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เนื้อความ :
คําสอนนี้ คนปาไดมาตอนที่ติดวิปสสนูกิเลส ดวยความเทิดทูนเหนือเกลา
เหนือกระหมอม จึงนํามาฝากเพื่อนลานธรรมใหอานแลวทํา จะพนรอยเปอรเซ็นต
ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะนะมัตถุสุคะตัสสะ ปญจะธรรมะขันธานิ
ขาพเจาขอนอบนอมซึ่งพระสุคต บรมศาสดาสักยมุนีสัมมาสัมพุทธเจา แลพระนว
โลกุตตรธรรม 9 ประการ แลอริยสงฆสาวก บัดนี้ขาพเจาจักกลาวซึ่งธรรมขันธ
โดยสังเขปตามสติปญญา ฯ
ยังมีทานหนึ่งรักตัวคิดกลัวทุกข อยากไดสุขพนภัยเที่ยวผายผัน เขาบอกวาสุขมีที่
ไหนก็อยากไปแตเที่ยวหมั่น ไปมาอยูชานาน นิสัยทานนั้นรักตัวกลัวตายมาก อยากจะ
พนแท ๆ เรื่องแกตาย วันหนึ่งทานรูจริงทิ้งสมุทัยพวกสังขาร ทานก็ปะถ้ําสนุกสุขไม
หายเปรียบเหมือนดังกายนี้เอง ชะโงกดูถ้ําสนุกทุกขกลาย แสนสบายรูตัวเรื่องกลัวนั้น
เบา ทําเมิน (เมิน = มอง) ไปเมินมาอยูหนาเขา จะกลับไปปาวรองซึ่งพวกพองเลา ก็
กลัวเขาเหมาวาเปนบาบอ สูอยูผูเดียวหาเรื่องเครื่องสงบ เปนอันจบเรื่องคิดไม
ติดตอ ดีกวาเที่ยวรุมรามทําสอพลอ เดี๋ยวถูกยอถูกติเปนเรื่องเครื่องรําคาญฯ
ยังมีบุรุษคนหนึ่งอีกกลัวตายน้ําใจฝอ มาหาแลวพูดตรง ๆ นาสงสาร ถามวาทาน
พากเพียรมาก็ชานาน เห็นธรรมที่จริงแลวหรือยังที่ใจหวัง เอะทําไมจึงรูใจฉัน บุรุษนั้น
ก็อยากอยูอาศัย ทานวาดี ๆ ฉันอนุโมทนา จะพาดูเขาใหญถ้ําสนุกทุกขไมมี คือกายคตา
สติภาวนา ชมเลนใหเย็นใจหายเดือดรอน หนทางจรอริยวงศ จะไปหรือไมไปฉันไม
เกณฑ ใชหลอกเลนบอกความใหตามจริง แลวกลาวปฤษณาทาใหตอบ ปฤษณานั้น
วา ระวึง คืออะไร ตอบวาวิ่งเร็ว คือวิญญาณอาการไว เดินเปนแถวตามแนว
กัน สัญญาตรงไมสงสัย ใจอยูในวิ่งไปมา สัญญาเหนี่ยวภายนอกหลอกลวงจิต ทําให
คิดวุนวายเที่ยวสายหา หลอกเปนธรรมตาง ๆ อยางมายา ถามวาหาขันธใครพนจนทั้ง

ปวง แกวาใจซิพนอยูคนเดียว ไมเกาะเกี่ยวพัวพันติดสิ้นพิษหวง หมดที่หลงอยูเดียว
ดวง สัญญาลวงไมไดหมายหลงตามไป ถามวาที่วาตายใครเขาตายที่ไหนกัน แกวา
สังขารเขาตายทําลายผล ถามวาสิ่งใดกอใหตอวน แกวากลสัญญาพาใหเวียน เชื่อ
สัญญาจึงผิดติดยินดี ออกจากภพนี้ไปภพนั้นเที่ยวหันเหียน เลยลืมจิตจําปดสนิท
เนียน ถึงจะเพียรหาธรรมก็ไมเห็น ถามวาใครกําหนดใครหมายเปนธรรม แกวาใจ
