ดวงตก ดวงไมดี ชีวิตติดขัดมีปญหา

วิธีแกดวงสะเดาะเคราะหที่ไดผลดีที่สุด
************
หากชีวิตของทานประสบกับปญหาดวงตก ดวงไมดี ชีวิตมีปญหาติด ๆ ขัด ๆ
ทําอะไรไมเจริญรุงเรือง ขอแนะนําวิธีแกดวงสะเดาะเคราะหที่ไดผลดีที่สุดมาบอกใหทุกทาน
ไดทราบ เพื่อที่จะไดทําใหถูกจุดและไดผล ไมตองฟงหมอดู ไมตองไปเสียเงินเสียทองมาก
มาย ไมตองเดินทางไปที่ไกล ๆ ที่เขาวาดี เผลอ ๆ อาจจะโอนหลอก และก็ไมไดผลเทาที่ควร
หากชวงชีวิตของทานมีปญหาเรื่องดวงตก ดวงไมดีชีวิตติดขัด สาเหตุมาจาก
กรรมชั่วที่ไดทําไวในชาติกอน หรือที่ไดทํามาในชาตินี้มันตามมาทัน หรือเริ่มใหผล บางที
อาจจะเปนเศษของกรรมเกาหรือเริ่มเปนผลของกรรมใหม เรื่องของกรรมเราไมสามารถหลีก
เลี่ยงหลบหลีกกรรมที่มันสนองนี้ได แตเราสามารถผอนคลายหรือลดความเขมขนผลของ
กรรมได กรรมชั่วกรรมเลวทั้งหลายมันเกิดจากการที่เราละเมิดศีล ๕ ดังนั้น เริ่มแรกหาก
ตองการที่จะเริ่มแกดวงชะตาคือ การรักษาศีล ๕
หากตองการใหดีขึ้นก็ตองเริ่มตั้งใจรักษาศีล ๕ ใหบริสุทธิ์ หากทานบอกวาจะ
เปนไปไดยังไง บางอยางเชนทํางานก็ตองโกหก หลีกเลี่ยงไมได ถาหากเปนเชนนั้นแสดงวา
ยังเกรงใจมารอยู ยังอยูในขอบเขตของนรกอยู ก็แกดวงไมไดผล 100% ถาจะเริ่มแกดวงตอง
เริ่มจากการรักษาศีล ๕ ใหไดบริสุทธิ์อยางเครงครัด ทั้งนี้อาจจะกําหนดระยะเวลาของการ
รักษาศีลก็ไดเชน 7 วัน 1 เดือน หรือ 3 เดือน แลวแตจะมีกําลังรักษาไดยิ่งมากวันยิ่งดี แต
ตองตั้งใจไวใหมั่นคงวาภายในชวงเวลาที่เราตั้งใจรักษาศีลนี้เราจะไมยอมใหศีล ๕ ขาดลงเด็ด
ขาด เปนตายยังไงก็ไมยอมใหขาด และภายในระยะเวลาที่เรารักษาศีลนี้ใหสวดมนตไหวพระ
ระลึกถึงพระรัตนตรัยทุกวัน สวดบทไหนก็ได อรหังสัมมาก็ได อิติปโสก็ได หรือเห็นวาบท
ไหนดีก็สวดบทนั้นทุกวัน
เมื่อรักษาศีลไดครบตามระยะเวลาที่กําหนดไวแลว ใหไปหาซื้อสังฆทานชุด
ใหญ ถาเปนไปไดใหไปเลือกซื้อของถวายสังฆทานเอง ถาไมสะดวกก็หาที่สําเร็จก็ได นําไป
ถวายพระเวลากรวดน้ําใหตั้งใจระลึกวา บุญกุศลที่เราไดมานี้ เปนศีลที่เราตั้งใจรักษามาแลว
ก็ดี สังฆทานที่เราตั้งใจถวายแลวก็ดี เราขออุทิศบุญศลนี้ใหแดบิดรมารดาผูมีพระคุณใหญ
และเราขออุทิศบุญกุศลนี้ใหแกเจากรรมนายเวรทั้งหลาย ที่เราไดลวงเกินเขามา ไดเคยทําผิด
ทําบาบตอเขามา ทั้งในชาตินี้หรือชาติกอน ขอใหเจากรรมนายเวรทั้งหลายมาโมทนาในกุศล
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ผลบุญนี้ และขอใหเจากรรมนายเวรอโหสิกรรมให และตั้งใจไววาตอไปนี้เรา จะเปนมิตรที่ดี
