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               พูดเรื� องกายใจ  จริงๆแล้วธรรมชาติของธาตุน่ะ  มันเหมือนกันนะ  ดูเสา
โทรศพัทล่์ะ  มนัจึงเป็นทั)งเครื�องรับกบัเครื�องส่ง  แต่เสาโทรศพัทม์นัต่างจากมนุษย ์ มนั
รับแลว้มนัก็ส่ง  มนัทาํหน้าที�แค่รับกบัส่ง  ดีไม่ดีมนัไม่รู้เรื�องหรอก  มนัรับอย่างเดียว
ส่งไปอย่างเดียว  ทีนี) อย่างโครงงานเด็กน่ะ  กงัหันลมนี�ใช่ไหม  มาเปลี�ยนเป็นพลงังาน
ไฟฟ้าได้  มนัเปลี�ยนแปลงได้น่ะ  ตวัที�มนัเปลี�ยนแปลงเป็นพลงังานตรงนั)นน่ะ  นั)น
แหละตวัอนิจจงั  ความไม่คงที�อยู่  ความไม่เที�ยงนั�นเอง  ทีนี) โลกของเรานี�  อนันี)พูดถึง
เรื�องธาตุก่อน  ร่างกายเราน่ะ  คาํว่าโลกในส่วนใหญ่พระพุทธเจา้กพ็ูดถึงธรรมะ  โลกนี)
คือขนัธ์๕  คือรูปนามกายใจเรานี�เอง  นี�เรื�องของโลก  ในกายในใจของเรานี�  มนัเป็นธาตุ
อนัหนึ�ง  เขาเรียกว่าธาตุ ๔ ดินนํ) าไฟลม  อากาศธาตุคือช่องว่าง  ไม่ใช่ลมนะคือช่องว่าง  
แลว้กว็ญิญาณธาตุคือธาตุรู้  นี�พระองคเ์รียกวา่ธาตุหมด  ธาตุมนัมีหนา้ที�มนัทาํหนา้ที�ของ
เขาอยู่  จึงบอกเหมือนโทรศพัท์น่ะ  เป็นทั)งเครื�องรับกบัเครื�องส่ง  คนทุกคนนี�เป็นทั)ง
เครื�องรับกบัเครื�องส่ง  โดยทั�วไปธรรมชาติ ทีนี) นี�ถา้จิตปุถุชนนี� เมื�อรับมาแลว้ไม่รู้เท่าทนั
มนัก็ฟุ้งซ่านไปก็เป็นเครื�องส่งอีกทีหนึ�ง  ส่งกระแสที�เป็นลบออกไปโดยเจตนาหรือไม่
เจตนาก็ตาม  อนันี) อันหนึ� ง  แต่ถา้พระอริยเจา้แลว้เมื�อรับมาแลว้นี� เหมือนคลื�นทะเล
กระทบฝั�ง   ดบัสูญไปทุกคลื�นทุกคลื�นไป  คลื�นแต่ละคลื�นกระทบเขา้มาสู่ใจท่านแลว้  
ท่านก็รู้เหมือนปุถุชนทั)งหมดน่ะ  แต่ท่านไม่มีความยินดียินร้าย  ไม่มีความสําคญัมั�น
หมายวา่สิ�งนั)นเป็นอยา่งนั)นเป็นอยา่งนี)   เห็นถึงความไม่มีความเป็นตวัตน  มนัเลยเหมือน
คลื�นทะเลกระทบฝั�ง  กระทบฝั�ง  กระทบฝั�งไปแลว้กด็บัสูญไป  ดบัสูญไปดบัสูญไป  สิ�ง
ที�ท่านส่งออกมาคือความดบัสูญคือความว่างนั�นเอง  จึงเป็นความสงบ  เยน็  นิพพานจึง
เรียกว่าดบั  เยน็  พระอริยเจา้ท่านไม่ส่งคลื�นที�เป็นลบออก  ไม่ว่าคลื�นจะมาบวกหรือลบ
กระทบเขา้มาสู่ใจท่านแลว้ก็ดบัสูญ  ดบัสูญ  ดบัสูญไป  ท่านไม่มีความสําคญัมั�นหมาย
ในสิ�งเหล่านั)น  จึงเห็นว่า  จึงตรงกบัพุทธพจน์ที�พระพุทธเจา้แสดงเรื�องมหาสติปัฏฐาน
สูตร   เห็นธรรมสักแต่ว่าธรรม  ไม่ใช่สัตวบุ์คคลตวัตนเราเขา  ไม่มีความติดยดึในธรรม
นั)น   ธรรมนั)น  ตณัหาและทิฏฐิไม่สามารถจะอาศยัได ้ เมื�อมนักระทบเขา้มา  ถา้เรายงัมี



