ທັມມະຈາກພຣະຄ ັມພີ ມິລິນທະປັນຫາ.

ທາດຂາວ, 25 ມ ັງກອນ 2014

ການອຸທິດສ່ວນບຸນໄປຫາຜູຕ
່ າຍ ກໍລະນີໃດເພິ່ ນຈຶ່ ງໄດ້ຮ ັບ ?
ຖ້າບໍ່ ໄດ້ຮ ັບ ບຸນນນເສີ
ັ ້ ຍເປົ່ າຫລື ?
ພະຍາມິລິນ:
ຄ ົນທັງຫລາຍໃຫ້ທານເຂົ້ານາໂພຊະນະອາຫານ
ໍ້
ຜ້າຈີວອນ ເຄື່ ອງອ ັດຖະບໍລິຂານ
ບາດ ຜ້າ ແລ້ວອຸທິດສ່ວນບຸນໄປຫາຍາດພີ່ ນ້ອງພໍ່ ແມ ່ທັງຫລາຍທີ່ ລ່ວງລ ັບໄປ
ແລ້ວ ດ້ວຍຄ ໍາວ່າດງັ່ ນີ້ “ອິທງັ ຜະລ ັງ” ອ ັນວ່າຜລະສ່ວນບຸນອ ັນຂ້າໄດ້ກະທານີ
ໍ ້
ຈງົ່ ໄປຮອດໄປເຖິງຍາດທັງຫລາຍເປັນຕນວ່
ົ້ າ ພໍ່ ແມ ່ ພີ່ ນ້ອງທັງຫລາຍທີ່ ຕາຍໄປ
ສູປ
່ ໍຣະໂລກພາຍໜ້ານນເທີ
ັ້
້ນ ຈງົ່ ໃຫ້ເຂົາໄດ້ກນ
ິ ເຂົ້ານາໂພຊະນະອາຫານ
ໍ້
ແລະ
ເສືອ
້ ຜ້າທັງຫລາຍຝູງນີເ້ ທີ້ນ ວ່າດງັ່ ນນັ້ - ສ່ວນບຸນນນຍ
ັ້ ັງໄປຮອດໄປເຖິງສ ັດທັງ
ຫລາຍອ ັນເປັນຍາດພີ່ ນ້ອງເຜົ່ າວ ົງສາເມື່ ອກ່ອນອ ັນຊະລື ຫລືວາ່ ບໍ່ ໄປຮອດໄປເຖິງ
ນນຈາ
ັ້
?
ປຣະການ ໑ ສ ັດທັງຫລາຍຜູນ
່ ນຍ
ັ້ ັງຈ ັກໄດ້ສເວີຍຜລະແຫ່ງບຸນການ
ໍ ນສ້
ັ້ ຽງອ ັນ
ຊະລື ຫລືວາ່ ບໍ່ ໄດ້ສເວີຍນນຈາ
ັ້
?
ມະຫານາຄະເສນ:
ດູຣາມະຫາຣາດ ສ ັດທັງຫລາຍລາງພ່ອງກໍໄດ້ສເວີຍກຸສ ົນແຫ່ງບຸນກາອ
ໍ ັນຄ ົນ
ທັງຫລາຍຜູເ່ ປັນຍາດກະທາບຸ
ໍ ນອຸທິດໄປເຖິງດງັ່ ນນັ້ ສ ັດທັງຫລາຍລາງພ່ອງກໍບໍ່
ໄດ້ສເວີຍຜລະແຫ່ງກຸສ ົລອ ັນຍາດກະທ ໍາອຸທິດໄປຫານນແລ
ັ້
ພະຍາມິລິນ:
ຂ້າແຫ່ງເຈົາ້ ກູ ສ ັດທັງຫລາຍຜູໃ່ ດໄດ້ສເວີຍຍ ັງຜລະແຫ່ງກຸສ ົລບຸນອ ັນຍາດພີ່
ນ້ອງອຸທິດໄປຫານນຈາ?
