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“ หลวงพ่อค่ะ ขอทาบุญตัดกรรมหน่อยค่ะ ”
“ ไปทาอะไรมาละโยม ถึงต้องมาตัดกรรมที่นี่ละ ”
“ เห็นเขาลือกันว่า หลวงพ่อตัดกรรมเก่งนี่ค่ะ ”
“ อ้าว ไปฟังจากไหนมาละ อาตมายังไม่รู้เรื่ องเลย ”
“ ก็เพื่อนหนู เขาบอกว่ามาตัดกรรมกับหลวงพ่อ แล้วชีวติ จะดีข้ ึนนะค่ะ ”
“ เขาว่าอย่างนั้นหรื อ ? ”
“ ค่ะ ”
“ เอาเมื่อมาแล้ว ก็ลองคุยกันดู เดี๋ยวนะ ไอ้ตอ้ ยๆ ออกมานัง่ เป็ นเพื่อนข้าหน่อย ”
“ ทาไมหลวงพ่อต้องเรี ยกลูกศิษย์มานัง่ เป็ นเพื่อนด้วยค่ะ หลวงพ่อกลัวหนูหรื อค่ะ ”
“ เปล่า การนัง่ สนทนาสองต่อสองกับผูห้ ญิงดูไม่เหมาะสม เดี๋ยวมีขอ้ ครหาขึ้น เธอก็จะเดือดร้อน
ไปด้วย ป้ องกันไว้ดีกว่า เออ ไอ้ตอ้ ย นัง่ ตรงนั้นละ เป็ นเพื่อนข้าหน่อยนะ ”
“ ครับ ”
“ เอาจะให้ตดั กรรมเรื่ องอะไรละ บอกมาซิ ”
“ คือตั้งแต่หนูไปทาแท้งมา รู ้สึกว่าชีวติ ไม่ดีเลย ทาอะไรก็มีอุปสรรค แฟนหนูก็เลิกกัน หนูคิดว่า
เป็ นกรรมจากที่ไปทาแท้งมา เด็กคงจะอาฆาตหนู ทาให้หนูเดือดร้อนค่ะ จึงอยากให้หลวงพ่อช่วยตัดกรรม
ให้หน่อยนะค่ะ ”
“ หนูรู้ไหมว่ากรรมคืออะไร ? ”
“ กรรมก็คือสิ่ งที่ไม่ดีที่หนูกาลังพบอยูน่ ี่ไงหลวงพ่อ ถามได้ ”
“ ที่ถามก็เพราะอยากให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงตามธรรม ถ้ามีความเข้าใจถูกต้องแล้ว ก็จะช่วย
ให้เข้าใจถึงปั ญหาชีวิตที่ประสบอยู่ เออใจเย็นๆ เดี๋ยวตัดกรรมได้แน่ ”
“ แล้วกรรมมันคืออะไรหรื อค่ะ ? ”
“ กรรม โดยความหมายก็คือการกระทา กรรมดี ก็คือการกระทาความดี กรรมชัว่ ก็คือการกระทา
ความชัว่ การกระทาหรื อกรรม ก็ตอ้ งมีเหตุจูงใจให้กระทา เช่น อยากได้ของที่ถูกใจชอบใจ ก็ตอ้ งขวนขวาย
หาเงินไปซื้ อของนั้นมา ถ้าเป็ นกรรมดี ก็จะต้องทางานหาเงินโดยสุ จริ ต ถ้าเป็ นกรรมชัว่ ก็ตอ้ งทางานหาเงิน
โดยทุจริ ต เช่น ฉก ชิง วิง่ ราว เป็ นต้น ผลของการกระทาหรื อกรรมจึงมี ๒ อย่างคือ ผลกรรมดี กับ ผลกรรม
ชัว่ ผลกรรมดี ก็ทาให้จิตใจรื่ นเริ งเบิกบานมีความสุ ข ถ้าเราสามารถใช้เงินที่หามาได้ดว้ ยสุ จริ ตไปซื้ อของที่
อยากได้ เราก็มีความสุ ขในของนั้น ผลกรรมชัว่ ก็ทาให้จิตใจทุกข์ยากเดือดร้อน แม้เราจะได้ของที่ตอ้ งการ
แต่เราก็ตอ้ งคอยหวาดระแวงว่าคนอื่นจะจับได้วา่ เราได้เงินมาโดยทุจริ ต หนูพอเข้าใจไหมในเรื่ องกรรมนี่”

