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นี�พระผูมี้พระภาคเจา้ตรัสไว ้  ปุถุชนไม่ไดส้ดบั  ไม่ไดเ้ห็นพระอริยะ  ไม่ฉลาด
ในธรรมของพระอริยะ  ไม่ไดรั้บแนะนาํในธรรมของพระอริยะ  ไม่ไดเ้ห็นสัตบุรุษ  ไม่
ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ  ไม่ไดรั้บแนะนาํในธรรมของสัตบุรุษ  ปุถุชนมนัยากอยูต่รง
นี3   ยากตรงที�ไม่ไดย้นิ  ไม่ไดเ้ห็นพระอริยะ  ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ  ไม่ไดรั้บ
แนะนาํในธรรมของพระอริยะ  ไม่ไดเ้ห็นสัตบุรุษ  ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ  ไม่ได้
รับแนะนาํในธรรมของสัตบุรุษ  มนัยากอยูต่รงนี3   ถา้ไดเ้ห็น  ไดฟั้ง  ไดรั้บคาํแนะนาํ  
นอ้มเขา้มาพิจารณา ที�จะเกิดความฉลาดในธรรมนั3น  เมื�อฉลาดในธรรมนั3น  เรื�องที�ยากก็
เลยเป็นเรื�องที�ง่าย  เหตุนั3นน่ะพระผูมี้พระภาคเจา้จึงตรัสไว ้  แค่ประโยคนี3มนัซึ3 งแลว้นี�  
ที�มนัยากเพราะอะไร  เพราะเราไม่ไดส้ดบั  ไม่ไดฟั้งนั�นเอง  ไม่ไดเ้ห็นพระอริยะหรือ
สัตบุรุษ  ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ  หรือในธรรมของสัตบุรุษ  ไม่ไดรั้บแนะนาํใน
ธรรมของพระอริยะ  หรือไม่ไดรั้บแนะนาํในธรรมของสัตบุรุษนั�นเอง  ทีนี3ถา้ไดรั้บ
คาํแนะนาํแลว้ ไม่ฟัง ไม่ใส่ใจ ไม่ไปขบคิดพิจารณา  กเ็ท่ากบัไม่ไดรั้บคาํแนะนาํนั�นเอง  
อนันี3 คือกรรมที�ตวัเองสร้าง  พระพุทธเจา้จึงตรัสไวอี้กประโยคหนึ�ง  บุคคลผูมี้อุปนิสัย  
คือใครรู้ไหม  คือผูที้�เงี�ยโสตลงตั3งสติฟังเนื3อความแห่งธรรม  นั3นคือผูที้�มีอุปนิสัย  ใครที�
ไม่ฟัง ขดัเคือง ไม่อยากฟัง  คนนั3นไม่มีอุปนิสัย  เหตุนั3นอุปนิสัยเราสร้างได ้  คาํวา่
อุปนิสัยคือเหตุปัจจยัอนัหนึ�งที�จะทาํใหเ้ราพน้จากกองทุกข ์  เหมือนเรามีบารมีหรือไม่มี
บารมี  ถา้เราไม่ฟัง ไม่ตั3งสติฟัง  กคื็อเราไม่มีบารมีนั�นเอง  ไม่มีอุปนิสัยนั�นเอง
ความหมาย  เมื�อไม่มีบารมี  คนนั3นกเ็ป็นหมนัต่อมรรคผลนิพพาน  ไม่สามารถจะรู้ธรรม
เห็นธรรมของพระผูมี้พระภาคเจา้  ซึ�งเป็นของที�ละเอียดสุขมุคมัภีรภาพ  เหตุนั3นนี�ฉนัพดู
ใหฟั้งวนันี3   แค่ใครฟังเป็นแค่นี3   เท่ากบัคนนั3นปลูกตน้มรรคผลนิพพานลงสู่ใจแลว้  การ
รู้จกัตั3งสติฟัง  รู้จกัฟังเอาประโยชน ์  เท่ากบัฉลาดในธรรมของพระอริยะ  ไดรั้บแนะนาํ
