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 ถาม   :   ขอ้ ๑๖๗๒. เร่ือง "พระพุทธบาทส่ีรอย" 

 กราบนมสัการหลวงพ่อ วนัท่ี ๑๖-๑๘ บุญบารมีอนัสูงส่งท่ีหนูมีบุญไดก้ราบไหว้
บชูาพระพุทธบาทส่ีรอยเปรียบเสมือนไดก้ราบพระพุทธเจา้ ๔ พระองคเ์ลยค่ะ ตอนแรก
คิดอยูก่่อนแลว้ว่าไดก้ราบพระพุทธบาทส่ีรอยแลว้ใจตอ้งโนม้นา้วถึงพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆย์ิง่ข้ึน อีกอยา่งเพื่อนท่ีไปกราบไหวบู้ชาแลว้เล่าใหฟั้งว่าสถานท่ีท่ี
ศกัด์ิสิทธ์ิมากๆ พลงัแรงมากๆ หนูก็ตั้งใจไวว้่าจะไปรับพลงักลบัมาเพื่อพฒันาเจริญ
ภาวนาของตน  

 แต่แปลกมากค่ะหลวงพ่อ ชัว่โมงตามอธิษฐานจิตก่อนเดินทาง แลว้หนูจ าค าสอน
ของหลวงพ่อท่ีว่าหา้มใหจิ้ตออกนอกกาย ใหนึ้กแต่พุทโธ ก็พยายามนึกถึงพุทโธ อยูก่บั
พุทโธ แลว้ถึงเวลาก าหนดแผเ่มตตา อุทิศส่วนกุศลเลก็นอ้ย ภาระทางโลกท่ีแบกไวห้าย
เลย และจิตเหมือนล าธารใสๆ เบากาย เบาใจอยา่งไรบอกไม่ถูก เน่ืองจากไปเป็นคณะ ข้ึน
รถแลว้อารมณ์และจิตใจก็กลบัสู่ปกติ เพื่อนๆ คุยกนับนรถ หนูคิดว่าถา้เราภาวนาตรงท่ี
พระพุทธบาทส่ีรอยแลว้ ถา้เราปิดวาจา ภาวนาต่อไปใหอ้ยูก่บัตวัเองน่าจะดีมากค่ะ  

 หนูกราบพระพุทธบาทส่ีรอยแลว้เห็นพระพุทธบาทส่ีรอยใหญ่มาก (แต่บอกตาม
ตรงหนูแยกไม่ค่อยออกว่าเน่ืองจากไม่มีผูรู้้คอยอธิบาย ก็เลยดูไม่เป็นว่ารอยสอง รอยสาม 
ดูอยา่งไร รอยหน่ึงใหญ่มาก ชดั ดูออกง่าย รอยท่ีส่ีขององคปั์จจุบนัเลก็สุดก็ดูไม่ยากค่ะ)  

 ค าถามหนูคือ รอยพระพุทธบาทใหญ่มาก นั้นหมายถึงพระพุทธเจา้ทั้ง ๔ องคมี์
รูปร่างใหญ่มากอยา่งนั้นหรือคะ หรือว่าพระพุทธเจา้ทั้ง ๔ พระองคมี์รูปร่างเหมือนคน
ทัว่ไปตามสมยันั้นๆ แต่ใชฤ้ทธ์ิท าใหพ้ระพุทธบาทใหญ่ผดิปกติ ผา่นไปอยา่งนอ้ย 
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๒,๐๐๐ กว่าปีหนูไม่แน่ใจว่าท่ีบอกว่าจารึกไวคื้อค าพดูของพระพุทธเจา้องคปั์จจุบนัมี
การจารึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรสมยันั้น หรือแค่ตอนหลงัๆ มีพระอรหันตใ์ชต้าในเห็น 
หนูสงสัยเลยกราบถามหลวงพ่อค่ะ 

 ตอบ   :  น่ีไปกราบพระพุทธบาทส่ีรอยแลว้ก็เอาโจทยม์าถามเราไง เขาไปกราบ
กนัเนาะ เราไม่ไดไ้ป  

 ถาม    :   (ความสงสัยในศาสนา ตอนน้ีถามหลวงพ่อ) 

 ตอบ   :   เขาว่าอยา่งนั้นนะ ความสงสัยในศาสนา พระพุทธบาทส่ีรอยเป็นท่ีเล่ือง
ลือ ครูบาอาจารยข์องเราบางองคก์็เลยไปกราบ บางองคก์็ยงัไม่เห็นเคยไป บางองคไ์ป
ภาวนาท่ีนัน่ การว่าไปภาวนาท่ีนัน่ เห็นไหม พระพุทธบาทส่ีรอยเขาว่าเป็นท่ีเคารพบชูา 
ถา้เรามองเป็นเร่ืองโบราณวตัถุ ถา้เป็นเร่ืองโบราณวตัถุนะ เราเห็นว่าส่ิงน้ี เราจะบอกว่า
พระพุทธบาทส่ีรอยเป็นส่ิงท่ีเคารพบชูา เป็นส่ิงท่ียดึเหน่ียวจิตใจ ใชไ้ด ้ น่ีเป็นเร่ืองจริง 
แต่ถา้จะมาวิเคราะห์กนัว่าพระพุทธบาทส่ีรอยเป็นรอยเทา้ขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมั
พุทธเจา้ทั้ง ๔ พระองค ์ 

 ของเราน่ี ๒,๐๐๐ กว่าปีนะ สมณโคดมเรา ๒,๐๐๐ กว่าปี แลว้นอกนั้นล่ะ? มาก
ไปกว่านั้นล่ะ? แลว้ดูรอยพระพุทธบาท รอยพระพุทธบาททัว่ๆ ไป รอยพระพุทธบาทท่ี
เป็นท่ีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ส่ิงท่ีเราเจอ เวลาไปแลว้เป็นรอยพระพุทธบาท แลว้อยา่งน้ีเขาท าเป็น
เคร่ืองหมาย อยา่งท่ีวดัโพธ์ิ เห็นไหม ดูสิรอยพระพุทธบาท อยา่งน้ีมนัเป็นสัญลกัษณ์ 
เป็นส่ิงเคารพบชูา เป็นส่ิงเคารพบชูาน่ีถูกตอ้ง อยา่งน้ีเราเห็นดว้ย  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าพระพุทธบาทส่ีรอย ส่ิงน้ีเป็นโบราณวตัถุ เป็นส่ิงมหศัจรรยส่ิ์ง
ต่างๆ ของโลกน่ีใช่ แต่ถา้พดูภาษาเรานะเป็นสัญลกัษณ์ไง เป็นส่ิงท่ีเคารพบชูาไง เป็นส่ิง
ยดึเหน่ียวไง ถา้เป็นส่ิงยดึเหน่ียว เวลาเราเคารพบชูา เห็นไหม พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ ์ ถา้พดูอยา่งน้ีป๊ับท าไมเราเคารพพระพุทธรูปว่าเป็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้ล่ะ? แลว้เดก็รุ่นใหม่เวลาทางวิทยาศาสตร์ พ่อแม่ของหลายๆ คนมาบอกเลย ว่า
เวลากลบับา้นไป ระหว่างพ่อแม่ลูกคุยกนัมนัคุยดว้ยเตม็ปากเตม็ค า กถ็ามแม่ ลูกถามแม่
นะ แม่ แม่กราบท าไม? มนัเป็นอิฐ หิน ทราย ปนู แม่กราบท าไมมนัเป็นทองเหลือง แม่
กราบท าไม?  
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 อา้ว เดก็มนัคิดอยา่งนั้น เดก็มนัคิดอยา่งนั้น เห็นไหม ถา้เดก็มนัคิดอยา่งนั้นป๊ับ
เขาก็คิดของเขาอยา่งนั้น แต่ของเราเขาเรียกเป็นรูปเคารพ ค าว่ารูปเคารพ รูปเคารพ เรา
สร้างรูปข้ึนมาเคารพ ทีน้ีค  าว่ารูปเคารพ เวลากราบพระหลวงตาท่านถามว่า เวลากราบ
พระน่ีกราบถึงพระไหม? เวลาเรากราบพระพุทธรูปเราไม่ไดก้ราบอิฐ หิน ทราย ปนู เรา
ไม่ไดก้ราบทองเหลือง เป็นรูปเคารพเราระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้ กราบ
ถึงพระไง กราบถึงปัญญาคุณ เมตตาคุณ พุทธคุณขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ๒,๐๐๐ กว่าปีมาแลว้  

