สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม - ๔
สุทัสสา ออนคอม
ธันวาคม ๒๕๓๗
S00004

๔...
ในความรูสึกของพระบัวเฮียว เวลาสี่สิบนาทีชางดูยาวนานเสียหนักหนา ทานจับ พอง
– ยุบ ไดในชวงแรก ๆ กระนั้นก็ยังลง “หนอ” ไมคอยจะทัน เพราะมันเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
นั่งไปสักครูใหรูสึกอึดอัดขัดของ ลมในทองเริ่มปน ปวนอีกครัง้ ทานพยายามกลั้นเอาไว หาก
ปลอยปูดปาดออกมาเกรงจะตองอับอายขายหนา เมื่ออั้นไวหนักเขาก็กลายเปนความกังวล
จนจับ พอง – ยุบ ไมได
“อยาไปกังวลแลวก็ไมตองไปกลั้น เขาอยากจะออกมาก็ใหเขาออกอยาไปฝนเขา มัน
เปนการปรากฏของสภาวธรรม ใหกาํ หนด “เสียงหนอ” หรือ “กลิ่นหนอ” ไปตามความเปน
จริง” ทานพระครูซึ่งนั่งควบคุมอยูหาง ๆ พูดขึ้น พระใหมจึงหมดกังวลเรื่องลม ปลอยใหมัน
เปนไปตามธรรมชาติ หันมาจับ พอง – ยุบตอ หากก็จับไดไมนานเพราะอาการปวดเมื่อยเริ่ม
ปรากฏ ทานรูสึกปวดขาเปนกําลัง คิดอยากจะถามพระอุปช ฌายวาจะเปลี่ยนทานั่งไดหรือไม
ฝายนั้นก็พูดขึ้นทันทีวา
“อยาเปลี่ยน นี่แหละเขาเรียกวา เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ตองใหเห็นของจริงถึง
จะเขาใจ เอาสติไปเพงตรงที่ปวดแลวกําหนดวา “ปวดหนอ ปวดหนอ” จากนั้นก็ไมตองไป
ในใจ ใหกลับมากําหนด พอง – ยุบ อีก”
เมื่อมีคนคอยชวยเหลืออยูเชนนี้ทั้งยังสามารถ “อานใจ” ผูอื่นไดดวย พระบัวเฮียวจึง
หายกังวล ทานพระครูอยากใหการนั่งของพระใหมเปนไปตามธรรมชาติ ครั้นเห็นวาได
แนะนําพอสมควรแลว จึงลุกจากที่นั้นไปอยางเงียบ ๆ ปลอยผูเปนศิษยใหนั่งอยูตามลําพัง
พระบัวเฮียวไมรูวาพระอุปชฌายลุกออกไป ทานพยายามจับ พอง – ยุบ อยาง
เครงครัด ตอเมือ่ อาการปวดขาทวีความรุนแรงขึ้น พระใหมก็หมดความอดทน คอย ๆ
เปลี่ยนทานั่งจากขาขวาทับขาซาย มาเปนขาซายทับขาขวา รูสึกคอยยังชั่วขึ้น ทัง้ อุปชฌายก็
มิไดวากระไร จึงกระหยิ่มยิ้มยองวาตนปฏิบัตถิ กู ตองแลว
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“อหังการ” ก็เกิดขึ้น ทานเริ่มคิดฟุงซาน จิตซึ่งโดยธรรมชาติไมอยูนิ่งอยูแลวก็ซัดสาย
หนักขึ้น คิดเรื่องโนนไปเรื่องนี้ เตลิดเปดเปงไปยกใหญ ชัว่ เวลาไมกี่นาทีที่ทานพระครูลุก
ออกไป พระบัวเฮียวก็คดิ อะไรตอมิอะไรไปรอยแปด เมื่อจิตฟุงซาน สติก็จับ พอง – ยุบ
ไมได สมาธิไมเกิด
อีกสิบนาทีจะครบกําหนดเวลา ทานพระครูก็กลับมา ทาน “ตรวจสอบ” คนที่กําลังนั่ง
สมาธิอยูก็รูวาระจิตของเขา จึงพูดขึ้นวา
“สนุกใหญเลยนะบัวเฮียวนะ ทําไมถึงไมกําหนด “ฟุงซานหนอ” ละ”
