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เทศนอบรมฆราวาส ณ วัดปาบานตาด 

เมื่อเชาวันที่ ๒๘ ตุลาคม พุทธศกัราช ๒๕๔๙ 

มีแตเรื่องโลกลวนๆ เต็มอยูในวัดในวา 
 (วัดสิริสมควรวนาราม ต.บึงกาฬ อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย ขอนอมถวายสถานี
วิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนอําเภอบึงกาฬ จ.หนองคาย ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการ
กอสรางเสร็จเรียบรอยแลว ไดทดลองออกอากาศตั้งแตวันที ่ ๑๑ ต.ค.๔๙ โดยรับ
สัญญาณจากสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนวัดปาบานตาดรอยเปอรเซ็นต แดองค
หลวงตาใหเปนสมบัติของสงฆวัดปาบานตาด) เดี๋ยวนี้วิทยอุอกจํานวนเทาไรแลว (๑๐๔ 
สถานีครับ) นั่น จํานวน ๑๐๔ สถานีทั่วประเทศไทย เปนความสมัครใจของทานเหลา
นั้นเอง เราไมไดสนใจอะไรแหละ เทศนแลวผานไปๆ อันนี้เปนความสมัครใจของ
ศรัทธาทั้งหลายที่ใหมีขึ้นมา ๑๐๔ สถาน ี

เร่ืองธรรมนี้เราแนใจ บอกตรงๆ เลย ไมมีคําวาสะทกสะทานหว่ันไหววาจะผิด
ไป ไมวาธรรมขั้นใดที่เราออกแสดง ถอดออกจากหัวใจที่ปฏิบัติกล่ันกรองมาเต็มเมด็
เต็มหนวยแลว จนถึงขั้นพอตัว นําธรรมะที่พอตวัออก จึงแนใจรอยเปอรเซ็นตวาไมผิด 
เอา ใครปฏิบัติเถอะ คือการนํามาแสดงนี้ออกมาจากภาคปฏิบัติของเราเอง เมื่อออก
จากน้ีแลว อันนี้ถูกตองแลวออกไปกถ็ูกหมด 

พุทธศาสนาคือตลาดแหงมรรคผลนิพพานสดๆ รอนๆ ถูกกลบอยูดวยมูตรดวย
คูถคือกิเลสตัณหา แทบวาจะไมมีเหลือพุทธศาสนา มีแตมูตรแตคูถกิเลสตัณหามัน
ปกปด กลบไวหมดเลย อันนั้นก็ดี อนันี้ก็ดี ตัวเลวลงทุกวันๆ ไมคิด อันนัน้ก็ดี อันนี้กด็ี 
ตัวเลวลงทุกวัน เพราะเห็นสิ่งไมดีทัง้หลายวาเปนของดี เจาของเลยเลวลง ไมไดดู
เจาของ ธรรมนี้ทานดูยอนหนายอนหลังตลอดทัว่ถึง ทานสม่ําเสมอ ไมมีคําวาเอนวา
เอียง ถามีเอนมีเอียงไมเรียกวาธรรม ตรงแนวเลย จึงเรียกวาภาษาธรรม เปนภาษา
ตายตัวเชื่อถอืได 

พุทธศาสนานี่เปนศาสนาคูโลกคูสงสารจริงๆ เราพูดอยางน้ีเราก็พูดดวยความ
อาจหาญเสียดวย คือพิสูจนกันทางจิตตภาวนา พุทธศาสนานี้พระพุทธเจาตรัสรูดวยการ
ภาวนาอานาปานสติ เปนศาสดาเอกขึ้นมาดวยจิตตภาวนา และบรรดาสาวกทั้งหลาย
โดยลําดับลําดา เกิดจากจิตตภาวนาทั้งน้ัน มีพระเบญจวัคคียทั้งหาเปนปฐมสาวกของ
พระพุทธเจา พระอัญญาโกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสช ิ เกิดจากจิตต
ภาวนาทั้งนั้น ลงไดคุยเขี่ยทางจิตตภาวนานี้กวางขวางลึกซึ้งมาก เพียงเราเรียนตาม
ตํารับตํารามันผิวๆ เผินๆ  อานไปอานหนังสือ หนังสือทานถูกตองแตหัวใจเรามันผิด 
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มีแตความสงสัย อานนิพพานมันยังวานิพพานมีหรือไมมีนา ทั้งๆ ที่อานนิพพานอยูยัง
วานิพพานมีหรือไมมีนา 