กําหนดใจหมายเรื่องหาเจาสัญญานั้นเอง คือวาดีควาชั่วผลักติดรักชัง ถามวากินหนเดียว
ไมเที่ยวกิน แกวาสิ้นอยากดูรูไมหวัง ในเรื่องเห็นตอไปหายรุงรัง ใจก็นั่งแทนนิ่งทิ้ง
อาลัย ถามวาสระสี่เหลี่ยมเปยมดวยน้ํา แกวาธรรมสิ้นอยากจากสงสัย สะอาดหมดราคี
ไมมีภัย สัญญาในนั้นพรากสังขารขันธนั้นไมกวน ใจจึงเปยมเต็มที่ไมมีพรอง เงียบ
ระงับดวงจิตไมคิดครวญ เปนของควรชมชื่นทุกคืนวัน แมไดสมบัติทิพยสักสิบแสน ก็
ไมเหมือนรูจริงทิ้งสังขาร หมดความอยากเปนยิ่งสิ่งสําคัญ จําอยูสวนจําไมก้ําเกิน ใจไม
เพลินทั้งสิ้นหายดิ้นรน เหมือนดังวากระจกสองเงาหนาแลวอยาคิด ติดสัญญา เพราะวา
สัญญานั้นเหมือนดังเงา อยาไดเมาไปตามเรื่องเครื่องสังขาร ใจขยับจับใจที่ไมปน ไหว
สวนตนรูแนเพราะแปรไป ใจไมเที่ยงของใจใชตองวา รูขันธหาตางชนิดเมื่อจิตไหว แต
กอนนั้นหลงสัญญาวาเปนใจ สําคัญวาในวานอกจึงหลอกลวง คราวนี้ใจเปนใหญไม
หมายพึ่ง สัญญาหนึ่งสัญญาใดมิไดหวง เกิดก็ตามดับก็ตามสิ่งทั้งปวง ไมตองหวงไม
ตองกันหมูสัญญา เปรียบเหมือนขึ้นยอดเขาสูงแทแลเห็นดิน แลเห็นสิ้นทุกตัวสัตว แก
วา สูงยิ่งนัก แลเห็นเรื่องของตนแตตนมา เปนมรรคาทั้งนั้นเชนบันได ถามวาน้ําขึ้นลง
ตรงสัจจังนั้นหรือ ตอบวาสังขารแปรแกไมได ธรรมดากรรมแตงไมแกลงใคร ขืนผลัก
ไสจับตองก็หมองมัวชั่วในจิต ไมตองคิดขัดธรรมดาสภาวะสิ่งเปนจริงฯ
ดีชั่วตามแตเรื่องของเรื่องเปลื้องแตตัว ไมพัวพันสังขารเปนการเย็น รูจักจริงตอง
ทิ้งสังขารที่ผันแปรเมื่อแลเห็น เบื่อแลวปลอยไดคลองไมตองเกณฑ ธรรมก็เย็นใจระงับ
รับอาการ ถามวาหาหนาที่มีครบกัน ตอบวาขันธแบงแจกแยกหาฐานเรื่องสังขาร ตาง
กองรับหนาที่มีกิจการ จะรับงานอื่นไมไดเต็มในตัว แมลาภยศสรรเสริญเจริญ
สุข นินทาทุกขเสื่อมยศหมดลาภทั่ว รวมลงตามสภาพตามเปนจริง ทั้งแปดอยางใจไม
หันไปพันพัว เพราะวารูปขันธก็ทําแกไขมิไดเวน นามก็มิไดพักเหมือนจักรยนต เพราะ
รับผลของกรรมที่ทํามา เรื่องดีพาเพลิดเพลินเจริญใจ เรื่องชั่วขุนวุนจิตคิดไม
หยุด เหมือนไฟจุดจิตหมองไมผองใส นึกขึ้นเองทั้งรักทั้งโกรธไปโทษใคร อยากไมแก

ไมตายไดหรือคน เปนของพนวิสัยจะไดเชย เชนไมอยากใหจิตเที่ยวคิดรู อยากใหอยู
เปนหนึ่งหวังพึ่งเฉย จิตเปนของผันแปรไมแนเลย สัญญาเคยอยูไดบางเปนครั้งคราว ถา
รูเทาธรรมดาทั้งหาขันธ ใจนั้นก็ขาวสะอาดหมดมลทินสิ้นเรือ่ งราว ถารูไดอยางนี้จึงดี
