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• ธรรมะ ธัมโม เรียนมาจากธรรมชาติ เห็นความเกิด ความ

เเปรปรวน ของสังขาร ประกอบดวยไตรลักษณ 
• อยาเชื่อหมอมากนัก ใหเชื่อธรรมชาติมากจึงดี เชื่อกรรม 

เชื่อผลของกรรม 

• อรหันตก็เปนคุณอนันต นับหาประมาณมิได พระอรหันต

ตรัสรูในตัว เห็นในตัว มีญาณเเจมเเจงดี ลวนเเตเลาเรียน

ธรรมชาติทั้งนั้นฯ 

• ธรรมะชี้เขากายกับจิตเปนคัมภีรเดิม 

• ภูเขาสูงที่กลิ้งมาบดสตัวใหเปนจุรณไปนั้น อายุ ๗๐ ป

เเลว ไมเคยเห็นภูเขา เห็นเเตชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข 

มรณทุกข เทานั้นเเล ทิฐิมานะเปนภูเขาสูงหาที่ประมาณ

มิได 

• ธรรมะเปนตน   เอโก มีอันเดียว เเตเเสดงอาการโดยนัย 

๘๔,๐๐๐ ธาตุ ๔ ธาตุ ๖ ธาตุ ๑๘ ใหเห็นดวยจักษุดวย 

ใหเห็นดวยญาณคือปญญาดวย นโม ดิน นํ้า บิดา มารดา 

ปนขึ้นมา 

• ๘๔,๐๐๐ เปนอุบายที่ใหพระองคทรมารสัตว สัตวยอมรู

เเต ๘๔,๐๐๐ เทานั้น จะรูยิ่งไปกวานั้นเปนไมมี เวนเเต
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นิสัยพุทธภูมิฯ รูอนันตนัยหาประมาณมิได พนจากนิสัย

ของสาวก สาวกรูเเค ๘๔,๐๐๐ เทานั้น จะรูยิ่งไปกวานี้

มิได 

• ใหรู นโม  นะ นํ้า  โม ดิน  (อิ อะ)  อิติปโสฯ อรหํ เมื่อรู

เเลวความรูหาประมาณมิได อะ อิ สําคัญนัก เปน

คุณสมบัติของพระอรหันต 

• ธาตุดิน ธาตุนํ้า ธาตุลม ธาตไุฟ   นี้เองทําใหบุคคลเปน

พระอรหันต 

• ญาณ ของพระพุทธเจา ทานหมายเอา สกนธกาย เชน 

นิมิตธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุนํ้า ธาตุดิน เเละอาการ ๓๒ เปน

นิมิต ทานบอกวารูเห็นเชนนี้ บรรดาทานเจาคุณทั้งหลาย

ไมคัดคานเลยฯ 

• สัตวเกิดในทองมารดาทุกขเเสน  กามเปนของตํ่าชา  เปน

ของที่นําทุกขเดือดรอนฯ 

• โลกสันนิวาส มีความเเปรปรวนตั้งเที่ยงอยูเชนนั้น เเตจิต

ของเรารักษาไวใหดีอยาใหติด ถาไมติดก็ไดช่ือวาเปนสุข 

ในตอนนี้ทานเเสดงทบไปทบมาเพื่อใหศิษยรู 
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• พิจารณาคนกาย ตรวจกายถูกดีเเลว ไมเปนปญหาขึ้นมา

ได ถาไมถกูยอมเปนปญหาขึ้นมา 

• คนดูกายถึงหลัก เเลเห็นอริยสัจของจริงเเลวเดินตามมรรค 

เห็นตัวสมุทัย เห็นทุกขสัจ 

• ตองทําจิตใหเปนเอก ตองสงเคราะหธรรมใหเปนเอกเสมอ

ฯ 

• อริยสัจ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค คือกาย วาจา ใจ เปน

มรรค เขาไปดับทุกข ดับสมุทัย ดับนิโรธ นิโรธดับไมเอา 

เอาที่ไมดับ คือดับนั้นยังเปนตัวมรรค  เอาสิ่งที่ยังไมดับ  

สิ่งที่ตั้งอยูนั้นเเหละ เปนตัวใหสิน้ทุกข 

• ปฏิภาค นั้น อาศัยผูที่มีวาสนา จึงจะบังเกิดขึ้นได  อุคคห

นิมิตนั้น เปนของที่ไมถาวร พิจารณาใหชํานาญเเลวเปน 

ปฏิภาคนิมิต ชํานาญทาง ปฏิภาค เเลวทวนเขามาเปน

ตน ปฏภิาคนั้นเปนสวนวิปสสนาฯ 

• ทานพิจารณารางกระดูกได ๕๐๐ ชาติมาเเลว ตั้งเเตเกิด

เปนเสนาบดีเมืองกุรุราช เปนอุบาสก ถึงพระรัตนตรัย 

• เจริญทางจิตอยางเดียว ตั้งเเต อุปจารสมาธิ  รูวาระจิต

ของผูอ่ืนได เเกนิวรณได เเตโมหะคุมจิต ถาเจริญวิปสสนา
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ถึง อัปปนาสมาธิ ทานอาจารยบอกเชนนั้น เเละบอกวา

ทําความรูใหพอเสียกอนจึงไมหวั่นไหว 

• ใหรูที่จะเเกจิตของตน ใหรูจักภพของตนที่จะไปเกิดฯ ทาน

อาจารยไดพิจารณาวัฏฏะ ๕๐๐ ชาติ 

• ตองผานความผิดมาเสยีกอน จึงปฏิบัติถูก ความผิดเปน

เหตุ ความถูกเปนผลของความดีทั้งหลาย ตองเดิน

มรรค ๘ ใหถูก จึงจะเเกได เดินตามสายหนทางของพระ

อริยเจา ใชตบะอยางยิ่งคือความเพียร จึงจะสอนตนได 

โลกีย โลกุตระ ๒ อยางประจําอยูในโลก ๓ ภพ 

• ปญญามีสัมปยุตทุกๆภูมิ  กามาวจร  รูปาวจร  อรูปาว

จร  โลกุตระ เหลานี้ ลวนเเตมีปญญาประกอบ ควรที่เปน

เสียมก็เปน ควรที่เปนขวานก็เปน สวนที่เฉยๆเรื่อยๆนั้น 

เชนเหล็กเปนเเทงกลม จะเอามาใชอะไรก็มิได นี้ฉันใด 

• จะบอกการดําเนินวิปสสนา เเละสมถะ โดยเฉพาะนั้น

มิได เพราะมันไปหนาเดียว จริตของคนตางๆกัน เเลวเเต

ความฉลาดไหวพริบของใคร เพราะดําเนินจิตหลายเเง

เเลวเเตความสะดวก 
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• อยาใหจิตเพงนอก ใหรูในตัว เห็นในตัว เมื่อรูในตัวเเลวรู

