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วนันี� เป็นวนัที
 ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๓  มีอยูบ่ทหนึ
งพระพุทธเจา้ตรัสไว ้  “กมัมุนา 
วตัตะตี โลโก  สัตวโ์ลกยอ่มเป็นไปตามกรรม”  อนันี+ ท่านบอกใหรู้้ถึงวธีิการปฏิบติั  วธีิที�
จะดาํรงชีวติอยูด่ว้ยความปลอดภยันั�นเอง  เพราะอะไร  ท่านกล่าวไวอี้กวา่  “เรามีกรรม
เป็นของๆตน  มีกรรมเป็นผูใ้หผ้ล  มีกรรมเป็นกาํเนิด  มีกรรมเป็นผูติ้ดตาม  มีกรรมเป็น
ที�พึ�งอาศยั  จะทาํกรรมอนัใดไว ้  ไม่วา่ดีหรือชั�ว  ยอ่มไดรั้บผลแห่งกรรมนั+น”  พระผูมี้
พระภาคเจา้ไดส้อนใหเ้รารู้เรื�องของกรรม  ใหเ้ชื�อกรรมใหเ้คารพกรรมนั�นเอง  คาํวา่
กรรมนั+นแปลวา่การกระทาํ  การกระทาํนั+นเป็นกิริยาที�ออกมา  เมื�อกระทาํไปทางดี  
กระทาํไปทางที�ฉลาด  ที�เป็นประโยชน ์  ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผูอื้�น  ไม่มีโทษ  
ท่านจึงเรียกวา่กุศลกรรม  การกระทาํทั+งหมดเหล่านี+   จึงสมมติวา่กรรมดี  เมื�อกระทาํไป
ในทางที�เป็นโทษ  เบียดเบียนตนและผูอื้�น  ท่านจึงสมมติเรียกวา่กรรมชั�วนั�นเอง  ถา้เรา
เขา้ใจ ๒ ประโยคนี+   คาํวา่กศุลกรรมคือกรรมดี  อกศุลกรรมคือกรรมชั�ว  จริงๆแลว้เรา
ตอ้งเขา้ใจคาํวา่กศุล  กคื็อความฉลาดนั�นเอง  อกุศลกคื็อไม่ฉลาดนั�นเอง  การกระทาํ
กรรมดว้ยสติปัญญา  เป็นไปเพื�อประโยชน ์  ไม่เป็นไปเพื�อโทษ  เป็นไปเพื�อความไม่
เบียดเบียนตนและผูอื้�น  นั+นจึงเป็นความฉลาดเป็นกศุลกรรม  กรรมที�ไม่ฉลาดกคื็อ
กรรมการกระทาํนั+น  กระทาํไปเพื�อโทษ  ไม่ไดเ้ป็นไปเพื�อประโยชน ์  เป็นไปเพื�อ
เบียดเบียนตนและผูอื้�น  กรรมนั+นจึงเรียกวา่อกศุลกรรม  ทีนี+ เรามาสมมติวา่กุศลกรรมคือ
กรรมดี  เพราะสิ�งที�เป็นไปเพื�อความไม่เบียดเบียนตน  เป็นไปเพื�อประโยชนมิ์ใช่เป็นไป
เพื�อโทษ  กส็มมติเรียกวา่สิ�งที�ดี  สิ�งใดเป็นไปเพื�อโทษ  ไม่เป็นไปเพื�อประโยชน ์ เป็นไป
เพื�อเบียดเบียนตนและผูอื้�น  กส็มมติเรียกวา่ไม่ดีหรือความชั�วนั�นเอง  อนันี+พอเราไปแปล
ไปเขา้ใจวา่กรรมดีกรรมชั�ว  กเ็ลยหลงคาํวา่ดีคาํวา่ชั�ว  อยากไดดี้ไม่อยากไดช้ั�ว  เมื�อสิ�งใด
ไม่ดีกไ็ม่พอใจ  สิ�งใดดีกพ็อใจ  จึงเป็นภวตณัหาวิภวตณัหาไป  ไอที้�ไม่พอใจไอที้�พอใจ  
