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ค�ำน�ำ
	 หนังสือ	 “สุดยอดกรรมฐาน”	 ถอดความมา
จากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อปราโมทย์		
ปาโมชฺโช	 ณ	 วัดสวนสันติธรรม	 ในวันอาทิตย์	 ที่		
๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๑	

	 หลวงพ่อเล่าถึงสิ่งที่หลวงพ่อได้เรียนจาก
หลวงปู่ดูลย์	อตุโล	ตั้งแต่ครั้งแรกที่ไปเรียนกรรมฐาน
กับท่าน		จนครั้งสุดท้าย	๓๖	วันก่อนหลวงปู่ดูลย์จะ
มรณภาพ	 หลวงปู่ดูลย์ได้สอนสุดยอดกรรมฐานให้
หลวงพ่อ	 คือ	 “พบผู้รู้ ให้ท�ำลำยผู้รู้ พบจิตให ้
ท�ำลำยจิต จึงจะถึงควำมบริสุทธิ์อย่ำงแท้จริง”		
ซึ่งหลวงพ่อปราโมทย์	 ได้เมตตาขยายความใน	
ค�าสอนของหลวงปู่ดูลย์ในเรื่องนี้อย่างละเอียด	

	 ทางมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย	์	
ปาโมชฺโช	 จึงได้จัดพิมพ์พระธรรมเทศนากัณฑ์ดัง
กล่าว	 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของผู้ที่สนใจ	
ต่อไป
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	 หากมีข้อผิดพลาดใดๆ	 เกิดขึ้นจากการ	
จัดท�าหนังสือเล่มนี้	 คณะผู้จัดท�าขอน้อมรับด้วย
ความเคารพ	 และขอกราบขมาต่อพ่อแม่ครูบา
อาจารย์ด้วย	

มูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปราโมทย์		ปาโมชฺโช
มีนาคม	๒๕๖๒
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พระธรรมเทศนา	หลวงพ่อปราโมทย์	ปาโมชฺโช	

วันอาทิตย์ที่	๑	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๖๑	ช่วงแรก
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	 เมื่อก่อนหลวงพ่อไปหาครูบาอาจารย์เดือน

ละครั้ง	 ทุกเดือนจะขึ้นไปหาหลวงพ่อพุธที่โคราช		

ซึ่ งอยู ่ ใกล ้หน ่อย	 แล ้ว เวลามีวันหยุดพิ เศษ		

มาฆบูชา	 วิสาขบูชา	 อาสาฬหบูชา	 วันเฉลิม

พระชนมพรรษาในหลวงองค์ก่อน	 ช่วงนี้ไปอยู่กับ

ครูบาอาจารย์ที่วัดท่านไกลๆ	 หน่อย	 ไปสุรินทร	์	

ไปศรีเชียงใหม่	 ที่หินหมากเป้ง	 หนองคาย	 ไปถ�้า	

ผาปล่องวัดหลวงปู ่สิม	 เรียนกับครูบาอาจารย์		

เรียนแล้วก็เอามาท�า	ไม่ได้เรียนแล้วไม่ท�า	

	 หลวงพ ่อพุธท ่านจะตรวจการบ ้านให ้		

ครบูาอาจารย์ผูใ้หญ่ท่านจะให้การบ้าน	หลวงพ่อพธุ

ท่านจะท�าหน้าที่เหมือนพี่เลี้ยง	 คอยแนะน�าราย

ละเอียดเพิ่มเติมให้	 เวลาครูบาอาจารย์ผู ้ใหญ	่

สอนมา	 บางทีท่านกลัวเราท�าผิด	 ครูบาอาจารย์

ผู้ใหญ่นี่ท่านไม่พูดมาก	พูด	๑	-	๒	ประโยคเท่านั้น	
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เราก็ต้องไปพิจารณาเอาเอง	 ช่วยตัวเอง	 บางเรื่อง

ยากมากที่จะเข้าใจ	ก็ได้อาศัยหลวงพ่อพุธ	ท่านมา

ขยายความให้	

	 เรื่องที่ยากที่สุดเลยที่ไปเรียนจากหลวงปู่

ดูลย์	 คือครั้งสุดท้ายที่ไปหาท่าน	 ก่อนๆ	 นั้นท่าน	

สอนไม่ยากมากส�าหรับหลวงพ่อ	 ท่านจะสอนเป้า	

ถัดไปให้เรา	 ท�าจุดที่ถัดไปจากท่ีเราท�าอยู่นี้ท�า	

อะไร	 สอนมาเป็นล�าดับๆ	 ทีแรกท่านก็สอนให้	

อ่านใจตัวเอง	 พอเราไม่อ่าน	 เราไปแทรกแซงใจตัว

เองท่านก็บอกไม่ถูก	ให้ไปอ่านใหม่	

	 วิธีสอนของครูบาอาจารย์	 ไม่พูดมากหรอก	

บอกแค่ว่าไม่ถูกไปท�าใหม่	 ไม่บอกว่าไม่ถูกอย่างไร	

ไม่ลงรายละเอียด	 บอกว่าเราไปแทรกแซงอาการ	

ของจิตแล้ว	 ไม่ได้ดูจิตหรอก	 เราต้องมาพิจารณา	

เอาเองว่าเราจะท�าอย่างไร	
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	 ตอนนั้นหลวงพ่อพุธยังไม่ได้ช่วยย่อยค�า

สอนให้	 เพราะมันไม่ยากเกินไป	 เราก็คล�าทางเดิน

ต่อของเราได้	 เรารู้ว่าหลวงปู่บอกว่าน่ีแทรกแซงจิต	

จิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่ง	 เราไปท�าจนไม่คิด	

ไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่ง	 รู้ตัวอยู่เฉยๆ	 นึกว่าดี	 ที่แท้	

