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เรามาคิดถึงสายตาของคนที่กวางไกลเห็นไหม ความกวางไกลนะมันจะมองภาพ 
และทําความเขาใจได สายตาเราไมกวางไกล  พอสายตาไมกวางไกล  เราทําอะไรไปเรา 
จะกลัวความขัดแยง ความขัดแยงวาถาเราทําไปแลวมันมีความขัดแยง  แตถาเราพูดถึง 
สายตามีความกวางไกลเมื่อมีความขัดแยงนั้นมันขัดแยงเพื่อดี  อยางเชนความเห็นตางนี่ 
พวกเราไมมีใครไมยอมรับความเห็นตางนะ 

แตความเห็นตางมันตองมีเหตุผลใชไหม ความเห็นตางตองมีเหตุผลวาของใคร 
หรือเห็นตางนี่เสียงขางนอย เสียงขางมาก   เสียงขางมากตองยอมรับฟงเสียงขางนอยดวย 
วาเสียงขางนอยมีความเห็นเปนอยางไร ถาไมมีความเห็นตางเลยก็ไมใช อันนี้ความเห็น 
ตาง ถาเสียงขางนอย เสียงขางมาก ถามันถูกตอง  มันจะดีงามขนาดไหน 

ฉะนั้นเวลามุมมองของคน… อันนี้พูดถึงประสาวานี่เรื่องหยาบๆนะ เรื่องโลกๆ 
นะเพราะอะไรรูไหม เพราะถาภาวนาไป มันจะมีปุถุชน พื้นฐานพวกเรานี้คือปุถุชน กัล 
ยาณปุถุชน ถาคนภาวนาเขาไปมันจะเห็นตาง  ปุถุชน  กัลยาณปุถุชน  โสดาปตติมรรค 
โสดาปตติผล  สกิทาคามิมรรค  สกิทาคามิผล  อนาคามิมรรค  อนาคามิผล อรหัตตมรรค 
อรหัตตผล ความหยาบ ความละเอียดที่ลึกซึ้งของปญญานี่แตกตางมาก 

ปุถุชน กัลยาณปุถุชน แยกกันตรงไหน เราเปนปุถุชน ตรงไหนแยกเปนกัลยาณ 
ปุถุชน  ดูซิ อยางปุถุชนนะ พอพูดอยางนี้ มันก็มีประเด็นขึ้นมาแลว ประเด็นที่วา 
อยางเชนหลวงตา มีคนบอกวา หลวงตาโทสะคือวาอารมณรุนแรง พูดอะไรก็ออกเลยๆ 

ทีนี้จะเราพูดถึงปุถุชนไง ปุถุชน คือ คนที่ควบคุมใจไมได  ปุถุชนเปนคนที่ 
ควบคุมความรูสึกไมได แบบมันจะมีอารมณกระทบแรงไง กัลยาณปุถุชน คือ คนที่ 
ควบคุมจิตได มันจะสงบไดงาย เพราะมันตัดรูปกระทบ รูป รส กลิ่น เสียง มันกระทบจิต
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จิตนี้พอมันถูกกระทบมันจะแรง มันจะไปหมดเลย นี่คือ ปุถุชน คือฉุนเฉียว  เราก็มี 
อารมณฉุนเฉียว เราเปนปุถุชน อะไรกระทบแลวแบบวามันคุมใจไมได แลวฝกฝนๆๆ 
ฝกฝนจนเห็น รูป รส กลิ่น เสียง เปนบวงของมารเปนบวงดอกไมแหงมาร  รูป รส กลิ่น 
เสียงมันกระทบกับจิต สิ่งที่กระทบนี้เราควบคุมได  ควบคุมจิตเราได  สิ่งที่มันกระทบมัน 
ก็ผาน แลวก็ผาน  นี่คือ กัลยาณปุถุชน มันอยูที่ไหน มันอยูที่การแสดงออก การ 
แสดงออกของสติ 

ทีนี้โลกเขาจะมองกันเห็นไหม ไปหาพระที่ไหนก็แลวแต โอโฮ!สงบเสงี่ยม 
เรียบรอยมากเลย แตไปหาหลวงตาพูดคําเดียวนี่หลวงตาสอยปงๆๆเลยนะ   อยางนี้ 
ฉุนเฉียวไหม นี่ไง ฉุนเฉียวไหม  อยางนี้ไมใชฉุนเฉียว อยางหลวงตานี่มันเหมือนกับพอ 
กับลูก  ลูกเรานี้ผิดพลาดพอจะเตือนลูกไหม แลวพอจะเตือนลูก  พอไมไดฉุนเฉียวใหลูก 
นะ พอเห็นความผิดพลาดของลูก พอถึงบอกลูกวาอันนี้ผิดพลาด อันนี้ถูกตองดีงามไม 
ผิดพลาด แลวมีพอแมคนไหนบางที่จะเอาลูกไวจนเปนลูกที่จะเช่ือฟงพอแมไดโดยงาย 

เพราะอะไร ถาคนที่ยังไมเคยเปนพอแมคนนะ พูดไดหมด มีลูกตองเลี้ยงอยางนี้ 
นะ ตามตํารา กางตํารา เวลาเลี้ยงลูกจะเปนอยางนั้นไหม  ทีนี้เราจะบอกวาพอกับลูก 
หมายความวา คนที่จะเปนพอตองเปนพอโดยขอเท็จจริง ไมใชอยางเรานี่พอฝกหัดอยาก 
เปนพอ  เห็นเด็กไมไดเลยวิ่งเขาไปเลย อยากเปนพอ  แตไมเคยเปนนี้พอฝกหัด ไมไดเปน 
ดวยความเปนจริง แตพอจริงๆ เขาผานความเปนลูกมา  เขาจึงเปนพอเปนแมมา 

เราจะบอกวาหลวงตานี่ทานผานการปฏิบัติมา  คนที่ผานการปฏิบัติมา ทานจะรู 
วามุมมองความคิดอยางนี้ มันอยูในมุมมองไหน ขั้นตอนไหน ที่พอควรจะใหคติ ใหคํา 
สอน ฉะนั้น คําพูดอยางนี้เวลาเขาไปถามหลวงตา 

หลวงตาครับ อยางนี้ๆๆ หรือเปลาครับ 

ถาเรื่องที่ไมเปนปญหา ทานจะตอบรับไดนิ่มนวลนะ  แตถาเรื่องไหนเปน 
ประโยชนกับคนถามนะ ทานจะปบ พอปบ มันจะกระเทือนใจคนนั้น  เหมือนพอสอน 
ลูก มันกระเทือนใจคนนั้น อยางเชนคนที่พูดคํานี้บอยๆ คือ ดอกเตอรคนหนึ่ง เขาบอก 
เลยวาเขาเคยไปหาอาจารยของเขาไมมีปญหาเลย ไปหาหลวงตาพูดแคคําสองคําเทานั้น 
ละ โอย! เปนฟนเปนไฟเลย แตคําตอบที่เปนฟนเปนไฟดวยคําที่วา
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พอไปหาหลวงตา พอบอกวาเขาเปนดอกเตอร 

หลวงตาบอกวา ดอกเตอรนี่ มีทั้งดีและเลว ดอกเตอรเลวๆ ก็เยอะ 

เขารับตรงนี้ไมได เขาหาวาอารมณฉุนเฉียวใสเขา แลวคําพูดนี้มันเปนประโยชน 
หรือเปนโทษ นี้ไง แตคนไมมองตรงนั้นไง เขามองวาถาเปนพระที่ดีนะ 

ผมเปนดอกเตอร 

ออ! ดอกเตอรนี้ เปนผูวิเศษ 

ดอกเตอรนี้มาจากฟา 

ดอกเตอรนี้สุดยอดคน โอโฮ! เขาจะปลื้มใจมากเลย 

แตหลวงตาทานบอกวา  ดอกเตอรเหมือนเปนดอกเตอรเฉยๆ ดอกเตอรที่เลวก็มี 
ดอกเตอรที่ดีก็มี แคนี้เขารับไมได นี้นะพอกับลูก  พอสอนไง  เพราะอะไร เขาเปน 
ดอกเตอรใชไหม สังเกตไดไหม  หลวงตาจะพูดเรื่องหมอนี้บอยมาก บอกหมอนี้เปน 
ปญญาชน  แตหมอเขาธรรมะนอยเห็นไหม นี้คือปญญาชน ถาคนที่จะมาสอนมันตองมี 
ปญญาที่เหนือกวา เพื่อจะชักนําเขามาใหสูธรรมะ ใหเปนคุณงามความดีของเขา 

