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มรรคผลนิพพานอยูกับเรา 
 

 เราไมไดลืมนะพอแมครูจารยม่ันเอาผาหมทานหมอยูเปนประจํา ก็เราปฏิบัติรักษา
อยูตลอด ทานเอาผาหมของทานไปบังสุกุลใหเรา เราลืมเม่ือไร โอย ทําดีมากทีเดียวนะ 
พับเรียบรอย แลวก็มีเทียน ๒ เลม มีดอกไมวางพาดไวบนผา ดอกไมกับเทียนมัดติดกัน
แลววางไวบนผา เอาอะไรมามัด เราไปกุฏิ กุฏิเราไมไดสูง เต้ีย ๆ ทานเอาไปบังสุกุลเวลา
เราไมอยูน่ันแหละ พอไปกุฏิมองเห็น เอ ใครเอาผามาบังสุกุลนะ ขึ้นไปด ูอูย ผาผืนน้ีก็เรา
พับเราเก็บอยูตลอดทุกวันเวลา มันผาพอแมครูจารยน่ีนา เราดูละเอียดลออ ดูจริง ๆ ชัด
เจนแลวเราก็กราบผาน้ันแลวเอามาดู โอย ทานเรียบรอยมากนะ คือทานไมไดเอาผาใหม
จริง ๆ เพราะทานก็รูอยูวาผาใหมเราจะไมใช ทานเอาผาของทานหมทุกวันอยางนี ้ เปน
บังคับในตัวละนะ ผาของทานหมอยูทุกวันเอาไปบังสุกุลใหเรา เราก็ตองใชซ ีทานบังคับใน
ตัว เราลืมเม่ือไร อูย ประทับใจฝงลึกมากทีเดียว เราก็เลยหมจริง ๆ  

เพราะหนาหนาวน้ีเราไมเคยไดหมผาผวย ทานรูไดยังไงเราก็ไมเคยพูด ทานรูได ที
น้ีเวลาทานเอาผาหมไปบังสุกุลน้ันเราก็ตองไดหม แนะ เราไมหมผาหม หนาวขนาดไหนให
มันเทาน้ัน น่ันเห็นไหมละดัดสันดานเจาของ ทานคงจะคิดสงสารละทา ทานเลยเอาผาหม
ทาน ทานหมอยูทุกวันดวยนะเอาไปบังสุกุลใหเรา ถาเอาผาใหมกลัวเราไมเอาเราไมหมนะ
ซี เพราะผาก็มีอยูนี่ทําไมเราจึงไมหม ทานก็รูอยูแลว เลยเอาผาของทานมา เราไมลืมนะ 
พอแมครูจารยทํากับเราน้ีแหม ลึกทุกอยางเลยนะ เราเคยไดพูดใหลูกศิษยลูกหาฟง แลว
เราสืบเร่ืองครูบาอาจารยท้ังหลายทานไดทําอยางน้ีหรือไมอะไร ไมมี มันยิ่งฝงลึกนะ ไป
บิณฑบาตกลับมามีผาหมอยูน้ันทานเอาไปบังสุกุล เราก็ไดใชใหทาน 

เวลาบิณฑบาตกลับมาเราไมไดพูดวาเรารับเฉพาะของในบาตร บิณฑบาตไดมา
อะไรเราเอาเฉพาะ ๆ เทาน้ัน เสร็จแลวเอาบาตรไปวางไวติดกับฝา เอาฝาบาตรปดไวแลว
เอาผาอาบนํ้าพับทับอีกทีหน่ึง ใครจะไปแตะของเราไดละ พระเณรเหลาน้ันก็เรียกวากลัว
เราเปนองคที่สองของทานนั่นแหละ พระในวัดกลัวทานเปนท่ีหน่ึง กลัวเราเปนท่ีสอง แลว
ใครจะไปแตะไดละลงเราทําอยางน้ันแลว เราก็ไมไดบอกวาเราสมาทานรับอาหารเฉพาะ
บิณฑบาตไดมา ใครมาถวายทีหลังไมเอาทั้งนั้น แลวทานทราบไดไง แตอาจจะทราบได
เพราะเห็นบาตรผิดปรกติละนะ วางไวขางฝาติดตนเสาแอบไว เจาของก็ไปจัดบาตรใหทาน 
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เจาของบิณฑบาตไดมาอะไรจัดปุบปบ ๆ ใสเทาน้ันพอ แลวเอาไปวางแอบไวน้ัน เจาของก็
ไปปฏิบัติตอทานตลอดไมไดมาสนใจกับบาตรเรา 

จัดอะไร ๆ ถวายทาน อะไรควรแกธาตุแกขันธของทานเราเขาใจ ๆ ฝงลึกจริง ๆ 
นะเราไมลืม พอแมครูจารยทํากับเราอันไหนแหม มันฝงลึกมาก บาตรเราอยูขางใน พอ
เสร็จเรียบรอยเราไปเราก็เอาบาตรออกมาฉัน ทานก็รูอีก ฉันก็ไมไดฉันมาก คือเวลาอยูกับ
หมูกับเพ่ือนอยางน้ันเราฉันเปนประจํา หมูเพ่ือนฉันเราก็ฉัน อยูกับหมูกับเพื่อนแตไมฉัน
ใหอิ่ม ทานก็สังเกตเอาบทเวลาหยุดการฉันละซิ ทานก็รูน่ี พอฉันสักประเดี๋ยวประดาวหยุด
แลว ทานก็ดูมาเปนประจํา น่ันละท่ีทานเอาใสบาตรเรา อยูด ี ๆ น้ีบทเวลาทานใสบาตร 
ทานน่ังอยูน้ันเราน่ังอยูน้ี ปุบปบมาเลยนะ  เอา ๆ ใสบาตรสาย ๆ ศรัทธามาสาย ถึงแลว
นะน่ัน แลวจะทํายังไง ครูบาอาจารยท่ีเราเคารพสุดยอดแลว ของเราอะไร ๆ มันก็ไมมี
ความหมายท้ังน้ันถาลงทานไดผานเขามาแลว ยกใหทานทั้งหมดเลย 