ยิ่ง เพราะเห็นจริงถอนหลุดสุดวิถี ไมฝาฝนธรรมดาตามเปนจริง จะจนจะมีตามเรื่อง
เครื่องนอกใน ดีหรือชั่วตองดับเลื่อนลับไป ยึดสิ่งใดไมไดตามใจหมาย ใจไมเที่ยงของ
ใจไหววิบวับ สังเกตจับรูไดสบายยิ่ง เล็กบังใหญรูไมทันขันธบังธรรมมิดผิดที่นี่ มัวดู
ขันธธรรมไมเห็นเปนธุลีไป สวนธรรมมีใหญกวาขันธนั้นไมแล
ถามวามีไมมี ไมมีมีนี้คืออะไร ทีนี้ติดหมดคิดแกไมไหว เชิญชี้ใหชัดทั้งอรรถ
แปล โปรดแกเถิด ที่วาเกิดมีตาง ๆ ทั้งเหตุผล แลวดับไมมีชดั ใชสัตวคน นี้ขอตนมีไม
มีอยางนี้ตรงขอปลายไมมีมี นี้เปนธรรม ที่ลกึ ล้ําใครพบจบประสงค ไมมีสังขารมี
ธรรมที่มั่นคง นั้นแลองคธรรมเอกวิเวกจริง ธรรมเปนหนึ่งไมแปรผัน เลิศภพสงบ
ยิ่ง เปนอารมณของใจไมไหวติง ระงับนิ่งเงียบสงัดชัดกับใจ ใจก็สรางจากเมาหายเรา
รอน ความอยากถอนไดหมดปลดสงสัย เรื่องพัวพันธขันธ ๕ ซาสิ้นไป เครื่องหมุนใน
ไตรจักรก็หักลง ความอยากใหญยิ่งก็ทิ้งหลุด ความรักหยุดหายสนิทสิ้นพิษหวง รอน
ทั้งปวงก็หายหมดดังใจจงฯ
เชิญโปรดชีอ้ ีกอยางหนทางใจ สมุทยั ของจิตที่ปดธรรม แกวาสมุทัยกวางใหญ
นัก ยอลงก็คือความรักบีบใจอาลัยขันธ ถาธรรมมีกับจิตเปนนิจนิรันดร เปนเลิกกัน
สมุทัยมิไดมี จงจําไวอยางนี้วิถีจิต ไมตองคิดเวียนวนจนปนป ธรรมไมมีอยูเ ปนนิจติด
ยินดี ใจตกที่สมุทัยอาลัยตัว วาอยางยอทุกขกับธรรมประจําจิต เอาจนคิดรูเห็นจริงจึง
เย็นทั่ว จะสุขทุกขเทาไรมิไดกลัว สรางจากเครื่องมัวคือสมุทัยไปที่ดี รูเทานี้ก็คลายหาย
รอน พอพักผอนเสาะแสวงหาทางหนี จิตรูธรรมลืมจิตที่ติดธุลี ใจรูธรรมที่เปนสุขขันธ
ทุกขแทแนประจํา ธรรมคงธรรม ขันธคงขันธเทานั้น และคําวาเย็นสบายหาย
เดือดรอน หมายจิตถอนจากผิดที่ติดแท แตสวนสังขาระขันธปราศจากสุขเปนทุกข
แท เพราะตองแกไขตายไมวายวัน จิตรูธรรมทีล่ ้ําเลิศ จิตก็ถอนจากผิดเครื่องเศราหมอง
ของแสลง ผิดเปนโทษของใจอยางรายแรง เห็นธรรมแจงถอนผิดหมดพิษใจ จิตเห็น
ธรรมดีลนทีพ่ นผิด พบปะธรรมเปลื้องเครื่องกระสัน มีสติอยูในตัวไมพัวพัน เรื่องรัก
ขันธขาดสิ้นหายยินดี สิน้ ธุลีทั้งปวงหมดหวงใย ถึงจะคิดก็ไมหามตามนิสัย เมื่อไมหาม
กลับไมฟุงพนยุงไป พึงรูไดวาบาปมีขึ้นเพราะขืนจริง ตอบวาบาปเกิดไดเพราะไมรู ถา

ปดประตูเขลาไดสบายยิ่ง ชั่วทั้งปวงเงียบหายไมไหวติง ขันธทุกสิ่งยอมทุกขไมสุข
