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ค�ำน�ำ

เมื่อคราวที่พระธีระพันธุ์ ธีรโพธิ (อาจารย์กวง ลอไพบูลย์) 

อัญเชิญบทพระนิพนธ์เ ร่ือง จิตตนคร  ในเจ ้าพระคุณสมเด็จ 

พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

มาเป็นแรงบนัดาลใจ สร้างสรรค์ผลงาน “จติตกรรมเล่าเร่ืองจติตนคร” 

จัดพิมพ์เพื่องานเทิดพระเกียรติเจ ้าพระคุณสมเด็จฯ เนื่องใน 

โอกาสพระชนมายุครบ ๑๐๐ พรรษา วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

พระธีรโพธิปรารภเสมอว่า การสร้างสรรค์ผลงานชุดนั้น เป็นเพียงแค่

กระพี้ จึงมีความประสงค์ท่ีจะชักน�าให้ผู้คนทั้งหลายได้เข้าไปอ่าน 

เนื้อหาเต็ม ๆ ซ่ึงเป็นแก่นแท้แห่ง “จิตตนคร” จากบทพระนิพนธ ์

ของเจ้าพระคุณสมเด็จฯ

เรื่อง จิตตนคร เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนิพนธ์ขึ้นจากพุทธพจน์ 

สั้น ๆ ไม่ถึงครึ่งบรรทัดว่า “พึงกั้นจิตนี้ที่อุปมาด้วยนคร”

พุทธพจน์ดังกล่าวเท่ากับเป็นการขยายความเร่ืองจิต ซึ่งเป็น

นามธรรม ให้เห็นหรือให้เข้าใจง่ายขึ้น ด้วยค�าอธิบายหรือการขยาย

ความเชิงบุคลาธิษฐาน คือพูดถึงจิตให้เห็นเป็นรูปร่างเหมือนเป็น 

นครหรือเมือง ๆ หนึ่ง แต่พุทธพจน์ก็ขยายความไว้เพียงสั้น ๆ เท่านี้ 

ผู้ที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมค�าสอนเรื่อง จิต มาบ้างพอสมควร ก็อาจจะ

ยังไม่เข้าใจดี

เจ้าพระคุณสมเด็จฯ ทรงพิจารณาเห็นว่า เร่ืองจิตเป็นเร่ือง 

ส�าคัญในทางพระพุทธศาสนา เป็นพื้นฐานของค�าสอนเร่ืองอื่น ๆ  

ทุกเรื่อง จึงได้ทรงน�าเอาพุทธพจน์ที่ว่า “จิตอุปมาด้วยนคร” ดังกล่าวนี้ 



มาขยายความในเชิงบุคลาธิษฐานให้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น ในรูป

ของธรรมนิยาย “จิตตนคร” ฉะนั้น เร่ือง “จิตตนคร” จึงเท่ากับ

เป็นการขยายความเร่ืองจิตในค�าสอนของพระพุทธศาสนา รวมท้ัง

ค�าสอนเร่ืองอืน่ ๆ อันเนือ่งด้วยเร่ืองจิต เช่น เร่ืองกเิลส เร่ืองคณุธรรม 

ในเชิงบุคลาธิษฐาน เป็นชั้นที่สอง ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเร่ืองจิต 

ตลอดถงึเร่ืองท่ีเกีย่วข้องกบัจิต คอืกเิลสและคณุธรรมชดัเจนยิง่ขึน้ว่า 

จิตก็ดี กิเลส ก็ดี คุณธรรมก็ดี คืออะไร อย่างไร และท�าไม ซึ่งการ

อธิบายเร่ืองจิตและสิ่งท่ีเกิดกับจิตในท�านองนี้ ยังไม่เคยมีท่านผู้ใด

ท�ามาก่อน

คณะผู้จัดพิมพ์ในวาระนี้ ได้ขออนุญาตจัดพิมพ์บทพระนิพนธ์ 

“จิตตนคร”  เพื่อเป็นบรรณาการแด่ผู ้ร่วมท�ากุศลบริจาคทรัพย์

ร่วมสร้าง “จิตตนคร สัปปายะสถานแห่งการบริหารจิต” ณ 

วัดตโปทาราม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ต�าบลบางพระ อ�าเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นอนุสสรณียสถานถึงพระองค์ท่าน และเพื่อ

การศึกษาสืบไป

การอันใดที่เกิดเป็นกุศลผลบุญแล้วนั้น ขอถวายเป็นอภิสัมมาน-

สักการะ แด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก

ขออนุโมทนาและอ�านวยพรแก่ผู้ร่วมบริจาคทุกท่าน ขอให้

ความสุขความเจริญ และความสงบ จงบังเกิดแก่จิตตอันเป็น

นครหลวงของทุกท่านตลอดไปเทอญ  

กองทุนจิตตนคร

วัดตโปทารามในพระสังฆราชูปถัมภ์
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จะว่าถึงจิตตนครตามพระพุทธภาษิตว่า ”พึงกั้นจิตที่มีอุปมา

ดวยนคร„ จิตตนคร เป็นนครที่แลไม่เห็นด้วยตา น่าจะคล้ายกับ

เมืองลับแล แต่ก็ไม่ถึงกับลี้ลับจนติดต่อไม่ได้เสียเลย จิตตนครมี

ทางติดต่อกับโลกแห่งวัตถุได้ ท้ังมีการติดต่อกันอยู่เสมอ น่าจะไม่

ต่างกับเมืองไทยที่ติดต่อกับเมืองต่าง ๆ ได้ท่ัวโลก โดยทางอากาศ 

ทางบก และทางน�้า จิตตนครเป็นเมืองที่ไม่สงบนัก ต้องท�าสงคราม

อยู่เสมอ เพราะมีโจรผู้ร้ายข้าศึกศัตรูอันจ�าต้องป้องกันปราบปราม

โดยไม่อาจประมาทได้ คล้ายกับเมืองทั่ว ๆ ไป 

จิตตนคร เป็นนครหลวงของโลก เป็นแหล่งเกิดแห่งสุข ทุกข์ 

ความเจริญ ความเสื่อม สมบัติ วิบัติแห่งโลกท้ังสิ้น จะกล่าวว่า

จิตตนครเป็นแหล่งเกิดแห่งนครสวรรค์นิพพานทุกอย่างก็น่าจะ

ไม่เกินไป แต่จิตตนครเป็นนครหลวงลับแล มองไม่เห็นด้วยตา

อยู ่นั่นเอง จะว่าต้ังอยู ่ในแดนสวรรค์วิมานชั้นใดชั้นหนึ่งก็ไม่ใช่ 

เพราะตั้งอยู่ในเมืองมนุษย์นี้เอง แต่เป็นที่ซ่ึงคนท้ังปวงไม่ค่อยจะ

จิตตนคร 
นครหลวงของโลก



2 สมเด็จพระญาณสังวร

สนใจไปเท่ียวดูชม ที่เรียกว่าไปทัศนาจร คนทั้งปวงสนใจไปเที่ยว 

ดูชมเมืองที่เห็นด้วยตา ฟังได้ด้วยหูมากกว่า แม้จะไกลสักเท่าไร 

ก็พยายามไป พยายามไปในโลกนี้รอบ แล้วก็พยายามไปในโลกอื่น  

ดังที่พยายามไปดวงจันทร์กันมาแล้ว น่าจะพยายามไปดูจิตตนคร  

ซึ่งเป็นนครหลวงอันแท้จริงของโลก หรือของทุก ๆ คน 

ถึงจะเป็นนครลับแลไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อ ก็อาจไปดูได้ด้วย 

ตาใจ และจิตตนครนี้อยู่ไม่ไกล อยู่ใกล้ท่ีสุด เพราะต้ังอยู่ในจิตของ

ทุกคนนี้แหละ เพียงท�าความสงบจิตดู จิตของตนก็จะเห็นจิตตนคร

ราง ๆ ซ่ึงอาจยังไม่เห็นว่าจะเป็นนครที่น่าดูตรงไหน เพราะเมื่อดูก็ 

จะพบแต่ความคิดที่ฟุ้งซ่านกับอารมณ์คือเร่ืองต่าง ๆ จนไม่อยาก 

จะดู สู้ดูโทรทัศน์หรือไปเที่ยวดูอะไรต่ออะไรไม่ได้ มานั่งดูจิตใจของ

ตนเองไม่น่าจะสนุกที่ตรงไหน 

เปรียบจิตตนครกับเมืองลับแลได้ก็เห็นจะตรงที่ว ่ากันว่า  

เมืองลับแลนั้น คนที่เคยพลัดเข้าไปพบ ได้เห็นภูมิประเทศบ้านเรือน

และผูค้นหญงิชายสวยงามน่าดนู่าชม กลบัออกมาแล้วกจ็�าทางกลบัไป

อีกไม่ได้ แต่ได้เที่ยวบอกเล่าใคร ๆ ถึงความสวยงามน่าดูน่าชมใน 

เมืองลับแลนั้น และชี้บอกสถานที่ตั้งได้เพียงคร่าว ๆ บรรดาผู้ท่ี 

อยากเห็นเมืองลับแลก็พากันเดินทาง แต่ก็ไม่ได้พบเมืองที่ว ่า 

สวยงามเหลือเกินนั้น พบแต่ทุ่งหญ้าป่าเขาท่ีไม่น่าชมอย่างไร ซ�้ายัง

รุงรังตาเสียอีกด้วย นั่นก็เพราะบุคคลเหล่านั้นยังไม่พบทางเดินเข้าสู่

เมืองลับแลให้ถูกต้อง จึงยังไม่ได้ชมความงามวิจิตรของเมืองลับแล 
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การจะไปชมจิตตนครก็เช่นกัน ถ้ายังเดินทางไปไม่ถึงจิตตนคร 

ก็ย่อมจะยังไม่ได้ชมความงามอย่างวิจิตรพิสดารของจิตตนคร จะได้

พบแต่ความวุ่นวายฟุ้งซ่านของอารมณ์ยุ่ง ๆ ทั้งหลาย ที่ไม่น่าดู

ไม่น่าชม แต่กลับน่าเบื่อหน่ายเสียด้วยซ�้า แต่จิตตนครจริง ๆ นั้น

ไม่เป็นเช่นนั้น จิตตนครจริง ๆ มีความพิสดารน่าดูน่าชม ท่านผู้

เข้าถึงนครนั้นแล้วย่อมกล่าวเช่นนี้ ย่อมชักชวนแนะน�าให้ใคร ๆ 

ทั้งหลายพยายามไปให้ถึงจิตตนคร โดยไปตามทางที่พระสัมมาสัม-

พุทธเจ้าทรงชี้บอกไว้แล้วด้วยวิธีที่ตรัสสอนไว้แล้วเช่นกัน

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายด้วยความต้ังใจจริง นับได้ว่า

ได้เร่ิมก้าวเข้าสู่ทางที่จะน�าไปถึงจิตตนครได้แล้ว แม้มีความตั้งใจ

จริงพยายามตลอดไปก็ย่อมจะเดินไปได้ถึงจุดหมายปลายทาง 

ถึงจิตตนคร ได้เห็นความวิจิตรพิสดารของนครนั้นด้วยตนเอง





จะว่าถึงจิตตนครตามพระพุทธภาษิตว่า ”พึงกั้นจิตที่มีอุปมา

ด้วยนคร„ จิตตนคร เป็นนครที่แลไม่เห็นด้วยตา น่าจะคล้ายกับ

เมืองลับแล แต่ก็ไม่ถึงกับลี้ลับจนติดต่อไม่ได้เสียเลย จิตตนครมี

ทางติดต่อกับโลกแห่งวัตถุได้ ท้ังมีการติดต่อกันอยู่เสมอ น่าจะไม่

ต่างกับเมืองไทยที่ติดต่อกับเมืองต่าง ๆ ได้ท่ัวโลก โดยทางอากาศ 

ทางบก และทางน�้า จิตตนครเป็นเมืองที่ไม่สงบนัก ต้องท�าสงคราม

อยู่เสมอ เพราะมีโจรผู้ร้ายข้าศึกศัตรูอันจ�าต้องป้องกันปราบปราม

โดยไม่อาจประมาทได้ คล้ายกับเมืองทั่ว ๆ ไป 

จิตตนคร เป็นนครหลวงของโลก เป็นแหล่งเกิดแห่งสุข ทุกข์ 

ความเจริญ ความเสื่อม สมบัติ วิบัติแห่งโลกท้ังสิ้น จะกล่าวว่า

จิตตนครเป็นแหล่งเกิดแห่งนครสวรรค์นิพพานทุกอย่างก็น่าจะ

ไม่เกินไป แต่จิตตนครเป็นนครหลวงลับแล มองไม่เห็นด้วยตา

อยู ่นั่นเอง จะว่าต้ังอยู ่ในแดนสวรรค์วิมานชั้นใดชั้นหนึ่งก็ไม่ใช่ 

เพราะตั้งอยู่ในเมืองมนุษย์นี้เอง แต่เป็นที่ซ่ึงคนท้ังปวงไม่ค่อยจะ

จิตตนคร 
นครหลวงของโลก
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สนใจไปเท่ียวดูชม ที่เรียกว่าไปทัศนาจร คนทั้งปวงสนใจไปเที่ยว 

ดูชมเมืองที่เห็นด้วยตา ฟังได้ด้วยหูมากกว่า แม้จะไกลสักเท่าไร 

ก็พยายามไป พยายามไปในโลกนี้รอบ แล้วก็พยายามไปในโลกอื่น  

ดังที่พยายามไปดวงจันทร์กันมาแล้ว น่าจะพยายามไปดูจิตตนคร  

ซึ่งเป็นนครหลวงอันแท้จริงของโลก หรือของทุก ๆ คน 

ถึงจะเป็นนครลับแลไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อ ก็อาจไปดูได้ด้วย 

ตาใจ และจิตตนครนี้อยู่ไม่ไกล อยู่ใกล้ท่ีสุด เพราะต้ังอยู่ในจิตของ

ทุกคนนี้แหละ เพียงท�าความสงบจิตดู จิตของตนก็จะเห็นจิตตนคร

ราง ๆ ซ่ึงอาจยังไม่เห็นว่าจะเป็นนครที่น่าดูตรงไหน เพราะเมื่อดูก็ 

จะพบแต่ความคิดที่ฟุ้งซ่านกับอารมณ์คือเร่ืองต่าง ๆ จนไม่อยาก 

จะดู สู้ดูโทรทัศน์หรือไปเที่ยวดูอะไรต่ออะไรไม่ได้ มานั่งดูจิตใจของ

ตนเองไม่น่าจะสนุกที่ตรงไหน 

เปรียบจิตตนครกับเมืองลับแลได้ก็เห็นจะตรงที่ว ่ากันว่า  

เมืองลับแลนั้น คนที่เคยพลัดเข้าไปพบ ได้เห็นภูมิประเทศบ้านเรือน

และผูค้นหญงิชายสวยงามน่าดนู่าชม กลบัออกมาแล้วกจ็�าทางกลบัไป

อีกไม่ได้ แต่ได้เที่ยวบอกเล่าใคร ๆ ถึงความสวยงามน่าดูน่าชมใน 

เมืองลับแลนั้น และชี้บอกสถานที่ตั้งได้เพียงคร่าว ๆ บรรดาผู้ท่ี 

อยากเห็นเมืองลับแลก็พากันเดินทาง แต่ก็ไม่ได้พบเมืองที่ว ่า 

สวยงามเหลือเกินนั้น พบแต่ทุ่งหญ้าป่าเขาท่ีไม่น่าชมอย่างไร ซ�้ายัง

รุงรังตาเสียอีกด้วย นั่นก็เพราะบุคคลเหล่านั้นยังไม่พบทางเดินเข้าสู่

เมืองลับแลให้ถูกต้อง จึงยังไม่ได้ชมความงามวิจิตรของเมืองลับแล 
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การจะไปชมจิตตนครก็เช่นกัน ถ้ายังเดินทางไปไม่ถึงจิตตนคร 

ก็ย่อมจะยังไม่ได้ชมความงามอย่างวิจิตรพิสดารของจิตตนคร จะได้

พบแต่ความวุ่นวายฟุ้งซ่านของอารมณ์ยุ่ง ๆ ทั้งหลาย ที่ไม่น่าดู

ไม่น่าชม แต่กลับน่าเบื่อหน่ายเสียด้วยซ�้า แต่จิตตนครจริง ๆ นั้น

ไม่เป็นเช่นนั้น จิตตนครจริง ๆ มีความพิสดารน่าดูน่าชม ท่านผู้

เข้าถึงนครนั้นแล้วย่อมกล่าวเช่นนี้ ย่อมชักชวนแนะน�าให้ใคร ๆ 

ทั้งหลายพยายามไปให้ถึงจิตตนคร โดยไปตามทางที่พระสัมมาสัม-

พุทธเจ้าทรงชี้บอกไว้แล้วด้วยวิธีที่ตรัสสอนไว้แล้วเช่นกัน

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายด้วยความต้ังใจจริง นับได้ว่า

ได้เร่ิมก้าวเข้าสู่ทางที่จะน�าไปถึงจิตตนครได้แล้ว แม้มีความตั้งใจ

จริงพยายามตลอดไปก็ย่อมจะเดินไปได้ถึงจุดหมายปลายทาง 

ถึงจิตตนคร ได้เห็นความวิจิตรพิสดารของนครนั้นด้วยตนเอง





ลักษณะจิตตนคร

อันลักษณะแห่งจิตตนครนั้น ก็เช ่นเดียวกับนครโบราณ

ทั้งหลาย กล่าวคือมีป้อมปราการ มีประตู ๖ ประตู มีถนน ๔ แพร่ง 

มีนครสามีคือเจ้าเมือง เจ้าเมืองแห่งจิตตนครสถิตอยู ่ตรงที่รวม

ของถนน ๔ แพร่ง และมีนามว่า วิญญาณ หรือ จิตต มีประชาชน

ชาติต่าง ๆ ไปมาหาสู่เมืองนี้ก็มาก พากันอพยพมาตั้งบ้านเรือน

อยู่ในเมืองนี้ก็มี มาพักอยู่ช่ัวคราวก็มี มาเที่ยวทัศนาจรแล้วก็ไป

ก็มี เพราะประตูเมืองทั้ง ๖ มักจะเปิดอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน จะปิด

ก็เมื่อเจ้าเมืองหลับ เมื่อเจ้าเมืองยังไม่หลับก็เปิดประตูรับอยู่เสมอ 

ไม่ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนเพียงไร ถึงจะค�่ามืดก็จุดไฟสว่างไสว ไม่ยอม

แพ้ความมืด เหมือนอย่างกรุงเทพมหานครในยามราตรีนั่นเอง

จิตตนครจึงเป็นเมืองที่พร้อมพร่ังด้วยผู ้คนและสิ่งต่าง ๆ 

หลายหลากมากประการ เป็นต้นว่าพร่ังพร้อมไปด้วยรูปหลากหลาย 

อยากจะดูอะไรก็มักจะมีให้ดู พร่ังพร้อมไปด้วยเสียงหลากหลาย 

อยากจะฟังอะไรก็มักจะมีให้ฟัง พร่ังพร้อมไปด้วยกลิ่นหลากหลาย 
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อยากจะดม จะลิ้ม หรือจะบริโภครสเช่นไร ถ้าร่างกายไม่เป็น 

อัมพาต เป็นร่างกายท่ีสมประกอบอยู ่ ก็มักจะสมประสงค์ ทั้ง 

พร่ังพร้อมไปด้วยเร่ืองราวต่าง ๆ ส�าหรับบ�ารุงบ�าเรอใจหลากหลาย 

ไม่มีหมดสิ้น เมื่อเข้ามาถึงเมืองนี้ จะมีเร่ืองเสนอสนองทางใจต้ังแต ่

ตื่นนอนจนถึงหลับไปใหม่ ไม่มีเวลาว่างเว้น ดูก็น่าจะเหน็ดเหนื่อย  

หรือจะกลุ้มใจตาย หรือจะกลุ้มเป็นบ้า เพราะต้องพบเร่ืองต่าง ๆ 

มากมาย ก็เหน็ดเหนื่อยกันจริงอยู่เหมือนกัน แต่เหนื่อยแล้วก็พัก 

ก็นอน ท่ีกลุ ้มใจตายหรือท่ีกลุ ้มเป็นบ้าไปก็มีอยู ่ไม่น้อย เพราะ 

จิตตนครมีสิ่งต่าง ๆ พร่ังพร้อม ประชาชนชาติต่าง ๆ จึงพากันมา 

จากที่ต่าง ๆ ทั่วโลก 

และจิตตนครนี้แม้จะมีลักษณะเป็นอย่างเมืองโบราณก็หาเป็น

เมืองโบราณหรือเป็นเมืองล้าสมัยไม่ แต่เป็นเมืองท่ีทันสมัย มีไฟฟ้า  

มีวิทยุ มีโทรทัศน์ มีสิ่งต่าง ๆ เหมือนอย่างเมืองที่ทันสมัยทั้งหลาย 

รวมความว่า เมืองในปัจจุบันนี้มีอะไร จิตตนครก็มีสิ่งเหล่านั้น 

ครบถ้วน และอันท่ีจริงจะมีมากกว่าเมืองอื่น ๆ เสียอีก เพราะยัง 

มีสิ่งวิเศษต่าง ๆ อยู่ในจิตตนครอีกมากที่คนทั่วไปยังไม่รู้ไม่เห็น  

เว้นไว้แต่พระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกผู้รู้ผู้เห็นทั้งหลาย 

ตามที่พรรณนาถึงความพร่ังพร้อมต่าง ๆ ของจิตตนครนี้  

น่าจะเห็นว่าจิตตนครเป็นนครที่น่าเป็นสุขสนุกสบาย ซ่ึงก็เป็นเช่นนั้น  

คือเป็นสุขสนุกสบายอยู ่ไม่น้อย แต่ก็ยังเป็นเมืองที่มีทุกข์ร ้อน 

ภัยพิบัติอยู่มาก ท้ังโดยเปิดเผย ทั้งโดยซ่อนเร้น อันเกิดจากภัย 

ธรรมชาติก็มี เกิดจากภัยพลเมืองของจิตตนครนั้นก่อขึ้นก็มี ทั้ง 
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เจ้าเมืองเองบางคราวก็มีความหลงเข้าใจผิด คบคนผิด ใช้คนผิด 

ก็ยิ่งท�าให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนระส�่าระสาย และจะเป็นดังนี้

จนกว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาโปรด นั่นก็คือจนกว่าจะรับพระธรรม

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไประงับดับความวุ่นวายเดือดร้อน

ทั้งหลาย ที่ย่อมมีอยู่ประจ�าจิตตนครทุกแห่ง

อันพระธรรมค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็น

สิ่งเดียวที่สามารถใช้เป็นเคร่ืองปราบ เคร่ืองขับไล่ เครื่องก�าจัด

บรรดาเหตุแห่งความเดือดร้อนวุ่นวายของจิตตนครท้ังหลายได้ 

เราทุกคนเป็นเจ้าของจิตตนครด้วยกันทั้งนั้น เราทุกคนจึงมีหน้าท่ี

จะต้องน�าธรรมของพระพุทธเจ้าไปปราบ ไปไล่ ไปก�าจัดเหตุแห่ง

ความเดือดร้อนไม่สงบสุขในนครของเรา 

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายล้วนเป็นผู้เป็นเจ้าของจิตตนคร

ที่ก�าลังพยายามจะท�านครของตนให้เป็นนครแห่งความร่มเย็นเป็นสุข 

แม้ยังมีความเดือดร้อนวุ่นวายบ้างก็ไม่มากมายเท่านครของบรรดา

ผู้ยังไม่สนใจกับการบริหารจิตเสียเลย





ภัยแห่งจิตตนคร

จิตตนครก็เช่นเดียวกับนครท้ังหลาย คือเป็นนครท่ีมีภัย

ธรรมชาติ ภัยธรรมชาติแห่งจิตตนคร ก็คือภัยที่เกิดจากธาตุทั้ง ๔ 

คือ ดิน น�้า ไฟ และลม นี่แหละ ดูก็คล้าย ๆ กับภัยธรรมชาติ

ของโลก เช่นบางคราวดนิถล่ม บางคราวไฟไหม้ บางคราวลมพายเุกดิ

น้อยหรือมากเป็นคราว ๆ ถ้าเป็นไปโดยปกติ ก็ไม่เป็นภัย ท้ังกลับ

เป็นเคร่ืองเกื้อกูลชีวิตของสัตวโลก ท้ังมนุษย์และดิรัจฉาน เพราะ

สัตวโลกท้ังหมดก็ต้องอาศัยธาตุทั้ง ๔ นี้เป็นเคร่ืองบ�ารุงเลี้ยง

ร่างกายที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง ๔ เช่นเดียวกัน ต้องบริโภคอาหาร 

เช่น ข้าว น�้า ต้องมีความอบอุ่น ต้องหายใจเอาอากาศเข้าไปบ�ารุง

เลี้ยงร่างกายอยู่ทุกขณะ ชีวิตที่ประกอบข้ึนด้วยธาตุทั้ง ๔ ก็ต้อง

อาศัยธาตุท้ัง ๔ บ�ารุงเลี้ยงให้ด�ารงอยู่ ภัยของจิตตนครก็เกิดจาก

ธาตุทั้ง ๔ เช่นเดียวกัน 

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า จิตตนครมีถนน ๔ แพร่ง มีนครสาม ี

คือเจ้าเมือง ท่ีสถิตอยู่ตรงท่ีรวมของถนน ๔ แพร่ง ท่านผู้รู้ได้กล่าว

บอกไว้ว่า ถนน ๔ แพร่งนั้น คือ ธาตุดิน น�้า ไฟ ลม เจ้าเมืองคือจิต 
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สถิตอยู ่ตรงท่ีรวมของธาตุ ๔ นี้เอง ฉะนั้น เมื่อธาตุทั้ง ๔ ยัง 

รวมกันอยู ่เป็นปกติ ที่อยู ่ของเจ้าเมืองก็เป็นปกติ ถ้าธาตุท้ัง ๔  

เกิดผิดปกติ เช่น มีจ�านวนลดน้อยลงไปกว่าอัตราที่ควรมี หรือ 

ธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งน้อยหรือมากเกินไป จิตตนครก็ระส�่าระสาย 

ไม่เป็นสุข ทั้งเจ้าเมืองและพลเมืองทั้งปวงก็อยู่ไม่เป็นสุข 

เหตุท่ีท�าให้ธาตุท้ัง ๔ แห่งจิตตนครแปรปรวนนั้น บางทีก ็

เกิดจากเจ้าเมืองและพลเมืองท�าขึ้นเอง เช่นพากันร่ืนเริงสนุกสนาน 

เกินไป ไม่คอยดูแลท�านุบ�ารุงทาง ๔ แพร่ง คือธาตุทั้ง ๔ ไว้ให้ดี  

ก็เหมือนอย่างถนนหนทางในบ้านเมืองเรานี้แหละ ถ้าไม่หมั่นทะน ุ

บ�ารุงคือซ่อมแซมตบแต่งอยู่เสมอแล้ว ก็จะเสียหายไปโดยล�าดับ  

บางทีเกิดจากธรรมชาติ เช่น บางคราวลมก�าเริบ ท�าให้จิตตนคร 

หวั่นไหว บางคราวไฟก�าเริบ ท�าให้ร้อนรุมคล้ายกับเกิดลมพายุ  

เกิดไฟไหม้ ในบ้านเมืองเรานี้แหละ เจ้าเมืองและพลเมืองท้ังปวง 

ก็หมดผาสุก ภัยเช่นนี้ชาวจิตตนครเรียกกันว่า ภัยพยาธิ

อีกอย่างหนึ่งเรียกกันว่า ภัยชรา คือถนน ๔ แพร่งนั้นเก่าแก ่

ลงไปทุกวัน แสดงความช�ารุดทรุดโทรมให้เห็นอยู ่เร่ือย ๆ ทั้ง 

เจ้าเมืองและพลเมืองต่างก็พากันแก้ไขซ่อมแปลงต่าง ๆ อย่างสุด 

ฝีมือ บางทีก็ใช้ตัดต่อตบแต่ง บางทีก็ใช้สีทาให้แดงบ้าง ให้ด�าบ้าง  

ให้ขาวบ้าง เป็นต้น สุดแต่จะเห็นว่าควรจะตบแต่งอย่างไร ต่อสู้กับ 

ภัยชราที่มาเกิดขึ้นแก่จิตตนคร ก็พอแก้ไขปะทะปะทังไปได้ แต่ถนน 

๔ แพร่งนี้ก็ทรุดช�ารุดลงอยู่เรื่อย ๆ เจ้าเมืองเองที่ด�ารงชีวิตอยู่ตรงที่
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รวมของถนนก็เร่ิมอ่อนเพลียเมื่อยล้า ไม่ว่องไวกระฉับกระเฉง

เหมือนแต่ก่อน  

ยังอีกภัยหนึ่งท่ีชาวจิตตนครกลัวนักหนาก็คือ ภัยมรณะ ซึ่ง

จะท�าลายถนน ๔ แพร่งของจิตตนคร เท่ากับเป็นการท�าลายเมือง

กันทั้งหมดทีเดียว และต่างก็รู้ว่าภัยนี้จะต้องมาถึงในวันหนึ่งข้างหน้า 

แต่ก็พากันนอนใจเหมือนอย่างไม่มีภัย

ผู ้มาบริหารจิตท้ังหลายคือผู ้พยายามศึกษาปฏิบัติ ให้รู ้จัก

วิธีจัดการกับภัยดังกล่าวแล้วท้ังหมดให้ได้ดีท่ีสุดในยามเมื่อภัย

ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นกับจิตตนครของตน ๆ ผู้บริหารจิตคือผู้ศึกษา

ธรรม และธรรมนั้นท่านเปรียบเป็นร่มใหญ่ท่ีกันแดดกันฝนได้ หรือ

จะกล่าวอกีอย่าง ธรรมกค็อืเคร่ืองป้องกนัรักษาเจ้าเมอืงแห่งจิตตนคร

ให้พ้นภัยทั้งหลายดังกล่าวแล้ว แม้ภัยจะเกิดขึ้นหนักหรือเบา

เพียงไร เจ้าเมืองท่ีมีธรรมเป็นเคร่ืองป้องกันรักษาก็ย่อมไม่กระทบ

กระเทือนเพราะภัยนั้นหนักเกินไป ส่วนเจ้าเมืองที่ไม่มีธรรมจักต้อง

ได้รับแรงกระทบกระเทือนเต็มที่เป็นธรรมดา ก็เหมือนคนไม่มีร่ม

ใหญ่เดินตากแดดตากฝนก็ย่อมร้อนย่อมเปียก ส่วนคนที่มีร่มใหญ่

แม้จะมีฝนตกแดดออกก็ย่อมพ้นจากความร้อนความเปียกได้

โดยควร การมาบริหารจิตหรือการมาศึกษาธรรมของพระสัมมา-

สัมพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งควรกระท�าท่ัวกัน แม้ปรารถนาความพ้นภัย

ทั้งปวง





ผังเมืองแห่งจิตตนคร

จิตตนครมีถนนสายส�าคัญ ๔ สายที่มาบรรจบกัน แต่มิใช่

หมายความว่าทั้งเมืองจะมีถนนอยู่เพียง ๔ สายเท่านั้น ยังมีถนน 

ที่ตัดจากถนน ๔ สายนั้นออกไปในที่ต่าง ๆ อีกมากมายทั่วท้ังเมือง 

ส�าหรับเป็นทางคมนาคมของพลเมือง และส�าหรับขนล�าเลียงอาหาร 

ข้าวน�้าสินค้าต่าง ๆ ไปเลี้ยงพลเมืองได้โดยสะดวกทั้งเมือง มีไฟฟ้า

และน�้าใช้สมบูรณ์ ระบบจ่ายกระแสไฟและจ่ายส่งน�้าก็เรียบร้อย  

เพราะมีสายไฟต่อทั่วไปทุกซอกเล็กตรอกน้อยเปิดสว่างอบอุ ่น 

อยู ่เสมอ มีคลองส่งน�้า และมีท่อน�้าใหญ่เล็กทั่วไปเช่นเดียวกัน  

มีลมพัดผ่านได้ท่ัวไปทั้งหมด ไม่อับลม แผ่นดินก็ชุ่มชื้นเหมาะเป็น 

ที่เพาะปลูกพืชผลทั้งปวง 

และเมืองนี้จัดระบบเร่ืองปากท้องของพลเมืองท้ังหมดไว้ดีมาก 

น่าจะไม่มีเมืองไหน ๆ ท�าได้เหมือน คือต้ังโรงครัวใหญ่ไว้ส�าหรับ 

เลี้ยงพลเมืองทั้งหมดไว้เพียงแห่งเดียว เรียกว่าเป็นท้องของเมือง  

และมีปากของเมืองเพียงปากเดียว ส�าหรับล�าเลียงอาหารเข้าสู่ท้อง  

โดยวางท่อจากปากเมืองเข้าสู่ท้องของเมืองซ่ึงเป็นโรงครัวใหญ่ คร้ัน
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ปรุงอาหารเสร็จแล้ว ก็ส่งอาหารไปเลี้ยงพลเมืองทั้งเมืองทางท่อ 

อีกเหมือนกัน ไม่ต้องใช้รถหรือพาหนะอะไรบรรทุกทั้งนั้น ในคราวที่

หาอาหารได้ไม่เพยีงพอ กเ็ฉลีย่อาหารไปเลีย้งกนัทัว่ทัง้เมอืงเท่า ๆ กนั 

มีมากก็กินมาก มีน้อยก็กินน้อยเท่า ๆ กัน ไม่มีก็อดเหมือนกัน 

ทั้งเมือง พลเมืองท้ังหมดไม่มีใครกินน้อยหรือมากกว่ากัน ท้ังไม่ม ี

ใครกินดีหรือเลวต่างกัน ต่างกินเหมือน ๆ กันท้ังหมด นี้เป็นระบบ 

การเลี้ยงพลเมืองของจิตตนคร 

ระบบการถ่ายของเสียออกไป ก็จัดได้อย่างดีอีกเช่นเดียวกัน 

มีที่เก็บของเสีย มีท่ีเก็บน�้าท้ิง และมีท่อระบายออกทั้งของเสียและ 

น�้าทิ้ง และมีท่อระบายเล็ก ๆ อีกนับไม่ถ้วนทั่วทั้งเมือง น่าสังเกตว่า

เมืองนี้ใช้ท่อเป็นสิ่งส�าคัญ ทั้งเมืองมีท่อฝังอยู่ทั่วไปหมด ทั้งใหญ่ 

และเล็ก ดูน่าพิศวงที่สามารถจัดระบบท่อได้ถึงเช่นนั้น นอกจากนี้ยัง 

มีโรงงานต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น โรงงานปัปผาสะ (ปอด) โรงงาน 

หทยะ (หัวใจ) โรงงานวักกะ (ไต) โรงงานยกนะ (ตับ) โรงงาน 

ปิหกะ (ม้าม) เป็นต้น ซ่ึงต่างก็ท�างานกันอย่างเต็มท่ี ไม่มีหยุด 

ด้วยเครื่องจักรพิเศษ เพื่อความด�ารงอยู่แห่งจิตตนคร 

น่าสังเกตว่าโรงงานเหล่านี้สามารถท�างานได้ทนทานที่สุด 

เพราะท�าไม่มีเวลาหยุด ต่างจากโรงงานอื่น ๆ ทั่วไป ซ่ึงยังต้อง 

มีเวลาหยุดพัก และว่าถึงขนาดของโรงงาน ในจิตตนครแต่ละโรง 

ก็เล็ก แต่สามารถท�างานได้ผลดีมาก อย่างที่ใคร ๆ ท่ีไปเห็นก็คิด 

ไม่ถึงว่าท�าไมจึงท�างานได้ถึงเพียงนี้
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รายละเอียดเกี่ยวกับจิตตนครยังมีอีก และจะได้น�ามากล่าวถึง

ในรายการบริหารทางจิตคร้ังต่อไป แต่ก่อนจะจบรายการบริหารทาง

จิตส�าหรับผู้ใหญ่วันนี้ ขอย�้าว่าในบรรดาสิ่งประณีตพิสดารต่าง ๆ 

แห่งจิตตนครนั้น นครสามีหรือเจ้าเมืองเป็นความส�าคัญที่สุด ไม่มี

สิ่งใดส�าคัญเท่า และเจ้าเมืองแห่งจิตตนครก็คือจิตนี้เอง หรือ

ใจนี้เอง ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งส�าเร็จด้วยใจ คือการ

กระท�าใด ๆ ก็ตาม ค�าพูดใด ๆ ก็ตาม จะดีหรือจะชั่ว จะเป็น

การส่งเสริมหรือเป็นการท�าลายจิตตนคร ก็ย่อมเนื่องมาจากนครสามี

หรือจิตหรือใจนั่นแหละเป็นส�าคัญ ถ้านครสามีดีหรือถ้าใจดี การพูด 

การท�า อันเกิดจากนครสามีหรือใจนั้นก็ย่อมดี ย่อมเป็นการส่งเสริม

จิตตนคร ถ้านครสามีไม่ดี คือถ้าใจไม่ดี การพูด การท�า อันเกิด

จากนครสามีหรือใจนั้นก็ย่อมไม่ดี ย่อมเป็นการท�าลายจิตตนคร 

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลายคือผู้มาพยายามท�าเจ้าเมืองแห่ง

จิตตนครของตน ๆ ให้ดี เพื่อให้เกิดผลสืบเนื่องไปถึงการพูดดีท�าดี

ต่อไปด้วย จึงนับว่าเป็นผู้ไม่ก�าลังท�าลายจิตตนครของตน แต่ก�าลัง

พยายามส่งเสริม ซ่ึงนับเป็นการกระท�าท่ีชอบ ที่จะน�าให้เกิดความ

ร่มเย็นเป็นสุขขึ้นในจิตตนครของตนสืบไป





ระบบสื่อสาร
แห่งจิตตนคร

จิตตนครมีระบบสื่อสารติดต่อกันโดยทางต่าง ๆ หลายทาง 

และมีจุดรวมเป็นที่รับข่าวสารท้ังปวงเพื่อรายงานแก่เจ้าเมือง ไม่ว่า

จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่จุดไหนของเมือง เจ้าเมืองจะทราบได้

ทันทีทางระบบสื่อสารเหล่านี้ โลกในปัจจุบันนี้มีระบบสื่อสารที่วิเศษ

ต่าง ๆ เป็นอันมาก มีการไปรษณีย์ การโทรเลข โทรศัพท์ มีวิทยุ 

มีโทรทัศน์ มีเรด้าร์ มีเคร่ืองมือในการติดต่อ ต้ังแต่บนพ้ืนดิน 

จนถึงลอยเป็นดาวเทียมอยู่ในอากาศ ท�าให้คนเราที่อยู่คนละมุมโลก

พูดกันได้ เห็นกันได้ คล้ายกับอยู ่ใกล้ ๆ กันแค่มือเอื้อมถึง 

เมื่อคราวท่ีคนไปถึงดวงจันทร์เมื่อไม่นานมานี้ ก็ติดต่อพูดกันกับ

คนในโลกนี้ได้ ท้ังที่อยู ่ไกลแสนไกลจากกันและกัน การสื่อสาร

ในจิตตนครก็น่าจะไม่ล้าสมัยกว่าในโลกดังกล่าว และมีระบบอย่าง

ที่วิเศษพิสดารกว่าอย่างที่โลกจะเอาอย่างไม่ได้ 

จิตตนครมีระบบการสื่อสารแบ่งออกเป็นสองชั้น คือชั้นนอก

และชั้นใน 
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ระบบการสื่อสารชั้นนอกนั้นมีระบบ ตาเมือง มีหน้าที่เป็น 

ดวงตาส�าหรับดูสิ่งต่าง ๆ คล้ายเป็นเครื่องโทรทัศน์ มีระบบ หูเมือง 

ส�าหรับฟังเสียงต่าง ๆ คล้ายกับเคร่ืองวิทยุ มีระบบ จมูกเมือง  

มีหน้าที่ส�าหรับดมกลิ่นต่าง ๆ มีระบบ ลิ้นเมือง ส�าหรับลิ้มรสต่าง ๆ  

มีระบบ กายเมือง ส�าหรับรับสิ่งต่าง ๆ ที่มาถูกต้อง ระบบต่าง ๆ  

เหล่านี้แยกออกจากกันเป็น ๕ ส่วน ต่างมีสายที่ละเอียดยิบ 

มากมายโยงจากชั้นนอกของเมืองเข ้าไปสู ่ระบบชั้นในซ่ึงเป ็น 

จุดศูนย์กลางของระบบสื่อสารท้ังหมด คล้ายกับสายโทรเลข 

โทรศัพท์ แต่ละเอียดพิสดารกว่ามากนักอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ 

ระบบชั้นในอันเป็นจุดรวมนี้เรียกว่าระบบ ใจเมือง หรือ 

สมองเมือง มีหัวหน้าควบคุมอยู่ท่ีระบบศูนย์กลางชื่อว่ามโน ใน 

สมัยปัจจุบันนี้ พวกแพทย์มักเรียกกันว่าสมอง เป็นหัวหน้าควบคุม

ระบบสื่อสารแห่งจิตตนครท้ังหมด และมีหัวหน้าควบคุมระบบ 

สื่อสารภายนอกทั้ง ๕ เรียกว่า ปสาท หรือ ประสาท ทั้ง ๕ แต่ละคน

มีชื่อเฉพาะตามช่ือของระบบงานดังนี้ คนที่ ๑ ชื่อจักขุปสาท เป็น 

หัวหน้าระบบตาเมือง คนที่ ๒ ชื่อ โสตปสาท เป็นหัวหน้าระบบ 

หูเมือง คนที่  ๓ ชื่อ ฆานปสาท เป ็นหัวหน้าระบบจมูกเมือง  

คนที่  ๔ ชื่อ ชิวหาปสาท เป็นหัวหน้าระบบลิ้นเมือง คนท่ี ๕  

ชื่อ กายปสาท เป็นหัวหน้าระบบกายเมือง 

ปสาททั้ง ๕ นี้ เป็นหัวหน้าเฉพาะระบบของตน ไม่ก้าวก่ายกัน 

คนไหนได้รับข่าวสารอะไรแล้วก็รีบรายงานไปยังหัวหน้าใหญ่คือ  

มโน ที่จุดศูนย์กลางอันเป็นจุดรวมทันที ฝ่ายมโนเมื่อได้รับรายงาน
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จากระบบภายนอกก็รายงานแก่เจ้าเมืองในทันใดนั้น เจ้าเมืองก็ได้ 

ทราบข่าวสารต่าง ๆ ทันที แม้จะสถิตอยู่กลางเมืองซ่ึงเป็นที่รวม 

แห่งถนนใหญ่ ๔ สายดังกล่าวแล้ว แต่เมื่อได้ทราบข่าวสารแล้ว  

ก็เหมือนอย่างได้ออกไปเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รส ได้ถูกต้อง 

สัมผัสสิ่งภายนอกต่าง ๆ ด้วยตนเอง วิเศษกว่าระบบสื่อสารท้ังปวง

ของโลก

เมือ่ได้ฟังเกีย่วกบัระบบสือ่สารอนัละเอยีดพสิดารของจิตตนคร

แล้ว บรรดาผู้มาบริหารจิตควรจะได้พิจารณาให้ประจักษ์ในความจริง

ประการหนึ่ง คือความจริงท่ีว่า ยิ่งการสื่อสารหรือคมนาคมติดต่อ 

เจริญออกไปกว้างไกลเพียงใดในโลกเรานี้ ผู ้คนก็ยิ่งต้องวุ ่นวาย

เหน็ดเหนื่อยเพียงนั้น สมัยก่อน เมื่อการสื่อสารหรือการคมนาคม 

ยังไม่เจริญ มีใครไม่กี่คนท่ีเดินทางออกไปพ้นบ้านเมืองของตน  

มาบัดนี้ การคมนาคมเจริญขึ้นมาก ผู้คนมากมายพากันเดินทางไป 

ต่างประเทศ ต้องสิ้นเปลือง ต้องเหน็ดเหนื่อยไปตามกัน บางคน 

บางพวกก็ไปตกทุกข์ได้ยาก แม้ไปต้องโทษจองจ�าอยู่ในต่างประเทศ 

ก็มี เรียกได้ว ่าความล�าบากติดตามความเจริญของการสื่อสาร 

การคมนาคมมาเป็นอันมากด้วยเหมือนกัน 

ระบบสื่อสารของจิตตนครก็เช่นกัน ยิ่งเจริญเพียงใด เจ้าเมือง

คือจิตได้รับการติดต่อรู้ข่าวสารเร่ืองราวต่าง ๆ มากเพียงใด ก็ยิ่งจะ

ได้รับความทุกข์ล�าบากวุ่นวายเพียงนั้น นอกเสียจากว่าเจ้าเมืองคือ 

จิตจะมีสติปัญญารู้เท่าทันพอสมควร ว่าข่าวสารเหล่านั้นเป็นสักแต่ 

เร่ืองชั้นนอกเท่านั้น ถ้ารับเข้าไปเก็บไว้ผิดที่ คือรับเข้าไปเก็บไว้ 
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ชั้นในคือจิต ก็ย่อมจะท�าให้หนักให้แน่นไปหมด หาที่ว่างท่ีโปร่ง 

ที่สบายไม่ได้ หมดความเบาสบาย หมดความเป็นสุข กล่าวอีก 

อย่างหนึ่งก็คือ ถ้ามีสติปัญญารู้เท่าทันก็ต้องรู้ว่า เร่ืองข้างนอกต้อง

ปล่อยไว้ให้เป็นเร่ืองอยู่ข้างนอก ต้องไม่เข้าไปยึดเอาไปเป็นเร่ือง 

ข้างใน พระพุทธด�ารัสเกี่ยวกับเร่ืองนี้ที่บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งปวง

ควรให้ความสนใจปฏิบัติตามให้ได้พอควร ก็คือพระพุทธด�ารัส 

ที่ว่า ”สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น„ ความไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงจะน�าไปสู่

ความสงบสุขอันควรเป็นยอดปรารถนาของทุกคน

ระบบสื่อสารแห่งจิตตนครมีความรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์  

สื่อสารท่ีส่งเข้าไปจากระบบชั้นนอก แม้จะต้องผ่านระบบชั้นในก่อน 

จึงจะถึงเจ้าเมือง แต่ก็รวดเร็วมาก คือจะทราบถึงเจ้าเมืองในทันใด 

นั้นเอง ความรวดเร็วจากต้นทางทั้ง ๕ ถึงปลายทางชั้นในคือมโนนั้น 

มีอุปมาเหมือนอย่างความเร็วแห่งเงาของนกที่ทอดจากยอดไม้ถึง 

แผ่นดิน คือเมื่อนกบินมาจับบนยอดไม้ เงาของนกจะทอดลงถึง 

พื้นดินทันที สื่อสารท่ีส่งเข้าไปจากระบบชั้นนอกจะถึงมโนทันที 

ฉันนั้น และมโนก็รายงานเจ้าเมืองทันที 

ข่าวสารอันใดที่ถึงมโนแล้ว ไม่มีที่มโนจะปกปิดเอาไว้ จะ 

รายงานทันทีท้ังหมด แต่ก็มีเหตุบางอย่างท่ีท�าให้ข ่าวสารจาก 

ภายนอกเข้าไปไม่ถึง คือบางคราวเจ้าเมืองพิจารณาข่าวสารเก่าต่าง ๆ 

มโนต้องคอยรายงานเรื่องจากแฟ้มเก็บเอกสารต่าง ๆ อยู ่ตาม 

ที่เจ้าเมืองต้องการ มโนจึงไม่ว่างที่จะรับข่าวสารใหม่ ๆ ที่ส่งทยอยกัน

เข้ามาอยู่ตลอดเวลา เมื่อมโนไม่ว่างที่จะรับเช่นนั้น ข่าวสารเหล่านั้น 
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กเ็ข้าไม่ถงึเจ้าเมอืง จนกว่ามโนจะว่างและรับข่าวสารเหล่านัน้ เจ้าเมอืง

จึงจะได้ทราบข่าวสารใหม่ ๆ ต่าง ๆ ต่อไปตามปกติ มโนซ่ึงเป็น 

หัวหน้าแห่งระบบสื่อสารทั้งหมดขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองแต่ผู้เดียว 

นอกจากเป็นหัวหน้ารับสื่อสารจากระบบสื่อสารชั้นนอกท้ัง  

๕ แล้ว ยงัเป็นเหมอืนเลขานกุารของเจ้าเมอืง มหีน้าทีร่วบรวมข่าวสาร 

ที่ได้รับมาแล้วทุกอย่างเก็บเข้าแฟ้มไว้ส�าหรับเจ้าเมืองเรียกหา และ 

เจ้าเมืองก็มักเรียกหาอยู่เสมอ มโนก็ต้องเป็นผู้เสนอเร่ือง บางคราว 

เจ้าเมืองตรวจตราเร่ืองราวต่าง ๆ อยู่นาน เป็นเหตุให้มโนไม่ว่าง  

และไม่อาจรับข่าวสารจากภายนอกอยู่นาน แต่ข่าวสารบางอย่างท่ี 

ส่งเข้ามาอาจแรง อาจท�าให้เจ้าเมืองต้องชะงักการตรวจตราเร่ือง 

เก่า ๆ ก็มี เช่น เสียงดังท่ีระบบหูเมืองรับเข้ามา คลื่นของเสียง 

เช่นนี้แรงมาก ท�าให้กระเทือนถึงกับเจ้าเมืองต้องชะงักปล่อยมโน 

ให้ว่าง มโนจึงรบัข่าวสารของเสยีงนัน้รายงานแก่เจ้าเมอืงได้ บางคราว

ก็รายงานด้วยว่าจ�าเป็นต้องท�าให้เสียงดังเช่นนั้นเพื่อให้ถึงเจ้าเมือง 

คล้ายกับร้องเรียกปลุกคนหลับ เรียกเบา ๆ ไม่ตื่น ก็ต้องเรียกดัง ๆ 

ในขณะท่ีเจ้าเมืองตรวจตราเร่ืองต่าง ๆ เพลินอยู ่เช ่นเดียวกัน  

เจ้าเมืองจะไม่เห็น จะไม่ได้ยินอะไร เพราะมโนไม่ว่างที่จะรับเข้ามา

รายงานให้ทราบ จึงต้องใช้กระแสคลื่นอย่างแรงเข้ามาเตือนให้ 

หยุดคิดอะไรเพลิน ๆ เสีย และรับข่าวสารปัจจุบันสักที 

มโนเป็นผู้ท�างานมากกว่าหัวหน้าระบบสื่อสารภายนอกทั้ง ๕  

แม้ในขณะที่ชาวจิตตนครนอนหลับ ประสาททั้ง ๕ พักหลับกันหมด 

แต่มโนก็ยังไม่หลับ เพราะเจ้าเมืองยังไม่ยอมหลับ ยังเรียกหามโน 
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มารายงานเร่ืองราวต่าง ๆ กันอีกโดยเฉพาะ ดังที่เรียกกันในภาษา 

จิตตนครว่า ฝัน เจ้าเมืองชอบฝันอยู่กับมโนเสมอ มโนจึงมีเวลาพัก

จริง ๆ วันหนึ่งไม่นานนัก

เพื่อให้ง่ายเข้า จะขอเปรียบเจ้าเมืองที่รับข่าวสารจากมโน 

ไปสะสมไว้มากมายไม่หยุดยั้งกับแปรงทาสีที่มีอยู่อันเดียว จะใช้จุ่ม 

ลงไปในสีต่าง ๆ กัน สีนั้นบ้าง สีนี้บ้าง โดยไม่มีเวลาหยุดเอาแปรง 

แช่น�้ามันล้างสีออกเสียบ้างเลย ผลจะเป็นเช่นไร ทุกท่านย่อมนึก 

ได้ถึงแปรงทาสีอันนั้น ว่าต้องสกปรกเลอะเทอะและใช้งานไม่ได้ 

ผลดีจริง คือทาสีแดงก็จะไม่แดงแท้ จะมีสีอื่นปนอยู่ด้วย ทาสีเหลือง 

ก็จะเป็นสีเหลืองไปไม่ได้ เพราะจะมีสีอ่ืนปนด้วยนั่นเอง ทาสีอะไร 

ก็จะไม่เป็นสีนั้นจริง ๆ ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้เมื่อจะใช้แปรงอันเดียว 

ทาหลายสี เขาจึงต้องมีน�้ามันไว้แช่แปรงให้สีออกเป็นพัก ๆ ไป  

จะได้ทาสีอื่นให้เป็นสีนั้นแท้ ๆ ไม่มีสีที่ทาไว้ก่อนปนเปท�าให้ไม่เป็นสี

ที่ต้องการ 

เจ้าเมืองแห่งจิตตนครหรือจิตของเราทุกคนนี้ก็เช่นกัน หากให้

รับเร่ืองราวจากทวารทั้ง ๕ ที่ผ่านมโนเข้ามาถึงอยู่เร่ือย ๆ ไม่มีเวลา 

ให้เจ้าเมืองได้คลี่คลายเร่ืองแต่ละเร่ืองออกเสียให้พ้น เหมือนเขา 

เอาแปรงทาสีลงแช่น�้ามัน เจ้าเมืองก็จะสกปรกเลอะเทอะ ไม่ผิด 

แปรงที่ทาสีไม่ได้แช่น�้ามันเลย แต่เปลี่ยนสีทาอยู่มากมายหลายส ี

นั่นเอง อันเร่ืองท้ังหลายท่ีเข้าสู่จิตย่อมก่อให้เกิดอารมณ์หรือกิเลส 

เป็นธรรมดา จิตรับเร่ืองไว้มากเพียงไร อารมณ์หรือกิเลสอันเป็น 
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เคร่ืองเศร้าหมองของจิตก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นเพียงนั้น ท�าให้จิต

สกปรกเศร้าหมองยิ่งขึ้นเพียงนั้น 

บรรดาผู้มาบริหารจิตคือผู้ก�าลังพยายามปฏิบัติต่อจิตของตน 

เหมือนช่างทาสีปฏิบัติต่อแปรงส�าหรับทาสี คือพยายามล้างสีท่ีจับให้

ออกไปเสมอ ๆ ความสกปรกแม้มีบ้างก็จะไม่มากมาย จิตก็เช่นกัน 

เมื่อเป็นจิตสามัญชนก็ต้องมีอารมณ์ มีกิเลสเศร้าหมองเป็นธรรมดา 

แต่ถ้าพยายามใช้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ทาน ศีล 

ภาวนา เข้าขัดเกลาไว้เสมอ กิเลสเคร่ืองเศร้าหมองก็จะไม่ท่วมท้น

จนเกินไป แต่จะค่อยลดน้อยลงได้ทุกที โดยที่เจ้าตัวหรือเจ้าเมือง

แห่งจิตตนครนั่นเองจะรู้ด้วยตนเอง จิตท่ีมีอารมณ์หรือมีกิเลส

เครื่องเศร้าหมองน้อย ย่อมเป็นจิตที่ผ่องใส มีความสุขมาก ส่วนจิต

ทีม่อีารมณ์หรือมกีเิลสเคร่ืองเศร้าหมองมาก ย่อมเป็นจิตท่ีหม่นหมอง 

มคีวามสขุน้อย เจ้าเมอืงแห่งจิตตนครทกุคนย่อมรู้จักตัวของตวัเองได้ 

ดังนี้





ชื่อเจาเมือง
แห่งจิตตนคร

เจ้าเมืองแห่งจิตตนครหรือนครสามีนี้ เรียกกันท่ัวไปว่า จิตต 

ตามชื่อของเมือง แต่มีนามอีก ๔ นามที่ขนานเรียกกัน คือ เวทนา 

สัญญา สังขาร และวิญญาณ เป็นการเรียกตามอาการที่แสดงออก

ของเจ้าเมือง เพราะเจ้าเมืองมีปกติแสดงอาการกิริยาออกมาให้

ใคร ๆ เห็นได้หลายอย่าง ที่เด่น ๆ ก็ ๔ อย่าง คือแสดงความ

เป็นสุข เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ร่วมกันไปกับชาวเมืองทั้งปวง 

จะเกิดสุขทุกข์ข้ึนท่ีไหนเจ้าเมืองก็ต้องรับรู้และร่วมสุขทุกข์ด้วยเสมอ 

จึงได้นามว่า เวทนา เป็นภาษาของจิตตนคร แปลกันว่า รับรู้สุขทุกข์ 

และเป็นผู้ที่มีความจ�าดี โดยเฉพาะสิ่งอะไรท่ีมาท�าให้เกิดสุขทุกข์ขึ้น

ในเมือง จะจ�าได้เสมอ ถึงบางอย่างจะลืมเร็วไปบ้าง ก็ยังได้นามว่า 

สัญญา เพราะความท่ีช่างจ�าอะไรต่ออะไรได้ เป็นภาษาของจิตตนคร

เหมือนกัน แปลกันว่า รู้จ�า

และยังเป็นผู้ช่างคิดอะไรต่าง ๆ แต่ก็มิใช่หมายความว่าจะคิด

เร่ืองท่ีดี ๆ เสมอไป บางคราวก็คิดเร่ืองที่ไม่ดีเป็นลม ๆ ไปเหมือน



26 สมเด็จพระญาณสังวร

คนทั้งหลาย แต่เจ้าเมืองก็จ�าเป็นต้องคิด เพราะกิจการท้ังหลายท่ี 

ด�าเนินไปอยู่ในเมืองเกิดขึ้นจากความคิดของเจ้าเมือง ถ้าเจ้าเมือง 

หยุดคิดเสียผู้เดียว กิจการท้ังปวงก็จะชะงักหยุดหมด และโดยปกติ

เจ้าเมืองก็หยุดคิดไม่ได้ ไม่คิดเร่ืองนี้ก็ต้องคิดเร่ืองนั้น เรียกได้ว่า 

ขยันคิดมากที่สุด จนถึงชาวเมืองท้ังปวงหลับกันหมดแล้ว เจ้าเมือง 

ยังไม่หลับ ยังตรวจบันทึกเร่ืองต่าง ๆ อยู่กับมโน ท�าให้มโนต้อง 

ปวดศีรษะไปบ่อย ๆ จึงได้นามว่า สังขาร เป็นภาษาของจิตตนคร  

ที่แปลกันว่า ช่างปรุงคิด ท้ังยังเป็นผู้ชอบออกไปรับข่าวสารที่ส่ง 

เข้ามาจากระบบชั้นนอกชั้นในตลอดเวลา มีข่าวสารอะไรส่งเข้ามา  

ก็จะต้องรับในทันที เรียกว่ารับข่าวสดกันทีเดียว จะต้องออกไปดู 

ให้รู้เห็นด้วยตาตนเอง จะต้องออกไปดมให้รู้กลิ่นด้วยจมูกตนเอง 

จะต้องออกไปลิ้มให้รู้รสด้วยลิ้นตนเอง จะต้องออกไปถูกต้องให้รู้ 

สิ่งที่มากระทบถูกต้องด้วยกายตนเอง ถ้าไม่ออกไปเช่นนั้น ก ็

ตรวจตราเร่ืองราวต่าง ๆ จากรายงานของมโนให้รู้ด้วยใจตนเองอีก

เหมือนกัน จึงได้นามว่า วิญญาณ ซ่ึงเป็นภาษาของจิตตนครอีก 

เหมือนกัน ที่แปลกันว่า ช่างรู้ต่าง ๆ

นามท้ัง ๔ นี้ ชาวจิตตนครใช้เรียกเจ้าเมืองกัน เพราะเหตุที่ 

เจ้าเมืองมีลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว อันที่จริง การเรียกชื่อของใครว่า

อะไรตามลักษณะพิเศษของผู้นั้นไม่ใช่เป็นของแปลก เหมือนอย่าง 

คนเรานี่เอง ที่เป็นคนร้ายกาจมากต้องหลบหนีเจ้าหน้าที่เข้าไปอยู่ 

ในป่าก็ถูกขนานนามว่า ”เสือ„ ส่วนท่ีเป็นคนดีมีเมตตากรุณาในคน 

ทั้งหลายก็เรียกว่า ”ผู้มีเมตตา„ เป็นต้น สุทัตตเศรษฐี ในสมัย 
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พระพุทธเจ้า คนเรียกกันว่า ”อนาถปิณฑิกะ„ เพราะเป็นผู้มีเมตตา 

ให้อาหารแก่คนอนาถาอยู ่ เสมอ และเรียกชื่อนี้กันแต่ชื่อเดียว  

จนชื่อเดิมเกือบจะไม่รู้จักกัน บรรดานามของเจ้าเมืองท้ัง ๔ นามว่า  

วิญญาณ คนมักชอบเรียกกันในบางโอกาส จนถึงคล้ายกับเป็น 

นามที่ส�าคัญที่สุด อันที่จริงทั้ง ๔ เป็นนามรองทั้งนั้น

นามท่ีส�าคัญท่ีสุดของเมืองแห่งจิตตนคร คือ จิตต คือจิต 

นั้นแหละเป็นตัวแท้ตัวจริง ส่วนนามอื่นทั้ง ๔ มีเวทนา สัญญา  

สังขาร วิญญาณ นั้นเป็นเพียงอาการแสดง ได้กล่าวไว้แล้วว่า จิตเป็น

ท่ีรับอารมณ์หรือกเิลส เมือ่รับไว้มากกย่็อมเศร้าหมองมาก มคีวามสขุ

น้อย เมื่อรับไว้น้อยก็ย่อมมีความผ่องใส มีความสุขมาก อาการ 

แสดงออกของจิตท้ัง ๔ อย่างคือ รับรู้สุขทุกข์ รู้จ�า ช่างปรุงคิด  

และ ช่างรู้ต่าง ๆ นั้น แม้เจ้าเมืองทุกจิตตนครจะมีเสมอกัน คือ 

แม้จะสามารถรับรู้สุขทุกข์ รู้จ�า ช่างปรุงคิด และช่างรู้ต่าง ๆ เสมอ 

กัน แต่การรับอารมณ์หรือกิเลสเคร่ืองเศร้าหมองไว้ ไม่จ�าเป็นต้อง 

เสมอกัน เหมือนคนหลายคนอยู่ในบ้านเดียวกัน แดดออกร้อนจ้า  

ทุกคนเห็นด้วยกัน เห็นเหมือนกัน คนไหนเดินออกไปรับแสงแดด  

คนนั้นก็ร้อน คนไหนเพียงแต่เห็น เพียงแต่มองดู ไม่เดินออกไปรับ 

คนนั้นก็ไม่ร้อน 

อาการของจิตทั้ง ๔ อย่างก็เหมือนกัน ถ้าจิตดวงใดปฏิบัต ิ

ต ่ออาการของจิต เหมือนคนเห็นแดดเดินออกไปรับแสงแดด  

จิตดวงนั้นก็ร้อน ถ้าจิตดวงใดปฏิบัติต่ออาการของจิต เหมือนคน 

เห็นแดดไม่เดินออกไปรับแสงแดด จิตดวงนั้นก็เย็น ความร้อน 
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ของผู้เห็นแดดมิได้เกิดจากที่เห็น แต่เกิดจากที่เดินออกไปรับฉันใด 

ความร้อนของจิตก็มิได้เกิดจากเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

แต่เกิดจากการที่จิตรับไว้ฉันนั้น ถ้าเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

เกิด จิตเพียงแต่เห็น เพียงแต่ดูให้รู ้ว่ามีอาการอย่างไร เหมือน

แดดออกคนเพียงแต่เห็น เพียงแต่ดูให้รู ้ว ่าแดดแรงแดดร้อน 

จิตก็จะไม่ได้รับความร้อนอันเนื่องจากอาการดังกล่าวทั้ง ๔ เช่นเดียว

กับคนจะไม่ได้รับความร้อนอันเนื่องมาจากแสงแดด 

พูดง่าย ๆ ก็คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จะเป็นไป

เช่นไร จิตต้องมีสติเพียงรู้ว่าเป็นไปเช่นนั้น ต้องไม่เผลอสติปล่อย

ตัวออกไปคลุกเคล้าเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือไม่ไปยึดมั่น

ไว้นัน่เอง เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ กจ็ะสกัแต่ว่ามอียูต่ามปกติ

วิสัยของผู้ยังมีชีวิต จะไม่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ร้อนเศร้าหมอง



เจ้าเมืองแห่งจิตตนครกล่าวได้ว่าเป็นคนขยันมากท่ีสุด ยกให้

เป็นบุคคลขยันตัวอย่างได้ทีเดียว ดังจะพึงเห็นได้ว่าขยันรับรู้สุข

ทุกข์ ขยันจ�า ขยันคิด ขยันออกไปรู้สิ่งต่าง ๆ วันหนึ่ง ๆ จะหาเวลา

หยุดพักจริง ๆ ได้ยาก จึงเป็นบุคคล เจ้าอารมณ์ อีกต�าแหน่งหนึ่ง 

ต�าแหน่งเจ้าเมืองจิตตนครกับต�าแหน่งเจ้าอารมณ์มักคู่กันอยู่เสมอ 

เพราะเมื่อขยันรับเร่ืองราวต่าง ๆ มากเร่ืองก็ต้องมากอารมณ์เป็น

ธรรมดา ไม่เป็นของแปลก แต่ที่แปลกก็คือ มีความผันแปรผิดแผก

ไปจากปกติบางอย่างในจิตตนคร ดังจะกล่าวต่อไป 

จิตตนครเรียกได้ว่าเป็นเมืองเปิด ใครจะผ่านเข้าออกได้

อย่างเสรี ไม่ต้องมีหนังสือเดินทางส�าหรับผ่านเข้าออกเหมือนเมือง

ทั้งหลาย อันที่จริงจิตตนครมีปราการล้อมรอบ มีทวารเมืองท่ีวาง

เป็นจังหวะภายนอก ๕ ทวาร ทั้ง ๕ ทวารนี้ใช้เป็นทวารแห่งระบบ

สื่อสารชั้นนอกท้ัง ๕ ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วด้วย จะหาเมืองที่ไหน

ในโลกปัจจุบันที่มีปราการและทวารเรียบร้อยเป็นระเบียบเหมือนดัง

ลักษณะเจาเมืองจิตตนคร
และทวารเมือง
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จิตตนครนี้ ท้ังยังมีทวารชั้นในซ่ึงใช้เป็นทวารแห่งระบบสื่อสารชั้นใน

อีกด้วย แต่ถึงเช่นนั้นก็คล้ายกับไม่มีปราการ ไม่มีทวาร เพราะ 

ไม่ได้ปิด ปล่อยให้ใคร ๆ เข้าออกได้ตลอดเวลา เว้นแต่เวลาท่ีหลับ

ของจิตตนคร ทวารเหล่านี้จะปิด ส่วนเวลาตื่นของจิตตนคร ทวาร 

เหล่านี้จะเปิดอยู่เสมอ จะเลยบอกชื่อทวารชั้นนอกทั้ง ๕ ไว้ด้วย 

ทีเดียว มีชื่อต่าง ๆ กันดังนี้ จักขุทวาร ประตูตา ๑ โสตทวาร  

ประตูห ู๑ ฆานทวาร ประตจูมกู ๑ ชวิหาทวาร ประตลูิน้ ๑ กายทวาร 

ประตูกาย ๑ ส่วนชั้นในเรียกว่า มโนทวาร ประตูใจ รวมทั้งหมด  

๖ ทวาร ซึ่งเป็นทวารส�าคัญ 

เพราะเหตุท่ีเป็นเมืองเปิดดังนี้ ผู ้ที่เข้าไปในเมืองจึงมีหลาย 

ประเภท เป็นคนดีก็มี เป็นคนร้ายก็มี เข้าไปเที่ยวแบบที่เรียกว่า 

มาทัศนาจรแล้วก็กลับออกไปก็มี เข้าไปอยู ่นาน ๆ จนถึงมาตั้ง 

หลักฐานอยู่ประจ�าก็มี ความวุ่นวายจึงเริ่มมีขึ้นในจิตตนคร จิตตนคร

ท่ีเคยสงบเรียบร้อยก็เร่ิมไม่สงบเรียบร้อย แต่อาศัยที่เจ้าเมืองเป็น 

บุคคลพิเศษ พวกคนร้ายจึงไม่อาจก่อเหตุการณ์ร้ายได้ร้ายแรง 

โดยง่าย คือเจ้าเมืองเป็นบุคคลท่ีมีอ�านาจ มีความฉลาด มีวรรณะ

ผ่องใส จนถึงใคร ๆ พากันเรียกเจ้าเมืองด้วยภาษาของชาวจิตตนคร

ว่า ปภัสสร ตรงกับค�าสามัญว่า ผุดผ่อง หรือ ผ่องสว่าง 

เจ้าเมืองยังมีลักษณะพิเศษยิ่งกว่านี้อีกมาก เมื่อเร่ืองด�าเนิน 

ไปถึงตอนท่ีควรจะกล่าวจึงจะกล่าวเพิ่มเติม แต่ส�าหรับเรื่องที่ควร 

จะกล่าวต่อไปตรงนี้ก็คือ คู่บารมี ของเจ้าเมืองเป็นผู้ที่มีความงดงาม

และความดทีัง้ปวงอย่างน่าอศัจรรย์ เป็นคูท่ีส่่งเสริมเจ้าเมอืงพร้อมท้ัง
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จิตตนคร ให้มีความสุขความเจริญอยู่ตลอดเวลา เจ้าเมืองขณะท่ี

อยูก่บัคูบ่ารมจีะมคีวามผุดผ่องงดงาม เหมอืนอย่างมรัีศมสีว่างทัง้องค์

ออกไปเป็นที่ปรากฏ และจิตตนครก็มีความผาสุกด้วยกันทั้งหมด

อันความดีงามเป็นเหตุแห่งความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งของ

เจ้าตัวเองและทั้งแก่บรรดาผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง เหมือนยามใดเจ้าเมือง

แห่งจิตตนครมีความใกล้ชิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคู ่บารมีซ่ึงมี

ความดีงาม ยามนั้นเจ้าเมืองแห่งจิตตนครก็ร่มเย็นเป็นสุข ทั้งยัง

แผ่ความร่มเยน็เป็นสขุนัน้ไปท่ัวท้ังจิตตนครอกีด้วย ดงันัน้ ความดงีาม

จึงเป็นความส�าคัญที่ควรจะสร้างสรรค์ให้เกิดข้ึนทุกหนทุกแห่งทุก

จิตใจ

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลายคือผู้ก�าลังพยายามสร้างความ

ดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจตนยิ่ง ๆ ขึ้น ดังนั้น จึงเป็นที่หวังได้ว่าจะ

เป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุข และสามารถแผ่ความร่มเย็นเป็นสุข

ออกไปได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย





เพื่อนคู่หูของ
เจาเมืองจิตตนคร

เจ้าเมืองแห่งจิตตนครมีคู่บารมีที่มีความงดงาม และความดี

อย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อมีคู่บารมีที่ดีเลิศเช่นนั้น เจ้าเมืองแห่งจิตตนคร

ก็น่าจะมีแต่ความเจริญสุข แต่หาใช่เช่นนั้นไม่ เพราะเจ้าเมืองแห่ง

จิตตนครยังมีเพื่อนคู่หูคู ่คิดอีกหลายคน ผู้ท่ีน่าจะแนะน�าให้รู้จัก

ก่อนคนอื่น มีชื่อค่อนข้างจะไพเราะว่า สมุทัย เจ้าตัวสมุทัยเอง

อวดชื่อของตนเองเสมอว่า แปลว่าอุทัยสุขพร่ังพร้อม ได้ให้ค�า

แนะน�าเจ้าเมืองในสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ปกครองจิตตนครให้มีความสุข

สนุกสบาย เรียกว่าเป็นเพื่อนคู่หูคู่คิดได้ทีเดียว เพราะจะกระซิบ

เรื่องต่าง ๆ อยู่ที่หูที่ใจเสมอ 

สมุทัยผู ้นี้มีลักษณะนิสัยที่อยากได้ใคร่ดีมาก คืออยากได้

สิ่งต่าง ๆ ที่ดี ๆ ที่สวยงาม ที่เป็นเครื่องบ�าเรอสุข ใคร่จะได้ต�าแหน่ง

ที่สูงเด่น จะเพราะมีปมด้อยอยู ่ในตัวมาก หรือจะมีปมเด่นมาก

ก็ยากที่จะพูดได ้  ลักษณะนิสัยอีกอย ่างหนึ่ งของสมุ ทัยก็คือ

ความอยากท�าลายล้างใครหรืออะไรก็ตามที่มาขัดขวาง ดูก็เป็น

ธรรมดา เพราะเมื่อมีความอยากได้ใคร่ดี ถ้ามีใครหรืออะไรมา
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ขัดขวาง ก็จะต้องเกิดความมุ่งท�าลายล้างสิ่งที่มาขัดขวางนั้น อีกอย่าง

หนึ่ง อยากได้อะไรต้องอยากได้สิ่งที่ดี ถ้าได้ไม่ดีไม่ถูกใจก็ต้อง 

อยากให้สิ่งนั้นถูกท�าลายหมดสิ้นไป หรือได้ต�าแหน่งอะไรที่ไม่ชอบ 

ก็ต้องอยากออก ไม่อยากด�ารงอยู่ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว สมุทัยมีลักษณะนิสัยเป็นไปท้ังในทาง 

สร้างและทางท�าลาย ดูก็คล้าย ๆ กับลักษณะนิสัยของคนเรา 

ทั่ว ๆ ไปนี้เอง ที่เป็นไปทั้งสองทาง นิสัยในทางท�าลายนั้น บางอย่าง

เห็นได้ชัด เช่น ในเวลาเกิดไฟไหม้บ้าน มีคนชอบไปดูกันมากกว่า 

ที่อยากจะไปดูการสร้างบ้าน ท�าไมจึงเป็นอย่างนี้ นักจิตวิทยา 

ปัจจุบันบางท่านกล่าวว่า เพราะนิสัยของคนชอบการท�าลายมากกว่า

การสร้าง จะจริงอย่างไรก็ยากท่ีจะยืนยัน แต่ประจักษ์พยานท่ี 

ปรากฏออกมานั้น เวลาสร้างบ้าน ไม่ปรากฏว่ามีคนสนใจไปดูกัน  

ส่วนเวลาไฟไหม้บ้าน กลับปรากฏว่ามีคนไปดูกันล้นหลาม จึงน่าให ้

ถูกกล่าวหาเช่นนั้น 

ส�าหรับสมุทัยนั้น พูดอวดอยู่เสมอว่าเขาเป็นผู้ด�าริสร้างขึ้น 

ทุกอย่าง เมืองจิตตนครเอง เขาก็คิดสร้างขึ้น และคิดจะสร้าง 

เมืองขึ้นใหม่ ๆ ต่อไปอีก เขาเองนั่นแหละเป็นผู ้คิดให้มีการ 

ประกวดความงามกันขึ้นในจิตตนคร เพราะสิ่งท่ีสวยงามนั้นท�าให ้

เกิดความสุขมิใช่หรือ เขาได้เสนอข้ึนดังนี้ ชาวจิตตนครเห็นดีไป 

กับเขากันมาก พากันประกวดประชันความงามกันท่ัวไป ไม่เลือกว่า

เด็กผู้ใหญ่และคนแก่ ข้อท่ีแปลกกว่าชาวโลกทั่วไปอยู่ท่ีว่า คนแก่ 

ของจิตตนครชอบประกวดประชันความงามกันยิ่งกว่าคนหนุ่มสาว 

หรือเด็ก และประกวดประชันกันอยู่ทุกเวลา มิใช่ว่าปีหนึ่งมีหนึ่งคร้ัง 
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บางคราวสมุทัยก็แนะน�าให้สร้างความดีเหมือนกัน เพื่อประโยชน์ 

ทางการบ้านการเมือง สมุทัยมีลักษณะเป็นนักการบ้านการเมือง 

เต็มตัว คือมีความกระตือรือร้นอยากได้ใคร่ดีในทางสร้าง และม ี

ความรุนแรงในทางท�าลายพอ ๆ กัน หรือยิ่งกว่า อย่างชนิดท่ี 

เรียกว่าไม่ต้องกลัวบาปกรรม

ความอยากได้ใคร่ดีที่รุนแรงเป็นเหตุให้เกิดการท�าลายดังกล่าว

แล้วนั้น เป็นความจริง นิสัยอยากได้ใคร่ดีของสมุทัยจึงเป็นนิสัย 

ฝ่ายไม่ดี ยังมีนิสัยฝ่ายดีของสมุทัยอยู่ประการหนึ่ง ซ่ึงฟังเผิน ๆ  

ไม่พิจารณาให้ประณีต จะไม่อาจแยกความแตกต่างได้ นิสัยฝ่ายดีนี้

ของสมุทัยคือความอยากดี ความอยากดีเป็นนิสัยฝ่ายดีของสมุทัย  

ในขณะที่ความอยากได้ใคร่ดีเป็นนิสัยฝ่ายไม่ดี ความอยากดีย่อม 

เป็นเหตุให้ท�าแต่ความดี ไม่ท�าความไม่ดี การท�าลายล้างเป็นความ 

ไม่ดี ดังนั้น การท�าลายล้างจึงจะไม่เกิดแต่ความอยากดี จะเกิด 

ก็แต่จากความอยากได้ใคร่ดีเท่านั้น 

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายคือบรรดาผู้อยากดี ไม่ใช่อยาก

ได้ใคร่ดี ดังนั้น ก็ควรจะได้มุ ่งพิจารณาจับจิตของตนเองให้รู ้ว่า  

ความอยากได้ใคร่ดีเกิดขึ้นในจิตเมื่อใดเพียงไหน เมื่อเห็นหน้าตา 

ความอยากได้ใคร่ดีอันเป็นนิสัยฝ่ายไม่ดีแล้ว ก็ให้พยายามข่ม  

พยายามดับ จนถึงพยายามท�าให้สิ้นไปเสีย ด้วยการกระท�าเช่นนั้น 

ความอยากดีจะเกิดข้ึนแทนท่ี นับเป็นการเสริมสร้างนิสัยฝ่ายด ี

ให้เกิดขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการบริหารจิตใจโดยตรงที่จะน�าให้เกิด 