ในธรรมของพระอริยะ  เพราะธรรมเหล่านั3นเป็นธรรมของพระผูมี้พระภาคเจา้  ที�ท่าน
แสดงออกมา  นี�ถา้เราไม่ฟัง  กเ็ท่ากบัเราไม่เคารพในธรรม  แลว้จะเห็นไดอ้ยา่งไร  
พระองคจึ์งแนะนาํมาลุงกยบุตร  ยกตวัอยา่งเรื�องรูปขึ3นมาก่อน  รูปทั3งหลายอนัรู้สึกได้



 

ทางตา  ท่านจะเห็นเป็นอยา่งไร  ถาม  หือ  รูปทั3งหลายอนัรู้สึกกนัไดท้างตา  เป็นรูปที�
ท่านไม่ไดเ้ห็น  ไม่เคยเห็นดว้ยนะ  แค่ประโยคเดียวนี�  รูปทั3งหลายอนัรู้สึกกนัไดท้างตา  
เป็นรูปที�ท่านไม่ไดเ้ห็น  ไม่เคยเห็น  ฟังใหดี้นะ  ที�ท่านกาํลงัเห็นอยูก่ไ็ม่มี  ที�ท่านคิดวา่
ท่านควรจะไดเ้ห็นกไ็ม่มี  ละเอียดนะ  แค่วา่รูปที�กาํลงัจะเห็นอยู ่  ที�ท่านกาํลงัเห็นอยู ่  ก็
ไม่มี  รูปที�ท่านเห็นกไ็ม่ไดเ้ห็น  เป็นรูปที�ท่านไม่ไดเ้ห็น  ไม่เคยเห็น  แค่ตรงนี3 น่ะมนั
ยนิดียนิร้ายไม่มีแลว้นะ   คนนั3นเอาเปรียบคนนี3 กินแรง  ไม่มี  เพราะรูปเหล่านั3นมนัไม่มี
ในใจ  มนัมีแต่ความจริงที�เขาเห็นชดัแลว้  มนัไม่มี  เมื�อไม่มีจะมีคนกินแรงมีคนเอา
เปรียบไหม  ยงัไปติดขอ้งอยูก่บัสิ�งเหล่านั3นกคื็อโมหะอวชิชาเตม็ภูมิเลย  ไม่เห็นสัจ
จธรรมในรูป  นี�พระพุทธเจา้ตรัสนะ  ท่านจึงตรัสในทวารทั3ง ๖ หมด  ในบรรดาสิ�งที�
ท่านเห็นแลว้  ในจกัษุทวาร  จกัเป็นแต่เพียงสักวา่เห็น  สักวา่เห็นนะ  ไม่ใช่สัตวบุ์คคล
ตวัตนเราเขานะ  ในบรรดาสิ�งที�ท่านฟังแลว้  จกัเป็นแต่เพียงสักวา่ไดย้นิ  ในบรรดาสิ�งที�
ท่านรู้สึกทางจมูกลิ3นกาย  จกัเป็นแต่เพียงสักวา่รู้สึกทางจมูกลิ3นกาย  ในบรรดาสิ�งที�ท่าน
รู้แจง้ทางใจ  กจ็กัเป็นแต่เพียงสักวา่รู้แจง้ทางใจ  เห็นสักแต่วา่เห็น  ไดย้นิสักแต่วา่ไดย้นิ  
ดมกลิ�นแลว้สักแต่วา่รู้ดมกลิ�น  เมื�อเห็นอยา่งนี3แลว้นี�  ตวัท่านยอ่มไม่มีเพราะเหตุนั3น  
เมื�อตวัท่านไม่มีเพราะเหตุนั3น  ตวัท่านกไ็ม่มีในที�นั3นๆ  เมื�อตวัท่านไม่มีในที�นั3นๆ  ตวั
ท่านกไ็ม่มีในโลกนี3   ไม่มีในโลกอื�น  ไม่มีในระหว่างโลกทั3ง ๒   นั3นแหละคือที�สุดแห่ง
ความทุกข ์ จะเห็นไดไ้หมชี  จะเห็นสิ�งเหล่านี3ตอ้งวางของกตูวักลูง  ตอ้งหดัพิจารณากาย  
รูปน่ะมนัของเราตรงไหน  เวทนา รูปนอกรูปในเป็นของเราตรงไหน  เวทนา สัญญา 
สังขาร วญิญาณเป็นของเราตรงไหน  ตอ้งหดัพิจารณาตรงนี3 นี�  แลว้ท่านยกตวัอยา่ง  ท่าน
พดูมาหมดน่ะ  ตั3งแต่ธาตุ ๔ กามคุณ ๕ อายตนะ ๖  พดูถึงฌานถึงเนวสัญญานาสัญญาฯ
