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๖๙...
เจาทุกขรายแรกของชวงบายเปนสตรีสาวสวยซึ่งมาดวยกันสามคน คนทีม่ ีทาทางเปน
ผูนํารายงานวา “พวกหนูมาจากวิทยาลัยครู...คะ เปนอาจารยสอนอยูที่นั่น” หลอนออกชื่อ
วิทยาลัยครูแหงหนึ่ง
“ออ” เจาอาวาสวัดปามะมวงมองหนาหลอนทีละคนแลวถาม “ชื่ออะไรกันบางละ
อาจารยอะไรจะ”
“หนูชื่อยุพาพร คนซายมือชือ่ อาจารยกุลนที สวนคนขวามือชื่ออาจารยกวิศญา คนนี้
เพิ่งบรรจุคะ คนเปนผูนาํ พูดเสียงดังฟงชัด
แลวรูจักวัดนี้ไดยังไง ทําไมถึงมาถูกละจะ”
“คุณแมหนูเปนลูกศิษยของหลวงพอคะ เคยมาเขากรรมฐานหลายครั้ง คุณแมเปนคน
บอกทางใหคะ ลูกสาวของลูกศิษยทานพระครูตอบ
“ยังงั้นหรอกหรือ คุณแมชื่ออะไรละจะ”
“ชื่อสอาดคะ หลวงพอจําไดหรือเปลาคะ คุณแมหนูสวย ผิวขาว ไมดําอยางหนูหรอก
คะ” คนชื่อกวิศญาพูดเสียงแจว ๆ
“แลวทําไมอาจารยถึงไมขาวเหมือนคุณแมละ หรือวาคุณพอผิวคล้ํา” ทานเลี่ยงมาใช
คําวา “คล้ํา” แทน “ดํา”
“คุณพอก็ขาวคะ พี่นอ งสามคนก็ผิวขาดหมด มีหนูดําอยูคนเดียว เพราะตอนหนูอยูใน
ทองคุณแม คุณพอไปติเพื่อนบานคนนึง ชือ่ นายหละ ติเขาไดทุกวันวา “ตาคนนีย้ ิ้มเห็นแต
ฟน” หนูออกมาก็เลยดําเหมือนตาหละคะ คุณแมโกรธคุณพอมากเลย ทําไมคุณพอวาคนอื่น
แลวกรรมตองมาตกที่ลกู ตัวดวยละคะ” หลอนถาม
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“เขาเรียกวา “กรรมจัดสรร” คนโบราณเขาถึงไดสอนเอาไววา เวลาทองอยาเที่ยวไปติ
ใคร เหมือนคนที่อาตมารูจัก แกไปติลูกของเพื่อนบานวาปากแหวง พอแกคลอดลูกออกมา
โอโฮ ปากแหวงเหมือนลูกของเพื่อนบานเปยบเลย”
“ถาอยางนั้นเวลากําลังทองตองชมวาเขาสวยใชไหมคะ” อาจารยสาววัยยี่สิบเอ็ดบอก
สองเรียนถาม
“ก็ควรจะเปนอยางนั้น แตก็ไมใชหลับหูหลับตาชมนะ เดี๋ยวไปเห็นคนปากแหวง ตา
เหล แลวไปชมเขาวาสวย ลูกออกมาก็เลยสวยอยางนั้นบาง” คําพูดของทานเรียกเสียง
หัวเราะจากคนทั้งกุฏิ “อาว นี่พูดจริง ๆ นา อยาทําเปนหัวเราะ”
“จริงคะหลวงพอ หนูก็เคยเห็นมาแลว ที่หนาวิทยาลัยหนู มีสามีภรรยาคูหนึ่ง อาชีพ
ขายถาน ตัวดําทั้งคู แตลูกสาวแกสวยมาก ผิวขาวยังกับหยวก คนเขาสงสัยก็พากันไปถาม
แก แกก็เลาใหฟงวา ตอนแกตั้งทอง แกเอารูปนางงามมาติดไวขางฝา แลวก็ดูทุกวันวันละ ๔
เวลาหลังอาหารและกอนนอน พอลูกแกออกมาก็เลยหนาตาเหมือนนางงามในรูป เมื่องานฤดู
