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“ปีใหม่” วนัน้ีตอนเชา้ไปบิณฑบาต เขาสวสัดีปีใหม่ เห็นไหม วนัน้ีวนัปีใหม่ วนัปีใหม่
สากลกมี็ปีใหม่สากล ปีใหม่ตรุษจีนกปี็ใหม่ตรุษจีน แลว้ยงัปีใหม่เด๋ียวปีใหม่ไทยอีก เห็นไหม น่ี
มนัเป็นปีใหม่ มนัเป็นประเพณีวฒันธรรม  

ส่ิงท่ีเป็นประเพณีวฒันธรรม ถา้เราเขา้ถึงมนักเ็ป็นประโยชนน์ะ ถา้วฒันธรรม เห็นไหม 
ประเพณีวฒันธรรมอยา่งขององักฤษ รัฐธรรมนูญเขาไม่มีตวัอกัษร เขาใชป้ระเพณีบงัคบัเขา 
ประเพณีน่ีถา้เขา้ถึง เราเขา้ถึงประเพณี ประเพณีจะท าใหเ้รามีท่ีเกาะเก่ียว  

“ตรุษจีน” การเคารพผูใ้หญ่เป็นการกตญัญูกตเวที มนัเป็นเร่ืองของโลก เป็นสมมุติไง ถา้
คนเขา้ถึง คนท่ีเขาเขา้ถึง เขาเคารพบูชาของเขาไป คนท่ีเขาเขา้ไม่ถึง ประโยชน์ของเขา เขากไ็ม่ได้
ของเขา อนันั้นเป็นสมมุติโลกเขา แลว้มนัยา้ยมนัเปล่ียนมนัแปลงไปไดด้ว้ย มนัเคล่ือนไปเคล่ือน
มาไง อนัน้ีเป็นประเพณี  

แต่ประเพณีของเขาวนัน้ีตรงกบัประเพณีของพระอริยเจา้ เห็นไหม ประเพณีของพระอริย
เจา้ ถือธุดงควตัร ถือศีลน้ีเป็นประเพณีของพระอริยเจา้ พระอริยเจา้เขา้ถึงประเพณี ประเพณีน้ี
เขา้ถึงหวัใจเหมือนกนั สมมุติท่ีเป็นปีใหม่กเ็ขา้ถึงหวัใจ เพราะหวัใจปรารถนา แต่เขา้ถึงดว้ยความ
เป็นสมมุติ เพราะความไม่เขา้ใจ  

แต่ประเพณีของพระอริยเจา้เขา้ไปดว้ยความขดัเกลา มนัขดัเกลาหวัใจไง อยา่งธุดงควตัร 
เห็นไหม มีศีลแลว้ เวลาธุดงควตัรน้ีกเ็ป็นประเพณีของพระอริยเจา้ พระอริยเจา้ถือประเพณีอยา่งน้ี 
ประเพณีคือวา่เขา้มาถึงเพื่อขดัเกลากิเลสภายใน มนัเป็นขดัเกลากบัการสะสม ถา้อยา่งทางโลกเขา 
เขาวา่ตรุษจีนน่ีคนจีนมีฐานะมาก ถึงตอ้งไหวเ้จา้ ไหวเ้จา้แลว้รวยกจ็ะไหวเ้จา้กนั การไหวเ้จา้แลว้
รวย  
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ตอนน้ีวิทยาศาสตร์จะเจริญนะ เจริญข้ึนมาในทางท่ีวา่ตบแต่งพนัธุกรรมไง พยายามตดัต่อ
ยนีเพื่อจะใหค้นมนัมีความขยนัหมัน่เพยีร การตบแต่งอนันั้น คิดถึงทางโลกวิทยาศาสตร์เขาคิดจะ
ท ากนั แต่คนจีนมนัอยูด่ว้ยสญัชาตญาณของคนจีนเลย วา่ของเขาน่ีเป็นคนท่ีมีการท าการคา้ขาย 
อนัน้ีมนัเป็นเร่ืองของสญัชาตญาณ มนัเป็นจริตนิสยั มนัฝังดั้งเดิม แลว้เราจะไปตบแต่งยนีข้ึนมา
อยา่งนั้น ทางวิทยาศาสตร์ท าไป มนัท าไดแ้ต่เปลือกไง มนัท าอยา่งนั้นท าได ้ 

