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เทศน์เช้า วนัที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรมะเนาะ เวลาบอกธรรมะเป็นนามธรรมๆ แลว้เราตอ้งไปหาลาภสกัการะกนั 
ลาภสักการะเป็นวตัถุขา้วของ มนัเป็นวตัถุ แลว้ถา้นามธรรมแลว้มนัก็ตอ้งอยูเ่ยน็เป็นสุข 
นามธรรม ค าวา่ “นามธรรม” เวลาเราดูหลวงตาสิ หลวงตาท่านหาโครงการช่วยชาติ ท่านหามา
เพื่อสาธารณะ ท่านหามาเพื่อประโยชน์ เวลาท่านหามา เวลาท่านพดูท่านบอกว่าท่านท าใหลู้ก
ศิษยบ์อบช ้า 

คนมีปัญญานะ เวลาท่านหาเงินหาทอง ท่านบอกว่าท่ีท่านมาท่านมาเอาใจคน ไม่ใช่มาหา
เงินหาทอง แต่ถึงคราวท่ีชาติมนัมีปัญหามนัก็ตอ้งช่วยเหลือเจือจานกนัถา้คนมีน ้าใจ ถา้คนมี
น ้าใจ ส่ิงท่ีแสวงหานั้นมนัก็ตอ้งเป็นปัจจยั มนัก็ตอ้งเอาส่ิงนั้นมาเพื่อชาติ 

ท่านบอกว่าท่านท าใหลู้กศิษยบ์อบช ้า เวลาท่านพดูนะ ท่านท าใหลู้กศิษยบ์อบช ้า แต่ท่าน
ท าดว้ยน ้าใจ แลว้ไปเอาใจคน ใจคนหมายความว่าเราเสียสละส่ิงนั้นไป เราไดบุ้ญกุศล  

เราภมิูใจนะ เวลาเราบอกว่าทางท่ีว่าเขาขดัขืนกบักฎกติกาสังคมโลกอยา่งมาเลเซีย เขา
บอกว่าเวลาตม้ย  ากุง้ชาติ เขาไม่เสียหายอะไรเลย เพราะเขาปิดประเทศของเขา อตัราแลกเปล่ียน
ของเขา เขาคงท่ีของเขา แต่ของเรานะ เราอยูใ่นสังคมโลก แลว้ท่ีว่าผูน้  าๆ ไปท าสัญญาไวก้บัเขา 
ไปท าสัญญาไวก้บัเขา เวลาถึงท่ีสุดแลว้เราก็ตอ้งช่วยเหลือเจือจานกนัไง พอช่วยเหลือเจือจานนะ 
เขาเห็นน ้าใจไง ว่าเวลาถึงคราววิกฤติท าไมประชาชนช่วยเหลือกนัขนาดนั้น น่ีพดูถึงว่าน ้ าใจ 

ถา้ศาสนาน้ีเป็นเร่ืองของนามธรรมๆ เป็นเร่ืองของนามธรรมจริงๆ เป็นเร่ืองของ
นามธรรม แต่นามธรรมมนัตอ้งมีหลกัเกณฑ ์ค าว่า “มีหลกัเกณฑ”์ คือตอ้งมีสติ ตอ้งมีสมาธิ ตอ้ง
มีปัญญา เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้สอนนะ อนุปุพพิกถา หงายภาชนะท่ีคว  ่าอยูใ่ห้
มนัหงายข้ึนมา คนท่ีมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนเดก็ๆ มนัทิฏฐิมานะว่ามนัเก่ง มนัยอดมนัเยีย่ม มนั
คว  ่าไว ้มนัคว  า่ภาชนะหวัใจมนัไว ้มนัไม่รับรู้ส่ิงใด มนัคิดแต่ความเห็นของตวัว่าตวัเองถูกตอ้งดี
งามไปทั้งหมดแหละ  
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องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เทศนาว่าการใหห้งายภาชนะเขาข้ึนมา ใหห้งายภาชนะ
ข้ึนมา หงายภาชนะข้ึนมาเพื่อฟังธรรมๆ พอหงายข้ึนมาฟังธรรม ฟังธรรมเพื่อเหตุใดล่ะ ว่าเวลา
เราปฏิบติัธรรมตอ้งมีหลกัมีเกณฑ ์ องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สอนเทศนาว่าการใหมี้
ศรัทธามีความเช่ือ แต่เวลาคนท่ีเขาประพฤติปฏิบติัไปถามธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ท่านบอก กาลามสูตร กาลามสูตรนะ ถา้เช่ือตอ้งเช่ือดว้ยเหตุดว้ยผล ตอ้งเช่ือดว้ย
สติปัญญา ไม่ไดเ้ช่ือดว้ยความงมงาย เห็นไหม 