หนาวที่ผานมา เขามีการประกวดนางงามประจําจังหวัด ลูกสาวแกไดที่หนึ่งคะ” อาจารยกุล
นทีเปนคนเลา ทานเจาของกุฏิจึงสรุปใหญาติโยมฟงวา
“ที่พูดมานี่ไมใชเรื่องเหลวไหลไรสาระนะ ญาติโยมโปรดจําไว กายกรรม วจีกรรม
มโนกรรม นั้นมีผล มีวิบาก กฎแหงกรราทําหนาที่ของมันตลอดเวลา เพียงแตวามัน
จะปรากฏใหเห็นเร็วหรือชาเทานั้น เพราะฉะนั้น ถาใครกลัวทุกข ก็จงทํา จงพูด จงคิด
แตในสิ่งทีถ่ ูกตองดีงาม เอาละ แลวอาจารยทั้งสามมีอะไรจะใหอาตมาชวยหรือเปลา” ทาน
เปดโอกาสใหสตรีทั้งสาม
“อาจารยกวิศญาเขามีปญหาคะหลวงพอ” อาจารยยุพาพรชวยเกริ่นให
“วาไปเลยจะ อาจารยวา ไปเลย” ทานเจาของกุฏกิ ลาวอนุญาต
“ใหพี่กุลนทีเลาดีกวาคะ เพราะเขาเปนคนทําใหปญหาเกิดขึ้น” คนมีปญหาเกี่ยงเพื่อน
“ไมตองเกี่ยงกัน เอาละ อาตมาจะเปนคนตัดสินเอง ในฐานะที่อาจารยยุพาพรไมใช
คูกรณี อาจารยลองเลาไปตามความเปนจริงก็แลวกัน” เมื่อทานพูดมาอยางนี้ อาจารยสาวจึง
จําตองเลา
“เรื่องเปนอยางนี้คะหลวงพอ อาจารยกวิศญาเขามาอยูบานเดียวกับหนู เพราะยัง
ไมไดบาน บานพักอาจารยมีจํากัดคะ คนที่บรรจุใหมจึงตองรอ หากมีการโยกยายหรือมีการ
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แตงงานระหวางอาจารยดวยกัน คูแตงงานก็ตองยายมาอยูบานหลังเดียวกัน ก็จะมีบานวาง
หนึ่งหลัง ทางวิทยาลัยก็จะจัดการวาใครควรจะไดบานกอนใคร
ระหวางที่รอบาน หนูจึงชวนเขามาอยูดวย ก็อยูกันสบาย ๆ ไมมีปญ
 หาอะไร มาเมือ่
สองวันกอน อาจารยกวิศญาเขาอยากกินมะมวงน้ําปลาหวาน เขาก็โขลกกุงแหงเปนการใหญ
แลวจะเปนเพราะเขาหิวมากหรือเขาแรงมากก็ไมทราบ คุณเธอโขลกเสียครกบานหนูแตก
ออกเปนสองกระบิเลยคะ หนูก็บอกเขาวาไมเปนไร แตกก็ซื้อใหมได ที่ตลาดมีเปนพะเรอ
เกวียน เขาก็บอกจะไปซื้อมาใช พอดีอาจารยกุลนทีมาเห็นเขาเธอตกใจใหญ บอกวาคนทาง
บานเธอเขาถือกันมาก ใครตําน้ําพริกจนครกแตก แสดงวาคน ๆ นั้นกําลังมีเคราะหจะตอง
สะเดาะเคราะหดวยการอุมครกที่แตกนั้นวิ่งรอบบานเจ็ดรอบ” อาจารยสาวพูดเสียงดังฟงชัด
“ออ ทางบานอาจารย คนเขาถือกันอยางนี้หรือ” ทานถามอาจารยกุลนที
“คะ”
“แลวอาจารยเชื่อเขาหรือเปลา” ทานถามคนทําครกแตก
“เชื่อเหมือนกันคะหลวงพอ ก็อยากจะสะเดาะเคราะหอยางที่เขาวา แตหนูไมกลาคะ”
“ทําไมถึงไมกลาละ” อาจารยยุพาพรตอบแทนวา
“เพราะไมไดอุมครกวิ่งอยางเดียวคะ แตตอง...ตอง...”