ตอคนและสัตวทั้งหลาย เราจะไมเปนเวรเปนภัยกับใคร เราจะพยายามรักษาศีล ๕ ใหไดตาม
กําลังความสามารถ เพียงเทานี้หลังจากนั้นชีวิตของทานจะเริ่มดีขึ้นโดยที่ทานจะรูสึกไดเอง
ไมมากก็นอย
หลังจากนั้นใหหมั่นทําบุญกุศลอุทิศใหเจากรรมนายเวรเปนประจําอยาไดขาด
ทําไปเรื่อย ๆ อยาทอแทสิ้นหวังจนกวากรรมมันจะคลายบุญมันเริ่มสงนั่งแหละจึงจะเริ่ม
สบายขึ้น
ทานไมตองหาวัตถุมงคลใด ๆ มาบูชาใหเปลืองตังคหรอกครับ ศีล บุญกุศล
และจิตใจที่เปยมดวยคุณงามความดีของเรานี่แหละ จะมีแรงพลังชวยหนุนพยุงใหชะตาชีวิต
ของเราดีขึ้นโดยทันทีที่เริ่มทําความดีดวยกาย วาจา และใจ
สิ่งสําคัญที่สุดคืออันดับแรกตองรักษาศีลใหได ถารักษาศีลไมได ตอใหไปแก
ดวง ไปสะเดาะเคราะหที่อาจารยหรือพระที่เกงขนาดไหน หรือไปทําบุญใหญขนาดไหนก็
ตามก็ไดผลไมมาก หรือถาผลดีแลว อีกไมนานก็กลับมาไมดีเหมือนเดิม

วิธีแกกรรมตามเคราะหกรรมที่ไดรับ
1.เจ็บปวยสุขภาพไมดี 3 วันดี 4 วันไข เปนโรครายรักษาไมหาย เปนโรค
ที่เกี่ยวกับทางกายเรื้อรังรักษาไมหาย เกิดอุบัติเหตุบอยทําใหบาดเจ็บตอรางกาย
สาเหตุ : เกิดจากกรรมปาณาติปาตาฯ ผิดศีลขอ 1 ฆาสัตวตัดชีวิตมา ไมวา
จะทําในชาตินี้หรือในอดีตชาติ (อดีตชาติไมจํากัดเฉพาะชาติที่แลวนับชาติไมถวน)
วิธีแกไข : ใหเลิกฆาสัตวตัดชีวิตโดยเด็ดขาดสัตวเล็กสัตวนอยยุงมดแมลงก็
หามเด็ดขาด แลวใหไปตลาดสดแลวไปรานขายปลาหรือสัตวที่รอขายเพื่อใหคนนําไปฆาเพื่อ
ทําเปนอาหาร แลวนําไปปลอยที่แมน้ําหรือคลองที่สะอาดที่มันจะมีชีวิตตอไปได ตองเปน
สัตวที่อยูในตลาดหรือที่เขาขายเพื่อรอใหคนเอาไปฆาทําเปนอาหารเทานั้นนะจึงจะมีผล ไม
ใชสัตวที่เขาเตรียมไวใหปลอยถาแบบนั้นไมมีผล หรือไปบริจาคที่เขาไถชีวิตโคกระบือตาม
โครงการของวัดตาง ๆ เมื่อทําแลวใหอุทิศบุญกุศลนั้นใหกับเจากรรมนายเวร การทําแบบนี้
เปนการแกกรรมเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงและยังเปนการตออายุใหกับผูทําดวย คือสมมุติวา
คน ๆ นั้นมีอายุขัย 60 ป อาจจะอยูไดถึง 65-70 ป อยางนี้เปนตน
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การแกกรรมสุขภาพนี้ใหทําเปนประจําตามกําลังความสามารถที่จะทําได เชน
อาทิตยละครั้ง เดือนละครั้ง หรือ 3 เดือนครั้งแลวแตสะดวก ทําไปเรื่อย ๆ จนกวาจะรูสึกวาดี
ขึ้น ถาไมดีขึ้นแสดงวากรรมมันหนักมากคือทํามาเยอะจริง ๆ แตก็ถือวาเราไดผอนแกไป
บางแลว เพราะเวรกรรมนั้นจะแกใหหมดโดยไมรับเลยนั้นไมได มันตองรับกันบางมันถึงจะ