หมด  ท่านพดูมาหมด  แต่ฉนัยกตวัอยา่งมาเรื�องเดียว  จะชี3 ใหฟั้ง  เพราะทุกอยา่งที�พดูมา
กอ็ยูใ่นสิ�งเดียวกนันั�นล่ะ  เมื�อตาเห็นรูป  ยอ่มหมายรู้รูปที�ตนเห็น  โดยความเป็นรูปที�ตน
เห็น  อนันี3 คืออะไรรู้ไหม  ยอ่มหมายรูปที�ตนเห็น โดยความเป็นรูปที�ตนเห็น  เมื�อตาเห็น
รูป  ฉนัเคยพดูใหฟั้งแลว้  เราไม่เคยเห็นรูป  นี�พทุธพจนบ์ทนี3 นี�บอกอะไรบางอยา่งนะ  
เป็นของที�ละเอียดมาก  ท่านจะพดูถึงเรื�องเป็นของกตูวักเูกิดไดอ้ยา่งไร  ยอ่มหมายรูป  
อนันี3 เอาแค่รูปก่อนนะ  รส กลิ�น เสียง สัมผสั  มนักอ็ยูร่ะนาบเดียวกนัหมด  แมแ้ต่
ธรรมารมณ์มนักอ็นัเดียวกนัหมด  ยอ่มหมายรู้รูปที�ตนเห็น โดยความเป็นรูปที�ตนเห็น  
คาํวา่หมายรู้นั�นล่ะคือสัญญา  ฉนัจึงบอกรูปที�เราเห็นทั3งหมด  ไม่ไดเ้ห็นหรอกนะ  แต่



 

เป็นสัญญาหมายรูปใหเ้ห็น  สัญญาตวันี3หมายใหรู้้  เป็นตวัสื�อใหรู้้รูปภายนอก  ฉนัเทียบ
ถึงขั3นที�วา่ โทรทศันน่์ะที�เขาถ่ายทอดขา้มทวปี  หรือโทรทศันว์งจรปิด  สิ�งที�เราเห็นรูป
ขา้งนอกนั3นเราไม่ไดเ้ห็นรูปขา้งนอก  เห็นแสงออกจากจอโทรทศัน ์ แต่แสงจอโทรทศัน์
นั3นน่ะเสมือนรูปขา้งนอก  นั3นแหละคือตวัสัญญา  เขา้ใจยงัล่ะ  ยอ่มหมายรู้รูปที�ตนเห็น 
โดยความเป็นรูปที�ตนเห็น  ครั3นหมายรู้รูปที�ตนเห็น โดยความเป็นรูปที�ตนเห็นแลว้  ยอ่ม
สาํคญัหมายรูปที�ตนเห็น  นี�เห็นไหม   เมื�อสัญญาทาํงาน  ยอ่มสาํคญัในสัญญานั�นเอง  นี�
กคื็อยดึแลว้นี�  เมื�อสาํคญัหมายรูปที�ตนเห็นแลว้  ยอ่มสาํคญัหมายในรูปที�ตนเห็น  สาํคญั
หมายในรูปที�ตนเห็นคือลงไปเล่นกบัมนั  ยอ่มสาํคญัหมายโดยความเป็นรูปที�ตนเห็น  
เมื�อลงไปเล่นแลว้นี�  ลงเขา้ไปในตวัมนัแลว้นี�  กเ็ลยรูปที�ตนเห็นนั3นน่ะมีอยูจ่ริงๆแลว้  นี�
ความหมาย  ยอ่มสาํคญัหมายรูปที�ตนเห็นวา่ของเรา  เห็นไหม  เมื�อมีอยูจ่ริงกเ็ลยหลงยดึ
วา่เป็นของเรา  เมื�อเห็นว่าเป็นของเรานี�  ยอ่มยนิดียิ�งซึ�งรูปที�ตนเห็น  เวทนาตณัหาเกิด
เห็นไหม  เกิดเพราะอะไร  เกิดเพราะเขาไม่ไดก้าํหนดรู้  เห็นไหมพระพุทธเจา้บอก  ไม่มี
สติกาํหนดรู้นั�นเอง   นี3แค่เรื�องรูปนะ  เสียง กลิ�น รส สัมผสั ธาตุทั3ง ๔ อะไรทุกอยา่ง
เหมือนกนัหมด  อนันี3 ท่านพดูถึงเหตุแห่งยนิดียนิร้ายตณัหาตามมา  เกิดเพราะความหลง
ไม่รู้จริงในสัญญานั�นเอง  นี�ความหมาย  เมื�อรูปที�เธอเห็น  ยอ่มหมายรู้รูปที�ตนเห็น โดย