ความสุขแก่จิตใจยิ่ง ๆ ขึ้น





ลักษณะของเพื่อนคู่หู
ของเจาเมืองจิตตนคร

สมุทัยแห่งจิตตนครชักชวนให้ชาวจิตตนครเพลิดเพลินยินดี

อยู ่เสมอ ด้วยการแนะน�าส่งเสริมให้สร้างให้ท�าสิ่งต่าง ๆ ท่ีเป็น

เคร่ืองกระตุ้นเตือนให้เกิดความเพลิดเพลินยินดี แนะน�าให้สร้าง

และให้ไปเที่ยวในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมากมายหลายอย่าง

หลายประเภท จิตตนครจึงมีโรงภาพยนตร์ โรงลิเกละครมากมาย 

มีโรงอะไรต่ออะไรอีกมากนัก สิ่งอะไรท่ีเป็นเคร่ืองบ�าเรอความ

เพลิดเพลินยินดีท่ีมีอยู่ในเมืองท้ังหลายในโลก จะต้องมีในจิตตนคร

ด้วยทุกอย่าง จะมีล�้าหน้าเมืองต่าง ๆ ไปเสียอีกด้วย เพราะสมุทัย

ผู้เป็นต้นคิดของสิ่งเหล่านี้พ�านักอยู่ในจิตตนคร สิ่งต่าง ๆ จึงมีสร้าง

ขึ้นในจิตตนครก่อน แล้วเมืองต่าง ๆ ก็เอาอย่างท�าตามกันไปทั่วโลก 

แต่ดังได้กล่าวแล้วว่า สมุทัยมีลักษณะนิสัยอยากได้ใคร่ดีแรง 

มุ ่งท�าลายล้างแรงต่อสิ่งท่ีขัดขวาง และน่าจะต้องชี้แจงเพิ่มเติม

อีกว่าความอยากได้ใคร่ดีของสมุทัยนั้น ไม่มีอิ่ม ไม่มีพอ ไม่มีเต็ม 

เช่นว่าอยากจะได้แก้วแหวนเงินทอง ทีแรกก็อยากจะได้เพียงสิ่งหนึ่ง
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จ�านวนหนึ่ง คร้ันได้แล้วก็อยากได้ให้มากขึ้นไปอีก และให้มากขึ้น 

ไปเร่ือย ๆ จนถึงสมมติว่าได้ทองเท่าภูเขาทั้งลูก ก็คงยังไม่อิ่ม  

ไม่พอ จะต้องอยากได้ภูเขาทอง ๒ ลูก ๓ ลูก ดังนี้เป็นต้น

เมื่อเป็นเช่นนี้ ความอยากของสมุทัยก็จะต้องพบกับสิ่งที่ 

ขัดขวาง ทั้งที่เป็นสิ่งท่ีเรียกว่ากฎหมาย ศีลธรรม ท้ังท่ีเป็นบุคคล 

ด้วยกัน เพราะสิ่งที่บุคคลอยากได้ด้วยความหิวกระหายเช่นนั้น  

บางสิ่งก็มีกฎหมายหรือศีลธรรมขัดขวางอยู่ เช่น ไปอยากได้ในสิ่งท่ี

ผิดหรือขัดต่อกฎหมายศีลธรรม บางสิ่งก็มีบุคคลด้วยกันขัดขวาง  

เช่น ต่างก็อยากได้ด้วยกัน ต่างชิงได้ชิงดีกัน หรือแม้เป็นเจ้าของ 

ของสิ่งที่สมุทัยอยากได้ เมื่อสมุทัยต้องพบกับสิ่งขัดขวางเช่นนี้  

ก็เกิดความมุ่งท�าลายล้างสิ่งที่ขัดขวางทั้งปวง โดยไม่เลือกว่าจะเป็น

อะไร 

สมุทัยไม่นับถือกฎหมายศีลธรรมหรือบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง ถ้า 

รู ้สึกว่าเป็นเคร่ืองขัดขวางต่อความอยาก ฉะนั้น เหตุการณ์จึง 

ปรากฏว่าสมุทัยชักน�าให้ชาวจิตตนครประพฤติหลีกเลี่ยง หรือฝ่าฝืน 

กฎหมายศีลธรรมอยู่เนือง ๆ ท้ังโดยปกปิด ทั้งโดยเปิดเผย และ 

ชักน�าให้ท�าโจรกรรม ประทุษกรรมบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ หรือ

บุคคลผู้ที่ไม่ชอบหน้า อันท่ีจริงถ้าจะตามใจสมุทัย ก็จะต้องเลิก 

กฎหมายศีลธรรมทั้งปวงบรรดาท่ีมีอยู ่ในโลกเสียทั้งหมด เพราะ 

กฎหมายศีลธรรมทั้งหลายที่ต้ังขึ้นไว้ก็เพื่อจ�ากัดหรือก�าจัดความ 

ปรารถนาเกินส่วน 
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อันความปรารถนาอยากได้ของแต่ละบุคคลนั้นจ�าต้องมีจ�ากัด

หรือมีขอบเขต เช่น แก้วแหวนเงินทองที่อยากได้กัน ก็จะต้องมีส่วน

จ�ากัดส�าหรับแต่ละบุคคล เพราะจะต้องมีเฉลี่ยกันไปแก่คนทั้งปวง  

ทุก ๆ คนจึงต้องจ�ากัดความอยากได้ของตนให้อยู่ในขอบเขตของ

กฎหมายและศีลธรรม แต่สมุทัยนั้นไม่ชอบอย่างยิ่งต่อระบอบจ�ากัด

เช่นนี้ แอบบ่นเสมอว่าเป็นระบอบท่ีขัดต่อเสรีภาพ ขัดต่อธรรมชาต ิ

ของจิตใจ ควรจะต้องโยนทิ้งเสียให้หมด และอยากจะท�าอะไรก ็

ท�าตามที่ใจใคร่ปรารถนา เมื่อท�าไปแล้วความอยากก็จะดับ การท�า 

ไปตามที่ใจอยากจึงเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อดับกิเลสอย่างหนึ่ง สมุทัย 

จะแนะน�าอยู่ดังนี้

แต่ค�าแนะน�านี้ของสมุทัยเป็นการตรงกันข้ามกับความจริง  

เพราะที่สมุทัยแนะน�าว่า เมื่ออยากท�าสิ่งใดแล้ว ท�าเสียตามที่อยาก  

จะหายอยาก เรียกว่า กิเลสดับ นั้นหาถูกไม่ ได้เคยกล่าวไว้ใน 

รายการนี้หลายคร้ังมาแล้วว่า อะไรก็ตามเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วไม่ 

หายไปไหน ท่ีว่าดับก็ไม่ได้ดับไปไหน เพียงแต่จมลงแอบซ่อนตัวอยู่

ในส่วนหนึ่งของหัวใจ ซึ่งเป็นส่วนลึกและลี้ลับมิดชิดเท่านั้น ความคิด

ดีเกิดขึ้นคร้ังหนึ่งเมื่อสงบลงหรือที่เรียกว่าดับไป ก็หาได้ดับไปไหน  

คงแอบฝังตัวอยู่ในใจนั่นเอง เกิดข้ึนกี่คร้ังก็ฝังตัวลงไปเท่านั้นคร้ัง  

ดังนั้น หากความคิดดีเกิดขึ้นมาก ก็มีความดีฝังตัวอยู่ในใจมาก  

เป็นพื้นฐานที่ดีของใจ ในทางตรงกันข้าม ความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมาก 

ก็มีความไม่ดีฝังอยู่ในใจมาก เป็นพื้นฐานที่ไม่ดีของใจ 
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ฉะนั้น หากเชื่อค�าแนะน�าของสมุทัย อยากได้อะไร ปล่อย

ตามใจให้อยาก ไม่เลือกควร ไม่ควร เมื่อได้สมอยากแล้วก็เท่ากับ

ท�าให้ดับกิเลสได้แล้ว เช่นนี้ก็เท่ากับส่งเสริมให้สมุทัยมีก�าลังแรงขึ้น 

คอยชักน�าให้เพลิดเพลินหลงติดอยู่ในสิ่งไม่เหมาะไม่ควร อันเป็น

เหตุแห่งความทุกข์ยิ่งขึ้นนั่นเอง เมื่อสมุทัยมีก�าลังแรงไปในทาง

ก่อทุกข์ เจ้าเมืองแห่งจิตตนครก็ย่อมจักได้รับทุกข์แรง พูดอีกอย่าง

ก็คือ ผู้ใดปล่อยให้สมุทัย เหตุเกิดทุกข์ในตนมีก�าลังแรง ตนเอง

นั่นแหละที่จะมีทุกข์แรง



หัวโจกของเพื่อนคู่หู
และลูกมือ

พรรคพวกของสมุทัยมีอยู่มากคนด้วยกัน คนท่ีเป็นหัวโจก 

สักหน่อยก็ได้แก่ โลโภคนหนึ่ง โทโสคนหนึ่ง โมโหคนหนึ่ง โลโภ 

นั้นเป็นคนโลภ อยากได้อะไรต่ออะไรต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา สิ่งอะไร 

ที่เห็นว่าเป็นของดีมีค่าดังที่เรียกกันว่า ”ทรัพย์„ หรือ ”เงิน„ เป็นต้น 

ต้องอยากได้ทั้งนั้น โทโส นั้นเป็นคนเจ้าโทสะ เมื่อมีใครมาขัดคอ 

ขัดใจแม้นิดหนึ่งก็ต้องบันดาลโทสะเสมอ โมโห นั้นดูยาก เพราะ 

มักแสดงตนเป็นคนเฉย ๆ หงิม ๆ ชอบนั่งโงกง่วง หรือไม่เช่นนั้น 

ก็ชอบนั่งคิดฟุ้งซ่าน บางทีก็เป็นคนลังเล ไม่แน่นอนว่าจะตกลง 

อย่างไร บางทีก็วางท่าเป็นคนฉลาด แต่ความจริงไม่รู ้อะไรจริง  

แบบท่ีเรียกว่า โง่อวดฉลาด และโมโหยังชอบติดพันหรือพัวพันอยู่ 

กับสิ่งต่าง ๆ ชักชวนโลโภ โทโส ให้ไปเที่ยวด้วยกันอยู่เสมอ 

สมุทัยชอบใช้หัวโจกทั้ง ๓ คนนี้ให้เท่ียวไปในที่ต่าง ๆ เป็น 

สมุนท่ีใช้ได้ดังใจ โลโภจะรู้ใจสมุทัย โดยจะพยายามรวบรวมสิ่งที ่

สมุทัยชอบ หรือใคร่จะได้ไว้ให้เสมอ โลโภจะต้องอยากได้ในสิ่งท่ี 
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สมุทัยใคร่จะได้เพื่อสนองความต้องการของสมุทัย หรือกล่าวอีก 

อย่างหนึ่ง โลโภอยากได้เพื่อสนองความต้องการของสมุทัยเท่านั้น 

สมุทัยจึงไว้วางใจในโลโภให้ออกไปกว้านหาสิ่งต่าง ๆ เป็นคนที่ ๑  

คร้ันพบบุคคลหรือสิ่งขัดขวาง ก็ใช้โทโสออกไปแสดงอ�านาจข่มขู่ 

จนถึงท�าร้ายต่าง ๆ เมื่อยังไม่พบอะไรท่ีต้องการหรือขัดขวาง ก็เป็น

หน้าท่ีของโมโหออกไปท�าหน้าตาเฉย ๆ ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าโมโห 

นั้นเป็นคนที่ดูยาก คนทั้งปวงจึงพากันเข้าใจโมโหในลักษณะต่าง ๆ 

เช่น บางคนเข้าใจว่าโมโหนั้นเป็นคนข้ีโกรธ เมื่อใครโกรธขึ้นก็มักจะ 

พูดกันว่าคนนั้นคนนี้เกิดโมโหขึ้นมา บางคนเข้าใจว่าโมโหเป็นคน 

มีอุเบกขาคือความวางเฉย เฉพาะคนท่ีรู้ถึงธาตุแท้ของโมโหเท่านั้น  

จึงจะเข้าใจว่าโมโหเป็นคนที่เรียกว่า หลง เพราะไม่รู้อะไรจริง 

หัวโจกท้ัง ๓ คนนี้มีลูกมือท่ีเป็นตัวผู้ลงมือท�าตามค�าสั่งอีก  

๓ คน ชื่อ กายทุจริต คนหนึ่ง วจีทุจริต คนหนึ่ง มโนทุจริต  

คนหนึง่ ๓ คนนีเ้ป็นนกัเลงหัวมดีหัวไม้ร้ายกาจนกั ใช้ให้ไปลกัของใคร 

ให้ไปท�าร้ายใคร ให้ไปพูดหลอกลวงใคร หรือให้คิดวางแผนทุจริต 

ต่าง ๆ เป็นได้การเสมอ ชาวจิตตนครจึงอยูก่นัไม่ผาสกุนกั มเีหตุการณ์ 

ต่าง ๆ เกิดขึ้นอยู่เนือง ๆ เช่น มีการท�าร้ายร่างกายกัน มีการลักขโมย

ปล้นสะดมกันเกิดขึ้นท่ีนั่นที่นี่ เชื่อถือค�าพูดของกันไม่ค่อยจะได้  

จะไว้วางใจกันก็ยากนัก ขืนไว้วางใจกันง่าย ๆ ก็จะต้องถูกต้ม 

ถูกตุ๋นเปื่อยไปจนเป็นที่หวาดระแวงกันทั่วไป โดยไม่รู้ว่าใครเป็น 

คนดี คนร้าย ไม่ใช่แต่ในวงบ้านเท่านั้น ในวงเมืองก็มีทุจริตเกิดขึ้น 

ในส่วนต่าง ๆ เพิ่มความทุกข์ร้อนให้เกิดขึ้นแก่เจ้าเมืองจิตตนคร  
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ความทุกข์อันใดบังเกิดขึ้นในจิตตนคร เจ้าเมืองจะต้องรับทุกข์อันนั้น

แทน หรือร่วมด้วยชาวจิตตนครท้ังสิ้น ในทางตรงกันข้าม ความสุข 

ที่เกิดขึ้นในจิตตนคร เจ้าเมืองก็ได้รับร่วมกันไปกับชาวจิตตนคร 

ทั้งสิ้นเช่นเดียวกัน

ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า เจ้าเมืองแห่งจิตตนครหรือจิตนั่นเอง  

เป็นที่รับทั้งความสุข ทั้งความทุกข์ ทั้งความดี ทั้งความชั่ว ไม่มีอะไร 

ที่เกิดขึ้นแล้วในจิตตนครหรือในมนุษย์เราท่ีจะไม่เข้าถึงจิต ต้อง 

เข้าถึงจิตท้ังนั้น ไม่ว่าสิ่งสะอาด ไม่ว่าสิ่งสกปรก และเมื่อเข้าไปแล้ว 

ก็จะกลับออกเองไม่ได้ด้วย เหมือนมีแต่ทางเข้าที่ใช้ส�าหรับเป็น 

ทางเข้าแท้ ๆ แต่ไม่มีทางออกส�าหรับให้ออกเองได้เลย นอกเสียจาก

ว่าเจ้าเมืองจะมีปัญญา มีความเพียรพยายามสร้างทางออกขึ้น และ 

น�าเอาสิ่งที่ไม่ต้องการออกเท่านั้น จึงจะเอาออกได้ นั่นก็คือ เมื่อ 

อารมณ์ใดเข้าถึงจิตแล้ว ก็จะจมฝังลงในจิตทั้งสิ้น จะไม่มีการกลับ 

ออกจากจิตโดยล�าพังตัวเองเลย ดังนั้น การสั่งสมอารมณ์ของจิต 

จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด พูดง่าย ๆ ก็คือ จิตเป็นสิ่งที่สั่งสมอารมณ์ 

ทั้งปวง ทั้งดี ทั้งชั่ว สั่งสมอารมณ์ที่ดีมากก็เป็นจิตที่ดี สั่งสม 

อารมณ์ชั่วมากก็เป็นจิตที่ชั่ว

คนดีหรือคนชั่วก็เกิดจากการสั่งสมอารมณ์นี้เอง ไม่ได้เกิด 

จากสิ่งอื่น จึงควรจะได้ระวังการสั่งสมอารมณ์เป็นอย่างยิ่ง แม้ไม่

ปรารถนาจะเป็นคนไม่ดี ขณะเดียวกันควรมีความเพียรใช้สติ  

ใช้ปัญญาสร้างทางออกส�าหรับสิ่งไม่ดีขึ้นให้จิต เพื่อน�าเอาสิ่งไม่ด ี

ที่เข้าไปครองจิตอยู่ออกเสียให้ได้ แม้จะทีละเล็กทีละน้อย ก็ย่อม 
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ดีกว่าไม่มีการหาทางน�าออกเสียเลย เพราะความไม่ดีนั้น ถ้าปล่อย

ให้เพิ่มพูนขึ้นโดยไม่พยายามท�าให้ลดน้อยลง สักวันหนึ่งก็จะ

ท่วมท้นจนไม่มีท่ีส�าหรับความดีเหลืออยู่เลย แม้เป็นเช่นนั้นเมื่อไร 

เมื่อนั้นเจ้าเมืองจิตตนครก็จะกลายเป็นคนชั่วที่ไม่เป็นที่ปรารถนา

ในที่ใดเลย เพราะมีแต่จะน�าความร้อนน�าทุกข์โทษภัยไปสู่ทุกหน

ทุกแห่งท่ีย่างเหยียบเข้าไป คนช่ัวเป็นเหตุแห่งความทุกข์แห่ง

ความร้อนของตนเองด้วย ดังนั้น ทุกคนจึงควรกลัวอย่างยิ่งที่จะต้อง

เป็นคนชั่ว จึงควรพยายามอย่างยิ่งที่จะท�าทางน�าความไม่ดีออกจาก

จิตให้สม�่าเสมอ



หัวไมอีก ๑๖ คน
ของเพื่อนคู่หูเจาเมืองแห่งจิตตนคร

อันท่ีจริงชาวเมืองจิตตนครเป็นคนมีความรู้ความฉลาด เป็น

คนมีการศึกษา ในโลกมีการศึกษาถึงระดับไหน ในจิตตนครก็จะ

มีการศึกษาสูงระดับนั้น การศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง

ชั้นมหาวิทยาลัย มีอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ในจิตตนคร การศึกษาด้วย

การค้นคว้าก็ก้าวหน้าไปไกล ดูก็น่าจะรู้จักคนดีคนชั่ว และช่วยกัน

ปราบปรามทุจริตต่าง ๆ ท่ีเท่ียวกวนบ้านกวนเมืองให้เดือดร้อน 

ตลอดถึงตัวหัวโจก แต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เพราะสมุทัยเป็น

ตัวส�าคัญท่ีแสดงตนเป็นเพื่อนสนิทของชาวเมืองจิตตนครท้ังปวง 

ชาวเมืองตลอดถึงเจ้าเมืองไว้วางใจขนาดที่เรียกว่าเพื่อนคู่หูคู ่คิด 

ด้วยมีความเข้าใจและเชื่อในสมุทัยว่าเป็นผู ้ช ่วยสร้างความสุข

ความเจริญต่าง ๆ สมุทัยเป็นผู้สามารถครองใจคนทั้งเมืองไว้ได้ 

และสามารถในการใช้พรรคพวกที่เป็นหัวโจกดังที่กล่าวแล้วคือ โลโภ 

โทโส โมโห หัวโจกทั้ง ๓ นี้มิได้ไปแสดงตัวเป็นหัวโจกวางท่า

แก่ชาวเมืองโดยตรง แต่ไปแอบสิงใจชาวเมืองให้โลภอยากได้ 

ให้โกรธพยาบาท ให้หลงใหล โมโหเป็นหัวโจกส�าคัญท่ีแอบสิงใจคน
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ให้หลง ให้เพลิดเพลิน ให้ติดคล้ายกับเป็นยาเสพติด โมโหชอบ 

สิงใจอยู่นาน ๆ โลโภ โทโส ชอบสิงใจเป็นพัก ๆ แม้ทั้ง ๒ จะออกไป

แล้วโมโหก็ยังประจ�าอยู่ สมุทัยได้อาศัยโมโหนี้แหละเป็นเคร่ืองมือ 

ครองใจคนทั้งเมือง 

ข้อท่ีน่าสงัเกตอย่างหนึง่กค็อื ในจิตตนครไม่มกีารทรงวิญญาณ

หรือทรงเจ้า คือไม่มีวิญญาณหรือเจ้าหรือผีมาทรง หรือมาเข้าสิงคน

เหมือนอย่างในบางเมือง มีแต่หัวโจกทั้ง ๓ นี้แหละเป็นตัวมาสิงใจ  

มาเข้าทรงชาวเมืองทั้งปวง 

นอกจากนี้ หัวโจกทั้ง ๓ ยังมีพรรคพวกหัวมีดหัวไม้ต่าง ๆ  

อีก ๑๖ คน น่าจะแนะน�าให้รู้จักไว้บ้าง เพื่อว่าเมื่อพบเห็นเข้าจะได้ 

พอรู้จักว่าใครเป็นใคร คือ ๑. อภิชฌาวิสมโลภะ ละโมบไม่สม�่าเสมอ 

คือความเพ่งเล็ง ๒. โทสะ ร้ายกาจ ๓. โกธะ โกรธ ๔. อุปนาหะ  

ผูกโกรธไว้ ๕. มักขะ ลบหลู ่คุณท่าน ๖. ปลาสะ ตีเสมอ คือ 

ยกตนเทียมท่าน ๗. อิสสา ริษยา ๘. มัจฉริยะ ตระหนี่ ๙. มายา 

มารยา คือเจ้าเล่ห์ ได้แก่ปกปิดโทษท่ีมีอยู่ ๑๐. สาเถยยะ โอ้อวด  

คอือวดคณุทีไ่ม่ม ี๑๑. ถมัภะ หัวดือ้ ๑๒. สารัมภะ แข่งด ี๑๓. มานะ 

ถือตัว ๑๔. อติมานะ ดูหมิ่นท่าน ๑๕. มทะ มัวเมา ๑๖. ปมาทะ 

เลินเล่อ 

ทั้ง ๑๖ คนนี้มีลักษณะต่าง ๆ กันเหมือนดังชื่อนั่นแหละ  

ล้วนเป็นพวกก่อกวนความสงบสุขของบ้านเมืองจิตตนครทั้งนั้น และ

วิธีก่อกวนก็ด้วยการเท่ียวสิงใจคนเช่นเดียวกันกับหัวโจก ชาวเมือง
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จิตตนครถูกพวกหัวมีดหัวไม้เหล่านี้สิงใจ ก็แสดงออกต่าง ๆ กัน 

ตามสิง่ทีส่งิ เช่น ถกูโกธะสงิใจกแ็สดงอาการโกรธต่าง ๆ ถกูสาเถยยะ 

สิงใจก็พูดจาโอ้อวดคุณที่ไม่มีนานัปการ การศึกษาระดับต่าง ๆ  

ช่วยไม่ได้ บางทีกลับน�าความรู้มาคุยฟุ้ง อวดรู้อวดฉลาดไปเสียอีก

แม้ชาวเมืองจิตตนครจะตกอยู่ในอ�านาจของพวกหัวมีดหัวไม้ 

ดังกล่าวจนแทบจะหาผู้ช่วยไม่ได้ ดังเช่นกล่าวแล้วว่าการศึกษา 

ระดับต่าง ๆ ทุกระดับก็ช่วยไม่ได้ แต่ก็ยังมีอยู่หนึ่งอย่างที่ช่วยได ้

และช่วยได้แน่ด้วย สิ่งนั้นคือปัญญา ปัญญาเป็นอาวุธส�าคัญที่สุด  

มีอ�านาจสูงสุด ปัญญามีอยู่ท่ีไหน อย่าว่าแต่จะฟาดฟันพวกหัวมีด 

หัวไม้ให้แตกกระจัดกระจายไปได้เพียงพวกสองพวกเลย จะกี่ร้อย 

กี่พัน พวกปัญญาก็สามารถเอาชนะได้สิ้น เปรียบเหมือนแสงอาทิตย์

ท่ีอาจขับไล่ความมืดให้หมดไปได้ไม่หลงเหลือนั่นแล ข้อส�าคัญ 

อยู่ท่ีว่า ปัญญามิใช่แสงอาทิตย์ท่ีมีอยู่ประจ�าโลก ปัญญาเป็นสิ่งต้อง

สร้างขึ้น ต้องอบรมให้มีขึ้น 

บรรดาผู้มาบริหารจิตก็คือผู้ก�าลังอบรมปัญญาให้มีขึ้น ให ้

เจริญงอกงามขึ้น เพื่อให้ตนเองมีอาวุธส�าคัญที่สุดประจ�าตน ส�าหรับ

ปราบพวกหัวมีดหัวไม้ให้สิ้นไป ไม่อาจก่อความเดือดร้อนให้ได้ 

ต่อไปนั่นเอง จึงนับได้ว่าบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายจะได้เป็น 

เจ้าของจิตตนคร อันร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นตามวันเวลาที่ล ่วงไป 

พร้อมกบัความพากเพยีรพยายาม ไม่ท้อถอยท่ีจะอบรมปัญญาให้เจริญ 

งอกงาม ชั้นต้นก็ให้เกิดปัญญาเห็นชอบตามความจริง ว่าไหนดี  

ไหนชั่ว ไหนควรสงวนรักษาไว้ ไหนควรท�าลายให้สิ้นไป





เครื่องปกปดสัจจะในข่าวสาร
ตัณหารอยแปด

สมุทัยมีวิธีการหลายอย่างท่ีจะผูกใจชาวจิตตนคร เพื่อท่ีจะ

เป็นผู้ครองใจของชาวจิตตนครทั้งหมดตลอดไป นอกจากพรรคพวก

ที่เป็นหัวโจกทั้ง ๓ ลูกมือคือทุจริตทั้ง ๓ และพรรคพวกหัวไม้

หวัมดีในลกัษณะต่าง ๆ อกี ๑๖ ดงักล่าวแล้ว สมทุยัยงัวางพรรคพวก

นอกจากนั้นยึดครองจุดส�าคัญต่าง ๆ ของจิตตนคร เพื่อท่ีจะรักษา

อ�านาจของตนไว้ให้มั่นคง คือจุดระบบสื่อสารทั้งชั้นนอก ๕ ชั้น 

และชั้นใน ๑ ชั้น รวมเป็น ๖ จุด เพราะระบบสื่อสารเหล่านี้ที่น�า

ข่าวสารต่าง ๆ เข้าสู่เจ้าเมืองจิตตนคร 

โดยปกติ เจ้าเมืองนั้นจะติดต่อทราบเรื่องต่าง ๆ ได้ ก็แต่โดย

ทางสื่อสารนี้เท่านั้น ฉะนั้น สมุทัยจึงใช้เคร่ืองมือทางมายาศาสตร์

อย่างหนึ่งเรียกว่า อารมณ์ เป็นเคร่ืองแปลกปลอมปกปิด สัจจะ 

ในข่าวสารทั้งหลาย แต่แสดงเป็นอีกรูปหนึ่ง โดยแต่งตั้งพรรคพวก

ให้อยู ่เฝ้าประจ�าระบบสื่อสารท้ัง ๖ นั้นแหละ แห่งละ ๓ คน 

ชื่อว่า กามตัณหา ความทะยานอยากในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส 
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โผฏฐัพพะ (สิ่งที่กายถูกต้อง) ที่น่าปรารถนาพอใจ คนหนึ่ง ภวตัณหา 

(ความทะยานอยากเป็นนั่นเป็นนี่) คนหนึ่ง วิภวตัณหา (ความ 

ทะยานอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่) คนหนึ่ง มีช่ือตรงกันทั้ง ๖ แห่ง  

๓ คนที่ประจ�าอยู่ท่ีระบบตาเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับรูปต่าง ๆ  

๓ คนท่ีระบบหูเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับเสียงต่าง ๆ ๓ คนท่ี 

ระบบจมูกเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับกลิ่นต่าง ๆ ๓ คนที่ระบบลิ้น

เมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับรสต่าง ๆ ๓ คนที่ระบบกายเมืองก็ผสม

อารมณ์เข้าไปกับสิ่งต่าง ๆ ที่กายถูกต้อง ทั้งอีก ๓ คนที่ระบบ 

ใจเมืองชั้นในก็คอยผสมอารมณ์ เข้าไปกับเร่ืองต่าง ๆ อีกชั้นหนึ่ง  

รวมเข้าตอนนี้ก็มี ๑๘ คนแล้ว 

แต่มิใช่เท่านี้ สมุทัยมีความรอบคอบมากกว่านั้น คือ ได้จัดให้

ประจ�ากาลทั้ง ๓ เหมือนอย่างจัดยามประจ�าทุกยาม คือ ประจ�า 

อดีตกาล ๑๘ คน อนาคตกาล ๑๘ คน ปัจจุบันกาล ๑๘ รวมเป็น 

๕๔ คน ดูก็น่าจะพอ แต่ยังไม่พอส�าหรับสมุทัยผู้รอบคอบถี่ถ้วน 

เป็นอย่างยิ่ง ยังจัดไว้ส�าหรับประจ�าก�ากับตนเอง ๕๔ คน ประจ�า 

ก�ากับผู้อื่นอีก ๕๔ คน จึงรวมเป็น ๑๐๘ คน เรียกตามภาษาของ 

ชาวจิตตนครว่า ตัณหา ๑๐๘

ฉะนั้น เจ้าเมืองและชาวจิตตนครทั้งปวงจึงได้รับข่าวที่ถูก 

อารมณ์เคลอืบแคลงแล้ว เรียกได้ว่ามใิช่เป็นข่าวสารทีจ่ริงแท้อยูเ่สมอ 

เพราะสมุทัยได้วาง ตัณหา ๑๐๘ ดังกล่าวยึดระบบสื่อสารท้ังสิ้นไว้ 

ทั้งชั้นนอกชั้นใน เจ้าเมืองจึงถูกลวงให้หลง คือให้เข้าใจผิด เห็นผิด 
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อยู่เสมอ บางคราวก็แสดงความยินดีปรีดา อยากได้นั่นได้นี่ อยาก 

เป็นนั่นเป็นนี่ บางคราวก็หงุดหงิด ขุ่นเคือง ขัดแค้น อยากให้พินาศ

เสียหาย สุดแต่อารมณ์ท่ีสมุทัยและพรรคพวกส่งเข้ามา ชาวเมือง 

จิตตนครจึงมีจิตใจท่ีดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่เสมอ ไม่สงบ เป็นโอกาส 

ให้หัวโจกทั้ง ๓ เข้าสิงผสมได้โดยง่าย เพราะสมุทัยจัดให้คอยจ้อง 

โอกาสอยู ่ทุกขณะแล้ว ด้วยสังเกตเคร่ืองมือส�าคัญคือ อารมณ์  

และลอบเข้ามากับอารมณ์ทันที การปฏิบัติงานของสมุทัยและ 

พรรคพวกทั้งปวงรวดเร็วยิ่งนัก เท่ากับความเร็วของจิตหรือความเร็ว

ของแสง ก็น่าจะเทียบได้หรือยิ่งกว่า

อย่างไรกต็าม ได้กล่าวแล้วในคร้ังก่อนว่า อาวธุหรอืผูท่ี้จะปราบ

พวกหัวมีดหัวไม้ของฝ่ายสมุทัยมีอยู ่ คือ ปัญญา และปัญญานี้ 

เมื่ออบรมเสมอ ก็เหมือนอาวุธที่คมที่ลับอยู่เสมอ ย่อมใช้การได้ผล 

อย่างดียิ่ง คือฟันลงไปที่ใดก็ขาดลงไปที่นั้น ตัณหา ๑๐๘ ก็สามารถ

จะท�าลายให้สิ้นไปได้ด้วยปัญญาท่ีได้รับการอบรมบริบูรณ์เต็มที่แล้ว

เช่นกัน แต่ส�าหรับชาวจิตตนครที่เป็นสามัญชน การอบรมปัญญา 

เพียงให้สามารถรักษาใจไม่ถึงกับให้ตกเป็นทาสของอารมณ์จนเกินไป 

พอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมากกว่าร้อนรนทุกข์ ก็นับว่าดีแล้ว และ

การบริหารจิตนี้แหละคือการอบรมสติ อบรมปัญญา ให้เกิดทัน  

และให้สามารถรักษาจิตใจหรือจิตตนครให้ไม่ถูกอารมณ์อันเป็น 

สมุนฝ่ายร้ายของสมุทัยเข้ามีอ�านาจเหนือ จนถึงกับจะใช้อ�านาจ 

ก่อให้เกิดความวุ่นวายเร่าร้อนได้เกินไป
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บ้านเมืองใดมีก�าลังอาวุธบริบูรณ์ ย่อมจะป้องกันข้าศึกศัตรู 

มิให้รุกรานก่อความเดือดร้อนได้ฉันใด ผู้ใดมีก�าลังอาวุธคือปัญญา

เพียงพอ ย่อมจะป้องกันอารมณ์มิให้รุกรานก่อความเดือดร้อนได ้

ฉันนั้น การอบรมปัญญาตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

ผู ้ทรงบริบูรณ์แล้วด้วยพระปัญญาคุณ จึงเป็นสิ่งท่ีผู ้ปรารถนา 

ความร่มเย็นเป็นสุขพึงกระท�าทั่วกัน

หัวโจกท้ัง ๓ นั้น เท่ียวหาพรรคพวกได้อีก ๗ คน รวมเป็น  

๑๐ คนด้วยกันก่อนคือ ๑. โลโภ ความอยากได้ของของเขา  

๒. โทโส ความโกรธประทุษร้ายเขา ๓. โมโห ความหลง ท้ัง ๓ นี้ 

เป็นพรรคพวกช้ันหัวโจกของสมุทัยอยู่แล้ว ๔. มาโน ความถือตัว 

ดูหมิ่นผู้อื่น ๕. ทิฏฐิ ความเห็นผิด ๖. วิจิกิจฉา ความลังเลไม ่

แน่นอนใจ ๗. ถีนัง ความง่วงเหงา เกียจคร้าน ๘. อุทธัจจัง  

ความฟุ้งซ่าน ๙. อหิริกัง ความไม่ละอายใจ ไม่รังเกียจต่อความชั่ว  

๑๐. อโนตตัปปัง ความไม่เกรงกลัวต่อความชั่ว

คน ๑๐ คนนี้ต่างไปหาพรรคพวกอีกคนละ ๑๕๐ คน โดย  

มาจัดแบ่งเป็น ๑๕๐ หมู่ หมู่ละ ๑๐ คน ประจ�านามธรรมและ 

รูปธรรมของชาวจิตตนครทุกคนโดยครบถ้วน คือสมุทัยได้ศึกษา

สรีรวิทยาและจิตวิทยารู้โดยถี่ถ้วนว่า ชาวจิตตนครทุกคนมี จิต  

๘๙ ดวง นับเป็น ๑ มี เจตสิก ธรรมที่เกิดในจิต ๕๒ นี้เป็นส่วนจิต 

กับมีรูปที่เรียกว่า นิปผันนรูป รูปท่ีส�าเร็จมาแล้ว ๑๘ พร้อมกับ  

ทุกข์ ๔ คือชาติ ชรา พยาธิ มรณะ นี้ เป ็นส่วนสรีระหรือรูป  

(ตามคัมภีร์อภิธรรม) จึงรวมเป็น ๗๕ แจกเป็น นามธรรม ๗๕  



53สมเด็จพระญาณสังวร

แจกเป็น รูปธรรม ๗๕ เพราะชาวจิตตนครทุกคนประกอบด้วย 

นามธรรม รูปธรรม รวมกันอยู่เป็นคนหนึ่ง ๆ จะแยกถือเอาเฉพาะ

อย่างเดียวไม่ได้ ฉะนั้น เพื่อมิให้ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อย  

จึงได้นับจ�านวนเป็นส่วนละ ๗๕ หน่วยเสียทีเดียว เพื่อท่ีจะได้ส่ง 

พรรคพวกไปคมุเป็นรายหน่วย หน่วยละหมู ่คอืตามทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า 

จัดแบ่งเป็น ๑๕๐ หมู่ หมู่ละ ๑๐ คน เพื่อควบคุม นามรูปที่แบ่งออก 

ส่วนละ ๗๕ เป็น ๑๕๐ หน่วยนั้น กระจายก�าลังออกคุมหน่วยละ 

หมู่ทีเดียว ดังนั้น ๑๕๐ คูณด้วย ๑๐ จึงรวมเป็น ๑,๕๐๐ เรียกว่า 

กิเลส ๑,๕๐๐ เป็นพรรคพวกที่สมุทัยจัดไว้ให้มีหน้าที่ประจ�าก�ากับ

ภายในบ้านของชาวจิตตนครทุกคน ทุกกระเบียดนิ้วก็ว่าได้ ไม่ยอม 

ให้ใครพ้นออกไปจากการควบคุมเลย จะคิดอะไร จะท�าอะไร  

จะเดิน ยืน นั่ง นอนที่ไหน ก็อยู่ในสายตาของหมู่ใดหมู่หนึ่งแห่ง 

กิเลสทั้ง ๑๕๐ หมู่นี้ทั้งสิ้น 

สมุทัยจึงนับว่าเป็น นักการโลก ที่สามารถมาก เพราะต้องการ 

ที่จะครองโลกทั้งสิ้นไว้ในอ�านาจ ไม่ประสงค์จะให้ใครผู้ใดพ้นไปจาก

อ�านาจของตนเลย ลองนึกเขียนรูปภาพภายในบ้านของชาวจิตตนคร

แต่ละคน ก็คงจะเป็นภาพที่เต็มยั้วเยี้ยไปด้วยกิเลสตัณหาเดินไป 

เดินมาสับสนอลหม่านอย่างบอกไม่ถูก บ้างก็ครึกคร้ืนร่ืนเริง เต้นร�า 

ท�าเพลง บ้างก็กร้ิวโกรธ ด่าตี ออกท่ายักษ์มารต่าง ๆ บ้างก็นั่งโงก 

ซึมเซา ดูคล้ายกับโง่ดักดาน บ้างก็ซุบซิบวางแผนช่ัวร้ายต่าง ๆ  

ดังนี้เป็นต้น ต่างแสดงออกตามสันดานของตน ๆ ๑๐๘ จ�าพวก  

หรือ ๑,๕๐๐ จ�าพวก ดูภาพแล้วน่าปวดเศียรเวียนเกล้าแทนยิ่งนัก
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ได้กล่าวไว้แล้วว่า อาวุธท่ีจะปราบพรรคพวกของสมุทัยใน

จิตตนครได้ผลแน่นอน มีอยู ่อย่างเดียวคือ ปัญญา ปัญญานี้

มีหลายขั้น ท้ังขั้นต�่า ขั้นกลาง ขั้นสูง ก็เหมือนอาวุธมีคมที่ย่อมมี

ทั้งคมน้อย คมมาก คมท่ีสุด อาวุธที่คมน้อยก็ท�าให้คมมากได้ 

ท�าให้คมที่สุดได้ ด้วยการหมั่นลับอยู่เสมอ ปัญญาก็เช่นกัน ปัญญา

ที่อยู่ในขั้นต�่าก็อาจท�าให้เป็นปัญญาขั้นกลางได้ ท�าให้เป็นปัญญา

ขั้นสูงได้ ด้วยการหมั่นอบรมอยู่เสมอ อบรมมากและสม�่าเสมอ

เพียงไร ปัญญาก็ย่อมจะยิ่งสูงขึ้นได้เพียงนั้น 

ดังนั้น แม้เห็นโทษของพรรคพวกเหล่าร้ายของสมุทัย ต้องการ

จะท�าลายให้สิ้นไปหรือปราบให้บรรเทาเบาบางลง ก็จ�าเป็นจะต้องใช้

อาวุธคือปัญญาท่ีหมั่นลับให้คม คืออบรมให้เป็นปัญญาในขั้นสูง

ยิ่งขึ้นทุกทีอยู่เสมอ และการอบรมที่ถูกต้องจริง ๆ ก็มีอยู่วิธีเดียว 

คอืศกึษาพระพทุธศาสนาให้เข้าใจพระธรรมค�าสัง่สอนของพระสมัมา-

สัมพุทธเจ้าให้สมควร แล้วปฏิบัติตามท่ีทรงสั่งสอนไว้นั้น ปัญญา

ก็จะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นเป็นล�าดับ สามารถท�าลายเหล่าร้ายพรรคพวก

สมุทัย ผู้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ร้อยแปดพันประการของจิตตนคร

ให้ลดน้อยถึงที่สุดลงได้จริง ๆ



สมุทัยใส่ความหวัง
บังทุกข ์ เก็บปญญา

บ้านของใครมีคนไปคุมอยู่เต็มไปหมดตั้งร้อยตั้งพันดังนี้ ดูก็

น่าจะต้องกลุ้มใจไม่มีความสุขแน่ แต่กลับปรากฏว่า ชาวจิตตนคร

ไม่ค่อยจะมีใครรู้สึกว่าถูกควบคุมตัวแจ พากันเห็นว่าอยู่ในโลกก็ต้อง

มีความสุขบ้าง สิ่งสนุกสนานก็มีอยู่มาก สิ่งเจริญตาเจริญหูก็มีอยู่

โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งท่ีส�าคัญมากที่ชาวจิตตนคร

เรียกกันว่า ความหวัง เป็นอาหารใจส�าคัญของชาวจิตตนคร เมื่อเกิด

ความอ่อนเพลยีหรือขดัข้องขาดแคลนอะไรขึน้ กรี็บบริโภค ความหวงั 

ไว้รองท้อง ท�าให้กระปรี้กระเปร่าวิ่งเต้นไปได้คราวหนึ่ง ๆ ทั้งนี้เพราะ

สมุทัยได้มีวิธีครองใจของชาวจิตตนครอย่างแยบยล จนยากท่ี

คนทั่วไปจะรู้สึกได้ จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาว่าสมุทัยท�าอย่างไร จะลอง

เล่าไปตามที่ท่าน ผู้รู้ ได้บอกไว้ 

สมุทัยได้พยายามอย่างยิ่งท่ีจะปิดบัง หรือบิดเบือนสิ่งหนึ่ง 

ที่เรียกตามภาษาของท่านผู้รู ้ว่า ทุกข์ ไม่ยอมให้ใครรู้เห็น ทุกข์ 

ได้เป็นอันขาด ด้วยใช้อุบายวิธีต่าง ๆ ที่ท�าให้พากันเห็นไปในทาง
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ตรงกันข้าม ถ้าใครเห็นเป็น สุข ไปได้ ก็ถูกความประสงค์ของสมุทัย

ที่สุด สมุทัยใส่ความหวัง หรือ ความอยาก เข้าไปในใจของชาว 

จิตตนคร พร้อมกบั ความเพลิน และ ความติดใจยนิด ีและคอยป้อน

สิง่ท่ีเรียกว่า อารมณ์ แก่ความอยาก ความติดใจยนิด ีโดยแทรกเข้าไป

กับข่าวสารที่ผ่านทางระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในดังกล่าวแล้ว 

ชาวจิตตนครจึงพากนัหวิกระหายต่ออารมณ์ต่าง ๆ เพลดิเพลนิ

ติดใจยินดีอยู่กับอารมณ์ต่าง ๆ สมุทัยใช้อารมณ์นี้เองเป็นเคร่ือง 

ผูกใจชาวจิตตนครไว้ให้พากันหวังพากันเพลิดเพลินอยู่ตลอดคืน  

พรรคพวกของสมุทัยกี่ร้อยกี่พันก็พากันแฝงตัวคุมอยู่อย่างเงียบ ๆ 

และผลัดกันเยี่ยมหน้าออกมาบ้างเป็นคร้ังคราว ชาวจิตตนครจึง 

ไม่รู้ไม่เห็น เหมือนอย่างที่คนเป็นโรคมองไม่เห็นตัวเชื้อโรคตั้งพัน 

ตั้งหมื่นในร่างกาย ต่อเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องจึงจะมองเห็น 

อันที่จริงเจ้าเมืองจิตตนครเป็นผู้มีอาวุธพิเศษอยู่หลายอย่าง 

ส�าหรับปราบปรามข้าศึกศัตรูท้ังปวง เหมือนอย่างผู ้ที่ปกครอง 

บ้านเมืองทั้งปวงจะต้องมีอาวุธและก�าลังต่าง ๆ จึงจะปกครองและ 

รักษาบ้านเมืองไว้ได้ ถ้าเจ้าเมืองจิตตนครประสงค์จะดูให้เห็น 

พรรคพวกของสมุทัยทั้งหมด ก็สามารถจะเห็นได้ เพราะมีปัญญา 

เป็นอาวุธพิเศษอย่างหนึ่งประจ�าตน แต่สมุทัยได้ลอบเก็บปัญญานี ้

ไว้เสยี ทัง้เมอืงจิตตนครจึงเตม็ไปด้วยอารมณ์ ความหวงั ความเพลนิ 

ความติดใจยินดี และความต่อสู้แย่งชิงอารมณ์กันต่าง ๆ เป็นโอกาส

ให้พวกหัวโจกท้ัง ๓ และพรรคพวก ๑๐๘ จ�าพวกแทรกแซงกัน 

อลหม่านไปหมด
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ผูศ้กึษาพระพทุธศาสนารูพ้ระธรรมของพระพทุธเจ้าแม้พอควร 

ถึงจะยังไม่มีปัญญาเห็นตามพระธรรมนั้นจริง ๆ แต่ถ้าน้อมใจให ้

เชื่อบ้างว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นถึงบรมศาสดาท่ีทรงสามารถตั้ง 

พระศาสนาท่ีใหญ่โตมั่นคงขึ้นได้ในโลก มีศาสนิกมากมาย อะไรที่ 

ทรงสอนไว้ท่ีเราได้ศึกษารู้ย่อมเป็นความจริง เป็นต้นว่าทรงแสดงว่า 

สิ่งใดเป็นทุกข์ แม้จะยังไม่เห็นตามด้วยปัญญาของเราเองว่าเป็นทุกข์  

กลับเห็นว่าเป็นสุข ก็ควรจะอาศัยความเชื่อเข้าประกอบ ให้น้อมใจ 

ลงรับไว้บ้างว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์จริง มิใช่เป็นสุขดังเราเห็น เมื่อยอม 

เชื่อบ้างแล้วว่า สิ่งใดเป็นทุกข์ มิใช่เป็นสุข แม้จะเกิดความหลง  

ความเพลิน ความติดใจยินดีในสิ่งนั้น ก็ย่อมมีโอกาสจะหยุดลง  

หยุดเพลินหยุดติดใจยินดีได้บ้าง แม้เพียงคร้ังคราวเมื่อเกิดสติ  

เกิดปัญญา ถึงแม้ความไม่หลง ไม่เพลิน ไม่ติดใจยินดีในสิ่งท่ี 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นทุกข์ จะเกิดขึ้นเพียงคร้ังคราว

ก็ยังดี เพราะจะเป็นเหตุให้หลงน้อย เพลินน้อย ติดใจยินดีน้อยลง 

ได้ทุกที แม้มีความเพียรไม่ว่างเว้นที่จะท�าให้น้อยลง 

กล่าวแล้วว่า ความหลง ความเพลิน ความติดใจยินดี เกิด 

จากอุบายแยบยลของสมุทัย ซ่ึงเป็นหัวหน้าเหล่าร้ายยิ่งใหญ่ เมื่อ 

ท�าลายเสียได้เพียงไร ก็เท่ากับท�าให้ฝ่ายสมุทัยอ่อนก�าลังเพียงนั้น 

ประเทศบ้านเมืองท่ีมีผู้ร้ายชุกชุม กับประเทศบ้านเมืองที่ไม่มีโจร 

ผู้ร้ายหรือมีน้อย มีความสงบและความร่มเย็นเป็นสุขแตกต่างกัน 

เพียงไร ย่อมเป็นท่ีเข้าใจกันดีแล้ว จิตตนครก็เช่นกัน จิตตนคร 

ที่สมุทัยมีก�าลังอ่อน กับจิตตนครที่สมุทัยมีก�าลังเข้มแข็ง ก็มีความ 

สงบและความร่มเย็นเป็นสุขแตกต่างกันเพียงนั้น 
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บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลาย แม้มีความเพียรไม่ว่างเว้นท่ี

จะปฏิบัติตามพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ย่อมจะได้เป็น

เจ้าเมืองที่มีปัญญา สามารถท�าจิตตนครของตนให้ร่มเย็นเป็นสุข

ได้ยิ่ง ๆ ขึ้นสืบไป



ลักษณะอารมณ์
เครื่องมือสมุทัย 

จะได้กล่าวถึงลักษณะเป็นต้นของอารมณ์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ 

ส�าคัญของสมุทัยที่ใช้คล้องใจชาวจิตตนคร ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า  

ในจิตตนครมทุีกอย่างเหมอืนอย่างในบ้านเมอืงทัว่ไป ว่าถงึสิง่ท้ังหลาย 

ที่จะมองเห็นได้ด้วยตา ก็มีอยู่ทั่วไป เป็นสิ่งเกิดมีขึ้นโดยธรรมชาติ  

เช่น ต้นไม้ ภูเขาก็มี เป็นสิ่งท่ีท�าขึ้นสร้างขึ้น เช่น บ้านเรือน อาคาร 

ก็มี ลืมตาข้ึนก็ได้เห็นรอบไปหมด สมุทัยได้สร้างสรรค์ตบแต่งขึ้น

มากมาย และคุยกันนักหนาว่าตนเป็นผู้คิดสิ่งที่เรียกว่าวิจิตรศิลป์ 

ต่าง ๆ ขึ้นในโลก บ้านเรือนปราสาทราชวัง ตลอดถึงวัดวาอาราม 

ล้วนต้องมีวิจิตรศิลป์ การตบแต่งต่าง ๆ ตลอดถึงการตบแต่ง 

กายของบุรุษสตรีทั้งปวงก็ต้องมีวิจิตรศิลป์ และต่างก็ประกวด 

ประชันกันยิ่งนักในการแต่งกายให้ทันสมัย หรือที่เรียกว่าแฟชั่น  

นอกจากนี้ยังมีการแสดงต่าง ๆ เช ่น โขน ละคร ภาพยนตร์  

การละเล่นเต้นร�า เป็นต้น ส�าหรับดูเล่นเพื่อความบันเทิง 
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คนท้ังปวงต่างทุ่มเทเงินทองไปมากมายเพื่อสิ่งท่ีส�าหรับจะได ้

ดูงามตาเท่านั้น ที่สรุปลงได้ในค�าเดียวว่า รูป ท่ีตามองเห็น เท่ากับ 

ว่าเป็นอาหารตานั่นแหละที่คนท้ังปวงต้องซ้ือหาอาหารตานี้ด้วยมูลค่า

ที่สูงมาก มากยิ่งกว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปทางปาก 

ยังเสียงท่ีจะฟังทางหู ก็มีทั้งที่เป็นเสียงธรรมชาติและเสียงท่ี 

สรรค์สร้างข้ึน เช่น เสียงลม เสียงฟ้า เสียงสัตว์ร้อง เสียงคนพูด  

เสียงขับร้อง เสียงดนตรีต่างชนิด สมุทัยกล่าวโอ้อวดอีกเหมือนกัน 

ว่าได้สร้างเสียงท่ีไพเราะต่าง ๆ ให้แก่โลก เช่น เสียงขับร้อง เสียง 

ดนตรีนานาชนิดส�าหรับบรรเลงประโคมขับกล่อมให้เป็นสุข ซ่ึงก็ 

สรุปลงได้ในค�าเดียวว่า เสียง ที่หูได้ยิน เท่ากับว่าเป็นอาหารหู 

นัน่เอง ซ่ึงบางทคีนกต้็องการซ้ืออาหารหนูีด้้วยราคาแพงอกีเหมอืนกนั 

ยังกลิ่นที่จะสูดดมทางจมูก ก็มีต่าง ๆ ทั้งโดยธรรมชาติ  

เช่น กลิ่นหอมกลิ่นเหม็นของดอกไม้และของเน่า ท้ังโดยปรุงแต่ง  

เช่น กลิ่นธูป กลิ่นน�้าอบ สมุทัยก็อวดอ้างอีกนั่นแหละว่าได้ปรุงแต่ง

กล่ินท่ีหอมทั้งหลายส�าหรับจรุงความสุข สรุปลงได้ในค�าเดียวว่า  

กลิน่ ทีจ่มกูได้สดูดม เท่ากบัเป็นอาหารจมกู บางทีคนกต้็องซ้ืออาหาร

นี้ด้วยราคาแพง 

ยังรสท่ีจะลิ้มทางลิ้น ก็มีต่าง ๆ ท้ังโดยธรรมชาติและโดย 

ปรุงแต่ง เช่น รสอาหารนานาประเภท สมุทัยอวดนักเหมือนกันว่า 

ได้ปรุงแต่งรสอาหารอันโอชาลิ้นนานัปการ แต่ก็สรุปลงได้ในค�าเดียว

ว่า รส ที่ลิ้นลิ้ม อันคนโดยมากต้องแสวงหารสมาเป็นอาหารลิ้น 

ด้วยราคาแพง 
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ยังสิ่งท่ีกายถูกต้องอ่อนแข็งต่าง ๆ ก็มีท้ังโดยธรรมชาติและ 

โดยปรุงแต่ง สมุทัยได้คุยโอ่นักว่า ได้สร้างสิ่งสัมผัสทางกายที ่

ละมุนละไม ส�าหรับบ�าเรอความสุขมากมาย สรุปลงได้ในค�าเดียวว่า 

โผฏฐัพพะ สิ่งถูกต้องทางกาย คนโดยมากก็พากันแสวงหาสิ่งที่ม ี

สัมผัสให้เกิดสุขเท่ากับเป็นอาหารกายกันด้วยราคาแพงลิ่ว ทั้งยัง 

เร่ืองต่าง ๆ ที่คิดทางใจ สมุทัยอวดโอ่ว่าได้ช่วยปรุงเร่ืองต่าง ๆ  

ให้แก่ใจคนทัง้ปวง สรุปลงได้ในค�าเดยีวว่า ธรรม เร่ืองทีใ่จรู้ ใจคดิถงึ  

คนทั้งหลายก็พากันแสวงหาเร่ืองมาเป็นอาหารใจอยู่เสมอ บางที 

ก็ด้วยราคาแพงเช่นเดียวกัน

ดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า เพื่อให้ได้มาซ่ึงรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ท่ีถูกใจ พอใจ แต่ละคนต้องเสียไปเพื่อ 

แลกมาเป็นอันมาก และส�าหรับสามัญชนแล้วย่อมมีความปรารถนา

ต้องการในสิ่งดังกล่าวอยู่ด้วยกัน ต่างกันเพียงมากหรือน้อย และ 

ความมากหรือน้อยท่ีต่างกันนี้ก็หาได้เกิดจากอะไรอื่นไม่ แต่เกิดจาก

ความปรุงของสมุทัยที่มากหรือน้อยนั่นเอง สมุทัยปรุงให้เป็นรูป  

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นที่น่าปรารถนาพอใจมาก 

ความปรารถนาต้องการก็มาก สมุทัยปรุงให้เป็นรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นที่น่าปรารถนาพอใจน้อย ความปรารถนา

ต้องการก็จะน้อย 

ความมีอินทรียสังวร คือการมีสติระวังไว้เสมอ มิให้สมุทัย 

ปรุงให้เกิดความปรารถนาต้องการมากไปเท่านั้นท่ีจะท�าให้สามารถ

ควบคุมปรารถนาต้องการ จะได้เห็นรูป ได้ฟังเสียง ได้ดมกลิ่น  
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ได้ลิ้มรส ได้สัมผัส ได้รับรู้เร่ืองราวที่พอใจไว้ได้ ให้อยู่ในขอบเขต 

พอสมควร ไม่ก่อให้เกิดความร้อนรนกระวนกระวายจนเกินไป จนถึง

กับท�าให้ต้องแสวงหามาให้ได้ แม้จะต้องแลกกับสิ่งที่มีค่าอื่น ๆ 

เป็นต้นว่า ชื่อเสียง เกียรติยศ ยอมโกง ยอมกิน ยอมปลิ้นปล้อน 

หลอกลวง ทรยศ เพือ่ให้ได้มาซ่ึงสิง่ทีส่มทัุยปรุงให้เหน็ว่าน่าปรารถนา 

ต้องการอย่างยิ่ง 

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลายมีโอกาสจะอบรมสติให้เกิด

ได้ทันความปรุงของสมุทัย จึงนับว่าเป็นผู้มีโอกาสที่จะไม่ถูกสมุทัย

น�าไปเสือ่มเสยีดงักล่าว อนัชือ่เสยีงเกยีรติยศนัน้มค่ีายิง่นกั สตเิท่านัน้

จะช่วยรักษาไว้ได้ มิให้น�าไปแลกกับสิ่งที่น่าปรารถนาต้องการ จึงควร

จะอบรมสติให้เต็มที่ด้วยกันทุกคน



จิตตนคร
เมืองภาพยนตร์

จิตตนครพร่ังพร้อมไปด้วยสิ่งท้ังปวง ดังที่สรุปเรียกว่า รูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และเร่ืองหลายหลาก ซ่ึงผ่านเข้าไปทาง
ระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในดังกล่าวแล้ว อันเรียกด้วยภาษาของชาว
จิตตนครว่า อารมณ์ แปลว่า สิ่งเป็นเครื่องหน่วงเหนี่ยวจิตใจ สมุทัย
เป็นผู้สร้างขึ้นและสอดแทรกเข้าไปทางระบบสื่อสารทั้งหลาย สมุทัย
ใช้อารมณ์เป็นเคร่ืองมือในการครองใจคนทั้งปวง โดยเป็นเคร่ือง
หน่วงเหนี่ยวจิตใจให้หลงเพลินยินดี สมุทัยคอยเติมเชื้อความอยาก 
ความใคร่ ความปรารถนา แก่ชาวจิตตนคร และตบแต่งอารมณ์ท่ี
น่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ ไว้คอยสนอง ชาวจิตตนครจึงพากัน
หิวกระหายอารมณ์ดังกล่าวอยู่อย่างไม่อิ่ม ไม่เพียงพอ ได้อารมณ์
อย่างนี้แล้ว ก็ใคร่จะได้อารมณ์อย่างนั้นอีก นอกจากนี้บรรดาหัวโจก
และสมุนท้ังปวงก็พากันแอบแฝงหนุนให้เป็นไปต่าง ๆ เช่น บางที
ไม่ได้อารมณ์ที่น่าปรารถนาก็หนุนให้โกรธกร้ิว ตรงกันข้ามพากัน
หมุนไปตามอารมณ์นี้เอง ชาวจิตตนครหาได้เห็นสิ่งที่หนุนให้เป็น
อย่างนั้นอย่างนี้ คือบรรดาหัวโจกและสมุนเหล่านั้นไม่ ถ้าจะวาดภาพ

ของอารมณ์ให้พอมองเห็นได้ชัด ก็พอวาดได้ดังนี้ 
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อารมณ์จะปรากฏเป็นภาพของสิ่งทั้งหลายท่ีตามองเห็นมา 

ลอยอยู่ในใจ เช่น เป็นภาพบ้านเรือน ต้นไม้ ภูเขา บุรุษ สตรี  

ถ้าเป็นสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจ หรือเป็นสิ่งท่ีชอบหรือท่ีชัง ก็ยิ่งเป็น 

ภาพที่ปรากฏเด่นชัด บางทีเป็นวิมานลอย ดังที่เรียกว่าสร้างวิมาน 

ในอากาศ บางทีเป็นภาพท่ีน่าเกลียดน่ากลัว เช่น ภูตผีปีศาจ เมื่อ 

ปรากฏเป็นภาพขึ้นในใจดังนี้แล้ว ก็ยินดีในภาพที่น่ายินดี ยินร้าย 

หรือโกรธแค้นขัดเคืองในภาพท่ีน่ายินร้าย อารมณ์จะปรากฏเป็น 

ภาพจากเสียงท่ีหูได้ยิน เป็นภาพเสียงท่ีแว่วในใจ เป็นเสียงดนตรี  

เสียงลม เสียงน�้า เสียงสัตว์ร้อง เสียงคนพูด ซ่ึงแปลภาษาออกมา 

เป็นคน เป็นวัตถุ เป็นต้น เช่น ได้ยินค�าว่าแก้วแหวนเงินทอง  

จะปรากฏภาพเป็นแก้วแหวนเงินทองลอยอยู่ในใจ แล้วก็เกิดโลภใน 

ภาพนั้น อารมณ์จะปรากฏเป็นภาพกลิ่นท่ีจมูกสูดดม เป็นภาพรส 

ที่ลิ้นได้ลิ้ม เป็นภาพสิ่งที่ถูกต้องทางกายขึ้นในใจเช่นเดียวกัน แล้วก็

ชอบหรือชังอยู่กับอารมณ์นั้น อารมณ์จะปรากฏเป็นภาพของเร่ือง 

ทุกเร่ืองท่ีใจคิด ใจคิดถึงภูเขา ก็จะปรากฏเป็นภาพภูเขาขึ้นทันที 

ใจคิดถึงบุตร ภริยา สามี จะปรากฏเป็นภาพบุคคลเหล่านี้ขึ้นทันที  

ใจคิดถึงเสียง ถึงกลิ่น ถึงรส ถึงสิ่งถูกต้อง ถึงเร่ืองของสิ่งเหล่านี้  

ก็จะปรากฏเป็นภาพของสิ่งทั้งปวงนี้ทุกอย่าง สุดแต่ว่าใจจะคิดถึง 

อะไร แล้วก็ชอบหรือชังอยู่กับภาพเหล่านั้นเช่นเดียวกัน 

ชาวจิตตนครพากันพัวพันเพลิดเพลินอยู ่กับภาพคล้ายกับ 

คนนั่งดูภาพยนตร์นิยมชมชอบตัวพระ ตัวนาง เกลียดตัวผู้ร้าย  

บางคราวก็หัวเราะเฮฮา บางคราวท่ีใจอ่อนก็ร้องไห้ เพราะมิได้นึกว่า
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เป็นภาพยนตร์ แต่นึกว่าเป็นเร่ืองจริงหรือเป็นชีวิตจริง สมุทัย 

สามารถท�าให้ชาวจิตตนครคิดว่า อารมณ์ท่ีปรากฏเป็นภาพในใจนี้ 

เป็นของจริงฉันนั้นเหมือนกัน โดยใช้หัวโจกส�าคัญเงียบ ๆ คือ  โมโห 

ให้เข้าแทรกแซง ท�าให้หลงเข้าใจผิด อันท่ีจริงจิตตนครเป็นเมือง

ภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่กว่าเมืองใด ๆ ในโลก และชาวเมืองจิตตนคร 

ก็ชอบดูภาพยนตร์กันมาก สามารถดูอยู ่ได้ท้ังกลางวันกลางคืน  

เว้นแต่หลับ ถึงหลับก็ยังชอบฝันดูภาพยนตร์กันอีก

คนดูหนังดูละครเพลิดเพลินอยู่กับการแสดงของหนังละคร  

ก็เช่นเดียวกับชาวจิตตนครเพลิดเพลินอยู่กับภาพแสดงของอารมณ์ 

เม่ือผู้ดูหนังดูละครไม่ปล่อยใจจนเกินไป มีสติรู้ตัวไว้บ้างว่าก�าลัง 

ดูหนังดูละคร ก็จะไม่หลงชอบชัง ไม่ยินดียินร้ายไปกับบทบาทของ 

ตัวแสดงเช่นนี้ฉันใด เมื่อภาพของอารมณ์ปรากฏข้ึนให้เห็น แม ้

ชาวจิตตนครไม่ปล่อยใจจนเกินไป มีสติรู้ว่าเป็นสิ่งที่สมุทัยใช้หัวโจก 

สร้างขึ้นเพื่อล่อให้หลง ก็จะไม่ชอบชัง ยินดียินร้ายไปกับภาพที่แสดง

ขึ้นด้วยอารมณ์นั้นจนเกินไป 

ฉนันัน้ การศกึษาให้รู้ความจริง คอืศกึษาธรรมของพระพทุธเจ้า 

และการอบรมสติให้ด�ารงอยู่สม�่าเสมอ จึงเป็นสิ่งส�าคัญท่ีสุดของผู้ที่ 

ไม่ต้องการจะหลงเพลดิเพลนิ ชอบชงั ยนิดยีนิร้ายไปกบัภาพทีส่มทุยั

สร้างข้ึนไว้ล่อให้หลง ผู้ไม่เพลิดเพลินยินดียินร้ายจนเกินไปเท่านั้น 

ทีม่จิีตใจสงบเยอืกเยน็ ทีก่ล่าวได้ว่าเป็นจติใจทีม่ค่ีา เป็นทีพ่งึปรารถนา

ของผู้มีปัญญาทั้งหลาย





ยาเสพติด
สัตว ์๖ ชนิด

ชาวจิตตนครพากันติดอารมณ์กันงอมแงม จนไม่สามารถจะ 

ขาดอารมณ์ได้ และดังที่ได้กล่าวแล้ว อารมณ์ปรากฏเป็นภาพที่ 

ดูเป็นของจริงจัง ไม่ใช่เหมือนอย่างท่ีชาวโลกพูดกันว่าอารมณ์ท่ี 

หมายถงึเร่ืองอะไรในใจ ไม่ปรากฏรูปร่างอะไรให้มองเห็น ในจิตตนคร

อารมณ์เป็นภาพให้มองเห็นเป็นรูปร่างขึ้นจริง ๆ เช่น เป็นภาพต้นไม้ 

ก็มองเห็นเป็นต้นไม้จริง ๆ เป็นภาพคน ก็มองเห็นเป็นบุรุษ เป็นสตรี 

เป็นเด็ก เป็นหนุ ่มสาว เป็นผู ้ใหญ่วัยต่าง ๆ ขึ้นจริง ๆ ฉะนั้น  

อารมณ์จึงเป็นเคร่ืองมือส�าคัญของสมุทัย และสมุทัยรู ้วิธีท�าให ้

ชาวจิตตนครติดอารมณ์คล้ายกับติดสุรายาฝิ่น ทีแรกทุกคนก็ดื่มสุรา

ไม่เป็น สูบฝิ่นไม่ได้ แต่เมื่อหัดดื่ม หัดสูบเข้าบ่อย ๆ ในท่ีสุดก็ติด  

ถงึเวลากจ็ะต้องดืม่ ต้องสบู ถ้าไม่ได้ดืม่ ไม่ได้สบู กจ็ะกระวนกระวาย 

หงุดหงิด เมื่อได้ดื่ม ได้สูบแล้วจึงจะสงบ 

ในจิตตนครไม่มีสุรายาฝิ่น ไม่มีเฮโรอีนและยาเสพติดให้โทษ

ต่าง ๆ อย่างในเมืองทั่ว ๆ ไป แต่มีอารมณ์นี่แหละแทนที่สิ่งอื่น ๆ 
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ทีแรกก็ดูเหมือนไม่สู้สนใจกันนักในจิตตนคร แต่สมุทัยแทรกเข้ามา

ทางระบบสื่อสารท้ังปวงสู่จิตตนครบ่อย ๆ โดยพยายามแทรกแต ่

อารมณ์ที่งดงาม น่ารักใคร่ ปรารถนาพอใจ ชาวจิตตนครชักจะติดใจ 

ติดตา ติดหู ติดจมูก ติดลิ้น ติดกาย เกิดความกระหายที่จะได้ 

รับอารมณ์ที่งามอยู่เป็นประจ�า เมื่อไม่ได้ก็กระวนกระวาย หงุดหงิด 

ต่อเมื่อได้จึงจะสงบ เมื่อพากันติดอารมณ์ดังนี้ สมุทัยก็เบาใจว่า  

ไม่มีใครจะคิดกู ้อิสรภาพแน่ เพราะพากันคิดแต่จะใช้อารมณ์ที ่

งามกันทั้งนั้น เหมือนอย่างคนติดฝิ่นติดกัญชา ก็คิดแต่จะหาฝิ่น 

กัญชามาสูบเท่านั้น อารมณ์ที่งามนี้เป็นยาเสพติดส�าคัญที่สมุทัย 

วางไว้แก่ชาวจิตตนคร เช่น ชายงามหญิงงามท่ีปรากฏเป็นภาพให ้

มองเห็น 

นอกจากนี้ สมุทัยยังได้เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ไว้อีกมาก เช่น งู 

ชนิดต่าง ๆ จระเข้ นกต่างชนิด ไก่ สุนัขจ้ิงจอก ลิงใหญ่เล็กเป็น 

อันมาก และแทนท่ีจะสร้างสวนสัตว์ให้อยู่เป็นส่วนสัด กลับปล่อย 

ให้อยู่ทั่วไปในจิตตนครตามแต่สัตว์จ�าพวกไหนจะชอบอยู่ชอบเที่ยว 

ไปในท่ีไหน เช่น งูอยูใ่นจอมปลวก จระเข้อยูใ่นน�า้ นกบินอยูใ่นอากาศ

และจับพักนอนบนต้นไม้ ไก่อยู ่ในบ้าน สุนัขจ้ิงจอกอยู่ในป่าช้า  

ลิงอยู่บนหมู่ไม้ บางทีสัตว์ทั้งปวงเช่นที่กล่าวมาก็เที่ยวเพ่นพ่านทั่วไป 

บางทีสมุทัยจับสัตว์เหล่านี้มาผูกรวมกันไว้แล้วก็ปล่อย เป็น 

กีฬาที่สนุกอย่างหนึ่ง เพราะจะได้เห็นสัตว์เหล่านี้ต่างวิ่งไปสู่ที่อยู ่

ของตน สมุทัยหัวเราะชอบใจแล้วกล่าวว่า ชาวจิตตนครก็เหมือนสัตว์ 

เหล่านั้น เพราะพากันวิ่งไปหาอารมณ์คือรูปเหมือนอย่างงูเลื้อย 
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ปราดไปหาจอมปลวก วิ่งไปหาอารมณ์คือเสียงเหมือนจระเข้วิ่งไป 

ลงน�้า วิ่งไปหาอารมณ์คือกลิ่นเหมือนนกบินหวือไปในอากาศ วิ่งไป 

หาอารมณ์คือรสเหมือนไก่บินไปสู่บ้านที่ตัวอาศัย ว่ิงไปหาอารมณ ์

คือสิ่งถูกต้องทางกายเหมือนสุนัขจิ้งจอกวิ่งไปสู่ป่าช้า วิ่งไปหาอารมณ ์

คือเร่ืองทางใจเหมือนวานรวิ่งหลุกหลิกไปบนต้นไม้ นี้เป็นกีฬาที ่

สนุกสนานมากของสมุทัย ในการที่เห็นหมู่คนทั้งเมืองวิ่งพล่านไป 

ในทิศทางต่าง ๆ บางทีก็ชนกัน ปะทะกัน แย่งชิงกัน ต่อสู ้วาง 

หมัดมวย แทงฟัน ยิงกันเป็นคู่ ๆ วุ่นวายไปหมด ยิ่งยุ่งยิ่งวุ่นวาย 

สับสนอลหม่าน สมุทัยก็ยิ่งสนุกสนานมาก

การศึกษาในทางโลกก็ตาม ในทางธรรมก็ตาม ผู้มีปัญญา 

ย่อมศึกษาเพื่อมุ่งเพิ่มพูนสติและปัญญาเป็นส�าคัญ และย่อมเข้าใจ 

ดีว่าตนเองเท่านั้นท่ีจะสามารถน�าความรู้ในเร่ืองทั้งหลายมาเพิ่มพูน 

สติและปัญญาของตนได้ ผู ้เขียนหนังสือหรือผู้บรรยายเร่ืองราว 

เหล่านั้น เพียงสามารถน�าความรู้ความเข้าใจมาแสดงให้ทราบเท่านั้น 

หาอาจท�าให้ผู้ไม่ใคร่ครวญพิจารณาตามเกิดประโยชน์ได้ไม่ ผู้น�า 

เร่ืองจิตตนครมาบรรยายในรายการบริหารจิตอยู่ขณะนี้ก็เช่นกัน  

เป็นเพียงผู้น�าธรรมเกี่ยวกับจิตตนครมาแสดง หน้าที่ในการน�าไป 

ใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องเป็นของบรรดาท่านผู้มาบริหารจิตท้ังหลาย  

เมื่อเกิดความรู้สึกวิ่งไปหาอารมณ์ใดก็ตาม ที่เห็นว่าเป็นความงดงาม  

น่ารักใคร่ ปรารถนาพอใจ ก็ควรต้องท�าสติให้เกิดขึ้นให้รู้ทันแม้เพียง

พอสมควร ว่าสมุทัยก�าลังท�างานยึดครองเราอยู่อย่างเฉลียวฉลาด  

แม้เราไม่ต่อต้านขัดขืน คือไม่พยายามยับยั้งความปรารถนาต้องการ
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เสยีบ้างเลย ปล่อยไปเตม็แรง แล้วแต่ความปรารถนาต้องการจะน�าไป 

เราก็จะตกเป็นทาสของสมุทัย ไม่อิสระแก่ตัว ทาสคนใดจะมีความสุข

ที่แท้จริงได้ ลองคิดดู 

ชาวจิตตนครท่ีปล่อยให้ความปรารถนาต้องการในรูป เสียง 

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ น�าไปอย่างไม่ขัดขืนต้านทาน 

ก็จะหาความสุขท่ีแท้จริงไม่ได้เช่นเดียวกับทาสนั้นเอง ฉะนั้น เราจะ

เลอืกเป็นทาสหรือเป็นไทกจ็ะเลอืกได้ด้วยการยอมให้สมทัุยครอบครอง 

หรือต่อต้านขัดขืนสมุทัยจนสุดสติปัญญาเท่านั้น



สมุทัยรักษาพืชพันธ์ุ
แห่งมนุษย์และสัตว์

สิ่งท่ีสมุทัยระดมพลังเพื่อสืบรักษาไว้มากท่ีสุดก็คือ พืชพันธ์ุ

แห่งมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉานทั่วไป ตลอดถึงพืชพันธ์ุแห่งต้นไม้

ใบหญ้าทั้งปวงในโลก สมุทัยได้สอดแทรกความรู้สึกทางเพศไว้แก่

ชาวจิตตนครท้ังปวง โดยแบ่งออกเป็นเพศคู ่ ซ่ึงมีความรู้สึกไว

ต่อกันอย่างยิ่งเพื่อสืบรักษาพืชพันธ์ุของคนไว้ จนถึงท่านผู้รู้ได้กล่าว

ไว้ว่า ”ยังไม่เห็นรูปอย่างอื่น เสียงอย่างอื่น กลิ่นอย่างอื่น รสอย่างอื่น 

สิ่งถูกต้องทางกายอย่างอื่น สักอย่างหนึ่งท่ีจะครอบง�าจิตของบุรุษได้ 

เหมือนอย่างรูปของสตรี เสียงของสตรี กลิ่นของสตรี รสของสตรี 

สิ่งถูกต้องทางกายของสตรี สิ่งท้ัง ๕ นี้ของสตรีย่อมครอบง�าจิต

ของบุรุษตั้งอยู่„ ในทางตรงกันข้าม ท่านก็ได้กล่าวไว้ว่า ”ยังไม่เห็นรูป

อย่างอื่น เสียงอย่างอื่น กลิ่นอย่างอื่น รสอย่างอื่น สิ่งถูกต้องทางกาย

อย่างอื่น สักอย่างหนึ่งที่จะครอบง�าจิตของสตรีได้ เหมือนอย่างรูป

ของบรุุษ เสยีงของบรุุษ กลิน่ของบรุุษ รสของบรุุษ สิง่ถกูต้องทางกาย

ของบุรุษ สิ่งทั้ง ๕ นี้ของบุรุษย่อมครอบง�าจิตของสตรีตั้งอยู่„ 
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สมุทัยแทรกความรู้สึกของบุคคลทั้ง ๒ เพศไว้ให้มีต่อกัน 

รุนแรงถึงเพียงนี้ ก็ด้วยความกลัวว่าโลกจะสูญสิ้นพืชพันธ์ุ จะไม่ม ี

ใครเหลืออยู่ให้สมุทัยครอบครองใจ เพราะสมุทัยทราบดีว่าจิตตนคร

มีภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่ชาวจิตตนครจะต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ ซ่ึงจะได้เล่าในเมื่อถึงวาระ ถ้าไม่มีพืชพันธ์ุสืบต่อก็จะสิ้นสูญ 

ไปหมดเมืองในเวลาไม่เกินร้อยปี หรือจะเกินไปบ้างก็ไม่มากนัก และ

ร่างกายของบุคคลท้ัง ๒ เพศนี้เล่าก็แสนที่จะสกปรก สมุทัยจ�าต้อง

แทรกความรู้สึกดังกล่าวไว้อย่างแรง ไม่เช่นนั้นต่างก็จะเมินเฉยเมย 

ต่อกันและกัน ท้ังภาระในการครองเรือนก็หนัก สมุทัยต้องสร้าง 

แทรกความรักในบุตรธิดาเป็นอย่างยิ่งไว้ด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีใคร

อยากมีลูก อยากเลี้ยงลูก สมุทัยจึงจ�าต้องระดมพลังแหล่งความรู้สึก

ดังกล่าวหรือที่เรียกกันว่า ความรักความใคร่ เพื่อรักษาพืชพันธ์ุไว้ใน

จิตใจของชาวจิตตนครมากเป็นพิเศษ แม้จะให้เกิดผลตามประสงค์ 

แต่ก็ให้เกิดผลเดือดร้อนเสียหายหลายอย่าง เช่น ชาวจิตตนคร 

ผู้ถูกพลังความรักใคร่ครอบง�าให้กระวนกระวาย ก็ปฏิบัติระงับหรือ

บ�าบัดความรู้สึกเช่นนี้ในทางที่ผิดต่าง ๆ มีการกระท�าผิดต่าง ๆ  

มีสถานที่บ�าบัดต่าง ๆ มีวิธียั่วยุความรู้สึกต่าง ๆ บรรดาพรรคพวก

ของสมุทัยอีกมากมายก็ได้โอกาสแทรกแซง แสดงตัวผสมผสาน 

ไปกับเรื่องนี้ ก็เป็นที่พอใจของสมุทัยอีกอย่างหนึ่ง 

จ�านวนส�ามะโนครัวคนของจิตตนครมากข้ึนผิดสังเกตโดย 

รวดเร็ว เช่นเดียวกับจ�านวนคนของประเทศต่าง ๆ ในโลก ท�าให้เกิด

ปัญหาว่าคนจะล้นโลกขึ้น แต่สมุทัยหาได้กลัวปัญหานี้ไม่ ทั้งไม ่
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ขวนขวายที่จะควบคุมยับยั้งแต่ประการใด เพราะสมุทัยมีพลังในการ

