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 วนัธรรมสวนะไง การฟังธรรมอยา่งหน่ึงนะ การท าทานมนัชกักศุลมา เห็นไหม การท า
ทานเกิดจากศรัทธา ศรัทธามาท าทาน มีความศรัทธามีความเช่ือ พอมีศรัทธาข้ึนมา ศรัทธาเป็น
อริยทรัพย ์ ถา้ปุถุชนน่ีเป็นมนุษยส์มบติั ทรัพยท่ี์ประเสริฐท่ีสุดคือศรัทธา ถา้มีศรัทธามนักมี็ความ
เช่ือ ความเช่ือมนักม็ามีการเร่ิมตน้ มีการท าไป แต่ความศรัทธาอนันั้นมนัตอ้งมีปัญญาคุมทีหลงั 
ตอนประพฤติปฏิบติั 

 ตอนมาประพฤติปฏิบติั ถา้มีศรัทธาความเช่ืออยา่งเดียวน่ี เพราะความเช่ือของเราน่ีมนัมา
จากขา้งนอก ถา้จริง ๆ แลว้มนัมาจากภายในใจนัน่ล่ะ แต่ถา้พอปฏิบติัเขา้ไปแลว้มนัเป็นอาการ
ของใจ มนัถึงวา่มาจากขา้งนอก ศรัทธาน่ีมนัถึงโดนใจหลอกไดไ้ง ใจของเรา กิเลสมนัอยูใ่นเน้ือ
ของใจใช่ไหม ศรัทธาน่ีมนัเป็นความเช่ือ มนัถึงจรมา เหมือนกบัอารมณ์ท่ีเกิดข้ึน มนัเกิดดบั ๆ น่ี
มนัจรมา แลว้ศรัทธาน่ีมนัถึงมาจากขา้งนอก ขา้งนอกหมายถึงวา่มาจากเปลือกของความคิด มนั
ไม่ใช่ตวัเร่ิมตน้ของความคิด อวชิชาหรือกิเลสท่ีมนัอยูใ่นหวัใจมนัถึงหลอกอีกทีหน่ึง  

ถึงวา่เร่ิมตน้มีศรัทธาข้ึนมา ศรัทธาน่ีมนัรูปแบบ ประเพณี วฒันธรรมประเพณี อยา่งเช่น
การลอยกระทงกเ็หมือนกนั แต่เป้าหมายของลอยกระทงคืออะไร ตีความกนัไม่ออกนะ เป้าหมาย
ของการลอยกระทง การลอยกระทง เห็นไหม เขาวา่เคารพบูชาแม่น ้า... เคารพบูชานัน่น่ะ ไม่ใช่
หรอก ถา้เอาตามหลกัศาสนาพทุธ พระพทุธเจา้ลอยถาดทองค า ชฎิล ๓ พี่นอ้งลอยความเห็นผดิไป 
บูชาไฟมาตั้งนาน บูชาไฟมาผดิมาตลอด บูชาไฟมาแลว้ตวัเองไปไม่ได ้ แต่มีฤทธ์ิมีเดชนะ 
พระพทุธเจา้ไปทรมานชฎิลทั้ง ๓ พี่นอ้ง วา่พญานาคมา เอาพญานาคใส่ในบาตรเลย น่ีอยูใ่นต ารา 
เรียกพญานาคใส่ในบาตร “โอ.้..สมณะคนน้ีเก่งเนาะ แต่สู้เราไม่ได ้เราเป็นพระอรหนัต”์  
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จนพระพทุธเจา้เห็นแลว้สลดสงัเวชนะ เป็นพระอรหนัตท่ี์ไหน ไม่ไดเ้ป็นหรอก ไม่ไดเ้ป็น
พระอรหนัตห์รอก เพราะวา่ไอฤ้ทธ์ิเดชน่ีมนัเป็นอภิญญา มนัอยูข่า้งนอก จนสลดใจ พอสลดใจ
แลว้กย็อมตนเป็นลกูศิษยพ์ระพทุธเจา้ แลว้ถึงไดล้อยบริขารไป น่ีลอยบริขารออกไป พอลอย
บริขารออกไป นอ้งอยูก่ลางแม่น ้า นทีกสัสปะ กสัสปะ ๓ พีน่อ้งเห็นลอยมานึกวา่มีเหตุมีเภทภยั
กบัพี่ชาย รีบไปดู...ชฎิล ๓ พี่นอ้งลอยบริขารไป ลอยความเห็นผดิไป ลอยความเห็นผดิออกไป 
พระพทุธเจา้กล็อย แต่พระพทุธเจา้ลอยดว้ยบารมีของพระพทุธเจา้ ลอยถาดทองค าของนางสุชาดา 
ประเพณีเป็นอยา่งนั้น  