ັ້
ມະຫານາຄະເສນ:
ດູຣາມະຫາຣາດ ສ ັດທັງຫລາຍຜູໄ່ ດ້ໄປເກີດໃນນາຣ ົກນນບໍ່
ັ້ ໄດ້ສເວີຍຍ ັງຜລະ
ແຫ່ງກຸສ ົລບຸນກາອ
ໍ ັນຄ ົນທັງຫລາຍຜູເ່ ປັນຍາດກະທາອຸ
ໍ ທິດໄປຫານນແລ
ັ້
- ເຫດ

ສ ັດນາຣ ົກທັງຫລາຍເທົ່ າປະກອບດ້ວຍທຸກທ່ຽງແທ້ສງດຽວ
ິ່
ຊື່ ວ່າສຸກນ້ອຍ ໑ ກໍ
ບໍ່ ມີ ເຫດດງັ່ ນນຜລະແຫ່
ັ້
ງກຸສ ົລບຸນອ ັນຍາດພີ່ ນ້ອງອຸທິດໄປຫານນັ້ ບໍ່ ໄປຮອດ
ໄປເຖິງເຂົາໄດ້ແລ.
ປຣະການ ໑ ສ ັດເດຍຕຣະສານບໍ່ ໄດ້ສເວີຍຍ ັງຜລະສ່ວນບຸນອ ັນຄ ົນທັງຫລາຍ
ຜູເ່ ປັນຍາດອຸທິດໄປຫານນ-ເຫດວ່
ັ້
າສ ັດເດຍຣະສານທັງຫລາຍນນເຂົ
ັ້ າຫາກກິນ
ອາຫານອ ັນອື່ ນ ເປັນຕນວ່
ົ້ າກິນຫຍ້າແລະໃບໄມ ້ເປັນອາຫານຂອງກິນສ ັດ ເຫດດງັ່
ນນັ້ ເຂົ້ານາໂພຊະນະອາຫານທີ່
ໍ້
ອ ັນເກີດດ້ວຍບຸນນນກໍ
ັ້ ບໍ່ໄປຮອດໄປເຖິງແກ່ເຂົາ.
ປຣະການ ໑ ເຂົາກໍ່ ບໍ່ມີປຣະໂຫຍດດ້ວຍເຂົ້າຂອງເງິນຄ ໍາແລະເຄື່ ອງບໍລິໂພກທັງ
ຫລາຍ ເຫດດງັ່ ນນັ້ ອ ັນຍາດທັງຫລາຍຜູຕ
່ າຍແລ້ວໄດ້ໄປເກີດເປັນສ ັດເດັຍຣະ
ສານນນໂລດບໍ່
ັ້
ໄດ້ສເວີຍຍ ັງກຸສ ົລບຸນກາອ
ໍ ັນຄ ົນທັງຫລາຍຜູເ່ ປັນຍາດພີ່ ນ້ອງອຸ
ທິດໄປຫານນແລ.
ັ້
ປຣະການ ໑ ເຫລົ່ າເຜດທັງຫລາຍສີ່ ຈາພວກ
ໍ
- ໓ ຈາພວກບໍ່
ໍ
ໄດ້ສເວີຍຜລະບຸນ
ອ ັນຜູເ່ ປັນຍາດອຸທິດໄປຫານນແລ
ັ້
-ເຜດ ໓ ຈາພວກນ
ໍ
ນຄື
ັ້ ວາ່ ນະຖະມະຕ ັນຕິກາ
ຈາພວກ
ໍ
໑ ຂຸບປິ ປາສາ ຈາພວກ
ໍ
໑ ກາລະກ ັນຈະກາ ຈາພວກ
ໍ
໑ ເປຕາ ໓
ຈາພວກນີ
ໍ
ບ
້ ໍ່ ໄດ້ສເວີຍຍ ັງຜລະສ່ວນບຸນອ ັນຍາດອຸທິດໄປຫາ ເທົ່ າວ່າເຜດອ ັນຊື່ ວ່າ
ປຸຣຊ
ຸ ວ
ີ ໂ
ີ ນ ນນກໍ
ັ້ ໄດ້ສເວີຍຍ ັງຜລະສິ່ ງດຽວ (ມີແຕ່ເຜດຈາພວກ
ໍ
ປຸຣຊ
ຸ ວ
ີ ໂີ ນ ທໍ່ ນນຈຶ່
ັ້ ງໄດ້
ຮ ັບຜົນທານ).

