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๖๗...
วันที่ ๓๐ มีนาคม ทานพระครูลงรับแขกเปนวันแรก หลังจากที่หยุดไปหนึ่งเดือนเต็ม
ผูคนมารอกันแนนกุฏิเชนเคย เพราะเปนวันเสาร
เจาทุกขรายหนึ่งเปนสุภาพสตรีวัยสามสิบ ผิวขาว หนาตาแมจะดูเศราโศก หากก็แฝง
เอาไวซึ่งความงดงามหาที่ติมิได หลอนเขาไปกราบทานพระครูสามครั้ง แลวเอยทั้งน้ําตาวา
“หลวงพอคะ ชวยหนูดวย”
“โยมจะใหอาตมาชวยอะไรก็วา มาเลย” ทานพูดอยางปรานี ครั้นเห็นรอยฟกช้าํ ดํา
เขียวที่แขนทั้งสองขางจึงถาม
“นั่นไปโดนอะไรมา ถึงไดเนื้อตัวเขียวปดออกอยางนั้น” หลอนรองไหหนักขึ้น แลว
ตอบวา
“สามีตีคะ”
“ทําไมถึงตองตีดวยละ โยมไปทําอะไรใหเขาโกรธ เขาถึงไดตีเอา แตจริง ๆ แลวก็ไม
ควรจะทุบตีกันแบบนี้ จะโกรธจะเคืองยังไง ก็นาจะพูดกันได อาตมาไมชอบใหทําอยางนี้เลย”
แลวทานจึงพูดกับบรรดาสุภาพบุรุษที่นั่งอยู ณ ที่นั้นวา “คุณพอบานทั้งหลาย อาตมา
อยากจะขอรองนะ อยาไดรังแกแมบานเขายังงี้เลย มีอยางที่ไหน มาทุบตีกันยังกะเขา
เปนวัวเปนควาย แบบนี้ไมใชวิสัยของสุภาพบุรุษ” มนุษยเพศชายที่นั่งอยู ณ ทีน่ ั้น ตาง
พากันสงสารหญิงสาวที่นั่งรองไหอยูเบื้องหนาทานพระครู หนุมหนึ่งก็นึกในใจวา “ถาเมียขา
สวยยังงี้ จางก็ไมตีใหโง แตที่ตองตีเพราะมันไมสวย”
“จะสวยหรือไมสวย ก็หามตีเด็ดขาด ไมใชวาตองสวยถึงจะไมตี” ทานเจาของกุฏิ
พูดพรอมกับสบตาคนแอบนึก เจาหนุมจึงนึกตออีกวา
“โอโฮ หลวงพอนีช่ ั้นหนึ่งเลย ขนาดเราอุตสาหพดู ในใจ ยังไดยินเสียอีกแนะ”
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“จะพูดในใจ หรือพูดนอกใจ อาตมาก็ไดยินทั้งนั้น ถาอยากจะไดยิน แตถาไมอยากก็
แลวไป”
“พระอรหันต” หนุมนั้นสรุปในใจ
“อาตมาไมใชเปนพระอรหันต อยางเกงก็เปนไดแคพระอรเห เพราะใครมีทุกขก็พากัน
เหเขามาหา” ผูที่นั่งอยู ณ ที่นั้น ชักจะงุนงงดวยรูสึกวาทานพูดอยูคนเดียว แถมเรื่องที่พูดก็
ไมไปดวยกันอีกดวย ทานพระครูไมอยากใหพวกเขาตองงงนาน จึงถามหญิงสาวผูนั้นวา
“โยมไปทําอะไรใหเขาโกรธหรือเปลา เขาถึงไดตีเอา”
“ไมไดทําคะ แตเขาเปนคนขี้หึง หนูคุยกับใครไมไดเลย เขาหาวาหนูพยายามนอกใจ
เขา คนอะไรก็ไมรูหึงไมดูตามาตาเรือ หนูไมอยากอยูกับเขาแลวคะหลวงพอ เขาตียังกะวัวกะ