ทานทําหลายแบบ ศรัทธามาสายบาง สมณบริโภคบาง อะไรทานวาของทาน นาน 
ๆ ทานใสทีหน่ึง โห ใครจะไปรูจักความพอเหมาะพอดียิ่งกวาทาน ไมใสซ้ํา ๆ ซาก ๆ นะ 
นาน ๆ ใสทีเพื่อเปนขอระลึก พระเณรจะไมดูไดยังไงใชไหม น่ังฉันจังหันเต็มอยูน้ีทานใส
บาตรเราน่ี พระก็เห็นทั้งวัด เปนเคร่ืองสอนหมดเลย อยางน้ีละทานใสบาตรเรา แลวก็ไป
ทอดผาบังสุกุลผาหมใหเรา มีแตอยางถนัดนะ ฝงลึก ทีนี้ก็มีบทสําคัญอีกนะ ทานพูดถึง
เปลือกนองเอามาตียนเปนอาสนะนั่ง ทานชอบนั่งอยางนั้น  พูดถึงเรื่องเปลือกนอง เราก็
กราบเรียนทาน แถวนี้ไมมีตนนอง ทานวาง้ัน เราก็กราบเรียนทานบอกวามีทางสกลนคร 
ถาพอแมครูจารยตองการ ก็เรียกวาเราจะหามาถวายทาน เราก็กราบเรียนวาจะขอไปยนเอา
เปลือกนองมาถวายทาน ทานก็น่ิง ๆ กราบเรียนยนเขา ๆ จนเปนท่ียอมรับวาทานรับแลว 
ใหเราไปเอาไดแลวความหมาย น่ันละท่ีน่ีเราก็กราบเรียนทาน จะไปยนเปลือกนองมาถวาย
ทาน 

นี่ละอีกสําคัญอันหนึ่ง เรากราบเรียนวา พรุงนี้เชาผมจะออกเดินทางตั้งแตเชา จะไป
ฉันจังหันนูน คือออกจากหนองผือไปสายอุดร-สกล ไปฉันบานวังยาง ตะวันออกพรรณา
ไป ๓-๔ กิโล ๕ กิโล ไปฉันที่นั่น เราก็จัดบริขารท่ีไมเอาใสยาม ๆ เรียบรอย เพราะหนูมัน
ชุม ถาคนไมอยูมันกัดแหลก ถาคนอยูนั้นมันก็ไมทําไม เพราะมันกลัวคน พอกราบเรียน
ทานเรียบรอยแลววา เชาจะออกเดินทางแตเชาแลวก็ไป แลวเราก็ส่ังเสียหมูเพ่ือนไวดวย 
ยามเราที่จัดอะไร ๆ ใสไวเรียบรอยแลวน้ัน เราวางไวท่ีนอนของเรา เวลาเราไปแลว ฉัน
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จังหันเสร็จแลวพากันไปเก็บเอามาเสีย เราส่ังพระเอาไว ถาเอาไวนี้หนูมันจะไปกัดแหลก
เราก็ส่ังแลวเราก็ไป พระทานรับทราบเรียบรอยแลวเราก็ไป 

พอตอนเชาฉันจังหันเสร็จแลว พระมาเลาใหฟงนะ เลาละเอียดหมด เร่ืองทานเก่ียว
กับเราน้ีทานเลาละเอียดหมดแหละพระ พอฉันเสร็จแลวไมพูดอะไรเลย ทานลงจากนี้ปบ
ไปกุฏิเราเลย พระก็คอยดอมตามไปเดินตามไป ทานข้ึนกุฏิเรา ไปก็สะพายเอายามท่ีเรา
วางไวน้ันนะ เราจัดอะไรเสร็จเรียบรอยแลววางไวท่ีนอนของเรา เผื่อพระทานจะไดเอาไป
เก็บไวไมงั้นหนูกัด ฉันจังหันเสร็จเรียบรอยแลวพระทานถึงจะไปเอา เพราะไดสั่งเสียกัน
เรียบรอยแลว ทานฉันเสร็จแลวทานก็ไปควาเอายามเราสะพายลงมาเลย โอย ประทับใจ
มากนะ สะพายเอายามเราลงมา ทีนี้ใครจะทํายังไงที่นี ่พระรุมอยูขางนอก ก็มีองคหนึ่งเขา
ไปเอายามกับทาน พอเดินเขาไป อยามายุงทานวาง้ีนะ โอย มันหดตัวส่ันไปเลย อยามายุง 
เทาน้ันทานก็สะพายยามของเราไปเลยไปกุฏิทาน พระทานก็เดินตามไป 

พอข้ึนไปน่ังเรียบรอยแลวเวลาทานจะข้ึน คนหนึ่งไปทําประโยชน วาง้ันนะ ทาน
มหาทานไปทําประโยชน สิ่งของอะไร ๆ ในกุฏิกุฏังทาน นาจะมีผูไปดูแลรักษา ไมเห็นดูแล
กันทานวา ทานสะพายยามเรามาแลวทานมาน่ังท่ีน่ังของทาน เอายามเราวางไวขาง ๆ บอก
วา ทานมหาทานไปทําประโยชน เราท่ีอยูน่ีใครไมเห็นไปดูแล สิ่งของบริขารของทานทิ้งไว
อยางนั้นหนูมันก็กัดแหลกละซ ี ทานก็ทราบหนูเกง พอทานพูดจบลงเรียบรอยแลวพระก็
กราบเรียนข้ึน ทานอาจารยทานก็ไดส่ังกับพวกกระผมไวเรียบรอยแลววา เวลาทานไปแลว
ใหเอาของท่ีทานจัดไวน้ันมาเก็บไวเสีย ไมงั้นหนูมันจะกัด ทานส่ังไวเรียบรอยแลวกอนท่ี
ทานจะไป ก็คิดวาฉันจังหันเสร็จจัดอะไรเสร็จเรียบรอยแลว ถึงจะไปเอาบริขารของทานมา
เก็บไว พอดีพอแมครูจารยขึ้นไปเอาลงมากอน 

