
 1

ความเขาใจเรื่อง  “กรรม”  ครั้งที่ 1 
บรรยายที่เบ็นซทองหลอ 
วันที่ 1 เมษายน 2551 

 
ขอนอบนอมตอพระรัตนตรัย  
สวัสดีครับทานผูสนใจในธรรมมะทกุทาน  
 
วันนี้บรรยายศึกษาและปฏิบัติธรรม ครั้งที่ 11 นะครับ  วันนี้จะพูดถึงเรื่อง  กรรม

ตอนที่ 1  เรือ่งนี้กรรมจะพูด 2 ครั้ง  โดยจะอธิบายกรรมในแงมมุตางๆ  ใหทานฟง  ในคราว
กอนๆ ผมก็ไดพูดถึงวิธีการปฏิบัติธรรม การฝกสติสัมปชัญญะ ใหเราสามารถรูเทาทัน
ความคิดความรูสึกของตนเอง  จนกระทั่งเขาใจตนเองอยางแจมแจง   ถึงการอยูเหนือโลกได    
อันนั้นเปนขั้นสูงสุด  แตวาเราทั้งหลายยังอยูในโลก  ยังมีการทํากรรมวนเวียนอยู  ก็ควร
เขาใจเรื่องกรรมใหถกูตอง   เพราะการอยูในโลกนี้ตองมีการทํากรรม  มกีารรับรูโลกและมี
การกระทําคืนตอโลก  เราจะไดอยูกับโลกไดอยางถูกตอง ประพฤตติอโลกอยางถูกตอง  
ในขณะที่เรายังไมถึงการพนทุกข ยังไมไดบรรลุธรรม  กต็องสํารวมระวังในการกระทํา
เอาไว    

 
หลักความจริงกับหลักปฏิบัติตอความจริง 

คําสอนของพระพุทธเจานั้น  ถาแยกออกก็มีอยู 2 แนวหลักๆ   
แนวที่ 1 คือ พระองคทรงแสดงความจริงของธรรมชาติ  ธรรมชาติมันเปนเชนนั้น

ของมันเอง  เปนธรรมะ  เปนธาตุ  ไมมีใครที่เปนผูมีอํานาจอยูเบื้องหลังเลย  เปนแตธรรมมะ
ลวนๆ  ที่เปนไปตามเหตุปจจัย ไมมีใครมีอํานาจดลบันดาลอะไร พระองคทรงสอนเรื่อง     
อิทัปปจจยตา  ปฏิจจสมุปบาท  ไตรลักษณ    สิ่งนี้เปนเหตุ  สิ่งนี้เปนผล  สิ่งที่เปนผลก็เปน
เหตุใหสิ่งอื่นตอไปเรื่อยๆ ทกุสิ่งอาศัยกันและกนัเกิดขึ้น ไมมีสิ่งไหนที่อยูไดอยางโดดเดี่ยว
หรืออยูไดมั่นคงถาวรดวยตัวเอง  มีแตสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปจจัยและแตกดับไปตาม
สมควร  ทุกสิ่งทุกอยางเปนไปตามกฎไตรลักษณ  คือ เปนสิ่งไมเที่ยง  เปนอนิจจัง  เกิดขึ้น
แลวก็ตองดับไป  คงอยูไดไมนาน  อยูไดเพียงชั่วคราว  ที่มนัอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเปน
คราวๆ แลวก็ดับไป นี้เรียกวา อิทัปปจจยตา  ความมีสิ่งนี้เปนปจจัย จึงมีสิ่งนี้  ปฏิจจสมุป
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บาท  การทีส่ิ่งทั้งหลายอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้น  สิ่งไหนที่เกิดขึ้นแลวมันก็มีลักษณะที่เปน
ไตรลักษณ  คือ เปนของไมเที่ยง  เกิดขึ้นแลวมันก็ดับไป   สิ่งทีเ่กิดขึ้นนั้นเกิดจากปจจัยหลาย
ประการ  มีปจจัยที่ทําใหมันเกิดมากมาย   เมื่อปจจัยที่ทําใหเกิดก็เปนของไมเที่ยง ตัวที่เกิด
จากปจจัยก็เลยพลอยไมเที่ยงไปดวย นี้เรียกวา สิ่งนั้นมันทนอยูในสภาพเดิมของมันไมได 
มันเปนทุกข ไมสมบูรณในตัวมันเอง  จะเอาเปนที่พ่ึงพิงจริงๆ ไมได  และเปนอนัตตา ไม
สามารถบังคับบัญชาเอาตามใจชอบได หรือจะไปแสวงหาตัวตนถาวร แสวงหาผูมีอํานาจ
บังคับนั้น  ไมสามารถที่จะหาได  มแีตสิ่งที่เปนไปตามเหตุปจจัยลวนๆ เกดิขึ้นเปนคราวๆ  
สิ่งที่เกิดขึ้นแลวดับไป  เปนของไมเที่ยง  เปนทุกข ไมมีบุคคลหรือผูมีอํานาจอยูเบื้องหลัง  
อันนี้คือกฎความจริงของธรรมชาติ  เปนอิทัปปจจยตา  ปฏิจจสมุปบาท  เปนไปตามกฎไตร
ลักษณ  

 
เมื่อทรงแสดงความจริงอยางนี้แลว พระองคก็สอนวิธีการปฏิบัติเพื่อใหไดรับ

ประโยชนจากความจริงดวย  เปนความสอนแนวที่ 2 ซึ่งพระองคทรงเนนมากเปนพิเศษ  
เพราะวาถึงพระองคจะตรัสรูความจริงของธรรมชาติแลว  ถาไมมีพระธรรมตางๆ มาสอนเรา 
ไมมีวิธีการปฏิบัติมาแนะนํา   เราก็ไมสามารถเกิดปญญาที่จะเห็นอยางนั้นได   ความจริงก็
เปนสิ่งสําคัญ  แตที่สําคัญกวาคือทําอยางไรจะใหเกิดปญญาไดเห็นความจริง  ผูที่พนทุกข
แลว  ผูที่ถึงวิมุตติหลุดพนแลว  ทานมาบอกความจริงใหฟง  นี้ก็เปนความรูของทาน  ที่
สําคัญกวานั้นคือทําอยางไรเราจะหลุดพนไดบาง อันนี้แหละที่สําคัญ  จึงมีคําสอนประเภทที่ 
2 ข้ึนมา  แสดงถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อใหรับประโยชนจากความจริง  คือคําสอนในแนวปฏิบัติ  
วางกรอบหลักการในการปฏิบัติตามแนวอริยสัจ 4 ก็ด ี เรื่องของกรรมก็ดี  เรื่องการปฏิบัติ
ตามลําดับในไตรสิกขา  จนกระทั่งอริยมรรคทั้งแปดสมบูรณ  รวมทั้งขอปฏิบัติอ่ืนๆ ทีเ่ปน
คําสอนแนวจริยธรรมทั้งหมด  ก็เปนวิธีการปฏิบัติที่จะทําใหไดรบัประโยชนจากความจริง    

 
หลักคําสอนประเภทอริยสัจ  เปนคําสอนประเภทหลักการทีค่รอบคลุมการรูความ

จริงของธรรมชาติ  นํามาใชในการปฏิบัติเพื่อใหถึงการพนทุกข  พระองคสอนวา  ทุกขอริย
สัจใหรูใหแจมแจง ใหรูวามันเปนตัวทุกข  ทุกขที่เกิดขึ้นนั้นเปนของไมเที่ยง  เปนของ
แปรปรวน  มีเหตุเกิดขึ้นเปนคราวๆ แลวก็ดับไป  หนาที่ของเราคือเขาใจมันใหแจมแจง  ดู
มันลงไปตามที่เปนจริง  เมื่อดูบอยๆ ก็เขาใจ  มีปญญาเกิดขึ้น  ตัณหาก็หมด  ฉะนั้น เรื่อง
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อริยสัจ 4 เปนคําสอนที่พระองคสอนวิธีการที่เราจะไดรับประโยชนจากความจริง  
ประโยชนสูงสุดของความเปนมนุษยคือทําใหตนเองพนทุกข  ถาเราเขาใจเรื่องอริยสัจ 4 
เพียงอยางเดียว ก็เขาใจทั้งกฎความจริงและเขาใจวิธีการปฏิบัติไปดวยในตัว แตบางครั้งเรา
ไปสนใจคําสอนแงใดแงหนึ่งมากเกินไป  ลมืศึกษาคําสอนอีกแงหนึ่ง ก็อาจจะเขาใจ
ผิดพลาดได เชน เราสนใจเรื่องกรรม  เราก็ศึกษาในเรื่องกรรมแงมมุเดียว เราอาจจะเกิดความ
เขาใจผิดในเรื่องอื่นๆ ได   ฉะนั้น  เวลาเราศึกษาคําสอน  จึงควรศึกษาใหครบแงมุมนะ  
ศึกษาเรื่องกฎความจริงวาเปนอยางไร วิธีการปฏิบัติเพื่อใหไดรับประโยชนจากความจริงมี
วิธีการอยางไร  โดยเฉพาะที่สําคัญก็คือเรื่องอริยสัจ 4 ซึ่งผมไดอธิบายไปแลวในครั้งกอนๆ  

 
อริยสัจ 4 พูดถึงเรื่องทุกข คือ กายกับใจที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  เปนของไม

เที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ใหเราดูใหเขาใจวา  แทที่จริงเปนทุกขลวนๆ ไมใชตัวเรานะ 
ไมใชสุขบางทุกขบาง ไมใชหนีทุกขอยางหนึ่งไปเอาทุกขอีกอยางหนึ่ง   ทุกขใหรู  ที่ตองละ
คือตัณหา  ความตองการ  ความทะยานอยากของจิต  ความอยากไดดี อยากหนีราย อยากจะ
บังคับนั่นบังคับนี่ใหไดดังใจ  สมุทัยนี้ควรละ  นโิรธคือพระนิพพานควรทําใหแจง  ทําให
เปนอารมณของจิต  จิตไดเห็นเปนประสบการณตรง  อริยมรรคมีองคแปดควรทําใหเจริญ   
หลักปฏิบัตทิี่ครอบคลุมที่สุดก็คือหลักอริยสัจนี่แหละ ถาเขาใจอริยสัจแลวตอไปเราก็จะ
เขาใจหลักอื่นๆ ที่พระองคทรงแสดงไดดี  เชน  เรือ่งกรรม  กรรมก็เปนสวนหนึ่งของอริยสัจ
นั่นเอง แตเปนสวนที่ทานอธิบายใหเห็นวา กระบวนการเกิดทุกขมาไดอยางไร และการ
วนเวียนของวัฎฎะมันเปนไปไดอยางไร เปนสวนหนึ่งของอริยสัจในเรื่องทุกขสมุทัย มรรค
มีองคแปดหรือไตรสิกขาก็เปนสวนหนึ่งของอริยสัจ   เปนขอปฏิบัติที่ทําใหถึงความอิสระ
จากทุกข  ที่เรียกวาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ  เปนการฝกฝนใหเกิดวิชชาขึ้นมา   

 
ถาพูดถึงการปฏิบัติแทที่จริงแลวไมมีอะไรมาก  เปนการสรางวิชชาใหเกิดขึ้น  เมื่อมี

วิชชาก็สวาง  มองเห็นความจริง   ที่เราวนเวียนอยูเพราะมีอวิชชาเหลืออยู  ก็เลยไปสรางอภิ
สังขาร   มีกิเลสตางๆ ไปทํากรรมวนเวียน  ทํากรรมแลวก็มีวิบากเปนผล  ทนีี้ ถาเราตองพน
จากวงจรกรรมนี้ตองมีวิชชา  มีความรูความเขาใจในชีวิต  เมื่อหมดอวิชชามีวิชชาเกิดขึ้นก็
ไมหลงปรุงแตงสังขาร  ไมเกิดการทํากรรมอีก   ที่ยากคือความเคยชินของจิตที่มีความหลง  
มีความเห็นผิด  มีความยึดมั่นถือมั่นมาก  ไมรูอริยสัจ  จึงมีวิธีการฝกฝนตางๆ ที่พระองค



 4

สอนไว  ฉะนั้น  สรุปแลว  คําสอนแยกเปน 2 แนวหลักๆ คือ  (1) แสดงกฎความจริงแหง
ธรรมชาติ  (2) แสดงวิธีการปฏิบัติเพื่อไดรับประโยชนจากความจริง   

