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วันสงกรานต์ หรือ วันปีใหม่โบราณ ของชาวไทยและ

ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง และในปัจจุบันชาวไทยนิยมเรียกอีกช่ือ
หน่ึงว่า “วันกตัญญ”ู เป็นเทศกาลท่ีทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยรอคอยด้วย
จิตใจท่ีตื่นเต้นและจดจ่อ เช่นเดียวกับชาวอเมริกันรอคอยวัน 
“Thankgiving” หรือวัน “Christmas” เพราะวันสงกรานต์ก็นับเป็น
วันส าคัญของชีวิต เป็นวันท่ีรวมอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของชีวิต
ของแต่ละบุคคล ฉะน้ันจึงเกิดประเพณีท่ีดีงามของชีวิตในวัน
สงกรานต์มากมาย เช่น เป็นวันกตัญญู เป็นวันท่ีทุกคนน้อมระลึก ถึง
บรรพบุรุษและผู้มีพระคุณท้ังหมด แม้นว่าท่านเหล่าน้ันจะล่วงลับ
ไปแล้ว ก็ท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านและบูชาพระคุณของท่าน 
และได้มีพิธีรดน้ าด าหัว มอบเครื่องบรรณาการแก่ผู้ท่ียังด ารงชีพอยู่
เพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อท่านเหล่าน้ัน นอกจากน้ัน
ทุกคนยังได้บ าเพ็ญบุญกิริยานานับประการ เพื่อเพิ่มพลังบุญแก่ชีวิต 
ท้ังปัจจุบันและอนาคต พร้อมท้ังมีการละเล่นสนุกสนามตาม
ประเพณีของแต่ละท้องถิ่นด้วย 
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-๓- 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ น้ี ชาววัดพุทธานุสรณ์ได้มีกุศล

ศรัทธาและสมานฉันท์ร่วมกัน สืบสานประเพณีอันดีงามดังกล่าว
แล้วเพื่อร่วมกันแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที โดย่รวมกันจัดทํา
บุญอุทิศแด่บรรพบุรุษและญาติมิตรท่ีล่วงลบัไปแล้วและเป็นมงคล
วารท่ีจะได้ร่วมกันบําเพ็ญบุญสร้างกุศล เติมพลังความดีเสริมบุญ
บารมีแก่ชีวิตด้วย การสรงนํ้าพระพุทธรูป-พระสงฆ์ รดน้ําดําหัวขอ
พรจากผู้อาวุโส ทําบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ปล่อยนก-ปล่อยปลา 
โดยทางวัดจัดงานในวันท่ี ๑๔-๑๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕ น้ี 
 ในวโรกาส “วันสงกรานต-์ปีใหม่” ท่ีได้เวียนมาบรรจบอีก
วารหนึ่ง อาตมภาพในนามคณะสงฆ์และทายกทายิกาวัดพุทธา-
นุสรณ์ขอตั้งกัลยาณจิต  อัญเชิญเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญจริยา
ท่ีคณะสงฆ์ได้บําเพ็ญมา จงรวมเป็นพลวปัจจัยบันดาลให้ท่านและ
ครอบครัว จงประสบแต่ความสุขกายสุขใจมพีลานมัยสมบูรณ ์
ปราศจากโรคาพาธ พรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญและบริวาร 
ตลอดนิรันดร์กาล เทอญ 
 

 
 

  เจริญพร 
 

       พระวิเทศธรรมกว ี
หัวหน้าสงฆ์ วัดพุทธานุสรณ์ 

เมืองฟรีมอนท์  ซานฟรานซิสโก เบย์ แอเรีย 
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ท่านอาจารย์สําคัญองค์หนึ่งท่ีเป็นพระปฏิบัติ ท่านเดินทาง

ป่าอยู่เป็นประจําในชีวิตของท่าน โดยเพื่อนปฏิบัติธรรมร่วมทางไป
ด้วยบ้างเป็นครั้งคราว เป็นท่ีรู้กันดีว่า เมื่อพบช้างในระหว่างทาง 
ท่านพระอาจารย์องค์นั้นจะต้องเป็นผู้นําเจรจาปราศรัยกับช้าง ท่าน
จะพูดจากับช้างใหญ่ด้วยภาษามนุษย์ และท่านจะใช้วาจาไพเราะ
อ่อนโยนยิ่งนัก เป็นท่ีเจริญหู เจริญใจ ช้างก็ฟังท่านโดยดี เมื่อท่าน
ขอให้หลีกก็จะหลี ขอให้หลบ..ก็หลบ ขอให้ไปให้พ้น ...ก็จะไปให้
พ้น 
 ท่านทําได้เช่นน้ีโดยท่ีองค์อ่ืนทําไม่ได้เพราะอะไรน่าจะตั้ง
ปัญหาน้ีขึ้น และผู้ไม่ปฏิเสธว่าผู้อยู่ในปัจจุบันชาติน้ันมีอดีตชาติ
ย่อมจะยอมคิดว่าท่านพระอาจารย์องค์นั้น ท่างคงจะมีอะไรเกี่ยวกับ 

 

สมเด็จพระณาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
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ช้างมาแล้วในอดีตชาติ และจะต้องเกี่ยวข้องกับช้างอย่างสําคัญด้วย
ในชาติน้ีท่านจึงสามารถพูดจากับช้างได้รู้เรื่อง และช้างก็ยินดีอ่อน
ให้ท่านอย่างน่าอัศจรรย์นัก 
 เมื่อคิดเช่นน้ีก็น่าจะคิดต่อไปได้ว่า จากช้างก็มาเป็นมนุษย์ได้ 
สําหรับผู้มีญาณหยั่งรู้ไปในอดีตย่อมรู้ได้ว่าท่านพระอาจรย์องค์นั้น
ท่านอาจจะเคยเกิดเป็นช้างสําคัญก่อนจะมาเป็นมนุษย์ในภพชาติน้ีก็
เป็นได้ และก็เป็นไปได้อีกเช่นกันท่ีท่านอาจจะเกิดเป็นช้างอยู่หลาย
ภพหลายชาติ ในบรรดาชาติภพที่นับไม่ถ้วน 

อกุศลกรรมน าไปสู่ทุคติ 

 เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ในภพชาติน้ี และสามารถมีญาณหยั่งรู้
ภพชาติในอดีตของตนท่ีเป็นสัตว์ เช่นท่านพระอาจารย์องค์สําคัญท่ี
ท่านเล่าไว้ว่าเคยเกิดเป็นไก่ ย่อมรู้ชัดถึงความแตกต่างระหว่างความ
เป็นคนกับสัตว์ ย่อมได้รับความสลดสังเวช และย่อมได้ความ
หวาดกลัว ความต้องเวียนว่ายตายเกิดเป็นท่ีสุด เพราะได้รู้ชัดด้วย
ตนเองแล้วว่า การพลาดพลั้งทํากรรมไม่ด.ี.ไม่ว่าจะในทางกายหรือ
ทางใจ คือการนําไปสู่ทุคติต่างๆ อันไม่เป็นท่ีพึงปรารถนาอย่างยิ่ง 
อันจักก่อให้เกิดความทุกข์ร้อนนานาประการ 
 การท่ีอยู่ดีๆ ก็ถูกจี้ถกูปล้นจนถึงชีวิต เป็นการต้องตายจากผู้
เป็นท่ีรัก สี่งเป็นท่ีรักอย่างไม่รู้ตัว อย่างไม่อาจขอความช่วยเหลือ
จากผู้ใดได้  
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 ผู้นับถือพระพุทธศาสนารู้ว่า น่ันเป็นผลกรรมท่ีต้องได้กระทําไว้
แล้วในภพชาติใดภพชาติหน่ึง ซึ่งปุถุชนคนไม่มีญาณพิเศษทั้งหลาย
หาอาจรู้ชัดไม่ว่า ได้มีการทํากรรมอันเป็นอกุศลเหตุน้ันตั้งแต่เมื่อใด 
และจะส่งผลเมื่อใด 

ทุกชีวิตผ่านภพชาติในอดีตมามากมาย 

 แต่ผู้ปฏิบัติธรรมจนสามารถมีความรู้พิเศษจะรู้ได้ และบางที
ก็แสดงให้รูล้่วงหน้า เช่น ท่ีพระอาจารย์สาํคัญองค์หนึ่งท่านปรารภ
ให้ได้ยินกันเนือง ๆ ว่า ในอดีต...ท่านเคยขับเกวียนทับเด็กตายโดย
จงใจเจตนา ดังน้ันท่านจะต้องได้รับผลกรรมนั้น คือจะต้องถูกรถชน
จนเสียชีวิตแน่ในภพชาติน้ี ท่านปรารภอยู่นานปี และแล้ววันหน่ึง
ท่านก็ได้เตรียมตัวออกเดินทางจากวัด เมื่อถูกทักท้วงว่ารุ่งขึ้น จึงจะ
ถึงวันท่ีท่านได้รับอาราธนาไปในการทําบุญท่ีบ้านหน่ึง ท่านก็ตอบ
ง่ายๆ ตรงไปตรงมา ว่าถึงเวลาวันน้ันแหละถูกแล้ว ว่าถึงเวลาวันน้ัน
แหละถูกต้องแล้ว ไม่มีผู้เขา้ใจความหมายท่าน 

