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“หลอรูปเหมือนหลวงปูมั่น” 
 

 บริจาคไดทั้งทองคํา ทองธรรมดาใชไหมละ (ไดครับ) เออ บริจาคไดทั้งทองคํา
และทองธรรมดาสําหรับรวมมาหลอมทอง หลอมรูปเหมือนหลวงปูมั่น บริจาคไดทั้ง
ทองคําและทองธรรมดาไดตั้งแตบัดนี้ตอไปแหละ 
 วันน้ีทองคําแยกเปน ๒ ประเภทนะ ผูใดท่ีมีศรัทธาจะบริจาควันน้ี คือจะบริจาค
ทางหลอพระ คือรูปเหมือนหลวงปูมั่นเรา ก็แยกไปทางรูปเหมือน ถาจะบริจาคเขาสู
คลังหลวงก็ใหมาจุดเดียวกัน บอกวาแยกทางน้ันทางน้ี ทางนี้จะปฏิบัตินั้นนะ ถาแยกไป
เพื่อหลอพระก็มาทางนี้ทันท ีถาเขาสูคลังหลวงก็แยกมาทางคลังหลวง ม ี๒ ภาค ใหทํา
ความเขาใจตามน้ี 
 หลวงปูม่ันเปนตนลําสําคัญมาก แตกกระจายออกไป คือครูบาอาจารยท่ีไดรับ
การอบรมศึกษาจากทานมาเต็มท่ีแลวกระจายไปแนะนําส่ังสอนโลก ออกจากทานองคน้ี 
เพราะฉะนั้นจึงสําคัญมากทีเดียว หลอพระหลวงปูมั่นที่กระจายเมตตาธรรมออกทั่ว
ประเทศไทยเรา คือออกจากหลวงปูม่ัน เปนอันดับหน่ึง แตกกิ่งกานออกไปก็ไปเปนครู
เปนอาจารยแนะนําส่ังสอนพ่ีนองท้ังหลาย ออกจากหลวงปูม่ันท้ังน้ันแหละ เวลาน้ีจะ
หลอรูปเหมือนทานใหเปนท่ีสักการบูชาไปเปนเวลานาน  

วันน้ีเปนวันเสียสละเพ่ือครูบาอาจารย ตอไปก็เพื่อชาติบานเมืองของเราคือเอา
เขาคลังหลวง อันน้ีเอาเขาธรรมหลวง หลวงปูม่ันเรียกวาธรรมหลวง วันน้ีวันรวมทอง
เพื่อถวายหลอรูปเหมือนหลวงปูมั่น ผูใดไมเคยพบเคยเห็นทานใหกราบไหวบูชาทาน
ดวยการถวายทองเปนรูปเหมือนทานนะวันน้ี จะเหลืองอรามครอบทั่วประเทศไทย รูป
หลอหลวงปูมั่น 

เหลาน้ีอยากจะพูดวา ทั้งหมดไมเคยเห็นองคทานเลย หลวงปูมั่น วันน้ีใหได
กราบทานดวยถวายทองคําบูชาคุณทานนะ ทานทําประโยชนใหโลกมาก กวางขวางมาก 
อยากจะพูดวาไมมีใครสูทาน หลักใหญทางดานวิปสสนาปฏิบัติกรรมฐาน ทานเคย
สมบุกสมบันอยูในปา ที่เปนรูปทานอยูจังหวัดเชียงใหมก็เพราะทานไปอยูจังหวัด
เชียงใหมถึง ๑๑ ป อยูในปาในเขาท้ังน้ัน 
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หลวงตาบัวมีแตพูดวอ ๆ ไมมีวาสนาไดถวายอะไรทานแหละ มีแตพูดวอ ๆ 
เทานั้น ทานทั้งหลายยังไดอะไรๆ  มาถวาย หลวงตามีแตคําพูดลมปากวอ ๆ เทานั้น
แหละ ไมไดเรื่อง โมเกง ดาคนเกง ดุคนเกง เขาใจไหม วอ ๆ  

ใครยังไมเคยกราบไหวบูชาหลวงปูมั่นตั้งแตเกิดมาไมเคยเห็น ใหเอาทองนี้เปน
นํ้าใจกราบไหวบูชาทานโดยทางถวายทองหลอรูปเหมือนทานวันน้ี จะอาราธนาทานไป
สถิตอยูที่เชียงใหม เรียกวาเปนตามแนวเดิมของทาน ทานอยูที่เชียงใหมในปาในเขา
บําเพ็ญธรรมมาตั้ง ๑๑ ป หลวงปูมั่น 

