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๗๓...
วันที่ ๑๕ สิงหาคม ที่จะถึงนี้เปนวันคลายวันเกิดของทานพระครู พระมหาบุญเลาให
พระบัวเฮียวฟงวา ในวันนั้น บรรดาศิษยานุศิษยผูมีความเลื่อมใสศรัทธาและเคารพนับถือใน
ทานพระครูจะแสดงมุทติ าจิต
ดวยการบําเพ็ญบุญถวายภัตตาหารแดพระภิกษุสามเณร
ตลอดจนแมชีและผูมาปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดปามะมวง
พระบัวเฮียวกําลังกังวลวาทานจะถวายสิ่งใดแดพระอุปช ฌาย เพื่อเปนของขวัญวัน
เกิด จึงขอคําแนะนะจากพระมหาบุญ ผูซึ่งบังเอิญมาแวะเยี่ยม
“ผมเองก็ไมเคยมีประสบการณเรื่องของขวัญวันเกิดพระ แลวเรื่องอยางนี้ก็ไมมีระบุไว
ในคัมภีรเสียดวย เลยไมรูจะใหคําแนะนําแกคุณวาอยางไร” ผูอาวุโสกวาพูดออกตัว
“แลวทุกปที่ผาน ๆ มา หลวงพี่ถวายอะไรเปนของขวัญวันเกิดทานครับ” ภิกษุวัยยี่สิบ
หกถาม
“ผมไมไดถวายเปนการสวนตัว หากถวายในนามพระทั้งวัด” พระมหาบุญตอบไมตรง
ประเด็นนัก
“คือผมอยากทราบวาหลวงพี่ถวายอะไรมากวาที่จะอยากทราบวาหลวงพี่ถวายในนาม
ของใครนะครับ” ผูออนวัยกวาทวงอยางสุภาพ
“แลวคุณคิดวาพวกผมถวายอะไรทานละ”
“อยาใหผมคิดเลยครับ เพราะผมมักจะคิดอะไรไมคอยเหมือนชาวบานเขา” คนบวช
ไดเกาเดือนวา
“ก็หัดคิดใหเหมือนซีคุณ หัดบอย ๆ อีกหนอยก็เกงไปเอง”
“คงจะไมหัดหรอกครับ เพราะใจจริงแลวผมก็ไมอยากจะเหมือนชาวบานเขา ก็เปน
พระนีค่ รับ จะใหเหมือนชาวบานไดยังไง” ภิกษุเชื้อสายญวนวา
“งั้นมาถามผมทําไม” พระมหาบุญชักฉิว
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“ผมอยากรูนะซีครับ เพราะหากผมรูวาคนอื่น ๆ เขาถวายอะไร ผมจะไดไมถวายซ้ํา
กับเขา”
“อยาไปคิดอยางนั้นเลยคุณ อยาไปคิดวาจะไปซ้ํากับคนอื่นหรือไม สงที่คณ
ุ ควรคิดก็
คือ คุณจะตองรูกอนวาหลวงพอทานเปนใคร แลวคุณก็จะไดถวายสิ่งที่คูควรกับทาน”
“แลวหลวงพอทานเปนใครละครับ” พระบัวเฮียวถามซื่อ ๆ หากพระมหาบุญลง
ความเห็นวาทาน “เซอ”
“อะไรกัน คุณอยูที่นี่มาตั้งเกือบปแลว ยังไมรูหรือวาหลวงพอทานเปนใคร”
“แลวหลวงพี่รูหรือเปลาครับ” แทนคําตอบ พระบัวเฮียวกับยอนถาม
“ทําไมผมจะไมรู”
“กรุณาบอกผมเอาบุญเถิดครับ”
“ตกลง ผมจะบอกใหเอาบุญ ฟงใหดีนะ”
“ครับ ผมกําลังตั้งใจฟง”
“ตั้งใจอยางเดียวไมพอหรอกนะคุณ ถาจะใหดีตองกําหนด “ฟงหนอ” ดวย” พระบัว
เฮียวจึงกําหนด “ฟงหนอ” ตามคําแนะนําของพระมหาบุญ ผูซึ่งเฉลยวา
“หลวงพอ ทานเปนพระสงฆ เพราะฉะนั้นคุณคิดวาอะไรเลาที่จะคูควรกับพระสงฆ”
คนฟงถูกถามอีก
