


ใครลิขิตชีวิตเรา 
ประณีต  กองสมุทร 

          ในวนัทีท่องฟาแจมใส 
ปราศจากเมฆหมอก 
ทุกสิ่งดูนาเจรญิตาเจริญใจ 
ลองมองออกไปรอบ ๆ  ตัวเรา 
แสงแดดเรืองรองกระจายไปทั่ว 
ตนไมไปหญาเขียวชะอุม 
นกนานาชนิดสงเสียงรองเจื้อยแจว 
บินถลาไปมาเพื่อหาอาหาร 
ผีเสื้อแสนสวยตัวเล็ก ๆ 
บินวอนอยูเหนือดอกไมทีแ่ยมบาน 
          ในสายตาของชาวโลก 
ธรรมชาติเปนสิ่งที่นาร่ืนรมย 
แตในสายตาของนักธรรมะที่มีปญญา 
เชน  พระสัมมาสัมพุทธเจา 
และพระอรหนัตสาวกผูที่ดาํเนินรอยตามพระองค 
หาไดเห็นเชนนั้นไม 
ทุกสิ่งทุกอยางไมมีอะไรคงที ่
ไมถาวรยั่งยืน  เกิดแลวก็ตาย 
มีแลวกก็ลับไมมี 
 
 พิจารณาใหด ี จะเห็นจริงตามทาน 
 
 วันเวลาผานมาแลวก็ผานไป  ตนไมใบหญาที่เขียวชะอุมไมชาก็รวงหลนแหงเหีย่วตาย  
นกกด็ีผีเสื้อก็ดี  ลวนแตมีชีวิตอยูไมนานแลวก็ตาย  แมแตตัวเราเองกต็องตาย  ทุกอยางในโลกนี้ตก
อยูในลักษณะนี้  คือตองเปลี่ยนแปลงแตกสลายไปในทีสุ่ด  ถาเราไมรูจักดําเนินชวีิตของเราให
ถูกตองแลว  เราจะไมพนไปจากการเปลี่ยนแปลงเหลานีไ้ดเลย 
 
 พระพุทธเจาและพระอริยสาวกทั้งปวง  ลวนแตมองเห็นความจริงขอนี ้ ทานจึงไดดําเนิน
ชีวิตของทาน  ไปตามทางสายกลางอันประกอบดวยองค ๘  ที่เรียกวาอริยมรรคมีองค ๘  จนได
บรรลุคุณธรรมขั้นสูง  เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาและพระอรหันตขีณาสพตามลําดับ  ดับกิเลสและ



ขันธไดหมดสิน้ไมตองเกดิไมตองตายอีกตอไป 
 
 มีสักกี่คนที่ตองการดําเนนิรอยตามพระพทุธองค  สวนมากยังรักทีจ่ะเกิดอยูทั้งส้ิน  แมจะ
ทุกขบางสุขบาง  แตชีวิตก็ยงันาร่ืนรมย  นาอยู  นาทดลอง  พระพุทธองคมิไดทรงสอนใหทกุคน
ดําเนินรอยตามพระองคแตเพียงอยางเดียว  หากแตผูใดยงัรักที่จะอยูในโลกนี้  พระองคก็ทรงสอน
ใหอยูในโลกนี้ดวยความสขุ  แมจะตองตายและเกิดใหมอีก  ก็ใหเกดิในที่ด ี มีความสุขสบาย  มีรูป
สวยรวยทรัพย  เปนตน 
 
 นั่นคือทรงสอนใหละชั่วประพฤติด ี
 เพราะถาประมาทพลาดพลั้ง  ตองตกไปเกิดในที่ช่ัวเปนสัตวนรก เปรต อสุรกาย  สัตว
เดรัจฉานแลว  โอกาสที่จะกลับมาเกิดในทีด่ี  เปนมนษุยเปนตนนัน้แสนยาก  เพราะอะไร  ?  เพราะ
เมื่อไปเกิดในที่ช่ัวเหลานัน้แลว  ตองทนทกุขทรมาน   อดอยากยากแคน   ดวยอํานาจของความชั่วที่
ทําไวโอกาสทีจ่ะทําความดีแทบจะไมม ี  เมื่อโอกาสที่จะทําความดีหาอยาก  เราจะไดผลความดีที่
ไหนมานาํเราไปเกิดในที่ด ี ผูที่เกิดในที่ช่ัวอาศัยกรรมชั่วนําไปเกดิ  ฉันใด  ผูที่เกิดในที่ดีก็ตองอาศัย
กรรมดีนําไปเกิด  ฉันนั้น 
 สัตวเดรัจฉานที่เราเห็นวานารัก  เชน  นก  เปนตนนัน้ความจริงเกิดในทีช่ั่ว  โอกาสที่จะ
ทําความดีมีนอยหรือเกือบไมมีเลย  มักจะทําความชั่วเสียมากกวา  วันหนึ่งๆ  ทานเหน็นกทําความดี
อะไรไดบาง  มีแตฆาสัตวตดัชีวิต  ดวยการหาหนอน  หาแมลงกินเปนอาหาร  ชีวิตของนกสวนมาก
จึงมีแตจมลงไปในที่ช่ัวมากขึ้นทุกวนั  ฉะนั้น  โอกาสที่จะกลับมาเกิดเปนคนนั้นแสนอยาก  ยังมี
สัตวอีกมากมายรอบๆ ตัวเรา ในฤดูที่ฝนฉ่ําฟา  เราจะพบลูกกบ  ลูกเขียด  ลูกคางคกมากมายในแอง
น้ําตื้นๆ   สงเสียงรองกันเซง็แซ   ฝนตกทีไ่หนมีน้ําขังเพยีงเล็กนอย   เราจะเห็นสัตวจาํพวกนี้เต็มไป
หมด  ยังไมทนัโตก็ถูกคนเหยยีบตายบาง รถทับตายบาง  ที่รอดมาไดก็ตองตายเพราะน้ําในแองแหง
เสียกอนบาง แดดเผาตายบาง ส้ินชีวิตไปชาติหนึ่งโดยที่ไมมีโอกาสทําความดีอะไรเลย 
 ลองมองใหใกลตัวอีกนิด  สุนัขก็ด ี แมวกด็ี  แมจะไดรับการเลี้ยงดูอยางมีความสุข  มี
อาหารอุดมสมบูรณดวยผลของบุญเกาที่เคยทําไว  แตบญุใหม  ทานเคยเหน็สุนัขหรอืแมวทําคณุงาม
ความดีอะไรบาง  มีแตคอยประจบประแจงเจานายใหรักใครเพื่อปากเพือ่ทองของตนเอง ริษยา
พยาบาทกนัเองบาง คอยทําลายชีวิตนกและหนูบาง  โอกาสที่จะทําความดีเกือบไมม ี เมื่อบุญเกาก็
ใชหมด  บุญใหมก็ไมไดทําแลวจะไดบุญที่ไหนมาชวยใหไปเกดิในที ่ ๆ  ดี  ในเมื่อส้ินชีวิตลง  มีแต
จะตกต่ําลงไปทุกที 
 ลองมองใหซ้ึง  จะเห็นวาลําพังแตเกดิมาเปนสัตวกน็าสงสารอยูแลว  ซํ้ายังมีคนใจราย
คอยเบียดเบียนซํ้าเติมใหทกุขยากลําบากขึน้ไปอีก  นี่เปนเพียงชวีิตของสัตวที่เรามองเห็นได  สวนที่
เรามองไมเห็นมีอีกมากมาย  โดยเฉพาะพวกสัตวนรก  เปรตอสุรกาย  สัตวเหลานีย้ิ่งลําบากทุกขยาก



