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๖๖...
เปนวันที่อาจารยชิตมาอยูวัดปามะมวงครบเดือนพอดี เขาตื่นนอนตอนตี ๔ เชน
เคย ไหวพระสวดมนตแลวก็เริ่มเดินจงกรมอยูภายในกุฏิเปนเวลาหนึ่งชั่วโมง จากนั้นจึง
กําหนดนั่ง รูสึกจิตตั้งมัน่ ไดเร็วกวาทุกครั้ง อาการพอง-ยุบ ชัดเจนเปนจังหวะ แมจะรูสึกปวด
ที่กกหูขางขวา หากก็สามารถใชสติขมเวทนาได บัดนี้เขาไมตองตั้งนาฬิกาปลุก เพราะจิต
สามารถรูไดเองวาถึงเวลาที่กําหนดแลวหรือยัง เปนความมหัศจรรยที่เกิดขึ้นไดแตเฉพาะกับ
ผูที่ฝกจิตไวดีแลวเทานั้น
อีกสิบหานาทีจะครบชั่วโมง บุรุษสูงวัยรูสึกปวดที่แผลเปนกําลัง ปวดราวกับจะ
ไมสามารถทานทนได น้ําเหลืองไหลออกมามากผิดปกติ จนเสื้อที่สวมอยูเปยกขึ้น
แลวยังไหลเลยไปเปยกกางเกงอีกดวย ชวงเวลาแหงความทุกขทรมานนั้น เขา
รวบรวมสติตั้งจิตอธิษฐาน
“สาธุ ดวยอํานาจแหงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และบารมีของทานพระ
ครูเจริญแหงวัดปามะมวง หากทุกขเวทนาที่ขาพเจากําลังไดรับอยูนี้ มีสาเหตุมาจากกรรมที่
ขาพเจาไดเคยทําไว ไมวาจะเปนชาตินี้หรือในอดีตชาติ ขอใหขาพเจาสามารถระลึกนึกยอน
ไปถึงกรรมนั้นได เพื่อจะขออโหสิกรรมตอเจากรรมนายเวร ขอใหขาพเจาจงหมดเวรกรรมใน
ชาติปจจุบันดวยเทอญ”
สิ้นคําอธิษฐาน
ภาพยนตรแหงอดีตที่ตวั เขาเปนผูแสดงก็ฉายชัดขึ้นในมโนภาพ
ผูชายอายุสามสิบกําลังขะมักเขมนเรียนวิชาที่อาจารยกําลังสอน คนคนนั้นคือตัวเขาเอง เมื่อ
สามสิบปที่แลวเขาไดไปศึกษาตอระดับปริญญาโทที่ประเทศฟลิปปนส
ในสาขาวิชา
การเกษตร ในหลักสูตรมีวิชา “วิธีการฆา” รวมอยูดวย และในการเรียน นักเรียนก็ตองลงมือ
ฆาสัตวกันคราวละหลาย ๆ ตัว สัตวที่จะนํามาเปนอาหาร เชน เปด ไก หมู และ วัว
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เขาจําไดวากวาจะจบหลักสูตร ไดฆาสัตวเหลานี้ไปนับรอย ๆ ชีวิต โดยการใชมีด
ปลายแหลมแทงที่บริเวณคอ ผลกรรมอันนีจ้ ึงทําใหเขาเปนมะเร็งตอมน้ําเหลือง โชคยังดีที่
เขาไมไดนําวิชานี้มาเปดสอนนักศึกษาในเมืองไทย มิฉะนั้นก็คงกอกรรมทําเข็ญมากกวานี้
เมื่อภาพยนตรแหงอดีตฉายจบลง เขาจึงตั้งจิตอธิษฐานแผเมตตาและอุทิศสวนกุศล
ใหแกสัตวที่ตนเคยฆา และคงจะไดผล เพราะเขาไดยินชัดเจน....เสียงที่กองอยูในโสต
ประสาทวา “อโหสิ อโหสิ อโหสิ สาธุ อนุโมทามิ”
