สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม - ๓
สุทัสสา ออนคอม
ธันวาคม ๒๕๓๗
S00003

๓...
พระบัวเฮียวกลับกุฏิดวยความเอิบอิม่ ใจ
ทานจัดการลางมือลางเทาใหสะอาด
เรียบรอย แลวจึงสวดมนตทําวัตรเย็น พระวัดนี้จะลงโบสถสวนมนตทําวัตร เชา – เย็น และ
สวดปาติโมกข พรอมกันก็เฉพาะในวันพระเทานั้น และหากรูปใดทําผิดวินัยเล็ก ๆ นอย ที่
ไมใชอาบัตขิ ึ้นปาราชิก ก็จะปลงอาบัติกันในวันนี้ สวนวันอืน่ ๆ ที่ไมใชวันธรรมสวนะ ตางคน
ก็ตางปฏิบัตอิ ยูในกุฏิของตน มีปญหาหรือสงสัยในเรื่องใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติ ก็จะไปเรียน
ถามทานเจาอาวาส
พระมหาบุญมอบนาฬิกาปลุกขนาดเล็กใหพระบวชใหมหนึ่งเรือน
“เอาไวจับเวลา ตอนแรก ๆ ตองอาศัยนาฬิกาปลุก แตพอปฏิบัติไปนาน ๆ จิตมันรูได
เอง อยางผมเดี๋ยวนี้ไมตองพึ่งนาฬิกา อยากปฏิบัติกี่ชวั่ โมงก็กําหนดจิตเอาไวเหมือนกับการ
ตั้งนาฬิกาปลุก พอถึงเวลาที่กําหนด จิตมันบอกเอง มันก็แปลกนะคุณบัวเฮียว ตอนปฏิบัติ
ใหม ๆ ทานพระครูก็บอกผมอยางนี้ ตอนนั้นผมไมเชื่อ ผมมันคนหัวรัน้ ไมยอมเชื่อใครงาย
ๆ แตก็ชอบลองชอบพิสจู นและผมก็ไดพิสูจนแลวทุกสิ่งทุกอยาง”
ทานสอนวิธใี ชใหดวย พระบัวเฮียวตั้งเวลาไวหนึ่งชั่วโมง แลวจึงเริ่มตนเดินจงกรม
อาศัยที่ความจําดี จึงเดินไดถูกตองตามขึ้นตอนทุกประการ ทานเดินไปเดินมาในกุฏิซึ่งมี
ความยาวประมาณสามเมตรดวยความเพลิดเพลินกระทั่งเสียงกริ่งนาฬิกาดังขึ้น
กดปุม
นาฬิกาใหหยุดคํารามแลวตั้งใหมใหปลุกตอนตีสี่
หยิบเครื่องนอนซึ่งมีเสือ่ หมอนกับผาหม มาจัดการปูที่นอนขาง ๆ พระมหาบุญ คลี่
ผาออกคลุมกายดวยอากาศเริ่มหนาวเย็น เพราะยางเขาฤดูเหมันต ปดไฟแลวจึงเอนกายลง
ใชมือขวาวางบนทอง สังเกตอาการ พอง – ยุบ พรอมกับบริกรรม “พอง – หนอ ยุบ –
หนอ” ตามที่พระอุปชฌายสอน สักครูก็มอยหลับไปโดยจับไมไดวา หลับไปตอนพองหรือ
ตอนยุบ
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เสียงกริ่งนาฬิกาดังขึ้นเมื่อเวลาตีสพี่ รอม ๆ กับเสียงพระตีระฆัง ตามดวยเสียงเหา
หอนของสุนขั ซึ่งจะพากันหอนเหาทุกครั้งที่ไดยินเสียงเหงงหงางของระฆัง ซึ่งดังกองกระหึ่ม
ไปทั่วบริเวณ พระบัวเฮียวสะดุงตื่นแตยังงัวเงียเพราะหลับไมเต็มอิม่
อากาศตอนเชามืดหนาวเย็นนาที่จะซุกกายอยูภายใตผาหมอันอบอุน ทานจึงเอื้อมมือ
ไปกดปุมนาฬิกาหมายจะนอนตอ แตเสียงที่ดังอยูริมหูทําใหทานหายงวงเปนปลิดทิ้ง