แต่เพราะวา่แต่เดิม ในพระไตรปิฎกเป็นภาษาบาลีหมด เป็นภาษาขอมหมด ไม่มีใครอ่าน
ออก น้ีพอผูใ้หญ่ผูป้กครองเขาท าเป็นประเพณีมา กเ็ลยกลายเป็นประเพณีตาม ๆ กนัมา กลายเป็น
ประเพณีตามกนัมาวา่ ประเพณีคือการลอยกระทงน่ี การเคารพบูชานั้นบูชาน้ี แต่ถา้เอาหลกัสจัจะ
จริง จะท าตามแบบขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ท่ีลอยถาดทองค าไป จะท าตามแบบของ
ชฎิล ๓ พี่นอ้งท่ีลอยความเห็นผดิ ๆ ออกไป ลอยพวกบาปพวกกรรม ความเห็นผดิจากอวิชชาลอย
ออกไป เพื่อจะไดเ้ขา้ทางถกูตอ้ง เขา้ทางถกูตอ้งมา พอเขา้ทางถกูตอ้งมากม็าอริยมรรค ถึงวา่
อริยมรรคคือความภายใน  

เม่ือวานมีโยมมาปฏิบติัอยูเ่หมือนกนั พอปฏิบติัไป เขาปฏิบติัไป ถา้เขามีความเห็นถกูตอ้ง 
เขาควรจะไดเ้ขา้มากกวา่น้ี เขาก าหนดไป เวทนามนัปวดมาก พอก าหนดเวทนาจนเวทนามนัปล่อย
หมด วางเฉย เวทนาสกัแต่วา่เวทนา กม็าพิจารณา ปล่อยวา่งกไ็ม่มีอะไร ไม่มีงานท า ก าหนดพทุโธ 
ๆ ไปแลว้กม็าบอกวา่ พิจารณาเวทนาไปจนมนัปล่อยวาง มนัปล่อยวางหมดเลย มนัเป็นอยา่งไร 
ปัญหาหน่ึง แลว้พิจารณา ไปพิจารณาจิตอีก เห็นอาการของจิต ไปเร่ือย ๆ เลย  

เราบอก “เห็นไหม ความเห็นไม่ถกูตอ้ง คือมรรคมนัไม่เดินตามความเป็นจริง”  