เวลาเขาภาคปฏิบัติ หนึ่งแนนอนแลว สองแนนอน สามขึ้นไปก็แนนอนตลอดๆ 
ภาคปฏิบัติ เปนสมบัติของตัวดวยๆ ที่เราเรียนมานั้นเปนความจําไมใชสมบัติของตัว
อะไร เปนความจํา จํามาแลวก็หลงลืมไป ถาเปนความจริงเกิดขึ้นจากภาคปฏิบัติ นั่น
เปนสมบัติของตัวๆ เร่ือยๆ แลวแนใจเปนลําดับลําดา การแสดงธรรมทั่วประเทศไทย
เราน้ีที่เราแสดงเอง เรียกวาแนใจรอยเปอรเซ็นต ถอดออกจากหัวใจนี้เลยทีเดียว 
พิสูจนบวกลบคูณหารกล่ันกรองเรียบรอยแลว กอนที่จะออกมาเทศนาวาการใหพี่นอง
ทั้งหลายไดทราบทั่วถึงกันทุกวันนี้ เรากลั่นกรองมาเรียบรอยแลว เปนที่แนใจๆ จึงกลา
พูดวา พุทธศาสนาคือตลาดแหงมรรคผลนิพพานสดๆ รอนๆ วางั้นเลย มันแนขนาด
นั้นละ 

ไมมีใครแนเกินศาสดาองคเอก แนที่สุด จึงเรียกวา สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม 
หรือ สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ไมวาธรรมขั้นใดๆ ชอบหมด ไมมทีี่จะไดตดัออก
และมาเพิ่มเพราะบกพรองอยางน้ีไมมี นั่นละตรัสรูโดยชอบ ผูตั้งใจปฏบิัติตามนั้นแลว
ไดบรรลุมรรคผลนิพพานเปนลําดับลําดา จึงเรียกวาพุทธศาสนาคือตลาดแหงมรรคผล
นิพพานสดๆ รอนๆ ขอใหปฏิบตัิเถอะ อยาเอาแตกิเลสมาอวด แสดงออกมาอะไรมาก
นอยเพียงไรชั้นนั้นชั้นนี้เปนกิเลสไปหมดไมไดเปนธรรม เรียนชั้นนั้นชั้นนี้เปนกิเลสถา
ไมมุงปฏิบัติ ก็เลยกลายเปนกิเลส เหมือนเขาเรียนทางโลก เปนกิเลสไปดวยกัน ถา
เรียนมุงหนามุงตาจะปฏบิัติ เปนธรรม ทานเรียกวาปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ 

ปริยัติคือการศึกษาเลาเรียน แลวนําแบบแปลนแผนผังที่ศึกษามานั้นมาปฏิบัติ 
เชนเขาปลูกบานสรางเรือน แปลนวาอยางไรนั่นละปริยัติ เอาแปลนมากางปฏิบัติ
ตามนั้น เหมือนเขาเอาแปลนมาปลูกบานสรางเรือน จะเอาหลังขนาดไหนปลูกตาม
แปลน ก็ถูกตองๆ ไปตามนั้นแลวสมบูรณแบบ นี่ปริยัติ ปฏิบัติ จากน้ันก็เปนปฏิเวธ 
คือประจักษเห็นผลงานของตัวเองเปนลําดับลําดาไป ตั้งแตเขาปลูกบานสรางเรือน 
เร่ิมตนวางรากวางฐานก็เห็นผลมาเปนลําดับ จนกระทั่งบานเรือนสําเร็จเรียบรอยโดย
สมบูรณ ก็เปนปฏิเวธประจักษแลว บานหลังน้ีเรียบรอยแลว  