 ฉะนั้น เวลาสมยัองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ยงัไม่ไดห้ล่อพระพุทธรูป ยงั
ไม่ไดห้ล่อ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้นิพพานไปแลว้หลายร้อยปีถึงไดม้าหล่อกนั 
แลว้เวลาหล่อข้ึนมา เห็นไหม ดสิูมนัก็แบบว่าเป็นปางต่างๆ แต่ของเราเวลากราบพระน่ี
เราบอกใหก้ราบถึงพระพุทธเจา้ กราบถึงพระพุทธเจา้ กราบถึงคุณงามความดี กราบถึง
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัม
พุทธเจา้มาเป็นผูร้ื้อคน้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นคนเผยแผธ่รรม องคส์มเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นเจา้ของศาสนา แลว้องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้วางธรรม
และวินยัน้ีไว ้ เรากราบตรงน้ี เรากราบความสามารถ เรากราบปัญญา เรากราบความ
เมตตาขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ น้ีเราระลึกกนัเราก็มาสร้างเป็นพระพุทธรูป
ไว ้ 

 น่ีท่ีวดัส่วนใหญ่จะมีพระพุทธรูปอยูใ่นโบสถ ์ อยูใ่นศาลาเพื่อเป็นจุดยดึเหน่ียว
ของชุมชนนั้นๆ แลว้ถา้ศกัด์ิสิทธ์ิข้ึนมา ศกัด์ิสิทธ์ิก็ศกัด์ิสิทธ์ิ เพราะเรากก็ราบ เทวดาก็
กราบ พวกเทวดา อินทร์ พรหมเขาก็กราบ เขาก็รักษาของเขา เวลาเขาสร้างวดัของเขา เขา
ตอ้งสร้างส่ิงรูปเคารพ รุกขเทวดาเพื่อคุม้ครองดูแล น่ีมนัก็เป็นไป ไอน่ี้มนัเป็นไป น้ีพอ
ออกไปแลว้มนัจะออกจากนอกศาสนาพุทธแลว้ เพราะในศาสนาพุทธ พุทธมามกะเขา
ใหร้ะลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เราเช่ือในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เท่านั้น เราจะไม่เช่ือส่ิงอ่ืนใด  

 น่ีเราจะออกไปแลว้ ออกไปรุกขเทวดา ออกไปผูคุ้ม้ครองรักษา เด๋ียวมนัจะ
ออกไปเป็นศาสนาถือจิตวิญญาณแลว้ เพยีงแต่ว่าถา้มนัความขลงั ความศกัด์ิสิทธ์ิมนั
ศกัด์ิสิทธ์ิอยา่งนั้น แต่ของเราความขลงั ความศกัด์ิสิทธ์ิเราจะศกัด์ิสิทธ์ิในหวัใจของเราไง 
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เราจะขลงั เราจะศกัด์ิสิทธ์ิในหวัใจของเรา ถา้เราขลงั เราศกัด์ิสิทธ์ิในหวัใจของเรา เห็น
ไหม เรามีศรัทธาความเช่ือ แลว้เราท าบุญกศุลกนั ท าบุญกุศลเสร็จแลว้ถา้มีอ  านาจวาสนา
บารมีเราจะภาวนากนั เราจะเห็นองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ตวัเป็นๆ เราจะเห็น
พุทธะ ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบานกลางหวัใจ เราจะไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้โดย
ปัจจตัตงั โดยสันทิฏฐิโกเลย โดยความเป็นจริงเลย น่ีพดูถึงถา้ความมุ่งหมายของเรานะ  

 ฉะนั้นเขาบอกว่าเขาไปกราบพระพุทธบาทส่ีรอย แลว้เวลาไปกราบ ส่ิงท่ีว่า
เพื่อนๆ พากนัไปไงว่าส่ิงนั้นท่านกราบแลว้จะภาวนาท่ีนัน่ จะท าประโยชน์ท่ีนัน่ ถา้
ภาวนาท่ีนัน่จะดีอยา่งนั้น ครูบาอาจารยเ์ราเคยไปภาวนาแลว้ อยา่งเช่นท่ีว่าพระธาตุพนม 
แต่เดิมปล่อยไวจ้นรกชฏั หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านธุดงคผ์า่นไปแลว้ท่านไปฟ้ืนฟู ไป
พฒันา แลว้พฒันาแลว้วางไวอ้ยา่งนั้นใหผู้ท่ี้มีอ  านาจวาสนาบารมีเขาจะสร้างบารมีของ
เขา เขากม็าอยูบ่ริหารจดัการ  

 แต่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านพยายามจะพฒันาของท่าน ท่านพยายามจะปฏิบติั
ของท่าน ท่านพยายามจะพน้ทุกขข์องท่าน ท่านจะรักษาหวัใจของท่าน เวลาพระท่ีจะไป
กราบพระธาตุพนม ไปกราบหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่บอกว่าน่ีธาตุ ๔ ในตวัไม่รู้จกัรักษา 
ธาตุนะ ธาตุรู้ท  าไมไม่ดูแล เราจะไปกราบแต่ธาตุขา้งนอก ธาตุขา้งในไม่ดูแล ธาตุรู้ เห็น
ไหม ผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ถา้เราดูแลท่ีน่ี น่ีเวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านสอน สอน
อยา่งนั้น 

 น่ีก็เหมือนกนั เวลาเราจะไปภาวนาท่ีนัน่ เราว่าถา้ภาวนาดี น่ีมนัเป็นรูปเคารพ มนั
เป็นสัญลกัษณ์ มนัเป็นส่ิงยดึเหน่ียวของชาวพุทธเรา ในเม่ือเป็นส่ิงทางโลกเราก็เห็นดว้ย
กบัทางโลกเขา เราเห็นดว้ยนะว่าเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ เป็นรูปเคารพ เป็นส่ิงยดึเหน่ียวใน
หวัใจ ฉะนั้น ว่าถา้ไปอยา่งนั้นแลว้ เวลาภาวนาไปแลว้เขาบอกว่าเขาภาวนาแลว้ใจเขาเบา 
มนัเป็นประโยชน์ ส่ิงน้ีเป็นประโยชน์ เพราะอะไร? เพราะสถานท่ีวิเวก กายวิเวก จิตวิเวก 
เราก็หาสถานท่ีอยา่งน้ีเพื่อภาวนากนัอยูแ่ลว้ ถา้เป็นอยา่งน้ีนะ ค าว่าเป็นสัญลกัษณ์ ส่ิงท่ี
เป็นสัญลกัษณ์ แลว้พอบอกเป็นสัญลกัษณ์แลว้เขากถ็าม ค าถามวา่ 

