วิธีตัดกรรมเกา
ธรรมรักษา

ตามหลักของพระพุทธศาสนา ถือวาทุกคนที่เกิดมาแลวจะตองมีทั้งบุญและบาป นั่น
ก็คือตองมีทั้งกรรมดีและกรรมชั่วติดตัวมาทุกคน
ตางกันแตวา ใครจะมีบุญมาก หรือมีบาปมากกวากันเทานั้น ถาคนเราหมดบุญหมด
บาป ก็ตองสําเร็จพระอรหันต กลาวคือบรรลุพระนิพพานไปแลว
เหตุผลที่จะใหเราเชื่อ ในเรื่องของกรรมเกา ที่ติดตัวเรามาทั้งฝายดีและฝายชั่ว ก็คือ
ถาเราเกิดมา มีความปกติดีทั้งรางกายและจิตใจ ไมบกพรอง พิการ ไมขาดไมเกิน เกิด
ในตระกูลทีไ่ มขัดสนจนยาก ไมตองอดอยาก ปากแหง ไมมีความเดือดรอนใดๆ ก็จัดวา
เรามีกุศลกรรมนํามาเกิดในทางตรงกันขามจากนี้ ก็ถือวาอกุศลกรรมนํามาเกิด
สวนวาเมื่อเรามาเกิดดีแลว คือดีทั้งสุขภาพสุขภาพจิต รวมถึงฐานะตระกูลอะไรก็ดี
หมด แตเราเกิดมีความเดือดรอนตางๆ นานาน นัน่ ก็เกิดจากการมีตัวแปรเขามาแทรกแซง
คืออกุศลกรรมเกามาตัดรอนในภายหลัง
ก็ดังที่กลาวไวแลววา ทุกคนที่เกิดมาแลวนี้ ไมมีใครจะรับแตสวนบุญอยางเดียว
จะตองมีบาปติดปนมาดวย มากบาง นอยบาง ตัวเรานั่นแหละรูดี สวนวาจะเขาใจถูกตอง
หรือไม นั่นเปนอีกประเด็นหนึ่ง
ในขั้นนี้ ขอใหเราเชื่อไวเปลาะหนึ่งกอนวา เหตุที่คนเรามาเกิดนี้ตองเปนผลของบุญ
และบาปสงมา ไมใชบุญลวนๆ และไมใชบาปลวนๆ

ถาเรามีแตบุญลวนๆ เราก็ตองไปเกิดในสวรรคแลว และถาเรามีแตบาปลวน ๆ เราก็
ตองไปเกิดในนรกแลว ไมไดมาเกิดเปนคนกะเขาหรอก
มนุษยจึงเปนภูมิกลางๆ เราสามารถทํากรรมไดสูงสุดทั้งฝายบุญและฝายบาปและถา
เราพัฒนาจิตใหอยูเหนือบุญและบาปได เราก็ไมตองมาเกิดอีก ไมวาในภพหรือภูมิไหนๆ
นั่นก็คือ การบรรลุเปนพระอรหันต
ดังนั้น การที่เราไดเกิดมาเปนมนุษย จึงถือวาเปนโชคมหาศาลโดยเฉพาะอยางยิ่ง การ
มีอวัยวะสมบูรณ มีสติปญ
 ญาปกติ ไดคบหาบัณฑิต และพบพระพุทธศาสนา
เราควรจะถือเอาโชคสวนนี้ เรงรีบเพิ่มเติมความดีตางๆ เขาไวใหมากๆ เพราะการไป
เกิดในภพอื่น โอกาสที่เราจะบําเพ็ญบารมีทําไดยากหรือทําไมไดเลย เชน
ถาเราไปเกิดเปนเทพในสวรรค ไมวาจะชั้นใดก็ตามเราก็ยอมจะหลงลืมตน เพราะมี
กามคุณอันเปนทิพยยั่วยวนอยูตลอดเวลา จึงเกิดความประมาทมัวเมา หรือถาเราไม
ประมาท แตเราก็หาแหลงทําบุญเพื่อเลื่อนชั้นทางจิตยาก
ถาเราไปเกิดในนรก เราก็ตองไดเสวยวิบากของอกุศลกรรมเกา ไดรับแตทุกขเวทนา
แสนสาหัส ไมเปนอิสระแกตัว ไมมีโอกาสทําความดี ไมมีสถานที่ทําความดี ยิ่งกวา
นักโทษในเรือนจําเสียอีก
วิธีตัดกรรมเกา ที่วานี้ หมายถึงกรรมเกาฝายลบ คือกรรมไมดีไดแก อกุศลกรรม (บาป)
นั่นเอง สวนกรรมดีหรือกรรมฝายบวก เราไมตัดมันหรอก มีแตจะหาเพิ่มใหมันมีมากๆ
ขึ้น เพราะบุญเปนชื่อของความสุข สวนบาปเปนชื่อของความทุกข
ปญหาอาจจะมีตอไปในบางทานวา เราจะรูไดอยางไร อันไหนเปนกรรมเกาฝายลบ?
อันไหนเปนกรรมเกาฝายบวก?

ขอนี้จะวินิจฉัยไดไมยากเลย เอาเพียงแคการสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจใน
ชีวิตประจําวัน มาเปนเกณฑตัดสินก็ไดวา สิ่งใดที่เราเขาไปสัมผัสแลว เกิดความทุกขกาย
ทุกขใจ อันนั้นเราก็ถือวาเปนวิบากของอกุศลกรรมเกา กําลังสนองเราอยู
ขอแยกพูดเปน ๒ ฝาย คือ อกุศลกรรมเกาเกี่ยวกับบุคคล กับอกุศลกรรมเกาเกี่ยวกับ
สถานที่
ก. อกุศลกรรมเกี่ยวกับบุคคล เมื่อเราไดพบเห็นใคร ไดยินเสียงเขาพูด ไดยินขาวของ
คนอื่น แลวเกิดการไมชอบไมสบายใจ ไมตองคบหาใกลชิด นั่นแสดงวาบุคคลนั้น เปน
อกุศลวิบากสําหรับเรา
แตอาจจะไมเปนอกุศลวิบากสําหรับคนอื่นก็ได ในทางตรงกันขามอาจเปนกุศลวิบาก
สําหรับคนอื่นก็มี คือคนอื่นเขาไดเห็นหรือไดยินแลว เขากลับชอบใจ อยากดู อยากฟง
อยากอยูใกลชิด อยากคบหา
พระพุทธองคตรัสวา เปนเพราะธาตุมันไมเขากัน หรือไมตรงกันแสดงวาเราเคยเปน
ศัตรู หรือเคยผูกเวรกันมา ทางแกที่ถูกตอง เราก็ตองไมไปเพิ่มอกศลกรรมเกาเขาอีก แต
ควรจะละลายอกุศลกรรมเกาดังนี้
ตัดความสัมพันธ ถาเรามีทางหลีกเลี่ยงได ควรหลีกหนีไปใหพนๆ เขา อยาไดทํา
อะไรใหเขาขุนเคืองใจ มิฉะนั้นเขาจะผูกเวรกับเราตอไปไมสิ้นสุด
เอาดีตัดกรรมเกา เมื่อเราไมอาจจะหลีกเลี่ยงได ดวยเหตุใดๆ ก็ตาม เราควรจะทําดี
ตอเขา เพื่อใหเขาอโหสิกรรม (ยกเลิกเวร) ตอเราดวยการใชสังคหะวัตถุ ๔
คือ ทาน การเจือจานเขาดวยวัตถุสิ่งของ ปยวาจา พูดจากับเขาดวยความสุภาพ ไพเราะ
อัตถจริยา ประพฤติประโยชนแกเขา และสมานัตตตา วางตนเสมอตนเสมอปลายอยา
รังเกียจเขา

