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 วนัน้ีวนัพระ วนัพระเป็นวนัท าบุญ เห็นไหม วนัท าบุญตกับาตร แลว้วนัพระน่ีเราตอ้ง
ถวายขา้วพระพทุธกนั ถวายขา้วพระพทุธ ตามประเพณีวฒันธรรมเราถวายขา้วพระพทุธกนั เรา
ถวายขา้วพระพทุธเพื่อใหใ้จเราระลึกถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆไ์ง  

พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ วนัน้ีวนัพระนะ เราถวายขา้วพระพทุธกนั เราระลึกถึง
พระพทุธเจา้ การระลึกถึงพระพทุธเจา้อนันั้นน่ะเป็นบุญกศุล การระลึกถึงพระพทุธเจา้ เห็นไหม 
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์แลว้เราตกัขา้วพระสงฆแ์ลว้ แลว้กฟั็งธรรมดว้ย แลว้ตกัขา้วพระ 
ถวายขา้วพระบูชาพระพทุธเจา้  

เวลาอาจารยส์อนนะ ไปท่ีวดัท่านเหมือนกนั เวลาเรากราบพระ เรากราบถึงพระไหม? 
หรือกราบถึงทองเหลือง ถา้เรากราบวา่เรากราบถึงทองเหลือง ทองเหลืองเป็นองคห์ล่อพระ เป็น
เคร่ืองหมายแทนพระพทุธเจา้ แลว้เรากราบพระ เรากราบทองเหลือง แต่เรากราบถึงคุณงามความ
ดีไง กราบถึงธรรมะของพระพทุธเจา้ ท่ีพระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมแลว้วางธรรมไวเ้ป็นความจริงน้ี 
ใหม้คัคะ ใหพ้วกเราเดินทางกนันะ  

อยา่งธรรมหยาบๆ เขา้มา ทาน ศีล ภาวนา เห็นไหม เร่ืองการใหอ้ภยักนัน่ีทานหยาบๆ มี
ศีล มีอะไร ความเป็นไป แลว้หวัใจมนัจะมีความสุขข้ึนมา น่ีเรากราบถึงเจา้ของธรรมอนันั้น เรา
กราบถึงพระพทุธเจา้ เราบูชาพระกเ็หมือนกนั เราไม่ใช่บูชาพระเพื่อวา่จะใหพ้ระพทุธเจา้มากิน
ขา้วเราหรอก เพราะท่านนิพพานไปแลว้นะ อาหารของท่าน หรือวา่จิตของท่านอ่ิมเตม็ท่ีอยูแ่ลว้ 
อยา่งเทวดาเขายงักินขา้วเป็นทิพยก์นัเลย อยา่งพรหม ผสัสาหาร วิญญาณาหาร แลว้ขา้วมนัเป็น
การบูชา เราเขา้ถึง ขอถึงไง  
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คือวา่ขอถึง จริงอยูเ่ราขอถึง เราขอถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ แต่ขอถึงเพราะใจ
เราถึง ใจเรา เห็นไหม ไหวพ้ระถึงทองเหลือง ถึงพระพทุธเจา้ ถา้ไหวถึ้งพระพทุธเจา้ คือไหวถึ้ง
คุณขององคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ เราไหวถึ้งพระพทุธเจา้ เรานอ้มถึงพระพทุธเจา้ไดเ้ลย 
เราถวายขา้วกเ็หมือนกนั ในเม่ือส่ิงท่ีเป็นโลกมนุษยเ์รา ขา้วน่ีเป็นส่ิงท่ีประเสริฐท่ีสุด การ
ด ารงชีวิตของเรา เราอยูด่ว้ยปัจจยั ๔ อาหาร เคร่ืองด ารงชีพ ทีน้ีเรากมี็ของส่ิงน้ีในโลกของเรา 
เรากถ็วายพระพทุธ เห็นไหม เราถวายพระพทุธเจา้เพื่อจะใหอ้นัน้ีเป็นเคร่ืองระลึก  