 
กรรมเปนปฏิจจสมุปบาทฝายเกิดทุกข 

วันนี้จะอธิบายเรื่องกรรรม ซึ่งเปนสวนหนึ่งในกฎธรรมชาติ กฎธรรมชาติฝายที่
เปนไปตามเหตุปจจัยหลักใหญที่สุด ก็คือกฎอิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท  ซึ่งมีความหมาย
วา   ทุกสิ่งเปนไปตามกฎเกณฑธรรมชาติ   มีความสัมพันธและเปนปจจัยอิงอาศัยกัน   ไมมี
สิ่งใดเปนของถาวร  และไมมีตัวการอื่นที่เปนผูสรางหรือผูมีอํานาจบันดาล  นี้คือตัวกฎแทๆ
เลย  เราจึงไมตองไปหาวา  มีใครคอยบังคบัอยูเบื้องหลัง  แทที่จริงมีแตธรรมะทั้งนั้นแหละ 
ธรรมะลวนๆ นะ  ธรรมะเปนไปอยางนั้นของมันเอง  เมื่อคนเขาถึงธรรมะแลว   กไ็มมีสิ่ง
อ่ืนที่จะตองเขาถึงอีก  การเขาถึงธรรมะคือเขาถึงปฎิจจสมุปบาท  ผูใดเห็นปฎิจจสมุปบาทผู
นั้นชื่อวาเห็นธรรมะ  ผูใดเห็นธรรมะผูนั้นชื่อวาเห็นพระพุทธเจา  กฎธรรมชาติเปนอยางนี้ 

 
กฎธรรมชาตินี้มีทั้งฝายที่ทําใหเกิดทุกขข้ึนมาในจิต  และฝายที่ทําใหหมดทุกขไป

จากจิต  นีพู้ดถึงกระบวนการทํางานในจิตใจเรานะ มีฝายเกิดทุกขกับฝายหมดทุกข  สิ่งที่
พระองคทรงรูนั้นมีมาก  แตที่พระองคนํามาแสดงนั้นเฉพาะเรื่องทุกขกับการพนไปแหง
ทุกขเทานั้น  เพราะวา  เรื่องอื่นๆ เปนความรูที่เกินจําเปนสําหรับเราทั้งหลาย  เราอาจมี
ความรูสรางเครื่องมือตางๆ มากมาย   มาใชสาํหรับอํานวยความสะดวก  ใหเรามีชวิีตที่
สะดวกสบายขึ้น   อยางนั้นก็ดีเหมือนกัน  แตวาไมทําใหพนทุกขจริง  ที่พระองคสอนจริงๆ 
ก็คือ เรื่องทุกขกับการพนไปแหงทุกข  คําสอนที่เกี่ยวกับการเกิดทุกขวนเวียน   
เปนปฏิจจสมุปบาทฝายสมุทยวาระ  และคาํสอนที่เกี่ยวกับกระบวนการพนทุกข  
เปนปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาระ  ทั้งฝายเกิดทุกขและการพนไปแหงทุกขนี้เปนกฎเกณฑ
ตามธรรมชาติลวนๆ   มีความสัมพันธเปนปจจัยอิงอาศัยกัน   กรรมก็เปนสวนหนึ่งในนั้น  
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการทําใหเกิดทุกข  เปนปฎิจจสมุปบาทสายเกิดทุกข   เราอยูใน
โลกก็ตองทํากรรมวนเวียนไป  แตตองทํากรรมใหมันถูก  ละกรรมที่ไมดีออกไป ทํากรรมดี  
และใหดีกวานั้นคืออยูเหนือกรรม   
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กระบวนการเกิดทุกขนี้  ถาพูดใหยอที่สุด  ทานจัดเปนอยางนี้  มีกิเลส กรรม วบิาก 
เปนของวนเปนวงกลม   เรามีกิเลสในใจ  มีความไมรูอริยสัจ  อยากไดดี  อยากหนีราย  ก็ไป
ทํากรรม  ทาํกรรมเพื่อตัวเรา  เพราะรูสึกวาเรามันตัวดีตัววิเศษ  เปนตัวสุข  ตัวที่จะทําใหถึง
การพนทุกข ตัวที่จะถึงพระนิพพาน  แมแตนกัปฏิบัติธรรมก็คิดอยางนั้นเหมือนกัน  แต
พระพุทธเจาไมไดสอนอยางนั้น สอนวาไมมีตัวเรา ความรูสึกวาเปนตัวเรานี้เริ่มตนผิด 
เริ่มตนวามีตัวเรา อยากใหตัวเรามีความสุข อยากใหตัวเราพนทุกข  อยากใหตัวเราถึงพระ
นิพพาน  ก็ไปหาวิธีปฏิบัติธรรมตางๆ นานา   อันนี้ก็เกิดกิเลสขึ้นมา  เราก็ไปทํากรรม  ได
เปนคนดีอยางที่เราคาดเอาไว  ไดเปนนักปฏิบัตธิรรม ไดใจสงบไมฟุงซาน  จนบางคนไป
เปนพรหม  แตละคนเกงไมเหมือนกัน   มีกิเลสไปทํากรรม  เมื่อมีการทํากรรมก็ไดรบัผล
ของกรรม  ดีบาง  ไมดีบาง  สุขบาง  ทุกขบาง  ก็ยังไมรูความจริง   มกีิเลส  ไปทาํกรรม  
ไดรับผลวิบาก  วนเวียนเปนวงกลมอยางนี้  เปนวัฏฏะ 
 

ในการทํากรรมนั้น  ก็ทําใหเราเปนคนดีบาง  มีความรูสึกวาเปนนักปฏิบตัิธรรมบาง 
มีความรูสึกวาเราเปนนั่นเราเปนนี่บาง มีความรูสึกวาเราเกงขึ้นบาง มีความรูสึกวาเรา
สามารถบังคับสิ่งนั้นบังคับสิ่งนี้ไดบาง  นั่งนานๆ บังคับไมใหเจ็บหลังก็ได  อะไรอยางนี้  ที่
รูสึกวามีตัวเรา  ที่รูสึกวาบังคับได  ก็เกิดจากกิเลสของเรานั่นเอง  พระพุทธเจาทานสอนวา
มันบังคับไมได    การทีเ่รารูสึกวา  เปนนักปฏิบตัิธรรม  เปนคนดี  ก็เปนอาการของทุกข
อยางหนึ่ง  แตเปนทุกขแบบคนดี  คนไมดีก็ทุกขแบบคนไมดี คนดีก็ทุกขแบบคนดี  เทวดาก็
ทุกขแบบเทวดา พรหมก็ทุกขแบบพรหม นกัปฏิบัติก็ทุกขแบบนักปฏิบัติ เพราะยังมี
ความรูสึกวามีเรา   ทุกขเกิดขึ้นเพราะมตีัณหาอุปาทาน  เกิดการทํากรรม  เกิดทุกข  ทุกขที่
เกิดขึ้นคือความรูสึกวา  มีเราเปนคนใดคนหนึ่ง   ไมไดเกิดความรูวา  แทที่จริงแลว  ไมมีเรา  
มีแตกายกับใจมันทํางานของมันไป  จิตคิดดีก็เรื่องของจิต  จิตคิดไมดีก็เรื่องของจิต จะสุขก็
เรื่องจิต จะทุกขก็เรื่องของจิต จะถึงพระนิพพานก็เรื่องของจิต ไมเกิดความรูอยางนี้  เราเกิด
ความรูสึกวา   มีเราที่ทําได   การที่เราตองการดี  ทําดี  นี้ก็เกิดจากกิเลสไดเหมือนกัน 

 
ถามีกิเลสมากๆ  เห็นแกตัวมากๆ  ก็อาจไปทําผิดศีลธรรมอะไรตางๆ ได  ฆาสัตว  

ลักทรัพย ประพฤติผิดในกาม  พูดโกหก   เปนคนไมดี  จะไดรับวิบากมาที่ไมดี   ตายไปก็ไป
เกิดในอบายภูมิ     กระบวนการปฏิจจสมุปบาทสายเกิดทุกขนี้  เปนทางฝายดีก็ได  ฝายไมดีก็
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ได  เรียกวาการสรางอภิสังขาร  ฝายไมดีเรียกอปุญญาภิสังขาร  ฝายดีเรียกปุญญาภิสังขาร
กับอเนญชาภิสังขาร    
 

เวลาละกรรมนั้น  เราละกรรมที่ไมดกีอน  ละภพภูมิที่ไมดีกอน  ไมใชจะละทั้งหมด
เลยทีเดียว  อยางเชน  ทานที่เปนพระโสดาบันแลวไมมีทางไปเกิดอบายภูมิแลว  นีท้านละ
ภพภูมิที่ไมดีหมดแลว  ภพภูมิที่ดียังเหลืออยู  ถายังไมเปนพระอรหันตก็ยังไปเกิดอีก จิตใจ
เราก็ทํานองเดียวกัน ถาเรารูเทาทันความคิดความรูสึกของตนเอง ความรูสึกฝายลบก็จะ
คอยๆ หายไป  ความรูสึกฝายบวกก็จะมากขึ้นๆ ไปตามลําดับ  มีความเมตตาเห็นอกเห็นใจ
คนอื่นมากขึ้น  เห็นวา  สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกันทั้งนั้น  มี
หิริโอตตัปปะเพิ่มมากขึ้น  ถามีสัมมาทิฐิก็จะไมติดของในสภาวะเหลานี้  จิตใจก็จะมีศีล มี
สมาธิ มีปญญา แตไมติดของในศีล ในสมาธิ ปญญาเหลานั้น  เห็นวาสิ่งเหลานั้นเปนแพ
สําหรับขามไปเทานั้นเอง    

 
เราเปนทายาทของกรรม 

ดูความหมายของคําวา กรรม กอน   ตามกรรมนยิาม  กฎของกรรมนั้นเปนกฎที่วา
ดวยการกระทําโดยมีเจตนาของมนุษย ซึ่งเปนปจจัยสวนหนึ่งในการทําใหสิ่งตางๆ
เปลี่ยนแปลง เปนกฎที่เปนความรับผิดชอบของมนุษย ซึ่งกฎของการนี้เปนกฎใหญของ
มนุษยนะ  คนที่เกิดมาเปนมนุษยนีถื้อวา  เปนชุมทางที่เราจะเลือกไปไหนก็ได  จะเลือกไป
เปนเทวดาก็ได จะเลือกไปเปนพรหมก็ได แมบางคนไมอยากจะเลือกไปอบายภูมิ แตเขาใจ
ผิดมอีวิชชามากมีมิจฉาทิฐิมาก  ไปทําความชั่วก็ไปอบายภูมิได  หรือบางคนมีปญญามาก  
พัฒนาตนเองจนกระทั่งพนทุกข  อยูเหนือโลก  ไมเกิดอีก  อยางนี้ก็ได  ฉะนั้น  ภพภูมิมนุษย
นี้เปนชุมทางสําหรับเลือกไปภพภูมิตางๆ บางคนมีอินทรียแกกลาหรือมีบารมีเต็ม ก็สามารถ
บรรลุธรรมไดถึงขั้นสูงสุด  ในภูมิมนษุยมีการประพฤติพรหมจรรย   

 
ตัวกรรมนิยามนี้เปนการกระทําโดยเจตนาของมนุษย ซึ่งสัตวทั้งหลายไมมี สัตว

ตางๆ นั้น  เกิดในอบายภูมิแลว  สวนใหญเกิดมารับผลของกรรมอยางเดียว   ใชสัญชาตญาณ
ในการดําเนินชีวิต  ไมเหมือนมนุษย  มนุษยนี้ไมไดใชสัญชาตญาณอยางเดียว  มีกรรมเกา
ดวย  และกม็ีการทํากรรมใหมที่ประกอบดวยเจตนาทั้งทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ  สามารถ
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เปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ ไดมาก  โดยเฉพาะอุปนิสัยใจคอ  ฉะนั้น  จึงอยูที่วา  เราจะเลือกเปน
คนดี เลือกจะไปสบาย เลือกจะไปสุคติโลกสวรรค หรือเลือกที่จะถึงการพนทุกข เลือกที่จะ
ออกจากโลก   มนุษยมีความสามารถพิเศษ  กฎแหงกรรมจึงเปนของมนุษยแทๆ   

 
ทานไดเกิดเปนมนุษยแลวก็ควรภูมิใจ พระพุทธเจาตรัสวา  มนุษยนี้ดีกวาเหลาเทวดา

อยูหลายประการดวยกัน  เทวดาดีกวามนุษยในแงของอายุยาวกวา  ทรัพยสมบัติเยอะกวา  
แตมนุษยดีกวา  ในแงวา มนุษยมีทั้งสุขและทุกข  จะทําใหมีสติปญญาเร็วข้ึน มีความ
พากเพียรเขมแข็งมากกวา   กฎแหงกรรมนี้แหละเปนกฎของมนุษยโดยตรง  ถาอยากใหสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลง เราก็ใชกฎแหงกรรมคือการกระทําโดยเจตนาเปนหัวหนาทําลงไป 
สิ่งตางๆ ก็จะเปลี่ยนแปลง  แตสิ่งตางๆ จะเปลี่ยนแปลงอยางไรนั้น  ก็มกีฎธรรมชาติอ่ืนๆ 
แวดลอมอยูดวย   กฎธรรมชาตินั้นไมใชมีกฎแหงกรรมอยางเดียว  กรรมเปนเพียงสวนหนึ่ง  
แตกฎแหงกรรมนี้เปนความรับผิดชอบของมนุษย  ฉะนั้น  หากเราลงมือทําจึงมีโอกาสที่จะ
เปลี่ยนแปลงไดมาก  แมแตชีวิตเราเองนะ  ถาเราขยันฝกฝน   เราตองการเปนคนดี  เราก็
ปรับปรุงตัว  ทําตัวเปนคนดีมีศีลธรรม  มีจิตใจที่ดีงาม  ตอไปเราก็ไปสุคติโลกสวรรค  หรือ
การประพฤติพรหมจรรยเพื่อถึงความสิ้นทุกข   มนุษยสามารถทําได   