มีเทาไรเอามาวันนี้ อุทิศถวายบูชาคุณของทานท่ีมีมหาศาลตอโลก บูชาทานดวย
ทองคําโดยทางหลอมรูปเหมือนทานไวกราบไหวบูชาเปนเวลานาน ๆ เวลาเททองคําจะ
อยูจดุไหน ควรจะอยูจุดสูง เศียรนะ ศรัทธาใหญท่ีถวายหลอรูปหลวงปูม่ัน ก็คือคุณฐาว
รา หวั่งหลี นี้เปนศรัทธาใหญ ถาไมมีอันน้ีแลว เหลานี้จะไมมีเลย ตนเหตุใหญอยูตรงนี้
นะ หลอรูปเหมือนหลวงปูมั่น คือคุณฐาวรา หว่ังหลี ไปสรางพิพิธภัณฑไวที่เชียงใหม 
แลวก็อาราธนารูปเหมือนทานไป โดยหลอมจากทางนี้เรียบรอยแลวก็เอาไปไวที่
เชียงใหม ประจําเปนเวลานาน ๆ ใหสมกับวาทานเคยอยูเชียงใหมมานานต้ัง ๑๑ ป 

เวลาทานมรณภาพแลว บรรดาลูกศิษยลูกหาก็มีใจใสศรัทธาอยากหลอรูป
เหมือนทานเอาไปไวที่เชียงใหม วัดเจดียหลวง วัดเจดียหลวงนั้นทานก็เคยเขามาจํา
พรรษาอยู ดูเหมือนสองสามคร้ังนะ ทานมาจําพรรษาอยูที่วัดเจดียหลวง จากคํา
อาราธนานิมนตของพระเจาอาวาส นิมนตทานมาเปนรมโพธิ์รมไทรอยูที่วัดเจดียหลวง 
ดูเหมือน ๓ ป   แตไมไดติดกัน   อยูแลวก็ถูกนิมนตมาอีก   มาจําพรรษาที่นั่น    ให
การอบรมสั่งสอนชาวเมืองไดรับความรมเย็นเปนสุขเรื่อยมา 

วันน้ีทานผูใดมีศรัทธามากนอย ทองคําถวายเขามาเพือ่หลอรูปหลวงปูม่ัน พี่
นองทั้งหลายผูใดมีศรัทธา เราบริจาคทานมาเพื่อชาติของเรามาเปนเวลารวม ๕ ปนี้แลว 
วันน้ีเปนโอกาสอันดีงามของพ่ีนองท้ังหลาย จะไดบริจาคทองคําเพื่อหลอรูปเหมือน
หลวงปูมั่น ซึ่งเปนอาจารยที่ปรากฏชื่อลือนามดวยคุณธรรมครอบเมืองไทยเราเปน
อยางนอยนะ 

หลวงปูม่ันเปนมหาคุณแกพ่ีนองชาวไทยเราเปนอยางมากทีเดียว ทานเปนตนลํา
อันสําคัญ เวลาเสาะแสวงหาอรรถหาธรรมหาอยูในปาในเขา เฉพาะอยางย่ิงท่ีจงัหวัด
เชียงใหม ทานอยูน้ันเปนเวลา ๑๑ ป ไปรูธรรมเห็นธรรมที่จังหวัดเชียงใหม และบรรดา
ลูกศิษยลูกหาท่ีเปนครูเปนอาจารยน้ีออกจากทานท้ังน้ันแหละ ผูปรากฏช่ือลือนาม 
บรรดาครูบาอาจารยท้ังหลายสวนมากตอมาก ออกมาจากหลวงปูม่ันท้ังน้ัน ยกตัวอยาง
เชน หลวงปูขาว หลวงปูแหวน หลวงปูคําด ี หลวงปูฝน น่ีคือลูกศิษยของทานท้ังน้ัน 
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กระจายออกไปเปนครูเปนอาจารยสอนพี่นองชาวไทยเราทั่วประเทศไทย แตกแขนงไป 
นี้เราระบุมาเทาที่จําไดเพียงเล็กนอย 