สิ้นเสียงของเจากรรมนายเวร อาการปวดแผลหายวับไปราวกับไมเคยรูสึกเจ็บปวด
เชนนี้มากอน จิตของบุรุษสูงวัยรับรูว าหมดเวลาของการนั่งแลว เขาจึงกําหนดลืมตา เอมือ
คลําที่ใตกกหูขางขวาก็ไมปรากฏวามีแผล แถมเสื้อผาที่เปยกชื้นก็แหงสนิท ไมมีกลิ่นชวนให
ขยะแขยงใด ๆ หลงเหลืออยู อารามดีใจเขาสงเสียงเรียกนายสมชายและนายขุนทองดังลั่น
กุฏิ
“สมชาย ขุนทอง มานีห่ นอย นายขุนทองเขามากอนเพราะอยูใกล สวนนายสมชาย
นั้นเมื่อไมไดทําหนาที่หิ้วปนโตตามหลังทานพระครูในเวลาที่ทานออกบิณฑบาต
จึงถือ
โอกาสนอนตื่นสาย และไมไดยินเสียงเรียกของบุรุษวัยหกสิบ
“อาจารยเรียกหนูเหรอฮะ” ชายหนุมถาม
“ถูกแลว ชวยขึ้นไปเรียนใหหลวงพอทราบหนอยวาผมมีธุระของพบดวน”
“ฮะ แตหนูขออนุญาตลางหนาแปรงฟนกอนไดไหมฮะ” เขาตอรองและแลวก็ตอง
เปลี่ยนใจเมื่อเห็นทาทางรีบรอนของอีกฝาย “ตกลงฮะ หนูจะขึ้นไปเรียนทานเดี๋ยวนี้” เขาหาย
ขึ้นไปอึดใจหนึ่งก็ลงมา
“หลวงลุงบอกใหขึ้นไปไดเลยฮะ” อาจารยชิตจึงขึ้นไปกราบทานพระครูสามครั้งอยาง
สํานึกในบุญคุณ เขาเลาเรื่องที่เกิดขึ้นใหทานเจาของกุฏิฟง รูสึกปติจนน้าํ ใส ๆ คลอหนวยตา
ทั้งสอง
“อาตมาขออนุโมทนา โยมหมดเวรหมดกรรมแลว กรรมเกาชดใชแลว กรรมใหมก็
อยางสรางอีก นี่อาตมาหมายเฉพาะกรรมชั่วนะ อยาไปสรางอีก ถาจะสรางก็ขอใหเปนกรรม
ดี เขาใจหรือเปลา”
“เขาใจครับ ผมเข็ดแลวครับหลวงพอ เข็ดจริง ๆ ไมนึกเลยวาเวรกรรมจะใหผลทันตา
เห็นในชาตินี้ ผมลืมไปสนิทเลยครับวาไดทํากรรมนี้เอาไว ก็มันผานมาตั้งสามสิบป
แลวนี่ครับ” บุรุษสูงอายุวา
“นั่นสิ อยาวาแตสามสิบปเลย แคผานไปเมื่อวานบางคนก็ยังลืมเสียแลว จริงไหม”
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“จริงครับ แตหลวงพอครับ ผมสงสัยเหลือเกินวาทําไมแผลจึงหายเร็วนัก ตอนเริม่ นั่ง
สมาธิผมยังปวดแทบจะทนไมไหว แตบทจะหายก็หายไปโดยไมทิ้งรองรองอะไรไว แมแต
กลิ่นก็ไมมีเหลือ ทําไมถึงเปนเชนนัน้ ครับ”
“ก็อาตมาเคยบอกแลวไมใชหรือวา โรคกรรมนั้นไมเหมือนกับโรคทัว่ ๆ ไป ถาเจา
กรรมนายเวรเขายังอาฆาต หมอก็รักษาใหหายไมได แตพอเขาอโหสิ โรคก็หายไปเอง
อยาไปสงสัยเลย เปนเรื่องของ “กรรมวิสัย” นะ พระพุทธองคทานตรัสหาม เพราะเปน
อจินไตย เรือ่ งนี้อาตมาเคยพูดไปครั้งหนึ่งแลว โยมคงจําได”
“ครับจําได ถาเชนนั้นผมเห็นจะตองเลิกสงสัย เพราะเดี๋ยวนี้ “เปนผูมีสวนแหงความ
