กฎแหงกรรม
พระราชสุทธิญาณมงคล
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ปจจุบันคนเริ่มสงสัยในเรื่องกฎแหงกรรม และบางคนก็ไมยอมเชื่อเรื่องนี้ ถึงกับ
มีคนเขียนเปนคํากลอนวา คนทําดีไดดีมีที่ไหน คนทําชั่วไดดีมีถมไป
ในเรื่องกฎแหงกรรม ไดกลาวถึงอันตรายที่เกิดแกสัตวโลก ๕ อยางคือ
๑. กิเสสันตราย อันตรายอันเกิดจากกิเลส
๒.กัมมันตราย
อันตรายอันเกิดจากความชั่วที่ทําในปจจุบัน
๓. วิปากันตราย อันตรายอันเกิดจากวิบาก คือ ผลของกรรมที่ทําในอดีต
๔. ทิษฐันตราย อันตรายอันเกิดจากทิฐิที่ผิด
๕. อริยูปวันตราย อันตรายที่เกิดจากการจวงจาบพระอริยเจา
พระพุทธศาสนาสอนวา บุคคลจะไดดีหรือชั่ว ไดรับสุขหรือทุกข ก็เพราะกรรม
หรือการกระทําของตนเองทั้งสิ้น หากเราไมดําเนินตาทางที่พระพุทธองคทรงสอนไว
แมจะสวดมนตหรือวิงวอนขอรอง ก็ไมอาจจะชวยใหเราพบความดีและความสุขได ถา
มนุษยจะมีความสุขไดดวยความภักดีและวิงวอน มนุษยเราก็คงไมตองทําอะไร

ความเชื่อในเรื่องกรรม
ตามคําสอนในพระพุทธศาสนา ชาวพุทธควรมีศรัทธา ๔ อยางคือ
๑.ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อในการตรัสรูของพระพุทธเจา คือเชื่อวาพระพุทธเจาได
ตรัสรูจริง เปนผูป ระกอบดวยพระปญญาธิคุณ พระวิสทุ ธิคณ และพระมหา
กรุณาธิคุณ
๒. กัมมสัทธา
เชื่อเรื่องกรรม คือเชื่อวากรรมมีจริง
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๓. วิปากสัทธา เชื่อเรื่องผลของกรรม คือเชื่อวากรรมที่บุคคลทําไมวา ดี
หรือชั่วยอมใหผลเสมอ
๔. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อวาสัตวมีกรรมเปนของตน คือเชื่อวาผลที่เราไดรับ
เปนผลแหงการกระทําของเราเอง
ซึ่งอาจจะเปนกรรมที่ทําในปจจุบันชาติหรือ
อดีตชาติ
จะเห็นไดวาความเชื่อหรือศรัทธา ๔ อยาง เปนความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับกรรม
กฎแหงกรรมจึงเปนคําสอนที่สําคัญในพระพุทธศาสนา ผูเปนชาวพุทธทุกคนจึงควร
เชื่อในเรื่องกฎแหงกรรม ควรพยายามศึกษาและทําความเขาใจเรื่องกฎแหงกรรม ชาว
พุทธที่ไมเชื่อกฎแหงกรรมหาใชชาวพุทธที่แทจริงไม เขาเปนเพียงชาวพุทธแตเพียงใน
นาม ศาสนาพุทธมีประโยชนแกเขาเพียงใชกรอกแบบฟอรม เพื่อไมใหถูกวาเปนคนไม
มีศาสนาเทานั้นเอง
คนที่เชื่อในเรื่องกรรม ยอมไดเปรียบกวาคนที่ไมเชื่อ คนที่เชื่อเรื่องกรรมยอม
สามารถอดทนรับความทุกขยากลําบาก ความผิดหวัง ความขมขืน่ และเคราะหรายที่
เกิดแกตนได เพราะถือวาเปนกรรมที่ทํามาแตอดีต ไมตีโพยตีพายวาโลกนีไ้ มมีความ
ยุติธรรม ตนไมไดรับความเปนธรรม ทําดีแลวไมไดดี คนที่เชื่อในเรื่องกรรมจะยึดมั่น
อยูในการทําความดีตอ ไป
จะเปนผูสามารถใหอภัยแกผูอื่น
และจะเปนผูมี
หิริโอตตัปปะ
คนที่ประกอบกรรมทําชั่วทั้งกาย วาจา และใจ สวนใหญเปนคนไมเชื่อเรื่อง
