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โถ...จิต!     ๓

หน้าแรกที่พึงอ่าน

 แปลกดี? ตรงที่จิตไม่เคยรู้จักธรรมชาติเดิมแท้แห่งตน จิตจึงหลง

เที่ยวจับยึดเอารูปธรรมต่างๆ มาเป็นตัวตนของตน เหมือนเด็กไร้เดียงสา

ที่นั่งกอดตุ๊กตาทรายอยู่บนชายหาดอย่างหลงรักใคร่ว่าเป็นตน

          ครั้นพอสายลมแห่งกาลเวลาพัดมันพรูพรายเสื่อมสลายไป

     ตามกระแส ก็หลงคร่ำครวญร้องไห้ทุกข์ใจอย่างไม่สม

         ควรต้องได้รับ แล้วหลงเที่ยวยึดจับมาลัยแห่งกรวด

      หินว่ามันงามดุจอัญมณี เทิดค่าว่ามันสูงส่งหรือเลอเลิศ

            หวงแหนทนุถนอมว่าเป็นของตน จึงเผลอหลงตระหนักว่า

                    มีตนเป็นผู้สูงส่งหรือเลอเลิศไปด้วย

        แน่นอน?...ย่อมเป็นการเข้าไปอาศัยยึดในสิ่งเสื่อมสลายอยู่

                       ทุกขณะ อันไม่ควรเข้าไปอาศัย เช่นเดียวกันกับรูปธรรม 

   ธาตุ ๔ ที่รวมกันเป็นรูปลักษณ์ต่างๆมากมายในยามนี้

    รวมถึงการหลงเทิดค่าธาตุ ๔ ที่ประกอบกันเข้าแล้ว

     ปรุงแต่งว่าสูงส่ง เข้าไปยึดอาศัยว่าเป็นตัวตนกับความ

      ไม่คงท่ีปรวนแปร ย่อมมีแต่นำความหว่ันไหว นำความ

       ไม่ปลอดภัย เหมือนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลครอบงำ

         อันไม่ได้เป็นตัวของตัวเองซ่ึงย่อมเป็นเช่นน้ัน จะเป็น

           อื่นไปไม่ได้ เพราะหากอาศัยเหตุปัจจัยอื่นที่กำลัง 

           ปรวนแปรอยู่ทุกขณะ ด้วยเงื่อนไขที่สลับซับซ้อน  

        กระทบจากภาวะหนึ่งไปสู่อีกภาวะหนึ่ง ย่อมไม่ใช่

ส่ิงควรยึดว่าปลอดภัย ความแห้งใจ ความคร่ำควรญ รำพัน ความอึดอัด 

คับแค้นใจ จึงพ่วงตามมาอย่างไม่รู้หยุดหย่อน

   



๔     โถ...จิต!

 โถ...จิตที่น่าสงสาร คือ จิตไม่เคยรู้จักธรรมชาติเดิมแท้ของตน 

ที่มีอิสรภาพกว้างใหญ่ไพศาลจนไร้ขอบเขต ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใด 

จึงไม่ต้องไหวหวั่นต่อความปรวนแปร การรู้จักธรรมชาติเดิมแห่งจิตจะ

มองชีวิตอื่นด้วยความเข้าใจ เมตตาสงสาร อันเกิดจากปัญญาที่เข้าใจ

ตามความเป็นจริงของปัญหาความขัดแย้ง แล้วทุกข์ใจอย่างไม่สมควร

ต้องทุกข์ใจจะค่อยๆ ระงับดับไป 

 หนังสือเล่มน้ีจึงเป็นเพียงแรงบันดาลใจให้เฉลียวใจกลับมาสงสาร

จิตและรู้จักธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตดูบ้าง

 ขอแสงสว่างแห่งปัญญาจงเปิดเผยให้เห็นธรรมชาติเดิมแท้แห่ง

จิตอันบริสุทธิ์สะอาด ผ่องใส ด้วยสันติสุขอันเรืองรอง ผ่องใส่ไร้มลทิลอยู่

แต่เก่าก่อนในธรรมชาติของจิตทุกดวงเทอญ

พระครูใบฎีกา อำนาจ โอภาโส

วัดพระธาตุผาแก้ว 

(พุุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว)

๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
 



โถ...จิต!     ๕

สารบัญ

       ๑. ทุกข์มาจากไหน

ทุกข์ไม่ได้มาจากตัวการภายนอกหรือผู้อื่นเป็นผู้กระทำ  ๙

ถึงไม่ยึดก็ผุพัง หากหลงยึดเท่ากับยึดทุกข์    ๑๓

ทุกข์ไม่ได้มาจากตนเป็นผู้กระทำ     ๑๔

ไม่มีภาวะใดคงที่      ๑๘

เห็นสิ่งเกิด-ดับ ไม่หลงยึดจับว่าเป็นเขา เป็นเรา   ๑๙

ทุกข์เพราะไม่รู้       ๒๐

ไม่มีเราในอดีต ไม่มีเราในอนาคต     ๒๔

ไม่มีปัจจุบัน       ๒๖

ไร้ชื่อแต่เก่าก่อน       ๒๘

   

    ๒. จิตปกติอยู่ก่อน

รักษาจิตที่ปกติอยู่ก่อนแล้ว     ๓๒

รู้สึกตัว        ๓๔

รู้ชัด        ๓๕

ไม่มีสิ่งใดยึดจับจิตเอาไว้ มีแต่จิตหลงยึดไว้เอง   ๓๖

ไม่ถูกครอบงำ       ๓๘

หน้าแรกที่พึงอ่าน      ๓



๖     โถ...จิต!

   ๓. แก่นสาระและไร้แก่นสาร

ไม่พุ่งจิตออกในสิ่งไร้สาระ     ๕๐

ระงับสิ่งบดบังความงดงามแห่งจิตแต่ดั้งเดิม   ๕๒

เผลอคิดประทุษร้ายสิ่งภายนอก     ๕๔

      กำลังถูกหลอกให้ประทุษร้ายจิตภายใน

สิ่งภายนอกไม่ได้พุ่งเข้ามาให้ขุ่นเคืองในจิต   ๕๖

อย่าทิ้งสาระไปคว้าสิ่งไร้สาระ     ๕๘

รู้สึกตัวถึงธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิต     ๖๐

อาศัยความจริงเป็นที่อยู่อันปลอดภัย    ๖๒

ทวนย้อนมารู้จักจิต      ๖๔

ปลุกจิตให้ตื่น       ๔๐

จิตเดิมประภัสสร      ๔๔

ความคิดไม่ได้มายุ่งกับจิตที่เป็นกลาง     ๔๖

    แต่จิตทิ้งความเป็นกลางเข้าไปยุ่งกับความคิดปรุงแต่งทุกข์มา



โถ...จิต!     ๗

        ๔. ออกจากสังสารวัฏ

ลืมบ้านเดิมของจิต      ๖๘ 

จิตไร้เปลือกคุมขัง      ๗๐

หลงเทิดค่าธาตุ ๔ ว่าเป็นตน     ๗๓

ไม่ไหลตามสังสารวัฏ      ๗๖

ฝันอยากมีตัวตนในรูปแบบใด กระนั้นหรือ?   ๗๘

แผนที่วัดพระธาตุผาแก้ว                       ๑๑๗
(พุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว)

ข่าวสำหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรม     ๑๑๘ 

      ๕.ใจว่างแต่ดั้งเดิม

ไปวิ่งเล่นเถอะนะเด็กน้อย            ๘๓

     แต่อย่าเก็บอะไรกลับมาจากชายหาด

ที่พึ่งอันปลอดภัย           ๘๘

อยากพ้นทุกข์ แต่หาสุขไม่เจอ          ๙๓

รู้ใจเป็นกลางไม่หลงสร้างทุกข์           ๙๖

สังขารนอกในไร้ตัวตน            ๑๐๐

สอดส่องจิต            ๑๐๔

จิตสะอาดมาก่อน            ๑๐๘

ธรรมชาติเดิมว่างจากชื่อ           ๑๑๐

รู้รอบ รู้ชัดถึงอิสรภาพแต่ดั้งเดิม           ๑๑๔



๘    โถ...จิต!

ปรากฏการณ์ต่างๆ ไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์

ความหลงผิด อยากให้ปรากฏการณ์ต่างๆ 

เป็นดังใจต่างหาก ที่เป็นเหตุแห่งทุกข

๑์ปรากฏการณ์ต่างๆ ไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข๑์ปรากฏการณ์ต่างๆ ไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งทุกข์

ความหลงผิด อยากให้ปรากฏการณ์ต่างๆ 
๑

ความหลงผิด อยากให้ปรากฏการณ์ต่างๆ 



โถ...จิต!     ๙

          ทุกข์ไม่ได้มาจากตัวการภายนอก 

                          หรือผู้อื่นเป็นผู้กระทำ

สายน้ำกัดเซาะหาดทรายและตลิ่งพังอยู่ทุกขณะ

แม้แต่ดอกหญ้าและรากไม้ใหญ่ริมสายน้ำก็หักโค่น ล้มลง เปื่อยยุ่ย

มันงดงามตรงที่ว่า สิ่งเหล่านี้มิได้มีเจ้าของ หรือมิได้ถูกผิด ดีชั่ว

เพราะแม้แต่ตัวของมันเองก็ไม่รู้ตัวว่าเป็นสายน้ำ

เช่นเดียวกับหาดทราย มิเคยพร่ำพรรณนา 

ถึงความผิดของสายน้ำแต่อย่างใด

แม้ในขณะที่เอาเท้าจุ่มลงไปในสายน้ำ

มันก็มิใช่สายน้ำสายเดิม 

เพราะมันเปลี่ยนแปลงด้วยฝุ่นตลิ่งที่ถูกกัดเซาะ

และขอนไม้ที่ทิ้งตัวลงเปื่อยยุ่ยในลำธาร 

พร้อมกับดอกไม้ที่หลุดร่วง และใบไม้แห้ง

แม้แต่ฝ่าเท้าที่ถูกลำธารจุมพิต ก็ไม่ใช่ฝ่าเท้าเดิม

มวลอนุภาคมากมายภายในภายนอกกำลังเสื่อมสลายและผลิบาน 

เปลี่ยนสถานภาพอยู่ตลอดเวลา

สายน้ำและสายลมดุจปฏิมากร

ที่ไม่เคยหยุดการงานแห่งการแกะสลักเสลา

ขุนเขา หน้าผา เสาหิน ผนังวิหาร อาคารบ้านเรือน

กำลังถูกเจียรนัยด้วยสายลมอยู่ทุกขณะ

แม้แต่แสงแดดที่เปล่งประกายแฉกสุวรรณรัศมีในหยดน้ำค้าง 

ก็กำลังประหารหยดน้ำค้างลงทีละขณะๆ 



๑๐     โถ...จิต!

ไม่มีสภาวะใดเลยในจักรวาลที่คงที่

แต่โชคดีที่ไม่มีทั้งการสูญเสีย การพลัดพรากหรือการได้มา 

ในทุกขณะที่ความเปลี่ยนแปลงเริงรำ 

มันงดงามก็ต่อเมื่อไม่มีใครได้หรือเสียอยู่ในนั้น

แต่หากมีการหลงผิดคิดว่ามีอัตตาตัวตนของตนอยู่ในปรากฏการณ์

แน่นอนความคร่ำครวญ ความพลัดพราก ความไม่คงที่ ไม่เหมือนเดิม 

ไม่สมปรารถนาย่อมตามมา

ความนองน้ำตาแห่งการรำพึงรำพันต่อความพลัดพรากจากไป

ในทุกขณะเป็นความทุกข์ใจที่ไม่สมควรได้รับ

หากไม่หลงลงโทษว่ากฎของธรรมชาติไยจึงมิให้ความเที่ยงธรรม

ทำไมจึงต้องพรากสิ่งที่เคยปรากฏ

ให้เปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ทุกขณะ

ทำไมไม่ละเว้นต่อผู้หนึ่งผู้ใดมิได้กระนั้นหรือ?

การหลงลงโทษปรากฏการณ์ภายนอก 

หรือบุคคลต่างๆ รอบกายที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ

ว่าเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ แล้วโผเข้าต่อว่าต่อขานต่อลำธารสายน้ำ 

ถนนหนทาง แสงไฟ สรรพสัตว์ หรือผู้คน

คงมิใช่หนทางแห่งการแก้ปัญหาพ้นทุกข์อย่างถูกวิธี 

มีแต่จะสร้างความทุกข์ใจมาให้อย่างไม่สมควรต้องได้รับ

หรือแม้แต่หลงลงโทษทำร้ายบุคคลที่หลงว่าเป็นตัวการเหล่านั้น

ก็ต้องแบกเพิ่มภาระจากความจำที่กระทำไม่ดีลงไปอีกจนใจเศร้าหมอง

และถูกจองจำด้วยพฤติกรรมไม่ดีที่หลงทำลงไปนั้น



โถ...จิต!     ๑๑



๑๒     โถ...จิต!

   เพราะเห็นผิดต่อความเกิดดับ 

                         เลยออกไปรับว่าเป็น “เรา”

  หากเห็นถูกตรงเกิดดับ 

ย่อมยอมรับความจริงว่า ไม่มี “เรา”



โถ...จิต!     ๑๓

โถ...จิตที่น่าสงสาร

เจ้าลืมธรรมชาติเดิมแท้ของเจ้าที่ไม่แก่เฒ่า

ที่ไม่มีแม้แต่ความเจ็บป่วย

แล้วไปยึดติดกับใบหน้าของแผ่นดินที่แตกระแหง 

สายฝน สายลม แสงแดด 

สลักเสลาใบหน้าของแผ่นดินที่เจ้ายึดไว้จนเป็นริ้วรอย

จิตที่น่าสงสาร เจ้าไม่เคยแก่เฒ่า 

แต่ยึดเอาความชรามาเป็นของเจ้า

แล้วเฝ้าคร่ำครวญต่อริ้วรอยของแผ่นดิน 

ดั่งสายน้ำที่เซาะตลิ่งอยู่ทุกขณะ

จิตเอย...ไม่ว่าเจ้าจะหลงครอบครองหรือไม่ครอบครองเป็นของเจ้า

ธาตุ ๔ ในจักรวาลล้วนเปลี่ยนแปลง ดูดซับ ถ่ายเทกันไปมาอยู่ทุกขณะ

ไม่ว่าตรงนี้ ที่นี่หรือที่ไหนๆ 

ไม่ว่าเจ้าจะยึดหรือไม่ยึดสิ่งนั้น 

ความผุพัง เสื่อมสลายไปในแต่ละขณะก็มีอยู่เหมือนเดิม

เมื่อใดเจ้าเผลอหลงยึดคว้าจับธาตุ ๔ ใดๆ ว่าเป็นของเจ้า

ก็เท่ากับเจ้ากำลังคว้าทุกข์ คือความไม่คงที่มาโอบกอดไว้ 

แล้วคร่ำครวญไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลง

     ถึงไม่ยึดก็ผุพัง หากหลงยึดเท่ากับยึดทุกข์

แล้วคร่ำครวญไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลง

ไม่ว่าเจ้าจะหลงครอบครองหรือไม่ครอบครองเป็นของเจ้าไม่ว่าเจ้าจะหลงครอบครองหรือไม่ครอบครองเป็นของเจ้าไม่ว่าเจ้าจะหลงครอบครองหรือไม่ครอบครองเป็นของเจ้า

ธาตุ ๔ ในจักรวาลล้วนเปลี่ยนแปลง ดูดซับ ถ่ายเทกันไปมาอยู่ทุกขณะธาตุ ๔ ในจักรวาลล้วนเปลี่ยนแปลง ดูดซับ ถ่ายเทกันไปมาอยู่ทุกขณะธาตุ ๔ ในจักรวาลล้วนเปลี่ยนแปลง ดูดซับ ถ่ายเทกันไปมาอยู่ทุกขณะธาตุ ๔ ในจักรวาลล้วนเปลี่ยนแปลง ดูดซับ ถ่ายเทกันไปมาอยู่ทุกขณะธาตุ ๔ ในจักรวาลล้วนเปลี่ยนแปลง ดูดซับ ถ่ายเทกันไปมาอยู่ทุกขณะธาตุ ๔ ในจักรวาลล้วนเปลี่ยนแปลง ดูดซับ ถ่ายเทกันไปมาอยู่ทุกขณะ

ไม่ว่าตรงนี้ ที่นี่หรือที่ไหนๆ ไม่ว่าตรงนี้ ที่นี่หรือที่ไหนๆ ไม่ว่าตรงนี้ ที่นี่หรือที่ไหนๆ ไม่ว่าตรงนี้ ที่นี่หรือที่ไหนๆ ไม่ว่าตรงนี้ ที่นี่หรือที่ไหนๆ 

ไม่ว่าเจ้าจะยึดหรือไม่ยึดสิ่งนั้น ไม่ว่าเจ้าจะยึดหรือไม่ยึดสิ่งนั้น ไม่ว่าเจ้าจะยึดหรือไม่ยึดสิ่งนั้น 

ความผุพัง เสื่อมสลายไปในแต่ละขณะก็มีอยู่เหมือนเดิม

เมื่อใดเจ้าเผลอหลงยึดคว้าจับธาตุ ๔ ใดๆ ว่าเป็นของเจ้าเมื่อใดเจ้าเผลอหลงยึดคว้าจับธาตุ ๔ ใดๆ ว่าเป็นของเจ้าเมื่อใดเจ้าเผลอหลงยึดคว้าจับธาตุ ๔ ใดๆ ว่าเป็นของเจ้าเมื่อใดเจ้าเผลอหลงยึดคว้าจับธาตุ ๔ ใดๆ ว่าเป็นของเจ้า

ก็เท่ากับเจ้ากำลังคว้าทุกข์ คือความไม่คงที่มาโอบกอดไว้ ก็เท่ากับเจ้ากำลังคว้าทุกข์ คือความไม่คงที่มาโอบกอดไว้ ก็เท่ากับเจ้ากำลังคว้าทุกข์ คือความไม่คงที่มาโอบกอดไว้ ก็เท่ากับเจ้ากำลังคว้าทุกข์ คือความไม่คงที่มาโอบกอดไว้ 

แล้วคร่ำครวญไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงแล้วคร่ำครวญไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงแล้วคร่ำครวญไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลง

ไม่ว่าเจ้าจะหลงครอบครองหรือไม่ครอบครองเป็นของเจ้า

ธาตุ ๔ ในจักรวาลล้วนเปลี่ยนแปลง ดูดซับ ถ่ายเทกันไปมาอยู่ทุกขณะ

ไม่ว่าตรงนี้ ที่นี่หรือที่ไหนๆ 

ไม่ว่าเจ้าจะยึดหรือไม่ยึดสิ่งนั้น ไม่ว่าเจ้าจะยึดหรือไม่ยึดสิ่งนั้น ไม่ว่าเจ้าจะยึดหรือไม่ยึดสิ่งนั้น 

ความผุพัง เสื่อมสลายไปในแต่ละขณะก็มีอยู่เหมือนเดิม

เมื่อใดเจ้าเผลอหลงยึดคว้าจับธาตุ ๔ ใดๆ ว่าเป็นของเจ้า

ก็เท่ากับเจ้ากำลังคว้าทุกข์ คือความไม่คงที่มาโอบกอดไว้ 

เมื่อใดเจ้าเผลอหลงยึดคว้าจับธาตุ ๔ ใดๆ ว่าเป็นของเจ้า

ความผุพัง เสื่อมสลายไปในแต่ละขณะก็มีอยู่เหมือนเดิม

แล้วคร่ำครวญไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลง

ไม่ว่าเจ้าจะหลงครอบครองหรือไม่ครอบครองเป็นของเจ้า

ธาตุ ๔ ในจักรวาลล้วนเปลี่ยนแปลง ดูดซับ ถ่ายเทกันไปมาอยู่ทุกขณะ

ไม่ว่าตรงนี้ ที่นี่หรือที่ไหนๆ 

ไม่ว่าเจ้าจะยึดหรือไม่ยึดสิ่งนั้น 

ก็เท่ากับเจ้ากำลังคว้าทุกข์ คือความไม่คงที่มาโอบกอดไว้ 



๑๔     โถ...จิต!

