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 ธรรมน่ีมนัสูงส่งมาก ธรรมะน่ีละเอียดออ่นจนสามารถแกค้วามทุกขใ์นหวัใจได ้ ทุกข์
ของเราคือความวา้เหว ่ ไอว้า้เหวน่ี่ส าคญัมาก วา้เหวแ่ลว้มีความเศร้าหมองของใจ ไอทุ้กขข์า้ง
นอกไม่ส าคญันะ สงัเกตไดเ้ราหาเงินมามหาศาลเลย แต่มนักเ็หงา ความเหงา ความวา้เหว ่ อาลยั
อาวรณ์ หวัใจน่ี ตวัน้ีเราจะไปแกไ้ขมนั เงินทองแกไ้ขไม่ได ้ 

มีมากเลยท่ีมาหาอาจารย ์ เศรษฐี มหาเศรษฐีบอกวา่เงินช่วยเราไม่ได ้ เจบ็ไขไ้ดป่้วยก็
ตอ้งหมอ ไม่ใช่เงินหรอก เห็นไหม แต่ท าไมบอกวา่บุญกศุลอนัน้ีมนัสะสมกนัมา ถา้สะสมมามนั
มองแบบโลกไง มองแบบโลกคือธุรกิจ ถา้ธรรมน้ีคือการใหไ้ง เป็นทานไง คือความเมตตา ถา้
ทานแลว้ผูท่ี้มีธรรมอยูใ่นหวัใจ เร่ืองทานน่ีมนัสละได ้หวัใจนั้นมนัไม่เกาะเก่ียวในวตัถุ มนัเหนือ
ไง มนัเหนือ แต่ถา้เป็นโลก เป็นธุรกิจ ธุรกิจมนัตอ้งมีการไดเ้ปรียบเสียเปรียบ เห็นไหม โลกกบั
ธรรมถึงไม่เหมือนกนัไง 

น่ีถึงบอกวา่ถา้เป็นผูท่ี้ช้ีน าแลว้นะ ยงัมีทิฐิความเห็นอยา่งน้ี น่ีมิจฉาทิฏฐิ ถา้ทิฐิความเห็น
นะ ในความเห็นของหมู่คณะ พระอยูก่นัตอ้งทิฐิเสมอกนั ศีลเสมอกนั ทิฐิเสมอกนัจะอยูก่นัมี
ความสุขมากเลย ทิฐิเสมอกนัหมายถึงผูท่ี้ปฏิบติัน้ีตอ้งตั้งเป้าหมายท่ีมรรค ผล นิพพานใช่ไหม? 
มรรค ผล นิพพานมนัเป็นการปล่อยวางทั้งหมด เป็นการหลุดพน้ออกไปจากศาสนพิธีต่างๆ พวก
น้ีเป็นสมมุติทั้งหมด  

อาจารยม์หาบวับอกเลย ทุกอยา่งในโลกน้ีเป็นสมมุติ สมมุติเขา้กบัวิมุตติไม่ได ้ วิมุตติน้ี
เลยสมมุติเขา้ไป แต่จิตถึงวิมุตติแลว้กต็อ้งอาศยัสมมุติ แต่พออาศยัสมมุติข้ึนมา อาศยัสมมุติน้ี
เป็นแค่ผา่นเขา้หาวิมุตติ ถา้อาศยัสมมุติน้ีผา่นเขา้หาวิมุตติ สมมุติน้ีเป็นแค่ทางผา่น จากไม่ยดึ
สมมุติไง แต่ถา้ยงัไม่ถึง ใจไม่เป็นธรรม เป็นธุรกิจนะ มนัยดึสมมุติ เอาสมมุติ เอาพิธีกรรมมา
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เป็นโลโก ้มนัเป็นตวัขาย น่ีถึงวา่ทิฐิตรงน้ี มนับอกถึงทิฐิ บอกถึงความเห็นไง บอกถึงความเห็น
การเป็นผูน้ า วา่ไม่เห็นวา่ความเป็นธรรมมนัจะเหนือโลกอยา่งไร?  

