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ตั้งใจนะ คุณค่าของธรรมะ ธรรมะน้ีมีคุณค่ามาก ถา้เป็นธรรมแท้ๆ  มีคุณค่ามหาศาลเลย 

แลว้ดูสิ เราเสียสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมกนั เราขวนขวายนะ เราตอ้งการส่ิงท่ีเราไดป้ระสบ เห็น

ไหม ภาชนะทีใ่ส่ธรรมคือหัวใจ ถ้าหัวใจได้สัมผสั มนัได้สัมผสั มนัมคีวามรู้สึกนะ มนัจะมี

ความสุข น่ีเป็นความสุข เป็นวมุิตติสุข สัจจะความจริงคือพ้นจากการเป็นหนีไ้ง 

ดูสิ อธิปไตย ส่ิงท่ีเป็นอธิปไตยมนัตอ้งมีพรมแดน มนัตอ้งมีสถานท่ีตั้ง ถึงเป็นชาติ ถึงเป็น

ประเทศ ถึงมีอธิปไตย ถา้เป็นอธิปไตย มนัมีพรมแดนของมนั ถา้ไม่มีพรมแดน มนัจะมีเป็น

อธิปไตยไดอ้ยา่งไรล่ะ ดูเวลาเขารักษากนั เขามีประเทศ เขามีชาติ แลว้เขาก็มีสงคราม เขาก็มีการ

รักษากนั เป็นทุกขเ์ป็นยากนะ แลว้อธิปไตยทางอะไรล่ะ? อธิปไตยทางชาติ อธิปไตยทางความ

มัน่คง อธิปไตยทางเศรษฐกิจ แลว้ถา้เป็นชีวิตของเราล่ะ ทิฏฐิมานะ เรามีตวัตน ความเป็นตนน่ีแหละ

เป็นอธิปไตย ทาํความเป็นตนน่ีมนัเป็นพรมแดน ส่ิงท่ีเป็นพรมแดนในหวัใจ มนัยดึมัน่ถือมัน่นะ 

แลว้มนัทุกข ์มนัทุกขเ์พราะมนัไม่รู้ มนัไม่รู้เลยนะ 

โลกมนัเป็นสมมุตินะ เรามองไปตั้งแต่สมยัโบราณมา มนัเป็นแว่นแควน้ ใครมีกาํลงั

เหนือกว่า ใครมีกาํลงัมากกวา่ เขาไปกวาดตอ้นกนั ไปกวาดตอ้นทรัพยากร ไปกวาดตอ้นมนุษย ์

ทรัพยากรมนุษยเ์ม่ือก่อนน้ีสาํคญัมาก เพราะการรบทพัจบัศึกน่ีใชค้นทั้งนั้น เพราะมนัไม่มี

เทคโนโลย ี มนัยงัไม่มีในการปกครอง ความสะดวกสบาย เคร่ืองยนตก์ลไกยงัไม่มี ใชม้นุษย์

ทั้งนั้น เห็นไหม ใครมีมนุษย ์ มีคนมากกวา่ กาํลงัมากกว่า เขาไดรุ้กรานง่ายกว่า น่ีมนัเป็นสมมุติ 

มนัเป็นสมมุติจากภายนอก แต่มนัก็เป็นความทุกขค์วามยากนะ น่ีรักษากนั เห็นไหม แต่มนัก็เป็น

ยคุเป็นสมยัมา 
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ดูทางประวติัศาสตร์ ชนชาติต่างๆ เป็นแว่นเป็นแควน้มา เพิ่งมาเป็นประเทศชาติ เพราะ

ความสมบรูณ์ของทางวิทยาศาสตร์น่ีแหละ มนัเพิ่งเขียนแผนท่ีได ้ มนัเพิ่งแบ่งแยกเป็นประเทศ

ได ้พอเป็นประเทศแลว้เด๋ียวก็แตก เด๋ียวก็รวมกนั ดูสิ เขตเศรษฐกิจพิเศษ น่ีคนละชาติ แต่พยายาม

จะรวมกนัใหเ้ป็นตลาดท่ีใหญ่ข้ึนมา เห็นไหม น่ีสมมุติทั้งนั้น สมมุติอยา่งน้ีสมมุติข้ึนมาโดยท่ีเรา

ก็เห็นๆ แต่เราก็อยูก่บัโลกนะ แลว้เราจะเกิดจะเวียนจะตายไปอยา่งน้ี 

โลกต่อไปจะเป็นตลาดเดียว ไม่มีเป็นประเทศแว่นแควน้ พอถึงท่ีสุดแลว้นะ คนเรา

ดว้ยทิฏฐิมานะ ดว้ยตณัหา ดว้ยความอยากใหญ่ ทาํสงครามกนั รบราฆ่าฟันกนั เสร็จแลว้ไม่มี

อะไรเลย รวมเป็นตลาดเดียว ไม่มีเขตเศรษฐกิจ ไม่มีส่ิงต่างๆ ไม่ตอ้งเสียภาษี ใครจะคิดมากคิดนอ้ย

นะ น่ีเร่ืองของโลกๆ แลว้เราก็เกิดมาเป็นโลกๆ 

“ธรรมะไร้พรมแดน” แต่ก่อนจะไร้พรมแดน ในการประพฤติปฏิบติั พรมแดนมนัอยูท่ี่

ไหน? พรมแดนมนัอยูท่ี่การเกิดและการตาย ส่ิงท่ีเกิดท่ีตาย อะไรพาเกิดพาตาย เกิดตายเป็นใคร 

เรายดึของเรานะ ยดึในตระกลูของเรา ยดึในหมู่คณะของเรา ยดึมาก พอเราเกิดเราตายมนั

ก็เปล่ียนพรมแดน เปล่ียนอธิปไตยนะ จากตระกลูหน่ึงไปเกิดอีกตระกลูหน่ึง เห็นไหม เราเกิด

เป็นตระกลูน้ี เรายดึมัน่ถือมัน่ว่าน่ีเป็นตระกลูของเรา เราตอ้งรักษาตระกลูของเรา ตระกลูของเรามี

ความบาดหมางกบัตระกลูใด แลว้เราไปเกิดเป็นคนตระกลูนั้น เราก็กลบัมาทาํลายตระกลูตวัเองโดย

ท่ีเราก็ไม่รู้หรอก เราไม่รู้ 

ขณะเกิดข้ึนมาแลว้มนัมีสายบุญสายกรรม ถา้ไม่มีบุญไม่มีกรรมต่อกนั ไม่มาเกิดเป็นพ่อ

เป็นแม่เป็นลูกกนั ไม่มีการต่าง  ๆเกิดข้ึนมา เห็นไหม ถา้ไม่มีอวิชชา ไม่มีส่ิงใดพาเกิด แลว้อะไรมนั

พาเกิดล่ะ น่ีส่ิงท่ีพาเกิดเราก็มองไม่เห็น 

ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตอ้งพยายามคน้ควา้เขา้มา กิจจญาณ ไดก้าร

ทาํลาย ขา้มพรมแดน เราจะทาํลายพรมแดนของเรา ทาํลายอธิปไตย ทาํลายความยดึมัน่ถือมัน่

ดว้ยมานะทิฏฐิ ส่ิงท่ีเป็นมานะทิฏฐิ ในการประพฤติปฏิบติัถา้มนัมิจฉาทิฏฐิล่ะ ในการประพฤติ

ปฏิบติัท่ีว่าจะเป็นการทาํลายพรมแดน มนัไปยดึมัน่ถือมัน่โดยกิเลส ใหกิ้เลสประพฤติปฏิบติั มนั

เป็นการทาํลายพรมแดนท่ีไหนล่ะ มนัยิง่ปฏิเสธเลยนะ 
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เราแสวงหา เราเป็นคนท่ีมีบุญกุศล เราอยากจะพน้จากทุกข ์ น่ีการฟังธรรมนะ การฟัง

ธรรมในสมยัพุทธกาล เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้แสดงธรรม เทวดา อินทร์ พรหม

บรรลุธรรมเป็นแสนเป็นหม่ืน น่ีเหมือนกนั เราอยากจะฟังธรรม เราอยากจะมีคนช้ีทาง สัปปายะ ครู

บาอาจารยส์าํคญัท่ีสุด คนช้ีทางสาํคญัท่ีสุดนะ 

ถา้เป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ใครจะช้ีทางใหไ้ม่ได ้ เห็นไหม ดูสิ เวลาธรรม

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอกว่า ผูท่ี้ต ํ่ากว่าแกผู้ท่ี้สูงกว่าไม่ได ้ พระอรหนัตไ์ม่

สามารถแกอ้คัรสาวกได ้ พระอคัรสาวกไม่สามารถแกอ้งคศ์าสดาได ้ แกไ้ม่ไดห้รอก น่ีเป็นพระ

อรหนัตเ์หมือนกนั เห็นไหม พระอรหนัตแ์กอ้คัรสาวกไม่ได ้อคัรสาวกเป็นใคร? อคัรสาวกเบ้ือง

ซา้ยและเบ้ืองขวา น่ีความละเอียดอ่อนอยา่งน้ี การท่ีสร้างบุญญาธิการมามนัต่างกนัอยา่งน้ีไง 

ทีน้ีเราเป็นสาวก-สาวกะ เห็นไหม ผูช้ี้นาํ น่ีสัปปายะ ครูบาอาจารยอ์นัดบั ๑ เพราะครูบา

อาจารยช้ี์นาํทิศทางท่ีถูกตอ้ง เราไม่รู้ของเราหรอก เราปฏิบติัโดยกิเลสของเรานะ ทั้งๆ ท่ีเราจะมา

ปฏิบติัชาํระกิเลส เร่ืองอธิปไตย เร่ืองทิฏฐิ แต่เวลาปฏิบติัข้ึนมาก็ปฏิบติัดว้ยทิฏฐิความเห็นของตวั 

ความเห็นของตวันะ น่ีเราเห็นต่างจากธรรม 

ถ้าเราไม่เห็นต่างจากธรรม ผู้ใดปฏบิัติธรรมโดยสมควรแก่ธรรม เราปฏบิัต ิพทุโธๆ อานา

ปานสต ิ ปัญญาอบรมสมาธิด้วยการพจิารณา จติมนัต้องสงบได้ มนัสงบได้ด้วยสัจจะความเป็น

จริงของมนั มนัต้องทาํได้ แต่น่ีมนัทาํดว้ยกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เห็นไหม ทุกข ์ สมุทยั 

นิโรธ มรรค...สมุทยั ตณัหาความทะยานอยากมนัมีในหวัใจโดยสัจจะความจริง โดยขอ้เทจ็จริงเลย 

มนัมีของมนัอยา่งนั้น ถา้ไม่มีอยา่งนั้น ไม่มีอธิปไตยหรอก 

อธิปไตยคือความยดึมัน่ อธิปไตยคือตวัเรา ถา้ไม่มีตวัเรา อะไรเป็นอธิปไตย ความเห็น

เป็นตวัเรา อธิปไตยของเรา น่ียดึมัน่ถือมัน่ ยิง่ทางโลก เห็นไหม ดูสิ ผูมี้อิทธิพล ขอบเขตอิทธิพล

ของตวัพยายามรักษาไว ้ทุกขท์ั้งนั้นเลย รักษาไวเ้พื่อใคร? ก็รักษาไวเ้พื่อกิเลสตณัหาความทะยาน

อยาก แลว้เวลาปฏิบติัก็ปฏิบติัโดยกิเลส เอากิเลสมาปฏิบติั ปฏิบติัข้ึนมาน่ีทาํไม่สมควรแก่ธรรม 

การประพฤติปฏิบติัมนัไม่สะอาด ค่าของความสกปรกในหวัใจมนัทาํใหเ้ราผดิพลาดออกไป ถึง

ว่า ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม น่ีถา้เราไม่ปฏิบติัโดยกิเลสนะ 

แต่ถา้ปฏิบติัโดยกิเลส ปฏิบติัไป “เราทาํขนาดน้ี แลว้ใครมนัจะทาํได ้ใครมนัจะรู้ได ้ถา้เรา

ทาํขนาดน้ีแลว้ไม่รู้ แลว้ใครจะรู้”...ความคิดอ่อนแออยา่งน้ีนะ ถา้คนเขม้แขง็ข้ึนมาจะไม่มี
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ความคิดอยา่งน้ีหรอก แลว้เวลาปฏิบติั เราทาํของเรา เราทาํดว้ยมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิล่ะ ถ้า

เป็นสัมมาทฏิฐิ ความเห็นทีถู่กต้องในการกระทาํ เหตุมนัถงึสมควร ผู้ใดปฏบิัติธรรมสมควรแก่

ธรรม มนัต้องเข้าถงึสัจจะความจริงสิ แต่อนัน้ีปฏิบติัโดยกิเลส แลว้ก็ยดึมัน่ถือมัน่เรา เห็นไหม น่ี

อธิปไตย ทาํลายตวัเอง 

ในอธิปไตย ในแว่นแควน้ต่างๆ เขามีการศึกกนั เพราะว่าเขาตอ้งมีการบาดหมางกนั แต่น่ี

ความคิดของเราเอง แลว้มนัเหยยีบย ํา่เราเอง ตวัเราเองทาํลายตวัเราเอง เรากลบัไม่รู้ตวั เห็นไหม แต่

คนท่ีเขาทาํลายกนัจากภายนอก เราจะเห็นว่าคนน้ีรังแกคนนั้น คนนั้นรังแกคนนั้น มีความ

บาดหมางกนั แต่ขณะท่ีความคิดทาํลายตวัเราเอง เพราะเราไม่รู้ เห็นไหม น่ีแหละการปฏิบติัท่ีผดิ 

ถา้ครูบาอาจารยท่ี์มีประสบการณ์มา เห็นไหม เวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ สยมัภ ู

ตรัสรู้ดว้ยตนเอง การจะตรัสรู้ไดต้อ้งสร้างบุญญาธิการมาเป็นพระโพธิสัตว ์ ถา้ไม่ใช่พระ

โพธิสัตว ์ส่ิงท่ีมนัมามนัจะทาํใหใ้จสะอาดข้ึนมาไดอ้ยา่งไร น่ีมนัจะทาํใหมี้มุมมอง 

ชาวพุทธเราปฏิญาณตนว่าเป็นชาวพุทธทั้งนั้นเลย น่ีชาวพุทธท่ีทะเบียนบา้น ชาวพุทธไม่

รู้อะไรเลย ไม่รู้อะไรจริงๆ นะ เสร็จแลว้พอปฏิบติัไปไม่ไดด้ัง่ใจก็ว่า “เถรวาทเป็นการท่องจาํ”...