 
ตัวเรานี้แหละมีกรรมเปนของตน เปนทายาทของกรรม ไมใชทายาทของคนอื่น 

ไมใชทายาทของผูมีอํานาจ ไมใชทายาทของใครๆ ทั้งนั้น เปนทายาทของกรรมที่ตนไดทํา
มาแลว   ดังที่พระพุทธเจาตรัสไวในอังคุตตรนิกาย  ปญจกนิบาต  ฐานสูตรวา  

 
กมฺมสฺสโกมหิฺ  กมฺมทายาโท กมฺมโยนิ  กมฺมพนฺธ ุ กมฺมปฏิสรโณ,  ย กมฺม กริสฺสามิ  

กลฺยาณ วา   ปาปก วา,  ตสฺส  ทายาโท  ภวิสฺสามิ 
เรามีกรรมเปนของตน  มีกรรมเปนทายาท  มีกรรมเปนกําเนิด  มีกรรมเปนเผาพันธุ  

มีกรรมเปนที่อาศัย   เรากระทํากรรมใด  ดีก็ตามชัว่ก็ตาม  เราจักเปนทายาทของกรรมนั้น 
 

เราเปนผูมีกรรมเปนของตน  ที่เราเปนเกิดมาเปนมนุษยนี้   สมบัติอันหนึ่งที่เราไดติด
ตัวมาคือกรรม  กรรมเกาที่เราไดมา  คือ ตา หู จมูก ลิ้น  กาย และใจ  นับจากชาติอันมี
เบื้องตนซึ่งหาที่สุดไมได  ที่เราไดมาคือกรรมเกาที่เราไดทําเอาไวแลว ไดตา ไดหู ไดจมูก 



 8

ไดลิ้น ไดกาย และไดใจ  พรอมทั้งคุณภาพของใจที่เปนอยางนี้  เปนคนที่มีอุปนิสัยใจคอ
อยางนี้  คุณภาพของใจนี้สําคัญ  เราอยากรูวา  ในอดีตเราเปนคนอยางไร  ทํากรรมชนดิไหน
มามาก  เราก็มองดูที่คุณภาพของใจเราก็ได  เมื่อเรากระทบอารมณตางๆ  แลวเกิดปฏกิิริยา
ของใจตามความเคยชินอยางไรบาง  นั้นแหละคือกรรมเกาที่เราไดสะสมมาตั้งแตชาติกอนๆ  
เราอยากจะแกตรงไหนใหมันดีข้ึน  เราก็ทําฝกฝนเอา   เวลามคีนดาเรา  ปกติเราก็โกรธเขา 
แทที่จริงแลวไมไดอยูที่คนดา  แตอยูที่คุณภาพของใจ  อยูที่คุณภาพของจิต  หากเราไมเขาใจ
เรื่องกรรม  เราก็โยนความผิดไปที่อ่ืน โยนไปหาคนรับผิดวา  มีคนนั้นมาดาเรา  เราจึงโกรธ   
หากคนนั้นไปดาพระอรหันต  พระอรหันตก็เฉยๆ มีแตเมตตาสงสาร  ไมเกี่ยวกับเสียงดาเลย  
เกี่ยวกับคุณภาพของใจ  ที่ทําใหเปนอยางนั้น   หากคุณภาพของใจเราไมดี  มีอวิชชามาก  
เมื่อมีการกระทบกับอารมณแลว   เกิดเวทนา  ก็จะเกิดตัณหาอุปาทาน  ทําใหหลงไปทํา
กรรมใหมๆ  อีก  จิตใจเราที่เปนอยูตอนนี้แหละ  คือสิ่งที่เราไดมากรรม  เกิดตายสิ้น
ระยะเวลานับไมถวน  ไดปญญามาเทานี้แหละ    

 
แทที่จริงแลว  อารมณหรือสิ่งเราภายนอกไมมีผล  ที่มีผลจริงๆ ก็คือคุณภาพใจเรา  

ถามีคนมาดาเรา  เราโกรธ  ก็เพราะเราไมมีสติปญญา  ถาดาคนมีปญญาเขาก็เกิดความสงสาร    
คนที่ดาผูอ่ืนนี้นาสงสารนะ  เขาโกรธแลว  ใจโดนบีบคั้นเจ็บปวดเปนทุกข  ถามปีญญา
มากกวานั้นขึ้นไปอีก  เห็นวา  เสียงเปนสักแตสิ่งที่กระทบหูแลวก็ดับไป  ไรแกนสารสาระ  
ไมมีตัวตนใดๆ   ผูที่วางเฉยไดทุกอารมณคือพระอรหันต  พระอรหันตทานมีอุเบกขาในสิ่ง
ทั้งหลายที่ปรากฏทางตา ทางจมูก ทางหู ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ   ฉะนั้น  แทที่จริงแลว 
อารมณหรือสิ่งเราภายนอกไมมีผลอะไร  แตโดยสวนใหญเราไมไดคิดอยางนี้  เราคิดวา มี
คนอื่นที่เบียดเบียนทํารายเรา  คนอื่น  สิ่งแวดลอม  สถานการณภายนอกเปนคนผิด  เราเปน
ฝายถูก  อาการเหลานี้แสดงวาเราเขาใจเรื่องกรรมยังไมถูก  เราชอบหาวา ใครเปนคนทําผิด  
สามีวาเราแลวเราเลยโกรธอยางนี้  สามีเปนคนผิด  อยางนี้เปนตน 

 
หากเขาใจเรื่องของกรรมแลว  เราจะยอนกลับมาดูที่เจตนาในใจเราเอง  เรามีเจตนา

ในใจอยางไร  เปนกุศลหรือเปนอกุศล  ดีหรือไมดี เปนบวกหรือเปนลบ คอยๆ ละเจตนาที่
ไมดี  ที่เห็นแกตัว ที่ทํารายคนอื่นออกไป  แลวพัฒนาใหดีข้ึน  ถาเหนือข้ึนไปกวานั้น  ก็
เหนือทั้งดีและไมดี  มีสติสัมปชัญญะ  มีปญญาเห็นความจริง  
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แทที่จริง  ตัวเราที่ไดมานี้  เปนสิ่งที่ไดมาจากกรรมนั่นแหละ  ดังในบาลีทานวา  
กมฺมสฺสโกมหฺิ  เรามีกรรมเปนของตน  กมฺมทายาโท มีกรรมเปนทายาท   กมฺมโยนิ มกีรรม
เปนกําเนิด  กมฺมพนฺธุ มกีรรมเปนเผาพันธุ   กมมฺปฏิสรโณ มกีรรมเปนทีอ่าศัย    

 
ชีวิตคือตัวเรานี้  มีทั้งกรรมเกาและกรรมใหม  กรรมเกา คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ

ใจ พรอมทั้งคุณภาพของใจที่เราไดมาจากการกระทําในอดีต สวนกรรมใหมคือสิ่งที่เรา
กระทําลงไปในปจจุบัน   เราอาศัยทวารทั้ง ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รับรูอารมณตางๆ 
แลวเราก็ทําคืนไปทางทวาร ๓ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ  เปนการทํากรรมใหม  กรรมที่ทํานี้
เปนของของเรานะ  เราจะกระทํากรรมอันใด เปนกรรมดีก็ตาม กรรมไมดีกต็าม เราจะเปน
ทายาทของกรรมนั้น   

 
เราไดรางกายจิตใจมาแลวดวยกรรมเกา สิ่งนี้เลือกไมได อยูที่เราจะเลือกทํากรรม

ใหมอยางไร   กรรมใหมนี้มีทั้งทางกาย ทางวาจา ทางใจ  แตในทางพระพุทธศาสนานั้น 
ทานเนนที่กรรมทางใจคือความคิดของเรา  กรรมเกาที่เราสะสมเอาไว   เปนความเคยชินของ
จิต  เปนบุคลิกลักษณะอุปนิสัยใจคอ  จะแสดงออกมาเปนปฏิกิริยาตออารมณเวลาที่เรารับรู 
พอเรากระทบกับอารมณแลวก็มีปฏิกริิยาทางใจขึ้นมา  รูสกึพอใจ ไมพอใจ โลภ โกรธ หลง 
อยากได  อิจฉา  อยางนี้เปนตน  สิ่งเหลานี้เกิดตามความเคยชิน  ตามคุณภาพของจิต   ถาเรา
ฝกสติสัมปชัญญะก็ใหเรารูทันลงไปวา  จิตรูสึกอยางนี้ๆ จิตใจเปนอยางนี้ๆ   รูกิเลสตางๆ ที่
จิตปรุงขึ้นมาเมื่อมีการกระทบอารมณ ถาเรามีสติสัมปชัญญะดี กิเลสก็ไมครอบงําจิต  เราก็
ไมทําตามกิเลส กรรมเกาในกรณีนั้นก็หมดอํานาจลงไป  กรรมเกามีอีกเยอะ กระทบอารมณ
ใหม  ก็มีปฏกิิริยาเกิดขึ้นมาตามสมควร   
 

ทีนี้  เวลาที่เรากระทบอารมณแลว  ถาเรารูไมทัน   สมมติวา  ไดยินเสียงดา  เราโกรธ 
รูไมทันความโกรธ  ความโกรธก็ครอบงําใจ  ความโกรธที่ครอบงําใจเรานี้เปนกิเลส  เราก็
เกิดความคิดและไปพูดไปทําอะไรบางอยาง การคิด การพูด การกระทํานั้นเปนกรรม 
ความคิดของเราเปนมโนกรรม พูดออกไปก็เปนวจีกรรม ทาํออกไปทางกายเปนกายกรรม  
เราก็จะไดรับผลของกรรมตอไป เริ่มตนตั้งแตทํากรรมก็ไดรบัผลแลว คือจิตใจไมดี จิตใจ
สะสมความเคยชินที่จะไมพอใจ  คนรอบขางก็ไมชอบ  สวนผลวิบากยังไมตองพูดถึงก็ได 
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เอาแคผลที่เห็นชัดๆ นี้กม็ากมายแลว  จิตใจเปนทุกขนี้ก็เปนผลในขณะที่ทํา  คนอื่นไมชอบ
หนา หรืออาจจะมีเรื่องกันจนเขาทํารายเอา  อยางนี้ก็เปนผลชัดๆ ในปจจุบัน   นี้เปน
กระบวนของวงกลมกิเลส กรรม วิบาก  วนเวียนไป  

 
การที่เราทํากรรมดวยอํานาจอวิชชา คือความไมรูอริยสัจ จึงกอใหเกิดผลซับซอนเต็ม

ไปหมด  เรามัวแตหลง  ไมรูเทาทันความคิดความรูสึกตัวเอง  จึงคิดสะเปะสะปะไปทั่ว  
กิเลสก็เกิดขึ้นครอบงําใจ  เราไปทําตาม  เกิดกรรม   ในชีวิตเราดูเหมือนวา  เราเห็น ไดยิน 
ดมกลิ่น  เจอเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะ  สับสนไปหมด  เพราะวาเราทํากรรมสะเปะสะปะ  ผล
ที่ออกมาจึงดูสะเปะสะปะไปดวย  อาการสะเปะสะปะมากที่สุดก็คือความคิดของเราเอง คิด
เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปทั่ว  หยดุไมได  รูไมทันก็เกิดกิเลสครอบงําใจ  ไปทํากรรม  สิ่งที่เราไดพบ
เห็นจึงสะเปะสะปะไปดวย  อันนี้ก็เปนผลของกรรมตองยอมรับไป  

 
ถาจะพัฒนากรรมใหด ี หนาที่ของเรานั้นตองฝกสติสัมปชัญญะ  ใหรูเทาทันความคิด

ความรูสึกของเรา   เวลาเรารูเทาทันความคิดความรูสึก  เรากไ็มคิดสะเปะสะปะไป  กิเลสก็
ไมครอบงําจิต  ไมหลงใหลไปตามความรูสึกที่เกิดขึ้น   