ความเป็นรูปที�ตนเห็น เห็นไหม  สัญญาทาํงานแลว้  ครั3นหมายรู้รูปที�ตนเห็น โดยความ
เป็นรูปที�ตนเห็นแลว้  ยอ่มสาํคญัหมายรูปที�ตนเห็น  สาํคญัหมายนะ  ตอนแรกหมายรู้
เฉยๆคือสัญญา  สัญญาคือความจาํไดห้มายรู้ใช่ไหม  เมื�อหมายรู้แลว้ยอ่มสาํคญัหมายรูป
ที�ตนเห็น  เห็นไหม  นี�สาํคญัตวัสัญญาแลว้นั3นน่ะ  สัญญารูปนั�นล่ะ  ต่อจากนั3นกย็อ่ม
สาํคญัหมายในรูปที�ตนเห็น  นี�จะลงไปเล่นในรูปแลว้  ในสัญญาแลว้นะ  ไม่อยูแ่ค่สัญญา
แลว้นะ  ลงเขา้ไปในสัญญาแลว้น่ะเรื�องราวแลว้  ยอ่มสาํคญัหมายโดยความเป็นรูปที�ตน
เห็น  เมื�อลงไปเล่นแลว้  กเ็ลยยดึสาํคญัหมาย  โดยยดึถือวา่รูปที�ตนเห็นนั3นน่ะ  มีอยูจ่ริง
ในความรู้สึก  เมื�อมีอยูจ่ริงแลว้ทาํไง  กย็อ่มสาํคญัหมายรูปที�ตนเห็นวา่ของเรา  เมื�อเป็น
ของเรา  กย็อ่มยนิดียิ�งรูปที�ตนเห็น  ถา้รูปที�เห็นวา่ดีกจ็ะเกิดโลภะ  รูปเห็นวา่ไม่ดีกเ็กิด
โทสะผลกัไส  นี�เพราะอะไรถึงเกิดเหตุนั3น  เพราะเขาไม่ไดก้าํหนดรู้  ไม่มีสติกาํหนดรู้
ในตวัเวทนานั3นน่ะ  ในเวทนานั3น ในสัญญานั3น ในวญิญาณนั3น  นี�ละเอียดไหม  สองบท
นี3ตรงกนันะ  ในบรรดารูปที�เธอเห็น  เธอกาํลงัเห็นอยูก่ไ็ม่มี  กไ็ม่มีรูปใหเ้ห็นไง  มนัมี
แต่สัญญาหมายรู้รูปเฉยๆ  ใครจะเอาออกมาพดูใหฟั้งขนาดนี3   อนันี3 เป็นความ



 

ละเอียดอ่อนนะ  เหตุนั3นหลวงพ่อจึงพดู “จนไม่มีกบัจนไม่พอ”  ท่านพดูขึ3นมาเฉยๆ  ฉนั
จึงไปต่อใหท่้าน  “จนไม่มีเป็นพระ  จนไม่พอคือฆราวาส ”  ท่านจึงไปพดูในเทปวา่หมอ
วชิยับอก  จนไม่มีเป็นพระ  เขาเห็นไม่มีกเ็ป็นพระนะสิ  กเ็ขาเห็นเขา้ไปแลว้วา่รูปมนัไม่
มี  มีแต่สัญญาหมายรูป  เมื�อไม่มี  แมแ้ต่สัญญากไ็ม่เที�ยงอีก  ทาํหนา้ที�แต่ละขณะของเขา  
ที�ผสัสะมนัเกิด  เมื�อมนัไม่เที�ยงนั�นล่ะมนักไ็ม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  
เมื�อไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตวัตนของเรา  ความยนิดียนิร้าย ตวัตณัหาจะเกิดได้
อยา่งไร  เมื�อตวัตณัหาเกิดไม่ไดต้วัทุกขก์ไ็ม่มี  ทุกขด์บั  ละเอียดไหม  นี�ล่ะมนัวา่ง
อยา่งไร  รูปที�เห็นกย็งัไม่มี  มนักว็า่งจากรูปแลว้เห็นยงั  นี3 ล่ะที�หลวงปู่ดุลยบ์อก  ใหแ้ยก
รูปจนไปสุด  สุดทา้ยแมแ้ต่รูปนอ้ยหนึ�งนิดหนึ�งในความรู้นั3นกไ็ม่มี ในนามนั3นน่ะ  มนั
จึงจะไปเห็นตวันี3 ต่างหาก  ฉนัจึงพดูใหฟั้ง  เขา้ใจยงัล่ะ  นี�พดูใหฟั้งชดัแจง้ไหม  ธรรม