แผเมตตา สงความรัก และความปรารถนาดีตอเขาในทุกๆ วิถีทาง พรอมทั้งใหอภัยเขา
ทุกสิ่ง แมวาจะเปนการฝนใจทํา เราก็จําตองพยายาทํา เพื่อใหเวรกรรมเกานั้นสิ้นสุด
ทุกครั้งที่เราทําความดี ก็ควรจะแผสวนกุศลหรือกรวดน้ํา อุทิศสวนบุญไปใหเจา
กรรมและนายเวรดวย
ข. อุกศลกรรมเกี่ยวกับสถานที่ เมื่อเราเขาไปอยูในสถานที่ใดแลวไดเห็น ไดยินแตสิ่งอัน
เปนอัปมงคลแลวเกิดความไมสบายใจ จะดวยเหตุใดๆ ก็ตาม จัดวาเปนผลของ
อกุศลกรรมเกาบันดาลใหเปนไปควร
ยอมรับกฎแหงกรรม คือ ยอมรับวา มันเปนผลของอกุศลกรรมเกาของเราเอง ทั้งที่
บางทีกอนมาอยู เราก็ไดเลือกแลววาดี แตพอมาอยูเขาจริงก็แปรไปได เมื่อเปนดังนี้
ขั้นตนควรอดทนไปกอน
เมื่อเห็นวามันเหลืออดเหลือทนจริงๆ หรือขืนทูซี้อยูตอไป จะทําใหสุขภาพจิตเสีย
เกิด "ขันแตก" ขึ้นมา หรือเราอาจจะเผลอทํากรรมชั่วใหมๆ ตอกรรมชั่วเกาๆ เขาไปอีก ก็
ควรที่จะหาทางยายไปอยูที่อื่นเสียในทันที
เปลี่ยนแปลงสถานที่ คือ ดัดแปลงสถานที่ อยาใหไดพบเห็น หรือไดยินสิ่งที่เปน
อัปมงคลตางๆ เทาที่เราสามารถจะทําได ถามันทําไมไดจริงๆ ก็มีอยูวิธีเดียว คือยายไปอยู
ที่อื่นใหมันพนๆ ไปเสีย
ปรับใจ คือ ควบคุมจิตใจของเรา ไมใหออกไปรับอกุศลวิบาททางทวารทั้ง ๕ คือ
ทางตา หู จมูก ลิ้นและกาย ดวยการเอาสติควบคุมจิตไว
เอะ! จะไปคอยคุมมันไหวหรือ?

ถามีคําถามอยางนี้ ก็ตอบไดงายๆ วา ไหว ไหวแนๆ เพราะอารมณตางๆ ไมวาจะเกิด
ทางใด มันก็เปนอนิจจังเหมือนกัน คือมีเกิดขึ้นตั้งอยูชั่วขณะ แลวก็ดับไป ไมมีอะไรจะ
อยูคงทนถาวร
ขออยางเดียวเทานั้น คือ อยาแกหรือตัดอกุศลกรรมเกาดวยความชั่วเปนอันขาด ตอง
แกดวยการเอาดีสู หรือสูความชั่วดวยความดี ซึ่งตรงกับพุทธภาษิตจากธรรมบทบท
(๒๕/๓๘) ืที่วา
จงชนะความชั่วดวยความดี
กรรมของตนเองยอมนําไปสูทางชั่ว
สาหิ กมฺมนหิ หยนฺติ ทุคฺคตึ
บําเพ็ญ ศาสนกิจใหครบวงจร
ศาสนกิจ คือ กิจที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ในฐานะที่เราเปนชาวพุทธไมวาประเภท
ใด? ก็ควรที่จะไดบําเพ็ญกิจในพระศาสนาใหครบถวนเทาที่เราพอจะทําได เมื่อเวลา
ไดรับผล เราก็จะไดรับอยางครบถวน
วาโดยหลักใหญๆ แลว กิจในพระพุทธศาสนาก็มีไมมากนัก คือมีเพียง ๒ กลุม หรือ
๒ ประเภทเทานั้น ดังนี้
สําหรับชาวบานผูครองเรือน ก็มี ทาน ศีล และภาวนา
สําหรับนักบวช ก็มี ศีล สมาธิ และปญญา
ทาน เปนเรื่องของวัตถุ หรือปจจัย ๔ สําหรับหลอเลี้ยงชีวิตและอํานวยความ
สะดวกสบายในสวน "รูปธรรม"

ศีล เปนเรื่องของการปดกั้นภัยเวร และเปนการพัฒนากายกับวาจาใหปกติ กับเปน
กระบวนการงดเวนไมประทุษรายตนเองและผูอื่นทางกายและวาจา
ภาวนา เปนเรื่องของการพัฒนาจิต อบรมจิต ใหเกิดปญญา เพื่อใหเกิดความรูความ
งามเห็นทุกสิ่งตามความเปนจริง และดับทุกขไดสิ้นเชิง
ทั้ง ๓ สวนนี้ ตางตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน ชีวิตจึงจะพัฒนาไปสูเปาหมายของมนุษย
อยางสูงสุด (นิพพาน) ถาเราบําเพ็ญเพียงสวนใดสวนหนึ่ง ก็บรรลุเปาหมายอยาก หรือ
บรรลุไมไดเลย เชน
บําเพ็ญแตทานลวนๆ ก็ไมสามารถที่จะปองกันภัยเวร หรือไมอาจจะดับทุกขตางๆ
ไดเลย และจะเปนเหตุใหบําเพ็ญทานอยางงมงายดวย
รักษาศีลเพียงอยางเดียว ไมใหทาน ไมเจริญภาวนา ก็ยอมจะอดอยาก ยากจน ไมมี
พวกพองบริวาร และดับทุกขทางใจไมไดดวย
เจริญภาวนาแตเพียงอยางเดียว นอกจากจะอดอยากปากแหงแลว ยังจะเต็มไปดวย
ภัยเวร เพราะขาดอานิสงสแหงศีลคุมครองปองกัน
เพื่อใหเห็นภาพพจนชัดเจน เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนากิจไมครบวงจร แลวจะนํา
ความทุกขมาใหในเบื้องปลาย จึงขอยกเอาตัวอยางพระเถระในสมัยพุทธกาล ๒ รูป มา
เปนอุทาหรณ ดังนี้
พระพาหิยทารุจีริยะ ทานไดรับการยกยองจากพระพุทธเจาวาเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย
ทางตรัสรูธรรมเร็ว เพียงพระพุทธองคตรัสแนะหรือสอน ๒,๓ คําเทานั้น ทานก็บรรลุ
พระอรหันตแลว
แตพระพาหิยะก็เปนผูอาภัพ แมไมไดบรรลุเปนพระอรหันตแลว ก็ไมมวี าสนาไดหม