ประเพณี การถวายน้ีเป็นประเพณีใช่ไหม? แต่เจตนาของใจอนันั้นถวายถึงพระพทุธเจา้ 
นัน่น่ะบุญประเพณีมนัสืบต่อกนัมา แลว้เราไดบุ้ญ บุญท่ีไหน? บุญท่ีเรานึกถึงพระพทุธเจา้ เรา
นึกถึงพทุโธ พทุโธ พทุโธ พทุโธ ใจเราระลึกถึงพระพทุธเจา้เป็นพทุธานุสติเลย แลว้น่ีเราถวาย
ของดว้ย จากน ้าพกัน ้าแรงของเรา เราหามาแลว้เราถวาย เราเอาของน้ีถวายใหพ้ระพทุธเจา้ มนั
เป็นกศุลในตวัมนัเอง อนัน้ีคือบุญจริงๆ เลย แต่ไม่ตอ้งใหมี้ใครคนหน่ึงบอกวา่ตอ้งใหไ้ปถวาย
พระพทุธเจา้ เหมือนกบัวา่เขาติดต่อพระพทุธเจา้ได ้ เราติดต่อไม่ได ้ เราถวายไม่ไดไ้ง ตอ้งถวาย
ถึงเขาถึงจะไดบุ้ญมากไง  

น่ีขอถึง เขา้ถึง มนัผดิกนั วา่การเขา้ถึงพระพทุธเจา้ เห็นไหม เขาวา่เขา้ถึงพระพทุธเจา้ 
แลว้ท าไมพดูวา่มีธรรมอยูใ่นหวัใจ การเขา้ถึงพระพทุธเจา้กต็อ้งเขา้ถึงท่ีเราใช่ไหม? ทุกคนมี
ธรรมกายอยูใ่นใจ อยูใ่นเรา เราตอ้งหาธรรมกายในเรา แต่ท าไมถวายขา้งนอกล่ะ? เวลาหาไม่ไป
หาขา้งนอก ท าไมตอ้งหาเราล่ะ?  

น่ีมนัขดักนัเองในค าพดูนั้น ในการสอนนั้นกข็ดักนัเอง แลว้กว็า่ท าไม่ได ้ เราท าไดสิ้ เรา
ถวายเองได ้ ทุกคนมีสิทธิถวายขา้วพระพทุธเจา้ไดห้มด แลว้ถึงพระพทุธเจา้หมด เพราะอะไร? 
เพราะเจตนาตวันั้นมนัสะเทือนอยูแ่ลว้ไง เจตนาตวัท่ีเราจะใหม้นัสะเทือนถึงพระพทุธเจา้อยูแ่ลว้ 
ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคตใช่ไหม? ใจน้ีผูรู้้ ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต ใจน้ีเป็นพทุธะ 
ใจของผูใ้หน้ัน่แหละเป็นพทุธะ แลว้ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานกอ็ยูท่ี่ใจตวันั้นไง  

ใจตวันั้น เห็นไหม สมยัองคส์มเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจา้ตรัสรู้ใหม่ๆ นะ มีโยมกล่าวถึง
รัตนะ ๒ ถึงพระพทุธเจา้กบัพระธรรมยงัไม่มีพระสงฆ ์กล่าวถึงพระพทุธเจา้กบัพระธรรมเท่านั้น
ถวายของ จนพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมข้ึนมา สงฆอ์งคแ์รกของโลกเกิดข้ึนมา 
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ถึงพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ น่ีเพราะพระอญัญาโกณฑญัญะมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกนั 
แลว้พระอญัญาโกณฑญัญะตรัสรู้ธรรมไป ถึงพทุธะเสมอกนัตอนนั้น พทุธะของแต่ละบุคคลไง  