สมมติอยู่ยงัมีความหลงอยู่  ก็จะหลงไปตามความเห็นที�มนัปรุงขึ)นมา  อนันี) ทุกข ์ ฉัน
ทุกขน์ะ   อนันี)ฉนัสุขนะ  อนันี)ฉนัไม่ชอบนะ  อนันี)ฉนัชอบนะ  อนันี)ฉนัไม่ยอมนะ  มนั
จะไปตามคลื�นที�มนัมา  นี� เขาเรียกว่าหลง  ทิฏฐิจึงครอบงาํได ้ เมื�อทิฏฐิครอบงาํแลว้  
ตณัหากท็ะยานอยากออกไปตามลกัษณะของกิเลส  เพราะฉะนั)นนี�พระอริยเจา้กบัปุถุชน
ต่างกนัตรงนี)   เมื�อคลื�นมากระทบฝั�ง  กระทบเหมือนกนั  นั)นหลวงปู่มั�นเหมือนกนั  ท่าน
ถูกโลกธรรมกระทบอย่างรุนแรง  ก็กระแสโอฆะคลื�นจากภายนอกนั�นเอง  ท่านจึง
พิจารณาแยกธาตุแยกขนัธ์  จนจิตมนัรวมลงถึงอปัปนาแลว้ถอนขึ)นมา  บาลีผุดขึ)นมา
บอกท่าน  “พระอริยเจา้กบัปุถุชนนี)ไม่ต่างอะไรกนั  ยอ่มถูกโลกธรรมกระทบเหมือนกนั  
ต่างกนัตรงที�ปุถุชนหวั�นไหว  พระอริยเจา้ไม่หวั�นไหว”  เพราะไม่มีตวัเขา้ไปรับ  ใหรู้้จกั
เอาไวถ้า้เราอยากเป็นพระอริยเจา้ตอ้งเดินตามรอยพระพุทธ  คือพระผูมี้พระภาคเจา้ที�
ท่านตรัสรู้ไป ท่านนาํพระธรรมมา  เดินตามรอยพระธรรมแลว้กพ็ระสงฆที์�ท่านปฏิบติัดี
ปฏิบติัชอบ  ที�ท่านบรรลุแลว้ท่านอยูอ่ยา่งไร  นี�คือความจริง  เพราะฉะนั)นอาตมาจึงเคย
พูดให้ฟังอยู่แลว้ว่า  โลกนี) เป็นโลกของอวิชชา  ที�พูดนี) พูดเพื�อให้เขา้ใจ  ตั) งสติฟังนะ  
โลกนี) เป็นโลกของอวิชชา  เป็นโลกของความเป็นตวัตนความหลง  ย่อมมีกระแสทั)ง
โลภะโทสะโมหะ เป็นกระแสลบ  บางขณะก็จะมี  บางขณะก็จะไม่มี  เมื�อจิตนั)นเป็น
กุศลกระแสก็จะเป็นบวกออกมา  เมื�อจิตเป็นอกุศลกระแสมนัก็จะเป็นลบ  พระอริยเจา้
หรือผูป้ฏิบติัธรรมทั)งหลาย  ถา้เทียบดูแลว้นอ้ยมากเมื�อเทียบกบัมนุษยห์กเจด็พนัลา้นคน  
กระแสลบเหล่านั)นตอ้งมี  โลกธรรมตรงนี) เราห้ามไม่ได ้ เพราะมนัเป็นอนตัตา  มนัไป
ตามเหตุปัจจยั  เมื�อจิตนั)นเป็นอกุศลยอ่มเป็นกระแสอกุศล  จะให้เป็นกระแสกุศลไม่ได ้ 
นั)นแหละคืออนัตตาบงัคบัไม่ได้  ไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตัวตนของเรา  มัน
ออกมาทุกขณะ  เรามีหน้าที�อย่างเดียว  ไม่ใช่มีหน้าที�จะไม่ให้มนัมานะ  เหมือนเสา
โทรศพัท ์ มนัไม่มีหนา้ที�บอกคลื�นโทรศพัทอ์ยา่มานะ  มนัมีหนา้ที�อยา่งเดียวคือไม่รับ  รู้
แลว้ละ  รู้ละ   แน่ะสาํคญัตรงนี)   เพราะฉะนั)นจึงตรงกบัที�ท่านไดบ้าลีผุดขึ)นมาบอกท่าน  
พระอริยเจา้กบัปุถุชนย่อมถูกโลกธรรม๘กระทบเหมือนกนั  พระอริยเจา้ต่างจากปุถุชน
ตรงที�ท่านไม่หวั�นไหว  ปุถุชนหวั�นไหว  เมื�อหวั�นไหวก็ฟุ้งซ่านไป  ฟุ้งซ่านไปจึงเป็น
