
เทศน์เชา้ วนัท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ ๑ 
 

©2014 www.sa-ngob.com 

เทศน์เช้า วนัที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๖ 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 
ณ วดัสนัติธรรมาราม  ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

น่ีเห็นไหมดูอยา่งวนัพระ วนัพระพดูถึงพระพุทธเจา้สอนถึงการถือศีลฟังธรรม 
การถือศีลการฟังธรรมมนัลึกกว่าส่ิงท่ีพดูเม่ือก้ีน้ีอีก ส่ิงท่ีพดูเม่ือก้ีน้ีมนัเป็นเร่ืองโลกีย์
เร่ืองฌานโลกีย ์ การเหาะเหินเดินฟ้าการไปเท่ียวสวรรคก์ารเห็นนรกมนัมีจริง มนัเป็นไป
ไดจ้ริง ส่ิงท่ีเป็นไปไดจ้ริงเพราะมนัพิสูจน์ได ้การกระท ามนัพิสูจน์ได ้ 

เวลาจิตมนัสงบเขา้มา เราท าความสงบของจิตเขา้มา จิตมนัไม่มีมิติ เวลาไม่มีมิติ
อยา่งพวกเราตอ้งอยู ่ ๒๔ ชัว่โมงเป็น ๑ วนั แลว้อยา่งเทวดาเขาน่ี ๑๐๐ ปีของเราเท่ากบั
เขา ๑ วนั มิติอนัน้ีมนัปกคลุมไว ้ เราตอ้งใชชี้วิตความด ารงชีวิตของเราเป็นอยา่งนั้นไป 
แต่เวลาจิตมนัสงบเขา้มามนัไม่มีมิติ มนัไม่มีส่ิงท่ีว่ากาลเวลาท่ีจะเขา้มา มนัเป็นกลาง ส่ิง
ท่ีเป็นกลางแลว้เราจะไปเท่ียวท่ีไหนมนัเห็นไดห้มดเลย ส่ิงท่ีเห็นไดห้มดไปเห็นแลว้ได้
ประโยชน์อะไรข้ึนมา เพราะจิตน้ีไปเห็น จิตน้ีไปดู จิตน้ีไปเขา้ใจ พอจิตน้ีไปดูจิตน้ีเขา้ใจ 
ถา้เห็นข้ึนมามนัก็มีความมานะของเรา ว่าเราดีเราเด่นเราเป็นไปไดเ้ป็นผูว้ิเศษ  

ศาสนาพุทธน้ีไม่ไดส้อนใหเ้ป็นผูว้ิเศษ ศาสนาพุทธสอนใหเ้ป็นผูท่ี้ช าระกิเลส 
การช าระกิเลสน้ีถึงตอ้งฟังธรรม ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้น้ีลึกซ้ึงมาก
มนัละเอียดอ่อนมาก เหมือนกบัเราส่ิงท่ีว่าพวกอาหารรสชาติเขม้ขน้ เราจะติดรสชาตินั้น 
รสชาติจืดสนิทเราไม่ชอบเลย แต่รสชาติจืดสนิทมนัท าใหร่้างกายมนัไดส้ารอาหารมาก 
การรสชาติท่ีมนัเขม้ขน้ข้ึนมามนัท าใหร่้างกายมนัตอ้งขบัถ่ายตอ้งเปล่ียนแปลงไป  

