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คํานํา
หนังสือฉบับนี้ พวกเรากลุมลูกศิษยไดรับอนุญาตจากอาจารยวัชระในการนําเนื้อหาที่อาจารยได
เขียนสิ่งที่มีประโยชนกับลูกศิษยมารวบรวมเปนเลม
จุดประสงคเพื่อใหทุกทานไดรับประโยชน
และมีความเขาใจในเรื่องกฎของกรรมและการหลีกเลี่ยง รวมทั้งบริหารกรรมเกาและกระทํากรรม
ปจจุบันใหมนี้ใหดียิ่งขึ้นไป
ผลบุญใดที่เกิดจากการจัดทําในครั้งนี้ทั้งหมด ขอถวายแดพระพุทธเจาทุกๆ พระองค พระธรรม
พระอริยสงฆ พรหมและเทวดาทุกพระองค ครูบาอาจารย บิดามารดาในทุกภพชาติ ญาณพอปู
ฤาษี ทานวิทยาธรโสภัทร อาจารยวัชระและขอใหเจากรรมนายเวรทั้งหลายจงโมทนาไดรับบุญ
เชนเดียวกับพวกเราทั้งหลายทุกประการเทอญ
คณะลูกศิษย
๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒

๓

๑. เสนทางกรรมและการบริหารกรรม
๑.๑ กรรมและประเภทของกรรม
กรรม
กรรม คือ การกระทําที่ประกอบไปดวยเจตนา(ความจงใจ ตั้งใจ) เจตนานี่แหละเปนตัวกรรม
เพราะเจตนา เปนเรื่องของใจ ดังคํากลาวที่พระพุทธองคทรงตรัสไววา "เรามีใจเปนใหญ เปน
หัวหนา สําเร็จไดดวยใจ" สิ่งใดๆ จะเปนทั้งฝายบุญฝายบาปก็ยอมเกิดที่ใจเรานี้เอง ไมใชที่อื่น
กายและวาจาก็ยอมแสดงตามอํานาจของใจที่สั่งใหเปนไปอยางนั้น ดังนั้น การที่เราทุกคน จะ
เขาใจเรื่องของกรรม และบริหารกรรม ก็ตองหันมาศึกษาเรื่องของใจ ยอมจะสงผลดีทั้งทางโลก
และทางธรรมแนนอน
พระพุทธเจา ผูเปนพระสัพพัญู ทรงรูแจงโลกไดดวยพระองคเองไดตรัสไววา "สัตวโลก
ทั้งหลาย ยอมเปนไปตามกรรม" คํากลาวนี้ มิไดทรงกลาวในทํานองที่วา เราปลอยทุกอยางให
เปนเรื่องของกรรม
แตหากกลาวเพือ
่ ยืนยันวาทุกอยางยอมประกอบไปดวยเหตุและปจจัยดวย
เสมอ หรือกลาววา เพราะสิ่งนั้นมี สิ่งนี้จึงมีขึ้นนั่นเอง จุดประสงคคือ เพื่อใหทุกคนไดรูวา กฎของ
กรรมเปนของจริง การทําดียอมไดดี การทําชั่วยอมไดชั่ว ทําสิ่งใดยอมไดรับสิ่งนั้น เพื่อจะได
ระมัดระวังอบรมกายใจของเราใหเรียบรอย ไมเปนไปเพื่อความเดือดรอนเบียดเบียน การจะระงับ
กรรมชั่วและไมสรางกรรมใหม ก็คือ การดํารงตน อยูในศีล ๕ เปนพื้นฐานสําคัญที่สุดอยางหนึ่ง
ครับ
อยางไรก็ดี เรื่องของกรรมนั้น ก็ควรพิจารณาเปนไปเพื่อประโยชน แตไมควรคนควาหาเหตุผลหา
ตนตอหรือหาจุดสิ้นสุด เพราะจะเปนเหตุใหเกิดความฟุงซานและวิปลาส(เห็นผิดได) ดังนั้น พระ
พุทธองคจึงทรงตรัสเตือนไวดังนี้
อจินไตย ๔ - สิ่งที่ไมควรคิด ๔ ประการ
"จตฺตารีมานิ ภิกขฺเว อจินเตยยานิ น จินเตตพฺพานิ" ดูกรภิกษุทั้งหลาย สิ่งที่ไมควรคิด ๔ อยาง
นี้คือ
๑. พุทธวิสัย หมายถึง เรื่องวิสัยของพระพุทธเจาทั้งหลาย ใครๆ อยาคิด ถาใครคิด เปนผูมีสวน
แหงความเปนบา
๒. ฌาณวิสัย หมายถึง เรื่องวิสัยของผูไดฌาณ
๓. กัมมวิบาก หมายถึง เรื่องกรรมและผลกรรม
๔. โลกจินตา หมายถึง การคิดเรื่องโลก

ประเภทของกรรม
ประเภทและการจัดลําดับการใหผลของกฎแหงกรรม ตามคัมภีรวิสุทธิมรรค มีดังนี้คือ

๔

๑. ครุกรรม หรือ กรรมหนัก กรรมใหญ กรรมประเภทนี้ หากไดกระทําลงไปแลว ผลของกรรมจะ
ใหผลกอนกรรมชนิดอื่นๆ กรรมใหญฝายไมดี ฝายบาปอกุศลนั้น คือ การกระทําอนันตริยกรรม ๕
ประการ อันไดแก
ประการแรก ฆามารดา
ประการที่สอง ฆาบิดา
ประการที่สาม ฆาพระอรหันต
ประการที่สี่ ทํารายพระพุทธเจา จนทําใหพระโลหิตเกิดขึ้น
ประการที่หา ทําลายสงฆใหแตกสามัคคี (สงฆ หรือสังฆะ แปลวาหมู การทําหมูคณะใหญซึ่ง
ไมใชในเขตศาสนาก็รวมในขอนี้เชนกัน)
อนันตริยกรรมทั้งหานี้ ใครก็ตามที่ไดกระทํากรรมเหลานี้ จะใหผลไปสูทุกขคติ คือมีนรกขุมลึก
เปนที่ไป และไมสามารถปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลในชาตินั้นๆ ได เพราะกรรมมีกําลังใหญกวา
ดวยเจตนาของใจที่มืดดําและเลวราย กรรมชนิดนี้จึงใหผลกอนกรรมชนิดอื่นๆ ตามกําลังแหงผล
ที่ไดกระทําลงไปครับ
ในทางกลับกัน หากตองการทํากรรมใหญ ในฝายบุญกุศลซึ่งใหผลมากสุด ก็ทําตรงขามกัน
ไดแก การเลี้ยงดู อุปถัมภมารดา บิดา พระอรหันต ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาและสรางความ
สามัคคี เหลานี้ จะสงผลฝายบุญใหญใหกับผูกระทําครับ
๒. พหุลกรรม หรืออาจิณกรรม กรรมประเภทนี้ เปนกรรมที่กระทําอยูเสมอจนเคยชิน เรียกวา
ทําเปนนิสัย ความเคยชิน หากไมมีครุกรรมในขอ ๑ ผลของอาจิณกรรมในขอนี้จะใหผลกอน
กรรมอื่นๆ ทุกประเภท อาจิณกรรมนี้ แมจะกระทํากรรมที่ดูวาเล็กนอย แตหากกระทําบอยๆ ทํา
ทุกวัน ทําทุกครั้งที่กระทําได หรือทําจนติดเปนนิสัย แมกรรมเล็กๆ ก็จะกลายเปนกรรมใหญและ
ทวีคูณ จนชักนําใหจิตใจของเราไปตามพฤติกรรมเหลานั้นครับ
ในทางกลับกัน หากตองการกระทําบุญงายๆ เล็กๆ แตใหผลดีและยาวนาน ก็ใหหมั่นสรางความ
เคยชินฝายกุศล เชน การพูดแตสิ่งดีๆ คิดดี ทําดี กระทําในบุญทั้งหลาย (อานเรื่องบุญและ
ประเภทของบุญในหนา ๖ ครับ)
๓. อาสันนกรรม หรือ กรรมขณะใกลตาย กรรมประเภทนี้ จะเปนชวงหัวเลี้ยวหัวตอขณะกอนจิต
จะออกจากราง หรือขณะเวลาที่ใกลความตาย หากเคยทํากรรมสิ่งใดไว จิตก็จะผูกพันนึกถึง
กรรมเหลานั้น จิตกอนตาย หากสดใส ปติ เบิกบาน ยอมสงผลใหตายแลวไดไปสุขคติภูมิคือ
สวรรค พรหม และนิพพาน หากจิตเศราหมอง กังวล ทุกขรอน ยอมสงผลใหตายแลวไปทุกขคติ
ภูมิกอน เชน นรก เปรต อสุรกาย สัตว เดรัจฉาน เปนตน ดังนั้น ปูยาตายายสมัยโบราณจนถึงทุก
วันนี้ จึงใหเราหมั่นทองภาวนาเอยนามของพระพุทธเจา ครูบาอาจารย หรือนึกถึงกุศลใหบอยๆ
เวลากอนตาย ใหนึกถึงพระ ใหทองพุทโธ ธัมโม สังโฆ เพราะวา การที่จิตไดมีที่พึ่งอันประเสริฐ
เปนของบริสุทธิ์ จิตยอมมั่นคงไมแปรปรวนไมลังเลสงสัย จิตยอมมีกําลังและมีความเบิกบาน
อบอุน ทําใหตายแลวไดไปเสวยผลบุญกอนครับ
๔. กตัตากรรม หรือ กรรมที่ทําไปแบบไมเต็มใจ ทําโดยเสียไมไดนั่นเอง หากไมมีกรรมอื่นมา
กอน กรรมลักษณะนี้จะใหผลกอนอยางอื่น ในดานฝายบาปกรรม กรรมที่ทําโดยประมาทก็รวมใน
ขอนี้เชนกัน เชน การละเลนและทําโดยพละกาล ทําใหบุคคลอื่นเกิดความเสียหาย เปนตน หรือ
ในฝายบุญ มีคนมาบอกบุญ เกิดความเกรงใจ ทําตามมารยาท หรือทําๆ ใหพนๆ ไป เปนตน
กรรมเหลานี้ถือวา มีเจตนาที่นอย ผลบุญและกรรมที่ใหผลก็นอยตามไปดวย แตก็ใหผลแนนอน
ครับ