เวลาปลูกฝังเขา หงายภาชนะท่ีคว  ่าอยูน่ะ คือว่าถา้เรายงัยดึมัน่ตวัเราเองอยูว่่าเราถูกตอ้งดี
งามไปทั้งหมด ถูกตอ้งดีงามขนาดไหน เราก็มีความบกพร่องในตวัของเรา ไม่มีใครดีไปทั้งหมด
และเลวทั้งหมด แต่ความดีของเรา เพราะเรามีศรัทธาความเช่ือ แต่ศรัทธาความเช่ือ เวลาองค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกว่ามีความเช่ือเขา้ไปศึกษาแลว้ กาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือ ไม่ใหเ้ช่ือ
แมแ้ต่ครูบาอาจารยข์องเรา ไม่ใหเ้ช่ือแมแ้ต่อนุมานเขา้กนัได ้ไม่ใหเ้ช่ือว่ามนัเป็นความพอใจของ
เรา ไม่ใหเ้ช่ือเพราะว่ามนัถกูใจ ถา้ถูกใจเราไม่ใหเ้ช่ือ แต่ถา้เวลาปฏิบติัไปมนัไม่ใช่ถูกใจ  

เวลาธรรมะนะ รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง ท าไมมนัถึงชนะรสทั้งปวงล่ะ ถา้มนัชนะ
ซ่ึงรสทั้งปวง รสส่ิงใดในโลกน้ีเราไม่มีสิทธิเสรีภาพท่ีแสวงหาใช่ไหม เราก็มีสิทธิเสรีภาพ
แสวงหาทั้งนั้นแหละ แลว้รสท่ีเราแสวงหา ทุกคนก็มีสิทธิเสรีภาพท่ีแสวงหามาได ้ แลว้รสอะไร
ท่ีมนัเหนือนั้นล่ะ รสอะไรท่ีมนัเหนือนั้นล่ะ? รสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง 

แลว้เวลาเขา้ไปสัมผสั พอจิตมนัลงสมาธิ พอจิตมนัเร่ิมสงบเขา้มา น่ีไง ถา้จิตคนสงบนะ 
เวลาครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ครูบาอาจารยข์องเราท่านเขม้งวดมาก ท่าน
เขม้งวดมาก ท่านใหเ้ป็นสัปปายะ สถานท่ีท่ีประพฤติปฏิบติัไม่ใหค้ลุกคลีกนั ไม่ใหส่้งเสียงดงั 
ไม่ใหก้ระทบกระเทือนกนั ไม่ใหก้ระทบกระเทือนกนั เวลาเขาท าธุรกิจการคา้เขาตอ้งบากบัน่ 
เขาตอ้งช่วยเหลือเจือจาน มนัตอ้งมีเสียงกระทบทั้งนั้นแหละ แต่เวลาไปวดัครูบาอาจารยข์องเรา
ท่ีท่านเป็นคุณธรรมนะ ท่านมีธรรมในหวัใจของท่านนะ 