บา” ดังที่พระพุทธองคตรัส” เขายิ้มทั้งน้ําตา
“เอาละ ใกลเวลาอาหารเชาแลว ไปเตรียมลางหนาลางตากันกอน เดี๋ยวอาตมาก็จะลง
ไปสรงน้ําเหมือนกัน”
“แลวหลวงพอไมปวดขาหรือครับ เวลาเดินขึ้นเดินลงนะครับ”
“ปวดก็ตองทนเอา นี่ก็โรคกรรมเหมือนกัน แตอาตมาลงวันละครั้งเทานั้น ตอนเย็นก็
งดสรงน้ํา ใชเช็ดตัวแทน” อาจารยชิตกําลังจะลงมาขางลาง นายสมชายก็เดินออกมาจากหอง
พอดี เห็นทาทางสดชื่นเบิกบานของอีกฝายจึงเอยทัก
“มาหาหลวงพอแตเชาเลย มีอะไรพิเศษหรือครับ”
“ผมหมดเวรหมดกรรมแลว ดูสิแผลที่กกหูก็หายสนิทเลย แถมไมมกี ลิ่นนารังเกียจ
ดวย ตองขอขอบใจสมชายกับขุนทองที่ชวยดูแลผมอยางดี ตอไปนี้ผมจะเดินไปรับประทาน
อาหารที่โรงครัวเอง ไมตองลําบากเอามาใหผม ขอเริ่มตั้งแตมื้อนี้เลย” คนหายปวยพูดจอย ๆ
“ผมขอแสดงความยินดีดวยนะครับ” ศิษยวัดแสดงมุทิตาจิต เมือ่ เห็นเขาพนทุกขพน
รอน
“งั้นเดี๋ยวคุณลางหนาลางตาแลว จะไดไปนําอาหารมาถวายหลวงพอ ขออนุญาตให
ผมไปชวยยกดวยคนนะ ตอนนี้ผมไมมีกลิ่นนารังเกียจแลว” คนสูงวัยอาสา อยากทําหนาที่นี้
มานาน นับตั้งแตทานพระครูไดรับอุบัติเหตุออกบิณฑบาตไมได แตเมือ่ นึกถึงกลิ่นกายที่ไม
พึงปรารถนาของตน ก็ตอ งอดใจไว
“หลวงพอจะลงเดี๋ยวนี้เลยหรือเปลาครับ ผมจะไดชวยประคองไป” นายสมชายจึงตอบ
แทนทานพระครูวา
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“คงไมตองมัง้ ครับอาจารย ขนาดผมจะชวยทานก็ยังไมยอม บอกเดี๋ยวจะชดใชกรรม
ไมไดเต็มเม็ดเต็มหนวย ก็ตองตามใจทาน” ศิษยวดั อดกระแนะกระแหนเสียมิได
“เอาละ ๆ อยามัวพูดมากอยูเลย จะทําอะไรก็รีบ ๆ ไปทําซะ ฉันจะใชเวลาตอบ
จดหมายอีกสักสองสามฉบับแลวจึงจะลงไปลางหนา จะไดไมตองแยงกันใชหองน้ํา” ชาย
หนุมจึงลงมาทําธุระที่หองน้ําใตบันได อาจารยชติ กราบทานพระครูสามครั้ง แลวจึงตามลงมา
ครั้นเห็นนายขุนทองกําลังเก็บที่นอนใหตน จึงรีบเขาไปชวย
“ขอโทษที ผมรีบขึน้ ไปหาหลวงพอ เลยยังไมทันไดเก็บที่หลับที่นอนใหเรียบรอย
เสียกอน”
“ไมเปนไรฮะ อาจารยคงมีเรื่องดวนกับหลวงลุงใชไหมฮะ” คนถามอยากรู
“ก็ดวนเหมือนกัน แตเรียบรอยแลว ผมเพียงแตจะไปกราบเรียนทานวาผมหายแลว
คุณดูนี่ซี แผลใตกกหูขางขวาผมหายสนิทเลย อัศจรรยเหลือเกิน” พูดพรอมกับเอียงหนาให
เขาดูตรงที่เคยมีแผล
“อุยจริง ๆ ดวย แลวกลิ่นก็หายไปดวย อาจารยไปทํายังไงหรือฮะ”