๕

๑.๒ บุญและประเภทของบุญ
บุญ ตรงกันขามกับ การกระทําบาป การกระทํากรรมไมดี ดังนั้น บุญจึงหมายถึง การมีเจตนาใดๆ
ก็ตามที่เปนไปเพื่อประโยชน ความสุข โดยไมมีความตั้งใจใหบุคคล สัตว หรือสิ่งของตนเองและ
บุคคลอื่น ตองไดรับความเดือดรอน เสียหาย ดังนั้น การกระทําบุญใดๆ ยอมสมบูรณบริบูรณได
จาก เจตนาและความตั้งใจในการกระทําสิ่งที่ดี ที่ตรงกันขามกับการกระทําบาปกรรม โดยไมได
ขึ้นอยูกับจํานวน แตขึ้นอยูกับกําลังของใจที่จะกระทําความดีนั่นเอง
วิธีในการทําบุญนั้น พระพุทธเจาไดกลาวไว เรียกวา บุญกิริยาวัตถุ มี ๑๐ ประการดังนี้
๑. ทานมัย คือ บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน ไดแก วัตถุสิ่งของใหธรรมะเปนทาน เรียกธรรม
ทาน, ใหอภัย เรียกอภัยทาน
๒. ศีลมัย คือ บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล ไดแก การปฏิบัติตามขอหามตามที่ทรงบัญญัติในพระ
ปาฏิโมกขเพื่อกําจัดกิเลส
๓. ภาวนามัย คือ บุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา ไดแก การปฏิบัติใจเพื่อกําจัดกิเลส แบงเปน
สมถะภาวนา และวิปสสนาภาวนา
๔. ไวยาวัจจมัย คือ บุญสําเร็จดวยการชวยเหลือกิจการสงฆและภาระพระศาสนา รวมถึง
เสียสละชวยงานกุศลคนอื่น บริการสังคม
๕. อปจายนะมัย คือ บุญสําเร็จดวยการมีกิริยาออนนอมถอมตนตอผูใหญผูมีพระคุณและคน
ทั่วไป
๖. ปตติทานมัย คือ บุญสําเร็จดวยการอุทิศสวนบุญใหแกญาติผล
ู วงลับไปแลว
๗. ปตตานุโมทนามัย คือ บุญสําเร็จดวยการแสดงอนุโมทนาในสวนบุญรวมกับผูอื่น
๘. ธัมมเทศนามัย คือ บุญสําเร็จดวยการแสดงธรรม ไดแกการอธิบายบรรยายธรรมะใหแกผูรวม
โลกที่รวมทุกขเกิดแกเจ็บตาย
๙. ธัมมัสสวนามัย คือ บุญสําเร็จดวยการฟงธรรม ไดแก การฟงธรรมและนําขอธรรมมาประพฤติ
ปฏิบัติใหพนทุกข
๑๐. ทิฏฐชุกัมม คือ การทําความเห็นใหตรงเปนสัมมาทิฏฐิเชื่อในธรรมและการตรัสรูของ
พระพุทธเจาทั้งหลาย

การใหทานที่ดท
ี ี่จะทําใหไดผลมาก ตองประกอบดวยเหตุ ๓ ประการ คือ
๑. วัตถุทานดี คือ ไมไดเปนของที่ปลนมา ลักเขามา แตเปนของไดมาโดยชอบธรรม โดยการ
ประกอบสัมมาอาชีพ
๒. ผูใหมีเจตนาดี จิตใจเลื่อมใสแชมชื่นเบิกบานทั้ง ๓ กาล คือกอนให ขณะใหและเมื่อใหแลว
หมายถึงวา มีจิตสละและเห็นประโยชนในการชวยเหลือสงเคราะหตอการใหครั้งนี้ โดยจิตมั่นใจ
และเบิกบานตั้งแตกอนให ระหวางให และเมื่อใหแลวก็ไมมีจิตลังเล สงสัย หรือเสียดายใหเศรา
หมอง
๓. บุคคลดี หมายถึง ผูใหและผูรับทานเปนผูทรงศีลธรรมเปรียบเสมือนผูปลูกขาวบนเนื้อนาบุญ
ที่ดี “อนุตตะรังปุญญักเขตตังโลกัสสะพระอริยสงฆเปนเนื้อนาบุญของโลก

๖

๑.๓ การปฏิบัติตนเพือ
่ ลดกระแสวิบากกรรมในป พ.ศ. ๒๕๕๒
ทานวิทยาธรโสภัทร ไดเมตตาฝากมาถึงกลุมลูกศิษยและผูมีศรัทธาในความดีของทาน เกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนเพื่อลดกระแสวิบากกรรมที่ปกคลุมมายังโลกมนุษย
ลูกศิษยรุนแรกๆ จะทราบกันดีอยูแลววา ทานมักจะบอกเสมอวาเหตุการณและภัยตางๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในเขตประเทศไทยนี้ หลายตอหลายครั้ง ก็ไดรับการบรรเทาและเลื่อนชวงเวลาเลวราย
ออกไป
ดวยอํานาจบุญฤทธิ์และบารมีธรรมของพระอริยเจาทั้งหลาย
ทั้งฝายคฤหัสถและ
บรรพชิต ทั้งที่เปดและที่ปด ทั้งในเมืองและในปา คอยชวยเหลืออยูตลอดเวลา จุดสําคัญคือวา
เราจะทําอยางไรเพื่อใหเกิดผลกระทบตอโลก ประเทศชาติ และตัวเราลดนอยลงใหมากที่สุด
เพราะไมเชนนั้นกระแสเหลานี้จะเปนลูกโซสงแรงฝายอกุศลสะสมตอไป
สงผลใหเกิดภัย
ธรรมชาติ ภัยสงคราม โรคระบาด การเบียดเบียน คนไรศีลธรรมมีอํานาจ ขาวยากหมากแพง เปน
ตน
อยางไรก็ดี กระแสวิบากกรรมสวนตัวของแตละบุคคลก็ยังสงผลแรงเปนระยะๆ หลายๆ คน อาจ
รูสึกหนักใจ เครียด ทุกขใจ ไมสบายใจขึ้นมาที่จิตใจเฉยๆ อยางไมทราบสาเหตุ ทําใหรอนรุมใจ
หาทางแกไมได สงผลถึงการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ เพื่อเปนการลดกระแสวิบากกรรมที่มา
กระทบตนเองและกันไมใหเราไปมีสวนรวมตอกรรมใหญเหลานี้
ขอใหลูกศิษยทุกคน หมั่นปฏิบัติตนดังนี้
๑. กอนออกจากบานใหระลึกถึงพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา บุญความดีที่เราตั้งจิตกุศล
กระทํามาทั้งหมด จากนั้นทอง คาถาในใจ วา "พุทธังอาราธนานัง ธัมมังอาราธนานัง สังฆัง
อาราธนานัง"
๒. ยามปกติวางจากการพูดคุย ใหสติจับอยูกับลมหายใจและภาวนา "พุธโธ ธัมโม สังโฆ"
บอยๆ เมื่อใดที่จิตตึงเครียด ไมสบายใจ เศรา หดหู ขุนเคือง ใหอุทิศสวนกุศลและแผเมตตา
ทันที
๓. หมั่นพิจารณาระลึกถึงความตายเสมอๆ เมื่อเหตุใดเกิดขึ้น ใหรูวาโลกทั้งโลกเต็มไปดวย
ความทุกข รางกายนี้เปนทุกข ความตายและความพรัดพรากเปนของที่ตองเกิดขึ้นกับทุกคนบน
โลกนี้เปนธรรมดา ใหใจอยูกับพระและบุญเพื่อความเปนสุข
๔. หมั่นรักษาศีล ๕ เปนปกติใหมากที่สุด หรืออยางนอยทุกวันพระ และทําทานเนืองๆ ใหจิต
ระลึกเกาะบุญกุศลจนชิน
(เชน
มอบเงินเพื่อเลี้ยงดูบิดามารดา,
สงเคราะหคนและสัตวที่
เดือดรอน, ทําบุญในพระพุทธศาสนา เปนตน)
๕. กอนนอนและตื่นนอนใหมๆ ใหทบทวนทําในขอ ๑ ถึง ขอ ๔ แลวจึงคอยลุกจากที่นอน
เมื่อกระทําดังนี้เปนเนืองๆ แลว กระแสวิบากที่สงผลเขามาทางอายตนะทั้ง ๖ ของเราจะบรรเทา
เบาบางลงสงผลใหมีความโลงกายโลงใจ มีความสุขใจไดมากและงายขึ้น การดําเนินชีวิตก็จะ
พบความสําเร็จ
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๒. กรณีศึกษาเรื่องกรรม
๒.๑ กรณีศึกษา กรรมปรามาสพระรัตนตรัย
คําขอขมาพระรัตนตรัย
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะฯ (วา 3 จบ)
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต ฯ
หากขาพระพุทธเจา ไดเคยประมาทพลาดพลั้งลวงเกินตอพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจาทุก ๆ
พระองค พระปจเจกพุทธเจาทุก ๆ พระองค พระธรรม และพระอริยสงฆทั้งหลาย ในชาติกอนก็ดี
ชาตินี้ก็ดี ดวยทางกายหรือวาจาก็ดี และดวยเจตนาหรือไมมีเจตนาก็ดี รูเทาไมถึงการณก็ดี ขอ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทุก ๆ พระองค พระปจเจกพุทธเจาทุก ๆ พระองค พระธรรม
พระอริยสงฆทั้งหลาย และผูมีพระคุณทุกทาน ไดโปรดอดโทษใหแกขาพระพุทธเจา ตั้งแตบัดนี้
เปนตนไป ตราบเทาเขาสูพระนิพพานดวยเทอญ

