


คำนำสำนักพิมพ์

 ในชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะมี
ความสุขเพียงอย่างเดียว ทุกคนล้วนต้องพบกับความ
สุขและความทุกข์วนเวียนไปมาอยู่เสมอ ในขณะที่มี
ความสุขก็อาจหลงลืมบางสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ จนเมื่อ
ทุกข์มาถึงตัว วิบากกรรมทั้งหลายก็ประดังเข้ามา ทั้ง
ความจน ความเจ็บ ความตาย ความกังวลว่าลูกไม่ดี 
กังวลว่าสามีไม่รัก คิดไปว่าภรรยานอกใจ หวาดกลัว
สารพัด ยิ่งกลัวก็ยิ่งคิด ยิ่งคิดก็ยิ่งทุกข์ จนไม่หลุดพ้น
จากความทุกข์เสียที กลับโยนความผิดไปโทษเวรกรรม 
บางคนถึงขนาดทุ่มทำบุญ เพื่อให้พ้นจากวิบากที่ได้รับ 
แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าบุญที่ได้ทุ่มทำไปนั้น จะทำให้ตนเอง
หลุดจากกรรมที่ได้เคยทำไปหรือไม่   
 หนังสือ เบิกบุญ ให้พ้นวิบากกรรม เล่มนี้ ทาง
สำนักพิมพ์ บี พลัส พับลิชชิ่ง จำกัด ได้รับความเมตตา
จากแม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม ให้เปิดเผยเรื่องหยุดตัวอย่าง



โฆสิต สุวินิจจิต 
ประธานกรรมการ 

บริษัท บี พลัส พับลิชชิ่ง จำกัด 

กรรม ทำบุญ ด้วยการเพิ่มบุญอย่างง่าย และการลด
กรรมอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน เพื่อเป็นเส้นทาง
สายบุญ ส่งผลกับชีวิตของตนเองและคนในครอบครัว 
ในอันที่จะต้องดำเนินชีวิตต่อไป อย่างมีความสุข สงบ
อย่างแท้จริง 
 สุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย พระ 
พุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใน
สากลโลก จงดลบันดาลให้ผู้อ่านทุกท่านได้ผ่านพ้นทุกข์ 
ประสบแต่ความสุข มีดวงตาเห็นธรรมและเข้าถึงยังฝั่ง
พระนิพพานทุกท่านเทอญ. 

ตัวอย่าง



คำนำผู้เขียน

 แม่ชีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะนำเสนอให้
ท่านทั้งหลายได้อ่านเป็นวิทยาทาน เผื่อจะได้เกิดกุศล
กับตัวพยัญชนะทุกตัวอักษร ที่เป็นสื่อเพื่อให้เราทั้ง
หลายหันมามองสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตเราในทุกวันนี้ 
แม่ชีได้พบญาติธรรมมากมายที่ได้แสดงธรรมจากความ
ทุกข์บ้างความสุขบ้าง จึงทำให้แม่ชีไม่อยากให้ธรรมทั้ง
หลายถูกลบเลือนไปโดยไม่เป็นประโยชน ์
 ถ้าการเกิดมาของชีวิตมนุษย์ แล้วธรรมชาติส่ง
ผลให้มนุษย์ทุกคนจำอดีตชาติได้ทุกอย่างอะไรจะเกิด
ขึ้น แน่นอนที่สุด สิ่งที่จะต้องตามมาเกิดด้วยคือ ความ
โกรธความโลภ ความหลง ต้องตามหาภพชาติกันแทบ
จะบรรยายไม่ถูก 
 แต่การเกิดของมนุษย์ เมื่อเกิดมาจนถึงรู้เดียงสา 
ก็ไม่สามารถจดจำการเวียนว่ายของวัฏสงสารได้ นอก
เสียจากจะเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้น ถึงจะทราบตัวอย่าง