“ตองเปลือยกายวิ่งดวยคะ คนเลา เอามือปดปากหัวเราะกิ๊ก ๆ คนฟงพากันหัวเราะ
ครืน
“โอโฮ ถึงขนาดนั้นเชียวหรือ” ทานเจาของกุฏิถาม เจาของปญหาจึงวา
“นี่แหละคะ คือปญหาของหนู หลวงพอชวยหนูดวยนะคะ คนมีเคราะหออ นวอน ทาน
พระครูสายหนาชา ๆ แลววิจารณซงึ่ ๆ หนา
“อาตมาฟงแลวไมรูจะรองเพลงอะไรดี”
“เปนพระรองเพลงไดหรือคะ” อาจารยกุลนทีถามซื่อ ๆ คราวนี้ทานพระครูรูสึกอยาก
รองไห นั่งปรับอารมณอยูประเดี๋ยวหนึ่ง ทานเจาของกุฏิจึงถามขึ้นวา
“อาจารยสอนวิชาอะไร”
“หนูสอนภาษาอังกฤษคะ
สวนอาจารยยุพากับอาจารยกุลนทีสอนภาษาไทย”
อาจารยกวิศญาตอบ
“แลวเรียนจบจากที่ไหน”
หลอนบอกชือ่ มหาวิทยาลัยแหงหนึ่ง
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“แหม จบจากสถาบันที่มีชื่อเสียงเสียดวย เสียดายที่อุตสาหเปนถึงบัณฑิตแต
แกปญหาไมได แคทําครกแตกใบเดียวก็แกปญหาไมได ตองวิ่งมาหาพระใหชวย” สตรีทั้ง
สามมองตากันปริบ ๆ เมื่อถูก “เทศน” ตอหนาธารกํานัล
“แลวเปนอาจารยมาไดยังไง นาสงสารคนที่เปนลูกศิษย” สตรีผูหนึ่งวิจารณในใจ
“อาจารยเคยเขาวัดกันบางไหม เคยไปฟงพระเทศนหรือเปลา” ทานเจาของกุฏิถาม
อาจารยสาว คนชือ่ กุลนทีตอบวา
“ไมเคยคะ นี่เปนวัดแรกที่หนูเขา แลวก็คงจะเปนครั้งแรกและครั้งสุดทายที่หนูจะเขา
วัด” ตอบตรงไปตรงมา
“ทําไมละอาจารย วัดนี้ไมดียังไง”
“ก็หนูอุตสาหพากันมารอคิวตั้งครึ่งวัน เสร็จแลวยังมาถูกหลวงพอวาเสียอีก หลวงพอ
ไมชวยแลวยังซ้ําเติม” อาจารยสาวตัดพอ
“จริงดวย” เพื่อนสาวสองคนสนับสนุน
“อาจารยอยากใหอาตมาชวยหรือเปลาละ” ทานถามอาจารยกวิศญา
“อยากคะ หลวงพอชวยหนูดวยเถอะคะ ไหน ๆ หนูก็อุตสาหดั้นดนมาขอความเมตตา
คุณแมบอกวาหลวงพอเปนคนใจดี มีเมตตา หลวงพอตองชวยแน ๆ คะ” หลอนอางมารดา
“แลวทําไมคุณแมเขาไมชวยละ”
“ไมทราบเหมือนกันคะ บอกแตวาใหมาหาหลวงพอ” ทานเจาของกุฏิใหสงสัยนัก เหตุ
ใดคุณสอาดจึงไมชว ยแกปญหาใหลูก ทําไมจะตองสงมาหาทาน ดวยความอยากรูจงึ ใช “เห็น
หนอ” เขาตรวจสอบและก็ไดทราบวา เปนอุบายของผูเปนแมที่จะชักจูงบุตรสาวใหเขาวัด
นั่นเอง