ໄນຍະນຶ່ ງວ່າ ເຜດ ໓ ຈາພວກນ
ໍ
ນຍ
ັ້ ັງໄດ້ສເວີຍຜລະອ ັນຄ ົນຜູເ່ ປັນຍາດພີ່ ນ້ອງກະ
ທາອຸ
ໍ ທິດໄປເຖິງນນ
ັ້ ຄືວາ່ ຈາພວກອ
ໍ
ັນຊື່ ວ່າ ປຸຣປ
ຸ ະຊິວໂ
ິ ນ ນນວ່
ັ້ າເຜດອ ັນລ້ຽງຊີ
ວິດດ້ວຍກ້ອນເຂົ້າອ ັນອາໄສເຊິ່ ງທ່ານຜູອ
້ ນຫາກໃຫ້
ື່
ນນັ້ ປິ ປາສິໂຕ ເຜດຈາພວກ
ໍ
໑ ຊື່ ວ່າ ປິ ປາສິໂຕ ປະກະຕິອ ັນບໍ່ ຢາກນາໍ້ ນິຂະຖາມະ ນີຕ ັນຫິເປຕາ ເຜດຈາໍ
ພວກ ໑ ມີປກ
ັ ກະຕິອ ັນໄຟຫາກໃໝ້ ໓ ຈາພວກນີ
ໍ
ຍ
້ ັງໄດ້ສເວີຍຜລະແຫ່ງບຸນກາໍ
ອ ັນຄ ົນຫາກກະທາອຸ
ໍ ທິດໄປຫານນແລ
ັ້
ຄ ົນທັງຫລາຍຜູຖ
່ ມ
ື ຈ
ິ ສາທິດຖິທຽ່ ງນ ັກຄ ັນ
ຕາຍກໍໄດ້ເກີດເປັນເຜດຢູໃ່ ນໂລກ ັນຕະຣະນາຣ ົກ ຄືຣະແວກຫວ່າງຈ ັກກະວານ ໓

ອ ັນນນອ
ັ້ ັນມາສຸມກ ັນເປັນດງັ່ ໝໍ້ ໓ ລູກມາຕງສຸ
ັ້ ມກ ັນໄວ້ນນັ້ ຣະແວກຫວ່າງຈ ັກກະ
ວານອ ັນນນຣ
ັ້ ັສມີພຣະຈ ັນແລະພຣະອາທິສກໍບໍ່ສ່ອງແຈ້ງໄດ້ ມືດນ ັກແລ ພາຍຕາໍ່
ນນມີ
ັ້ ນາສຣະໝຸ
ໍ້
ດອ ັນເຢັນນ ັກ ສ ັດຕ ົວໃດໄດ້ຕ ົກກໍເຊື່ ອມໄປເປັນດງັ່ ເຂົ້າແປ້ງຕ ົກ
ນານ
ໍ້ ນແລ
ັ້
ເຜດທັງຫລາຍຜູເ່ ກີດໃນທີ່ ນນເຂົ
ັ້ າເທົ່ າປີ ນໜີຜາ່ ໄປແລ້ວ ຄ ັນວ່າຈວບ
ພົບກ ັນທີ່ ໃດກ ັນແລ້ວພາກ ັນໄປໃນນາສີ
ໍ້ ທນ
ັ ທະສຣະໜອງ ອ ັນເຢັນນ ັກນນແລ້
ັ້
ວ
ເຊື່ ອມໄປ ຕາຍໄປແລ້ວພອຍຍ ັງຄືນເກີດເປັນເຜດຢູໃ່ ນຫວ່າງຈ ັກກະວານທີ່ ນນ
