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ทุกชีวิต ไมวาคนไมวาสัตว มิไดมีเพียงเฉพาะชีวิตนี้ คือมิไดมีเพียงชีวิตในชาตินี้
ชาติเดียว แตทุกชีวิตมีทั้งชีวิตในชาติอดีต ชีวิตในชาติปจจุบัน และชีวิตในชาติอนาคต
“ชีวิตนี้นอยนัก” หมายถึงชีวิตในชาติปจจุบันนอยนัก สั้นนัก
ชีวิตคืออายุ ชีวิตในปจจุบันชาติของแตละคนอยางยืนนานก็เกินรอยปไดไม
เทาไหร ซึ่งก็ดูราวเปนอายุที่ไมยืนมากนัก แมไมนําไปเปรียบเทียบกับชีวิตที่ตองผาน
มาแลวในอดีตที่นับชาติไมถวนนับปไมได และชีวติ ที่จะตองเวียนวนเกิดตายตอไปอีก
ในอนาคตที่จะนับชาติไมถวน นับปไมไดอีกเชนกัน
ที่ปราชญทานวา “ชีวิตนี้นอยนัก” นั้น ทานมุงใหเปรียบเทียบกับชีวิตนี้กับชีวิตใน
อดีตที่นับชาติไมถวน และชีวิตในอนาคตที่จะนับชาติไมถวนอีกเชนกัน สําหรับผูไมยิ่ง
ดวยปญญา ไมสามารถพาตนพนทุกขสิ้นเชิงได
ทุกชีวิตกอนแตจะไดมาเปนคนเปนสัตวอยูในปจจุบันชาติตางเปนอะไรตออะไร
มาแลวมากมาย แยกออกไมไดวามีกรรมดีกรรมชัว่ อะไรบาง ทํากรรมใดกอน ทํากรรม
ใดหลัง ทั้งกรรมดีกรรมชัว่ ที่ทําไวในชาติอดีตทั้งหลาย ยอมมากมายเกินกวาที่ไดมา
กระทําในชาตินี้ ชีวิตนี้อยางประมาณไมได และกรรมดีกรรมชัว่ ทั้งหลายเหลานั้นยอม
ใหผลตรงตามเหตุทุกประการ แมวาผลจะไมอาจเกิดขึ้นพรอมกันทุกสิ่งทุกอยาง และไม
อาจเรียงลําดับตามเหตุที่ไดกระทําแลวก็ตาม แตผลทั้งหลายยอมเกิดแน แมเหตุไดกระทํา
แลว
เมื่อมีเหตุยอมมีผล เมื่อทําเหตุยอมไดรับผล และผลยอมตรงตามเหตุเสมอ ผูใดทําผู
นั้นจักเปนผูรับผล เที่ยงแทแนนอน

เมื่อใดกําลังมีความสุข ไมวาผูกําลังมีความสุขนั้นจะเปนเราหรือเขา เมื่อนั้นพึงรู
ความจริง วาเหตุดีที่ไดทําไวแนกําลังใหผล ผูทําเหตุดีนั้นกําลังเสวยผลแหงเหตุนั้นอยู แม
ปุถุชนจะไมสามารถหยั่งรูใหเห็นแจงได วาทําเหตุดีหรือกรรมดีใดไว แตก็พึงรูพึงมั่นใจ
วาเหตุแหงความสุขที่กําลังไดเสวยอยูเปนเหตุดีแน เห็นกรรมดีแน ผลดีเกิดแตเหตุดี
เทานั้น ผลดีไมมีเกิดแตเหตุไมดีไดเลย
เมื่อใดที่กําลังมีความทุกขความเดือดรอน ไมวาผูกําลังมีความทุกขความเดือดรอน
นั้นจะเปนเราหรือเปนเขา เมื่อนั้นพึงรูความจริง วาเหตุไมดีที่ไดทําไวแนกําลังใหผล ผูทํา
เหตุไมดีนั้นกําลังเสวยผลแหงเหตุนั้นอยู แมปุถุชนจะไมสามารถหยั่งรูใหเห็นแจงได วา
ทําเหตุไมดีหรือกรรมไมดใี ดไว แตก็พึงรูพึงมั่นใจวาเหตุแหงความทุกขความเดือดรอนที่
กําลังไดเสวยอยู เปนเหตุไมดีแน เปนกรรมไมดีแน ผลไมดีเกิดเกิดแตเหตุไมดีเทานั้น ผล
ไมดีไมมีเกิดแตเหตุดีไดเลย
เมื่อใดมีความคิดวา เราทําดีไมไดดี หรือเขาทําดีไมไดดี ก็พึงรูวาเมื่อนั้นกําลังหลง
คิดผิดไปจากความจริง กําลังเขาใจผิดจากความจริง ทําดีตองไดดีเสมอ ไมมียกเวนดวย
เหตุผลใดทั้งสิ้น
เมื่อใดมีความคิดวา เราทําไมดีแตกลับไดดี หรือเขาทําไมดีแตกลับไดดี ก็พงึ รูวา
เมื่อนั้นกําลังหลงคิดผิดจากความจริง กําลังเขาใจผิดจากความจริง ทําไมดีตองไดไมดี
เสมอ ไมมียกเวนดวยเหตุผลใดทั้งสิ้น
ชีวิตในชาตินี้ชาติเดียวยอมนอยนัก เมื่อเปรียบเทียบกับชีวิตในอดีตชาติ ซึ่งนับชาติ
หาถวนไม ดังนั้น กรรมคือการกระทํา ที่ทําในชีวิตนี้ชาตินี้ชาติเดียวจึงนอยนัก เมื่อ
เปรียบเทียบกับกรรมหรือการกระทําที่ทําไวแลวในอดีตชาติ อันนับจํานวนชาติไมถวน
การเขียนหนังสือดวยปากกาหรือดินสอลงบนกระดาษแผนเดียวนั้น เขียนลงครั้ง
แรกก็ยอมอานออกงาย อานเขาใจไดงาย แตยิ่งเขียนทับเขียนซ้ําลงไปบนกระดาษแผน
เดียวกันนั้น ตัวหนังสือยอมจะทับกันยิ่งขึ้นทุกที การอานก็จะยิ่งอานยากขึ้นทุกทีจนถึง
อานไมออกเลย ไมเห็นเลยวาเปนตัวหนังสือ จะเห็นแตรอยหมึกหรือรอยดินสอทับกัน
ไปทับกันมาเปนสีสันเทานั้น ใหเพียงรูเทานั้นวาไดมีการเขียนอะไรลงบนกระดาษแผน
นั้น หาอานรูเรื่องไมและหาอาจรูไดได วาเขียนอะไรกอนเขียนอะไรหลัง นี้ฉันใด การทํา
กรรมหรือการทําดีทําชั่วก็ฉันนั้น ตางไดทํากันมานับภพนับชาติไมถวน ทับถมกันมายิ่ง

กวาตัวหนังสือที่อานไมออก หารูไมวาไดเขียนอะไรกอนเขียนอะไรหลัง ทํากรรมแบบ
ใดไวก็ไมรู ไมเห็น แยกไมออกวาทํากรรมใดกอนทํากรรมใดหลัง ทําดีอะไรไวบาง ทํา
ไมดีอะไรไวบาง มากนอยหนักเบากวากันอยางไร มาถึงชาตินี้ไมรูดวยกันทัง้ สิ้น เปน
ความซับซอนของกรรมที่แยกไมออก เชนเดียวกับความซับซอนของตัวหนังสือที่
เขียนทับกันไปทับกันมา
ความซับซอนของกรรมแตกตางกับความซับซอนของตัวหนังสือ ตรงที่ตัวหนังสือ
เขียนทับกันมาก ๆ ยอมไมมีทางรูวาเขียนเรื่องดีหรือเรื่องไมดีอยางไร แตกรรมนั้น แมทํา
ซับซอนมากเพียงไร ก็มีทางรูวาทํากรรมดีไวมากนอยเพียงไร หรือกรรมไมดไี วมากนอย
เพียงไร โดยมีผลที่ปรากฏขึ้นของกรรมนั้นเองเปนเครื่องชวยแสดงใหเห็น
ชีวิตหรือชาตินี้ของทุกคนมีชาติกําเนิดไมเหมือนกัน เปนคนไทยก็มี จีนก็มี แขกก็มี
ฝรั่งก็มี มีชาติตระกูลไมเสมอกัน ตระกูลสูงก็มี ตระกูลต่ําก็มี มีสติปญญาไมทัดเทียมกัน
ฉลาดหลักแหลมก็มี โงเขลาเบาปญญาก็มี มีฐานะตางระดับกัน ร่ํารวยก็มี ยากจนก็มี
ความแตกตางหางกันนานาประการ เหลานี้ลวนเปนเครื่องชี้ใหผูเชื่อในกรรมและผลของ
กรรมเห็นความมีภพชาติในอดีตของแตละชีวิตในชาติปจจุบัน เกิดมาตางกันในชาตินี้
เพราะทํากรรมไวตางกันในชาติอดีต
ความแตกตางของชีวิตที่สําคัญที่สุด ที่แสดงใหเห็นอํานาจที่ใหญยิ่งที่สุดของกรรม
คือความไดภพชาติของพรหมเทพ ความไดภพชาติของมนุษย กับความไดภพชาติของ
สัตว เทวดาอาจมาเปนมนุษยได เปนสัตวได มนุษยอาจไปเปดเทวดาได เปนสัตวได และ
สัตวก็อาจไปเปนเทวดาได เปนมนุษยได ดวยอํานาจที่ยิ่งใหญของกรรมอันนําใหเกิด นี้
เปนความจริงที่แมจะเชื่อหรือไมเชื่อ ความจริงนี้ก็ยอมเปนความจริงเสมอไป ไมมีอะไร
จะเปลี่ยนแปลงใหผิดไปจากความจริงได เชื่อหรือไมเชื่อก็ควรกลัวอยางหนึ่ง คือกลัว
การไมไดกลับมาเกิดเปนคน ไมไดไปเกิดเปนเทวดา
เทวดามาถือภพชาติเปนมนุษยเปนที่ยอมเชื่อถือกันมากกวาเทวดาจะไปเปนอะไร
อื่น จึงมีคําบอกเลาหรือสันนิษฐานกันอยูเสมอ วาผูนั้นผูนี้เปนเทวดามาเกิด ทั้งนี้ก็โดย
สันนิษฐานจากความปราณีตงดงามสูงสงของผูนั้นผูนี้
บางรายก็มีพรอมทุกประการ ทั้งชาติ ตระกูลที่สูง ฐานะที่ดี ผิวพรรณวรรณะที่งาม
กิริยาวาจามารยาทที่สุภาพออนโยนไพเราะ เรียบรอย เฉลียวฉลาด บางผูแมไมพรอมทุก

ประการดังกลาว ก็ยังไดรับคําพรรณนาวาเปนเทวดา นางฟามาเกิด เพราะผิวพรรณ
มารยาทงดงาม ออนโยน นุมนวล นีก้ ค็ ือการยอมรับอยูลึก ๆ ในใจของคนสวนมาก วา
เทวดามาเกิดเปนมนุษยได
เทวดามาเกิดปนมนุษยมีตัวอยางสําคัญยิ่งที่พึงกลาวถึงไดเปนที่ยอมรับทั่วไป
โดยเฉพาะในหมูพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย นั่นคือ สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ
เจาจากสวรรคชั้นดุสิตเสด็จลงโลกมนุษย ประสูติเปนพระสิทธัตถะราชกุมาร พระราช
โอรสพระเจาสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายา
เรื่องหนึ่งในพระพุทธศาสนาที่รูจักกันกวางขวาง คือ เรื่องของเทพธิดาเมขลา
เทพธิดาองคนี้ไดรับแตงตั้งใหเปนผูพิทักษรักษามหาสมุทร มีหนาที่คอยคุมครอง
ชวยเหลือมนุษยผูถือไตรสรณาคมน มีศีลสมบูรณ ปฏิบัติชอบตอมารดาบิดา พราหมณ
โพธิสัตวเดินทางไปเรือแตกกลางมหาสมุทร พยายามวายเขาฝงอยูถึง ๗ วัน เทพธิดา
เมขลาจึงแลเห็น ไดไปแสดงตนตอพระมหาสัตวทันที รับรองจะใหทุกอยางที่พระมหา
สัตวปรารถนา และไดเนรมิตสิ่งที่พระมหาสัตวขอทุกอยาง คือเรือทิพยและแกวแหวน
เงินทอง พระมหาสัตวพนจากมหาสมุทร ไดบําเพ็ญทานรักษาศีลจนตลอดชีวิต ครั้น
สิ้นชีวิตแลวไดไปบังเกิดในเมืองสวรรค พระมหาสัตวครั้งนั้นตอมาคือพระพุทธเจา
เทพธิดาเมขลาตอมาคือ พระอุบลวัณณาเถรี และผูดูแลชวยเหลือพระมหาสัตวตอมาคือ
พระอานนท นี้คือเทวดาถือภพชาติเปนมนุษยได อยางนอยก็ตามความเชื่อถือ จึงมีการเลา
เรื่องเทพธิดาเมขลาดังกลาว
เทวดามาเกิดเปนมนุษยได และมนุษยก็เกิดเปนเทวดาได ดังที่สมเด็จพระบรม
ศาสดาเมื่อประทับอยู ณ พระวิหารเชตวันไดทรงนําเรื่องในอดีตมาสาธกวา เมื่อทรง
เสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตวหัวหนาพอคาเกวียน ไดทรงซื้อสินคาในนครพาราณสี
บรรทุกเกวียนนําพอคาจํานวนมากเดินทางไปในทางกันดาร เมื่อพบบอน้ําก็พากันขุด
เพื่อใหมีน้ําดื่ม ไดพบรัตนะมากมายในบอนั้น พระโพธิสัตวทรงเตือนวา ความโลภเปน
เหตุแหงความพินาศ แตไมมีผูเชื่อฟง พวกพอคายังขุดบอตอไปไมหยุด หวังจะไดรัตนะ
มากขึ้น บอนั้นเปนบอที่อยูของพญานาค เมื่อถูกทําลาย พญานาคก็โกรธใชลมจมูกเปา
พิษถูกพอคาเสียชีวิตหมดทุกคน เหลือแตพระโพธิสัตวที่มิไดรวมการขุดบอดวย จึงได
รัตนะมากมายถึง ๗ เลมเกวียน ทานนําออกเปนทาน และไดสมาทานศีล รักษาอุโบสถ
จนสิ้นชีวิต ไดไปเกิดในสวรรค เปนมนุษยผูหนึ่งที่เกิดขึ้นเปนเทวดาได

