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"กรรม"
 คือการกระทํา กรรมนัน้ไมจํ่าเป็นจะต้องเกิดในอดีตชาต ิ

แตม่นัอาจจะเกิดภายในชาตนีิห้รือเพ่ิงผา่นพ้นมาได้ไมน่านเพียง

เราระลกึไว้ทกุครัง้วา่เราทําอะไรมาบ้างในแตล่ะวนัท่ีผา่นมา

แก้ไขกรรมจากการกระทําท่ีผา่นๆมา โดยการไมทํ่ากรรมเดมิซํา้

อีก ระลกึไว้ให้เสมอๆ กรรมนัน้จะคอ่ยๆ ลดลง เพราะเรานัน้มี สต ิ

พิจารณาในสิง่ท่ีทํา พิจารณาให้เกิดปัญญา เพราะปัญญาจะหยดุ

การกระทําของเราเม่ือเราจะกระทํากรรมชัว่ สต ิ จะทําให้เรานัน้

เกิดความละอายตอ่สิง่ท่ีเรากําลงัจะลงมือกระทํา จากนัน้การกระ

ทําท่ีก่อให้เกิดกรรมชัว่จะลดลงเพราะเรามีสต ิ เม่ือทําแบบนี ้ มีสติ

แบบนี ้ หยดุการกระทําของตนเองได้แบบนี ้ กรรมชัว่ท่ีมีก็จะลดลง

ไป เพราะเราระลกึได้ มีสตอิยู ่การหยดุทํากรรมชัว่ก็จะเกิดขึน้ และ

จะหยดุ “กรรม” ท่ีเกิดจากการกระทําของเรา.

เกษา นกับญุยาจก
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ค�าน�า

 เร่ืองราวและเนือ้หาในหนงัสือเลม่นี ้ เป็นเร่ืองราวท่ีเลา่ถงึกฎแหง่กรรม

และโลกหลงัความตาย ท่ีมาของเนือ้เร่ืองทัง้หมดได้เค้าโครงมาจากเหตกุารณ์

จริงทัง้ของบคุคลท่ียงัมีชีวิตอยูแ่ละบคุคลท่ีเสียชีวิตไปแล้วเป็นการเลา่ถงึ

เหตกุารณ์และผลท่ีจะได้รับในการกระทําของตนเอง

 แรงบนัดาลใจในการเขียนหนงัสือเลม่นีไ้ด้มาจากคนใกล้ชิดของผู้

เขียนเองและเพ่ือนๆ พ่ีๆ ท่ีเข้ามาขอความชว่ยเหลือและขอคําแนะนําในสว่น

ตวัของผู้ เขียนเองก็ชอบท่ีจะเขียนและบอกเลา่ในสิง่ท่ีผู้ เขียนได้พบเจอมากบั

ตวัเอง จงึเป็นจดุเร่ิมต้นของหนงัสือเลม่นี ้และท่ีขาดไมไ่ด้เลย

 เนือ้หาในหนงัสือจะสื่อถงึกรรมและโลกหลงัความตายท่ีนา่สะพรึง

กลวั เป็นเร่ืองราวท่ีรวบรวมมาจากบคุคลท่ีหลากหลายท่ีมาและท่ีไป ผู้ เขียน

หวงัวา่หนงัสือเลม่นี ้ อาจจะทําให้หลาย ๆ คนได้คดิ และได้ตระหนกัถงึบาป 

บญุ เวรและกรรม เช่ือในหลกัเหตแุละผลท่ีวา่ "ใครท�าสิ่งใดไว้ย่อมได้สิ่ง

นัน้" 

ขอบพระคณุอีกครัง้ท่ีตดิตาม และช่ืนชอบในผลงาน

เกษา นกับญุยาจก
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รัศมีบุญ

 เร่ืองราวท่ีจะเขียนตอ่ไปนี ้เป็นเพียงปัจจยัตงัเทา่นัน้ขอ ให้อา่นเพ่ือความ

บนัเทิง

 เร่ืองนีเ้ป็นของน้องคนหนึง่ท่ีมาคยุและขอคําปรึกษาเร่ือง “ผี”

 น้องคนนีไ้ด้เลา่ให้ฟังถงึกบัเหตกุารณ์เจอผีในห้องนอนของตวัเอง น้อง

เขาได้เลา่ให้ฟังวา่  "เม่ือก�าลังที่จะเข้านอน โดยปกตแิล้วกจ็ะสวด

มนต์แผ่เมตตาก่อนนอนเสมอ เม่ือล้มตวัลงนอน สายตาไปเหน็

บางอย่างในมุมของห้องที่ไม่ได้จะมืดสนิท แต่กพ็อที่จะเหน็สิ่งของ

ภายในห้องได้ สิ่งที่สะดุจในสายตาคือ น้องเขาเหน็รูปร่างลักษณะ

คล้าย ๆ คนแต่ตวัสูงจนเกือบตดิเพดานห้อง ยืนอยู่ ด้วยความที่

น้องเขาตกใจ จงึเอาผ้าห่มคุมโปงนอนจนหลับไป และกไ็ด้ฝันเหน็

ผู้หญิงหน้าตาน่ากลัวมายืนจ้องที่หน้า แต่เข้ามาท�าร้ายไม่ได้ ได้แต่

ยืนมองหน้าน้องเขาอยู่แบบนัน้ จนน้องเขาต้องสะดุ้งตื่นเพราะมี

อาการปวดท้องฉ่ีขึน้มา กลัวกก็ลัว แต่กท็นความปอดท้องฉ่ีไม่ไหว

จงึลุกขึน้ไปเปิดไฟในห้อง และไม่ยอมนอนในที่มืด ๆ อีกเลย" ...

       ด้วยความกลวั และบวกกบัความสงสยัในสิง่ท่ีเหน็ และยงัคงยืนยนั

วา่เหน็จริงในสิง่ท่ีปรากฏในมมุห้อง และยืนยนัอีกครัง้วา่ไมไ่ด้คดิมากและ

ไมไ่ด้ตาฝาดจนเก็บเอาไปฝันแนน่อน เม่ือน้องเขาได้สง่ข้อความมาหาใน

วนันัน้ ก็นา่แปลกตรงท่ีวา่เม่ือได้เปิดอา่นข้อความของน้องเขา แตก่ลบั

เหน็ผู้หญิงใสช่ดุสีขาวผมยาวยืนร้องไห้อยูใ่นห้องโลง่ๆ แตใ่นตอนท่ีน้อง

คนนีไ้ด้สง่ข้อความมาหา น้องเขายงัไมไ่ด้บอกรูปร่างลกัษณะของดวง

วิญญาณท่ีมาปรากฏให้เหน็ในห้องนอนของน้องเขา  แตเ่ราดนัเหน็และ

เขียนตอบกลบัไปจนน้องเขาเขียนถามกลบัมาวา่ “พี่ รู้ได้อย่างไรคะ”
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 และนีม้นัก็เป็นข้อเสียของสาอยา่งหนึง่ท่ีมกัจะควบคมุจิตตวัเอง

ไมอ่ยูเ่ม่ือเพลอปลอ่ยจิตไปกบับางอยา่งแล้วมนัจะไปตามกระแสท่ีเรา

ปลอ่ยออก ไปและเม่ือเรากําลงัคดิถงึปลายทางท่ีเกิดเหต ุเม่ือนัน้จิตเราก็

จะลอยตดิไปด้วย เป็นข้อเสียท่ีสมควรจะฝึกให้มีสต ิแตม่กัจะสตหิลดุเม่ือ

ตวัเองออ่นเพลีย หรือพกัผอ่นไมเ่พียงพอ

 เม่ือคยุกนัทางข้อความได้ไมน่าน ก็มีการนดัคยุกนัทาง โทรศพัย์

ทนัที พอได้คยุไปเร่ือยๆ จนได้รู้คําตอบวา่ มนัเกิดอะไรขึน้กบัน้องเขา และ

อะไรทําให้ดวงวิญญาณตนนัน้ถงึได้ยืนร้องไห้อยา่งเสียใจ

น้องคนนีเ้ป็นคนท่ีชอบทําบญุมาก และแสงบญุของน้องเป็นรัศมีวงกลม

จงึกลายเป็นเกราะปกป้องและกนัภยัอนัตรายจากสิง่ท่ีมองไมเ่หน็ได้เชน่

จําพวกสมัภเวสี ผีเร่ร่อน หรือสิง่ของท่ีแฝงไปด้วยความชัว่ร้าย เชน่มนต์

ดํา ผีผู้หญิงตนนัน้คือผีพลาย เป็นดวงวิญญาณท่ีผู้ มีอาคมหรือคนท่ีมี

มิจฉาทิฐิ นําความสามารถพิเศษของตวัเองมาใช้ในทางท่ีผิด นํามาใช้

เพ่ือสนองกิเลสตณัหาของตนเอง เม่ือผีพลายตนนีถ้กูสง่มาเพ่ือมารบก

วนน้องเขาให้เกิดความกลวั และความหวาดระแวง แตผี่พลายตนนีก้ลบั

มาเจอรัศมีบญุของน้องคนนีเ้ข้าจงึทําอะไรไมไ่ด้ ได้แตยื่นมอง และร้องไห้

เพราะละอายและไมอ่ยากจะทํารัศมีบญุนีใ้ห้นกึถงึเหมือนการโต้กระแส

นํา้หรือเดนิทวนกระแสนํา้ เรานัน้จะเดนิทวนนํา้ขึน้ไปไมไ่หวเพราะด้วย

แรงดนัของนํา้ท่ีต้านตวัเราไว้  ก็เหมือนกบัผีตนนีท่ี้ไมส่ามารถทําตามคํา

สัง่ของเจ้านายท่ีสัง่มาได้เพราะเจอแรงของบญุปะทะจนเข้าทําร้ายน้อง

เขาไมไ่ด้ สว่นท่ีผีตนนัน้ร้องไห้ก็เพราะกระแสบญุท่ีน้องเขามีนัน้ได้สง่ให้

ผีตนนีไ้ด้รับบญุด้วยเชน่กนั เปรียบเหมือนแมนํ่า้ท่ีกว้างใหญ่ แมนํ่า้แหง่

นีเ้ป็นนํา้จืดถ้าเอาเกลือเพียงช้อนเดียวเทลงไปในแมนํ่า้นัน้ก็ไมส่ามารถ

ทําให้แมนํ่า้ท่ีกว้างใหญ่นัน้เคม็เพียงแคเ่กลือหนึง่ช้อนได้
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ผีตนนีจ้งึไมส่ามารถทําร้ายน้องเขาได้และแถมยงัได้รับอานิสงส่์ผลบญุ