  ทุกขไ์ม่ได้มาจากตนเป็นผู้กระทำ

แปลกดีที่ไม่มีเราอยู่จริง?

นอกจากความคิดปรุงแต่งที่หลงสร้างคำว่า “เรา” ขึ้นมาในใจ

แล้วความไม่รู้นั้นก็หลงคว้ายึดคำว่า “เรา” ปลอมๆ นั้นเอาไว้

จากนั้นก็ลงมือก่อมโนกรรมด้วยเจตนา เช่น หลงคิดประทุษร้าย

ผู้อื่นที่คิดว่าเป็นตัวการแห่งทุกข์

การหลงคิดประทุษร้ายนั้นเองที่เป็นอันตรายต่อใจตน 

จึงรู้สึกบอบช้ำอยู่ภายใน

และหลงลงโทษประชดประชันว่าตนไม่ดีที่ก่อทุกข์ใจขึ้นมา

ความเป็นจริงทีเดียวที่ผู้อื่นประทุษร้ายจิตเราไม่ได้ 

ไม่ว่าการกล่าวร้ายหรือคำนินทา

จนกว่าจิตจะคิดประทุษร้ายไม่พอใจต่อคำนินทาเหล่านั้น

การไม่พอใจชิงชังนั่นละที่เป็นการทำร้ายจิตใจตนเองให้รู้สึกเศร้าหมอง

ทำให้ปัญญาไม่ผ่องใส ไม่อาจเห็นความจริงอย่างถูกต้องได้

เมื่อไม่เห็นความจริงกลับยิ่งน้อยเนื้อต่ำใจที่ไม่มีใครเข้าใจตนถูกต้อง

ยิ่งถูกดูแคลนในใจ กลับยิ่งลอบไม่แยแส แต่แอบเสียใจอย่างโดดเดี่ยว



โถ...จิต!     ๑๕

จะพักใจไว้ที่ใด ณ เส้นขอบฟ้าอันว่างเปล่าจากผู้คน

ก็ยังมีเสียงกระซิบรำพึงรำพันอยู่ในจิตอันบอบช้ำ

จะไปไหนก็หนีไม่พ้นเสียงกระซิบ

ที่แอบรำพึงรำพันอยู่ในจิตอย่างเศร้าสร้อย

แม้บางทีคิดหนีไปจากตน 

ไปสู่หนทางแห่งความเมามายเพื่อให้ลืมตัว ลืมตน

แต่กลับเป็นการทำให้สติปัญญาเมามาย แต่ความทุกข์ใจมิได้หายไป

หนีไปหาคำปลอบประโลมพะเน้าพะนอ

หรือตามใจตัณหาความอยากให้สมอยาก

ยิ่งเหมือนซ้ำเติมตัวเองลงไปสู่ความไม่น่าศรัทธา

แม้แต่ตนก็มิอาจชื่นชมตนได้

เหมือนถูกคุมขังไว้กับความไม่ชื่นชมตน หดหู่ ซึมเซา

ขาดความผ่องใสอาจหาญที่จะเปิดประตูแห่งความเบิกบานขึ้นตรงหน้า

แบกหน้าซึมหม่นหมอง เคร่งเครียดไปในทุกที่ 

ไม่อาจทำตนให้เป็นของขวัญอันสว่างไสวต่อผู้อื่น

การหลงจมอยู่กับความถดถอย 

เป็นการเดินทางเข้าไปสู่ความมืดมิดทีละนิดๆ

บางครั้งถึงกับคิดปลิดชีวิตที่นำแต่ทุกข์มาให้ 

ด้วยการทำร้ายร่างกายธาตุ ๔ ให้พินาศ



๑๖     โถ...จิต!

ความไม่สมหวังที่มองเห็นตนเป็นคนไม่มีค่าต้องถูกเขาทอดทิ้ง

ก็ทิ้งชีวิตที่เห็นว่าไร้ค่าให้มันสาสม 

ในเมื่อไม่อาจจะอยู่ชื่นชมกับตัวเองได้อีกต่อไป 

หลงว่ามีตนล้มละลาย 

เหมือนว่าไม่อาจสู้หน้าผู้อื่นต่อความล้มเหลวของตน

และไม่อาจทนยอมรับสายตาอื่นที่จะมอง หรือพูดถึงตนในทางพ่ายแพ้

ความรู้สึกอ่อนแอที่ถูกเอาเปรียบเหยียดหยาม 

ครั้นลุกขึ้นก้าวร้าวก็ยอมรับกับความชั่วของตัวไม่ได้

ความคึกคะนองอวดเก่งที่ล้ำเส้นคุณธรรม

เข้าไปเบียดเบียนชีวิตอื่นอย่างเก่งกล้าในทางที่ผิด

เหล่านี้ ใช่ว่าจะชื่นชมชีวิตตน แต่แอบลอบคิดปลดปลงชีวิตอยู่บ่อยครั้ง

จนแม้กระทั่งยามป่วยที่ทุกข์ทรมาน 

หลงโทษว่ากายที่ป่วยเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์

และกลับสร้างความทุกข์ใจเพิ่มขึ้น

ด้วยการหลงไม่ชอบภาวะที่คิดว่ามีตนเป็นสิ่งเหล่านั้นอยู่จริง

โถ...จิตที่น่าสงสาร

ใยจึงหลงยึดว่ามีตนเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์....



โถ...จิต!     ๑๗



๑๘     โถ...จิต!

 เช่นนั้นแล้ว...ทุกข์ย่อมไม่ใช่มาจากปรากฏการณ์ภายนอกกระทำ

ไม่ใช่เพราะสายน้ำ ขุนเขา ลมพายุ หรือแสงแดด

ไม่ใช่เพราะสายน้ำกัดเซาะตลิ่งให้เป็นผุยผง 

หรือแสงแดดเผาหน้าดินจนแตกระแหง

ไม่ใช่เพราะใบหน้าที่กาลเวลาแผดเผาจนเป็นร่องรอย 

หรือเพราะจุดเหี่ยวแห้งบนผิวกาย

และย่อมไม่ใช่เพราะธาตุ ๔ กลุ่มอื่นๆ 

ในภายนอกเปลี่ยนแปลง พลัดพราก ไม่เป็นดังใจปรารถนาให้คงที่ 

เพราะไม่มีภาวะใดคงที่เลยในจักรวาล

เช่นนั้นแล้ว...ทุกข์ย่อมไม่ได้เกิดมาจากเราทำ

เพราะในเมื่อไม่มีอัตตาตัวตนของเราอยู่จริง

นอกจากความหลงผิดว่าธาตุ ๔ กลุ่มนี้เป็นเรา

และหลงว่าการรับรู้การกระทบของธาตุ ๔ ตรงนี้เป็นเรา

จนถึงหลงยึดมั่นแล้วก่อเจตจำนงอย่างผิดพลาด

มีแต่ความไม่รู้เพียงชั่วขณะ แต่ไม่มี “เรา” อยู่ในนั้น

ไม่มภีาวะใดคงที่



โถ...จิต!     ๑๙

ไม่ว่ารูปหรือนาม

ก็เป็นเพียงแค่บางสิ่งที่แปรเปลี่ยน ไม่คงที่ ไม่ใช่ตัวตน

ชื่อต่างๆ เป็นเพียงแค่ภาพลวงตาที่สมมุติให้ค่าปรุงแต่งขึ้นมา

สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติภายนอกก็แค่บางสิ่งที่เกิด ดับ

สิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติภายในก็แค่บางสิ่งที่เกิด ดับ

จึงเสมอภาคกันที่เป็นเพียงแค่บางสิ่งที่เกิด ดับ

ไม่หลงตั้งชื่อว่ารูปหรือนาม ภายนอกหรือภายใน

มีแต่ธรรมชาติที่เสมอภาคอย่างสันติสุข

เห็นสิ่งเกิด-ดับ 

ไม่หลงยึดจับว่าเป็นเขา เป็นเรา



๒๐     โถ...จิต!

โถ...จิตที่น่าสงสาร

ทุกข์เพราะไม่รู้ว่า ความไม่คงที่เหล่านั้น มิใช่อัตตาตัวตนของใคร

ทุกข์เพราะไม่รู้ว่า หากยิ่งเผลอไม่ชอบแล้วปรารถนาให้คงที่

จะยิ่งทุกข์ใจเพิ่มขึ้นไปใหญ่

ทุกข์เพราะไม่รู้วิธีที่จะเข้าถึงความสุขที่ไม่ต้องมีทุกข์

ทุกข์เพราะไม่รู้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเหล่านั้นล้วนไม่ใช่ “เรา”

ทุกข์เพราะไม่รู้ว่าในอนาคตที่กังวลถึงก็ไม่มี “เรา” อยู่ในนั้น

ทุกข์เพราะไม่รู้ทั้งอดีตและอนาคต อาลัยฟุ้งซ่านสับสนระคนกัน

ทุกข์เพราะไม่รู้ว่ามีแต่เหตุปัจจัยในสรรพสิ่ง 

แต่ไม่มีอัตตาตัวตนของเรา หรือใครแต่อย่างใด

แท้จริงแล้วเพราะไม่รู้ว่าทุกข์มาจากไหน? 

และอะไรหรือใครเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์

จึงหลงคิดปรุงแต่งไปในทิศทางต่างๆ 

โดยหลงว่ามีตนเป็นผู้ได้รับทุกข์

ลืมความจริงว่าสิ่งที่หลงเรียกว่าตน 

แท้จริงเป็นรูปนามที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา

จะหาสภาวะใดที่คงอยู่กับที่ไม่ได้สักขณะ 

ทุกขเ์พราะไม่รู้



โถ...จิต!     ๒๑

เพราะอาศัยเหตุปัจจัยอื่นเกิดขึ้น

จึงไม่มีตัวตนด้วยตนเอง และไม่ใช่ตนหรือของตนแต่อย่างใด

ลืมมุมมองที่น่าจะเห็นได้ว่า ความไม่คงที่นั้นมีอยู่ 

แต่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ หากมองมุมนี้ จะเห็นความจริงว่า 

ความหลงทุกข์ใจทั้งหลายล้วนเกิดจากความไม่รู้

ซึ่งบางทีก็ยังถือรั้นจะให้สิ่งที่ไม่คงที่นั้น คงที่เหมือนเดิมให้ได้

อยากให้ทุกสิ่งเป็นดังใจที่ต้องการตลอดเวลา 

ไม่ว่าสิ่งนั้นจะพร้อมหรือไม่พร้อม

ยิ่งดื้อรั้นดันทุรังตามความอยากปรารถนาเท่าใด

ยิ่งประสบกับสิ่งไม่ปรารถนา ก็อยากพ้นไปจาก

ภาวะเหล่านั้น ดันทุรังตะบึงให้พ้นไป 

....สิ่งภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ได้สร้างปัญหา

แต่ความดันทุรังด้วยความปรารถนาให้เป็นดังใจ 

กลับสร้างความทุกข์ใจอย่างไร้สาระ

โดยมีความไม่รู้แฝงตัวอยู่เบื้องหลัง 

และมีตัณหาคอยแอบกระซิบจิตให้เป็นไปดังใจอยาก

มองไม่เห็นความอยากที่กระสับกระส่าย เร่าร้อน เร่งเร้าอยู่ภายใน

โดยมิใช่ผู้อื่นเป็นคนก่อทุกข์ และมิใช่ตนเป็นผู้ก่อให้กับตน

เพราะไม่มีอัตตาตัวตนของตนอยู่จริง 

นอกจากความไม่รู้ที่หลงสร้างตนและเขาขึ้นมาจากความปรุงแต่ง



๒๒     โถ...จิต!

เมื่อหลงคิดปรุงแต่งไปในทางไม่ดี 

เวทนาอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นผลตามมา

เมื่อไม่ชอบอารมณ์ที่ไม่ดี มองหาสาเหตุไม่พบ 

แต่อยากพ้นจากสิ่งไม่ดีและได้สิ่งดีมาแทน

จึงยึดมั่นกับความอยากเหล่านั้นอย่างไม่ยอมปล่อย

ลงมือก่อพฤติกรรมตามสิ่งที่ยึดเหล่านั้นไว้

และตระหนักถึงผลลัพธ์ที่ได้กระทำลงไป 

หลงว่ามีตัวตนของตนผู้กระทำหรือถูกกระทำอยู่จริง

จึงหลงคิดต่อจากความไม่รู้นั้น 

แล้ววนเวียนสร้างความปรารถนาพาก่อกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ความเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ให้ผลเป็นเงาติดตามมาเป็นห่วงโซ่ 

อย่างหาทางออกไม่พบ



โถ...จิต!     ๒๓

โถ...จิตที่น่าสงสาร

เจ้าเหมือนเด็กไร้เดียงสาที่ขี้ลืม

คว้าตุ๊กตาที่ทำด้วยธุลีทรายมาโอบกอด

ขณะที่ละอองฝน แสงแดดและสายลม

กำลังพัดปลิวธุลีทรายให้เสื่อมสลาย

เจ้าก็เฝ้ากอดประคับประคองไว้แล้วร้องไห้คร่ำครวญอย่างทุกข์ทรมาน

เจ้าลืมอิสรภาพอันกว้างใหญ่ไร้ขอบเขต ไร้ความอึดอัดคับข้อง

แต่มาหลงยึดเม็ดทรายที่กำลังเสื่อมสลายว่าเป็นอัตตาตัวตนของตน

เจ้าลืมธรรมชาติเดิมแห่งสันติสุข สันติภาพแต่ดั้งเดิมในตัวเจ้า

แล้วมาเฝ้าแบ่งแยกความแตกต่าง แก่งแย่งธุลีดิน

ว่าหาดทรายกองนั้นของเรา กรวดทรายกองโน้นของเขา

แล้วเปรียบเทียบ เหยียดหยาม ข่มเหงกัน

เหลียวมองย้อนดูสันติภาพ และสันติสุขในตัวเจ้าแต่ดั้งเดิม

มันมิเคยหายไปไหน

แต่เจ้าหลงทอดทิ้งมัน มาจับยึดกรวดทราย

แล้วคร่ำครวญอย่างทุกข์ทรมาน



๒๔     โถ...จิต!

โถ....จิตที่น่าสงสาร

เจ้าเหมือนเด็กที่เติบโตไปไกล จนลืมธรรมชาติเดิมแท้ของเจ้า

ลองระลึกนึกทบทวนดูตั้งแต่จักรวาลก่อเกิด

ก่อนนั้นไม่มีสัตว์ ไม่มีอัตตาตัวตนของคน ใคร  เขา หรือเราแต่อย่างใด

...โอ้..แล้วมันเกิดอะไรขึ้น...

