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ถาม : ข้อ ๑๖๗๒. เรื่ อง "พระพุทธบาทสี่ รอย"
กราบนมัสการหลวงพ่อ วันที่ ๑๖-๑๘ บุญบารมีอนั สู งส่ งที่หนูมีบุญได้กราบไหว้
บูชาพระพุทธบาทสี่ รอยเปรี ยบเสมือนได้กราบพระพุทธเจ้า ๔ พระองค์เลยค่ะ ตอนแรก
คิดอยูก่ ่อนแล้วว่าได้กราบพระพุทธบาทสี่ รอยแล้วใจต้องโน้มน้าวถึงพระพุทธ
พระ
ธรรม พระสงฆ์ยงิ่ ขึ้น อีกอย่างเพื่อนที่ไปกราบไหว้บูชาแล้วเล่าให้ฟังว่าสถานที่ที่
ศักดิ์สิทธิ์มากๆ พลังแรงมากๆ หนูก็ต้งั ใจไว้ว่าจะไปรับพลังกลับมาเพื่อพัฒนาเจริ ญ
ภาวนาของตน
แต่แปลกมากค่ะหลวงพ่อ ชัว่ โมงตามอธิษฐานจิตก่อนเดินทาง แล้วหนูจาคาสอน
ของหลวงพ่อที่ว่าห้ามให้จิตออกนอกกาย ให้นึกแต่พุทโธ ก็พยายามนึกถึงพุทโธ อยูก่ บั
พุทโธ แล้วถึงเวลากาหนดแผ่เมตตา อุทิศส่ วนกุศลเล็กน้อย ภาระทางโลกที่แบกไว้หาย
เลย และจิตเหมือนลาธารใสๆ เบากาย เบาใจอย่างไรบอกไม่ถูก เนื่องจากไปเป็ นคณะ ขึ้น
รถแล้วอารมณ์และจิตใจก็กลับสู่ ปกติ เพื่อนๆ คุยกันบนรถ หนูคิดว่าถ้าเราภาวนาตรงที่
พระพุทธบาทสี่ รอยแล้ว ถ้าเราปิ ดวาจา ภาวนาต่อไปให้อยูก่ บั ตัวเองน่าจะดีมากค่ะ
หนูกราบพระพุทธบาทสี่ รอยแล้วเห็นพระพุทธบาทสี่ รอยใหญ่มาก (แต่บอกตาม
ตรงหนูแยกไม่ค่อยออกว่าเนื่องจากไม่มีผรู ้ ู ้คอยอธิบาย ก็เลยดูไม่เป็ นว่ารอยสอง รอยสาม
ดูอย่างไร รอยหนึ่งใหญ่มาก ชัด ดูออกง่าย รอยที่สี่ขององค์ปัจจุบนั เล็กสุ ดก็ดูไม่ยากค่ะ)
คาถามหนูคือ รอยพระพุทธบาทใหญ่มาก นั้นหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้ง ๔ องค์มี
รู ปร่ างใหญ่มากอย่างนั้นหรื อคะ หรื อว่าพระพุทธเจ้าทั้ง ๔ พระองค์มีรูปร่ างเหมือนคน
ทัว่ ไปตามสมัยนั้นๆ แต่ใช้ฤทธิ์ทาให้พระพุทธบาทใหญ่ผดิ ปกติ ผ่านไปอย่างน้อย
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๒,๐๐๐ กว่าปี หนูไม่แน่ใจว่าที่บอกว่าจารึ กไว้คือคาพูดของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบนั มี
การจารึ กเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสมัยนั้น หรื อแค่ตอนหลังๆ มีพระอรหันต์ใช้ตาในเห็น
หนูสงสัยเลยกราบถามหลวงพ่อค่ะ
ตอบ : นี่ไปกราบพระพุทธบาทสี่ รอยแล้วก็เอาโจทย์มาถามเราไง เขาไปกราบ
กันเนาะ เราไม่ได้ไป
ถาม : (ความสงสัยในศาสนา ตอนนี้ถามหลวงพ่อ)
ตอบ : เขาว่าอย่างนั้นนะ ความสงสัยในศาสนา พระพุทธบาทสี่ รอยเป็ นที่เลื่อง
ลือ ครู บาอาจารย์ของเราบางองค์ก็เลยไปกราบ บางองค์ก็ยงั ไม่เห็นเคยไป บางองค์ไป
ภาวนาที่นนั่ การว่าไปภาวนาที่นนั่ เห็นไหม พระพุทธบาทสี่ รอยเขาว่าเป็ นที่เคารพบูชา
ถ้าเรามองเป็ นเรื่ องโบราณวัตถุ ถ้าเป็ นเรื่ องโบราณวัตถุนะ เราเห็นว่าสิ่ งนี้ เราจะบอกว่า
พระพุทธบาทสี่ รอยเป็ นสิ่ งที่เคารพบูชา เป็ นสิ่ งที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ ใช้ได้ นี่เป็ นเรื่ องจริ ง
แต่ถา้ จะมาวิเคราะห์กนั ว่าพระพุทธบาทสี่ รอยเป็ นรอยเท้าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าทั้ง ๔ พระองค์
ของเรานี่ ๒,๐๐๐ กว่าปี นะ สมณโคดมเรา ๒,๐๐๐ กว่าปี แล้วนอกนั้นล่ะ? มาก
ไปกว่านั้นล่ะ? แล้วดูรอยพระพุทธบาท รอยพระพุทธบาททัว่ ๆ ไป รอยพระพุทธบาทที่
เป็ นที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่ งที่เราเจอ เวลาไปแล้วเป็ นรอยพระพุทธบาท แล้วอย่างนี้เขาทาเป็ น
เครื่ องหมาย อย่างที่วดั โพธิ์ เห็นไหม ดูสิรอยพระพุทธบาท อย่างนี้มนั เป็ นสัญลักษณ์
เป็ นสิ่ งเคารพบูชา เป็ นสิ่ งเคารพบูชานี่ถูกต้อง อย่างนี้เราเห็นด้วย
ฉะนั้น สิ่ งที่ว่าพระพุทธบาทสี่ รอย สิ่ งนี้ เป็ นโบราณวัตถุ เป็ นสิ่ งมหัศจรรย์สิ่ง
ต่างๆ ของโลกนี่ใช่ แต่ถา้ พูดภาษาเรานะเป็ นสัญลักษณ์ไง เป็ นสิ่ งที่เคารพบูชาไง เป็ นสิ่ ง
ยึดเหนี่ยวไง ถ้าเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยว เวลาเราเคารพบูชา เห็นไหม พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ถ้าพูดอย่างนี้ปั๊บทาไมเราเคารพพระพุทธรู ปว่าเป็ นองค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าล่ะ? แล้วเด็กรุ่ นใหม่เวลาทางวิทยาศาสตร์ พ่อแม่ของหลายๆ คนมาบอกเลย ว่า
เวลากลับบ้านไป ระหว่างพ่อแม่ลูกคุยกันมันคุยด้วยเต็มปากเต็มคา ก็ถามแม่ ลูกถามแม่
นะ แม่ แม่กราบทาไม? มันเป็ นอิฐ หิ น ทราย ปูน แม่กราบทาไมมันเป็ นทองเหลือง แม่
กราบทาไม?