คลายตัว
2.เสียทรัพย โดนโกงเงิน เก็บเงินไมอยู เงินรั่วไหลออกมาก มีเงินเขามา
เก็บยังไงก็ไมอยู ตองมีเหตุตองจายตองเสียไป มีคนยืมเงินแลวไมคืน โดนหลอกเอาเงินบอย
หากินฝดเคืองไมคลองตัวหาเงินดวยความยากลําบาก ไดมาแลวก็ตองเสียไปอยางรวดเร็ว
ทรัพยสินที่มีอยูวินาศฉิบหายไปโดยคาดไมถึงเชนรถคว่ํา รถชน ตองเสียเงินโดยไมคิดวาจะ
เสีย ไดเงินมามากแตก็เสียไปมาก ทําธุรกิจการคาไมเจริญรุงเรือง
สาเหตุ : เกิดจากกรรมอทินนาทานาฯ ผิดศีลขอ 2 เคยลักขโมยทรัพยสินของ
ผูอื่น ลักเล็กขโมยนอย เบียดบังยักยอกทรัพยสินเงินทองของผูอื่น เอาทรัพยของผูอื่นมาโดย
ไมถูกตองดวยความโลภ คดโกงเห็นแกตัวเอาแตได หาประโยชนจากทรัพยสินเงินทองของผู
อื่นโดยไมถูกตองชอบธรรมดวย ความโลภมาก หาเงินจากอาชีพที่ไมสุจริต ถาชาตินี้เราไม
เคยทําแตเจอเหตุการณแบบที่วามาแสดงวาเปนเศษของกรรมในชาติกอน ๆ เพราะคนเรา
ไมไดผานมาชาติเดียว ผานมานับชาติไมถวน ของชาติไหนสนองเราก็ไมรู
วิธีแกไข : ใหเลิกขโมยลักทรัพย และเลิกคิดที่จะเอาทรัพยสินเงินทองของผู
อื่นมาเปนของตัวเองโดยไมถูกตองในทุกกรณี เลิกการแสวงหาทรัพยโดยวิธีที่ไมถูกตองทุก
อยาง ใหเริ่มหาเงินหาทรัพยสินเงินทองดวยวิธีการสุจริต แลวใหเริ่มบริจาคทาน ทานมีหลาย
ระดับ อานิสงคก็ตางกัน ทานที่เปนทานใหกับพระพุทธศาสนา เชนบริจาคสรางโบถสวิหาร
สรางศาลา ฯลฯ มีอานิสงคสูง ทําบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน อานิสงคก็สูงแตก็รองจากการ
สรางโบถสวิหาร บริจาคใหคนยากจนคนดอยโอกาศอานิสงคผลบุญยอมนอยกวา ถวาย
สังฆทานและวิหารทาน ก็เลือกทําเอาตามโอกาศที่เรามีโดยไมตองเลือกวาเปนทานแบบไหน
เจอแบบไหนเราก็บริจาคเราก็ใหทาน เวลาถวายก็ถวายดวยใจบริสุทธิ์อยาไปหวังเอาผลของ
ทาน คือถาใจหวังผลของทานอยูแสดงวาความโลภยังมีมาก อานิสงคของทานนั้นก็นอยลง
ตามกําลังใจ เมื่อแลวก็อุทิศบุญใหกับเจากรรมนายเวรที่เราเคยไดทําผิดกับเขามาทั้งของชาติ
นี้และชาติกอน ถาชาตินี้เราเคยเอาทรัพยเขามาโดยไมถูกตอง ก็ควรหาโอกาศเอาไปคืนเขา
เสียจะไดหมดเวรกรรมตอกัน
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สวนที่คิดกันวาพวกนักธุรกิจ นักการเมืองที่เลว ขาราชการที่ฉอราชบังหลวง
หรือผูที่เราเห็นวาโกงเขาเอารัดเอาเปรียบเขา แตก็ยังร่ํารวยเสวยสุขอยูไดไมเห็นไดรับกรรม
ที่วาเลย ก็ขอบอกเลยวากรรมมันยังไมใหผลมันรวบรวมไวเต็มที่เลยแหละ ถามันไมใหผลใน