ท่องจาํนัน่ปริยติั ถา้เราไม่ท่องจาํ เราไม่มีแผนท่ีเคร่ืองดาํเนินขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธ

เจา้นะ น่ีเราเช่ือในปัญญาคุณ เราสวดมนตท์าํวตัร นัน่ทาํวตัรเพื่อใคร น่ีเราสรรเสริญพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ ์พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์เป็นท่ีพึ่งของเรา 

ปัญญาพวกเราน้ีปัญญาโดยกิเลส ถา้ไม่มีแบบอยา่งเลย ไม่มีพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ ์ ไม่มีปัญญาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูช้ี้นาํ แลว้เราจะไปไดอ้ยา่งไร 

ขนาดมีผูช้ี้นาํอยา่งน้ี ท่องจาํขนาดน้ี ท่องไดแ้ต่ทฤษฎี มนัไม่เป็นภาคปฏิบติัข้ึนมา เพราะ “ปริยติั 

ปฏิบติั ปฏิเวธ” มนัตอ้งมีการปฏิบติั ถา้ไม่มีการปฏิบติั ก็ท่องจาํกนัเอง เห็นไหม 

ในมหายานเขามองมา เขาบอกว่า ของเขาประพฤติปฏิบติักนั เขาทาํของเขาไป เถรวาทมี

แต่สวดมนตเ์ท่านั้นน่ะ ทาํวตัรเชา้ ทาํวตัรเยน็ ทาํกนัอยูน่ัน่ ทาํแต่วตัร สวดแต่มนต ์พรํ่าเพอ้อยูอ่ยา่ง

นั้น แต่ไม่ทาํความจริงข้ึนมา...น่ีเพราะไม่มีครูไม่มีอาจารย ์

แต่ครูบาอาจารยข์องเรา หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่เป็นผูแ้หวกออกมาจากประเพณีอนันั้น 

แหวกออกจากประเพณีวฒันธรรมท่ีว่า “ใหเ้ช่ือในธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้ ให้
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ธรรมะไร้พรมแดน ๕ 

 

เช่ือเราสิ พระอรหนัต ์๕๐๐ องค์ท่ีทาํสังคายนามา เช่ือเราสิ เช่ือเราสิ น่ีอภิธรรม ตอ้งเช่ือเราสิ” น่ี

ท่องจาํกนัแลว้ก็มาปฏิบติัโดยรูปแบบ ปฏิบติัโดยกรอบ มนัไม่เป็นปฏิบติัมา เพราะปฏิบติัโดย

กิเลส 

ในสมยัพุทธกาล พวกเดียรถีย ์ นิครนถ ์ น่ีก็เป็นศาสดาทั้งนั้น การประพฤติปฏิบติัของ

เดียรถีย ์นิครนถ ์มนัไม่มีมรรค เป็นความเห็นของตวั ตวัคิดอยา่งไร ตวัว่าอยา่งไร เช่ือตามๆ กนั

มา เช่ือตามครูบาอาจารยม์า เช่ือตามประเพณีวฒันธรรมมา เช่ือเพราะตรึกตรรกะ น่ีความเช่ืออยา่ง

น้ีนะ 

กาลามสูตร องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้าไม่ให้เช่ือ ต้องให้พสูิจน์จากการกระทาํของ

เราขึน้มา 

ภาคปฏบิัติ ประพฤติปฏบิัติโดยตรงในหัวใจ น่ีภาคปฏบิัติเป็นสภาวะแบบนี ้ถา้เป็นสภาวะ

แบบน้ี อธิปไตยอยู่ท่ีไหน ใจอยูท่ี่ไหน ความรู้สึกอยูท่ี่ไหน แลว้ความรู้สึกตวัน้ีมนัเป็นตวัพาเกิดพา

ตาย ส่ิงน้ีมนัอยู่ท่ีไหน น่ีการประพฤติปฏิบติัตอ้งเร่ิมตน้จากตรงน้ี แลว้มนัจะรู้จกัอธิปไตยของเรา 

โลกน้ีคือหมู่สัตวน์ะ คนเกิดข้ึนมาโลกหน่ึง จกัรวาลหน่ึงนะ ในจกัรวาลคือความรู้สึกของ

เรา โลกน้ีมีเพราะมีเรา แลว้เวลาเกิดตายในวฏัฏะ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ในวฏัฏะ ๓ วฏัฏะเวียนไป จิต

น้ีมนัเวียนเกิดเวียนตาย เวลามนัเกิดตายข้ึนมา มนัเปล่ียนสถานะมนัก็เปล่ียน น่ีซํ้ าเลย 

เหมือนโลก โลกน้ีในยคุในคราวสมยัต่างๆ ทบัซอ้นกนั ทบัซอ้นอยู่บนโลกน้ี ฟอสซิลท่ี

ทิง้ไวท่ี้เราไปขุดพบ ไปคน้เจอ มนัก่ีลา้นๆ ปีล่ะ น่ีมนัเวียนตายเวียนเกิดอยูน่ะ มนัน่าสังเวช เราน่า

สังเวชในชีวิต น่ีสังเวชในเร่ืองของโลกๆ เร่ืองของส่ิงท่ีมนัยงัมีกิเลสอยู ่มนัตอ้งขบัเวียนตายเวียน

เกิดไปอยา่งน้ี แต่เราเกิดมาแลว้พบพระพุทธศาสนา แลว้มีครูมีอาจารย ์หลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร์ ถา้

ท่านไม่มาร้ือคน้ น่ีทาํไปหวัชนฝานะ หวัชนฝาจริงๆ เพราะมนัลึกลบั ลึกลบัมาก ดูสิ ปัญญาคุณ

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เวลาตรัสรู้แลว้ทอดธุระเลยล่ะ ทั้งๆ ท่ีสร้างสมบุญญาธิการ

มาเพือ่จะร้ือสัตวข์นสัตวน์ะ 

คนท่ีสร้างมา เตรียมตวัมาขนาดนั้น แต่เวลาตรัสรู้ธรรมข้ึนมา เห็นไหม มนัลึกลบั มนัทวน

กระแส โลกกบัธรรมมนัเร่ืองตรงขา้มเลย ตรงขา้มกบัความรู้ความเห็นความเป็นไปท่ีจะอธิบายเร่ือง

ทางวิทยาศาสตร์กบัโลกเขา แลว้ความเป็นจริงล่ะ ความเป็นจริงมนัเกิดจากภายใน มนัเป็นธรรมะ 
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ธรรมะไร้พรมแดน ๖ 

 

ธรรมท่ีไร้พรมแดน ไร้พรมแดนเพราะเหตุใด ไร้พรมแดนเพราะไม่มีอธิปไตย ไม่มีสถานท่ี ไม่มี

ส่ิงใดๆ เลย แต่มนัมีอยูไ่ดอ้ยา่งไรล่ะ น่ีมนัเป็นวิมุตติสุข วิมุตติอนัน้ีมนัจะส่ือความหมายกนัได้

อยา่งไร แลว้วิมุตติอนัน้ีมาจากไหน? มนัมาจากปัญญาในอาสวกัขยญาณขององค์สมเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจ้า ในธรรมจกัรทีส่ร้างขึน้มา ในธรรมจกัร ท่ีว่า กิจจญาณ สัจจญาณ การกระทาํ

อยา่งน้ี แลว้จะไปสอนใครล่ะ เพราะมนัพดูกนัคนละเร่ืองกบัทางโลกเขาเลย โลกเขาเป็นสภาวะ

แบบนั้น 

แต่ขณะท่ีสร้างบุญญาธิการมา แลว้วฏัฏะมนัหมุนเวียนมาตั้งแต่เป็นพระเวสสันดร แลว้

เกิดเป็นเจา้ชายสิทธตัถะ ส่ิงท่ีขบัเคล่ือนมา กระแสส่ิงท่ีทาํมา “สหชาติ” การเกิดร่วมสมยั เห็นไหม 

ขนาดว่าองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ยงัทอ้ใจเลย แต่ดว้ยบุญญาธิการ ดว้ยผูท่ี้สร้างมา ในป่า

ป่าหน่ึง ไมเ้บญจพรรณ มนัจะมีพรรณไมต่้างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ ส่ิงท่ีเป็นโทษก็มีในป่านั้น ดูสิ 

เวลามนัเป็นใบไมแ้หง้ เครือไมต่้างๆ เวลาอากาศร้อนจะเป็นไฟลุกข้ึนมา มนัจะเกิดไฟป่า เผาป่า 

ทาํลายตวัมนัเอง 

น่ีก็เหมือนกนั ในการเกิดและการตายในมนุษย ์ ในส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดมาในสหชาติ การ

เกิดข้ึนมาแลว้ยงัมีวา่ “ผูใ้ดสมควรแก่ธรรม” เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้เลง็ญาณว่าจะ

ไปร้ือคน้ใครก่อน จะไปสอนใครก่อน เพราะมีจริตนิสัย แต่คาํว่า “มีจริตนิสัย” น่ีเป็นพรรณไม ้ จิต

ดวงนั้น อธิปไตยดวงนั้นเขามีความสนใจ เขามีความอยากออกจากโลก มนัตอ้งมีตวันั้นเป็นตวั

เสริม แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นผูช้ี้นาํ ไปเทศนาว่าการดึงกลบัมา ใหก้ลบัมา 

ยอ้นกลบัมา 

ดูพระยสะสิ “ท่ีน่ีเดือดร้อนหนอ ท่ีน่ีวุ่นวายหนอ” 

มีปราสาท ๓ หลงัเหมือนกนันะ น่ีมีความสุขนะ ทางโลกทาํไมจะไม่มีความสุข ทุกอยา่ง

พร้อมหมด แต่ท่านบอกว่า “ท่ีน่ีเดือดร้อนหนอ ท่ีน่ีวุ่นวายหนอ” 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เดินจงกรมอยูน่ะ “ยสะมาน่ี ท่ีน่ีไม่เดือดร้อน ท่ีน่ีไม่

วุ่นวาย” เทศนาว่าการ “ทาํลายมนัซะ ทาํลายส่ิงท่ีว่า ท่ีน่ีเดือดร้อน” ท่ีน่ี ท่ีน่ีเดือดร้อน ท่ีน่ีคือหวัใจ

ไง ท่ีน่ีคือท่ีมนัทุกขย์ากไง “ทาํลายมนัซะ ทาํลายมนัซะ” พระยสะไดฟั้งแลว้เป็นพระโสดาบนั 
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ธรรมะไร้พรมแดน ๗ 

 

พ่อออกตามหา แต่ดว้ยฤทธ์ิขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จึงบงัไวก่้อน แลว้เทศน์

สอนพ่อสอนแม่ พระยสะบรรลุเป็นพระอรหนัตข้ึ์นมาเลย เพราะใจน้ีสร้างมา เพราะใจสร้างสม

บุญญาธิการมา สร้างมาร่วมสมยั เป็นสหชาติ คาํว่า “สหชาติ” ตอ้งสร้างบุญญาธิการ ปรารถนา

กนัมา แลว้สร้างคุณงามความดีมา 

“ก่ึงพุทธกาลศาสนาจะเจริญอีกหนหน่ึง” ก่ึงพุทธกาลนะ ตั้งแต่พระจอมเกลา้ฯ ออกร้ือ

คน้ พระจอมเกลา้ฯ พยายามจะเขา้ไปใหใ้กล ้

“น่ีเถรวาทท่องจาํกนัมา”...ท่องจาํของใครล่ะ มนัท่องจาํธรรมขององคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ใช่ไหม “ธรรมและวินยัจะเป็นศาสดาของเธอ” แลว้ถา้ทาํตามธรรมวนิยั ทาํตาม

เขม็ทิศเคร่ืองดาํเนินนั้น มนัก็ตอ้งเขา้ถึงจุดหมายปลายทางสิ มนัตอ้งเขา้ไปถึงท่ีอธิปไตยนั้น เขา้

ไปถึงฐานท่ีตั้งนั้น ถึงภวาสวะ ถึงภพนั้น ถึงประเทศชาตินั้น เขา้ทาํลายพรมแดนของมนั ทาํลาย

พรมแดนเป็นชั้นๆ ข้ึนมานะ ถา้การทาํลายโดยมชัฌิมา ความเสมอภาค ความเสมอของความ

เป็นไป ไม่เอนเอียงไปขา้งใดขา้งหน่ึง ระหว่างกิเลส อตัตกิลมถานุโยค กามสุขลัลิกานุโยค ให้

สมดุลของมนัข้ึนมา 

น่ีสัปปายะ ครูบาอาจารยท่ี์ช้ีนาํ แลว้หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่มาร้ือคน้ เป็นผูบุ้กเบิกมาให้

เรา แลว้เราเกิดร่วมสมยันะ ทั้งๆ ท่ีว่าเราเกิดมาเราไม่เห็นองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เลย แต่

เราก็เช่ือ เพราะเป็นประวติัศาสตร์ สองพนักว่าปีไม่ไกลหรอก ทางวิทยาศาสตร์พสูิจน์คน้ควา้ได ้

ส่ิงท่ีเป็นประวติัศาสตร์ ส่ิงท่ีเป็นวฒันธรรมต่างๆ มนัยงัทิง้ร่องรอยไวใ้หเ้ห็น น่ีเคยมีมนุษย ์เคยมี

เมือง เคยมีสถานท่ี เคยมีต่างๆ เคยมีทั้งนั้นล่ะ ส่ิงท่ีเป็นวตัถุมนัเคยมี แลว้มนุษยส์มยันั้น สองพนั

กว่าปีนั้นเคยมีไหม? น่ีเคยมีส่ิงท่ีสะสมกนัมา 

น่ีก็เหมือนกนั เราไม่เคยเห็นหลวงปู่ มัน่ เพราะหลวงปู่ มัน่นิพพานไปแลว้ แต่ส่ิงท่ีหลวงปู่

มัน่ร้ือคน้ไว ้แลว้สืบต่อกนัมาจากครูบาอาจารยเ์รา สืบต่อกนัมา ผูช้ี้นาํ เห็นไหม น่ีส่ิงท่ีเป็นสัปปา

ยะ ครูบาอาจารยเ์ป็นสัปปายะ หมู่คณะเป็นสัปปายะ การประพฤติปฏิบติัมีความเห็นร่วมกนั เรามา

ดว้ยกนั เราพยายามมาเป็นสังฆะ บวชข้ึนมาเพื่ออะไร? เพื่อจะพน้จากทุกข ์เพื่อจะใหเ้ห็นสถานท่ี

ของเรา ใหเ้ห็นประเทศของเรา ใหเ้ห็นภพชาติของเรา หวัใจของเรา สถานท่ีของเรา น่ีทาํใหม้นั

เห็นข้ึนมา 
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ธรรมะไร้พรมแดน ๘ 

 