พอวาอยางนั้นทานนิ่งทานไมวาอะไร เลยยังไมทันไดไปเอา พอพูดจบลงเรียบรอย
แลวมีพระองคหน่ึงสละชีพคลานเขาไปหายามเรา ทานเอาวางไวขาง ๆ  คลานเขาไปเอา
ยามออกไป ทานก็ไมวาอะไรนะ คือเหตุผลรับกันแลววา พระเหลานี้ไมไดทอดธุระเกี่ยวกับ
เรื่องบริขารของเราอะไร ๆ ทานทราบแลวตามท่ีพระกราบเรียนใหทานทราบ ทานน่ิงนะ 
แลวพระคลานมาเอาทานก็ไมวาอะไร อยางน้ันนะไมวาอะไรนะ เพราะเหตุผลลงกันแลวใช
ไหม พระไมไดทอดธุระกับเรา มิหนําซํ้าเรายังส่ังไว พระก็เตรียมที่จะไปเอามาเก็บไว ตอน
จังหันเสร็จเรียบรอยแลวจะไปเอา พอดีทานไปเอามากอน ทานเขาใจแลวทานก็ไมวาอะไร 
น่ันเห็นไหมพอแมครูจารยม่ันทํากับเรา 
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ท่ีทานเด็ด ๆ นั้นก ็๓ หน ๓ อยาง หน่ึง ทอดผาบังสุกุลผาหมของทานหมเอง หม
อยูตลอด เอาไปเผ่ือวาผาทานหมอยูแลว ยังไงเราตองหมแหละ ทานคิดไวเรียบรอยแลว 
ถาเปนผาใหมผาอ่ืน ๆ ทานไมเอา เพราะในวัดก็มีอยูแลวเราก็ไมเอา น่ีอันหน่ึง กับใส
บาตรสาย ๆ ทานรูไดยังไง ชักบังสุกุลหนึ่ง แลวก็ยามอีกหนึ่ง น้ีเราไมลืมนะ อูย ฝงลึกมาก 
เราไปสืบถามดูบรรดาครูบาอาจารยท้ังหลายท่ีเคยอยูกับทาน หรือพระเณรใดก็ตามเคยอยู
กับทานมากอน ทานเคยปฏิบัติอยางน้ีมีองคไหนบาง ถาม บอกไมมี ถามใครก็บอกวาไมม ี
ทําใหเราคิดมากหนักเขาเหมือนกัน น่ีละเร่ืองพอแมครูจารยม่ัน อูย ประทับใจมากนะ 

พูดถึงเรื่องการโตกันก็เอาอีกนะ เรากับทานเหมือนกับแชมเปยนฟดกันก็ม ีเวลาคุย
ธรรมะกัน ถามปญหาตอบปญหาเพื่อเอาผลประโยชนจากทาน ใสกันเปร้ียงปาง ๆ ไมลง
ตรงไหนทางนี้ก็ซัดละซ ิเขาใจไหม ทานก็เปร้ียง ๆ ทางน้ีก็เอาแหละ คือเราของใจตรงไหน
เราจะเอาใหเขาใจ ถายังไมลงใจตรงไหนก็ซัดกันตรงนั้น เสียงล่ัน น่ีอันหน่ึงนะ บรรดาครู
บาอาจารยท้ังหลายไมมีองคไหน ก็มีอาจารยองคเดียวน่ีแหละ พูดงาย ๆ ก็วาตัวหัวด้ือ พูด
งาย ๆ บางทีเหมือนแชมเปยนซัดกัน อยูเงียบ ๆ ฟาดกันเลย ปญหาถายังไมลงใจตรงไหน
มันก็ของใจ ถาลงใจปบน่ีวูบเลยหมด น่ันละเขาใจแลวลงเลย อันไหนที่ยังของ เอาอีกเวลา
ศึกษาไตถามกันอยูนั้น ถาอันไหนถายังไมลงกันก็เอากันอีกอยูอยางนั้นนะ อยางนี้ก็เอาอีก
นะ ก็ไมมีใครเกินพระขี้ดื้อองคนี ้ 

เพราะฉะน้ันเราจึงประทับใจมากทีเดียวกับพอแมครูอาจารยม่ัน ตาจับจองเราน้ี
เหมือนเราเปนผูตองหาคนหน่ึง ตาจับตาจองสังเกตตลอดเวลา เคล่ือนไหวไปไหนรูหมด
เลย เราพูดเรื่องอะไรเรื่องหนาวหรือเรื่องอะไรถึงไดมาผาหม (วันน้ีหนาวกวาเม่ือวานเจา
คะ) เออ ๆ เหตุท่ีจะมาอันน้ีนะ คือเราไมหมผาหมจริง ๆ ก็เราไมเคยพูด ทานยังทราบได
วาไง ถึงกับเอาผาไปบังสุกุลใหเรา อะไรของเราน้ีทานทราบหมด ผาหมเราก็ไมหม บางคืน
น้ีนอนไมหลับตลอดรุงเลย คือมันหนาวขนาดนอนไมหลับ ถาเวลามันหนาวมาก ๆ เขาน่ัง
สมาธ ิ พอจิตเขาสมาธินี้มันก็เขาภายในมันก็ไมหนาว นั่งอยูกี่ชั่วโมงก็ไมหนาว เวลาออก
จากสมาธิจิตถอยออกมานี้มันก็เริ่มหนาว ทีน้ีเราจะนอนใหหลับไมหลับ มันย่ิงหนาวเขา ๆ 
มันก็ไมหลับตลอดรุง ๆ เปนอยางน้ันนะ คือหนาวขนาดนอนไมหลับเลย จึงตองไดบังคับ
เจาของไว กําหนดใหพอเหมาะพอดีกับธาตุขันธ กลางคืนนอนไมหลับมีแตนั่งสมาธิ นอนก็
ไมหลับเสียก็ข้ึนมาน่ังสมาธิจนกระท่ังสวางเปนวันใหม  