ไม่ดี	 ท่านว่าผิด	 ท่านบอกให้ไปดู	 ไม่ได้ให้ไปท�า		

สอนเท่านี้แล้วก็มาหัดดู	 ดูจิตใจมันท�างานเหมือน	

ดูคนอื่นท�างาน	 เราเป็นคนดู	 เราไม่ไปวิพากษ	์

วิจารณ์	 เราไม่ไปแทรกแซงจงท�าอย่างนี้	 จงอย่าท�า

อย่างนี้	

	 ไม่ไปวุ่นวายกับมัน	 จิตมันปรุงดีก็รู้	 จิตมัน

ปรุงชั่วก็รู ้	 จิตมันปรุงสุขก็รู ้	 จิตมันปรุงทุกข์ก็รู ้		

มันปรุงความฟุ ้งซ่านก็รู ้	 มันปรุงความหดหู ่ก็รู 	้	

มันเป็นอย่างไรรู้อย่างนั้น	 รู้อยู่	 ๔	 เดือนเท่านั้น		

เข ้าใจที่หลวงปู ่สอนแล้ว	 ก็ไปเรียนกับหลวงปู	่
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เรื่อยๆ	 หลวงปู่บอกว่าไม่ต้องมาก็ได้แล้ว	 ไปได้	

ด้วยตัวเองแล้ว	 แต่เราก็ไป	 เรื่องอะไรเราจะไม่ไป

หลวงปู่ยังอยู่	 สัก	๓	 เดือน	 ขึ้นไปหาหลวงปู่ทีหนึ่ง		

มีอยู่ช่วงหนึ่ง	 ท่านอาพาธ	 ลงมาอยู่โรงพยาบาล

จุฬาฯ	 ตอนนี้เราไปง่ายหน่อย	 ก็เข้าไปทุกอาทิตย์	

ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ	

	 ช่วงท่านกลับวัด	 ปลายๆ	 เดือนกันยายน		

ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 ขึ้นไปกราบท่านครั้งสุดท้ายแล้ว		

อีก	 ๓๖	 วันท่านมรณภาพ	 ขึ้นไปหาท่านตอน	

บ่ายๆ	 	 ท่านก็สอน	 สอนกว้างขวางมากรอบน้ี		

สอนตั้งแต่การก�าเนิดของโลกของจักรวาล	 การ

ก�าเนิดของจิตวิญญาณ	 สอนแปลก	 การท�างาน	

ของจิตวิญญาณ	 จนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายของการ

ปฏิบัติ	
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	 ท่านสอนว่าเมื่อเราภาวนาไปจนถึงผู ้ รู ้	

แล้ว	 ท่านบอกให้จ�าไว้เพราะเรายังภาวนาไม่ถึง		

ท่านบอก	“จ�ำไว้นะ พบผูรู้้ให้ท�ำลำยผูรู้ ้พบจติให้

ท�ำลำยจิต จึงจะถึงควำมบริสุทธิ์อย่ำงแท้จริง” 

ท่านสอนอย่างนีแ้ล้วท่านกถ็าม “เข้าใจไหม”	 กเ็รยีน	

ท่านว่าไม่เข้าใจแต่จะจ�าไว้	 แล้วจะเอาไปภาวนา	

ท่านบอก	“เออดี จ�าไว้นะ”	

	 เราก็กราบลาท่านออกมา	 เป็นครั้งเดียว	

เวลาท่ีกราบลาใจมันอาลัยอาวรณ์	 คลานถอยหลัง

ออกมา	 กราบท่าน	 ถอยออกมาเดินออกมา	 หัน	

กลับไปมองอีก	 พยายามมองให้นานที่สุด	 ใจมันรู	้

ว่าจะไม่ได้เห็นอีกแล้ว	 เป็นการมองครั้งสุดท้าย		

ท่านก็มองตามเรา	ครั้งสุดท้ายเหมือนกัน	

	 วันรุ่งข้ึนก็ลงมากราบหลวงพ่อพุธที่โคราช	

หลวงพ่อพุธท่านก็ถามหลวงพ่อว่า	 ไงนักปฏิบัต	ิ	
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ท่านเรียกหลวงพ่อว่า	 “นักปฏิบัติ”	 ท่านไม่รู้จักชื่อ	

หลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่า	“ผู้รู้”	ท่านไม่รู้จักชื่อ	ไม่

เหมือนอาจารย์บุญจันทร์	 อาจารย์บุญจันทร์รู้ชื่อ

โดยทีเ่ราไม่ต้องบอก	 น่ากลวัมากเลย	 อย่างพวกเรา

ถ้าเจอแล้วเละเลย	ยิ่งกว่าหมูบะช่อ	น่ากลัว	

	 พอเช้าวันรุ่งข้ึนก็ลงจากสุรินทร์	 ไปโคราช		

กไ็ปกราบหลวงพ่อพธุ	หลวงพ่อพธุถาม	 “ไงนกัปฏบิตัิ 

รอบนี้หลวงปู่สอนอะไร”	 บอกหลวงปู่สอนบอกว่า	

“พบผู้รูใ้ห้ท�ำลำยผูรู้ ้พบจติให้ท�ำลำยจิต จงึจะถึง 

ควำมบริสุทธิ์อย่ำงแท้จริง”	หลวงพ่อพุธท่านก็พูด		

วิธีพูดของท่าน	 ท่านจะพูดช้าๆ	 แล้วชอบพูดทวน	

ทีเ่ราพูด	“พบผู้รู้ให้ท�ำลำยผูรู้ ้ พบจิตให้ท�ำลำยจติ” 

วิธีพูดของท่านพูดช้าๆ	 ถ้าพูดเร็วอย่างหลวงพ่อ

ขาดใจตายเลย	 เพราะท่านพูดทัง้วนั	 ใครไปหาตอน

ไหนท่านกพ็ดูด้วยทัง้น้ันล่ะ	หลวงพ่อเหน็ประสบการณ์	

ครบูาอาจารย์	ท่านทุม่แบบน้ันไม่ไหว	เราจะไม่มแีรง
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สอนนานเท่าไหร่หรอก	ท่านบอก	“พบผูรู้ใ้ห้ท�ำลำย 