ในหมวดหัวขอเรื่องกรณีศึกษาเรื่องของกรรมนี้ อาจารยจะทยอยรวบรวมเรื่องจากประสบการณที่
ได ตรวจชะตาและพบเจอเหตุของวิบากกรรมในแตละเรื่องมาใหทุกคนไดอานนะครับ เพื่อย้ํา
เตือนสติวา กรรมไมดียอ
 มสงผลตอเรา ดังนั้น เวลาเราจะทําอะไรตอไปในอนาคต จะได
ระมัดระวังกาย วาจาและใจของเรากอนจะพูด จะคิด จะทําอะไรไมใหเกิดโทษหรือความ
เดือดรอนแกตนและบุคคลอื่นครับ
กรรมใหญๆ
ที่มีผลตอจิตใจและสงผลตอการดําเนินชีวิตของลูกศิษยและทานที่มาตรวจดวง
ชะตาจํานวนมาก ทําใหประสบปญหาในชีวิต ที่มีอุปสรรคและอาการตางๆ ดังตอไปนี้
๑. จิตมีเรื่องคาใจ และหาความสุขในใจไมคอยได จิตจะแสวงหาคําตอบอยูเสมอ วิ่งวุนไปทั่ว
ทุกกลุม ทุกสายหาทางแก ก็ไมไดคําตอบ
๒. จิตมีความรูสึกดานชา เฉย เหมือนคนไมเอาอะไร ขาดแรงจูงใจ ขาดไฟและเปาหมายใน
ชีวิต
๓. ทําสิ่งใดมันจะเสียเวลา เจอของปลอมหรือของไมดีผิดพลาดกอน ทั้งที่หนทางดีๆ อยูใกล
ตัว
๔. มีอุปสรรคขัดขวางเวลาจะทําอะไรใหเปนความทุกขรอนใจเสมอ โดยเฉพาะการปฏิบัติธรรม
จิตจะตัน ไมมีความสุขมีกิเลสมารและขันธมารรบกวนอยางมาก
๕. ไดของมีตําหนิ ไมสมบูรณ เปนทุกขลาภ ไดอะไรมาจะมีความทุกขใจรวมดวยเสมอ
๖. มักคิดตัดรอนจิตใจตนเอง ใหทอแทสิ้นหวังเกินกวาเหตุ
อาการเหลานี้ หลังจากที่อาจารยตรวจสอบดูเหตุปจจัยในอดีต เทาที่พบสาเหตุหลักๆ ใหญๆ นั้น
สวนมากเปนเพราะเศษของกรรมที่เคยปรามาสพระรัตนตรัยครับ
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คําวาปรามาส ก็หมายถึง การลบหลู ดูหมิ่น ในทางลบและเสื่อมเสีย อาจเปนทางการแสดงออก
ทางกิริยา วาจาและมีใจรวมดวย ตรงนี้ หลักๆ เปนการกระทําปรามาสตอพระพุทธเจา พระธรรม
พระอริยสงฆ และรวมไปถึงตอผูที่ตั้งใจกระทํา ความดี เรียกวา ขวางความดีคนอื่นนั่นเองครับ
เมื่อเปนเชนนี้เราควรทําความเขาใจตอตนเองใหมวา ทุกคนมีกรรมเปนของตน ทําดีจักไดดี ทํา
ชั่วจักไดชั่ว หากเราไมศรัทธา ไมเชื่อถือ รวมทั้งไมเห็นชอบตอคนที่กระทําความดีที่ตรงกันขาม
กับเรา เราก็ควรระมัดระวังคําพูดและความคิดใหดีครับ ทางที่ดีที่สุด เราควรพยายามวางใจเปน
กลาง และกลาวเสนอความเห็น โดยไมใหมีการลวงเกินและขัดขวางกําลังใจความดีของคนอื่น
ครับ
ทางแกไข ก็ควรหมั่นกลาวขอขมาพระรัตนตรัยบอยๆ หรือกอนบูชาพระจะยิ่งดี และหมั่นดํารงตน
ดวยจิตใจที่สํานึกและจะสํารวมระวังในกาย วาจา และใจในกาลตอไป ก็จะชวยบรรเทาไดอาการ
ตางๆ ใหลดลงไดครับ

๒.๒ กรณีศึกษา กรรมทํารายจิตใจบิดามารดา
เมื่อไมนานมานี้
ชวงเดือนพฤศจิกายน
อาจารยไดมีโอกาสตรงชะตาของสามีภรรยาคูหนึ่ง
หลังจากตรวจชะตา ก็พบวา กระแสวิบากกรรมกดชะตาไว ไมเจริญเติบโต ไมกาวหนา ทําอยูตัว
ระดับฝดเคืองพอดีๆ โดยทั้งคูไ ดวิ่งหาที่ไหนเขาวาดีก็ไป แตไมเห็นมีอะไรดีขึ้นนัก อยางแรกที่
เห็นก็เห็นวามีกระแสของเทพจีนดูแลอยูชัดเจน ทั้งคูก็บอกวา ไดไปขอความชวยเหลือ จากเจา
จีนใหรับดูแล ตรงนี้ก็ขามไป เพราะเปนเพียงการย้ําใหเขาวาที่เขาบูชาเขาชวยอยูเทานั้นครับ
อยางไรก็ดีกระแสของปญหา อาจารยเห็นแลว วา การทํางานคาขาย มีปญหาทุกขรอนใจ เจอ
ลูกคาทําใหยุงยากลําบาก ตองดิ้นรนวิ่งเตนกันเหนื่อยยากทั้งสามีภรรยา อาจารยก็พบสาเหตุวามี
กรรมทําไวตอบิดามารดา อาจารยจึงขอเขา บอกวา ขอไดมั๊ย ไปกราบขอขมาพอแม เขาก็
ยอมรับวา ไมถก
ู กับที่บานไมใชวาไมรัก แตคุยกันไมรูเรื่องมาตั้งนานแลว
อยางไรก็ดี อาจารยขอโอกาสบอกเลยวา ในฐานะที่เราเปนลูก พอแมเปนผูเลี้ยงดู เปนผูมี
พระคุณที่สุด เปนพระในบาน ถึงแมทานจะไมมีเหตุผล อาจบน วากลาว อยางนอยทางที่ดีที่สุด
ของผูเปนลูกก็ควรอดทน ทําอะไรไดก็ทําครับ แตไมควรกระทําการกลาววาจาแสลงหู ทําราย
จิตใจหรือแสดงกิริยาไมพอใจทําใหพอแมทุกขตรมในอก อาจารยบอกคูสามีภรรยานี้วา คุณทํา
ใหพอแมทุกขใจอยางไรเวลาคุณดําเนินชีวิตเองคุณก็ทุกขแบบนั้น นอกจากนี้ กรรมตรงนี้ยัง
สงผลใหผูใหญขาดความเมตตา ทําอะไรไมเจริญ และไมมีใครหยิบยื่นความชวยเหลือใหครับ
บางคนอาจคิดวา เราพูดดวยเหตุผลตอพอแม ใชครับ จริงอยู เรามีเหตุผล และการแสดงออกไป
เราอาจคิดวาเล็กนอย แตสําหรับพอแมนั้น มันเหมือนมีดทิ่มแทงไปที่กายใจของทานเลยนะครับ
สมมุติงายๆ นะครับ ทานทีอ
่ านลองนึกตามอาจารยไปก็ไดครับวา ตอนทุกคนหนุมสาว เราไปจีบ
แฟนไดคบกันรักกันไดจูงมือถือแขน บอกคําหวานตอกัน แลวพอวันหนึ่ง แฟนของเรา เกิดไม
พอใจหรือรําคาญเราแสดงทาทางสะบัดมือไมอยากจับมือเรา หรือพูดจาไมสนใจเรา อาจารย
ถามวาเธอเจ็บไหม เจ็บนะ เจ็บมากๆ แตเธอก็ทนกันได ทนยอม ทนงอ นี่ขนาดคนรักคบกันไม
นานเรายังเจ็บขนาดนี้ ลองนึกถึงพอแมที่รักเราสิ ทานทั้งหวง ทั้งดูแลสารพัด ลูกเคยเดินจูงมือ
เคยพูดจานารัก โตมาลืมไป กลับไมสนใจ อายที่จะเดินจูงมือ อายที่จะแสดงวารัก อายที่จะ
อดทนดูแล แตกลับไปทําใหคนอื่นไดทงที
ั้ ่ดีกับเราเพียงชั่วเวลาเดียว
ดังนั้นจากนี้ไป เวลาที่เหลืออยู ใครที่กระทําดีเปนเด็กดีตอพอแมอยูแลว อาจารยก็ดีใจและขอ
ชื่นชมในความดีของเธอทั้งหลาย หากใครที่ยังพบวาตนยังทําไดไมดีนัก ก็ใหพยายามนะครับ