ยิ่งกวาสัตวที่เราเห็นๆ  กันอยูนี้หลายแสนเทา  ชางนาสงสารนัก 
 เราเคยคิดกนับางหรือไมวา  อะไรทําใหไปเกิดเปนสัตว  อะไรทําใหไปเกิดเปนมนุษย  
อะไรทําใหไปเกิดเปนเทวดา  เพราะอะไรสัตวจึงมีมากมายหลายชนิดจนนับไมถวน  แมเทวดาและ
มนุษยเองก็มีมากมายหลายจาํพวก  สัตวในโลกนี้จะมีอยางเดียวไมไดหรือ  มนุษยและเทวดากน็าจะ
มีแตคนดอียางเดียวไมมีคนชัว่  หรือมีแตคนชั่วอยางเดยีวไมมีคนดีเลยไมไดหรือ ? 
 ตอบไดทันทวีา  ไมได 
 เพราะอะไร ?  เพราะสัตวทกุชนิดมีกรรมคอืการกระทําแตกตางกัน  เกดิเปนสัตวก็เพราะ
กรรม  เกิดเปนมนุษยก็เพราะกรรม  สัตวและมนุษยตลอดจนเทวดามีมากมายหลายชนิด  ก็เพราะ
กรรม  คือการกระทําของตนเอง มิใชการกระทําของผูอ่ืน  สัตวทั้งหลายในโลกนี ้ จงึเปนไปตาม
กรรม มีกรรมเปนผูจําแนกใหด ี เลว  ประณีต  แตกตางกนั 
 ทุกทานไมมใีครอยากถูกฆา  ถูกขโมย  ถูกผูอ่ืนลวงเกินบตุรภรรยาสามีของตน  ไมมีใคร
อยากไดยินคนอื่นโปปดมดเท็จเรา  หรือพดูคําหยาบ  เสียดสีเรา  ไมอยากขาดสติเปนคนบาเลอะ
เลือน  แตวาทาํอยางไรเลา  จึงจะไมประสบกับสิ่งที่ไมนาพึงพอใจเหลานี้ 
 ไมยากเลย 
 พระพทุธองคตรัสสอนไววา  เมื่อเราไมอยากถูกฆาก็อยาฆาคนอื่นสัตวอ่ืน  และไมใชให
ผูอ่ืนฆาแทนเราดวย  เราไมอยากถูกลักขโมย ก็อยาลักขโมยหรือหยิบฉวยของที่เจาของหวงแหน ที่
เจาของเขามิไดอนุญาต ทั้งไมใชผูอ่ืนลักขโมยหยิบฉวยแทนตนดวย   เราไมอยากใหผูอ่ืนลวงเกิน
บุตรภรรยาสามีของเร า  ก็อยาไดลวงเกินบุตรภรรยาสามีของตนอื่น  เราไมอยากไดยินคําเท็จ  คํา
หยาบ  เราก็อยาพูดคําเท็จ  อยาพูดคําหยาบ  พูดแตคําสัตย  คําจริง  คําออนหวาน  เราไมอยากเลื่อน
ลอย  ขาดสติ เปนบา ก็อยาดืม่สุราเมรัยของเสพติดมึนเมาทั้งหลาย 
 ในทางตรงขาม  ทุกคนอยากร่ํารวย  อยากรูปสวยผิวพรรณงดงามมีคนเคารพนอบนอม
เชื่อฟง  มีคนคอยปรนนิบัติรับใชชวยเหลือกิจการงานตางๆ  ใหสําเร็จ  ทุกคนอยากมสีติปญญาดี  
เฉลียวฉลาดดวยกันทั้งนัน้  ปญหาอยูที่วาเราจะไดส่ิงที่เราตองการ  ที่นาพึงพอใจเหลานี้มาจากไหน  
ไมยากอกีเชนเดียวกัน 
 เราอยากร่ํารวย  ก็ตองละความตระหนี ่ ยินดีในการจําแนกแจกทาน  เอื้อเฟอเผ่ือแผ 
แบงปนขาวของเงินทองเครื่องใชแกผูอ่ืน  ใครขาดแคลนสิ่งใด  เรามีเราก็หยิบยื่นใหดวยความเต็ม
ใจ  ไมหวงแหน  ไมหวังผลตอบแทน  ความดีที่เราเคยแบงปนใหทานแกผูอ่ืนอยูเปนนิตยนัน้  มิได
สูญหายไปไหน  แตจะกลับมาตอบสนองใหเราไดขาวของเงินทองเหลานั้น  เปนคนร่ํารวย  ไม
ยากจนในอนาคต 
 เราอยากมีรูปงาม  พระพุทธเจาก็ตรัสสอนใหรักษาศีล  มีศีล ๕ คือการงดเวนจากการฆา 
สัตวเปนตน  ศีล ๘  ศีล ๑๐  ศีล ๒๒๗  ตามสมควรแกกําลังของผูรักษา  ศีลเปนเครื่องขัดเกลา  กาย
วาจาใจใหสะอาด  มีกิริยาวาจาใจเรยีบรอย  คนที่มีกิริยาวาจาสุภาพเรียบรอยมใีจดนีั้นเปนคนนารัก



นักหนา ใครเห็นใครก็ชอบ ใครเห็นใครชม  ใครไดอยูใกลชิดก็เอ็นดูรักใคร  มีศีลหนาตาอิ่มเอิบ  
ผิวพรรณผองใส  ดวยความดคีือศีลที่เราทําไวนีจ้ะเปนเหตุใหเราไดมีรูปสวย  ผิวพรรณงามในกาล
ภายหนา 
 เราอยากใหคนอ่ืนเคารพนอบนอมเชื่อฟงเรา  เราก็ตองหัดเคารพนอบนอมเชื่อฟงผูท่ี 
เราควรเชื่อฟงเสียกอน  ผูที่ควรเคารพนอบนอมเชื่อฟงนัน้ไดแก พระพทุธเจา พระธรรม พระสงฆ 
มารดาบิดา  ครูอาจารย  ตลอดจนผูที่สูงกวาเราดวยชาตติระกูล ดวยความรู และดวยวัย ถาเราเคย
เคารพนอบนอมยกยองผูอ่ืน  ไมดูหม่ินผูอ่ืนอยางนี ้ เราก็จะไดรับผลเชนนั้นเองในภายหลัง 
 เราตองการใหใคร  ๆ  ชวยเหลือกิจการงานของเรา  เราก็ตองรูจักชวยเหลือกิจการงาน 
ของผูอ่ืน  กิจการงานในทีน่ีห้มายถึงกิจการงานที่ดีที่ชอบที่สุจริต  ไมใชกิจการงานทีทุ่จริตคิดมิชอบ
มีการลักขโมยเปนตน  เราเคยชวยเหลือกจิการงานของผูอ่ืนดวยความเต็มใจอยางใด  เราก็จะไดรับ
ผลคือการชวยเหลือจากผูอ่ืนอยางนั้น 
 เราอยากมีสตปิญญาเฉลียวฉลาด  เราก็ตองหมั่นศึกษาหาความรู  ดวยการอานหนังสือที่
ดีมีคุณคา และหมั่นคบหาสมาคมใกลชิดกบัทานผูรู สดับตรับฟงคําสอนของทานผูรูทั้งหลาย
เหลานั้น มีพระพุทธเจาเปนตนอยูเสมอ  ๆ  อานแลวฟงแลวก็นํามาคิดพจิารณาใครครวญให
รอบคอบสติปญญาความเฉลียวฉลาดจึงจะเกิดได 
 เพราะฉะนั้นเมื่อเราตองการอยางไร  ก็จงทําเหตุใหตรงกับผลที่จะไดรับ  เหตุดีผลตองดี  
เหตุช่ัวผลตองชั่ว  พระพุทธองคตรัสไววา  บุคคลหวานพืชเชนใด  ยอมไดรับผลเชนนั้น เราหวาน
ขาว เราก็ยอมไดรับเมล็ดขาว  เราทํากรรมดี  เราก็ไดรับผลดี  เราทํากรรมชั่ว  เราก็ไดรับผลชั่ว  คํา
ตรัสของพระพุทธองคขางตนนี ้ เปนความจริงอยางยิ่ง  และจะจริงอยูตลอดไป  ไมมส่ิีงใดจะมามี
อํานาจทําใหผันแปรเปนอยางอื่นได  ดวยเหตุนี ้ สัตวทั้งหลายจึงเกิดมาดวยกัน  คือ  การกระทําของ
เราเองทั้งส้ิน  เกิดมาแลวก็มชีีวิตอยูดวยกรรม  คือ  รับผลของกรรมเกาบาง   สรางกรรมใหมที่จะ
เปนเหตใุหเกดิผลตอไปอีกบาง  ตายไปแลวจะเปนอยางไรตอไป  ก็เพราะกรรม  ไมใชเพราะพระ
พรหมลิขิต  หรือผูอ่ืนดลบันดาลใหเปนไป  แตกรรมที ่ เราไดสะสมเอาไวนัน่แหละ  เปนผูลิขิตชีวิต
เรา  ใหเปนไปตางๆ 
 รวมความวาเราไมมีวันทีจ่ะหนีกรรมที่เราทําไวไดพน  นอกเสียจากวา  เมื่อเราไดทาํลาย
เหต ุ ที่จะทําใหเราเกิดไดหมดส้ินแลวดวยอริยะมรรค  เมื่อนั้นเราจะไมตองรับกรรมหรือสรางกรรม
ใดๆ  อีกเลย  เราจะเปนผูพนแลวจากกรรมทั้งหมดเชนเดยีวกับที่พระพทุธเจาและพระอรหันตสาวก
ของพระองคไดพนกนัมาแลว 
 ตามปกตินั้น  คนเราไมมีใครเลยที่เคยทําแตความดีหรือความชั่วเพียงอยางเดยีว  ทุกคน
ลวนแตเคยทําความดีบางทําความชั่วบางกนัมาแลวทั้งส้ิน  บางคนเคยทําความดีมากทําชั่วนอย  บาง
คนทําความดนีอยทําชั่วมาก  และก็ไมไดทาํกันแตเฉพาะชาตินี้เพียงชาติเดียวเทานัน้  หากแตไดเคย
ทําไวในชาติกอนๆ  ที่เคยเกดิมาแลวจนนบัไมถวนนัน้ดวย  ดวยเหตนุีค้นเราจึงตางกนั  ตามกําลัง



