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๔๗...
นายสมชายยกสํารับลงมาขางลาง นายขุนทองกําลังจะตามลงมาก็พอดีกับทานพระ
ครูถามขึ้นวา
“งานสวดศพเจนวลศรีเรียบรอยดีใชไหม เขาเคลื่อนศพมาถึงวัดตอนกีโ่ มง”
“ไมมีศพใครมาเลยนี่ฮะหลวงลุง
พระมหาบุญทานก็ยังสงสัยวาทําไมถึงไมเปนไป
ตามที่หลวงลุงสั่งเอาไว” หลานชายรายงาน
“ถาอยางนั้นก็แสดงวาลูกหลานเขาคงจะเปลี่ยนใจไมเอามาไววัดนี้กระมัง
ที่จริง
รับปากคนตายไวแลว ไมนาจะเสียคําพูด” ทานตําหนิกราย ๆ ตําหนิคนเปนลูกหลานของเจ
นวลศรี
“เขาคงคิดวาตายไปแลวคงไมรูมังฮะ นี่ถาเปนหนูจะกลับมาหักคอใหตายทั้งโขยงเลย
โทษฐานที่ขัดคําสั่ง” หนุมวัยยี่สิบเอ็ดขบเขี้ยวเคี้ยวฟนพูด
“เอาเถอะ ๆ ลงไปกินขาวไดแลว กินเสร็จชวยไปตามแมหนูคนนั้นมาพบขาหนอย
คนที่เอ็งพาไปฝากไวที่โรงครัวนะ” ทานออกคําสัง่
“นังเตยนะหรือฮะหลวงลุง เห็นพวกแมครัวเขาพูดกันวาสงสัยมันจะทอง เพราะ
อาเจียนโอก ๆ ทุกเชา
“เอ็งเพิ่งรูหรือ ขารูมาตั้งนานแลว” ทานพระครูวา
“แตหนูวาหนูรูกอนหลวงลุงอีกนะ” หลานชายไมยอมแพ
“ถาเอ็งรูจริงก็บอกขามาซิวาเขาทองไดกี่เดือนแลว”
“สามเดือนฮะ” ชายหนุมตอบคอนขางมั่นใจ
“นั่นแสดงวาเอ็งรูไมจริง ถารูจริงตองตอบวาสี่เดือน ขารูตั้งแตวันแรกที่เห็นหนาเขา
เอ็งอยามาทําเกงกวาขาหนอยเลยเจาขุนทอง
เพราะคนที่เกงกวาขานะพากันตายไป
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หมดแลว” ทานตั้งใจยั่วหลานชาย หากคราวนี้นายขุนทองไมโตตอบเพราะรูสึกหิว จึงยกถวย
ชามเดินลงมาขางลางซึ่งนายสมชายรออยู
“ทําไมเอ็งชานักวะ ก็ไหนวาหิวไง” ลูกศิษยวัดตอวาเพราะลงมารอคอนขางนาน
“ก็หลวงลุงนะซี ถามโนนถามนี่อยูได” เขาโยนความผิดไปใหทานเจาของกุฏิ
“ทานถามอะไรเอ็งก็ตอบ ๆ ไปเสียก็หมดเรื่อง ขาวามัวแตตอ ลอตอเถียงทานอยูนะซี
รูนิสัยเอ็งหรอกนา” คนมาวัยกวาพูดดักคอ
“เอาเหอะ ๆ หนูหิวแลว กินขาวกันดีกวา อิม่ แลวคอยเถียงกันใหม” นายขุนทองพูด
ตัดบท แลวคนทั้งสองก็กมหนากมตารับประทานอาหารโดยไมพูดไมจา นายสมชายคิดวาอิ่ม
แลวจะของีบสักพักใหญ ๆ แลวก็จะตื่นขึ้นมาลางรถ แดดรมลมตกจึงจะขี่จักรยานคูชีพไป
บานเหนือ ขืนไปแตวันก็อายชาวบานรานถิ่นเขา จะตองถูกครหาวามานั่งเฝาสาวจนไมเปน