 
ถาเราเขาใจเรื่องของกรรมโดยถูกตองแลว ไมมีคนอื่นเลยที่จะรับผิดชอบแทนเรา มี

เราเทานั้นแหละเปนคนรบัผิดชอบทั้งหมด โดยปกติเราชอบหาคนผิด ไมชอบรับผิด อยาก
ใหเราเปนฝายถูก  อยากไดดี  หนีราย  เพราะจิตใจเรานั้นโดยปกติมีมูลเปนฝายอกุศล  มี
ความหลงไปตามรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส หลงไปตามเรื่องตางๆ นี้โมหมลู   รูสึกขาดแคลน  
รูสึกพรอง  ไมเต็ม  คอยแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาถมใหเต็มสวนที่รูสึกขาด  อยากไดนัน่อยาก
ไดนี่  บางคนมีเยอะแลวก็ยังรูสึกขาดอยูดี ไปแสวงหามาเพิ่มอยูเรื่อย  นี้เปนโลภมูล   และอยู
บนพื้นฐานของความกลัว   กลัวเขาจะวา  กลัวจะไมมั่นคง  กลัวจะไมปลอดภัย กลัวคนอ่ืน
เขาจะมองอยางนั้นอยางนี้  กลัวนั่นกลัวนี่ไปทั่ว  จนกระทั่งถึงสิ่งที่ไมเคยเห็น เชน กลวัผี  นี้
เปนโทสมูล   เมื่อมีอกุศลเปนมูล  กม็ีโอกาสไปทํากรรมไมดีไดมาก   ฉะนั้น ที่เราทั้งหลาย
ไดเจอพระพุทธศาสนา  ที่สอนใหฝกสติสัมปชัญญะ  ใหมารูทันความคิดความรูสึกของเรา  
เปนประโยชนมหาศาลเลยนะ  การมสีติจะคอยชวยเราไมใหทําสิ่งที่ผิดพลาด  ถายังไมพน
ทุกข  เราก็ไดทํากรรมดีแลวก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดี   
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เราตองหัดรูทันความรูสึก ความโกรธเกิดขึ้นก็รู ความโลภเกิดขึ้นก็รู  ความอิจฉา
เกิดขึ้นก็รู  พอใจไมพอใจก็รู  หลงคิดไปใหก็รู  เมื่อรูทันกิเลส  กเิลสก็ไมครอบงําจิต  ไมเกิด
การทํากรรม   นี้ก็เปนประโยชนของการมีสติ   จะทําใหมีศีล  มีกายวาจาดีมากขึ้น  จะทําให
มีจิตเปนปกติ ไมหลงไปตามอํานาจของอภิชฌาและโทมนัส  ตอไปก็จะเกิดสมาธิ  เกิด
ปญญาเปนลาํดับไป  
 
ความเห็นผิดเกี่ยวกับกรรม 

เพื่อใหเขาใจเรื่องกรรมโดยถูกตอง  ก็ตองละความเห็นผิดที่ไมสอดคลองกับกรรม
ออกไปกอน  ในสมัยพุทธกาลนั้นมีกลุมที่เห็นผิดเกี่ยวกับกรรมอยู ๓ กลุม  พระพุทธเจาตรัส
ไวในอังคุตตรนิกาย ติกนบิาต ติตถายตนสูตร  เวลาเราศึกษาทําความเขาใจเรื่องของกรรม  ก็
อยาใหไปเขากับความเห็นผิดเหลานี้ ซึ่งความเห็นที่ไมถูกตอง  จะเปนไปทางอกิริยาคือไม
กอใหเกิดการกระทํา ไมกอใหเกิดการสํานึกในการที่จะละสิ่งที่ไมดี เพิ่มพูนสิ่งที่ดี  ไม
กอใหเกิดการฝกฝนสติสัมปชัญญะ ไมกอใหเกิดการสํารวมระวังอินทรีย ปลอยไปตาม
ยถากรรม  อาจจะดูเหมือนปลงไดอยู  แตไมไดฝกฝนตนเองอะไร  สติก็ไมมี สัมปชญัญะก็
ไมมี  ไมมีการรักษาคุมครองทวาร  กิเลสก็ยังเกิดขึ้นครอบงําไดมากเหมือนเดิม ลักษณะนี้
เรียกวา  เกิดความเห็นผิดเกี่ยวกับกรรม  จึงไมใหเกิดการรูสึกวาตองฝกฝนตนเอง  
 

พระพุทธเจาแสดงลัทธิความเห็นผิดเกี่ยวกับกรรมเอาไว ๓ ลัทธิดวยกัน คือ 
ลัทธิที่ 1 ปุพเพกตเหตุวาท  ความเห็นผิดคิดวา  สุขทุกขทั้งปวงเปนผลของกรรมเกา

ทั้งนั้น  อาการของที่จิตเราไมมีความรับผิดชอบ ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมา
เลย   เราโยนความผิดไปที่อ่ืน  หาคนผิด  เวลามีสุข  มีทุกข หรือไมทุกขไมสุข  ตัวเองดีบาง 
ไมดีบาง  ก็โทษกรรม  การทําไมดีที่เกิดขึ้นก็โทษกรรมเกา  เราสะสมมาแบบนี้  เลยเปนคน
แบบนี้  เปนคนมักโกรธเหมือนเดิม โลภมากเหมือนเดิม ฆาสัตวตัดชีวิตเหมือนเดิม 
ประพฤติเบียดเบียนคนอื่นเหมือนเดิม   ไมมีการพัฒนาตนเอง  ไดรับผลอะไรตางๆ ก็คิดวา
เปนกรรมเกา   

 
ลัทธิที่ 2 อิสสรนิมมานเหตุวาท  ความเห็นผิดคิดวา  สุขทุกขทั้งปวงเปนผลจากการ

บันดาลของผูมีอํานาจ  มีความเห็นวา  มีผูมีอํานาจที่เปนผูยิ่งใหญ  สามารถใหคุณใหโทษกับ
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เราได  ลักษณะของผูมีอํานาจบางคนก็นึกไปถึงผีสางเทวดา  บางคนก็นึกไปถึงใครก็ไมรูที่ดู
ลึกลับ  แตรูสึกวา  มีผูมีอํานาจอยูเบื้องหลังการไดรับหรือไมไดรับอะไร หนาที่เราก็ตองไหว  
วิงวอน  ทําความเคารพ  สวดออนวอน   เมื่อเปนเชนนี้ก็ไมยอนกลับมาพัฒนาตนเอง  ไม
พ่ึงตนเองได   สวนการนับถือพระพุทธศาสนานั้น  ถือพระรัตนตรัยเปนสําคัญ  เราถอน
ตนเองออกมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย  มาทําตามคําแนะนําของทาน  ทานสอนใหเรา
พ่ึงตนเอง  ตองพัฒนาตนเองใหเปนที่พ่ึงได  ทําความดีดวยตัวเราเอง   ฝกสติสัมปชญัญะ  
ไมตองไปหวังพึ่งผูมีอํานาจภายนอก  

 
ลัทธิที่ 3 อเหตุอปจจยวาท  ความเห็นผิดคิดวา  สุขทุกขทั้งปวงเปนไปแลวแต

โชคชะตา  เปนความบังเอิญ  หรืออยูดีๆ มันก็เกิดขึ้น  เมื่อคิดอยางนี้กค็อยแตโชควาสนา  ไม
มีการลงมือฝกฝนพัฒนาตนเอง 
 

ความเห็นผิดเกี่ยวกับกรรมทั้ง 3 อยางนี้มีมาตั้งแตสมัยพุทธกาลนะ  เปนความเห็นที่
มองออกไปที่สิ่งภายนอก  ไมไดมองมาที่เราเอง  ไมเปนไปเพื่อการเริ่มตนพัฒนาปรับปรุง
ตนเอง   

 
หากเราไมเขาใจเรื่องของกรรมอยางถูกตอง  ก็อาจจะมีความเห็นโนมเอียงไปทางที่

ผิดนั้น เชน  เห็นวา สุขทุกขทั้งปวงเปนผลของกรรมเกา  มาจากกรรมเกา  เราจะทําไมดีก็มา
จากกรรมเกา บางคนก็ชอบโยนไปอยางนี้ เวลาเห็นคนอื่นเขาเปนคนดี ร่ํารวย มี
ความสามารถ  ก็คิดวา  กรรมเกาเขาทํามาดี  เขาก็เลยได  ทั้งที่โดยความจริงคนที่เขาเปนคนดี  
ร่ํารวย  มีความสามารถ  เขาก็ตองอาศัยความพากเพียรพยายามฝกฝนในปจจุบัน  เมื่อมี
ความเห็นผิดคิดวา  เขาเปนอยางนั้นเพราะกรรมเกา  เราก็เปนอยางนี้เพราะกรรมเกา  ตัวเรา
เองก็ข้ีเกียจตอไป  ปลอบใจตัวเองไปวันๆ อยางนั้นแหละ ไมไดฝกฝนตนเองอะไรเลย  
กรรมเกามีจริง  เทวดา มาร พรหมก็มีจริง แตที่เราไดรับสุขทุกขนั้นไมใชเปนผลของกรรม
เกาทั้งหมด เปนเพียงบางสวนเทานั้น มาจากความเพียรในปจจุบันและสิ่งแวดลอมตางๆ 
หลายอยาง    
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เทวดามีจริง  แตไมใชวาเทวดาจะมาชวยเรา  เทวดาที่ดีก็จะมาชวยเฉพาะคนที่เห็นวา
สมควรจะชวย   ถาเราไปกราบไหวออนวอนขอรองใหเทวดามาชวย  เทวดาองคไหนมา   
เทวดาองคนั้นทาทางจะไมนาไวใจ  ตองขอรองจึงคอยมา  ในพระไตรปฎกนั้นก็มเีรื่อง
เทวดามาชวยมนุษยบางเหมือนกัน  แตเทวดาเขามาเอง  อยางพระพุทธเจาหรือพระเถระที่
ทรงคุณ  เทวดาก็มาหาเอง  เทวดาองคไหนที่ตองขอรองจึงคอยมา  เทวดานั้นไมคอยนาไวใจ
เทาไหร  อยางนอยที่สุดก็ทําใหเราหลงงมงายไป  ไมคิดพึ่งตนเอง  มัวแตยุงกับเรื่องเทวดาจะ
มาชวย  อวิชชาก็ยังอยูเหมือนเดิม  ไมไดสอนใหเราฝกสติสัมปชัญญะ  เพื่อพัฒนาตนเองให
เปนที่พ่ึงของตนเองได  มุงแตวาเราจะไดนั่นจะไดนี่   เทวดาจะบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ใหเรา   
อยางนี้ก็ยังหลงเหมือนเดิม   

 
กรรมกับความเพียร 

ความเขาใจเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนา  ตองเกี่ยวเนื่องกับความพากเพียร  มีการ
ลงมือทํา  ปรับปรุงแกไข  ละสิ่งที่ไมดี  ทําสิ่งทีด่ีเพิ่มขึ้น  คําสอนของพระพุทธเจานั้นเวลา
เรียกชื่อก็เรียกไดหลายชือ่  เรียกวา  เปนกรรมวาที  กริิยวาที  วิริยวาที  อยางนี้ก็ได 

 
กรรมวาท ีหมายความวา  พระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรม  กรรมที่เราทําดีหรือไมดี

นั้นมีผล และสอนละเอียดลงไปวา  กรรมคืออะไร  เหตุเกิดของกรรมคืออะไร ความอิสระ
จากกรรมคืออะไร  วิธีการปฏิบัติที่จะทําใหอิสระจากกรรม  อยูเหนือกรรมทําอยางไรบาง 
กรรมเกาคืออะไร  กรรมใหมคืออะไร  จะแยกแยะใหเห็นอยางชัดเจน อยางนี้เรียกวากรรม
วาที  สอนใหรูวา  ตัวเราทั้งหลายที่นั่งกันอยูนี้  ก็เปนทายาทของกรรม   ไดทํากรรมเกามา  
จึงไดเปนบุคคลนี้  รูปรางหนาตาอยางนี้  ผิวพรรณอยางนี้  มีตระกูลนี้  และมกีารทํากรรม
ใหม  เปนเหตุใหวนเวียนไปเรื่อยๆ  จากบุคคลนี้เปลี่ยนแปลงตามกรรม  และยังสอนวิธีการ
ที่จะหมดกรรม  ไมตองมาวนเวียนตอไปอีกดวย 

 
พระพุทธศาสนาไมไดสอนใหพ่ึงสิ่งภายนอก สอนใหเราพึ่งตนเอง แตการจะ

พึ่งตนเองไดนั้น  เราตองทําใหตนเองเปนที่พึ่งได  เราจึงตองมาฝกฝนเอาตามวิธีการที่ทาน
แนะนําไว  หากเราไมมีความรูเลย  อยางนี้จะพึ่งตนเองนั้นยังทําไมได  คนที่จะพึ่งตนเองได
นั้น  คือคนที่ฝกฝนตนเอง  มีสติสัมปชัญญะ  มคุีณธรรมความดีดานตางๆ  มีศีล  มีสมาธิ  มี
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ปญญา  ถาเปนที่พ่ึงไดแนนอนจริงๆ ไมตองตกไปวนเวียนฝายอบายภูมิอีก  เราก็ตองฝกฝน
ใหเกิดปญญาเปนพระโสดาบัน  อยางนี้เปนที่พ่ึงของตนไดจริง    