“ผมก็ปฏิบัตติ ามที่หลวงพอทานแนะนํา เปนเพราะบารมีของทานแท ๆ เทียวที่ทําให
ผมหายจากโรคราย เหมือนตายแลวเกิดใหมเลยนะนี่”
“งั้นอีกไมนานอาจารยก็คงกลับไปอยูบาน ใชไหมฮะ หนูคงคิดถึงอาจารยแยเลย เมื่อ
พูดถึงบาน อาจารยวัยหกสิบรูสึกคิดถึงภรรยาและลูก ๆ ขึ้นมาทันที ความขุนของหมองใจที่
เคยมีตอพวกเขาพลันมลายไปสิ้น
“ผมก็คงคิดถึงที่นี่เหมือนกัน โดยเฉพาะหลวงพอ”
“งั้นอาจารยก็อยาเพิ่งกลับซีฮะ อยูไปอีกซักเดือนสองเดือน” ชายหนุมชวนใหเขาอยู
ตอ
“ผมตั้งใจจะอยูจนกวาหลวงพอจะหายเปนปกติ อยากชวยแบงเบาภาระของทาน เพือ่
ทดแทนบุญคุณที่ทานชุบชีวติ ใหมใหกับผม หลังจากนั้นก็วาจะกลับไปเยี่ยมบานสักพัก ใกล
เขาพรรษาจะกลับมาบวชที่วัดนี”้ ผูสูงอายุวางแผนชีวิต
“หนูขออนุโมทนาดวยฮะ แลวก็ดีใจที่มีคนมาชวยงานหลวงลุง หองน้ําวางแลว เชิญ
อาจารยเถอะฮะ” เมื่ออาจารยชิตหายเขาไปในหองน้ํา นายขุนทองก็จัดการกวาดถูกุฏิชั้นลาง
จนสะอาดสะอาน สวนชัน้ บนเปนหนาที่ของนายสมชาย เพราะแบงงานกันแลว
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“ขุนทอง วันนี้เอ็งไมตอ งไปชวยขายกสํารับของหลวงพอนะ อาจารยเขาจะจัดการเอง”
นายสมชายลงมาบอกกลาว
“ก็ดีซีพี่ แบบนี้ขุนของกด ส.บ.ม.”
“อะไรของเอ็งวะ ส.บ.ม. อะไร” ศิษยวัดไมรูเรื่อง
“วุย พี่นี่เชยเชย ส.บ.ม. ก็ยอมาจาก สบายมาก ไง” หนุมวัยยี่สิบเอ็ดเฉลย อาจารย
ชิตออกมาจากหองน้ําและเช็ดหนาตาแหงแลว นายสมชายจึงเอยชวน
“ไปกันหรือยังครับ”
“แลวขุนทองละ” บุรุษสูงวัยถาม
“สองคนก็พอฮะ” หนูจะจัดถวยจัดจานขึ้นไปกอน” เขาตอบ คนทั้งสองจึงเดินมุงหนา
ไปยังโรงครัว เพือ่ นําภัตตาหารมาถวายทานพระครู
หลังอาหารเชา อาจารยชิตและนายสมชาย ก็ขนึ้ ไปชวยงานทานเจาของกุฏิอยางเคย
จดหมายเพิ่มจํานวนมากขึ้นในแตละวัน และคนที่เขียนมาลวนแตขอใหทานชวยแกปญหา
ชวยดับรอนผอนทุกข บางก็พรรณนาถึงความคับแคนใจที่สามีไปมีหญิงอื่น ไมมีสักฉบับ
เดียวที่ทานอานแลวจะเกิดความชุม ชื่นระรื่นจิต ดวยไมมีใครเขียนมาบอกวา “หนูมีความสุข
แลว หนูรวยแลว สามีหนูดีแลว ลูกหนูดีแลว หนูไมมีปญหาใด ๆ ไมเดือดเนื้อรอนใจเหมือน
คนอื่นเขา เพราะลูกก็ดี ผัวก็ดี คนใชก็ดี” ทานอยากจะไดรับจดหมายในทํานองนี้บา ง หากก็
ไมมีเลย เพราะถาเขามีความสุขกันแลว เขาก็จะไมนึกถึงทาน คนที่จะคิดถึงทานก็คือ คนมี
ทุกข คนมีปญ
 หา!
