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มรรคผลนิพพานอยูก บั เรา
เราไมไดลมื นะพอแมครูจารยมน่ั เอาผาหมทานหมอยูเ ปนประจํา ก็เราปฏิบตั ริ กั ษา
อยูตลอด ทานเอาผาหมของทานไปบังสุกลุ ใหเรา เราลืมเมือ่ ไร โอย ทําดีมากทีเดียวนะ
พับเรียบรอย แลวก็มเี ทียน ๒ เลม มีดอกไมวางพาดไวบนผา ดอกไมกับเทียนมัดติดกัน
แลววางไวบนผา เอาอะไรมามัด เราไปกุฏิ กุฏิเราไมไดสูง เตีย้ ๆ ทานเอาไปบังสุกลุ เวลา
เราไมอยูน น่ั แหละ พอไปกุฏิมองเห็น เอ ใครเอาผามาบังสุกลุ นะ ขึ้นไปดู อูย ผาผืนนีก้ เ็ รา
พับเราเก็บอยูต ลอดทุกวันเวลา มันผาพอแมครูจารยนน่ี า เราดูละเอียดลออ ดูจริง ๆ ชัด
เจนแลวเราก็กราบผานัน้ แลวเอามาดู โอย ทานเรียบรอยมากนะ คือทานไมไดเอาผาใหม
จริง ๆ เพราะทานก็รอู ยูว า ผาใหมเราจะไมใช ทานเอาผาของทานหมทุกวันอยางนี้ เปน
บังคับในตัวละนะ ผาของทานหมอยูทุกวันเอาไปบังสุกุลใหเรา เราก็ตองใชซี ทานบังคับใน
ตัว เราลืมเมือ่ ไร อูย ประทับใจฝงลึกมากทีเดียว เราก็เลยหมจริง ๆ
เพราะหนาหนาวนีเ้ ราไมเคยไดหม ผาผวย ทานรูไดยังไงเราก็ไมเคยพูด ทานรูได ที
นีเ้ วลาทานเอาผาหมไปบังสุกลุ นัน้ เราก็ตอ งไดหม แนะ เราไมหม ผาหม หนาวขนาดไหนให
มันเทานัน้ นัน่ เห็นไหมละดัดสันดานเจาของ ทานคงจะคิดสงสารละทา ทานเลยเอาผาหม
ทาน ทานหมอยูท กุ วันดวยนะเอาไปบังสุกลุ ใหเรา ถาเอาผาใหมกลัวเราไมเอาเราไมหม นะ
ซี เพราะผาก็มีอยูนี่ทําไมเราจึงไมหม ทานก็รอู ยูแ ลว เลยเอาผาของทานมา เราไมลมื นะ
พอแมครูจารยทาํ กับเรานีแ้ หม ลึกทุกอยางเลยนะ เราเคยไดพูดใหลูกศิษยลูกหาฟง แลว
เราสืบเรือ่ งครูบาอาจารยทง้ั หลายทานไดทาํ อยางนีห้ รือไมอะไร ไมมี มันยิ่งฝงลึกนะ ไป
บิณฑบาตกลับมามีผา หมอยูน น้ั ทานเอาไปบังสุกลุ เราก็ไดใชใหทา น
เวลาบิณฑบาตกลับมาเราไมไดพดู วาเรารับเฉพาะของในบาตร
บิณฑบาตไดมา
อะไรเราเอาเฉพาะ ๆ เทานัน้ เสร็จแลวเอาบาตรไปวางไวตดิ กับฝา เอาฝาบาตรปดไวแลว
เอาผาอาบน้าํ พับทับอีกทีหนึง่ ใครจะไปแตะของเราไดละ พระเณรเหลานัน้ ก็เรียกวากลัว
เราเปนองคที่สองของทานนั่นแหละ พระในวัดกลัวทานเปนทีห่ นึง่ กลัวเราเปนทีส่ อง แลว
ใครจะไปแตะไดละ ลงเราทําอยางนัน้ แลว เราก็ไมไดบอกวาเราสมาทานรับอาหารเฉพาะ
บิณฑบาตไดมา ใครมาถวายทีหลังไมเอาทั้งนั้น แลวทานทราบไดไง แตอาจจะทราบได
เพราะเห็นบาตรผิดปรกติละนะ วางไวขา งฝาติดตนเสาแอบไว เจาของก็ไปจัดบาตรใหทาน
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เจาของบิณฑบาตไดมาอะไรจัดปุบปบ ๆ ใสเทานัน้ พอ แลวเอาไปวางแอบไวนน้ั เจาของก็
ไปปฏิบัติตอทานตลอดไมไดมาสนใจกับบาตรเรา
จัดอะไร ๆ ถวายทาน อะไรควรแกธาตุแกขันธของทานเราเขาใจ ๆ ฝงลึกจริง ๆ
นะเราไมลมื พอแมครูจารยทาํ กับเราอันไหนแหม มันฝงลึกมาก บาตรเราอยูข า งใน พอ
เสร็จเรียบรอยเราไปเราก็เอาบาตรออกมาฉัน ทานก็รูอีก ฉันก็ไมไดฉันมาก คือเวลาอยูกับ
หมูก บั เพือ่ นอยางนัน้ เราฉันเปนประจํา หมูเ พือ่ นฉันเราก็ฉนั อยูกับหมูกับเพื่อนแตไมฉัน
ใหอิ่ม ทานก็สงั เกตเอาบทเวลาหยุดการฉันละซิ ทานก็รนู ่ี พอฉันสักประเดี๋ยวประดาวหยุด
แลว ทานก็ดูมาเปนประจํา นัน่ ละทีท่ า นเอาใสบาตรเรา อยูดี ๆ นีบ้ ทเวลาทานใสบาตร
ทานนัง่ อยูน น้ั เรานัง่ อยูน ้ี ปุบ ปบ มาเลยนะ เอา ๆ ใสบาตรสาย ๆ ศรัทธามาสาย ถึงแลว