 
คนที่จะเปนที่พ่ึงของตนเองได ตองเปนคนที่ตองฝกฝนพัฒนาตนเอง ฝกฝน

สติสัมปชัญญะ คนไหนยังมีความไมดีอยูมาก  ยงัมีการทําผิดพลาดทางกายทางวาจา  ยังมี
การไปเบียดเบียนผูอ่ืน  ในตอนตนก็ใหฝกโดยละสิ่งไมดีออกไป  ทําความดีใหมาก  รูจัก
ทําบุญ  ใหทาน  รักษาศีล  มีจิตใจเมตตากรุณา  หวังดีตอผูอ่ืน   แลวก็ไมหยุดอยูแคนั้น  ให
เหนือดีข้ึนไปอีก   โดยรูกายรูใจใหเกิดปญญาเห็นความจริง  ละความเห็นผิดละความยึดมั่น
ถือมั่นไป   

 
กิริยวาที หมายความวา  เปนคําสอนที่แสดงถึงสิ่งไหนควรทํา  สิ่งไหนไมควรทํา  ชี้

ลงไปใหแจมชัดทีเดียววา อันนี้ควรทํา อันนี้ไมควรทํา  อันนี้ควรเวน อันนี้ควรทําใหมาก  
เปนการสอนที่มีเหตุผล  ทําไมจึงไมควรคบคนพาล  ทําไมจึงควรคบบัณฑิต  อกุศลไมควร
ทํา กุศลควรทํา  ทําไมอกุศลไมควรทํา ทําไมกุศลควรทํา  ก็จะบอกเหตุผลรองรับเอาไว  
เพราะแทที่จริง  ธรรมะตามความเปนจริงเปนเชนนั้น  พระพุทธเจาก็นํามาบอก  ใหเราละสิ่ง
ที่ไมเปนประโยชน  ทําแตสิ่งที่เปนประโยชน  เปนไปเพื่อความพนทุกข   

 
วิริยวาที  หมายความวา  เปนคําสอนสรรเสริญความเพียร   พอมีสอนเรื่องกรรมมีผล  

สิ่งไหนควรทํา  สิ่งไหนไมควรเชนนี้แลว กส็รรเสริญความพากเพียรที่ถูกตอง ไมใช
สรรเสริญความเพียรผิด บางคนขยันมากแตทําผิดก็ไมดีนะ  ทานสอนวา  ถาผิดแลวอยาไป
ขยัน  ถาผิดใหข้ีเกียจดีกวา  ถาถูกใหขยัน หามขี้เกียจ  เราจึงตองศึกษาใหเขาใจวา  ทานสอน
ใหเราขยันเรื่องอะไร  เราก็ลงมือทําดวยความขยันหมั่นเพียร  นี้เรียกวาวิริยวาที  

 
ดังนั้น การเขาใจในหลักกรรมโดยถูกตอง  มุงหมายไปถึงการลงมือพัฒนากรรมใหม

ดวยความพากเพียร  ไมหลงลืม  มีการรักษาคุมครองทวาร  มีสติ  มีสัมปชญัญะ  การที่จะทํา
กรรมนี้นะ  มาจากกรรมเกากอน  เรามีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไวคอยรับรูโลก  กระทบ
อารมณแลวก็เกิดปฏิกิริยาโตตอบ   ความเคยชินของใจเราก็เกิดขึ้นมา  เกิดความรูสึกขึ้น  
หากเรารูไมทัน  ความรูสึกก็ครอบงําใจ  ใหเราไปทํากรรมใหม  หนาที่ของเราก็คือพากเพียร
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รูทันกระบวนการทํางานเหลานี้  ถายงัทํากรรมอยูก็ใหทํากรรมดี  ยิ่งไปกวานั้นเราก็ฝกที่จะ
ไมหลงลืม  มีความรูตัว  รูเทาทันความรูสึกตางๆ ที่เกิดขึ้น  ไมหลงไปทํากรรมตามกิเลส 
คอยรักษาคุมครองทวารโดยการมีสติสัมปชัญญะเมื่อมีการรับรูอารมณ ความเขาใจเรื่อง
กรรมทีถู่กตองนี้จะเกี่ยวเนื่องกับความเพียรอยูเสมอ   

 
พระพุทธเจาตรัสไวในติตถายตนสูตรวา  
ปุพฺเพกตํ  โข  ปน  ภิกขฺเว สารโต ปจฺจาคจฺฉตํ,   น  โหติ  ฉนฺโท วา  วายาโม วา  อิทํ 

วา  กรณีย ํ  อิทํ  วา  อกรณียนฺติ,   อิติ ... มฏุฐสสฺตีนํ  อนารกฺขานํ วิหรตํ น โหติ  ปจฺจตฺตํ 
สหธมฺมิโก  สมณวาโท  

เมื่อบุคคลยึดถือกรรมที่ทาํไวในปางกอน   โดยความเปนแกนสาร,   ฉันทะ หรือ
ความพยายามวา   “สิ่งนี้ควรทําหรือสิ่งนี้ไมควรทํา”   ก็ยอมไมมี,    เมื่อเปนเชนนั้น ...   
สมณวาทะที่สมควร   ทีเ่ปนของเฉพาะตัว   ยอมไมมีแกบุคคลผูมีสติหลงลืม  ผูไมรกัษา
คุมครองทวาร 

 
ถาเราไปเห็นผิดวา สุขทุกขทั้งหมดเปนเรื่องของกรรมเกาก็ด ี  ผูมีอํานาจบันดาลก็ดี 

หรือเปนไปตามยถากรรมก็ดี   เราโทษสิ่งภายนอก  ไมไดมองมาที่ภายในตนเอง  เมื่อโทษ
สิ่งเหลานั้นแลว  ฉันทะคือความพอใจหรือความเพียรพยายามวา  สิ่งนี้ควรทําหรือสิ่งนี้ไม
ควรทําก็ยอมไมเกิดขึ้น  มีแตปลอยปละละเลย  ไมไดมีการปรับปรุงแกไขอะไรใหดีข้ึน  
ไมไดปองกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดอีก  มีแตความหลงลืม  แตถาเรารูเรื่องกรรมโดย
ถูกตอง  เวลาเราหลงไปทําไมดี พลาดพลั้งไป  เราจะเกิดความรูสึกบางอยางวา อันนี้ไมควร
ทํา  ตองเอาสิ่งนี้เปนเครื่องเตือนใจ  ไมประมาท  ฝกฝนตนเองใหมีสติมากขึ้น  คราวตอไป
จะไดไมเกิดความผิดพลาดอีก  เมื่อมีสติ รูสึกตัวไดบอยๆ อยางนี้  หิรโิอตตัปปะก็เกิดขึ้น  
การงดเวนสิ่งที่ไมดีก็จะเกิดขึ้น  ศลีกจ็ะมีข้ึน สมาธิและปญญาก็จะคอยๆ ตามมา   นี้เปนการ
เขาใจเรื่องกรรมที่ถกูตอง  ทําใหเราเห็นวา  สิ่งไหนควรทํา สิ่งไหนไมควรทํา  เราฝกฝน
จิตใจตนเองเปนสําคัญ  ถาไปถือเรื่องอื่นเปนสําคัญ  ก็เขาใจเรื่องของกรรมไมถูกตอง  ไม
เกิดการพัฒนาตนเอง  การปฏิบัติธรรมก็ไมมี  ความเปนผูสงบก็ไมมี  กลายเปนผูมีแตความ
หลงลืม  ประมาท  ไมรักษาคุมครองอินทรียเมื่อมีการรับรูอารมณตางๆ ไมมีสติ  ไมรูทัน
ความยินดียินรายเมื่อรับรูอารมณ   
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สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับกรรม ๖ อยาง 
พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมหมวดตางๆ นั้น  พระองคแสดงจากการรูความจริง

ทั้งหมด  มองเห็นความจริงทั้งหมดแลวหยิบมาแสดง   อุปมาเหมือนกับคนอยูบนยอดภูเขา
แลวก็มองลงมา  เห็นทุกอยางชัดเจนแจมแจงแลว รูวา การที่จะขึ้นไปถึงบนภูเขานั้นทํา
อยางไร  มีจุดพักเหนื่อยอยูกี่ที่   มีรายละเอียดในแตละทางอยางไรบาง  จึงนําทางนั้นมาบอก
โดยละเอียด  ฉะนั้น คําสอนจึงครอบคลุมและเขาใจงาย  แสดงโดยมุมมองของคนที่อยู
ขางบนมองลงมาขางลาง  โดยสวนใหญที่เราอธิบายธรรมะกันนั้น เราอธิบายจากขางลางขึ้น
ไปหาขางบน คําอธิบายของเราทั้งหลายจึงไดแตรายละเอียด เนื้อหามากมายและเต็มไปดวย
ความสับสน  คือ เราเปนแบบ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ   

 
พระพุทธเจาไมไดเรียนปริยัติ ไปปฏิบตัิ แลวเกิดปฏิเวธ  พระองคปฏิเวธกอนแลว  รู

แจงทุกอยางแลวจึงนํามาสอน  คําสอนของพระองคจึงครอบคลุม เขาใจงาย  ขอใหเราคอยๆ 
ศึกษาไปก็จะเขาใจได  ถาเราศึกษาคําสอนของพระองคกอนแลวคอยไปฟงคนอื่นจะเขาใจ
งาย  แตถาเราฟงคนอื่นกอนแลวมาฟงพระพุทธเจา เราจะงง  เพราะเราเรียนแตของคนอื่นมา 
อยางเรื่องของกรรมก็เชนเดียวกัน เวลาที่เราไปเรียนตามที่ตางๆ  เขาจะสอนแงใดแงหนึ่ง  
เราก็จําแตแงนั้นมา  เขาใจเหมือนกัน  แตเขาใจแงเดียว   บางทีก็มีแตรายละเอียดปลีกยอย
เยอะแยะเหลือเกิน  มองไมเห็นภาพรวม   
 

การสอนธรรมะของพระพุทธเจากับที่เราเรียนรูนี้ไมเหมือนกันนะ พระพุทธเจา
ปฏิเวธคือตรัสรูกอนแลว  นําความจริงมาสอน   เราทั้งหลายนี้เปนสาวก  เราเรียนปริยตัิแลว
นําไปปฏิบัติใหเขาถึงธรรมะที่ทานแสดงไว  แลวจึงปฏิเวธคือบรรลุธรรม  รูแจงเห็นจริง
ดังที่ทรงแสดงเอาไว  ตอนที่เรายังไมรูแจงเห็นจริง  เราเชื่อพระองคไวกอน  คอยๆ ประพฤติ
ปฏิบัติไป  กจ็ะเขาใจธรรมะได   

 
ผมไดพูดถึงเรื่องกรรมเปนแนวคิดแบบกวางๆ ไปแลว  ตอไปจะพูดสิ่งที่ควรทราบ

เกี่ยวกับกรรม  ในอังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต นิพเพธิกสูตร  พระพุทธเจาตรัสสิ่งที่ควรทราบ
เกี่ยวกับกรรมไว 6 อยางดวยกัน  ในพระสูตรอื่นๆ พระองคก็แสดงเรื่องของกรรมไว
หลากหลาย  แตโดยเนื้อหานั้นก็คลายๆ กันนั่นเอง  พระองคตรัสวา 
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กมฺมํ ภิกฺขเว เวทิตพฺพํ,  
กมฺมานํ นิทานสมฺภโว เวทิตพฺโพ,   
กมฺมานํ  เวมตฺตตา เวทิตพฺพา,  
กมฺมานํ วิปาโก เวทิตพฺโพ,   
กมฺมนิโรโธ  เวทิตพฺโพ,   
กมฺมนิโรธคามินี  ปฏิปทา  เวทิตพฺพา 
 
ดูกอนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงทราบ   
(๑)  กรรม  
(๒)  เหตุเกิดแหงกรรม   
(๓)  ความตางกันแหงกรรม  
(๔) วิบากแหงกรรม     
(๕)  ความอิสระจากกรรม   
(๖)  ขอปฏิบตัิใหถึงความอิสระจากกรรม 

 
ในพระสูตรนี้  ทรงแสดงสิ่งควรทราบเกี่ยวกับเรื่องกรรมไว 6 อยาง  ครอบคลุมเพียง

พอที่จะทําใหเราเขาใจเรื่องกรรมไดเปนอยางดี   ขอ 5 กับ ขอ 6  ความอิสระ  แปลมาจากคํา
วา นิโรธ   นิโรธ ในภาษาไทยเรานิยมแปลวา ความดับ  ความจริงไมใชแปลวาความดับ  นิ
แปลวา ไมมี โรธ แปลวา เครื่องคุมขังจิต หรือ สังสารวัฏที่วนเวียนไปไมสิ้นสุด  การไมมี
เครื่องคุมขังจิต  ไมมีการวนเวียน  ไมมีการเกิด ไมมีการตายอีก เรียกวานิโรธ  จะแปลวา 
ความพนไป  ความไมมี  อยางนี้ก็ได    การถึงนิโรธก็คือความอิสระจากทุกข  กายกับใจ  
ขันธ 5 ทํางานไป แตอยูเหนือมัน อิสระจากมัน จิตปลอยวางไป  ไมของเกี่ยวกันอีก  นี้
เรียกวา ถึงนิโรธ   

