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ขอเจริญพร

ทานประธานพิธีในวันนี้คอื ทานผูชวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทาน ทวีศักดิ์ สุขสวัสดิ์ พรอมบรรดาญาติพี่นอ งทุกทานผูใครธรรมสัมมาปฏิบัติในหนาที่ของ
ทาน มาพรอมกันที่หอประชุมคุรุสภาในวันนี้ จุดมุงหมายอันสําคัญนั้นก็เนื่องมาจากสํานัก
พระราชวังกับกระทรวงศึกษาธิการรวมกันจัดโครงการถวายเปนพระราชกุศลแด
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาบพิตรพระราชสมภารเจาเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ
๕๐ ป ปนี้
ขอเจริญพรบรรดาญาติพี่นองที่รักทัง้ หลาย
อาตมาทบทวนตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัย
๗๐๐ ป สมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ๔๐๐ ป และมาถึงกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป มี
พระมหากษัตริยแหงกรุงสยาม แหงประเทศไทย ๕๗ พระองคเทานั้น แตพระมหากษัตริยที่
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติยืนยาวนานมีอยูพระองคหนึ่งคือ พระพุทธเจาหลวง ทรง
ครองราชสมบัติถึง ๔๒ ป และเสด็จสวรรคตเมื่อมีพระชนมายุ ๕๘ พรรษา ปจจุบัน
มหาบพิตรพระราชสมภารเจาเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๕๐ ป จะครบบริบูรณวันที่
๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ เลยวันที่ ๙ มิถุนาก็จะเปน ๕๑ ป ยางไปตามลําดับ อันนี้พี่นอ ง
พุทธบริษทั พี่นอ งเราชาวไทยทั้งหลายคงทราบกันแลววา พระองคเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราช
สมบัติขณะทรงพระเยาว ทรงประกาศแกพี่นองชาวไทยวา เราจะครองแผนดินโดยธรรม
เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม มหาบพิตรพระราชสมภารเจาก็ทรงบําเพ็ญไดจริง
ตลอดมาถึง ๕๐ ปแลว พระองคไมทรงเห็นแกความเหนื่อยยากลําบากพระวรกาย ทรง
ชวยเหลือประชาชนพสกนิกรทั้งชาวเขาเผาแมว และราษฎรที่อยูตามชายแดน
อาตมภาพทบทวนดู ไมใชเสด็จพระองคเดียวนะ ทุกพระองคเสด็จหมด เชน สมเด็จ
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จยา เมื่อทรงมีพระชนมายุ ๕๓ พรรษา พ.ศ.
๒๔๙๘ ทรงเจริญพระกรรมฐานที่วดั มหาธาตุ ที่มณฑปพระธาตุ อาตมาจําได ป ๒๔๙๘
พระองคเจริญพระกรรมฐานหนัก ทรงไดหัวใจพระศาสนา คือ พระรัตนตรัยมาประทับในพระ
ราชหฤทัย ทรงใชหลักพระพุทธศาสนาไปพัฒนาประเทศชาติ จนพระชนมายุ ๙๔ พรรษา จึง
เสด็จสวรรคต อันนี้ก็มาปรารภดวย นอกเหนือจากนั้นแลว ทุกพระองคเสด็จชวยประชาชน
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หมด ทั้งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระเทพฯ พระองคโสม และพระองคภา เมื่อ
คราวเกิดน้ําทวมก็เสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานความชวยเหลือ ทานทั้งหลายคงจะเห็น
เปนพยานหลักฐานวา มหาบพิตรพระราชสมภารเจาทรงชวยประชาชนจนถึงค่ําคืน ตี ๑ ตี ๒
พระองคหาไดบรรทมไม ไมมีความสุขพระวรกายแตประการใด กระทั่งทรงพระประชวรโรค
พระหทัย แตก็ทรงมีพระเมตตามีพระมหากรุณาธิคุณอยางลนพน จะหาจะเปรียบปานผูใดกับ
พระองคมิไดเลย ทานสาธุชนพีน่ องชาวไทยทั้งหลายโปรดพิจารณาขอนี้ นีแ่ หละจึงตั้ง
โครงการขึ้นมา เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระองคมหาบพิตรพระราชสมภารเจาตอไป
อาตมาจะขอชี้แจงแสดงธรรม เรื่องหลักกรรมกับความเปลี่ยนแปลงของชีวติ มนุษย
เปนประการใด จะเปรียบเทียบหลักธรรมคําสอนในพระไตรปฎกกับประสบการณกับปญหา
คนยุคใหมที่มันยอมเปลี่ยนแปลงไปมากมาย
การเปลี่ยนแปลงของชีวติ นี้องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาของเรานั้นยอมรับความเปลี่ยนแปลงของโลก แตยุคใหมพระสงฆสมัยนี้
ยอมรับความเปลี่ยนแปลงไหม เทคโนโลยีเจริญรุงเรืองไปมาก แตพุทโธโลยีลาหลังมาก
จิตใจต่ํา เรียนสูงแตเลวลงตามลําดับ คนเราจึงไมรูจักหลักกรรม ไมรูจกั การจะเปลี่ยนแปลง
ชีวิตแตประการใด อับเฉาอับจนตลอดรายการ ไมมีความมั่งคั่งสมบูรณแตประการใด ยอม
อับเฉาอับจน และเปนคนไรสาระขาดเหตุขาดผล ขาดตนขาดปลาย ไมเอาตราชัง่ ขึ้นมาดูไม
เอาตราชูขึ้นมาชั่ง วัดแลววัดเลาจะเอาอะไรละมาเปนหลักกรรมของทาน ทานทั้งหลายเห็น
หมาก รุกไหม หกสิบสี่ตาเดินอยูตาเดียว เดินอยูตาจน ตารวยไมเคยเดิน คนชอบไปหาหมอ
ดู หมอดูไปหาผีเจาเขาทรง ลูกสาวจะแตงงาน ลูกชายจะแตงงานก็ไมหาหมอดู เสียใจดวยนี่
แหละหลักกรรม นาพิจารณาเทคโนโลยีกับพุทโธโลยี ความรูคูกับความดีคูกันไป ทาน
ทั้งหลายมีมือสอง เทาสอง สมองหนึ่ง แลวทานจะหาที่พึ่งไมไดอีกหรือ ประการใดขอฝากไว
ในวันนี้ดวย
คนเราเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแปลงจิตใจไปมากมาย ไมเหมือนสมัยโบราณ ทางราชการมี
แผนดินทองแผนดินธรรมควรคิดถึงแผนดินทวดดวย
โครงการแผนดินธรรมแผนดินทอง
ปูยาตาทวดหาแผนดินใหเราทํามาหากินกัน มาเปนผืนแผนดินธรรมแผนดินไทย
แผนดินธรรมคืออะไร มีธรรมะประจําใจไหม เดี๋ยวนี้คนนิยมไปวัดไปทัวรบุญ ไปทัวร
บุญ ไมใชบญ
ุ จริง เปนบุญปลอม ออกวัดโนนทัวรวัดนี้ เที่ยวกันไปเที่ยวกันมา เสียเงินเสีย
ุ คาของคนเลย คนเรา
ทอง เสียเวลาดวย จะทําใหชีวิตอับเฉาอับจน เปนคนไรสาระ ไมมีคณ
ถามีแผนดินธรรมจริง ๆ นะทานจะรูวาชีวิตทานมีคา เวลาของทานจะมีประโยชนมาก ถา
ชีวิตทานไรคา เวลาก็ไมมีประโยชน พระพุทธเจาสอนนักสอนหนา ใหหาวิชาใสตัวเสียกอน
หาหลักฐาน หางานทํา มีคูครองเปนทองแผนเดียวกัน มีมนุษยสัมพันธเสียกอนแลวคอยไป
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เที่ยว ทานทั้งหลายใหดูฝรั่งที่วัดเชตุพนวิมลมังคลาราม โบสถวัดพระแกวมีฝรั่งแก ๆ มา
เที่ยวเยอะ อายุแปดสิบเกาสิบก็มี ชีวิตคงจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมัน มันไมมีโอกาส
เขาหาหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา กฎแหงกรรมหรือหลักกรรมการกระทํานี้ มี
สวนเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได ทําดีก็เปลี่ยนไปทางดี ทําชั่วก็เปลี่ยนชีวติ ไปทางชั่ว
ตายตัวอยูเปนกฎแหงกรรม อยางการกระทําหรือวาหลักของกรรม การกระทําของตน มิใช
คนอื่นมาทําใหเราแนนอน ขอเจริญพรอยางนั้น ถาทานทั้งหลายมาพิจารณาตัวเองนะ ไม
อับเฉาอับจนแลว คนเรานี่มันเปลี่ยนแปลงได โลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปไกลมากคือเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรก็เยอะแยะ แตทําไมหนอจิตใจถึงเลวรายถึงขนาดนี้ เถียงพอเถียงแมคําไมตก
ฟาก แยงสมบัตพิ ัสถานกัน นี่หรือเทคโนโลยี มีครอบครัวหนึ่งมีลูก ๓ คน จบปริญญาโท ๒
เปนดอกเตอร ๑ พอตายอยูแตแม แยงสมบัติกัน ยังฟองรองกันอยูในศาล นี่หรือคนไทยชาว
พุทธ อาตมาขอเจริญพรวาพฤติกรรมของคนอยูที่การกระทําของตน เปลี่ยนพฤติกรรมไป
ทางชั่วเอาตัวไมรอดดังที่กลาวแลวเชนเดียวกัน นี่มีเหตุผลที่นาฟง
คนไทยเดี๋ยวนี้ปากเปนบุญใจเปนบาป ถาขาดธรรมะประจําจิตประจําใจ เพราะไมรคู ํา
วาหลักกรรมเปนอยางไร แลวไมรูวา ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตนีจ้ ะเจริญรุงเรืองหรือจะเสือ่ ม
ลงประการใด ก็จะไมทราบเหตุผลดังกลาวมาแลวนั้นทุกประการ ทานจะเอาอะไรมาเปนหลัก
ใจเลา แกนหลักแกนนําชีวิตนีค้ ืออะไร ความเปลี่ยนแปลงของโลกนี่มันเปลี่ยนแปลงไป