๒
“ งั้นกรรมที่หนูพดู ถึง ก็ไม่ใช่กรรมซิ คะ เป็ นผลของกรรมที่หนูทาขึ้นเอง ”
“ ใช่ กรรมของหนูคือการทาแท้ง หนูวา่ เป็ นกรรมดีหรื อกรรมชัว่ ละ ”
“ จะดีได้ไงหลวงพ่อ นี่หนูฆ่าเด็กที่กาลังจะเกิดมาเป็ นลูกหนูโดยเจตนานะคะ แต่หนูก็คิดว่าไม่
น่าจะผิดมากนัก เพราะถ้าเขาเกิดมาโดยที่หนูไม่พร้อม หนูก็เลี้ยงเขาได้ไม่ดี ชีวติ ของเขาก็จะลาบากนะค่ะ ”
“ เอา..นี่ กระดาษ..เช็ดน้ าตาก่อน แล้วทาไมถึงปล่อยให้ทอ้ งละ ”
“ หลวงพ่อก้อ วันวาเลนไทน์ปีที่แล้วหนูฉลองความรักกับแฟน แล้วเมากันทั้งคู่ละค่ะ และหนูก็รัก
พี่เขามาก อยากให้พี่เขาประทับใจในตัวหนู ก็เลยตามเลยค่ะ เพลินไปหน่อย เผลอนิ ดเดี๋ยวก็สองเดือนกว่า
แล้ว พี่เขาก็ให้ไปเอาออก หนูก็พดู อะไรไม่ได้ ก็เสี ยเงินไปเอาออก จ่ายค่าทาแท้งและค่ายาตั้งหลายบาทเลย
หลวงพ่อ ”
“ เออ แล้วมารู ้สึกตอนไหนละว่าชีวติ เราไม่ดีเลย ”
“ หลังจากทาแท้งได้เดือนกว่าๆ สุ ขภาพก็แย่ หงุดหงิด อะไรๆ มันก็ขวางไปหมด ตาหนิตวั เองก็
ตาหนินะค่ะ งานเลยพลอยแย่ไปด้วย พี่เขาก็ทิ้งหนูไปมีใหม่อีก ช้ าใจจริ งๆค่ะ ชีวติ ที่ผา่ นมาก็เซ็งระเบิดเลย
หลวงพ่อ เพื่อนหนูมนั ว่ากรรมมันตามทัน เลยให้หนูมาตัดกรรมกับหลวงพ่อนี่ละค่ะ ”
“ หนูรู้ไหมว่ากรรมมันอยูต่ รงไหน ? ”
“ เอ๊ะ หลวงพ่อพูดแปลกจัง ถ้าหนูรู้ หนูจะมาหาหลวงพ่อหรื อค่ะ ”
“ ก็อยากให้ลองคิดดู ถ้าหนูบอกได้วา่ กรรมอยูต่ รงไหน หลวงพ่อก็จะได้รู้วา่ ต้องตัดกรรมตรงไหน
ลองนัง่ นิ่ง หลับตาคิดดูสิ ว่ากรรมของหนูอยูต่ รงไหน ? ”
“.......คิดไม่ออกหลวงพ่อ ยิ่งหลับตา หนูยงิ่ เห็นภาพตอนทาแท้งชัดเลย นี่ยงั จาความรู ้สึกเจ็บจากที่
เขาขูดมดลูกได้เลยนะหลวงพ่อ ”
“ ใจเย็น ค่อยๆคิด ถ้าคิดไม่ออก ก็นงั่ นิ่งๆ สัก ๕ นาที แล้วค่อยคุยกันใหม่ ”
“ ........คิดไม่ออกหลวงพ่อ แย่กว่าเก่าอีกนะหนูวา่ นี่ เหมือนมีเด็กมานัง่ จ้องมองอย่างอาฆาตหนู
มากเลย ใช่ลูกหนูที่ทาแท้งหรื อเปล่าก็ไม่รู้ หลวงพ่อช่วยดูให้หน่อยสิ ว่าใช่ไหม ”
“ อาตมาก็ไม่รู้สิ ดูไม่ได้ดว้ ย ”
“ อ้าว แล้วหลวงพ่อจะตัดกรรมหนูได้อย่างไรละนี่ ”
“ ได้ ถ้าหนูมีความเข้าใจในเรื่ องกรรมนี่ เราก็ตดั กรรมได้แน่นอน ”
“ ไม่ตอ้ งถวายสังฆทานหรื อหลวงพ่อ ”