อันทํามาหากิน พวกชาวบานเขาจองจะนินทาอยูแลว ถึงไมเคยไปทําอะไรใหเขาตอง
เดือดรอนรําคาญใจก็มีสทิ ธิ์ถูกนินทาได
อิ่มหมีพมี ันกันแลวนายขุนทองก็ออกคําสั่ง
“พี่ชวยเก็บสํารับลางดวย หนูจะไปตามนังเตยมาพบหลวงลุง”
“เอ็งก็ลางกอนซิแลวคอยไป ขางวง เมื่อคืนกลับดึก แลวยังตองมาปดประตูแทนเอ็ง
อีก” เขาถือโอกาสทวงบุญคุณ
งั้นพี่ไปตามนังเตยมันแทนหนูไดไหมละ” คนออนวัยกวาตอรอง
“ขาจะไปก็ได แตมันนาเกลียดเพราะขามันเปนผูชาย เอ็งไปนะดีแลว ผูหญิง
เหมือนกันคอยพูดกันรูเรื่อง” ประโยคหลังถูกใจนายขุนทองนัก เขาจึงเก็บสํารับไปกองรวมไว
หลังกุฏิแลวเดินไปตามนางสาวเตย กลับมาคอยมาลาง
นายสมชายจึงถือโอกาสเขาไปแอบนอนในหองนายขุนทอง ขืนขึ้นไปหองตัวเองคง
ตองถูกทานพระครูซักไซไลเลียง แลวก็คงไมมีโอกาสไดนอน เพราะทานไมชอบใหใครนอน
กลางวัน ทานวาจะทําใหเปนโรคเกียจคราน ตัง้ แตเขามาปรนนิบัติรบั ใชทานก็ยังไมเคยเห็น
ทานนอนกลางวันเลยสักครั้ง
แมในยามอาพาธเจ็บปวย หมอสั่งใหพักผอนมาก ๆ ทานก็ไมคอยจะปฏิบัติตามคําสั่ง
ของหมอ ครั้นถูกหมอตอวา ทานก็ออกตัววา “อาตมากลัวจะมีโรคแทรก” พอหมอถามวา
ทานกลัวโรคอะไรแทรก ทานก็ตอบวา “โรคเกียจคราน ถาอาตมาขืนนอนกลางวัน รับรองวา
ตองถูกโรคเกียจครานแทรก” หมอก็เลยตองยอมจํานนตอเหตุผลของทาน แลวทานก็คงจะ
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เกรงใจหมอ เพราะนาน ๆ จึงจะอาพาธสักที และหากอาการไมหนักหนาสาหัสจริง ๆ แลวก็
จะไมใหหมอไดรูเปนเด็ดขาด
นายขุนทองเดินไปตามนางสาวเตย ที่โรงครัว ถาหากไมพบก็วาจะลองถามพวกแม
ครัวเขาดู บังเอิญไดยินเสียงโอกอากอยูทางดานหลังจึงเดินไปยังที่มาของเสียง
“เตย หลวงลุงใหมาตามเอ็งไปพบ” เขาบอก ขณะที่ฝายนั้นโกงคออาเจียนเอา ๆ
“ตกลงทานจะใหหนูบวชหรือเปลา พี่ขุนทองรูไหม” นางสาวเตยถามเมือ่ หยุดอาเจียน
แลว
“ก็เอ็งทองไมใชเหรอ คนทองเขาบวชกันซะที่ไหนละ
“ใครวาหนูทอง หนูเปนโรคกระเพาะตังหาก” คนทองสี่เดือนยังไมยอมรับความจริง
“เอ็งจะปดไปทําไมวะ อีกหนอยทองมันก็ปอ งออกมาฟองเอง วาแตวาเอ็งทองไดกี่
เดือนแลว” คนถามมองดูทองของอีกฝายหนึ่งซึ่งนูนขึ้นมานิดเดียวเทานั้น