 
นิโรธนั้นทานมีใชมาก  ในปฏิจจสมุปบาทฝายนิโรธวาระ  ฝายที่ไมมีทุกข  ฝายพน

ทุกข   เชน  เวทนานิโรธ  หมายถึง อิสระจากเวทนา  อยูเหนือเวทนา  เวทนาไมมีอิทธิพลตอ
ใจอีก  ไมใชไปดับเวทนา   บางทานพอไดยินเรื่องดับเวทนา  จะไดดับตัณหา  ก็ตั้งทาจะดับ
เวทนาอยางโนนอยางนี้ไป  บางทานนั่งไปนานๆ ปวดหลังกก็ําหนดเพื่อจะดับเวทนา  พอ
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ทุกขเวทนาหายไป  กลายเปนเฉยๆ  ก็นึกวาดับได   ความจริงเฉยๆ ก็เปนเวทนาชนิดหนึ่ง 
เหมือนกัน เราไมไดฝกหัดดับเวทนา   เรารูเวทนา  เราศึกษาเพื่อใหไมเขาใจผิด  ไมหลงยึด
มั่นถือมั่นในเวทนา  อยูเหนือเวทนา   เวทนาทําอะไรในใจไมได  ทุกขเวทนาเกิดขึ้นใจไม
เกิดความดิ้นรน  ไมดิ้นรนหนีเวทนาที่เปนทุกข ไปดิ้นรนแสวงหาเวทนาที่เปนสุข หรือไม
ไปนิ่งอยูกับเวทนาที่มันเฉยๆ  การอยูเหนือเวทนา  พนจากอํานาจของเวทนา  อยางนี้เรียกวา 
เวทนานิโรธ จิตอยูเหนือเวทนา ไมหลงปรุงแตง ไมหลงขวนขวาย ไมหลงดิ้นรนไปตาม
เวทนา  

 
ผัสสะก็โดยทํานองเดียวกัน  ผัสสนโิรธ คือ จิตที่เหนือผัสสะ  อิสระจากผัสสะ  ไม

หลงปรุงแตง ไมหลงยินดียินราย  ไมแสวงหา  ไมดิ้นรนขวนขวายไปหาอารมณมากระทบ 
ถึงแมจะมีการกระทบ  ใจก็ไมเกิดความดิ้นรน  อยางนี้เรียกวา อยูเหนือผัสสะ   

 
กรรมกโ็ดยทํานองเดียวกัน เรามีกิเลสจึงเกิดการทํากรรมแลวเกิดวิบาก กัมมนิโรธ  

คืออิสระจากกรรม ไมมีการทํากรรม ไมเกิดกระบวนการอันกอทุกขข้ึนมา ดวยการมี
สติสัมปชัญญะรูเทาทัน ถาผูที่มีปญญา มีวิชชาอยางสูงสุด อวิชชาไมมีเลย ไมหลงเลย  ก็ไม
กอกรรมอะไรขึ้นมาอีกเลย  ทานนี้คือพระอรหันตนั่นเอง  แตถาเปนผูที่ยังมอีวิชชาเหลืออยู  
ก็มีการทํากรรมบางบางสวน   ตามลําดับนะ  อยางเราทั่วไปก็ทํากรรมมากมาย  สวนพระ
อริยบุคคลก็นอยลงตามลําดับ   

 
ในตอนตนๆ  เรายังทํากรรมเยอะก็ใหทํากรรมดีเขาไวใหมากๆ  จริงอยูวา  เราปฏิบัติ

นี้เพื่ออยูเหนือกรรม  แตการจะอยูเหนือกรรมได  ตองอาศัยกรรมดีเปนพื้นฐานเทานั้น  
ไมใชวา  ดีกไ็มเอา ชั่วก็ไมเอา ฉันก็เลยเฉยๆ ไมทําอะไร  ไมใชอยางนั้น   อยูเหนือกรรมนะ
จึงจะพนทุกขได แตการที่จะอยูเหนือกรรมไดอาศัยฝายดีมากอน  ในการศึกษาธรรมะ
ตอนตนก็ตองอาศัยเจตนาหรืออาศัยตัณหานํามา  เชน อยากฟงธรรมใหรูเรือ่ง  อยากเปนคน
ดี  อยากมีความสุข  นี้ก็เปนตัณหา  แตไมเปนไร  กศ็ึกษาไป  เมือ่เขาใจแลวก็คอยๆ ละความ
อยาก   การใหทานก็ดี  การสมาทานศีลก็ดี  การฝนใจตนเองในการไมพูดคําที่ไมดี  ฝนใจไม
กระทําสิ่งที่ไมดี  หรือฝนใจทําบางอยางที่ทําใหจิตใจเราดีข้ึน  ใหมีความสําคัญตัวนอยลง 
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อยางนี้ เราก็ควรฝกฝน หากเราปลอยไป  ไมฝนทําบางเลย  จิตใจก็ยังแข็งกระดางอยู
เหมือนเดิม   ตอนแรก  ละไมดี  ไปทําดี  แตทายที่สุดก็ตองอยูเหนือท้ังดีและไมดี   

 
ขอที่ 1  กรรมคืออะไร   พระพุทธเจาตรัสวา   
เจตนาหํ ภิกฺขเว กมฺมํ วทามิ,   
เจตยิตฺวา  กมฺมํ  กโรติ  กาเยน วาจาย  มนสา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เรากลาวเจตนาวาเปนตัวกรรม   
บุคคลคิดแลว  จึงกระทํากรรมดวยกาย วาจา ใจ 

 
ตัวกรรม  คือ ตัวเจตนา ตัวความจงใจที่จะทําอยางใดอยางหนึ่ง  อาการที่จิตมีเจตนา 

คือคิดแลวจึงกระทํากรรมทางกายก็มี ทางวาจาก็มี  ทางใจก็มี  เหลานี้เปนกรรมใหม  เวลาเรา
คิดดวยใจนั้นเปนมโนกรรม  คิดแลวพูดออกมาทางวาจาเปนวจีกรรม  คิดแลวกระทําทาง
กายเปนกายกรรม  ตัวเจตนานี่แหละเปนตัวกรรม   เปนตัวกอใหเกิดการกระทําที่แตกตางกัน
ไปในแตละคน  เมื่อมีการกระทํากรรมที่แตกตางกัน  ผลก็ยอมแตกตางกัน   

 
จุดเริ่มตนกอนที่จะเกิดทํากรรม   เกดิกิเลสขึ้นมากอน  กิเลสที่เกิดขึ้นมานี้เกิดจาก

ความเคยชินในใจเรา   เรยีกกรรมเกา  ตัวกรรมเกา คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจที่เราไดมา  
เราไดกายใจมาเปนตัวเราที่เห็นอยูนี้  ไดใจก็รวมถงึคุณภาพของใจดวย   คุณภาพของใจนี้ก็
เปนอุปนิสัยใจคอของเรานั่นเอง  สิ่งเหลานี้อยูลึก  เราเลยไมคอยเห็นเทาไหร  เห็นตอนมัน
เกิดขึ้นเรียบรอยแลว  เกิดเปนความรูสึกในใจเรา  ตัวกรรมไมใชจิต  แตเปนตัวพาจิตไป
ตามที่ตางๆ ไปเกิดที่นั่นบางที่นี่บาง  ภาษาอภิธรรม เรียกวา เจตสิก  เจตสิกปรุงทําใหเกิดจิต
ชนิดนั้นๆ ข้ึนมา ใครทํากรรมชนดิไหนบอยๆ เคยชินแบบไหนมามาก  มันก็ปรงุเจตสิก
ประเภทนั้นๆ ข้ึนมา  พอปรุงเจตสิกเกิดขึ้นก็เปนจิตชนิดหนึ่ง  เชน โลภมูลจิต  จิตที่มีความ
ตองการเปนพื้นฐาน  โทสมูลจิต จิตที่มีความไมพอใจเปนพื้นฐาน  โมหมูลจิต จิตที่มีความ
หลงเปนพื้นฐาน  เปนตน   

 
ตัวกรรมใหม เปนตัวเจตนา เปนตัวปรุงแตง  ทําใหเกิดการกระทําทางกาย ทางวาจา 

ทางใจ  ทางพระพุทธศาสนาใหความสําคัญกับมโนกรรม   ความเห็นอื่นๆ เขามีความเห็นวา  
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กายกรรมนัน้หนักที่สุด  แตพระพทุธเจาบอกวา  กรรมทีห่นักที่สุดคือมโนกรรม  เพราะ
กรรมทุกอยางเกิดทางใจกอน  คนไหนเกิดความคิดความรูสึกเปนมิจฉาทิฐิ  ก็ทํากรรม
ผิดพลาดไดมากมาย จนกระทั่งถึงทําสงครามลางเผาพันธุก็ได หนักกวากายกรรมเยอะ  
ในทางตรงขาม  ถาเปนฝายดีก็เหมือนกัน หากทางใจเปนสัมมาทิฐิ  ก็จะทําความดีไดอยาง
มากมาย  จนกระทั่งถึงความพนทุกขก็ได   

 
ขอที่ 2   
กตโม จ  ภิกฺขเว  กมฺมานํ  นิทานสมฺภโว?  
ผสฺโส  ภิกฺขเว  กมฺมานํ  นิทานสมฺภโว. 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เหตุเกิดแหงกรรม คืออะไร  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ผัสสะเปนเหตุเกิดแหงกรรม   

 
นิทานสมฺภโว  แปลวา เหตุเกิด,  ตนตอ  คําวา ผัสสะเปนเหตุเกิดของกรรมนั้น

หมายความวา  เมื่อกระทบสัมผัสแลว  จึงเกิดการทํากรรมขึ้นภายหลัง  ตากระทบรูป  เกิด
การมองเห็นเรียกวาจักขุวิญญาณ  กระบวนการนี้เรียกจักขุสัมผัส  เมื่อมีการรับรูทางตาแลวก็
จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองตอสิ่งที่เราสัมผัส ปฏิกิริยาตอบสนองนี้เกิดตามความเคยชินอัน
เปนกรรมเกา   เราก็คิดและเจตนาที่จะทําทางใจบาง  ทางกายบาง  ทางวาจาบาง  นี้เปนการ
ทํากรรมใหม   

 
การที่จะเขาใจเหตุเกิดของกรรม  ตองศึกษาเรียนรูเรื่องชีวิตสัมผัสกับโลก ชีวิตเรามี

ความสัมพันธกับโลก ๒ ภาคดวยกัน  
 
ภาคที่ 1 รับรู สวนนี้เปนผลของกรรมเกาที่เราไดทํามา  ไมมีคนอื่นเปนคนทําให  เรา

รับรูโลกโดยอาศัยทวารทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  สิง่เหลานี้เปนผลของกรรมเกา   
เปนอายตนะภายใน  ไปกระทบกับอารมณคือรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ   เกิด
การมองเห็น  ไดยิน  ไดกลิ่น   ลิ้มรส  สัมผัสทางกาย  รูสึกทางใจ  เปนผลของกรรม  โดย
ปกติเราชอบหาวาคนอื่นทําใหเราเปนอยางนั้นอยางนี้   แทจริงแลวเราเปนคนทําเองลวนๆ 
เลย  เวทีนี้เปนเวทีที่เราสรางขึ้นมาเอง  เราไดเกิดมาเปนคนนี้  ไดรับรูสิง่ตางๆ ตามกรรมที่
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ทํามากอนและขึ้นอยูกับกรรมปจจุบันดวย   บางทีเราเขาใจไปแงเดียว คือ เวลาเห็นแลว ได
ยินแลว  ไปมองแตแงเดียววา การเห็น เรียกวาจักขุวิญญาณ เปนวิบาก เปนผลของกรรมเกา  
จริงอยูมันเปนผลของกรรมเกา  แตวาที่มันเกิดขึ้นไดนั้น  ไมใชเพราะกรรมเกาอยางเดียว  
อาศัยเหตุอ่ืนๆ อีกมากมาย  กรรมเกาเปนเพียงเหตุหนึ่งเทานั้น  การที่เรามีแนวคิดมุมมองเหตุ
เดียวผลเดียว  ไมมองแงมุมอื่นๆ  เกดิความยึดขึ้น เรียกวาจิตเกิดมิจฉาทิฐิ   ความจริงนั้น  มี
เหตุมากมายที่ทําใหเกิดการมองเห็นครั้งหนึ่งๆ  เรายังตาดีอยูดวย  มีอารมณอันสิ่งภายนอก
ดวย  มีถนนดวย  มีเรายืนอยูตรงนั้นดวย  มีรถคันนั้นดวย  มอีากาศอยางนั้นดวย  มีแสงสวาง
ดวย    มีเหตุอ่ืนๆ  อีกมากมายที่กอใหเกิดจักขุวิญญาณนี้  อันนี้เปนผลของกรรม  เราหาม
ไมได  ที่จะมีประโยชนแทจริงคือการพัฒนากรรมใหม  ทานจึงสอนใหมีสติ  คุมครองทวาร   
มองใหเห็นวา  สิ่งนี้ควรทํา  สิ่งนี้ไมควรทํา  สิ่งนี้ควรเวน สิ่งนี้ไมควรเวน  เปนแบบกรรม
วาที กิริยวาที วิริยวาที  
 

