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ที่สหรัฐอเมริกา อาตมาไปประสบมา มีบานกระทอมหลังหนึ่งอยูกันสองสามีภรรยา มี
บุตรธิดา ๓ คน สามีเปนฝรั่ง ภรรยาเปนคนไทย ลูกเรียนหนังสือเกงและเปนคนดี
สามีภรรยาคูนี้ หมั่นสวดมนตไหวพระ หมั่นเจริญพระกรรมฐาน หาเชากินค่ํา เพราะ
ยากจนเงินทอง เมื่ออดีตชาติไมไดทําทานมา แตมีสติปญ
 ญาสูง
เหมือนคนเจริญสติปฏฐาน ๔ มาแตชาติกอ น รําลึกชาติได แตมาเกิดในบานคนจน จะ
ชี้แจงเหตุผลดังตอไปนี้
คนมีสติดี สัมปชัญญะดี เจริญกรรมฐานดี แตไมไดทําทาน ไมไดใหสวัสดิการ ไมได
ชวยเหลือใครเลย มาในชาตินี้ เกิดมาเปนลูกขอทานแตมีปญ
 ญา
ไปเกิดบานคนใจก็จริง แตวา มีปญญา มีสติดีตลอดเวลา เพราะเขาฝกมา แตเขาไมไดทาํ
ทานการกุศลไว นี่แหละบุญกุศลจึงไมเทากัน
บางคนมีเงินทองมากมาย แตไมสามารถจะทํางานใหสาํ เร็จได ไรปญ
 ญา เงินนั้นก็ชวย
ไมได ลับไปผลาญเงินผลาญทองมากมายกายกองหมดเนื้อประดาตัว
บางคนมีสติปญญา แตเงินลงทุนไมมี จําเปนเหลือเกินตองไปกูธนาคาร กูญาติพี่นอ งมา
ลงทุน แตเขา สวดมนต ไหวพระ สวดอิติปโส เทาอายุ สวดธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหา
กาฯ แลวก็เจริญภาวนา เงินไหลนองทองไหลมา เพราะทําใหเขาเกิดปญญา
ปญญานี่แหละทําใหเกิดเงินได วิชาทําใหเกิดเปนเงินเปนทองได แตคนที่ไรวิชา ขาด
เหตุผลแลวนั้น ไมสามารถจะเกิดเปนเงินเปนทองได
เหมือนลูกเศรษฐีมีเงินมาก แตไรปญ
 ญาขาดความคิด ไมชาเงินก็หมดไป เงินทองเปน
รอยลานก็หมดเนื้อประดาตัว มีเงินเปนพันลานก็เอาไวไมได เปนเหตุผลเพราะกฎแหงกรรมจาก
การกระทําของตน
สองสามีภรรยา หมั่นสวดมนตภาวนา ซื่อตรงตอเวลา ซื่อตรงตอหนาที่ อเมริกาใหบัตร
เครดิต สามารถซื้อของไดในราคาเปนรอยดอลลาร ทั้ง ๆ ทีไ่ มมีสมบัติวตั ถุอะไรเลย
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เขามีใบประกันตัวอยูในสหรัฐฯ มานาน อาตมาถามฝรั่งคนหนึ่งวา ทําไมคนนี้เปนคนดีใน
สังคมของฝรั่ง ฝรั่งจึงใหบัตรเครดิตซื้อของไดตั้งรอยดอลลาร หรือพันดอลลารก็สามารถจะ
ซื้อได ฝรั่งคนนั้นตอบอาตมาวา
“พระคุณเจา เขาพิจารณาครอบครัวนี้มา ๑๐ ปแลว ไมเคยเสียคําพูดเลย ทั้ง ๆ ที่เขาจน”
ทีแรกฝรั่งก็ยังไมไดให ตอนหลังใหกูไป ๕๐๐ ดอลลาร พรุงนี้จะครบตามสัญญา วันนี้นําไปให