ถึงภพชาติที่ผ่านมาได้ แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป 
นอกจากผู้นั้นจะมีบุญเก่าที่สะสมมาและบุญใหม่อุปถัมภ์ 
ให้รู้เรื่องราวของอดีตได้ 
 อดีตชาติสำคัญไหม สำหรับคำถามนี้ แม่ชีคิดว่า 
อดีตไม่สำคัญถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุด มีหลายท่าน
ถามเพื่อต้องการทราบผลกรรมที่เคยทำในอดีต เพราะ
ท่านนี้เข้าใจว่า กรรมที่ทำให้ทุกข์ทรมานบ้านแตก
สาแหรกขาดเพราะกรรมจากอดีตชาติ 
 เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์บ้าง ถ้า
ท่านกำลังตกอยู่ในความทุกข์ที่หาทางออกไม่ได้ เปิด
อ่านดูนะคะจะได้รู้ในเรื่องกฎแห่งกรรม 
 

 
เจริญธรรม 

แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม ตัวอย่าง



สารบัญ
กรรม ทำแล้วไปไหน 2� 
กรรมหนักที่ส่งผลในชาตินี้เลย 2� 
เศษบุญ เศษกรรม ใครว่าไม่สำคัญ 3� 
บุญจานด่วน 3� 
เบิกบุญอย่างไร ให้พ้นวิบากกรรม �1 
เรื่องของบุญ �� 
เจ้ากรรมนายเวร �� 
บุญไม่พอก็ไปไม่ถึงวัด �� 
สัญญาอนิจจัง �� 
เบื่อโลก �� 
หมอรัตน์ �� 
ทุเรียนอ่อน �� 
ใบรับรองแพทย์ �0 
ไม่ป่วย ลาป่วย �2 
ปวดกระดูก �� 
บ้าน �� ตัวอย่าง



เลือกตั้ง �� 
ความชั่วให้ผลเป็นความเศร้า �0 
หนีตาย �� 
หอยทาก �� 
หลอมน้ำตาล �� 
พระอรหันต์ที่บ้าน �0 
เรื่องขายหมู �2 
เรื่องหมา �� 
เล่นเกม �� 
คำสาบาน �� 
กตัญญู (หรือเปล่า) 100 
อย่ามองแม่ชีทศพร เป็นคนอื่น 102 
แม่ชีฝากข้อคิด 10� 
อยากมีบุญให้เบิก ต้องเปิดทางให้บุญ 10� 
สถานปฏิบัติธรรม “ธรรมโมลี” 10� 

ตัวอย่าง
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กรรมทำแล้วไปไหน
 

 การกระทำทั้งสามทาง คือ ทางกาย วาจา ใจ 
เมื่อทำหรืออาจเข้าใจว่า การกระทำทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ 
อาจให้ผลไม่เท่ากัน แต่ความจริงเรื่องของกรรมเป็น
เรื่องละเอียดอ่อนมาก ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้
เว้นจากความชั่วทั้งสามทาง เพราะถ้าไม่เว้น กรรมจะ
ทำหน้าที่ตอบสนองให้ผู้กระทำต้องรับผิดชอบในส่วน
ของกรรม หนักเบาก็เท่ากับที่ทำกันเอาไว้ 
 มีหลายท่านที่สงสัยว่า ทำไมกรรมถึงส่งผลไปที่
ลูกบ้าง ส่งผลไปที่หลานบ้าง ทำไมเมื่อคนที่ทำกรรมเอง
ถึงไม่ได้รับกรรมนั้น ก็เพราะกรรมส่งผลเป็นทายาท
กรรม หรืออาจส่งผลในวาระสุดท้ายของชีวิต เมื่อใกล้
ตายก็จะทำให้เห็นภาพกรรมชั่ว ที่ได้ทำไว้ในอดีต 
(กรรมอารมณ์) หรือนิมิตของกรรมชั่ว (กรรมนิมิต) 
หรือนิมิตของอบายภูมิที่ต้องไปเกิด ทำให้ต้องทนทุกข์
ทรมานตั้งแต่ยังไม่สิ้นใจ 
 ชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องวิเศษมากที่ได้เกิด
เป็นมนุษย์ แต่ถ้ามนุษย์ยังกระทำความชั่ว โดยประมาท
ในชีวิตก็ต้องพบความทุกข์ตามกรรมที่ทำไว้ 

ตัวอย่าง
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กรรมหนักที่ส่งผลในชาตินี้เลย
 