ระดบันี3ยงัไม่มีทางเห็นเลย  ถา้ยงัไปยดึของหยาบๆอยู ่  เหมือนตะแกรงร่อนทราย  
ตะแกรงตานิ3วหนึ�งน่ะ  เมด็กรวดเมด็ทรายอะไรลงไปหมด  ไม่มีทรายละเอียดร่อน
ออกมาไม่ได ้ การจะร่อนทรายละเอียดตอ้งตะแกรงละเอียด  เมื�อตะแกรงละเอียด  ทราย
ละเอียดจึงออกมา  เมื�อทรายละเอียดออกมา  นั�นล่ะจะไดใ้ชไ้ปฉาบกส็วยงาม  ถา้มีเมด็มี
กรวดมีดินไปฉาบมนักผ็มีุปัญหาเกิด  ฉนัใดฉนันั3น  แวน่ตาธรรมนี3ตอ้งละเอียดอ่อน  
การจะเขา้สู่ความละเอียดอ่อนไดต้อ้งละตวัหยาบ  เหตุนั3นตอ้งลดทิฏฐิมานะใหม้าก  ยอม
ทุกอยา่ง  ถา้ไม่ยอม  ตวัตนตวันี3มนัจะเกิด  ตวัตนเกิดของเราเกิดนั�นมนัหลงตั3งแต่สัญญา
เห็นไหม  ตน้สายมนัน่ะ  จริงๆของเรามนัไม่มี  เห็นไหมมนัไม่มีนะ  พระพทุธเจา้พดูวา่
มนัมีเพราะอะไร  ถา้กาํหนดรู้นี�มนักไ็ม่มี  เพราะไม่ไดก้าํหนดรู้มนัจึงมี  เหมือนโลกนี3ไป
ตามสมมติ  ที�มนัสร้างขึ3นมาหมดเลย  แลว้จะเห็นธรรมจุดนี3ไดอ้ยา่งไร  ไม่มีทางเห็นได้
เลย  เพราะอะไร  หือ  เพราะไม่ยอมละธรรมหยาบ  ยงัเอาธรรมหยาบ  เอาอวชิชาเป็น
มิตร  ไม่เจริญสติปัญญาเป็นมิตร  จึงตรงกบัพุทธพจนที์�พระพุทธเจา้วา่ “ภิกษุบางรูปเอา
ศาสดาเป็นศตัรู”  ท่านจึงตกัเตือนเหล่าสาวก “เธออยา่เอาศาสดาเป็นศตัรู  เธอจงเอา
ศาสดาเป็นมิตร  เป็นกลัยาณธรรม  เพราะกลัยาณมิตรเป็นทั3งหมดของพรหมจรรย”์  นี�
พระพุทธเจา้บอก  การที�เราจะตรัสรู้ไดต้อ้งอาศยักลัยาณมิตร  เพราะท่านเป็นทั3งหมด
ของพรหมจรรย ์ ธรรมที�ละเอียดอ่อนธรรมที�ลึกกจ็ะตื3นขึ3นทนัที  เมื�อไดรั้บคาํแนะนาํ  นี�
พุทธพจนบ์ทนี3ตรัสไว ้ ที�ตณัหาเกิดเพราะอะไร  เพราะปุถุชนไม่ไดส้ดบั  ไม่ไดเ้ห็นพระ
อริยะ  ไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะ  ไม่ไดรั้บแนะนาํในธรรมของพระอริยะ  ไม่ได้



 

เห็นสัตบุรุษ  ไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ  ไม่ไดรั้บแนะนาํในธรรมของสัตบุรุษ  มนั
จึงยาก  ปุถุชนน่ะจึงไม่บรรลุธรรมเพราะเหตุนี3 ต่างหาก  แต่เมื�อไดสิ้�งเหล่านี3ไป  มนัมี
เหตุแห่งการบรรลุธรรมเกิดขึ3นแลว้  เหมือนตน้ไมเ้มื�อไดรั้บการปลูกแลว้  รอแต่ใหน้ํ3า
พรวนดินจึงจะออกดอกออกผล  ฉนัใดกฉ็นันั3น  นี�คือพุทธพจนที์�พระพุทธเจา้ตรัสเอาไว้
แนะนาํไว ้ แค่ประโยคเดียวนี�  ถา้ใครใส่ใจ  ใครใส่ใจประโยคเดียวเท่านั3นนี�จะเขา้ใจ  แค่
นั3นล่ะนะ  แนะนาํแค่นั3นแหละพอ. 