ของบุญและบาปที่ไดเคยทําเอาไว  บางคนเกิดในตระกูลสูง  เกิดในถิ่นที่เจริญ  มีรูปสวย  รวยทรัพย  
มีคนเคารพนบัถือ  มีสติปญญา เฉลียวฉลาด  บางคนเกดิในตระกูลต่ํา  เกิดในถ่ินที่หางไกลความ
เจริญ  รูปไมสวย  ยากจน  ขาดคนนับถือ  ขาดสติปญญา  เมื่อเกิดแลวยงัทํากรรมดีกรรมชั่วแตกตาง
กันอีก 
 พระพุทธองค จึงตรัสวา  "กรรมคือบุญและบาปเปนเคร่ืองจําแนกสัตวท้ังหลายให  ดี  
เลว  ประณีต  แตกตางกัน" 
 บางคนกําลังทําความชั่วอยู  แตกลับไดรับความสุขความสบายมีหนามตีา  ทั้งนี้ก็เพระ
ความดีที่เขาเคยทํามากําลังใหผล  แตกรรมชั่วที่เขากําลังทําอยูยังไมใหผล  ตรงกันขามบางคนกําลัง
ทําความดีอยู แตกลับไดรับความทุกขยากลําบากนานาประการ  ทั้งนี้เพราะความชัว่ท่ีเขาเคยทํามา
แตกอนๆ  กําลังใหผล  สวนความดีที่เขากาํลังทําอยูยังไมใหผล  ขึ้นชื่อวาบุญคือความดีนัน้จะใหผล
ช่ัวยอมไมม ี และข้ึนชื่อวาบาปคือความชั่วจะใหผลดยีอมไมมี  ถาทานเขาใจผลของบุญและบาป
อยางถูกตองอยางนี้แลว  ทานจะไมโศกเศราเดือดรอนใจเมื่อไดรับความทุกข  และจะไมลําพองใจ
เมื่อไดรับความสุข  เพราะเราทําความด ี ความชั่วดวยตัวเราเอง  เราจึงไดรับผลนั้นดวยตัวเอง  สัก
วันหนึ่งความทุกขนั้นกจ็ะหมดไปความสขุจะมาแทนที ่ แลวแตวาเมื่อไรความดีหรือความชั่วที่เรา
ไดทํามาแลวมากมายนัน้จะใหผล 
 พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา  การท่ีจะไดเกิดเปนมนุษยนี้ยากนัก  เพราะการเกิดเปน 
มนุษยนัน้ตองอาศัยบุญท่ีไดทําไวแตปางกอน  นอกจากนั้นพระองคยงัตรัสวา  มนุษยเปนสัตว
ประเสริฐ  เพราะมีโอกาสที่จะบําเพ็ญบุญไดทุกชนิดตั้งแตบุญเล็กๆ  นอยๆ จนถึงบุญใหญที่สามารถ
ทําใหพนจากความทุกขทั้งมวลได  ชาตนิีเ้ราทานไดเกิดเปนมนุษยแลว  โอกาสที่จะทําความดีมีไม
นานเลย  อยางมากไมเกิน ๑๐๐ ป  จึงควรจะสั่งสมบุญของเราไวใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  เพราะ
บุญท่ีทานไดสัง่สมไวดแีลว  ยอมนําความสขุมาใหท้ังชาตนิี้และชาติหนา  ทรัพยสมบตัิอยางอื่นไฟ
ไหมได  เสียหายไดโจรลักได  แตอริยทรัพยคือบุญ  ไฟไหมไมได  เสียหายไมได  โจรลักไมได  ท้ัง
บุญยังเปนมติรติดตามตน  เปนท่ีพึง่แกตนไปในภพหนาดวย 
 ชีวิตของมนุษยนี้นอยนัก  ไมนานเลยก็ตาย  ถามัวรีรออยู  ทานอาจจะตายเสียกอนไดทํา
ความดีกไ็ด  เพราะใจของปถุุชนนั้นมักจะไหลไปหาบาปไดงาย 
 พระพุทธองคจึงทรงสอนวา  "เม่ือจิตคิดจะทําบุญเกิดขึ้นกอ็ยารีรอ  จงรีบทําเสียใน
ขณะนั้น  เพราะมัวรีรออยูจิตท่ีเปนบาปกจ็ะเกิดแทน  บญุท่ีบุคคลทําแลวยอมใหผลเร็ว  บุญท่ีบุคคล
ทําชายอมใหผลชา"  ดังที่เราทานไดเคยพบอยูเสมอๆ  วา  บางคนตองการสิ่งใด  เขาจะไดส่ิงนัน้
ตามตองการโดยรวดเร็ว  แตบางคนตองการสิ่งใด  แลวไมไดตามตองการก็มี  ทั้งนี้เพราะไมเคยคดิ
จะทําบุญ  หรือคิดจะทําบุญแลวไมไดทํานัน่เอง 
 



 รวมความวา  ทุกคนเกดิมาดวยกรรม  เปนอยูดวยกรรม  จะเปนอยางไรตอไปอีกก็เพราะ
กรรม  กรรม  จึงเปนเรื่องนาสนใจ  นาใครครวญ  นาศึกษาใหเขาใจ  มิใชเพื่อใครเลยแตเพื่อ
ความสุขความเจริญของผูศึกษาเอง  และเพือ่ความสุขความเจริญของผูที่แวดลอมเกี่ยวของกับเรา  
เพื่อใหเร่ืองนีแ้จมแจงชัดเจนขึ้น  จึงขอนําเอาพระพุทธดํารัสที่พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสเทศนาไว
ในพระสูตรตางๆ  มาอางอิงประกอบดังตอไปนี ้
 ใน  จูฬกัมมวภิังคสูตร  มัชฌิมนิกาย  อุปริปณณาสก  (ขอ ๕๗๙ - ๖๐๐) 
 สุภมาณพ  บุตรโตเทยยพราหมณ  ไดเขามาทูลถามพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัม
พุทธเจาวา  "อะไรเปนเหตุเปนปจจยัที่ทําใหมนุษยทั้งหลาย  มีอายุส้ัน  มีอายุยืน  มีโรคมาก  มีโรค
นอย  มีผิวพรรณทราม  ผิวพรรณงาม  มีศักดานอย  มีศักดามาก  มีโภคะนอย  มีโภคะมาก  เกิดใน
สกลุต่ํา  เกิดในสกุลสูง  ไรปญญา  มีปญญา" 
 พระผูเปนเจาตรัสตอบอยางกวางๆ มีใจความวา "สัตวท้ังหลาย  มีกรรมเปนของตน  เปน
ทายาทของกรรม  มีกรรมเปนกําเนิด  มีกรรมเปนเผาพนัธุ  มีกรรมเปนท่ีพึ่งที่อาศัย  กรรมยอม
จําแนกสัตวใหเลวและประณีตได" 
 สุภมานพฟงแลวยังไมเขาใจ  กราบทูลขอใหแสดงโดยละเอียด  ซ่ึงพระผูมีพระภาคเจาก็
ไดทรงแสดงใหฟงวา 
 ๑.  บางคนในโลกนี้ไมวาจะเปนหญิงหรือชาย  เปนคนมักทําลายชีวิตสัตวมีใจโหดเหีย้ม  
ยินดใีนการประหัดประหาร  ไมมีความเอ็นดูในสัตวเหลามีชีวิต  เขาตายไปจะเขาถึงทคุติวินิบาต  
นรก  เพราะกรรมคือปาณาติบาตนั้น  หากตายไปไมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ถามาเปน
มนุษย  เกิดในที่ใดๆ ในภายหลัง  จะมีอายส้ัุน  นี้เปนผลของปาณาติบาตคอืการฆาสัตว 
 ๒.  บางคนในโลกนี้ไมวาจะเปนหญิงหรือชาย  เปนคนละเวนจากปาณาติบาต  ละเวน
จากการฆาสัตวดวยตนเองหรือใชใหผูอ่ืนฆา  มีความละอาย  มีความเอน็ด ู อนุเคราะหเกื้อกูลแก
สัตวทั้งหลาย  เขาตายไปจะถงึสุคติโลกสวรรคเพราะกรรม  คือ  การละเวนจากปาณาตบิาตนั้น  ถา
มาเปนมนุษยเกิดในที่ใดๆ  ในภายหลัง  จะเปนคนมีอายยุนื  นี้เปนผลของการละเวนจากปาณาติบาต 
 ๓.  บางคนในโลกนี้ไมวาจะเปนหญิงหรือชาย  เปนผูมีปกติเบียดเบียนสัตว  ดวยฝามอื  
ดวยกอนดิน  หรือทอนไม หรือศาสตรา เขาตายไปจะเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก เพราะกรรม
คือการเบียดเบยีนสัตวนั้น  หากตายไปไมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ถามาเปนมนุษย  เกิดใน
ที่ใดๆ  ในภายหลัง จะเปนคนมีโรคมาก  นี้เปนผลของการเบยีดเบยีนสัตวอยูเสมอ 
 ๔.  บางคนในโลกนี้ไมวาจะเปนหญิงหรือชาย  เปนผูมีปกติไมเบยีดเบยีนสัตว  ดวยฝา
มือ  ดวยกอนหิน  หรือทอนไม  หรือศาสตรา  เขาตายไปจะเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะกรรมคือ
การไมเบียดเบยีนสัตวนั้น  หากเขาตายไปไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ถามาเปนมนุษยเกิดในที่ใดๆ  
ในภายหลัง จะเปนคนมีโรคนอย  นี้คือผลของการไมเบยีดเบยีนสัตว 
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 ๕.  บางคนในโลกนี้ไมวาจะเปนหญิงหรือชาย  เปนคนมักโกรธ  มากดวยความเคืองแคน 
ถูกเขาวาเล็กนอยก็ขัดใจ  โกรธเคือง  พยาบาทมาดราย  ทําความโกรธ  ความราย  ความขึ้งเคียดให
ปรากฏ  เขาตายไปจะเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรกเพราะกรรมคือความมักโกรธนัน้  หากเขาตาย
ไปไมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ถามาเปนมนุษยเกิดในที่ใดๆ  ในภายหลัง จะเปนคนมี
ผิวพรรณทราม  นี้คือผลของความมักโกรธ 
 ๖.  บางคนในโลกนี้ไมวาจะเปนหญิงหรือชาย  เปนคนไมมักโกรธ  ไมมากดวยความ
เคืองแคน  ถูกเขาวามากกไ็มขัดใจ  ไมโกรธเคือง  ไมพยาบาท  ไมมาดราย  ไมทําความโกรธขึ้ง
เคียดใหปรากฏ  หากเขาตายไปจะเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะกรรมคือความไมมักโกรธนั้น  หาก
เขาตายไปไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ถามาเกิดเปนมนุษย  เกิดในที่ใดๆ  ในภายหลัง จะเปนคนนา
เล่ือมใส  (คือผิวพรรณงามนาเลื่อมใส)  นี้เปนผลของความไมมักโกรธ 
 ๗.  บางคนในโลกนี้ไมวาจะเปนหญิงหรือเปนชาย  เปนผูมีใจริษยา มุงราย ผูกใจรษิยาใน
ลาภสักการะ  ความเคารพนบัถือ  การไหวและการบูชาของผูอ่ืน  เขาตายไปจะเขาถึงอบาย  ทุคติ  
วินิบาต  นรก  เพราะกรรมคอืความริษยานัน้  หากตายไปไมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ถามา
เปนมนุษยเกิดในที่ใดๆ  ในภายหลัง จะเปนคนมีศักดานอย  นี้เปนผลของความริษยา 
 ๘.  บางคนในโลกนี้ไมวาจะเปนหญิงหรือชาย  เปนผูมีใจไมริษยา ไมมุงราย ไมผูกใจ
ริษยาในลาภสกัการะ  ความเคารพ  ความนบัถือ  การไหว  การบูชาของผูอ่ืน  เขาตายไปจะเขาถึง
สุคติโลกสวรรค  เพราะกรรมคือความไมริษยานัน้  หากตายไปไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ถามาเปน
มนุษยเกิด  ณ  ที่ใดๆ ในภายหลัง  จะเปนคนมีศักดามาก นี้เปนผลของความไมริษยา 
 ๙.  บางคนในโลกนี้ไมวาจะเปนหญิงหรือชาย  ยอมไมเปนผูให  ขาว  น้ํา  ผา  ยาน  
ดอกไม เครื่องหอม  เครื่องลูบไล  ที่นอน ที่อาศัย เครื่องตามประทีป แกสมณะหรือพราหมณ เขา
ตายไปจะเขาถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก  เพราะกรรมคือการไมใหขาวน้ํา  เปนตนนัน้  หากตายไป
ไมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก ถามาเปนมนุษยเกดิ  ณ  ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเปนผูมีโภคะนอย  
นี้เปนผลของการไมใหขาวน้าํ  เปนตนนัน้ 
 ๑๐.  บางคนในโลกนี้ไมวาจะเปนหญิงหรอืชาย  เปนผูใหขาว  น้ํา  ผา  ยาน  ดอกไม  
ของหอม  เครื่องลูบไล ที่นอน ที่อาศัย เครือ่งตามประทีปแกสมณะหรอืพราหมณ เขาตายไป  จะ
เขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะกรรมคอืการใหขาวน้ําเปนตนนั้น  หากตายไปไมเขาถึงสุคติโลก
สวรรค  ถามาเปนมนุษย  เกิด  ณ ที่ใดๆ  ในภายหลัง จะเปนผูมีโภคะมาก  นี้เปนผลของการใหขาว  
น้ํา  เปนตนนัน้ 
 ๑๑.  บางคนในโลกนี้ไมวาจะเปนหญิงหรอืชาย  เปนคนกระดาง  เยอหยิ่ง  ยอมไมกราบ
ไหวคนที่ควรกราบไหว  ไมลุกรับคนที่ควรลุกรับ  ไมใหอาสนะแกคนที่สมควรแกอาสนะ  ไมให
ทางแกคนที่สมควรแกทาง  ไมสักการะคนที่ควรสักการะ  ไมเคารพคนที่ควรเคารพ  ไมนับถือคนที่
ควรนับถือ  ไมบูชาคนที่ควรบูชา  เขาตายไปจะเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  เพราะกรรมคือ