ถา้พดูอยา่งน้ีธรรมไม่เหนือโลก ธรรมน้ีเป็นเคร่ืองมือของโลก ถา้ธรรมเหนือโลก ธรรม
เหนือโลก ฟังสิ อยา่งเช่นอาจารยม์หาบวั เห็นไหม เป็นคนจนผูย้ิง่ใหญ่ มีผา้ ๓ ผนืนะ แต่บริจาค
ทานไวใ้นโลกน้ีเป็นพนัลา้นๆ พนัๆ ลา้นน่ีไม่ติดแมแ้ต่นิดเดียว แต่ถา้เป็นฝ่ายท่ีวา่ผูป้ฏิบติังาน
นั้นจะมีกรอกแกรกบา้ง อนันั้นมนัสุดวิสยัของคนท่ีมีกิเลสในหวัใจ คนเราน่ีดีทุกคน แต่พวก
ขา้ราชการทุกคนเขา้ไปน่ีจะเป็นคนดีหมด แต่ในเม่ือผลประโยชน์เขา้มามนัท าใหใ้จออ่นไป ใจ
มนัสู้แรงอนันั้นไม่ได ้พระพทุธเจา้ถึงบอกวา่อสรพิษไง คลุกคลีกบัมนั เงินน่ีมนัเป็นอสรพิษ ท า
ใหค้นใจอ่อนได ้ 

ไออ้ยา่งน้ี เราจะบอกวา่บริสุทธ์ิ ๑๐๐ เปอร์เซ็นตเ์ราวา่บริสุทธ์ิ อาจารยท์  าน่ีเพราะอะไร? 
เพราะเหนือโลก พอเหนือโลกบริสุทธ์ิ บริสุทธ์ิเพราะตรงยอดเป้านั้น อนันั้นบริสุทธ์ิแน่นอน แต่
คนท่ีท าอยูน่ั้นตอ้งยอมรับวา่คนท่ียงัท าอยูเ่ป็นลกูศิษยข์องท่าน ผูท่ี้ท  างานอยูมี่กิเลสทั้งนั้นแหละ 
ค าวา่กิเลสน่ีเราถึงบอกวา่กุ๊กก๊ิก ไอค้  าวา่กุ๊กก๊ิกอนัน้ีไม่วา่กนั แต่ถา้พดูถึงบริสุทธ์ิตอ้งเป้าหมายน่ี
บริสุทธ์ิ ตวัหวัหนา้บริสุทธ์ิ  

น่ีคนจนผูย้ิง่ใหญ่ไง มีแค่ผา้ ๓ ผนื มีบริขาร ๘ เท่านั้น ไม่มีวตัถุใดๆ เลย แมแ้ต่
ยศถาบรรดาศกัด์ิท่ีใหม้าน่ี เห็นไหม เวลาใครจะกราบเจา้คุณไปกราบบนศาลา ยงัไม่ติด ไม่ติด
หรอก เพียงแต่วา่มนัเป็นเร่ืองของสมมุติเพื่อจะเขา้หาวิมุตติ เร่ืองของสมมุติหมายถึงวา่โลกเขา
เป็นแบบน้ี เขาขอให ้ขอใหท่้านรับไว ้ ไม่ใช่วา่รับไวด้ว้ยความอยากได ้แต่ถา้รับไวน่ี้ รับไวด้ว้ย
สมมุติเขา้หาวิมุตติ วมุิตติน้ีเป็นตวัวิมุตติ มนัเป็นตวัดึงดูดศรัทธาเขา้มา ดึงดูดใจเขา้มาก่อน 

เวลาคนไปบอกอาจารยเ์ลย บอกวา่เอาเงินเท่าไหร่กแ็ลว้แต่ ไม่ตอ้งไปไหน ยกมาให ้ ให้
วางเงินนั้นไวก่้อน เพราะอะไร? เพราะวา่ไอเ้งินน่ีเป็นส่วนประกอบ แต่จริงๆ แลว้ตอ้งการดึง
หวัใจคนท่ีมนัเศร้าหมอง คนท่ีมนัทุกขย์าก พยายามดึงใจของคนข้ึนมาใหม้นัต่อสู้ต่างหาก เห็น
ไหม วมุิตติมนัอยูท่ี่ใจไง ไม่ใช่เงินแมแ้ต่บาทเดียว หวัใจท่ียิง่ใหญ่ หวัใจท่ีสละออก หวัใจนั้น
เป็นวิมุตติ มนัถึงไม่เก่ียวกบัการสะสมบุญอนันั้นไง  

