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ปจจุบันคนเริ่มสงสัยในเรื่องกฎแหงกรรม และบางคนก็ไม
ยอมเชือ่ เรื่องนี้ ถึงกับมีคนเขียนเปนคํากลอนวา คนทําดีไดดมี ีที่
ไหน คนทําชั่วไดดีมีถมไป
ในเรื่องกฎแหงกรรม ไดกลาวถึงอันตรายทีเ่ กิดแกสัตวโลก
๕ อยางคือ
๑. กิเสสันตราย อันตรายอันเกิดจากกิเลส
๒. กัมมันตราย อันตรายอันเกิดจากความชัว่ ที่ทําใน
ปจจุบัน
๓. วิปากันตราย อันตรายอันเกิดจากวิบาก คือ ผลของ
กรรมที่ทําในอดีต
๔. ทิษฐันตราย อันตรายอันเกิดจากทิฐิที่ผิด
๕. อริยปู วันตราย อันตรายที่เกิดจากการจวงจาบพระอริย
เจา
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พระพุทธศาสนาสอนวา บุคคลจะไดดีหรือชัว่ ไดรับสุขหรือ
ทุกข ก็เพราะกรรม หรือการกระทําของตนเองทั้งสิ้น หากเราไม
ดําเนินตามทางที่พระพุทธองคทรงสอนไว แมจะสวดมนตหรือ
วิงวอนขอรอง ก็ไมอาจจะชวยใหเราพบความดีและความสุขได
ถามนุษยจะมีความสุขไดดวยความภักดีและวิงวอน มนุษยเราก็
คงไมตอ งทําอะไร

ความเชื่อในเรื่องกรรม
ตามคําสอนในพระพุทธศาสนา ชาวพุทธควรมีศรัทธา ๔
อยางคือ
๑.ตถาคตโพธิสัทธา เชื่อในการตรัสรูของพระพุทธเจา
คือเชื่อวาพระพุทธเจาไดตรัสรูจริง
เปนผูประกอบดวยพระ
ปญญาธิคุณ พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคณ
ุ
๒. กัมมสัทธา เชื่อเรื่องกรรม คือเชื่อวากรรมมีจริง
๓. วิปากสัทธา เชื่อเรื่องผลของกรรม คือเชือ่ วากรรมที่
บุคคลทําไมวาดีหรือชัว่ ยอมใหผลเสมอ
๔. กัมมัสสกตาสัทธา เชื่อวาสัตวมีกรรมเปนของตน คือ
เชื่อวาผลที่เราไดรับ เปนผลแหงการกระทําของเราเอง ซึ่ง
อาจจะเปนกรรมที่ทําในปจจุบนั ชาติหรืออดีตชาติ
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จะเห็นไดวาความเชื่อหรือศรัทธา ๔ อยาง เปนความเชื่อ
ในเรื่องเกี่ยวกับกรรม กฎแหงกรรมจึงเปนคําสอนที่สําคัญใน
พระพุทธศาสนา ผูเ ปนชาวพุทธทุกคนจึงควรเชื่อในเรื่องกฎ
แหงกรรม ควรพยายามศึกษาและทําความเขาใจเรื่องกฎแหง
กรรม ชาวพุทธที่ไมเชือ่ กฎแหงกรรม หาใชชาวพุทธที่แทจริงไม
เขาเปนเพียงชาวพุทธแตเพียงในนาม ศาสนาพุทธมีประโยชน
แกเขาเพียงใชกรอกแบบฟอรม
เพื่อไมใหถูกวาเปนคนไมมี
ศาสนาเทานั้นเอง
คนที่เชือ่ ในเรื่องกรรม ยอมไดเปรียบกวาคนทีไ่ มเชื่อ คนที่
เชื่อเรื่องกรรม ยอมสามารถอดทนรับความทุกขยากลําบาก
ความผิดหวัง ความขมขืน่
และเคราะหรายที่เกิดแกตนได