นี่ก็เหมือนกนั ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ เรียนแลวนํามาปฏิบัติ ปรากฏผลขึ้นมาๆ 
ตั้งแตสมถะถึงวิปสสนา เร่ือยจนกระทั่งถงึวิมุตตหิลุดพน เรียกวาบานเรือนสาํเร็จแลวก็
ไมผิด ปฏิเวธคือความรูแจงในผลงานของตัวเอง ทํางานไปไดแคไหนๆ รูโดยลําดับๆ 
เรียกวาปฏิเวธ ความรูแจงแทงทะลุไปเลย 
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ไมมีใครจะพดูถูกตองแมนยํายิ่งกวาศาสดาองคเอก รับสั่งมาคําไหนจับปบเขา
มาพิจารณาถูกตองรอยเปอรเซ็นตๆ เพราะจิตบริสุทธิ์รอยเปอรเซ็นต นําธรรมสอนโลก
จึงเปนสวากขาตธรรมตรัสไวชอบรอยเปอรเซ็นตเหมือนกันหมด นี่ละพทุธศาสนาเปน
ศาสนาของผูส้ินกิเลส ไมมีกิเลสอยูภายในพระทัยของพระพุทธเจาเลย สอนโลกดวย
ความบริสุทธิ์พระทัย รูแจงแทงทะลุเรียกวาโลกวิทู รูแจงทั้งโลกนอกโลกในตลอดทั่วถงึ 
ไมมีที่สงสัยในพระญาณของพระองคทรงทราบตลอดทั่วถึงหมด ออกมาเปนธรรมก็
สวากขาตธรรมตรัสไวชอบแลวๆ ขอใหปฏิบัติตามนี้เถิด เหมอืนตามเสด็จพระพุทธเจา
ทุกฝกาว ถาปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยเหมือนกับตามเสด็จพระพุทธเจาทุกฝกาว
เลย  

ดังทีพ่ระอานนทไปทูลอาราธนาพระองคใหอายุอยูยืนนาน ยังไมใหนิพพานงาย 
มาหวังอะไรกับเราอีก อานนท เธอมาหวังอะไรกับเราอีก ธรรมและวินัยนั้นเราสอนเตม็
เม็ดเต็มหนวยแลว นั้นแลคือศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแลว 
ถาใครปฏิบัติตามธรรมหลักหลักวินัยนี้ผูนั้นชื่อวาเดินตามเรา ทานก็สอนวาอยางน้ัน จะ
มาเอาอะไรจากเราอีก สอนหมดแลว ธรรมและวินัยนั้นคือศาสดาของเธอทั้งหลายแทน
เราตถาคตเมื่อเราตายไปแลว 

ขอใหจิตกับธรรมไดสัมผัสกันโดยลําดับลําดาเถอะจากภาคปฏิบัติ พระพุทธเจา
นี้สดๆ รอนๆ สดๆ รอนๆ ตลอดไปเลย ไมมกีาลสถานที่เวล่ําเวลาวาจะยืดยาวหรือครึ
หรือลาสมัย อันนั้นกิเลสหลอกตางหาก ธรรมแทไมหลอก อกาลิโก ทั้งกิเลสทั้งธรรม
เกิดมีผลเทากัน ทําชั่วเมื่อไรเปนชั่ว ทําดีเมื่อไรเปนดี จึงวา อกาลิโก ไมมีกาล สถานที่ 
เวล่ําเวลามาตัดไดเลยถาทําอยู ทาํอยูทั้งดีทัง้ชัว่เปนผลตลอด ทานก็บอกไวแลว 
ภาคปฏิบัตินี้ละเปนภาคที่ฟาขาวดาวกระจาง วาอยางน้ันเลย พูดใหเต็มเม็ดเต็มหนวย 
เพราะพูดออกมาจากความจริง ความรูที่ปฏิบัติมาเต็มความสามารถของเจาของ  