“พระสงฆหรือครับ เอ พระสงฆคูควรกับอะไรหนอ” ภิกษุหนุมมีทาทีครุน คิด คิดอยู
คอนขางนานจึงตอบ
“รูแลว นึกออกแลวพระสงฆก็ตองคูก ับสีกา ใชไหมครับหลวงพี่ แตเอ ถาผมถวายสีกา
หลวงพอก็ตอ งอาบัตินะซีครับ แลวอีกอยางน้ําหนาอยางผมจะไปหาสีกาที่ไหนมาถวายทาน”
พระบัวเฮียวยั่ว
“เลอะเทอะใหญแลวคุณบัวเฮียว ธาตุไมปกติหรือยังไง หรือวานอนไมเต็มอิม่ ” ผู
อาวุโสกวาทักทวงเพราะทนฟงไมไหว
“ไมใชทั้งสองอยางครับ”
“เอาละ ๆ ผมจะเฉลยใหคุณฟงเดี๋ยวนี้ จะไดสิ้นเรื่องสิ้นราว ฟงนะ”
“หลวงพี่อยาเลียนแบบหลวงพอซีครับ”
“เลียนแบบยังไง”
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“ก็หลวงพี่พูดวา “เอาละ ๆ” นะครับ คํา ๆ นี้หลวงพอทานผูกขาด” พระบัวเฮียวพา
ออกนอนเรือ่ งจนได
“นี่คุณบัวเฮียว ผมชักจะหมดความอดทนแลวนะ”
“หมดก็สรางขึ้นมาใหมไดนี่ครับ เอะ นี่หลวงพี่โกรธผมหรือ อยานาครับ เขาพูดกันวา
“โกรธคือโง โมโหคือบา” ฉะนั้นจึงไมควรโกรธ กําหนดซีครับหลวงพี่ “โกรธหนอ โกรธ
หนอ” พระมหาบุญเกิดความรูสึกวาไมสามารถทนพูดคุยกับพระบัวเฮียวตอไปได จึงลุกขึ้น
เตรียมตัวกลับกุฏิของตน
“อาวหลวงพี่จะไปแลวหรือครับ ยังพูดกันไมทันรูเรื่องเลย”
“เพราะอยางนั้นนะสิผมถึงจะกลับ ผมจะจําใสใจไววาหากจะพูดกับใคร ก็ตองดูคนที่
พอจะพูดกันรูเรื่อง จะไดไมเสียเวลาและอารมณ” ทานประชด
“งั้นผมเลิกยั่วหลวงพี่แลว จะไดพูดกันรูเรื่อง ใหผมแกตัวอีกครั้งนะครับ” คนชอบยั่ว
ยอมจํานน
“ก็ได ผมจะใหโอกาสคุณอีกครั้งเดียวเทานั้นนะ เพราะผมเสียเวลามามากแลว”
“ครับ ผมใหสัญญา หลวงพี่ตอบผมหนอยซีครับ วาอะไรทีคูควรกับพระสงฆ”
“ก็ดอกไมยังไงละ คุณไมเห็นหรอกหรือ เวลาที่เราบูชาพระรัตนตรัย เราจะใชธปู
เทียน และดอกไมเปนสัญญลักษณแทน พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ถึงแมสิ่งเหลานี้จะ
เปนเรื่องสมมุติ หากก็เปนการสมมุตทิ ี่มีเหตุผล
จากการอานคัมภีร ทําใหผมทราบวา ครั้งพุทธกาล เขานิยมใชดอกไมและของ
หอมเปนเครื่องสักการะองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา อยางเชน พระจุนทเถระ ผูเปน
นองชายของพระสารีบตุ ร
เมือ่ ทานจะเขาเฝาพระตถาคตก็จะสั่งชางใหนําดอกไมสดมา
ประดิษฐตกแตงอยางสวยงาม คลุมดวยตาขายที่บรรจงรอยดวยดอกมะลิ จากนัน้ จึงนําไป
ถวายองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ”
“ขอประทานโทษนะครับหลวงพี่ คือผมอยากทราบวาองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ
หมายถึงพระพุทธเจาใชไหมครับ”
“ถูกแลว พระพุทธเจาทรงมีหลายพระนาม เชน “พระสมณโคดม” “พระบรม
โลกเชษฐ” “พระชินสีห” “พระผูพิชิตมาร” “พระสัพพัญู” “พระตถาคต” ผมจําไมไดหมด
หรอก ถาคุณอยากรูวันหลังผมจะหาหนังสือมาให”
“ขอบคุณครับ พระจุนทะเถระตอเถิดครับ”
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“ตกลง เลาตอก็ได คืออยูมาวันหนึ่ง ทานก็นําดอกไมของหอมซึ่งตกแตงแลวอยาง
ประณีตสวยงาม มาถวายพระพุทธเจา พระพุทธองคจึงตรัสบุพพกรรม ซึ่งหมายถึงการ
กระทําแตครั้งอดีตของพระจุนทเถระในทามกลางที่ประชุมสงฆวา
พระจุนทเถระมิใชจะถวายดอกไมของหอมแดพระพุทธเจาเฉพาะในชาติปจจุบันนี้
เทานั้น ในอดีตชาติทานก็ไดเคยถวายดอกไมของหอมแดพระพุทธเจาพระองคอื่น ๆ มาแลว
อานิสงสแหงการกระทํานั้น ๆ ทําใหทานไดสวรรคสมบัติ ๗๔ ชาติ เปนพระราชา ๓๐๐ ชาติ
เปนพระเจาจักรพรรดิ ๗๕ ชาติ จากนั้นจึงมาเปนพระจุนทเถระ”
“แตอานิสงสที่ถวายดอกไมแดพระพุทธเจาในชาติที่เปนพระจุนทเถระคงจะไม
เหมือนเดิมแลวนะครับ เพราะทานเปนพระอรหันตแลว คงไมตองการสวรรคสมบัตอิ ีก”
“แหม คุยกันมาตั้งนาน คุณเพิ่งจะมาแสดงความฉลาดปราดเปรื่องตอนนี้นี่เอง ผมนึก
วาคุณไมมสี งิ่ นี้อยูในตัวเสียอีก” พระบัวเฮียวไมทราบชัดวาถูกชมหรือถูกตําหนิกันแน จึง
ถาม
“ที่ผมพูดมานี้ถูกหรือเปลาครับ”
“ถูกซี ผมถึงวาคุณฉลาดไงละ จริงอยางที่คุณวา เมื่อพระจุนทเถระทานไดโลกุต
ตระสมบัติเสียแลว โลกียสมบัติกห็ มดความหมาย เปรียบเหมือนซากสัตวเนาเหม็นยอม
เปนอาหารอันโอชะของนกแรง หากเปนสิ่งนาสะอิดสะเอียนสําหรับพญาหงส” พระมหาบุญ
เปรียบเทียบไมตรงประเด็นนัก หากพระบัวเฮียวผูซึ่งแนใจแลววาทานชม จึงชมตอบวา
“โอโฮ หลวงพี่ก็คารมคมคายไมเบาเหมือนกัน”
“ตกลงคุณตัดสินใจไดหรือยังวา จะถวายอะไรเปนของขวัญวันเกิดหลวงพอทาน” คน
ถูกชมรูสึกเขินจึงวกกลับมาพูดเรื่องเดิม
“ไดแลวครับ ผมก็ตอ งถวายดอกไมซีครับ แตจะเปนดอกอะไรนั้นตองขออุบไวกอน
รับรองวาไมใชดอกมะลิแน เพราะผมไมชอบทําอะไรเหมือนคนอื่น”
“ดีแลวละคุณ แตก็หวังวาคุณคงไมอุตริเอาดอกอุตพิตถวายทานนะ ตองบอกไวกอ น
เพราะคุณมักจะทําอะไรแผลง ๆ อยูเรื่อย”
“รับรองครับ โถใครจะไปทํานอกเสียจากวาสติฟน เฟอน”
“ถาอยางนั้นผมก็ขออนุโมทนาลวงหนา หลวงพอทานเครงนะ ไมเคยติดในลาภ
สักการะอันทําใหเสียความเปนผูทรงศีล
เวลาที่ทานไดรับนิมนตไปงานวันเกิดพระ
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ดวยกัน ทานก็มักจะนําแจกันดอกไมสดไปถวาย ในทรรศนะของผมเห็นวา ดอกไมสดทําให
