
หนังสือเลมนี้จัดพิมพขึ้น
ดวยเงินบริจาคของผูมีจิตศรัทธา
หวังวาคงจะกอเกิดประโยชนสูงสุด

สมเจตนารมณของผูรวมบริจาคทุกๆ ทาน

หนงสอเลมนจดพมพขนหนังสือเลมนี้จัดพิมพขึ้น

นิทานกฎแหงกรรม

จัดทำและเผยแผโดย www.mindcyber.com
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น ิทานกฎแหงกรรม หนังสือเลมนี้ประ 

กอบดวยเรื่องสั้นๆ และภาพการตูนเหตุตน 

ผลกรรม ซึ่งเกี่ยวกับผลที่ไดรับจากการกระทำ 

แตละเรื่อง มีขอคิดดี ๆ เปนอุทาหรณใหเห็นถึง 

บาปบุญคุณโทษของกรรมที่ไดรับ ทำใหเราเห็น 
ภาพของการกระทำนั้นๆ ไดชัดเจนขึ้น

หวังวาหนังสือเลมนี้ คงจะเปนประโยชน 

กับทานผูอานมากมาย ถาเราสามารถเก็บมาคิด 

และแกไขเปลี่ยนแปลงตัวเองใหมใหดีขึ้น รวมทั้ง 
สามารถนำไปแกไขเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นดวย 

เหตุและผลมิใหโทษโชคชะตา    ก็จะทำใหการดำ 

เนินชีวิตมีความสุขที่เราพึงพอใจได

สังคมธรรมะออนไลน
www.mindcyber.com

ลมนี้ประ

คำนำ
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เหตุตนผลกรรม
 โดยพระพ

ุทธจี้กง

ตนเหตุผลกรรม
พระโอวาทพระพุทธจี้กง
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เหตุตนผลกรรม โดยพระพ
ุทธจี้กง

ตนเหตุผลกรรม

พระพุทธจี้กง

เมื่อกอนนี้ ที่หมูบานแหงหนึ่ง เปนหมูบาน 

ที่อุดมสมบูรณ หนทางไปมาสะดวก ประชาชนนับ 

วันเจริญขึ้น เดิมทีในหมูบานก็สงบสุขดี ตางคน 

ตางทำมาหากิน มีอยูวันหนึ่งมีสามีภรรยาคูหนึ่ง 

เขามาคาขายในหมูบาน จึงลงหลักปกฐานในหมู 
บาน โดยหวังที่ทำมาคาขึ้น แตทั้งคูมีจิตใจคับแคบ 

มาก จึงเอามาตรการทุกอยางที่จะทำใหตนไดผล 
ประโยชน สามีมักชอบดูถูกคน เรื่องที่ถูกตอง ก็บิด 
ใหเปนเรื่องไมดี สวนภรรยาก็ไมถือศีลปากมัก 
กลาวหาวารายเรื่องในหมูบาน นับวันยิ่งนานขึ้น 

ในหมูบานไมมีความสงบสุข

วันหนึ่ง มีภิกษุรูปหนึ่งมาบิณฑบาตในหมู 
บาน สามีภรรยาคูนี้คิดจะอาศัยภิกษุสงฆมาหา 

ประโยชนของตน จึงทำอาหารมาถวาย แลวก็พูด 
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เหตุตนผลกรรม
 โดยพระพ

ุทธจี้กง

กับภิกษุสงฆถึงเรื่องเลวรายตาง ๆ ของหมูบาน 

โดยหวังจะใหภิกษุสงฆชวยโพทะนา ภายหลังที่ 

ภิกษุสงฆฟงแลวก็กลาววา ใตฟานี้เดิมทีไมมีเรื่อง 

กิเลสชนสรางเรื่องไวมาก ตนเหตุผลกรรมมีจริง 

เพียงแตเร็วหรือชาเทานั้น สามีภรรยาเห็นภิกษุ 

สงฆไมชวยเหลือโพทะนาให จึงกลับลำทำหนา 

ยักษทวงอาหารคืนมา ภิกษุสงฆหัวเราะลั่น สามี 

ใชกำลังแยงบาตรจากพระมา แลวเทอาหารนั้น 
ใหสุนัขกิน ภิกษุกลาววาผูชอบกลาวราย เขาก็คือ 
คนราย วาจาสรางวิบากกรรมทำลายคนอื่น 
ฟารับไมได วาแลวก็เดินจากไป สามีภรรยาคูนี้ 

ยังเคียดแคนภิกษุอยู ถึงกับออกปากดาทอสาป 

แชง ขอใหฟาบันดาลฝนตกใสภิกษุ ใหสายฟา 
ผาตาย พอสิ้นเสียงสาปแชงเทานั้น ทองฟาก็ 
เปลี่ยนเปนมืดครึ้มทันที ลมพายุกรรโชกอยูเสียง 

ฟารองขึ้นทั้งสี่ทิศ แสงฟาแลบนาตกใจ ภิกษุ 

สงฆ รูปนั้นเปนผูบรรลุธรรมแลว จึงเดินหายลับ 

�������.indd   8�������.indd   8 4/6/2009   3:55:26 PM4/6/2009   3:55:26 PM



9

เหตุตนผลกรรม โดยพระพ
ุทธจี้กง

ไปไรรองรอย ตอนนี้ทั้งลม ทั้งฝนก็ถลมใสคนชั่ว 

คูนี้ เพียงเสียงฟารองก็ทำใหแกวหูแตก วจีกรรม 

ที่สามีภรรยาสรางไวไดรับกรรมตอบสนอง ทันตา 

เห็น คนทั้งสองถูกฟาผาตายคาที่ ทั้งคูไปสูยมโลก 

สูการเวียนวายตายเกิดหกชองทาง ทั้งคูรองขอ 

ตอทานยมบาล ขอเกิดเปนคนอีกครั้ง ยมบาล 

ก็อนุมัติ ฝายชายเกิดมาก็มีตาเหล ฝายหญิงเกิด 

มาก็ปากแหวง

ตอมาอีก 18 ป ทั้งสองก็พบกันที่หมูบาน 

นี้อีก แลวก็แตงงานเปนสามีภรรยากัน ทั้งสองก็ 
ยังไดอาศัยอยูบานเกาที่เคยอยูมา ฝายชายเมื่อ 
มองดูสิ่งของ สิ่งของนั้นตั้งตรงอยูแตเขากลับมอง 

เห็นวาตั้งเอียง   จึงไปจัดใหสิ่งของตั้งเอียง ทั้งนี้ 

เพราะตนเองเอียงศีรษะดู ฝายหญิงมีปากแหวง 
พูดจากินขาวก็ไหลออกมา

มีอยูวันหนึ่ง ภิกษุสงฆรูปนั้นก็ผานมาที่หมู 
บาน สามีภรรยาคูนี้เห็นเขาแลวเหมือนคุนเคยจึง 
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เหตุตนผลกรรม
 โดยพระพ

ุทธจี้กง

ขอเชิญใหภิกษุชวยดูดวงชะตา วาทำไมชาตินี้คน 

หนึ่งตาเหล อีกคนหนึ่งปากแหวง ภิกษุสงฆจึง 

พูดวา อยากรูเหตุชาติกอนสิ่งที่ไดรับในชาตินี้ใช 

แลว อยากรูผลกรรมในชาติหนา สิ่งที่กระทำใน 

ชาตินี้นั่นเอง หลังจากนั้นก็หยิบกระจกจากยาม 

ใหคนทั้งสองสองดูก็ปรากฏ ภาพอดีตของชาติที่ 

แลว   ภิกษุสงฆจึงพูดวา  การปฏิบัติในชาติปจจุบัน 

สำคัญยิ่งสำหรับเธอทั้งปวง หากไมบำเพ็ญปฏิบัติ 
ชาติหนาที่ตาเหล เกิดมาตาจะบอด ที่ปากแหวงก็
จะกลายเปนปากเบี้ยว หากไดปฏิบัติดีก็ไมตองมา
รับวิบากกรรม เชนนี้อีก เจริญพร!
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นิทานกฎแหงกรรม
 โดยเจาหลักเมืองชิว

ทานกฎแหงกร

นิทานกฎแหงกรรม
โดยเจาหลักเมืองชิว

องงชชิิวว
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นิทานกฎแหงกรรม
 โดยเจาหลักเมืองชิว

เจาหลักเมืองชิว

ขาพเจาเกิดมาในโลกไรบุญไรกุศล ตาย 

แลวไปอยูโลกทิพย ไรความรูความสามารถ  ไดรับ 

พระมหากรุณาธิคุณจากสวรรคเบื้องบน ใหเปน 

เจาสงมารับหนาที่ ประจำในสถานธรรมแหงนี้    

ตั้งแตเปนเจาพระภูมิเรื่อยมา จนเลื่อนเปนเจา 

หลักเมือง   แมจะทราบวาบุตรชายสรางกุศลให 
แทจริงแลวทุกทานก็มีสวนรวมสรางดวยไมนอย

ขาพเจาละอายใจที่ไมมีวิชาความรูพอที่
จะตอบแทนพระคุณสวรรคเบื้องบน ระยะนี้ได 

แตมาเลา “นิทานกฏแหงกรรม” เพื่อเปนการ 

เตือนสติเตือนใจชาวโลกผูหลงผิด ใหกลับตัว 

กลับใจเปนคนดี นี้คือความหวังอันเล็กนอยของ 
ขาพเจา

เจาหลักเมืองชิว

9 กันยายน 2517

�������.indd   12�������.indd   12 4/6/2009   3:55:27 PM4/6/2009   3:55:27 PM



13

นิทานกฎแหงกรรม
 โดยเจาหลักเมืองชิว

กรรมของขอทานตาบอด

เจาหลักเมืองชิว

แตกอนมีหญิงชราคนหนึ่งฐานะยากจน 

นางอาศัยบุตรชายนาม วา เฉิงฟุ ขอทานเลี้ยงชีพ 

เฉิงฟุตาบอดตั้งแตเด็ก ไดปรนนิบัติเลี้ยงดูมารดา 

ดวยความกตัญูยิ่ง ชาวบานสงสารที่เขาอดแต 

เปนลูกกตัญู จึงพากันใหความสงเคราะห ตอ 
มาเเมื่อหญิงชราถึงแกกรรมแลว เฉิงฟุยังคงขยัน 
และประหยัดเหมือนเดิม กระทั่งอายุ 40 ป สะสม 

เงินทองได ไมนอยจนสามารถมีครอบครัว

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้มาบอก

เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง

(1) ทำไมเฉิงฟุถึงไดตาบอด ?
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นิทานกฎแหงกรรม
 โดยเจาหลักเมืองชิว

ตอบ เพราะชาติกอนเฉิงฟุไมรักถนอม 

หนังสือทิ้งขวาง เหยียบย่ำพระโอวาท คำสั่งสอน 

ของนักปราชญ ศาสดา ซึ่งเปนการลบหลู ดังนั้น 

ชาตินี้จึงตองตาบอดเปนกรรมสนอง

(2) ทำไมเฉิงฟุถึงไดกตัญูตอมารดา ?

ตอบ เพราะชาติกอนหญิงชราไดเคยชวย 

เหลือสงเคราะหเฉิงฟุ ดังนั้นชาตินี้เฉิงฟุจึงไดขอ 
ทานเพื่อเลี้ยงดูหญิงชรา เปนการตอบแทนบุญคุณ 

ที่หญิงชราเคยใหความชวยเหลือตน

(3) ในเมื่อชาติกอนหญิงชรามีจิตกุศลให 

ความชวยเหลือเฉิงฟุ ทำไมชาตินี้ถึงไดยากจน ? 

ตอบ แมวาชาติกอนหญิงชรา จะมีจิตกุศล 
ใหความชวยเหลือ เฉิงฟุ แตขณะมีชีวิตไมรักถนอม 

ทรัพยสิน ใชจายอยางฟุมเฟอย ดังนั้น ชาตินี้จึง 

ตองลำบากยากจนอันเปนกรรมสนอง
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นิทานกฎแหงกรรม
 โดยเจาหลักเมืองชิว

(4) แมเฉิงฟุจะตาบอด แตรูจักกตัญูตอ

มารดาจะมีผลอยางไรในภายหนา ?

ตอบ แมเฉิงฟุจะไดรับผลกรรม ตองตา 

บอดแตรูจักกตัญู เมื่อชดใชหนี้กรรมหมด ยอม 

ไดเสวยสุข
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เหตุที่ภรรยาขี้บน

หลี่เซิง เปนคนขยันและประหยัด 

โชครายที่ไดภรรยาไมดี เปนคนปากราย แมจะมี 

บุตรดวยกันหลายคน แตนางมักจะบนดาวาหลี่เซิง 

ตาง ๆ นานาทุกวัน เปนเหตุใหหลี่เซิงไมอาจอยู 

อยางสงบสุขได

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง

(1) ในเมื่อหลี่เซิงเปนคนซื่อ ทำไมจึงได 
ภรรยาไมดี ?

ตอบ ชาติกอนหลี่เซิงเปนผูหญิงชื่อ จาง 
ฮัว เปนภรรยาของพอคา จางฮัวเปนคนเห็นแก 

เงินมาก เมื่อสามีดวงตกการคาเจง นางไมเพียง 
ไมเห็นอกเห็นใจ กลับบนดาวาทุกวัน จนทำให 

�������.indd   16�������.indd   16 4/6/2009   3:55:28 PM4/6/2009   3:55:28 PM



17

นิทานกฎแหงกรรม
 โดยเจาหลักเมืองชิว

สามีเบื่อโลกกระโดดน้ำฆาตัวตาย กวานางฮัวจะ 

สำนึกไดก็สายไปแลว จนกอเปนเวรกรรม จึงไดรับ 

กรรมสนองในชาตินี้

(2) ในเมื่อภรรยาของหลี่เซิงเปนคนไมดี 

สามีภรรยาไมปรองดอง ทำไมจึงมีบุตรดวยกัน 

หลายคน

ตอบ ชาติกอนภรรยาของหลี่เซิงเปนสามี 
ของจางฮัว แมจะถูกบีบคั้นจนตองฆาตัวตาย แต 

เคยไดรับความชวยเหลือจากจางฮัว ดังนั้นชาตินี้ 

จึงไดเกิดเปนผูหญิงและแตงงานกับหลี่เซิง  เลี้ยง 
ดูลูก ๆ ใหเพื่อตอบแทนบุญคุณ และแกแคนที่ชาติ 
กอนถูกบนดาวาทุกวัน

(3) ไมมีเวรกรรมตอกันไมไดเปนสามี ภรร 
ยากัน จองเวรกันไปจองเวรกันมา เมื่อไหรถึงจะ 

สิ้นสุด
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ตอบ ผูเปนสามีภรรยา ถาประสบเคราะห 

กรรมตางควรสำรวจ ขอบกพรองของตนเอง ให 

กำลังใจตอกัน แลวเดินในเสนทางแหงความดีหมั่น 

บำเพ็ญบุญกุศล เพื่อทำคุณไถบาปอยาไดกอเวร 

สรางกรรมอีก จะไดไมตองจองเวรกันในชาติตอ 

ไป อยางเชนหลี่เซิงหากรูแจงกรรม เกาก็ควรหมั่น 

บำเพ็ญบุญกุศลเพื่อไถบาป สวนภรรยาของหลี่เซิง 

ก็ควรจะสำนึกผิด อยาไดสรางวจีกรรมอีก  ก็จัก 
สลายบาปกรรมไดขอใหชาวโลกจงเขาใจ
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ไรบุตรเพราะมักมากกามคุณ

แตกอนที่ตำบลเฉียนถังมีเศรษฐีคนหนึ่ง  
ร่ำรวยมหาศาลแตตระหนี่ถี่เหนียว ไมยอมทำบุญ 

ใหทาน แมจะมีภรรยาหลายคน แตอายุ 50 กวาป 

ก็ยังไมมีบุตร จึงตองรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงคน

หนึ่งชื่อ จางกุย เพื่อเปนทายาทสืบสกุล

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 

เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง

(1) ในเมื่อเศรษฐี จาง ไมไดทำบุญใหทาน 

ทำไมจึงรวยได ?

ตอบ เพราะบรรพบุรุษของเศรษฐีจางได 

สรางสมกุศลผลบุญไวมาก ดังนั้นจึงสงผลให 

เศรษฐีจางร่ำรวย
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(2) ในเมื่อเศรษฐีจาง ไดรับอานิสงสจาก 

บรรพบุรุษ เหตุใดจึงไรบุตรสืบสกุล ?

ตอบ แมวาเศรษฐีจางจะไดรับอานิสงส 

จากบรรพบุรุษ แตชาติกอนเขาเปนคนมักมาก 

กามคุณ ประพฤติผิดลูกเมียคนอื่น ครั้นเมื่อหญิง 

นั้นตั้งครรภก็จะใหทำแทงทุกครั้ง ซึ่งเปนการละ 

เมิดกฏสวรรค  ดังนั้น ชาตินี้จึงตองไรบุตรสืบสกุล 
เปนกรรมสนอง

(3) ทำไมจางกุยถึงไดเปนบุตรบุญธรรม 
และไดรับมรดก ? 

ตอบ เพราะชาติกอนจางกุยเปนคนมีจิต 
ใจกวางขวาง ไดใหความสงเคราะหชวยเหลือ 
เศรษฐีจางอยูเสมอ ดังนั้นชาตินี้เศรษฐีจางจึงตอง 

เปนทาสเฝาสมบัติใหจางกุย เพื่อตอบแทนบุญคุณ 

ที่ชาติกอนเคยใหความสงเคราะหชวยเหลือ
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(4) แมวาชาติกอนเศรษฐีจางจะไดสราง 

บาปกรรม   แตชาตินี้ร่ำรวยไมมีวิธีแกไขไถโทษ 

ความผิดเลยหรือ ?