ค าว่า “มีธรรมในหวัใจของท่าน” ท่านเห็นว่าส่ิงสภาวะแวดลอ้มนั้นกว่าจะท าใหห้วัใจ
ของคนแต่ละคนเขา้สู่ความสงบได ้ และหวัใจท่ีมนัพฒันา มนัยกข้ึนวิปัสสนาได ้ มนัจะเป็นคุณ
มหาศาล ค าวา่ “คุณมหาศาล” องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้พระองคเ์ดียว เป็นศาสดา
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ของ ๓ โลกธาตุ แลว้ส านกัปฏิบติัท่ีเขามีคุณธรรม เขาตอ้งการหวัใจท่ีไดส้มัผสัใหเ้ป็นสันทิฏฐิ
โก ใหมี้หวัใจในธรรมนั้น ฉะนั้น ครูบาอาจารยท่์านถึงรักษาสภาวะแวดลอ้มอยา่งนั้น 

แต่ของเรา เราไปทางโลกใช่ไหม ทางโลกเราตอ้งมีมารยาท เราตอ้งมีปฏิสันถาร เราตอ้ง
มีการตอ้นรับกนั แต่การตอ้นรับแบบธรรม การตอ้นรับแบบธรรม ความสงบสงดั ท่ีอยู่ของผูท้รง
ศีลใช่ไหม เราเขา้ไป เราเขา้ไปดว้ยความสงบระงบั น่ีท่ีอยูข่องผูท้รงศีล ถา้เราสงบระงบั เราเขา้
ไป ขนลุกนะ ถา้ขนลุกข้ึนมา รสของธรรมชนะรสทั้งปวง เพราะท่านมีคุณธรรมอยา่งนั้น ท่าน
เห็นคุณค่าอยา่งนั้น คนท่ีเห็นคุณค่าของคุณธรรมในใจนั้น ท่านถึงพยายามปรับสภาวะแวดลอ้ม
อยา่งนั้นเพื่อใหผู้ท่ี้ประพฤติปฏิบติัเขาไดป้ฏิบติัของเขาใหเ้ขา้สู่สัจธรรมอนันั้น มนัมีคุณค่า มนัมี
เป้าหมาย เขาถึงมีวิธีการรักษา แลว้เขาถึงมีปัญญาท่ีสามารถท าใหเ้ขา้ใจไดว้่าอะไรหยาบ อะไร
อยา่งกลาง อะไรอยา่งละเอียด แลว้อยา่งละเอียด ละเอียดสุดขนาดไหน ถา้เป็นนามธรรม 
นามธรรมเป็นแบบน้ี ไม่ใช่นามธรรมว่า ส่ิงท่ีเป็นความรู้สึกนึกคิด ถา้พอใจแลว้ก็เป็น
นามธรรมๆ 

ส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากการภาวนามย
ปัญญา ปัญญาท่ีเกิดจากใจ เกิดจากจิตนะ ปัญญาท่ีเกิดจากจิตมนัเป็นปัจจุบนัท่ีเกิดเด๋ียวนั้น แต่ใน
ปัจจุบนัทางวิทยาศาสตร์ เขาก าลงัคน้ควา้กนัว่าชีวิตน้ีมาจากไหน จิตวิญญาณมนัเป็นแบบใด แต่
เวลาสมองคิด สมองคิด พลงังานไฟฟ้า เวลาท างานเขาจบัได ้เพราะว่าเทคโนโลยเีขาจบัไดเ้ลยว่า
พลงังานมนัไปอยา่งไร แต่พลงังานน้ีมนัมาจากปฏิสนธิจิต ปฏิสนธิจิต เวลาพลงังานมนับงัคบัไป
ท่ีสมอง สมองเป็นประสาท ประสาทควบคุมร่างกาย สมองควบคุมความรู้สึกนึกคิดทั้งหมด น่ี
มนัส่งออกไง เราจะบอกว่ามนัไม่เป็นปัจจุบนัไง มนัไม่เกิดจากจิตไง ถา้มนัเกิดจากจิต เกิดจาก
พลงังานนั้น สัมมาสมาธิมนัอยูท่ี่พลงังานนั้น พลงังานนั้น ยกข้ึนวิปัสสนามนัเป็นปัจจุบนัเด๋ียว
นั้น ถา้เป็นปัจจุบนัเด๋ียวนั้น เห็นไหม 