ความรู้เห็นของฌานโลกียก์็เป็นแบบนั้น ส่ิงท่ีรู้ภายนอกไง รู้ภายนอกรู้ไปแลว้มนั
จะเป็นประโยชน์อะไรเขา้มา มนัเห็นสภาวะแบบนั้น โลกน้ีมนัถึงมหศัจรรย ์ น่ีวฏัฏะวน 
วฏัฏะ เห็นไหม ตั้งแต่สวรรคล์งมาตั้งแต่พรหมสวรรคล์งมาจนมาถึงมนุษยถึ์งนรกถึง
เปรต มนัมีอยูใ่นสภาวะเดิมของมนัอยา่งนั้น การท าคุณงามความดีตอ้งไดผ้ลสภาวะแบบ
นั้น การท าชัว่ก็ไดผ้ลของมนั แต่ส่ิงท่ีว่ามนัจะมาละจะร้ือถอนมนัถึงว่าฟังอริยมรรคไง  
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มรรคคือการยอ้นกลบัมา การทวนกระแส พลงังานทุกอยา่งมนัส่งออกไปนะ มนั
จะรับรู้ส่ิงต่างๆ ทั้งหมดเลย มีพลงังานท่ียอ้นกลบันะมีไดน้อ้ยมาก ธรรมะขององค์
สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกทวนกระแส ทวนกระแสของความรู้สึกเราเขา้มา ส่ิงท่ี
จะทวนกระแสความรู้สึกเขา้มาตอ้งมีสัมมาสมาธิก่อน ถา้มีสัมมาสมาธิจะยอ้นกลบัเขา้มา 
ส่ิงน้ีมนัละเอียดอ่อนกว่า ละเอียดอ่อนมากแลว้ไม่มีใครสามารถรู้ได ้ เพราะเจา้ชายสิทธตั
ถะไปเรียนมากบัลทัธิต่างๆ เขารู้เขาเห็นมาก แลว้จนไม่เช่ือส่ิงนั้น เพราะว่าส่ิงนั้นมนั
ความเห็นไป  

สมาบติัอยา่งท่ีว่าเม่ือก้ี เวลามนัเขา้มนัเขา้ได ้ มนัมีพลงังานมาก มนัจะไปไหนไป
ไดห้มด แลว้มนัจะรู้ไปไดห้มด แต่รู้ส่ิงนั้น คนรู้ก็ยงัรู้เลยว่าส่ิงน้ีมนัความเห็นผดิ ส่ิงน้ี
เป็นการส่งออก ถา้ส่งออกไปเราจะไปรู้ส่ิงนั้นไดป้ระโยชน์อะไรข้ึนมา แลว้เวลาสอนลูก
ศิษยส่ิ์งท่ีจะออกไปรับรู้มนัเป็นการท่ีว่ามนัส่งออก มนัเป็นการเน่ินชา้ เป็นการปลีกออก
นอกทาง ถา้เราปลีกออกนอกทางเราจะถึงจุดหมายปลายทางของเราไดอ้ยา่งไร 

จุดหมายปลายทางของเราคือ ช าระกิเลสจากภายใน ถา้ช าระกิเลสจากภายในตอ้ง
ยอ้นกระแสนั้นกลบัเขา้มา แลว้ถา้ยอ้นกระแสเขา้มา พลงังานอนัน้ีมนัก็ส่งออกหน่ึง สอง
กิเลสมนัมีความตอ้งการอยากรู้อีกหน่ึง ความตอ้งการความเห็น พลงังานน้ีมนัจะไปตาม
อ านาจของมนั แลว้อะไรเป็นความผดิความถูกล่ะ ถึงตอ้งมีครูบาอาจารยไ์ง ครูบาอาจารย์
จะช้ีน าว่าส่ิงนั้นผดิส่ิงนั้นถูก  

การเห็นดวงแกว้ การเห็นส่ิงต่างๆ ท่ีมนัเล่ือนลอยออกไป เราตามไปนะ มี พระท่ี
เห็นแลว้ไปตกหนา้ผาไปตกอะไรน่ี  มนัสภาวะแบบนั้น มนัเป็นไป มนัเป็นใหโ้ทษกบั
ตวัเอง เป็นการติดชา้ เป็นการเน่ินชา้ แต่ความเห็นอนันั้นมนัแปลกประหลาดมหศัจรรย ์
จริงอยูค่วามเห็นมนัรู้สึกมนัต่ืนเตน้ เราไปเท่ียวไปเห็นต่างๆ ข้ึนมา เราไปเท่ียวมาเรายงัมี
ความสุขมีความพอใจเลย แต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอกเลยว่า การผกัผอ่นท่ีดี
ท่ีสุดคือการเขา้สมาธิ พระอรหนัต ์ ๑,๒๕๐ องค ์ เวลาสโมสรสันนิบาติกนันัง่เฉยๆ นะ 
แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ยงัเทศน์โอวาทปาฏิโมกข ์ ไม่ท าความชัว่เลย ท าแต่
คุณงามความดี  
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ท าคุณงามความดีความชัว่น่ีใครเป็นคนท า ใจน้ีเป็นคนท า ส่ิงท่ีใจน้ีเป็นคนท า 
เห็นไหม ไม่ท าความชัว่เลยท าแต่คุณงามความดี แลว้ท าใหจิ้ตใจผอ่งแผว้ การท่ีจิตใจผอ่ง
แผว้เพราะจิตใจน้ีมนัเป็นคนริเร่ิม มนัเป็นคนมีความคิด มนัถึงท าคุณงามความดีกไ็ด้
ความชัว่ก็ไดอ้อกไปขา้งนอก ยอ้นกระแสกลบัเขา้มา ความดีความชัว่เป็นอาการของใจ 
เป็นผูท่ี้ใจกระท า ใจไปกระท าอยา่งนั้นแลว้ใจหดตวัเขา้มา ใจไม่ท าส่ิงนั้นแลว้ใจตอ้ง
ช าระใจตวัเองดว้ย ถา้ใจช าระตวัเองมนัจะยอ้นกลบัมาเห็นสภาวะความเป็นจริงของใจ  