ท่ีน้องเขาได้เคยทําไว้อีก ผีตนนีจ้งึไมย่อมไปไหน ขออยูค่อยชว่ยน้องเขา

แทน แทนท่ีจะมาทําร้ายน้องเขาผีตนนีก้ลบัเลือกข้างขออยูข้่างน้องคนนี ้

เพ่ือปกป้องน้องแทนเพราะด้วยบญุท่ีน้องคนนีไ้ด้ทําเอาไว้ และผีตนนีไ้ด้

บญุกศุลจากการท่ีน้องคนนีไ้ด้ทํา เพราะเม่ือได้อยูก่บัน้องคนนีก็้จะได้รับ

ผลบญุบอ่ย เม่ือได้รับบอ่ย ก็สามารถได้ไปเกิด หรือไปภพอ่ืนตอ่ได้ เพราะ

ด้วยอานิสงส่์ผลบญุท่ีมีมากพอ สว่นคนท่ีสง่สิง่พวกนีม้ารบกวนน้องก็

พยายามท่ีจะทําทกุวิธีเพ่ือจะทําร้าย ทําลาย เพ่ือไมใ่ห้น้องคนนีมี้ความ

สขุ แตก็่แคน่ัน้ ไมส่ามารถทําได้และไมส่ามารถเข้าถงึตวัน้องเขาได้เลย

  อานิสงส่์ผลบุญจากความดนัีน้ย่อมชนะความช่ัวร้ายและ 

ชนะมารได้เสมอเปรียบเหมือนองค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ที่มีพญามารพยายามที่จะท�าร้ายพระองค์ท่านต่าง ๆ นานา แต่ก็

ไม่เคยส�าเร็จเพราะบุญและบารมีของพระองค์ท่านที่แผ่รัศมีเป็นวง

กว้างและไกลสุดขอบฟ้า 

 และนีคื้อตวัอยา่งท่ีเหน็ได้ชดัเจนในคําสอนและการปฏิบตัขิอง

องค์พระพทุธเจ้าวา่ “ความดีงามท่ีสร้างไว้ยอ่มชนะความชัว่ร้ายท่ีจะ

เกิดขึน้ได้”ขออนโุมทนากบัน้องคนนีด้้วยคะ ท่ีสามารถสร้างกศุลท่ีดีจน

กลายเป็นเกราะคุ้มภยัให้กบัตวัเอง แถมยงัสามารถทําให้สิง่ท่ีมามุง่ร้ายก

ลบักลายเป็นมิตรเพราะรัศมีบญุท่ีตนเองได้ทําได้สร้างเอาไว้ และเร่ือง

ของน้องคนนีทํ้าให้ได้เหน็วา่ “การท�าบุญไม่ต้องรอ แต่สมควรเร่ิมท�า 

เพราะบุญนัน้ไม่ใช่ว่าเรานัน้จะเกบ็ไว้ใช้ในโลกที่สามเพยีงอย่าง

เดยีว แต่เรายังสามารถน�ามาใช้ในโลกปัจจุบนัที่เรานัน้ยังมีชีวติอยู่

ได้เช่นกัน”

อยากให้ทกุคนขยนัสร้าง แตส่ิง่ท่ีดี ๆ ไว้ พยายามฝึกให้มีสต ิและระลกึ
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ในคําสอนขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นแนวทางเดนิ แล้วทกุ

คนจะได้พบได้เจอแตส่ิง่ท่ีดีงาม บญุถงึแม้จะจบัต้องไมไ่ด้ แตจ่ะสมัผสัได้

ด้วยใจและใช้หวัใจเพ่ือสง่บญุ...
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หนีมาเกดิ

เร่ืองราวท่ีจะเขียนตอ่ไปนี ้เป็นเพียงปัจจยัตงัเทา่นัน้ขอ ให้อา่นเพ่ือความ

บนัเทิง

 บางคนเข้าใจกนัวา่ “ การหนีมาเกดิ”  คือการหลบหนีจากโลก

ของวิญญาณ หรือจากเทพเทวดาท่ีเบ่ือชีวิตอนัแสนจะสขุสบายจงึหลบ

หนีเพ่ือลงมาเกิดในโลกมนษุย์ หรืออยากลงมาเกิดเพ่ือสะสมบารมีให้

กบัตวัเอง แบบนัน้ไมไ่ด้เรียกวา่หนีมาเกิด แตเ่รียกวา่เลือกท่ีจะลงมาเกิด 

เพราะทกุการกระทํา ไมว่า่จะมนษุย์ สตัว์ ดวงวิญญาณ หรือทา่นเทพทัง้

หลาย ล้วนแล้วแตต้่องผา่นผู้คมุทัง้สิน้ ไมมี่การรอดพ้นไปได้ ท่ีจะมีรอด

ไปได้ก็ตอ่เม่ือ กรรมนัน้เหมาะเจาะพอดบิ พอดี เหมือนในกรณีของน้อง

คนนี ้

 น้องคนนีอ้ยูใ่นกรณีของหนีมาเกิด แตไ่มไ่ด้ตัง้ใจลงมาเกิด 

จําพวกท่ีหนีมาเกิดแตไ่มไ่ด้ตัง้ใจลงมาเกิดนัน้จะเหมือนพวกท่ีเดนิออก

จากบ้าน แตไ่มไ่ด้พกเอาของสว่นตวัตดิมาด้วย เชน่ กระเป๋าเงิน เสือ้ผ้า 

เพราะคดิวา่ตวัเองก็ต้องเดนิกลบับ้าน แตม่นัดนัไมไ่ด้กลบั ในกรณีของ

น้องคนนี ้เม่ือครัง้ดวงวิญญาณของเขาได้ออกจากร่าง แล้วทนัใดนัน้ มี

เจ้ากรรมของตวัเองได้อยูใ่นเหตกุารณ์ท่ีตวัเองกําลงัจะไปสขุคตพิอดี มนั

เป็นเร่ืองท่ีกรรมนัน้ได้หวนมาหากนัแบบรวดเร็วจนเกินไป น้องเขาจงึถกู

ดงึเข้าไปจตุใินครรภ์ ของผู้ เป็นแมใ่นปัจจบุนัท่ีเคยเป็นเจ้ากรรมร่วมกนัมา

ก่อนนัน้เอง 

 เหตกุารณ์ในลกัษณะนีมี้โอกาสน้อยมากท่ีจะเกิดขึน้ อยูท่ี่ชว่ง

เวลา และจงัหวะของกรรมในแตล่ะคน สถานท่ีและบคุคลท่ีโคจรเข้ามา

หากนั เพ่ือมาชดใช้ให้กนัและกนั และในกรณีของน้องคนนีจ้งึเป็นอีก

หนึง่ท่ีเรียกวา่หนีมาเกิด แบบไมไ่ด้ตัง้ใจมาเกิด การมาเกิดแบบนีเ้ขามา
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แบบตวัเปลา่และไมไ่ด้เตรียมพร้อมก่อนมา จริง ๆ แล้วทกุดวงวิญญาณ

ท่ีจะได้ลงมาเกิด จะต้องมีการตดัสนิโดยทา่นยมบาล หรือจะต้องตดัสนิ

จากกรรมท่ีเคยกระทําเอาไว้ก่อน เหมือนนกัเรียนท่ีสอบเข้าคดัคะแนน

เพ่ือเลือกห้องท่ีจะได้เข้าเรียนตามคะแนนของเดก็แตล่ะคน ก็เหมือนกบั

การได้ตดัสนิก่อนมาเกิดจะต้องดบูญุและกรรมท่ีสะสมเอาไว้ แล้วจะได้

มาเกิดตามบญุและกรรมนัน้ ๆ แตใ่นกรณีของน้องได้หนีการตดัสนิมาจงึ

ไมมี่การเตรียมตวัมาจงึมาเกิดแบบลืมหยิบเสบียงบญุตวัเองมาด้วย 

ทําให้ชีวิตดเูหมือนทําอะไรแล้วไมไ่ด้อยา่งคนอ่ืน ทัง้ ๆ ท่ีดแูล้วนา่จะดี

และมีโอกาสกวา่คนอ่ืน ๆ ถ้าเป็นแบบนีต้้องสะสมเอาใหมใ่นปัจจบุนั และ

ต้องทํามากกวา่คนอ่ืน ๆ 

 คนท่ีได้หนีมาแบบนีจ้ะมีสมัผสัท่ีรวดเร็วกวา่คนอ่ืน และจะลําบาก

กวา่คนอ่ืน แตน่ัน้มนัไมใ่ชข้่อเสียเสมอไปนะ มนัเป็นข้อดีท่ีได้มีโอกาสเข้า

ถงึธรรมมะกวา่คนอ่ืน และได้โอกาสท่ีจะสร้างกศุลใหญ่ ด้วยการท่ีตวัเอง

นัน้ได้ฝึกปฏิบตัใิห้รู้แจ้ง เข้าใจชดัเจนในความเป็นจริงและนําสิง่ท่ีตวัเอง

ได้มาบอกกลา่วเป็นธรรมทานให้กบัผู้ อ่ืนได้ผา่นพ้น ก้าวพ้นได้ การทํา

แบบนีบ้อกตอ่อธิบายตอ่ในสิง่ท่ีเราประสบมาแบบนีไ้ด้กศุลใหญ่ เพราะ

การท่ีเราบอกตอ่ ถ่ายทอดในสิง่ท่ีทําให้คนอ่ืนพ้นทกุข์และหนัมาปฏิบตัดีิ

เพ่ิมเตมิด้วยตวัเอง เป็นสิง่ท่ีดีงาม ความดีงามนีคื้อกศุลบญุท่ีย่ิงใหญ่มาก 

 อนัท่ีจริงแล้วคนท่ีไมมี่ความทกุข์เลยจะไมเ่คยนกึถงึเร่ืองธรรมมะ 

เพราะคนท่ีมีความทกุข์เทา่นัน้ถงึจะเข้าหาธรรมมะ คนท่ีไมมี่ความทกุข์

จะยงัคงปลอ่ยชีวิตให้เลยผา่นไป ไมส่นใจและใช้ชีวิตอยา่งประมาทเสมอ 

พอจบตอนสดุท้ายชีวิตหลงัความตายก็ไมมี่บญุสะสมนําไปใช้ในโลกท่ี

สาม โลกของความตาย และจะต้องทนลําบากเพราะไมมี่บญุเก็บไว้ใช้

เก็บไว้เดนิทางใน “วัฎจกัรสงสาร” และ “การเวียนว่ายตายเกดิ”
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 และในกรณีท่ีน้องคนนีไ้ด้ลงมาเกิดแบบไมไ่ด้ตัง้ใจลงมา หนีเข้า