“สามเดือนจะ” นางสาวเตยตอบ
“วาแตวาพี่อยาบอกหลวงพอนะ ไง ๆ หนูขอบวชสักเดือนสองเดือน พอทองมันโต
คอยสึก” หลอนพูดเอาแตได
“ขาไมออกความเห็นดีกวา เอ็งไปคุยกับหลวงลุงเอาเองก็แลวกัน แตทา นรูวาเอ็งทอง
นะ ทานวาเอ็งทองไดสี่เดือน แตขาวาเอ็งทองสามเดือน ขาชนะทานแลว” นายขุนทองคิดวา
จะตองไปชี้แจงขอเท็จจริงกับทาน ในที่สุดเขาก็ชนะทานจนได ก็นังเตยมันวามันทองสาม
เดือนนี่นา”
“ทานรูไดยังไงละพี่ หรือพวกแมครัวแอบไปบอก ถาเปนยังงั้นหนูจะดาใหเปงเชียวละ”
คนจะบวชชีแสดงอาการเกรี้ยวโกรธ
“ไมมีใครบอกทานหรอก ทานรูเอง เอ็งไมรูอะไร หลวงลุงทานตาทิพยนะ สามารถ
เห็นอะไร ๆ ที่คนธรรมดา ๆ ไมเห็น เอาเหอะ อยามัวชัดชาร่ําไรเดี๋ยวทานจะรอ ไปกัน
เดี๋ยวนี้แหละ” พูดจบก็เดินนํานางสาวเตยมาที่กุฏิ ทานพระครูลงมานั่งรอที่อาสนะแลวเมื่อไป
ถึง หลอนกราบสามครั้ง แลวตั้งคําถาม
“ตกลงหลวงพอจะใหหนูบวชเมือ่ ไหรคะ”
“หนูอยาพูดเอาแตไดยังงั้นซี คิดใหยาว ๆ หนอย หนูไมกลัววาจะทําใหเสียชื่อเสียง
วัดหรือไง ถาหนูมาคนเดียว หลวงพอก็จะใหบวช แตมาสองคนบวชไมได”
“หนูก็มาคนเดียวนี่คะ” หลอนเถียง
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“สองสิหนู ในทองอีกคนไง หนูทองไมใชหรือ แลวก็ไมตองไปดาแมครัวเขาหรอกนะ
เขาไมไดมาบอกหลวงพอ หลวงพอรูเอง ทีห่ นูคุยกับเจาขุนทองเมื่อกี้ หลวงพอก็ไดยิน
หมดแลว จะใหบอกไหมละวาพูดอะไรกันบาง” นายขุนทองยังไมไดลุกออกไปลางชามจึงถือ
โอกาสอวดสรรพคุณของตนวา
“หลวงลุงแพหนูแลว เขาทองไดสามเดือนจริง ๆ นั่นแหละ หลวงลุงหาวาสี่เดือน”
ทานพระครูจึงพูดกับนางสาวเตยผูซึ่งเริ่มรองไหกระซิก ๆ อยูตอหนาทานวา
“ไงจะแมหนู ทองสี่เดือนทําไมถึงวาสามเดือน นี่ขนาดหลวงพอไมไดทองเองยังรูเลย
แลวทําไมตัวหนูไมรูละจะ” นางสาวเตยจึงตองคิดทบทวนเหตุการณตั้งแตไดเสียกับไอหนุม
เพื่อนบาน กระทั่งรอบเดือนขาดไป แลวก็ตองยอมรับวาหลวงพอทานพูดถูก รอบเดือนของ
หลอนหายไปสี่ครั้ง ก็แปลวาหลอนตองทองสี่เดือน ทําไมหลวงพอทานถึงไดรูอะไร ๆ ได
มากมายนัก “สงสัยคงเปนผูวิเศษแน ๆ” หลอนคิด
“หลวงพอไมใชผูวิเศษหรอกหนู อยาคิดไปไกลขนาดนั้น” นางสาวเตยยิ่งประหลาดใจ
