


“กระแสแห่งกรรมมีอ�ำนำจรุนแรงกว่ำที่คิดมำกนัก 
และตำข่ำยดักกรรมก็มีตำที่เล็กละเอียดเกินกว่ำจะปล่อยให้ใคร

ใช้ควำมเจ้ำเล่ห์เล็ดลอดลอยนวลออกไป”



บทนำ�
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 คุณรู้ไหม ?
	 ชีวิตของคนทุกคนนั้น	 มีองค์ประกอบเสริมอยู่	 4	 ส่วน	 ซึ่ง

สามารถส่งผลให้ชีวิตของคุณสุขสบาย	 เจริญรุ ่งเรือง	 และประสบ										

ความส�าเร็จทุกสิ่งอย่างที่คุณหวังในอนาคต	

	 ข้อแรกคือ	 ‘วันเดือนปีเกิด’	 ซึ่งเป็นตัวบอก	 ‘เวลาตกฟาก’										

หรือที่คุณอาจคุ้นเคยดีกับค�าว่า	‘ลัคนาราศี’	

	 คุณอาจสงสัยว่า	 เวลาตกฟากส�าคัญมากขนาดนั้นเชียว									

หรือ	?	 แน่นอน...ส�าคัญสิ	 เพราะมันตกมาจากฟากฟ้าพร้อมกับ												

ตัวคุณตั้งแต่แรกเกิดนี่นะ	 และที่ส�าคัญกว่านั้นก็คือ	 มันจะอยู่ติดตัว										

คุณไปจนวันตายด้วย	 คุณอาจสามารถเปลี่ยนสิ่งต่างๆ	 ในชีวิตของ							

ตัวเองได้	แต่...ไม่ใช่วันและเวลาเกิด	
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	 ฉะนั้นอย่าได้แปลกใจ	 หากคุณจะเคยเห็นข่าวลูกผู ้ลาก																

มากดี	 ลูกมหาเศรษฐีไฮโซ	 หรือดารานักร้องชื่อดังระดับซูเปอร์											

สตาร์ท่ีก�าลังโด่งดังเป็นดวงดาวอยู่บนฟากฟ้า	 แต่แล้วจู ่ๆ	 ชีวิตก็											

ดิ่งวูบเป็นดาวตก	 เช่น	 จับพลัดจับผลูไปโดนต�ารวจจับเพราะติดยา		

บ้างล่ะ	 ขับรถไปชนคนตายบ้างล่ะ	 หรือไม่ก็ตามืดบอดเผลอไปเป็น																																																									

ก๊ิกกับครอบครัวของชาวบ้านจนโดนเขาจับมาประจานบ้างล่ะ	 เป็น			

วิบากกรรมที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นมาได้	 ทั้งที่ดูแล้วพวกเขาเหล่านั้น