“ ไม่ตอ้ ง เอาหลับตาใหม่ คิดในใจตามจังหวะลมหายใจว่า พุท – โธ ๆ ไปเรื่ อยๆ จนกว่าจะบอกให้
ลืมตา อย่าไปสนใจกับความรู ้สึกอื่นๆ ให้จบั ที่ลมหายใจเข้าออกที่จมูก เข้า พุท, ออก โธ ทาไปเรื่ อยๆ”
“ หลวงพ่อ เห็นแต่สีแดงเต็มไปหมดเลย จิตใจหนูก็เศร้ามากเลยหลวงพ่อ ไม่เอาแล้ว มันเศร้ามากไป
น่ากลัวมากกว่าเก่าอีกนะหลวงพ่อ”
“ ใจเย็นๆ นี่ละคือผลของการทาแท้งที่หนูไปทามา สี แดงที่เห็นนัน่ นะ คล้ายสี เลือดไหม ”
“ ใช่ค่ะ เลือดนองเต็มไปหมดเลยหลวงพ่อ ”

๓
“ ก็หนูหมกมุ่นอยูก่ บั เรื่ องไปทาแท้งมา จิตใจหนูก็เลยฝังแน่นในภาพของการทาแท้ง ไม่รู้วา่ ตอน
เขาทาแท้งให้หนูนะ เขาทาสดหรื อว่าวางยาละ ”
“ เขาฉี ดยาชา และทาสดเลยหลวงพ่อ เจ็บมากเลยค่ะ ”
“ แล้วไปทากับหมอหรื อพยาบาลละ”
“ ไปทากับหมอค่ะ เห็นเพื่อนที่ไปทากับพยาบาลแล้ว ร่ างกายทรุ ดโทรมทุกคนเลย หนูก็ไม่กล้า เลย
จ่ายแพงหน่อย ทากับหมอดีกว่า ”
“ หนูก็คงเห็นเลือดเนื้ อของตนเองในขณะทาแท้งสิ จึงจาติดตามาตลอดเลย ”
“ ก็เห็นสิ ค่ะหลวงพ่อ แล้วนี่ จะตัดกรรมให้หนูอย่างไรค่ะ ”
“ ใจเย็นๆ อย่าเพิง่ รี บร้อน มาพบพระนี่ตอ้ งใจเย็นๆ ทาจิตใจให้สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน แล้วทุกอย่างก็จะ
ดีข้ ึนเอง ”
“ จริ งนะหลวงพ่อ ”
“ ถ้าไม่จริ ง เพื่อนหนูก็คงไม่แนะนาให้มาตัดกรรมกับหลวงพ่อหรอก ”
“ ไหนหลวงพ่อบอกว่าไม่รู้เรื่ องการตัดกรรมละค่ะ ”
“ ตัดกรรม ในความหมายของหนูคืออะไรละ ”
“ ก็คือตัดสิ่ งที่กาลังเกิดขึ้นกับหนูในขณะนี้สิหลวงพ่อ มันเป็ นกรรมของหนูที่ได้ก่อขึ้น เมื่อตัด
กรรมแล้ว มันก็หมดกันไป หนูก็จะได้มีชีวติ ที่ดีข้ ึน ไม่ถูกหรื อหลวงพ่อ ”
“ เมื่อเช้านี้ หนูกินข้าวกับอะไรละ ”
“ หนูกินขนมปั ง กับนมสดค่ะ ”
“ ตอนนี้หนูตดั เรื่ องกินเมื่อเช้าได้ไหม ”
“ ได้สิหลวงพ่อ ก็อย่าคิดถึงมัน หนูก็ตดั ได้แล้ว เรื่ องจิ๊บๆ ”
“ มันง่ายไหม ตัดเรื่ องกินข้าวเช้านี่ ”
“ โถ หลวงพ่อ กินข้าวเช้าเสร็ จ มันก็ลืมแล้ว ไม่ยากเลย ”
“ การกินข้าวเช้าเป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้นแล้ว หนูคิดว่าหนูตดั มันได้ง่ายๆ ไหนบอกหลวงพ่อสิ สิ่ งที่หนูตดั
คืออะไร”
“ การความทรงจาเรื่ องกินข้าวสิ ค่ะ ไม่เห็นต้องถามให้ยงุ่ ยากเลยหลวงพ่อ ”
“ ความทรงจาในเรื่ องที่เป็ นปกติธรรมดา หนูก็รู้สึกว่าตัดได้ง่าย โดยไม่ตอ้ งคิดถึงมัน แล้วเรื่ องทา