เลย แตกอนขาพเจามืดเขลาเหมือนเขาถ้ํา อยากเห็นธรรมยึดใจจะใหเฉย ยึดความจําวา
เปนใจหมายจนเคย เลยเพลินเชยชมจําทํามานาน ความจําผิดปดไวไมใหเห็น จึงหลง
เลนขันธหานาสงสาร ใหยกตัวอวดตนพนประมาณ เที่ยวระรานติคนอื่นเปนพื้นไปไม
เปนผล เที่ยวดูโทษคนอื่นนั้นขื่นใจ เหมือนกอไฟเผาตัวตองมัวมอม ใครผิดถูกดีชั่วก็
ตัวเขา ใจของเราเพียรระวังตั้งถนอม อยาใหอกุศลวนมาตอม ควรถึงพรอมบุญกุศลผล
สบาย เห็นคนอื่นเขาชั่วตัวก็ดี เปนราคียึดขันธที่มั่นหมาย ยึดขันธตองรอนแทเพราะแก
ตาย เลยซ้ํารายกิเลสกลุมเขารุมกวน เต็มทั้งรักทั้งโกรธโทษประจักษ ทั้งกลัวนักหนัก
จิตคิดโหยหวน ซ้ําอารมณกามหาก็มาชวน ยกกระบวนทุกอยางตาง ๆ ไป เพราะยึด
ขันธทั้ง ๕ วาของตน จึงไมพนทุกขภัยไปไดนา ถารูโทษของตัวแลวอยาชาเฉย ดู
อาการสังขารที่ไมเที่ยงร่ําไปใหใจเคย คงไดเชยชมธรรมะอันเอกวิเวกจิต ไมเที่ยงนั้น
หมายใจไหวจากจํา เห็นแลวซ้ําดู ๆ อยูที่ไหว พออารมณนอกดับระงับไปหมดปรากฏ
ธรรม เห็นธรรมแลวยอมหายวุนวายจิต ๆ นั้นไมตดิ คู จริงเทานี้หมดประตู รูไมรูอยาง
นี้วิถีใจ รูเทาที่ไมเที่ยง จิตตนพนริเริ่ม คงจิตเดิมอยางเที่ยงแท รูตนจิตพนจากผิดทั้ง
ปวงไมหวง ถาออกไปปลายจิตผิดทันที คําที่วามืดนั้นเพราะจิตคิดหวงดี จิตหวงนี้
ปลายจิตคิดออกไป จิตตนดีเมื่อธรรมะปรากฏหมดสงสัย เห็นธรรมะอันเลิศล้ํา
โลกา เรื่องคิดคนวุนหามาแตกอน ก็เลิกถอนเปลือ้ งปลดไดหมดสิ้น ยังมีทุกขตองหลับ
นอนกับกินไปตามเรื่อง ใจเชื่องชิดตนจิตคิดไมครวญ ธรรมดาของจิตก็ตองคิดนึก พอ
รูสึกจิตตนพนโหยหวน เงียบสงัดจากเรื่องเครื่องรบกวน ธรรมดาสังขารปรากฏหมด
ดวยกัน เสื่อมทั้งนั้นคงที่ไมมีเลย ระวังใจเมื่อจําทําละเอียด มักจะเบียดใหจิตไปติด
เฉย ใจไมเที่ยงของใจซ้ําใหเคย เมื่อถึงเอยหากรูเองเพลงของใจ เหมือนดังมายาที่
หลอกลวง ทานวาวิปสสนูปกิเลส จําแลงเพศเหมือนดังจริงที่แทไมใชจริง รูขึ้นเอง
หมายนามวาความเห็น ไมใชเชนฟงเขาใจชั้นไตถาม ทั้งตรึกตรองแยกแยะแกะรูป
นาม ก็ใชความเห็นเองจงเล็งดู รูขึ้นเองใชเพลงคิด รูตนจิต ๆ จิตตนพนโหยหวน ตน
จิตรูตัวแนวาสังขารเรื่องแปรปรวน ใชกระบวนไปดูหรือรูอะไร รูอยูเพราะหมายคูก็
ไมใช จิตคงรูจิตเองเพราะเพลงไหว จิตรูไหว ๆ ก็จิตติดกันไป แยกไมไดตามจริงสิ่ง
เดียวกัน จิตเปนสองอาการเรียกวาสัญญาพาพัวพัน ไมเที่ยงนั้นก็ตัวเองไปเล็งใคร ใจรู