มนุษยมบี ุญกุศลและความดีพรอมทั้งกายวาจาใจมากเพียงไร ก็จะเกิดเปนเทวดาได
เพียงนั้น คือสามารถขึ้นไปอยูบนสวรรคชั้นสูงไดเมื่อละโลกนี้แลว
มนุษยเกิดเปนเทวดาได และเกิดเปนสัตวก็ได ในสมัยพุทธกาลชายผูหนึ่งโกรธ
แคนรําคาญสุนัขตัวหนึ่งที่ติดตามอยูตลอดเวลา พระพุทธเจาทรงทราบก็ไดตรัสแสดงให
รูวา บิดาที่สิ้นไปแลวนั้นมาเกิดเปนสุนัข และไดทรงใหพิสูจน โดยบอกใหสุนัขนําไปหา
ที่ซอนทรัพย ซึ่งไมมีผูใดรูนอกจากผูเปนบิดาของชายผูนั้น และสุนัขก็พาไปขุดพบ
สมบัติที่ฝงไวกอนสิ้นชีวิตได
สัตวไปเกิดเปนเทวดาไดคงจะมีเปนอันมาก มีเรื่องตาง ๆ ในพระพุทธศาสนาที่เลา
กันสืบมา คือในสมัยพุทธกาล มีสัตวไดยินเสียงพระทานสวดมนตก็ตั้งใจฟงโดยเคารพ
ตายไปก็ไดไปบังเกิดเปนเทพในสวรรค ดวยอานุภาพของการใหความเคารพในพระ
ธรรมของพระพุทธเจา
สัตวมาเกิดเปนมนุษยได นี้ตองเปนที่เชื่อถืออยูลึก ๆ ในจิตสํานึก จึงแมเมื่อพบ
มนุษยบางคนบางพวกก็ไดมีการแสดงความรูสึกจริงใจออกมาตาง ๆ กัน เชน ลิงมาเกิด
แท ๆ สัตวนรกมาเกิดแน ๆ ทั้งนี้ก็เห็นจากหนาตาทาทางบาง กิริยามารยาท นิสัยใจคอ
ความประพฤติบาง ซึ่งโดยมากผูที่พบเห็นดวยกันก็จะมีความรูสึกตรงกันดังกลาว เปน
ความรูสึกที่เกิดจากความเชื่อนั่นเอง วาสัตวมาเกิดเปนมนุษยได หรือมนุษยเกิดมาจาก
สัตวได
สมัยพุทธกาลมีเรื่องของพระภิกษุรูปหนึ่งมีจิตหวงหวงผาสบงจีวรที่เพิ่งไดมาใหม
ซักตากไวบนราว มรณภาพไปขณะผานั้นยังไมแหง จิตที่ผูกพันในผาสบงจีวรนั้นทําให
ไปเกิดเปนตัวเล็นเล็ก ๆ เกาะติดอยูกับผา พระภิกษุอีกรูปหนึ่งเห็นผาสบงจีวรนั้นไมมี
เจาของแลวก็จะนําไปใช พระพุทธเจาทรงทราบไดทรงมีพระพุทธดํารัสหาม ตรัสใหรอ
เพราะพระภิกษุรูปนั้น จะสิ้นภพชาติของการเปนเล็นในเวลาไมกี่วัน ถานําสบงจีวรนั้น
ไปในขณะที่ยังเปนเล็นอยู ก็จะโกรธแคน จะไมไดเสวยผลแหงกุศลกรรมที่ไดประกอบ
กระทําไวเปนอันมาก นี้เปนเรื่องหนึ่งที่ทรงรับรองวาอํานาจจิตจะทําใหมนุษยไปเปน
สัตวได
เทวดามาเกิดเปนมนุษยได มนุษยไปเกิดเปนเทวดาได เทวดามาเกิดเปนสัตวได
สัตวเกิดเปนเทวดได มนุษยเกิดเปนสัตวได และสัตวก็กลับเกิดเปนมนุษยได อํานาจอัน

ยิ่งใหญของกรรมเทานั้นที่ตกแตงชีวิตใหเปนไปไดอยางไมนาเชื่อถึงเพียงนี้ กรรมจึงนา
กลัวจริง ๆ นาหนีใหพนอํานาจกรรมจริง ๆ ทั้งกรรมในอดีตและกรรมในปจจุบัน
กรรมอันเปนเหตุนําใหเกิด คือชนกกรรม เปนกรรมสุดทายกอนชีวิตจะขาด
จากภพภูมินี้ กรรมสุดทายหรือเรื่องสุดทายที่จิตผูกพันคิดถึงอยู คือ ชนกกรรมอันนําไป
เกิด นึกถึงความดีที่เปนบุญเปนกุศลในขณะกอนจะดับจิต จิตก็จะไปสูสุคติ นํากายไป
สุคติดวย นึกถึงความไมดีที่เปนบาป เปนอกุศลในขณะกอนจะดับจิต จิตก็จะไปสูทุคติ
นํากายไปทุคติดวย
จิตที่ใกลจะแตดับนั้นปกติเปนจิตที่ออนมาก ไมมีกําลังที่จะตานทานใด ๆ ทั้งนั้น
คุนเคยกับความรูสึกใดเกี่ยวกับเรื่องใด ความรูสึกนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้นก็จะเขาครอบงําจิต
มีอํานาจเหนือจิต ทําใหจิตเมื่อใกลดับผูกพันอยูกับความรูสึกนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้น เมื่อจิต
ดับคือจากราง ก็จากไปพรอมกับความรูสึกนั้นเกี่ยวกับเรื่องนั้น นําไปกอเกิดกายที่ควร
แกสภาพจิตทุกประการ
ผูที่หวงสมบัติ กลัวจะมีผูมานําไป กอนจะดับจิต มีใจผูกเฝาสมบัติอยางหวงแหน
เมื่อดับจิตไปก็เคยมีไปเกิดเปนงู เฝาอยูที่สมบัตินั้น ผูใดเขาไปใกลก็จะแสดงตัวใหเปน
เปนงูใหญ เชนที่เลากันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นไมนานมานี้ วาขาราชการผูหนึ่งมีพระพุทธรูปที่
หวงมากอยูองคหนึ่ง เมื่อละโลกนี้ไป สหายไปเยี่ยมศพไดขอดูพระองคนั้น ขณะกําลังดู
อยู ก็มีงูตัวหนึ่งมาจากไหนไมปรากฏ มาแผแมเบี้ยอยูใกล ๆ ผูมาขอดูไหวทันเขาใจทันที
วาเจาของไดเฝาพระอยูดวยความหวงแหน จึงพูดกับงูดัง ๆ วาไมไดคิดจะนําพระไปไหน
เพียงมาขอดูเทานั้น อยาเปนหวง เพียงเทานั้นงูก็เลื้อยหางหายไป นี้เปนตัวอยางหนึ่งที่
เกิดขึ้นจริงเมื่อไมนานมานี้ ที่เชื่อกันวาผูที่หวงสมบัติมาก ๆ ตายไปขณะที่จิตผูกพัน
เชนนั้น ตองไปเกิดเปนงู ตองเฝาสมบัติ ไมไดไปเสวยผลของกรรมดีใด ๆ ที่ไดกระทําไว
จนกวาใจจะปลอยวาง ละความยึดถือความหวงแหนสมบัตินั้น ๆ
ดวยผูใหญผูมีสัมมาทิฐิสมั มาปญญาแตไหนแตไรมา ทานเชื่อในเรื่องอํานาจความ
ยึดมั่นของจิต ทานจึงสอนลูกหลานไววากอนจะหลับไปใหภาวนาพุทโธ นึกถึง
พระพุทธเจา และใหตั้งใจปรารถนาวา เมื่อจากโลกนี้ไปเมื่อใดก็ตาม ขอใหกลับมาเกิดเปน
มนุษยทันที ใหไดพบพระพุทธศาสนา ทานสอนกันใหตั้งใจเชนนี้กอนจะหลับไป และ
ทานสอนวา ถาการหลับครั้งนั้นจะไมไดกลับมาตื่นอีก ก็จะไดไปดี เปนไปดังแรง

ปรารถนา การไดเกิดเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนานั้นเปนมงคลสูงสุดของชีวิต ผูมี
สัมมาทิฐิจึงตั้งจิตปรารถนาอยางจริงจัง
ผูอธิษฐานจิตปรารถนากลับมาเกิดเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนานั้น คือผูรับรอง
ความ สําคัญของชีวิตนี้ แมจะนอยนัก วาชีวิตนี้เทานั้นที่จะนําไปสูความสวัสดีมีสุขได
อยางแทจริง เพราะชีวิตนี้เทานั้นที่พรอมสําหรับบําเพ็ญบุญกุศลทุกประการ จะทําดี
เพียงไรก็ทําไดในชีวิตนี้ ทําดีสูงสุดจนเกิดผลสูงสูง คือการปฏิบัติไดสําเร็จมรรคผล
นิพพาน พนทุกขสิ้นเชิง ไมตองกลับมาเวียนวายตายเกิดอีกตอไป ก็ทําไดในชีวิตนี้ หรือ
ทําดีเพียงเพื่อไดถึงสวรรคพนนรก ก็ทําไดในชีวิตนี้ การตั้งจิตอธิษฐานไมใหหลงไปภพ
ภูมิอื่นหลังละโลกนี้ไปแลว แตใหกลับมาสูภพภูมิของมนุษยโดยเร็ว ไดพบ
พระพุทธศาสนา จึงเปนความถูกตอง พึงทําอยางยิ่ง
แมไมตองการมีความทุกขในภพชาติขางหนา ก็ตองทําใจใหไมมีความทุกขตั้งแต
ในภพชาติปจจุบันนี้ ไมปรารถนาเปนอะไร ไมปรารถนาเปนอยางไร ในชาติหนา ก็ตอง
ทําใจ คือทําใจไมใหเกาะเกี่ยวของอยูกับอะไรนั้นกับอยางนั้น ตั้งแตในปจจุบันชาติ จึง
จะสมปรารถนา ไมเชนนั้นก็จะสมปรารถนาไมได
การจะทําใจใหเปนสุขปราศจากทุกข แมพอสมควรขณะใกลดับจิต คือการเลือก
ชีวิตในภพชาติใหมใหมีความสุข ปราศจากความทุกขไดพอสมควร แตการจะสามารถ
ทําใจใหเปนเชนไรในเวลาใกลจะดับจิตนั้น ก็มิใชจะทําไดทันทีโดยมิไดมีความคุนเคย
กับความรูสึกเชนนั้นมากอน ความคุนเคยกับความรูสึกอยางใดอยางหนึ่ง คือมีความรูสึก
อยางใดอยางหนึ่งเสมอ ๆ หรือบอย ๆ เนือง ๆ เชนการทองพุทโธไวในใจเสมอ นั่นคือ
ความคุนเคยกับพุทโธ
ความคุนเคยกับบุคคลใดที่เคยใหความเมตตาอุปการะชวยเหลือ จะทําใหใจนึกถึง
บุคคลนั้นโดยอัตโนมัติเมื่อถึงคราวคับขัน ความคุนเคยกับความรูสึกอยางใดอยางหนึ่งก็
เชนกัน อบรมไวคุนเคยกับความรูสึกใด เชนคุนเคยกับอารมณมีพระพุทโธ หรือคุนเคย
กับการทองพุทโธ เมื่อถึงเวลาคับขัน ใจจะไมไปยึดมั่นเกาะเกี่ยวกับอะไรที่ไมคุนเคย แต
จะไปเกาะอยูกับพระพุทโธที่เปนยอดของสิริมงคลทั้งปวง ยอมไดรับสิริมงคลนั้นอันจัก
นําใหพนพาลภัยใหญนอย ความคุนเคยกับสิ่งที่ดีมีมงคลจึงเปนความสําคัญอยางยิ่ง

ทุกคนผานชีวิตในอดีตชาติมาแลวเปนอันมาก นับภพชาติไมถวน มีความคุนเคย
กับเรื่องราวกับอารมณตาง ๆ มาแลวมากมาย คุนเคยกับเรื่องราวหรืออารมณใดมาก ใจ
ยึดมั่นผูกพันของติดอยูกับเรื่องใดอารมณใดมากมาแตอดีต ผลของความยึดมั่นถือมั่น
ผูกพันนั้นจะนํามาสูภพปจจุบัน ดูภพชาติของตนในปจจุบัน ก็พอจะเขาใจวา อดีตนั้นตน
ผูกพันกับเรื่องใดอารมณใดมามาก ดีหรือวาไมดี
ผูที่มีใจผูกผันอยูกับการเอื้อเฟอเผื่อแผทําทานการกุศลมามากในอดีตชาติ ก็จะรูได
จากปจจุบันชาติ คือปจจุบันชาติจะสมบูรณพูนสุขดวยทรัพยสินเงินทอง
ผูที่มีใจผูกพันกับการเอื้ออาทรดูแลรักษาใหขาวปลาอาหาร ยารักษาไข และเงิน
ทองเพื่อผูเจ็บไขไดปวยมามากในอดีตชาติ ไมเบียดเบียนชีวิตรางกายผูอื่นสัตวอื่น ก็จะรู
ไดจากปจจุบันชาติ คือปจจุบันชาติจะสมบูรณแข็งแรงไมเจ็บไขไดปวย มีพลานามัยดีอัน
นับเปนลาภอยางยิ่ง
ผูที่มีใจผูกพันอยูกับการระวังรักษากายวาจาใจของตนใหสุภาพออนนอมตอผูควร
ไดรับความออนนอมยกยอง ไมลวงเกิดดูหมิ่น ผูกพันเชนนี้มามากในอดีตชาติ ก็จะรูได
จากปจจุบันชาติ คือปจจุบันชาติจะเปนผูอยูในตระกูลสูง อันผูอยูในตระกูลสูงยอมเปนผุ
ไดรับความออนนอมยกยอง ไมถูกลวงเกินดูหมิ่นเปนไปเชนเดียวกับที่ตนเองไดปฏิบัติ
ไวตอผูอื่นเปนอันมากในอดีตชาติ
ผูที่มีใจผูกพันอยูกับการชวยประคับประคอง รักษาชีวิตผูอื่นสัตวอื่นมามากใน
อดีตชาติ ไมเบียดเบียนตัดรอนทําลายชีวิตอื่น ก็จะรูไดจากปจจุบันชาติ คือปจจุบันชาติ
จะเปนผูมีอายุยืน ไมถูกตัดรอนเบียดเบียนทําลายดวยเหตุใดทั้งสิ้น ไมใหตองเปนผูมีชีวิต
นอยชีวิตสั้น
ผูที่มีใจผูกพันอยูกับการรักษากาย วาจา ใจ อยูในศีลบริสุทธิ์มามากในอดีตชาติ มี
จิตใจผองใสไมเศราหมอง ก็จะรูไดจากปจจุบันชาติ คือ ปจจุบันชาติจะเปนผูมีผิวพรรณ
งดงาม หนาตาผองใส เปนที่เจริญตาเจริญใจผูพบเห็นทั้งหลาย
ผูที่มีใจผูกพันอยูกับการปฏิบัติธรรมมามากในอดีตชาติ ก็จะรูไดจากปจจุบันชาติ
คือปจจุบันชาติจะเปนผูมีปญญาเฉลียวฉลาด ศึกษาปฏิบัติธรรมเขาใจงาย เจริญดีในธรรม
ผูที่กําลังเสวยผลของกรรมดีในอดีตชาติตาง ๆ กัน เชนไดเกิดในตระกูลสูง หรือ
สมบูรณดวยทรัพยสินเงินทอง หรือมีรางกายแข็งแรงไมถูกเบียดเบียนดวยโรคภัยไขเจ็บ