เขาแลว
อาตมาถามโยมสองคนสามีภรรยาวา “โยม ไปเอามาจากไหน”
เขาตอบวา “หลวงพอครับ มันแปลกที่สุด ผมสามีภรรยาไมเคยโกหกตัวเอง ผมใชสติปฏ
ฐาน ๔ แลวพยายามทําตามหนาทีท่ ําตามเวลา เดือดรอนถึงเทพเจา ผมฝนทุกครัง้ วาจะไดเงิน
จากไหน ถึงเวลาเขาก็มาชวยผม เพอบางคนโนนบาง คนนี้บาง แลวผมก็เอาไปใหเขาทันเวลา”
แหม! อยางนี้ชื่นใจ นี่แหละคือ สัจจะ “สัจจังเว อมตา วาจา” วาจาสัตยเปนวาจาที่ไม
ตาย เปนจิตใจที่มั่นคง
คนมีเครดิต คือคนทีม่ ีคุณธรรมพูดจริงทําจริง ซื่อสัตยสุจริตเปนนิจขยัน ประหยัด
ใหมั่น หันหลังใหอบาย
อาตมาไปบานเขามา เปนบานเล็ก ๆ สองสามีภรรยาอยูดวยความสุข เหมือนพอเงาะปา
กับรจนายาใจอยูปลายไรปลายนา เก็บผักบุงกลางนา เก็บสันตวากลางหนอง เอามาดองกิน
สรางความดีในไรนา อยูเย็นเปนสุข สองสามภรรยา คือ รจนากับสังขทอง
ตัวโงคือทวารหก มีเงินเปนพัน ๆ ลาน หนาโง แตหาปลาหาเนื้อไมเปน สังขทองมีเครดิต
มีคุณธรรมสูง พูดจริงทําจริง นึกเงินจะไหลนองนึกทองจะไหลมา
หากทาน เสียสัจจะวาจา แลวรับรองใหทานนึกสักปหนึ่งก็จะไมมา หมดโอกาสและเวลา
ดังที่ไดชี้แจงแสดงมา เปนตน
เครดิตอยางไร เงินทองในบานไมมีเลย เขาทําดวยความซื่อสัตย แตมีปญ
 ญา เขาบอกวา
“หลวงพอคะ ดิฉันสวดพุทธคุณเทาอายุอยางที่ทานกลาวมา ดิฉันไมเคยรูจักหลวงพอ
หรอก แตหลานเขานําหนังสือมาให ดิฉันก็ทําตาม สวนพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ พาหุงมหากา
สวดพระเจาชนะมาร แลก็สวดพุทธคุณเทาอายุ อุนใจดี”
ตอนเชาจะมีปญญาทีจ่ ะตองไปหาเงิน ตอนเชาจะตองไปทิศนี้ พรุง นี้จะตองไปทิศนั้น
จะเกิดสังหรณจิตใหไปทางทิศนี้เถอะ จะไปรับจาง เลยไปถึงโรงแรมเกิดตองการคนขึ้นมา
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คนนี้ก็เลยไปรับจางในโรงแรม เขาจางวันละ ๑๐๐ ดอลลาร ทํางานแทบตาย แลวก็โกง
ไมใหเงิน
เขาก็ไมติดใจ เขาซื่อตรงตอเวลาที่ทาํ งานได ก็พดู ตอหนานายจาง เจาของโรงแรมวา
“ทานจางขาพเจาหนึ่งวันกับหนึ่งคืน ลางถวยชามทํากิจการในบานของทาน ทานไมให
เงินขาพเจา ขาพเจาจะไมติดตามผล จะไมทวงถามทานอีกตอไป
ใหรูไววา ทานไมใหขาพเจา ขาพเจาจะไดหมดหวง จะไมกลับมาทวงแลว ขาพเจาขอฝาก
