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นี่แหละผูวิเศษ 
 

 เม่ือวานน้ีทองคําไมได ดอลลารได ๓๒ ดอลล ทองคํายังขาดอีก ๑๔๙ กิโล ๓๒ 
บาท ๕๖ สตางค จะครบจาํนวน ๕๐๐ กิโล จะมอบวันที ่๑๐ นะ เวลานี้รวมทองคําที่ได
แลวทั้งหมด ๕,๔๑๐ กิโล ยังขาด ๕๐๐ อยู ๑๔๙ กิโล ๒๓ บาท ๕๖ สตางค  
 วันท่ี ๓ โรงหลอมเขาจะหามาใหครบจํานวน ๕๐๐ กิโลในวันท่ี ๓ เขาบอกมา
อยางน้ัน น่ีเขาคงจะรอเอาทองคําจากเราน้ีบาง ในสวนของเขาท่ีมีอยูบางทา เราไดเมื่อ
ไรก็เขาโรงหลอมเลย เราไมไดไปที่ตูนิรภัย แตกอนเอาไปเก็บไวท่ีตูนิรภัย มาระยะหลัง
น้ีจวนทองคําจะเขาคลังหลวง พอไดมาปบเขาโรงหลอม ๆ ไปเลยเด๋ียวน้ี ทองคําที่เรา
ไดแลว ๕ ตันเปนของเล็กนอยเมื่อไร ๕ ตันกวาแลว เพิ่ม ๕๐๐ กิโลเขาไป ก็ดูเหมือน
จะเปน ๕ ตัน กับ ๕๐๐ กวากิโลไปอีก 
 (เสียงนกยูงรองขึ้น) โอย มันไปไดทุกแหง ไอปุกก้ี ไอหยอง นกยูงไปไดทุกแหง 
นกยูงเหมือนกันไปไหนไปไดทั้งนั้น เฉย ไมสนใจกับใคร ระยะนี้ฝนหยุดมันเริ่มมาเที่ยว
ทางนี ้ คือมันโลง แตกอนฝนตกรูสึกจะอากาศมืดทึบ ๆ ตามปาไมหนาๆ ไมคอยมา 
เขาอยูทางนูนทางโลง ๆ เวลาน้ีมีต้ัง ๑๓ ตัวแลวนะนกยูงเรา มาเรื่อย แลวแพรพันธุ
ออกมาเร่ือย เราอยูในถํ้าเขารองอยูขางบน..นกยูง เหมือนไกบานเราขันยาม พอตัวหน่ึง
ขันไกเราก็ขันตามทั่วกันหมด น่ีนกยูงก็เหมือนกัน พอตัวหนึ่งรองขึ้น เด๋ียวตัวน้ันรอง 
เดี๋ยวตัวนี้รอง แลวภูเขาลูกน้ันลอมรอบมีแตนกยูง เขารองเปนระยะ ๆ ถาเปนไกก็
เรียกวาไกขันยาม นกยูงก็ขันยามเหมือนกัน  
 ปกติเราไมเห็นเขานะ นาน ๆ จะเจอทีหนึ่ง ๆ อยูดวยกันน่ันแหละ ตอนกลาง
คืนถึงรูวานกยูงมาก มันรองเสียงล่ันอยูบนภูเขา แลวลั่นไปหมด ภูเขาลูกน้ีลูกไหน ๆ มี
นกยูงทั้งนั้น เขาจะรองเปนระยะ พอไดยินเสียงทางหนึ่งรองขึ้นมา ทางหน่ึงก็ข้ึนๆ ทีนี้
ขึ้นทั่วไปหมด แลวหยุดเงียบไป เหมือนไกขันยาม เวลาเราไป เชนตอนเชาไปบิณฑบาต
ในหมูบาน ลงมาจากภูเขา มองเห็นเขาวิ่งตัดหนา คือเขาตาด ี นกยูงนี้ตาดีมากทีเดียว 
เรายังไมเคยเห็นวา เราไดเจอนกยูงเห็นนกยูงกอนนกยูงเห็นเรา เห็นทีไรเห็นแตมันวิ่ง
ไปแลว เอา นกยูง คือมันเห็นเราแลวมันว่ิงหนี มันไมบินแหละ เราเคยเจอมัน ไมเคย
เห็นมันบิน เห็นแตมันวิ่งไปเฉย ๆ วิ่งตัดหนา 
 อยูในปา น่ีพูดถึงต้ังแตกอนนะ ทุกวันน้ีแมแตปาก็ไมมี แลวสัตวเหลานี้จะมีมา
จากไหน ไมมีนะ เขาวานากลัว ๆ แตกอนเปนสถานท่ีนากลัวจรงิ ๆ พวกสัตว พวกเน้ือ 
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พวกเสือ อยูดวยกัน คือเสืออาศัยกินเน้ือในปา เสือมีอยูทั่วไปเพราะเนื้อมีอยูทั่วไป ท่ีวา
นากลัว นากลัวจริง ๆ มันมีจริง ๆ มันไมไดเปนเสือกระดาษอยางทุกวันนี้ ทุกวันนี้มีแต
รูปเสือกระดาษ เสือตัวจริงไมมี หมดนะเสือ เราก็พยายามฟงเสียงขาวคราวเรื่องเสือที่
มันมีมากตอมาก วาใครยิงใครฆาทีไ่หน ๆ ไมเคยไดยิน เงียบไปเลยตาม ๆ กันกับพวก
ฝูงเนื้อทั้งหลายที่เงียบไปเลย หมด  