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อ้าว เด็กมันคิดอย่างนั้น เด็กมันคิดอย่างนั้น เห็นไหม ถ้าเด็กมันคิดอย่างนั้นปั๊บ
เขาก็คิดของเขาอย่างนั้น แต่ของเราเขาเรี ยกเป็ นรู ปเคารพ คาว่ารู ปเคารพ รู ปเคารพ เรา
สร้างรู ปขึ้นมาเคารพ ทีน้ ีคาว่ารู ปเคารพ เวลากราบพระหลวงตาท่านถามว่า เวลากราบ
พระนี่กราบถึงพระไหม? เวลาเรากราบพระพุทธรู ปเราไม่ได้กราบอิฐ หิ น ทราย ปูน เรา
ไม่ได้กราบทองเหลือง เป็ นรู ปเคารพเราระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กราบ
ถึงพระไง กราบถึงปัญญาคุณ เมตตาคุณ พุทธคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๒,๐๐๐ กว่าปี มาแล้ว
ฉะนั้น เวลาสมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้หล่อพระพุทธรู ป ยัง
ไม่ได้หล่อ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านิพพานไปแล้วหลายร้อยปี ถึงได้มาหล่อกัน
แล้วเวลาหล่อขึ้นมา เห็นไหม ดูสิมนั ก็แบบว่าเป็ นปางต่างๆ แต่ของเราเวลากราบพระนี่
เราบอกให้กราบถึงพระพุทธเจ้า กราบถึงพระพุทธเจ้า กราบถึงคุณงามความดี กราบถึง
ศาสนาพุทธเป็ นศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้ามาเป็ นผูร้ ้ื อค้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นคนเผยแผ่ธรรม องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นเจ้าของศาสนา แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางธรรม
และวินยั นี้ไว้ เรากราบตรงนี้ เรากราบความสามารถ เรากราบปัญญา เรากราบความ
เมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นี้เราระลึกกันเราก็มาสร้างเป็ นพระพุทธรู ป
ไว้
นี่ที่วดั ส่ วนใหญ่จะมีพระพุทธรู ปอยูใ่ นโบสถ์ อยูใ่ นศาลาเพื่อเป็ นจุดยึดเหนี่ยว
ของชุมชนนั้นๆ แล้วถ้าศักดิ์สิทธิ์ข้ ึนมา ศักดิ์สิทธิ์ก็ศกั ดิ์สิทธิ์ เพราะเราก็กราบ เทวดาก็
กราบ พวกเทวดา อินทร์ พรหมเขาก็กราบ เขาก็รักษาของเขา เวลาเขาสร้างวัดของเขา เขา
ต้องสร้างสิ่ งรู ปเคารพ รุ กขเทวดาเพื่อคุม้ ครองดูแล นี่มนั ก็เป็ นไป ไอ้นี่มนั เป็ นไป นี้ พอ
ออกไปแล้วมันจะออกจากนอกศาสนาพุทธแล้ว เพราะในศาสนาพุทธ พุทธมามกะเขา
ให้ระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เราเชื่อในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
เท่านั้น เราจะไม่เชื่อสิ่ งอื่นใด
นี่เราจะออกไปแล้ว ออกไปรุ กขเทวดา ออกไปผูค้ ุม้ ครองรักษา เดี๋ยวมันจะ
ออกไปเป็ นศาสนาถือจิตวิญญาณแล้ว เพียงแต่ว่าถ้ามันความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์มนั
ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้น แต่ของเราความขลัง ความศักดิ์สิทธิ์เราจะศักดิ์สิทธิ์ในหัวใจของเราไง
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เราจะขลัง เราจะศักดิ์สิทธิ์ในหัวใจของเรา ถ้าเราขลัง เราศักดิ์สิทธิ์ในหัวใจของเรา เห็น
ไหม เรามีศรัทธาความเชื่อ แล้วเราทาบุญกุศลกัน ทาบุญกุศลเสร็ จแล้วถ้ามีอานาจวาสนา
บารมีเราจะภาวนากัน เราจะเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัวเป็ นๆ เราจะเห็น
พุทธะ ผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบานกลางหัวใจ เราจะไปเฝ้ าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดย
ปัจจัตตัง โดยสันทิฏฐิโกเลย โดยความเป็ นจริ งเลย นี่พดู ถึงถ้าความมุ่งหมายของเรานะ
ฉะนั้นเขาบอกว่าเขาไปกราบพระพุทธบาทสี่ รอย แล้วเวลาไปกราบ สิ่ งที่วา่
เพื่อนๆ พากันไปไงว่าสิ่ งนั้นท่านกราบแล้วจะภาวนาที่นนั่ จะทาประโยชน์ที่นนั่ ถ้า
ภาวนาที่นนั่ จะดีอย่างนั้น ครู บาอาจารย์เราเคยไปภาวนาแล้ว อย่างเช่นที่ว่าพระธาตุพนม
แต่เดิมปล่อยไว้จนรกชัฏ หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านธุดงค์ผา่ นไปแล้วท่านไปฟื้ นฟู ไป
พัฒนา แล้วพัฒนาแล้ววางไว้อย่างนั้นให้ผทู ้ ี่มีอานาจวาสนาบารมีเขาจะสร้างบารมีของ
เขา เขาก็มาอยูบ่ ริ หารจัดการ
แต่หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านพยายามจะพัฒนาของท่าน ท่านพยายามจะปฏิบตั ิ