“บัวเฮียว ถาเจาเกียจครานเห็นแกหลับแกนอน ไมรีบเรงทําความเพียร เจาก็จะไม
สามารถแกกรรมได เจาเดินมาถูกทางแลว ขอใหเดินตอไปอยาทอถอย ตื่นขึ้นเดินจงกรม
เดี๋ยวนี้”
จําไดแมนยําวาเปนเสียงลึกลับที่เคยไดยินเมื่อปที่แลว พระบวชใหมรีบลุกขึ้นลางหนา
แปรงฟน สวดมนตทําวัตรเชาแลวเดินจงกรม พระมหาบุญลุกออกไปปฏิบตั ิที่หนาพระ
อุโบสถ เพื่อเปดโอกาสใหพระบัวเฮียวไดปฏิบัติอยางอิสระ
ไกปาที่สงเสียงขันประชันกับเสียง “กาเวา กาเวา” ของเจานกกาเหวานั้นมิไดสราง
ความรําคาญใหกับผูบวชใหม เพราะทานรูจักกําหนดวา “ไกขันหนอ” “นกรองหนอ” และเมื่อ
ไดยินเสียงสุนัขเหา ทานก็กําหนดวา “หมาเหาหนอ”
เดินจงกรมไดสักครูหนึ่ง ก็รูสึกวาทองรองโครกครากดวยไมชินกับการอดขาวมื้อเย็น
สักครูเสียง “ปูด ๆ ปาด ๆ” ก็ดังขึ้นเปนระยะ คราวนี้พระบวชใหมตอ งใชเวลาขบคิดวาจะ
กําหนดอยางไร ก็ทานพระครูสอนเพียงใหกําหนดยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ถายอุจจาระ
ปสสาวะ แตตอนผายลมทานไมไดบอกไว ภิกษุคนซื่อเลยกําหนดเอาเองวา “ตด – หนอ”
แลวก็มีอันตองกําหนดอยางนี้บอยครั้ง
ทานไมเขาใจระบบการทํางานของรางกายวา เมื่อไมมอี าหารอยูในกระเพาะ ลมทีอ่ ัด
อยูในชองทองก็ปนปวนและหาทางระบายออก
อาการเชนนี้มิไดเกิดขึ้นเฉพาะกับพระบัว
เฮียวเทานั้น ผูเริ่มปฏิบตั ิกรรมฐานทุกคนไมวาจะเปนบรรพชิต คฤหัสถ ไมวาจะเปนบุรุษ
หรือสตรี เด็กหรือผูใหญ ยอมมีอาการแบบเดียวกันนี้ แทจริงมันเปนเพียงการปรากฏของ
สภาวธรรมเทานั้น
เดินจงกรมเสร็จทานก็เอนกายลงนอน เอามือวางบนทอง ครัง้ นี้ทานลง “หนอ” ไมทนั
จึงไดแต “พอง – ยุบ พอง – ยุบ” เทานั้น
เวลาหกนาฬิกา พระบัวเฮียวออกบิณฑบาตกับพระอีกสีร่ ูป มีพระมหาบุญนําหนา
สวนทานเดินหลังสุดเพราะเพิ่งบวช ทานพระครูไมใหพระในวัดนี้ไปบิณฑบาตทางเดียวกัน
เกินหารูป และใหแบงแยกกันไปเปนสาย ๆ จะไดโปรดสัตวไดทั่วถึง
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กลับจากบิณฑบาตจึงไปฉันรวมกันที่หอฉัน ยกเวนทานพระครูซึ่งจะบิณฑบาตเดี่ยว
และกลับมาฉันตามลําพังที่กุฏิของทาน แตถา เปนวันพระ หรือในโอกาสพิเศษที่มีคนมา
ทําบุญเลี้ยงเพล ทานก็จะไปฉันที่ศาลาการเปรียญพรอมกับภิกษุอื่น ๆ และวันนั้นทานก็จะ
ฉันสองมื้อเพื่อไมใหญาติโยมเขาเสียความตั้งใจ ทานรูจักผอนสั้นผอนยาว ไมเครง ครัดรัดตัว
จนเกินไป แตกไ็ มใหผิดวินัยของสงฆ