เสือตามธรรมดานี้เขาฆาที่ไหน ขาวมันจะกระพือมานะ มันจะมาถึงกันรวดเร็ว 
เชนอยางวัดธรรมลี  ผาแดงน่ี เขายิงเสือ ฆาเสือทางโนนไดยินขาวถึงน้ี ทั้ง ๆ ท่ีแตกอน
การคมนาคมไมสะดวก แตมันก็สงขาวมาหากันจนได เขาฆาเสือทีเดียวดังไปหมดเลย 
เดี๋ยวนี้เงียบเลย ไมทราบมันตายไปทางไหน ไมเห็น ไมไดยินเลย มันก็หมดน่ันแหละ 
แตไมไดยินขาวเหมือนแตกอน  
 พระกรรมฐานสมัยพอแมครูจารยนี้สมบุกสมบันมากที่สุด ในสมัยปจจุบันไมมี
ใครเกินหลวงปูมั่นเรานะ อันน้ีพิลึกจรงิ ๆ ทานไมคอยออกมาตามหมูบานนอก ๆ 
อยางน้ี ถาวาหมูบานก็อาศัยหมูบานในปาในเขา แหงละสามหลังคาเรือน ส่ีหลังคาเรือน 
ทานไปอยูกับเขาอยางน้ัน นั่นละปาเสือปาเนื้อเต็มไปหมดเลย แตทานก็พูดธรรมดา
เฉยๆ ไมมีลักษณะอาการนากลัวใหเห็นเลย ทานเลาเร่ืองเสือเร่ืองอะไรน้ี เลาธรรมดา 
สมกับวาทานอยูกับพวกน้ี วาง้ันเถอะนะ ไมมีใครเกินหลวงปูมั่น ปฏิปทาเรายกน้ิวให
เลยในปจจุบัน เทยีบกับตํารับตําราในคร้ังพุทธกาลทานแสดงไว ทานเปรี๊ยะเลยเทียวนะ 
รอยเปอรเซ็นต ไมมีคลาดเคลื่อนเลย แหม  เราก็ยังไมเคยเห็นที่ไหน 
 ทานเอาปาเอาเขาที่สงบงบเงียบ เปนที่อยูที่อาศัยที่หลับที่นอนเปนประจําเลย 
ไมออกมา เชน บานใหญ ๆ อยางน้ี บานส่ีสิบหาสิบหลังคาเรือน  ทานไมเคยอยู ทาน
ไปอยูกับพวกในปาในเขา คนปาคนเขา อยางง้ันนะ ทานอาศัยเขาอยูเพ่ือความสะดวก
ระหวางธรรมกับจิตทาน ไดบําเพ็ญสะดวกสบาย น่ันทานเอาจุดน้ันนะ เพราะสิ่งเหลานี้
เปนเพียงอาศัยเทานั้น จะไปเอาดิบเอาดีกับเขาไมได อยางน้ี สรางข้ึนก่ีช้ันก็สรางข้ึน
เถอะ ไมเห็นอะไรมาใหความสุขแกคน 

แตถาธรรมแลวมีมากมีนอยจะติดแนบอยูกับจิต ไมไดวิตกวิจารณ ไมมีฉาก
หนาฉากหลัง กิเลสมี พอมีความรืน่เริงวา เราไดนั้นมาไดนี้มา สมใจครูหน่ึง รื่นเริงสัก
ครูหนึ่ง เด๋ียวฉากหลังมาแลว ความเดือดรอนวุนวาย ความระแคะระคายสงสัยมันมา
ดวยกันแลว น่ีเร่ืองกิเลสฉากหลังตองแทรกมา ๆ ถาธรรมไมม ี ไปอยูท่ีไหนสบายหมด 
ทานเพียงอาศัยเทานั้น ทานไมไดเอาเปนเนื้อเปนหนังจริง ๆ เหมือนจิตกับธรรมอยู
ดวยกัน ทานอยูอยางง้ันทานอยูดวยธรรมท้ังน้ัน ทานไมไดอยูกับอะไร น่ีแหละทานผู
ทรงมรรคทรงผล ทานทําอยางน้ัน 
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ตั้งแตครั้งพุทธกาล ตํารับตํารามีมาโดยลําดับ มากางดูแลวดําเนินตามน้ัน อยาง
หลวงปูมั่น โอย ไมมีใครคลาดเคลื่อนเลย พูดถึงเรื่องความมักนอยไมมีใครเกิน ไมเอา
อะไรทั้งนั้น ใครถวายมาอะไร เอาออกหมดเลยไมมีเหลือแหละ ถาพูดภาษาโลกเรียกวา 
ทานอยูแบบอดอยากขาดเขินตลอดเวลาในปจจยัท้ังหลาย ทั้ง ๆ ที่สิ่งเหลานั้นมีมา 
ทานไมสนใจ เพราะอันน้ีภาคภูมิอยูแลวในใจทาน น่ีละมีธรรมมันตางกันอยางน้ีนะ  