พทุธะของผูท่ี้เขา้ถึงแต่ละบุคคลใช่ไหม? น่ีมนัอยูท่ี่ใจ แต่ถา้ยงัไม่เขา้ถึงพทุธะมนักไ็ม่ใช่
ธรรมกาย ไม่ใช่พทุธะหรอก ไม่ใช่ มนัเป็นจิตท่ีกิเลสลว้นๆ เลย แต่มนัมีจิตอยูใ่นหวัใจของเราไง 
จิตคือความรับรู้ ภาชนะท่ีจะสมัผสัธรรม แลว้เราถวายพระพทุธเจา้ เรากถ็วายเพื่อจะเขา้มาหาจิต
ตวัน้ีไง เขา้มาหาเราใช่ไหม? ถา้ถวายท่ีวา่ของใคร ของบุคคลไหนบุคคลนั้นไง มนัจะไดไ้ม่ขดั
กนัเองใช่ไหม? ขดักนัเองวา่ถวายขา้วพระพทุธเจา้ ถา้ถวายขา้ว เขาถวายขา้วนัน่ขอถึง แต่การ
เขา้ถึงเฉพาะตอ้งมีคนนั้นคนเดียว  

ไม่ใช่ การเขา้ถึงหมายถึงวา่คนท่ีเขา้ถึง ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคตนัน่เขา้ถึง ไม่มี
ใครเขา้ถึงไดเ้ลย ถา้เขา้ถึงไดจ้ะไม่พดูอยา่งนั้น เพราะ เพราะขา้ว อยา่งเทวดาเขากกิ็นอาหารทิพย์
อยูแ่ลว้ พวกเทวดาน่ีกินอาหารทิพย ์ เป็นอาหารทิพย ์ นึกเอาอ่ิมเลย พวกพรหมน่ีผสัสาหาร มโน
สญัเจตนาหาร มโนสญัเจตนาหาร อาหาร ๔ ไง กวฬิงการาหาร เห็นไหม ค าขา้ว วิญญาณาหาร
พวกเทวดา วิญญาณาหารเป็นทิพย ์ ผสัสาหารพวกพรหม มโนสญัเจตนาหาร เจตนาตวันั้นมนั
เป็นอาหารของพทุธะ เป็นอาหารของใจ  

เรามีเจตนาดี เราหาความสุขมาใส่ใจเรา เห็นไหม เจตนาเราคิดความดี น่ีปัญญามนัหาเขา้
มา มนัเขา้มาถึงพทุธะ เขา้มาถึงพระพทุธเจา้ไง พระพทุธเจา้น่ีอยูท่ี่ใจเรา ใจของเราน้ีเป็นพทุธะ 
ใจของผูป้ระเสริฐ ใจของเราเอง เขา้มาท่ีนัน่ น่ีเราถวายเราถึงท าไดทุ้กคน ทุกคนท าได ้ แลว้ทุก
คนเขา้ถึง เขา้ถึงเพราะมนัสะเทือนหวัใจ ก าหนดพทุโธค าเดียวมนัไหวไปทัว่ หวัใจหวัน่ไหว จิต
สงบยิง่หวัน่ไหวข้ึนไปเร่ือยๆ หวัน่ไหวข้ึนไปเร่ือยๆ น่ีมนัสะเทือนไง  

ความหวัน่ไหว จิตใจขนพองสยองเกลา้น่ีมนัหวัน่ไหว มนัเขา้ถึงพทุธะเอง พทุธะคือองค์
สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ถา้เราเขา้ถึง เห็นไหม ถึงวา่การถวายขา้วพระพทุธเราถวายได ้ ทุก
คนถวายได ้ เพราะพระพทุธเจา้วางไวใ้ช่ไหม? ดูสิดูอยา่งพระพทุธเจา้ยิม้กบัพระอานนทน์ะ เดิน
ธุดงคไ์ปกบัพระอานนท ์แลว้กผ็า่นไปหมู่บา้นหน่ึง ยิม้บอกพระอานนทว์า่ 

“หมู่บา้นนั้นมีบุญมากเลย”  