วิภวตัณหา      ภวตณัหา  กามตัณหาตลอดเวลา  การถูกธรรมารมณ์ที�เป็นอกุศลนั)น
ครอบงาํจิตนี�  จึงตรงกบัที�บาลีว่า “จิตตงั ปะภสัสะรัง อาคนัตุเกหิ กิเลเสหิ อุปกิเลเสหิ”  
จิตตัง ปะภัสสะรัง  จิตดั) งเดิมประภัสสร  อาคันตุเกหิ  กิเลเสหิ  กิเลสจรมา  คาํว่า



อาคนัตุกะคือผูม้าเยือน  ก็คือกิเลสนั)นจรมาปกปิดจิต  อุปกิเลเสหิ  อุปกิเลสเมื�อเราหลง
อาคนัตุกะ เหมือนคนมาพดูใหเ้ราฟังเราหลงเมาคาํพดูเขา  หลงไปตามคาํพดูเขา  แต่อนันี)
เทียบภายนอก  แต่ภายในคือเราหลงธรรมารมณ์นั)น  เมื�อหลงตัวนั)นเกิดขึ) นจึงเกิด
อุปกิเลสเกิดขึ)นในจิต  อุปกิเลสที�เกิดขึ)นแลว้กท็าํใหจิ้ตนั)นเศร้าหมอง  เขา้ใจยงั  เหมือน
เมฆบงัพระจนัทร์  พระจนัทร์เขาอยูข่องเขาอยา่งนั)น  แต่เมฆมนัจรมาบงัแลว้มนักผ็า่นไป  
ใหรู้้จกั  ผูภ้าวนาตอ้งรู้จกัตรงนี)    ถา้ไม่รู้จกัตรงนี)ปฏิบติัไปไม่รู้กี�ภพกี�ชาติก็ไม่มีทางพน้
จากกองทุกข ์ หลวงพ่อจึงเขียนไวว้่าโลกธรรม๘  มรรค๘เป็นคู่ปรับกบัโลกธรรม๘  ศีล
สมาธิปัญญาคู่ปรับกบัโลภโกรธหลงนั�นเอง   ศีลคือสติตั)งมั�นเป็นปกติ  ไม่ลงไปเล่น  
เป็นปกติ  สมาธิตั)งมั�น  จิตไม่ลงไปเล่นในอารมณ์  ปัญญาวจิยัอารมณ์นั)นแลว้กป็ล่อยวาง  
รู้ตามความเป็นจริง  นั)นคือศีลสมาธิปัญญาเป็นคู่ปรับกบัโลภโกรธหลงนั�นเอง  หรือ
มรรค๘เป็นคู่ปรับกบัโลกธรรม๘   ยกตวัอยา่งง่ายๆ  อยา่งเช่น  สัมมาวาจา  เมื�อโอฆะคือ
กระแสที�เป็นลบเขา้มาสิงจิตแลว้   เขาเรียกมารเขา้มาสิงจิต  มนัจะใหคิ้ดผิดเห็นผิด  คิด
ผิดแลว้ก็พูดผิดทาํผิด  เมื�อจะพูดผิดออกมาเราเจริญมรรคคือองค๘์  สัมมาวาจา  ไม่พูด
เท็จ  ไม่พูดคาํหยาบ  ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพอ้เจอ้  มรรค๘ตวันี) จะควบคุมวาจาตรง
นั)นน่ะ  ไม่ใหอ้อกไปตามอาํนาจฝ่ายตํ�าที�มนัสิงจิต  คือมารสิงจิต  นั�นแหละคู่ปรับเขา้ใจ
ยงั  สัมมากมัมนัตะ  สัมมาอาชีวะคือกายกรรม  กายกรรมที�เป็นทุจริตที�มนัจะผลกัดนั
ออกไปเพื�อจะทาํความชั�ว  กถู็กสัมมากมัมนัตะ  สัมมาอาชีวะควบคุมอยู ่ นี) ทีนี)มนัคิดผิด
มนักจ็ะถูกสัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกปัปะคือความดาํริ  ความตั)งตนไวช้อบนั�นเองควบคุมอยู ่ 
สัมมาวายามะ ความเพียร สัมมาสติ  สัมมาสมาธิตั)งมั�น  ทาํจิตเขาอยู่ภายในจิต  เพื�อไม่
หลงไปตามอาํนาจฝ่ายตํ�า   อาํนาจของธรรมารมณ์ที�เป็นลบอยูข่ณะนั)น  เหตุนั)นมรรค๘
จึงเป็นคู่ปรับของโลกธรรม๘  เขา้ใจยงัทีนี)   ฉนัอธิบายให้ฟังหมดแลว้นะ  เหตุนั)นคน
ปฏิบติัให้รู้จกัตรงนี) แลว้จะเขา้ใจ  สติ  ความเพียร  สมาธิ  สัมมาทิฏฐิ  สัมมาสังกปัปะ  