๙

สําหรับวิธีแกไข ไมวาจะอยางไร ทุกป อยางนอย วันเกิดของเรา เราควรซื้อพวงมาลัย เขาไป
เอยกราบขอขมาตอทานทั้งสอง หากลูกเคยดื้อ ทําใหพอแมหนักใจ ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาก็ดี
ขอใหพอกับแมอโหสิกรรม ใหดวย จากนั้นใหทานอวยพร เมื่อเสร็จแลวเราก็บอกรักทานกอด
ทานอวยพรใหทานนะครับ คอยซื้อของที่ทานชอบมีเงินก็ใหทานไว ทําไปบุญตรงนี้จะเชิดชูให
เราเจริญรุงเรืองแนนอน
แมแตพระพุทธองคก็ทรงใหความสําคัญตอเรื่องกตัญูและสรรเสริญ
บุคคลที่ปรนนิบัติตอบิดามารดาวาเปนคนดีและเปนสิ่งสําคัญที่ บุคคลจําเปนตองปฏิบัติครับ

๒.๓ อุปฆาตกรรม กรรมที่ทําใหตายกอนอายุไข และวิธีปองกัน
วันนี้จะขอนําเรื่องราวของกรรมประเภทหนึ่งที่เรียกวา "อุปฆาตกรรม" คือ กรรมที่มาตัดรอนกอน
วาระครับ หรือกลาวกันโดยงายวา ตายกอนอายุขัยครับ เชน ฟาผาตาย รถชนตาย เปนตน เมื่อ
วาระของกรรมที่เคยกระทําไวในอดีตตามมา เปนผลจากกรรมในอดีตชาติในขอ ปาณาติบาต ใน
ศีลขอแรก คือการฆาหรือทําลายชีวิตของมนุษยหรือ สัตวอื่นใหถึงแกชีวิต คือ การกระทําใดๆ ก็
ตามที่เราไดกระทําไวใหเขาไดตายกอนเวลาอันควรกรรมเหลานี้จะสงผลแกเราแมจะมีวิญญาณ
มาจองหรือไมก็ตาม แตสวนมากจากประสบการณที่ไดสัมผัสมา มักจะมีเจากรรมนายเวรติดตาม
จนถึงวาระที่บาปกรรมเกาใหผลนะครับ(บางกรณีบางคนก็ตายตามอายุขัยก็มีนะครับ)
การใหผลของกรรมนั้น ในกรณีที่เปนเศษกรรม คือไดใชมาหลายชาติหรือเกือบหมดแลว กับอีก
กรณีคือ ไดกระทําสิ่งอันเปนบุญกุศลเนืองๆ มามากแลว อุปฆาตกรรมจะมีผลลดลง อยางเบาคือ
การเจ็บปวยทางรางกายอุบัติเหตุเจ็บเนื้อตัว ครับ ถาอยางรุนแรงที่ใหผลเต็มที่ในวาระที่หมดบุญ
มาชวยแกไข เราก็จะเรียกวาชะตาถึงฆาต แลวนั่นเองครับ
บุคคลใดหากตายกอนอายุขัยแบบนี้ สวนมากวิญญาณจะกลายเปนสัมภเวสี หรือวิญญาณ
เรรอน รอวาระจนหมดอายุขัยครับ ที่มักเห็นไดทั่วไปในโลกมนุษย จะมีลักษณะรูปรางหนาตาย
เหมือนคนธรรมดาปกติทั่วไปและหากแตงตัวแบบไหนก็จะยังแตงตัวแบบนั้นนะครับ เพราะจิตยัง
มีอุปาทานความยึดถือตัวตนอยูก็จะทรงสภาพเดิมไวนะครับ วิญญาณสัมภเวสีสวนมากนั้นจะมีจิต
เศราหมอง มีความทุกขใจกังวล เชน จิตเปนหวงกังวลยอมรับความจริงไมไดและไมรูอนาคต
ตนเอง เปนตน แตคนไทยเรานั้น โชคดีที่เกิดในแดนของพระพุทธศาสนา เพราะงานบุญ
เกิดขึ้นบอยในทุกเขตแดนและหากบานไหนมีบุคคลเสียชีวิตก็จะนิมนตพระมาทําพิธีและอุทิศ
สวนกุศลไปให หากไมมีกรรมปรามาสพระรัตนตรัยหรือกรรมทํารายคุณบิดามารดา ก็จะสามารถ
รับบุญไดหากกําลังบุญมากพอก็จะสามารถเปลี่ยนภพภูมิไปเสวยบุญโดยไมตองรอไดเหมือนกัน
ครับ จากประสบการณ สวนมากวิญญาณมักจะไดโมทนาและไดไปเกิดเร็วขึ้นครับ
สําหรับการที่เราจะทราบหรือไมวา เมื่อใดอุปฆาตกรรมจะใหผลนั้น สวนมากเราจะพอประเมิน
และคาดการณไดจากการพยากรณ ทํานายทายทัก หรือที่เรียกวา การตรวจดวงชะตา หากหมอดู
หรือผูใหคําพยากรณมีความรูเขาใจชัดเจนก็จะสามารถใหชวงเกณฑชะตาในแตละปได วาปใด
เปนปเคราะหรุนแรง อยางไรก็ดีการรูนั้น รูเพื่อใหเราไดไมประมาทตอชีวิต จะไดเรงรีบทําความดี
นะครับ มากกวาที่จะรูแลวกลัวจิตตกสรางความทุกขใจครับ
วิธีตออายุหรือปองกันอุปฆาตกรรม
ประการแรก หมั่นถือศีล ๕ ใหบริสุทธิ์อยูเสมอ หรือใหมากที่สุดครับ และไมควรยินดีเมื่อไดยิน
ไดฟงไดเห็นบุคคล อื่นทําบาปครับ เพราะจะถือเปนการนอมใจรวมโมทนาบาปกับเขาก็จะมีสวน
ในกรรมนั้นๆ กับเขาครับ หากรักษาศีล ไดบริสุทธิ์ ก็จะไมมีกรรมใหมมาชวยเติมเชื้อเกาครับ
ประการที่สอง ปหนึ่งควรทําอยางนอย ๒ ครั้งนะครับ เชน วันเกิดหรือวันสําคัญ โดยการจัด
อาหารใสบาตรแกพระสงฆในพระพุทธศาสนา
และรวมสรางพระพุทธรูปในพระพุทธศาสนา

๑๐

จากนั้น ก็ซื้อสัตวที่เขาจะฆานะครับ เชน ในตลาดสดที่มีปลาขายเปนๆ หรือไปเห็นที่เขากําลังจับ
ไดมา ก็ขอซื้อ เปนตน ถือเปนการซื้อชีวิตสัตวอื่นใหรอดพนจากการตายกอนเวลา จากนั้นให
อุทิศสวนกุศลทั้งหมดนี้ ใหแกเจากรรมนายเวรและเทวดาประจําตัวของเรานะครับ
สุดทาย ขอใหหมั่นระลึกของพระรัตนตรัยและบุญความดีเสมอๆ ครับ จิตใจของเราจะไดมีความ
เคยชินตอความดีเบิกบาน เมื่อใดที่เกิดภัยมาก็จะสามารถไปสูดินแดนของความสุขไดทันทีครับ