ธาตุ ๔ ที่ไหลเวียนผสมผสานกัน

เปลี่ยนรูปลักษณ์หนึ่งไปสู่รูปลักษณ์หนึ่งมากมายในจักรวาล

ไม่มีภาวะใดคงที่สักขณะในธาตุ ๔ 

ที่ดูดซับเปลี่ยนสถานภาพไปมาอย่างไม่หยุดนิ่ง

อีกทั้งธาตุต่างๆ เหล่านั้น ก็ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นธาตุ 

หรือมีชื่อว่าอะไร? แต่อย่างใด

        ไม่มีเราในอดีต 

ไม่มีเราในอนาคต



โถ...จิต!     ๒๕

 กาลเวลาเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ดูเหมือนเอกภพจะขยายตัวออกไปไกล ใหญ่ขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

             ไม่ต้องสันนิษฐานหรอกว่า ก่อนมันจะขยายตัว

มันมีสภาพเป็นหนึ่งหรือมิใช่หนึ่ง

          เพราะนั่นก็ยังเป็นเพียงการหลงคิดจากจินตนาการ 

ว่ามันมีอยู่หรือไม่มีอยู่

          ตรงนี้? ที่นี่? เดี๋ยวนี ้ต่างหากที่มีหลักฐานรองรอบอยู่ต่อหน้า

ทอดสายตาให้ยาวไกลออกไปยังท้องฟ้าในยามค่ำคืนอันมืดมิด

ที่แสงดาวบานสะพรั่งระยิบ ระยับ ดั่งเพชรนิลจินดา

ถักทอต่อเนื่องมากมายดารดาษ 

แม้แต่แสงดาวที่ดูเหมือนกะพริบหยอกล้อกัน

แท้จริงเป็นเพียงม่านสายลมที่ทำให้แสงดาวดูเหมือนพริ้วไหว

ใช่ทั้งหมดล้วนเป็นเหตุปัจจัย ไม่มีสภาวะใดมีตัวตนด้วยตนเอง

เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้จึงมี ไม่ต้องสงสัยในอดีต ปัจจุบัน 

หรืออนาคตว่ามีอัตตาตัวตน

ของใครอยู่หรือของเรา อยู่ในอดีต หรืออนาคต หรือไม่ 

หากเข้าใจปัจจุบัน ตรงหน้า



๒๖    โถ...จิต!

แต่น่าเสียดาย...ที่ปัจจุบันไม่ได้มีอยู่จริง?

ลองประจักษ์เข้าไปถึงสภาวะตรงหน้าดูซิ

สภาวะตรงนี้ไม่ได้คงที่เลยสักขณะ

แม้แต่สภาวะภายในที่อาศัยกิริยาสัมพันธ์ 

กับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

บางขณะที่อากาศภายนอกเย็นก็ไม่ใช่ว่ามีตัวตนที่รู้สึกเย็น

แต่เป็นสภาวะแห่งความเย็น

 มิใช่อัตตาตัวตนของใครเย็น หรือเราเย็นแต่อย่างใด

แม้แต่ปัจจุบันอันเป็นเวลาสมมุติแห่งโมงยาม 

ในแต่ละขณะแห่งสภาวธรรมที่สืบต่อกันอยู่

ในแต่ละขณะแต่ละช่วงซึ่งไม่คงที่ 

ถักทอต่อเนื่องจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่ง

ซึ่งไม่มีสถานภาพใดที่มีตัวตนด้วยตนเองอยู่ตรงนี้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้

หากสภาวะตรงนี้ที่กำลังแสดงเงื่อนไข

ของเหตุปัจจัยอันมิใช่ตัวตนที่ถาวร

ในอดีตที่ผ่านมาหรือในอนาคตแต่ละขณะที่กาลเวลาก้าวย่างไป 

ก็ย่อมไม่ใช่อัตตาตัวตน

ไม่มีปัจจุบัน

บางขณะที่อากาศภายนอกเย็นก็ไม่ใช่ว่ามีตัวตนที่รู้สึกเย็น

ซึ่งไม่มีสถานภาพใดที่มีตัวตนด้วยตนเองอยู่ตรงนี้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้

ลองประจักษ์เข้าไปถึงสภาวะตรงหน้าดูซิ

สภาวะตรงนี้ไม่ได้คงที่เลยสักขณะ

กับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

บางขณะที่อากาศภายนอกเย็นก็ไม่ใช่ว่ามีตัวตนที่รู้สึกเย็น

 มิใช่อัตตาตัวตนของใครเย็น หรือเราเย็นแต่อย่างใด

ซึ่งไม่มีสถานภาพใดที่มีตัวตนด้วยตนเองอยู่ตรงนี้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้

 มิใช่อัตตาตัวตนของใครเย็น หรือเราเย็นแต่อย่างใด

แม้แต่ปัจจุบันอันเป็นเวลาสมมุติแห่งโมงยาม 

แม้แต่สภาวะภายในที่อาศัยกิริยาสัมพันธ์ แม้แต่สภาวะภายในที่อาศัยกิริยาสัมพันธ์ 

ซึ่งไม่มีสถานภาพใดที่มีตัวตนด้วยตนเองอยู่ตรงนี้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ซึ่งไม่มีสถานภาพใดที่มีตัวตนด้วยตนเองอยู่ตรงนี้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ซึ่งไม่มีสถานภาพใดที่มีตัวตนด้วยตนเองอยู่ตรงนี้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ซึ่งไม่มีสถานภาพใดที่มีตัวตนด้วยตนเองอยู่ตรงนี้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้

แม้แต่สภาวะภายในที่อาศัยกิริยาสัมพันธ์ 

กับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

บางขณะที่อากาศภายนอกเย็นก็ไม่ใช่ว่ามีตัวตนที่รู้สึกเย็น



โถ...จิต!     ๒๗

มีแต่เหตุปัจจัยที่อาศัยเงื่อนไขมากมายต่อเนื่อง 

ถักทออย่างวิจิตรพิสดาร ลึกล้ำ

แม้แต่ในขณะนี้อันไม่มีสภาวะใดคงที่

แม้แต่ในมวลอนุภาคที่เล็กที่สุดที่รู้สึกอยู่ตรงหน้า

ลึกซึ้งเข้าไปสู่ภายในแห่งความรู้สึกอันลึกล้ำ

ดั่งจะดำดิ่งลงไปให้ถึงก้นบึ้งแห่งความลึกซึ้ง

อันซึมซ่านอยู่ในขณะนี้

มีแต่ความบริสุทธิ์ ผุดผ่อง 

อันเรืองรองแผ่ซ่านอยู่ในขณะนี้

มีแต่ความบริสุทธิ์ ผุดผ่อง 

อันเรืองรองแผ่ซ่านอยู่อย่างโปร่งเบา    



๒๘     โถ...จิต!

เป็นความจริงเช่นนั้น...?

ในธรรมชาติเดิมแท้แห่งรูปนาม

ล้วนว่างจากชื่อสมมุติบัญญัติสิ่งต่างๆมาก่อน

แม้ในสายลม ขุนเขา ลำธาร แสงแดดที่ปรากฏอยู่ต่อหน้า

ธรรมชาติเดิมของสิ่งเหล่านั้น มันก็มิเคยรู้ตัวเองเลยว่าชื่ออะไร?

และไม่เคยสำนึกเลยว่ามันมีอัตตาตัวตนหรือไม่อย่างใด?

ในเมื่อสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนของใครมารวมตัวกันเข้า

เป็นรูปลักษณ์ต่างๆ จะเป็นอัตตาตัวตนไปได้อย่างไร

หากไม่บิดพริ้วลำเอียงด้วยอคติ ตรงไปตรงมาอย่างซื่อตรง

สิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยอันไม่ใช่ตัวตน 

เมื่อปรากฏขึ้นจะเป็นอัตตาของใครไปได้อย่างไร

ใช่...จิตที่น่าสงสาร...แม้แต่เจ้าก็ไม่มีชื่อว่า จิต 

และไม่ใช่อัตตาตัวตนของใคร

ไร้ชื่อแต่เก่าก่อน



โถ...จิต!     ๒๙

ถ้าตรงนี้ไม่ใช่อัตตาตัวตน มีแต่ธาตุ ๔ ที่ผสมกัน

และธาตุ ๔ ที่ผสมกองรวมกันในที่ต่างๆ เป็นรูปลักษณ์ต่างๆ เหล่านั้น

จะเป็นอัตตาตัวตนของใคร? อะไร? ไปได้อย่างไร

ปัญหาความทุกข์ใจจากเราเป็นผู้ถูกกระทำ เขาเป็นผู้กระทำ

ก็คงจะหมดไปจากจิตใจ ในการเห็นความจริงตามที่มันเป็น

ถ้าไม่หลงเห็นผิดอย่างบิดพริ้ว อคติ

เห็นความจริงที่อยู่ต่อหน้าด้วยหลักฐานรองรับตรงนี้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้

ความหลงปรุงแต่งอัตตาตัวตนเรา เขา ให้ทุกข์ใจก็ถูกยุติบทบาทลง

จนกว่าจะเกิดความหลงผิดใหม่ 

จึงสร้างความทุกข์ใจอย่างไม่สมควรได้รับ



๓๐    โถ...จิต!

จิตเป็นปกติอยู่ก่อน

คำนึงถึงอารมณ์

รับอารมณ์

พิจารณาสิ่งที่รับรู้นั้น

ตัดสินใจในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

เสวยอารมณ์ที่ตัดสินใจชอบชังนั้นๆ

ถูกขังอยู่ในภวังค์แห่งอารมณ์

๒จิตเป็นปกติอยู่ก่อน๒จิตเป็นปกติอยู่ก่อน

คำนึงถึงอารมณ์๒คำนึงถึงอารมณ์



โถ...จิต!     ๓๑



๓๒     โถ...จิต!

โถ. . จิตที่น่าสงสาร

ความไม่ปกติในตัวจิตเรามิได้มีมาก่อน

ความปกติต่างหากที่เป็นธรรมชาติดั้งเดิม ก่อนที่จะเติมอะไรลงไป

ใยมิสังเกตสอดส่อง ยับยั้งชั่งใจว่า สิ่งใดมีค่ากว่ากัน

ระหว่างความปกติเป็นกลางที่เป็นสาระแต่ดั้งเดิม

หรือควรจะเติมความไร้สาระที่หลงไปยึดรูปธรรมมาปรุงแต่งชังชอบ

แม้รูปธรรมเหล่านั้นเองก็มิรู้ด้วยว่า 

มันสมควรถูกชอบชังแต่ประการใด

รักษาจิตที่ปกติอยู่ก่อนแล้ว



โถ...จิต!     ๓๓

ความหลงลืมสาระแก่นสารแต่ดั้งเดิม คือ ความขาดสติ

ที่ลืมธรรมชาติเดิมแห่งจิต ที่เป็นอิสระ สะอาด ปกติสุข 

ด้วยความกว้างใหญ่ไร้ขอบเขต

แต่กลับไปหลงจับยึดกับสะเก็ดเม็ดเล็กๆ ของรูปธรรมมาหลงปรุงชอบชัง

บดบังสาระแก่นสารของความปกติสุขแต่ดั้งเดิม อันไร้ขนาดจะหยั่งวัด

แต่ไปหลงยึดเปรียบเทียบวัดขนาดของฝุ่นธุลีอันน้อยนิดแห่งชีวิต 

ว่าสิ่งใดยิ่งใหญ่ ต่ำต้อย

แล้วถลำหลงเข้าไปในเนื้อหาชอบ ชัง 

อันเป็นขอบเขตอันอึดอัดคับข้องทุกข์ใจ

แสดงอาการวิปริต วิปลาสผิดปกติขึ้นมา

โถ. . จิตที่น่าสงสาร

ความผิดปกติวิปริตไม่เคยมีมาก่อนในธรรมชาติเดิมของเจ้า

ใยจึงทิ้งสาระแก่นสารอันสะอาดผ่องใสเรืองรองปกติสุข

หลงไปคลุกคลีกับฝุ่นธุลีแห่งความคิด ถลำเข้าไปในฝุ่นผงอันมืดมิด

จมอยู่กับความหลงคิดว่าฝุ่นธุลีนี้ดีหรือชั่ว

จนหลงลืมธรรมชาติเดิมของตัว 

ซึ่งไม่เคยมีความคิดเรื่องชั่วดีมาก่อน

เมื่อใดทวนย้อนเข้าไปรู้ธรรมชาติเดิมแห่งจิต

จะทะนุถนอมรักษาจิตที่ปกติสุข

อันมีสาระแก่นสารไว้อย่างไม่คลอนแคลน



๓๔     โถ...จิต!

รู้สึกตัว

จิตไม่เป็นธรรมชาติเดิมของจิตเอง

เพราะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลครอบงำของการปรุงแต่ง

จิตที่ถูกครอบงำจึงอึดอัด

ประดุจความไม่มีอิสระ ไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง

จิตที่รู้สึกตัว

เป็นธรรมชาติเดิมของจิตเอง

ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจบงการของความปรุงแต่ง

จึงโปร่งเบาอิสรภาพ เบิกบานด้วยสันติสุข



โถ...จิต!     ๓๕

รู้ชัดว่ากำลังหาเรื่องทุกข์ใจอย่างไร้สาระอยู่หรือไม่?

โถ...จิตที่น่าสงสาร

เจ้าว่างเปล่า เป็นอิสรภาพอันไร้ขอบเขต และไร้ตัวตนอยู่ก่อน

แต่อยากมีตัวตน

แล้วไปหลงยึดจับธุลีดินที่กำลังเปื่อยยุ่ยว่านี่ของเรา

แล้ววิ่งไปคว้าสายน้ำที่กำลังไหลกัดเซาะธุลีดินว่านี่ก็ของเรา

แล้วคว้าจับสายลมที่พัดผ่านช่องจมูก ว่าลมหายใจนี่ก็ของเรา

แม้แต่แสงแดดที่กระทบผืนดินก็หลงเข้าไปยึดว่าเราอุ่น

ครั้นเมื่อธาตุ ๔ ที่ไร้เจ้าของ แต่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คือธาตุไฟ ย่อมเผาผลาญธาตุน้ำ น้ำกัดเซาะธาตุดิน ลมพัดธาตุไฟ

หมุนเวียนเคลื่อนไหว ทนอยู่กับที่ไม่ได้สักขณะ

จิตก็เข้าไปหลงยึดคร่ำครวญว่า “เราทุกข์”

โถ...จิตที่น่าสงสาร

ลืมแล้วหรือ ว่าเจ้าว่างเปล่า เป็นอิสรภาพ มีสันติสุขอยู่ก่อน

รู้ชัด



๓๖     โถ...จิต!

โถ...จิตที่น่าสงสาร

เจ้าไม่ได้เป็นธรรมชาติของตนเองเลยดอกหรือ

มัวแต่ยึดถือเอารูปธรรมที่ไร้ตัวตนมาปรุงแต่งเป็นตน

แล้วตกอยู่ภายใต้อิทธิพล เนื้อหาที่หลงยึดรูปเหล่านั้นมาคร่ำครวญ

ถูกล่ามโซ่ตรวนจองจำด้วยสิ่งที่ชอบชังเหล่านั้น

บังธรรมชาติเดิมที่โปร่งเบาเป็นอิสรภาพอย่างไร้ขอบเขตมาก่อน

กลับมาระลึก รู้สึกตัวถึงสิ่งที่เป็นธรรมชาติเดิมของตัวเจ้า

เป็นธรรมชาติเดิมแท้ อันโปร่งเบา ไร้ความอึดอัดคับข้อง

เพราะไม่ต้องอยู่ภายใต้อำนาจบงการของการปรุงแต่ง

การหลงยึดเอารูปธรรมกรวดหินดินทราย 

สายน้ำที่ผสมกันเป็นรูปลักษณ์ต่างๆ

แล้วหลงเข้าไปยึดจับมาวิพากษ์วิจารณ์ด้วยอวิชชา คือ ความไม่รู้

แต่ความไม่รู้ยังแฝงเข้ามา

ยึดจับนามธรรมเหล่านั้น มาปรุงแต่งต่ออีก

ถักทอเป็นห่วงโซ่อันต่อเนื่อง

ไม่มีสิ่งใดยึดจับจิตเอาไว้ 

                    มีแต่จิตหลงยึดไว้เอง



โถ...จิต!     ๓๗

รูปธรรมชายหาดขุนเขา ตรอกซอยใด ยึดจับเจ้าไว้กระนั้นหรือ

หรือเจ้าถูกลวงด้วยความไม่รู้อันไร้เดียงสา เที่ยวจับยึดรูปธรรมเหล่านั้น

แล้วสยบอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งความหลงปรุงแต่ง

วิพากษ์วิจารณ์ประมวลเปรียบเทียบ

โอ้...จิต จงตระหนักอย่างรู้สึกตัวถึงธรรมชาติเดิมแท้แห่งตัวเจ้าเอง

จักไม่ต้องถูกข่มเหงด้วยอิทธิพลใดให้สะดุ้งหวั่นไหว

  และไม่จำเป็นต้องยึดไว้กับรูปธรรม

อันกำลังพลัดพราก จากไปทุกขณะ  

จงเป็นอิสระเหมือนที่เคยเป็น

เพียงรู้สึกตัวเข้ามาประจักษ์ถึงธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิต

  ความโปร่งเบาที่เป็นอิสรภาพอย่างไร้ขอบเขต 

ก็เปิดเผยอยู่ต่อหน้า



๓๘     โถ...จิต!