บรรดาครูบาอาจารยทั้งหลายที่หลวงปูมั่นประสิทธิ์ประสาทธรรมะให และไดมา
ประกาศสอนพ่ีนองท้ังหลายอยูทุกวันน้ี หลวงตาบัวที่พูดวอ ๆ อยูนี้ เขาเรียกวาลูกศิษย
ขอนซุงอยูใตถุนเทาน้ันแหละ มีแตพูดวอ ๆ เทานั้น เขาใจเหรอ บางคนไมเขาใจ ไดมา
ประกาศใหพ่ีนองท้ังหลายทราบเวลาน้ี คือหลวงตาบัวน่ีวอ ๆ ลูกศิษยทัพพีอยูในหมอ
แกง ไมรูรสรูชาติของแกงละนะ แตอยูในหมอแกงน่ันแหละ 

มีเทาไรเอามาวันนี้ เปนวันที่บริจาค เลยจากนี้แลวจะไมไดหลอมทานอีกนะ กาล
นี้เปนกาลอันควรเหมาะสมอยางยิ่ง เปนมหามงคลแกพี่นองชาวไทยเราทั่วหนากัน เรา
ไดอุตสาหพยายามตะเกียกตะกายขวนขวายหามาเพ่ือบูชาชาติไทยของเรา ก็ไดทํามา
เปนลําดับ วันน้ีเราพักเคร่ืองน้ันหนอย แลวหมุนเขามาสูศาสนา คือธรรมหลวงของ
หลวงปูมั่น โดยหลอรูปเหมือนทาน วันน้ีเปนวันหลอรูปเหมือนทาน เวลาหลอรูป
เหมือนทานแลวจะไดกราบไหวบูชาทานเปนขวัญตาขวัญใจแกพ่ีนองชาวไทยเรา ตลอด
ไปนานแสนนาน ทานผูใดจะบริจาคหลอรูปเหมือนก็หามา 

อยาไปสนใจนักนะไอความตระหน่ีถ่ีเหนียว มันเคยมัดคอคนมามากเทาไรแลว 
อะไร ๆ ก็มีแตตระหนี่ ๆ  ที่จะทําประโยชนทําไมได แตที่จะใหกิเลสเอาไปถลุงจมไป
เลยๆ มีท่ัวโลกดินแดนนะ วันน้ีเปนวันเสียสละเพือ่หัวใจของเราท่ีเรียกรองหาความชวย
เหลืออยูตลอดมา ใหไดบําเพ็ญบุญกุศลมหากุศลในคร้ังน้ี โดยถวายทองหลอมเปนรูป
เหมือนของหลวงปูม่ันเราในเชาวันน้ี ประมาณ ๑๑ โมง ๒๙ นาที เริ่มเททอง ทานผูใด
มีศรัทธาอยานอนใจเวลาน้ี เลยจากนั้นไปแลวจะเสียใจ จะไมไดเรื่องไดราวอะไรตายทิ้ง
เปลา ๆ  

เขาทําประโยชนกันทั่วโลก เราคนเดียวขวางโลกอยู เปนทัพพีขวางโลกคือเรา 
ไมไดบริจาคกับเขา ใชไมไดนะ ถารูตัวอยูแถวน้ีใหบอกมา คนเขาเต็มศาลา เขาบริจาค
ทองคําเพื่อหลอรูปเหมือนหลวงปูมั่นนี้เต็มศาลา แตมีรายไหนที่เปนทัพพีขวางศาลาอยู
น้ี ไมยอมบริจาค มีแตความตระหนี่ถี่เหนียวกั้นทางไว ใหเรียกตัวมา เราจะเรียกไอขาว
มางับขามัน เขาใจไหม งับขามันแลวเราจะยื่นโซใหไอขาวเราใหมัดแขนมันจูงลงทะเล 
คนน้ีสมควรจะอยูทะเล อยูเมืองไทยไมได เพราะเปนคนตระหนี่เห็นแกตัว เปนทัพพี
ขวางชาติขวางศาสนา ถาใครไมอยากเปนทัพพีใหรีบบริจาคมาเด๋ียวนี ้ หลวงตากําลัง
เตรียมรับอยูนี่นะ 