ทีนี้พอตกกลางวันมานี ้ กลางวันตองเดินมาก ๆ เปล่ียนอิริยาบถ เดินจนเหน่ือย 
เผื่อกลางคืนมันจะออกมาเดินไมได คือหนาวขนาดท่ีวาตัวแข็ง เพียง ๒ ทุมพอแลวนะ ก็
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คนหนุม ๆ เดินจงกรมจนตัวแข็ง นํ้าคางเร่ิมแลวนะ เปยก ๆ พอ ๓ ทุม นํ้าคางมันมาเกาะ
ตามใบไมมันก็ตกลงมาปุบปบ ๆ ๓ ทุมเร่ิมแลวนะ พอตี ๔ ตี ๕ โอย.เหมือนหาฝน นํ้า
คางตกลงมาจากใบไม แลวจะใหมันนอนหลับไดยังไงขนาดน้ัน อยูในปาในเขาแตกอนปา
สมบูรณแบบ ๆ ไมไดเปนอยางทุกวันนี้ ทุกวันน้ีไมมีปาแลวหมดเลย ความหมายก็วาง้ัน 
ความฝกทรมานตัวเองเอาถึงขนาดนั้น ไมงั้นมันไมยอมแหละกิเลส ตอนกลางวันเดิน
จงกรม พอฉันเสร็จแลวลางบาตรลางอะไร ๆ แลว เอาไปวางปบเขาทางจงกรมเลย  

เอาละท่ีน่ีเดินจนเพลีย ประมาณ ๑๑ โมง คน ๆ เดียวฉันเสร็จจะไปฉันมากนอย
อะไรนักหนา ถาไดฉันนะ ถาไมฉันก็ไมฉันเลย แตหนาหนาวมักจะมีฉันอยูบางพอประมาณ 
ทีน้ีกลางวันเดิน พอกลางวันเขามามาพัก เพราะกลางคืนไมไดหลับเลย กลางวันมาก็พักพอ
ต่ืนนอนแลว จากพักแลวก็น่ังภาวนากําหนดบังคับเอาไวไมใหเลยช่ัวโมง ประมาณชั่วโมง
หน่ึงลุก นั่งกลางวันอยางมากไมใหเลยชั่วโมง ออกจากนั้นปบก็ลงทางจงกรมเลย จน
กระทั่งพัก น่ีละเรียกวาเปล่ียนอิริยาบถคือการเดินไวใหพอกันกับตอนกลางคืน มันเดินไม
ไดมีแตนั่ง กลางวันตองเดินใหมาก เจาของตองกําหนดเจาของไวเรียบรอยแลว ตองเปน
อยางน้ันดวยนะ เราก็ไมมีงานอะไรนี่ มีแตเดินจงกรมน่ังสมาธิภาวนาเทาน้ัน จะมีงานอะไร
เก่ียวกับเรา ประชาชนญาติโยมใครจะไปเกี่ยว มีแตเราคนเดียวมีเทาน้ัน 

การฝกเราพูดถึงเรื่องผาหมพอแมครูอาจารยทานเอาไปใหนั้น โอ ทานเมตตาทาน
คงจะสงสาร ก็หนาวแทบเปนแทบตายใครก็รูดวยกันทุกคน ใครก็มีผาผวยจนจะแบกไปไม
ไหว เราไมมีทานก็รู เราไมใชผาหม มีผาจีวร สังฆาฏิ พับครึ่งดวยกันเทานั้นพอ เอา นอน
ไดก็นอนนอนไมไดไมนอน ดัดกันอยูอยางนั้น เรื่องพอแมครูอาจารยมั่น แหม ทุก
กระเบียดเลยนะ ไมมีเคล่ือนคลาดจากหลักธรรมหลักวินัยตํารับตํารา เราก็เรียนมาแลวน่ี 
ตรงไหน ๆ มันก็เห็นหมด ทานปฏิบัติยังไง เขากับหลักธรรมหลักวินัยขอไหน ๆ เรียนมา
แลวมันก็เห็นหมด ไมมีเคล่ือนคลาดเลยนะ เก็บหอมรอมริบ ไมใหมีคําวาเร่ียราดสาด
กระจาย ไมมี สําหรับพอแมครูจารยม่ันตรงเปง ๆ เลยทุกอยาง ถึงไดลงละซิเรา  

สุดยอดเลยกับพอแมครูอาจารยม่ันน่ี ไมมีเหลือแมเม็ดหินเม็ดทรายหน่ึง ที่วายังไม
ลงกับทาน ยังมีเหลือเทาน้ันไมมีเลย หมดเราเพราะไดดูตลอด อยางถึงใจตั้งแตไปถึงที
แรก ช้ีน้ิวเลยนะ หือ ทานมาหาอะไรข้ึนน่ี ก็สมกับเจตนาของเราที่จะไปปลดเปลื้องความ
สงสัยในมรรคผลนิพพานกับทานเอง พอไปทานก็ปางออกมาเลย ใสเปร้ียง ๆ ๆ มีตั้งแต
ธรรมลวน ๆ ๆ ฟงอยางถึงใจ ๆ โอย.จนปรากฏวาเหมือนตัวพองขึ้นมามันพอใจ น่ันละ
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เปนเหตุที่จะเด็ดตลอดมานะ เพราะฟงเพื่อมรรคเพื่อผล มุงตอมรรคผลนิพพานตลอด แต
มันของใจ น่ันเห็นไหมเรียนถึงข้ันมหามันยังสงสัยมรรคผลนิพพานได  