นะนัน่ แลวจะทํายังไง ครูบาอาจารยทเ่ี ราเคารพสุดยอดแลว ของเราอะไร ๆ มันก็ไมมี
ความหมายทัง้ นัน้ ถาลงทานไดผา นเขามาแลว ยกใหทานทั้งหมดเลย
ทานทําหลายแบบ ศรัทธามาสายบาง สมณบริโภคบาง อะไรทานวาของทาน นาน
ๆ ทานใสทหี นึง่ โห ใครจะไปรูจักความพอเหมาะพอดียิ่งกวาทาน ไมใสซ้ํา ๆ ซาก ๆ นะ
นาน ๆ ใสทีเพื่อเปนขอระลึก พระเณรจะไมดูไดยังไงใชไหม นัง่ ฉันจังหันเต็มอยูน ท้ี า นใส
บาตรเรานี่ พระก็เห็นทั้งวัด เปนเครือ่ งสอนหมดเลย อยางนีล้ ะทานใสบาตรเรา แลวก็ไป
ทอดผาบังสุกลุ ผาหมใหเรา มีแตอยางถนัดนะ ฝงลึก ทีนี้ก็มีบทสําคัญอีกนะ ทานพูดถึง
เปลือกนองเอามาตียนเปนอาสนะนั่ง ทานชอบนั่งอยางนั้น พูดถึงเรื่องเปลือกนอง เราก็
กราบเรียนทาน แถวนี้ไมมีตนนอง ทานวางัน้ เราก็กราบเรียนทานบอกวามีทางสกลนคร
ถาพอแมครูจารยตองการ ก็เรียกวาเราจะหามาถวายทาน เราก็กราบเรียนวาจะขอไปยนเอา
เปลือกนองมาถวายทาน ทานก็นง่ิ ๆ กราบเรียนยนเขา ๆ จนเปนทีย่ อมรับวาทานรับแลว
ใหเราไปเอาไดแลวความหมาย นัน่ ละทีน่ เ่ี ราก็กราบเรียนทาน จะไปยนเปลือกนองมาถวาย
ทาน
นี่ละอีกสําคัญอันหนึ่ง เรากราบเรียนวา พรุงนี้เชาผมจะออกเดินทางตั้งแตเชา จะไป
ฉันจังหันนูน คือออกจากหนองผือไปสายอุดร-สกล ไปฉันบานวังยาง ตะวันออกพรรณา
ไป ๓-๔ กิโล ๕ กิโล ไปฉันที่นั่น เราก็จดั บริขารทีไ่ มเอาใสยา ม ๆ เรียบรอย เพราะหนูมนั
ชุม ถาคนไมอยูมันกัดแหลก ถาคนอยูนั้นมันก็ไมทําไม เพราะมันกลัวคน พอกราบเรียน
ทานเรียบรอยแลววา เชาจะออกเดินทางแตเชาแลวก็ไป แลวเราก็สง่ั เสียหมูเ พือ่ นไวดว ย
ยามเราที่จัดอะไร ๆ ใสไวเรียบรอยแลวนัน้ เราวางไวทน่ี อนของเรา เวลาเราไปแลว ฉัน
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จังหันเสร็จแลวพากันไปเก็บเอามาเสีย เราสัง่ พระเอาไว ถาเอาไวนี้หนูมันจะไปกัดแหลก
เราก็สง่ั แลวเราก็ไป พระทานรับทราบเรียบรอยแลวเราก็ไป
พอตอนเชาฉันจังหันเสร็จแลว พระมาเลาใหฟง นะ เลาละเอียดหมด เรือ่ งทานเกีย่ ว
กับเรานีท้ า นเลาละเอียดหมดแหละพระ พอฉันเสร็จแลวไมพูดอะไรเลย ทานลงจากนี้ปบ
ไปกุฏเิ ราเลย พระก็คอยดอมตามไปเดินตามไป ทานขึน้ กุฏเิ รา ไปก็สะพายเอายามทีเ่ รา
วางไวนน้ั นะ เราจัดอะไรเสร็จเรียบรอยแลววางไวทน่ี อนของเรา เผื่อพระทานจะไดเอาไป
เก็บไวไมงั้นหนูกัด ฉันจังหันเสร็จเรียบรอยแลวพระทานถึงจะไปเอา เพราะไดสั่งเสียกัน
เรียบรอยแลว ทานฉันเสร็จแลวทานก็ไปควาเอายามเราสะพายลงมาเลย โอย ประทับใจ
มากนะ สะพายเอายามเราลงมา ทีนี้ใครจะทํายังไงที่นี่ พระรุมอยูขางนอก ก็มีองคหนึ่งเขา
ไปเอายามกับทาน พอเดินเขาไป อยามายุง ทานวางีน้ ะ โอย มันหดตัวสัน่ ไปเลย อยามายุง
เทานัน้ ทานก็สะพายยามของเราไปเลยไปกุฏทิ า น พระทานก็เดินตามไป
พอขึน้ ไปนัง่ เรียบรอยแลวเวลาทานจะขึน้ คนหนึ่งไปทําประโยชน วางัน้ นะ ทาน
มหาทานไปทําประโยชน สิ่งของอะไร ๆ ในกุฏิกุฏังทาน นาจะมีผูไปดูแลรักษา ไมเห็นดูแล
กันทานวา ทานสะพายยามเรามาแลวทานมานัง่ ทีน่ ง่ั ของทาน เอายามเราวางไวขา ง ๆ บอก
วา ทานมหาทานไปทําประโยชน เราทีอ่ ยูน ใ่ี ครไมเห็นไปดูแล สิ่งของบริขารของทานทิ้งไว
อยางนั้นหนูมันก็กัดแหลกละซี ทานก็ทราบหนูเกง พอทานพูดจบลงเรียบรอยแลวพระก็