๑๑

๓. บทสนทนากับอาจารยวัชระ
๓.๑ เรื่องการบูชาขอพรจากเทพและขอสงสัยเกี่ยวกับการแก
กรรม
ลงบันทึก แรม ๑ ค่ํา เดือน ๑ ตรงกับวันเสารที่ ๑๓ ธันวาคม ปพุทธศักราช ๒๕๕๑
ลัดดาวัลย says:
สวัสดีคะอาจารย
อาจารยวัชระ says:
สวัสดีครับ
ลัดดาวัลย says:
หนูขอถามเรื่องดวงของหนูเลยนะคะ
อาจารยวัชระ says:
อาจารยตรวจดวงทานที่นัดอยูครับ
อาจารยวัชระ says:
ถาจะเปดกรรมตรวจดวงชะตาตองมีคาครูและนัดเวลาลวงหนากอนนะครับ
ลัดดาวัลย says:
งั้นหรือคะ
ลัดดาวัลย says:
หนูนึกวาดูไดเลยซะอีก
อาจารยวัชระ says:
ครับ ถาสนทนาธรรมทั่วไปที่ไมเกี่ยวกับดูชะตา ยินดีครับ
ลัดดาวัลย says:
อาจารยมีความเห็นอยางไรเรื่องการแกกรรมคะ
อาจารยวัชระ says:
แกกรรมตรงๆ แกไมไดครับ
อาจารยวัชระ says:
ทํากุศลไปเปนกําลังเสริม ชวยได
อาจารยวัชระ says:
แตถาจะแกจริงๆ ตองปฏิบัติกรรมฐานเทานั้น กรรมเกิดจากการกระทําของเรา ก็ตองแกที่ตัวเรา
ลัดดาวัลย says:
ถายั่งงั้นที่หมอดูทั่วไปบอกวาจะแกกรรมให ก็หลอกลวงหรือคะ
อาจารยวัชระ says:
ถาเปนของอาจารย เราก็จะหาสาเหตุกอนครับ วาเปนที่อะไร และแกไขอยางไรไดบาง ดวย
กําลังบุญ
ถาเรารูเหตุ ก็จะกระทําการบรรเทาไดผล เหมือนหมอรักษาถูกโรคครับ
ลัดดาวัลย says:
แลวการแกกรรมนั้นสงผลถึงดวงชะตาเราดวยหรือเปลาคะ
อาจารยวัชระ says:
ครับ
ลัดดาวัลย says:
ถาเราดวงไมดีไปทําบุญเพื่อใหดวงชะตาดีขึ้นนะคะ เขาขายไหมคะ
อาจารยวัชระ says:
แตเราตองทําเปนกิจ ทําเปนปกติ ไมใชไมดีเพิ่งมาทํานะ

๑๒

อาจารยวัชระ says:
เหมือนเสบียงเราหมด เราก็ใชหนี้ไมทัน
ลัดดาวัลย says:
แลวถาเราทําบุญอยูเปนประจํา บริจาคทานทุกอาทิตยนี่ชวยไหมคะ
อาจารยวัชระ says:
กรรมดีในดานทานบารมีก็จะสงผล ใหความเปนอยูไมขัดสน พอดีๆ
อาจารยวัชระ says:
ไดความสุขในปจจุบัน
อาจารยวัชระ says:
และอนาคต
อาจารยวัชระ says:
จิตตั้งมั่นในกุศลเปนประจํา ก็ยอมเปนสุข
ลัดดาวัลย says:
แลวถาจะขอสิ่งที่จะทําใหเราสมปรารถนาอะไรซักอยาง การทําบุญชวยไดไหมคะ
อาจารยวัชระ says:
การตั้งความปรารถนาในทางกุศลไมผิด เปนสิ่งที่ดีและกระทําได
อาจารยวัชระ says:
เหมือนเราตั้งเปาหมายไว
อาจารยวัชระ says:
แมแตพระพุทธเจาก็ยังตั้งความปรารถนาในการสําเร็จพระโพธิญาณเลย
ลัดดาวัลย says:
แลวการแกกรรมกับการทําบุญนี่หมอดูสวนใหญนํามาเกี่ยวของกันนี่จะผิดไหมคะ
อาจารยวัชระ says:
ถาผูปฏิบัติ เขาใจในเหตุปจจัยของกรรม
อาจารยวัชระ says:
ก็นาจะมีประโยชนกวา
อาจารยวัชระ says:
ถาหมอดูมีธรรม ทําอะไรก็ไมเกิดโทษ
ลัดดาวัลย says:
แลวถาเราตองการที่จะมีความสําเร็จเรื่องการศึกษา นอกจากตัวเราเองแลว ถาจะขอพรเพื่อเปน
กําลังใจใหตัวเอง สามารถไปที่ใหนไดบางคะ
อาจารยวัชระ says:
ขอแรก ขอพรกับบิดามารดา
อาจารยวัชระ says:
ขอสอง ขอพระรัตนตรัย คือ ที่ใจระลึกนอบนอม โตะบูชาพระที่บาน หรือที่วัดที่มีพระพุทธรูป
เปนองคแทน
ขององคพระพุทธเจา
อาจารยวัชระ says:
ขอสาม ก็ขอพรจากเทวดาพรหมผูมีเมตตา เชน พระพรหม หรือพระพิฆเนศ
อาจารยวัชระ says:
ขอสี่ ทําดวยตนเอง ภาวนาสวดมนตกอนอาน และหลังอาน จิตจะมีสมาธิสมองปลอดโปรง
อาจารยวัชระ says:
ขอหา ความเพียรและความใสใจ ทําอะไรยอมสําเร็จ หากไรสิ่งนี้ ทําอะไรก็ไมสําเร็จ
อาจารยวัชระ says:
หากเธอปฏิบัติดังนี้ ความสําเร็จยอมบังเกิดแนนอน
ลัดดาวัลย says:
อาจารยมีหลักในการขอพรกับพระพรหมกับพระพิฆเนศอยางไรคะ เพราะที่บานก็บูชาพระ
พิฆเนศอยูคะ

๑๓

อาจารยวัชระ says:
หลักสําคัญคือ การมีใจศรัทธา การบูชา เคาเรียกวา
อาจารยวัชระ says:
บูชาความดีทาน ถาเราบูชาความดีทาน สิ่งที่จะดีมีผลก็คือ เราก็เอาความดีทานเปนแบบอยาง
ปฏิบัติตาม
อาจารยวัชระ says:
เทพทานมีความดี คือมีคุณธรรม มีศีล มีสัจจะ มีเมตตา มีกตัญู มีหิริและโอตัปปะ
ลัดดาวัลย says:
แลวการที่เราบูชาทานแลวเราขอในสิ่งที่เราอยากจะไดนี่ผิดไหมคะ
อาจารยวัชระ says:
ไมผิด ถาไมไดเกิดโทษ
อาจารยวัชระ says:
เดี๋ยวอาจารยจะขอตัวแนะนําทานที่นัดเวลาตอน ๕ โมงกอนนะครับ
อาจารยวัชระ says:
ยินดีและดีใจมากที่ไดพูดคุยสนทนากัน
อาจารยวัชระ says:
add e-mail มา วางๆ คุยกันใหมนะครับ หรือจะสงอีเมลมาก็ไดครับ
ลัดดาวัลย says:
ขอบคุณคะ
อาจารยวัชระ says:
ขอใหบุญรักษาพระคุมครองนะครับ
อาจารยวัชระ says:
สวัสดีครับ

๓.๒ เรื่องการกรวดน้ําคว่ําขัน
ลงบันทึก แรม ๓ ค่ํา เดือน ๑ ตรงกับวันเสารที่ ๑๕ ธันวาคม ปพุทธศักราช ๒๕๕๑
คุณจุบ says:
สวัสดีคะอาจารย ยุงอยูหรือเปลาคะ
อาจารยวัชระ says:
สวัสดีครับ คุยไดครับ เพราะเริ่มดูทานแรก ๑๑ โมงครับ
คุณจุบ says:
ที่หนูเคยบอกอาจารยวาจะตองยาย office อาจจะไมตองยาย แลวคะ
คุณจุบ says:
รูสึกวาเจานายจะหาที่ใกล กับที่เดิม แตเปนอาคารพาณิชย
คุณจุบ says:
ตอนนี้ก็ลุนอยู ถาไดแถวนี้ก็ดีเพราะจะไดตอลมหายใจหนู ไดอีกสัหนอย
อาจารยวัชระ says:
ครับ
อาจารยวัชระ says:
ถาไดคําตอบแนนอนก็บอกอาจารย จะไดดูวาที่ทํางานใหม เปนที่ที่ดีหรือไมนะครับ
คุณจุบ says:
ไดคะ
คุณจุบ says:
พอหนูมีแนะนํานองที่บริษัทใหดูดวงกับอาจารย