วันนี้เหมือนวาเราพักเครื่องคลังหลวงของเราไวชั่วระยะหนึ่ง เพื่อธรรมหลวงได
สงางามในกลางประเทศไทยของเรา โดยหลอมรูปเหมือนหลวงปูมั่นไวกราบไหวบูชา 
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จะพูดเรื่องหลวงปูมั่นยอ ๆ ใหพ่ีนองท้ังหลายทราบนะ สวนเขียนประวัติก็หลวงตาวอ 
ๆ นี่แหละเขียน น้ีจะเลายอ ๆ เรื่องของทานที่อยูเชียงใหม ผูที่ไดชมบารมีทานซึ่งไม
เคยคาดเคยคิดวาเขาเปนคนเชนไร พวกนี้เขาเปนพวกมูเซอ เขาอยูในปาลึก ๆ แลว
หลวงปูม่ันไปอยูกับเขาทีแรกน้ันถูกตําหนิติเตียน หลวงปูม่ันกับทานอาจารยมหาทอง
สุกไปสององค อยูกับพวกมูเซอ เวลาเขาไปนั้น เขาไมยินดีในทานทั้งสององคนี้เลย เขา
ประกาศบอกกัน แตคนในปาไมมีมาก ไมกี่หลังคาเรือน พวกมูเซอ หัวหนาน้ันเขา
ประกาศเลยวา น่ีมีตุเจาหลวงมาอยูน้ีสององค ตุเจาหลวงนี้ไมใชเปนตุเจาหลวงธรรมดา
ท่ัวๆ  ไป แตเปนตุเจาหลวงเสือเย็น  

คือเสือเย็นน้ีเปนพระลึกลับคอยท่ีจะกินตับกินปอด เปนเปรตเปนผีกินตับกิน
ปอดประชาชน ไมเปนที่ไวใจได ความหมายวางัน้ คําวาเสือเย็นน้ีมันครอบหมด คือ
ความโหดรายทารุณ เปนยักษเปนผีอยูกับคําวาเสือเย็น เขาตําหนิติเตียนประกาศคนใน
บานเขาวา อยาออกไปแถวน้ัน คือทานพักอยูนอกบานเขา สององคกับทานอาจารยมหา
ทองสุก ทีนี้เขาตีเกราะประชุมในบาน ใครไปบอกทาน เห็นไหมละ พอตื่นเชาขึ้นมา 
เออ ไมไดนะทานมหา วาง้ันนะ เรามานี้เราก็มาหวังเพื่อบําเพ็ญประโยชนแกตัวของเรา
และแกโลกสงสารท่ัว ๆ ไป  

แตเม่ือคืนน้ีเขาประกาศเปนขาวอกุศล วาง้ันนะ ขาวอกุศลไมดีเลย ทีนี้จะทํายัง
ไง พวกน้ีจะเอาความไมดีน้ีเขาเผาบานเผาเมืองตนเอง นั่นฟงซิทานพูด เขาตําหนิวาเรา
สององคน้ีเปนเสือเย็น หามไมใหไปแถวน้ันเปนอันขาด สําหรับผูหญิงหามเด็ดขาดไม
ใหไปแถวน้ัน สําหรับผูชายไปไดเฉพาะไปสังเกตการณ ใหไปดู พอเขาประกาศเรียบ
รอยตอนกลางคืนแลว เขาจัดคนไปดูครั้งละสามสี่คน ไปดูสังเกตการณ เวลาหลวงปูม่ัน
กับทานอาจารยมหาทองสุกอยูในปา ไอที่พักที่นอนไมตองพูดแหละ เขาไมสนใจไยดี
แลวจะอยูดีไดยังไง ก็ไปอยูตามรมไมตามใบไมใบหญาน้ันแหละ ทีน้ีแทนท่ีทานจะคิด
แบบโลกเขาคิด ทานไมไดคิดนะ  