ผู ้รู ้  พบจิตให้ท�ำลำยจิต นี้เป็นสุดยอดของ

กรรมฐำนนี้เป็นจุดสูงสุดของกรรมฐำน”	 แล้ว	

ท่านก็เล่าบอกว่าเมื่อ	 ๗	 วันก่อนที่หลวงพ่อจะไป	

หาหลวงปู	่ ท่านขึน้ไปกราบหลวงปูก่่อน	แล้วหลวงปู่	

ก็บอกท่านว่า	 “เจ้ำคุณกำรปฏิบัติจะยำกอะไร  

พบผู้รู้ให้ท�ำลำยผู้รู้ พบจิตให้ท�ำลำยจิต จึงจะ 

ถึงควำมบริสุทธิ์อย่ำงแท้จริง”	 นี่หลวงปู ่สอน	

ท่าน	 ๑	 อาทิตย์ก่อนที่จะสอนหลวงพ่อ	 ท่านสอน	

อยู่	๒	คนเท่านั้น	๑	องค์กับ	๑	คน	ที่หลวงปู่ดูลย์

สอนธรรมะอันนี้	

	 หลวงพ่อพุธท่านก็ขยายความให้ฟังว่าการ

ท�าลายผู้รู ้ก็คือ	 การวางมัน	 ปล่อยวางมันลงไป	

เพราะฉะนั้นไม่ใช่ไปท�าให้มันแตก	 ให้มันระเบิด		

ท่านกลัวเราจะพลาดไปท�าลายผู้รู้ด้วยวิธีที่โง่ๆ	 ผู้รู	้

นีเ่หมอืนเรอื	เราต้องอาศยัผูรู้ข้้ามทะเล	ถ้าเรายงัอยู่
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กลางทะเล	 อย่าเพ่ิงท�าลายเรือ	 เพราะฉะนั้นการ

ท�าลายผู้รู้ไม่ใช่สุ่มสี่สุ่มห้าท�า	 ท่านบอกว่ามันเป็น	

สุดยอดของการปฏิบัติ	 แต่การท�าลายผู้รู ้คือการ

ปล่อยวางตัวผู้รู้	แต่ท่านไม่บอกว่าปล่อยอย่างไร	

	 แล้วท่านก็บอกหลวงพ่ออีกประโยคหนึ่ง

บอกว่า	“คุณกับอาตมามาท�ากติกากัน ท�าข้อตกลง

กัน ใครท�าลายได้ก่อนให้มาบอกกัน”	 เราฟังแล้ว	

เราสะเทือนใจเลย	 ท่านเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่	

ท่านพูดแบบนี้ว ่า	 ถ้าใครได้ก่อนให้มาบอกกัน		

เราก็พิจารณาท�าไมท่านพูดอย่างนี้	 หลวงพ่อเป็น	

ลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์	 หลวงปู่ดูลย์อาวุโสกว่าท่าน	

อยู่ๆ	 ท่านจะมาบอกว่าท่านจะสอนหลวงพ่อน่ี	

ท�าไม่ได้	 เสียมารยาท	 ท่านเลยบอกว่าถ้าใครรู	้

ก่อนจะบอก	คล้ายๆ	ไม่ได้ก้าวก่ายล่วงเกินหลวงปู่

ดูลย์	 นี่งามมาก	 ข้อวัตรปฏิบัติของพระกรรมฐาน

แท้ๆ	นี่งดงามจริงๆ	เลย	มีผู้น้อยผู้ใหญ่	เคารพกัน
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ตามล�าดับ	 หลวงพ่อฟังหลวงพ่อสะเทือนใจว่าท่าน

งามจริงๆ	 ไม่ได้สะเทือนใจว่ากูแน่จริงๆ	 ขนาด	

หลวงพ่อพุธยังบอกว่าใครได้ก่อนมาบอกกัน	 เราก็

คิดว่าท่านแหละต้องได้ก่อนเรา	

	 ผ่านมาหลายปี	หลงัๆ	ขึน้ไปหาหลวงพ่อพธุ

ไม่เจอ	 ท่านไม่สบายเป็นมะเร็ง	 เป็นมะเร็งท่ีกล่อง

เสียง	 เพราะพูดตลอดเวลาแบบหลวงปู ่เปล่ียน		

เป็นแบบเดียวกัน	ใช้เสียงเยอะ	เมตตามาก	ใช้เสียง

ตลอดเวลา	 ไม่รู ้เก่ียวหรือเปล่าแต่	 ๒	 องค์นี้มี

พฤติกรรมเหมือนกันคือ	 ใครไปตอนไหนก็พูดด้วย

ทั้งหมด	 พอท่านอาพาธ	 ท่านก็อยู่วัดไม่ได้	 ถ้ายัง	

อยู ่วัดป่าสาละวัน	 คนก็ยุ ่งกับท่านทั้งวันทั้งคืน		

ช่วงที่ท่านหลบไปจากวัด	 ท่านไปอยู่วัดภูแก้ว	 แถว

ปากช่องแถวน้ัน	 หลบลงมา	 หลวงพ่อเปลีย่นก็หลบ

มาอยู่ปากช่องเหมือนกัน	 ตรงน้ีเป็นที่ลี้ภัยของ

พระกรรมฐาน	 เห็นหลายองค์แล้วหลบไปอยู ่
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ปากช่อง	หาท่านไม่เจอ	 เวลาไปทางอิสานก็จะแวะ