“เอาละ ถาอยางนั้นอาตมาจะชวย อาจารยสวดมนตเปนหรือเปลา สวดพุทธคุณ
ธรรมคุณ สังฆคุณ และพาหุงมหากา ไดไหม”
“สวดไดสามอยางแรกคะ อยางหลังสวดไมได แตคิดวาคุณแมคงสวดไดคะ คําทําวัตร
เชา ทําวัตรเย็น คุณแมก็ทองไดคะ ทองไดแลวก็แปลไดดวย” น้ําเสียงที่พูดบงบอกวา
ภาคภูมิใจในมารดายิ่งนัก “แตหนูสวดไมเปนสักอยางเดียวคะ” อาจารยกุลนทีวา
“ทําไมถึงไมเปนละจะ”
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“เพราะไมเคยสวด แลวหนูก็ไมเห็นความจําเปนของการสวดมนตดวย คนเรา
ถามีความสุขอยูแลวก็ไมจําเปนตองสวดมนต ไมจําเปนตองเขาวัด พวกที่เขาวัดก็คือ
คนที่มีความทุกข มีปญหา”
“พูดดี ๆ นะคะอาจารย ยังกับวาตัวเองไมเคยมีความทุกขงั้นแหละ” สตรีวัยกลางคน
พูดขึ้นอยางรูสึกหมั่นไสเสียเต็มประดา
“ฉันไมเคยมีความทุกขจริง ๆ นะนา ตั้งแตเกิดมานี่ยังไมเคยรูเลยวาความทุกขมัน
เปนยังไง นี่ฉันพูดจริง ๆ นะ ไมไดพูดยกตนขมทานแตประการใด” คนไมรูจักความทุกขวา
“สงสัยคงจะมีคนเดียวในโลก” สตรีนั้นพูดประชด
“อันนั้นฉันไมรู รูแตวาตัวเองโชคดี พอดี แมดี ญาติพี่นอ ง เพื่อนฝูงดีหมด แลวฉันก็มี
ความสุขมาก”
“เอาเถอะ สักวันก็จะรูวาความทุกขมันเปนยังไง คนอยางอาจารยนี่ตองจัดอยูใน
ประเภท “ไมเห็นโรงศพไมหลั่งน้ําตา”
“ไมจริงหรอกนา บานฉันอยูติดกับรายขายโลงศพ ฉันเห็นโลกศพทุกวันแตไมยักกะ
หลั่งน้ําตา แลวนาจะมาวาฉันเปนคนประเภทนั้นไดยังไง” อาจารยสาวโต สตรีนั้นโกรธหัวฟด
หัวเหวี่ยง หากก็มิรูที่จะโตตอบวากระไร จึงไดแตปลอบใจตัวเองวา “อยาไปเถียงกะเขาเลย
เขานั้นจบปริญญา สวนตัวขาแค ป.๔”
“แหม อาจารยเห็นกุฏิอาตมาเปนสนามโตวาทีไปเสียแลว” ทานเจาของกุฏิ ตอวาตอ
ขานดวยใบหนายิ้ม ๆ
“ก็ยังดีกวาเห็นเปนสนามมวยใชไหมคะ” อาจารยสาวถามยิ้ม ๆ เชนกัน
“ดูเถอะ กับพระกับเจายังไมยอมลดละ แบบนี้เปนอาจารยไดยังไง นาสงสารลูกศิษย
จริง” คนจบ ป.๔ พูดกระทบกระเทียบ
“ถึงวาซี นานาจะไปเปนอาจารยแทนฉันนะ พี่ยุพาพรวาดีไหม ใหนาคนนี้ไปเปน
อาจารยแทนหนูดีไหม” คนจบปริญญาตั้งใจยั่วคนจบ ป.๔
“ขอโทษนะครับ คุณสามคนเสร็จธุระหรือยัง ถาเสร็จแลวก็เปดโอกาสใหคนอื่นเขา