หรืออายุยืนหรือหนาตาผิวพรรณงามผองใส หรือมีสติปญญาเฉลียวฉลาดพึงนอมใจเชื่อ
วาเปนผลแหงกรรมดีที่ไดประกอบกระทําไวแลวเปนอันมากในอดีตชาติแนนอน และ
แมปรารถนาจะเสวยผลดีแหงกรรมดีนั้นสืบตอไปในอนาคต ทั้งในอนาคตของปจจุบัน
ชาติและทั้งในอนาคตของภพชาติเบื้องหนาที่พนจากภพชาติปจจุบันไปแลว ก็พึงตั้งใจ
ประกอบกรรมดีอันเปนเหตุดี ตอไปใหมั่นคงสม่ําเสมอ
ผลของกรรมดีที่ไดกระทํากันมา ที่เปนความคุนเคยกันมา แมจะสงวนรักษาไวให
สืบตอกันนานแสนนานตอไป ก็ตองพยายามหนีผลของกรรมไมดี ที่ตองไดกระทํา
มาแลวทุกคนในอดีตชาติซึ่งมากมายนับภพชาติไมถวน และกรรมนั้นกําลังตามมา
ทุกคนกําลังมีผลของกรรมดีและกรรมไมดีติดตามมา เปนผลของเหตุที่ไดทํากันไว
ในอดีตชาติที่สลับซับซอนนับไมได ลองนึกถึงภาพของรถบรรทุกขนาดใหญกําลังแลน
ไลทับเราอยู ขณะเดียวกันก็มีรถบรรทุกแกวแหวนเงินทองคันใหญกําลังแลนตามเพื่อจะ
ยกแกวแหวนเงินทองเหลานั้นใหเราดวย รถทั้งสองคันนั้นกําลังขับแซงกันอยางรวดเร็ว
ผลัดกันนําผลัดกันตาม นึกภาพนี้ แลวก็นึกถึงตนเอง วายังมีใจที่จะตองการแกวแหวน
เงินทองหรือ ยังมีใจอยากไดอะไรอีกหรือ ในเมื่อรถลาชีวิตกําลังขับตะบึงติดตามมาอยาง
มุงมาดปรารถนาตัวเราเปนเปาหมาย
กรรมไมดีกําลังตามสงผลแกเราทุกคนแนนอน เปรียบผลไมดีนั้นดังรถบรรทุกที่
กําลังตะบึงไลกวดเราอยูจริง ๆ ที่ยังไมบดขยี้เราก็เพราะกรรมปจจุบันของเราที่เรากําลัง
กระทํากันอยู อาจจะมีแรงพาเราหนีไปไดทัน จะอยางหวุดหวิดนาเสียวไสเพียงไรเราผู
ไมมีตาพิเศษก็หารูไม กรรมดีเทานั้นที่เปนแรงพาเราวิ่งหนีกรรมไมดีที่กําลังสงผล
ติดตามเราอยูในขณะนี้
เปรียบกรรมไมดีดั่งมือมารที่ใหญโตมโหฬารทรงพลังมากมาย มือนั้นกําลังเอื้อม
มาจะตะปบเราเพื่อลากเขาไปขยี้ใหแหลกเหลว หวุดหวิดจะจับปลายผมเราไดไมรูกี่ครั้งกี่
หน แตเราก็ยังพนอยูไดเพราะความบังเอิญ คือ เพราะบังเอิญไดทํากรรมดีไวมากพอเปน
กําลังพาใหหลบหลีกพนมือมารไปได มีความสวัสดีอยูชั่วครั้งชั่วคราว แตใชวามือมาร
นั้นจะหยุดตามตะครุบเราก็หาไม กี่วันกี่เดือนกี่ปกี่ภพกี่ชาติ มือมารจะติดตามตะครุบเรา
อยางไมทอแทเหน็ดเหนื่อย ควาผิดควาถูกก็จะตามควาไมลดละ ถาปรากฏเปนภาพก็จะ
เปนภาพที่นากลัวที่สุด

เด็กที่ยังไรเดียงสา เพิ่งจะลืมตาเห็นโลก เคยถูกนําไปฆาดวยความเขาใจผิด ที่
ปรากฏเปนขาวเมื่อไมนานมานี้ ทําใหมารดาผูรักลูกเปนชีวิตจิตใจแทบเปนบาน ทําใหผู
ที่นําไปฆาเพราะเขาใจผิดตองไดรับโทษหนัก ไดรับทั้งอาญาบานเมืองและทั้งดวยความ
โกรธแคนชิงชังของผูคนมากมาย เรื่องนี้ชี้ชัดใหเห็นอํานาจที่ยิ่งใหญของกรรม แมไมนํา
กรรมมารวมพิจารณา ก็จะเขาใจไมไดเลยวาเรื่องเชนนี้เกิดขึ้นไดอยางไร
เด็กคนหนึ่งถูกมุงทําลาย แตเด็กคนนั้นกลับอยูรอดปลอดภัย เด็กอีกคนหนึ่งเปนที่
หวงใยทะนุถนอมดังแกวตาดวงใจ แตกลับถูกทําลายตายไป ทั้งสองยังบริสุทธิ์ไรเดียงสา
เพิ่งมีเวลาเห็นโลกไมกี่วนั มือของกรรมนําเด็กที่มิไดเปนที่มุงรายในปจจุบันไปสูอํานาจ
แหงกรรมในอดีต ซึ่งมิใชเปนกรรมของใครอื่น แตเปนกรรมของเด็กนั้นเอง ที่ตอ งได
กระทําไวแนนอนในชาติใดชาติหนึ่งในอดีตที่พนความรูเห็นของปุถุชนทั้งหลาย แตหา
ไดพนความรูเห็นของทานผูพนแลวจากความเปนปุถุชน
กรณีที่มีเด็กถูกฆาผิดตัวนั้น เด็กตายแลว พนแลวจากความเขาใจของคนทั้งหลาย
วาเด็กนั้นไปไดสุขไดทุกขอยูในภพภูมิใด แตเขาก็ไดเปนอีกที่หนึ่งที่เตือนใจอยางแรงให
กลัวกรรม เมือ่ กรรมจะใหผล คือเมื่ออกุศลกรรมตามทัน ก็ตองกุศลกรรมที่ใหญยิ่งกวา
เทานั้นที่จะตัดรอนอกุศลกรรมได ชวยใหสวัสดีไปไดครั้งหนึ่งคราวหนึ่ง
เรื่องเด็กคนหนึ่งถูกมุงรายใหถึงตาย แตเด็กอีกคนหนึ่งที่เปนความรักสุดจิตใจของ
แมพอกลับตองตายแทน แมคนหนึ่งที่เปนฆาตรกรตองรับอาญาแผนดิน มีชวี ิตที่ทรมาน
ในที่คุมขัง แมคนหนึ่งที่ตองเสียลูกรักเพียงชีวิต เพราะถูกเอาไปฆาผิดตัว ตองเศราโศก
สุดแสนไปนาน เด็กคนที่รอดตายอยางอัศจรรย ทั้งที่ตนนั้นถูกมุงรายคงเปนที่รังเกียจ
ของคนจํานวนไมนอยวาเปนเลือดเนื้อ เชื้อไขหญิงใจดําอํามหิต ดูผูเกี่ยวของกับเรื่อง
ทั้งหมดถึง ๔ ชีวิต จะเห็นไดชัดแจงวากรรมมีอํานาจใหญยิ่งนัก ทุกชีวิตถูกอกุศลกรรม
ตามทันแนแท และไมมีกศุ ลกรรมความดีเพียงพอจะตัดรอนอกุศลกรรมไดทันเวลา จึง
ประสบความทุกข เดือดรอนแสนสาหัสไปตามเรื่อง
นี่ไมใชเรื่องบังเอิญ พึงรอบคอบพิจารณาดวยปญญาของผูนับถือพระพุทธศาสนา
ใหเห็นความนากลัวของกรรม ใหเห็นความนาสลดสังเวชเมื่อผูใดผูหนึ่งตองตกอยูในอุง
มือที่แรงรายแหงกรรม และเราเองก็มีมือกรรมตามตะครุบอยูเหมือนกัน ไมอาจเห็นได

ดวยตา ก็พึงใชปญญาใหเห็นไดดวยใจ และพยายามหนีใหเต็มสติปญญาความสามารถ
อยาใหถึงวันที่นาสยดสยองอยางยิ่ง คือวันที่ตองตกอยูในอุงมือที่แข็งแกรงแหงกรรมราย
ผูที่เกิดมาดีมีสุขสมบูรณในภพชาตินี้ ก็มิใชวาไมมีมือแหงอกุศลกรรมตามตะครุบ
อยู มีแน ทุกคนมีมือแหงอกุศลกรรมตามตะครุบอยูแน แตในขณะเดียวกันทุกคนก็มีมือ
แหงกุศลกรรมเปนผูชวยอยู มือแหงกุศลกรรมนั้นถาจะเปรียบใหเห็นงาย ๆ ก็ตองเปรียบ
กับเทา มีมือผูรายติดตามตะครุบอยู จะหนีพนก็ตองอาศัยเทาพาวิ่งใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็ว
ได นั่นก็คือตองทําบุญทํากุศลคุณงามความดีใหมากที่สุด ใหเต็มสติปญญาความสามารถ
เสมอ ความดีเทานั้นจะชวยใหพนมือแหงกรรมราย แมจะพนอยางหวุดหวิดก็ตองดีกวา
ไมพน
ทุกคนมีมือแหงอกุศลกรรมที่นากลัวที่สุดตามตะครุบอยู ไมมีใครไมมี และมีกัน
คนละไมนอยดวย เพราะทุกคนไดผานภพชาติมาแลวนับไมถว น ยาวนานหนักหนา ทํา
อะไรตอมิอะไรกันมาเสียนักตอนัก ทั้งกรรมดีกรรมชั่วสลับซับซอนกันอยู และลืมกัน
เสียสิ้นแลว ทั้งบางคนก็ยังไมอยากจะเชื่อวาไดเคยเกิดมาแลวในอดีตชาติมากมายหลาย
ชาติจนนับไมได จึงยิ่งไมนึกเลยวาไดเคยทํากรรมดีกรรมชั่วมากอนจะมาเกิดเปนมนุษย
ในปจจุบันชาตินี้ การไมนึกนี้แหละจะทําใหประมาท ไมพยายามหนีผลแหงกรรมไมดี
เมื่อกรรมไมดีตามมาทันถึงตัวก็จะใชอํานาจที่รายแรงอยางไมเมตตาปราณีเลย
กอนจะมาเปนเราแตละคนในภูมิมนุษยนี้ ตางก็ไดเปนอะไรตอมิอะไรมาแลว
มากมาย นับชนิดนับชาติไมได เปนกันทั้งเทวดาสัตวใหญเล็ก รวมทั้งมนุษยชายหญิง คน
ดีคนจน คนสวยคนไมสวย คนพิการคนไมพิการ ขาวดํา ไทยจีน แขกฝรั่ง ตางเคยมีเคย
เปนกันมาแลวทั้งนั้น แมเปนผูระลึกชาติไดก็จะสลดสังเวชยิ่งนัก และอาจจะสละละวาง
ความโลภความโกรธความหลงไดเปนอันมาก เห็นสุนัขขี้เรื้อนสักตัว แลวลองนึกวาครั้ง
หนึ่งเราก็เคยเปนเขนเดียวกัน เคยกระเซอะกระเซิงเที่ยวหาอาหารกิน ถูกคนตี ถูกสุนัข
ดวยกันกัด ถูกใครทั้งหลายที่ไดมาประสบพบผานแสดงกิริยาวาจารังเกียจเกลียดชัง ไม
ยอมแมแตจะใหเขาไปใกลเพื่ออาศัยรมเงากันแดนกันฝน กอนอิฐกอนหินก็ถูกทุมขวาง
ใสใหตองถึงเลือดตกยางออก ตกใจกลัวภัยนานา แตจะบอกกลาวออนวอนใหผูใดเห็นใจ
ก็ทําไมได อยางมากก็เพียงเปลงเสียงโหยหวนที่หามีผูเขาใจในความทุกขรอนไม แมนึก
ไปในอดีตเชนนี้ สมมุติตัวเองวาในภพชาติหนึ่งเปนเชนนี้ นึกใหจริงจังเชนนี้ จะเกิด
ความกลัวกรรมเพราะยอมไดความเขาใจวา กรรมไมดีแนแทที่ทําใหชีวิตตองเปนเชนนั้น

อยาเปนผูปฏิเสธเรื่องกรรมและการใหผลของกรรมอยางปราศจากเหตุผล คืออยา
ปฏิเสธดื้อ ๆ วาใครจะเคยเกิดเปนอะไรมากอนก็ตาม ก็ไมใชเรา เราไมเคยเกิดเชนนั้นแน
คนจะเกิดมาแตสัตวไมได สัตวจะไปเกิดเปนคนก็ไมได ไมมีเหตุผล เปนความเชื่อที่
ปราศจากเหตุผล เปนคนสมัยใหมแลวจะเชื่ออยางนั้นไมได เพื่อความไมประมาท จงอยา
ปฏิเสธโดยไมรูจริงเชนนี้ เพราะวันหนึ่งจะหนีไมพนผลที่นากลัวนักของกรรม
เด็กบางคนวิ่งเลนอยูอยางสนุกสนานในโรงเรียน อยู ๆ ก็มีลูกปนแลนเขาตัดชีวิต
ปลิดชีพจากโลกนี้ไปอยางงายดาย เด็กตายไปแลว ไปเปนสุขไปเปนทุกขก็เรื่องหนึ่ง แต
มารดาบิดาผูตองสูญเสียลูกไปปุบปบเปนอีกเรื่องหนึ่ง ที่พึงพิจารณาใหเกิดความเขาใจ
ในเรื่องของกรรมและการใหผลของกรรมตองเคยไปทําความทุกขแสนสาหัสใหเกิดแก
ผูใดมากอนแลวในอดีต จึงตองมาไดรับความทุกขแสนสาหัสจากผูที่ไมรูจักหนาตา ผูที่
ไมปรารถนาจะกอทุกขโทษภัยใด ๆ เลย และทุกคนมีโอกาสที่จะประสบเหตุการณ
เชนนั้น เปนไปไดที่อยูดี ๆ จะตองสูญเสียยิ่งใหญ เชนมารดาบิดาที่เสียลูกไปอยางไมรู
ตนสายปลายเหตุ รูไดแนนอนเพียงวาเปนผลของกรรมไมดี ที่ตอ งไดกระทําไวในภพ
ชาติใดชาติหนึ่งแนนอน
พระสําคัญองคหนึ่ง ซึ่งเปนที่รูจักกันดีวาเปนพระดีพระสําคัญยิ่ง คือสมเด็จพระ
พุฒาจารย (โต พรหมรังสี) วัดระฆังโฆสิตาราม มีเรื่องเลาถึงทานวา ครั้งหนึ่งพระในวัด
ของทานตีเพื่อนพระดวยกันจนหัวแตก ทานชําระความดวยการพระที่เปนเจาทุกขวาเปน
ฝายผิด เพราะเปนผูทําเขากอน เมื่อเปนที่พิศวงสงสัยที่ทานตัดสินเชนนั้น ทานก็อธิบาย
วาพระองคที่ถูกตีหัวแตกในชาตินี้ตองไดตีพระอีกองคมากอน ไมในชาติใดก็ชาติหนึ่ง
ถาจะใหรับโทษที่ทําในชาตินี้ก็จะไมสิ้นสุดเวรกรรมตอกัน ถาไมถือโทษความผิดในชาติ
นี้ก็จะเปนอันเลิกแลวตอกัน ทานไดถามความสมัครใจของพระองคที่ถูกตีหัวแตกวา
ตองการอยางไร พระองคนั้นก็ยินดียกโทษ ไมเอาความ เปนอันเลิกแลวตอกัน ทานวาจะ
ไดไมมีการจองเวรกันตอไป เรื่องนี้สมเด็จพระพุฒาจารยทานสอนเรื่องกรรมและการ
ใหผลของกรรม ใหเห็นวาเมื่อทํากรรมใดแลวจักตองไดรับผลตอบแทนแน แมขามภพ
ขามชาติ ทํากรรมใดจักไดรับผลนั้น ผูใดทําผูนั้นจักไดรับ ไมชาก็เร็วจะตองไดรับและจะ
ไมจบสิ้นแมไมมีการเลิกผูกเวร แตถาเลิกผูกเวรก็จะจบสิ้นเพียงนั้น การใหอภัยดวยใจ
จริงในความผิดของผูอื่นที่ทําตอตนจึงเปนความสําคัญ เปนสิ่งที่ควรอบรมใหยิ่ง