ท�าลายอยู่ในมือพร้อมแล้ว ไม่น้อยกว่าพลังแห่งการสร้าง อาจจะยิ่ง

กว่าเสียอีก เช่น ในโลกปัจจุบันนี้ อาวุธปรมาณูที่พากันท�าไว้ มีก�าลัง 

แห่งการท�าลายมหาศาล จะท�าลายสิ่งทั้งปวง พร้อมท้ังชีวิตคน 

ทั้งโลกได้ในเวลาพริบตาเดียว ถึงเวลามิคสัญญีเมื่อใด สมุทัยจะ 

ระดมพลังแห่งการท�าลายเมื่อนั้น สมุทัยได้แทรกแซงความรู้สึก 

ทางท�าลายเข้าในใจแห่งชาวจิตตนครไว้แล้ว จึงไม่วิตกว่าคนจะล้นโลก

สมุทัยแห่งจิตตนครมีพลังร้ายรุนแรง น่ารังเกียจ สะพรึงกลัว 

ยิ่งนักดังกล่าวมา แต่สมุทัยก็มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในการ 

ใช้พลังนั้น จนท�าให้ชาวจิตตนครยอมตกอยู่ใต้พลังดังกล่าวอย่าง 

เต็มอกเต็มใจ มิได้ระแวงสงสัยว่านั่นแหละคือสิ่งท่ีจะน�าตนไป 

สู่ความพินาศหายนะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระปัญญาคุณ 

เลิศกว่าปัญญาท้ังหลาย จึงทรงรู้เท่าทันสมุทัยทุกประการ และด้วย 

ทรงพระกรุณาคุณเลิศกว่ากรุณาท้ังหลาย จึงทรงแสดงไว้ให้เห็นโทษ

ของสมุทัย เพื่อว่าชาวจิตตนครทั้งปวงผู้มีศรัทธาในพระองค์ท่าน 

จะได้พยายามเห็นตาม และต่อต้านสมุทัย ไม่ยอมตนให้สมุทัย 

น�าไปท�าลายอย่างย่อยยับในที่สุด 

อันความเฉลียวฉลาดของสมุทัยในการใช้พลังท�าลายชาว 

จิตตนครในด้านต่าง ๆ นั้น แม้มีมากมายเพียงใด ก็จะไม่อาจสู้ 

ปัญญาของชาวจิตตนครที่เกิดจากการศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้า

แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ดังนั้น แม้ไม่ปรารถนาจะยอม 
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ให้สมุทัยชักจูงไปตามชอบใจ จนสุดท้ายน�าไปสู่ความพินาศหายนะ 

ก็ควรท่ีจะต้องศึกษาพระธรรมค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

ให้รู้ถูกต้องพอสมควร เพื่อเป็นการอบรมปัญญาและสติไว้ต่อต้าน

สมุทัย ไม่ว่าจะแอบแฝงสอดแทรกเข้ามาในรูปใด ความมีสติและ

ปัญญารู้เท่าทันสมุทัยว่าก�าลังล่อให้โลภแล้ว ให้โกรธแล้ว ให้หลง

แล้ว แล้วใช้สติปัญญาต่อต้าน ไม่ยอมโลภ ไม่ยอมโกรธ ไม่ยอม

หลงไปตามสมุทัย นั่นแหละจะสามารถชนะสมุทัยได้ ไม่ถูกสมุทัย 

ครอบครองชักน�าไปสู่ความพินาศในวาระสุดท้าย



คู่บารมีของนครสามี

ดังได้กล่าวแล้วเป็นล�าดับมาเกี่ยวกับจิตตนคร ปรากฏว่า 

นครสามีคือผู้ครองนครได้ไว้วางใจสมุทัยเป็นอันมากให้ด�าเนินการ 

ต่าง ๆ ในจิตตนคร และก็เมื่อได้ไว้วางใจมอบหมายให้สมุทัย 

ด�าเนินการแล้ว ก็ได้เร่ิมสังเกตเห็นความไม่ปกติต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น  

แต่ก็ยังจับต้นเหตุไม่ได้ สมุทัยเข้าใจหลบซ่อนการกระท�าของตน 

และพวกพ้อง เข้าใจแสดงออกให้เป็นที่เข้าใจว่าดีต่าง ๆ เจ้าเมืองเอง 

ก็เข้าใจว่าสมุทัยดีมาก อันที่จริงสมุทัยและพวกพ้องมิใช่เป็นชาว 

จิตตนครมาแต่เดิม แต่เป็นผู ้ ท่ีอพยพมาจากถิ่นที่อื่นมาจัดต้ัง 

หลักฐานอยู่ในจิตตนคร และชักชวนพวกพ้องให้พากันยกเข้ามา 

ยึดถิ่นฐานต่าง ๆ แผ่กระจายกันออกไปจนถึงวางพวกไว้ควบคุม 

ทั่วไปหมด 

สมุทัยเองได้ต้ังหลักฐานอยู่กับนครสามีทีเดียว เป็นผู้ส�าเร็จ

สรรพกิจในจิตตนคร และแต่งตั้งบรรดาหัวโจกทั้ง ๓ พรรคพวก  

ทั้ง ๑๖ กิเลส ๑,๕๐๐ ตัณหา ๑๐๘ ให้เป็นหัวหน้าและประจ�า 
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หน่วยต่าง ๆ เกณฑ์ใช้ชาวจิตตนครเป็นทาส กรรมกรท�าสิ่งต่าง ๆ  

ตามแต่สมุทัยจะประสงค์ นครสามีก็เพลิดเพลินอยู่กับภาพยนตร์  

หรือโทรทัศน์ท่ีสมุทัยสร้าง อันเรียกด้วยภาษาของจิตตนครว่า  

อารมณ์ ดังที่กล่าวแล้ว 

เดิมนครสามีมีกายผุดผ่องดังจะกล่าวว่ามีรัศมีก็น่าจะได้ มี

ปัญญาเฉียบแหลม รู้อะไรถูกต้องฉับพลัน แต่เมื่อคบกับสมุทัย 

มากเข้า กายที่เคยผุดผ่อง ก็กลายเป็นเศร้าหมอง ท่ีเคยมีรัศมี  

มีแสง ก็อับแสง ท่ีเคยมีปัญญาเฉียบแหลม รู้อะไรถูกต้อง ก็กลาย 

เป็นผู้มีปัญญาอ่อน รู้อะไรมักผิดพลาด ท่ีเคยสงบเยือกเย็น ก็กลับ 

ไม่สงบและร้อนรนกระวนกระวาย หิวกระหายในอารมณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

อยู่เสมอ 

นครสามีได้มีพฤติการณ์ทั้งปวงเปลี่ยนไปจากปรกติแต่เดิม 

อย่างหน้ามือเป็นหลังมือ เดชะกุศลของนครสามีคือเจ้าเมืองแห่ง 

จิตตนครนี้ยังมีอยู่ กล่าวคือคู่บารมีของเจ้าเมืองเป็นผู้เพียบพร้อม 

ด้วยคุณสมบัติทั้งปวง ตรงกันข้ามกับสมุทัยได้เข้ามาตักเตือน 

เจ้าเมืองว่า เจ้าเมืองได้มองเห็นหรือไม่ว่าเวลานี้จิตตนครได้ยุ่งเหยิง

สับสนมากขึ้นเพียงไร โจรผู้ร้ายหลายก๊กหลายเหล่าท่ีขึ้นชื่อลือนาม 

ว่า กายทุจริต วจีทุจริต หรือ มโนทุจริต หรือ คอรัปชั่น เกิดขึ้น 

ทั่วไป โดยมีหัวโจกใหญ่ที่รู้ ๆ กันว่า โลโภ โทโส โมโห ยุยงส่งเสริม 

และยังมีอย่างอื่นอีกมากมายหลายอย่าง 
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เจ้าเมืองได้รับค�าตักเตือนจากคู่บารมี ก็เร่ิมเฉลียวใจมองเห็น

ความยุง่เหยงิต่าง ๆ ดงักล่าว โดยปกติสมทุยัได้เข้าประชดิคมุเจ้าเมอืง

แจไม่ยอมถอยห่าง สมุทัยไม่เกรงกลัวใคร แม้แต่เจ้าเมืองเองสมุทัย

ก็หาเกรงกลัวไม่ มีอยู่เพียงคนเดียวท่ีสมุทัยเกรงมากก็คือคู่บารมี

ของเจ้าเมือง เมื่อคู ่บารมีเดินเข้ามา สมุทัยจะถอยห่างออกไป 

ไม่กล้าอยู่เผชิญหน้ากับคู่บารมี ค�าตักเตือนของคู่บารมีได้ผล ท�าให้

เจ ้าเมืองได้คิดขึ้นทันทีว ่า จิตตนครก�าลังยุ ่งเหยิง สับสนจริง 

เพราะเมื่อได้อยู่กับคู่บารมี สมุทัยถอยห่างออกไป กายของเจ้าเมือง

กก็ลบัผดุผ่องมแีสง ปัญญารู้ถกูต้องขึน้ สงบเยอืกเยน็ และความร้อน

กระวนกระวายก็ระงับด้วยการดับหาย ภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่เป็น

มายาของสมุทัยก็หายไป ภาพแห่งสัจจะปรากฏขึ้นแทน คือผลที่

ยุ่งเหยิงต่าง ๆ แต่ยังจับเหตุไม่ถูก

การฟังธรรมค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหมือน

เจ้าเมืองฟังค�าตักเตือนของคู่บารมี ท�าให้มีโอกาสเห็นผิดชอบชั่วดี

ได้ตามความเป็นจริง ไม่หลงอยู ่ตลอดไป ดังนั้น การฟังธรรม

ค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นหนทางที่จะน�าให้ผู้ผิด

พ้นผิด ผู้หลงพ้นหลง กล่าวอีกอย่างก็คือพระธรรมค�าสั่งสอนของ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะท�าให้ผู้มีความทุกข์ได้รับความสุขนั่นแล





ธรรมส�าหรับผูปกครอง

เมื่อคนเราอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ จ�าต้องมีผู้ปกครองตามล�าดับชั้น 

เมื่อรวมกันเป็นประเทศชาติ ก็ต้องมีผู้ปกครองประเทศ และเมื่อ

รวมกันเป็นโลก ถึงจะไม่มีผู้ปกครองโลกทั้งหมด ก็ต้องมีผู้แทน

ของชาติทั้งหลายมาประชุมปรึกษาวินิจฉัยเรื่องระหว่างชาติ คล้ายกับ

เป็นคณะผู ้ปกครองโลกบางส่วนหรือท้ังหมด เคร่ืองมือในการ

ปกครองย่อมมีอยู ่หลายอย่าง แต่ท่ีขาดไม่ได้นั้นคือธรรมของ

ผู้ปกครอง เพราะถ้าไม่มีธรรมส่วนนี้เสียแล้ว จะปกครองให้เกิด

ความสุขความเจริญหาได้ไม่

ธรรมของผู้ปกครองนี้ท่านเรียกว่า ราชธรรม แม้ตามศัพท์

จะแปลว่า ธรรมส�าหรับพระราชา แต่ตามความมุ่งหมายก็คือธรรม

ส�าหรับผู้ปกครองท่ัวไป และส�าหรับผู้อยู่ในปกครองด้วย ท่านแสดง

ไว้ ๑๐ ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม จะกล่าวเฉพาะข้อ ๖ คือ 

ตปะ หรือ ตบะ มีอธิบายตามพระธรรมเทศนา ทศพิธราชธรรม 

ที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้ทรงถวายใน

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓ ว่า 
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ตปะ หรือ ตบะ โดยพยัญชนะ แปลว่า แผดเผา โดยมาก 

ท่านใช้เป็นชื่อของความเพียร จึงแปลว่า ความเพียรเป็นเคร่ือง 

แผดเผา (ความเกียจคร้าน) ใช้เป็นชื่อธรรมอื่นอีกบ้าง ทางลัทธิ 

พราหมณ์แสดงว่า ตบะของพราหมณ์คือการเล่าเรียนพระเวทที ่

ศักดิ์สิทธ์ิ ตบะของกษัตริย์คือการคุ้มครองไพร่ฟ้าประชาชน ตบะ 

ของเวสสะหรือไวสยะคือการท�าบุญให้ทานแก่พราหมณ์ ตบะของ 

ศูทรคือการรับใช้ ตบะของฤษีคือการกินอาหารที่เป็นผัก มีค�าเป็น 

คาถาหนึ่งแสดงว่า ”อาทิตย์มีตบะคือส่องแสงสว่างในกลางวัน  

จันทร์มีตบะในกลางคืน„ 

ตามนัยเหล่านี้ ตบะหมายถึงการต้ังใจก�าจัดความเกียจคร้าน 

หรือการท�าผิดหน้าท่ี มุ ่งท�ากิจอันเป็นหน้าท่ีท่ีพึงท�า อันเป็นกิจดี 

กิจชอบให้สม�่าเสมอ และให้ยิ่งข้ึน ผู้บ�าเพ็ญตบะให้บรรลุถึงความ 

ส�าเร็จย่อมเป็นผู้มีตบะ ปรากฏเป็นผู้มีสง่า เป็นที่ย�าเกรง ดังท่ีพูด 

กันว่า มีตบะเดชะ คนผู้อยู ่ร่วมกันเป็นหมู่ต้องมีตบะ คือใครม ี

หน้าที่ฐานะอย่างใด ก็ปฏิบัติไปอย่างนั้น ให้ดี ให้เหมาะ ให้สมแก ่

หน้าที่ฐานะ เมื่อเป็นผู้ใหญ่ผู้ปกครองก็ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปกครอง 

ให้ดี ให้บริบูรณ์ เมื่อเป็นผู้อยู่ในปกครองก็ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ 

ในปกครองให้ดี ให้บริบูรณ์ 

เมื่อปฏิบัติดีอยู่ด้วยกันก็เป็นผู้มีตบะอยู่ด้วยกัน เป็นท่ีย�าเกรง

ของกันและกัน แต่ถ้าตรงกันข้าม คือผู้มีหน้าที่ปกครองไม่ปกครอง 

ให้ดี ก็เป็นท่ีดูหมิ่นของผู้อยู่ในปกครอง รวมความว่า ผู้มีหน้าท่ี 
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ฐานะอย่างใด ไม่ปฏิบัติให้สมกับหน้าท่ีฐานะอย่างนั้น ย่อมเป็นที่

ดูหมิ่นดูแคลน หมดความนับถือ ต้องเสื่อมจากเกียรติท่ีดี จนถึง

ต้องตกจากฐานะของตน มีค�ากล่าวไว้ในสุตโสมชาดกว่า ”พระราชา

ผู ้เอาชนะบุคคลท่ีไม่ควรชนะไม่ช่ือว่าพระราชา เพื่อนผู้เอาชนะ

เพื่อนไม่ชื่อว่าเพื่อน ภริยาผู้ไม่ย�าเกรงสามีไม่ชื่อว่าภริยา บุตรผู้ไม่

เลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าไม่ชื่อว่าบุตร สภาท่ีไม่มีสัตบุรุษ (คนดี) 

ไม่ชื่อว่าสภา ผู้พูดไม่เป็นธรรมไม่ชื่อว่าสัตบุรุษ ผู้ละหรือสงบราคะ

โทสะโมหะพูดเป็นธรรมชื่อว่าสัตบุรุษ„ 

กล่าวโดยเฉพาะ ข้อท่ีพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทรงตั้ง

พระราชหฤทัยก�าจัดความเกียจคร้านและท�าการผิดหน้าที่ ทรงตั้ง

พระราชอุตสาหะวิริยภาพปฏิบัติพระราชกรณียะให้เป็นไปด้วยดี

ยิ่ง ๆ ขึ้น มีพระตบะเดชะ เป็นที่ย�าเกรงแห่งบุคคลทั่วไป ตลอดถึง

ทรงสมาทานกศุลวัตรเผาผลาญก�าจัดอกศุลวติกบาปธรรมให้เสือ่มสญู

ไม่ตั้งอยู่ได้ ดังนี้ จัดเป็นตบะบทที่ ๖





แต่นครสามีหรือเจ้าเมืองก็ยังโปรดปรานพอใจสมุทัยว่า เป็น

ผู้สร้างสรรค์ความสุขความเจริญต่าง ๆ สมชื่อว่าสมุทัย ที่เจ้าเมือง

ให้ความหมายว่าเป็นเหตุแห่งความสุขต่าง ๆ เพราะยังมองไม่เห็นว่า

จะเป็นสมุทัย คือเหตุแห่งความทุกข์หรือเดือดร้อน แต่ก็เป็นที่

น่าสงสัยว่า ไฉนจึงได้เกิดมีความทุกข์เดือดร้อนกันมากข้ึนทุกที 

มองเห็นผลถนัดข้ึน แต่ยังคล�าหาเหตุไม่พบ คล้ายกับพอมองเห็น

ราง ๆ แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าอะไร 

ฝ่ายคู่บารมีผู้ท่ีได้เข้ามาตักเตือนแม้จะรู้อยู่เต็มใจว่าใครเป็น

ต้นเหตุ ก็ยังเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาท่ีจะบอก เพราะเจ้าเมืองจะไม่ยอม

เชื่อเป็นอันขาด ด้วยยังโปรดปรานกันมาก ยังเห็นว่าดีด้วยประการ

ทั้งปวง การที่จะไปชี้หน้าคนโปรดของผู้ใดว่าไม่ดี ก็เท่ากับไปชี้หน้า

ผู้นั้นเองด้วยเหมือนกัน แต่ก็จ�าเป็นท่ีจะต้องหาวิธีท�าให้เจ้าเมืองได้รู้ 

ได้เห็นขึ้นด้วยตนเอง 

พระบรมครูผูไม่มีกาล 
ระยะ ระดับ ขนาด
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นครสามีเมื่อยังคิดไม่เห็นก็ถามปรึกษาคู่บารมีว่า ท�าไมถึง 

ได้เกิดผลเช่นนี้ และจะแก้ไขอย่างไร คู่บารมีตอบว่า จะไปหารือ 

พระบรมครูก่อน ถามว่า พระบรมครูคือใคร ตอบว่า คือ องค์ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถามว่า ท่านคือผู้ใดเล่า ตอบว่า ท่านคือ 

ผู้ตรัสรู้พระธรรมด้วยพระองค์เองแล้ว ทรงสั่งสอนคนทั้งปวงให้ 

รู้ตาม ตั้งพระศาสนาขึ้น ที่เรียกว่าพระพุทธศาสนา ถามว่า พระธรรม

คืออะไรเล่า ตอบว่า พระธรรมคือสัจจะความจริง หรือของจริงที ่

เมื่อรู้แล้วพ้นทุกข์ท้ังปวงได้ ถามว่า ก็ทุกข์เดือดร้อนท้ังปวงของ 

จิตตนครนี้ เมื่อได้รู้พระธรรมแล้วจะพ้นได้หรือไม่ ตอบว่า พ้นได้แน่ 

ถามว่า ถ้าเช่นนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมดีแน่ แต่ม ี

พยานหรือไม่ว่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมจริง ตอบว่า มีพยานแน่นอน  

ต่อไปจะเรียกพระองค์ว่า พระพุทธเจ้า เท่านั้นก็ได้ พระบรมครูก็ได้ 

ถามว่า พยานคือใครเล่า ตอบว่า คือ พระสงฆ์ ได้แก่หมู่ชนที่ได้ฟัง 

ค�าสัง่สอนแล้วได้รู้ตาม ได้พ้นทกุข์ตามพระบรมครูซึง่มอียูจ่�านวนมาก 

นครสามีได้ฟังดังนั้นเกิดปีติโสมนัสในพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ กล่าวสรรเสริญคู ่บารมีว่าเป็นกัลยาณมิตรผู้ประเสริฐ 

ผู้ได้แนะน�าให้ได้ยินได้ฟังค�าว่า พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  

เพียงเท่านี้ก็เร่ิมได้รับความสบายใจ จึงถามต่อไปว่า เวลานี้พระองค์

ประทับอยู่ที่ไหน จะไปเฝ้าพระองค์ได้หรือไม่ ตอบว่า ในโลกของ 

กายมนุษย์พระองค์ได้เสด็จปรินิพพานแล้ว แต่ในจิตตนครพระองค์

ยังประทับอยู่ ถ้าปรารถนาจะได้เฝ้าพระองค์ก็ให้ปฏิบัติจนเห็นธรรม 

ดังที่ได้ตรัสสั่งไว้ว่า ”ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา„ ฉะนั้น ถ้าไม่เห็น
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ธรรม ก็เท่ากับพระองค์ประทับอยู่ไกลท่ีสุด ไปเท่าไรก็ไม่ถึง แต่ถ้า

เห็นธรรม ก็เท่ากับพระองค์ประทับอยู่ใกล้ที่สุด แต่อันที่จริงไม่มี

เวลาอันเกี่ยวแก่อดีต อนาคต ปัจจุบัน ไม่มีการไปมาอันเกี่ยวแก่

ไกล ใกล้ ไม่มีพื้นที่ ระดับ ขนาด อันเกี่ยวกับกว้าง ยาว ตื้น 

ลึก หนา บาง เป็นต้น

บรรดาพุทธศาสนิกผู้มาบริหารจิตนั้น ที่จริงก็คือผู้พยายาม

จะแลให้เห็นพระพุทธเจ้านั่นเอง บริหารจิตได้เพียงใด ก็จะสามารถ

เห็นพระพุทธเจ ้าได ้เพียงนั้น คือส�าหรับผู ้บริหารจิตได้ดีมาก 

ก็เหมือนเห็นพระพุทธเจ้าใกล้มาก ชัดมาก ผู้บริหารจิตได้ดีน้อย 

ก็เหมือนเห็นพระพุทธเจ้าไกลมาก ไม่ชัดเลย เพราะการบริหารจิต

คือการท�าจิตของตนให้สูงขึ้น ดีข้ึน พ้นจากกิเลสยิ่งขึ้น ซ่ึงจิตของ

ผู้ใดเป็นไปเช่นไร ผู้นั้นย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง เมื่อผู้ใดเห็นความใส

สว่างในจิตตนเพียงใด ก็จะพอเข้าใจถึงความใสสว่างแห่งพระหฤทัย

ของพระพุทธเจ้าเพียงนั้น นี่แหละท่ีเรียกว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้น

เห็นพระพุทธเจ้า





คู่บารมีของเจ้าเมืองจิตตนครก็ได้เข้าเฝ้าพระบรมครู กราบทูล 

เร่ืองที่เกิดขึ้นในจิตตนคร ตลอดถึงท่ีได้เข้าเตือนนครสามี และ

ได้แจ้งแก่นครสามีว่า จะกราบทูลถามพระบรมศาสดาว่าอะไรเป็น

ตัวเหตุให้เกิดผลเดือดร้อนต่าง ๆ 

ฝ่ายองค์พระบรมครผูู้ทรงประกอบด้วย ทศพลญาณ (พระญาณ

ที่เป็นก�าลัง ๑๐ ประการ) ผู้ทรงรู้ทรงเห็นจิตตนครทั้งหมด ผู้ตรัสรู้

จตุราริยสัจ ผู ้ทรงชนะมารและเสนา ทรงทราบพระญาณเหตุผล

ที่เกิดขึ้นในจิตตนครถ้วนท่ัวทุกประการ ทรงมีพระมหากรุณาใน

นครสามี ผู้เป็นเจ้าเมืองจิตตนคร ซ่ึงนับเข้าในเวไนยนิกร คือหมู่

แห่งชนผู ้ที่พระองค์จะพึงทรงแนะน�าสั่งสอน ได้มีโอกาสที่จะได้

เข้าเฝ้าเห็นพระองค์สักคราวหนึ่งต่อไป แต่เวลาปัจจุบันขณะนั้น 

นครสามียังมีกายเศร้าหมองอับแสง ไม่อาจที่จะรู้จะเห็นพระองค์

และธรรมที่ละเอียดลุ่มลึกได้ เพราะสมุทัยยังครอบง�าใจให้หลงผิด

คู่บารมีแนะน�าใหใช
ศีลหิริโอตตัปปะ
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อยู่อย่างลึกซ้ึง จ�าต้องอาศัยคู ่บารมีช่วยดูแลอยู ่อย่างใกล้ชิดไม่ 

ทอดทิ้งหรือทอดธุระเสียเหมือนอย่างแต่ก่อน เมื่อนครสามีได้มี 

คู ่บารมีอยู ่ใกล้ มีกายผุดผ่องมีแสงขึ้น ก็ค่อย ๆ ตักเตือนให้ด ู

เหตุผลที่ใกล้ ๆ หรือที่ตื้น แล้วเตือนให้ดูไกลออกไป หรือให้ดูท่ี 

ลุ่มลึกละเอียดเข้าโดยล�าดับ ก็จะจับตัวต้นเหตุที่ส�าคัญได้ในที่สุด 

พระบรมครูได้ตรัสประทานพระธรรโมวาทพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ เพื่อคู่

บารมจีะได้น�าไปช่วยนครสามใีห้พ้นภยัพบัิตทิีก่�าลงัเกดิขึน้ในจิตตนคร 

คู่บารมีได้รับพระพุทธโอวาทแล้วเข้าพบนครสามี แล้วกล่าวว่า 

พระบรมครูตรัสให้ต้ังกระทู้ถาม ๒ ข้อก่อนว่า ๑. โลโภ ความโลภ

อยากได้ โทโส ความโกรธแค้นขัดเคือง โมโห ความหลง มีคุณ 

หรือมีโทษ ๒. คนที่โลภ โกรธ หลง แล้วจึงฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง 

ลักลอบผิดลูกเมียเขาหรือผิดสามีเขาบ้าง พูดเท็จหลอกลวงเขาบ้าง  

ดื่มน�้าเมาอันเป็นฐานประมาทบ้าง เป็นคนดีหรือคนชั่ว มีคุณหรือ 

มีโทษ นครสามีได้ฟังดังนั้นแล้วมองเห็นเหตุผลทันที ว่าไม่ดี มีโทษ

ทั้ง ๒ ข้อ เหตุผลได้มีอยู่ในกระทู้ทั้ง ๒ ข้อนี้แล้ว คือ โลโภ โทโส 

โมโห เป็นตัวมูลเหตุ การฆ่าเขาลักของเขา เป็นต้น ดังที่เรียกว่า 

ทุจริตหรือคอรัปช่ัน เป็นผลแห่งมูลเหตุทั้ง ๓ นั้น และเป็นเหตุ 

แห่งความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ นครสามีเริ่มจับเหตุผลได้ประจักษ์ใจ 

แล้วยกมือพนมถวายนมัสการพระบรมครูผู้ประทานกระทู้ให้ได้คิด 
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พระพทุธเจ้าตรัสไว้ว่า การบชูาชนทัง้หลายผู้ควรบูชาเป็นมงคล

อันสูงสุด นครสามีผู้มีความเคารพในองค์พระบรมครูเกิดขึ้น ก็เช่น

เดยีวกบัได้ท�าบูชาพระบรมครูผูค้วรบูชา ย่อมจะได้รับมงคลอนัสงูสดุ 

นั่นคือย่อมจะไม่ตกเป็นผู้หลงเชื่อสมุทัยอย่างงมงาย จนถึงยอม

เป็นทาสของสมุทัยให้สมุทัยมีอ�านาจครอบครองอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิง

ตลอดไป บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย แม้รู้จักบูชาท่านผู้ควรบูชา 

รู้จักเคารพท่านผูค้วรเคารพ ปฏบิติัให้เหมาะให้ควร กจ็ะเป็นผูม้มีงคล

อันสูงสุด สมดังค�าของพระพุทธเจ้า





เพื่อแก้ไขความยุ่งยากของจิตตนครที่เกิดจากการคุมอ�านาจ

ของสมุทัยและพรรคพวก คู่บารมีได้แนะน�านครสามีให้เรียก ศีล 

หิริ โอตตัปปะ เข้าพบด่วน เมื่อได้รับความยินยอมเห็นชอบจาก

นครสามีแล้ว คู่บารมีได้น�าศีลและหิริโอตตัปปะเข้าพบนครสามีทันท ี

นครสามีได้สอบถามบุคคลท้ัง ๓ และบุคคลทั้ง ๓ ได้ตอบ

ดังนี้ ถามว่า ไหนศีลจะท�าอย่างไร ตอบว่า ศีล จะท�าให้เกิดความ

งดเว้นจากทุจริตทั้งหลาย ให้ประพฤติในทางสุจริตโดยไตรทวาร คือ 

กาย วาจา ใจ ถามว่า ไหนหิริโอตตัปปะจะท�าอย่างไร ตอบว่า หิริ 

จะท�าให้จิตใจมีความละอายต่อบาปทุจริต รังเกียจบาปทุจริต 

เหมือนอย่างชายหนุ ่มหญิงสาวผู ้ก�าลังรักสวยงาม รังเกียจต่อ

สิ่งสกปรกท้ังหลาย ไม่ปรารถนาจะถูกต้อง โอตตัปปะ จะท�าให้

จิตใจมีความเกรงกลัวต่อผลของบาปทุจริต เหมือนอย่างคนกลัว

ต่ออสรพิษ คือกลัวต่อผลของการจะถูกงูกัด กล่าวคือความตาย 

ศีลวินัยรักษาไตรทวาร 
หิริโอตตัปปะเปนนครบาล
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ถามว่า จะขอเคร่ืองไม้เคร่ืองมืออะไรบ้างเล่า ตอบว่า ศีลจะขอ 

ผู้ช่วยชื่อว่า วินัย และขอ ไตรทวาร เป็นที่ท�างาน ส่วนหิริโอตตัปปะ

จะขอความละอายและความกลัวของจิตใจมาเป็นเคร่ืองมือ ถามว่า 

วินัยเป็นอะไร ตอบว่า เป็นบทบัญญัติที่ตราขึ้นไว้ส�าหรับบ้านเมือง 

ดังที่เรียกว่ากฎหมายก็มี เป็นบทบัญญัติของพระพุทธเจ้าก็มี และ  

คู่บารมีได้ช่วยชี้แจงว่า พระบรมครูได้ทรงต้ังหิริโอตตัปปะทั้งคู่นี ้

ให้เป็น โลกบาล ที่แปลว่า ผู้คุ้มครองโลก ฉะนั้น ก็ขอให้เจ้าเมือง 

จิตตนครรับศีลและวินัยมาเป็นผู้รักษาไตรทวารของจิตตนคร และ 

ตั้งให้หิริโอตตัปปะเป็น นครบาล ของจิตตนคร เจ้าเมืองก็ยินยอม 

ตกลงในที่ต่อหน้าคู่บารมี 

คร้ันได้รับหน้าที่แล้วศีลและวินัยก็เข้าตั้งส�านักงานรักษา 

ไตรทวารของจิตตนคร วินัยก็รวบรวมกฎหมายของบ้านเมืองและ 

พระบัญญัติของพระพุทธเจ้าอันเหมาะแก่ภาวะส�าหรับชาวจิตตนคร

ปฏิบัติ ศีลชักน�าส่งเสริมคนให้รักษาวินัย คือให้ปฏิบัติกฎหมายและ

พระบัญญัตขิองพระพทุธเจ้า คอยห้ามคนให้งดเว้นจากความล่วงเกนิ

ละเมดิกฎหมายและพระบัญญติั ช่วยกนัรักษาไตรทวารของจิตตนคร

ไว้ ก่อนที่ศีลและวินัยเข้ามานั้น กฎหมายถึงจะมีก็เหมือนไม่มี  

พระบัญญัติของพระพุทธเจ้าไม่ต้องกล่าวถึง พวกโจรผู้ร้ายคือทุจริต

ต่าง ๆ พากนัเข้ามาทางไตรทวารของจิตตนคร คอืทวารกาย ทวารวาจา 

ทวารใจ ท่ีเรียกตามภาษาของจิตตนครว่า กายทวาร วจีทวาร  

มโนทวาร เข้าลักขโมยฉกชิงว่ิงราวปล้นสะดมชาวจิตตนครอยู ่
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เนือง ๆ ท�าให้เกิดความเดือดร้อนระส�่าระสาย คร้ังเมื่อศีลและวินัย

เข้ามารักษาไตรทวารของเมืองอยู่ พวกผู้ร้ายต่าง ๆ ก็เข้ามาไม่ได้ 

และอาศัยนครบาลช่วยตรวจตราสอดส่องอีกส่วนหนึ่ง ท�าให้ผู้ที่จะ

คิดร้ายเกิดความละอายเกรงกลัว ไม่กล้าที่จะท�าความผิดต่าง ๆ 

ท�าให้เกิดความอบอุ่นอยู่เย็นเป็นสุขทั่วจิตตนคร





วันขึ้นปใหม่ในจิตตนคร

ปีใหม่แห่งชาวโลกท่ัวไปได้ย่างมาถึง ได้มีการแสดงความยินดี

ร่ืนเริงกันเป็นพิเศษ ฝ่ายในจิตตนครก็มีการขึ้นปีใหม่เช่นเดียวกัน

และได้มบุีคคลต่าง ๆ กล่าวค�าปราศรัยในโอกาสนี ้ เป็นต้นว่า นครสามี

ผู ้เป็นเจ้าเมืองจิตตนครได้กล่าวค�าปราศรัยว่า จิตตนครได้ด�ารง

ผ่านมาอีกปีหนึ่ง ในขวบปีที่ผ่านมานั้น ได้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้น

มากทั้งในด้านสุข ทั้งในด้านทุกข์ ก็ได้พยายามแก้ไขเหตุการณ์

ในด้านทุกข์ให้กลับเป็นสุขอย่างเต็มความสามารถ ขอขอบใจผู้ท่ี

ช่วยท้ังหลาย เช่นสมุทัยและพรรคพวก และคู่บารมีกับพรรคพวก 

ในปีใหม่ก็ขอให้ช่วยกันต่อไปเพื่อความสุขความเจริญของจิตตนคร 

สมุทัยได้กล่าวปราศรัยว่า สมุทัยเป็นตัวแห่งความสุข อย่า

เข้าใจว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์ สถานร่ืนเริงบันเทิงสนุกท้ังปวงสมุทัย

สร้างขึ้นทั้งนั้น ได้สร้างภาพยนตร์ให้ดูกันทั้งเมืองตลอดวันคืน ปีใหม่

จะสร้างสิ่งที่บ�ารุงสุขสนุกสนานให้มากขึ้นไปอีก และอย่าได้กลัวต่อ

โลโภ โทโส โมโห และพรรคพวก ต่างช่วยกันสร้างความมั่งมีศรีสุข
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ทั้งนั้น มิใช่เพราะโลโภดอกหรือ จึงพากันร�า่รวยเป็นเศรษฐีไปตามกัน 

ถ้าใครไม่คบหากับโลโภ ก็ยากท่ีจะเป็นเศรษฐี มิใช่เพราะโทโส 

ดอกหรือ จึงมีเดชอ�านาจ เป็นที่กลัวเกรงของใคร ๆ มิใช่เพราะโมโห

ดอกหรือ จึงมคีวามสขุสนกุสนานอยูใ่นโลกได้ ในปีใหม่ ใครปรารถนา

สุขก็ให้หมั่นเชื่อฟังสมุทัย คบหากับโลโภ โทโส โมโห ให้มากขึ้นเถิด 

ฝ่ายคู่บารมีได้ปราศรัยว่า ให้คิดทบทวนถึงเหตุการณ์ในปีเก่า 

พิจารณาดูให้เห็นเหตุผล อย่าด่วนเชื่อฟังใครง่าย ๆ แม้ที่คู่บารมี 

กล่าวอยู่นี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อก่อน ให้พินิจพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อน ทุกคน

มีหัวคิดอยู ่ด ้วยกันทั้งนั้น ขอให้ยั้งคิด ทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ  

ในจิตตนครเกิดจากการท่ีท�าข้ึน และการท่ีท�าขึ้นนั้นเล่าเกิดจากอะไร  

ถ้ามิใช่จากจิตใจที่ประกอบด้วยโลภโกรธหลง ฉะนั้น ในปีใหม่ก็ให ้

รู้จักยับยั้งจิตใจ อย่ายอมต่อความโลภโกรธหลง จะมีความสุขกว่า 

ปีเก่าแน่นอน 

ส่วนศลีได้ปราศรัยให้พากนัประพฤตงิดเว้นทจุริตทางไตรทวาร 

หริิโอตตัปปะกล่าวปราศรัยให้พากนัละอาย รังเกยีจความชัว่ ให้พากนั

เกรงกลัวต่อความชั่วร้ายท้ังปวง แต่อย่ากลัวต่อบุญที่เป็นความดี  

หรือการกระท�าความดีท้ังหลาย ดังนี้จะมีความสุขยิ่งขึ้นในปีใหม่ 

แน่นอน 
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ในนครต่าง ๆ ของโลก ค�าปราศรัยของใคร ๆ มักจะตบแต่ง

เป็นอย่างดี เช่น แม้จะอยากได้ก็ตบแต่งแสดงเป็นเหมือนไม่อยากได้ 

ถึงจะโกรธก็ตบแต่งแสดงเป็นเหมือนไม่โกรธ แต่ในจิตตนครต่าง

แสดงกันโดยเปิดเผย ดังจะเรียกว่าโดยสัญชาตญาณหรืออะไร

ท�านองนี้ ฝ่ายพระบรมครูก็ได้ประทานพระพุทธโอวาท ความว่า 

”พึงอบรมใจให้มีเมตตาแผ่ไปในโลกท้ังปวงเถิด„ พระสุรเสียงดังไป

ทัว่จิตตนคร แต่กม็ข้ีอแปลกว่า หาได้ยนิกนัทัว่ไปไม่ ทัง้ทีพ่ระสรุเสยีง

ก็ดังพอได้ยินถนัด





สมุทัยยึดไตรทวารใหทุจริต

ฝ่ายสมุทัยกับพรรคพวก เมื่อเห็นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป

เช่นนั้นก็มีความตกใจ เกรงว่าตนจะสิ้นอ�านาจครองใจชาวจิตตนคร 

เห็นว่าจ�าจะต้องก�าจัดศีลและหิริโอตตัปปะออกไปให้พ้นทาง มิให้

เข้ามาเกี่ยวข้องกับนครสามี โอกาสที่จะก�าจัดได้ก็คือเมื่อคู ่บารมี

ถอยห่างออกไปจากนครสาม ีเพราะในโอกาสทีคู่บ่ารมอียูก่บันครสามี 

สมุทัยก็ต้องถอยห่างออกไป 

เมื่อโอกาสดังกล่าวมาถึง สมุทัยก็เข้าหานครสามีทันที และ

กล่าวฟ้องว่า ศีลและหิริโอตตัปปะได้มาท�าให้จิตตนครเสื่อมโทรม 

ทรัพยากรลดถอย ความเจริญทางด้านต่าง ๆ ชะงักงัน บ้านเมือง

เงียบเหงา หมดความสุขสนุกสนาน ประชาชนชาวจิตตนครต่าง

หมดอิสระเสรีภาพ ต้องถูกควบคุมอยู่ทุกประตู จะท�าอะไรก็ขัดข้อง

ทั้งนั้น ทุกคนพากันอยู ่เหมือนอย่างถูกจ�ากัดบริเวณอันคับแคบ 

หมดความสุขสนุกสนานไปตามกัน และพากันร้องทุกข์ขอให้เลิก

ใช้ศีลและหิริโอตตัปปะเสีย สมุทัยได้ชี้แจงต่อไปว่า เพราะศีล
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นั่นเทียวท�าให้ต้องเว้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ จึงท�าให้เสียโอกาสที่จะร�่ารวย  

การงานหลายอย่างก็ท�าไม่ได้ ทั้งการงานที่ท�าอยู ่แล้วหลายอย่าง 

ก็ต้องหยุดเลิก หิริโอตตัปปะก็ท�าให้เป็นคนมักรังเกียจ มักกลัว  

ดูอะไร ๆ เป็นบาป น่ารังเกียจ น่ากลัวไปหมด 

นครสามีเมื่ออยู่กับสมุทัย ฟังค�าของสมุทัย ก็ชักเอนเอียง 

ไปตามสมุทัย ใจหนึ่งคิดจะสั่งพักหน้าที่ศีลและหิริโอตตัปปะเสีย 

ทั้งหมด อีกใจหนึ่งก็ยังเกรงใจคู่บารมีผู้แนะน�า คร้ันสมุทัยเห็นนคร 

สามีเกิดความลังเล รู้ว่าชักจะเอนเอียงมาทางฝ่ายตนแล้ว จึงเพิ่มเติม

อารมณ์แก่นครสามีให้มากขึ้น ปรากฏเหมือนอย่างภาพยนตร์ชักชวน

ให้ยินดีพอใจอยากได้ในอารมณ์บางอย่าง ให้ขัดใจไม่ชอบในอารมณ์

บางอย่าง ให้เคลิบเคลิ้มหลงใหลในอารมณ์บางอย่าง ซ่ึงหัวโจก 

ทั้ง ๓ คือ โลโภ โทโส โมโห ได้โอกาสก็เข้าแทรกผสม 

สมุทัยได้โปรยอารมณ์ให้ฟุ้งเป็นอย่างพายุฝุ่นไปตลบทั้งเมือง 

ชาวจิตตนครก็พากันติดอารมณ์เพราะพากันได้เห็นได้ยินเป็นเร่ือง 

เป็นราวอย่างภาพยนตร์ หัวโจกท้ัง ๓ ก็เข้าแทรกผสมทั้งเมือง มิใช ่

แต่เท่านี้ แม้ตัณหา ๑๐๘ กิเลส ๑,๕๐๐ ก็พากันได้โอกาสตื่นตัว  

เข้าแทรกผสม วุ ่นวายไป ถึงตอนนี้ ศีลและหิริโอตตัปปะก็ถูก 

สั่งพักหน้าท่ี สมุทัยกับพรรคพวกก็เข้ายึดไตรทวารของจิตตนคร  

ส่งลูกมือ คือกายทุจริตให้ด�าเนินการทางกายทวาร ส่งวจีทุจริตให ้

ด�าเนินการทางวจีทวาร ส่งมโนทุจริตให้ด�าเนินการทางมโนทวาร  

จิตตนครจึงเต็มไปด้วยสิ่งต่าง ๆ เช่นเดียวกัน หรือน่าจะยิ่งกว่า 

ในบ้านเมือง ที่เรียกว่าเจริญ ๆ ในโลกปัจจุบัน สุรา พาชี นารี บุรุษ  
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กีฬาบัตร มีทั่วไป ผู้คนร�่ารวยเร็ว ยากจนเร็ว เพราะไม่ต้องคอย

งดเว้นอะไร สุดแต่อารมณ์พาไป และสุดแต่โอกาสอ�านวย ศีลและ

หิริโอตตัปปะกลายเป็นสิ่งท่ีหายาก ถ้าใครจะพูดถึงก็ไม่เป็นที่สนใจ 

หรือเป็นท่ีหัวเราะเยาะ หรือซ�้าร้ายถูกหมิ่นแคลน สมุทัยจึงกลับ

มีอ�านาจครองใจชาวจิตตนครได้อีก โดยใช้อารมณ์เป็นเคร่ืองมือ

ส�าคัญในการผูกคล้องใจคน เป็นเหตุให้ศีลและหิริโอตตัปปะต้อง

หลีกถอยไปไกล

ความจริงก็เป็นเช่นนั้น ในใจของบุคคลทุกคน เมื่อมีความชั่ว

ครองอยู ่ ความดีก็จะไม่มี หรือเมื่อมีความดีครองอยู ่ ความชั่ว

ก็จะไม่มี การบริหารจิตคือการพยายามจะท�าให้ใจมีความดีครอง 

ให้ความชั่วไม่มี ท้ังนี้ ผลย่อมเป็นไปตามควรแก่การปฏิบัติของ

แต่ละคน





ศีลและหิริโอตตัปปะ
กลับเขารับหนาที ่ และเพิ่มก�าลัง

เมื่อสมุทัยกลับมีอ�านาจครองใจชาวจิตตนคร ส่งทุจริตทั้ง ๓ 

ยึดไตรทวารของจิตตนคร ตลอดถึงส่งกิเลสตัณหาทั้งปวงมีจ�านวน

มากมายออกคุมทวารแห่งการสื่อสารของจิตตนครทั้งชั้นนอกชั้นใน 

แทรกอารมณ์เข้าไปทางระบบสื่อสารทั้งหลาย ยั่วยวนใจชาวจิตตนคร

ให้เกิดความติดความเพลิดเพลินยินดี พากันลืมศีลและหิริโอตตัปปะ 

แต่ต่อมาไม่ช้า เหตุพิบัติต่าง ๆ ก็เกิดขึ้น เช่น ดินฟ้าอากาศ

ผันผวนผิดปกติ ประทุษกรรมทวีมากขึ้น คนร้ายมีขึ้นทั่ว ๆ ไป 

อาชีพของคนชั้นกรรมาชีพทั่ว ๆ ไปล�าบาก ขัดข้องมากขึ้น เกิดความ

ยากจนขัดสนขึ้นในชนชั้นท่ีเป็นกระดูกสันหลังของจิตตนครทั่วไป 

เมื่อเหตุพิบัติทั้งหลายปรากฏชัดขึ้น ชาวจิตตนครก็กลับระลึกถึงศีล

และหิริโอตตัปปะขึ้นอีก เป็นเหตุให้สมุทัยเกิดความหวั่นไหว เกรงจะ

ถูกพิสูจน์ตามสัจจะคือความจริง จึงรีบถอยออกไปให้พ้นหน้า 

หลบซ่อนตัวอยู่อย่างแนบเนียนว่องไว 
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คู่บารมีก็ได้เข้าหานครสามี ต่อว่าในเร่ืองท่ีพักหน้าท่ีศีลและ 

หิริโอตตัปปะท้ังหมด จึงเกิดเหตุพิบัติต่าง ๆ ปรากฏอยู ่ทั่วไป  

จนจติตนครจะเกดิเป็นไฟอยูแ่ล้ว ความเจริญทางวตัถตุ่าง ๆ หาท�าให้ 

เกิดความสุขท่ีแท้จริงไม่ เพราะอบายมุขและทุจริตต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ 

ทั่วไปล้วนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ และท่ีว่าจิตตนครร�่ารวยขึ้น 

ประชาชนมีรายได้ดี ข้ึน อยู ่ดีกินดี ข้ึน ถ้าดีขึ้นในส่วนน้อยแต่ 

ส่วนใหญ่ยากจนลง ก็ชื่อว่าขัดสนนั่นเอง นครสามีเมื่อเผชิญหน้า 

กับคู่บารมี ก็มองเห็นความจริงตามท่ีคู่บารมีกล่าว และเรียกร้อง 

ให้ศีลและหิริโอตตัปปะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ได้ระลึกถึงคุณ 

ของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ซ่ึงได้โปรดประทานศีลและ 

หิริโอตตัปปะมา 

ฝ่ายคู่บารมีรู้สึกว่าล�าพังศีลกับหิริโอตตัปปะมีก�าลังไม่เพียงพอ 

ที่จะต่อสู ้กับสมุทัยและพรรคพวก จ�าจะต้องเพิ่มก�าลังเข้ามาอีก  

จึงเสนอนครสามีขอให้เรียกเข้ามาประจ�าการช่วยเหลืออีก ๓ คือ  

๑. อินทรียสังวร ๒. สติสัมปชัญญะ ๓. สันโดษ นครสามีถามว่า 

ทั้ง ๓ นี้สามารถอย่างไร จะให้ท�าหน้าท่ีอะไร ตอบว่าอินทรียสังวร 

มีความสามารถในทางระวังรักษาทางสื่อสารแห่งจิตตนครทั้งชั้นนอก

ชั้นใน มิให้คนร้ายหรือข้าศึกศัตรูหมู่ปัจจามิตรทั้งปวงเข้ามา จึงควร

มอบหน้าท่ีให้รักษาทางสื่อสารตามท่ีถนัด สติสัมปชัญญะมีความ 

สามารถในทางอยู่ยาม เฝ้าอิริยาบถทุกแห่งของจิตตนคร จึงควร 

มอบหน้าท่ีให้เฝ้าอิริยาบถทุกแห่งตามท่ีจัดเจน ส่วนสันโดษม ี

ความสามารถในทางจัดปันส่วนทรัพย์สินเงินทอง ที่ดิน เรือกสวน 
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ไร่นา บ้านเรือน เคร่ืองอปุโภคบริโภคทกุอย่าง สามารถท�าให้ผู้ท่ีได้รับ

เกิดความพอใจตามส่วนของตน จึงควรมอบหน้าท่ีให้เป็นผู้ปันส่วน

ให้เกิดความพอใจในส่วนของตน ๆ 

นครสามีได้ตกลงรับให้เข้าปฏิบัติหน้าท่ีในจิตตนครทุกคน

ตามที่คู ่บารมีแนะน�า ศีลกับเพื่อนวินัยก็เข้าประจ�ารักษาไตรทวาร

ของจิตตนคร ฝ่ายหิริโอตตัปปะก็เข้าประจ�าหน้าที่เป็น นครบาล 

ของจิตตนคร อินทรียสังวรก็เข้ารักษาระบบสื่อสารทั้งชั้นนอกชั้นใน 

สติสัมปชัญญะก็เข้ารักษาอิริยาบถของจิตตนครทุกแห่ง และสันโดษ

ก็เข้าเป็นผู้จัดปันส่วนสิ่งต่าง ๆ โดยสุจริตยุติธรรมแก่ทุก ๆ คน 

เมื่อบุคคลของคู่บารมีเข้าปฏิบัติหน้าท่ีในจิตตนคร เหตุพิบัติต่าง ๆ 

ก็เริ่มลดน้อยถอยลงโดยล�าดับ





ได้กล่าวถึงสถานการณ์ในจิตตนครเมื่อนครสามีอ่อนแอ 

ไม่เข้มแข็งเด็ดขาด ยอมให้คู่บารมีน�าศีลและหิริโอตตัปปะ เข้าช่วย

ปกครองจิตตนครให้ร ่มเย็นเป็นสุขดีแล้ว คร้ันสมุทัยใช้คารม

หว่านล้อมมากเข้า ก็โอนอ่อนยอมให้สมุทัยกับพรรคพวกมีอ�านาจ

ในจิตตนครยิ่งกว่าคู่บารมีกับพรรคพวก ผลร้ายก็เกิดขึ้น คือคู่บารมี

กับพรรคพวกพากันหลีกถอยไป ปล่อยให้สมุทัยกับพรรคพวกแสดง

อ�านาจ ก่อความพิบัติขึ้นทั่วไปในจิตตนครจนจิตตนครจะเกิดเป็น

ไฟอยู่แล้ว เมื่อทุกข์ร้อนกันหนักเข้า ชาวจิตตนครก็กลับระลึกถึง

ศีลและหิริโอตตัปปะ คู่บารมีที่หลีกทางให้สมุทัยกลับมาอีกได้ชี้แจง

ให้นครสามีเห็นความจริงว่า สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ มิให้เป็นเหตุ

ให้เกิดสุข คร้ันนครสามียอมเห็นด้วย ก็เสนอขอให้เรียกเจ้าหน้าที่

มาประจ�าการช่วยศลีและหริิโอตตปัปะเพิม่ขึน้อกี ๓ คอื ๑. อนิทรียสงัวร 

๒. สติสัมปชัญญะ ๓. สันโดษ นครสามียินยอม จิตตนครก็กลับคืน

สู่ความสงบสุข เหตุพิบัติต่าง ๆ เริ่มลดน้อยถอยลงโดยล�าดับ เพราะ

สมุทัยหลบหนีไป ไม่กล้าทนต่อการพิสูจน์ของฝ่ายบารมี

คู่อาสวะ
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การที่สมุทัยถอยร่นหลบหน้าออกไปนั้น ก็มิใช่ว่าจะยอม 

พ่ายแพ้ สมุทัยแถลงว่าถอยเพื่อจะตั้งตัวท่ีจะรุกให้มาก เหมือน 

อย่างถอยหลังครึ่งก้าวเพื่อที่จะกระโดดไกลไปทีเดียวหลายก้าว แต่ก็

เป็นถ้อยแถลงกู้หน้าเท่านั้น เพราะสมุทัยไม่กล้าอยู่สู ้หน้าคู่บารม ี

จริง ๆ ฉะนัน้ จึงคดิว่าจะหาใครให้เป็นคูป่รับกบัคูบ่ารมไีด้ ไม่เช่นนัน้ 

ก็จะต้องคอยถอยอยู่เรื่อยไป สังเกตดูคู่บารมีก็ชักจะเข้ามายุ่งมากขึ้น 

มิใช่นาน ๆ จึงจะเข้ามาสักคร้ังหนึ่ง นึกขึ้นมาได้ถึงคู่อาสวะซ่ึงเป็น 

อีกฝ่ายหนึ่งของนครสามี เห็นว่าจะมีก�าลังต้านทานคู่บารมีได้ จึง 

เข้าพบ คู่อาสวะ ชักชวนให้ก�าราบปราบปรามคู่บารมีลงเสียให้ได้  

คู่อาสวะแถลงว่า ได้คอยช่วยสมุทัยอยู่ตลอดมาแล้ว แต่ได้ช่วยอยู ่

ลับ ๆ ในภายใน เมื่อคู่บารมีแนะน�าอะไร คู่อาสวะก็คอยคัดค้าน 

อยู่ทุกคร้ัง ด้วยวิธีกระซิบเบา ๆ ที่กกหู หรือที่ใจ บางทีก็เหมือน 

อย่างมาอภิปรายโต้วาทะกันต่อหน้านครสามี 

อันที่จริงคู ่อาสวะเป็นคนต่างเมืองต่างถิ่น คือมิใช่เป็นชาว 

จิตตนครโดยตรง แต่เป็นคนจรหมอนหมิ่น มาจากต่างเมืองที่ 

ห่างไกล เป็นผู้สามารถท�าให้นครสามีเกิดความรักใคร่ เกิดความ 

เป็นเรา เป็นเขา และเกิดความงงงวยหลงใหล จึงกลายเป็นคน 

ใกล้ชิดสนิทสนม จนถึงเข้าอยู่ประจ�าองค์นครสามี ไม่ยอมออกห่าง 

เหมาะที่จะยืมค�าว่า คู่ มาเรียก ดังที่เรียกว่า คู่อาสวะ นั้นแหละ  

คู่อาสวะถือว่าตนก็เป็นคนในเช่นเดียวกับคู่บารมี จึงไม่ค่อยยอม 

ถอยหลังกรูด เมื่อคู่บารมีเข้ามา ยังคอยกระซิบใจนครสามีโต้แย้ง

คัดค้านมิให้เชื่อคู ่บารมี แต่ให้เชื่อสมุทัย และคู่บารมีเองเมื่อถูก 

ปะทะบ่อยเข้าก็ยิ่งเข้มแข็ง ยิ่งเข้าประจ�านครสามีและแนะน�าตักเตือน
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บ่อยคร้ังเข้า เมื่อถูกโต้แย้งมา ก็โต้ตอบกลับไปตามสัจจะคือ

ความจริง เป็นเหตุให้นครสามีเกิดความลังเลสับสน เรียกใช้

ฝ่ายนีบ้้างฝ่ายโน้นบ้าง บางทกีเ็รยีกใช้ทั้ง ๒ ฝ่ายโดยแบ่งปันขอบเขต

หรือส่วนสิ่งกัน เช่น ไตรทวารของจิตตนคร บางคราวศีลและวินัย

เข้ารักษาทัง้หมด บางคราวทจุริตเข้ายดึไว้ได้จากศลีทัง้หมด บางคราว

ศีลวินัยรักษาไว้ได้แต่บางส่วนบางสิ่ง ทุจริตยึดไปได้บางส่วนบางสิ่ง 

อนึ่ง หิริโอตตัปปะท�าหน้าที่ นครบาล เท่ียวตรวจตราท่ัว

จิตตนครในบางเวลา แล้วก็ถูกพวกตัณหาพรรคพวกของสมุทัย

รังแกขับไล่ไปเสียได้บ้างในบางเวลา อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ 

สันโดษก็เช่นเดียวกัน คือปฏิบัติหน้าที่ได้บางคราว หรือในบางส่วน 

ของจิตตนคร เพราะพรรคพวกของสมุทัยเข้ายึดหน้าที่ในบางคราว

หรือบางส่วน ฉะนั้น สถานะของจิตตนครจึงมีทั้งสงบสุข ทั้งทุกข์

เดือดร้อน ถ้าเป็นสีก็เปรียบเหมือนสีขาวด�า มีทั้งดีทั้งชั่ว ถ้าต้องการ

จะมองให้เห็นเป็นภาพ ก็น่าจะดูเทียบได้กับบ้านเมืองทั่วไป เพราะ

บ้านเมืองทั่วไปก็สร้างลอกแบบออกมาจากจิตตนครนี้แหละ

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย แม้ต้องการจะท�าจิตของตน

ให้เป็นจิตท่ีดี ท่ีพ้นจากอ�านาจของทุจริตแล้ว ก็ต้องไม่อ่อนแอ เช่น

นครสามี เดี๋ยวยอมให้ชั่วมีอ�านาจ แต่ต้องเข้มแข็งเด็ดขาด ให้ดี

เท่านั้นเป็นใหญ่ในใจตน ชั่วแล้ว ทุจริตแล้ว ปัดไปให้พ้นโดยเด็ดขาด 

จึงจะประสบผลส�าเร็จสงูสดุในการบริหารจิต ได้มจิีตวเิศษสดุ ทีจ่ะให้

ความสุขที่สุดได้





จิตตนคร เมืองตนแบบ

ในบ้านเมืองท่ัวไป มีกฎหมายห้ามการท�าร้ายร่างกายและ

ชีวิตคน แต่ไม่ห้ามการท�าแก่สัตว์ดิรัจฉานเหมือนอย่างคน และ

คนโดยมากบริโภคเนื้อสัตว์เป็นอาหาร สัตว์ดิรัจฉานจึงถูกฆ่าเป็น

อาหารประจ�าวัน วันละมากมาย นอกจากนี้ในคราวสงครามคนยัง

ประหัตประหารกันเอง เพื่อรุกรานบ้าง เพื่อป้องกันบ้าง ชายฉกรรจ์

ทั่วไปถือว่ามีหน้าท่ีจะต้องเป็นทหาร เพื่อป้องกันประเทศชาติ และ

คนทั่วไปเมื่อโตขึ้นก็ต้องมีอาชีพคือท�างานหาเลี้ยงชีวิตตนเองและ

ครอบครัว สร้างหลกัฐาน เช่น มทีีด่นิ บ้านเรือน และทรัพย์ต่าง ๆ ขึน้ 

บางทีก็โดยทางสุจริต บางทีก็โดยทางทุจริต แต่บางคนก็ลักขโมย 

ปล้นสะดมเขากิน ซ่ึงเป็นการผิดกฎหมาย และบางคนก็ซื่อตรง

ต่อครอบครัว ไม่ประพฤตินอกใจ บางคนก็ประพฤตินอกใจ บางคน

ก็รักษาสัตย์ มีวาจาเชื่อได้ บางคนไม่ได้รักษาสัตย์ มีวาจาเชื่อไม่ได้ 

บางคนไม่ดื่มสุรายาเมา บางคนดื่มสุรายาเมา ในบ้านเมืองทั้งหลาย

ก็มีโรงต้มกลั่นมากมาย มีสุราจ�าหน่ายนานาชนิด ท้ังยังมีโรงอะไร

ต่ออะไรส�าหรับเที่ยวเตร่แสวงหาความสุขสนุกสนาน 
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ในบ้านเมืองที่เรียกกันว่าเจริญในปัจจุบัน มักจะมีสิ่งท่ีเรียกว่า

อบายมุขทุกอย่าง แต่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง 

นอกจากกฎหมายยังมีศาสนาเป็นที่พึงยึดเหนี่ยวทางจิตใจและความ

ประพฤติ ศาสนาย่อมสอนศีลธรรมแก่ประชาชน บางทีก็ดูเหมือน 

ขัดกัน เช่น ทางบ้านเมืองส่งเสริมอาชีพบางอย่างท่ีเกี่ยวแก่การใช ้

เนื้อสัตว์เป็นอาหาร แต่ทางศาสนาห้ามการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทางบ้าน

เมืองต้ังโรงต้มกลั่น แต่ทางศาสนาห้ามดื่มสุราเมรัย ดูขัดกันดังนี้  

น่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ แต่ก็อยู่ด้วยกันได้ ทั้งทางบ้านเมืองยังอุปถัมภ์

ศาสนาอีกด้วย ก็เพราะการปฏิบัติศาสนาเป็นไปตามศรัทธาของ 

แต่ละคน ใครยังไม่ศรัทธาจะยังไม่ปฏิบัติก็ได้ หรือยังไม่สะดวก 

ก็ยังไม่ต้องปฏิบัติ ส่วนกฎหมายเป็นการบังคับ เมื่อชาติต้องการใช ้

หรือต้องการให้ช่วย ก็ต้องรับใช้ชาติ ช่วยชาติก่อน ว่างจากกิจ 

จ�าเป็นของชาติจึงปฏิบัติกิจทางศาสนาได้สะดวกตามศรัทธา ศาสนา 

จึงไม่ขัดขวางต่อชาติ ทั้งยังช่วยชาติโดยเป็นเคร่ืองอบรมจิตใจคน 

ให้ดีงามต่าง ๆ ที่กฎหมายไม่อาจท�าได้ และคนในบ้านเมืองท้ังปวง

ย่อมมีระดับแตกต่างกัน แม้จะอยู่ใต้กฎหมายเหมือนกัน ดังนั้น  

ผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติให้ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่ากฎหมาย ก็มาปฏิบัติศีล

ธรรมในทางศาสนาได้ จะปฏิบัติเร็วหรือช้าเท่าไรก็สุดแต่ใจสมัคร

ลักษณะและสิ่งที่เป็นไปในบ้านเมืองทั้งปวงก็ถอดแบบมาจาก

จิตตนครทุกอย่างไม่มีผิดเพี้ยน เพราะนครสามีเชื่อฟังท้ังคู่บารม ี

และคู ่อาสวะ จึงได้สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล สถานหรือการ 

สงเคราะห์ต่าง ๆ ตลอดถึงวัดวาอารามขึ้นด้วยค�าแนะน�าของคู่บารมี 
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และได้สร้างโรงอบายมุขต่าง ๆ ขึ้นด้วยค�าแนะน�าของคู่อาสวะ ทั้ง ๒ 

ต่างเป็นคู่ปรับของกันและกัน ทั้งต่างก็ขวนขวายที่จะให้พรรคพวก

เข้ามาสู ่จิตตนครให้มากยิ่งขึ้น ชาวจิตตนครจึงมีสิ่งหรือทางท่ีจะ

เลือกท�า เลือกปฏิบัติ เลือกเดิน ได้ทุกสิ่งทุกประการ ทุกทาง 

จะไปทางมนุษย์ ทางอบายภูมิ ทุคติภูมิก็ได้ จะไปทางสุคติภูมิ 

ตลอดถึงนิพพานก็ได้ คู่อาสวะและสมุทัยพยายามชักชวนเต็มที่ให้

เดินไปตามทางของตน ใช้อารมณ์ท่ีน่าปรารถนาและสวรรค์เป็น

เครื่องโฆษณาล่อใจคนให้นิยม ซึ่งก็ได้ผลเป็นอันมาก

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลาย คือผู้ที่ปรารถนาจะสามารถ

พาตนให้พ้นจากทางสายที่คู่อาสวะและสมุทัยแห่งจิตตนครพยายาม

ชักชวนให้เดิน จึงนับว่าเป็นผู้มีความต้ังใจถูก ต้ังใจดี ที่จะท�าให้

สามารถก้าวเข้าไปสู่ทางสุคติได้ ถ้ามีความเพียรประกอบด้วยสติ

อยู่เสมอ





ศาสนาในจิตตนคร

ในจิตตนครก็มีศาสนา ๆ มากมาย กล่าวได้โดยไม่ผิดว่ามี

ครบทุกศาสนาเหมือนดังที่มีอยู ่ในโลก ฉะนั้น พระพุทธศาสนา

ก็ได้มีอยู่ในจิตตนครเช่นเดียวกัน ศาสนาทั้งหลายที่มีมาก่อนและ

ที่มีในภายหลังก็ดูคล้าย ๆ กับมีในจิตตนครโดยครบถ้วน แต่ชาว

จิตตนครนับถือศาสนากันอีกแบบหนึ่ง ต่างจากโลกภายนอก 

เมื่อพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์ ยังมิได้ตรัสรู้ ได้มี

พระปณิธานต่อพระโพธิญาณ ทรงบ�าเพ็ญพระบารมี ๑๐ ประการ 

คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานะ 

เมตตา อุเบกขา อย่างเต็มที่ เมื่อพระบารมีแก่กล้าขึ้นก็ได้ทรงละ

ทางที่ผิด ทรงพบทางท่ีถูกต้องขึ้นโดยล�าดับ จนถึงได้ทรงพบ

มัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง ไม่ข้องแวะด้วยทางที่พัวพันด้วย

สุขสดในกาม และไม่ข้องแวะด้วยทางทรมานตนให้ล�าบากเปล่า คือ 

ทางมอีงค ์๘ ประการ ได้แก ่ความเห็นชอบ ความด�ารชิอบ วาจาชอบ 

การงานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ พยายามชอบ สติชอบ สมาธิชอบ 

ในวันที่จะตรัสรู้พระโพธิญาณ ได้ทรงตั้ง จาตุรงคมหาปธาน คือ 
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ความเพียรประกอบด้วยองค์ ๔ ว่า เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปหมด 

เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตามที ยังไม่ทรงบรรลุธรรมที่จะพึง 

บรรลุได้ด้วยก�าลังเร่ียวแรงของบุรุษ ก็จะไม่ทรงลุกขึ้นจากที่นั่งอันนี้ 

ทรงต้ังความเพียรยกเอาเลือดเนื้อ ๑ หนัง ๑ เอ็น ๑ กระดูก ๑  

รวม ๔ ประการขึ้นอ้างอิง จึงเรียกว่าประกอบด้วยองค์ ๔ 

ฝ่ายสมุทัยกับพรรคพวกได้เห็นพระโพธิสัตว์ทรงปฏิบัติดังนั้น 

ก็ไม่พอใจ เพราะเป็นการปฏิบัติท่ีจะให้พ้นจากอ�านาจของตน จึงได้

พยายามขัดขวางต่าง ๆ ต้ังแต่เบ้ืองต้น ดังท่ีพระอาจารย์ได้เขียน 

เล่าไว้ว่า เมื่อพระมหาสัตว์ (คือพระสิทธัตถราชกุมาร) ได้ทรงสละ 

รัชชสิริสมบัติ ทรงม้ากัณฐกะ มีนายฉันนะเป็นสหาย เสด็จออกจาก

พระนคร ฝ่ายมารได้มายืนท่ีประตูนคร กล่าวห้ามว่า ”กลับเสียเถิด

สิทธัตถะ จักรรัตนสมบัติจักมีปรากฏแก่พระองค์ในวันท่ี ๗ แต่ 

วันนี้„ พระองค์ตรัสว่า ”ดูก่อนมาร เรารู้จักท่าน เราไม่ต้องการด้วย

จักรรัตนสมบัติ„ ”ถ้าอย่างนั้นพระองค์ต้องการอะไร„ ”เราต้องการ 

พระสัพพัญญุตญาณ (ความตรัสรู้ธรรมทั้งปวง)„ ”ถ้าอย่างนั้นต้ังแต่

วันนี้เป็นต้นไป ถ้าพระองค์จักคิดไม่ดีสักอย่างหนึ่ง เป็นต้นว่าคิดไป

ในกาม ข้าพเจ้าจะรู้กิจท่ีพึงท�าแก่พระองค์„ มารที่พระอาจารย์เล่าถึง

ในเร่ืองนี้ก็คือสมุทัยกับพรรคพวกนี่แหละ เพราะเป็นผู้คอยขัดขวาง

ท�าลายความเพียรเพื่อโพธิญาณของทุก ๆ คน แต่สมุทัยไม่ยอมรับ 

ค�านี้ ไม่ชอบค�านี้ เช่นเดียวกันกับคนท�าชั่วทุจริตทั้งหลายที่ไม่ชอบ 

ให้ใครตราหน้าตนว่าเป็นคนชั่วทุจริต สมุทัยชอบแสดงตนว่าเป็น 

ผู้สร้างเสริมความสุขความดีงามทั้งปวง พอใจให้ใคร ๆ เข้าใจตนไป
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เช่นนั้นและพูดถึงเช่นนั้น ก็เหมือนอย่างคนชั่วคนทุจริตทั้งหลาย

ที่มักชอบแสดงตนว่าเป็นคนดี ชอบที่ใคร ๆ จะพูดถึงว่าเป็นคนดี 

สมุทัยได้ติดตามหาช่องโอกาส ท่ีจะท�าลายความเพียร และความ

ตั้งใจของพระมหาสัตว์ตั้งแต่เสด็จออกผนวชเรื่อยมาถึง ๖ ปี

ทุกคนมีสมุทัยคือมารคอยติดตามขัดขวางการท�าความดี

อยู ่เสมอ ความมีสติรู ้เท่าทันจะท�าให้สามารถรู้ได้ว่าเมื่อใดมาร

ด�าเนินงาน ปัญญาและความเพียรจะท�าให้สามารถเอาชนะมารได้

เป็นขั้นไปตามก�าลังของปัญญาและความเพียร

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลายคือผู้ก�าลังอบรมเพิ่มพูนสติให้

รู้ทันมารคือสมุทัย อบรมเพิ่มพูนปัญญาและความเพียรให้สามารถ

เอาชนะมารได้ มารคือผู้ท�าลาย ผู้ท�าให้เกิดทุกข์ ผู ้ใดสามารถ

เอาชนะมารได้ ผู ้นั้นย่อมสิ้นทุกข์ มีสุขตามควรแก่ความปฏิบัติ

ของตน





พระมหาสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ ได้ทรงมีสติส�ารวมระวัง

ความคิดของพระองค์เอง มิให้เป็นอกุศลวิตก (คือคิดไม่ดี) อยู่

ตลอดเวลา แม้จะมีความคิดไม่ดีแลบเข้ามาบ้าง ก็ทรงมีสติพิจารณา

ระงับเสียโดยเร็วพลัน ดังท่ีพระองค์ได้ตรัสแสดงถึงการปฏิบัติ

ของพระองค์เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ว่า ได้ทรงท�าวิตกคือความคิด

เป็น ๒ ส่วน คืออกุศลวิตกส่วนหนึ่ง กุศลวิตกส่วนหนึ่ง โดยทรง

ท�าความรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นตามเป็นจริง พร้อมท้ังรู้โทษและคุณ 

อกุศลวิตกจึงระงับดับหายไป เหลือแต่กุศลวิตก แต่ถ้าคิดไปแม้จะ

เป็นกุศลมากไปก็จะเกิดโทษ เช่น ความเหน็ดเหนื่อยฟุ้งซ่าน จึงทรง

สงบความคิด ท�าพระจิตให้ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว สมุทัยจึงไม่ได้โอกาส

ที่จะแทรกซึมเข้าไปทางความคิดท่ีไม่ดี และเมื่อเห็นพระองค์ทรง

ปฏิบัติจริง ไม่หวั่นไหว ก็เกิดหวั่นไหวขึ้นเองว่าพระองค์จะทรงพ้นไป

จากอ�านาจตนเป็นแน่แล้ว จึงให้ระดมพลเสนาทั้งสิ้นเข้าโจมตี

พระโพธิสัตว์ ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ในวันท่ีพระองค์จะตรัสรู้ เพราะ

เห็นว่าจะรอช้าต่อไปอีกมิได้แล้ว 

พระมหาสัตว์ผจญมาร
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พระมหาสัตว์ได้ทรงตั้งจาตุรงคมหาปธานแล้ว พระมหาสัตว ์

ได้ทรงเสี่ยงพระบารมี ทรงเรียกพระบารมีท้ังปวงมาช่วยพร้อมทั้ง 

บุรุษโยธาอีก ๗ จ�าพวก คือ สัทธาพล วิริยพล สติพล สมาธิพล  

ปัญญาพล หิริพล โอตตัปปพล พระบารมีท้ัง ๓๐ ทัศ พร้อมทั้ง 

บุรุษโยธาก็มาประชุมพร้อมกันป้องกันพระมหาสัตว์ สมุทัยกับ 

พรรคพวกท่ีเรียกว่า มารและเสนามาร ก็ไม่อาจจะเข้าใกล้ถึง 

พระองค์ได้ แต่ก็พยายามแสดงอาการคุกคามด้วยอาการต่าง ๆ  

อย่างน่าสะพรึงกลัว

ฝ่ายพระมหาสัตว์ก็มิได้ทรงพร่ันพรึง มีพระหฤทัยต้ังมั่นไม่ 

หวั่นไหว และเพื่อท่ีจะทรงเผด็จศึกมาร จึงทรงยกพระดัชนีชี้ ท่ี 

พื้นมหินทรา เพื่อเป็นสักขีพยานแห่งการที่ได้ทรงบ�าเพ็ญพระบารมี 

มาครบถ้วน ๓๐ ทัศ ด้วยอ�านาจแห่งโพธิสัมภาร ธรณีก็ปรากฏขึ้นมา 

เป็นสักขีพยาน และด้วยอ�านาจแห่งน�้าพระหฤทัยอันเปี่ยมไปด้วย 

พระเมตตากรุณา ก็ปรากฏอุทกธาราจากธรณีหลั่งไหลพัดพา มาร 

และพลพยุหเสนาออกไปจนหมดสิ้น ดังที่ปรากฏในภาพคิดเขียน 

เป็นรูปพระพุทธเจ้าผจญมาร พระองค์ประทับบัลลังก์หญ้าคาภายใต้

โพธิพฤกษ์ พระหัตถ์ขวาพาดชี้ลง มีรูปนารียืนอยู่ใต้บัลลังก์ บิดน�้า 

ในมวยผมไหลหลั่งออกมาเป็นท่อธาราทะเลหลวงนองท่วมหมู่มาร 

เสนาทั้งหลาย 

รปูนารีนีห้มายถงึธรณี จึงเรียกรู้กนัว่า พระนางธรณบีดิมวยผม 

ในภาพเขียนเป็นรูปหมู่มารเสนาอยู่สองข้างพระพุทธองค์ ข้างหนึ่ง 
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ก�าลังเงือดเง้ืออาวุธนานาชนิดเพื่อท�าร้ายพระองค์ มีพญามารสถิต

อยู ่เหนือคอช้างชื่อคีรีเมขละ มีพาหะข้างละพันทรงอาวุธต่าง ๆ 

อีกข้างหนึ่ง ถูกน�้าท่วมพ่ายแพ้ไป และน�้าในมวยผมนั้นหมายถึง

น�้าทักษิโณทกท่ีพระโพธิสัตว์ผู้บ�าเพ็ญทานบารมีหลั่งลงบนแผ่นดิน 

ตั้งแต่เบ้ืองต้นก็มากมายยิ่งกว่าน�้าในมหาสมุทร พระมหาสัตว์ทรง

ชนะมารและเสนาตั้งแต่เวลาเย็น ก่อนที่อาทิตย์จะอัสดง

ได้กล่าวแล้วว่าทุกคนมีมารคอยติดตามขัดขวางการท�าความดี 

และล่อให้ท�าความชั่วอยู่เสมอ ผู้ใดสู้ได้คือไม่เลิกล้มความพยายาม

ที่จะท�าความดีใด ๆ ก็ตาม เมื่อใดก็ตาม เรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะมาร 

แม้จะยังไม่อาจชนะมารได้ยั่งยืนตลอดไปเช่นท่ีพระพุทธองค์ทรง

ชนะแล้ว ก็ยังดีกว่าท่ีจะไม่มีเวลาชนะเสียเลย การพ่ายแพ้แก่มาร

ก็คือการตามใจมารให้น�าไปสู่การท�ากรรมไม่ดีนานาประการนั่นเอง 

ซ่ึงไม่เป็นสิ่งที่ผู ้ใดควรท�าไปเช่นนั้น ทุกคนควรมีสติ มีปัญญา 

มีหิริโอตตัปปะ และมีความเพียรเอาชนะมารให้ได้ นั่นแลจึงจะ

นับว่ามาบริหารจิตอย่างถูกต้อง





พระมหาสัตว์
ชนะมารและตรัสรู

เมื่อพระมหาสัตว์ทรงผจญมารและทรงชนะมารและเสนา

ตั้งแต่ก่อนอาทิตย์ตก ในวันที่จะตรัสรู้ ทรงด�าเนินปฏิบัติต่อไป

ในมัชฌิมาปฏิปทาก็ทรงบรรลุถึงพระญาณทั้งหลาย ดังท่ีได้ตรัสเล่า

แก่พระสาวกในภายหลัง กล่าวโดยย่อว่า ทรงได้สมาธิแน่วแน่แล้ว 

ทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธิไปเพื่อรู้ ก็ทรงได้พระญาณคือความรู้ขึ้น

โดยล�าดับจนถึงพระสัมโพธิญาณ คือความตรัสรู้ในพระจตุราริยสัจ 

ทรงท�าลายกิเลสอาสวะอนุสัยในสันดานให้สิ้นไปหมด ดังที่เรียกว่า

ได้ตรัสรู้พระธรรม ในปัจฉิมยามแห่งราตรีนั้น บังเกิดพระนามพิเศษ

ขึ้นว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ พระสัม-

โพธิญาณนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระสัพพัญุตญาณ แปลว่า

พระญาณคือความรู้ธรรมท้ังหมด และเรียกพระนามพระพุทธองค์ 

ผู้ทรงได้พระญาณนี้ว่า พระสัพพัญู แปลว่าพระผู้รู้ธรรมทั้งหมด 

ไทยเราเรียกกนัมาแต่โบราณกาลว่า พระสรรพชัญ์ หรือ พระสรรเพชญ์ 

และเรียกพระญาณว่า สรรเพชุดา 
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ครั้นพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้ว ได้ประทับเสวยวิมุตติสุข ณ  

ควงไม้ต่าง ๆ ต่อมาหลายสัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ ๕ ท่านแสดงว่าได้