บาง” บุรุษหนึ่งพูดขึ้นอยางเหลืออด นึกหมั่นไสแมสามสาวนี่ตั้งแตแรกแลว ทานพระครูเห็น
วาอาจารยสาวสามคนนีจ้ ะตองถูกคนอื่น ๆ วาอีก หากพวกหลอนยังขืนตอปากตอคํากับทาน
อยู จึงบอกพวกหลอนวา
“เสร็จธุระแลวใชไหม แลวนี่จะกลับกันยังไง”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๖๙
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“หนูขับรถมาคะ” อาจารยกุลนทีตอบ”
“หลวงพอยังไมไดตอบปญหาของหนูเลย” อาจารยกวิศญาพอ
“ก็ใหไปสวดมนตไง สวมมนตมาก ๆ แลวจะเกิดปญญาแกปญหาไดเอง เอาเถอะให
ลองไปทําดู ไดผลยังไงคอยมาบอกทีหลัง” ทานออกอุบายใหอาจารยสาวมาวัดอีก
“พี่ไมมาเปนเพื่อนอีกแลวนะ” คนไมชอบเขาวัดบอก
“ไมเปนไร มากับพี่ก็ได” อาจารยยุพาพรเอือ้ เฟอ คนทัง้ สามจึงกราบทานพระครูสาม
ครั้ง แลวลุกออกมาทามกลางความรูส ึกโลงอกโลงใจของบรรดาผูมีความทุกขทั้งหลาย
“หลวงพอครับ
ผมรูสึกสงสารนักศึกษาวิทยาลัยครูแหงนั้นเหลือเกินที่มีอาจารย
ปญญานิ่ม ๆ อยางนี้ แคทําครกแตกก็มีปญหา ไมรูเปนอาจารยไดยังไง บุรุษผูม นี ิสัยชอบ
หมั่นไสผูอ่นื พูดขึ้น
“แตถึงอยางไรโยมก็อยาไปเหมาวาอาจารยวิทยาลัยครูเปนอยางนี้ทุกคนนะ เพราะ
คนที่เขาปฏิบัติกรรมฐานเขาก็ไมเปนอยางนี้ พูดก็พูดเถอะ บางคนเปนอาจารยมหาวิทยาลัย
เรียนจบด็อกเตอรมาจากเมืองนอกเมืองนา ก็ยงั มาใหชวยแกปญหา ตัวเองจบถึงด็อกเตอร
แตแกปญหาไมได ตองมาใหคนจบมัธยม ๔ แกให คนประเภทนี้เขาเรียกวา “ความรูทวมตัว
เอาหัวไมรอด”
“ความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด ครับหลวงพอ” บุรุษนั้นแยง ทานพระครูจึงแกวา
“มันก็เหมือนกันนั่นแหละโยม การศึกษาสมัยนี้ทําคนใหเปนกานไมขีด คือหัวโตแตตัว
ลีบ ก็เลยไปไมไหว โยมสังเกตไหม เดี๋ยวนี้โรงเรียนเขาไมสอนเด็กสวดมนตกันแลว สมัยที่
อาตมาเปนนักเรียนนะ ครูเขาใหสวดมนตทุกวัน เด็กสมัยกอนจึงสวดมนตเปน สมัยนี้ครูเอง
ยังสวดไมเปน นับประสาอะไรกับนักเรียน โยมวาจริงไหม”
“จริงครับ ทั้งครูทั้งอาจารยสวดมนตไมเปน นักเรียนนักศึกษาก็เลยดําเนินรอยตาม