 กรรมที่เป็นเรื่องหนักๆ เลย ก็คือกรรมที่เกี่ยว
กับศีล � นี่แหละ 
 ศีลข้อที่หนึ่ง อ่านเรื่องนี้แล้วไม่ต้องเครียดนะคะ
ถ้าทำไปแล้ว แต่แม่ชีจะอธิบายให้ฟังว่า โยมยังไม่เข้าใจ
เรื่องศีลห้า มีหลายท่านบอกกับแม่ชีว่า หนูไม่เคย
ทำร้ายสัตว์ ผมไม่เคยทำร้ายใคร ตกปลา เตะหมา ยิง
แมว ผมไม่เคยทำ แม่ชีจะบอกให้นะคะ โยมไม่เคย
ทำร้ายสัตว์ แต่โยมทำแท้ง อันนี้ไม่ฆ่าสัตว์นะคะ นี่ฆ่า
คนหนักกว่าฆ่าสัตว์อีก เพราะเด็กที่เราทำแท้งไปมันผิด
ศีลข้อ 1 นะ ประกอบอาชีพอะไร ไปทำงานที่ไหน 
กรรมตรงนี้จะทำให้โยมไม่เจริญรุ่งเรือง มีครอบครัวก็
ต้องแตกแยก เพราะกรรมเรื่องทำแท้งมันเป็นกรรมดำ 
ผู้ใหญ่ไม่เอ็นดู จะมีปัญหาตลอด 
 มันก็เหมือนกับมีกระจกดำๆ เป็นเงาดำๆ มา
ซ้อนอยู่ที่หน้าเรา เวลาเราไปไหนก็จะถูกปฏิเสธจากทุก
ที่ในเรื่องของการทำงาน ในเรื่องของครอบครัวก็จะมี
เรื่องทำให้ร้อนใจอยู่บ่อยๆ ในเรื่องของวัยรุ่นที่ไปเป็น
หมู่ไปเป็นแพ็คเวลาที่วันวาเลนไทน์หรือวันลอยกระทง   

ตัวอย่าง



2�แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม 

วันอะไรอย่างนี้ มันก็จะมีกรรมที่ตามขึ้นมาก็คือการทำแท้ง 
นั่งคุยกับโยมประมาณ �00 คน ก็จะมีประมาณ 3�0 คน
ที่ไปทำแท้ง แม่ชีก็อยากบอกว่า “อย่าชิงสุกก่อนห่าม” 
การเสียตัวครั้งแรกของเรานี้มันเป็นกรรมที่ทำให้เราหมก
ไหม้ทั้งชีวิต แล้วจะทำยังไงล่ะ เพราะว่าเราทำแท้งมาแล้ว 
สิ่งทำไปแล้วก็ให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปว่า ถ้ามีโอกาสเกิด
ก็คงจะได้เกิดมาเป็นแม่เป็นลูกกัน แต่ว่าที่ไม่มีโอกาสเกิด
เพราะว่ามีกรรมร่วมกัน ก็ไม่ต้องไปนึกถึงสิ่งที่ทำไปแล้ว 
ถามว่าเกรงกลัวต่อบาปมันก็เป็นเรื่องดี แต่ว่าทำไปแล้วจะ
ให้มาแก้ไขมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ ถ้ามีโอกาสก็มานั่งรักษา
ศีล อุทิศส่วนกุศลให้เขาชีวิตมันก็จะดีขึ้น เพราะคนส่วน
มากคิดว่าที่ชีวิตไม่ดีเพราะทำแท้ง เพราะว่าจะบอกว่าตัว
เองไม่ดีเพราะว่าตัวเองทำแท้งมา แต่ความจริงมันไม่ใช่ 
มันมีส่วนอื่นประกอบด้วย อันที่ชีวิตไม่ดีขึ้นก็เพราะว่า 
อย่างที่หนึ่ง ขี้เกียจ อย่างที่สองอุปาทานเยอะ ฟังใครพูด
อะไรก็คิดว่านินทาเราหมดมันก็เลยไม่มีกำลังใจที่จะทำงาน  
 ถ้าใครเคยทำก็ต้องนั่งสมาธิ สมาทานศีลห้า ก่อน
นอนทุกคืน หรืออีกอย่างคือ มาปฏิบัติธรรมที่วัด   
พิชัยญาติ วันเสาร์ วันอาทิตย์ ชีวิตก็จะดีขึ้น กรรมที่ไม่
ตั้งใจถ้าเราเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรม ก็จะทำให้เราระวัง
มากขึ้น  