การสะสมบุญมามนักเ็ป็นสถิติ เห็นไหม สะสมบุญมาขนาดไหนมนักข็บัเคล่ือนข้ึนไป
บนสวรรค ์ พอบุญกรรมนั้นหมดไป วิมุตติน้ีขา้มพน้บุญและบาป ผูท่ี้ถึงวิมุตติเห็นอนัน้ีเป็นสกั
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แต่วา่ไง เห็นบุญ เห็นเร่ืองวตัถุน้ีเป็นสกัแต่วา่ แต่ตอ้งอาศยักนั น่ีบอกวา่สมมุติวิ่งเขา้ไปหาวิมุตติ 
ธรรมกบัโลกถึงไม่เหมือนกนัไง ธรรมเหนือโลก โลกมนัอยูใ่นโลก ถา้เราสะสมเงินทองขนาด
ไหน ขา้วของมามนัไม่มีท่ีเกบ็ มนัสะสมมาขนาดไหน มนัสะสมมาขนาดไหนล่ะ? มนัสะสมกนั
ซอ้นๆ ไป มนัเป็นภาระรับผดิชอบอีกต่างหาก แต่ความวา่งตามความเป็นจริงอนันั้นน่ะ น่ีโลก
กบัธรรมถึงไม่เหมือนกนัไง  

โลกกบัธรรม ถา้ความเห็นยงัเป็นโลกอยู ่ ทิฐิความเห็น ทิฐิคือความเห็น ความเห็นจาก
ตรงน้ี มนักต็ั้งเป้าหมายไวต้รงน้ี แลว้ตั้งเป้าหมายน่ี ถา้ตั้งเป้าหมายทีแรกกเ็พื่อประโยชน์ เห็น
ไหม ท าความดีท าไมมนัผดิ? ท าความดีไม่ผดิ ท าความดีท่ีเป็นความดีขนาดนั้น แต่ในศาสนา
พทุธสอนไวเ้ลย พระอริยเจา้เป็นเน้ือนาบุญของโลก ท าบุญแลว้ไดบุ้ญมาก ตั้งเป้าไงวา่ตวัเองถึง
ตรงนั้น ตวัเองถึงพระอริยเจา้ แลว้ถึงพระอริยเจา้น่ีการกระท ามนัไม่เหมือนกนั การกระท าของ
พระอริยเจา้ ความเห็นอนัน้ีมนัเห็นผดิ มนัเห็นแค่น้ีมนักข็ดักบัหลกัธรรมในพทุธศาสนาแลว้ 
หลกัธรรมท่ีวา่มนัจะหลุดพน้ไป  

น่ีมนัผดิ มนัผดิตรงน้ี น่ีความผดิ เห็นไหม แลว้พอความผดิกเ็ร่ิมแลว้ เร่ิมร้องเรียนกบัศาล
รัฐธรรมนูญ วา่การถือลทัธิต่างๆ การถือลทัธิต่างๆ ไม่ผดิ มนัขดักบัศาลรัฐธรรมนูญ ขดักบัศาล
รัฐธรรมนูญเพราะวา่มนัเป็นเสรีประชาธิปไตย ใช่อยูก่ารถือศาสนาต่างๆ ไม่ผดิ แต่การถือ
ศาสนาต่างๆ ลทัธิต่างๆ ไม่ผดิ เห็นไหม เช่นมหายาน น่ีมหายานไม่ผดิ กต็อ้งบอกวา่เป็น
มหายาน อยา่งเช่นพวกเขาเขา้มา อยา่งลทัธิต่างๆ เขาเขา้มา เขาเผยแผข่องเขาเลย แต่น่ีมนัอิง
ศาสนาก่อนวา่เป็นพทุธ  

พทุธในกฎหมาย พรบ.สงฆ ์ รับรองอยู ่๔ นิกาย ธรรมยติุกนิกาย มหานิกาย รามนันิกาย 
จีนนิกาย เห็นไหม ถา้รับรองแลว้กต็อ้งแสดงตวัอยา่งนั้นสิ น่ีไม่ไดแ้สดงตวัอยา่งนั้น เวลาอา้ง
กฎหมาย อา้งกฎหมายสิทธิเสรีภาพ แต่การกระท าของเขาอิงอะไรล่ะ? สิทธิเสรีภาพมนักต็อ้งอยู่
กบัเหตุผลท่ีวา่เราเกิดมาจากอะไรใช่ไหม? เราเกิดจากจีนนิกาย กต็อ้งจีนนิกายมา เขานบัถือ
อยา่งไร? น่ีศาลรัฐธรรมนูญเปิดกวา้ง แต่การกระท าของตวัมนัขดัไง แต่อา้งศาลรัฐธรรมนูญ ถึง
บอกวา่น่ีพระอริยเจา้หรือ?  