ควาย”
“แลวเขาทํางานอะไรละ”
“เปนทหารคะ ทหารยศรอยเอก อยูคา ยจังหวัดลพบุรีนี่เอง เวลาจะไปทํางาน เขาก็ใส
กุญแจขังหนูไวในบานไมใหออกไปไหน เกิดฟนไฟไหมบานหนูคงถูกยางสดตายอยูในนั้น”
“โอโฮ หึงมากขนาดนั้นเชียวหรือ แลวมีลูกกี่คนละ มีลูกดวยกันหรือเปลา”
“มีคะ มีลูกชายสอง ลูกสาวสอง เขาโรงเรียนหมดแลว”
“ขนาดมีลูกสี่คน ก็ยังหึงหรือ”
“คะ หนูถึงไมอยากจะทนอีกตอไป หลวงพอดูซิคะ อยูกันมาสิบป เขาขังหนูไวในบาน
ตลอด” หญิงสาวเลา และทานเจาของกุฏิก็ “รู” วาหลอนมิไดพูดเกินความจริง
“ผมวาแบบนี้ผิดปกติแลวนะครับหลวงพอ สงสัยจะเปนโรคจิต” หนุมที่อางในใจวา
“เพราะเมียไมสวยถึงตี” เอยขึ้น
“นั่นสิ คนทีช่ อบตีเมียนะเปนโรคจิตทั้งนั้น” ทานพระครูเห็นชองทาง “ตีววั กระทบ
คราด” พอหนุมนั่นจึงจําตองนิ่ง
“หลวงพอตองชวยหนูนะคะ” คนถูกสามีตี ออนวอน
“จะใหชวยแบบไหนละ ชวยไมใหเขาตียังงั้นหรือ”
“ชวยใหหนูเลิกกับเขานะคะ หนูเบือ่ ชีวติ แบบทีแ่ ลว ๆ มา มันเหมือนตกนรกทั้งเปน
คะ”
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“จะเลิกกันยังไงละโยม ลูกเตาก็มีดวยกันตั้ง ๔ คน อาตมาไมชอบใหผัวเมียเลิกราง
กัน เพราะมันจะเปนปญหากับลูกในภายหลัง จะใหชวยแบบนั้น อาตมาไมชวยแนนอน
เพราะอาตมากลัวบาป” แลวทานจึงพูดกับผูที่นงั่ อยู ณ ที่นนั้ วา “ญาติโยมทั้งหลายโปรดจํา
เอาไว การยุแหยใหผัวเมียเขาเลิกกันนั้นบาปมาก ใครคิดจะทําก็ใหลมเลิกความคิด
นั้นเสีย และใครที่เคยทํามาแลว ก็อยาไดทําอีก ไมงั้นบาปกรรมจะตามมาถึงตัว ขอให
เชื่ออาตมาสักครั้ง” ทานจงใจ “เทศน” สตรีสามคนที่มานั่งรอคิวอยู “กฎแหงกรรม” ของคน
ทั้งสามฟองวา พวกหลอนมีความสามารถในการ “ยุแยงตะแคงแซะ” ใหผัวเมียเขาเลิกกัน
และก็ทําจนประสบความสําเร็จมาหลายคูแลว
คนประเภทนี้จะรูเรือ่ งของคนอืน่ ไปหมดทุกเรื่อง ผัวใครมีเมียนอยไวที่ไหน พวก
หลอนรูหมด แตพอผัวตัวเองมีเมียนอย พวกหลอนกลับไมร!ู ที่มาหาทาน ก็ใชวาจะเลื่อมใส
ศรัทธา แตมาเพื่อขอเลขเด็ด กับขอใหทานดูดวงให เมื่อทานปฏิเสธ พวกหลอนก็จะไมมา
เหยียบวัดนี้อีก พรอมกันนั้นก็จะเอาไปเที่ยวโพนทะนาวา “หลวงพอวัดนี้ไมดี!”