มนักคื็อความหลงนั�นเอง  คาํวา่หลงท่านกเ็รียกว่าอกศุลมูลน่ะ  กคื็อกรรมไม่ดีนั�นเอง  
เพราะนั+นถา้แปลใหต้รงๆแลว้ตอ้งใหรู้้วา่  กุศลมูลกคื็อกรรมที�เราสมมติวา่กรรมดี  เป็น
กรรมคือการกระทาํคือความฉลาดนั�นเอง  ฉลาดนี+ไม่ใช่แบบฉลาดทางโลกที�พดูกนั  



ฉลาดแกมโกงเอารัดเอาเปรียบเขา  คนนี+ฉลาด  อนันี+ไม่ใช่  อนันั+นพดูผดิ  คนไหนแกม
โกงเอารัดเอาเปรียบผูอื้�นกคื็อเบียดเบียนตนนั�นเอง  เบียดเบียนผูอื้�นนั�นเอง  เพราะการ
กระทาํนั+นเมื�อคนอื�นเดือดร้อน  ผลแห่งการกระทาํนั+นกย็อ้นมาสู่เราตอ้งเดือดร้อนนั�นเอง  
แลว้จะบอกวา่เป็นความฉลาดเป็นกุศลกรรมไดอ้ยา่งไร  อนันี+ ใหเ้ขา้ใจ  แค่ ๒ คาํนี+   
เขา้ใจภาษาตรงนี+กจ็ะรู้ทนัทีวา่  เราจะปฏิบติัจะประพฤติจะทาํกรรมอยา่งไรนั�นเอง  ทีนี+
คาํวา่กรรมนี+ เป็นกลางๆ  เมื�อเป็นไปดว้ยความฉลาดไม่เบียดเบียนตนและผูอื้�น  จึง
เรียกวา่กศุลกรรม  เป็นไปเพื�อความเบียดเบียนตนและผูอื้�นเป็นโทษ  จึงเรียกวา่
อกศุลกรรม  ทีนี+กรรมนั+นการกระทาํ  กระทาํไดอ้ยู ่๓ ทาง  ทาํทางกายเรียกวา่กายกรรม  
ทาํทางวาจาพดูออกไปเรียกวา่วจีกรรม  ทาํทางความคิดนึกเรียกวา่มโนกรรม  กรรมทั+ง 
๓ ทางนี+กเ็ป็นกลางๆ  เมื�อทาํไปทางกุศลกจึ็งเป็นมโนกศุลกรรม  เป็นวจีกศุลกรรม  เป็น
กายกศุลกรรม  ถา้ไปทางอกศุล  กเ็รียกวา่มโนอกศุลกรรม  วจีอกุศลกรรม  กาย
อกศุลกรรมนั�นเอง  กายกรรมวจีกรรมกอ็อกมาจากจิตนั�นเอง  คือมโนกรรมนั�นเอง  
มโนกรรมนั+นเป็นหลกั  เหตุนั+นท่านจึงตรัสไว ้  “เจตนาหงั ภิกขเว กมัมงั วทามิ  ภิกษุ
ทั+งหลายตวัเจตนานั+นล่ะเป็นตวักรรม”  เพราะอะไร  เพราะเจตนามนักคื็อมโนกรรม
นั�นเอง  เมื�อมีความคิด ความเจตนา ความมุ่ง  มนักมี็การพดูมีการกระทาํดว้ยกายไปตาม
เจตนานั�นเอง  เหตุนั+นกายกรรมวจีกรรมมาจากมโนกรรม  การที�เรารักษามโนกรรม  มี
ความเห็นที�ถูกตอ้งเป็นกศุลกรรม  กายกรรมวจีกรรมนั+นกจ็ะออกมาเป็นไปทางกศุล
กรรมนั�นเอง  อนันี+พดูเรื�องของกรรม  เมื�อกรรมนั+นไดก้ระทาํไปแลว้ยอ่มมีผล  ผลนั+น
เขาเรียกวา่วบิาก  วบิากแปลวา่ผล  ผลแห่งกรรม  วบิากนั+นเป็นคาํกลางๆเช่นกนั  ผลนั+น