พระอริยเจา้มนักต็อ้งคิดวา่ ไอส่ิ้งน้ีมนัเป็นสมมุติเขา้ไปหาวิมุตติใช่ไหม? น่ีวมุิตติแลว้
ท าไมมนัอา้งอิงตรงน้ีล่ะ? มนัตอ้งอา้งอิงท่ีเจตนานู่น เพราะวา่วมุิตติมนัเร่ืองของใจ เร่ืองเจตนา 
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เร่ืองความคิด เร่ืองอนันั้น ถา้ผดิตอ้งวา่ผดิ พระพทุธเจา้ยงัผดิมาก่อน ผดิตอ้งยอมรับวา่ผดิ แลว้
แกไ้ขมา แต่ผดิ ผดิตรงความเห็น เขาบอกวา่ปัญญาน้ีไม่มีอาบติั ถา้เราจะใคร่ครวญทางปัญญานะ
ไดห้มดเลย เวลาวิปัสสนาเกิดข้ึน เร่ืองของความวา่ง เร่ืองของมหายานมนัเอามาเป็นประโยชน์
ไดห้มดเลย นัน่เร่ืองของปัญญา แต่เร่ืองของความเป็นอยู ่ เร่ืองของศีล ถา้เร่ืองของศีล น่ีขอบเขต
ของศีล น่ีศีลกบัธรรม 

ธรรมน่ีละเอียดอ่อนมาก ศีลน่ีเหมือนกฎหมาย แต่ธรรมะละเอียดอ่อนกวา่อีก มนัเขา้ได้
ทั้งหมด อาจารยบ์อกวา่ธรรมน่ีเขา้ไดทุ้กเมด็หินเมด็ทรายไง ไม่ขดัเลย ธรรมน้ีไม่สามารถขดัโลก
ได ้มนักวา้งขวางกวา่โลก เขา้ไดก้บัทุกสรรพส่ิงในโลกน้ี เขา้ไดส้นิทเป็นเน้ือเดียวกนัเลย ธรรม 
อนันั้นคือธรรม แต่ถา้เป็นกฎหมาย ถา้เป็นวินยัไม่ไดแ้ลว้ เห็นไหม พระคือพระ โยมคือโยม เขา้
กนัไดอ้ยา่งไร? วดัไม่เหมือนบา้น บา้นไม่เหมือนวดั เหตุการณ์ในวดัไปอยา่งหน่ึง บา้นไปอยา่ง
หน่ึง ภิกษุเขา้ไปในบา้นตอ้งห่มผา้อยา่งนั้นๆ ไม่เหมือนกนั แยกออกไปเพื่อจรรโลงศาสนาไวไ้ง 
เพื่อเปลือกน้ีรักษาแก่นของศาสนาไว ้ 

น่ีความเห็นตรงนั้น ทีน้ีถา้ความเห็นมนัผดิออกไป น่ีพดูถึงตรงน้ีไง แต่ถา้อยา่งเจริญแลว้
เส่ือม หรือตามหลกัศาสนา ศาสนาพทุธเราน่ีธรรมเหนือโลก ธรรมกบัโลกคนละอนั อยา่งเช่น
เวลาเราเจบ็ไขไ้ดป่้วย เห็นไหม เจบ็ไขไ้ดป่้วย เวลาเจบ็ไขไ้ดป่้วยธรรมโอสถ เราวิปัสสนาน่ีเยีย่ม
เลย เจบ็ไขไ้ดป่้วย ร่างกายน้ีเป็นเรือนรังของโลก พระพทุธเจา้บอกเลย บอกวา่ “ใครไม่มีโรค
เป็นลาภอนัประเสริฐ” แลว้เวลาเราเจบ็ไขไ้ดป่้วยมา ประเสริฐหรือไม่ประเสริฐ? 