กรรม ไมเชื่อเรื่องบุญและบาป ไมเชื่อเรื่องตายแลวเกิด คนพวกนี้เกิดมาจึงมุงแสวงหา
ทรัพยสมบัติและความสุขสบายใหแกตัว
โดยไมคํานึงวาทรัพยสมบัติหรือความ
สนุกสนานที่ตนไดมาถูกหรือผิด และทําใหคนอื่นไดรับความเดือดรอนหรือไม
สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตน กรรมนั้นยอมเปนของเราโดยเฉพาะ และเรา
จะเปนผูรับผลของกรรมนั้น จะโอนใหผูอื่นไมได เชน เราทํากรรมชั่วอยางหนึ่ง เรา
จะตองรับผลของกรรมชั่วนั้น จะลบลางหรอโอนไปใหผอู ื่นไมได แมผูนั้นจะยินดีรับ
โอนกรรมชั่วของเราก็ตาม กรรมดีก็เชนเดียวกัน ผูใดทํากรรมดี กรรมดียอมเปนของ
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ผูทําโดยเฉพาะ จะจางหรือวานใหทําแทนกันหาไดไม เชนเราจะเอาเงินจางผูอื่นให
ประกอบกรรมดี แลวขอใหโอนกรรมดีที่ผูนั้นทํามาใหแกเรายอมไมได หากเราตองการ
กรรมดีเปนของเรา เราก็ตองประกอบกรรมดีเอง เหมือนกับการรับประทานอาหาร
ผูใดรับประทานผูนั้นก็เปนผูอิ่ม
มนุษยเรามีภาวะความเปนไปตาง ๆ กัน เชน ดีหรือชั่ว รวยหรือจน เจริญหรือ
เสื่อม สุขหรือทุกข ก็เนื่องจากกรรมของตนเองทั้งสิ้น และกรรมใดที่ทําลงไปจะเปน
กรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม ยอมใหผลตอบแทนเสมอ และยอมติดตามผูทําเสมือนเงา
ติดตามตน หรือเหมือนกับลอเกวียนที่หมุนตามรอยเทาโคไปฉะนั้น ดวยเหตุนี้มนุษย
จึงมีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย หากเราทํากรรมดีเราก็ไดรับความสุขความเจริญ กรรมดีจึง
เหมือนกัลยาณมิตรที่คอยใหความอุปการะ และสงเสริมใหเราประสบแตความสุขและ
ความเจริญ แตถาเราทํากรรมชั่ว กรรมชั่วก็คอยลางผลาญเราใหประสบแตความทุกข
และความเสื่อม

ความหมายและชนิดของกรรม
คนสวนมากเขาใจวากรรมคือการกระทํา ความเขาใจนี้ไมผิด แตเปนความ
เขาใจที่ยังไมรัดกุมและถูกตองทั้งหมด เพราะมีการกระทําบางอยางที่ไมนับวาเปน
กรรม กรรมแทจะตองประกอบดวยหลักเกณฑ ๒ ประการ คือ ผูทํามีเจตนา และการ
กระทํานั้นจะตองใหผลเปนบุญหรือเปนบาป
ที่วาผูทํามีเจตนา
มีหลักการที่
พระพุทธเจาไดตรัสรูไวใน นิพเพธิกปริยายสูตร ฉักกนิมาต อังคุตตรนิกายวา
เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ แปลวา ภิกษุทั้งหลาย เรากลาววาเจตนาเปน
กรรม
เจตนาก็ไดแก ความตัง้ ใจหรือความรับรู ซึ่งแบงไวเปน ๓ อยางคือ
๑. บุรพเจตนา
เจตนากอนทํา
๒. มุญจนเจตนา เจตนาในเวลาทํา
๓. อปราปรเจตนา เจตนาเมื่อไดทําไปแลว
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การกระทําโดยมีเจตนาเกิดขึ้นในตอนใดตอนหนึ่งถือวาเปนกรรมทั้งสิ้น สวน
การกระทําที่ไมมีเจตนา คือใจไมไดสั่งใหทํา ไมจัดวาเปนกรรม เชนคนเจ็บซึ่งมีไขสูง