เราจะบอกวา คําวาปุถุชน  กัลยาณปุถุชน  มันจะเปรียบตรงนี้ แตเราไปมองครูบา 
อาจารย ที่สิ้นกิเลสไปแลววาทําไมทานแสดงกิริยาอยางนี้เหมือนกัน 

ดูอยาง หลวงปูมั่น ครูบาอาจารยทานจะบอกวา  หลวงปูมั่นนี้ดุมากๆๆ แลวดุมาก 
ดุเพื่ออะไร  ดุเพื่อใหลูกศิษยลูกหาวางธรรมะไวนี่  จริงๆนะเราไมอยากจะพูดคําวา 
สังคมไทย สังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใตนี้  ไดรับบุญกุศลความรมเย็นเปนสุขจากหลวง 
ปูมั่นนะ  หลวงปูมั่นองคเดียวที่ทานพยายามรื้อคนของทาน ทานวางรากฐานวัฒนธรรม 
ประเพณีไวใหพวกเรารมเย็นเปนสุข 

แตผูที่ไมเห็นดวย บอกวา โอย! หลวงปูมั่นนี้  ฉุนเฉียวมาก โกรธมาก ทําอะไร 
รุนแรง เห็นไหม  เราจะบอกวาคําวาหยาบละเอียดไง ปุถุชน กัลยาณปุถุชน กิริยามันอัน
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เดียวกัน แตถาคนที่ปฏิบัติไปแลวมันจะรูแลวเห็นจากภายใน ถารูเห็นจากภายในมันจะ 
สัมผัสไดไง

หลวงตาบอกเลยนะ  ถาไมมี พยายามจะพูดใหมีก็ไมมี  อยางเชน  เปนลูกศิษย 
ของใครก็แลวแต แลวจําเทศนของครูบาอาจารยได  จะพูดใหเหมือน  พูดใหซ้ํา ใหคน 
ยอมรับไมมี เราถึงพูดบอย  อยางเชน หลวงปูมั่น  อยางเชนหลวงตา  ครูบาอาจารย เรา 
บอกเลยนะ บารมีธรรมนี่โอนใหกันไมไดหรอก ใครอยาคิดวาจะเปนตัวแทนหลวงตา 
ไมมี ไมมีหรอก หลวงตาก็คือหลวงตา  บารมีของทาน ทานสรางของทาน โอนใหใคร 
ไมได ไมใชมรดกที่จะโอนใหกัน  ไมมีหรอก ใครทําก็เปนของคนๆนั้น 

ฉะนั้นเราไปจํามา  แลวจะไปพูดใหเหมือนนะ ไมเหมือนหรอก มันไมเหมือน เรา 
คนพูดคิดวาเหมือน แตคนที่ภาวนาเปน มันฟงออก  มันฟงออกเลยวา อันนี้ถาจํามา  มัน 
จํามาเห็นไหม  อยางเชน บานของเรา  ในบานของเรา โยมเดินผานหนาบาน นี่บานของ 
พระๆๆ แลวเคยเขาบานพระไหม เคยเห็นวาในบานนั้นมีอะไรไหม  เอ็งก็คิดวาบานของ 
เขาๆ แตในบานเขามีอะไรเอ็งรูไหม 

แตถาเปนเจาของบานเขารูนะ เขาเขาออกบานเขา ทีนี้บานเหมือนบานไหม  คนที่ 
มีบานใกลเคียงกัน  มีบานเหมือนกันเห็นไหม  นี่ไง  มันคุย มันไมแตกตางหรอก  มันจะ 
เหมือนกันได แตคนที่ไมมีบาน เราผานไปผานมา เราไมรูหรอกวาบานใครเปนบานใคร 
ไมรูหรอก  ฉะนั้นจําขนาดไหน พูดก็ผิดทั้งนั้นนะ พูดผิดหมด 

ทีนี้พูดถึงความหยาบละเอียดไง  ถาปญญากวางไกลมันจะรูของมัน มันจะเห็น 
ของมัน แตถาปญญาไมกวางไกล แลวตอนนี้ อยางเชน เมื่อวานไปนะ มีคนเขามาหาเยอะ 
แลวคนเขาหานี่ ประสาเราเลยนะ  เราไดขาวมา  คนที่แบบวาเมื่อกอนเปนไมเบื่อไมเมา 
ทั้งนั้นเลย อันนี้มันเรื่องของเขา มันเรื่องของเขาตรงไหนรูไหม มันเรื่องของเขา ขนาดที่ 
วุฒิภาวะของเขา  เขารับรูไดขนาดนั้น 

แตกาลเวลามันพิสูจนไง ถากาลเวลาพิสูจนแลวนี่  นี่ถาพระสงบ โทษนะ ถาพระ 
สงบมันช่ัว  มันตองออกหางไง มันตองมีผลสิ  แตนี้มันมาขนาดนี้  มันมีอะไรออกมาละ 
มันมีอะไรเปนสิ่งที่วัดได แตไอที่วาพระดีๆ นั่นนะ  พระที่ของเขาวาแจวๆ นั่นนะ มัน 
เริ่มแพลมหาง ออกมาทั้งนั้นละ  มันมีหางงอกมา อันนั้นนะมันฟอง
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ฉะนั้นอันนี้มันเปนสิ่งที่เขารับรูไมไดไง ไมมีใครรับรูได ใครจะวาพระองคไหน 
ดี องคไหนไมดี  ใครการันตีใครไมได ใครจะการันตีใครดีใครเลวไมไดหรอก มันอยูที่ 
เขาทํานะ เราก็เขาใจวาเขาดี เราก็ปรารถนาดีกับเขา ทุกอยางปรารถนาดีตอเขา  แตเขาไม 
ดีกับเรา  คําวาไมดีกับเราคือวาเขาทําดีไมไดไง ความดีคือความดีนะ ไมใชใครทําความดี 
แลวจะไดผลตอบสนองดี  ความดีของเขา  นี่ความดีความเลวของตัวบุคคลทั้งนั้น ใครทํา 
คนนั้นได  ทําดี เห็นไหม พระพุทธเจาบอกทําดีไดทําช่ัวไดชั่ว  ฉะนั้นทําดีของเราไป 

นี่  เวลาหลวงตาพูดอะไรนี่มันจะกินใจเรามาก  เวลาทานออกมาทําเห็นไหม ใคร 
จะเปนอยางไรเรื่องของเขา  เราจะทําดี  แลวก็ยังวิตกวิจารกันไป  เห็นไหม เรื่องเมื่อวาน 
เขามาพูด  พยายามพูดถึงหมูคณะ หมูคณะมันก็เปนอยางนี้  แลวพระมาหาเราหลายองค 
มากเลย  มาถึงก็วิตกวิจารเรื่องหมูคณะ เราบอกเลยวามันเปนอยางนี้เอง 

หลวงตาพูดเอง  เวลาหลวงตาพูดกับเรานะ  หลวงตาพูดวา  ของจริงกับของ 
ปลอมมันอยูดวยกัน  เราปรารถนาแตจะใหเปนความจริงหมดนี้  มันเปนสิ่งที่เปนไป 
ไมได  แตในของปลอมนั้นเห็นไหม ในสังคมคนเลวมันก็มีคนดี ในสังคมคนดีมันก็มี 
คนเลว มันอยูดวยกัน ทีนี้การอยูดวยกันนี่   เราจะใชวุฒิภาวะอะไร  มาพิสูจน  นี่ 
เหมือนกัน  ทําดีไดดี มันตองคิดวา ดีของใคร ถาจะดีๆก็คือดี 

โยมนะ โยมทําดีแลวสบายใจได โยมทําดี คือดีของเรา ใครจะดูถูกเหยียดหยาม 
เรื่องของเขา  เรื่องของเขา  แตเราทําดีของเราไป แลวใหมั่นคงกับความดีของเราไป 
มั่นคงกับความดีไป ความดีมันตองใหเปนความดี 

ถาเขาไมทําดีกับเรามันก็กรรมของสัตว  มันเรื่องของเขา ไมตองไปตกใจ เสียใจ 
ทําความดีนี้ไป นี่การทําความดีนี้ไป  ดูซิ  พระเวสสันดร ทําความดี ชาวบานเขาไลออก 
จากเมืองเลย  เราทําดีขนาดไหน แลวใครจะไลอยางไร  มันเรื่องของเขา 