ควรจะได้เสวยสุขอยู่บนกองเงินกองทองแท้ๆ	

	 นั่นเพราะว่า	 ดวงของเขานั่นเองที่ส่งผล	 ดวงที่มาจากดาว														

มาจากวันเกิดและเวลาตกฟาก	 ซึ่งตลอดเวลานั้นดวงดาวได้ท�า																																																										

หน้าที่ของตัวมันเองอย่างเที่ยงตรง	 อาจมีเบาบ้างพอให้คุณได้

พักหายใจ	 แต่ถ้าได้จังหวะเหมาะเมื่อไหร่	 เชื่อเถอะว่าอ�านาจของ																																																							

ดวงดาวจะปล่อยแสงเจิดจ้าพุ ่งตรงไปหาคุณราวกับจรวดที่ล็อก																																																																	

เป้าเอาไว้	 ยังไงก็หลบไม่พ้น	 ต่อให้คุณเกิดมาในครอบครัวที่ร�่ารวย									

หรือพรั่งพร้อมเพียงใด	 ทว่าดวงเกิดของคุณคือ	 ‘พินทุบาทว์’	 ซึ่ง														

มาจากค�าว่า	 ‘พินทุ’	 แปลว่า	 จุด	 บวกกับค�าว่า	 ‘อุบาทว์’	 ซึ่งแปลว่า												

อัปรีย์	 จัญไร	 ไม่เป็นมงคล	 นั่นก็หมายความว่า	 ดวงของคุณม	ี																																																																														

จุดด่าง	 จุดเสีย	 จุดช�้า	 จุดรั่ว	 จุดอัปรีย ์	 จัญไร	 ไม่เป็นมงคล																								

เป็นดวงมืด	 ดวงบอด	 หรือเรียกง่ายๆ	 ว่าคน	 ‘ดวงแตก’	 ยังไงเสีย										

ชีวิตของคุณก็ต้อง	 ‘แตก’	 อย่างที่โคลงโบราณได้เขียนเอาไว้	 และ								

บอกพวกโหรให้ท่องจนขึ้นใจมาจนทุกวันนี้ว่า	

	 ‘เสาร์เพ่งเล็งลัคน์แล้ว	อสุรา	

	 ภุมเมศอัษฎา	ว่าไว้	

	 จันทร์สิบเอ็ดแก่รา	หูเล่า	

	 อาภัพอัปภาคย์ให้	โทษแท้ประเหิรหิน’

	 สรุปได้ว่า	 ถ้าคุณเกิดมาดวงแตก	 และตั้งแต่เกิดมาไม่เคย
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ประกอบกรรมดี	เอาแต่หลงระเริงในกิเลสตัณหา	เหยียบศีลหมิ่นธรรม	

แรงกรรมกับค�าสาปแช่งก็จะยิ่งรุนแรงเป็นเท่าทวี	 แล้วความอุบาทว์								

ชั่วช้าอัปรีย์นี่แหละ	 ที่จะพุ ่งตรงเข้าไปหาคุณ...ตูม!	 จบ...ต่อให้																																																											

ไม่ตายก็คงสะบักสะบอม	 ต้องพักฟื้นกันอีกนาน	 เจ็บปวดร่างกาย																									

นอนหยอดน�้าข้าวต้มอาจมีทางหาย	 แต่หากหัวใจของคุณบอบช�้า															

น�้าอะไรก็คงจะยากเกินสมานแน่ๆ

	 ข้อท่ีสองคือ	 ‘โหงวเฮ้ง’	 อันได้แก่โครงหน้า	 เครื่องหน้า																	

หรือส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆ	 ที่อยู ่บนตัวคุณ...ตา	 หู	 จมูก																	

ปาก	 ฟัน	 ฯลฯ	 สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้ก็มีความส�าคัญอยู ่ไม่น้อย	 คน																						

สมัยก่อนหากเกิดมาโหงวเฮ้งไม่ดีถือว่าเดือดร้อนกันมากพอดู	 แต่												

สมัยนี้น่ะหรือ	 ศัลยกรรมช่วยได้	 เพียงแค่คุณหอบเงินไปหาหมอสั่ง													

ให้ช่วยศัลยกรรมตามที่คุณพอใจให้หน่อย	 หางตาตกก็ไปยกมันขึ้น												

คิ้วบางก็ปลูกคิ้ว	 ไม่มีเหล่าเต้งก็ให้หมอกรีดตา	 ยกดั้ง	 จัดระเบียบ																																																															

หนังหน้าขึ้นมาใหม่	 ไฝฝ้าราคีท่ีอยู่ผิดท่ีผิดทาง	 เช่น	 ขี้แมลงวัน																				

ถ้าอยู่ใต้ตา	 จะพาให้ชีวิตพบเจอแต่เร่ืองโศกเศร้าราวกับเป็นจุดเรียก

น�้าตา	 ก็ให้หมอใช้เลเซอร์ก�าจัดมันออกไปเสีย	 เพียงเท่านี้โหงวเฮ้ง																

ของคุณก็จะดีขึ้นมาได้	พอท�าให้ใจรู้สึกหายห่วง

	 ข้อท่ีสามคือ	 ‘ฮวงจุ ้ย’	 ที่อยู ่อาศัยของคุณ	 จะเป็นบ้าน	

คอนโดมิเนียม	 อพาร์ตเม้นต์	 ห้องท�างาน	 หรือที่ไหนก็ตามที่เป็น													

สถานท่ีที่คุณอยู่อาศัย	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอยู่ในพื้นที่ซึ่ง	 ‘ให้