กราบเรียนขึน้ ทานอาจารยทา นก็ไดสง่ั กับพวกกระผมไวเรียบรอยแลววา เวลาทานไปแลว
ใหเอาของทีท่ า นจัดไวนน้ั มาเก็บไวเสีย ไมงั้นหนูมันจะกัด ทานสัง่ ไวเรียบรอยแลวกอนที่
ทานจะไป ก็คดิ วาฉันจังหันเสร็จจัดอะไรเสร็จเรียบรอยแลว ถึงจะไปเอาบริขารของทานมา
เก็บไว พอดีพอแมครูจารยขึ้นไปเอาลงมากอน
พอวาอยางนั้นทานนิ่งทานไมวาอะไร เลยยังไมทันไดไปเอา พอพูดจบลงเรียบรอย
แลวมีพระองคหนึง่ สละชีพคลานเขาไปหายามเรา ทานเอาวางไวขา ง ๆ คลานเขาไปเอา
ยามออกไป ทานก็ไมวาอะไรนะ คือเหตุผลรับกันแลววา พระเหลานี้ไมไดทอดธุระเกี่ยวกับ
เรื่องบริขารของเราอะไร ๆ ทานทราบแลวตามทีพ่ ระกราบเรียนใหทา นทราบ ทานนิง่ นะ
แลวพระคลานมาเอาทานก็ไมวา อะไร อยางนัน้ นะไมวา อะไรนะ เพราะเหตุผลลงกันแลวใช
ไหม พระไมไดทอดธุระกับเรา มิหนําซ้าํ เรายังสัง่ ไว พระก็เตรียมที่จะไปเอามาเก็บไว ตอน
จังหันเสร็จเรียบรอยแลวจะไปเอา พอดีทานไปเอามากอน ทานเขาใจแลวทานก็ไมวา อะไร
นัน่ เห็นไหมพอแมครูจารยมน่ั ทํากับเรา
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ทีท่ า นเด็ด ๆ นั้นก็ ๓ หน ๓ อยาง หนึง่ ทอดผาบังสุกุลผาหมของทานหมเอง หม
อยูตลอด เอาไปเผือ่ วาผาทานหมอยูแ ลว ยังไงเราตองหมแหละ ทานคิดไวเรียบรอยแลว
ถาเปนผาใหมผา อืน่ ๆ ทานไมเอา เพราะในวัดก็มีอยูแลวเราก็ไมเอา นีอ่ นั หนึง่ กับใส
บาตรสาย ๆ ทานรูไดยังไง ชักบังสุกุลหนึ่ง แลวก็ยามอีกหนึ่ง นีเ้ ราไมลมื นะ อูย ฝงลึกมาก
เราไปสืบถามดูบรรดาครูบาอาจารยทง้ั หลายทีเ่ คยอยูก บั ทาน หรือพระเณรใดก็ตามเคยอยู
กับทานมากอน ทานเคยปฏิบตั อิ ยางนีม้ อี งคไหนบาง ถาม บอกไมมี ถามใครก็บอกวาไมมี
ทําใหเราคิดมากหนักเขาเหมือนกัน นีล่ ะเรือ่ งพอแมครูจารยมน่ั อูย ประทับใจมากนะ
พูดถึงเรื่องการโตกันก็เอาอีกนะ เรากับทานเหมือนกับแชมเปยนฟดกันก็มี เวลาคุย
ธรรมะกัน ถามปญหาตอบปญหาเพื่อเอาผลประโยชนจากทาน ใสกนั เปรีย้ งปาง ๆ ไมลง
ตรงไหนทางนี้ก็ซัดละซิ เขาใจไหม ทานก็เปรีย้ ง ๆ ทางนีก้ เ็ อาแหละ คือเราของใจตรงไหน
เราจะเอาใหเขาใจ ถายังไมลงใจตรงไหนก็ซัดกันตรงนั้น เสียงลัน่ นีอ่ นั หนึง่ นะ บรรดาครู
บาอาจารยทง้ั หลายไมมอี งคไหน ก็มอี าจารยองคเดียวนีแ่ หละ พูดงาย ๆ ก็วา ตัวหัวดือ้ พูด
งาย ๆ บางทีเหมือนแชมเปยนซัดกัน อยูเงียบ ๆ ฟาดกันเลย ปญหาถายังไมลงใจตรงไหน
มันก็ของใจ ถาลงใจปบ นีว่ บู เลยหมด นัน่ ละเขาใจแลวลงเลย อันไหนที่ยังของ เอาอีกเวลา
ศึกษาไตถามกันอยูนั้น ถาอันไหนถายังไมลงกันก็เอากันอีกอยูอยางนั้นนะ อยางนี้ก็เอาอีก
นะ ก็ไมมีใครเกินพระขี้ดื้อองคนี้
เพราะฉะนัน้ เราจึงประทับใจมากทีเดียวกับพอแมครูอาจารยมน่ั
ตาจับจองเรานี้
เหมือนเราเปนผูต อ งหาคนหนึง่ ตาจับตาจองสังเกตตลอดเวลา เคลือ่ นไหวไปไหนรูห มด
เลย เราพูดเรื่องอะไรเรื่องหนาวหรือเรื่องอะไรถึงไดมาผาหม (วันนีห้ นาวกวาเมือ่ วานเจา
คะ) เออ ๆ เหตุทจ่ี ะมาอันนีน้ ะ คือเราไมหม ผาหมจริง ๆ ก็เราไมเคยพูด ทานยังทราบได
วาไง ถึงกับเอาผาไปบังสุกลุ ใหเรา อะไรของเรานีท้ า นทราบหมด ผาหมเราก็ไมหม บางคืน
นีน้ อนไมหลับตลอดรุง เลย คือมันหนาวขนาดนอนไมหลับ ถาเวลามันหนาวมาก ๆ เขานัง่
สมาธิ พอจิตเขาสมาธินี้มันก็เขาภายในมันก็ไมหนาว นั่งอยูกี่ชั่วโมงก็ไมหนาว เวลาออก