ชาตินี้ ก็รวบยอดเหมากันทีเดียวหลังจากตายแลว ทันทีที่หมดลมหายใจ สถานที่ไปคือนรก
ไปรับกรรมในนรกนานแสนนาน ไมใชนานธรรมดานะนรกอยาคิดวา 10 ป 20 ป หรือ 100 ป
มนุษยนะ เปนหมื่น เปนแสน เปนลานปนรกแลวแตกรรมมันหนักหรือเบา หมดกรรมจากการ
นรกแลวก็ตองมาเปนเปรตเปนผี อีกนานแสนนานกวาจะหมดกรรมแลวจึงคอยไดเกิดมาเปน
มนุษยอีก พอมาเกิดเปนมนุษยก็ใชวาจะสบายตองมารับเศษของกรรมที่ตัวเองทําไวอีกคือ
ตองเกิดมาลําบากยากเข็ญ ถูกเขาคดโกงอีก อยางนี้ไมรูจักจบสิ้นจนจิตเริ่มสั่งสมความดีนั้น
แหละจึงจะเริ่มดีขึ้น
3.มีคูครองไมดี คูครองเจาชูนอกใจ ไปมีบานเล็กบานนอยไมซื่อสัตย
ถูกคนรักทิ้ง ถูกแยงคนรัก คนรักเอาเปรียบ
สาเหตุ : ขอนี้ดูสาเหตุงาย โดนยังไงเราก็ไปทําเขาไวแบบนั้น ขอย้ําวาเราเจอ
แบบไหนเราก็ทําเขาแบบนั้น ไมมีผิดเพี้ยนหรือขาดเกิน เชนถาเรามีคูครองเจาชูนอกใจบอย
อตีตชาติ(ชาติใดชาติหนึ่งหรือหลายชาติ)เรามีคูครองเราก็ทําตัวเจาชูนอกใจคูของเรา ถาเรา
ถูกคนรักทิ้งหรือถูกแยงคนรักในอดีตชาติเราก็เคยทิ้งคูครองคนรักของเรา หรือถาถูกแยงคน
รักอดีตชาติหรือชาตินี้เราก็ไปแยงคูครองเขามาเหมือนกัน เราถูกเขาทิ้งขวางหรือถูกแยงแลว
เราเสียใจอยางไร ช้ําใจขนาดไหนคนที่เราเคยทําเขามาเขาก็มีความรูสึกอยางนั้น สรุปขอนี้
คือมีสาเหตุมาจากทําผิดศีลขอ 3 กาเมสุ มิจฉาจารา เวรมณี ฯ
วิธีแกไข : ใหรักและซื่อสัตยตอคูครองของเรา ไมทําใหเขาเจ็บช้ําน้ําใจ ไมทร
ยศหักหลัง ไมแยงคูครองหรือคนที่เขามีคนรักเจาของอยูแลวไมวาเขาจะแตงงานกันแลวหรือ
ไม ก็คิดงาย ๆ ถาเรามีคนที่เรารักอยูแลวอยูดี ๆ มีคนมาแยงคนรักเราไปเราชอบไหม เราไม
ชอบคนอื่นเขาก็ไมชอบเหมือนกัน เขาแยงเราไปแลวเราเสียใจไหมถาเราเสียใจ คนอื่นเขาก็
เสียใจเหมือนกัน เพราะฉะนั้นอยาทําถากําลังถูกทําอยูแสดงวาเคยทําเขามา
ถากรณีถูกแยงแฟนหรือถูกแฟนทิ้งไปแลว อยากใหเขากลับมาจะทําอยางไร
ถาอยากใหกลับก็ตองถามกอนวากรรมมันยังแรงอยูไหมถาชวงนั้นกรรมเวรมันยังใหผลแรง
อยูก็คงยากที่จะกลับตองทนรับไปกอน แลวตอไปอีกตองดูวาเรากับเขานั้นยังมีบุญวาสนาตอ
กันไหม จะดูอยางไรวายังมีบุญวาสนาตอกัน อันนี้ก็ตอบยาก ก็ใหสังเกตุวาตอนที่คบอยูดวย
กันนั้นเคยทําบุญรวมชาติ ตักบาตรรวมขันกันมาไหม คือเคยทําบุญรวมกันมาบางไหม ถา
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ชาติกอนไมรู ชาตินี้เคยทําไหม ถาเคยทําก็ยังมีสิทธิ์เพราะยังมีบุญตอกัน ถายังมีบุญตอกัน