เกิดเพอคลั่ง แมจะพูดคําหยาบออกมา เอามือหรือเทาไปถูกใครเขาก็ไมเปนกรรม
ในทางวินัยก็ยกเวนใหพระที่วิกลจริตซึ่งลวงเกินสิกขาวินัยไมตองอาบัติ ทัง้ นี้ก็โดย
หลักเกณฑที่วา ถาผูทาํ ไมมีเจตนา กระทําแลวการกระทํานั้นก็ไมเปนกรรม
สวนหลักเกณฑขอที่ ๒ ที่วา การกระทํานั้นจะตองใหผลเปนบุญหรือเปนบาป ก็
เพื่อแยกการกระทําของพระอรหันตออกจากการกระทําของปุถุชน
เนื่องจากพระ
อรหันตเปนผูหลุดพนจากกิเลสอาสวะ ไมมคี วามยึดถือในตัวตน การกระทําเรียกวา
อัพยากฤต ไมนับวาเปนกรรมดีหรือกรรมชั่ว บุญและบาปก็ไมมี การกระทําของพระ
อรหันตจึงไมเรียกวา กรรม แตเรียกวา กิริยา สวนปุถุชนยังมีความยึดมั่นในตัวตนอยู
จะทําอะไรก็ยังยึดถือวาตนเปนผูกระทํา การกระทําของปุถุชนจึงเปนกรรม ยอมจะ
กอใหเกิดวิบากหรือผลเสมอ กรรมดีก็กอใหเกิดบุญ สวนกรรมชั่วก็กอใหเกิดบาป
คนบางคนเขาใจวากรรมหมายถึง สิ่งไมดีคูกบั เวร หรือบาป เชนที่เรียกวา เวร
กรรม หรือ บาปกรรม ตรงกันขามกับฝายขางดีซึ่งเรียกวาบุญ ทัง้ นี้เพราะเราไดใชคํา
วากรรมในความหมายที่ไมดี เชนเมื่อเห็นใครตองประสบเคราะหรายและถูกลงโทษ
เราก็พูดวามันเปนเวรกรรมของเขา หรือเขาตองรับบาปกรรมที่เขาทําไว แตความจริง
คําวากรรมเปนคํากลาง ๆ หมายถึงการกระทําตามที่กลาวมาแลว จะมุงไปในทางดีก็
ได ทางชั่วก็ได ถาเปนกรรมดี เราก็เรียกวา กุศลกรรม ถาเปนกรรมชั่ว เราก็เรียกวา
อกุศลกรรม
กรรมอาจจะจําแนกออกไดเปนหลายประเภท หากแบงตามทางที่ทําก็แบงเปน
๓ ทาง ไดแก
๑. กายกรรม กรรมที่ทําทางกาย
๒. วจีกรรม กรรมแสดงออกทางวาจา
๓. มโนกรรม กรรมทางใจ
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ในกรรมบถ ๑๐ แบงกรรม ๓ ทางนั้นเปนฝายกุศลและฝายอกุศล แตละฝายมี
รายละเอียดของกรรมหรือการกระทําดังนี้
กายกรรมหรือกรรมทางกาย แบงเปนฝายละ ๓ คือ
๑. ฝายอกุศล ไดแก ฆาสัตว ลักทรัพย และผิดประเวณี
๒. ฝายกุศล คือ เวนจากการฆาสัตว เวนจากการลักทรัพย และเวนจากการผิด
ประเวณี
วจีกรรม แบงเปนฝายละ ๔ คือ
๑. ฝายอกุศล ไดแก พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ และพูดเพอเจอ
๒. ฝายกุศล ไดแก เวนจากการพูดเท็จ เวนจากการพูดสอเสียด เวนจากการพูด
คําหยาบ และเวนจากการพูดเพอเจอ
มโนกรรม แบงเปนฝายละ ๓ คือ
๑. ฝายอกุศล ไดแก เพงเล็งทรัพยผูอื่น ปองราย และเห็นผิดจากคลองธรรม
๒. ฝายกุศล ไดแก ไมเพงเล็งทรัพยผูอื่น ไมปองราย และเห็นชอบตามคลอง
ธรรม
ตามที่กลาวมา จะเห็นไดวาแมแตการนึกคิดก็จัดวาเปนกรรมแลว เชนเราคิดจะ
ลักทรัพยหรือทํารายคนอื่น แมจะยังไมลงมือทําก็ถือเปนกรรมชั่วแลว ซึ่งจะตองมี
ผลตอบแทนแลว ผิดกับการลงโทษตามกฎหมายอาญา ซึ่งจะลงโทษไดก็ตอเมื่อ
ลําพังความคิดที่จะกระทํา
ผูกระทํา ไดเตรียมการหรือลงมือกระทําแลวเทานัน้