จากสมาธิจิตถอยออกมานี้มันก็เริ่มหนาว ทีนเ้ี ราจะนอนใหหลับไมหลับ มันยิง่ หนาวเขา ๆ
มันก็ไมหลับตลอดรุง ๆ เปนอยางนัน้ นะ คือหนาวขนาดนอนไมหลับเลย จึงตองไดบังคับ
เจาของไว กําหนดใหพอเหมาะพอดีกับธาตุขันธ กลางคืนนอนไมหลับมีแตนั่งสมาธิ นอนก็
ไมหลับเสียก็ขน้ึ มานัง่ สมาธิจนกระทัง่ สวางเปนวันใหม
ทีนี้พอตกกลางวันมานี้ กลางวันตองเดินมาก ๆ เปลีย่ นอิรยิ าบถ เดินจนเหนือ่ ย
เผื่อกลางคืนมันจะออกมาเดินไมได คือหนาวขนาดทีว่ า ตัวแข็ง เพียง ๒ ทุมพอแลวนะ ก็
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คนหนุม ๆ เดินจงกรมจนตัวแข็ง น้าํ คางเริม่ แลวนะ เปยก ๆ พอ ๓ ทุม น้าํ คางมันมาเกาะ
ตามใบไมมันก็ตกลงมาปุบปบ ๆ ๓ ทุม เริม่ แลวนะ พอตี ๔ ตี ๕ โอย.เหมือนหาฝน น้าํ
คางตกลงมาจากใบไม แลวจะใหมนั นอนหลับไดยงั ไงขนาดนัน้ อยูในปาในเขาแตกอนปา
สมบูรณแบบ ๆ ไมไดเปนอยางทุกวันนี้ ทุกวันนีไ้ มมปี า แลวหมดเลย ความหมายก็วา งัน้
ความฝกทรมานตัวเองเอาถึงขนาดนั้น ไมงั้นมันไมยอมแหละกิเลส ตอนกลางวันเดิน
จงกรม พอฉันเสร็จแลวลางบาตรลางอะไร ๆ แลว เอาไปวางปบ เขาทางจงกรมเลย
เอาละทีน่ เ่ี ดินจนเพลีย ประมาณ ๑๑ โมง คน ๆ เดียวฉันเสร็จจะไปฉันมากนอย
อะไรนักหนา ถาไดฉันนะ ถาไมฉันก็ไมฉันเลย แตหนาหนาวมักจะมีฉันอยูบางพอประมาณ
ทีนก้ี ลางวันเดิน พอกลางวันเขามามาพัก เพราะกลางคืนไมไดหลับเลย กลางวันมาก็พักพอ
ตืน่ นอนแลว จากพักแลวก็นง่ั ภาวนากําหนดบังคับเอาไวไมใหเลยชัว่ โมง ประมาณชั่วโมง
หนึง่ ลุก นั่งกลางวันอยางมากไมใหเลยชั่วโมง ออกจากนั้นปบก็ลงทางจงกรมเลย จน
กระทั่งพัก นีล่ ะเรียกวาเปลีย่ นอิรยิ าบถคือการเดินไวใหพอกันกับตอนกลางคืน มันเดินไม
ไดมีแตนั่ง กลางวันตองเดินใหมาก เจาของตองกําหนดเจาของไวเรียบรอยแลว ตองเปน
อยางนัน้ ดวยนะ เราก็ไมมีงานอะไรนี่ มีแตเดินจงกรมนัง่ สมาธิภาวนาเทานัน้ จะมีงานอะไร
เกีย่ วกับเรา ประชาชนญาติโยมใครจะไปเกี่ยว มีแตเราคนเดียวมีเทานัน้
การฝกเราพูดถึงเรื่องผาหมพอแมครูอาจารยทานเอาไปใหนั้น โอ ทานเมตตาทาน
คงจะสงสาร ก็หนาวแทบเปนแทบตายใครก็รดู ว ยกันทุกคน ใครก็มีผาผวยจนจะแบกไปไม
ไหว เราไมมที า นก็รู เราไมใชผา หม มีผา จีวร สังฆาฏิ พับครึ่งดวยกันเทานั้นพอ เอา นอน
ไดก็นอนนอนไมไดไมนอน ดัดกันอยูอยางนั้น เรื่องพอแมครูอาจารยมั่น แหม ทุก
กระเบียดเลยนะ ไมมเี คลือ่ นคลาดจากหลักธรรมหลักวินยั ตํารับตํารา เราก็เรียนมาแลวนี่
ตรงไหน ๆ มันก็เห็นหมด ทานปฏิบัติยังไง เขากับหลักธรรมหลักวินยั ขอไหน ๆ เรียนมา
แลวมันก็เห็นหมด ไมมเี คลือ่ นคลาดเลยนะ เก็บหอมรอมริบ ไมใหมคี าํ วาเรีย่ ราดสาด
กระจาย ไมมี สําหรับพอแมครูจารยมน่ั ตรงเปง ๆ เลยทุกอยาง ถึงไดลงละซิเรา
สุดยอดเลยกับพอแมครูอาจารยมน่ั นี่ ไมมเี หลือแมเม็ดหินเม็ดทรายหนึง่ ที่วายังไม
ลงกับทาน ยังมีเหลือเทานัน้ ไมมเี ลย หมดเราเพราะไดดูตลอด อยางถึงใจตั้งแตไปถึงที
แรก ชีน้ ว้ิ เลยนะ หือ ทานมาหาอะไรขึน้ นี่ ก็สมกับเจตนาของเราที่จะไปปลดเปลื้องความ
สงสัยในมรรคผลนิพพานกับทานเอง พอไปทานก็ปางออกมาเลย ใสเปรีย้ ง ๆ ๆ มีตั้งแต
ธรรมลวน ๆ ๆ ฟงอยางถึงใจ ๆ โอย.จนปรากฏวาเหมือนตัวพองขึ้นมามันพอใจ นัน่ ละ
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เปนเหตุที่จะเด็ดตลอดมานะ เพราะฟงเพื่อมรรคเพื่อผล มุงตอมรรคผลนิพพานตลอด แต