ผาเหลือง เพราะทานไมไดบริจาคผาไวในอดีตชาติ พระพุทธเจาจึงทรงใหทานไป
แสวงหาผามากอน
ในขณะที่ทานเที่ยวเดินหาเศษผา ตามขางถนนและกองขยะอยูนั้น ไปพบเศษผาผืน
หนึ่งที่กองขยะ ทานกําลังกมดึงเศษผาอยูนั้นเอง วัวก็มาขวิดทานถึงแกชีวิตในทันที
ตามปกติผูที่มีบารมีเต็มเปยม สามารถที่จะบรรลุธรรมในทันทีที่ฟงพระพุทธเจาทรง
แสดง แลวกราบทูลขออุปสมบท และพระพุทธเจาทรงประทานอุปสมบทเองนั้น
เมื่อพระพุทธเจาตรัสวา "จงเปนภิกษุมาเถิด" เพศของผูนั้นก็จะกลายเปนเพศของ
ภิกษุไปในทันที ถาบําเพ็ญบารมีมาครบวงจร
แตในกรณีของทานพระพาหิยะนี้ พระพุทธองคทรงเล็งเห็นวา ทานไมไดบําเพ็ญ
ทานบารมีดานวัตถุ (ผา) มากอน พระพุทธองคจงมิไดประทาน "เอหิภิกขุ" ให ทานก็เลย
ไมไมมีโอกาสไดบวช ทั้งที่สําเร็จเปนพระอรหันตแลว!

พระลูกศิษยพระสารีบุตร ในบรรดาพระสาวกที่อดอยากทั้งหลายในสมัยพุทธกาล
เห็นจะไมมีรูปใดเกินพระหลวงตาที่เปนลูกศิษยของพระสารีบุตร ซึ่งมาบวชเมื่อแกไป
ไมไดอีกแลว
ตามประวัติวา ทานเปนผูที่มีลาภนอยที่สุด เมื่อทานอยูครองเรือน ก็หาเลี้ยงปากทอง
ของตนเองไมคอยพอ พอเห็ฯวาชีวิตพระเปนอยูสุขสบายร่ํารวยดวยอากหาร และปจจัย
๔ มีฟุมเฟอย ทานจึงมาขอบวชอยูกับพระสารีบุตร
แตพอมาบวชแลว ทานก็ยังไมพนสภาพเดิมอีก นั่นคือทานไปเที่ยวบิณฑบาตก็ไม
คอยมีใครใส อาหารที่ไดจึงไมพอฉัน และฉันไมเคยอิ่มทองเลยแมแตวันเดียว

แมทานจะบําเพ็ญเพียรจนบรรลุเปนพระอรหันตแลวทานก็ยังอดๆ อยากๆ อยู
เชนเดิม ดวยอกุศลกรรมเกา ที่ทานไมเคยสั่งสมทานบารมีไวกอนนั่นเอง
ทานพระสารีบุตรรูบุพกรรมของทาน จึงพยายามเอาอาหารมาใหทานฉันอยูเปน
ประจํา แตอาหารนั้นๆ ทานก็ไมคอยไดฉัน พอทานจะฉันหรือจะเขาปากอยูแลว ก็มีอัน
เปนตองหรือ เสียหายไปทุกที (วาเทวดาแกลง)
จนในวันสุดทาย ที่ทานจะถึงเวลามรณภาพแลว พระสารีบุตรเกิดสังเวชจิต คิดจะให
ทานฉันอาหารใหอิ่มทองสักมื้อหนึ่ง ทานจึงเอาอาหารไปใหดวยมือตนเอง และถือไวให
ทานฉันตอหนา
วันนั้นทานจึงไดฉันอาหารเต็มอิ่มและเปนอิ่มแรกและอิ่มสุดทายของชีวิต เพราะ
ทานนิพพานในวันนั้นเอง
นี่คือการบําเพ็ญศาสนกิจไมครบวงจร จึงเกิดการไมสมดุลกัน เพราะไปมุงทําหนัก
ในสวนใดสวนหนึ่ง แลวผลจึงออกมาอยางนี้ จึงเปนที่นาสังเวชแกผูที่พบเห็น
ดังนั้น ผูที่รูตัวเองวา ตนยังบําเพ็ญศาสนกิจไมครบวงจร คือ ทาน ศีล และภาวนา ก็
ขอไดโปรดบําเพ็ญใหครบเสียเถิด แลวทานจะไปเกิดในภพในชาติใด ก็จะไดรับ
อานิสงสแหงกุศลกรรมครบวงจร
หนาที่ของชาวพุทธที่ดี จะตองปฏิบัติศาสนกิจ ดังนี้
ทานก็ตองให ศีลก็ตองรักษา ภาวนาก็ตองเจริญ
ถาปฏิบตั ิไดครบทั้ง ๓ สวน จึงจะถือวา เปนการบําเพ็ญ "ศาสนกรรม" ที่ครบวงจร
อยางแทจริง และผูปฏิบัติก็ยอมจะไดรับผลกรรมอันไพบูลย ทั้งในชาติปจจุบันและใน
ชาติตอๆ ไป

ขอควรสังวร
ในการบําเพ็ญศาสนกิจใหครบวงจรนี้ สิ่งที่ควรใหความสนใจเปนพิเศษก็คือ ศรัทธา
กับ ปญญา จะตองเจริญใหสมดุลกัน หรือ ตองกอดคอไปพรอมๆ กัน
ถาไมปรับศรัทธากับปญญาใหสมดุลกัน การบําเพ็ญศาสนกิจ หรือศาสนกรรมก็
ไมมีทางจะครบวงจรได กลาวคือ
ถาเคยใหทานมาอยางไร? มันก็จะใหทานอยูอยางเดียว ไปจนตาย
ถาเคยรักษาศีลมาอยางไร? มันก็จะงมโขงรักษาอยูอยางเดียวเรื่อยไป
ถาเคยเจริญภาวนามาอยางไร? มันก็จะทําอยูอยางเดียวจนตาย
คนยอมทํากรรมดีและกรรมชั่วดวยตนเอง
คนอื่นจะทํากรรมดีหรือกรรมชัว่ ใหไมไดเลย
อตฺตนา กุรุเต ลกฺขึ กุรตุ ตฺตนา
น หิ ลกฺขึ อลกฺขึ วา อฺโญ อฺญสฺส การโก
สิริกาฬกัณณิชาดก ๒๗/๑๙๒
ทําดีไดดี ทําชั่วไดช่วั