เมื่อพระฉันเสร็จ พวกลูกศิษยก็จะแบงอาหารเก็บไวถวายเพลสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่ง
พวกเขาก็ตงั้ วงรับประทานกัน วันใดอาหารมีไมพอ ทางโรงครัวก็จะทําขึ้นมาเสริม งานหนัก
ที่สุดเห็นจะไดแกงานโรงครัว เพราะมีคนมาเขากรรมฐานแทบไมเวนแตละวัน บางครั้งก็มา
กันเปนคณะคราวละรอยสองรอย ทานพระครูกต็ อนรับขับสูอ ยางดี ทั้งเรื่องที่พักและอาหาร
เทาที่จะสามารถอํานวยความสะดวกใหได ผูที่มาวัดตางพากันประทับใจในอัธยาศัยไมตรีของ
ทาน ไมมีใครที่มาวัดนี้แลวจะไมอยากมาอีก
พระบัวเฮียวกลบไปกุฏิของทาน เดินจงกรมใหอาหารยอยแลว จึงสรงน้ําทําความ
สะอาดรางกาย หลังจากนั้นก็ไปหาทานพระครูเพื่อใหทาน “สอบอารมณ” และสอนวิธีนั่ง
สมาธิ
“เปนยังไง เมื่อคืนนอนหลับสบายไหม” ทานพระครูถามหลังจากที่พระใหมทําความ
เคารพและนัง่ ในที่อันสมควรแลว
“สบายครับ” พระบัวเฮียวตอบ แตมไิ ดเลาเรื่อง “เสียงลึกลับ” ใหฟง ดวยเกรงจะถูก
ทานดุวาเกียจคราน
“หลับไปตอนยุบหรือตอนพองละ”
“เออ... จะ... จับไมไดครับ” ผูบวชใหมสารภาพ คิดวาคงจะถูกพระอุปชฌายดุ แต
ทานกลับพูดวา
“เอาละ ยังจับไมไดก็ไมเปนไร คืนนี้คอยลองอีกที” ภิกษุวัยใกลสามสิบคอยโลงอก
แถมยังแอบลอเลียนทานในใจวา “ฮั่นแน หลวงพอพูด “เอาละ” อีกแลว สงสัยทานคงใชคํานี้
วันละหลายรอยหน” พระใหมมิไดรูตวั ดอกวาผูอาวุโส “อานใจ” อยูเงียบ ๆ
“เปนศิษยอยาหัดลอเลียนครูบาอาจารย” ทานพระครูกลาวเสียงเรียบ แตพระบัวเฮียว
ถึงกับสะดุง
“ทําไมหลวงพอรูครับ” ถามเสียงออย
“ก็ทําไมฉันจะไมรูเลา ทานยอนถาม พระบวชใหมอดคิดไมไดวา “ทานพระครูนี่ยังกับ
เปนผูวิเศษ สงสัยคงเปนพระอรหันต”
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“ฉันไมใชผูวสิ งวิเศษอะไรหรอก แลวก็ไมไดเปนพระอรหันตดวย ถาจะเปนก็คง
เปนไดแคพระอรเห” ทานพูดยิ้ม ๆ คนเปนศิษยยิ่งพิศวงงงงวยหนักขึ้น ไมรูวาทานอานใจ
ผูอื่นไดอยางไร
“อยาเพิ่งไปสงสัยวาทําไมฉันถึงทําได
ถาเธอปฏิบัติเครงครัดไมชา ก็ตองทําได
เหมือนกัน ไมใชเรื่องยากเย็นอะไร” ฟงพระอุปชฌายพูดแลว พระบวชใหมไดกําลังใจขึ้นอีก
เปนกองและคิดวาจะทําใหดีที่สุด
“เอาละ ทีนี้เรามาเขาเรื่องกันดีกวา เธอจับพอง – ยุบ ไดชัดหรือยัง”
“พองชัดครับ แตยุบยังไมคอยชัดแลวก็ลง “หนอ” ไมคอยทัน บางทีเลยไดแค พอง –
ยุบ พอง – ยุบ”
“ตองพยายามลง “หนอ” ใหได เอาละ ถาจิตไวขึน้ ก็จะไดเอง ไมตอ งไปเครียดกับมัน
มาก แตเรื่องกําหนดนั่น เธอยังทําไมถูกนะ เอาละ ฉันอธิบายสติปฏฐาน ๔ ใหเธอฟงอยาง