มันของใจ นัน่ เห็นไหมเรียนถึงขัน้ มหามันยังสงสัยมรรคผลนิพพานได
นีเ่ วลาเราจะเอาจริงเอาจังเพือ่ มรรคผลนิพพาน แลวมรรคผลนิพพานจะมีอยูห รือ
ไมนาทุกวันนี้ นัน่ เห็นไหมละ ถาไมมเี ราปฏิบตั แิ ทบลมแทบตาย ผลไมไดสมเหตุทเ่ี รา
ปฏิบัติอยางนี้มันก็ไมถูก แลวใครจะปลดเปลือ้ งความสงสัยมรรคผลนิพพานใหแกเรา มอง
เห็นแตหลวงปูมั่นองคเดียว นัน่ แหละเรือ่ งราวมุง ใสทา นอยางนัน้ เพื่อจะใหทานปลด
เปลื้อง ไปทานก็ใสเปรีย้ งเลย ก็ดังเคยพูดใหฟง ทานมาหามรรคผลนิพพานเหรอ ขึน้ เลย
นะ ชี้ไปเลย ตนไมภเู ขา ดิน ฟา อากาศ ไมใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกเิ ลส นัน่ แลว
ฟาดครอบโลกธาตุ ทัง้ สามแดนโลกธาตุนไ้ี มใชมรรคผลนิพพาน ไมใชกเิ ลส กิเลสจริง
ๆ มรรคผลนิพพานจริงๆ อยูท ห่ี วั ใจ นัน่ ชีเ้ ขามานีเ้ ลย กิเลสอยูใ นหัวใจ มรรคผล
นิพพานอยูใ นใจ
เอา เปดออก เวลานีก้ เิ ลสนัน้ แหละมันปดไมใหเห็นมรรคผลนิพพาน มันปดไวที่หัว
ใจ ปดธรรมทีห่ วั ใจไวไมใหเห็น ทานวาอยางนัน้ เอา เปดออก อยางเด็ดเสียดวยนะคําพูด
มันก็ถึงใจกับผูที่จริงจังไปซี เอาเลยนะ วาอยางนัน้ นะ เอาจิตตภาวนาอยาถอย มรรคผล
นิพพานอยูท ห่ี วั ใจ เอา เปดออก มรรคผลนิพพานทีไ่ หนมี กิเลสทีไ่ หนมีนอกจากทีห่ วั ใจ
เทานัน้ มีทง้ั กิเลสมีทง้ั ธรรมอยูใ นนัน้ แตเวลานี้ธรรมถูกกิเลสปดเอาไวมิดตัวจนมองไม
เห็น เอา เปดออกดวยจิตตภาวนานะ ใสลงจิตตภาวนา อยาถอยนะ ทางนีก้ เ็ หมือนวาใจนี้
พองขึ้นเลยมันถึงใจ ๆ คราวนีจ้ ะเอาจริง ก็หายสงสัยแลวมรรคผลนิพพาน จะสงสัยไปไหน
อีก นัน่ ใสเปรีย้ ง ๆ ๆ
จากนั้นทานก็พูดอนุโลมวา พูดแลวอยาวาผมประมาทธรรมะของพระพุทธเจานะ
ทานมหาก็เรียนมามากพอสมควร จนถึงขั้นเปนมหา อยาวาผมประมาทมรรคผลนิพพาน
นะ เวลานีต้ าํ รับตําราทีท่ า นเรียนมามากนอยนัน้ ใหยกบูชาไวกอน ทานอยาเอาเขามายุง
เรียนมามากมานอยอยาเอาเขามายุง เอาไวนน้ั กอน ใหทา นหมุนทางดานจิตตภาวนาใหมาก
อยาไปสนใจกับทางตํารา มันจะเขามาคละเคลาถีบเตะยันกัน แลวผลจะจะไมไดเทาทีค่ วร
จะเกิดความของใจสงสัยระหวางการปฏิบัติกับปริยัติเขามาตะลุมบอนกัน ทานวาอยางนัน้
เราก็จบั ๆ ใหเรงนะ จิตยังไงจะมีความสงบ เอา เอาใหมนั ไดตรงนีน้ ะ ยังไงมันจะสงบลง
ไดอยางใจหมายเอาตรงนัน้ นะ อยาไปสนใจกับการศึกษาเลาเรียนมา เวลานีย้ งั ไมจาํ เปน
ถึงเวลาปริยตั ทิ ศ่ี กึ ษาเลาเรียนมากับปฏิบตั ิ ผลแหงการปฏิบตั นิ จ้ี ะออกรับกันแลวเอา
ไมอยู นีเ่ ราก็ไมลมื มันจะวิง่ ถึงกันเลย แหมทานบอกอยางชัดเจนมากทีเดียว
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ทีนภ้ี าคปฏิบตั เิ ราก็เดินตามนัน้ มันก็เปนอยางทีว่ า จริง ๆ ตอนที่ทานวาไมใหเกี่ยว
กับเรื่องปริยัติเราก็ไมเกี่ยว เอาตั้งแตจิตใหสงบเทาไรก็ยิ่งดี ๆ เอาอันนีน้ ะ เวลามันจะกาว
ออกทางปญญา พูดงาย ๆ ก็วา อยางนัน้ แหละ แลวปริยตั กิ บั ปฏิบตั จิ ะวิง่ ประสานกันนีเ้ อา
ไวไมอยู นี่ทานบอก เอาไวยังไงมันวิ่งจริง ๆ นี่ พอถึงขั้นมันออกมันเปนอยางนั้นจริง ๆ
เวลาหมุนเขามาทางดานความสงบก็เอาใหมนั แนว พอสงบแลวกาวออกทางดานปญญา
ปญญานี้มันเบิกกวางออก ๆ ๆ ทั้งรูทั้งเห็นทั้งสงสัย มันก็วิ่งใสปริยัติ วิ่งประสานกันตลอด