เมื�อกรรมเป็นกุศล  วบิากกเ็ป็นกศุล  เมื�อกรรมนั+นเป็นอกุศล  วบิากกเ็ป็นอกุศล  กรรม
นั+นเมื�อกระทาํไปแลว้ใหผ้ลแลว้  เราจึงอาศยักรรมนั+นน่ะเป็นเครื�องอยู ่  ท่านจึงกล่าวไว้
วา่ เรามีกรรมเป็นของๆตน  มีกรรมเป็นผูใ้หผ้ล  มีกรรมเป็นกาํเนิด  มีกรรมเป็นผูติ้ดตาม  
มีกรรมเป็นที�พึ�งอาศยันั�นเอง  เมื�อบุคคลใดไม่วา่จิตดวงใดใน ๓ โลกนี+   ไม่วา่กามโลก 
รูปโลก อรูปโลก  ยงัไม่เขา้ถึงพระนิพพาน  ยงัตอ้งเดินทางในสังสารวฏั  การเดินทางใน
สังสารวฏั  กต็อ้งอาศยักรรมนั�นเองเป็นเครื�องอยู ่ จึงตอ้งทาํกรรมที�เป็นกศุล  เหมือนการ
เดินทางในทะเลมหาสมุทร  ตอ้งเดินทางเป็นแรมเดือน  การเดินทางนั+นจะตอ้งมีเสบียง  
มีเชื+อเพลิงที�จะขบัเคลื�อนเรือนั+นไป  มีเขม็ทิศ  มีความรอบรู้ในทะเลนั+น  รอบรู้ถึง
ภูมิอากาศ  เรือนั+นจึงจะไปถึงฝั�งได ้  ผูที้�อยูอ่าศยัจะปลอดภยัได ้  ฉนัใดกฉ็นันั+น  การ



เดินทางในวฏัสงสารนี+กเ็หมือนเราเดินทางในมหาสมุทรนั�นเอง  เหตุนั+นเราตอ้งมีเสบียง
กรัง  มีเชื+อเพลิง  มีเขม็ทิศ  มีความเห็นความรู้ที�ถูกตอ้งนั�นเอง  เราจึงตอ้งศึกษาการ
กระทาํ  เชื+อเพลิงนั+นคือบุญกศุลนั�นเอง  เสบียงกรังกคื็อบุญกุศลนั�นเอง  บุญกศุลกคื็อสิ�ง
ที�ทาํดว้ยกศุลกรรมนั�นเอง  การทาํกศุลกรรมจึงเป็นการสั�งสมกุศลวบิาก  คือผลแห่ง
กรรมที�เป็นกรรมดีนั�นเอง  เพื�อจะไดอ้าศยักรรมดีนั+นดาํเนินต่อไปจนถึงฝั�งคือพระ
นิพพานนั�นเอง  เหตุนั+นผูค้นส่วนใหญ่กส็งสัยเรื�องกฎแห่งกรรม  วา่ทาํอะไรไวจึ้งมาเป็น
เช่นนี+บา้ง  บางคนกส็งสัยวา่  เราทาํกรรมกบัคนนี+แลว้  พอมาเกิดอีกภพภูมิหนึ�ง  คนนี+ก็
ตอ้งกลบัมาทาํกรรมใส่เรา  อนันี+ ถูกหรือผดิ  อนันี+ เป็นความสงสัยไปหมด  แลว้กคิ็ดนึก  
จึงมีเจา้กรรมนายเวร  เลยมีคนที�ตามลา้งตามผลาญกนั  ถา้เราคิดแบบง่ายๆแบบ
คณิตศาสตร์  probabilityคือความน่าจะเป็น  คนๆหนึ�ง  สัตวโ์ลกในโลกนี+ใน ๓ โลกนี+
มากมายมหาศาลน่ะ  จิตแต่ละดวงมากมาย  โอกาสที�จะมาเจอกนัน่ะ  มาเกิดภพภูมิที�จะ
มาเจอกนั  ที�จะมากระทาํตอบแทนกนัมนันอ้ยมาก  แต่ทาํไมพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัส  
คนนี+ทาํกรรมอนันี+ไวจึ้งไดรั้บผลกรรมอนันี+   กรรมนั+นน่ะใหผ้ล  ไม่ใช่เราทาํกบันาย ก. 