คราว ๆ สติปฏฐาน แปลวา ที่ตั้งของสติ หมายถึง การตั้งสติกําหนดพิจารณากาย
เวทนา จิต ธรรม วันนี้จะเอากายกอน การตั้งสติกําหนดพิจารณากายหรือพิจารณาเห็นกาย
ในกายที่เรียกเปนภาษาธรรมะวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน ตองการเอาสติตามรูกาย ไม
วาจะเปนการเคลื่อนไหว การหายใจเขาออก ยืน เดิน นั่ง นอน ถายอุจจาระ ปสสาวะ อยางที่
ฉันเกริ่นไวเมื่อคราวที่แลว คําวา “กาย” ในที่นี้จงึ หมายถึงรางกายของเราเทานั้น
นอกเหนือจากนี้ไมตองสนใจ เพราะฉะนั้นเธอกําหนดวา “ไกขันหนอ” “หมาเหาหนอ” นั้นใช
ไมไดเพราะมันไมเปนกายานุปสสนา
พระบัวเฮียวแปลกใจเปนครั้งที่เทาไหรของเชานี้กน็ ับไมถวนเสียแลว ทานพระครูมี
อะไร ๆ ใหทานพิศวงหลงใหล และทาทายตอการพิสูจนทดลองไปเสียทุกเรื่อง พลันพระบวช
ใหมก็นึกไดถึงคําบริกรรมของทานตอนผายลม นึกหวั่นหวาดในใจวา ทานจะรูหรือไมหนอ ก็
พอดีทานพูดขึ้นวา
“ทําไมจะไมรู นั้นก็ไมถกู อีกเหมือนกัน ไมมีใครเขาบริกรรมพิลึกพิลั่นอยางเธอหรอก”
พระใหมรูสกึ อายเปนกําลัง จึงโอดครวญวา
“โธ หลวงพอครับ ก็ผมบริกรรมในใจแท ๆ ทําไมหลวงพอถึงไดยินเลาครับ อีกอยาง
ผมก็ทําอยูที่กุฏิผมโนน”
“ฉันก็กําหนด “เห็นหนอ” นั่นซี จะไวนะบัวเฮียว “เห็นหนอ” นี้มีคาหลายลาน
อยาไปคิดวาหนอ ๆ แหน ๆ เปนเรื่องเหลวไหล ถาเธอฝกสติดีจนถึงขึ้นแลว เธอจะใช
“เห็นหนอ” ใหเกิดประโยชนไดอยางมหาศาลทีเดียว”
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“ใชดูเลขดูหวยไดไหมครับหลวงพอ”
“ได แตเขาไมทํากันเพราะการปฏิบตั ิธรรมเปนไปเพื่อละกิเลส คือ โลภะ โทสะ โมหะ
แตถาเธอเอาไปใชในทางนั้นมันเปนการเพิ่มกิเลส ผิดจุดประสงคที่แทจริงของการปฏิบัต”ิ
“ครับ ผมเขาใจแลว หลวงพอกรุณาอธิบายกายาสนาตอเถิดครับ”
“กายานุปสสนา ตองเรียกใหถูก เวลาไปสอนคนอื่นจะไดไมเลอะเลือน เลื่อนเปอน”
“ครับ กายานุปสสนา” ผูเปนศิษยทวนคํา
“นั่นแหละถูกตอง เอาละ กอนจะเขาใจกายานุปสสนา จะตองเขาใจอายตนะเสียกอน
อายตนะ แปลวา สิ่งที่เชื่อมตอกันใหเกิดความรู แบงเปนอายตนะภายใน ๖ ไดแก ตา หู
จมูก ลิ้น กาย ใจ อายตนะภายในทําหนาที่เปนตัวรู สวนอายตนะภายนอกเปนสิ่งที่ถูกรู
ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพะ และธัมมารมณ สิ่งที่ตาเห็นจะเปนอะไรก็แลวแต เรา
เรียกวา รูป ตาจึงคูกับรูป หูคูกับเสียง จมูกคูกบั กลิ่น ไหนลองบอกซิวา ลิ้นคูกับอะไร”