หา้ตวันี)จะหมุนเขา้ไปอยูใ่นจิตนั)น  เพื�อถอดถอนความเห็นผิด  ถอดถอนการที�จะไปตาม
อาํนาจฝ่ายตํ�าที�มนัสิงสู่เขา้มา  เขาเรียกว่ามาร  จึงไม่ตามมารไป  ทาํจิตเขาอยูข่ณะจิตนั)น  
เพราะฉะนั)นจึงตรงกบัพุทธพจน์บอกไวว้่า  “เธอจงมีตนเป็นที�พึ�งเถิด  เธอจงมีตนเป็นที�
เกาะ  เธอจงมีธรรมเป็นที�พึ�งเถิด  เธอจงมีธรรมเป็นที�เกาะ”  เมื�อเราเจริญอยา่งนี)   กคื็อมี
ตนนั�นเองเป็นที�พึ�ง   อตัตา หิ อตัตะโน นาโถ  มีตนเป็นที�เกาะ  สติสัมปชัญญะสมาธิ
ตั)งอยู่ในกายใจไม่ออกไปขา้งนอก  ไม่ส่งนอก  นี�เท่ากบัละสมุทยัอยู่  จิตที�ส่งนอกเป็น



สมุทยัทั)งหมด  คิดจะไปนั�นไปนี�  คิดจะอยา่งนั)นอยา่งนี)   คิดสารพดัเป็นสมุทยัหมด  นี�จะ
บอกให ้ นี�มนัจะอยูใ่นตรงนี)   สติอยูใ่นกายนี)   สมาธิอยูใ่นกายนี)   ปัญญาอยูใ่นกายนี)   วิจยั
อยู่อย่างนั)น  ซํ) าแลว้ซํ) าเล่า   ซํ) าแลว้ซํ) าเล่า  ซํ) าแลว้ซํ) าเล่า  ซํ) าแลว้ซํ) าเล่า  จนเห็นแจง้รูป
นามขนัธ์๕นี�คืออะไร  เมื�อเห็นแจง้รูปนามขนัธ์๕ตรงนี)แลว้  กระแสแห่งโอฆะ  กระแส
แห่งอวชิชาจะไม่สามารถครอบงาํจิตนั)นได ้ จิตที�หลุดพน้จากอวชิชาจึงเป็นจิตที�หลุดพน้  
ให้จาํเอาไว ้ พิจารณาให้มาก  เพราะฉะนั)นอาตมาจึงพูดใหฟั้ง  จึงเนน้มาก  อยา่ไปขา้ง
นอก  อยา่ไปไหน  ปักหลกั มนัหลอกทั)งนั)นน่ะ  คนถา้ไม่เห็นแจง้ตรงนี)พูดอยา่งนี) ไม่ได้
นะ  จึงพดูใหฟั้ง  อยา่ไปขา้งนอก  ถา้ไปขา้งนอกเสียท่ามนั  ทีนี) เทียบเคียงใหฟั้ง  เหมือน
เมล็ดพืช  เมล็ดผกั  เคยปลูกผกักนัไหม  โยมเคยปลูกผกักนัไหม  เคยเห็นไหมเมล็ดผกั
มนัอยูใ่นกระป๋อง  เคยดูขา้งกระป๋องมนัไหม  มนัเขียนวา่มีวนัหมดอายขุองการงอก  เมื�อ
เอาไปปลูกหมดอายุมนัจะไม่งอกใช่ไหม  เพราะธรรมชาติของเมล็ดพืชมนัมีระยะของ
การงอกใช่ไหม  นี�นี�คือเมล็ดพืช  เมล็ดนั�นนี�  ถา้อยู่ในกระป๋องจนพน้ระยะงอกเอาไป
ปลูกจะงอกไหม  นั)นแหละเหมือนอโหสิกรรม  ทีนี) นี�ถา้เอาเมลด็นั)นไปลงดิน  มีดินมีนํ) า
มีอากาศที�เหมาะสม  งอกไหม  (งอก)  ฉันใดฉนันั)น  ฉนัจะเทียบใหฟั้ง  เมล็ดพืชตวันั)น
คืออวชิชา  คือกระแสโอฆะ  ถา้กิเลสนอกกคื็อกระแสโอฆะภายนอกที�เป็นลบมา  เขา้ใจ
ยงัล่ะ  คลื�นที�เป็นลบมาสิงจิตน่ะ  ที�มนัมาปกคลุมจิต  อาคนัตุเกหิกิเลเสหินั�นเอง  เมล็ด
พืชนั)นน่ะเหมือนกิเลสนอก  เหมือนกิเลสตวักิเลส  ดินนํ) าอากาศคืออะไร  ดินนํ) าอากาศ  
ดินนํ)านี�ธาตุดินธาตุนํ)า   อากาศคืออะไร  ธาตุลมกบัธาตุไฟ  ความอบอุ่นนั�นเอง  ใช่ไหม  