หลายทานที่ไดอานหัวเรื่องนี้แลว อาจนึกแยงอยูในใจวา เห็นทาจะไมจริงเสมอไป
กระมัง ที่วา "ทําดีตองไดดี" หรือ "ทําชั่วตองไดชั่ว" เสมอไป
เพราะหลายทานอาจเคยประสบมากับตนเอง หรือพบจากผูอื่นวาที่เขาทําดีไดชั่วก็มี
หรือที่เขาทําชั่วไดดีก็มี ถึงกับมีผูแตงคําแยง และรับรองกันอยูทั่วไปวา
ทําดีไดดีมีที่ไหน ทําชั่วไดดีมีถมไป
แนนอน ถามองกระบวนกรรม และการใหผลของกรรมดวยตาเนื้อแลว ผูเขียน
รับรองวารอยทั้งรอยก็ยอมตองเห็นดวยกับคติขางบนนี้ ดวยเหตุผลที่วา
กรรมและการใหผลของกรรม เปนกระบวนการที่คอนขางจะละเอียดและซับซอน
ซอนเงื่อนตางๆ อยูมาก ปุถุชนคนกิเลสหนาตัณหาจัด ไมมีทางจะรูไดตลอดสายแน
แตชาวพุทธเราก็ยังนับวาโชคดีมาก ที่พระพุทธองคไดทรงแสดงเรื่องกรรม และ
การใหผลของกรรมไวชัดเจนในที่หลายแหง ถาทานผูใดไดศึกษาอยางถูกตอง และ
จริงจังแลว ก็อาจจะเขาใจไดไมยากจนเกินไปนัก
เมื่อทานไดศึกษาพุทธธรรมอยางถูกตองแลว ก็ยอมจะไมมีการขัดแยงในใจ ในเรื่อง
กฎแหงกรรมอยางแนนอน
เพราะกรรมและการใหผลของกรรม เปนกฎแหงสัจธรรม ยุติธรรม ชนิด "ทําดีตอง
ดี" และ "ทําชั่วตองชั่ว" ในทันที ไมมีการยกเวนกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
เขียนมาถึงตรงนี้แลว ก็มั่นใจวายังมีทานผูอื่นอีกมากที่ยังไมอาจเขาใจได หรือถึงกับ
ไมเชื่อวาจะเปนเชนนั้นก็ได

เพราะทานอาจเคยเห็นคนที่ทําดี แลวไดรับความเดือดรอนหรือไดเห็นคนทําชั่ว
แลว มีความเปนอยูอยางสุขสบาย มียศ หรือมีเกียรติอะไรทํานองนั้น ซึ่งก็มีตัวอยางให
เราเห็นๆ กันอยูทั่วไปมิใชหรือ?
ขอรับรองวา มีจริง และผูเขียนก็เคยประสบมาดวยตนเองบอย มันมีเหตุผลตน
ปลายเปนอยางไร? เห็นจะตองอธิบายกันหนอย
เริ่มแรกทีเดียว เราจะตองตั้งหลักตั้งใจใหไดกอนวา ทําดีผลตองดี ทําชั่วผลตองชั่ว
อยางแนนอน นี่วากันเฉพาะกรรมที่ตรงไป ตรงมา ไมมีเหตุหรือกรรมในอดีตมาเปน "ตัว
แปร" ใหตองผันผวนไป
กรรมในอดีตของแตละคนนี่แหละ เปนตัวแปรที่สําคัญที่สุด และเปนสิ่งที่เรามอง
ไมเห็น แตก็จําเปนตองเชื่อเพราะมีเหตุผลที่ตองเชื่อมีอยูมากมาย เชน

ลูกที่เกิดมาจากพอแมเดียวกัน อยูในสิ่งแวดลอมเดียวกัน แตนิสัยใจคอ
สติปญญาไมเหมือนกัน หรือไมเหมือนพอแมพี่นองทั้งทองก็มี
ลูกบางคนเกิดมาพิการ หรือปญญาออน ทั้งที่พอแมหรือญาติก็ไมมีใครเคย
เปนมากอน
ลูกบางคนเกิดมาก็ดีหรือชั่วเอง ชนิดผาเหลาผากอเลยก็มี ทั้งที่ไมเคยไดรับการ
ฝกฝนอบรมมากอน
เรื่องนี้ไมตองไปหาตัวอยางที่ไหนใหไกลตัว เอาตัวทานเอง หรือลูกๆ ของทานนี่
แหละ เปนตัวอยางที่ชัดเจนดีวาพี่นองรวมทองของทาน หรือลูกๆ ของทาน (ถามีหลาย
คนจะเห็นชัดเจนมาก) วามีนิสัยหรือสติปญญาดีชั่วเหมือนกันทุกคนหรือไม?

เหตุที่เปนเชนนี้ ก็เพราะกรรมเกาที่เขาเคยสรางสมไวมาบันดาลใหเปนไป เขาจะ
เลือกเกิดเอาตามชอบใจไมไดแตเขาจะตองไปเกิดในตระกูล ตามกําลังกรรมในอดีตที่เขา
ทําเอาไว

บางคนกรรมดีสงผลมา เขาก็มาเกิดในตระกูลดี มีฐานะและเปนสัมมาทิฏฐิ
บางคนกรรมดีสงผลมา เขาก็มาเกิดในตระกูลดี มีฐานะแตเปนมิจฉาทิฐิ เพราะมี
อกุศลกรรมมาตัดรอน
บางคนกรรมชั่วสงผลมาเกิดในตระกูลยากจน แตกรรมดีสง ใหเขาเปนสัมมาทิฐิ
ก็สามารถจะสรางตัวได
บางคนกรรมชั่วสงผลมาเกิดในตระกูลยากจน และกรรมชัว่ ก็สงใหเปนมิจฉาทิฐิ
ตองทําชั่วหรือมืดบอดตลอดไป
รวมความวา เหตุที่คนทําดีแลวไมไดดีนั้น เกิดจากผลแหงกรรมชั่วในอดีตมาตัดรอน
และเหตุที่คนทําชั่วแลวไดดีนั้น ก็เกิดจากผลของกรรมดีในอดีตกําลังสนองเขาอยู
เมื่อผลแหงกรรมชั่วหมดลง เขาก็ยอมจะตองไดรับผลของกรรมดี และเมื่อผลของ
กรรมดีในอดีตหมดลง เขาก็ยอมจะตองไดรับผลกรรมชั่วอยางแนแท
ยกเวนเสียแตวา ทานผูนั้นจะทําความดีมากๆ จนหลุดพนจากวัฏฏะของโลก คือ
สําเร็จเปนพระอรหันตเสียกอนเทานั้น กรรมทั้งหลายที่เคยกระทําไวก็จะกลายเปน
อโหสิกรรมไป (จะมีเหลืออยูบางก็แตเศษของกรรม)
มีขอที่ควรทําความเขาใจเปนพิเศษก็คือ การทําความดีหรือความชั่วนี้ อยาไดเอา
"ลาภ" "ยศ" หรือ "เกียรติ" มารวมกัน ขอใหแยกออกจากกันใหขาด มิฉะนั้นจะทําใหเกิด