ทั่วไป เพราะตัวเปนตนเหตุ 

• เทศนเร่ืองมงคลวิเสส ที่มนุษย เทวดา มีความสงสัย มิได

เเกอัตถะเเปลไดเหมือนพระพุทธองค มนุษยเปนสถาน

กลาง อะไรดีหรือช่ัวก็ตองกลั่นออกไปจากมนุษยนี้ทั้งนั้น 

ทําใหเปนดกี็มนุษย ทําใหช่ัวก็มนษุย จะเปนปุถุชนก็

มนุษย จะเปนพระพุทธเจาก็มนุษย 

• ทานเทศนใหสงเคราะหเขาตนทั้งนั้น  สุภะ เปนธาตุบูด

เนาเปนธรรมชาติของเขา รายเเตมนุษย จิตติดสุภะ ดื่ม

สุรา ทานยกพระโพธิสัตวยศเปนกษัตริย มีเมีย ๖ หมื่น 

บุตรราหุล ทานก็ไมเมาไฉนเรามีเมียตาเปยกคนเดียว 

ติดกันจนตาย ธาตุเมาอันนี้เปนธรรมชาติ ไมใหคนสิ้นทุกข

ไปได 

• บุคคลรักษาจิต ไดเเลวทั้งศีล เเมรักษาทางปญญาไดเเลว

ทั้ง ศีล สมาธิ ปญญา ดุจขาวสุกที่สําเร็จเเลว เราจะตวง

กิน ไมตองไปกังวลทํานาเก็บเกี่ยว เเละขาวเปลือก

ขาวสารเลย กินขาวสุกเเลวก็เปนพอ นี้ก็ฉันนั้น เปน

สถานที่สํารวม 
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• ภายนอกใหละเอียดเสียกอน เเลวภายในจึงละเอียด 

• ครั้งพุทธกาล บางองคติดทางสมาธิ ๕๐ ป จึงไดสําเร็จก็มี 

• พระอานนท เปนคลังเเหงพระธรรม อะไรทานรูหมด ทํา

เนิ่นชาเพราะทานติดพระสูตร อภิธรรม ไมนอมลงมา

ปฏิบัติ จึงสาํเร็จชา อายุ ๘๐ ป หลังพุทธปรินิพพาน ๓ 

เดือน 

• พระอานนท ทําความเพียรในกายวิปสสนา กําหนดจิต

โดยมิไดละ จนขาตรงทีเดียว จึงไดทอดกายดวยสติ หัวยัง

ไมถึงหมอน จิตก็เขาสูภวังค ภวงัคหายไป เกิดความรู 

เญยธรรม ทั้งหลายฯ 

• พระโมคคัลลาน สารีบตุร ลวนเเตเกิดในตระกูลมิจฉาทิฐิ 

โมคคัลลานสั่งสอนเเมไมไดเลยทีเดียวฯ 

• เหตุปจฺจโย โหติ  ธรรมทั้งหลายเกิดเพราะเหตุ ดับเพราะ

เหตุฯ 

• อยาเชื่ออภิญญาฯ ปฏิบัติเพื่อลาภ ยศ สรรเสริญ เปน

อาบัติทุกกฎ 

• ธรรมเปนของเย็น พระกรรมฐานอยูที่ไหน สัตวปาตอง

อาศัยอยู หมูปาเห็นคฤหัสถเปนยักษเปนมาร เบียดเบียน
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สัตว ยิงจนไมมีเหลือ เสือภูวัว ทานอาจารยทําอุโบสถ มนั

มารอง เมื่อฟงปาติโมกขจบเเลวมันก็หายไป ทาน

อาจารยมั่นคุนเคยสัตวเหลานี้ ทานรูวาระจิตสัตวเหลานี้ 

เปนมิตรสหายกันดวยธรรมเครื่องเย็นใจ 

• สัตวเดรัจฉาน เขามีสญัญา ปญญา นามธรรม รู

เหมือนกับมนุษย เเตเขาพูดไมได 

• ธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นนั้นอยายาย มันเต็มเเลวมันยายเอง 

ทานเตือนทานมหาบัว ฉะนั้นพระโยคาวจรเจา ละกิเลส

สวนใดไดเเลว ทานไมกลับมาละอีก เพราะมรรคประหาร

สิ้นไปเเลว เดินหนาเเกกิเลสใหมเรื่อยไป จนละกิเลส

รอบ ไมเกิดอีก นี้ก็เปนอัศจรรย 

• ใหมางกายเปนนิจนั้นดี อยาใหมันหุม 

• สถานที่เข็ดขวาง ทานบอกวาเปนพวกเปรต ตองทําบุญให

ทานอุทิศ เขาก็ไดรับ หายไปเกิด  ณ  ที่อ่ืน ฯ 

• ทานไมชอบฤทธิ์ ชอบภาวนาใหสิ้นกิเลส ฤทธิ์ทั้งหลาย

เกิดดวยกําลังสมถะ ฌานสมาบัติ ทั้งนั้น ใชวิปสสนา

อยางเดียวไมมีฤทธิ์ สาํเร็จอรหันต 
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• ฝกหัดจิตดีเเลว จิตเขมเเข็งมีอํานาจมาก ยอมกระทําจิต