มีธรรมสมบัติภายในกับสมบัติภายนอก คือมีเงินมีทองขาวของก็อาศัย เพราะ
ฉะน้ันจึงวาใหทราบนะ สมบัติภายนอกเปนภายนอกท่ีเราจะตองอาศัยเปนกาลเปนเวลา
เมื่อชีวิตลมหายใจยังมีอยู พอชีวิตหาไมแลวอันน้ันก็พังไปเหมือนกันกับรางกายเรา แต
จิตกับธรรมนี้ไมไดพัง อยูท่ีไหนทานถึงอบอุน สบาย ๆ น่ีแหละธรรมครองใจผิดกันกับ
กิเลสบีบบ้ี เราไมอยากพูดนะวากิเลสครองใจ กิเลสบีบบ้ี ธรรมครองใจประคับประคอง
จริง อยูท่ีไหนสะดวกสบายหมด ยิ่งกลางคืนดึก ๆ นี่โถ มีแตธรรมสงาอยูภายในใจ 

ฟงใหดีนะพี่นองทั้งหลาย นี่ธรรมมีหรือไมม ีศาสนามีหรือไมมี ธรรมมีหรือไมม ี
บาปบุญมีหรือไมม ีกิเลสกับธรรมมีหรอืไมมี ฟงใหด ีกิเลสก็อยูท่ีใจ เกิดที่ใจ กิเลสกวน
หัวใจ กวนอยูอยางน้ี กวนตลอดเวลา บีบบ้ีสีไฟ ลากดึงไป อยากใหคิดทางน้ัน อยากให
คิดทางนี ้ อยากรูอยากเห็น อยากทุกอยางอยูในกิเลสหมด ไมมีคําวาอ่ิมพอคือกิเลส 
มหาเศรษฐีนั่นละเปนมหาความอยาก เปนอยูในจิตนะ เราจะตําหนิใครไมได มันเปน
อยูในจติ เอาความจริงออกมาพูดกัน วาเร่ืองของกิเลสเปนอยางน้ันท้ังน้ัน จะเอาอะไร
ใหพอไมมี เหมือนไฟรอเชื้อ ไสเชื้อเขาไปปบแสดงเปลวขึ้นมาแลว ไสเชื้อมากนอยเทา
ไรใหไฟดับดวยเชื้อไมมีทาง ไสเชื้อเขา เรียกวาเสริมไฟ ๆ ตลอด 

ส่ิงท่ีปรนปรอืหรือหามาเพ่ือกิเลสน้ี จึงเปนเหมือนเรามาเสริมไฟ ๆ คนจึงหา
ความสุขไมได ถาลงกิเลสมันไดพองตัวแลว เอามาเพิ่มมันเทาไรยิ่งมีความทุกขมากๆ 
แตกิเลสมันกลบไว ๆ วาเขามีความสุขความเจริญ นั่นเห็นไหม กิเลสมันปดเอาไว 
ธรรมสองเขาไปเห็นหมด เช้ือสําคัญ ๆ มันอยูภายใน มันแสดงออกมาเปนเปลวขาง
นอก อยูขางใน พอเอาเชื้อไสเขาไปปบ เชื้อไฟคือฟน นํ้ามัน สาดเขาไปดูซินะ อยูในเตา
มันก็ฮือขึ้นเลย น่ีแหละกิเลสเปนอยางน้ัน แตธรรมนี้เปนน้ําดับไฟ อยูท่ีไหนสบาย ๆ  