“เพราะอะไร?” 
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น่ีในพระไตรปิฎกนะ “เพราะวา่ชาวหมู่บา้นไดอุ้ปัฏฐากเจดีย ์ เจดียอ์นันั้นมนัเป็นเจดียใ์ส่
พระบรมสารีริกธาตุ”  

น่ีพระพทุธเจา้ผา่นไป บอกชาวหมู่บา้นน้ีเขาไดอุ้ปัฏฐากพระพทุธเจา้ตลอดเวลา เขาจะ
เขา้เวรกนัไง จะมีเอาดอกไมไ้ปประดบั ไปท าความสะอาด แลว้มีดอกไม ้ มีธูป มีเทียน เปล่ียน
เวรกนัตลอด น่ีเขาไดบู้ชาพระพทุธเจา้ตลอดเลย เขาไดท้  าตลอดเลย เขาไดท้  า เห็นไหม  

พระพทุธเจา้กอ็ยูน่ัน่ พระพทุธเจา้ยิม้กบัพระอานนท ์ พระอานนทเ์ลยถามเหตุผลท่ียิม้
เพราะอะไร? เขาไดท้  าอยา่งนั้น น่ีพระบรมสารีริกธาตุเป็นเคร่ืองหมายตวัแทนอยูแ่ลว้ แต่น้ีเรามี
ศาสนา พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์ เห็นไหม พระธรรมคือค าสัง่สอนขององคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้ ใหบุ้คคลไดเ้ป็นผูฉ้ลาด ใหเ้ป็นผูฉ้ลาด ใหเ้ขา้ถึงธรรม ธรรมน่ีใจสมัผสั ให้
เขา้ถึงเราไง หวัใจของเราเขา้สัมผสั เรามีเจตนา เจตนาจะเขา้ไปสมัผสั เจตนาเขา้ไปใหพ้น้จาก
ทุกข ์

ทุกขน้ี์เป็นกิเลสอยูใ่นเน้ือของใจ ทีน้ีธรรมเวลาเกิดข้ึน ธรรมกจ็ะเขา้มาช าระหวัใจท่ีวา่
เป็นกิเลสอนันั้นใหห้ลุดออกไปเป็นชั้นๆ เขา้ไป แต่ในเม่ือเรายงัท าตรงนั้นไม่ได ้เรากมี็เจตนาแค่
ถวายขา้วพระพทุธ เราถวายกเ็ป็นบุญกศุลของเราแลว้ ท าไมตอ้งใหค้นอ่ืนเขา้มาตดัตอนใหว้า่อนั
นั้นยงัไม่ไดบุ้ญ อนันั้นยงัเขา้ไม่ถึง เป็นขอถึง เป็นเขา้ถึง ขอถึง เขา้ถึง จะมุดถึงหรือไม่ถึงนัน่มนั
เป็นการสมมุติทั้งหมด เป็นสมมุติข้ึนมาเพือ่จะกั้นแยกฝ่ายออกไปใหต้อ้งผา่นไง ใหต้อ้งผา่นเขา 
ใหเ้ราตอ้งไปผา่นตรงนั้นไง เป็นการดึงกนัเขา้มา เป็นการหลอกลวงกนั เป็นเล่ห์เหล่ียม เป็นการ
ผลกัดนั  

ฉะนั้น ประเพณีกมี็อยูแ่ลว้ ประเพณีมีอยูแ่ลว้ ปราชญ ์นกัปราชญต่์างๆ ในศาสนาเราวาง
มาอยา่งนั้น เรากต็อ้งท าตามนกัปราชญข์องเรา นกัปราชญคื์อครูบาอาจารยท่ี์วางมาไง เห็นไหม 
วา่การถวายขา้วพระพทุธ ทุกบา้นกท็ ากนัมาเป็นประเพณีอยูแ่ลว้ มนัไดบุ้ญอยูแ่ลว้ เป็นความสุข
อยูแ่ลว้ ความสุขอยูท่ี่ใจ ใจน้ีเขา้ถึง ใจน้ีท าได ้ใจน้ีพอใจในตวัเอง มนัอ่ิมในตวัมนัเองมนักพ็อได ้
มนักอ็ยูใ่นบา้นนั้น ไม่ตอ้งไปเดือดร้อนกบัคนอ่ืนไง ไอน่ี้ตอ้งไปเดือดร้อนกบัเขาอยา่งนั้นหรือ?
เป็นการเดือดร้อน เป็นการอะไร  