การไขวเขวขึ้นได
นั่นก็หมายความวา ขอใหเอา "นามธรรม" หรือ "จิตใจ" เปนหลัก เมื่อเราทําดีดวย
กาย วาจา และใจแลว ใหถือวาเราไดรับผลของความดีในทันทีนั้นแลว คือจิตใจสบาย
และมีความสุขใจ
สวนวาทําดีแลว จะมีคนยกยอง สรรเสริญ ใหรางวัลใหยศใหตําแหน ใหลาภสักการะ
หรือไม? นั่นไมแนเสมอไป อาจไดหรือไมไดยอมจะขึ้นอยูกับ "ตัวแปร" ของอดีตกรรม
คือกรรมดีในอดีตจะมารวมขบวนดวยหรือไม?
ถามีกุศลกรรมในอดีตเขามารวม เราก็ยอมจะไดรับผลพวงความดีอื่นๆ ตามมาอีกมาก
ถาผลของอกุศลกรรมในอดีตมารวมขบวนดวย แทนที่เราทําดีแลวจะไดผลดี (ที่เปนวัตถุ)
ก็อาจจะไดรับผลรายตอบแทนก็ได เชน

ชวยคนถูกรถทับตายหรือบาดเจ็บกลางถนน พาไปสงโรงพยาบาล พอตํารวจ
สอบสวนก็ถูกกลาวหาวา เปนคนชนคนตายหรือบาดเจ็บ
ชวยคนตกน้ํา แตตนเองก็พลอยจมน้ําตายไปดวย
ชวยเขาจับคนราย แตตนเองก็ถูกคนรายฆาตาย
เหตุตางๆ เหลานี้ ถาเราเขาใจกฎแหงกรรมอยางถูกตองแลว ก็จะไมรูสึกวาเปนเรื่อง
"แปลก" หรือ "อัศจรรย" อะไรเลย มันเปนการใหผลของกรรมในอดีตทั้งสิ้น
ดวยเหตุที่บางคนไมเขาใจ ในเรื่องกฎแหงกรรม จึงไมทําความดี กลัวจะถูกกลาวหา
วาเปนคนผิดหรือคนรายไปเสียเอง เพราะไมมีพยานหลักฐานรับรอง

ที่นาคิดกวานั้นก็คือ บางคนไมไดทําผิดทําชั่วอะไรเลย นอนอยูในมุงแทๆ ยังถูก
กลาวหาวาไปลัก ไปปลน หรือฆาเขาตาย เพราะถูกใสความจากคนที่ไมชอบกัน
ที่เปนเชนนี้ก็มิใชวาจะอยูนอนเหนือกฎแหงกรรม ที่เราทําเอาไวเองก็หาไม ที่แทใน
อดีตชาติเราก็เคยทํากับเขามากอนแลว แตผลแหงกรรมเพิ่งจะตามมาสนองผลเอาตอนนี้
หรือในชาตินี้
ที่คนเราสงสัยเรื่องกรรม ก็เพราะมองเหตุและผลของกรรมแตในชาติปจจุบันเทานั้น
ไมมีญาณหยั่งรูผลแหงกรรมในอดีตชาติ
ดวยเหตุผลตางๆ ดังที่กลาวมานี้ เมื่อเราทําความดีอยูแลว ไดรับความทุกขยากลําบาก
ดวยประการตางๆ ก็อยาทอใจ อยาเลิกทํากรรมดี ควรจะทําความดีใหมากเขาไวและทํา
ใหสม่ําเสมอ เมื่อหมดผลแหงกรรมชัว่ ในอดีตแลว ผลของกรรมดีก็ยอมจะตองสนองเรา
อยางแนนอน
ในทํานองเดียวกัน เมื่อเราทําความชั่วอยู แลวไดรับลาภ ยศ สรรเสริญ ก็ขออยาให
ประมาททําตอไปเลย เพราะนั่นเปนผลของกรรมดีในอดีตกําลังใหผลอยู เมื่อหมดผล
แหงกรรมดีแลว เราจะตองไดรับผลแหงกรรมชั่วสนองอยางแนนอน
ทานคงเคยเห็นมามากแลว ที่คนมีอํานาจ มีตําแหนงสูงทําการทุจริต ตองถูกติดคุก
และตายในคุก (เปนถึงรัฐมนตรี) ก็มี ตองเปนคนลมละลายก็มี
หลักการดูผลแหงการทําความดี ที่งายและแนนอนที่สุดก็คือ การดูที่จิตใจของตนเอง
และเปรียบเทียบกับหลักพระพุทธศาสนาวาตรงกันหรือไม? กลวคือ
เมื่อเราทําอะไรอยู จิตใจสดชื่น เบิกบาน แจมใสและเปนสุข พรอมทั้งไมเบียดเบียน
ตนเอง และไมเบียดเบียนผูอื่นดวย ก็ใหถือวานั่นเปนกรรมดี ในทางตรงขามก็ถือวาเปน
กรรมชั่ว

แตวาจิตใจสดชื่นเบิกบานหรือเปนสุขนี่ เราจะถือเอามาเปนมาตรวัดความดีก็ยังไมได
ยังไมแนเสมอไป เพราะบางคนตกปลาได วิ่งไลฆาสัตวได หรือไปลักของคนอื่นมาไดก็
อาจจะดีใจเปนสุข
แตคนอื่นเขาเดือดรอน ไดรับความทุกข จึงไมถือวาเปนความสุขที่บริสุทธิ์ แตมันยัง
เปนความสุขที่เจือดวยความทุกข มีผลเปนความทุกขหรือบาปอยู
ดังนั้น ไมวาเราจะอยูในภาวะหรือสถานการณใดๆ ก็จงพยายามทําความดีไวตลอดไป
อยางสม่ําเสมอ ดวยเหตุ ๒ ประการ คือ