พระใหมจึงตั้งสติกําหนด “ฟุงซานหนอ” “ฟุงซานหนอ” แลวกลับมากําหนด พอง –
ยุบ ประเดี๋ยวหนึ่งอาการปวดขาก็ประดังขึ้นมาอีก ปวดราวกับวามันจะแตกออกเปนเสี่ยง ๆ
คิดที่จะเปลี่ยนทานั่ง ทานพระครูกก็ ําชับขึ้นวา
“อยาเปลี่ยน ใหกําหนด “อดทนหนอ พากเพียรหนอ” แลวกลับไปที่ พอง – ยุบ อีก”
“มันไมไหวแลวครับหลวงพอ พระบัวเฮียวคร่ําครวญอยูในใจ คราวนี้รูแลววาทานตอง
รู อะไร ๆ ในใจของทาน พระอุปช ฌายรูหมด
“ตองไหวซี ตั้งใจไวเลยวา ตายเปนตาย”
“ผมยังไมอยากตายที่ครับ” พระใหมแอบเถียงในใจ
“ยังไมอยากตาย แตถาถึงที่มันก็ตอ งตาย แตถา ตายในขณะปฏิบัติกจ็ ะไปเกิดในสุคติ
ภูมิ ไมตองไปอบายภูมิ เลือกเอาวาจะเอาอยางไหน”
“งั้นก็เอาอยางหลังครับ” ตอบในใจเชนเคย
“ดีแลว ตองกลาหาญอยางนี้ถึงจะเรียกวา ศากยบุตร นี่แหละ เวทนานุปสสนาสติ
ปฏฐาน คือ การตั้งสติกําหนดพิจารณาเวทนา”
“เวทนาที่แปลวาสงสารใชไหมครับ” คนถามถามในใจ แตคนตอบตอบออกมาดัง ๆ
เพราะคลื่นใน “เครื่องรับ” กับ “เครื่องสง” ไมตรงกัน คนตอบสามารถเขาใจในความในใจของ
คนถาม หากคนถามไมสามารถ “อานใจ” ของคนตอบได
“ไมใช เวทนา แปลวา ความรูสึก มี ๓ อยางคือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา และ อทุก
ขมสุขเวทนา หมายถึง ความ รูสกึ สุข ทุกข และไมสุขไมทุกข หรือที่เรียกวา เฉย ๆ รูสึก
อยางไรก็กําหนดไปอยางนั้น เชนขณะที่เธอปวด เธอเปนทุกข ก็กําหนด “ปวดหนอ” ถา
สุข ก็กําหนด “สุขหนอ” ถารูสึกเฉย ๆ ไมสุขไมทุกขก็กําหนด “เฉยหนอ” คือ ตองตามรู
ความรูสึกอยูตลอดเวลา แลวก็กําหนดรูเทานั้น หามไปจับไปยึด”
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ภิกษุหนุมตัง้ สติขมทุกขเวทนาไวอยางยากเย็น พยายามทําตามที่พระอุปช ฌายสอน
หากอาการปวดก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นราวกับชีวติ จะแตกดับลงเสียเดี๋ยวนั้น ทานจึงฮึดสู
ดวยการกําหนดวา “ตายเปนตาย” แลวก็นั่งตอไปอยางไมสะทกสะทาน พยายามใหสติจับ
อยูที่อาการ พอง – ยุบ ของทอง
“เอาละ ไดเวลาแลว กําหนด “อยากพักหนอ” สามครั้งแลวคอย ๆ ลืมตา เห็นอะไรก็
กําหนดเห็นหนอ”
“ชวงเวลาแหงความทุกขทรมานนั้น
เสียงของทานพระครูจึงประดุจเสียงสวรรคที่
ลองลอยมาจากนภากาศ การตอสูกับทุกขเวทนาสิ้นสุดลง พระบัวเฮียวกําหนดตามที่ทาน
สอน
เมื่อลืมตาขึน้ สิ่งแรกที่เห็นก็คือ ใบหนาที่เปยมดวยเมตตาของผูเปนอาจารย รูสึกรอน
วูบทั่วรางแลวเปลี่ยเปนเย็นซาบซานไปทั่วทุกขุมขน น้ําตาไหลพราก ๆ ดวยความปติ ทาน