ความผิดยังหามีโทษไม ตามทีก่ ฎหมายอาญาไมเอาโทษการคิดที่จะกระทําความผิด
ก็เพราะเปนการยากที่จะพิสูจนความนึกคิดของบุคคล
และเห็นวายังไมมีความ
เสียหายเกิดขึ้น แตหลักของกรรม ถือความคิดชั่วเปนความผิด ก็เนื่องจากวาแมวาคน
อื่นยังไมเสียหาย ผูคิดเองก็เสียหาย ฉะนั้นจึงตองมีวิบากติดตามมา จะเห็นไดวา การ
สนองผลของกรรมมีขอบเขตกวางขวางกวาการลงโทษของกฎหมายบานเมืองมาก
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กรรม ๑๒ ประเภท
ในหนังสือวิสุทธิมรรค ซึ่งแตงโดยพระพุทธโฆษาจารย พระเถระชาวอินเดีย ได
แบงกรรมไว ๑๒ ประเภท ตามกาลเวลา ตามหนาที่ และตามความหนักเบา
กรรมใหผลตามเวลา
๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมใหผลในชาตินี้
๒. อุปปชชเวทนียกรรม กรรมใหผลในชาติหนา
๓. อปราปรเวทนียกรรม กรรมใหผลในชาติตอ ๆ ไป
๔. อโหสิกรรม กรรมที่เลิกใหผล คือใหผลเสร็จไปแลว หรือหมดโอกาสจะ
ใหผลตอไป
กรรมใหผลตามหนาที่
๕. ชนกกรรม กรรมที่แตงมาดีหรือชั่ว
๖. อุปถัมภกกรรม กรรมที่สนับสนุน คือ ถากรรมเดิมหรือชนกกรรมแตงดี สง
ใหดียิ่งขึ้น กรรมเดิมแตงใหชั่ว ก็สงใหชั่วยิ่งขึ้น
๗. ปุปปฬกกรรม กรรมบีบคั้นหรือขัดขวางกรรมเดิม คอยเบียนชนกกรรม
เชนเดิมแตงมาดี เบียนใหชั่ว เดิมแตงมาชั่ว เบียนใหดี
๘. อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน เปนกรรมพลิกหนามือเปนหลังมือ เชนเดิม
ชนกกรรมแตงไวดีเลิศ กลับทีเดียวลงเปนขอทานหรือตายไปเลย หรือเดิมชนก
กรรมแตงไวเลวมาก กลับทีเดียวเปนพระราชาหรือมหาเศรษฐีไปเลย
กรรมใหผลตามความหนักเบา
๙. ครุกรรม กรรมหนัก กรรมฝายดี เชน ทําสมาธิจนไดฌาน กรรมฝายชั่ว เชน
ทําอนันตริยกรรม มีฆาบิดามารดาเปนตน เปนกรรมที่จะใหผลโดยไมมีกรรมอื่นมา
ขวางหรือกั้นได
กฎแหงกรรม
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๑๐. พหุลกรรม กรรมที่ทําจนชิน
๑๑. อาสันนกรรม กรรมที่ทําเมื่อใกลตาย หรือที่เอาจิตใจจดจอในเวลาใกล
ตาย อาสันนกรรม ยอมสงผลใหไปสูที่ดีหรือชั่วได เปรียบเหมือนโคแกที่อยู
ปากคอก แมแรงจะนอย แตเมื่อเปดคอกก็ออกไดกอน
๑๒. กตัตตากรรม กรรมสักแตวาทํา คือ เจตนาไมสมบูรณ อาจจะทําดวย
ความประมาทหรือรูเทาไมถึงการณ แตก็อาจสงผลดีรายใหไดเหมือนกัน ใน
เมื่อไมมีกรรมอื่นจะใหผลแลว

เหตุที่คนคิดวาทําดีไมไดดี
มีคนบางคนที่ทํากรรมชั่ว แตกลับปรากฏวาเปนคนร่ํารวย มีอํานาจวาสนา มี
คนเคารพยกยอง สวนคนบางคนทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต ขยันขันแข็ง กลับ
ยากจน มีชีวิตอยูดวยความยากลําบาก หรือคนบางคนไมคอ ยทํางานอะไร คอย
ประจบสอพลอและรับใชเจานาย กลับไดดี ไดเลื่อนเงินเดือนและตําแหนง สวนคน