๑๔

คุณจุบ says:
รูสึกจะดู แลวเมื่อวันเชาวันเสารที่ผานมา
อาจารยวัชระ says:
เคาพอใจมั๊ย
คุณจุบ says:
พอใจคะ
คุณจุบ says:
เขาบอกวาอาจารยเกง แลวก็ใจดีเหมือนที่หนูบอก
คุณจุบ says:
หนูเคยไดยินเขาพูดกันเรื่องกรวดน้ําคว่ําขัน แตไมนึกวาจะมีจริง
อาจารยวัชระ says:
ครับ บางคนทําไปโดยไมรูและไมเขาใจในใชคําอธิษฐาน ก็จะสงผลกลายเปนเรงรัดกรรมไดนะ
ครับ
อาจารยวัชระ says:
การอธิษฐานตองฉลาดในการใชเหมือนกัน
คุณจุบ says:
เหรอคะ แลวความจริงมันควร หรือไมควร
อาจารยวัชระ says:
การอุทิศบุญกุศลเปนสิ่งควรทําครับ
คุณจุบ says:
อืม. . .
อาจารยวัชระ says:
แตบางครั้ง คนแนะนําหรือสอน เคาเลนจะใหตัดกรรม
อาจารยวัชระ says:
คําอธิษฐานลักษณะนี้ มันกลายเปนเรงรัดกรรมมาใชใหหมด
อาจารยวัชระ says:
บุญกุศลหรือสิ่งที่เราตองชดใชมันมากมายนัก
อาจารยวัชระ says:
ยิ่งถาเจากรรมที่เปนมนุษย จิตใจเขาจะรอนหาคําตอบไมได มีผลตอคนที่ทําทันที
คุณจุบ says:
แลวถาหนูสวดมนต แลวอฐิธานขออโหสิกรรมกับเจานาย วากรรมใดที่หนูเคยทํากับเขาในชาติ
ที่แลว
ก็ขอใหหมดแตเพียงชาตินี้ มันจะเปนอะไรไหมคะ
คุณจุบ says:
หรือวาไมควรทํา นาจะอธิฐานแบบอื่นมากกวา
อาจารยวัชระ says:
ทําไดครับ แตการบอกใหหมดในชาตินี้ บางที เราจะรับไมไหวเทานั้นเอง
อีกอยางถาเจาตัวเขายังไมมีอภัยทานอโหสิกรรม อุปาทานที่ยึดถือเกาๆ
ในฝายอกุศลก็ดําเนินสืบตอดวยอํานาจกรรมไปเรื่อยๆ ครับ
คุณจุบ says:
อาวเปนงั้น
อาจารยวัชระ says:
แตทําก็ทําไปปกติ ทําบุญกุศลไป ใหทุกอยางจัดสรรเอง
อาจารยวัชระ says:
เรามีหนาที่ทําดี แผบุญ แบงบุญ ทําไปเรื่อยๆ
คุณจุบ says:
งั้นหนูก็ควรจะแผเมตตาใหเขามากวา ไหมคะ
อาจารยวัชระ says:

๑๕

มีอภัยทาน อโหสิกรรม ดีแลว
อาจารยวัชระ says:
ครับ
คุณจุบ says:
ขอบคุณคะ ที่แนะนํา
คุณจุบ says:
ไมรบกวนดีกวา 11 โมงแลว เดี๋ยวอาจารยจะได คุยกับคนอื่นที่นัดไว
อาจารยวช
ั ระ says:
ครับ ไวสนทนากันอีก
อาจารยวัชระ ตsays:
ขอใหมีความสุขนะครับ
คุณจุบ says:
เชนกันคะอาจารย

๓.๓ เรื่องประสบการณกอนตั้งหินปรับธาตุ
ลงบันทึก วันจันทรที่ ๒๒ ธันวาคม ปพุทธศักราช ๒๕๕๑ ตรงกับวันแรม ๑๐ ค่ํา เดือน ๑
สันสน says:
สวัสดีคะ
อาจารยวัชระ says:
สวัสดีครับ
สันสน says:
มีเรื่องจะเลาใหอาจารยนะคะ
สันสน says:
หนูไดรับหินปรับธาตุ เย็นวันที่ 19 ดีใจมาก ขอบคุณมากๆนะคะ หนูจัดวางวันที่ 21 มีเหตุการณ
บางอยางเกิดกับหนู คือ วันที่ 20 หนูนอนอยูที่หอง เวลา 15.00-17.00 หนูรูสึกตัวแลวแตตื่น
ไมได หนูไดยินเสียงมีคนเปดประตูหองน้ํา (หูไมไดฝาดคะ)หนูพยายามตื่นแตทําไมไดคะได
กลัวมากคะ พยายามทํา
สันสน says:
พยายามทําทุกวิธีคะจนเหนื่อยมากคะ หนูฝนไมไหวแลวคะ หนูจึงนึกถึงทานวิทยาธรโสภัทรไม
ถึงนาที่ก็สามารถตื่นไดคะ แตเหมือนมีบางอยางใหหนูหลับตอคะ หนูจึงลุกไปลางหนาแตตอน
นั้นงวงมากคะ จะหลับทาเดียว หนูจึงอานหนังสือสวดมนต และเอกสารที่อาจารยสงมาใหคะ
สักพักก็หายคะ ซึ่งตอนนนั้นหนูใสสรอยพระดวยทุกครั้งที่นอนกลางวันหนูไมเคยเปนอยางนี้คะ
ตอนที่หนูหลับหนูฝนเยอะมากคะ ที่จําไดก็มี
สันสน says:
ผูหญิงคนหนึ่งอายุประมาณหนู เขามากอดและจูบที่ปาก(ขอโทษนะคะ) หนูพยายามผลักออก
หนูบอกเคาวาหนูไมชอบคะ เคาก็ปลอย แลวหนูก็เห็นแผนเมฆ 2 แผนเลื่อนมาบรรจบกันคะ (สี
เทา คอนขางจะเขมแตไมถึง กับเขมมากนคะ ) คืนวันที่ 20 หนูนอนไมหลับทั้งคืนคะ แตจิตก็
ไมไดฟุงซานนะคะ ตอนเชาหนูเปด Tv
อาจารยวัชระ says:
ยังอยูมั๊ยครับ
สันสน says:
เปนชวงธรรมตอนเชา หนูเห็นรูปพระพุทธเจา ( ใน Tv )หนูกลัวมากคะ ไมกลามองคะจึงปด Tv
คะ
หนูก็ไปใสบาตร ตอนนี้สันนมากคะ เหมือนมีบางอยางตอตานในตัวหนูเองนะคะ ใหหนูนําหิน
ปรับธาตุไปทิ้ง

๑๖

(ตอนนั้นหนูกลัวอาจารยและก็ทานวิทยาธรมากดวยคะ ขอโทษนะคะ)
ตอนไหวพระที่หองหนูอานบทสวดขอขมาพระรัตนตรัยหนูอานตอไมไดคะปากไมยอมขยับ
(ทั้งที่หนูอานกอนนี4้ -5 รอบ)แตหนูก็ทําเสร็จคะ
สันสน says:
ตอนลงไปจุดธูปขางลางปกติดีคะ เมื่อคืนหนูหลับงายมากคะ ซึ่งกอนหนาหนูหลับยากมาก
รูสึกดีมากคะ
ทีแรกกลัวจะนอนไมไดคะ อาจารยมีควาเห็นอยางไรกับสิ่งที่หนูเลามาคะ
สันสน says:
พระที่หนูแขวนคือ จตุคามคะ มีผูใหญใหมากตอนทีฮ
่ ิตกันมากๆคะ เวลาหนูใสแลวรูปสึกสบาย
ใจมากคะ
แตหนูไมชอบตรงที่มันใหญคะ อยางไดแบบเล็กๆคะ
อาจารยวัชระ says:
ครับ สิ่งที่รบกวนเคาก็มาขัดขวางนะ เราทําความดี บูชาพระ ของที่อาจารยทําก็ของพระ
โดยตรงครับ
อาจารยวัชระ says:
ดีใจที่หนูมีจิตใจมั่นคงทําจนสําเร็จครับ
อาจารยวัชระ says:
อะไรๆ ก็นาจะดีขึ้นนะครับ
อาจารยวัชระ says:
จากนี้ไปก็ใหมั่นปฏิบัติตาม ในหัวขอ "การปฏิบัติตนเพื่อลดกระแสวิบากกรรมในป ๕๒" นะครับ
เปนการปฏิบัติแบบงายๆ ไดผลดี ทั้งเรื่องสมาธิและปญญาครับ
สันสน says:
หนูก็หวังวาอยางนั้นคะ
สันสน says:
การอธิษฐาน ถวายชีวิตกับพระพุทธเจา แลวขอสมาทานขึ้นพระกรรมฐาน ตองทําอยางไรคะ
อาจารยวัชระ says:
เดี๋ยวอาจารยสงใหนะครับ
สันสน says:
ขอบคุณคะ
อาจารยวัชระ says:
เดี๋ยวอาจารยขอตัวตรวจดวงตอนบาย ๒ กอนนะครับ
อาจารยวัชระ says:
มีอะไรก็อีเมลมาหาอาจารยไดตลอดนะครับ
อาจารยวัชระ says:
ใหมั่นใจในความดีและสิ่งที่กระทําอยางนี้นะครับ อยาหวั่นไหว เราทําความดี บูชาบุคคลที่ควร
บูชา คือพระพุทธเจา พระธรรมและพระอริยสงฆ
อาจารยวัชระ says:
อาจารยขออนุญาตเอาบทสนทนาลงหนาเว็ปใหคนอื่นอานเปนกรณีศึกษานะครับ
สันสน says:
ไดคะ ขอบคุณนะคะ