แลว้นาย ก. จึงมาทาํคืนกบัเรา  ไม่ใช่  อนันั+นเป็นโอกาสที�นอ้ยมาก  การที�เราทาํกรรมอนั
ใดไว ้  กรรมแรกที�เราทาํไวน้ั+น  สิ�งที�กรรมนั+นจะใหผ้ลมนัมีอยูห่ลายประการ  ๑.คือเรา
ทาํกรรมเอาไวแ้ลว้  ๒.เรามาเกิดอยูใ่นภพภูมิที�มีเหตุมีปัจจยัที�จะใหก้รรมนั+นใหผ้ล  แลว้
กรรมนั+นอยูใ่นจงัหวะพอดี  คือเวลาที�จะใหผ้ลพอดี  เหตุปัจจยัพร้อม  กรรมนั+นมีแลว้  
เวลาที�กรรมใหผ้ลกป็ระจวบกนัพอดี  กเ็ลยเรียกวา่กรรมนั+นตามมาทนั  กเ็ลยใหผ้ล
นั�นเอง  นี+ ใหเ้ขา้ใจใหถู้กตอ้ง  ความเขา้ใจใหถู้กตอ้ง  กรรมนั+นน่ะใหผ้ล  อยา่งพระ
เทวทตักบัพระพุทธเจา้  พระพุทธเจา้ไม่ไดไ้ปกลิ+งหินใส่ฆ่าพระเทวทตันะ  ไม่มีประวติั  
แต่พระองคก์ย็อมรับวา่  หินที�กลิ+งมาสะเกด็แตกใส่ฝ่าเทา้พระองคน์ั+น  ทาํใหห้อ้พระ
โลหิตนั+นเป็นกรรมของพระองค ์ แต่เป็นกรรมที�สมยัที�ท่านเป็นโพธิสัตว ์ ท่านมีนอ้งต่าง
มารดา  ท่านไดฆ่้านอ้งชายต่างมารดาเนื�องจากทรัพยส์มบติั  ไดผ้ลกัลงเหว  แลว้กผ็ลกั
หินลงไปใส่ใหต้ายดว้ย  ผลแห่งกรรมนั+น  ท่านจึงถูกเทวทตัผลกัหินลงมาใส่นั�นเอง  อนั
นี+กรรมนี+ เป็นตวัแทน  ท่านไม่ไดท้าํกบัเทวทตั  แต่มนัมีเหตุปัจจยัที�ใหท่้านตอ้งใชผ้ล
กรรมนั+นคือ  ๑.ท่านไดส้ร้างกรรมไวแ้ลว้สมยัที�เป็นโพธิสัตว ์ ขอ้ที� ๒.พระเทวทตัไดผ้กู
พยาบาทพระพุทธเจา้ไวใ้นอดีต  ขอ้ที� ๓.พระเทวทตัเมื�อมาเกิดในสมยัพระผูมี้พระภาค
เจา้  ไดเ้กิดมิจฉาทิฏฐิเห็นผดิ  อยากเป็นใหญ่อยากปกครองสงฆ ์  เมื�อไม่ไดจึ้งลอบปลง



พระชนมพ์ระพุทธเจา้  ความคิดความเห็นที�ผดินั+น  แลว้ตวัละครนั+นมี  คือองคป์ระกอบ
เหตุปัจจยัถึงพร้อม  เมื�อเหตุปัจจยัถึงพร้อม  พระผูมี้พระภาคจึงใชก้รรมตรงนั+นนั�นเอง  
แต่ท่านไม่ไดท้าํเทวทตั  เทวทตัไม่ไดม้าทาํคืน  ไม่ใช่  กรรมนั+นมนัเป็นตวัใหม่  เป็น
กรรมตวัแทนนั�นเอง  เทวทตัเหมือนตวัแทนแห่งกรรมนั�นเอง  ที�ใหพ้ระผูมี้พระภาคเจา้
ใชก้รรม  เมื�อท่านใชก้รรมหมดกเ็รียกวา่อโหสิกรรม  พระผูมี้พระภาคเจา้กใ็ชก้รรมนั+น
หมด  กรรมนั+นกเ็ลยเป็นอโหสิ  คือยติุหมด  ท่านไม่มีกรรมนั+นสืบต่อ  แต่พระเทวทตัทาํ
ดว้ยเจตนาที�มุ่งทาํร้ายที�เบียดเบียน  เป็นอกศุลกรรม  จุดนี+พระเทวทตัตอ้งใชก้รรมที�
ตวัเองทาํเป็นอกุศลกรรม  จึงเป็นเหตุใหพ้ระเทวทตัไปเกิดในนรกอเวจีนั�นเอง  อนันี+แยก
ใหอ้อกคนละประเดน็  ไม่ใช่พระผูมี้พระภาคเจา้ใชก้รรมของพระองค ์  พระเทวทตัไม่
ตอ้งใชก้รรมเพราะมาทาํแทน  ไม่ใช่  มนัคนละเหตุคนละปัจจยั  ใหเ้ขา้ใจเรื�องกฎแห่ง
กรรมใหถ่้องแท ้  เมื�อเราเขา้ใจกฎแห่งกรรมแลว้  เราจะรู้จกัทางประพฤติปฏิบติันั�นเอง  
แลว้มีบทหนึ�งพระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไว ้  “ธมัโม หะเว รักขะติ ธมัมะจาริง  ธรรมแล
ยอ่มคุม้ครองผูป้ระพฤติธรรม”  การประพฤติธรรมกคื็อการทาํกรรมที�ดีนั�นเอง  คือกศุล
กรรมนั�นเอง  คือการมาฝึกเจริญศีล เจริญสมาธิ เจริญปัญญา  การมาเจริญศีลสมาธิปัญญา  
กคื็อมาทาํกศุลกรรมนั�นเอง  การมาทาํกศุลกรรม  ๑.เรากไ็ดพ้ึ�งกศุลกรรมนั+น  ๒.