คนเรามนัไม่ดีหมดและไม่เลวหมดไปในสงัคมนั้นเพราะอะไร เพราะกรรมมนัเป็นเคร่ือง
ก าหนดมา กรรม การกระท ามา เห็นไหม ใจดวงนั้นมนัมีสะสมคุณงามความดีมาขนาดไหน สะสม
มามนัเป็นหวัใจ ไอเ้ร่ืองการท าประเพณีของเรากส็ะสมลงไปท่ีใจ ใจรับรู้ ใจสะสมข้ึนไป มนั
สะสมเขา้มา บุญกศุลเป็นแบบนั้น  

อามิสทาน ทานท่ีเราท าดว้ยอามิสมนักส็ะสมมา สะสมเขา้ไปตรงนั้น สะสมเขา้ไปมนัเป็น
บุญกศุล แลว้เวลาตายไปมนัไปพร้อมกบัใจ แต่ประเพณีพระอริยเจา้มนัไปตบแต่งไง ตบแต่งก่อ
ร่างสร้างฐานของใจ ก่อร่างสร้างฐานของใจดว้ยศีล ศีลเขา้ไปจ ากดัเขตใหป้กติของใจ ใจน้ีปกติเขา้
ไป แลว้ยงัการกระท า เห็นไหม บุญกศุลนะ ประเพณีของพระอริยเจา้ ใหท้าน ทานการให ้ใหโ้ดย
เสียสละไป ใจมนัเป็นคนเสียสละออกไป แต่มนักลบัไดรั้บกลบัมา  

แต่ประเพณีของโลกเขา มนัเป็นสมมุติโลกไง วฏัวน การสมมุติวฏัวนแลว้อาศยัเคร่ืองนั้น
ด าเนินไป อาศยันั้นสะสมๆ เพื่อจะใหเ้จริญรุ่งเรือง ความเจริญรุ่งเรืองของประเพณีเป็นประเพณี 
ฉะนั้นปีใหม่แลว้ปีใหม่เล่าปีใหม่แลว้มนัเป็นสมมุติไง มนัเป็นสมมุติใหค้นเราไดต้ั้งตน้เร่ิมตน้
ชีวิตใหม่ เร่ิมตน้ตั้งกติกาของตวัเองใหม่ ปีใหม่จะท าคุณงามความดีใหม่ ปีใหม่ขอใหเ้จริญรุ่งเรือง
ในปีใหม่ของตวัเอง  

แต่ชีวิตใหม่ เห็นไหม ไดเ้กิดความศรัทธา มีคนมาหานะวา่เม่ือก่อนไม่ไดส้นใจเร่ือง
ศาสนา เขากอ็ยูเ่ขาไปวนัๆ หน่ึง แต่พอมาสนใจศาสนาแลว้มาประพฤติปฏิบติัธรรม เขาบอกวา่เขา
เสียดายเวลามากเลย เขาเติบโตมาตั้งแต่เดก็จนอาย ุ ๔๐-๕๐ แลว้ค่อยมาซ้ึงเขา้ใจในเร่ืองของ
ศาสนา เขาเสียดายเวลาท่ีผา่นไปไง ถา้เขาไดป้ฏิบติัมาก่อนหนา้นั้น เห็นไหม  

น่ีความเห็นใหม่ ความศรัทธาใหม่เกิดข้ึนในใจ มนัเปิดหวัใจใหม่ ศรัทธาใหม่ ความเช่ืออนั
ใหม่มนัจะท าใหเ้ราพน้ออกไปจากกิเลสได ้ 
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น่ีอริยประเพณีท าอยา่งนั้นไง อริยประเพณีพยายามท าใจของเรา กั้นขอบของใจเขา้มาก่อน
จากเปลือกนอก จากประเพณี จากประเพณีนะ เราทรงประเพณีเป็นสมมุติก่อน เห็นไหม แลว้กท็  า
ใจเขา้มาใหม้นัเป็นประเพณีภายในเขา้มา ถา้จิตมนัสงบเขา้มามนัเป็นอริยเจา้จากภายใน  