ภาคที่ 2   แสดงออกหรือกระทํา  โดยอาศัยทวาร 3 คือ กาย วาจา ใจ  เวลาชีวิตของเรา
สัมพันธกับโลกทั้ง 2 ภาคนี้  หากรูไมทันการรับรู  ก็เกิดกิเลส  ไปทํากรรมแลวเกิดวิบาก    
พระพุทธเจาทานสอนใหรูทันตรงการรับรู ถาเรารูไมทันตรงการรับรูก็ใหรูที่เจตนาในการ
กระทํา  เพื่อควบคุมการกระทําไมใหเกิดความผิดพลาด  ถาดทีี่สุดเลยนะ รูทันผัสสะ  รูทัน
เวทนา  ก็ไมเกิดตัณหา ไมเกิดความทะยานอยากของจิต ไมเกิดการดิ้นรนของจิต รูเทาทัน
เวทนาอยูเหนือเวทนา สุขก็ไมดิ้นรน ทุกขก็ไมดิ้นรน  เปนการรูเทาทันกระบวนการทํางาน
ของขันธ  ก็จะไมเกิดตัณหาใดๆ ข้ึนมา ไมเกิดวงจรของกรรมเกิดขึ้น   

 
โดยสวนใหญเราจะรูไมเทาทัน  เพราะเราหลงอยูกับโลกมานาน โลกทีเ่ราไดมาก็

เพราะกรรมที่เราทํานั่นเอง  เราทําเองกับมือเลย ไมใชคนอื่นทําให ถาเราอยากไปโลกอื่นที่ดี  
ที่สวางไสว ที่เปดกวาง ดีกวาที่เปนอยูนี้  เราก็สรางกรรมใหมใหดีกวาเดิม  สิ่งที่ไปเกิดใน
ภพภูมิตางๆ นี้คือจิต  ตัวบงภพภูมิที่อยูในจิตคือความรูสึกในจิต  เราสามารถรูไดตั้งแต
ตอนนี้นะ  หลังจากจบชาตินี้แลวเราจะไปภพภูมิไหน  ถาเราไมมีกรรมแรงๆ ที่เปนครุกรรม  
ฝายไมดี คือ ไมไดฆาพอฆาแม  ไมไดฆาพระอรหันต  หรือฝายดี  เราไมไดทําฌาน  กรรมที่
จะนําเราไปเกิดก็คืออาจิณณกรรม กรรมที่มันเคยชินอยูในใจเรา จิตของเราเคยชินแบบไหน 
เคยชินที่จะเปดกวาง  เคยชินที่จะเห็นอกเห็นใจคนอื่น  เห็นคนอื่นเปนเพื่อนเปนมิตร หนาตา
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เบิกบานยิ้มแยมแจมใส  ถาจิตเราเปนอยางนี้  ก็แนนอนวา ชาติตอไปเราก็ไปเกิดในภพภูมิ
อยางนั้น  คุณภาพของใจคือตัวกรรมเกา   เหมือนที่เราไดมาในชาตินี้นั่นแหละ หนาที่ของ
เราในชาตินี้ คือ ถายังไมหมดทุกข  ยงัไมไดเปนพระอริยะเจาก็พยายามรักษาศีลใหดี   หมั่น
ทําความดีเอาไว  ใหจิตมีเมตตา  มีความเปดกวาง  เห็นอกเห็นใจคนอื่น ไมเห็นแกตัว อยางนี้
เราก็จะไปเกิดในภพภูมิที่มันเปดกวาง  เบาสบาย  รมเย็น ไมเรารอน   แตในทางตรงขาม  ถา
จิตใจของเราคับแคบ  บีบตัวเขามา  เห็นแกตัว  มีแตความรูสึกขาดแคลน  อยากจะเอานั่นเอา
นี่อยูเรื่อย  อาการที่จิตรูสึกขาดแคลนมันเปนพวกเปรต  เปรตหากินยากลําบาก  ไมอ่ิมทอง
สักที  ปากนดิเดียวแตทองโต  มันกร็ูสึกขาดอยูตลอด  อาการที่จิตเรารูสึกขาดอยูเรื่อย  เห็น
สิ่งนั้นก็อยากได เห็นสิ่งนี้ก็อยากได  พวกนี้เปนอาการของเปรต  ถาเราสะสมความรูสึกอยาง
นี้ไปมากๆ สักหนอยก็จะไปเกิดเปนเปรต เพราะคุณภาพของจิตเราเปนอยางนั้น  หรือหากมี
จิตเรารอน  มีความกลัวอยูเสมอ  มคีวามเคียดแคนชิงชัง  มกัโกรธพยาบาท  ก็เปนลกัษณะ
ของสัตวนรก   หากมีความหลงงมงายมาก  หลงไปตามรูป เสียง หลงไปตามของมึนเมา
ตางๆ  อยางนี้ก็เปนลักษณะสัตวเดรัจฉาน 

 
ดังนั้น  หากเรายังอยูในโลก  ยังไมไดออกจากโลก   กใ็หหมั่นทํากรรมด ี  ฝกฝน

สติสัมปชัญญะใหมากๆ  หมั่นสังเกตจิตใจของตนเอง  ใหมีสติรูจิตใจตนเอง  เราไมได
รังเกียจสิ่งที่ไมดี  เพราะการรังเกียจสิ่งที่ไมดี  ก็เปนความไมดีอยางหนึ่ง  ใหเรารู  ใหเกิด
ความละอาย   ความเกรงกลัว  ไมหลงทําไปตามความหลงหรือความยินดียินราย   

 
เราสังเกตจิตใจจะรูไดวา  จิตใดเปนกุศลจริงๆ จิตใดเปนอกุศล  บางครั้งเราดู

ภายนอกดูเหมือนดีนะ  พูดก็ดี ทําก็ด ี  แตทําเพราะอยากใหตัวเองมีความสําคัญ  อยากใหคน
อ่ืนรูวาเราเปนคนดี  นี้ก็เปนความโลภอยางหนึ่ง  เปนความรูสึกขาด   

 
เมื่อมีการรับรูทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจแลว  ก็เกิดการกระทาํ  ทางกาย  ทางวาจา  

ทางใจ  เวลาจะกระทําก็เกิดความคิดทางใจเปนมโนกรรมกอน   ทีนี ้ถายงัรูไมทันตอนที่คิด  
เราก็มีเกราะกันเอาไว  ไมใหกระทําอะไรที่รุนแรงจนไปเบียดเบียนผูอ่ืน  มีศีลสิกขาบทคอย
กันเอาไว  แทที่จริงแลว  เรื่องสิกขาบทนี้เปนการกันปลายทาง  แตเปนการปฏิบัติตนทาง  ผู
ที่ยังมีอินทรียออน  ไมคอยรูเรื่องอะไรใหสมาทานสิกขาบท  ปฏิบัติตามและระวังอยาไป
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ลวงสิกขาบท  ฝกสติสัมปชัญญะใหมากขึ้น   เมื่อสามารถรูทันจิตก็จะรักษาที่จิต  โอกาสที่
จะทําผิดพลาดก็จะลดลง   

 
ในภาครับรู  มีตาไปกระทบกับรูป  เกิดจักขุวิญญาณ  เปนจักขุสัมผัส  ตัวสัมผัสนี้

เปนเหตุเกิดของกรรม  เหตุตนตอของการทํากรรมคือผัสสะ  ถาอยากจะรูจักกรรมก็ดตูรงที่
กระทบอารมณ  ความรูสึกที่เกิดขึ้นในใจเปนกรรมเกา  เปนผลจากการสั่งสมความเคยชิน
ของจิต   เมื่อมีความรูสึกบางอยางครอบงําใจ  เราเจตนาวาจะทําอะไรตอมา  นี้เปนกรรม
ใหม   ชวงแรกๆ สิ่งที่เราจะชวยไดดีก็คือ  ทําอะไรใหชาลงกวาเดิมหนอย  แตไมใชไปเดิน
ชาๆ ผิดปกตอิะไรนะ   เชนวา  แตเดิม  เราคิดอะไรไดก็พูดเลย  พูดมากเหลือเกิน  ตอไปเรา
ตองเตือนตนเองวา   อยาไปพูดมาก  ใหหยุด  ไมจําเปนไมตองพูด  ถาแสดงความเห็นแลว
ไมเกิดผลประโยชนอะไร  ก็ไมตองแสดงความเห็น  ใหสังเกตจิตใจ  เราก็จะเห็นความรูสึก
ตัวเองไดมากขึ้น  

 
ทางกายเราก็ทํานองเดียวกัน คําวา ชาลง ในที่นี้ไมใชความวา ใหไปเดินชาๆ หรือไป

ทําอะไรชาๆ อืดอาด หมายถึงวา แตเดิม เราเคยทําดวยความรีบรอน  ไมคิดหนาคิดหลัง  
ตอมาก็ใหหยุดดูความรูสึก  ดูความคิดตัวเองบาง  จะชวยใหเรามีสติระดับหนึ่ง   ชวยทําให
เราไมกระทําผิดพลาดออกไป  

 
ผัสสะทางทวารทั้ง 6 เปนดังนี้ 
ตากระทบกับรูป   เกิดจักขุวิญญาณ คือการเห็น  เปนจักษุสัมผัส  
หูกระทบกับเสียง เกิดโสตวิญญาณ คือไดยิน      เปนโสตสัมผัส  
จมูกกระทบกับกลิ่น  เกิดฆานวิญญาณ คือดมกลิ่น  เปนฆานสัมผัส  
ลิ้นกระทบกบัรส    เกิดชวิหาวิญญาณ  คือลิ้มรส  เปนชิวหาสัมผัส  
กายกระทบกับสัมผัสทางกาย  เกิดกายวิญญาณ คือรูสัมผัสทางกาย  เปนกายสัมผัส  
ใจกระทบกับเรื่องที่คิดหรือความรูสึกตางๆ เกิดมโนวิญญาณ คือการรูทางใจ  เปน

มโนสัมผัส  
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สิ่งเหลานี้เปนตนตอของกรรม  ซึ่งก็คือการรับรูโลกทาง 6 ทวาร  เมื่อเกิดผัสสะแลว
ก็เกิดเวทนา  คือ ความรูสึก  สุขบาง  ทกุขบาง  สบายใจบาง  ไมสบายใจบาง  เฉยๆ บาง  เมื่อ
เกิดความรูสึกแลว  ก็จะเกิดสังขารปรุงแตงขึ้นมา  ดีบาง  ไมดีบาง  สังขารนี้มีเจตนาเปน
หัวหนา  เปนความจงใจกระทําเพื่อตัวเรา  เพราะหลงเขาใจผิดคิดวา มีเราแลวก็ยึดขึ้น   
เจตนาจะทําเพื่อตัวเราเรียกวาสัญเจตนา  เริ่มจากคิดทางใจเรียกวามโนสัญเจตนา   เรารูสึกวา
มีเรา  ก็ทําอะไรทางกาย  ทางวาจา ทางใจ  อยางนี้เปนกรรม    สวนพระอรหันตนั้นไมมี
ความรูสึกวามีตัวเรา  ไมยึดมั่นถือมั่น   ทานทําทุกอยางทางกาย  ทางวาจา  คิดทางใจ  สอน
หนังสือ  บรรยายธรรม  แตไมมีการทํากรรมเลย   เปนแตกิริยา  สักแตวากระทํา   เพราะไมมี
ความยึดมั่นถือมั่น ไมไดทําเพื่อตัวเรา  

 
ความรูสึกวา มีตัวเรา  เกดิความยึดมั่นถือมั่นแลวก็ทําเพื่อตัวเรา  นี้เปนการกอภพ  กอ

การกระทําขึ้น เปนกรรม เนื่องจากเกิดผัสสะแลว  เกิดความรูสึกขึ้น  เราไมมีสติสัมปชัญญะ  
รูไมทัน  ก็เลยปรุงแตง  กระบวนการนี้ตามปฏิจจสมุปบาทบอกวา  เกิดตัณหาอุปาทานแลว
เกิดกรรมภพ   ไปทํากรรมวนเวียนเปนวงจรของทุกข   สังขารดีบาง  ไมดีบาง   มีเจตนาเปน
หัวหนาจัดแจงปรุงแตงการกระทําทั้ง 3 ทวาร   