โถ...จิต!     ๓๙

                            ไม่ถูกครอบงำ

ปลุกให้ธาตุรู้ในตัวภายในตื่นขึ้นมา

โถ...จิตที่น่าสงสาร

จงตื่นขึ้นมารับรู้ อย่าสลบไสลเข้าไปในเนื้อหาที่คิดปรุงแต่งเลย

เข้าไปรับรู้ด้วยใจที่ตื่น 

ไม่จมหลับไหลเข้าไปยึดรูปธรรมมาผสมเป็นเนื้อหา

ไม่หลงควานหาความถูกผิด ดีชั่ว ได้เสีย ในรูปธรรม

อันว่างจากตัวตนเหล่านั้น

การไหวตัวของความคิดแม้แต่น้อยนิดที่หลงไป จงตื่นขึ้นมารับรู้

อย่าได้ถูกครอบงำด้วยความไม่รู้

และไม่ต้องหลงต่อสู้กับความไม่รู้นั้น

เพียงตื่นมาอยู่กับรู้ ความไม่รู้ก็หายไป

จะตระหนักได้ว่า สิ่งปรุงแต่งเป็นทุกข์ที่หายไปนั้นไม่ใช่ตัวตนของจิต

และก็ไม่ใช่ตัวตนของอวิชชา

เพราะแท้จริงแล้วไม่เคยมีใคร? หรืออะไร? อยู่ในนั้นจริง

เมื่อความตื่นปรากฎกระจ่างพร่างพราวอยู่ทั่วในความรู้สึกตัว

การตระหนักถึงธรรมชาติเดิมแท้ อันบริสุทธิ์สะอาด ปราศจากขอบเขต

ปราศจากเจ้าของผู้ครอบครองจะปรากฏอยู่ต่อหน้า



๔๐     โถ...จิต!

โถ...จิตที่น่าสงสาร

อย่ามัวหลงใหล ฝังตัวลงไปหลงคิดต่อรูปธรรมอันไร้ตัวตนเลย

อย่ามัวเผลอเพลินไปในฝันใฝ่ เมาหมก

อยู่ในเรื่องรูปธรรมอันแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา

เห็นโทษทุกข์ภัยอันเป็นเครื่องร้อยรัด

กับโลกแห่งธาตุ ๔ ที่ไม่มีเจ้าของ

ปลุกจิตให้ตื่นขึ้นมารับรู้

เมื่อกายเคลื่อนไหว ตื่นรู้ ต่อความเป็นจริงตรงหน้า สักแต่ว่าธาตุ 

บางสิ่งที่เคลื่อนไหว

เมื่อใจเคลื่อนไหวในทิศทางใด ตื่นรู้ เป็นเพียงบางสิ่งที่ไม่มีชื่อ 

เพียงไหวไปในความว่าง

เข้าไปรู้ด้วยใจที่ตื่น ไม่จมหลับใหลเข้าไปในเนื้อหาที่คิด 

อันเป็นสมมุติ ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริง

ปลุกจิตใหต้ื่น



โถ...จิต!     ๔๑

เพราะแม้แต่ความคิดที่ไหวตัว ก็ปลุกให้ใจได้ตื่นรู้ 

เพียงเพื่อให้ใจตื่นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไม่ประมาท อ่อนเปลี้ย ทุพลภาพ หลับใหล

เมื่อรู้บ่อยๆ ปัญญาก็คล่องแคล่วปราดเปรียว ซื่อตรงตั้งมั่น เป็นกลาง

เห็นปรากฏการณ์ที่ถูกรู้ แปรปรวนอาศัยเป็นที่พึ่งไม่ได้เพราะเกิดดับ

หากหลงยึดจับสิ่งเกิดดับย่อมยึดความไม่คงที่ มีแต่ทุกข์

จิตจึงตระหนักถึงความเป็นกลางที่เป็นธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิต

และไม่หลงต่อสู้กับสิ่งถูกรู้ เพราะมันเกิดดับไม่มีตัวตนจะให้สู้

การหลงคิดจะสู้เท่ากับสร้างตัวตนของตัณหาขึ้นมาอย่างไร้สาระ

ที่จะไปสู้กับสิ่งไม่มีตัวตนที่กำลังเกิดดับสืบต่อกันไปอยู่ตลอดเวลา

จิตรู้สบายๆ ไร้ความขัดแย้ง

แท้จริงไม่มีอัตตาตัวตนอยู่จริงที่แพ้ชนะทั้งข้างในหรือข้างนอก

ธรรมชาติเดิมแห่งสันติสุขก็เปิดเผยอยู่ตรงหน้า



๔๒     โถ...จิต!

ใจเป็นกลางอยู่ที่หนึ่ง 

ความคิดอยู่ที่หนึ่งไม่ปนกัน

ถ้าไม่ทิ้งความเป็นกลางไปยุ่งกับความคิด

 ความคิดก็ทำลายความเป็นกลางไม่ได้ 



โถ...จิต!     ๔๓



๔๔     โถ...จิต!

ธรรมชาติของจิตบริสุทธิ์สะอาดประภัสสรอยู่ก่อน

เพราะความไม่รู้

หลงเข้าไปยึดกับปรากฏการณ์ของรูปธรรมธาตุ ๔ 

ที่คลุกเคล้าเป็นรูปลักษณ์ต่างๆ

ความไร้เดียงสาที่ยังขาดปัญญา จึงหลงจับยึดรูปธรรม 

กรวดทราย เม็ดน้ำค้างในละอองแสงแดดว่าเป็นตน

คล้ายเด็กๆ ไร้เดียงสาบริสุทธิ์ที่วิ่งเล่นไปบนชายหาด 

แล้วเที่ยวเก็บกอบกำก้อนหินเม็ดทรายที่สวยงามไว้ในกำมือ 

อาจหลงเก็บลูกเห็บเกร็ดน้ำค้างที่ทอประกายอยู่ในแสงแดด 

ดูเหมือนกะพริบไหวยามมองผ่านสายลม

ครั้นมันตกแตกร่วงหล่นก็ร้องไห้เสียใจ 

หลงโทษปรากฏการณ์ต่างๆ ด้วยความโกรธ

โลภะ โทสะ โมหะ อันเป็นรากเหง้าแห่งอกุศลก็เป็นเช่นนั้น

อกุศลจึงมิใช่สิ่งที่มีมาก่อน แต่ผลิแย้มขึ้นมาในจิตได้ 

เพราะจิตไร้เดียงสายังไม่รู้ความจริง

จิตเดิมประภัสสร



โถ...จิต!     ๔๕

โถ...จิตที่น่าสงสาร

เมื่อใดมีความระลึกรู้ มีความรู้สึกตัว รู้ชัด 

ถึงความหลงผิดที่ทำให้เกิดทุกข์ใจอย่างไร้สาระจากอกุศล

ความตื่นขึ้นภายในอย่างรู้สึกตัวนั้น 

ย่อมคอยปิดกั้นอกุศลใหม่ที่ยังไม่เกิด ไม่ให้เกิด

หรืออกุศลเก่าที่เคยหลงพลาดไป 

ย่อมไม่นำมาคิดคำนึงให้ใจเศร้าหมอง

ย่อมผลิแย้มและเบ่งบานกุศลให้งอกงาม

เมื่ออโมหะ คือ ปัญญาที่ประจักษ์เห็นความจริงผลิบานขึ้นในจิต

ย่อมโปรยปลิวละอองเกสรแห่งแสงสว่าง 

สาดส่องหนทางแห่งสันติสุขอย่างกระจ่างชัด

เพราะย่อมประจักษ์ถึงความสะอาดจากโมหะ

ภายในจิตใจเดิมแท้มาแต่เก่าก่อน

แสงแห่งสันติสุขนี้จึงผลิขึ้นจากธรรมชาติเดิมของจิต 

ที่เคยถูกปิดบังด้วยอกุศล

สันติสุขอันบริสุทธิ์ เรืองรองจึงมิได้ถูกสร้างขึ้น

เพียงแต่ไม่หลงสร้างโมหะมาบดบัง

ความบริสุทธิ์สะอาดอันว่างจากการปรุงแต่งทั้งหลาย

ก็เปิดเผยตัวออกมา



๔๖     โถ...จิต!

โถ...จิตที่น่าสงสาร

ธรรมชาติเดิมของเจ้าบริสุทธิ์ สะอาดและงดงามอย่างไร้ตำหนิ

แม้แต่น้อยนิดก็ไม่มีอะไรไปทำลาย

หรือแขวนไปในธรรมชาติเดิมที่ปราศจากโมหะนั้น

ไยถลำเข้าไปยึดจับรูปธรรม ธาตุ ๔ ที่ไม่มีตัวตนมาปรุงแต่งชอบชัง 

สร้างทุกข์ใจขึ้นมา ลืมธรรมชาติเดิมที่เคยสงบปกติด้วยสันติสุข 

อันรุ่งเรืองงดงามอยู่แต่เก่าก่อน

ความเผลอไผลอย่างไร้เดียงสา

ที่ไปคว้าปรากฏการณ์แห่งรูปธรรมที่เคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดั่งหมู่เมฆที่ไหลผ่านไปในฟ้าว่าง 

มันไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่า มันมีรูปร่างเหมือนหรือไม่เหมือนอะไรอยู่แต่ก่อน

ดั่งสายหมอกที่เลื้อยผ่านขุนเขา

มันมิใช่เงื้อมเงาอันน่าหวาดหวั่นหรือน่าหรรษา

ดุจน้ำค้าง น้ำตกและสายธารา 

มันมิเคยรู้ว่ามันอลังการหรืออหังการแต่อย่างใด

แม้ในท่วงทำนองแห่งธาตุ ๔ อันเคลื่อนไหวอยู่รายรอบในยามนี้

    ความคิดไม่ได้มายุ่งกับจิตที่เป็นกลาง

           แต่จิตทิ้งความเป็นกลาง

เข้าไปยุ่งกับความคิดปรุงแต่งทุกข์มา



โถ...จิต!     ๔๗

หากพินิจดูให้ดี สิ่งเหล่านี้มิได้เข้ามายุ่งกับใจที่ใสบริสุทธิ์สะอาด

แม้แต่วัตถุมวลสารที่ผกผัน ก็ปราศจากตัวตนแห่งความถูกผิด ดีชั่ว

ความหลงผิดว่ามีเราในธาตุ ๔ จึงดำริปรารถนาจะครอบครอง

การได้หรือเสีย อันเนื่องมาจากเรา เขา จึงตามมา 

ก่อความอึดอัดคับข้อง ขัดเคือง ประทุษร้าย 

สร้างความทุกข์ใจมาให้อย่างไม่สมควรต้องได้รับ

เพราะแม้ในธาตุ ๔ ที่ผกผัน ก็ไม่เคยมีใครได้รับหรือสูญเสีย 

แต่อย่างใด มีแต่ความสูญเสียใจที่ปกติเป็นกลางด้วยสันติสุข

อย่างไม่ควรสูญเสีย

ความตระหนักเห็นเหตุปัจจัยแห่งทุกข์อันไร้เดียงสาเช่นนี้

จะนำพากลับสู่บ้านเดิมแห่งธรรมชาติเดิมแท้ของจิตใจที่เป็นกลาง

ใช่...ธรรมชาติแห่งความปกติเป็นกลางว่างจากความปรุงแต่ง

มีอยู่ก่อนแล้ว มิเคยหายไปไหน มิเคยจากไป หรือกลับมา

แต่ความไม่รู้ลืมดูความเป็นกลาง แล้วทิ้งความเป็นกลาง

ไปหลงยึดรูปธรรมธาตุ ๔ มาปรุงแต่งจนทุกข์อึดอัด

บดบังธรรมชาติแห่งความเป็นกลางที่สะอาดบริสุทธิ์ 

ด้วยสันติสุขอันเรืองรองผ่องใส

เพียงทวนย้อนมองเข้าไปอย่างซาบซึ้งและสงสารใจ

ที่สะอาดปราศจากความมัวหมองมาก่อน

จะทะนุถนอมใจที่ไร้เดียงสา บริสุทธิ์ผ่องแผ้วอย่างไร้ตำหนิ ไร้มลทิน 

จากความเศร้าหมองใดๆ



๔๘     โถ...จิต!



โถ...จิต!     ๔๙

          เมื่อใดทิ้งความเป็นกลาง 

     เท่ากับทิ้งแก่นสาร

      เมื่อใดถลำเข้าไปในเนื้อหาสมมุติที่คิด   

         เท่ากับเข้าไปสู่ความไร้แก่นสาร

๓เมื่อใดทิ้งความเป็นกลาง ๓เมื่อใดทิ้งความเป็นกลาง 



๕๐     โถ...จิต!

ไม่พุ่งจิตออกในสิ่งไร้สาระ

โถ...จิตที่น่าสงสาร

รูปธรรมทั้งหลาย ไม่เคยพุ่งเข้ามาถึงจิต

แต่จิตต่างหากที่ทิ้งความปกติ พุ่งออกไปหารูปธรรม

สถานภาพแห่งรูปธรรมธาตุ ๔ 

อันรวมตัวกันอยู่ในรูปลักษณ์ต่างๆ กำลังแปรปรวน

บางครั้งเมื่อจิตเผลอพุ่งออกไปอย่างรวดเร็ว

ไม่พอใจกับปรากฏการณ์แห่งรูปตรงหน้า

จิตก็ลืมธรรมชาติเดิมที่ปกติสุขแห่งตน พุ่งออกไปด้วยความชิงชัง

มีเจตจำนงประทุษร้าย ในขณะนั้นจิตได้ก่อความอันตรายแก่จิตตน

เพราะความเผลอคิดประทุษร้าย 

ความผลักไสชิงชังจึงบดบังจิตที่ปกติสุขอยู่ก่อน

จากนั้นจิตจึงจดจำพฤติกรรมที่ทำลงไปตามเจตจำนงนั้น

ความเศร้าหมองจึงเข้ามาครอบงำจิตต่อ 

ปกปิดความบริสุทธิ์ผ่องใสแต่ดั้งเดิม

รูปธรรมทั้งหลายจึงไม่เคยพุ่งเข้ามาประทุษร้ายถึงจิตได้

แต่จิตต่างหากที่หลงทิ้งความปกติสุขที่มีค่าอยู่ก่อนแห่งตน

พุ่งออกไปปรารถนายินดียินร้ายในรูปธรรม

มองไม่เห็นโทษของการเกาะกุมสิ่งที่กำลังแปรปรวนอยู่ในกระแส

คือ กระแสแห่งเหตุปัจจัยที่อาศัยเงื่อนไขอันหลากหลาย

กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ



โถ...จิต!     ๕๑

การเกาะกุมยึดมั่นกับสิ่งที่กำลังแปรปรวนดั่งมีไฟปะทุ

ทำให้เกิดความผุพังอยู่ภายใน ย่อมไม่ใช่สิ่งที่ควรเกาะกุมยึดมั่น 

ไม่ใช่สิ่งที่จิตควรพุ่งเข้าไปอาศัย

ความเสื่อมอันคุกรุ่นอยู่ด้วยกระแสแห่งความผันผวนอยู่ต่อหน้า

ย่อมไม่ใช่ที่พึ่ง ไม่ใช่สภาวะที่ควรพุ่งเข้าไปอาศัยเป็นภพภูมิแห่งจิต

เพราะแท้จริงแล้วปรากฏการณ์ภายนอกทั้งหลาย

ไม่เคยพุ่งเข้ามาถึงตัวจิตได้ หากจิตไม่พุ่งออกไปหลงเสียเอง

โดยหลงลืมธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตเอง อันงดงามเรืองรอง

สะอาดบริสุทธิ์กว่ารูปธรรมเหล่านั้น ไม่เสื่อมสลาย ผุพัง แปรปรวน 

ขณะที่ปรากฏการณ์ต่างๆ ล้วนแปรปรวนอยู่ในกระแสเหตุปัจจัย

การตระหนักถึงความปลอดภัยแห่งจิตเอง 

อันไม่ได้ถูกสิ่งภายนอกปรุงแต่ง

จึงย่อมไม่มีตัณหาเป็นเครื่องรัดให้เร่าร้อน 

ย่อมเอิบอิ่มฉ่ำเย็น เป็นสุขอย่างแท้จริง



๕๒     โถ...จิต!

เมื่อเห็นอยู่ต่อหน้าถึงรูปธรรมธาตุ ๔ อันไร้เจ้าของ

มีความแปรปรวนอยู่ในกระแสเหตุปัจจัย

อันมิอาจควบคุมกลไกแห่งเงื่อนไขทั้งหมดได้

และไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงในรูปธรรมอันผสมด้วยธาตุ ๔ เหล่านั้น

เห็นภัยจากการหลงพุ่งใจออกไปยึดรูปธรรมอันไม่คงที่

ย่อมระงับความพุ่งใจออกไปปรุงแต่งชอบชัง

ต่อรูปธรรมอันแปรปรวนเหล่านั้น

ความระงับเสียซึ่งการผสมเปรียบเทียบปรุงแต่ง 

ย่อมระงับซึ่งความร้อนรน

การระงับซึ่งความร้อนรน ไม่พุ่งใจออกไปชอบชัง 

ย่อมดำรงอยู่กับความปกติเป็นกลาง

ความเป็นกลางย่อมมีสภาพเป็นสันติ 

ไม่ก่อความขัดแย้งทั้งภายนอก ภายใน

สภาพที่ไร้ความขัดแย้งแบ่งแยก ย่อมตั้งมั่นเป็นหนึ่งแน่วแน่ นุ่มนวล

สภาวะอันประณีตอย่างไร้ข้อตำหนิติเตียนในรูปธรรมอื่น 

ย่อมไม่มีมลทินใดอยู่ภายใน

ระงับสิ่งบดบังความงดงามแห่งจิตแต่ดั้งเดิม



โถ...จิต!     ๕๓

การไม่พุ่งใจออกไปชอบชังต่อรูปธรรมแห่งปรากฏการณ์ภายนอก

อันไม่อาจบังคับให้เป็นไปดังปรารถนาได้ 

ในความปรวนแปรที่ไม่คงที่เหล่านั้น

เป็นการหันกลับเข้ามาประจักษ์ถึงแก่นสารสาระ

แห่งธรรมชาติของจิตเดิมแท้

และซาบซึ้งลงอย่างลุ่มลึกถึงความบริสุทธิ์ลึกล้ำแต่ดั้งเดิม

ระงับความปรุงแต่งชอบชังทั้งหลาย 

ย่อมระงับความโศกเศร้าแห่งทุกข์เพราะไม่พุ่งใจไปก่อเหตุ

การสังเกตุเห็นเหตุปัจจัยนี้ จิตย่อมฉลาดต่อเหตุปัจจัย 

ไม่พุ่งไปหาทุกข์ใส่ตน

หยุดดิ้นรนที่จะเข้าไปคว้ายึดปรากฏการณ์ภายนอกให้เป็นดั่งใจ

ศานติอันสงบสุขแต่ดั้งเดิมแห่งจิตก็เปิดเผยอยู่ตรงหน้า



๕๔     โถ...จิต!