น่ีเวลาเราจะเอาจริงเอาจังเพ่ือมรรคผลนิพพาน แลวมรรคผลนิพพานจะมีอยูหรือ
ไมนาทุกวันน้ี น่ันเห็นไหมละ ถาไมมีเราปฏิบัติแทบลมแทบตาย ผลไมไดสมเหตุท่ีเรา
ปฏิบัติอยางนี้มันก็ไมถูก แลวใครจะปลดเปล้ืองความสงสัยมรรคผลนิพพานใหแกเรา มอง
เห็นแตหลวงปูมั่นองคเดียว น่ันแหละเร่ืองราวมุงใสทานอยางน้ัน เพื่อจะใหทานปลด
เปลื้อง ไปทานก็ใสเปร้ียงเลย ก็ดังเคยพูดใหฟง ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ ข้ึนเลย
นะ ชี้ไปเลย ตนไมภูเขา ดิน ฟา อากาศ ไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกิเลส น่ัน แลว
ฟาดครอบโลกธาต ุ ท้ังสามแดนโลกธาตุน้ีไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกิเลส กิเลสจริง 
ๆ มรรคผลนิพพานจริงๆ อยูท่ีหัวใจ น่ัน ช้ีเขามาน้ีเลย กิเลสอยูในหัวใจ มรรคผล
นิพพานอยูในใจ 

เอา เปดออก เวลาน้ีกิเลสน้ันแหละมันปดไมใหเห็นมรรคผลนิพพาน มันปดไวที่หัว
ใจ ปดธรรมท่ีหัวใจไวไมใหเห็น ทานวาอยางน้ัน เอา เปดออก อยางเด็ดเสียดวยนะคําพูด 
มันก็ถึงใจกับผูที่จริงจังไปซ ี  เอาเลยนะ วาอยางน้ันนะ เอาจิตตภาวนาอยาถอย มรรคผล
นิพพานอยูท่ีหัวใจ เอา เปดออก มรรคผลนิพพานท่ีไหนมี กิเลสท่ีไหนมีนอกจากท่ีหัวใจ
เทาน้ัน มีท้ังกิเลสมีท้ังธรรมอยูในน้ัน แตเวลานี้ธรรมถูกกิเลสปดเอาไวมิดตัวจนมองไม
เห็น เอา เปดออกดวยจิตตภาวนานะ ใสลงจิตตภาวนา อยาถอยนะ ทางน้ีก็เหมือนวาใจน้ี
พองขึ้นเลยมันถึงใจ ๆ คราวน้ีจะเอาจริง ก็หายสงสัยแลวมรรคผลนิพพาน จะสงสัยไปไหน
อีก น่ัน ใสเปร้ียง ๆ ๆ  

จากนั้นทานก็พูดอนุโลมวา พูดแลวอยาวาผมประมาทธรรมะของพระพุทธเจานะ 
ทานมหาก็เรียนมามากพอสมควร จนถึงขั้นเปนมหา อยาวาผมประมาทมรรคผลนิพพาน
นะ เวลาน้ีตํารับตําราท่ีทานเรียนมามากนอยน้ัน ใหยกบูชาไวกอน ทานอยาเอาเขามายุง 
เรียนมามากมานอยอยาเอาเขามายุงเอาไวน้ันกอน ใหทานหมุนทางดานจิตตภาวนาใหมาก 
อยาไปสนใจกับทางตํารา มันจะเขามาคละเคลาถีบเตะยันกัน แลวผลจะจะไมไดเทาท่ีควร 
จะเกิดความของใจสงสัยระหวางการปฏิบัติกับปริยัติเขามาตะลุมบอนกัน ทานวาอยางน้ัน 
เราก็จับ ๆ ใหเรงนะ จิตยังไงจะมีความสงบ เอา เอาใหมันไดตรงน้ีนะ ยังไงมันจะสงบลง
ไดอยางใจหมายเอาตรงน้ันนะ อยาไปสนใจกับการศึกษาเลาเรียนมา เวลาน้ียังไมจําเปน 
ถึงเวลาปริยัติท่ีศึกษาเลาเรียนมากับปฏิบัติ ผลแหงการปฏิบัติน้ีจะออกรับกันแลวเอา
ไมอยู น่ีเราก็ไมลืม มันจะว่ิงถึงกันเลย แหมทานบอกอยางชัดเจนมากทีเดียว  



 ๗

ทีน้ีภาคปฏิบัติเราก็เดินตามน้ันมันก็เปนอยางท่ีวาจริง ๆ ตอนที่ทานวาไมใหเกี่ยว
กับเรื่องปริยัติเราก็ไมเกี่ยว เอาตั้งแตจิตใหสงบเทาไรก็ยิ่งด ีๆ เอาอันน้ีนะ เวลามันจะกาว
ออกทางปญญา พูดงาย ๆ ก็วาอยางน้ันแหละ แลวปริยัติกับปฏิบัติจะว่ิงประสานกันน้ีเอา
ไวไมอยู นี่ทานบอก เอาไวยังไงมันวิ่งจริง ๆ น่ี พอถึงขั้นมันออกมันเปนอยางนั้นจริง ๆ 
เวลาหมุนเขามาทางดานความสงบก็เอาใหมันแนว พอสงบแลวกาวออกทางดานปญญา 
ปญญานี้มันเบิกกวางออก ๆ ๆ ทั้งรูทั้งเห็นทั้งสงสัย มันก็วิ่งใสปริยัต ิวิ่งประสานกันตลอด
นะ น่ีเอาไวไมอยูเห็นไหมละ มันเปนในหัวใจเรา ถึงขั้นปริยัติกับปฏิบัต ิ ผลปฏิบัติเกิดขึ้น
อยางนี้ ปริยัติวาไงเอาเขามาเทียบกัน หรือสงสัยตรงน้ีปริยัติทานวายังไง น่ันมันว่ิงใสกัน 
มันเปนเองนะ หมุนติ้ว ๆ นี่ละที่วาเอาไวไมอยู มันถูกหมดที่ทานพูดเอาไว 