ส่ิงที่ไมเคยรูเคยเห็นมันเห็นจะใหวาไง ดงัพระพทุธเจาสอนโลก ภูมิของศาสดา
ตางกันอยางไรบาง โลกวิทู รูแจงโลกนอกโลกในตลอดทัว่ถึงหมด เรียกวาโลกวิทู 
บรรดาสาวกทั้งหลายทานก็รูเต็มเหนี่ยวแหงนิสัยวาสนาของทาน ผูที่กระจางแจงก็แจง
ตามพระพุทธเจา ใกลเคียงเขาไปๆ อยางพระสารีบุตร โมคคัลลาน พระอานนท เหลานี้
ใกลเคียงพระพุทธเจาในการแสดงธรรม เทศนสอนประชาชนไดผลมาก จากน้ันก็
เปนไปตามนิสัยวาสนา บางองคทานรูแลวทานไมสนใจสอนใครก็มี รูแลวสอนเต็มภูมิก็
มี อยางพระสารีบุตร โมคคัลลาน พระอานนท รูแลวสอนเต็มภูมิ พระกสัปปะเหลาน้ีนะ 

แตพระกัสสปะทานมักจะหนักทางภาคปฏิบัติ เครงครัดของทานเปนลําดับ ซึ่ง
เปนการเทศนาสั่งสอนผูอื่นผูเขามาสัมผัสสัมพันธใหไดคติเปนตัวอยาง เปนอีกเทศนา
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แบบหนึ่ง สวนพระสารีบุตรนี่เกงมากการเทศนาวาการ ตามนิสัยวาสนาของทาน สวน
องคทีไ่มเอาอะไรเลยก็ม ีนี่ก็เปนตามนิสัย อยางพระอัญญาโกณฑัญญะกเ็ปนปฐมสาวก 
พระอัญญาโกณฑัญญะกอ็ยูในเบญจวัคคียทั้งหา เวลาบรรลุธรรมแลวก็เปนปฐมสาวก 
แทนที่ทานจะประกาศศาสนาสอนโลกทั่วๆ ไปทานกลับไมสอน ก็มีหลานชายคนหนึ่ง 
พระปุณณมนัตานีบุตร เปนธรรมกถกึเอก เปนหลานชายของพระอัญญาโกณฑัญญะ 

องคทานเองทานอยูในปาในเขาไมออกมา มีชาง ชางก็เปนชางโพธิสัตวอปุถัมภ
อุปฏฐาก อยูฉัททันตสระ ๑๑ ป ถงึกาลเวลาดูธาตุขันธควรแกกาลเวลาแลวก็มาทูลลา
พระพุทธเจาปรินิพพาน นี่ทานไมสอนใคร ทั้งๆ ที่ทานเปนปฐมสาวก มันก็ขึ้นอยูกับ
นิสัยวาสนาเหมือนกัน อยูฉัททันตสระ ที่ชางโพธสัิตวอุปถัมภอุปฏฐากอยูที่นั่น ๑๑ ป
แลวออกมา ถึงกาลเวลาของธาตุขันธที่จะปลดปลอยแลวทีนี้ก็ออกมาทูลลาพระพุทธเจา
ปรินิพพาน พวกเณรตาใสเหมือนตาแมวมันไมรูเร่ืองซิ พวกเณรเห็นทานมา ผานี่ก็อยู
ในปาในเขาจะไดแกนขนุนที่ไหนไปยอม ทานกย็อมดวยดินแดงออกมา เอาดินแดงมา
สับมาตําใหละเอียดแลวก็ยอมผาจีวรเปนสีดินแดง  