กมลงกราบพระอุปชฌายดวยความรูสึกสํานึกในพระคุณอยางหาที่สุดมิได
ศีล สมาธิ ปญญา ไดซักฟอก และ ขัดเกลาจิตใจที่เคยหยาบกระดางของทาน
ใหละเอียดประณีตขึ้น กตัญูกตเวทิตาธรรม จึงเกิดเองโดยมิตองมีผูใดมาบอกกลาว
“เอาละ ทีนี้ก็มาสอบอารมณกัน ประเดี๋ยวจะไดกลับไปพักผอน คืนนีจ้ ะไดสอนการ
เดินระยะที่สองให”
“ครับ เออ... ผมอยากจะเรียนถามหลวงพอวา ทําไมจิตของเรามันจึงอยูนิ่งไมได ชั่ว
เวลาที่ผมนั่ง ผมคิดอะไรตอมิอะไรไปรอยแปด มันไมสงบเลยครับ ที่แปลกก็คือ เวลาที่ไมได
นั่งสมาธิกลับไมคิดอะไร”
“นั่นแหละธรรมชาติของจิตละ พระพุทธองคจงึ ไดตรัสเปรียบเทียบจิตวา ไมอยูนิ่ง
เหมือนลิง ปกติลิงจะไมอยูเปนสุข ตองหลุกหลิกวางนี่จับโนน ทําทานั้นทานี้อยูตลอดเวลา
นอกจากจะหลับเสียเทานั้น แมแตหลับก็ยังหานอนหลับนานไม เพราะฉะนั้นถึงตองมาฝกจิต
กันยังไงละ”
“ทําไมจิตมันถึงฟุงซานเฉพาะเวลานั่งสมาธิเลาครับ ในเวลาปกติทําไมมันจึงไม
ฟุงซาน” ภิกษุหนุมถามอีก
“จิตมันฟุงซานอยูตลอดเวลานั่นแหละ ไมวาจะตอนนั่งหรือไมนั่ง เพราะจิตมัน
มีหนาที่รูอารมณ แตตอนนั่งเรารูสึกวามันฟุงซาน เพราะเราเอาสติไปกํากับมัน บังคับ
มันใหจดจออยูกับอารมณเดียว มันเลยตอตาน แตในเวลาปกติราไมไดเอาสติไป
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กํากับมัน เราจึงไมรูวามันฟุงซาน พูดงาย ๆ ก็คือจิตมันฟุงซานอยูตลอดเวลา แตเรา
ไมคอยจะรู เมื่อใดที่เอาสติไปกํากับมัน เราจึงจะรูชัด เขาใจหรือยังละ”
ทานพระครูนึกชมพระมหาบุญที่สามารถอบรมบมนิสัย
จนกระทั่งพระบัวเฮียว
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดทั้งกิริยามารยาท ตลอดจนการพูดการจาดูดีขึ้น ผิดกับเมื่อตอนมา
ใหม ๆ ราวกับเปนคนละคน
“หลวงพอครับ แลวเรือ่ งเวทนานุปสสนาสติปฏฐาน ที่หลวงพอสอนตอนผมนั่งสมาธิ
มีบางตอนทีผ่ มยังไมเขาใจครับ เชนที่หลวงพอบอกไมใหยึด สุขก็ไมใหยึด ทุกขก็ไมใหยึด
หมายความวาอยางไรครับ”
“หมายความวา เวทนามันเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เชนเดียวกับสรรพสิ่งทั้งหลาย
นั่นคือมันไมเที่ยง ทนอยูในสภาพเดิมไมได และปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท พูดใหเขาใจงาย
เขาก็คือ มันมีลักษณะ เกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป จึงไมมอี ะไรใหยึด ฉะนั้นเวทนานุปสสนา
สติปฏบาน ก็คือ การใชสติตามดูเวทนา และ กําหนดรูในขณะนั้น ๆ วา มันสุข ทุกข
หรือเฉย ๆ แลวก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันเหมือนกับเวลาเธอนั่ง เมื่อปวดก็