มันถึงขั้นนี้ละขั้นที่วาเอาไวไมอยู จะอยูไดยังไงมันเหมือนเปนธรรมจักรทั้งวันทั้งคืน
ดังที่เคยพูด ถึงขั้นนี้แลวปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่งประสานกัน จนกระท่ังมันเบิกกวางเอาเสีย
จนหายสงสัยหมดแลวก็หมดเลย เวลาฟงมาจากทานแลวตัวพองลงมานะ มันพอใจทุก
อยาง พอใจประหนึ่งวารางกายนี้พองขึ้นนะ มันพอใจ ถามเจาของ เอา ทีน้ีเรามาหามรรค
ผลนิพพาน มาถามครูบาอาจารยเปนท่ีหายสงสัยทุกส่ิงทุกอยางแลว หายสงสัยแลวเร่ือง
มรรคผลนิพพาน ก็มีปญหาอยูแตกับเราวาทีน้ีเราจะจริงไหม ทางนี้ขึ้นทันทีเลย ตองจริง 
ไมจริงตายเทาน้ัน น่ันเห็นไหม บอกวาตองจริงทีนี้ไมจริงตายเทานั้น น่ันแหละความ
เพียรมันถึงไดหนัก มันเปนอยางน้ันจริง ๆ หัวใจน้ีไมเหมือนใครนะ ถาลงไดออกตรงไหน
แลวพุงเลยเชียว  

พอวาไมจริงตายเทานั้นมันก็ฟดกันเลย มันก็เปนอยางนั้น ทุกขยากลําบากขนาด
ไหน ๆ น่ันคือเหตุ การบําเพ็ญ ผลก็ปรากฏขึ้นมา ๆ ตามขั้นตอนความเด็ดความเดี่ยว 
เฉียบขาดขนาดไหนผลก็แสดงออกมาประจักษ ๆ เร่ือย ๆ นั่นละจนถึงขั้นประจักษ หาย
สงสัย พูดแลวสาธุลงเลย ไมทูลถามพระพุทธเจา น่ันเห็นไหม สนฺทิฏฐิโก ประกาศปางขึ้น
ในหัวใจ รูเองเห็นเองจากผูปฏิบัต ิลงถึงนี้แลวไปถามพระพุทธเจาหาอะไร  

นี่เราพูดถึงเรื่องพอแมครูจารยมั่น เปดทางใหเราทุกดาน ๆ ไมมีผิดเลยนะ ทานพูด
ตรงไหนวิ่งใสกันอยางที่วา เวลาปริยัติกับปฏิบัติจะว่ิงเขาประสานกันน้ีเอาไวไมอยูน่ีอันหน่ึง 
ไมอยูจริง ๆ พุง ๆ เลยถึงขั้นปญญา เวลาสงบก็ใหสงบอยาไปยุงกับปริยัต ินี่ทานบอกอยาง
น้ัน ทานบอกวาใหยกบูชาไวกอน ไมใหยุงเวลาน้ี เพราะเห็นเราเรียนทานก็บอกวา ทาน
มหาก็เรียนมามากพอสมควรจนถึงไดเปนมหา แตอยาวาผมประมาทธรรมะพระพุทธเจา
นะ ธรรมะที่ทานเรียนมามากนอยเวลานี้ยังไมเกิดประโยชนใหยกบูชาไวกอน เอา หมุนทาง



 ๘ 

จิตใจจิตตภาวนามันจะสงบขนาดไหนเอาใหไดตรงน้ีแหละ นี่แหละที่จะบุกเบิกธรรมะทั้ง
หลายออกจุดนี้ ทานวาอยางน้ันแหม ไมผิดเลยนะ พอเบิกออกทางดานปญญานี้ก็เวิ้งวาง 
ๆ เร่ือย ๆ พุง ๆ ทีนี้ก็หมุนติ้วเลยขั้นปญญา นี่ละที่วาเอาไวไมอยูวิ่งประสานกับปริยัต ิ
ทานพูดผิดที่ตรงไหน ไมมีผิดเลยนะ  

การปฏิบัติมีครูมีอาจารยเปนแบบเปนฉบับท่ีถูกตองดีงามแลว มันเปนท่ีแนใจใน
การปฏิบัตินะ ไมสงสัย อยางพอแมครูจารยอธิบายใหฟงเทาน้ันหายสงสัยเลย เร่ืองมรรค
ผลนิพพานอยูกับเราเทาน้ันแหละ ไมอยูกับใคร ทานก็เนนหนักทาง เวลาน้ี เอา จิตจะสงบ
มากเทาไรเอาใหสงบเต็มที่ถึงเวลาออกทางดานปญญาแลว ปริยัติกับปฏิบัติน้ีจะว่ิงประสาน
กันเอาไมอยู น้ีมันก็เปนแบบเดียวกันหมดเลย นี่ละเราถึงไดกราบทานไมมีอะไรเหลือแม
เปอรเซ็นตหน่ึง ที่เหลืออยูวาไมไดเคารพทาน มอบหมดเลย จนกระทั่งทุกวันนี้สด ๆ รอน 
ๆ ตลอดเวลา ไมมีคําวาจืดวาจางกับพอแมครูจารยม่ัน ถึงขีดถึงแดนจริง ๆ นะ วาตรงไหน
ถูกหมด ๆ เลย  