ผมวาถาขืนปลอยไวไมรีบแกไข บานเมืองก็จะไปไมรอดนะครับ” บุรษุ นัน้ แสดงความคิดเห็น
“อาตมาวาเราเลิกพูดเรื่องนี้กันดีกวา เพราะยิ่งพูดมันก็ยิ่งเครียด เอาเถอะ อะไรจะ
เกิดมันก็ตองเกิด ขอใหเราทําหนาที่ของตัวใหดีที่สุดก็แลวกันนะโยมนะ”
“ครับหลวงพอ ประเทศไทยไมใชของเราคนเดียวจริงไหมครับ”
“คงจริงมั้ง เอาเถอะโยมอยากจะคิดยังงั้นก็ตามใจ เรื่องความคิดมันหามกันไมได เอา
ละทีนี้ใครมีอะไรก็วาไป”
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สตรีวัยกลางคนคลานเขามาหา กราบสามครั้งแลวรายงานวา “หลวงพอจะ ลูกสาวฉัน
มันหนีตามผูช ายไป พอบานเขาโกรธมาก เขาวางแผนจะฆาลูกเขย ฉันหามก็ไมเชื่อ จะทํา
ยังไงดีจะ”
“ไปบอกเขาเลยวา ถาฆาติดคุกแน หลวงพอบอกวาติดคุกแนนอน แลวตายไปก็ตอง
ตกนรกอีกดวย จะไปฆาเขาทําไม”
“ก็มันทําใหเสียชื่อ เสียศักดิ์ศรีนะจะหลวงพอ เขาบอกมันเหยียบจมูกกันแบบนี้ เขา
ยอมไมได ลูกสาวฉันไมก็ไมดี เถาแกโรงสีเขามาขอ มันก็ไมเอาเขา ไปเอาไอคนจน ๆ มาทํา
ผัว” คนพูดเคียดแคน
“อาว ก็เขามาสูขอแลวไมใหเขานี่นา ไปดูถูกดูแคลน วาเขายากจนขนแคน เอาเถอะ
อยาไปรังเกียจรังงอนเขาเลย ถึงเขาจะจนเขาก็เปนคนดี โยมเชื่ออาตมาสักครั้งนะ แลว
กลับไปบอกพอบานวา ยังไง ๆ ก็อยาไปคิดพรากผัวพรากเมียเขา บาปกรรมเปลา ๆ เชื่อ
ประเทศไทยเถอะ”
“แตพอบานเขาอยากใหมันแตงกับเถาแกโรงสีจะหลวงพอ”
“แตงไดยังไง ก็เขามีลูกมีเมียแลว โยมอยากใหลูกไปเปนเมียนอยเขาหรือไง เปนเมีย
หลวงดี ๆ อยูแลว เรื่องอะไรจะใหเขาไปเปนเมียนอย” ทานพูดไปตามที่ “เห็นหนอ” รายงาน
“แตเมียเขาหนีตามชูไปนะจะหลวงพอ หนีไปกับชูซึ่งเปนทนายความ” ทานเจาของ
กุฏิชวยพูดอีกวา
“แลวทนายความก็มีลูกมีเมียแลว นาสมเพชนะโยม ผูหญิงหลงตัวผูชาย ขางผูชายก็
หลงเงินของผูหญิง อาตมาเห็นกฎแหงกรรมของคนคูนี้แลว นาสงสารจริง ๆ แตกช็ ว ยอะไร
ไมได เขาทําของเขาเอง เอาละ เรื่องลูกสาวของโยมนั้น เขาไดคูดีแลว ถาไปไดกับเถาแก อยู
กันไมยืด แลวก็ไมตองไปดูถูกดูแคลนวาลูกเขยจน อีกหาปเขาจะรวย รวยกวาเถาแกโรงสี