มนัมีอยูต่รงนั)น  ธาตุทั)ง๔นี) เป็นเหตุปัจจยัร่วม  เหตุปัจจยัแรกคือเมลด็พืช  เหตุปัจจยัร่วม
คือดินนํ) าอากาศ  เมื�อสองส่วนนี) ประสมกนัเมล็ดพืชงอกไหม  นี�เขาเรียกเหตุปัจจยัถึง
พร้อม  เหตุนั)นดินนํ) าอากาศก็เหมือนธาตุทั)ง๔ในกายใจเรานี�คือขนัธ์๕นั�นเอง  ดินนํ) า
อากาศเหมือนขนัธ์๕นะ   ให้จาํเอาไวเ้ลย  ดินนํ) าอากาศนี�เหมือนขนัธ์๕  เมื�อเราเห็นว่า
ขนัธ์๕นี) เที�ยง  ขนัธ์๕นี) ดี   ขนัธ์๕นี) เป็นของเรา  เป็นเรา  เป็นตวัตนของเรา  นั)นคือมีดิน
นํ) าอากาศพร้อมที�จะให้เมล็ดพืชงอก  เมื�อเมล็ดพืชหล่นเขา้มาเมื�อไหร่ย่อมงอกฉันนั)น  
เหตุนั)นผูที้�ตอ้งการความพน้ทุกขต์อ้งวิจยัรูปนามขนัธ์๕นี)   ใหพ้ิจารณาเป็นธาตุ๔  ไม่ใช่
ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่ตวัตนของเรา  เป็นสักแต่วา่ธาตุ  พิจารณาเวทนา  สัญญา  สังขาร  
วญิญาณวา่เป็นสักแต่วา่นามธรรมอนัหนึ�ง  เกิดแลว้กด็บัไป  เป็นอนิจจงั  เป็นอนตัตา  ถา้
พิจารณาอยา่งนี) เท่ากบัไม่ใหดิ้นนํ)าอากาศใช่ไหม  เมื�อไม่มีดินนํ)าอากาศเมลด็พืชมีงอกได้



ไหม  นี) จึงบอกแต่แรกแลว้ว่า  โลกนี) เป็นโลกอวิชชา  เราห้ามไม่ไดก้ระแสที�เป็นลบมา  
เราหา้มไม่ไดน้ะ   แต่ต่างกนัตรงที�พระอริยเจา้ท่านเห็นแลว้ว่าขนัธ์๕เป็นอนิจจงั  เป็น
อนตัตา  ไม่ใช่ของท่าน  สักแต่ว่าธาตุ  เมื�อท่านเห็น  มนักระทบมามนักไ็ม่รับ  มนักด็บั  
กระทบมาก็ดบัเหมือนคลื�นกระทบฝั�ง  มนัต่างกนัตรงนี)   แต่ปุถุชนนี) ยึดขนัธ์๕รูปนาม  
เพราะฉะนั)นการปฏิบติัธรรมทาํไมตอ้งพิจารณารูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณให้
เป็นธาตุ๔  เป็นธาตุรู้  ทาํไมตอ้งไปพิจารณาใหเ้ห็นความไม่เที�ยง  ความไม่ใช่ของตวัตน  
ไม่ใช่ของเรา  ทาํไมท่านไปพิจารณาอนันั)น  นั�นแหละคือการเทียบอุปมาเหมือนไม่ให้
ดินนํ)าอากาศเป็นปัจจยัต่อเมลด็พืชคืออวชิชานั�นเอง  เขา้ใจยงั  เพราะฉะนั)นทาํไมเราตอ้ง
พิจารณารูปนามขนัธ์๕  ว่างเมื�อไหร่ตอ้งพิจารณามนั  ตอ้งฝึกสติเพื�ออะไร  ฝึกสตินี�คือ
ยามเฝ้าบา้น  เมื�อโจรมาเขา้บา้นสติเหมือนผูเ้ฝ้าบา้นตื�นอยูก่จ็ะเห็นโจร  ปัญญาคืออาวุธที�
จะทาํลายโจรตรงนั)น  นั)นสติจึงตอ้งอยูต่าหูจมูกลิ)นกายใจ  เพราะฉะนั)นสตินั)น  โจรจะ
เขา้บา้นไดเ้พราะยงัมีบา้นใช่ไหม  ถา้สติปัญญานั)นวจิยัธาตุ๔ขนัธ์๕รูปนามตวันี)สลายไป
หมดแลว้  ไม่มีความเป็นของเรา  เป็นเรา  เป็นตวัตนของเรา  กเ็หมือนไม่มีบา้น  รื)อบา้น
หมดนั�นเอง  เพราะฉะนั)นโจรมนัจะเขา้บา้นไดไ้หม  มนัไม่มีบา้นให้มาเขา้  นั)นฉันใด   