ครั้นออกมาทูลลาพระพุทธเจา พวกเณรก็ดูอยู ยังไมรูนะวาเปนพระอัญญาโกณ
ฑัญญะ พอมาทลูพระพทุธเจาจะปรินิพพานแลว ลงไปแลวเณรก็มารุมถามพระพุทธเจา 
นี่เปนหลวงตามาจากไหน วาอยางน้ันนะพวกเณร นี่เปนหลวงตามาจากไหน สีผาแดง
เหมือนสียักษ วาใหพระอัญญาโกณฑัญญะ สีผาสีดินแดงเหมือนสียักษ อยาพูดอยาง
นั้นๆ วาอยางน้ันนะพระพุทธเจา นี่คือพี่ชายใหญของพวกเธอทัง้หลายรูไหม นี่
พระอัญญาโกณฑัญญะ ไดตรัสรูธรรมบรรลุธรรมเปนปฐมสาวกของเราตถาคต บัดนี้ถึง
กาลเวลาแลวเธอมาลาไปจะนิพพาน ไมใชยักษใชผีอะไร เณรไมรูเร่ือง ก็อยางน้ันละ
ทานไมทําประโยชนใหใครมาก  

ที่เดนในพุทธศาสนาก็คือพระสารีบุตร โมคคัลลาน พระอานนท พระกัสสปะมี
อยางสุขุมอนันี้นะ สุขุมลุมลึกมาก พระสาวกทั้งหลายก็ตางกัน อันนี้ขึ้นอยูกับนิสัย
วาสนา ที่จะแนะนําส่ังสอนใครตอใคร หากรูในองคของทานเอง ทานที่ไมยุงกับใคร
อยางพระอญัญาโกณฑัญญะไมยุงกบัใครเลย บรรลุธรรมแลวอยูในปาๆ ตลอด ถงึเวลา
มาลาพระพุทธเจานิพพานเลย องคเหลานั้นทําประโยชนมากมาย ตางกันอยางน้ัน  

ในครั้งพุทธกาลพระเขาเฝาพระพุทธเจามีแตเร่ืองมรรคเรื่องผล ใครเขาไปเฝา
พระพุทธเจารับสั่งออกมาเปนอยางไรอยูในปานั้น เขาลูกนั้น ถ้ําน้ัน เงื้อมผานั้น การ
ภาวนาเปนอยางไร ทานวาอยางน้ันนะ ถามภาวนาก็คือถามถึงเร่ืองมรรคเรื่องผลนั้นเอง 
ไมไดเปนอยางทุกวันนี้มีแตเร่ืองโลกลวนๆ เต็มอยูในวัดในวาในพระในเณร แทบไมมี
ภาษาธรรมอยูในนั้นเลย  
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ถามถึงมรรคถึงผลหัวเราะเยาะเยยกันดวยทุกวันนี้ กิเลสมันหนาดานพอ 
เหมือนวาศาสนาของพระพุทธเจานี่เปนกระดาษเศษอยูในคัมภรีใบลาน อานโกๆ ไป
อยางน้ัน สอบไดชั้นนั้นชั้นนี้เปนเรื่องกิเลสไปหมด ไมไดเปนเรื่องอรรถเรื่องธรรมเพื่อ
มรรคผลนิพพานอะไรเลย เปนอยางน้ันนะถูกกิเลสกลบหมด พูดเรื่องมรรคเรื่องผล
หัวเราะกัน เปนอยางน้ันละกิเลสมีอํานาจมากเวลานี้ หัวเราะอรรถหัวเราะธรรม ตัวมัน
เองเลวที่สุด มันก็ยกตัวมนัวายอดที่สุด เปนอยางน้ันละทุกวันนี้ 

การปฏิบัติอรรถธรรมนี้ไดเที่ยวหาหลบๆ ซอนๆ ตอไปนี้นะ ผูปฏิบัตอิรรถ
ธรรมไปวัดไปวาไปแบบหลบๆ ซอนๆ จะไปอยางเปดเผยสะดวกสบายอยางเดี๋ยวนี้
ไมไดนะตอไปนี้ กิเลสมันหนาเขาๆ ไปวัดไปวาเหมือนโจรผูรายดอมๆ มองๆ ไป 
เพราะกิเลสมีอํานาจมาก มันหัวเราะเยาะเยย พอเห็นเขาจะไปวัด เออ ดีแลว เขาไปวัด
พวกนี้เขาจะไปสวรรคนิพพาน ไมมาแยงปูแยงปลาตามไรตามนาตามบึงตามบอ ใหเขา
ไปเสีย ไมมีใครมาแยงปลาเรา มันพูดเยาะเยย เปนไปทุกวันละ เร่ืองมรรคเรื่องผล
เหมือนกัน แทบจะไมมใีครพูดถึง หัวเราะกัน 