 และในวันน้ันเอง เมื่อออกไปพ้นวัดเพียงไม่นาน รถท่ีท่าน
น่ังไปคว่ํา..ทับร่างท่านมรณภาพทันที ท่านมรณภาพองค์เดียวคนอ่ืน
ทุกคนปลอดภัย หลังจากน้ันไม่กี่วันได้มีการทําศพท่าน ปรากฏว่า
อัฐิของท่านท่ียังไม่ทันเย็นสนิทได้กลายเป็นมณีสีสวยงามต่างๆ กัน
ท่ีรู้จักกันดีในบรรดาพุทธศาสนิกชนท้ังหลายว่า น่ันคือพระธาต ุ
เครื่องหมายแสดงความไกลกิเลสสิ้นเชิงแล้ว พระอาจารย์องค์นี้ท่าน
ไม่เพียงแสดงให้เห็นอํานาจของกรรมท่ีผู้ใดได้ทําแล้วจักต้องได้รับ  



-๗- 
ผลแม้จะปฏิบัติธรรมสูงสุดก็ยังไม่หนีไม่พ้น ท่านยังแสดงให้เข้าใจ
ด้วยว่า ทุกชีวิตผ่านภพชาติในอดีตมาแล้ว จะต้องผ่านมามากมาย
ด้วยกันท้ังน้ัน 

มือแห่งบุญ มือแห่งบาป 

 เป็นท่ีเห็นกันว่า ทุกคนมีชีวิตท่ีมิได้ราบรื่นเสมอไป ไม่มีสุข
ตลอดชีวิต ไม่มีทุกข์ตลอดชีวิต ไม่พบแต่สิ่งท่ีดีงามตลอดชีวิต ไม่
พบแต่สิ่งท่ีช่ัวร้ายตลอดชีวิต แต่ละคนพบอะไรๆ ท้ังดีท้ังร้าย หนัก
บ้าง เบาบ้าง โดยท่ีบางทีก็ไม่เป็นท่ีเข้าใจว่าทําไมจึงต้องเป็นเช่นน้ัน 
เช่นบางคนเกิดในครอบครัวท่ีต่ําต้อย...ลําบากยากจน พอเกิดได้ไม่
นาน เงินทองจํานวนมากก็เกิดในครอบครัว เป็นลาภลอยของมารดา
บิดาบ้าง เป็นความได้ช่องได้โอกาสทําธุรกิจการงานบ้าง ใครๆ ก็
ต้องพูดกันว่า ลูกท่ีเกิดมาใหม่นั้นเป็นผู้มีบุญ ทําให้มารดาบิดามั่งมี
ศรีสุข 
 ถ้าไม่คิดให้ดี..ก็เหมือนจะเป็นการพูดไปเรื่อยๆ ไม่มีมูล
ความจริง       และท้ังผู้พูดผู้ฟังก็มักจะไม่ใส่ใจพิจารณาให้ได้
ความรูส้ึกลกึซึ้งจริงจัง แต่ถ้าพิจารณากันให้จริงจังด้วยการคํานึงถึง
เรื่องกรรม และการให้ผลของกรรมก็น่าจะเช่ือได้ว่า เด็กที่เกิดใหม่
น้ัน...เป็นผู้มีบุญมาเกิด 

ผู้มีบุญ คือ ผู้ท่ีทําบุญทํากุศลทําคุณงามความดีมาก            
ในอดีตชาติ อันความเกิดขึ้นของผู้มีบุญน้ัน       ย่อมเกิดขึ้นพร้อม
กับมีบุญห้อมล้อม  
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รักษา แม้ชนกกรรมนําให้เกิดจะนําให้เกิดลาํบาก แต่เมื่อบุญ ท่ีทําไว้
มากกวา่กรรมไม่ดีที่นําให้ลาํบากก็จะต้องถกูตัดรอนด้วยอํานาจของ
กุศลกรรม คือบุญอันยิ่งใหญ่กว่า คือ เกิดมามารดาบิดายากจน มือ
แห่งบุญก็จะต้องเอ้ือมมาโอบอุ้มให้พ้นจากความลาํบากยากจน ให้
มั่งมีศรีสุขควรแก่บุญท่ีได้ทําไว้ 
 ผู้ท่ีเกิดในท่ีลําบากยากจน แต่เมื่อมีบุญเก่าได้กระทําไว้
มากมายเพียงพอ มือแห่งบุญก็จะเอ้ือมมา โอบอุ้มให้พ้นความ
ยากลาํบากได้ อย่างรวดเร็ว พ้นจากความยากจนดังปาฏิหาริย ์         
มีตัวอย่างให้เห็นอยู่ เด็กบางคนทําบุญทํากุศลไว้ดี แต่ชนกกรรมนํา
ให้เกิดกับมารดาบิดาท่ียากแค้นแสนสาหัส พอเกิดมารดาบิดาก็
หาทางช่วยให้ลูกพ้นความเดือดร้อน นําเอาไปวางไว้หน้าบ้านผู้มั่งมี
ศรีสุขท่ีรู้กันว่าเป็นผู้มีเมตตาแล้วเด็กน้ันก็ได้เป็นสุข อยู่ในความ
โอบอุ้มของมือแห่งบุญ ควรแก่บุญท่ีเขาได้กระทําไว้แต่เด็กบางคน
เกิดในท่ีต่ําต้อยยากไร้ และเป็นผู้ท่ีมิได้ทําบุญทํากุศลมาในอดีตชาติ
เพียงพอ ย่อมไม่มีมือแห่งบุญมาโอบอุ้มเขาให้พ้นความลําบาก
ยากจน เมื่อมารดาบิดาจะพยายามเสี่ยงนําเขาไปวางไว้ในท่ีท่ีหวังว่า
จะมีผู้ดีมีเงินมานําไปอุปการะเลี้ยงดู ความไม่มีบุญทําไว้ก่อน..ทําให้
ไม่เป็นไปดังความปรารถนาของผู้เป็นมารดาบิดา เขาอาจจะถกูท้ิง
อยู่ตรงท่ีท่ีถูกนําไปวางและสิ้นชีวิตไป ณ ท่ีน้ันอย่างโดดเดี่ยว
เดียวดาย อาจจะทรมานด้วยความหนาว ความร้อน ความหิว โดยหา 
ผู้ช่วยเหลือไม่ได้      และผู้เป็นมารดาก็อาจถูกจับไปรับโทษอาญา.. 

 



-๙- 
ของอํานาจอันยิ่งใหญ่นักของกรรมอย่างแท้จริง 

ผู้มีปัญญากลัวกรรมเป็นยิ่งนัก 

 อดีตชาติของทุกคนมีมากกมายนัก จึงได้ทํากรรมไว้มากมาย
นัก กุศลกรรมบ้างอกุศลกรรมบ้าง ชีวิตในปัจจุบันจึงมีดีบ้างไม่ดี
บ้าง สุขบ้าง ทุกข์บ้าง คนมั่งมีเป็นมหาเศษฐี.. ก็ด้วยอํานาจของกุศล
กรรม คือ การบริจาคช่วยเหลือเจือจุนผู้อ่ืนท่ีได้กระทําไว้ในอดีตชาติ 
เมื่ออกุศลกรรม คือ การคดโกงเบียดเบียนทรัพย์สิน ให้ผู้อ่ืนต้อง
เดือดร้อน ท่ีได้กระทําไว้ในอดีตชาติตามส่งผล และเมื่อเป็นผลที่
แรงกว่ามีกาํลังกวา่กุศลกรรมท่ีกาํลังเสวยอยู่ อกุศลกรรมก็จะตัด
รอนกุศลกรรม ส่งผลไม่ดีของอกุศลกรรมให้เกิดแทน ความมั่งมีก็
จะกลับเป็นความไม่มี เงินทองของมีค่าจะสูญหายหมดไป 
อกุศลกรรมแรงมากกจ็ะสามารถทําให้มหาเศรษฐีสิ้นเน้ือประดาตัว
ได้ ท่ีกําลังเป็นสุขก็จะกลับเป็นทุกข์ เดือนร้อน อํานาจของกรรมเป็น
เช่นน้ีจริง 
 ผู้มีปัญญาจึงกลัวกรรมยิ่งกว่ากลัวอะไรอ่ืน..กลัวเพราะรู้ว่า
เมื่อทํากรรมไม่ดีไว้แลว้...ต้องได้รับผลไม่ดี และเมื่อถึงเวลาท่ีกรรม
ส่งผลไม่ดีมาถึงตัวแล้ว แม้ตั้งแต่เกิดมาในชาติน้ีจะไม่เคยทํากรรม
ไม่ดีเช่นน้ัน ก็จะต้องได้รับผลไม่ดี ท่ีอาจทําให้พิศวงสงสัยจนถึง
มากจนเป็นมิจฉาทิฐิ....ความเห็นผิด คือเห็นไปว่าทําดีไม่ได้ดี          
ซึ่งความจริงไมใ่ช่เช่นน้ัน ทําดี...ต้องได้รับผลดีเสมอ ทําไม่ดี..จึงจะ
ได้รับผมไม่ดี 

 