มรรคะมนัเกิดข้ึนมาอยา่งน้ี มนัถึงตอ้งทวนกระแสข้ึนมา ส่ิงท่ีเป็นไป ผูท่ี้
ประพฤติปฏิบติัถึงจุดแลว้เห็นรู้ตามความเป็นจริง รู้เลยนะ แลว้ไม่ต่ืนเตน้ไปกบัส่ิงนั้น รู้
แลว้ไม่ต่ืนเตน้ดว้ย แลว้บอกว่าเราพยายามท าความสงบของเราเขา้มา ถา้สมบติัเป็นของ
เรานะ อยา่งเช่นเราน่ีเราภาวนาอยูน่ี่เราไปเห็น เราไปรู้ เห็นรู้ต่างๆ เลย แลว้มนัก็เตือน
ตวัเองตลอดเวลาเลยว่า ไม่ใช่ ไม่เอา ไม่ใช่ ไม่เอา เราจะเตือนตวัเองตลอดเวลาเพราะ
อะไร เพราะอ่านประวติัครูบาอาจารยติ์ดสมาธิอยู ่๑๗ ปี ติดสมาธิอยู ่๑๑ ปี  

เวลาติดสมาธิอยูม่นัสมควรไหมท่ีเราตอ้งไปเสียเวลาตอ้งไปเน่ินชา้ ถึงจะเห็น
อะไรปฏิเสธไม่เอาๆ นะ ส่ิงต่างๆ ปฏิเสธไม่เอาแลว้เราพยายามยอ้นกระแสกลบัเขา้มา 
เพื่อจะช าระใจของเราใหไ้ด ้ พอช าระจิตใจของเราใหไ้ด ้ ส่ิงท่ีไม่เอานั้นมนัก็เป็นสมบติั
ของเรา เงินในบญัชีของเรามนัก็ตอ้งเป็นเงินของเราใช่ไหม เงินในบญัชีของเราๆ วางไว้
ก่อน เพราะอะไร? เพราะเงินบญัชีท่ีเราเบิกมาน่ีเราจะไปใชจ่้ายถกูตอ้งหรือผดิก็ได ้ เรา
ไปใชท้างผดิพลาดท าใหชี้วิตเราผดิพลาดไปได ้ ถา้เราไปใชอ้ยา่งถูกตอ้งมนัจะเป็น
ประโยชน์กบัเรามาก  