สารพัดไดทุกอยาง เมื่อเห็นอํานาจของจิตเเลว เเลเห็นกาย

เปนของออน จิตบังคับกายไดฯ 

• เขาโกรธเรา เเตเราอยาตอบ ใหพจิารณาความบริสุทธิ์

ละลายเเลวยกธงชัยขึ้น  เเละ  มอีะไรก็สงเคราะหเขาผู

ประมาท ไมนานเขากลับคืนดี  ไมกลับคืนดีก็วิบัติถึง

ตายทีเดียว 

• ใครจะไปบงัคับจิตนั้นไมไดเลย  ตองสอนจิตใหอยูดวย

อุบาย  เเมคําสั่งสอนของพระองค ลวนเเตเปนนโยบาย

ทั้งนั้น เหตุนั้นทานจึงไมช้ีอุบายตรงๆลงไปทีเดียว จึงชัก

อ่ืนมาเปรียบเทียบฯ 

• นิมิตทั้งหลายเกิดดวยปติสมาธิอยางเดียว  ที่เเสดงเปน

นิมิตออกมา  อยาหลงตามนิมิต ใหทวนกระเเสเขาจิต
เดิม เพราะนิมิตเปนของไมเที่ยง หลงเชื่อนิมิต 
ประเดี๋ยวบา 

• ปฏิภาคนมิติเกิดเฉพาะผูที่มีวาสนาอยางเดียว  การ

ภาวนาอยาใหทิ้งกายกับจิต  นี้เปนกรรมฐานเดิม เเตให

จิตเด็ดเดี่ยวอยางที่สุด จึงเปนผูที่รูธรรมในธรรม ฯ 
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• ใหเปนมหาสติ มหาปญญา รอบกาย รอบจิต มรณะราย

มาถึงเเลว ตองเขาเเยงกันในชองเเคบ เเมโพธิสัตวชนะ

มาร ชนะมารในชองเเคบ 
• สนิมมันเกิดข้ึนในเนื้อเหล็ก กิเลสมันเกิดในดวงจิต 

ตองประหารจิตใหเปนธรรม 

• ในโลกนี้เปนอัตตาหมด ไมมีตนไมเเละภูเขา วิปสสนาลบ

ลางหมด ไมมีเชื้อโรคอยูในโลกชื่อวาโลกุตระ 

• เร่ืองกรรมฐาน ๕ ภาวนาใหมาก ในรางกาย เห็นอสุภะ 

เปนยาปรมัตถเเกจิต พระเณรที่บรรพชาอุปสมบท ลวน

เเตพระอุปชฌายะใหกรรมฐาน ๕ มาทั้งนั้น เปนหลัก

สําคัญที่กุลบุตรจะภาวนารูเเจงในรูปธรรม เปน สนฺทิฏฐิ

โก เห็นเอง เบื่อหนายรูปธรรม อรูปธรรม เเละเห็น

นามธรรมไปพรอมกัน 

• การนอน การสงบเขาฌาน เปนอาหารของจิตเเละรางกาย

อยางหนึ่ง สมถะ ตองพักจิตสอบอารมณ  สวน วิปสสนา 

จิตเดินไตรลักษณใหรูอริยสัจ เหนื่อยเเลวเขาพักจิต พักจิต

หายเหนื่อยเเลวจิตตรวจอริยสัจอีก ดังนี้ ฉะนัน้ใหฉลาด

การพักจิต การเดินจิต ทั้งวิปสสนา เเละ สมถะ พระ
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โยคาวจรเจาทิ้งไมได ชํานิชํานาญทั้งสองวิธี จึงเอา
ตัวพนจากกิเลสทั้งหลายไปได เปนมหาศลี เปนมหา

สมาธิ เปนมหาปญญา มีศีลทั้งอยางหยาบ อยางกลาง 

อยางละเอียด พรอมทั้งจิต เจตสิก พรอมทั้งกรรมบถ ๑๐ 

ไมกระทําผดิในที่ลับเเละที่เเจง สวางทั้งภายในเเละ

ภายนอก มีมหาสติรอบคอบหมด วิโมกข วิมตุิ อกุปธรรม 

จิตบริสุทธิ์ จิตปกติเปนจิตพระอรหันต สวางเเจงทั้ง

ภายนอกภายในสวางโร ปุถุชนติเตียน เกิดบาป เพราะ

พระอรหันตบริสุทธิ์ กายเปนชาตินิพพาน วาจา ใจ เปน

ชาตินิพพาน นิพพานมี  ๒ อยาง นิพพานยังมีชีวิตอยู  ๑  

นิพพานตายเเลว  ๑  พระอรหันตรอขึ้นรถขึ้นเรือไป

นิพพานฉะนั้น 

• สุทโธทนะ หามพระองคไมใหไปบณิฑบาตกรุงกบิลพัสดุ

เราไมอด พระองคตอบวาไปตามประเพณีพระพุทธเจา สุ

ทโธทนะฟงโอวาทเเลวไดโสดาบัน 

• ใหเห็นปจจุบันธรรม อยาสงจิตอนาคตเเละอดีต ฯ 



บันทึกขอธรรมของหลวงปูมั่น  ๑๑ 

• ปญญากับสติใหรูเทาทันกัน พิจารณากาย จิต ความไม

เที่ยงของสังขารเปนธรรมะสองใหเห็นเรื่อยๆ ทําความรูใน

นั้น เห็นในนั้น ฯ 
• ในโลกนี้เปนธาตุทั้งนั้น  ใหรูเทาทันกับธาตุ  อยาหลงตาม

ธาตุฯ 

• มหาสติเรียนกายจิตใหมากๆ ใหเห็นจริง ธรรมะจริง 

สมมุติ อยาหลงรูป เสียง กลิ่น รส ของอันนี้เต็มโลกอยู

เชนนั้น ฯ 

• ธาต ุ๘๔,๐๐๐ ธาตุออกมาจากจิตหมด ฯ 

• นิโรธเปนของดับเพราะรูเทาแลว  จิตไมเกิดยินดียินราย  

ดับไปเชนนี้ช่ือวานิโรธ ฯ 

• ใหเอากายวาจาใจนี้ยกขึ้นพิจารณา  อยาเพิ่ม อยาเอา

ออก ใหเปนปกติ ฯ 

• มรรค ๘ นั้น  สมาธิมรรคเปนองค ๑ นอกนั้นเปนปริยาย ฯ 

• ใหรูธรรม และอาการของธรรม ถึงขั้นละเอียด  แลวก็จะรู

เองเห็นเอง ฯ 
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• พระอานนททรงไวซ่ึงพระสัทธรรม  วาเปนของภายนอก  