สําหรับหลวงตา เอา มาถาอยากหนาผากแตก โคตรพอโคตรแมมึงเคยปฏิบัติ
เหรอ มึงไมเคยปฏิบัติมึงมาอวดทําไม พระพุทธเจาทานปฏิบัติ พระสาวกทั้งหลายที่
เปนสาวก สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ทานปฏิบัติทั้งนั้น รูเห็นธรรมของจริงออกมาสอนโลก 
มึงเคยปฏิบัติไหม โคตรพอโคตรแมมึงเคยปฏิบัติไหม แลวมึงมาอวดหาอะไร มึงกค็ือ
มูตรคือคูถนัน่เอง จะเปนอะไรไป ใหธรรมตีกลับเขาใจไหม ฟาดอยางน้ันละ  

ถาอยางมาหาหลวงตาบัวนี่หนาผากแตก ใสโคตรพอโคตรแมมันเลย โคตรพอ
โคตรแมมึงก็ไมเคยปฏบิัติ มึงกไ็มเคยปฏิบัติ มึงมาอวดอะไร โคตรพอโคตรแมกูไม
ปฏิบตัิ กูปฏิบัติอยูนี่นะ มึงมาอวดเหรอ ใสเปรี้ยงนะ พูดคาํไหนใสเปรี้ยงๆ หลายหน
ตอหลายหนหนาผากมันแตก และหงายไมใชหงายธรรมดา หงายหมาเลย หงายหมาไม
มีทาสู หงายแมวมันยังตบไดนะ หงายหมาไมมีทาสู เขาใจไหมละ 

เวลานี้มีแตกิเลสเอาพวกเราหงายหมานะ เราไมไดฟาดกิเลสใหมันหงายหมา
บาง เอากิเลสใหหงายหมาบางซิ สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ ของพวกเรา มีแตพวกกิเลสหงาย
หมาทั้งนั้น นี่ภาษาธรรมฟงเอา ใครจะมาวาหยาบๆ โลนๆ ก็เปนพวกที่หยาบโลน
นั่นเองมันมาพูดได พูดตามหลักความจริงเปนอยางน้ัน หงายไมเปนทาเขาเรียกหงาย
หมา หงายเปนทายังตบไดอยูเขาเรียกหงายแมว แยกประเภทความหงายให ไอหงาย
ตัวขี้เกียจขี้คราน หงายลงหมอนคือพวกเราเอง พวกน้ีพวกหงายหมอนเขาใจไหม ไปที่
ไหนเห็นแตหงายหมอนหงายหมาไป ไมไดหงายเปนทา 
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ภาษาที่พูดทัง้หมดนี่เปนภาษาธรรม ไมมอีารมณกับส่ิงใดวาไดพูดหนักไปเบา
ไป เอาความจริงออกมาพูด ใหเนนใหหนัก ใหถึงเหตุถึงผล ถึงอรรถถงึธรรม ภาษาจึง
เปนภาษาธรรมอยางน้ี ไมมีลูบหนาปะจมูก เห็นแกหนาแกตา ภาษากิเลสเปนอยางน้ัน 
ภาษาธรรมไมมี ผึงเลย ออกเลย 

(คณะผาปาจากอําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรีมากราบนมัสการหลวงตา) เออ
ระลึกถึงอาจารยมหาทองสุก ทานอยูสระบุรี ดูวาบานหมอนะ ทานติดพันกับพอแมครู
จารยมั่นมานานทานอาจารยมหาทองสุก ดูวาทานอยูบานหมอ สระบุรี ติดพันพอแมครู
จารยมั่นมา เขาปาเขาเขาเขาไหนสมบุกสมบันมาก เปนคูกันกับพอแมครูจารยมั่น ที่เขา
วาเสือเย็น ก็นี้ทานองคหนึ่ง ที่เขาตําหนิทานหลวงปูมั่นวาเปนเสือเย็น ทานมหาทองสุก
ทานกอ็ยูดวยกัน 