-๑๐- 
ไม่มีอะไรยับยั้งการส่งผลของกรรมได้ 

เพียงในชาติปัจจุบันน้ีเท่าน้ัน คนมีอายุกันเพียงอย่างมากร้อย
ปีเท่าน้ัน ทุกคนทุกสัตว์ต่างก็ทํากรรมมาแล้วมากมายนับไม่ถ้วน 
เป็นกรรมดีคือกุศลกรรมบ้างเป็นกรรมชั่ว คืออกุศลกรรมบ้าง 
มากมายจริงๆ เพียงทําในชาติเดียวก็มากมายจริงๆ แล้ว เมื่อได้ทํามา
นับภพนับชาติไม่ถ้วนจะมากมายเพียงไหน ขณะท่ีมาอยู่ในภพน้ีชาติ
น้ี..ได้ละภพชาติ ได้อดีตท่ีทํากรรมเอาไว้เบ้ืองหลังมากนักหนา 
กรรมดีกรรมชั่วอาจไม่เสมอกัน บางคน บางคนทํากรรมดีอาจ
มากกวา่ บางคนกรรมช่ัวอาจมากกวา่ 
 บางคนทํากรรมดีท่ีไม่สําคัญ ไม่ยิ่งใหญ่ แต่ทํากรรมไม่ดีท่ี
สําคัญหนักหนา เช่นน้ี..ย่อมได้เสวยผลตามเหตุคือ ในภพชาติน้ีย่อม
ประสบส่วนดีน้อยกว่าส่วนไม่ดี ส่วนผู้ท่ีทํากรรมดมีาก ทํากรรมไม่
ดีน้อย เช่นน้ี..ย่อมได้เสวยผลตามเหตุผลคือ ในภพชาติน้ีย่อม
ประสบส่วนดีมากกว่าส่วนไม่ดี ดังมีตัวอยา่งให้พบเห็นท่ัวไปในทุก
วันน้ี 

 เมื่อกรรมดีจะส่งผล...ก็ไม่มีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งได้ 
กรรมดีท่ีแรงกว่าเท่าน้ันท่ีจะกีดกั้นขัดขวางได้ ไม่ให้กรรมไม่อาจ
ส่งผล แต่ถ้ากรรมดีแรงกว่ากรรมไม่ดี กรรมดีก็ต้องส่งผลจนได้
กรรมไม่ดีหาอาจขัดขวางได้ไม ่อะไรๆ        ก็หาอาจขัดขวางได้ไม่ 
เมื่อกรรมไม่ดีจะส่งผล... ก็ไมม่ีอะไรหรือผู้ใดจะกีดกั้นยับยั้งได้ 
กรรมดีท่ีแรงกว่าเท่าน้ันท่ีจะกีดกั้นขัดขวางได้       ไมใ่ห้กรรมไม่ดี 

 



-๑๑- 
อาจส่งผล แต่ถา้กรรมไม่ดีแรงกวา่กรรมดี กรรมไม่ดกี็ต้องส่งผลจน
ได้ กรรมดี หาอาจขัดขวางได้ไม ่อะไรๆ      ก็หาอาจขัดขวางได้ไม่ 

มีจิตใจเชื่อมั่นต่อพระพุทธเจ้าอย่างมั่นคง 

 ผู้ท่ีได้รับอะไรๆ ร้ายแรงต่างๆ เช่น เสียสติบ้าคลั่งอย่างไม่
ทันจะรู้ตัว ประสบอุบัติเหตุร้ายแรงถึงเสียชีวิต หรือไม่ก็เสียหมดท้ัง
ครอบครัว หรือประสบความหายนะ สิ้นเน้ือประดาตัว ต้องเศร้าโศก
เสียใจจนขาดสติ เป็นต้น 

 ผลของกรรมไม่ดีเช่นน้ี...... แม้จะติดตามทุกคนผู้ทําเหตุแห่ง
กรรมไม่ดีน้ันอยู่ แต่ก็อาจไม่สามารถตามทัน..ถ้าผู้น้ันจะพยายามวิ่ง
หนีอยู่เต็มสติปัญญา เต็มความสามารถ 

พลังสําคัญประการหนึ่ง ท่ีจะช่วยให้สามารถหนีพ้นมือแห่ง
กรรมไม่ดีติดตามตะครุบอยู่ได้ และเป็นพลังท่ีจะสามารถทําให้
เกิดขึ้นได้ไม่ยาก คือ การนึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงพุทโธ นึกไว้ให้
คุ้นเคยให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับใจ สิ่งใดท่ีเป็นอันหน่ึงอัน
เดียวกัน หมายถึงความจะไม่อาจแยกจากกันได้เลย..ไม่วา่เวลาใดก็
ตาม จะสุข จะทุกข์ จะเป็นตาย ใจก็จะมีพุทโธ พุทโธ ..จะมีอยู่ในใจ 

กรรมดีก็ตาม กรรมไม่ดกี็ตาม เมื่อจะสง่ผลจะต้องมีสื่อมี
เครื่องมือเป็นเครื่องนําให้ถึงผู้จะต้องรับผลแห่งกรรมนั้น..ท้ังกรรมดี
และกรรมไม่ดี เช่น คนเมาสุรา ขับรถพุ่งเข้าชนผู้จะต้องรับผลแห่ง
กรรม ก็จะถูกรถน้ันชนถึงตาย หรือถึงพิการ หรือบาดเจ็บสาหัส 
ต้องสาหัส ต้องเสียเงิน ทองรักษาพยาบาลมากมาย  คนเมาสรุาท่ีขับ 

 

-๑๒- 
รถพุ่งเข้าชนผู้จะต้องรับผลแห่งกรรม ก็จะถูกรถน้ันชนถึงตาย หรือ
ถึงพิการ หรือบาดเจ็บสาหัส ต้องสาหัส ต้องเสียเงินเสียทอง
รักษาพยาบาลมากมาย 

คนเมาสุราท่ีขับรถพุ่งเข้าชน คือเครื่องมือแห่งกรรม ซึ่งมี
สุราเป็นเครื่องมือบังคับให้พุ่งตรงจุดหมายได้ คือให้กรรมส่งผลให้
สําเร็จ หรือท่ีเรียกว่าให้กรรมตามทันได้  

แม้แต่ผลของ กรรมนั้นตามอยู่ เป็นผู้กําลังวิ่งหนีกรรมไม่ดี
อยู่เต็มกําลัง ด้วยการทําความดีต่างๆ มีการท่องพุทโธให้เป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันกับใจ เป็นต้น พุทโธอันเป็นยอดของความดีงาม
กจ็ะเปรียบได้ดังพลังจิตอันแรงกล้าของนักสะกดจิต ท่ีสะกดผู้ขับรถ
ซี่งกําลังมึนเมาด้วยฤทธิ์สุรา ให้หยุดรถเสยีทันที ก่อนจะทันพุ่งเข้า
พุ่งชนเป้าหมายท่ีกรรมตามอยู ่ความสวสัดยี่อมมีแก่ผู้ท่ีกรรมตามติด 
อยู่น้ันอย่างเป็นท่ีน่าอัศจรรย์นัก 

ผู้มีสัมมาทิฐิ ความเห็นชอบ 

ย่อมไม่ปฏิเสธในส่ิงท่ีไม่มีทางเสียหาย 

 อันกรรมไม่ดีน้ัน...มีคู่ท่ีมักจะใช้ด้วยกัน ซึ่งมีความหมาย
ในทางไม่ดี คือ เจ้ากรรมนายเวร ผู้มสีัมมาทิฐิ..ย่อมไม่ปฏิเสธความ
เช่ือท่ีมีอยู่ว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นมี ไมใ่ช่ไมม่ี 

 เจ้ากรรมนายเวร คือ ผู้ท่ีถูกทําร้ายก่อน และผูก
อาฆาตจองเวร แม้ไม่อาฆาตจองเวรก็ไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวรคือ   
ไม่เป็นผู้ท่ีคิดร้ายไม่ติดตามทําร้ายให้เป็นการตอบสนองหรือท่ีเรียก 
 



 
-๑๓- 

ว่าแก้แค้น ผู้มีสัมมาทิฐิ..ความเห็นชอบประกอบด้วยสัมมาปัญญา
แม้จะไม่เห็นหน้าตาของเจ้ากรรมนายเวร แต่ย่อมไม่ประมาท ไม่ว่า
เป็นสิ่งไม่มีและย่อมไม่เห็นเป็นความเหลวไหล ไม่มีเหตุผล ท่ีท่าน
สอนให้ทําบุญอุทิศท่านผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวร เช่นเดียวกับท่านผู้
เป็นมารดาบิดาบุพการี ผู้มีพระคุณท้ังปวง อะไรท่ีไม่มีทางเสีย มีแต่
เป็นทางได้ หรือเสมอตัว ผู้มีปัญญาย่อมทํา ย่อมไม่ปฏิเสธ 
 เหตุท่ีต่างก็มีภพชาติมานับไม่ถ้วนในอดีต ต่างก็ทํากรรมท้ัง
ดีและไม่ดีไว้นับไม่ถ้วนเช่นกันในภพชาติท้ังหลายน้ัน เจ้ากรรมนาย
เวรที่ได้ไปก้ําเกินเบียดเบียนทําร้ายไว้ก็ย่อมมีไม่น้อยเช่นกัน ทํานอง
เดียวกับผู้เป็นมารดาบิดา บุพการี ผู้มีพระคณุก็ต้องมีมากมายเช่นกัน 
ชาติน้ีแม้จะไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าเป็นใครต่อใครบ้าง แต่ก็พึงยอมรับว่า 
มีอยู่ท้ังในภพภูมิท่ีพ้นความรู้เห้ตของผู้ไม่มีความสามารถ และท้ังท่ี
อยู่ในภพภูมิเดียวกันเราท้ังหลายน้ีด้วย ท้ังเจ้ากรรมนายเวรผู้มี
พระคุณตั้งใจจริงท่ีจะขอโทษและตอบแทนต่อเจ้ากรรมนายเวร ด้วย
การอุทิศบุญกุศลเมื่อจะขอโทษท่านผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวร กพ็ึงทํา
เช่นเดียวกับ เมื่อจะตอบแทนพระคุณท่านผู้มีพระคุณ คือทําบุญกุศล
ด้วยความตั้งใจจริงท่ีจะอุทิศให้ แล้วตัง้ใจจริงบอกกว่าวให้รับรู ้    
ให้ยอมรับในความมีเจตนาจริงใจท่ีจะขอโทษและตอบแทน 