มากขึ้น เมือ่ ทานรูแมกระทั่งวาหลอนคิดอะไรเชนนี้ ก็ปว ยการที่จะโกหกทาน จึงพูดทั้งน้ําตา
วา
“หลวงพอคะ หนูกลุมใจ ไอคนที่มนั ทําหนูทอง มันไมยอมรับเปนพอของลูกในทอง
คะ” หลอนเลาความจริง
“หนูอยากใหเขารับใชไหม”
“คะ ไมงั้นหนูจะเอาหนาไปไวที่ไหน ใครรูเขาหนูคงอกแตกตายแนโดยเฉพาะพอกับ
แมหนู” แลวหลอนก็รองไหสะอึกสะอื้น คิดเคียดแคนชิงชังเจาหนุมเพื่อนบานที่เปนพอเด็กใน
ทอง
“เอาเถอะ หยุดรองไหไดแลว หลวงพอมีวิธีที่จะทําใหคนรักของหนูเขามาแตงงานกับ
หนู แตหนูจะตองไมบวชชี ตกลงไหม”
“จริงหรือคะหลวงพอ” ถามอยางยินดี หลอนเชื่อวาทานตองทําได เพราะทานเปน
ผูวิเศษ
“จริงหรือไมจริงก็ตอ งคอยดูกัน แตหลวงพอก็ขอบอกไวกอ นวายังไง ๆ ก็อนุญาตให
หนูบวชชีไมได”
“หนูไมบวชแลวคะ ถาหลวงพอทําใหหนูไดแตงงานกับเขา หนูไมบวชคะ นึกวาชวย
หนูเอาบุญเถิดนะคะ หนูหมดที่พึ่งแลว ครั้งแรกคิดจะฆาตัวตายแตใจไมถึง” คนทองสารภาพ
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๔๗

Page 4

“อยาเชียวนะหนู อยาไดฆาตัวตายเปนอันขาด คนที่ฆาตัวตายตองตกนรกถึง
หารอยชาติ แลวถามาเกิดเปนมนุษยอีกก็จะตองฆาตัวตายถึงเจ็ดชาติ จึงจะหมดเวร
มีตัวอยางแลว ลูกศิษยหลวงพอคนหนึ่ง เปนอาจารยสอนอยูโรงเรียนประจําจังหวัด เคยมา
เขากรรมฐานกับหลวงพอแลวก็เกิดระลึกชาติไดวา เคยฆาตัวตายมาหกชาติแลว ชาตินี้เปน
ชาติสุดทาย”
“แลวหลวงพอไมชว ยเขาหรือคะ ชวยไมใหเขาฆาตัวตายนะคะ”
“ชวยสิหนู หลวงพอก็พยายามจนสุดความสามารถ แตพอ กับแมเขาไมรวมมือดวย ใน
ที่สุดเขาก็เลยผูกคอตาย แตก็ตายอยางมีสตินะ เพราะเขารูวา จะตองชดใชกรรม”
“ทําไมพอแมเขาไมใหความรวมมือกับหลวงพอละคะ หรือวาเปนตาสีตาสาไมรูเรื่องรู
ราว”
“ไมใชตาสีตาสาหรอก พอเขาเปนนายตํารวจ สวนแมเขาเปนครูประชาบาล แตเขาไม
เชื่อที่หลวงพอบอก พอลูกสาวตาย พากันมารองหมรองไหที่กุฏินี่ทั้งผัวและเมียเลย บอกรู
ยังงี้เชื่อหลวงพอก็ดีหรอก
หลวงพอก็เลยตอบไปวามาเชื่อเอาตอนนี้ก็ไมมีประโยชนแลว
เพราะถึงยังไงลูกสาวก็ไมฟนคืนชีพมาอีกแลว แมหนูคนนี้กอนตายเขาก็สรางบานใหพอแม
หลังใหญเชียว สรางดวยไมสักทั้งหลัง ตอนสรางใชเงินไมกี่หมื่น แตตอนนี้ราคาหลายแสน”
“แลวเขาตองไปตกนรกอีกไหมคะ”