เข้าไปวัดป่าสาละวัน	 ไปยืนไหว้ที่หน้ากุฏิท่าน		

ได้แค่นั้น	 ท่านไม่อยู่แล้ว	 หลังๆ	 ทุกเดือนไม่ได้	

เข้าไปแล้ว	มีธุระผ่านไปก็ไปไหว้ที่กุฏิท่าน	

	 ไม่เจอท่านนานหลายปี	 จนกระทั่งท่านใกล้

จะมรณภาพ	 ท่านรับนิมนต์ไปเทศน์ที่องค์การ

โทรศัพท์	 ก่อนน้ันไม่ค่อยรับนิมนต์แล้ว	 หาตัว	

ไม่เจอเลย	 ถ้ารับนิมนต์นี่ เราตระเวนไปฟังได	้	

น่ีท่านไม่ค่อยรับงาน	 หลวงพ่อท�างานอยู่องค์การ

โทรศัพท์	 เข้าไปน่ังฟังท่านเทศน์	 ท่านเทศน์จบ	

เราก็คลานเข้าไปกราบท่าน	 หลวงพ่อครับ	 “ผมไม่ 

พบหลวงพ่อนานแล้ว” ท่านบอก	 “หลวงพ่อจ�าได้  

นักปฏิบัติมีไม่มากหรอก” ก็เรียนท่าน	 “หลวงพ่อ 

ครับผมยังท�าลายผู้รู ้ไม่ได้เลย”	 หลวงพ่อพุธท่าน	

ยืดตัวขึ้นมา	 จิตทรงพลังวูบออกมาเลย	 แล้วท่านก็

สอน	“จิตผู้รู้เหมือนฟองไข่ เมื่อลูกไก่เติบโตเต็ม 
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ทีม่นัจะเจำะท�ำลำยเปลอืกออกมำเอง”	ท่านสอน	

เราขนลุกขนพองทั้งตัวเลย	ลงกราบท่าน	นี่ท่านท�า	

ตามกติกาที่ตกลงกันแล้ว	 เราหาท่านไม่เจอ	 ท่านก็

มาหาเรา	 กราบท่าน	 แล้วลงจากตึกที่ท่านเทศน์		

สักพักหนึ่ง	 รถท่านก็ออกมา	 ท่านก็เปิดกระจก		

หลวงพ่อก็ยกมือไหว้ท ่าน	 คุกเข ่าไหว้	 ท่านก็	

พยักหน้า	นี่เป็นการเห็นกันครั้งสุดท้ายแล้ว	ใจรู้สึก

เลย	ท่านก็มอง	มองหันหลังเลยจนรถไป	

	 อาศัยครูบาอาจารย์สอนให้	 จิตผู้รู้เหมือน

ฟองไข่ เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจำะท�ำลำย

เปลือกออกมำเอง 

	 นี่เราอยู่มาอีกจนกระทั่งออกมาบวช	 ลูกไก่

ของเรามันก็ไม่เจาะเปลือกสักที	 บางครั้งภาวนา	

ตั้งแต่เป็นโยมแล้ว	 จิตปล่อยวางจิต	 อย่างที่ท่าน	

บอกว่าท�าลายผู้รู้คือว่าไม่ยึดถือ	ปล่อย	แต่ว่าแป๊ป
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เดียวมันก็จะหยิบขึ้นมาอีก	วางแล้วก็หยิบ	วางแล้ว

ก็หยิบ	 อยู่อย่างนี้	 ต้ังแต่เป็นโยมแล้ว	 ภาวนา	 มัน	

วางไม่ได้	 ใจมันรู ้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างอยู	่	

ตราบใดท่ียังขาดสิ่งน้ีอยู่	 ไม่มีทางท่ีลูกไก่จะเจาะ

ท�าลายเปลือกไข่ออกมา	 แต่ไม่รู ้ว ่ามันคืออะไร		

ครูบาอาจารย์ไม่บอก	

	 ภาวนาแทบเป็นแทบตายจะรู ้ว ่ามันขาด

อริยสัจ	 เหมือนขาดความรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจ		

มันยังเห็นว่าตัวจิตผู้รู ้นี่เป็นของดีของวิเศษ	 เป็น	

ที่พึ่งที่อาศัย	 เป็นที่ฝากเป็นฝากตาย	 เพราะฉะนั้น

ภาวนาไปจนถึงจุดหนึ่ง	 จิตไม่หลงกับกิเลสกาม	

ทางรูป	 เสียง	 กลิ่น	 รส	 โผฏฐัพพะทั้งหลายแล้ว		

แต่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิต	 สงบ	 ต้ังมั่น	 รู้	 ต่ืน	 เบิกบาน		

เต็มไปด้วยความสุข	 จิตมีแต่ความสุข	 มีความสงบ	

วิเวก	 เป็นจิตวิเวก	 สบายอยู่อย่างนั้น	 จนวันหนึ่ง	
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มันจะต้องเห็น	 ว่าตัวจิตผู ้รู ้นี้แหละคือตัวทุกข์	

ถ้ำมันรู้ว่ำจิตผู้รู้คือตัวทุกข์แล้ว มันจะท�ำลำยตัว 

ผู้รู้ออกไปเอง

	 การเห็นทุกข์	 สิ่งที่เรียกว่าทุกข์	 คือรูปนาม	

ขันธ์	 ๕	 ตัวท่ีเห็นยากท่ีสุดคือตัวจิตผู ้รู ้ 	 อยู ่ใน	

วญิญาณขนัธ์	 เป็นวญิญาณชนดิทีดู่ให้เห็นทกุข์ยาก

ที่สุด	 มันภาวนาไปแล้วมันเหมือนเที่ยง	 สว่างไสว	

อยู่อย่างนั้นท้ังวันทั้งคืน	 อยู่กันเป็นปีๆ	 ก็อยู่ได	้

หลวงปู่ดูลย์เคยสอนหลวงพ่อว่า	 “เราพิจารณาด ู

แล้วนักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่ว่ามีช่ือเสียงระดับครูบา 

อาจารย์ใหญ่ๆ ส่วนใหญ่เป็นผีใหญ่”	 เป็นผีใหญ่	

คือเป็นพรหมอนาคามี	 ท่านไม่ขยายความแล้ว		

ท่านจบแค่ผีใหญ่เท่านั้น	 เป็นผีใหญ่คือเป็นพรหม		

ได้พระอนาคามีแล้วไปต่อไม่ได้	 ที่ไปต่อไม่ได้	

เพราะไม่เคยเห็นว่าตัวจิตผู้รู้คือตัวทุกข	์
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	 หลวงตามหาบัวถึงกับเรียกจิตผู ้รู ้ว ่าจิต