แท้งละ ทาไมถึงไม่ตดั อย่างเรื่ องกินข้าวละ”
“ ถ้าตัดได้หนูจะมาให้หลวงพ่อตัดกรรมทาไมละค่ะ ”
“ หนูรู้ไหม การกินข้าวเป็ นกรรมดี ที่เราทาแล้วก็มีความสุ ข ปลดความทุกข์ที่เกิดจากความหิ ว อัน
เป็ นธรรมชาติของมนุษย์ หนูก็รู้สึกว่าตัดได้ง่ายใช่ไหม”
“ ใช่ค่ะ”

๔
“ การทาแท้ง เป็ นเรื่ องไม่ดี เป็ นกรรมชัว่ สร้างความทุกข์ทรมานแก่ร่างกายและจิตใจ ในขณะทา
นาให้ภาพเกิดติดตรึ งในห้วงความนึกคิดของผูท้ าอยูเ่ สมอ หนูถึงบอกว่าตัดไม่ได้ใช่ไหม ”
“ ใช่ค่ะ ”
“ หนูจะย้อนกลับไปแก้ไขกรรมในอดีต จะเป็ นกรรมดีหรื อกรรมชัว่ ก็ตาม ได้ไหม ”
“ ไม่ได้ค่ะ ”
“ หนูคิดว่ามีใครในโลกนี้สามารถตัดกรรมตามความคิดของหนู ได้บา้ งละ ”
“ พระพุทธเจ้า พระอรหันต์ สิ หลวงพ่อ ท่านมีบุญมารมีเยอะแยะ ท่านต้องตัดกรรมได้แน่ๆ ”
“ เอานัง่ หลับตาใหม่ แล้วตั้งใจฟังเรื่ องที่หลวงพ่อจะเล่าต่อไปนี้ ค่อยคิดตามไปด้วย พระพุทธเจ้ า
ผูท้ รงเป็ นพระบรมศาสดาในพระพุทธศาสนา พระองค์ทรงมีพระมหากรุ ณาธิ คุณแก่พุทธบริ ษทั ไม่ประสงค์
ให้พุทธบริ ษทั ได้กระทาการอันจะส่ งผลให้ตนได้รับความลาบากในอนาคต พระองค์ได้แสดงถึงกรรมเก่า
ในอดีตชาติที่ส่งผลให้พระองค์ตอ้ งได้รับผลของกรรมนั้นในปั จจุบนั ชาติ แม้จะเป็ นพระพุทธเจ้า ผูเ้ ลิศกว่า
คนทั้งปวง พระองค์ตรัสให้พระสงฆ์ฟังว่า “ ดูกรภิกษุท้ งั หลาย เธอทั้งหลายจงฟังกรรมที่เราทาแล้วของเรา
เราเห็นภิกษุผถู ้ ืออยูป่ ่ าเป็ นวัตรรู ปหนึ่งแล้วได้ถวายผ้าเก่า เราปรารถนาเป็ นพระพุทธเจ้าเป็ นครั้งแรก เพื่อ
ความเป็ นพระพุทธเจ้า ในกาลนั้น ผลแห่งกรรม คือการถวายผ้าเก่า ย่อมอานวยผลให้เป็ นพระพุทธเจ้า , ใน
กาลก่อน เราเป็ นนายโคบาล ต้อนโคไปเลี้ยง เห็นแม่โคกาลังดื่มน้ าขุ่นมัว จึงห้ามมัน ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น
ในภพหลังสุ ดนี้ (แม้) เราจะกระหายน้ า ก็ไม่ได้ดื่มน้ าตามความปรารถนา , เราได้บริ ภาษพระสาวกทั้งหลาย
ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ ว่าท่านทั้งหลายจงเคี้ยว จงกินแต่ขา้ วแดง แต่อย่ากินข้าวสาลี
เลย ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เราอันพราหมณ์นิมนต์แล้ว อยูใ่ นเมืองเวรัญชา บริ โภคข้าวแดงตลอด ๓ เดือน ,