ความกระดางเยอหยิ่งนั้น  หากตายไปไมเขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ถามาเปนมนุษย  เกิด  ณ  
ที่ใดๆ ในภายหลัง  จะเปนคนเกิดในสกุลต่าํ  นี้เปนผลของความกระดางเยอหยิ่ง 
 ๑๒.  บางคนในโลกนี้ไมวาจะเปนหญิงหรอืชาย  เปนคนไมกระดาง  ไมเยอหยิ่ง  ยอม
กราบไหวคนที่ควรกราบไหว  ลุกรับคนที่ควรลุกรับ  ใหอาสนะแกคนที่สมควรแกอาสนะ  ใหทาง
แกคนที่สมควรแกทาง  สักการะคนที่สมควรสักการะ  เคารพคนที่ควรเคารพ  นับถือคนที่ควรนับ
ถือ  บูชาคนที่ควรบูชา  เขาตายไปจะเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เพราะกรรมคือความไมกระดาง  ไม
เยอหยิ่งนั้น  หากตายไปไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ถามาเปนมนุษย  เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะ
เปนคนเกดิในสกุลสูง นี้เปนผลของความไมกระดาง ไมเยอหยิ่ง 
 ๑๓.  บางคนในโลกนี้ไมวาจะเปนหญิงหรอืชาย  ไมเขาไปหาสมณะ  หรือพราหมณ  
แลวสอบถามวา  อะไรเปนกุศล  อะไรเปนอกุศล  อะไรมีโทษ  อะไรไมมีโทษ  อะไรควรเสพ  อะไร
ไมควรเสพ  อะไรเมื่อทํายอมเปนไปเพื่อไมเกื้อกูลเพื่อทกุขส้ินกาลนาน  เขาตายไป  จะเขาถึงอบาย  
ทุคติ  วินิบาต  นรก  เพราะกรรมคือการไมเขาไปหาสมณะหรือพราหมณผูรูนั้น  หากตายไปไม
เขาถึงอบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ถามาเปนมนุษย  เกิด  ณ  ที่  ใดๆ  ในภายหลัง จะเปนคนมีปญญา
ทราม นี้เปนผลของการไมเขาไปหาสมณะพราหมณผูรูนั้น 
 ๑๔.  บางคนในโลกนี้ไมวาจะเปนหญิงหรอืชาย   เขาไปหาสมณะหรือพราหมณ  แลว
ถามวา  อะไรเปนกุศล  อะไรเปนอกุศล  อะไรมีโทษ  อะไรไมมีโทษ  อะไรควรเสพ  อะไรไมควร
เสพ  อะไรเมื่อทํา  ยอมเปนไปเพื่อไมเกื้อกลู  เพื่อทุกขส้ินกาลนาน  เขาตายไป  จะเขาถึงสุคติโลก
สวรรค  เพราะกรรมคือการเขาไปหาสมณะพราหมณผูรูนั้นหากตายไปไมเขาถึงสุคติโลกสวรรค  
ถาเปนมนุษย  เกิดในที่ใดๆ  ในภายหลัง จะเปนคนมีปญญามาก  นี้เปนผลของการเขาไปหาสมณะ
พราหมณผูรู 
 ในบรรดากรรม ๑๔ อยางทีพ่ระผูมีพระภาคเจาทรงยกขึน้มาแสดงใหสุภมาณพฟงนี ้ 
กรรมแตละอยางยังตางกันดวยกิจคือ  หนาที่  และกาลคือเวลาที่ใหผลดวย 
 กรรมที่ทําหนาที่นําเกิดในทคุติภูม ิ เปนสัตวนรก  เปรต  อสุรกาย  หรือสัตวเดรัจฉานก็ด ี 
นําเกิดในสุคตภิูม ิ เปนมนุษย  หรือเทวดาก็ด ี ช่ือวา  ชนกกรรม  กรรมนําเกิด 
 กรรมที่ทําหนาที่อุปการะอุดหนุน  สุขและทุกขของบุคคลที่เกิดมาแลว  ใหเปนไปตลอด
กาลนาน  ช่ือวา  อุปถัมภกกรรม  กรรมอุดหนุน 
 กรรมที่ทําหนาที่เบียดเบยีน  บีบคั้น  สุข  และทุกขของบุคคลที่เกิดมาแลว  ไมใหเปนไป
ตลอดกาลนาน  ช่ือวา  อุปปฬกกรรม  กรรมเบียดเบียน 
 กรรมที่ทําหนาที่ตัดรอน  หรือทําลายความสุขและความทุกขของบุคคลที่เกิดมาแลว  ให
ส้ินสุดลง ช่ือวา  อุปฆาตกรรม  หรือ อุปจเฉทกกรรม  กรรมตัดรอน 
 