ของท่าน ท่านพยายามจะพ้นทุกข์ของท่าน ท่านจะรักษาหัวใจของท่าน เวลาพระที่จะไป
กราบพระธาตุพนม ไปกราบหลวงปู่ มัน่ หลวงปู่ มัน่ บอกว่านี่ธาตุ ๔ ในตัวไม่รู้จกั รักษา
ธาตุนะ ธาตุรู้ทาไมไม่ดูแล เราจะไปกราบแต่ธาตุขา้ งนอก ธาตุขา้ งในไม่ดูแล ธาตุรู้ เห็น
ไหม ผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน ถ้าเราดูแลที่นี่ นี่เวลาหลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านสอน สอน
อย่างนั้น
นี่ก็เหมือนกัน เวลาเราจะไปภาวนาที่นนั่ เราว่าถ้าภาวนาดี นี่มนั เป็ นรู ปเคารพ มัน
เป็ นสัญลักษณ์ มันเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยวของชาวพุทธเรา ในเมื่อเป็ นสิ่ งทางโลกเราก็เห็นด้วย
กับทางโลกเขา เราเห็นด้วยนะว่าเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ เป็ นรู ปเคารพ เป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยวใน
หัวใจ ฉะนั้น ว่าถ้าไปอย่างนั้นแล้ว เวลาภาวนาไปแล้วเขาบอกว่าเขาภาวนาแล้วใจเขาเบา
มันเป็ นประโยชน์ สิ่ งนี้เป็ นประโยชน์ เพราะอะไร? เพราะสถานที่วิเวก กายวิเวก จิตวิเวก
เราก็หาสถานที่อย่างนี้เพื่อภาวนากันอยูแ่ ล้ว ถ้าเป็ นอย่างนี้นะ คาว่าเป็ นสัญลักษณ์ สิ่ งที่
เป็ นสัญลักษณ์ แล้วพอบอกเป็ นสัญลักษณ์แล้วเขาก็ถาม คาถามว่า
ถาม : รอยพระพุทธบาทหมายถึงพระพุทธเจ้าทั้ง ๔ พระองค์ ฉะนั้น ถ้ารอย
พระพุทธบาทแสดงว่ารู ปร่ างท่านต้องใหญ่โตมาก เพราะรอยใหญ่มาก แล้วรอยที่สอง
รอยที่สาม รอยที่สี่เล็กลงมาตามนั้น
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ตอบ : อันนี้มนั ตีความได้หลายอย่างใช่ไหมถ้าเป็ นการกระทา เขาบอกว่ามัน
เป็ นความจริ ง ความจริ งอย่างนั้นแล้ว แต่เดิมเพราะว่าในโลกนี้มนั จะเกิดแผ่นดินไหว มัน
จะเกิดทุกขเภทภัยไปตลอด มันจะเกิดภัยพิบตั ิมาตลอด ฉะนั้น เวลาแต่ละยุค ยุคโบราณ
ดินมันกลบทับซ้อนกันมาอย่างนี้
นี่ก็เหมือนกัน คาว่าพระพุทธบาทสี่ รอยเขาบอกว่ามันโผล่ข้ ึนมา มันอะไรขึ้นมา
ตามตานาน ตามตานานที่นนั่ เขาว่ากันอย่างนั้น แต่เราไปเห็นแล้วเราเคยไปดูหนหนึ่ง เรา
ไปเห็นแล้วใหญ่มาก แล้วคิดว่าเป็ นรู ปร่ างของมนุษย์ รู ปร่ างนัน่ ก็อีกเรื่ องหนึ่ ง แต่ถา้ มา
คิดในปัจจุบนั นี้ เราว่าสิ่ งนี้เป็ นสิ่ งที่ใครจะทาขึ้นก็แล้วแต่ จะเป็ นมนุษย์ทาขึ้นมา หรื อจะ
เป็ นเทวดาทาขึ้นมา หรื อจะเป็ นความจริ ง อันนั้นยกไว้ แต่ถา้ เราคิดว่ามันเป็ นที่ยดึ เหนี่ยว
จิตใจ มันเป็ นสัญลักษณ์ จบ
ถ้าเราไปคิดว่ามนุษย์สมัยนั้น มนุษย์สมัยนี้ เพราะมนุษย์โบราณรู ปร่ างใหญ่โต
มนุษย์โบราณ แล้วเป็ นยุคเป็ นคราว ถ้าเราเห็นเรื่ องอย่างนี้แล้วเราเข้าใจไม่ได้ แล้วเรา
บอกว่าเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ล่วงมาแล้วอายุ ๘๐,๐๐๐ ปี แล้วเราอายุ
๘๐ ปี เราว่ามันเป็ นไปได้ไหม? สิ่ งที่ว่านี่มนั เป็ นยุคเป็ นคราว ฉะนั้น เขาบอกว่า
ถาม : คาถามคือรอยพระพุทธบาทใหญ่มาก นัน่ หมายถึงว่าพระพุทธเจ้าทั้ง ๔
พระองค์รูปร่ างใหญ่มากอย่างนั้นหรื อคะ หรื อว่าพระพุทธเจ้าทั้ง ๔ พระองค์น้ ีรูปร่ าง
เหมือนคนทัว่ ไปสมัยนี้ แต่ใช้ฤทธิ์ทาให้พระพุทธบาทนี้ใหญ่ผดิ ปกติ
ตอบ : อันนี้เป็ นสัญลักษณ์ เป็ นสิ่ งที่เกิดขึ้น นี่เป็ นสัญลักษณ์ เป็ นเครื่ องหมาย
แล้วเวลาเรามาดูรอยพระพุทธบาทตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองหลวง ในสังคมไทยมันก็
เป็ น เราดูถึงว่าเวลาที่เกิดขึ้นใครเป็ นคนทาล่ะ? เรารู ้ เพราะมันมีที่มาที่ไป แล้วเราก็
ย้อนกลับไปทางนั้น ย้อนกลับไปรอยพระพุทธบาทสี่ รอยนั้น มันเป็ นมาอย่างใด แล้ว
ทาไมมันสี่ รอย แล้วมันเป็ นยุคเป็ นคราวอย่างไร อันนี้ อย่างหนึ่งนะ ฉะนั้น พอถามมาว่า
ผ่านไป ๒,๐๐๐ กว่าปี หนูไม่แน่ใจว่าที่เขาจารึ กไว้มนั เป็ นภาษาไง มันเป็ นภาษา ถ้ามัน
เป็ นภาษาเหมือนกับอักษรโบราณ แต่เราไม่ได้เห็นตรงนั้น อันนั้นก็ส่วนหนึ่ง
ฉะนั้น สิ่ งที่วา่ เราดูแบบว่าพวกของโบราณวัตถุ เวลาเกิดสงครามโลกเขาทาลาย
ไปหมดเลย แล้วเขาก็มาสร้างใหม่ สร้างใหม่ในพื้นที่เก่า ในพื้นที่เก่าเราอายุกี่พนั ปี ล่ะ?