แต่ในเม่ือสติสัมปชญัญะเรายงัไม่สมประกอบ สติไม่สมบรูณ์พอ เรายงัไม่ท าคุณ
งามความดีเราวางไวก่้อน ถึงปฏิเสธไม่เอาๆ แต่เวลาภาวนาไปแลว้ส่ิงท่ีว่าไม่เอานั้น เงิน
บญัชีของเรา เราสร้างสมบุญญาธิการมาอยา่งน้ี มนัจะหลุดจากมือเราไปไดอ้ยา่งไร มนัก็
คือของเราวนัยงัค ่า แต่ในเม่ือเป็นของเรา เม่ือจิตเราไดช้ าระกิเลส เราไดท้  าใหกิ้เลสเรา
ปกติแลว้ ใจเราปกติแลว้ ส่ิงน้ีมนัเห็นโดยธรรมชาติแลว้มนัท าใหเ้ราเสียไง แต่ถา้เราไม่
ช าระใจของเราก่อนนะ เราไปติดส่ิงน้ีนะ พอเราติด ค าว่าติดฟังดูสิ ติดนิมิต โอโ้ห ไป
เห็นสภาวะแบบนั้น เห็นสวรรค์ๆ  งามอยา่งนั้นนะ จะเป็นสภาวะแบบนั้นนะ น่ีเราตายไป
แลว้เรามีวมิารอยูแ่ลว้นะ  
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นกัปฏิบติันะ เวลาเห็นสวรรค ์ ว่าเราตอ้งตายแลว้ไปสวรรคน่ี์คอตกเลยนะ คอตก
เพราะอะไร? เพราะเราไปสวรรคเ์ราตอ้งไปใชชี้วิตอีกชีวิตหน่ึง หมดจากชีวิตนั้นเราค่อย
กลบัมาเกิดเป็นมนุษยห์รือเกิดเป็นอะไรเราค่อยมาปฏิบติั เราจะเสียเวลาเสียโอกาสไป 
แลว้ ๕,๐๐๐ ปี ๑๐๐ ปีของเราเท่ากบัเขา ๑ วนั แลว้หน่ึงในชีวิตของเขา ๙ ลา้นปี ๙ ลา้นปี
กบั ๕,๐๐๐ ปีเทียบกนัไม่ไดเ้ลย เราเทียบเร่ืองศาสนา กาลของศาสนา ๕,๐๐๐ ปี กบัเรา
ไปตกชีวิต ๙ ลา้นปี แลว้เรามาเกิดใหม่เราจะมาเจอศาสนาไหม ถา้เราไม่เจอศาสนา  คน
เกิดในแอฟริกาเกิดในอะไรต่างๆ เขาไม่พบศาสนา ดูชีวิตเขาสิ ชีวิตของเขาไปแบบนั้น
เขาไม่มีโอกาสเลย  

แต่เรามีศาสนานะ เป้าหมายของเราคืออะไร? ถา้เป้าหมายของเราพยายามเขา้ใจ
เร่ืองส่ิงน้ี แลว้ช าระกิเลสของเราได ้เราท าเป้าหมายอนัน้ีได ้ใจของเราจะหลุดพน้ออกไป
ได ้ พอหลุดพน้ออกไปได ้ เหมือนกบัคนเราเป็นโรคแลว้มียาอยู ่ ถา้เขาเป็นโรคแลว้ไม่มี
ยาอยูจ่ะไม่มียาเลย น้ีเราเกิดมาพบพุทธศาสนามนัมียาอยู ่ แต่เราจะเอายาไดข้นาดไหนล่ะ 
เป้าหมายเรามีขนาดไหน  

อธิษฐานบารมี เวลาเราใส่บาตรเราปรารถนานิพพานอยา่งน้ี ถา้พระท่ีไม่เขา้ใจจะ
บอกเลยว่าคา้ก าไรเกินควร ใส่บาตรทพัพีเดียวจะเอานิพพานๆ น่ีไม่ได ้นั้นเป็นความเห็น
ของโลก มนัเป้าหมายได ้ เราตั้งเป้าหมาย อธิษฐานบารมีอธิษฐานได ้ บารมี ๑๐ ทศันะ 
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตั้งบารมี ๑๐ ทศั เราใส่บาตรเราสร้างบุญบารมี แลว้เรา
ปรารถนานิพพาน เราปรารถนาเป้าหมายของเรา แลว้เราพยายามปฏิบติัของเรา น่ีว่าคา้
ก าไรเกินควร  

แต่ถา้เราคิดถึงอยา่งอ่ืนไป มนัเป็นเร่ืองนามธรรม ความคิดมนัจินตนาการมนัได้
สูงส่งมากไดสุ้ดยอดมาก แลว้ส่ิงท่ีเป้าหมายของเราคือนิพพาน แลว้เราไม่ใหป้รารถนา
เป้าหมาย พระองคน์ั้นไม่เขา้ใจ แลว้พระองคน์ั้นตั้งเป้าหมายไม่ได ้ ก็เหมือนกบัเรา น่ียา
ของเรามนัสามารถรักษาโรคน้ีได ้ เราบอกว่ายาน้ีมนัเกินไปเราไม่เช่ือยาน้ี เราจะเอายาท่ี
รักษาไดค้ร่ึงเดียว มนัเป็นไปไดอ้ยา่งไร ในเม่ือเป้าหมายเรามี เราตั้งใจได ้เราอธิษฐานได ้ 