เพราะถือวาเปนกรรมที่ทํามาแตอดีต ไมตีโพยตีพายวาโลกนี้ไม
มีความยุติธรรม ตนไมไดรับความเปนธรรม ทําดีแลวไมไดดี
คนที่เชือ่ ในเรื่องกรรมจะยึดมัน่ อยูในการทําความดีตอไป จะ
เปนผูสามารถใหอภัยแกผูอื่น และจะเปนผูมหี ิริโอตตัปปะ
คนที่ประกอบกรรมทําชั่วทั้งกาย วาจา และใจ สวนใหญ
เปนคนไมเชื่อเรื่องกรรม ไมเชื่อเรื่องบุญและบาป ไมเชื่อเรือ่ ง
ตายแลวเกิด คนพวกนี้เกิดมาจึงมุงแสวงหาทรัพยสมบัติและ
ความสุขสบายใหแกตวั โดยไมคํานึงวาทรัพยสมบัติหรือความ
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สนุกสนานที่ตนไดมาถูกหรือผิด และทําใหคนอื่นไดรับความ
เดือดรอนหรือไม
สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของตน กรรมนั้นยอมเปนของเรา
โดยเฉพาะ และเราจะเปนผูร ับผลของกรรมนั้น จะโอนใหผูอื่น
ไมได เชน เราทํากรรมชั่วอยางหนึ่ง เราจะตองรับผลของกรรม
ชั่วนั้น จะลบลางหรอโอนไปใหผูอื่นไมได แมผนู ั้นจะยินดีรับ
โอนกรรมชั่วของเราก็ตาม กรรมดีก็เชนเดียวกัน ผูใดทํากรรมดี
กรรมดียอมเปนของผูทําโดยเฉพาะ จะจางหรือวานใหทําแทน
กันหาไดไม เชนเราจะเอาเงินจางผูอ ื่นใหประกอบกรรมดี แลว
ขอใหโอนกรรมดีทผี่ ูนนั้ ทํามาใหแกเรายอมไมได
หากเรา
ตองการกรรมดีเปนของเรา
เราก็ตองประกอบกรรมดีเอง
เหมือนกับการรับประทานอาหาร ผูใดรับประทานผูนั้นก็เปนผู
อิ่ม
มนุษยเรามีภาวะความเปนไปตาง ๆ กัน เชน ดีหรือชัว่
รวยหรือจน เจริญหรือเสื่อม สุขหรือทุกข ก็เนื่องจากกรรมของ
ตนเองทั้งสิ้น และกรรมใดทีท่ าํ ลงไปจะเปนกรรมดีหรือกรรมชั่ว
ก็ตาม ยอมใหผลตอบแทนเสมอ และยอมติดตามผูทําเสมือน
เงาติดตามตน หรือเหมือนกับลอเกวียนทีห่ มุนตามรอยเทาโค
ไปฉะนัน้ ดวยเหตุนี้มนุษยจึงมีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย หากเราทํา
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กรรมดีเราก็ไดรับความสุขความเจริญ
กรรมดีจึงเหมือน
กัลยาณมิตรทีค่ อยใหความอุปการะ และสงเสริมใหเราประสบ
แตความสุขและความเจริญ แตถาเราทํากรรมชั่ว กรรมชั่วก็
คอยลางผลาญเราใหประสบแตความทุกขและความเสื่อม

ความหมายและชนิดของกรรม
คนสวนมากเขาใจวากรรมคือการกระทํา ความเขาใจนี้ไม
ผิด แตเปนความเขาใจที่ยังไมรัดกุมและถูกตองทั้งหมด เพราะ
มีการกระทําบางอยางที่ไมนับวาเปนกรรม
กรรมแทจะตอง
ประกอบดวยหลักเกณฑ ๒ ประการ คือ ผูทาํ มีเจตนา และการ