คุณ’	ค�าว่า	‘คุณ’	ในที่นี้จะหมายถึงคุณประโยชน์	หรือหมายถึงตัวคุณ

ก็ได้	ขอเพียงแค่คุณอาศัยอยู่แล้วมันมีสิ่งดีๆ	กลับมาคืนให้คุณเท่านั้น																							

เป็นพอ

	 เร่ืองตกแต่งภายใน	 จัดวางห้องหับที่หลับที่นอนให้ถูกทิศ											

ถูกต�าแหน่ง	 นั่นก็ส�าคัญ	 แต่ที่ส�าคัญกว่านั้นคือ	 ‘สถานที่’	 ที่คุณ																																																																													

อยู่อาศัยต่างหากว่าจะให้คุณหรือให้โทษ	 ถ้าไม่เชื่อ	 ลองสมมติว่า														
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บ้านของคุณสร้างอยู ่ใกล้ๆ	 เมรุเผาศพสิ	 แทบทุกวันคุณต้องเห็น																																																															

ขบวนแห่ศพ	 มีคนใส่ชุดด�าขับรถเข้าออกเดินสวนกันขวักไขว่																			

ต้องทนฟังเสียงพระสวดศพทุกเย็นย�่า	 จากนั้นก็เห็นควันไฟลอย																

คละคลุ ้งพุ ่งออกจากปล่องเมรุ	 เห็นสภาพแวดล้อมแบบนี้ทุกเมื่อ																	

เชื่อวันแล้ว	สุขภาพจิตของคุณจะดีได้อย่างไร	

	 หรือถ้าบ้านไม่อยู่ติดป่าช้า	 ก็ลองจินตนาการว่าคุณมีบ้าน														

อยู่ข้างโรงฆ่าสัตว์ก็ได้	 เปิดหน้าต่างห้องนอนจากชั้นสองมองลงไป	

เห็นหมู	 วัว	 ควาย	 อัดกันแน่นอยู่ในคอกในกรง	 ตกดึกก็ได้ยินเสียง																							

สัตว์ร ้องโหยหวนยามที่พวกมันถูกฆ่าทั้งเป็น	 เลือดสัตว์ส่งกลิ่น																																																																

คาวคลุ้งลอยตลบอบอวลเข้ามาถึงภายในบ้าน	

	 หรือถ้ายังไม่พอลองนึกภาพบ้านของคุณตั้งอยู ่ข ้างบ่อน															

การพนัน	 มีนักเลงหัวไม้นับสิบคนเดินวนไปเวียนมาคอยเฝ้าดูอยู ่																		

หน้าประตูบ่อน	 เวลาคุณเข้าออกบ้านตัวเองก็จะถูกจับจ้องทุกครั้ง																		

วันดีคืนร้ายก็มียิงกันโป้งป้าง	วันไหนบ่อนโดนต�ารวจกวาดจับ	พวกมัน	

ก็จะพากันมาเดินด้อมๆ	มองๆ	แถวหน้าบ้านคุณ	ท�าท่าสงสัยว่าคือคุณ

หรือเปล่าที่โทรแจ้งต�ารวจ	แล้วแบบนี้ชีวิตของคุณจะเป็นยังไง	

	 นี่แหละคือเหตุผลทั้งหมด	 ที่ว ่าท�าไมฮวงจุ ้ยที่อยู ่อาศัย																		

จึงมีความส�าคัญว่ามันสามารถท�าให้ชีวิตของคุณดีขึ้นหรือเลวลงได้

	 ข้อสุดท้ายคือ	 ‘ชื่อ	 นามสกุล’	 เรื่องนี้มีความส�าคัญมา																			

ต้ังแต่โบร�่าโบราณแล้ว	 อักษรแต่ละตัวของชื่อจึงมีการถอดความ																															