ັ້
ຕາບຕໍ່ ເທົ່ າອ ັນສ້ຽງວິບາກເຂົາແລ ເຜດຈາພວກນ
ໍ
ນກໍ
ັ້ ບໍ່ໄດ້ສເວີຍຍ ັງຜລະສ່ວນບຸນ
ອ ັນຄ ົນທັງຫລາຍຜູກ
່ ະທາອຸ
ໍ ທິດໄປຫານນແລ
ັ້
ເຫດສ ັດທັງຫລາຍອ ັນເກີດໃນທີ່ ນນັ້
ເຂົາໄດ້ສເວີຍຍ ັງທຸກມາກນ ັກທ່ຽງແທ້ສງດຽວ
ິ່
ຄ ົນທັງຫລາຍຝູງນນຕາຍແລ້
ັ້
ວໄດ້
ເກີດເປັນຄ ົນກໍດ ີ ໄດ້ເກີດເປັນເທວະດາ ອິນ ພຣ ົມ ກໍດແ
ີ ລ ມີດງັ່ ນນັ້ ໃນຂນະອ ັນ
ນນຄ
ັ້ ົນຜູເ່ ປັນຍາດພີ່ ນ້ອງຫລອນກະທາບຸ
ໍ ນອຸທິດສ່ວນບຸນຫາດງັ່ ນນັ້ ບຸກຄ ົນທັງ
ຫລາຍຜູນ
່ ນກໍ
ັ້ ຍ ັງຈ ັກໄດ້ສເວີຍສ່ວນບຸນອ ັນນນມາກ
ັ້
ຄືວາ່ ຄ ົນອ ັນຫລອນມີເຂົ້າຂອງ
ເງິນຄ ໍາກໍດ ີ ມີມາກນ ັກກວ່າເກົ່ າເລົ່ າ ໃນຂນະເມື່ ອຄ ົນຜູເ່ ປັນຍາດກະທາບຸ
ໍ ນອຸທິດ
ໄປຫານນັ້ ເທວະດາແລະພຣະຍາອິນພຣະຍາພຣ ົມຜູນ
່ ນັ້ ມີເຂົ້າຂອງສ ົມບ ັດທິບບໍ່
ຫ່ອນເກີດມີມາກນ ັກກວ່າເກົ່ າເລົ່ າໃນຂນະອ ັນຍາດກະທາອຸ
ໍ ທິດສ່ວນບຸນໄປຫານນ
ັ້
ແລ.
ພະຍາມິລິນ:
ຂ້າແຫ່ງເຈົາ້ ກູ ໃນເມື່ ອບຸກຄ ົນທັງຫລາຍຜູກ
່ ະທາບຸ
ໍ ນໃຫ້ທານແລ້ວອຸທິດສ່ວນບຸນ
ໄປຫາຍາດພີ່ ນ້ອງຜູຕ
່ າຍໄປແລ້ວນນັ້ ຜິວາ່ ເຂົາຕ ົກນາຣ ົກແລະເປັນສ ັດເດຍຣະ
ສານສະນນັ້ ບຸນອ ັນນນກໍ
ັ້ ບໍ່ໄປຮອດໄປເຖິງເຂົາໄດ້ດງັ່ ນນັ້ - ຄ ັນດງັ່ ນນັ້ ບຸນອ ັນ
ໄດ້ກະທານ
ໍ ນໂລດເສັ
ັ້
ຍເປົ່ າດາຍນນອ
ັ້ ັນຊະລື ?