นะ นีเ่ อาไวไมอยูเ ห็นไหมละ มันเปนในหัวใจเรา ถึงขั้นปริยัติกับปฏิบัติ ผลปฏิบัติเกิดขึ้น
อยางนี้ ปริยตั วิ า ไงเอาเขามาเทียบกัน หรือสงสัยตรงนีป้ ริยตั ทิ า นวายังไง นัน่ มันวิง่ ใสกนั
มันเปนเองนะ หมุนติ้ว ๆ นี่ละที่วาเอาไวไมอยู มันถูกหมดที่ทานพูดเอาไว
มันถึงขั้นนี้ละขั้นที่วาเอาไวไมอยู จะอยูไดยังไงมันเหมือนเปนธรรมจักรทั้งวันทั้งคืน
ดังที่เคยพูด ถึงขั้นนี้แลวปริยัติกับปฏิบัติจะวิ่งประสานกัน จนกระทัง่ มันเบิกกวางเอาเสีย
จนหายสงสัยหมดแลวก็หมดเลย เวลาฟงมาจากทานแลวตัวพองลงมานะ มันพอใจทุก
อยาง พอใจประหนึ่งวารางกายนี้พองขึ้นนะ มันพอใจ ถามเจาของ เอา ทีนเ้ี รามาหามรรค
ผลนิพพาน มาถามครูบาอาจารยเปนทีห่ ายสงสัยทุกสิง่ ทุกอยางแลว หายสงสัยแลวเรือ่ ง
มรรคผลนิพพาน ก็มปี ญ
 หาอยูแ ตกบั เราวาทีนเ้ี ราจะจริงไหม ทางนี้ขึ้นทันทีเลย ตองจริง
ไมจริงตายเทานัน้ นัน่ เห็นไหม บอกวาตองจริงทีนี้ไมจริงตายเทานั้น นัน่ แหละความ
เพียรมันถึงไดหนัก มันเปนอยางนัน้ จริง ๆ หัวใจนีไ้ มเหมือนใครนะ ถาลงไดออกตรงไหน
แลวพุง เลยเชียว
พอวาไมจริงตายเทานั้นมันก็ฟดกันเลย มันก็เปนอยางนั้น ทุกขยากลําบากขนาด
ไหน ๆ นัน่ คือเหตุ การบําเพ็ญ ผลก็ปรากฏขึ้นมา ๆ ตามขั้นตอนความเด็ดความเดี่ยว
เฉียบขาดขนาดไหนผลก็แสดงออกมาประจักษ ๆ เรือ่ ย ๆ นั่นละจนถึงขั้นประจักษ หาย
สงสัย พูดแลวสาธุลงเลย ไมทูลถามพระพุทธเจา นัน่ เห็นไหม สนฺทฏิ ฐ โิ ก ประกาศปางขึ้น
ในหัวใจ รูเองเห็นเองจากผูปฏิบัติ ลงถึงนี้แลวไปถามพระพุทธเจาหาอะไร
นี่เราพูดถึงเรื่องพอแมครูจารยมั่น เปดทางใหเราทุกดาน ๆ ไมมีผิดเลยนะ ทานพูด
ตรงไหนวิ่งใสกันอยางที่วา เวลาปริยตั กิ บั ปฏิบตั จิ ะวิง่ เขาประสานกันนีเ้ อาไวไมอยูน อ่ี นั หนึง่
ไมอยูจริง ๆ พุง ๆ เลยถึงขั้นปญญา เวลาสงบก็ใหสงบอยาไปยุงกับปริยัติ นี่ทานบอกอยาง
นัน้ ทานบอกวาใหยกบูชาไวกอน ไมใหยงุ เวลานี้ เพราะเห็นเราเรียนทานก็บอกวา ทาน
มหาก็เรียนมามากพอสมควรจนถึงไดเปนมหา แตอยาวาผมประมาทธรรมะพระพุทธเจา
นะ ธรรมะที่ทานเรียนมามากนอยเวลานี้ยังไมเกิดประโยชนใหยกบูชาไวกอน เอา หมุนทาง
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จิตใจจิตตภาวนามันจะสงบขนาดไหนเอาใหไดตรงนีแ้ หละ นี่แหละที่จะบุกเบิกธรรมะทั้ง
หลายออกจุดนี้ ทานวาอยางนัน้ แหม ไมผิดเลยนะ พอเบิกออกทางดานปญญานี้ก็เวิ้งวาง
ๆ เรือ่ ย ๆ พุง ๆ ทีนี้ก็หมุนติ้วเลยขั้นปญญา นี่ละที่วาเอาไวไมอยูวิ่งประสานกับปริยัติ
ทานพูดผิดที่ตรงไหน ไมมีผิดเลยนะ
การปฏิบตั มิ คี รูมอี าจารยเปนแบบเปนฉบับทีถ่ กู ตองดีงามแลว มันเปนทีแ่ นใจใน
การปฏิบตั นิ ะ ไมสงสัย อยางพอแมครูจารยอธิบายใหฟง เทานัน้ หายสงสัยเลย เรือ่ งมรรค
ผลนิพพานอยูก บั เราเทานัน้ แหละ ไมอยูกับใคร ทานก็เนนหนักทาง เวลานี้ เอา จิตจะสงบ
มากเทาไรเอาใหสงบเต็มที่ถึงเวลาออกทางดานปญญาแลว ปริยตั กิ บั ปฏิบตั นิ จ้ี ะวิง่ ประสาน
กันเอาไมอยู นีม้ นั ก็เปนแบบเดียวกันหมดเลย นี่ละเราถึงไดกราบทานไมมีอะไรเหลือแม
เปอรเซ็นตหนึง่ ที่เหลืออยูวาไมไดเคารพทาน มอบหมดเลย จนกระทั่งทุกวันนี้สด ๆ รอน
ๆ ตลอดเวลา ไมมคี าํ วาจืดวาจางกับพอแมครูจารยมน่ั ถึงขีดถึงแดนจริง ๆ นะ วาตรงไหน
ถูกหมด ๆ เลย