สติปัญญากุศลกรรมนั+นรักษาจิตนั�นเอง  ใหฉ้ลาดใหร้อบรู้  เมื�อฉลาดรอบรู้  กระทาํสิ�ง
ใดดว้ยความฉลาดดว้ยความรอบรู้  จึงเปิดช่องใหอ้กศุลกรรมที�เคยทาํไวใ้หช่้องนอ้ย  เปิด
ช่องใหม้นันอ้ย  หรือไม่เปิดช่องปิดช่องโหวห่มด  กรรมนั+นเมื�อถึงเวลาจะใหผ้ล  แต่ไม่มี
เหตุปัจจยั  เพราะสติปัญญานั+นน่ะ  ยกตวัอยา่งง่ายๆ  อยา่งเราเคยฆ่าสัตว ์ เราจะถูกเขาฆ่า
ใชก้รรมตรงนั+น  ทีนี+ นี�เรามาประพฤติปฏิบติัธรรม  เราอาจจะเคยช่วยสัตวช่์วยชีวติสัตว์
ไว ้ เรามาประพฤติปฏิบติัธรรม  เรากไ็ม่ไปเที�ยวคลบัเที�ยวบาร์  พอไม่เที�ยวคลบัเที�ยวบาร์  
กเ็ลยไม่ไดจ้งัหวะที�เขาจะฆ่าเราคืน  นั+นคือสติปัญญาคือธรรมะคุม้ครองนั�นเอง  แต่คนที�
ไม่ไดป้ฏิบติัคิดอยากไปเที�ยวอยากอะไร  เวลามนัมืดขึ+นมากอ็ยากสนุกสนานอยากไป
เที�ยว  พอไปเที�ยวไปคลบัไปบาร์พอดีกเ็ลยไปบงัเอิญถูกเขายงิผดิตวัตายกมี็  มนักเ็ลย
เพราะอะไร  เพราะกรรมนั+นมนัใหผ้ล  มนัตามมาทนั  เพราะเหตุปัจจยัมนัถึงพร้อม  เหตุ
นั+นท่านจึงตรัสเรื�องกรรมไวห้ลายๆลกัษณะ  ๑.พดูถึงเวลาที�กรรมใหผ้ล  กรรมบางอยา่ง
ใหผ้ลในปัจจุบนั  เราทาํกรรมไปในปัจจุบนัชาตินี+   กใ็หผ้ลไปในปัจจุบนัชาตินี+   กรรม
บางอยา่งใหผ้ลในชาติต่อไป  กรรมบางอยา่งใหผ้ลในชาติที�สองสามสี�หา้ไป  กรรมที�



ใหผ้ลแลว้เป็นอโหสิกรรม  หรือกรรมที�ใหผ้ลในชาตินี+   เมื�อพน้ชาตินี+ไปกรรมนั+นหมด
กาํลงั  กเ็ป็นอโหสิกรรมเหมือนกนั  หรือกรรมใหผ้ลในชาติต่อไป  กรรมในชาติที�แลว้
จะใหผ้ลเราในชาตินี+   แต่เหตุปัจจยัไม่มีช่องใหผ้ล  เมื�อผา่นระยะตรงนี+ไปกรรมนั+นกเ็ลย
เป็นอโหสิกรรม  ตรงที�ไม่มีเหตุปัจจยัตรงนี+ ล่ะ  อาศยัตวัธรรมะนั�นเองคุม้ครอง  จึงเป็น 
ธมัโม หะเว รักขะติ ธมัมะจาริงนั�นเอง  อนันี+ลกัษณะของกรรม  ทีนี+ ท่านยงัพดูกรรม
ใหผ้ลตามหนา้ที�  กรรมบางอยา่งท่านเรียกชนกกรรม  กรรมที�นาํไปเกิด  เวลาเราจะตาย
จะไปจุติไปเกิด  ชนกกรรมตวันั+นนาํไปเกิดนี+ขอ้ที� ๑.  ขอ้ที� ๒.อุปัตถมัภกกรรม  กรรมที�
สนบัสนุนน่ะ  อยา่งเช่น  บางคนไปเกิดเป็นมนุษยเ์ป็นตระกลูที�ดี  กรรมกส็นบัสนุนให้
เจริญขึ+นไปอีก  บางคนไปเกิดในตระกลูยาจก  กรรมกส็นบัสนุนใหย้ากลาํบากขึ+นอีก  