คนระลึกชาติไดทุกวันนี้ยังมีอยู บางคนก็ระลึกไดตั้งแตอายุยังนอย พอพูดไดก็บอก
ไดเปนเรื่องเปนราว ขอใหไปหาแมเกาพอเกา ที่บานนั้นบานนี้ บางคนเห็นรูปใครบางคน
ก็สนใจมากมายถามชื่อ และบางรายก็บอกเลาเรื่องอดีต เคยใกลชิดกับผูนั้นผูนี้เคยเปน
ทหารไปรวมรบในอดีตการนานไกล ที่นาอัศจรรยก็คือที่เด็กชายเล็ก ๆ บางคนเลาวาเคย
เปนทหารรวมรบดวยกันกับสมเด็จพระบุรพบรมกษัตริยาธิราชเจาบางองค ทั้งที่เขายัง
เปนเด็กชายไรเดียงสา เขายังไมทันจะรูวาพระมหากษัตริยของเขาพระองคนั้นทรงเปน
นักรบผูยิ่งใหญ และเขาก็ยังบริสุทธิ์เกิดกวาจะคิดแตงเรื่องราวขึ้นหลอกลวงเพื่อ
ประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง ผูไดฟงเขาพูดอยางเด็กทารกไรเดียงสาจึงยอมรับวา เขา
กําลังระลึกไดถึงในอดีตชาติของเขา นี่เปนตัวอยางหนึ่งที่แสดงความมีภพชาติในอดีต
ของคนทั้งหลายสัตวทั้งหลายในปจจุบันชาติ
ทานพระอาจารยสําคัญองคหนึ่งที่เปนพระปฏิบัติ ทานเดินปาอยูเปนประจําในชีวิต
ของทาน โดยเพื่อนปฏิบัติธรรมรวมทางไปดวยบางเปนครั้งคราว เปนที่รูกันดีวาเมื่อพบ
ชางในระหวางทาง ทานพระอาจารยพระองคนั้นก็จะตองเปนผูนําเจรจาปราศรัยกับชาง
ทานจะพูดจากกับชางใหญดวยภาษามนุษย และทานจะใชวาจาไพเราะออนโยนยิ่งนัก
เปนที่เจริญหูเจริญใจ ชางก็ฟงทานโดยดี เมื่อทานขอใหหลีกก็จะหลีก ขอใหหลบก็จะ
หลบ ขอใหไปใหพนก็จะไปจนพน
ทานทําไดเชนนี้โดยที่องคอื่นทําไมไดเพราะอะไร นาจะตั้งปญหานี้ขึ้น และผูไม
ปฏิเสธวาผูอยูในปจจุบันชาตินั้นมีอดีตชาติ ยอมจะยอมคิดวา ทานพระอาจารยองคนั้น
คงจะมีอะไรเกี่ยวของกับชางมาแลวในอดีตชาติ และจะตองเกี่ยวของอยางสําคัญดวย ใน
ชาตินี้ทานจึงสามารถพูดจากับชางไดรูเรื่อง และชางก็ยินดีออนใหกับทานอยางนา
อัศจรรยนัก
เมื่อคิดเชนนี้ก็นาจะคิดตอไปไดวาจากชางก็มาเปนมนุษยได สําหรับผูมีญาณหยั่งรู
ไปในอดีตยอมรูได วาทานพระอาจารยองคนั้นอาจจะเคยเกิดเปนชางสําคัญกอนจะมา
เปนมนุษยในภพชาตินี้ก็เปนได และก็เปนไดอีกเชนกันที่ทานอาจจะเกิดเปนชางอยูหลาย
ภพหลายชาติในบรรดาภพชาติที่นับไมถวนของทานในอดีต
เมื่อมาเกิดเปนมนุษยในภพชาตินี้ และสามารถมีญาณหยั่งรูภพชาติในอดีตของตน
ที่เปนสัตว เชน ทานพระอาจารยองคสําคัญที่ทานเลาไววาเคยเกิดเปนไก ยอมรูชัดถึง

ความแตกตางระหวางความเปนคนกับเปนสัตว ยอมไดความสลดสังเวชและยอมได
ความหวาดกลัวความตองเวียนวายตายเกิดเปนที่สุด เพราะไดรูชัดดวยตนเองแลว วาการ
พลาดพลั้งทํากรรมไมดีไมวาจะทางกายหรือทางใจ คือการนําไปสูทุคติตาง ๆ อันไมเปน
ที่พึงปรารถนาอยางยิ่ง อันจะกอใหเกิดความทุกขรอนนานาประการ
การที่อยูดี ๆ ก็ถูกจี้ถูกปลนจนถึงชีวิต เปนการตองตายจากผูเปนที่รักสิ่งที่เปนที่รัก
อยางไมรูตัว อยางไมอาจขอความชวยเหลือจากผูใดได ผูนับถือพระพุทธศาสนารูวานั่น
เปนผลของกรรมที่ตองไดกระทําไวแลวในภพชาติใดภพชาติหนึ่ง ซึ่งปุถุชนคนไมมี
ญาณพิเศษทั้งหลายหาอาจรูชัดไม วาไดมีการทํากรรมอันเปนอกุศลเหตุนั้นตั้งแตเมื่อใด
และจะสงผลเมื่อใด แตผูปฏิบัติธรรมจนสามารถมีความรูพิเศษจะรูได และบางทีก็ได
แสดงใหรูลวงหนาเชนที่พระอาจารยสําคัญองคหนึ่ง ทานไดปรารภใหไดยินกันเนือง ๆ
วาในอดีตทานเคยขับเกวียนทับเด็กตาย โดยจงใจเจตนา ดังนั้นทานจะตองไดรับผลของ
กรรมนั้น คือจะตองถูกรถทับจนเสียชีวิตแนในภพชาตินี้ ทานปรารภอยูนานป และแลว
วันหนึ่งทานก็เตรียมตัวออกเดินทางจากวัด เมื่อถูกทักทวงวารุงขึ้นจึงจะถึงวันที่ทาน
ไดรับอาราธนาไปในการทําบุญที่บานหนึ่ง ทานก็ตอบงาย ๆ ตรงไปตรงมา วาถึงเวลาวัน
นั้นแหละถูกแลว ไมมีผูเขาใจความหมายของทาน
และในวันนั้นเอง เมื่อออกไปพนวัดเพียงไมนาน รถที่ทานนั่งไปก็คว่ํา ทับรางทาน
มรณภาพทันที ทานมรณภาพองคเดียว คนอื่นทุกคนปลอดภัย หลังจากนั้นไมกี่วันไดมี
การทําศพทาน ปรากฏวาอัฐิของทานที่ยังไมทันเย็นสนิทไดกลายเปนมณีสีสวยงามตาง ๆ
กัน ที่รูจักกันดีในบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวา นั่นคือพระธาตุ นั่นคือเครื่องหมาย
แสดงความไกลกิเลสสิ้นเชิงแลว พระอาจารยองคนี้ทานไมเพียงแสดงใหเห็นอํานาจของ
กรรม ที่ผูใดไดทําแลวจักตองไดรับผล แมจะปฏิบตั ิธรรมสูงสุดก็ยังหนีไมพน ทานยัง
แสดงใหเขาใจดวยวา ทุกชีวิตผานภพชาติในอดีตมาแลว จะตองผานมามากมายดวยกัน
ทั้งนั้น
เปนที่เห็นกันอยู วาทุกคนมีชีวิตที่มิไดราบรื่นเสมอไป ไมมีสุขตลอดชีวิต ไมมีทุกข
ตลอดชีวิต ไมพบแตสิ่งดีงามตลอดชีวิต ไมพบแตสิ่งชั่วรายตลอดชีวิต แตละคนพบอะไร
ๆ ทั้งดีทั้งราย หนักบางเบาบาง โดยที่บางทีก็ไมเปนที่เขาใจวาทําไมจึงตองเปนเชนนั้น
เชน บางคนเกิดในครอบครัวที่ต่ําตอยลําบากยากจน พอเกิดไดไมนาน เงินทองจํานวน
มากก็เกิดขึ้นในครอบครัว เปนลาภลอยของมารดาบิดาบาง เปนความไดชองไดโอกาส

ทําธุรกิจการงานบาง ใคร ๆ ก็จะตองพูดกันวาลูกที่เกิดใหมนั้นเปนผูมีบุญ ทําใหมารดา
บิดามั่งมีศรีสุข ถาไมคิดใหดี ก็เหมือนจะเปนการพูดไปเรื่อย ๆ ไมมีมูลความจริง และทั้ง
ผูพูดผูฟงก็มักจะไมใสใจพิจารณาใหไดความรูสึกลึกซึ้งจริงจัง แตถาพิจารณากันใหจริง
ดวยคํานึงถึงเรื่องกรรมและการใหผลของกรรม ก็นาจะเชื่อไดวาเด็กที่ที่เกิดใหมนั้นเปน
ผูมีบุญมาเกิด ผูมีบุญคือผูที่ทําบุญทํากุศลทําคุณงามความดีไวมากในอดีตชาติ อันความ
เกิดขึ้นของผูมีบุญนั้น ยอมเกิดขึ้นพรอมกับมีบุญหอมลอมรักษา แมชนกกรรมนําใหเกิด
จะนําใหเกิดลําบาก แตเมื่อบุญที่ทําไวมากกวา กรรมไมดีที่นําใหลําบากก็จะตองถูกตัด
รอนดวยอํานาจของกุศลกรรม คือบุญอันยิ่งใหญกวา คือเกิดมามารดาบิดายากจน มือ
แหงบุญก็จะตองเอื้อมมาโอบอุม ใหพนจากความลําบากยากจน ใหมั่งมีศรีสขุ ควรแก
บุญที่ไดทําไว
ผูที่เกิดในที่ลําบากยากจน แตเมื่อมีบุญเกาไดกระทําไวมากมายเพียงพอ มือแหงบุญ
ก็จะเอื้อมมาโอบอุมใหพนจากความยากลําบากไดอยางรวดเร็ว พนจากความยากจนดัง
ปาฏิหาริย มีตัวอยางใหเห็นอยู เด็กบางคนทําบุญทํากุศลไวดี แตชนกกรรมนําใหเกิดกับ
มารดาบิดายากแคนแสนสาหัส พอเกิดมารดาบิดาก็หาทางชวยใหลูกพนความเดือดรอน
นําไปวางไวหนาบานผูมั่งมีศรีสุขที่รูกันวาเปนผูมีเมตตา แลวเด็กนั้นก็ไดเปนสุขอยูใน
ความโอบอุมของมือแหงบุญ ควรแกบุญที่เขาไดกระทําไว
แตเด็กบางคนเกิดในที่ต่ําตอยยากไร และเปนผูที่มิไดทําบุญทํากุศลมาในอดีตชาติ
เพียงพอ ยอมไมมีมือแหงบุญมาโอบอุมเขาใหพนความลําบากยากจน แมเมื่อมารดาบิดา
จะพยายามเสี่ยงนําเขาไปวางไวในที่ที่หวังวาจะมีผูดีมีเงินมานําไปอุปการะเลี้ยงดู ความ
ไมมีบุญทําไวกอน ทําใหไมเปนไปดังความปรารถนาของผูเปนมารดาบิดา เขาอาจจะถูก
ทิ้งอยูตรงที่ที่ถูกนําไปวางและสิ้นชีวิตไป ณ ที่นั้น อยางโดดเดี่ยวเดียวดาย อาจจะทรมาน
ดวยความหนาวความรอนความหิว โดยหาผูชวยเหลือไมได และผูเปนมารดาก็อาจจะถูก
จับไดรับโทษทางอาญา นั่นก็เปนเรื่องอํานาจอันยิ่งใหญนักของกรรมอยางแทจริง
อดีตชาติของทุกคนมีมากมายนัก จึงไดทํากรรมกันไวมากมายนัก กุศลกรรมบาง
อกุศลกรรมบาง ชีวิตในปจจุบันจึงมีดีบางไมดีบาง สุขบางทุกขบาง คนมั่งมีเปนมหา
เศรษฐีก็ดวยอํานาจของกุศลกรรมคือการบริจาคชวยเหลือเจือจุนผูอื่น ที่ไดกระทําไวใน
อดีตชาติ เมื่ออกุศลกรรมคือการคนโกงเบียดเบียนทรัพยสินใหผูอื่นตองเดือดรอนที่ได
กระทําไวในอดีตชาติ ตามมาสงผลและเมื่อเปนผลที่แรงกวามีกําลังกวากุศลกรรมที่กําลัง