บางคนตั้งใจทํางานแตไมประจบเจานาย ไมคอยรับใชคุณหญิงคุณนายของเจานาย
กลับไมไดดี จึงทําใหคนคิดไปวากฎแหงกรรมจะไมจริง คําสั่งสอนที่วา
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
คงจะไมเปนความจริงเสียแลว การที่บางคนเห็นวาทําดีไมไดดี หรือทําชั่วไมไดชั่ว
เนื่องจากไมเขาใจ ๒ ประการ
ประการแรก ไมเขาใจในเรื่องการใหผลของกรรม
ประการสอง ไมเขาใจในความหมายของคําวาไดดีและไดชั่ว

การใหผลของกรรม
การใหผลของกรรมมีสองชั้น คือ การใหผลของกรรมชั้นธรรมดาอยางหนึ่ง และ
การใหผลของกรรมในชั้นศีลธรรมอีกอยางหนึ่ง การใหผลของกรรมชั้นธรรมดา เปน
การใหผลโดยไมคํานึงถึงวาถูกหลังความชอบธรรมหรือไม เชนนาย ก. โกงเงินหลวง
กฎแหงกรรม
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หรือขโมยทรัพยมา นาย ก. ก็จะไดเงินนั้นมา และถานาย ก. ใชเงินซื้อบาน นาย ก. ก็
จะไดอยูบานนั้น นี่เปนการใหผลของกรรมชั้นธรรมดา แตการใหผลของกรรมหาได
หยุดอยูเพียงเทานั้นไม กรรมที่ทําลงไปยังจะใหผลในชั้นศีลธรรมอีก คือ ถาทําดี
จะตองไดรับผลดีอยางแนนอน และถาทําชั่วก็จะตองไดรับผลชั่วอยางหลีกไมพน
กรรมบางอยางอาจจะใหผลในชาตินี้ เรียกวา ทิฎฐธรรมเวทนียกรรม กรรม
บางอยางอาจจะใหผลในชาติหนา ที่เรียกวา อุปปชชเวทนียกรรม กรรมบางอยาง
อาจจะใหผลในชาติตอ ๆ ไป ที่เรียกวา อปราปรเวทนียกรรม
การปลูกพืชหรือตนไม ไมใชพอวางเมล็ดลงไปในดิน พืชหรือตนไมจะขึ้นและ
ใหผลทันที พืชบางอยางก็ใหผลเร็ว พืชบางอยางก็ใหผลชาเปนป ๆ เชนขาว เพียง ๔๕ เดือนก็ใหผล แตตนมะพราวหรือทุเรียน กวาจะใหผลก็ใชเวลาถึง ๕ ป
การที่คนทําความชั่วยังไดดีมีสุขอยู จึงเปนเพราะกรรมชั่วยังไมใหผล กรรมดีที่
เขาเคยทํายังเปน อุปตถัมภกกรรม คอยสนับสนุนอยู เมื่อใดที่กรรมดีออนกําลังลง
กรรมชั่วก็จะมาเปน อุปฆาตกรรม ทําใหผูนั้นตองเปลี่ยนสภาพไปอยางพลิกหนามือ
เปนหลังมือ เชนเศรษฐีอาจจะตองเปนยาจก เคยเปนผูยิ่งใหญมีอํานาจวาสนา
อาจจะถูกฟองรองตองโทษจําคุก หรือตองเที่ยวหลบหนีเรรอนไมมีแผนดินจะอยู
คนที่ไมเชื่อเรื่องของกรรม มักจะมองเห็นผลของกรรมชั้นธรรมดา เปนผูมี
สายตามืดมัว มองไมเห็นการใหผลของกรรมชั้นศีลธรรม บุคคลเหลานี้มักจะเปนคน
ไมเชื่อในเรื่องตายแลวเกิด คิดวาคนเราเกิดมาเพียงชาตินี้ชาติเดียว ก็สิ้นสุดลง คน
พวกนี้เมื่อทําความชั่วและความชัว่ ยังไมใหผลก็คิดวาตนเปนคนฉลาด ดูถูกพวกที่เชื่อ
เรื่องกรรมวาเปนคนโง งมงาย คนพวกนี้เหมือนคนที่กินขนมเจือยาพิษ ตราบใดที่ยา
พิษยังไมใหผลก็คิดวาขนมนั้นเอร็ดอรอย สมตามพุทธภาษิตที่วา
มธุวา มฺญติ พาโล ยาว ปาป น มุจฺจติ
คนโงยอมจะเห็นบาปเปนน้ําผึ้ง ตราบ
เทาที่บาปยังไมใหผล
การใหผลของกรรม อาจแบงเปนการใหผลทางจิตใจ และการใหผลทางวัตถุ
กฎแหงกรรม