อธิษฐานบารมีตั้งเป้าหมาย แลว้จะถึงเป้าหมายนั้นไม่ถึงเป้าหมายนั้นมนัเป็นการ
ประพฤติปฏิบติัของเรา ถา้เราตั้งเป้าหมายนิพพาน การประพฤติปฏิบติัเราๆ ก็ตอ้ง
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ประพฤติปฏิบติัธรรม เราตอ้งท าสมาธิ ถา้เราไม่ตั้งเป้าหมายนั้น เราตั้งแค่ไปสวรรค ์เราก็
ใส่บาตรอธิษฐานไปสวรรค ์ ไม่ตอ้งท าอะไรเลยนะ ก็แบบว่าศาสนาออ้นวอนเอา ขอเอา
ไง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกวา่ใหท้  าคุณงามความดี ท าดีไดดี้ การออ้นวอน
การขอเอาน่ีถา้เราพดูเม้ือก้ีน้ีเป็นการอธิษฐานบารมีได ้ เราตั้งเป้าหมายได ้ แต่ออ้นวอน
ไม่ไดห้รอก มนัไม่มาเป็นความจริง ถา้เราไม่ปฏิบติั ถา้เราตั้งเป้าหมายแลว้เราจะบงัคบั
ตวัเอง ถา้เราตั้งเป้าหมายเราก็จะท าคุณงามความดี  

แต่พระไม่คิดอยา่งนั้น พระเราส่วนใหญ่ท่ีบวชมาน้ีก็ไม่เช่ือนะ ไม่เช่ือเร่ืองมรรค
ผล ถา้ไม่เช่ือเร่ืองมรรคผลก็ใชชี้วิตไปวนัๆ หน่ึง ใชแ้ค่ชีวิตไปวนัๆ หน่ึงเป็นผู ้
ประกอบศาสนพิธีเท่านั้น เป็นคนประกอบพิธี ถา้ท  าบุญกุศล ท าบุญตอ้งมีพระ พระกม็า
เป็นตรายางไง มาแค่รับรู้ รับรู้ว่าโยมท าบุญๆ เท่านั้นเอง  

แต่ถา้พระเช่ือเร่ืองมรรคผลนิพพานพระจะเลือก ท าไมตอ้งอดอาหาร ท าไมตอ้ง
พยายามดดัแปลงตน เพราะอะไร? เพราะเป้าหมายเราสูงกวา่ เราตั้งเป้าหมายไวท่ี้นัน่ 
แลว้เราจะเดินเขา้ไปถึงเป้าหมายนั้น ถึงอธิษฐานบารมี บารมี ๑๐ ทศัขององคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้เราท าตามองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เราจะผดิไปไหน ถา้เรา
ไม่ผดิ  

เราตกับาตรแลว้เราปรารถนานิพพาน แต่ถึงไม่ถึงนั้นมนัเป็นอ านาจวาสนาของ
เรา เราไปท าใหถึ้ง เป้าหมายเราตอ้งใหถึ้ง นั้นพอเราตั้งเป้าหมายดี การประพฤติ
ปฏิบติัการด ารงชีวิตเราก็ตอ้งดี เราจะดีเขา้หาถึงเป้าหมายนั้น เราถึงตั้งเป้าหมายนั้นแลว้
พยายามเดินเขา้หาเป้าหมายนั้นคือบุญกุศลของเรา บุญกุศลคือความเห็นถูกตอ้งไง ความ
ด าริชอบ ความเห็นชอบ ความด ารงชีวิตชอบ กบัมิจฉาทิฏฐิความเห็นผดิ ความด ารงชีวิต
ผดิอนันั้นเป็นบาปอกุศล  

เรามีความเห็นถูกเราก็เป็นมรรคแลว้ ความด าริความคิดเห็นของเราถูกตอ้ง ถา้
ความคิดเห็นของเราถูกตอ้งเราจะเขา้ถึงเป้าหมายของเราได ้เราถึงตั้งเป้าหมายแลว้ถูก เรา
ตั้งเป้าหมายเราเป็นชาวพุทธ เราตอ้งเขา้ถึงส่ิงนั้นได ้เอวงั           