เกิดความรูสกึ สดชื่น แลวยังเปนอุปกรณสอนไตรลักษณไดอีกดวย”
“ผมไมเขาใจครับ หลวงพี่กรุณาขยายความหนอยเถิดครับ”
“ก็แสดงใหเห็นความไมเที่ยง ทนอยูไมได และปราศจากตัวตนที่เที่ยงแท อยางที่พูด
กันติดปากวา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั่นยังไง”
“ออ งั้นผมก็เขาใจแลวครับ คือ ดอกไมเมื่อมันยังสดก็ดสู วยงาม ครั้นเหี่ยวเฉา
โรยราก็หาความสวยงามไมได เหมือนบุรุษและสตรีเมื่อยังอยูในวัยหนุมวัยสาวก็ดูสด
ชื่นเปลงปลั่ง ครั้นพอแกเฒาก็เฉาเหี่ยวดุจเดียวกับดอกไม แสดงใหเห็นความไมเที่ยง
แทของสังขาร เพราะฉะนั้นบุคคลจึงไมควรยึดมั่นถือมัน่ ในรูป รส กลิ่น เสียง และ
สัมผัส อยางนั้นใชไหมครับ”
“ก็คงใช เอาเถอะ คุยกันนานแลว ผมเห็นจะตองกลับไปปฏิบัติที่กุฏิของผมละ” พระ
มหาบุญกลับไปแลว พระบัวเฮียวจึงเริ่มปฏิบัตบิ า ง
วันอาทิตย แรมสิบค่ํา เดือนแปด เวลาประมาณยี่สิบสองนาฬิกา ขณะที่นายสมชาย
กําลังไขกุญแจประตูดานหลังของกุฏิ ก็ไดยินเสียงเรียกชื่อเขา “สมชายใชไหม หลวงพออยู
หรือเปลา” เมื่อชายหนุมเหลียวหลังไปดูก็พบวาเปนคหบดีมากับภรรยาและบุตรชายทั้งสาม
แตละคนสวมชุดขาวราวกับจะมาเขากรรมฐาน เขายกมือไหวสองสามีภรรยา ขณะที่เด็กหนุม
สามคนยกมือไหวเขา
“ทําไมมาเสียดึกเชียวครับ” ชายหนุมถาม
“มาแตวันเกรงจะไมพบหลวงพอ ไดขาววาทานรับนิมนตไปขางนอกแทบทุกวัน จริง
หรือเปลา”
“ครับ บางทีคนก็นิมนตไปในเรื่องที่ไมเปนเรื่อง” เขาหมายถึงนายแพทยสมเจตนา ที่
หลอกนิมนตทานไปเปดปายสํานักโสเภณี!
“ตอไปนี้ทานบอกถาใครมานิมนต ทานจะตองสอบถามกอนวางานอะไร แลวทานก็จะ
พิจารณาวาสมควรไปหรือไม เพราะงานทานมากขึ้นทุกวัน แตรับแขกอยูที่กุฏิก็รับแทนไม
หวาดไหว”
“นี่แหละ เหตุผลที่ผมไมมาตอนกลางวันก็เพราะไมอยากรอคิวดวย เลยเสี่ยงมาตอน
กลางคืน คิดวายังไง ๆ ก็ตองพบทาน ฤดูนี้เปนฤดูเขาพรรษา โอกาสที่ทานจะไปคางแรมที่
อื่นก็ไมมี นอกเสียจากวาจําเปนอยางหลีกเลี่ยงไมได”
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“เชิญขางในดีกวาครับ” เขาเชิญคหบดีและครอบครัวเพราะยืนคุยกันขางนอกมานาน
เขามาแลวชายหนุมจึงจัดการเปดไฟภายในกุฏิ นําเครื่องดื่มรอนมาบริการแขก เสร็จแลวจึง
ขึ้นไปกราบเรียนทานพระครู
“ลงไปบอกเขาวาอีกหนึ่งชั่วโมงฉันจะลงไป” ทานเจาของกุฏบิ อกเขาโดยไมละสายตา
จากงานที่ทํา
“ประเดี๋ยวเขาจะไมกลับดึกเกินไปหรือครับ” ชายหนุมแสดงความหวงใย