 
สําหรับผูที่มีสติสัมปชัญญะ รูวาเปนเพียงการกระทบเทานั้น รูวาเปนความรูสึก

เทานั้น  รูวาเปนความคิดนึกเทานั้น  รูวาเปนเพียงสภาวะตางๆ เทานั้นที่เกิดขึ้น  ทําหนาที่
ของมันเปนคราวๆ ไป  สิ่งเหลานั้นไมครอบงําใจ  จะไมรูสึกวามีตัวเรา  การกระทําที่
ประกอบดวยสติสัมปชัญญะอยางเต็มเปยม ไมเปนกรรม แตถาเราไมมีสติสัมปชัญญะ 
ความรูสึกวามีตัวเรานี้จะครอบงําใจ  รูสึกวาเราเปนคนนั้น  เราเปนคนนี้   เวลามีความรูสึกวา
มีเรา  ก็จะเกิดการกระทําอะไรบางอยางเพื่อเรา  อยางนี้เปนกรรม  เกิดการทําดีบาง ไมดบีาง  
เราทั้งหลายทั่วไปที่เปนปุถุชนนี้  ถาไมไดฝกสติสัมปชัญญะใหมากพอ ก็ไมสามารถจะรูทัน
กระบวนการทํางานนี้ได  ดังนั้น ก็ตองมีกรอบกันตัวเองไมใหทําผิดพลาดเอาไวกอน  ตอไป 
ถาเราไดฝกสติสัมปชัญญะไปพอสมควร ไดเห็นจิตใจตนเอง  เห็นกายใจโดยความเปนขันธ 
มันทํางานไดเองของมัน  เราจะสามารถมองเห็นวา  ตอนไหนที่เกิดกระทํากรรมขึ้น  ตอน
ไหนที่มีสติสัมปชัญญะรูเทาทันแลวไมเกิดการปรุงแตงทํากรรม   อยางนี้จะเห็นอริยสัจใน
จิต  เห็นวา ทุกขในจิตเกิดขึ้นมาไดอยางไร และทุกขไมเกิดขึ้นเพราะเหตุไร  ทุกขเกิดขึ้น
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เพราะมีความหลง  จนเกิดความรูสึกวา  มีเรา มีของเรา  ก็ไปทําอะไรเพื่อเรา ตะครุบนั่น 
ตะครุบนี่ โดยคิดวาจะทําใหเรามีความสุข  เห็นสิ่งที่ปรากฏทางตาแลวก็ตะครุบ  เอาเปนจริง
เปนจัง  เห็นขาวในหนังสือพิมพก็เขาไปรูสึกเปนจริงเปนจัง  เขาไปมีอารมณรวมกับเรื่องนั้น
เรื่องนี้  ก็จะเกิดทุกขข้ึน   แลวเกิดการทํากรรมตามมา  อยางนี้เขาสูวงจรของทุกขแลว    

 
การปรุงแตงทางกาย เรียกวา กายสังขาร เริ่มจากกายสัญเจตนา  เจตนากระทําทาง

กายเพื่อเรา   กายสังขาร  ก็มีทางออกของกรรม  เรียกวากายทวาร  เปนกายกรรม  ตัวกรรม
แทๆ ก็ดูที่ตวัสัญเจตนา  ไมไดดูที่การกระทําที่ออกมาทางกาย  การกระทําที่ออกมาทางกาย
ยังบอกไมได  ตองดูที่ตัวเจตนาในใจ เชน การฆาสัตวก็ดูที่เจตนาวาเรามีเจตนาฆาหรือไม   
บางทีเราขับรถไปเหยียบแมวตาย   เราไมไดมีเจตนาจะฆาเลย  อยางนี้  ก็ไมไดเปนการฆา
สัตว   เราดูเจตนาที่อยูในจิต  ในการที่เราฝกใหตนเองมีศีล  ไมลวงสิกขาบท  แทที่จรงิเปน
การเฝาดูเจตนาในใจ เวลาที่จะทําทางกาย  ทางวาจา  จะทําใหจิตมีศีล  ที่เราฝก
สติสัมปชัญญะก็เพื่อใหรูทันจิตตนเองในตอนที่จะทํา จะพูด  ทําใหจิตมีศีล  เปนปกติ ไมถูก
อภิชฌาและโทมนัสครอบงาํ  จนไปทําผิดพลาดทางกาย ทางวาจา   
 

กรรมแทๆ อยูที่จิตนะ  ที่เราฝกฝนก็ฝกที่จิต  ที่ตัวกายสัญเจตนา  ไมไดดูที่อาการทาง
กาย  เชน  เรารักษาสิกขาบทขอที่ 1 ไมฆาสัตว  นอนอยูบานเฉยๆ  ก็ถือวามีศีลแลว  ไมใช
อยางนั้นนะ    เราไมไปฆาสัตว   ไมไปทําลวงละเมิดสิกขาบทก็ดีแลว  แตเรื่องมีศีลนี้ตองดู
ใหละเอียดอีกที  จิตยังเต็มไปดวยอกุศลนั้นไมใชจิตที่มีศีล  ศีลนั้นเปนสภาวะจิตที่เปนกุศล  
เปนกุศลประเภทเจตนางดเวนจากการกระทําที่ไมดี  การที่เรามีศีลก็คือเรารูทันเจตนาเวลาจะ
ทํา จะพูด  แลวงดเวนการกระทําที่เกิดจากจิตอกุศล  เวนการกระทําดวยเจตนาที่ไมดีออกไป  
ในการฝกใหจิตมีศีลนั้น ก็เปนการที่เราเฝาดูเจตนาทางใจใหเห็นวา  ที่พูดนี้พูดดวยเจตนา
อะไร  ถาพูดดวยเจตนาที่ไมดี   เบียดเบียนคนอื่น  โกหก  เพอเจอเกินความจําเปนไป  พูด
เพื่อเอาหนาเอาตาใหคนอื่นรักเรา  อยางนี้เปนตน  ก็ใหเลิกการพูดเหลานั้น  เราละเวนการ
พูดดวยเจตนาไมดี  พูดแตคําที่ดี  มีเจตนาบริสุทธิ์  พูดตามความเหมาะสม  นี้เปนวจีสุจริต  
เราจึงตองเตือนตนเองบอยๆ ใหระลกึไดบอยๆ  จนมีสติรูเทาทันวจีสัญเจตนา   
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 ตัวสัญเจตนา เกิดเพราะมีความรูสึกวา มีตัวเรา มีของเรา จึงเกิดการกระทําที่ดีบาง  
ไมดีบางเพื่อตัวเรา  เรียกวาการทําอภิสังขาร  เปนฝายบุญก็ได  ฝายบาปก็ได  เปนวงกลมของ
กองทุกขที่วนเวียนไป  แตพระพุทธศาสนานั้นสอนเหนือกรรม  คือยอนกลับมาศึกษาเรียนรู
ที่กายที่ใจ ใหเกิดปญญาเห็นวา ไมมีตัวเรา  ไมมีตัวสุข  ตวัดีตัววิเศษอะไร  มีแตทุกขทั้งนั้น  
ก็จะปลอยวางความยึดมั่นถือมั่น  ไมมกีารทํากรรมอีก   

 
พระพุทธเจาอุบัติข้ึนในโลก  ทรงประกาศพรหมจรรย  คือวิธีการปฏิบัติอันประเสริฐ

สุด  ทําใหหมดทุกขไดจริง  สอนใหมีปญญารูเทาทันวา  ทุกอยางที่เกิดขึ้นนั้น   เปนเพียง
ขันธที่เกิดขึ้นเปนคราวๆ  ไมใชตัวเรา  ไมใชสิ่งเที่ยงแทถาวรอะไร  เวทนา คือ ความรูสึก  
เกิดขึ้นแลวก็ดับไป  กายรูสึกไมได  กายมันเจ็บปวดไมได  ความเจ็บปวดเปนเวทนา   สัญญา 
คือ ความจําไดหมายรู   ผุดขึ้นมาตามผัสสะ  พอกระทบสิ่งนี้ก็ผุดเรื่องนี้ข้ึนมา   กระทบอีก
สิ่งหนึ่งก็ผุดเรื่องอื่นๆ ข้ึนมา   บางครั้งจําได  บางครั้งจําไมได   สังขารก็นําเวทนาและ
สัญญามาปรุงแตงตอ  ปรุงแลวหากเราไมมีสติสมัปชัญญะ  รูไมทัน  กถ็กูมันครอบงําใหไป
ทํากรรมเพื่อตัวเรา  ถาเรารูเทาทันกระบวนการทํางาน  ก็จะไมถูกครอบงํา  ไมเกิดการยดึวา
เปนเรา  เปนของเราขึ้นมา     

 
สวนมโนสังขาร เริ่มจากมโนสัญเจตนา  คิดจะทําอะไรเพื่อเรา  อาศัยทางใจเปน

ทางออกของกรรม  ทํากรรมทางมโนทวาร  เปนมโนกรรม  ซึ่งมโนกรรมนีส้ําคัญที่สุด  การ
ฝกฝนก็คือฝกใหรูทันเจตนาทั้ง 3  คือ กายสัญเจตนา วจีสัญเจตนา  มโนสญัเจตนา   ไมใหมี
เจตนาไปทําผิดพลาด ไมไปทําอะไรที่รุนแรง เบยีดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่น ที่แยก
เปนประเภท คือ กายกรรม 3 วจีกรรม 4  มโนกรรม 3  ใหทํากรรมที่เปนกุศลอยูเสมอ  
เรียกวากุศลกรรมบถ 10 ประการ   ตัวกุศลกรรมบถ 10 นี้จะชวยรักษาเรา  เมื่อประพฤติ
ถูกตองอยูเสมอ   อยางนอยที่สุดก็เปนเหตุใหไดเกิดเปนมนุษยอีก  เบาใจไดระดับหนึ่งวา  
ไมไปเกิดในอบาย    

 
อยางทางใจ  ก็อยาไปมีอภิชฌาที่ไปอยากไดของคนอื่น ฝกใหเปนคนคิดเสียสละ  

รูจักแบงปน ไมพยาบาท ไมไปคิดปองราย  ไมคิดผูกเวรกับใครๆ  มีแตความหวังดี  
ปรารถนาดี  อยากใหคนอื่นมีความสุข  ไมมมีิจฉาทิฐิ  ไมมีความเห็นที่ผิดพลาด  มีความเห็น
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ที่ถูกตอง  เชน  เห็นวาทานที่ใหแลวมีผล  การบูชามีผล  พอแมมีคุณ  กรรมที่ทําแลวมีผล 
เปนตน   

 
เมื่อเรายังอยูในโลก  ก็ไดรับสุขบางทุกขบาง  ยังตองทํากรรมอยู  ก็พยายามทํากรรม

ที่ดี  จะไดไมทุกขกับโลกมากนัก  เพราะกรรมดีทาํใหไดรับผลดี  เปนความสุข  กรรมชัว่ทํา
ใหไดรับผลไมดี  เปนความทุกข  เราเรียนรูเรื่องกรรมเอาไวจะไดปฏิบัติตนไดถูกตอง  จะได
ไมเจ็บปวดกับโลกมากนกั  ถาจะใหดียิ่งกวานั้น  ก็คือฝกสติสัมปชัญญะใหเกิดปญญา  รูเทา
ทันกระบวนการทํางานของการปรุงแตง  ตั้งแตผัสสะ  เวทนา  รูทันสังขาร  รูทันการปรงุ
แตงของจิต ไมหลงเขาใจผิด ไมเกิดความยึดมั่นถือมั่น  ที่เราฝกสติสัมปชัญญะ  เจริญ
วิปสสนา  ก็เพื่อใหมีปญญารูทันอยางนี้   ถึงแมจะยังรูไมทัน  สติสัมปชัญญะก็เปนตัวชวยให
เราละกรรมที่ไมดี  ทํากรรมที่ถกูตองดีงาม   จิตเกิดความละอายและเกรงกลัวตอบาปอกุศล   
ก็จะเกิดศีล  ไมถูกอภิชฌาโทมนัสครอบงําใจ  จิตมีศีลเปนปกติ   ตอมาก็ฝกรูจิตใจให
ละเอียดยิ่งขึ้นไป  เปนการฝกอธิจิตสิกขา  เมื่อรูเทาทันจิตใจของตนเอง  จิตเปนกศุลก็รู  เปน
อกุศลก็รู  ดกี็รู  ไมดีก็รู  รูเทาทันไปหมด   จิตก็จะไมหลงยินดียินรายเมื่อรับรูอารมณตางๆ   
จะละกิเลสนิวรณตางๆ ได  จิตจะมีความเบิกบาน  ออนเบา  ผองใส  เอิบอิ่ม  เปนสมาธิ  เปน
จิตที่มีความตั้งมั่น   ตามดูกายดูใจตามที่เปนจริงก็จะเกิดปญญา 

 
 

------------------------------------- 
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