ตอหันเขามาปฏิบัตภิายในจึงสําเร็จ ฯ 

• หนัง  คนในโลกยินดีในหนังและเครื่องอุปโภคบริโภค  

หนังอันนี้ทําใหมนุษยหลงยินดี  พากันตกทุกขกันมาก ฯ 

• ธรรมธาตุ  สัตวหลงธาตุ  ชมธาต ุ ยินดีธาตุ  ยินรายธาตุ  

จึงไดทํากรรมไปตางๆ ฯ 

• เรียนแบบตําราเปนของที่ไมแนนอน  สูเรียนทางกายและ

จิตใหเปนธรรมชาติไมได  ฉะนั้น ผูเรียนกายวาจาจิตไม

ใครสึก  ปฏบิัติแตธรรมที่รูยิ่งเห็นจริง ฯ 

• ปจจุบัน ใหรูทางจิต ฯ 

• ปฏิภาคเปนเรื่องของปญญา ฯ 

• ใหเรียนทางจิตทวนกระแส  ตัดรากเหงาเครื่องผูก  ดุจร้ือ

เครื่องฟก 

• ปฏิภาคนมิติ  เปนปาฏิหาริยของจิต  มีอํานาจทําใหเปน

อากาศวางเปลาได  อันเปนอัศจรรยใหญหลวง ฯ 

• ผูมีราคะ  ยอมเศราโศกเสียใจเพราะราคะ ฯ 
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• เกิด ตาย เกิดแลวตาย  ชมแตหนังของเกา  ไมหันไป

หาทางที่จะพนทุกข ฯ 

• ทําจิตใหเสมออยู  อยาขึ้นอยาลง  อยาไปอยามา  ใหรู

เฉพาะปกติของจิต ฯ 

• ฐานของธรรมเปนบอเกิดอริยสัจของจริง ฯ 

• เกิดความรูอยางวิเศษแลว  ยอมหาอนิสงสประมาณไมได 

ฯ 

• อตฺตาหิ ฯลฯ เปนของลึกลับเหลือที่สุด ฯ 

• ถาสงจิตรูเห็นนอกกาย  เปนมิจฉาทิฐิ  ใหรูเห็นอยูในกาย

กับจิต  นั้นเปนสัมมาทฐิิ 

• นักปฏิบัติ  ใจตองเด็ดเดี่ยวกลาหาญที่สุด  จึงจะรูธรรม

เห็นธรรม ฯ 

• ใหรูธาตุ  เห็นธาตุ  จิตจึงไมติดทางราคะ ฯ 

• คนเราจะดีจะชั่ว  ตองเกิดวิบัติเสียกอน ฯ 

• ธรรมที่ลึกลับ  ไมควรพูดใหคนอื่นรู  เพราะคนอื่นไมเห็น

ตาม ธรรมจะเสีย  ตองพูดตอผูปฏิบัติเหมือนกัน 
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• ใหถือตามมีตามได  หันหาธรรมชาติ  อยากอความกังวล

นั้นดีมาก  เมื่อปฏิบัติไดแลวก็ไมดีใจ เสียใจ 

• มรรค โลกย เทวทูต ชาติ ชรา มรณะ พยาธิ  ใหโพธิสัตว

ออกบวช  พระองคบวชแลว  ทําทุกรกิริยา  ในวันที่ตรัสรู  

ปฐมยามทางราคะเกิดในดวงจิตของพระองคปนปวน  

พระองคทวนกระแสวา  เราเห็นแลวไมใชหรือ  ที่เราออก

บวชเราจะไมกลับแน  ตอนั้นทําจิตเขาสูภวังค  สงบอยู

ในอัปปนาสมาธิ  ตอนั้นถึงเกิดปญญาความรูขึ้นมา  

ระลึกถึงชาติกอนๆ ไดในมัชฌิมสมัย  ตอนั้นพระองค

ตรวจปฏิจจสมุปปบาท  ทวนไปทวนมาดวยปญญาอันยิ่ง  

จิตลงสูภวังค  เกิดความรูขึ้นมาตรัสรู  ดับอวิชชา ตัณหา 

เปนสยมภูพุทธ  ปจฉมิสมัยกาลครั้งนั้น 

• เพงนอกนั้นไมสิ้นสงสัย  เพราะยังหมายนอกหมายในอยู  

ตกอยูในกระแสของสมุทัย 

• ใหระงับสังโยชน  ที่ละเอียดสิงอยูในดวงจิตนั้น ฯ 
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• บริจาคทาน  โลภนั้นคือปรารถนา  เมื่อไดแลวปรารถนา

อยากไดมาก  พระเวสสันดรทานไมเปนเชนนั้น  พระองค

ทานปรารถนาโพธิญาณ  เปนปรมัตถบารม ี

• มรรค ๘ ใครภาวนาเจริญดีแลว  แกโลกธรรม ๘ ประการ  

ฉะนั้นจิตทานอรหันต ไมหวั่นไหวดวยโลกธรรม ๘ 

ประการ  มไีตรลักษณบังคับ  แมโลกียทั้งหลาย  มีไตร

ลักษณบังคับอยูเสมอ  ไตรลักษณบังคับไมไดนั้น  มี

โลกุตระเทานั้น  โลกุตระอันนี้อยูเหนือไตรลักษณ  สถานที่

เกษม  บุคคลที่จะพนโลกโลกียไปถึงโลกุตระ  ตองสราง

บารมีเปนการใหญ  บคุคล ๓ จําพวก คือ พระพุทธเจา ๑  

พระปจเจก ๑  พระอรหันต ๑  พระพุทธเจาสรางบารมี ๓ 

ชนิด  ปญญาบารมี ๔ อสงไขยแสนกําไรมหากัป  ศรทัธา

บารมี ๘ อสงไขย  แสนกําไรมหากัป  วิริยบารมี ๑๖ 

อสงไขย  แสนกําไรมหากัป  พระปจเจกสรางบารมี ๒ 

อสงไขย  แสนกําไรมหากัป  พระอรหันตสรางบารมี ๑ 

อสงไขย  แสนกําไรมหากัป  ดังนี้  สรางพระบารมีมิใช
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นอย  กวาจะสําเร็จพระนิพพานได  ดังนี้  ชํานาญมาก