การพิจารณาเวทนา เห็นเวทนาตามความเป็นจริง แลว้ปล่อยวางอยู ่แต่เวทนายงัมีอยู ่เพราะ
อะไร ? เพราะมนัเป็นบอกวา่ ๕๐-๕๐ ไง ภาวนามยปัญญา ปัญญาของตนมนัสู้กบัเวทนาได ้แต่พอ
สู้ไดแ้ลว้มนักป็ล่อยไวเ้ฉย ๆ เห็นไหม ๕๐-๕๐ คือวา่เสมอกนั น่ีสกัแต่วา่เวทนา เวทนาสกัแต่วา่
เวทนา แต่เรายงัไม่สามารถชนะเวทนา ถา้เราพิจารณาซ ้าเขา้ไป ซ ้าเขา้ไป ภาวนามยปัญญาคือ
ปัญญาฝ่ายธรรมมนัจะมากข้ึน ๆ พอมากข้ึนมนัจะกลืนกินอีกฝ่ายหน่ึง คือฝ่ายเวทนา ฝ่ายท่ีความ
ยดึมัน่ถือมัน่อยู ่ 
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เห็นไหม ๕๐ นัน่คือวา่ติดในเวทนาอยู ่ เวทนาเป็นเรา เราเป็นเวทนา ความเห็นมนัขาดไป
แลว้แต่มนักย็งัมีอยู ่ มนัไม่พิจารณาซ ้า พอพิจารณาซ ้าน่ี ไอ ้ ๕๐ ตวัท่ีวา่เป็นฝ่ายธรรม มนัจะเป็น 
๕๕...๖๐...มนัจะกลืนกิน พอกลืนกินไปจนครบ ๑๐๐ มนักจ็ะปล่อยหมด มนัจะปล่อยความเป็น
จริง มนัไม่ใช่ปล่อยวา่ มนัปล่อยเฉย ๆ นะ มนัปล่อยเพราะมนัแพ ้ มนัปล่อยเพราะวา่มนัยดึไว้
ไม่ได ้ มนัปล่อยเพราะวา่อุปาทานมนัโดนธรรมะ โดนความเห็นเขา้ไป คล่ีคลายจนมนัปล่อยหมด 
มนัตอ้งอยา่งนั้น อ๋อ...เสียดาย เพราะวา่พอมนัภาวนาไป ๆ พอมนัปล่อยวางป๊ับกนึ็กวา่ปล่อยแลว้ 
ความเขา้ใจของเขาเขา้ใจวา่ เขาพิจารณาจิตอยู ่ ตอ้งพิจารณาความคิดอยา่งเดียว พจิารณาเวทนา
ไม่ได ้ 

บอกวา่ “เวทนากบัจิตมนัเหมือนกนั เพราะเวทนาเกิดจากจิต จิตมนัยดึมัน่” กพ็จิารณาจิต
แลว้ ไล่จิตเขา้ไป จนจิตมนัเขา้ใจหมด มนัปล่อยวางหมด พิจารณาจิตเขา้ไป พิจารณาเวทนาน่ีมนั
สะเทือนถึงจิตอยู ่พิจารณาเวทนาเห็นไหม พิจารณาเวทนาส่วนเวทนา แต่กระเทือนถึงจิต แต่เขา้ใจ
วา่พิจารณาจิตตอ้งพิจารณาแต่ความคิดไง  

เขากเ็ลยไปไล่ความคิดใหม่ ไล่ความคิดกจ็บัความคิดไดอี้ก จนเขา้ไปเห็นวา่ตวัเองยดึมัน่
ถือมัน่ ตวัเองถืออะไร เห็นตวัตนของตนแลว้กเ็สียใจมาก เสียใจวา่ท าไมเม่ือก่อนเราพดูน่ีมานาน
แลว้ แต่เขาไม่เห็น พอเขาเห็นเขาบอกไม่มีความต่ืนเตน้เลย มนัเฉย ๆ แต่พอออกมา ยอ้นกลบัไป 
น ้าตาร่วงเลย  

เราบอก เห็นไหม การก าหนดนโยบาย ขณะท่ีเราก าหนดนโยบาย นโยบายเป็นนโยบาย แต่
พอสัง่ไปเป็นการประพฤติปฏิบติั ผูป้ฏิบติังานมนัจะเหน่ือยมาก น่ีกเ็หมือนกนั ก าหนดนโยบายคือ
เขา้ไปเห็นไง เขา้ไปเห็นตวัตน เขา้ไปเห็นเรา พอไปเห็น มนัเห็นดว้ยนโยบาย เห็นดว้ยเป็นภายใน 
พอเห็นภายใน มนัความเห็นขา้งบน มนันโยบาย มนัพดูกนัค าสองค าเห็นไหม คือวา่ผูรู้้กบัผูรู้้คุย
กนั จิตน้ีมนัเป็นสกัแต่วา่จิต ถึงวา่ท าไมมนัเฉยอยู ่ เวลาพิจารณาเวทนาไป มนัปล่อย มนัเฉยอยู ่
เพราะอะไร ? เพราะวา่มนัเขา้ไปเสมอกนั  