ท้องของแมแ่บบกะทนัหนั มนัเหมือนโดนกระชากให้เข้าร่วมในกรรมท่ีเคย

สร้างร่วมกนัไว้มาก่อน จงึทําให้ทัง้คูไ่มมี่ความพร้อม ตวัแมข่องน้องเองก็

ไมพ่ร้อม ท่ีจะมีลกูจงึเกิดเป็นกรรมท่ีเกาะอยูใ่นใจ เป็นกรรมท่ีจะต้องวก

วนกลบัมาชดใช้กนั ให้ครบ ให้จบกนัในชาตนีิ ้

 ในกรณีแบบนีอ้ารมณ์สดุท้ายก่อนตาย หรือการฝึกตายก่อนตาย

นัน้มีผลอยา่งมากเลย ถ้าน้องเขานัน้ได้ฝึกตายก่อนตายมาก่อน การฝึก

ตายนัน้ทําให้คนท่ีกําลงัจะตายได้มีสตรู้ิพร้อมยอมรับ และทรงอารมณ์

น่ิงสงบ ควบคมุการเกิด การไปสขุคต ิการไปทกุคตไิด้ แตถ้่าในกรณีท่ีถกู

กระชากเข้ามาในครรภ์แบบนีเ้ลยแสดงวา่ไมไ่ด้ฝึกมาก่อนจงึควบคมุการ

เกิดของตนเองไมไ่ด้ และยงัไมมี่ทรัพย์สมบตัใินร่างใหมด้่วย การสะสม

ทรัพย์สมบตัใินร่างใหมก็่คือ การท่ีจะได้ลงมาเกิดนัน้ ทกุดวงวิญญาณจะ

ถกูตดัสนิและมีการรู้ก่อนแล้ววา่จะได้เกิดเป็นอะไร และถกูตดัสนิให้ลงมา

เกิดในร่างนัน้ ๆ ตามแตบ่ญุและกรรมนัน้ ๆ แตแ่ล้วการท่ีได้มาเกิดแบบ

นีเ้รายงัได้หอบทรัพย์ของเรามาด้วยนัน้คือบญุท่ีสะสมเอาไว้แตใ่นกรณี

ของน้องคนนีไ้มไ่ด้เตรียมพร้อมจงึเกิดมาแบบไมมี่อะไรเลย ต้องสร้างและ

สะสมเพ่ิมเอาใหมใ่ห้ทกุคนดใูนกรณีของน้องคนนีเ้ป็นตวัอยา่งเพ่ือเราจะ

ได้ระลกึในความดี กศุลดี และการฝึกมีสตติลอดเวลา ขอกศุลผลบญุนีท่ี้

น้องคนนีไ้ด้อนญุาตให้เร่ืองราวนีไ้ด้มาเขียนเป็นธรรมทาน
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กรรม

เร่ืองราวท่ีจะเขียนตอ่ไปนีเ้ป็นเพียงปัจจตัตงัเทา่นัน้ขอ ให้อา่นเพ่ือความ

บนัเทิง

 "กรรม" เป็นคํายอดนิยมเวลาเกิดเร่ืองท่ีไมดี่กบัตวัเราหรือเกิด

ปัญหาขึน้กบัตวัเรา ทกุคนนัน้มกัจะให้ประเดน็ไปท่ี กรรมแตช่าติปางก่อน 

กรรมท่ีเคยทําเอาไว้ตัง้แตใ่นอดีตชาตท่ีินานแสนนาน พอเกิดมาชาตนีิ ้

จําอะไรไมไ่ด้จงึโดนเจ้ากรรมนายเวรมากระทําคืน แตใ่นบางครัง้เราอาจ

ลืมนกึกนัไปวา่ “กรรม” คือการกระทําของเรา คือสิง่ท่ีเรานัน้ได้ทําเอาไว้ 

และการกระทํานัน้ยอ่มได้ผลตอบกลบัมา ฉะนัน้มนัอาจจะไมใ่ช ่กรรมใน

อดีตก็ได้

  “กรรม” คือ การกระทําเพราะฉะนัน้เรากระทํากรรมกนัทกุวนั แต่

เราไมเ่คยรู้ตวัด้วยซํา้ไปวา่เรากระทําอะไรไปบ้างในวนัๆหนึง่แล้วสิง่ท่ีเรา

กระทํานัน้มนัคือกรรมหรือเปลา่เราเองก็ไมรู้่ เพราะในแตล่ะวนัมีน้อยคน

มากท่ีจะมีสตริะลกึวา่เราทําอะไรลงไปบ้าง จะมีสว่นน้อยเทา่นัน้ท่ีจะฝึก

ระลกึรู้ในการกระทําของตวัเองในแตล่ะวนั ทกุคนจะไมใ่สใ่จวา่มนัจะเกิด

อะไรขึน้ถ้าเราทําในสิง่ท่ีไมค่าดคดิลงไป และทําอะไรไปบ้างในแตล่ะวนั 

สิง่ท่ีเกิดกรรมได้งา่ยท่ีสดุคือ มโนกรรม วจกีรรม กายกรรม

 “มโนกรรม” กรรมท่ีเกิดจากการคดิร้าย การใสร้่ายทางใจ เพราะ

ความคดิร้ายนัน้มนัไวมาก สิง่ท่ีทําให้เกิดมโนกรรม มาจากสมัผสัทัง้ ๖ 

คือ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ สิง่พวกนี ้เป็นสื่อกลางท่ีทําให้เรานัน้เกิด

มโนกรรม และเจ้าตวัปัญหาคือ ความรู้สกึชอบ และไมช่อบนัน้เอง สิง่ท่ี

แก้และควบคมุได้คือ “สต”ิ เพราะ สตนิัน้เป็นเบรกท่ีดี สตจิะคอยชว่ยยัง้

ไว้ไมใ่ห้เกิดการคดิตําหนิตเิตียนผู้ อ่ืน ฉะนัน้ผลของกรรมท่ีเกิดจากการคดิ

ร้ายตอ่ผู้ อ่ืนก็จะมาตกท่ีเราคือ ตวัเราเองนัน้ทกุข์ร้อนใจ กระวนกระวายใจ  
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มีแตเ่ร่ืองท่ีทําให้หนกัใจ

 “วจกีรรม” กรรมท่ีเกิดจากคําพดู อนันีต้้องเน้นคนท่ีชอบพดูไมค่ดิ 

ถ้าเราบอกวา่เรานัน้เป็นคนท่ีตรง พดูจาตรงๆ ไมต่อแหลใครอนันีแ้หระ

สร้างกรรมเน้นๆ เลยละ กรรมท่ีเกิดจากวาจาท่ีเสียดสี ถากถาง หรือวาจา

ท่ีทําให้เกิดความขนุเคืองใจตอ่คนท่ีได้รับฟังมนัทําให้เกิดกรรมกนัขึน้ ถงึ

แม้วา่เรานัน้เป็นคนท่ีพดูจาตรง ๆ ไมโ่กหกใคร ๆ แตส่ดุท้ายแล้ว “ สต“ิ 

ท่ีต้องพิจารณาก่อนพดูนัน้เป็นสิง่ท่ีสําคญัท่ีสดุ การท่ีเรานัน้จะเอย่วาจา

อะไรในแตล่ะครัง้เราต้องพิจารณาก่อนวา่ คําท่ีเราได้สง่ไปนัน้จะไมก่่อ

กรรมให้กบัใครๆ กรรมท่ีเกิดเพราะคําพดูของเราท่ีทําให้คนท่ีรับฟังนัน้เกิด

ความไมพ่อใจขึน้เพราะเหตขุองกายกรรมมาจากวจีกรรมนัน้เอง ฉะนัน้

ผลของวจีกรรม เรานัน้จะต้องทกุข์เพราะคนอ่ืนได้แสดงทา่ทางรังเกียจ 

และกลัน่แกล้งจนทําให้เรานัน้ทกุข์เพราะเกิดมาจากวาจาของเรา ท่ีได้ไป

พดูจาลว่งเกินหรือพดูทําให้เขานัน้ไมพ่อใจ

 พอ่ของผู้ เขียนสอนกบัผู้ เขียนเสมอ ๆ วา่ “ จะชอบหรือไม่ชอบ

ให้เกบ็ไว้ที่ใจอย่าได้แสดงออกให้เขาเหน็ จงเกบ็ไว้ที่ใจเพราะการ

แสดงสีหน้าและท่าทางให้เขาเหน็มันไม่ใช่สิ่งที่ควรกระท�า”

และผู้ เขียนก็ทําตามท่ีพอ่บอกเสมอมา เม่ือเราเก็บไว้พิจารณาในหวัใจ

ของเราเอง เราจะเกิดปัญญาขึน้เอง หาเหตผุลได้เองและดบัมนัลงได้เอง

ในท่ีสดุ

 “กายกรรม” กรรมท่ีเกิดจากการทําร้ายร่างกายผู้ อ่ืน อนันีห้นกั

สดุเลย ผลพวงมาจาก มโนกรรมกบัวจีกรรม ถ้าเราหยดุสองตวันัน้ไว้ได้ 

กายกรรมก็จะไมเ่กิดขึน้ ผลของกายกรรมนัน้มากจากหลงัท่ีมีการทําร้าย

ไปแล้ว เม่ือเรานัน้ไปตบตีใคร ใช้มีด ไม้ มือ ผลสดุท้าย มือท่ีเรานัน้ได้จบั

สิง่ของทําร้ายผู้ อ่ืนก็จะเจ็บตามไปด้วย กรรมตามเร็วสดุก็มีการฟ้องร้อง
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และดําเนินคดีตดิคกุ ทกุข์กนัตอ่ไป