น่ีผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ธรรมนั้น ใจดวงนั้น ธรรมะคุม้ครองใจดวงนั้น เพียงแค่
ถือศีลนะ ถา้เราถือศีล เรากมี็สติสมัปชญัญะ เราเป็นคนท่ีไม่ประมาท อุบติัเหตุของเราจะเกิดข้ึนกบั
เราไดย้ากมาก เพราะอุบติัเหตุน้ีเกิดจากความประมาทของเรา ในเม่ือเราไม่ประมาท เราปกครอง
ศีลอยู ่ สติสมัปชญัญะพร้อมถึงจะเป็นศีลข้ึนมาได ้ ถา้มีสติสมัปชญัญะ ความประมาทไม่มี เห็น
ไหม ผูป้ฏิบติัธรรม ธรรมะยอ่มคุม้ครองผูท่ี้ปฏิบติัธรรม แลว้ใจมนัสงบข้ึนมา มนัเป็นความสุข
ข้ึนมาจากภายใน แลว้เร่ิมช าระกิเลสเขา้ไปเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป  

ผูท่ี้ทรงอริยประเพณี ถา้ทรงแลว้พยายามกา้วเดินตามนั้น มนัจะไดเ้ป็นพระอริยเจา้
เหมือนกนั เพราะใจนั้นประเพณีจากเป็นการก่อร่างสร้างฐานเขา้มา แลว้ประพฤติปฏิบติัไป ใจ
เท่านั้น เห็นไหม  

เขาวา่สรรพส่ิงโลกน้ีอยูก่บัพระเจา้ไง พระเจา้จะตบแต่งโลกน้ี เห็นไหม เราตบแต่งยนี
ข้ึนมาของคน พยายามจะท าใหทุ้กอยา่ง ตอนน้ีเร่ิมท าแต่ไอเ้ร่ืองผลิตผล เร่ืองผลไมก่้อน เร่ืองพืช
ก่อน ต่อมาจะวา่ท าคนใหดี้ข้ึน จะไม่ใหค้นน้ีมีโรคเลยไง จะตดัแต่งวา่เซลลข์องมะเร็งจะไม่ใหเ้กิด 
จะใหไ้ม่มี  

มนัเป็นไปไม่ได.้. มนัฝืนกรรมไง เขาวา่โลกน้ีพระเจา้สร้างข้ึนมาใช่ไหม จะไปเหนือพระ
เจา้ไม่ได ้ แต่เร่ืองของกรรมไม่ใช่อยา่งนั้น กรรมคือการกระท า แลว้เราจะไปลบลา้งของการ
กระท าไดอ้ยา่งไร?  

หวัใจกเ็หมือนกนั หวัใจน่ีพดูถึงเราปฏิเสธพระเจา้ แต่ไม่ปฏิเสธเร่ืองของกรรม เพราะใจ
นั้นกระท า อริยประเพณีถึงเกิดจากตรงน้ีไง เกิดท่ีเราท าข้ึนมาจากในหวัใจ แลว้ใจดวงนั้นกเ็ป็น
พระอริยเจา้ข้ึนมา  

“ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต”  

ผูใ้ดนะ นางวิสาขาเป็นพระโสดาบนั เห็นไหม ทั้งๆ ท่ีเป็นคฤหสัถ ์ แต่ใจดวงนั้นเป็นพระ
โสดาบนั พระโสดาบนัน้ีเป็นพระอริยเจา้ เห็นไหม ใจดวงนั้นเป็นไดไ้ง พระเจา้ไม่มี ในศาสนา
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พทุธปฏิเสธพระเจา้ เพราะพระเจา้นั้นมนักเ็วียนตายเวียนเกิดเหมือนกนั ไม่มีส่ิงใดคงท่ี เวน้ไวแ้ต่
จิตท่ีส้ินกิเลสไปเป็นวิมุตติไป จิตอนันั้นพน้ออกไป แต่จิตนั้นกเ็ป็นผูท่ี้พน้ออกไป  

ผูท่ี้ท าใหอ้  านาจเป็นผูช้ี้น าได ้ เป็นความสุขของตวัได ้ สุขของตวั วิมุตติสุขนั้น หวัใจนั้น
เป่ียมเตม็ไปดว้ยความสุข แลว้ช้ีน าของเขาไปไง ช้ีน าคนอ่ืนไป แต่ตบแต่งใหค้นอ่ืนไม่ได ้บนัดาล
ไม่ไดไ้ง ถึงปฏิเสธเร่ืองพระเจา้ แต่ไม่ปฏิเสธเร่ืองการกระท า เร่ืองของกรรมท่ีเราประพฤติปฏิบติั
เขา้มา มนัตอ้งสะสมเขา้มา พอใจเราเป็น แลว้ใจอยูท่ี่ไหน? ใจอยูท่ี่เรา  