ตอบ เนื่องจากเศรษฐีจางไมไดทำบุญให 

ทาน มักมากกามคุณ มีภรรยาหลายคน จนเปน 

เหตุใหพลังทั้งสามในรางกายสูญสิ้น จึงยอมสง 

ผลใหไรบุตรสืบสกุล ถาหากตอนนั้นเศรษฐีจาง
ยอมหันมาทำความดีหมั่นสรางกุศลผลบุญ รูจัก 
ใชเงินในทางถูกตอง หมั่นขัดเกลากายใจอยาง 
นอยที่สุดก็สามารถชดเชยความผิด และมีบุตร 

ธิดาสืบวงศตระกูล ขอใหชาวโลกจงเขาใจ
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เหตุที่โชคดีมีสุข

นางไลเซิง เกิดในชนบท เคยไดรับการ 

ศึกษาอบรมอยางดี  เมื่อโตเปนสาวไดแตงงานกับ 

คนตระกูลหวง คนทั้งสองรักใครกันมาก มีบุตร 

ดวยกันหลายคน ลูกและลูกสะใภลวนแตเปน 

คนกตัญู เปนศรีภรรยา และแมบานที่ดี เนื่อง 

จากครอบครัวมีฐานะดี ดังนั้นจึงไดบำเพ็ญตนเปน 

ประโยชนตอสังคม

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 

เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง

(1) ทำไมนางไลเซิงจึงไดเปนผูหญิงท่ีโชคดี?

ตอบ เพราะชาติกอนนางไลเซิงไดขัด เกลา 

ตน สั่งสมกุศลผลบุญ โดยบริจาคทรัพยสราง 
วัดวาอาราม สรางถนน สรางสะพานอยูเสมอ 
ชั่วชีวิตไมไดทำบาปอะไร ดังนั้นชาตินี้จึงไดเสวยสุข 
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เปนการตอบแทน

(2) ทำไมลูกและลูกสะใภของนางไลเซิง 

ทุกคนจึงไดกตัญู ?

ตอบ เพราะชาติกอนนางไลเซิงเปนลูก 

กตัญู รูจักกตัญูตอผูใหญ ดังนั้นชาตินี้ลูกและ 

ลูกสะใภของนางจึงไดกตัญูตอนาง เรียกวา 

“ทำดีไดดีตอบแทน” 

(3) ในเมื่อชาติกอนนางไลเซิงไดสรางบุญ

กุศล ทำไมชาตินี้จังเกิดเปนผูหญิง ? 

ตอบ เพราะสามชาติกอนของนางไลเซิง 
ชาติที่ 1 ไมไดขัดเกลาตน ไดสรางบาปกรรมไว 

แมวาชาติที่ 2 จะพยายามสรางกุศลมาชดเชย 
ความผิดของชาติที่ 1 แตกุศลผลบุญยังไมเพียง 

พอ ดังนั้นชาตินี้จึงตองเกิดเปนผูหญิง เพื่อเสวย 

สุขในโลกมนุษย และใหโอกาสนางในการสรางบุญ 
บารมีอีก
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(4)นางไลเซิงควรรักษากุศลผลบุญของนาง 

อยางไร ? และภายหนาจะมีผลตอบแทนอยางไร? 

ตอบ หากชาตินี้นางไลเซิงพยายามขัด 

เกลาตน สรางบุญกุศล อยางไมทอถอย ไมเพียง 

เปนอานิสงสตอสามี ยังสงผลใหบุตรหลานเจริญ 

รุงเรือง และตนเองอายุยืน กุศลผลบุญของนาง 

ตอไปภายหนา  สามารถจุติสุขาวดีแดนสวรรคได 

ขอใหชาวโลกจงหม่ันสรางคุณงามความดีไวเทอญ
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กรรมของการพรากเนื้อคูผูอื่น

แตกอนที่อำเภอหังโจว มีพอคาคนหนึ่ง 

ชื่อ หวงเจี้ยน แมจะมีภรรยาและบุตรแลว แตก็ยัง 

เจาชู เห็นนางจางหญิงขางบานมีหนาตาสะสวย 

เลยคิดจะเอาเปนเมีย แตนางจางมีคูหมั้นหมายอยู 

แลวจึงปฏิเสธ เนื่องจากไดรับการบีบคั้นตาง ๆ 

นานาจากหวงเจี้ยน จนนางตองกินยาฆาตัวตาย 

ตั้งแตนั้นมาการคาของหวงเจี้ยนก็เริ่มตกต่ำ และ 
ตนเองก็ติดกามโรคจนตายในที่สุด ภรรยาของ 
เขาแตงงานใหม บุตรสาวของเขาก็ตกไปอยูใน 

ซองโสเภณี

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 

เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง
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(1)ทำไมการคาของหวงเจ้ียนจึงไมกาวหนา?

ตอบ เพราะหวงเจี้ยนเห็นแกตัว หวังเอา 

แตสิ่งที่ตนตองการ ทำลายเนื้อคูของผูอื่น ดังนั้น

กิจการคาของเขาจึงไมกาวหนา นี้คือกรรมสนอง

ของการทำลายเนื้อคูของคนอื่น

(2) ทำไมหวงเจี้ยนจึงตายดวยกามโรค ?

ตอบ เพราะชาติกอนหวงเจี้ยนเปนคนเจา
ชูประพฤติผิดลูกเมียคนอื่น โดยเฉพาะการสมสูใน 
สายโลหิตเดียวกันขมขืนชำเรา กรรมจึงตามสนอง

(3) ภรรยาและบุตรของหวงเจี้ยนหาความ

ผิดมิได ทำไมถึงไดตกต่ำ ? 

ตอบ เพราะหวงเจี้ยนมักมากกามคุณ 

ประพฤติผิดลูกเมียคนอื่น ดังนั้นเมียเขาจึงแตง 

งานใหม สวนลูกสาวตกไปเปนโสเภณี ดังคำกลาว 

วา “ทำลายลูกเมียเขา ลูกเมียตนถูกทำลาย 
ตอบ” ลูกเมียเขาจึงตองพลอยรับกรรมไปดวย
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(4) มนุษยผูใดหากมีความผิดดังกลาว จะมี 

วิธีแกไขความผิดอยางไร ?

ตอบ หากไดกระทำความผิดดังกลาว ควร 

กลับตัวกลับใจ รักถนอมรางกาย หมั่นสรางบุญ 

กุศล สงเคราะหชวยคนที่เขารักกันใหสมหวัง เพื่อ 

ชดเชยบาปกรรมของตน
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การจองเวร

หลี่เซิงชาติกอนเปนคนกักขฬะหยาบชา 

ทำแตควาามชั่วราย   ชอบขมเหงรังแกผูออนแอ

แมตอนบั้นปลายของชีวิต จะสำนึกผิดกลับตัวใหม 

แตก็ไดสรางบาปกรรมเอาไวมากมาย ชาตินี้เกิด 

เปนผูหญิง เปนสะใภตระกูลหลิน  เนื่องจากเปน 

คนไมคอยเรียบรอยจึงไดรับความลำบากมาก

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง

(1) ในเมื่อหลี่เซิงไดสรางบาปกรรมไวมาก 
ทำไมชาตินี้จึงสามารถเกิดเปนคนไดอีก ? 

ตอบ แมวาหลี่เซิงตอนหนุมจะไดสราง 

บาปกรรม  แตในวัยชราไดสำนึกผิดกลับตัวใหม 
นับวามีความดีอยูบาง ดังนั้นชาตินี้จึงไดเกิดเปน 

คนอีก
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(2)ทำไมหล่ีเซิงจึงเปนคนไมคอยเรียบรอย?

ตอบ  เพราะชาติกอนหลี่เซิงขมเหงรังแก 

ผูออนแอ มีคนหนึ่งชื่อ เฉินหยง  เปนคนออนแอ 

ไดถูกหลี่เซิงขมเหงรังแก จนไมอาจทำมาหากิน 

และเสียชีวิตในที่สุด ดังนั้นชาตินี้จึงมาเกิดเปนลูก 

ในตระกูลหลิน เพื่อแกแคนที่ชาติกอนถูกขมเหง 

รังแก

(3) เมื่อชาตินี้หลี่เซิงรูบาปบุญคุณโทษ จะ 
มีทางแกไขเวรกรรมหรือไม ? 

ตอบ ถาหลี่เซิงหันมาฝกใฝความดี ไหว 

พระไหวเจาดวยความเลื่อมใสศรัทธา และหมั่น 

สรางกุศลผลบุญ เพื่อชดเชยบาปกรรมของชาติ 

กอน เมื่อใดที่บาปบุญใกลเคียงกันเวรกรรมก็ระ 
งับได สามารถมีความสุขไดไมตองลำบากอีก
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ไรโรคภัยเพราะบริจาคยา

แตกอนที่เมืองกวางโจว นาย ก. อายุ 80 

กวาปแลว สุขภาพยัง แข็งแรง ไมคอยเจ็บไขไดปวย 

บุตรหลานทุกคนลวนแตกตัญู และเจริญรุงเรือง

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 

เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง

(1) ทำไมนาย ก. ถึงไดอายุยืน และสุขภาพ 

แข็งแรง ?

ตอบ เพราะชาติกอน นาย ก. เปนคนใจ 
กุศล โดยมักจะบริจาคยาชวยผูคนอยูเสมอ ดังนั้น 

ชาตินี้จึงไดอายุยืน และสุขภาพแข็งแรง อันเปนผล 
แหงกรรมดี

 (2) ทำไมบุตรหลานของนาย ก. ถึงได 

กตัญู ?

ตอบ   เพราะชาติกอน นาย ก. เปนคนซื่อตรง 
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สุภาพออนโยน เคารพนับถือคนแกคนชรา กตัญู 

ตอบุพการี ดังนั้นชาตินี้บุตรหลานของเขา จึงได 

กตัญูตอบเรียกวา “ทำดีไดดี” 

(3) ทำไมบุตรหลานของ นาย ก. จึงลวนแต 

เจริญรุงเรือง ?

ตอบ  เพราะชาติกอน นาย ก. ไดทำความ 

ดีสรางกุศลสรางถนน สรางสะพาน บริจาคทรัพย 
สรางวัดวาอาราม พิมพหนังสือธรรมะแจกผูคน 
แนะนำตักเตือนใหคนละชั่วทำดี ดังนั้นจึงสงผล 

ใหบุตรหลานของ เขาเจริญรุงเรือง

หากชาวโลกประสงคจะมีอายุยืน สุขภาพ 

แข็งแรง มีความผาสุก ก็ควรเอาอยางการทำความ 

ดีของนาย ก. บริจาคยาชวยผูคน ไมทะเลาะเบาะ 
แวงกับเพื่อนบานใกลเคียง กตัญูตอบิดามารดา 
พิมพแจกหนังสือธรรมะ สรางวัดวาอาราม สวรรค 

เบื้องบนก็ยอมจะประทานโชคลาภ และความสุข 

ตอบแทน
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กรรมของการสำสอน

มีผูหญิงคนหนึ่ง เปนบุตรีคนที่สามของ 

ตระกูลหลิน เคยไดรับการศึกษาชั้นสูง พี่สาวของ 

นางตางออกเรือนไปหมดแลว เนื่องจากบิดาของ 

นางทำการคาขาดทุน จนครอบครัวตกอยูในฐานะ 

ยากจน ผูหญิงคนนั้นคอนขางกตัญู ยอมเสีย 

สละไปเปนผูหญิงหากิน ทำหนาที่แบกภาระครอบ 

ครัว 10 กวาปตอมา ฐานะทางบานจึงคอยกระ 
เตื้องขึ้น แตผูหญิงคนนั้นตองกลายเปนโสเภณี 
สุดทายไดปวยตายดวยกามโรค

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง

(1) ในเมื่อผูหญิงคนนั้นไดรับการศึกษาชั้น
สูง แมฐานะทางบานไมดี ทำไมจึงไมหาอาชีพที่ถูก 
ตองทำจนตองตกไปเปนโสเภณี ?
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ตอบ เพราะผูหญิงคนนั้นชาติกอนเปนผู

ชายลุมหลงสุรานารี ชอบเที่ยวโสเภณี ประพฤติ 

ผิดภรรยาผูอื่น และทำความชั่วตาง ๆ ดังนั้นชาติ 

นี้จึงตองชดใชหนี้กรรม

(2) ทำไมผูหญิงคนนั้น จึงไดเสียสละขายตัว 

หากินยอมแบกรับภาระครอบครัว ?

ตอบ เพราะผูหญิงคนนั้น ชาติกอนไมเพียง 
สำสอนยังเคยโกง ทรัพยสินผูอื่น  ดังนั้นชาตินี้จึง 
ตองทำหนาที่แบกรับภาระ เปนการชดใชหนี้ เพราะ 

บิดาชาตินี้ของผูหญิงคนนั้น คือ เจาหนี้ในชาติ 
กอน

(3) ชาติกอนผูหญิงคนนั้นสำสอน แตชาติ 

นี้มีจิตกตัญู ทำไมยังตองตายดวยกามโรค ?

ตอบ เพราะผูหญิงคนนั้น ชาติกอนไมเพียง 
สำสอนจนติดกามโรค ยังไมรูสึกสำนึกผิด ไดนำ 

โรคไปติดคนอื่นจนตาย ดังนั้นชาตินี้จึงตองไดรับ 
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กรรมสนอง จึงจะสามารถจบสิ้นหนี้กรรม

ขอเตือนชาวโลกทั้งหลายพึงทราบไววา 

ความชั่วทั้งปวง การประพฤติผิดในกามมาเปน 

อันดับแรก จงงดเวนอยาไดประมาทเทอญ
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โกงตาชั่ง ปลอยกูคิดดอกแพง

นาย ก. (ขอสงวนนาม) ตั้งใจคาขาย ทวา 

ดวงไมดีโดยมักจะขาดทุนอยูเสมอ แมบางครั้ง 

จะมีกำไรบาง แตสวนมากขาดทุน จึงจำตองเลิก 

คาขาย เปลี่ยนไปเปนกรรมกรเพื่อการยังชีพ ชีวิต 

ความเปนอยูลำบากมาก

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง

(1) ในเมื่อ นาย ก. ตั้งใจคาขาย ทำไมจึงคา 
ขายขาดทุน?

ตอบ เพราะชาติกอน นาย ก. เปนพอคา 

ที่ชอบโกงตาชั่งลูกคา เพื่อหวังกำไรมาก ดังนั้นชาติ 

นี้จึงตองรับกรรมสนองนี้
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(2) นาย ก. เปลี่ยนจากคาขายไปเปนกรรม 

กร ทำไมชีวิตความเปนอยูยังลำบากยากจน ?

ตอบ เพราะชาติกอน นาย ก. ไมเพียง 

โกงตาชั่ง ยังปลอยเงินใหกูแลวคิดดอกแพง ดังนั้น 

ชาตินี้จึงตองไดรับความลำบากยากจน เปนกรรม 

สนอง

ขอเตือนชาวโลก การคาขายตองซื่อตรง 
อยาไดโกงตาชั่งลูกคา และการปลอยเงินใหกูก็ 
อยาคิดดอกแพงอยางไรคุณธรรม เพื่อชาติหนา 

จะไดไมถูกเวรกรรมชั่วตามสนอง
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ติดหนี้ไมจาย ลูกเกิดมาทวงหนี้

แตกอนที่ตำบลฟงหยวน มีผูหญิงคนหนึ่ง 

ขายน้ำแข็งจนร่ำรวย นางมีบุตรชายคนหนึ่งแตง 

งานแลว   หลังจากผูหญิงคนนั้นถึงแกกรรม บุตร 

ชายของนางเอาแตลุมหลงสุรานารี การพนันถลุง 

ผลาญทรัพยสมบัติที่ผูหญิงคนนั้นอุตสาหสะสม 

ไวจนหมดสิ้น สวนภรรยาก็แยกทางไปตองกลาย 
เปนคนเรรอนไรที่พึ่งพิง

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง

(1) ในเมื่อผูหญิงคนนั้นมีความสามารถใน

การคาขาย ทำไมบุตรชายของนางจึงถลุงผลาญ 
ทรัพยสมบัติที่นางสะสมไวจนหมดสิ้น ?

ตอบ เพราะชาติกอนผูหญิงคนนั้นติดหนี้ 

แลวไมจาย ดังนั้นชาตินี้เจาหนี้จึงมาเกิดเปนบุตร
ของนางเพื่อทวงหนี้
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(2) ชาติกอนผูหญิงคนนั้นติดหนี้ไมไดจาย 

ถาชาตินี้ยอมทำความดีสรางกุศลไถบาป ไมทราบ

วาสามารถแกบาปกรรมของนางไดหรือไม? 

ตอบ แมชาติกอนผูหญิงคนนั้น ติดหนี้แลว 

ไมจาย แตถาชาตินี้ไมตระหนี่ หมั่นทำความดี 

สรางกุศล ยอมสามารถชดเชยความผิดได รอจน 

ผลบุญมากกวาผลบาป บุตรของนางยอมไมถึง 

กับตกยากและ ภรรยาแยกทาง ทวาผูหญิงคนนั้น 

ไมรูจักสรางกุศลไถบาป จึงตองไดรับกรรมสนอง 
เชนนี้

ดังนั้น ชาวโลกจึงควรฝกใฝทางกุศล ใน 

ขณะที่ไมทราบวา ชาติกอนไดสรางบาปหรือบุญ 
ไว   ควรใชสมบัตินอกกาย สรางกุศลผลบุญ ขัด 

เกลากายใจ พึงทราบไววาทรัพยสมบัติเปนของ 
นอกกาย เปนของจอมปลอม ยามใดสิ้นปราณทุก 
สิ่งทุกอยางพลันวางเปลา แมนมีทรัพยสมบัติมาก 

มาย ก็ไมสามารถพาไปได
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เหตุที่ไรบุตรสืบสกุล

แตกอนที่ตำบลเซียงหยาง อูเสียง มี 

ภรรยา ชื่อนางเฉิน ซึ่งเปนศรีภรรยาที่ดีคนหนึ่ง 

แตจนอายุ 44 ป แลวก็ยังไมมีบุตรดวยกัน อูเสียง 

และภรรยาแมจะมีจิตกุศล ทำบุญใหทานและ 

พิมพหนังสือธรรมะแจกผูคนอยูเสมอ แตก็ยัง 

ไมมีบุตรสืบสกุลแมแตคนเดียว จนกระทั่งตรอม 

ใจตาย

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 

เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง

(1)ในเมื่ออูเสียงและภรรยามีจิตกุศล ทำไม 

จึงไรบุตรสืบสกุล ? 