ตัวอย่าง
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 ศีลข้อที่สอง ก็อยู่กับการทำงานเรามาตลอด 
เช่น เราทำงานอยู่ในสำนักงานอาจจะมีปากกาติด
กระเป๋าเรามาโดยที่เรารู้เท่าไม่ถึงการณ์ กระดาษ ซอง
บริษัท มันไม่ใช่ของของเราพอเอากลับมาบ้านมันก็มา
เป็นปัญหามาเป็นกรรมเล็กกรรมน้อยที่สะสมมาเป็น
กรรมใหญ่ได้  มีโยมนั่งรถเข็นรอพบแม่ชีหลายคน บาง
คนพูดได้ บางคนพูดไม่ได้เพราะเป็นอัมพาต อัมพฤกษ์ 
ลูกหลานพานั่งรถเข็นมา รายแรกเป็นผู้ชาย แม่ชีก็ถาม
ว่า โยมเคยเป็นช่างไม้แกะสลักใช่มั้ยคะ โยมตอบว่าใช่
ครับ โยมเป็นช่างซ่อมไม้ด้วยใช่มั้ย ครับผม ผมมีกรรม
อะไรผมไม่เคยป่วยเลยตั้งแต่เด็กจนอายุ �0 อยู่ๆ ก็ตื่น
ขึ้นมาปากคอเบี้ยว ไม่มีแรงซีกหนึ่ง แล้วก็ร้องไห้ โยม
ซ่อมไม้ให้เขา บางชิ้นมันไม่ต้องซ่อมแต่โยมตัดไม้เขา
ออก พอกลับบ้านโยมก็โยนไม้เหล่านั้นกลับบ้าน เอาไม้
ที่ตัดมาขัดใหม่แล้วก็เอาไปใส่ที่เดิมแล้วคิดค่าจ้างไม้
อย่างนี้เรียกว่าโกงค่ะ โยมทำแบบนี้หรือเปล่า โยม
ร้องไห้ไม่ตอบ โยมยอมรับกับสิ่งที่ เกิดขึ้นเถอะค่ะ 
พยายามช่วยเหลือตัวเองอย่าซึมเศร้าอยู่เลยนะคะ มัน
จะทำให้เราป่วยใจไปอีก ต้องรักษาอารมณ์อย่าโกรธ 
อย่าเสียใจเลย แม่ชีคิดว่าไม่มีใครคิดเรื่องนี้หรอกว่าใคร
จะกลับเป็นเหมือนไม้ชิ้นที่เอาไปใส่ที่เดิม โยมไม่เหมือน
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เดิมนะคะ ยังต้องต่อสู้กับกรรมนี้อีกนาน เป็นวิทยาทาน
นะคะ เพื่อใครอ่านเจอจะได้ไม่ทำแบบโยม... 
 เรื่องการประกอบอาชีพ ทุกคนล้วนต้องการได้
กำไรมาก มันเป็นเรื่องธรรมดามาก ที่ทุกคนจะทำให้ได้
กำไรมากทุกคน  โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ มีทุกข์เกิดขึ้นกับ
ครอบครัวหนึ่งที่เข้ามาเพื่อปรึกษาถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้น 
 
แม่ชี:	“โยมเปิดร้านขายเสื้อผ้าส่งนอกหรือเปล่าคะ”	
โยม:	 “ค่ะ	ทำกางเกงยีนส์ส่งนอก”	
แม่ชี:	“ทำนานไหมคะ”	
โยม:	 “ทำมาเกือบ	๒๐	ปี	แล้วค่ะ”	
แม่ชี:	“รวยไหมคะ”	
โยม:	 “ถ้ารวยคงไม่มาหาแม่ชีหรอกค่ะ	 ยิ่งทำก็ยิ่งเป็น					
	 หนี้”	
แม่ชี:	“แม่ชีเห็นโยมก๊อปยี่ห้อลีวายส	์ และก็อีกหลาย									
	 ยี่ห้อ”	
โยม:	 “เขาสั่งมาค่ะ	 หนูก็ทำตามใบสั่ง	 หนูไม่เข้าใจเป็น						
	 กรรมได้อย่างไรคะ”	
แม่ชี:	“อะไรก็แล้วแต่ที่เขาจดทะเบียนลิขสิทธิ์ ไว้แล้ว						
	 โยมทำผิดโยมก็ต้องรับผิดชอบ	ทำมาตั้ง	๒๐	ปี	น่า				
	 จะร่ำรวยแต่เพราะมันเป็นการลอกเลียนก็ถือว่า					
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	 โยมทำผิดมา	 ๒๐	 ปี	 เงินทองที่ได้มามันก็จากไป				
	 อย่างรวดเร็ว	เพราะมันผิดกฎหมาย”	
  