เพราะอะไรรูไหม  เพราะคนเรามีบุญมีกรรม  เขาเรียกวาทําดีไมขึ้นไง  ทําดีกับ 
เขา เขาไมเห็นความดีของเราเห็นไหม  มันเรื่องของเขา ถาเราทําดีกับเขา อยางเชน  เรานี่ 
แคใหคนชม  คนชมนี่นะ ไมมีทาง  เขาจะเอาน้ําสาดโนนนะ ใครจะชมเอ็ง  ไมตองไปคิด 
ความดีก็คือความดี เราเกิดมาทําอยางนี้มันเปนความดี  เราเห็นเปนความดี  ใครจะไมเห็น 
มันก็เรื่องของเขา แตมันจะใหผลดีกับเรา  เพราะการกระทําอยางนี้
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ดูสิ อยางหลวงตาพูดบอย  พระอรหันตเห็นไหม กินขาวไมเคยอิ่ม 

ถาคําวาพระอรหันตนะ  เพราะอาจารยสิงหทอง  ครูบาอาจารยทานพูดบอย 
นางปฏาจารา  กับนางอะไรที่วาหนีตามผูชายไป  นั่นพระอรหันตนะ ถาพระอรหันต 
ทําไมมีมุมมองอยางนี้  เพราะคําวาพระอรหันต  มันตองมีแสนกัป  คือวาสรางบารมีมา 
จนจิตนี่วุฒิภาวะมันรองรับ  อริยภูมินี้ได  แตทําไมกอนที่จะเปนพระอรหันตทําไมเปน 
อยางนั้น  ปฏาจาราก็หนีตามเขาไปนะ  แตสุดทายแลว  เวลาจะกลับมาเปนพระอรหันต 
เห็นไหม  กลับมาเปนพระอรหันตนะ 

แลวนี่เขามาวิเคราะหกันไง  เพราะอาจารยสิงหทองพูดคํานี้บอย  เราสะดุดหูเรา 
มาก  ทานเทศนนะวา นี่เปนพระอรหันต แตทําไม โทษนะ ทําไมหนีตามผูชายไป  พอ 
หนีตามผูชายไปแลวนี่  พอไปเห็นทุกขเห็นยากไง  พอเห็นทุกขเห็นยากปบ ตั้งแตเสีย 
สามีไปกอน  ใชไหม กลับมาเสียลูกสองคน  คิดถึงพอแม ฝนตกฟาผาตายหมดเลย  ช็อก 
หมดเลย นี่จะบอกวามันก็เปนการแบบวาใหตัวเองไดสติ คือแบบวาถาเราไมมีการ 
สูญเสีย ไมมีการสะเทือนใจ เราก็ไมใฝดี ไมหาผลตอบสนองที่ดี เห็นไหม 

อยางเรา โอ!กันไป  โอ!กันมา โอ!ก็อยูกับโอ!นี้แหละ ไมไปไหน แตถามันไป 
เผชิญความจริงของมันนะ มันสะเทือนเรานะ พอมันสะเทือนขึ้นมา  ฮืม ! นี่ไมใชความ 
จริงของเรา  นี่ตอสูกับมัน คนพูดบอยนะวาทําไหมหลวงตา หลวงปูมั่น ครูบาอาจารย 
ของเรานี่พระอรหันตทั้งนั้นเลย ทําไมไปเกิดเปนลูกชาวนา ไปเกิดทุกขๆยากๆ  มันก็มี 
พระพุทธเจาเทานั้นละเปนลูกกษัตริย 

ถาอยางนั้นมันไมไหวไง  เพราะเกิดอยางนั้นมันติด แตถาไปอยางนี้เห็นไหม  เรา 
เรียกวาเกิดในประเทศอันสมควร เกิดในสังคมวัฒนธรรมที่สงเสริมการประพฤติปฏิบัติ 
ในประเทศสมควรนะ หนึ่ง เกิดในประเทศสมควรในการประพฤติปฏิบัติ  เกิดใน 
ครอบครัวที่สงเสริมกัน  นี่เกิดในที่สมควร แลวพอมาปฏิบัติขึ้นมานี่  การปฏิบัติวุฒิภาวะ 
อันนี้มันจะมารองรับ 

ฉะนั้น ทําดีตองไดดี ทําดีนี่นะ คนเขาวาเซอ แตถาคนเอารัดเอาเปรียบเขาวาฉลาด 
ไอคนฉลาดนั่นนะ  เราทําอะไร เรารูอยูกับตัว
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การเมืองตอนนี้  พวกนักการเมืองเขาพูดกัน คนดีกับคนดีเขากันศักยภาพไมคอย 
มี แตถาคนช่ัวกับคนช่ัวเขากัน ศักยภาพมันเยอะมาก  ศักยภาพเยอะมาก  เพราะคนช่ัวมัน 
จะตอบสนองกัน  คนช่ัวเขากับคนช่ัวเขากันจะมีศักยภาพ  ผลของการทําลายนี้สูงมาก 

คนดีเขากับคนดีศักยภาพนอย เพราะคนดีมันมีแตเมตตา มีแตทําคุณงามความดี 
คนดีกับคนดีเห็นไหม คนดีคือมันทําดีไง ศักยภาพก็เรื่องธรรมดานะ  แตถาคนช่ัวมันมี 
ศักยภาพของมันนะ  การทําลายลางนี่แรงมาก นี่นักการเมืองเขาวากันอยางนั้น 

คนดีกับคนดีเขากัน เราทําความดีของเรานี่  ความดีมาเห็นไหม มาวัดมาวาอยูกับ 
ความสงบเห็นไหม  เราทําเพื่อปญญาของเรา คือจากขางใน  ขางนอกเขารูอะไรดวยละ 
เขาไมเห็นนะ  แตคนช่ัวมันทํา โอโฮ  มันเผาทําลาย  เราสรางกันมาเปนสิบๆป  มันจุดไฟ 
ไมขีดไฟกานเดียวหมดเลย  ฉะนั้นเห็นไหม ผลการทําลายของกิเลส  ผลทําลายของพญา 
มารมันทําไดรุนแรง 

แตทําดีของเรานี่ กออิฐ กอหิน  กอทราย กอปูนทีละกอน เกือบเปนเกือบตาย คน 
ละเปาะ คนละแปะ กวาจะขึ้นมาได นี้ไงทําดีมันยากตรงนี้ ทวนกระแสไง 

ทีนี้ พูดถึงที่วาการมอง สายตาที่มองกวางไกล  ขณะที่เราทําอะไรนี่  โอย  มัน 
โดนแรงเสียดสี ไอกรณีของเรานี่  ไอกรณีที่พูดนี่  เพราะเราไดยินมาบอยมากเลย เพราะ 
กรณีอยางนี้  เขาเรียกวาจัดคําพูดเห็นไหม 

โธ! มันยิ่งกวานี้นะ เวลาหลวงตาพูดถึงลูกศิษยลูกหานี่  รักวัวใหผูกรักลูกใหตี 
คนไหนที่ดามาก คนนั้นนะรักมาก พอแมรักคนไหน พอแมจะดูแลคนนั้น ถาคนนี้ไอ 
เหลือขอนะ อุย  ไมเอาเลย  ไมพูดเลย ปลอยเลย พอแมดาคนไหน ไอคนนั้นจะไดดี 

นี่ก็เหมือนกัน  เวลาทานมานะ  โอย  พูดแซวแลว แซวอีก แซวหนา แซวหลังนะ 
แลวเขาก็จับประเด็นนี้ไป นี่ไง เราถึงบอกวา เวลาหลวงตาไปไหน  คนที่ไมเขาไปเจอกับ 
หลวงตา ก็เพราะกลัวหลวงตาดาไง  กลัวหลวงตาดา  เพราะดาคํานึงแลวมันเสียหนาไง 

แตโธ! หลวงปูเจี๊ยะนะ ตองถามพวกไอเขียว ไอมานะ  เราเคยไปนะ  ทานกําลัง 
เหยียบนมสาวนะ “หงบ มานี่ มานี่” เราเขาไปนวด ดาใหญเลยนะ  เราก็ไมรูเรื่อง  จริงๆ 
ไมรูนะ ไมรูวาทําอะไรมา  ทานก็เหยียบ  ออกบริหารไปไง  ทานก็ดาไปเรื่อย เราก็นั่งฟง
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นั่งฟง  มันก็งงนะ  เอ! มันเรื่องอะไรวะ ทานก็ดาใหญเลยนะ มันก็เรื่องอะไรวะ ดาไปดา 
มานะ  จน  “เออ  หงบ มึงไปเถอะ  กูเหนื่อยแลว  มึงไปเถอะ”  ไมรู  เอา  จริงๆนะ ไมรู 
วาทําอะไรผิด ทานก็กําลังเหยียบนมของทานอยู  ทานก็เรียกเขาไป  ทานก็ดานะ  ดาใหญ 
เลย 