นี่เขาตําหนิเราวาเปนเสือเย็นนี ้ทีแรกเราก็ไมไดคิดวาจะอยูที่นี่นานเทาไร เราจะ
อยูไปตามอัธยาศัยของเรา แตเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นเชนนี้แลว หากเราหนีไปเสียตอน
น้ี พวกนี้ตายแลวจะไปเปนสัตวเปนเสือตกนรกกันหมด ทานวาง้ันนะ เราจะหนีไปไหน
ไมไดทานมหา ทนเอานะ ฟงซิ ทานสงเคราะหเขาเสียดวยนะ แทนท่ีทานจะเปนความ
ไมพอใจตอบรับเขา  ทานไมมี เขาตําหนิเราอยางนี้แลวเขาเปนบาปเปนกรรมอยางหนา
เลย อยางมาก ตายเวลาท่ีจิตของเขายังไมกลับตัวน้ี เขาจะไปเปนสัตวเปนเสือลงนรก
กันหมด 
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เรายังไปไหนไมไดละทานมหา อนุเคราะหเขาเสียกอน จนกวาเขากลับเน้ือกลับ
ตัวไดแลวเราจะไปที่ไหนคอยไป เอา ทุกขก็ทุกข จนก็จน จนเพื่อสงเคราะหโลก น่ันฟง
ซินะ เลยทานอุตสาหอยูท่ีน่ัน บิณฑบาตจะไดหรือไมได ก็อด พูดงาย ๆ  เขาจะไปยินดี
อะไร ใสบาตรก็ใหเล็ก ๆ นอย ๆ มากิน แลวเขาจัดคนไปดูทุกวัน สวนมากมักจะเปน
ตอนเชา ทีแรกเปนสองหน ตอนเชา ตอนบาย ครัน้ตอมาน้ีเปนเวลาบายและบาย ๆ ไป
ดูพระสององคน่ัน มาทีไรเขาก็ไมมาพูดอะไรกับทานแหละ เขามายืนอยูหาง ๆ เดินดู
รอบ ๆ แลวยืนอยูหาง ๆ เปนประจํา ๆ ทุกวันๆ   

ทานก็ไมสนใจกับเขา ทานก็เดินจงกรมนั่งภาวนา บางทีหลับตาอยูบาง น่ังหลับ
ตาภาวนา บางทีก็เดินบุกไปตามปาแหละ เดินจงกรมนะ เพราะไมมีใครไยดีที่จะมาทําที่
พักท่ีอยูใหทาน เน่ืองจากเขาตําหนิทานอยางรุนแรงถึงกับข้ันท่ีวาเปนเสือเย็น เปนตัว
เสนียดจัญไรแกสวนรวมมากทีเดียว คร้ันเวลาเขาจดักันใหมาดูนานเขา ๆ หัวหนาบาน
เขาก็ตีเกราะประชุมอีก เปนยังไง ผูที่ไปสังเกตการณกับตุเจาเสือเย็นสองตน เขาวาสอง
ตนนะ สองตนนี้เปนยังไง ไดผลยังไงบาง 

อีกคนหน่ึงเขาคงจะหม่ันไสหรือขัดใจมากน้ันแหละ คนท่ีอยูในจาํนวนไปดูเหตุ
การณ พอหัวหนาบานเขาถามวาเปนยังไงผล เวลาไปตรวจสังเกตการณดูกับเสือเย็น
สองตนน้ันแลวเปนยังไง ทางนี้ขึ้นแรง ๆ เลย จะเปนยังไง ขึ้นเลยทันท ีเสือเย็นทานจะ
เปนอะไร ไปนี้ทานไมไดมีอะไรกับเราเลย ทานไมสนใจกับเรา จะเปนเสือเย็นไดยังไง 
ไปบางคร้ังทานก็หลับตาอยู บางคร้ังทานก็เดินของทานอยู ทานไมสนใจกับอะไรเลย มี
แตอยางงั้น ทานไมสนใจกับเรา แลวจะเปนเสือเย็นไดยังไง พวกเขายังรูบาปนะ นี่ไม
แนใจเลยวา ถาเปนอยางน้ีแลวพวกเราจะเปนบาปอยางหนานะ  

ถาไมไปสังเกตหรือไปสืบถามเร่ืองราวทานใหชัดเจนเสียกอน จึงมาตําหนิทาน
อยางน้ีไมถูกเลย อยางเราไปสังเกตการณ สังเกตไมไดพูดไดจา ปรึกษาปรารภอะไรกับ
ทาน มันก็ไมไดความอะไร ถาตองการอยากจะทราบขอเท็จจริงแลว เวลาไปหาทานให
ไปถามทานซิ ทานมาอยูอยางงี้อยูยังไงไปยังไง ทานทําอยางน้ีเพ่ืออะไร ๆ ใหถามทาน
อยางชัดเจนซ ิวาง้ัน พอหัวหนาบานทราบอยางง้ันก็จัดคนไปอีก เอา ใหไปถามทานดู ตุ
เจาสองตนน้ี เสือเย็นนี่เปนยังไง พอเขาไปก็ไปหาทาน ตุเจายะหยัง คือตุเจาทําอะไร 
เห็นทานเดินจงกรม บางทีทานน่ังภาวนาอยู เขาก็เดินมาแบบเขาน่ันแหละ แบบหัวตอ 
เซอ ๆ ซาๆ กับจอมปราชญ มันเขากันไดยังไง นี่ทานโปรดไดหมด 