ไอน้โยบายกเ็หมือนกนั ผูก้  าหนดนโยบายน่ีพดูกนั เหมือนผูรู้้กบัผูรู้้พดูกนั ผูท่ี้มีภูมิปัญญา
คุยกนั กบัผูท่ี้ปฏิบติันโยบายนั้น นโยบายคือเป้าหมาย เขาปฏิบติัเขา้ไป พอเขาลงมาปฏิบติั เขา
จะตอ้งออกแรงมาก เขาตอ้งท ามาก พอท ามาก เขากเ็ลยมีอารมณ์มาก น้ีกเ็หมือนกนั พอออกมาจาก
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ก าหนดจิตแลว้ มาพิจารณายอ้นหลงั ท าไมมนัเศร้าสลดใจมาก เสียใจ มนัภมิูใจ อ่ิมใจ ดีใจ ดีใจอยู่
อยา่งนั้นเลย อนันั้นอนัหน่ึง เพราะวา่เขาไม่รู้จริง แต่กต็อ้งเป็นอยา่งน้ีหมด  

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้ปฏิบติัมา ๖ ปี เดินทางมา ๖ ปี ไปตามทางผดิบา้งถกูบา้ง 
ไปมาตลอด จนคืนสุดทา้ยกลบัมา จากลอยถาดออกไป ลอยถาดทองค าออกไป จากนางสุชาดา ฉนั
อาหารของนางสุชาดาแลว้ น่ีเป็นอาหารท่ีวา่มีคุณมาก แลว้ลอยถาดออกไป ถาดนั้นตกลงไป เป็น
ประเพณีของพระพทุธเจา้ เห็นไหม ประเพณีมนัมีผลประโยชน์ แต่ค าวา่ประเพณีมนัมีความจริง
อยู ่ใหค้นไดเ้ร่ิมตน้  

เหมือนพระไง พระน่ีเวลาผดิเป็นอาบติั จะเร่ิมตน้ใหม่ตอ้งปลงอาบติั พอปลงอาบติัเสร็จวา่ 
เราจะไม่ท าความผดิอีก จะส ารวมระวงัต่อไป ประเพณีกใ็หเ้ร่ิมตน้ไง เร่ิมตน้วา่เราลอยกระทงไป
แลว้ ลอยความผดิ ลอยบาป ลอยกรรม ลอยเวรลอยกรรมออกไป ใหเ้ราประสบแต่คุณงามความดี 
เป็นประเพณีท่ีใหเ้ร่ิมตน้ เป็นเหมือนวนัข้ึนปีใหม่ ใหเ้ร่ิมตน้นบั ๑ ใหม่ น่ีกเ็ร่ิมตน้ใหม่ ในเม่ือเรา
ลอยออกไปแลว้ เราเร่ิมตน้ใหม่  

นัน่น่ะ พระพทุธเจา้กล็อยมา แต่พระพทุธเจา้มีบารมีจริง พระพทุธเจา้สะสมมาเป็นพทุธ
ภูมิจริง จะมาตรัสรู้เป็นพระพทุธเจา้จริง  

๑. ท าตามประเพณีท่ีสืบ ๆ กนัมา พระพทุธเจา้ทุกองคท์  ามาอยา่งนั้น 
๒. ตวัเองมีเน้ือหาสาระจริง แต่เราน่ีบารมีเราถึงหรือไม่ถึง 

เราถึงวา่เราลอยกระทงส่วนหน่ึง เราลอยกระทงเพื่อจะเอาแบบอยา่งพระพทุธเจา้ ท าตาม
ครูตามอาจารย ์ท าตามประเพณีคือท าตามรูปแบบ แต่เน้ือหาสาระของเวรกรรม คือบุญกศุลของเรา
พอไหม มคัคอริยสจัจงัในหวัใจเราพอไหม ถา้พอมนักเ็ป็นไปได ้ ท าตามประเพณีคือตามร่องตาม
รอยไง ถา้เราเดินตามรอยนั้น เราไม่มีวฒิุภาวะ เราไม่รู้จริง เรากต็ามร่องตามรอยไป แต่เน้ือหา
สาระเราไม่ได ้ แต่ถา้ตามร่องตามรอยแลว้เรามีเน้ือหาสาระ เราไดเ้น้ือหาสาระนั้นเองดว้ย เห็น
ไหม ตามร่องตามรอยนั้นกถ็กู เน้ือหาสาระท่ีท านั้นกถ็กู นัน่ประเพณีเป็นผลอยา่งนั้น ประเพณี
วฒันธรรม แต่คุณงามความดีเร่ิมตน้  