 ถาม   :   รอยพระพุทธบาทหมายถึงพระพุทธเจา้ทั้ง ๔ พระองค ์ฉะนั้น ถา้รอย
พระพุทธบาทแสดงว่ารูปร่างท่านตอ้งใหญ่โตมาก เพราะรอยใหญ่มาก แลว้รอยท่ีสอง 
รอยท่ีสาม รอยท่ีส่ีเลก็ลงมาตามนั้น 
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 ตอบ   :   อนัน้ีมนัตีความไดห้ลายอยา่งใช่ไหมถา้เป็นการกระท า เขาบอกว่ามนั
เป็นความจริง ความจริงอยา่งนั้นแลว้ แต่เดิมเพราะว่าในโลกน้ีมนัจะเกิดแผน่ดินไหว มนั
จะเกิดทุกขเภทภยัไปตลอด มนัจะเกิดภยัพิบติัมาตลอด ฉะนั้น เวลาแต่ละยคุ ยคุโบราณ
ดินมนักลบทบัซอ้นกนัมาอยา่งน้ี 

 น่ีก็เหมือนกนั ค าว่าพระพุทธบาทส่ีรอยเขาบอกว่ามนัโผล่ข้ึนมา มนัอะไรข้ึนมา
ตามต านาน ตามต านานท่ีนัน่เขาว่ากนัอยา่งนั้น แต่เราไปเห็นแลว้เราเคยไปดูหนหน่ึง เรา
ไปเห็นแลว้ใหญ่มาก แลว้คิดว่าเป็นรูปร่างของมนุษย ์ รูปร่างนัน่ก็อีกเร่ืองหน่ึง แต่ถา้มา
คิดในปัจจุบนัน้ีเราว่าส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีใครจะท าข้ึนก็แลว้แต่ จะเป็นมนุษยท์  าข้ึนมา หรือจะ
เป็นเทวดาท าข้ึนมา หรือจะเป็นความจริง อนันั้นยกไว ้ แต่ถา้เราคิดว่ามนัเป็นท่ียดึเหน่ียว
จิตใจ มนัเป็นสัญลกัษณ์ จบ  

 ถา้เราไปคิดว่ามนุษยส์มยันั้น มนุษยส์มยัน้ี เพราะมนุษยโ์บราณรูปร่างใหญ่โต 
มนุษยโ์บราณ แลว้เป็นยคุเป็นคราว ถา้เราเห็นเร่ืองอยา่งน้ีแลว้เราเขา้ใจไม่ได ้ แลว้เรา
บอกว่าเวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ท่ีล่วงมาแลว้อาย ุ ๘๐,๐๐๐ ปี แลว้เราอาย ุ
๘๐ ปี เราว่ามนัเป็นไปไดไ้หม? ส่ิงท่ีว่าน่ีมนัเป็นยคุเป็นคราว ฉะนั้น เขาบอกว่า 

 ถาม  :  ค าถามคือรอยพระพุทธบาทใหญ่มาก นัน่หมายถึงว่าพระพุทธเจา้ทั้ง ๔ 
พระองครู์ปร่างใหญ่มากอยา่งนั้นหรือคะ หรือว่าพระพุทธเจา้ทั้ง ๔ พระองคน้ี์รูปร่าง
เหมือนคนทัว่ไปสมยัน้ี แต่ใชฤ้ทธ์ิท าใหพ้ระพุทธบาทน้ีใหญ่ผดิปกติ  

 ตอบ   :   อนัน้ีเป็นสัญลกัษณ์ เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน น่ีเป็นสัญลกัษณ์ เป็นเคร่ืองหมาย 
แลว้เวลาเรามาดูรอยพระพุทธบาทตามท่ีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิในเมืองหลวง ในสังคมไทยมนัก็
เป็น เราดูถึงว่าเวลาท่ีเกิดข้ึนใครเป็นคนท าล่ะ? เรารู้ เพราะมนัมีท่ีมาท่ีไป แลว้เราก็
ยอ้นกลบัไปทางนั้น ยอ้นกลบัไปรอยพระพุทธบาทส่ีรอยนั้น มนัเป็นมาอยา่งใด แลว้
ท าไมมนัส่ีรอย แลว้มนัเป็นยคุเป็นคราวอย่างไร อนัน้ีอยา่งหน่ึงนะ ฉะนั้น พอถามมาว่า
ผา่นไป ๒,๐๐๐ กว่าปี หนูไม่แน่ใจว่าท่ีเขาจารึกไวม้นัเป็นภาษาไง มนัเป็นภาษา ถา้มนั
เป็นภาษาเหมือนกบัอกัษรโบราณ แต่เราไม่ไดเ้ห็นตรงนั้น อนันั้นก็ส่วนหน่ึง  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าเราดูแบบว่าพวกของโบราณวตัถุ เวลาเกิดสงครามโลกเขาท าลาย
ไปหมดเลย แลว้เขาก็มาสร้างใหม่ สร้างใหม่ในพื้นท่ีเก่า ในพื้นท่ีเก่าเราอายก่ีุพนัปีล่ะ? 
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อายเุป็นพนัๆ ปีมนัตอ้งช ารุดไปแน่นอน แต่เขาก็ฟ้ืนฟูข้ึนมา เขาพยายามจะท าใหไ้ด้
เหมือนเก่า ท  าใหไ้ดเ้หมือนเก่านะ แลว้เขาบอกว่าน่ีอายเุป็นพนัๆ ปี อนัน้ีก็อนัหน่ึง 
ฉะนั้น ส่ิงน้ีมนัเป็นสัญลกัษณ์ใช่ไหม แต่จริงๆ แลว้เรายอ้นกลบัมา ยอ้นกลบัมาดูท่ีว่าถา้
กรณีน้ีอยา่งน้ีป๊ับเราก็จะเร่ิมสงสัย สงสัยส่ิงท่ีจารึกมา ส่ิงท่ีพระไตรปิฎก พระไตรปิฎก
เป็นส่ิงช้ีเขา้มาภายในเลยนะ  