เรื่องความเคารพไมตองถาม เขาไมรูเรื่องละความเคารพเปนยังไง ตุเจายะหยัง 
ท่ีเดินไปมาอยูน่ันนะ เดินหาอันหยังกะ น่ังหลับตา น่ังหาอันหยังกะ ออ เฮาหาพุทโธกะ 
พุทโธหาย วาง้ัน เอ พุทโธเปนยังไงกะ เขาก็ถามเขามา ๆ ทานก็สอน ทีนี้เริ่มแลว ถึง
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ขนาดที่วาเขาจะหาชวย แลวพุทโธเปนยังไง ลักษณะรูปรางเปนยังไง ลักษณะใสสวาง
กระจางแจงเหมือนดวงแกว เราหาชวยไดบางไหม แลวทํายังไง ทานใหนึกพุทโธหา หา
พุทโธหาย ใหนึกพุทโธ หาพุทโธ ใหจิตสํารวมอยูในน้ีนึกพุทโธหา  

เขาก็ทําอยางน้ัน แลวเขาก็ไปบอกวา ทานบอกวาพุทโธทานหาย ใหพวกเราหา
ชวยทาน ตอจากน้ันก็ทํา ภูเจาย่ีเปนหัวหนาเขาน่ันนะ มันมีนิสัยสําคัญอยูนะ หัวหนาท่ีตี
เกราะประชุมวาเปนเสือเย็นนั่นนะ ตัวนั้นละตัวสําคัญในทางเลวรายทีแรก และตัว
สําคัญในทางดีทีแรกก็คือคนน้ี พอไปคนผูไปสังเกตการณเขาก็ไปเลาใหหัวหนาฟง วา
ทานใหหาพุทโธ เขาก็ยังไมมีอะไรแหละ ยังไมมีเรื่องราว ก็เรียกวาลงใจหนอย ทานหา
พุทโธ ทานไมไดเปนอะไรกับใคร ทีน้ีพอบอกทานแลว ภูเจาย่ีน่ีไปทําภาวนาดวยกันท้ัง
บานน้ันแหละ แตหัวหนาน้ีเปน พอภาวนาพุทโธ ๆ หาน้ี จิตสวางจาข้ึนมาเลย 

จิตสวางจาไมไดสวางธรรมดา เห็นไปหมด พอจิตสวางจาข้ึนมาน้ีก็เล็งใสตุเจา
เสือเย็น เพงใสหลวงปูมั่น พอเพงใสหลวงปูมั่นเทานี ้ โถ จิตของทานสวางครอบ
โลกธาตุไปหมด พอลุกข้ึนมาไมทราบวากราบเปนยังไง กราบเปนทีเดียวนะ โถน่ีหรือ
เสือเย็น เสือเย็นอยางนี้เหรอ พวกเราทํากรรมหนัก ๆ เราไมเคยเห็นความอัศจรรย
แปลกประหลาดจากผูใดเลย มีตุเจาหลวงองคน้ีเทาน้ัน พอจิตสงไปน้ีสวางครอบโลก 
พอจากน้ันวันหลังมาเลย มาหาทานมาเลาเรื่องใหทานฟงถึงเรื่องความสวางไสว ทีนี้มา
เหมาทานเลย ตุเจามาหาพุทโธ ตุเจาไมไดหาพุทโธนี่นะ เฮาตางหากน่ีนะพุทโธหาย ตุ
เจาไมไดพุทโธหาย ตุเจาสวางครอบโลกนูนนะ จะหายยังไง พวกเฮาตางหากนะพุทโธ
หาย ทานก็เลยสอนตอไป  