อนันี+ เขาเรียกวา่อุปัตถมัภกกรรม  ทีนี+ อีกกรรมประเภทหนึ�งคืออุปปีฬกกรรม  กรรมบีบ
คั+น  หมายความวา่  เวลาเราไปเกิดในตระกลูดี  มนักมี็กรรมมาบีบใหเ้ราไปในทางไม่ดี  
หรือมีอุปัตถมัภกกรรมสนบัสนุนใหดี้แลว้  กรรมตรงนี+มนักม็าบีบลง  อนันี+ เป็นกรรมบีบ
คั+น  กรรมที�บีบคั+นนี+มนัจะใหผ้ลตรงกนัขา้ม  ถา้กรรมดีใหผ้ล  กรรมนี+มนักล็ดผลของ
กรรมดีลง  ถา้กรรมชั�วใหผ้ลกรรมนี+กไ็ปลดผลของกรรมชั�วลง  อีกกรรมประเภทหนึ�ง  
ท่านเรียกวา่อุปฆาตกกรรม  กรรมตดัรอน   อยา่งเช่นคนนี+ เจริญเติบโตควรจะอาย ุ๘-๙๐
ปีถึงอายขุยัตาย  แต่ ๔๐-๕๐ ปีตายก่อน  เพราะเคยฆ่าสัตวเ์คยอะไร  กรรมตวันี+มนัมาตดั
รอนชีวติใหส้ั+นลง  นี�นี+อยา่งหนึ�ง  ทีนี+กรรมอีกประเภทหนึ�งขึ+นกบัความแรงของการ
กระทาํ  กรรมที�ขึ+นกบัความแรงของการกระทาํกคื็อ ๑.ครุกกรรม  กรรมที�หนกัจะใหผ้ล
ก่อน  อยา่งเช่น ที�เราทาํการฆ่าบิดามารดา ทาํพระพทุธเจา้หอ้พระโลหิต ทาํสังฆเภทอยา่ง
นี+   อนันี+ เขาเรียกวา่กรรมที�หนกั  กรรมหนกันี+จะใหผ้ลก่อน  แลว้จะกั+นกรรมอื�นเมื�อทาํ
กรรมนี+ลงไป  เหมือนพระเทวทตั  เหมือนพระเจา้อชาตศตัรู  เมื�อทาํกรรมฆ่าพ่อไป  
กรรมนี+มนัใหผ้ล  เมื�อฟังธรรมพระพุทธเจา้เขา้ใจแจ่มแจง้  แต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติ
ผลไม่เกิด  พระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสต่อเหล่าสาวกเมื�อพระเจา้อชาตศตัรูไป  อชาตศตัรู
ถา้ไม่ไดท้าํปิตุฆาตฆ่าบิดา  เมื�อตถาคตแสดงธรรมจบสิ+นลง  อชาตศตัรูจะสาํเร็จเป็นพระ
โสดาบนั  นี�พระองคต์รัสไว ้ ครุกกรรมตวันี+ ล่ะเขาเรียกวา่อนนัตริยกรรม  มาตดัรอน  แต่
อนนัตริยกรรมนี+มนัมีทั+งฝ่ายกศุลเหมือนกนั  อยา่งเช่นโสดาปัตติมรรคเกิด  มนัจะให้
โสดาปัตติผลเกิดทนัที  เมื�อโสดาปัตติผลเกิดแลว้  มนัจะตดัภพชาติไปหมดเหลืออยา่ง
มากแค่ ๗ ชาติ  อนันี+ เป็นอนนัตริยกรรมฝ่ายกุศลนั�นเอง  ต่อไปอาจิณณกรรม  กรรมที�



เคยกระทาํเป็นอาจิณ  เป็นความเคยชินทาํบ่อยๆ  เมื�อกรรมหนกัไม่ไดใ้หผ้ล  ไม่มี  คือ
หมายความวา่เราไม่ไดท้าํอนนัตริยกรรมไว ้  กรรมที�จะใหผ้ลต่อมากคื็ออาจิณณกรรม  