อวิชชา	 มันยังมีอวิชชาอยู่คือมันยังไม่รู ้แจ้งแทง

ตลอดอริยสัจ	อวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจ	หลวงตา

พูดตรงๆ	 เลยว่า	 มันเป็นจิตที่ไม่รู้อริยสัจ	 แต่ท่าน

เรียกว่าจิตอวิชชา	 เห็นไหมธรรมะทุกองค์ลงมาที่

เดียวกันหมดเลย	 ลงมาตรงที่จิตผู้รู้น่ีเอง	 หลวงพ่อ

พุธบอกว่าจิตเหมือนฟองไข่	 เมื่อลูกไก่เติบโต	

เต็มที่จะท�าลายเปลือกออกมา	 แต่ไม่บอกว่าท�าไม

ถึงจะโต	 แต่หลวงตาพูดเลยว่าจิตผู้รู้คือจิตอวิชชา		

ถ้าเราฉลาด	 เราก็จะรู้ว่าอวิชชาคือความไม่รู้ทุกข์		

ไม่รูส้มทุยั	 ไม่รูน้โิรธ	 ไม่รูม้รรค	 ไม่รูกิ้จต่อทกุข์	 ไม่รู้	

กิจต่อสมุทัย	ไม่รู้กิจต่อนิโรธ	ไม่รู้กิจต่อมรรค

สิ่งที่เรียกว่า

	 ทุกข์	 คือรูปนาม	ขันธ์	๕	กิจต่อทุกข์คือ	

	 	 การรู้	อย่างที่มันเป็น	ทุกข์ให้รู้	
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	 สมุทัย	 คือตัวตัณหาให้ละ	

	 นิโรธ	 คือพระนิพพาน	ให้ท�าให้แจ้ง	ไม่ได้	

	 	 ท�านิพพานให้เกิด	 นิพพานไม่เกิด		

	 	 นิพพานถึงไม่ดับ	 แต่เราเข้าไปแจ้ง	

	 	 เข้าไปเห็น	เข้าไปประจักษ์	

	 มรรค	 ท�าให้เจรญิ	เจรญิตัง้แต่ยงัไม่มมีรรค	

	 	 ก็มี	โสดาปัตติมรรค	เจริญไปจนถึง	

	 	 อรหัตมรรค	 มรรคมีหน้าที่ท�าให	้

	 	 เจริญขึ้นเรื่อยๆ	

	 ตอนภาวนาเรารู้สึกมีงานต้องท�าตั้ง	๔	เรื่อง	

รู้ทุกข์	 ละสมุทัย	 แจ้งนิโรธ	 เจริญมรรค	 ตอนลงมือ

ปฏิบัติจริงๆ	 น่ีรู้ทุกข์เข้าไปเถอะ	 รู้ทุกข์เข้าไปให้	

แจ้ง	 รู ้ลงไปท่ีจิต	 ครูบาอาจารย์บางองค์ท่าน	

เห็นว่าจิตไม่เที่ยง	 ท่านก็ปล่อยวางจิต	 บางองค์	

ท่านเห็นว่าจติเป็นทุกข์	 ท่านกป็ล่อยวางจติ	 บางองค์

ท ่านเห็นจิตเป ็นอนัตตา	 ท ่านก็ปล่อยวางจิต		
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ถ้าเหน็ความไม่เทีย่งแล้วปล่อยวาง	 เรยีกว่าหลุดพ้น

โดยอนิมิตตวิโมกข์	 ไม่มีนิมิตเพราะว่าเกิดแล้วดับ

ไม่มีนิมิต	 ถ้าบรรลุด ้วยการเห็นทุกข์	 เรียกว่า		

อัปปณิหิตวิโมกข์	 ถ้าบรรลุด้วยการเห็นอนัตตา		

เรียกว่า	 สุญญตวิโมกข์	 เพราะฉะนั้นตอนที่บรรลุ	

พระอรหนัต์นีม้	ี๓	ลกัษณะ	บรรลแุล้วลงไปทีเ่ดยีวกัน	

คือท�าลายตัวผู้รู้ลงไป	

	 หน้าที่เราเรียนรู้ทุกข์ให้มาก	 ขันธ์	 ๕	 เป็น	

ทุกข์	 รู้สึกลงไป	 คอยรู้สึกอยู่ในร่างกาย	 คอยรู้สึก	

อยู่ในจิตใจของเรา	ขันธ์	๕	อยู่ในกายในใจเรานี่เอง	

รูปขันธ์ก็คือ	ส่วนของกาย	นามขันธ์มี	๔	อย่าง	คือ	

เวทนาขันธ์	 คือความรู้สึกสุขทุกข์	 เกิดขึ้นในกาย	

บ้าง	 เกดิขึน้ในใจบ้าง	 ความสขุความทกุข์ในร่างกาย	

มีไหม	 ความสุขความทุกข์อยู ่ในจิตใจมีไหม	 มี	

ร่างกายไม่ได้เจ็บป่วย	 แต่จิตใจเป็นทุกข์อย่างนี	้	

มี	 เพราะฉะน้ันความสุขความทุกข์	 คือ	 ตัวเวทนา	
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ขันธ์อยู่ได้ทั้งในร่างกายและอยู่ทั้งในจิตใจได้	 แต่	