ถา้มนัเห็นข้ึนมา มนัมีข้ึนมา แลว้มนัไปเหล่ือมทบัซอ้นกบัใคร ทิฏฐิมานะ กิเลสตณัหา

ความทะยานอยาก มนัไปทบัซอ้นกบัประเทศชาติใด มนักระทบกระเทือนกบัใคร มนั

กระทบกระเทือนนะ ทิฏฐิความเห็นผดิ ทิฏฐิความมุมานะของเรามนัไปกระทบกระเทือนใคร 

แลว้ใครไปกระทบ? ก็เราไปกระทบ เขามากระทบเรา ถา้เราไม่รับรู้ เห็นไหม ผู้ใดโกรธตอบผู้ที่

โกรธเราน่ีโง่มากเลย เพราะเขาโกรธมา เขามกีารกระทบมา เขามปัีญหาของเขามา น่ันมนัเร่ือง

ของเขา เร่ืองของเรา เรารักษาใจของเราสิ มนัจะไปกระทบกบัใคร มนัไม่กระทบกบัใครหรอก 

อธิปไตยของเรา เราทาํความสงบของใจเราเขา้มา เราจะร้ือภพร้ือชาติของเรา เราจะเป็น

สัจจะความจริง เห็นไหม มนัมีในหวัใจของเรา มนัถึงไดไ้ปกระเทือนกบัเขา น่ีมนัเหยีย่บย ํา่เรา 

พรมแดนของกิเลส กิเลสตณัหาความทะยานอยากมนัยงัหาพรมแดนของมนัไม่เจอเลย 

ประเทศชาติเขามีของเขา เขาตอ้งรักษาของเขานะ น่ีอธิปไตยของเขา แลว้มนัขา้มพรมแดนของ

เขา เกิดศึกเกิดสงครามกนั เกิดการทาํลายกนั น่ีสมมุติทั้งนั้นเลย เหมือนคนบา้ เหมือนคนบา้ขีดเส้น

แลว้ทะเลาะกนั ไม่มีอะไรส่ิงใด  ๆ เลย มนัเป็นสมมุติทั้งนั้น แต่โลกเป็นอยา่งนั้น เราตอ้งยอมรับ

ความจริงว่าโลกเป็นอยา่งนั้น เราก็อยูก่บัเขา เราก็ตอ้งอยูส่ภาวะแบบนั้น 

กฎหมายเขียนข้ึนมาแลว้ พอกาลเวลาเปล่ียนแปลงไปก็เขียนกฎหมายใหม่ น่ีมนัก็เป็น

พรมแดนอนัหน่ึง เป็นกติกาอนัหน่ึง น่ีกติกาจากภายนอก แลว้กติกาของเราล่ะ ดูสิ เราเขา้พรรษา

มา เราบวชมา เราถือสัจจะกนัมา ถือธุดงควตัร ถือต่างๆ น่ีก็เป็นพรมแดนอนัหน่ึง พรมแดนเพื่อ

พยายามจะหาส่ิงท่ีมนัไม่พอใจ มนัขดัเคืองใจ “ส่ิงใดก็ไม่เป็นความสะดวกไปทั้งนั้นเลย ส่ิงใด

ขดัขอ้งหมองใจไปทั้งนั้น” มนัขดัขอ้งหมองใจเพราะอะไรล่ะ เพราะมนัมีตณัหาของเรา มนัมีตณัหา 

มนัมีความคิด มนัมีจุดมุ่งหมายของมนั แลว้จุดมุ่งหมายมนัมาจากไหนล่ะ? มนัมาจากกิเลส จาก

ความพอใจ จากคิดวา่ส่ิงน้ีเป็น น่ีปฏิบติัไปแลว้ไดอ้ะไรข้ึนมาล่ะ มนัก็ปฏิบติัโดยกิเลสสิ 

ถา้ปฏิบติัโดยธรรมล่ะ ส่ิงน้ีมีคุณค่าทั้งนั้นนะ เห็นไหม ท่ีเขาเขียนกฎหมายข้ึนมาเป็น

ประเทศชาติข้ึนมาต่างๆ มีพรมแดนข้ึนมาเพื่อความร่มเยน็เป็นสุขของประชากรในประเทศชาติ

นั้น ดูสิ เวลาเกิดโรคระบาดข้ึนมา เขาช่วยเหลือเจือจานกนันะ น่ีก็เหมือนกนั ธรรมและวนิยั ส่ิงท่ีว่า

เป็นกฎหมายเอาไวข่้มข่ีผูท่ี้เอาเปรียบเขา ผูท่ี้ทาํลายเขา ผูท่ี้เห็นแก่ตวั ถา้ไม่มีคนเห็นแก่ตวัเลย ไม่มี

คนท่ีเอาเปรียบกนัเลย โลกน้ีมนัก็เจริญสิ โลกน้ีมนัก็ร่มเยน็เป็นสุขสิ แลว้มนัเป็นไปไดไ้หมล่ะ 

แมแ้ต่ความเห็นของเรา เกิดเป็นคนดีทั้งหมดเหมือนกนั แต่ถึงคราววิกฤติข้ึนมา ทุกคนเอาตวัรอด 
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ทุกคนเห็นแก่ตวั น่ีความเห็นแก่ตวัเป็นสัญชาตญาณของมนุษย ์แต่ถา้มนัมีคุณธรรมข้ึนมา ดูสิ ทาํไม

พ่อแม่เสียสละใหลู้กไดล่้ะ? ก็ดว้ยความรัก น่ีลูกของเรา เราเสียสละใหลู้กเราได ้

น่ีก็เหมือนกนั ถา้หวัใจเราเป็นธรรมล่ะ หวัใจเราเป็นธรรมน่ีมนัเมตตา เมตตาเหนือโลก

อีก ส่ิงท่ีควรเป็นประโยชน์กบัเขา เป็นประโยชน์ในแง่ของธรรมะดว้ย เห็นไหม ไปอยูก่บัครูบา

อาจารย ์ เวลาท่านติเตียน ท่านสั่งสอนลูกศิษย ์ ก็บอกว่า “ครูบาอาจารยอ์งคน์ั้นเขม้แขง็ ครูบา

อาจารยอ์งคน์ั้นดุด่า” 

ท่านไม่ได้ด่า ท่านเห็นความผดิพลาด ท่านช้ีให้ ท่านช้ีให้เราเห็นความผดิพลาดอนัน้ัน ความ

ผดิพลาดอนัน้ันทาํให้เราเสียหายนะ เหมือนกบัเดก็เลย เดก็ทาํอะไรมนัจะเกิดความเสียหาย แลว้พ่อ

แม่เตือนดว้ยความโกรธหรือ? น่ีพ่อแม่เตือนดว้ยความรัก แลว้เดก็มนัรู้เร่ืองไหม? มนัไม่รู้เร่ือง น่ี

ก็เหมือนกนั กิเลสในหวัใจ “ทาํไมท่านว่าอยา่งนั้น ทาํไมท่านว่าอยา่งนั้น” ถึงบอกว่า อตฺตา หิ 

อตฺตโน นาโถ ตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตน 

ดูสิ เวลาพระสารีบุตรฟังเทศน์ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ไม่ไดเ้ทศนาว่าการพระสารีบุตรเลย ท่านเทศน์ว่าหลานพระสารีบุตร แต่พระสา

รีบุตรเก็บเอาส่ิงน้ีมาเป็นประโยชน์ 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้ใจเราเป็นธรรมข้ึนมา มนัจะเป็นธรรมข้ึนมาหมด เห็นส่ิงใดเป็น

ประโยชน์กบัเรา ถา้เป็นประโยชน์กบัเรา ส่ิงน้ีมนัไม่ขดัเคืองใจเรานะ ถา้มนัขดัใจคือขดักบักิเลส 

กิเลสมนัปฏิเสธ มนัไม่เอา ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์มนักลบัไม่เอา มนัไปเอาส่ิงท่ีเป็นมูตรเป็นคูถ ข้ีโลภ 

ข้ีโกรธ ข้ีหลง มนัหลงตวัมนัเอง มนัหลงทิฏฐิมานะ หลงความเห็นของเราว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม แลว้

ปฏิบติั อา้งดว้ย 

สุนขัมนัห่มดว้ยหนงัเสือ เวลามนัเห่าออกมา มนัไม่เหมือนเสียงเสือหรอก เสียงเสือจริงๆ 

มนัคาํราม มนัก็เป็นเสือสิ แต่ไอน่ี้มนัสุนขั แลว้มนัเอาหนงัเสือมาห่มไว ้ เห็นไหม น่ีก็เหมือนกนั 

กิเลสทั้งตวั แลว้อา้งธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ “ว่างอยา่งนั้น เป็นสภาวธรรม

อยา่งนั้น”...มนัสุนขัเห่า สุนขัเห่ามนัก็ไม่ใช่เร่ืองน่ะสิ มนัไม่เป็นความจริงหรอก มนัไม่เป็นความ

จริงทั้งส้ินเลย มนัเป็นเร่ืองของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก เพียงแต่มีธรรมและวินยั น่ีไง มนั

ท่องจาํก็ท่องจาํอยา่งน้ี 
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ท่ีว่า “เถรวาทมีแต่ท่องจาํๆ”...ท่องจาํแลว้มนัไม่ปฏิบติั ไม่ปฏิบติัแลว้มนัไม่เป็นความจริง 

ถา้เป็นจริงข้ึนมา เราตรวจสอบของเราสิ ใจของเรามนัสงบข้ึนมาไหม ใจของเราเห็น

อธิปไตยของเราไหม เห็นความเป็นไปของเราไหม ไอต้วัเกิดๆ น่ีใคร พระ ก. พระ ข. นาย ก. นาย ข. 

มนัเป็นใคร มนัอยูท่ี่ไหน? มนัไม่มีเลย ทะเบียนบา้นก็สมมุติข้ึนมา ทะเบียนบา้นน่ีกรมการ

ปกครองเขาตั้งข้ึนมาเพื่อเป็นสถิติ เพื่อการสืบคน้ไดง่้ายเท่านั้น เวลาตายไปตอ้งจาํหน่าย ส่ิงน้ีมนั

เป็นเร่ืองของโลกๆ มนัไม่มีหรอก มนัไม่มี...ไม่มีแลว้ปฏิบติัไปทาํไม 

แต่ถ้าเรากาํหนดพทุโธๆ กาํหนดของเรา ถ้าจติมนัสงบเข้ามา พระ ก. พระ ข. มนัอยู่ที่น่ี 

สมาธิเป็นอย่างนีน้ะ เพราะตัวนีม้นัเห็นจริงๆ นะ เวลาจติมนัสงบเข้ามา เร่ิมตั้งแต่มอีาการ มี

ความรู้สึกในหัวใจ มนัเกดิปีตขิึน้มาต่างๆ ตวัจะเบาขึน้มา แล้วถ้าจติมนัสงบเข้ามา มนัปล่อยวาง

หมด 

ขณะทีจ่ติสงบมนัสามารถปล่อยกายได้นะ มนัไม่รับรู้ส่ิงต่างๆ เลย มนัไม่รับรู้กายได้ มนั

ไม่รับรู้เลย มนัสงบเข้ามา หดตัวเข้ามาเป็นเอกเทศของมนัเลย เป็นตัวจติล้วนๆ เลย น่ีอธิปไตย น่ีตัว

จติ นาย ก. พระ ก. พระ ข. มนัอยู่ตรงนี้ เพราะไอ้ตัวนีม้นัตัวพาเกดิพาตาย ไอ้ตัวปฏสินธิจติ ตัวนี้

ตัวพาเกดิพาตาย มนัหดย่นเข้ามานะ เห็นไหม มนัไม่ระรานใคร 

ถา้มนัออกไป มนัเป็นขนัธ์ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ...รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ มนัก็กระทบกนั ดูสิ ดูความคิดเรากระทบกนัสิ ความคิดเห็นต่างๆ มนักระทบกระเทือน

กนั มนักระเทือนแลว้มนัสั่นไหวในหวัใจไหม ส่ิงท่ีเราขดัเคืองใจ แลว้เขาก็ไม่พอใจ ไม่เห็นดี

เห็นงามกบัเรา แลว้เวลาเสนอไป พดูอยา่งไรมนัก็ขดัแยง้ ความขดัแยง้ น่ีมนัออกไปเหล่ือมทบั

ซอ้นกนัดว้ยทิฏฐิ 

แต่ถ้ามนัสงบเข้ามา มนัเป็นเราทั้งหมด มนัไม่ใช่ขนัธ์ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ 

มนัไม่ใช่ มนัเป็นตัวจติเฉยๆ ตัวจติเลย ตัวนีต้ัวอธิปไตย ตัวนีต้ัวภวาสวะ ตัวนีต้ัวภพ ตัวภพน่ีคอื

ตัวเรา เพราะอะไร เพราะมนัเปลีย่นภพเปลีย่นชาติ เวลามนัเกดิมันตายกต็ัวนีพ้าตายพาเกดิ เกดิ

เป็น พระ ก. พระ ข. ตายไปเกดิเป็นคนใหม่ เห็นไหม 

ดูสิ พระในสมยัพุทธกาลท่ีตดัจีวร ไดจี้วรใหม่ พรุ่งน้ีจะไดห่้มจีวรใหม่ น่ีมนัผกูพนั เวลา

ตายแลว้ไปเกิดเป็นเลน็ ไปอยูใ่นผา้จีวรนั้น น่ีเปล่ียนภพหรือยงั จากพระกลายเป็นเลน็ จากพระนะ 

©2015 www.sa-ngob.com 



ธรรมะไร้พรมแดน ๑๑ 

 

จากพระภิกษุกลายเป็นสัตวเ์ดรัจฉาน เพราะอะไร เพราะความผกูพนัของใจ อธิปไตยอนัน้ีมนัไป

เกิดเป็นเดรัจฉาน ไปอบายภมิู 

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้บอก “อย่าแจกนะ อยา่เพิ่งแจกจีวรผนืน้ีนะ เพราะเลน็

ตวัน้ียงัหึงหวงมาก” ความหึงหวง ฟังสิ คาํวา่ “หึงหวง” ถา้แจกไปจะผกูโกรธ 

น่ีถา้จิตมนัสงบเขา้มา ไอต้วัจิตท่ีไปเกิดไปตาย แลว้ถา้ผกูโกรธแลว้มนัไปตายท่ีไหนล่ะ น่ี

ถึงยงัไม่ใหแ้จกจีวรผนืนั้น เก็บไวจ้น ๗ วนั จนหมดอายขุยั 

น่ีไปนอนมีความสุขอยูอ่ยา่งนั้นนะ “จีวรของเราๆๆ” ถึงเป็นเลน็ แต่ความรู้สึกความคิด 

อธิปไตย ท่ีมนัทบัซอ้น มนัเหล่ือมกนั เวลามนัเกิดมนัตาย ไม่เห็น ผูเ้กิดผูต้ายไม่เห็น องคส์มเดจ็

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งเป็นไป ถึงว่าอยา่เพิ่งแจกกนั 

แลว้เขาไปเกิดเป็นเทวดา เพราะอะไร เพราะเป็นพระภิกษุ เป็นผูป้ระพฤติปฏิบติั มนัมี

คุณธรรมในหวัใจ แต่เพราะไอข้นัธ์ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สัญญามนัจาํไง จาํได้

ว่า “จีวรของเรา เราไดจี้วร ทาํมากบัมือ แลว้พรุ่งน้ีเชา้จะไดใ้ช ้จะไดเ้ป็นจีวรของเรา” ส่ิงน้ีมนัเกิด

มาจากไหน? น่ีทบัซอ้นกนัดว้ยสัญญา สังขารมนัปรุงมนัแต่ง เพราะมนัไม่เขา้มาถึงอธิปไตยของ

ตวั แลว้เวลาตายไปมนัก็หดเขา้มาถึงอธิปไตยน้ี แลว้มนัก็ไปอีก ออกไปเกิด ตวัเกิด ตวัปฏิสนธิจิต 

ถา้มนัสงบเขา้มาถึงท่ีน่ี น่ีอปัปนาสมาธิ จิตมนัสงบมาก ก่อนท่ีมนัสงบ มนัมีอาการต่างๆ 

เขา้ไป เราตอ้งตั้งสตินะ การตั้งสติรับรู้ส่ิงน้ีเขา้มา “ศีล สมาธิ ปัญญา” ถา้ไม่มีสมาธินะ ความคิดมนั

คิดข้ึนมาจากสมมุติ สมมุตินะ สังขารท่ีปรุงท่ีแต่งเป็นสมมุติทั้งนั้น ส่ิงท่ีเป็นสมมุติคิดมาจากอะไร? 