ตอบ เพราะชาติกอนอูเสียงเปนหมอที่ใช

ยาอยางไมถูกตองอยูบอย ๆ จนทำใหผูหญิง ที่ตั้ง 
ครรภแทงไดสรางบาป กรรมใหญหลวง ดังนั้นชาติ 
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นี้จึงไรบุตรสืบกสกุลเปนกรรมสนอง

(2) นางเฉินไรความผิด ทำไมจึงไดเปน 

สะใภตระกูลอู จนตองพลอยรับกรรมไปดวย ?

ตอบ แมชาตินี้นางเฉินตองพลอยรับกรรม

ไปดวย แตชาตินี้นางเฉินไดสรางกุศลผลบุญชาติ

หนายอมไดรับความสุขตอบแทน

(3) ในเมื่อชาติกอน อูเสียงไดสรางบาป 
กรรม ทำไมชาตินี้จึงสามารถเกิดเปนคนไดอีก ?

ตอบ เพราะชาติกอนบุตรหลานของอูเสียง 
ลวนแตเปนคนดีไดสรางกุศลอยูเสมอ       จึงเปน 

อานิสงสใหอูเสียงมีโอกาสเกิดเปนคนอีก เพื่อมา

บำเพ็ญกุศลชดเชยบาปกรรมในชาติกอนของเขา
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กรรมของการทอดทิ้ง

แตกอนที่ตำบลซินหยัง มีพอคาคนหนึ่ง 

นามวา หวงเทียนสิน เปนคนซื่อตรง กระทั่งอายุ 40 

ป มีภรรยาและบุตรแลว ทวาตั้งแตแตงงานกันมา 

20 กวาป สามีภรรยาตางไมปรองดองกัน ภรรยา 

ของเขาชื่อลุฟง 2-3 วันจะออกจากบานไปที 

บางครั้งตลอดคืนไมกลับบานเลย เทียนสินพร่ำ 

ตักเตือนแตไรผล ทำใหเขาปวดราวใจมาก

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 

เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) หวงเทียนสินและภรรยาแตงงานกันมา 
20 กวาป จนมีบุตรดวยกัน ทำไมจึงไมปรองดอง 

กัน?

ตอบ เพราะชาติกอนหวงเทียนสินเปนคน 
เหลวไหล    เคยขืนใจผูหญิงคนหนึ่งแลวทอดทิ้ง 
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สุดทายผูหญิงคนนั้น ไดตรอมใจตายจึงมาเกิดเปน 

ภรรยาของหวงเทียนสินเพื่อจองเวร

(2) จองเวรกันไป จองเวรกันมาเชนนี้ เมื่อ 

ไหรจะสิ้นสุด ?

ตอบ หากทั้งสองฝายยอมผอนปรนกัน 

บาง เขาใจกฏแหงกรรม และเวรกรรมในชาติกอน 

หันมาบำเพ็ญบุญกุศล ยอมสามารถแปรเปลี่ยน 
เวรกรรมอันนี้

ขาพเจาขอเตือนผูชายในโลก ทำสิ่งใด 
ตองกลาทำกลารับ ชาติหนาจะไดไมตองถูกกรรม 
ตามสนอง
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สวดพระสูตรสลายบาปกรรม

เหลียวเซิง ฝกใฝทางกุศลโดยไปชวยงาน 

ในสถานธรรม ภรรยาของเขามีกรรมจากอดีตชาติ 

จนปวยเปนโรคจิต

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 

เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) เพราะเหตุใดภรรยาของเหลียวเซิงจึง 

ปวยเปนโรคจิต ?

ตอบ เพราะชาติกอนภรรยาของเหลียวเซิง 
เคยใชปญญาความคิดวางแผน เพื่อใหไดมาซึ่ง 

ทรัพยสินที่ไมชอบธรรม ดังนั้นชาตินี้จึงไดรับ 

กรรมสนอง

(2) ในเมื่อเหลียวเซิงฝกใฝทางกุศลชวย 

งานในสถานธรรม  ทำไมภรรยาของเขาจึงเปน 

เชนนี้ ?
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ตอบ เพราะชาติกอนเหลียวเซิงเคยไดรับ 

ความชวยเหลือจากภรรยาของเขา    ตอมาเมื่อ 

ทราบวานางทำการทุจริต จึงตักเตือนนางใหกลับ 

ตัวใหม ทวาถูกความหลงครอบงำ เหลียวเซิง 

กลับรวมทำการทุจริตเสียเอง ดังนั้นชาตินี้จึงตอง

ไดรับกรรมสนอง

(3) ในเมื่อเหลียวเซิงมีจิตกุศลชวยงานใน 

สถานธรรม บำเพ็ญ บุญบารมี จะสามารถสลาย

บาปกรรมของเขาในชาติกอนไดหรือไม ?

ตอบ หากกอนแตงงานเหลียวเซิงไดไป 

บำเพ็ญบารมีในสถานธรรม ก็สามารถสลาย 

บาปกรรมของเขาได แตนี้เหลียวเซิงเพิ่งจะเขา 
สถานธรรมหลังจากที่แตงงานแลว  ตอนนี้มีทาง 
เดียวที่จะสลายบาปกรรมของเขาทั้งสอง คือการ 

สวดพระสูตร “อี้หวงผูตูเซิ่งจิง” และ “ไทสาง 

อูจี้หุนหยวนเจินจิง”    อยางละหมื่นเที่ยวบาป 
กรรมชาติกอนของคนทั้งสองก็จะสลายได
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กรรมของแมชีกิเลสหนา

แตกอนที่ตำบลเถาหยวน มีผูหญิงคน 

หนึ่ง แซไล  อายุ 30 ป แลว ยังไมไดแตงงาน เพื่อน 

หญิงของนางไลไดคลอดลูกสาวไมมีพอ คนหนึ่ง 

แลว ไมมีปญญาเลี้ยง จึงขอรองนางไลใหรับไวเปน 

บุตรบุญธรรม เด็กคนนี้หลังจากนางไลรับมาเลี้ยง 

แลวนางรักเสมือนลูก แตเปนเด็กขี้โรคสามวันดีสี่ 

วันไข ตลอดระยะเวลา 8 ป นางไลตองเอาใจใส
ดูแลและสิ้นเปลืองเงินทองไมนอย สุดทายเด็ก 
ก็ตายจากไป ตอมานางไลก็จากโลกนี้ไปอีกคน

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 

เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง

(1) ทำไมนางไลอายุ 30 ป แลวยังไมได 

แตงงาน ? 

ตอบ เพราะชาติกอนนางไลออกบวชเปน 
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แมชี สาเหตุที่ออกบวชเพราะนางผิดหวังในความ

รัก แตยังตัดกิเลสไมขาดยังมีความคิดทางรักทาง 

ใครอยู ดังนั้นเมื่อชาตินี้มาเกิดเปนผูหญิง  จึงทำ 

ใหไมสามารถแตงงาน นี้คือกรรมสนองของการ 

ออกบวชแลวตัดกิเลสไมขาด

(2) นางไลยังไมไดแตงงาน ทำไมจึงยอม 

รับเลี้ยงลูกไมมีพอของเพื่อน ?

ตอบ เพราะชาติกอนนางไลเปนแมชี ไดยัก 
ยอกเงินที่ชาวบาน บริจาคแลวไมคืน ดังนั้นชาตินี้ 

เด็กหญิงจึงมาทวงหนี้   นี้คือกรรมตามสนองที่คน

ออกบวชแลวยักยอกเงินบริจาคของวัด

ขอเตือนชายหญิงทั้งหลาย เมื่อตัดสินใจ 

ออกบวชพึงทราบวา   สรรพสิ่งลวนแตวางเปลา 

อยาไดอาศัยวัดยักยอกเงินที่ชาวบานทำบุญ เพื่อ
ชาติหนาจะไดไมตองถูกกรรมตามสนอง
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กรรมของการบีบคั้นผูอื่น

แตกอนมีชายคนหนึ่งแซเฉิน เปนคนซื่อ 

ตรงมีคุณธรรม ภรรยาชื่อนางหลิน เปนคนดี 

เชนกัน มีบุตรชาย 2 คน หญิง 1 คน เดิมเปน 

ครอบครัวที่มีความสุข แตแลวทุกอยางพลัน 

เปลี่ยนไป บุตรทั้งสามของเขาไดตายดวยอุบัติเหตุ 

ภรรยาของเขาเปลี่ยนไป โดยหอบผาหนีตามชาย 
อื่นไป จนทำใหนายเฉินตรอมใจตาย

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 

เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) ในเมื่อนายเฉินเปนคนดี มีคุณธรรม 

ตลอดชีวิต ไมไดทำชั่วอะไร ทำไมบุตรชายหญิง 

ของเขาจึงไดตายดวยอุบัติเหตุ ? 

ตอบ เพราะบุตรของเขา เปนเทพจาก 

สวรรคมาจุติ ดวยชาติกอนยังไมหมดกรรม ดังนั้น 

จึงอาศัยครรภของมารดามาเกิด เพื่อจะไดสิ้น 
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กรรมและบรรลุมรรคผล

(2) ภรรยาของเขา เดิมเปนคนสุภาพเรียบ 

รอย ทำไมจึงเปลี่ยนไปจากเดิมและประพฤติใน 

สิ่งไมงาม ?

ตอบ เพราะชาติกอนนายเฉินเปนคนชอบ 

บีบคั้นผูอื่นจนหาทางออกไมได ดังนั้นชาตินี้จึง 

ตองรับกรรมเชนนี้

ขอเตือนผูที่เปนพอแมทั้งหลาย พึงทราบ 
วาการที่ลูกตายตั้งแตยังเยาววัย ไมใชเปนเรื่อง 
รายแรงอะไร ควรทราบไววา การที่ไดเปนพอ 

ลูกกัน ยอมมีหนี้เวรและกรรมสัมพันธตอกัน เมื่อ 

หนี้กรรมหมดก็ตองจากกัน ลูกบางคนตายแต 
อายุยังนอย แทจริงเปนการอาศัยกายเนื้อ อัน 
จอมปลอม เพื่อบรรลุมรรคผล ผูเปนพอแมควร 

ที่จะดีใจแทนดวยซ้ำ แลวตั้งหนาบำเพ็ญบุญ 

บารมีตอไป
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หนี้กรรมสามชาติ

แตกอนที่มณฑลเสฉวน นางจาง บุตรี 

ของจางหมิงอิงเปนคน สุภาพเรียบรอยสมเปน 

กุลสตรี     ทั้งยังมีความรูทางดานกวีเปนพิเศษ 

เรียกวาเปนนักกวีผูหนึ่งในยุคนั้น พออายุ 18 ป 

ไดแตงงานกับบุตรชาย คนรองของเศรษฐีวัง แตอยู 

ดวยกันไมถึง 3 ป สามีของนางก็ถึงแกกรรมอยาง 

กะทันหัน ทำใหนางจางตองเปนหมายแตยังสาว

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 

เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) ทำไมนางจางจึงสุภาพเรียบรอย ทั้งยัง 

มีความรูทางดานกวีอีกดวย ? 

ตอบ เพราะชาติกอนนางจางเปนหญิงยาก 

จน แตมีจิตกุศลบูชาพระแมกวนอิม และรัก 
ถนอมหนังสือ (ไมลบหลูเหยียบย่ำหรือทิ้งขวาง 
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กระดาษที่มีตัวหนังสือ) ดังนั้นชาตินี้จึงฉลาดปราด 

เปรื่อง

(2) ทำไมนางจางแตงงานไมถึง 3 ป สามี 

ก็ถึงแกกรรมจนตองเปนหมายแตยังสาว ? 

ตอบ เพราะสามชาติกอนนางจางเปนนัก 

จับงู เคยเขาปาแลวเกิดไปฆาแมงูที่กำลังตั้งทอง

ตัวหนึ่ง ทำใหแมงูเกิดความอาฆาตพยาบาท คิด 
จะแกแคนตลอดเวลา แตเนื่องจากตอนวัยชรา 
นางเกิดสำนึกผิดหัน มาบำเพ็ญภาวนา  ดังนั้น 

ความแคนสามชาติจึงไมอาจแกแคน และในชาติที่ 
2 นางจางไดสรางกุศลไวมาก ก็ยิ่งไมมีโอกาส 
แกแคน จนถึงชาตินี้แมงูจึงมาทวงชีวิตสามีของ 

นาง ทำใหนางตองเปนหมายแตยังสาวเพื่อจะได 

หมดหนี้เวรตอกัน
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กรรมที่ทำใหผัวเมียเขาพรากกัน

แตกอนที่เมืองไทเป มีพอคาแซหลิน 

ซึ่งมีฐานะดี และเปนคนซื่อตรงใจบุญสุนทาน 

แตงงานเมื่ออายุ 30 ป ภรรยาแซเฉิน แตหลัง 

จากใหกำเนิดบุตรชาย นางก็เสียชีวิตนายหลิน 

สูญเสียภรรยายิ่งรัก บุตรชายดังแกวตาดวงใจ 

บุตรชายของเขา ถูกตามใจตั้งแตเด็กจนเคยตัว 

ทุกวันเอาแตเที่ยวเตร ไมยอมทำงานทำการ 
อกตัญูตอบิดายิ่งนัก สุดทายไดถูกพวกอันธพาล 
ใชมีดแทงตาย  นายหลินเสียใจมาก  จึงไดรับเด็ก 
ชายคนหนึ่งเปนบุตรบุญธรรม  เด็กคนนี้เฉลียว 

ฉลาดมาก  ทั้งมีความกตัญู นายหลินมักรำพึง 

รำพันวาลูกบุญธรรมดีกวาลูกของตัวเองเสียอีก

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 

เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง

(1) ทำไมบุตรและภรรยาของนายหลินจึง 
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อายุสั้น ? 

ตอบ เพราะชาติกอนนายหลินไดทำใหผัว 

เมียที่รักใครกันคูหนึ่ง ตองพรากจากกันโดยไม 

เจตนา จนเขาทั้งสองตรอมใจตาย ดังนั้นชาตินี้จึง 

มาเกิดเปนภรรยาของเขาแลวอายุสั้น ทำใหเขา 

ตองไดรับความทุกข จากการขาดคูครองสวนอีก

คนมาเกิดเปนลูกของเขาที่อกตัญูสารพัดเพื่อ 

จะไดหมดหนี้กรรมตอกัน

(2) ทำไมบุตรบุญธรรมของนายหลินถึงได
กตัญู และไดเปนทายาทสืบตระกูล ? 

ตอบ เพราะชาติกอน นายหลินเคยใหความ 

อุปถัมภสามเณรที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่ง จน 

ทำใหสามเณรรูปนั้นบรรลุมรรคผล เดิมทีชาตินี้ 

นายหลินไรบุตรสืบตระกูล  ดวยกุศลผลบุญนี้ 
สามเณรนั้น  จึงมาเกิดเปนบุตรบุญธรรมของเขา 
เพื่อตอบเแทนบุญคุณที่เคยใหความอุปถัมภ
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กรรมของการฆาวัว

แตกอนที่ตำบลจีหลง มีพอคา แซจาง มี 

ฐานะดีคนหนึ่งมีบุตรชายหาคน ซึ่งตางก็มีงานทำ 

ทุกคนเรียกไดวา เปนครอบครัวที่ โชคดี แตในชั่ว 

เวลาหาป บุตรชายทั้งหาของเขาไดตายตอเนื่อง 

กันจนหมด ทำใหนายจางตองอยูตัวคนเดียว ในวัย 

ชรากระทั่งปวยตายเมื่ออายุ 80 ป

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อ ใหชาวโลกไดรูแจง

(1) ทำไมบุตรทั้งหาคนของนายจางจึงตาย
หมดในหาป ?

ตอบ เพราะชาติกอนนายจางมีอาชีพฆาวัว 

ไดฆาวัว ควายมากมาย สงผลใหชาตินี้บุตรของเขา 

ตองพลอยรับกรรมเลยมีอายุสั้น
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(2)ในเมื่อชาติกอนนายจางเปนนักฆาวัว 

ทำไมชาตินี้ จึงมีอายุยืน? 

ตอบ เพราะในวัยชรา นายจางเกิดสำนึก 

บาปหันมาทำความดี สรางบุญไถบาป ดังนั้นชาติ 

นี้จึงมีอายุยืน

ขอเตือนชาวโลก ควรจะเขาใจความเมตตา

การุณยของสวรรค เบื้องบน อยาไดฆาสัตวตัดชีวิต 
อันจะสงผลรายในชาติภพตอไป
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กรรมของหมอทำแทง

นาย ก. เปนผูมีอันจะกิน ภรรยามชื่อ 

นางเฉิน อายุ 40 ป แลว ยังไมมีลูกแมแตคนเดียว  

วันหนึ่ง  นาย ก.  กลับจากทองเที่ยวชนบทที่กลาง 

หลัง ไดขึ้นเม็ดฝเจ็บปวดทรมานมาก และถึงแก 

กรรมในที่สุด

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) ทำไม นาย ก. จึงไรบุตรสืบสกุล ?

ตอบ เพราะชาติกอน นาย ก. เปนหมอที่ไร  
จรรยาแพทยหาผลประโยชนที่ผิดกฏหมาย โดย 
มักจะทำแทงใหผูหญิง ดังนั้นชาตินี้จึงตองไรบุตร 

สืบสกุล
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(2) ทำไม นาย ก. จึงขึ้นฝที่กลางหลังรักษา 

ไมหายจนตาย

ตอบ เพราชาติกอน นาย ก. ไมเพียงเปน 

หมอที่ไรจรรยาแพทยเทานั้น แตยังชอบคิดราย 

ตอผูอื่น ดังนั้นจึงตองรับกรรมสนอง

ขอเตือนชาวโลกผูเปนแพทยควรจะรักษา

จรรยาแพทย อยาไดทำแทงใหแกผูหญิงเพื่อหวัง 
ผลประโยชน      และอยาไดคิดรายตอผูอื่น เพื่อ 
หลีกเลี่ยงผลกรรมที่จะไดรับในชาติภพตอไป
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กรรมของแมสื่อชอบพูดเท็จ

แตกอนที่ตำบลกุยโจว มีผูหญิงคนหนึ่ง 

ชื่อ สีฟง เปนใบพูดไมไดแตกำเนิด เมื่ออายุ 18 ป ได 

แตงงานกับชายตัดฟนที่ซื่อ ๆ คนหนึ่งสามีภรรยา 

รักใครอยูกินกันอยางมีความสุขจนแกเฒา

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) ทำไมนางสีฟงจึงเปนใบแตกำเนิด ? 