ประทับท่ีควงไม้อชปาลนิโครธ ซ่ึงมารยังได้พยายามมารบกวนอีก  

ดังเร่ืองเล่าว่า มารนั่งเสียใจอยู่ที่หนทางใหญ่ ว่าเสียแรงได้ติดตาม 

หาช่องทางที่จะขัดขวางความตรัสรู้มานานถึงเพียงนี้ ก็ไม่พบความ 

ผิดพลาดอะไร บัดนี้ พระองค์ทรงล่วงวิสัยอ�านาจของตนไปเสียแล้ว  

ค�าว่ามารตามที่เรียกในที่นี้เป็นการเรียกตามพระพุทธเจ้า ดังได้กล่าว

แล้วว่า ผู้ท่ีถูกเรียกคือสมุทัย หาได้ชอบใจไม่ สมุทัยไม่ปรารถนา 

จะให้ใคร ๆ รู้จักเข้าใจตนว่าเป็นมาร แต่ไม่อาจจะปิดบังสัญชาติ 

แห่งตนจากพระสรรเพชุดาญาณได้ พระองค์ทรงเรียกระบุตรง ๆ ว่า  

มาร ๆ ทุกครั้งที่เข้ามา 

ในขณะท่ีมารหรือสมุทัยนั่งคิดระทมใจอยู ่นั้น ธิดาทั้งสาม 

ของมารคือ นางตัณหา นางอรตี และนางราคา เห็นบิดาหายไป 

จึงเที่ยวค้นหา ก็ไปพบบิดานั่งระทมทุกข์อยู่ จึงไต่ถามความแล้ว 

กรั็บอาสาจะไปน�าพระองค์มาไว้ในอ�านาจของบดิาอกี ฝ่ายสมทัุยกล่าว

ห้ามว่าไม่มีใครจะสามารถท�าพระองค์ไว้ในอ�านาจได้ ธิดาทั้ง ๓  

ก็กล่าวว่าพวกตนเป็นสตรี ย่อมรู้วิธีท่ีจะผูกใจบุรุษเพศ จะใช้บ่วง 

ราคะเป็นต้นผูกจูงมาให้จงได้ ขอให้บิดาอย่าได้วิตก คร้ันแล้ว  

นางท้ัง ๓ ได้เข้าไปหาพระพุทธองค์ กล่าวทูลว่า จะขอบีบนวด 

พระยุคลบาท พระพุทธองค์ไม่ทรงใส่พระหทัยในถ้อยค�าของนาง 

ทั้ง ๓ ท้ังไม่ทรงลืมพระเนตรขึ้นดู ธิดามารคิดว่าอันความประสงค ์

ของบุรุษท้ังหลายย่อมสูงต�่าต่าง ๆ กัน บางคนชอบเด็ก ๆ บางคน 
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ชอบสตรีวัยแรก บางคนชอบวัยกลาง บางคนชอบคนแก่ก็มี จ�าจะ

ประเล้าประโลมพระองค์ด้วยประการต่าง ๆ จึงแสดงบิดเบือนตน

เป็นสตรีเพศเป็นอันมาก เช่น เด็กรุ่นสาวผู้ยังไม่มีบุตร ผู้ที่มีบุตร

แล้วคนหนึ่ง ๒ คน คนวัยกลางจนถึงคนแก่ ครบทุกอย่าง เข้าไปเฝ้า

พระองค์ ๖-๗ ครั้ง 

พระพทุธองค์ทรงเข้าผลสมาบัติเสวยวมิตุติสขุ ไม่ได้สนพระทยั

เลย ตรัสว่า ”ผู้ใดชนะกิเลสเด็ดขาดแล้ว ไม่กลับแพ้ ไม่มีกิเลส

อะไรในโลกจะมาตอแยได้ ผู ้ใดไม่มีตัณหาที่เหมือนอย่างตาข่าย

คล้องใจให้ติดน�าไปที่ไหน ๆ เจ้าทั้งหลายจักน�าผู ้นั้นซ่ึงเป็นผู ้รู ้ 

มีท่ีเท่ียวไปแห่งพระญาณไม่มีท่ีสิ้นสุด ไม่มีร่องรอย ด้วยร่องรอย

อะไรเล่า„ ธิดามารทั้งหลายก็อันตรธานไป

สามัญชนย่อมมีบางโอกาสท่ีชนะกิเลส และบางโอกาสแพ้

กิเลส แม้จะยังไม่สามารถชนะกิเลสได้เด็ดขาด ไม่กลับแพ้ แต่ก็

ควรจะพยายามให้โอกาสท่ีแพ้มีน้อยกว่าโอกาสที่ชนะ เพ่ือจะได้มี

โอกาสท�าความดีมากกว่าท�าความชั่ว และผลที่ได้รับก็จะเป็นความสุข

มากกว่าความทุกข์





เร่ืองการผจญมารของพระพุทธเจ้า ตลอดจนถึงทรงผจญธิดา

มารจนทรงได้ชัยชนะ เร่ืองนี้เป็นเร่ืองของพระพุทธเจ้าผู้ทรงอุบัติขึ้น

ในโลกเมื่อประมาณ ๔๕ ปีก่อนพุทธศักราช และพระพุทธศาสนา

ได้เกิดขึ้นในสมัยนั้น พุทธบริษัทก็ได้เริ่มมีขึ้นในสมัยนั้นเช่นเดียวกัน 

ก่อนแต่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ก็ได้มีศาสนาอื่นอยู่แล้วหลายศาสนา

และยงัได้มศีาสนาต่าง ๆ เกดิตามหลงัพระพทุธศาสนาอกีหลายศาสนา 

ในปัจจุบันนี้ได้มีศาสนาต่าง ๆ สั่งสอนกันอยู่ในโลกหลายศาสนา 

แต่เป็นข้อท่ีแปลกอย่างยิ่งท่ีในจิตตนครมีอยู่เพียง ๒ ศาสนาเท่านั้น 

คอื พุทธศาสนา และ สมทุยัศาสนา กบัมข้ีอทีย่ิง่แปลกคอืพระพทุธเจ้า

ในจิตตนครหาได้เสด็จดับขันธปรินิพพานเหมือนองค์พระพุทธเจ้า

ในโลกไม่ พระพุทธองค์ยังทรงด�ารงอยู ่ ซ่ึงผู ้ที่เห็นธรรมเท่านั้น

จึงจะเห็นพระองค์ได้ ดังที่ได้ตรัสไว้ว่า ”ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม 

ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา„ ดังนี้ ข้อที่แปลกข้อหลังนี้จะได้กล่าว

เมื่อถึงตอนที่ควรจะกล่าวต่อไปอีก 

จิตตนครม ี๒ ศาสนา
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ในตอนนีจ้ะกล่าวถงึแต่ข้อแรกคอื ๒ ศาสนาดงักล่าว พทุธศาสนา

นั้นคือ ศาสนาค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามที่เข้าใจกันนั่นแหละ  

ส่วนสมุทัยศาสนา คือศาสนาค�าสั่งสอนของสมุทัยที่พระพุทธเจ้า 

ตรัสเรียกว่า มาร ๆ นั่นเอง จึงเกิดปัญหาว่ามารหรือสมุทัยก็มีศาสนา

ด้วยหรือ เร่ืองเป็นอย่างไร จึงขอเล่าเสียเลยว่า เมื่อพระพุทธเจ้า 

ทรงประกาศพระพุทธศาสนาในจิตตนคร ฝ่ายสมุทัยกับคู่อาสวะ 

เกรงว่าพระองค์จะทรงท�าชาวจิตตนครให้เป็นพุทธบริษัทไปเสียหมด 

และตนก็จะเสื่อมถอยอ�านาจ จะสิ้นอ�านาจ ครองใจคนต่อไป จึงเห็น

ว่าจ�าจะต้องตั้งศาสนาขึ้นต่อต้านไว้ แต่การที่จะต้ังศาสนาขึ้นนั้น 

จ�าจะต้องแสดงตนเป็นศาสดา กล่าวสั่งสอนลัทธิปฏิบัติท่ีชวนให ้

โลภ โกรธ หลง หัวโจกท้ัง ๓ นี้ สมุทัยได้ใช้ให้คุมใจคนและคอย 

สอดแทรกอยู่ในใจคนอยู่แล้ว สมุทัยจึงแสดงตนเป็นศาสดา กล่าว 

สั่งสอนลัทธิปฏิบัติดังกล่าว สอดแทรกโลภ โกรธ หลง หรือ 

กิเลส ตัณหา พร้อมทั้งอารมณ์ล่อให้เห็นเป็นรูปนิมิตจริงจัง เช่น  

เห็นเป็นเทพเจ้ามาปรากฏองค์ ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบบอก 

กล่าวข้ออนุศาสน์บางอย่าง เมื่อใส่โลภเข้าไปในใจแล้ว สมุทัยก็รู้ 

ว่าสอนวิธีให้ได้สมโลภบ้างก็จะเกิดความนับถือ เมื่อใส่หลงเข้าไปใน

จิตใจแล้ว สมุทัยก็รู้ว่าหลงใหลในโลก ไม่อยากจะตาย อยากจะเกิด

เสวยสุขอยู่นิรันดร ก็สอนเร่ืองภูมิแห่งสุขนิรันดรเช่นนั้น จึงเกิดเป็น

ศาสนาขึน้อกีศาสนาหนึง่ เรียกให้ต่างจากพทุธศาสนาว่า สมทุยัศาสนา 

หรือ มารศาสนา 
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มารศาสนานี้ตรงกันข้ามกับพุทธศาสนา เหมือนอย่างว่า

พุทธศาสนาสอนให้ไปทางทิศตะวันออก มารศาสนาก็สอนให้ไปทาง

ทิศตะวันตก สอนค้านกันอยู่ดังนี้ เพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้

พ้นจากอ�านาจสมุทัย ส่วนสมุทัยสอนผูกพันไว้ ไม่ปล่อยให้หลุดพ้น

ไปได้ ชาวจิตตนครจึงพากันพะว้าพะวัง บางคนนับถือทางนี้ บางคน

นับถือทางโน้น คนเดียวกันนั่นแหละ บางคราวนับถือพระ บางคราว

นับถือมาร ด้วยเข้าใจว่าเป็นเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ไปก็มี

ผู้มาบริหารจิตก็คือผู้ก�าลังพยายามท�าจิตตนครของตนให้มี

เพียงพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่ให้มีศาสนามาร นั่นก็คือผู้มาบริหาร

จิตก�าลังพยายามท�าจิตของตนให้พ้นจากอ�านาจของสมุทัย มีโลภ 

โกรธ หลง เป็นส�าคัญ ท�าได้ผลมากเพียงไร คือฟังเสียงสั่งสอน

ของศาสนามารน้อยลงเพียงไร ก็จะมีจิตใจที่เป็นสุขยิ่งขึ้นเพียงนั้น 





ได้กล่าวถึงศาสนาในจิตตนครว่า มีเพียง ๒ ศาสนาเท่านั้น 

คือ พุทธศาสนาและสมุทัยศาสนา หรือศาสนาของพระพุทธเจ้ากับ

ศาสนาของมาร

น่าจะมีใครสงสัยบ้างก็ได้ ว่าใครเป็นผู้น�าศาสนาทั้ง ๒ เข้าไป

สั่งสอนในจิตตนคร ก็น่าจะบอกเสียทีเดียว ว่าส�าหรับมารศาสนา

หรือสมุทัยศาสนานั้น คู่อาสวะนั่นเองเป็นผู้น�าเข้าไปและคอยแนะน�า

นครสามีให้นับถือ ส่วนพุทธศาสนาก็คู ่บารมีของนครสามีเป็น

ผู้น�าเข้าไปและก็คอยแนะน�านครสามีให้นับถือ 

ชั้นแรกนครสามีเอนเอียงไปทางคู ่อาสวะมาก สมุทัยกับ

พรรคพวกครองอ�านาจในจิตตนครเต็มที่ คุมระบบสื่อสารทั้งหมด 

คุมชาวจิตตนครทั้งหมดทุกบ้านทุกตัวคน คุมไตรทวารของจิตตนคร

ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ต่อมา เมื่อความยุ่งยากความทุกข์เดือดร้อน

เกิดมากขึ้น เพราะพรรคพวกอาสวะเกิดชะล่าใจประพฤติทุจริต

จะแจ้งมากขึ้นทุกที จนชาวจิตตนครเริ่มรู้สึกถึงความชั่วร้ายของ

ผูน�าศาสนาทั้ง ๒
เขาไปตั้งในจิตตนคร
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พรรคพวกสมุทัย คู่บารมีจึงได้โอกาสเร่ิมเข้าพบ แนะน�านครสามี 

ให้เรียกศีลและหิริโอตตัปปะมาใช้ในกิจการบ้านเมืองดูบ้าง ตาม 

ค�าแนะน�าสั่งสอนขององค์พระบรมครู คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

นครสามีได้ยอมปฏิบัติตามโดยเรียกศีลเป็นต้นมาใช้ พุทธศาสนา 

จึงได้เร่ิมเข้าสู ่จิตตนคร เป็นเหตุให้สมุทัยหวาดสะดุ้ง หาโอกาส 

เข้ายแุหย่นครสามใีห้เลกิใช้ศลีและหิริโอตตปัปะ กลบัไปใช้พรรคพวก 

ของสมุทัยตามเดิม คร้ันความทุกข์เดือดร้อนกลับเกิดขึ้นมาอีก  

คู่บารมีก็เข้าให้สติ ตักเตือนนครสามีให้เรียกศีลกับหิริโอตตัปปะ 

กลับมาใช้อีก และคราวนี้คู่บารมีเสริมก�าลังโดยเพิ่ม อินทรียสังวร 

สติสัมปชัญญะ และ สันโดษ มาช่วยศีลกับหิริโอตตัปปะเข้ามาอีก  

ฝ่ายสมุทัยก็เข้าขอให้คู่อาสวะช่วยให้แข็งแรงขึ้น เพราะสมุทัยนั้น 

ปกติกลัวคู ่บารมี ไม่กล้าสู ้หน้า ต้องอาศัยคู ่อาสวะซ่ึงนับว่าเป็น 

ฝ่ายข้างในของนครสามีเข้าช่วยสนับสนุนตน และคู่อาสวะนั้นเป็น 

คู่ปรับส�าคัญของคู่บารมี เป็นพวกสมุทัย จึงได้เข้าช่วยสมุทัย โดย

แนะน�านครสามีให้เลิกใช้ผู้ที่คู่บารมีน�าเข้ามาเสียท้ังหมด เมื่อเห็นว่า 

จะไม่อาจให้นครสามีเลิกใช้ได้ท้ังหมด เพราะนครสามีก็ฟังคู่บารม ี

อยู่มาก ก็แนะน�าให้เรียกใช้ฝ่ายสมุทัยด้วย เพราะจะท�าให้บ้านเมือง

สนุกสนานและเจริญ 

ฝ่ายนครสามีฟังทางโน้นบ้างทางนี้บ้าง ในที่สุดก็เรียกใช้ทั้ง 

สองฝ่าย เพราะมีอยู่ทั้งคู ่อาสวะ ทั้งคู ่บารมี ในจิตตนครจึงมีทั้ง 

ฝ่ายกุศล ทั้งฝ่ายอกุศล ศาสนาก็มีทั้งพุทธศาสนา มารศาสนา ต่างก็ 

แสดงสั่งสอนแก่ชาวจิตตนครกันอย่างเต็มที่ 
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ข้อความท่ีกล่าวมานี้ดูน่าจะซ�้ากับที่ได้กล่าวเล่ามาแล้ว เป็น

ข้อความท่ีซ�้าจริง ด้วยความจงใจกล่าว เพื่อทบทวนข้อความที่กล่าว

มาแล้วมากและนานโดยย่อสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะเล่าต่อไป และน่าคิด

ว่าชาวจิตตนครก็น่าจะเหมือนกับชาวโลกทั่ว ๆ ไป ซ่ึงต่างก็ท�าดีบ้าง 

ชั่วบ้าง เพราะความดีความชั่วย่อมมีอยู่ตามธรรมดาโลก แต่ก็ม ี

ข้อต่างกันท่ีชาวจิตตนครเป็นผู้นับถือศาสนาด้วยกันท้ังนั้น ถ้ามิใช่

พุทธศาสนิกชน ก็มารศาสนิก ท่ีจะไม่นับถือศาสนาอะไรเลยนั้น 

หามีไม่ และข้อท่ีน่าเห็นว่าแปลกอีกข้อหนึ่งก็คือ โดยมากนับถือกัน 

ทั้ง ๒ ศาสนาอย่างเปิดเผย

เม่ือคนมีทั้งคู่บารมีคือฝ่าย ดีและคู่อาสวะคือฝ่ายชั่ว คอย 

กระซิบใจอยู่ตลอดเวลาปกติจึงย่อมจะท�าดีบ้างชั่วบ้าง เพราะเชื่อ 

เสียงคู่อาสวะบ้างและเชื่อเสียงคู่บารมีบ้าง ปัญญาหรือเหตุผลเท่านั้น

ที่จะท�าให้เห็นชัดถูกต้องตามความเป็นจริงว่า เสียงของคู่บารมีคือ 

เสียงของฝ่ายดีเท่านั้นที่ควรฟัง ควรเชื่อ และควรปฏิบัติตาม เสียง 

ของคู่อาสวะคือเสียงของฝ่ายไม่ดี ไม่ควรฟัง ไม่ควรเชื่อ และไม่ควร

ปฏิบัติตาม และก็ปัญญาหรือเหตุผลเท่านั้นที่จะท�าให้ตัดสินลงไปได้

ถูกต้องว่า เสียงไหนคือเสียงของฝ่ายดีและเสียงไหนคือเสียงของ 

ฝ่ายชั่ว นอกจากปัญญาและเหตุผลแล้วจะไม่มีอะไรท�าให้รู้ได้ด้วย

ตนเอง 

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลาย จึงควรอบรมปัญญา อบรม 

ความมีเหตุผลให้ยิ่งขึ้น จนถึงสามารถท�าจิตตนครของตนให้มีแต่ 

พุทธศาสนาเท่านั้น มารศาสนาจะไม่อาจอยู่ท�าลายความสงบสุขของ

จิตใจได้เลย





ความแตกต่างแห่ง ๒ ศาสนา

จะเล่าสักเล็กน้อยว่าพุทธศาสนาในจิตตนครสอนอย่างไร 

มารศาสนาสอนอย่างไร พุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติดังนี้ ให้มีศีล คือ

ให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การประทุษร้ายร่างกาย การทรมาน

ทรกรรมสัตว์ เว้นจากการลักขโมยฉ้อโกงต่าง ๆ เว้นจากความ

ประพฤติผิดในทางกาม เว้นจากพูดเท็จหลอกลวง เว้นจากดื่ม

น�้าเมาคือสุราเมรัยทุกชนิด ให้มีหิริ คือความละอายรังเกียจความชั่ว

หรือบาปทุจริตต่าง ๆ เหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวผู้รักสวยรักงาม 

รังเกียจสิ่งสกปรก ให้มีโอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความชั่วหรือ

บาปทุจริตต่าง ๆ เหมือนอย่างบุคคลผู้รักชีวิตเกรงกลัวต่ออสรพิษ

ไม่อยากที่จะเข้าใกล้ 

ส่วนมารศาสนาสอนให้ปฏิบัติดังนี้ ให้ฆ่า ให้ประทุษร้าย ให้

ท�าทรมานทรกรรมสัตว์ ให้ลักขโมย ฉ้อโกง ให้ประพฤติผิดใน

ทางกาม ให้พูดเท็จหลอกลวง ให้ดื่มน�้าเมา เมื่อมีกฎหมายห้าม

และมีบทลงโทษผู้ประพฤติละเมิด กลัวจะถูกลงโทษตามกฎหมาย 

หากจะฝืนกฎหมายก็ท�าอย่าให้ถูกจับได้ เมื่อยังไม่มีโอกาสจะฝืน
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กฎหมายก็ให้ปฏิบัติตามกฎหมายไปก่อน มีโอกาสเมื่อใดก็ให้ท�าตาม

ที่อยากท�า ไม่จ�าต้องค�านึงถึงศีลธรรมอะไร ให้นิยมยินดีในการท�า 

ความชั่ว หรือบาปทุจริตต่าง ๆ ไม่ต้องอาย ไม่ต้องรังเกียจ ไม่ต้อง 

กลัวเกรงอะไร 

นอกจากนี้ พุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติในธรรมเหล่านี้ ให้มี

อินทรียสังวร ความส�ารวมอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  

ไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาที่ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง เป็นต้น มีสต ิ

รักษาใจมิให้ซัดส่ายขึ้นลงเพราะความยินดียินร้ายในอารมณ์ต่าง ๆ  

ให้มีสติสัมปชัญญะ คือ มีสติระลึกสัมปชัญญะ รู้ตัวในเวลายืน  

เดิน นั่ง นอน หรือในอิริยาบถเล็กน้อย หรือในอากัปกิริยาต่าง ๆ  

ให้มีสันโดษ คือความยินดีด้วยสิ่งที่มีอยู ่ มีความอิ่ม ความเต็ม  

ความพอใจในผลต่าง ๆ ที่ได้รับ แต่ก็มีความเพียรปฏิบัติในเหตุหรือ

ในกรณียะ (กจิทีค่วรท�า) ให้ยิง่ขึน้ ท่านอธิบายสนัโดษดงักล่าวออกไป

เป็นความยินดีตามได้ ความยินดีตามก�าลัง ความยินดีตามความ 

สมควร

แต่มารศาสนาสอนให้ปล่อยตาให้ดู ปล่อยหูให้ฟัง ตลอดถึง

ปล่อยให้คิดไปตามสบาย ให้ยินดีในสิ่งที่น่ายินดี ให้ยินร้ายใน 

สิ่งไม่ชอบ อย่าไปฝืนจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อน สนุกสนานไปใน 

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะดีกว่า สอนให้ปล่อยสติสัมปชัญญะ  

ไม่จ�าเป็นต้องไปพะวงท�าความรู้ตัวอยู่ในอาการเดิน ยืน นั่ง นอน  

ของตนในอากัปกิริยาต่าง ๆ สอนให้โลภอยากได้ให้มาก ๆ เมื่อยังมี 
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อยู่น้อยก็อย่าเพิ่งไปอิ่มไปพอเสียก่อน แม้เมื่อมีมากขึ้นแล้ว ก็อย่า 

เพ่ิงพอเช่นเดียวกัน เพราะจะสู้คนอ่ืนเขาไม่ได้ ให้อุดหนุนความโลภ

ให้เกิดขึ้นมาก ๆ นอกจากโลภ ก็ให้เพิ่มความโกรธ ความหลงให้มาก

ขึ้น จะท�าให้ชีวิตมีรสชาติผาดโผน สนุกสนาน ไม่เงียบเหงาซบเซา

ยากจน 

กล่าวได้ว่าศาสนาทั้ง ๒ นี้ต่างสอนกันไปในทางตรงกันข้าม  

คู ่บารมีนับถืออุปถัมภ์พุทธศาสนา ส่วนคู ่อาสวะนับถืออุปถัมภ ์

มารศาสนา ผู้อุปถัมภ์ทั้ง ๒ นี้ต่างก็แข็งด้วยกัน และด�าเนินการ 

ประกาศเผยแผ่ศาสนาของตนในจิตตนครอย่างเต็มที่

ในกรณีนี้ นครสามีหรือเจ้าเมืองแห่งจิตตนครหรือเราท่าน 

ทั้งหลายนี้เอง มีหน้าที่ส�าคัญจะต้องช่วยคุ้มครองป้องกันจิตตนคร 

ของตนให้ร่มเย็นเป็นสุข อะไรที่จะน�าให้เกิดทุกข์เกิดร้อนต้องป้องกัน

ก�าจัด แต่การจะดูให้เห็นว่าอะไรเป็นความสุขที่แท้จริง อะไรเป็น 

ความทุกข์ของจิตตนครนั้นดูให้เห็นได้ยาก สามัญชนทั่วไปมักจะ 

เห็นความทุกข์เป็นสุข เห็นความร้อนเป็นความเย็น ปัญญาและ 

เหตุผลเท่านั้นท่ีจะช่วยให้เกิดความเห็นตรงตามความจริง จนถึง 

รังเกียจสิ่งที่เป็นโทษหรือฝ่ายคู่อาสวะ ปรารถนาสิ่งท่ีเป็นคุณหรือ 

คู่บารมี การศึกษาพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอน 

คือการอบรมปัญญาและเหตุผล ท่ีจะท�าให้เห็นคุณของคู่บารมีและ 

เห็นโทษของคู ่อาสวะ สามารถท�า จิตตนครคือใจให้มีทุกข์น้อย  

มีสุขมาก





ในจิตตนครมีเสรีภาพเต็มที่
ในการถือศาสนา

ได้กล่าวถึงศาสนาในจิตตนครแล้วว่า ชาวจิตตนครส่วนใหญ่

พากันนับถือทั้งพระพุทธศาสนาและมารศาสนากันอย่างเปิดเผย 

และได้มีกระบวนการประกาศเผยแผ่ศาสนาทั้ง ๒ นั้นในจิตตนคร 

โดยมีคู่บารมีของนครสามีและคู่อาสวะต่างอุปถัมภ์กันข้างละหนึ่ง 

จึงเป็นเหตใุห้นครสามผีูเ้ป็นเจ้าเมอืงจิตตนครต้องรับเป็นศาสนปูถมัภก

ทั้ง ๒ ศาสนา และประชาชนชาวจิตตนครย่อมมีเสรีภาพในการ

นับถือและปฏิบัติลัทธิพิธีกรรมศาสนาตามที่นับถือ ในเมื่อการนับถือ

ปฏิบัตินั้นไม่ขัดต่อความเรียบร้อยของบ้านเมือง ก็ดูเหมือนกับ

ประชาชนแห่งชาติเสรีประชาธิปไตยทั้งหลาย ในโลกท่ีประชาชน

มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาตามศรัทธาของแต่ละคน แม้ใครจะ

ไม่นับถือศาสนาอะไรก็ได้ แต่ในจิตตนครดังกล่าวแล้ว ทุกคนนับถือ

ศาสนาทั้งนั้น 

ดูก็น่าเห็นว่าแปลกจากในโลกท่ัวไป อันที่จริงถ้าดูเข้าให้ถึง

จิตใจแล้วก็ไม่น่าจะแปลก เพราะทุกคนจะต้องมีความเห็นอย่างใด
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อย่างหนึ่งและนับถือความเห็นนั้น เช่น นับถือความเห็นทางลัทธิ 

อย่างหนึ่ง นับถือความเห็นของตนว่าควรนับถือ หรือไม่ควรนับถือ

ศาสนาแม้ทั้งหมด ความเห็นนั่นแหละเท่ากับเป็นศาสนาทางจิตใจ

โดยตรง ถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูก ก็เป็นพระพุทธศาสนา  

ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด ก็เป็นมารศาสนา ฉะนั้น เมื่อพูดด้วย

ภาษาของจิตตนคร ทุกคนจึงนับถือศาสนาทั้งนั้น ไม่พระพุทธศาสนา 

ก็มารศาสนาหรือทั้ง ๒ และจะต้องอธิบายการนับถือพระพุทธศาสนา

ต่างออกไปจากที่เข้าใจและถือกันท่ัวไปบ้าง เพราะตามที่เข้าใจและ 

ถือกันเมื่อแสดงตนเป็นผู้นับถือก็ชื่อว่านับถือได้ หรือแม้เกิดใน 

ตระกลูของผู้นบัถอืกช็ือ่ว่านบัถอืตามกนัมา แต่ตามภาษาของจิตตนคร

อยู่ทีค่วามเห็นดงักล่าว ไม่ใช่อยูท่ี่การแสดงตนดงันัน้ ฉะนัน้ แม้แสดง

ตนว่านับถือหรือเกิดในตระกูลของผู้นับถือพระพุทธศาสนา แต่มี 

ความเห็นผิด ยืนยันอยู่ในความเห็นผิดนั้น เช่น เห็นว่าท�าดีไม่ได้ดี  

ท�าชั่วไม่ได้ชั่ว หรือกลับกันว่า ท�าดีได้ชั่ว ท�าชั่วได้ดี เห็นศีล  

หริิ โอตตัปปะ เป็นต้น ไม่อ�านวยประโยชน์ มวัรักษาศลีจะต้องยากจน 

ดังนี้เป็นต้น ก็หาชื่อว่านับถือพระพุทธศาสนาไม่ แต่โดยที่แท้กลาย 

เป็นนับถือมารศาสนาต่างหาก ถ้ามีความเห็นถูกต้อง ตรงกันข้าม  

เช่นมีความเห็นถูกต้องตามหลักของกรรม เป็นเหตุให้ละกรรม 

ที่ชั่วที่ผิด ประกอบกรรมท่ีดีท่ีชอบ แม้จะมิได้แสดงตนว่านับถือ 

พระพุทธศาสนาก็ชื่อว่านับถือพระพุทธศาสนา เพราะมีความเห็นชอบ

ถูกต้องตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้ปฏิบัติถูกต้อง 

ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์ด้วย 
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น่าพิศวงที่จิตตนครนี้คล้ายกับเป็นเมืองชั้นในท่ีตั้งอยู่ในจิตใจ

นี้เอง ท�านองเป็นเมืองลับแล มิใช่เป็นเมืองลับแลภายนอก เป็น

เมืองลับแลภายในจิตใจ มีอะไร ๆ ท่ีดูเหมือนต่างจากโลกภายนอก 

เป็นอย่างนี้ในโลกภายนอก แต่เป็นอีกอย่างหนึ่งในจิตตนคร เช่นที่

เกี่ยวกับศาสนา ในโลกภายนอกมีมากมาย แต่ในจิตตนครมี ๒ 

เท่านัน้ ในโลกภายนอกใครจะนบัถอืหรือไม่นบัถอืเลยกไ็ด้ ในจิตตนคร

นับถือท่ัวหน้ากันหมด ในโลกภายนอกชื่อว่านับถือตามท่ีแสดงตน

เป็นต้น ในจิตตนครช่ือว่านับถือศาสนาไหนตามทิฏฐิท่ีมีอยู่จริง ๆ 

ของแต่ละคน ลองมนสกิารให้ด ีๆ จะรู้สกึว่าจิตตนครมใิช่เมอืงลบัแล 

แต่เป็นเมืองเปิดเผยจริงแท้แน่นอน

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลาย คือผู้มีความเห็นถูกต้องตาม

หลักของกรรม หรือมิฉะนั้นก็เป็นผู้ที่สนใจจะอบรมความเห็นถูกต้อง

เช่นนั้นให้เกิดขึ้น เรียกว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาตามแบบของ

จิตตนคร มิใช่ผู้นับถือมารศาสนา เป็นผู้พยายามฝึกฝนอบรมตนให้

ปฏิบัติถูกชอบตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซ่ึงจะเป็นเหตุให้ถึง

ความสุขสวัสดิ์ยิ่งขึ้นสืบไป อันเป็นผลดีของการท�าเหตุดี





สวรรค์ชั้น ๖

สมุทัยหรือมารตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสเรียก เมื่อกล่าวตาม

ต�านานทางศาสนาสายหนึ่ง เป็นเทพผู้เป็นราชาแหล่งกามาวจร-

สวรรค์ชั้น ๖ คือ ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ท่านว่าสวรรค์ชั้นนั้น แบ่ง

ออกเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งไม่ขัดขวางโลกุตตระ อีกฝ่ายหนึ่ง

ขัดขวางโลกุตตระ ฝ่ายหลังนี้เป็นพวกมารซ่ึงมีราชาชื่อ วสวัตตี 

มักเรียกในหนังสือเก่า ๆ ว่า พญาวสวัตตีมาราธิราช พญามารนี้เอง

ที่ได้น�าพลเสนามาผจญพระพุทธเจ้าในวันที่จะตรัสรู้ และยังได้มา

อีกหลายคร้ัง จนถึงได้มาทูลให้เสด็จปรินิพพาน และยังได้เที่ยว

รังควานผู ้อื่นอีก เช่นดลใจพระอานนท์มิให้ได้สติท่ีจะกราบทูล 

อาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงเจริญอิทธิบาทภาวนาเพื่อจะทรงด�ารง

พระชนม์อยู่กัปหนึ่งคือประมาณ ๑๐๐ ปี หรือเกินกัปหนึ่ง เมื่อ

พระเถระอรหันต์บางองค์ปรินิพพาน มารเที่ยวค้นหาว่าวิญญาณ

ของท่านไปข้างไหน ก็ไม่สามารถจะพบได้ ตามประวัติ มารได้มา

เกี่ยวข้องแทรกแซงเรื่องต่าง ๆ หลายครั้งหลายหน 
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เมื่อกล่าวตามเร่ืองราวแห่งจิตตนคร มารหรือสมุทัยสถิตอยู่ 

ในจิตตนครนี้เอง ท้ังอยู ่ในส�านักของนครสามีนั่นแหละ เป็นผู้ที ่

นครสามีไว้เนื้อเชื่อใจ มอบหมายให้ด�าเนินการปกครองและจัดแจง 

สิ่งต่าง ๆ ทางบ้านเมือง และสมุทัยยังมีคู่อาสวะผู้เป็นฝ่ายในสนิท 

กับนครสามีสนับสนุนอยู่เต็มที่ จึงมีอ�านาจครองใจชาวจิตตนคร 

ทั่วไป แต่สมุทัยเป็นชาวต่างถิ่น มิใช่ถิ่นก�าเนิด เป็นชาวจิตตนคร 

มาตั้งแต่เดิม จึงเป็นประเภทคนจรหมอนหมิ่น ดังที่เคยกล่าวแล้ว  

เมื่อเป็นอาคันตุกะมาสู ่จิตตนคร ได้เข้าถึงนครสามี ท�าให้เป็นท่ี 

โปรดปรานได้แล้ว ก็ท�าท่ายึดจิตตนครเป็นท่ีอาศัยอยู่ถาวร และ 

ก็ได้ยึดครองจิตตนครไว้จริง ๆ 

ตามเร่ืองที่เล่ามานี้แสดงว่า มารหรือสมุทัยมิใช่เป็นบุคคล 

ต�่าต้อย ตามประวัติสายหนึ่งก็เป็นราชาแห่งฝ่ายหนึ่งในสวรรค์ชั้นที่  

๖ ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดแห่งกามาวจรววรรค์ ตามเรื่องแห่งจิตตนคร ก็เป็น

ผู้ท่ีมีอ�านาจมากอยู่ในจิตตนครดังกล่าว สมุทัยหรือมารต้องการ 

ให้ใครเรียกยกย่อง เช่นว่า นันทากร บ่อเกิดแห่งความเป็นบันเทิง  

สุขากร บ่อเกิดแห่งความสุข หรือแม้เรียกว่า วสวัตตี ผู้ใช้อ�านาจ  

อันที่จริง ค�านี้มีความแรงพอ ๆ กับค�าว่า จักกวัตตี หรือจักรพรรดิ  

ผูใ้ช้จักร ถ้ามองอกีแง่หนึง่กเ็ป็นค�าทีแ่รงกว่า เพราะพระเจ้าจักรพรรดิ

เป็นพระราชาเอกในโลกมนุษย์ มีอ�านาจครอบครองมนุษยโลกเท่านั้น 

ส่วนพระเจ้าวสวัตตี หรือวสพรรดิ มีอ�านาจครอบครองท้ังมนุษย์  

ทั้งเทพแห่งสวรรค์ทุกชั้น และมีอ�านาจครอบครองไปในอบายภูม ิ

ทกุชัน้ด้วย เป็นอนัว่าไม่มใีครในไตรภมู ิคอื กามาวจรภมู ิรูปาวจรภมูิ 



145ÊÁà´ç¨¾ÃÐÞÒ³ÊÑ§ÇÃ

อรูปาวจรภูมิ ท่ีจะพ้นไปจากอ�านาจครอบง�าของสมุทัยหรือมาร ท้ังนี้

เว้นแต่โลกตุตรภมูขิองพระพทุธเจ้าเท่านัน้ มารพยายามรักษาสตัวโลก

ทั้งหมดให้ตกอยู่ในภูมิทั้ง ๓ ข้างต้น พยายามป้องกันสุดฝีมือมิให้ไป

สู่โลกุตตรภูมิซึ่งเป็นภูมิที่อยู่นอกอ�านาจของมารหรือสมุทัย

เรียกตามภาษาธรรม บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายก็รวมอยู่

ในค�าว่าสัตวโลก แม้จะเป็นสัตวโลกท่ียังอยู่ในอ�านาจครอบง�าของ

สมุทัยหรือมาร แต่ก็มิได้นิ่งนอนใจยอมจ�านนต่อมารอย่างสิ้นเชิง

ได้พยายามต่อต้านอ�านาจของมาร บริหารจิตให้บริบูรณ์ด้วย ศีล 

หิริ ความละอายรังเกียจความชั่วหรือบาปทุจริตต่าง ๆ โอตตัปปะ 

ความเกรงกลัวต่อความชั่วหรือบาปทุจริตต่าง ๆ อินทรียสังวร 

ความส�ารวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยินดียินร้าย เวลาที่

ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง เป็นต้น สติสัมปชัญญะ ระลึกรู้ตัวใน

อิริยาบถต่าง ๆ และ สันโดษ ความยินดีตามได้ ตามก�าลัง ตาม

สมควร ความบกพร่องในธรรมดังกล่าวมีน้อยเพียงใด ก็จะท�าให้

ผู้นั้นมีความสุขความพ้นจากอ�านาจของมารเพียงนั้น





เมืองที่มีปฏิวัติรัฐประหารกันบ่อยที่สุด

เมื่อพระพุทธศาสนาได้แผ่เข้าไปในจิตตนคร โดยอุปถัมภ์

สนับสนุนของคู่บารมีของนครสามีซ่ึงเป็นคู่ปรับส�าคัญของคู่อาสวะ

และสมุทัยดังที่ได้เล่าแล้ว สมุทัยได้แสดงตนเป็นศาสดาประกาศ

ศาสนาขึ้นบ้าง เพราะเกรงว่าพระพุทธศาสนาจะดึงคนออกไปให้พ้น

อ�านาจตน คือให้ไปสู่โลกุตตรภูมิ จึงตั้งศาสนาขึ้นแข่ง คอยแนะน�า

คนให้ด�าเนินไปสู่ภูมิทั้ง ๓ ที่อยู่ในอ�านาจของตนเท่านั้น ดังที่เรียก

มาแล้วว่ามารศาสนา ซ่ึงก็ได้ผล เพราะประชาชนได้พากันนับถือกัน

ทั้งเมืองก็ว่าได้ แต่มักนับถือคู่กันไปกับพระพุทธศาสนา ข้อนี้ท�าให้

สมุทัยผิดหวัง เพราะไม่อาจท�าลายพระพุทธศาสนาลงไปได้ ท้ังดู

เหมอืนพระพทุธศาสนาจะเจริญขึน้ ประชาชนสนใจปฏบัิติในพระธรรม

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้ากันมากขึ้น และทางการปกครอง ฝ่ายของ

คู่บารมีก็เข้ามาเป็นเจ้าหน้าท่ีด�ารงต�าแหน่งน้อยใหญ่มากขึ้น เช่น 

ศีล หิริ โอตตัปปะ อินทรียสังวร สติ สัมปชัญญะ สันโดษ ดังที่

ได้กล่าวมาแล้ว 



148 สมเด็จพระญาณสังวร

ศีล เข้าคุมไตรทวารของจิตตนคร หิริ โอตตัปปะ เข้ามาเป็น

นครบาล อินทรียสังวร เข้าคุมระบบสื่อสารท้ังชั้นนอกชั้นใน สติ 

สัมปชัญญะ เข้าคุมอิริยาบถหรือการจราจรของเมือง สันโดษเข้า 

เป็นเจ้าหน้าที่ปันส่วนทรัพย์สินเคร่ืองอุปโภคบริโภค เป็นเหตุให ้

พรรคพวกและสมุนน้อยใหญ่ของสมุทัยต้องร่นถอยลดน้อยลงไป 

กว่าเดิม แต่สมุทัยก็หายินยอมโดยง่ายไม่ ใช้เล่ห์เพทุบายและอ�านาจ

ก�าลังต่าง ๆ ยึดเอาท่ีมั่นต่าง ๆ กลับคืนมา แม้ยึดมาไม่ได้ท้ังหมด 

ก็ส่วนหนึ่งหรือครั้งคราวหนึ่ง 

ฉะน้ัน จิตตนครจึงเป็นนครท่ีมีการแย่งอ�านาจสับเปลี่ยน 

อ�านาจการปกครองในหน่วยต่าง ๆ กันมากที่สุด บางทีสับเปลี่ยนกัน

ทุกวัน วันละหลายคร้ังก็มี จุดต่าง ๆ ที่ทุกฝ่ายต้องการยึดไว้เป็น 

ของตนแต่ฝ่ายเดียวก็คือไตรทวารของเมือง หน้าที่นครบาล ระบบ

ส่ือสารทั้ง ๖ การจราจร และอ�านาจการปันส่วน หรือพิกัดรายได ้

ต่าง ๆ เป็นต้น และจุดส�าคัญก็คือนครสามี แต่ทุกฝ่ายก็ไม่สามารถ

จะยึดไว้ หรือจะปฏิบัติหน้าที่ปกครองอยู่เพียงฝ่ายเดียวได้ คู่บารม ี

มีคู่อาสวะเป็นคู่ปรับกัน ซ่ึงนครสามีก็ได้รับรองให้อยู่เป็นฝ่ายใน 

ด้วยกันทั้ง ๒ สมุทัยกับพรรคพวกฝ่ายหนึ่ง ศีลเป็นต้นซ่ึงเป็น 

พวกคู่บารมีอีกฝ่ายหนึ่ง ก็เผชิญหน้ากันอยู่ในจุดต่าง ๆ ทั้ง ๒ ฝ่าย  

ตลอดถึงศาสนาก็เป็นที่นับถือกันทั้ง ๒ ฝ่าย 

ถ้าจะเทียบกับบ้านเมืองในโลก ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นบ้านเมือง 

ที่มีการปฏิวัติรัฐประหารมากและบ่อยคร้ังที่สุด มีการสับเปลี่ยน 

โยกย้ายเจ้าหน้าที่กันบ่อยที่สุด จนในท่ีสุดก็ดูเหมือนแบ่งเมืองกัน
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ปกครอง โดยแบ่งเขตกันปกครอง หรือแบ่งเวลากันปกครองในเขต

เดียวกันนั่นแหละ เช่น ไตรทวารของเมือง ศีลเข้าปกครองรักษา

บางส่วน โลภ โกรธ หลง หัวโจกใหญ่ของสมุทัยยึดปกครองไว้

บางส่วน หรือส่วนเดียวกัน ศีลรักษาบางเวลา โลภ โกรธ หลง 

เข้าครองบางเวลา แบ่งกันไปแบ่งกันมาดังนี้ อาศัยที่จิตตนครเป็น

เหมือนอย่างเมืองลับแลดังกล่าว ใคร ๆ จึงไม่ค่อยจะรู้เร่ืองภายใน

ของจิตตนคร ต่างจากเร่ืองของบ้านเมืองในโลกท่ีมีการออกข่าว

ให้รู ้กันอยู ่เสมอ จะมีการปฏิวัติรัฐประหารกันสักคร้ังก็รู ้กันท่ัว 

ส่วนในจิตตนครมีทุกวัน ก็ไม่มีใครรู้ใครสนใจกัน

เร่ืองของบ้านเมืองในโลกควรเป็นที่สนใจพอสมควร แต่เร่ือง

ของจิตตนครควรเป็นท่ีสนใจอย่างยิ่ง จิตตนครของผู้ใด ผู้นั้นควร

พยายามให้รู้เห็นเหตุการณ์ท่ีก�าลังด�าเนินอยู่ในนครของตน เพราะ

ความรู้เห็นเหตุการณ์ในจิตตนครเป็นความส�าคัญ เป็นกุญแจท่ีจะ

ไขไปสู่ความส�าเร็จในการรักษาจิตตนครให้ร่มเย็นเป็นสุข พูดอีก

อย่างหนึ่งก็คือ ทุกคนควรรู้อารมณ์ตน รู้ให้ทันเวลามากเพียงใด

ก็ยังดี ความรู้ทันเท่านั้นที่จะท�าให้อารมณ์ดับ อารมณ์ทั้งหลาย

เกิดแล้วดับได้เร็วเพียงใด ก็จะท�าให้ใจอันเป็นที่รองรับอารมณ์นั้น 

พ้นจากความซัดส่ายฟูขึ้นแฟบลงได้เร็วเพียงนั้น ได้มีความสงบสุข 

ไม่หวั่นไหวไปตามอ�านาจของอารมณ์ทั้งหลายหรือมาร





หนาที่ของคู่อาสวะ

ได้กล่าวถึงสมุทัยกับพรรคพวกฝ่ายหนึ่ง และศีลซ่ึงเป็นพวก

คู่บารมีฝ่ายหนึ่งเผชิญหน้ากันอยู่เสมอในจุดต่าง ๆ ของจิตตนคร 

จนเหมือนแบ่งกันปกครอง การแบ่งเขตหรือแบ่งเวลากันปกครองใน

จิตตนคร ถ้าจะเกิดมีปัญหาขึ้นว่าใครเป็นผู้แบ่ง ก็น่าจะตอบได้ว่า

เป็นไปด้วยก�าลังอ�านาจของท้ัง ๒ ฝ่าย ถ้าจะกล่าวให้แคบเข้ามา 

ก็เป็นไปด้วยก�าลังอ�านาจของสมุทัยหรือคู ่อาสวะกับคู ่บารมี ซ่ึง

ชักน�านครสามีให้ปฏิบัติตามคล้อยตามไป ฉะนั้น หลักใหญ่จึงอยู่ที่

นครสามีเองว่าจะคล้อยตามฝ่ายไร เท่าไร เมื่อไร จึงต่างจากการยึด

หรือแบ่งอ�านาจกันในบ้านเมืองท้ังหลายในโลก ถ้าเป็นการยึดอ�านาจ

ก็มิใช่เป็นการมอบหมายให้ด้วยความสมัครใจ และผู ้ที่ท�าการ

ยึดอ�านาจก็มักขึ้นเป็นหัวหน้าเสียเอง แทนผู้ที่ถูกยึด หัวหน้าเก่า

ที่ถูกยึดเอาอ�านาจไปก็ต ้องตกต�่าสิ้นอ�านาจ ส ่วนในจิตตนคร 

นครสามีคงด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าอยู่เพียงผู้เดียว ไม่มีใครแย่งได้ 

เพราะนครสามีเป็นบุคคลพิเศษ มีความรู้พิเศษ มีลักษณะพิเศษ 

มีสมรรถภาพพิเศษ ไม่มีใครท�าลายได้เลย แต่คุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ 
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ของนครสามีต้องถูกบดบังไปเพราะสมุทัยและคู่อาสวะกับพรรคพวก 

ซ่ึงเข้ามาท�าให้นครสามีมีความเห็นคล้อยตามและมอบหมายอ�านาจ 

ต่าง ๆ ให้ นครสามีเองจึงเป็นเหมือนไม่มีอ�านาจ สุดแต่สมุทัยกับ 

พรรคพวกจะบัญชาให้ท�าอะไร 

บุคคลส�าคัญผู้มีหน้าที่ก�ากับนครสามี คือคู่อาสวะซ่ึงก�ากับ 

การอยู่ข้างใน จึงควรจะเล่าเสียในท่ีนี้ว่าคู่อาสวะมีหน้าท่ีสร้างภาวะ  

๓ อย่างขึ้นแก่นครสามี คือ ๑. สร้างกาม ความใคร่ความปรารถนา 

ท�าให้นครสามีครุ่นคิดใคร่คิด ปรารถนาอะไรต่าง ๆ อยู่อย่างเงียบ ๆ 

๒. สร้างภพ ความเป็นนั่นเป็นนี่ ท�าให้นครสามีครุ่นคิดเป็นนั่นเป็นนี่

อยู่อย่างไม่น่าเชื่อ ๓. สร้างอวิชชา ความไม่รู้ในสัจจะคือความจริง 

อย่างท่ีไม่น่าจะเป็นไปได้ คือไม่รู้จักทุกข์ ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์  

ไม่รู้จักความดับทุกข์ ไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ไม่รู้จัก 

อดีตหรือเงื่อนต้น ไม่รู้จักอนาคตหรือเงื่อนปลาย ไม่รู้จักทั้ง ๒ อย่าง  

ไม่รู้จักธรรมท่ีอาศัยกันบังเกิด เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าผู้บรมครู 

ผู้ทรงรู้ทรงเห็นตามเป็นจริงจึงได้ตรัสชี้แสดงว่า อาสวะอันได้แก่  

กิเลสที่ดองสันดาน มี ๓ คือ กามาสวะ อาสวะคือกาม ๑ ภวาสวะ  

อาสวะคือภพ ๑ อวิชชาสวะ อาสวะคืออวิชชา ๑ คู่บารมีเท่านั้น 

ฟังเข้าใจพระพุทธวจนะ และรู้จักอาสวะ ทั้งพยายามชี้แจงแสดง 

แนะน�านครสามีให้เข้าใจ ให้รู้จัก 

ในขั้นแรก นครสามีฟังไม่เข้าใจ ไม่รู้จักเอาเสียทีเดียว ต่อมา 

จึงค่อยเข้าใจและรู้จักอาสวะขึ้นบ้าง จึงเร่ิมเห็นคุณของศีล และ 
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ใช้ศีลในการปกครองบ้านเมือง เป็นต้น แต่ก็หยิบ ๆ ปล่อย ๆ  

ดูคล้าย ๆ กับเป็นคนใจคอโลเลไม่แน่นอน อันที่จริงก็น่าเห็นใจ  

เพราะคู่อาสวะดองสันดานมานาน เกาะอยู่อย่างเหนียวแน่น ซึมซาบ

อยู่อย่างลึกซ้ึง ยากที่นครสามีจะสลัดออกได้ ที่กล่าวมาข้างต้นว่า 

เหมือนอย่างมีปฏิวัติรัฐประหารกันอยู่เสมอในจิตตนครนั้น ท่ีแท ้

ก็คือการหยิบ ๆ ปล่อย ๆ ของนครสามีนี้เอง คือเดี๋ยวหยิบข้างนี้ 

ปล่อยข้างนั้น เดี๋ยวปล่อยข้างนี้หยิบข้างนั้น บางคราวก็คล้ายกับ 

จะหยิบไว้ทั้ง ๒ ฝ่าย เหมือนอย่างจับปลาสองมือ

เหตุท่ีนครสามีเป็นไปเช่นนั้นเพราะขาดความเด็ดเดี่ยว ไม่ใช่

เพราะไม่รู้ว่าไหนเป็นคุณ ไหนเป็นโทษ รู้อยู่ว่ามีศีลมีคุณ สมุทัย 

มีโทษ แต่ความอ่อนแอยอมตนอยู่ใต้อ�านาจความเคยชินกับสมุทัย 

ท�าให้พะว้าพะวัง จับนั่นปล่อยนี่วุ่นวายอยู่ จึงยังไม่ได้รับผลที่ควร 

ได้รับอย่างแท้จริง คือยังไม่สามารถท�าจิตตนครให้ร่มเย็นเป็นสุข 

ได้ทุกเวลา ต้องเป็นสุขบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เย็นบ้าง ร้อนบ้าง ทั้งนี้ 

แล้วแต่เมื่อใดฝ่ายไหนจะเข้าครอง ฝ่ายดีเข้าครองก็เย็น ก็เป็นสุข  

ฝ่ายไม่ดีเข้าครองก็ร้อน ก็เป็นทุกข์

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลาย ก็เช่นเดียวกับนครสามีนั่นเอง 

คือรู้อยู่ด้วยกันว่า ไหนเป็นคุณ ไหนเป็นโทษ และจะสามารถท�าให้ 

ตนเป็นสุขได้ก็ต้องมีความเด็ดเดี่ยว สละสิ่งที่เป็นโทษเสีย อบรม 

แต่สิ่งที่เป็นคุณให้ยิ่งขึ้น นี่แลคือการบริหารจิต





คู่อาสวะมีเพื่อนสนิทหลายคน ล้วนเป็นฝ่ายในหรือชั้นใน

ด้วยกัน เช่น อนุสัย นอนจมอยู่ในจิต โอฆะ ห้วงน�้าในจิต โยคะ 

ประกอบในจิต สังโยค หรือ สัญโญชน์ ผูกจิต เพื่อนสนิทเหล่านี้

จะมีหลายคน หลายกลุ่ม หรือจะเป็นคนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน 

แต่มีหลายชื่อหลายอาการ ก็ยากจะบอกได้ เพราะเป็นชั้นใน คู่บารมี

เท่านั้นจึงจะรู้ได้ ยกตัวอย่างเช่น อนุสัย ซ่ึงเป็นเพื่อนสนิทผู้หนึ่ง

ของคู่อาสวะ มีหน้าที่สร้างภาวะ ๓ อย่างแก่นครสามี คล้าย ๆ กับ

คู่อาสวะ คือ ราคะ ความย้อมใจให้ติด ปฏิฆะ ความกระทบ อวิชชา 

ความไม่รู้ 

พระพุทธเจ้า องค์พระบรมครูผู้ทรงรู้ทรงเห็นตามเป็นจริง 

ได้ตรัสชี้แสดงว่า อนุสัย สิ่งที่นอนจมเป็นตะกอนอยู่ในจิต มี ๓ 

คือ ราคานุสัย อนุสัยคือราคะ (สิ่งย้อมใจให้ติด) ปฏิฆานุสัย อนุสัย

คือปฏิฆะ (สิ่งกระทบใจให้ไม่ชอบ) อวิชชานุสัย อนุสัยคืออวิชชา 

(ความไม่รู้ในทุกข์ เป็นต้น) ดูก็คล้าย ๆ กับอาสวะ ดังจะเทียบกัน

ทีละข้อ 

เพื่อนสนิทของคู่อาสวะ
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ข้อที่ ๑ กามาสวะกับราคานุสัย กามกับราคะ ดูก็มีลักษณะ 

เป็นอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่ชื่อที่เรียกตามอาการ คือเมื่อดูอาการ 

ที่รักใคร่ปรารถนา ก็เรียกว่ากาม เมื่อดูอาการที่ติดใจยินดีเพราะ 

ถูกย้อมใจ ก็เรียกว่าราคะ จะว่ากามมาก่อนราคะหรือราคะมาก่อน 

กามก็ได้ จะว่ามาด้วยกันก็ได้ เพราะความรักใคร่กับความติดใจ 

ก็อยู่ด้วยกัน ตกลงว่าเป็นอย่างเดียวกัน 

ข้อที่ ๒ ภวาสวะกับปฏิฆานุสัย ดูจะมีลักษณะต่างกันอยู ่  

เพราะภวหรือภพ คือความเป็นนั่นเป็นนี่ ปฏิฆะ คือความกระทบใจ 

ให้ไม่ชอบ แต่ก็เนื่องกันชอบกลอยู ่ จะมีความกระทบได้ก็ต้อง 

มีที่กระทบ ถ้าไม่มีท่ีกระทบ การกระทบก็ไม่เกิดขึ้น เหมือนอย่าง 

คน ๒ คนเดินมากระทบไหล่กัน รถ ๒ คันแล่นมากระทบกัน  

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้มีขึ้นก็เพราะมีคน ๒ คน รถ ๒ คันขึ้นก่อน  

แล้วคน ๒ คน รถ ๒ คันนั้นเดินมาหรือแล่นมาสู ่จุดเดียวกัน  

ไม่หลีกกัน ความกระทบจึงเกิดขึ้น ความกระทบทางใจก็เช่นเดียวกัน  

จะต้องมี ๒ สิ่งทางใจว่ิงมากระทบกัน ใน ๒ สิ่งนั้น สิ่งหนึ่งก็คือ  

ภวะ ความเป็นนั่นเป็นนี่ในใจนี่เอง ความเป็นดังกล่าว ท่ีเป็นชั้นใน 

สุดก็คือ ความเป็นเรา ดังท่ีองค์พระบรมครูตรัสเรียกว่า อัสมิมานะ 

ความส�าคัญหมายว่าเรามีเราเป็น หรือ อหังการ หรือท่ีเรียกว่า  

อตัตภาพ ความเป็นอัตตา ความเป็นตน กค็อืความเป็นเรานีเ่องแหละ 

เรียกสั้น ๆ ว่า ตัวเรา อันตัวเราที่มีอยู่ในทุก ๆ คน องค์พระบรมครู

ตรัสว่าเป็นเพียงความส�าคัญหมายว่าเราเป็นเท่านั้น หาใช่เป็นสัจจะ 

โดยปรมัตถะ (อย่างละเอียด) ไม่ เมื่อมีตัวเราขึ้นแล้วก็ต้องมีของเรา 
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ทีนี้ก็ต้องมีเขา มีของเขา และตัวเรานี้เองเป็นจุดกระทบของอะไร ๆ 

ทุกอย่าง ความกระทบจึงมีข้ึนได้ หรือจะกล่าวว่ามีจุดอะไรขึ้น

ในใจก่อน ตัวเราก็วิ่งเข้ามาเกาะจุดนั้นก่อเป็นตัวเราของเราขึ้นดังนี้

ก็ได้ 

ส่วนข้อท่ี ๓ อวิชชาสวะ กับอวิชชานุสัย เห็นได้ง่ายว่าเป็น

อย่างเดียวกัน 

ฉะนั้น อาสวะกับอนุสัยจะว่าเป็นเพื่อนกันหรือเป็นคนเดียวกัน 

แต่มีหลายชื่อหลายอาการก็สุดแต่จะดู ข้อส�าคัญดูให้เห็นก็แล้วกัน

บรรดาผู้มาบริหารจิต คือผู้มาพยายามให้เห็นอาสวะหรือ

อนุสัยในจิตตนคร คือใจของตน การดูให้เห็นคือการไล่ให้พ้น 

เพราะอาสวะหรืออนุสัยนั้น เปรียบเหมือนผู้ร้ายท่ีรู้ตัวว่าเป็นผู้ร้าย 

ไม่ต้องการให้ใครพบ ใครรู้จักจ�าได้ เมื่อมีผู้พบเห็นจ�าได้รู้จัก ก็จะ

หลบเลี่ยงหนีไป การดูให้เห็นให้รู้จักหน้าตาของอาสวะจึงเป็นการ

บริหารจิตที่ถูกต้อง อันจะให้ผลเป็นความสะอาดของจิตยิ่งขึ้นทุกที





อนุสัย - ตนตระกูล
ของหัวโจกทั้ง ๓

อาสวะหรืออนุสัยเป็นก�าลังส�าคัญของสมุทัย ท�างานให้สมุทัย

ชนิดท่ีเรียกว่า ใต้ดิน หรือ หลังฉาก วางแผนชักใยนครสามีอยู่

อย่างแนบเนียน โดยที่นครสามีหารู้ไม่ว่าได้ถูกชักใย แต่เข้าใจว่า

มีเพื่อนมิตร เพื่อนเกลอหลายคนห้อมล้อมช่วยเหลืออยู่โดยใกล้ชิด 

บางคราวเพื่อน ราคะ ความยินดี ความก�าหนัด มายั่วยิ้ม หรือ

เพื่อน โลภะ ความโลภอยากได้ มายั่วอยาก บางคราวเพื่อน โทสะ 

มาก่อกวน บางคราวเพื่อน โมหะ มาล่อหลอก เพื่อนเหล่านี้อนุสัย

ส่งมาท้ังนั้น ดังที่ศิษย์ขององค์พระบรมครูได้กล่าวว่า ราคานุสัย

แรงขึ้นเป็นราคะหรือโลภะ ปฏิฆานุสัยแรงขึ้นเป็นโทสะ อวิชชานุสัย

แรงขึ้นเป็นโมหะ ที่เกิดขึ้นกลุ้มรุมจิต ปรากฏเป็นนิวรณ์ (เครื่องกั้น) 

อยู่ในจิต เมื่อแรงขึ้นอีก ราคะหรือโลภะกลายเป็นโลภอยากได้โดย

ไม่มีขอบเขต โทสะก็กลายเป็นพยาบาทคือมุ่งร้ายหมายมั่นท�าลาย

ผู ้อื่น สัตว์อ่ืน โมหะก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากท�านอง

คลองธรรม กิเลสท่ีแรงขึ้นดังนี้ เป็นความละเมิดมโนทวารออกมา

เป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศล 
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ย้อนมากล่าวถึงนครสามีซ่ึงมองเห็นเพื่อนเกลอหลายคนมา

แวดล้อมอยู ่ ก็เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับเพื่อนเกลอเหล่านั้น 

อย่างไม่อั้น ถึงบทรักก็รักไปข้างเดียว ถึงบทชังก็ชังไปทีเดียว ถึงบท 

หลงใหลใฝ่ฝัน ก็มีอยู ่บ่อย ๆ ที่ถึงกับออกไปยึดมโนทวาร กับ 

วจีทวาร กายทวารของเมืองเปิดรับเพื่อนเกลอที่ร้าย ๆ เข้ามา คือ 

จ�าพวกที่มีชื่อว่าโลภไม่มีขอบเขต พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ ใครที่จ�าเรื่อง

จิตตนครในตอนต้น ๆ ได้ ก็คงจะนึกได้ ส่วนพวกเพื่อนเกลอ  

เหล่านี้มิใช่ใครที่ไหน คือสมุนหัวโจกทั้ง ๓ ของสมุทัยนั่นเอง แต่ใน

ตอนต้นยังมิได้เล่าให้ละเอียด เล่ารวบรัดเอาเป็นว่าหัวโจกของสมุทัย 

มาถึงตอนนี้เล่าจ�าแนกแจกแจงชั้นในให้ละเอียดออกไป เรียกว่า 

เล่าสืบสายขึ้นไปถึงต้นตระกูลกันทีเดียว 

ดังนั้น อนุสัยนี้เองเป็นต้นตระกูลของหัวโจกสมุทัยท้ัง ๓ นั้น 

ซ่ึงนครสามีได้คบเป็นเพื่อนเกลอสนิทสนม แต่นครสามีหาได้รู้ไม่ว่า 

มีอนุสัยชักใยอยู่หลังฉากตลอดเวลา มองเห็นแต่เพื่อนเกลอเท่านั้น 

ล้อมหน้าล้อมหลังอยู่ ในบางคราวท่ีปลอดจากเพื่อนเกลอเหล่านี้ 

นครสามีก็อยู่อย่างสงบ มีความรู้สึกแจ่มใส เข้าใจตนเองว่าเป็น 

ผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องไปแล้ว ดังนี้ก็มี แต่โดยที่แท้คู่อาสวะอนุสัยยังมีอยู่

ในช้ันในกับนครสามีอย่างเงียบ ๆ ศิษย์ของพระบรมครูจึงกล่าวว่า 

อาสวะอนุสัยเป็นกิเลสชั้นละเอียด เปรียบเหมือนตะกอนที่นอนอยู่ 

ก้นตุ่ม เมื่อยังไม่มีอะไรมากวนให้ตะกอนก้นตุ่มคลุ้งขึ้นมา น�้าในตุ่ม

จะดูใส จิตก็ยังมีอาสวะอนุสัยก็เช่นเดียวกัน เมื่อยังไม่มีอะไรมา 

กวนอาสวะอนุสัยให้ฟุ ้งขึ้น จิตก็จะปรากฏเหมือนสะอาดบริสุทธิ ์
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เมื่อดูจากพื้นผิว ความจริงหาเป็นจิตที่บริสุทธ์ิไม่ เพราะยังมีอาสวะ

อนุสัยเป็นตะกอนอยู่ เมื่อมีอารมณ์มากวน ก็จะฟุ้งขึ้นมาเป็นกิเลส

ชั้นกลาง ชั้นหยาบ ปรากฏอยู่เต็มจิตไปหมด จิตที่ยังมีอาสวะอนุสัย

เก็บตัวเงียบอยู่ แม้จะปรากฏว่าบริสุทธ์ิที่พื้นผิว จึงหาชื่อว่าไกล

กิเลสไม่ เพราะยังมีกิเลสอาศัยอยู่ที่ใกล้ชิดที่สุด อาศัยอยู่ชั้นใน

ทีเดียว

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ทรงเป็น

และเป็นผู้ไกลกิเลส เพราะไม่ทรงมีกิเลสคืออาสวะอนุสัยอาศัยอยู่ใน

พระหทัยและในใจอีกแล้ว เราท่านท้ังหลายท่ียังมีกิเลสอยู่ แม้ยัง

ไม่อาจท�าอาสวะอนสุยัให้สิน้ไปได้ แต่การพยายามปฏบิตัใิห้ไกลกเิลส

อย่างหยาบ คอืราคะ หรือโลภะ โทสะ โมหะทีเ่ป็นมลูแห่งอกศุลกรรม

ต่าง ๆ ได้ ก็นับว่าเป็นการปฏิบัติควร บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย 

แม้มีความตั้งใจปฏิบัติบริหารจริง ย่อมจะสามารถท�าตนให้เป็นผู้ไกล

กิเลสอย่างหยาบได้ ไม่มากก็น้อย ซ่ึงจะให้ผลควรแก่การปฏิบัติ 

เป็นความสุขไม่มากก็น้อย





อัธยาศัย ๑๐ ประการ
ของคู่บารมี

จะกล่าวถึงคู่บารมีของนครสามีบ้าง คู่บารมีมีลักษณะตรงกัน

ข้ามกับคู่อาสวะเหมือนอย่างขาวกับด�า คู่บารมีมีอัธยาศัยสันดานดี

หลายอย่างตามที่ใคร ๆ ที่เป็นผู้รู้จักชมเชยกัน ๑๐ ประการ คือ 

๑. มีอัธยาศัยให้ปันสิ่งของของตนแก่คนทั้งหลาย มีสิ่งอะไร

ก็อดให้มิได้ เพื่อบูชาบ้าง เพ่ือสงเคราะห์ญาติมิตรสหายบ้าง เพื่อ

อนุเคราะห์ผู้ขัดสนเป็นต้นบ้าง เป็นผู้มีอัธยาศัยพอใจท่ีจะให้เอง

โดยมิได้ต้องออกปากขอ ถ้าถูกออกปากขอและมิได้ให้หรือมิได้ช่วย 

จะรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สบายใจ จะต้องให้หรือช่วยน้อยหรือมากตามแต่

ที่จะท�าได้ ปราศจากความตระหนี่เหนียวแน่นและความมักได้ อยาก

จะให้ทั้งหมด เหมือนดังเทหม้อน�้าคว�่ากันทีเดียว 

๒. มีอัธยาศัยรักตน สงวนตน งดเว้นจากบาปท้ังหลาย เป็น

ผูม้คีวามละอายใจต่อความชัว่ รังเกยีจความชัว่ เหมอืนอย่างชายหนุม่

หญิงสาวผู้รักสวยรักงาม หรือคนสะอาดรังเกียจสิ่งสกปรก มีความ

เกรงกลัวต่อความชั่ว เหมือนอย่างคนกลัวงูพิษ สงบภัยเวร เพราะ



164 สมเด็จพระญาณสังวร

ไมป่ระพฤตกิอ่ภัยเวรแก่ใคร ๆ รักษาตนจากบาป กล่าวอกีนยัหนึ่งว่า 

รักษาศีลเหมือนดังจามรีรักษาขน 

๓. มีอัธยาศัยปลีกกายปลีกใจออกจากเครื่องติดทั้งหลายของ

โลกอยู่เสมอ เพราะว่าโลกมีเครื่องล่อให้ติดอยู่มากมาย เป็นต้นว่า  

รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งท่ีถูกต้อง ซึ่งล่อตาให้ดู ล่อหูให้ฟัง  

ล่อจมูกให้ดม ล่อลิ้นให้ลิ้ม ล่อกายให้ถูกต้อง ล่อใจให้คิดและ 

ให้ติดตังอยู่ เหมือนอย่างเป็นเรือนจ�าใหญ่ มองเห็นเป็นเรือนจ�า  

จึงมีฉันทะที่จะออกจากเรือนจ�าไปสู่แดนที่มีอิสระแก่ตน 

๔. มีอัธยาศัยเสาะแสวงหาปัญญาความรู้ในความจริงแห่งสิ่ง 

ทั้งหลาย พอใจสดับตรับฟังอ่านไต่ถามคิดค้นพิจารณา จับเหตุ 

จับผลเง่ือนต้นเง่ือนปลายและทดสอบปฏิบัติ ท�าความเห็นให้ตรง  

ไม่ยอมหลงงมงายด้วยความไม่รู้ ชอบสนทนาไต่ถามผู้รู้ทั่วไปไม่มี 

เว้น เหมือนดังภิกษุเที่ยวบิณฑบาตทั่วไป 

๕. มีอัธยาศัยขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้าน แกล้วกล้า 

อยู่ด้วยความเพียร เหมือนดังสีหราชทุกอิริยาบถ 

๖. มีอัธยาศัยอดทนต่ออารมณ์กระทบใจทั้งปวง ตลอดถึง 

อดทนล�าบากตรากตร�าทางร่างกาย เหมือนดังแผ่นดินรองรับสิ่ง 

ทั้งปวงได้ทั้งนั้น 

๗. มีอัธยาศัยรักษาสัจจะ ไม่พูดมุสา แม้จะถูกฟ้าผ่าลงขมอง

เพราะไม่พูดมุสา ก็ไม่ยอมพูด เมื่อพูดไว้อย่างใด รับปากไว้อย่างใด 

ก็รักษาค�าพูด คือท�าอย่างนั้น ไม่ตระบัด เหมือนดังดาวโอสธิไม่ละวิถี 
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๘. มีอัธยาศัยตั้งใจมุ่งมั่น พอใจที่จะท�าตามความตั้งใจมุ่งมั่น

ในสิ่งที่จะพึงท�า ในผลที่จะพึงได้ เหมือนดังภูเขาไม่หวั่นไหว ไม่ชอบ

มีใจรวนเรไม่แน่นอน 

๙. มีอัธยาศัยประกอบด้วยเมตตา ปรารถนาความสุขแก่

สัตว์บุคคลท้ังปวงไม่เลือกหน้า เหมือนดังน�้าแผ่ความเย็นท่ัวไป

ทั้งแก่คนดีคนชั่วเหมือนกันหมด 

๑๐.  มีอัธยาศัยมัธยัสถ์ในอารมณ์ คือเป็นกลางในอารมณ์ 

ไม่ชอบในบางอย่าง ชังในบางอย่าง เพราะถ้าชอบหรือชังก็เสียความ

เป็นกลาง จะรักษามัธยัสถ์คือความเป็นกลางอยู่ได้ ก็ต้องวางใจเฉย

ในอารมณ์ท้ังปวงได้ เหมือนดังแผ่นดินมีมัธยัสถ์คือความเป็นกลาง 

ทั้งในของสะอาดทั้งในของไม่สะอาด ที่ใคร ๆ พากันทิ้งลงไป 

คุณสมบัติดังกล่าวนี้มีในคู่บารมีเป็นที่ปรากฏ จึงได้ชื่อว่าบารมี

ทุกข้อสืบมา

บรรดาผูม้าบริหารจิตทัง้หลาย ควรศกึษาบารมทีัง้ ๑๐ ประการ

ดังกล่าวให้เข้าใจ และควรปฏิบัติอบรมให้เกิดข้ึน แม้ไม่ครบทุกข้อ 

ก็ควรพยายามให้มากข้อท่ีสุดเท่าที่จะท�าได้ จะได้เป็นผู้มีบารมีไว้

ต่อต้านอาสวะ ให้พ้นจากอ�านาจของอาสวะ ได้มีความสุขความเย็น

ตามควรแก่การปฏิบัติ





คู่อาสวะไดโอกาส
ที่จุดบกพร่อง

ได้กล่าวถึงบารมี ๑๐ ประการของคู่บารมีแห่งจิตตนคร ซึ่ง

ฝ่ายสมุทัยหามีอัธยาศัยอันดีงามเช่นนั้นไม่ ด้วยเหตุนี้ คู ่บารมี

ของนครสามีจึงเป็นที่เกรงขามของสมุทัยถึงกับไม่กล้าเผชิญหน้า 

สมุทัยต้องอาศัยคู่อาสวะซึ่งเป็นฝ่ายในด้วยกันให้ช่วยต่อต้านไว้ 

แม้คูอ่าสวะกบัอนสุยัคูห่กูไ็ม่กล้าเผชญิหน้ากบัคูบ่ารมโีดยตรงเหมอืน

กัน ต้องหาวิธีให้คู่บารมีถอยห่างออกไปพ้นหน้านครสามี แล้วจึง

จะเข้ามาเพ็ดทูลนั่นพูดนี่ น้อมโน้มนครสามีให้หันเหไปตามได้ 

นกัศพัท์แสงได้พากนัวจิารณ์ชือ่ของทัง้ ๒ ฝ่ายว่า ท�าไมจึงชือ่ว่าอาสวะ

ที่ตรงกับค�าว่า หมักดอง หมักหมม ใช้หมายถึงสุราหรือเหล้าก็มี 

ท�าไมจึงชื่อว่าอนุสัยท่ีตรงกับค�าว่า นอนจม บางทีพูดควบกันใน

ภาษาไทยว่านอนจมหมักหมม คืออนุสัยอาสวะนั่นเอง บางทีก็

เรียกอาสวะว่ากิเลสเคร่ืองดองสันดาน หรือดองจิต ส่วนบารมี

ตรงกับค�าว่า เต็มบริบูรณ์ ถึงฝั ่ง ที่ว่าเต็มบริบูรณ์ จากศัพท์ว่า 

ปรม อย่างยิ่ง สมบูรณ์ บริบูรณ์ ท่ีว่าถึงฝั่ง จากศัพท์ว่า ปาร+มี 
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คู่บารมีได้บ�าเพ็ญความดีมาช้านาน ทีแรกความดีก็ไม่สู้กล้าแข็งนัก  

ยังแพ้ทรัพย์แพ้บุคคลหรือวัตถุท่ีเป็นท่ีรัก เช่นเมื่อยังไม่มีอะไร 

มาล่อใจ ก็สามารถท�าความดี รักษาความดีไว้ได้ คร้ันมีทรัพย ์

มาล่อใจให้อยากได้ แต่จะต้องได้มาด้วยความชั่วทุจริต ก็ทิ้งความดี

ท�าความชั่วได้ หรือเมื่อพบบุคคลหรือวัตถุเป็นท่ีรัก ถ้าจะได้มา 

ก็ต้องทิ้งความดีท�าความชั่ว เพื่อจะได้บุคคลหรือวัตถุซึ่งเป็นที่รักนั้น 

ศิษย์ของพระบรมครูกล่าวว่า คนที่ไม่มีบารมีหรือมีบารมี 

อ่อนมากย่อมเป็นเช่นนี้ คือทิ้งความดี ท�าความช่ัวเพราะเหตุแห่ง 

ทรัพย์ บุคคล วัตถุอันเป็นท่ีรัก ชื่อว่าเป็นผู้แพ้ต่อทรัพย์ เป็นต้น  

ต่อเมื่อความดีกล้าแข็งขึ้น เอาชนะทรัพย์และคนหรือวัตถุอันเป็น 

ที่รักได้ คือแม้จะมีทรัพย์มาล่อใจ มีบุคคลหรือวัตถุท่ีรักมาล่อใจ  

ก็อดทนไว้ได้ ไม่ยอมทิ้งความดีเพราะเหตุแห่งทรัพย์หรือคนและ 

วัตถุอันเป็นท่ีรัก ศิษย์พระบรมครูกล่าวว่า คนท่ียอมสละทรัพย์กับ

บุคคลหรือวัตถุอันเป็นท่ีรักเพื่อความดี สามารถรักษาธรรม รักษา 

ความดีไว้ได้ ไม่หวั่นไหวไปเพราะทรัพย์ เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็น 

ผู ้มีบารมีอย่างสามัญ ส่วนผู้ที่มีความดีกล้าแข็งยิ่งกว่านี้ จนถึง 

ยอมสละอวัยวะของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งได้เพื่อรักษาธรรม  

รักษาความดี หรือเพื่อปฏิบัติธรรม เรียกได้ว่าเป็นผู ้มีอุปบารมี  

ส่วนผู ้ที่มีความดีกล้าแข็งจนถึงยอมสละชีวิต เพื่อรักษาธรรม  

รักษาความดีไว้ได้ ไม่มีอะไรมาท�าให้หวั่นไหวสะทกท้าน รวนเรไม ่

มั่นคง เรียกได้ว่าเป็นผู้มีปรมัตถบารมี คู่บารมีได้บ�าเพ็ญ บารมีกล้า

แข็งขึ้นโดยล�าดับ ความดีท่ีกล้าแข็งจะต้องเป็นความดีในสันดาน 
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ในนิสัย คือท่ีเก็บตัวสั่งสมมากขึ้น ๆ จนถึงเต็มบริบูรณ์ นับว่าเป็น

บารมีเต็มที่หรือสมบูรณ์ ดังที่เรียกว่า ปรมัตถบารมี 

คู่อาสวะได้โอกาสตรงจุดบกพร่องของคู่บารมีนี่แหละ เพราะ

เมื่อบารมียังไม่เต็มบริบูรณ์ ก็แปลว่า มีจุดบกพร่องตรงที่ไม่เต็มที่

นั้น ฉะนั้น จึงเข้ามาตรงจุดนั้น เมื่อมายึดได้จุดหนึ่งแล้ว ก็พยายาม

ขยายวงออกไป เป็นอันว่าคู่บารมีกับคู่อาสวะต่างก็ยึดยันกันอยู่ใน

จิตตนคร

ปุถุชนหรือสามัญชนทั้งหลาย ย่อมยังบารมีบกพร่องไม่เต็ม

บริบูรณ์อยู่ด้วยกันท้ังนั้น แต่ก็ควรพยายามให้ความบกพร่องนั้น

น้อยลงโดยล�าดับ ไม่ควรจะให้ความบกพร่องมีอยู่เป็นส่วนมาก





อารมณ ์ - กามฉันท์

ได้กล่าวแล้วว่า เมื่อคู ่บารมียังมีความดีกล้าแข็ง ไม่เต็ม

บริบูรณ์ ยังบกพร่อง คู่อาสวะก็ได้โอกาสเข้ายึดจุดบกพร่อง เพ่ือ

แผ่ขยายก�าลังให้กว้างขวางออกไปยิ่งขึ้น คู ่อาสวะกับสมุทัยและ

พรรคพวกได้พยายามต่อต้านขับไล่ฝ่ายคู่บารมีเต็มที่ ส่งพวกหัวโจก

คือ โลโภ โทโส โมโห กับ สมุนทั้งหลายออกขับไล่ศีล หิริ โอตตัปปะ 

อินทรียสังวร สติ สัมปชัญญะ สันโดษ บรรดาท่ีเป็นฝ่ายคู่บารมี 

แต่พวกหัวโจกกับสมุนทั้งปวงเป็นพวกคนจรหมอนหมิ่นดังที่ได้

กล่าวแล้ว ต้องเกลี้ยกล่อมแสวงหาเข้ามาและบ�ารุง ท่ีส�าคัญก็คือ 

อารมณ์ ได้กล่าวมาแล้วว่า สมุทัยได้แทรกอารมณ์เข้าสู่จิตตนคร

ทางระบบสื่อสารทั้งปวง จะได้กล่าวถึงอารมณ์ต่อไปอีก

เมื่ออารมณ์เข้าไปสู ่จิตตนครทางระบบสื่อสารแล้ว สมุทัย

ก็ใช้อารมณ์นี่แหละเป็นสะพาน ส่งกิเลส ๑,๕๐๐ ตัณหา ๑๐๘ 

เข้าสูจิ่ตตนครเป็นทิวแถวและคมุไว้ในอ�านาจ จะระบถุงึสกั ๕ จ�าพวก 
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คือจ�าพวกที่ ๑ มีชื่อว่า กามฉันทะ มีลักษณะอาการเป็นความพอใจ