 เผลอคิดประทุษร้ายสิ่งภายนอก

กำลังถูกหลอกให้ประทุษร้ายจิตภายใน

เหตุไม่ก่อ ผลไม่เกิด ประเสริฐกว่า

การก่อเหตุประทุษร้ายไม่พอใจสิ่งอื่น 

ย่อมกำลังหยิบยื่นความประทุษร้ายต่อจิต

เพราะจิตย่อมต้องรับรู้ถึงเจตจำนงแห่งการคิดร้ายนั้น

แล้วแผ่ซ่านอารมณ์ร้ายมาสู่จิต

ปกปิดธรรมชาติจิตเดิมด้วยความเศร้าหมอง

ดุจการกวนผิวน้ำเปลือกนอกให้กวัดแกว่ง 

ย่อมบดบังสภาวะน้ำใสแต่ดั้งเดิม

เพียงหยุดกวัดแกว่งดิ้นรนตรงหน้า 

สภาวะดั้งเดิมแห่งน้ำอันใสกระจ่างก็สว่างเปิดเผย



โถ...จิต!     ๕๕

ธรรมชาติแห่งจิตก็เช่นเดียวกัน

หากไม่ก่อเหตุพุ่งจิตออกไปชอบชัง

สิ่งบดบังไม่ปรากฏ ย่อมปรากฏเห็นธรรมชาติเดิมแท้ของจิต

ไม่มีสิ่งใดประทุษร้ายจิตเดิมแท้อันสะอาดปกติสุขอยู่ก่อนได้

ถ้าจิตไม่เผลอไปคิดประทุษร้ายสิ่งอื่น

การที่จิตเผลอคิดร้ายนั้นเอง 

กำลังทำร้ายให้จิตเร่าร้อนอย่างไม่สมควรเลย

ความตระหนักรู้ต่อผลลัพธ์แห่งเหตุปัจจัย

ย่อมฉลาดใช้เหตุปัจจัยอย่างถูกวิธี

เหตุปัจจัยใดที่ก่อขึ้นแล้ว 

นำความเศร้าหมอง เร่าร้อน มาสู่จิตย่อมไม่สมควร

เหตุปัจจัยใดก่อแล้ว ไม่เดือดร้อนของจิต 

เป็นไปเพื่อการระงับความชอบชัง

เป็นไปเพื่อการเปิดเผยให้สัมผัสถึง

ธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิต

อันมีสันติสุขอยู่ก่อน

ย่อมเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การทะนุถนอม 

สันติสุขอันบริสุทธิ์สะอาดอยู่ก่อนนั้นไว้



๕๖     โถ...จิต!

สิ่งภายนอกไม่ได้พุ่งเข้ามาให้ขุ่นเคืองในจิต

ไม่มีรูปธรรมใดที่พุ่งเข้ามาในจิตให้ขุ่นเคือง

แต่จิตเองต่างหากที่พุ่งออกไปขุ่นเคืองต่อรูปธรรมเหล่านั้น

ไม่มีรูปธรรมใดพุ่งเข้ามาในจิตให้ลุ่มหลง

จิตเองต่างหากพุ่งออกไปลุ่มหลงในรูปธรรมเหล่านั้น

รูปธรรมต่างๆ ไม่เคยเก็บงำเอาจิตไว้

แต่จิตเก็บงำรูปธรรมมาจดจำอย่างมัวเมาอย่างวิปลาส

คือ เก็บงำจดจำรูปธรรมอย่างหลงผิดพลาดว่าธาตุ ๔ 

ที่รวมกันเป็นอัตตาตัวตน

จำคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยประกอบกันเข้า

ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง

แม้ธาตุ ๔ มณีหิน หาดทราย สายน้ำ 

ก็มิเคยรู้ว่ามันงดงามหรือน่าเกลียดเหยียดหยาม

แต่จิตหลงเก็บงำจำธาตุ ๔ มาบิดพริ้วเหยียดหยาม 

หรือเติมแต่งลุ่มหลงว่างดงาม

ในขณะที่ธาตุ ๔ ผสมรวมกันเป็นแต่ละปรากฏการณ์ 

ย่อมแปรปรวนไปตามเงื่อนไขเหตุปัจจัย

แต่จิตก็หลงจำผิดว่ามันมีอัตตาตัวตนคงที่ 

ในความไม่เคยคงที่เลยสักขณะ

การหลงยึดมั่นต่อความไม่คงที่ 

จึงมีแต่ความเสียดทานอันอึดอัดคับข้อง



โถ...จิต!     ๕๗

รูปธรรมจึงไม่สามารถพุ่งเข้ามาในจิตให้ขุ่นเคือง

แต่จิตเองหลงพุ่งออกไปขุ่นเคือง

ต่อปรากฏการณ์แห่งรูปธรรมเหล่านั้น

เก็บงำมาจดจำ  คลุกเคล้าผสมกัน 

ผกผันเป็นความปรุงแต่งชังชอบอย่างลุ่มหลง

บดบังความปกติสุขอันไม่ขุ่นข้องคับแค้น 

ให้อึดอัดขุ่นเคืองต่อความปรวนแปรที่ไม่เป็นดังปรารถนา

หลงลืมจิตที่ปกติสุข พุ่งไปชอบชังต่อปรากฏการณ์ 

แล้วสร้างทุกข์ใจอย่างไม่สมควรเลย

หากจิตไม่หลงพุ่งออกไปแต่ประจักษ์ถึงธรรมชาติเดิมแห่งจิต 

สมบัติภายในก็เปิดเผย

จึงไม่ควรละเลยต่อขุมทรัพย์แห่งอมตะรส

อันปกติสะอาดบริสุทธิ์ อันพิสุทธิ์จากความขุ่นข้องแต่ดั้งเดิม

แท้จริงไม่เคยมีสิ่งใดเติมเต็มลงไปได้อย่างถาวร

ในจิตอันปราศจากอาณาเขตอย่างกว้างขวางนั้น

มีแต่ความสะอาดปกติด้วยสันติสุขอันเป็นนิรันดร์ 

ยังคงเปิดเผยอยู่ต่อหน้าตลอดเวลา



๕๘    โถ...จิต!

อย่าทิ้งสาระไปคว้าสิ่งไร้สาระ

ระหว่างความเสื่อม ความแตกสลาย

กับธรรมชาติ ความไม่เสื่อม ไม่แตกสลาย

สิ่งใดมีสาระแก่นสารกว่ากัน

ก็ธรรมชาติเดิมที่ไม่ได้ถูกสร้างหรือปรุงแต่งขึ้นนั้น

ย่อมเปิดเผยถึงสถานภาพอันแท้จริงแห่งความไม่ตกแตก ไม่แหลกสลาย

ส่วนธรรมชาติแห่งรูปธรรมทั้งหลายอันกระจัดกระจาย

เกลื่อนกลาดอยู่ต่อหน้า หลุดร่วง ผุพัง เสื่อม แตกสลายอยู่ทุกขณะ

ควรหรือที่จะเข้าไปอาศัยยึดเอาเป็นภพภูมิที่อยู่ของจิต 

หลงว่าเป็นของตน

หรือเข้าไปยึดถือรูปธรรมเหล่านั้นมาปรุงแต่งยินดี ยินร้าย 

แล้วเข้าไปอาศัยในความชอบชังนั้น

เพราะแม้แต่ความหลงคิดปรุงแต่งชอบชังก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรเข้าไปอาศัย

และไม่ควรทิ้งสาระแก่นสารแห่งจิตที่เป็นกลาง อิสรภาพ สะอาดอยู่ก่อน



โถ...จิต!     ๕๙

หากตระหนักถึงสภาวะดั้งเดิมแห่งจิตที่ไม่ตกแตก ไม่แหลกสลาย

ไม่เสื่อม ไม่เศร้าหมอง ไม่โหดร้าย ไม่ชอบชัง มีความปกติเป็นกลาง

ควรหรือที่จะทิ้งความปกติเป็นกลาง 

แล้วเข้าไปอาศัยในความโหดร้าย ชอบชังต่อรูปธรรม

การไม่หลงลืมธรรมชาติเดิมแห่งจิต 

ย่อมไม่สมควรทิ้งความปกติที่เป็นกลาง

แล้วเข้าไปอาศัยในความเร่าร้อนแห่งตัณหา 

อันหลงปรารถนารูปธรรมมายึดเอาเป็นตัวตนแห่งตน

และไม่ควรหลงเข้าไปอาศัยในทิฏฐิ หลงคิดชอบชังในรูปธรรม ขาดสติ 

ฝังจิตลงในความหลงคิดเหล่านั้น

ความไม่หลงลืมธรรมชาติแห่งจิตที่เป็นกลาง 

ย่อมเป็นความงามยิ่งกว่าอัญมณีอันมีค่าทั้งหลาย

เพราะเป็นความไร้การโกรธเคือง 

ไร้เครื่องร้อยรัดจากความปรารถนาให้เร่าร้อนเป็นทาส

การเห็นสาระแก่นสารแห่งธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตเช่นนี้

ย่อมปลอดภัยอยู่ในธรรมชาติเดิมแห่งจิตที่ปกติสุข 

สะอาดบริสุทธิ์ เรืองรองผ่องใสด้วยสันติสุข

อันรุ่งเรืองอย่างไร้ขอบเขต ไร้การครอบงำจากสิ่งใดใด



๖๐    โถ...จิต!

รู้สึกตัวถึงธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิต

จิตหลงลืมความเป็นตัวของตัวเอง

หลงลืมธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิต

แต่กลับถูกครอบงำโดยฝังตัวเข้าไปยึดรูปธรรมต่างๆ มาคิดจนเคยชิน

หลงยึดแม้ปลายเล็บว่างามหรือน่าเกลียด ดีหรือชั่ว ได้มาหรือเสียไป

จนถึงแม้ปลายเส้นผม ละอองผิวพรรณ ขนตา ริมฝีปาก

และฝังตัวลงไปบนปลายลิ้นที่ควานหาความหวานหอม

ฝังตัวลงไปในคลื่นเสียงท่วงทำนองอันปรุงแต่ง 

เลยเถิดไปถึงวาทะแห่งสรรเสริญหรือนินทา

แล้วฝังตัวลงไปในอารมณ์ชอบชัง ขึ้งเครียด เกลียดโกรธ หลงใหล

โถ...จิตที่น่าสงสาร

ใยจึงหลงลืมความเป็นตัวของตัวเองอันมีอิสรภาพ 

งดงามผ่องใสมาแต่ดั้งเดิม

แต่หลงฝังตัวไปในการเอารูป รส กลิ่น เสียง ปรุงชอบชังขึ้นมา

แล้วหลงถลำเข้าไปในเนื้อหาชอบชังอันเป็นเพียงคลื่นพลังงานปฏิกิริยา

จึงเหมือนหลงใหลไปในกระแสคลื่นที่ลื่นไหล 

จากเรื่องราวหนึ่งไปสู่อีกเรื่องราวหนึ่ง

แฝงด้วยความหลงชอบชัง กระทบกระทั่งจากความจำ

นำมาปรุงแต่งต่อเนื่องเป็นเรื่องราวไป



โถ...จิต!     ๖๑

ความไม่รู้ที่พาหลงใหลไปในเนื้อหาชอบชังต่อรูปธรรมจนเคยชิน

จนหลงทางหาทางกลับบ้านเดิมแห่งจิตเดิมแท้ไม่เจอ

ดีที่แท้ธรรมชาติแห่งจิตเดิมแท้นี้มิได้หายไปไหน

มิได้จากไปหรือกลับมา

เพียงแต่ถูกบดบังอยู่ด้วยเนื้อหาปรุงแต่งที่จิตถลำเข้าไปย้อมติด 

อย่าหลงว่ามีรูปธรรมเป็นตัวตนของใครจริงจัง

เมื่อจิตเริ่มกลับมาเป็นตัวของตัวเอง 

โดยไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลการครอบงำของคำว่าใคร? อะไร? ทำไม? 

และตระหนักความจริงว่า คำว่าใคร? อะไร? 

ต่างๆ เหล่านั้นมิได้มีตัวตนอยู่จริง

ไม่ใช่สิ่งที่ควรเข้าไปอาศัยพึ่งพิง 

โดยเห็นลักษณะแห่งความผันแปรอันมิอาจพึ่งได้

จึงเฉลียวใจย้อนกลับมาเป็นตัวของตัวเอง

ความเป็นกลางแต่ดั้งเดิมค่อยๆ เปิดแย้มให้สัมผัสถึงสันติสุขแต่เก่าก่อน

เมื่อจิตเห็นความแตกต่างระหว่าง

อิสรภาพความเป็นกลางกับความทุกข์จากความปรุงแต่ง

ล้วนแตกต่างกัน

ปัญญาจึงผลิบานขึ้นพร้อมด้วยความตั้งมั่นอันเป็นกลาง 

สว่างเรืองรองด้วยสันติสุขแต่ดั้งเดิม



๖๒     โถ...จิต!

อาศัยความจริง
เป็นที่อยู่อันปลอดภัย

ความแปรปรวนย่อมไม่ใช่ที่พึ่งอันปลอดภัย

รูปธรรมอันแปรปรวนทั้งหลายไม่ได้วิ่งเข้ามาอาศัยอยู่ในจิต

แต่จิตเผลอทิ้งความไม่แปรปรวน 

พุ่งเข้าไปอาศัยอยู่ในความแปรปรวนแห่งรูปธรรม

อย่าพุ่งจิตเข้าไปอาศัยในที่ซึ่งอาศัยเป็นที่พึ่งไม่ได้เลย

แม้จะหลงพุ่งออกไปหาที่อาศัยว่ารูปธรรมไหน ดีหรือชั่ว

รูปธรรมไหนถูกหรือผิดก็ยังไม่ใช่ที่อาศัย

หรือพุ่งเข้าอาศัยในรูปธรรมที่ได้หรือเสีย

การพุ่งใจออกหาที่อาศัยในรูปธรรมว่าได้ เสีย ดี ชั่ว ถูก ผิด

ล้วนเป็นที่อาศัยอันวิปริตวิปลาสคลาดเคลื่อนไปจากความจริง

แต่นำความทุกข์เดือดร้อนใจที่หลงเข้าไปอาศัยในความไม่จริงเหล่านั้น



โถ...จิต!     ๖๓

มีแต่ความจริงเท่านั้นอันเป็นสิ่งที่พึ่งพิงอาศัยได้อย่างไม่ทุกข์

ความจริงที่ไม่คลาดเคลื่อน ปรวนแปร เป็นความเที่ยงแท้อันควรอาศัย

คือความจริงที่ทุกสิ่งเป็นเพียงเหตุปัจจัย ไม่มีสิ่งใดมีตัวตนด้วยตนเอง

เพียงรูปธรรมธาตุ ๔ ที่เกาะกุมกันชั่วคราวเป็นรูปลักษณ์

หาใช่สัตว์ ตัวตน บุคคล เราหรือเขาที่ไหน

เป็นเพียงกระแสเหตุปัจจัย หากหลงผิดว่ามีอัตตาตัวตนใคร? อย่างไร?

ล้วนเป็นการหลงสร้างความทุกข์แก่จิตใจอย่างไม่สมควร

จึงควรอาศัยความจริงเป็นที่อยู่

เห็นธาตุ ๔ เป็นเพียงกระแสเหตุปัจจัยไม่ควรเข้าไปอาศัย

การกระทบกันแห่งธาตุ ๔ ย่อมแปรปรวน คงอยู่กับที่ไม่ได้สักขณะ 

ไม่น่ายึดไว้ ไม่ก่อตัณหาหลงชอบชังย่อมไม่ก่อทุกข์ใจ 

เห็นธรรมชาติเดิมแท้ของจิตใจที่ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ดังเดิม



๖๔     โถ...จิต!