มากมาย แตชีวติ นี้ยังลาหลัง จิตใจเลวลงไป เรียนสูงแลวใจก็ต่ําไมมีระบบ ขาดระเบียบวินัย
จะทําอะไรก็ไมมีหลักการ ไมมีกฎ ไมมีเกณฑ วิธีการ หลักการมนุษยก็หายไป ในเมื่อหลัก
มนุษยหายไปแลว หลักเกณฑวิธีการมันจะไดมาอยางไรเลา มันก็ยอมเปลี่ยนแปลงไปตาม
สภาพของหลักกรรมจากการกระทําของตนเทานั้น จะไมเปนผลใหแกชีวิตของตนแตประการ
ใด ชีวิตทานมีคาเมื่อใด เวลาทานจะมีประโยชนเมื่อนั้น ถาชีวิตทานไรคาเวลาไมมีประโยชน
ทํางานก็ขยันนอกหนาที่การงาน การงานในตัวของตัวเองก็ทิ้งงานในหนาที่ไมรับผิดชอบ มี
มากมายในสังคมของคนไทยทั่วไป เปนที่นาเสียดายมาก อาตมาจึงเสียดายเหลือเกินจึงสอน
เด็ก ที่วัดนี่ไดผลนะเปนแสน ๆ ไดผลอยางนาอนุโมทนา เด็กดีหมด เรียบรอยหมด เปลี่ยน
พฤติกรรมของเด็ก คือ หลักกรรมจากการกระทําดีตั้งแตเล็ก ๆ นอย ๆ พอแมนี่สําคัญเปน
หลักกรรม พอแมสรางความไมดีใหกับลูก ทําไมถูกใหกับหลาน แถมรักลูกไมถูกวิธี ทําความ
ดีใหลูกดูไมได
พอแมที่รักทัง้ หลาย อยาสรางความเลวรายใหกับลูก ทําไมถูกใหกับหลาน แถมรักลูก
ไมถูกวิธี ทําความไมดีใหลูก ๆ ดู อาตมาจับดวยหลักกรรมหมดแลว นี่เปนที่พอแม ลูกจะดีมี
สถานะ ลูกจะดีมีงานทําเพราะพอแม มาจากพอแม ขอเจริญพรอยางนั้น ทานทั้งหลาย
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ยอมรับหรือไมก็ตาม พอแมเลี้ยงลูกเหมือนปลูกฝงลูก เหมือนปลูกตนหมากรากไม ปลูกใน
กระถางมันก็ขึ้นในกระถาง ปลูกถี่มันก็ขึ้นถี่ ปลูกหางมันก็ขึ้นหาง ครั้นตนไมโตขึน้ แลวเราจะ
ไปถามตนไมขึ้นไมมีระเบียบ ขึ้นสั้นขึ้นยาวแลวไมมีการเขาแถวเขาแนวไมเขาฉากเขาแนว
แตประการใด ไปดาตนไม ถาตนไมมันพูดได ใครเปนคนปลูก แมปลูกใชหรือไม พอปลูกใช
หรือไมประการใด นี่แหละทานสาธุชนที่รักทั้งหลาย ทานเปนพอแมเขาแลวก็ไมใชอยูแคพอ
แมเขา ตองไปเปนปูเปนยาเปนตาเขานะ พอแมรักลูกที่ปลูกฝงใชไหม ใหลูกตั้งตนฝกรีบ
ศึกษา ใหลูกไดดีมีปญญา มีวิชาใหลูกตั้งตนเปนคนดี ทานยอมรับหรือไม บางทีเลี้ยงลูกไมได
เรื่องเลย พอแมเปนอาเสี่ย ลูกเปนอาเฮียเยอะแยะ ขอฝากไว
หลักกรรมนี่เลือกเกิดไมได พอก็จนแมก็จนลูกเลือกเปนนายพลเอกได ลูกเลือกเปน
ดอกเตอรได ที่จังหวัดสิงหบุรี พอเปนจับกัง แมรับจางซักรีด มีลูก ๕ คน หลักกรรมนี่มันเปน
อยางนี้ ลูกชาย ๓ ลูกหญิง ๒ เขาเปนลูกศิษยอาตมา พอแมสวดมนตเกง ใสบาตรทุกวัน
อาตมาสังเกตดูจน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ อาตมาไปเปนเจาอาวาส พ.ศ. ๒๔๙๙ เปนเจาอาวาสมา
๔๐ ปแลว เปนเจาคณะอําเภอ ๒๐ ป ไดประสบการณมาก อาตมาจดไวหมดเลย เปนกฎ
แหงกรรมดูซิพอจนแมจน ลูกจะเปนอะไร ดูหลักกรรมซิ เดี๋ยวจะพูดหลักการใหทานฟง พอ
ไมกินเหลา ไมสูบยา ไมเลนการพนัน สวดมนตทุกวัน สองคนตายาย แลวยาย (ภรรยา) ก็ไป
รับเสื้อผามาจากบานเหนือบานใต ที่สิงหบุรียังมีพยานอยูนะ ก็เอาถานใสเตารีด โบกพัดเขา
รีดไปรีดมา เสื้อเขาไหมไปก็ตองเอาเงินไปใชเขา แลวก็หมั่นสวดมนตไหวพระทุกวัน ลูกก็
เจริญสมาธิ อาตมาสอนลูกชายทั้ง ๓ คนเปนดอกเตอร บัดนี้อยูรัฐวอชิงตัน ลูกสาวเดี๋ยวนี้
เปนเถาแกเนี้ย ไดสามีขายทองอยูกรุงเทพฯ บอกได นี่ซิหลักกรรมใชไหม นี่โยงไปถึงพอแม
นะ พอแมจนแตลูกเปนเศรษฐีได เราเลือกเกิดไมได
อาตมาคนหนึ่งขอเจริญพรพี่นอ งทุกคน
ถาเลือกเกิดไดอาตมาไมไปเกิดบานนอก
หรอก ตองไปเกิดบานเศรษฐีพันลาน นี่มาเกิดอยูบานนอกคอกนา แตไมเปนไร ชีวิตไมสิ้น
หวังดูสังขทองดูเงาะปา อยูกับรจนายาใจ อยูปลายไรปลายนา มีสุข มันเปนหลักกรรมของ
คน นี่มันอยูที่ทวาร ๖ นะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มันก็โง ๆ อยูนี่ละตาไมมีปญญา หูไมมี
ปญญา ปากไมมีปญญา พูดเสียเงินเสียทองเพราะปากไมมปี ญญา ถาปากมีปญญาพูดเงิน
ไหลนองทองไหลมาไดมันอยูตรงนี้ นี่ทานทั้งหลายพิจารณาติดตามไปดวย นี่แหละพอแมเขา
สวดมนตไหวพระ ลูกเปนดอกเตอร ๓ คน บัดนีย้ ังอยูวอชิงตัน เมือ่ ๒ วันนี้ เจาอาวาส พระ
มหาถนัดเปรียญเอกมาจากวอชิงตัน ดีซี มาที่วัดขอหนังสือไป ขนไปมากมาย บอกชาว
อเมริกันชอบ นิยมหนังสือวัดอัมพวัน บัดนี้มหาวิทยาลัยที่ฟลอริดาขออนุญาตพิมพ “กฎแหง
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กรรม” เลม ๑ ถึงเลม ๙ เปนภาษาอังกฤษ ยอมรับกฎแหงกรรมของเราแลว ทําดีไดดี ทําชั่ว
ไดชั่ว มันจะเกิดมาอยางนี้ เปนตน ทานทั้งหลายมันไดผลอยางนี้
นี่ปลัดกระทรวงกลาโหม ทานลองไปถามดู พอแมไมใชคนรวย สอนลูกทุกวัน ๆ ละ
ขอ ลูกเอย หมั่นสวดมนตใสบาตรนะลูกนะ แมไมสมบัติใหเจานะ นี่หลักกรรม พอก็ไมมีอะไร
ให รับจางไดเงินไดทองก็สอนลูกหมั่นเรียนหนังสือนะลูกนะ หลวงพอครับ ผมขี้เกียจเรียน
หนังสือเหลือเกิน แหมพูดคําเดียว พอพูดวันละคําใหสวดมนตทุกวัน แลวก็ไมไดวาลูกเลย
พูดบัวไมช้ําน้ําไมขุนนี่เปนแมที่ดี เปนพอที่ดี
นี่หลักกรรมของชีวติ มนุษย เปลี่ยนแปลงเปนนายพลเอก เดี๋ยวนี้เปนปลัดกระทรวง
กลาโหม ไปถามดูได มีพยานมีหลักฐาน พลเอกไพบูลย เอมพันธุ บัดนี้ดาํ รงตําแหนง
ปลัดกระทรวงกลาโหม รูจักอาตมา เปนลูกศิษยมาตั้งแตเปนรอยตรี คุณแมทั้งหลายอาตมา
ขอถาม แมบานกับพอบานนี่คนไหนจะสําคัญกวากัน
กันอยูที่แมใชไหม กันนีแ่ มไปกันลูกออก กันอยูที่แม แกอยูที่พอ กออยูที่ลูก ให
ระวังนะ กอเรื่องใหแมนะ กออยูที่ลูก ปลูกอยูที่ครู ความรูอยูที่ศิษยเปนมิตรกัน เห็นดวย
ไหม ไมเห็นไมเปนไร ไมตองไปกัน ลูกเสียหายปลอยมันเลย ยาเสพยติดปลอยมันเลย ลูกดี
ที่สุด อยางนี้ถูกหรือ
การเปลี่ยนแปลงภาวะของคนจากหลักกรรมเกิดจาก
๑. กิจกรรม
๒. พฤติกรรม
๓. พฤตินัย
๔. นโยบาย
ทานติดตามฟงไปดวย กิจกรรมมีอะไรบาง กิจกรรมของแมมีอะไรบาง กิจกรรมของพอมี
อะไรบาง
และพฤติกรรมแสดงออกเปนหลักกรรมอยางไร
พฤติกรรมแลวพฤตินัย
ประสบการณดวยชีวิตเรียกวาพฤตินัย โดยวิธีการอยางไรเปนวิทยานิพนธสอนอนุชนรุนหลัง
ใหลูกได อยูตรงนี้ประการหนึ่งขอเจริญพรอยางนั้น อยาลืมนะ กันอยูที่แม แกอยูที่พอ จําไว
บาง แมนี่ชอบกันนะ ลูกจะชัว่ อยางไรก็ไปกันลูกมา เขาขางลูกตลอดนี่คือแม กันไมไดก็ไป
บอกใหพอแก ลูกที่ดีมีปญญา พฤตินัยแหงพฤติกรรมจากหลักกรรมนั่นเอง ทําใหลูกเปลี่ยน
นิสัย ไปคบเพื่อเสเพล คบพาลไดผิด คบบัณฑิตไดผล คบคนชั่วพาตัวใหอับจน คบคนดีใหผล
จนวันตาย เมาเพศหรือก็หมดทา เมาสุราหมดความสําคัญ เมาการพนันหมดตัว เมาเพื่อนชั่ว
หมดดี นี่เปลี่ยนพฤติกรรมไปไดนาเสียดาย แตเปลี่ยนแปลงในทางดีนาอนุโมทนา ถาเปลี่ยน
พฤติกรรมไปทางชั่วนาเสียใจ ก็โยมเปนพอเปนแมดวยโยมจะเสียใจ ขอเจริญพรอยางนั้น
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คนมันเปลี่ยนแปลงได นิสัยของคน นิสัยแปลวาแบบอยาง แบบอยางแปลวาโลก
เห็นชัดดวยรูปธรรม เห็นชัดดวยนามธรรมใหมนั ชัดเจนขึ้นมา มันเปนแบบอยาง นิสัยคน
นี้นะเปลี่ยนยาก เรามีพอ คนเดียวแมคนเดียว เปลี่ยนพอเปลี่ยนแมไมได แตมีสามีภรรยาจะมี
กี่คนก็ตามอัธยาศัย ตามชอบไมมีใครวาอะไร
พฤติกรรมของคนเรา บางคนนี่รูไมจริงหรอก รูต ื้น ๆ รูไมลึกซึ้ง ไมตนื้ ลึกหนาบาง
สืบเสาะไมลึก กาวไมมที ี่เกาะ เกาะไมมีที่เก็บ ขอฝากพฤติกรรมของมนุษยไว มันเปนอยางนี้
จริง ๆ คนเรานี้ไรสาระไมเขาใจเยอะ หลักธรรมคําสอนพระพุทธเจาสอนดีที่สุด แตไมมีใคร
สนใจไมมีใครเชื่อพระพุทธเจา เดี๋ยวนี้เขาไปเชื่อผีกัน ไปหาผีเขาเจาทรงกัน แลวไปหาหมอดู
หมอดูอันดับหนึ่งดีกวาพระ พระก็เปนหมอดูดวยซิ ใหฤกษใหยาม แลวพฤติกรรมก็