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การใหผลทางจิตใจ เปนเรื่องเกี่ยวกับผูทําโดยเฉพาะ ไมเกี่ยวของกับคนอื่น
เมื่อทําไปแลวก็ไดรับผลทันที คือเมื่อทํากรรมดี ก็จะไดรับความสุขความปติ แตถาทํา
กรรมชั่ว ก็จะทําใหจิตใจเศราหมอง เปนทุกข สวนการใหผลทางวัตถุเปนเรื่อง
เกี่ยวเนื่องกับผูอื่น จะทําใหไดดียากมาก
คนทําดี จะใหไดดีทางวัตถุ ตองประกอบดวยหลัก ๔ ประการคือ
๑. คติสมบัติ ทําดีใหถูกสถานที่
๒. อุปธิสมบัติ ทําดีใหถูกตัวบุคคล
๓. กาลสมบัติ ทําดีใหถูกเวลา
๔. ปโยคสมบัติ ตองทําดีใหติดตอกันไปเรื่อย ๆ
การที่คนทํากรรมดีและหวังผลดีในทางดานวัตถุ เชน หวังลาภ ยศ และ
สรรเสริญ แตไมไดรบั ผลดีตามตองการ อาจจะเพราะไมเขาตามหลัก ๔ ประการ
ขางตน คือ ไปทําความดีกับบุคคลที่ไมมคี วามดี เชน เราทํางานดวยความซื่อสัตย
สุจริต แตเจานายของเราเปนคนคอรัปชั่น การทําความดีของเรายอมไมเปนที่ชื่นชม
ของเจานายของเรา การทําดีกับบุคคลเหลานี้ก็ไมผดิ อะไรกับเอาเมล็ดพืชทิ้งลงไปบน
หิน หรือพื้นดินแหงแลง ฉะนั้นการทําความดีเราควรจะหวังผลในทางจิตใจมากกวา
วัตถุ บางคนอาจจะ ทําความดีจริงแตอาจจะทําไมถึงดี คือ ทําดีเพียงเล็กนอยแลวก็
หวังผลแหงความดีนั้น เมื่อไมไดรับผลตอบแทนก็หมดกําลังใจ แลวก็บอกวาทําดีไม
เห็นไดดี คนพวกนี้เหมือนคนปลูกพืชรดน้ําพรวนดินนิดหนอย ก็หวังที่จะใหพืชไดผล
ความหมายของคําวาไดดีและไดชั่ว ในทางโลกและทางธรรม มีความหมาย
แตกตางกัน
ในทางโลก มักจะมองเห็น การไดดีและไดชั่วเปนเรื่องทางวัตถุ เมื่อกลาววาคน
นั้นไดดีก็มักจะหมายความวา ผูนั้นไดลาภและยศ เชนไดทรัพยสมบัติ ไดอํานาจ
วาสนา หรือไดตําแหนงหนาที่การงานดีขึ้น เมื่อไมไดสิ่งเหลานี้ก็เขาใจวาไมไดดี
ในทางธรรม การไดดหี รือไดชั่วเปนเรื่องของจิตใจ การไดดีหมายถึง การทําให
จิตใจดีขึ้น ทําใหธาตุแหงความดีในตัวเองเรามีมากขึ้น ทําใหจิตใจของเราสะอาด
กฎแหงกรรม
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สวาง สงบยิ่งขึ้น สวนการไดชั่ว หมายถึงการทําใหจิตใจต่ําลง เลวลง ทําใหจิตใจมืด
มัวยิ่งขึ้น คําวาไดดีจึงความถึงความดี และคําวาไดชั่ว จึงหมายถึงความชั่ว หากเราจะ
พูดวา ทําดีไดความดี ทําชั่วไดความชั่ว ก็จะทําใหเขาใจในเรื่องไดดีและไดชั่วดีขึ้น
บุคคลที่กระทํากรรมอะไรลงไป ยอมจะไดรับผลในทางจิตใจทันที เมื่อทํากรรม
ดี เชน ทําบุญตักบาตร ใหความชวยเหลือแกผูอื่น ก็จะทําใหจิตใจดีขึ้น มีความปติ
และความสุขในกรรมดีที่ตนทํา ในเมื่อกรรมที่ทําเปนกุศลกรรมจริง ๆ คือทําดวยจิตใจ
ที่เปนกุศล ทําดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมใชดวยความโลภหรือดวยอกุศลเจตนา หรือหวัง
ผลตอบแทน

กฎแหงกรรม
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