พอแมครูอาจารยมั่น ต้ังแตทานออกปฏิบัติมีแตอยางน้ันท้ังน้ันตลอด หากวามี
ความจําเปนที่จะไปประสานเรื่องโลกเรื่องสงสารขึ้น กิเลสน้ันแหละทําใหแตกใหราว 
อะไร ๆ ทานเขาไปประสาน เอาธรรมเขาไปเปนน้ําดับไฟ ประสาน เชนไปจําพรรษาที่
น่ันบาง ท่ีน่ีบาง ในจุดรวมก็มีบางนะ แตไปดวยการอาราธนานิมนต เขาไปรองทุกขให
ทานทราบ เร่ืองอยางน้ันอยางน้ี ทานอุตสาหไป ถาทานไปแลวเย็นหมด แนะ อยางน้ัน
นะ พอไดโอกาสทานก็ไปเสีย แตอยางมาวัดโนนนิเวศน นี่เปนเรื่องของทานเจาคุณ
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ธรรมเจดีย อุปชฌายของเรา ทานเปนลูกศิษยเดิมของทานนิมนตทานมา อันนี้ทานไม
ไดมาระงับเหตุการณอะไรแหละ ทานต้ังใจมาดวยลูกศิษย คือเจาคุณธรรมฯ นิมนต
ทานมา ไปตามทานในเขานูนนะ  
 ทานอยูที่เชียงใหม เขียนจดหมายไปนิมนตทาน ทานก็เฉยเสีย ไมสนใจ จน
กระทั่งทานเจาคุณธรรมเจดียไปหาทานเลยเทียว เขาไปหาทานในเขา เวลาทานจะไดมา
อยูอุดรนะ เขาไปถึงองคทานเลย ไปก็ไปนิมนตเลยทีเดียว นิมนตทานใหไปโปรด
เมตตาทางจังหวัดอุดร ทานเลาใหฟงขบขันดีนะ เออ แตกอนเห็นแตจดหมายนอยมา 
จดหมายนอยคือกระดาษสงมาหาทาน มาอานแลวก็ท้ิงเสีย  พูดตอหนาทานเจาคุณ 
ทานเลาใหฟง พออานแลวก็ท้ิงเสียๆ ก็ทานพูดกับลูกศิษยทาน ทีนี ้“จดหมายใหญมานี ้
มันจะไดคิดละนะ”  ทานวา จดหมายใหญคือทานเจาคุณมาเอง จากน้ันแลวก็เลยรับ
ปากทานวาจะมาจําพรรษาให นั่นเรื่องราว ทานถึงไดมา 

มาอยูนี่ก็มาอยูเฉพาะพรรษา พอออกพรรษาแลว นูน ไปอยูบานหมากหญาใน
ปานะ และหนองนํ้าเค็ม น่ีก็เปนสํานักปา ทานไปหาหลีก ทานมาสงเคราะหชั่วระยะ 
เปนน้ําดับไฟ โลกทั้งหลายก็ไดชุมเย็น ทานมาที่นั่น ใคร ๆ ก็ทราบวา ทานอาจารยม่ัน
มาๆ จิตใจก็คอยโผลข้ึนมาหาอรรถหาธรรม เร่ืองทําความสงัดตามอัธยาศัย ทานจะไม
ออกมาเลย จะมาเวลาจําเปนเทานั้น นี่แหละผูวิเศษ  เปนอยางนั้น ควรเปนคติตัวอยาง 
เราไมไดหมายถึงวาจะใหไดของทานเปนแบบเปนฉบับจริง ไดแบบลูกศิษยมีคร ู ขอให
ระลึกถึงครูเสมอจะทําอะไร อยาทําแบบเอากิเลสลากไปถายเดียว จะจมไปตลอด  

ถาระลึกถึงครูถึงอาจารย อะไรท่ีจะเปนความช่ัวชาลามกมันจะออนลงๆ ทานถึง
ใหระลึกถึงความตาย คนเราไมระลึกถึงความตายก็เพราะวา ความเพลินมันเกินตัว ทีนี้
เมื่อระลึกถึงความตายเทานั้น ปบน่ี ความเพลินทั้งหลายก็สงบตัวเขามา นี่เรียกวา
นํ้าดับไฟ มรณัสสติ ความระลึกถึงความตาย เปนน้ําดับไฟ ไฟความโลภ ความโกรธ 
ราคะตัณหา มันลุกลามตลอดเวลา ตองอาศัยน้ําคือธรรมดับเปนระยะ ๆ ไป เรายังลืม
ตนไมตนเดียวที่ทานไดบรรลุธรรมอยูที่จังหวัดเชียงใหม คือเราเพลินเสียจนเกินตัว เลย
ลืมตนไมน้ันวาช่ือตนอะไร  

ทานเลาใหฟง โอย อัศจรรยนํ้าตารวงเลยนะ เวลาทานเลาถึงแดนพนทุกข ขณะ
ที่ทานพนทุกขอยูรมไมตนนั้น ทานวาอยางงัน้นะ กลางวันก็ไปภาวนาเพราะเปนตนไม
ใหญ ใบหนา รมเย็นด ี ทานไปท้ังกลางคืนกลางวัน ทานภาวนาอยูน้ันเสมอ ในคืนวัน
น้ันทานอยูท่ีน่ัน ทานบรรลุธรรม เห็นไหมละ เวลาทานพูด น่ีละฟงซิเวลาทานพูดเฉพาะ 
แตเวลาออกทามกลาง จะไมไดยินเลยเรื่องเทวบุตรเทวดา ไมพูด ทานรูควรหรือไมควร
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ใครจะเกินจอมปราชญวะ ในที่ชุมนุมพระสงฆทานไมเคยพูดนะเรื่องเทวบุตรเทวดา 
อินทร พรหม เขามาเก่ียวของกับทานมากนอย ทานไมคุยเลย เหมือนไมมีนะ  