ท่ีครูบาอาจารยท่์านประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ท่านรู้ท่านเห็นของท่านอยา่งนั้น แลว้ส่ิงท่ีรู้
เห็นอยา่งนั้น เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมา จะเผยแผธ่รรมๆ จะเอา
ใครก่อน 

ไปเอาปัญจวคัคีย ์ปัญจวคัคียเ์ขาอุปัฏฐากอยู ่เขาท าสมาธิมา ๖ ปี คนท่ีท ามาสมาธิมา ๖ ปี 
คนท่ีท าสมถะ ท าความสงบระงบัมา ๖ ปี เขาตอ้งมีพื้นฐานของเขา ถา้มีพื้นฐานของเขา เวลา
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เทศนาว่าการไป เขาเขา้ใจไดไ้ง แต่ของเรา ของเราเป็นวิทยาศาสตร์ๆ เราเป็นโลกไง พอเราเป็น
โลก เราไปฟังไง เราก็พยายามจะเคลมใหไ้ปเป็นความเห็นของเราไง แลว้พอเป็นความเห็นของ
เรา เวลาไปปฏิบติั ถา้เป็นว่างๆ ว่างๆ ก็ว่าเป็นสมาธิๆ 

สมาธิยงัไม่รู้จกั สมาธิยงัไม่รู้จกัเพราะอะไร เพราะรสของธรรมชนะซ่ึงรสทั้งปวง ถา้ใคร
ไดส้มาธิ ครูบาอาจารยอ์งคไ์หนไดส้มาธิ เขาจะไม่ค่อยคุยกบัใคร เขาพยายามจะหลีกเร้นของเขา 
เห็นไหม ถา้พยายามหลีกเร้นของเขา เขาบอกว่าคนน้ีคนมีปัญหา แต่ถา้คนคลุกคลีกนั คนคลุกคลี
กนัก็เป็นเร่ืองโลกไง ถา้เร่ืองโลกเป็นแบบนั้น 

ถา้จะเป็นนามธรรมมนัก็มีหลกัเกณฑ ์ ไม่ใช่ว่านามธรรมแลว้มนัเล่ือนลอยไง ศาสนา
ไหนสอนเร่ืองนามธรรม เร่ืองของหวัใจ เร่ืองของอารมณ์ความรู้สึกมนัเล่ือนลอย เล่ือนลอยจน
ไม่มีขอบเขต แต่ถา้เป็นพระพุทธศาสนาน้ีมีขอบเขต ศีล สมาธิ ปัญญา มโนกรรม  

เวลามโนกรรม ความรู้สึกนึกคิด มโนกรรม ย  ้าคิดย  ้าท  าแลว้มนัจะมีกายกรรม วจีกรรม 
กายกรรม วจีกรรม เวลาท าออกไปแลว้มนัเป็นอาบติั อาบติัเพราะมีการกระท า ผลมนัเกิดอาบติั 
แต่ความรู้สึกนึกคิดมนัมีอาบติัไหม ความรู้สึกนึกคิดมนัมีอาบติัไหม มโนกรรมมีอาบติัไหม แต่
มโนกรรมมนัมีกรรม เพราะกรรม การย  ้าคิดย  ้าท  ามนัเป็นจริตเป็นนิสัย ถา้เราคิดแต่เร่ืองดีๆ เรา
คิดแต่เร่ืองส่ิงดีๆ ดีเพื่อใคร ไม่ตอ้งดีเพื่อคนอ่ืนหรอก ดีเพื่อใจเราน่ีแหละ ส่ิงท่ีกิเลสมนัคิด มนัว่า
มนัดีของมนัทุกเร่ือง กิเลสมนัคิด มนัดีทุกอยา่งเลย แลว้มนัดีจริงหรือเปล่า ถา้มนัดีจริง เราจะไม่
ทุกขย์ากแบบน้ี เพราะเราคิดมาไดก่ี้ภพก่ีชาติแลว้ เราคิดมาไดต้ลอดเลย แลว้ความคิด เราก็ท  า
ตามมนัมาตลอด ถา้มนัดีมนัดีไปแลว้ล่ะ 