มันเป็นนามธรรม	ไม่ใช่รูปธรรม	

	 นามธรรมตัวต่อไปคือตัวสัญญา	 ความจ�า	

ได้	 ความหมายรู้	 จ�าได้	 น่ีสีเขียว	 นี่สีแดง	 หมายรู	้	

ก็หมายรู้ถูกบ้าง	หมายรู้ผิดบ้าง	ส่วนใหญ่ปุถุชนจะ

หมายรู้ผิด	 อย่างหมายรู้ร่างกายจิตใจนี้ว่าคือตัว	

เรา	ทั้งๆ	ที่มันไม่ใช่ตัวเรา	เพราะฉะนั้นการหมายรู้

ของปถุชุนเป็นวิปลาส	 เรยีก	สญัญาวปิลาส	หมายรู้

ผิดๆ	

	 เวลาเราท�าวิปัสสนาเราหมายรู ้ถูก	 มีจิต	

ตั้งมั่นเป็นคนดู	 มีสติระลึกรู ้รูปนาม	 มีสัญญา	

หมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนาม	 เรียกว่า

หมายรู้ถูก	 สุดท้ายปัญญาก็จะเกิด	 แต่ถ้าเรามีสต	ิ

ไปรู้รูปรู้นามอยู่เฉยๆ	 จิตนิ่งๆ	 อยู่เฉยๆ	 ปัญญา	

จะไม่เกิด	 ต้องมองรูปนามในมุมของไตรลักษณ	์
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ด้วย	ต้องเห็นรูปนามในมุมของไตรลักษณ์ได้	ถึงจะ

เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐาน	

	 เพราะฉะนั้นเห็นรูปเห็นนามไม่ใช่วิปัสสนา	

ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนา	

เห็นท้องพองเห็นท้องยบุแล้วบอกเข้าคอร์สวปัิสสนา	

ไม่มีใครท�าวิปัสสนาหรอกไปดูท้องพองท้องยุบ		

เห็นอะไร	 เห็นท้อง	 ไม่ได้เห็นไตรลักษณ์	 ยกเท้า	

ย่างเท้าเห็นอะไร	 เห็นเท้า	 ไม่ได้เห็นไตรลักษณ์		

รู้ลมหายใจแล้วเห็นอะไร	 เห็นลมหายใจ	 ไม่ได้เห็น

ไตรลักษณ์	 ท�าจังหวะขยับมือเห็นอะไร	 เห็นมือ		

ไม่ได้เห็นไตรลักษณ์	ก็ไม่ใช่วิปัสสนา	

	 ถ้าพุทโธไปแล้วรู ้เท่าทันจิตใจ	 เห็นจิตใจ

เคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลง	 อย่างนี้ท�าวิปัสสนาอยู่		

ถ้ารู้ลมหายใจ	เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง

ไม่ใช่ตัวเรา	 เป็นตัวทุกข์	 ท�าไมมันต้องหายใจ	
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เพราะมันทุกข์	 หายใจออกแล้วก็ทุกข์ก็ต้องหายใจ

เข้าแก้ทุกข์	 หายใจเข้าแล้วก็ต้องหายใจออกแก	้

ทุกข์	 มันทุกข์	 อย่างนี้มีปัญญาอยู่	 เดินปัญญาอยู่

เห็นกายนี้มันทุกข์อยู่	 เห็นกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็น	

วัตถุธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออก	 เช่น	 ลมหายใจเข้า	

ลมหายใจออก	กินอาหารแล้วก็ขับถ่ายอะไรอย่างนี้	

รู้สึกลงไปวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้เห็นอนัตตา	

	 ถ ้าเห็นไตรลักษณ์	 หมายรู ้ความเป ็น

ไตรลักษณ์ได้ถึงจะเป็นวิปัสสนา	หรือดูจิตดูใจ	 เห็น

ว่ามันไม่เที่ยง	เดี๋ยวสุข	เดี๋ยวทุกข์	เดี๋ยวดี	เดี๋ยวร้าย	

เดี๋ยวโลภ	 เดี๋ยวโกรธ	 เดี๋ยวหลง	 เดี๋ยววิ่งไปดู	 เดี๋ยว	

วิ่งไปฟัง	 เดี๋ยววิ่งไปคิด	 หมุนเวียนเปลี่ยนแปลง		

มีแต่ของไม่เที่ยง	 มีแต่ของบังคับไม่ได้	 เป็นอนัตตา	

นี่เห็นอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนา	 เห็นจิตจับผู้รู้	

นิ่งอยู ่ที่ตัวผู ้รู ้นิ่ งๆ	 อยู ่ 	 ไม ่ได ้ เห็นตัวผู ้ รู ้ เป ็น	

ไตรลักษณ์	 ไม่ใช่วิปัสสนา	 ไม่ใช่ว่าดูจิตแล้วเป็น



26 27

วิปัสสนาเสมอไป	 ต้องเห็นไตรลักษณ์	 ดูกายก็ต้อง

เห็นไตรลักษณ์	

	 เพราะฉะนั้นต้องรู้จักหัดหมายรู้	 ถ้าเรารู้สึก

ร่างกายแล้วใจเฉยๆ	 พิจารณาลงไป	 คิดพิจารณา	

ลงไป	 ว่ามันไม่เที่ยง	 เป็นทุกข์	 เป็นอนัตตาอย่างนี้	

กระตุ้นให้จิตหัดมองไตรลักษณ์	พอกระตุ้นแล้ว

	 ต่อไปจิตมันมองไตรลักษณ์ได้เอง	ตรงที่มัน

มองไตรลักษณ์ได้เอง	 ตรงน้ันแหละท�าวิปัสสนา	

แล้ว	ไม่ได้เจตนาคิดแล้ว	

	 อีกตัวหนึ่งที่ต้องเห็นคือ	ขันธ์ตัวที่	๔	 เรียก

ว่าสังขารขันธ์	 อันแรกรูปขันธ์	 อันที่	๒	 เวทนาขันธ์

คือ	ความสุข	ทุกข์	ที่	๓	สัญญาขันธ์	ความหมายรู้

ต่างๆ	 จ�าได้หมายรู้	 ที่	 ๔	 คือ	 สังขารขันธ์	 ความ	

ปรุงดีปรุงชั่ว	 ปรุงไม่ดีไม่ชั่ว	 อย่างโลภ	 โกรธ	 หลง		

เนี่ยไม่ใช่จิต	ความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	เป็น
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สังขาร	เป็นสิ่งที่เกิดมาปรุงแต่งจิต	เรียกว่าสังขาร