“ถาอยางนั้นหลวงพอชวยใหเขาเลิกตีหนูนะคะ” สตรีวัยสามสิบออนวอน
“ตกลงโยม ถาชวยแบบนี้ไมบาป เอาละ อาตมาจะแนะวิธกี ารให ขุนทองชวยหยิบ
แผนปลิวบทสวดมนตมาใหโยมเขาแผนนึง” ทานสั่งหลานชายแลวพูดกับสตรีนั้นวา
“โยมสวดมนตนะ สวดทุกวันแลว ก็อธิษฐานขอใหเขาเลิกตี วันไหนเขาทําทาจะตี ก็
หนีขึ้นไปหองพระเลย ไปนั่งสวดมนตอยูในหองพระนั่นแหละ รับรองวาเขาไมกลาตีคนที่
กําลังสวดมนตหรอก”
“แตถาเขาตีละคะ” หลอนถามอยางหวั่นหวาด
“ใหมาตีอาตมาแทน บอกเขาเลยวา ถาจะตีคนที่กําลังสวดมนต ก็ใหไปตีหลวงพอวัด
ปามะมวงโนน” คราวนี้หลอนยิ้มทั้งน้ําตา คนอื่น ๆ พลอยยิ้มไปดวย
“ถาเกิดเขามีตีหลวงพอจริง ๆ หนูกบ็ าปแยนะซีคะ” หลอนวา
“เขาไมตีหรอกหนู แหม อยาไปดูถูกสามีเราถึงขนาดนั้นซี อาตมาดูแลวเขาก็เปนคนดี
พอสมควร”
“ถาดีแลว ทําไมตองตีเมียดวย” สตรีผูหนึ่งถามขึ้น
“ก็เขาหึง ทําไมถึงตองหึง โยมรูไหม” ทานถามสตรีผูนั้น
“ไมทราบคะ”
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“ไมทราบหรือคะ ถางั้นอาตมาจะตอบให ที่เขาหึงก็เพราะเขาหวง แลวทําไมเขาถึง
หวง โยมตอบซิ”
“ไมทราบคะ” หลอนยืนยันคําตอบเดิม ทานพระครูจึงเฉลยวา
“เพราะเขาตกหวงรัก” แลวพูดกับบรรดาสุภาพบุรุษวา “โยมผูชาย อยาไปทําอยางนั้น
นะ อยาไปตกหวงรักถึงขนาดทุบตีแมบานเขานะ เกิดเขาหนีไป แลวใครจะหุงขาวใหเรากิน
ตองเอาใจเขามาก ๆ เขาจะไดอยูกับเรานาน ๆ”
“หลวงพอครับ แตทบี่ านผม แมลานเขาไมไดหุงขาวใหผมกินหรอกครับ ผมเปนฝาย
หุงใหเขากินครับ หุงมาตั้งแตสมัยแตงงานกันใหม ๆ จนเดี๋ยวนี้ลูกสามแลว” บุรุษรางทวมพูด
ฉาดฉาน ที่กลาพูดไดเต็มปากเต็มคํา เพราะคนเปนเมียไมไดมา หากวาหลอนมาดวยแลว
ไซร ใครเลยจะกลาพูด นี่ก็มานิมนตทานไปงานทําบุญวันเกิดเมีย
“ก็ดีแลวนี่ แสดงวาโยมเปนสามีที่ประเสริฐมาก ใครมีพอบานแบบนี้สบายไปเจ็ดชาติ
เลย” ทานเจาของกุฏิชม
“แตผมวาไมดีนะครับหลวงพอ ผูหญิงตองเปนแมบานแมเรือน ไมใชใหสามีมาทําให
กิน ผมยอมไมไดเด็ดขาด” พอบานผูหนึ่งแสดงความคิดเห็น
“ที่โยมวามานั้นมันก็ถูก แตถูกสําหรับคนรุนเกา ที่ผูชายเปนฝายหาเลี้ยงครอบครัว
ผูหญิงอยูกับเหยาเฝากับเรือน เปนแมบาน แตสมัยนี้ ผูหญิงตองออกทํางานนอกบาน
เชนเดียวกับผูชาย ฉะนั้นจึงไมใชเรื่องแปลกที่ผูชายจะมาทํางานบานแทนผูหญิงเขา
บาง” โยมเห็นดวยไหม” ทานถามคนหุงขาวใหเมียกิน
“เห็นดวยครับหลวงพอ แลวแมบา นของผม เขาก็ทํางานหนักมาก กลางวันสอน
โรงเรียนมัธยม เย็นสอนพิเศษที่บาน กลางคืนก็ตองเขียนบทความสงนิตยสาร เลยไมมีเวลา