ມະຫານາຄະເສນ:
ດູຣາມະຫາຣາດ ກຸສ ົລບຸນອ ັນນນກໍ
ັ້ ຈ ັກເສັຍເປົ່ າດາຍກໍບໍ່ມີແລ ບຸກຄ ົນຜູໃ້ ຫ້ທານ
ນນຫາກໄດ້
ັ້
ສເວີຍຜລະບຸນອ ັນນນແລ
ັ້
ພະຍາມິລິນ:

ເຈົາ້ ກູຈງົ່ ໃຫ້ຮເູ້ ຫດການນິທານອ ັນນນແດ່
ັ້
ເທີ້ນ
ມະຫານາຄະເສນ:
ດູຣາມະຫາຣາດ ຄ ົນທັງຫລາຍຝູງໃດອ ັນມາກະທາແຕ່
ໍ
ງແປງຍ ັງເຂົ້ານາໂພຊະ
ໍ້
ນະອາຫານ ເຂົ້າຕມເຂົ
ົ້
້າໜົມທັງຫລາຍແລ້ວ ກໍຝາກບຸກຄ ົນຜູ້ ໑ ໃຫ້ເອົ າໄປຫາ
ຍາດພີ່ ນ້ອງແຫ່ງຕ ົນດງັ່ ນນັ້ ບຸກຄ ົນຜູເ້ ປັນຍາດນນຫາກໜີ
ັ້
ໄປທີ່ ໃດທີ່ ໑ ຄືວາ່ ໄປ
ທີ່ ອື່ ນເສັຍດງັ່ ນນັ້ ເຂົ້າຂອງຝາກອ ັນນນຈ
ັ້ ັກຈິບຫາຍເສັຍນນອ
ັ້ ັນຊະລື
ພະຍາມິລິນ:
ຂ້າແຫ່ງເຈົາ້ ກູ ອ ັນວ່າຂອງຝາກອ ັນນນກໍ
ັ້ ບໍ່ຈິບຫາຍເສັຍແລ ຂອງຝາກອ ັນນ ນ
ັ້
ຫລ້າງຄືນມາແກ່ເຈົາ້ ຂອງດງັ່ ເກົ່ າແລ
ມະຫານາຄະເສນ:
ດູຣາມະຫາຣາດ ອຸບປະມາອ ັນນນແລມີ
ັ້
ສ ັນໃດ ບຸກຄ ົນຜູກ
້ ະທາບຸ
ໍ ນນນກໍ
ັ ້ ອບ
ຸ ປະມາ
ພາໍ່ ເປັນດງັ່ ນນແລ
ັ້
ປຣະການ ໑ ຊາຍຜູ້ ໑ ອ ັນເຂົ້າໄປໃນຖາຄູ
ໍ້ ຫາອ ັນບໍ່ ມີປ່ອງບໍ່
ມີແປວດງັ່ ນນັ້ ມນເຂົ
ັ ້າໄປເຖິງພາຍໃນຖາພຸ
ໍ້ ້ນແລ້ວມ ັນພອຍຈ ັກອອກທາງໃດນນ
ັ້
ຈາ
ພະຍາມິລິນ:
ຂ້າແຫ່ງເຈົາ້ ກູ ຊາຍຜູນ
້ ນກໍ
ັ້ ອອກມາທາງຕນມ
ົ້ ັນເຂົ້າໄປນນຫັ
ັ້ ນແລ
້
ມະຫານາຄະເສນ:
ດູຣາມະຫາຣາດ ອຸບປະມາອ ັນນນແລມີ
ັ້
ສ ັນໃດ ບຸກຄ ົນຜູກ
້ ະທາບຸ
ໍ ນແລ້ວ ອຸທິດ
ສ່ວນບຸນໄປຫາຍາດພີ່ ນ້ອງຜູຕ
່ າຍໄປສູປ
່ ໍຣະໂລກພາຍໜ້ານນັ້ ຜິວາ່ ບຸນອ ັນນນບໍ່
ັ້
ໄດ້ຮອດໄດ້ເຖິງຜູຕ
້ າຍດງັ່ ນນັ້ ກໍຫາກຄືນມາໄດ້ແກ່ມ ັນຜູກ
້ ະທານ
ໍ ນເລົ່
ັ້ າແລ ກໍພາໍ່
ດງັ່ ຊາຍຜູເ້ ຂົ້າຖາຫາທາງອອກມາບໍ່
ໍ້
ໄດ້ກເໍ ລົ່ າຄືນມາປາກຖາທີ່
ໍ້ ມ ັນເຂົ້າໄປຫົວທີ
ນນແລ
ັ້
ພະຍາມິລິນ:
ຂ້າແຫ່ງເຈົາ້ ກູ ກິຣຍ
ິ າອ ັນເຈົາ້ ກູ ກລ່າວແກ້ຍ ັງປັນຫາອ ັນນີເ້ ປັນອ ັນດີແທ້ແລ
ວ່າດງັ່ ນນກໍ
ັ ້ ມແ
ີ ລ.