เปนทุกขเวทนา เธอก็กําหนด “ปวดหนอ” แลวก็วางมันเสีย ไมไปจับไปยึด ประเดี๋ยว
มันก็หายไปเอง”
“การกําหนดวา “ปวดหนอ” ก็เพือ่ ใหหายปวดใชไหมครับ”
“ไมใช บางคนไปเขาใจผิดคิดวา การกําหนดเชนนี้ จะทําใหหายปวด ซึ่งความจริง
แลวจะกําหนดหรือไมกําหนด มันก็ตองหายปวดตามสภาพของมันอยูแลว เพราะเวทนามัน
เกิดขึ้น ตั้งอยู ดับไป ตามเหตุปจจัย เราไมสามารถไปบังคับบัญชามันได เราทําไดก็เพียง
กําหนดรูมันเทานั้น”
ทานพระครูอธิบาย พลันสายตาก็เหลือบไปเห็นลูกศิษยวัดยืนลับ ๆ ลอ อยูตรงประตู
จึงถามออกไปวา
“มีอะไรหรือสมชาย” เด็กหนุมคลานเขามา กราบสามครั้งแลวรายงานวา “มีคนจาก
นครสวรรคเขามาขอขึ้นกรรมฐานกับหลวงพอครับ”
“บอกใหเขาเขามาไดเลย” พระบัวเฮียวตั้งทาจะลา แตทานพระครูหามไว สักครูช าย
วัยกลางคนก็ประคองพานดอกไมธปู เทียนเดินเขาเขามาหาทานพระครู พรอมกับเพื่อนวัย
เดียวกันอีกสองคน เจาอาวาสวัดปามะมวงจึงสัง่ ใหพระบัวเฮียว นําคนทั้งสามกลาวคําขอ
สมาทานกรรมฐาน แลวใหสอนการเดินจงกรมและนั่งสมาธิดวย
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พระใหมรูสกึ ขัดเขินเพราะตัวทานเองก็เพิ่งจะหัดมาไดสองวันเขาวันนี้ หากทานก็สอน
อยางตั้งอกตั้งใจที่สุด จนชายทั้งสามสามารถเดินจงกรมระยะที่หนึ่งไดและรูวิธีนั่งสมาธิ
“เอาละ เดี๋ยวไปทานขาวทานปลา แลวกลับไปปฏิบัติยังกุฏิของตน สองทุมคอยมา
สอบอารมณ ไดที่พักหรือยัง” ทานถามคนที่ถือพานเมื่อตอนเขามา เพราะเขามีลักษณะเปน
ผูนํามากกวาอีกสองคน
“ยังครับ พวกผมเพิ่งมาถึงครับ” เขาตอบอยางนอบนอม
“สมชายไปดูซิวามีกุฏิกรรมฐานหลังไหนวางอยูบาง”
“ไมมีเลยครับหลวงพอ ผมไปสํารวจมาแลว” เด็กหนุมตอบ
“ถาอยางนั้นไปพักบนศาลาก็แลวกัน เดี๋ยวจะใหเขาจัดมุงจัดหมอนไปให บนศาลาไม
มีมุงลวด” แลวจึงถามอีกวา
“จะอยูปฏิบตั ิกันกี่วันละ”
“สามวันครับ พอรูวิธีกจ็ ะกลับไปปฏิบัติตอ ที่บาน”
“ทําไมไมอยูสักเจ็ดวันละ สามวันมันนอยไป”
“อยูไมไดครับหลวงพอ พวกผมเปนครูตอ งกลับไปสอนนักเรียน ชวงนี้หยุดเทอมจึง
มาได”
“หยุดแคสามวันเองหรือ”
“หยุดมาสิบกวาวันแลวครับ แตพวกผมเกิดนึกอยากมาเอาเมื่อตอนใกลจะเปด”
“ออ... เอาละ ถึงจะอยูแคสามวัน ถาตั้งใจปฏิบตั ิจริง ๆ จัง ๆ ก็จะไดผลพอสมควร
ไหนชื่ออะไรกันบาง เผื่อวันหลังเจอกันจะไดทักทายไดถูกตอง”
“ผมชื่อสฤษดิ์ครับ เปนครูใหญ”
“ผมชื่อบุญมี อีกคนชือ่ อรุณ เปนครูนอย มาเปนเพื่อนครูใหญครับ” ครูบุญมีพูดเปน
ครั้งแรก สวนครูอรุณยังไมยอมพูด