มนัถึงวา่ประเพณีน้ีเป็นเปลือก เป็นกรอบ เป็นรูปแบบ เน้ือหาสาระของเรามา เน้ือหาสาระ
ของเราหมายถึงวา่ เราเขา้ถึงเน้ือหาสาระ ถา้เคารพบูชาประเพณี เคารพบูชาน ้า พระพทุธเจา้สอน
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เองนะ ไปคุยกบัพวกท่ี...เถียงกบัลทัธิต่าง ๆ ท่ีเขาอาบน ้าตอนเชา้ ท่ีวา่อาบน ้าแลว้มนัจะเป็นบุญ
กศุล ช าระลา้งบาป ถา้ช าระลา้งบาป อยา่งนั้นเต่า จระเข ้ปลา สัตวใ์นน ้านั้นมนักมี็บุญเหนือมนุษย ์
เพราะมนัอยูใ่นน ้าเลย เราถึงเวลากไ็ปช าระลา้งบาป เห็นไหม  

ถึงวา่การช าระลา้งบาป การท าประเพณีน้ีมนัเป็นรูปแบบ จริง ๆ แลว้การแกกิ้เลสเป็น
นามธรรม กิเลสน้ีเป็นนามธรรม เป็นในเร่ืองหวัใจ มคัคอริยสจัจงัเวลามนัหมุนออกไป ภาวนามย
ปัญญามนัเกิดข้ึน เกิดข้ึนจากนามธรรม เกิดข้ึนจากความคิดเรา ความคิดท่ีมีสมาธิ ถา้ไม่มีสมาธิอยู่
นะ จิตไม่ตั้งมัน่ มนัจบัใจของตวัเองไม่ได ้ถา้จิตเป็นสมาธิ มนัจบัตอ้งตนเองได ้หมายถึงวา่จิตมนั
รู้ตวัมนัเอง พอรู้ตวัมนัเอง อ๋อ...น้ีคือตวัเรา  

น่ีคือพื้นฐาน น่ีคือบาทฐานท่ีจะจบัตอ้ง ท่ีจะเป็นผลประโยชน์ ท่ีจะรองรับผลประโยชน ์
ความคิดเป็นนามธรรม แต่นามธรรมน่ี ภาวนาเขา้ไปมนัเป็นรูปธรรมเลย รูปธรรมตรงไหน ตรงท่ี
เป็นมคัคอริยสัจจงั เป็นความด าริชอบ ความเห็นชอบ ความงานชอบ ความเพยีรชอบ การจบัตอ้ง
มนัจบัตอ้งกนัไดเ้ลย มคัคะมนัรวมตวั มนัหมุนออกไป น่ีสจัจะความจริง เป็นนามธรรม ค าวา่
นามธรรมน้ีจบัตอ้งไม่ได.้.. จบัตอ้งได ้ ! จบัตอ้งไดห้มายถึงวา่ ใจแกใ้จ จบัตอ้งแกกิ้เลสได ้ แลว้
ช าระลา้งไดจ้ริง ถึงส่ือกนัไดเ้ลย ถึงวา่เป็นอกาลิโก เป็นปัจจตัตงั แต่ส่ือรู้กนั ส่ือรู้กนัหมายถึงวา่ 
มนัตอ้งมีครูบาอาจารยช์กัน ามา  

อาจารยถึ์งบอกวา่ “จากใจดวงหน่ึง มอบใหก้บัใจดวงหน่ึง” มนัเป็นเร่ืองของใจดวงหน่ึง 
แต่สมัผสัได ้ถา้สมัผสัไม่ได ้อุทิศส่วนกศุลไดอ้ยา่งไร อุทิศส่วนกศุล เห็นไหม  