เสื่อมของตัวก็พนมัวมืด ใจก็จืดสิ้นรสหมดสงสัย ขาดคนควาหาเรื่องเครื่องนอก

ใน ความอาลัยทั้งปวงก็รวงโรย ทั้งโกรธรักเครื่องหนักใจก็ไปจาก เรื่องใจอยากก็หยุด
ไดหายหวนโหย พนหนักใจทั้งหลายโอดโอย เหมือนฝนโปรยใจ ใจเย็นเห็นดวยใจ ใจ
เย็นเพราะไมตองเที่ยวมองคน รูจิตตน – ปจจุบันพนหวั่นไหว ดีหรือชั่วทั้งปวงไม
หวงใย ตองดับไปทั้งเรื่องเครื่องรุงรัง อยูเงียบ ๆ ตนจิตไมคิดอาน ตามแตการของจิต
สิ้นคิดหวัง ไมตองวุนตองวายหายระวัง นอนหรือนั่งนึกพนอยูตนจิต ทานชี้มรรคฟง
หลักแหลม ชางตอแตมกวางขวางสวางไสว ยังอีกอยางทางใจไมหลุดสมุทัย ขอจง
โปรดชีใ้ หพิสดารเปนการดี ตอบวาสมุทัยคืออาลัยรัก เพลินยิง่ นักทําภพใหมไมหนาย
หนี วาอยางต่ํากามะคุณหาเปนราคี อยางสูงชี้สมุทัยอาลัยฌาน ถาจะจับตามวิถีมีใน
จิต ก็เรื่องคิดเพลินไปในสังขาร เพลินทั้งปวงเคยมาเสียชานาน กลับเปนการดีไปให
เจริญจิตไปในสวนที่ผิดก็เลยแตกกิ่งกานฟุงซานใหญ เที่ยวเพลินไปในผิดไมคิดเขิน สิ่ง
ไดชอบอารมณก็ชมเพลิน เพลินจนเกินลืมตัวไมกลัวภัย เพลินดูโทษคนอื่นดื่นดวย
ชั่ว โทษของตัวไมเห็นเปนไฉน โทษคนอื่นเขามากสักเทาไร ไมทําใหเราตกนรกเลย ฯ
โทษของเราเศราหมองไมตองมาก สงวิบากไปตกนรกแสนสาหัส หมั่นดูโทษตน
ไวใหใจเคยเวนเสียซึ่งโทษนั้น คงไดเชยชมสุขพนทุกขภัย เมื่อเห็นโทษตนชัดรีบ
ตัดทิ้ง ทําออยอิ่งคิดมากจากไมได เรื่องอยากดีไมหยุดคือตัวสมุทัย เปนโทษใหญกลัว
จะไมดีนี้ก็แรง ดีแลไมดีนี้เปนพิษของจิตนัก เหมือนไขหนักถูกตองของแสลง กําเริบ
โรคดวยพิษผิดสําแลง ธรรมไมแจงเพราะอยากดีนี้เปนเดิม ความอยากดีมีมากมักลาก
จิต ใหเที่ยวคิดวุนไปจนใจเหิม สรรพชั่วมัวหมองก็ตองเติม ผิดยิ่งเพิ่มร่ําไปไกลจาก
ธรรม ที่จริงชี้สมุทัยนี้ใจฉันคราม ฟงเนื้อความไปขางนุงทางยิ่งยิ่ง เมื่อชี้มรรคฟงใจไม
ไหวติง ระงับนิ่งใจสงบจบกันที ฯ
อันนี้ชื่อวา ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะประจําอยูกับที่ ไมมีอาการไปไมมีอาการ
มา สภาวธรรมที่เปนจริงสิ่งเดียวเทานั้น และไมมีเรื่องจะแวะเวียน สิ้นเนื้อความแต
เพียงเทานี้ ฯ
(ผิดหรือถูกจงใชปญญาตรองดูใหรูเถิด ฯ)
พระภูริทัตโต ฯ (หมั่น)
วัดสระประทุมวันเปนผูแตง ฯ
จากคุณ : คนปา K_anatta@hotmail.com [ 15 ก.ย. 2545]
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