“ไมตกแลวหนู กอนตายเขาก็ไหวพระสวดมนตแลวนั่งกรรมฐาน พอกับแมก็ไป
ทํางานแตเชา กอนไปเห็นลูกสาวนั่งสวดมนตอยูใ นหองพระก็ไมไดสังหรณใจ ตกเย็นเลิกงาน
มาก็ยังเห็นลูกสาวนั่งอยูในหองพระ จึงเขาไปเรียก คิดวา “เอ วันนีอ้ ีหนูนั่งกรรมฐานนานจัง”
ปรากฏวาเรียกเทาไหร ลูกสาวก็ไมยอมลืมตา เลยเขาไปจับตัวดูจึงรูวาตายเพราะตัวเย็นซีด
เลย”
“ก็ไหนหลวงพอวาเขาผูกคอตายไงคะ”
“ก็ผูกคอตายนะสิ คือเขานั่งอยูในหองพระ แตก็ใชผาสไบเฉียงพันรอบคอเอาไว” ก็
พันหลวม ๆ นี่แหละ คือผูกคอตายพอเปนพิธีวางัน้ เถอะ พวกชาวบานใกลเคียงเขาเลาใหพอ
แมของแมหนูคนนี้ฟงวาเขาเห็นคนแตงชุดขาวเดินกันใหขวักไขวไปหมด ยังคิดวาที่บานมี
งาน หนูรูไหมที่ชาวบานเขาเห็นนั้นก็คือพวกเทวดา แสดงวาเทวดามารับเอาไป”
“แบบนี้ก็ไปสวรรคซีคะ”
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“ถูกแลว ถาไปนรก ยมบาลจะมารับ คนอื่นจะไมเห็น แตคนที่กําลังจะตายเขาจะเห็น
คือเห็นยมบาลนะ”
“แหม งั้นหนูก็โชคดีนะคะที่ไมไดฆาตัวตาย ยิ่งกวานั้นยังมาพบหลวงพอผูเปยมดวย
เมตตาอีก”
“ไมตองยอหลวงพอหรอกหนู ไง ๆ หลวงพอก็ตองชวยหนูอยูแลว แตที่สําคัญที่สุด
หนูจะตองชวยตัวหนูเองดวย ตองเพียรพยายามใหมากที่สดุ แลวหนูจะประสบความสําเร็จ
อยาลืมนะหนู พระพุทธองคทรงสอนไววา “บุคคลลวงทุกขไดเพราะความเพียร” หญิงสาวคิด
วาทานพระครูคงจะชวยหลอนดวยการทําเสนหใหคนรักกลับมาหา จึงถามวิธีการที่ตนจะตอง
ปฏิบัติ
“แลวหนูจะตองทําอะไรบางคะหลวงพอ แลวจะตองเสียคาใชจายสักเทาไหร”
“หนูก็ตองทําตามที่หลวงพอแนะนําอยางเครงครัด สวนคาใชจายไมตองเสียอะไรเลย
แถมที่อยูที่กนิ ก็ฟรีอีกดวย อยาคิดวาหลวงพอจะทําเสนหใหนะหนู เรื่องเสนหเลหกลหลวง
พอไมถนัด แลวก็รูวามันไมใชทางที่จะแกปญหา พวกทีไ่ ปพึ่งหมอเสนหมักจะถูกหลอกกัน
เสียมาก บางคนถึงกับเสียเนื้อเสียตัวให”
“แลวพวกหมอเสนหบาปไหมคะ”
“บาปสิหนู ก็เขาทุกขมาขอพึ่งแลวยังจะไปทําใหเขาทุกขหนักขึ้นไปอีก พวกนีต้ ายไป
ตองตกนรก”
“แลววิธีการของหลวงพอทําอยางไรคะ”
“วิธีของหลวงพอนั้นตองใชปญญาแกปญหา
คนที่มีปญญาจะตองมาเขา
กรรมฐาน ฝกจิตสงบปญญาก็เกิด ก็ใชปญญานั้นแกปญหาได วิธีนี้ดีที่สดุ ไมเปนพิษ