นี�ฉนัทศันะแต่ละลกัษณะใหฟั้ง  นี) เป็นภาคปฏิบติัลว้นๆนะ  ถา้ใครเขา้ใจแลว้ตอ้งปฏิบติั
เดินตามนี)   ถา้ไม่เดินตามนี) ยงัวิ�งออกไปก็จะตรงกบัคาํว่า  อะเนกะชาติสังสารังฯ  ตาม
ตณัหาไม่มีที�สิ)นสุด  พระองคต์ามมาแลว้เป็นอเนกชาติ  ท่านไม่พบตวัมนั  ถา้จะพบตวั
มนัตอ้งเดินอยา่งนี)   นี�คือภูมิวิปัสสนาลว้นๆน่ะ  นี�ฉนัเทียบใหฟั้งหมดเลย  เพราะฉะนั)น
โอฆะภายนอก  โลกธรรมที�มนัมากระทบมนัมีอยู่ตลอด  เราหนีไม่พน้หรอกนะ  แต่
สติปัญญาวจิยักายใจตวัเองเห็นแจง้แลว้  เหมือนไม่ใหดิ้นนํ) า  เมลด็พืชนั)นกเ็หมือนอยูใ่น
กระป๋อง  กระทบมาหมดกาํลงัมนัน่ะ  มนักด็บัสูญ  เหมือนคลื�นกระทบฝั�ง  ดบัสูญไปทุก
ลูก   ทุกลูกไป  เขา้ใจยงั  นี�แหละการปฏิบติัตอ้งปฏิบติัแบบนี)    เพราะฉะนั)นนี�จึงพูด  ชี
เหมือนกนัจึงบอก  อยา่ไปทาํอยา่งนี)นะ  อยา่ทาํอยา่งนั)นนะ  ใหพ้ิจารณาอยา่งนี)อยา่งนั)น
เพื�ออะไร  ก็เพื�อไม่ให้ดินนํ) าอากาศแก่เมล็ดพืช  เขา้ใจยงั  ให้วิจยัขนัธ์๕ตรงความเป็น
จริง  ตามความเป็นจริงคือเป็นอนิจจงั  ทุกขงั  อนตัตา  ไม่ใช่ของเรา  ไม่ใช่เรา  ไม่ใช่
ตวัตน  เมื�อพิจารณาตรงนี) บ่อยๆเขา้  ก็ไม่ให้ดินนํ) าอากาศมนั  เขา้ใจยงัล่ะ  โลกธรรม๘
มนัมามนักระทบมนัก็ทาํอะไรไม่ได ้ ดบัสูญ  ดบัสูญ  นี�แหละซึ� งตรงกบัที�หลวงปู่มั�น
ท่านกเ็ดินเหมือนกนั  ท่านจึงพิจารณาจิตท่าน  พิจารณากายแยกกายแยกจิตจนมนัรวมลง



ไป  มนัปล่อยวางรูปนามหมด  รวมเขา้ไปสู่อปัปนาแลว้มนัถอยออกมาอยูอุ่ปจาระ  บาลี
จึงผดุขึ)นมาบอกวา่  พระอริยเจา้กบัปุถุชนยอ่มถูกโลกธรรม๘กระทบเหมือนกนั  แต่พระ
อริยเจ้าต่างจากปุถุชนตรงไม่หวั�นไหว  เพราะท่านเห็นความจริงของดินนํ) าอากาศ
หมดแลว้  ของธาตุ๔ขนัธ์๕หมด  มนัจึงไม่มีที�รองรับมาร  บา้นไม่มีมารกเ็ลยไม่มีที�เกาะ   
เขา้ใจยงัล่ะ  ทาํไมตอ้งพิจารณารูปนามขนัธ์๕ตรงนี)   นี�พูดเหตุผล  ฉันพูดแผนที�ให้ฟัง
ครบวงจรหมดนะ  ทีนี)ภาคปฏิบติัวธีิการ  ตอ้งไปสาํเหนียกตอ้งเตือนสติตนเอง  ตั)งสัจจะ
ให้มั�นคง  ไปแกไ้ขตวัเองแต่ละขณะๆ  ไประลึกอยูทุ่กขณะ  ไม่นั)นจะไปตามมนัตลอด   
ไปตามมนัตลอด  การกระทาํของคนในโลกนี) นี�   มนัมีการกระทาํที�เกิดจากสติปัญญา
ลว้นๆนี�นอ้ยนะ  มนัมีการกระทาํการคิดพฤติกรรมบางอยา่ง  ที�เกิดจากสติปัญญาลว้นๆ
ไม่มีโลภโกรธหลงนี� น้อยนะ  จะมีอยู่ ส่วนน้อยมากที�ทําด้วยสติปัญญาล้วนๆ  
เพราะฉะนั)นเราอยู่ในโลกนี) จึงตอ้งวินิจฉัย  ได้ยินไดฟั้งได้อะไรมา  ทุกอย่างตอ้งใช้