เสวยผลอยู อกุศลกรรมก็จะตัดรอนกุศลกรรม สงผลไมดีของอกุศลกรรมใหเกิดแทน
ความมั่งมีก็จะกลับเปนความไมมี เงินทองของมีคาก็จะสูญหายหมดไป อกุศลกรรมแรง
มากก็จะสามารถทําใหมหาเศรษฐีสิ้นเนื้อประดาตัวได กําลังเปนสุขก็จะกลับเปนทุกข
เดือดรอน อํานาจของกรรมเปนเชนนี้จริง ผูมีปญญาจึงกลัวกรรมยิ่งกวากลัวอะไรอื่น
กลัวเพราะรูวา เมื่อทํากรรมไมดีไวแลวตองไดรับผลไมดี และเมื่อถึงเวลาที่กรรมสงผล
ไมดีมาถึงตัวแลว แมตั้งแตเกิดมาในชาตินี้จะไมเคยทํากรรมไมดีเชนนั้น ก็จะตองไดรับ
ผลไมดี ที่อาจทําใหพิศวงสงสัย จนถึงมากคนมิจฉาทิฐิความเห็นผิด คือเห็นไปวาทําดี
ไมไดดี ซึ่งความจริงไมใชเชนนั้น ทําดีตองไดรับผลดีเสมอ ทําไมดีจึงจะไดรับผลไมดี
เพียงในชาติปจจุบันนี้เทานั้น มีอายุกันเพียงอยางมากรอยปเทานั้น ทุกคนทุกสัตว
ตางก็ทําอะไร ๆ ที่เปนกรรมแลวมากมายนับไมถวน เปนกรรมดีคือกุศลกรรมบาง เปน
กรรมชั่วคืออกุศลกรรมบาง มากมายจริง ๆ เพียงทําในชาติเดียวก็มากมายจริง ๆ แลวเมื่อ
ไดทํามานับภพชาติไมถวนมากมายเพียงไหน ขณะที่มาเปนอยูในภพนี้ชาตินี้ ไดละภพ
ชาติในอดีตที่ทํากรรมไวเบื้องหลังมากหนักหนา กรรมดีกรรมชั่วอาจไมเสมอกัน บางคน
กรรมดีอาจมากกวา บางคนกรรมชั่วอาจมากกวา บางคนทํากรรมดีที่ไมสําคัญไมยิ่งใหญ
แตทํากรรมไมดีที่สําคัญหนักหนา เชนนี้ยอมไดเสวยผลตามเหตุ คือในภพชาตินี้ยอม
ประสบสวนดีนอยกวาสวนไมดี สวนผูที่ทํากรรมดีมาก ทํากรรมไมดีนอย เชนนี้ยอมได
เสวยผลตามเหตุ คือในภพชาตินี้ยอมประสบสวนที่ดีมากกวาสวนไมดี ดังมีตัวอยางให
พบเห็นอยูทั่วไปในทุกวันนี้
เมื่อกรรมดีจะสงผลก็ไมมีอะไรหรือผูใดจะกีดกั้นยับยั้งได กรรมไมดีที่แรงกวา
เทานั้นที่จะกีดกั้นขัดขวางได ไมใหกรรมดีอาจสงผล แตถากรรมดีแรงกวากรรมไมดี
กรรมดีก็ตองสงผลจนได กรรมไมดีหาอาจขัดขวางไดไม อะไร ๆ ก็หาอาจขัดขวางไดไม
เมื่อกรรมไมดีจะสงผล ก็ไมมีอะไรหรือผูใดจะกีดกั้นยับยั้งได กรรมดีที่แรงกวา
เทานั้นที่จะกีดกั้นขัดขวางได ไมใหกรรมดีไมดีอาจสงผล แตถากรรมไมดีแรงกวากรรมดี
กรรมไมดีกต็ องสงผลจนได กรรมดีหาอาจขัดขวางไดไม อะไร ๆ ก็หาอาจขัดขวางไดไม
ชีวิตนี้นอยนัก คือ ชีวิตในภพภูมินี้ในชาตินี้นอยกวาชีวิตที่ผานมาแลวในอดีตชาติ
มากมายอยางไมอาจประมาณไดถูกถวน ผูมีปญญาเมื่อมานึกถึงความจริงนี้ยอมไม
ประมาท ยอมเห็นภัยที่จะตามมาก เปนภัยที่จักเกิดแตกรรมทั้งหลายที่ไดประกอบกระทํา

ไวดวยตนเองในอดีตชาติที่มากมายพนประมาณ ผูมีปญญายอมพยายามหนีใหพน หนีให
กรรมไมดีตามไมทัน หรือไมก็พยายามสรางกําลังที่จะเอาชนะความแรงของกรรมไมดี
ใหได เพื่อไมตองรับผลของกรรมไมดี ที่อาจรายแรงทําความชอกช้ําใหแกชีวิตไดเปนอัน
มาก
ผูที่มุงแตจะไดในชาตินี้ โดยไมคํานึงถึงความถูกตองชอบธรรม เปนการทํากรรม
ไมดีเปนสวนใหญ เทากับใหโอกาสกรรมไมดีในอดีตชาติที่ไดสั่งสมไว ใหตามมาสงผล
ทันในชาตินี้งายเขาและสงผลไดแรงเต็มที่งายเขา โดยไมมีกรรมดีเพียงพอจะชวยเหลือ
ยับยั้งหรือผอนคลายใหเบาลง ผูที่ไดรับอะไร ๆ รายแรงตาง ๆ เชน เสียสติบาคลั่งอยาง
ไมทันที่จะรูตัว ประสบอุบัติเหตุรายแรงถึงเสียชีวิตหรือไมก็เสียหมดทั้งครอบครัว หรือ
ประสบความหายนะถึงสิ้นเนื้อประดาตัว ตองเศราโศกเสียใจจนขาดสติสัมปชัญญะ เปน
ตน ผลของกรรมไมดีเชนนี้แมจะติดตามทุกคนผูทําเหตุแหงกรรมไมดีนั้นอยู แตก็อาจไม
สามารถตามทันแมผูนั้นจะพยายามวิ่งหนีอยูเต็มสติปญญาความสามารถ
พลังสําคัญประการหนึ่งทีจ่ ะชวยใหสามารถหนีพนมือแหงกรรมไมดีที่ติดตาม
ตะครุบอยูได และเปนพลังที่จะสามารถทําใหเกิดขึ้นไดไมยาก คือการนึกถึงพระพุทธเจา
นึกถึงพุทโธ นึกไวใหคุนเคยเปนอันหนึ่งอันเดียวกับใจ สิ่งใดที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ก็
หมายถึงความจะไมอาจแยกจากกันไดเลยไมวาเวลาใดก็ตาม จะสุขจะทุกข จะเปนจะ
ตาย ใจก็จะมีพุทโธ พุทโธจะมีอยูในใจ
กรรมดีก็ตาม กรรมไมดกี ็ตาม เมื่อจะสงผลจะตองมีสื่อมีเครื่องมือ มีมือเปนเครื่อง
ชักนําใหถึงผูจะตองรับผลแหงกรรมนั้น ทั้งกรรมดีและกรรมไมดี เชน คนเมาสุราขับรถ
พุงเขาชนผูจะตองรับผลแหงกรรมก็จะถูกรถนั้นชน ถึงตาย หรือถึงพิการ หรือบาดเจ็บ
สาหัส ตองเสียเงินทองรักษาพยาบาลมากมาย คนเมาสุราที่ขับรถพุงเขาชนคือเครื่องมือ
แหงกรรม ซึง่ มีสุราเปนเครื่องบังคับใหพุงตรงจุดหมายได แตแมผูที่กรรมนั้นตามอยูเปน
ผูกําลังวิ่งหนีกรรมไมดีอยูเ ต็มกําลัง ดวยการทําความดีตาง ๆ มีการทองพุทโธใหเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับใจเปนตน พุทโธอันเปนยอดของความดีก็จะเปรียบไดดังพลังจิตอัน
แรงกลาของนักสะกดจิต ที่จะสะกดผูขับรถซึ่งกําลังมึนเมาดวยฤทธิ์สุราใหหยุดรถเสีย
ทันทีกอนจะทันพุงเขาชนเปาหมายที่กรรมตามอยู ความสวัสดียอมมีแกผูที่กรรมตามติด
อยูนั้น อยางเปนที่นาอัศจรรยนัก

อันกรรมไมดีนั้นมีคูที่มักจะใชดวยกัน มีความหมายไปในทางไมดี คือ เจากรรม
นายเวร ผูมีสัมมาทิฐิยอมไมปฏิเสธความเชื่อที่มีอยู วาเจากรรมนายเวรนั้นมี ไมใชไมมี
เจากรรมนายเวรคือผูที่ถูกกรรมทํารายกอนและผูกอาฆาตจองเวร แมไมอาฆาตจองเวรก็
ไมเปนเจากรรมนายเวร คือไมเปนผูคิดราย ไมติดตามทํารายใหเปนการตอบสนอง หรือ
ที่เรียกกันวาแกแคน
ผูมีสัมมาทิฐิความเห็นชอบ ประกอบดวยสัมมาปญญา แมจะไมเห็นหนาตาของเจา
กรรมนายเวร แตยอมไมประมาท ไมวาเปนสิ่งไมมี และยอมไมเห็นเปนความเหลวไหล
ไมมีเหตุผล ที่ทานสอนใหทําบุญอุทิศทานผูเปนเจากรรมนายเวร เชนเดียวกับทานผูเปน
มารดาบิดาบุพการีผูมีพระคุณทั้งปวง อะไรที่ไมมีทางเสียหายมีแตทางไดหรือเสมอตัว ผู
มีปญญายอมทํายอมไมปฏิเสธ
เหตุที่ตางก็มีภพชาติมานับไมถวนในอดีต ตางก็ทํากรรมทั้งดีและไมดีไวนับไม
ถวนเชนกันในภพชาติทั้งหลายนั้น เจากรรมนายเวรที่ไดไปก้ําเกินเบียดเบียนทํารายไวก็
ยอมมีไมนอยเชนกัน ทํานองเดียวกับผูเปนมารดาบิดาบุพพารีผูมีพระคุณ ก็ตองมี
มากมายเชนกัน ชาตินี้แมจะไมอาจลวงรูไดวาเปนใครตอใครบาง แตก็พึงยอมรับวามีอยู
ทั้งในภพภูมิที่พนความรูเห็นของผูไมมีความสามารถ และทั้งในภพภูมิเดียวกับเรา
ทั้งหลายนี้ดวย ทั้งเจากรรมนายเวรและทั้งผูมีพระคุณ เมื่อจะขอโทษทานผูเปนเจากรรม
นายเวร ก็พึงทําเชนเดียวกับเมื่อจะตอบแทนพระคุณทานผูมีพระคุณ คือทําบุญทํากุศล
ดวยตั้งใจจริงที่จะอุทิศให แลวตั้งใจจริงบอกกลาวใหรับรูใหยอมรับความมีเจตนาจริงใจ
ที่จะขอโทษและตอบแทน การบอกกลาวดวยใจจริงเชนนี้ตอผูไมมีตัวตนปรากฏใหเห็น
เชนนี้ ไมใชความหลง ไมใชความไรเหตุผล แตเปนความปฏิบัติที่ถูกตอง และจะไดผล
อาจพาพนมือแหงกรรมไมดีที่ตามอยูได
การทําบุญกุศล แมจะไมปรารถนาใหเกิดผลแกตนเองโดยตรง ผลก็ยอมเกิดเปน
ธรรมดาแนนอนอยูแลว ดังนั้น ในการทําบุญกุศลทุกครั้ง จึงพึงทําใจใหกวาง เอื้ออาทรไป
ถึงผูอื่นทั้งนั้นที่แมจะอยูต างภพภูมิกัน ตั้งใจอุทิศใหอยางจริงใจ ใหดวยสํานึกในความ
ผิดพลาดก้ําเกินที่ตนอาจไดกระทําแลวตอใคร ๆ ทัง้ นั้น ใหดวยสํานึกในพระคุณที่ไดรับ
จากทานผูมีพระคุณทั้งหลาย ทั้งโดยตรงและโดยออม คอย ๆ คิด คอย ๆ บอกกลาวแสดง
ความจริงใจ ใหออนโยนและไพเราะดวยถอยคํา จะเกิดผลยิ่งกวาใชถอยคําและจิตใจที่ไม

ไพเราะจากใจจริง ผูตางภพภูมิทั้งหลายก็มิไดแตกตางออกไป ใจหรือจิตของมนุษยก็เปน
ใจหรือจิตดวงเดียวกัน เมื่อมนุษยละชาตินี้ไปสูชาติอื่นภพภูมิอื่นแลว พึงระลึกถึงความ
จริงนี้
การสงผลของกรรมดีและกรรมไมดีนนั้ ขามภพขามชาติได กรรมในอดีตชาติสงผล
มาทันในปจจุบันชาติก็มี ไปสงถึงในอนาคตชาติก็มี แลวแตวาผูทํากรรมจะสามารถหนี
ไดไกลเทาไรหรือหนีไดนานเทาไร นั่นก็คือแลวแตวาในปจจุบันชาติผูทํากรรมแลวใน
อดีตจะสามารถในการทําจิตใจทําบุญทํากุศลทําความดีไดมากเพียงไหน เปนกรรมที่
ใหญยิ่งหนักหนากวากรรมไมดีหรือไม การใหผลกรรมเชนเดียวกับการตกจากที่สูงของ
วัตถุ สิ่งใดหนักกวา เมื่อตกจากที่เดียวกันในเวลาใกลเคียงกัน สิ่งนั้นยอมถึงพื้นกอน
เปรียบดังกรรมสองอยาง คือกรรมดีและกรรมไมดีกระทําในเวลาใกลเคียงกัน กรรมที่
หนักกวา ไมวาจะเปนกรรมดีหรือกรรมไมดีก็ตาม ยอมสงผลกอน กรรมทีเ่ บากวายอม
สงผลทีหลังและยอมสงผลทั้งสองแนนอน ไมเร็วก็ชา ไมชาตินี้ก็ชาติหนา ไมชาติหนาก็
ชาติตอไป ตอไป ตอไป อาจจะอีกหลายภพชาติก็ได เพราะกรรมไมใชสิ่งที่จะลบเลือน
ไดดวยกาลเวลา นานเพียงไรกรรมก็ยงั ใหผลอยูเสมอ กรรมจึงมีอํานาจเหนืออํานาจทั้ง
ปวง
ทานพระอาจารยองคสําคัญองคหนึ่งทานปรารถนาพุทธภูมิ คือปรารถนาเปน
พระพุทธเจา ครั้นมาระลึกชาติไดวาเคยเกิดเปนไกหลายรอยหลายพันชาติกอนที่จะมา
เปนมนุษยในชาตินี้ ทานก็เปลี่ยนความปรารถนาที่จะเปนพระพุทธะ มาเปนพระผูไกล
จากกิเลสไมตองเวียนวายตายเกิดตอไป เพราะทานสลดสังเวชชีวิตที่ผานมาแลวมากมาย
และหวาดเกรงวาชีวิตที่จะตองพบอีกตอไปนับภพชาติไมถวนกวาจะถึงจุดปรารถนาคือ
พุทธภูมิ ซึ่งมิใชวาจะไปถึงกันไดโดยงายโดยเร็ว จะตองใชเวลานานแสนนานในอีก
หลายรอยหลายพันภพภูมิ โดยไมอาจรูได วากรรมจะนําใหไปเปนอะไรลําบากยากเข็ญ
อยางไร ซึ่งสําหรับทานผูไดรูแจงในอดีตชาติของทานแลวก็เกิดความกลัวยิ่งนัก เบื่อ
หนายความตองเวียนวายในวัฏฏะสงสารยิ่งนัก ดวยความพากเพียรพยายามสุด สติปญญา
ความสามารถที่จะตัดภพชาติอนาคตใหหมดสิ้นไปโดยเร็ว ในที่สุดก็เชื่อกันวาทานพระ
อาจารยองคสําคัญองคนั้นทานสําเร็จประสงคถึงความพนทุกขอยางสิ้นเชิงไดในภพภูมิ
ปจจุบัน