 สรุปแล้วกรรมนัน้เกิดจากในอดีตหรือในปัจจบุนัท่ีทํากนัอยู ่ถ้า

กรรมจากในอดีตชาต ิเราแคน่ัง่อยูบ้่านเฉย ๆ ก็มีลกูปืนร่วงลงมาใสห่วัเรา 

อนันีเ้ขาเรียกวา่กรรมในอดีต เพราะเรานัน้ไมไ่ด้ไปก่อเหตใุครมาก่อนใน

ปัจจบุนัแตผ่ลนัน้มนัดนัมาลงท่ีเราแบบไมรู้่เนือ้รู้ตวั สมมตุวิา่เรานัน้ได้ 

ไปเหน็เพ่ือนร่วมงานมีก๊ิก แล้วดนัเอาไปพดูตอ่ เลา่ตอ่ให้คนอ่ืนฟังโดย

ไมไ่ด้พิจารณาก่อนวา่ สิง่ท่ีเหน็นัน้คือเร่ืองจริงหรือไม ่แตก็่ได้ก่อกรรมลง

ไป จากมโนกรรมท่ีเหน็ภาพเพ่ือนร่วมงานคยุกบัผู้ชายแปลกหน้า ความ

คดิร้ายเกิดขึน้โดยไมมี่ “สต”ิ เป็นตวัเบรกให้ฉดุคดิก่อน จงึก่อลามไปด้วย

วจีกรรมคือ กรรมท่ีได้พดูจาใสร้่ายสอ่เสียดให้ผู้ อ่ืนเสียหาย ผลสดุท้าย

กายกรรม กรรมท่ีเกิดจาก โทสะท่ีได้ยินเพ่ือนร่วมงานวา่เรานัน้ตอแหลพดู

ไมจ่ริงจงึบนัดาลโทสะด้วยการทะเลาะตบตีกนัขึน้

 ฉะนัน้กรรมนัน้ไมจํ่าเป็นท่ีจะเกิดขึน้มาจากในอดีตชาติเพียงอยา่ง

เดียว มนัอาจจะเกิดขึน้ในปัจจบุนัท่ีเรากําลงักระทํากนัอยูก็่ได้ การมีสติ 

เพ่ือระลกึรู้ในการกระทําของเราในปัจจบุนันัน้เป็นสิง่ท่ีสําคญัมาก ๆ หมัน่

ฝึกมีสตกินัไว้ จะได้ไมส่ร้างกรรมเพ่ิมเตมิ “การเป็นผู้ที่มีความส�ารวม

ทัง้ กาย วาจา และใจย่อมไม่ก่อเกดิ “กรรม” จากการกระท�าเพิ่ม

เตมิอีก “

ขออนโุมทนากบัแม ่ญ ท่ีได้ทําให้แอดมินมีเร่ืองราวดีๆมาเขียนให้ได้อา่น

กนั
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ยิ่งให้ยิ่งได้บุญ

เร่ืองราวท่ีจะเขียนตอ่ไปนี ้เป็นเพียงปัจจยัตงัเทา่นัน้ขอ ให้อา่นเพ่ือความ

บนัเทิง

 บางคนอาจเข้าใจผิดวา่ การท่ีเรานัน้ทําบญุมาแล้วอทิุศบญุให้

กบัคนอ่ืนบญุท่ีเราสะสมมาจะลดลงไปด้วย อนันีเ้ข้าใจผิดอยา่งมากเลย 

เพราะการท่ีเรานัน้ได้อทิุศบญุหรือการแผเ่มตตาด้วยบญุท่ีตวัเองได้ทํามา 

ย่ิงเราแผเ่มตตาออกไปให้กบัผู้ อ่ืนหรือให้กบัเจ้ากรรมนายเวรของตวัเอง 

ย่ิงให้จะย่ิงได้รับ ไมใ่ชย่ิ่งให้แล้วหมดไปเหมือนท่ีหลาย ๆ คนเข้าใจกนั 

 การท่ีเราย่ิงให้บญุย่ิงแผบ่ญุกศุลมากก็ย่ิงจะได้รับบญุกลบัมามาก 

อนันีข้ึน้อยูก่บัใจของผู้ ท่ีให้วา่เตม็ใจมากน้อยแคไ่หน หากผู้ ท่ีให้นัน้ไม่

เตม็ใจท่ีจะมอบให้  บญุนัน้ก็จะไมไ่ด้เตม็ท่ี แตถ้่าผู้ให้นัน้เตม็ใจท่ีจะมอบ

ให้ ก็จะได้รับบญุนัน้ย้อนกลบัคืนมามากมายเชน่กนั ท�าไมเป็นแบบ

นัน้???  

 บุญ...คือความดีงาม ความสขุใจ ความปลืม้ใจ ฉะนัน้การท่ีเรา

นัน้มอบความดีงาม ความสขุใจให้กบัผู้ อ่ืน เขาก็จะได้รับความสขุนัน้และ

ความสขุท่ีเขาได้รับ ตวัเขาเองก็สขุใจเชน่กนัเม่ือเขาสขุใจ ความรู้สกึอ่ิม

เอมใจ สขุใจก็เพ่ิมมากขึน้ เปรียบเสมือนเทนํา้ลงในแก้วท่ีเรียงกนัเป็นชัน้ 

ๆ เม่ือเทนํา้ลงบนแก้วใบแรก เทลงมาเร่ือย ๆ นํา้มนัก็จะล้นลงมาแก้วใบ

ด้านลา่ง และก็จะไหลลงมาสูแ่ก้วใบอ่ืน ๆ จนเตม็แก้วทัง้หมดท่ีเรียงกนั

อยู ่ย่ิงเราวางแก้วมากเทา่ไหร่นํา้ท่ีไหลล้นนัน้ก็จะย่ิงมีมากขึน้และเพ่ิมขึน้ 

ก็เปรียบเหมือน ..บุญ..ท่ีเรานัน้ย่ิงให้ก็จะย่ิงได้เพ่ิมขึน้มาอยา่งไมมี่วนั

หมดเพราะเม่ือเราสขุใจ เขาท่ีได้รับก็สขุใจ และมีการได้สง่ตอ่ความสขุใจ

ไปเร่ือย ๆ ย่ิงทวีคณูมากขึน้ จาก ๑ เป็น ๒ จาก ๒ เป็น ๔ ย่ิงให้ย่ิงเพ่ิมขึน้ 

แตก่ารให้นัน้ต้องมาจากใจจริงเทา่นัน้
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 ส่วนการท�าบาป เป็นเหมือนการเทนํา้ทิง้ลงบนพืน้ทรายท่ีย่ิงเท

เทา่ไหร่ก็ย่ิงหายไปหมด เพราะบาปนัน้จะตรงกนัข้ามกนักบับญุ เพราะ

บาปเม่ือเราทําไปมากเทา่ไหร่มนัก็ย่ิงจะใช้บญุเราหมดไปเทา่นัน้ บาป

เปรียบเหมือนสีดําท่ีถกูเทลงบนผ้าสีขาว ผ้าสีขาวคือบญุของเรา เม่ือเรา

นัน้ทําบาปเพ่ิมขึน้เทา่ไหร่สีดํานัน้ก็จะกระจายออกไปบนผืนผ้าสีขาวเป็น

วงท่ีกว้างมากขึน้ ย่ิงทํามากก็จะดํากลบผ้าสีขาวของเราจนหมดไมเ่หลือ

 ฉะนัน้ไมต้่องกลวัการแผก่ศุลให้คนอ่ืน เพราะย่ิงให้เราย่ิงได้รับ

การท่ีเรานัน้ทําให้ผู้ อ่ืนมีความสขุ เราก็จะย่ิงมีความสขุ ความรู้สกึสขุตวั

นีคื้อบญุ  สมมตุวิา่เรานัน้ได้แบง่เงินในมือของเราบางสว่นให้กบัเดก็ท่ี

ยากจนคนหนึง่ไป เม่ือเดก็คนนัน้ดีใจท่ีได้เงินและเอาเงินไปซือ้ข้าวกิน 

ความรู้สกึดีใจนัน้เป็นบญุ มนัจะสง่กระแสให้กบัผู้ ท่ีได้มอบได้เชน่กนั แต่

ถ้าเราไปทําบญุท่ีใดสกัท่ีหนึง่แล้วเรารู้สกึมีความสขุ อ่ิมเอมในหวัใจ ให้

ระลกึไว้เลยวา่เราได้บญุจากการกระทํานัน้ ๆ แล้วความรู้สกึท่ีได้นี ้หาก

เราอยากจะแผใ่ห้ใคร ก็ให้ใช้ความรู้สกึนีแ้ผเ่มตตาสง่ตอ่ไปอีก และก็จะ

ได้กลบัมาอีก แตม่นัติดตรงท่ี แตล่ะคนนัน้ไมค่อ่ยท่ีจะได้ระลกึกนั หรือ

บางคนอาจลืมเม่ือเรามีความสขุ หากใครนัน้มีความสขุในขณะนัน้ ๆ แล้ว

ระลกึได้ถงึความสขุท่ีตวัเองได้รับ และแผก่ระจายความสขุนีใ้ห้กบัคนท่ีรัก

ตอ่ไปอีก พวกเขาเหลา่นัน้ก็ได้รับตอ่ความสขุจากเราได้เชน่กนั หรือเรา

นัน้แผค่วามสขุนีใ้ห้กบัเจ้ากรรมนายเวรของเรา เจ้ากรรมนายเวรของเรา

ก็จะได้รับความสขุหรือบญุตวันีข้องเราเชน่กนั แตมี่ข้อแม้อยูว่า่ เจ้ากรรม

นายเวรของเรานัน้จะรับหรือเปลา่ แตถ้่าเขาไมรั่บนัน้ไมเ่ป็นไร เพราะเรา

ย่ิงให้ยงัไงเขาก็ต้องรับและให้อภยัเราแนน่อน

 แล้วรู้ได้อย่างไรว่าเขาได้รับหรือเปล่า???
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การสงัเกตวา่บญุหรือความสขุท่ีเรานัน้ได้แผก่ระจายออกไปให้กบัเจ้า