ไอเราก็นั่งฟงนะ  ทานจับที่ราวลูกกรงไง  แลวทานก็เหยียบของทานไป  ทานก็ 
อัดเขาไปเรื่อย  เราก็นั่งฟงวามันเรื่องอะไร 

สุดทายนะ “ เออ  เอ็งไปเถอะ กูเหนื่อยแลว กูดาจนเหนื่อยแลว ”  เออ กูก็ไป ไมมี 
ปญหานะ  เออ  รักวัวใหผูกรักลูกใหตี โธ ! ไมคิดอยางนี้ไมได 

ตอนเราอยูบานตาด  ที่พูดประจํา  เวลามีของขึ้นมา หรือหลวงตาเดินมา  วิ่งหนี 
หมด อยางที่ทานพูดนะ  วิ่งหนีหมด  เรานี่เผชิญหนาอยางเดียว  เขาไปเผชิญหนา ใหมๆก็ 
โดน เพราะทานลองเชาวนปญญา  เราก็ทํา ไปหยิบนั่นมา หยิบนี่มา คนเรานี้นะ มันจะไม 
รูไปหมดทุกอยางหรอก หยิบผิดหยิบถูกนี่มันมี จนสุดทายนะ พอเห็นเราเขาไปบอยครั้ง 
เขา  เพราะมันสลดสังเวชนะ 

เราสลดใจเองตอนอยูกับหลวงตา    สลดใจตรงไหน  สลดใจเวลาทานเดินมา 
ทานตองการสิ่งใด ทานตองไปหยิบฉวย เพราะอะไร เพราะครูบาอาจารยก็มีขอวัตรกัน 
แตทานไมเอา  หลวงตานี่ทานบอกทานอยูคนเดียว ใครอยามาใกลนะ  จะเขาไปทําขอ 
วัตรตอนทานไมอยู  ถาทานอยูไมใหเขาไปยุงกับทาน คนนิสัยมันไมเหมือนกัน 

ทีนี้พอเวลาทานไปไหนมา เวลาจะดื่มน้ําอะไรนี่เราจะเขาไป  มีอยูทีหนึ่งนะ ทาน 
เดินมารอบศาลาเกานั่นนะ ทานยืนอยูแลวก็คายหมาก  แลวทานก็ยืนเฉยๆ  มันมีพระนั่ง 
อยูหลายองคไง เราก็นั่งมองกัน ทานจะเอาอะไร คิดไมทันไง สุดทายทานก็เดินไปเอา 
แกว แลวก็ไปเปดน้ําบวนปากเอง  โอโฮ! แคนี้แมงคิดไมออก เราคิดของเราเอง แคนี้คิด 
กันไมได 

นี่พอเราเขาไปเผชิญหนา พอมีอะไรเราจะเขาไปบอย  จนสุดทายทานพูดกับเรา 
เองนะ เวลาทานเหลียวซาย เหลียวขวาจะเรียกคนนะ  พระจะหายแวบเลย  เรานี่นะ โทษ 
นะ แหลมเขาไปเลย  พอเขาไปนะ
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“ ทานรูไหมวาไอนั่นเก็บไวที่ไหน ไอนี้เก็บไวที่ไหน ” 

“ ผมไมทราบครับ ” 

“ ไมทราบไปตามคนรูมา ” 

ไมดาหรอก  เพราะอะไร เพราะทานตรวจสอบจนแนใจไง  ที่วาทานจะคอยดู 
พระวาแนใจแคไหนวามันมีอะไร  แตหลายองค เวลาทานเอ็ด ทานวานี่นะ มันยังไมรับรู 
หรือประสาเราวาหนังหนา ทานพูดอยางนี้เลยนะ ทานจะรีบไปธุระกอน เดี๋ยว!จะกลับมา 
เอารอบสอง ดายังไมสะใจ เดี๋ยวจะกลับมาดาอีก อยางนี้ก็เยอะ อยางนี้แสดงวาเขาไม 
ยอมรับสภาพไง 

คือ คําสอนนี้ตองการใหเราเปลี่ยนแปลงความคิด เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ทาน 
ไมไดดาจะฆา ทานดา  นี่เราใชวาคําดานะ  นั่นคือการเทศน การสอน  พอทานสอนเรา 
แลวนี่ เราเปลี่ยนแปลงความรูสึก เปลี่ยนแปลงความคิดนี่  ทานหยุดแลว 

เพราะเวลาทานพูด  ทานบอกวา  เวลาทานเทศนนี่นะ ทานดากิเลสของเรา ไมใช 
ดาตัวเรา ดาทิฐิมานะ ดาความเห็นผิด  ดาความยึดมั่นถือมั่น ถาเอ็งคายตรงนี้ก็จบ คําที่ 
ทานพูด ทานพูดเพื่อใหเราคาย  เหมือนของที่มันยึดมั่นอยู ทานพูดจะใหมันปลอยมันวาง 
ทานไมไดจะฆามึง 

เวลาพระอยูกับหลวงตานะ ถาทานใสขนาดไหนนะ นั่นละ  ทานรัก ทานเอาไว 
แตมีประเด็นหนึ่ง  ดื้อที่สุดเหมือนกัน ทานก็ดาอยางนี้ แลวดาแลวไลออก ตองไป แลวก็ 
ดาบอกสอน แลวเวลาจะสรุปนะ เวลาจะใหออกนะ  ทานไปเถิดนะ ทานไป พูดนิ่มมาก 
ถาคนอยางนี้ คือ ประหารนะ ทานไปเถอะ เราสอนไมได ไมมีโอกาสแกไข ทานไปเถอะ 
เราสอนไมได  นี่คือแบบวาเหลือขอ  สอนไมได 

แตถาเปรี้ยง  เปรี้ยง ไอนี้จะไดดี เปรี้ยงๆ  เพราะมันเหมือนกับตีเหล็ก  เหล็กมัน 
แดง แลวคอนมันตีไปมันไดผล  มันเปนมีด  เปนสิ่งที่ดี เปรี้ยงๆ แหม  ไมอยากพูดนะ 
โทษนะ  กูโดนดาทุกวัน  โดนดาควงทุกวันบนศาลา โดนทุกวัน แตมันก็ทํากันมา ไอนี้ 
เวลาเปรียบเทียบไง ฉะนั้นไอคําที่วาทานดาๆ  ดาคนโนน ไรสาระ
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หลวงตาเทศนที่โพธาราม เอามาเรียบเรียงไวจบหมดแลว ดาไมดามันอยูที่นี่หมด 
เวลาที่วาเขาดา  เขาก็จําไปจากนี้แหละ แลวถาเปนคําดานะ  เราตองรีบเอาไปลบๆๆ เอา 
ไปซอนไว ทําไมกูจะขึ้นเว็บไซตเอง ทําไมกูจะเอาคําดาหลวงตากูนี่  ขึ้นเว็บไซตเองให 
ดากูละ 

อันนี้มันนอย  ของจริงมันอยูที่บนศาลาที่วัดปาบานตาด  อันนี้มันเล็กนอยมาก 
ตอนอยูที่ศาลาวัดปาบานตาด  นั่นละ เวทีฝกพระ ไอนี้พูดถึงมุมมองของคนไง แลวกรณี 
อยางนี้ไมมีผลกับธรรมะ  แตมีผลกับโลกธรรม ติฉินนินทา เพราะโลกธรรมมันออนไหว 
จิตของปุถุชนเห็นไหม  ปุถุชน  กัลยาณปุถุชน 

ปุถุชนคือคนหนา โดนสิ่งใดกรอกหู  แลวมันก็ไหลตามไป ฉะนั้น เรื่องอยางนี้ 
มันเปนกรรมของสัตว มันเปนเรื่องของเขา  เขาไมไดพิสูจนตรวจสอบเห็นไหม  ไมมีผล 
กับธรรมะไมมีผลกับสัจจะความจริง  เพราะสัจจะความจริงมันเหนือเหตุเหนือผล แต 
เรื่องติฉินนินทา มันมีผลกับโลกธรรม 

โลกธรรม มันจะเปนไปกับเขาเห็นไหม ปุถุชน กัลยาณปุถุชน  เราจะเปนปุถุชน 
ตลอดไปหรือเราจะเปนกัลยาณปุถุชน  ถาเราเปนปุถุชนตลอดไป ติฉินนินทานี่มันก็จะ 
ลากหัวใจเราไปตลอดเวลา 