	 ความดี	ความชั่วทั้งหลายเป็นสังขาร	อยู่ใน

กองสังขารขันธ์	 นี่เราภาวนาเห็นสังขารท้ังหลาย	

เกิดดับ	 เช่น	 เห็นความโกรธเกิดแล้วก็ดับ	 ความ	

โลภ	 ความหลงเกิดแล้วก็ดับ	 กุศลเกิดแล้วก็ดับ		

อย่างบางทีอยากฟังเทศน์	 ใจเป็นกุศลอยากฟัง	

ธรรม	ฟังไปสักพักหนึ่ง	ใจขี้เกียจ	ใจพลิกแล้ว	กุศล

พลิกเป็นอกุศล	 รู้ทันเข้าไป	 มันก็ดับ	 กุศลเกิดแล้ว	

ก็ดับ	 อกุศลเกิดแล้วก็ดับ	 อย่างน้ีเรียกว่าเราเดิน

ปัญญาแล้ว	ถ้าเห็นจิตนิ่งอยู่เฉยๆ	เป็นสมถะ	เห็น

ร่างกายอยู่เฉยๆ	เป็นสมถะ	

	 เห็นท้องพองท้องยุบน่ีเรียกว่าเห็นร่างกาย

เฉยๆ	 ไม่เห็นไตรลักษณ์	 เป็นสมถะ	 แต่ถ้าเห็นว่า	

ตัวที่พองตัวที่ยุบไม่เที่ยง	 ตัวที่พองตัวที่ยุบไม่ใช่เรา	

อันนี้เป็นวิปัสสนาได้	 เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าพองยุบ	
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ผิด	 มันอยู ่ที่ว ่ามองถูกไหม	 ถ้ามองถูกมันก็ถูก	

เหมอืนๆ	กนัหมด	ถ้ามองผดิก็ผดิเหมอืนๆ	กนัหมด	

ไม่ดีไม่เลวกว่ากันหรอกกรรมฐานทั้งหลาย	

	 ตัวสุดท้ายคือตัวจิต	 วิญญาณขันธ์	 เราจะ	

เหน็จิตเกดิดับทางอายตนะ	ทางตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	

ใจ	จติเด๋ียวกเ็กิดทีต่า	แล้วก็ดบัลงทีต่า	เกดิทีห่	ูแล้ว

ดับลงที่หู	 เกิดที่จมูก	ที่ลิ้น	ที่กาย	ที่ใจ	เกิดแล้วดับ

ลงไปหมด	 ที่ใจนี่ถ้าเราฝึกให้ดี	 เราจะเห็นจิตที่เป็น	

ผูรู้	้จติเป็นคนรู	้ค่อยๆ	ฝึก	แล้วต่อไปเวลาตาเหน็รปู	

มันจะรู้ว่ารูปนี้ถูกรู้	 หูได้ยินเสียง	 มันจะรู้ว่าเสียงน้ี	

ถูกรู้	จิตเป็นคนรู้	จิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นคน

รู้	 นี่เรียกว่าจิตผู้รู ้	 เวลาใจคิดหรือมีความรู้สึก	 มี

อารมณ์ทั้งหลาย	 จิตจะไม่ไหลลงไปจมอยู ่ใน	

อารมณ์	 จิตมันถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดู	 มันเห็น

อารมณ์ทั้งหลายผ่านมาผ่านไป	สุข	ทุกข์	ดี	ชั่ว	ทั้ง

หลายผ่านมาผ่านไป	 เป็นขันธ์ต่างหาก	 ไม่ใช่จิต	
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จิตเป็นคนดู	 พอเข้าถึงสภาวะท่ีแท้จริงของจิต		

อะไรคือลักษณะของจิต	 ธรรมชาติท่ีรู ้อารมณ	์

เรียกว่า	 จิต	 เพราะฉะนั้นเราจะรู้จักธรรมชาติที่รู ้

อารมณ์ก็คือที่ครูบาอาจารย์วัดป่าเรียกว่า	 จิตผู้รู้

นั่นเอง	เราจะเข้าไปจนถึงตัวจิตจริงๆ	แล้ว	

	 จิตของเราไม่ใช่จิตจริงๆ	 จิตของเราเป็นจิต	

ที่ปนเปื้อน	 ปนด้วยความสุขบ้าง	 ความทุกข์บ้าง		

ปนด้วยความดีบ้าง	 ความโลภ	 ความโกรธ	 ความ	

หลงบ้าง	 แล้วเราก็คิดว่าเราโลภ	 เราโกรธ	 เราหลง		

แต่พอจิตมันถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้แล้ว	 มันจะเห็น

เลย	 ความสุข	 ความทุกข์	 ไม่ใช่จิตหรอก	 เป็นของ	

ถูกรู้	ถูกดู	ความดี	ความชั่ว	ความโลภ	ความโกรธ	

ความหลงกไ็ม่ใช่จติ	 เป็นสิง่ทีจ่ติไปเหน็เข้า	 เราจะฝึก

จนกระท่ังมีจิตเป็นผู้รู้ขึ้นมา	 ผู้รู้ตัวน้ียังมี	 ๒	 อย่าง		

ผู้รู้ที่ถูกกับผู้รู้ที่ผิด	 ผู้รู้ที่ถูกนี่เกิดขึ้นมาได้	 ๒	 แบบ	

ถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันว่าจิตหนีไป	จิตผู้รู้จะเกิดขึ้น	
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	 เพราะฉะนั้นท�ากรรมฐานสักอย่างหนึ่ง		