แลวกรรมมันไมหนักมากหรือกรรมมันเบาลงไปแลว ใชเครื่องรางของขลังชวยก็มีสิทธิ์กลับได
เหมือนกัน แตถากรรมมันหนักมากหรือหมดบุญวาสนาตอกันแลว ตอใหไปทําเสนหยาแฝด
ทําคุณไสยฝงรูปรอยยังไงก็ไมกลับ หรือกลับมาแลวก็ไมดีเหมือนเดิมหรือกลับมาแลวดีซกั
พักเดี๋ยวก็ไปอีก
4.ทําคุณคนไมขึ้น เพื่อนฝูงหักหลัง ถูกใสรายปายสี ถูกใสความทั้ง ๆ ที่ไม
ไดทําผิด ถูกเพื่อรวมงานใสรายฟองใหเจานายเลนงานโดยไมมีความผิด ถูกโยนความผิดให
ทั้ง ๆ ที่ไมไดทํา ถูกกลั่นแกลงโดยไมเปนธรรมใหตองเจ็บช้ําน้ําใจ ถูกไลออกงานโดยไมมี
ความผิด
สาเหตุ : ในอดีตชาติหรือชาติน้เี คยทรยศหักหลังผูที่เคยชวยเหลือเรามา ทร
ยศหักหลังเพื่อฝูง หรือคนที่เขามีบุญคุณกับเรามา เห็นแกตัวความชั่วบังตาหาประโยชนให
ตัวเอง โดยใชวิธีเอาดีเขาตัว เอาชั่วใหคนอื่น แตงเรื่องใสความกลั่นแกลงทําใหเขาเดือดรอน
โดยที่เขาไมไดเปนคนผิด
วิธีแกไข : ปรับเปลี่ยนนิสัยเปนคนจริงใจกับทุก ๆ คน ซื่อสัตยตรงไปตรงมา
ใครดีกับเราเราดีตอบและไมทรยศหักหลังเพื่อนฝูงและคนที่เคยมีบุญคุณกับเรามา และให
พยายามชวยเหลือคนที่เขาเดือดรอนในเรื่องตาง ๆ ตามที่เราจะชวยไดดวยความจริงใจ
5.ดวงตกทําอะไรไมเจริญรุงเรือง ฝดเคือง ทําอะไรติดขัดไปหมด มีแต
ปญหาอุปสรรค มีแตเรื่องใหทุกขรอนใจ ไปหาใครก็ชวยเหลือไมไดหาทางออกไมได อัปจน
หนทาง
สาเหตุ : เปนชวงที่กรรมเลวที่เคยทํามาหลายกรรมรวมตัวกันใหผลอยางเต็ม
ที่ และเปนชวงที่เจากรรมนายเวรเขาขัดขวาง
วิธีแกไข : ใหไปจัดชุดสังฆทาน หรือไปซื้อสังฆทานชุดใหญ ใหมีผาไตรจีวร
และพระพุทธรูปประจําวันเกิด แลวนําสังฆทานนั้นไปหนาพระประธานในพระวิหาร ในวัดที่
ชอบวันไหนก็ได แลวไปตั้งจิตอธิษฐานตอหนาพระประธานวา จะขอถวายชุดสังฆทานนี้
ถวายเปนสังฆทานแดพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา(หมายถึงพระภิกษุสงฆที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบโดยไมเฉพาะเจาะจง และที่เปนพระจริง ๆ ไมใชคนหมผาเหลืองแลวเรียกวา
พระ) การถวายสังฆทานคือการถวายของกับพระสงฆ(พระจริง ๆ )ในพระพุทธศาสนาโดยไม
เฉพาะเจาะจง พระที่รับสังฆทานเปนเหมือนผูที่รับแทนสงฆทั้งหมด เมื่อตั้งใจถวายตอหนา
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พระประธานแลวก็นําสังฆทานนั้นไปถวาย แลวก็แผบุญกุศลที่ทํานั้นใหกับเจากรรมนายเวร
ทั้งหลายที่มารบกวน ที่มาทําใหเราตองดวงตก ทําใหเรามีปญหา.…. (อะไรก็วาไป) อยูใน
ขณะนี้ ตอนอุทิศนี้ใหตั้งใจใหดีไมใชปากอุทิศแตใจไมอุทิศ ตองตั้งใจอุทิศใหเจากรรมนายเวร