เปลี่ยนไปตามสภาวะและเหตุผลของคนยุคสมัยนี้ เปนที่นาเสียดายนะ เปนที่นาเสียดายมาก
ขอเจริญพรฝากไววาอยางนั้น
คนเราที่จะมีเหตุผลดีอยูที่การกระทํา คือ หลักกรรมจากการกระทําทั้งหมดนี้ ที่วัด
อาตมานะ ขอเจริญพรวาไมตองไปเชิญ มากันเยอะหมด มากันมากมายจริง ๆ หนุมสาว
ทั้งนั้นถือกระเปามากันคนละลูก เมื่อเดือนที่แลว ทูตอิหรานมาจากกรุงเตหะราน มุสลิม ๖
นาย มาทําไม มาวิจัยประเมินผล บอกวาหลวงพอวัดอัมพวันสอนเด็กไดดีมาก สอนอยางไร
มีวิธีการสอนอยางไร มาขอฟง เขาบอกวาเขาอานหนังสือกฎแหงกรรมเลม ๑ ถึงเลม ๘
เรียบรอยแลว เขามาจากกรุงเตหะราน อาตมาดีใจมาก มุสลิมเขาที่วัดไมใชหมายความวาเรา
จะใหมุสลิม อิสลามมาเปนพุทธ ก็ไมไดหมายความวาจะใหคริสตมาเปนพุทธ เขานับถือ
อยางไรใหนับถือตลอดไป แตปญหามันอยูที่วาเรามีของดีแจกลองเอาไปใชดู ทานจะเปน
มุสลิมอิสลามหรือจะเปนคริสตก็ตามไมดูถูกกัน ไมหมิ่นประมาทกัน อยาจวงจาบบังอาจกัน
เกินไปนะ และทานอยาหมิ่นประมาทของเรานะ ของเราพุทธะนี่แสงสวางเกิดขึ้นในโลกตลอด
มา ทั้งที่พระพุทธเจาเพียงพระองคเดียว สอนคนทั้งโลก แผเมตตาทั้งโลกเลยนะ เอานี่เอา
เสื้อไปใชคนละตัว ๆ นี่สมมติยกตัวอยาง ถาหากวาเสื้อนี่เอาไปใชดีก็มาเอาใหม ถาใชไมดีทิ้ง
ไปมันไมมีปญ
 หาอะไร เอาเพชรไปคนละกิโล เอาไปใชดูถาเพชรมันเกิดแสงสวางระยิบระยับ
สําหรับคนใชเปน ใชมณีเปนธรรมะ ๙ อยาง ก็คือ มณี เพชร รูจ ักไหม แตเสียในคนไทยไม
รูจักเพชรในวงจักรราศี เพชรดี มณีแดง เขียวใสแสงมรกต เหลืองใสสดบุษราคัม แดงแกกั่ม
โกเมนเอก สีหมอกเมฆนิลกาฬ มุกดาหารหมอกมัว แดงสลัวเพทาย สังวาลยสายไพฑูรย
เนาวรัตน ๙ ประการ คนไทยไมรูจัก แลวก็ไมรจู ักธรรมะ
ขอเจริญพรวาอยาหาวาอาตมาวาจวงจาบกับชาวพุทธบางคนเลย อาราธนาศีลก็ไม
เปน เมื่อปนเี้ องไปงานมา ๘ งานในกรุงเทพฯ หาคนอาราธนาศีลไมเปน ขนาดอายุ ๗๐, ๘๐
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มีคริสตนั่งอยู ๕ คน อาตมาจําได เรียนอยูปริญญาโททั้งนั้น ๕ คนที่จุฬาฯ นั่งอยู เราเลยขยิบ
ตาใหมาหา เพราะเคยไปอบรมทีว่ ัด จะเปนคริสตหรืออิสลามไมวากันนะ เราองการใหคนดีมี
ปญญานะ ตองการใหเขาสูงสงดวยวิชาความรู เปนมหานิยมในชีวิตของเขา ตองการไมใชให
มาเปนพุทธ เขาจึงไดสมานสามัคคีกับเราอยางดีตลอดมา นี่เปนตน เขาก็มา ๕ คนเลย บอก
“หลวงพอมีอะไรกับผมครับ คนที่บา นนี้เขาเปนเพื่อนกับผม เรียนปริญญาโทดวยกัน จะไปตอ
ปริญญาเอกที่กรุงปารีส ฝรั่งเศสดวยกัน นี่ผมจึงมา ไมงั้นผมไมมาหรอก ผมรูวาหลวงพอจะ
มางานนี้ ผมจึงมากัน ๕ คน เพราะผมเปนลูกศิษยหลวงพอ” นี่คริสตนะ คริสตเราไมวากัน
เขาก็มาบอกนี่เขาหาคนอาราธนาศีลไมได วันนี้จะสวดธรรมจักร ทําบุญวันเกิดครบ ๖ รอบ
๗๒ ป ของคุณพอของบานนี้ “สวดธรรมจักร คุณอาราธนาไดไหม” “โอ. เค.” นี่ ๆ คนพุทธ
อายเลยใชไหม บอกแลว “ขอเชิญทานเจาภาพจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย” พอดีมีปพาทย
กรมศิลป ปพาทยบรรเลงเพลงสาธุการ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ชาวพุทธตองรูซิ ชาว
พุทธไมรูนาอายนะ นั้นแนะนี่คริสต พอจุดธูปเทียนเสร็จก็บอก “ปพาทยบรรเลงเพลงสาธุการ
ครับกระผม” นี่คริสตรูดดี วย แลวพุทธรูไหม ฟงกันเปนแถว อาราธนาศีลไมเปน อายเขา
อายมาก นักเรียนมาอบรมตองอาราธนาศีล วาศีล ๕ ศีล ๘ เปนหมด ศีลอุโบสถเปนหมด
ไมได ไมงนั้ เสียทีเขา ไมไดซิมาอบรมแลวตองใหรูเรื่องอยาใหเปลืองเวลาเขา ลูกเตาเหลา
ใครก็ตองตามใหรูจริงไปอยาใหรูปลอม วันนี้ตอ งพูดใหหมด เลาใหทานฟง เลยคริสตเขาก็
บอกวาเอาละ จุดธูปเทียนแลว ตอไปนี้ถาเปนงานพิธีของชาวบานก็มกี ารบูชาพระ ถาเปน
งานราชการก็ไมตองบูชาพระ มะยัง ภันเต เลย แนะ ๆ คริสต เลยก็ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง
รักขะณัตถายะ บานนี้เขาเปนดอกเตอรดวย นีก่ ็เลาใหทานฟง พอรับศีลเสร็จแลวก็ วิปต ติ
ปฏิพาหายะ สัพพะสัมปตติสิทธิยา สัพพะทุกขวินาสยะ ปริตตัง พรูภะมังคะลัง พวกพุทธอา
ปากบอ แลวอายุไมมากหรือ ๖๐ , ๗๐ นี่เห็นไหม ขอฝากทานทั้งหลายไวดวย
อาตมาขอถามโยม มหานิยมอยูที่ไหน อาตมาถามหลายคนแลว ตอบไมไดเลย มหา
นิยมอยูที่พระเอาขี้ผึ้งสีปากแลวก็ลงนะหนาทอง โอโฮ มหานิยมอะไรละ วันนั้นไปขอขี้ผึ้งที่
สิงหบุรีมา ตลับละ ๕๐ บาท แลวมาสี สีไปสีมาไปโดยตอยปาก ฟนหัก ๒ ซี่ มาขอยาที่วัดใส
นี่มหานิยม ก็ขอเจริญพรพูดใหมันตรงไปตรงมา ถาลูกโยมเรียนหนังสือเกง ตองกาวหนาได
ดอกเตอรขนึ้ มานั้นละ มหานิยมอยูที่วิชาความรู ถาลูกเราไมมีวิชาความรูไมตองมีมหา
นิยม ไมตองพูดกัน อาตมาชอบพูดตรง ๆ นะ ออ มหานิยมอยูตรงนี้ มหานิยมอยูที่ใจไมตอง
มาตอบ ฝรั่ง โอ. เค. ถาลูกเราเปนดอกเตอรไปเขากับฝรั่งก็ไดไมเกอเขิน เขากับคนไทยก็ได
วาลูกเรามีหนามีตาเปนดอกเตอร ลูก ๓ คน เปนใหญเปนโตหมด ลูกเปนนายพล ลูกเปน
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อธิบดี ลูกเปนหัวหนากอง นี่ซมิ หานิยมชมชอบ ประชาชนชมชอบดวย มหานิยมดวยรู
วิชาการ
พระพุทธเจาบังคับเลยนะ ตองเรียนหนังสือเปนขอหนึ่งของชาวพุทธ ถาไมยอมเรียน
หรือจะรู ไมยอมดูหรือจะเห็น ไมยอมฟงหรือจะไดยิน ไมยอมทําหรือจะเปน จะลําเค็ญย่ําแย
จนแกตาย ตองบังคับลูกเรียนหนังสือทั้งหมดนะ ไมเรียนไดอยางไร บางคนก็มาบนกับ
อาตมาวาลูกไมเรียนหนังสือ อาตมาไมโทษเด็ก เปนที่พอแม ไมมีนโยบาย ไมมีหลักธรรมที่
จะสอนลูกใหเรียนหนังสือเลย ไมมีการภาวนา ไมมีการสวดมนตไหวพระ ไมมีการแผเมตตา
ใหลูกมีจิตใจโนนไปทางการศึกษาและวิชาการแตประการใด จะหมดโอกาสไป
ถาพูดถึงกฎแหงกรรมและหลักธรรมในยุคสมัยนี้ เขาไมเชื่อเลย ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
เขาก็จะไมเชื่อแลว อาตมาก็ไดกฎหลักกรรมนี้ไววา ในปจจุบัน ความเชื่อของคนไทยในเรื่อง
กรรมนั้น หรือทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว กําลังสั่นคลอน ไมมีใครเชื่อถือวากรรมดี กรรมชัว่ ไมเชือ่
แลว ในสังคมของคนไทยเปนอยางนั้นจริง ๆ ของเมืองไทย เราก็จะเห็นวาคนหลายคนที่
อาตมาประสบกับคนหลายคนที่ประกอบกรรมชั่ว
เปนผูทุจริตประพฤติผิดศีลธรรมกลับมี
อํานาจวาสนาและมีทรัพยสมบัติมาก มีคนเคารพยกยองนับถือ ในขณะเดียวกัน คนซึ่งอยูใน
ศีลธรรมกลับเปนคนยากจน และมีความยากลําบากถูกหัวเราะเยาะ ดูถูก กลั่นแกลง ทําให
คนเริ่มสงสัยในเรื่องหลักกรรมและบางคนก็ไมยอมเชื่อในเรื่องนี้
ถึงกับมีคนเขียนเปนคํา
กลอนวา “คนทําดีไดดีมีที่ไหน คนทําชั่วไดดีมีถมไป”
ดวยความเห็นใจบรรดาครูทั้งหลายที่จะตองอบรมและสอนเยาวชนใหเปนผูมีศีลธรรม
ใหมีความเชือ่ ถือในเรื่องกรรมและดวยความวิตกกังวลอยูที่ครู เดี๋ยวนี้ครูวิตกกังวลบนกับ
อาตมาวา “หลวงพอ เขาไมเชื่อคะ กรรมนี้ไมมีใครเชื่อแลว คนไทยและเยาวชนสมัยนี้” เรา
กําลังประสบทิฏฐิที่ผิด พระอรรถกถาจารยไดกลาวถึงอันตรายที่เกิดแกสัตวโลกวามี ๕ อยาง
วาตามหลักกรรมนี้ทําใหคนเกิดอันตรายในปจจุบันนี้มากมาย ขอฝากไวในที่นี้เสียเลย
๑. กิเลสันตราย อันตรายเกิดแตกิเลส เชนมีความโลภ ความโกรธ ความหลง ตายตาม
ถนนหนทางมีมากมาย ตายอยางนาเสียดาย
๒. กัมมันตราย อันตรายที่เกิดจากกรรมชัว่ ที่ทาํ ใหปจจุบันนั้น เกิดอันตรายในปจจุบัน
ไมตองไปเอาในชาติหนา เห็นทันตาเลยกลางถนนหนทางนี่