กรรมและนายเวรของเรานัน้ได้รับหรือเปลา่ ให้สงัเกตความรู้สกึท่ีได้สง่

ออกไป หากเรานัน้สง่ความสขุออกไปแล้ว มีการตอบกลบัด้วยความสขุ

เชน่กนัแสดงวา่ พวกเขาเหลา่นัน้ได้ยอมรับในบญุของเราแล้ว แตถ้่าเม่ือ

เรานัน้ได้สง่ความสขุออกไปแล้วกลบัไมรู้่สกึอะไรตอบกลบัมา รู้สกึเฉย ๆ 

ก็ไมต้่องกงัวลใจอะไร ให้ทําตอ่ไปเร่ือย ๆ จนกวา่เรานัน้จะได้รับความรู้สกึ

ท่ีดีๆ ตอบกลบัมา

 บุญ.. เปรียบเหมือนนํา้ท่ีเยน็ช่ืนใจ เม่ือเรานัน้ได้หยิบย่ืนให้ใครได้

ด่ืม คนนัน้ก็จะได้รับความช่ืนใจในนํา้เยน็แก้วนัน้ ความเยน็ช่ืนใจของนํา้ 

ทําให้คนท่ีร้อนทัง้กาย ร้อนทัง้ใจก็กลบัมาเยน็ลงได้ และมีความสขุ

ฉะนัน้จงเลือกท่ีจะเป็นผู้ให้ความสขุ ความเย็นใจให้กบัผู้ อ่ืน ด้วย

วาจาท่ีไพเราะ ด้วยใจท่ีสงบ ด้วยทา่ทางท่ีเรียบร้อย

 แคนี่ก็้ถือวา่เราทําบญุแผก่ศุลโดยไมต้่องลงทนุอะไรแล้ว และย่ิง

เรานัน้ย่ิงให้เขาด้วยสิง่ท่ีดีงาม เราก็จะได้รับสิง่ท่ีดีงามนัน้ตอบกลบัมาเชน่

กนั หลกังา่ย ๆ คือ “เม่ือปลกูต้นส้มยอ่มได้ต้นส้ม เม่ือปลกูต้นพริก ยอ่ม

ได้ต้นพริก เม่ือทําสิง่ใดยอ่มได้สิง่นัน้ตอบกลบัมา”

อนโุมทนา...
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อย่ายือ้

เร่ืองราวท่ีจะเขียนตอ่ไปนีเ้ป็นเพียงปัตจตัตงัเทา่นัน้ ขอให้อา่นเพ่ือความ

บนัเทิง

 อย่ายือ้..หลายคนท่ีเพ่ิงเสียคนท่ีตวัเองรักไปแบบไมก่ลบัมาอีก

เลย อนันีผู้้ เขียนขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ แตก่ารเกิดแก่เจ็บและ

ตายนัน้เป็นเร่ืองธรรมดาของมนษุย์คะ จงึต้องมีเกิด มีแก่ มีตายจากกนั

ไป สาเข้าใจคะวา่มนัเป็นเร่ืองท่ีทําใจได้ยากมากๆ กบัการท่ีจะต้องมาสญู

เสียคนท่ีเรารักไปในแบบนี ้แตพ่วกคณุรู้มัย้คะวา่ ความเสียใจ การเรียก

ร้อง และโหยหาคนท่ีจากไปแล้วนัน้ เป็นการนําเชือกความผกูพนัดงึรัง้เขา

ไว้ไมใ่ห้ได้ไปเกิด หรือไปชดใช้กรรมจากการะทําของตนเองได้

 ในภพของโลกวิญญาณนัน้ไมใ่ชว่า่จะไปจะมาได้อยา่งสะดวก

สบายนะคะ บางครัง้การท่ีใคร ๆ เหน็ดวงวิญญาณท่ีเร่ไปร่อนมานัน้ 

เพราะพวกเขานัน้ไมส่ามารถไปเกิดได้และต้องทนทกุข์อยูบ่นโลกมนษุย์

จนกวา่จะหมดบญุหรือจนกวา่จะมีทา่นผู้ใจบญุมาปลดปลอ่ยให้พ้นจาก

บว่งแหง่ความอาลยัอาวรนี ้และได้มีโอกาสไปชดใช้ในกรรมของตนเอง

 บางคนเข้าใจผิด ทนคดิถงึคนท่ีจากไปไมไ่หวก็พยายามไปหา

หมอผี หมอทรงให้เรียกคนท่ีตายไปแล้วมาสื่อสาร แตห่ารู้ไมว่า่ หากดวง

วิญญาณพวกนีไ้ด้ขึน้มาอีกครัง้ หรือหมดเวลาบนโลกมนษุย์แล้วไมย่อม

ไปเสียที ก็จะคงตดิอยูบ่นโลกมนษุย์และไปไหนไมไ่ด้อีกเลย หรือบางคน

นัน้พยายามท่ีจะเรียกหา ร้องหาด้วยความอาลยัอาวร ก็ทําให้ญาตพ่ีิน้อง

หรือพอ่แมท่ี่ได้จากไปแล้วดวงวิญญาณไมส่ามารถไปเกิดหรือไปชดใช้

กรรมได้เพราะความหว่งหาอาลยันัน้เอง
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 ฉะนัน้เม่ือเรานัน้ได้เสียคนท่ีรักไปและถ้าเรานัน้รักคนท่ีจากเราไป 

และอยากให้พวกเขามีความสขุหลงัจากท่ีตายไปแล้ว จงเลกิอาลยัอาว

รคะ เปลี่ยนจากคดิถงึและความเศร้าโศกเสียใจมาเป็น เม่ือคดิถงึคนท่ี

จากไปแล้วเม่ือไหร่ก็ให้ทําบญุแผเ่มตตาจิตท่ีดีให้พวกเขาเหลา่นัน้คะ

ไมว่า่จะผีหรือคน ถ้าได้เหน็คนท่ีเรารักยงัเสียใจและพยายามร้องเรียกหา

ในตวัอยู ่หรือเหน็ในความเศร้าเสียใจท่ีได้จากไป พวกเขาเหลา่นัน้ก็จะ

ไปไหนไมไ่ด้ จงเปลี่ยนจากความอาลยัอาวร มาเป็นความรักท่ีดีคือการ

ภาวนาแผเ่มตตาบอ่ย ๆ ให้กบัญาตท่ีิเสียไป หรือคนรักท่ีจากเราไป อธิ

ฐานจิตให้พวกเขาเหลา่นัน้ได้เข้าสูภ่พท่ีดี ให้อยูอ่ยา่งสขุสบาย อยา่ได้

เป็นหว่งบนโลกมนษุย์ ได้ได้ตดิบว่งจนแก้ไมอ่อกและไมส่ามารถไปเกิดได้

 ถ้าใครเคยอา่นบทความของผู้ เขียนท่ีเพจบ้านโลกทิพย์ เร่ือง “รุ่น

พี่จนู” นัน้แหละคะคือสิง่ท่ีคณุกําลงัทําอยูห่ากคณุนัน้ได้มีแตค่วามเสียใจ

และอาลยัอาวรในตวัผู้ ท่ีจากไป คณุจะทําให้เขานัน้ตดิอยูจ่นไปไหนไมไ่ด้ 

การท่ีเรานัน้รัก และคดิถงึคนท่ีจากไปแล้วไมไ่ด้ผิดอะไรคะ ผิดเพียงคณุ

ไปยือ้ไปยดึเขาเอาไว้ การยือ้และยดึนัน้คือความรักท่ีเรียกร้อง และเรียก

หาแตค่นท่ีจากไปให้กลบัมาหา กลบัมาอยูเ่คียงข้างกนัเหมือนเดมิ แต่

มนัไมอ่าจเป็นไปได้เม่ือเรารักเขาขอจงปลอ่ยให้ดวงวิญญาณของเขาไป

อยา่งสบายใจ จะดีกวา่มายือ้ให้เขานัน้เหน็เราเศร้าเสียใจ กบัการจากไป

ของเขา

 ผู้ เขียนเข้าใจวา่การสญูเสียคนท่ีเรารักนัน้มนัยากท่ีจะทําใจได้ แต่

เรานัน้ต้องทําความเข้าใจให้ดีเสียก่อนๆ ท่ีจะทําร้ายคนรักท่ีจากไปแล้ว 

ให้เขานัน้ตดิอยูก่บัความทรมานเพราะวา่เรานัน้คดิถงึเขาแบบผิดๆ คะ
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แก้กรรม

 กรรม คือ การกระทํา สิง่ท่ีเรากระทํา วิบากกรรม คือ สิง่ท่ีเกิด

หลงัจากท่ีเรากระทําลงไปแล้ว ผลลพัธ์ท่ีได้จากการกระทํานัน้เอง

แก้กรรมได้มัย้ หลวงพอ่หลายองค์ทา่นก็บอกคะวา่แก้กรรมได้ แก้ได้

ด้วยการปฏิบตักิรรมฐาน สวดมนต์ ฟังเทศ คือหลกัการปฏิบตัเิพ่ือแก้

พฤตกิรรมของตวัเอง สตแิละปัญญาท่ีได้จากการปฏิบตักิรรมฐาน สวด

มนต์นัน้จะชว่ยให้เรานัน้มีห ูตา และใจ สวา่ง มองเหน็ทกุอยา่งได้แบบ

เป็นกลางและแท้จริง ท่ีวา่แก้กรรมได้นัน้ แก้การกระทําท่ีกําลงัจะเร่ิมต้น

ใหมน่ัน้เอง เม่ือเรานัน้มีสตรู้ิทนั ชัว่-ดี มีความเกรงกลวัตอ่บาป ตระหนกั

ในผลของความดี นัน้ละคือการแก้กรรม แก้นิสยั แก้สนัดานและการกระ

ทําของเราท่ีเคยทําจนตดิจนชินให้มีสตริอบครอบกวา่เดมิ เพ่ือดําเนินชีวิต

ได้อยา่งไมป่ระมาทและไมเ่กิดการก่อกรรมเพ่ิม นีล้ะท่ีเขาเรียกวา่ “การ

แก้กรรม”

 ส่วนแก้กรรม ในสิง่ท่ีตวัเองได้กระทํามาแล้วนัน้เราแก้ไมไ่ด้คะ 

ได้แตต้่องทําใจยอมรับมนัและ เข้าใจในหลกัของธรรม ของผลของกรรม 

สํานกึและพิจารณาตามเพ่ือเป็นบทเรียน ไมใ่ห้ก่อกรรมอยา่งเดมิอีก

 เปรียบเสมือนเรากําลงัจะได้รับการผา่ตดัเพ่ือเอาเนือ้ร้ายออก เรารู้วนั

เวลา ในการผา่ตดั เรารู้การปฏิบตัติวัก่อนได้รับการผา่ตดัเพ่ือความ

ปลอดภยัจากหมอและพยาบาล และเราก็รู้วา่ หลงัจากผา่ตดัแล้วเราต้อง

ขยบัไมไ่ด้ และอาการเจ็บปวดบาดแผลต้องมีเหมือนกนั เรานัน้ทกุข์ เม่ือ

เราทกุข์ มีทา่นผู้ รู้ได้มาสอนให้ความรู้กบัเรา เม่ือเราฝึกรู้  ฝึกมีสต ิให้เกิด

ปัญญา ให้รู้หนทางปลดจากทกุข์ รู้หนทางวางลงจากทกุข์ เม่ือเกิดปัญหา

หนกัแคไ่หน เรานัน้รู้ทนัด้วยสต ิปัญญานัน้ปรับสภาพให้รู้ ให้ดอูยา่งมีสต ิ

และสงบเย็นไมท่กุข์ ไมร้่อน
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หากผู้นัน้ไมเ่คยรับรู้ หรือเม่ือรู้ไมเ่ข้าไปรักษา ก็จะตายด้วยเนือ้ร้าย  หรือ