มาทําหนาที่แมบาน ผมไมชอบเอาเปรียบผูหญิง แลวผมก็ไมใชคนขี้อจิ ฉาดวย ผูชายบาง
คนนะครับ อิจฉาแมกระทั่งเมียตัวเอง กลัวเมียจะสบาย เลยตองแกลงใชใหทํางาน
อยางกับทาส” เขาตั้งใจพูดแดกดันผูชายคนนั้น
“คุณวาใคร พูดยังงี้หมายความวายังไง” บุรุษนัน้ มีโทสะ ทาทางเขาบอกชัดวา พรอม
จะเอาเรื่อง
“ผมก็วาคนที่เปนอยางที่ผมวา คุณมาเดือดรอนอะไรดวย ออ หรือวาคุณเปนอยางที่
ผมวา” อีกฝายตั้งใจยั่วโทสะ บุรุษนัน้ สุดจะทานทน เขาผุดลุกขึ้นยืมทามกลางความตระหนก
ตกใจของคนทั้งกุฏิ
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“พูดยังงี้มันตองสั่งสอนกันหนอยละ” คนพูดถลกแขนเสื้อขึ้น
“ขอโทษนะครับ ผมขอรองวา อยามีเรื่องมีราวกันในวัดในวาเลยนะครับ อยางนอยก็
นึกวาเห็นแกหลวงพอทาน” อาจารยชิตเอยหาม บุรุษเจาโทสะจึงนั่งลง แตยังแสดงอาการ
ฮึดฮัดอยางไมพึงพอใจ เห็นอีกฝายเอาจริง คนไมชอบเอาเปรียบเมียจึงตองนิ่ง ขืนมีเรื่องมี
ราวกัน ก็รังแตจะนําความเดือดเนื้อรอนใจมาใหคนเปนเมีย
“หลวงพอเจาคะ ทําบุญแทนกันไดไหมเจาคะ” สตรีวัยกลางคนถาม
“ทําแทนกันแบบไหนละโยม”
“คือยังงี้เจาคะ พอเด็กเขาเปนคนไมเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ ชอบฆาสัตวตัดชีวิต
อิฉันก็เตือนเขา เขาก็ไมเชื่อ อิฉันก็ขอรองเขาวา ยังไง ๆ ก็หยุดฆาวันพระสักวันก็ยังดี พอถึง
วันพระ อิฉนั ก็บอกเขา เขาก็ถามวา วันนี้วันพระกี่ค่ํา อิฉนั บอกสิบหาค่ํา เขาก็วา “ดีแลว
วันนี้ขาจะตองฆามันไดสิบหาตัว” พูดจบเขาก็ไปตลาดไปซื้อปลาหมอเปน ๆ มาสิบหาตัว มา
ฆาตอหนาตอตาอิฉัน”
“แลวโยมทํายังไงละ”
“อิฉันก็ไมทราบจะทํายังไงเจาคะ ก็ไดแตสงสารเขา เวลาอิฉันทําบุญใสบาตร อิฉันก็
จะอุทิศสวนกุศลใหเขา อธิษฐานวา บุญทั้งหมดที่อิฉันทําอิฉนั ขอยกใหสามี ขออยาใหเขาตอง
ตกนรกเลย แบบนี้ไดไหมเจาคะ อิฉนั ทําบุญแทนเขาแบบนี้ไดหรือเปลา เพราะอยางอื่นเขาดี
หมด เสียอยูเรื่องเดียวนี่แหละเจาคะ”
“ทํากรรมแทนกันไมไดหรอกโยม บุญนั้นก็คือกุศลกรรม ใครทําใครได การจะ
ตกนรกหรือขึ้นสวรรคตัวเองตองทําเอง คนอื่นจะมาทําแทนไมได ใครทําดียอมไดดี
ทําชั่วยอมไดชั่ว”
“แลวอิฉันจะชวยเขายังไงเจาคะ เขาถึงจะไมบาป”
“เรื่องอยางนี้มันก็พูดยากนะโยม เรื่องบุญเรื่องบาปใครทําใครได อยาวาแตคน
ธรรมดาอยางเรา ๆ จะทําแทนกันไมไดเลย แมแตพระอรหันตทานก็ยังทําแทนคนอื่นไมได
อยางเชนเรื่องของพระเจาอโศกมหาราช พระองคมพี ระโอรสพระธิดาเปนพระอรหันต คือ
พระมหินท กับ นางภิกษุณีสังฆมิตตา แตพระองคก็ยังไปเกิดเปนงูเหลือม พระองคเองก็