ทวนย้อนมารู้จักจิต



โถ...จิต!     ๖๕

โถ…จิตที่น่าสงสาร

ลองมองย้อนทวนเข้าไปดูธรรมชาติภายในของตัวเจ้า

จะเห็นความเป็นกลาง ที่ว่างโปร่งโล่งเบาอย่างไร้ขอบเขตอยู่

…สักครู่ อาจสังเกตุุเห็นความเผลอคิดบางๆ

ไม่ต้องตัดพ้อถึงอาการนั้น

แต่มองให้เห็นว่า ธรรมชาติของความเป็นกลางว่างโปร่งอยู่ที่หนึ่ง 

ความเผลอคิดบางๆ อยู่จางๆ อยู่อีกที่หนึ่ง

ทั้งสองสภาวะไม่ติดกัน

หากเห็นความเผลอคิดบางๆ เป็นสิ่งไร้แก่นสาร ไม่มีตัวตน 

มันจะค่อยๆ จางๆ เหมือนอยู่ห่างออกไป

เห็นความเป็นกลางที่ตั้งมั่นแน่วแน่ โปร่งเบา กว้างขวางยิ่งขึ้น

…แต่หากเผลอไหลเข้าไปในเนื้อเรื่องที่คิด 

เหมือนความเป็นกลางที่เคยอาศัยหายไป 

จงจำให้ได้ว่าความเป็นกลางไม่ได้หายไป

จะกลับมารู้สึกที่ความเป็นกลาง ตั้งมั่น โปร่งเบา ชัดเจนยิ่งขึ้น

เพราะจำได้ว่าการเผลอปรุงแต่งไร้สาระเป็นทุกข์

จึงกลับมารู้สึกตัวต่อธรรมชาติเดิมที่เป็นกลางอย่างต่อเนื่อง

โดยไม่จำเป็นต้องจงใจ

รู้ชัดถึงความโปร่งเบาที่ไร้ขอบเขต อย่างนุ่มนวลลึกซึ้ง

ถึงสภาวะที่ไม่ได้มีทุกข์จากการปรุงแต่งมาก่อน 

ธรรมชาติเดิมแท้แห่งสันติสุขอันประณีตเรืองรอง สะอาดบริสุทธิ์ 

เปิดเผยอยู่เฉพาะหน้า



๖๖     โถ...จิต!

การทำตามความหลงผิด คือการนำเข้าสู่สังสารวัฏ

การอยู่กับรู้ คือการออกจากสังสารวัฏ

๔การทำตามความหลงผิด คือการนำเข้าสู่สังสารวัฏ๔การทำตามความหลงผิด คือการนำเข้าสู่สังสารวัฏ



โถ...จิต!     ๖๗



๖๘     โถ...จิต!

โถ...จิตที่น่าสงสาร

หลงทาง หาทางกลับบ้านไม่เจอ

เที่ยวตะรอนไปยึดชายหาดทรายขาวว่า เป็นตน

ครั้นคลื่นทะเลซัดสาด พายุโหมก็สะดุ้งหวาดกลัว

ย้ายตะรอนๆ เที่ยวรอนแรมหาบ้านใหม่ไปจนถึงขุนเขา

พอลมหนาวโหมกระหน่ำ หิมะตกก็ตัดพ้อกลัวหนาวกลัวลม

ย้ายหนีเข้าไปซุกในเมือง อันอบอุ่น รุมล้อมด้วยผู้คน

ก็พร่ำบ่นรำคาญคำนินทาสรรเสริญการก้าวก่ายด้วยสายตาและท่าที

ลืมบ้านเดิมของจิต



โถ...จิต!     ๖๙

โถ...จิตที่น่าสงสาร

ไม่รู้ว่าบ้านเดิมของตนอยู่หนไหน?

เที่ยวหลงยึดร่อนเร่ เที่ยวตะรอน รอนแรมไป

ลืมแล้วหรือ? บ้านเดิมแท้แห่งธรรมชาติของใจ 

ที่อิสรภาพ กว้างใหญ่ และเสรี

อย่าเลย...อย่าหลงไปยึดกับธาตุ ๔ ที่แปรปรวนหวั่นไหว ไม่คงที่สักขณะ

การผสมของธาตุ ๔ หรือการผสมของวาจา 

ล้วนมาจากการผสมปรุงจากในใจ

ไม่ใช่สิ่งที่ควรเข้าไปอาศัยในส่วนผสมที่ไม่ได้มีตัวตนด้วยตนเอง

บ้านแห่งธาตุ ๔ ที่ผสมล้วนผุพังโยกคลอนหวั่นไหว

บ้านแห่งวาจาถ้วยคำล้วนเลือนหายไปในสายลม

บ้านแห่งจิตสังขารที่ผสมมาจากความจำอันเลอะเลือน

ปรุงแต่งเปรียบเทียบผกผัน

โถ...จิตที่น่าสงสาร

ลืมแล้วหรือบ้านเดิมของใจ 

ที่ไม่ต้องอาศัยอะไรเป็นส่วนผสมปรุงแต่ง

จึงไม่ต้องโยกคลอน สะดุ้ง หวั่นไหว

กว้างใหญ่ อิสรภาพ สันติสุข เสรี 



๗๐     โถ...จิต!

จิตไร้เปลือกคุมขัง

เปลือกแห่งอาภรณ์อันใดที่จะห่มคลุม ห่อหุ้มเจ้าได้อย่างเที่ยงแท้

ในเมื่อธรรมชาติเดิมแท้แห่งเจ้า ไร้ขนาด ไร้ขอบเขต 

ไร้การเกาะเกี่ยวกับสิ่งใดๆ

โถ...จิตที่น่าสงสาร

เพราะความไม่รู้ หลงว่าฝุ่นธุลีบนหาดทรายและธาตุ ๔ 

ที่กองอยู่จะเป็นที่อาศัย

ดุจเปลือกหอยมากมายที่อันทิ้งระเกะระกะอยู่ที่ชายหาด

เหมือนชีวิตและความตายไร้ตัวตนแห่งอาภรณ์ที่เที่ยงแท้

ดั่งปูเสฉวนที่ไร้เดียงสารีบวิ่งเข้าไปในเปลือกหอย

อาศัยเป็นภพภูมิแห่งตน

รูปธรรมบนชายหาดอันทิ้งระเกะระกะมันหารู้ไม่ว่ามันเป็นตัวตนของใคร

แต่ความไม่รู้กลับหลงยึดเปลือกแห่งรูปธรรมเหล่านั้น

มาเป็นของตนและหลงสร้างเปลือกแห่งความฝันใฝ่

อยากได้รูป รส กลิ่น เสียง เหล่านั้นให้ยิ่งขึ้นๆ

จึงหลงอยากมีเปลือกที่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปสู่สภาวะที่ดีกว่านี้อีก 

เพื่อจะได้ตอบสนองความต้องการได้ง่าย

ความหลงอยากเป็นใหญ่ อยากมีอำนาจ

ที่สามารถได้ทุกสิ่งที่ต้องการจึงตามมา

แต่สิ่งที่ได้มาเหล่านั้นก็ไม่เคยคงที่ถาวรเลยสักขณะ 

มีแต่ผุผัง พลัดพรากจากไป



โถ...จิต!     ๗๑

จึงหลงคิดหาวิธีที่จะสร้างเปลือกยึดกับทิฎฐิความคิดจินตนาการ

หมุนวนอยู่ในเปลือกแห่งความยึดมั่นเหล่านั้น

สลับกันไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

โถ...จิตที่น่าสงสาร

ลองเหลียวมองทวนย้อนเข้าไปดูลักษณะที่แท้จริงแห่งภายในใจดู

เปลือกแห่งอาภรณ์อันใดที่ห่อหุ้มจิตใจที่ไร้ขอบเขตของเจ้าได้

นอกจากความไม่รู้ ที่ไปเที่ยวหลงตู่ 

ยึดเข้าไปในเปลือกแห่งรูปลักษณ์ต่างๆ

แล้วสร้างเปลือกแห่งอารมณ์ เผลอเพลินในผัสสะแห่งรูปธรรมเหล่านั้น

หรือติดตราแสดงถึงสถานภาพต่างๆ อันสมมุติขึ้นมาว่าดีกว่าเปลือกอื่นๆ

จนถึงหลงเข้าไปยึดในเปลือกแห่งความคิดทฤษฎีต่างๆ 

ว่าเป็นอาภรณ์แห่งตน

เมื่อใดทวนย้อนเข้าไปดูสภาวธรรมแต่ดั้งเดิมแห่งจิต

จะเห็นความจริงว่า แม้แต่เปลือกอาภรณ์ที่คิดคำว่าจิตขึ้นมา 

ก็ไม่ได้มีอยู่จริง

เพราะธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตนั้น 

ว่างไร้แม้แต่ชื่อแห่งอาภรณ์

ไร้ขนาด ไร้ขอบเขต ไร้เปลือกใดๆ ที่จะมาห่อหุ้มเอาไว้ได้แต่อย่างใด

มันสะอาดจนบริสุทธิ์ จนไร้แม้แต่ห่วงหรือการเกาะเกี่ยวใด 

จะเกาะหรือแขวนห่วงเหล่านั้นเอาไว้ได้

 



๗๒     โถ...จิต!

เกิดความอยากแล้วหลงทำตาม      

       คือการถลำเข้าสู่เงามืดแห่งทุกข์
          

เกิดความอยากแล้วตื่นออกมา     

      คือการเป็นอิสรภาพจากทุกข์

 



โถ...จิต!     ๗๓

หลงเทิดค่าธาตุ ๔ ว่าเป็นตน

จิตหลงเทิดค่าธาตุ ๔ ว่าสูงส่งหรือต่ำต้อย

ธาตุต่างๆ มากมายที่กระจัดกระจายปลิวฟ่องล่องลอยอยู่ในจักรวาล

หรือลอยไหลไปเป็นลำธาร ชายหาดที่ดารดาษ

ด้วยผลึกหินสีสันอันวิจิตร

แต่จิตกลับหลงจับดั่งเด็กน้อย

อันตื่นเต้น กอบเก็บ หวงแหนว่านี่คือตนของตน

โถ...จิตที่น่าสงสาร

หลงยึดเทิดค่าในธาตุ ๔ เหล่านั้น 

แม้ในขณะที่มันกระทบกันเป็นเสียง

ผสมกันเป็นกลิ่น เป็นรส รวมกลุ่มกันเป็นรูปลักษณ์ต่างๆ

จากสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาตัวตน เมื่อมาผสมรวมกัน

จะเป็นตัวตนไปได้อย่างไร?

เมื่อหลงเทิดค่าในธาตุ ๔ ว่าเลอเลิศหรือต้อยต่ำ

ก็หลงเข้าไปถลำยึดว่ามีอัตตาตัวตน 

ที่เลิศเลอหรือต่ำต้อยไปด้วย



๗๔     โถ...จิต!

เทิดค่าความรู้สึกแห่งตัวตนอันพร่าเลือนขึ้นมาในใจ

บิดเบี้ยวไปตามแรงกระทบแห่งสรรเสริญ นินทา

หลงว่าธาตุ ๔ ที่ได้มาหรือสูญเสีย 

ก็เสียใจที่ปกติเป็นกลางไปคร่ำครวญทุกข์รำพัน

และหลงสร้างกฎกติกาเทอดค่าความคิดถูกผิด ดีชั่ว 

ว่ามีตัวตนต่างๆ อยู่ในนั้น

หลงยึดมั่นกับมานะทิฐิยึดความคิดเห็นว่าตัวตนของตน

โถ...จิตที่น่าสงสาร

คุณค่าที่หลงไว้ในธาตุ ๔ 

ที่ล้วนแต่ผันผวน ผุพังสลายไปอยู่ตลอดเวลา

แล้วปรารถนาจะนำมายึดให้เป็นตัวตนของตน

ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ประคับประคองธาตุ ๔ อันไม่คงที่ 

พยายามยึดว่ามีตัวตนของตนที่คงที่

จะเป็นไปได้อย่างไร?



โถ...จิต!     ๗๕

เป็นการหลงเข้าไปยึดจับความแปรปรวนอันยึดไว้ไม่ได้ 

ไม่ควรเข้าไปอาศัยว่าเป็นภพภูมิของตน

ลืมคุณค่าแต่ดั่งเดิมของตน โดยไม่ต้องไปลุ่มหลงเทิดค่าธาตุ ๔ 

อันไม่คงที่ผุพังแตกสลายเหล่านั้น

ย้อนกลับมาตระหนักถึงคุณค่าแต่ดั้งเดิม 

โดยไม่ต้องเติมอะไรลงไปในความสะอาดบริสุทธิ์ที่มีอยู่แต่ก่อน

สภาวะที่ไร้เปลือกแห่งรูปแบบตัวตนใดๆ จะมาห่อหุ้ม

เพราะไม่มีเปลือกใดสามารถห่อหุ้มได้

ในความไร้ขอบเขตของใจแต่ดั้งเดิม

และไม่มีสิ่งใดสามารถปรุงแต่งเติมลงไปได้

ในความสะอาดที่ไร้มลทินใดๆ ในนั้น

การตระหนักรู้ต่อความรู้สึกตรงหน้าอย่างท่วมท้น 

ไม่ปนเปื้อนด้วยความหลงปรุงแต่งแม้เพียงน้อยนิด

จะสัมผัสถึงรสอมฤต อันพิศิษฐ์ พิสุทธิ์ บริสุทธิ์เรืองรอง 

สว่างไสวอย่างไร้ขอบเขต ด้วยสันติสุขอยู่แล้วตลอดกาล



๗๖     โถ...จิต!

ความอยากแม้แต่เล็กน้อยก็ต้องรู้จัก

รู้แล้วละ...มิเช่นนั้นจะกระโจนเข้าสู่วัฏฏะ

คือ หลงยึดกับความอยากแล้วก่อกรรมวัฏ

วิบากวัฏที่หลงตระหนักว่ามีเราเป็นผู้รับผลจะตามมา

ความอยากแม้แต่เล็กน้อย

จิตก็ไหวตัวกระเพื่อมเบาๆ ออกจากความเป็นกลาง

หากเห็นหนทางของสังสารวัฏ

คือกิเลสวัฏ แล้วไม่ก่อกรรมวัฏ วิบากวัฏก็ไม่มี

สังสารวัฏก็ขาดตอน

แล้ววิบากที่หลงว่ามีเราเป็นผู้รับผลต่างๆ 

จะมาจากไหน?

ไม่ไหลตามสังสารวัฏไม่ไหลตามสังสารวัฏไม



โถ...จิต!     ๗๗

การเข้าไปคลุกคลีกับความคิด 

คือคลุกคลีกับความทุกข์

การคลอเคลียอยู่กับรู้ 

คือคล้อยตามความพ้นทุกข์

 



๗๘     โถ...จิต!

ฝันอยากมีตัวตน

              ในรูปแบบใด

    กระนั้นหรือ?

โถ...จิตที่น่าสงสาร

อย่ามัวลุ่มหลงที่อยากจะมีตัวตนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

หลงยึดเอาธาตุ ๔ คือ กรวดหิน ดินทราย 

สายน้ำในโลกว่าเป็นตัวตนของเรา

กรวดหิน ดินทราย ที่แตกระแหง เปื่อยยุ่ย ผุพัง 

อันเกิดจากแสงแดด และสายสม

การหลงยึดเอาความเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ของธาตุ ๔ 

มาเป็นตัวตนของตน

เป็นความไร้เดียงสาที่ก่อทุกข์ใจ

จากการยึดความไม่คงที่เหล่านั้นไว้อย่างไร้สาระ

ความลุ่มหลงอยากมีตัวตนในแบบใดอีกหรือที่ฝันใฝ่ปรารถนา

หากหลงยึดการกระทบกันแห่งรูปที่ก่อความรู้สึกวูบวาบ

ดุจประกายสายฟ้าที่เกิดดับสืบต่อ

หลงเผลอเพลินยึดไว้กับผัสสะแห่งรูปต่างๆ 

อันไม่ใช่ตัวตน หลงว่าความรู้สึกอันไม่คงที่เหล่านั้นเป็นตน 

เป็นการหลงยึดอย่างเผลอเพลินต่อสภาวะแห่งผัสสะอันแปรปรวน



โถ...จิต!     ๗๙

การหลงยึดความรู้สึกรับรู้

อันไม่คงที่เหล่านั้น มาเป็นตนของตน 

มีแต่นำความรู้สึกไม่สมหวังมาสู่อยู่ตลอดเวลา

เพราะภาวะแห่งการกระทบผัสสะในรูปธรรมธาตุ ๔ ต่างๆ 

ย่อมพลัดพรากจากไปอยู่ทุกขณะ

หรือหลงยึดเอาความจำในรูปธรรม

ที่กระทบกันเป็นความรู้สึกต่างๆ ว่าเป็นตน 

ก็ในเมื่อความจำเหล่านั้นล้วนไม่มีมาก่อน 

ถึงแม้สิ่งที่ถูกจดจำคือธาตุ ๔ ก็มิใช่อัตตาตัวตน

แล้วจะหลงท่องเที่ยวไปในความจดจำต่างๆ 

อย่างเผลอเพลินว่าเป็นตัวตนของตน

มีความเสื่อมจางแห่งความจำอันไม่คงที่ 

โหวงเหวง เสื่อมสลายในทุกขณะ จนไม่ยึดไว้ได้อย่างถาวร

หรือจะเอาความจำมาผสมประมวลเปรียบเทียบ

ปรุงแต่งเป็นความรู้สึกนึกคิดแล้วยึดเอาไว้ว่าเป็นเรา

เฝ้าวนเวียนยึดมั่นในความคิดปรุงแต่งต่างๆ ว่า เป็นตน 

ท่องเที่ยวไปในสภาวะที่ปรุงดี ปรุงร้าย ปรุงข่มจิต ข่มใจ 

สร้างภพน้อยภพใหญ่เกิดดับสืบต่อกันอยู่มากมาย 

แล้วหลงยึดว่ามีอัตตาตัวตนของตนอยู่ในนั้น

สิ่งที่ไม่ได้มีตัวตนด้วนตนเอง กระนั้นหรือ?



๘๐     โถ...จิต!