 ฉะนั้น ค าว่าสัญลกัษณ์น่ีเป็นเร่ืองหน่ึง เร่ืองท่ีเป็นพระไตรปิฎกยอ้นกลบัมา 
ยอ้นกลบัมาใหเ้รามีศรัทธา มีความเช่ือ ถา้เรามีศรัทธาความเช่ือเราจะคน้ควา้แลว้ อยา่งท่ี
หลวงปู่ มัน่ท่านพดู อยา่หลงธาตุขา้งนอก เวลาไปไหวพ้ระธาตุๆ น่ี อยา่หลงธาตุขา้งนอก 
ท่านจะใหดู้แลธาตุรู้ของเรา ใหค้น้ควา้หาธาตุรู้ของเรา ใหค้น้ควา้หาหวัใจของเราเห็น
ไหม ใหเ้ห็นธรรม ส่ิงนั้นมนัเป็นศาสนวตัถุ ศาสนบุคคล ศาสนวตัถุ น่ีศาสนบุคคล เอา
บุคคล คนเป็นใหญ่ คนเป็นใหญ่ หวัใจน่ีเป็นใหญ่ ศาสนบุคคล ถา้บุคคลท าไดจ้ริงข้ึนมา 
ส่ิงนั้นมนัวางไวเ้ลย เพราะเวลาถา้เขา้มาถึงหวัใจแลว้หวัใจจะมีคุณค่ามาก ถา้หวัใจมี
คุณค่ามากสุข ทุกขม์นัอยูท่ี่น่ี  

 เวลามนัทุกข ์ เห็นไหม เวลาทุกข ์ วิตกกงัวลเรามีความทุกขม์าก ทุกขเ์ป็นอริยสัจ 
ทุกขเ์ป็นความจริง ถา้เราก าหนดรู้เท่าทนัทุกข ์ ทุกขค์วรก าหนด ดบัเลยนะ แต่สมุทยัละ
ไม่ได ้น่ีเราท าสมาธิกนัๆ เราก าหนดพุทโธ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิมนัสงบเขา้มา ทุกขค์วร
ก าหนด ส่ิงท่ีมนัผดิพลาดข้ึนมาเราควรก าหนด ก าหนดแลว้ถา้มนัไม่เกิดปัญญาข้ึนมามนั
ไปละสมุทยัไม่ไดห้รอก ทุกขค์วรก าหนด สมุทยัควรละ สมุทยัคือตณัหาความทะยาน
อยากไง ตณัหาความทะยานอยาก ตณัหาคือความอยากได ้ อยากดี ความผลกัไส คือไม่
ตอ้งการ ไม่อยากได ้ไม่อยากดี แต่ความไม่รู้เท่า ความไม่รู้เท่ามนัก็เป็นตณัหา  

 ตณัหา ความไม่รู้เท่าต่างๆ ก็เป็นตณัหา ตณัหาคือสมุทยั สมุทยัควรละ ถา้สมุทยั
ควรละ ศึกษาธรรมะแลว้เขา้มาท่ีน่ี ถา้เขา้มาท่ีน่ี หลวงปู่ มัน่บอกว่าใหรั้กษาธาตุของเรา 
ใหค้น้ควา้ธาตุของเรา ใหดู้แลธาตุของเรา ธาตุรู้ๆ มนัก็เป็นผูรู้้ ผูต่ื้น ผูเ้บิกบาน ผูใ้ดเห็น
ธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต มนัจะเห็นธรรม ถา้เห็นธรรมเอาเขา้มาขา้งในน้ี เพราะเอามาขา้ง
ในของเรา ไอเ้ร่ืองขา้งนอกมนัจบ แต่ถา้เราส่งออกไป พระพุทธบาทส่ีรอย แลว้ถา้เรา
วิจารณ์ไปมนัก็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงใช่ไหม แต่เราไม่วิจารณ์อยูแ่ลว้ เพราะส่ิงน้ีเป็น
โบราณวตัถุ  
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 ถา้เป็นโบราณวตัถุส่ิงท่ีเป็นท่ีเคารพบชูาของชาวพุทธ ถา้ส่ิงเคารพบชูาของชาว
พุทธ แต่เราจะพดู พดูใหเ้ห็นว่าส่ิงท่ีเคารพบชูาจากภายนอก ส่ิงท่ีเคารพบชูาจากภายใน 
ถา้ส่ิงเคารพบชูาจากภายใน ส่ิงท่ีมีคุณค่า เห็นไหม ถา้ส่ิงท่ีมีคุณค่าเรามีคุณค่าท่ีน่ี เหมือน
ดูสิเวลาองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้พระอานนทถ์ามเอง ถามว่าเวลาองคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ปรินิพพานไปแลว้ ชาวพทุธเวลาระลึกถึงองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพทุธ
เจา้จะไปท่ีไหน เขาก็บอกว่าใหไ้ปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ ท่ีเราเคยเกิด ท่ีเราตรัสรู้ ท่ีเรา
ปฐมเทศนา ท่ีเราปรินิพพาน  

 แลว้เวลาคนเขาไป เวลาคนเขาไปเขาซาบซ้ึงนะ บางคนไปใหม่ๆ อูฮู้ เหมือนกบั
พระพุทธเจา้ยงัมีชีวิตอยูเ่ลยนะ ไปถึงนะปลาบปล้ืมมากเลย อนัน้ีมนัก็เป็นบุญ แต่พอไป
แลว้มนัก็ไปอยูท่ี่นัน่บ่อยๆ แลว้ท าอยา่งไรล่ะ? ท าไมไม่ภาวนาต่อเน่ืองล่ะ? เราไม่ไปเฝ้า
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จริงๆ หรือ?  

 ถา้เวลาไปเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้จริงๆ ข้ึนมาแลว้ เวลาหลวงปู่ มัน่ 
เวลาท่านพยายามจะศึกษาธรรมวินยันะ พระไตรปิฎกท่านก็คน้ควา้ แลว้ท่านบอกว่าสีผา้
เขาห่มกนัอยา่งไร สมยัพุทธกาลห่มอยา่งไร ท่านก าหนดจิตของท่านตามไปดู ยอ้นไปดู 
แลว้เวลาจิตใจของท่านมีคุณธรรมข้ึนมา มีพระอรหนัตส์มยัพุทธกาล มีพระอรหนัต ์ มี
ต่างๆ มาอนุโมทนา มนัสัมผสัจริงๆ นะ น่ีเอาความจริงอยา่งน้ี ถา้ความจริงครูบาอาจารย์
เรามีความจริงอยา่งน้ี น่ีส่ิงท่ีเป็นถาวรวตัถุมนัก็รักษาไว ้ ดูสิเรามาบวชพระกนั บวชพระ
จรรโลงพุทธศาสนา บวชพระน่ีสืบต่อพุทธศาสนามาตลอด  

 ฉะนั้น เรามาจรรโลงศาสนา สืบต่อพุทธศาสนามนัก็เหมือนมดแดงเฝ้ามะม่วง 
เห็นไหม เรามาเฝ้ามะม่วงไว ้ มะม่วงมนัออก มดแดงมนัไต่น่ีมนัไต่มะม่วง ใครเขา้มากดั
นะ ใครเขา้มากดันะ มดแดงมนัไม่ไดกิ้นมะม่วง เจา้ของสวนเขามาสอยมะม่วงไปกิน เรา
บวชมาเรามาสืบทอดพุทธศาสนา สืบทอดพุทธศาสนาเหมือนมดแดงเฝ้ามะม่วง มาศึกษา
ธรรมะขององคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นสัญญา  