พระโมคคัลลานะ อัครสาวก ผูไ้ ด้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็ นผูม้ ีฤทธิ์ มาก ก็ยงั หนีไม่พน้
วิบากกรรมของท่านเลย ในชาติหนึ่ง ท่านถูกความหลงในภรรยาครอบงาจิตใจ จึงปลอมตัวเป็ นโจรร้าย และ
ทาอันตรายแก่พอ่ แม่ของตนจนถึงแก่ชีวติ เพราะหลงเชื่อคายุยงของผูเ้ ป็ นภรรยา และจากผลกรรมที่ได้สร้าง
ไว้ในครั้งนั้น ยังผลให้ท่านต้องตกนรกหมกไหม้ และต้องถูกเขาทุบตีจนตาย มาแล้วหลายร้อยชาติ จนถึง
ชาติสุดท้าย ท่านก็มรณภาพเพราะถูกพวกเดียรถียร์ ุ มทาร้ายจนตาย ,
พระองคุลมิ าล ก่อนบวชก็เป็ นมหาโจร ฆ่าคนมากกว่าพันคน แม้จะตรัสรู ้เป็ นพระอรหันต์แล้ว , ไป
ที่ไหนผูค้ นก็จาได้วา่ ภิกษุรูปนี้คือองคุลีมาลจอมโจรผูโ้ หดร้าย ที่เตรี ยมข้าวของจะใส่ บาตรก็พากันวิง่ หนีทิง้
ข้าวของเตลิดเปิ ดเปิ งปิ ดประตูแน่นหนาไม่ยอมโผล่หน้าออกมา ท่านออกไปบิณฑบาตที่ไหนก็ถูกปาด้วย
ก้อนหิ นก้อนกรวดจนหัวร้างข้างแตกจีวรขาดบาตรทะลุ นี้เรี ยกว่ากรรมมันตามมาทัน ทาให้ท่านต้องอด
อยาก และ ถูกทาร้ายร่ างกาย พระพุทธเจ้าทรงปลอบท่านว่า องคุลีมาล ต้องอดทนไว้ ต้องชดใช้กรรมที่ตนได้
กระทาไว้แล้วแต่ในอดีต บางคนก็มีจิตเลื่อมใสต่อภิกษุองคุลีมาล บางคนก็โกรธแค้นแค้นดุด่าว่าขว้างปาด้วย
ก้อนกรวดก่อนดินก็มาก บางคนมิได้มีเจตนาจะทาร้ายแค่ขว้างปาไปในอากาศด้วยความประสงค์อย่างอื่น (
คือ เพื่อขับไล่สัตว์ต่าง ๆ เช่น กา สุ นขั สุ กรเป็ นต้น) แต่กอ้ นหิ นก้อนดินนั้นกลับหวนมาถูกท่านทั้งขาไปและ
ขากลับ บางคราท่านไปบิณฑบาตไม่ได้อาหารแม่แต่ทพั พีเดียว และยิง่ ร้ายกว่านั้น พระที่ไปบิณฑบาตร่ วม

๕
ทางเดียวกับท่าน เลยพลอยไม่ได้อาหารไปด้วย พระองคุลีมาล ผูม้ ีใจสงบระงับแล้ว ได้รับผลของกรรมไป
จนสิ้ นอายุขยั นิพพานแล้วจึงสิ้ นสุ ด
นี่ พระพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก ท่านมีบุญญาธิ การฤทธานุภาพมาก ท่านก็ไม่สามารถหนีพน้ ผล
ของกรรมที่ท่านได้กระทาไว้แล้วเลย ในโลกนี้ไม่มีใครเลยที่สามารถตัดกรรมได้ คิดตรองดูวา่ จริ งไหม ”
“ จริ งค่ะ คนเรานี้ก็ช่างพูดเรื่ อยเปื่ อยกันจนเข้าใจผิด ถูกหลอกลวงให้เสี ยทรัพย์สินเงินทองมากมาย
เลยนะหลวงพ่อ หนูยอมรับแล้วค่ะ ว่ากรรมของหนู หนูเป็ นคนทา หนูก็ตอ้ งรับผลของกรรมนั้น แล้วนี่หนู