หรือยึดกับการรับรู้ในรูปธรรมแห่งธาตุ ๔ ต่างๆ 

ที่ปรุงเป็นรส เป็นกลิ่น เป็นเสียง เป็นการกระทบแห่งรูปธรรม

จนถึงเอาความจดจำในรูปมาผสมกันใหม่เป็นความปรุงแต่ง 

แล้วรับรู้ถึงความปรุงแต่ง

ส่วนไหน ตรงไหนหรือที่มีอัตตาตัวตนอยู่จริง 

หากหลงปรุงแต่งธาตุ ๔ ว่า เลอเลิศ

ก็หลงว่ามีตนที่ยึดถือความรู้สึกว่าเลอเลิศเอาไว้

ในความลุ่มหลงที่มีอยากมีตัวตนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

รูปแบบใดเล่าที่จะเป็นอัตตาตัวตนของตนไปได้

ในเมื่อรูปธรรมแห่งธาตุ ๔ 

ยังมิเคยรู้ด้วยตนเองเลยว่า ตนเป็นธาตุ ๔ 

เมื่อธาตุ ๔ แปรปรวนถักทอไปตามเงื่อนไขเหตุปัจจัย

ที่ก่อรูปลักษณ์มากมายในการกระทบกันต่างๆ

มีแต่กำลังแสดงลักษณะ แห่งความไม่คงที่ 

อันไม่สมควรเข้ายึดมั่นความแปรปรวน

อันเสียดทานเหล่านั้นเอาไว้มาเป็นภพภูมิที่อาศัย

หรือมาเป็นอัตตาตัวตนของตนเลย



โถ...จิต!     ๘๑



๘๒     โถ...จิต!

หลงคิดชอบชัง

บดบังใจว่างแต่ดั้งเดิม
๕หลงคิดชอบชัง๕หลงคิดชอบชัง



โถ...จิต!     ๘๓

ไปวิ่งเล่นเถอะนะเด็กน้อย 

แต่อย่าเก็บอะไรกลับมาจากชายหาด

ใช่?...มันน่าจะเป็นเช่นนั้น

แค่ชื่นชมผลึกหินสีสวยบนชายหาด 

และวิ่งเล่นหยอกล้อกับฟองคลื่น 

ที่ไม่ใช่ของเรา

แต่...มันเกินเลยไปกว่านั้นทุกที

เมื่อความยินดีเผลอเพลิน มักหลงยึดยากได้มาเป็นของตน

และอยากให้มันคงอยู่ ไม่ปรารถนาให้มันผุพัง พลัดพราก

แม้เพื่อนที่ร่วมวิ่งเล่นด้วยกันอาจสัญญากันว่า 

จะไม่ลืมเลือนสภาวะเดิมที่ไม่มีตัวตน

แต่แอบปรารถนาอยากให้มันมีตัวตนอยู่จริง? 

ความเพลิดเพลินอันเป็นรสชาติที่น่าพอใจ

แต่โทษของมันคือความพลัดพรากที่จะลากพาใจไปให้เจ็บซ้ำ

ทางออกจากความเจ็บปวดเหล่านั้นคือไม่หลงยึดไว้กับความพอใจ

ใครจะให้คำมั่นสัญญากับใจได้ว่าในขณะเพลิดเพลิน 

จะไม่หลงพอใจอยากได้มันไว้ครอบครอง



๘๔     โถ...จิต!

โถ...จิตที่น่าสงสาร

เพราะเจ้าคือความวิจิตร

ที่มีมุมมองอันอาจนฤมิตกรวดทรายให้กลายเป็นอัญมณี

หรือมองฟองคลื่นกระทบแสงตะวันให้ผกผันเป็นเพชรนิลจินดา 

เกลื่อนกลาดดารดาษอยู่ต่อหน้า

หรือมองฝ่าเท้าที่หยอกเย้ากับเกลียวคลื่นให้กลายเป็นกำไลสร้อยไข่มุก 

ถักร้อยเป็นมาลัยโอบกอดข้อเท้าที่ย่างกราย

แล้วหลุดรุ่ยร่ายพรูพรายในทุกย่างก้าวนับอนันต์

ความวิจิตรแห่งจิตที่เทิดค่าด้วยมุมมองอันเรืองรองประณีต

ภพภูมิแห่งสวรรค์ชั้นฟ้าจึงวิจิตรประณีตขึ้นมาในจิตเจ้า

ความเป็นทิพย์แห่งความเสียสละเมตตาและปราณี

จากธาตุ ๔ ที่แสนธรรมดาไร้ตัวตน 

จึงกลายเป็นอัญมณีแห่งทิพย์สมบัติ

แม้ความดื่มด่ำอันงดงามแห่งจิตที่ตั้งมั่นผ่องแผ้วเรืองรอง

ภพแห่งจิตที่เป็นรูปภพ และอรูปภพจึงเกิดมีขึ้น

แม้กามภพที่ฝันใฝ่พอใจในรูป รส กลิ่น เสียง 

พร่ำสรรเสริญธาตุ ๔ ว่าเป็นของตน



โถ...จิต!     ๘๕

เจ้าช่างวิจิตรนฤมิตภพภูมิเข้าไปอาศัย

ว่าเป็นอัตตาตัวตนแห่งเจ้า

เทิดค่าธาตุ ๔ และความรู้สึกที่ไม่มีตัวตน

ปั้นแต่งให้มีตัวตน ในภพภูมิต่างๆ ขึ้นมา

ใช่?...มันน่าจะเป็นเช่นนั้น

แค่เก็บผลึกหินสีสวยมาแบ่งกัน 

แล้ววิ่งหยอกล้อกับฟองคลื่น

แต่มันไม่เคยพออยู่เพียงแค่นั้นสักที 

กี่กัลป์ กี่กัลป์ มาแล้ว

จนเจ้าเหมือนเด็กขี้ลืม...ที่น่าสงสาร

ทุกข์ทรมานกับความพลัดพราก

ลืมว่าเจ้ามิเคยมีตัวตนที่แท้จริง



๘๖     โถ...จิต!



โถ...จิต!     ๘๗

ยิ่งเห็นทุกข์ จากความผูกพัน

อิสรภาพนั้น ก็เผยตัว



๘๘    โถ...จิต!

ที่พึ่งอันปลอดภัย

ในเมื่อธาตุ ๔ อันผุพังเสื่อมสลายแปรปรวนอยู่ทุกขณะ

แม้แต่ตัวมันเองก็ไม่รู้ตัวมันว่าเป็นธาตุ ๔

เมื่อมันมาผสมรวมกันตามเหตุปัจจัย

เป็นรูปลักษณ์อันผันผวนแปรเปลี่ยน

รูปลักษณ์ต่างๆ อันไม่คงที่สักขณะเหล่านั้น

จึงย่อมไร้ชื่อที่แท้และไร้ตัวตนไปด้วย

เช่นเดียวกับการที่ธาตุ ๔ กระทบกันอยู่ภายใน

อันละเอียดอ่อนกับภายนอก

ความรู้สึกที่เกิดจากผัสสะเหล่านั้น 

จะเป็นอัตตาตัวตนไปได้อย่างไร

แม้การหลงเอารูปธรรมเหล่านั้น

และความรู้สึกเหล่านั้นมาจดจำ

การนำเอาสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาตัวตนมาจดจำ 

ย่อมยืนยันถึงเหตุปัจจัยอันไม่ไช่ตัวตนแห่งความจำ

แม้จะนำความจำเหล่านั้นมาผสมเปรียบเทียบประมวลปรุงแต่ง



โถ...จิต!     ๘๙

แต่การเห็นเหตุปัจจัยแห่งความจริง

ในปรากฏการณ์เหล่านั้นต่างหากที่เป็นที่พึ่ง

การประจักษ์ถึงธรรมชาติเดิมแห่งธาตุ ๔ 

อันว่างจากชื่อมาก่อน

เช่นนั้นแล้วสิ่งที่อาศัยธาตุ ๔ กระทบกันให้เกิดขึ้น 

ก็ย่อมว่างจากชื่อไปด้วย

ที่พึ่งอันปลอดภัยจึงไร้ความยึดมั่น

ไม่หลงเอาชื่อสมมุติมาเป็นอัตตาตัวตนของตน

หรือของใครแต่อย่างใด

ธรรมชาติเดิมแห่งจิตที่บริสุทธิ์สะอาด ปราศจากชื่อว่า จิต 

ย่อมเปิดเผยสัจจะธรรมที่เที่ยงแท้อย่างไม่บิดพริ้ว

ความคิดที่อาศัยสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนมาปรุงแต่ง

จะเป็นตัวตนไปได้อย่างไร

อีกทั้งการรับรู้ถึงความคิดเหล่านั้น 

ย่อมเป็นเพียงปรากฏการณ์

ที่ยืนยันอยู่ต่อหน้าถึงความไม่ใช่อัตตาตัวตนไปด้วย

สิ่งที่อาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมีความแปรปรวน 

ไม่คงที่สักขณะย่อมไม่ใช่ที่พึ่ง ที่อาศัยอันปลอดภัย 

จึงไม่ควรเข้าไปยึดถือแต่อย่างใด



๙๐     โถ...จิต!

ความจริงแท้จึงเป็นที่พึ่งอันปลอดภัย 

ไม่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากสิ่งที่มิใช่ตัวตน

เมื่อไม่ถูกปรุงแต่งจึงย่อมไม่แปรปรวน ไม่หวั่นไหว ไม่หวาดหวั่น 

ในเมื่อไม่มีอัตตาตัวตนของใครอยู่ในนั้นที่ถูกทำร้าย ได้หรือเสีย

จึงคืนสู่ธรรมชาติเดิมแห่งความเป็นกลาง 

โดยไม่ต้องสร้างสันติภาพขึ้นมาแต่อย่างใด

เพราะธรรมชาติเดิมแท้แห่งสิ่งนั้นอันเป็นกลาง 

ว่างจากการปรุงแต่งอยู่แต่ดั้งเดิม

ย่อมเปิดเผยให้เห็นถึงลักษณะและสภาวะแห่งสันติสุข

อันผ่องใสเรืองรองอยู่ก่อนแล้วเป็นนิรันดร์



โถ...จิต!     ๙๑



๙๒    โถ...จิต!

ผลประโยชน์มักก่อโทษแห่งมิตรภาพ

มาบดบังอิสรภาพแห่งใจแต่ดั้งเดิม 

รสชาติอันแปรปรวนแห่งผัสสะจากรูปธรรมแห่งธาตุ ๔

บดบังอมตะรสอันไม่แปรปรวนอยู่เป็นนิจนิรันดร์



โถ...จิต!     ๙๓

อยากพ้นทุกข์ แต่หาสุขไม่เจอ

โถ...จิตที่น่าสงสาร

เที่ยวตะลอนรับจ้างมีความสุข 

ใครเขาลากพาไปจ้างกินเหยื่ออร่อย 

จะได้เผลอเพลินมีความสุข

ก็ติดตามเขาไปกินอามิสสินจ้างให้มีความสุข

เขาอยากให้มีความสุขก็จ้างให้ฟังเสียงที่ชอบ 

ก็หลงเพ้อเผลอเพลินไป

หรือจ้างให้มีความสุขด้วยการเอารูปที่น่ายินดีมาให้ดู 

ก็เผลอพร่ำสรรเสริญในรูปนั้น

มัวเมา สยบ ติดพันกับค่าจ้างให้มีความสุข

โถ...จิตที่น่าสงสาร

พอเขาไม่จ่ายค่าจ้างให้มีความสุข 

ก็ทุกข์พร่ำเพ้อเหมือนเสพยาเสพติด

ตะลอนเหมือนขอทานไปขอค่าจ้างให้มีความสุข 

สยบลงดุจเป็นทาสให้เขาข่มเหง

ความสุขที่ต้องถูกจ้างให้สุข 

เป็นสิ่งที่ควรเสพติดอย่างเป็นทาส กระนั้นหรือ?



๙๔     โถ...จิต!

เมื่อใดขาดเหยื่อค่าจ้าง

ก็หาความสุขไม่เจอ ว้าเหว่โหยหา

แม้แต่เหยื่อที่นำเป็นอามิสสินจ้าง 

ก็เสื่อมสลายไปในทุกขณะต่อหน้าต่อตา

เช่น รสชาติอาหารที่ปรุงจากธาตุ ๔ ผสมกัน

ครั้นพอแตะปลายลิ้นก็ไม่อาจคงอยู่กับที่

เสื่อมสลายเป็นของสกปรกคลุกด้วยเสมหะน้ำลาย

ผสมกับอาหารเก่าในลำไส้

เสียงที่กระทบหูก็เสื่อมสลายดั่งสายลมและกระแสคลื่น

จะวิ่งยึดจับคำเยินยอสรรเสริญ 

หรือท่วงท่องทำนองอันตบแต่งไว้ได้อย่างไร

ใยจึงยอมตกเป็นทาส รับค่าจ้างให้มีความสุข

ด้วยลักษณะแห่งทุกข์ คือ ความแปรปรวน

เมื่อใดเห็นโทษทุกข์จากเหยื่อภายนอก

และเหลียวมองเห็นสุขภายใน 



โถ...จิต!     ๙๕

โถ...จิตที่น่าสงสาร

ลืมความสุขแต่ดั้งเดิมที่ไม่ต้องมีใครมาจ้างให้กินเหยื่อแล้ว กระนั้นหรือ?

สุขจากอิสระเสรี ไม่ต้องอาศัยเหยื่อจากภายนอกหรือการปรุงแต่งภายใน

สุขที่ไม่ต้องกระวนกระวายกระสับกระส่ายดิ้นรนจะไปกินเหยื่อ

สุขที่ไม่ต้องหวั่นไหว ไม่ต้องยกเป็นทาสใครว่าจะเอาเหยื่อมาให้หรือไม่

สุขที่ไม่ต้องแบ่งแยกเป็นพวกพ้องกับผู้ใด

เพื่อจะได้ผลประโยชน์มาเป็นเหยื่อ

ลืมแล้วหรือ สุขจากสันติภาพ สันติสุข 

อิสระจากเหยื่อจึงไม่มีความเสื่อมสลายใดๆในสุขนั้น

สุขที่มั่นคง อมตะอยู่เป็นนิรันดร์ เป็นบรมสุขที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้น  

แต่เป็นธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตที่สะอาดบริสุทธิ์อยู่เช่นนั้น



๙๖     โถ...จิต!

รู้ใจเป็นกลางไม่หลงสร้างทุกข์

ถ้าอยู่กับใจกลางๆ ก็ไม่ทุกข์ 

ทุกข์ เพราะไม่อยู่กับใจที่เป็นกลาง

โถ….สงสารจิตบ้าง

อย่าหลงไปยึดจับรูปธรรมธาตุ ๔ ทั้งหลายอันแปรปรวนไม่คงที่

แล้วหลงลืมทิ้งความเป็นกลางแห่งใจ ไปอยากให้สิ่งภายนอกคงที่

แล้วตัดพ้อรำพันอย่างไร้เดียงสาถึงสภาวะไม่เหมือนเดิมของสิ่งรอบข้าง

หลงว่าเป็นอัตตาตัวตนของเรา ของเขา 

สร้างวาทะอย่างไร้เดียงสาว่า “เขาไม่น่าเปลี่ยนแปลง”

หรือ “ทำไมเขาไม่เหมือนเดิม?”

ใช่...ไม่มีสภาวะใดรอบตัวเลยสักขณะ

ที่เหมือนเดิม คงที่ หรือไม่มีความเปลี่ยนแปลง

นอกจากธรรมชาติเดิมแท้ของจิตซึ่งไม่มีชื่อแม้แต่ว่าจิต

เพราะไม่ได้ถูกปรุงแต่งขึ้นมา 

จึงไม่ต้องตกอยู่กับเงื่อนไขเหตุปัจจัยที่แปรปรวน

ถ้าตระหนักถึงธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิตที่เป็นกลาง

 ว่างจากตัวตนที่ปรุงแต่งก็ไม่ทุกข์

ทุกข์เพราะเข้าไปหลงยึดจับรูปธรรมมาชอบชัง 

บดบังธรรมชาติเดิมที่เป็นกลาง



โถ...จิต!     ๙๗

ความตระหนักรู้ต่อความจริงเช่นนี้

เป็นการทวนย้อนเข้าไปสัมผัสต่อธรรมชาติเดิม

แห่งความรู้สึกภายในอย่างลึกล้ำลึกซึ้ง

ไม่นำพาความปรุงแต่งเข้าไปควานหา

ไม่แม้แต่จะพยายามหาเหตุผลว่าสภาวะนั้นคืออะไร

แม้ว่าการเติมความปรุงแต่งลงไปแต่ละหยดหยาด 

จะเหมือนดับหายไปในความว่าง

ไม่อาจเปรอะเปื้อนหรือแขวนติดคงที่เอาไว้ได้

ในความบริสุทธิ์สะอาดอันไร้ตำหนิเหล่านั้น

การเผชิญหน้าอย่างลึกซึ้งต่อความรู้สึกที่อยู่ต่อหน้าภายใน

อาจสังเกตเห็นความอัศจรรย์ที่โปร่งเบาไร้ขอบเขต

จนไม่มีชื่อแม้แต่ภายในหรือภายนอก

การเห็นความปรุงแต่งเป็นทุกข์ 

ถอยห่างไกลออกไปเหมือนไม่เคยมีมาก่อน 

เพราะความปรุงแต่งทั้งหลาย มิใช่สิ่งถาวรหรือมีตัวตนอยู่จริง



๙๘     โถ...จิต!



โถ...จิต!     ๙๙

         การหลงยึดเปรียบเทียบกับกองทราย

                                            ว่าของใครดีกว่า

               ย่อมก่อมานะขึ้นมาข่มเหง

   สร้างภาระแห่งความทุกข์ใจ 

                         อย่างไม่สมควรต้องได้รับ



๑๐๐     โถ...จิต!