ตั้งแตนั้นมาเคารพเลื่อมใสสุดขีดเลย แกภาวนารูจนกระท่ังหมูมากินเผือกกิน
มันในสวน แกเพงไฟเผาหม ูแกมาเลาใหหลวงปูม่ันฟง เขาเห็นกระทั่งหมู เห็นสัตวเปน
วัตถุก็เห็น เห็นนามธรรมก็เห็น พวกเปรตพวกผีเห็นไหมละ เขาอยูในปาเขาเคยเมื่อไร 
ทําไมเขาพูดไดอยางเต็มปากเต็มคอ ไมสะทกสะทาน โอย เฮาเห็นเปนอยางน้ัน อันน้ัน
เปนอยางงั้น อันน้ีเปนอยางน้ี น่ันเห็นไหม พอจิตเขาสวาง เขาลงเต็มที่ ทีนี้ไอเรื่องที่พัก
ท่ีอยูน้ันเขามาทําใหเอง  

น่ีละเร่ืองพุทโธท่ีสวางจาน่ัน เปนพวกมูเซอเขาเห็นกอนใครในจังหวัดเชียงใหม 
พอเขาเห็นแลว เขาก็เปนสักขีพยานไดเปนอยางดี คนในบานน้ันเปนคนดีท้ังหมดเลย 
ฟงเสียงทานคําเดียวเทานั้น ทานพูดคําเดียวยอมรับหมดเลย นี่แหละเรื่องราว เราก็มา
สรุปความใหพ่ีนองท้ังหลายทราบวา หลวงปูมั่นนี่ไมใชพระธรรมดาสมัยปจจุบัน ครั้ง
พุทธกาลทานวาพระอรหันต สมัยปจจุบันนี้เปนพระอรหันตไมไดมีเหรอ ศาสนธรรม
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สอนใคร สอนคนใหไดมรรคผลนิพพาน ทําไมสอนไมได รูไมได นี่ละหลวงปูมั่นเปน
พระอรหันตองคหนึ่งขึ้นมา  

ทานทําประโยชนใหโลก ในเวลาทานอยูเชียงใหมก็มีลูกศิษยลูกหาไปเย่ียมไปอยู
กับทาน บรรดาพระ แตไมมากนักเพราะทานปดออก ๆ ทานทําความเพียร จนกระทั่ง
ออกจากเชียงใหมไปถึงสกลนคร ไปทางภาคอีสาน บรรดาลูกศิษยลูกหาจึงมาก สําหรับ
ครูบาอาจารยท้ังหลายแตกอนน้ัน อยางทานอาจารยฝน ทานอาจารยขาวน้ีเคยอยูกับ
ทานมาต้ังแตกอนมาอยูเชียงใหมน้ีแลว น่ีละกระจายออกไปเปนลูกศิษยของทาน ทํา
ประโยชนใหโลกกวางขวางขนาดไหน ออกจากหลวงปูม่ันน่ีท้ังน้ัน เปนลูกศิษยของ
หลวงปูมั่น 

นี่ละวันนี้พวกพี่นองทั้งหลายไดมาบริจาคทองคําที่จะรวมเขา หลอมรูปเหมือน
ของทาน จึงเปนมหามงคลแกพี่นองทั้งหลายเปนอยางมากทีเดียว เราเกิดมาไมเคยพบ
เคยเห็นทาน ขอใหไดนํ้าใจเราเอาออกแสดงกราบไหวบูชาทานดวยทองคํา ซึ่งทานจะเท
ทองในวันน้ีนะ นี่ละพูดยอ ๆ ใหพ่ีนองท้ังหลายทราบอยางน้ี หลวงปูมั่นไมใชพระ
ธรรมดา สะเทือนสะทาน พวกเทวบุตรเทวดาอินทรพรหมรูกันหมด ถาไมรูก็จะมีแต
พวกเราตาบอด ลูกศิษยหลวงตาบัวตาบอดน้ีละ เพราะอาจารยพาตาบอด ลูกศิษยลูก
หาก็บอดไปตาม ๆ กัน จะไมรูไมเห็นก็จะเปนลูกศิษยหลวงตาบัวนี้แหละ ใหเปดหูเปด
ตานะ 
 ใครจะบริจาคทองอีก เอามา เราไมไดทําบุญใหทานกับผูวิเศษวิโส เราจะไปทํา
กับหมาข้ีเร้ือนเหรอ หมาข้ีเร้ือนมันลงใจใหเราทํากับมันเหรอ ต้ังแตหมาข้ีเร้ือนมันยัง
ไมยอมกับเรา จะวาเราดีกวาหมาขี้เรื้อนไดยังไง เราตองดีกับครูกับอาจารยซิถึงถูก เอา
ละใหพร 
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