รักใคร่ในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น ่าใคร่  

น่าปรารถนาพอใจท้ังหลาย จ�าพวกนี้ตามหลังอารมณ์บางอย่างเข้ามา  

คืออารมณ์ที่มีชื่อว่า สุภนิมิต เข้ามาถึงจิตตนครเมื่อใด เมื่อนั้น 

จิตตนครจะปรากฏว่างดงาม น่าดู น่าฟัง น่าดม น่าลิ้ม น่าถูกต้อง 

ไปเสียท้ังนั้น จิตตนครจะเป็นเมืองงามไปทันที ด้วยสีสันวรรณะ  

ด้วยเสียง ด้วยกลิ่น ด้วยรส ด้วยสิ่งถูกต้องทั้งหลาย ทีนี้กามฉันทะ 

ก็เข้ามาทันที ชาวจิตตนครก็พากันยินดีพอใจรักใคร่สนุกสนาน 

ร่ืนเริงกนัทัง้เมอืง บ้างกเ็ทีย่วดกูารละเล่น เต้นร�านานาชนดิ มทุีกแบบ 

ไม่ว่าแบบไทย แบบฝร่ัง แบบแขก จีน ญวน เขมร พม่า มอญ  

ว่าถึงแบบไทยก็มีพร้อม ไม่ว่าจะเป็นโขน ละคร ลิเก หนังใหญ่  

หนังตะลุง ตลอดถึงหนังญี่ปุ ่น ท่ีบัดนี้ เรียกกันว่า ภาพยนตร์  

บ้างก็เที่ยวฟังการร้องร�าท�าเพลงดีดสีตีเป่าต่าง ๆ มีดนตรีทุกแบบ  

ทุกชนิด ทุกภาษา บ้างก็เท่ียวสูดดม กลิ่นสุคนธชาตินานาชนิด  

ตลอดถึงสูดอากาศบริสุทธ์ิสะอาดจากที่ต่าง ๆ บ้างเป็นนักกิน  

ก็เที่ยวบริโภคอาหารอันโอชะนานาชนิดในโภชนาคารอันมีอยู่ท่ัวไป  

บ้างก็แสวงหาสิ่งสัมผัสที่ถูกใจ อันมีอยู่มากเช่นเดียวกัน และดังที่ได้

กล่าวแล้วว่า อันรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ท้ังปวงในโลก  

ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นยอด ก็ตอบได้ตามค�าของพระบรมครูว่าเป็น 

ยอดนั้น คือของสตรีเป็นยอดส�าหรับบุรุษ และของบุรุษเป็นยอด 

ส�าหรับสตรี 
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เมื่อจิตตนครเป็นเมืองงามขึ้นด้วยอารมณ์อันมีชื่อว่าสุภนิมิต

ดังพรรณนามา ชาวจิตตนครก็พากันเพลิดเพลินยินดีในความงาม 

คือในรูปเสียง เป็นต้น ต้ังแต่ชั้นยอดลงมา นี้แหละคือท่ีเรียกว่า

กามฉันทะ

สามัญชนย่อมมีกามฉันทะอันเป็นของธรรมดา แต่ถ้าปล่อย

ให้กามฉันทะมีอ�านาจรุนแรงเหนือความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ก็ผิด 

แม้กามฉันทะจะเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ในสามัญชน แต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถ

ควบคุมบังคับให้อยู่ในขอบเขตได้ คือถ้าความพอใจรักใคร่ปรารถนา

เกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่สมควรก็ต้องบังคับยับยั้งไว้ ไม่ปล่อยให้ด�าเนิน

ต่อไป เช่นนี้จึงจะควร





จะกล่าวถึงจ�าพวกที่ ๒ ที่มีชื่อว่า พยาบาท มีลักษณะอาการ

เป็นความหงุดหงิด ขัดเคือง โกรธแค้น เดือดดาล จนถึงมุ่งร้าย

ในบุคคลหรือสิ่งท่ีไม่ชอบใจท้ังหลาย จ�าพวกนี้ตามหลังอารมณ์

บางอย่างเข้ามาเช่นเดียวกัน คืออารมณ์ท่ีมีชื่อว่า ปฏิฆนิมิต เคร่ือง

ก�าหนดหมายเป็นท่ีน่าชัง เป็นท่ีขวางตา ขวางหู ขัดจมูก ขัดลิ้น 

ไม่สบายกาย ไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง จิตตนครที่เคยเป็นเมืองงาม 

ก็จะกลายเป็นเมืองท่ีน่าเกลียดน่าชังไปทันที ด้วยสีสันวรรณะ เสียง 

กลิ่น รส สิ่งท่ีถูกต้องอารมณ์ท้ังหลาย ซ่ึงปรากฏเป็นของปฏิกูล 

กระทบจิตใจไปทุกอย่าง ทีนี้พยาบาทก็เข้ามาทันที ชาวจิตตนคร

ก็พากันหงุดหงิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือในทุก ๆ สิ่งที่อยู่รอบตัว สุดแต่

อารมณ์ท่ีชื่อว่า ปฏิฆนิมิต จะเข้ามาถึง สิ่งไหนแรงขึ้นมาก็พากัน

โกรธแค้นขัดเคือง เดือดดาล จนมุ ่งร้ายในบุคคลหรือสิ่งนั้น ๆ 

ทุกอย่างตรงกันข้ามกับอารมณ์ที่ชื่อว่า สุภนิมิต เข้ามา บรรดาการ

ละเล่นเต้นร�า เป็นต้นว่า โขน ละคร ซ่ึงเป็นอาหารอันโอชะของตา 

จะหายไปหมด จะปรากฏเป็นความถมึงตึง เครียด ถ้าจะมีการเต้น

พยาบาท
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ก็มิใช่การเต้นร�าท�าเพลง แต่เป็นการเต้นเพื่อท�าร้ายด่าทอแทนเสียง 

ขับร้อง การท่ีจะปฏิบัติต่อกันทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  

ด้วยอ�านาจของราคะก็กลายไปเป็นปฏิบัติต่อกันด้วยอ�านาจของโทสะ 

จิตตนครก็กลายเป็นเมืองร้อนด้วยไฟโทสะ 

อันท่ีจริงเมื่ออารมณ์ที่ชื่อว่า สุภนิมิต เข้ามา และกามฉันท ์

ติดตามเข้ามาด้วยนั้น จิตตนครกลายเป็นเมืองท่ีงดงามสนุกสนาน 

เหมือนอย่างเต็มไปด้วยความสุข แต่ก็เป็นเมืองร้อนด้วยไฟราคะ 

เช่นเดียวกัน ผู้ที่พิจารณาจะมองเห็นได้ สมุทัยส่งอารมณ์ทั้ง ๒ นี้

เข้าไปสู่จิตตนครเสมอ และส่งกามฉันท์กับพยาบาทติดตามเข้าไป 

ทันที ซ่ึงก็ได้ผล คือท�าให้จิตตนครลุกโพลงอยู่ด้วยไฟราคะบ้าง  

โทสะบ้าง สลับสับเปลี่ยนกันไป

ความโกรธเป็นของธรรมดาที่ยังจะต้องมีอยู่ในผู้เป็นสามัญชน 

แต่เมื่อความโกรธเกิดแล้ว ไม่ควรให้เลือกอยู่เป็นความพยาบาท  

ควรพยายามท�าใจให้เพียงโกรธแล้วก็มีหาย ส่วนที่จะโกรธอีกนั้น  

ก็ยังดีกว่าให้เป็นความพยาบาท ผู้มาบริหารจิตทั้งหลายควรจะต้อง 

ฝึกใจให้เพียงแต่โกรธ ไม่ถึงพยาบาทเสียก่อน แล้วจึงฝึกแก้โกรธ 

ให้ลดน้อยถึงหมดไปในภายหลัง

นอกจากนี้ สมุทัยยังท�าให้จิตตนครเป็นเมืองง่วงเหงาหลับไหล

ไปก็ได้ โดยส่งอารมณ์บางอย่างเข้าไป เช่นความเบื่อไม่ยินดีหรือ 

ความเกียจคร้าน ความบิดแชเชือน ความเมาอาหาร ความมีใจ 

ย่อหย่อน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เมื่ออารมณ์ดังกล่าว 
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เข้าไปถึงจิตตนคร จ�าพวกท่ี ๓ อันมีชื่อว่า ถีนมิทธะ ซ่ึงมีอาการ 

ง่วงงุนเคลิบเคลิ้มจะติดตามเข้าไปทันที จิตตนครที่เคยร่ืนเริงหรือ

ตึงเครียดจะกลายเป็นเมืองง ่วงหรือหลับไปทันที ไม่เช ่นนั้นก็ 

ห่อเหี่ยวเกียจคร้าน คล้ายกับเวลาท่ีใคร ๆ นั่งฟังครูอธิบายหรือ 

ที่นั่งฟังเทศน์ มักจะง่วง ความง่วงมักจะแอบหลังความสงบเข้ามา  

เวลานั่งฟังเทศน์ จิตมักสงบจากเร่ืองต่าง ๆ เมื่อสงบ จิตก็มักรวม 

แคบเข้ามาดุจตะเกียงหร่ี เป็นโอกาสให้ความง่วงลอบเข้ามา ท�าให ้

หงุบหงับสัปหงกทันที จิตสว่างขึ้น กว้างขึ้นเมื่อใด ความง่วงถอยหนี 

แต่สมุทัยก็ไม่ทิ้งโอกาสเช่นนี้ รีบส่งอารมณ์เข้าไปอีกอย่างหนึ่ง 

คือความฟุ้งซ่านแห่งใจส่งตามติดเข้าไป และส่งตามไปด้วยจ�าพวก 

ที่ ๔ ซ่ึงมีชื่อว่า อุทธัจจกุกกุจจะ มีลักษณะอาการเป็นความฟุ้งซ่าน

ร�าคาญใจ จิตตนครก็กลายเป็นเมืองฟุ้งไปทันที จะฟุ้งอย่างไรให้คิด

เทียบเอาเองกับเวลาท่ีมีลมแรงพัดฝุ่นคลุ้งไปทั้งหมด มิใช่แต่เท่านี้  

จิตตนครยังต้องเผชิญกับอารมณ์อีกอย่างหนึ่ง คือธรรมที่เป็นที่ต้ัง 

แห่งวิจิกิจฉา ความสงสัยลังเลไม่ตกลงได้ แล้ววิจิกิจฉาก็จู ่โจม 

เข้ามาทันที วิจิกิจฉา นี้เป็นจ�าพวกท่ี ๕ มีลักษณะเป็นความลังเล 

สงสัยไม่แน่นอนใจ เมื่อเข้ามาถึงจิตตนครก็กลายเป็นเมืองแห่ง 

ความสงสัยลังเล ทุกคนพากันนั่งลังเลไม่แน่ใจว่าจะท�าอย่างไรดี 

สมุทัยชอบใจท่ีได้เห็นจิตตนครมีอารมณ์และอาการต่าง ๆ  

ดูเป็นที่สับสนอลหม่าน เดี๋ยวก็อย่างนั้น เดี๋ยวก็อย่างนี้ และสมุทัย 

กลัวธรรมบางข้อ คือ โยนิโสมนสิการ ได้แก่ความท�าไว้ในใจโดย

แยบคาย ถ้าธรรมข้อนี้เข้าไปสู่จิตตนครแล้ว พวกอารมณ์ทั้งปวง 
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ก็หมดอ�านาจ จิตตนครจะเป็นเมืองสุขสงบขึ้นทันที ฉะนั้น สมุทัย 

จึงพยายามใส่ อโยนิโสมนสิการ ได้แก่ ความท�าไว้ในใจโดยไม่

แยบคายเข้าไปในอารมณ์ทุกอย่าง อารมณ์เหล่านั้นจะกระด้าง

แข็งแรงขึ้นเป็นชนวนน�านิวรณ์ขึ้นมาทันที อโยนิโสมนสิการเป็น

สมุนส�าคัญของสมุทัยอีกผู้หนึ่ง

การท�าไว้ในใจโดยแยบคาย คือการพิจารณาเร่ืองราวของจิต 

คืออารมณ์ให้แยบคาย คือให้เห็นผิดถูก ชั่วดี ควรไม่ควรอย่างไร 

กล่าวอกีอย่างกค็อื การมเีหตุผลในการรับอารมณ์ เมือ่อารมณ์เกดิขึน้

ก็ให้สามารถท�าใจพิจารณาอย่างแยบคาย ไม่ปล่อยให้รุนแรง ไปตาม

ก�าลงัโดยไม่ต้านทานให้อ่อนลงด้วยอ�านาจการพจิารณาให้แยบคายเลย

บรรดาผูม้าบริหารจิตทัง้หลาย ควรฝึกจิตให้รู้จักคุน้เคยกบัการ

ท�าไว้ในใจโดยแยบคาย คือให้มีโยนิโสมนสิการอยู่เสมอ จะสามารถ

พาจิตให้พ้นอ�านาจของสมุทัย พ้นจากอโยนิโสมนสิการได้ ผลก็คือ

จะมีความสุขสงบในใจไม่มากก็น้อย



อโยนิโสมนสิการ

ได้กล่าวไว้ว่า สมุทัยชอบใจท่ีเห็นจิตตนครมีอารมณ์ และ 

อาการต่าง ๆ ดูเป็นที่สับสนอลหม่าน เดี๋ยวก็อย่างนั้น เดี๋ยวก็อย่างนี้ 

และสมุทัยกลัวธรรมบางข้อคือ โยนิโสมนสิการ ได้แก่ ความท�าไว้ 

ในใจโดยแยบคาย ถ้าธรรมนี้เข้าไปสู่จิตตนครแล้ว อารมณ์ท้ังปวง 

ก็หมดอ�านาจ จิตตนครจะเป็นเมืองสุขสงบขึ้นทันที ฉะนั้น สมุทัย 

จึงพยายามใส่อโยนิโสมนสิการ ได้แก่ ความท�าไว้ในใจโดยไม่แยบคาย

เข้าไปในอารมณ์ทกุอย่าง  ดเูหมอืนยงัแสดงหน้าตาของอโยนโิสมนสกิาร

สมุนส�าคัญของสมุทัยอีกผู้หนึ่งไว้ไม่ชัดนัก ดังนั้นจะได้แนะน�าอีก 

สักหน่อย 

ค�านีต้ามศพัท์แปลว่า ความท�าไว้ในใจโดยทางมใิช่ต้นเหตุ ค�าว่า 

ความท�าไว้ในใจ ตรงกับค�าที่พูดกันง่าย ๆ ว่า ใส่ใจ หมายถึง เอาใจ

ใส่คิดพินิจพิจารณาก็ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นทุก ๆ อย่างจะต้องมีต้นเหตุ 

ซ่ึงให้เกิดผลทีแรก ท่ีน่าจะเรียกว่าต้นผลเช่นเดียวกัน ผลทีแรกนั้น 

ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลต่อไปอีก และผลนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดผล 

สืบไปอีก กว่าจะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นให้ตาเห็น หูได้ยิน ดังที่เรียก 

กันว่าปรากฏการณ์ ก็จะมีเหตุผลสืบกันมาหลายชั้น 
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ค�าว่า โดยทางมิใช่ต้นเหตุ หมายความว่า เหตุผลของสิ่งที่ 

ปรากฏนั้นเป็นไปโดยทางหนึ่ง แต่ใส่ใจคิดไปเสียอีกทางหนึ่ง  

ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ เช่น ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า มีเหตุผล

ว่า ท�าไมฟ้าจึงแลบ ฟ้าจึงผ่า ที่สัมพันธ์กันไปหลายอย่าง ดังท่ี 

นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันทราบกันดีอยู ่แล้ว แต่ก็ต่างจากเหตุผล  

ที่คิดเห็นกันในสมัยโบราณ เช่นดังที่คิดเห็นว่า นางเมขลาล่อแก้ว  

รามสูรเขว้ียงขวาน จันทรคราสสุริยคราสในคร้ังโบราณเข้าใจกันว่า 

ยักษ์ใหญ่ท่ีช่ือว่าราหูอมจันทร์ อมอาทิตย์ แต่ในปัจจุบัน นักวิทยา-

ศาสตร์แสดงเหตุผลดังที่ทราบกันอยู่ทั่วไป และได้ค�านวณจับเวลา 

กับทั้งสถานที่ที่จะมองเห็นด้วยตาได้แน่ชัดถูกต้อง 

แม้ส่ิงทีป่รากฏอย่างอืน่กย่็อมมเีหตุผลของแต่ละสิง่เช่นเดยีวกนั 

ตลอดถึงสิ่งที่ปรากฏของสัตว์ บุคคล เช่นมีเร่ืองเล่าถึงนักบวชใน 

ลัทธิอย่างหนึ่งผู้หนึ่งเดินทางไปพบวัวดุตัวหนึ่งเข้า วัวดุตัวนั้นก็ตั้งท่า

ก้มศีรษะลง นักบวชผู้นั้นคิดว่าแม่วัวตัวนี้ช่างรู้คุณของเรา ก้มศีรษะ

ลงเพื่อค�านับนอบน้อมต่อเรา ดีกว่าคนเป็นอันมากที่ไม่รู้คุณของเรา 

ฝ่ายวัวดุนั้นก็ตรงเข้าขวิดนักบวชผู้แปลผิดนั้นถึงแก่สิ้นชีวิต ตัวอย่าง

นี้แสดงว่า กิริยาที่วัวก้มศีรษะลงนั้นมีต้นเหตุในทางหนึ่ง คือต้องการ 

จะเตรียมขวิด แต่นักบวชผู้นั้นเอาใจคิดไปเสียอีกทางหนึ่ง ว่าเขา 

จะค�านับเรา จึงตั้งท่ารับค�านับเต็มที่ วัวจึงขวิดได้อย่างถนัดถนี่ นี่เป็น

ตัวอย่างของอโยนิโสมนสิการ 
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อีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะยกขึ้นคือความเดือดร้อนของประชาชน

เกี่ยวกับการครองชีพ เป็นต้น ซ่ึงต้นเหตุถ้าจะมาจากธรรมชาติดิน

ฟ้าอากาศและจากกรรมของคน ถ้าจับต้นเหตุถูกก็น่าจะแก้ได้ เช่น

สร้างเขื่อนกั้นระบายน�้า สร้างอ่างเก็บน�้า ท�าฝนเทียม เป็นต้น และ

แก้ที่กรรมของคน คือทั้งฝ่ายผู้ปกครอง ท้ังฝ่ายผู้อยู่ในปกครอง 

ตั้งอยู่ในสุจริตต่อกัน คือผลนั้นเกิดจากเหตุอันใด ก็แก้ท่ีเหตุอันนั้น 

เมื่อแก้ไปทีละเปลาะ ๆ จนถึงต้นเหตุโดยพร้อมเพรียงกันและโดย

ฉับพลัน ก็จะเกิดผลดีขึ้นฉับพลันทันตาเห็นเช่นเดียวกัน แต่ถ้าแก้

โดยอโยนิโสมนสิการแล้ว ก็จะเกิดผลเหมือนดังที่นักบวชผู้นั้นได้รับ 

นี้เป็นตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งของอโยนิโสมนสิการ

อโยนิโสมนสิการมีโทษ แม้เพียงดังตัวอย่างท่ียกมากล่าว 

ก็เป็นโทษที่ควรระวังมิให้เกิดขึ้นแก่ตน ดังนั้น ทุกคนจึงควรก�าจัด 

อโยนิโสมนสิการให้สิ้นไปด้วยการท�าโยนิโสมนสิการให้มีอยู่เสมอ





โขนโลกโรงใหญ่

สมุทัยใช้อโยนิโสมนสิการนี้แหละเป็นลูกมือให้ลอบเข้าไปใน

จิตตนครกับอารมณ์ ท�าให้ชาวจิตตนครเคลิบเคลิ้มไป แล้วนิวรณ์

ก็ว่ิงเข้ามาทันที ดังจะพึงเห็นได้เช่นในบ้านเมืองท้ังหลายก็จะต้อง

มีคนเดินไปเดินมาประกอบธุรกิจต่าง ๆ จะต้องมีของสิ่งนั้นสิ่งนี้ 

ทุกคนจะต้องได้เห็นอะไรต่ออะไร ได้ยินอะไรต่ออะไร ได้กลิ่นอะไร

ต่ออะไร ได้รสอะไรต่ออะไร ได้ถูกต้องอะไรต่ออะไร ได้คิดอะไร

ต่ออะไร เพราะก็ต่างมีตา มีหู มีจมูก มีลิ้น มีกาย มีใจอยู่ด้วยกัน 

แม้จะมีประสาท ๕ อันใดอันหนึ่งพิการ เช่น ตาบอด หูหนวก 

แต่ก็ยังมีใจซ่ึงเป็นระบบสื่อสารช้ันในคิดอะไรต่ออะไรได้อยู่ น่าจะ

เรียกว่าประสาทชั้นในก็ได้ ท้ังนี้เว้นไว้แต่บางคนที่ประสาทชั้นใน

ดังกล่าวเสีย ดังเช่นเป็นโรคเกี่ยวแก่สมองกลายเป็นเสียจริตบ้าบอไป 

ก็กลายเป็นคนมีความคิดเลื่อนเปื้อน เป็นที่สมใจของสมุทัย เพราะ

เมื่อเป็นบ้าเป็นบอไปเสียแล้ว ก็ตกอยู่ในอ�านาจของสมุทัยเต็มที่ 

ฝ่ายคู่บารมี มีพร้อมทั้งพระบรมครูไม่อาจช่วยได้ ความเป็นบ้าบอ 
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ก็เนื่องมาจากอารมณ์อันประกอบด้วยอโยนิโสมนสิการนี้แหละ 

ที่รุนแรงสักหน่อย ทั้งประกอบด้วยกรรมเก่าบางอย่างด้วย กรรมเก่า

หรือกรรมใหม่ทั้งปวง ก็เนื่องมาจากอารมณ์กระตุ้นให้เกิดเจตนา 

ก่อกรรมนั้น ๆ ขึ้น 

ฉะนั้น ต้นทางหรือต้นเหตุแห่งกรรมและผลทั้งปวงจึงอยู่ท่ี 

อารมณ์กับอโยนิโสมนสิการนี้เอง ดังจะยกตัวอย่างสักข้อหนึ่ง  

เหมือนดังท่ีได้กล่าวแล้ว ว่าทุกคนมีตาจะต้องมองเห็นรูป อันที่จริง 

ก็สักแต่ว่าเห็นรูปเท่านั้น แต่เมื่อทุกคนรับรูปเข้าไปในใจ มิใช ่

หมายความว่าใส่รูปไว้ในใจโดยตรง เพราะรูปเป็นวัตถุจะน�าใส่เข้าไป

ไม่ได้ ต้องถอดรูปออก เป็นสิ่งท่ีไม่ใช ่วัตถุเช ่นเดียวกับใจซึ่ง 

ไม่ใช่วัตถุ คือถอดรูปออกเป็นอารมณ์ ดังที่เรียกในภาษาท่ัวไปว่า  

เร่ือง แล้วใส่เข้าไปในใจ เร่ืองนี้เองที่ใจรับ เมื่อถอดจากรูปก็เรียกว่า 

เร่ืองรูป หรือเรียกตามศัพท์แสงว่า รูปารมณ์ เมื่อถอดจากเสียง 

ก็เรียกว่า เรื่องเสียง หรือ สัททารมณ์ ดังนี้เป็นต้น สมุทัยรีบส่ง 

อโยนโิสมนสกิารเข้าไปกบัอารมณ์ทันท ีใจจึงรับเร่ืองเข้ามาผดิทีผิ่ดทาง 

ผิดเหตุผิดผล เพราะใจมิได้คิดถูกตรงตามเหตุว่า สักแต่ว่าเป็นรูป  

สักแต่ว่าเป็นเร่ือง ท่ีถอดรูปออกเสียแล้วเท่านั้น แต่คิดเหมือนกับ 

รับรูปท่ีเป็นเปลอืกนอกท้ังรูปเข้าไปไว้ในใจ ท้ังป้ันแต่งให้สวยสดงดงาม

ก็ได้ ปั้นแต่งให้น่าเกลียดน่าชังก็ได้ ให้ดูเป็นกลาง ๆ ไม่ใช่น่ารักหรือ

ไม่ใช่น่าชังก็ได้ 
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อโยนิโสมนสิการนี้แหละเป็นผู้ปั ้นแต่ง น่าจะคล้าย ๆ กับ

ผู้แต่งตัวโขนละคร ที่หลังฉากนั้น ก็ไม่มีพระ นาง ยักษ์ ลิง อะไร

ที่ไหน แต่มีผู้แต่งตัวให้เป็นพระ เป็นนาง เป็นยักษ์ เป็นลิง ออกไป

เต้นเป็นพระ เป็นนาง เป็นยักษ์ เป็นลิง ไปตามบทบาท กลับเข้า

หลังฉากก็เลิกกัน อโยนิโสมนสิการก็เหมือนผู ้แต่งตัวโขนละคร

นี้แหละ คือแต่งอารมณ์ให้เป็นพระ เป็นนาง กามฉันท์ก็วิ่งเข้าทันที 

ชาวจิตตนครซ่ึงเป็นเหมือนผู้ดูก็ชอบใจรักใคร่ตัวพระตัวนางยิ่งนัก 

เมื่อเป็นตัวยักษ์ตัวมาร พยาบาทก็วิ่งเข้าทันทีเหมือนกัน ผู้ดูพากัน

เกลียดชังตัวยักษ์ตัวมาร อันท่ีจริงเป็นตัวที่แต่งขึ้นท้ังนั้น ไม่มี

สัจจะคือตัวจริงอยู่เลย

ผู ้มาบริหารจิตทั้งหลายควรได้มีสติแลเห็นอารมณ์ของตน 

และควรให้โยนิโสมนสิการเกิดข้ึนทันเวลา คือสามารถเข้าใจได้

ถ่องแท้พอสมควรว่าอารมณ์นั้น ๆ เกิดเพราะอโยนิโสมนสิการ

ปั้นแต่งขึ้น ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นว่าเป็นจริงเป็นจัง เมื่อโยนิโสมนสิการ

เกิดทัน อโยนิโสมนสิการก็จะหลีกหนีไป กามฉันท์ก็ตาม พยาบาท

กต็าม กจ็ะไม่เกดิขึน้ ขณะท่ีใจปราศจากกามฉนัท์ ปราศจากพยาบาท 

ใจก็ย่อมมีความสงบเย็นเป็นอย่างยิ่ง





จิตตภาวนา

ฝ่ายคู่บารมีของนครสามีก็มิใช่ว่าจะเฉยเมยทอดธุระปล่อยให้

สมุทัยท�าเอาข้างเดียว ได้พิจารณาว่าจะแก้ไขอย่างไรดี แม้จะมี

พรรคพวกฝ่ายบารมี มีศีล หิริโอตตัปปะ เป็นต้น เข้ามาช่วยใน

จิตตนครบ้างแล้ว ก็ยังวางใจมิได้ เพราะนครสามียังรับไว้ใช้ทั้ง ๒ 

ฝ่าย บางทีก็แบ่งเขตกันในระหว่างหัวโจกส�าคัญของสมุทัยคือ โลโภ 

โทโส โมโห กับศีล หิริโอตตัปปะ เป็นต้น ก็ดูเหมือนกับบ้านเมือง

ทั่ว ๆ ไป ซึ่งวัดวาอารามก็สร้างกัน โรงฆ่าสัตว์ โรงสุรา ตลอดถึง

โรงหนัง โรงละคร และสถานอบายมุขต่าง ๆ ก็สร้างกัน ศีลก็อยู่แต่

ในวัด ออกนอกวัดก็เป็นถิ่นของโลโภ โทโส โมโห นักเลงหัวไม้ 

ถ้าไม่รีบปราบปรามสมุนส�าคัญของสมุทัยที่เข้าไปแต่งอารมณ์ใน

จิตตนคร ก็น่ากลัวว่าวัดเองก็จะถูกพังทลาย หรือถูกนักเลงหัวไม้

เข้ายึด โดยขับไล่ศีลให้ออกไป ถ้าถึงขั้นนั้น ศีลเป็นต้น ก็จะต้อง

หนีออกไปจากจิตตนคร 
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ฉะนั้น คู ่บารมีจึงเข้าเฝ้ากราบทูลถามพระบรมครูสัมมา-

สัมพุทธเจ้า พระบรมครูเจ้าได้ตรัสแนะน�าวิธีแก้ไขด้วยวิธีที่เรียกว่า 

จิตตภาวนา โดยใช้นิมิตเคร่ืองก�าหนดหลายอย่างกับโยนิโสมนสิการ 

ซ่ึงเป็นคู่ปรับอโยนิโสมนสิการ คู่บารมีได้สดับพระบรมพุทโธวาท 

ก็มีความแช่มชื่น มองเห็นทางชนะ รีบปฏิบัติตามพระโอวาทแห่ง

พระบรมครูเจ้าทันที

การท�าจิตตภาวนา หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าท�ากรรมฐานนั้น 

เป็นทางแก้ไขความวุ่นวายในใจอย่างได้ผลควรแก่ความปฏบิตั ิปฏบัิติ

ธรรมสมควรแก่ธรรมระดับไหน ย่อมจะได้รับผลเป็นความสงบสุข

ของจิตใจระดับนั้น ผู้ปรารถนาความสงบสุขในจิตใจจึงควรได้รู้จัก

การท�าจิตตภาวนาหรือท�ากรรมฐานโดยท่ัวกัน เพราะเป็นทางที่จะน�า

ไปสู่ความสุขได้จริง



อูฐผูกาวหนา

องค์พระบรมครูตรัสแนะน�าให้ใช้วิธีจิตตภาวนาทันที แปลว่า 

วิธีอบรมจิต เพราะจ�าเป็นท่ีจะต้องช�าระฟอกล้าง ฝึก ข่ม รักษา 

คุ้มครอง ป้องกันอย่างเต็มท่ี จะท�ากันอย่างเล่น ๆ ย่อหย่อนหาได้ไม่ 

ฝ่ายสมุทัยจะต้องระดมก�าลังเต็มท่ียิ่งขึ้นไปอีกเมื่อเห็นว่าฝ่ายคู่บารมี

จะช่วงชิงอ�านาจไปจากตน ถ้ายังไม่มีข้าศึกยกเข้ามาจากภายนอก 

หรือเกิดขึ้นภายในเพื่อที่จะยึดอ�านาจ สมุทัยก็คงปล่อยไว้อย่าง

หย่อน ๆ หรือดังท่ีเรียกว่า ผูกไว้อย่างหย่อน ๆ คล้ายกับผูกสัตว์

เลีย้งไว้ แต่โรยเชอืกให้เดนิออกไปกนิหญ้าได้ไกล ๆ  จนบางทีสตัว์เลีย้ง

นั้นนึกว่ามิได้ถูกผูก จะเดินให้ไกลออกไปอีก แต่สุดเชือกที่โรย

ไว้เสียแล้ว เชือกก็จะกระตุกไว้มิให้ไป ถึงตอนนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้นั้น

จึงจะรู้สึกตนว่าถูกผูกไว้ หาได้เป็นอิสระไม่ ถ้าถอยกลับมาเดินไปมา

อยู่ในระยะที่เชือกหย่อน ๆ ก็จะรู้สึกคล้ายกับว่าเป็นอิสระไม่ถูกผูก 

ในเวลาสถานการณ์ปกติ สมุทัยก็ผูกไว้ดังนี้ ปล่อยให้ไปมาได้จน

คล้ายกับเป็นอิสระเสรี ไม่คิดที่จะสลัดเชือกออก 
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สมทัุยมวิีธีมาก ใช้เล่ห์เหลีย่มต่าง ๆ อย่างท่ีคนทัว่ไปตามไม่ทนั 

ดกูค็ล้าย ๆ กบัท่ีมนษุย์ซ่ึงเป็นสตัว์ฉลาดในโลกใช้เล่ห์หลอกสตัว์เลีย้ง 

เช่น หญ้าส�าหรับเลี้ยงม้าเป็นหญ้าแห้ง ม้าไม่ยอมกิน คนก็หาแว่นตา

สีเขียวสวมให้ม้า ม้ามองเห็นหญ้าเป็นสีเขียว คิดว่าเป็นหญ้าสด  

ก็กินหญ้าแห้งนั้น คนเลี้ยงม้าก็สบายไม่ต้องหาหญ้าสดให้ม้า ชาวนา

ในประเทศที่ใช้อูฐชักน�้าจากบ่อน�้าให้ลงล�ารางไปสู่นา เขาผูกอูฐเข้ากับ

หลักที่ปักไว้ตรงบ่อ แล้วผูกอูฐกับหลักนั้นให้มีระยะห่างจากบ่อตาม

สมควร แล้วให้อูฐเดินวนบ่อชักน�้าขึ้นมา แต่อูฐจะไม่ยอมเดินวน  

คนจงึใช้ผ้าผกูตาอฐูเสยี แล้วให้อฐูเดนิ อฐูจงึยอมเดนิ เพราะเข้าใจว่า

เดินไปข้างหน้าเร่ือย หาได้ เดินวนไม่ แต่ท่ีแท้ก็เดินวนรับใช้ชักน�้า 

ให้ชาวนาอยู่นั่นเอง เช่นเดียวกับม้าสวมแว่น ก็กินหญ้าแห้งโดยคิดว่า

เป็นหญ้าสดอยู่นั่นเอง อูฐก็เป็นสุขอยู่ในการเดินวน เพราะคิดว่าเดิน

ไปข้างหน้าอยู่เรื่อย และม้าก็เป็นสุขอยู่ในการกินหญ้าแห้ง โดยคิดว่า

เป็นหญ้าสดอยู่นั่นเอง อันที่จริง อูฐนับว่าเป็นสัตว์ท่ีมีความคิดท่ี 

เรียกว่า ก้าวหน้า เพราะไม่ยอมเดินวน ชอบเดินไปข้างหน้าเร่ือย  

แต่ก็เสียกลมนุษย์ คนทั้งปวงของจิตตนครก็เป็นสุขอยู่กับการถูก 

ผกูหย่อน ๆ อนัทีจ่ริงกต้็องเดนิวนอยูไ่ปมาภายในระยะของเครือ่งผกู 

ต้องบริโภค ต้องใช้สิ่งที่ไม่ต่างจากหญ้าแห้ง จึงมีสถานการณ์ไม่ 

ต่างกนัไปมากนกั และสมทุยัจะไม่ว่ากระไรถ้าไม่คดิไม่ท�าการสลดัออก

ไปจากอ�านาจ คือถ้าไม่ก่อการล้มล้างอ�านาจของสมุทัย ฝ่ายสมุทัย 

ก็จะปล่อยไว้หย่อน ๆ คล้ายกับเป็นอิสระเสรีแล้ว
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ผู้ท่ีเคยเห็นอูฐเดินวนบ่อชักน�้าลงล�ารางให้ชาวนา อาจจะข�า

หรืออาจจะสังเวช แต่สิ่งท่ีควรจะรู ้สึกท่ีสุดคือ ควรจะรู ้สึกว่า 

สามัญชนก็มิได้ผิดจากอูฐในการถูกสมุทัยผูกให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะ 

ความทุกข์ท่ีอูฐได้รับในการถูกหลอกให้เดินวนอยู่เช่นนั้น เปรียบ

ไม่ได้กับความทุกข์ท่ีได้รับจากการถูกสมุทัยหลอกให้เวียนเกิด

เวียนตายอยู่ตลอดเวลา อูฐนั้นไม่มีสติปัญญาความสามารถพอจะ

ช่วยตัวเองให้ไม่ต้องเดินวนต่อไปได้ แต่มนุษย์สามารถช่วยตัวเอง

ให้ไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏฏสงสารได้ เมื่อมนุษย์ยอมให้

สมุทัยหลอกให้เดินวนเวียนอยู่โดยไม่คิดช่วยตัวเองให้พ้นจากอ�านาจ

ของสมุทัย มนุษย์จึงเป็นที่น่าสงสาร น่าสลดสังเวชยิ่งกว่าอูฐ และ

ยิ่งกว่าม้าที่ถูกหลอกให้กินหญ้าแห้งมากมายนัก





ปญหา ๔ ขอ

อย่าว่าแต่อูฐ แม้ชาวจิตตนครเองซ่ึงล้วนเป็นนักก้าวหน้า 

อันที่จริงก็ก้าวหน้าไปตามความอยาก คืออยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ 

อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ อยากจะให้สิ่งที่ไม่ชอบหรือภาวะท่ีไม่ชอบสิ้น

ไปหมดไป สิ่งท่ีอยากต่าง ๆ จึงเป็นจุดหมายส�าหรับด�าเนินไปหา 

การก้าวหน้าก็คือการตั้งหน้าก้าวไปสู่สิ่งที่อยากนั้น ๆ นอกจากนี้ 

ยังน่าจะเรียกได้อีกว่าเป็นนักริเร่ิม คือริเร่ิมความอยากหรือสิ่งท่ี

อยากขึ้นใหม่อีก ถ้าจะถามว่า ก้าวหน้าไปข้างไหน ก็คงจะตอบว่า 

ไปสู ่จุดหมายท่ีอยากนั่นแหละ ถ้าไปถึงจุดหมายท่ีหวังไว้สูงเร็ว 

ก็ชมกันว่าก้าวหน้าเร็ว ถ้าห้ามไม่ให้ตอบตามความอยาก ก็น่าจะ

พากันตอบได้ยากว่าจะไปข้างไหน นอกจากจะตอบว่าก้าวหน้าไปสู่

ที่สุดแห่งชีวิต ต่อจากนั้นก็ไม่รู้ว่าก้าวหน้าไปข้างไหน แม้แต่ก่อน

ชีวิตนี้ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่ามาจากไหน รู้แต่ว่าจะต้องพบการจบชีวิต

เป็นแน่แท้ ส่วนจะจบเมื่อไรก็หารู้ไม่ 
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คู่บารมีเคยได้ฟังพระอาจารย์ศิษย์ขององค์พระบรมครู แสดง

เรื่องบุตรีของนายช่างทอหูกคนหนึ่ง ในคร้ังองค์พระบรมครูยังไม่ 

เสด็จสู่มหาปรินิพพานธาตุ ว่าองค์พระบรมครูพุทธเจ้าได้ตรัสถาม 

ปัญหา ๔ ข้อ แก่บุตรีสาวของช่างทอหูก เธอได้กราบทูลตอบ 

ทั้ง ๔ ข้อ ค�าถามและค�าตอบมีว่าดังนี้

๑. ถาม เจ้ามาจากไหน

 ตอบ ไม่ทราบ พระเจ้าข้า

๒. ถาม เจ้าจักไปในที่ไหน

 ตอบ ไม่ทราบ พระเจ้าข้า

๓. ถาม เจ้าไม่ทราบหรือ

 ตอบ ทราบ พระเจ้าข้า

๔. ถาม เจ้าทราบหรือ

 ตอบ ไม่ทราบ พระเจ้าข้า

ฝูงชนที่ เฝ ้าอยู ่พากันยกโทษเด็กหญิงผู ้นั้นว ่า กราบทูล 

เหลาะแหละเหลวไหลกับพระพุทธเจ้า เป็นการไม่สมควร เมื่อตรัส 

ถามว่ามาจากไหน ก็ควรจะกราบทูลว่ามาจากบ้านของตน เมื่อตรัส 

ถามว่าจะไปไหน กค็วรจะกราบทลูว่าจะไปโรงทอหูก องค์พระบรมครู

ทรงสดับเสียงอื้ออึงของมหาชน จึงตรัสขอให้สงบเสียง แล้วตรัสถาม

ให้เด็กหญิงผู้นั้นอธิบายค�าตอบ 
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เด็กหญิงผู้นั้นก็กราบทูลอธิบายว่า ค�าตอบที่ ๑ หมายความ 

ว่า ไม่ทราบว่ามาเกิดในชาตินี้จากที่ไหน ค�าตอบที่ ๒ ไม่ทราบว่าจุติ 

คือเคลื่อนชาตินี้แล้วจักไปเกิดในท่ีไหน ค�าตอบที่ ๓ คือ ทราบว่า 

ความตายจะมีแน่ ค�าตอบที่ ๔ คือ ไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไร 

พระบรมครปูระทานสาธุการ ทรงรับรองว่าเป็นค�าตอบทีถ่กูต้อง 

แล้วตรัสพระธรรมบทสั้น ๆ ว่า ”โลกนี้มืด มีน้อยคนในโลกนี้จะ 

มีปัญญาเห็นแจ้ง น้อยคนจะไปสวรรค์นิพพาน เหมือนนกที่ติดข่าย 

น้อยตัวจะหลุดไปได้„ เด็กหญิงผู้นั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ออกจาก 

ที่เฝ้าถือกระเช้าด้ายไปให้บิดาท่ีโรงทอหูก บิดาก�าลังนั่งหลับอยู่ท่ี 

เคร่ืองทอหูก ผลักปลายกระสวยไปในความฝัน พอดีไปกระทบ 

อุระของบุตรีเข้าโดยแรง เธอสิ้นชีวิตในขณะนั้น แต่เป็นผู้ท่ีองค ์

พระบรมครูได้โปรดแล้ว จึงมีคติดีเป็นที่แน่นอน พระบรมครูทรง 

มุ่งเสด็จไปโปรดเธอ เพราะเธอได้เจริญมรณสติมาถึง ๓ ปีแล้ว  

ทรงทราบว่าเธอจะต้องตายในวันนั้นแน่ จึงเสด็จไปดักโปรดตรงท่ี 

เธอจะเดินผ่านไป และตรัสถามปัญหาในแนวปฏิบัติอยู ่ของเธอ  

เธอจึงตอบได้ถูกต้อง ส่วนผู้อื่นมิได้ปฏิบัติ ก็ไม่รู้เรื่องอยู่เอง

การเจริญมรณสติ หรือการมีสติระลึกถึงความตายอยู่เสมอ  

เป็นหนทางเลิศหนทางหนึ่งที่จะยกจิตให้สูงขึ้นได้ พ้นจากความ 

ยึดมั่นผูกพันในสิ่งท้ังหลายท้ังปวงได้ เมื่อมีสติระลึกไว้เสมอว่า  

เรามีความตายเป็นธรรมดา วันหนึ่งเราจะต้องตาย เมื่อความตาย 

มาถึง จะไม่มีผู้ใดติดตามไปเป็นเพื่อนเราได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รักใคร่
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ห่วงใยเราเพียงไร จะไม่มีสมบัติใดท่ีเราจะน�าติดตัวไปได้ ไม่ว่าจะ

เป็นเพียงนิดน้อยเพียงไหน และไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราแสวงหามา

สะสมไว้ด้วยความล�าบากยากเข็ญเพียงไร เมื่อความตายมาถึง 

เราจะต้องละทุกคนทุกสิ่งไว้ในโลกนี้ เราจะต้องไปแต่ล�าพังกับ

กรรมดีหรือกรรมช่ัวท่ีเราท�าไว้เท่านั้น ถ้าเราท�ากรรมดีไว้ เราก็จะไป

เป็นสุข สู ่สุคติ ถ้าเราท�ากรรมชั่วไว้ เราก็จะไปเป็นทุกข์ สู ่ทุคติ 

พิจารณาเนือง ๆ ดังนี้ จะสามารถยังจิตให้เป็นอิสระ ปล่อยวาง

ความยึดมั่นถือมั่นได้โดยควรแก่ความปฏิบัติ ได้รับผลเป็นความสุข

อันเป็นรสเลิศของความมีอิสระเสรี



จิตตภาวนา ที่องค์พระบรมครูตรัสแนะน�าให้น�ามาใช้แก้

สถานการณ์ในจิตตนครนั้น คู่บารมีจ�าได้ขึ้นใจ ในพระพุทธพจน์

ประกอบด้วยอุปมา มีใจความว่า 

มีนครชายแดนของพระราชา มีก�าแพงและเสาระเนียดอัน

มั่นคง มี ๖ ประตู นายประตูของพระราชานั้นเป็นคนมีปัญญา

เฉลียวฉลาด ห้ามคนท่ีไม่รู้จักไม่ให้เข้า อนุญาตให้แต่คนที่รู ้จัก

เข้าไปในเมืองนั้น ได้มีทูตด่วนคู่หนึ่งมาจากทิศตะวันออก คู่หนึ่งมา

จากทิศตะวันตก คู่หนึ่งมาจากทิศเหนือ คู่หนึ่งมาจากทิศใต้ ถาม

นายประตูนั้นว่า เจ ้าแห่งเมืองนี้อยู ่ที่ไหน นายประตูก็ตอบว่า 

นครสามีคือเจ้าเมืองนั่งอยู่ที่ทาง ๔ แพร่ง ตรงกลางเมือง ทูตคู่นั้น ๆ 

จึงมอบยถาภูตพจน์ (ค�าตามที่เป็นจริง) แก่นครสามี ปฏิบัติตาม

มรรค (ทาง) ที่มาแล้ว

นครชายแดน
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อุปมานี้ผูกข้ึน เพื่อให้รู้ความดังนี้ ค�าว่า นคร นี้ เป็นชื่อของ 

กายอันประกอบด้วยมหาภูตะ คือ ธาตุดิน น�า้ ไฟ ลม ท้ัง ๔ ที่มี

มารดา บิดาเป็นแดนเกิด เติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนม มีอันต้อง 

อบนวด ต้องแตกท�าลายเป็นธรรมดา ค�าว่า มี ๖ ประตู เป็นชื่อ 

ของอายตนะภายในท้ัง ๖ ค�าว่า นายประตู เป็นชื่อของสติ ค�าว่า  

ทูตด่วนคู ่หนึ่ง เป็นชื่อแห่งสมถะและวิปัสสนา ค�าว่า นครสามี  

เป็นชื่อแห่งวิญญาณคือจิต ค�าว่า ทาง ๔ แพร่งตรงกลางเมือง  

เป็นชื่อแห่งมหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ธาตุดิน น�า้ ไฟ ลม ค�าว่า ค�าตามที่

เป็นจริง เป็นชื่อแห่งนิพพาน ค�าว่า ทางตามท่ีมาแล้ว เป็นชื่อ 

มรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ  

(ความด�าริชอบ) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (การงาน

ชอบ) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีวิตชอบ) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) 

สัมมาสติ (ระลึกชอบ) สัมมาสมาธิ (ตั้งใจชอบ) 

คู่บารมีมีความรู้ในพระพุทธคุณซาบซ้ึง  ว่าพระพุทธองค์ได้

ตรัสรู้จิตตนครโดยประจักษ์แจ้ง และได้ตระหนักแน่ว่าการที่จะ 

แก้ไขสถานการณ์ท่ีเลวร้ายในจิตตนครให้ได้ผลดีที่แน่นอนนั้น มีอยู่

วิธีเดียว คือตั้ง สมถะและวิปัสสนา ทั้งคู่นี้เป็นทูตเข้าไปแจ้งถ้อยค�า 

ตามที่ เป ็นจริงแก่นครสามี และการที่ทูตทั้งคู ่นี้จะเข ้าเมืองได้  

ก็จ�าต้องมีสติเป็นนายประตูเมือง ถ้ามีผู ้อื่นที่เป็นพรรคพวกของ 

สมุทัยหรือคู ่อาสวะเป็นนายประตู ก็จะต้องไม่ยอมให้ทูตทั้งคู ่นี ้
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เข้าไปแน่นอน ฉะนั้น ก็จะต้องหาทางให้สติได้มีหน้าที่เป็นนายประตู

ให้จงได้ก่อน วิธีดังนี้เองที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่า จิตตภาวนา 

และทรงแนะให้ใช้ นมิติ เคร่ืองก�าหนด หลายอย่าง กบัโยนโิสมนสกิาร 

จะใช้กับใคร ก็ใช้กับนครสามีนั่นเอง พระพุทธองค์ต้องได้ตรัสรู้แล้ว

ว่าใช้ได้ผลแน่ ไม่เช่นนั้นก็จะไม่ตรัสสอนให้ใช้ คู่บารมีจึงมีความเชื่อ

ตั้งมั่นในองค์พระบรมครู รีบชักชวนโยนิโสมนสิการกับบรรดานิมิตที่

ทรงแนะน�าไปหานครสามีทันที

จะเห็นได้ว่า จิตตภาวนาเป็นวิธีปฏิบัติที่ได้ผลแน่นอนในการ

แก้สถานการณ์วุน่วายเลวร้ายท้ังหลายทีเ่กดิขึน้ในจิตใจ พระพทุธองค์

จึงทรงยกขึ้นมาตรัสแนะน�าแก่คู่บารมี บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งนั้น 

ควรน้อมรับค�าท่ีทรงแนะน�ามาปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดความสงบสุข 

ไม่มคีวามวุน่วายในจิตใจ มากน้อยตามควรแก่ความปฏบิตัขิองตน ๆ





เมื่อคู่บารมีน�าโยนิโสมนสิการกับนิมิตต่าง ๆ เข้าเฝ้า ก็ยัง

ไม่แน่ใจนักว่าจะผ่านประตูเมืองเข้าไปได้หรือไม่ แต่ก็นึกมั่นใจว่า

ฝ่ายของตนด�ารงต�าแหน่งนายประตู คือสติ และก็ได้พบสติเป็น

นายประตูจริง ๆ สติเปิดประตูเมืองรับ คู่บารมีก็น�าโยนิโสมนสิการ 

และนิมิตต่าง ๆ เข้าพบนครสามีทันที ประจวบเวลาพอดีกับที่คู ่

อาสวะผละออกไป นับว่าเป็นเวลาปลอด นครสามีจึงต้อนรับคู่บารมี

พร้อมกับคณะด้วยดี คู่บารมีได้แจ้งจ�านงขอแสดงนิมิตต่าง ๆ ให้ดู 

และขอให้โยนิโสมนสิการเป็นผู ้บรรยาย ดูก็น่าจะคล้ายกับขอ

ฉายภาพยนตร์ให้ด ูและให้โยนโิสมนสกิารเป็นผูแ้สดงพากย์ นครสามี

ก็ตกลง คู่บารมีก็แสดงนิมิตต่าง ๆ ดังนี้ 

อสุภนิมิต นิมิตที่ไม่งาม เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ของคน

เป็นท่ีสกปรก แสดงให้เห็นเหมือนอย่างเห็นในภาพยนตร์ ให้เห็นถึง

สิ่งที่หมองคล�้า ถึงทรวดทรงที่น่าเกลียด ถึงกลิ่นที่เหลือทน ถึงท่ี

โยนิโสมนสิการ
อสุภนิมิต



202

เกิดที่อยู่เกลือกกลั้วอยู่ด้วยสิ่งสกปรก แล้วแสดงของคนตาย พร้อม

ทั้งร่างกายท่ีเป็นศพท้ังหมด เป็นต้น โยนิโสมนสิการได้บรรยาย

ประกอบภาพให้เห็นเป็นอสุภะจริงจัง และบรรยายให้ทุกคนรู้สึกว่า 

ผม ขน เป็นต้น รวมเข้าเป็นกายนี้ท้ังหมดของตน ก็เป็นเช่นนั้น 

ยังเป็นอยู ่ก็น ่ารังเกียจ ตายแล้วไม่ต้องพูดถึง ต้องเปื ่อยเน่า

น่ารังเกียจเต็มท่ี โยนิโสมนสิการได้บรรยายให้เห็นว่า วัยท่ียัง

หนุ่มสาว ชีวิตท่ีรักษาร่างกายไว้มิให้เน่าเปื่อย เคร่ืองตบแต่ง การ

ตบแต่งต่าง ๆ เป็นเคร่ืองปกปิด เป็นเคร่ืองพรางมิให้เห็นความ

ไม่สะอาด ความปฏิกูลท่ีมีอยู่เป็นปกติ เมื่อเพิกเอาเคร่ืองปกปิด

ออกเสีย ก็จะมองเห็นสิ่งปฏิกูลได้ชัดเจน แม้จะยังมีเคร่ืองปกปิด

ก็ไม่อาจปิดบังสติปัญญาท่ีจะตรวจตราพิจารณาให้มองเห็นความจริง

ไปได้ ภาพอสุภะที่ปรากฏขึ้นนี้แหละ อสุภนิมิตท�าให้กามฉันท์ซ่ึง

เป็นสมุนส�าคัญของสมุทัยวิ่งหนีออกห่างไปทันที

สติปัญญา จึงเป็นความส�าคัญในการบริหารจิตยิ่งกว่าอะไรอื่น

ทั้งนั้น พยายามให้เผลอสติ เผลอปัญญาน้อยท่ีสุดเท่าที่จะท�าได้ 

การบริหารจิตก็จะได้ผลหนักแน่นมากมายพอสมควร การบริหารจิต

ได้ผลเพียงใด จะรู้ได้ที่ใจ ใจสงบสบายเพียงไหน ก็แสดงให้ปรากฏ

ว่าการบริหารทางจิตให้ผลดีขึ้นเพียงนั้น เมื่อต้องการใจที่สงบสบาย

ก็ต้องบริหารจิต
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คร้ันคู่บารมีแสดงอสุภนิมิต โดยมีโยนิโสมนสิการบรรยาย

ประกอบพอสมควรแล้ว ก็แสดงนิมิตอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งมีค�าเรียกว่า 

เมตตาเจโตวิมุตติ ซ่ึงออกจะยาว และดูจะแปลกใหม่ส�าหรับผู้ที่

ไม่คุ้นต่อค�าบาลี แต่ชื่อไม่ส�าคัญ ความส�าคัญอยู่ท่ีลักษณะหน้าตา 

ทั้งมีผู้บรรยายช่วยให้เข้าใจ ให้มองเห็นภาพประจักษ์ นิมิตที่ ๒ 

นี้มีลักษณะเป็นคนมีจิตใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มองมาด้วยสายตา

ที่เป็นมิตร ผู้มีความปรารถนาดีเต็มที่ช่างคล้ายคลึงกับสายตาของ

มารดาบิดาผู ้มีจิตใจเต็มเปี ่ยมด้วยความรักมองไปยังบุตรธิดา 

หรือสายตาของบุตรธิดาเองผู้มีจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยความเคารพรัก

มองดูมารดาบิดา สายตาของท้ัง ๒ ฝ่ายประสานกันด้วยความรัก

อันบริสุทธ์ิประกอบด้วยความสุขอันอบอุ่น แสดงถึงจิตใจท่ีพ้นแล้ว

จากความขึ้งเคียดมุ ่งร้ายแม้แต่น้อย แม้นครสามีก็ได้ซาบซ้ึงถึง

ภาพนิมิตท่ีปรากฏนั้น โยนิโสมนสิการจึงได้อธิบายประกอบอีก 

เป็นต้นว่า นั่นแหละท่ีเรียกว่า เมตตาเจโตวิมุตติ ซ่ึงมีค�าแปลว่า 

ความหลุดพ้นแห่งใจด้วยความเมตตา หมายความว่า หลุดพ้นจาก 
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พยาบาทคือความคิดมุ่งร้ายด้วยอ�านาจโทสะ เพราะเจริญเมตตา 

ให้เกดิมขีึน้ในจิตใจ พยาบาทเป็นเคร่ืองเศร้าหมองทางจิตใจอย่างหนึง่ 

มีขึ้นในเมื่อประสบอารมณ์คือเร่ืองท่ีไม่ชอบใจ เช่นมีใครมาท�าร้าย 

ด่าว่าให้เจ็บใจ จึงเกิดพยาบาทข้ึน คือเกิดความโกรธอย่างแรง  

จนถึงคิดมุ ่งร้ายหมายให้เขาถึงความวิบัติอันตรายก็ท�าให้จิตใจ 

เศร้าหมอง เดือดร้อนเหมือนอย่างถูกไฟเผา แต่ก็สามารถหลุดพ้น 

จากพยาบาทดังกล่าวได้ด้วยอ�านาจเมตตา 

อันเมตตานั้นคือความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุข หรือความ 

มีไมตรีจิตมิตรภาพ มีลักษณะตรงกันข้ามกับความพยายาท อัน 

พยาบาทนั้นมุ ่งร้ายหมายให้วิบัติ ส่วนเมตตามุ ่งดี ปรารถนาให ้

ประกอบด้วยสุขสมบัติ พยาบาทเป็นไฟเผาใจให้ร้อน เมตตาเป็น 

น�า้พรมใจให้เยน็เป็นสขุ แต่เมตตาจะมขีึน้ในจิตใจได้ กต้็องหดัปฏบัิติ 

ท�าเมตตาภาวนา คืออบรมเมตตาให้มีขึ้น คือหัดแผ่ใจที่มีเมตตา 

ออกไปแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเจาะจง หรือแผ่ออกไปโดยไม ่

เจาะจง โดยเจาะจงนั้น เช่นในบุคคลที่เป็นที่รัก เช่นในมารดาบิดา 

ครูบาอาจารย์ มิตรสหาย ในบุคคลท่ีเป็นปานกลาง ตลอดถึงใน 

บุคคลที่เป ็นศัตรู หรือที่ไม ่ชอบพอกัน ท่านอาจารย์ผู ้อธิบาย 

พระพุทธวจนะ อธิบายว่า ให้แผ่ไปในตนเองด้วยก่อน แล้วจึงแผ่ไป

ให้คนอื่นสัตว์อื่นด้วย สอนให้แผ่ไปในคนท่ีจะแผ่เมตตาออกไป 

ง่ายก่อน เช่นในคนที่เป็นที่รัก แล้วจึงแผ่ไปในคนที่จะแผ่ยาก เช่น 

ในศัตรู โดยไม่เจาะจงนั้นคือแผ่ไปในสรรพสัตว์ ไม่เลือกว่ามนุษย์  

หรือสัตว์ดิรัจฉาน หรือเทพดา มาร พรหมผู้ไหน องค์ไหน ตนไหน 
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ตัวไหน มิใช่แต่เมตตาข้อเดียว แผ่กรุณา ความสงสารคิดช่วยให้

พ้นทุกข์ มุทิตา ความพลอยยินดี ในความสุขความเจริญของผู้อื่น 

อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง ไม่ยินดียินร้ายในเมื่อผู้อื่นถึงความ

วิบัติ ด้วยเพ่งพิจารณาถึงกรรมเป็นประมาณ เมื่อเมตตาเข้ามา 

พยาบาทสมุนของสมุทัยจะวิ่งหนีออกไปทันที จิตก็จะพ้นจาก

พยาบาทด้วยเมตตา นี้คือเมตตาเจโตวิมุตติ

พยาบาทเป็นไฟเผาใจให้ร้อน เมตตาเป็นน�้าพรมใจให้เย็น

เป็นสุข บรรดาผู ้มาบริหารจิตท้ังหลาย ถ้าไม่ชอบให้ไฟเผาร้อน 

ก็ต้องพยายามอบรมเมตตาให้ยิ่งข้ึนเสมอไป จะได้มีใจเย็นเป็นสุข

ด้วยมีน�้าแห่งเมตตาพรมใจ





ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งส�าเร็จด้วยใจ ดังนั้น เร่ือง

ของใจคือเร่ืองของจิตตนครจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส�าคัญอย่างยิ่ง

ส�าหรับทุกคน ควรที่ทุกคนจะได้ศึกษาให้เข้าใจแม้เพียงพอสมควร 

ได้กล่าวถึงเร่ืองจิตตนครนี้ติดต่อกันมา และจะกล่าวต่อไป ก็เพื่อ

ให้เกิดความเข้าใจพอสมควรดังกล่าวนั่นเอง

นครสามีหรือเจ้าเมืองแห่งจิตตนครมีความโลเลไม่มั่นคง 

ฟังเสียงทั้งฝ่ายดีและฟังเสียงทั้งฝ่ายชั่ว คือฟังทั้งฝ่ายคู่บารมีและฟัง

ทั้งฝ่ายคู่อาสวะ เป็นเหตุให้นครสามีปกครองจิตตนครให้ร่มเย็น

เป็นสุขได้บ้าง ให้วุ่นวายเดือดร้อนไปบ้าง ฝ่ายคู่บารมีมีความมุ่งมั่น

จะเอาชนะคู่อาสวะให้ได้ จึงน�าคณะคือโยนิโสมนสิการกับนิมิตต่าง ๆ 

เข ้าพบนครสามี ขอแสดงนิมิตต่าง ๆ โดยมีโยนิโสมนสิการ

เป็นผู้บรรยาย ได้เริ่มแสดงอสุภนิมิตเป็นประการแรก จนท�าให้

กามฉันท์สมุนส�าคัญฝ่ายสมุทัยคือฝ่ายคู่อาสวะหนีไป แล้วจึงแสดง

เมตตาเจโตวิมุตติ โดยมีโยนิโสมนสิการบรรยายอีกเช่นกันว่า 

อาโลกสัญญา
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เมื่อใดเมตตาเข้ามาสู่จิตตนคร เมื่อนั้นพยาบาทสมุนของสมุทัยก็ 

จะว่ิงหนีออกไปทันที จิตจะพ้นจากพยาบาทด้วยเมตตา นี้คือ 

เมตตาเจโตวิมุตติ

อันชาวจิตตนครย่อมมีความเข้าใจภาษาทางจิตได้ดีกว่าชาว 

นครอื่น ๆ เป็นพิเศษ ฉะนั้น เมื่อได้เห็นภาพของคนมีจิตประกอบ 

ด้วยเมตตา ได้ฟังค�าพากย์ประกอบเรื่องแห่งโยนิโสมนสิการ ก็เข้าใจ

ความแห่งค�าว่า เมตตาเจโตวิมุตติ แจ่มแจ้ง ว่าคือจิตพ้นจาก 

พยาบาทด้วยเมตตา และวิธีแก้จิตให้พ้นจากพยาบาท ก็ด้วยเมตตา

ภาวนา คือความอบรมเมตตา หรือที่เรียกว่า เมตตาผรณา แผ่เมตตา 

คร้ันคู่บารมีเห็นว่าควรจะแสดงต่อไปอีกได้แล้ว จึงแสดงนิมิต

ต่อไป คือฉายแสงสว่างโพลงขึ้น เป็นแสงท่ีท�าให้ตาสว่าง ใจสว่าง  

และแสดงภาพคนที่กระปร้ีกระเปร่า เข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ มีความ 

เพียรเริ่มจับท�าการงาน และมิใช่ท�า ๆ หยุด ๆ แต่ท�าให้ติดต่อกันไป 

ท้ังให้ด�าเนินการก้าวหน้าไม่หยุดไม่ถอยหลังจนกว่าจะส�าเร็จ ฝ่าย 

โยนิโสมนสิการก็แสดงพากย์ให้ได้ยินโดยชัดเจน ว่านี่แหละคือ  

อาโลกะ แสงสว่าง นี่แหละคือธาตุแท้แห่งความเพียร ซึ่งตรงกันข้าม

กับลักษณะของลูกสมุนของสมุทัยผู้มีนามว่า ถีนมิทธะ คือความ 

ง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม 

นอกจากนี้ก็ได้เล่าถึงวิธีที่องค์พระบรมครูตรัสสอนพระโมค- 

คลัลานะ ส�าหรับระงับความโงกง่วง มใีจความว่า ควรท�าในใจ ถงึสญัญา 

(ข้อก�าหนดใจพิจารณาหรือเพ่ง) ที่จะเป็นเหตุให้ความโงกง่วงครอบง�า
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มิได้ หรือควรตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมที่ได้ฟัง ได้เรียนมาแล้ว 

ด้วยใจ หรือควรสาธยายธรรมท่ีฟังที่เรียนแล้วโดยพิสดาร หรือ 

ควรยอนหูท้ัง ๒ ข้างและลูบตัวด้วยฝ่ามือ หรือควรลุกข้ึนยืนลูบ 

นยัน์ตาด้วยน�า้ เหลยีวดทูศิทัง้หลาย แหงนดดูาว หรือควรท�าในใจถงึ 

อาโลกสัญญา ความส�าคัญในแสงสว่าง ตั้งความส�าคัญว่ากลางวัน 

ไว้ในจติให้เหมอืนกนัทัง้กลางวนักลางคนื มใีจเปิดเผยฉะนี ้ไม่มอีะไร

ห่อหุ้ม ท�าจิตอันมีแสงสว่างให้เกิด หรือควรอธิษฐานจงกรม ก�าหนด

หมายเดินกลับไปกลับมา ส�ารวมอินทรีย์ มีจิตใจไม่คิดไปภายนอก 

เมื่อปฏิบัติแก้ไปโดยล�าดับ ดังนี้ ก็ยังละความง่วงไม่ได้ ก็ให้ส�าเร็จ 

สีหไสยา คือนอนตะแคงข้างเบ้ืองขวา ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า ม ี

สติสัมปชัญญะ ท�าความหมาย ให้อันจะลุกขึ้นไว้ในใจ พอตื่นแล้ว 

ก็ให้รีบลุกขึ้นด้วยความตั้งใจว่าจะไม่ประกอบสุขในการนอน จักไม่

ประกอบสุขในการเอนข้างหลัง จักไม่ประกอบสุขในการเคลิ้มหลับ 

การปฏิบัติเพื่อแก้ความโงกง่วงทั้งปวงนี้จ�าต้องใช้ความเพียร  

ตั้งต้นแต่ต้องมีใจเข้มแข็งคิดเอาชนะความโงกง่วงให้จงได้ ปฏิบัติ 

โดยล�าดับ จนถึงทุกวิธีแล้วยังแก้ไม่ได้ ก็หมายความว่าร่างกาย 

ต้องการพักผ่อน จึงต้องให้พัก วิธีทั้งปวงนี้ สรุปเข้าในความท�าใจ 

ให้สว่างหรือความเพียรกล้าแข็งก็ได้ เมื่อโยนิโสมนสิการกล่าวพากย์

ไปดังนี้  ประกอบกับภาพของคนท่ีปราศจากง่วงเหงาหาวนอน  

เพราะมีจิตใจสว่างแจ่มใส มีความเพียรเข้มแข็ง ไม่ท้อแท้ อ่อนแอ  

สมุนของสมุทัยผู้มีนามว่า ถีนมิทธะ ก็หนีห่างออกไปทันที
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ความเพียรจริง ไม่ท้อแท้อ่อนแอ เป็นเหตุให้เกิดความส�าเร็จ 

ได้ในทุกสิ่งทุกประการ ผู ้มาบริหารจิตท้ังหลายควรเห็นค่าของ

ความเพียรและเพิ่มพูนความเพียรในสิ่งที่ดีที่ชอบให้ยิ่งขึ้นเสมอไป 

ผลจะเป็นความส�าเร็จในสิ่งที่ดีที่ชอบตามควรแก่ความปฏิบัติ



คู่บารมีเห็นว่านครสามีไม่อ่ิม ไม่เบ่ือต่อภาพ และอธิบายภาพ

ของโยนิโสมนสิการ และสังเกตเห็นได้ชัดว่ามีสีพักตร์แช่มชื่น 

แจ่มใส แสดงว่ามีจิตใจชื่นบาน ผ่องใส แต่ยังกระสับกระส่ายฟุ้งซ่าน

อยู่ เพราะมีเร่ืองกังวลต่าง ๆ อยู่ในจิต คอยดึงจิตให้ฟุ้งออกไปคิด 

พะวงถึงอยู่เป็นระยะ ๆ แต่ก็เร่ิมสงบสงัดจากกามคุณารมณ์และ

อกุศลธรรมท้ังหลาย จากพยาบาทมาดร้าย จากความง่วง คร้ันหาย

ง่วงกเ็ร่ิมคดิฟุง้ซ่านดงักล่าว คูบ่ารมจึีงแสดงภาพ ความสงบใจ ต่อไป

อีกทันที เป็นภาพของลมหายใจที่มากระทบกับปลายจมูก หรือที่

ริมฝีปากเบื้องบนแล้วผ่านเข้าไปถึงหทัยและปรากฏอาการกระเพื่อม

ที่นาภี นี้เป็นลมขาเข้า แล้วแสดง ภาพลมขาออก นาภีกระเพื่อม 

ลมจากหทัยมาออกท่ีปลายจมูก ลมหายใจที่แสดงในภาพมองเห็น

เป็นล�า หรือเป็นเส้น คล้ายควันไฟท่ีลอยเป็นล�า หรือเส้นด้ายเข้า

ออก ๆ ต่อเนื่องกันไปไม่ขาดระยะ แต่ระยะเวลาของลมขาเข้า 

ขาออกนั้น ๆ ยาวบ้าง สั้นบ้าง ต่างกัน 

อานาปานสติ
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คูบ่ารมไีด้แสดงภาพของใจเป็นไฟพะเนยีงทีพุ่ง่ขึน้จากกระบอก

ไฟพะเนียงขึ้นไปเป็นหลายสาย ฝ่ายโยนิโสมนสิการก็ได้แสดงพากย์

ประกอบว่านั่นแหละใจ โดยปกติเป็นอย่างไฟพะเนียง คือฟุ้งซ่าน 

ไปในอารมณ์ต่าง ๆ มากมายหลายสายหลายเร่ืองเหลือที่จะนับได้ 

เหมือนอย่างไฟพะเนียงท่ีพลุ่งขึ้นจากกระบอกเหลือท่ีจะนับเม็ดได้ว่า

เท่าไรและกี่สาย ดูพลุ ่งขึ้นไปพัลวันพัลเกสับสนไปหมด ถ้าเป็น 

ไฟพะเนยีงกน่็าด ูแต่เมือ่เป็นใจ มอีาการทีพ่ลุง่พล่าน เหมอืนอย่างนัน้

ก็น่าเป็นบ้าตาย 

ครั้นแลว้คู่บารมกีแ็สดงภาพของไฟพะเนยีงทีส่งบลงโดยล�าดบั 

เพราะดินชนวนในกระบอกน้อยลงไป เมื่อหมดดินไฟก็มอดดับ  

โยนิโสมนสิการก็แสดงประกอบว่า ที่คนเราไม่พากันเป็นบ้าตายก็ 

เพราะชนวน ทีท่�าให้ใจฟุง้ซ่านมสีิน้ไปหมดไปตามธรรมดาเป็นเร่ือง ๆ 

ไป ใจเมื่อฟุ้งขึ้นไปแล้วก็สงบเป็นเรื่อง ๆ เป็นระยะ ๆ ไป เหมือนไฟ

พะเนียงที่พลุ่งขึ้นแล้วก็ดับ เขาก็ใส่ดินชนวนเข้าใหม่และจุดอีกก็ 

พลุ่งขึ้นอีก หมดดินก็ดับอีก จึงเป็นอันได้พักอยู่ในตัวเองเป็นระยะ ๆ 

ไปตามธรรมชาตธิรรมดา แต่กไ็ด้พกัเป็นอยูไ่ม่นาน กต้็องพลุง่ขึน้เป็น

ไฟพะเนียงไปใหม่อีก ถ้าดินชนวนแรงไป ไฟพลุ่งแรงไป กระบอกก็

อาจแตกระเบิด ฉนัใดกด็ ีถ้าเร่ืองทีเ่ป็นชนวนแรงไป ใจฟุง้ซ่านมากไป 

กอ็าจท�าให้เป็นบ้า หรือเจ็บป่วยล้มตายลงได้ ดงัท่ีมตีวัอย่างอยูบ่่อย ๆ 

คร้ันแล้วคู่บารมีได้แสดงภาพเป็นจุดไฟ ปรากฏขึ้นท่ีล�าหรือ 

เส้นลมหายใจ ให้มองเห็นเป็นล�าหรือเส้นไฟเข้าออก ๆ ดูคล้ายกับ
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หายใจเป็นไฟ เป็นล�าเส้นเข้า ๆ ออก ๆ แล้วก็แสดงให้เหลืออยู่เพียง

จุดไฟกลม ๆ เพียงจุดเดียวที่ปลายจมูก แล้วก็ค่อยเลื่อนลงไป อยู่ที่

หทัย บางคราวลองให้เลื่อนลงไปอยู่ที่นาภี แต่จุดไฟดวงเล็กนี้ต้อง

กระเพื่อมข้ึนลงเหมือนอย่างช้ินไม้เล็ก ๆ ที่ลอยกระฉอกอยู่ในคลื่น 

จึงหลบขึ้นมา สว่างเป็นจุดอยู่ที่หทัยตรงกึ่งกลางอุระ ก็หายกระฉอก 

เป็นจุดไฟทีต่ัง้สงบ โยนโิสมนสกิารจึงอธิบายประกอบว่าจุดไฟนีแ้หละ

คอืใจ เมือ่มาก�าหนดรู้อยูท่ีล่มหายใจขาเข้าขาออก จนถงึมาตัง้ก�าหนด

รู้อยู่เพียงจุดเดียวท่ีปลายจมูกหรือที่อุระตามแต่จะสะดวก ใจก็จะ

สงบจากความฟุ้งซ่านร�าคาญ นี้คือ ความสงบใจ เป็นเหตุให้ อุทธัจจ-

กุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ หนีหายออกไปทันที

ใจที่ไม่มีความฟุ้งซ่านร�าคาญ เป็นใจที่มีความสงบสุข ทุกคน

ต้องการมีความ สงบสุข แต่ทุกคนไม่ปฏิบัติเหตุให้เกิด ความสงบใจ 

คือไม่ฝึกหัดก�าหนดรู้อยู่ท่ีลมหายใจดังกล่าว จึงไม่ค่อยได้มีความ

สงบใจ ไม่ค่อยได้มีความสงบสุข ก�าหนดรู้อยู่ท่ีลมหายใจเสมอ ๆ 

เมื่อไร เมื่อนั้นจะได้พบความสงบใจ เป็นความสุขสงบอย่างยิ่ง





โยนิโสมนสิการ
กุศล อกุศล

ฝ่ายนครสามผู้ีครอบครองจิตตนคร ได้ค่อย ๆ มจิีตใจสงบจาก

ความยินดียินร้าย มีจิตใจสว่าง เกิดความขะมักเขม้น ไม่เฉื่อยชา

เกียจคร้าน และได้พบความสงบใจอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน 

เป็นเหตุให้เกิดความชื่นชอบ เลื่อมใสในองค์พระบรมครูพุทธเจ้า 

ผู้ทรงเป็นพระศาสดาแห่งคู่บารมี เพราะเท่ากับได้ประทานความสุข

พิเศษทางจิตใจให้เกิดข้ึนได้อย่างน่าอัศจรรย์ สมาธินิมิตต่าง ๆ ท่ีคู่

บารมีน�ามาพร้อมกับโยนิโสมนสิการจากพุทธส�านักล้วนน่าดูน่าฟัง 

เมือ่ดแูละฟังแล้วใจสงบผ่องแผ้วมสีขุ อยูห่่างไกลจากพระองค์มากมาย 

ได้รับฟังเพียงบางสิ่งท่ีประทานมา ยังให้เกิดความสุขถึงเพียงนี้ 

หากได้ไปเฝ้าใกล้ชิดหรือเสดจ็มาโปรดในท่ีเฉพาะหน้าจะได้รับความสขุ

สักเพียงไหน 

เมื่อคิดไปดังนี้ ก็พอดีเหลือบไปเห็นคู่อาสวะแอบโผล่หน้ามาดู

แวบหนึง่ จติใจกแ็วบออกไปถงึความสขุสนกุสนานต่าง ๆ ทีส่มทุยัน�า

มาพร้อมกับสมุนทั้งปวง  สมุทัยก็ได้สร้างสิ่งบันเทิงสุขให้เป็นอันมาก 



216

เป็นต้นว่าโรงหนังโรงละคร ได้ส่งอารมณ์เข้ามาแสดงเป็นภาพต่าง ๆ 

อย่างภาพยนตร์ มีคนพากย์ชื่อว่า อโยนิโสมนสิการ แสดงพากย ์

ประกอบไม่แพ้ผู้แสดงภาพยนตร์ของคู่บารมี เรียกร้องเสียงหัวเราะ

เฮฮาได้มากมายจากประชาชน ท�าให้บ้านเมอืงสนกุสนาน ไม่เงียบเหงา 

ส่วนวิธีของคู่บารมี รู้สึกว่าเงียบสงบ ไม่เอะอะ ท�าให้บ้านเมืองเป็น 

เมอืงเงียบสงบสงัด จึงเกดิมคีวามลงัเลสงสยัขึน้ว่า จะเลอืกเอาข้างไหน  

ข้างหนึ่งสนุก แต่ไม่สบาย อีกข้างหนึ่ง สงบ แต่ไม่สนุก ทั้ง ๒ ฝ่ายดู

เหมือนจะมียิ่งหย่อนแตกต่างกันท�านองนี้ จะอย่างไรก็ดี 

คร้ันคู่บารมีสังเกตเห็นนครสามีเกิดความลังเลดังนั้น ก็รีบ 

แสดงภาพเปรียบเทยีบระหว่างบคุคล ๒ ฝ่าย คอืกศุลกบัอกศุลคูห่นึง่ 

ส่ิงทีม่โีทษกบัสิง่ไม่มโีทษคูห่นึง่ สิง่ท่ีเลวกบัสิง่ทีป่ระณตีคูห่นึง่ สิง่ท่ีด�า