การบอกกลา่วด้วยใจจริงเช่นน้ีต่อผู้ไม่มีตัวตนปรากฏให้เห็น
เช่นน้ี..ไม่ใช่ความหลง ไม่ใช่ความไร้เหตผุล แต่เป็นความปฏิบัติท่ี
ถูกต้อง   และจะให้ผล        อาจพาพ้นมือแห่งกรรมไม่ดีท่ีตามอยู่ได้  

 

-๑๔- 
การทําบุญทํากุศล แม้จะไม่ปรารถนาใหเ้กิดผลแก่ตนเองโดยตรง 
ผลก็ย่อมเกิดแน่นอนอยู่แล้ว 

ดังน้ัน ในการทําบุญทํากุศลทุกครั้ง จึงพึงทําใจให้กวา้ง เอ้ือ
อาทรไปถึงผู้อ่ืนท้ังน้ัน ท่ีแม้ว่าจะอยู่ต่างภพภูมิกัน ก็ตั้งใจอุทิศให้
อย่างจริงใจ ให้ด้วยสํานึกในความผดิพลาดก้าํเกินท่ีตนอาจได้
กระทําแล้วแต่ใครๆ ท้ังน้ันให้ด้วยสํานึกในพระคุณท่ีได้รับจากผู้มี
พระคุณท้ังหลาย ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม 
 ค่อย ๆ คิด ค่อย ๆ บอกกล่าวแสดงความจริงใจให้อ่อนโยน
และไพเราะด้วยถ้อยคํา จะเกิดผลยิ่งกวา่ใช้ถ้อยคําและจิตใจที่ไม่
ไพเราะจริงใจ ไม่ใช่มนุษย์เท่าน้ันท่ีชอบความอ่อนโยนความไพเราะ
จากใจจริง ผู้ต่างภพภูมิท้ังหลายก็มิได้แตกต่างออกไป ใจหรือจิต
ของมนุษย์ก็เป็นใจหรือจิตดวงเดียวกัน เมื่อมนุษย์ละชาติน้ีไปสู่ภพ
ชาติอ่ืนภพภูมิอ่ืนแล้วพึงระลึกถึงความจริงน้ี  
 

กรรมที่หนักกว่า จักส่งผลแก่ชีวิตก่อน 

 การส่งผลของกรรมดีและกรรมไม่ดีน้ัน....ขา้มภพข้ามชาติ
ได้กรรมในอดีตชาติส่งผลมาทันในปัจจุบันชาติก็มี ไปส่งในอนาคต
ชาติก็มี แล้วแต่ผู้ทํากรรมจะสามารถหนีได้ไกลเท่าไร หรือหนีได้
นานเท่าไร ก็คือแล้วแต่ว่าในปัจจุบันชาติ  ผู้ทํากรรมแลว้ในอดีตชาติ
จะสามารถในการทําจิตใจบุญกุศล หรอืว่าทําความดีได้มากเพียง
ไหน  เป็นกรรมท่ีใหญ่ยิ่งนักหนากว่ากรรมไม่ดีหรือไม่ 
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การให้ผลกรรมก็เช่นเดียวกับการตกจากท่ีสงูของวัตถุ สิ่งใด
หนักกว่า..เมื่อตกลงจากท่ีเดียวกัน ในเวลาใกล้เคียงกัน ..สิ่งน้ัน ย่อม
ถึงพื้นก่อน 

เปรียบดังกรรมสองอย่าง คือกรรมดีและกรรมไม่ดี การทํา
ในเวลาใกล้เคียงกัน กรรมท่ีหนักกว่า..ไม่วา่จะกรรมดี หรือกรรมไม่
ดีก็ตาม..ย่อมส่งผลก่อน กรรมท่ีเบากว่า..ยอ่มส่งผลทีหลัง และย่อม
ส่งผลทั้งสองแน่นอนไม่เร็วก็ช้า ไม่ชาติน้ีก็ชาติหน้า ไม่ชาติหน้าก็
ชาติต่อไป ต่อไป ต่อไป อาจจะมีอีกหลายภพชาติก็ได้ เพราะกรรม
ไม่ใช่สิ่งท่ีจะลบเลือนได้ด้วยกาลเวลา นานเพียงไร.. กรรมก็ยังให้ผล
อยู่เสมอ กรรมจึงมีอํานาจเหนืออํานาจท้ังปวง 

พระพุทธองค์รับรองว่า “ชาติอนาคต” มีแน่ 
 ท่านพระอาจารย์สําคัญองค์หนึ่ง ท่านปรารถนาพุทธภูมิ คือ 
ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า ครั้นมาระลกึชาติได้ว่า เคยเป็นไก่หลาย
ร้อยพันชาติก่อนท่ีจะได้มาเป็นมนุษย์ในชาติน้ี ท่านก็เปลี่ยนความ
ปรารถนาท่ีจะเป็นพระพุทธะมาเป็นผู้ไกลกิเลส.....ไม่ต้องเวียนว่าย
ตายเกิดต่อไป เพราะท่านสลดสังเวชชีวิตท่ีผ่านมาแล้วมากมาย และ
หวาดเกรงชีวิตท่ีจะต้องพบอีกต่อไปนับภพนับชาติไม่ถ้วน กว่าจะ
ถึงจุดปรารถนา คือพุทธภูมิ ซึ่งมิใช่ว่าจะไปถึงกันได้โดยง่ายโดยเร็ว
จะต้องใช้เวลานานแสนนานในอีกหลายร้อยพันภพชาติ โดยไม่อาจ
รู้ได้ว่า.......กรรมจะนําให้ไปเป็นอะไร         ลําบากยากเข็ญอย่างไร 
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ซึ่งสําหรับท่านผู้ได้รู้แจ้งในอดีตชาติของท่านแล้ว ก็เกิดความกลวัยิ่ง
นัก ด้วยความพากเพียรพยายามสุด สติปัญญาความสามารถท่ีจะตัด
ภพชาติอนาคตให้หมดสิ้นโดยเร็ว ในท่ีสุดก็เช่ือกันว่าท่านพระ
อาจารย์สําคัญองค์นั้นท่านก็สําเร็จประสงค์ ถึงความพ้นทุกข์อย่าง
สิ้นเชิงได้ในภพภูมิปัจจุบัน 

 ครูอาจารย์สาํคัญ ๆ ท่านรับรอง และพระพทุธเจ้าทรงรับรอง
ว่า ชาติในอนาคต..มีอยู่สําหรับผู้ยังไม่สามารถทํากิเลสให้หมดสิ้น
ได้ และการทํากิเลสให้หมดสิ้นน้ัน คนเป็นจํานวนมากทําไม่ได้ใน
เวลาอันสั้น ท้ังยังมีคนอีกเป็นจํานวนมากท่ีไม่สนใจจะทําให้กิเลส
หมดสิ้น ยังเกลือกกลั่วอยู่กับกิเลสอย่างหลงผิด ดังน้ันภพชาติ
สําหรับคนเหล่าน้ียังมีอยู่มากมายนักหนา ใช้เวลานานแสนนานนับ
ภพนับชาติหาได้ไม่ โอกาสท่ีกรรมจะตามไปถึงจึงมีมากมายนัก ไม่
วันใดก็วันหน่ึงไม่ชาติใดก็ชาติหน่ึง 
 

               .... 
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๏  น้้าในตุ่ม 

                 เมื่อความชั่วท้ังหลายไม่มใีนใจเรา โทษท้ังหลายจึงหมด
ไปความเย็นมันก็เกิดขึ้นมา เพราะเรารักษาตัวเอง มันก็เป็นศีลขึ้นมา 

มันสงบก็เป็นสมาธิ จิตสงบระงับแล้ว ก็เบิกบานเกิดปัญญารู้จักทํา
จิตของตนให้ผ่องใส อะไรช่ัวเราก็ปล่อยไป     อะไรผิด เราก็วางไป 

พิจารณาวางไป ปล่อยไป คล้าย ๆ กับนํ้าในตุ่มน่ันแหละ เราเอาขัน
ไปตักออกขันหน่ึงแล้วเทท้ิงตักมาขันท่ีสองแล้วก็เทท้ิง ตักแล้วก็เท
ท้ิงอยู่อย่างน้ันนํ้าท่ีอยู่ในตุ่มมันก็ต้องมีเวลามีโอกาสท่ีจะแห้งหมด
ไปได้ จิตท่ีเข้าไปปฏิบัติ ก็อย่างน้ันเหมือนกัน 