 น่ีศึกษามาๆ ศึกษาธรรมมาน่ีมดแดงเฝ้ามะม่วง องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้
เป็นเจา้ของสวนมะม่วง มะม่วงมนัออกดอกออกผล เราเป็นมดแดงเรามาเฝ้าพวงมะม่วง 
เรามาศึกษาไง ถา้เราศึกษา เห็นไหม เราศึกษา แลว้ถา้เราประพฤติปฏิบติัข้ึนมาเราจะเป็น
คน เราจะสอยมะม่วงมากิน เราจะไดร้สของธรรมชนะรสทั้งปวง เราจะไดส้ัจจะความ
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จริงอนันั้น ถา้ไดส้ัจจะความจริงอนันั้น เวลาเราบวชข้ึนมาบวชเพื่อสืบทอดพุทธศาสนา
แลว้ก็ศึกษา ศึกษาแลว้ประพฤติปฏิบติั ถา้ประพฤติปฏิบติัข้ึนมา ความจริงอนัน้ีเกิดข้ึน 
ความจริงอนัน้ีเกิดข้ึน  

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีรูปเคารพต่างๆ มนัแต่ละพื้นถ่ินมนัก็ไปอยา่งหน่ึง ดูศิลปะสิ ศิลปะ
ต่างๆ ส่ิงท่ียิง่โบราณวตัถุสวยงามมาก ดีมาก เป็นยคุเป็นสมยั อนัน้ีมนัก็เป็นส่ิงท่ีว่าจิตใจ
ของคนเขามีคุณธรรมแลว้เขาเป็นแบบนั้น แต่ถา้มนัเป็นความจริงนะ มนัเป็นความจริง
นะมนัเป็นความจริงเขา้มาในใจ ผูใ้ดปฏิบติัธรรมสมควรแก่ธรรม ถา้เราปฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม ส่ิงน้ีท  าส่ิงน้ี อนัน้ียกน่ีไวก่้อน ยกพระพุทธบาทส่ีรอย เพราะว่ามนัจะ
เอามาพวัพนักนั ส่ิงน้ีเป็นถาวรวตัถุ ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ียดึเหน่ียวจิตใจ ค าว่ายดึเหน่ียวจิตใจ 
แต่จิตใจมนัยงัไม่มีคุณธรรม ถา้จิตใจมีคุณธรรมเอาเขา้มาท่ีน่ี  

 ส่ิงท่ีปัญหาท่ีเกิดข้ึน เขาบอกมีปัญหาเกิดข้ึน เขาตอ้งรับผดิชอบปัญหาทางโลก
เยอะมาก แลว้ปัญหาทางโลกน่ีก็วางไว ้ ปัญหาทางโลกถา้เราพิจารณาของเราได ้ เราวาง
ไวไ้ด ้ จิตใจเรามีความสะดวกสบายแลว้เราท าหนา้ท่ีการงานของเราเพื่อประสบ
ความส าเร็จของเรา แลว้มีเวลาภาวนาอยา่งเดียว ถา้ภาวนาไดน้ะอนันั้นวางไวเ้ลย ฉะนั้น 
เรายงัภาวนาไม่ไดม้นัละลา้ละลงัไง จะตอ้งไปเห็นส่ิงใดท่ียืนยนัว่ามรรค ผลมีจริง ถา้มี
การยนืยนัมรรค ผลมีจริงเราก็จะท าดว้ยความจริง แลว้เราจะไม่ลูบๆ คล าๆ เราจะไม่ลงัเล
สงสัย แต่ถา้จิตใจเรายงัลงัเลสงสัยอยูม่นัก็ตอ้งเท่ียวแสวงหาอยา่งน้ี  

 เราบวชใหม่ๆ เราใชข้องเรา เห็นไหม ถา้บวชเสร็จแลว้ เวลาไปท่ีวดัป่าสุทธาวาส
เราจะไปดูพระธาตุของหลวงปู่ มัน่ สมยับวชใหม่ๆ นะจะไปดูพระธาตุหลวงปู่ มัน่ แลว้ก็
พดูกบัตวัเองว่าน่ีกระดูกของพระอรหนัต ์ เพราะเป็นพระอรหนัตถึ์งเป็นพระธาตุ เราจะ
แวะไปท่ีวดัป่าสุทธาวาสตอนบวชใหม่ๆ ปี ๒ ปีจะไปหนหน่ึง ไปดูแลว้พิจารณา ให้
ยนืยนัๆ ว่ามนัมีอยูจ่ริง มนัมีอยูจ่ริงๆ แลว้เวลามาอยูก่บัครูบาอาจารย ์ ครูบาอาจารยท่์าน
ตอบปัญหาได ้ ท่านช้ีน าไดม้นัก็มัน่ใจ เพราะเวลาเราสงสัยใช่ไหม เวลาเราสงสัย ดูสิ
เหมือนกบัเรานัง่ภาวนาไป เรารู้เห็นส่ิงใดเราแกไ้ขไม่ได ้ แต่เวลาครูบาอาจารยท่์าน
อธิบาย ท่านช้ีทางสว่างไปไดเ้ลย มนัเป็นไปได ้ 

 ถา้มนัเป็นไปไดเ้อาตรงน้ี ถา้ตรงน้ีมนัเป็นไปได ้เราปฏิบติั เวลาเรายงัไม่แน่ใจเรา
ก็อาศยัส่ิงนั้นเพื่อความมัน่คง เพื่อใหจิ้ตใจเรามีท่ีพึ่ง เพราะบอกว่าค าว่ายดึเหน่ียวจิตใจ 
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แต่เวลาเราจะเอาจริงๆ เราจะตอ้งภาวนาของเรา เพื่อ เพื่อส่ิงท่ีว่าไม่อยา่งนั้นมนัอนิจจงัไง 
เด๋ียวดี เด๋ียวเจริญ เด๋ียวเส่ือม เวลาจิตใจมนัดีข้ึนมามนัก็คิดแต่เร่ืองดีข้ึนมานะ มนัก็พอได ้
เด๋ียวเดียวมนัก็เส่ือมลง พอเส่ือมลงก็ทุกขอี์กแลว้ ทีน้ีพอเส่ือมลงแลว้ทุกข ์ไอน่ี้เป็นความ
ทุกขม์นัเป็นความจริงอยูแ่ลว้ มนัเจริญแลว้เส่ือม เจริญแลว้เส่ือม เราก็เอาจริงของเราสิ  

 ถา้เอาจริงของเรา น่ีพระพุทธบาทส่ีรอยก็ไปดูมาแลว้ รูปต่างๆ ก็ไปดูมาแลว้ ทีน้ี
มนัเหลืออยา่งเดียวเหลือแต่ท าจริงๆ ถา้เหลือท าจริงๆ ของเรา เราท าจริงของเรา เห็นไหม 
ถา้ท าจริงของเรา ๒,๐๐๐ กว่าปีนะ สดๆ ร้อนๆ สมาธิสมยัพุทธกาลกบัสมาธิสมยัน้ีก็
เหมือนกนั เวลาเกิดปัญญาข้ึนมา มนัจะสมยัไหน ทุกขส์มยัพุทธกาล ทุกขส์มยัน้ี
เหมือนกนั แต่ แต่ทุกขส์มยัน้ีทุกขม์ากกว่า ทุกขม์ากกวา่เพราะอะไร? ทุกขม์ากกว่าเพราะ
สังคมมนัซบัซอ้นมากกวา่ สมยัพุทธกาลสงัคมเขาไม่ซบัซอ้นขนาดน้ี เพราะสังคมอยูท่ี่
ไหนก็อยูส่ังคมนั้น เพราะการคมนาคมต่างๆ การส่ือสารมนัยงัชา้กว่าน้ีมาก เด๋ียวน้ีทุก
อยา่งมนัรวดเร็วไปหมดเลย น่ีสังคมซบัซอ้นไปหมดเลย  