ประเพณีน้ีครอบคลุมเขา้มาจากเปลือกภายนอก แลว้เรากอ็าศยัส่ิงนั้นเขา้มา แลว้หวัใจน่ีมนั
พฒันาข้ึนมา สูงข้ึนมาๆ ประเพณีกต็อ้งไวอ้ยา่งนั้น เราไม่ติดประเพณีไง ถา้ติดประเพณี เราอยูต่รง
นั้น เราขยบัมาไม่ได ้ 

ธรรม.. ธรรมเป็นกิริยาของโลกเขา อยูใ่นสงัคมโลก เราอยูก่บัโลกเขา เราท าตามโลกเขา 
แต่หวัใจเราสูงประเสริฐกวา่ หวัใจเราประเสริฐกวา่ เห็นไหม หวัใจเราเขา้ใจแลว้ปล่อยวางไวต้าม
ความเป็นจริง ปล่อยวางนั้นท าเป็นวิธีข้ึนไป แลว้พอจิตมนัเจริญข้ึนมา เจริญข้ึนมา แลว้ดูของเรา
เขา้มา ทรงอริยประเพณีเขา้มาใหไ้ด ้ 

พอทรงใหไ้ดม้นักมี็พื้นฐาน ถา้มีศีลมนักจ็ะมีสมาธิ เกิดสมาธิมนัเกิดปัญญา ปัญญาท่ี
เกิดข้ึนน้ี ปัญญาในการฝึกฝน เห็นไหม อาจารยบ์อกวา่ “หินลบัปัญญา” ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ น้ีเป็นหิน
ลบัปัญญา มนัตอ้งคน้ควา้ในธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕  

กิเลส.. กิเลสอยูท่ี่ไหน? คน้ควา้หากิเลสนะ แต่ไม่เคยเจอกิเลส ไม่เห็นกิเลส เพราะกิเลสน้ี
เป็นนามธรรม กิเลสน้ีเป็นความเคยใจไง หากิเลส กิเลสเกิดแลว้กิเลสกด็บัไป แต่ไม่ไดช้ าระกิเลส 
กิเลสเกิดเองกด็บัเอง กิเลสมนัหลอก กิเลสบงัเงา มนัหลอกไปขา้งหนา้ หลอกไปขา้งหลงั มนัลาก
เราไปไง อยากจะเสพอะไรกแ็ลว้แต่ มนัลากเราเสพ พอเสพเสร็จแลว้เรากเ็บ่ือ พอเบ่ือกจ็บไป เห็น
ไหม กิเลสมนัเกิดแลว้กิเลสมนักด็บั แลว้พอกิเลสมนัดบักนึ็กวา่ฆ่ากิเลสแลว้ ความจริงไม่ใช่  

กิเลสมนัเป็นนามธรรม หากิเลสหาอยา่งไรกห็าไม่เจอ แต่ถา้หาท่ีอยูข่องกิเลสไง ท าลายท่ี
อยูข่องกิเลสแลว้ได ้ ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ น่ีเป็นท่ีอยูข่องกิเลส ช าระธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ เห็นไหม 
พิจารณากายและจิต การพิจารณากายและจิตท าลายตรงนั้นไป พอตรงน้ีมนัหลุดพน้ออกไป กิเลส
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มนักข็าดออกไปจากตรงนั้น เห็นตามความเป็นจริงวา่กิเลสมนัขาดออกไป น่ีมนัตอ้งไปช าระ 
ปัญญามนัจะเกิดๆ อยา่งน้ี  

ถา้ปัญญาเกิด คือปัญญาภาวนามยปัญญา ไม่ใช่ปัญญาอบรมสมาธิ ปัญญาอบรมสมาธิคือ
การไล่ตอ้นกิเลสไง จะท าใจใหส้งบใหไ้ด ้ พยายามไล่ใหใ้จใหม้นัสงบ พยายามตามเขา้ไป ตามดู
ความเคล่ือนไหวของจิตเขา้ไปเพื่อใหม้นัสงบ น่ีตามหากิเลส กิเลสมนักห็ลอกกนัอยูอ่ยา่งนั้นนะ 
แลว้มนักส็งบไดเ้หมือนกนั  