 ชายคนหนึ่งเกดิในตระกูลทีม่ั่งคั่งดวยผลของทานครั้นตอมากรรมที่เคยชอบเบียดเบยีน
สัตวใหเดือดรอนมาแทรกใหผล  ทําใหเปนคนมีโรคภัยเบียดเบยีนเจ็บไขอยูเสมอแตใน
ขณะเดียวกนั  กรรมดีที่ไมริษยาผูอ่ืน  ยินดีในลาภสกัการะของผูอ่ืนก็ใหผลดวย  ทําใหเขาเปนผูมี
ศักดามาก  เปนใหญเปนโต  มีขาทาสบริวารมากมาย  ตอมากรรมคือการฆาสัตวเองบาง  ใชใหผูอ่ืน
ฆาแทนบาง  ที่ชายคนนี้เคยทําไวมาใหผล  ทําใหชายผูนีถู้กลอบยิงตายในเวลาที่อายุยงัไมถึง  ๕๐  ป  
ซ่ึงเปนเวลาที่ยงัไมสมควรจะตาย  เพราะอายุขัยของมนษุยในสมยันี้ประมาณ  ๗๕  ป  เขาควรจะมี
ชีวิตอยูประมาณนั้นถาไมมกีรรมชั่วมาตัดรอน 
 รวมความวา ชายคนนี้มกีรรมคือทานเปน ชนกกรรม มีกรรมคือการเบียดเบยีนสัตวเปน 
อุปปฬกกรรมมีกรรมคือความไมริษยาผูอ่ืน  เปน อุปถัมภกกรรม มีกรรมคือการฆาสัตว เปน อุป
ฆาตกกรรม ตามตัวอยางทีย่กมานี ้ เปนตัวอยางที่เราพบเห็นกนับอยๆ  แตเราไมทราบวาเพราะเหตุ
ไรจึงเปนเชนนั้นชีวิตของสตัวทั้งหลายนัน้  ไมใชวาจะร่ํารวยหรือยากจนสุขหรือทกุขคงที่อยู
ตลอดเวลา  ชีวิตของสัตวทั้งหลายเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  ทั้งนี้เพราะแตละคนลวนแตเกิดมานานนับ
ชาติไมไดกรรมที่ไดเคยทําไวในชาติกอนๆ  ที่เกิดผานมาแลวมีมากมายนับไมถวน เพราะฉะนัน้ทกุ
คนจึงไดรับความสุขบาง ความทุกขบาง คละเคลากันไป ไมมีใครเลยที่ไดรับความสุขหรือความ
ทุกขเพียงอยางเดียวตางกนัแตวา  บางคนไดรับความสุขมากไดรับความทุกขนอย  บางคนไดรับ
ความสุขนอย  ไดรับความทกุขนอย  บางคนไดรับความสุขนอย ไดรับความทุกขมาก  แลวแตวา
กรรมดีหรือกรรมชั่วกําลังใหผล  ขณะใดกรรมดีใหผลขณะนัน้ก็ไดรับความสุข  ขณะใดกรรมชัว่ให 
ผลขณะนั้นก็จะไดรับความทกุข  เราจะไดรับความสุขหรือความทุกขก็เพราะกรรมที่เราทําไวดวย
ตนเอง ไมใชคนโนนคนนี้มาทําใหเลย คนอื่นสิ่งอ่ืนนั้นเปนเพียงปจจยัทีเ่ขามาสงเสริมสนับสนุนให
เราไดรับผลของกรรมเหลานั้นเทานัน้ 
 บางคนเคยทําความดีไวมากในชาตินี ้ แตกลับไดรับความทุกขเดือนรอน  กค็ิดเสียอก
เสียใจวา "กรรมที่ทําไวไมเหน็ใหผล  ใหไดรับความสุขบางเลย  เห็นทกีรรมดีจะไมให  ผลดีเสียเปน
แนแท  เราจะทํากรรมดีตอไปใหลําบากทําไม" 
 สวนบางคนทาํความชั่วอยูเสมอๆ  กลับไดรับความสุขมีหนามีตา  จึงทําใหคิดวา  "กรรม
ช่ัวไมเห็นจะใหผลช่ัวที่ตรงไหน  เราทํากรรมชั่วแตเรากเ็ปนสุขสบายไมเดือดรอน  ธุระอะไรจะไป
ทําความดีใหลําบาก"  เมื่อคิดอยางนี้กห็ลงระเริงทํากรรมชัว่หนกัขึ้น 
 ความคิดของคน  ๒  จําพวกนี้เปนความคดิผิด  พระพุทธองคไมเคยตรสัไวที่ไหนเลยวา  
กรรมดีหรือกรรมชั่วที่บุคคลทําสําเร็จลงไปแลว  จะบังเกิดผลแกผูทําในชาตินี้ทันตาเห็นเสมอไป  มี
แตพระองคตรัสวา  กรรมที่บุคคลทําแลวดกี็ตาม  ช่ัวก็ตาม  ยอมใหผลได ๓ กาลดวยกนั  ดังที่ตรัส
ไวในมหากัมมวิภังคสูตร  มัชฌิมนิกาย  อุปริปณณาสก  มีใจความวา 
 "บุคคล  ที่ประกอบทุจริตกรรม ๑๐ ประการ มีการฆาสัตวเปนตน  มีความเหน็ผิดเปน
มิจฉาทิฏฐิเปนที่สุด  เขาตายไปแลว  เขาถึงอบาย  ทุคติ  วนิิบาต  นรกกม็ี  เขาถึงสุคติโลกสวรรค  ก็



มี  และบุคคลที่ประกอบสุจริตกรรม ๑๐ ประการ  มีการละเวนจากการฆาสัตว  เปนตน  มี
สัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเปนที่สุด  เขาตายไปแลว  เขาถึงสุคติโลกสวรรคก็มี  เขาถึงอบาย  ทุคติ  
วินิบาต  นรก  ก็มี  ทั้งนี้เพราะเขายอมเสวยวิบากของกรรมที่เขาทําไวในชาตินี ้ หรือในชาติหนา
หรือในชาติตอไป  ดวยเหตดุังกลาวนี ้ กรรมไมควร  สองใหเห็นวาไมควรก็ม ี ใหเหน็วาควรก็ม ี 
และกรรมที่ควรแทๆ สงใหเห็นวาควรก็มี ใหเห็นวาไมควรก็มี" 
 ดวยเหตนุี ้ เราจึงไมควรมองการกระทําของเราแตเพยีงในชาตินี้ชาติเดยีว  เพราะกรรมที่
เราทําสําเร็จแลวในชาตใิดๆ  ก็ใหผลในชาตินั้นๆ  เอง ๑  ใหผลในชาตหินาตอจากชาตินั้นไป ๑  
ใหผลในชาติตอๆ  ไป  จากชาติหนาอีก ๑ 
 กรรมที่ใหผลในชาติที่ทําไว  เรียกวา  ทิฎฐิธรรมเวทนียกรรม 
 กรรมที่ใหผลในชาติหนาตอจากชาติที่ทําไว  เรียกวา  อุปปชชเวทนียกรรม 
 กรรมที่ใหผลในชาติตอๆ ไป จากชาติหนาไป  เรียกวา  อปราปริยเวทนียกรรม 
 เพราะฉะนั้น  กรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราทําสําเร็จลงไปแลวในชาตนิี้ จงึอาจจะใหผลใน
ชาตินี้ คือในขณะทีย่ังมีชีวิตอยูก็ได  ถาไมใหผลในชาตนิี้ก็อาจจะไปใหผลในชาติหนา  ถาไมใหผล
ในชาติหนา กย็ังมีโอกาสที่จะใหผลได  ในชาติตอๆ  จากชาติหนาไปจนกวาบุคคลนัน้จะนิพพาน  
แลวแตวา  จะไดเหตุปจจยัพรอมเมื่อใด  ก็ใหผลเมื่อนั้น  ไมมีใครจะไปบังคับใหกรรมที่ทําไวใหผล
ในชาตินัน้  ชาตินี้  เวลานัน้ เวลานี ้ ไดตามใจชอบเลย  ทุกอยางขึ้นอยูกบัเหตุปจจยัทีส่มบูรณพรอม
เทานั้น 
 มีกรรมอยูบางประเภท  ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงหยั่งทราบ  ดวยพระปญญาตรัสรูของ
พระองคเองวา  กรรมบางพวกใหผลไปตกนรกทันท ี กรรมบางพวกใหผลเปนเศรษฐภีายใน ๗ วัน  
กรรมบางพวกใหผลไปเกดิในสวรรคช้ันพรหมทันทีเมื่อตายลง  กรรมบางพวกใหผลทันทีโดยไม
รอเวลาเลย  กรรมทั้ง  ๔ ประเภทนี ้ ลวนเปนครุกรรม  คือกรรมหนักทั้งส้ิน  กรรมเหลานี้ช่ือวาเทีย่ง
ตอการใหผลตามเวลาที่กลาวแลว  หมายความวาบุคคลใดทํากรรมทั้ง ๔ ชนิดนี้ไปแลว  เมื่อถึง
กําหนดเวลาใหผล  กรรมอื่นจะมาแทรกแซงใหผลกอนไมได  กลาวคือ 
 ๑.  คนที่ทํา  อนันตริยกรรม  ๕  อยางคือ  ฆามารดา  ฆาบิดา  ฆาพระอรหันต    ทําพระ
โลหิตพระพุทธเจาใหหอขึ้น  และทําสังฆเภท  อยางใดอยางหนึ่ง  เมื่อตายลง  กรรมที่ทํานั้นจะ
ใหผลนําเกดิในอเวจีมหานรกทันท ี ไมมีกรรมอื่นจะมาแทรกใหผลกอนได  หรือถาในชาตินั้นทํา
อนันตริยกรรมหลายอยาง  อนันตริยกรรมที่หนักที่สุดจะใหผลนําเกิด  ในบรรดากรรม ๕ อยางนั้น  
สังฆเภทเปนกรรมหนักที่สุด  อยางพระเทวทัตทําอนันตรยิกรรมถึง  ๒ อยาง  คือ  ทําพระโลหิต
พระพุทธเจาใหหอข้ึนในคราวที่กล้ิงศิลาลงมาจากเขาคิชฌกูฏเพื่อหวังจะปลงพระชนมพระพุทธเจา  
แตกอนที่ศิลากล้ิงลงมากระทบชะงอนหนิแตกเสียกอน  สะเก็ดหินกระเด็นมาถูกนิว้พระบาทหอ
พระโลหิต  และทําสังฆเภท  คือทําลายสงฆใหแตกกนัในคราวที่คิดจะตั้งตนเปนพระพุทธเจาเสีย