ถาเราเปนกัลยาณปุถุชน สิ่งนี้เราเอามาเปรียบเทียบอยางที่คิด อยางที่เราคิด เราอยู 
บานตาด เวลาหลวงตาดาเรามากนอยแคไหน มันเอาไปคิด  หลวงตาดาเสร็จปบ  ลาง 
บาตร  เช็ดบาตรเสร็จ  กลับทางจงกรมนะ  เดินจงกรมทั้งวันเลย คํานี้คือหมายความวา 
อยางไร  คํานี้หมายความวาอยางไร คําพูดอยางนี้เหตุผลมันเรื่องอะไร  เหตุผลนี่  เดิน 
จงกรมทั้งวันๆเลยนะ เดินจงกรมตลอด  จนเขาร่ําลือ  พระรุนเดียวกันเขาจะรูวาเรานี่ 
วันๆหนึ่งทําอะไรบาง  เพราะมันมีเหตุมีผลไง 

เพราะมันมีตนทุน  ใชไหม  มันมีเหตุ มันก็อยูได เรานี่ลอยๆ  แลวจะไปนั่งภาวนา 
ทั้งวัน กี่ชาติมันจะไดภาวนา จิตมันจะลง ไมลง  ไมมีสิทธ์ิ  ฉะนั้นกรณีอยางนี้  ประสา 
เรานะ จะบอกวานี่เปนกรณีฟองศาลแกเกี้ยว รูอยูวามันไมมีมูลนะ  แตในเมื่อเสียหนานะ 
กูก็ฟองศาลดวย วาหลวงตาดามึงๆ
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หลวงตาบอกวาเราไมไดดาลูกศิษยนะ  เราดาไอคนอยูแมน้ําโขงฝงโนนนะ  เวลา 
ที่บานตาด  ทานพูดนะ  เวลาทานเอ็ดโยมไปนี่ กลัวโยมจะเสียใจไง ทานบอกทานไมดา 
ชาวอุดรนะ ทานดาไอพวกขามน้ําโขงไป ดาไอพวกเวียงจันทนโนน  ปญญาคนมันไม 
ทัน ถาบอกวาดาพวกนี้นะ  โอย นอยใจ โอย  ทําดีหลวงตาก็ยังเอ็ด  โอยๆ งอแง  จะ 
รองไห ทานบอกไมไดดาพวกนี้นะ  ดาไอคนขามน้ําโขง ทานสอนขนาดนี้นะ 

เราฟงเทศนมันตลก  คือทานก็ดาเอ็งนั่นละ  ดาใหมึงเปลี่ยนความคิดนั่นนะ  แต 
พูดอยางนี้มันจะเสียใจไง เราไมไดดาลูกศิษยเรานะ เราดาฝากแมน้ําโขงฝงโนน แหม  ไอ 
พวกนี้กิเลสมันก็พอง  นี่  ของอยางนี้นะ  คนไมไดคิดนะ  เวลาทานพูดอะไรแลวไมได 
คิด  คิดอะไรไมออกหรอก 

แตเวลาทานพูดนะ โธ!คนลูกศิษยภายในนะ ยิ่งดา  ดาคนไหน  รักคนนั้น 
ประสาเรานะ ตอนที่มาอยูที่โพธารามใหมๆ เห็นไหม แลวมาที่นี้บอย เวลาเราไปทําวัตร 
ไปอะไรนะ  เวลาพระเจอ  หงบทําอะไรวะ  เอา  ก็ทานมาดากู  ทําไม  มึงอยากโดนดา 
ดวยใชไหม  เวลาเขามาดา  มึงก็วามาดากู  แตเสร็จแลวมึงก็วา  ทําอยางไรหลวงตามาหา 
มึงวะ  ทําไมมาดามึงวะ  เอา  แลวดาแลวไปหาทําไมนะ  เออ 

๕๐  ช่ัวโมง พระทําเสร็จหมดแลว  ที่ทานมาเทศนที่โพธาราม ยังเสียดายหลายที 
ที่วาเทปเสียหนึ่ง สอง ใหปดเทป  ถาวันไหนจะเลนใครแรงๆ นะ  ปดเดี๋ยวนี้ เราก็ทํา 
ไขสือ ปดนะ ยังไขสือนะ  ครั้งที่สาม  จับโยนเขาปาเลย ตองปด  ตองปด  มันมีปดเทป 
อยางหนึ่ง กลับบางทีเราทําเสียเองอยางหนึ่ง มันขาดไปหลายเที่ยวอยู  เพราะตอนนั้นยัง 
จับพลัดจับพลู เพราะมาใหมๆ  ใครไมเขาใจหรอก วาวัฒนธรรมของครูบาอาจารยเรา 
เปนอยางไร อะไรเปนอยางไร  เราทํากันไมพรอม  คือแบบประสาเรานะ  เราเปนพระ 
แลวเราไมมีอะไรเลย  แลว เราเอาอะไรไปตอนรับ ไปเก็บขอมูล ตอนแรก  ตอนนั้น  อู 
หูย  ขลุกขลักมาก  พอหลวงตามาทานพูดอะไรดีๆ มาก แลวมันอัดไมได  คือเทปเราไม 
สมบูรณ  อะไรไมสมบูรณ  ทุกอยางไมดีเยอะ แลวพอมาตอนหลังเริ่มพัฒนาขึ้น 

นี่ ประมาณเกือบ  ๕๐  ช่ัวโมง คือ  ๕๐ ครั้ง มาหาเราที่โพธาราม  ๕๐  ครั้ง  แลว 
เดี๋ยวจะเขาเว็บไซต ไอใครดา  หรือไมดาอยูที่นั้น ไมตองมาอางเลหกันเฉยๆ เปนการอาง 
เลห เปนการตัดตอนคําพูดของหลวงตา คําพูดของหลวงตาคําหนึ่งแลวก็ไปขยายความ
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ไมฟงทั้งกระบวนไง ไออยางนี้เขาพูดมาตั้งแต  ๒๐ ปที่แลวนะ  เราไดยินมาตลอด แต 
ตอนนี้ประสาเราวาไมมีทางออก  ก็เอามาขายอีก 

โอย  เดี๋ยวนี้เขาไมคิดถึงแลว  เขาไปถึงไหนแลว เขาไปโลกพระจันทรแลว เขาไม 
คิดถึงเรือจางแลว เรือจางเรือแจวมันอยูในคลอง เดี๋ยวนี้เขาไปยานอวกาศกันแลว ไมทัน 
แลว  บอกมันวาเขาไปยานอวกาศแลวนะ  มึงยังพายเรือจางอยูในคลองนั่น  แลวมึงจะมา 
ตามวาหลวงตาดาๆ  เขาไปยานอวกาศแลว 

นี้พูดถึงเวลามุมมองเขาเห็นเปนมุมมองอยางนี้  แลวมุมมองพระ เมื่อวานไปอยู 
กับพระ สลดใจมากนะ  สลดใจวา  เวลาพระมาปรึกษานี้  เขาคิดวาปรึกษาเรื่องที่จะเปน 
ประโยชน ทีนี้คําวาเปนประโยชนของเขานี่  เขาคิดวาเปนประโยชน แตความจริงของเขา 
เขาทําอยางนั้น มันเปนการพายเรือในอาง มันไปไหนไมรอด นาเสียใจ แตตอนนี้เรามา 
คิดถึงวา เราไปจากที่นี้ใชไหม  เรามาคิดถึงเซนส  ถึงวุฒิภาวะไง ถึงโลกทัศน ถึงความรู 
ของคนวาอยางนั้นเลย ถาความรูแคนี้  ไมรูเขารูเรา ไมรูอะไรเลยนี่  ปวดหัวนะ ขนาดเรา 
ทํามาขนาดนี้  แตกอนคนเพงโทษเรามากเลย 

เมื่อวานเรียกปรึกษาหมดเลย  แลวเรียกปรึกษาพูดออกมาแลว ก็ยัง  อื่อฮือ  แตเรา 
ไมพูดเราเฉย  เพราะมันพูดไปไมได  ประสาเรานี่  มันเหมือนกับไผแตกกอ  คือมี 
ความเห็นอยูคนเดียว เราไปพูดที่บานตาดทีหนึ่ง  เขาบอกวา  หงบ  กูคิดยังไมถึงพวกมึง 
เลยนะ อาจารยหลายองคบอกวา  หงบ  คิดไมถึงเลย  โอ  มึงคิดไดขนาดนี้เลยหรือ  มัน 
คิดไดหลายซับหลายซอนเขาไปไง  มันคิดไปอยางที่วามองเหตุผล อยางที่เราทํา 