เพราะวา่ท าบุญตอ้งมีความสงบสิ มีความสุขภายในของเรา เราท าของเราได ้ ทุกคนท าได้
ไง ทุกคนท าได ้ ทุกคนมีสิทธิท า แลว้ไดบุ้ญมากกวา่ดว้ย เพราะเราท าความสงบ ท าดว้ยความ
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สงบ ท าดว้ยความเขา้ใจ ท าดว้ยเจตนาของเรา เราท าแลว้เรากพ็อใจ พอใจของเรา เห็นไหม ความ
พอใจ อ่ิมไง บุญคือความสุขใจ บุญคือความพอใจ บุญคือความไม่ตอ้งไปรบกวน ไม่ตอ้งไปท า
ใหฟุ้้ งซ่านออกไป ฉะนั้น ถา้เราไม่เขา้ใจตรงน้ี เราวา่เราท าไม่ไดไ้ง  

สิทธิของเรา เราลบลา้งของเรา เราท าไม่ได ้ เราท าแลว้ไดบุ้ญ ๕๐ เปอร์เซ็นต ์ ถา้ไปท า
ตรงนั้นจะไดบุ้ญ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ไม่ใช่ เจตนาท าแลว้ไดบุ้ญ ๑๐๐ เปอร์เซ็นตเ์หมือนกนัหมด ใจ
เหมือนใจ ใจเขาใจเรา เจตนาของเรากเ็ป็นเจตนาของเรา น ้าพกัน ้าแรงของเรา เห็นไหม ส่ิงท่ี
เกิดข้ึนเราแสวงหามาดว้ยน ้าพกัน ้าแรงของเรา น่ีเราใหข้นาดนั้น เราบูชาไป บูชาไปเพื่อบูชาองค์
สมเดจ็พระสมัมาสัมพทุธเจา้ แลว้มนัสะทอ้นกลบัมาหมด  

พระพทุธเจา้ไม่เอาของใครนะ พระอรหนัตทุ์กๆ องคไ์ม่หวงัปรารถนาของใครทั้งส้ิน 
เพราะใจนั้นอ่ิมแลว้ ถา้มนับกพร่องอยูน่ัน่ถึงไม่ใช่พระอรหนัต ์องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้
เป็นพระอรหนัต ์ ไม่ตอ้งปรารถนาของใคร เราถวายเท่าไหร่กย็อ้นกลบัมาเป็นของเราทั้งหมด 
เพียงแต่วา่อนันั้นเป็นเคร่ืองดึงดูดไง น่ีทางพน้ทุกข ์ การสละออก เรือนไฟท่ีไหมอ้ยู ่ ใครขน
สมบติัออกเท่าไหร่กไ็ดเ้ป็นของคนนั้น เพราะเราเช่ือองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้เราถึงขน
ออกไป เราถวายท่านไป เพราะถวายใคร? ถวายพระพทุธเจา้ ถวายอาหารพระ ถวายพระ  

น่ีแลว้กย็อ้นกลบัมาถึงของเรา ท่านไม่เอาไปหรอก มนัยอ้นกลบัมาๆ ทั้งรูปธรรม ทั้ง
นามธรรมนะ นามธรรมคือบุญกศุลอนันั้น รูปธรรมกข็องของเราหมด เป็นของเราทั้งส้ิน ฉะนั้น 
ถึงวา่เราท าได ้เราท าไดห้มด 

 