นี่ทานมหาเขากําลังตําหนิเราวาเปนเสือเย็นนะเดี๋ยวนี้ ถาเราไปเวลานี้ที่เขากําลัง
ตําหนินี้พวกนี้ตายแลวจะเปนสัตวเปนเสือ ลงนรกกันหมด เราตองทน เอา อดอยาก
ขาดแคลนทนเอา เพื่อใหเขาไดแกความคิดเห็นของเขานี้ไปในทางที่ถูกที่ดีแลวเราจะไป
ที่ไหนก็ได ทนเสียกอนนะ ทานเองพูด พอแมครูจารยมั่นพูดเอง พูดเรือ่งทานมหาทอง
สุกที่บานหมอนี่ แลวไปอยูก็เปนจริงๆ พอตกกลางวันมี ตอนบายๆ เย็นๆ มี ทีละสาม
ส่ีคน หาคนเดินดูลาดเลา ดูทานั้นทานี้ไปตรวจ ไปดูเสือเย็น  

เสือเย็นคือจอมปราชญ พวกที่ไปตรวจราชการนั่นคือพวกจอมโง มาดูทุกวัน
ทานก็เฉย ทานไมสนใจ บางทีทานก็เดินจงกรม บุกปาไปอยางน้ันละเขาไมมาทําให แต
ทานจะพยายามแก ที่เขาวาทานเปนเสือเย็นเขาเปนกรรมหนักแลวนะ ใหแกเขา ใหเขา
พอลดหยอนผอนผันเสียกอน เราจะไปที่ไหนคอยไปทานมหา ทานมหาทองสุก ที่อยู
บานหมอ เขาก็มาดูทุกวันๆ ดูไปนานพอสมควรแลว ผูใหญบานเขาเลยถาม เปน
อยางไรที่ไปดูเสือเย็นสองตัว ไดผลอยางไร  

มีรายหนึ่งมันคงจะรําคาญพอ จะเปนอยางไร วาอยางน้ัน ไปทานไมเคยสนใจ
กับเรา จะเปนเสือเย็นเปนภัยรายแกบานแกเมืองไดอยางไร ดูลักษณะก็รูคนที่จะเปน
ภัยแกบานแกเมืองพอจะเรียกวาเสือเย็นนั้นมองดกู็รู นี้ทานไมไดมอีะไรเลย แลวไปดู
อะไร ดีไมดีพวกเราจะตกนรกนะ คนที่ไปดูมันไปดูนานเขามันรําคาญวาอยางน้ัน
เถอะนะ อยางน้ันเหรอ ก็อยางน้ันซี ทานไมวาอะไร ทีนี้ไปใหไปถามทานดู นั่นละ
เร่ืองราวนะ ทานเปนยังไง ไปทีไรเห็นบางทีทานนั่งหลับตาเฉยไมสนใจกับใคร คือนั่ง
ภาวนา บางทีทานเดิน(จงกรม) บุกปา เขาไมทําทางอะไรให ทานจะแกเขาที่วาทานเปน
เสือเย็น เขาจะเปนบาปเปนกรรมมาก ทนเอาเสียกอน จนเขากลับใจไดแลวเราจะไป
ไหนคอยไปทานมหา วาอยางน้ัน นั่นทานแก 
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พอไปดูทานหลายวันตอหลายวัน หัวหนาเขาเลยถาม เปนยังไงที่ไปดเูสือเย็น
สองตัวนั่น จะเปนอะไร เขาโมโห ดีไมดีพวกเราจะตกนรกกัน เราไปทานไมไดสนใจกบั
เราเลย เสือเย็นอะไรจะเปนอยางน้ัน ผูที่จะเปนภัยตอบานตอเมืองมองดกูรู็ เขาวาอยาง
นี้ นี่ทานไมไดเปนอะไรกับใคร ทานเฉย เอาทีนี้ใหไปถามทานดู ทานมีความมุงหมาย
อะไร พอไปถามทาน ตุเจา ที่อยูที่นี่ ที่เดินไปเดินมาก็ดี ที่นัง่หลับตาอยูก็ดี ตุเจาทําเพื่อ
อะไร ออ พทุโธหาย นั่นเห็นไหมละขึ้นแลวจอมปราชญ หาพุทโธ ทานวา พุทโธหาย หา
พุทโธ นัง่หานอนหา ทีนี้พวกเขาก็ยอนเขามา พทุโธเปนยังไง เปนดวงสวางไสวจา จะ
ขึ้นที่หัวอกนะ ทานวา พุทโธ 