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อายุเป็ นพันๆ ปี มันต้องชารุ ดไปแน่ นอน แต่เขาก็ฟ้ื นฟูข้ ึนมา เขาพยายามจะทาให้ได้
เหมือนเก่า ทาให้ได้เหมือนเก่านะ แล้วเขาบอกว่านี่อายุเป็ นพันๆ ปี อันนี้ก็อนั หนึ่ง
ฉะนั้น สิ่ งนี้มนั เป็ นสัญลักษณ์ใช่ไหม แต่จริ งๆ แล้วเราย้อนกลับมา ย้อนกลับมาดูที่ว่าถ้า
กรณี น้ ีอย่างนี้ปั๊บเราก็จะเริ่ มสงสัย สงสัยสิ่ งที่จารึ กมา สิ่ งที่พระไตรปิ ฎก พระไตรปิ ฎก
เป็ นสิ่ งชี้เข้ามาภายในเลยนะ
ฉะนั้น คาว่าสัญลักษณ์นี่เป็ นเรื่ องหนึ่ ง เรื่ องที่เป็ นพระไตรปิ ฎกย้อนกลับมา
ย้อนกลับมาให้เรามีศรัทธา มีความเชื่อ ถ้าเรามีศรัทธาความเชื่อเราจะค้นคว้าแล้ว อย่างที่
หลวงปู่ มัน่ ท่านพูด อย่าหลงธาตุขา้ งนอก เวลาไปไหว้พระธาตุๆ นี่ อย่าหลงธาตุขา้ งนอก
ท่านจะให้ดูแลธาตุรู้ของเรา ให้คน้ คว้าหาธาตุรู้ของเรา ให้คน้ คว้าหาหัวใจของเราเห็น
ไหม ให้เห็นธรรม สิ่ งนั้นมันเป็ นศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ นี่ศาสนบุคคล เอา
บุคคล คนเป็ นใหญ่ คนเป็ นใหญ่ หัวใจนี่เป็ นใหญ่ ศาสนบุคคล ถ้าบุคคลทาได้จริ งขึ้นมา
สิ่ งนั้นมันวางไว้เลย เพราะเวลาถ้าเข้ามาถึงหัวใจแล้วหัวใจจะมีคุณค่ามาก ถ้าหัวใจมี
คุณค่ามากสุ ข ทุกข์มนั อยูท่ ี่นี่
เวลามันทุกข์ เห็นไหม เวลาทุกข์ วิตกกังวลเรามีความทุกข์มาก ทุกข์เป็ นอริ ยสัจ
ทุกข์เป็ นความจริ ง ถ้าเรากาหนดรู ้เท่าทันทุกข์ ทุกข์ควรกาหนด ดับเลยนะ แต่สมุทยั ละ
ไม่ได้ นี่เราทาสมาธิกนั ๆ เรากาหนดพุทโธ ใช้ปัญญาอบรมสมาธิมนั สงบเข้ามา ทุกข์ควร
กาหนด สิ่ งที่มนั ผิดพลาดขึ้นมาเราควรกาหนด กาหนดแล้วถ้ามันไม่เกิดปัญญาขึ้นมามัน
ไปละสมุทยั ไม่ได้หรอก ทุกข์ควรกาหนด สมุทยั ควรละ สมุทยั คือตัณหาความทะยาน
อยากไง ตัณหาความทะยานอยาก ตัณหาคือความอยากได้ อยากดี ความผลักไส คือไม่
ต้องการ ไม่อยากได้ ไม่อยากดี แต่ความไม่รู้เท่า ความไม่รู้เท่ามันก็เป็ นตัณหา
ตัณหา ความไม่รู้เท่าต่างๆ ก็เป็ นตัณหา ตัณหาคือสมุทยั สมุทยั ควรละ ถ้าสมุทยั
ควรละ ศึกษาธรรมะแล้วเข้ามาที่นี่ ถ้าเข้ามาที่นี่ หลวงปู่ มัน่ บอกว่าให้รักษาธาตุของเรา
ให้คน้ คว้าธาตุของเรา ให้ดูแลธาตุของเรา ธาตุรู้ๆ มันก็เป็ นผูร้ ู ้ ผูต้ ื่น ผูเ้ บิกบาน ผูใ้ ดเห็น
ธรรม ผูน้ ้ นั เห็นตถาคต มันจะเห็นธรรม ถ้าเห็นธรรมเอาเข้ามาข้างในนี้ เพราะเอามาข้าง
ในของเรา ไอ้เรื่ องข้างนอกมันจบ แต่ถา้ เราส่ งออกไป พระพุทธบาทสี่ รอย แล้วถ้าเรา
วิจารณ์ไปมันก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่งใช่ไหม แต่เราไม่วิจารณ์อยูแ่ ล้ว เพราะสิ่ งนี้เป็ น
โบราณวัตถุ
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ถ้าเป็ นโบราณวัตถุสิ่งที่เป็ นที่เคารพบูชาของชาวพุทธ ถ้าสิ่ งเคารพบูชาของชาว
พุทธ แต่เราจะพูด พูดให้เห็นว่าสิ่ งที่เคารพบูชาจากภายนอก สิ่ งที่เคารพบูชาจากภายใน
ถ้าสิ่ งเคารพบูชาจากภายใน สิ่ งที่มีคุณค่า เห็นไหม ถ้าสิ่ งที่มีคุณค่าเรามีคุณค่าที่นี่ เหมือน
ดูสิเวลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอานนท์ถามเอง ถามว่าเวลาองค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าปริ นิพพานไปแล้ว ชาวพุทธเวลาระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าจะไปที่ไหน เขาก็บอกว่าให้ไปสังเวชนี ยสถานทั้ง ๔ ที่เราเคยเกิด ที่เราตรัสรู ้ ที่เรา
ปฐมเทศนา ที่เราปริ นิพพาน
แล้วเวลาคนเขาไป เวลาคนเขาไปเขาซาบซึ้งนะ บางคนไปใหม่ๆ อูฮ้ ู เหมือนกับ
พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยูเ่ ลยนะ ไปถึงนะปลาบปลื้มมากเลย อันนี้มนั ก็เป็ นบุญ แต่พอไป
แล้วมันก็ไปอยูท่ ี่นนั่ บ่อยๆ แล้วทาอย่างไรล่ะ? ทาไมไม่ภาวนาต่อเนื่องล่ะ? เราไม่ไปเฝ้ า
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริ งๆ หรื อ?
ถ้าเวลาไปเฝ้ าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริ งๆ ขึ้นมาแล้ว เวลาหลวงปู่ มัน่
เวลาท่านพยายามจะศึกษาธรรมวินยั นะ พระไตรปิ ฎกท่านก็คน้ คว้า แล้วท่านบอกว่าสี ผา้
เขาห่ มกันอย่างไร สมัยพุทธกาลห่ มอย่างไร ท่านกาหนดจิตของท่านตามไปดู ย้อนไปดู
แล้วเวลาจิตใจของท่านมีคุณธรรมขึ้นมา มีพระอรหันต์สมัยพุทธกาล มีพระอรหันต์ มี
ต่างๆ มาอนุโมทนา มันสัมผัสจริ งๆ นะ นี่เอาความจริ งอย่างนี้ ถ้าความจริ งครู บาอาจารย์