ตอบ เพราะชาติกอนนางสีฟงมีอาชีพขาย 
น้ำแข็ง   และเปนแมสื่อดวย  ไมวาดีหรือเลวนาง 

จะหาทางพูดโกหกหลอกลวงทุกวิถีทางจนสำเร็จ 
เพื่อหวังผลตอบแทนจนเปนการสรางบาปกรรม 

ใหญหลวง สงผลใหชาตินี้ตองเปนใบ

(2) ในเมื่อชาติกอนนางสีฟงไดสรางบาป 
กรรม ทำไมชาตินี้จึงไดมีครอบครัวที่มีความสุข ? 
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ตอบ เพราะในวัยชรานางสีฟงรูตัววาได 

สรางบาปกรรมเลยเกิดสำนึกผิด และพยายามทำ 

ความดีสรางกุศลไถบาป ดังนั้นชาตินี้จึงไดรับ 

ความสุขตอบแทน

ขอเตือนชาวโลก เมื่อรูตัววาไดสรางบาป 

กรรม ก็จงกลับตัวใหม โดยการหมั่นบำเพ็ญกุศล 

ไถบาป ก็จักไดรับผลดีตอบแทนดังคำกลาวที่วา 

“รูแกไขในสิ่งผิดคือคนดี” 
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กรรมของการหนีหนี้

นาย ก. อายุ 30 ป ยังไมไดแตงงาน 

เกิดดวงตกประสบเคราะห กรรมตาง ๆ ครั้งเมื่อ 

แตงงานก็ไดภรรยาไมดี หอบเงินหนีตามชายอื่นไป 

ทำใหนาย ก. ตองทุกขใจตลอดชีวิต

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง

(1) ทำไม นาย ก. ตอน อายุ 30 ป จึงดวง 
ตกประสบเคราะหกรรมตาง ๆ ? 

ตอบ เพราะนาย ก. ตอนวัยรุนเคยมีความ 

สัมพันธกับสาวนอยผูหนึ่งแลวทอดทิ้ง จนกอเปน 
บาปกรรม กรรมนี้จึงตามสนอง
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(2) ทำไมภรรยาของนาย ก. จึงหอบเงิน 

หนีตามชายอื่นไป ?

ตอบ เพราะนาย ก. ตอนอายุ 30 ป เคย 

หนีหนี้คนอื่น พอถูกตอวาก็โตเถียงขาง ๆ คู ๆ 

อยางไรเหตุผลจนกอเปนบาปกรรม กรรมนี้จึง 

ตามสนอง
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กรรมของการลักทรัพย

นาย ก. ทำการคาไมเจริญ จิตใจคิดหวัง 

แตรอโชคลาภ กระทั่งชีวิตความเปนอยูยากลำ 

บาก และตนเองก็เจ็บปวยไมมีเงินรักษา จึงตอง 

เอาบุตรสาวอายุ 17 ป  ไปขายแกซองโสเภณีเปน 

เงินสองหมื่นหยวน พอใชเงินกอนนี้หมดก็ตาย

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) เพราะเหตุใด นาย ก. จึงทำการคาไม 
เจริญ ? 

ตอบ เพราะนาย ก. ไมตั้งใจทำการคา 

จริงจัง โดยคิดหวังแตรอคอยโชคลาภ การคาจึง 
ยอมไมเจริญ

(2) เพราะเหตุใด บุตรสาวของนาย ก. จึง 
ตกไปอยูในซองโสเภณี?
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ตอบ เพราะนาย ก. เคยขโมยเงินของผูอื่น 

สองหมื่นหยวน   ดังนั้นจึงตองรับผลแหงกรรมนี้  

โดยตัวเองปวยหนัก ตองเอาลูกสาวไปขายแกซอง 

โสเภณีเปนเงินสองหมื่นหยวน พอเงินนี้ใชหมดก็ 

ตายนี้คือกรรมของการลักทรัพย

ขอเตือนชาวโลก อยาไดละโมบในทรัพย

สินอันไมชอบธรรม หรือขโมยทรัพยสินของผูอื่น 

เพื่อหลีกเลี่ยงกรรมตามสนอง
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กรรมของการเก็บเงินไดแลวไมคืน

แตกอนที่ตำบลกุยโจว นาย ก. ไดใชเคย 

ฮุบเอามรดกของคุณอามาเปนของตน นาย ก. เปน

คนใจบาปหยาบชาไรศีลธรรมเปนที่เกลียดชังของ

ชาวบานทั่วไป กระทั่งอายุ 50 ป ไดปวยดวยโรคจิต 

และตายในที่สุด

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง

(1) ทำไม นาย ก. จึงไดใชแผนฮุบเอามรดก 
ของคุณอา ? 

ตอบ เพราะชาติกอน นาย ก. เปนพอคา 

ไดทำเงินทองหนึ่งหอใหญตกหาย อาของเขา
คือคนที่ชาติกอนเก็บเงินทองหอนั้นได ดังนั้น 

ชาตินี้นาย ก. จึงใชแผนโกงเอาทรัพยสมบัติที่ชาติ 
กอนทำตกหายกลับคืน   นี้คือกรรมของการเก็บ 
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ทรัพยสินของคนอื่นไดแลวไมคืนเจาของ

(2) นาย ก. เปนคนใจบาปหยาบชา ทำไมจึง 

ไดเสวยสุข ?

ตอบ เพราะชาติกอน นาย ก. ไดสรางกุศล 

ผลบุญไวชาตินี้จึงไดเสวยผลบุญนั้น ครั้นเสวยผล

บุญนั้นหมดก็ตองรับกรรมของตน

(3) ทำไมนาย ก. จึงปวยตายดวยโรคจิต ? 

ตอบ เพราะ นาย ก. ใชแผนฮุบเอามรดก 
ของอาเขา แลวไมรูจักบำเพ็ญบุญกุศล เปนคนใจ 

บาปหยาบชา ดังนั้นจึงตองปวยตายดวยโรคจิต 

เปนกรรมสนอง

ขอเตือนชาวโลก เก็บไดทรัพยสินของผูอื่น 

แลวตองคืนเจาของ อยาไดเปนคนโหดราย เพื่อ 

หลีกเลี่ยงกรรมตามสนอง พึงทราบไววาทำกรรม
ใดยอมไดรับผลกรรมนั้นเสมอ
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กรรมของหมอไรจรรยาแพทย

แตกอนที่ตำบลฟงหยวน นาย ก. ไดรับ 

ทรัพยมรดกจากบิดา แตไมไดประกอบสัมมา 

อาชีพ ลุมหลงแตสุรานารี และการพนัน ไมนานนัก 

ก็ถลุงผลาญทรัพยสมบัตินั้นจนหมดไมสามารถ 

ทำมาหากิน ชีวิตตกอยูในความยากลำบาก

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) ทำไม นาย ก. จึงลุมหลงสุรานารี และ 
การพนันไมประกอบสัมมาชีพ ?

ตอบ เพราะบิดาของนาย ก. มีอาชีพเปน 

หมอแตไมรักษาจรรยาแพทย ดังนั้นแมจะมีทรัพย 

มรดกเก็บไวใหลูกหลาน แตก็ไมสามารถรักษา 

ไวได

(2) ทำไม นาย ก. จึงทำมาหากินไมได ?
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ตอบ เพราะนาย ก. เกิดในครอบครัวคนรวย 

เคยแตเที่ยวเตร จนเปนนิสัย ไมศึกษาเลาเรียน 

ไมหัดศิลปวิทยา ดังนั้นเมื่อผลาญ ทรัพยสมบัติ 

จนหมด จึงไมสามารถทำมาหากิน มีคำกลาววา 

“สอนศิลปะวิชาหนึ่งแกบุตร ดีกวาใหทองพัน 

ตำลึงแกบุตร” 

ขอเตือนชาวโลก พึงทราบไววาสุภาพชน 

ชอบทรัพยแตตองไดมาอยางชอบธรรม มิเชนนั้น 

ทรัพยที่ไดมาอยางไมชอบธรรม ยากที่จะตกทอด 
ถึงบุตรหลาน
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ทำดีไดดี

นายเฉิน มีอาชีพเปนหมอ กิจการเจริญ 

กาวหนา เปนคนใจดี ชอบทำบุญใหทาน มีภรรยา 

ที่ดีมีบุตรที่กตัญู เปนครอบครัวที่มีความสุข

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 

เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) นายเฉินเปนหมอ ทำไมกิจการจึง 

เจริญกาวหนา ?

ตอบ เพราะบรรพบุรุษของนายเฉินได 
สรางกุศลไวมาก บิดามารดาของเขาตางก็เขา 

สถานธรรมชวยงานสรางบารมี ทั้งนายเฉินเอง 

ก็เปนคนใจดี และรักษาจรรยาแพทย สวรรค 
เบื้องบนยอมไมทอดทิ้งคนดี

(2) ทำไมนายเฉินจึงมีครอบครัวที่ผาสุก 
มีภรรยาที่ดี มีบุตรกตัญู ?
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ตอบ เพราะชาติกอนนายเฉินเปนคนใจ 

บุญสุนทานชอบทำการกุศลตาง ๆ ชาตินี้จึงไดรับ 

ผลดีตอบแทน อีกทั้งนายเฉินสามารถสานตอ 

เจตนารมณของบิดา โดยเขาสถานธรรมชวยงาน 

สรางบารมี ดังนั้นจึงยอมมีความสุขและอายุยืน
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เหตุที่เปนโรคเหน็บชา

แตกอนที่เมืองไทเป นาย ก. ปวยเปนโรค 

เหน็บชาตั้งแตเด็กเดินเหินไมสะดวก โชคดีที่ไดรับ 

มรดกตกทอดจากพอแมเปนโรงงานเหล็ก จึงมี 

ฐานะคอนขางดี

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) ทำไมนาย ก.จึงปวยเปนโรคเหน็บชา ? 

ตอบ เพราะชาติกอน  นาย ก. เปนคนไมเชื่อ 
เรื่องพระเรื่องเจา และขัดขวางคนที่จะสรางวัดวา

อาราม    ดังนั้นชาตินี้จึงปวยเปนโรคนี้ เพื่อลงโทษ 

ในบาปกรรมของเขา
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(2) ในเมื่อนาย ก. ไมไหวพระไหวเจา ทำไม 

ชาตินี้ถึงไดร่ำรวย ?

ตอบ เพราะแมวาชาติกอน นาย ก. 

จะไมเชื่อเรื่องพระเรื่องเจา และขัดขวางคนที่จะ 

สรางวัด แตเขาปรนนิบัติดูแลบิดามารดาดวย 

ความกตัญูอยางยิ่ง ดังนั้นชาตินี้จึงใหเขาไปเกิด 

ในบานคนรวย เพื่อตอบแทนในความกตัญูของ 

เขา และใหเขามีจิตกุศลบริจาคทรัพยสรางวัด 

วาอาราม  เพื่อทำคุณไถบาปในชาติกอนของเขา 
และบำเพ็ญบุญบารมีในชาติภพตอไป     มิเชนนั้น 
ชาติตอไปจะตองไดรับผลกรรมรายแรงยิ่งกวานี้

�������.indd   70�������.indd   70 4/6/2009   3:55:41 PM4/6/2009   3:55:41 PM



71

นิทานกฎแหงกรรม
 โดยเจาหลักเมืองชิว

พิมพหนังสือธรรมเลยรอดตาย

ที่เมืองไถจง นาย ก. ขาพิการตั้งแตเด็ก 

แตขยันขันแข็งในการทำมาหากิน จึงมีฐานะคอน 

ขางดี เมื่อหลายเดือนกอนไดประสบอุบัติเหตุทาง 

รถยนต แตรอดพนความตายมาได

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) ทำไม นาย ก. จึงไดรอดตายจากอุบัติเหต ุ
ทางรถยนต ? 

ตอบ เพราะ นาย ก. ทำกิจการโรงพิมพหา 

ปมานี้ไดรับพิมพหนังสือธรรมะ  อันเปนการสนับ 
สนุนการโปรดสัตวทางออมซึ่งเปนกุศล  ดังนั้นเทพ 

ยดาฟาดินจึงคอยคุมครองจากรายกลายเปนดี

�������.indd   71�������.indd   71 4/6/2009   3:55:41 PM4/6/2009   3:55:41 PM



72

นิทานกฎแหงกรรม
 โดยเจาหลักเมืองชิว

(2) ทำไม นาย ก. จึงขาพิการตั้งแตเด็ก ?

ตอบ เพราะชาติกอน นาย ก. เคยทำลาย 

วัดวาอาราม ดังนั้นชาตินี้จึงตองรับผลกรรมนั้น 

หากนาย ก.  มีจิตกุศลบริจาคทรัพยสรางงวัดวา 

อารามก็สามารถทำคุณไถบาปในชาติกอนได และ 

เปนการบำเพ็ญบุญวาสนาในชาติตอไป ทั้งยังสง 

ผลใหบุตรหลานเจริญรุงเรืองอีกดวย
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กรรมของการหลอกลวงผูหญิง

ที่บารเหลาในเมืองไถจง มีพารทเนอร 

หญิงที่เปนใบคนหนึ่ง เธอเปนคนสวย แมจะเปน 

ใบ แตก็ไดรับความสนใจจากแขกที่มาหาความ 

สำราญ โดยมักจะมีการพาไปคางคืน

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) พารทเนอรหญิงคนนั้นเกิดมาสวย แต 
ทำไมจึงเปนใบ ?

ตอบ เพราะหญิงใบคนนั้น ชาติกอนเปน

บุตรของคนรวยชอบใชคารมหลอกทำลายพรหม
จารียของหญิงสาวแลวทอดทิ้ง  ดังนั้นชาตินี้จึง 
ตองเปนใบอยูในสถานเริงรมย
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(2) ทำไมพารทเนอรใบคนนั้นจึงเปนที่สน 

ใจของแขกที่มาเที่ยว ?

ตอบ เพราะหญิงใบคนนั้น ชาติกอนหลอก 

ทำลายหญิงสาวนี้ เปนการชดใชหนี้เขา แขกที่พา 

ไปคางคืนในชาตินี้ ชาติกอนลวนแตเคยถูกหญิงใบ 

หลอกลวงทั้งสิ้น เรียกวา“ทำกรรมใดตองชดใช

กรรมนั้น”
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ผลของการคบเพื่อนไมเลือก

นาย ก. มีลูกเมียแลว แตไมยอมทำงาน 

ทำการชอบไป มั่วสุมกับเพื่อน เที่ยวอบายมุขตางๆ 

จนติดเปนนิสัย ทุกวันเอาเแต เที่ยวเตรเสเพล 

ภรรยาของเขาคาขายเล็ก ๆ  นอย ๆ  ครอบครัวจึงพอ 

อยูไปได วันหนึ่ง นาย ก. ไดไปวิ่งราวทรัพยสิน 

ของผูอื่น จนถูกตำรวจจับศาลตัดสินจำคุก 12 ป 

ขณะนี้ยังอยูในเรือนจำ

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) ในเมื่อนาย ก. มีภรรยาที่ดี ทำไมจึงไม 
ประกอบสัมมาชีพ ? 

ตอบ เพราะนาย ก. ไมไดรับการศึกษาตั้งแต 

เด็กและคบเพื่อนไมเลือกจนถูกชักนำไปทางชั่ว
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(2) ครอบครัวของ นาย ก. มีฐานะไมเลวนัก 

ทำไมจึงไปชิงทรัพยผูอื่นจนถูกกฏหมายลงโทษ? 

ตอบ เพราะชาติกอน นาย ก.  เคยเห็นพวก 

โจรปลนจี้ชาวบาน แลวมีความคิดเห็นวาเปนอา 

ชีพที่ไมตองลงทุนนาทำ ดวยมีความคิดดังกลาว 

อยู ดังนั้นชาตินี้จึงถูกฤทธิ์สุราทำใหสับสนจนไป 

กระทำผิดกฏหมาย และถูกกฏหมายลงโทษ

ขอเตือนชาวโลก การอบรมบุตรจะตอง 
เขมงวด อยาไดปลอยปละละเลย และการคบเพื่อน 

ก็ตองเลือกจะไดไมถูกชักนำไปทางชั่ว
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กรรมของการยักยอกเงินวัด

นาย ก. มีบุตรชาย 3 คน ซึ่งทุกคนโตแลว 

คาดไมถึงวา 5 ปมานี้ ลูกและเมียตางตายจนหมด 

ทำให นาย ก. ตองยากจน อยูตัวคนเดียวอยางนา 

เวทนา

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง

(1) ทำไม นาย ก. จึงยากจน และลูกเมีย 
ตางตายจนหมด ? 

ตอบเพราะชาติกอน นาย ก. เปนคนดูแลวัด 

ไดยักยอกเงินที่ญาติโยมบริจาคสรางวัด   ดังนั้น 
ชาตินี้จึงตองไดรับผลกรรมเชนนี้
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(2) ในเมื่อ นาย ก. ทั้งยากจน และสูญเสีย 

ลูกเมีย ทำไมยังตองอยูตัวคนเดียว ? 

ตอบ เพราะชาติกอน นาย ก. ไมเพียง 

แตโลภมาก ยังชอบปนน้ำเปนตัว กอเรื่องกอราว 

จนทำใหคนอื่นเดือดรอน ดังนั้นชาตินี้จึงตองอยู 

ตัวคนเดียว อันเปนกรรมสนอง
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กรรมของการเนรคุณพี่ชาย

ที่เมืองไทจง นาย ก. ไดเขาไปอยูในเมือง 

ตอสูชีวิตตั้งแตเด็ก หลังจากไตหวันไดรับอิสรภาพ 

แลว นาย ก. ไดเปดรานขายอุปกรณเครื่องเขียน 

ประสบความสำเร็จจนร่ำรวยแตอายุ 50 กวาป 

แลวยังไมมีบุตรเลย

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) ทำไม นาย ก. จึงไดประสบความสำเร็จใน 
กิจการงาน ? 

ตอบ เพราะบรรพบุรุษของ นาย ก. ได 

สรางกุศลไวมาก ทั้งไดรับความชวยเหลือสนับ 

สนุนจากพี่ชายของเขา บวกกับความขยันขันแข็ง 

ของตนเอง จึงไดประสบความสำเร็จในการคา
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(2) นาย ก. อายุ 50 กวาปแลว ทำไมจึง 

ไมมีบุตรเลย ? 