ประเสริฐสิ ขนาดเจบ็ไขน้ะ เจบ็ไขไ้ดป่้วย ทุกขจ์นเกือบเป็นเกือบตาย ทุกขไ์หม? เงินก็
อยูส่่วนเงิน ลกูกอ็ยูส่่วนลกู เมียกอ็ยูส่่วนเมีย เราทุกขอ์ยูค่นเดียว เห็นไหม เราทุกขน่ี์เป็นธรรม 
โรคน่ะโรคกต็อ้งช่วยกนัแกไ้ข ส่งโรงพยาบาลน่ีโรค โรคคือการใชย้า..โรค แต่ธรรมท่ีเกิดข้ึน 
ธรรมโอสถไม่ตอ้งไปโรงพยาบาล ถา้จิตนั้นถึงหายหมดเลย เพราะอะไร? เพราะใจมนัปล่อยวาง
ทั้งหมด  

ใจกบักายมนัแยกออกจากกนั ใจกบัโลกแยกออกจากกนั โสมนสั โทมนสัในหวัใจมนัจะ
ขาดออกหมด พอใจมนัวา่งออกไปนะ โลกน้ีมนัสืบต่อไป เห็นไหม เวลาเขา้สมาบติั ท าไมเขา้ ๗ 
วนั ๗ คืนไม่ตอ้งหายใจ ท าไมร่างกายมนัไม่ตาย? น่ีมนัไม่ตอ้งอาศยัเลย ถา้ธรรมมนัเหนือโลก
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แลว้มนัเหนืออยา่งนั้น แต่ถา้เป็นโลกมนักต็อ้งไปโรงพยาบาลนะ เรากต็อ้งอุปัฏฐากรักษากนั 
โลกกเ็ท่ากบัวินยั  

“ผูใ้ดอยากจะอุปัฏฐากพระพทุธเจา้ใหอุ้ปัฏฐากพระป่วยไขเ้ถิด” เพราะพระพทุธเจา้ไป
อุปัฏฐากพระป่วยไข ้ น่ีนอนเลย นอนอยูก่บัมูตรเลย พระพทุธเจา้ไป พระอานนทจ์บัอาบน ้า 
พระพทุธเจา้เปล่ียนผา้ให ้อะไรใหเ้สร็จ แลว้พระกเ็ลยต่ืนมาดูกนั พระพทุธเจา้เลยบญัญติัไวไ้ง น่ี
ถา้เราชาวพทุธ พระไม่ดูแลกนั ใครจะดูแลกนั? ลกูศิษยต่์างไม่ดูแล ใครจะดูแลกนั? แลว้เราบอก
วา่น่ีถา้ใครอยากจะอุปัฏฐากพระพทุธเจา้ใหอุ้ปัฏฐากพระป่วยเถิด เห็นไหม มนักเ็ขา้กบัวินยั เขา้
กบัโลก วินยัน่ีเป็นวินยั เป็นวินยั เป็นธรรม แลว้ธรรมกข้ึ็นมาอีก  

เวลาธรรม เห็นไหม ดูอยา่งเสือ น่ีใครฟังอยา่งน้ีฟังไม่ไดน้ะ พระอยูใ่นป่า เสือมากดักิน
ตั้งแต่เทา้เขา้ไป ยงัไม่เป็นพระอรหนัต ์ทนเอา เจบ็ปวดมาก กินหวัเข่า กินถึงเอวนะ พอเกือบตาย
น่ีส้ินกิเลสพร้อมกบัอยูใ่นปากเสือ อยูใ่นพระไตรปิฎก ส้ินกิเลสพร้อมกนัเลย ถา้เป็นเราเรายอม
ไหม? โอโ้ฮ มนักดัขาเรากต็อ้งต่อสู้ แต่น่ีไม่นะ เฉย พิจารณาธรรมไง ธรรมจะหมุนเลย อูฮู้ คน
จะใกลต้ายแลว้มนัจนตรอก หมุนเตม็ท่ีเลย ส้ินกิเลสไปพร้อมอยูก่บัปากเสือ  

น่ีธรรมมนัเหนือโลก เวลาธรรมมนัจะเกิด เห็นไหม สละกระทัง่ชีวิต น่ีชีวิตยงัสละได้
โลกน้ีวตัถุมีเพราะมีเรา ยศถาบรรดาศกัด์ิมีเพราะมีเรา ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานมีเพราะมีเรา เราก็
ไปเสวยในต าแหน่งหนา้ท่ีการงานนั้น เราเล่ือนจากสูงข้ึนไป ต าแหน่งกอ็ยูท่ี่นัน่ เรามีเพราะเรา
ไปเกิด เราไปรับส่ิงนั้นหมดเลย เราตายไปโลกน้ีกเ็ป็นอยูอ่ยา่งน้ี แลว้เอาโลกมาเหนือชีวิตเราได้
อยา่งไร? น่ีธรรม อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนไง ตนก าจดัตนได ้ สรรพส่ิงนั้น
เป็นประโยชน์หมดเลย ถา้ตนก าจดักิเลสไม่ได ้ สามโลกธาตุน้ีเป็นของตวัเองเป็นเจา้ของทั้งหมด 
ยดึมาทั้งหมดมนักย็งัไม่พอ มนัจะเอาอีกไง  