“ออ... มาเปนเพื่อนเทานั้นหรอกหรือ อาตมานึกวาตั้งใจมาปฏิบัติ ที่แทก็มาเปนเพื่อน
แตเอาเถอะไหน ๆ ก็ชอ่ื วาไดมาแลว ตั้งใจปฏิบัติใหเต็มทีก่ ็แลวกัน เดี๋ยวสมชายพาแขกไป
ทานอาหารดวยนะ”
ประโยคหลังทานพูดกับลูกศิษยวัด แลวหันมาบอกคนเปนครูใหญวา “ตามเด็กวัดไป
ทานขาวทานปลาใหอิ่มหนําสําราญเสียกอน แลวคอยปฏิบตั ิ มีปญหาอะไรก็มาถามอาตมาได
ทุกเวลา”
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คนทั้งสามกราบทานแลวจึงลุกตามเด็กวัดออกไป คนเปนครูใหญเดินนําหนา
“นี่บัวเฮียว เธอจําไวนะ คนที่เดินออกหนาจะตองถูกรางวัลที่หนึ่ง เชื่อฉันไหม
ละ”
“หลวงพอทราบไดอยางไรครับ”
“ก็ “เห็นหนอ” บอก คอยดูก็แลวกัน เขาจะตองกลับมาที่วัดนี้อีกภายในเจ็ดวันนับแต
วันกลับไป”
“แลวหลวงพอจะบอกเขากอนไหมครับวา เขาจะถูกรางวัลที่หนึ่ง”
“บอกไมไดซี เดี๋ยวก็ไมเปนอันปฏิบตั ิ”
“หลวงพอครับ แลวผมจะได “เห็นหนอ” อยางหลวงพอไหมครับ” ถามอยางสนใจ
“ก็แลวแตเหตุปจจัย ถาเธอหมั่นประกอบความเพียรอยางสม่ําเสมอ ก็พอจะมีทาง”
ทานตอบแบงรับแบงสู
“นอกจากหลวงพอแลวมีคนอื่นไดอกี ไหมครับ”
“มีหลายคนเหมือนกัน มันไมยากอะไรนี่ อยางคุณนานลําไยแกก็ได ขนาดแกอาน
หนังสือไมออก เดินจงกรมนั่งสมาธิก็ไมเปน แตแกมีความเพียรดี เรื่องมันยาว ถาอยากรูวัน
หลังจะเลาใหฟง อยาลืมวาจุดประสงคสําคัญทีเ่ ธอมาที่นี่ก็เพื่อมาแกกรรม สวนอยางอื่นถือวา
เปนผลพลอยได เอาละ ไปไดแลวเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรอ สิบเอ็ดโมงกวาแลว”
รับประทานอาหารเสร็จเรียบรอยแลว ชายทั้งสามจึงตามเด็กวัดไปยังศาลา พวกเขามี
กระเปาเดินทางใบเล็กมาคนละใบ เด็กหนุมนําเครื่องนอนมาแจกใหคนละชุดแลวจึงลงมา
ปลอยใหเขาไดพักผอนกันตามลําพัง ครูสฤษดิ์เตรียมตัวเดินจงกรม ขณะที่ครูบญ
ุ มีและครู
อรุณ จัดแจงปูเสื่อพรอมกับพูดออกตัววา
“ของีบเอาแรงสักพัก ครูใหญปฏิบัติไปคนเดียวกอนนะครับ”
คนเปนครูใหญจึงพูดขึ้นดวยเสียงปกติวา
“คุณจะนอนกันผมก็ไมวา อะไรหรอกนะ เทาทีอ่ ุตสาหมาเปนเพื่อนผมก็ดีถมไปแลว
แตคุณจะไมลองดูสักหนอยหรือ วาที่นี่มีดีอะไรคนถึงพากันหลั่งไหลมาจนกุฏิไมพอใหพัก
เวลานอนเรายังมีอีกมาก นาจะตักตวงวิชาความรูเอาไว ไหน ๆ ก็เสียเวลามาแลว”
พูดจบก็เริ่มเดินจงกรมอยางขะมักเขมน ครูนอยสองคนมองตากันแลวตางก็ไดคิด จึง
พากันลุกขึ้นเดินจงกรมบาง
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ชวงเวลานั้น หากใครมองขึ้นไปบนศาลา ก็จะเห็นคนสามคนกําลังเดิน “ขวา – ยาง –