สังขารนอกในไร้ตัวตน

โถ...จิตที่น่าสงสาร

อย่าส่งจิตออกนอกไปเที่ยวยึดจับ

สังขารภายนอกมาปรุงเลย

...หลงว่ามี “เขา” เป็นอย่างนั้น

แล้วปรุงสังขารภายในขึ้นมา 

หลงว่ามี “เรา” อย่างนี้

เพราะสังขารภายนอก ตั้งแต่รูปขันธ์ 

ล้วนเป็นธาตุ ๔ ที่ไม่ได้เป็นของใคร

รวมถึงรูปธาตุต่างๆ ที่กระจัดกระจาย

อยู่ทั่วชายหาด ขุนเขา ตรอกซอย

ไม่ควรไปหลงยึดมั่นจับเอาปรุงแต่งมาเป็นสังขารภายใน

แล้วหลงเปรียบเทียบขันธ์ต่างๆ ว่า เป็นคนนั้น คนนี้

ในสิ่งที่ไม่ได้มีตัวตน ของใคร? เป็นอะไร? แต่อย่างใด?

นอกในไร้ตัวตนนอกในไร้ตัวตนนอกในไร้ตัวตนนอกในไร้ตัวตน



โถ...จิต!     ๑๐๑

โถ...จิตที่น่าสงสาร

ทวนย้อนเข้ามาดูโครงสร้างสังขารขันธ์ภายในดู 

แม้แต่จิตสังขารภายใน ก็กลวงว่างเปล่า เกิดดับอยู่ในความว่าง

มีธรรมชาติเดิมที่เป็นกลางกระจ่างว่างกว้างไกลเป็นฐานรองรับ

แต่ก็ไม่ติดกัน ไม่เกี่ยวข้องกัน 

หากไม่ทิ้งใจเป็นกลางไปยุ่งกับสังขารนอกใน

เพราะสังขารขันธ์ทั้งหลาย ไม่ได้มายุ่งกับใจที่เป็นกลาง

อันเป็นธรรมชาติเดิมที่ไม่ได้ถูกสร้างหรือไม่ได้ถูกทำลาย

ไม่ได้ถูกอะไรกระทำหรือถูกสิ่งใดปรุงแต่งขึ้นมา 

ให้เป็นอะไรแต่อย่างใด?

สภาวะดั้งเดิมนั้นจึงไม่หวั่นไหว ไม่เร้าร้อน 

ไม่ลดและไม่เพิ่ม หรือไม่มีอะไรเพิ่มเติมลงไปได้

แม้แต่ความเผลอคิดบางๆ ก็เหมือนอยู่ห่างไกลออกไป 

ไม่ได้เพิ่มอะไรให้สิ่งนั้น

จงดื่มด่ำกับสภาวะนั้นให้เต็มที่ 

โดยไม่เติมความจงใจแต่อย่างใดลงไป

เพียงสัมผัสถึงความไร้ชื่อที่โปร่งเบา กว้างขวางอย่างไร้ของเขต

ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์เป็นอิสรภาพและสันติสุขอย่างแท้จริง



๑๐๒    โถ...จิต!

      รูปนามไม่ได้อะไรไปจากโลกนี้

         อันไม่มีความคงที่สักขณะ

ในทุกขณะที่เปลี่ยนรูปลักษณ์ไปมา

                    อย่างไม่จบสิ้น



โถ...จิต!     ๑๐๓



๑๐๔     โถ...จิต!

สอดส่องจิต

สงสารคนอื่น ชีวิตอื่น มามากแล้ว

สงสารตนเองบ้างหรือยัง

โถ...จิตที่น่าสงสาร ลองทวนย้อนเข้ารู้จักธรรมชาติของใจตนบ้าง

ย้อนดูเข้าไปสบายๆ ในท่ามกลางความรู้สึก

ที่โปร่งโล่งเบา รู้ชัดลงไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่ส่งจิตออกนอกใจ

จะเห็นกระแสบางๆ แผ่ซ่านระยิบระยับขึ้นเรื่อยๆ ทั่วสารพางค์กาย

ดูเยือกเย็นยะเยือก ลึกล้ำ รู้ชัดลงไปโดยไม่ถูกสิ่งภายนอกครอบงำใจ

สภาวะที่แผ่ซ่านเบาบางโดยไม่ได้จงใจทำให้เกิดขึ้น

เห็นความเผลอยึดรูปธรรมมาปรุงชอบชังเกิดความอึดอัดใจ

เมื่อไม่เอาสิ่งนั้นก็ดับไป

แต่ไม่ได้มาครอบงำจิต ไม่ติดแนบกับจิต 

เหมือนมีช่องว่างห่างจากกัน

จิตเอย...สอดส่องดูจิตใจตนเองบ้าง

เมื่อทวนย้อนเข้ามาสนใจอย่างซาบซึ้งเช่นนี้

โดยไม่ส่งไปให้ค่าในอารมณ์อื่นๆ ที่เป็นทุกข์



โถ...จิต!     ๑๐๕

สังเกตนะ...สังเกตให้ดี...

จะเห็นแม้แต่ความคิดบางๆ 

ที่เผลอจับรูปธรรมมาปรุงแต่งแล้วดับไป 

รู้ถึงสิ่งที่ยึดถือไม่ได้เป็นทุกข์ ความปรุงแต่งจึงดับ

รู้ชัดเข้าไปยังธรรมชาติอันเป็นกลางที่ตั้งมั่นขึ้น

เมื่อเห็นชัดถึงธรรมชาติอันเป็นกลางเป็นหนึ่ง

ไม่มีสิ่งใดปนกับใจที่เป็นกลางนั้นไม่มีแม้แต่ความจงใจ

จิตจะประจักษ์ต่อธรรมชาติเดิมของจิตเอง

ที่ว่างจากการปรุงแต่งอยู่ก่อน

และเข้าถึงธรรมชาติแต่ดั้งเดิม 

ที่ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสิ่งใดๆ

เป็นสภาวะเดิมของจิตเองที่เป็นอิสรภาพ 

สะอาด เยือกเย็นด้วยสันติสุข



๑๐๖     โถ...จิต!



โถ...จิต!     ๑๐๗

       เพียงกระแสธาตุ ๔                      

ผสานเป็นรูปร่างแปรปรวนมากมาย

               จิตหลงคว้ามาชอบชัง

      ย่อมได้ทุกข์ใจอย่างไม่สมควร



๑๐๘     โถ...จิต!

จิตสะอาดมาก่อน

เมื่อใดทิ้งความเป็นกลาง เท่ากับทิ้งแก่นสาร

โถ...จิตที่น่าสงสาร

หากเมื่อใดเอาจริงจังกับเรื่องไร้แก่นสาร

ที่หลงจับยึดรูปธรรมรอบกายอันไร้ตัวตนมาปรุงแต่งให้เป็นตัวตน

จับเอามูลดิน กองทรายต่างๆ มาเปรียบเทียบถูกผิด ดีชั่ว ได้เสีย

ความหลงจับยึดรูปนามเหล่านั้นเอาไว้ว่าเป็นตัวตนจริงจัง

ช่างเหลวไหลสิ้นดี?

โถ...จิตที่น่าสงสาร

แก่นสารสาระแห่งความเป็นกลางในที่ว่างจากความปรุงแต่ง

อันเป็นธรรมชาติเดิมที่สะอาดจากถูกผิด ดีชั่ว ได้เสีย 

ทำไมจึงทิ้งมองข้ามไปหลงยึดกับสิ่งไม่มีสาระแห่งความปรุงแต่ง

จงมองดูสิ่งภายนอกที่พยายามจะหลงยึดอยู่นั้น

ล้วนแปรปรวน ไม่คงที่อยู่ด้วยทุกข์



โถ...จิต!     ๑๐๙

การหลงยึดกับความไม่คงที่แล้ววิพากษ์วิจารณ์ปรุงแต่ง 

เป็นการสร้างทุกข์อย่างไร้สาระ

ย้อนกลับมาดูสาระแห่งธรรมชาติเดิมแท้ภายใน

อันเป็นกลาง ว่างโปร่งโล่งเบา

สะอาดจากโลภะที่หลงปรารถนาธาตุ ๔ อันไม่มีเจ้าของ

สะอาดจากโทสะที่หลงประทุษร้ายรูปธรรมอันไร้ตัวตน

สะอาดจากโมหะ เพราะไม่มีตัวตนของเราอยู่ในธาตุ ๔

และไม่มีธาตุ ๔ ใดๆ ที่เป็นเรา เป็นเขา แต่อย่างใด

มีแต่ความสะอาด บริสุทธิ์ อันบริบูรณ์ 

ด้วยสันติสุขอยู่แต่ดั้งเดิมเท่านั้น

ธรรมชาติเดิมแท้ของจิต

กับธรรมชาติเดิมแท้ของปรากฏการณ์อื่นๆ มากมายในจักรวาล

ล้วนเหมือนกัน ตรงที่ธรรมชาติเหล่านั้นไม่เคยรู้เลยว่ามันมีชื่อว่าอะไร

และไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่หรือไม่มีอยู่

เพราะความมีอยู่ หรือไม่มีอยู่ ล้วนเกิดจากความคิดปรุงแต่ง

ในเมื่อธรรมชาติเดิมที่เสมอภาคกันในการว่างจากชื่ออะไรๆ มาก่อน

แล้วการหลงทะเลาะแบ่งแยกในวาทะแห่งชื่อต่างๆ ช่างเหลวไหลสิ้นดี



๑๑๐    โถ...จิต!

โถ...จิตที่น่าสงสาร

เจ้าลืมเลือนถึงสถานะภาพดั้งเดิมของเจ้า

ลืมแม้แต่ชื่อซึ่งไม่เคยมีอยู่มาก่อนของเจ้า

อะไรหรือ? ที่เรียกเจ้าว่า จิต

หรือเป็นพียงสมมุติที่หลงยึดถือในชื่อเหล่านั้น

ลืมสภาวะดั้งเดิมที่ไร้ถ้อยคำ ไร้วาทะอยู่ภายใน

โถ...จิตที่น่าสงสาร

มโนผัสสะแห่งวาทะภายในเหล่านั้น ล้วนเป็นของว่างเปล่า

หากหลงเอาวาทะแห่งชื่อสมมุติมาเปรียบเทียบ ปรุงแต่งขัดแย้งกัน

มันมิใช่เป็นการสร้างทุกข์ขึ้นมาอย่างไร้สาระ 

จากสิ่งที่ไม่มีชื่อแห่งวาทะมาก่อนหรือ?

ธรรมชาติเดิมว่างจากชื่อ



โถ...จิต!    ๑๑๑

ชื่อเดิมของเจ้าไม่เคยมีอยู่ภายในใจ

รวมถึงธรรมชาติภายนอกรอบกายทั้งหลายก็ล้วนว่างจากชื่อมาก่อน

แม้แต่ธาตุ ๔ แผ่นดิน ขุนเขา สายน้ำ สายลม แสงตะวัน 

ก็ยังไม่เคยรู้ตัวเองเลยว่ามันมีชื่อว่าอะไร

มันเป็นเพียงแค่บางสิ่ง เหมือนกับบางสิ่งที่เกิดอยู่ในความรู้สึก

ล้วนมีธรรมชาติเดิมเสมอภาคเหมือนกันที่ว่างจากชื่อ

ความไม่รู้ต่างหากที่ปรุงแต่ง เติมความแบ่งแยกลงไป

หากคืนธรรมชาติเดิมให้กับสิ่งนั้นอย่างที่มันเป็น

ก็มีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์อย่างเสมอภาค

ไม่มีแม้แต่วาทะว่าข้างนอกหรือว่าข้างใน



๑๑๒     โถ...จิต!



โถ...จิต!     ๑๑๓

                        รูปธรรมอันวิจิตรย่อมบิดพริ้ว 

                                                  ผุพัง แปรปรวน

                    จึงมิอาจงามเท่าสันติสุขในใจ

                                อันเป็นนิรันดร์แต่ดั้งเดิม



๑๑๔    โถ...จิต!

รู้รอบ รู้ชัดถึงอิสรภาพแต่ดั้งเดิม

ความปรารถนาที่แอบกระซิบให้พุ่งใจออกไปชอบในรูปธรรม

มักแอบหลงก่อพฤติกรรมอันนำมาสู่ความเร่าร้อนภายใน

ในเมื่อรูปธรรมต่างๆ ภายนอกเหล่านั้นย่อมแปรปรวน

 การหลงเข้าไปจับยึดรูปธรรมอันแปรปรวนให้เป็นไปดั่งปรารถนา

ย่อมเป็นอันก่อทุกข์มาให้แก่จิตอย่างไม่สมควรต้องได้รับ

ความรอบรู้แห่งจิตอันสมควรต้องรอบรู้ 

คือ รู้ชัดรู้ยิ่งถึงความไม่ควรเข้าไปจับยึดมั่น

ต่อรูปธรรมอันแปรปรวนเหล่านั้นว่าเป็นของตน

และรู้ชัดอย่างยิ่งถึงการกระทบกันแห่งรูปอันไม่คงที่ 

มิใช่สิ่งน่าเผลอเพลินเข้าไปยึดมั่นต่อความไม่คงที่

เพราะผัสสะแห่งการกระทบกันเป็นรสชาติต่างๆ 

กลับบดบังให้หลงลืมความจริง 

ถึงสิ่งไม่แปรปรวนไม่ควรเข้าไปอาศัย

แล้วหลงทิ้งสาระแก่นสารซึ่งไม่มีอะไรปรุงแต่ง 

ไม่แปรปรวนอันเป็นที่ปลอดภัย



โถ...จิต!     ๑๑๕

การรู้ชัดยิ่งแห่งจิตอย่างรอบรู้ 

ถึงเหตุปัจจัยซึ่งกำลังปรุงแต่งแหลกสลาย 

ไม่ใช่สิ่งที่ควรเข้าไปอาศัย

ย่อมรอบรู้ถึงความแอบกระซิบใจแห่งตัณหา

ที่ปรารภให้พุ่งใจออกไปคว้ายึดจับรูปธรรม

การเห็นความแอบแฝงอยู่จิตที่หลงฝันใฝ่

ในความไร้สาระของตัณหา 

ย่อมไม่ทำตามใจอยาก

ภาวะที่ไม่มีถูกความอยากครอบงำย่อมเปิดเผย 

ถึงความสะอาดอันปราศจากการปรุงแต่งจากสิ่งที่แปรปรวน

เปิดเผยให้เห็นถึงธรรมชาติเดิมแท้แห่งจิต

อันไม่เร่าร้อน ไม่หวั่นไหวเป็นสภาวะปลอดภัย 

เพราะไม่ต้องอาศัยสิ่งใดปรุงแต่งให้เกิดขึ้น

ความตั้งมั่นรู้ชัดถึงความปลอดภัย

จากการไม่หลงเข้าไปยึดถือรูปธรรมอันแปรปรวน ไม่ใช่ตน ไม่ใช่ของตน

จึงไม่หลงดำริพุ่งออกไปคว้ารูปธรรมมาชอบชัง

สภาวะที่ไม่ถูกบดบังด้วยรสชาติแห่งผัสสะในรูปธรรมอันไม่คงที่

สภาวะแห่งความคงที่อันเป็นอมตะที่มิได้ถูกปัจจัยปรุงแต่งจึงเปิดเผย

เป็นธรรมชาติแต่ดั้งเดิมที่สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใสด้วยสันติ 

อันเรืองรองอยู่เช่นนั้นอย่างเป็นนิรันดร์



๑๑๖     โถ...จิต!



โถ...จิต!     ๑๑๗



๑๑๘     โถ...จิต!

ข่าวสำหรับผู้สนใจปฏิบัติธรรม

วัดพระธาตุผาแก้ว (พุุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว) 

ได้จัดตารางการปฏิบัติสำหรับผู้สนใจ โดยจะจัดทุกเดือน ตั้งแต่

เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ - ธันวาคม ๒๕๕๔ (เว้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔) 

เดือนละ ๒ ครั้ง รวม ๒๔ ครั้ง โดยแบ่งเป็น

 ๑). หลักสูตร “อยู่กับรู้” ระยะเวลา ๔ วัน สำหรับบุคคลทั่วไป 

      รับกลุ่มละ ๑๐๐ คน

 ๒). หลักสูตร “วิเวก” (พักเดี่ยว ปิดวาจา) ระยะเวลา ๕ วัน   

       สำหรับผู้ที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดแล้ว รับกลุ่มละ ๕๐ คน  

       

โดยขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ปฏิบัติแต่ละท่านสามารถสมัคร 

หลักสูตร อยู่กับรู้ ได้ ๒ ครั้ง และหลักสูตรวิเวกได้ ๑ ครั้ง / ปี

เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้สนใจท่านอื่นๆ ซึ่งมีเป็นจำนวนมาก

ท่านที่สนใจกรุณาอ่านรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรเพิ่มเติม ได้ที่

www.phasornkaew.org 

(โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบก่อนกรอกใบสมัคร)

 



โถ...จิต!     ๑๑๙

ขอเชิญสาธุชนร่วมสนับสนุนงานวิปัสสนากรรมฐานของ

วัดพระธาตุผาแก้ว (พุุทธธรรมสถานพระธาตุผาซ่อนแก้ว)

โดยร่วมเป็นเจ้าภาพอาหารแก่ผู้ปฏิบัติธรรม 

จำนวน ๕,๐๐๐ บาท / มื้อ / ๑๐๐ คน 

โดยกรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคา รกสิกรไทย สาขาฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต

ชื่อบัญชี ศิวพร ขวัญรักษ์ ๖๑๐-๒-๒๐๙๔๙-๒

 

หากท่านโอนเงินแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบทาง 

email: sivaporn.kh@gmail.com 

เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ของท่าน 

และออกใบอนุโมทนาบัตรให้ต่อไป



๑๒๐    โถ...จิต!    