กบัสิง่ทีข่าวคูห่นึง่ เปรยีบเทยีบกนั และโยนโิสมนสกิารกไ็ด้แสดงพากย์

อธบิายชีแ้จงโดยชดัเจน ว่าอย่างนัน้ ๆ แหละ คอืตวัอกศุล อย่างนัน้ ๆ 

แหละคือกุศล เป็นต้น คร้ันนครสามีมองเห็นรู้จักหน้าตาของอกุศล 

เป็นต้น กเ็กดิความรู้ความเหน็ขึน้ด้วยตนเองทนัทว่ีาพรรคพวกสมทัุย

ล้วนเป็นตวัอกศุล เป็นสิง่ท่ีมโีทษ เป็นสิง่ท่ีเลวและด�า ส่วนพรรคพวก

คู่บารมีล้วนเป็นกุศล เป็นสิ่งที่ไม่มีโทษ เป็นสิ่งที่ประณีต คือดีและ 

ขาวสะอาด จึงมีจิตใจสิ้นสงสัยว่า ฝ่ายไหนจะดี ฝ่ายไหนจะเลว  

เกิดศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระบรมครูยิ่งขึ้น ภาพเปรียบเทียบกับ 

โยนโิสมนสกิารผูแ้สดงพากย์นี ้เป็นเหตุให้ วจิิกจิฉา ความลงัเลสงสยั

ไม่แน่นอน หนีห่างออกไปทันที



วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยไม่แน่นอน หนีห่างออกไป เช่นเดียว

กบัที ่กามฉนัท์ ความยนิดพีอใจยนิดใีนกาม พยาบาท ความพยาบาท

มุ่งร้าย ถีนมิทธะ ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม และอุทธัจจกุกกุจจะ 

ความฟุ้งซ่านร�าคาญ ได้ถอยห่างออกไปก่อนแล้ว

เมื่อ นิวรณ์ทั้ง ๕ คือ กามฉันท์ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจ-

กุกกุจจะ วิจิกิจฉา ถอยห่างออกไป นครสามีก็มีหฤทัยปราศจาก

ความยินดีในสิ่งล่อใจให้ยินดีท้ังหลาย มีจิตไม่มุ่งร้าย แต่มีเอ็นดู

ปรารถนาเกือ้กลูในสตัว์ทัง้ปวง ไม่มคีวามง่วงเหงา มใีจสว่าง ประกอบ

ดว้ยสตแิละสมัปชญัญะ ทัง้ไมฟุ่ง้ซ่าน มจีติสงบในภายใน หมดความ

สงสัยลังเลใจแต่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งปวง ฝ่ายคู่บารมีเห็นเป็นต่อ 

จึงฉายภาพเปรียบเทียบเพือ่ฟอกจติของนครสามใีห้บริสทุธ์ิยิง่ขึน้ คอื 

๑. เป็นภาพชายผู้หนึง่กูห้นีเ้ขามาประกอบการงาน การงานของ

เขาส�าเร็จผลเป็นอย่างดี จึงใช้หนี้เก่าให้หมดสิ้นแล้ว ก็ยังเหลือ เพื่อ

บ�ารุงเลีย้งครอบครัว เขารู้สกึตัวว่าหมดหนีส้นิ ยงัมทีรัพย์เหลอืส�าหรับ

จับจ่ายใช้สอย ก็ได้ความบันเทิงใจความโสมนัส 

อุปมา ๕ ขอ
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๒. เป็นภาพชายผู้หนึ่งป่วยหนัก มีทุกขเวทนากล้า บริโภค 

ไม่ได้ อ่อนระโหยโรยแรงจนจะสิ้นก�าลังกาย แต่ได้หายป่วยในเวลา 

ต่อมา กลับบริโภคอาหารได้ ก�าลังกายกลับคืนมา เขานึกถึงว่าเมื่อ 

ก่อนนี้ป่วยหนัก บัดนี้หายป่วยบริโภคได้กลับมีก�าลังเป็นปกติ ก็ได้

ความบันเทิงใจความโสมนัส

๓. เป็นภาพบุรุษหนึง่ ถกูจองจ�าในเรือนจ�า ต่อมาพ้นจากเรือน

จ�าโดยสวัสดีไม่มีภัย ทั้งโภคทรัพย์อะไรก็ไม่เสื่อมเสีย เขานึกถึงเรื่อง

ที่ถูกจองจ�าเร่ือยมาจนพ้นจากเรือนจ�าโดยสวัสดีไม่มีภัย ทั้งไม่ขัดสน

จนทรัพย์ ก็ได้ความบันเทิงใจความโสมนัส

๔. เป็นภาพบุรุษผู้หนึง่เป็นทาสของเขา ตนไม่เป็นใหญ่เป็นนาย

ของตน ต้องมีคนอื่นเป็นใหญ่เป็นนาย จะไปข้างไหนตามปรารถนา

ต้องการหาได้ไม่ ต่อมาพ้นจากความเป็นทาส กลับเป็นใหญ่แก่ตน  

ไม่ต้องมีคนอื่นเป็นนาย ไปไหน ๆ ได้ตามปรารถนา เขาคิดขึ้นมาว่า

เม่ือก่อนนีต้้องเป็นทาสไม่เป็นอสิระแก่ตน บดันีพ้้นจากความเป็นทาส

เป็นอิสระแก่ตนขึ้นแล้ว ก็ได้ความบันเทิงใจความโสมนัส

๕. เป็นภาพบุรุษผู้หนึ่งเป็นคนมีทรัพย์เดินทางไกลท่ีกันดาร  

ได้เดนิทางผ่านไปได้โดยสวสัดไีม่มภียั ทรัพย์กไ็ม่เสยีหาย เขาระลกึถงึ

เรื่องการเดินทางไกลที่กันดารซึ่งผ่านพ้นออกไปได้โดยสวัสดี ไม่มีภัย

แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ก็ได้ความบันเทิงใจความโสมนัส
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ฝ่ายโยนิโสมนสิการก็ได้แสดงพากย์ประกอบทันทีว่า นิวรณ์ ๕ 

เหล่านี้ ก็เหมือนอย่าง พ้นจากหนี้ พ้นจากโรค พ้นจากเรือนจ�า 

พ้นจากความเป็นทาส มีความเป็นไทแก่ตน พ้นจากทางกันดาร 

บรรลุถึงภูมิประเทศอันเกษม





สมุทัยซบเซา

เมื่อนครสามีมองเห็นภาพดังกล่าวแล้ว ก็มองเห็นชัดเจนว่า

จิตใจท่ีกลุ้มกลัดอยู่ด้วยนิวรณ์ท้ัง ๕ มีกามฉันท์ เป็นต้น ก็เหมือน

อย่างต้องเป็นหนีเ้ขา เป็นต้น คร้ันสงบเสยีได้อย่างนีก้ค็ล้ายกบัพ้นหนี้ 

พ้นโทษ หายโรค เป็นไทแก่ตน ผ่านทางกนัดารถงึแดนเกษมได้ เป็นสขุ

ยิ่งนัก เกิดปีติปราโมทย์ คู่บารมีเห็นว่าสมควรจะปล่อยให้นครสามี

พิจารณาทบทวนและพักสงบอยู่ตามล�าพัง จึงหยุดแสดงภาพต่อไป 

และโยนิโสมนสิการก็หยุดพากย์ ปล่อยให้นครสามีอยู่ตามล�าพัง 

ฝ่ายนครสามีก็ได้สงบเพ่งดูจิตท่ีสงบและความสุขอันประณีต

ที่เกิดจากความ สงบ เกิดความรู ้ผุดขึ้นเองว่า ”สุขท่ียิ่งไปกว่า

ความสงบไม่มี ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง

อันประเสริฐของข้าพเจ้า ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี พระธรรม

เป็นที่พ่ึงอันประเสริฐของข้าพเจ้า ที่พ่ึงอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี 

พระสงฆ์เป็นท่ีพึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้า 

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่ง ตลอดชีวิต„ ได้เกิดปีติปราโมทย์
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ซาบซ่านท้ังกายและใจ ได้สงบอยู่กับความสุขที่ประณีตอันไม่เคย 

ได้พบมานี้เป็นเวลานาน แล้วก็เข้าที่พักหลับอย่างสนิท แต่ก่อนเคย

ปรึกษาเร่ืองราวอะไรต่าง ๆ กับมโนบนเตียงผทม ไม่เป็นอันหลับ 

นอนจริง ๆ มโนเสนอแฟ้มเอกสารที่บันทึกไว้ต่าง ๆ เพราะชอบ 

เรียกมโนมาเสนอเรื่องต่าง ๆ ในเวลาท่ีควรจะพักนอน มโนก็พลอย

มิได้พักไปด้วย แต่คร้ังนี้หาได้เรียกมโนเข้ามาไม่ มโนก็พลอยได ้

พักผ่อนเป็นสุขไปด้วย 

ฝ่ายสมุทัยท่ีคอยเฝ้าสังเกตเหตุการณ์อยู่ ได้เห็นรูปการณ ์

แปรเปลี่ยนไปในทางเป็นประโยชน์แก่คู ่ปรปักษ์ดังนั้น ก็เสียใจ  

นั่งเศร้าซบเซาอยู่ที่ทาง ๔ แพร่งของจิตตนคร คู่อาสวะเที่ยวตามหา 

พบสมุทัยนั่งเศร้าเสียใจอยู่ดังนั้น ก็ปลอบโยนว่า ท�าไมจึงหลบมานั่ง

เสียใจอยู่ดังนี้ ไม่เป็นประโยชน์อะไร ความจริง คู่อาสวะกับสมุทัยได้

ช่วยกันสะสมก�าลังซ่อนอยู่อีกมากมาย คู่บารมีเพิ่งจะน�าพรรคพวก 

เข้ามา คิดว่าก�าลังไม่กล้าแข็งนัก แม้จะเข้าถึงจิตใจของนครสามี  

จนถึงเปลี่ยนใจของนครสามีให้หันไปนับถือพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็น

พระบรมครูของคู่บารมีกับพรรคพวกได้ แต่ฝ่ายเราก็มีอุบายและ 

เหตุผลที่จะไปพูดหว่านล้อมชักน�าใจของนครสามีให้กลับมาอีก  

ถ้ามานั่งเศร้าเสียดังนี้ ก็เท่ากับยอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่ทันเห็นตัวศัตรู 

เหมือนอย่างท่ีเขาว่าม้าได้กลิ่นเสือก็หมดเร่ียวแรง ลงนอนรอให้เถือ

เสยีแล้ว ฉะนัน้ จงลกุขึน้มาหารือกนัถงึวธีิทีจ่ะต่อสู ้แก้ไขสถานการณ์

ที่ก�าลังเผชิญอยู่นี้ สมุทัยฟังเตือนจึงได้ความคิด จึงได้หารือกับคู่ 

อาสวะถึงวิธีที่จะต่อสู้ต่อไป
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จากทีก่ล่าวมานี ้มอียูอ่ย่างหนึง่ท่ีพอจะท�าให้เห็นได้ว่า อนัความ

ไม่ดีนั้นมีหลายแบบหลายอย่าง ท้ังอย่างเปิดเผยและซ่อนเร้น คือ

ทั้งอย่างแสดงตัว และทั้งอย่างปลอมแปลง ต้องใช้ปัญญาพิจารณา

ให้รอบคอบให้ดี จึงจะสามารถพาใจให้พ้นจากภัยของความชั่วร้าย

ได้พอสมควร การมาบริหารจิตก็คือการมาพยายามอบรมปัญญา 

ให้รู้เห็นตามความเป็นจริง ชั่วให้เห็นว่าชั่ว ให้เห็นว่าควรละ ดีให้

เห็นว่าดี ให้เห็นว่าควรอบรมเพิ่มพูน ท้ังนี้เพ่ือให้ห่างจากความทุกข์ 

ความไม่สงบ ได้มีความสุข ความสงบ ตามควรแก่ความปฏิบัติ





ข้อที่สมุทัยกับคู่อาสวะได้สั่งสมก�าลังมาช้านานแบบที่เรียกว่า 

ซ่องสุม นั้นเป็นความจริง ก�าลังของสมุทัยมีแทรกแซงอยู่ทุกแห่ง 

ตั้งแต่ชั้นในจนถึงชั้นนอกของจิตตนคร ทั้งยังได้จัดก�าลังคุมชาว

จิตตนครไว้ทุกคน ดงัท่ีได้เล่าถงึหน้าท่ีของกเิลส ๑,๕๐๐ ตณัหา ๑๐๘ 

มาแล้ว คู่อาสวะเองก็มีก�าลังซ่อนอยู่ในตัวอย่างลึกซ้ึง ทั้งยังมีหาย 

เช่นอนุสัยเป็นต้น ซ่ึงยังหาได้แสดงก�าลังอ�านาจแต่ประการใดไม่ 

เพราะยังไม่ถึงคราวท่ีจะออกแสดงเอง แม้เมื่อคู่บารมีน�านิมิตต่าง ๆ 

พร้อมด้วยโยนโิสมนสกิารเข้าไปแสดง มผีลถงึกบัเปลีย่นหทัยนครสามี

ให้เลื่อมใสศรัทธาในองค์พระบรมครูเป็นอย่างมาก คู่อาสวะก็ยังเห็น

ว่ายังไม่ถึงข้ันท่ีจะออกต่อต้านด้วยตนเอง เพียงแต่ส่งมือชั้นรอง

ไปต่อต้านก็จะเพียงพอ หลังจากท่ีท้ัง ๒ คือ คู่อาสวะกับสมุทัย 

ได้หารืออย่างรอบคอบแล้ว ก็ได้ด�าเนินกลวิธีต่อสู้ทันที 

ฝ่ายนครสามีคร้ันตื่นขึ้นด้วยความสุขสดชื่น เพราะได้หลับ

อย่างสนิท ลืมตาขึ้นก็ได้มองเห็นว่าได้มีผู้มาเฝ้าอยู่ ๓ คน จึงถามว่า 

ทั้ง ๓ เป็นใคร ชื่ออะไร มาจากไหน ทั้ง ๓ ตอบรายงานชื่อทีละคนว่า 

กลวิธีของสมุทัย
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ชื่อ สุข คนหนึ่ง ชื่อ สด คนหนึ่ง ชื่อ ชื่น คนหนึ่ง เป็นผู้ที่จงรักภักดี

ต่อนครสามีเป็นที่สุด ได้เคยมารับใช้เป็นครั้งคราว แต่มักจะต้องอยู่

ห่าง ๆ ไม่อาจที่จะแทรกใคร ๆ เข้ามาได้ แต่ครั้งนี้เป็นความปลอด

ใคร ๆ ที่ห้อมล้อม จึงได้เข้ามาประจ�าบ�ารุงบ�าเรอนครสามี เมื่อได้ฟัง 

ดงันัน้นครสามกีเ็ร่ิมคดิสงสยัว่าเราก�าลงัมคีวามสขุสดช่ืนเป็นอย่างยิง่ 

หรือทั้ง ๓ คนนี้จะเป็นผู ้ที่ให้ความสุขสดชื่นนี้แก่เรา เพราะ ๓  

ชื่อตรงกับสิ่งที่เราก�าลังได้รับอยู่ น่าขอบใจเขาที่มีความรักในเรา  

ได้ให้สิ่งที่เราชอบใจเป็นอย่างยิ่ง 

ท้ัง ๓ คนเห็นนครสามีท�าท่าจะโปรดปราน จึงกล่าวต่อไปว่า  

ยังมิได้รายงานอีกปัญหาหนึ่งว่ามาจากไหน จึงจะขอรายงานว่า  

”ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่า สุข มาจากต�าบลนิรโรค (ไม่มีโรค) ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่า  

สด มาจากต�าบลนิรชร (ไม่แก่) ข ้าพเจ้าผู ้ชื่อว ่า ชื่น มาจาก 

ต�าบลนิรมร (ไม่ตาย) ทั้ง ๓ ต�าบลนี้มีอยู่ในจิตตนครนี้เอง ข้าพเจ้า 

ทั้ง ๓ มิใช่เพียงแต่ชื่ออย่างนี้เท่านั้น ได้มีสุขสดชื่นจริง ๆ ด้วย  

เพราะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย ใคร ๆ ที่อยู่ในต�าบลทั้ง ๓ นี้ ล้วนไม่แก่ 

ไม่เจ็บไม่ตายทั้งนั้น เมื่อไม่แก่จึงสดอยู่เสมอ ไม่เจ็บจึงสุขอยู่เสมอ  

ไม่ตายจึงชื่นอยู่เสมอ และเมื่อข้าพเจ้าทั้ง ๓ ไปอยู่กับผู้ใด ก็ท�าให้ 

ผู้นั้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย  มีสุขสดชื่นไปด้วย„ 

นครสามีถามว่า ก็เมื่อทั้ง ๓ มาอยู่กับนครสามีดังนี้ นครสามี 

ก็เป็นผู้ไม่แก่เจ็บตายหรือ ท้ัง ๓ ก็กล่าวรับรอง ท�าให้นครสามี 

เกิดความปีติยินดีว่าช่างมีโชคนักหนา ท่ีได้พบคณะบุคคลผู้น�าโชค 
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มาให้ถึง ๒ คณะติดต่อกัน ฝ่ายคู่อาสวะกับสมุทัยผู้ที่แอบสังเกต

เหตุการณ์อยู ่ ได้เห็นดังนั้นก็ยินดีร่าเริง สมุทัยถึงกับหัวเราะร่า

ด้วยความยินดี เพราะบุคคลท้ัง ๓ นั้น ก็คือสมุนอีก ๓ คนของ

สมุทัย มีชื่อว่า โยพพนมทะ ความเมาในวัยหนุ่มสาว ๑ อาโรคยมทะ 

ความเมาในความไม่มโีรค ๑ ชวีติมทะ ความเมาในชวีติ ๑ ซ่ึงแอบแฝง

เข้าไปในความสุขสดชื่นนี้เอง

บรรดาผูม้าบริหารจิตทัง้หลาย แม้ร�าลกึไว้เสมอว่า เราจะไม่ล่วง

ความแก่ไปได้ เราจะไม่ล่วงความเจ็บไปได้ เราจะไม่ล่วงความตาย

ไปได้ ก็จักไม่ตายอยู่ใต้อ�านาจของฝ่ายคู่อาสวะกับสมุทัย ซ่ึงจักน�า

ไปสู่ความต้องวนเวียนพบทุกข์อยู่ไม่สร่างสิ้น





มทะ คือความเมาทั้ง ๓ อันได้แก่ ความเมาในวัยหรือใน

ความเป็นหนุ่มเป็นสาว ความเมาในความไม่มีโรค ความเมาในชีวิต 

ท�าให้ใคร ๆ รู้สึกเหมือนไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย สมุทัยได้ส่งมทะทั้ง ๓ 

สหายแทรกซึมเข้าไปในจิตตนคร ท�าให้ชาวจิตตนครพากัน เมาใจ 

ไม่นึกเห็นว่าเราแก่เจ็บตาย ถึงร่างกายจะแก่ ใจก็นึกว่าไม่แก่ ใจยัง

หนุ่มสาวอยู่เสมอ ถึงร่างกายจะเจ็บอยู่เป็นประจ�า ก็ไม่นึกว่าเจ็บ 

ถึงจะรู้ว่าจะต้องตาย ก็เหมือนอย่างความตายยังอยู่ห่างไกลมาก 

ไม่ต้องนึกถึง เมื่อเมาใจกันดังนี้ สัญญาก็วิปลาส จิตก็วิปลาส 

ทิฏฐิก็วิปลาส ก็คล้ายกับเมาเหล้านั่นแหละท�าให้วิปลาสไปต่าง ๆ 

วิปลาสไปอย่างไร คือท�าให้เห็นในสิ่งท่ีไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่อัตตา

ตัวตน ไม่งาม ว่าเป็นสิ่งที่เท่ียง เป็นสุข เป็นอัตตาตัวตน งาม 

ความจ�าหมายคิดเห็นไปดังนี้เรียกว่า วิปลาส ดังกล่าว เป็นสมุน

ของสมุทัยที่ถูกส่งทยอยเข้าไปในจิตตนคร 

เห็นโซ่เปนสรอย
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ครั้นชาวจิตตนครพากันวิปลาสไปแล้ว ก็พากันกระชับโซ่ตรวน

ของสมทัุยท่ีผูกอยูใ่ห้แน่นเข้าอกี เพราะเคร่ืองผกูเหล่านีป้รากฏเหมอืน

อย่างสร้อยทองประดับเพชร หรือมรกตอันงดงาม จึงสวมประดับคอ 

ประดบัแขน ข้อมอื ทัง้ข้อเท้า เข้าท�านองค�าว่า เห็นกงจักรเป็นดอกบวั 

อันท่ีจริงชาวจิตตนครได้สวมสอดเคร่ืองผูกต่าง ๆ ของสมุทัยนาน 

มานักหนาแล้ว เรียกได้ว่าความสมัครใจ บางเวลาท�าท่าจะสร่างเมา 

สร่างความวิปลาส จะเห็นว่าเป็นเคร่ืองผูก มิใช่สร้อยทองอันงดงาม 

สมุทัยก็เติมความเมาเข้าอีก ท�าให้วิปลาสต่อไปอีก อาการวิปลาสนี้ 

เรียกง่าย ๆ ว่า สติวิปลาส นั่นแหละ เป็นความบ้าชนิดที่ไม่รู้ตัวเอง 

ว่าบ้า และเป็นอย่างเดียวกันตลอดจิตตนคร แต่เป็นอย่างละเอียด 

และลึกซ้ึง ไม่ใช่ชนิดบ้าอาละวาดอย่างที่บรรดาแพทย์ของบ้านเมือง

ท่ัวไปเรียกว่า เป็นโรคจิต ส่วนชาวจิตตนครไม่เรียกโรคเช่นนั้นว่า 

อย่างนั้น เรียกว่าเป็นโรคทางสมองตามสมุฏฐาน หวงแหนค�าว่า  

จิต ไว้ใช้ส�าหรับจิตตนครเท่านั้น ก็น่าจะหวงแหน โรคจิต ไว้เฉพาะ 

จิตตนครด้วย ก็ควรจะต้องเป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อเป็นจิตตนคร  

โรคทีเ่กดิขึน้ในจิตตนครกจ็ะต้องเป็นโรคจติ มใิช่โรคทางกายทกุอย่าง 

เว้นไว้แต่จะเป็นเหตุให้เกิดเป็นโรคจิตข้ึน แต่เรียกว่าเป็นเหตุเท่านั้น 

ส่วนอาการไม่รู้ตัวเอง คิดว่าตัวเองเป็นคนดีไม่มีโรค เป็นอาการท่ี

คล้ายคลึงกัน นี่แหละคือ จิตตวิปลาส

ในจิตตนครอาศัยท่ีพระพุทธศาสนาแผ่เข้าไปในจิตตนครแล้ว 

ความเมาและวปิลาสอย่างแรงในจิตตนครจึงลดลง ตามก�าลงัของฝ่าย

คูบ่ารมผีูน้�าพระพทุธศาสนาเข้าไป พรรคพวกของคูบ่ารมไีด้หยัง่รากฐาน
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ลึกลงเร่ือย ๆ เป็นต้น ว่า ศีล หิริ โอตตัปปะ ตลอดถึงสมาธินิมิต

ต่าง ๆ และโยนิโสมนสิการ เป็นเหตุให้นครสามีได้พบความสุขสงบ

ทางใจ เกิดความรู้ผุดขึ้น น�าให้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต 

แต่มารศาสนาหรือศาสนาของสมุทัยซ่ึงเป็นคู่ปรับกันก็ยังแรง และ

สมุทัยรู้วิธีรักษาและแผ่ศาสนา คล้ายแม่ทัพผู้ฉลาดใช้ยุทธวิธีท่ี

แยบยล

ทุกคนมีศัตรูเป็นแม่ทัพผู้ฉลาดในการใช้ยุทธวิธีท่ีแยบยล 

ดังนั้นแม้ไม่ประสงค์จะเป็นผู้พ่ายแพ้แก่ศัตรูคือมาร หรือสมุทัย 

ทุกคนก็ต้องอบรมสติอบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้นอยู ่เสมอ เพื่อจะได้

สามารถเอาชนะศัตรูได้ มีใจถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะอย่างแน่วแน่

มั่นคง จนได้พบความสุขสงบทางใจ ท่ีจะไม่ได้พบเลยแม้พ่ายแพ้

แก่ศัตรูคือสมุทัย





จะกล่าวถึงเคร่ืองผูกของสมุทัยที่ลอบผูกใจชาวจิตตนครมา

นานนกัแล้ว แต่ผกูไว้อย่างลกึซ้ึง ชาวจิตตนครเองกไ็ม่รู้ว่าได้ถกูผกูไว้ 

พระบรมครูเท่านั้นได้ทรงทราบ และได้ตรัสบอกแก่คู่บารมีว่ามีอยู่ 

๑๐ เรียกว่า สังโยชน์ แปลว่า เครื่องผูกใจสัตว์ คือ ๑. สักกายทิฏฐิ 

ความเหน็เป็นเหตุถอือตัตาตวัตนในสกนธ์กาย ๒. วจิิกจิฉา ความลงัเล

เป็นเหตุไม่แน่ใจในปฏิปทาเครื่องด�าเนินของตน ๓. สีลัพพตปรามาส 

ความถือศีลและวัตรต่าง ๆ ด้วยความปรารถนาผล มีลาภ เป็นต้น 

หรือด้วยความเชือ่ถอืว่าศกัดิส์ทิธ์ิ ๔. กามราคะ ความยนิดด้ีวยอ�านาจ

กิเลสกาม ๕. ปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งแห่งจิตหรือความหงุดหงิด 

๖. รูปราคะ ความตดิอยูใ่นรปูธรรม เช่น ชอบใจในบคุคลบางคน หรอื

ในรูปฌาน ๗. อรูปราคะ ความติดอยู่ในอรูปธรรม เช่น ในสุขเวทนา 

หรือในอรูป ๘. มานะ ความส�าคัญว่ายังมีเรา ๙. อุทธัจจะ ความคิด

พล่าน ๑๐. อวิชชา ความไม่รู้ในสัจจะทั้งหลาย 

สังโยชน ์๑๐
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สังโยชน์เหล่านี้ สมุทัยมอบให้อยู่ในสังกัดของคู่อาสวะโดยตรง 

ทั้งเป็นสหาย สนิทของคู่อาสวะ ต้ังแต่ ๑ ถึง ๕ เป็นพวกขั้นต�่าคือ

หยาบ เรียกว่า โอรัมภาคิยะ แปลว่า ส่วนล่าง ตั้งแต่ ๖ ถึง ๑๐  

เป็นพวกชั้นสูง คือละเอียด เรียกว่า อุทธัมภาคิยะ แปลว่า ส่วนบน 

ค�าว่า ส่วนล่างส่วนบนในที่นี้ มิได้หมายความว่าผูกที่ร่างกายส่วนล่าง

และส่วนบน แต่หมายว่าหยาบและละเอียด หรือต้ืนและลึกซ้ึงเข้าไป

โดยล�าดบั เคร่ืองผกูเหล่านีเ้ป็นเคร่ืองผกูทีเ่หนยีวแน่นมาก ตดัให้ขาด

ได้ยากที่สุด แม้ที่เป็นอย่างหยาบ แต่ก็ละเอียดจนมองด้วยตาไม่ 

เห็น ถึงตาทิพย์ของเทพก็มองไม่เห็น 

พระบรมครูทรงเห็นด้วยพุทธจักษุ หรือปัญญาจักษุ แล้วทรง

แสดงเปิดเผยแก่เวไนยนกิร คอืหมูแ่ห่งเทพและมนษุย์ทีพ่งึแนะน�าได้ 

เป็นที่กระทบกระเทือนสมุทัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่อาจจะปกปิด 

ซ่อนเร้นเคร่ืองผูกอย่างละเอียดนี้ต่อไปได้ ทั้งพระบรมครูยังได้ 

ทรงสอนวิธีตัดเคร่ืองผูกเหล่านี้ให้ขาดได้จริง ๆ อย่างเป็นปาฏิหาริย์ 

ใครที่ตัดได้จะพ้นจากอ�านาจสมุทัยไปโดยล�าดับ เมื่อตัดได้หมดก็พ้น

ได้สิ้นเชิง แต่ก็อย่าเพิ่งดีใจว่าจะตัดได้ง่ายนัก เร็วนัก เพราะสมุทัย 

ยังมีกลวิธีอีกหลายอย่างนักท่ีจะรักษาอ�านาจของตน เช่น วิธีท�าให ้

วนเวียน วิธีท�าให้เนิ่นช้า วิธีแบ่งเขตยึดครอง วิธีแทรกซึมบ่อนท�าลาย 

จนถึงวิธีโจมตีอย่างเปิดเผย คล้าย ๆ การก่อสงครามกลางเมืองขึ้น 

หรือชักจูงกองทัพต่างด้าวเข้าเมือง ฉะนั้น สมุทัยจึงเชื่อว่าจะรักษา

อ�านาจของตนไว้ได้อกีนาน ภยัธรรมชาตจิะมาถงึจติตนคร ท�าลายเมอืง
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ทัง้สิน้เสยีก่อนท่ีสมทุยัจะสิน้อ�านาจ สมทัุยน่าจะต้องช่วยสร้างเมอืงให้

ใหม่เสียอีก

ดังนั้น สมุทัยจึงน่ากลัวนัก มีอันตรายร้ายแรงนัก ไม่ควรที่จะ

นอนใจปล่อยให้สมทัุยด�าเนนิงานแทรกซึมบ่อนท�าลาย โดยไม่พยายาม

ต้านทานเสียเลย การศึกษาพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่มี

จุดมุ่งหมายเพื่อท�าลายสมุทัยแบบถอนรากถอนโคน เท่านั้น ที่จะช่วย

ให้รู้ทางรู้วิธีต่อต้านสมุทัย และการปฏิบัติตามพระธรรมค�าสั่งสอน

ที่ได้ศึกษาเท่านั้นที่จะช่วยให้อาจเอาชนะสมุทัยได้ ได้มีความสุขเสรี

พ้นจากเครื่องผูกทั้งปวงตามควรแก่ความปฏิบัติ





วิธีท�าให้วนเวียนของสมุทัย คือสร้างวงกลมใหญ่กลางเมือง

จิตตนคร กล่าวได้ว่า เป็นวงเวียนกลมใหญ่ที่สุดในโลก ได้สร้าง

ทางเป็นเส้นรอบวงกลม มทีางซอยตดัผ่านกนัอกีมากมาย ได้สร้างภมูิ

ต่าง ๆ ไว้ทีเ่ส้นทางรอบวงกลมนัน้ครบถ้วน ถ้านบัมนษุยภมูเิป็นกลาง 

ต�า่ลงไปกม็อีบายภมูต่ิาง ๆ คอื นรก สตัว์ดรัิจฉาน แดนเปรต อสรุกาย 

แดนผีชนิดท่ีตกต�่านานาชนิด ภูมิมนุษย์เองก็แบ่งกันเป็นประเทศ

ต่าง ๆ เป็นบุคคลชั้นต่าง ๆ มีหน้าท่ีต่าง ๆ พากันสร้างบ้านเรือน 

ถนนหนทาง ปราสาทราชวัง วัดวาอาราม และสิ่งของเคร่ืองใช้

หลายหลากมากมาย มีภูมิประเทศที่สวยงามโดยธรรมชาติ และโดย

ตกแต่งเป็นสวน เป็นสระ เป็นอ่างเก็บน�้ามหึมา และอื่น ๆ มากมาย

เหลือที่จะพรรณนา ที่ยิ่งกว่าภูมิมนุษย์ก็คือภูมิสวรรค์ชั้นกามาวจร

ที่เรียกว่า เทวโลก และชั้นรูปาวจร อรูปาวจร ที่เรียกว่า พรหมโลก 

ล้วนแล้วไปด้วยของทิพย์อันแสน ที่จะละเอียดประณีตชนิดที่ไม่อาจ

จะน�าสิ่งอะไรในโลกมนุษย์นี้เทียบได้ ภูมิประเทศในสวรรค์ก็สวยสด

งดงาม โปร่ง น่าร่ืนรมย์ยินดี มีทิพยวิมานสถิตอยู่ในที่อันเหมาะสม

ไตรภูมิโลก



238 สมเด็จพระญาณสังวร

วิจิตรตระการตา เป็นที่ตรึงตาตรึงใจ และละเอียดประณีตกว่ากันขึ้น

ไปเป็นชั้น ๆ รวมเข้าก็เป็น ไตรภูมิ คือ กามาวจรภูมิ ภูมิที่เที่ยวไป 

ในกาม รูปาวจรภูมิ ภูมิท่ีเท่ียวไปในรูป อรูปาวจรภูมิ ภูมิที่เท่ียวไป 

ในอรูป ท�านองที่มีพรรณนาไว้ในไตรภูมิพระร่วง และใน ๔๕ พรรษา 

ของพระพุทธเจ้านั่นแหละ 

สมุทัยได้สร้างไว้ครบทุกภูมิ และได้สร้างสัตวโลกประจ�าภูม ิ

ต่าง ๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วน ในนรกก็มีสัตว์นรกชนิดต่าง ๆ ในขุม

ต่าง ๆ แดนต่าง ๆ ของนรกนับไม่ถ้วน ในก�าเนิดดิรัจฉานก็ม ี

สัตว์ดิรัจฉานนับไม่ถ้วน ในถิ่นเปรต ถิ่นอสุรกาย ถิ่นผีที่ต�่าต้อย 

ต่าง ๆ ก็มากมายนับไม่ถ้วนเหมือนกัน จนถึงพลัดเข้าในแดนมนุษย์  

เทีย่วแสดงตนขอส่วนบญุ หรือทีพ่วกมนษุย์พากนักล่าวหา ว่าผหีลอก 

ทั้งที่น่าจะไม่ได้คิดว่าจะมาหลอก มีเป็นอันมาก ในมนุษย์เองก็มี 

มนุษย์เกิดมามากมาย จนเกิดมีปัญหาพูดกันในหมู่มนุษย์ว่าจะล้น 

ที่บ้าง จะไม่มีอาหารพอเลี้ยงกันบ้าง เมื่อก่อนนี้จ�านวนมนุษย์มีน้อย 

เดี๋ยวนี้มาก วิญญาณมาจากไหนกัน วิญญาณ เพิ่มขึ้นได้หรือ ดังนี้

เป็นต้น ในถิ่นสวรรค์เทวโลก พรหมโลกก็มีเทพยดาพรหมแต่ละชั้น 

บางท่านแถมมารเข้าว่า “เทวดา มาร พรหม” ดังที่กล่าวแล้ว ว่าพญา

มารนั้นครองอยู่ในสวรรค์ชั้นที่ ๖ ซึ่งเป็นถิ่นเทพชั้นสูงสุด เป็น พญา 

ที่ครองอยู่กึ่งหนึ่ง อีกกึ่งหนึ่งมีอีก พญา หนึ่งครองอยู่ นับว่าแปลก 

แต่ถ้าคดิดทู�านองเป็นปริศนาธรรมกไ็ม่แปลก มเีหตผุล ภมูโิลกท้ังหมด

นี้มารครองใจอยู่ท้ังหมด จึงก�าหนดให้พญามารสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้น

สูงสุด ที่จะดูแลลงมาและขึ้นไปได้ท่ัวถึงชั้นที่มารสถิตนั้นนับว่า 
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กึง่กลาง ส่วนอกีกลุม่หนึง่นัน้นบัถอืพระบรมครู สมทุยัได้สร้างไตรภมูิ

โลกดังกล่าว ภายในวงกลมใหญ่มหึมากลางเมืองจิตตนคร เรียงราย

กันอย่างเป็นระเบียบที่เส้นทางรอบวงกลม เรียกให้ทันสมัยได้ว่าเป็น 

การแสดงนิทรรศการไตรภูมิโลกที่ไม่มีใครจะแสดงได้เสมอเหมือน

แม้สมุทัยจะสร้างวงเวียนใหญ่โตเพียงไร เพื่อหลอกให้ชาว

จิตตนครวนเวยีนไม่อาจหลดุพ้นจากอ�านาจของตนได้ แต่พระบรมครู

ก็ทรงเห็นวงเวียนนั้นละเอียดถี่ถ้วนโดยตลอดด้วยพุทธจักษุหรือ

ปัญญาจักษุ ทั้งยังได้ทรงแสดงไว้อย่างเปิดเผยแก่เวไนยนิกร บรรดา

ผูไ้ม่ปรารถนาจะวนเวียนอยูต่ามความประสงค์ของสมทุยั กต้็องศกึษา

ให้เข้าใจตามที่พระบรมครูทรงแสดงไว้ นั่นแลจึงจะสามารถพ้นจาก

อ�านาจของสมุทัยได้โดยล�าดับ





สมุทัยสามารถจัดแสดงได้ เพราะมีนายช่างผู้สร้างซ่ึงมีความ

สามารถสร้างได้อย่างวิเศษ นายช่างผู้นี้มีชื่อสั้น ๆ ว่า กรรม เป็นผู้

สร้างไตรภมูโิลกท้ังหมด แต่กรรมเป็นผูส้ร้างข้ึนตามแบบแปลนแผนผัง

ที่มีนายช่างอีกผู้หนึ่งเขียนขึ้น นายช่างผู้เขียนแปลนแผนผังนี้ มีชื่อว่า 

กิเลส เป็นผู้เขียนแบบแปลนแผนผังไตรภูมิโลกขึ้นทั้งหมด แล้ว 

กรรม ก็เป็นผู้สร้างไตรภูมิโลกขึ้น กิเลสและกรรมทั้ง ๒ นี้เป็น

นายช่างคู่ส�าคัญท่ีสุดของสมุทัย ซ่ึงร่วมกันสร้างวงเวียนกลมใหญ่ 

และไตรภูมิโลกเรียงรายอยู่ในวงเวียนกลมใหญ่นี้ สมุทัยได้ปกปิด

ความจริงในเรื่องนี้ แต่ก็ไม่อาจจะปกปิดองค์พระบรมครูได้ พระองค์

ทรงทราบและได้ตรัสบอกไว้ว่า ไตรภูมิโลก นี้คือ วิบาก ถึงจะมี

มากมายกร็วมอยูใ่นค�าว่า วบิาก ค�าเดยีว รวมกบันายช่างผูเ้ขยีนแบบ 

และผู้สร้างก็เป็น ๓ คือ กิเลส กรรม วิบาก ทรงแสดงว่ากิเลสเป็น

เหตุให้ท�ากรรม กรรมเป็นเหตุส่งวิบาก และวิบากก็เป็นเหตุก่อกิเลส

ขึ้นอีก จึงวนอยู่ดังนี้ 

นายช่างผูออกแบบ
และสรางไตรภูมิ
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ในการแสดงนทิรรศการไตรภมูโิลก สมทัุยได้จัดงาน สงัสารวฏั 

ขึ้น เพ่ือชักชวนคนให้เท่ียวชมนิทรรศการไตรภูมิโลกที่สร้างขึ้น และ

เมื่อใครได้ชมเข้าแล้วก็จะติดใจวนเวียนท่องเที่ยวไป ๆ มา ๆ  

ไม่ยอมผละออกไป สมชื่อของงานว่าสังสารวัฏ ท่ีแปลว่าวนเวียน 

ท่องเที่ยวไป ชาวจิตตนครได้พากันเข้าไปเที่ยวชมนิทรรศการไตรภูมิ

โลก ในงานสังสารวัฏท่ีสมุทัยจัดข้ึนแน่นขนัดไปหมด และพากัน 

หลงใหลวนเวียนท่องเที่ยวไปในภูมิต่าง ๆ อย่างไม่อิ่ม ไม่เบื่อ ถึงจะ

วนเวียนซ�้าแล้วซ�้าอีกนับคร้ังไม่ถ้วนก็ไม่เบื่อ อยากจะเที่ยวไปอีก 

นั่นเอง นับว่าเป็นความสามารถอย่างยอดเยี่ยมของนายช่างสถาปนิก

ผู้ออกแบบคือ กิเลส และนายช่างผู้สร้างคือ กรรม ซ่ึงสร้างผล 

วิบากออกมาคือ ไตรภูมิโลก 

ชาวจิตตนครไม่มีความสงสัยอย่างท่ีชาวโลกเป็นอันมาก 

สงสัยกัน ว่าวิญญาณจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์เพิ่มมากขึ้นจนจะ 

ล้นโลก เพราะได้เห็นนิทรรศการไตรภูมิโลก และทุกภูมิมีวิญญาณ 

หรือผู ้ เกิดอยู ่ในภูมินั้น ๆ นับไม ่ถ ้วน เมื่อเทียบกันเข ้าแล ้ว 

มนุษยภูมิก็เท่ากับใบไม้หยิบมือเดียวเมื่อเทียบกับใบไม้ในป่าท้ังสิ้น 

และทุกวิญญาณไปถือปฏิสนธิในภูมิใดภูมิหนึ่งได้ทั้งนั้น สุดแต่จะ 

ได้บ้านที่กิเลสและกรรมสร้างขึ้นในภูมิไหน สมุทัยภูมิใจในนายช่าง 

ทั้ง ๒ และในไตรภูมิโลกที่พระบรมครูทรงเรียกว่า วิบาก ยิ่งนัก  

และเมื่อได้เห็นชาวจิตตนครเกือบท้ังเมืองพากันท่องเที่ยววนเวียน 

ติดอยู่ในไตรภูมิแน่นขนัดก็ยิ่งร่าเริง เพราะได้เห็นผลส�าเร็จอย่าง 

งดงามของตน
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บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายแม้จะเปรียบเช่นชาวจิตตนครที่

พากันท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในไตรภูมิ แต่ก็เป็นผู้ที่ท�าให้สมุทัยวางใจ

ไม่สนิทนัก เพราะสมุทัยตระหนักดีว่า การบริหารจิตหรือการอบรม

จิตตามค�าสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า คอืการทีจ่ะสามารถพาตน

ให้ด�าเนินก้าวหน้าห่างไกลอ�านาจของสมุทัยออกไปทุกที จนอาจถึง

พ้นจากอ�านาจของสมุทัยได้โดยสิ้นเชิงในวาระหนึ่ง





สมุทัยมีวิธีท�าให้เนิ่นช้า คือท�าให้หลงวนเวียนอยู่ใน วัฏฏะท้ัง 

๓ คือ ๑. กิเลสวัฏฏะ วนคือกิเลส ๒. กัมมวัฏฏะ วนคือกรรม  

๓. วิปากวัฏฏะ วนคือวิบาก ได้แก่ผลความวนนี้ท�าให้เกิดเวลา และ

เวลาดูก็ล่วงไปเร็ว ท�าให้ดูเหมือนไม่เนิ่นช้า ถ้าใครดูนาฬิกาจะเห็นว่า

เขม็วนิาทเีคลือ่นไปเร็วมาก แม้วนัคนืเดอืนปีจะรู้สกึว่าช้าไปโดยล�าดบั 

แต่ถ้ามีอะไรท�าให้เพลิน ก็เหมือนดังประเดี๋ยวเดียว ใครท่ีเกิดมามี

อายุเท่าไรก็ตาม ลองนึกดูต้ังแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน จะรู้สึกเหมือน

ดังผ่านมาแวบเดียวเท่านั้น ดังนั้นจะว่าเนิ่นช้าอย่างไร ถ้าตั้งปัญหาขึ้น

ดงันี ้กข็อให้มองถงึสจัจะของเวลาว่าเวลาดวงอาทิตย์ ท�าให้เกดิวันคนื

เดือนปี ซึ่งรวมเรียกเวลา ถ้าโลกหยุดหมุนก็จะไม่มีเวลา ความหมุน

ของโลกนั้น ก็คือหมุนวนเป็นความวนนั่นเอง จึงเป็นการกลับไปหา

จุดเก่าซ�้า ๆ ซาก ๆ แล้ว ๆ เล่า ๆ เช่นเดียวกับเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็น 

แล้วก็กลับไปเช้าสายใหม่เป็นต้นใหม่ เวลาที่ล่วงไป ๆ จึงไม่ท�าให้ใคร

ได้ก้าวหน้าไปข้างไหน คงก้าวไปในความซ�า้ ๆ อยูน่ัน่เอง เหมอืนอย่าง

เดนิเวียนโบสถ์เวียนเมรุ หรือเหมอืนอย่างท�ากจิประจ�าวนั ตืน่นอนขึน้

วัฏฏะ
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ก็ล้างหน้า บ้วนปาก บริโภคอาหารเช้า ท�ากิจต่าง ๆ บริโภคอาหารมื้อ

ต่อไป ท�ากิจต่าง ๆ จนถึงนอนหลับไป นึกว่าวันนี้ รุ่งขึ้นก็ท�าซ�้ากันอีก 

กน็กึว่าพรุง่นีแ้ละวนัต่อ ๆ ไปเป็นต้น คดิว่าไม่ซ�า้วนัเวลากนั แต่ความ

จริงก็ซ�้า ๆ กันอยู่นั่นเอง เพราะโลกก็วนตัวเองและวนดวงอาทิตย ์

ซ�า้ ๆ กันอยู่ในที่และวงโคจรเดียวกัน อยู่ทุกวันทุกปี 

เม่ือกล่าวโดยปรมตัถ์ ทุกสตัว์บุคคลตวัตนกว็นเกดิแก่เจ็บตาย

อยู่แล้ว ๆ เล่า ๆ ในไตรภูมิดังท่ีเรียกว่า สังสารวัฏฏะ ซ่ึงเมื่อมอง 

เข้ามาเฉพาะตนในปัจจุบันก็จะได้พบวัฏฏะทั้ง ๓ ดังกล่าวข้างต้น 

นั่นแหละวนอยู่ในใจตลอดเวลา สมุทัยได้สร้างมายาต่าง ๆ ปิดบัง

ดวงตาปัญญามใิห้มองเหน็สจัจะ ท้ังได้สอดใส่อวชิชา ตณัหา อปุาทาน

เข้าไว้ในจิตใจอย่างหนาแน่น ท�าให้เป็นอาสวะอนุสัย คือดองสันดาน

สัตว์ นอนจมสันดานสัตว์ในไตรภูมิถ้วนหน้า โดยมอบให้เป็นหน้าท่ี

ของคู่อาสวะ 

ความวนอยู่ในที่เดียวโดยไม่รู้นี้เป็นความเนิ่นช้าอย่างยิ่ง เป็น

ความเนิน่ช้าทีไ่ม่รู้ว่าเนิน่ช้า นกึว่าก้าวหน้าไปเร็วอย่างยิง่ เหมอืนอย่าง

เขม็วนิาที โลกเองถ้ามวีญิญาณจิตใจรู้ กค็งตอบโต้ว่า กเ็ราวนอยูน่ีน่า 

จนเราเองกเ็บือ่เตม็ทแีล้ว เวลาเกดิขึน้จากความวนของเราเอง สตัวโลก

ทัง้ปวงเกดิจากเวลากว่็าได้ ทัง้เวลากก็ลนืกนิตวัเอง พร้อมทัง้สตัวโลก

ทั้งปวงไม่มีเหลือ เหมือนอย่างยักษ์ใหญ่มหึมาอ้าปากกว้างใหญ่ 

ยิ่งกว่าโลก สัตวโลกเกิดขึ้นมาแล้วเดินวนตัวเองอยู่ เร็วรอบบ้าง  

ช้ารอบคือเดินอยู่มากรอบบ้าง แต่ถึงจะช้าก็ไม่เกิน ๑๐๐ รอบไป 
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เท่าไรนกั ดงัท่ีเรียกกนัว่าอายเุท่านัน้ปี กค็อืเท่านัน้รอบทีโ่ลกวนนัน่เอง 

แล้วก็เข้าปากยักษ์ใหญ่คือเวลาหายไปหมดสิ้น พระบรมครูได้ตรัส

ไว้แล้วมิใช่หรือว่า ”กาลย่อมกินสัตว์ที่เกิดมาทั้งหมดพร้อมกับตนเอง„

แต่กาลไม่อาจกนิกรรมและผลของกรรมท่ีทุกสตัว์บคุคลตวัตน

ท�าไว้ได้ กรรมที่กระท�าแล้ว ย่อมให้ผลทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว 

กรรมดีย่อมให้ผลดี กรรมชั่วย่อมให้ผลชั่ว บรรดาผู้มาบริหารจิต คือ

ผู้ก�าลังพยายามท�ากรรมดี และผลดีสั่งสมไว้ไม่ให้ตัวเองวนหายไปใน

ปากยักษ์ใหญ่คือเวลา จนหมดสิ้นโดยไม่เหลือความดีไว้ข้างหลังเลย





เมื่อโลกนี้หมุนวนอยู่ แต่ทุกคนท่ีอยู่ในโลกหาได้รู้ว่าโลกหมุน

วนไม่ เมื่อโลกหมุนวนไปหาจุดเก่า คนทั้งปวงก็คิดว่าวันใหม่ สมุทัย

ได้สร้างมายาขึ้นส�าหรับก�าบังสัจจะคือความจริง ไตรภูมิโลกเองก็

เต็มไปด้วยมายา ระบบสื่อสารท้ังช้ันนอกชั้นในของจิตตนครก็เต็ม

ไปด้วยมายา เพราะสมุทัยได้ส่งเข้าไปแทรกไว้ทุกหนทุกแห่ง ท�าให้

ชาวจิตตนครพากันเห็นไปอย่างหนึ่งซ่ึงผิดไปจากความจริง ต้ังต้น

แต่ต่ืนนอนเช้าขึ้นก็มองเห็นดวงตะวันขึ้นโคจรจากทิศตะวันออกไป

ตกทางทิศตะวันตก แต่ตามสัจจะที่วิทยาศาสตร์แสดงไว้ หาได้เป็น

เช่นนัน้ไม่ โลกต่างหากโคจรไปรอบดวงอาทติย์ นอกจากนีส้ิง่ทีไ่กลตา

ก็เห็นเล็ก ใกล้ตาก็เห็นใหญ่ เช่นดวงตะวัน เดือนดาว เห็นดวงเล็ก

นดิเดยีว แต่ตามสจัจะหาได้เป็นเช่นนัน้ไม่ เสยีงต่าง ๆ ท่ีออกจากปาก

ไปเข้าหูก็เหมือนกัน สร้างเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นได้ไม่น้อย ท�าให้รักกัน 

ช่วยกันก็ได้ ท�าให้เกลียดชังกัน ตีกัน รบกันก็ได้ ตามสัจจะก็เป็น

สักแต่ว่าเสียงเท่านั้น ทางจิตใจเองก็ยิ่งเต็มไปด้วยความคิดปรุงแต่ง 

เครื่องปรุงแต่งต่าง ๆ ในโลก ออกมาจากจิตใจก่อนทั้งนั้น 

มายา
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สมุทัยได้สร้างมายาในรูปแห่งสิ่งหนึ่ง เรียกว่า โลกธรรม มีอยู่ 

๘ สิ่ง คือ ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ มีสุข  

และทุกข์ อันที่จริง ทั้ง ๘ นี้เป็นธรรมคือของส�าหรับโลก ใคร ๆ  

ที่เกิดมาในโลกก็จะต้องพบด้วยกันทั้งนั้น ไม่ยกเว้นแม้แต่องค์ 

พระบรมครูและสาวกท้ังปวง แต่สมุทัยได้สอดแทรกมายาเข้าไป 

ในจิตใจของคน ท�าให้โลกธรรมกลายเป็นอารมณ์เคร่ืองผูกพันจิตใจ

ให้ยินดีและยินร้าย คือให้ยินดีในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ให้ยินร้าย

ใน อลาภ อยศ นินทา ทุกข์ 

ทั้งสมุทัยได้ส่งสมุนเอกคือ โลโภ โทโส โมโห เข้าไปอีกด้วย  

จึงท�าให้โลภอยากได้ในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข อย่างไม่มีอิ่มมีพอ  

และท�าให้มีโทสะในเมื่อต้องถูกขัดขวาง หรือเมื่อประสบสิ่งที่ตรง 

กันข้าม ไม่เช่นนั้นก็เศร้าเสียใจอย่างไม่อาจจะยับยั้ง เป็นอันว่าท�าให้

ย่ิงวุ ่นแสวงหากอบก�า ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข กันอย่างอุตลุด  

ไม่เป็นอันจะคิดท�าสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อันแท้จริงแก่ตนและ 

แก่คนอื่น ตลอดถึงส่วนรวมให้สมควร ให้มาก ความสุข ความเจริญ

ต่าง ๆ จึงชะงักงัน หรือบังเกิดขึ้นเนิ่นช้า ควรท่ีจะเจริญมากและ 

เร็ว ก็กลับน้อยและช้า บางทีกลับเสื่อมถอยหลังไปเสียอีก เพราะมัว

แต่วิ่งวุ่นแย่งลาภผลเป็นต้นกันเสีย คล้ายกับคราวบวชนาค เจ้านาค

โยนสตางค์ให้ทาน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่พากันแย่งทานกันชุลมุน สมุทัย

เห็นดังนั้นก็หัวร่อร่าเริงชอบใจ ว่าเพียงแต่สตางค์ก็แย่งกันอุตลุด 

เสียแล้ว เสียแรงเตรียมเครื่องป้องกันไว้มากมาย สมุทัยยังมีกลวิธีดี

กว่าโยนทานอีกหลายอย่างนักส�าหรับที่จะหน่วงเหนี่ยวให้ชักช้า
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บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลายควรอบรมสติให้มาก เพื่อให้สติ

เกดิทันเวลา เมือ่ความโลภ โกรธ หลง เกดิขึน้ กจ็ะได้รู้ว่า นัน่คอืมายา

ของสมุทัยก�าลังล่อให้เป็นไป จักท�าให้เนิ่นช้าในการด�าเนินไปสู่ความ

พ้นทุกข์ พ้นอ�านาจของสมุทัย ได้มีบรมสุขอันเป็นสุขแท้จริง





ขณะท่ีจิตตนครก�าลังเจริญเต็มที่ ทั้งความคับขันเกี่ยวกับ

กองทัพใหญ่ของทั้ง ๒ ฝ่ายก็มีเต็มที่ด้วยเหมือนกัน แต่ต่างก็คุมเชิง

กนัอยู ่มกีระทบกระท่ังกนัประปราย เพราะทัง้ ๒ ฝ่ายต่างกร็ะมดัระวงั 

ยังไม่ก่อสงครามกันขึ้น ต่างพยายามท่ีจะเอาชนะใจของนครสาม ี

ชาวจิตตนครส่วนใหญ่จึงมองไม่เห็นความตึงเครียดคับขัน มองเห็น

แต่ความเจริญสมบูรณ์ต่าง ๆ และพากันร่ืนเริงยินดีสนุกสนาน 

นครสามีก็ได้ออกมาร่วมความสนุกสนานร่ืนเริงที่ตรงจุดรวมของทาง 

๔ แพร่งของเมืองอยู่เนือง ๆ 

ในขณะที่พากันร่ืนเริงบันเทิงใจกันอยู่นั้น น้อยคนจะได้สังเกต

เหน็สิง่ทีแ่ปลกปรากฏขึน้ในท่ีสดุลกูตา ห่างไกลจากจิตตนคร แต่สิง่ท่ี

แปลกนี้ เมื่อมองออกไปจากจิตตนคร จะพบโดยรอบท้ัง ๔ ทิศ 

มองดูคล้ายกับเป็นภูเขาใหญ่เห็นไกลลิบ ๆ แต่โผล่ขึ้นเป็นเทือกยาว 

วงรอบโอบจิตตนครไว้ทุกทิศ แต่เดิมมามองไม่เห็นมีภูเขา เห็นเป็น

ทีร่าบรอบไปหมด และเรียบไปไกลสดุลกูหูลกูตาทัว่ทุกทศิเช่นเดยีวกนั 

ภูเขาวงแหวน
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แต่ว่าบัดนี้ท้องฟ้าท่ีเคยมองเห็นโล่ง ๆ โดยรอบนั้น ได้เป็นที่ไม่โล่ง 

เสียแล้ว ได้มีเทือกเขาโผล่ขึ้นมาโดยรอบแทน นับว่าเป็นนครที ่

แปลกประหลาดกว่านครอื่น ๆ ในโลก 

ทีแรกชาวจิตตนครกม็ไิด้สนใจ มวัแต่เพลดิเพลนิในความเจริญ

สวยงามของจิตตนคร และตื่นเต้นในแสนยานุภาพของจิตตนคร 

ดังกล่าวด้วย และภูเขาวงแหวนรอบจิตตนครนั้นก็ปรากฏอยู่ห่างมาก

เหลือเกนิ มองเหน็อยูล่บิ ๆ สดุลกูตา ทัง้กด็ตู�า่เตีย้นดิเดยีว มองเหน็

เขียว ๆ เป็นวงล้อมเมืองอยู่แสนไกล ท�าให้ต่ืนเต้นว่าจะเป็นวงรัศมี

ของจิตตนคร เหมือนอย่างรัศมีของพระจันทร์เมื่อทรงกลด ซึ่งทุกคน

คงเคยเห็นว่ามีรัศมีเป็นวงล้อมดวงอย่างสวยงาม ชาวจิตตนครจึงได้

เกดิสนใจพากนัด ูทแีรกกส็งสยัว่าเป็นอะไร และปรากฏข้ึนมาอย่างไร 

แต่เมื่อคิดว่าวงแหวนล้อมเมืองอันมหึมานี้ที่จะเป็นวงรัศมีของเมือง 

แสดงว่าบุญวาสนาของเมืองได้เจริญถึงขีดสูงสุด จึงเกิดรัศมีเป็น 

วงล้อมอย่างพระจันทร์ทรงกลด ก็ยิ่งยินดีปรีดาพากันชมเมืองและ

ตนเองว่าเป็นที่ ๑ ในโลก 

คร้ันนานวันเข้า สิ่งท่ีมองเห็นเป็นวงรัศมีสีเขียวคล้ายมรกตท่ี

ล้อมเมืองอยู่โดยรอบไกลลิบนั้น ดูเหมือนเลื่อนใกล้จิตตนครเข้ามา

โดยรอบ และดูจะค่อย ๆ สูงขึ้น ท้ังค่อย ๆ ปรากฏชัดเจนขึ้นว่า 

เป็นภูเขาหินล้วนจริง ๆ วงล้อมจิตตนครอยู่โดยรอบ มิใช่เป็นวงรัศมี

ของพระจันทร์ ภูเขาวงแหวนนี้ก็เป็นสิ่งแปลกประหลาดที่สุดอีก 

เหมือนกัน เพราะว่าเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่ได้คล้ายกับสัตว์บุคคล ต่างแต่

ค่อย ๆ เคลื่อนเข้ามา เหมือนอย่างกระชับวงล้อมให้ใกล้แคบเข้าทุกที 
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ยิ่งใกล้ก็ยิ่งสูงเง้ือมง�้าชัดเจนขึ้น จิตตนครได้กลายเป็นเมืองที่มีภูเขา

มหึมาค่อย ๆ กลิ้งเข้ามาหาทั้ง ๔ ทิศโดยรอบ

ความแปลกประหลาดเหลือเชื่อมิใช่มีอยู่เพียงแต่ในจิตตนคร

เท่านั้น ในชีวิตของเราทุกคนก็มีอยู่ ได้พบอยู่ แต่ผู้ไม่บริหารจิตจัก

ไม่เข้าใจ ผู้บริหารจิตเท่านัน้ทีจั่กเข้าใจ เพราะผูบ้ริหารจติคอืผูมุ้ง่อบรม

ปัญญาให้เห็นทุกสิง่ทกุอย่างถกูต้องตามความเป็นจริง กย่็อมจักเข้าใจ

แม้สิง่แปลกประหลาดท่ีสดุได้ตามควรแก่ความปฏบิติั สามารถพาตน

หลกีพ้นภยัของสิง่แปลกประหลาดนัน้ได้ และสามารถถอืเอาประโยชน์

จากสิ่งแปลกประหลาดได้ด้วย





เริ่มอาการแปรปรวน
ในจิตตนคร

ในจิตตนครเอง ก็เร่ิมมีอาการแปรปรวนบางอย่างเกิดขึ้นผิด

แปลกไปกว่าแต่ก่อน เร่ิมแต่ถนนสายส�าคัญ ๔ สายของเมืองเร่ิม

ช�ารุด ไม่ราบเรียบเหมอืนแต่แรก เพราะเหตแุห่งภยัธรรมชาตท่ีิเกดิขึน้ 

คอืแผ่นดนิได้ทรุดลงบางแห่ง น�า้หลากมาท่วมในบางคราว เกดิไฟไหม้

ป่ามาบ้าง มีพายุใหญ่เกิดขึ้นบ้าง บางทีก็เพราะชาวจิตตนครก่อเหตุ

ขึ้นเอง เช่น ขุดก่นดิน เผาป่า หรือวางเพลิง เป็นต้น ด้วยเหตุท่ีไป

นิยมเชื่อฟังสมุนร้ายของสมุทัยทั้งหลาย ระบบสื่อสารท้ังชั้นนอก

ชั้นในก็เร่ิมเชื่องช้าลง ไม่ว่องไวรวดเร็วเหมือนแต่แรก หัวหน้า

ระบบสื่อสารช้ันนอก คือหัวหน้าระบบตาเมืองชื่อว่าจักขุปสาท ก็มี

สายตามัวเข้า หัวหน้าระบบหูเมือง ชื่อโสตปสาท ก็มีหูตึงเข้า หัวหน้า

ระบบจมกูเมอืง กม็จีมกูชาเข้า หัวหน้าระบบลิน้ กม็ลีิน้จดืชดืเข้า หวัหน้า

ระบบกายเมอืง กม็กีายอ่อนเพลยีเข้า หวัหน้าใหญ่ระบบสือ่สารท้ังหมด

ชื่อว่ามโนหรือสมอง ก็ชักจะมึนงงบ่อยเข้า เป็นเหตุให้นครสามีเกิด

ความไม่สะดวกขดัข้องไปด้วย จึงต้องมกีารบรูณปฏสิงัขรณ์จิตตนคร
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กันอยู่เนือง ๆ เช่นต้องบูรณะถนนส�าคัญทั้ง ๔ สายต้องถมส่วนที่ 

ทรุดลง ต้องท�าเขือ่นกนัน�า้ท่วม หรือส�าหรับกัน้น�า้ หรือเพือ่ใช้น�า้หมนุ

ให้เกิดพลังไฟฟ้า ต้องท�ากังหันลมใหญ่ให้เกิดลมเย็น เป็นต้น  

นอกจากนี้ก็ยังต้องบูรณะระบบสื่อสารทั้งหลายให้คงดี พร้อมทั้ง 

รักษาหัวหน้าทั้งหลายให้หายจากอาการผิดปกติต่าง ๆ 

แต่ความแปรปรวนช�ารุดในจิตตนครนี้ บางอย่างก็บูรณะได้  

บางอย่างก็บูรณะให้คืนดีเหมือนอย่างเดิมไม่ได้ เช่นความเก่า สิ่งที่ 

เก่าลงไปจะท�าให้กลับใหม่ขึ้นอีกหาได้ไม่ ความแก่เก่านี้ชาวจิตตนคร 

เรียกว่า ความแก่ หรือ ชรา พากันไม่ชอบ แต่บางคนก็ยอมปล่อยแก่ 

ส่วนมากไม่ยอม คอืจะต้องต่อสูก้บัความแก่อย่างสดุก�าลงั เคร่ืองต่อสู้

มีต่าง ๆ เช่น เครื่องย้อม เครื่องทา เครื่องตกแต่งต่าง ๆ เพื่อที่จะ

อ�าพรางท�าให้เห็นว่าเป็นของใหม่ สมุทัยสนับสนุนการต่อสู้นี้เป็นอย่าง

ยิ่ง เพื่อให้จิตตนครด�ารงความงดงามเรียบร้อย มิให้ความแก่หรือ 

ชราปรากฏออกไปภายนอก เมื่อความงดงามปรากฏแก่ตาเมืองและ

ความสมบูรณ์อื่น ๆ ปรากฏอยู่แก่หูเมือง เป็นต้น ระบบสื่อสาร 

เหล่านี้ก็ส่งเข้าไปยังมโนและถึงนครสามี ท�าให้นครสามีเข้าใจว่า 

ทุก ๆ อย่างยังคงงดงามเรียบร้อยสมบูรณ์ แม้ว่านครสามีจะรู้ว่าเป็น 

การอ�าพราง แต่ก็อยากจะเข้าใจ อยากจะเห็น จะฟัง จะคิด ว่างาม  

ว่าสมบรูณ์ จึงพอใจท่ีจะถกูอ�าพรางท้ัง ๆ ท่ีรู้ เพราะกส็บายตาสบายใจ

ดีเหมือนกัน
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สามัญชนท่ัวไปก็มิได้ผิดจากนครสามี คือยังยินดีท่ีจะเห็น

ทุกอย่างงดงามเรียบร้อยบริบูรณ์เสมอไป ไม่อยากเห็นความช�ารุด

ทรุดโทรมหรือที่เรียกว่าความแก่เกิดแก่ตน เกิดแก่ผู้เป็นที่รักของตน 

จึงพยายามดิ้นรนต่อต้านอยู่อย่างเต็มก�าลังความสามารถเข้าด้วยกัน

เป็นส่วนใหญ่ นี้เป็นไปตามวิสัยของปุถุชนหรือสามัญชน แต่แม้จะ

ยังยินดีพอใจในความงดงามเรียบร้อยอยู่เป็นอันมาก บรรดาผู้มา

บริหารจิตท้ังหลายก็ยังไม่ประสงค์จะหลงติดอยู่ในความงดงามจน

เกินไป ยังปรารถนาท่ีจะมีสติปัญญารู้เท่าทันความจริงท่ีว่า ทุกคน

มีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ สติปัญญารู้

ตามความจริงดงักล่าวจะเกดิได้แน่นอนแก่ผูป้ฏบิตัธิรรม ตามควรแก่

ความปฏิบัติ





สิง่ท่ีปรากฏเห็นเป็นสเีขียวเป็นวงล้อมรอบจิตตนครอยูส่ดุลกูตา 

ซ่ึงดเูหมอืนค่อย ๆ สงูขึน้และกระชบัวงล้อมแคบเข้ามานัน้ ได้บงัเอิญ

เกิดขึ้นพร้อมกับอาการแปรปรวนบางอย่างในจิตตนคร เช่นถนนสาย

ส�าคัญ ๔ สาย เริ่มแสดงอาการช�ารุด ระบบสื่อสาร เร่ิมเช่ืองช้าไม่

ว่องไว เป็นต้น แต่กองทัพใหญ่ฝ่ายสังโยชน์หาได้ระส�่าระสายไปไม่ 

กลบัรวมก�าลงักนักระชบัแน่นยิง่ขึน้ ต้องการท่ีจะคมุอ�านาจในจิตตนคร

ไว้แต่ฝ่ายเดียว สมุทัยกับคู ่อาสวะและสังโยชนบดีแม่ทัพใหญ่ 

ได้ประชุมหารือกันวางแผนที่จะปราบปรามกองทัพใหญ่มรรค และ

พยายามที่จะครองใจนครสามีกับชาวเมืองทั้งปวง

สิ่งแปลกประหลาดท่ีเกิดขึ้น และอาการแปรปรวนดังกล่าว 

ได้เป็นเคร่ืองช่วยสมุทัยให้ได้รับความโปรดปรานข้ึนอย่างหนึ่งคือ 

เมื่อนครสามีออกปรากฏที่ใจกลางเมือง อันเป็นที่รวมของถนนใหญ่ 

๔ แพร่งดังกล่าวแล้ว แต่เดิมมาชาวจิตตนครทั้งปวงก็พากันต่ืนเต้น

ชื่นชมว่าสวยงามยิ่งนัก ทั้งเห็นเป็นหนุ่มเป็นสาวที่งามพร้อม อยากจะ

ดูจะชมอยู่เนือง ๆ คล้าย ๆ กับคนหนุ่มสาวทั้งหลาย ผู้ก�าลังรักสวย

ลักษณะนครสามีเปลี่ยนไป
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รักงาม อยากจะชมเงาหน้าของตนเองในกระจกเงาอยู่นาน ๆ เนือง ๆ 

ยิง่ดกูย็ิง่เหน็ว่างาม คร้ันเมือ่เกดิสิง่แปลกและอาการแปรปรวนดงักล่าว

ขึ้น ลักษณะของนครสามีเองก็เปลี่ยนไปด้วย คือ เมื่อออกมาปรากฏ

ที่กลางใจเมือง ชาวเมืองก็พากันเห็นว่ารูปโฉมลักษณะของนครสาม ี

ได้เร่ิมแปรเปลีย่นเสยีแล้ว ความเป็นหนุม่สาวกล็ดลงไป ความงดงาม

น้อยลง ไม่เหมอืนเมือ่ก่อน ดทูรุดโทรมลงไปเช่นเดยีวกบัถนน ๔ สาย 

เมื่อชาวเมืองได้เห็นภาพที่เปลี่ยนไปอย่างมิได้นึกฝันต้องการ  

ดังนั้น ก็พากันตกใจ ถึงบางคนเผลอร้องขึ้นดัง ๆ ว่า ”แก่ แก่„  

ฝ่ายนครสามีได้ยินเสียงทักอย่างแปลกประหลาดดังนั้น ก็ตกใจ 

รีบกลับเข้าไปทันที เพราะทุก ๆ คร้ังแต่เดิมมาชาวเมืองพากันร้อง 

ชมว่า ”ยุพวัย งามพร้อม„ มาครั้งนี้ได้รับค�าทักที่น่าตกใจว่า ”แก่ แก่„ 

ก็มีอาการใจเสีย อย่างท่ีเรียกว่าเกือบจะเป็นลมพับไป ณ ท่ีกลางใจ

เมืองนั้น ถ้าไม่รีบกลับเข้าไป สมุทัยเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปเสนอวิธี 

แก้ไข พร้อมทั้งทับถมคู่บารมีว่า ความจริงนครสามีหาได้แก่ดังที ่

ชาวเมืองทักไม่ ยังอยู่ในยุพวัยอันสวยงาม แต่คงเป็นเพราะคู่บารมี

และพรรคพวกนั่นเอง ท่ีชอบแสดงตนเป็นคนแก่ธรรม ชอบน�าค�า 

แห่งพระบรมครูของพวกเขามาแสดงสอนชาวเมืองว่า ควรพิจารณา

เนือง ๆ ว่า ”เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงความแก่ไปได้„ บางที

ชาวเมืองบางกลุ่มอาจจะแก่ธรรมตามไปด้วย จึงเผลอร้องขึ้นต่อหน้า

นครสามีว่า ”แก่ แก่„ เป็นเร่ืองของคนเผลอสติแท้ ๆ ทีเดียว  

ไม่มีความจริงอยู่เลย ฉะนั้น จะช่วยป้องกันมิให้มีเสียงทักที่วิปริต 

เช่นนั้นเกิดขึ้นให้เป็นที่กวนใจนครสามีอีก
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ถ้าสมุทัยสามารถท�าให้นครสามีไม่ได้ยินเสียงของคู่บารมีกับ

พรรคพวกเสียแล้ว นครสามีก็จะตกอยู่ในอ�านาจของสมุทัย คือ

ฝ่ายน�าไปไม่ด ีการตกอยูใ่ต้อ�านาจฝ่ายไม่ดนีัน้เป็นธรรมดา ย่อมกลาย

เป็นคนไม่ดตีามไปด้วย ผูบ้ริหารจิตคอืผูก้�าลงัพยายามต่อต้าน ไม่ยอม

ตกอยู่ใต้อ�านาจของฝ่ายไม่ดี คือพยายามเป็นคนดีนั่นเอง เป็นคนดี

ได้เพียงไร ก็จะพ้นจากอ�านาจของฝ่ายไม่ดีมากเพียงนั้น จะห่างไกล

จากความทุกข์ ความร้อน อันจะเกิดจากความไม่ดีเพียงนั้น





สมุทัยได้ช่วยป้องกันนครสามีมิให้เห็นและคิดถึงความแก่ 

ด้วยวิธีการท่ีแยบยลหลายอย่าง ได้บูรณะและตกแต่งที่จุดกลางใจ

เมือง อันเป็นที่บรรจบแห่งถนน ๔ สายของเมือง ซ่ึงเป็นท่ีออก

ปรากฏกายของนครสาม ีเพราะจิตตนครนีค้ล้ายกบัเป็นเมอืงอาถรรพ์

แปลกประหลาดจากเมอืงในโลกทัง้ปวง ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วหลายอย่าง

หลายประการ เช่น ระบบสื่อสารชั้นนอกช้ันใน ระบบขนส่ง ระบบ

ถ่ายเท ซ่ึงใช้ท่อทัง้นัน้ ระบบครัวเมอืงหรอืท้องเมอืง ซ่ึงมโีรงครัวใหญ่

แห่งเดียวเลี้ยงคนท้ังเมือง มีระบบปันส่วนอาหารเหมือนกันหมด 

มีการกินอาหารอยู่เสมอเหมือนกัน อิ่มด้วยกัน อดด้วยกัน ระบบ

การส่งอาหารไปเลี้ยงท้ังเมืองก็ใช้ท่อเช่นเดียวกัน ระบบสื่อสาร 

ระบบขนส่ง ระบบครัวเมือง เป็นต้น แบบนี้ยังไม่มี เมืองไหนในโลก

ท�าได้ ทั้งยังมีโรงงานต่าง ๆ อีกมากมาย เร่ืองโรงงานนี้จะได้เล่า

ในคราวต่อไปอีก และมีถนนท่ีส�าคัญของเมือง ๔ สายมาบรรจบกัน

ตรงกลางใจเมือง ซึ่งเป็นที่นครสามีออกมาปรากฏกาย 

สมุทัยฉวยโอกาส
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ตรงที่บรรจบกันของถนน ๔ สายนี้มีความแปลกประหลาดคือ 

เมื่อถนนเรียบร้อยไม่ช�ารุด ดูเหมือนสร้างขึ้นใหม่ กายของนครสาม ี

จะปรากฏว่าด�ารงอยู่ในยุพวัยสวยสดงดงามยิ่งนัก เป็นที่ชื่นชมยินดี

ของชาวจิตตนครทั้งปวง แต่เมื่อถนนเหล่านี้ช�ารุดทรุดโทรมไปตาม 

กาลเวลา กายของนครสามีจะปรากฏว่าทรุดโทรม ดังที่เรียกว่าแก่ 

ฉะนั้น สมุทัยผู้รู ้ความข้อนี้ จึงพยายามบูรณะตกแต่งทาง  

๔ แพร่งนี้อย่างรีบด่วน โดยได้มอบให้เป็นหน้าที่ของนายช่างตัณหา  

ผู้เป็นนายช่างผู้มีฝีมือมีช่ือเสียงท่ีสุดของสมุทัย ถนน ๔ สายของ 

จิตตนครนี้ ชื่อว่า ถนนปฐวี ถนนอาโป ถนนเตโช ถนนวาโย เพราะ

สร้างขึ้นด้วยปฐวี (ดิน) สายหนึ่ง ด้วยอาโป (น�า้) สายหนึ่ง ด้วยเตโช 

(ไฟ) สายหนึ่ง ด้วยวาโย (ลม) สายหนึ่ง จะเรียกง่าย ๆ ว่าถนนดิน  

ถนนน�า้ ถนนไฟ ถนนลม ก็ได้ การบูรณะก็ท�าด้วยใช้พัสดุ ๔ อย่าง

นั้นแหละ นอกจากนี้ยังตกแต่งด้วยเครื่องแต่งต่าง ๆ เช่น เครื่องผัด 

เครื่องย้อม เครื่องทา และเครื่องแต่งอย่างอื่น ๆ เพื่อให้ผิวประเทือง

บ้าง เพื่อให้มีกลิ่นหอมระร่ืนชื่นใจบ้าง นายช่างตัณหาเป็นผู้ฉลาดใน

การบูรณะตกแต่งชั้นยอดในโลก สิ่งที่ช�ารุดจริง ๆ บูรณะไม่ไหวแล้ว 

ก็ยังสามารถตกแต่งปกปิดความช�ารุดให้มองเห็นภายนอกว่าสมบูรณ์ 

ไม่บกพร่อง นอกจากจัดบูรณะตกแต่งดังกล่าว สมุทัยยังได้จัดคนไว้

หมู่หนึ่งให้คอยร้องชมนครสามีว่า ”ยุพวัย งามพร้อม„ ถ้าจะมีนัก 

แก่ธรรมที่ไหนมาร้องว่า ”แก่ แก่„ ก็ให้รีบร้องชมดังกล่าวให้ดัง  

ให้กลบเสียงที่วิปริตนั้นเสียให้จงได้ คร้ันจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว  

กใ็ห้สญัญาณนครสามใีห้ออกปรากฏกายได้ นครสามอีอกปรากฏกาย 
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กม็เีสยีงร้องชมเซ็งแซ่ว่า ”ยพุวัย งามพร้อม„ เป็นเหตใุห้นครสามยีนิดี

ชื่นบานเป็นอย่างยิ่ง หายระทมหม่นหมองทันที

น่าจะอย่างนี้ ท่ีกล่าวกันท่ัวไปว่า คนโดยมากชอบยอมากกว่า

ชอบค�าจริง เมื่อไม่ชอบค�าจริงก็ไม่ได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องจริง 

หลงอยู่ในความเห็นผิดเข้าใจผิด ซ่ึงมีผลเป็นโทษมิใช่เป็นคุณ ผู้มา

บริหารจิตคือผู้มุ่งหมายยกระดับจิตให้พร้อมด้วยเหตุผลคือปัญญา 

ทีจ่ะท�าให้สามารถถอดถอนความหลงตดิในสิง่ไม่ชอบไม่ควรท้ังหลาย 

สามารถปฏิบัติสิ่งท่ีชอบท่ีควรท้ังหลายได้ และจะได้รับผลเป็นคุณ 

เป็นความสงบสุข ตามควรแก่ความปฏิบัติ





ฝ่ายสมุทัยเห็นว่านครสามีก�าลังโปรดปราน เพราะได้ช่วยแก้

เหตุการณ์ท่ีน่าตกใจกลัวไว้ได้ แม้จะด้วยวิธีตกแต่งอ�าพรางก็ตาม 

จึงเห็นเป็นโอกาสที่จะแสดงแสนยานุภาพของฝ่ายตน เป็นการข่มขู่

ขวัญของอีกฝ่ายหนึ่ง และเป็นการดึงจิตใจของชาวเมืองให้มาเข้า

สนับสนุนฝ่ายตน จึงขออนุญาตนครสามีเพ่ือแสดงแสนยานุภาพ

กองทัพใหญ่สังโยชน์ โดยจัดให้มีการเดินสวนสนามผ่านพักตร์

นครสามี ณ กลางใจเมือง ที่ถนนใหญ่ ๔ สายมาบรรจบกัน ครั้นได้

รับอนญุาตแล้ว สมทัุยกเ็รียกประชมุหารือกบัคูอ่าสวะและสงัโยชนบดี

แม่ทัพใหญ่สังโยชน์ เตรียมการสวนสนามใหญ่ เมื่อได้เตรียมการ

ทุกอย่างพร้อม และได้ก�าหนดวันเวลาเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ประกาศ