 ศีลข้อที่สาม การผิดในข้อกาเมฯ บางคนคิดว่า
เราไม่ได้เป็นชู้กับใครแต่พ่อแม่ไม่พร้อมให้เราแต่งงาน 
พอเราดึงดันที่จะแต่งงานกันอันนี้ก็ผิดศีลข้อที่สามนะ  
ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็มีปัญหาต่อกันมีความขัดแย้งต่อกัน
ก็ทำให้เกิดความแตกแยก หรืออย่างเราถูกสามีทุบตี 
เราก็ไปฟ้องพ่อแม่เรา ฝ่ายพ่อแม่เราก็ให้เลิกๆ กันไป 
ให้เลิกกันไป มันก็เป็นเวรกันอีก 
 ศีลข้อที่สี่ พูดอะไรไว้ต้องรับหมดเลย พูดโกหก 
พูดเพ้อเจ้อ พูดล้อเลียน หรือว่าเสียดสี ที่เรากำลังเห็นๆ 
กันอยู่ในปัจจุบันนี้มันเป็นเงาตามมา เหมือนกับว่าทำไม
กรรมมันจานด่วนมาตามสั่งเลย ทุกเรื่องที่เราเห็นใน
เรื่องของสังคมบ้านเมืองเรา   
 ศีลข้อที่ห้า เกิดมาเป็นคนแล้วอย่าทำชีวิตให้
มึนเมา ทำอะไรก็ได้ทำชีวิตให้เป็นสุขแล้วก็อย่าเอาอะไร
มาเป็นภาระทางใจ เพราะบางคนมาพบแม่แล้วไม่กล้า
เขาบอกว่าพบแม่ชีทศพรแล้วก็กลัว เพราะแม่ชีจะบอก
แต่เรื่องกรรมทั้งนั้น แต่ความจริงไม่ใช่ ก็จะบอกว่าโยม
มาปฏิบัติบ้าง โยมก็จะผลัดวันประกันพรุ่ง ห่วงหมา 
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ห่วงแมว ห่วงแม่ห่วงพ่อ แต่ความจริงมันไม่ใช่ เป็นข้ออ้าง 
 สังคมปัจจุบันที่แม่ชีพบเห็นทุกวัน คือกรรมจาก
การทำแท้งมากที่สุด รองลงมาก็กรรมที่ทำให้พ่อแม่เสียใจ 
ต่อมาก็กรรมจากการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยในยามมีโอกาส
ก็ขโมยทรัพย์ของพ่อแม่ และขโมยทรัพย์ทางปัญญาของ 
ผู้อื่น กรรมต่อมาก็พูดให้ผู้อื่นแตกแยก สรุปก็เมาเป็น   
ข้อสุดท้าย นี่แหละค่ะที่เรียกว่า ศีลห้า เราทำผิดทุกข้อ มี
โยมบอกแม่ชีว่า ไม่เคยรู้เลยว่าสิ่งที่ทุกข์ ในทุกวันนี้ คือ
การกระทำของตนเองทั้งสิ้น 
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เศษบุญเศษกรรม
ใครว่าไม่สำคัญ

  