เปนภัยและไมตองเสียเงินเสียทอง แตการปฏิบัติก็ไมงายนัก ผูปฏิบัติตองอดทน ตอง
ใชความเพียรพยายามอยางยิ่งยวด ตองตั้งจิตใหแนวแนวาเราจะทําใหได จะสําเร็จ
หรือไมสําเร็จขึ้นอยูกับความเพียรพยายามของตัวเรา หลวงพอชวยไดเพียงใหคําแนะนํา
เทานั้น สวนเรื่องปฏิบตั ิหนูตองทําเอง หลวงพอจะเปรียบเทียบใหหนูเห็นงาย ๆ คือ เวลานี้
หนูเปรียบเสมือนคนไขทมี่ าใหหลวงพอรักษา หลวงพอเปนหมอตรวจดูอาการแลว ก็รูวาหนู
เปนโรคอะไร จะตองใหยาอะไรไปรับประทานจึงจะหาย เมื่อหมอเขาใหยาแลว หนาที่ของหนู
ก็คือตองกินยาตามที่หมอแนะนํา ถาหนูไมกินยาโรคก็ไมหาย หมอเขาจะกินยาแทนหนูก็
ไมไดจริงไหม”
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“จริงคะ ถาอยางนั้นหนูขอเขากรรมฐานวันนี้เลยนะคะ” หญิงสาวพูดอยางปติ รูสกึ วา
ความทุกขทสี่ ุมแนนอยูในอกนั้นถูกขจัดออกไปตัง้ ครึ่งตั้งคอน ไมนึกไมฝน วาจะมาพบพระใจ
ดีมีเมตตาเชนหลวงพอองคนี้ คงเปนบุญของหลอนและลูกในทองนั่นเอง
“ถาอยางนั้นเดี๋ยวหลวงพอจะใหเจาขุนทองพาไปอยูสํานักชี ตอนเย็นใหหัวหนาแมชี
เขาพามาขึ้นกรรมฐาน ปกติคนมาเขากรรมฐาน หลวงพอจะใหรับศีลแปด แตสําหรับหนู
หลวงพออนุญาตใหเปนกรณีพิเศษ คือใหรับแคศีลหา จะไดไมกระทบกระเทือนลูกในทอง
ตอนเย็นหนูก็ไปทานอาหารที่โรงครัวได”
“แลวกี่วันถึงจะไดผลคะหลวงพอ” หลอนถาม ทานพระครูอยากใหหลอนสบายใจ จึง
ตอบไปตามที่ “เห็นหนอ” รายงาน
“อีกสิบหาวัน หนูจําไวเลยนะ กลับไปจดไวก็ได วันนี้วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ใชไหม นับ
ตอไปอีกสิบหาวันซิถึงวันที่เทาไหร” หญิงสาวนับนิ้วมือขยุกขยิกอยูนาน หากก็ไมสามารถ
ตอบทานได เพราะไมรวู าปนี้เดือนกุมภาพันธมกี ี่วัน นายขุนทองซึ่งยอมรับวาเปนผูแพและ
นั่งฟงอยูอยางสงบเสงี่ยม จึงลุกขึ้นไปเปดดูปฏิทินที่แขวนอยูข างฝา
“วันที่ ๔ มีนาคม ฮะหลวงลุง” เขาบอก
“วันที่ ๕ ตางหาก ขาบอกใหนับตอไปอีกสิบหาวัน ก็แปลวาวันนี้ไมตอ งนับ” ทานพระ
ครูพูดเรียบ ๆ หากนายขุนทองก็รูสึกวาวันนี้เขาพายแพทานเปนคํารบสองแลว ครั้นจะลุก
ออกไปลางชามก็เกรงจะถูกดุใหตองขายหนาอีก เพราะทานเคยกําชับไววาหากมีสตรีเพศมา