ว ่าตัวไหนเป ็นบริวาร	 อายุ	 เดช	 ศรี	 มูละ	 อุตสาหะ	 มนตรี																																																																																																				

กาลกิณี	 ซึ่งช่ือดีช่ือมงคลจะให้คุณกับตัวเจ้าของได้ยังไงนั้น	 ต้อง																		

มีการตรวจเช็คกับวันเดือนปีเกิดและเวลาตกฟากด้วย	 ทุกอย่าง																					

จึงเก่ียวเนื่องกันไปหมด	 หากคุณมีชื่อดี	 ถูกโฉลก	 ชื่อก็สนับสนุน														

น�าพาให้คุณเจริญรุ่งเรืองได้	 หากชื่อของคุณไพเราะ	 ความหมายดี													

คนได้ยินก็ยิ่งชื่นชม	 บางครั้งยังสนใจไถ่ถามไปถึงคนที่ตั้งชื่อให้คุณ																																																											
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เสียด้วยซ�้า	 แต่ในทางกลับกัน	 ถ้าคุณมีชื่อแย่ๆ	 ที่มีความหมาย																						

ไปในทางลบ	 สมมติว่าคุณชื่อ	 ‘เลว’	 ก็แล้วกัน	 ทีนี้เวลาพ่อแม่เรียก											

ชื่อคุณ	 ท่านจะเรียกว่ายังไงล่ะ	 ถึงเวลาอาหารก็คงจะเรียกคุณว่า																			

“ลูกเลว	 อย่ามัวดูทีวี	 มาทานข้าวได้แล้ว”	 เวลาปลุกคุณไปโรงเรียน						

ก็เรียกคุณว่า	 “ลูกเลว	 สายแล้วนะ	 ตื่นได้แล้วลูก”	 และเมื่อคุณอยู่																																																																	

กับเพื่อนๆ	 เพื่อนฝูงก็จะเรียกคุณว่า	 “ไอ้เลว”	 หรือถ้าคุณเป็นผู้หญิง													

ก็จะถูกเพื่อนเรียกว่า	 “อีเลว”	 เวลาคุณเซ็นชื่อ	 เซ็นเช็ค	 ก็จะใช้																																																																					

ปากกาจรดชื่อของตัวเองว่า	‘เลว’	

	 ในเมื่อคุณอยู่กับค�าว่า	 ‘เลว’	 ตลอดเวลา	 ไม่สามารถหลีกหน	ี												

ค�านี้ไปได้	 ใจของคุณก็จะค่อยๆ	 ซึมซับความหมายของมัน	 จน																																																																							

กระทั่งทุกอย่างรอบตัวเริ่มเลวลงตามชื่อของคุณ	

	 ด ้วยเหตุนี้ เอง	 ‘ชื่อดี-นามมงคล’	 จึงมีความส�าคัญมา																					

แต่ครั้งโบราณ	จนกระทั่งถึงทุกวันนี้

	 ทั้ง	4	ส่วนที่ยกมานั้น	แยกความส�าคัญได้ส่วนละ	25%	

	 วันเดือนปีเกิด	25	 โหงวเฮ้ง	25	 ฮวงจุ้ย	25	 ชื่อสกุล	25												

รวมเป็น	100%	พอดิบพอดี

	 ฉะนั้น	 หาก	 4	 ส่วนที่ว ่านี้อยู ่กับตัวใครมากที่สุด	 นั่นก็																			

หมายความว่าชีวิตของคนผู ้นั้นจะมั่งมีศรีสุขและเจริญรุ ่งเรืองได	้																																																																		

ไม่ยาก

	 แต่...