แตเวลาโดยเฉพาะมีลูกศิษยลูกหาท่ีทานไวใจ สององคบาง สามองค หรือองค
หน่ึง สององค สวนมากจะอยูในยานน้ี แลวก็ซอกแซกซิถาอยากทราบ กราบเรียนถาม
ดวยอุบายตาง ๆ อยาไปพรวดพราดหลับตาชนตนเสานะ เดี๋ยวหัวแตก ทานใสเปรี้ยง
เดียวหลงทิศไปเลย ทานพูดถึงวันทานบรรลุธรรมถึงแดนพนทุกข แหม เทวบุตรเทวดา 
มีหรือไมมีฟงซิ มาอนุโมทนาสาธุการล่ันโลกธาตุ เห็นไหมทานอาจารยมั่นพูด ดูซิทาน
อาจารยมั่นเปนพระที่โกหกคนไหม สาธุการเสียงล่ันโลกธาตุ  

พวกเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม มาเยี่ยมทาน มาเคารพนับถือทาน ธรรม
แดนอัศจรรย แลวก็มาพูดรําพึงรําพัน นี่ละเทวบุตรเทวดา อินทร พรหม มาพูดรําพึง
รําพัน โถ ธรรมประเภทนี้ไมไดเกิดขึ้นอยางงาย ๆ นะ  ทําไมพระคุณเจาถึงเปนเจามหา
สมบัติครองธรรมอันเลิศเลอ ซึ่งมีเฉพาะพระพุทธเจาและสาวก ก็ขาดกาลขาดสมัยมา
นาน แลวก็มาปรากฏขึ้นในพระคุณเจา นั่นเห็นไหมละ อนุโมทนาสาธุการล่ันโลกไป
หมด นี่ทานพูดฟงซิ เปนยังไงตาใจ ทานอนุโมทนา สวนพวกเทวบุตรเทวดาธรรมดานี้มี
อยูตลอดป เชนอยางเชียงใหมนี้รูสึกจะไมเวนแตละคืน ตองเทศนสอนเทวดา บางทีมา
มาก ๆ เสียดวย เทวดาตั้งแตชั้นสวรรคทาวมหาพรหมลงมา ฟงซินะ ทานแสดงใหฟง 

แทบไมเวนแตละคืน ไมเกี่ยวกับประชาชน แตเก่ียวกับพวกเทวบุตรเทวดา ทํา
ประโยชนเกี่ยวกับเทวดามาก ทานวา ตองมีเวลาเฉพาะนะ ธรรมดาเราไมเคยไดยินทาน
พูด เหมือนไมมีเลยนะ เงียบอยูอยางน้ัน เวลาเขาไปสอดเรื่องนั้นเรื่องนี ้หาอุบายซอก
แซกซิกแซ็กถามละเอียดลออ จะรูไปหมดเลย ทานอธิบายใหฟง เปนกันเองเงียบ ๆ นี่
ละนักปราชญทานเปนอยางงั้น พูดออกไปเปนประโยชนอะไรไมเปนประโยชนอะไรทาน
ก็รู  ในสมัยปจจบัุนท่ีรํ่าลือท่ีสุด เกี่ยวกับเรื่องพวกเทพ พวกเปรตพวกผี คือหลวงปูม่ัน 
เลิศทีเดียวสมัยปจจุบัน รองลงมาลูกศิษยลูกหาก็ม ีแตไมเดนเหมือนทาน ไมกวางขวาง
ลึกซ้ึงเหมือนทาน ทานน่ีลึกซ้ึงมากกวางขวางมากในสมัยปจจบัุน 

น่ีพูดถึงเร่ืองความสงัดวิเวกนะ เพราะฉะนั้นพระกรรมฐานทานจึงชอบอยูในปา
ในเขา ผูท่ีมีอรรถมีธรรมทานก็รูของทานเอง ผูยังไมมีอรรถมีธรรมไดยินจากครูจาก
อาจารยก็ตองเสาะแสวงตามทาน ทานท่ีอยูในปาในเขาก็เพราะอยางน้ันเอง ทานทรง
สมบัติเงียบ ๆ ไว ธรรมไมกระโตกกระตากนะ ทรงสมบัติไวเงียบ ๆ มหาสมบัติภายใน
ใจ ทานอยูท่ีไหนเหมือนผาข้ีร้ิว แตเปนผาข้ีร้ิวหอทอง ทุกสิ่งทุกอยางทานไมมีคําวา
หรูหราฟูฟา มีบริขารจําเพาะองค ๆ ไปไหนไปเลย ไมไดยุงกับอะไร 
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ธรรมครองใจ พอทุกอยาง ไมไดฟุงเฟอเหอเหิม ไมดีดไมดิ้น ไมเหมือนกิเลส
ครองใจ กิเลสบีบหัวใจ ดีดดิ้นกันตลอด ธรรมครองหัวใจนี้มีแตความสงบเย็น เวลามา
เลาธรรมะสูกันฟงนี้ โหย เพลิน กี่ชั่วโมง น่ันเห็นไหมละ คือตางคนตางรูตางเห็นจาก
การปฏิบัติ เหมือนเราเสาะแสวงหางานการอะไร เราไปทํางานอะไร ๆ เราไดผลของ
งานมาจากท่ีน่ัน ๆ ก็เลาสูกันฟง คนน้ีไปทํางานน้ันมีผลของงานมาอยางน้ีมาเลาสูกัน
ฟง เขาก็เพลินตามงานของโลกเขาใชไหมละ  