กระทํานั้นจะตองใหผลเปนบุญหรือเปนบาป ที่วาผูทํามีเจตนา
มีหลักการที่พระพุทธเจาไดตรัสรูไวใน นิพเพธิกปริยายสูตร
ฉักกนิมาต อังคุตตรนิกายวา
เจตนาหัง ภิกขเว กัมมัง วทามิ แปลวา ภิกษุทั้งหลาย
เรากลาววาเจตนาเปนกรรม
เจตนาก็ไดแก ความตั้งใจหรือความรับรู ซึ่งแบงไวเปน ๓
อยางคือ
๑. บุรพเจตนา เจตนากอนทํา
๒. มุญจนเจตนา เจตนาในเวลาทํา
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๓. อปราปรเจตนา เจตนาเมื่อไดทาํ ไปแลว
การกระทําโดยมีเจตนาเกิดขึน้ ในตอนใดตอนหนึ่ง ถือวา
เปนกรรมทั้งสิ้น สวนการกระทําที่ไมมีเจตนา คือใจไมไดสั่งให
ทํา ไมจดั วาเปนกรรม เชนคนเจ็บซึ่งมีไขสูง เกิดเพอคลั่ง แมจะ
พูดคําหยาบออกมา เอามือหรือเทาไปถูกใครเขาก็ไมเปนกรรม
ในทางวินัยก็ยกเวนใหพระ ที่วิกลจริตซึ่งลวงเกินสิกขาวินัยไม
ตองอาบัติ ทัง้ นี้ก็โดยหลักเกณฑที่วา ถาผูท ําไมมีเจตนา กระทํา
แลวการกระทํานั้นก็ไมเปนกรรม
สวนหลักเกณฑขอที่ ๒ ที่วา การกระทํานั้นจะตองใหผล
เปนบุญหรือเปนบาป ก็เพื่อแยกการกระทําของพระอรหันตออก
จากการกระทําของปุถุชน เนื่องจากพระอรหันตเปนผูหลุดพน
จากกิเลสอาสวะ ไมมคี วามยึดถือในตัวตน การกระทําเรียกวา
อัพยากฤต ไมนับวาเปนกรรมดีหรือกรรมชั่ว บุญและบาปก็ไมมี
การกระทําของพระอรหันตจึงไมเรียกวา กรรม แตเรียกวา
กิริยา สวนปุถชุ นยังมีความยึดมั่นในตัวตนอยู จะทําอะไรก็ยัง
ยึดถือวาตนเปนผูกระทํา การกระทําของปุถุชนจึงเปนกรรม
ยอมจะกอใหเกิดวิบากหรือผลเสมอ กรรมดีกก็ อใหเกิดบุญ สวน
กรรมชั่วก็กอใหเกิดบาป
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คนบางคนเขาใจวากรรมหมายถึง สิ่งไมดีคกู ับเวร หรือ
บาป เชนที่เรียกวา เวรกรรม หรือ บาปกรรม ตรงกันขามกับ
ฝายขางดีซึ่งเรียกวาบุญ
ทั้งนี้เพราะเราไดใชคําวากรรมใน
ความหมายที่ไมดี เชนเมื่อเห็นใครตองประสบเคราะหรายและ
ถูกลงโทษ เราก็พูดวามันเปนเวรกรรมของเขา หรือเขาตองรับ
บาปกรรมที่เขาทําไว แตความจริงคําวากรรมเปนคํากลาง ๆ
หมายถึงการกระทําตามที่กลาวมาแลว จะมุงไปในทางดีก็ได
ทางชัว่ ก็ได ถาเปนกรรมดี เราก็เรียกวา กุศลกรรม ถาเปน
กรรมชั่ว เราก็เรียกวา อกุศลกรรม
กรรมอาจจะจําแนกออกไดเปนหลายประเภท หากแบง
ตามทางที่ทําก็แบงเปน ๓ ทาง ไดแก
๑. กายกรรม กรรมที่ทําทางกาย
๒. วจีกรรม กรรมแสดงออกทางวาจา
๓. มโนกรรม กรรมทางใจ