ก็ขอ้มูลของเราน่ี เราศึกษาธรรมะของพระพุทธเจา้มาขนาดไหนก็คิดไดแ้ค่น้ี ถา้เรา ๙ ประโยค 

เราแต่งบาลีได ้ ก็เหมือนเราเรียงความได ้ เราเรียงความเป็นภาษาบาลีเท่านั้นเอง เพราะเราเรียน

บาลีมามนัก็ไดส้ภาวะแบบนั้น มนัแต่งมาจากไหนล่ะ? มนัแต่งจากสัญญาท่ีเราศึกษามา จาก

ขอ้มูลท่ีเรารู้เป็นภาษามา แต่มนัแกไ้ขกิเลสไหม มนัชาํระกิเลสไหม 

น่ีมนัไม่เห็นดินแดนของตวั มนัไม่เห็นสถานท่ีตั้งของตวั ไม่รู้จกัวา่เป็นคนไทยแลว้อยูใ่น

ประเทศไทย ประเทศไทยอยูท่ี่ไหนล่ะ เวลาขา้มแดนไป ขา้มแดนตรงไหน น่ีก็เหมือนกนั จิตมนั

สงบเขา้มาอยา่งไร แลว้เราจะร้ือภพร้ือชาติอยา่งไร มนัจะขา้มพรมแดนกนัอยา่งไร น่ีมนัขา้ม

พรมแดนนะ ถา้ไม่ขา้มพรมแดน มนัจะทาํลายสภาวะอวิชชาไดอ้ยา่งไร 
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อวิชชา เวลาขา้มพรมแดนเขา้ไปนะ ดูสิ ประเทศแต่ละประเทศเขาตอ้งมีด่าน มีชายแดน มี

จงัหวดัต่างๆ ท่ีอยูเ่ป็นภมิูภาค แลว้เมืองหลวงเขาอยูไ่หนล่ะ น่ีมนัเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไปในการ

ประพฤติปฏิบติั ทาํลายเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป ทาํลายเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไปมนัตอ้งเป็นสัจ

ธรรมสิ ถา้เป็นสจัธรรม น่ีธรรมะไร้พรมแดน 

แต่ถา้กิเลสตณัหาความทะยานอยาก มนัมีพรมแดนของมนั มนัยดึของมนันะ แลว้มนั

สร้างภาพของมนั สร้างภาพก็เป็นทุกขท์ั้งนั้นล่ะ น่ีปฏิบติัไป ปฏิบติัธรรมไม่สมควรแก่ธรรม ส่ิงท่ี

จิตมนัสงบเขา้มาก็ว่าส่ิงน้ีเป็นธรรมๆ...น่ีมนัวิปัสสนึก นึกสภาวะเป็นอยา่งนั้นไป เห็นไหม ถา้เถร

วาทท่องจาํ แลว้ว่าส่ิงนั้นเป็นธรรม 

เราเป็นชาวพุทธ แลว้ภมิูอกภมิูใจมาก ศาสนาพุทธจะเจริญอยูท่ี่ประเทศไทย น่ีเป็นเถร

วาท ส่ิงท่ีเป็นเถรวาทมนัก็เป็นแค่มดแดงเฝ้าพวงมะม่วง แค่รักษาไวเ้ท่านั้นเอง เห็นไหม ดูสิ เวลา

เราบวชข้ึนมา ลูกของเรามาบวช พ่อแม่ได ้ ๑๖ กปั เพราะอะไร เพราะเอาลูกของเราไปคํ้าจุน

ศาสนา บวชมา ๓ เดือน บวชพรรษาหน่ึง น่ีพ่อแม่ไดแ้ลว้ เพราะอะไร เพราะเอาเลือดเน้ือเช้ือไข 

ไข่ของแม่ เกิดเป็นมนุษยข้ึ์นมา กินเลือด กินนํ้านมของแม่มา มนัก็ออกมาคํ้าจุนศาสนา 

น่ีก็เหมือนกนั พอบวชข้ึนมาแลว้ เราเป็นชาวพุทธ เราเป็นนกับวช เราเป็นพระ เป็นผูท่ี้เผย

แผธ่รรม เอาอะไรไปเผยแผ่ ส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ 

ตั้งแต่องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมข้ึนมาสุดยอดท่ีสุด ไม่มีใครมีความรู้สูงไปกว่า

องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แลว้ธรรมวินยัท่ีวางไว ้ใครจะไปเผยแผ ่ใครมีปัญญา 

เวลาสร้างพระกนั เห็นไหม “เบิกเนตรๆ”...เอาอะไรมาเบิก คนตาบอดไปเบิกเนตรองค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไดอ้ยา่งไร น่ีก็เหมือนกนั ศึกษาธรรมข้ึนมา ศาสนาเจริญ เราเป็น

พระ เป็นผูท่ี้รักษาศาสนาพุทธไว ้ รักษาไวเ้หมือนคนเล้ียงโคเลย เล้ียงโคแต่ไม่เคยไดด่ื้มนํ้านมโค

เลยนะ คนเล้ียงโคไดกิ้นแต่ข้ีโค เพราะมนัไม่รู้จกั เห็นไหม คนเล้ียงโคแท้ๆ  เลย เวลารีดนมโครีด

อยา่งไร รีดออกมาแลว้เราไดด่ื้มกินนํ้านั้นไหม รสของธรรมเป็นอยา่งไร น่ีมนัไม่มีความรู้ส่ิง

ต่างๆ ยิง่ปฏิบติัไป ยิง่ศึกษาไป ยิง่รักษาไป  ๆแลว้เวลาประพฤติปฏิบติัก็ตาํหนิติเตียนกนัไปเอง แต่

ถา้มนัทาํความถูกตอ้ง มนัจะตาํหนิติเตียนไปไดอ้ยา่งไร มนัติเตียนไม่ไดห้รอกถา้มนัเป็นความจริง 

ถา้จิตสงบเขา้มามนัทิง้กาย ทิง้กายอยา่งน้ีเป็นอะไร? มนัก็เป็นแค่ความสงบของใจเท่านั้น มนัไม่มี

อะไรเลย แต่ถา้มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ข้ึนมา มนัเห็นของมนันะ 
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เวลาเป็นประเทศชาติแต่ละประเทศ ดูสิ เวลาเราส่งต่อมา ชาติน้ีสาํคญัมากเลย เพราะอะไร 

อาณาจกัร พุทธจกัร ศาสนาตั้งอยูท่ี่ไหนล่ะ? ก็ตั้งอยูบ่นชาติ ถา้ไม่มีชาติ ศาสนาตั้งไดอ้ยา่งไร ถา้

ไม่มีประเทศชาติจะรักษาศาสนาอยา่งไร ถา้ไม่มีศาสนา จะออมชอมใหป้ระชาชนข้ึนมาเป็น

วฒันธรรม เป็นชาติข้ึนมาไดอ้ยา่งไร มนัเป็นเร่ืองของโลกท่ีว่าส่ิงน้ีมนัเป็นประโยชน์กบัโลก 

แต่เราเกิดมาเราก็มีร่างกาย เหมือนธาตุขนัธ์น่ี แลว้ความรู้สึกล่ะ ความรู้สึกท่ีเป็นคุณธรรม

ล่ะ ถา้เป็นคุณธรรมข้ึนมา คนเรามนัมีร่างกายและจิตใจ ถา้เราประพฤติปฏิบติัธรรมข้ึนไป ธรรมกบั

โลก โลกก็เป็นสภาวะของโลก ถา้โลกเป็นธรรม ใจเรามีประโยชน์ข้ึนมา เราก็ไดส้ัมผสัข้ึนมา น่ี

ศาสนาเขม้แขง็อยา่งน้ีไง แลว้มนัไดเ้ห็นความจริง สัจจะความจริงท่ีว่า เวลาองคส์มเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ตรัสรู้ธรรมเป็นอยา่งไร แลว้มีคุณค่าไหม เหมือนกบัศาสนามีชีวิต ศาสนา 

คุณธรรม มนัมีคุณธรรมข้ึนมา มนัเป็นความสัมผสัของใจ 

ไม่ใช่ศาสนาตายแหง้ เหมือนศาสนาน้ีเป็นซากเลย ไม่มีส่ิงใด  ๆเลย ถือกนัไปอยา่งนั้น ท่องจาํ

กนัมา แลว้กม็าโตแ้ยง้กนัเอง เห็นไหม “พวกเถรวาทท่องจาํมาๆ”...ท่องจาํก็ท่องจาํธรรมขององค์

สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ แลว้จะเผยแผธ่รรม เอาอะไรไปเผยแผ่ 

ธรรม พระพุทธเจา้เผยแผแ่ลว้ พระพุทธเจา้บอกใหเ้ราปฏิบติัต่างหาก ใหเ้รามีคุณธรรม

ข้ึนมา เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ อุปัชฌายใ์หป้ริยติัมาแลว้ ถา้เราทาํลายส่ิงต่าง  ๆท่ีแตกออกไปจาก

หวัใจของเรา เห็นไหม เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ มนัขงัใครไว?้ ก็มนัขงัไอห้วัใจดวงน้ี ไอห้วัใจ

โง่  ๆ ไอท่ี้มนัว่ามนัเป็นชาวพุทธน่ี มนัขงัดวงใจน้ี มนัก็ไม่เขา้ใจส่ิงต่างๆ เลย น่ีทาํลายกรงขงัมนั

ออกมาใหเ้ป็นอิสรภาพของมนั แลว้ทาํอยา่งไรถึงใหม้นัเป็นอิสรภาพข้ึนมาล่ะ? มนัก็ตอ้งมี

วิปัสสนาญาณสิ เพราะอะไร ทิฏฐิมานะมาจากไหนล่ะ 

ดูสิ นกัโทษ เวลาเขาไปเยีย่มญาติกนั มนัจบักรงขงัแลว้คุยกนั น่ีก็เหมือนกนั ไอจิ้ตตวัน้ี

มนัติดเกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ ส่ิงท่ีมนัติดอยูน่ี่ แลว้มนัก็เกาะกรงขงั แลว้มนัก็สืบต่อกนัจาก

ภายนอก สืบต่อกนัออกมาเลยนะ เป็นการทบัซอ้นกนั เป็นการเหล่ือมซอ้นกนั เป็นการสร้างปัญหาต่อ

กนั ส่ิงท่ีสร้างปัญหาต่อกนั ส่ิงน้ีมนักระทบกระเทือนกนัไหม? มนักระทบกระเทือนกนั แลว้เราจะ

แกไ้ขมนัอยา่งไร 

ส่ิงท่ีแกไ้ขข้ึนมา เห็นไหม ใหข้องเราไม่มีพรมแดน ไม่มีการกระทบกระเทือนต่อกนั ส่ิงท่ี

ไม่กระทบกระเทือนต่อกนัมนัก็ตอ้งมีสัจจะความจริง ถา้สัจจะความจริง ตอ้งใหม้นัสงบเขา้มา ทาํ
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ใจของเราใหส้งบก่อน ก่อนท่ีเราจะไม่มีพรมแดน เราตอ้งรู้จกัพรมแดนของเรา รู้จกัสถานท่ีของเรา 

ขอบเขตของเรามีเท่าไร แลว้ขอบเขตของเรามนัควรจะแกไ้ขอยา่งไร เราถึงจะทาํลายขอบเขตอนั

นั้นได ้ถา้เราไม่รู้จกัขอบเขตของเราเลย มนัจะไปเหล่ือมกนัท่ีไหน พรมแดนมนัทบัซอ้นกนัอยา่งไร 

มนัทบัซอ้นกนัดว้ยทิฏฐิมานะ มนัเป็นความรู้สึก มนัเป็นความคิด ความคิด ความรู้สึกให้

โทษยิง่กว่าธาตุอีก ดูสิ ผูน้าํท่ีดีคนหน่ึงทาํใหป้ระเทศชาติร่มเยน็เป็นสุข ผูน้าํท่ีดีคนหน่ึงทาํให้

โลกน้ีเจริญ ถา้ผูน้าํท่ีหลงตวัเอง ทาํใหเ้กิดสงครามโลก ทาํใหเ้กิดการทาํลายบาดหมางกนั คนตาย

เป็นลา้นๆ คนเลย แลว้ผูน้าํมนัมาจากไหนล่ะ? ผูน้าํก็มาจากความรู้สึก ตวัจิตน้ีไง ตวัจิตเป็นตวัคิด 

มนุษยจ์ะดีหรือชัว่มนัอยู่ท่ีหวัใจ ถา้หวัใจมนัดี มนัเป็นประโยชน์ข้ึนมา มนัทาํใหชี้วิตเรา

ร่มเยน็เป็นสุข แลว้ชาติตระกลูก็ดีข้ึนมา เป็นพระผูป้ระพฤติปฏิบติัข้ึนมา ดูสิ ถา้พระมีคุณธรรม

ข้ึนมาแต่ละองค ์ มนัจะเป็นผูน้าํ น่ีครูบาอาจารยเ์ป็นสัปปายะไง ถา้ครูบาอาจารยเ์ป็นสัปปายะ 