ต้องถวายสังฆทานให้หลวงพ่อไหมละค่ะ ”
“ ถ้าคิดทาบุญอุทิศให้ลูกเรา ก็ทาได้ แล้วนี่ไปซื้ อของใช้สาหรับเด็กมาเป็ นของสังฆทานถวายพระ
คิดว่าถวายแล้ว ลูกเราจะได้รับเลยรึ ”
“ หลวงพ่อ เกิดเขายังไม่ได้เกิดเลย หนูก็คิดว่าเขาคงขาดเสื้ อผ้าสิ่ งของเหล่านี้ ก็เลยซื้ อมาทา
สังฆทานนี่ละค่ะ ”
“ อ้อ เห็นพระเป็ นนายไปรษณี ย ์ สาหรับส่ งของข้ามภพเลยนะ ความจริ งหลวงพ่อรับแล้ว ก็นาไป
บริ จาคต่อให้ก็ได้ แกว่าจะไปถึงมือผูใ้ ช้ อายุของสิ่ งของเหล่านี้ก็อาจจะเสื่ อมหมดอายุแล้ว ทาไมไม่คิดจะ
ถวายเงินเข้ากองทุนนิธิของวัด ที่มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาบ้างละ เด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จะได้มี
อนาคตที่ดีข้ ึน เมื่อเขาสุ ขใจ เขาก็อนุโมทนาบุญให้กบั ผูบ้ ริ จาค เราผูบ้ ริ จาคได้อุทิศกุศลในลูกเราเมื่อ
เริ่ มต้นไปคราหนึ่งแล้ว เมื่อได้รับฟังคาบอกต่อมาถึงผลบุญนั้นอีก ก็จะสุ ขใจยินดีเป็ นครั้งที่สอง และจะทวี
ขึ้นไปเมื่อได้ระลึกถึงอีก ลูกเราที่อยูใ่ นสัมปรายภพก็พลอยได้รับผลบุญที่ต้ งั ใจอุทิศให้ และสุ ขใจอยูเ่ สมอ
บุญก็ยอ่ มอานวยผลให้สุขไปตลอด แต่บุญนี่ เป็ นเพียงส่ วนหนึ่งเท่านั้น ถ้าเราตั้งใจรักษาศีล ๕ และหมัน่
ภาวนาทุกค่าคืน อุทิศให้ลูกเรา ลูกเราก็จะมีบุญบารมีเพิ่มขึ้น หมดวิบากกรรม ได้บุญที่แม่อุทิศไปให้ นามา
เกิดในมงคลสถานต่อไป ”
“ งั้นหลวงพ่อรับสังฆทานก่อน แล้วหนูจะนาเงินไปเข้านิธิเพื่อการศึกษาของวัด แล้วต่อไปหนูก็จะ
พยายามทาบุญตามที่หลวงพ่อบอก ติดขัดตรงไหนก็มาถามหลวงพ่อ ขอมอบตัวเป็ นลูกศิษย์หลวงพ่อด้วย
นะค่ะ จะตักเตือนว่ากล่าวสิ่ งใด เพื่อให้ชีวติ ของหนูดีข้ ึน ต่อไปหนูจะทาแต่กรรมดีแล้วค่ะ ไม่ประมาทใน
ชีวติ อีกแล้ว กลัวจริ งๆ ค่ะ ”
“ เข้าใจแล้วก็ดี แล้วก็ไปอธิ บายให้คนที่เขายังเชื่อว่าตัดกรรมได้ ให้เข้าใจให้ถูกต้องตรงตามธรรม
ของนี้ถวายไว้ แล้วจะจัดการให้ ไม่ตอ้ งทาสังฆทานหรอก เพราะพระใช้ไม่ได้ ”
“ ค่ะ ”
“ ขอความเจริ ญในจตุรพิธพรชัย มีอายุ วรรณะ สุ ขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ แลความคิดที่
ถูกต้องตรงตามธรรม จงมีแก่เธอตลอดไป เทอญ. ”
“ สาธุ หนูลากลับก่อนนะค่ะ ”
“ เจริ ญพร ”
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