เอง  กอนตายถูกธรณีสูบ  ตายแลวเกิดในอเวจีมหานรกทันที  ดวยอํานาจของกรรมคือสังฆเภท  
หรือพระเจาอชาตศัตรูที่รับส่ังใหทรมานพระเจาพิมพิสารพระราชบิดา  จนในที่สุดพระราชบิดาสิน้ 
พระชนม  เพราะการทรมานนั้น  แมในภายหลังพระเจาอชาตศัตรูจะทรงสํานึกผิด  และไดบําเพ็ญ
พระราชกุศลในพระพุทธเจาและพระสงฆสาวกอยางมหาศาลเพียงใด  ก็ไมอาจจะลบลางกรรมคือ
ปตุฆาต ซ่ึงเปนอนันตริยกรรมได  แมจะไมไดทรงปลงพระชนมพระราชบิดาเอง  แตก็ใชใหผูอ่ืนทํา
แทน  จัดเปนปตุฆาตเชนเดยีวกัน  และดวยปตุฆาตกรรมนี้  เมื่อพระองคส้ินพระชนมลง  จึงตองเกดิ
ในนรกทนัท ี กุศลมหาศาลที่ทรงกระทําไวก็ไมอาจชวยได  แตก็ไมไดหมายความวากุศลมหาศาลที่
ทรงกระทําไวจะไมใหผล  เพียงแตวายังไมถึงเวลาจะใหผลเทานั้น 
 นอกจากอนันตริยกรรม นิยตมิจฉาทิฏฐิกรรม ก็ใหผลบังเกิดในนรกทนัทีเมื่อตายลง
เชนเดยีวกัน  บุคคลใดมีความยึดมั่นวา  กรรมดีไมมีผล  กรรมชั่วไมมีผล  การกระทําทุกอยางสักวา
กระทําทั้งส้ิน  การกระทําบุญ การกระทําบาปตอบิดามารดา  ไมมีผล ดังนี้เปนตน  บุคคลนั้นยึดมัน่
ในความเห็นผิดอยางนี้ไมเปลี่ยนแปลงจนตลอดชีวิต  บุคคลนั้นตายลงไปจะตองเกดิในนรกทันที
ดวยอํานาจของกรรมคือ นิยตมิจฉาทิฏฐิกรรม  นี้แหละ 
 ๒.  บุคคลใดไดถวายทานในพระพุทธเจา  พระปจเจกพุทธเจา  พระอรหันตหรือพระ
อนาคามี  ผูออกจากนิโรธสมาบัติมาใหมๆ  ยังมิไดรับทานจากผูไดเลย  ดวยจติใจทีเ่ล่ือมใส  
โสมนัสยินดีทัง้เวลากอนถวาย  กําลังถวาย  และถวายแลว  บุคคลนั้นจะไดเปนเศรษฐีภายใน  ๗  วัน  
ดังเชน  นายปณุณะและภริยาที่ไดถวายทานที่เปนสวนของตนโดยชอบธรรมแกทานพระสารีบุตรผู
ออกจากนิโรธสมาบัติมาใหมๆ 
 ๓.  บุคคลใดเจริญสมถภาวนาจนไดฌานตั้งแตปฐมฌานไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญาย
ตนฌาน  ฌานใดฌานหนึ่ง  และฌานนัน้ไมเสื่อม  ตายลงจะตองเกิดในสุคติภูมิเปนพรหมทันท ี 
หรือถาไดฌานครบทุกฌาน  ที่เรียกวาไดสมาบัติ  ๘  ฌานที่สูงที่สุด  คือ  เนวสัญญานาสัญญายตน
ฌานจะใหผลนําเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนภูม ิ ฌานที่ต่ํากวาจัดเปนอโหสิกรรม  คือไมใหผล 
 ๔.  บุคคลใดเจริญวิปสสนาภาวนา  คือเจริญมรรคมีองค  ๘  จนบรรลุอริยมรรค  อริยผล  
เปนพระอริยบคุคลในขณะทีม่รรคจิตเกิดขึน้แลวดับลง  ผลจิตซ่ึงเปนผลของมรรคจะเกิดติดตอ
ทันทีโดยไมมจีิตอ่ืนมาคั่น  เพราะฉะนัน้ มรรคจิต จึงชื่อวา อกาลิโก คือใหผลทันทีโดยไมรอ
กาลเวลาถาจะกลาวโดยบัญญัติโวหารก็กลาวไดวา มรรคกรรมนี้จะทําใหปุถุชนเปลีย่นเปนพระ
โสดาบันบุคคลในทันทีทันใดหลังจากโสดาปตติมรรคดับลงแลวและทําใหพระอริยบุคคลเบื้องต่ํา
เปลี่ยนเปนพระอริยบุคคลขั้นสูงตางลําดับ  กลาวคือ 
 พระโสดาบันบุคคล  เปลี่ยนเปน  พระสกทาคามีบุคคลทันทีที่สกทาคามีมรรคดับลง 
 พระสกทาคามบีุคคล  เปลี่ยนเปนพระอนาคามีบุคคลทันทีที่อนาคามิมรรคดับลง 
 พระอนาคามบีุคคล  เปลี่ยนเปน  พระอรหันตทันทีที่อรหัตตมรรคดับลง 
 



 การบําเพ็ญคุณงามความด ี หรือการบําเพญ็กุศลในโลกนี้มีอยูมากมายหลายวิธี  ถาจะ
จัดเปนพวกใหญๆ  ก็ได  ๓  พวก  คือ ทาน การใหปน ศีล การรักษากายวาจาใหสะอาด ภาวนา การ
อบรมจิตใหสงบระงับจากกิเลสดวยปญญา  มรรคกรรมจัดเปนกุศลที่ทาํลายกิเลสใหดับสนิท  ไมให
เกิดอีกเลยไดตามลําดับขั้น  เปนกุศลที่สามารถตัดกรรมที่ทําไว  ไมใหใหผลไดตามลําดับขึ้น 
 โสดาปตติมรรค  ตัดกรรมทีจ่ะนําไปเกดิในอบายภูมิทัง้  ๔  มีนรกเปนตน  ไดหมด  
เพราะฉะนั้นผูที่เปนพระโสดาบันแลว  จะไมเกิดในอบายภูมิเลย  ถาจะเกิดในกามภูมิเปนมนุษย
หรือเทวดาก็เกดิในอีกไมเกดิ  ๗  ชาติ 
 สกทาคามิมรรค  ตัดกรรมทีจ่ะนําเกิดในมนุษยใหเหลือเพียงชาติเดยีว 
 อนาคามิมรรค  ตัดกรรมที่จะนําเกิดในกามภูมิ คือ  อบายภูมิ ๔  มนุษย ๑  และเทวโลก ๖ 
ช้ันไดหมด  จะเกดิในพรหมภูม ิ แลวปรินพิพานในพรหมภูมินั้น  เทานั้น 
 อรหัตตมรรค  ตัดกรรมที่จะนําเกิดใน  ๓๑  ภูมิไดหมด  เพราะฉะนัน้บคุคลที่บรรลุ
อรหัตตมรรคเปนพระอรหันต  จึงเปนผูตัดกรรมที่จะทําใหตองเกิดในภมูิตางๆ ไดทั้งหมด 
ปรินิพพานแลวไมตองเกิดอกี 
 ผูใดเจริญกุศลถึงขั้นสูงบรรลุเปนพระอรหันต  ผูนั้นชื่อวาไดทําตามพระโอวาทที่พระ
พุทธองคตรัสไวในโอวาทปาติโมกขวา  "การไมทําบาปทั้งปวง ๑  การยังกุศลใหถึงพรอม ๑  การยัง
จิตใจใหผองแผวขาวรอบ ๑  สามอยางนี้เปนคําสอนของพระพุทธเจาทัง้หลาย"  เรียบรอยแลว  ไมมี
กิจที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้อีกแลว 
 ทั้งๆ  ที่พระบรมศาสดา  ไดทรงแสดงเรื่องของกรรมพรอมทั้งตัวอยางไวมากมาย  แต
กรรมก็ยังเปนเรื่องละเอียดซบัซอนลึกซึ้งเกินกวา   วิสัยของใคร  ๆ   จะรอบรูไดหมดสิ้น   ยกเวนแต 
พระอรหันตสมัมาสัมพระพทุธเจา  ผูทรงรอบรูทุกสิ่งทุกอยางดวยพระปญญาตรัสรูของพระองคเอง  
แมกระนั้นถาเราเขาใจเรื่องของกรรมพอสมควรวา  ผลดีหรือผลช่ัวที่เราไดรับนั้นเกิดจากการกระทาํ
ของเราเองแลว  เราก็จะไดระมัดระวังไมเผลอตัวทําส่ิงที่จะใหเกดิทุกขโทษแกเราในภายหนา นั่น
คือ เราจะตองหมั่นทําความดี  คือ  สุจริตธรรม ๑๐ ประการ ละเวนความชั่วทุจริตธรรม ๑๐ ประการ 
ละเวนความชัว่คือ ทุจริตกรรม ๑๐ ประการ 
 สุจริตกรรม  ๑๐  ประการ  คือ 
 ๑.  งดเวนจากการฆาสัตวดวยตนเอง  และใชผูอ่ืนฆาแทน  ไมวาจะฆาเพื่อเอามาทําบญุ  
ฆาเพื่อเอามาเลี้ยงดูบิดามารดาบุตรภรรยา  ขาทาสบริวาร  และเลี้ยงดตูนเอง  พึงงดเวนทั้งส้ินเพราะ
โทษของ  ปาณาติบาต  คือ  การฆาสัตว  อยางหนกัที่สุด  ทําใหไปเกดิในอบายภูมทิั้งส่ี  อยางเบา
ที่สุด  เมื่อเกิดเปนมนุษยจะมอีายุส้ัน 
 ๒.  งดเวนจากการถือเอาของที่เจาของเขามไิดอนุญาตและไมใชใหผูอ่ืนเอาของที่เจาของ
มิไดอนุญาตดวย  เพราะโทษของ  อทินนาทาน  คือ  การถือเอาของที่เจาของเขาไมไดอนุญาตนั้น  
อยางหนกัที่สุดทําใหไปเกดิในอบายภูมิทั้งสี่  อยางเบาที่สุดเมื่อเกิดเมื่อเกิดมนษุย  ทรัพยสมบัติยอม