ตวัเองเป็นสัปปายะของตวัเองก่อน แลว้มนัจะเป็นสัปปายะของหมู่คณะได ้ เหมือนหวัหนา้

หอ้งครัวเลย อาหารอะไรก็ทาํได ้ น่ีอาหารของใจไง สมาธิจะสงบ สงบอยา่งไร สงบแลว้ควรทาํ

อยา่งไร 

สมาธิสงบแลว้ เขาหาวตัถุดิบมาใหพ้ร้อมเลย อยูใ่นครัว แลว้ไม่ยอมทาํอะไร ปล่อยใหเ้น่า

เสียหายไป น่ีก็เหมือนกนั ปริยติัท่ีศึกษากนัมา ส่ิงน้ีเป็นประโยชน์มากเลย เพราะอะไร เพราะเป็น

การตรัสรู้ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ น่ีเป็นปรมตัถธรรมขององค์สมเดจ็พระ

สัมมาสัมพุทธเจา้นะ ศึกษาข้ึนมาแลว้ ชาวพุทธมนัจะเสียหายอะไร มนัเสียหายอะไร ก็มนัเอา

วตัถุดิบมากองไว ้แลว้มนัไม่ไดท้าํประโยชน์ข้ึนมา 

น่ีศาสนาพุทธสาํคญั มีวตัถุดิบหมดเลย ในมรรค ๘ ปัญญาชอบ ความเพียรชอบ สติชอบ 

ระลึกชอบ แลว้มนัชอบอยา่งไร น่ีมนัชอบไหม? มนัไม่ชอบ เพราะอะไร เพราะมนัไปไม่ถึงฝ่ัง 

ศึกษามาแลว้ ศึกษาตาํรับตาํรา ยิง่ศึกษายิง่สงสัย ยิง่ศึกษาก็ยิง่งง เพราะอะไร เพราะมนัเป็นธรรม

ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ไอพ้วกเรามนัหางอ่ึง น่ีวุฒิภาวะของจิตมนัไม่เหมือนกนั 

วุฒิภาวะของจิตมนัสูงไม่เท่ากนั เราจะตอ้งทาํความเขา้ใจ ทาํความสงบของใจ ถา้ใจมนัสงบข้ึนมา 

เห็นไหม สมาธิเป็นอยา่งน้ี มนัรู้จริงๆ นะ แต่ท่ีมนัไม่รู้เพราะมนัเป็นมิจฉาสมาธิ 

ดูนํ้ า เราตกันํ้ามาด่ืมกิน มนัจะทาํใหเ้ราสดช่ืนไหม แลว้เราไปตกัอากาศมา มนัไม่มีนํ้ า มี

แต่ขนัเปล่าๆ “เอะ๊! นํ้าน้ีมนัเป็นอยา่งน้ี เอ!๊ แลว้มนั...” มนังงไปหมด น่ีก็เหมือนกนั พอจิตมนั 
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“ว่างๆ ว่างๆ”...ว่างๆ อะไร แต่ถา้ขนัเราตกันํ้ามา นํ้าในขนั ทาํไมตอ้งมีคนคอยบอกว่านํ้ าในขนั เรา

เดินหน่อยเดียว นํ้าจะกระเพื่อมหกเลย จิตก็เหมือนกนั ถา้เวลามนัสงบข้ึนมา ถา้เรารักษาไม่ดี เด๋ียว

มนัก็เส่ือมหมด เราเคยไดต้กันํ้ าท่ีสะอาดมา มนัก็รู้ว่านํ้ าน้ีสะอาด แลว้ถา้ตกันํ้าเสียมากรู้็ว่านํ้ าเสีย 

น่ีเหมือนกนั พอจิตมนัเส่ือมไปแลว้มนัถึงเสียดาย แลว้มนัจะรักษาอยา่งไร 

มนัก็ตอ้งตั้งสติ มีครูบาอาจารยค์อยช้ีนาํ ส่ิงท่ีมนัเส่ือมไปเพราะมนัเป็นอนิจจงั สรรพส่ิง

ในโลกน้ีเป็นอนิจจงั แมแ้ต่สถานท่ี เป็นนามธรรมก็เป็นอนิจจงั อนิจจงันะ แต่มนัทบัซอ้นกนั เวลา

มนัเกิดมนัตายน่ีทุกขม์าก ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงัมนัเกิดตายแน่นอน มนัจะเกิดตาย มนัจะเปล่ียนภพเปล่ียน

ชาติไป น่ีอธิปไตยจากภายใน มนัจะมีสภาวะแบบน้ีตลอดไป แลว้ส่ิงท่ีเป็นอนิจจงัจะทาํอยา่งไร

ใหม้นัตั้งมัน่ เอกคัคตารมณ์ จิตน้ีเป็นหน่ึง 

เราเป็นคนท่ีมีโรคมีภยั เราจะทาํอะไรไม่ไดเ้ลย เราจะไม่มีกาํลงัอะไรเลย ขนาดเดินยงัให้คน

อ่ืนประคองเลย เห็นไหม จิตก็เหมือนกนั ท่ีมนัประคองอยูน่ี่มนัประคองอยูก่บัอะไร? ตวัจิตมนั

ประคองอยูก่บัอารมณ์ อารมณ์เป็นอาหารของจิต อารมณ์ความรู้สึก ความคิด มนัเป็นอาหารของใจ 

แลว้เวลาใจมนัไม่คิดข้ึนมามนัอยูไ่หน เวลาเราอยูเ่พลินๆ ของเรา เราเหม่อลอยอยูอ่ยา่งน้ี จิตมนั

ไปอยูไ่หน? จิตมนัพกัตวัมนัเอง มนัยงัไม่มีเคร่ืองแสดงตวัของมนัออกมา แต่เวลาเราคิดข้ึนมามนั

ก็เกาะแลว้ มนัตอ้งเอาส่ิงน้ีพยงุตวัมนัตลอดไป 

เวลาคนเจบ็ไขค้นป่วยไม่มีกาํลงัทาํส่ิงใดได ้ จิตก็เหมือนกนั จิตท่ีไม่มีกาํลงัเลย มนัทาํ

อะไรของมนัได ้แลว้ว่า “ว่างๆ ว่างๆ” มนัก็เหมือนคนวางยาสลบ คนน้ีป่วย มนัมีความเจบ็ของ

มนั วางยาสลบมนัแลว้ไม่เป็นอะไรเลย เงียบ “โอ!้ สบายมาก” น่ีก็เหมือนกนั เวลามนัมีความคิด 

มนัเหมือนคนไม่มีกาํลงั แลว้ก็คิดว่า “ว่างๆ ว่างๆ”...วางยาตวัเองนะ ถึงว่าตกันํ้าแลว้ขนัถึงไม่มีนํ้ า 

แต่ถา้ขนัมนัมีนํ้า เวลาเราเดินเคล่ือนไหว นํ้าจะกระเพื่อมหกจากขนันั้นเลย เรากเ็สียดายนํ้า 

อุตส่าห์ตกัมา เดินมาตั้งไกล 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้มนัตั้งสติข้ึนมา มนัจะรักษาอยา่งนั้น ขนัน้ีรักษาใหดี้ จิตน้ีรักษาใหดี้ สติ

รักษาใหดี้ กาํหนดพุทโธก็ได ้อานาปานสติก็ได ้ใชปั้ญญาอบรมสมาธิก็ได ้การพิจารณา พิจารณา

เกสา โลมา นขา ทนัตา ตโจ น่ีแหละ เห็นไหม การพิจารณาข้ึนมา แลว้แต่นํ้าใกล ้นํ้าไกล นํ้าฝน นํ้า

บาดาล นํ้าบ่อ วิธีการท่ีไดม้าต่างๆ กนันะ นํ้าฝนมนัตกมาจากฟ้า แลว้เรามีภาชนะรองรับข้ึนมา 
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นํ้ามาจากฟ้าไดอ้ยา่งไร บนฟ้ามีนํ้าหรือ ทาํไมตกันํ้าบนฟ้ามาไดล่้ะ นํ้าใตดิ้นทาํไมเราดดูข้ึนมาได้

ล่ะ 

น่ีก็เหมือนกนั ในการทาํความสงบของใจก็เหมือนกนั เราจะเอานํ้ามาจากไหน เราจะมี

จริตนิสัยอยา่งไร ถา้เราอยูแ่ถบเส้นศูนยสู์ตร เวลาฝนตกมามนัมีแหล่งนํ้า วฒันธรรมของเขา เขา

เก็บนํ้าฝนไวใ้ชก้นั เราก็เอานํ้ามาจากฟ้า แต่ถา้ฤดกูาลไม่เป็นเหมือนทางซีกโลกร้อน เขาเก็บนํ้าไว้

ต่างหาก น่ีมนัหานํ้าต่างๆ กนัไปท่ีจะเอามาใชน้ะ 

น่ีก็เหมือนกนั จริตนิสัย เราตั้งสติของเรา แลว้เราพยายามแสวงหาของเราข้ึนมา ถา้มนั

สงบข้ึนมา มนัมีสถานท่ี เพราะอะไร เพราะจิตสงบ น่ีตวัตน ตวัตนเลย อธิปไตย แลว้มนัเป็น

อธิปไตยของเรา มนัมีพรมแดนของมนัดว้ย เพราะมนัเป็นปุถุชน ในการวิปัสสนาของเรา ในการ

รักษาของเรา รูป รส กล่ิน เสียง เป็นบ่วงของมาร เป็นพวงดอกไมแ้ห่งมาร มนัมีอธิปไตยอยูช่ัว่คราว 

เด๋ียวมนัก็เส่ือม เด๋ียวมนัก็เป็นไปของมนัอีก แลว้เราจะทาํอยา่งไร 

ถา้เราจะพิจารณา ถา้กาํหนดพุทโธๆ เรากาํหนดดว้ยคาํบริกรรม คาํบริกรรมทาํใหจิ้ตน้ีสงบ

เขา้มาบ่อยคร้ังเขา้ พอมนัหลุดออกมา มนัเส่ือมออกมา มนัคลายตวัออกมา มนัจะเห็นโทษของมนั 

ถา้เห็นโทษของมนั เรากก็าํหนดพุทโธๆ บ่อยคร้ังเขา้ การกาํหนดพุทโธบ่อยคร้ังเขา้จนมนัสงบข้ึนไป

บ่อยคร้ังเขา้ แลว้ถา้บ่อยคร้ัง ความสงบกบัความไม่สงบต่างกนัอยา่งไร 

ความสงบพร้อมกบัสติ จติมนัตั้งมัน่ จติมคีวามสุขมาก แล้วความทีไ่ม่สงบล่ะ ไม่สงบน่ี

เหมอืนคนป่วย มนัอาศัยอารมณ์ความรู้สึกความฟุ้งซ่านเกาะไว้ ทุกข์มาก เพราะคนป่วยแล้วกก็นิ

อาหาร กนิของแสลง ให้อารมณ์ความรู้สึกความคดิลากไป เห็นไหม มนักเ็ห็นโทษ น่ีบ่วงของมาร 

รูป รส กลิน่ เสียง เป็นบ่วงของมาร มนัลากให้หัวใจนีไ้ปตลอด ไม่มเีวลาทีจ่ะเป็นอสิระกบัตัวเองเลย 

แต่ถ้าเรามสีติสัมปชัญญะ พทุโธๆ ถ้ามนัต่างกนั ความต่างมนัจะเป็นอสิระของตวัมนัเอง ส่ิงนีม้นัมี

คุณประโยชน์มากกว่า 

การเห็นโทษและเห็นภยั มนัถงึว่า อ๋อ! ทีม่ันเส่ือมไปเพราะว่าเราไม่มสีติ เราปล่อยมันไป

ตามรูป รส กลิน่ เสียง ถ้าเรามสีติสัมปชัญญะขึน้มา อยู่กบัคาํบริกรรม อาหารใหม่ อาหารในคาํ

บริกรรมพทุโธๆๆ ให้มนัเกาะส่ิงนีไ้ว้ ถ้ามนัสงบเข้ามา สงบเข้ามาเพราะอะไร เพราะอาหารนีม้นั
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ไม่เป็นพษิ มนัไม่ใช่ของแสลง ถ้าเราเกาะอยู่อย่างนีม้ันจะเป็นประโยชน์ขึน้มา มนักเ็ป็นกลัยาณ

ปุถุชน น่ีมนัทาํลายความเห็นผดิ ทาํลายเส้นเขตแบ่งของเรา 

น่ีรุกลํ้าอธิปไตยของกนั ถา้มนัรู้จกัเส้นแบ่งเขตของตวัเองโดยความถูกตอ้ง มนัก็เป็น

สัมมาสมาธิข้ึนมา น่ีมนัก็ตวัตนของมนั มนัเป็นสัมมาสมาธิ มนัมีดินแดนของมนัโดยสัจจะความ

จริง ดินแดนใครจะเลก็ ใครจะกวา้ง ใครจะแคบขนาดไหน มนัอยูท่ี่อาํนาจวาสนาบารมี เห็นไหม 

จิตท่ีมีความคึกคะนอง จิตท่ีมนัมีอารมณ์ต่างๆ มนัก็มีการแสดงตวัต่างๆ กนั ขอบเขตของใคร 

ขอบเขตของจิตดวงใด มนัก็เป็นขอบเขตของจิตดวงนั้นล่ะ 

ถา้มีครูบาอาจารย ์ ธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บอก “ถ้าจติตั้งมัน่แล้วให้

วปัิสสนา” วิปัสสนาทาํลายขา้มพรมแดน พรมแดนโสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี มนัเป็น

พรมแดนพรมแดนหน่ึงนะ พรมแดนท่ีว่าผูรู้้จริงเห็นจริง มนัจะรู้จกัพรมแดนของมนั ถา้ไม่รู้จกั

พรมแดนของมนั ทาํไมโสดาบนัเกิดอีก ๗ ชาติล่ะ ทาํไมสกิทาคามีเกิดอีก ๓ ชาติล่ะ ทาํไมพระ

อนาคามีจะไม่กลบัมาเกิดในโลกน้ีอีกแลว้ แต่ไปเกิดบนอวกาศ 

ส่ิงท่ีเป็นอวกาศ โลกน้ีเป็นอวกาศ สิทธิของอวกาศ ถา้เราไม่มีพื้นท่ีในโลกน้ี มนัจะมี

ขอบเขตของอวกาศท่ีเราจะยงิดาวเทียมไดไ้หม เราตอ้งมีพื้นท่ีใช่ไหม เราถึงไดสิ้ทธิจากพื้นท่ีข้ึน