ก. เมื่อเรากําลังทําความดีอยู ความชั่วก็ไมอาจจะเขามากล้ํากลายเราไดในขณะนั้น
ข. เปนการเพิ่มเติมความดีใหมๆ เพื่อละลายอกุศลกรรมเกาใหเบาบาง หรือหมด
โอกาสจะใหผล
เมื่อเรากําลังไดรับผลของกรรมดีอยู ก็ไมควรประมาทหรือหลงลืมตัว ชืน่ ชมบารมี
เพลินอยู เพราะวันหนึ่งบุญอาจจะหมดได ควรทําความดีเพิ่มเติมเขาไวเรื่อยๆ
เมื่อเรากําลังไดรับผลแหงกรรมชัว่ อยู ก็ขอใหทนรับไปโดยสุจริต วันหนึ่งผลกรรม
ชั่วมันก็ยอมจะตองหมดลงอยางแนนอน
การยอมรับผลแหงกรรมชั่วในปจจุบัน นับวาเปนสิ่งที่ดี เพราะจะไดไมตองไปชดใช
กันในชาติตอๆ ไปอีกยาวนาน
ทําดีไดดี ทําชั่วไดชวั่
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ

จุลลนันทิยชาดก ๒๗/๘๐
เกิดเร็วเกิดชาเพราะกรรมหรือไม
อยูที่กรรมที่เรากระทําหนักเบาชานานแคไหน กรรมจะเปนผูลิขิต และทํามากทํา
นอยมันอยูที่ปริมาณของกรรมดวย
กรรมทีส่ ั่งสมมาแตชาติปางกอน กรรมที่เราทําไวเกาดวย ใหมดวย เพราะวาอยางนี้
นะถึงบอกวา ทําไมหมอดูจึงทายอนาคตไมคอยแมนรอยเปอรเซ็นต แตทําไมทายอดีต
แมนมาก
บางคนพอมาปุบ พอบอกวน เดือน ป ออ วันนั้นเปนงั้นๆ ใชไหม โอโห คนฟงทึ่ง
เลยนะ หมอนี้แมนจัง
งั้นดูขางหนาจะเปนอยางไร จะรวยหรือจะมีอุบัติเหตุ หรือมีอะไรตออะไรขางหนา
มีลาภ มีเคราะห มีโศก ทายไมแมนรอยเปอรเซ็นต เหตุที่ไมแมนรอยเปอรเซ็นต เพราะวา
มันอยูกับการทํากรรมในปจจุบันของแตละคนดวยวาจะสงผลขนาดไหน
ยกตัวอยางวา คนนี้นะตอไปอายุเทานี้จะตองยากจน หรือจะมีปญหาอะไร แตแลว
ตอมาเขาก็เขาหาทางธรรม ศึกษาธรรมทําบุญทําทานและอุทิศไปใหเจากรรมนายเวร
เพิ่มทานในชาตินี้
แกกรรมเกาบางโดยการใชหลักทางพระพุทธศาสนานะ ไมใชเรื่องของดําเทานั้น
เทานี้ไมเกี่ยว จะทําใหสิ่งนั้นเจือจางลง แลวแทนที่จะมีเคราะหอยางหนักก็จะเบา เคราะห
มากก็เปนนอยลง ถานอยก็หายไปเลย
เพราะวากรรมเกากุศลกรรมมันจะแซงไปกอน แตอยาลืมนะ กุศลกรรมเกากับกุศล

กรรมที่ทําไวใหมรุนแรงก็จริง แตอยาลืมวามันออนตัวลงไดถาเราไมทําตอ
กรรมทีอ่ อนมันจะมาใหผลในภายหลัง เขาชอบเปรียบเหมือนสุนัขลาเนื้อ ถาเนื้อ
แข็งแรงก็สามารถวิ่งหนีสุนัขได แตถาขับไปบอยๆ เขา เดี๋ยวเนื้อก็ออนแรง สุนัขก็ตาม
ทัน
นี่ฉันใดก็ดี ที่สุนัขมันยังมตามไมทัน เพราะวา กําลังบุญของเนื้อยังไมหมด และ
ตอไปเนื้อหมดแรงสุนัขก็ไดโอกาส นี่ฉันใดก็ดี
การตอบแทน บุญคุณพอแมดวยการบวช
อันนี้นาสนใจนะ ถาพูดตามหลักพระพุทธศาสนาตามที่หลวงตาไดศึกษามาแลว ไม
เกี่ยวกันเลย ที่วา เออ บวชแลวจะจับชายผาเหลืองแลว เปนการทดแทนพระคุณพอแมที่
ปอนขาวปอนน้ําและใหดื่มนม
บางคนแยงวา หลวงตานี่เขาเชื่อกันมาตั้งนานแลวนะ ลูกบวชแลวจะไดทดแทน
พระคุณพอแม อันนี้ไมเกี่ยวเลย
แตมันมีเหตุที่สามารถจะเปนได ถาบวชแลวศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม แลวมาเผยแผ
กับพอแมและชักจูงใหพอแมเขาวัด ถาลูกไมเคยบวชเรียนพอแมก็ไมเคยเขาวัดใชไหม
โอกาสที่จะมาทําบุญก็ไมมี โอกาสจะรักษาศีลก็ไมมี โอกาสจะปฏิบัติธรรมฟงธรรม
ก็ไมมี อยางนอยที่สุดนะ ขั้นแรกเลยที่ได ก็หมายความวาลงทุนซื้อผาไตรจีวร ซื้ออาหาร
หวานคาวไปถวายพระสงฆ นี่ไดเปนบุญสวนหนึ่งแลว
อันที่เกี่ยวกับตัวพระจริงๆ หมายความวา ไมไดเลย แตที่ไดคือการบริจาคและการ
ลงทุน และหวังวาจะใหลูกบวชไดแลว

และถาลูกบวชเขาไปแลว ศึกษาดวย ปฏิบัติดวย มีความรูความสามารถเทศนสอนพอ
แมได นี่ผิดนะ นี่ถูกนะ นี่ถูกควรทํา นี่ผิดไมควรทํา แลวที่เคยทําชั่วก็ละเสีย ความดีก็ทํา
เพิ่มขึ้น นี่เขาเรียกวา ลูกมาโปรด
หรือวาลูกเทศนไมไดหรอก แตมาวัดบอยๆ ก็มาฟงธรรม ทําใหเกิดสติปญญาเพิ่ม
มากขึ้น อันนี้จะไดบุญและถือวาลูกไดทดแทนบุญคุณพอแม
แตถาตรงกันขามลูกคนนี้มาบวชแลวไมเอาไหนเลย กินๆ นอนๆ แลวก็หากินในทาง
ผิดๆ ดวยนะแทนที่เขาจะไดบุญนะ เขาก็ไดบาปเหมือนกัน
เพราะถาเขาไมเอาลูกมาบวช ลูกก็ทําชั่วไมไดฉะนั้น การที่เอาลูกมาบวชไมใชวาจะ
ไดบุญอยางเดียว หลวงตานี่เนนเหลือเกิน การบวชตองดูวัด ดูอาจารย ดูการอบรมศึกษา
ของวัดนั้น
ถาไมมีเลย ไมมีการทําวัตรเชาเย็น แลวก็เพียงแตบิณฑบาตรมาฉัน อยางนี้บุญจะเกิด
ที่ไหน ไมมีเลยมิหนําซ้ําบาปอีกนะ ทานบอกวา ภิกษุมีศีลแตทุกศีล บริโภคอาหาร
ชาวบานกินเหล็กแดงยังจะดีกวา
ฉะนั้น การบวชนี่ไมไดอยูที่ พอบวชแลวจะไดโปรดพอแม ถาพอแมก็เหมือนเดิม ลูก
บวชก็บวชไป ฉันก็เหมือนเดิม ฉันทําบาปก็ทําบาปอยู และทําเพิ่มขึ้นนะ มันก็ไมได
อะไรเลย
กรณีบางคนเวลาบวชเจ็ดวันสิบหาวัน แตเวลาที่จะบวชจัดงานใหญโต ฆาวัวฆาหมู
อันนี้ยิ่งรายเลย เพราะบุญแบบนี้มันอันตรายมาก
บางคนอาจแยงวา อาว ถาไมทําแบบนี้แลวจะเอาอาหารที่ไหนไปถวายพระ แหมก็ซื้อ
เอาซิ และถาจะแยงตอไวาไมมีเงินซื้อ หลวงตาเห็นวา ก็เอาเงินที่เราไปซื้อมาฆาไปซื้อ
ไมไดหรือ