นี่ละมรรคผลนิพพานมีอยูอยางนี้เองจะเปนยังไงไปที่ไหนวะ นอกจากถูกปดเอาไว 
มีแตกิเลสเต็มโลกเต็มสงสารเต็มบานเต็มเมือง เต็มหัวใจสัตวโลก ใคร ๆ ไปที่ไหนก็หาแต
ความเจริญ ๆ ความเจริญกับความสุขมันก็เปนเงาเทียมตัว หาความเจริญ แลวความเจริญ
มันเจริญที่ไหนมันไมม ี มีแตเร่ืองกิเลสเจริญ การกอการสราง การว่ิงการเตนอันน้ีท่ัวโลก
ดินแดน ใครตางคนตางแขงดีแขงเดนกัน มันมีแตแขงฟนแขงไฟกันซิมันไมมีธรรม มันก็
รอนท่ัวโลก ใครวาท่ีไหนท่ีเย็นทุกวันน้ีเอามาอวดธรรมบางซิวะ มันไมมีนี่จะใหวายังไง 
ธรรมมีเพียงองคเดียวนี้จามองไปเห็นหมดเลย แลวใครจะมาโกหกได มันจาอยูท่ีหัวใจ 
ใครเชื่อไมเชื่อมันก็ไมสนใจยิ่งกวาเจาของรูเองเห็นเองประจักษอยูในหัวใจเจาของ น่ัน มัน
ก็อยูตรงนั้นนี่นะ จําพวกตาบอดหูหนวกมาพูดเทาไรจะเชื่อไดยังไงเชื่อคนตาบอด ตาดีเห็น
อยูน่ีนะ น่ัน มันก็ชัดเจนอยางนั้นซิ ลงปฏิบัติอยางนั้น มรรคผลนิพพานสมบูรณแบบเชน
เดียวกับกิเลสสมบูรณแบบอยูตลอด เพราะตางคนตางสงเสริมกิเลส ก็ย่ิงหนาแนนข้ึนทุก
วัน ๆ กองทุกขทั้งหลายยิ่งจะหนาแนนขึ้นเรื่อย ๆ นะ กับความเพลิดความเพลิน ความดีด
ความดิ้นที่กิเลสลากไปนี ้หาความสุขไมได แตตางคนตางหาอยางน้ันแหละ  

หากับกิเลสน้ีหาเทาไรย่ิงจม หาความสุขไมม ี ถาหาดวยธรรมมีมากมีนอยคนน้ันจะ
มีความสุขพอซุกหัวนอนไดนะ เวลามันจะเปนมันจะตายจริง ๆ เขาสูจิตบังคับจิต มันจะคิด
วุนวายไปตามกิเลส ลากคอมันมา บังคับไวกับธรรมตีหัวมันเขาไป เชน คําบริกรรมภาวนา 
เอา มันอยากคิดมาก ก็ซัดกันใหเต็มเหี่ยว สุดทายอันน้ีก็สงบลง น้ีนํ้าอรรถธรรมชําระหรือ
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น้ําดับไฟเปนยังไง ไฟคือกิเลสมันพุง ๆ ออกคิดเพื่อฟนเพื่อไฟเผาเจาของ น้ําดับไฟก็คือ
เอาคําบริกรรมเขาไป เวลามันหยาบตองเอาอยางหยาบ คําบริกรรมเอาใหหนัก มันอยาก
คิดมากเทาไรไมใหมันคิด บังคับกัน ไมนานบังคับเอาเด๋ียวน้ีคอยสงบลง สงบเงียบ คราวน้ี
เห็นโทษ โอ ความยุงเหยิงวุนวายเปนกิเลสเปนฟนเปนไฟท้ังน้ัน อันน้ีเปนนํ้าดับไฟเย็น
สบาย น่ีเห็นแลว  

ทีน้ีเวลามันยุงยากเขามาก ๆ มันก็คิดถึงสักขีพยานที่เจาของเคยรูเคยเห็นมันก็ยอน
เขามาอีกซัดกันอีก หลายคร้ังหลายหนก็ผานไปได น่ันเปนอยางน้ันนะ เราจะปลอยตามใจ 
วันนี้จิตสงบไมสงบ ก็ปลอยใหกิเลสมันจะสงบไดยังไง มันก็ยิ่งไปใหญละซ ิ วันนี้จิตไมสงบ
ไมสงบเหรอ ฟาดกันลง นั่นมันถึงแกกันไดถามีธรรมแกๆ เพราะธรรมเปนนํ้าดับไฟตลอด
มาเหมือนกัน ถาปลอยใหกิเลสมันก็เปนกิเลสไปตลอด หมุนมาทางดานธรรมะ ธรรมะก็แก
กิเลสไปตลอดเหมือนกัน เอาจนกระทั่งมุดมอดไมมีเหลือ ตั้งแตกิเลสดับลงไปแลวอะไรมา
กวนใจทานไมม ีบรรดาพระพุทธเจาพระอรหันตทานไมมีทุกขในใจเลย เพราะไมมีกิเลสตัว
กอกวนในใจ หมด ทุกขก็ไมม ี กิเลสเปนตัวสรางทุกขน่ีนะ พอกิเลสดับลงไปแลวทุกขมาก
นอยดับไปหมด ในจิตใจทานไมมีต้ังแตขณะทานบรรลุธรรมปงข้ึนมาเทาน้ัน กิเลสดับพรึบ 
แลวทุกขดับพรอมกันเลย ก็มีแตเรื่องทุกข ๆ ในธาตุในขันธเหมือนเรา ๆ ทาน ๆ น่ี  