ครูอาจารยทานสําคัญ ๆ ทานรับรอง และพระพุทธเจาก็ทรงรับรอง วาชาติใน
อนาคตมีอยูสําหรับผูที่ยังไมสามารถทํากิเลสใหหมดสิ้นได และการทํากิเลสใหหมดสิ้น
นั้นคนเปนจํานวนมากทําไมไดในเวลาอันสั้น ทั้งยังมีคนเปนจํานวนมากไมสนใจจะทํา
ใหกิเลสหมดสิ้น ยังเกลือกกลั้วอยูกบั กิเลสอยางหลงผิด ดังนั้นภพชาติสําหรับคน
เหลานั้นยังมีอยูมากมายนักหนา ใชเวลานานแสนนาน นับภพนับชาติหาไดไม โอกาสที่
กรรมจะตามไปถึงจึงมีมากมายนัก ไมวันใดก็วันหนึ่ง ไมชาติใดก็ชาติหนึ่ง และอยาคิดวา
เมื่อถึงวันนั้นเวลานั้นก็จะจําไมไดวาเราเปนเรา อะไรจะเกิดขึ้นก็ไมเดือดรอน ความคิด
เชนนี้อาจจะเกิดแกเราแลวในอดีตชาติ และมาในปจจุบัน เมื่อตองพบความเดือดรอนเรา
ก็เดือดรอน มิใชวาเราไมเดือดรอน ทั้งที่มิใชวาเราจะจําไดวาเราเปนเราไมวาจะเกิดเปน
ใครเปนอะไรเมื่อใด ภพชาติไหนก็ตามเมื่อเปนทุกขก็ตองเปนทุกขเมื่อเปนสุขก็ตองเปน
สุข จึงไมควรประมาทอยางยิ่ง ควรพยายามทําทุกอยางเพื่อไมใหในอนาคตตองเปนทุกข
หรือเพื่อไมใหกรรมไมดที ี่ทําไวตามทัน ไมวาเมื่อใดก็ตาม
ชีวิตนี้แมนอยนัก แตก็เปนความสําคัญนัก สําคัญยิ่งกวาชีวิตในอดีตและชีวติ ใน
อนาคต ที่วาชีวิตนี้คือชีวิตนี้คือชีวิตในชาติปจจุบันนี้สําคัญ ก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถ
หนีกรรมไมดีที่ทําไวในอดีตได และสามารถเตรียมสรางชีวิตในอนาคตใหดีเลิศเพียงใดก็
ได หรือตกต่ําเพียงใดก็ได ชีวิตในอดีตลวงเลยไปแลว ทําอะไรอีกไมไดตอไปแลว ชีวิตใน
อนาคตก็ยังไมถึง ยังทําอะไรไมได เชนนี้จึงกลาวไดวาชีวิตนี้สําคัญนัก พึงใชชีวิตนี้ให
เปนประโยชน ใหสมกับความสําคัญของชีวิตนี้
ชีวิตนี้นอยนัก แตมีความสําคัญนักดวยเหมือนกัน ถาชีวิตนี้ไมวิ่งหนีกรรมไมดีใน
อดีต ชีวิตนี้ก็จะรับผลกรรมไมดี ถาวิ่งหนีก็จะพนได กรรมไมดีจะตามทันหรือไมขึ้นอยู
กับชีวิตนี้ ยิ่งกวานั้นถากรรมตามทันในชีวิตนี้ ก็จะตามตอไปไดอีกในชีวิตอนาคต กรรม
ไมดีที่ทําไวในอดีตมากมาย อาจจะตามไมทันตลอดไปก็ได ถาทําชาตินี้ใหดีที่สุด
ดูภาพผูคนในบางประเทศที่อดอยากแสนสาหัส หนาตาแทบจะไมเปนคน เหมือน
โครงกระดูกเดินได เด็กเล็ก ๆ นาสงสาร ไมมีเนื้อ มีแตหนังหุมกระดูก ผูใ ดเห็นผูนั้นก็
สลดใจอยางยิ่ง สงสารอยางยิ่ง เมื่อเกิดความรูสึกเชนนั้น ก็พึงนึกถึงเอง ใครเลาจะรับรอง
ได วาเมื่อตายไปจากภพชาตินี้แลว เราจะไมไปเกิดในประเทศเชนนั้น จะไมไปอีกสภาพ
โครงกระดูกเดินไดดวยความอดอยากยากแคนเชนนั้น

ใครเลาจะรับรองไดวาอดีตชาติเราไมไดเปนคนคับแคบ ไมเคยทําบุญใหขาวปลา
อาหารแกใครเลย มารดาบิดาผูแกชราก็หาไดสนใจใหขาวใหน้ําใหมีความสุขอิ่มหนํา
สําราญไม ยิ่งเปนสัตวหมาแมวดวยแลว ไมเคยเมตตาปราณีใหขาวสักเม็ดใหน้ําสักหยด
เมื่อไมรูตัววาเคยเปนเชนนี้มากอนในอดีตชาติ ก็ไมอาจรูไดวาในอนาคตจะตองไปมี
สภาพอดอยากจนเปนโครงกระดูกเดินไดหรือไม ความเปนไปไดมีอยูสําหรับทุกคน
เพราะทุกคนไดทํากรรมไวเปนอันมากตาง ๆ กัน อันอาจจะเปนสาเหตุใหตองอดอยาก
ยากแคนแสนสาหัสตั้งแตเริ่มลืมตาเห็นโลก ไปเกิดในประเทศที่เรียกกันวาเปนนรกใน
โลก
อยาประมาทอยามั่นใจวาอนาคตสําหรับเราจะไมเปนเชนนั้น กรรมเชนนัน้ อาจจะ
วิ่งไลเรามา โดยที่เราไมรูไมเห็น แมไมประมาทตองวิ่งหนีใหสุดกําลังความสามารถ ชีวิต
นี้เทานั้นที่เราจะพบทางนี้ได และชีวติ นี้ก็นอยนัก มัวผัดวันประกันพรุงไมได พนจาก
ชาตินี้ไปแลว จะไมมีโอกาสดีใหวิ่งหนีกรรมไดอีกเลย
เมื่อชีวิตนี้นอยนัก ผูมีปญ
 ญาสัมมาทิฐิก็คิดไปทางหนึ่ง ผูเบาปญญามีมิจฉาทิฐิก็คิด
ไปทางหนึ่ง พวกผูมีปญญาคือความเห็นชอบก็จะคิดไดวาชีวิตนี้สั้นนัก อีกไมเทาไหรก็
จะตองตาย ตายแลวก็เอาอะไรไปดวยไมได เอาไปไดก็แตบุญบาป หรือความดีความชั่ว
เทานั้น พวกผูมีปญญาคิดเชนนี้ จึงเรงทําความดี สวนพวกผูเบาปญญามีมิจฉาทิฐิคือ
ความเห็นผิดก็จะคิดวาชีวิตนี้สั้น อีกไมเทาไหรก็จะตองตาย มีวิธีใดจะใหไดมาซึ่ง
ทรัพยสินเงินทอง ก็ตองรีบหา ไมมัวคํานึงวาจะผิดหรือถูก ถูกผิดก็ชาง ใหไดก็พอใจ
พวกผูเบาปญญาคิดเชนนี้ จึงทําบาปทําความไมดีไดเสมอ ชีวิตนี้สําหรับบุคคลสอง
ประเภทดังกลาวมีคุณมีโทษแกสองฝายแตกตางกัน เปนไปตามทิฐิคือความเห็นดังกลาว
อยาเปนผูมีมิจฉาทิฐิที่โฉดเขลาเบาปญญาเลย เพราะจะทําชีวิตนี้ใหสูญเปลา ไมอาจ
หนีพนมือที่นาสะพรึงกลัวแหงกรรมไมดี ไมอาจไดเขาไปอยูในความโอบอุมทะนุถนอม
ของมือที่อบอุนแหงบุญคือกรรมดี โอกาสอันดีที่มีอยูนอยนักเพียงชั่วชีวิตอันนอยนักนี้ก็
จะผานไปอยางไมอาจเรียกกลับคืนได กรรมไมดีทที่ ําไวแนก็จะแหหอมเขาประชิด แลว
อะไรจะเกิดขึ้นบางในชีวิตนี้ ชีวิตของผูไมรูจักวิ่งหนีกรรม
มาเปนผูมีปญญามีสัมมาทิฐิเถิด ชีวิตอันนอยนี้จะไดไมสูญเปลา จะได
สามารถใชชวี ิตนี้ใหเปนประโยชนยิ่งใหญได คือหนีไกลจากกรรมไมดีได กรรมไมดีที่

กําลังติดตามเราทุกคนอยูนั้นมีมากมายนัก ทังที่หนักและที่เบา ทั้งที่จะทรมานชีวิตเราไม
หนักนักหนา ทั้งที่จะทรมานเราจนแทบวาจะรับไมไหว ทั้งที่เราอาจจะรับไมไหวจริง ๆ
ดวย
คิดดี พูดดี ทําดี เพียงทําสามประการนี้ใหสม่ําเสมอตามที่พระพุทธองคทรงสอน ก็
จะสามารถหนีมือแหงกรรมไมดีได มือแหงกรรมไมดีจะไมสามารถตะครุบไวในอํานาจ
ได บาปกรรมใด ๆ แมไดกระทําไวตั้งแตอดีตชาติ จะไมอาจตามสนองไดงาย ๆ ในภพ
ชาตินี้ อยางมากก็จะเพียงไลตามตะครุบอยูอยางหมายมั่นจะทําใหไดสําเร็จเทานั้น ถาคิด
ดี พูดดี ทําดี เสมอ
ทุกวันนี้มีตัวอยางผูที่ถูกมือแหงกรรมตามทันจับไดมากมาย คนสวยคนงามถูกมือ
ของกรรมรายทําใหกลายเปนคนสิ้นสวยสิ้นงาม ทนความรูสึกของตน เห็นรูปลักษณของ
ตนดวยความเจ็บปวดแสนสาหัส คนบางคนแขนขาบริบรูณถูกมือของกรรมรายทําให
กลายเปนคนเหลือขาครึ่งเดียวบาง ขางเดียวบาง คนบางคนมีลูกรักดังดวงใจ ลูกออกจาก
บานไป ก็ไมไดกลับบานอีกเลย มือของกรรมรายปลิดชีวิตของเขาแลวอยางโหดเหี้ยม
อํามหิต กลายเปนศพคอขาดก็มี ไสทะลักก็มี คนบางคนนอนหลับอยูในบานเรือนของ
ตนดวยความรูสึกปลอดภัยแท ๆ ก็กก็ ลับมีเมือของกรรมรายเอื้อมเขาไปห้ําหั่นถึงฟูกถึง
หมอน เสียเลือดเนื้อ และเสียชีวิต นี่คืออํานาจรายแรงแหงกรรม
ดังที่สมเด็จพระพุฒาจารยโตทานตัดสินความระหวางพระสององค วาองคที่ถูกทํา
รายเปนผูที่ทํารายกอน ผูไมเขาใจเรื่องกรรมและการใหผลของกรรมก็จะคิดวาสมเด็จฯ
ทานไมยุติธรรม ตัดสินเขาขางคนผิด แตผูเขาใจเรื่องกรรมและการใหผลของกรรม
ยอมจะเขาใจคําตัดสินของสมเด็จฯ ทาน ไมมีผูใดจะไดรับสิ่งที่ตนไมไดทําไวดวยตนเอง
ทําไวในอดีตมารับผลในปจจุบันได ทําในปจจุบันก็จะไดรับผลในอนาคตเชนกัน และ
อนาคตนั้นไมหมายถึงตองขามภพขามชาติเสมอไป อนาคตในภพชาตินี้ก็ได ดังนั้นแม
เชื่อในเรื่องกรรมและการใหผลของกรรมหรือไมกต็ าม ก็มีสมควรเสี่ยงรับผลรายที่จะ
เกิดขึ้นแกการทําความไมดี ความไมดีหนังหนาเพียงไร ยิ่งใหผลรายเพียงนั้น ยิ่งไม
สมควรเสี่ยงอยางยิ่งที่จะทําความไมดีหนักหนานั้น
อํานาจของกรรมชั่วรายนั้นสามารถทําใหธรณีแยกออกสูบผูทํากรรมนั้นได พระ
เทวทัตเปนตัวอยางที่แสดงความนากลัวที่สุดของกรรม ทานคิดทําลายพระพุทธเจา แม
เพียงทําไดเล็กนอยนัก คือเพียงทําใหพระพุทธบาทหอพระโลหิต และสํานึกไดในที่สุด