สติปัญญาวินิจฉัยลงสู่หลกัธรรมหมด  ไม่นั)นเราจะหลงไปตามกระแสโลก  นี�ฉันมา
สร้างวดั  ก่อนจะมาเขา้มาทาํถนน  เขาทาํลูกศรนี�ชี) เลย  สวนกนัอย่างนี) ให้เห็นเลยนะ  
แลว้เห็นพระยนือยูอ่งคห์นึ�ง  นี�ล่ะคือกระแสโลกกระแสธรรมมนัสวนกนั  เพราะฉะนั)น
ถา้เราไม่ใชส้ติปัญญาวนิิจฉยัใหร้อบคอบ  เราตอ้งไปตามกระแสโลก  เมื�อไปตามกระแส
โลกเมื�อไหร่  กรรมตวันี)ตอ้งใช ้ เพราะมนัเป็นกรรมอยูแ่ลว้  จึงทาํใหเ้นิ�นชา้  กรรมตวันี)
ทาํใหเ้นิ�นชา้  บางคนปรารถนาพน้ทุกขใ์นชาตินี)กไ็ม่พน้ทุกขเ์ลยไปสร้างกรรม   เลยไป
อีกยาวไกลไม่รู้อีกกี�ภพกี�ชาติ  แลว้ตอ้งไปใชห้นี)กรรมตวันี) อีก  หมดหนี)กรรมตรงนี)แลว้
ค่อยจะมาเริ�มเขา้มาปฏิบติัเพื�อพน้ทุกขใ์หม่  เพราะอะไร  นี�ใหจ้าํไวใ้หดี้  ใหพ้ิจารณาให้
มั�นคง  เพราะฉะนั)นพระพุทธเจา้จึงตรัสเรื�องกาลามสูตร  ไม่ให้เชื�อเพราะว่าเป็นเรื�อง
ปรัมปรา  ไม่ใหเ้ชื�อเพราะมนัเชื�อตามกนัมา  ไม่ใหเ้ชื�อเพราะน่าเชื�อถือ  ไม่ใหเ้ชื�อเพราะ
คาดคะเน  ไม่ใหเ้ชื�อเพราะเขา้ความเห็นเราได ้ แมแ้ต่ความเห็นเรากย็งัไม่ให้เชื�อ  ถา้ให้
เชื�อตรงนี) ปัDบ  มนัจะเป็นให้ดินนํ) าอากาศต่อเมล็ดพืชทนัที  ให้เชื�อดว้ยเหตุดว้ยผลดว้ย
ความจริงคือสัจธรรมตรงนั)น  แลว้ไปลองประพฤติปฏิบติัดู  ถา้เป็นจริงก็เชื�อ  ก็กลบั
ปฏิบติัไป  เท่านั)นน่ะ  พระองคใ์หห้ลกัวินิจฉัยไวต้ลอด  เพราะอะไร  เพราะโลกนี)มนัมี
อวชิชาเป็นยาดาํแทรกอยูทุ่กขณะที�เราเห็น  ทางตาหูจมูกลิ)นกายใจนะ  ไม่ใช่แบบลว้นๆ
นะ  สติปัญญาลว้นๆไม่ใช่นะ  เพราะฉะนั)นเราจะตอ้งถูกยาดาํตวันั)นมนัเอาดีมาหลอก
ก่อน  แต่มนัมียาดาํหมดัน็อกทีหลงั  นั)นน่ะตอ้งวินิจฉัยให้มาก  ให้ถ่องแทแ้ลว้เราก็จะ



เขา้ใจ  เขาจึงบอกฉนัน่ะ  องคใ์ดพระสัมพุทธ  บริสุทธิE ผุดผ่องใส  ตดักิเลสมาร  อย่าให้
มารไดช่้อง  นี�แหละคือเหตุปัจจยั  ถา้เราอ่านเหตุปัจจยัออกหมด  นั�นคืออนัตตาธรรม  
เราวางใหถู้กลกัษณะของเหตุปัจจยันั)น  นั)นล่ะคืออนตัตาธรรม  ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ  
เมื�อเหตุดบัผลดบั  เมื�อเรารู้วา่เหตุคืออะไร  เราดบัที�เหตุ  ไม่ใช่ดบัที�ผลนะ  เขา้ใจยงั  เมื�อ
เมล็ดพืชจะเกิดได้  เพราะดินนํ) ากบัเมล็ด  เมล็ดเราห้ามไม่ได ้ แต่ดินนํ) าอากาศไม่ให้
โอกาสมนัคือวิจยัมนันั�นเอง  มนักไ็ม่งอก  นี�คือเราดบัที�เหตุ  เขา้ใจยงั  นั)นล่ะการปฏิบติั
ธรรมตอ้งอย่างนี)   เพราะนั)นจิตใจเขาจะไม่มีใฝ่ไปที�ไหนเลย  เมื�ออะไรมากระทบไม่ว่า
รุนแรงหรือไม่รุนแรง  เขาจะวิจยักายใจดินนํ) าอากาศนี)ตลอด  ธาตุทั)ง๔รูปนามขนัธ์๕นี)