                ถ้าเราไม่เห็นอย่างน้ัน ก็เหมือนตักนํ้าใส่แล้วตักออก 

ตักใส่แล้วตักออกกัน ก็บุญ ๆ บาป ๆ ผิด ๆ ถูก ๆ ดี ๆ ช่ัว ๆ 

เดี๋ยวมันก็สบาย ก็ทุกข์อยู่อย่างน้ี 

 
 

              “                       ”                     
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เป็นของเราแต่ไม่ใช่จริงๆ 
ทุกสิ่งอย่างท้ังท่ีเรามีและเราเป็นอยู่ในเวลาน้ี เรามี เราเป็น 

ตามความจริงท่ีเราสมมติกันไว้จริงๆ แตท้ั่งหมดก็สามารถเป็นจริง
ได้บางเวลา และเป็นจริงตามข้อจ ากัดเพือ่สื่อความหมายให้เข้ากัน
ได้เท่าน้ัน ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ สิ่งของท่ีเป็นของเราในวันน้ี ต้องเคย
เป็นสมบัติของคนอ่ืนมาก่อนหน้าน้ีไม่ใช่น้อยเลย    ในขณะเดียวกัน 
สิ่งของท่ีเคยเป็นของเรามาก่อน วันน้ีจะตกอยู่กับใครกส็ุดท่ีจะคาด
เดา ท้ังสิ่งของท่ีเป็นของเราในวันน้ี  ก็อาจจะเปลี่นยนไปสู่มือของ
ผู้อ่ืนในวันหน้าก็เป็นได้ ท าไปท ามา จึงไม่มีสิ่งใดเป็นของใคร
ตายตัว เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เป็นนิจ หลายต่อหลายอย่างก็
เปลี่ยนไปโดยท่ีไม่ยอมเปลี่ยนมาเลย ไม่เพียงวัตุถุสิ่งของท่ีเป็นไป
เช่นน้ัน แม้แต่ความคิดในจิตใจของเราเองก็ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา 
เดี๋ยวจะเอาอย่างน้ี เดี๋ยวจะเอาอย่างน้ัน หากพาซื่อคิดวา่เป็นของเรา
ทุกอย่างทุกเรื่อง ก็เห็นทีว่าจะต้องนอนกอดความทุกข์ไปอีกนาน 
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THE CONSTITUTION FOR LIVING 
1. They have faith, their belief being endowed with 

wisdom; they are not given to blind faith; they have confidence in 

the Triple Gem      (the Buddha, the Dhamma and the Sangha), 

neither being shaken nor faltering; they adhere to the Dhamma as 

the principal and supreme cause. 

2.They have morality; apart from maintaining themselves 

in the Five Precepts and righteous livelihood, they should 

undertake the Eight Observances on due occasions to develop 

themselves so that their lives and happiness depend less on 

material needs, thus reducing harm and increasing beneficence 

towards others. 
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3. They do not get carried away by superstition; they 

believe in deeds, aspiring to results from their own deeds through 

their own effort in a rational way; they are not excited by wildly.  

4. They do not seek the gift-worthy outside of this teaching; 

they do not grasp at fields of merit, miracle workers or holy 

personalities that are outside the Buddhist  principles. 

5. They apply themselves to supporting and helping with 

the Buddhist cause; they attend to,  initiate and support charity 

work in accordance with the teaching of the Perfectly Enlightened 

One. 

HUMAN BEINGS AND BEING HUMAN 

1. MAN, THE NOBLE BEING 

         (A member of the human race) 

Human beings are special, unlike any other kind of animal. 
What makes them special is sikkha, or education, namely learning, 
training and development. Human beings who have been trained, 
educated or developed are called “noble being”they know how to 
conduct a good life for themselves  and also  help  thire    society 
fare   securely  in peace and happiness. 
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To be truly involved in this education, human being, 

especially, children and young people, who are the new members 

of the human race, should acquire the seven fundamental qualities 

known as the auroras of a good life, or the dawn of education. 

These are the guarantees of a life moving toward full human 

development  to people’s becoming truly noble beings. They are: 

1. Kalyãnamittatã (having “ Good friend” ( a person or 

social environment that is helpful to one’s life 

development) seeking out sources of wisdom and good 

example. This is to live with or be close to good people, 

beginning with one’s parents as good friens in the 

family; to know who to associate with and to socialize 

with good people who will influence and encourage 

each other to betterment in coduct, mentality and 

wisdom. It is especially (that association which 

encourages one to) learn and develop communication  
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1. and relations with fellow human beings through 

goodwill, to have the faith to follow good examples, 

and to know how to utilize external resources, be they 

people, books, or other communications media, for 

seeing knowledge and virtur for one’s lige 

development, problem solving and constructive action. 

2. Sìla-sampadã ( perfection of morality), having 

discipline as a foundation for one’s life development. 

This is to know how to organize life-style, activities, 

work, and environment so that they provide 

opportunities for personal growth; at least to have a 

basic level of morality; that is , to have proper conduct  

in one’s relationship with the material environment by 

using the four neccesities (food, clothing, shelter and 

medicine) as well as technological appliances and 

equipment in a way that supports the quality of one’s 

life and is favorable to one’s education  to constructive 

action and to the state of balance in nature. 
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3. Chanda-sampadã (perfection of aspiration) having a 

heart that  aspires to learning and construction. This is 

to be one who is driven by desire for knowledge, 

goodness, action, constructiveness, achievenment and 

excellence, by the desire to help all the things and 

people one meets or is involved with to attain to a good 

state; not obsessively thinking only of getting what one 

wants and seeking pleasure through concuming, which 

only drage one into the whirlpool of heedlessness and 

contention. Instead, one knows how to use one’s 

faculties, such as the eyes and ears, in learning, and to 

derive joy from learing and doing good things, by using 

one’s brain and hands for constructive ends. 

4. Atta-sammadã (perfection of oneself): dedicating 

oneself to training for the realization of one’s full 

human potential. This is to always bear in mine the 

truth that human beings by nature are beings that can 

be trained, and must be trained, and that onece trained  
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and that onece trained are the most excellent of beings; 
then to resolve ot train oneself so that one views 
difficulties, hardships, obstacles and proplems as 
training grounds to test and develop one’s intelligence 
and abilities; to pay heed to one’s continuing 
improvement toward the realization of one’s full 
potential through a comprehensive development that 
encompasses behavior, mentality and wisdom. 

5. Ditthi-sammadã (perfection of view.): adhering to the 
principle of conditionality, seeing things according to 
cause and effect. This is to be established in good and 
reasoned principles of thought and belief; at least 
adhering to the principle of conditionality, a principle 
leading to consideration, investigation and reasarch as 
the way to wisdom development, and believing that 
action is the most powerful determinant of one’s fate; it 
is also having behavior and mental states that are 
under the controlof reason: even though one aspires to 
the highest achievement and excellence, one realize 
what is possible within the limitations of the causes and 
conditions   that   exist and  that  one  has  created;  
one 
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has created; in success, one does not forget oneself, and in 
failure  one is not despondent; one maintains one’s mental 
clarity and independence, not being impulsive, 
overreactive or petty, and also not allowing oneself to drift 
along the stream of public hysteria and values. 

1. Appamãda-samadã (perfection of heedfulness): 
establishing one self in heedfulness. This is to be aware of 
impermanence, to realize the instability, unendurability 
and insubstantiality of life and all things around one, 
which are constantly changing according to causes and 
conditions, both internal and external. Thus one sees that 
one cannot affod to be complacent. One sees the 
preciousness of time and strives to learn about, prevent 
and rectify the causes of decline and bring about the 
causes of growth and prosperity, using all one’s time, night 
and day , to the greates benefit. 

2. Yonisomanasikãra-sammadã (perfection of wise 
reflection): thinking wisely so as to realize benefit and see 
the truth. This is to know how to think, to know how to 
investigate, to able to see all things as they really are 
within the system of causes and conditions, by intelligently 
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Examining, investigating, tracing, analyzing and 
reaseaching  to see the truth of a given situation, or to see 
the perspective that will enable one to benefit from it. By so 
doing one sis also able to solve problems and do things 
successfully throught intelligent methods that allow one to 
be selfreliant and at the same time become a refuge other 
people. 

THE IDEAL PRESON 
(An exemplary member of the human race) 

 The ideal person, or perfect human being, who can be 
counted as a truly valuable member of the human race, and who 
can be called a complete person, able to lead his community and 
society to peace and well-being, is one who possesses the 
following seven qualities: 

1. Dhammaññutã  knowing principles, knowing causes; 
he knows the underlying principles of everyday life, ind 
performing his duties and carring out his tasks: he 
knows and understands according to reasonsibilities 
are involved in his post, his status, his occupation and 
his work. He knows the principle involed therein and 
he know how to apply  them so that  they   become 
factors 
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For the successful completion of those duties and 
responsiblilities. At the highest level, Dhammaññutã menas 
knowing fully the natural laws or truths so that one can deal 
correctly with life and the world, with a mind that is free and 
not enslaved by them. 
3. Atthaññutã: knowing objectives, knowing results; he knows 

the  meaning and objectives of the principles he abides by; 
he understands the objective of the task he is doing ; he 
knows the reason behind his actions and his way of life and 
the objective to be expected from them. (He knows) the aim 
behind a duty, position or occupation. He knows what may 
be expected in th future from the actions he is doing in the 
present; whether, for example, they will lead to good or a 
bad result. At the highest level, Atthaññutã menas 
understanding the implications of the natural course of 
things and the benefit that is the real purpose of life. 