“ดึกแนละเธอ เพราะฉันตองการใหเขากลับหลังเที่ยงคืนไปแลว”
“ทําไมถึงเปนอยางนั้นครับ”
“เพราะถาไปกอนเที่ยงคืนจะตองตายหมดทั้งครอบครัว เอาละ เธอลงไปบอกเขาก็
แลวกันวา ฉันสั่งใหปฏิบัติกรรมฐานหนึ่งชั่วโมง”
“แลวหลวงพอจะใหผมบอกเขาหรือเปลาครับวา หากกลับไปกอนเที่ยงคืนจะตองตาย
ทั้งครอบครัว”
“หากเขาถามก็บอกไปตามนี้”
“ครับ” เมื่อชายหนุมลงมาแจงใหคนทั้งหาทราบ พวกเขาก็มิไดซักถามอะไร ตางพา
กันปฏิบัติกรรมฐานตามที่ทานสั่ง นายสมชายรูสึกแปลกใจดวยคิดวาอยางไรเสียก็จะตองถูก
ซักถาม ชายหนุมมิรูดอกวา “ผูเขาถึงธรรมยอมเปนผูวานอนสอนงาย”
เวลายี่สิบสามนาฬิกา
ทานพระครูจึงลงรับแขกรอบดึกอันเปนรอบที่ไมมีในตาราง
โชคยังดีที่คนจัดตารางหลับปุยไปนานแลว มิฉะนั้นก็คงมีเรื่องมีราวใหทานเจาของกุฏิตอ ง
รับรูอีก กราบทานพระครูแลวหนุมตอมจึงเอยขึ้นวา “หลวงตาสบายดีหรือครับ ผมรูสึกวา
หลวงตาดูซูบไป คงจะงานหนักมากใชไหมครับ”
“แตหลวงตาชินกับมันแลวละหนู ชีวิตนี้หาความสุขสบายไมไดเลย หลวงตาเกิด
มาใชกรรมนะ ใชไปเรื่อย ๆ จนกวาจะหมด” ภิกษุวัยหาสิบเศษตอบ
“แลวอีกนานไหมครับถึงจะหมด” หนุมตอถามบาง
“ยังตอบไมไดหรอกหนู หลวงตาก็อยากจะใชใหมันหมด ๆ แตกรรมของหลวงตามี
มากเหลือเกิน ทยอยกันมาใหชดใชอยูเรื่อย ๆ เมื่อปลายเดือนกุมภาก็ใชหนี้ที่ไปหักขานก
หลวงตาเลยมีอันตองตกบันไดขาหัก ไปไหนมาไหนไมไดอยูเดือนเต็ม ๆ ชวงนั้นก็มอี าจารย
จากเชียงใหมมาใชกรรมที่นี่เหมือนกัน เพิ่งกลับไปกอนเขาพรรษาไมกี่วัน ตอนนี้บวชเปน
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พระอยูวัดกูคํา” ทานหมายถึงอาจารยชิตผูซึ่งเปลี่ยนใจขอกลับไปบวชอยูวัดใกลบานหลังจาก
ทราบวาอีกสามปภรรยาจะตายจาก
สนทนาปราศรัยกันพอสมควรแลว เจาอาวาสวัดปามะมวงจึงถามจุดประสงคของการ
มา คหบดีตอบวา
“ผมพาครอบครัวมาทําบุญครับ คราวกอนผมถวายปจจัย แตหลวงพอไมยอมรับ
เพราะเงินทีไ่ ดมาไมบริสุทธิ์ แตคราวนี้เรามีปจจัยที่บริสุทธิ์มาถวายครับ”
“ไปไดมาจากไหนหรือ” ถามอยางไมยินดียินรายตามวิสัยของสมณะ
“ถูกรางวัลที่หนึ่งครับ นายตอเขาซื้อใหเปนของขวัญวันเกิดผม พอถูกเขาก็เสนอแนะ
วานาจะถวายหลวงพอครึ่งหนึ่ง คนอื่น ๆ พลอยเห็นดีเห็นงามไปดวย ผมจึงนํามาถวาย
หลวงพอสองแสนหาหมื่นบาทครับ” บิดาของนายตอกราบเรียนทานพระครู เจาอาวาสวัด
ปามะมวงนึกยอนไปถึงเสียงที่ไดยิน ในวันอธิษฐานจิตชวยนายสมชาย จากวันนั้นถึง
วันนี้เปนเวลาสิบหาวันพอดี