อยางดูซิ  เวลาเขามา เขาดูตึกของเรานี่  โอ  วันนั้นมา  พวกมาปฏิบัตินะ  หลวง 
พอ  โอโฮ   แอร  ๗ ตัว  ๘  ตัวเลยเหรอ  เพราะแอร ๗  ตัว  ๘ ตัวนี่  ถาไมกลาทํา  มันจะ 
ลมลุกคลุกคลาน มันจะกระเสือกกระสนกันไปอีกเรื่อยๆ  จะทําอะไรทีหนึ่ง ก็จะไป 
เริ่มตนอีกทีหนึ่ง  จะทําอะไรกันแตละหนหนึ่ง  ก็ไปนับหนึ่งกัน 

ไฟนี่  ขยายเขตมา  ๓  หนแลวทีแรกมาถึงก็เอามาดูดน้ํา สุดทายพอเอาวิทยุมา  ก็ 
เอามาอีกรอบหนึ่ง นี่  ขยายถึง  ๓ หนแลว  ก็เพราะไมเอาๆ  นี่  เสียตังคคาสายไฟไป  ๓ 
รอบ  ๔  รอบ  แลวเวลาทําอยางนี้  มึงจะบอกวา แหม  จะเอาแอร  ๗  ตัว  ๘  ตัว  กูเสีย 
ตังคมาหลายรอบแลว รอบนี้รอบสุดทาย เต็มที่เลย มึงจะกี่ตัวก็เรื่องของมึง มึงคิดไป ไป
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หวงแตวาเขาจะคิดอยางนูน  เมื่อกอนคิดอยางนี้เหมือนกัน  หวงแตจะเสียภาพลักษณๆ 
ไง  เสียภาพลักษณมึงก็ไปอยูในรูสิ 

ไอนี่เสียภาพลักษณ แมง  อินเทอรเน็ตก็จะเอา ทีวีก็จะออกดาวเทียม  แมงจะเสีย 
ภาพลักษณ ภาพลักษณอะไรของมึง ไมใชคิดวาเราจะอวดดีหรอก  ไมใช  เปนภาระ 
รับผิดชอบ ครูบาอาจารยเรานี่  สองสามช่ัวอายุคน  ทําสิ่งที่เปนประโยชนกับโลก แลว 
สมบัติอยางนี้รักษากันไวไมได ในเมื่อสมบัติอยางนี้รักษากันไวไมได มึงทํากันไมได 
ชางหัวมึง แลวเราจะทําขึ้นมา นี่  มันก็ไมถึงวาจะทํานะ  แตก็เตรียมความพรอมไว  ไมมี 
การแขงขัน เราจะไมมาแขงขันกันเอง 

แตถาวันไหนมันผิดพลาดไป  วันไหนมันจนตรอกขึ้นไป มันก็จะมีโอกาสได 
เพราะวาถาไมไดทําตอนนั้น  ตอนนี้เราก็ทําของเราอยูแลว  ตอนนี้เต็มไมเต็มมืออยูแลว 

ผูทําเว็บไซตบอกเลย หลวงพอ  กวาจะเขาที่นี่  ๒  ถึง  ๔  ป  กวาจะแกะไอพวกนี้ 
จบ อยางนอย  ๒ ถึง ๔ ป  จะแกะไอขอมูลของเรานี่ออกมาเปนตัวอักษรไดจบ 
เฉพาะงานตรงนี้ก็ลอกันจนขนาดนี้แลว แลวงานขางหนาอีก  แตมันเปนภาระรับผิดชอบ 
แลว  ถาพวกเอ็งไมเอางานเอาการ พวกเอ็งจะทิ้ง พวกเอ็งทํากันแตตอหนาโยม พวกเอ็ง 
ทํากันแตเพื่อผลประโยชนของพวกเอ็ง แลวถาพวกเอ็งทําแลว  ทําจนเละแลว พวกเอ็งจะ 
ทิ้งไป ก็เรื่องของพวกเอ็ง 

นี่พูดถึงนะ  วันนั้นเวลาเขาเอามาพูดนะ  โอย  ๗ ตัว  ๘  ตัว  เราพูดเลย  เวลาพวก 
เอ็งทําอะไรกัน  ไมเปนไรใชไหม  เวลาพระสงบมันทําอะไรนี่  ผิดหมดเลยใชไหม  เวลา 
พวกเอ็งทําอะไรกัน ไมเปนอะไรเลยเนาะ  เวลาเราทําอะไรบาง ผิดทุกเรื่องเลย  แลวเมื่อ 
วานไปปรึกษากูทําไมกัน  เยอะแยะเลย  นั่งคอตกกันก็มีนะ แตเราไมพูดออกมา  มาเห็น 
หนาเรานี่  นั่งคอตกเลย 

นั่งคอตกอะไรรูไหม นั่งคอตกเพราะเขาทําอะไรไปแลว  ประสาเรานะมันตัน 
หมดไง มันทําไปแลวมันไปไมรอดไง นั่งขางๆนี่  จะพูดเราก็ไมกลาพูด จนบางคนสะกิด 
ไปขางนอกเลย  ไอหงบมึงมานี่ๆๆ นั่งคอตกกันเลยนะ ไปไมรอดหรอก  ไปไมรอด 
เพราะอะไรรูไหม ทุกอยางนะ  ถาเราไมมีตนทุน  เราจะเอาอะไรไปทํา



สายตากวางไกล  ๑๔ 

ตอนนี้ชีวิตของพวกเราฝากไวกับความศรัทธาของเขา  การกระทําของเราทุก 
อยาง  สิ่งที่ทําอยูนี่ฝากไวกับอะไร  ใครบางที่มีเพาเวอร  ใครบางที่จะมีการดูแลรักษา 
สมบัติของครูบาอาจารยเรา  มีใครบาง เอาเนื้อหาสาระไปแขวนไวกับอารมณความรูสึก 
ของชาวบาน  แลวอารมณความรูสึกของชาวบานมันแปรปรวน  ถายังมีครูบาอาจารยที่ 
เขาเคารพศรัทธาอยู  มันก็เปนได วันไหนที่ครูบาอาจารยไมอยู  แลวอันนี้มันจะอยูกันได 
ไหม  ไมมีอะไรเปนแกนเปนสาน  เปนหลักเปนช้ินเปนอันเลยนะ  แลวถาใครมีกําลัง 
ขึ้นมา  ก็จะมาตัดขาๆกันอยูอยางนี้  มันก็ใชไมได 

นี่พูดถึง  เราพูดถึงมุมมอง  เราถึงสลดใจไง  ขนาดประสาเรานะ  ตอนนี้  เขามอง 
เรามีคุณคาบางแลว  แลวเวลาเขามาพูดนี่  ธรรมดานี่เขาตองเปดออกมา  พอเปดออก 
มานะ  ไมมีอะไรเลย  ไมมีอะไรเลยนะ  พายเรือกันในอาง  อันนี้เราคิดถึงมุมมองของเรา 
นี่พูดถึงมุมมองของโลกนะ  แลวถาคิดถึงมุมมองของธรรมสิ  คิดถึงปญญาที่เราจะเขามา 
ขางในสิ 

ฉะนั้นอยางที่โยมวากันมานี่  เขาเรียกอะไรนะ ลมปาก  ไรสาระมากเลย โอย ! 
เราโดนมามากกวานี้เยอะ  เยอะมากๆ  ฉะนั้น เดี๋ยวนี้เวลาไปไหนนะ  เอา ใครดา ดาเลย 
ตามสบาย  ดาเลย  แตมันมีแตดอกไมที่เขาเอามาขอขมา 

นี้มันเปนเหมือนกับการเมือง  การเมืองนี่  มันตองมีฝายตรงขาม เขาเรียกวารักษา 
ฐานเสียงไง  คือวาเขากลัวอยูคนเดียวไง กลัวอยูคนเดียวโดดเดี่ยว  เขาตองหาพวกไว  ก็ 
เทานั้น  เราเขาใจ  เชิญตามสบาย  เชิญตามสบาย  ไมมีปญหาหรอก 

นี่เพียงแต  สังเกตไดไหม เวลาคนมาขอขมา  ทุกคนมาขอขมานี่ ทุกคนแบบวา 
มันเขินไง  เราจะบอกวาไมมีปญหานะ  ที่เราทําทุกๆ อยางนี่  ก็ตองการใหคนเปนคน  ให 
คนเปนคน  คนๆนั้นมีสติสัมปชัญญะในตัวคนนั้น  แคนั้นเราพอใจ  อยาใหคนมีแตซาก 
ครูบาอาจารยบอกซากศพเดินได  คือหัวใจไมอยูกับเราไง เราไมเปนเอกเทศกับเรา  เรามี 
แตโครงสรางรางกาย เดินไปเดินมา  เพื่อใหมีชีวิตเทานั้นเอง  แตความเช่ือความศรัทธา 
ไปใหคนอื่นเอาไปหมดเลย  นี่คนไมเปนคนไง  มีแตโครงสราง มีแตรางกาย  แตหัวใจ 
ไมมีเลย