เพราะวา่ธรรมชาติของมนันะ กิเลสมนัเกิดแลว้มนัตอ้งดบั ความเคยใจของเรา ความเบ่ือ
หน่ายของเรา เห็นไหม นอนอยู ่ อยากนอนนะ พอนอนใหน้อนตลอดกน็อนไม่ได ้ มนัตอ้งลุกนัง่ 
ตอ้งเปล่ียนอิริยาบถ คนท่ีนอนน้ีมีความสุขท่ีสุด แต่ท าไมนอนตลอดชาติไม่ไดล่้ะ? มนัเป็นไป
ไม่ได ้มนัเบ่ือหน่าย  

ความเบ่ือหน่ายอยา่งน้ีมนัเบ่ือหน่ายโดยธรรมชาติของมนั เราตอ้งเคล่ือนไหวไปเพื่อจะ
หลบความเบ่ือหน่ายนั้น กิเลสมนักห็ายไป พอกิเลสหายไปเขา้ใจวา่ช าระกิเลสแลว้ มนัไม่ไดช้ าระ
กิเลสตรงไหน น่ีการไม่หากิเลส  

ปัญญาอยา่งน้ี ปัญญาการใคร่ครวญของตวั ปัญญาถา้กิเลสมนัเกิด กิเลสมนัดบั ปัญญาใน
การอบรมสมาธิ เห็นไหม เขา้ใจวา่การคน้หากิเลสคือตอ้งเจอหนา้กิเลสแลว้ช าระกิเลส มนัจะหา
กิเลส หาจนตายกห็าไม่เจอ เพราะกิเลสมนัอาศยัธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ น้ีเป็นเหยือ่ของมนั เป็นท่ี
เรือนรังของโรค เป็นท่ีอยูข่องมนั แลว้เคล่ือนไหวออกไปตามนั้น  

ถา้เราพิจารณาธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ พิจารณาตรงน้ี แยกแยะออกไป 
เคร่ืองมือของกิเลส เราท าลายบา้นเรือนเหมือนเราระเบิดบา้น เราท าลายบา้น ท าลายถ ้าทั้งหมดเพื่อ
หากิเลสในนั้น พอท าลายถ ้าทั้งหมด กิเลสไม่มีท่ีอยู ่แลว้ไม่ไดอ้ยูซ่ึ่งๆ หนา้ไง  

ส่ิงน้ีมนักเ็ป็นอนิจจงั ธาตุ ๔ ขนัธ์ ๕ น่ีกเ็ป็นอนตัตา มนัอยูข่องมนัโดยชัว่คราวแลว้เกิดดบั
ไปชัว่คราว แต่ไอกิ้เลสน่ีมนัอาศยัส่ิงนั้นอยู ่พอท าลายส่ิงนั้น กิเลสมนัจะขาดตรงน้ี ขาดตรงน้ีเป็น
ภาวนามยปัญญา  

ภาวนามยปัญญาคือการใคร่ครวญในหวัใจ ในธาตุ ๔ และขนัธ์ ๕ ออกไป แลว้ท าลาย
กิเลส ไม่ใช่ไปช าระท่ีกิเลสๆๆ กิเลสมนัอยูท่ี่ไหน หากิเลสกห็าไม่เจอ หาอยา่งไรกห็าไม่เจอ เพราะ
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ความเขา้ใจของโลกไง ความเขา้ใจของวตัถุวา่กิเลสคือส่ิงท่ีน่าขยะแขยง แลว้จะท าลายมนั กไ็ปหา
แต่ท าลายมนั แต่ไม่ไดคิ้ดวา่มนัอาศยัอะไรเป็นเคร่ืองอยู ่ มนัอาศยัอะไรเป็นท่ีอยู ่ ตอ้งท าลายท่ีอยู่
ของมนัแลว้มนัจะช าระของมนัออกไปโดยธรรมชาติของมนั เห็นไหม  