 แลว้เด๋ียวน้ีเวลาเขาฉอ้ฉลกนั พระอรหนัตเ์ตม็ไปหมด ท่ีไหนก็มีพระอรหนัต ์ เขา
ใชเ้ทคโนโลยโีปรโมทเขาเป็นพระอรหนัต์ไง แลว้พอโปรโมทไปคนยงัไม่ใชปั้ญญา
แยกแยะมนัก็เช่ือไปก่อนไง มนัเช่ือไปก่อนมนัไม่ใชปั้ญญาไง แต่ถา้ใชปั้ญญาไปแลว้ไป
พระอรหนัตเ์ขาไม่โปรโมทเขาหรอก พระอรหนัตเ์ขาเป็นพระอรหนัตใ์นหวัใจ เขาเป็น
พระอรหนัตโ์ดยความจริง เป็นพระอรหนัตแ์ลว้ครูบาอาจารย ์ หรือว่าผูท่ี้แสวงหาเขาจะ
แสวงหาไปหาท่านเอง ไอโ้ปรโมทๆ นัน่ล่ะเร่ืองโลกทั้งนั้น เพราะเร่ืองโลกก็เร่ืองของ
กิเลส 

 ฉะนั้น ส่ิงท่ีว่าทุกขส์มยัพุทธกาล กบัทุกขส์มยัน้ีอนัเดียวกนั แต่ทุกขส์มยัน้ีทุกข์
มากกวา่ ทุกขส์มยัน้ีเร็วกวา่ กรรมสมยัน้ีกรรมติดจรวด กรรมสมยัพุทธกาลตอ้งรอกรรม
ใหผ้ล กรรมใหผ้ล เด๋ียวน้ีกรรมมนัติดจรวดเลย ใครท าส่ิงใดไว ้ เพราะว่าเทคโนโลยมีนั
ไว เด๋ียวมนัก็เปิดมาหมด ฉะนั้น ถา้เรามีสติปัญญาอยา่งน้ีเรายอ้นกลบัมาตวัเราแลว้ 
ยอ้นกลบัมาตวัเรา ส่ิงท่ีไปกราบมาแลว้ ส่ิงท่ีเคารพบชูามาแลว้ก็ไดเ้คารพบชูามาแลว้ ส่ิง
ท่ีเคารพมา เคารพมาเพื่อความมัน่คงของใจ เคารพมาเพื่อบุญกุศล ไม่ไดเ้คารพมาดว้ย
ความสงสัย ไม่ไดเ้คารพมาแลว้ก็มาถามหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่ไดไ้ปไหนเลยนะ จะตอ้ง
มาเคลียร์ปัญหา 
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 เราเคารพมาแลว้ เราเคารพมาแลว้เราเป็นท่ีเรามัน่ใจแลว้วางไว ้ เคารพแลว้ 
เพราะว่าพระพุทธบาทส่ีรอยก็อยูท่ี่เชียงใหม่ ถา้เรากลบับา้นแลว้เราก็อยูบ่า้นเรา แต่ความ
ผกูพนัเนาะ ความผกูพนั เราเคยเห็น เคยรู้มนัก็จะอยูใ่นใจเรา ถา้เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมนั
ก็ไม่อยูใ่นใจเรา เราวางอนันั้นไว ้ ท่ีไหนเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีไหนเป็นส่ิงท่ีน่าเคารพบชูา
เราก็ไดไ้ปเคารพบชูามาแลว้ คราวน้ีเราจะเฝ้าองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยความ
จริง เขาไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ เขาก็ไปของเขา ถา้เราไปของเรา เราจะก าหนดพุทโธ
ของเรา ก าหนดพุทโธของเรา เราจะเคารพองคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ดว้ยความจริง
ของเรา แลว้ถา้เคารพไดท่ี้น่ี เรามีสติ เรามีค าบริกรรม เรามีปัญญาอบรมสมาธิ ถา้เราท า
ไดจ้ริงข้ึนมา น่ีสัมมาสมาธิ  

 สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี มนัปล่อยวางความทุกข ์ความยากไดช้ัว่คราวนะ ส่ิง
ท่ีทุกขท่ี์ยากมนัปล่อยวางได ้ เวลาพระเราอดอาหาร อดอาหารเป็นกลอุบายวิธีการ เวลา
ธุดงควตัรเป็นการขดัเกลากิเลส การอดอาหาร การต่อสูก้บักิเลสก็เป็นวิธีการ เป็นการขดั
เกลา เวลาก าหนดพุทโธ พุทโธ แลว้ใชปั้ญญาไล่ไป เวลามนัเขา้สู่ความสงบ ความหิว 
ความกระหายมนัดบัหมดเลย ความหิว ความกระหายมนัเป็นกลอุบายวิธีการท่ีเราจะ
ภาวนา น้ีวิธีการเราลงทุนลงแรงข้ึนไปมนัก็กระหาย มนัก็มีการขบ การเม่ือย มนัก็มี
เวทนา มนัมีความเจบ็ปวดไปทั้งนั้นแหละเวลามีการกระท า  

 เวลาจิตมนัปล่อยเร่ิมละเอียดเขา้มา พุทโธ พุทโธละเอียดเขา้มา เวลามนัเขา้สู่
สมาธินะมนัดบัหมดเลย เวทนาก็หายหมด ความทุกข ์ความยากมนัปล่อยวางหมดเลย สุข
อ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี แลว้ถา้จิตน้ีมนัยกข้ึนสู่วิปัสสนา มนัฝึกหดัใชปั้ญญา ส่ิงท่ีเรา
คน้ควา้มา เราศึกษามาในพระไตรปิฎก เห็นไหม ในพระไตรปิฎกนะธรรมและวินยัช้ีเขา้
มาท่ีใจทั้งหมด มนัเป็นวิธีการ ในธรรมจกัร ในอาทิตตฯ์ อนตัฯ บอกถึงวิธีการ เวลาเทศน์
ปัญจวคัคีย ์ เห็นไหม ขนัธ์ ๕ เป็นเราหรือไม่เป็นเรา ไม่เป็นเราพระเจา้ค่ะ ไม่เป็นแลว้ยดึ
ไวท้  าไม? ไม่เป็นท าไมไม่ปล่อยวาง  

 น้ีเวลาค าว่าปล่อยวาง น่ีเป็นค าสวดใช่ไหม แต่ถา้ความจริงมนัพดูไปดว้ย แลว้มนั
ปล่อยไปดว้ยไง มนัจ้ีเด๋ียวนั้นมนัเป็นปัจจุบนัไง พอปล่อยมาๆ น่ีเทศน์อนตัตลกัขณสูตร 
ปัญจวคัคียเ์ป็นพระอรหนัตเ์ลย ส่ิงท่ีเราไปศึกษาๆ เวลาเราศึกษามาเป็นวิธีการทั้งนั้น
แหละ เป็นวิธีการ ในพระไตรปิฎกเป็นวิธีการ ศึกษามา เราศึกษามาเรามาท าของเราให้
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เป็นจริงข้ึนมา เวลาภาวนาไป เห็นไหม น่ีตรึกในธรรม เอาธรรมนั้นมาใคร่ครวญ เวลา
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอนอยา่งไร องคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้สอนใคร 
แลว้เราเป็นใคร เราเป็นใคร เราเป็นนกัปฏิบติัไง  