เรามีความจริ งอย่างนี้ นี่สิ่งที่เป็ นถาวรวัตถุมนั ก็รักษาไว้ ดูสิเรามาบวชพระกัน บวชพระ
จรรโลงพุทธศาสนา บวชพระนี่สืบต่อพุทธศาสนามาตลอด
ฉะนั้น เรามาจรรโลงศาสนา สื บต่อพุทธศาสนามันก็เหมือนมดแดงเฝ้ ามะม่วง
เห็นไหม เรามาเฝ้ ามะม่วงไว้ มะม่วงมันออก มดแดงมันไต่นี่มนั ไต่มะม่วง ใครเข้ามากัด
นะ ใครเข้ามากัดนะ มดแดงมันไม่ได้กินมะม่วง เจ้าของสวนเขามาสอยมะม่วงไปกิน เรา
บวชมาเรามาสื บทอดพุทธศาสนา สื บทอดพุทธศาสนาเหมือนมดแดงเฝ้ ามะม่วง มาศึกษา
ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็ นสัญญา
นี่ศึกษามาๆ ศึกษาธรรมมานี่มดแดงเฝ้ ามะม่วง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็ นเจ้าของสวนมะม่วง มะม่วงมันออกดอกออกผล เราเป็ นมดแดงเรามาเฝ้ าพวงมะม่วง
เรามาศึกษาไง ถ้าเราศึกษา เห็นไหม เราศึกษา แล้วถ้าเราประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมาเราจะเป็ น
คน เราจะสอยมะม่วงมากิน เราจะได้รสของธรรมชนะรสทั้งปวง เราจะได้สัจจะความ
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จริ งอันนั้น ถ้าได้สัจจะความจริ งอันนั้น เวลาเราบวชขึ้นมาบวชเพื่อสื บทอดพุทธศาสนา
แล้วก็ศึกษา ศึกษาแล้วประพฤติปฏิบตั ิ ถ้าประพฤติปฏิบตั ิข้ ึนมา ความจริ งอันนี้เกิดขึ้น
ความจริ งอันนี้เกิดขึ้น
ฉะนั้น สิ่ งที่รูปเคารพต่างๆ มันแต่ละพื้นถิ่นมันก็ไปอย่างหนึ่ ง ดูศิลปะสิ ศิลปะ
ต่างๆ สิ่ งที่ยงิ่ โบราณวัตถุสวยงามมาก ดีมาก เป็ นยุคเป็ นสมัย อันนี้มนั ก็เป็ นสิ่ งที่ว่าจิตใจ
ของคนเขามีคุณธรรมแล้วเขาเป็ นแบบนั้น แต่ถา้ มันเป็ นความจริ งนะ มันเป็ นความจริ ง
นะมันเป็ นความจริ งเข้ามาในใจ ผูใ้ ดปฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม ถ้าเราปฏิบตั ิธรรม
สมควรแก่ธรรม สิ่ งนี้ทาสิ่ งนี้ อันนี้ยกนี่ไว้ก่อน ยกพระพุทธบาทสี่ รอย เพราะว่ามันจะ
เอามาพัวพันกัน สิ่ งนี้เป็ นถาวรวัตถุ สิ่ งนี้เป็ นสิ่ งที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจ คาว่ายึดเหนี่ยวจิตใจ
แต่จิตใจมันยังไม่มีคุณธรรม ถ้าจิตใจมีคุณธรรมเอาเข้ามาที่นี่
สิ่ งที่ปัญหาที่เกิดขึ้น เขาบอกมีปัญหาเกิดขึ้น เขาต้องรับผิดชอบปัญหาทางโลก
เยอะมาก แล้วปัญหาทางโลกนี่ก็วางไว้ ปัญหาทางโลกถ้าเราพิจารณาของเราได้ เราวาง
ไว้ได้
จิตใจเรามีความสะดวกสบายแล้วเราทาหน้าที่การงานของเราเพื่อประสบ
ความสาเร็ จของเรา แล้วมีเวลาภาวนาอย่างเดียว ถ้าภาวนาได้นะอันนั้นวางไว้เลย ฉะนั้น
เรายังภาวนาไม่ได้มนั ละล้าละลังไง จะต้องไปเห็นสิ่ งใดที่ยืนยันว่ามรรค ผลมีจริ ง ถ้ามี
การยืนยันมรรค ผลมีจริ งเราก็จะทาด้วยความจริ ง แล้วเราจะไม่ลูบๆ คลาๆ เราจะไม่ลงั เล
สงสัย แต่ถา้ จิตใจเรายังลังเลสงสัยอยูม่ นั ก็ตอ้ งเที่ยวแสวงหาอย่างนี้
เราบวชใหม่ๆ เราใช้ของเรา เห็นไหม ถ้าบวชเสร็ จแล้ว เวลาไปที่วดั ป่ าสุ ทธาวาส
เราจะไปดูพระธาตุของหลวงปู่ มัน่ สมัยบวชใหม่ๆ นะจะไปดูพระธาตุหลวงปู่ มัน่ แล้วก็
พูดกับตัวเองว่านี่กระดูกของพระอรหันต์ เพราะเป็ นพระอรหันต์ถึงเป็ นพระธาตุ เราจะ
แวะไปที่วดั ป่ าสุ ทธาวาสตอนบวชใหม่ๆ ปี ๒ ปี จะไปหนหนึ่ ง ไปดูแล้วพิจารณา ให้
ยืนยันๆ ว่ามันมีอยูจ่ ริ ง มันมีอยูจ่ ริ งๆ แล้วเวลามาอยูก่ บั ครู บาอาจารย์ ครู บาอาจารย์ท่าน
ตอบปัญหาได้ ท่านชี้นาได้มนั ก็มนั่ ใจ เพราะเวลาเราสงสัยใช่ไหม เวลาเราสงสัย ดูสิ
เหมือนกับเรานัง่ ภาวนาไป เรารู ้เห็นสิ่ งใดเราแก้ไขไม่ได้ แต่เวลาครู บาอาจารย์ท่าน
อธิบาย ท่านชี้ทางสว่างไปได้เลย มันเป็ นไปได้
ถ้ามันเป็ นไปได้เอาตรงนี้ ถ้าตรงนี้มนั เป็ นไปได้ เราปฏิบตั ิ เวลาเรายังไม่แน่ใจเรา
ก็อาศัยสิ่ งนั้นเพื่อความมัน่ คง เพื่อให้จิตใจเรามีที่พ่ งึ เพราะบอกว่าคาว่ายึดเหนี่ยวจิตใจ
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แต่เวลาเราจะเอาจริ งๆ เราจะต้องภาวนาของเรา เพื่อ เพื่อสิ่ งที่ว่าไม่อย่างนั้นมันอนิจจังไง
เดี๋ยวดี เดี๋ยวเจริ ญ เดี๋ยวเสื่ อม เวลาจิตใจมันดีข้ ึนมามันก็คิดแต่เรื่ องดีข้ ึนมานะ มันก็พอได้
เดี๋ยวเดียวมันก็เสื่ อมลง พอเสื่ อมลงก็ทุกข์อีกแล้ว ทีน้ ีพอเสื่ อมลงแล้วทุกข์ ไอ้นี่เป็ นความ
ทุกข์มนั เป็ นความจริ งอยูแ่ ล้ว มันเจริ ญแล้วเสื่ อม เจริ ญแล้วเสื่ อม เราก็เอาจริ งของเราสิ
ถ้าเอาจริ งของเรา นี่พระพุทธบาทสี่ รอยก็ไปดูมาแล้ว รู ปต่างๆ ก็ไปดูมาแล้ว ทีน้ ี
มันเหลืออย่างเดียวเหลือแต่ทาจริ งๆ ถ้าเหลือทาจริ งๆ ของเรา เราทาจริ งของเรา เห็นไหม