พิธีสวนสนามและวันเวลา ชักชวนชาวจิตตนครทั้งปวงให้มาดูชม 

คร้ันถึงวันสวนสนาม แม่ทัพใหญ่สังโยชน์ก็ได้ชุมนุมกองทัพ

ใหญ่สังโยชน์ท้ัง ๑๐ กองทัพน้อยไว้พร้อมสรรพ ประชาชนชาว

จิตตนครได้มาดูกันอย่างแน่นขนัด เมื่อได้เวลาก�าหนด นครสามีก็ได้

กองทัพใหญ่สังโยชน์
เดินสวนสนาม
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ออกมาปรากฏกาย ณ ที่ใจกลางเมือง อันเป็นที่บรรจบแห่งถนนใหญ่

ทัง้ ๔ กองทพัสงัโยชน์กไ็ด้เร่ิมเดนิสวนสนามผ่านท่ีสถติ แห่งนครสามี 

เริ่มแต่กองทัพน้อยที่ ๑ ไปโดยล�าดับ ดังนี้ 

๑. กองทัพสักกายทิฏฐิ ความเห็นเป็นเหตุยึดถือตัวตน  

แบ่งออกเป็น ๕ เหล่า คือ เหล่ารูป เหล่าเวทนา เหล่าสัญญา  

เหล่าสังขาร เหล่าวิญญาณ แต่ละเหล่ายังแบ่งออกเป็น ๔ หมู่ คือ  

หมู่ขันธ์เป็นอัตตา หมู่อัตตามีขันธ์ หมู่ขันธ์ในอัตตา หมู่อัตตาในขันธ์ 

จึงรวมทั้งหมดเป็น ๒๐ หมู่

๒. กองทัพวจิิกจิฉา ความลงัเลเป็นเหตไุม่แน่ใจ แบ่งออกเป็น 

๓ เหล่าใหญ่ คือ เหล่าอัตตาอดีต เหล่าอัตตาอนาคต เหล่าอัตตา

ปัจจุบัน เหล่าอัตตาอดีตแบ่งออกเป็น ๕ หมู่คือ จักมีเราต่อไป 

หรือ จักไม่มีเราต่อไปหรือ เราจักไปเป็นอะไร เราจักไปเป็นอย่างไร  

เราจักไปเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรต่อไป เหล่าอัตตาปัจจุบันแบ่งออก 

เป็น ๖ หมู ่คือ เรามีอยู ่หรือ เราไม่มีอยู ่หรือ เราเป็นอะไรอยู ่  

เราเป็นอย่างไรอยู่ สัตว์ คือเรา นี้มาจากไหน จักไปไหน และยัง 

แบ่งออกเป็นอีก ๘ เหล่า คือ เหล่ากังขาในพระศาสดา เหล่ากังขา 

ในพระธรรม เหล่ากังขาในพระสงฆ์ เหล่ากังขาในสิกขา เหล่ากังขา 

ในเง่ือนต้น เหล่ากังขาในเง่ือนปลาย เหล่ากังขาในทั้งเง่ือนต้นท้ัง 

เง่ือนปลาย เหล่ากังขาในปฏิจจสมุปบาท (ธรรมท่ีอาศัยกันเกิดขึ้น 

โดยเป็นปัจจัยสืบต่อกันโดยล�าดับ) 
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๓. กองทัพสีลัพพตปรามาส ความถือศีลและวัตรต่าง ๆ ด้วย

ความปรารถนาผล มีลาภ เป็นต้น หรือด้วยความเชื่อถือว่าศักดิ์สิทธิ์ 

และอย่างละเอียดคือยังต้องถือ คือยังต้องรักษาอยู่ ยังไม่ถึงขั้นศีล

และพรตรักษา แบ่งออกเป็น ๒ เหล่า คือ เหล่าศีลปรามาส เหล่าวัตร

ปรามาส แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากมายหลายสิบหมู่ 

๔. กองทัพกามราคะ ความติด ยินดี ก�าหนัดในกามหรือ 

เพราะกาม แบ่งออกเป็น ๕ เหล่า คือ เหล่ารูป เหล่าเสียง เหล่ากลิ่น 

เหล่ารส เหล่าสิ่งท่ีถูกต้อง ทุกเหล่าล้วนแต่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ 

แต่ละเหล่าแบ่งออกไปอีกหลายสิบหลายร้อยหมู่

กองทัพใหญ่สังโยชน์เพียงเท่าท่ีกล่าวยังไม่หมด แต่ก็มากมาย

นักแล้ว พอจะท�าให้น่านึกกลัวอ�านาจของกองทัพสังโยชน์นั้นยิ่งนัก 

อ�านาจของกองทพัใหญ่สงัโยชน์ กล่าวอีกอย่างกค็อื อ�านาจ อนัยิง่ใหญ่

ของกิเลสนั่นเอง กิเลสมีอ�านาจเหนือจิตใจมากมายน่าสะพรึงกลัว 

อย่างยิ่ง ควรจะได้เตรียมก�าลังต่อต้านไว้ให้เข้มแข็งท่ีสุด เพื่อจะได้ 

ไม่เกิดความพ่ายแพ้แก่อ�านาจของกิเลสอย่างสิ้นเชิง จะได้พอมีส่วน

ชนะเหลืออยู่บ้าง ก�าลังที่จะต่อต้านกิเลสได้ก็คือ ก�าลังของความดี

เท่านัน้ สร้างความดใีห้มากท่ีสดุ ให้เกดิเป็นพลงัแห่งความด ีให้เข้มแขง็

ที่สุดขึ้นในใจ แล้วจะสามารถต้านทานอ�านาจแรงร้ายของกิเลสได ้

สามารถด�ารงตนเป็นคนดี มีจิตใจท่ีดีได้ตามควรแก่พลังแห่งความดี

เท่าที่จะสามารถสร้างขึ้นได้
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ได้เล่าถึงการสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่

สังโยชน์ ซ่ึงประกอบด้วยกองทัพน้อย ๑๐ กองทัพ และได้แสดง  

ผ่านไปแล้ว ๔ กอง คือ ๑. กองทัพสักกายทิฏฐิ ๒. กองทัพวิจิกิจฉา 

๓. กองทัพสีลัพพตปรามาส และ ๔. กองทัพกามราคะ จึงถึง 

๕. กองทัพปฏิฆะ ความกระทบกระท่ังหงุดหงิดแห่งจิต  

แบ่งออกเป็น ๑๐ เหล่า คือ เหล่าอาฆาตว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็น

ประโยชน์แก่เรา เหล่าอาฆาตว่าเขาก�าลงัประพฤตสิิง่ทีไ่ม่เป็นประโยชน์

แก่เรา เหล่าอาฆาตว่าเขาจะประพฤติสิ่งท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่เรา  

เหล่าอาฆาตว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รัก

ของเรา เหล่าอาฆาตว่าเขาก�าลังประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คน 

ผู้เป็นที่รักของเรา เหล่าอาฆาตว่าเขาจะประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

แก่คนผู้เป็นท่ีรักของเรา เหล่าอาฆาตว่าเขาได้ประพฤตสิิง่ทีเ่ป็นประโยชน์

แก่ผู้ที่ไม่เป็นท่ีรักของเรา เหล่าอาฆาตว่าเขาก�าลังประพฤติสิ่งท่ีเป็น

ประโยชน์แก่ผูท้ีไ่ม่เป็นทีรั่กของเรา เหล่าอาฆาตว่าเขาจะประพฤติสิง่ท่ี

เป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้ไม่เป็นทีรั่กของเรา เหล่าโกรธในฐานะอนัไม่สมควร

ทั้งปวง และยังแบ่งออกไปเป็นหมู่ต่างๆ อีกมากมาย 

๖. กองทัพรูปราคะ ความติดอยู่ในรูปธรรมหรือในอารมณ์ 

แห่งรูปฌาน แบ่งออกเป็น ๓ เหล่า คือ เหล่าขณิกหรือปริกรรม  

เหล่าอุปจาร เหล่าอัปปนา แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากหมู่  

โดยเฉพาะเหล่าอัปปนา แบ่งออกไปอีก ๔ หมู่ คือ หมู่ปฐมรูปฌาน 

หมู่ทุติยรูปฌาน หมู่ตติยรูปฌาน หมู่จตุตถรูปฌาน 
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๗. กองทัพอรูปราคะ ความตดิอยูใ่นอรูปธรรมหรือในอารมณ์

แห่งอรูปฌาน แบ่งออกเป็น ๓ เหล่า คือ เหล่าขณิกหรือปริกรรม  

เหล่าอุปจาร เหล่าอัปปนา แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกหลายหมู่  

เช่นเดยีวกบักองทัพรูปราคะ และเหล่าอัปปนายงัแบ่งออกไปอกี ๔ หมู่ 

คอื หมูป่ฐมอรูปฌาน หมูท่ตุยิอรูปฌาน หมูต่ตยิอรูปฌาน หมูจ่ตตุถ-

อรูปฌาน 

๘. กองทพัมานะ ความส�าคญัว่ายงัมเีรา แบ่งออกเป็น ๙ เหล่า 

คือ เหล่าดีกว่าเขาส�าคัญตนว่าดีกว่าเขา เหล่าดีกว่าเขาส�าคัญตนว่า

เสมอเขา เหล่าดีกว่าเขาส�าคัญตนว่าเลวกว่าเขา เหล่าเสมอเขาส�าคัญ

ตนว่าดกีว่าเขา เหล่าเสมอเขาส�าคญัตนว่าเสมอเขา เหล่าเสมอเขาส�าคญั

ตนว่าเลวกว่าเขา เหล่าเลวกว่าเขาส�าคัญตนว่าดีกว่าเขา เหล่าเลวกว่า

เขาส�าคัญตนว่าเสมอเขา เหล่าเลวกว่าเขาส�าคัญตนว่าเลวกว่าเขา และ

แต่ละเหล่าก็ยังแบ่งออกไปอีกหลายสิบหมู่ 

๙. กองทัพอุทธัจจะ ความคดิพล่าน แบ่งออกเป็น ๓ เหล่า คอื 

เหล่าอรูปสมะ (ความไม่สงบ) เหล่าเจตวิกเขปะ (ความฟุ้งซ่านแห่งใจ) 

เหล่าจิตตภันตะ (ความหมุนไปแห่งจิต) แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีก

เหล่าละ ๖ หมู่ คือ หมู่รูปารมณ์ หมู่สัททารมณ์ หมู่คันธารมณ์  

หมู่รสารมณ์ หมู่โผฏฐัพพารมณ์ หมู่ธรรมารมณ์ กองทัพอุทธัจจะนี้ 

ยังมีกองทัพสหายติดตามหนุนเนื่องอีกด้วย

กองทัพใหญ่สังโยชน์ยังไม่หมด ความมโหฬารของกองทัพนี ้

น่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก แต่ความจริงก็มีอยู่ว่ากองทัพนี้จะถูกปราบให้ 
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ราบเรียบไปได้ และพระพุทธองค์ก็ทรงปราบได้ราบเรียบไปแล้ว  

ด้วยกองทัพธรรมที่ทรงแสนยานุภาพยิ่งกว่าเหลือที่จะประมาณได้ 

บรรดาผูม้าบริหารจิต คอืผู้ก�าลงัพยายามสร้างสมกองทพัธรรมของตน 

ให้ทวีแสนยานุภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงจะสามารถท�าให้เป็นฝ่ายชนะกองทัพ

สังโยชน์ได้เป็นล�าดับไป ได้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขเป็นล�าดับไป 

ตามควรแก่การปฏิบัติเพื่อสร้างกองทัพธรรม

ก�าลังแสดงการสวนสนามของกองทัพใหญ่สังโยชน์ เพื่ออวด

แสนยานภุาพให้ปรากฏแก่เจ้าผูค้รองจิตตนคร หรือนครสาม ีกองทพั

ใหญ่สังโยชน์นี้ประกอบด้วยกองทัพน้อย ๑๐ กองทัพ และได ้

สวนสนามผ่านไปแล้ว ๙ กอง กองสุดท้ายที่เพิ่งผ่านไป คือกองที่ ๙ 

เป็นกองทัพอุทธัจจะ (ความคิดพล่าน)

กองสหายคูใ่จของกองทัพอทุธจัจะ คอืกองทพักกุกจุจะ (ความ

ร�าคาญใจ) แบ่งออกเป็น ๕ เหล่า คือ เหล่าร�าคาญใจ เหล่าหยุกหยิก 

เหล่ากระสับกระส่าย เหล่าเดือดร้อนใจ (เจตวิปปฏิสาร) เหล่ายุ่งใจ 

(มโนวเิลขะ) แต่บางคราวกร็วมกนัเข้าเป็น ๒ เหล่า คอื เหล่าหยกุหยกิ

เดือดร้อนร�าคาญเพราะท�า เหล่าหยุกหยิก เดือดร้อนร�าคาญเพราะ 

ไม่ท�า และยังแบ่งออกเป็นหมู่ต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น หมู่เดือดร้อน

ใจว่า ”เราท�าทุจริต เราไม่ได้ท�าสุจริต„ เป็นต้น 

๑๐. กองทัพอวิชชา ความไม่รู้จริง แบ่งออกเป็น ๘ เหล่า คือ 

เหล่าไม่รู้ในทุกข์ เหล่าไม่รู้ในเหตุเกิดทุกข์ เหล่าไม่รู้ในความดับทุกข์ 

เหล่าไม่รู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เหล่าไม่รู้ในเง่ือนต้นหรือ
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อดีต เหล่าไม่รู้ในเงื่อนปลายหรืออนาคต เหล่าไม่รู้ในเงื่อนทั้ง ๒ หรือ

ทัง้อดตีทัง้อนาคต เหล่าไม่รู้ในธรรมท่ีอาศยักนับงัเกดิขึน้  แต่ละเหล่า

ยังแบ่งออกไปอีกมากมายหลายหมู่ 

กองทัพใหญ่สังโยชน์อันประกอบด้วยกองทัพน้อยท้ัง ๑๐ นี้  

ได้เดินสวนสนามผ่านพักตร์นครสามี และผ่านหน้าประชาชาวเมือง  

ทั้งปวงท่ีพากันมาดูแน่นขนัด ได้ผลคือผูกใจนครสามีและประชาชน

ทั้งปวงอย่างแน่นแฟ้นในลักษณะต่าง ๆ กัน คือ กองทัพสักกายทิฏฐิ 

ผกูใจให้ยดึถอืกายของตนอย่างมัน่คง กองทัพวิจิกจิฉา ผูกใจให้สงสยั

ในตนและในพระรัตนตรัย เป็นต้น กองทพัสลีพัพตปรามาส ผกูใจให้

ถือขลังถือโชคลางต่าง ๆ จะเว้นอะไร จะประพฤติอะไร ก็เพื่อสนอง

ความประสงค์ของสมทุยั กองทัพกามราคะ ผกูใจให้พากนัยนิดตีดิอยู่

ในกามทัง้ปวง กองทัพปฏฆิะ ผูกใจให้กระทบกระท่ังหงุดหงิด กองทพั

รูปราคะ ผูกใจให้ติดในรูปารมณ์ตลอดถึงอารมณ์แห่งรูปฌานทั้งปวง 

กองทัพอรูปราคะ ผูกใจให้ติดในอรูปารมณ์หรือในอารมณ์แห่ง 

อรูปฌานทั้งปวง กองทัพมานะ ผูกใจให้เกิดความส�าคัญตนต่าง ๆ 

กองทัพอุทธัจจะ ผูกใจให้ฟุ้งซ่านให้ร�าคาญ กองทัพอวิชชา ผูกใจให้

ไม่รู้จริง ให้เห็นผิด ให้หลงเข้าใจผิดต่าง ๆ 

สมุทัยแสดงโอ้อวดว่า กองทัพสังโยชน์อันเกรียงไกรประกอบ

ด้วยแสนยานุภาพยิ่งใหญ่ที่สุด ครอบง�าไตรภูมิโลกได้ทั้งหมด ฉะนั้น 

ทุก ๆ แห่งในโลกไตรภูมิพากันระย่อเดชแห่งกองทัพใหญ่สังโยชน์นี้ 

ไม่มีผู้ใดสามารถจะท�าลายกองทัพใหญ่สังโยชน์นี้ได้ จิตตนครเป็น 
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นครที ่๑ ในไตรภมูโิลก และนครสามจีะเป็นผูค้รองไตรภมูโิลกทัง้หมด 

ค�าโฆษณาชวนเชื่อของสมุทัย ท�าให้นครสามีและชาวจิตตนครทั้งปวง

พากันต่ืนเต้นยินดีชมชื่นในแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่สังโยชน์ 

นับว่าการสวนสนามของ กองทัพใหญ่สังโยชน์ที่สมุทัยจัดขึ้น ได้ผล

ผูกใจคนทั้งปวงอย่างแนบแน่น เป็นที่สมใจของสมุทัยที่สุด

การเสวนานี้ส�าคัญนัก เพราะนครสามีเสวนากับสมุทัย จึงมี

โอกาสให้สมุทัยล่อหลอกให้หลงเชื่อได้ด้วยกลอุบายต่าง ๆ ถ้านคร

สามีตัดการเสวนากับสมุทัยเสียแล้ว สมุทัยก็จะไม่มีโอกาสแสดง

แสนยานุภาพหลอกล่อได้เลย การเสวนาหรือคบพาลไม่ดีอย่างยิ่ง 

ไม่เป็นมงคลอย่างยิง่ ยิง่เป็นพาลในใจตนเองด้วยแล้ว ยิง่เป็นพาลใหญ่

ทีส่ดุ ทีไ่ม่ควรเสวนาทีส่ดุ การจะก�าจัดพาลในใจตนหรือพาลคอืตนเอง

กม็อียูห่นทางเดยีว ซ่ึงเป็นหนทางท่ีจกัได้ผลแน่นอน นัน่คอืการศกึษา

และปฏิบัติธรรม ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระกรุณาชี้ให้ไว้



สมทัุยอาจจะลมืนกึไปว่า ในจติตนครมใิช่มกีองทัพใหญ่สงัโยชน์

เพียงกองเดียวเท่านั้น ยังมีกองทัพใหญ่มรรคอีกกองหนึ่ง ซ่ึงแม่ทัพ

ใหญ่สงัโยชน์เองกย็งัรู้สกึพร่ันพรึง เพราะไม่แน่ใจว่าถ้าเกดิต่อสูก้นัขึน้

ฝ่ายสงัโยชน์จะเอาชนะฝ่ายมรรคได้ และการทีม่กีองทัพใหญ่ต้ังเผชญิ

หน้ากันอยู่ถึง ๒ กองทัพ ก็แสดงว่านครสามีจะต้องเป็นผู้มีส่วน

อนุมัติให้ตั้งข้ึน จะต้องรู้เห็นเป็นใจ หรือจะโดยต้องจ�าใจยอมก็ตาม 

เป็นอันว่านครสามีและชาวจิตตนครท้ังปวงชื่อว่าได้รับรองกองทัพ

ทั้ง ๒ ให้ตั้งขึ้นแล้วในจิตตนคร 

อนึ่งเล่า ในจิตตนครดังที่ได้กล่าวแล้วว่ามี ๒ ศาสนา คือ 

พุทธศาสนา และ มารศาสนา สมุทัยต้ังตนเป็นศาสดาผู ้แสดง

มารศาสนาอกีด้วย นครสามแีละชาวจิตตนครส่วนมากกน็บัถอืศาสนา

ทั้ง ๒ นี้ควบคู่กันไป ฉะนั้น แม้จะพากันตื่นเต้นยินดีชมชื่นใน

แสนยานุภาพของกองทัพใหญ่สังโยชน์ เพราะได้เห็นการสวนสนาม

คร้ังส�าคัญท่ีสมุทัยจัดขึ้นนั้นผ่านไปแล้ว ชาวจิตตนครผู้ซ่ึงมีความ

เสียงเรียกรองกองทัพใหญ่มรรค
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ตืน่เต้นสงบลงแล้ว กเ็ร่ิมระลกึถงึกองทพัใหญ่มรรค ซ่ึงยงัรักษาดษุณี

ภาพไม่แสดงอาการเคลื่อนไหวแต่อย่างไร พากันคิดว่าจะทรงพลัง 

อันเกรียงไกรสักเพียงไร จึงเกิดเป็นเสียงเรียกร้องจากประชาชนขึ้น  

ให้กองทัพใหญ่มรรคแสดงการเดินสวนสนามให้ประชาชนได้ชมบ้าง 

นครสามีเองก็ได้ระลึกถึงกองทัพใหญ่มรรค และคิดอยากจะ 

ให้เดินสวนสนามเช่นเดียวกับชาวจิตตนครท้ังปวง สมุทัยเองก็คาด 

ไม่ถึงว่าจะเกิดผลสะท้อนขึ้นเช่นนั้น เพราะสมุทัยเองนั่นแหละเป็น 

เหตุเคยคิดเล็งผลเลิศฝ่ายตนแต่ถ่ายเดียว ซ่ึงทีแรกก็ดูเหมือนเป็น 

เช่นนั้น แต่ก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งเสียงเรียกร้องจากประชาชนได้ 

เสียแล้ว ทั้งสมุทัยเองก็ฉลาดที่จะรู้ว่าถ้าขืนเข้าไปห้ามปรามขัดขวาง  

กเ็ท่ากบัพายเรือขวางกระแสน�า้เชีย่ว ดไีม่ดเีรือจะล่มเสยีเปล่า โบราณ

ยังกล่าวไว้ว่า น�้าเชี่ยวอย่าขวางเรือ เพราะคนโดยมากจะคิดว่าสมุทัย

คงจะต้องมีปมด้อย จึงไม่อยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งแสดงบ้าง อีกฝ่าย

หนึ่งนั้นคงจะต้องเก่งกว่าแน่ ฉะนั้น สมุทัยจึงเห็นว่าสู้ท�าเฉยเสียหรือ

แกล้งส่งเสริมไปเลยไม่ได้ 

ฝ่ายคูอ่าสวะซึง่เป็นตัวหลกัฝ่ายในข้างสมทุยั ได้เห็นอาการของ

สมุทัยกระสับกระส่ายเร่าร้อนก็รู้ใจสมุทัย จึงกล่าวปลอบโยนว่าไม ่

ต้องตกใจ เห็นว่ากองทัพใหญ่มรรคจะไม่เดนิสวนสนามประชนัขนัแข่ง

กับกองทพัใหญ่สงัโยชน์เป็นแน่ เพราะคูบ่ารมแีละมรรคบดแีม่ทพัใหญ่

มรรค กับพรรคพวกท้ังหมดนับถือเชื่อฟังองค์พระบรมครู พระองค์

ทรงสั่งสอนว่า การโอ้อวด การแข่งดีกัน เป็นการไม่ควรท�า ฉะนั้น  

ให้สมุทัยสั่งพรรคพวกตะโกนว่าให้มาสวนสนามอวดกันแข่งกัน ฝ่าย
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มรรคได้ยินดังนี้ แม้จะอยากแสดงแสนยานุภาพบ้างก็จะต้องยับยั้ง 

เพราะจะขัดกับพระพุทธโอวาท ซ่ึงฝ่ายนั้นจะไม่ประพฤติให้ขัดเลย 

ฝ่ายมรรคเองกจ็ะกลายเป็นผู้ฝ่าฝืนมติมหาชน จะท�าให้ประชาชนหมด

ความเชื่อถือในฝ่ายมรรค เพิ่มความเชื่อถือในฝ่ายสมุทัยหรือกองทัพ

ใหญ่สงัโยชน์มากขึน้ สมทัุยกจ็ะกลายเป็นผู้ได้ประโยชน์ทัง้ข้ึนทัง้ล่อง

พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้โอ้อวด ไม่ให้แข่งดี เพราะการ

กระท�าดังกล่าวไม่ช่วยให้กิเลสหรือความเศร้าหมองของจิตใจลดน้อย

ลง กลับจะเป็นการเพิ่มพูนข้ึน ทรงสอนให้ปฏิบัติเพื่อการลดกิเลส

ดับกิเลสเท่านั้น ผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย คือผู้มุ่งจะด�าเนินตามทางที่

พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้ ดังนั้น จึงต้องไม่คิดพูดท�าสิ่งที่จะเป็นการเพิ่ม

กิเลส จะคิดพูดท�าแต่สิ่งที่เป็นการลดกิเลสดับกิเลสเท่านั้น ขอให้

สังเกตผลดังนี้ คือถ้าใจร้อนน้อยลงเพียงใด ก็แสดงว่ากิเลสน้อยลง

เพยีงนัน้ ใจร้อนมากขึน้ กแ็สดงว่ากเิลสเพิม่มากขึน้ จะต้องระวงักเิลส 

ด้วยการสงัเกตความร้อนของใจนีแ้หละเป็นส�าคญั จะสมกบัเป็นผูเ้กดิ

มาพบพระพุทธศาสนาและได้มาบริหารจิต





ฝ่ายคู ่บารมีกับแม่ทัพใหญ่มรรคคือมรรคบดี ซ่ึงได้ทราบ

เหตกุารณ์ท้ังปวงมาโดยล�าดบั ได้ก�าหนดใจไว้แล้วว่า องค์พระบรมครู

ได้ทรงประสาทสั่งพระสาวกขึ้นในโลก พระองค์เองก็ได้เสด็จจาริกไป

ประกาศพระพุทธศาสนาในคามนิคมชนบทต่าง ๆ โดยไม่หยุดหย่อน 

จึงได้เกิดมีพุทธจักรขึ้นในโลก ดั่งที่จะพึงเห็นได้ในจิตตนครนี้เอง 

การประกาศแสดงพระพุทธศาสนาเป็นกรณียะคือกิจที่ควรท�า เป็น

พระพุทธประสงค์ให้กระท�า แต่ก็จะต้องค�านึงปฏิบัติตามพระวินัย

ค�าสั่งและพระธรรมค�าสอนขององค์พระบรมครู ด้วยทรงสั่งไว้ว่า 

ให้แสดงธรรมแก่ผูฟั้งทีต่ัง้อยูใ่นอาการท่ีมคีวามเคารพ และได้ทรงสอน

ให้แสดงธรรมโดยล�าดับ ไม่ตัดลัดให้ขาดความ ชี้แจงแสดงเหตุผล

ให้ผูฟั้งเข้าใจ ตัง้จิตเมตตาปรารถนาประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงค�านงึถงึ

สิ่งอื่น เช่น เพราะเห็นแก่ลาภ ไม่แสดงธรรมกระทบตนเองและผู้อื่น 

อนึ่ง เมื่อค�านึงถึงพระพุทธปฏิปทา ทรงใช้ปาฏิหาริย์ ๓ ในการ

ประกาศพระศาสนา คือ อิทธิปาฏิหาริย์ แสดงฤทธ์ิเป็นอัศจรรย ์

อาเทสนาปาฏิหาริย์ ดักใจเป็นอัศจรรย์ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ สั่งสอน

ปฏิบัติตามพุทธปฏิปทา
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เป็นอศัจรรย์ อทิธิปาฏหิาริย์นัน้ กเ็พือ่จะท�าลายมานะของผูฟั้งเสยีก่อน 

และมใิช่หมายความแต่เพียงการแสดงอาการท่ีแผลงต่าง ๆ ซ่ึงผดิจาก

สามัญชนปกติอย่างเดียว แต่หมายถึงการกระท�าทุกวิธีที่เป็นไป 

เพื่อท�าลายมานะดังกล่าว เหมือนอย่างวิธีแก้บ้าแก้เมาของคนผู้ใหญ่

เคยกล่าวว่า “อย่าไป สอนคนบ้า อย่าไปว่าคนเมา” เขาไม่อาจจะรูเ้ร่ือง

เหตุผลอะไรได้ ต้องแก้ไขให้หายบ้าท�าให้หายเมาเสียก่อน นั่นแหละ

จึงจะพูดกันรู้เร่ือง คนที่เต็มไปด้วยความมานะหรือที่เรียกว่ามีทิฏฐิ

มานะแรงกล้า ก็ยากที่จะสั่งสอนได้ ต้องท�าให้คลายมานะหรือสิ้น 

ทฏิฐมิานะเสยีก่อน ดงัท่ีเรียกในภาษาศาสนาว่า ท�าให้สิน้ความเสพตดิ 

หรือให้หมดพยศ 

องค์พระบรมครูทรงแสดงฤทธ์ิได้เป็นอัศจรรย์ คือทรงทราบ  

วิธีและสามารถท�าลายมานะของคนได้อย่างล�้าเลิศ ทรงดักใจเป็น

อัศจรรย์ คือทรงทราบจิตใจอัธยาศัย นิสัย อาสวะ บารมีของบุคคล 

จึงทรงสั่งสอนได้เป็นอัศจรรย์ คือทรงสั่งสอนได้เหมาะ เป็นเหตุให้ 

ผู้ฟังได้รับผลตามควรแก่อุปนิสัย

พระธรรมท่ีศกึษาปฏบิตักินัอยูท่กุวนันี ้คอืค�าสอนของพระพทุธ-

เจ้าที่จะเป็นเหตุให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติได้รับผลตามควรแก่การปฏิบัติ 

และผลของพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่เป็นสอง คือ 

ไม่เป็นผลร้ายบ้าง ผลดบ้ีาง แต่เป็นหนึง่เท่านัน้ คอืเป็นผลดสีถานเดยีว  

ดงันัน้ การทีบ่รรดาผูม้าบริหารจิตต้ังใจมาศกึษาและปฏบัิตติามค�าสอน

ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการถูกต้อง เป็นการท�ากรรมดีท่ีจะให้ผลด ี

เป็นความสุขสงบยิ่งขึ้น โดยควรแก่การปฏิบัติ



คู่บารมีกับมรรคบดีผู้เป็นแม่ทัพใหญ่มรรคเห็นว่า การแสดง

ก�าลังของกองทัพใหญ่มรรคให้ปรากฏแก่ตาแก่ใจประชาชนชาว

จิตตนคร หาใช่เป็นการแสดงความโอ้อวดไม่ แต่จะต้องก�าหนด

สถานที่แสดงก�าลัง และประชาชนชาวจิตตนครผู้ที่จะมาดูชมการ

แสดงก�าลัง ก็จะต้องอยู่ในอิริยาบถและอาการที่มีความเคารพ จึงได้

ก�าหนดสถานท่ีกลางใจเมือง ซ่ึงถนนส�าคัญ ๔ สายมาบรรจบกัน

นั่นแหละเป็นสถานที่แสดงก�าลัง แต่ได้ก�าหนดสนามหลวงใหญ่

กลางเมืองนั่นแห่งเดียวเป็นท่ีชุมนุมกองทัพใหญ่มรรคและเป็นที่

แสดงก�าลัง ก�าหนดที่ให้ประชาชนชาวจิตตนครมาดูชมอยู่โดยรอบ

สนาม ให้ดูชมด้วยอาการที่เคารพ จึงต่างจากการแสดงแสนยานุภาพ

ของกองทัพใหญ่สงัโยชน์ ซ่ึงเดนิสวนสนามไปตามถนนใหญ่ ประชาชน

ต่างดูชมด้วยอาการต่าง ๆ โดยมากขาดความเคารพ

กองทัพใหญ่มรรค
เตรียมแสดงก�าลัง
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คร้ันได้จัดเตรียมการท้ังปวงเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ประกาศวัน  

เวลา และระเบยีบการต่าง ๆ ให้ประชาชนชาวจิตตนครได้ทราบทัว่กนั 

เป็นอันว่าจะได้มีการสวนสนามแสดงก�าลังของกองทัพใหญ่มรรค ณ 

สนามหลวงใหญ่กลางใจเมอืง เฉพาะพกัตร์นครสาม ีเจ้าเมอืงจติตนคร 

เป็นท่ีต่ืนเต้นโสมนัสยินดีของประชาชนจิตตนครท้ังสิ้น แต่เป็นท่ี

หวาดระแวงพรั่นพรึงของสมุทัยกับคู่อาสวะและพรรคพวกมากที่สุด 

คูอ่าสวะกบัสมทัุยพากนัคาดผิดว่ากลวธีิของพวกตนจะเป็นเหตุ

ห้ามการแสดงก�าลังของกองทัพใหญ่มรรคได้ แต่คู่บารมีกับมรรคบดี

กลับถือว่าเป็นการ ประกาศแสดงพระธรรมขององค์พระบรมครู  

เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวจิตตนครทั้งสิ้น ซึ่งองค์พระบรมครู

ทรงส่ังก�าชับและส่งพระสาวกท้ังหลายให้แยกย้ายกันท่องเท่ียวไป

ประกาศแสดง ต้ังแต่เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้และเร่ิมมีพระสาวกขึ้น 

ใหม่ ๆ พระองค์เองก็ได้เสด็จจาริกท่องเท่ียวไปประกาศแสดง 

พระธรรมไม่หยุดหย่อน ตราบกระทั่งเสด็จสู่ปรินิพพาน คู่บารมีกับ

มรรคบดีจึงถือเป็นกิจ เป็นหน้าท่ีส�าคัญที่จะต้องประกาศแสดงก�าลัง

ให้เป็นท่ีปรากฏประจักษ์ตาในจิตตนคร ทั้งได้จัดสถานที่ส�าหรับ 

การเดินสวนสนามแสดงก�าลังกับวิธีการต่าง ๆ อย่างมีระเบียบ ผู้ที่ได้

ดูชมจะต้องอยู่ในอิริยาบถอาการที่มีความเคารพ แต่เมื่อเหตุการณ์ 

ได้กลับตาลปัตร หรือกลับหน้ามือเป็นหลังมือไปเช่นนี้ คู่อาสวะกับ

สมุทัยก็ไม่อาจจะห้ามต่อไปได้ ท่ีจะให้กองทัพใหญ่มรรคงดการเดิน

สวนสนาม แต่ก็ได้หาวิธีที่จะท�าลายล้างหรือแทรกซึมบ่อนท�าลาย 

ต่อไป
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ขึ้นชื่อว่ากิเลสย่อมมีฤทธ์ิมาก มีเล่ห์เหลี่ยมมาก แม้ไม่อบรม

ปัญญาให้เพียงพอ ก็จะไม่สามารถเอาชนะกิเลสได้ ดังนั้น การอบรม

ปัญญาในทางพระพทุธศาสนาจึงเป็นสิง่จ�าเป็น ซ่ึงส�าคญัอย่างยิง่ส�าหรับ

บรรดาผู้มาบริหารจิตที่ปรารถนาจะเป็นผู้ชนะกิเลส เพื่อจิตใจจะได้

มีความสงบสุข มากน้อยตามแต่ก�าลังปัญญาที่จะสามารถเอาชนะ

กิเลส ท�าให้กิเลสลดน้อยลง





ได้กล่าวแล้วว่า คู่บารมีและมรรคบดีก�าลังเตรียมการ ประกาศ

แสดงพระธรรมขององค์พระบรมครู เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน

ชาวจิตตนครทั้งสิ้น ซ่ึงฝ่ายคู่อาสวะกับสมุทัยหมดหนทางจะห้ามได้ 

แต่ก็ได้คิดหาวิธีที่จะท�าลายล้างหรือแทรกซึมบ่อนท�าลายต่อไป

ฝ่ายคู่บารมีและมรรคบดีแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพใหญ่มรรค 

ก็มิได้ประมาท ได้คิดเตรียมป้องกันการก่อกวนแทรกซึมบ่อนท�าลาย 

ของพวกสมุทัยไว้พร้อมสรรพ เมื่อถึงวันแสดงก�าลังของกองทัพใหญ่

มรรค ประชาชนชาวจิตตนครได้พากันมาคอยดูอยู่รอบสนามหลวง

ใหญ่กลางใจเมืองแน่นขนัด สมุทัยได้ส่งพรรคพวกมาแทรกอยู่ใน

หมู ่ประชาชนทั่วไป และได้นัดหมายการที่จะปฏิบัติไว้ด้วยเสร็จ 

คร้ันนครสามีออกปรากฏสถิตอยู่ ณ กลางใจเมือง ซ่ึงถนนส�าคัญ 

๔ สายของเมืองมาบรรจบกัน กองทัพใหญ่มรรคซ่ึงได้เตรียมพร้อม

อยู่แล้วก็ได้เร่ิมการแสดงก�าลังทันที พิธีได้เร่ิมขึ้นด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ 

เริ่มการแสดงก�าลัง
ดวยอิทธิแห่งธาต ุ๔
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คือ แสดงธาตุทั้ง ๔ อันเป็นส่วนประกอบส�าคัญของถนนส�าคัญ  

๔ สาย คอื ธาตุดนิ ธาตุน�า้ ธาตุไฟ ธาตุลม ให้ปรากฏในอากาศ แสดง

ให้เห็นลักษณะเฉพาะของธาตุทั้ง ๔ ทีละอย่าง คือ ธาตุดินมีลักษณะ

แข้นแข็ง ธาตุน�า้มีลักษณะเหลวเอิบอาบ ธาตุไฟมีลักษณะอบอุ่นร้อน 

ธาตุลมมีลักษณะพัดไหว 

เมือ่ธาตดุนิมาอากาศจะแข้นแขง็เป็นอย่างดนิหรือภเูขา เหมอืน

อย่างจะถล่มทับชาวจิตตนครทัง้สิน้ เมือ่ธาตุน�า้มาอากาศจะกลายเป็น

มหาสมุทร คล้ายกับจะตกลงมาท่วมจิตตนครท้ังสิ้น เมื่อธาตุไฟ 

มาอากาศจะดูลุกเป็นไฟกองมหึมา เหมือนอย่างจะเผาไหม้จิตตนคร

ให้เป็นจุณไปทันที เมื่อธาตุลมมาอากาศจะปั่นป่วนเป็นพายุร้าย  

คล้ายจะพัดผันจิตตนครให้ย่อยยับไปทันใด เป็นที่ตกใจกลัวของ

ประชาชนชาวจติตนครทัง้สิน้ แม้พรรคพวกสมทุยัเองกเ็กดิความตกใจ 

หลบถอยไปอย่างวุ่นวาย ลืมค�าสั่งให้มาปฏิบัติก่อกวนทั้งหมด 

ฝ่ายมรรคบดีได้ประกาศแก่ชาวจิตตนครมิให้ตกใจกลัว ให้ 

ทกุคนตัง้ใจนมสัการองค์พระบรมครู โดยพร้อมกนัเปล่งว่า ”นโม ตสสฺ 

ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส „ ๓ จบ แล้วตั้งใจถึงองค์พระ  

”พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ „ เป็นสรณะคือที่พึ่ง ”พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ ธมฺม� 

สรณ� คจฺฉามิ สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ „ ๓ คร้ัง คร้ันชาวจิตตนคร 

เปล่งวาจานมสัการองค์พระบรมครู และถงึพระไตรสรณคมน์ดงันีแ้ล้ว 

อาการที่ปรากฏของธาตุ ๔ อย่างน่าสะพรึงกลัวนั้นก็หายไปทันที  

ขณะนั้นจิตใจของประชาชนที่แตกแยกเป็นหลายอย่าง บางคนอ่อน 
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บางคนกระด้าง บางคนเคารพ บางคนไม่เคารพ เป็นต้น กร็วมเข้าเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน คือพากันมีจิตใจสงบจากความแข็งกระด้างด้วย

อ�านาจความกลัวภัยจากธาตุท้ัง ๔ และเห็นประจักษ์อานุภาพของ

พระไตรสรณคมน์

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้จริง ก�าจัดความกลัวได้จริง ก�าจัดภัย

ได้จริง การมาบริหารจิตเป็นการอบรมจิตให้สามารถถึงพระรัตนตรัย

เป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริง จึงเป็นการท�าให้จิตพ้นจากอ�านาจของความ

กลัวภัยทั้งหลาย ได้มีความเข้มแข็ง เป็นสุขสงบยิ่งขึ้นทุกทีตามควร

แก่การปฏิบัติ





”ก�าลังและอ�านาจของธาตุ ๔ ที่ได้ประจักษ์แล้ว พร้อมกับก�าลัง

อ�านาจแห่งพระไตรสรณคมน์มีมากนัก แสดงเป็นตัวอย่างแต่เพียง

อย่างเดียว„ มรรคบดีได้ประกาศ ต่อจากนั้นมรรคบดีได้แสดง

อาเทสนาปาฏิหาริย์ (ดักใจเป็นอัศจรรย์) โดยทราบใจของชาว

จิตตนคร ท้ังท่ีเป็นส่วนลึก ท้ังท่ีเป็นส่วนผิวเผิน ใจที่เป็นส่วน

ลึกนั้น คือเป็นท่ีตั้งแห่งอาสวะ อนุสัย หรือบารมี หรือท่ีเป็นส่วน

นิสัย สันดาน ดังที่บางทีเรียกในจิตวิทยาปัจจุบันว่า จิตใต้ส�านึก 

ใจส่วนต้ืนผิวเผินนัน้ คอืเป็นทีต่ัง้แห่งนวิรณ์หรือกเิลสทีเ่ป็นอกศุลมลู 

ดงัท่ีบางทเีรียกในจิตวทิยาปัจจุบันว่า จิตในส�านกึ เมือ่ได้ทราบใจดงันี้ 

ก็เรียกว่าดักใจถูก ใครจะมีพื้นเพของจิตใจอย่างไรก็รู้ จะมีความ

คิดเห็นปรารถนาต้องการอะไรอย่างไรก็รู้ แต่มากคนก็มากใจ ดังท่ี

เรียกว่า นานาจิตตัง จึงไม่อาจตอบปัญหาใจที่ต่าง ๆ กันของทุกคน

ให้ครบถ้วนได้ในคราวเดียวกัน จ�าต้องสรุปตอบในประเด็นที่คน

ส่วนมากมีใจพ้องตรงกันพอเป็นตัวอย่าง ดังเช่นปัญหาว่าตายเกิด 

ดักใจในปญหา “ตัวเรา” 
โดยแสดงภาพอบายภูมิ
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หรือตายสูญ ตายแล้วไปไหน นรกสวรรค์มีไหม เร่ืองเหล่านี้เป็น 

ความอยากรู้ที่ตรงกันของทุกคน 

ดังนั้น จึงปรากฏภาวะอย่างหนึ่งที่ชาวจิตตนครทั้งปวงมองเห็น

และเข้าใจว่า ตัวเรา ลอยอยู่ในอากาศมากมาย มีจ�านวนเท่าชาว 

จิตตนครที่มาประชุมดูอยู่นั้น และชาวจิตตนครแต่ละคนก็รู้สึกเป็น 

ตัวเราแต่ละตัวท่ีลอยอยู่นั้น คือรู้สึกเหมือนไปลอยอยู่เอง อยู่กับ 

ตัวเราของตน ๆ แต่ละคน หรือตัวเราของแต่ละคนนั้นมีสายใย 

มากเกี่ยวอยู่ท่ีกายของแต่ละคน คล้ายกับว่าวที่ลอยอยู่ในอากาศมี 

สายโยงมาถึงคนชักว่าวที่พื้นดิน ตัวเรา มาจากชาติอดีตนับไม่ถ้วน 

เหมือนอย่างวนันีม้าจากวนัอดตีนบัไม่ถ้วน และจักไปสูช่าตอินาคตอกี

ไม่รู้ว่าอีกเท่าไร เหมือนอย่างวันพรุ่งนี้และวันต่อไปก็จะมีสืบต่อกัน 

ไปอีก ในชาติอดีตเหล่านั้น บางชาติตัวเรามีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว  

ถูกเผาอยู่ในไฟ บางชาติ ตัวเรามีรูปร่างเป็นสัตว์ดิรัจฉานชนิดหนึ่ง  

บางชาติตัวเรามีรูปร่างผอมโซ สูงชะลูดน่าเกลียด หิวโหยเหลือเกิน 

บางชาติตัวเรามีรูปร่างพิกล  เป็นจ�าพวกผีชนิดต่าง ๆ 

ครั้นชาวจิตตนครได้มองเห็นภาพ ตัวเรา ในอดีตชาติ มีรูปร่าง

ต่าง ๆ ในแต่ละชาติดังนั้น ก็รู้สึกขึ้นว่า ”นี้เองคือนิรยะ หรือนรก  

นี้เองสัตว์ดิรัจฉาน นี้เองถิ่นอสุรกาย คือผีต่าง ๆ„ เหล่านี้คือ ทุคติ 

ที่ชั่ว เต็มไปด้วยทุกข์ ครั้นแล้วก็ได้เห็นว่า ตัวเรา ก่อนที่จะเกิด 

ในทุคติเหล่านั้น ก็ได้มี ”จิตใจเต็มไปด้วยโลภ โกรธ หลง จึงฆ่า 

เขาบ้าง ลักของเขาบ้าง เป็นชู้กับของเขาบ้าง พูดเท็จท�าลายเขาบ้าง  
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ดื่มน�้าเมาประมาทไปบ้าง„ ก็รู้สึกขึ้นเองว่า ”นี้คือบาป อกุศลกรรม

ที่ตัวเราได้ท�าแล้ว ก็เป็นเหตุน�าไปสู่ทุคติจริงไม่ต้องสงสัย„

ความรู้สึกของชาวจิตตนครเมื่อมองเห็นภาพตนเองน่าเกลียด 

น่ากลัวต่าง ๆ นั้น อาจกล่าวอีกอย่างได้ว่า กรรมชั่วย่อมให้ผลชั่ว 

ผู้ใดท�ากรรมชั่วไว้ จักได้รับทุกข์ไม่ต้องสงสัย แม้ไม่ปรารถนาทุกข์ 

ก็ต้องพิจารณาให้ดีก่อน จะท�ากรรมใด อย่าให้เป็นการท�ากรรมชั่ว 

จึงจะไม่ได้รับผลเป็นความทุกข์





คร้ันมรรคบดีได้แสดงตัวเราผู้ประกอบอกุศลกรรมบถต่าง ๆ 

แล้วต้องไปเกิดมีรูปร่างวิปริต ต้องทนทุกข์ทรมานในชาติต่าง ๆ แล้ว 

ก็แสดง ตัวเรา อีกฉากหนึ่ง ชาวจิตตนครทั้งปวงได้มองเห็น ตัวเรา 

ทีล่อยอยูใ่นอากาศนัน้ กลบัมรูีปร่างงดงามทัง้หญิงชาย มทีีอ่ยูท่ีส่วยงาม

เป็นสุขสบาย มีสวนท่ีร่มร่ืน สวยงาม มีเคร่ืองแวดล้อม และทุก ๆ 

อย่างที่ล้วนสวยงาม น่ารัก น่าชม ล้วนให้เกิดความสุข สิ่งต่าง ๆ 

ที่ได้เห็นนั้นมีมากมายเหลือที่จะกล่าวจะบอกให้สิ้นเชิง แต่ก็รวมลงว่า 

รูปทั้งปวงที่ตามองเห็น เสียงต่าง ๆ ที่หูได้ยิน กลิ่นต่าง ๆ ที่จมูก

ได้ดม รสต่างๆ ท่ีลิ้นได้ลิ้ม สิ่งสัมผัสถูกต้องต่าง ๆ ท่ีกายได้

ถูกต้อง ล้วนแต่น่ารัก น่าชม น่าอภิรมย์ยินดี น�าให้เกิดความสุข

ทั้งนั้น ตรงกันข้ามกับนรก ชาวจิตตนครบางคนยังได้มองเห็นตัวเรา

ของตนในอดตีชาติ มรูีปร่างทีง่ามละเอยีดยิง่ขึน้ไปกว่านัน้ ไม่ต้องการ

อภิรมย์ในรูป เสียง กลิ่น รส สิ่งถูกต้องที่น่ารัก น่าอภิรมย์ทั้งปวง 

แต่สงบอยู่ในอุเบกขาญาณตลอดเวลา และชาวจิตตนครบางคนยังได้

ดักใจในปญหา “ตัวเรา” 
โดยแสดงภาพสวรรค์



296 สมเด็จพระญาณสังวร

มองเห็นตวัเราของตนเองในอดตีชาติ เป็นตวัเราทีไ่ม่ปรากฏรูปร่าง อยู่

ในภาวะตัวเราที่ละเอียดประณีตยิ่งนัก สงบอยู่ด้วยอุเบกขาญาณที่

ละเอียดประณีต 

คร้ันชาวจิตตนครได้เห็นดังนั้น ก็รู้สึกขึ้นมาว่า ”นี้คือสวรรค์ 

ชั้นกามาพจร นี้คือสวรรค์ชั้นรูปพรหม นี้คือสวรรค์ชั้นอรูปพรหม „ 

เหล่านี้คือ สุคติ คติที่ดีมีสุข ครั้นแล้วก็ได้มองเห็นว่า ตัวเรา ก่อนที่

จะไปเกิดในสุคติภพเหล่านั้นได้ มีจิตใจไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง  

ประกอบด้วยเมตตากรุณา ไม่ริษยาอาธรรม์ ไม่ท�าร้ายชวิีตร่างกายใคร 

ไม่ลักของใคร ประกอบสัมมาอาชีวะ ไม่เป็นชู้กับของใคร ยินดีอยู ่

แต่ในคู่ครองของตน ไม่พูดเท็จหลอกลวงใคร พูดสัตย์จริงท่ีเป็น

ประโยชน์ ไม่พดูส่อเสยีดยยุงใคร พดูประสานสามคัค ีไม่พดูค�าหยาบ 

พูดแต่ค�าสุภาพ ไม่พูดเหลวไหลไร้สาระ พูดแต่สิ่งท่ีมีหลักฐานเป็น

ประโยชน์ เว้นสิง่ทีท่�าให้เกดิความเมากาย เมาใจ ปลกูสติให้รอบคอบ 

รู้ผิดชอบชั่วดี ประพฤติตนอยู่ในทางทานและศีล บางคนก็ประพฤติ

ตนอยู่ในทางภาวนา ได้สมาธิอย่างสูงถึงรูปฌานสมาบัติ อรูปฌาน-

สมาบัติ จึงไปเกิดเป็นรูปพรหม อรูปพรหม ก็รู้สึกข้ึนเองว่า ”นี้คือ 

บุญ กุศลกรรมที่ตัวเราได้ท�าแล้ว เป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์จริง 

ไม่ต้องสงสัย„

เมื่อชาวจิตตนครได้เห็นกรรมและผลของกรรม ได้เห็นชาตินี้ 

และอดตีชาตนิีแ้ละอดตีชาตถิอยหลงัไปแล้ว กค็ดิว่าจะหยดุเกดิเพยีง

เท่านี้หรือจะมีชาติต่อไปอีก หยุดเสียทีก็ดี เพราะกลัวทุคติเต็มทีแล้ว 
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คราวอยู่ในนรกรู้สึกว่านานแสนนาน แต่คราวอยู่ในสวรรค์รู้สึกว่า

ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้น

ทุคติหรือสภาพที่เป็นทุกข์นั้นทุกคนกลัว ไม่อยากได้รับ แต่จะ

สามารถหนี สภาพนั้นให้พ้นได้ มิใช่อยู่ท่ีความกลัวหรือความตั้ง

ปรารถนาต้องการ แต่อยู่ที่ต้องศึกษาธรรมและปฏิบัติด�าเนินไปจนถึง

จุดที่จะพ้นจากสภาพท่ีเป็นทุกข์ได้เท่านั้น บรรดาผู้มาบริหารจิตคือ

ผู้ท่ีก�าลังหนีทุคติ ซึ่งแม้บริหารจิตจริง ก็จะสามารถหนีสภาพท่ีเป็น

ทุกข์ได้ในวันหนึ่งอย่างแน่นอน มากน้อยตามควรแก่การปฏิบัติ





ได้น�าเร่ืองราวของนครส�าคัญที่สุดมาแสดง คือเร่ืองราวของ

จิตตนคร ได้แสดงมาแต่ต้นโดยล�าดับ จนถึงเมื่อชาวจิตตนครได้

ชมการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่สังโยชน์จบลง มรรคบดี

ก็แสดงก�าลังธรรมให้เข้าใจบ้าง จนถึงแสดงให้ชาวจิตตนครได้เห็น

กรรมและผลของกรรม ได้เหน็ชาตนิีแ้ละอดตีชาตถิอยหลงัไป จึงเกดิ

ความคิดว่าจะหยุดเกิดเพียงเท่านี้หรือจะมีชาติต่อไป

ทนัใดทีช่าวจิตตนครคดิสงสยัถงึชาตหิน้าว่าจะมหีรือไม่ กป็รากฏ

คติท่ีไปข้างหน้าที่ชาวจิตตนครรู้สึกว่า ตัวเรา ท่ีลอยอยู่ในอากาศ

จะต้องไป เหมือนอย่างจะต้องถึงวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอน และคติข้าง

หน้าทีป่รากฏนัน้กป็รากฏมนษุยภมูอิยูต่รงกลาง ต�า่ลงไปเป็นอบายภมูิ 

สูงขึ้นเป็นสุคติภูมิแห่งเทพต่างชั้นและพรหมต่างชั้นตามล�าดับ ตัวเรา

ของใครจะไปภมูไิหน กป็รากฏว่าตัวเราของแต่ละคนต่างบ่ายหน้าไปสู่

ภูมินั้น ๆ แล้ว ตัวเราของคนบางคนบ่ายหน้าไปสู่อบายภูมิ คือสู่นรก

“ตัวเรา”
บ่ายหนาสู่คติที่จะไปเกิด
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ที่เต็มไปด้วยทุกข์ทรมาน ตัวเราของบางคนบ่ายหน้าไปสู่ก�าเนิดสัตว์

ดิรัจฉาน และบ้างบ่ายหน้าสู่แดนเปรต บ้างสู่ถิ่นอสุรกาย ส่วนตัวเรา

ของบางคนบ่ายหน้าไปสู่ภูมิมนุษย์ บ้างสู่สุคติภูมิของเทพของพรหม 

เป็นปรากฏการณ์ทีแ่ปลกทีส่ดุ เพราะตวัเราจะต้องบ่ายหน้าไปสูภ่มูใิด

ภูมิหนึ่ง ท้ังท่ีบางภูมิเป็นท่ีน่าเกลียดน่ากลัว ไม่อยากจะดูจะพบเห็น 

แต่กต้็องบ่ายหน้าไปเหมอืนอย่างถกูบังคบัให้หันหน้าไปทางนัน้ ไม่อาจ

จะเบนหน้าไปทางอื่นได้ ต้องหันหน้าไปทางนั้นเท่านั้น เป็นเหตุให้เกิด

ความอลหม่านด้วยอาการต่าง ๆ ขึ้นในหมู่ชาวจิตตนครทั้งหมด 

บรรดาผูท้ีม่ตีวัเราต้องบ่ายหน้าไปสูอ่บายภมู ิกต้็องสะดุง้ตกใจ

ร้องกรีดกราดด้วยความกลัวความพร่ันพรึงถึงตัวสั่นงันงกก็มี คล้าย

กับนักโทษที่ถูกน�าตัวไปสู่ท่ีประหารหรือที่ทรมาน ส่วนบรรดาผู้ที่ม ี

ตวัเราบ่ายหน้าไปสูภ่มูมินษุย์ กรู้็สกึเป็นปกตหิรือดใีจ ไปสูภ่มูขิองเทพ

ของพรหมในสวรรค์ ก็ปลื้มใจยินดีถึงกับกระโดดโลดเต้นด้วยความ

ดใีจกม็ ีอนัท่ีจรงิมใิช่เป็นสิง่แปลกประหลาด แต่เป็น กรรมนยิม หรือ 

กรรมนิยาม คือความก�าหนดแน่แห่งกรรมของทุก ๆ คนที่ท�าไว้แล้ว 

จึงเป็นธรรมดาของกรรม มิใช่เป็นของผิดธรรมดาแต่อย่างไร เหมือน

อย่างความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นของธรรมดาของชีวิต ถ้าใคร

เกิดมาแล้ว ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย นั่นแหละ จึงจะผิดธรรมดา 

เมือ่ปรากฏอาการตกใจหรือตืน่เต้นขึน้ในหมูช่าวจิตตนครดงันัน้

ครู่หนึ่งแล้ว คติข้างหน้าเหล่านั้นก็หายไป ปรากฏเป็นภาพแห่งการ 

กระท�ากรรมต่าง ๆ ของตัวเราแต่ละคนปรากฏขึ้นอย่างจะแจ้ง ว่าตัว

เราได้ท�ากรรมอะไรไว้แล้วบ้าง ได้ท�าอกุศลกรรมไว้อย่างนี้ ๆ ได้ท�า
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กศุลกรรมไว้อย่างนี ้ๆ เมือ่นัน้ ๆ เมือ่ท�าอกศุลกรรมไว้ จิตกเ็ศร้าหมอง 

หน้าของตัวเราก็บ่ายไปสู่ทุคติ แต่เมื่อท�ากรรมดีไว้ จิตก็ผ่องใส 

หน้ากบ่็ายไปสูส่คุต ิชาวจิตตนครจึงเกดิความรู้รับรองขึน้ว่าชาติหน้ามี 

และทุกคนจะต้องไปเกิดตามกรรม อกุศลกรรมท่ีท�าให้จิตใกล้ตาย

เศร้าหมอง น�าไปสู่ทุคติ ส่วนกุศลกรรมท่ีท�าให้จิตใกล้ตายผ่องใส 

ก็น�าไปสู่สุคติโดยแท้

กรรมจึงมีความส�าคัญยิ่งนัก ทุกคนควรจะได้พิจารณาอย่างดี

ท่ีสดุก่อนจะท�ากรรมท้ังปวง เพ่ือให้สามารถท�าแต่กรรมด ีเป็นกศุลกรรม

ที่จะน�าไปสู่สุคติ พ้นจากทุคติอันเป็นแดนแห่งความทุกข์น้อยใหญ่





คร้ันชาวจิตตนครเกดิความรู้รับรองในชาตหิน้าและในกรรมกบั

ผลกรรมดังนั้นแล้ว ภาพคติข้างหน้าท่ีปรากฏให้เห็นก็ยังหลอนใจให้

กลัวว่าจะต้องไปแน่ หรือยังประทับใจให้ยินดีปรีดาว่าจะได้ไปแน่ 

แต่ในทันใดนั้น คติข้างหน้าท้ังปวงนั้น ได้มาปรากฏขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง 

และบรรดาตัวเรา ท่ีลอยอยู่มากมายนั้น มิได้หันหน้าไปสู่ภูมิท่ีดีหรือ

ชั่วเหมือนอย่างคร้ังก่อนเสียแล้ว บางตัวเราที่เคยหันหน้าไปสู่ภูมิดี

ในคร้ังก่อน กลับหันไปสู่ภูมิชั่ว แต่บางตัวเราเคยหันหน้าไปสู่ภูมิชั่ว

ในคร้ังก่อน กลบัหนัไปสูภ่มูดิ ีบางตัวเรากห็นัหน้าไปเหมอืนอย่างคร้ัง

ก่อนนัน่แหละ จึงเกดิอาการอลหม่านตรงกนัข้ามขึน้ในหมูช่าวจิตตนคร 

คนท่ีเคยเสียใจในคร้ังก่อนกลับดีใจ คนท่ีเคยดีใจในคร้ังก่อนกลับ

เสยีใจ แต่บางคนกเ็ป็นเหมอืนอย่างคร้ังก่อน ท�าไมถงึเป็นเช่นนี ้กเ็ปิด

ปรากฏขึน้อกี เป็นภาพแห่งการกระท�ากรรมขึน้ใหม่ เพราะยงัมชีวีติอยู่

ในโลก ยังไม่ตาย จึงยังต้องท�ากรรมต่าง ๆ อยู่ บางคนท�ากรรมชั่ว

ไว้ในครั้งก่อน ๆ แต่ต่อมาท�ากรรมดีที่ตรงกันข้าม บางคนท�ากรรมดี

ไว้ในครั้งก่อน แต่ต่อมาท�ากรรมชั่วที่ตรงกันข้าม บางคนก็ท�ากรรมดี

ทุกคนสรางหรือ
เปลี่ยนคติภายหนาของตนได



304

หรือชั่วสม�่าเสมอไป ปรากฏการณ์คร้ังหลังนี้ท�าให้ชาวจิตตนครได ้

ความรู้ส�านึกว่าคนที่เคยท�าชั่วไว้ ย่อมมีโอกาสกลับตัวได้ คือเมื่อมี 

ความไม่ประมาท ละความชั่วเสีย ท�าความดีเมื่อใด ก็กลับตัวเป็น 

คนดีเมื่อนั้น กลับตัวเป็นคนดีได้เมื่อใด ก็หันหน้าไปสู่คติดีเมื่อนั้น 

ส่วนคนทีเ่คยท�าดไีว้ มามคีวามประมาทละความดเีสยี ไปท�าช่ัว กก็ลาย

เป็นคนชั่ว และหันหน้าไปสู่คติที่ชั่ว 

ฉะนัน้ เมือ่ยงัไม่ตาย ยงัมชีวีติอยู ่ทุกคนจึงอาจสร้างหรือเปลีย่น

คติภายหน้าของตนได้ ถ้ามีความประมาท ประพฤติพอกพูนความชั่ว

ร้ายเสียหายมากขึ้น ก็จะสร้างคติที่ชั่วภายหน้าขึ้น หรือเปลี่ยนคติที่ดี

เป็นคติที่ชั่ว แต่ถ้ามีความไม่ประมาท ประพฤติ พอกพูนคุณงาม 

ความดีต่าง ๆ มากขึ้น ก็จะสร้างคติท่ีดีขึ้นภายหน้า หรือเปลี่ยนคต ิ

ที่ชั่วให้เป็นคติที่ดี 

ขณะนั้นได้ปรากฏเสียงกระแสพระบรมพุทโธวาทดังขึ้นว่า  

” ทุกคนทั้งหญิง ชาย คฤหัสถ์ บรรพชิต ควรพิจารณาเนือง ๆ ว่าเรา

มกีรรมเป็นของตน เราเป็นทายาทรับผลของกรรม มกีรรมเป็นก�าเนดิ 

มกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ์ มกีรรมเป็นท่ีอาศยั เราจักท�ากรรมอนัใดไว้ ดหีรือ

ชัว่ จักเป็นทายาทรับผลของกรรมนัน้ „ ”กรรม ย่อมจ�าแนกสตัว์ให้เลว

และประณตีต่าง ๆ กนั„ ”เรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรม เพราะบคุคล

มีเจตนาแล้ว จึงท�ากรรมทางกาย วาจา และใจ„ ”กรรมชั่วที่บุคคลใด

ท�าไว้แล้ว ย่อมละเสียได้ด้วยกุศล บุคคลนั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่าง 

เหมือนอย่างดวงจันทร์ที่พ้นจากหมอกฉะนั้น„ ทุกคนพึงละกรรมชั่ว

ท�ากรรมดีเถิด



ฝ่ายคู่บารมีและมรรคบดี ครั้นได้แสดงให้ชาวจิตตนครได้เห็น

ฤทธ์ิเป็นอัศจรรย์ของธาตุทั้งปวงในโลกนี้ และดักใจชาวจิตตนคร

ว่าคิดสงสัยอยู่ในอดีตอนาคตของตนเองแต่ละคน ว่าได้ท�ากรรม

อะไรไว้ และได้รับผลของกรรมที่ตนท�าไว้อย่างไร โดยเฉพาะอนาคต

เบ้ืองหน้าของแต่ละคน ก็จะต้องเป็นไปตามกรรมที่ท�าไว้ในอดีตบ้าง 

ในปัจจุบันนี้เองบ้าง และได้แสดงเน้นให้เห็นความส�าคัญของปัจจุบัน

ว่าอาจเปลี่ยนอนาคตของทุก ๆ คนได้ คือถ้าในปัจจุบันนี้ท�าความชั่ว 

กจ็ะเปลีย่นอนาคตให้ไม่ดไีปได้ ถ้าท�าความด ีกจ็ะเปลีย่นอนาคตให้ดี

ได้เช่นเดียวกัน เมื่อชาวจิตตนครมองเห็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน 

เกีย่วเนือ่งกนัไปอยูด่งันี ้คล้ายกบัวันวานนี ้พรุ่งนี ้และวนันี ้กส็ิน้ความ

สงสัยในอดีตชาติ ชาตินี้ และชาติหน้า และเร่ิมมองเห็นราง ๆ 

ในกรรมและผลของกรรม 

ขณะนั้นชาวจิตตนครก็เร่ิมสงสัยว่า ท�าไมหนอเราจึงต้องท�า

กรรมชั่วทั้งท่ีรู้เห็นอยู่อย่างนี้ เราน่าจะท�าแต่กรรมดีหรือความดีแต่

สิ้นสงสัยในชาติและกรรม
ทั้ง ๓ กาล
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อย่างเดียว ทันใดนั้นก็ปรากฏภาพของสมุนท้ังหลายของสมุทัยลอย

อยู่ในอากาศ เป็นต้นว่า โลโภ โทโส โมโห และคล้าย ๆ กับว่ามี

ภาพของสมุทัยแอบอยู่เบ้ืองหลัง ภาพของสมุทัยนั้นปรากฏออกมา

เป็น กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา อย่างราง ๆ คลุกเคล้าอยู่ใน

อารมณ์ที่ลอยอยู่เต็มไปหมด และยังมีภาพท่ีเลือนรางยิ่งไปกว่านั้น

อยู่เบื้องหลังอีก คือเป็นภาพของคู่อาสวะ แต่จางเต็มที 

ขณะนั้นก็ปรากฏเสียงองค์พระบรมครูดังขึ้นอย่างชัดเจนว่า 

”โลโภ โทโส โมโห เป็นอกุศลมูล คือรากเหง้าของอกุศล อันได้แก่ 

กรรมท่ีชั่วทั้งหลาย เพราะว่าบุคคลท่ีมีจิตใจถูกอกุศลมูลนี้ครอบง�า 

เป็นคนโลภแล้ว โกรธแล้ว หลงแล้ว กจ็ะฆ่าเขาบ้าง ลกัสิง่ของของเขา

บ้าง ประพฤติผิดทางกามบ้าง พูดเท็จหลอกลวงตัดประโยชน์เขาบ้าง 

ดื่มน�้าเมาเป็นฐานประมาทบ้าง และจะชักชวนคนอื่นให้กระท�าเช่นนั้น 

ฉะนั้น ผู้ที่ปรารถนาจะละกรรมชั่ว ก็จงละอกุศลมูลท้ังปวงนี้เสีย 

อนึ่ง อโลโภ อโทโส อโมโห คือความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง เป็น

กุศลมูล คือรากเหง้าของกุศล อันได้แก่กรรมดีทั้งหลาย เพราะว่า

คนท่ีจิตไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ก็จะไม่ประพฤติดังนั้น และจะไม่

ชักชวนใครให้ท�าอย่างนั้น แต่จะประกอบกรรมที่ดี เป็นเครื่องเกื้อกูล

ให้เกิดความสุข ฉะนั้น ผู้ที่ปรารถนาจะท�าความดี ก็จงอบรมกุศลมูล

ทั้งปวงนี้ให้เกิดมีขึ้นในใจเถิด„



เมื่อสิ้นพระสุรเสียงแห่งองค์พระบรมครู ก็เกิดความสงบขึ้น 

ทัว่จติตนครอย่างแปลกประหลาด ทิฏฐมิานะในจิตใจของชาวจิตตนคร

ก็สงบลง บรรดาหัวโจกและสมุนทั้งหลายของสมุทัยที่ถูกส่งให้เข้า

แทรกแซงอยู่ในหมู่ประชาชน ก็ต้องถอยหลบออกไป เพราะไม่อาจ 

จะแทรกแซงอยู่ในท่ีสงบ แต่ก็คอยทีหาโอกาสอยู่ห่าง ๆ หากเกิด 

ความไม่สงบขึ้น ก็จะวิ่งเข้าแทรกแซงทันที ครั้นคู่บารมีและมรรคบดี

เห็นว่าชาวจิตตนครทั้งปวงมีจิตสงบเรียบร้อย มีอาการทางกายวาจา

ส�ารวมเรียบร้อย หัวโจกทั้งปวงของสมุทัยพร้อมท้ังสมุนทั้งหลาย 

หลบถอยออกไปห่างไกล ด้วยอ�านาจของอทิธิปาฏหิาริย์และอาเทสนา-

ปาฏิหาริย์ ถึงเวลาท่ีจะแสดงก�าลังแห่งกองทัพมรรคในฐานะเป็น 

อนุสาสนีปาฏิหาริย์ได้แล้ว จึงสั่งกองทัพมรรคที่เตรียมพร้อมอยู่แล้ว  

ให้เริ่มออกเดินแสดงก�าลัง 

กองทัพมรรคจึงออกเดินโดยล�าดับดังนี้คือ 

กองทัพใหญ่มรรค
แสดงก�าลัง
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กองทัพน้อยที่ ๑ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ แบ่งออกเป็นเหล่า

ทกุขญาณ (ความรู้ในทกุข์) เหล่าสมทุยัญาณ (ความรูใ้นเหตุเกดิทกุข์) 

เหล่านิโรธญาณ (ความรู้ในความดับทุกข์) เหล่ามรรคญาณ (ความรู้

ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์) แต่ละเหล่าก็ยังแบ่งย่อยออกไป 

อีกมาก 

กองทัพน้อยที่ ๒ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ แบ่งออกเป็น

เหล่าเนกขมัมสงักปัปะ (ความด�าริออกจากกาม) เหล่าอพัยาปาทสงักปัปะ 

(ความด�าริไม่พยาบาท) อวิหิงสาสังกัปปะ (ความด�าริไม่เบียดเบียน) 

แต่ละเหล่าก็ยังแบ่งย่อยออกไปอีกมาก 

กองทัพน้อยท่ี ๓ สัมมาวาจา วาจาชอบ แบ่งออกเป็นเหล่า 

มุสาวาทา เวรมณี (เว้นจากพูดเท็จ) เหล่าปิสุณวาจา เวรมณี (เว้นจาก

พูดส่อเสียด) เหล่าผรุสวาจา เวรมณี (เว้นจากพูดค�าหยาบ) เหล่า 

สัมผัปปลาปา เวรมณี (เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ) แต่ละเหล่าก็ยังแบ่ง 

ออกไปอีกมาก 

กองทัพน้อยที่ ๔ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ แบ่งออกเป็น

เหล่าปาณาติปาตา เวรมณี (เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต) เหล่า 

อทินนาทานา เวรมณี (เว้นจากถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของมิได้ให้ด้วยเจ 

ตนาเป็นขโมย) เหล่ากาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี (เว้นจากประพฤติผิด

ในกาม) แต่ละเหล่ายังแบ่งย่อยออกอีกมาก 

กองทัพน้อยที่ ๕ สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีวิตชอบ แบ่งออกเป็น 

เหล่ามิจฉาอาชีวปหานะ (เว้นจากอาชีพผิด) เหล่าสัมมาอาชีวกัปปะ 

(ส�าเร็จอาชีพชอบ) แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมาก
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ต่อจากกองทัพน้อยท่ี ๕ กม็าถงึกองทัพน้อยท่ี ๖ สมัมาวายามะ 

ความเพยีรชอบ แบ่งออกเป็นเหล่าสงัวรปธาน (เพยีรระวงับาปทีย่งัไม่

เกิดมิให้เกิดขึ้น) เหล่าปหานปธาน (เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว) เหล่า

ภาวนาปธาน (เพยีรท�ากศุลท่ียงัไม่เกดิให้เกดิขึน้) เหล่าอนรัุกขนาปธาน 

(เพียรรักษากุศลท่ีเกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่ และให้เจริญงอกงามมากขึ้น) 

แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมาก 

กองทพัน้อยท่ี ๗ สมัมาสต ิความระลกึชอบ แบ่งออกเป็นเหล่า

กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน (ตั้งสติพิจารณากาย) เหล่าเวทนานุปัสสนา

สติปัฏฐาน (ตั้งสติพิจารณาเวทนา) เหล่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน  

(ตั้งสติพิจารณาจิต) เหล่าธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน (ต้ังสติพิจารณา

ธรรม) แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมาก 

กองทัพน้อยที่ ๘ สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ แต่ละเหล่า

ยังแบ่งออกไปอีกมาก เป็นเหล่าปฐมฌาน (ความเพ่งที่ ๑ ประกอบ

ด้วยวิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา) เหล่าทุติยฌาน (ความเพ่งที่ ๒ 

ประกอบด้วยปีติ สุข เอกัคคตา) เหล่าตติยฌาน (ความเพ่งที่ ๓ 

ประกอบด้วย สขุ เอกคัคตา) เหล่าจตุตถฌาน (ความเพ่งที ่๔ ประกอบ

ด้วยเอกัคคตา อุเบกขา) แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมาก

คร้ันกองทัพใหญ่มรรค อันประกอบด้วยกองทัพน้อยทั้ง ๘  

เดินแสดงก�าลังผ่านไปโดยอนุโลม (ตามล�าดับ) แล้ว ก็กลับเดินย้อน

กลับมาเป็นปฏิโลม (ทวนล�าดับ) อีกคร้ัง คือกองทัพน้อยท่ี ๘  

สมัมาสมาธิ ที ่๗ สมัมาสติ ที ่๖ สมัมาวายามะ ขณะนัน้มเีสยีงประกาศ
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ว่า ๓ กองทัพน้อยนี้รวมเข้าในกองทัพพิเศษ จิตตสิกขา หรือ 

สมาธิ ต่อจากนั้นกองทัพน้อยที่ ๕ สัมมาอาชีวะ ที่ ๔ สัมมากัมมันตะ 

ที่ ๓ สัมมาวาจา ขณะนั้นมีเสียงประกาศว่า ๓ กองทัพน้อยนี้

รวมเข้าในกองทัพพิเศษ สีลสิกขา ต่อจากนั้นกองทัพน้อยที่ ๒ 

สมัมาสงักปัปะ ท่ี ๑ สมัมาทฏิฐ ิขณะนัน้มเีสยีง ประกาศว่า ๒ กองทัพ

น้อยนี้รวมเข้าในกองทัพพิเศษ ปัญญาสิกขา

เมื่อกองทัพใหญ่มรรคแสดงก�าลังโดยอนุโลมและปฏิโลมแล้ว 

ได้มีเสียงประกาศว่า จะมีการแสดงการแปรขบวนตามระบบที่ชื่อว่า 

อนุปุพพปฏิปทา ความปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติโดยล�าดับ คือ กองทัพ

พเิศษสลีสกิขา ประกอบด้วยสมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ 

มีชื่อเรียกพิเศษว่า อาชีวมัฏฐกศีล (ศีล มีอาชีวะเป็นที่ ๘) คือ 

สัมมาวาจา ๔ (ได้แก่ วิรัติหรือเวรมณีทางวาจา ๔) สัมมากัมมันตะ ๓ 

(ได้แก่ วิรัติหรือเวรมณีทางกาย ๓) สัมมาอาชีวะอีก ๑ รวมเป็น 

๘ ข้อ เป็นศีลในอริยมรรค

การรักษาศีล ๘ ข้อในอริยมรรคดังกล่าว เป็นการบริหารจิต 

ให้เป็นอริยศีล คือศีลที่เจริญ ผู้ที่มาบริหารจิตทั้งหลาย จึงควรใส่ใจ

ศึกษาให้เข้าใจศีลท้ัง ๘ ในอริยมรรคดังกล่าว และควรตั้งใจปฏิบัติ

รักษา ปฏบิตัรัิกษาได้เพยีงไร จะเป็นการบริหารจิตให้เจริญได้เพยีงนัน้



ต่อจากนัน้ กองทพัพเิศษจติตสกิขา ประกอบด้วยสมัมาวายามะ 

สมัมาสติ สมัมาสมาธิ ต่อจากนัน้ กองทัพพเิศษปัญญาสกิขา ประกอบ

ด้วย สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ แล้วได้แสดงอนุปุพพปฏิปทาแห่ง

กองทัพมรรคแปรรูปในลักษณะต่าง ๆ เช่น ในธรรม นับตั้งแต่

หมวด ๑ หมวด ๒ ขึ้นไป จนถึงโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการ 

เป็นต้น กระจายออกไป ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ แล้วสรุปลงใน

ล�าดับธรรมดังต่อไปนี้

ข้อท่ี ๑ ศีล แบ่งออกเป็นจุลศีล มหาศีล ต่าง ๆ มากมาย 

อันเป็นเหตุให้ได้อนวัชชสุข (สุขอันเกิดจากกรรมที่ไม่มีโทษ)

ข้อที่ ๒ อินทรียสังวร คือส�ารวมสิ่งที่เป็นใหญ่ในตัวเรานี้ คือ

ตาซ่ึงเป็นใหญ่ในหน้าที่เห็นรูป หูในหน้าท่ีฟังเสียง จมูกในหน้าท่ี

ดมกลิ่น ลิ้นในหน้าที่ลิ้มรส กายในหน้าท่ีถูกต้องสิ่งท่ีถูกต้อง และ

มนะคือใจในหน้าที่รู้หน้าที่คิด เรื่องทั้ง ๕ ดังกล่าว และเรื่องที่ยังเก็บ

อนุปุพพปฏิปทา
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มารู้มาคิดต่าง ๆ ด้วยมีสติส�ารวมระวังในเวลาที่ตาเห็นรูป เป็นต้น  

และใจคิดเร่ืองต่าง ๆ มิให้อกุศลธรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นและแล่นมาสู ่

จิต อนัเป็นเหตใุห้ได้สขุทีเ่กดิจากจิตทีไ่ม่ร่ัวไม่เปียกชุม่ด้วยความยนิดี

ยินร้าย

ข้อที่ ๓ สติสัมปชัญญะ คือมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ตัวอยู่ 