ที่สุด ๑ อสงไขย  เหลือที่จะนับนั้นประการหนึ่ง  เอา

สวรรค เอานรก เปนเรือนอยูสรางบารมี  พระนิพพานเปน

ของแพงที่สุด  ตองสรางบารมีแลกเปลี่ยนเอาจึงจะไดพระ

นิพพาน 

• อคฺคํ  มนุสฺเสสุ  (มาจากประโยคเต็ม  ซ่ึงปรากฏใน

หนังสือ มุตโตทัย วา  อคฺคํ  ฐานํ  มนุสฺเสสุ  มคฺคํ  

สตฺตวิสุทฺธิยา)  มนษุยเลิศ  มนุษยน้ําใจสูง  มีทุกข  มี

สมุทัย  มีมรรค  มีนิโรธ  ครบทุกอยาง  จึงสําเร็จนิพพาน

ได  พระอินทร  พระพรหม  เปนตน  บวชเปนพระเปนเณร

ไมได  เหมอืนมนุษย  มนุษยเปนธาตุพอ  ดจุแมครัวแกง

ชางเอร็ดอรอย  มันพอพริกพอเกลือ  จึงใหสําเร็จมรรค

ผลได  ไมขัดของดวยประการใดๆ  ฉะนั้น  มนุษยไมควร

นอยเนื้อต่ําใจ  ปฏบิัติใหไดสวรรค  นิพพาน  ไดธาตุพอ

เปนชนิดที่สูงสุด 
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• ชีวิตและนิพพาน  ธาตุขันธมีจิตสิงอยูเรียกวา ชีวิต  เมื่อ

พิจารณาวางตามสภาพไดแลว  จิตหดหาจิตเดิมเขา  รู

เห็นในปจจุบัน  เจริญมหาสติรอบในสติ  มหาปญญารอบ

ในปญญา  แลวเห็นปกติ ฯ 

• นิพพาน  นั้นคือ  จิตหดโดยเห็นธาตุ  รูแจงธาตุ  จิตฐตีิ

ภูตํ  รูอยูนั้นเปนตัวนิพพาน ฯ 

• วิชชา ๓  ของพระพุทธเจาลึกลับสุขุมมาก  ในยามที่ ๑ 

พระองคทําความรูเทาอยางนั้น  ยามที่ ๒ พระองคทํา

ความรูเทานั้น นั้น  ยามที่ ๓ พระองคทําความรูเทา  คือ

แกอวิชชาและปฏิจจสมุปปบาทในของจิต  ในชองแคบ

มารแยงไมได  มีความรูอันพิเศษขึ้นมาวา  พระองคเปน

สยมภู  ความที่ทานแกอวิชชาเปนของขั้นละเอียดยิ่งนัก  

บุคคลจะรูเห็นตามนั้นนอยที่สุด  สุดอํานาจของจิต  เมื่อ

กําหนดรูลงไปเปนของวางหมด  ไมใชตัวตน  สัตวบุคคล

เราเขา  ไมใชผูหญิงผูชาย  ธาตุสฺุโญ  เปนธาตุสูญ  

แลวกําหนดจิต  รูจิต  ตั้งอยูใน ฐีติธรรม 
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• ธาตุกับจิตติดกัน  จึงวนเวียนแก เจ็บ ตาย อยูทุกชาติ  หา

ที่สิ้นสุดมิได  ธาตุเปนของที่มีอยูเชนนั้นตั้งแตดั้งเดิมมา  

และแปรปรวนอยูเชนนั้น  จิตของคนไมไปยึดไปถือ  ก็เปน

จิตสิ้นทุกขได ฯ 

• อายตนะภายในภายนอกแปรปรวนอยูเปนนิจ  สวางโรทั้ง

ภายนอกและภายใน  ไมขาดระยะของ ทุกขํ  อนิจฺจํ  

อนตฺตา  ฟงเทศน  ธรรมชาติแสดงเรื่อยๆ  พระโยคาวจร

ฟงเทศนในตอนนี้  ฉลาดในตอนนี้  สิ้นกิเลสในตอนนี้  

เปน ปจฺจตตฺํ  ความเพียร  มรรคผล  ถือสมถะพอ  

วิปสสนาพอ  มันผลักกิเลสมันเอง 

• บรรพชิตจะตองปฏิบัติตรงตอพระนิพพาน 

• พุทธองคเกิดในปาลุมพินีวัน  ปลงสังขารในปา  ให

โอวาทปาตโิมกขในปา  ตรัสรูในปาเปลี่ยว  นพิพานในปา

เปลี่ยว  วิจัยธรรมในปา  ชนะมารในปา  ธรรมทั้งหลาย

ลวนแตเกิดในปา  เปนธรรมราคาสูง  ธรรมโลกุตระเหนือ

โลกีย 



บันทึกขอธรรมของหลวงปูมั่น  ๑๙ 

• จิตตั้งจิตมิได  ตั้งจิต  ตั้งธาตุ  จึงแสดงรูเห็นดวยกันได  

เพราะจิตมันเปนนามธรรม 

• อยาถอนทําความเพียร  มันจะเคยตัว  ใหทําจนชิน  ใหได

เนื้อหรือคุนเคย  จึงจะเห็นมรรคเห็นผล 

• ปญจวัคคียนั้นทางปรมัตถวา หัว ๑ แขน ๒ ขา ๒  เปนหา  

ภิกษุ แปลวา คนตอยกิเลส  ปญจวัคคียก็เปนภิกษุ

เหมือนกะเรา ฯ 

• วาจาของทานเปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์ดวยศีล สมาธ ิ