ถ้าทาจริ งของเรา ๒,๐๐๐ กว่าปี นะ สดๆ ร้อนๆ สมาธิ สมัยพุทธกาลกับสมาธิสมัยนี้ก็
เหมือนกัน เวลาเกิดปัญญาขึ้นมา มันจะสมัยไหน ทุกข์สมัยพุทธกาล ทุกข์สมัยนี้
เหมือนกัน แต่ แต่ทุกข์สมัยนี้ทุกข์มากกว่า ทุกข์มากกว่าเพราะอะไร? ทุกข์มากกว่าเพราะ
สังคมมันซับซ้อนมากกว่า สมัยพุทธกาลสังคมเขาไม่ซบั ซ้อนขนาดนี้ เพราะสังคมอยูท่ ี่
ไหนก็อยูส่ ังคมนั้น เพราะการคมนาคมต่างๆ การสื่ อสารมันยังช้ากว่านี้มาก เดี๋ยวนี้ทุก
อย่างมันรวดเร็ วไปหมดเลย นี่สังคมซับซ้อนไปหมดเลย
แล้วเดี๋ยวนี้เวลาเขาฉ้อฉลกัน พระอรหันต์เต็มไปหมด ที่ไหนก็มีพระอรหันต์ เขา
ใช้เทคโนโลยีโปรโมทเขาเป็ นพระอรหันต์ไง แล้วพอโปรโมทไปคนยังไม่ใช้ปัญญา
แยกแยะมันก็เชื่อไปก่อนไง มันเชื่อไปก่ อนมันไม่ใช้ปัญญาไง แต่ถา้ ใช้ปัญญาไปแล้วไป
พระอรหันต์เขาไม่โปรโมทเขาหรอก พระอรหันต์เขาเป็ นพระอรหันต์ในหัวใจ เขาเป็ น
พระอรหันต์โดยความจริ ง เป็ นพระอรหันต์แล้วครู บาอาจารย์ หรื อว่าผูท้ ี่แสวงหาเขาจะ
แสวงหาไปหาท่านเอง ไอ้โปรโมทๆ นัน่ ล่ะเรื่ องโลกทั้งนั้น เพราะเรื่ องโลกก็เรื่ องของ
กิเลส
ฉะนั้น สิ่ งที่ว่าทุกข์สมัยพุทธกาล กับทุกข์สมัยนี้อนั เดียวกัน แต่ทุกข์สมัยนี้ทุกข์
มากกว่า ทุกข์สมัยนี้เร็ วกว่า กรรมสมัยนี้กรรมติดจรวด กรรมสมัยพุทธกาลต้องรอกรรม
ให้ผล กรรมให้ผล เดี๋ยวนี้กรรมมันติดจรวดเลย ใครทาสิ่ งใดไว้ เพราะว่าเทคโนโลยีมนั
ไว เดี๋ยวมันก็เปิ ดมาหมด ฉะนั้น ถ้าเรามีสติปัญญาอย่างนี้เราย้อนกลับมาตัวเราแล้ว
ย้อนกลับมาตัวเรา สิ่ งที่ไปกราบมาแล้ว สิ่ งที่เคารพบูชามาแล้วก็ได้เคารพบูชามาแล้ว สิ่ ง
ที่เคารพมา เคารพมาเพื่อความมัน่ คงของใจ เคารพมาเพื่อบุญกุศล ไม่ได้เคารพมาด้วย
ความสงสัย ไม่ได้เคารพมาแล้วก็มาถามหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่ได้ไปไหนเลยนะ จะต้อง
มาเคลียร์ ปัญหา
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เราเคารพมาแล้ว เราเคารพมาแล้วเราเป็ นที่เรามัน่ ใจแล้ววางไว้ เคารพแล้ว
เพราะว่าพระพุทธบาทสี่ รอยก็อยูท่ ี่เชียงใหม่ ถ้าเรากลับบ้านแล้วเราก็อยูบ่ า้ นเรา แต่ความ
ผูกพันเนาะ ความผูกพัน เราเคยเห็น เคยรู ้มนั ก็จะอยูใ่ นใจเรา ถ้าเราไม่เคยรู ้ไม่เคยเห็นมัน
ก็ไม่อยูใ่ นใจเรา เราวางอันนั้นไว้ ที่ไหนเป็ นสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ ที่ไหนเป็ นสิ่ งที่น่าเคารพบูชา
เราก็ได้ไปเคารพบูชามาแล้ว คราวนี้เราจะเฝ้ าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความ
จริ ง เขาไปสังเวชนียสถานทั้ง ๔ เขาก็ไปของเขา ถ้าเราไปของเรา เราจะกาหนดพุทโธ
ของเรา กาหนดพุทโธของเรา เราจะเคารพองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความจริ ง
ของเรา แล้วถ้าเคารพได้ที่นี่ เรามีสติ เรามีคาบริ กรรม เรามีปัญญาอบรมสมาธิ ถ้าเราทา
ได้จริ งขึ้นมา นี่สัมมาสมาธิ
สุ ขอื่นใดเท่ากับจิตสงบไม่มี มันปล่อยวางความทุกข์ ความยากได้ชวั่ คราวนะ สิ่ ง
ที่ทุกข์ที่ยากมันปล่อยวางได้ เวลาพระเราอดอาหาร อดอาหารเป็ นกลอุบายวิธีการ เวลา
ธุดงควัตรเป็ นการขัดเกลากิเลส การอดอาหาร การต่อสูก้ บั กิเลสก็เป็ นวิธีการ เป็ นการขัด
เกลา เวลากาหนดพุทโธ พุทโธ แล้วใช้ปัญญาไล่ไป เวลามันเข้าสู่ ความสงบ ความหิ ว
ความกระหายมันดับหมดเลย ความหิ ว ความกระหายมันเป็ นกลอุบายวิธีการที่เราจะ
ภาวนา นี้วิธีการเราลงทุนลงแรงขึ้นไปมันก็กระหาย มันก็มีการขบ การเมื่อย มันก็มี
เวทนา มันมีความเจ็บปวดไปทั้งนั้นแหละเวลามีการกระทา
เวลาจิตมันปล่อยเริ่ มละเอียดเข้ามา พุทโธ พุทโธละเอียดเข้ามา เวลามันเข้าสู่
สมาธินะมันดับหมดเลย เวทนาก็หายหมด ความทุกข์ ความยากมันปล่อยวางหมดเลย สุ ข
อื่นใดเท่ากับจิตสงบไม่มี แล้วถ้าจิตนี้มนั ยกขึ้นสู่ วิปัสสนา มันฝึ กหัดใช้ปัญญา สิ่ งที่เรา
ค้นคว้ามา เราศึกษามาในพระไตรปิ ฎก เห็นไหม ในพระไตรปิ ฎกนะธรรมและวินยั ชี้เข้า
มาที่ใจทั้งหมด มันเป็ นวิธีการ ในธรรมจักร ในอาทิตต์ฯ อนัตฯ บอกถึงวิธีการ เวลาเทศน์
ปัญจวัคคีย ์ เห็นไหม ขันธ์ ๕ เป็ นเราหรื อไม่เป็ นเรา ไม่เป็ นเราพระเจ้าค่ะ ไม่เป็ นแล้วยึด
ไว้ทาไม? ไม่เป็ นทาไมไม่ปล่อยวาง
นี้เวลาคาว่าปล่อยวาง นี่เป็ นคาสวดใช่ไหม แต่ถา้ ความจริ งมันพูดไปด้วย แล้วมัน
ปล่อยไปด้วยไง มันจี้เดี๋ยวนั้นมันเป็ นปัจจุบนั ไง พอปล่อยมาๆ นี่เทศน์อนัตตลักขณสู ตร