เสียอีก โยมสบายใจได กลับไปบอกพอบานเขาอยางนี้นะ”
“จะหลวงพอ ฉันสบายใจขึ้นเปนกอง ไมเสียแรงที่อุตสาหมาหา”
“โยมมาจากไหนละ”
“จากโคกสําโรงจะหลวงพอ”
“รูจักคนชือ่ จุกหรือเปลา จุกทีอ่ ยูตลาดโคกสําโรงนะ เห็นเขาวาถูกรางวัลที่หนึ่ง” ทาน
ถามถึงคนเปนหลานสะใภ
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“รูจักดีจะหลวงพอ อีนังนี่มันขี้เหนียวอยาบอกใคร ขนาดถูกหวยตั้งหาแสน มันซือ้
รองเทาไปฝากหลวงนามันคูเดียวเอง”
“ยังงั้นหรือ” ทานเจาของกุฏิรับทราบ คงไมจําเปนตองบอกหรอกวาหลวงนาของ
“อีนังนี่” ก็คอื ตัวทานนัน่ เอง
แขกคนสุดทายกลับไปเมื่อเวลาสองทุม ทานพระครูเรียกนายสมชาย มาสั่งการวา
“พรุงนี้ตีสี่เธอไปตลาดกับแมครัวเขา ไปซื้อของมาทําบุญเลี้ยงพระ คุณหญิงเขาจะมา
เลี้ยงเพล แลวก็ชวยชื้อผาไตรมาใหฉันหนึ่งสํารับดวย เลือกชนิดที่เนื้อดีที่สุดนะไปซี ไปบอก
แมครัวเขาไวกอน พรุงนี้จะไดไมยุง” นายสมชายลุกออกไปแลว ทานเจาของกุฏจิ ึงพูดกับ
อาจารยชิตวา
“เจากรรมนายเวรเขาตามมาทวงอีกรายแลว”
“คราวนี้หลวงพอจะเปนอะไรอีกหรือครับ” คนสูงอายุถามอยางเปนหวง
“ไมเปนอะไรแลว แตตองเสียเงิน พรุงนี้คนขายกวยเตี๋ยวจะเอาลูกชายมาฝาก อาตมา
จะใหเขาบวชเณรแลวก็ปฏิบัติกรรมฐาน สักเดือนสองเดือนเขาก็จะรูดีรูชั่ว แลวก็จะกลับไป
เรียนหนังสืออยางเดิม อาตมาก็ไดใชหนี้คนขายกวยเตี๋ยว โยมอยากรูไหมวาหนี้อะไร”
“หนี้อะไรครับ” บุรุษวัยหกสิบถาม
“หนี้คากวยเตี๋ยว อาตมาโกงคากวยเตี๋ยวแกทุกวัน วิธีโกงก็คือ ยองไปขโมยเงินทาง
ดานหลังแก แลวเอามาซื้อทางดานหนา แกยืนผัดกวยเตี๋ยวเหย็ง ๆ พอใครซือ้ แกก็เอาเงิน
เหวี่ยงลงไปในตะกราซึ่งวางอยูบนโตะดานหลังแก อาตมาก็กินกวยเตี๋ยวฟรีทุกวัน แถมบาง
วันยังหยิบเกินมาเปนคาน้ําแข็งใสอีกดวย” คนเลาหัวเราะ
“เคยถูกจับไดบางไหมครับ” คนฟงถาม
“ไมเคย” ตอบอยางภาคภูมิใจในความเกงกาจของตน
“มือชั้นนี้แลว ใหถูกจับได กอเสียชื่อหมด อาตมาเปนคนดวงดีนะ ดวงทําบาปขึ้น
เรื่องถูกจับไดนั้นไมตองพูดถึง”
มีตอ........๗๐
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