๑๗

๓.๔ เรื่องสิ่งที่ไมควรถามในการดูดวงและกรรมปจจุบันของเรามี
ผลอยางไร
ลงบันทึก แรม ๙ ค่ํา เดือน ๑ ตรงกับวันอาทิตยที่ ๒๑ ธันวาคม ปพุทธศักราช ๒๕๕๑
Decha says:
ขอบคุณครับ ไดเยี่ยมชมเว็บ แลวนาสนใจ และรูสึกชื่นชมในการตอบคําถามมากครับ
อาจารยวัชระ says:
ก็ทยอยลงเนื้อหาที่เปนประโยชนเรื่อยๆ นะครับ ติดตามอานไดครับ
Decha says:
ตองขออนุญาต นําเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติในการแกกรรม ใหเพื่อนอานนะครับ เปนประโยชน
มาก ถามีคนไดอานเยอะ ๆ
อาจารยวัชระ says:
ยินดีครับ ในหนากฏของกรรมอาจจะยังไมสมบูรณแตจะรีบหาเวลาเขียนลงในเว็ปเรื่อยๆ ครับ
Decha says:
รบกวนถาม ครับ
Decha says:
คําถามอะไรที่ไมควรถาม ในการตรวจดวงชะตา ครับ
อาจารยวัชระ says:
ไมควรถามตรงๆ วา คนนี้เปนคูหรือไม กรณีผูหญิง เพราะเรื่องการคบหา เปนเรื่องละเอียดออน
และเกิดกรรมตอผูทํานายไดหากไมระมัดระวัง เพราะคูนั้นมีทั้งคูบุญคูกรรมคูมิตร ตามแตบุญ
กรรมทํากันมา สําคัญคือปจจุบันคนสองคนสรางกรรมใหม ในศรัทธา ความดี การชวยเหลือรักษา
น้ําใจกันมากเพียงใดประกอบ
อาจารยวัชระ says:
ไมควรถามถึง คําถามที่ฝนความจริง หรือถามซ้ําๆ เพื่ออยากไดคําตอบดังที่ตนตองการ ก็อีก
ประการหนึ่ง
จะเปนการซ้ําใหความเห็นตนเองออกนอกความจริงออกไป
Decha says:
ขอบคุณครับ...
อาจารยวัชระ says:
อยางไรก็ดี หากผูถาม มีศรัทธาประกอบไปดวยปญญา จะกระทําสิ่งใดรับฟงสิ่งใดก็ยอมไม
เปนไปในโทษ
Decha says:
โดยสวนตัวแลวผมไมชอบการดูดวง เสี่ยงเซียมซี เพราะเมื่อผลของการดู(ทายของหมอดู)นั้น
ยอมมีผลแนนอนไมมากก็นอย ไมนานก็เปนชวงระยะเวลาหนึ่ง จึงเปนความกลัวนิด ๆ ในการที่จะ
ดูดวงตนเองครับ
อาจารยวัชระ says:
หากผูทํานาย มีธรรม มีคุณธรรม จะแนะนําหรือกลาวสิ่งใดก็ยอมไมเปนภัยตอผูมาปรึกษาครับ
อาจารยวัชระ says:
อยางคําถามเชนนี้ ที่คุณถามมีประโยชน อาจารยก็จะนําไปลงไวเพื่อประโยชนแกบุคคลอื่นตอไป
Decha says:
ครับ ขอบคุณที่ชมครับ
Decha says:
ขออนุญาตแสดงความคิดเห็นนะครับ..เวลาดูดวง จะไดคําตอบ อยูประมาณ 2-3 ลักษณะคือ
1. ความเปนตัวเราเอง(ลึก ๆ ที่ ตัวเราเองรูอยูแกใจดี แตอาจจะปกปดไว หรือละเลย) คําทาย
ของหมอดู บอกไดตรงกับความเปนตัวของเรา ผูตรวจดวงชะตา ก็จะรูสึกวาแมน
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อาจารยวัชระ says:
ครับ แตหลักการดูของอาจารยอาจจะไมไดเหมือนหมอดูทั่วไปนะครับ เพราะอาจารยไมไดศึกษา
ดานนี้โดยตรงครับ
Decha says:
อยางที่ 2 คือ กรรมในอดีตชาติ หรือเรื่องที่เปนปญหา อาจจะเปนผลพวงที่ทําใหสงผลใน
ปจจุบันชาติ ประเด็นนี้ผมวาไมคอยมีหมอดูที่ใหคําแนะนําที่เปนประโยชนและชัดเจน และสราง
ศรัทธาใหเกิดขึ้นในจิตใจของผูตรวจ
อาจารยวัชระ says:
ก็จะเนนกลาววา สิ่งใดควรระวัง ชีวิตอะไรเดน ก็ใหเนน ชวงจังหวะของชีวิตในปจจุบันในระยะ ๔๕ เดือน จากนี้เปนอยางไร บานที่อยูสงผลเสียหรือไม เปนตนนะครับ
อาจารยวัชระ says:
ครับ อาจารยก็จะเนนเรื่องกฏของกรรมหลักๆ มาชี้แจงแกใจเขาบางเรื่อง
Decha says:
ออ...ครับ
อาจารยวัชระ says:
เขาจะไดมีอภัยทายและยอมรับความจริงไดมากขึ้น และระมัดระวังไมสรางกรรมใหมตอไปใน
อนาคตครับ
Decha says:
อืม...ครับ
Decha says:
กับประเด็นที่ 3 ครับ เรื่องของอนาคต..อันนี.้ ...??คอนขางกวาง
Decha says:
ครับนาสนใจครับ
อาจารยวัชระ says:
อนาคตอาจารยจะทายไมเกิน ๕ ถึง ๖ เดือนนะครับ
อาจารยวัชระ says:
เพราะวาเกินกวานั้นกรรมในปจจุบันจะมีผลเปลี่ยนแปลงสูงครับ
Decha says:
ครับ
Decha says:
อาจารยหมายถึงกรรมจร ใชไหมครับ
อาจารยวัชระ says:
อาจารยมีความเห็นวา ผูประพฤติตนอยูในศีล มีสติสํารวมระวังในกาย วาจา ใจ ยอมสรางกรรมดี
ในปจจุบันสงผลในอนาคต มีผลตอการดําเนินชีวิต ไมเปนไปตามกระแสของกิเลสและกรรม
อาจารยวัชระ says:
ยกตัวอยาง หากวาระของกรรม จะตองเจอคูกรณี ทําใหมีโอกาสนอกใจสามีภรรยา หากเรามี
ความเพียรและสติมั่นอยูในศีล มีหิริโอตัปปะ กรรมก็ยอมไมสืบเนื่องตอไปครับ
Decha says:
ครับ ซึ่งแตเดิม หรือชะตา จะตองเกิดการนอกใจขึ้นอยางแนนอน ใชไหมครับ
อาจารยวัชระ says:
ใชครับ ผูเปนไปตามกรรมก็อยูในกระแสของโลก นั่นเอง
อาจารยวัชระ says:
แตยอมไมมีผลตอผูมีสติสมบูรณ
Decha says:
ครับ เขาใจแลวครับ
Decha says:
ขอบคุณครับอาจารย
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อาจารยวัชระ says:
คงสมควรแกเวลานะครับ
อาจารยวัชระ says:
ไวสนทนากันใหมครับ
อาจารยวัชระ says:
อาจารยขอตัวกอนนะครับ
Decha says:
ครับ ขอบคุณมากครับ
อาจารยวัชระ says:
ขอใหเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมครับ
Decha says:
สวัสดีครับ
Decha says:
เชนกันครับ