อนันีเ้ป็นวธิแีบบง่าย	 ท�ากรรมฐานสกัอย่างหนึง่	 แล้ว

พอจิตหนีไปคิด	 จิตหนีไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐาน	

อย่างรู้ลมหายใจนี่	 จิตหนีไปคิดรู้ทัน	 จิตไหลไปอยู่	

ที่ลมหายใจรู้ทัน	 ตรงที่รู้ทันว่าจิตไหลไปไหลมานั่น

แหละ	 จิตผู้รู้จะเกิด	 อีกวิธีหนึ่งต้องเข้าฌาน	 จนถึง

ฌานที่	๒	นี่จะได้จิตผู้รู้ที่ทนทาน	ประเภทอยู่ตรงนี้

นี่จิตผู้รู้ก็ไม่หายไปไหนเลย	ต้องระดับนั้นขึ้นไป	ซึ่ง

พวกเราส่วนใหญ่ท�าไม่ได้	 เพราะฉะนั้นเอาเท่าที่

ท�าได้	 ท�ากรรมฐานอย่างหนึ่ง	 จิตเคลื่อนแล้วรู้	 จิต

เคลื่อนแล้วรู้	 ในที่สุดจะได้จิตที่เป็นผู้รู้	

	 จิตที่เป็นผู้รู้ไม่ใช่ของประหลาด	ในอภิธรรม

บอกไว ้ชัดเจนเลยว ่าอะไรคือลักษณะของจิต		

ลักษณะเฉพาะของจิตก็คือ	 ธรรมชาติที่รู ้อารมณ์		

จิตคือธรรมชาติที่รู ้อารมณ์	 แต่จิตชอบท�าเกิน	

ธรรมชาติ	 เกินหน้าที่	 แทนที่รู ้อารมณ์แล้วจะรู	้
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เฉยๆ	 รู้แล้วก็ยินดีบ้าง	 รู้แล้วก็ยินร้ายบ้าง	 น่ีเกิน	

ขึ้นมา	 ฉะน้ันถ้าเมื่อไหร่มันยินดียินร้ายขึ้นมา		

ก็รู ้ทันเข้าไปอย่างนี้ท�างานเกินหน้าท่ี	 เกินรู ้แล้ว		

มันก็จะท�างานแค่รู้	 พอท�างานแค่รู้มันจะเห็นขันธ	์

ทั้งหลายท�างานได้	 กระทั่งตัวจิตที่ท�างานได้น้ีไม่ใช่

ตัวเรา	 แล้วต่อไปมันจะเห็นว่ามันคือตัวทุกข์	 ตรงที่

เห็นแตกหักลงไปว่าตัวจิตคือตัวทุกข์	 ผู้รู้คือตัวทุกข์

นี่สังสารวัฏจะถล่มลงต่อหน้าต่อตาเราเลย	 ถล่มลง

กลางอกเรานี่เอง	แตกหักกันลงตรงนี้เอง	

	 ไปภาวนา	 ขั้นต้นนี้ก็หัดรู ้สึกตัวไปเรื่อยๆ	

แยกขันธ์ไป	ให้มันมีใจเป็นคนรู้	ร่างกายเคลื่อนไหว	

ใจเป็นคนรู้	 ร่างกายยืน	 เดิน	นั่ง	นอน	 ใจเป็นคนรู้	

ร่างกายหายใจ	 ใจเป็นคนรู ้	 ร่างกายกินอาหาร		

ขับถ่าย	 ใจเป็นคนรู้	 รู้ไปเรื่อย	ความสุข	ความทุกข์	

เกิดขึ้น	ใจเป็นคนรู้	ความดี	ความชั่วเกิดขึ้น	ใจเป็น

คนรู้	 เรียนรู้มันไปเรื่อย	จิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยง	 เดี๋ยวก็เป็น	
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ผู้รู ้	 เดี๋ยวก็เป็นผู ้คิด	 เด๋ียวก็เป็นผู ้รู ้	 เด๋ียวก็เป็น	

ผู้หลง	 เดี๋ยวก็เป็นผู้รู้	 เด๋ียวก็เป็นผู้เพ่ง	 เปลี่ยนไป

เรื่อยๆ	ดูมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน	

	 ถ้าดูได้อย่างนี้	 จ�าที่หลวงพ่อสอนไว้	 ถึงวัน

หนึ่งมันจะท�าลายผู้รู้ไป	 มันท�าลายตัวของมันเอง		

มันเจาะเปลือกออกมาเอง	จิตที่บริสุทธิ์นั้นมันเจาะ	

ท�าลายเปลือก	 สิ่งที่ เป ็นเปลือกคืออาสวกิเลส	

จะถูกท�าลายออก	 ประโยคเดียวที่หลวงปู่ดูลย์สอน

หลวงพ่อ	 หลวงพ่อมาสอนพวกเรา	 ๓๐	 กว่านาที		

ถ้าสอนเท่าที่หลวงปู่ดูลย์สอนคงไม่ท�า	คงท�าไม่ไหว	

หน้าตาข้ีเกียจ	 ไม่ใช่โง่	 หน้าตาขี้เกียจ	 ให้ต่อสู	้

ค้นคว้าไม่ค่อยท�า	 เลยต้องขยายความให้ฟัง	 ถ้าได้	

ยินแค่พบผู้รู้ให้ท�าลายผู้รู้	 พบจิตท�าลายจิต	 คงไป	

หาทางระเบิดตัวผู้รู้	
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	 มีพระไปหาหลวงพ่อที่สวนโพธิ์ฯ	 เคยไป	

อ่านที่หลวงพ่อเขียนไว้เรื่อง	 พบผู ้รู ้	 ท�าลายผู ้รู	้	

ท่านมาท�าหน้าอย่างนีม้า	(ท�าหน้าเอ๋อๆ)	ผมท�าลาย

ผู้รู้ไปแล้ว	 (หลวงพ่อ)บอกท่าน	 “กลับมาก่อน ท่าน

ท�าลายสติ ท�าลายสมาธิ ท�าลายทุกส่ิงทุกอย่าง 

ทีด่ีๆ  ไปหมดแล้ว”	บ้าแล้ว	เรยีกว่ำยงัอยูก่ลำงทะเล

แล้วไปท�ำลำยผูรู้้ เรำไม่ได้ท�ำลำย จติมนัท�ำลำย 

ผู้รูข้องมนัเอง เมือ่ปัญญำรู้แจ้งแทงตลอดอรยิสจั  

จะท�ำลำยอำสวกเิลสเอง ท�ำลำยอวชิชำเอง	 สอน	

ให้แล้ว	จ�าไว้ก่อน	วันหนึ่งจะได้ใช้		