 ความผิดเล็กๆ น้อยๆ ที่เหมือนเป็นเรื่องไม่ผิด
อะไรในชีวิตประจำวัน แก้วน้ำกาแฟ กระดาษทิชชู่  
หนังสือพิมพ์ ดินสอ ปากกา หรือจะเป็นเวลาของการ
ทำงาน ที่มาไม่ตรง มาสาย กลับก่อน ลากิจลาป่วย แต่
จริงๆ นอนอยู่บ้าน ขี้เกียจทำงาน ใครๆ ก็ทำ ทำโดยที่
ไม่คิดว่าผิด เพราะเป็นสิทธิ์ของพนักงาน แต่มันไม่ตรง
ความจริง ไม่ได้ป่วยจริง ไม่ได้มีกิจจริง โยมต้องรับ
กรรม ผิดทั้งมุสาและลักทรัพย์  
 อย่างกระดาษดินสอ ปากกา หนังสือพิมพ์ เรา
ต้องคิดว่าเราซื้อหามาเองหรือเปล่า หรือเป็นสิ่งที่บริษัท
ให้ไว้ใช้ในที่ทำงานเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่าเรามีสิทธิ์
ที่จะเอากลับบ้านไปใช้ส่วนตัว ที่จริงแล้วสิ่งของพวกนั้น 
ราคาก็ไม่ได้มากมายเกินกว่ากำลังที่เราจะหาซื้อเอง ถ้า
เทียบราคาเล็กน้อยเป็นแค่เศษเงิน หรือเทียบเป็นกรรม
ก็แค่เศษกรรม แต่ไม่ว่าสิ่งที่ทำไปจะเป็นเพียงเศษกรรม
หรือฝุ่นกรรม แต่ถ้าทำซ้ำๆ จนเกิดความชินเป็นผิด
ซ้ำซากโดยไม่รู้ตัว เศษกรรมที่ทำก็กลายเป็นกรรมใหญ่ 
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เป็นวิบากกรรม เป็นอุปสรรคขัดขวางชีวิตขัดขวาง
ความรุ่งเรืองในอาชีพการงานโดยที่คาดไม่ถึง     
 ทุกคนที่มาหาแม่ชี มักจะคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆ 
จุกจิก ใครๆ ก็ทำกัน ไม่เห็นมีใครเป็นอะไร คนอื่นเขา
ทำ นั่นเป็นเรื่องของเขา แต่เราต้องไม่ทำ บอกกับใจไว้
เสมอว่าเราต้องไม่ทำ เราต้องก้าวให้พ้น ถ้าเขาทำกัน  
เขาก็ได้รับกรรม โยมทำตามเขา โยมก็รับกรรมอย่างเขา 
โยมเอาไหมล่ะ แม่ชีเห็นทุกข์ของโยมมากมายที่เกิด
จากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังทำเพราะ
ก้าวไม่พ้น และพอถึงวันที่กรรมส่งผล แล้วโยมจะโทษ
ใคร   
 บุญก็เช่นกัน ในเรื่องของบุญส่งผลก็มาจากทุกสิ่ง
ทุกอย่างที่โยมทำดี ทำงานก็ทำอย่างเต็มที่ เป็นลูกก็
เป็นลูกที่ดีเชื่อฟังพ่อแม่ ไม่บ่นไม่เถียง เป็นหัวหน้าก็มี
เมตตา เป็นลูกน้องก็ขยันขันแข็ง เป็นพ่อค้าแม่ขายก็
ซื่อตรงทั้งหมดก็เป็นบุญ การช่วยเหลือผู้อื่น มีเมตตา
สัตว์น้อยใหญ่ มีน้ำใจร่วมสร้างสะพาน โบสถ์ วิหาร มี
เงินน้อย ก็ช่วยน้อย มีเงินมาก ก็ช่วยตามกำลัง หรือแม้
ทั้งชีวิตเหลือแค่แรง ก็สามารถอุทิศแรงร่วมสร้างบุญได้ 
แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย ก็ถือเป็นบุญ เมื่อบุญสะสม
มากๆ เป็นบุญใหญ่ บุญนั้นก็จะส่งผลมาที่เรานะโยม 
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 ถามว่ากรรมจะส่งผลเมื่อไหร่ บุญจะส่งผลเมื่อ
ไหร่ ก็จะอยู่ที่พื้นบุญ พื้นกรรมของคนนั้น อย่างเราเห็น
บางคนทำกรรม ยังไม่ต้องใช้กรรมในตอนนี้ แต่ถึงเวลา
ก็หนีกรรมไม่พ้น แต่คนทำบุญ รับบุญเลยนะ รับบุญ
ได้ที่ใจเลย พอถึงเวลาบุญใหญ่มา ก็จะรู้ได้ด้วยตนเอง
เหมือนกัน      
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