ต่อไปกอ็าสันนกรรม  คือกรรมเวลาใกลต้าย  เวลาใกลต้ายถา้ไม่มีกรรมหนกั  ไม่มี
อาจิณณกรรม  กรรมใกลต้ายนั+นจะใหผ้ล  เวลาคนตายถา้ทาํอนนัตริยกรรมไว ้  เขา
เรียกวา่กรรมนิมิตหรือคตินิมิตที�ทาํกรรมหนกัไวจ้ะปรากฏในจิต  เมื�อปรากฏแลว้จิตนั+น
จะดบัแลว้นาํไปเกิดตามนั+น  อยา่งเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่  เวลาจิตจะดบัมนัจะปรากฏขึ+น  เมื�อ
ปรากฏมนักจ็ะนาํไปเกิดในนรกทนัที  นี�เป็นกรรม  ทีนี+ถา้กรรมพวกนี+ไม่มี  กรรมที�เคย
ชินไม่มี  มนักจ็ะเป็นกรรมที�ตอนจะตาย  ตรงนี+กจ็ะพาไปเกิด  ทีนี+ อีกกรรมประเภทหนึ�ง
เขาเรียกวา่กตตัตากรรม  กรรมสักวา่ทาํ  กรรมที�ทาํดว้ยเจตนานอ้ย  เจตนาที�อ่อน  หรือ
ทาํดว้ยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์แลว้เกิดโทษขึ+นมา  เมื�อกรรมอนัอื�นไม่มีกรรมนี+ จึงจะใหผ้ล  
เหตุนั+นถา้เราเขา้ใจเรื�องกฎแห่งกรรม  ทาํอะไรใหใ้ชส้ติปัญญา  ใหเ้กิดความรอบคอบ
นั�นเอง  ความรอบคอบนั�นเอง  ความมีสติปัญญานั�นเองจะคุม้ครองหมด  ใหผ้ลแห่งงาน
นั+นถูกตอ้งแลว้  ยงัคุม้ครองไปภายภาคหนา้  ไม่ใหเ้ราตอ้งใชก้รรมที�เป็นอกศุลนั�นเอง  
ไม่ใช่วา่ฉนัไม่มีเจตนา  ยนัอยา่งเดียว  ฉนัไม่ตอ้งใชก้รรม  มนัมีกรรมสักวา่ทาํอยู ่ ถา้เรา
ทาํดว้ยความไม่รอบคอบไม่ใชส้ติปัญญา  ถา้กรรมอื�นไม่มีกรรมนี+ใหผ้ลน่ะ  ฉนัใดฉนั
นั+น  เหตุนั+นวนันี+มาพดูเรื�องกรรมใหฟั้ง  เมื�อเราเขา้ใจแลว้วธีิแกก้รรม  คือกรรมใดเมื�อ
มนัใหผ้ล  การแกก้รรมคือการยอมรับใชก้รรม  ไม่ดิ+นรน  นี+ขอ้ที� ๑.  ขอ้ที� ๒.การจะแก้
กรรมคือการสร้างกรรมใหม่  ที�เป็นกุศลกรรมในปัจจุบนันั�นเอง  ภาวนาใหเ้กิดมรรคผล  
เมื�อโสดาปัตติมรรคเกิด  โสดาปัตติผลเกิด  มนัตดักรรมที�จะไปนรกหมด  อบายภูมิไม่
ไป  อนันี+ คือแกก้รรม  แต่ไม่ใช่แกไ้ปสะเดาะเคราะห์ทาํนั+นทาํนี�ไม่มี  มีแต่ตอ้งประพฤติ
ปฏิบติักรรมที�ดีในปัจจุบนันั�นเอง  ใหเ้ขา้ใจใหถู้กตอ้ง  ขอ้ที� ๓.เมื�อเราศึกษาใชส้ติปัญญา  
ทาํดว้ยสติปัญญา  ไม่ทาํดว้ยโลภโกรธหลง  กรรมที�จะใหผ้ลบางอยา่งไม่ไดช่้อง  เพราะ
จิตที�เป็นกศุลนั+นยอ่มดึงสิ�งที�เป็นกศุลเขา้มา  จิตที�เป็นอกุศลนั+นยอ่มดึงสิ�งที�เป็นอกุศลเขา้