แมจะไดนอยหนอยแตมันก็ไมมีบาปหรอกนะ แลวบุญก็บญ
ุ ลวนๆ แลวอาหารไม
จําเปนตองใชเนื้อสัตว ไปซื้อปลาที่มันถูกหนอยๆ ก็ได ไมใชปลาก็ไดเอามังสะวิรัติก็ได
พระที่ดีทานก็ไมวาหรอก โอโยม แหม มังสะวิรัติอาตมาไมฉันหรอก พระพูดไดที่
ไหน มันอยูที่เราเอง
ขอสําคัญวาอยาใหการบวชเปนการฆาสัตวตัดชีวิต เพราะมิฉะนั้นแลว บาปจะติดมา
ดวย บุญก็ไดดวย บาปก็ไดดวย
แลวบาปมันรายแรงมาก ถาเกิดวัว ควาย หมู เปด ไก เขาอาฆาตแลว มันจะเปนเวรตอ
กันไปเรื่อยๆ ฉะนั้น เราเลี่ยงไดเลี่ยงดีกวา
ลูกจะตอบแทน บุญคุณพอแมไดอยางไร
ในพระสูตรกลาวไววา ลูกเอาพอแมนั่งบาซายบาขวา นี่สมมตินะวานั่งจริงๆ มันนั่ง
ไมไดหรอก นี่พระพุทธเจาทานตรัสเองนะ จําไดวาเปนพุทธจน ถาจําไมผิดก็อยูใน
พระไตรปฎกเลมที่ ๒๐ หนาที่ ๗๐ วา
ลูกเอาพอแมนั่งบาซายบาขวา ใหกินใหถายอยางดีที่สุดเลยตลอดรอยป ยังไมชื่อวา
ทดแทนพระคุณของแมไดหมดสิ้น ทดแทนแลวนะแตยังไมหมด
ถามขนาดทําขนาดนี้แลว ถึงมีรูปของชาวอินเดียภาพเขียนอินเดีย เขาเอาใสสาแหรก
หามที่มีแมนั่งอีกขางพอนั่งอีกขาง เขาเอามาจากสูตรนี้ ลูกเอานั่งบาซายบาขวา และกิน
ถายตลอดรอยปเลย
แมจะสถาปนาใหเปนพระจักรพรรดิ์ มอบอะไรตออะไรใหหมดเลยทั้งโลกนี้ ก็ยังไม
เชื่อวาทดแทนพระคุณพอแมไดหมดสิ้น

ในตอนทายทานตรัสวา ถาลูกคนใดทําพอแมที่ไมมีศรัทธาใหมีศรัทธา ไมมีศีล ใหมี
ศีล ไมมีจาคะใหมีจาคะ ไมมีปญญาใหมีปญญา ถาลูกสามารถจะกระทําเหลานี้เขา
เรียกวา สถาปนา
คือหมายความวาทําใหพอแมมีสิ่งสี่อยางนี้ มีศรัทธา มีศีล มีจาคะ มีปญญาไดเมื่อไร
ชื่อวาทดแทนพระคุณของพอแมหมดสิ้นแลว
ที่วานี้เดี๋ยวจะเขาใจวา ถาอยางนั้นลูกไมตองดูแลพอแมเรื่องกิน ถาย เลีย้ งดู เอาเฉพาะ
ใหแมมีศีลก็พอ นี่ไมไดเลย เพราะนั่นมันกิจเบื้องตนที่ลูกควรจะทํา
การทําแบบนั้น ถือวาตอบแทนอยูแลวแตยังไมสูงสุด เพราะอะไร เพราะวา การที่เรา
เลี้ยงพอแมอยางนี้ พอแมตายแลวจะไปไหนก็ไดถาไมมีคุณความดี อาจไปนรกก็ได ไป
เปรตหรืออสุรกายก็ได เพราะวาไมมีศีลไมมีธรรมอะไรเลย
แตถามีศีลธรรมเลานีอ้ ยูแลวในชาตินี้ ทานก็ไดสบายใจ คนมีปญญาก็รู อะไรผิด ถูก
ชั่ว ดี ก็อาจจะไมทํา มีแตจะทําคุณความดีเพิ่มขึ้น แลวสิ่งเหลานี้จะสงไปในชาติหนา
และชาติหนาไปเกิดดีดวย
แตการที่จะไปเกิดเปนพอแมลูกกันอีกหรือไม อันนี้ไมแน มันอยูที่การกระทําใน
ปจจุบัน ถาหากเขาทําดีแลวมีจิตใจที่เอื้อเฟออุปถัมภกันดี อาจจะตองเกี่ยวเนื่องกันไปอีก
ในชาติหนา เพราะจิตใจผูกพันกันอยู
มีบาลีของพระพุทธพจนอยูบทหนึ่งวา ตัณหา ชะเนติ ปุริสัง ความอยากทําใหคนเกิด
ถาเราทําดวยความอยาก ทําอยางไรไดอยางนั้น เชนคนทําอยางนี้ แลวความผูกพันก็มีตอ
กัน แลวชาติหนาไปอยูดวยกันอีก