ทําบุญไวกับพระพุทธศาสนามาก แตทําไมถึงไปเกิดเปนงูเหลือมโยมรูไหม”
“ไมทราบเจาคะ”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๖๗
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“เพราะโทสะ ตอนจะสวรรคตโกรธรัชทายาท คือตอนที่พระองคประชวรไดสั่งให
อํามาตยนําพระราชทรัพยมาบริจาคใหคนยากคนจน รัชทายาทก็หามไมใหอํามาตยทําตาม
บอกวาพระองคทําบุญมากจนพระราชทรัพยจะหมดพระคลังอยูแลว อยาทําอีกเลย พระองค
ก็ทรงพระพิโรธ คือโกรธรัชทายาทกระทั่งสิ้นพระชนม เมือ่ ดับจิตในขณะที่จิตเปนอกุศล ก็
เลยไปเกิดในทุคติ คือเกิดในกําเนิดเดรัจฉาน ไปเปนงูเหลือม
วันหนึ่งพระมหินทซ่งึ ตอนนั้นสําเร็จเปนพระอรหันตแลว พระองคกอ็ ยากจะทราบวา
พระราชบิดาสวรรคตแลวไปเกิดที่ไหน ก็ใชญาณตรวจสอบดู จึงไดทรงทราบวา พระราชบิดา
ไปเกิดเปนงูเหลือม นี่เห็นไหม อบายนะ ไปงายเหลือเกิน เผลอสตินิดเดียวไปเกิดเปน
เดรัจฉานเสียแลว แลวโยมรูหรือเปลาวา ไปเกิดเปนเดรัจฉานไมดียังไง”
“ไมทราบเจาคะ”
“ไมทราบอีกแลว แหม คนที่มาวัดนี้ ตอบเปนอยูอยางเดียว “ไมทราบเจาคะ” ทาน
เลียนแบบเสียงสตรีผูนั้น
“ก็อิฉันไมทราบจริง ๆ นี่เจาคะ” นางวา
“ออ ไมทราบจริง ๆ หรือเจาคะ อาตมานึกวา แกลงไมทราบเสียอีก” ทานพูดยิ้ม ๆ
คนอื่น ๆ พลอยยิ้มไปดวย
“เปนเดรัจฉาน ไมดีตรงหมดโอกาสสรางบุญกุศลนะโยม นอกจากนี้ ยังเปนชองทาง
ใหประกอบอกุศลกรรมไดงายอีกดวย เพราะตัวโมหะมันครอบงํา อยางงูเหลือมตัวที่เคยเปน
พระเจาอโศกนั้น ตอนทีพ่ ระมหินททา นเล็งญาณไปทอดพระเนตร โยมรูไหมวากําลังทําอะไร
อยู
“ไมทราบเจาคะ”
“ไมทราบอีกแลว ถาอยางนี้มีอะไรบางที่โยมทราบนะ ไหนบอกอาตมาซิวา โยมทราบ
อะไรบางเจาคะ”
“ทราบวาหลวงพอใจดีเจาคะ มาวัดนีแ้ ลวสบายใจ แลวอาหารก็อรอย แถมหลวงพอไม
เคยบอกบุญเรี่ยไรเงินอีกดวย ใครมีศรัทธาจะทําก็ทํา ใครไมทํา หลวงพอก็ไมวา ไมเหมือน
บางวัดที่พอไปถึง ยังไมทันจะนั่ง สมภารก็แจกใบฎีกาเสียแลว” คราวนีค้ นไมทราบ สาธยาย
เสียยืดยาว
“โอโฮ ทราบเยอะเหมือนกันนี่ แหม อาตมานึกวาไมทราบอะไร” ทานสัพยอก สตรีนนั้
ยิ้มเบิกบานกับคําชม
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“ตกลงงูเหลือมพระเจาอโศกกําลังทําอะไรอยูเจาคะ” นางไมลืมที่จะทวงคําถาม
“ก็ทําบาปนะซี ทํายังไงรูไหม ออ ไมตองตอบก็ได เพราะอาตมารูแลววา โยมจะตอบ
ยังไง งูเหลือมตัวนั้น กําลังวิดน้ํา วิธีวิดน้ําของเขาก็คือ เอาหัวพาดตนไมตนหนึ่ง หางพาดอีก
ตนหนึ่ง แลวเอาลําตัววิดน้ํา วิดน้ําทําไมรูไหม โยมลองตอบซิ” ทานถามสตรีที่ถูกสามีตี
“ไมทราบคะ”