ในกรรมบถ ๑๐ แบงกรรม ๓ ทางนั้นเปนฝายกุศลและฝาย
อกุศล แตละฝายมีรายละเอียดของกรรมหรือการกระทําดังนี้
กายกรรมหรือกรรมทางกาย แบงเปนฝายละ ๓ คือ
๑.ฝายอกุศล ไดแก ฆาสัตว ลักทรัพย และผิดประเวณี
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๒. ฝายกุศล คือ เวนจากการฆาสัตว เวนจากการลัก
ทรัพย และเวนจากการผิดประเวณี
วจีกรรม แบงเปนฝายละ ๔ คือ
๑. ฝายอกุศล ไดแก พูดเท็จ พูดสอเสียด พูดคําหยาบ และ
พูดเพอเจอ
๒. ฝายกุศล ไดแก เวนจากการพูดเท็จ เวนจากการพูด
สอเสียด เวนจากการพูดคําหยาบ และเวนจากการพูดเพอ
เจอ
มโนกรรม แบงเปนฝายละ ๓ คือ
๑. ฝายอกุศล ไดแก เพงเล็งทรัพยผอู ื่น ปองราย และเห็น
ผิดจากคลองธรรม
๒. ฝายกุศล ไดแก ไมเพงเล็งทรัพยผูอื่น ไมปองราย และ
เห็นชอบตามคลองธรรม
ตามที่กลาวมา จะเห็นไดวาแมแตการนึกคิดก็จดั วาเปน
กรรมแลว เชนเราคิดจะลักทรัพยหรือทํารายคนอื่น แมจะยังไม
ลงมือทําก็ถือเปนกรรมชั่วแลว ซึ่งจะตองมีผลตอบแทนแลว ผิด
กับการลงโทษตามกฎหมายอาญา
ซึ่งจะลงโทษไดกต็ อเมื่อ
ผูกระทํา ไดเตรียมการหรือลงมือกระทําแลวเทานั้น ลําพัง
ความคิดที่จะกระทําความผิดยังหามีโทษไม ตามที่กฎหมาย
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อาญาไมเอาโทษการคิดที่จะกระทําความผิด ก็เพราะเปนการ
ยากที่จะพิสูจนความนึกคิดของบุคคล และเห็นวายังไมมีความ
เสียหายเกิดขึน้ แตหลักของกรรม ถือความคิดชั่วเปนความผิด
ก็เนื่องจากวาแมวาคนอื่นยังไมเสียหาย
ผูคดิ เองก็เสียหาย
ฉะนั้นจึงตองมีวิบากติดตามมา จะเห็นไดวา การสนองผลของ
กรรม
มีขอบเขตกวางขวางกวาการลงโทษของกฎหมาย
บานเมืองมาก

กรรม ๑๒ ประเภท
ในหนังสือวิสุทธิมรรค
ซึ่งแตงโดยพระพุทธโฆษาจารย
พระเถระชาวอินเดีย ไดแบงกรรมไว ๑๒ ประเภท ตาม
กาลเวลา ตามหนาที่ และตามความหนักเบา
กรรมใหผลตามเวลา
๑. ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม กรรมใหผลในชาตินี้
๒. อุปปชชเวทนียกรรม กรรมใหผลในชาติหนา
๓. อปราปรเวทนียกรรม กรรมใหผลในชาติตอ ๆ ไป
๔. อโหสิกรรม กรรมที่เลิกใหผล คือใหผลเสร็จไปแลว
หรือหมดโอกาสจะใหผลตอไป
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กรรมใหผลตามหนาที่
๕. ชนกกรรม กรรมที่แตงมาดีหรือชัว่
๖. อุปถัมภกกรรม กรรมที่สนับสนุน คือ ถากรรมเดิมหรือ
ชนกกรรมแตงดี สงใหดียงิ่ ขึน้ กรรมเดิมแตงใหชวั่ ก็สงให
ชั่วยิง่ ขึน้