ตลอด  ให้ลงสู่ความเป็นอนิจจังอนัตตาตลอด  เมื�อกระทบเท่าไหร่  มารกระทบมา
เท่าไหร่  บารมีจะแก่กลา้ขึ)นเท่านั)น  ขนัติบารมีจะหนักแน่นขึ)นเรื�อยๆ  เพราะอะไร  
เพราะเขาวิจยัลงสู่ธาตุ๔ขนัธ์๕  เป็นอนิจจงัอนัตตาไปตลอด  จึงเป็นประโยชน์ตลอด  
เขา้ใจยงั  ไม่ใช่กระทบแลว้ตามมนั  กระทบแลว้ตามมนัตลอด  แลว้ไม่รู้ดว้ยว่ามนัมาจาก
ไหนเป็นยงัไง  เหตุเพราะอะไรไม่รู้อีก  ตวันี) เลยพลาดทาํอยา่งไร  เสียโง่มนัไง เลยตอ้ง
ไปใชก้รรมนะ  แค่แวบ้เดียวนี�อยา่ประมาทนะวา่มนัไม่สาํคญั  แวบ้เดียวนี�ไปใชก้รรมอีก
เป็นอเนกชาติเลยนะ  จะบอกให้  ถา้แวบ้เดียวเห็นถูกตอ้งปัDบ  ตดัภพตดัชาติเป็นอเนก
ชาติเหมือนกนั  เหมือนโสดาปัตติมรรคเกิดแวบ้เดียวเท่านั)นน่ะ ขณะจิตเดียวเหลือเจ็ด
ชาติ  จากอสงไขยหนึ�งเหลือเจด็ชาติ  แวบ้เดียวเท่านั)นแหละอยา่ประมาท  ตั)งความเห็น
ให้ถูกตอ้งให้ตรง  ฉันจึงพูดให้ฟัง  อตัตสัมมาปณิธิ  ตั)งตนไวช้อบ  ทิฏFุชุกมัม ์การทาํ
ความเห็นใหต้รง  การตั)งตนไวช้อบ  เป็นทางใหเ้กิดกุสะลสัสูปะสัมปทา  กุศลถึงพร้อม
คือมรรค๘นั�นเอง  เขา้ใจยงั  นี�พูดใหฟั้งใหห้มดแลว้  เอาไปประพฤติปฏิบติัไปพิจารณา
เอา  เพราะฉะนั)นอยา่ตามมนัไป  ความรู้ความเห็นทั)งหลายหดัวางซะ  วางใหห้มด  อย่า
ตาม  ถา้วางเท่าไหร่เท่ากบัหมดเหตุปัจจยัที�จะให้เมล็ดพืชงอก  เพราะฉะนั)นอนุปาทิ
เสสนิพพาน  นิพพานที�ไม่มีขนัธ์๕  คือดบัขนัธ์๕แลว้นี�  คือตายแลว้นี�  จึงไม่มีกระแส
โอฆะนี�จะแทรกซ้อนได้  แต่พระอรหันต์ที�ยงัมีชีวิตอยู่  ยงัตอ้งถูกโลกธรรมกระแส
โอฆะนี)แทรกอยู่  แต่ท่านไม่รับ  เพราะท่านพิจารณารูปนามขนัธ์๕ไม่ใช่ของท่านหมด  
มารจึงไม่มีที�เกาะ  กระเทือนไดแ้ค่ธาตุขนัธ์ท่าน  ท่านกคื็อใชก้รรมคือวิบากกรรมแค่นั)น  
แต่ความรู้ความเห็นท่านแทรกไม่ได้  เพราะท่านหลุดพน้ไปแล้วเห็นถึงสุญตาหมด  
เขา้ใจยงัล่ะ  เพราะฉะนั)นน่ะทางปฏิบติั  ฟังใหดี้นะมว้นนี)หรือเทปนี�พูดใหฟั้ง  นี�ฉนัพูด



แบบครบวงจรนะ  ไม่ไดพู้ดแบบวิธีปฏิบติันะ  พูดเหตุปัจจยัที�มนัมากระทบเป็นอยา่งไร  
เราจะแกไ้ขตรงไหน  เพราะอะไรเราตอ้งทาํตรงนั)น  ทาํไมตอ้งเจริญสติ  ทาํไมตอ้งเจริญ
สมาธิ ทาํไมตอ้งเจริญปัญญา ทาํไมตอ้งวิจยัธาตุ๔ขนัธ์๕อายตนะ๖ตวันี) รูปนามตวันี)   
ทาํไมตอ้งวจิยั  กเ็พราะว่าไม่ใหดิ้นนํ) าปัจจยัแก่เมลด็พืชนั�นเอง  เขา้ใจยงัล่ะ  นี�คือเหตุผล  
นี�ฉนัพดูใหค้รบวงจรแลว้นะ  เหตุผลทุกอยา่งใหห้มดแลว้  ไปพิจารณาเอง  กส็มควรแก่
เวลาแลว้จะไดฉ้นัขา้วนะ. 