4. Attaññutã: knowing oneself : He (or she) knows as they are 
the current extent and nature of his (or her) status. Sex, 
strength, knowledge, aptitude, ability, virtue, etc., and then 
acts accordingly, does what is needed to produce results, 
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And rectifies and improves himself of herself so as to grow 
to greater maturity. 

1. Matthaññutã: knowing moderation, he knows the 
right amount in such areas as consumption and spending: 
he knows moderation in speech, work and action, in rest 
and in all manner of recreation. He does all things with an 
understanding fo their objectives and for the real benefits to 
be expected, by acting not merely for his own satisfaction or 
to accopllish his own ends, but rather  to achieve anproper 
balance of supporting factors thw will produce the 
beneficial result as revealed to him by wisdom. 

2. Kãlaññutã: knowing occasion; he knows the proper 
occasion and the proper amount of time for actions, duties 
and dealings with othr people; he knows, for example, when 
what should be done and how, and he does it punctually, 
regularly, in time, for the right amount of time and at the 
right time. Kãlaññutã includes knowing how to plan one’s 
time and organize it effectively. 

3. Parasaññutã: Knowing company; he knows the 
locale, he knows the gathering and he knows the 
community.  He knows  what  should  be  done  in  a  given  

 

-๓๐- 

locale or community  thus: “ This community should be 

approached in this way and spoken to thus; the people here 

have these rules and regulation; they have this culture or 

tradition; they have these needs; they should thus be dealt 

with, helped, served nad benefited in this way. 

7.Puggalaññutã: Knowing persons; he knows and 

understans individual difference ; he  knows people’s 

greater or lesser temperaments, abilities and virtures and 

knows  how to relate to them effectively; he  knows, for 

example, whether they should be associatied with, what 

can be learned from them, and how they should be related 

to, employed, praised, criticized, advised or taught. 

 Theae seven qualities are known as the sppurisa-

dhamma, the qualities of a good or genuine person, one 

who has the qualities of a complete human being. 
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SECTION ONE 
PEOPLE AND SOCIETY 

3.THE VIRTUOUS PERSON 
(A member of the noble society) 

 One  with the moral virtue or manussa-dhamma (qualities 
that make one human), who can be rightfully called civilized, 
conductis himself as follows: 

A. He has the threefold sucarita, the three kinds of good or 
proper conduct: 
1. Kãya-sucarita: righteous bodily conduct: he dose 

things that are virtuous and proper; he has good bodily 
conduct. 

2. Vaci-sucarita: righteous speech; he says things are 
virtuous and proper;  he has good verbal conduct. 

3. Mano-sucarita: righteous mentality; he thinks things 
that are virtuous and proper; he has good mental 
conduct. 

B. He abides by the noble qualities (ariya-dhamma) by 
practicing properly according to the ten courses of 
wholesome action (Kusala-kamma): 

 
 

-๓๒- 

Three of the body 
1. Abstaining from Killing of taking life, oppression and 

harassment; possessing kindness, compassion and 
helpfulness. 

2. Abstaining from filching, theft and exploitation, 
respecting the property right of other. 

3. Abstaining from misconduct and violation of 
other’loved or cherished ones; not abusing them  
disgracing or dishonoring their families. 

  Four of speech: 
4. Abstaining  from false speech, lying and deception, 

speaking only the truth, not intentionally saying 
things that stray from the truth out of a desire 
for personal gain. 

5. Abstaining from malicious speech inciting one 
person against another; speakin only words 
that are conciliatory and conducive to 
harmaomy. 

6. Abstaining from coarse, vulgar or damaging 
speech; speaking only words that are polite and 
peasant to the ear. 

7. Abstaining from worthless or frivolous speech; 



 

-๓๓- 
 

Speaking only words that are true, reasonable, useful and 
appropriate to the occasion. 
Three of the mind: 

8.  Not being greedy; not focusing only on taking; thinking 
of giving; of sacrifice; making the mind munificent. 
9. Not thinking hateful and destructive thoughts or having 
a destructive attitude toward others; bearing good 
intentions toward others, spreading goodwill and aiming 
for the common good 
10.  Cultivating Right View (sammaditthi); understanding 
the law of kamma, that good actions bring good results and 
bad actions bring bad results; having a thorough grasp of 
the truth of life and the world; seeing the faring of things 
according to causes and conditions. 
These ten qualities are variously known as Kusala 

Kammapatha    ( wholesome courses of action), dhamma-cariyã 
(principles fro virtuous living) and ariya-dhamma (moble 
qualities). They are amore detailed description of the threefold 
sucarita mentioned above: namely, points 1-3 cover righteous 
bodily conduct, 4-7 cover righteous verbal conduct, and 8-10 
cover righteous mental condut. 

-๓๔-  
C. At the very least he observes the five precept: the ten basic 
principles of conducts given above are a comprehensive 
desceiption of the moral conduct or noble qualities through which 
personal development of body, speech and mind  can be made. For 
those who are not yet firm in these noble qualities, however, it is 
recommended that at least moral restraint through body and 
speech should first be developed by observing the five percept, 
which are among the first factors of the ten principle for virtuous 
living (Dhamma-cariya). The five precepts are: 
 

To be  continue…. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



-๓๕- 
 

บนัทกึผา่นเลนส์บนัทกึผา่นเลนส์ท าบญุทัว่ไปท าบญุทัว่ไป  

  
                         

 
                            
 
           
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-๓๖- 

ท าท าบุญบุญวันมาฆบูชา วันมาฆบูชา ๔ ๔ มีนาคม 2555มีนาคม 2555  
 



 
               
 
             
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓๗- 
 
 

        
                        
                       
                     
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

-๓๘- 
 

 
 
 
 
 
 
 

รายนามผู้บริจาคท้าบญุปีใหมป่ระจ้าเดือนมกราคม 1/1/2012  
สังฆทาน - ตักบาตร ในโอกาสทําบุญขึ้นปีใหม่ 2,514.99 
สังฆทาน - ตักบาตร ในโอกาสทําบุญขึ้นปีใหม่ 2,337.00 
ต้นผ้าป่าในโอกาสทําบุญขึ้นปีใหม่ 1,352.00 
Papillon Restaurant 500.00 
Nitra Foreman : Birds Release 420.00 
Patama & Petuck Maykin 366.00 
Cholada & Parop Chenhansa 300.00 
ณรงค์ - เค้าเดือน - คริส อุดมรกัษ์ 300.00 
Winai & Wachera Rojanasathira 300.00 
คณะพราหมจาริณี 290.00 
Kumnoonsate'S Family 200.00 
Siam Lotus, Inc 200.00 
ศิษฏ์วสุ - สิทธิรัตน์ ภัทรวิตตากร และครอบครัว 200.00 
Puree - Wannee Charoenpong 200.00 
The Hearne Family 199.99 
สักก์สีห์ อิสารพายุห,์ วัชนภรณ์ ช่ังโต, อรพรรณ นราพงศ์, ชูศรี ทองดาษ, 
นวลวรรณ กรีติวิทโยกิส, Mr.Chan Nyein, ทินทร คงถาวร 193.00 

 



-๓๙- 
 

เลอยศ ประสิทธิโศภิน, มณฑวรรณ เจริญวงค์, วิชย์ ชุ่มวิเศษ, ไผท แสงบุษราคัม, 
ปนัดดา วิบูลย์ชาติ, ดนัย วิริยะยรรยงสุข, ชญาดา คงยิ่งยง, Erik Ruthrauft 181.00 
คะนึง - สมพจน์ ทรัพย์สุนทร 145.00 
Tawin New 140.00 
เนตรนภา โอสถานนท ์ 133.00 
Ken Yow Family 130.00 
Tomi Thai Restaurant 120.00 
ปรุงศรี แทนเนอร ์ 120.00 
Shawn & Saowaluck Rukchart 100.00 
Jintana & Kamol Kanjanamarakul 100.00 
นายแพทย์กมล องิคะกุล และครอบครัว 100.00 
ครอบครัว สมรรถเวช 100.00 
Suwatana & Yos Wanaraksa 100.00 
อุเทน - วรรณิภา - แคทรยิา - อุษราภา พราวศร ี 100.00 
Christopher Glen Stark, Panida Wongchantara 100.00 
Ray - Jeannei - Stephan - Michelle - Raymond Kim 100.00 
Siripong - Tuangsiri Sritanyaratana 100.00 
โกศล - หลุยส์ - น้องเดียร ์พงษ์พัฒนนางกูร 100.00 
คณธร ฟักทองผล, หฤทัย กรุณานนทกิจจา 100.00 
Larry - Sangad Kellogg 100.00 
Nate Sritanyaratana 100.00 
Carin Santikul 100.00 
Clayton - Somboon Brass 100.00 
Pat & Randy Dirilo 100.00 
สุนัทท์ เนื่องจํานงค ์ 100.00 
comyard Arms 100.00 
เอกสิทธิ์ ศรีประทุม และครอบครัว 100.00 
สุรพล ปภาทัสสี, บังอร พงษ์สุวรรณ 100.00 
P.J. Nancy, Peach - Ploy 100.00 
อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร, อรทยั สุขวงษ์ 100.00 
นันทิยา บุญญถิน, อรทยั บุญญถิน, วาสนา ปาลีวัน, บุญเลิศ ท้าวประเสริฐ 100.00 