จริง ๆ เมื่อถวายเสร็จแลวก็ใหสังเกตุวาเราสบายใจขึ้นไหมถาสบายใจขึ้นก็แสดงวาไดบุญ
(จะเปนการบริจาคสรางโบสถสรางวิหารก็ไดนะบุญใหญ)
หลังจากนั้นก็สังเกตุดูวาดีขึ้นบางไหมถาดีขึ้นบางก็แสดงวากรรมมันเริ่มคลาย
ตัว ถายังไมดีขึ้นแสดงวากรรมมันยังหนักมากใหทนรับไปจนกวาจะพนชวงของกรรม(แหม
ไปทําเขามามันก็ตองรับกันบางจะแกใหหมดเลยโดยไมรับเลยเปนไปไมได)ในระหวางนั้นก็
ใหเบิกบุญบอย ๆ การเบิกบุญนี่ไมจําเปนตองทําบุญ ถาเราเคยทําบุญอยูแลวเชนเคยทําตัก
บาตรถวายสังฆทาน เคยบริจาคทานตาง ๆ บุญที่เราเคยทํานั้นก็ยังอยู เราสามารถใชบุญ
ตรงนั้นเบิกใหกับเจากรรมนายเวรไดโดยไมตองทําบุญทุกครั้ง การแผบุญเกาสามารถแผได
ทุกที่ทุกเวลาที่เราตองการจะให การเบิกบุญเกาเราตองขออํานาจของพระรัตนตรัยกอน ให
พูดดังนี้
"ขอบารมีของพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ขอใหผลบุญของขาพเจา
ที่ไดทํามาทั้งหมดทั้งในอดีตชาติและในชาตินี้ ขอผลบุญทั้งหมดนี้จงมีแก .....(เจา
กรรมนายเวร หรือใหใครก็วาไป) "
การเบิกบุญเกาใหเจากรรมนายเวรนี่ไมตองกลัวบุญหมดนะ บุญเวลาเอาให
กันไมมีหมด แตมันเหมือนกอปป หรือ คัดลอกออกไป หรือเอาคบเพลิงที่จุดไฟอยูแลวอัน
หนึ่ง แลวเอาคบเพลิงอีกหลาย ๆ อันที่ชุบน้ํามันไวแลวแลวจุดจากคบที่มีไฟอยูแลว มันก็ติด
ไปเรื่อย ๆ แบบนั้น อันเกาก็ยังสวางอยู อันใหมก็ติดสวางตอกันไป
ถาชวงไหนกรรมมันหนักใหเบิกบุญบอย ๆ วันละหลาย ๆ ครั้งจะยิ่งดี
แลวจะดีขึ้นไมมากก็นอย
ทําแทงมีโทษมีบาปเทาฆาคนตาย แมแตยังไมเปนตัวกินยาขับหลังรวมฯ ก็มี
โทษเสมอกันเพราะปฏิสนธิจิตแลว หากผูทําตายจากความเปนมนุษยไปแลว หากพลาด
พลั้งบุญนอยกวาบาป ตองไปตกนรกอยางทุกขทรมาน หมดกรรมจากนรกกลับมาเกิดเปน
คนเมื่อไหรแลวละก็ เปนโดนทําแทงเมื่อนั้น เพราะเกิดจากอํานาจของเศษกรรม ตองไปเปน
วิญญานเด็กเรรอนอีก อาจจะโดนเขาเรียกไปทํากุมารทอง หรือไปโดนเขากักเรียกใชงานอีก
จนกวาจะหมดกรรมที่ไดทําไวแลว
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หากคนทําแทงยังไมตายยังมีชีวิตอยูชีวิตจะมีแตอุปสรรคปญหาไมจบสิ้น ทํา
อะไรติดขัดอยูเสมอ ชีวิตตกต่ํา ไมเจริญรุงเรือง เพราะแรงอาฆาตของจิตวิญญานของเด็กที่
ติดตามอยู บาปกรรมนี้มีผลตอผูรวมกระทําทั้งหมดไมวาชายหญิงที่ยินยอมตกลงกันไปทํา
แทง คนที่แนะนําหรือรวมยินดีไปกับการทําแทงเชนพอแมหรือผูที่รับรูและเห็นดีเห็นงามดวย