ทกุข์ใจจนหาทางออกด้วยวิธีท่ีทําให้ตนเองนัน้ทกุข์หนกักวา่เดมิ  และวาง

ลงไมเ่ป็น ฉะนัน้ใครเคยปฏิบตัแิบบไหน ก็ปฏิบตัแิบบนัน้ อยา่งสม่ําเสมอ 

คะ
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เม่ือคนในครอบครัวเปล่ียนศาสนา

 ผู้ เขียนต้องออกตวัก่อนวา่ ตวัผู้ เขียนเองกบัครอบครัวตอนนีอ้ยูท่ี่

ตา่งประเทศคะตวัของผู้ เขียนเองมาอยูท่ี่น่ีได้นานหลายปีแล้ว สว่นแฟน

ของผู้ เขียนเป็นคนไทยท่ีมาอยูก่บัแมต่ัง้แตเ่ดก็ๆ และไมต้่องพดูถงึ แม่

แฟนของผู้ เขียนเองก็มาอยูใ่นประเทศนีน้านแล้วเชน่กนั การท่ีเราอยูต่า่ง

ประเทศนัน้วดัไทยคอ่นข้างไกล และจะมีโอกาสน้อยมากท่ีจะได้ไปทําบญุ 

แตผู่้ เขียนและครอบครัวก็ปฎิบตัหิน้าท่ีชาวไทยพทุธตลอดระยะเวลาท่ีอยู่

ท่ีน่ี การสวดมนต์ ปฎิบตัสิมาธิ ก็จะทํากนัอยา่งสม่ําเสมอ หากมีเทศกาล

หากวา่งหรือมีวนัหยดุตรงกบัท่ีทางวดัจดัเทศกาลก็จะไปร่วมงานกนับ้าง

ในบางครัง้เพราะด้วยระยะทางท่ีไกลแมแ่ฟนผู้ เขียนเป็นคนใจบญุคะ เป็น

คนท่ีทําบญุเสมอ ไมว่า่งานบญุท่ีไหนจะร่วมตลอด เป็นคนท่ีเคร่งเร่ือง

ศาสนามากๆ แตด้่วยแมข่องแฟนเป็นคนท่ีเรียนมาน้อย เพราะในสมยั

ก่อนจะไมค่อ่ยจบกนั จบอยา่งมากก็ป.3 จงึไมเ่ข้าใจตวัหนงัสือในบทสวด

มนต์ตา่ง ๆ

 มีอยูว่นัหนึง่ มีตวัแทนของศาสนาหนึง่ได้เข้ามาให้คําแนะนําแม่

แฟน ศาสนานีไ้ด้ใช้หลกัทางการใช้ชีวิต และการดํารงชีวิต การอธิบาย

ของเค้าคอ่นข้างเข้าใจงา่ย และมีเหต ุมีผลมากทีเดียว แตค่วามละเอียด 

ลกึซึง้นัน้ยงัเทียบของพทุธเราไมไ่ด้หลงัจากนัน้แมข่องแฟนก็เปลี่ยนจาก

พทุธเป็นอีกศาสนาด้วยความศทัธาและความเข้าใจในหลกัคําสอนของ

เขา 

 ในตอนแรกแฟนของผู้ เขียนนัน้ตอ่ต้านมาก เพราะเราเป็นชาวไทย

พทุธ จะมาเปลี่ยนเป็นศาสนาอ่ืนได้ยงัไง เจอกนัเม่ือไรก็จะมีปัญหากนั

ทกุครัง้ แฟนของผู้ เขียนถามขึน้วา่ เปลี่ยนศาสนาแบบนีแ้ล้วแมจ่ะได้บญุ
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มัย้ จะมีบญุเก็บไว้ใช้ในภพของความตายมัย้ ผู้ เขียนตอบแฟนของผู้ เขียน

ไปวา่  " ศาสนาทกุ สอนให้เป็นคนด ีสอนให้เข้าใจหลักของการใช้

ชีวติ หากศาสนานัน้สอนให้เราเบยีดเบยีนคนอ่ืน และเบยีดเบยีน

ตนเอง สอนให้ฆ่าแกงกันเอง อันนัน้ไม่ใช่ศาสนา ถ้าแม่ถูกสอนให้

เบยีดเบยีนใคร สอนให้เหน็แก่ตวัเองแบบนัน้เราค่อยหาวธีิพาแม่

กลับมาเหมือนเดมิและบุญอยู่ที่ใจ หากแม่เข้าใจ และใจผ่องใส ก็

ควรปล่อยให้แม่ไป "

หลงัจากท่ีแมแ่ฟนได้รับการเรียนรู้นัน้ ทกุอาทิตย์จะมีตวัแทน หรือผู้ให้

คําแนะนํา นําคมัภีร์มาสอนและอธิบายตา่ง ๆ รู้สกึวา่แมแ่ฟนจะใจเยน็

ขึน้ และมีเหตมีุผลมากขึน้ มองโลกด้วยความเข้าใจมากขึน้ พอได้คยุกบั

แมแ่ฟน ก็รู้ได้เลยวา่ ทา่นเข้าใจหลกัคําสอนของศาสนานีม้ากกวา่ของเรา 

ด้วยการสอนท่ีเรียบงา่ย และเหน็หลกัความเป็นจริงท่ีชดัเจน ก็ย่ิงสร้าง

ความมัน่ใจให้แมแ่ฟนท่ีจะทําสิง่ดี ๆ และอยูอ่ยา่งมีความสขุ 

 ผู้ เขียนเลยบอกกบัแฟนวา่ "ในหลักทางพุทธเรา พระพุทธเจ้า

ท่านกไ็ม่ได้บงัคับให้ใครมาสนใจในค�าสอนของท่าน แต่ท่านจะ

ชวนให้มาด ูให้มาเข้าใจในสิ่งที่ท่านบอก หากบุคคล บุคคลนัน้

เข้าใจในสิ่งที่ท่านบอก กห็มายถงึได้เข้าถงึท่าน และมองเหน็ท่าน 

เพราะท่านคือผู้ให้ความรู้ แต่ถ้าแม่เข้าใจหลักของอีกศาสนา และ

ศาสนานัน้สอนให้ท่านมีใจรักเพื่อนมนุษย์ มีหลักค�าสอน ที่ไม่

เบยีดเบยีนใคร กป็ล่อยท่านไปเถอะ ส่วนเรานัน้มีหน้าที่ ที่ต้องท�า

ของชาวไทยพุทธ ปฎบิตัติามค�าสอนของพระพุทธเจ้า ท�าตามใน

สิ่งที่ตนเองเข้าใจก่อน แล้วค่อยเดนิหน้าต่อไปเร่ือยๆ "

ทกุศาสนาสอนให้เราเป็นคนดี สอนให้เรามีเมตตาตอ่เพ่ือมนษุย์ อยูท่ี่

ศาสนานัน้จะมีการแนะนํา และสื่อสารแบบไหน
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 สว่นของพทุธเรานัน้ เน้นท่ีฝึกจิต และ หลกัของเหตผุล ผลของ

การกระทํา และผลท่ีจะได้รับมา การมองเหน็ทกุข์ท่ีเกิดขึน้ และเหตุ

ของมนั การดบัทกุข์นัน่ๆ ความละเอียดมีมากมาย จนบางคนอาจมีการ

สบัสน ยากจนจะเข้าใจก็มี บางคนอยากเข้าใจ แตห่าคนท่ีจะอธิบายให้

เหน็ภาพชดัเจนก็หายาก บางคนอยากเข้าใจตามหาคนท่ีจะอธิบาย แต่

ย่ิงอยากเข้าใจ ก็ย่ิงยากท่ีจะเข้าใจไปอีก บางคนหลงผิด จากคนท่ีเข้าใจ

ผิดสอนให้หลงผิดก็มีอีกมากมาย

 ในหลกัคําสอนขององค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ทา่นได้กลา่วไว้ใน

บทพระธรรมคณุวา่
" โย โส สว๎ากขาโต ภะคะวะตา ธมัโม

พระธรรมนัน้ใด, เป็นสิง่ท่ีพระผู้ มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว

สนัทิฏฐิโก

เป็นสิง่ท่ีผู้ศกึษาและปฏิบตัพิงึเหน็ได้ด้วยตนเอง

อะกาลโิก

เป็นสิง่ท่ีปฏิบตัไิด้ และให้ผลได้ไมจํ่ากดักาล

เอหิปัสสโิก

เป็นสิง่ท่ีควรกลา่วกะผู้ อ่ืนวา่ ทา่นจงมาดเูถิด

โอปะนะยิโก

เป็นสิง่ท่ีควรน้อมเข้ามาใสต่วั

ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญหิู

เป็นสิง่ท่ีผู้ รู้ก็รู้ได้เฉพาะตน

ตะมะหงั ธมัมงั อะภิปชูะยามิ

ข้าพเจ้าบชูาอยา่งย่ิง เฉพาะพระธรรมนัน้

ตะมะหงั ธมัมงั สริะสา นะมามิ

ข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนัน้ ด้วยเศียรเกล้า

..,,,,,,,,,,,,,.......

และนัน้คือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคะ
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อยากมีฤทธ์ิ

เร่ืองราวท่ีจะเขียนตอ่ไปนีเ้ป็นเร่ืองราวท่ีเคยเขียนไว้ให้คนท่ีอยากมีฤทธ์ิ 

แล้วตัง้คําถามผู้ เขียนไว้เม่ือนานมาแล้วคะ เลยเขียนออกมาเป็นเร่ืองเลา่

ให้อา่นเข้าใจงา่ยๆ และอา่นเพ่ือความบนัเทิงไมมี่เจตนาท่ีจะสัง่สอนผู้ใด

... อยากมีฤทธ์ิ...