-๔๐- 
 

มนพิจิ กิตติสิงห์สกุล 100.00 
Mimi S Bangbor 99.99 
Sunny - Lulu Ho & Family 80.00 
ทิพย์สุดา ตั้งเสรีสุข และครอบครัว, พิสิษฐ์ บุญญถิน 75.00 
Dan & Rungthip Kiggins 70.00 
จิติมา สุภาพ และครอบครัว 70.00 
ครอบครัววงษ์ปัญญา, ครอบครัวเพ็ญสุกุล, ครอบครัวศรีวิสุทธิ ์ 70.00 
Andy H. Juarez, Wannar Juarez 65.00 
Supaporn Sirinopwongsagon 60.00 
ยายระเบียบ ชีวะวงศ์ 60.00 
รุ่งศิริ - ชัยสิทธิ์ - ชวดิศ - รัชญา ตันทวิโรจน ์ 60.00 
Malee & Jeff Levin 60.00 
Piya - Suchada Jiwajinda 60.00 
Suvimon & Thirapong Jirachaikitti 50.00 
Athiwat Hutchaleelaha, Juthamas Sukberntherng 50.00 
Jantanee Saguntiaw, Walailak Hamiton,  50.00 
Nathan, Penstei, Cong 50.00 
ลักขิดา นรด,ี สุดารัตน์ ดาษจันทึก 50.00 
Mony Khivtrakoun, Dany Sok 50.00 
Chutchai Chompupong 50.00 
ครอบครัววงค์จิรภาส, สมเกียรต,ิ เพียงพร รุจิรวัฒน,์ สิทธามน รุจิวัฒน์, สิทธิพล 
รุจิวัฒน์ 50.00 
William - Saowarop Meeker, Betsy, Andrew 50.00 
Pawadee Suwanphotipra 50.00 
Naowarat Reprince 50.00 
Danny Santikul 50.00 
Walter Valenzuela 50.00 
Somsri, ตาช้าง - ยายเจียบ เพาะนยิม 45.00 
Narunee Little 40.00 
Saowaluk & Joe Chiang 40.00 
Laddawan Broussean 40.00 



-๔๑- 
 

น้อย อยู่สบาย, สุพิมล  40.00 
กรรณิการ์ วิล : กวิน - รวิวรรณ ละมาตร ์ 40.00 
สุนีย์ อํานาจกิจการ 40.00 
David - Kesorn Herbert 40.00 
Katherine & Andy Nguyen 40.00 
McGregor Family 40.00 
ลัดดาวัลย์ ล ี 40.00 
Gina & Jim Wright 40.00 
เลอยศ ประสิทธิโศภิน, มณฑวรรณ เจริญวงค์, วิชย์ ชุ่มวิเศษ, ไผท แสงบุษราคัม 40.00 
Jay Holiday, เสาวลักษณ์ ปิยะมโนธรรมกุล 40.00 
ทิม - หนิง - แหม่ม 40.00 
ประเสริฐ มโตตนะพร 33.00 
ธิดา สุจริตกุล 30.00 
Jintana & Kamol Kanjanamarakul 30.00 
Kanchana Boonsom 30.00 
Kingkarn Smitamorn Guio 30.00 
ประเสริฐ - อัมพร สันติบรรเลิศ 30.00 
นิตยา สิงห์ทอง 30.00 
Dan Chittaphong 30.00 
จันทิมา เสวตทรัพย์ 30.00 
เจนนิเฟอร์ คว๊อด, พัชนี เทียบทรง 30.00 
Giuliana & Andrea 30.00 
กฤษมาศ พันโกฏ,ิ เมธินี อนิทุประภา, เกรียงไกร อินทุประภา 30.00 
ป๋อง - แพรว - อั้ม - โบว์ 30.00 
ลักขิดา นรด,ี สุดารัตน์ ดาษจันทึก 30.00 
Patchanee Teabtrong 30.00 
Lanusorn Urbani & Family 29.00 
กัมพล - ยุวดี และครอบครัว 29.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 25.00 
Kate & Pete 25.00 

 

-๔๒- 
Smith & Jirapa Tantraphol 25.00 
Okulove Family 25.00 
Suthasinee, Ginger, Paul Vaughan 22.00 
Boonlum - Guy Fleming 21.00 
นายแพทย์อรนุช ไพศาล อัชพงษ์ 20.00 
Vic Cheng Heng 20.00 
Usa Rechkemmer 20.00 
ฝน ทับมณ ี 20.00 
Lily Limusanno 20.00 
ครอบครัว วิริยกลุ 20.00 
ไตรรงค ์วีระพรสวรรค ์และครอบครัว 20.00 
Phinyo Choothakan 20.00 
Zsom Delsin Qiwei, Jim 20.00 
มาลี - เจฟ Levin 20.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20.00 
Pornsri Nilubol 20.00 
Varunee Machaughton 20.00 
ประชัน รัตนรักษ์ 20.00 
Ratana Swangnete, Danop R. 20.00 
สมยศ มะโนรัมย์ และครอบครัว 20.00 
อภินันท์ ขจรภิดาการ 20.00 
Linda Livingston 20.00 
ครอบครัววุฒิจํานงค์, ครอบครัวกาญจนาภา 20.00 
วัชรินทร์ พึ่งพรหม 20.00 
วิภาวัลย์ Ropp 20.00 
วิมลมาศ วรรณสิน 20.00 
Allan Auong Malee Mark  20.00 
ชูพจน์ - ธนกร จันทร์ละออ 20.00 
Bob - Toni Swangnete 20.00 
Richard - Wissuta Mandel 20.00 

 



-๔๓- 
Sriumporn Nolan 20.00 
Jongkon Seephut Rieken 20.00 
เลอยศ ประสิทธิโศภิน, มณฑวรรณ เจริญวงค์ 20.00 
ลาวัณย์ - จันทิมา เจริญพานิช 20.00 
Katherine & Andy Nguyen 20.00 
Andrew Nguyen 20.00 
Jay Sackhaw 20.00 
Khamfong Bandavong 20.00 
Souk Bandavong, Vilay Phommaly 20.00 
Pantarak Phliphol, Arpapan Polvanich 20.00 
ครอบครัวหวังดํารงเวศ, ครอบครัวเดี่ยววนิช 20.00 
Rattanaphorn - Funger, Saefung Family 20.00 
Sayamon, Jason, Skyler 20.00 
ขวัญใจ หาทรัพย์ครอง, Cli Rod, Steven Chia 20.00 
Douyan, Riddnagni, Assavarouchai 20.00 
ครอบครัวกิตติภัทรกลุ 20.00 
Alina & Aupatham Family 20.00 
กองลาภ วานิชกร 20.00 
Lisa Pierce 20.00 
Pachare Sirithip 20.00 
Somboon - Richard Gaffney 20.00 
Mei Wan Chan 20.00 
Pearl Chanma 20.00 
ปิยนุช บริตอานทร 20.00 
ภิญโญ จูฑกาญจน์ 20.00 
วนิดา เสวกทรัพย ์ 20.00 
Petuck - Patama - Melissa Maykin 20.00 
วิจารณ์ ศรีมาธ 20.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 20.00 

 

-๔๔- 
Rawell 20.00 
Tom - พรพรหม - Isabella Flynn 20.00 
Komkum Sullivan 20.00 
จันทรา พิมพ์ดี และครอบครัว, จัสติน และครอบครัว 20.00 
Mike & Busaraporn Clake 20.00 
Mr. Soe Soe 19.00 
Jaruwan - Januwat Janthorn, Jaree Choosong, John Wilkerson 18.00 
Gary Master, Khanyapak Ludbun 17.00 
ดวงตา บุญประชีพ และครอบครัว 15.00 
Casares Family 15.00 
Naraporn Noysup & Vakan Ortem, จันทร์แรม นอ้ยทรัพย,์ มงคล น้อยทรัพย ์ 15.00 
อรัญญรัตน์ สําราญสุข, ชลิต สังสะนา 12.00 
เดวิต - อรธิรา - มายาลิน - แอลเลน เวงเกอร์ 10.00 
ชูศรี ทองดาษ 10.00 
รัตนชัย - แน่งนอ้ย - ภคพล เขียวอุดมรัตน ์ 10.00 
น้ําทิพย์ ศรีสุข 10.00 
วนิดา จํานงค์ใจ 10.00 
ณัฐดา แก้วมา และครอบครัว, ชวีรัตน์ - เจสัน และครอบครัว 10.00 
ครอบครัวพลลภ, ครอบครัวพิมพะทิตย,์ ครอบครัวลาภจิตร 10.00 
ครอบครัวโพธิ์ทอง ชาม, แป้ม จูงาม 10.00 
Krit Weerachartkul, Kitiya Chomin 10.00 
นภดล จุลโพธิ์ และครอบครัว, สายชล จุลโพธิ์, นิลุบล จุลโพธิ,์ นภัส - กนกวรรณ 
บุญญเทระดา 10.00 
Chaweewan Warto 10.00 
ครูประจําการปี 2554 10.00 
Yawei , โบ้ และครอบครัว 10.00 
ธัญนันท์ พัชรี สุวรรณรักษ์ 9.00 
ครอบครัวโอสถานนท ์ 5.00 
Kannika Chamong, Steve Barsunti 5.00 
ตุ๊กตา คําชารี 5.00 
Natira Plamintr 5.00 