แลวพวกเราจะชวยหาดูดวยไดไหม เออ ยิ่งดีๆ เอาใหนึกพุทโธอยูในนี้นะ นั่น
สอนแลว สุดทายพุทโธหายไปปรากฏกับตุเจายี่ ตุเจายี่คือหัวหนาบานเขา ไปภาวนามัน
สวางจาขึ้นมาซิที่นี่ พอสวางจาขึ้นมาเขาเห็นจิตทาน คือเห็นจิตตุเจาหลวงที่เขาวาเปน
เสือเย็น เลยหมอบกราบเลยที่นี่ โอโห เสือเย็นยังไงถึงเปนอยางน้ี สวางไสวจาหมดเลย 
กราบราบเลยเทียว จากน้ันมาก็เคารพที่นี่ ลงหมดบานเลย เปนอยางน้ัน ถึงเวลาทานจะ
ไป นั่นก็เปนเด็กเหมือนกัน ลาตั้งแตฉันจังหันเสร็จแลวจนบายถึงไปได 

เจาคุณธรรมเจดียนิมนตใหทานกลับมาอุดร ตกลงทานก็กลับมาตามคํานิมนต 
ทานพูดเหตุพูดผลใหเขาฟง เขากฟ็งแตเขาไมใหไป เขาบอก เฮาบตายตุเจาบตาย ทาน
ก็ชี้แจงเหตุผลใหทราบ เสร็จแลวเขาก็วา เออ ตุเจาอูนี่ก็ถูกอยูนะ เอา ปลอยใหทานไป 
เขานั่งอยูศาลาเล็กๆ นั่นละ พอทานสะพายบาตรแบกกลดออกลงไปศาลา เขาก็รุมทาน
อีก คนนั้นลากกลด คนนี้ลากกาน้ํา ลากทานกลับมา เฮาบใหไปกา ซัดตั้งแตเชา
จนกระทั่งถงึบาย เหมือนเด็ก ทานวางั้น เวลาเขาลงแลว 

นี่ละพวกไปตําหนิทาน ตูทานวาเปนเสือเย็น หัวหนาเขารู เขาเห็นใจของหลวงปู
มั่น โอโห สวางไสวกระจางครอบไปหมดเลย เสือเย็นยังไง พวกเรานี่พวกจะตกนรก วา
งั้น ตองแกตัวไมงั้นไมได มันรูจริงๆ แมที่สุดพวกหมูพวกสัตวปามากินพืชไรพืชสวนที่
เขาปลูกไวในปาก็ไปมองเห็น เห็นไปหมด เขามาเลาใหทานฟง วากําหนดไฟเผาทอง
หมูปา หมูปารากแตกออก อยาไปทําเขาอยางน้ัน เขามาเลาใหทานฟง มองเห็นตัวมัน
อยู วาระจิตเขาเกง ทานสอนลงหมด บทเวลาทานจะมา ลาตั้งแตเชาจนกระทั่งบายถึง
ไดออกเดินทาง พูดถึงเร่ืองเสือเย็น เอาเทานั้นละ จะใหพร 
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