๗. ปุปปฬกกรรม กรรมบีบคัน้ หรือขัดขวางกรรมเดิม คอย
เบียนชนกกรรม เชนเดิมแตงมาดี เบียนใหชั่ว เดิมแตงมา
ชั่ว เบียนใหดี
๘. อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน เปนกรรมพลิกหนามือ
เปนหลังมือ เชนเดิมชนกกรรมแตงไวดเี ลิศ กลับทีเดียวลง
เปนขอทานหรือตายไปเลย หรือเดิมชนกกรรมแตงไวเลว
มาก กลับทีเดียวเปนพระราชาหรือมหาเศรษฐีไปเลย
กรรมใหผลตามความหนักเบา
๙. ครุกรรม กรรมหนัก กรรมฝายดี เชน ทําสมาธิจนได
ฌาน กรรมฝายชั่ว เชนทําอนันตริยกรรม มีฆาบิดามารดาเปน
ตน เปนกรรมที่จะใหผลโดยไมมีกรรมอื่นมาขวางหรือกั้นได
๑๐. พหุลกรรม กรรมที่ทําจนชิน
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๑๑. อาสันนกรรม กรรมที่ทาํ เมื่อใกลตาย หรือที่เอาจิตใจ
จดจอในเวลาใกลตาย อาสันนกรรม ยอมสงผลใหไปสูที่ดี
หรือชั่วได เปรียบเหมือนโคแกที่อยูปากคอก แมแรงจะ
นอย แตเมื่อเปดคอกก็ออกไดกอน
๑๒. กตัตตากรรม กรรมสักแตวา ทํา คือ เจตนาไม
สมบูรณ อาจจะทําดวยความประมาทหรือรูเทาไมถึงการณ
แตก็อาจสงผลดีรายใหไดเหมือนกัน ในเมื่อไมมีกรรมอื่นจะ
ใหผลแลว

เหตุที่คนคิดวาทําดีไมไดดี
มีคนบางคนที่ทาํ กรรมชั่ว แตกลับปรากฏวาเปนคนร่ํารวย
มีอํานาจวาสนา มีคนเคารพยกยอง สวนคนบางคนทํางานดวย
ความซื่อสัตยสุจริต ขยันขันแข็ง กลับยากจน มีชีวิตอยูด ว ย
ความยากลําบาก หรือคนบางคนไมคอยทํางานอะไร คอย
ประจบสอพลอและรับใชเจานาย กลับไดดี ไดเลือ่ นเงินเดือน
และตําแหนง สวนคนบางคนตั้งใจทํางานแตไมประจบเจานาย
ไมคอยรับใชคณ
ุ หญิงคุณนายของเจานาย กลับไมไดดี จึงทําให
คนคิดไปวากฎแหงกรรมจะไมจริง คําสั่งสอนที่วา
กลฺยาณการี กลฺยาณํ ปาปการี จ ปาปกํ
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ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว
คงจะไมเปนความจริงเสียแลว การที่บางคนเห็นวาทําดีไมไดดี
หรือทําชั่วไมไดชั่ว เนือ่ งจากไมเขาใจ ๒ ประการ
ประการแรก ไมเขาใจในเรื่องการใหผลของกรรม
ประการสอง ไมเขาใจในความหมายของคําวาไดดแี ละได
ชั่ว

การใหผลของกรรม
การใหผลของกรรมมีสองชั้น คือ การใหผลของกรรมชั้น
ธรรมดาอยางหนึ่ง และการใหผลของกรรมในชั้นศีลธรรมอีก
อยางหนึ่ง การใหผลของกรรมชั้นธรรมดา เปนการใหผลโดยไม
คํานึงถึงวาถูกหลังความชอบธรรมหรือไม เชนนาย ก. โกงเงิน
หลวง หรือขโมยทรัพยมา นาย ก. ก็จะไดเงินนั้นมา และถานาย