ไปบนอวกาศนั้น จิตท่ีมาเกิดในโลก มนัก็เป็นโลกอยูน่ัน่แหละ มนัก็มีพรมแดนของมนั น่ี

พรมแดนในโลกน้ี แต่มนัไปเกิดบนอวกาศ น่ีเป็นพระอนาคามี 

แลว้ถา้มนัทาํลายพรมแดนทั้งหมดล่ะ 

มนัทาํลายภพทั้งหมด ทาํลายชาติทั้งหมด น่ีไร้พรมแดน ไม่มพีรมแดน ไม่มโีลก ไม่มี

หัวใจ ไม่มส่ิีงทีจ่ะเป็นเป้าหมาย 

มรรคมนัจะเห็นในสถานท่ีท่ีมนัจะเป็นท่ีตั้งของมาร มารมนัอาศยัอยา่งน้ีนะ แลว้ตอนน้ี

มารเตม็หวัใจของเรา แค่มนัสงบเขา้มา เป็นชั้นเป็นตอนเขา้มา มนัเป็นพรมแดนแต่ละพรมแดนท่ี

จิตมนัจะขา้มพน้ๆ ขา้มพน้ดว้ยอะไร? ข้ามพ้นด้วยวปัิสสนาญาณ ข้ามพ้นด้วยมรรคญาณ มรรค

ขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า 

“ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” แลว้ศาสนาท่ีมีมรรค มรรคเกิดอยา่งไร 
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มรรค ท่ีว่ามรรคๆ กนั “สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีพชอบน้ีเป็นมรรค”...อนัน้ีเป็นมรรคของ

คฤหสัถเ์ขา ธรรมเป็นประเพณีวฒันธรรม มีสัมมาอาชีวะ เล้ียงชีพชอบ ส่ิงต่างๆ เห็นไหม นัน่มนั

เป็นเร่ืองของโลกๆ นะ เล้ียงชีพอยา่งนั้น ดูสิ ดูความสงบของใจ ถา้จิตน้ีมนัไม่รู้จกัความสงบของ

ใจ ส่ิงท่ีว่าเป็นของแสลง ส่ิงท่ีรูป รส กล่ิน เสียง น่ีมนัก็เล้ียงชีพผดิแลว้ พอเล้ียงชีพผดิมนัก็

ฟุ้งซ่าน จิตอาศยัความรู้สึก อาศยัความคิดเป็นท่ีอยู่ เป็นท่ีเกาะอาศยัไป 

แต่ถ้าเราเห็นโทษของมนั เราไม่อาศัยส่ิงน้ัน เราอาศัยธรรม พทุโธนีเ้ป็นธรรม ธรรมวนัิยของ

องค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้า กรรมฐาน ๔๐ ห้อง น่ีธรรมวินัยของพระพทุธเจ้าทีว่างไว้ 

“เถรวาทท่องจาํ”...ท่องจาํแลว้มึงทาํไดห้รือเปล่า ท่องจาํแลว้ทาํจริงไหม ถา้ทาํจริงตอ้งเห็น

จริงสิ ใครเห็นจริงขึน้มาคือเห็นธรรมขององค์สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจ้ามาประกาศในหัวใจ

ของเรา ถา้สงบก็คือเราสงบ ถา้จิตเราสงบข้ึนมา แลว้รักษาใหดี้ ถา้มนัสงบแลว้ยอ้นไป กาย 

เวทนา จิต ธรรม ถา้มนัเกิดเวทนา เวทนาอยู่ไหน เวลาจิตมนัสงบข้ึนมา มนัไม่รับรู้ต่างๆ เวทนาไม่

เห็นมีเลย จิตสงบ มนัปล่อย แมแ้ต่กายยงัทิง้ไดเ้ลย เวลามนัสงบเขา้มา มนัไม่รับรู้อะไรเลย สงบ 

เงียบ หายหมด กายน้ีปล่อยไดเ้ลย แต่ปล่อยอยา่งน้ีมนัปล่อยโดยสมถะ มนัปล่อยแบบกาํป้ันทุบ

ดิน มนัจะไม่มีคุณค่าอะไรข้ึนมาเลย เพราะเด๋ียวจิตมนัเส่ือมออกมามนัก็คือเราทั้งตวัน่ีแหละ 

แต่ถ้ามนัสงบเข้าไปแล้วมนัเห็นกาย เราวปัิสสนากายอย่างน้ันต่างหากล่ะ มนัเห็นโทษ

อย่างไร วปัิสสนากาย กายนีเ้ป็นอะไร? มนัเป็นไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณ์เป็นอย่างไร? ไตรลกัษณ์มนั

ทาํลายตัวมนัเอง ทาํลายสภาพของกายน้ัน ทาํลายต่างๆ น่ีมนัเป็นไตรลกัษณ์ ไตรลกัษณะ ถ้าเรา

เห็นสภาวะไตรลกัษณะ น่ีเป็นอะไร? น่ีเป็นธรรม ธรรมมนัเกดิมาจากไหน? เกดิมาจากอธิปไตย

ดวงน้ัน 

ผูท่ี้เป็นอธิปไตย เป็นเจา้ของพื้นท่ี เป็นเจา้ของประเทศ เราเป็นเจา้ของพื้นท่ีนั้น เราจะ

ประกอบสัมมาอาชีวะอะไรในพื้นท่ีของเราก็ได ้เราจะทาํเรือกสวนไร่นาข้ึนมา มนัเป็นคุณสมบติั

ของเรา เราจะปลูกกญัชายาฝ่ินมนัก็เป็นโทษของเรา เพราะสารเสพติดอยา่งน้ีถา้เราใช ้ มนัก็จะ

เป็นผลเสียกบัเรา 

จิตก็เหมือนกนั ถา้เราวิปัสสนาไป วิปัสสนาในอะไร? กาย เวทนา จิต ธรรม จิตมนั

วิปัสสนาไป มนัเป็นธรรมข้ึนมา แต่ถา้วิปัสสนาแลว้มนัเป็นมิจฉาล่ะ มิจฉามนัก็เป็นกิเลส สภาวะ

ไม่ไดท้าํส่ิงใดเลย สร้างภาพ “น่ีเป็นโสดาบนั น่ีเป็นสกิทาคามี” ไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรเลย ไม่ได้
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ทาํอะไรเลย มนัเป็นยาเสพติด เสพติดสิ เพราะธรรมขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา้เป็น

ธรรมะ แต่เวลากิเลสมนัเสพติดว่าเป็นสภาวธรรม แลว้มนัก็สร้างภาพข้ึนมาว่าส่ิงน้ีเป็นธรรม แลว้

มนัเป็นธรรมจริงไหมล่ะ 

ถา้เป็นธรรมจริง ทุกข ์เหตุใหเ้กิดทุกข ์นิโรธ ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์เห็นไหม มงคล ๓๘ 

ประการ “ผูใ้ดเห็นสมณะ เป็นมงคลอยา่งยิ่ง” ตั้งแต่สมณะท่ี ๑ ท่ี ๒ ท่ี ๓ ท่ี ๔ แลว้น่ีมนัสมณะ

อะไรของมนั มนัไม่รู้วิธีการดบัทุกข ์มนัเป็นสมณะไดอ้ยา่งไร 

ถา้เป็นสมณะ วิธีการดบัทุกข ์ คนทาํงานมาตอ้งรู้วิธีการ คนเรามีการกระทาํข้ึนมา คนเรา

สะสมบุญญาธิการข้ึนมา ส่ิงท่ีเราทาํข้ึนมา เราจะบอกไม่ไดห้รือ เราจะเป็นผูช้ี้นาํ น่ีสัปปายะ ๔ 

แลว้ครูบาอาจารยส์าํคญั สาํคญัตรงไหน ถา้ไม่มีครูบาอาจารยท่ี์รู้จริง ไม่มีครูบาอาจารยช้ี์นาํ แลว้

เราเป็นสาวก-สาวกะท่ีด้ินรนกนัอยูน่ี่ มีความศรัทธามีความเช่ือ ความเช่ือมากศรัทธามาก ศาสนา

จะเจริญอีกหนหน่ึงในก่ึงพุทธกาล แลว้เราก็เกิดมาก่ึงพุทธกาลท่ีศาสนากาํลงัเจริญ เจริญในหวัใจ

นะ อยา่ไปมองโลก ตึกรามบา้นช่องส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นวตัถุข้ึนมา มนัจะเจริญขนาดไหน เด๋ียวน้ีเขา

ประกอบข้ึนมาเป็นช้ินเป็นอนั ประกอบข้ึนมาเป็นหลงัๆ เลย สบายมาก น่ีเร่ืองของโลกเขา ไม่

ตอ้งไปสนใจ เพราะเร่ืองของโลกมนัเป็นเร่ืองของอนิจจงั มนัเป็นเร่ืองของส่ิงท่ีเป็นความ

ชัว่คราว 

แลว้ท่ีมนัเจริญ มนัเจริญตั้งแต่หวัใจของหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ เสาร์ ถา้ไม่เจริญ ไม่มีความรู้

จริง เอาอะไรมาสอน แลว้เวลาสอนลูกศิษยล์กูหาข้ึนมาเป็นหลกัเป็นชยัในศาสนา จนใหพ้วกเรา

ต่ืนตวัว่าธรรมะมีจริง ธรรมะส่ิงท่ีทาํขา้มพน้พรมแดนการเกิดและการตาย 

น่ีมนัจนตรอกนะ จนตรอกเพราะอะไร “ผกี็ไม่มี ตายแลว้ก็ตายสูญ เกิดอีกก็ไม่มี” แลว้คนท่ี

ประพฤติปฏิบติัไปมนัเห็นการเปล่ียนแปลง มนัเห็นการทาํลาย มนัเห็นจิตท่ีขา้มพน้พรมแดน 

พรมแดนแต่ละชั้น โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี มนัเป็นพรมแดนพรมแดนหน่ึงแน่นอนเลย 

ความว่างของพระโสดาบัน พระโสดาบันมคีวามรู้สึกอย่างไร พระโสดาบันทาํอะไรขาด

ออกไป ส่ิงทีใ่ช้หนีค้นืเขาไปแล้วมันเป็นโสดาบันมา พรมแดนของมนั ขอบเขตมนัเป็นอย่างไร 

พระสกทิาคามี ส่ิงทีท่าํลายกเิลสอปุาทานในหัวใจแล้วโลกนีร้าบหมด ส่ิงทีม่นัเป็นอสิรภาพขึน้มา

อกีช้ันหน่ึง มนัทาํลายอย่างไร แล้วเหตุผลมนัเป็นอย่างไร แล้วเป็นพระอนาคามี มนัทําอย่างไรถงึ
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เป็นพระอนาคามขีึน้มา เพราะอะไร เพราะส่ิงทีเ่ป็นพระอนาคามขีึน้มามนัต้องทาํลายกามราคะ 

มนัต้องทาํลายความหลงของใจ 

ใจน้ีมนัหลงมาก ดูสิ ขณะท่ีเป็นปุถุชน ความคิดฟุ้งซ่าน เราอาศยัมนัประคองไปนะ จิตมนั

อยูด่ว้ยตวัมนัเองไม่ไดเ้ลย มนัตอ้งมีส่ิงใดเป็นส่ิงท่ีมนัเกาะแสดงตวัมนัตลอดเวลา แลว้เวลามนั

อยูเ่ฉยๆ ของมนั เราก็งง จิตน้ีเป็นอยา่งไร ธรรมะน้ีเป็นอยา่งไร เวลาอ่านพระไตรปิฎก ศึกษา

พระไตรปิฎก พระไตรปิฎกว่าเป็นอยา่งนั้นๆ ก็ว่าเป็นอยา่งนั้นตามไป...น่ีมนัเป็นการคาดหมาย 

ธรรมะดน้เดา เดาไปอยา่งนั้น มนัไม่เป็นความจริงหรอก 

แต่ถา้เป็นความจริงข้ึนมา มนัก็เห็นสัจจะความจริงข้ึนมาเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนมา แลว้ส่ิงท่ี

มนัเป็นกามราคะ ตวัมนัเองท่ีเป็นกาม มนัอาศยัอะไรถึงเป็นกาม ความคิดหยาบๆ อยา่งน้ี ส่ิงท่ีจิต

มนัป่วย มนัเกาะแสดงตวัไปอยา่งนั้น แลว้ส่ิงท่ีมนัเป็นกามราคะ ตวัเองเป็นกาม ส่ิงท่ีเป็นกาม

ราคะท่ีสร้างข้ึนมา จิตมนัเกาะเก่ียวอยา่งไร มนัละเอียดลึกลบัอยา่งไร แลว้มนัมีแรงตา้นอยา่งไร 

มนัทาํอยา่งไรถึงใหม้นุษยต์อ้งเกิดตอ้งตาย ทาํไมเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้จะตอ้งเป็นข้ีขา้ของมนั 

ทาํอยา่งน้ีเพื่อใจดวงน้ีเท่านั้นแหละ ดว้ยความตอ้งการ ดว้ยความแสวงหา ยอมจาํนนกบั

มนัทุกอยา่ง ยอมจาํนนหมดเลย ส่ิงท่ีแสวงหามาก็เพื่อมนัทั้งนั้นเลย เพื่ออะไร? เพื่อจะมาเกิดมา

ตาย เพื่อมีสมบติั เพื่อมีตระกลู เพื่อรักษา เพื่อทั้งนั้นเลย แลว้ถา้มนัจะทาํลายตรงน้ี มนัจะทาํลาย

อยา่งไร 

ส่ิงท่ีเป็นไป วิธีการดบัทุกข ์ เห็นไหม แลว้ครูบาอาจารยช้ี์นาํอยา่งน้ี เพียงแต่เราทาํกนัไม่

ถึง เราทาํกนัไม่ได ้ ศรัทธามี ศรัทธามีแลว้ทาํอยา่งไรใหม้นัเป็นไปล่ะ? มนัก็ตอ้งมีความตั้งใจสิ 

ความตั้งใจของเรา เราทาํของเราข้ึนมา ใหมี้ศรัทธาความเช่ือ เห็นไหม ทาํลายมนัใหไ้ด ้ ส่ิงท่ีเป็น

พรมแดนเป็นชั้นเป็นตอนข้ึนไป 

ส่ิงท่ีทาํข้ึนมา ถา้มนัยอ้นออกไป จิตตั้งมัน่ใหไ้ด ้ถา้จิตมนัตั้งมัน่ มนัมีกาํลงันะ พอมีกาํลงั

ข้ึนมา มนัจบัพลดัจบัผล ูถา้เร่ิมตน้ เหมือนเราสนเขม็ เวลาเราสนเขม็นะ ถา้ดา้ยมนัใหญ่แลว้จะสน

เขา้ไปในเขม็ไดอ้ยา่งไร เขม็รูเลก็ๆ เขม็กบัดา้ยก็ควรจะสมดุลต่อกนั แล้วเวลาทีจ่ติมนัสมดุล จติที่

มนัมหีลกัมเีกณฑ์ เราจะต้องวปัิสสนา ถา้เป็นเวทนา เวทนามาจากไหน น่ีถา้จิตสงบมนัปล่อย