ทีนี้งานของธรรม ทานที่ไปบําเพ็ญยิ่งละเอียดลออ ยิ่งเพลินไปเลย ไปอยูท่ีน่ัน 
ปฏิบัติอยางงั้น ไดรูไดเห็นจิตเปนอยางนั้นอยางนี ้วิถีของจติ ไดรูตามสายของธรรม จิต
กับธรรมเปนคูเคียงกัน จะสัมผัสสัมพันธรับรูธรรมซึ่งเปนนามธรรม ไมมองเห็นเปนตน
เปนตัวเหมือนวัตถุนี้นะ ตางคนตางรู ตางคนตางเห็น นี่ละวิถีจิตที่เดินตามสายธรรม 
เหมือนอยางตาของเรา ความจําเปนของตาน้ี กิจประจําก็คือตองเห็นน้ันเห็นน้ี น่ีเปนกิจ
ประจํา หูไดยินหมดเสียงอะไร ๆ  ตออะไร เปนวิสัยของหู วิสัยของตาก็มองไปเห็น 
วิสัยของใจรวมมาหมดเลย ตา หู จมูก ล้ิน กายเขามาสูใจ เปนจักษุทิพย หูทิพยขึ้นมา
แลวในน้ัน น่ันละทานไมใชอายตนะภายนอก แตทานใชอายตนะภายใน คือจิตนี ่
พิจารณาไปที่ไหน ฟงอะไร ๆไดยิน เรียกวาหูทิพย  

ก็ฟงอยางพวกท่ีเขาวา เสือเย็น เขาประกาศกันอยูในบาน ทานยังมาบอกลูก
ศิษยของทาน คืออาจารยมหาทองสุก ตื่นเชามา “ทานมหา เวลานี้เขาวาเราเปนเสือเย็น
นะ เขาประกาศอยูเม่ือคืน นั่งฟงอยู” นั่นเห็นไหม นั่งฟง เขาประกาศวาเราเปนเสือเย็น 
มาจะเปนภัยตอเขา เขาประกาศ คําวาเสือเย็น หมายถึง อันตราย หมายถึงภัยอยางลึก
ลับน่ันแหละ เขาประกาศกัน ตุเจาสององคมานี้เปนเสือเย็น ใครจะไปไวใจอะไร ๆ ไม
ไดนะ หัวหนาเขาประกาศ   ทานก็ยังบอกอาจารยมหาทองสุก แทนที่จะไปถือโทษถือ
ความเขา ทานไมถือนะ 

เขาวาเราเปนเสือเย็น น่ีมันจําเปนแลวนะ ทานมหา เราจะไปไหนไมได ถาเรา
หนีไปทั้ง ๆ ที่เขาตําหนิ ตายไปแลวพวกนี้จะไปเปนสัตวเปนเสือกันไปหมด ตกนรก 
เราตองอนุเคราะหเขา ทุกขยากลําบากทนเอานะ ทนเอาเสียกอน เพ่ือหัวใจของพวกน้ี
กําลังเปนไฟตอพวกเขา เราก็มาบําเพ็ญอรรถธรรม ไมไดคิดใหเปนอยางนี้ แตเขาก็คิด
ขึ้นมาแลวจะทํายังไง เมื่อเปนอยางงั้นเราก็ตองทนเอา แก เรื่องเหลานี้บกบางเราจะไป
ไหนคอยไปกัน นั่นละเรื่องราวจึงคอยกระจายไปเรื่อย ถึงขนาดท่ีวาพุทโธหาย ไปถึงขั้น
พุทโธหายเขาก็รู  

จากน้ันมาแลวก็กระจางในหัวหนาเขา เขาเรียกภูเจายี่ หัวหนา เราก็ไมลืม เห็น
หมด เห็นไหมละ ตาทิพยม ีก็มาเห็นใจทานนะซี แตเขาก็ดีนะ เขายกกันท้ังบาน บาน
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เขาไมไดใหญโตอะไร สาม ส่ี หาหลังคาเรือน เขามาหมด ลูกเล็กเด็กแดงมาหมด มาขอ
ขมาตุเจาหลวง เราวาตุเจาหลวงเปนเสือเย็น โอย กรรมหนักกรรมหนา เวลาเราภาวนา
เปน ตุเจาหลวงเปนเสือเย็นไดยังไง ความสวางครอบโลกธาตุ เราวาเปนเสือเย็นนี่ราย
แรงมากโทษ ตองไปขอขมาทาน น่ีหัวหนาเขามาขอขมาทาน นั่นเห็นไหมเขารูเอง โทษ
ก็เปนของเขาเอง แลวเขาก็แกโทษของเขาเอง นี่ทานเลาใหฟง นาฟงมาก  