ก. ใชเงินซื้อบาน นาย ก. ก็จะไดอยูบานนั้น นี่เปนการใหผล
ของกรรมชั้นธรรมดา แตการใหผลของกรรมหาไดหยุดอยูเพียง
เทานั้นไม กรรมที่ทําลงไปยังจะใหผลในชั้นศีลธรรมอีก คือ ถา
ทําดีจะตองไดรับผลดีอยางแนนอน และถาทําชัว่ ก็จะตองไดรับ
ผลชั่วอยางหลีกไมพน
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กรรมบางอยางอาจจะใหผลในชาตินี้ เรียกวา ทิฎฐธรรม
เวทนียกรรม กรรมบางอยางอาจจะใหผลในชาติหนา ที่เรียกวา
อุปปชชเวทนียกรรม กรรมบางอยางอาจจะใหผลในชาติตอ ๆ
ไป ที่เรียกวา อปราปรเวทนียกรรม
การปลูกพืชหรือตนไม ไมใชพอวางเมล็ดลงไปในดิน พืช
หรือตนไมจะขึน้ และใหผลทันที พืชบางอยางก็ใหผลเร็ว พืช
บางอยางก็ใหผลชาเปนป ๆ เชนขาว เพียง ๔-๕ เดือนก็ใหผล
แตตนมะพราวหรือทุเรียน กวาจะใหผลก็ใชเวลาถึง ๕ ป
การที่คนทําความชั่วยังไดดีมสี ุขอยู จึงเปนเพราะกรรมชั่ว
ยังไมใหผล กรรมดีทเี่ ขาเคยทํายังเปน อุปตถัมภกกรรม คอย
สนับสนุนอยู เมื่อใดทีก่ รรมดีออนกําลังลง กรรมชั่วก็จะมาเปน
อุปฆาตกรรม ทําใหผนู ั้นตองเปลี่ยนสภาพไปอยางพลิกหนามือ
เปนหลังมือ เชนเศรษฐีอาจจะตองเปนยาจก เคยเปนผูยิ่งใหญมี
อํานาจวาสนา อาจจะถูกฟองรองตองโทษจําคุก หรือตองเที่ยว
หลบหนีเรรอนไมมีแผนดินจะอยู
คนที่ไมเชื่อเรื่องของกรรม มักจะมองเห็นผลของกรรมชั้น
ธรรมดา เปนผูมีสายตามืดมัว มองไมเห็นการใหผลของกรรม
ชั้นศีลธรรม บุคคลเหลานี้มักจะเปนคนไมเชื่อในเรื่องตายแลว
เกิด คิดวาคนเราเกิดมาเพียงชาตินชี้ าติเดียว ก็สนิ้ สุดลง คน
กฎแหงกรรมเลม ๑๕ - กฎแหงกรรม

๑๓

พวกนี้เมื่อทําความชัว่ และความชั่วยังไมใหผลก็คดิ วาตนเปนคน
ฉลาด ดูถูกพวกที่เชื่อเรื่องกรรมวาเปนคนโง งมงาย คนพวกนี้
เหมือนคนที่กินขนมเจือยาพิษ ตราบใดทีย่ าพิษยังไมใหผลก็คิด
วาขนมนั้นเอร็ดอรอย สมตามพุทธภาษิตทีว่ า
มธุวา มฺญติ พาโล ยาว ปาป น มุจฺจติ
คนโงยอ มจะ
เห็นบาปเปนน้ําผึ้ง ตราบเทาที่บาปยังไมใหผล
การใหผลของกรรม อาจแบงเปนการใหผลทางจิตใจ และ
การใหผลทางวัตถุ
การใหผลทางจิตใจ เปนเรื่องเกี่ยวกับผูทําโดยเฉพาะ ไม
เกี่ยวของกับคนอื่น เมื่อทําไปแลวก็ไดรับผลทันที คือเมื่อทํา
กรรมดี ก็จะไดรับความสุขความปติ แตถาทํากรรมชั่ว ก็จะทํา
ใหจิตใจเศราหมอง เปนทุกข สวนการใหผลทางวัตถุเปนเรื่อง
เกี่ยวเนือ่ งกับผูอ ื่น จะทําใหไดดยี ากมาก
คนทําดี จะใหไดดีทางวัตถุ ตองประกอบดวยหลัก ๔
ประการคือ