แต่ถา้เป็นธรรมล่ะ ความสงบ เวลาเป็นความสงบมนัไม่เกิดปัญญา ความสงบแลว้เขาว่า
มนัไม่มีรสชาติ แต่เวลาจิตสงบเขา้ไป รสชาตินะ หูตาพองเลยล่ะ เวลาเขา้ไป หูตาพองเลย เวลา
เขา้ไปมนัสะเทือนมาก พอมนัสะเทือนหวัใจข้ึนมาเราก็อยากได ้ ความอยากไดอ้ยา่งนั้นๆ แลว้
พยายามแสวงหา เห็นไหม เหมือนคนเดิน พอคนเดินเงามนัก็ไป คนเราอยูก่ลางแดดมนัมีแสง 
มนัมีเงา เราขยบั เงามนัก็หนีไปเร่ือย เงาก็หนีไปเร่ือย แต่ถา้เราหยดุ เงามนัก็ไม่ไปไหน  

พุทโธๆๆ เราหยดุ หยดุเพื่อจะไม่ใหเ้งามนัเคล่ือนไป ไม่ใหเ้งามนัหนีเราไป เราแสวงหา 
ทางวิทยาศาสตร์ขยบัไป เงาก็หนีไป เงาก็หนีไป เราก็ “ว่างๆ ว่างๆ สบาย” แต่ถา้เรายนือยู ่เราพุท
โธๆๆ ถา้มนัเขา้มาๆ ละเอียดเขา้มา ถา้เราเห็นส่ิงน้ี เราไดส้ัมผสัส่ิงน้ี เราสัมผสัส่ิงน้ีแลว้ คนท่ี
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ภาวนาไดจ้ะสงวนจะรักษาส่ิงนั้น แลว้สงวนรักษาส่ิงนั้นแลว้นะ ถา้ยกข้ึนสู่วิปัสสนา มนัมี
เป้าหมาย มนัมีเป้าหมาย วิธีการและเป้าหมาย ถา้มีเป้าหมายป๊ับ เราพยายามตะเกียกตะกายสู่
เป้าหมายนั้น คืองานเราเยอะ ถา้เราจะตะเกียกตะกายสู่เป้าหมายนั้นนะ เรายงัไม่ถึงเป้าหมายนั้น 
งานเรามหาศาลเลย งานเรายงัมีอีกเยอะมากนะ แต่ถา้เราไม่มีเป้าหมาย ก็ว่างๆ ก็อยูก่นัคงท่ีอยา่ง
นั้นแหละ แลว้มนัไปไหนต่อ พอไปไหนต่อ เด๋ียวออกไปทางโลกแลว้ เด๋ียวออกนอกเร่ือง 

ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งนามธรรม นามธรรมไม่ใช่นามธรรมแบบนั้น ถา้นามธรรม
มนัตอ้งมีมรรค มคัโคทางอนัเอก ถา้มคัโค ทางอนัเอก มโนวิญฺญาเณปิ นิพฺพินฺทติ มโนสมฺผสฺ
เสปิ นิพฺพินฺทติ แมแ้ต่มโนก็เบ่ือหน่าย ความสัมผสัก็เบ่ือหน่าย ผลเกิดจากกความสมัผสัก็เบ่ือ
หน่าย ความเบ่ือหน่าย แลว้เราอยากละอยากวาง แต่มนัละวางไม่ได ้ ละวางไม่ได ้ เราถึงท าบุญ
กุศลกนั ท าทานเพื่อใหจิ้ตใจมนัยอมรับเหตุรับผล รับเหตุรับผลแลว้ พอจิตใจเป็นสาธารณะ 
จิตใจของคนมนัมีบารมีมนัถึงภาวนาได ้ พอภาวนาข้ึนมา มนัจะมีหลกัมีเกณฑแ์ลว้ พอมีหลกัมี
เกณฑข้ึ์นมา มนัยิง่พยายามจะรักษา ยิง่พยายามจะรักษา แลว้เวลาปฏิบติัไปแลว้กิเลสมนัยแุหย ่
ใครท าสมาธิไดก้็จะคุยโมก้นัเร่ืองสมาธิ ใครมีปัญญาข้ึนมาแวบ็หน่ึงก็ส้มหล่น มนัไม่ใช่ปัญญา
แทห้รอก 

ปัญญาแทม้นัเป็นมรรค มรรคมนัคืออะไรล่ะ 

สติชอบ งานชอบ เพียรชอบ ความระลึกชอบ ความชอบธรรมอนันั้นมนัเป็นปัญญา 
ความชอบธรรม คนท่ีชอบธรรม คนท่ีก าลงัท าหนา้ท่ีการงานอยู ่ เห็นไหม นกัวิทยาศาสตร์เขาท า
วิจยัของเขาอยู ่ งานของเขาก าลงัพฒันา เขาไม่ออกนอกเร่ืองหรอก น่ีก็เหมือนกนั ถา้เป็น
ภาวนามยปัญญา ทางอนัเอก งานของเรายงัมีอยู ่ เราตอ้งเดินทางต่อไป เราจะสงวนรักษาของเรา
เพื่อจะกา้วหนา้ไป มนัไม่มีเวลามาคุยมาโมอ้ยา่งนั้นหรอก ไอท่ี้มาคุยมาโม ้ กิเลสทั้งนั้นแหละ 
กิเลสมนัท าใหคุ้ยโม ้ ถา้ค าว่า “คุยโม”้ มนัท าใหคุ้ยไปแลว้จะท าใหจิ้ตมนัเส่ือม ท าใหเ้กิดความ
วิตกกงัวล มนัจะเกิดนิวรณธรรม นิวรณธรรมมนัเป็นเคร่ืองกางกั้น 

แต่ถา้เราไม่ไปคุยไม่โม ้ ไม่เกิดนิวรณธรรม ทางเราโล่งโถง เราท าของเราต่อเน่ืองไปๆ 
เพื่อผลประโยชน์กบัเราไง ถา้ใครเขา้ไปสมัผสัแลว้ ส่ิงท่ีสัมผสัแลว้มนัจะเขา้ใจ คนท่ีสัมผสัแลว้ 
มนัเกิดจากภายใน 
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ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเวลาครูบาอาจารยข์องเราท่านแสวงหาวตัถุนั้น แสวงหาวตัถุนั้นเพื่อ
ประโยชน์กบัสังคม ประโยชน์กบัโลก แต่ท่านบอกว่าท่านไปเอาใจคนๆ เอาใจคน เอาหวัใจของ
คน แต่ถา้มนัเป็นทางโลก เอาหวัใจของคนเพื่อ เพราะถา้คนเช่ือแลว้มนัใหทุ้กอยา่ง ถา้มนัเช่ือ
แลว้มนัใหทุ้กอยา่ง ส่ิงท่ีเช่ือแลว้ เช่ือโดยศรัทธา ไม่ไดใ้ชปั้ญญาไง แต่เวลาท า เวลาโลกเขาท า
เขาท าอยา่งนั้นเขาว่าเป็นโลก ท าไมครูบาอาจารยข์องเราท าเราว่าเป็นธรรมล่ะ 