๓. วิปากัมมันตราย อันตรายกันเกิดจากวิบากกรรม คือผลที่กรรมที่ทําไวในครั้งอดีต
ออกมาประสบในขณะนี้ในปจจุบันนัน่ เอง
ทานพี่นองทีร่ ัก อยาคิดคาจะไปเอาในชาติหนา ทําบุญแลวก็จะไดบุญในชาติหนา
ทําบาปแลวจะไดบาปในชาติหนา ชาตินี้เห็นทันตา แนนอนทีส่ ุด
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๔. ทิฏฐิอันตราย อันตรายกันเกิดจากทิฏฐิที่ผิด คิดผิด คิดไมถูกตอง ทําอะไรไมมตี าม
คลองธรรม เปนมิจฉาชีพ ไมเปนสัมมาทิฏฐิแตประการใด เกิดอันตรายในปจจุบันนี้
แนนอน
๕. อริโยปวาอันตราย อันตรายเกิดจากการจวงจาบผูมีบุญคุณ ผูทรงศีลทรงธรรม เชน
พระสงฆองคเจา เปนตน แลวก็จวงจาบกับครูบาอาจารยท่สี อนหนังสือ เปนอันตราย
ในปจจุบันนี้ จวงจากกับคุณพอคุณแมเปนอันตรายในปจจุบันนี้แนนอน
ยกตัวอยาง ใหเห็นที่วิทยาลัยครูเทพสตรี ซึง่ ตอนนี้เปลีย่ นชื่อเปนสถาบันราชภัฏเทพสตรี
จังหวัดลพบุรี เมื่อป ๒๕๐๙-๒๕๑๐ จําไมไดละเอียด มีการมาอบรมที่วดั อัพมวัน มาอยูที่วัด
แลวก็มาเลนกองไฟ กินเหลามายากัน นี่ปริญญาครุศาสตร เกิดตอยปากครู ลงไปชกปากครู
เลย ดูซิ อยางนี้จะมีอริโยปวาอันตรายเกิดขึ้นไหม ครูก็ใจดี ครูก็เปนมหาเปรียญ ๖ ประโยค
ตอนบวชเณร แลวก็ไปเรียนวิชาความรูวิชาครูแลวมาบรรจุที่วิทยาลัยครูเทพสตรีนนั้ ไมตอง
กลาวนาม เดี๋ยวนี้ปลดเกษียณไปแลว “ผมไมโกรธเขาแลวครับ เขาตอปากผมไมเปนไร เขา
เมา” เราก็เรียกเด็กมา บอก “หนูเปนบาปไปแลว นี่อริโยปวาอันตราย เธอไปขออโหสิกรรม
กับครูเสีย” ไมยอมไปขอ เปลี่ยนพฤติกรรมไปทางเมา เมาแลวก็เปลี่ยนพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงชีวิต กลายเปนคนเหลวไหล นี่มันเปลี่ยนพฤติกรรมได เพราะหลักกรรมอันนี้
ออกมานีช่ ัดเจนมาก ขอเจริญพรนะ อยูมาไมถึง ๗ วัน ขับมอเตอรไซคทที่ าวุง ถูกรถ ๑๐ ลอ
ขยี้เลย รถมอเตอรไซคพังหมด เขาหัวเละ ตายคาที่เลย นี่แหละอริโยปวาอันตราย อันตราย
ุ คุณ อาตมาถึงสอนเด็กที่มาอบรม หนูอยาเถียงพอเถียงแมนะ
เกิดจากที่จวงจาบผูมีบญ
เพียงแตคิดไมดีกับพอแมก็บาปนะ หนูจะเรียนหนังสือไมเกง เพียงแตคิดนะไมใชกฎหมาย
อยางกฎหมาย หมายความวาตองมีโจทกจําเลย มีผูกระทํามีคนฟอง และไดกระทําไปแลว
ดวย กฎหมายจึงบังคับคดีนั้นได แตเรื่องธรรมะเรื่องกรรมนี้ ไมตองมีใครบังคับ ตัวเองมี
เจตนาเปนอกุศลกรรมเกิดขึ้น แคคิดไมดีก็เปนกรรมแกตัวเองแลว อยางนี้เปนตน
อีกเรื่องหนึ่งขอเจริญพรแทรกรายการ เมื่อป ๒๕๐๐ มีนิสติ ปริญญาโทจุฬาฯ ๓๐ คน
ไปที่ อ.คายบางระจัน จ.สิงหบุรี ไปใหแมทําครัวเลี้ยงเพื่อน ๆ บอกวา “เลี้ยงวันเกิดผม แมรู
ไหม วัดเกิดผม ทําครัวตองอรอยดวยนะ ผมจะพาเพื่อนมาจากกรุงเทพฯ” ก็ทําแบบบานนอก
จะไปอรอยอะไรก็วาแมเสียดสีแม วาแมเสียรองไหไปเลยนะ แลวก็กลับกรุงเทพฯ อาตมาจด
ไวเลย อาตมารูจักกันดี นี่รูจักกับแมเขา ดูซิลูกจะเกิดอันตรายไหม จะเปลี่ยนแปลงภาวะหลัก
กรรมนี่ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชีวติ ของเขา ไปจวงจาบกับแมเห็นชัด ดูซวิ าจะไดรับ
กรรมอะไรบาง
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ในเวลาตอมารับราชการ ไดแค ๓ ป โดนไลออก นี่ปริญญาโท เมื่อป ๒๕๐๐ นาน
มาแลว แลวไปเขางานบริษัทฝรั่งก็โดนไลออก ไปเขางานบริษัทญีป่ ุนก็โดนไลออกอีก นี่
แหละกฎแหงกรรมจากการกระทําของหลักกรรมเปลี่ยนพฤติการณของชีวิตได
ทําใหเขา
กลายเปนคนเหลวไหลไปเลย เรียนที่จุฬาฯ ปริญญาโท เปนหมันไปเลย นี่แหละทรัพยากร
ของชีวติ ก็หมดไปดวยตามสภาพของกฎแหงกรรมจากการกระทําของเขา นี่อยูบางระจัน พอ
แมตาย นองสาวยังอยู นองสาวเคยมานั่งกรรมฐานที่วัด ถามเขาวาพี่ชายเธอเปนอยางไร
“หลวงพอคะเขากับใครไมไดเลย” นี่เขาเถียงแม อาตมาถึงสอนเด็กอยาเถียงพออยาเถียงแม
บางทีพอเจาชูไปมีเมียใหม บอกหนูนะเปนลูกอยาไปเขาขางแมเธอนะ อยาไปคิดวาพอไมดี
เธอจะเรียนหนังสือไมเกง นี่เปนความจริง ไปวาพอไมดี มันเรื่องของพอเขา ไมใชเรื่องของ
เธอ ๆ ยังเด็กเล็กนะ เธอยังเด็กมาก อยาไปวาพอตามแมไมไดนะ บางคนนี่ไลพอออกจาก
บาน เจงไปเลยนะ มีบริษัทในกรุงเทพฯไมออกชือ่ เจงไปเลย ไลพอออกจากบานแลวพอไป
ตายเมืองจีน ดูซิ เชื่อแมหาวาพอทิง้ แมไปไมเลี้ยงดูแม นี่พฤติกรรมจากกฎแหงกรรม จาก
การกระทําเปลี่ยนแปลงชีวิตไดทันที เลยกลายเปนคนที่เลวรายในสังคม มันเปลี่นแปลงได
จากหลักกรรม
กฎแหงกรรมเปนคุณลักษณะพิเศษขอหนึ่งของ
คําสอนของพระพุทธศาสนานี้
พระพุทธศาสนาที่พวกเราชาวพุทธควรจะภาคภูมิใจ ผูสาํ เร็จปริญญาเอกทางวรรณคดีและ
วิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยออกฟอรด ไดกลาวชมเชย พระพุทธศาสนาวามีลักษณะพิเศษ
เหนือศาสนาซีมิติกทั้ง ๓ คือ ศาสนายิว ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม คือ พระพุทธศาสนา
สอนวาความทุกขในโลกเปนกรรมวิบาก เปนผลของกรรม ไมใชแทรกแซงของพระผูเจาองค
ใดองคหนึ่ง” บางศาสนาคือวาชีวิตของมนุษยเปนไปตามที่พระผูเปนเจาจะดลบันดาลให และ
มนุษยจะมีความสุขก็ดวยความภักดีและวิงวอนตอพระผูเปนเจา บาปที่ทําไวกอนอาจจะลาง
ได ดวยพิธกี ารทางศาสนา เชนดวยการสารภาพบาปตอพระ หรือดวยการลงอาบน้ําแมน้ําคง
คา ที่ถือวาศักดิ์สิทธิ์ที่ประเทศอินเดีย เพื่อลางบาป สําหรับพุทธศาสนาของเรานั้น พระผู
มีพระภาคเจาไดตรัสไวชัดเจน บุคคลจะไดดีหรือชั่ว ไดรับสุขหรือทุกขก็เพราะกรรม
จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือเปลี่ยนแปลงของชีวิตนี้มันอยูกบั หลักกรรมจากการกระทํา
นั้นแนนอนที่สุด ขอเจริญพรอยางนั้น นี่แหละพระพุทธเจาตรัสไวชัดเจนมาก
บุคคลจะไดดีหรือชั่วจะไดรับสุขหรือทุกขก็เพราะกรรม หรือการกระทําของตนเอง
ทั้งสิ้น พระพุทธองคทรงสอนไว แมจะสวดมนตหรือวิงวอนขอรองพระเจาหรือไปบนกับผีไปดี
กับพระ ที่โยมไปหาผีเขาทรงมาออนวอนผีชว ย เสียใจดวยนะ ตองชวยตัวเองซิ อัตตาหิ อัตต
หลักกรรม กับ ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต
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โน นาโถ ตนเปนที่พึ่งของตน นี่กลับไปใหผีชวย ใหผีชวยไดหรือไปวัดนี่ ถือดอกไมธูปเทียน
เอาไปใหพระชวย แตเสียใจดวยตนตองเปนที่พงึ่ ของตน
๑. ตองชวยตัวเองได
๒. ตองพึ่งตนเองได
๓. ตองสอนตัวเองได
ถาสามหลักนี้ไมมีกับโยมคนใด คนนั้นจะเปนที่พึ่งไมได พระทานจะชวยเราได
อยางไร พระพุทธองคกไ็ มอาจจะชวยเราพบความดีและความสุขได ถามนุษยเราจะมี
ความสุขไดดวยความภักดีและวิงวอนตอพระผูเปนเจา และถาพระผูเปนเจาชวยเราไดตามที่
เราขอรองแลว มนุษยเราก็คงไมตอ งทําอะไรอีก นอกจากรองสรรเสริญคุณพระเจาหรือหา
สิ่งของตาง ๆ มาบูชาแลวก็ขอสิ่งที่ตนปรารถนาและถาบาปลางดวยพิธีกรรม คนเราก็จะกลัว
ทําไมกับการทําชั่ว เพราะเมื่อทํามาแลวก็ไปหาพระเพือ่ สารภาพผิด หรือมิฉะนั้นก็ลงอาบน้ํา
ที่แมน้ําคงคาประเทศอินเดียโนน น้ําที่ถือวาศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถาเปนจริงตามที่กลาวมาแลว ผู
ประกอบกรรมชั่ว แมจะรายแรงเพียงใด หากไดลงอาบน้ําในแมน้ําคงคา ถือวาศักดิ์สิทธิ์แลว
ก็จะไดไปสวรรคกันหมด แลวบรรดาสัตวน้ําที่เกิดในแมน้ําคงคา เชน ปลา ปู และเตา ก็คงจะ
มีความบริสทุ ธิ์ไปสวรรคไดมากกวามนุษย
เพราะสัตวเหลานี้ไดอาบน้ําศักดิ์สทิ ธิ์อยู
ตลอดเวลา ความเชือ่ ในหลักกรรมนี้ ตามคําสอนของพระพุทธศาสนา ชาวพุทธตองเชื่อ ๔
อยาง ตองเชื่อหลัก ๔ ประการ คือ หลักตถาคตโพธิสัทธา
๑.