ปัญจวัคคียเ์ ป็ นพระอรหันต์เลย สิ่ งที่เราไปศึกษาๆ เวลาเราศึกษามาเป็ นวิธีการทั้งนั้น
แหละ เป็ นวิธีการ ในพระไตรปิ ฎกเป็ นวิธีการ ศึกษามา เราศึกษามาเรามาทาของเราให้
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เป็ นจริ งขึ้นมา เวลาภาวนาไป เห็นไหม นี่ตรึ กในธรรม เอาธรรมนั้นมาใคร่ ครวญ เวลา
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอย่างไร องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนใคร
แล้วเราเป็ นใคร เราเป็ นใคร เราเป็ นนักปฏิบตั ิไง
เวลาจิตของเรา เห็นไหม ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่เรา
ไม่ใช่เขา จิตมันก็คือจิต ธรรมชาติกบั ความรู ้สึกมันก็เป็ นความรู ้สึก ทุกดวงใจมีความรู ้สึก
เหมือนกัน แต่ความรู ้สึกนี้มนั อยูท่ ี่จริ ตนิสัยคือความชอบ ความชอบส่ วนความชอบสิ
เพราะมันจิตสงบเข้าไปแล้วมันไปสู่ จิตเดิมแท้มนั วางความชอบ มันวางความชอบเข้าไป
มันไปสู่ จิตเดิมแท้ พอสู่ จิตเดิมแท้นี่สัมมาสมาธิ พอสัมมาสมาธิถา้ มันน้อมไปๆ ถ้าน้อม
ไปให้ไปเห็นสติปัฏฐาน ๔ นี่ถา้ มันพิจารณาไป ปัญญามันจะเกิด แล้วพอปัญญามันเกิด
มันเกิดภาวนามยปัญญา
ถ้าปัญญามันเกิดขึ้นมา เห็นไหม ไอ้คาถามข้างนอกมันเป็ นเรื่ องข้างนอกหมดเลย
ไอ้สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจมันเป็ นเรื่ องนอกหมดเลย แต่มนั สาคัญกับชาวพุทธ สาคัญกับคนที่
ยังไม่มีหลักมีเกณฑ์ เอาสิ่ งนี้เป็ นที่ยดึ เหนี่ยวไว้ไม่ให้เราหลุดออกไป ไม่ให้เราหลุด
ออกไปไปเป็ นเดียรถีย ์ ไม่ให้หลุดออกไป ไปเข้ารี ต ไม่ให้หลุดออกไปไปเชื่อถืออย่างอื่น
ให้มนั่ คงในรัตนตรัยพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แต่เวลามันเกิดปัญญาขึ้นมา พอเกิด
ปัญญานี่มนั พิจารณาเข้าไป แยกแยะเข้าไป ในสติปัฏฐาน ๔ ทั้งแยกทั้งแยะเกิดปัญญา
ขึ้นมา พอปัญญามันเกิดขึ้นมาสมุจเฉทปหาน นางวิสาขาไม่ได้บวช แต่นางวิสาขาเป็ น
พระโสดาบัน
นี่เวลามันเป็ นจริ งขึ้นมามันเป็ นกลางหัวใจไง หัวใจนี่เป็ นอริ ยบุคคลขึ้นมาไง ถ้า
หัวใจเป็ นอริ ยบุคคล มันสู งส่ งกว่าวัตถุภายนอกมหาศาลเลย มันสู งส่ งกว่ารู ปเคารพ
ทั้งหมดเลย นี่เป็ นรู ปเคารพ เราไม่ได้ดูถูก ไม่ได้เหยียดหยาม เป็ นรู ปเคารพ ในเมื่อดูสิ
เวลาหลวงตาท่านบอกของท่าน เวลาท่านธุดงค์ไปท่านไม่มีรูปเคารพท่านก็นึกขึ้นมา นี่
ระลึกขึ้นมาแล้วกราบ เพราะอะไร? เพราะเราต้องการให้หวั ใจกราบ
เราระลึกถึง เราเห็นคุณไงเราก็กราบ แต่ถา้ เรามีรูปเคารพขึ้นมาเราก็กราบมันจะ
เสี ยหายอะไรล่ะ? แต่ แต่มนั เป็ นวิทยาศาสตร์ มันเป็ นวิทยาศาสตร์ ให้พวกปัญญาชนบอก
ว่า อ้าว กราบทาไมมันเป็ นทองเหลือง กราบทาไมมันเป็ นอิฐ หิ น ปูน ทราย อ้าว เขา
ไม่ได้กราบตรงนั้น ใจเขามีคุณธรรม ใจเป็ นธรรมขึ้นมามันซาบซึ้ งนะ ซาบซึ้ งว่าองค์
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สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุกเบิกมามันทุกข์ยากขนาดไหน เวลาเป็ นพระโพธิสัตว์ ดูสิ
เป็ นเตมียใ์ บ้ เป็ นพระเวสสันดร เวลาจะสร้างบารมีมา จะสร้างมาเพื่อเป็ นคนดีประชาชน
ขับไล่
ประชาชนขับไล่ไสส่ งนะคนทาดี กว่าจะได้ดีมาท่านทุม่ เทขนาดไหน แล้วพอ
ท่านทาของท่านได้ข้ ึนมา เราเองเราไม่ได้ทาขนาดนั้น เราไม่มีปัญญาได้ขนาดนั้น แต่เรา
ยังมาเกิดร่ วมสมัย เราเป็ นศากยบุตรพุทธชิโนรส มาเกิดเป็ นลูกศิษย์ เกิดมาเป็ นผูท้ ี่ได้เกิด
ในพุทธศาสนา นี่เราทาของเรา ให้เป็ นความจริ งของเรา ถ้าเป็ นความจริ งของเราขึ้นมา
มันจะเป็ นความจริ งที่นี่
ถ้าเป็ นความจริ งที่นี่ ไอ้นี่พอพูดถึงเรื่ องสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ เราไม่ค่อยอยากจะพูด
ออกไป พอพูดออกไปแล้วเพราะความเห็นของคนไง ความเห็นของคนมันแตกต่างใช่
ไหม ถ้าความเห็นของคนเขาถือเป็ นจริ งเป็ นจังขึ้นมา เขาแตะไม่ได้เลยนะ แต่ของเรานี่
เราชาวพุทธด้วยกันเราจะไม่นบั ถือหรื อ? เราก็นบั ถือนะ แต่การนับถือของเรานับถือไว้
ยึดเหนี่ยวจิตใจ แล้วจะภาวนาจิตใจเราให้สูงขึ้น คาว่าสู งขึ้นมันต้องมีปัญญาที่มากขึ้น
ปัญญาที่มีคุณธรรมสู งขึ้น
พอสู งขึ้นถ้าพูดถึงธรรมะปั๊บมันก็บอกว่าคาว่าสู งกับต่าจริ งไหม? มันก็บอกว่าเรา
สู ง เขาต่าไง ก็หาว่าเป็ นการเหยียบยา่ กัน เป็ นการเหยียดหยามกัน แต่ความจริ งมันไม่ใช่
นะ ความจริ งจิตใจพื้นฐาน แล้วจิตใจยกสูงขึ้นมันต้องสู งขึ้นสิ ถ้ามันสู งขึ้นมันเป็ นการ