	 อย่าลืมว่าที่บอกคุณไปนั้น	 มันเป็นเพียงแค่ส่วน	 ‘เสริม’																

เท่านั้น	 เพราะปัจจัยหลัก	 ซึ่งคือส่วนส�าคัญที่สุดที่จะเป็นตัวก�าหนด											

ว่าชีวิตของคุณจะดีหรือเลว	 มันคือการกระท�าของตัวคุณเองต่างหาก																														

หากคุณท�าแต่กรรมชั่ว	 โดยคิดตื้นๆ	 ว่า	 วันเดือนปีเกิด	 เวลาตกฟาก																																																																																										

โหงวเฮ้งหน้าตา	 ฮวงจุ้ยที่อยู ่อาศัย	 รวมถึงชื่อนามสกุลของคุณ																																
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มันดีพร้อมสมบูรณ์แบบแล้ว	 ฉะนั้นจะท�าชั่วท�าเลวยังไงชีวิตของคุณ	

ก็จะเจริญรุ่งเรืองอยู่ดี	 บอกเลยว่านั่นเป็นความคิดที่ผิดมหันต์	 เพราะ

ทั้ง	4	 ส่วนที่ว่ามานี้ไม่ต่างอะไรเลยจากรถยนต์คันหรู	 ที่ต้องเติม																																																											

ด้วยน�้ามันย่ีห้อ	 ‘คุณงามความดี’	 เพียงยี่ห้อเดียวเท่านั้น	 รถถึงจะ																								

แล่นไปสู่จุดหมายปลายทางได้	

	 ที่ส�าคัญคือ	 ‘กรรม’	 ที่คุณก่อ	 ก็จะคอยตามติดตัวคุณ																				

ราวกับเงาตามตัว	 คอยอยู่เคียงข้างเป็นตัวตัดสินว่าคุณควรได้รับ												

กรรมดีตอบแทนที่ท�าดี	 หรือควรได้รับกรรมชั่วตอบแทนที่ท�าชั่ว																																																																								

กระแสแห่งกรรมมีอ�านาจรุนแรงกว่าท่ีคุณคิดมากมายนัก	 ตาข่าย

ดักกรรมก็มีตาที่เล็กละเอียดเกินกว่าจะปล่อยให้ใครใช้ความเจ้าเล่ห์

เล็ดลอดลอยนวลออกไป	 หากคุณคิดว่าสามารถหาช่องทางหลบหนี											

หนี้กรรมได้แล้วละก็	รู้เอาไว้เลยว่าไม่มีวัน

	 และไม่มีทาง!

	 ทว่าในทางกลับกัน	 หากองค์ประกอบเสริมทั้ง	 4	 ส่วน												

ของคุณเลวร้ายท้ังหมด	 แต่คุณประพฤติดี	 ประพฤติชอบ	 กลัว												

เกรงบาปกรรม	 ไม่ท�าความเลว	 แต่ประกอบคุณงามความดีอยู่เสมอ		

แม้ชีวิตจะเจอผลกระทบจาก	4	 ส่วนที่เลวร้ายนั้นบ้าง	 แต่คุณยัง																											

หนักแน่นในความดี	 ตั้งมั่นอยู ่ ในศีลและธรรม	 คุณก็จะสามารถ																																																												

เดินทางไปสู่ปลายทางของชีวิตได้อย่างปลอดภัย	

	 เพราะอะไรน่ะหรือ	 ก็เพราะว่าคุณมีสิ่งอื่นซึ่งเหนือกว่าทั้ง																																																																																																																																				

4	 ส่วนที่กล่าวมา	 นั่นก็คือมีผู้พิทักษ์รักษา...มีอ�านาจเหลือคณา...																																																																																																																						

มีฤทธาอเนกอนันต์ในสากลจักรวาล

	 นั่นก็คือ	ทวยเทพเทวดา...ที่ยินดีจะเป็นผู้ปกปักพิทักษ์คุณ!