ความหวังดีที่ขาพเจาทํากับทานไว ขอใหทานมีความเจริญในการคาของทานตอไป
ขาพเจาเสียแรงที่ชวยทานไป ขาพเจาจะไมเอากลับคืนมา และจะไมทวงถามเงินทองที่
เปนลูกจางทาน ขาพเจาทําเอาบุญ ขอทานจงมีคุณประโยชน ร่ํารวยมหาศาล ขาพเจาแสนจะจน
เงินทอง แตขาพเจาไมจนจิตใจ ไมจนคุณธรรม”
แลวเขาก็ไมสนใจ หมั่นสวดมนต ไหวพระ เจริญสติปฏ ฐานสี่ เดินจงกรม ๑ ชั่วโมง
นั่ง ๑ ชั่วโมง
สักประเดี๋ยวนายหางโทรศัพทมาหาแลว บอกขอใหไปพบ เขาจะมีการประชุมเดี๋ยวนี้ มี
แขกเมืองมามากมาย ขอใหมาชวยอีกสักครั้ง ถาเปนโยมที่ไมเคยนั่งกรรมฐานคงไมไป เพราะ
เพิ่งถูกโกงมา
แตคนมีกรรมฐาน ในเมื่อเขามาขอรอง กระทั่งทีท่ ราบดีวาเขาโกงไมใหเงินทองเลย คนที่
ไรคุณธรรมจะไมไปอีกแลว จะไมไปทํางานใหเขาช้ําใจ จะแชงชักหักกระดูกเขาร่าํ ไป
สองสามีภรรยา จุดธูปเทียนสวดมนตภาวนาและพาหุงมหากาจบ แผเมตตาใหนายหาง
โฮเต็ลนี้มีความเจริญรุงเรือง แลวก็แตงตัวสวยหรูไปชวยโรงแรมตอไป
เทพเจาทั้งหลายดลบันดาล คิดหามุมกลับ แหม! คนนี้ดีเหลือเกิน เราไมใหเงินก็ไมโกรธ
คิดวาเขารูจกั หนาที่ รูจักการงาน รูจักเหตุ รูจักผล คนอื่นทํางานรับจางเอาแตเงิน ไมมีเหตุผล
แตสองสามีภรรยาทํางานมีเหตุผล และไมทิ้ง ไมขวางงาน ชวยนายหางเหมือนเปน
งานของตนเอง
นี่แหละบุญเกิดดลบันดาลทันที หันมุมกลับ ฝรัง่ ก็โอเคโอเค คนนี้ดีมาก ขาพเจาเห็นใจ
ทาน ลูกขาพเจาโกงทานเราเปนผูรู
ในเวลากาลตอมาเศรษฐีผูนั้นเกิดทุกข ถูกจับ จะดวยเหตุผลประการใดก็ไมทราบ สอง
สามีภรรยาจึงไดใหเหตุผลสงภาษาฝรั่งไปวา
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“นี่แนะนายหาง ตองทําอารมณอยางนี้ ทานนายหางชนะแน ๆ”
ฝรั่งที่ขี้โกงกลับทําอารมณไดผล เพราะคนที่แนะนําถึงแมจะยากจนเงินทอง แตความจริง
เขามีเครดิต ไมเคยโกง
นี่แหละญาติโยมที่รักทั้งหลาย ถาใครโกงเงินโกงทองไป ดีใจเถอะ ใหเขาเถอะ ปลงใหมัน
ตก เหมือนอยางคนยากจนสองสามีภรรยานี้
แตหมายเหตุทายเขาบอกวา
“มีใหเขาโกง ดีกวาเราไปโกงเขามา มีใหเขาลักไป ดีกวาเราไปลักเขามา นี่ซิเครดิต
โยมทําไดหรือยัง ถายังทําไมไดก็ทาํ ตอไป ใหจติ ตั้งใจถึง
สองสามีภรรยาไมเคยลืมบุญคุณที่ไปทานขาวของเขา
คือคิดในแงดีเห็นวาคนโกงไม
อยากเสียเงิน นี่ซิบริสุทธิ์คือ เครดิต เครดิตก็คอื คุณธรรม คุณธรรมไดแกกุศล