หมด เห็นไหม เวทนาไม่มีหรอก จิตท่ีมนัคลายออกมา ขณะท่ีร่างกายเราแขง็แรง เราจะยกส่ิงของ
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ใดๆ ก็ได ้เราจะทาํอะไรก็ได ้เพราะร่างกายแขง็แรง แต่ถา้เราเจบ็ไขไ้ดป่้วยข้ึนมา ส่ิงใดๆ เราก็ทาํ

ไม่ค่อยได ้เราก็ยกข้ึนไม่ไหวเหมือนกนั 

จติถ้ามนัมกีาํลงั มนัเป็นสมาธิขึน้มา เวทนาไม่เกดิหรอก แต่ถ้ามนัย้อนออกมาดู เช่น ครู

บาอาจารย์ท่านน่ังตลอดรุ่ง ถ้า ๔-๕ ช่ัวโมง หลานเวทนามนัมา วปัิสสนาไป เวทนาเป็นอะไร เวลาน่ัง 

เวทนามีขนาดไหนกแ็ล้วแต่ มสัีจจะ มคีวามจริง ต่อสู้ไปตลอดเวลา เห็นไหม ถงึทีสุ่ดมนัแยก มนั

แบ่ง ปัญญามนัจะใคร่ครวญ อะไรเป็นเวทนา ส่ิงทีเ่ป็นเวทนา ร่างกายกน่ั็งอยู่น่ี แล้วความเป็นไป

มนัเป็นอย่างไร น่ีมนัแยก มนัแยกไปเร่ือยๆ เห็นไหม กาํลงัมนัสุดๆ ต้องใช้กาํลงัอย่างมหาศาลเลย ถ้า

มนัปล่อยได้ หลานเวทนามนัดบั มนัสงบตัวลง จติเป็นจตินะ 

น่ีเวลาแยกไป เวทนาเป็นเราหรือ เวทนาไม่เป็นเราหรอก ร่างกายเป็นเวทนาหรือ ในธาตุ

อะไร ในเอน็ ในกระดูก ในเนือ้ ในหนัง ในเส้นผม ในขน ในรูขุมขน ในอากาศ ในกระดูก มนัเป็น

เวทนาไหม? ไม่มอีะไรเลย มนัเป็นสักแต่ว่าของมัน แต่เพราะจติของเรามนัเส่ือมออกมา มนัคลาย

ตัวออกจากสมาธิ มนักไ็ปรับรู้ส่ิงน้ัน แต่มนัมกีาํลงัของสมาธิ มนักไ็ปแยกแยะๆๆ แยกออกไป ไล่

ต้อนมนัไป ไล่ต้อนความคดิ เพราะอะไร เพราะจติมนัโง่ จติมนัหลง 

จติเดมิแท้ จติก่อนทีม่ันสงบ มนัอาศัยความคดิเป็นทีอ่ยู่อาศัย ขณะทีม่นัปล่อยความคดิ

เข้ามา มนัเป็นตัวของมนัเอง พอมีกาํลงัขึน้มา แล้วมวีาสนา ย้อนไปทีเ่วทนา มนัเป็นกาํลงัของจติ 

มนัเป็นวาสนาของเรา มนัเป็นส่ิงทีเ่ป็นสภาวธรรม เพราะจติสงบ จติมนัมกีาํลงั แล้วมันต่อสู้กบั

เวทนา 

ทีน้ีเวทนา เวทนามนัเกิดข้ึนมาจากไหนล่ะ เวทนามนัเกิดจากซากศพหรือ มนัเกิดจากธาตุ

ขนัธ์หรือ? ไม่ใช่เกิดจากอะไรทั้งส้ินเลย เกิดจากจิต จิตน้ีมนัไปรับรู้ พอจิตไปรับรู้ จิตมนัก็อา้งไป

เร่ือย “เวทนาเป็นเรา เวทนาเป็นผม เวทนาเป็นลม เวทนาเป็นเพราะเรานัง่ไวน้าน พอนัง่นานแลว้

เลือดลมมนัไม่เดิน มนัก็เป็นเวทนา”...มนัอา้งอยา่งไรก็ไล่มนัไป ไล่มนัไป ปัญญาไล่มนัไป เห็น

ไหม น่ีปัญญา ปัญญาในการต่อสู ้เป็นปัจจุบนัธรรม 

ขณะท่ีจิตมนัหลง จิตมนัหลงแลว้มนัอา้งอิง มนัอา้งธรรมะ อา้งว่ารู้ เห็นไหม น่ีอธิปไตย 

ส่ิงท่ีเป็นพรมแดน ขอบเขตของความปวด ขอบเขตของเวทนา ขอบเขตของความโง่ ไอจิ้ตมนัโง่ 
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มนัอยูใ่ตข้อบเขตของมนั แลว้อวิชชาเอาส่ิงน้ีมาหลอกใชเ้รา มาหลอกใหมี้ขอบเขต ขอบเขตของ

การจะกา้วล่วง 

ถา้เราวิปัสสนา เราใชก้าํลงัของเรา เวลามนัไล่ข้ึนไป ขอบเขตของพรมแดนอยูต่รงไหน 

ขอบเขตของเวทนามนัรู้สึกอยา่งไร ไล่กนัไป ไล่ของมนัไป ส่ิงท่ีมนัเป็นเวทนามนัปวดอยา่งไร 

ใครเป็นคนปวด ไล่ไปจนถึงท่ีสุดแลว้ พรมแดนของเรามนัเป็นการสมมุติกนัข้ึนมา 

ส่ิงท่ีเกิดเป็นประเทศชาติ เม่ือก่อนตั้งแต่เราเสียดินแดนไปก่ีคราวๆ น่ีก็เหมือนกนั มนัไป

ยดึว่าส่ิงนั้นเป็นของเรา ยดึว่าเป็นของเรา แลว้มนัไล่เขา้ไปแลว้มนัไม่มีอะไรเลย...ก็จิตมนัโง่ จิต

มนัโง่ พอปัญญาไล่ทนัพร้อมกบัสัมมาทิฏฐิ พร้อมกบัความเห็นถกูตอ้ง มนัจะปล่อย เวทนาเป็น

เวทนา จิตเป็นจิต ทุกขเ์ป็นทุกข ์แยกออกๆ แยกออกแลว้มนัก็ปล่อย ปล่อยเฉยๆ เป็นตทงัคปหาน จิต

มนัก็สงบ รวมลง มีความสุขมาก คิดว่าเราขา้มพน้พรมแดน น่ีคิดว่าไง “คิดว่า” น้ีไม่เป็นความจริง 

ถา้เป็นความจริงนะ พอมนัคลายตวัออกมา เวทนาอยูไ่หน ปวดอีกแลว้ หลานเวทนามา 

เพราะอะไร เพราะเราผา่นความรู้สึกอนัหน่ึง ผา่นเวทนาอนัหน่ึง ผา่นขอบใจของเราอนัหน่ึง เรา

ว่าส่ิงน้ีมนัถูกตอ้งแลว้ เสร็จแลว้นะ ขณะท่ีคู่กรณีกาํลงัใชปั้ญญาใคร่ครวญซ่ึงหนา้ มนัก็ยอมรับ 

พอปัญญามนัใชใ้คร่ครวญไปแลว้มนัเป็นตทงัคปหาน จิตมนัรวมลงแลว้มนัคลายออกมา ปัญญา

มนัใชไ้ปแลว้ มนัเหมือนผูเ้สียหายท่ีไม่มีใครเขา้มาควบคุม มนัก็พาลอีกแลว้ เวทนาอีกแลว้ ปวด

อีกแลว้ ปวดอีกแลว้ ถา้ปวดอีกข้ึนมา ใครจะสู้กบัมนัอีกล่ะ ถา้จิตสงบข้ึนมาก็ไล่กนัอีก ไล่กนั

ต่อไป เห็นไหม 

ส่ิงท่ีมนัใคร่ครวญกนัไปแลว้ มนัก็เห็นแลว้ว่าเวทนาเป็นเวทนา แลว้ก็ปล่อยไปแลว้ แลว้

เวทนาทาํไมมนัเกิดอีกล่ะ มนัเกิดอีกเพราะอะไร เพราะมนัเป็นตทงัคปหาน มนัปล่อยวางชัว่คราว มนั

ไม่เป็นสัจจะความจริง มนัเป็นการชัว่คราว ขณะจิตของมนัไม่เป็นไป น่ีซํ้ าเขา้ไป วิปัสสนา มนัก็

แยกออกไปๆ เพราะหลานเวทนาท่ีเราใคร่ครวญมา เราเห็นของมนัอยูแ่ลว้ ถา้เราใชปั้ญญาอยา่งน้ี

มนัก็ยอมแพเ้ราได ้เห็นไหม จากจติทีม่นัโง่ๆ มนักฉ็ลาดขึน้มาได้ ฉลาดขึน้มาด้วยสัจจะความจริง 

ด้วยวปัิสสนาญาณ ด้วยการใช้ปัญญาใคร่ครวญออกไป ส่ิงทีใ่คร่ครวญออกไป มนัเห็นสัจจะ

ความจริงของมัน มนักไ็ล่ต้อนเข้าไป 

ส่ิงท่ีมนัโง่หนหน่ึง พอมนัโง่ มนัใชปั้ญญาหนหน่ึง มนัก็ปล่อยไดห้นหน่ึง แต่ถา้ไม่ไล่เขา้

ไป ถา้เราไม่สู ้ใจเราไม่เป็นความจริงนะ มนัก็อ่อน มนัก็แพเ้วทนา ถา้เราจะนัง่ตลอดรุ่ง เราจะไม่
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ยอมแพม้นั ก็กลบัมาพุทโธๆๆ หลบเอากาํลงั ต่อสู้กนัไป ต่อสู้กบัมนั ถึงท่ีสุดแลว้ปัญญามนัเกิด

ได ้ ถึงท่ีสุดแลว้ คนเราถา้ถึงวิกฤติข้ึนมา มนัมีทางออกของมนัดว้ยสัจจะความจริง เห็นไหม 

เพราะเราไม่มีหลกั ไม่มีสัจจะ ไม่มีความจริง ถึงท่ีสุดแลว้เรากลวัพิการ เรากลวัเป็นไป มนั

หลอกมาทั้งนั้น น่ีจิตเวลามนัหลอก มนัหลอกขนาดนั้นนะ แต่ถา้เราใคร่ครวญถึงท่ีสุดแลว้มนัไม่

เป็นไป มนัไม่มีส่ิงใดๆ ท่ีมนัจะเป็นสัจจะความจริงหรอก มนัเป็นสมมุติทั้งนั้นน่ะ 

ถ้าเรามสัีจจะความจริง น่ีเป็นสมมุติ เราเอาอะไรไปแก้สมมุติล่ะ? มนักต้็องมปัีญญาสิ 

ปัญญาเป็นธรรมที่ไปแก้สมมุติ ไล่ต้อนเข้าไป ถ้ากาํลงัพอถงึทีสุ่ด ถ้ามนัเป็นไป มนัต้องปล่อยอกี 

แม้แต่ลกูเวทนากต้็องขาดออกไป มนัปล่อยนะ มนัปล่อยขึน้มา ปล่อย มนักร็วมลง เหน็ไหม ถ้า

รวมลง ถงึทีสุ่ดนะ ถ้ามนัขาด มนัขาดเลย เวทนาเป็นเวทนา จติเป็นจติ ทุกข์เป็นทุกข์...ขาด ถ้า

ขาด มนัจะเข้าใจว่าขาด เพราะขาดขึน้มามนัจะมคีวามสุขมาก 

พรมแดนหน่ึงโดนทาํลายไปนะ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่ทุกข ์ทุกข์

ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ แลว้จิตมนัไปไหน ไอผู้ท่ี้รู้ไปไหนล่ะ? มนัทาํลายพรมแดนอนันีไ้ป มนัทาํลาย

ตัวตน ทาํลายความเห็นผดิ ทาํลายเวทนาเป็นเรา เราเป็นเวทนา เวทนาไม่มใีนเรา เราไม่มเีวทนา 

ไม่มส่ิีงต่างๆ ทั้งส้ิน แต่มนัต้องให้เป็นความจริง ถ้าเราวปัิสสนา เห็นไหม 

ดูสิ ท่ีเราปฏิบติักนั ท่ีมนัไม่ไดผ้ล ท่ีมนัทาํไป เวทนาเราเคยสู้ได ้ เราสู้เป็นคร้ังเป็นคราว 

เราทาํไม่ต่อเน่ือง ภิกษุเราเป็นนกัรบ เราปฏิบติักนัตลอดชีวิต ตั้งแต่ตั้งสัจจะ อดนอน ผอ่นอาหาร 

ภาวนาตลอด ๒๔ ชัว่โมงเลย แลว้ไล่ตอ้นกนั มนัปล่อยหนหน่ึง มีกาํลงัข้ึนมา ซํ้ าเขา้ไป ซํ้ าเขา้ไป 

อยา่ชะล่าใจ ชะล่าใจไม่ได ้

เพราะถ้ามนัมเีหตุผล ถ้าเป็นขณะจติทีม่นัปล่อยนะ ถ้ามนัขาดออกไป สังโยชน์ขาด

ออกไป ความลงัเลสงสัยในธรรมไม่มี เห็นไหม น่ีพรมแดนของโสดาบัน เกดิอกี ๗ ชาตินะ ถ้ายงัเกดิ

เป็นมนุษย์อกี กย็งัเกดิยงัตายอยู่ ยงัเกดิมาอยู่ ถ้าทาํลายเป็นช้ันเป็นตอนเข้าไป ถ้าวปัิสสนาเข้าไป 

ข้างบนขึน้ไป จติมนัจะย้อนขึน้ไป ถ้าให้ความสงบของใจขึน้มา จติมนัสงบ ต้องมคีวามละเอยีดขึน้

ไป กาํลงัของสมาธิ เห็นไหม สต-ิมหาสต ิปัญญา-มหาปัญญา 

น่ีกเ็หมอืนกนั ใช้ใคร่ครวญเข้าไป วปัิสสนาเข้าไปนะ ถ้ามนัเป็นเวทนากซ้ํ็าเวทนา ถ้ามนั

เป็นกายกซ้ํ็ากาย ถ้าเป็นจติกซ้ํ็าจติ ถ้าเป็นธรรม ธรรมคือความรู้สึก ความคดิ ขนัธ์ ๕ ขนัธ์อนั
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ละเอยีด ขนัธ์อย่างกลาง มนัเป็นไปอย่างไร มนัหลอกล่ออย่างไร มนัเอาอะไรมาเป็นเหยื่อให้หัวใจ

นีอ้อกรับรู้ ออกรับรู้ว่าส่ิงนีเ้ป็นธรรมๆ...ส่ิงนีเ้ป็นธรรมทาํไมข้างบนไม่รู้เร่ือง ส่ิงนีเ้ป็นธรรมครบ