น่ีจากอะไร? จากประเพณีท่ีเราสะสมข้ึนมาจากภายนอก เรากส็ะสมเขา้มา ประเพณีของ
โลกเขา ปีใหม่กใ็หม่ไปกบัเขา แต่ใจของเราวางไว ้ใหม่แลว้กเ็ขา้มาดูใจของตวัเอง วา่ใจของตวัเอง
พฒันาข้ึนมาไหม? ใจของตวัเองเขา้ใจส่ิงนั้นไหม? วางไว ้อนันั้นมนัเป็นเร่ืองของสมมุติ แลว้เราก็
เขา้มาท่ีหวัใจ เพราะหวัใจน่ีปัจจุบนัน้ีมนัสมมุติอยูเ่หมือนกนั แต่ตวัของใจจริงๆ น้ีมนัไม่เคยตาย 
มนัเกิดดบัเกิดดบั แต่เพราะมนัโดนสมมุติปกคลุมอยู ่มนักเ็ลยเป็นสมมุติไปกบัเขาดว้ย  

ถา้ท าลายสมมุติอนัน้ีออกไป มนัเป็นวิมุตติได ้ เห็นไหม ใจอนัน้ีถึงประเสริฐไง อาศยั
สมมุติอยู ่ ถา้มนัเขา้ใจสมมุติมนักว็างสมมุติภายนอก แลว้กม็าดูสมมุติภายใน มนักจ็ะวางสมมุติ
ภายในเขา้ไป ใจมนัถึงเขา้กบัส่ิงท่ีคงท่ีไดเ้พราะวา่มนัเกิดอยูต่ลอดเวลา เพียงแต่มนัโดนบงัไวด้ว้ย
กรรมการกระท าท่ีเราเคยท ามา โดนกิเลสมนัปกคลุมไวไ้ง โดนกิเลสโดนสมมุติน้ีปกคลุมไว ้ 

เราเห็นสมมุติความแปรสภาพนั้น แลว้สมมุตินั้นเปลือกมนักะเทาะออกไปถึงจะเห็นความ
วิมุตติ เห็นเร่ืองของใจเป็นของมัน่คง เป็นส่ิงท่ีวา่มนัไม่แปรสภาพอีก อนันั้นมนัถึงเป็นพระอริย
เจา้ข้ึนมาจากในหวัใจ เป็นอกปุปธรรม มนัสมัผสัท่ีใจ ใจนั้นกเ็ลยเป็นประเสริฐข้ึนมา จากสมมุติ
ข้ึนมานัน่แหละ เพียงแต่เราเลือกใช ้ไม่ติเรือทั้งโคลง ไม่ติส่ิงทั้งหมดวา่เป็นส่ิงท่ีไม่ถกูตอ้ง ส่ิงนั้น
เป็นส่ิงนั้น เราอาศยัส่ิงนั้นเขา้มา มนัตอ้งมีหยาบ มีกลาง มีละเอียด  

ถา้เราติดหยาบ เห็นไหม เรากไ็ดแ้ต่ของหยาบ ติดกลางกไ็ดก้ลาง เราเห็นหยาบเรากเ็ขา้ใจ
แลว้เราปล่อยวางข้ึนมา ใหม้นัละเอียดเขา้มา แลว้กถึ็งท่ีสุดแลว้มนัจะปล่อยวางเป็นชั้นๆ เขา้มา 
ปล่อยวางดว้ยศีลดว้ยธรรมไง ดว้ยธรรมค าสอนของพระพทุธเจา้ท่ีสัง่สอนไว ้ เราสะสมส่ิงนั้น
ข้ึนมา มนักเ็ป็นประโยชน์กบัเรา  

น่ีถึงบอกเราเป็นชาวพทุธ เราอยูใ่นสงัคมโลกกเ็ป็นอยา่งหน่ึง แต่เราสงัคมของชาวพทุธ 
เราตอ้งทรงประเพณีของพระอริยเจา้ เห็นไหม ทาน ศีล ภาวนา ประเพณีของพระอริยเจา้ท่ีวา่ทรง
ส่ิงน้ีไว ้ประเพณีนั้นประเพณีขา้งนอกเป็นประเพณีขา้งนอก ประเพณีเป็นขา้งในจะเป็นสมบติัของ
สตัวโ์ลกท่ีวา่ทรงประเพณีอนันั้นเอาไว ้เอวงั  