พินาศไปดวยภัยจากโจรบาง  จากน้ําบาง  จากไฟบาง  ถูกคดโกงหรือลมละลายบาง  เปนตน 
 ๓.  งดเวนจากการประพฤติผิดในบุตร  ภรรยา  สามีของผูอ่ืน  โทษของ  กาเมสุมิจฉาจาร  
คือ  การประพฤติผิดในบุตร  ภรรยา  สามีของผูอ่ืน  อยางหนักที่สุดคือ  เปนสัตวนรก  เปรต  
อสุรกาย  สัตวเดรัจฉาน  โทษอยางเบาที่สุดยอมทําใหมศีัตรูคูเวรในเมือ่เกิดเปนมนุษย 
 ๔.  งดเวนจากการกลาวเท็จ  โทษของ  มุสาวาท  คือ  การกลาวเท็จอยางหนักที่สุดทําให
เกิดในอบาย  อยางเบาที่สุดยอมถูกกลาวตูดวยถอยคําอันไมเปนจริง  ในเมื่อเกิดมาเปนมนุษย 
 ๕.  งดเวนจากการกลาววาจาสอเสียด  โทษของ  ปสุณาวาท  คือการกลาววาจาสอเสียด  
อยางหนกั  คือ  เกิดในอบาย  อยางเบาที่สุดเมื่อเกิดเปนมนุษยยอมแตกจากมิตร 
 ๖.  งดเวนจากการกลาวคําหยาบ โทษของ ผรุสวาจา  คือการกลาวคําหยาบ  อยางหนกัคือ
เกิดในอบาย  อยางเบาที่สุดยอมไดยินเสียงที่ไมนาพอใจอยูเสมอ  เมื่อเกิดเปนมนุษย 
 ๗.  งดเวนจากการกลาวคําเพอเจอไรสาระ  เพราะโทษของ สัมผัปปลาปะ คือการกลาว
คําเพอเจอนี ้ อยางหนกัทําใหเกิดในอบาย  อยางเบาที่สุดเมื่อกลาวสิ่งใดก็ไมมีใครเชื่อถือ  เมื่อเกิด
เปนมนุษย 
 ๘.  งดเวนจากการเพงเล็งอยากไดของของผูอ่ืน  ดวยความคิดชั่ววา  ขอใหของนี้จงเปน
ของเรา เปนตน 
 ๙.  งดเวนจากการพยาบาทอาฆาตผูอ่ืน  ดวยความคิดชัว่วา  ขอใหผูนี้จงถึงความพินาศ  
จงถูกฆาถูกทําลาย  เปนตน 
 ๑๐.  ไมมีความเห็นผิดคือ  มีความเหน็ถูกเปนสัมมาทิฏฐิ  เชื่อวาทานที่ใหแลวมีผลเปน
ตน (สัมมาทิฏฐินี้ม ี ๑๐  ประการ  และมีขอความอยางเดยีวกับทิฏุชุกรรมที่จะไดกลาวตอไป) 
 นาสังเกตวา  สุจริตกรรม  ๑๐  ประการนี ้ ไมมีการงดเวนจากการดื่มสุราเมรัยและของ
เสพติดทั้งหลายรวมอยูดวย  ถึงกระนั้นการดื่มสุราเมรัยเปนตน ก็เปนความชั่ว ไมใชความดี โทษ
ของการดื่มสุราเมรัยเสมอๆ  นั้นมีโทษมาก  ดังที่ พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไววา "โทษของการดื่ม
สุราและเมรัย อันบุคคลเสพแลว เจริญแลว กระทําใหมากแลว  ยอมยังสตัวใหเปนไปในนรก ใน
กําเนิดเดรัจฉาน ในเปรตวิสยั  โทษอยางเบาที่สุดยอมยงัความเปนบาใหเปนไปแกผูมาเกิดเปน
มนุษย" 
 เพราะฉะนั้นคนดีทั้งหลาย  พึงงดเวนจากการดื่มสุราและเมรัย  อันเปนที่ตั้งแหงความ
ประมาทนี้ดวย 
 ในสุจริตกรรม ๑๐ ประการนี ้ ๓ ขอแรกจัดเปนกายกรรม  คือการกระทําทางกาย  ๔ ขอ
ตอมาเปนวจีกรรมคือการกระทําทางวาจา  ๓ ขอสุดทายเปนมโนกรรม  คือการกระทําทางใจ  บุคคล
ที่ประพฤติตนมั่นคงอยูในสุจริตธรรมทั้ง ๑๐ ประการนี ้ ช่ือวาเปนผูมกีาย  วาจา  ใจ  สะอาด  เปนผู
มีสุคติโลกสวรรครออยูเบื้องหนา  สวนผูที่ประพฤติทุจริตกรรม ๑๐ ประการ  ซ่ึงเปนธรรมที่ตรง
ขามกับสุจริตกรรม ๑๐ ประ 



การนี ้ ช่ือวาเปนผูไมสะอาดทั้งกาย  วาจา  ใจ  แมจะอาบน้ําลางบาป  ประนมมือไหวพระอาทิตย 
หรือบวงสรวงเทวดา  อินทร  พรหม  อยางไรก็หาทําใหบคุคลนั้นหมดจดจากบาปไม บุคคลเชนนี้ 
เปนผูมีอบายคอยอยูเบื้องหนา 
 บุคคลจะสะอาดและหมดจดจากบาปได  กเ็พราะความประพฤติทางกาย วาจา ใจ สะอาด
เทานั้น ก็เมื่อเรายังไมสามารถจะเปนผูสะอาดหมดจดจากบาปทัง้มวลได  และยังตองมีชีวิตอยูใน
โลกนี้ ก็ควรจะมีชีวิตอยูดวยการประพฤติด ีปฏิบัติชอบ  มีเมตตากรุณาเอื้อเฟอเผ่ือแผตอกัน  ส่ิงใดที่
ผิดพลาดไปแลวเราไมอาจแกไขเปลี่ยนแปลงได  เราจึงควรทํากรรมใหมของเราใหดทีี่สุด  เพื่อให
โอกาสแกกรรมดีนําเราไปเกดิที่ด ี ไมใชผิดพลาดไปแลวก็มวัแตเศราโศกเสียใจ  ความเศราโศก
เสียใจไมอาจชวยอะไรเราไดเลย  กรรมดีเทานั้นที่จะชวยเราได  ชวยใหเราไปเกิดในทีด่ีมีมนุษยและ
เทวดาได  ชวยใหเราถึงนิพพานไมตองตายไมตองเกิดอกี 
 แตขอสําคัญที่จะทําใหเราทําสุจริตกรรมไดนั้น ตองอาศัยมโนกรรมคือความเหน็ถูกเปน
เบื้องตน  ถาปราศจากความเห็นถูกแลว  ทานอาจจะไมสนใจการทําบุญทํากุศลเลย 
 ทิฏุชุกรรม  คือการกระทําความเหน็ใหถูกตรงนั้น  ไดแกตรงตอความจริง  ตรงตอคํา
สอนของพระพุทธเจา ไมใชตรงตามความเห็นของเราหรอืผูอ่ืน ซ่ึงยังหนาแนนอยูดวยกิเลส  
ทิฏุชุกรรมหรือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนี้เปนอยางเดียวกัน  พระพุทธองคทรงแสดงไว ๑๐ 
อยาง คือ 
 ๑.  เห็นวา  ทานที่ใหแลวมีผล  คือตองเชื่อวา  ใหทานแลว  ตองไดรับผล  คือเปนผูมั่งคั่ง
มีทรัพยสมบัติมาก  เปนตน 
 ๒.  เหน็วา  การบูชามีผล การบูชาในที่นี้หมายถึง ผูที่ควรบูชา มีพระพทุธเจา พระปจเจก
พุทธเจา  พระอริยสาวก  พระธรรม  พระสงฆ  บิดา  มารดา  ครูอาจารย  ฯลฯ 
 ๓.  เห็นวา  การบวงสรวงมีผล  คือการนําของไปบูชาผูมีคุณ  ยอมมีผล 
 ๔.  เห็นวา  การทําดีทําชั่วมีผล  คือทําดีก็ไดผลดีทําชั่วก็ไดผลช่ัว 
 ๕.  เห็นวา  โลกนี้มีอยู  หมายความวา เชื่อวาผูที่ตายจากโลกอื่น  มาเกดิในโลกนี้มีอยู 
 ๖.  เห็นวา  โลกหนามีอยู  หมายความวา เชื่อวาผูที่ตายจากโลกนี้แลวไปเกิดในอีกโลก
อ่ืนมีอยู 
 ๗.  เห็นวา  มารดามีอยู  คือเห็นวาคณุของมารดามีอยู  การทําดีทําชั่วตอมารดายอมมผีล 
 ๘.  เห็นวา  บิดามีอยู  คือเห็นวาคุณของบดิามีอยู  การทําดีทําชั่วตอบิดายอมมผีล 
 ๙.  เห็นวา  โอปปาติกสัตว  คือสัตวที่เกิดขึน้เองโดยไมมบีิดามารดา  เกิดแลวโตเต็มที่
ทันที  ไดแก  สัตวนรก  เปรต  อสุรกาย  เทวดา  พรหม  มีอยู 
 ๑๐.  เห็นวา  สมณะพราหมณ ผูปฏิบัติชอบประกอบดวยความรูยิ่ง เห็นแจงประจักษซ่ึง
โลกนี้และโลกหนาดวยตนเองแลวประกาศใหผูอ่ืนรูไดนั้นมีอยู คือเหน็วาผูที่ตรัสรูเปนพระ
สัมมาสัมพุทธเจามีอยูนัน่เอง 