สายตากวางไกล  ๑๕ 

ถาเอ็งกลับมามีศักยภาพในตัวของเอ็ง  แคนี้เราก็พอใจแลว ไมตองขอขมา แคนี้ 
แหละ ความมุงหมายของเราใหคนเปนคน ทุกคนเปนอิสรภาพ ทุกคนมีความคิดเปนของ 
ตัวเอง แคนี้ !  เราตองการแคนี้จริงๆ   ใหทุกคนยืนบนตัวเองได ใหทุกคนรักษาตัวเองได 
ใหทุกคนเปนคนขึ้นมา แลวมึงปฏิบัติไป  เพราะมันเปนปจจัตตัง  เปนสมาธิจะเปน 
กันเอง  เปนปญญานะ  ปญญาในหัวใจเอ็ง จะรักษาแกกิเลสของเอ็งเอง  มันเปนสันทิฎฐิ 
โก  มันเปนปจจัตตัง 

ธรรมะจะเกิดจากหัวใจของเรา  ความรูความเห็นจะเกิดจากหัวใจที่เอ็งเปนนั้น 
แลวเอ็งเอาความรูสึกนี้ไปฝากไวกับคนอื่นหมดเลย  แลวมึงจะเปนตัวมึงเองไดอยางไร 
แลวมึงจะมีธรรมะไดอยางไร  มึงจะมีธรรมะไดตอเมื่อมึงกลับมาฐีติจิต  กลับมาอยูในตัว 
ของเอ็งเอง  กลับมาในภพ กลับมาในหัวใจนั้น  แลวหัวใจนั้นเปนความสงบ  แลวหัวใจ 
นั้นมันออกพัฒนาของมัน  แลวหัวใจนั้นมันจะฆากิเลสออกไป  ฆากิเลสๆ ออกไป 

ฉะนั้น เริ่มตนเห็นไหม  นี่ครูบาอาจารยเห็นไหม  ดูหลวงตาสิ  พรรษามากจะถีบ 
ออกไปหมดเลย ใหออกไปสรางเนื้อสรางตัว ใหเปนตัวอิสรภาพ 

ดูสิ หลวงปูบุญมี เห็นไหม  นี่มันเปนพอตาไดแลว  จะมาเปนลูกเขยไดอยางไร 
มันเปนพอตาแลว  คือวามันมีศักยภาพ  จนขนาดวาตองออกไปสรางเนื้อสรางตัวเห็น 
ไหม  นี่  ครูบาอาจารยของเราเปนอยางนี้  เพื่อจะใหสังคมมันมั่นคงแข็งแรงขึ้นมาเห็น 
ไหม  ใครที่สรางตัวได  ใครที่เปนหลักเปนเกณฑได ใหออกไปสรางเนื้อสรางตัวขึ้นมา 
ใหเปนจุด  เปนประเด็นขึ้นมา  เปนอาจารย  เปนหลักเปนชัย ใหคนไดพึ่งอาศัยเห็นไหม 
นี่ ! หลวงตาทานทําอยางนี้ตลอด 

ไปที่วัดไหน  สังเกตสิ  วัดไหนนะ วัดทั่วไปนี่ จะมีพระตั้งแตหัวหนาเรียงลําดับ 
ไป  โอโฮ  เต็มวัดเต็มวาเลย  แตหลวงตาทานอยูองคเดียว  แลวถาใครมีศักยภาพจะใหไป 
อยูที่โนน  ใหออกไปๆๆ  ทานไมไดทําเพื่อใครเลย  ใหออกไปเห็นไหม  แลวดูวัด 
ทั่วๆไปสิ ใหเขามาๆๆ  ใหเขามาเปนฐานใหฉันไง  ใหเขามาใหเปนพื้นฐานใหฉันไดมี 
ศักยภาพไง  คิดแตตัวเองไง  แลวไปไมรอด 

แตหลวงตา เห็นไหม  ใครมีศักยภาพ ออกไปๆๆ  ใหเปนหลักเปนเกณฑ  ให 
ประชาชนมีที่พึ่ง  ออกไป ดูสิ  ดูพระพุทธเจา เห็นไหม



สายตากวางไกล  ๑๖ 

“ ภิกษุทั้งหลาย  เธอกับเรา พนจากบวงของมาร  บวงที่เปนโลกและเปนทิพย 
เธอจงไปอยาซอนทางกัน ” 

ชาวโลกเขาขาดประโยชนของเขา  เธออยาไปซอนทางกัน  ใหแยกออกกัน  เห็น 
ไหม  ใหเผยแผไป  อยาไปคู  ไปคูยังเสียเลย  ใหแยกออก ถาไปหนึ่ง  เปนคูไป  ไป 
แยกกันไดสองเห็นไหม  สองก็สองหมูบาน สองสังคม  แยกออกไปๆ นี่ ครูบาอาจารย 
เปนอยางนั้น 

นี่เหมือนกัน  ของเราขึ้นมานี่  ใหกลับมาที่เรา  ถาใครทุกคน  คนเปนคนขึ้นมานี่ 
เราพอใจ ฉะนั้น  ถามีหลักมีเกณฑเรื่องนี้มันจะเปนได  นี่พูดถึงสายตา  วุฒิภาวะ  การ 
มอง  ถามันมองไดอยางนี้มันก็จบ  ถามันมองไมไดมันก็ไมได  ของอยางนี้นะ เมื่อกอน 
ก็คิดแบบพวกโลก  คืออยากจะทํา  แตตอนนี้ไมไดแลวละ มันอยูที่ประวัติศาสตร  อยูที่ 
อดีตชาติ อยูที่จิตใจที่สรางมา  เราจะไปบีบคั้นใหคนฉลาด  ใหคนเกงทุกคน  ไมมี 
หรอกวะ  เหนื่อยตายหาเลย  เขาตองฉลาดจากหัวใจของเขา  เขาตองเปนขึ้นมาจากใจเขา 
แลวเราชวยกัน  แตจะไปบีบใหเขาฉลาดนี่  โอย ทุกขตายเลย  ฉะนั้นเราก็ทําของเราเต็มที่ 
นะ  เราก็ทําเต็มที่ 

เรารูถึงหลวงตานะ  เวลาทานมาหาเราเห็นไหม  ทานมาหาเราทานก็เห็น ดูสิ 
เวลาทานมารับที่  เห็นไหม  ทานบอกวาที่อื่นเราไมรับเลย เพราะอะไร  เพราะเราตอง 
เปนภาระ  ตองหาคนไปอยู  แตนี้มีผูรับผิดชอบอยูแลวเรารับได  เวลาทานมารับที่ที่นี่  มี 
ผูรับผิดชอบอยูแลว  ไอที่วาเราใหโยมถวายทานก็เพราะเหตุนี้ไง หนึ่ง โยมไดบุญ  สอง 
ทานรูถึงภาระ  ทานรูถึงวาการรับแลวนี่มันตองดูแลขนาดไหน 

บานของคนนี่นะ  ดูแลกันเองงายกวาพระ  เพราะพระมันเปนบุคคลที่ไมผูกพัน 
ทางสัญญาใดๆทั้งสิ้น  อยูที่ความสมัครใจ  ถาดีก็จะอยู ไมดีก็เก็บของไป  มันเปนเรื่อง 
อิสรภาพ มันไมมีกฎกติกาบังคับ  ไมมีหรอก  ฉะนั้นการดูแลรักษาของที่เปนสาธารณะ 
ยากกวาการดูแลรักษาสมบัติสวนตน 

อยางเชน บานของเรามันเปนสมบัติของเรา วัดนี้มันเปนสมบัติสาธารณะ  ผูที่ดู 
เปนบุคคลสาธารณะ ไมมีสิทธิเปนเจาของในของที่ดูแลรักษา อยูกันดวยความลงใจ  อยู



สายตากวางไกล  ๑๗ 

ดวยความเคารพคุณธรรมในหัวใจ  นี่ที่เราทําเห็นไหม  ที่ใหทานรับรู  ทานถึงเวลารับ 
ทานจะพูดอยางนั้น 

นี่  หัวใจมันคนละหัวใจ  เราจะบอกเลย  เราพูดเรื่องนี้บอย  หัวใจคับแคบ หัวใจ 
กวางขวาง  แลวหัวใจเห็นประโยชนสาธารณะ  ประโยชนสวนตน  ถาเห็นประโยชน 
สาธารณะก็ประโยชนสาธารณะ  เรื่องอยางนี้  ดูสิประโยชนสาธารณะ 