ตถาคตโพธิสัทธา
เชือ่ ในการตรัสรูของพระพุทธเจาคือ
เชือ่ วา
พระพุทธเจาไดตรัสรูจริง เปนผูประกอบดวยพระปญญาคุณ พระวิสุทธิ
คุณ พระมหากรุณาธิคุณ จริง ๆ
๒.
กัมมสัทธา เชื่อในเรื่องกรรม เชือ่ วากรรมมีจริง หลักกรรมที่เราทําดีไดดี
ทําชั่วไดชั่วมีจริง
๓.
วิปากสัทธา เชื่อผลของกรรมคือ เชื่อวากรรมที่บุคคลทําไมวาดีหรือชั่ว
ยอมใหผลเสมอ จึงจะเปลี่ยนกิจกรรม ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตไป
ในทางที่เชื่อถือ และถูกตองได
๔.
กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อวาสัตวมกี รรมเปนของตน หรือเชื่อวาผลที่เรา
ไดรับเปนผลแหงการกระทําของเราเอง
ซึ่งอาจจะเปนกรรมที่ทําใน
ปจจุบันชาติ หรืออดีตชาติ หรือจะทําในภพใด
จะเห็นไดวาในความเชื่อถือศรัทธา ๔ อยาง เปนความเชือ่ ในเรื่องเกี่ยวกับหลักกรรม
ถาเราเชื่อ ๔ อยางนี้ เราจะรูกฎแหงกรรมและหลักกรรมของเราเองเปนการคิดพิจารณาดวย
หลักกรรม กับ ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต
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ตน ๓ อยาง หลักกรรมจึงเปนคําสอนที่สําคัญในพระพุทธศาสนามาก ผูเปนชาวพุทธทุกคน
จึงควรเชื่อในเรื่องกรรม พยายามศึกษาและทําความเขาใจในเรื่องกรรม อาตมากลาววา ชาว
พุทธที่ไมเชือ่ เรื่องกรรม หาใชชาวพุทธที่แทจริงไม เปนชาวพุทธแตเพียงในนาม ถาศาสนา
พุทธมีประโยชนแกเขาเพียงใชกรอกแบบฟอรม
เพื่อไมใหถูกวาเปนคนไมมีศาสนาเทา
นั้นเองหรือประการใด นาจะเปนเชนนั้น เปนที่นาเสียดายนะไมไดศึกษา ชาวพุทธเราเดี๋ยวนี้
รูจักขาวขันแกงโถไปวัด อุโปสถัง รักษาอุโบสถศาลาพังไปหลายหลังไมไปเหนือไมไปใต อุ
โปสถัง ไมไดรูอะไรเลยนะ นี่ขอเท็จจริงนะ
อาตมาขอเสนอแนะ บางทีพอแมสวดมนตไมเปน บางทีมาที่วดั เขาเปนโรคมะเร็ง แม
เปนโรคและเขาจะตาย บอกโยมสวดพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ พาหุงมหากาฯ
หาย ตําราอาตมาแมน ถาหายละแปลวาไมตาย ถาตายละแปลวาไมหาย ดีกวาไปหาหมอดู
อีก หาหมอดูไดเรื่องอะไร หมอดูบอก ดู ๆ ไปซิ อาตมาทายแมน ถามันหายมันก็ไมตาย ถา
ตายมันจะหายไดไง สวดมนต พุทธคุณ “หลวงพอขา พุทธคุณอะไรคะ” “อิติปโส ยังไงเลา”
“โสอยูตรงไหนคะ” เลิกพูดเลย อายุตั้ง ๕๐ แลว เลิกพูดเลย นี่หรือชาวพุทธ อาตมาขอติงนะ
สวดมนตไมเปน คริสตพระบิดา พระบุตร พระจิต อธิบายไดตั้งแตหัวเทากําปนโนนดู ร.ร.
สุพรรณบุรี ร.ร. สหวิทยพณิชยการ วันนั้นอาจารยบุญสงไป สวดมนตตั้ง ๔-๕,๐๐๐ พรอม
กันหมด แผเมตตาพรอมกันหมด อุทิศสวนกุศลพรอมกันหมด ถวายเปนพระราชกุศลใหใน
หลวงพรอมกันหมด เปนเสียงเดียวกันหมด เดินเหมือนขาเดียวกันหมด อยางนี้ซิ ๕,๐๐๐ คน
บาง ร.ร. อาตมาไปเห็นกับตา อยูในเขตสิงหบุรี ไปทางชัยนาท อรหัง สัมมา สัมพุทโธ ภควา
สังฆังนะมามิ แลววิ่งจากเสาธงเลย อาตมายืนดู ครู ร.ร.นี้ไรวิญญาณครู ไมมีวญ
ิ ญาณทั้ง
โรงเรียนเชียวเรอะ นั่ง แลวยืนดูเด็ก แลวก็มีกลองตีตั้ง ๆๆ
อรหัง สัมมา สัมพุทโธ สัง
...นะมามิ กลองตีตึง ๆๆ แลวก็วิ่งขึ้น ครู ร.ร.นี้ มี ๑๔ คน ไมมีวญ
ิ ญาณครูแมแตคนเดียว
อาตมาพิจารณาตามหลักกรรมเห็น ออ ผ.อ. ร.ร.นี้หันหลังเขาวัด สวดมนตใหเปนนะ
สวดมนตไมเปนไมใชชาวพุทธ หลักกรรมมันจะบอกไวชัดเจน สวดมนตไมเปนไมใชชาวพุทธ
แลวยังหลงทางไปนรกกันอีก ไปเปนเปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน ไหนเลยละจะเปนผลงาน
ชีวิตของชาวพุทธไดแลวก็บอกวาบุญไมชว ย “โอ หลวงพอจะ ฉันทําบุญมากไมเห็นบุญชวย
เลย” ถามวาทําอยางไรละ บอกวัดโนน ๑๐ บาท ๒๐ บาท บางคนทําบุญนอยแตหวังผลมาก
เขาเรียกวาคากําไรเกินควร แลวคนเดี๋ยวนี้มี อาตมาสังเกตในวัด อาตมาเปนนักเรียน โยม
เปนครูมาหลายคนมาที่วัด มาใหอาตมาเรียน ดูหนารูหมด เราก็เรียนแลวจดไว ดูวาจะจริง
หรือไมจริง ไมเคยพลาด ดูคนดูหนาสงกระแสจิต
หลักกรรม กับ ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต
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อาตมาสอนเด็ก ออกจากตรงนี้ไปดูครูสอน นี่กระแสจิตจะออกจากตรงนี้ มีกรรมวิธี
แลวจะไดจําหนังสือได เวลาจะกําลังใจตก ลิ้นปนี่จะหายใจยาว ๆ เดี๋ยวก็เพิ่มกําลังขึ้นมา
เทานี้ก็ทํากันไมได มัวแตพูดฉันจะไปสวรรคโอย เมื่อวานซืนนี้ “หลวงพอคะ ฉันไปนั่งนะ
พระพุทธเจามาคุยกับฉัน ๓ องคแนะ โอโฮ พระพุทธเจาสวยจัง ฉันจะตองไปตาม
ี าณ ไปวัดนี้ไมมีญาณ แคทํา
พระพุทธเจา แลวที่วัดหลวงพอมีตอญาณไหม” บอกที่นี่ไมมญ
พื้นฐานยังทําไมได แลวจะไปตอญาณ จะไปสวรรค จะไปนิพพาน มันจะไปไดหรือ แคสมบัติ
มนุษยยังทํากันไมได จะไปสวรรค จะไปนิพพาน อาตมาไมเห็นดวยนะขอเจริญพรอยางนั้น
แลวคนนี้ไรมารยาทขาดสัญชาติผูดี แลวคนไหนจะมีศีลธรรม จะเปนหลักแหงกรรม
เปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางเลว แนนอนที่สดุ แถมนอนตื่นสายอีก หนายหากินไปหมิ่นเงิน
นอย ไปนั่งคอยวาสนาใหมาหาเอง เดี๋ยวนี้คนชอบคอยวาสนาใหมาหาเอง ทําราชการก็อยาก
ได ๒ ขั้น เดี๋ยวนี้มีครึ่งแลวนะ อาตมาบอกอธิบดี คนนี้ขี้เกียจนี่ แลวก็มาปอยอนี่ใหเลยครึ่ง
ขั้น เอาไปครึ่งขั้นแลวนะ ถาอยากได ๕ ขั้นใหไดเหมือนกัน แตตอ งไปตายชายแดนนะ ตอง
สมัครไปตายชายแดนตองสมัครไปทํางานใหราชการ ตองตายในสงครามโนนจึงจะได ๕ ขั้น
โยมเอาไหม ไมเอาอยาอยากไดซิ ๕ ขั้นมันมากไป อยากไดเกินไป เกินโควตา เขามีโควตา
กัน ความดีมีไหม เขาไมถึงความดี ไมซึ้ง เขาไมซึ้งใจ มันไมใฝดีหรอก มันจะไมมีสจั จะ จะไม
มีเหตุผล จะไมมีกตัญูรูหนาที่งานจะไมมคี วามจริงจัง แลวจะไป ๒ ขั้น ๓ ขั้นไดหรือ ตองดู
กฎแหงกรรม อาตมาจะกลาววา ชาวพุทธที่ไมเชื่อกฎแหงกรรมหรือหลักกรรมนั้น หาใชชาว
พุทธที่แทจริงไม
คนที่เชื่อในเรื่องกรรม หลักกรรม ยอมไดเปรียบกวาคนที่ไมเชื่อในเรื่องนี้ คนที่เชือ่ ใน
เรื่องกรรมยอมสามารถอดทนรับความทุกขยากลําบากได อดทนตอความผิดหวังความขมขื่น
และเคราะหรายที่เกิดแกตนได เพราะถือวาเปนผลกรรมที่ทํามาแตอดีต ไมตีโพยตีพายจะไม
เสียอกเสียใจ ยอมรับผิดโดยความชื่นใจ จะอดทนตอสูกบั กรรมของตนเองที่ตนไดกระทําไว
จะไมยอทอแตประการใด จะไปวาโลกไมยุติธรรม ตนไมไดรับความเปนธรรมหรือที่เราทํา
อยางนั้น ตนก็ไดรับความเปนธรรม ทําดีแลวไมไดดี นี่เห็นพูดกันในสังคมมากมาย อาตมาได