ผู้ เขียน: " อยากถามอะไรรึคะ "

คนถาม:" อยากมีฤทธ์ิจะท�าไง อยากมีตาทพิย์ อยากมีหทูพิย์ อยาก

เหาะได้ อยากอ่านใจคนอ่ืนได้ อยากมองเหน็อนาคตได้ "

ผู้ เขียน:" แล้วอยากได้ไปท�าอะไร ของพวกนี ้"

คนถาม:" อยากได้ จะเอาไปช่วยคนอ่ืน "

ผู้ เขียน: " สิ่งที่เหนือกว่าฤทธ์ินัน้ย่อมมีนะ ท�าไมถงึไม่อยากได้ละ 

ของพวกนีจ้ะน�าไปช่วยคนได้อย่างไร "

คนถาม:" จะเอาไปมองไปเหน็อนาคตว่าใครจะเกดิอันตรายแล้ว

ช่วย และจะเอาสิ่งที่เหน็ที่ได้ยนิไปเตอืนให้เค้ารอดกัน " ผู้

เขียน: "ท�าความเข้าใจกันก่อนนะคะ การมีของพวกนัน้ไม่ใช่จะเอา

ไปช่วยคนอ่ืนได้ทั่วไป เพราะมนุษย์ทกุคนมีกรรมเป็นผู้น�าทาง และ

กรรมใดใครก่อ ผู้นัน้ย่อมต้องชดใช้ และแก้ไขด้วยตนเอง ของ

จ�าพวกนัน้ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรได้ สิ่งที่จะช่วยเหลือได้คือ ทาน ศีล 

ภาวนา การเจริญสต ิ มีปัญญา นัน้คือสิ่งที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วย

กันได้ หากอยากช่วยผู้อ่ืน ขอให้ฝึกตนเองให้เหน็เองเสียก่อน แล้ว

จงึน�าไปบอกต่อ และช่วยต่อ การมีฤทธ์ิพวกนัน้ไม่ได้ช่วยอะไรได้

เลย ถงึเเม้จะมีได้ คุณเองกห็นีไม่พ้น กฎแห่งกรรมคือความตายไป
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ไม่ได้คะ การฝึก การชว่ยให้ผู้คนเข้าใจในธรรม ชว่ยให้คนเหลา่นัน้รักษา

ศีลให้สะอาด มีจิตใจท่ีเมตตา เข้าถงึในหลกัของธรรม ธรรมชาตขิองจิต 

แคนี่ค้ณุก็ได้ชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุย์ด้วยกนัแล้ว"

คนถาม:????”

 การมีฤทธ์ินัน้ หากผู้ใดมีแตมี่จิตท่ีมืดบอด มืดดํา ก็ไมไ่ด้สง่ผลดีให้

ใคร หรือแม้แตต่วัเอง หากจิตใจผู้นัน้สะอาด หากมีฤทธ์ิท่ีเกิดขึน้ ยอ่มสง่

ผลให้ผู้ตามนัน้เข้าถงึ และเดนิตามได้ถกูทาง แตถ้่าคนนัน้ได้นําสิง่ท่ีมีมา

ใช้ทางท่ีผิดเชน่ชกันําให้คนทราตามนัน้ งมงายและขายการปฏิบตัิ แทนท่ี

จะมีสิง่วิเศษตดิตวั กบัโดนวิบากกรรมท่ีทําให้ผู้ อ่ืนงมงาย
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ท�าอย่างไรจะรวย??

ผู้ เขียนเช่ือวา่หลาย ๆ คนนัน้ก็ตัง้คําถามแบบนีใ้นหวัเสมอ และผู้ เขียน

เองก็เชน่กนัคะ ผู้ เขียนเองก็คนปกตธิรรมดาท่ียงัต้องมีปัจจยั  4 เป็นตวั

ดําเนินชีวิต แตเ่ราเลือกท่ีจะมีปัจจยั แบบจํากดัได้ เอ?๋?? แบบไหนกนันะ

 เรามาทําความเข้าใจไปพร้อมๆ กนักบัหลกัคําสอนของพระไป

ด้วยเลยดีกวา่คะมีหลายคนอาจจะเคยได้ยินเร่ือง ของมงคล เรียกทรัพย์  

บทสวดเรียกทรัพย์  ตุ๊กตาเรียกทรัพย์ อะไรทํานองนี ้มีจริงเหรอ ได้มา

แล้วรวยจริงรึไม ่เรามาทําความเข้าใจพร้อม ๆ กนัท่ีละขัน้ตอนกนัคะ

คนมีบญุ มีวาสนา ถกูหวยรวยเบอร์ ทํามาค้าขึน้ร่ํารวย!!!

 จริงๆ แล้วเร่ืองบญุเก่านัน้ผู้ เขียนเองก็เคยอธิบายเอาไว้นะคะวา่

บญุนัน้เปรียบเสมือนแสตมป์ 7-11 ท่ีต้องสะสมเตม็ไว้แลกสิง่ของ ย่ิงแต้ม

เยอะย่ิงได้ของชิน้ใหญ่ คราวนีบ้ญุท่ีเราสะสมมาแตล่ะชาต ิย่ิงสะสมมาก 

ความโชคดีจากลาภลอยท่ีได้มาจากบญุครัง้เก่าๆ ของเรานัน้ก็จะแสดง

ผลออกมาตามท่ีเราขอ หรือท่ีเราไปอธิฐานตามสถานท่ีตา่งๆ นัน้เองคะ 

ใครสร้างบญุ สะสมบญุไว้แล้วไมไ่ด้เบกิ ไมไ่ด้ขอ ก็จะสะสมยกยอด ทบ

ยอดบญุไปเร่ือย ๆ นัน้เองคะ อนันีแ้หระท่ีเรียกวา่บญุเก่าท่ีเค้ามีกนันัน้เอง 

ความบงัเอิญไมมี่ในโลกแนน่อนคะ

 ของมงคลเรียกทรัพย์ ใช้ได้จริง มีจริงรึไม?่? อนันีก็้อารมณ์คล้าย

กนักบับญุท่ีสะสมคะ  ของมงคลบางชนิดได้พระผู้ มีจิตเมตตาท่ีเข้มข้น 

มากระตุ้นบญุท่ีคนครอบครอง ให้ใฝ่ทําดีเสริมเพ่ิมเตมิ ก็สามารถ เบกิ

เรียกบญุเก่าออกมาได้เร็วเชน่กนัคะ  พระคาถาเรียกทรัพย์???

 อนันีถ้้าถามผู้ เขียนวา่จริงรึไม ่ผู้ เขียนเองก็วา่จริง จริงตรงท่ีตวัเรา

นัน้มีสต ิจากการสวดบทพระคาถาให้เกิดความมงคลในจิตมากขึน้ พระ

ทา่นกลา่ววา่การสวดมนต์ ภาวนาเป็นการฝึกจิตตนเองอยา่งหนึง่ ย่ิง
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ฝึกย่ิงรู้ตนเอง การรู้ตนเองนัน้ เราจะมีการระงบั ยบัยัง้ชัง่ใจได้วา่สิง่ไหน

สมควรจา่ย สิง่ไหนไมส่มควรจา่ยนัน้เอง เพราะเราทกุคนมีกิเลส ย่ิงเหน็

สิง่ท่ีชอบ สวยถกูใจ ก็จะตามใจตนเอง โดยไมร่ะงบั และชัง่ใจก่อนวา่ เอา

มาแล้วจะได้ใช้หรือไม ่หรือเม่ือเอามาแล้วผลสดุท้ายเราจะต้องมีอะไร

ตามมา หรือจะลําบากภายหน้าหรือเปลา่ นัน้คือเหตผุลคะ

แล้วจะทําอยา่งไรดีละให้มีเงินเยอะๆ????

 จริงๆ หลกัของการฝึกของพทุธจิต และด้านความเป็นจริงนัน้ ใช้

ด้วยกนัได้นะคะ ใช้ได้อยา่งไรละ??? พระทา่นสอนวา่ ให้มีสต ิทกุครัง้

ก่อนจะทําอะไร ก็ตาม!!!

 ในชีวิตคนเรานัน้ตามใจกิเลสมากมาย และไมมี่การปลอ่ยวาง ยงั

คงไมพ่อในชีวิต และไมค่ดิท่ีจะสร้างสิง่ใหม่ๆ  ไมมี่ความอดทนและอด

กลัน้เพราะตามใจกิเลส จงึไมเ่หลืออะไร!!! ด้วยเรานัน้ไมมี่การระลกึ ถงึ

สิง่ท่ีจะต้องใช้ หรือความจําเป็นในชีวิตนัน้เอง สว่นมากเราทกุคนจะจบั

จา่ยใช้สอยด้วยกิเลสท่ีตนเองอยากได้ และยงัไมเ่คยพอนัน้เองคะ หาก

เรานัน้มีสตริะลกึก่อนทกุครัง้ท่ีจะจบัจา่ย หรือวางแผนก่อนท่ีจะจบัจา่ย

นัน้ เราก็จะได้สิง่ท่ีเราจําเป็น สว่นท่ีไมจํ่าเป็นก็จะเป็นจํานวนเงินท่ีเหลือ

เก็บหรือไว้ใช้อยา่งอ่ืนในอนาคตท่ีจะถงึนัน้เองคะ คดิสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ

เพ่ิมเตมิรายได้!!! ผู้ ท่ีมีปัญญา และความอดทนนัน้ จะมีสตคิดิสร้างสรรค์ 

สิง่ของบางสิง่ หรือชอ่งทางบางอยา่งเพ่ือเสริมรายได้ของตนเองขึน้มา 

เงินจากเลก็ๆสะสมจนมาเป็นก้อนใหญ่ได้ด้วยสต ิและปัญญา ความ

อดทน และอดกลัน่นัน้เองคะ

 นีคื้อหลกัจริงๆ ท่ีเกิดขึน้จริงๆ หลายคนอาจมองข้ามผา่น แต่

พยามมองหาสิง่ท่ีสบายกวา่เชน่สิง่ท่ีมองไมเ่หน็ แตล่ืมนกึถงึหลกัของ

ความเป็นจริงไป วา่มนัคืออะไรนัน้เองคะ
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เปิดใจ เข้าใจ และมองดรูอบๆ เราจะเหน็สิง่รอบข้างได้ชดัเจนขึน้คะ

ขอเสริมอีกข้อ

 ทา่นท่ีเข้าปฎิบตัธิรรม แล้วมีลาภสกัการะนัน้หากทา่นผู้นัน่ถือ

หลกัด้วยความเมตตา และปฎิบตัิ ทา่นจะปลอ่ยและละวางลงถงึความ

จําเป็นพวกนีไ้ด้คะ ทา่นจะเลือกแตส่ิง่ท่ีทา่นจําเป็นเทา่นัน้ เพราะฉะนัน้

ใครหลายๆคนท่ีเหน็วา่บางคนเข้าวดั ถือศีลแล้วรวย อนันีอ้ยูท่ี่บญุเก่า 

และจากการปฎิบตัแิล้วปลอ่ยวางลงซึง้ทกุข์ จากความอยากได้ อยากมี

นัน้เองคะ

 ขอให้ทกุทา่น แจม่ใส เบกิบาน กนันะคะ...
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ปริศนาธรรม