 ทิฏุชุกรรม  คือการกระทําความเหน็ใหตรงตอความจรงิ ๑๐ ประการนี้  จัดเปนเรื่อง
สําคัญ  เพราะเปนหัวหนาของบุญทั้งมวล  ถาบุคคลใดมีความเหน็ถูกตอง  ตรงตอความจริงเหลานี้
แลว  ยอมคิดจะใหทาน  รักษาศีล  เจริญภาวนาและคิดจะทําบุญทุกชนิด  เพื่อเปนบันไดกาวไปสู
ความสุขความเจริญ  ในทายที่สุดยังเปนบนัไดใหกาวไปสูการเจริญอริยมรรคมีองค ๘  เพื่อบรรลุ
อริยสัจจธรรมไดอีกดวย 
 โดยนยัตรงขาม  ผูใดเหน็ตรงกันขามกับความจริง  ๑๐  ประการนี ้ ผูนั้นจะไมทําบุญเลย  
ดังที่มีคนเปนอันมากในปจจุบันนี้เชื่อมัน่วา  คนเราเกิดหนเดยีวตายหนเดียว  ชาติกอนก็ไมม ี ชาติ
หนากไ็มม ี ตายแลวก็สูญไมเกิดอีก  ทั้งๆ ที่ผูนั้นยังมีความตองการสารพัด  ผูที่จะไมเกิดอีกนัน้ คือผู
ที่ดับความตองการทั้งปวงไดสนิทแลวเทานั้น  เมื่อเชื่อเชนนี้เขาจึงไมทาํบุญ  นับวาเปนภัยแกเขาเอง
อยางใหญหลวง  เพราะความเห็นผิดเชนนีจ้ัดเปนบาปหนัก  พระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวในอัง
คุตตรนิกาย  เอกนิบาตวา  "ดูกรภิกษุท้ังหลาย  เราไมเล็งเห็นธรรมอยางอื่นแมขอหนึง่ ซ่ึงเปนเหตุ
ใหกุศลธรรมท่ียังไมเกิด  ไมเกิดขึ้น หรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแลวยอมเสื่อมไป เหมือนมิจฉาทิฏฐิ คอื
ความเห็นผิดท้ังนี้เลย" 
 นอกจากนี ้ พระพุทธเจายังทรงแสดงถึงการที่สัตวทั้งหลายตองเวยีนวายตายเกิดอยูในภพ
ภูมิตางๆ  มากมาย  มิไดเกิดเพียงชาติเดยีวดังที่บางคนเขาใจเลย  ดังที่พระองคตรัสไวในอังคุตตร
นิกาย  เอกนิบาต  เอกธัมมาทิบาลี  ตอนหนึ่งวา 
 "ดูกอนภิกษุทัง้หลาย  สัตวที่จุติ  (คือตาย)  จากมนษุยกลับมาเกิดเปนมนุษยมเีปนสวน
นอย  สัตวที่จตุิจากมนษุยไปเกิดในนรก  เกิดในกําเนิดเดรัจฉาน  เกิดในปตตวิิสัย  (คือเปรต)  
มากกวาโดยแท 
 สัตวที่จุติจากมนุษยไปเกดิในเทพยดา มีเปนสวนนอย  สัตวที่จุตจิากมนุษย ไปเกดิใน
นรก เกดิในกําเนิดเดรจัฉาน  เกิดในปตตวิิสัย  มากกวาโดยแท 
 สัตวที่จุติจากเทพยดากลับมาเกิดในเทพยดา มีเปนสวนนอย  สัตวที่จตุิจากเทพยดาไปเกิด
ในนรก  เกิดในกําเนดิเดรัจฉาน  เกิดในปตติวิสัย  มากกวาโดยแท 
 สัตวที่จุติจากนรกกลับมาเกดิเปนมนษุย มเีปนสวนนอย  สัตวที่จุติจากนรกไปเกดิในนรก  
เกิดในกําเนิดเดรัจฉาน  เกิดในปตตวิิสัย  มากกวาโดยแท 
 สัตวที่จุติจากกาํเนิดเดรัจฉาน  กลับมาเกิดเปนมนุษยมีเปนสวนนอย  สัตวที่จุตจิากกําเนิด
เดรัจฉานไปเกดิในนรก  เกิดในกําเนิดเดรัจฉาน  เกิดในปตติวิสัย  มากกวาโดยแท 
 สัตวที่จุติจากกาํเนิดเดรัจฉาน  ไปเกิดในเทพยดา  มีเปนสวนนอย  สัตวที่จุติจากกําเนดิ
เดรัจฉาน  ไปเกิดในนรก  เกดิในกําเนิดเดรจัฉาน  เกิดในปตติวิสัย  มากกวาโดยแท 
 สัตวที่จุติจากปตติวิสัยกลับมาเกิดเปนมนษุย มีเปนสวนนอย  สัตวที่จตุิจากปตตวิิสัยไป
เกิดในนรก  เกดิในกําเนิดเดรจัฉาน  เกิดในปตติวิสัย  มากกวาโดยแท 
 



 สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปเกดิในเทพยดา มีเปนสวนนอย  สัตวที่จุติจากปตติวิสัยไปเกิด
ในนรก  เกิดในกําเนดิเดรัจฉาน  เกิดในปตติวิสัย  มากกวาโดยแท 
 เปรียบเหมือนในชมพูทวีปนี ้ มีสวนที่นาร่ืนรมย  มีปาที่นาร่ืนรมย  มีภูมิประเทศที่นา
ร่ืนรมย  มีสระโบกขรณีที่นารื่นรมยเพียงเล็กนอย  มีที่ดอนที่ลุมเปนลําน้ํา  เปนที่ตั้งแหงตอและ
หนาม  มีภูเขาระเกะระกะเปนสวนมาก  โดยแทฉะนัน้" 
 พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงอุปมาเปรียบเทยีบสัตวที่ไปเกดิในทุคต ิ คืออบายภูม ิ เปนสัตว
นรก  เปรต  สัตวเดรัจฉานวา  มากมายเหมอืนขนววั  คือนับไมได  แตสัตวที่จะไดเกดิเปนมนษุย
หรือเทวดานั้นเทาเขาววั  คือนอยเหลือเกิน  เพราะเขาวัวมเีพียง  ๒  เขาเทานั้น  ทานอยากจะอยูใน
พวกไหน?  เชื่อวาทุกทานคงอยากอยูในพวกเขาววัดวยกนัทั้งนั้น  แตความอยากอยางเดียว  ไม
สามารถชวยใหสําเร็จผลได  ทานตองประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระองคดวย  นั่นคือ  ละ
ความชั่ว  ประพฤติดี  คือละทุจริตกรรม  ๑๐  ประการดังกลาวแลว 
 ทานที่เคยเรยีกรองขอความเปนธรรม  โดยตองการใหทกุคนเสมอภาคกนั มีความเปนอยู
เทาเทียมกนั  โปรดไดพิจารณาดูเถิด  วามทีางจะเปนไปไดอยางไรหรือไมในเมื่อทกุคนมิไดทํา
กรรมไวเสมอกัน  ลูกฝาแฝดที่เกิดจากพอแมเดียวกัน  อยูในครรภของแมดวยกัน  เติบโตดวยอาหาร
ที่แมกินเขาไปอยางเดยีวกัน  ก็ยังไมเหมือนกันทั้งหนาตา รูปราง และจิตใจ  แลวเราจะหวังใหคนที่
ตางพอตางแม  ตางกรรมกัน  เหมือนกนัเสมอกันไดอยางไร 
 ผูท่ีจะเสมอภาคกันไดนั้น  ไดแกผูท่ีไมตองเกิดมารับสุข  รับทุกขในโลกอีก  ผูนั้นคือ 
พระอรหันตผูปรินิพพาน  ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาต ุ พวกเดียวเทานั้น 
 ชีวิตนี้ส้ันนกั  ความประมาทเพียงนดิเดยีวอาจพาเราไปเกดิในที่ช่ัวได  และถาลงไปเกดิ
ในที่ช่ัวแลว  โอกาสที่จะไดกลับมาเกิดในทีด่ีนั้นแสนยาก  เราจึงควรดําเนินชีวิตของเราใหถูกตอง  
คบหาสมาคมกับบัณฑิตผูรูทั้งหลาย  หมั่นฟงธรรมของทาน  แลวนอมนํามาพินิจพจิารณา  เมื่อพินิจ
พิจารณารูวาอะไรถูกอะไรควรแลว  ก็ประพฤติแตส่ิงที่ถูกที่ควร  ซ่ึงก็ไดแกสุจริตกรรม ๑๐ ประการ  
สูงกวานั้นก็ไดแกการเจริญสมถะและวิปสสนา  พาตนใหพนจากทกุขทั้งมวล 
 บุญและบาปเปนของมีอยูจริง และใหผลไดจริง  ขอย้ําวาชีวิตของเรา  ความสุขความ
ทุกข  ท่ีเราไดรับอยูในทุกวันนี ้ เกิดจากการกระทําของเราเอง  ไมมีใครมาลิขิตใหเรา  ผูท่ีลิขิตชีวิต
เราท้ังในอดตีท่ีผานมา  ในปจจุบันท่ีกําลังเปนไปอยู  และในอนาคตที่จะตามมา  คือ กรรม การ
กระทําของเราเองทั้งสิ้น 
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