ตอบ เพราะหลังจากที่ นาย ก. สรางฐานะ 

ไดแลว ก็เมินชาเนรคุณพี่ชายของเขา ดังนั้นจึงยอม 

ไรบุตรสืบสกุลเปนกรรมสนอง

(3) ตอนนี้ นาย ก. ร่ำรวยแลว สามารถที่ 

จะสรางกุศลเพื่อใหมีบุตรไดหรือไม ?

ตอบ ดวย นาย ก. ไรจิตกุศล ทั้งภรรยา 

ของเขาก็เปนหญิงบริการมากอน ซึ่งตางก็ไรบุญ 
วาสนา คงยากที่จะแกไขเขาควรใชเวลาที่เหลือ 
อยู ตั้งหนาตั้งตาสรางสมกุศลผลบุญ เพื่อความ 

มีอายุยืน และเปนการสรางบุญวาสนาในชาติภพ 

ตอไป
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เหตุที่รางกายพิการ

ที่ตำบลเจียอี้ นาย ก. เกิดมารางกาย 

พิการ 5 อยาง ครอบครัวยากจน ตั้งแตเด็กบิดา 

มารดาสียชีวิตหมดแลว ตองอยูตัวคนเดียว แมจะ 

มีคุณลุงคุณอา แตทุกคนลวนแตทำงานเปน 

กรรมกร ไมสามารถใหความอุปการะเลี้ยงดู จึงจำ 

เปนตองยังชีพดวยการขอทาน ครั้นโตขึ้น โชคที่มี 

คนใจบุญใหเงิน 500 เหรียญ เปนทุนไปขายลอต 
เตอรี่เลี้ยงชีพ

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 

เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) ทำไม นาย ก. จึงเกิดมารางกายพิการ 

5  อยาง ? 

ตอบ เพราะชาติกอน นาย ก. มีฐานะคอน 
ขางดี แตเปนคนเจาชู  ไมรูจักสรางกุศลขัดเกลาตน 
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ทุกครั้งที่พบหญิงหนาตาดี ก็มักจะใชวิธีการตางๆ 

เพื่อใหตนสมอยากในความใคร  และชอบหวาน 

เงิน ใชใหผูหญิงเปลื้องผาใหตนชม แลวยังนำไป 

บอกเลาแกผูอื่น ดังนั้นชาตินี้จึงตองไดรับกรรม 

สนองเชนนี้

(2) นาย ก.รางกายพิการ 5 อยาง มีอะไร 

บาง? และจากรรมใด? 

ตอบ 

1. ตาพิการ เพราะชาติกอนชอบชมผูหญิง 

เปลื้องผา

2. ปากพิการ เพราะชาติกอนชอบพูดจา 
ลามก

3. จมูกพิการ  เพราะชาติกอนชอบดมกลิ่น 
รางกายผูหญิง

4. มือพิการ  เพราะชาติกอนชอบจับเนื้อ

ตองตัวผูหญิง
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5. ขาพิการ  เพราะชาติกอนชอบไปใน 

สถานที่อบายมุข

การประพฤติผิดในกามเปนยอดแหงความ

ชั่วทั้งหลาย ขอใหชาวโลกพึงละเวนอยาประมาท 

จะไดไมถูกกรรมสนอง
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ผัวแกเมียสาว

ที่เมืองเกาสง นาย ก. อายุ 70 ปแลว ได 

แตงงานกับหญิงสาวอายุ 24 ป ในปตอมาไดใหกำ 

เนิดบุตรชายหนึ่งคน แมสามีจะแกภรรยายังสาว 

แตทั้งคูรักใครกันมาก ไดอยูกันอยางผาสุก

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) หญิงสาวอายุนอย ทำไมจึงยอมแตงงาน 
กับชายวัย 70 ป  ? 

ตอบ เพราะชาติกอนหญิงสาวเคยไดรับ 

บุญคุณจาก นาย ก. และตั้งใจจะอยูดวยกันตลอด 

ชีวิต แตความรักมีอุปสรรค ไมอาจสมหวัง ดังนั้น

ชาตินี้จึงมาชดเชยใหสมหวัง
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(2) สามีแกภรรยาสาว ทำไมจึงรักกันได ? 

ตอบ เพราะชาติกอนหญิงสาวเคยไดรับ 

บุญคุณจากนาย ก. ชาติ นี้จึงตั้งใจจะมาตอบแทน 

บุญคุณ แมอายุจะแตกตางกันมาก แตความตั้งใจ 

ที่จะทดแทนบุญคุณยังมีอยูดังนั้นจึงรักกันได
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กรรมของคนใจบาป

ที่เมืองไถหนาน นาย ก. แตงงานกับนาง 

เฉินมา 20 ป มีบุตรชาย หญิงดวยกันสามีภรรยา

มักจะทะเลาะตบตีกันบอย ๆ  จนนางเฉินไดรับบาด 

เจ็บตามรางกาย

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) ทำไม นาย ก. และภรรยาจึงชอบ 
ทะเลาะกัน ?

ตอบ เพราะชาติกอนนางเฉินเปนคนใจ 

บาปหยาบชา ดังนั้นชาตินี้จึงตองเกิดเปนผูหญิง 
แลวแตงกับ นาย ก. คอยรับใชและทนรับการตบตี 
อันเปนการชดใชหนี้กรรม
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(2) ในเมื่อ นาย ก. และภรรยาทะเลาะกัน 

บอย ๆ ทำไมจึงมีบุตรดวยกันได ? 

ตอบ เพราะชาติกอนแมนางเฉินจะเปน 

คนใจบาปหยาบชา แตเคยไดรับบุญคุณจาก นาย 

ก. ที่ใหความชวยเหลือการเงินแกนาง และมักจะ 

เตือนใหนางกลับตัวอยูเสมอ แตนางเฉินไมยอม 

ฟง ดังนั้นชาตินี้จึงตองเกิดเปนผูหญิง แตงกับ 

นาย ก. และใหกำเนิดบุตรชายหญิง เพื่อตอบ 

แทนบุญคุณในชาติกอนของเขา

ขอเตือนชาวโลก พึงทราบไววากฏแหง 

กรรมไมมีผิดพลาดแมแตนอย ควรหมั่นสราง 
บุญกุศลใหมาก เพื่อหวังผลดีตอบ หากทำความ 

ชั่วไมเพียงแตจะถูกกรรมชั่วตามสนอง ยังตองถูก 

ลงโทษจากกฏนรกอีกดวย
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เหตุที่ตาบอด

ที่ตำบลหนานโถว นาง ก. ตาบอดทั้งสอง 

ขางตั้งแตเด็กพอโตขึ้น ไดหัดเปน “หมอนวด” 

แมนาง ก. จะตาบอดแตยังสาวและหนาตาดี 

ดังนั้น จึงมีแขกมาอุดหนุนไมขาด จนสะสมเงินได 

ไมนอย

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง

(1) ทำไม นาง ก. จึงตาบอดตั้งแตเด็ก ? 

ตอบ เพราะชาติกอน นาง ก. ไมรักถนอม 
กระดาษหนังสือ โดยมักใชหนังสือพิมพแทนกระ 

ดาษชำระ (เช็ดกน) อันเปนการลบหลูตัวอักษรที่ 

นักปราชญอริยเจาในอดีตอุตสาหคิดคนประดิษฐ

ขึ้นมา   ดังนั้นชาตินี้จึงตองตาบอดอันเปนกรรม 
สนอง
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(2) นาง ก. ตาบอด ทำไมจึงมีแขกอุดหนุน 

ไมขาด ?

ตอบ เพราะชาติกอน   นาง ก.  เปนผูชาย 

ชอบทำลายผูหญิง ดังนั้นชาตินี้แมจะเกิดเปน 

ผูหญิง แตยังตองชดใชหนี้กรรมคนอื่น นางมีเงิน 

สะสม หากมีจิตกุศลควรหมั่นทำความดีสรางกุศล 

เพื่อทำคุณ ไถบาปของชาติกอน และเปนการสราง 

บุญวาสนาในชาติภพตอไป จะไดไมตองเสวยทุกข 

อีก
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เหตุที่ดอกฟารักยาจก

ที่เมืองไทเป นาง ก. เปนบุตรีสาวของ 

เศรษฐี เรียนจบมหาวิทยาลัยแลวบิดามารดา 

รักนางเสมือนดวงใจ แมจะมีชายหนุมที่เรียนจบ 

มหาวิทยาลัยมาสูขอ แตนางไมสนใจนางรักแต 

นายจางชายยากจนที่อยูขางบาน แมนายจาง 

จะเรียนจบแคชั้นมัธยม แตเปนคนซื่อตรงขยัน 

ขันแข็ง และกตัญูตอพอแมยิ่ง เศรษฐีผูบิดา 
พยายามคัดคาน แตนาง ก. ตั้งใจแนวแนไมยอม 
แตงกับคนอื่น นอกจากนายจางเทานั้น ผลสุดทาย 
ความรักของคนทั้งสองก็สมหวัง

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง
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(1) นาง ก. เปนลูกเศรษฐี ทั้งเรียนจบ 

มหาวิทยาลัย   ทำไมจึงยืนกรานที่จะแตงงานกับ 

นายจางที่ยากจนและมีความรูดอยกวา

ตอบ เพราะชาติกอน นาง ก. เปนผูชายที่ 

ยากจนแตเปนคนดี ตั้งใจศึกษาเลาเรียนแตไมมี 

เงิน ทุกอยางไดรับการชวยเหลือทางการเงินจาก 

นายจางจึงไดเรียนจบ ดังนั้นเมื่อชาตินี้มาเกิดเปน 

ลูกเศรษฐี จึงตั้งใจแนวแนที่จะแตงงานกับนาย 

จางเพื่อตอบแทนบุญคุณของเขา

(2) ในเมื่อชาติกอนนายจางมีความดีในการ 

ชวยเหลือคน  ทำไมชาตินี้จึงเกิดเปนลูกคนจน ? 

ตอบ เพราะชาติกอนแมนายจาง จะมี 

ความดีในการชวยเหลือคน แตเปนคนไมรัก 
ถนอมทรัพยสิ่งของ ดังนั้นชาตินี้จึงตองเกิดเปน
ลูกคนจนยังดีที่มีมูลรากกุศล จึงไดรูจักกตัญู 

ตอพอแม ดวยความดีอันนี้ชีวิตจึงประสบความ 

ผาสุกในบั้นปลาย
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จากเศรษฐีกลายเปนยาจก

ที่เมืองไถหนาน นาย ก. สืบทอดกิจการ 

โรงงานเครื่องเหล็กจากบิดา ชั่วเวลาไมถึง 8 ป 

กิจการประสบขาดทุน จนตองปดโรงงาน และขาย 

โรงงานไปใชหนี้จนสิ้นเนื้อประดาตัว จากอาเสี่ย 

ตองกลายเปนคนยากจน

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง

(1) ทำไมนาย ก.จึงไดเกิดเปนลูกคนรวย ?

ตอบ เพราะชาติกอน นาย ก. ไดสรางสม 
กุศลไว ดังนั้นชาตินี้จึงไดเกิดเปนลูกคนรวยเสพสุข

(2) ในเมื่อชาติกอนนาย ก. มีกุศลผลบุญ 
ทำไมจึงไมสามารถสืบทอดกิจการของบิดา ?

ตอบ เพราะตั้งแต นาย ก. ไดรับกิจการ 

จากบิดาก็เยอหยิ่งลำพอง ไมตั้งใจบริหารงาน 

�������.indd   92�������.indd   92 4/6/2009   3:55:46 PM4/6/2009   3:55:46 PM



93

นิทานกฎแหงกรรม
 โดยเจาหลักเมืองชิว

เอาแตลุมหลงสุรานารี และการพนัน สวนเรื่อง 

การกุศลตระหนี่ถี่เหนียว เมื่อกุศลผลบุญที่ชาติ 

กอนสรางสมไวเสพหมด จึงไมสามารถเสพสุข 

อีกมีคำกลาววา “อยากทราบกรรมในชาติ 

กอน ใหดูชีวิตในชาตินี้ อยากทราบผลกรรม 

ในชาติหนา ใหดูการกระทำในชาติปจจุบัน” 

ขอใหชาวโลก พึงรูแจงวนเวียนกฏแหง 

กรรม หมั่นสรางบุญสรางกุศล เพื่อจะไดเสวยสุข 

ในชาติภพตอไป
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กรรมของการกินเนื้อหมา

แตกอนมี นาย ก. ไดเลี้ยงสุนัขตัวหนึ่ง 

ซึ่งรักมันมาก สุนัขนั้นก็รูใจนายไมยอมหางคาด 

ไมถึงวาอีก 2 ปตอมา นาย ก. ไดถูกสุนัขของเขา 

กัดตาย

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) ทำไมนาย ก. จึงถูกสุนัขของเขากัดตาย? 

ตอบ เพราะชาติกอน นาย ก. ชอบกินเนื้อ 
สุนัข ไดฆาสุนัขมากมาย ดังนั้นชาตินี้จึงไดรับกรรม 
สนองดวยการถูกสุนัขกัดตาย เพื่อจะไดหมดกรรม 
แหงการกินเนื้อสุนัข

(2) นาย ก. ไดเลี้ยงสุนัขของเขามา 2 

ปกวา ทำไมสุนัขตัวนั้น จึงตองรอถึง 2 ป กวาจึง 
กัดเจาของตาย ? 
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ตอบ เพราะสุนัขตัวนี้มาเพื่อแกแคน แม 

นาย ก. จะมีบาปในการกินเนื้อสุนัข แตชาติกอน 

เขาก็มีกุศลอยูบาง ดังนั้นเมื่อเขายังไมหมดอายุขัย 

จึงไมอาจแกแคน ตองรอจนถึงวันที่เขาหมดอายุ 

ขัยกอนจึงจะแกแคนได

ขอเตือนชาวโลก อยาไดกินเนื้อสุนัขเปน 

อันขาด สุนัขเฝาบานใหคนมันก็มีความดีความ 

ชอบไปกินเนื้อของมันไดอยางไร
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สรางกุศลสงผลถึงลูกหลาน

ที่ตำบลจีหลง นายหง กตัญูตอพอแม 

ยิ่ง เขาเปนคนขยันขันแข็ง จึงสามารถสรางฐานะได 

จากไมมีอะไรเลย กับพี่นองก็จะชวยเหลือเกื้อกูล

กันมีภรรยาที่ดีครอบครัวสมบูรณพูนสุข

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1)ทำไมนายหงจึงสามารถสรางฐานะได ?

ตอบ เพราะชาติกอนนายหง ชอบสราง 
บุญกุศล อันเปนการสรางบุญวาสนาในชาตินี้ 

ดังนั้นจึงสามารถสรางฐานะได

(2) ทำไมนายหงจึงรูกตัญูตอพอแม ?

ตอบ เพราะชาติกอนนายหงมีมูลรากแหง

กุศล และชาตินี้ก็มีจิตกุศล ดังนั้นจึงไดรูแจงเรื่อง
กตัญูกตเวที ทำดีไดดี เพราะฉะนั้นจึงมีภรรยาที่
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ดีและครอบครัวผาสุก

(3) เรียกไดวานายหง ไดเสวยสุขในโลก 

มนุษย ไมทราบวาชาติตอไปเขาจะเปนอยางไร ? 

ตอบ นายหงกตัญูตอบิดามารดา ชวย 

เหลือเกื้อกูลพี่นอง สรางบุญกุศลอยูเสมอ หาก 

ไดประพฤติปฏิบัติเชนนี้ตอไป ก็จะเปนนักบุญแหง 

ยุค กุศลผลบุญของเขาจักสงผลถึงบรรพบุรุษและ
บุตรหลานได
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สรางสมกุศลยอมเจริญ

ที่เมืองไทจง มีสามีภรรยาคูหนึ่งเปนคนดี 
มีเมตตาขยันขันแข็งมาตลอดชีวิต มีบุตรชายเพียง 

คนเดียว บุตรชายของเขาขยันทำงานจนสราง 

ฐานะได   เมื่อไมนานมานี้ไดรับการคัดเลือกเปน 

หนึ่งในสิบนักอุตสาหกรรมใหญของประเทศ

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) สามีภรรยาคูนั้นมีบุตรชายเพียงคน 
เดียว ทำไมจึงโดดเดนเปนเอกได ?

ตอบ เพราะชาติกอนสามีภรรยคูนั้นตาง

ไดสรางกุศลไวมาก ทั้งชาตินี้ตางก็มุงทำความดี 
ดังนั้นจึงสงผลถึงบุตรชายใหสรางฐานะได ดังคำ 

กลาวที่วา “บานที่สรางสมกุศลยอมรุงเรือง”

�������.indd   98�������.indd   98 4/6/2009   3:55:47 PM4/6/2009   3:55:47 PM



99

นิทานกฎแหงกรรม
 โดยเจาหลักเมืองชิว

(2) บุตรชายของสามีภรรยคูนั้น  ทำไมจึง 

ไดรับการคัดเลือกเปนหนึ่งในสิบนักอุตสาหกรรม

ยักษใหญ ?

ตอบ เพราะบุตรชายของเขาติดบุญวาสนา 

จากชาติกอนมาดวย อีกทั้งชาตินี้ก็ขยันทำงาน  

มีความอุตสาหะอดทน ทำคุณประโยชนแก 

สาธารณชน ดังนั้นจึงไดรับการคัดเลือกเปนหนึ่ง 

ในสิบนักอุตสาหกรรมใหญของประเทศ
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กรรมของการขูดรีดดอกเบี้ย

สามีภรรยาคูหนึ่งมีกิจการใหญโต มีบุตร 

ชาย 2 คน คนโตเปนใบแตกำเนิด คนรองไมยอม 

ทำงานทำการ เอาแตเที่ยวเตร ใชเงินเปนเบี้ย 

สามีภรรยาคูนั้นตางมีอายุ 50 กวาแลว มักจะรำพึง 

รำพันกับตัวเองวา ชั่วชีวิตไมไดทำบาป แตทำไม 

จึงมีบุตรเชนนี้

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง

(1) ทำไมบุตรชายคนโตของเขาจึงเปนใบ 
แตกำเนิด ? 

ตอบ เพราะชาติกอนเขาชอบใชคำพูด 

หลอกตมเงินทองผูอื่น ดังนั้นชาตินี้จึงสงผลถึง 

บุตรชายคนโตทำใหเปนใบ
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(2) ทำไมบุตรชายคนรองของเขาไมยอม 

ทำงานทำการเอาแตเที่ยวเตร ?