  "ทองในคอนาค"mการบวชนาคนิยมให้นาคนัน้ใสข่องมีคา่ไว้ใน

กาย เชน่สร้อยคอทองคํา แหวน นาฬิกา การท่ีทําแบบนัน้

มนัคือปริศนาธรรม 

  เม่ือบวชเป็นพระ นุง่หม่ผ้าเหลืองแล้ว ทกุอยา่งต้องถอดและสละ

ออกเหมือนพระพทุธเจ้าท่ีทา่นนัน้ได้ถอดเคร่ืองทรงอนัมีคา่ ไมว่า่จะเป็น

พระเกษาเคร่ืองนุม่หม่ท่ีมีคา่ ทา่นก็สละ ให้คนม้าของทา่นนัน้นํากลบัไป

 เป็นปริศนาธรรมท่ีพยามสื่อและบอกวา่ " เม่ือท่านนัน้ได้เข้าสู่

ผ้ากาสาวพสัตร์แล้ว จงมุง่สูห่นทางแหง่การสละกิเลสทัง้ปวง จงสละ

เร่ืองทางโลกทัง้หมด ปลดเปลือ้งเร่ืองทางโลก และหนัหน้าเข้าทางธรรม

 จงึนิยมให้พอ่นาคใสเ่คร่ืองประดบัไว้บนกาย เพ่ือเตือนใจวา่

ตวัเค้านัน้จะต้องสละของมีคา่ท่ีเป็นแหลง่ก่อกิเลสทัง้ปวง สละออกเพ่ือ

หลดุจากกิเลสทัง้สิน้ ให้เข้าถงึ " ไตรสรณคมน์" นัน้เอง
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อยากสวดมนต์ จะสวดบทไหนดี

 เร่ืองท่ีจะเขียนตอ่ไปนีเ้ป็นเร่ืองราวท่ีรู้ได้เฉพาะตนเป็นเพียงปัตจตั

ตงัเทา่นัน้ ขอให้อา่นเพ่ือความบนัเทิง

 หลายๆคนมกัจะตัง้คําถามแบบนีบ้อ่ยๆคะวา่ สวดมนต์บทไหน

ดีนะ บทไหนดีกวา่กนั คนนัน้ก็วา่บทนีดี้ คนนีก็้วา่บทนัน้ดี แล้วสวด

ทัง้หมดเลยจะไหวมัย้น่ี?!?!?!

 หลกัๆแล้วหลายคนมากท่ีไมเ่คยสวดคําแปลของแตล่ะบทไปด้วย

และไมรู้่วา่แตล่ะบทนัน่แปลวา่อะไร ความหมายวา่อยา่งไร เพราะทกุคน

จะสวดแคคํ่าบาลีกนัเทา่นัน้ จงึมีสว่นน้อยท่ีจะเข้าใจวา่ บทสวดพทุธมนต์

แตล่ะบทมีคําท่ีสรรเสริญคณุขององค์พระสมัมาสมัพทุธะอยูด้่วย

 แล้วเราจะสวดบทไหนด?ี!?! สําหรับผู้ เขียนจะสวดบทท่ีเคารพ

และสรรเสริญองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าคะ เพราะเรานัน้ระลกึถงึ

พระองค์ทา่น ในแตล่ะวนัเราสมควรสวดบทท่ีระลกึถงึพระพทุธองค์ เชน่

1.คําบชูาพระ

2.คํามสัการพระรัตนตรัย

3.คําอาราธนาศีล 5

4.คํานมสัการพระพทุธเจ้า

5.ไตรสรณคมณ์

6.ศีล๕

7.คําขอขมาพระรัตนตรัย

8.พทุธคณุ

9.ธรรมคณุ

10สงัฆคณุ
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(ลองไปค้นหาคําแปลแตล่ะบทดนูะคะ)

 บทสวดข้างบนทัง้หมดนีเ้ป็นบทสวดท่ีกลา่วสรรเสริญ กลา่วถงึ

การละเว้นสิง่ท่ีผิดในแตล่ะวนั และเคารพองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธ

เจ้า การท่ีเรานัน้ระลกึถงึทา่นกลา่วสรรเสริญทา่นทกุวนัเป็นสิง่ท่ีดีคะ  

 แตถ้่าใครจะต้องไปทํางานทกุวนั ต้องการชนะภยัท่ีมาจากสิง่ท่ี

ยากจะมองเหน็ก็สวดบท

1.(พทุธ ชยัมงคล คาถา) พาห ุง มหา กา

2.คาถาชินบญัชร

(ลองค้นหาคําแปลดนูะคะ)

 สองบทนีจ้ะกลา่วถงึชยัชนะของพระพทุธองค์ จงึเหมาะแก่การ

สวดก่อนไปทํางานหรือออกจากบ้านคะ

 ส่วนใครอยากมีคนรักคนเมตตา หรือมีเมตตามหานิยม ทัง้คน ทัง้

ผีรักใคร่ละก ็บทเมตตาพรหมวหิาระภาวนา (มหาเมตตาใหญ่)  

 บทนีจ้ะกลา่วคําเมตตาชดุใหญ่เลยละคะ จะไลต่ัง้แต ่พระอินทร์ 

พระพรม ยกัษ์ จนถงึ สตัว์ และเปรต เป็นบทสวดท่ีเเผเ่มตตาครอบคลมุ

ทัง้หมดเลย แบบให้หมดเลยไมมี่ตกบกพร่อง ได้รับทกุตวัตน บทนีไ้ด้ผลดี

มากมายคะ 

 ลองไปหาบทแปล ของบทสวดมนต์ในแตล่ะบทดนูะคะ แล้วนํามา

หยิบยกดวูา่ เรานัน้จะสามารถใช้บทพระคาถานีแ้บบไหนให้ตรงหลกัคะ 

การสวดบทพระคาถา การกลา่วแผเ่มตตา และการกลา่วขออโหสกิรรม 

เป็นการเอย่วาจาท่ีดี ด้วยการเปร่งเสียงออกมาให้ทัง้สิง่ท่ีมองเหน็และ

มองไมเ่หน็ได้รับรู้ถงึสิง่ท่ีเรานัน่ตัง้ใจกระทําคะ การสวดบทพระคาถาก็

เป็นการฝึกอยา่งหนึง่เชน่กนั

      เชน่ฝึกสต ิให้มีสมาธิมากขึน้ การบริหารปอดเพ่ือฝึกลมหายใจ
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  การสวดบทพระคาถาจงึมีพทุธคณุมากมายหลายอยา่ง และ

มากมายจนหลายๆคนอาจไมเ่คยนกึถงึด้วยเชน่กนัคะ เราสามารถสวด

ได้ทกุบท และทกุบทเรานํามาสวดได้ทกุสถานการณ์ แตห่ลกัๆแล้วบท

สรรเสริญองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้า สมควรกลา่วทกุวนัคะ หรือ

สมควรสวดก่อนบทอ่ืนๆท่ีจะต้องสวดตามมาคะ

   อนโุมทนากบัทกุทา่นนะคะ ใครปฎิบตัไิด้ทกุวนั จะมีผลดีตอ่บคุคลนัน้

แนน่อนคะ
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ท�าบุญ แผ่เมตตาแล้วชอบเจอเหตุการณ์แปลกๆ

 ก่อนอ่ืนต้องกลา่วอนโุมทนากบัทา่นท่ีได้ปฎิบตัดีิ ทําบญุและแผ่

เมตตาแบบไมมี่ประมาณนะคะ บางทา่นอาจสงสยัและกลวัเวลาสวด

มนต์แผเ่มตตานัง่สมาธิ แล้วเจออะไรแปลกๆ เชน่ขนลกุ รู้สกึเหมือนมีคน

ตาม ได้ยินเสียงท่ีไมรู้่วา่เสียงใคร ก่อนอ่ืนสาบอกเลยวา่ 

 " อย่าได้กลัวและตกใจจนเลิกท�าไปนะคะ" ใครเลกิทํานีเ้สีย

ดายมากๆเลย เพราะการจะทํากศุล การทําความดีมนัยากกวา่ทําอกศุล

และทําชัว่เม่ือบทความก่อนๆสาเคยเขียนถงึพลงังานของสิง่ท่ีมองไมเ่หน็ 

เชน่วิญญาณหรือดวงจิต ผู้ เขียนให้คํานิยามพวกเค้าวา่ " พลังงาน" 

ทําไมถงึบอกวา่" วญิญาณและดวงจติคือพลังงาน"

 ถ้าอธิบายตามหลกัแล้วเราจะต้องมองให้อยูใ่นรูปแบบพลงังานไว้

เพ่ือความเข้าใจงา่ยคะร่างกายของเรานัน้มีพลงังานมีกระแสไฟฟ้าสถิต

คะ สมองของเรานัน้เป็นเหมือนหม้อแปลงไฟขนาดใหญ่ท่ีสดุในร่างกาย

เลยคะ ทางการแพทย์ถงึได้บอกวา่

 " ถ้าอวัยวะในร่างกายขาดสมองเป็นตวัจ่ายกระแสไฟ ทกุอย่างจะ

หยุดชะงกัไปหมด"

 ฉะนัน้ใครมีหม้อแปลงไฟท่ีดี และจะใช้นานก็ขึน้อยูก่บัคน คนนัน้

ได้ทํานบํุารุงหม้อแปลงของตนเอง ใช้หม้อแปลงตนเองไปในทางท่ีถกูคะ 

เชน่ กินอ่ิมนอนหลบั และทําความสะอาด ( คือการฝึกสมาธิ ปรับจนูคลื่น

สมองของตนเอง )

 คนท่ีสวดมนต์นัง่สมาธิบอ่ยๆ คน คนนัน้ได้ปรับจนูคลื่นสมองของ

ตนเองคะ แล้วสมองเราเป็นเคร่ืองรับกระแสภายนอกได้ดี ปฏิกิริยาท่ีรับ

กระแสไฟฟ้าด้านนอกจะรวดเร็วขึน้คะก็เชน่ คนท่ีฝึกสมาธิบอ่ยๆ ก็จะรับรู้
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ภายนอกบอ่ยนัน้แหระคะ ฉะนัน้เลกิกลวันะคะ
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