ภิกษุหนึ่งรูปกับฆราวาสสองคน เพิ่งจะชวยกันตอบจดหมายไปไดฉบับเดียว นาย
ขุนทองก็ขึ้นมารายงาน
“หลวงลุงฮะ ทานรัฐมนตรีมาขอพบฮะ”
“รัฐมนตรีไหนละ” ทานถาม เพราะวัดนี้มีรัฐมนตรีมาหลายคน อดีตรัฐมนตรีบา ง
รัฐมนตรีคนปจจุบันบาง รัฐมนตรีในอนาคตบาง โดยเฉพาะประเภทหลังมีมากที่สุด เพราะ
ใคร ๆ ก็ฝนอยากจะเปนรัฐมนตรีกันทั้งนั้น
“คนที่เคยมาเลี้ยงเพลเมื่อวันที่หลวงลุงไปเผาศพปาเนนนะฮะ” หลานชายตอบ นาย
สมชายรีบแยงวา
“ไมใชปาเนยหรอกขุนทอง ปานวลศรีตางหาก คนชื่อเนยเปนลูกสาว เอ็งไปแชงเขา
ซะแลว ระวังบาปจะกินหัวเอ็ง”
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“อาวไหงเปนยังงั้นไปได ก็หนูไมรจู ักตัว เคยไดยินแตชื่อ เลยไมรูวาเปนคนไหนเปน
แมคนไหนเปนลูก จะใหลูกตายกอนแมซะแลว
“แตความจริงยังอยูทั้งแมทั้งลูกนั่นแหละ ยังไมมีใครตายสักคน” ศิษยวัดวา
“มี ก็ลูกเขยเขาไงละ” คราวนี้คนที่แยงคือทานพระครู
“อาว ทําไมถึงไดกลับตาลปตรยังงั้นละ” เขาถามนายสมชาย
“เห็นหลวงพอบอกวาเปนเรื่องของกรรม ขาก็ไมคอยเขาใจซักเทาไหรหร็อก เอ็งอยาก
รูก็ถามหลวงพอเอาเอง” ศิษยวัดจัดการโยนกลองไปใหทานพระครู
“มัวเถียงกันอยูนั่นแหละ เดี๋ยวรัฐมนตรีทานก็คอยแย ลงไปเรียนทานวาขาใหขึ้นมา
บางบนนี”้ ทานเจาของกุฏิ ออกคําสั่ง นายขุนทองจึงลงมาขางลางเพื่อเรียนใหรัฐมนตรีทราบ
“ถาเชนนั้นผมจะลงไปขางลางกอนนะครับ เผื่อทานจะมีอะไรจะคุยกับหลวงพอเปน
พิเศษ” อาจารยชิตพูดอยางคนมีมารยาท
“ไมตองหรอกโยม ทานเพียงแตจะมาบอกวาจะมาเลี้ยงเพลในวันคลายวันเกิดของ
คุณหญิง”
“จริงหรือครับ ทําไมหลวงพอทราบ”
“เดี๋ยวโยมคอยดูก็แลวกันวาจะเหมือนที่อาตมาพูดไวหรือเปลา” พอดีกบั รัฐมนตรีขนึ้
มาถึงพรอมผุติดตามซึ่งแตงเครื่องแบบนายตํารวจยศพันเอก คนทั้งสองกราบทานสามครั้ง
“เจริญพรทานรัฐมนตรี อาตมาตองขอประทานโทษ ที่ตอ งใหขึ้นมาบนนี้ เด็กเขาคงเรียนให
ทานทราบแลววาเพราะเหตุใด” ทานหมายถึงนายขุนทอง
“ครับ เขาบอกวาหลวงพอตกบันไดขาหัก ทําไมหลวงพอไมไปหาหมอละครับ”
“อาตมาไมชอบโรงพยาบาล ขึ้นชื่อวา “โรง” อาตมาไมอยากเขาสักอยางเดียว ไม
วาจะเปนโรงแรม โรงพยาบาล โรงพัก โรงศาล หรือโลงศพ” ทานพูดแลวหัวเราะ
“ผมก็ไมชอบครับ ไมชอบสี่โรงหลัง แตโรงแรกชอบครับ นี่ก็กําลังจะเดินทางไป
เชียงใหม ไปนอนโรงแรมที่นั่น” นายขุนทองยกถาดเครื่องดื่มขึ้นมาบริการ เปนกาแฟรอนสง
กลิ่นหอมฉุย
“ทําไมเอามาแคสองถวยละ ทานมากันสามคนนะ” เจาอาวาสวัดปามะมวงบอก
หลานชาย
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“หลวงลุงตาฝาดมั้งฮะ ทานมากันแคสองคนเทานั้น ก็หนูเห็นกะตานี่นา สงสัยจะตอง
เปลี่ยนแวนใหมแลวละหลวงลุงเนี่ย”