๑. คติสมบัติทําดีใหถูกสถานที่
๒. อุปธิสมบัติ ทําดีใหถูกตัวบุคคล
๓. กาลสมบัติ ทําดีใหถูกเวลา
๔. ปโยคสมบัติ ตองทําดีใหติดตอกันไปเรื่อย ๆ
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การที่คนทํากรรมดีและหวังผลดีในทางดานวัตถุ เชน หวัง
ลาภ ยศ และสรรเสริญ แตไมไดรับผลดีตามตองการ อาจจะ
เพราะไมเขาตามหลัก ๔ ประการขางตน คือ ไปทําความดีกับ
บุคคลทีไ่ มมีความดี เชน เราทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต แต
เจานายของเราเปนคนคอรัปชัน่ การทําความดีของเรายอมไม
เปนที่ชนื่ ชมของเจานายของเรา การทําดีกบั บุคคลเหลานี้ก็ไม
ผิดอะไรกับเอาเมล็ดพืชทิ้งลงไปบนหิน หรือพื้นดินแหงแลง
ฉะนั้นการทําความดี เราควรจะหวังผลในทางจิตใจมากกวาวัตถุ
บางคนอาจจะ ทําความดีจริงแตอาจจะทําไมถึงดี คือ ทําดีเพียง
เล็กนอยแลวก็หวังผลแหงความดีนั้น เมื่อไมไดรับผลตอบแทนก็
หมดกําลังใจ แลวก็บอกวาทําดีไมเห็นไดดี คนพวกนี้เหมือนคน
ปลูกพืชรดน้ําพรวนดินนิดหนอย ก็หวังที่จะใหพืชไดผล
ความหมายของคําวาไดดีและไดชั่ว ในทางโลกและทาง
ธรรม มีความหมายแตกตางกัน
ในทางโลก มักจะมองเห็น การไดดีและไดชวั่ เปนเรื่องทาง
วัตถุ เมื่อกลาววาคนนั้นไดดีก็มักจะหมายความวา ผูนั้นไดลาภ
และยศ เชนไดทรัพยสมบัติ ไดอํานาจวาสนา หรือไดตําแหนง
หนาที่การงานดีขึ้น เมื่อไมไดสิ่งเหลานี้ก็เขาใจวาไมไดดี
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ในทางธรรม การไดดหี รือไดชั่วเปนเรื่องของจิตใจ การไดดี
หมายถึง การทําใหจติ ใจดีขนึ้ ทําใหธาตุแหงความดีในตัวเอง
เรามีมากขึ้น ทําใหจิตใจของเราสะอาด สวาง สงบยิ่งขึ้น สวน
การไดชั่ว หมายถึงการทําใหจิตใจต่ําลง เลวลง ทําใหจิตใจมืด
มัวยิง่ ขึน้ คําวาไดดจี ึงความถึงความดี และคําวาไดชวั่ จึง
หมายถึงความชั่ว หากเราจะพูดวา ทําดีไดความดี ทําชั่วได
ความชัว่ ก็จะทําใหเขาใจในเรือ่ งไดดแี ละไดชั่วดีขึ้น
บุคคลทีก่ ระทํากรรมอะไรลงไป
ยอมจะไดรับผลในทาง
จิตใจทันที เมื่อทํากรรมดี เชน ทําบุญตักบาตร ใหความ
ชวยเหลือแกผูอื่น ก็จะทําใหจิตใจดีขึ้น มีความปติ และความสุข
ในกรรมดีทตี่ นทํา ในเมื่อกรรมที่ทําเปนกุศลกรรมจริง ๆ คือทํา
ดวยจิตใจที่เปนกุศล ทําดวยความบริสุทธิ์ใจ ไมใชดว ยความ
โลภหรือดวยอกุศลเจตนา หรือหวังผลตอบแทน
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