นั่งคุยกับทาน เขาจะตองนั่งเปนสักขีพยานจนกวาผูนั้นจะลากลับไป
“เอาละแมหนู จําไวนะวา วันที่ ๕ มีนาคม คนรักของหนูเขาจะมารับหนูที่นี่ มารับไป
แตงงาน เอาละไปได ขุนทองพาแมหนูไปฝากที่สํานักชี แลวตอนเย็นใหแมชีพามาขึ้น
กรรมฐานดวย” ทานสั่งนายขุนทอง หญิงสาวกราบทานสามครั้งแลว จึงลุกตามนายขุนทอง
ออกไป
“พี่ขุนทอง ประเดี๋ยวหนูตองไปเอาเสื้อผาที่โรงครัวกอน” หลอนบอกเมื่อเห็นนาย
ขุนทองมุงหนาไปทางสํานักชี
“เออ แลวเอ็งจะไปดาเขาไหม”
“ดาใคร” คนพูดลืมไปแลว
“ก็ดาพวกแมครัวไง เมือ่ กี้เอ็งบอกจะดาใหเปงนะ ตอนนี้เปลี่ยนใจหรือยัง” นางสาว
เตยยังนึกไมออกจึงยอนถามวา
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“ทําไมหนูตองไปดาเขาดวยละ ทําไม” หลอนจําไมไดจริง ๆ
“โธเวย” นายขุนทองชักมีโมโห
“ก็ที่เอ็งหาวาเขาไปบอกหลวงลุงเรื่องเอ็งทองนะ เมื่อกี้เอ็งบอกจะดาใหเปงไง ขาถาม
วายังคิดจะดาเขาอีกหรือเปลา เอ็งนี่คงเอาสมองหมาปญญาควายมาแน ๆ เลย” เขาวา
“อาว ไหงมาดากันงาย ๆ ละพี่” ถึงจะปญญานอยดวยความรูขนาดไหนก็รูวาอีกฝาย
หนึ่งดา ดาซึ่ง ๆ หนาเสียดวย
“ก็จริงไหมละ” คนดายังคงเถียง
“ฉันจะโงหรือฉลาดมันก็ไมเกี่ยวกับใคร เรือ่ งอะไรมาดาฉัน ถือดียังไงฮึ” นางสาวเตย
ชักโกรธจึงเปลี่ยนสรรพนามจาก “หนู” มาเปน “ฉัน”
“เปลาหรอกนา เอ็งอยาทําโกรธไปเลย ก็ขาถามเอ็งดี ๆ อยากทําไมรูเรื่องนี่นา” เห็น
หญิงสาวโกรธ นายขุนทองจึงพูดกลบเกลื่อน
“ออ หนูเพิ่งนึกได แหมหนูมันโงจริง ๆ นั่นแหละ แลวยังจะมาโกรธพี่อกี ขอโทษดวย
นะพี่นะ” นางสาวเตยขอลุแกโทษเมื่อนึกขึ้นไดวา พูดอะไรเอาไว
“เออ พูดยังงี้คอยรูเรื่องกันหนอย ตกลงเอ็งหาคําตอบใหขาไดหรือยังละ”
“ไดแลวจะ หนูกําลังจะบอกพี่เดี๋ยวนี้ไงวาหนูไมดาพวกเขาแลว เพราะพวกเขาไมได
เอาเรื่องของหนูไปเลาใหหลวงพอฟง หลวงพอทานรูเองเพาะทานเปนผูวิเศษ แตถงึ พวกเขา
จะเอาไปบอกทาน หนูก็จะไมดา เพราะยังตองฝากปากทองไวกับเขาอีกตั้งสิบหาวัน ไปทํา
ตัวเปนศัตรูกับเขา มันก็ไมสมควร จริงไหมละพี่”
“จริง จริงทีส่ ุดในโลก แหมเอ็งนี่ฉลาดรอบคอบดีจริง ๆ พับผาซี” คนที่ดาอยูหยก ๆ
เปลี่ยนมาเปนชม..
มีตอ........๔๘
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