พรอมจะขอประทานโทษ แตก็หนีมือแหงกรรมรายแรงที่ทําไวไมพน หนีไมทัน พระ
เทวทัตถูกธรณีสูบทันทีที่เทาสัมผัสพื้นธรณี ขณะกําลังจะไดเขาไปเห็นพระพักตรสมเด็จ
พระบรมศาสดา จึงไมทันไดกราบพระพุทธบาทขอประทานโทษทั้งปวง นาจะคิดถึง
ความทรมานทั้งกายและใจของพระเทวทัตเมื่อเสวยผลกรรมนั้น นาจะคิดใหจริงจัง
เพื่อใหเกิดความกลัวกรรมที่มีอํานาจยิ่งใหญนัก
การทําลายพระพุทธเจากับการทําลายพระพุทธศาสนายอมจะเปนกรรมหนักเสมอ
กัน พึงสังวรระวังใหรอบคอบในเรื่องนี้ อยาคิดอยางประมาท วาพระพุทธศาสนาไมมี
ชีวิต ตายไมมี บาดเจ็บไมมี จะทําอะไรกับพระพุทธศาสนาจึงไมนาจะเปนบาปเปน
อกุศลกรรม อยาประมาทในเรื่องนี้ มิฉะนั้นเมื่อตองไดเสวยผลแหงการทําลาย
พระพุทธศาสนาจะทุกขทรมานนัก ใครก็จักชวยไมได
การทําลายชีวิตสัตวนั้น บาปหนักเบาตางกัน ทําลายชีวิตสัตวใหญบาปมากกวา
ทําลายชีวิตสัตวเล็ก ทําลายชีวิตสัตวอายุยืนบาปมากกวาทําลายชีวิตสัตวอายุสั้น ทําลาย
ชีวิตสัตวที่มีคุณบาปมากกวาทําลายชีวิตสัตวทั่วไป เปนที่เขาใจกันเชนนี้ ซึ่งก็มีเหตุผลที่
นาจะเขาใจเชนนั้น ฆาวัวควายกับฆายุงฆามดนาจะมากนอยกวากัน ผลกรรมที่ผูฆาไดรับ
ก็จะหนักเบากวากันเปนอันมาก
มีเรื่องจริงที่เกิดขึ้น และผูประสบพบเห็นเลาตอ ๆ กันมาวา ผูมีอาชีพฆาวัวฆาควาย
นั้น เมื่อใกลจะตาย ตองทนทุกขทรมานดิ้นรนกระเสือกกระสนและสงเสียงรองเหมือน
เสียงวัวเสียงควายที่ถูกเชือดกอนตาย สวนผูที่ตบยุงหรือบี้มดไปบาง แมจะเปนบาป
แนนอนที่ทําลายชีวิตสัตว แตไมปรากฏผลของกรรมนี้ใหเห็นชัดใหรูชัด เหตุผลก็อยูที่
จิตสํานึกของผูกระทํากรรมสองประเภทนั้น ผูฆาวัวฆาควาย แมจะใจรายใจดําสักเพียงไร
ยอมเปนไปไมไดที่จะลืมภาพการตายของสัตวใหญถึงเพียงนั้นได และยอมเปนไปไมได
ที่จะลืมภาพการตายของสัตวใหญถึงเพียงนั้นได และยอมเปนไปไมไดที่จะไมรูสึกเลยวา
การฆานั้นเปนบาปใหญ ความรูสึกหลอกหลอนเกี่ยวกับการฆาวัวควายดวยมือของตน
นั่นแหละที่ติดตามมาสงผลใหผูนั้นตองทุรนทุรายและรองเปนเสียงวัวเสียงควาย เหมือน
ที่ตนเองเคยไดยินเคยไดเห็นการฆาแตละครั้งเสมอมา
บางคนที่เคยเห็นการตายของผูมีอาชีพฆาสัตวใหญ มีความรูสึกวาผูใกลจะตายนั้น
ไมมีชีวิตจิตใจเปนคนเสียแลว แตไดกลายเปนชีวิตจิตใจของวัวควายไปจริง ๆ เห็นได
จากกิริยาอาการและสุมเสียงที่เขารองเหมือนเสียงสัตวที่บาดเจ็บแสนสาหัส ความรูสึกนี้

จะถูกหรือผิดก็ตาม ที่จริงแน คือเขากําลังรับผลของกรรมที่ตามทันในชวงสุดทายของ
ชีวิตในภพชาตินี้ และไมแนวาจะสิ้นสุดเพียงเทานั้น หรือจะติดตามตอไปในภพชาติ
ขางหนา ใหชีวิตตองไมแตกตางกับชีวิตของสัตวที่ถูกเขาเบียดเบียนทํารายอยางทารุณ
การทําบาปเล็กนอยเชนบี้มดตบยุง ไมปรากฏผลบาปใหเห็นวาเกิดแกผูกระทํา นั่น
ก็เปนเพราะผูทําไมผูกใจวาไดทําบาป ใจนี้สําคัญนัก นําไปผูไวกับเรื่องใดสิ่งใด ก็จะ
ปรากฏใหเห็นเปนผล เชน พระรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาล ทานทําตะไครน้ําขาดและ
มรณภาพกอนจะหาพระปลงอาบัติได จิตทานผูกอยูดวยความเปนหวง จึงไดไปเกิดเปน
พญานาค สวนผูเผลอตบยุงหรือเผลอบี้มด แมใจไมผูกยึดอยูวาไดทําบาป ก็จะเปนเรื่อง
เล็กนอย การทําบาปหรือทํากรรมเล็กนอยเชนนี้จะไมสงผลใหปรากฏ ถาผูทําไมไปผูกใจ
เดือดรอนกังวลอยู และถาจะไมทําเสมอ ๆ
การทําบาปเสมอ ๆ แมทาํ กับสัตวเพียงมดเพียงปลวก กรรมเล็กก็จะเปนกรรมใหญ
ได พึงรอบคอบในเรื่องนี้เพื่อชีวิตจะไดสวัสดี
การฆาวัวฆาควายก็ยังมีผลใหผูฆาดูราวกับเปลี่ยนชีวิตจิตใจ จากคนเปนวัวเปน
ควายใหเปนสลดสังเวชแกผูพบเห็นได การฆาคนจะมีผลเปนอยางไร ทําไมผูรายฆาคน
จะไมรูสึกเสียเลย แตดวยอํานาจกรรมเมื่อตามาถึงผูใดที่ไดกระทํากรรมนั้นไว ก็ยอมยาก
ที่จะยับยั้งผลแหงกรรมนั้นได ลูกยังลืมวาแม แมยังลืมไปวาลูก ผูนับถือพระพุทธศาสนา
ก็ยังลืมวาพระวาเณร พระเณรก็ยังลืมตัวเองวาเปนพระเปนเณร ฆากันไดทํารายกันได ทํา
ผิดศีลผิดธรรมกันไดอยางไมนาเชื่อ อํานาจยิ่งใหญของกรรมที่นําไปเชนนั้น และยังจะ
นําตอไปขามภพขามชาติ เกิดผลรายแกผูขาดสติ ขาดปญญาที่จะพาตัวหนีไปพนมือแหง
กรรม ที่ตนไดกระทําไวแลวดวยตนเองแนนอน
ผูฆาคนมีบาปหนักกวาผูฆาวัวฆาควาย ผูทํารายพระพุทธเจามีบาปหนักกวาผูฆาคน
เห็นไดจากพระเทวทัตที่ถูกธรณีสูบ แตอยาประมาท คิดวาเราปลอดภัยจากการถูกธรณี
สูบแนแลว เพราะไมมีพระพุทธเจาใหเราคนใดคนหนึ่ง ซึ่งถึงเวลาจะชั่วชาเพียงไร ทํา
รายพระองคได พระพุทธเจาไมมีพระองคปรากฏใหเห็นก็จริง ทํารายพระองคทานไมได
ก็จริง แตสิ่งที่เกี่ยวเนื่องแนบแนนกับพระองคทานมีอยู ทําลายสิ่งนั้นก็จะผิดไปจาก
ทําลายพระองคทานหาไดไม นึกถึงใจตนเอง มีลูกเปนที่รักเพียงดวงใจ เฝาทะนุถนอม

กลอมเกลี้ยงเลี้ยงดูมาจนเติบใหญ ถูกผูทํารายประหัตประมาร ใจของผูเปนพอเปนแมก็
เหมือนกับตนเองถูกประหัตประหารดวย
พระพุทธศาสนาคือสิ่งเกี่ยวเนื่องแนบแนนเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
พระพุทธเจา กวาจะทรงคนพบและตั้งขึ้นไดลําบากยากเย็นยิ่งกวาใครสักคนจะมีลูกเปน
ที่รักดังดวงใจ ทํารายลูกก็เทากับทํารายผูเปนแมพอ ทําลายพระพุทธศาสนาจึงไม
แตกตางกับทําลายพระพุทธเจา แนนอน ไมมีผูใดไดทํา แตแนนอนเพียงการพยายามทําก็
บาปหนักยิ่งกวาฆาคนตาย ผลของกรรมนี้อาจจะลี้ลับเห็นยากและเห็นชา จึงทําใหพากัน
คิดวาการทําลายพระพุทธศาสนานั้นไมเปนบาป ไมเปนอกุศล
การจงใจทําลายพระพุทธศาสนาที่ไมเปนผลสําเร็จ นาจะเกิดผลไมดีแกผูมุงราย
นอยกวาผูไมไดเจตนาทําลาย แตประพฤติตนเชนเจตนาทําลาย บุคคลประเภทหลังนี้
โดยเฉพาะที่นับถือพระพุทธศาสนา กลาวไดวาเปนผูทํากรรมไมดีตอพระพุทธศาสนา
ซึ่งพระพุทธเจาทรงตั้งขึ้น ทรงประคับประคองมาโดยมีพุทธบริษัทที่ดีรับมา
ประคับประคองตออยางถือเปนสมบัติล้ําคา ไมมีพระพุทธองคแลว พระพุทธศาสนาคือ
ตัวแทนพระพุทธองค ผูที่เปนสมาชิกของบริษัทสี่ในพระพุทธศาสนา แมทําตนใหเศรา
หมองดวยการประพฤติผิดศีลผิดธรรมผิดวินัย แมจะทําใหพระพุทธศาสนาเศราหมอง
ไมได แตเมื่อตนเปนจุดหนึ่งในพระพุทธศาสนา ก็เทากับทําใหพระพุทธศาสนามีจุดเศรา
หมองปะปนอยู เล็กนอยเพียงไรก็เปนจุดดํา ความประพฤติปฏิบัติเชนนั้นจึงเปนการทํา
กรรมไมดีตอ สิ่งสูงสุด ผลไมดีที่จะเกิดแกผูทํากรรมไมดีนั้นยอมรายแรงแนนอน พึงอยา
ประมาท พึงกลัวกรรมหนักที่จะเกิดจากการทําไมดีตอพระพุทธศาสนา
ผูเบาปญญามีมิจฉาทิฐิ เห็นพระพุทธศาสนาไมใชคนไมมีเลือดเนื้อชีวิตจิตใจ เมื่อ
กรรมตามทันโทษนั้นรายแรงหนักหนานัก พระเทวทัตก็มิไดถูกธรณีสูบทันทีที่ทําราย
พระพุทธเจา เมื่อถึงเวลากรรมตามทันพระเทวทัตจึงจมธรณี พนที่จะดิ้นรนใหพนจาก
ความตายอยางทุกขทรมานนาสยดสยองนั้นได ผูพยายามทําลายพระพุทธศาสนาก็
เชนกัน ฉะนั้นอยาประมาท อะไรที่ไมนาเชื่อเกิดอยูเสมอ เกิดไดเสมอ ในอดีตธรณีสูบได
ในปจจุบันหรือในอนาคตธรณีก็สูบได เมื่อตองเปนไปตามอํานาจอันยิ่งใหญของกรรม
แมพอมีลูกรักเพียงดวงใจ แมลูกนั้นมิใชลูกทีด่ ี มิใชลูกที่มีคุณประโยชนแกใคร
เมื่อใดเขาถูกทํารายบาดเจ็บสาหัสหรือถึงเสียชีวิต เมื่อนั้นก็เหมือนทํารายแมพอหนักหนา
เชนนั้นดวย พระพุทธศาสนาเปนดวงพระหฤทัยของพระพุทธเจา ทรงไดมาดวยพระมหา

กรุณาเปยมพระพุทธหฤทัย เปรียบเปนพระพุทธบุตร พระพุทธศาสนาก็เปนพระพุทธ
บุตรที่ประเสริฐเลิศล้ําหาผูเปรียบเสมอมิได มีคุณประโยชนกวางใหญไพศาลปราศจาก
ขอบเขตและยั่งยืนยาวนานอยูทุกกาลเวลา เปนที่รักที่เทิดทูนสูงสงนักหนาของพรหม
เทพมนุษยสัตว เสมอกันกับองคสมเด็จพระศาสดา พระผูทรงสถาปนาพระพุทธศาสนา
ไวแทนพระองค อยาเปนคนเบาปญญา พึงปฏิบัติตอพระพุทธศาสนาใหรอบคอบ
มิฉะนั้นจะเสียประโยชนจาการมีชีวิตอยูในชาตินี้ที่นอยนัก ชีวิตนี้ผานไปพนไปเมื่อไร
จะเรียกกลับคืนไมได กรรมไมดีทั้งหลายจะหอมลอมจนแหลกเหลว ดังที่ปรากฏใหเห็น
ใหไดยินอยูเสมอ ใหขนลุก ขนพองสยดสยองอยูไมเวนวาย
ชีวิตในอดีตชาติลวงเลยไปแลว กรรมดีกรรมชั่วก็ไดเปนอันทําแลวทั้งนั้น ไมมีที่จะ
ใหไมไดทํา แตชีวิตในอนาคตชาติกําลังใกลเขามาเปนลําดับ ไมนานนักก็จะถึง เพราะ
ชีวิตนี้นั้นนอยนัก จบสิ้นงาย ชีวิตในภพชาติขางหนาตางหากที่ยาวนานจนประมาณ
ไมได ความสุขอันยาวนาน หรือความทุกขที่ยืดเยื้อจะมีมาพรอมกับชีวิตในชาติอนาคต
แนนอน เรามีบุญที่ไดเกิดมาเปนมนุษย ไดมีชาตินี้ ชีวิตนี้ ที่แมจะนอยนัก แตก็เปนชีวิต
เดียวที่สามารถจะพาเราหนีกรรมไมดีได และก็เปนชีวิตเดียวที่จะพาเราไปสวรรคก็ได
นิพพานก็ได
พระพุทธศาสนาก็เชนเดียวกับพระพุทธเจา เพราะพระพุทธศาสนาประกอบพรอม
ดวยพระพุทธเจา พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา และพระสงฆอริยสาวกของ
พระพุทธเจา พระพุทธศาสนาจึงมีคุณเชนเดียวกับที่พระพุทธเจาทรงมีพระคุณ พระคุณ
ของพระพุทธเจายิ่งใหญเพียงไร พระพุทธองคไดทรงมอบไวในพระพุทธศาสนาหมด
สิ้นแลว เราเรียนพระพุทธศาสนาหรือเรียนพระธรรมกันอยูตลอดเวลา แมจนทุกวันนี้
เทากับเรากําลังพยายามจะใหสามารถแลเห็นพระพุทธเจาใหได แตกอนที่เราจะไดเห็น
พระพุทธองค เราจําเปนตองรอบคอบระวังรักษาพระพุทธศาสนาอยางดี อยาประมาท
มองใหเห็นผูเบาปญญามีมิจฉาทิฐิ แมผูนั้นจะเปนตัวเราก็ตองมองใหตรงตามความจริง
ไมเห็นภัยจะกันภัยไมได ไมเห็นผูมุงทําลายพระพุทธศาสนา ก็จะปองกัน
พระพุทธศาสนาไมได
การที่จะปองกันตัวเองมิใหหลงใหลเลือ่ นลอยไปเปนผูทําลายพระพุทธศาสนาแม
โดยมิไดตั้งใจ จําเปนตองมีหลักยึด ยึดหลักไวใหมั่น กระแสใด ๆ ก็จะพัดพาไปไมได