เหยียดหยามไหม? ไม่ได้เหยียดหยามเลย เพราะว่ามันเป็ นสิ่ งยึดเหนี่ยวจิตใจ แต่จิตใจที่
มันพัฒนาแล้วมันสู งขึ้น แล้วมันพัฒนาขึ้น ยิง่ ถ้าใช้ปัญญาไปแล้วนะ ถ้ามีคุณธรรมในใจ
อย่างโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามีมนั ยิง่ มีคุณธรรม เพราะเป็ นพระโสดาบันไม่ลูบคลา
ไม่ลูบคลาในศีล ไม่สีลพั พตปรามาส
นี่มนั เห็นอะไรมันเป็ นประโยชน์ไปหมดแหละ แต่เป็ นประโยชน์กบั โลกนะ แต่
ถ้าเป็ นกิเลสมันไปติด มันไปยึด ไปเหนี่ยว ไปติด ดูสิประชาชนเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจไป
กราบ ไปไหว้ใช่ไหม ดูสัตว์สิ ตุ๊กแก จิ้งจกมันอยูท่ ี่นนั่ มันก็เกาะอยูแ่ ถวนั้นแหละ บริ เวณ
นั้นแหละ แล้วมันได้อะไรล่ะ? มันหาอาหารของมันนะ มันอยูต่ รงนั้นมันหาอาหารของ
มัน มันเป็ นสัตว์ มันไม่ได้ประโยชน์จากตรงนั้น มันได้แต่เป็ นที่อยูอ่ าศัย แต่คนไปกราบ
ไปไหว้ โอ้โฮ จิตใจมีบุญ จิตใจมีความระลึก นี่มนั ต่างกันอย่างนี้จิตใจสู ง จิตใจต่า
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ฉะนั้น สิ่ งที่รูปเคารพข้างนอกเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวเราก็เห็นด้วย แต่ถา้ ในการปฏิบตั ิ
ในการปฏิบตั ิมนั ต้องวาง แม้แต่อารมณ์ของเรายังต้องวางเลย แม้แต่ทิฐิมานะเราจะ
สารอก จะคายมันออก ฉะนั้น สิ่ งนี้เราจะสารอก จะคายมันออก เวลาคายมันออกไปแล้ว
สิ่ งที่เป็ นรู ปเคารพต่างๆ ยิง่ มีคุณค่า มีคุณค่ากับใจนั้น แต่เวลาจะพูดถึงธรรมะ เวลาจะดึง
จิตใจที่ติดอยูใ่ ห้ปล่อยวางตรงนั้นมามันต้องพูดให้เห็นภาพชัดไง ถ้าเห็นภาพชัดเขาก็
บอกว่า โอ้โฮ ดูถูกเขาไปทัว่ เลย
ไม่ใช่ดูถูก ไม่ได้ดถู ูกเหยียดหยามใคร เพียงแต่บอกว่าอะไรสู ง อะไรต่า อะไร
หยาบ อะไรละเอียด สิ่ งที่หยาบและละเอียด แล้วเวลาจิตใจที่มนั เป็ นจริ งขึ้นมามันข้าม
พ้นทั้งดีและชัว่ ความดีๆ ที่เราติดอยู่ เรายังติดอยู่ เราต้องละทิง้ หมด ละทิง้ ทั้งดีและชัว่ ดี
ก็ตอ้ งละ ชัว่ ก็ตอ้ งละ ถ้าฉันดีกว่า ฉันติดว่าฉันดีกว่า ถ้าชัว่ ชัว่ ก็กลุ่มของฉัน ฉันจะเอา
ประโยชน์ของฉัน นี่ละทั้งดีและชัว่ ถ้าละทั้งดีและชัว่ มันละไปหมด
ฉะนั้น เอาตรงนี้ สิ่ งนี้เป็ นสัญลักษณ์ มันเป็ นสัญลักษณ์นะ แล้วจะบอกว่าตัว
เจ้าของรอยพระบาทจะตัวใหญ่ตวั เล็กนัน่ อีกเรื่ องหนึ่ง แล้วอย่างที่ว่าจริ งไม่จริ งมันอีก
เรื่ องหนึ่ง แต่สิ่งที่ว่าเราทากันไว้เพื่อเป็ นการเคารพ เป็ นการยึดเหนี่ยว เพราะมันมีนะ
เดี๋ยวนี้ไปวัด ถ้าเป็ นเมื่อก่ อนเราไม่บวชเราก็งงๆ นะ ไปบางวัดเขามีพระพุทธรู ป ๕ องค์
เขาบอกนี่พระพุทธเจ้า ๕ องค์ ก็งงเหมือนกันนะ แต่มนั มีอยูใ่ นตาราใช่ไหม พระศรี อริ ย
เมตไตรย ถ้าตรัสรู ้มาเขามีพระพุทธเจ้า ๕ องค์ องค์ที่ ๕ ยังไม่ได้เกิดเขาสร้างไว้แล้ว
พระพุทธเจ้า ๕ องค์ เขาสร้างไว้ก่อนแล้ว
นี่ก็เหมือนกัน การสร้างมา การทามาเพื่อเป็ นการยึดเหนี่ยวจิตใจ อันนี้มนั เป็ น
เรื่ องของสัญลักษณ์ ของวัตถุ เพื่อประโยชน์กบั คนยึดเหนี่ยว ประโยชน์กบั ชาวพุทธ แล้ว
เราก็เกิดมาเป็ นชาวพุทธเหมือนกัน เราก็พยายามจะประพฤติปฏิบตั ิ เพราะของอย่างนี้
หลวงปู่ เสาร์ หลวงปู่ มัน่ ท่านธุดงค์ไปทัว่ ประเทศไทย ท่านไปรู ้ ไปเห็นมาทั้งนั้นแหละ
แล้วท่านวางไว้ ท่านบอกหลวงปู่ เสาร์ บอกไว้ว่าให้เจ้าของเขามา ให้ผทู ้ ี่เขาจะมาบริ หาร
จัดการเขามา แต่ครู บาอาจารย์ของเราท่านจะบริ หารจิตใจ ท่านจะพาใจของท่านให้พน้
จากกิเลส ให้พน้ จากการเวียนว่ายตายเกิด
ฉะนั้น อันนี้คือเป้ าหมายของครู บาอาจารย์ที่ท่านมีเป้ าหมาย อย่างของเราถ้าใคร
ยังไม่ถึงเป้ าหมายขนาดนั้น แล้วเราว่าทาแล้วเราจะไปไม่ไหวเราก็วางไว้ สร้างบารมีของ
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เรา พยายามทาของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะถึงที่สุดนะ ถ้าไม่ถึงที่สุดจะต้อง
เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ แล้วถ้าเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะแต่ละภพแต่ละชาติจะมีทุกข์
ยากขนาดไหน เราก็ได้สมั ผัสกันมาแล้วล่ะ แต่ถา้ เราพยายามปฏิบตั ิของเรา เพราะอะไร?
เพราะธรรมโอสถ สัจธรรม ธรรมเหนือโลก ถ้าเราได้สิ่งนี้ประเสริ ฐแล้ว นี่เราจะได้สิ่งนี้
เป็ นคุณสมบัติของเรา เป็ นธรรมะของเรา เป็ นความรู ้แจ้งในใจของเรา เอวัง
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