ตอบ เพราะชาติกอนเขามีอาชีพออกเงิน 

ใหกู แลวคิดดอกแพง ดังนั้นชาตินี้แมจะมีกิจการ 

ใหญโต ยอมมีบุตรอกตัญูมาถลุงผลาญทรัพย 

สมบัติของเขา  อันเปนกรรมสนองของการออก 

เงินใหกูแลวคิดดอกแพง
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กรรมของการประพฤติผิดในกาม

ที่ตำบลเหาลี นาย ก. มีฐานะปานกลาง 

ทวาบุตรสาวคนรองของเขาตั้งแตอายุ 16 ป 

ก็เริ่มเที่ยวเตรเสเพล มีความสัมพันธกับผูชายไม 

เลือกหนา แมวา นาย ก. จะควบคุมอยางเขมงวด 

แตบุตรสาวของเขา เปนคนไฟแรงสูงอยูไมติดบาน 

จะวากลาวอยางไรก็ไรผล

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกไดรูแจง

(1) นาย ก.  มีฐานะปานกลาง  ทำไมบุตร 
สาวของเขาจึงพลีกายใหกับผูชายไมเลือกหนา ?

ตอบ เพราะชาติกอน นาย ก. เปนคนเจาชู 

เที่ยวเสพสุขกับผูหญิงนับจำนวนไมถวน ดังนั้น 

ชาตินี้บุตรสาวของเขา จึงพลีกายให กับผูชายไปทั่ว 
อันเปนการชดใชหนี้กรรมแทนบิดา
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(2) ในเมื่อชาติกอน  นาย ก. เปนคนเจาชู 

ทำไมชาตินี้จึงไมตอบสนองที่ตัวเขาเอง แตกลับไป

ตอบสนองที่บุตรสาวของเขา ? 

ตอบ เพราะชาติกอนแมวา นาย ก. จะเปน 

คนเจาชูทำลายผูหญิงจำนวนมาก แตตอนวัยชรา 

ไดสำนึกผิดกลับตัวใหม  ทำบุญไถบาปอยูเสมอ 

แตการประพฤติผิดในกามเปนยอดแหงความชั่ว 

ทั้งหลาย แมไมไดตอบสนองที่ตัวเขาเอง   ก็ยอม 

ตองตอบสนองที่บุตรสาวของเขา อันเปนการ 
ชดใชหนี้กรรมในชาติกอน ดังนั้นบุตรสาวของเขา 
จึงตองชดใชหนี้กรรมแทนบิดา โดยการพลีกาย 
ใหผูชายเชยชม ดังคำกลาวที่วา “ตนผิดลูกเมีย 

เขา เขาก็ผิดลูกเมียตน” นี้คือวนเวียนกฏแหง 

กรรม ไมมีผิดเพี้ยนแมแตนอยขอใหพึงสังวร
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เหตุที่มีสามีคนเดียวกัน

สมัยมีชีวิตอยู ขาพเจาเคยไกลเกลี่ยใหแ

กสามีภรรยาคูหนึ่ง เรื่องเปนดังนี้

นาย ก. มีภรรยาชื่อนางเฉิน  มีบุตรชาย 

หญิงสองคน  นาย ก. เปนคนเจาชูไดไปติดพันหญิง 

สาวในหมูบานใกลเคียง     มีบุตรดวยกันคนหนึ่ง 
ครั้นนางเฉินทราบวาสามีไปมีเมียนอยก็เกิดทะ 
เลาะกันใหญ ขาพเจาไดไปไกลเกลี่ยให นาย ก. 

รับ ผูหญิงคนนั้นเปนภรรยานอย และมอบเงินกอน 
หนึ่งใหแกภรรยาของเขา ซึ่งทั้งสามฝายตางก็พอ 
ใจ  ชายหนึ่งหญิงสองจึงอยูรวมชายคาเดียวกัน 

ดวยความสงบสุข

ขาพเจานำเรื่องราวกฏแหงกรรมนี้ มาบอก 
เลาเพื่อใหชาวโลกได รูแจง
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(1) ในเมื่อนาย ก. มีภรรยาอยูแลว ทำไมจึง 

ไปมีภรรยานอย ? 

ตอบ เพราะชาติกอนนางเฉินและผูหญิง 

คนนั้น เปนพี่นองกันครอบครัวยากจนมาก ซึ่งตาง 

ก็ไดรับความชวยเหลือจาก นาย ก.  จนเติบใหญ 

ดังนั้นชาตินี้จึงมาเกิดปนผูหญิงอยูรวมครอบครัว

กับ นาย ก. เพื่อตอบแทนบุญคุณในชาติกอนของ

เขา

(2) ทำไมนางเฉินจึงยอมใหสามีมีภรรยา 
นอย ?

ตอบ เพราะเมื่อชาติกอนนางเฉินและ 
ผูหญิงคนนั้นเปนพี่นองกัน และตางก็ไดรับความ 

ชวยเหลือจาก นาย ก.จึงยอมมีความ รักผูกพันหลง 

เหลืออยู ดังนั้นจึงไดยอมผอนปรนแกกัน
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไขปญหาธรรม
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไขปญหาธรรม

ถาม การบำเพ็ญธรรมสามารถสลายบาป

กรรมไดหรือเปลา ? 

ตี่จั่งอวงตอบ หากบำเพ็ญธรรมจริงยอม 

สลายกรรมไดแนนอน คัมภีรกลาววา  สวด  

“อามีทอฝอ” หนึ่งคำสามารถสลายแปดหมื่น 
มหาภัย

ถาม คนที่ตระหนี่ถี่เหนียวไมยอมทำบุญ 

ใหทานชาติหนาจะเปนอยางไร ? 

ตี่จั่งอวงตอบ ตามกฏระบุวา ชาติหนา 

ตองตกไปเปนคนยากจนที่สุด ตองอด ๆ อยาก ๆ 

ไมมีเสื้อผาใส เพื่อเปนการใชกรรมที่ชาติกอนตระ
หนี่ถี่เหนียว
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ถาม กรุณาบอกขอปฏิบัติที่สามารถหลีก 

เลี่ยงนรก

ตี่จั่งอวงตอบ

1. ไมละโมบโลภมาก 2. ไมเที่ยวโสเภณี

3. ไมดื่มสุรา 4. ไมโมโห

5. ไมฆาสัตว 6. ไมลักขโมย

7. ไมเลนการพนัน 8. ไมหลอกลวง

9. ไมรองรำทำเพลง 10. ไมสรางวจีกรรม

ดังกลาวขางตนคือขอปฏิบัติเพื่อหนีนรก 
ขอใหสาธุชนพึงสังวร

ถาม คนหลังจากตายวิญญาณไปไหน ?

ตี่จั่งอวงตอบ คนหลังจากตาย ผูที่ได 
ขัดเกลาตนสรางสมบุญกุศล จิตวิญญาณใสสวาง 

ไมตกนรก โดยจะมีเทพเทวดามารับขึ้นสวรรค 
สวนผูที่ทำชั่วกอนจะตาย จิตวิญญาณมืดมนจะมี 

ยมทูตมาจับไปนรก
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ถาม คนหลังจากตาย วิญญาณของเขา 

สะลึมสะลือหรือวาเปนปกติ ? 

ตี่จั่งอวงตอบ คนหลังจากตาย วิญญาณ 

มีความรูสึกปกติ เหมือนขณะมีชีวิตอยู

ถาม บรรพบุรุษเสียชีวิต ลูกหลานใช 

กระดาษทำเปนรถยนต บังกะโล เปนตน ในเมือง 

นรกใชไดหรือเปลา ?

ตี่จั่งอวงตอบ เมืองนรกมีกฏนรก คนทำ 

บาปตกนรกทางนรก ไดเตรียมเครื่องลงทัณฑไว 
รออยูแลว อยาคิดหวังจะไดเสวยสุข ถาขณะมี 
ชีวิตอยูทำความชั่ว ลุมหลงสุรานารี สมบัติ โมหะ 

ไมสารภาพบาปตอหนาพระ พอถึงยมโลกจะถูก 

สงเขาแดนนรกรับโทษ ไหนเลยจะมีรถยนต 
บังกะโล เสวยสุข เพอฝนแท ๆ
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ถาม ปจจุบันศาสนาเตาแพรหลายมาก ผู

ใดเปนศาสดาแรกเริ่มของศาสนาเตา

พระจี้กงตอบ 3 บรรพบุรุษแรกเริ่มของ 

ศาสนาเตามีดังนี้

ผูกำเนิดศาสนาเตาคือ จักรพรรดิอึ่งตี่ 

(หวงตี้) 

ผูเผยแพรศาสนาเตาคือ เลาจื๊อ

ผูตั้งศาสนาเตาคือ จางเทียนซือ

ถาม ชาติกำเนิดของทานเลาจื๊อมีความ 

เปนมาอยางไร ? 

พระจี้กงตอบ ทานเลาจื๊อเกิดในรัชกาล 

อูติงแหงราชวงศชาง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ 

เตาศักราช 3277 มารดาตั้งครรภอยูถึง 81 ป 

ถึง ไดคลอดใตตนหลี่ จึงใชหลี่เปนแซ ชื่อเออ 
ทานเกิดมาผมขาวจึง เรียกวาเลาจื๊อ (แปลวา 
เด็กเฒา) เลาจื๊อเปนคนแควนฉู หมูบานชิเหยิน 
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อำเภอขู

ถาม ชาวโลกเลาขานกันวา แตกอนพระ 

จี้กงกินเนื้อสุนัขและดื่มสุรา เปนความจริงหรือ 

เปลา ? 

พระจี้กงตอบ สมัยที่ปฏิบัติธรรมอยูใน 

โลกมนุษยสังคมวุนวายมาก เพื่อเสียดสีลอเลียน 

นักปฏิบัติที่ไมรักษากฏวินัยในสมัยนั้น จึงทำทา 
ทางวากินเนื้อดื่มสุรา ลองคิดดูก็รูกินเนื้อดื่มสุรา 
จะบรรลุธรรมไดอยางไร คำเลาลือในเมืองมนุษย

ไมเปนความจริง

ถาม คนบำเพ็ญธรรมดื่มสุราไดไหม ?

พระจี้กงตอบ ดื่มสุราไมได เพราะสุราเปน 

หนึ่งในศีลหา

ถาม คนบำเพ็ญธรรมแตงเมียนอยไดไหม? 

พระจี้กงตอบ ไมได เพราะผิดศีลหา
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หาธรรม

ถาม คนที่บำเพ็ญธรรมตองเขาใจอะไร ?

พระจี้กงตอบ คนที่บำเพ็ญธรรมตองเขา

ใจจิตใจของตนเองวา จิตใจของตนเปนจิตใจอะไร 

ตองสำรวจตรวจตราอยูเสมอ หากมีขอบกพรอง 

ตองรีบแกไขทันที ที่ดีก็พยายามตอไป ที่ไมดีก็ละ 

ทิ้งไป นี้เรียกวา ยอนมองสองตน

ถาม ผูบำเพ็ญธรรม ควรจะเลือกอาชีพ 
อะไรดีที่สุด ?

เซียนเตาซือตอบ อาชีพของผูบำเพ็ญ 
ธรรมที่เหมาะสมสุด คือ อาชีพที่ชวยสงเสริม 
มหาธรรม เชน ขายอาหารเจ พิมพหนังสือธรรมะ 

หรือรานขายหนังสือธรรมะ เปนตน

ถาม ผูบำเพ็ญแตกุศลนอกจิต เชน การทำ 
บุญใหทานโดยไมไดนั่งฌานสมาธิ ภายหนาจะมี 

ผลอยางไร ? 

พระเทียนหยานตอบ หวานพืชใดก็ได 
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไขปญ
หาธรรม

ผลนั้น เปนหลักการที่ไมเปลี่ยนแปลง ขึ้นสวรรค 

แลวคอยบำเพ็ญทางจิตตอก็ได  แตบำเพ็ญทาง 

จิตบนสวรรคยากกวาบำเพ็ญในโลกมนุษย ผูไม 

สามาาถบำเพ็ญ ก็จะถูกปรับใหลงมาบำเพ็ญใน 

โลกมนุษยอีกครั้ง

ถาม ผูบำเพ็ญธรรมแตงงานไดไหม ? 

เทพจูเขาตอบ มนุษยแตงงานกันเปนเรื่อง 
ปกติธรรมดา หากมนุษยทุกคนบำเพ็ญธรรมแลว 
ไมแตงงาน 50 ปใหหลัง  มนุษยจะสูญพันธุหมด 
เมื่อโลกมนุษยไมมีคนแลว สวรรคเบื้องบนสราง 
โลกขึ้นมาจะมีความหมายอะไร

ถาม ออกบวชปฏิบัติธรรม ดีกวาครอง 
เรือนปฏิบัติธรรมหรือเปลา ? 

พระจี้กงตอบ ผูที่ออกบวชเพื่อความหลุด 

พนจากเวียนวายตายเกิดของมวลมนุษย หาก

ไมใชอริยเจาก็เปนคนดียอมดีมากแนนอน แต
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไขปญ
หาธรรม

ถาออกบวชเพื่อความสุขสงบของตนเอง แมจะ 

ออกบวชก็ไรประโยชน ลองคิดถึงกฏแหงกรรม 

การกินอาหารของญาติโยม จะใชคืนญาติโยม 

อยางไร ญาติโยมใหอาหารทานกิน เมื่อทาน 

บรรลุธรรมแลว สัตวโลกจะไปที่ไหน แบบนี้ 

ยุติธรรมไหม ? ทุกทานเอาหัวใจที่ยุติธรรมตรอง 

ดูเถิด  หากทำเพื่อความหลุดพนของมวลมนุษย 

ออกบวชหรือครองเรือนก็ดีเทากัน การออกบวช 
ที่เทจริง   คือการบุกเบิกธรรมทำใหสัตวโลกหลุด 
พนจากทะเลทุกขสูฝงนิพพาน     การแกลงออก 

บวช คือ การหาความสุขสบายของตนเอง
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

บาปบุญมากหรือนอยที่ไรผลไมมี

บุญจะมากหรือนอยอยูที่ความบริสุทธิ์ใจ

การตูนเหตุตน-ผลกรรม

การตูน
เหตุตน-ผลกรรม
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

การตูนเหตุตน-ผลกรรม

ครั้งนั้น สงฆสาวกหนึ่งพันสองรอยหาสิบ 

รูปชุมนุมพรอมกัน ณ เขาคิชฌกูฏ พระอานนท 

ไดพนมมือยืนขึ้น เดินทักษิณาเวียนขวาสามรอบ 

แลวทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจาวา

ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ในปจฉิม กาล 
อันใกลนี้ เหตุใดสัตวโลกทั้งหลายจึงมากดวย 
อกุศล ไมเคารพพระรัตนตรัย ไมกตัญูตอพอ 

แม ไมรูหนาที่อันพึงมีตอบุคคลใดๆ วุนวายดวย 
กามตัณหา ชั่วชาสามานย ยากจนขนแคน อินทรีย 
ทั้งหกพิกลพิการ      ชอบฆาสัตวตัดชีวิต ฐานะแตก 

ตางเหลื่อมล้ำที่เปนเชนนี้ จะดวยผลกรรมอันใด 

หรือขอพระองคไดโปรดแสดงธรรม

พระผูมีพระภาค ไดตรัสแกพระอานนท 

และ สาวกทั้งนั้นวา :
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เจิรญพร ขอทานทั้งหลาย จงไดสดับ 

พระธรรมซึ่งตถาคตจะไดแสดงไว ณ บัดนี้

อันหญิงชายทุกเพศวัย ที่เกิดมาทุกขยาก 

ลำบากหรือมั่งมีศรีสุขนั้น ลวนเปนผลกรรมจาก 

ชาติปางกอน เหตุแหงผลบุญนั้นคือกตัญูตอ 

บิดามารดา เคารพพระรัตนตรัยเปนเบื้องตน 

ละเวนจากการฆาสัตว ปลอยชีวิตสัตว บริจาค 

หมั่นเจริญภาวนา สรางกุศลเพื่อเปนเนื้อนาบุญ 

แกตนในชาติตอไป
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

ปุจฉา-วิสัชนาธรรม 

วาดวย เหตุตน-ผลกรรม

สูงศักดิ์ร่ำรวยดวยกำหนด

ซึ่งทั้งหมดตางสรางมาแตหนหลัง

ผูใดรูรักษาไวเปนกำลัง 

จะมั่งคั่งงามวิลาทุกชาติไป

สาธุชนหญิงชายใหฟงวา

คำอรรถาเหตุกรรมสามชาติไว

ชาติอดีตชาติหนานี้ลวนเรื่องใหญ 

อยาไยไพพุทธพจนสัจจธรรม
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน ผลกรรม

เหตุใดชาตินี้มียศฐาฯ

ปดทองพระพุทธาชาติกอนไว 

ชาติกอนสรางสมกุศลได

ทั้งวอนไหวถวายผาครองพระองค

ปดทองพระหรือวาไปปดกายตน

ครองผาบนองคพระ ตนก็ได  

อยาหมายวามียศฐาฯนั้นงายดาย

ไมไดสรางสมไว   ไดมา
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน ผลกรรม

เหตุใด 

ไดขี่มามีพาหนะนั่งคานหาม

ผลจาก

ชาติกอนซอมสรางสะพานทางสัญจร
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน ผลกรรม

เหตุใด 

สวมใสแพรพรรณอันงดงาม

ผลจาก 

ชาติกอนถวายจีวรแดพระสงฆ
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

ผลกรรม

เหตุใด มีเสื้อผาอาหารบริบูรณ

ผลจาก ชาติกอนเกื้อหนุนขาวน้ำแกคนจน

เหตุใด อัตคัตอดอยากยากไร

ผลจาก ชาติกอนเฟองไพไมใหทาน

เหตุตน
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

เหตุใด 

มีบานเรือนใหญโตโอฬาร

ผลจาก 

ถวายขาวสารเขาวัดชาติกอนนั้น

ผลกรรม
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน ผลกรรม

เหตุใด 

บุญวาสนา สักการะบริบูรณ

ผลจาก 

ชาติกอนสรางวัด, ศาลาที่พักรอน
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน ผลกรรม