อยางเชน ไปงานนี่  เราเอาแบบอยางมาจากหลวงปูชอบ  หลวงปูชอบไปงานเผา 
หลวงปูมั่น  ทานไมไดเขามาในงานเลย  ทานอยูขางนอก  หลวงปูชอบนี่  ครูบาอาจารยที่ 
เปนของจริง  ทานไมเสนอหนา  ไมตองการสิ่งใด  แลวเวลาเราไปไหน  เราจะไมทําอยาง 
นี้ ถาเราไมเสนอทุกๆอยางเราจะไมเปนเปาใหใคร  เราทําตัวเองนี่ไมใหเปนเปา  แตมัน 
ดันเปน  ดันเปนเพราะอะไร  เพราะมันมีเนื้อหาสาระ  มีผลงานไง  เราจริงๆนี่  เราจะ 
รักษาตัวเราไมใหเปนเปา 

เชน หลวงปูมั่น ทานอยูในปาตลอด ทานไมใหเปนเปานิ่งของใครเลย  แลวทาน 
สรางประโยชนกับสังคมขนาดไหน  ใครก็แลวแตถาเปนเปาไปรับภาระ  จะไมไดอะไร 
เลย  แตถาเราไมเปนเปาเลยนะ  เราอยูเบื้องหลัง  อยูเบื้องหลังตลอดไมอยูเบื้องหนา  ทีนี้ 
การอยูเบื้องหลังตลอดนี่  เราจะสรางอะไรไดมหาศาลเลย  เห็นไหม  เราไปไหนที่เราไม 
ออกขางหนา  เพราะเราไมอยากอยูเบื้องหนา 

วันที่ไปมอบทอง  มันตกกระไดพลอยโจรนะ  พอตกกระไดพลอยโจรไปนั่ง 
ขางหนานะ  ทานขึ้นมา  พอหันมา  ทานมองใหญเลยนะ  เพราะอะไร  ทานรูวานิสัยมัน 
ไมเปนอยางนี้  นิสัยมันไมเปนอยางนี้หรอก  แลวนี้ขึ้นมาไดอยางไร ไอที่ไปนี่มันเปน 
การตกกระไดพลอยโจร  เพราะเขาขอใหไป  นี่พอขอใหไปแลว  ประสาก็ขึ้นไปแลวก็ 
ขอกราบหนอยหนึ่ง  วาอยางนั้นเถอะ  มาก็ขอกราบกอน  แลวขึ้นมาแลวก็  พอขึ้นมาก็ 
กราบกอน  กราบเสร็จแลวก็  เออ  สบตาปุบเลย 

เราไมเปนเปาใชไหม  เราอยูเบื้องหลัง  แลวงานมันจะได  แตถาเราจะออกเบื้อง 
หนาๆไมมีประโยชนหรอก  ไมมีประโยชน  เพราะเราทํางานเพื่อสาธารณะ เราไมได 
ทํางานเพื่อเรา เพื่อตัวตนมันไมมี นี่ เวลามอง  ถามันเวลามองอะไรก็แลวแตนะ  ไมมีเรา 
นี่  จะมองอะไรไดชัดเจนมากเลย  แตถามีเรามองอะไรไมชัดเจน  ถามีเรานะ  มันคิดแลว



สายตากวางไกล  ๑๘ 

ถาไมมีเรา เราทําอะไรก็เพื่อประโยชน อะไรก็ได  อะไรก็ได  แตถามีเรานะ  ทําเสร็จแลว 
กูอยูตรงไหน กูจะยืนอยูตรงไหน  มันคิดกันตรงนั้นไง  มุมมองก็เลยแคบ 

แตถาไมมีเรา  ทีนี้คนเขาไมเช่ือ  ไอเขาไมเช่ือมันก็เรื่องของเขา  เพราะเรื่องนี้มัน 
เช่ือไดยาก  แตอยางวาละ  ถึงเวลาตายไปแลว คนมันถึงไดคิด  ออ จริงวะ  มันตายแลว 
เพราะมันอยู  มันไมรูวามันจะกลับวันไหน  ถามันตายแลว  กูเช่ือแลวเพราะมันตายไป 
แลว  มันจะไมมีวันไดพลิกกลับแลว  ฉะนั้นตองรอใหตายกอน  นี่พูดถึงมุมมองกันนะ 
ไอนี้เรื่องของเขา มองแคบ มองกวาง มองไกล ทําดีตองไดดี กรณีอยางนี้เรายืนยันมา 
ตลอด 

แลวมันเช่ือมั่นพระพุทธเจา ตอนที่มาอยูโพธารามใหมๆ เราโดนทุกอยางเลย 
โดนกระทืบหมดเลย  มันจะคิดอยางนี้  กูจะจับโกหกพระพุทธเจา กูทําดีนี่ กูจะจับโกหก 
พระพุทธเจา  เพราะพระพุทธเจาบอกทําดีตองไดดี  กูทําอยางนี้ทําไมมันจะตาย ไมเห็น 
ตายเลย  แลวมันก็ผานมาได  แตวิกฤตนะ  โอย  พระมาเจอนะ  หงบ  กูไมไหวแลว  กูทํา 
อยางนี้ไมได  พระบุญสงพูดเอง เพื่อนกันมาเจอนะ กูไมเอา พูดเลย  หงบ  มึงทําไปทําไม 
กูไมทําหรอก เขาไมทํากันแลว  มึงทําๆไม เขาพูดอยางนี้  พระมาพูดอยางนี้ทุกคน 

แตตอนนั้นมันก็ยืนมา  แลวตอนนั้นมันยัง  หาสิบๆอยูไง  แลวถึงตอนนี้พระ 
ผูใหญบางทีเราไปขอความชวยเหลือ  เขาไมชวยเหลือ  เราถึงเฉยๆไง แลวพอตอนนี้ 
มาแลวเปนอยางนี้  ตอนนั้นมานะ  ตอนอยูโพธารามนะ  ทุกคนมาหานะ 

“ หงบ  เลิก  เก็บของไป ” 

“ หงบ  เลิกๆ ”  อยางนี้ตลอดนะ  ใครมาก็ใหเลิก  ไอเราจะเลิกเก็บของไปนะมัน 
งาย 

แตที่ความรูสึกกับเรานะ  คหบดีที่พื้นที่นี่  เขามาชวยเหลือกันนี่  เราทิ้งเขาไปเขา 
เสียหายไง  แลวเขาจะอยูในสังคมอยางไร  แตถาเราจะไปนะ  สรางวัดเสร็จแลว  ตั้งแต 
วันที่ออกจากโพธารามไมเคยกลับไปเลยนะ  นี่ปที่หาแลว  ออกจากโพธารามมากูไมเคย 
กลับไปเลย  เขาจะหาวาติดที่ไง  ติดที่  ติดสังคม ติดอะไร  เอา  เวลาอยูๆ ก็อยูมา  ๒๐ ป
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นะ เวลาออกมานี่ยังไมไดกลับไปเลย  เอา  มันคิดวา  เขาคิดวาจะรอเขาอยูไง จะรอใหเขา 
เขามาไง  เวลาออกไปแลวเปนอยางไรตอนนี้  มึงจะเจอกูอีกไหม มันวัดใจกันนะ 

ฉะนั้นเรื่องอยางนี้มันเปนที่มุมมองของเขา นี่ความเห็นของเรานะ  ถาจิตใจเปน 
สาธารณะทําเพื่อประโยชนนะ  ทําได  เพราะประสาเราๆปฏิบัติใหมๆ  มันบอกเลยตอง 
ตายเดี๋ยวนี้  ตายแลวมึงไปไหน  มันคิดเลยนะ เพราะมันมีผูคิด  เดี๋ยวนี้ถาม  มึงตายแลว 
ไปไหน เอา  มึงตายแลวไปไหนตอนนี้  ถามตัวเองนี่  มึงตายแลวไปไหน  หาเหตุผลไม 
เจอ มันจบแลวมันก็จบ  พอจบแลว  พอขณะนี้  มันอยางนี้  ของใชอยูทุกวัน  ไมมี 
ประโยชนอะไรหรอก 

เพียงแตวาอยางที่วานี่  เราคิดนะ นี่หลวงตา  เขาพูดกันเมื่อวาน เขามาพูดกับเรา 
เยอะมาก  เราบอกอาจารย  ไมตองคิดอะไรมากหรอก  อาจารยรอใหหลวงตารวงไปแลว 
นะ อะไรที่มันซอนเรนอยูมันจะออกมาใหเห็นอีกเยอะแยะเลย  แลวตอนนั้นอาจารยจะ 
ปวดหูมากกวานี้อีกหลายเทา  เอวัง