ปญญา  ไมมีลาภ ยศ อามิส เจือวาจาของทาน  เทศนจึง

ขลังดี  พูดถูกธรรมตรงไปตรงมา  ไมเห็นแกหนาบุคคล

และอามิส 

• ทานไมใหศลีแกโยมที่รูศีล  อางวาแมพระภิกษุที่บวชนั้นก็

ไมใหศีล ๒๒๗ เลย  ใหแตเพียงศีล ๑๐ ช้ันสามเณร

เทานั้น  ตอนั้นประกาศสงฆตั้งสมมติใหกันเอง  แลวก็พา

กันรักษาพระปาติโมกข  นี้ฉันใด  เพียงศีล ๕ ใหเจตนา

รักษาแตเฉพาะตนเอง  เทานั้นก็เปนพอ 



บันทึกขอธรรมของหลวงปูมั่น  ๒๐ 

• จิตนั้นเมา  สุราไมไดเมา  สุราไมตดิคน  คนตดิสุรา

ตางหาก  เมื่อคนดื่มไปแลวทําใหเปนบาไปตางๆ ฯ 

• เร่ืองของโลกยอมมีการยุงเรื่อยๆ มาตั้งแตไหน ฯ 

• วิธีละกิเลสฝงแนนอยูในสันดานนั้น  ตีลิ่มใหมใสลงไป  ลิ่ม

เกากระดอนออก  นี้ฉันใด  มรรคเขาไปฟอกกิเลสเกา

ออกมา  แลวจึงเห็นความบริสุทธิ ์

• จิตเสวยเวทนาอยางละเอียดนั้น ใหละลายเวทนาเขาไป

อีก เอามรรคเขาไปฟอก แลวทําความรูตั้งอยูแทนเวทนา 

จึงจะเห็นตน เห็นธรรม เห็นความบริสุทธิ์ ฯ 

• สมณะ พราหมณ มีการเพงอยูเปนนิจ มันไมรูไมฉลาด

แลวจะไปอยู ณ ที่ไหน อาพาธก็หาย บุญก็ไดดวย 

พระองคตรัสใหพระสารีบุตรทําเชนนั้น แทที่จริงพระสารี

บุตรก็ทําชํานาญมาแลว แลวทําอกี อาพาธก็หาย ฯ 

• ใหพิจารณาธาตุ เมื่อเห็นธาตุแปรปรวนอยูเปนนิจเรียกวา 

สัมมาทิฐิ เห็นชอบ 



บันทึกขอธรรมของหลวงปูมั่น  ๒๑ 

• มนุษยเปนสัตวเลิศ เปนที่ตั้งพระพุทธศาสนา ทวีปทั้ง ๓ ก็

เปนมนุษย เชน อุดร กุรุทวีป แตไมสมบูรณ พระองคไม

โปรดตั้งศาสนา เทวดาก็เหมือนกัน มนุษยที่มาเกิดในชมพู

ทวีปเปนมนุษยวิเศษรับรัชทายาท ฯ 

• อารมณภายนอกและภายใน เปนของที่ตั้งอยูเปนธรรมดา 

แตจิตเปนของที่รับรู ฉะนั้น ตองทรมานทางจิตใหมากๆ 

แกอวิชชา แกอาสวะ แกทุกข แกสมุทัย นิโรธ เกิดญาณ

ตั้งอยู เปนอมตธรรมที่ไมตาย ฯ 

• แกโทษคือแกอาบัติ ใหแกปจจุบันจิต อยาสงจิตอดีต 

อนาคต แลวบอกจิตวาไมมีโทษ เมื่อทานไปจําพรรษาอยู

เทือกเขาใหญ ทานเกิดอาบัติจนฉันอาหารเขาไป ก็เปนอัน

นั้นออกมา เพราะจิตวิบัติแลว ธาตุก็วิบัติดวย ตอนั้นแก

จิตไดแลว อาพาธ ๓ วัน หายเปนปกติดี การอาบัติ เชน 

อาบัติทุกกฏ อยาพึงลวงงายๆ เพราะมันเคยตัว ฯ 

• ภุมมเทวดา อยากดื้อ ทดลองเสมอทีเดียว ไปอยูที่เข็ด

ขวางตองระวัง ตองตรวจจิตเสมอ ฯ 



บันทึกขอธรรมของหลวงปูมั่น  ๒๒ 

• อจินไตย เกิดความรู ความฉลาด นั้นหาประมาณมิได ฯ 

• ปฏิบัติผิดนัน้ ลบสังขารดวยไตรลักษณไมได ประพฤติไป

ตามสังขาร ปฏิบัติถูก นั้นคือลบสังขารดวยไตรลักษณได 

• พวกสุทธาวาสทั้งหลาย คือเจริญฌาณแลววิปสสนาตอไป 

จึงสําเร็จไดในที่นั้น 

• ผูที่รูธรรมแลว เปนผูวิเศษ อานิสงสหาประมาณมิได 

• สกลกายอันเดียวนี้แหละเปนตัวธรรม 

• ละกิเลสดวยสติ สติฟอกอาสวกิเลสเอง 

• ธรรมเปนฐีติธรรม ตั้งเที่ยงอยูเชนนั้น แปรปรวนอยูเชนนั้น 

ใหรูใหเห็นเฉพาะที่เกิดกับจิต 

• คณาจารยบางองคแสดงอริยสัจ มีลาภ ยศ เจืออริยสัจ

เปนสวนมาก 

• จิตเปนธรรมที่บริสุทธิ์ หมดจดทุกอยาง มนุษย เทวดา ไม

มีที่ครหาเลย 



บันทึกขอธรรมของหลวงปูมั่น  ๒๓ 

• บรรดานักปฏิบัติ ใหเฉลียวฉลาดรูเทาทันโจร เมื่อรูเทาทัน

โจรแลว โจรยอมไมมีโอกาสลักสิ่งของไปได แมฉันใด 

ปฏิบัติใหมสีติและปญญารักษาตน กิเลสมิอาจเขาถึงได ฯ 

• ที่แผนดินยอมเปนฝุนผีทั้งสิ้น ใหจิตพิจารณาตกลงถึงฐาน 

ฯ จิตจึงไมกังวลฟุงซานกระสับกระสาย ฯ 

• มนุษยตาย จะเอาไปกินและเอาไปใชไมได ไมเหมือนวัว

ควาย... วัวควายเอาเนื้อกินได 

• ในขณะที่มีชีวิตนั้นทําบุญดีมาก การทําศพถึงผูตายนั้น

ไมไดเปนสวนมาก แตทําตามประเพณีเทานั้น พระอรหันต