เหตุใด 

เกิดมางามสงาหนาตาดี

ผลจาก 

ชาติกอนถวายดอกไมสดบูชาพระ
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน ผลกรรม

เหตุใด 

เกิดมาปราดเปรื่องเรืองปญญา

ผลจาก 

ชาติกอนภาวนาหมั่นสวดมนต
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน ผลกรรม

เหตุใด 

สามีภรรยาครองกันอยู

ผลจาก 

ชาติกอนถวายธงคูประดับพระ
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน ผลกรรม

เหตุใด มีพอมีแมอยูพรอมหนา

ผลจาก ชาติกอนไมดูแคลนคนไรญาติ

เหตุใด ขาดพอขาดแมเปนกำพรา

ผลจาก ชาติกอนพรากชีวิต ยิงนกกา
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน ผลกรรม

เหตุใด ลูกหลานมากมายใกลชิด

ผลจาก ชาติกอนชวยชีวิต ปลอยนกกา

เหตุใด ชาตินี้ไมมีลูก

ผลจากชาติกอนผูกใจเกลียดลูกหลานเขา
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน ผลกรรม

เหตุใด ชาตินี้มีอายุยั่งยืนนาน

ผลจาก ชาติกอนทำทานซื้อสัตวปลอย

เหตุใด อายุสั้นในชาตินี้

ผลจาก ชาติกอนคราชีวีเขาทั้งหลาย
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน ผลกรรม

เหตุใด ชาตินี้ขาดสามีตองเปนหมาย

ผลจาก ชาติกอนทำรายเหยียดสามี

เหตุใด ชาตินี้ไมมีเมีย

ผลจากชาติกอนลักลอบลวงเกินลูกเมียเขา
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน ผลกรรม

เหตุใด ชาตินี้ตองต่ำเปนบาวไพร

ผลจาก ชาติกอนเนรคุณไมจริงใจ
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน ผลกรรม

เหตุใด ชาตินี้มีดวงตาสวางใส

ผลจาก ชาติกอนจุดโคมไฟถวายน้ำมัน
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน ผลกรรม

เหตุใด 

ชาตินี้เปนหนวกใบ

ผลจาก 

ชาติกอนดาพอแมพูดหยาบคาย

�������.indd   134�������.indd   134 4/6/2009   3:55:57 PM4/6/2009   3:55:57 PM



135

การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน ผลกรรม

เหตุใด 

ชาตินี้จึงหลังโกงคอมคด

ผลจาก

ชาติกอนยิ้มเยาะนักพรตคนไหวพระ
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน ผลกรรม

เหตุใด เกิดเปนมาวัวควายในชาตินี้

ผลจาก ชาติกอนเปนหนี้ไมจายคืน
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน ผลกรรม

เหตุใด ชาตินี้สุขภาพดีไรโรคภัย

ผลจาก ชาติกอนบริจาคยาชวยคนไข
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน ผลกรรม

เหตุใด ยากจนไรญาติขาดมิตร

ผลจาก ชาติกอนใจรายไมลดลา
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

ผลกรรม

เหตุใด เลี้ยงลูกไมโตซ้ำขี้โรค

ผลจาก 

ชาติกอนจิตพยาบาทคาดแคนใครเขาไว
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

ผลกรรม

เหตุใด นัยนตาบอดมืดมน

ผลจาก 

ชาติกอนจัดพิมพจำหนายหนังสือลามก
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

เหตุใด เกิดชาตินี้ปากแหวงจมูกโหว

ผลจาก ชาติกอนชอบยุแหยใหเขาแตกกัน
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

ผลกรรม

เหตุใด ชาตินี้มืององอยเปลี้ย-เสียแขน

ผลจาก ชาติกอนตีพอตีแมทารุณทาน
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

ผลกรรม

เหตุใด ชาตินี้ขาลีบงอคดโกงพิการ

ผลจาก

ชาติกอนทำลายสะพานทางสัญจร
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

ผลกรรม

เหตุใด ชาตินี้โรคมากลำบากกาย

ผลจาก ชาติกอนเห็นใครวอดวายนึกยินดี
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

ผลกรรม

เหตุใด ชาตินี้เกิดมาเปนหมูหมา

ผลจาก ชาติกอนเจตนาหลอกลวงคน
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

ผลกรรม

เหตุใด ชาตินี้ถูกจองจำ

ผลจาก 

ชาติกอนเห็นใครอันตรายไมคิดชวย
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

ผลกรรม

เหตุใด ชาตินี้นาสงสารตองอดตาย

ผลจาก 

ชาติกอนเยาะหยันดาขอทาน
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

ผลกรรม

เหตุใด ชาตินี้เกิดมารูปชั่ว-ต่ำเตี้ย

ผลจาก ดูถูกคนรับใชเมื่อชาติกอน
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

ผลกรรม

เหตุใด ชาตินี้ตองอาเจียนเปนโลหิต

ผลจาก ชาติกอนใสไคลยุแหยคน
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

ผลกรรม

เหตุใด ชาตินี้หูหนวกไมไดยิน

ผลจาก 

ชาติกอนปดใจไมเชื่อพระธรรมคำสอน
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

ผลกรรม

เหตุใด ชาตินี้เปนโรคเรื้อนแผลเนาเรื้อรัง

ผลจาก 

ชาติกอนทำรายทารุณสัตวไมปราณี
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

ผลกรรม

เหตุใด กลิ่นตัวแรงนารังเกียจ

ผลจาก

ชาติกอนอิจฉาริษยาใครดีเกินหนา
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

ผลกรรม

เหตุใด 

ชาตินี้ตองแขวนคอตายเพื่อใชกรรม

ผลจาก ชาติกอนทำผูอื่นเสียหายตนไดดี
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

ผลกรรม

เหตุใด ชาตินี้จึงอางวางตองเปนหมาย

ผลจาก ชาติกอนใจรายไมรักลูกเมีย
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

ผลกรรม

เหตุใด ตองเจ็บปวดเพราะไฟไหม-ฟาผา

ผลจาก ชาติกอนใสไคลคนบวชเรียน
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

ผลกรรม

เหตุใด ถูกงูขบเสือกัดทำรายเอา

ผลจาก ชาติกอนกอภัยสรางศัตรู
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

ผลกรรม

เหตุใด สรางขาวลือทำลายใครตอใคร

ผลจาก จะตองตายเพราะถูกคนวางยา
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

ผลกรรม

เหตุใด ลวงเกินลูกใครเมียเขา

ผลจาก ตัวเจาขาดคนครองคู
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหตุตน

เหตุใด อนุโมทนาบุญรวมทำบุญทั่วไป

ผลจาก 

จะไดภรรยาสวยสะใภดีเปนศรีศักดิ์
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหต ุ ชอบบอกเลากฎแหงกรรม
ผล บุญกุศลจากธรรมทานมากมาย

เหต ุ ถวายเงินปดทองจำลองพระ

ผล ชาตินี้มียศฐาบรรดาศักดิ์
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหต ุ ถวายดอกไมสดบูชาพระ
ผล เกิดเปนคนสวยสะงดงาม

เหต ุ ถวายผาพระหรือจีวร

ผล ไดแพรพรรณเปนอาภรณประดับกาย
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหต ุ นำขาวสารไปถวายวัด

ผล มีสมบัติพัสถานบานใหญโต

เหต ุ ชวยคนยาก พิการ เด็กกำพรา

ผล มียศฐาศักดิ์ศรีมีตำแหนง

�������.indd   162�������.indd   162 4/6/2009   3:56:08 PM4/6/2009   3:56:08 PM



163

การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหต ุ เวนฆาสัตวปลอยชีวิตใหเปนทาน
ผล มีลูกหลานมากมายไดอบอุน

เหต ุ ซอมสรางถนนและสะพาน

ผล มีรถเกงสวยงามใช
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การตูนเหตุตน-ผลกรรม

เหต ุ เคารพปราชญ บัณฑิต คนชรา

ผล มีวาสนา ปญญา อายุยืน

เหต ุ ชวยบอกหนทางใหคนไมรู

ผล จะเปนผูชื่นชอบของทุกคน
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โอวาทตี่จั่งอวง (พ
ระมาลัย)

โอวาทตี่จั่งอวง 
พระกษิติครรภโพธิสัตว (พระมาลัย)
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โอวาทตี่จั่งอวง (พ
ระมาลัย)

โอวาทตี่จั่งอวง 

พระกษิติครรภโพธิสัตว (พระมาลัย)

สวรรคเบื้องบนทรงเมตตา ไดกำหนด 

กฎสวรรคไวดังนี้

1. ผูใดกระทำความดีตลอดชีวิต เมื่อหมด 

อายุขัย จะมีเทพบุตรมารับไปสูเทวภูมิ

2. ผูที่มีบาปบุญก้ำกึ่งกัน เมื่อตายลงไมตอง 
ตกอบายภูมิ (นรกภูมิ เปรตภูมิ เดรัจฉานภูมิ) และ

จะไดเกิดในมนุษยภูมิตามกรรมของตน

3. ผูมีบาปมากกวาบุญ ตองไปรับโทษ 
ทัณฑในนรกขุมตาง ๆ เสร็จแลวใหไปเกิดใน 
มนุษยภูมิ โดยแบงเปนคนจน คนรวย อายุยืน 

อายุสั้น ขี้โรค พิการ ตามกรรมของตน หากไดสราง 
กุศลเพิ่มจะไดเกิดในที่ดีมีสุข

4. ผูมีบาปมาก ตองตกนรกรับโทษทัณฑ 
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โอวาทตี่จั่งอวง (พ
ระมาลัย)

ในนรกขุมตาง ๆ เสร็จแลวใหไปเกิดเปนคนยากจน 

ต่ำตอย ลำบากตรากตรำ ขณะมีชีวิตตองประสบ 

ภัยพิบัติตาง ๆ ตายแลวตกนรกตอไป

5. คนอกตัญู ไมซื่อสัตย ฆาตัวตาย ทำ 

รายหรือฆาคน และสัตวตามใจชอบ ไมเชื่อบาป 

บุญคุณโทษ ลวนตองตกนรก ทนทุกขทรมาน 

ตลอดกาล

นี้คือ กฏสวรรคที่กำหนดใหทางยมโลกจัด 
การกับพวกวิญญาณบาป ขอใหชาวโลกทั้งหลาย 

หมั่นทำความดีละความชั่ว ตายแลวจะไดไมตอง 

ถูกลงโทษ

มนุษยเมื่อเสียชีวิต วิญญาณผูนั้นมีทาง 

ไปเพียง 2 ทางคือ ทางสวรรคและทางนรก ผูที่ 

บำเพ็ญจนบรรลุธรรม จะไดสูทางสวรรค นอกนั้น 
ลวนตองตกนรกทั้งนั้น

ถาม: เรียนถามทานตี่จั่งอวง ทานควบคุม 
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โอวาทตี่จั่งอวง (พ
ระมาลัย)

ดูแลนรกในโลกนี้ทั้งหมดใชหรือเปลาครับ ? 

ตี่จั่งอวง: นรกที่มีอยูทั้งหมด ลวนอยูใน 

ความดูแลของเรา

ถาม: คนที่คาของหนีภาษี (ของเถือน) 

ไมทราบวาจะไดรับผลอยางไร? 

ตี่จั่งอวง: คนที่คาของหนีภาษี และขาราช 

การที่ทุจริต ตายแลวจะถูกตัดสินตกนรก 
“อาจม” 

ถาม: ผูหญิงที่เปนโสเภณี ไมทราบจะมีผล 
อยางไร? 

ตี่จั่งอวง: ผูหญิงที่ยอมตกต่ำ เปนโสเภณี 
ถาไมกลับตัว ชาติตอไปจักเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน 

เปนกรรมสนอง

ถาม: พอเลาแมเลา เจาของซองโสเภณี 
จะถูกกรรมสนองอยางไร ? 
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โอวาทตี่จั่งอวง (พ
ระมาลัย)

ตี่จั่งอวง: คนประเภทนี้ตายแลวจะตกนรก 

ขุมอเวจี ไมไดผุดเกิดตลอดกาล

ถาม: เคยไดฟงวา คนกลัวที่สุด คือ ตาย 

แลวตกนรก “ชั้นอเวจี” เปนเพราะเหตุใด? 

ตี่จั่งอวง: คนที่ตกนรกชั้นอเวจีสวนใหญ 

ไมไดผุดเกิดอีก ก็เหมือนกับเมืองมนุษยที่ถูกศาล

ตัด สินลงโทษไมมีกำหนด (ตลอดชีวิต) 

ถาม: คนที่เสพยาเสพติด และคายาเสพติด 

จะมีผลอยางไร ? 

ตี่จั่งอวง: คนที่หากินอยางไรคุณธรรม 
เชน คายาเสพติดอันเปนโทษตอรางกายคน เปน 

บาปมหันต ในที่สุดจะตองถูกตัดสินตกนรกชั้น 

อเวจี ไมไดผุดเกิดอีกตลอดกาล

ถาม: ขาราชการที่ใชอำนาจหนาที่ทุจริต 

หรือกินสินบน ตายแลวจะถูกลงโทษอยางไร? 

ตี่จั่งอวง: ตายแลวจะตองตกนรก 
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โอวาทตี่จั่งอวง (พ
ระมาลัย)

“ดึงไส” สภาพตอนถูกลงโทษ วิญญาณบาป 

รางกายเปลือยเปลา  ถูกมัดอยูกับเสานิรยบาล 

จะใชมีดกรีด ลงไปที่ทองจน ลำไสัไหลทะลักออก 

มาเจ็บปวดทรมานมาก คนที่รับราชการอยาได 

ประมาท

ถาม: การบำเพ็ญธรรม สามารถสลาย 

กรรมเกาไดหรือไม? 

ตี่จั่งอวง: ผูบำเพ็ญธรรม    ถาบำเพ็ญจริง 
ยอมสามารถสลายกรรมเกาไดแนนอน ในพระ 

สูตรวาสวด “อามีทอฝอ” (ออนี้ถอฮุก) 1 คำ 

สามารถสลายแปดหมื่นกรรม

ถาม: หลังจากพอแมเสียชีวิต ลูกหลาน 

กตัญูอุทิศกุศลอะไรดีที่สุด? 

ตี่จั่งอวง: เพื่อกตัญูตอบรรพบุรุษ ผูเปน 

บุตรหลานสามารถรวมงานเทียวโตว (ฉุดชวย) ที่ 
ทางศาลเจาจัดขึ้น เพื่อใหบรรพบุรุษหลุดพนจาก 
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โอวาทตี่จั่งอวง (พ
ระมาลัย)

ทะเลทุกข ไมตองเสวยทุกขทรมาน หรือรวมพิมพ 

หนังสือธรรมะ หนังสือสวดมนต แลวอุทิศแกบรรพ 

บุรุษ เพื่อใหเขาสูแดนสวรรคโดยเร็ววัน

ถาม: คนที่ไมไดรับธรรมะ (ฉิวเตา) ตาย 

แลวจะเปนอยางไร ? 

ตี่จั่งอวง: คนที่ซื่อสัตยกตัญู หมั่นสราง 

บุญกุศลอยูเสมอ แมจะไมไดรับธรรมะ เมื่อวิญ 
ญาณออกจากรางจะไปที่กองบำเหน็จ โดยเอา 

บาปบุญมาบวกลบกัน ถาบุญมากกวาบาปจะได 
ไปอยูอยางสงบที่ “ศูนยรวมกรรม” หรือไปอยูที่ 
“ศูนยบำเพ็ญธรรม” สวนคนที่กุศล นอยก็ไป 

อยูที่ “กองบำเหน็จ” ชั่วคราว เพื่อรอคำสั่งไป 

เกิดใหม ตอนมีชีวิตถาทำชั่วไวมาก เมี่อวิญญาณ 
ออกจากราง ก็จะไปที่กองลงทัณฑเพื่อรอการ 
ตัดสินวิญญาณ คนดีตอนมีชีวิตแมจะไดสรางบุญ 

กุศล  ก็ยังตองใหบุตรหลานในโลกสรางกุศลไปให 
จึงจะไดรับตำแหนงเทพเทวดา ถาบุตรหลานของ 
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โอวาทตี่จั่งอวง (พ
ระมาลัย)

ผูนั้น อกตัญูก็ยากที่จะไดดี

ถาม: สภาพของ “ศูนยรวมกรรม” ใน 

ยมโลกเปนอยางไร ? 

ตี่จั่งอวง: “ศูนยรวมกรรม” ในยมโลก 

คลายกับโรงเรียน มีทานจางเทียนซือ เปนผูสอน 

วิชาเตา ทานจี้กงสอนวิชาพุทธศาสนา ทานฮั่วทอ 

สอนวิชาการแพทย ทานเมงจื๊อสอนวิชาภาษา 
และคุณธรรม เหลาเทพโพธิสัตว และยมบาลทั้ง 10 
ตำหนัก ตางก็มาบรรยายธรรมที่ศูนยรวมกรรมอยู
เสมอ ผูมาอยูที่ศูนยรวมกรรมมีกำหนด 1 ป 3 ป 5 ป 
8 ป 10 ป รวม 5 ประเภท วิญญาณที่อยูครบกำหนด 

และสอบผาน สวรรคเบื้องบนก็จะมีราชโองการ 

สงไปเปนเจาในเมืองมนุษยตอไป

ถาม: การขอพรจากตี่จั่งอวงโพธิสัตว 

เรื่องใดศักดิ์สิทธิ์ที่สุด? 

ตี่จั่งอวง: เรื่องที่ศักดิ์สิทธิ์ คือ เด็กทารก 
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โอวาทตี่จั่งอวง (พ
ระมาลัย)

และการเดินทางโดยสวัสดิภาพ ปวยหนักหรือเปน 

โรครายตาง ๆ

ถาม: เวลาเดินทางบูชาตี่จั่งอวงโพธิสัตว 

มี ผลดีอยางไร? 

ตี่จั่งอวง: ในพระสูตรวา ผูใดเขาปาเดิน 

ทางทะเล เดินทางอันตราย กอนเดินทางใหสวด 

วา “ตี่จั่งอวงผอสัก” (ตี้จางหวางผูซา) หมื่นครั้ง 
(นับดวยลูกประคำราว 100 รอบ) ทางที่ผานก็จะ 
มีพระภูมิเจาที่ เจาปา เจาเขา ใหความคุมครองจัก 
ปราศจากอันตรายทั้งปวง

ถาม: การบูชาตี่จั่งอวงผอสักมีผลดีตอ 

เด็กทารกอยางไร? 