นี่ละมรรคผลนิพพานมีอยูอยางนี้เองจะเปนยังไงไปที่ไหนวะ นอกจากถูกปดเอาไว
มีแตกิเลสเต็มโลกเต็มสงสารเต็มบานเต็มเมือง เต็มหัวใจสัตวโลก ใคร ๆ ไปที่ไหนก็หาแต
ความเจริญ ๆ ความเจริญกับความสุขมันก็เปนเงาเทียมตัว หาความเจริญ แลวความเจริญ
มันเจริญที่ไหนมันไมมี มีแตเรือ่ งกิเลสเจริญ การกอการสราง การวิง่ การเตนอันนีท้ ว่ั โลก
ดินแดน ใครตางคนตางแขงดีแขงเดนกัน มันมีแตแขงฟนแขงไฟกันซิมันไมมีธรรม มันก็
รอนทัว่ โลก ใครวาทีไ่ หนทีเ่ ย็นทุกวันนีเ้ อามาอวดธรรมบางซิวะ มันไมมีนี่จะใหวายังไง
ธรรมมีเพียงองคเดียวนี้จามองไปเห็นหมดเลย แลวใครจะมาโกหกได มันจาอยูท ห่ี วั ใจ
ใครเชื่อไมเชื่อมันก็ไมสนใจยิ่งกวาเจาของรูเองเห็นเองประจักษอยูในหัวใจเจาของ นัน่ มัน
ก็อยูตรงนั้นนี่นะ จําพวกตาบอดหูหนวกมาพูดเทาไรจะเชื่อไดยังไงเชื่อคนตาบอด ตาดีเห็น
อยูน น่ี ะ นัน่ มันก็ชัดเจนอยางนั้นซิ ลงปฏิบัติอยางนั้น มรรคผลนิพพานสมบูรณแบบเชน
เดียวกับกิเลสสมบูรณแบบอยูต ลอด เพราะตางคนตางสงเสริมกิเลส ก็ยง่ิ หนาแนนขึน้ ทุก
วัน ๆ กองทุกขทั้งหลายยิ่งจะหนาแนนขึ้นเรื่อย ๆ นะ กับความเพลิดความเพลิน ความดีด
ความดิ้นที่กิเลสลากไปนี้ หาความสุขไมได แตตา งคนตางหาอยางนัน้ แหละ
หากับกิเลสนีห้ าเทาไรยิง่ จม หาความสุขไมมี ถาหาดวยธรรมมีมากมีนอ ยคนนัน้ จะ
มีความสุขพอซุกหัวนอนไดนะ เวลามันจะเปนมันจะตายจริง ๆ เขาสูจ ติ บังคับจิต มันจะคิด
วุน วายไปตามกิเลส ลากคอมันมา บังคับไวกบั ธรรมตีหวั มันเขาไป เชน คําบริกรรมภาวนา
เอา มันอยากคิดมาก ก็ซัดกันใหเต็มเหี่ยว สุดทายอันนีก้ ส็ งบลง นีน้ าํ้ อรรถธรรมชําระหรือ
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น้ําดับไฟเปนยังไง ไฟคือกิเลสมันพุง ๆ ออกคิดเพื่อฟนเพื่อไฟเผาเจาของ น้ําดับไฟก็คือ
เอาคําบริกรรมเขาไป เวลามันหยาบตองเอาอยางหยาบ คําบริกรรมเอาใหหนัก มันอยาก
คิดมากเทาไรไมใหมันคิด บังคับกัน ไมนานบังคับเอาเดีย๋ วนีค้ อ ยสงบลง สงบเงียบ คราวนี้
เห็นโทษ โอ ความยุง เหยิงวุน วายเปนกิเลสเปนฟนเปนไฟทัง้ นัน้ อันนีเ้ ปนน้าํ ดับไฟเย็น
สบาย นีเ่ ห็นแลว
ทีนเ้ี วลามันยุง ยากเขามาก ๆ มันก็คิดถึงสักขีพยานที่เจาของเคยรูเคยเห็นมันก็ยอน
เขามาอีกซัดกันอีก หลายครัง้ หลายหนก็ผา นไปได นัน่ เปนอยางนัน้ นะ เราจะปลอยตามใจ
วันนี้จิตสงบไมสงบ ก็ปลอยใหกิเลสมันจะสงบไดยังไง มันก็ยิ่งไปใหญละซิ วันนี้จิตไมสงบ
ไมสงบเหรอ ฟาดกันลง นั่นมันถึงแกกันไดถามีธรรมแกๆ เพราะธรรมเปนน้าํ ดับไฟตลอด
มาเหมือนกัน ถาปลอยใหกิเลสมันก็เปนกิเลสไปตลอด หมุนมาทางดานธรรมะ ธรรมะก็แก
กิเลสไปตลอดเหมือนกัน เอาจนกระทั่งมุดมอดไมมีเหลือ ตั้งแตกิเลสดับลงไปแลวอะไรมา
กวนใจทานไมมี บรรดาพระพุทธเจาพระอรหันตทานไมมีทุกขในใจเลย เพราะไมมีกิเลสตัว
กอกวนในใจ หมด ทุกขก็ไมมี กิเลสเปนตัวสรางทุกขนน่ี ะ พอกิเลสดับลงไปแลวทุกขมาก
นอยดับไปหมด ในจิตใจทานไมมตี ง้ั แตขณะทานบรรลุธรรมปง ขึน้ มาเทานัน้ กิเลสดับพรึบ
แลวทุกขดับพรอมกันเลย ก็มีแตเรื่องทุกข ๆ ในธาตุในขันธเหมือนเรา ๆ ทาน ๆ นี่
ทุกขของพระอรหันตทานก็มี แตมีอยูในธาตุขันธไมสามารถเขาถึงใจ มันเปนคนละ
ฝงแลว ถึงจะบังคับใหเขาหาเขาไมได มันเปนอฐานะเปนไปไมไดแลว มันเจ็บนัน้ ปวดนีก้ ร็ ู