ยินอยูเสมอไปพูดที่วัด “หลวงพอคะ เกิดมามีกรรม เกิดมาทําอะไร หลวงพอคะ ฉันไมรูเปน
อยางไร มันนอยเนื้อต่ําใจ ทําดีไมไดดี” แมคุณแมทูนหัวมาพูดทําไมที่วดั เยอะเลย กฎแหง
กรรม หลักกรรม มาใหอาตมาเรียนหลายรูปแบบเลย ครอบครัวไมมีความสุข มาอันดับหนึ่งที่
วัด มาทุกวัน ครอบครัวไมมีความสุข สองผิดหวังในชีวิตโรคประสาท เปนโรคทันสมัย
เดี๋ยวนี้เปนโรคทันสมัยกันมาก ที่นี่ไมมีนะ ที่นั่งนี่คงไมมีโรคทันสมัยหรอก แตเปนดวยกันก็ดี
จะไดสมัยใหมดวยกัน ผิดหวังในชีวิตเปนโรคทันสมัยมาอันดับสองของวัดอัมพวัน อันดับ ๓
หลักกรรม กับ ความเปลี่ยนแปลงของชีวิต
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ลูกไมยอมเรียนหนังสือ จะวาอยางไรและเบลอไปแลว ไมยอมเรียนหลายคนที่วัดนะ อาตมา
สงสาร ไปที่แมเขา หลักกรรมอันนี้ทําใหเปลี่ยนพฤติกรรมไปไมเรียนหนังสือได เปนกรรม
ของพอแม บางทีเรงรัดใหลูกดูหนังสือถึงตีหนึ่งตีสอง ระวังนะ เบลอนะ นี่เบลอไป ๑๐ กวา
คนแลวที่อาตมาจับได นี่แหละความผิดหวังของพอแม นาเสียดาย ขอเจริญพรอยางนั้น นี่
ชัดเจนมากลูกเบลอแลว นี่มาอันดับ ๓ ลูกไมยอมเรียนหนังสือ กําลังเรียนเกงระวังนะ ถาลูก
ใครเรียนเกงเบรคเขาไวบางนะ ในกรุงเทพฯนี่แหละ พอเปนวิศวกรไฟฟา แมเปนวิศวกร
ไฟฟา เรงไปเรงมาไปจิตตกวูบเลย เบลอเลย พาไปที่วัด บอกหลวงพอวัดอัมพวันชวยได
ไหม แลวก็เห็นวาไปหาเจาเขาทรงรักษา ก็ไมเห็นหายนี่ เปนโรคกรรมนะ ถาตายถึงจะหมด
เวรหมดกรรมนะ โยมที่นั่งอยูอยากหมดเวรหมดกรรมไวไหม ถาอยากไวก็เขาเมรุโนน หมด
ลมหายใจแลวหมดเวรกรรมแนน ๆ ถายังมีลมหายใจนี่กรรมดีหรือกรรมชั่ว เอากรรมดีเชียว
อยาไปเอากรรมชัว่ นี่แหละมันมีกรรมอยางนี้
อันดับ ๔ เศรษฐกิจไมพอปากพอทองเปนหนี้กันไมพัก ทีว่ ัดเปนอันดับ ๔ “หลวงพอ
ชวยแผเมตตาใหเขาใชหนี้หนอย ธนาคารจะยึดแลว จะยึดบานฉัน” แลวจะใหอาตมาชวย
อยางไร จะเอาเงินไปชวยหรือ ไปถามธนาคารซิ อาตมามีศาลาอยู ๔ หลัง ใหเขามาตีราคา
เขาแลวเอาเงินไปเดี๋ยวจะชวยเอาไหม จะใหแผเมตตาแลวก็จะใหเงินมา มีที่ไหน แผเมตตา
แลวไดเงินมาหรือ แผไปแผมามีแตเงินออก ยิง่ แผยิ่งออกยิ่งใหยิ่งได ยิ่งหวงอดหมดไมมา
เราไมหวงกันเราก็ไมอด หมดมาเรื่อย ๆ ไมเคยจน โทรเมื่อคืนนี้มา ๕ ราย “หลวงพอชวยหนู
หนอย เขาจะยึดเดือนหนาแลว วันที่ ๑๕ มกรา เขาจะยึดแลว เปนหนี้เขา ๕ แสน” แลวจะให
อาตมาชวยอยางไร ใหอาตมาชวยแผเมตตาเอาเงินแลวแกนั่งเฉย ๆ แลวเงินลอยมาหรือ ก็
คงไมได ก็โยมหมั่นสวดมนตไหวพระไปแลวพยายามตัดทอนขายที่ไปเสียบาง แลวเอาเงิน
ไปใชหนี้ธนาคารก็หมดเรื่องไป จบดวยรายการนั้น
อันดับ ๕ มีแลวยังไมพอ นี่เปนกรรมวิธีเปลี่ยนไปไดอยางงายดาย อํานาจโลภมีเงินมี
ทองก็รวม ๑๐๐ ลาน บัดนี้หมดตัวแลว ตังคเดียวไมมีเหลือ เดี๋ยวนี้อยูที่วัด ไปนัง่ กรรมฐานที่
วัด หมดตัวแลว เงินถูกโกงหมดเลย ตัวเองมัวไปเลนการพนัน มัวเที่ยวสรวลเสเฮฮาแลวไป
มอบใหเพื่อน จัดบานจัดสรร จัดทีจ่ ัดทางเขาขาย เขาก็ลงชื่อเขาไปหมด ตัวเองก็มัวเมา มัน
เปลี่ยนพฤติกรรมความเปลี่ยนแปลงของชีวติ ตอมาตาคนนี้ทไี่ ปนั่งกรรมฐาน พูดจาเรียบรอย
เดี๋ยวนี้คนละคนเลยเปลี่ยนแปลงหนามือกับหลังมือเลย จากกรรมมาตัดรอน หมดเงินหมด
ทอง เปนรอย ๆ ลาน เดี๋ยวนี้ไมมีแลวภรรยาหนีเลย หนีไปอเมริกาเอาลูกไปหมดแลวแกจะ
เปนบา ออกจากศรีธัญญามาหาอาตมา ๆ บอกวา เอาละไมเปนไร เอาละโยมยากเจ็ดทีมีเจ็ด
หน หมดแลวแลวไป โยมเกิดมานี้นะผาสักผืนก็ไมมี นาฬิกาสักเรือนก็ไมมี แลวเราก็มาหา
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เอง ปลงใหมันตก แตกด็ ีขึ้น ดีขึ้นก็มานั่งกรรมฐาน บัดนี้ดีขึ้น “จะมีสติปญญาแลว หลวงพอ
ผมไดปญญาจากนั่งกรรมฐานกับหลวงพอแลว ผมจะไปเอาที่ที่สุราษฎร นึกไดแลวที่ยังอยูอีก
๓ แปลง ผมมันเบลอ ๆ ลืมที่เลย” นี่หลักกรรมใชไหม จากการกระทํานี่เบลอหมด ทําใหลืม
ใหหลง นั้นคือหลักกรรม เปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนภาวะจิต เปลี่ยนแปลงชีวิตได จากหลัก
กรรมอันนี้ทพี่ ูดในวันนี้สาํ คัญมาก ขอเจริญพรวาเปนอยางนั้น
ในเมื่อเปนเชนนี้ โยมทีว่ านี้ภรรยาหนีไปอเมริกาเมื่อวานอาตมาโทรตาม บอกโยม ที่
พาลูกไปอยูอเมริกานี่สามีดีขึ้นแลวนะ เดี๋ยวนี้ดีขึ้นมากแลว กรรมฐานดีที่สุด เปนแกนหลักนํา
ของชีวติ ที่ผา นพนจากความทุกขไดดีมีความสุขความเจริญ ทําใหนึกถึงกรรมจากการกระทํา
ได เลยเขานึกที่ ๓ แปลงที่สุราษฎร บอก “หลวงพอ ผมสบายใจแลว ๆ ผมนึกที่ได ผมที่เบลอ
นี้นึกไมออกวามันมีที่ไหนบาง แลวก็ที่อีก ๒ แปลงที่เชียงใหมดอยสะเก็ดที่ซื้อไว หลวงพอ
ผมใจชื้นมามากแลว” นี่ที่ ๆ จะขายก็ไมเกิน ๕๐ ลาน ที่อีกแปลงหนึ่งก็ ๕-๖๐ ไร อยูใ กลถนน
ทั้งนั้น นี่ปญญาเกิดจากแกนนําของชีวิต จากหลักการกระทําเปลี่ยนแปลงภาวะใหกลับราย
กลายเปนดีได ดวยการนั่งเจริญพระกรรมฐาน
บางรายเปนเด็กเรียนหนังสือ นั่งกรรมฐานไปเจอพระพุทธเจา ไมรพู ระพุทธเจาองค
ไหน ทานบอกอยาไปเรียนเลยหนู พระพุทธเจาทานพูดอยางนั้น บอกวาเขางานก็ยากอยา
เรียนเลย มานั่งไปแลวจะไดไปสวรรคนิพพาน แลวหนูก็มาบอกอาตมา ไมใชนั่งที่วัดนะ ที่วัด
นั่งไมเห็นพระพุทธเจานะ ที่วัดนั่งเห็นตัวเองนะ นั่งรําลึกถึงกรรมตัวเอง แกไขปญหาชีวิต
ตัวเอง เจาจะรูอนาคตไปขางหนาจะเดินทางไปอยางไร ชีวติ จะแจมใสหรือจะตัดตอนอยางไร
มันจะบอกเองระลึกชาติได เห็นหนอ นี่นิสัยเปนอยางไร มันจะบอกออกมาอยางนี้ ไมใชนั่ง
เห็นพระพุทธเจาองคไหน มาตรัสอีกแลววาไมตองเรียนหนังสือ เปนอริกับเราแลว อาตมา
อยากจะไปเจอพระพุทธเจาองคนี้ วาองคไหน ปลอมมาอยางไรใหเด็กเลิกเรียนหนังสือ อยาง
นี้ก็มี ในประเทศไทยกําลังสั่นคลอนในเรื่องปฏิบตั ิผิด ขาดสติสัมปชัญญะมาก ไมมสี ติประจํา
จิต คนที่ประกอบกรรมทําชั่วทั้งหลายนี่ดวยกาย ดวยวาจา ดวยใจ สวนใหญเปนคนไมเชื่อ
เรื่องกรรมทัง้ นั้น ไมเชือ่ เรื่องบุญเรือ่ งบาป ไมเชื่อเรื่องตายแลวเกิด คนพวกนี้เกิดมาจึงมุง
แสวงหาทรัพยสมบัติและความสุขสบายแตสวนตัวโดยไมคํานึงถึงวาทรัพยสมบัติหรือความ
สนุกสนานที่ตนไดมาถูกหรือผิด แลวทําใหคนอื่นไดรับความเดือดรอนหรือไม ประการใด
สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตน
ในจูฬกัมมวิภังคสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก สุภมาณพ บุตรโตเทยยพราหมณ