	 ชีวิตของคนมันสลับซับซ้อนยิ่งนัก	

	 คุณอาจจะคิดแค่ว่าเมื่อคุณเกิดขึ้น	 เติบโต	 ร�่าเรียน	 ท�างาน														
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ก็ใช้ชีวิตไปตามที่ตัวคุณเองหรือครอบครัวเป็นผู ้ก�าหนด	 แต่ถ้า													

หากคุณมีบารมีมากพอ	 คุณจะพบว่าชีวิตยังมีส่ิงที่เหนือกว่านั้น																		

เหนือกว่ามิติที่คุณได้เห็น	 ได้ยิน	 ได้ลิ้มรส	 ได้กลิ่น	 หรือได้สัมผัส																

ความเคยชินจากสิ่งรอบตัวนั่นเองที่ท�าให้คุณไม่ได้พิจารณาอย่าง														

ละเอียดว ่ามันมีอะไรนอกเหนือจาก	 ‘ความปกติ’	 ที่คุณคิดอีก																										

หรือเปล่า	 ในแต่ละวันคุณอาจคิดแค่ว่า	 หลังจากตื่นนอนแล้วจะ																																			

กินอะไร	 จะใส่เสื้อผ้าชุดไหน	 จะออกจากบ้านไปเรียน	 หรือไป																																																								

ท�างาน	 พอหมดวันก็กลับเข้าบ้าน	 อาบน�้าอาบท่า	 หุงหาอาหาร															

ตกดึกก็เข้านอน	เป็นไปในรูปแบบเดิมอยู่อย่างนี้วันแล้ววันเล่า	

	 แต่คุณได้สังเกตอะไรไหม	?

	 นอกจากรายละเอียดในแต่ละวันที่แตกต่างกันแล้ว	 สิ่งที่																

คุณไม่เปลี่ยนเลยมีอยู่สองอย่าง	 นั่นก็คือ	 ‘ตื่นนอน’	 กับ	 ‘เข้านอน’													

นับตั้งแต่คุณถือก�าเนิดมีอายุหนึ่งวัน	 จนกระทั่งถึงทุกวันนี้	 คุณ																																																																											

เคยคิดบ้างไหมว่าคุณเข้านอนกับตื่นนอนมาแล้วกี่รอบกี่ครั้ง

	 และในยามทีคุ่ณหลบัใหลอยูน่ัน่เอง	ทีต่วัของคณุถกู	‘พจิารณา’

	 ผู้พิทักษ์ประจ�าตัวคุณค่อยๆ	 ปรากฏกายอย่างช้าๆ	 มายืน											

อยู่ข้างเตียง	 ท่านก้มหน้ามองดูคุณนิทราอยู่เงียบๆ	 พินิจพิจารณา		

ใบหน้าขณะที่คุณหลับใหล	 กวาดตามองดูเนื้อตัวของคุณที่เติบโต																																																																									

ขึ้น	หรือแก่ชราลงในแต่ละวัน

	 สมัยที่คุณยังเป็นเด็กตัวน้อย	 จิตของคุณยังมีความละเอียด										

ไร้ซึ่งสิ่งปรุงแต่ง	 คุณจึงสามารถมองเห็นท่านได้ด้วยตาเปล่า	 ใน											

ความมืดมิดขณะท่ีคุณนอนหลับนั้น	 จู ่ๆ	 คุณก็สัมผัสได้ถึงรัศม	ี												

สีขาวนวลส่องแสงเจิดจ้าทว่าอบอุ่นยิ่ง	 ด้วยวัยที่ยังเล็กคุณจึงไม่มี											

ความสงสัย	 ไม่มีค�าถาม	 คุณไม่รู้หรอกว่าแสงอะไรที่ฝ่าความมืดมน

อนธการเข้ามาจนกระทั่งคุณฝืนหลับตาต่อไปอีกไม่ได้	 แล้วจากนั้น										

คุณก็ลืมตาขึ้น	 ก่อนจะพบกับ	 ‘ท่าน’	 ซึ่งส่งยิ้มบางๆ	 อย่างเอื้อเอ็นดู										
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มาให้กับคุณ

	 ท่าน...ที่คุณรู้จักในชื่อว่า	เทวดา!	