ทํากรรมรวมกันมาเกิดเปนเนื้อคูกัน
การที่คนเกิดมาเปนเนื้อคูกันมันมีสองอยาง พระพุทธเจาตรัสวา จากการที่เคย
อุปถัมภค้ําชูกันมาแตชาติกอน เคยเปนผัวเมียกันมาแตชาติกอน หรือเปนเนื้อคูกันมากอน
อยางหนึ่ง และสองการเกื้อกูลกันในปจจุบัน สองสาเหตุนี้เทานั้นเอง นี้มาจากชาดกนะ
ถาไมมีอันนี้ก็ไมมี แตอยาลืมวามันมีไดหมดได เชน มาอยูดวยกันถาหมดบุญแลวก็
ไมเอาแลว หรือวามันมีสองอยางอยูดวยกันแลว อยูดวยกันแบบสุขสบายอยูแลวก็มีความ
พอใจดวยกันทั้งสอง กับอยูแลวก็มีแตความทุกขใจทรมานใจ จะเปนบาหรือฆากันตาย
อีกอันหนึ่ง นี่ก็แสดงวาคูเวรมาเกิด
ถาคูบุญมาเกิดอยูแลวสบายใจ ถามีคูเวรมาเกิดก็มีแตความเดือดรอน เหมือนลูก
เหมือนกันมีปญหาปวดหัว บางทีฆาแกงกันนะแสดงวาคูเวร เรารูอยางนี้ตองรีบจากเสีย
ตั้งแตตอนนี้

ลูกบุญลูกบาป
อยูที่การสอนสั่งของพอแม
จะยกตัวอยางเรื่องลูก ลูกบางคน หลวงตาฟงทางวิทยุ บางคนโทรมาทางวิทยุศึกษา
คนที่จัดรายการนะรูสึกวาจะเปนหมอนะ
มีคนเขาถามนะวา เขามีลูกอยูคนเดียว แลวประพฤติตัวเกเรมีแตเรื่องเดือดรอน
ตลอดเวลา เลยไมรูจะทําอยางไร สอนสั่งก็ไมทํา ไมรูวาเวรกรรมอะไร
เราก็แหม ถามหมอมันจะไดเรื่องอะไร มันตองถามพระใชไหม ถาพระก็จะตอบวา
แตเล็กเราไดสั่งสอนเขาดีไหม แลวอยาลืมอันหนึ่งนะวา เราตองมีเวรมีบุญรวมกันถึงมา

เกิด
ที่มาเกิดรวมกันไมใชมีบุญลวนๆ มาเกิด ไมใชนะ มีทั้งสองอยางเลย ตองทําทั้งบุญ
ทั้งบาปที่วาบุญมีแตกรรมบัง ไมใช และคําวา บุญมีแตกรรมบังไมควรพูด
นาจะพูดวา บุญมีแตบาปบัง ก็เพราะกรรมมันกลางๆ มันไมดีไมชั่วเลยใชไหม ทีนี้
ชาวบานรูกัน ถากรรมหมายถึงฝายชั่ว แตถาพูดใหชัดลงไป ตามหลักจริงๆ วาบุญมีแต
บาปบัง
ในกรณีนี้เหมือนกันไดลูกเลวมา อยางนอยเราตองเคยเกิดเปนพอเปนแมเกี่ยวของกัน
มาแลว อันนั้นเปนสวนของอดีตแลวก็สงผลมาในปจจุบัน
เราก็เอาปจจุบันเปนตัวตั้ง ถาเขาดีเราก็อุปถัมภเขาดี เลี้ยงดูอยางดี ปจจุบันเราเลี้ยงดูดี
หรือเปลา สอนถูกตองหรือเปลา บางคนไมไดสอนธรรมะธรรมโมใหแกลกู สอนแต
เรื่องการงานอยางเดียว เรียนใหเกงๆ นะลูก
เดี๋ยวนี้มีเยอะเลยไมเคยชวยพอแมทําอะไรทั้งลางถวยลางชามซักผา บางคนโตจน
เปนสาวพูดงายๆ วาถามีผัวก็มีลูกแลว เสื้อผายังไมเคยซักเลย พอจะซักแมบอกแมซักเอง
เอ็งซักไมสะอาด นี่เขาเรียกวาแมโง แมที่ฉลาดเขาจะใหลูกชวยบาง
แมบางคนทํางานทั้งในบานและนอกบาน งานในบานก็มีเยอะ เชน งานปดกวาดเช็ด
ถูหุงขาว กวาจะกลับมาก็มืด ขางนอกมืดแลว แลวทําไมไมใหลูกทําบาง บางคนก็แยงกัน
วา บอกแลวมันก็ไมทํา วันๆ มันก็อะไรของมันก็ไมรูนะ พอแมโงเอง
ถาเราสอนเขาดีแลวถูกตองหมดแลว สอนใหเรียนหนังสือแลว ใหทําการงานดีแลว
สอนใหมีศีลมีธรรม เชน ความรูคูศีลธรรมนําชีวีเปนสุข การเลี้ยงลูก อยาเลี้ยงแตตัวเลี้ยง
ใจดวย และเอาธรรมเลี้ยงดวย

มีเรื่องเยอะนะ คนเลี้ยงลูกไมถูก แลวก็จะมีปญหาตอไป เอาเรื่องจีนสักเรื่องก็ได ที่วา
มีแมคนหนึ่งมีลูกชายอยูคนหนึ่ง ตั้งแตลูกเขาโรงเรียนมาไปไดปากกา ดินสอไมบรรทัด
กลับมาบาน
แมก็ไมถามไปไดมาอยางไร ชมอยางเดียว เออ ลื้อเกงนะไปหามาไดอยางไร ไอตี๋มัน
เกงนะ ก็แมชมอยูอยางนี้มันก็เลยเอาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ตอนหลังมันออกจากโรงเรียนแลว มันก็เลยไปลักของเรื่อยๆ เพราะไดกลับมาก็
ไดรับคําชม โอ ไอตี๋ ลื้อเกงนะ อุตสาหไปหาของกินของใชมาไดนะ
จนกระทั่งวันหนึ่งมันไปลักแลวทางการเขาก็จับได สมัยกอนลักทรัพยแลวเขา
ประหารเลยนะของจีนสมัยกอนเขาใสขื่นคาแลวก็ตระเวนไป เอาไปที่ประหาร
แมไดรูขาวก็วิ่งไปหา อาตี๋ รองไหรองหมรักลูกมากเหลือเกิน ไอตี๋มันรําคาญเต็มที
เห็นแมวิ่งรองมา ก็เรียกแมๆ เอาหูมานี่หนอยซิ แมคิดเออ มันจะมีอะไรสั่งกูวะ เอาหูมา
ใกลๆ หนอย ก็เลยจะฟง ไอตี๋มันจะสั่งอะไร
พอมาใกลปุบมันกัดหูฉับ ขาดเลย โอย รองไอหยาเลย อาตี๋ทําไมลื้อทําอยางนี้ละ
กัดอั้ว ทําไม ก็บอกแมมารองไหทําไม ก็อั้วเคยลักขโมยมาตั้งแตเล็กทําไมลื้อไมสอนอั้ว
เวลาอั้วลักมา ลื้อบอกดีๆ ตี๋เกง แลวตอนนี้อั้วไปลักเขามาแลวถูกจับได แมมารองไห
ทําไม แมเลยน้ําตาแหงเลย กูนี่ผิดเองนะ นี่เขาบันทึกไวจะเปนเรื่องจริงหรือเปลาไมรูนะ
ลองพิจารณาดูเอาไวเปนขอคิดก็แลวกัน