เพราะถือเปนการโมทนาบาป และคนที่ลงมือทําเชนหมอก็ตองรับโทษรับบาบดวย
เบื้องตนใหแกกรรมโดยการจุดธูปขอขมาความผิดตอจิตวิญญานของเด็กที่ทํา
ไปและใหมีความรูสึกสํานึกผิดจริง ๆ หากไมทําการขอขมาตอจิตวิญญาญและตั้งหนาตั้งตา
ทําบุญให อยาลืมวาดวงจิตที่กําลังอาฆาตแคนก็เหมือนคนที่กําลังโกรธเอาอะไรไปใหเขาก็
ปดทิ้งไมยอมรับ จึงจะเห็นไดวาบางตนทําบุญใหตั้งเยอะแทบตายแตก็ยังไมดีข้นึ ก็เพราะเหตุ
ที่จิตวิญญานยังอาฆาตอยูนั่นแหละ
ดังนั้นจึงตองทําการขอขมาทําใหเขาคลายความโกรธกอนและยอมรับบุญกุศล
ที่ทําใหจึงจะทําใหจิตวิญญาญนั้นรับบุญได และหลังจากนั้นใหยอมรับเขาเปนลูกจากนั้นให
ตั้งใจรักษาศีลใหบริสุทธิ์สักระยะเวลาหนึ่ง 3 วัน หรือ 7 วัน โดยชวงเวลาที่กําหนดตองไมให
ศีลขาดเลย เมื่อครบเวลาแลว(ปกติเกิดเปนคนตองรักษาศีล 5 ใหไดตลอดชีวิต)ใหจัด
สังฆทานชุดใหญมี พระพุทธรูป ผาไตรจีวร และเครื่องสังฆทานครบถวนตั้งใจถวายและอุทิศ
ใหจิตวิญานของเด็กที่ตามอยู
หลังจากนั้นใหหมั่นตั้งตัวอยูในศีลธรรม เจริญสมาธิภาวนา สวดมนตไหวพระ
ทําบุญทาน แผเมตตาใหแกจิตวิญญานของเด็กเปนประจําอยาไดขาด ถามีโอกาสก็ใหบวชให
กับจิตวิญญานของเด็กดวย จะเปนบวชชีพราหมหรือบวชแบบนุงขาวหมขาวถือศีลก็ได จน
จิตวิญญานเด็กรับบุญเพียงพอและลดแรงอาฆาตลง จนกวาเขาจะอโหสิกรรมใหนั่นแหละจึง
จะเริ่มดีขึ้น
และที่สําคัญที่สุดใหหาหุนกุมารทองมา 1 หุน และเชิญเขาลงไปอยูแลวเลี้ยงดู
ใหเหมือนลูกมีการจัดเซนอาหารขนม เหมือนเลี้ยงกุมารทองจะเปนการดีที่สุด
และที่พูดกันวาทําบุญใหเขาแลวก็บอกใหเขาไปเกิดหรือไปในที่ดี ๆ อันนี้ก็
ตองทําความเขาใจกันใหมเขารับบุญแลวเขายังไมไดไปเกิดที่ไหน
หรือใครจะสามารถ
กําหนดเวลาใหเขาไปเกิดไดหรอก ถึงเขารับบุญแลว หากยังไมถึงเวลาเขาก็ตองเปนจิตติญ
ญาญที่เรรอนอยู ก็คงยังตองเปนแบบนั้นอยูแลวเขาจะไปอยูไหนละ เขาก็คงไมรูจะไปไหน
หากไมมีที่ดี ๆ ใหอยูเขาก็คงอยูกับคนที่ทําเขานั้นแหละ เพราะเปนพอแมเขานี่
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ทําแทงบาปหนักหนาอยาแมแตจะคิด ทําแลวจะมีบาปหนักชีวิตจะลําบากหา
ความสุขไมได ตายแลวก็ตองไปรับกรรมในนรกนานแสนนาน เกิดมาเปนคนก็ตองโดนเขา
ทําแทงอีก

ที่มา.- http://www.siammongkol.com/smf/index.php?topic=149.0
ทีมาเราเห็นวา เปนประโยชนตอผูสนใจตอการเรียนรู จึงขออนุญาตคัดนํามาเสนอไว ณ ที่นี้ ขอขอบคุณเว็บดังกลาวไว ณ ที่นี้
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