ไดทูลถามพระพุทธเจาวา อะไรเปนเหตุใหมนุษยใหเปนตาง ๆ กัน พระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา มาณพเอย สัตวทงั้ หลายมีกรรมเปนของตน เปนผูร ับผลของกรรม มีกรรมเปน
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กําเนิด มีกรรมเปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งที่อาศัย กรรมยอมจําแนกสัตวทั้งหลาย
ใหเลวและประณีต
พระพุทธวจนะขางตน หมายความวา เมือ่ เราทํากรรมใดลงไป กรรมนัน้ ยอมเปนของ
เราโดยเฉพาะและเราจะเปนผูรับผลของกรรมนัน่ เอง จะโยนใหผูอื่นไมได เชน เราทํากรรม
ชั่วอยางหนึง่ เราจะตองรับผลของกรรมชัว่ นั้น จะลมลางหรือโอนไปใหผูอื่นไมได แมผูนั้นจะ
ยินดีรับโอนกรรมชัว่ ของเราหรือไมกต็ าม แลวก็การฆาสัตวบูชายัญที่เขาพูดกัน อาตมาไปจํา
เขามาวาฆาสัตวบชู ายัญ เวลานั้นเอาแพะมาฆาไปบูชาพระเจาของเขาดวย คิดวาเปนการ
โยนบาปที่ทําไปใหแกสัตวที่ถูกฆา จึงเปนการกระทําที่โงเขลา ใชสัตวไปสวรรคโงมาก เขลา
มาก ไรเหตุผล แลวแทนที่จะเปนการลางบาป กลับเปนการสรางบาปใหเพิ่มขึ้นอีก สําหรับ
กรรมดีก็เชนเดียวกันผูใดทํากรรมดี กรรมดีนั้นยอมเปนของผูทําโดยเฉพาะ จะจางหรือวาน
ใหทําแทนกันไมได เชนเราจะเอาเงินไปจางผูอนื่ ใหประกอบกรรมดี แลวขอใหโอน กรรมดีที่
ผูนั้นทํามาใหแกเรา ยอมทําไมได หากเราตองการกรรมดีเปนของเรา เราก็ตองประกอบ
กรรมดี ทํากรรมของเราเอง สรางความดี เหมือนกับการรับประทานอาหาร ผูใดรับประทานผู
นั้นก็เปนผูอมิ่ จะโอนกันอยางไร ใหเขารับประทานแลวเราจะอิม่ เองนี่คงทําไมได จะทําได
ยาก เราจะเอาเงินไปใหผูอื่นซื้ออาหารรับประทานแลวจะโอนความอิ่มใหเรานั้น คงเปนไป
ไมไดอยางแนนอน หากเราตองการความอิ่มเราก็ตองรับประทานอาหารเอง
การที่มนุษยเรามีภาวะความเปนตาง ๆ กันเชนนี้ ดีหรือชั่ว รวยหรือจน เจริญหรือ
เสื่อม สุขหรือทุกข ก็เนือ่ งมาจากกรรมของตน หลักกรรมของตนเองทั้งสิ้น แลวก็เปลี่ยนชีวิต
ไปในทางกรรมดีชั่วไมเหมือนกัน เพราะมันเปลี่ยนภาวะได ไมมีพระผูเปนเจา ไมมีพระพรหม
ไมมีดวงดาว หรือสิ่งอืน่ มาดลบันดาลใหเปนไป และกรรมใดที่ทําลงไปก็จะเปนกรรมดีหรื
อกรรมชั่วก็ตาม ยอมใหผลตอบแทนเสมอ ตลอดเวลากาลและยอมติดตามผูทําไปเสมือนเงา
ติดตามตน หรือเหมือนกับลอเกวียนที่หมุนไปตามรอยเทาโคไปขางหลังฉะนั้น เพราะเหตุนี้
มนุษยจึงมีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย หากเราทํากรรมดี เราก็ไดรับความสุขความเจริญ
กรรมดีเปลี่ยนแปลงภาวะใหไปในชีวิตที่ดีไดในอนาคต
กรรมดีจึงเปรียบเหมือน
กัลยาณมิตร ที่คอยใหความอุปการะและสงเสริมใหเราประสบแตความสุขและความ
ดีงาม แตถาเราทํากรรมชั่ว กรรมชั่วก็คอยลางผลาญใหเราประสบแตความทุกขและ
ความเสื่อมโทรม เหมือนกับเพื่อนชัว่ ที่มีแตนําเราไปสูความหายนะ
จริงอยูความชั่วบางอยางที่ทําลงไปอาจจะคิดวานําผลดีมาให เชน เราลักทรัพย ทําให
ไดทรัพยมาใชแลวจะวาความชัว่ ใหผลชั่วอยางไร แตนั้นก็ไมผิดอะไรกับคนกินขนมซึ่งเจือยา
พิษ ตราบใดที่ยาพิษยังไมใหผลก็เขาใจวาขนมนั้นเอร็ดอรอยหวาน เชนเดียวกับการคบ
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เพื่อนซึ่งมาในรูปของมิตรอุปการะ ในบางคราวเราอาจเขาใจผิดวาเปนกัลยาณมิตร แตเมือ่
เพื่อนผูนั้นไดหักหลังเรา หรือพาไปสูความหายนะแลวเราจึงไดรูสึกสํานึก ฉะนั้นผูใดที่
ตองการกัลยาณมิตรหรือที่พึ่งอาศัยที่ดีก็ตองประกอบกรรมดี หากผูใดประกอบกรรมชัว่ ก็จะ
ไดเพื่อนชั่วเปนที่พึ่งอาศัย ซึ่งยอมีแตจะนําผูนั้นไปสูความทุกข ความหายนะในที่สุด จริงอยู
เรายังมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งทีอ่ าศัยอีก เชน พระรัตนตรัย หรือเราชาวพุทธก็ไดสวดมนตไหวพระ
ขอยึดถือทานอยูเปนที่พงึ่ เสมอ พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง
คัจฉามิ พระรัตนตรัยเปนที่พึ่งอาศัยแกตัวเองนี่แหละ นิพเพนิกกะปริยายะสูตรฉักนิบาต อัง
คุตตรนิกาย วา เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง ว ทามิ แปลวา พระภิกษุทั้งหลาย เรากลาววาเจตนา
เปนตัวกรรม เจตนาก็ไดแกความตัง้ ใจหรือความรับรู ซึ่งแบงไวเปน ๓ อยางคือ
- ปุพพเจตนา
เจตนากอนทํา
- มุญจนเจตนา
เจตนาในเวลาทํา
- อปราปรเจตนา เจตนาเมื่อทําไปแลว
การกระทําโดยมีเจตนาเกิดขึ้นนี้ถือวาเปนกรรมทั้งสิ้น สวนการกระทําที่ไมมีเจตนาคือ
ใจไมไดสั่งใหทําไมจัดวาเปนกรรม เชนคนเจ็บมีไขสูงเกิดเพอคลั่ง แมจะพูดคําหยาบออกมา
หรือเอามือหรือเทาไปถูกใครเขาบางก็ไมเปนกรรม เพราะทางวินัยพระก็มีการยกเวนใหพระ
ที่วิกลจริตซึง่ ลวงเกินสิกขาบทวินัยไมตองอาบัตโิ ทษ ทั้งนีก้ ็โดยหลักเกณฑที่วาถาผูทําไมมี
เจตนากระทําแลว การกระทํานั้นก็ไมเปนกรรม
สวนหลักเกณฑขอที่ ๒ ที่วาการกระทํานั้นจะตองใหผลเปนบุญหรือบาป ก็เพื่อแยก
การกระทําองพระอรหันตออกจากการกระทําของปุถุชน เนือ่ งจากพระอรหันตเปนผูหลุดพน
จากกิเลสอาสวะ ไมมคี วามยึดถือในตัวตน การการะทําก็สักวาทํา ที่เรียกวา อัพพยากฤต
ไมนับวากรรมดีหรือกรรมชั่ว บุญหรือบาปก็ไมมี พระอรหันตทานไมมบี ุญบาปแลวไมเขาใน
หลักเกณฑนี้ การกระทําของพระอรหันตจึงไมเรียกวากรรม แตเรียกวา กิริยา สวนปุถุชน
เปนกรรมซึ่งยอมจะกอใหเกิดวิบากหรือผลเสมอ กรรมดีก็กอใหเกิดบุญ สวนกรรมชัว่ ก็
กอใหเกิดบาป เชนที่เรียกวา เวรกรรม หรือบาปกรรม ตรงกันขามกับฝายขางดีซึ่งเรียกวา
บุญ ทั้งนี้เพราะเราไดใชคําวากรรมในความหมายที่ไมดี เชน เมื่อเห็นใครตองประสบเคราะห
แลวถูกลงโทษ เราก็พูดวา มันเปนเวรกรรมของเขา หรือ เขาตองรับบาปกรรมที่เขาทําไว แต
ความจริงคําวา กรรมเปนคํากลาง ๆ หมายถึงการกระทําที่จะมุงไปในทางดีก็ไดในทางชั่วก็
ได เปลี่ยนพฤติกรรมไปทางดีทางชั่วก็ได ถาเปนกรรมดีตามที่กลาวมาแลวเราก็เรียกวา
กุศลกรรม ถาเปนกรรมชั่วเราก็เรียกวา อกุศลกรรม กรรมอาจจะจําแนกออกไดเปนหลาย
ประเภท แบงตามทางที่ทําก็เปน ๓ ซึ่งไดแก
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กายกรรม กรรมที่ทําทางกาย
วจีกรรม
กรรมทางวาจา
มโนกรรม กรรมทางใจ
ตามกรรมบถ ๑๐ แบงกายกรรมออกเปนฝายละ ๓ ฝายอกุศล ไดแก ฆาสัตว ลัก
ทรัพย และผิดประเวณี สวนฝายกุศลก็เวนจากการฆาสัตว เวนจากลักทรัพย และเวนจากา
กรประพฤติผิดประเวณี สําหรับวจีกรรมแบงออกเปนฝายละ ๔ คือ วจีกรรม ๔ ฝายอกุศลก็