-๔๕- 
รายนามผู้บริจาคท่ัวไปประจ้าเดือนมกราคม 1/8/2012  

Kingkarn Smitamorn Guio 500.00 
Donation Box เจ้าแม่กวนอิม 402.00 
ทองดี วูวนิช, สุนทร - ดารุวรรณ คํานูนเศรษฐ์ และครอบครัว 400.00 
Baan Thai restaurant 255.00 
Kingkarn Smitamorn Guio 200.00 
Minfei Zhuang 200.00 
Sue - Lisa, Sa Saelao 200.00 
บุญส่ง ทองบัง, Jarin Johanson, Itano Johanson 110.00 
Arun Thai Restaurant 100.00 
Mr.Thavorn Vaewsorn 100.00 
Tiamjit Polonis 100.00 
Bruce E Colby, Alicera Vaewsorn 100.00 
Topline Automobile, Inc 100.00 
อัญชสา หงษรานนท์ และครอบครัว 100.00 
คณธร ฟักทองผล, หฤทัย กรุณานนทกิจจา 100.00 
Amparo Ramos 100.00 
Kingkarn Smitamorn Guio 100.00 
Bruce E Colby, Alicera Vaewsorn 99.00 
ร้านจานทอง Santa Rosa 97.00 
เลอยศ ประสิทธิโศภิน, มณฑวรรณ เจริญวงค์, ปนัดดา วิบูลย์ชาต,ิ Erik 95.00 
เรณู - วนิดา แต้มเพชร, พเยาว์ พูลสวัสดิ์, แอนดี้ - วรรณา วาเรซ 80.00 
สักก์สีห์ อิสารพายุห,์ วัชนภรณ์ ช่ังโต, อรพรรณ นราพงษ์, อ้วม - นุ่น 80.00 
กาญจนา วงศ์ใหญ่ 62.00 
T. Mahavongtrakul 60.00 
กีรติยา - อิศรา - อิสระ - จานัส สุจริตกุล 60.00 
แดง แก้วคําโพธิ ์ 60.00 
Russell Levin 60.00 
ครอบครัวแสงสันติ, Bushnell 55.00 

 
 

-๔๖- 
สักก์สีห์ อิสารพายุห,์ วัชนภรณ์ ช่ังโต, วีระวัฒน์ นาคสีเหลือง, ปิยดา ญาณกิตติ, 
Chan Nyein 52.00 
กฤตยา - วีรชน ศรีประยูร 50.00 
Mallika Pornpannukul 50.00 
Sompote - Kumnueng Thepsoontorn 50.00 
Ummara pirom  แม่สมพร คาตาโอเกะ 50.00 
ณัฐพร มาแก้ว 50.00 
Eddy - Suchada Tan - Atichat 50.00 
Panu Loui, จุฑาลัคน์ ศิริมาลา 50.00 
Supaporn Sirinopwongsagon 50.00 
Brenda J M Walsh 45.00 
ดุสิต พันธุมณี 44.00 
Khamla Siakkason 40.00 
พิพัฒน์ - พิลิป เตมียสถิต 40.00 
Onmanee - Lawrence Savitsky 40.00 
Patrick Ong, Mayni Ong 40.00 
Tasawan, Rinrada & Chris Sapien 40.00 
Wandee Lilakanjanakul 40.00 
Apinya Knox-Seith 40.00 
สําราญ ประเสริฐ และครอบครัว 40.00 
Sayaphupha Jackson 40.00 
สุวัฒนา วรรณรักษ์ 40.00 
Michael - Thom Watkins, Amornrat, Arunrat, thanyarat Kankrasang 40.00 
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 40.00 
Chaiwat - Preeya Areepitak 40.00 
ธนบดี ผาระพรหม และครอบครัว 39.00 
Mary Grant, Joseph Grant, Sudaporn Jones, Merin, Nisa Ashly 35.00 
Brenda J M Walsh 35.00 
ลาวัลย์ ลิขิตพนัธ์พิสิฐ, ณัฐวุฒิ ธีรธร, ภัทรานิษฐ์ ปัญญพิสิทธิ์กุล 30.00 
รุ่ง - กิตานันท ์เอื้อไพบูลย ์ 30.00 

 



-๔๗- 
Muay Keetrider 25.00 
Thanorm Phonsakkhwa 25.00 
ฤทัยรัตน์ พรตปกรณ ์ 25.00 
เกศินี โชติสวัสดิ์ 25.00 
บุญเสริม ฟ้าคุ้ม 22.00 
ณัฏฐณิชา กมาลาสนานนท,์ Rovens Khothavong 22.00 
Sengchoy Phoeangkeo 20.00 
Sean Vongkhamchan 20.00 
เมย์ - วานิน 20.00 
Melanie Noy Phouangkeo 20.00 
Sam Phouangkeo 20.00 
Melanie Noy Phouangkeo 20.00 
เบญจกูล คลาร์ค, สก๊อต คลาร์ค 20.00 
Nattanich - Tatad - Andy Jarean 20.00 
อุทุมพร นามคํา 20.00 
Hyunseok Choi, Matinee Tirawong 20.00 
ครอบครัวเนียมนัด & Reyes 20.00 
น.ส.เพียงใจ คําภิระแปง 20.00 
พงศ์สิษฐ์ บุญอุทิศ, ศุภราภรณ์ ปฐวีสมุทร 20.00 
ปีเตอร์ - ไก่ 20.00 
John - Mark, ชลธิรา, Alina Gurney 20.00 
Kessawan Lelanaphapan & Family, Kenny Gilbert 20.00 
น้องปอนด,์ Alison, Melissa 20.00 
แม่จันทร์รม - พ่ออินศวร กันธะรยี ์ 20.00 
อัญชุลี บรรเรงิศร ี 20.00 
แม่บาง มานอก 20.00 





 
 

-๔๘- 
 
 

                                             
      มาฆบูชา 

           ๔  มีนาคม  ๒๕๕๕ 
 

Bow Thai San Mateo (650) 340-8424        แกงป่า        
Cocurry,  Newark  (510) 797-8911         แกงกระดูกหม ู
La Moose , Fremont, (510) 745-7288                  หมี่กรอบ 
                                                                                   
คุณจิตต ์          ไข่พะโล้ 
คุณไพฑูรย-์คุณสายสุนีย ์        ไข่พะโล ้
 

ร้านวนิดา โดยคุณบังอร  แกงเขียวหวานลูกช้ินปลา 
San Francisco (415)564-6766 
 

                                  
                            

   มาฆบูชา         


 
 
 
 
 



-๔๙- 

 
ใบปวารณาบุญ 

วันตรุษสงกรานต์ ,วันกตัญญู 
วันที่ ๑๔-๑๕ เมษายน ๒๕๕๕/ April 14-15, 2012 

ช่ือ/Name........................................................................................... 
ท่ีอยู่/Address..................................................................................... 
โทร/Tel.(…..)…………………………… 
  

มีกุศลศรัทธาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างวัด 
จํานวน.............กอง จํานวน $................. 

 
ด้วยผลานิสงค์แห่งทานบริจาคนี้ ขอให้ท่านพร้อมด้วย

สมาชิกทุกคนในครอบครัว จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สขุะ พละ    
ธนสารสมบัติ คุณสารสมบัติ พรั่งพร้อมด้วยลาภ ยศ สรรเสริญและ
บริวาร          ขอมโนปณิธานของท่านจงสัมฤทธิผล จงทุกประการ 
เทอญ 
 

ลงช่ือ................................................. 

         ................/............/................ 

 

-๕๐- 

 
รายช่ือบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ 

เพื่อประกอบพิธีบังสุกุลรวมญาต ิ

วันตรุษสงกรานต์ 
ณ วัดพุทธานุสรณ์ เมืองฟรีมอนท์ รัฐแคลิฟอร์เนีย 

๑๔-๑๕ เมษายน ๒๕๕๕ 

๑........................................................................................................ 
๒...................................................................................................... 
๓........................................................................................................ 
๔........................................................................................................ 
๕........................................................................................................ 
๖.........................................................................................................  
๗........................................................................................................ 

อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ  ญาตะโย 
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอันประกอบด้วยบุญกุศลท่ีได้บําเพ็ญแล้วนี้ 

อุทิศส่วนกัลปนาผลที่บังเกิดมีท้ังมวล 
แด่บรรดาญาติท้ังหลาย และมิตรท้ังปวงผู้ล่วงลับไปแล้ว 

ท้ังในชาติปัจจุบันน้ี และในชาติอันเป็นอดีตหลายต่อหลายชาติ 
แม้นได้ประสบความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์ หากประสบสุข
ขอให้สุขยิ่งๆ ขึ้นไป เทอญ 

 



 

 