นิพพานอยู ภูเขา ถ้ําตางๆ ใครทําศพใหทานเลา...ทาน

ทําไมถึงนิพพาน 

• ใหใชไหวพริบเปนอาชาไนยอยูเปนนิจ ฯ 

• ธรรมทั้งหลาย จิตประกอบกายยกขึ้นแสดง ปราศจากกาย

แลว จะยกนามธรรมขึ้นแสดงไมไดเลย 

• เหตุเกิดกอน ปจจัยเกิดทีหลัง ฯ 



บันทึกขอธรรมของหลวงปูมั่น  ๒๔ 

• จิตเปนคนเรียกสมมุติเอง จิตเปนเหตุที่กระสับกระสาย จิต

ปกติดีแลวก็เปนอันไดรับความสขุ ฯ 

• ทําจิตใหสวางโพลง กําหนดรูฐีติธรรม นั้นเรียกวาปญญา

โดยแท 

• ใหแกอวิชชา แกอนุสัย ความไมรูไมฉลาดนั้นใหกลับเปน

คนฉลาด ฯ 

• พระโมคคัลลาน สารีบตุร พระองคเกิดในตระกูลมิจฉาทิฐิ 

ดุจดอกบัวยอมเกิดในตมฉันใด 

• ตองเจริญทุกขใหพอเสียกอน ดับตองอยูในที่นั้น ดุจตีลิ่ม

ลงไป ลิ่มเกาถอน ลิ่มใหมเขาแทน คือกิเลสออก ความ

บริสุทธิ์เขาแทน ดุจของดีอยูในของชั่ว คืออวิชชาออก 

วิชชาเขาแทน ฯ 

• เดินมรรคใหเห็นทุกข ใหเดินมรรคเห็นสมุทัย ใหยิ่งใน

มรรค ใหยิ่งในมรรคนิโรธ จึงจะพนทุกข ฯ 



บันทึกขอธรรมของหลวงปูมั่น  ๒๕ 

• ขอเปรียบชั้นนิพพาน คือ นับ ๑ ไปถึง ๐ ๐ (ศูนย) โลกเขา

แปลวาไมม ีแตศูนยมีอยู นี้ฉันใด นิพพานเปนของที่มีอยู 

ฯ 

• โลกียสัจจะ คือโพธิสัตวเห็นเทวทูต โลกุตรสัจจะ คือ

โพธิสัตวตรัสรู ฯ 

• ความรูความฉลาด มีอยูในสถานที่ไมรู ฯ 

• ธรรมทั้งหลายมาจากเหตุ คือจิตออกจากจิตเรียกวา

เจตสิกตอนอกนั้นเปนอาการทั้งหมด ดุจสันหรือคมของ

ดาบ มาจากเหล็กฉะนั้น ฯ 

• มีแตจิต รูปไมมี แสดงไมได ตองอาศัยกันเปนไปจึงแสดง

ได ฯ 

• พระอรหันตทั้งหลาย จิตไมมี มีแตสติ เพราะจิตสังขาร มัน

เปนตัวสังขาร สังขารไมมีในจิตของพระอรหันต 

• เอกมูลา เหตุผลมาจากความที่เปนหนึ่งของจิต เปนเหตุ

เปนปจจัย (เหตุ ปจฺจโย) ประกอบกัน จึงตั้งเปนบทบาท

คาถา ฯ 



บันทึกขอธรรมของหลวงปูมั่น  ๒๖ 

• มีนัยหลายนัย ถึงแปดหมื่นสี่พันอาการ ฯ 

• มนุษยวนเวียนเกิดแลวตาย ตายแลวเกิด ติดของเกา 

กามาวจรสวรรค ๑ สัตวเดรัจฉาน ๑ มนุษย ๑ ทานพวกนี้

ติดของเกา พระไตรปฎก มีกิน ๑ มีนอน ๑ สืบพันธุ ๑ แม

ปูยาตายายของเราลวนแตติดของเกา พระพุทธเจาก็ดี 

พระปจเจกก็ดี พระอรหันตก็ดี เมื่อทานยังไมตรัสรูก็ติด

ของเกา เพลิดเพลินของเกาในรูป เสียง กลิ่น รสของเกา 

ทั้งนี้ไมมีฝงไมมีแดน ไมมีตน ไมมปีลาย ยอมปรากฏอยู

เชนนั้น ตื่นเตนกับของเกา ติดรสชาติของเกา ใชมรรค ๘ 

ใหถอนของเกา ใชอิทธิบาท ๔ ตีลิม่สะเทือนใหญปงๆ ลิ่ม

เกาถอนคืออวิชชา ลิ่มใหมคือวิชชาเขาแทนดังนี้ ทาน

อาจารยมั่นทานพูด ใชตบะความเพียรอยางยิ่ง ที่จะถอน

ไดตองสรางบารมีนมนาน จึงจะถอนได เพราะของเกามัน

บัดกรีกัน ไดเนื้อเชื้อสายของกิเลสมาพอแลว ยอมเปน

อัศจรรยของโลกนั้นทีเดียว 

• แกบานั้น ใหทวนกระแสเขาจิตเดิม แกได 



บันทึกขอธรรมของหลวงปูมั่น  ๒๗ 

• เสือมาเฝาเราที่เปนพระโยคาวจรเจา เปนเทพโดยมาก ถา

เปนเสือ มันเอาไปกินแลว 

• ธรรมแสดงอยูเร่ือยๆ เวนแตนอนหลับมิไดกาํหนด จะไมรู

ไมเห็นขณะนั้น 

• สงจิตออกนอกกาย ทําใหเผลอสติ ฯ 

• มัคโค หนทางดําเนิน มีที่สุด สวนหนทางเดินเทา ไมมทีี่

สิ้นสุด ฯ 

• น้ําใจของสัตว ยุงดวยธาตุ ระคนอยูดวยธาตุ ธาตุไมมทีี่

สิ้นสุด แมจิตก็ไมมีสิ้นสุด ฯ 

• จิตรับธุระหมดทุกอยาง จิตเปนแดนเกิด รูเทาอาการของ

จิตไดแลว รูปกติของธาตุ ฯ 

• เอโก มคฺโค หนทางอันเอก วิสุทฺธิยา เปนหนทางอัน

บริสุทธิ์มีทางเดียวเทานี้ มโน ปุพฺพํ จิตเปนบุพภาคที่จะ

ไดเปนใหญ จิตถึงกอน สําเร็จดวยจิต ฯ (มโน ปุพฺพงฺคมา 

ธมฺมา มโน เสฏฐา มโนมยา) 