 เวลาจิตของเรา เห็นไหม ไม่ใช่สัตว ์ ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่เรา 
ไม่ใช่เขา จิตมนัก็คือจิต ธรรมชาติกบัความรู้สึกมนัก็เป็นความรู้สึก ทุกดวงใจมีความรู้สึก
เหมือนกนั แต่ความรู้สึกน้ีมนัอยูท่ี่จริตนิสัยคือความชอบ ความชอบส่วนความชอบสิ 
เพราะมนัจิตสงบเขา้ไปแลว้มนัไปสู่จิตเดิมแทม้นัวางความชอบ มนัวางความชอบเขา้ไป
มนัไปสู่จิตเดิมแท ้ พอสู่จิตเดิมแทน่ี้สัมมาสมาธิ พอสัมมาสมาธิถา้มนันอ้มไปๆ ถา้นอ้ม
ไปใหไ้ปเห็นสติปัฏฐาน ๔ น่ีถา้มนัพิจารณาไป ปัญญามนัจะเกิด แลว้พอปัญญามนัเกิด
มนัเกิดภาวนามยปัญญา  

 ถา้ปัญญามนัเกิดข้ึนมา เห็นไหม ไอค้  าถามขา้งนอกมนัเป็นเร่ืองขา้งนอกหมดเลย 
ไอส่ิ้งยดึเหน่ียวจิตใจมนัเป็นเร่ืองนอกหมดเลย แต่มนัส าคญักบัชาวพุทธ ส าคญักบัคนท่ี
ยงัไม่มีหลกัมีเกณฑ ์ เอาส่ิงน้ีเป็นท่ียดึเหน่ียวไวไ้ม่ใหเ้ราหลุดออกไป ไม่ใหเ้ราหลุด
ออกไปไปเป็นเดียรถีย ์ไม่ใหห้ลุดออกไป ไปเขา้รีต ไม่ใหห้ลุดออกไปไปเช่ือถืออยา่งอ่ืน 
ใหม้ัน่คงในรัตนตรัยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์ แต่เวลามนัเกิดปัญญาข้ึนมา พอเกิด
ปัญญาน่ีมนัพิจารณาเขา้ไป แยกแยะเขา้ไป ในสติปัฏฐาน ๔ ทั้งแยกทั้งแยะเกิดปัญญา
ข้ึนมา พอปัญญามนัเกิดข้ึนมาสมุจเฉทปหาน นางวิสาขาไม่ไดบ้วช แต่นางวิสาขาเป็น
พระโสดาบนั  

 น่ีเวลามนัเป็นจริงข้ึนมามนัเป็นกลางหวัใจไง หวัใจน่ีเป็นอริยบุคคลข้ึนมาไง ถา้
หวัใจเป็นอริยบุคคล มนัสูงส่งกว่าวตัถุภายนอกมหาศาลเลย มนัสูงส่งกว่ารูปเคารพ
ทั้งหมดเลย น่ีเป็นรูปเคารพ เราไม่ไดดู้ถูก ไม่ไดเ้หยยีดหยาม เป็นรูปเคารพ ในเม่ือดูสิ
เวลาหลวงตาท่านบอกของท่าน เวลาท่านธุดงคไ์ปท่านไม่มีรูปเคารพท่านก็นึกข้ึนมา น่ี
ระลึกข้ึนมาแลว้กราบ เพราะอะไร? เพราะเราตอ้งการใหห้วัใจกราบ  

 เราระลึกถึง เราเห็นคุณไงเราก็กราบ แต่ถา้เรามีรูปเคารพข้ึนมาเราก็กราบมนัจะ
เสียหายอะไรล่ะ? แต่ แต่มนัเป็นวิทยาศาสตร์ มนัเป็นวิทยาศาสตร์ใหพ้วกปัญญาชนบอก
ว่า อา้ว กราบท าไมมนัเป็นทองเหลือง กราบท าไมมนัเป็นอิฐ หิน ปูน ทราย อา้ว เขา
ไม่ไดก้ราบตรงนั้น ใจเขามีคุณธรรม ใจเป็นธรรมข้ึนมามนัซาบซ้ึงนะ ซาบซ้ึงว่าองค์
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สมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้บุกเบิกมามนัทุกขย์ากขนาดไหน เวลาเป็นพระโพธิสัตว ์ดสิู
เป็นเตมียใ์บ ้ เป็นพระเวสสันดร เวลาจะสร้างบารมีมา จะสร้างมาเพื่อเป็นคนดีประชาชน
ขบัไล่  

 ประชาชนขบัไล่ไสส่งนะคนท าดี กว่าจะไดดี้มาท่านทุ่มเทขนาดไหน แลว้พอ
ท่านท าของท่านไดข้ึ้นมา เราเองเราไม่ไดท้  าขนาดนั้น เราไม่มีปัญญาไดข้นาดนั้น แต่เรา
ยงัมาเกิดร่วมสมยั เราเป็นศากยบุตรพุทธชิโนรส มาเกิดเป็นลูกศิษย ์ เกิดมาเป็นผูท่ี้ไดเ้กิด
ในพุทธศาสนา น่ีเราท าของเรา ใหเ้ป็นความจริงของเรา ถา้เป็นความจริงของเราข้ึนมา
มนัจะเป็นความจริงท่ีน่ี  

 ถา้เป็นความจริงท่ีน่ี ไอน่ี้พอพดูถึงเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิต่างๆ เราไม่ค่อยอยากจะพดู
ออกไป พอพดูออกไปแลว้เพราะความเห็นของคนไง ความเห็นของคนมนัแตกต่างใช่
ไหม ถา้ความเห็นของคนเขาถือเป็นจริงเป็นจงัข้ึนมา เขาแตะไม่ไดเ้ลยนะ แต่ของเราน่ี
เราชาวพุทธดว้ยกนัเราจะไม่นบัถือหรือ? เราก็นบัถือนะ แต่การนบัถือของเรานบัถือไว้
ยดึเหน่ียวจิตใจ แลว้จะภาวนาจิตใจเราใหสู้งข้ึน ค าว่าสูงข้ึนมนัตอ้งมีปัญญาท่ีมากข้ึน 
ปัญญาท่ีมีคุณธรรมสูงข้ึน  

 พอสูงข้ึนถา้พดูถึงธรรมะป๊ับมนัก็บอกว่าค าว่าสูงกบัต ่าจริงไหม? มนัก็บอกว่าเรา
สูง เขาต ่าไง ก็หาวา่เป็นการเหยยีบย  า่กนั เป็นการเหยยีดหยามกนั แต่ความจริงมนัไม่ใช่
นะ ความจริงจิตใจพื้นฐาน แลว้จิตใจยกสูงข้ึนมนัตอ้งสูงข้ึนสิ ถา้มนัสูงข้ึนมนัเป็นการ
เหยยีดหยามไหม? ไม่ไดเ้หยยีดหยามเลย เพราะว่ามนัเป็นส่ิงยดึเหน่ียวจิตใจ แต่จิตใจท่ี
มนัพฒันาแลว้มนัสูงข้ึน แลว้มนัพฒันาข้ึน ยิง่ถา้ใชปั้ญญาไปแลว้นะ ถา้มีคุณธรรมในใจ 
อยา่งโสดาบนั สกิทาคามี อนาคามีมนัยิง่มีคุณธรรม เพราะเป็นพระโสดาบนัไม่ลูบคล า 
ไม่ลูบคล าในศีล ไม่สีลพัพตปรามาส  