“อาตมาขออนุโมทนาในกุศลจิตที่โยมและครอบครัวไดรวมใจกันมาบําเพ็ญบุญในครั้ง
นี้ แตวาเงินจํานวนนี้ โยมระบุไปหรือเปลาวา จะใหอาตมานําไปใชทําอะไร”
“ไมไดระบุคะ แลวแตหลวงพอจะนําไปใชอะไรก็ได พวกเราขอถวายเปนคาใชจาย
สวนตัวของหลวงพอคะ” นางกิมเอ็งกราบเรียน
“ถาอยางนั้น อาตมาก็จะขออนุญาตนําเงินจํานวนนี้ไปใชในการอนุเคราะหคนที่เขามี
บุญคุณกับอาตมา เขากําลังตองการเงินจํานวนหาหมื่นบาท สวนที่เหลืออีกสองแสนอาตมา
จะเก็บไวเปนกองทุนสรางหอประชุมเพื่อใหญาติโยมใชเปนที่ปฏิบัติกรรมฐาน เคยมีเศรษฐีสี่
คนเขามาพบกันที่นี่โดยบังเอิญ และก็มีจุดประสงคเดียวกัน คือจะมาสรางหอประชุมถวายวัด
นี้ เสร็จแลวจะเปนยังไงก็ไมทราบ เกิดเปลี่ยนใจไมสรางแลว” ทานหมายถึงเศรษฐีสี่คนที่ทาน
ตั้งสมญาวา “จตุรชัย”
“แบบนี้ก็บาปซีครับหลวงตา รับปากกับพระแลวมากลับคํา” หนุมติ๋งวา
“ก็ไมเชิงกลับคําหรอกหนู แตมันมีเหตุปจจัยอืน่ มาทําใหเขาลืม อาจจะมัวยุงอยูกบั
เรื่องธุรกิจการคา” ทานพระครูพูดปกปองคนทั้งสี่
เจาอาวาสวัดปามะมวงสนทนาอยูกับคหบดี และ ครอบครัวจนถึงยี่สบิ สี่นาฬิกา จึง
อนุญาตใหพวกเขากลับ
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“วันนี้ดึกหนอยนะ เอาละ แลวโยมก็จะรูเองวา เหตุใดอาตมาจึงหนวงเหนี่ยวโยมไว
ไมใหไปกอนเที่ยงคืน”
คหบดีและครอบครัวลุกออกไปแลว ทานพระครูจึงมอบเงินใหนายสมชายหาหมื่นบาท
ตามสัญญาที่เคยใหไว ชายหนุมกราบทานสามครั้งดวยความซาบซึ้ง อดมิไดที่จะเปรียบเปรย
วา
“หลานสะใภหลวงพอถูกรางวัลที่หนึ่ง ซื้อรองเทามาถวายแคแปดสิบบาท นี่เขาเปน
คนอื่นกลับถวายตั้งครึ่ง” เขาหมายถึง ครึ่งของหาแสน ทานพระครูจําตองพูดปกปองภรรยา
ของหลานชายวา
“มันไมเหมือนกันหรอกนะสมชาย รายนั้นเขาจน แตรายนี้เขามีเปนรอย ๆ ลาน” ทาน
มิไดพูดตอถึงที่มาของเงินเหลานั้น คนชั่วทีก่ ลับตัวเปนคนดีสมควรไดรับการสรรเสริญ
ทวาคนดีทกี่ ลับกลายเปนคนชั่วนีส้ ินาตําหนินัก
เมื่อคหบดีขับรถพาครอบครัวมาถึงทางแยกเขาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก็พบรถ
ตํารวจทางหลวงเปดไฟฉุกเฉินอยูกลางถนน รถหลายคนตองจอดรอ นายตอมอาสาลงไปสืบ
ดูไดความวา เกิดอุบัติเหตุรถเกงชนกับรถบรรทุก คนทีอ่ ยูในรถเปนผูชายสี่คน หญิงหนึ่งคน
พากันเสียชีวิตทั้งหมด คนทั้งหามีความรูสึกเหมือนตายแลวเกิดใหม แลวก็รูเดี๋ยวนั้นวา เหตุ
ใดทานพระครูจึงใหพวกเขาออกจากวัดหลังเที่ยงคืนไปแลว...
มีตอ........๗๔
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