	 บางคนเห็นเทวดาผู้ชาย	ก็เรียกท่านว่าเทพหรือเทวา	บางคน																																																			

เห็นเทวดาผู้หญิง	 ก็เรียกท่านว่านางฟ้าหรือเทวี	 รัศมีสีขาวสว่าง										

งามจากท่าน	 ทอแสงเจิดจ้าจนกระทั่งห้องนอนของคุณสว่างโพลน														

ไปทั้งห้อง	 คุณไม่กลัวเพราะยังไม่รู ้จักความกลัว	 แต่สัญชาตญาณ														

ของความแปลกใจท�าให้คุณร้องเรียกพ่อแม่ให้เข้ามาดู	 ทว่าเสียงที	่											

หลุดลอดออกจากล�าคอของคุณนั้น	 มีแค่เสียงอ้อแอ้ๆ	 ของเด็กน้อย											

ที่ฟังไม่เป็นภาษา

	 หากคุณสามารถระลึกได้ถึงช่วงเวลา	 ณ	 ขณะนั้น	 คุณจะ																							

จ�าได้ถึงรอยยิ้มที่แสนอ่อนโยนจากท่าน	 จ�าสัมผัสอันอบอุ่นละมุน												

ละไมเมื่อท่านลูบศีรษะเล็กๆ	 ของคุณอย่างเบามือ	 พลางพูดว่า																																																																																		

“ข้าคือเทวดาประจ�าตัวของเจ้า	ผู้ซึ่งจะคอยปกป้องคุ้มครองเจ้า”

	 คุณมองหน้าท่านแน่วนิ่ง	เข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดทุกค�า

	 “ข้าจะคอยชี้ทางสว่างเพื่อให้เจ้าได้ท�าดี	 ให้สมกับบุญบารมี												

ที่เจ้าสั่งสมมาจากชาติภพก่อน	 จนกระทั่งมีโอกาสได้เกิดเป็นคน																				

ในชาติภพนี้”

	 เสียงของท่านเทวดาเปี่ยมไปด้วยความเมตตาปรานี	 ขณะ													

ที่คุณมองดูท่านตาแป๋ว

	 “เจ้าจงระลึกไว้เสมอว่าคนเป็นผู ้ประเสริฐ	 ข้าขออวยพร																		

ให้เจ้าก้าวเดินไปบนทางที่ประเสริฐ	 ที่ถูกที่ควร	 เมื่อเจ้าเจริญวัย																					

มากขึ้นกว่านี้	 เจ้าจะพบว่าชีวิตของคนนั้น	 มีสิ่งต่างๆ	 มากมายที่																

เข้ามาทดสอบ	ทั้งความสุข	ความทุกข์	ทั้งอุปสรรคปัญหานานัปการ”

	 คุณยังมองท่านเทวดาแน่วนิ่ง	 ก่อนจะส่งเสียงอ้อแอ้บอก												

ว่าคุณเข้าใจ

	 “หากเจ้ายึดมั่นในความดี	 มีใจหนักแน่นหาญกล้า	 ชีวิต																																																																																																															



17

ของเจ้าจะงดงามล�้าค่าด่ังอัญมณี”	 เสียงของท่านเทวดาดังก้อง																

กังวาน	 “แต่ถ้าหากประพฤติตัวชั่วช้ามิจฉาจาร	 เจ้าจะถูกหมู่มาร																

ลากไปลงนรกอเวจี!”