หนอ ซาย – ยาง – หนอ” อยูอยางเพลิดเพลินตั้งแตเที่ยงไปจนถึงหกโมงเย็นโดยมิรูจัก
เหน็ดเหนื่อย
ทานพระครูใช “เห็นหนอ” ตรวจสอบดูก็รูวาพวกเขา “รื่นเริงในธรรม” เสียจนไม
สามารถกําหนดนั่งได จึงเดินไปยังศาลาเพื่ออนุเคราะห คนทั้งสามเห็นเจาอาวาสเดินขึ้นมาก็
รูสึกตัว รีบนัง่ ลงกราบทานพรอมกันราวกับนัด
“ไงโยม เดินกันตั้งหกชั่วโมงไมรูสึกเมื่อยกันบางหรือ”
“หกชั่วโมงเชียวหรือครับ ผมก็ไมทราบเหมือนกัน รูแตวามันเพลินจนลืมกําหนดนั่ง นี่
ถาหลวงพอไมขึ้นมา สงสัยพวกผมคงเดินกันจนถึงเชา” คนเปนครูใหญพูด
“แนนอน แบบนี้เขาเรียกวา “รื่นเริงในธรรม””
“แลวดีไหมครับ” ครูอรุณเพิ่งจะพูดเปนครั้งแรก
“ไมดีแน เพราะสมาธิกับวิริยะมีมากจนสติตามไมทัน การปฏิบัติธรรมที่จะไดผลดี
จะตองให สมาธิ วิริยะ และสติ สมดุลกัน ไมใหอันหนึ่งอันใดล้ําหนาอันอื่น เอาละ ทีนี้ก็
กําหนดนั่ง ใหนั่งคนละหนึ่งชั่วโมง เสร็จแลวอาบน้ําอาบทาใหเรียบรอย สองทุมไปหาอาตมา
ที่กุฏิ”
คนทั้งสามกมลงกราบทานสามครั้ง แลวจึงกําหนดนั่งสมาธิ ทานพระครูนั่งอยูอีกครู
หนึ่ง เห็นเขาปฏิบัติกันถูกตองดีแลว จึงเดินกลับกุฏิของทาน
เมื่อพระบัวเฮียวมาสอบอารมณทกี่ ุฏิของพระอุปชฌาย ก็พบวาครูทั้งสามคนนั่งคุย
กับทานพระครูอยูกอนแลว พวกเขาทําความเคารพเมื่อทานไปถึง แลวเจาอาวาสก็ถามคน
เปนครูใหญขึ้นวา
“มีอาการอยางไรบาง กําหนด พอง – ยุบ ชัดไหม”
“ชัดครับ แตรูสึกอึดอัด มีลมอัดอยูในทองมากจนทําใหปนปวน” ครูใหญรายงาน
“แลวโยมทํายังไง”
“ก็ปลอยใหมันออกมาโดยวิธีธรรมชาติครับ”
“กําหนดหรือเปลา”
“กําหนดครับ ผมก็กําหนดไปตามจริง “เสียงหนอ” บาง “กลิ่นหนอ” บาง ครูใหญ
ตอบอยางฉะฉาน
“แลวโยมละ” ทานหันไปถามครูบญ
ุ มี
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“เหมือนครูใหญครับ” ครูบุญมีตอบ ทานจึงหันไปทางครูอรุณ “ผมนั่งหลับน้ําลายไหล
ยืดเลยครับ” ครูอรุณตอบ คนอื่น ๆ พากันหัวเราะ รวมทั้งทานพระครูและพระบัวเฮียว
ที่เจาอาวาสสอบอารมณคนทั้งสามตอหนาพระบัวเฮียว ก็เพื่อตองการสอนพระบวช
ใหมทางออม ทานมองหนาผูเปนศิษยเหมือนจะพูดวา “เห็นไหมบัวเฮียว คนอื่น ๆ เขาไมเห็น
เรื่องมากอยางเธอเลย”
ชะรอยพระบวชใหมจะเดาความคิดของทานออก จึงแอบเถียงในใจวา “โธ หลวงพอ
ครับ ก็พวกเขาเปนครู ผมมันแค ป.๔ จะใหเกงกาจเทาเขาไดยังไง”
พระอุปชฌายนึกขําที่คนเปนลูกศิษยชักจะอานความคิดของทานออก จึงสัพยอกขึน้
วา
“รูสึกวาเธอจะได “เห็นหนอ” แลวนะบัวเฮียว”
มีตอ.....๕
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