“จะกินปลา ก็หนองน้ํามันมีปลา เขาก็อยากจะกินปลา แลวก็ฉลาดเสียดวย แตฉลาด
ในทางที่ผิด เพราะเปนเดรัจฉาน จะไมรูเรื่องบาปบุญคุณโทษ”
“หลวงพอครับ หลวงพอเคยเทศนบนศาลาการเปรียญ วันที่เทาไหร เดือนอะไร ผมก็
จําไมไดเสียแลว แตที่จําไดคือ หลวงพอเทศนวา คนที่ตายขณะที่จิตมีโทสะ จะไปเกิดเปน
สัตวนรก ถามีโลภะ จะไปเกิดเปนเปรต หรือ อสุรกาย แตถามีโมหะ จะไปเกิดเปน
เดรัจฉาน แตทําไมพระเจาอโศกจึงไปเกิดเปนงูเหลือม ทั้งที่ตอนดับจิต พระองคโกรธรัช
ทายาท” บุรษุ ผูหนึ่งถาม
“เรื่องนี้มันลึกซึ้งนะโยม เรื่องของจิตนี่ลึกซึ้งมาก แตอยางไรก็ตาม คนที่กําลังจะตาย
นั้น ถาจิตเขาเปนอกุศล เขาจะไมรูตัวเลยวา ขณะนั้นจิตของเขามีโลภะ หรือ โทสะ หรือ
โมหะ แตเทาที่อาตมาวิจัยนะ อาตมาวามีทั้งสามตัวนั่นแหละ เพียงแตวา ตัวไหนจะมากกวา
อีกสองตัว ถาดับจิตขณะที่ตัวไหนมีดกี รีสูง ก็จะไปเกิดตามกรรมนั้น ๆ
ในกรณีของพระเจาอโศก แมพระองคมีโทสะอยูก็จริง แตก็เปนโทสะที่ตั้งอยูบน
พื้นฐานของโมหะ โมหะซึ่งมีกําลังแรงกวา จึงสงผลใหไปอุบัติในกําเนิดเดรัจฉาน เห็น
หรือยังวา แมพระองคจะทรงสรางคุณประโยชนใหญหลวงใหกับพระศาสนา แตเมื่อ
ถึงเวลาละโลกนี้ไป ก็ยังตองไปเกิดในทุคติ นับประสาอะไรกับคนที่ไมเคยสรางคุณ
ความดีเลย ขอใหญาติโยมเก็บไปคิดเปนการบานนะ”
“ตกลง อิฉันไมมีทางชวยพอเด็กเขาไดเลยหรือเจาคะ” หนาตาและทาทางคนถามบง
บอกวาทุกขรอน
“ถาจะชวยได โยมก็ตองสวดมนตใหมาก ๆ แลวอธิษฐานขอใหสวนกุศลที่โยมทํา
ชวยใหเขาเลิกทําปาณาติบาต สวนเขาจะเลิกไดหรือไมได ก็ขึ้นอยูกับกรรมของเขา”
“ตองใหเขาสวดดวยไหมเจาคะ”
“ไมตองหรอก เพราะจะไปบอกยังไง ๆ เขาก็ไมยอมทํา เพราะเขาไมเชื่อ คนเราลงไม
มีศรัทธาเสียแลว ก็เลิกพูดกัน”
สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม ๖๗
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“งั้นก็แปลวา ถึงแมอิฉันจะสวดมนต แตก็ไมอาจชวยเขาไดยังงั้นหรือเจาคะ” นางรูสกึ
สับสน
“ไดสิ ไดในแงที่วา เมือ่ โยมสวดมนตมาก ๆ โยมก็จะรูว า เมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา นัน้ มันมีขอบเขตแคไหน เพียงใด แลวโยมก็จะวางใจใหเปนอุเบกขาได เขาก็จะไม
เปนสาเหตุทําใหโยมทุกขอีกตอไป ยังไงละ”
“หลวงพอยิ่งพูด อิฉันยิ่งงง เจาคะ”
“ทําไมจะไมงงละ ก็ธรรมะของพระพุทธเจาไมไดมีไวใหพูดกันเฉย ๆ แตมีไวให
ปฏิบัติ แลวก็จะหายงงไปเอง ขอใหเชื่ออาตมาสักครั้ง เชื่อประเทศไทยสักครั้ง”
มีตอ........๖๘
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