ครูบาอาจารยข์องเราท่ีเป็นธรรมเพราะจิตใจท่านเป็นธรรมแลว้ ส่ิงท่ีสมบติันะ คุณธรรม
ในใจ สมบติั ธรรมะ สัจธรรม สมบติันั้นมนัมีค่า อตัตสมบติัในใจมนัมีค่ากว่าโลกธรรม กว่าส่ิงท่ี
เป็นวตัถุทางโลกไง แต่ถา้คนหวัใจท่ีมนัไม่มีคุณธรรมมนัอา้งว่าเป็นนามธรรมๆ แต่มนัจะ
แสวงหาส่ิงท่ีเป็นวตัถุ ส่ิงท่ีเป็นเร่ืองโลก เร่ืองโลกน้ีเป็นสมบติัสาธารณะ ใครท าดีคนนั้นไดบุ้ญ
กุศล ใครท าชัว่ ใครท าส่ิงท่ีเป็นบาปเป็นกรรม เขาตอ้งไปใชผ้ลกรรมของเขา 

พดูเร่ืองถึงกรรม เราจะบอกว่า เวลาใครท ากรรมเก่าๆ กรรมคือส่ิงท่ีมนัใหผ้ลวิบากกรรม
ทั้งนั้น แต่ว่าเวลากรรม สัมมาทิฏฐิ ส่ิงท่ีกรรมดี กรรมดีมนัสร้างคุณธรรมในหวัใจนะ กรรมดีมนั
สร้างเราใหเ้ป็นคนดีนะ ฉะนั้น ถา้เราไดก้รรมดี เห็นไหม กรรมดี มโนกรรม ความคิดของใจ 
มโนกรรมคือวิปัสสนาญาณ มโนกรรมคืออาสวกัขยญาณ มโนกรรมอยา่งน้ี ส่ิงน้ีเราแสวงหาส่ิง
น้ี เราถึงไดม้าภาวนากนั เราภาวนากนันะ ทาน ศีล ภาวนา ทานเราก็ไดท้  าแลว้ ศีลคือความปกติ
ของใจ ถา้เรามาภาวนากนัเพื่อคุณธรรมในหวัใจของเรา  

ศาสนาพุทธเป็นเร่ืองของนามธรรม แต่นามธรรมนั้น เราจะท าใหเ้ป็นมคัโค ทางอนัเอก 
มนัเป็นรูปธรรม เป็นรูปธรรมท่ีจบัตอ้งแลว้วิปัสสนา แลว้ใชปั้ญญาของเราท าใหเ้ป็นผลงานของ
เรา เวลามนัผา่นพน้ไปแลว้ เห็นไหม เรามีรถ มีเรือจะไปสู่ท่ีเป้าหมาย เราตอ้งจอดเรือไวท่ี้ท่า 
แลว้เราจะข้ึนฝ่ัง มีรถ เราไปจอดรถไวส้ถานท่ีจอดรถ เราจะข้ึนฝ่ัง เราจะเห็นเลยว่ามคัโคท่ีเรา
แสวงหากนัน้ี ท่ีเราพยายามท ากนัน้ี ส่ิงน้ีท่ีเราขวนขวาย เห็นไหม มนัเป็นมรรค มรรค ๔ ผล ๔ 
นิพพาน ๑ มนัตอ้งผา่นพน้ไป มนัตอ้งขา้มพน้ไป 

แต่การขา้มพน้ไป เวลาครูบาอาจารยเ์ทศน์อยา่งนั้น ทุกคนก็บอกว่าเราตอ้งขา้มพน้ไป 
เลยไม่เอาเลย เลยวางเลย เลยไม่ท าอะไรเลย...มนัตอ้งอาศยั การอาศยัตอ้งสงวนรักษาอยา่งเตม็ท่ี 
แต่เวลามนัถึงท่ีแลว้นะ เขาทิง้ไวท่ี้ท่ารถ เขาทิง้ไวท่ี้ท่าเรือ เขาจะเอาหวัใจของเขา น่ีฟังธรรมๆ 
เพื่อเหตุน้ี เราท าของเราเพื่อประโยชน์กบัเรา เอวงั 