วงจรของมัน วธีิดบัทุกข์มันเป็นขั้นเป็นตอนขึน้มา 

ไดแ้ค่หนหน่ึงจะส้ินกิเลส เป็นไปไม่ไดห้รอก มนัเป็นไปไม่ได ้ถา้มนัเป็นไปได ้ เวลาจิต

คลายออกมามนัมีความรู้สึกอะไรล่ะ เห็นไหม ถา้มนัทาํซํ้ าเขา้ไป ซํ้ าเขา้ไป ถึงท่ีสุดมนัขาด ขาด

ออกไป น่ีพรมแดน ทาํลายพรมแดน ขา้มพน้พรมแดน ถึงท่ีสุดทาํลายพรมแดนเขา้ไป น่ี

สกิทาคามี แลว้ยอ้นข้ึนไป ยอ้นไม่ไดน้ะ เพราะไม่เห็นพรมแดน 

ดูสิ เวลาข้ึนไปในอวกาศ แผนท่ีทางอากาศ น่ีแค่ไหนของมนั พิกดัของแผนท่ีอากาศเป็น

อยา่งไร ส่ิงต่างๆ เป็นอยา่งไร มนัตอ้งทาํความเขา้ใจ เพราะเวลาเราอยูใ่นพื้นท่ี เราก็จะรู้ว่าขนาด

ไหนของเรา แต่ขณะท่ีเราข้ึนไปอยูใ่นท่ีสูง จิตมนัสูงข้ึนมา แลว้พื้นท่ีเราอยูต่รงไหน พื้นท่ีของเรา 

แผนท่ีอยูต่รงไหน 

ถ้ามนัจบัพืน้ทีไ่ด้ มนัหาแผนทีไ่ด้ มนักห็าจาํเลยได้ หาผู้ผดิได้ หาผู้ทีห่ลงใหลในดนิแดน

ของตัวเอง แล้วกห็ลงใหลคนอืน่ น่ีกามราคะ วปัิสสนาเข้าไปนะ น่ีเป็นกาม ส่ิงทีเ่ป็นกามมนั

ทาํลายหัวใจมาก ทาํลายหัวใจมากเลย ทาํลายหัวใจเพราะส่ิงนีม้นัทาํให้เราทุกข์ ถ้าเราทาํลายตรง

นี ้มนัจะเบาลงมากนะ เพราะอะไร เพราะตวันีท้าํให้ถูลู่ถูกงั 

เวลาทาํลายกามภพ ตั้งแต่เทวดาลงมานะ ดูสิ จิตท่ีเสพกาม สถานท่ีในวฏัฏะ กามภพ รูป

ภพ อรูปภพ กามภพน่ีตั้งแต่เทวดาลงมา รูปภพ อรูปภพตั้งแต่พรหมข้ึนไป พรหมปุถุชนก็มี แต่ถ้า

ทาํลายตรงนีป๊ั้ปมนัเป็นอนาคามี ๕ ช้ัน แล้ววปัิสสนาซ้ําเข้าไป  ๆ ซ้ําเพือ่ทาํลายเศษส่วน อนาคาม ี๕ 

ช้ัน ทาํลายส่ิงทีม่นัเป็นความเทยีบเคยีงในหัวใจ มนัจะปล่อยซ้ําปล่อยซาก ปล่อยแล้วปล่อยขาดไป

บ่อยๆ นะ ขาดคอืว่าความละเอยีดของใจเข้าไปนะ ว่างหมดเลย จนจบัต้องส่ิงใดๆ ไม่ได้ เห็นไหม 

ส่ิงท่ีเป็นอวกาศ เป็นจกัรวาล มนัไปจากไหนล่ะ? มนัไปจากโลกน้ี จากท่ีเราเป็น

ศูนยก์ลาง ดูสิ โครงการอวกาศเขายงิไปจากไหน? เขายงิไปจากโลก เขาควบคุมอยา่งไร สถานี

ควบคุมยานอวกาศ สถานีควบคุมมนัอยูท่ี่น่ี อยูบ่นโลกน้ี โลกน้ีควบคุมมนั น่ีก็เหมือนกนั มนัอยู่

ท่ีจิตน้ี จิตน้ีมนัจะว่างขนาดไหน มนัเห็นตวัมนัเองไม่ไดห้รอก สถานีควบคุมขนาดน้ี แลว้มนั

บงัคบับญัชาสั่งใหย้านอวกาศทาํลายพื้นท่ีในโลกน้ี จะทาํลายตรงไหนก็ได ้  การศึกการสงคราม
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ต่อไป เห็นไหม สงครามอวกาศ เขาถึงแยง่ชิงกนั เพราะโลกมนัหมุนไป แลว้มนัทาํลายมาจากขา้ง

นอก 

น่ีก็เหมือนกนั จิตถา้มนัว่างหมด มนัไม่เห็นตวัมนัเอง มนัโดนส่ิงท่ีปกคลุมไว ้ ส่ิงท่ีปก

คลุมไวถ้า้ยอ้นกลบัมาล่ะ ยอ้นกลบัมาเป็นอรหตัตมรรค 

“โมฆราช เธอจงดูโลกน้ีเป็นความว่าง แลว้ถอนอตัตานุทิฏฐิ” 

ถอนไอ้ศูนย์ควบคุม ถอนไอ้ตัวจติ ทาํลายตัวนี้ เห็นไหม น่ีธรรมะไร้พรมแดน เพราะอะไร 

เพราะไม่มจีติปฏสินธิ ตัวจติ ตัวศูนย์ควบคุม เห็นไหม “จติเดมิแท้นีผ่้องใส จติเดมิแท้นีห้มองไป

ด้วยอปุกเิลส” น่ีธรรมธาตุ ไร้พรมแดนนะ มนัจะไร้พรมแดน มนัต้องทาํลายสถานทีต่ั้ง สถานที่

เป็นพรมแดน สถานทีเ่ป็นการแบ่งเขตการเกดิและการตาย 

ในจกัรวาลน้ีมนัเป็นทางวิทยาศาสตร์ แต่ถา้ในธรรมะ เห็นไหม ในวฏัฏะ เพราะในวฏัฏะ 

จกัรวาลพิสูจน์กนัดว้ยวิทยาศาสตร์ แต่ถา้เป็นวฏัฏะ เห็นไหม กามภพ รูปภพ อรูปภพ กามภพ

ตั้งแต่เทวดาลงมา เทวดา อินทร์ พรหม ตั้งแต่ เปรต นรก อสุรกาย มนัเห็นๆ มนัมีไง มนัเป็นไป 

มนัอยูก่บัโลกน้ี น่ีกามภพ 

รูปภพ เห็นไหม พรหมท่ีมีรูป พวกฤๅษีชีไพร พวกท่ีปฏิบติัโดยอวิชชา การปฏิบติัโดยเจา้ลทัธิ 

ตั้งแต่พวกฤๅษีชีไพร พวกเดียรถีย ์พวกนิครนถ ์ถา้เป็นการปฏิบติัควบคุมจิตไวเ้ฉยๆ น่ีเกิดบนพรหม 

ไม่ไดไ้ปไหนหรอก เขาไม่ไดท้าํลายของเขาเลย เร่ืองพรมแดน เร่ืองส่ิงต่างๆ ไม่ไดแ้ตะตอ้งเลย ไป

ถนอมมนัไว ้ ไปกดมนัไว ้ ไปรักษาไวเ้ฉยๆ เพราะพอจิตสงบเขา้มา เขา้สมาบติั น่ิง ว่าง ว่างอยู่

อยา่งนั้น เขา้ฌานสมาบติั ส่ิงต่างๆ ว่าง น่ีเกิดเป็นพรหมเพราะอะไร เพราะมนัไม่มีมรรค 

แต่ถา้เป็นมรรค เห็นไหม เวลาทาํ กามภพ รูปภพ อรูปภพ...รูปภพ ผูท่ี้ทาํตกภวงัค์ น่ีพรหม

ลูกฟัก พรหมลูกฟักน้ีเป็นหวัตอ พรหมลูกฟักน่ีอสัญญีพรหม อสัญญีพรหมอะไรไปเกิด? ก็ไอต้วั

จิตน่ีแหละ ไอต้วัภพน่ีแหละ ไอต้วัพรมแดน ส่ิงท่ีเป็นพรมแดนมนัไปเกิด แต่มนัเป็นอรูปภพ 

ความรู้สึกของจิต อรูปภพ แต่มนัเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ มนัก็เหมือนท่ีเราไม่เห็นภตูผีปีศาจ เราไม่เห็น

เทวดา อินทร์ พรหม แต่ทาํไมผูท่ี้มีตาในเขาเห็นหมดล่ะ ทาํไมพวกเทวดา อินทร์ พรหมเขาเห็นของ

เขาเองล่ะ ในพระไตรปิฎกทั้งตู ้พระพุทธเจา้บอกไวเ้ลยว่า เทวดา อินทร์ พรหม เป็นอยา่งนั้นๆ 
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น่ีก็เหมือนกนั เวลามนัเป็นอรูปพรหม ส่ิงท่ีมี ส่ิงท่ีเป็น เขาเห็น เขารู้ของเขา มนัเป็น

สถานท่ีอยูข่องเขา น่ีภพ กามภพ รูปภพ อรูปภพ แลว้ถา้มนัทาํลายหมด มนัอยูท่ี่ไหน? น่ีไง มนัไร้

พรมแดน ไม่มส่ิีงใดๆ เลย น่ีวมุิตติสุข น่ีธรรม ธรรมไร้พรมแดน ธรรมขององค์สมเดจ็พระ

สัมมาสัมพทุธเจ้าทีต่รัสรู้อยู่ทีโ่คนต้นโพธ์ิ 

“ศาสนาไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล สุภทัทะ เธออยา่ถามใหม้ากไปเลย ศาสนา

ไหนไม่มีมรรค ศาสนานั้นไม่มีผล” 

แลว้กระทาํกนัมนัเป็นมรรคไหม มนัเป็นมรรคก็มรรคของกิเลสทั้งนั้นน่ะ ดูสิ พวก

เดียรถียไ์ปไหนกนั ถา้ทาํเป็นฤๅษีชีไพร ถา้ทาํความสงบไดก้็เกิดเป็นพรหมทั้งนั้น อยูใ่นวฏัฏะน่ี 

แลว้จะทาํอยา่งไรใหพ้น้จากวฏัฏะ 

ววิฏัฏะ จะไม่กลบัมาเกดิอกีแล้ว จะไม่กลบัมาอยู่ในวฏัฏะนีแ้ล้ว ไม่มสีถานทีต่ั้ง ไม่มี

พรมแดน ไม่มจีติเดมิแท้ ไม่มส่ิีงต่างๆ ทีจ่ะให้มารควบคุมอยู่ ทีจ่ะต้องกลบัมาตายมาเกดิอกี มนั

ไม่มี 

ถา้มนัไม่มี มนัไปจากไหนล่ะ? มนัก็ไปจากไอจิ้ตโง่ๆ ไปจากจิตท่ีไม่รู้อะไรเลย แต่มีสัป

ปายะ ๔ มีครูบาอาจารยค์อยช้ีนาํ แลว้เราประพฤติปฏิบติั ครูบาอาจารยค์อยตรวจสอบเราไง 

ตรวจสอบใหเ้ป็นความจริง หมู่คณะเราเห็นอกเห็นใจกนั ทุกคนก็ทุกขท์ั้งนั้น ทุกคนก็ปรารถนาจะ

พน้ทุกข ์ เวลาเราปรึกษากนั ธมฺมสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ เราปรึกษากนัแต่เร่ืองสัลเลขธรรม 

การมกันอ้ยสันโดษ เพื่อไม่ใหกิ้เลสมนัอว้น ใหกิ้เลสมนัผอมๆ น่ีมกันอ้ยสันโดษ เห็นไหม แลว้

โลกวา่เป็นทุกข ์ เป็นทุกขน้ี์เป็นเร่ืองความเห็นของโลกเขานะ แต่มนัเป็นวิธีการ เห็นไหม ทุกข ์

เหตุใหเ้กิดทุกข ์ทุกขด์บั วิธีการดบัทุกข ์แลว้น่ีเป็นวิธีการดบัทุกข์ มนัเป็นเคร่ืองมือ มนัเป็นส่ิงท่ี

เราจะไปต่อสู้กบักิเลส แลว้เราจะบอกว่าทุกขไ์ดอ้ยา่งไร แลว้เราจะไปปฏิเสธไดอ้ยา่งไร 

ความเห็นของเรา น่ีในหมู่คณะ อาหารเป็นสัปปายะ อาหารเป็นสัปปายะไม่ใช่นึกว่าอาหาร

ตอ้งมีคุณค่าอยา่งนั้น...ไม่ใช่ 

อาหารเป็นสัปปายะ หมายถงึ อาหารทีฉั่นแล้วไม่ง่วงนอน ฉันแล้วประพฤติปฏิบัติ

พอประมาณ ประพฤติปฏบิัติได้ 
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อาหารเป็นสัปปายะคอืส่ิงทีฉั่นแล้วโล่งๆ แล้วประพฤติปฏบิัติด ี

ไม่ใช่เป็นสัปปายะตอ้งใชท้างวิทยาศาสตร์มาวิจยัว่าอาหารอะไรเป็นสัปปายะ อาหาร

อะไรกินแลว้มนัก็ถ่ายเหมือนกนัทั้งนั้น อาหารอะไรกินเขา้ไป ถา้มนัจะดีขนาดไหน ถา้กินมาก

มนัก็ง่วงนอนทั้งนั้น ส่ิงท่ีอาหารเป็นสัปปายะ เราก็รักษาของเราข้ึนมา น่ีสัปปายะ ๔ แลว้มนัมี

หรือไม่มีล่ะ เราจะเอาโง่หรือฉลาดล่ะ 

สังคมของเราถ้าเป็นสังคมทีด่ ีสังคมในหัวใจ คบธรรมะ ถ้าจติมคุีณธรรม จติทีม่นัดมีัน

จะคบธรรม แล้วจะไม่เส่ือมถอย ถ้าจติมนัเป็นกเิลส มนัจะคบยาเสพติด มนัจะคบส่ิงทีเ่ป็นโลกๆ 

แล้วมนัจะคบส่ิงทีเ่ป็นความพอใจ แล้วมนักจ็ะเส่ือมถอย ประพฤติปฏบิัติไป แต่อยู่กบัส่ิงเสพติด

มนักไ็ม่เป็นธรรม ถ้าอยู่กบัธรรมนะ ธรรมกบัโลกอยู่กบัใจเรา เราจะพลกิเป็นประโยชน์กบัเรา

หรือไม่เป็นประโยชน์น้ันเป็นความเห็นของเรา เอวงั 
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