ถึงบอกวา่ โอ๋ย สะสมบุญ มนัตอ้งสะสมบุญใหถ้กูตอ้ง เขาสะสมบุญมา เขาท าบุญมานะ 
ไอค้นน้ีจะเป็นบุญไป โอโ้ฮ แลว้น้ีของใคร? จ  าไม่ได ้แลว้เงินน่ี ท่ีดินเอาไวท้  าไม? เอาไวส้ร้างท่ี
ปฏิบติัธรรม แลว้ซ้ือมาสิบๆ ปียงัไม่เห็นสร้าง เงียบ น่ีมนัคา้นไปหมดเลยแมแ้ต่ค าพดูของตวัเอง 
ถึงบอก อ๋อ อ่านไปนะ น่ีมนัเป็นโลกทั้งหมดเลย ถา้เป็นโลกกย็อมรับวา่เป็นโลก แต่เวลาอา้งไง 
ไปอา้งถึงพระอริยเจา้นัน่ ตรงน้ีมนัเลยดึงดดูเขา้มา  
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ส่ิงท่ีดึงดูดเขา้มาคือดึงดูดไอค้วามเช่ือของโยมเขา้มา ถา้ท าบุญกนัทัว่ๆ ไปมนักท็  าบุญ
เหมือนกนั แต่น่ีพออา้งแลว้ ท่ีพดูน้ีเพราะอะไร? เพราะโลกกบัธรรมมนัต่างกนั ในเม่ือเอาโลก
เป็นโลก แลว้วา่โลกเป็นนิพพาน นิพพานแบบโลกๆ ศาสนามนัเส่ือมไง ศาสนามนัแค่น้ีเอง อ๋อ 
พระอริยเจา้เขาท าตวักนัอยา่งน้ีหรือ? พระอริย เจา้ทรงธรรมแลว้เป็นอยา่งน้ีหรือ? แลว้ศาสนา
พทุธจะมีคุณค่าอะไร? เรากเ็ป็นได ้เด๋ียวน้ีเขาถึงพดูกนัหมดไง ไม่ตอ้งบวชพระกไ็ด ้อยูบ่า้นบวช
ใจกไ็ด ้เขา้ถึงธรรมไดเ้หมือนกนั เหมือนกนัเขา้ไดจ้ริงๆ แต่ท าใหไ้ดสิ้ 

น่ีพอพดูไปอยา่งน้ี ศาสนามนัเส่ือมมนัเส่ือมตรงน้ีไง เส่ือมท่ีดึงฟ้าต ่าไง แลว้เขา้ไม่ถึง
จุดหมายปลายทาง เด๋ียวน้ีไม่ตอ้งบวชพระหรอก โยมจริงๆ นะ โยมเด๋ียวน้ีเก่งกวา่พระอีก เพราะ
อะไร? เพราะโยมศึกษาพระไตรปิฎกมากกวา่พระ โยมอยูท่ี่บา้น นกัธรรมแต่ละคน เร่ืองแจก
พระไตรปิฎกเก่งๆ ทุกคนเลย น่ีเก่งมนัเก่งอยา่งนั้นไง ถึงบอกวา่ศาสนาอ่ืนเขาอาภพัวาสนา ท่ีวา่
เขาไม่มีพระสงฆ ์เขาไม่มีรัตนตรัย น่ีพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ธรรมะเป็นของกลางอยูแ่ลว้ 
แลว้ศาสนาอ่ืนไม่มีพระ พอไม่มีพระกไ็ม่มีการท าบุญ ใหแ้ต่ใหท้านกนั  

เราเป็นชาวพทุธนะ มีพระ พระน่ีเป็นสมมุติสงฆก่์อน พระเป็นผูป้ฏิบติั ผูป้ฏิบติัคือ
หนา้ท่ีการช าระกิเลสเลย พอช าระกิเลสไดแ้ลว้ พระเจา้พิมพิสาร เห็นไหม เจา้ชายสิทธตัถะผา่น
มา บอกวา่จะใหก้องทพัคร่ึงหน่ึงไปตีเอาคืน ไม่หรอก หาโมกขธรรมจริงๆ สัง่ไวเ้ลยนะ  