วาเสือเย็นอะไร เวลาจิตของเขาสงบ บอกวาพุทโธหายเสียกอนน่ันแหละ เขาไป
หาพุทโธ พอเจอพุทโธแลวเขาก็มาเห็นพุทโธของหลวงปูมั่นละซ ิ โอย พุทโธหลวงปูมั่น
น่ีสวางไสวครอบโลก ครอบไปหมดเลย จึงมาขอขมาทาน นั่นละธรรม ทานก็อนุเคราะห
เขา ทานไมไดคิดวา เขาตําหนิติเตียนแลวไมพออกพอใจแลวหนีไปเสีย แทนที่จะเปน
อยางนั้นทานไมไดเปน โหย ไมได ถาไมแกพวกน้ี ตายไปแลวจะเปนสัตวเปนเสือ แลว
ตกนรกไมสงสัย ทานวา เวลาน้ีไมไดพวกน้ีตายแลวเปนอยางน้ันหนา ตองพยายามแก
เขา เมื่อเรื่องราวเบาบางไปแลวเราจะไปที่ไหนคอยไป มันก็เบาบางจริง ๆ 

นี่แหละธรรมมีหรือไมมี ทานทั้งหลายพิจารณาซิ ธรรมพระพุทธเจาประกาศ
กองอยูตลอดมา เราก็เคยพูดใหฟงแลว เหมือนแรธาตุตาง ๆ ที่เราเหยียบย่ําไปมา แร
ธาตุชนิดตางๆ  มีคุณคาตางกัน แตคนโงแลวไปที่ไหนมันเหยียบแหลกไปหมด ไมได
เห็นคุณคาอะไรของแรธาตุตาง ๆ จนกวาผูมีปญญาเฉลียวฉลาดไปคนแรเอามา ธาตุ
ตาง ๆ ขุดคนขึ้นมาไดมาทําประโยชนใหโลกไดเห็นทั่วหนากัน มันก็อยูในใตดินน่ัน
แหละ  นี่ธรรมพระพุทธเจาก็เหยียบย่ําไปมา ใหกิเลสพาเหยียบยํ่า ครั้นเวลารูอรรถรู
ธรรมบางก็รูเนื้อรูตัว น่ันแหละนําธรรมออกมาใชประโยชนแกตนและโลกสงสารใหสงบ
เย็นไปตาม ๆ กัน เปนอยางน้ันนะ  

ธรรมกับโลกมีอยูไมบกพรอง เสมอกันหมด คือธรรมกับกิเลสมีอยูไมบกพรอง 
เสมอกัน เปนแตเพียงวาฝายกิเลสมีอํานาจมากกวา มันปดบังธรรมไวเสีย ธรรมก็มีอยู
อยางง้ันแหละ แตถูกปดบังไวเทานั้น ไมไดสูญหายไปไหน เวลาเราเปดกิเลสออก คือ
สรางคุณงามความด ีบําเพ็ญศีล ภาวนาเขาไป ก็เทากับคอยเปดส่ิงปกคลุม เหมือนเปด
จอกเปดแหนออกจากสระนํ้าน่ันแหละ จอกแหนคอยจางไปก็คอยมองเห็นนํ้าๆ เปด
ออกก็เห็นนํ้าชัด มันมีอยูแลวนํ้า จอกแหนมันก็มี มันปกคลุมไว กิเลสมันก็มีอยูแลวใน
ใจของเรา แลวธรรมก็มีอยูแลวใตกิเลส กิเลสบีบบังคับเอาไว เพราะฉะนั้นจึงชําระ
สะสางกิเลสตัวเปนภัย ซ่ึงมันแสดงตัวอยางออกหนาออกตาท่ัวโลกสงสาร จนกระทั่งไม
มียางอายเลย มันก็คอยจางลงไป เมื่อถูกเปดขึ้นมา ถอดถอนข้ึนมา แกไขขึ้นมา ชะลาง
ข้ึนมามันก็คอยแสดงตัวออกมา ๆ จากน้ันก็คอยข้ึน ๆ ก็จาเลย มีอยูดวยกัน 
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อยาไปต่ืนเรือ่งกิเลส คนตาบอดมาหลอก เราก็บอดแลว ชนตนไมชนภูเขาไป
เลย ใชไมไดนะ ใหมือลูบ ๆ คลํา ๆ เสียกอน จะไปไหนมาไหนใหระมัดระวัง คนตา
บอดจะไปเดินพรวดพราดไมได เด๋ียวหัวแตก ตองเดินไปแบบลูบ ๆ คลํา จับนั้นจับนี้
ไปเรื่อย ใหรูวาตัวเปนคนตาบอด อยาพรวดพราดอวดด ีถาอวดดีหัวแตก อันนี้ฟงเสียง
อรรถเสียงธรรมพระพุทธเจาทานสอนยังไง ก็คอยลูบคอยคลําไปตามทาน แลวจะคอย
เปดออก ๆ ส่ิงเหลาน้ีมีอยูแลว แลวสิ่งใดเปนภัยจะเห็นชัด เปนคุณก็เห็นชัดที่ใจ แลวก็
เปดออกได 