“ตาขาไมฝาดหรอกขุนทอง ไปชงกาแฟมาอีกถวยนึง แลวไปบอกตุกตาที่นั่งอยูในรถ
ของทานรัฐมนตรีมาที่นี่ บอกหลวงพอเชิญมาดืม่ กาแฟกอน” รัฐมนตรีสบตากับผูติดตามแลว
ตางก็ทําหนางวยงง ก็อุตสาหซอนแมหนูคนนัน้ ไวในรถเบนซ มีมานลูกไมปด กระจกอยาง
มิดชิด เหตุไฉนทานจึงมองเห็น มิหนําซ้ํารถก็จอดอยูลานวัดโนน
“ทําไมหลวงพอทราบละครับ”
รัฐมนตรีและผูติดตามถามขึ้นพรอมกันโดยมิไดนัด
หมาย
“ทําไมอาตมาจะไมทราบละ” ทานพระครูถามยอกยอน
“เด็กของผูกํากับเขา” รัฐมนตรีรีบโยนความผิดใหคนที่ทําหนาที่ขับรถให ฝายนั้นโยน
กลับอยางแยบยลดวยการตอบวา
“ครับ เด็กของผมเอง ผมเปนคนเลือกสรรมาใหทาน แลวทานก็โปรดปรานมากเลย
ครับ เปนวาสนาของเด็ก”
“ตอนนี้ ทานรัฐมนตรีอายุเทาไหร” ทานเจาของกุฏิถาม
“หกสิบเอ็ดครับ”
“แลวแมหนูคนนั้นละ” พันตํารวจเอก รีบตอบแทนเจานายวา
“สิบหกครับ อายุเทากันนะครับหลวงพอ เพียงแตตัวเลขสับที่กัน ๖๑ กับ ๑๖” คน
ตอบหวังเอาใจเจานาย
“แบบนี้ถาจะวาเปนลูกสาวก็คงจะออนเกินไป เปนหลานสาวกําลังพอเหมาะ ทานเลน
ขามสองรุนเลยนะ” ทานพระครูสัพยอก
“โธหลวงพอครับ ผมเปนคนไมชอบขัดใจใคร เขาใหอะไรมาก็ตองรับไวหมด ถาหลวง
พอจะวาก็ตอ งวาผูกํากับเขานะครับ”
“เอาละ ๆ ไมตองเถียงกัน วาแตวา ที่มานี่มีธุระอะไรกับอาตมาหรือเปลา”
“มีครับ คือคุณหญิงเขาใหมากราบเรียนหลวงพอวา วันที่ ๓๑ เดือนนี้ เขาจะมาเลี้ยง
เพลครับ วันครบรอบวันเกิดเขา ทุกปก็เลี้ยงฉลองกันที่บาน มาปนี้เขาอยากจะเปลี่ยนสถานที่
เขาบอกมาคราวนั้นแลวติดใจ หลวงพอเทศนเกง” พอดีกบั นายขุนทองขึ้นมารายงานวาสาว
นอยแรกรุนดรุณีไมยอมมา คงจะอับอายขายหนาที่เปนเมียคนอายุคราวปูคราวตา เปนเมีย
ลับ ๆ เสียดวย! “งั้นผมตองกราบลาละครับ” รัฐมนตรีเอยลาเพราะหวงวาสาวนอยจะรอนาน
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นายขุนทองตามไปสงถึงรถ ไมไดคดิ จะประจบประแจงรัฐมนตรี แตเพราะติดใจในความงาม
ของสาวแรกรุน หนุมวัยยี่สิบเอ็ดตั้งจิตอธิษฐานวา
“เจาประคูณ ชาติหนาฟาใหมขอใหขุนทองสวยอยางนีบ้ างเถิ้ด”
“คนสมัยนี้เขาใหของกํานัลกันแปลก ๆ นะโยมนะ” ทานพระครูพูดกับอาจารยชติ
หลังจากรัฐมนตรีและผูตดิ ตามลงไปแลว
“ครับ แลวพวกขาราชการสมัยนี้ก็เอาใจเจานายกันเกงเหลือเกิน บางคนรู
กระทั่งวันเกิดของเมียนอยนาย แตของเมียตัวเองกลับไมรู”
“ยังงี้ละมังอาตมาถึงไดยินเขาแปลงกลอนของสุนทรภูใหเขากับยุคสมัย สุนทรภูทาน
แตงไววา “รูอะไรไมสูรวู ชิ า รูรักษาตัวรอดเปนยอดดี” เขามาแปลงเสียใหมเปน “รูอะไรไมสูรู
วิชา รูเลียขาเลียแขงตําแหนงดี” ทานเจาของกุฏิพูดยิ้ม ๆ
มีตอ........๖๗
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