“ถา้ไดธ้รรมแลว้ขอใหก้ลบัมาโปรดดว้ย” 

พระพทุธเจา้ตรัสรู้แลว้กลบัไปโปรดพระเจา้พิมพิสารเป็นพระโสดาบนั กลบัไปโปรด
พระเจา้พิมพิสารเลย เพราะพระเจา้พิมพสิารขอไวว้า่ถา้ตรัสรู้ธรรมแลว้ขอใหก้ลบัมาโปรดดว้ย
เถิด 

น่ีเรากเ็หมือนกนั พวกเราท่ีท าบุญกบัพระสงฆอ์ยูน่ี่เพราะอะไร? เพราะเราใหปั้จจยั ๔ 
เคร่ืองอยูอ่าศยัแก่พระ แลว้พระปฏิบติัไปไดธ้รรมอนันั้นมา เราไดบุ้ญกศุลอนัน้ีตามไปดว้ย แลว้
เราส่งเสริมพระใหป้ฏิบติั ถึงวา่เราควรจะส่งเสริมพระใหป้ฏิบติั ใหแ้ค่นั้นไง ใหแ้ค่ปัจจยั ๔ แลว้
หยดุ อยา่ไปใหอ้ยา่งอ่ืนต่อไป มนัเป็นการคลุกคลี น่ีกเ็ป็นโลกแลว้  

พระพทุธเจา้ถึงวา่ใหโ้ยมอยูแ่ค่น้ี พระอยูแ่ค่น้ี ส่งปัจจยั ๔ ถวายพระไปแลว้ไดบุ้ญกศุล 
พระปฏิบติัไป ปฏิบติัแลว้รู้ธรรม เอาธรรมมาสอนพวกเรา น่ีมนัยอ้นกลบัมา ไอเ้ราน่ีศึกษาธรรม
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มา ปฏิบติัใหไ้ดอ้ยา่งนั้น เวลาเราไม่มี เวลาเรานอ้ย แลว้ศึกษาส่วนศึกษามา มนัจ ามา แลว้
คาดหมายไป เดาไป นัน่น่ะอีกหน่อยตอ้งเป็นนิพพานของโลกทั้งหมดนะ รู้หมดน่ี พระไตรปิฎก
อ่านหมด นิพพานคืออยา่งนั้นๆ โยมแจงไดห้มดเลย แต่หวัใจมนัเป็นนิพพานไหม?  

นิพพานจ ามา นิพพานของโลก นิพพานของโลกคือนิพพานจ ามาไง จ  านิพพานมาแลว้ก็
พดูตามนั้นไง น่ีนิพพานของโลกไม่ใช่นิพพานของธรรม นิพพานของธรรมใจเหนือโลก สลดั
ทั้งหมด ไม่มีอะไรติดในหวัใจนั้นเลย ติดไม่ไดเ้ลย เพราะมนัสุดวิสยั มนัเป็นวิสยัท่ีติดไม่ได ้มนั
หลุดออกไปแลว้ มนัหลุดออกไปจากการเกาะเก่ียวของวฏัจกัรทั้งหมดเลย แลว้อะไรไปเกาะ
เก่ียวมนั? นัน่น่ะนิพพานจริงของศาสนาพทุธไง  

ท่ีพดูน่ีกเ็พราะวา่ธรรมกบัโลกไม่เหมือนกนั นิพพานแบบโลกๆ กบันิพพานเป็นธรรม 
แบบครูบาอาจารย ์นิพพานต่างกนัมากเลย ต่างกนัมหาศาลนะ โลกกบัธรรมถึงไม่เหมือนกนั แต่
ตีความเหมือนกนัไง ศึกษามานิพพานแบบโลกไง แลว้กเ็อามาตั้งเป็นรูปแบบแบบโลกไง ดึงเขา้
มาใหเ้ป็นนิพพานแบบโลก แลว้ศาสนาเส่ือมไหม? น่ีทิฐิผดิ ความเห็นผดิ เราเลยวา่ อ๋อ อ่านไป
แลว้ทิฐิมนัผดิออกไป ไม่เหมือน ไม่เหมือน ไม่จริง ไม่เป็นไป 

 