อยูว า เจ็บนัน้ ปวดนี้ ธรรมชาติอนั นัน้ ก็รู ดูอันนี้อยูนี่ อันธรรมชาติที่เลยสมมุติไปแลว อันนี้
เปนสมมุติความทุกขทั้งหลาย อันนั้นเปนวิมุตติจะเขากันไดยังไงเพียงรับทราบกันเฉย ๆ นี่
ละที่วาทุกขขนาดไหนก็ไมเขาถึงใจทาน ทานจึงไมมีทุกขตั้งแตวันทานตรัสรูแลว ไมวา พระ
พุทธเจาพระอรหันตเหมือนกันหมดเลย จนกระทั่งนิพพานก็เที่ยงเลยตลอดเลย นีล่ ะผล
แหงการปฏิบัติทุกขยากลําบากขนาดไหน เวลาไดมันเปนที่พอใจ เราจะเอาถึงขั้นถึงเปนถึง
ตาย เอา เปนตาย เวลารบก็ตอ งรบกัน พอไดชัยชนะแลวไมมีขาศึกศัตรูมาแตะตองเลย
เงียบตั้งแตนั้น นัน่
นีล่ ะเหตุกบั ผลมันลงกันแลว มันไดทั้งนั้นแหละ ธรรมเปนธรรม กิเลสเปนกิเลส
ตางตัวตางใหญวางั้นเถอะ กิเลสก็ใหญทางกิเลสสรางทุกขใหสตั ว ธรรมก็เปนใหญในธรรม
สรางความสุขใหสตั วโลกเหมือนกัน เอา ใครหนักไปทางไหน เอา เราเปนผูร บั ผิดชอบตัว
ของเราเองจะใหใครรับผิดชอบ ออนแอทอแทไปตามกิเลส ใหกเิ ลสรับผิดชอบมันเอาไป
ถลุงละซิ ธรรมรับผิดชอบก็ลากคอกิเลสออกมามัดคอ หยั่งมันลงดวยบทธรรมเขาไป นัน่
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มันก็สงบแนวลงไป นีล่ ะใหเขาใจอยางถึงใจนะวา กิเลสกับธรรมมีเสมอกันในหัวใจดวง
เดียวกันนี้ อยูใ นใจอยางทีพ่ อ แมครูอาจารยวา นัน่ ละ ไมอยูที่ไหนเลย เราจะวาอันนัน้ เปน
นัน้ ๆ มันสําคัญไปเฉย ๆ ตัวจริง ๆ อยูที่ใจ
พอตัวนี้ดับแลวไมมีอะไร ทานจึงเรียกวา สฺุญโต โลกํ อเวกฺขสฺสุ คือโลกมันวาง
ไปหมด วางทีห่ วั ใจมันวางหมดแลว จะเอาอะไรมาปดมาตันละ หัวใจมันวางหมด มันวาง
หมดแลวมันก็วางไปหมดเลย ทานจึงวาโลกวางจิตใจวาง เปน สุญ
ฺ ต หมายถึงวาโลกสูญ
หมดไมมีในหัวใจ อะไรมียังวามีอยูอยางนั้น แตจิตไมออกไปหมายมันก็เหมือนไมมีซิ ก็มี
แตธรรมชาติที่วางอยูตลอดเวลา นีล่ ะการปฏิบตั ธิ รรมะ เราอยาใหกเิ ลสมาหลอก ปฏิบัติ
บําเพ็ญมรรคผลนิพพานไมมี บุญไมมี บาปไมมี นรกสวรรคไมมี มีแตกลมายาของกิเลส
หลอกทั้งนั้น ใหพากันจําเอานะ ธรรมพระพุทธเจาตรัสรูอ งคไหนตีหนาผากกิเลส ๆ ตัวนี้
แหละตัวเปนภัย ๆ กิเลสนีต้ วั เปนภัย สรางบาปสรางกรรมอะไรก็มแี ตกเิ ลสพาสราง นรก
อเวจี กิเลสพาสรางทัง้ นัน้ นัน่ เห็นไหม ธรรมตีเขาไป ๆ แกกเิ ลสออกดวยการบําเพ็ญธรรม
แลวก็จา ขึน้ ๆ
จิตดวงนี้พอกิเลสตัวมืดมิดปดตาปดบังหัวใจ กระจายออกไปหมดแลวจาขึ้นเลย ไม
ตองบอก ไมมีขอบเขต จิตนี้ไมมีขอบเขต มหาสมุทรยังมีฝงนะ เรื่องใจนี้ไมมี
ครอบโลกธาตุเลยนูน ใหญโตขนาดไหน ควรทีจ่ ะไดปฏิบตั ติ วั ใหดสี มทีเ่ รามาเปนมนุษยนะ
อยาปลอยเนื้อปลอยตัวจนเกินไป วิง่ ตามกิเลสมันก็วง่ิ มาแลวใครไดความดีมาอวดกันบาง
พอที่จะมีกําลังใจวิ่งไปตามเขาอีก ใหไฟเผาหัวอีกไฟกิเลสนั่น ไมมี ถาวิ่งตามธรรมไดไม
สงสัย ไมมากก็นอย ๆ ไดทั้งนั้นนะ ใหพากันจําเอานะ นีล่ ะเรือ่ งมรรคผลนิพพานกับเรือ่ ง
กิเลสมีอยูหัวใจดวงเดียวกันไมมีอะไรบกบาง เสมอกันหมด เปนแตวา เพียงเราจะเอียงไป
ทางไหน เอียงไปทางธรรมเปนธรรมขึ้นมา เอียงไปทางกิเลสเปนกิเลสขึ้นมามีเทานั้น ไมมี
ใครจะมาตัดสินใจไดนอกจากเราตัดสินใจเราเอง เพราะเราเปนผูถ กู กิเลสเหยียบทําลาย
เราก็แกตวั ของเราดวยอรรถดวยธรรมละซิ เอาละพอ
อานและฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตาวันตอวัน ไดที่
www.Luangta.or.th or www.Luangta.com