เรื่องธรรมนี ่ ผูที่จะเปดธรรมออกมาไดก็คือ นี่เราพูดสวนใหญนะ หลักเกณฑ
สวนใหญตองเปนผูนักภาวนา เชน พระกรรมฐานที่มุงอรรถมุงธรรมจริง ๆ ทานอยูใน
ปาในเขา นี่แหละทานผูเปดอรรถเปดธรรมออกมา อยางเงียบ ๆ อยูอยางน้ัน น่ีละ
ธรรมจะปรากฏขึ้นมาจากทานเหลานี้ อยางสมัยปจจุบันน้ีก็ปรากฏออกมาจากไหน ไม
ปรากฏออกมาจากพอแมครูอาจารยม่ันจะมาจากไหน อยางหลวงตาบัวเอามาพูดวอ ๆ 
นี้ก็เอามาจากพอแมครูจารยมั่น หลวงตาบัวมันวิเศษวิโสอะไร ก็ไปไดอรรถไดธรรม
ออกมาจากทาน ทานเปนผูบุกเบิกไวแตตนแลว ทีนี้เมื่อทานมรณภาพไปแลว เรือ่งของ
ทานก็คอยถูกร้ือฟนข้ึนมา ใหโลกท้ังหลายไดรูจกักับหลวงปูม่ัน กราบไหวบูชาเปนขวัญ
ตาขวัญใจเร่ือยมาจนกระท่ังทุกวันน้ี คือหลวงปูม่ันเปนอันดับหน่ึง เปนอยางน้ันนะ 
ทานเสาะแสวงหาธรรม ทานก็รูธรรมเห็นธรรม  

ธรรมมีอยูในหัวใจทุกคน เราอยาเขาใจวาธรรมก็ด ี กิเลสก็ดีจะอยูบนฟาอากาศ 
ตนไม ภูเขา สถานท่ีตาง ๆ ซ่ึงนอกไปจากใจน้ีเลย ไมม ีมีแตใจอยางเดียว กิเลสก็เกิด
อยูท่ีใจ ฝงอยูที่ใจ ธรรมก็เกิดอยูที่ใจ อยูท่ีใจอันเดียวกัน เปนแตเพียงวาฝายไหนมี
อํานาจมาก ฝายน้ันก็ทํางาน เชนอยางกิเลสมีอํานาจมาก มันก็ฉุดลากจิตใจสัตวไปถลุง
เสียหมด ถาธรรมะไดถูกรื้อฟนขึ้นมาก็คอยรั้งตัวได ๆ แลวเปดตัวข้ึนมาก็กลายเปน
ธรรมครองใจไปได อยูท่ีน่ีนะ เราอยาเขาใจวาธรรมก็ดี มรรคผลนิพพานก็ดี บาปบุญ
อะไรก็ดีจะไปอยูในสถานท่ีน่ันสถานท่ีน่ี กาลน้ันเวลาน้ี สมัยน้ันสมัยน้ี ไมม ี มีอยูที่หัว
ของสัตวเทาน้ัน นอกนั้นไมมีที่รับรองกิเลสกับธรรมไดเลย มีใจเทาน้ันเปนผูรับรอง 
และเคร่ืองกําจัดกิเลสก็คือธรรม 

ไมใชทําเอางาย ๆ นะ ทําอะไร ๆ ก็ดีใหพิจารณา อยางท่ีเทศนเม่ือวานน้ี เรายัง
สะดุดใจอยูไมหยุดนะ เทศนอยางพระเปรตมาจากไหนเราก็ไมรูละนะ โอย.งาย
เหลือเกินนะ งายมากทีเดียว บําเพ็ญอะไรงายมาก ก็มันไมไดบําเพ็ญมันมาโมเฉย 
ๆ โมแบบหลับตาชนฝาใหเห็นอยูตอหนาตอตาละซิ มันจะไมอดคิดไดยังไง อะไร
งายนิดเดียว ไมมีอะไรยากเลย ก็มันไมไดทํา มันโมเฉย ๆ โมแลวก็หลับตาโมชน
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ตนเสาใหคนตาดีเขาเห็นดวยนะ มันนาทุเรศไหม ฟงซิ เวลาน้ีกําลังโมไปทุกแหงทุก
หน เราน้ีกลัวมันจะไมมีโลกอยูน่ันแหละ ก็มันมีแตเร่ืองเปนมหาภัยตอธรรมท้ังน้ัน 
แสดงมาอะไรมีแตมหาภัยของธรรม ๆ ผูเสาะแสงหาธรรมจะทนอยูไดยังไง ทนฟงได
ยังไง นี่ละตรงที่วามันจะไมมีโลกอยู ไมมีใครยอมรับละซิ เอาละวันนี้พูดเพียงเทานี ้พอ
หลังจากน้ีวันน้ีจะไดไปรอยเอ็ดเสียกอน ไปคางที่วัดทานศร ีจากน้ันวันพรุงน้ีก็ยอนมาท่ี 
มหาสารคาม เทศนมหาสารคามแลวก็กลับวันพรุงน้ี มาเทศนตอนบาย จากน้ันแลวก็
กลับมาวัด แตวันน้ีจะไปคางท่ีรอยเอ็ด วัดปากุงเสียกอน วัดทานศร ี
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