หลักที่นาจะมั่นคงแข็งแรง สามารถรับการยึดเหนี่ยวไดทุกเวลา นั้นนาจะเปนหลักแหง
ความกตัญูกตเวที ยึดกตัญูกตเวทีไวใหเปนหลักประจําใจ ผลที่เกิดตามมานั้นจะไมมี
เสียหายแมแตนอย
กตัญูกตเวที ความรูคุณที่ทานทําแลวแกตนและตอบแทนพระคุณนั้น พระพุทธ
องคทรงสรรเสริญวาเปนธรรมของคนดีคือคนดีมีธรรมนี้ หรือธรรมนี้ทําใหคนเปนคนดี
คือคนใดมีธรรมคือความกตัญูกตเวที คนนั้นคือคนดีนั้นเอง ในดานตรงกันขาม คนใด
ไมมีกตัญูกตเวที คนนั้นไมใชคนดี
เชิญสํารวจตนเองใหทุกคน ใหเห็นใจตนอยางชัดเจนตรงตามความจริง วามีความ
กตัญูกตเวทีหรือไม แลวก็จะไดรูจักตนเอง วาเปนคนดีหรือไม ไมมีกตัญูกตเวทีไม
เปนคนดีจริง ๆ อยาสงสัย แตจงเรงอบรมใจตนเอง ใหมีกตัญูกตเวทิตาธรรมใหจงได
อยาใหผานชีวิตนี้ไปสูชีวิตหนาที่ยาวนาน โดยไมถือโอกาสสรางชีวิตในภพชาติขางหนา
ใหสวยสดงดงามอยางยิ่ง
กตัญูกตเวทิตาธรรมเปนธรรมเครื่องสรางคนใหเปนคนดีไดจริง ๆ เพราะความรู
คุณทานผูมีคุณและความตั้งใจจะตอบแทนพระคุณ คือเครื่องปองกันภัยที่สําคัญที่สุดที่จะ
กันใหพนจากการทําผิดคิดรายไดทั้งหมด โดยมีจุดมุงอยูที่ความไมปรารถนาจะทําใหผูมี
พระคุณเปนทุกขเดือดรอนกายใจ
ทุกคนมีผูมีพระคุณของตน อยางนอยก็มารดาบิดาครูอาจารย เพียงมีกตัญูรู
คุณทานเทาที่กลาวนี้ ก็เพียงพอจะคุมครองตนใหพนจากความไมดีทั้งปวงได ขอใหเปน
ความกตัญูกตเวทีจริงใจเทานั้น อยาใหเปนเพียงนึกวาตนเปนคนกตัญู ความจริงกับ
ความนึกเอาแตกตางกันมาก ผลที่จะไดรับจึงแตกตางกันมากดวย
ผูกตัญูกตเวทีนั้นจะรูจักบุญคุณของผูมีบุญคุณทั้งหมด จะตอบสนองทุกคนเต็ม
สติปญญาความสามารถควรแกผูรับ และนี่เองที่จะเปนเหตุใหคิดดีพูดดีทําดี เพราะเกรวง
วาการคิดไมดี พูดไมดี ทําไมดีจะมีสวนทําใหผูมีบุญคุณเดือนรอน เชน มารดาบิดาเปนผู
มีพระคุณ ลูกกตัญูจะประพฤติตัวเปนคนดี จะไมเปนคนเลว เพราะเกรงวามารดาบิดา
จะเสื่อมเสีย นี่ก็เทากับคุมครองตนเองไดแลวดวยความกตัญูกตเวที
พระพุทธเจาทรงมีพระคุณยิ่งใหญที่สุด ทรงมีพระคุณตอโลก ตอศาสนิกของโลก
พระธรรมคําสอนของพระพุทธองคที่ทําใหพุทธศาสนาเปนคนดีมีธรรมะนัน้ มิไดเปน

คุณเฉพาะพุทธศาสนิกเทานั้น แตเปนคุณไปทั่วถึง คนดีคนเดียวใหความรมเย็นเปนสุข
ไดกวางไกล เชนเดียวกับคนไมดีคนเดียวใหความทุกขความรอนไดมากมาย
พระพุทธศาสนาสรางพุทธศาสนิกชนที่ดี ก็เทากับพระพุทธศาสนาสรางความรมเย็นเปน
สุขใหแกโลกดวยเหมือนกัน พึงมีกตัญูกตเวทีตอพระพุทธเจา คิดดี พูดดี ทําดี ให
เปนไปดังที่ทรงแสดงสอนไว จะหนีกรรมเกาไดทัน และจะสรางชีวิตในชาติใหม ในภาย
หนา ใหวิจิตรงดงามเพียงใดก็ได
พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวไมไดหายไปไหน พระพุทธบารมี
ยังปกปกรักษาโลกอยู คนในโลกยังรับพระพุทธบารมีได มิไดแตกตางไปจากเมื่อยังทรง
ดํารงพระชนมอยู เพียงแตวาจําเปนตองเปดใจออกรับ มิฉะนั้น ก็จะรับไมได การเปดใจ
รับพระพุทธบารมีไวคุมครองรักษาตนไมยากลําบาก ไมเหมือนการเข็นกอนหินใหญที่
ปดปากถ้ํา เพียงนอมใจนึกถึงพระพุทธเจาใหจริงจังอยูเสมอก็จะรับพระพุทธบารมีได จะ
มีชีวิตที่สวัสดีมีสุขสงบได
พระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว ไมทรงเวียนวายตายเกิดในวัฏฏสงสาร
อีกตอไป แตพระพุทธบารมียังพรั่งพรอม พระอาจารยสําคัญองคหนึ่งทานเลาไววา เมื่อ
ทานปฏิบัติเพื่อความหลุดพนอยูในปาดงพงพีนั้น พระพุทธเจาไดเสด็จไปทรงสอนทาน
ดวยพระพุทธบารมีเสมอ และทานพระอาจารยองคนั้นตอมาก็เปนที่ศรัทธาเคารพของ
พุทธศาสนิกชนจํานวนมาก ที่เชื่อมั่นวาทานปฏิบัติถึงจุดหมายปลายทางแลว
พระพุทธเจาเมื่อเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว ดวยพระพุทธบารมีไดเสด็จไปทรง
แสดงธรรมโปรดพระอาจารยองคสําคัญใหบรรลุมรรคผลได ไมมีอะไรใหสงสัยวาเปน
สิ่งสุดวิสัย เปนสิ่งที่เปนไปไมได มีเรื่องของทานพระโมคคัลานเปนเครื่องยืนยันรับรอง
คือเมื่อปฏิบัติธรรมถึงจุดปรารถนาสูงสุดแลว ทานถูกโจรเจากรรมในอดีตพยายาม
หาทางทําลายชีวิตของทาน ทานพยายามใชอิทธิฤทธิ์หลบหนี แตโจรก็ติดตามไมหยุดยั้ง
จนทานเบื่อหนายที่จะหลบหนีตอไป จึงยอมใหโจรจับได และทุบทานจนรางกายแหลก
เหลว นิพพานในที่สุด เมื่อนิพพานแลว ทานไดรวมรางเขาอีกครั้งหนึ่งเหาะไปเฝา
พระพุทธเจา กราบทูลเรื่องราวใหทรงทราบ แลวกราบทูลลา เรือ่ งของทานพระโมคคัล
ลานเปนเครื่องใหความเขาใจอยางกระจางแจมชัดวา พระพุทธเจาก็ดี พระอรหันตเจาก็ดี
แมดับขันธปรินิพพานแลว ทานก็เพียงไมมีรางเหลืออยูเทานั้น บารมีและคุณธรรมทั้ง
ปวงของทานยังพรั่งพรอมเปนประโยชนไดอยางยิ่ง

เมื่อมั่นใจในความดํารงอยูอยางยั่งยืนนิรันดรแหงพระพุทธบารมี หรือคุณธรรม
ของพระพุทธองคและของครูบาอาจารยสําคัญทั้งหลาย ที่ทานไกลแลวจากเครื่องกิเลส
เศราหมอง พุทธศาสนานิกทั้งหลายผูมีสัมมาปญญา-สัมมาทิฐิ ก็ควรเรงปฏิบัติ
พระพุทธศาสนา ใหไดเปนคนดีตามลําดับไป ใหเปนที่ปรากฏประจักษในพระญาณหยั่ง
รูของพระพุทธองค ใหพระพุทธบารมีเสริมสงบารมีของตน จนกวาตนเองจะสามารถ
เปนผูมีบารมี มีคุณธรรมดํารงยั่งยืนอยูไดเชนทานผูเปนอริยสาวกทั้งหลาย วันนั้นมาถึง
เมื่อใด เมื่อไร วันนั้นผูนั้นก็จะไมตองกังวลที่จะใชชีวิตนี้ทําทางหนีมือแหงกรรม และไม
ตองกังวลสรางชีวิตในชาติอนาคตใหสมบูรณบริบูรณสวยสดงดงามตอไป
แทบทุกคนเคยเปนมาแลวทั้งเทวดาเจาฟาพระมหากษัตริย ยาจกวนิพกเศรษฐี
คหบดี ตลอดจนสัตวใหญสัตวนอย เคยตายมาแลวดวยอาการตาง ๆ ตายอยางเทวดา ตาย
อยางเจาฟาเจาแผนดิน ตายอยางขอทานขางถนน ตายอยางสัตว ทั้งที่ตายเองและทั้งที่ถูก
ฆาตาย เคยมีทั้งสุขเคยมีทั้งทุกข เคยเปนผูราย เคยเปนทั้งผูดี น้ําตาเคยทวมบานทวมเมือง
มาแลว กระดูกทับถมแผนดินนี้หาที่วางสักปลายเข็มหมุดจะปกลงไปก็ไมพบ เปรียบกับ
ชีวิตนี้เพียงชาติเดียว ชีวิตนี้จึงนอยนัก จะหวงใยแสวงหาอะไรอีกมาในชีวิตนี้ ที่จะสําคัญ
กวาการหวงหาทางหนีมอื แหงกรรมที่ทําไวมากมายในอดีตชาติ
แทบทุกคนมีชาติในอนาคตที่ไกลออกไปพนความรูเห็นของใครทั้งหลาย จะเกิด
เปนอะไรตอมิอะไรก็ไดทั้งสิ้น ตามอํานาจของกรรมที่ไดทําไวแลว ทั้งที่ทําในอดีตชาติ
และที่ทําในชาตินี้ สําคัญที่วาไดทํากรรมใดมากกวา แรงกวา สําคัญกวา กรรมนั้นก็จะ
สงผลมากกวา เร็วกวา และหนักแนนมั่นคงกวา ถาเปนกรรมดีกจ็ ะสงผลใหความสุข
ความเจริญ มีบุญหอมลอมรักษา ถาเปนกรรมชั่วก็จะใหความทุกขความเสื่อมโทรม มี
บาปหอมลอมรังควาน
ชีวิตนี้ตกอยูใตอํานาจความโลภความโกรธความหลง แสวงหาอํานาจวาสนาบารมี
ทรัพยสินเงินทองอยางไมคํานึงถึงความถูกตอง ไมคํานึงถึงศีลธรรมใด ๆ ชืน่ ชมสมใจ
แลวมิใชวาจะยั่งยืน จะชื่นชมสมปรารถนาไปไดอยางมากก็ชั่วอายุรอยปแลวก็หมดสิ้น
ทุกสิ่งทุกอยาง ทิ้งชื่อเสียงที่เนาเหม็นไวใหคนโจษขาน พาแตจิตดวงเดียวรอนเรไป ทํา
กรรมไมดีไวก็จะไปพรอมกับจิตที่หอหุมดวยความไมดี ไปสูทุคติ ภพภูมิที่ไมดี ภพภูมิที่
มีแตความทุกข

จิตดวงเดียวที่ปราศจากอํานาจวาสนาบารมีทรัพยสินเงินทอง ที่เมื่อมีชีวิตในชาตินี้
กอบโกยไวดวยอํานาจกิเลส จักทองเที่ยวทุกขรอนไปนานนักหนา นับกาลเวลาหาไดไม
นับภพชาติหาถูกไม ในทุคติ
ชีวิตนี้ที่ไมตกอยูใตอํานาจความโลภความโกรธความหลงมั่นคงอยูในความดีมีศีล
มีธรรม จะรมเย็นเปนสุขชั่วกาลนาน ความสุขที่จักไมสิ้นสุดลงพรอมกับชีวิตนี้ที่นอยนัก
ที่มีเวลาเพียงรอยปเทานั้นโดยประมาณ
จิตดวงเดียวที่พรั่งพรอมดวยบุญกุศลจักทองเที่ยวเบิกบานไปนานนักหนา นับ
กาลเวลาหาไดไม นับภพชาติหาถูกไม ในสุคติจนกวาจะถึงที่สุดแหงทุกขพนการเวียน
วายตายเกิดอีกตอไป อันเปนจุดสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่สมเด็จพระบรมศาสดาทรง
นําไปแลว และทรงแสดงแจงทางไวใหแลวอยางละเอียดถี่ถวน ดวยพระมหากรุณาหาที่
เปรียบมิได พุทธสาวกทั้งหลายไดตามเสด็จไปถึงจุดหมายอันเปนบรมสุขนั้นแลวมาก มี
ทั้งในสมัยพุทธกาลและในปจจุบันนี้ ทั้งยังจะสืบตอไปในอนาคตกาลนานไกล ตราบที่
ยังมีผูใสใจปฏิบัติคําสอนของพระพุทธองคอยู
ชีวิตนี้นอยนัก แตชีวิตนี้สําคัญนัก เปนหัวเลี้ยวหัวตอ เปนทางแยก จะไปสูงไปต่ํา
จะไปดีไปราย เลือกไดในชีวิตนี้เทานั้น พึงสํานึกขอนี้ใหจงดี แลวจงเลือกเถิด เลือกใหดี
เถิด
ชีวิตนี้จักมีสวัสดี และชีวติ ขางหนาก็จักสวัสดีได ถามือแหงกรรมรายไมเอื้อมมาถึง
เสียกอน
มือแหงกรรมรายใด ๆ ก็จะเอื้อมมาถึงไมได ถาชีวิตนี้วิ่งหนีไดเร็วกวา และการจะ
วิ่งหนีใหเร็วกวามือแหงกรรมนั้น จะตองอาศัยกําลังบุญกุศลคุณงามความดีเปนอันมาก
และสม่ําเสมอ
กําลังความสามารถในการวิ่งหนีมือแหงกรรมชั่วกรรมราย คือการทําดีพรอมกาย
วาจาใจ ทุกเวลา
ผูจะมีสติระวังไมทําความไมดีทั้งกายวาจาใจไดยิ่งกวาผูอื่น คือผูมีกตัญูกตเวทีอัน
เปนธรรมสําคัญ ธรรมที่จะทําคนใหเปนคนดี มีความหวงใยปรารถนาจะระวังรักษาผูมี
พระคุณไมใหตองเสียทั้งชื่อเสียงและไมตองเสียทั้งน้ําใจ

ผูมีกตัญูกตเวทีจึงเปนผูมีธรรมเครื่องคุมครองใหสวัสดี เครื่องคุมครองใหสวัสดี
ก็คือ คุมครองไมใหทําความความไมดี คุมครองใหทําแตความดี ทั้งกายวาจาใจทุกเวลา
ชีวิตนี้นอยนัก พึงใชชีวิตนี้อยางผูมีปญญาใหเปนทางไปสูชีวิตที่ยืนนาน ใหเปน
สุคติที่ไมมีกาลเวลาหาขอบเขตมิได โดยยึดหลักสําคัญคือความกตัญูกตเวทีตอมารดา
บิดา และตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ใหมั่นคงทุกลมหายใจเขาออกเถิด.