๓.๕ เรื่องการสวดมนตจะกระทบภพภูมิอื่นหรือไม
คุณนายแดง says:
สวัสดีคะ คุยไดหรือเปลาคะ
อาจารยวัชระ ..ตรวจดวงชะตาอยูครับ.. says:
สวัสดีครับ พอดีติดตรวจดวงอยูนะครับ จะตอบชาหนอยครับ
คุณนายแดง says:
ชวงนี้นั่งสมาธิไมไดเลยคะ
คุณนายแดง says:
จะหงุดหงิดมาก
คุณนายแดง says:
ไมกวนอจารยแลวคะ หนูลองไปนั่งที่ใหมดูกอน อาจารยดูแลตัวเองนะคะ ทานอาหารใหตรง
เวลา ดูแลสุขภาพกาย กราบลาคะถามีโอกาสมาที่จงั หวัด โทรหาไดตลอดนะคะ
อาจารยวัชระ ..ตรวจดวงชะตาอยูครับ.. says:
สักครูนะครับ
อาจารยวัชระ ..ตรวจดวงชะตาอยูครับ.. says:
ถาหงุดหงิดอยาฝนนะ ใหเปลี่ยนเปนสวดมนตแทนหรืออยางอื่นไปนะ
อาจารยวัชระ ..ตรวจดวงชะตาอยูครับ.. says:
ขอใหเจริญในธรรมครับ
คุณนายแดง says:
คะ
คุณนายแดง says:
อาจารยคะสวดมนตจะมีผลกับชาวโลกทิพย ที่ต่ําหรือเปลา
คุณนายแดง says:
หลักหลวงพอเกษม
อาจารยวัชระ ..ตรวจดวงชะตาอยูครับ.. says:
การเอยสรรเสริญความดีของพระรัตนตรัย
อาจารยวัชระ ..ตรวจดวงชะตาอยูครับ.. says:
ไมมีผลเสียใดๆ ตอ ๓ โลกหรือจักรวาลนี้
อาจารยวัชระ ..ตรวจดวงชะตาอยูครับ.. says:
กลับเปนการนอบนอมขอพุทธบารมี เปนแสงสวางมายังจิตใจของผูสวด สถานที่และวิญญาณ
ตางๆ ในบริเวณนั้น
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อาจารยวัชระ ..ตรวจดวงชะตาอยูครับ.. says:
ใหไดรับการโมทนาและเปลี่ยนภพภูมค
ิ รับ
อาจารยวัชระ ..ตรวจดวงชะตาอยูครับ.. says:
ขอใหทําความเขาใจตามนี้นะครับ
คุณนายแดง says:
คะ
คุณนายแดง says:
กราบขอบคุณ คะ ไปกอนนะคะ
อาจารยวัชระ ..ตรวจดวงชะตาอยูครับ.. says:
ยินดีครับ
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๔. คําอุทิศสวนกุศล
โดย พระราชพรหมยาน (หลวงพอฤๅษีลง
ิ ดํา)
วัดจันทาราม(ทาซุง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี
อิทัง
ปุญญะผะลัง ผลบุญใด
ที่ขาพเจาทั้งหลายไดบําเพ็ญแลว ณ โอกาสนี้
ขาพเจาทั้งหลายขออุทิศสวนกุศลนี้ ใหแกเจากรรมนายเวร ทั้งหลาย ที่เคยลวงเกินมาแลว แต
ชาติกอนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ขอเจากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาสวนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรม
ใหแกขาพเจาตั้งแตวันนี้ ตราบเทาเขาสูพระนิพพาน
และขาพเจาทั้งหลาย ขออุทิศสวนกุศลนี้ ใหแกเทพเจาทั้งหลาย ที่ปกปกรักษา
ขาพเจา เทพเจาทั้งหลายทั่วสากลพิภพ ทานวิทยาธรโสภัทรและทานพระยายมราช ขอเทพเจา
ทั้งหลาย ทานวิทยาธรโสภัทรและทานพระยายมราช จงโมทนาสวนกุศลนี้ ขอจงเปนสักขีพยาน
ในการบําเพ็ญกุศล ของขาพเจาในครั้งนี้ดวยเถิด
และขออุทิศสวนกุศลนี้ ใหแกทานทั้งหลาย ที่ลวงลับไปแลว ที่เสวยความสุขอยูก็ดี
เสวยความทุกขอยูก
 ็ดี เปนญาติก็ดี มิใชญาติก็ดี ขอทานทั้งหลาย จงโมทนาสวนกุศลนี้
พึง
ไดรับประโยชน ความสุข เชนเดียวกับขาพเจาจะพึงไดรับ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้เถิด
ผลบุญใดที่ขาพเจาทั้งหลาย ไดบําเพ็ญมาแลว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้จงเปนปจจัย ให
ขาพเจาทั้งหลาย ไดเขาถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปจจุบันนี้เถิด
บทแผเมตตา สําหรับแผเมตตา ใหสรรพสัตวทั้งหลาย และ บทแผเมตตาสําหรับ ตัวเอง การมี
เมตตาจิต เปนสิ่งดีทําให จิตใจเรา มีความออนโยน และ ทําใหคนรัก
บทแผเมตตา ใหสรรพสัตวทั้งหลาย
สัพเพ สัตตา
สัตวทั้งหลายทั้งปวง ที่เปนเพื่อนทุกข เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งสิ้น
อะเวรา โหนตุ
จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีเวรแกกันและกันเลย
อัพพะยาปชฌา โหนตุ
จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ
จงเปนสุขเปนสุขเถิด อยาไดมีความทุกขกายทุกขใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ
จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนใหพนจากทุกขภัยทั้งสิ้นเทอญ
บทแผเมตตาตนเอง
อะหัง สุขิโต โหมิ
อะหัง นิททุกโข โหมิ
อะหัง อะเวโร โหมิ
อะหัง อัพยาปชโฌ โหมิ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

ขอใหขาพเจามีความสุข
ขอใหขาพเจาปราศจากความทุกข
ขอใหขาพเจาปราศจากเวร
ขอใหขาพเจาปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
ขอใหขาพเจาจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจ
ใหพันจากความทุกขภัยทั้งปวงเถิด
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บทสงทาย
ธรรมะสอนใจ
ธรรมนั้นยาก ที่จะมี ผูรูแจง
รูแตธรรม ไมมีธรรม โออวดดี

มีแตขัด แยงกัน แขงศักดิศรี
์
ถึงลานป ลานชาติ ไมเห็นธรรม

จะบรรลุ ธรรมใด ใจตองแน
อยาไปหลง อยาไปตก จงรอบคอบ

แมเกือบแย ตอมาร ดานทดสอบ
แมถูกลอบ ตอมารใด จงมั่นคง

ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้เปนสิ่งที่สมมุติขึ้นมาทั้งสิ้น เพราะอะไรถึงบอกวาสมมุติ ก็เพราะเหตุวา
สิ่งที่เราเรียกวาตัวเราคือรางกายนี้ หรือวัตถุสิ่งของตางๆ ที่อยูรายลอมตัวเราทานทั้งหมดทั้งสิ้น
ลวนแลวแตเปนสิ่งที่ไมจีรังยั่งยืนลวนแตเกิดขึ้น ตั้งอยู และเสื่อมสลายไป ทุกอยางมีอายุขัยของ
มันทั้งสิ้น ฉะนั้นแลวทุกตัวตนเราทานทั้งหลายที่ไดเกิดมาอยูบนโลกมนุษยนี้จึงประสบแตสิ่งที่
เปนทุกขเพราะความปรารถนาไมสมหวังไมเปนดั่งใจ เกิดความบีบคั้นทั้งกายและใจ ตนเหตุที่
มนุษยตางเปนทุกขก็เพราะวาใจของเราทานทั้งหลายตางไปยึดกับสิ่งตางๆ ที่กลาวมาทั้งหมด
นั้น
และหมายมั่นเอาเองวาเปนตัวตนแทจริงของเราและคิดเอาเองวาสิ่งเหลานี้จะอยูกับเรา
ตลอดไป
อารมณทั้งหลาย ธรรมทั้งหลาย โลกทั้งโลกนี้ ลวนเกิดที่จิต อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดที่
จิตเมื่อเธอทั้งหลายจะละความเห็นนี้ออก ก็ตองยอมละที่จิตนี้เองมิใชที่อื่น
สตินี้แล เปนธรรมอันยอดแลว เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเปนไปตอการถายถอน
ความเห็นผิดและเพื่อเจริญในธรรมเพื่อความพบอมตะสุข คือนิพพาน
คําพูดคน อยาหลง เชื่อใหมาก
ถาฟงแลว ไมไตรตรอง ตัวคงจม

จะลําบาก ภายหลัง นาขื่นขม
อยูในตรม เปนเบี้ยลาง เขาจนตาย

คนพูดจริง มีนอย ในบัดนี้
พูดอะไร จงพูดจริง ไมปรวนแปร

คนพูดดี แตหลอกลวง ไมแยแส
ตามกระแส ความเปนจริง สิ่งสําคัญ

อยาไปหลง อยูในมาร โลภโกรธหลง
ทานพึงปลอย ความยึดติด ออกจากใจ

ทานตองปลง ใหถูกหลัก ตามวิสัย
ใหใครใคร รูวาทาน ชนะมาร

หลงความรัก มักลืม ตัวสติ
มีความรัก ยอมมีทุกข อยูในใจ

หลงลืมจิต ที่มีธรรม อันสดใส
หลงทําไม หลงกับธาตุ ที่กอตัว

พึงกําจัด ความกําหนัด จากในจิต
ใหรูเห็น วากายนี้ อยูตามกาล

นอมความคิด พิจารณา กายสังขาร
สิ้นกําหนัด ในสันดาน จากกายเรา

ตัวตัณหา นําพาให คนตองเกิด
เพียรลดละ ตัดความอยาก ใหสิ้นความ

จึงตองเปด บังเกิดมา ภพทั้งสาม
อยาไปตาม ใหใจตน ถืออวิชชา

กาลเวลา คืนลวงไป ใชเนิ่นชา
ยามดับขันธ มิกังวล ตอสิ่งใด

พึงหันมา รักษาจิต ใหผองใส
ทางที่ไป ยอมเปนสุข-คติเอย
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