“อาหารที่กินเขาไปครับ” ตอบอยางภาคภูมิดวยคิดวาคําตอบนั้นถูกตองแลว
“ผิด ตอบใหมอีกทีซ”ิ
“ลิ้นคูกับฟนครับ” คราวนี้ไมคอยมั่นใจนัก
“ผิดอีก จะลองอีกทีไหม”
“ไมแลวครับ”
“เอาละ ถาอยางนั้นเวลาที่เรากินอาหารแลวรูวา เผ็ด หวาน มัน เค็ม เราเรียกวา
อะไร”
“เรียกวา แซบ ครับ” ทานพระครูรูสกึ ออนใจ จึงเฉลยใหฟงจะไดสิ้นเรื่องสิ้นราว
“เขาเรียกวา รส จําไว สวนสิ่งที่มากระทบกายเราเรียกวา โผฏฐัพพะ เชน เย็น รอน
ออน แข็ง และสิ่งที่มากระทบใจ เรียกวา ธัมมารมณ เชน ดีใจ เสียใจ ทุกขใจ จําไดหรือยังละ
เอาละ ไหนลองทบทวนซิ อายตนะภายนอกมีอะไรบาง”
“ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ครับ”
“ออ... ตาเธอ หูเธอ ลอยอยูขางนอกวางั้นเถอะ ไหนตอบใหมซิ เอาใหแน ๆ”
“รูป รส กลิน่ เสียง โผฏฐัพพะ และกามารมณ ครับ”
“ธัมมารมณเวย ไมใชกามารมณ คนละเรื่องเลย” คนสอนบนอุบและเผลอพูดคําวา
“เวย” ออกมา
“เอาละ ทีนอี้ ายตนะภายในเธอก็รูแลวสินะ ตอไปจะไดกําหนดไดถูกตอง”
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“หลวงพอครับ กําหนดกับบริกรรมนี่เหมือนกันไหมครับ”
“เหมือนกัน จะใชวากําหนดก็ได หรือจะใชวาบริกรรมก็ได ทีนี้เมื่อเธอไดยินเสียงไก
ขัน สุนัขเหา หรือเสียงอะไรก็แลวแตที่รับรูโดยทางหูใหเธอกําหนดวา “เสียงหนอ” เทานั้น
ไมตองไปใสใจ ไมตองไปวิจัยวามันเปนเสียงอะไร ตาเห็นอะไรก็ตามใหกําหนดวา “เห็น
หนอ” แลวก็จบกัน เวลาผายลม ถามันดังก็กําหนดวา “เสียงหนอ” ถามันไมดังก็กําหนดวา
“รูหนอ” คือเอาใจไปรูมนั เอาละทีนี้ ถามันมีกลิ่นดวย เธอจะกําหนดวาอยางไร” พระใหมถูก
ทดสอบอีก
“ถาเปนของตัวเองก็ “หอมหนอ” แตถาเปนของคนอื่นก็ “เหม็นหนอ” ครับ” คราวนี้
ทานพระครูหัวเราะชอบใจ
“เออ เขาทีดีนี่ เขาใจตอบ” คนตอบก็เลยหนาบานดวยคิดวาถูกตองดีแลว
“จริง ๆ นะบัวเฮียว คนอยางเธอจะวาสอนงายก็ไมใช ครัน้ จะวาสอนยากก็ไมใชอีก”
ยังไมทันที่ทานจะพูดตอ พระบัวเฮียวก็ขัดขึ้นวา
“จะวาสอนงายก็ใช จะวาสอนยากก็ใช ตางหากเลาครับ”
“เอาละ ๆ นี่บอกตามตรงนะบัวเฮียว ฉันไมรูเลยวาจริง ๆ แลว เธอโงหรือฉลาดกัน
แน”
“จะวาโงก็ใช จะวาฉลาดก็ใช ยังงันหรือเปลาครับ”
“ก็ทํานองนัน้ แหละ เอาละ เอาเปนวาฉันคิดวาเธอฉลาดก็แลวกัน ขอใหฉลาดอยางนี้
ตลอดไปนะ” ทานตั้งใจประชด
“สมพรปากครับ” พูดพรอมกับยกมือขึ้น “สาธุ” ทานพระครูครานที่จะตอปากตอคํา
จึงวกกลับมาเขาเรื่องเดิม