บันทึกขอธรรมของหลวงปูมั่น  ๒๘ 

• จิตเปนเครื่องบังคับกายกับวาจาใหพูดและใหทําการงาน 

ฯ 

• จิตที่ไมติดพัวพันในอารมณทั้งปวง เรียกวาบริสุทธิ์ 

• พระองคแสดงอนุปุพพิกถาไปโดยลําดับ ยกทานขึ้นกอน 

ดุจบันไดขั้นตน แมฉันใด โลกุตระ โลกีย ก็ดี ก็ตองเจริญ

ตนขึ้นไปกอน ไมเจริญขั้นตนไปกอนเปนผิด จะกระโดดขึ้น

สูงทีเดียวไมได ตายกนั 

• มีแปน (ไมกระดาน) แลวก็มีบาน มีบานแลวก็มีแปน พูด

อยางนี้จึงแจมแจงดี 

• ธรรมเปนของธรรมดาตั้งอยูอยางนั้น คือตั้งอยูดวยความ

แก ความเจ็บ ความตาย จึงไดช่ือวาธรรมของจริง ไมมี

อาการไป ไมมีอาการมา ไมมีขึ้น ไมมีลง เปนสภาพที่ตั้งไว

ดุจกลาวไวขางตน ฯ 

• ไมอางสวรรค นิพพาน ไมอางทุคติ อางความเปนไปทาง

ปจจุบันอยางเดียว เพราะชั่วดีก็ก็ปจจุบันที่ยังเปนชาติ

มนุษย 



บันทึกขอธรรมของหลวงปูมั่น  ๒๙ 

• เอาธรรมชิ้นเดียวนี้เอง คือกายนี้เองไปเจ็บ กายชิ้นเดียวนี้

เองไปแก กายชิ้นเดียวนี้เองไปตาย เมื่อตายแลวก็ไปเกิด

อีก ลวนแตตื่นเตนอยูดวยธาตุอันนี้เอง หาที่จบไมได และ

สิ้นสุดมิได ฯ 

• ความรูของพระพุทธเจาเปนอนันตนัย มากมายยิ่งกวา 

๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ เปนอุบายที่จะทรมานสัตว พน

วิสัยของสาวกที่จะรูตามเห็นตามไดหมด สาวกกําหนดรู

แตเพียง ๘๔,๐๐๐ เทานั้น...นี้ก็เปนอัศจรรย ฯ 

• ใหแกปจจุบัน เมื่อแกปจจุบันไดแลว ภพ ๓ นั้น หลุดหมด 

ไมตองสงอดีต อนาคต ใหลบอารมณภายนอกใหหมด จึง

จะเขาอารมณภายในได เพงนอกเปนตัวสมุทัย เปนตัว

ทุกข และเปนตัวมิจฉาทิฐิ เพงในเปนตัวสัมมาทิฐิ 

• เร่ืองของโลกธาตุนั้น กระทบกระเทือนถึงกันหมด กําหนดรู

เฉพาะจิต ก็รูสิ้นทางอื่นหมด 

• พระธรรมเทศนาทั้งกลางวันและกลางคืน อกาลิโก 

กําหนดกาลเวลามิได แสดงทั้งภายนอกและภายใน 
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• ใหกําหนดจิตใหกลาแข็ง เรียนมรรคใหแข็งแรง จึงจะเห็น

หนทางสิ้นทุกขไปได 

• ใหปลอยจิต อยากดจิต เหตุผลเคลื่อนคลื่นอยูใน ใหพิจ

จารณาความรักความชัง พิจารณานิสัยของตน จิตดื้อ 

บริษัทมาก พึ่งนิสัยเดิมมิได ตะครบุจิตจึงมีกําลัง ฯ 

• คนในโลก หลงของเกา คือหลงธาตุนั้นเองแหละ ชังแลว

มารัก รักแลวมาชัง หาที่สิ้นสุดมไิด พระองคไมหลง 

• ธาตุมนุษยเปนธาตุตายตัว ไมเปนอื่นเหมือน นาค เทวดา

ทั้งหลายที่เปลี่ยนเปนอื่นได มนุษย มีนิสัยภาวนาให

สําเร็จงายกวาภพอื่น อคฺคํ ฐานํ มนุสฺเสสุ มคฺคํ สตฺต 

วิสุทฺธิยา มนุษยมีปญญาเฉียบแหลมคม คอยประดิษฐ 

กุศล อกุศล สําเร็จอกุศล...มหาอเวจีเปนที่สุด ฝายกุศล มี

พระนิพพานใหสําเร็จได ภพอื่นไมเลิศเหมือนมนุษย 

เพราะมีธาตุที่บกพรอง ไมเฉียบขาดเหมือนมนุษย ไมมี

ปญญากวางขวางพิสดารเหมือนมนุษย มนุษยธาตุพอ

หยุดทุกอยาง สวรรคไมพอ อบายภูมิธาตไุมพอ มนุษยมี
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ทุกข สมุทัย...ฝายชั่ว ฝายดี...กุศลมรรคแปด นิโรธ รวม

เปน ๔ อยาง มนุษยจึงทําอะไรสําเร็จ ดังนี้ ไมอาภัพ

เหมือนภพอื่น 

• สติปฏฐาน เปนความรูอนันตนัย หาประมาณมิได ไม

เหมือนความรูชนิดอื่น สนฺทิฏฐิโก เห็นดวยเฉพาะนัก

ปฏิบัติ ปจจฺตฺตํ รูเฉพาะในดวงจติ รูธรรมลึกลับสุขุม

คัมภีรภาพ 
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