ไดแก พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ พูดเพอเจอ ฝายกุศลกรรมไดแก เวนจากการพูดเท็จ
ไมพูดสอเสียด ไมพูดคําหยาบ ไมพูดเพอเจอ สวนมโนกรรมแบงเปนฝายละ ๓ ฝายอกุศล
ไดแก เพงเล็งทรัพยผูอื่น คิดปองราย และมีความเห็นผิด ฝายกุศลไดแก ไมเพงเล็งทรัพย
ผูอื่น ไมปองราย และเห็นชอบตามคลองธรรม
ตามที่กลาวมาจะเห็นไดวา แมแตความนึกคิดก็จัดวาเปนกรรมแลว เชนเราคิดจะลัก
ทรัพยหรือทํารายคนอื่น แมจะยังไมลงมือทําก็ถือเปนกรรมชั่ว คือจะตองมีผลตอบแทนแลว
ผิดกับการลงโทษตามกฎหมายอาญา ซึ่งจะลงโทษไดตอเมือ่ ผูกระทําไดเตรียมการหรือลงมือ
กระทําแลว ฉะนี้เปนตน ลําพังแตความคิดจะกระทําความผิดยังหามีโทษไม ตามกฎหมาย
อาญาไมเอาโทษ ความคิดที่จะกระทําความผิดก็เพราะเปนการยากที่จะพิสูจน ความนึกคิด
ของบุคคลนัน้ และเห็นวายังไมมีความเสียหายเกิดขึ้น แตหลักของกรรมไดถือความคิดชั่ว
เปนความผิด ก็เนื่องจากวาแมคนอืน่ ผูรูผูคิดก็รูและแมผูอื่นยังไมเสียหาย ผูคิดเองก็เสียหาย
แลว ฉะนั้นจึงตองมีวบิ ากติดตามมา จะเห็นไดวาการสนองผลของกรรมมีขอบเขตกวางขวาง
กวาการลงโทษของกฎหมายบานเมืองมากมาย ก็ขอเสนอแนะญาติโยมทั้งหลายวา การ
กระทํานี้ยกตัวอยางใหเห็นเชน โยมจะทํากรรมจากการกระทําของตน จะเอาอะไรมาเปน
หลักของมนุษยชน เราจะเห็นไดวาจะแกกรรมตรงไหน สําหรับทางคดีที่จะเกิดขึ้นในโลกใหม
ปจจุบันนี้ทมี่ ันจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของกรรมนั้นคือ หลักกรรมกับการเปลี่ยนแปลง
ของชีวติ อาตมามาคํานวณไดคือ คุณสมบัติของมนุษย ศีล ๕ นี่เอง เอามาจดทํากราฟแลว
มานั่งกรรมฐาน โยมที่ทํา
๑. ปาณาติบาต ถาติดมา ๖๐% นะ ไมรูจักจะแกรับรองเปนอัมพาต เปนงอยเปลี้ยเสีย
ขาโดนรถชน งอยเปลี้ยเสียขาโดยผาตัด ๖๐% จดไวแลว
๒. อทินนาทาน ติดมา ๖๐% จดไวเลยนะ ถาไมแกนี่สําหรับคุณภาพ ภาพของมนุษย
กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ คนเปนมนุษยตองมีคุณสมบัตมิ า หายากมาก ตองมีสมบัติ
มนุษยมาคือ ศีลบริสุทธิ์ จักขุง อุทปาทิ ญาณัง มีญาณมาเกิดเปนมนุษย จักขุง อุท
ปาทิ ปญญา มีปญญาจึงจะมาเกิดเปนมนุษยได จักขุง อุทปาทิ วิชชา มีวชิ ชาจึงจะมา
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เกิดเปนมนุษยได จักขุง อุทปาทิ อาโลโก มีแสงสวางจึงจะมาเกิดเปนมนุษยได คือ
หมายความวาไมจํากัดกาลเวลา ไมจํากัดเพศหญิงเพศชาย กระทําความดีไดดวยกัน
ทั้งนั้นทั้งกลางวันกลางคืน ทั้งหลับทั้งตื่น เปนตน นี่อาตมาก็เอาหลักเกณฑของ
มนุษยมาคํานวณ อทินนาทานติดมา ๖๐% ครั้งอดีตที่ผานมาหรือกระทําแลวใน
ปจจุบัน ทั้งเปนอดีตที่เมือ่ เปนเด็กอยูก็ตาม
หนึ่งตองถูกโจรปลน ถูกจี้ ถูกของหาย ถูกไฟไหมบานออกมาในแบบนี้แน
๓. กาเมสิมิจฉาจาร ติดมา ๖๐% คํานวณไดไมยากเลย ขอประทานโทษกลาวในที่
ประชุม มีสามีเปนของเขาหมด มีภรรยามีชู อาตมาจับไดแลว มีสามี กฎแหงกรรมนะ
มีชูกันเยอะ ออกมาในแบบนี้เลย ถาแกมีทางแกเหมือนกัน แตไมแกกัน
๔. มุสาวาท หลอกลวงโลภหวังเอาลาภเขา ติดมา ๖๐% รับรองโดนโกง โดนหลอก
ตลอดไปในโลกใหม ปจจุบันโดนหลอก โดนโกง ไมใชหนี้ดวย นี่แหละพูดเท็จ พูดไม
มีความจริงแตประการใด ก็ออกมาในแบบนี้ตลอดเลยเปนอยางนี้
๕. สุราเมรย ติดมา ๖๐% ก็ขอเจริญพร เปนโรคประสาท ถาไปเกิดที่ไหนก็เปนโรค
ประสาท ๗ ชั่วบรรพบุรุษ บรรพบุรุษ ๗ ชั่วโคตร หรือบรรพบุรษุ นี้ ขอประทานอภัย
ขางบน ๓ ขางลาง ๓ เรา ๑ เปน ๗ เราจะตองเวรกรรมนีไ่ ปถึงลูกกับหลานกับเหลน
ไมถึงลื้อ เพราะสงผลไมถึง แตขางบนมีปูยา ตายาย แลวมีเราชั้นกลาง ขางบน ๓
ขางลาง ๓ เราอยูกลางเปน ๗ นี่ละ ๗ ชั่วบรรพบุรุษและเปนคนที่บาวิกลจริตนั้นโยมรู
ไหมเปนกรรมอะไรมาจากไหน อยาลืมนะ ก็ขอฝากพี่นองชาวพุทธไวดวย
เราเปนชาวพุทธไมควรดื่มสุรา
เอาสุราไปทําบําเพ็ญกุศลในวัดวาอารามเปนตน
เดี๋ยวนี้นาเสียดายอาตมาไปเห็นมาหลายวัด กฐิน ผาปา วัยรุนเขาวัด ทําน้ําดองของเมาเลี้ยง
กัน เลี้ยงในวัดเลย สมภารใหทายกทํานะ นาเสียดายเหลือเกิน กินเหลากันในวัด ที่วัดอัมพ
วันไมมีนะ ถาเอาเหลามากินในวัด อันธพาลจะเขาวัด บัณฑิตจะไมเขาวัดแนนอน อาตมาจับ
หลายราย ลูกหลานเปนวิกลจริตเปนบาอยูศรีธัญญาไมตอ งรักษา อยางต่ําก็เปนโรคประสาท
เรียนหนังสือไมจบ ขอฝากกฎแหงกรรมในหลักกรรมไวในการเปลี่ยนแปลงของภาวะนี้ การ
เปลี่ยนแปลงของชีวติ นี้ ดื่มสุรายาเมาชีวิตจะเปลี่ยนแปลงทันที อกุศลกรรมเปลี่ยนแปลงไป
ไดจากหลักกรรมนี้ เปลี่ยนชีวิตของเขาเอง ก็ขอฝากญาติโยมไป จะเปนงานศพก็ดี หรืองาน
บําเพ็ญกุศลที่วัด หรือโยมทํางานที่บานก็ดี มีพระกําลังสวดมนต อาตมาไปหลายบานแลว
กําลังสวดธรรมจักร เขาทําบุญอายุใหพอเขา อายุ ๘๔ ป ลูกชายเอาเหลามาตั้งวงหนาพระ
เลย แลวกินกันดวย เมาสงเสียงใหเอ็ดไปหมด พระก็สวดไป เลยอาตมาก็บอกเจาคุณองค
หนึ่งออกหนาประธานสงฆ บอกหลวงพอจบเหอะ ไมมีคนฟง มันกินเหลากันหมดแลว จบ
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แลวขอเจริญพรลา ถวายอะไรไมรบั เลยนะ มีอยางหรือพระกําลังสวดมนตเปนมหามงคลกลับ
เอาเหลามากิน โยมเปนชาวพุทธอยาทําเลย ขอบิณฑบาตเถอะ ขอฝากไปบอกลูกหลานอยา
ทําเลย แลววันเกิด อาตมาสอนเด็กนะ พฤติกรรมเปลี่ยนตั้งแตเปนเด็กเล็ก ๆ แลว วันเกิด
ของหนูนะวันตายของแมหนู เอาขนมไปใหแมสักอันหนึ่ง เอาไปใหพออันหนึง่ แลวก็
ปฏิญาณตนตอพอแมวาลูกจะเปนลูกที่ดีของบิดามารดา จะเปนศิษยที่ดีของครูบาอาจารย
ลูกจะเปนพลเมืองดีของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยตอไปในอนาคตแนนอนที่สุด
อาตมาตองขอโยมไวในเรื่องหนึ่ง คือเรื่องความโกรธ ความอิจฉาริษยาใครนี่ ไมดี
หรอก เพราะการอิจฉาริษยานี้มันเปนเหตุทําใหเกิดผล ๕ ประการคือ
๑. ทําใหเกิดแตกแยกความสามัคคี
๒. เปนอุปสรรคในการประสานงานที่ดี
๓. เปนเครื่องทําลายขวัญกําลังใจตอผูประสานงาน
๔. เปนการสรางศัตรูใหตัวเอง
๕. เปนการบั่นทอน ใหเพื่อนรวมงานหมดกําลังใจ ไมมีความจริงใจ ไมมคี วามจริงใจ
ตอเพือ่ นรวมงาน อิจฉาริษยากันตลอดรายการ
เอาละพอสมควรแกเวลาแลว อาตมาก็ถือโอกาสที่จะถวายพระราชกุศล แด
มหาบพิตรพระราชกุศล แดมหาบพิตรพระราชสมภารเจาตอไป...
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