วนัน้ีวนัพระ วนัพระเป็นวนัท่ีนดักนั นดักนัระหวา่งพระพทุธเจา้องคต่์าง ๆ มา เป็น
ประเพณีท่ีวา่สืบ ๆ ต่อกนัมา พระเจา้สุทโธทนะนิมนตพ์ระพทุธเจา้ไปฉนัท่ีบา้น นิมนตไ์ปโปรด
หมู่คณาญาติ แลว้ไม่ไดนิ้มนตไ์ปฉนัเชา้ท่ีบา้น เชา้ข้ึนมาพระพทุธเจา้ “เอะ๊...พอ่กไ็ม่ไดนิ้มนต ์ท า
อยา่งไรดี” ก าหนดใจดูเลย พระพทุธเจา้องคดึ์กด าบรรพม์าท าอยา่งไร พระพทุธเจา้ทุกพระองคท์ า
อยา่งน้ีเลย ประเพณีพระพทุธเจา้คือบิณฑบาตตอนเชา้ กเ็ลยออกบิณฑบาต เห็นไหม น่ีประเพณี 
พระพทุธเจา้ทุกองคท์  ามาอยา่งน้ี  

วนัพระกเ็หมือนกนั ท ามาอยา่งน้ี ถึงเป็นเขา้กบัวฏัวน เพราะวา่การเกิดการตายในจิต ใน
วฏัฏะน้ี จิตน้ีตายเกิด ๆ ไปตกอยูภ่พไหนชั้นไหน แต่วนัพระคือวนันดักนั วนัรู้วา่วนัน้ีเป็นวนั
ท าบุญกศุล ท าบุญวนัพระมนัถึงไม่เหมือนท าบุญธรรมดา ท าบุญวนัปกติอยา่งหน่ึง ท าบุญวนัพระ
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อยา่งหน่ึง ไดบุ้ญต่างกนั พระ ๘ ค ่า พระ ๑๕ ค ่า กย็งัต่างกนั เพราะในพระไตรปิฎกบอก ใน
พระไตรปิฎกเขียนไวน้ะ ในต าราวา่ถา้วนัพระ ๘ ค ่าน่ี การจดจารึกน่ีเป็นเสนาอ ามาตยข์องยมบาล 
แต่ถา้เป็นวนั ๑๕ ค ่าน่ีมาเอง เห็นไหม การจด ลกูนอ้งจดอยา่งหน่ึง ท าไมตอ้งจด อนัน้ีเป็นรูปแบบ 
เป็นประเพณี เป็นการยนืยนัวา่บุญกศุลน้ีสะสมไว ้ 

แต่จริง ๆ แลว้มนัจดอยูท่ี่ใจของผูท่ี้สละออกมาต่างหาก ฉะนั้นรูปแบบนั้นตอ้งเขียนมาเป็น
รูปแบบเพื่อจะใหอ้า้งอิงได ้แต่ความจริงมนัละเอียดเขา้มา ๆ ถึงวา่มนัเป็นนามธรรมแต่มนักอ็า้งอิง
ไดใ้นหวัใจ ถึงจบัตอ้งได ้แลว้พอจบัตอ้งได ้หลกัการน้ีได ้มนัยกมา ประเพณีน่ีมนัยิง่เขา้กนัเลย  

อาจารยบ์อกวา่ ธรรมมนัเขา้ไดแ้มแ้ต่เมด็หินเมด็ทราย ธรรมเขา้ไดแ้มแ้ต่สามโลกธาตุ 
ธรรมน้ีไม่ขดักบัส่ิงใด ๆ ในโลกน้ีเลย ในสามโลกธาตุธรรมละเอียดอ่อนเขา้ไดห้มดเลย จะไปขดั
กบักฎหมายโลก กฎหมายอะไร เป็นไปไม่ได ้เป็นไปไม่ได ้! มนัละเอียดอ่อนขนาดนั้น เห็นไหม  

ถึงวา่จบัหลกัธรรมอนัน้ีไดแ้ลว้ ประเพณีวฒันธรรมอนัไหนมนัจะไปขดักบัประเพณี... ไม่
ขดั แต่วา่ประเพณีน้ีท าเพื่ออะไร รู้ซ้ึงอีกต่างหากดว้ย แลว้ช้ีน าดว้ย ควรจะท าอยา่งนั้น เขา้ถึง
ประเพณีการลอยกระทงไง การลอยกระทงตอ้งเป็นลอยอยา่งน้ี วนัน้ีวนัพระดว้ย มนัถึงไดบุ้ญกศุล
มาก การมาท าบุญกศุล มนัตอ้งไดบุ้ญจริง                        