“เอาละ เมือ่ เธอเขาใจอายตนะภายใน ภายนอก แลวทีนี้เวลาปฏิบัติจะไดกําหนดได
ถูกตอง จําไววาอยาไปปรุงแตง ใหกําหนด “รู” เฉย ๆ
“ทําไมถึงปรุงแตงไมไดเลาครับหลวงพอ”
“ก็ถาปรุงแตงมันก็เปนกิเลสนะซี อยางเชนที่เธอกําหนดวา “หอมหนอ” มันเปนโลภะ
“เหม็นหนอ” ก็เปนโทสะ ถาทําเฉยไมกําหนดรู มันก็เปนโมหะ ดังนั้นถาจะใหถูกก็ตอง
กําหนดวา “กลิ่นหนอ” โดยไมไปปรุงแตงวา มันจะหอมหรือจะเหม็น เขาใจหรือยังละ”
“เขาใจแลวครับ”
“ดีแลว เอาละ ทีนี้บอกมาซิวา ถาไดยินเสียงนกรอง จะกําหนดวาอยางไร”
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“เสียงหนอ ครับ”
“ทําไมไมกําหนดวา “นกรองหนอ” ละ”
เพราะถากําหนดอยางนั้นมันก็ไมเปนกายานุปสสนา มันอยูนอกกายของเรา เราตอง
กําหนดรูเฉพาะที่อยูในกาย”
“ดีมาก ดีมาก เอาละ ทีนี้ก็ฝกนั่งสมาธิไดแลว จงจําไววาเมื่อเดินจงกรมเสร็จตอง
นั่งสมาธิทนั ที ไมใชไปทําอยางอื่นเสียกอนแลวจึงคอยมานั่ง ตองทําใหมันติดตอกันจะ
ไดรักษาอารมณกรรมฐานเอาไวไมใหรั่วไหลไปทางอื่น วิธนี ั่งก็กําหนด “นั่งหนอ” กอนแลว
คอย ๆ นั่งลงไป การนั่งสมาธิมี ๓ แบบ คือ สมาธิชั้นเดียว นั่งอยางนี้ งอเขาขาซายและขา
ขวาวางบนพื้น ถาสมาธิสองชั้นก็ยกขาขวาวางทับบนขาซาย ถาสามชัน้ หรือที่เรียกวาสมาธิ
เพชร ก็ยกขาซายทับขาขวาแลวยกขาขวาทับขาซายอีกทีหนึ่ง”
แลวทานก็สาธิตวิธีนั่งทัง้ สามแบบใหพระบัวเฮียวดู พระใหมทําตามไดสองแบบแรก
และพยายามจะทําแบบที่สามแตก็ทาํ ไมได เพราะมันรูสึกเหมือนขาจะหัก
“ทําไมไดก็ไมตองทํา ประเดี๋ยวขาแขงหักไปจะยุงกันใหญ ปฏิบัตินาน ๆ เขาก็ทําได
เอง เอาละวันนี้นั่งสองชัน้ ไปกอน นัน่ อยางนั้นถูกแลว เอาละ ทีนี้ก็เอามือวางบนหนาตัก ให
มือขวาทับมือซาย ตั้งกายใหตรง ดํารงสติใหมั่น คอย ๆ หลับตาลงชา ๆ เอาสติไปไวที่ทอง
เหนือสะดือขึ้นมาประมาณสองนิ้ว รูส ึกหรือยังวาทองมันพองแลวก็ยุบ”
“รูแลวครับ”
“มันพองกอนหรือวายุบกอน”
“พองกอนครับ”
“นั่นแหละถูกตองแลว คนที่บอกวา ยุบกอน แสดงวายังจับไมได โดยธรรมชาติแลว
เราจะจับพองไดกอนยุบเสมอ จึงใหบริกรรมวา “พอง – หนอ ยุบ – หนอ” แสดงวารูไมจริง
เอาละ ตอไปนี้ลองนั่งดูสักสี่สิบนาที อยาไปคิดเรื่องอื่น พยายามใหสติจับอยูที่ พอง – ยุบ
ตลอดเวลาไดยินเสียง ไดกลิ่นอะไรก็กําหนดไปตามจริง ตองกําหนดใหทันปจจุบันดวย แลว
อยาไปปรุงแตง เอาละนั่งไป ครบกําหนดเวลาแลวฉันจะบอกเอง”
มีตอ......๔
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