ทุกขของพระอรหันตทานก็ม ี แตมีอยูในธาตุขันธไมสามารถเขาถึงใจ มันเปนคนละ
ฝงแลว ถึงจะบังคับใหเขาหาเขาไมได มันเปนอฐานะเปนไปไมไดแลว มันเจ็บน้ันปวดน้ีก็รู
อยูวาเจ็บน้ันปวดน้ี ธรรมชาติอันน้ันก็รู ดูอันนี้อยูนี ่อันธรรมชาติที่เลยสมมุติไปแลว อันนี้
เปนสมมุติความทุกขทั้งหลาย อันนั้นเปนวิมุตติจะเขากันไดยังไงเพียงรับทราบกันเฉย ๆ น่ี
ละที่วาทุกขขนาดไหนก็ไมเขาถึงใจทาน ทานจึงไมมีทุกขตั้งแตวันทานตรัสรูแลว ไมวาพระ
พุทธเจาพระอรหันตเหมือนกันหมดเลย จนกระทั่งนิพพานก็เที่ยงเลยตลอดเลย น่ีละผล
แหงการปฏิบัติทุกขยากลําบากขนาดไหน เวลาไดมันเปนที่พอใจ เราจะเอาถึงขั้นถึงเปนถึง
ตาย เอา เปนตาย เวลารบก็ตองรบกัน พอไดชัยชนะแลวไมมีขาศึกศัตรูมาแตะตองเลย 
เงียบตั้งแตนั้น น่ัน  

น่ีละเหตุกับผลมันลงกันแลว มันไดทั้งนั้นแหละ ธรรมเปนธรรม กิเลสเปนกิเลส 
ตางตัวตางใหญวางั้นเถอะ กิเลสก็ใหญทางกิเลสสรางทุกขใหสัตว ธรรมก็เปนใหญในธรรม
สรางความสุขใหสัตวโลกเหมือนกัน เอา ใครหนักไปทางไหน เอา เราเปนผูรับผิดชอบตัว
ของเราเองจะใหใครรับผิดชอบ ออนแอทอแทไปตามกิเลส ใหกิเลสรับผิดชอบมันเอาไป
ถลุงละซิ ธรรมรับผิดชอบก็ลากคอกิเลสออกมามัดคอ หยั่งมันลงดวยบทธรรมเขาไป น่ัน 
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มันก็สงบแนวลงไป น่ีละใหเขาใจอยางถึงใจนะวา กิเลสกับธรรมมีเสมอกันในหัวใจดวง
เดียวกันน้ี อยูในใจอยางท่ีพอแมครูอาจารยวาน่ันละ ไมอยูที่ไหนเลย เราจะวาอันน้ันเปน
น้ัน ๆ มันสําคัญไปเฉย ๆ ตัวจริง ๆ อยูที่ใจ  

พอตัวนี้ดับแลวไมมีอะไร ทานจึงเรียกวา สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ คือโลกมันวาง
ไปหมด วางท่ีหัวใจมันวางหมดแลว จะเอาอะไรมาปดมาตันละ หัวใจมันวางหมด มันวาง
หมดแลวมันก็วางไปหมดเลย ทานจึงวาโลกวางจิตใจวาง เปน  สฺุญต หมายถึงวาโลกสูญ
หมดไมมีในหัวใจ อะไรมียังวามีอยูอยางนั้น แตจิตไมออกไปหมายมันก็เหมือนไมมีซ ิ ก็มี
แตธรรมชาติที่วางอยูตลอดเวลา น่ีละการปฏิบัติธรรมะ เราอยาใหกิเลสมาหลอก ปฏิบัติ
บําเพ็ญมรรคผลนิพพานไมม ี บุญไมม ี บาปไมม ี นรกสวรรคไมมี มีแตกลมายาของกิเลส
หลอกทั้งนั้น ใหพากันจําเอานะ ธรรมพระพุทธเจาตรัสรูองคไหนตีหนาผากกิเลส ๆ ตัวน้ี
แหละตัวเปนภัย ๆ กิเลสน้ีตัวเปนภัย สรางบาปสรางกรรมอะไรก็มีแตกิเลสพาสราง นรก
อเวจี กิเลสพาสรางท้ังน้ัน น่ันเห็นไหม ธรรมตีเขาไป ๆ แกกิเลสออกดวยการบําเพ็ญธรรม
แลวก็จาข้ึน ๆ  

จิตดวงนี้พอกิเลสตัวมืดมิดปดตาปดบังหัวใจ กระจายออกไปหมดแลวจาขึ้นเลย ไม
ตองบอก ไมมีขอบเขต จิตนี้ไมมีขอบเขต มหาสมุทรยังมีฝงนะ เรื่องใจนี้ไมมี                    
ครอบโลกธาตุเลยนูน ใหญโตขนาดไหน ควรท่ีจะไดปฏิบัติตัวใหดีสมท่ีเรามาเปนมนุษยนะ 
อยาปลอยเนื้อปลอยตัวจนเกินไป ว่ิงตามกิเลสมันก็ว่ิงมาแลวใครไดความดีมาอวดกันบาง 
พอที่จะมีกําลังใจวิ่งไปตามเขาอีก ใหไฟเผาหัวอีกไฟกิเลสนั่น ไมมี ถาวิ่งตามธรรมไดไม
สงสัย ไมมากก็นอย ๆ ไดทั้งนั้นนะ ใหพากันจําเอานะ น่ีละเร่ืองมรรคผลนิพพานกับเร่ือง
กิเลสมีอยูหัวใจดวงเดียวกันไมมีอะไรบกบาง เสมอกันหมด เปนแตวาเพียงเราจะเอียงไป
ทางไหน เอียงไปทางธรรมเปนธรรมขึ้นมา เอียงไปทางกิเลสเปนกิเลสขึ้นมามีเทานั้น ไมมี
ใครจะมาตัดสินใจไดนอกจากเราตัดสินใจเราเอง เพราะเราเปนผูถูกกิเลสเหยียบทําลาย 
เราก็แกตัวของเราดวยอรรถดวยธรรมละซิ เอาละพอ 
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