 น่ีมนัเห็นอะไรมนัเป็นประโยชน์ไปหมดแหละ แต่เป็นประโยชน์กบัโลกนะ แต่
ถา้เป็นกิเลสมนัไปติด มนัไปยดึ ไปเหน่ียว ไปติด ดูสิประชาชนเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจไป
กราบ ไปไหวใ้ช่ไหม ดูสัตวสิ์ ตุ๊กแก จิ้งจกมนัอยูท่ี่นัน่ มนัก็เกาะอยูแ่ถวนั้นแหละ บริเวณ
นั้นแหละ แลว้มนัไดอ้ะไรล่ะ? มนัหาอาหารของมนันะ มนัอยูต่รงนั้นมนัหาอาหารของ
มนั มนัเป็นสัตว ์มนัไม่ไดป้ระโยชน์จากตรงนั้น มนัไดแ้ต่เป็นท่ีอยูอ่าศยั แต่คนไปกราบ 
ไปไหว ้โอโ้ฮ จิตใจมีบุญ จิตใจมีความระลึก น่ีมนัต่างกนัอยา่งน้ีจิตใจสูง จิตใจต ่า  
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 ฉะนั้น ส่ิงท่ีรูปเคารพขา้งนอกเป็นท่ียดึเหน่ียวเราก็เห็นดว้ย แต่ถา้ในการปฏิบติั 
ในการปฏิบติัมนัตอ้งวาง แมแ้ต่อารมณ์ของเรายงัตอ้งวางเลย แมแ้ต่ทิฐิมานะเราจะ
ส ารอก จะคายมนัออก ฉะนั้น ส่ิงน้ีเราจะส ารอก จะคายมนัออก เวลาคายมนัออกไปแลว้ 
ส่ิงท่ีเป็นรูปเคารพต่างๆ ยิง่มีคุณค่า มีคุณค่ากบัใจนั้น แต่เวลาจะพดูถึงธรรมะ เวลาจะดึง
จิตใจท่ีติดอยูใ่หป้ล่อยวางตรงนั้นมามนัตอ้งพดูใหเ้ห็นภาพชดัไง ถา้เห็นภาพชดัเขาก็
บอกว่า โอโ้ฮ ดูถูกเขาไปทัว่เลย  

 ไม่ใช่ดูถูก ไม่ไดด้ถููกเหยยีดหยามใคร เพยีงแต่บอกว่าอะไรสูง อะไรต ่า อะไร
หยาบ อะไรละเอียด ส่ิงท่ีหยาบและละเอียด แลว้เวลาจิตใจท่ีมนัเป็นจริงข้ึนมามนัขา้ม
พน้ทั้งดีและชัว่ ความดีๆ ท่ีเราติดอยู ่ เรายงัติดอยู ่ เราตอ้งละทิง้หมด ละทิง้ทั้งดีและชัว่ ดี
ก็ตอ้งละ ชัว่ก็ตอ้งละ ถา้ฉนัดีกวา่ ฉนัติดวา่ฉนัดีกว่า ถา้ชัว่ ชัว่ก็กลุ่มของฉนั ฉนัจะเอา
ประโยชน์ของฉนั น่ีละทั้งดีและชัว่ ถา้ละทั้งดีและชัว่มนัละไปหมด  

 ฉะนั้น เอาตรงน้ี ส่ิงน้ีเป็นสัญลกัษณ์ มนัเป็นสัญลกัษณ์นะ แลว้จะบอกว่าตวั
เจา้ของรอยพระบาทจะตวัใหญ่ตวัเลก็นัน่อีกเร่ืองหน่ึง แลว้อยา่งท่ีว่าจริงไม่จริงมนัอีก
เร่ืองหน่ึง แต่ส่ิงท่ีว่าเราท ากนัไวเ้พื่อเป็นการเคารพ เป็นการยดึเหน่ียว เพราะมนัมีนะ 
เด๋ียวน้ีไปวดั ถา้เป็นเม่ือก่อนเราไม่บวชเราก็งงๆ นะ ไปบางวดัเขามีพระพุทธรูป ๕ องค ์
เขาบอกน่ีพระพุทธเจา้ ๕ องค ์ก็งงเหมือนกนันะ แต่มนัมีอยูใ่นต าราใช่ไหม พระศรีอริย
เมตไตรย ถา้ตรัสรู้มาเขามีพระพุทธเจา้ ๕ องค ์ องคท่ี์ ๕ ยงัไม่ไดเ้กิดเขาสร้างไวแ้ลว้ 
พระพุทธเจา้ ๕ องค ์เขาสร้างไวก่้อนแลว้ 

 น่ีก็เหมือนกนั การสร้างมา การท ามาเพื่อเป็นการยดึเหน่ียวจิตใจ อนัน้ีมนัเป็น
เร่ืองของสัญลกัษณ์ ของวตัถุ เพื่อประโยชน์กบัคนยดึเหน่ียว ประโยชน์กบัชาวพุทธ แลว้
เราก็เกิดมาเป็นชาวพุทธเหมือนกนั เราก็พยายามจะประพฤติปฏิบติั เพราะของอยา่งน้ี
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ท่านธุดงคไ์ปทัว่ประเทศไทย ท่านไปรู้ ไปเห็นมาทั้งนั้นแหละ
แลว้ท่านวางไว ้ ท่านบอกหลวงปู่ เสาร์บอกไวว้่าใหเ้จา้ของเขามา ใหผู้ท่ี้เขาจะมาบริหาร
จดัการเขามา แต่ครูบาอาจารยข์องเราท่านจะบริหารจิตใจ ท่านจะพาใจของท่านใหพ้น้
จากกิเลส ใหพ้น้จากการเวียนว่ายตายเกิด 

 ฉะนั้น อนัน้ีคือเป้าหมายของครูบาอาจารยท่ี์ท่านมีเป้าหมาย อยา่งของเราถา้ใคร
ยงัไม่ถึงเป้าหมายขนาดนั้น แลว้เราวา่ท าแลว้เราจะไปไม่ไหวเราก็วางไว ้ สร้างบารมีของ



สัญลกัษณ์ ๑๔ 
 

©2015 www.sa-ngob.com 

เรา พยายามท าของเราใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ เพราะถึงท่ีสุดนะ ถา้ไม่ถึงท่ีสุดจะตอ้ง
เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะ แลว้ถา้เวียนว่ายตายเกิดในวฏัฏะแต่ละภพแต่ละชาติจะมีทุกข์
ยากขนาดไหน เราก็ไดส้มัผสักนัมาแลว้ล่ะ แต่ถา้เราพยายามปฏิบติัของเรา เพราะอะไร? 
เพราะธรรมโอสถ สัจธรรม ธรรมเหนือโลก ถา้เราไดส่ิ้งน้ีประเสริฐแลว้ น่ีเราจะไดส่ิ้งน้ี
เป็นคุณสมบติัของเรา เป็นธรรมะของเรา เป็นความรู้แจง้ในใจของเรา เอวงั 