มา  เมื�อดึงสิ�งที�เป็นอกศุลเขา้มา  มนักจ็ะดึงจงัหวะที�เราจะตอ้งใชอ้กุศลกรรมนั�นเอง  นี+
ใหเ้ขา้ใจไว ้  เหมือนกนั  เมื�อจิตที�เป็นกุศลมนัดึงสิ�งที�เป็นกศุลเขา้มา  มนักจ็ะดึงจงัหวะ
ของกศุลที�เราเคยทาํไวม้าใหผ้ลเหมือนกนั  เหตุนั+นแมแ้ต่กรรมที�เป็นอกศุล  เมื�อจิตมนั
เป็นกุศลมนัดึงสิ�งที�เป็นกุศล  มนักเ็ลยเป็นกรรมที�ไปบีบคั+นกรรมที�เป็นอกศุลนั�นเอง  
กรรมที�เป็นอกศุลจึงใหช่้องไดน้อ้ยนั�นเอง  เหตุนั+นการแกก้รรมกคื็อการประพฤติปฏิบติั



ธรรมนั�นเอง  ใหมี้สติ ใหมี้สมาธิ ใหมี้ปัญญา  รอบรู้ในกายใจขนัธ์ ๕  รู้สิ�งควรทาํมิควร
ทาํ  จึงไดท้ั+งประโยชนปั์จจุบนั  ไดท้ั+งประโยชน์ในภายภาคหนา้  เหตุนั+นใหเ้ขา้ใจให้
ถูกตอ้ง  เมื�อเขา้ใจถูกตอ้งทาํถูกลกัษณะ  สิ�งที�ทาํถูกลกัษณะจึงเป็นสิ�งที�เราไดอ้าศยั  เหตุ
นั+นกมัมสัสกตาญาณ  การเชื�อกรรม  การเชื�อผลแห่งกรรม  การประพฤติถูกตอ้ง  การทาํ
สิ�งที�ถูกตอ้ง  เราจึงไดใ้ชไ้ดอ้าศยัความถูกตอ้งคือกุศลกรรมนั�นเอง  เหตุนั+นพุทธพจนที์�
พระพุทธเจา้ตรัสไว ้ “กมัมุนา วตัตะตี โลโก  สัตวโ์ลกยอ่มเป็นไปตามกรรม”  เป็นการ
แสดงถึงสิ�งที�ท่านเตือนเหล่าสาวกใหรู้้จกัการกระทาํกรรมที�เป็นกุศล  ละกรรมที�เป็น
อกศุลนั�นเอง  แลว้ใหรู้้จกัความไม่ประมาทนั�นเอง  อยา่ประมาทในกรรมนั�นเอง  ไม่ให้
ประมาท  เมื�อไม่ใหป้ระมาท  เรากจ็ะสามารถเดินดว้ยความปลอดภยั  เหตุนั+นพุทธพจน์
พระพุทธเจา้จึงตรัสไว ้ “กรรมชั�วไม่ทาํเสียเลยดีกวา่  เพราะทาํไปแลว้ยอ่มใหผ้ล
เดือดร้อนในภายหลงั”  เหตุนั+นวนันี+ยอ้นกลบัมาที�ปัจจุบนัคือ การกระทาํไม่วา่คิด ไม่วา่
พดู ไม่วา่กระทาํทางกายใหใ้ชส้ติปัญญา  ทาํไปเพื�อความไม่เบียดเบียนตนและผูอื้�น  ทาํ
ดว้ยประโยชน ์  ไม่ทาํโทษนั�นเอง  เรากไ็ดอ้าศยักรรมนั�นเอง  การแสดงธรรมกข็อยติุแต่
เพียงเท่านี+   ยะถา  วาริวะหาฯ. 

 

ธัมโม หะเว รักขะต ิธัมมะจาริง  ธรรมแลย่อมคุ้มครองผู้ประพฤตธิรรม 

การแก้กรรมกค็อืการประพฤตปิฏิบัตธิรรมนั�นเอง 

ให้มีสต ิให้มีสมาธิ ให้มปัีญญา   รอบรู้ในกายใจขนัธ์ ๕   รู้สิ�งควรทํามิควรทํา 
จงึได้ทั5งประโยชน์ปัจจุบัน  ได้ทั5งประโยชน์ในภายภาคหน้า 

 