กุศลไดมาจากเหตุผล เหตุผลไดมาจากบุญสงกุศลชวย ถึงคราวมวยไมมวยมรณา นี่
ประสบการณของอาตมาเอง
สองสามีภรรยานั้นก็ไปชวยเสร็จ เขาขอบอกขอบใจ ฝรั่งบอกวา เราไมไดคุณ เราลําบาก
แน แลวก็นํารางวัลออกมาใหเงินมาก และซือ้ ทองคําให
ดูซิ โยมคิดทุกคน สองสามีภรรยาจะรับหรือไมรบั เขาบอกใหมาชวย ไมไดมาจาง เขาให
มาชวย เพราะมีความจําเปนทั้ง ๆ ทีร่ ุนกอนโกงเขาไปแลว
สองสามีภรรยาขอบคุณขอบใจบอกวา “ขาพเจาไมขอรับ”
เขาก็ถามวา “ทําไมไมรบั เพราะเหตุใด”
สองสามีภรรยาก็บอกวา “ทานโทรศัพทบอกใหขาพเจามาชวยใชไหม? ไมไดจา ง ถาจาง
ขาพเจาจะขอรับเงิน แตขาพเจามีน้ําใจกับทาน เห็นทานมีบญ
ุ คุณกับขาพเจา ที่ขา พเจาอยูตรง
นั้นได เพราะทานเจาของโอเต็ลไปชวยหาใหขาพเจา”
ขาพเจาไมลมื พระคุณเลย ขาพเจาจะไมขอรับคาจางรางวัลแตประการใด
เจาของโฮเต็ล สามีภรรยาพรอมดวยลูกหลาน ก็ตื้นตันน้าํ ตาไหลนองออก ซึ้งใจมาก แลว
ก็พูดสงภาษากันวา
“เราไมนาโกงเขา เราไมให เขาก็ไมโกรธ เราไมรจู ะไปเรียกใครมา คนนี้เคยเปนคนเกา รู
งานรูการดี แตทําไมเขาไมโกรธที่เราไมใหเงินเขา เขาเปนคนดีที่สุด มีเครดิต”
เขาเลยเสนอรัฐบาล เสนอสํานักงานเทศมนตรี แลวเสนอความดีของคนนี้ไป
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อยูไดสองวัน เจาของโฮเต็ลก็นํารางวัลไปใหทบี่ านอีก เขาก็รับไว รุงขึน้ อีกวันเขาก็เอามา
คืน
เขาบอกวา “ขาพเจาไมไดรับจางทานนะ ใหมาชวย ไมไดจา ง” เจาของโรงแรมเลยซึ้ง
ตั้งแตนั้นมา
ทานพีน่ องทั้งหลาย ซื่อกินไมหมด คดกินไมนาน เลยไดบัตรเครดิต ไปรูดตรงไหน ไป
แลกเปลีย่ นโฮเต็ลไหนไดทั้งนั้น
สามีภรรยาคูนี้มีโมงชวย รอนถึงเทพเจา ฟาดินทั้งหลายชวยหมด ลูก ๆ ๓ คน เขา
มหาวิทยาลัยไมได เพราะตองมีเครดิตตองมีเสนสาย
เลยนําบัตรไปยื่นตออธิการ อธิการสั่งประชุมกรรมการศึกษา เห็นบัตรเครดิต บอก
โอเค เขารับเขามหาวิทยาลัยหมด แลวเรียนเกงดวย ไปไหนก็มคี นนับหนาถือตา
โฮเต็ลฝรั่งคนนี้รวยทองคําในลอสแองเจลิส เขาซื้อพวกแขกดําไวเปนเมืองทองคําทั้งนั้น
เลย ยังจะขุดไดอีกมาก มันอยูใตดิน
ตรงกับที่พระพุทธเจาสอนมา ทรัพยในดินสินในน้ํา ใครทําใครได
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