ตี่จั่งอวง: ในคัมภีรวา ถามีเด็กทารกแรก 
เกิดภายใน 7 วันแรก ใหสวดวา “ตี่จั่งอวงผอสัก” 

(ตี้จางหวางผูซา) และอานปงงวงเก็ง (เปนยวนจิง) 

1 เที่ยว เด็กทารกนั้นจักเลี้ยงงาย และอายุยืน
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โอวาทตี่จั่งอวง (พ
ระมาลัย)

ถาม: ผมทราบมาวา ที่ยมโลกมีคาถาศักดิ์ 

สิทธิ์คาถาหนึ่ง   ซึ่งสามารถทำใหคนไมเจ็บปวย 

และอายุยืนมีจริงหรือเปลาครับ ? 

ตี่จั่งอวง: คาถานี้ก็มีอยูแตคนสวดตองมี 

คุณธรรมจึงจะไดผล คาถา นั้นคือ

“หมิงเทียนหลิงฝา เขอตุงเทียนตี้ 

เทียนหลุยจิหยุง ยวนเตอฉางเซิง อูจางจินฉาง 
จื้อเสี่ยงอานหลิง” ผูชายสวด 18 จบ ผูหญิง 

สวด 12 จบ จักไมเจ็บปวยและอายุยืน คนที่กลาง 
คืนนอนไมหลับ ใหเอามือวางไวที่หนาอก แลวสวด 
คาถานี้จะทำใหนอนหลับได

ถาม: การสวด “ตี่จั่งอวงผอสัก” และกราบ 
ไหวบูชาพระรูปตี่จั่งอวง (พระกษิติครรภโพธิสัตว) 
ทุกวัน สามารถสลายบาปกรรมเกาไดไหม? 

ตี่จั่งอวง: คนดีมีคุณธรรมสวด “ตี่จั่งอวง 

ผอสัก” อยูเสมอ สามารถสลายบาปกรรมในอดีต 
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โอวาทตี่จั่งอวง (พ
ระมาลัย)

ชาติ ตายแลวจักไดจุติแดนสวรรค

ถาม: คนที่ปวยหนัก บูชาตี่จั่งอวงมีผลดี 

อยางไร? 

ตี่จั่งอวง: ในพระสูตรวา คนที่ใกลจะสิ้นใจ 

ถาไดยินพระนามของ “ตี่จั่งอวง”  ผานประสาทหู 

ครั้งหนึ่ง ตายแลวไมตองตกสู 3 อบายภูมิ (นรกภูมิ 

เปรตภูมิ เดรัจฉานภูมิ) ตลอดกาล ขณะนั้น 
ถาลูกหลาน ญาติพี่นองไดเอาเงินทองของคนปวย 
ไปสรางพระรูปของตี่จั่งอวง และสามารถทำใหคน 
ปวยที่ยังไมสิ้นใจ ตาไดเห็นพระรูป หูไดยินพระนาม 
ของตี่จั่งอวง ผูปวยหนักก็จักหายปวยและไดเพิ่ม

อายุขัย แตถาหมดอายุขัย ผูมีกรรมที่ตองตกนรก 

ก็จักไดรับการขจัดกรรมนั้น ไดไปเกิดในเมือง 
มนุษยหรือแดนสวรรค

ถาม: ผูปวยเปนโรครายแรง บูชาตี่จั่งอวง 

มีผลดีอยางไร ? 
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โอวาทตี่จั่งอวง (พ
ระมาลัย)

ตี่จังอวง: ในคัมภีรวา ผูที่เจ็บปวยเปนเวลา

นานไมหายและกลางคืนฝนวา ตกอยูในที่อันตราย 

ถูกภูตผีหลอกหลอน ปวยนานวันยิ่งทรุดลง 

เหลานี้ลวนเกิดจากวิบากกรรม ใหอานพระสูตร 

“เปนยวนจิง” (ปงงวงเก็ง) ดวยเสียงดังชัดเจน 

1 จบตอหนาพระพุทธรูปหรือเทวรูป หรือนำ 

ทรัพยสินเงินทอง บานเรือน ที่นาไรสวนของ 

ผูปวยไปบริจาคสรางกุศล โดยคนในครอบครัว 
พูดเสียงดังตอหนาคนปวยวา ขาพเจาชื่อนั้นชื่อนี้ 
เพื่อคนปวยจึงนำของเหลานั้น ไปบริจาคพิมพหนัง 
สือธรรมะ สรางพระรูปตี่จั่งอวง พระพุทธรูปสราง 

วัด ถวายน้ำมันตะเกียง โดยบอกกับคนปวย 3 

ครั้ง เพื่อใหเขาไดฟงชัดเจน ถาคนปวยสิ้นใจแลว 
ภายใน 1 ถึง 7 วันใหอานพระสูตร “เปนยวนจิง” 
(ปงงวงเก็ง) ดวยเสียงดังชัดเจนบาปกรรมของ 

ผูวายชนมจักหมดสิ้นไป
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วิธีแกกรรม

วิธีแกกรรม

ชาวโลกมักสรางเวรกรรม โดยไมรูตัว 

ดังนั้น ถาจะหลีกเลี่ยงจากหนี้เวรกรรม ก็จงหยุด 

กอเวรสรางกรรม หรือกลาวโทษใหรายผูอื่น ไม 

กอเรื่องเดือดรอน นินทาวิพากวิจารณ รูจักให 

อภัย อดทนอดกลั้น ออนนอมถอมตน ก็จักไมมี 

เวรกรรมตอกัน...

อนึ่ง    ถาจะแกกรรมในชาติปางกอนหรือ 
ชาตินี้ที่ไดกระทำไป จงอยาไดโทษฟาโทษดิน 

ตนเองยอมขอขมากรรม สำนึกในความผิดที่ได 
กระทำมาแลวในชาตินี้ จวบจนชาติที่แลวๆ มา 
อีกทั้งตั้งคำอธิฐานโดยศรัทธาจริงใจ หันมาทำ 

ความดีสรางบุญ กุศลไมเบียดเบียนชีวิตสัตว 

(ปลอยสัตว กินเจ) เพื่อเอากุศลนี้ไปไถบาปจึงจะ 
สามารถแกกรรมได

กรรมใดที่กอ กรรมนั้นยอมติดตามใหผล 
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วิธีแกกรรม

ในไมชา ถึงแมจะไปสวดมนตวอนขอจากที่ไหน ๆ 

ก็ตาม กรรมนั้นก็มิอาจแกได มีแตการทำความดี 

สรางบุญกุศลเทานั้น เชน พูดธรรมะชี้แนะใหคน 

ละชั่วทำดี พิมพหนังสือธรรมะแจกจาย ฯลฯ ผล 

บุญเหลานี้แรงมาก เบื้องบนจึงจะลดหยอนผอน 

โทษ และอนุญาตใหนำบุญนี้มาชดใชกรรมเกา 

เมื่อนั้นหนี้เวรกรรมก็จักคอย ๆ หมดไป
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การบำเพ
็ญ
ธรรม หนีไมพนเรื่องอริยภาพภายใน

การบำเพญ็
ธรร

การบำเพ็ญธรรม
หนีไมพนเรื่องอริยภาพภายใน

และศักยภาพภายนอก
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การบำเพ
็ญ
ธรรม

 หนีไมพนเรื่องอริยภาพภายใน

การบำเพ็ญธรรม

หนีไมพนเรื่องอริยภาพภายใน

และศักยภาพภายนอก

พระโอวาทพระพุทธจี้กง

อริยภาพภายใน คือ ความสามารถของ 
การทำสมาธิ

ศักยภาพภายนอก คือ การบำเพ็ญกุศล 

แบงออกไดดังนี้

ความสามารถของการทำสมาธิ

1. ใจสงบไรซึ่งตัณหา สามารถที่จะรองรับ 

ซึ่งสัจธรรม 

ความสงบ สะอาด ไมยึดติด สามารถที่จะ 
สนองวัตถุ

�������.indd   180�������.indd   180 4/6/2009   3:56:14 PM4/6/2009   3:56:14 PM



181

การบำเพ
็ญ
ธรรม หนีไมพนเรื่องอริยภาพภายใน

2. สติปญญาที่ไมเปนสมาธิ ไมสามารถที่ 

จะรูแจงธรรม

ทัศนะที่ไมเปนสมาธิ ไมสามารถที่จะ 

บำเพ็ญธรรม

ใจที่ไมเปนสมาธิ ไมสามารถที่จะปฏิบัติ 

ธรรม

การที่ไมมีสมาธิ ไมสามารถที่จะรักษา 

ธรรมใหคงไว

การที่จิตไมมีสมาธิ ไมสามารถที่จะสำเร็จ 

ธรรม

3. ตัณหาความอยาก เปนภัยที่จะมาทำ 

รายตน เปนตัวครอบงำ ไมใหรูแจง เปนดั่งเสียม 
ที่จะขุดทำลายจิต

อันวา มนุษยหากชำระซึ่งตัณหาใหหมด 

สิ้น หลักการแหงฟา จะพรั่งพรูออกมา หากมนุษย 
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 หนีไมพนเรื่องอริยภาพภายใน

สามารถรักษาความสะอาด สงบ หลักการแหงฟา 

จะกลับเขามาแทนที่

อะไรคือความสะอาด ?

การชำระใจลางความคิด คือ สะอาด

การไรอารมณ ไรโทสะ คือ สะอาด

สมองไว ความคิดลื่นไหล คือ สะอาด

จิตใจอันไรกังวล คือ สะอาด

อะไรคือความสงบ ?

การปลอยวางในทุกสิ่ง คือ สงบ

ไมโมโหโกรธา คือ สงบ

การปลอยวางจากเรื่องนินทาวาราย ชื่อ 

เสียงภายนอก คือ สงบ
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ธรรม หนีไมพนเรื่องอริยภาพภายใน

การพนจากความวุนวาย คือ สงบ

การไมยึดติดในอุปสรรค คือ สงบ

การไมกลัดกลุมกังวลใจ มีความชัดเจน 

ตลอดเวลา คือ สงบ

การที่ใจไมมีความโลภ หรือความคิดฟุง 

ซาน คือ สงบ

4. วิธีการรักษาจิตใจ คือ สมาธิความสงบ

วิธีการปกครองคน คือ ความจริงใจ 
ศรัทธา

วิธีการจัดการเรื่องราว คือ  วินัยอันใส 
สะอาด

วิธีการรักษาการ คือ การขยันหมั่นเพียร

หากสามารถรูวิธีการเหลานี้ ก็จะสามารถ 

ทำใจเปนสมาธิได
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ธรรม

 หนีไมพนเรื่องอริยภาพภายใน

วิธีการบำเพ็ญกุศล (ศักยภาพภายนอก)

1. ความสุข คือ ความสุขที่มาจากการได

ทำกุศลสิริมงคล มาจากการรูจักเพียงพอ อันวา

บานไหนที่สรางสมซึ่งกุศล 

บานนั้นจะมีสุขเหลือลน

บานไหนที่สรางสมซึ่งอกุศล 

บานนั้นจะมีภัยเหลือลน

อันวา...

กุศลและอกุศลเพียงเล็กนอย

จะมีการตอบสนองทันตาเห็น

กุศลและอกุศลอันยิ่งใหญ

จะมีการตอบสนองในอนาคต

ผูที่บำเพ็ญกุศลกรรม ถึงแมนโชควาสนา 
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ที่ไดจากการสรางสมยังมาไมถึง แตภัยก็มิอาจ 

กล้ำกราย

ผูที่สรางอกุศลกรรม ถึงแมนภัยยังมาไมถึง 

แตโชคลาภวาสนา ก็ไดออกหางไป

ปราชญเหลาจื้อ เคยกลาววา ... 

“หากมนุษยสรางกุศลในแตละวัน มี 3 สิ่ง 

คือ

วาจาเปนกุศล

การมองเปนกุศล

การปฏิบัติเปนกุศล

อีก 3 ป ฟาจะประทาน ซึ่งโชคลาภ 

วาสนามาให หากมนุษยกออกุศลในแตละวัน มี 3 
สิ่งคือ

วาจาเปนอกุศล
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 หนีไมพนเรื่องอริยภาพภายใน

การมองเปนอกุศล

การปฏิบัติเปนอกุศล

อีก 3 ป ฟาจะประทานซึ่งภัยมาให”

อันวา ผูบำเพ็ญกุศล ฟาเบื้องบนจะ 

ปกปองรักษา ผูคนจะเคารพ นับถือ โชคลาภวาสนา 

จะติดตามมา เหลามิจฉาจะออกหาง ทำสิ่งใด 

ก็จะประสบผลสำเร็จ นี่คือ โชคลาภของคนดี

ศิษยทั้งหลายลองคิดดูซิวา เจาจะเปน 

คนดีหรือคนเลว? ในเมื่ออยากเปนคนดีก็ควรจะ

หมั่นสรางบุญ สรางกุศล มีความซื่อสัตย จงรัก 
ภักดี สามัคคีปรองดอง มีคุณธรรมความเที่ยงตรง 
ชวยเหลือผูทุกขยาก มีความยินดีเมื่อพบผูอื่นทำดี

พุทธะ อริยะ เมธ ี ตางก็ชวยเหลือผูตก 

ทุกขเห็นซึ่งความชอบธรรม มีเมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา เชนเดียวกัน
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เมตตา สามารถใหความสุขทั้งมวลแก 

เวไนย

กรุณา สามารถถอนทุกขทั้งมวลแกเวไนย

มุทิตา สามารถสรางบุญสัมพันธที่ดี

อุเบกขา ไรซึ่งอตมะลักษณะ ปุคคลักษณะ 

สัตวลักษณะ ชีวลักษณะ และมีการบริจาคทาน 

ชวยเหลือเหลาเวไนย

มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา รวมไป 

ถึงการบริจาคทาน 3 คือ ทรัพยทาน ธรรมทาน 

อภัยทาน

ทรัพยทาน จะทำใหผูอื่นเปนสุข

ธรรมทาน จะทำใหบังเกิดซึ่งสติปญญา

อภัยทาน จะทำให ออกจากสภาวะของ 

ความทุกขกังวล
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 หนีไมพนเรื่องอริยภาพภายใน

ผูบำเพ็ญธรรมไมยึดติดใน 4 ลักษณะ

1.1 อตมะลักษณะคือ ไมยึดติดในตัวตน

1.2ปุคคลลักษณะคือ ไมยึดติดในตัวบุคคล

1.3 สัตวลักษณะคือ ไมยึดติดในกลุมคน

1.4 ชีวลักษณะ คือ ไมยึดติดในโชคลาภ 

วาสนา ทรัพย ชื่อเสียง

2. การใหทรัพยเปนทาน มีประโยชน 4 
อยาง

   2.1 ลบลางหนี้กรรม

   2.2 ไดบำเพ็ญกุศล

   2.3 ชวยเหลือสังคม

   2.4 สรางสมบุญ
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อันวา  

โรงพยาบาล คือ ทัณฑสถานบนโลกมนุษย 

เพื่อลบลางหนี้ กรรมของมนุษย (นรกคนเปน)

พุทธสถาน คือ สถานที่ลบลานหนี้กรรม 

ของมนุษยบนโลก (สวรรคบนดิน)

พระพุทธองคทรงตรัสไววา โลกมนุษยมี 

อยู 3 สิ่ง

ยามอยูในโลกแยงชิงไปได ตายไปเอาไป 

ไมได คือ ทรัพยสินเงินทองของมีคา

ยามอยูในโลกแยงไปไมได ตายไปเอา 

ไปไมได คือ ความรู ความสามารถ และความ 

เฉลียวฉลาด

ยามอยูในโลกแยงไปไมได ตายไปเอาไปได 

คือ บุญกุศล
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 หนีไมพนเรื่องอริยภาพภายใน

3. ทรัพยไมเคลื่อนไหวอาจเสื่อมได

การชวยคน อาจจะแปรจากรายเปนดี

การมีทรัพยมาครอง อาจกลายเปนราย

เพราะฉะนั้น

เมธีอาจมีไดซึ่งเงินทอง แตอาจทำให 

ปณิธานเสื่อม

คนเขลา มีทรัพยสินเงินทองมาก อาจนำมา 
ซึ่งเภทภัย

ผูร่ำรวย หากรูจักบริจาคทานจักมีโชค

ผูยากจน หากรูจักบริจาคทานจักสูงศักดิ์

ผูยากไร หากรูจักบริจาคทานจักเปยมดว

ยความการุณย
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4. ความดีทั้งหมด ความกตัญูมากเปน 

อันดับหนึ่ง

หากวา สรางสมเงินทองไวใหลูกหลาน 

ลูกหลานอาจจะไมไดรับ

หากวา สรางสมคุณธรรมไวใหลูกหลาน 

ลูกหลานจะไดรับผลดีมากมาย (จุดมุงหมายใน 

ภายภาคหนา)

การออนนอมถอมตน คือ หลักการของ 
การดำรงชีวิต

การเปนสุขในธรรม คือ พื้นฐานของการ 
ทำชีวิตใหสุข
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 หนีไมพนเรื่องอริยภาพภายใน

เตือนมนุษย

อยากรูเหตุปจจัยชาติกอน คือสิ่งที่เปนอยูในปจจุบัน

หากถามผลชาติอนาคต  คือสิ่งที่กระทำในปจจุบัน

ไมทำเหตุดีปจจัยงาม ทุกวันมัวโลภทรัพยวุนทุกขรอน

หารูไมเงินทองในโลก  ใหเธอดูแลไมกี่สิบป

กาเมสุราทรัพยใหลุมหลง ไมเชื่อเทพพุทธคือคนเมา

เคารพเทพพุทธผูกสัมพันธ  แสวงมหาธรรมสูสวรรค

หากทุกคนทำดีสรางกุศล ไมฆากันไมแยงชื่อทรัพย

ก็หยุดยั้งใจถาหยุดภัยเคราะห  ทั่วโลกเสมอเหมือนสันติสุข

ใจดีแลวจิตยิ่งดีใหญ  ไมฆาฟนไมทุกขกังวล

ทานเนื้อนอยลงชิ้นหนึ่ง เนื้อนาบุญเพิ่มขื้นผืนหนึ่ง
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