ในอิริยาบถ เดิน ยืน นั่ง นอน และในอิริยาบถเล็กน้อยทั้งปวง  

อันเป็นเหตุให้ได้สุขที่เกิดจากความมีสติสัมปชัญญะ

ข้อที่ ๔ สันโดษ ยินดีด้วยของที่มีอยู ่ของตน มีความอิ่ม  

ความเต็ม ความพอ ไม่คิดโลภเพ่งเล็งทรัพย์หรือสิ่งของของผู้อื่น  

เพราะเหตุที่ไม่อิ่มไม่พอ ถ้าบรรพชิตก็ยินดีเพียงพอแต่จีวรส�าหรับ

บริหารกาย บิณฑบาตส�าหรับท้อง เหมือนอย่างนกมีเพียงขนเป็น 

ภาระ บินไปไหน ๆ ได้ตามปรารถนา อันเป็นเหตุให้ได้สุขที่เกิดจาก

ความอิ่มความพอ อันเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง

ข้อที่ ๕ จิตตปริโสธนะ คือเสพ คืออยู่ในเสนาสนะ คือที่นอน 

ที่นั่ง ที่อยู่อาศัย ที่ว่าง ที่สงัด หรืออยู่ป่า อยู่โคนไม้ อยู่ภูเขา ล�าธาร

ห้วยระแหง ที่สงบสงัด ตั้งสติละนิวรณ์คือกิเลสเคร่ืองกั้นจิตมิให ้

สงบต้ังมัน่ และมใิห้รู้ตามเป็นจริง เช่น กามฉนัทะ (ความพอใจรักใคร่

ในกาม) อภิชฌา (ความโลภเพ่งเล็งไปถึงคนและวัตถุต่าง ๆ ด้วย 

ความอยากได้เป็นสิทธ์ิของตน) พยาบาท (ความโกรธแค้นขัดเคือง)  

มีจิตปราศจากอภิชฌาพยาบาท มีความเอ็นดูกรุณาคิดเกื้อกูลสัตว ์

ทั้งปวงไม่เลือกหน้า และมีสติสัมปชัญญะ ท�าอาโลกสัญญา (ความ
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ส�าคัญหมายว่า แสงสว่าง) ก�าจัดความง่วง ความท้อแท้ ความคิด

ฟุง้ซ่าน มจิีตสงบละความสงสยัไม่แน่ใจในกศุลธรรมท้ังหลาย ต่อจาก

นั้นได้ปรากฏภาพอุปมาให้มองเห็น โดยภาพเปรียบเทียบว่าจิตท่ี

ปราศจากนิวรณ์มีความสุขเหมือนอะไรหรือเหมือนใคร เป็นภาพที่

ปรากฏชัดแจ้งในอากาศที่ชาวจิตตนครมองเห็นทั่วกัน

ภาพท่ีปรากฏในอากาศอันชาวจิตตนครมองเห็นทั่วกันนั้น  

ก็เช่นเดียวกับท่ีคู่บารมีได้แสดงแก่นครสามี และโยนิโสมนสิการ 

ได้แสดงพากย์ประกอบว่า ”นิวรณ์ ๕ เหล่านี้ ก็เปรียบเหมือน 

ความเป็นหนี้ ความเป็นโรค ความต้องขังในเรือนจ�า ความเป็นทาส 

และเดนิทางกนัดาร ส่วนความพ้นจากนวิรณ์ ๕ เหล่านี ้กเ็หมอืนอย่าง

พ้นจากหนี้ พ้นจากโรค พ้นจากเรือนจ�า พ้นจากความเป็นทาส มีแต่

ความเป็นไทแก่ตน พ้นจากทางกันดาร บรรลุถึงภูมิประเทศอันเกษม„ 

ครั้นแล้วจึงถึง

ข้อที่ ๖ ฌาน สมาธิที่แน่วแน่ ทั้ง ๔ คือ (๑) ปฐมฌาน  

เพราะเมื่อละนิวรณ์ท้ัง ๕ ได้ก็เกิดปราโมทย์ จิตท่ีเกิดปราโมทย์ 

ก็คือบันเทิงแล้วก็เกิดปีติ ใจที่มีปีติก็เกิดความสงบกาย (นามกาย)  

จึงได้เสวยสุข เมื่อมีสุขจิตก็ต้ังมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่เข้าขั้นปฐมฌาน  

มีวิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคคตา (ความมียอดคืออารมณ์เป็น 

อันเดียว) ท�าให้ผู้ท่ีได้ฌานนี้มีกาย (อาการทางใจ) ทั้งหมดเต็มไป 

ด้วยปีติ สุข อันเกิดจากวิเวก (ความสงบสงัด) เหมือนอย่างผง 

ส�าหรับอาบน�า้หรือส�าหรับฟอก (ปัจจุบันเช่นแฟ้บ) ที่พรมน�า้ให้เปียก
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ชุ่มท้ังหมด (๒) ทุติยฌาน มีปีติ สุข และเอกัคคตา ท�าให้ผู้ที่ได้

ฌานที่ ๒ นี้มีกายท้ังหมดเต็มไปด้วยปีติ สุข อันเกิดจากสมาธิ 

เหมือนอย่างบ่อน�้าลึกมีน�้าพุผุดพุ่งขึ้นแล้วตกพรมลงไปทั่วหมด (๓) 

ตติยฌาน มีสุข และเอกัคคตา ท�าให้ผู้ที่ได้ฌานที่ ๓ นี้มีกายทั้งหมด

เต็มไปด้วยสุขที่ไม่มีปีติ เหมือนอย่างดอกอุบลเป็นต้น ที่เกิดโตขึ้น

ในน�า้ ชุม่น�า้อยูต่ัง้แต่ยอดถงึโคนทัง้หมด (๔) จตตุถฌาน มเีอกคัคตา

และอุเบกขา ท�าให้ผู้ที่ได้ฌานที่ ๔ นี้ มีใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไปทั่วกาย

นี้ทั้งหมด เหมือนอย่างนั่งคลุมศีรษะด้วยผ้าขาวโพลน

ภาพจิตท่ีปรากฏด้วยอ�านาจการปฏิบัติธรรมของกองทัพมรรค 

มีระดับต�่าสูงดังกล่าว และทุกระดับเป็นความสุขท้ังสิ้น ดังนั้น

แม้ปรารถนาจะท�าความสุขให้เกิดข้ึนแก่จิตใจ ก็ต้องปฏิบัติธรรม

ดังกล่าวตามล�าดับ คือมีศีล มีอินทรียสังวร มีสติสัมปชัญญะ 

มีสันโดษ มีจิตตปริโสธนะ และมีฌาน



ภายในความสงบนั้น ชาวจิตตนครท้ังปวงได้มีจิตซาบซ้ึงใน

พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ มีความผ่องใสของใจ 

ซาบซ่านสงบอยู่ ทันใดนั้นก็มีเสียงท่ีเปล่งขึ้นกึกก้องในความสงบ 

พร้อมกันเหมือนอย่างนัดซ้อมกันไว้ว่า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต  

สมมฺาสมพฺทุธฺสสฺ ขอน้อมแด่พระผูม้พีระภาคอรหนัตสมัมาสมัพทุธเจ้า 

พระองค์นั้น พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ  

(ที่พึ่งก�าจัดทุกข์ภัยได้จริง) ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระธรรม

เป็นสรณะ สงฺฆ� สรณ� คจฉฺาม ิ ข้าพเจ้าถงึพระสงฆ์เป็นสรณะ ทตุยิมปิฺ 

พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ  

ทุติยมฺปิ ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ แม้วาระท่ี ๒ ข้าพเจ้าถึงพระธรรม 

เป็นสรณะ ทุติยมฺปิ สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ แม้วาระท่ี ๒ ข้าพเจ้าถึง 

พระสงฆ์เป็นสรณะ ตติยมปิฺ พทฺุธ� สรณ� คจฉฺาม ิแม้วาระที ่๓ ข้าพเจ้า

ถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ตติยมฺปิ ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ แม้วาระที่ ๓ 

ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ ตติยมฺปิ สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ แม้วาระ

ชาวจิตตนครถึงไตรสรณคมน์
เห็นสัจจะของสมุทัย
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ที่ ๓ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ และต่อจากนั้นก็ได้มีเสียงร้อง

ประกาศขึ้นในหมู่ชาวจิตตนครว่า ”สมุทัยเป็นทุกขสมุทัย เหตุให้ 

เกิดทุกข์ อาสวสมุทัย เหตุให้เกิดอาสวะ คือกิเลสที่ดองสันดานสัตว์ 

หาใช่เป็นสุขสมุทัย เหตุให้เกิดสุขโดยแท้จริงไม่”

ฝ่ายสมุทัยกับพรรคพวกซ่ึงต้องถอยออกไปห่างด้วยอานุภาพ 

แห่งกองทัพมรรค เมื่อเหตุการณ์ผันแปรไปในทางเป็นประโยชน ์

แก่กองทัพมรรคดังนั้น ก็มีความเสียใจมาก แต่ก็ยังมั่นใจในก�าลัง

กองทัพสังโยชน์ของตนว่าจะเอาชนะกองทัพมรรค และจะสามารถ 

ยึดจิตตนครไว้ได้จนถึงท่ีสุด คู่อาสวะก็ได้กล่าวปลุกปลอบใจสมุทัย

ให้เข้มแข็งต่อสู้ 

ขณะนั้นสติกับอินทรียสังวรได้เข้าคุมทวารชั้นนอกชั้นในทั้ง ๖ 

อารมณ์กับนิวรณ์ได้คุมเชิงใกล้ ๆ ศีล วินัย และสุจริต ๓ ได้เข้า 

คุมไตรทวารอีกส่วนหนึ่ง ทุจริต ๓ ได้คุมเชิงอยู่ใกล้ ๆ หิริโอตตัปปะ

ได้เข้าตรวจตราเป็นนครบาล (ต�ารวจ) หัวโจกท้ัง ๓ กับพรรคพวก

อันธพาลท้ังหลายได้คุมเชิงอยู่ใกล้ ๆ สติสัมปชัญญะคุมการจราจร

หรืออิริยาบถ อสติอสัมปชัญญะคุมเชิงอยู่ใกล้ ๆ สันโดษคุมการ 

ปันส่วนทรัพย์สินเคร่ืองอุปโภคบริโภค อิจฉา โลภะ มัจฉริยะคุม 

เชิงอยู่ใกล้ ๆ สัมมาทิฏฐิกับโยนิโสมนสิการและสัจจะคุมสมองเมือง 

มิจฉาทฏิฐกิบัอโยนโิสมนสกิารและมายาคมุเชงิอยูใ่กล้ ๆ อปัปมาทธรรม

คุมใจกลางเมือง ปมาทธรรมคุมเชิงอยู่ใกล้ ๆ 
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กองทัพมรรคได้คมุตรงบริเวณท่ีชมุนมุแสดงก�าลงั คอืตรงถนน 

๔ แพร่งบรรจบกันกลางจิตตนครนั้นโดยไม่ยอมเขยื้อนก�าลังออกไป 

ฝ่ายกองทัพสังโยชน์ก็ได้ชุมนุมคุมเชิงอยู่ไม่ไกลจากกองทัพมรรค 

คูบ่ารมไีด้เข้าก�ากบันเิวศส่วนในของนครสามอียูด้่านหนึง่ และกระจาย

ก�าลังธรรมขันธ์ท้ังปวงออกตรวจตราดูแลจิตตนครทั่วไปในความ

ควบคุมของมรรคบดี คู่อาสวะก็เข้าก�ากับนิเวศส่วนในของนครสามี

อีกด้านหนึ่ง และกระจายก�าลังกิเลสตัณหาทั้งปวง ออกเผชิญหน้า

กับก�าลังธรรมขันธ์ทุกแห่งในความบังคับบัญชาท่ัวไปของสมุทัยและ

สังโยชนบดี ต่างระดมรวมก�าลังเต็มอัตราทั้ง ๒ ฝ่าย พร้อมที่จะเปิด

ฉากรบแย่งจิตตนครกัน ยังรอแต่จังหวะอันเหมาะเท่านั้น เป็นอันว่า

สงครามชิงจิตตนครจะเกิดข้ึนแน่นอน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียแล้ว 

สถานการณ์ก�าลังตึงเครียดอย่างที่สุด

กองทัพ ๒ ฝ่ายที่พร้อมจะเข้าท�าสงครามกันนี้ ฝ่ายหนึ่งเป็น

ฝ่ายดี อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายช่ัว พูดง่าย ๆ ก็คืออ�านาจฝ่ายดีกับ

อ�านาจฝ่ายไม่ดกี�าลงัพยายามจะเข้าครองจิตใจ ควรพจิารณาให้เหน็ว่า 

ควรจะยอมให้ฝ่ายไหนเข้าครอง ถ้ายอมให้ฝ่ายดีเข้าครอง ก็จะเป็น

คนดี มีความสุข ถ้ายอมให้ฝ่ายไม่ดีเข้าครอง ก็จะเป็นคนไม่ดี 

มีความทุกข์ เพราะความดีย่อมให้ผลเป็นสุข ความไม่ดีย่อมให้ผล

เป็นทุกข์





จิตตนครตึงเครียดคับขันที่สุด
โรงงานสังกัดธาตุทั้ง ๕

ขณะท่ีสถานการณ์ทางทหารในจิตตนครก�าลงัตึงเครียดทีส่ดุนัน้ 

สถานการณ์ทางธรรมชาติทุกอย่างของจิตตนครกท็วคีวามคบัขนัขึน้มา

อีกด้วย คือจิตตนครที่เป็นเมืองมีภูเขามหึมาวงล้อมเป็นเหมือนอย่าง

วงแหวน และค่อย ๆ กลิง้เข้ามาหาทัง้ ๔ ทศิโดยรอบดงักล่าวในตอน

ที่ว่าด้วยเขาวงแหวนแล้วนั้น ได้กลิ้งใกล้เข้ามายิ่งขึ้น และยิ่งสูงเงื่อม

ง�้าจดฟ้าน่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก ถ้าไม่หยุดกลิ้งเข้ามาก็น่ากลัวว่าจะกลิ้ง

เข้ามาบดขยี้จิตตนครทั้งสิ้นให้พินาศ ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยง 

ทั้งเมื่อภูเขาวงแหวนกระชับวงอันมหึมาสูงจดฟ้าเข้ามา อาการ

แปรปรวนของจิตตนครเองกเ็พิม่มากขึน้ ธาตดุนิ น�า้ ไฟ ลม กไ็ม่ปกติ 

ถนน ๔ แพร่งของเมืองก็ช�ารุดทรุดพังจนเกือบเหลือท่ีจะซ่อม 

ระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นในทั้ง ๖ ก็ช�ารุด หัวหน้าของระบบสื่อสาร

ทัง้ ๖ กทุ็รพลหย่อนก�าลงัเร่ียวแรง ไม่ว่องไวกระฉบักระเฉงเหมอืนเดมิ 

โรงครัวของเมืองก็ช�ารุด ระบบขนส่งและคมนาคมทางท่อ ตลอดถึง

ระบบขับถ่ายทางท่อต่าง ๆ ทั่วเมือง ก็ทรุดโทรมลงทั่วไป โรงงาน
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ต่าง ๆ ของเมืองก็เช่นเดียวกัน โรงงานต่าง ๆ เหล่านี้ตั้งอยู่ทั่ว 

จิตตนคร ได้แก่ โรงงานเกสา (ท�าผม) โรงงานโลมา (ท�าขน) โรงงาน

นขา (ท�าเลบ็) โรงงานทนัตา (ท�าฟัน) โรงงานตโจ (ท�าหนงั) โรงงานมงัสงั 

(ท�าเนื้อ) โรงงานนหารู (ท�าเอ็น) โรงงานอัฏฐี (ท�ากระดูก) โรงงาน 

อัฏฐิมิญชัง (ท�าเยื่อในกระดูก) โรงงานวักกัง (ท�าไต) โรงงานหทยัง  

(ท�าหัวใจ) โรงงานยกนัง (ท�าตับ) โรงงานกิโลมกัง (ท�าพังผืด) โรงงาน

ปิหกงั (ท�าม้าม) โรงงานปัปผาสงั (ท�าปอด) โรงงานอันตงั (ท�าไส้ใหญ่) 

โรงงานอันตคุณัง (ท�าไส้เล็ก) โรงงานอุทริยัง (ท�าอาหารใหม่)  

โรงงานกรีสัง (ท�าอาหารเก่า) โรงงานมัตถเกมัตถลุงคัง (ท�าขมองใน

ขมองศีรษะ) โรงงานเหล่านี้สังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงานคนหนึ่ง  

ชื่อ อาโปธาตุ ยังมีโรงงานท�าไฟอีกหลายโรง สังกัดอยู ่ในอธิบด ี

กรมโรงงานอีกคนหนึ่ง ชื่อ เตโชธาตุ ยังมีโรงงานท�าลมอีกหลายโรง 

เช่น โรงงานอัสสาสะปัสสาสะ (ท�าลมหายใจเข้าออก) สงักดัอยูใ่นอธิบดี

กรมโรงงานอีกคนหนึ่ง ชื่อ วาโยธาตุ ยังมีโรงงานท�าอากาศ (ช่องว่าง 

เช่น ท่อต่าง ๆ ซึ่งต้องมีอยู่มากมาย) สังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงาน

อกีคนหนึง่ ชือ่ อากาศธาต ุโรงงานทัง้ปวงนีล้้วนช�ารุดทรุดโทรมทัง้หมด

ทั่วเมือง

ความเปลี่ยนแปลงช�ารุดทรุดโทรมดังกล่าว คือความไม่เท่ียง 

ย่อมเกิดขึ้นแก่ทุกคนทุกสิ่ง ไม่มียกเว้น ผู้มาบริหารจิตคือผู้ก�าลัง

พยายามจะท�าใจของตนให้สามารถรับสภาพที่ไม่เที่ยงได้อย่างไม่เกิด

ความยินดียินร้ายวุ่นวายจนเกินไป ท�าได้เพียงไร ก็จะมีจิตใจสงบ 

สบายโดยควรแก่ความปฏิบัติเพียงนั้น



โรงงานในจิตตนครท้ังหลายรวมเข้าเฉพาะท่ีส�าคญั ๆ กม็ากกว่า 

๔๐ โรงงาน แต่ละโรงงงาน เดิมเมื่อยังใหม่ ๆ ก็ผลิตสิ่งต่าง ๆ  

ออกมาได้อย่างดี ท้ังโดยคุณภาพและปริมาณ ชาวจิตตนคร มีสิ่ง 

ต่าง ๆ บริโภคอุปโภค เพื่อด�ารงชีวิตอยู ่เป็นสุขและสนุกสบาย  

ทั้งงดงามไปทั่วเมือง ไม่มีสิ่งไรบกพร่อง เป็นสมัยที่สมุทัยสบายใจ 

ที่สุด เพราะชาวเมืองพากันสนุกสบาย ดังที่ฝ่ายคู ่บารมีเรียกว่า  

มัวเมา อยู่ในวัย ในความไม่มีโรค ในชีวิตและในความพร่ังพร้อม 

ทัง้ปวง ไม่จ�าต้องสร้าง มายา อะไรขึน้ ความพร่ังพร้อมทกุสิง่ทกุอย่าง

ในจิตตนครเองเป็นเคร่ืองท�าให้ชาวจิตตนครพากันหลงระเริงยินดี 

สมุทัยเพียงแต่คอยสร้างโรงภาพยนตร์ อารมณ์ ส่งเสริมความสุข

สนกุสนานให้ยิง่ขึน้ทัง้กลางวันและกลางคนื ท้ังสร้างสถานบ�าเรอบ�ารุง

ต่าง ๆ เกลื่อนเกร่อทั่วไป คล้ายกับเมืองที่เรียกว่า ศิวิไลซ์ ทั้งปวง 

ในปัจจุบัน 

โรงงานเก่าแก่ช�ารุด
ผลิตของไม่ดีออกมา
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แต่ต่อมาเมือ่โรงงานทัง้หลายแก่เก่าช�ารุด ประกอบทัง้ธรรมชาติ

แวดล้อมจิตตนครปรากฏเป็นภเูขาวงแหวนมหึมากระชบัเง้ือมง�า้เข้ามา

โดยรอบ และภายในจิตตนครเองก็มีอาการแปรปรวนทรุดโทรมลง 

ทุกอย่าง ดังกล่าวมาโดยล�าดับ โรงงานทั้งหลายก็พลอยยิ่งช�ารุดและ

ลดจ�านวนและคุณภาพสิ่งท่ีผลิตออกมา ลงไปทุกที ปรากฏผลเป็น

ความไม่เพียงพอไม่งดงามขึ้นทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น 

โรงงานเกสา (ท�าผม) เดิมผลิตผมออกมามีสีงดงามด�าสนิท 

(ส�าหรับชาวประเทศผมด�าเช่นไทยเรา) และมีจ�านวนมากเพียงพอ 

ปกส่วนศีรษะเมืองท้ังหมด แต่ต่อมาเมื่อโรงงานเก่าแก่ช�ารุด ก็ผลิต 

ผมออกมาไม่ได้สีเหมือนเดิม กลายเป็นสีขาวมากขึ้น จนถึงไม่อาจ 

ผลิตเป็นสีด�าได้ ออกมาเป็นสีขาวโพลนไปทั้งหมด ท้ังโดยมากไม่ 

เพียงพอที่จะใช้ ท�าให้ศีรษะเมืองดูโล่งเตียนไปข้างหน้าบ้าง ข้างหลัง

บ้าง ตรงกลางบ้าง ข้าง ๆ บ้าง บางทีก็โล่งเตียนไปทั้งหมด แปลว่า

ผลิตออกมาไม่ได้ หรือน้อยเต็มที เป็นเส้นละเอียดเล็กน้อยเกือบจะ

มองไม่เห็นด้วยตา ท�าให้สมทัุยต้องเข้ามาท�ามายาปิดบงัด้วยวธีิต่าง ๆ 

เช่น ท�ายาย้อมผมให้ใช้ เพื่อให้มองดูด�าสนิทเหมือนอย่างไม่มีอะไร 

เกิดขึ้น และสอนวิธีหวีส่วนที่มีมากไปปิดส่วนที่บกพร่อง หรือสร้าง 

ผมปลอมขึน้สวม ทัง้สอนวิธีดดัแต่งต่าง ๆ ต่อสูก้บัสจัจะของธรรมชาติ

อย่างเต็มที่ 
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โรงงานตโจ (ท�าหนัง) ทีแรกผลิตหนังออกมาตึงเรียบเปล่งปลั่ง 

งดงาม เมือ่เก่าแก่ หนงัทีผ่ลติออกมาหย่อนย่นสคีล�า้หมอง สมทุยัสอน

วิธีใช้แป้งสีตบแต่งต่าง ๆ จนถึงใช้วิธีผ่าตัดดึงที่หย่อนให้ตึง แต่เมื่อ

เก่าหนัก ๆ เข้า ถึงย่นเป็นเกลียวกร้านหยาบเหลือที่จะตบแต่ง สมุทัย

ก็แนะน�าให้พอกแป้งเข้าไว้จนเหมือนอย่างใช้ปูนโบกผนังตึก หนักเข้า

สมุทัยก็เหลือก�าลังแก้ไข แต่ก็ยังบอกว่าไม่เป็นไร จะสร้างโรงตโจ

ให้ใหม่แทนโรงเก่านี้





จิตตนครจ�าต้องอาศัยสิ่งท่ีผลิตขึ้นจากโรงงานทั้งปวงนี้ มา

ประกอบเป็นจิตตนครขึ้น ตั้งต้นแต่จุดแห่งชีวิตที่มองไม่เห็นด้วย

ตาเปล่า อันเรียกว่า กลละ หรือบางคนในปัจจุบันเรียกว่า เซลล์ 

จุดเร่ิมต้นแห่งจิตตนครองค์พระบรมครูทรงเรียกว่า กลละ ดังกล่าว 

และพระอาจารย์ผูศ้ษิย์ของพระองค์อธิบายว่า ประมาณหยาดน�า้มนังา

ที่ติดปลายด้ายที่ฟั่นด้วยปลายขนทราย ๓ เส้น คือเป็นอย่างหยาด

น�้ามันงานิดหนึ่ง  ส่วนทางวิชาการแพทย์ปัจจุบันแสดงว่า ประกอบ

ด้วยเซลล์ท่ีเล็กที่สุดซ่ึงไม่สามารถจะมองด้วยตาเปล่า ต้องใช้

กล้องจุลทรรศน์ส่องดู จึงจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นของเหลวคล้ายวุ้น

อย่างเละ ๆ หรือแป้งเปียก มีธาตุต่าง ๆ ผสมอยู่หลายอย่าง 

จิตตนครประกอบด้วยเซลล์เป็นจ�านวนมาก และมกีารแบ่งแยก

หน้าที่ออกเป็นหมวด ๆ เพื่อท�าหน้าที่หลายอย่างให้เหมาะสม แต่ละ

หมวดรับผิดชอบแตกต่างกัน แต่ท�างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

เซลล์เหล่านี้ยังประกอบกันขึ้นเป็นเนื้อ และเนื้อตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป

สิ่งประกอบเปนจิตตนคร
และระบบงาน
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ประกอบกันขึ้นเป็นอวัยวะ เช่น กระเพาะอาหาร ล�าไส้ ตับ อวัยวะที่

ท�าหน้าท่ีรวมกันหรือเกี่ยวเนื่องกันหลายอวัยวะ จะรวมกันเข้าเป็น 

ระบบ ตามหน้าที่ของแต่ละชนิด ทั้งหมดมี ๙ ระบบ คือ 

๑. ระบบโครงกระดูก มีหน้าที่เป็นโครงร่าง เป็นต้น มีจ�านวน 

๒๐๖ ชิ้น (แพทย์โบราณในลังกานับได้ ๓๐๐ ท่อน) ส่วนเด็กใน 

ครรภ์จะมีประมาณ ๘๐๐ ชิ้น เพราะกระดูกยังไม่ต่อกัน 

๒. ระบบกล้ามเนื้อ มีคุณสมบัติหดตัวยืดตัวหรือหย่อนตัว

คล้ายยาง เป็นต้น 

๓. ระบบประสาท มีหน้าที่ควบคุมหน้าที่ต่าง ๆ ของจิตตนคร

ให้ปฏิบัติและประสานงานกัน ควบคุมความคิดและความประพฤติ 

ท�าให้เห็นได้ ให้ได้ยินได้ ให้พูดได้ ให้เคลื่อนไหวได้ ควบคุมหน้าท่ี

ของอวัยวะภายในให้ด�าเนินไปโดยปกติ รับความรู้สึกต่าง ๆ จาก

ภายนอกโดยรอบ และบอกได้ว่าสิง่นัน้เป็นอะไร ควรจะจัดการปฏบัิติ

อย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้น 

๔. ระบบการไหลเวียนของโลหิตและน�้าเหลือง ประกอบด้วย 

หัวใจ หลอดเลือด และเลือด เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของจิตตนคร 

๕. ระบบหายใจ ประกอบกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ 

ได้แก่ จมูก ช่องจมูก ปอด โครงกระดูก กระบังลม และกล้ามเนื้อ 

อืน่ ๆ ทีเ่กีย่วกบัการหายใจ เพือ่ให้มกีารแลกเปลีย่นแก๊สระหว่างโลหติ

กับอากาศ โดยรับเอาออกซิเจนเข้าไว้ ถ่ายเอาคาร์บอนไดออกไซด์ 

ออกมา ช่วยท�าให้ความร้อนอยู่ในระดับปกติ เป็นต้น 
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ในเวลาหายใจเข้าช่องอกจะขยายโตขึ้นทุก ๆ ทาง ทั้งด้านหน้า 

ด้านหลัง และด้านข้าง ๆ โดยรอบ กล้ามเนื้อบางส่วนหดตัว ซี่โครง

ยกขึ้น ท้องยื่นออก ปอดพองโต โดยช่องอกขยายใหญ่ขึ้น อากาศ

ก็จะผ่านเข้าไป เวลาหายใจออกช่องอกจะแคบลง โดยกล้ามเนื้อ

บางส่วนหย่อนตัวลง ท�าให้ซ่ีโครงกลับลงมาที่เดิม และกระบังลม

หย่อนตัวดันขึ้นมาในช่องอก โดยกล้ามเนื้อหน้าท้องหดตัวดันอากาศ

ให้ออกจากปอด

ที่กล่าวมาแล้วท้ังหมด เพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงงานทั้งปวงใน

จิตตนครมีความจ�าเป็นแก่จิตตนครเพียงไร อนิจจังคือความไม่เท่ียง

ทัง้หลายของจิตตนครเกดิจากโรงงานเป็นต้นเหตทุัง้สิน้ เมือ่โรงงานเอง

ก็ไม่เท่ียง คือแปรเปลี่ยนจากใหม่เป็นเก่า จากแข็งแรงเป็นช�ารุด

ทรุดโทรม สิ่งที่โรงงานผลิตขึ้นก็ย่อมต้องเสื่อมคุณภาพไปด้วย คือ

ย่อมไม่เท่ียงไปด้วย และความไม่เท่ียงนี้จะแก้ให้กลับเป็นเที่ยงหา

ได้ไม่ วิธีจะรับความไม่เท่ียงท่ีถูกต้องสมควรที่สุด จึงไม่ใช่อยู่ที่

พยายามใช้วิธีของสมุทัยเข้าปกปิดแก้ไข แต่ต้องอบรมปัญญาให้เกิด 

ให้ตระหนกัในความจริงว่านัน้เป็นสิง่ไม่เท่ียง ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไปเป็นธรรมดา





๖. ระบบย่อยอาหารและถ่ายเท ประกอบด้วยหลอดจากปาก

ลงไป และอวัยวะต่าง ๆ เช่น ลิ้น ต่อมน�้าลาย มีหน้าท่ีเกี่ยวกับ

การย่อยอาหาร ดูดอาหารเข้าไป และช่วยระบายอาหารออกด้วย 

๗. ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ประกอบด้วยอวยัวะในระบบขบัถ่าย

ทั้งปวง มีไต เป็นต้น 

๘. ระบบสืบพันธ์ุหรือระบบสร้างเมืองใหม่แห่งจิตตนคร 

๙. ระบบต่อมไร้ท่อ ประกอบไปด้วยต่อมต่าง ๆ ซ่ึงฉีดสิ่งท่ี

ตนสร้างขึ้น เรียกว่า ”ฮอร์โมน„ เข้าสู่เส้นโลหิตโดยตรง และไม่มี

ท่อของตัวเอง สิ่งท่ีฉีดเข้าไปนี้มีหน้าท่ีควบคุมส่งเสริมและสัมพันธ์

กับการท�างานในร่างกายให้เป็นไปโดยปกติ 

ระบบทั้ง ๙ นี้ต้องอาศัยสิ่งที่ผลิตจากโรงงานในจิตตนครมา

ประกอบขึน้ เมือ่โรงงานเก่าแก่ช�ารุด ระบบเหล่านีก้พ็ลอยช�ารุด ไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าท่ีให้สมบูรณ์ได้ ปรากฏความบกพร่องชัดเจนขึ้นทุกที 

ระบบงาน (ต่อ)
และพยาธิภัยเกิดผสม
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ธาตุทั้ง ๕ ผู้เป็นอธิบดีกรมโรงงานได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขเต็มที่  

ก็ไม่สามารถจะแก้ไขให้ดีขึ้นได้เหมือนอย่างเดิม พอปะทะปะทังไป  

ซ�้ายังแถมเกิดภัยขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ชาวจิตตนครเรียกว่า พยาธิภัย  

มีเฉพาะในจิตตนครเท่านั้น 

อันที่จริงภัยนี้เกิดขึ้นอยู ่เสมอ แต่เมื่อจิตตนครยังดี ภูเขา 

วงแหวนยังล้อมอยู่ไกล ยังไม่มีอาการแปรปรวนภายใน โรงงาน 

ทั้งหลายก็ยังท�างานผลิตสิ่งท้ังหลายป้อนระบบงานในจิตตนครอยู่ 

อย่างด ีพยาธิภยัท่ีเกดิขึน้เป็นคร้ังคราวกไ็ม่ท�าให้จิตตนครต้องล�าบาก

อะไรนกั ท้ังระบบการรักษาพยาบาลกด็ขีึน้มาก คร้ันจิตตนครโทรมลง 

มีภูเขามหึมาวงรัดเข้ามาใกล้พยาธิภัยก็พลอยเกิดผสมรุนแรงขึ้น 

ทั่วไป ธาตุทั้ง ๕ เป็นหัวหน้าโรงงานใหญ่ เคยหัวเราะเยาะพยาธิภัย 

เพราะทะนงในความแข็งแรงทะมัดทะแมงของตนว่าพยาธิภัยท�าอะไร

ไม่ได้ บัดนี้หัวเราะไม่ออกเสียแล้ว ต้องป่วยเจ็บลงเพราะพยาธิภัย  

นครสามรีีบส่งแพทย์หลวงไปรักษา กพ็อได้ผลข้ึนบ้าง แต่กไ็ม่มกี�าลงั

ท่ีจะปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่เหมือนแต่ก่อน จิตตนครได้กลายเป็น 

นครแห่งอันตรายใหญ่ ที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนแล้ว 

ฝ่ายนครสามีพร้อมด้วยชาวเมืองทั้งปวง ได้มองเห็นอันตราย  

ที่คืบคลานเข้ามาใกล้โดยรอบ ทั้งกองทัพท้ัง ๒ ฝ่ายก็ก�าลังประชิด 

กันอยู่ การสัประยุทธ์จะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ ได้มีความสะพร่ันพรึง 

ตกใจ มองหาทีพ่ึง่ป้องกนัอนัตราย สมทุยัเองกไ็ด้แลเห็นภยัธรรมชาติ

ดังกล่าว ซ่ึงพ้นอ�านาจของสมุทัยจะครอบง�าได้ คือไม่มีอ�านาจจะไป

ผลักกั้นภูเขาวงรอบจิตตนครให้ถอยกลับไปได้ ไม่มีอ�านาจที่จะแก้ไข
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ความช�ารุดทรุดโทรมภายในจิตตนคร ทั้งไม่สามารถป้องกันพยาธิภัย 

สมุทัยเก่งกาจในทางใช้มายาต่าง ๆ ปกปิดอ�าพรางมิให้สัจจะปรากฏ

แก่ตา ใช้อารมณ์อ�าพรางใจมิให้คิดเห็น เพราะสิ่งที่สมุทัยกลัวอย่าง

ที่สุดก็คือ สัจจะ ความจริง และสิ่งที่กลัวนี้ได้ปรากฏขึ้นอย่างไม่อาจ

จะปกปิดอ�าพรางได้เสียแล้ว

การบริหารจิตทีใ่ห้ผลเต็มที ่คอืการบริหารจติให้สามารถยอมรับ

สจัจะความจริงโดยไม่หวาดกลวั เป็นต้นว่าการยอมรับว่าทกุสิง่ไม่เทีย่ง 

ร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยง จักไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ได้ตลอดไป แต่จักต้อง

แปรปรวนเปลี่ยนแปลง แก่เฒ่าเป็นธรรมดา การต่อต้านด้วยวิธีใด ๆ 

กต็าม จกัไม่เกดิผลได้จริง หนทางเดยีวทีค่วรท�าอย่างยิง่ คอืแลให้เหน็

สัจจะความจริง





สมุทัยได้เปิดประชุมหารือกับคู่อาสวะและสังโยชนบดีแม่ทัพ

ใหญ่สังโยชน์อย่างเคร่งเครียด ที่ประชุมให้รักษาควบคุมนครสามี

ไว้ในอ�านาจทุกวิถีทาง และให้ท�าลายกองทัพใหญ่มรรคลงให้จงได้ 

และถ้าจิตตนครจะต้องเป็นอนัตรายเพราะภเูขาวงแหวนกลิง้มาบดขยี้ 

ก็ให้คู่อาสวะรีบลักพานครสามีออกไปยังสถานที่นัดหมาย เพื่อจะได้

อพยพออกไปพร้อมกับกองทัพใหญ่สังโยชน์ แต่ให้ด�าเนินการตาม

แผนการที ่๑ คอืควบคมุนครสามไีว้ในอ�านาจก่อน เมือ่ได้หารอืตกลง

กันเรียบร้อยแล้ว ต่างก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้ตกลงกัน 

คู่อาสวะได้พยายามเข้าใกล้ชิดควบคุมนครสามีอยู่ตลอดเวลา 

คอยเติมอวิชชา (ความไม่รู้ในสัจจะที่ท�าให้หลงเข้าใจผิด) ภพ (ความ

เป็นเราที่เที่ยงยั่งยืน) และกาม (ความรักความใคร่ในตัวเรา เป็นต้น) 

ท�าให้นครสามีเข้าใจผิดว่าภูเขาวงล้อมนั้นเป็นภูเขากระดาษ ใช้ไม้ขีด

ก้านเดียวก็จะเผาเสียได้ ตัวเรานี้ใหญ่โตเที่ยงแท้ สมุทัยจะให้เป็น

เจ้าโลกแต่ผู้เดียว เมื่อเราเป็นเจ้าโลก เราก็จะบงการโลกแต่ผู้เดียว 

สมุทัยประชุมวางแผนขั้นสุดทาย 
นครสามีเห็นภัยเฉพาะหนา
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ไม่ต้องมีเป็นหลายฝักหลายฝ่าย ทุกฝ่ายจะอยู่ในอ�านาจของเรา  

จะรวมกนัเป็นฝ่ายเดยีวคอืฝ่ายของเรา จะต้องปฏบิตัติามค�าสัง่ของเรา

แต่ผู้เดียว ความช�ารุดเสื่อมโทรมภายในตลอดถึงโรงงานต่าง ๆ  

ระบบต่าง ๆ ที่เก่าแก่ทรุดโทรม สมุทัย ก็รับว่าแก้ไขได้ โรงงานไหน

เก่าเหลอืจะซ่อมกร้ื็อท้ิง สร้างใหม่เป็นโรง ๆ ไป นกัวทิยาศาสตร์เดีย๋ว

นี้เก่งมาก สร้างสิ่งเทียมต่าง ๆ ได้หลายอย่าง ตัดตาจากศพมาใส่ตา

คนเป็นกไ็ด้ เปลีย่นหัวใจกย็งัได้ ตดั ๆ ต่อ ๆ ได้เกอืบทกุสิง่ทกุอย่าง 

ทั้งนครสามีได้เกิดอารมณ์รักตัวกลัวตายขึ้นอีกมากมาย ฝ่ายสมุทัย 

ก็พยายามสร้างมายาปิดบังอ�าพรางสัจจะ ใส่อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่ง

ราคะ โทสะ โมหะ และความมวัเมาต่าง ๆ เข้าในจิตตนครอีกมากมาย 

เช่นเดียวกัน สังโยชนบดีแม่ทัพใหญ่สังโยชน์ ก็สั่งกองทัพใหญ่  

สังโยชน์เตรียมพร้อมที่จะบดขยี้กองทัพใหญ่มรรคในเมื่อถึงจังหวะ 

แต่สมุทัยกับพรรคพวกหาได้สามารถควบคุมนครสามีได้ตาม

ประสงค์ไม่ เพราะคู่บารมีก็ได้คอยเฝ้ารักษาอยู่ใกล้ชิดเช่นเดียวกัน 

และคอยเพิ่มเติมบารมีธรรมต่าง ๆ ให้แก่นครสามี เป็นต้นว่า  

ปัญญาบารมี ประกอบกับนครสามีเองก็ได้ถึงพระรัตนตรัยเป็น 

สรณะเฉพาะตนคร้ังหนึ่ง พร้อมกับชาวจิตตนครท้ังปวงเมื่อกองทัพ

ใหญ่มรรคแสดงก�าลังอีกคร้ังหนึ่ง จิตตธาตุ หรือ วิญญาณธาต ุ 

ซึ่งเป็น ธาตุรู้ อันวิเศษของนครสามีจึงแจ่มใสขึ้น การเดินสวนสนาม

ของกองทัพใหญ่สังโยชน์ ถัดมาการแสดงก�าลังของกองทัพใหญ ่

มรรคได้มีประโยชน์มาก เพราะท�าให้นครสามีได้รู้ ได้เห็นทั้ง ๒ ฝ่าย

ตามเป็นจริง ได้ประจักษ์พร้อมกับชาวจิตตนคร ในที่สุดการแสดง 
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ก�าลังของกองทัพใหญ่มรรค ว่าโดยท่ีแท้สมุทัยคือบ่อเกิดแห่งทุกข์

ทั้งปวง หาใช่บ่อเกิดแห่งสุขที่แท้จริงไม่ ดังที่ได้มีเสียงร้องอื้ออึงขึ้น

ของชาวจิตตนครเมื่อสิ้นขบวนวิชชาที่ ๘ เป็นการเปิดหน้ากากของ

สมุทัยออกให้เห็น สัจจะ ของสมุทัยโดยแท้จริง ธาตุรู้ ของนครสามี

จึงเจาะแทงทะลบุรรดาอารมณ์และมายาท้ังปวงของสมทุยัออกมาเหน็

ภัยเฉพาะหน้าของจิตตนครตามเป็นจริง

อันสัจจะคือความจริงนั้น ต้องเป็นสัจจะคือความจริงเสมอ 

ผู้บริหารจิตควรได้ศึกษาให้รู้ว่า มีอะไรบ้างท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดง

ไว้เป็นสจัจะ แล้วอบรมจติใจตนเองให้เกดิปัญญาเหน็ตามทีท่รงแสดง

ไว้ให้ได้ จะได้พ้นจากอ�านาจของสมทุยัท่ีพยายามน�ามายามาหลอกล่อ

อยูเ่สมอ และการพ้นจากอ�านาจของสมทัุยได้นัน้เป็นการก้าวล่วงทกุข์

ได้อย่างแท้จริงมากน้อยตามควรแก่ก�าลังของปัญญา





ภยัของจติตนครทีป่รากฏแก่ธาตรูุ้ของนครสาม ีคอืภเูขาทีว่งล้อม

รุกเข้ามานัน้ หาใช่เป็นภเูขากระดาษไม่ แต่เป็นภเูขาหินล้วน น่าสะพรึง

กลวั ตวัจิตตนครเองท่ีก�าลงัเก่าแก่อยูก่ไ็ม่อาจซ่อมให้กลบัคนืดเีหมอืน

ดงัเดมิได้ และตัวโรงงานเองจะร้ือสร้างใหม่หาได้ไม่ เว้นไว้แต่จะสร้าง

ซ่อมส่วนเล็กน้อยบางส่วนเท่านั้น ภูเขาวงแหวนดังกล่าวกลิ้งใกล้

เข้ามามากแล้ว จิตตนครจะต้องถูกบดละเอียดเป็นแน่แท้ ความรู้สึก

หยิ่งผยองในตัวเราที่ใหญ่โตจะเป็นเจ้าโลกได้หายไป กลายเป็นตัวเรา

ที่ขลาดกลัวต้องการแต่ที่จะหนีจากภัยที่ก�าลังคุกคามอยู่ ความรัก

ตัวได้เกิดขึ้นแก่กล้าพร้อมกับความใหญ่โตแห่งความกลัว เมื่อธาตุรู้

ของนครสามีแจ่มจรัสขึ้นในสัจจะดังกล่าว คู่อาสวะก็ต้องถอยห่าง

ออกไปทันที ไม่อาจอยู่สู้แสงของธาตุรู้ได้ ส่วนคู่บารมีได้ปรากฏขึ้น

ในท่ีใกล้ชิดทันที ทั้งที่ได้คอยเฝ้าอยู่ใกล้ชิดแล้ว แต่ก็ไม่ปรากฏชัด 

มาปรากฏชัดเมื่อธาตุรู้แจ่มขึ้น ท�าให้นครสามีเกิดความปีติโสมนัสว่า

คู่บารมีแนะน�าบุญกิริยา
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ได้พบมิตรที่แท้จริงอันจะอาศัยเป็นที่พึ่งได้แล้ว เป็นเหตุให้ความกลัว

หายไปเกือบหมดสิ้น เหมือนอย่างคนตกน�้าก�าลังว่ายน�้ากระเดือก ๆ  

เกือบจะสิ้นก�าลังและจะหมดหวังในชีวิตอยู่แล้ว พลันได้เห็นแพลอย

มาถึงก็กลับมีหวัง รีบขึ้นแพยึดแพเป็นที่พ่ึงพ�านักโดยเร็ว นครสาม ี

ก็ยึดคู่บารมีเป็นแพที่พึ่งพ�านักทันที คู่บารมีได้เตือนขึ้นทันทีว่า ขอให้

นครสามีและชาวเมอืงจติตนครทัง้หมดต้ังจิตระลกึถงึองค์พระบรมครู

สมัมาสมัพทุธเจ้า ถงึพระองค์พร้อมทัง้พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ

ทีพ่ึง่ก�าจัดภยัเถดิ อย่านกึถงึสิง่อืน่ให้เป็นการไม่แน่นอน เป็นการโลเล 

ให้นกึน้อมใจถงึพระรัตนตรัยเท่านัน้ และขอให้ฟังค�าสัง่สอนของพระองค์

ที่ท่านพระสาวกได้ฟังมาดังนี้ว่า 

คร้ังหนึ่ง องค์พระบรมครูได้ตรัสแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลแห่ง

โกศลรัฐว่า ถ้าจะมีบุคคลที่เชื่อได้มาจากทิศทั้ง ๔ กราบทูลพระเจ้า 

ปเสนทิว่า ได้เห็นภูเขาใหญ่สูงจดฟ้ากลิ้งบดสัตวโลกท้ังปวงมาในทิศ

ท้ัง ๔ ขอพระมหาราชจงทรงท�ากิจท่ีควรจะท�าในการป้องกันเมื่อ 

มหาภัยบังเกิดขึ้นอย่างนี้ ซึ่งจะท�าให้หมู่มนุษย์สิ้นไปอย่างทารุณ ทั้งที่

ความเกิดเป็นมนุษย์เป็นการที่ได้ด้วยยาก พระองค์จะทรงท�าอย่างไร 

พระเจ้าปเสนทิกราบทูลองค์พระบรมครูว่า เมื่อมหาภัยบังเกิดขึ้น 

อย่างนั้น ก็ไม่มีกิจอื่นท่ีจะพึงท�าได้ นอกจาก ธรรมจริยา ความ 

ประพฤติธรรม สมจริยา ความประพฤติสมควร กุศลกิริยา ความ 

ท�ากุศล บุญกิริยา ความท�าบุญ
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องค์พระบรมครูจึงตรัสแก่พระเจ้าปเสนทิต่อไปว่า ชราและ

มรณะกเ็หมอืนอย่างภเูขาใหญ่สงูจดฟ้านัน้ เมือ่ชราและมรณะครอบง�า

สัตวโลกทั้งสิ้นอยู่จะพึงท�าอย่างไร พระราชากราบทูลว่า ไม่มีกิจอื่น

ที่จะพึงท�าได้ นอกจากธรรมจริยา สมจริยา กุศลจริยา บุญกิริยา 

เช่นเดียวกัน แม้จะมีกองทัพช้าง กองทัพม้า กองทัพรถ กองทัพ

ทหารราบ ที่จะรบชนะครอบครองโลกทั้งหมดได้ แต่จะไม่อาจรบ

ชนะชราและมรณะได้ แม้จะมีมหาอ�ามาตย์มนตรีผู้ชาญฉลาดอาจ

ท�าลายข้าศกึด้วยมนต์กลวธีิต่าง ๆ แต่กไ็ม่อาจเอาชนะชรามรณะด้วย

มนต์กลวิธีดังกล่าวได้ แม้จะมีเงินทองมากมายในแผ่นดินในอากาศ 

อาจที่ล่อข้าศึกด้วยทรัพย์ แต่ก็ไม่อาจจะซ้ือจากชรามรณะได้ เพราะ

ไม่มีคติวิสัยที่จะเอาชนะด้วยสิ่งท้ังปวงเหล่านั้น เว้นไว้แต่ธรรมจริยา 

บุญกิริยา ดังกล่าวเท่านั้น

อ�านาจของความประพฤติธรรม และอ�านาจของความท�าบุญ 

ยิ่งใหญ่เหนืออ�านาจทั้งหลาย ผู้ไม่ประมาทจึงควรประพฤติธรรมและ

ท�าบุญไม่ว่างเว้น เพื่อได้เสวยผลควรแก่ความปฏิบัติ





องค์พระบรมครูได้ทรงรับรองพระด�ารัสกราบทูลของพระราชา 

และได้มีเสียงกล่าวสรุปว่า ภูเขาหินล้วนสูงจดฟ้ากลิ้งบดสัตว์มาใน 

๔ ทิศ หมุนเวียนอยู ่โดยรอบแม้ฉันใด ความแก่และความตาย 

ย่อมครอบง�าสัตว์ทั้งหลาย ทั้งขัตติยะ ทั้งพราหมณ์ ทั้งเวศย์ ทั้งศูทร 

ทั้งจัณฑาลและคนเทขยะฉันนั้น ความแก่ความตายไม่ละเว้นใครเลย 

ย่อมครอบง�าย�่ายีให้อยู่ในอ�านาจทั้งสิ้น ไม่มีภูมิท่ีจะยกกองทัพช้าง 

ม้า รถ คนเดินเท้า ไปรบกับความแก่ความตายนั้น ทั้งไม่อาจจะ

รบชนะด้วยมันตยุทธหรือด้วยทรัพย์ เพราะเหตุนั้น บุคคลผู้เป็น

บัณฑิตมองเห็นประโยชน์ของตน เป็นคนทรงปัญญา พึงต้ังศรัทธา

ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ประพฤติธรรมด้วยกาย วาจา 

และใจ อยู่ในโลกนี้ก็เป็นที่สรรเสริญ ละไปก็จะบันเทิง ในสวรรค์ 

องค์พระบรมครูได้ทรงสอนไว้ดงันี ้ฉะนัน้ ขอให้พากนัประพฤตธิรรม 

พากันท�าบุญท�ากุศลเถิด 

เชิญทูตทั้งคู่มาด่วน
สมุทัยเปดการโจมตี
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นครสามีพร้อมด้วยชาวจิตตนครทั้งสิ้นพากันตั้งศรัทธาใน 

พระรัตนตรัยมั่นคง และพากันประพฤติธรรมบ�าเพ็ญบุญกุศลกัน 

ทั่วท้ังเมือง คือพากันท�าทาน สมาทานรักษาศีล และบ�าเพ็ญภาวนา  

คืออบรมใจและปัญญา วิธีอบรมใจนั้น คู ่บารมีแนะน�าให้อบรม 

ในเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา แผ่ไปทั้งโดยเจาะจงและไม ่

เจาะจงคือท่ัวไป ช�าระจิตให้ปราศจากโทสะ พยาบาท วิหิงสา ริษยา 

และราคะ วิธีอบรมปัญญานั้น คู ่บารมีแนะน�าให้อบรมธาตุรู ้ให ้

มองเหน็สจัจะทัง้หลายให้แจ่มชดั เปิดอารมณ์มายาโมหะทีปิ่ดบงัออก

เสียให้จงได้ ทุกคนในจิตตนครได้ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของคู่บารมี 

ความหวาดกลัวท้ังปวงได้สงบไปเกือบหมดสิ้นด้วยอ�านาจของบุญ 

กิริยา พร้อมด้วยศรัทธาท่ีต้ังมั่นในพระรัตนตรัย คู่บารมีมองเห็นว่า 

ถึงโอกาสแล้วท่ีจะส่งทูตท้ังคู่คือ สมถะ และ วิปัสสนา เข้ามาสู ่

จิตตนครโดยด่วน จึงแจ้งเรื่องทูตทั้งคู่นี้แก่นครสามีว่า ได้มีทูตคู่หนึ่ง

ก�าลังจะเข้ามาสู่จิตตนคร ทูตคู่นี้องค์พระบรมครูทรงส่งมาช่วยพร้อม

ทั้งพระพุทธศาสน์ นครสามีได้ฟังก็เกิดความปลื้มปีติว่าพระพุทธองค์

ไม่ทรงทอดท้ิง ได้ทรงช่วยในคราวท่ีคับขันที่สุด ดังนี้ จึงเร่งคู่บารม ี

รับเข้ามาโดยเร็ว คู่บารมีหาได้ท้ิงนครสามีออกไปไม่ ได้น้อมจิต 

อญัเชญิทูตท้ังคูเ่ข้ามาสูน่คร ฝ่ายทูตท้ังคูท่ราบการอญัเชญิโดยกระแส

จิตแล้วจึงตรงมาสู่จิตตนครโดยด่วน 

ฝ่ายสมุทัยผู้ที่ได้สังเกตเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก�าลังด�าเนินไป

ในทางที่จะเป็นประโยชน์แก่คู่บารมี เห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องเปิดการ

สัประยุทธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียแล้ว และไม่อาจจะรอช้าอยู่ได้  
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จ�าจะต้องเร่ิมใช้ก�าลังป้องกันมิให้ทูตทั้งคู่นั้นเข้าเมืองให้จงได้ จึงสั่ง

ให้อารมณ์กบันวิรณ์ พร้อมกบัสมนุท้ังปวงจู่โจมแย่งทวารเมอืงจากสติ

กับอินทรียสังวรและพรรคพวกท่ียึดรักษาทวารเมืองอยู่ อารมณ์กับ

นิวรณ์และพรรคพวกได้ยกเข้าปล้นทวารเมืองทันที แต่ก็ถูกสติกับ

อินทรียสังวรและพรรคพวกรับไว้ และตีให้ถอยร่นออกไป พร้อมกัน

นั้น สมุทัยได้สั่งให้ทุจริต ๓ แย่งไตรทวารอีกส่วนหนึ่ง และสั่งให้

หัวโจกทั้ง ๓ นั้นกับพรรคพวกอันธพาลก่อกวนต่าง ๆ และต่อสู้กับ

นครบาลคอืหริิโอตตปัปะให้ท่ัวไปทัง้เมอืง แต่ศลีกบัวนิยัและสจุริต ๓ 

พร้อมทั้งนครบาลคือหิริโอตตัปปะก็คงยืนหยัดรักษาไตรทวารไว้ได้ 

ให้อสติอสัมปชัญญะยึดการจราจร แต่สติสัมปชัญญะคงยืนหยัด

รักษาไว้ได้ ให้อิจฉาโลภะมัจฉริยะแย่งคลังทรัพย์สิน แต่สันโดษ

คงรักษาไว้ได้ ให้มิจฉาทิฏฐิและอโยนิโสมนสิการและมายาชิง

สมองเมือง แต่สัมมาทิฏฐิกับโยนิโสมนสิการและสัจจะรักษาไว้ได้ 

ให้ปมาทธรรมยึดใจกลางเมือง แต่อัปปมาทธรรมคงรักษาไว้ได้ 

นอกจากนี้ให้กิเลสตัณหาท้ังหมดก่อกวนความสงบทั่วทั้งเมือง 

แต่ธรรมขันธ์ทั้งหลายที่มรรคบดีส่งออกไปช่วยตรวจตราเมืองคล้าย

กับส่งก�าลังทหารออกช่วยต�ารวจก็คงปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง จับกุม

ปราบปรามพวกก่อกวนความสงบสุขของเมืองจนสงบลงได้ทั่วไป





ขณะเมื่อสติกับอินทรียสังวรและพรรคพวกชนะอารมณ์กับ

นิวรณ์และพรรคพวก ศีลกับวินัยและสุจริต ๓ พร้อมกับต�ารวจ 

นครบาลหิริโอตตัปปะ และฝ่ายคู่บารมีท้ังปวงชนะทุจริต ๓ กับ

หัวโจกทั้ง ๓ พร้อมกับพรรคพวกอันธพาลและก�าลังฝ่ายสมุทัย

ทุกจุด เกิดความสงบขึ้นท่ัวเมืองแล้ว คู ่ทูตสมถะและวิปัสสนาก็

พลนัมาถงึทวารนคร สติผู้ทวารบาลกรั็บรองเปิดทวารให้ทูตท้ังคูเ่ข้ามา 

เมื่อทูตด่วนทั้งคู่ถามว่า  สามีคือเจ้าแห่งนครนี้อยู่ในที่ไหน ก็ตอบว่า 

อยู่ ณ ถนน ๔ แพร่งกลางนคร ทูตด่วนทั้งคู่จึงตรงไปสู่ที่อยู่ของ

นครสามีโดยเร็ว แล้วมอบพุทธสาสน์แก่นครสามีในทันที 

นครสามรัีบพทุธสาสน์จากคูทู่ตนัน้มาอ่านในทันใดนัน้ ข้อความ

ในพุทธสาสน์นั้นว่า “นี้คือยถาภูตพจน์ (ถ้อยค�าตามท่ีเป็นจริงแล้ว) 

ของตถาคต มัชฌิมาปฏิปทา (ข้อปฏิบัติเป็นทางกลาง) ไม่ข้องเกี่ยว

ที่สุดโต่ง ๒ ทาง คือกามสุขัลลิกานุโยค (ความประกอบความสุข

สดอยู่ในกาม) และอัตตกิลมถานุโยค (ความประกอบทรมานตน

ทูตด่วนทั้งคู่เขาเมือง
เสนอพุทธสาสน์
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ให้ล�าบาก) อันตถาคตตรัสรู้แล้วว่าเป็นทางท�าจักษุ ท�าญาณให้เกิด  

เป็นไปเพือ่ความสงบระงับ เพือ่ความรู้ยิง่ เพือ่ความรู้พร้อม เพือ่นพิพาน 

(ออกจากกิเลสเครื่องเสียบแทงดุจลูกศรที่เสียบใจ) มัชฌิมาปฏิปทา

คือมรรค (ทาง) ประกอบด้วยองค์ ๘ อันประเสริฐ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ 

(ความเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ความด�าริชอบ) สัมมาวาจา  

(วาจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยง 

ชีวิตชอบ) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ)  

สัมมาสมาธิ (ตั้งใจมั่นชอบ) 

น้ีอริยสัจจะคือทุกข์ เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ 

ความโศก ความรัญจวนใจ ความทุกข์กาย (พยาธิ) ความทุกข์ใจ  

ความคับแค้นใจเป็นทุกข์ ความประจวบกับสิ่งท่ีไม่รักเป็นทุกข์  

ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ ความปรารถนาไม่สมหวัง 

เป็นทุกข์ โดยย่อสกนธ์กายเป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ เป็นทุกข์ 

น้ีอริยสัจจะคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา (ความ

ดิ้นรนทะยานอยาก) ท่ีเป็นเหตุให้เกิดอีก เป็นสหายกับนันทิ (ความ

เพลิน) ราคะ (สิ่งที่ย้อมใจให้ติดให้ยินดี) มีความยินดียิ่ง ๆ ขึ้น 

ในอารมณ์นัน้ ๆ ตัณหานีค้อื กามตัณหา (ความอยากดิน้รนไปในกาม) 

ภวตัณหา (ความอยากดิ้นรนไปในภพคือความเป็นนั่นนี่) วิภวตัณหา 

(ความอยากดิ้นรนไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นนี่) 

นี้อริยสัจจะคือนิโรธความดับทุกข์ ได้แก่ ความดับ ความทิ้ง 

ความสละ ความปล่อย ความไม่พัวพันตัณหานั้นแล โดยวิราคะคือ

ส�ารอกออกหมดไม่มีเหลือ 
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นีอ้ริยสจัจะคอืข้อปฏบิติัให้ถงึความดบัทกุข์ ได้แก่ มรรคมอีงค์ 

๘ อันประเสริฐนั่นแล 

จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา อาโลก (ความสว่าง) บังเกิดผุดขึ้น

แก่ตถาคตในธรรมท้ังหลายท่ีไม่เคยสดับมาแล้วก่อนว่า นี้อริยสัจจะ

คือทุกข์ ข้อนี้นั้นควรก�าหนดรู้ ข้อนี้นั้นได้ก�าหนดรู้แล้ว นี้อริยสัจจะ

คือทุกขสมุทัย ข้อนี้นั้นควรละ ข้อนี้นั้นละได้แล้ว นี้อริยสัจจะคือ

ทุกขนิโรธ ข้อนี้นั้นควรท�าให้แจ้ง ข้อนี้นั้นได้ท�าให้แจ้งแล้ว นี้อริยสัจ

จะคือข้อปฏิบัติให้ถึงทุกขนิโรธ ข้อนี้นั้นควรปฏิบัติอบรม ข้อนี้นั้น

ได้ปฏิบัติอบรมแล้วแล”





พระพทุธสาสน์ได้กล่าวต่อไปว่า ”ตราบใดท่ีญาณทสันะ (ความรู้ 

ความเห็น) ตามเป็นจริง มีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อย่างนี้ใน

อริยสัจจะ ๔ ยังไม่บริสุทธ์ิดีแก่ตถาคต ตราบนั้นตถาคตก็ยังไม่

ปฏิญญาว่าเป็นอภิสัมพุทธะ ผู ้ตรัสรู ้จบอย่างเยี่ยมยอดในโลก 

พร้อมทั้งเทวดามารพรหม ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทพ

และมนุษย์ แต่เมื่อใดญาณทัสนะดังกล่าว วิสุทธ์ิดีแล้วแก่ตถาคต 

เมื่อนั้นตถาคตจึงปฏิญญาว่าเป็นอภิสัมพุทธะแล้ว ญาณทัสนะบังเกิด

ผุดขึ้นแก่ตถาคตด้วยว่า วิมุตติ (ความพ้น) ของตถาคตไม่ก�าเริบ 

ชาตินี้เป็นชาติที่สุด ไม่มีภพใหม่อีกตั้งแต่บัดนี้ไป„

คร้ันพระพุทธสาสน์ได้แสดงทางปฏิบัติ และความตรัสรู้แห่ง

องค์พระบรมครูแล้ว ก็ได้แสดงชี้เข้ามาโดยเฉพาะเจาะจงว่า ”สรีระ

กายน้ีถูกสร้างขึ้นให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลาย มีเนื้อและเลือด

เป็นเครือ่งฉาบไล้ เป็นท่ีต้ังลงแห่งชราและมจัจุ กบัมานะ (ความส�าคญั

ตน) และความลบหลู่ พึงรู้กายนี้ว่ามีอุปมาด้วยหม้อดิน พึงกั้นจิตนี้

นครสามีอ่านพุทธสาสน์
แลวเพ่งพินิจคู่ทูต
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ซ่ึงมอีปุมาด้วยนคร พงึรบมารด้วยอาวุธคอืปัญญา พงึรักษาความชนะ

ไว้ไม่ติดอยู่ ธรรม ๒ ประการพึงรู้จัก (โดยลักษณะมีอนิจจลักษณะ

เป็นต้น) ด้วยอภญิญา (ปัญญาทีรู้่ยิง่) คอืนามและรูป ธรรม ๒ ประการ

พึงละด้วยอภิญญา คือ อวิชชา (ความไม่รู้ในสัจจะ) และภวตัณหา 

(ความอยากเป็นเหตุให้ยึดเป็นตัวเป็นตน) ธรรม ๒ ประการพึงท�า 

ให้แจ้งด้วยอภิญญา คือวิชชา (ความรู้ในสัจจะ) และวิมุตติ (ความ

หลุดพ้น) ธรรม ๒ ประการพึงปฏิบัติอบรมด้วยอภิญญาคือสมถะ  

(ข้อปฏิบัติเป็นเคร่ืองสงบใจและอารมณ์ด้วยท�าจิตใจให้เป็นสมาธิ) 

วปัิสสนา (ข้อปฏบิตัทิ�าให้เกดิปัญญาเหน็แจ้งส�าเร็จเป็นอภญิญาปัญญา

ที่รู้ยิ่ง) เป็นเหตุให้รู้จักนามและรูป ให้ละอวิชชาและภวตัณหา ให้ท�า 

ให้แจ้งวิชชาและวิมุตติ และให้ปฏิบัติอบรมสมถะและวิปัสสนา 

ให้บริบูรณ์ แล„

จบพุทธสาสน์เพียงเท่านี้ คู่บารมีได้ก�ากับจิตของนครสามีอยู่ 

อย่างรอบคอบ นครสามีจึงอ่านเข้าใจ ซาบซ้ึงสัจพจน์ทุกถ้อยค�า  

อย่างน่าอัศจรรย์ เมื่ออ่านจบแล้ว ได้เพ่งพินิจทูตท้ังคู่คือสมถะและ

วปัิสสนา ทแีรกเพ่งดทูลีะหนึง่ แล้วจึงเพ่งดพูร้อมกนัทัง้คู ่น่าประหลาด

ที่เมื่อเพ่งดูทีละหนึ่งก็เห็นไม่ถนัดนัก แต่เมื่อเพ่งดูท้ังคู่ จึงมองเห็น 

ได้ถนัดขึ้น ทั้งได้มองเห็นทางที่ทูตท้ังคู่นั้นด�าเนิน เป็นทางพิเศษ  

มิใช่เป็นทาง ๔ แพร่งแห่งจิตตนคร แต่ก็ไม่นอกไปจากทาง ๔ แพร่ง

นั้น เมื่อเพ่งพินิจยิ่งขึ้น จึงปรากฏเป็นทางคือมรรคมีองค์ ๘ ที่กล่าว

ถึงในตอนต้นของพระพุทธสาสน์นั่นเอง หาใช่ทางอื่นที่ไหนไม่  

คร้ันมองเห็นทางมาของทูตทั้งคู่ประจักษ์ชัดแล้ว ก็เพ่งพินิจที่สมถะ  
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มองเห็นจิตที่สงบตั้งมั่น เพ่งลงไปในจิตนั้น ก็พบวิปัสสนาซ้อนกันอยู่

กบัสมถะ เพราะเป็นทูตท่ีคูก่นั ขณะนัน้สมทุยัได้สัง่กองทพัใหญ่สงัโยชน์

ให้ท�าการโจมตีกองทัพใหญ่มรรคทันที เพราะเป็นจังหวะสุดท้ายที่จะ

ขัดขวางท�าลายฝ่ายคู่บารมี

ใจของทุกคนก็เช่นเดียวกับจิตตนคร คือมีฝ่ายไม่ดีคอยแต่จะ

เข้าขับไล่ฝ่ายดีให้พ้นไป การมาบริหารจิตคือการมาศึกษาและอบรม

ให้ฝ่ายดีเข้มแข็ง จนสามารถจะเอาชนะฝ่ายไม่ดีได้ ท�าให้ฝ่ายไม่ดี

พ่ายแพ้ สามารถอบรมให้ฝ่ายดีชนะได้มากเพียงไร ก็จะได้เป็นเจ้า

ของใจที่มีค่ามีความสงบสุขเพียงนั้น 





ในขณะที่นครสามีเพ่งพินิจทะลุสมถะเข้าไปพบวิปัสสนานั้น 

กองทัพใหญ่สังโยชน์ทั้ง ๑๐ กองทัพน้อยได้เข้าโจมตีกองทัพใหญ่

มรรคทันที ตามค�าสั่งของสมุทัย เพื่อจะยึดภูมิประเทศท่ีรวมถนน 

๔ แพร่งซ่ึงเป็นท่ีต้ังแห่งนิเวศของนครสามีอันกองทัพใหญ่มรรค

ยึดตั้งอยู่ แต่กองทัพใหญ่มรรคได้เตรียมพร้อมอยู่แล้ว จึงต่อสู้

ป้องกันชัยภูมิส�าคัญของเมืองไว้ได้ เสียงต่อสู้กันดังเข้าไปถึงภายใน

นิเวศแห่งนครสามี ท�าให้นครสามีต้องชะงักการเพ่งพินิจทูตท้ังคู่ 

ไปเพ่งพนิจิเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ เป็นโอกาสให้คูอ่าสวะรีบยืน่หน้าเข้ามา

ชกัชวนให้ทิง้ทตูทัง้คู ่ รีบออกไปกบัคูอ่าสวะโดยเร็ว สมทัุยกบักองทัพ

ใหญ่สังโยชน์ก�าลังช่วยปราบศัตรูก�าลังจะชนะอยู่แล้ว แต่นครสามี

ได้มศีรัทธาต้ังมัน่ในองค์พระบรมครูแล้ว และได้เหน็สมทุยัเป็นตวัเหตุ

กองทัพใหญ่ทั้ง ๒ ต่อสูกัน 
นครสามีไดธรรมจักษุ 
กองทัพนอยสังโยชน ์๓ 

ถูกเผาพินาศ สมุทัยขอพักรบ
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แห่งทุกข์เสียแล้ว จึงไม่ยอมทิ้งทูตทั้งคู่ออกไปกับคู่อาสวะ แต่ก็ยัง

สงสัยอยู่ว่าฝ่ายไหนจะชนะ ได้ระลึกถึงคู่บารมี ฝ่ายคู่บารมีได้ปรากฏ

ขึ้นทันที และบอกว่าฝ่ายกองทัพใหญ่มรรคจะต้องป้องกันชัยภูมิแห่ง

เมืองไว้ได้แน่นอน และจะยกออกไปท�าลายกองทัพใหญ่สังโยชน์ถึงที่

ตั้งได้ด้วย คู่บารมีได้สนับสนุนอยู่เต็มที่ขอให้เบาหทัย และอย่าทิ้งทูต

ทั้งคู่ ด�าเนินการเพ่งพินิจต่อไป นครสามีจึงสิ้นนิวรณ์ สิ้นกังวลเพราะ

เหตุสังโยชน์ กลับมาเพ่งพินิจสมถะใหม่ มองทะลุเข้าไปพบวิปัสสนา 

จึงเพ่งพินิจวิปัสสนา ก็ปรากฏสัจจะทั้ง ๔ ขึ้นในวิปัสสนา เหมือนดัง

กล่าวในพระพุทธสาสน์

ขณะที่สัจจะท้ัง ๔ เร่ิมปรากฏขึ้นแก่จิตตธาตุแห่งนครสามี 

กองทัพใหญ่สังโยชน์ได้พ่ายแพ้กองทัพใหญ่มรรค ถอยออกไปตั้งอยู่

ในที่มั่นเก่า มรรคบดีแม่ทัพใหญ่มรรคได้สั่งกองทัพใหญ่มรรคยก

ติดตามออกไปเพื่อท�าลายล้าง เพราะถึงจังหวะท่ีจะต้องปฏิบัติใน 

ขั้นเด็ดขาด กองทัพใหญ่มรรคได้ยกออกไปประชิดกองทัพน้อย 

ทั้ง ๓ ของกองทัพใหญ่สังโยชน์ คือกองทัพน้อยสักกายทิฏฐิ กองทัพ

น้อยวิจิกจิฉา กองทัพน้อยสลีพัพตปรามาส กองทัพใหญ่มรรคได้ระดม

โจมตีกองทัพน้อยสังโยชน์ทั้ง ๓ นี้ทันที มุ่งบดขยี้ให้แหลกลาญเป็น 

การประเดิมชัย

ขณะท่ีกองทพัท้ัง ๒ ฝ่ายก�าลงัต่อสูก้นัถงึขัน้เดด็ขาด ธรรมจักษุ 

(ดวงตาเห็นธรรม) ได้บังเกิดผุดขึ้นแก่นครสามีว่า ”สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี 

ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา„  

ในขณะเดยีวกนันี ้ได้ปรากฏล�าแสงจากกองทพัใหญ่มรรคมตีบะอ�านาจ
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ยิ่งกว่าระเบิดท�าลายใด ๆ ในโลกท้ังสิ้น พวยพุ่งไปเผากองทัพน้อย

สังโยชน์ทั้ง ๓ คือ สักกายทิฏฐิ (ความเห็นเป็นเหตุถืออัตตาตัวตนใน 

สกนธ์กาย) วิจิกจิฉา (ความลงัเลเป็นเหตไุม่แน่ใจในปฏปิทาทางด�าเนนิ

ของตน) สีลัพพตปรามาส (ความถือศีลและวัตรต่าง ๆ ด้วยความ

ปรารถนาผลมีลาภยศ เป็นต้น หรือด้วยความเชื่อถือว่าศักดิ์สิทธ์ิ) 

สิน้ซากไปในชัว่ขณะจิตเดยีว บรรดาทุจริตและหวัโจกอนัธพาลวายร้าย

ทั้งปวงก็วอดวาย ไปสิ้นพร้อมกัน สมุทัยกับคู่อาสวะได้ สลบไสล

ไปครู่หนึ่งจึงฟื้นขึ้นมา แต่ก็กลับเป็นสมุทัยกับคู่อาสวะอีกคนหนึ่ง 

ซ่ึงหายความร้ายกาจไปเป็นอนัมาก และขอสงบพกัรบกบักองทพัใหญ่

มรรคทันที

ความจริงก็เป็นเช่นนั้น เมื่อความดีเข้มแข็งเต็มที่แล้ว ความ

ไม่ดีก็จะพ่ายแพ้สงบเงียบไปทันที ความส�าคัญอยู ่ที่ว ่าทุกคน

ควรพยายามอบรมความดีให้เจริญ ให้เข้มแข็ง จนถึงขนาดท�าให้

ความไม่ดีสงบเงียบไปอย่างสิ้นเชิง แบบผู้แพ้อย่างราบคาบ





ในขณะเดียวกันที่ธรรมจักษุบังเกิดผุดขึ้นแก่นครสามี และ

กองทพัน้อยสงัโยชน์ท้ัง ๓ ถกูเผาท�าลายไปหมดสิน้นัน้ องค์พระบรม-

ครูพุทธเจ้าได้ปรากฏพระธรรมกายข้ึนแก่ธรรมจักษุของนครสามี 

พระองค์ได้เสด็จมาสู่จิตตนครในขณะเดียวกันนั้น องค์พระบรมครู

ได้เสด็จมาตามสัจพจน์ที่ตรัสไว้ว่า ”ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใด

เห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา„

นครสามผู้ีได้ธรรมจักษุจึงได้เห็นองค์พระบรมครูโดยพระธรรม-

กายสมเจตนาทีม่มีาช้านาน ได้ถวายบงัคมพระยคุลบาทด้วยธรรมปีติ

ยิ่งนัก และได้สดับพระพุทธพยากรณ์ว่า ”สาวกของเราผู้ละสังโยชน์

ได้ ๓ เป็นสมุจเฉทปหาน (ละได้เด็ดขาด) ย่อมเป็นโสดาบัน คือ

ผู้ถึงกระแสธรรมแล้ว เป็นผู้ไม่ตกต�่า เป็นผู้แน่นอน จะได้ตรัสรู้

ในเวลาต่อไปอีก ๗ ชาติเป็นอย่างช้า„ คร้ันทรงพุทธพยากรณ์แล้ว

ก็ได้เสด็จกลับ คู่บารมีได้เข้ามาแสดงมุทิตาจิตทันที และบอกว่าบัดนี้

อวสานแห่งจิตตนคร 
นครสามีกับคณะ

อพยพออกไปสู่แดนเกษม
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นครสามเีป็นผูพ้้นอบายภมูท้ัิงปวงแล้ว มอีาภรณ์พเิศษประดบัองค์อยู่ 

๔ อย่าง นครสามีจึงตรวจดูท่ีองค์เอง ก็พบอาภรณ์พิเศษ ๔ อย่าง 

ประดับอยู่จริง คือ ๑. ความเลื่อมใส ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า  

๒. ความเลือ่มใสไม่หวัน่ไหวในพระธรรม ๓. ความเลือ่มใสไม่หวัน่ไหว

ในพระสงฆ์ และ ๔. ศีลที่พระอริยะปรารถนา คือ ศีล ๕ ที่บริสุทธิ์ 

เกิดโดยสมุจเฉทวิรัติ (งดเว้นโดยเด็ดขาดด้วยมรรค) คู่บารมีได ้

บอกว่า อาภรณ์พิเศษนี้เรียกว่าโสดาปัตติยังคะ (องค์แห่งความถึง

กระแสธรรม) ทั้ง ๔ 

ขณะนั้น ภูเขามหึมาท่ีสูงจรดฟ้า ซ่ึงวงล้อมจิตตนครได้กลิ้ง 

เข้ามาประชดิปราการทกุด้านแห่งจิตตนครแล้ว ความแปรปรวนภายใน

จิตตนครได้เกิดขึ้นถึงขนาดที่สุด ถนน ๔ สายช�ารุดขนาดหนัก  

ระบบสื่อสารท้ังปวงขัดข้อง โรงงานทุกโรงช�ารุด บางโรงเกือบใช้งาน 

ไม่ได้ ระบบต่าง ๆ พร้อมทั้งเจ้าหน้าท่ีท้ังปวงพลอยเก่าแก่เชือนแช

ขัดข้องไม่สะดวกไปทั้งหมด เป็นอันแน่ว่าจิตตนครจะต้องถูกบด 

ท�าลายลงไปพร้อมกับความแตกท�าลายทุกอย่างภายใน นครสามี 

จ�าจะต้องท้ิงเมืองไปสู่ภูมิอื่นเพื่อสร้างนครขึ้นใหม่ ถ้าเป็นเวลาก่อน 

แต่ที่จะได้ธรรมจักษุหรือปราศจากบุญกิริยาก็ยากที่จะออกไปได้  

เพราะดูไม่มีทางจะออกไปได้อย่างไร ภูเขาสูงชันจรดฟ้าล้อมกระชับ

แน่นทั้ง ๔ ทิศโดยรอบ ไม่มีช่องท่ีจะเล็ดลอดออกไปได้แม้แต่น้อย  

กจ็ะต้องถกูบดขยีอ้ยูภ่ายใต้เขาหินแน่แท้ แต่เมือ่นครสามไีด้ธรรมจักษุ

แล้ว ก็มีทางอพยพออกไปได้โดยสวัสดี
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ขณะนั้น คู่บารมีกับบุญกิริยาและชาวเมืองผู้ติดตามได้เตรียม

การอพยพใหญ่ เพราะจะมทีัง้กองทัพใหญ่มรรค ท้ังคูอ่าสวะกบักองทัพ

ใหญ่สังโยชน์ท่ีเหลือ ซ่ึงบัดนี้เล็กลงพร้อมทั้งสมุทัย ซ่ึงได้กลับ

เรียบร้อยขึ้นเป็นอันมาก อพยพติดตามนครสามีไปด้วย เพราะทั้ง ๒ 

ฝ่ายเป็นอันพักรบกันไว้ชั่วคราว และตกลงจะอพยพไปพร้อมกัน

ในเวลาอันคับขันท่ีสุดนี้ ระบบต่าง ๆ ของเมืองจ�าต้องยุบตัวเอง

ลงเหลือ ๓ คือ ระบบวจีสังขาร (ปรุงแต่งวาจาให้พูด คือ วิตกวิจาร 

ความตรึกตรองท่ีจะพดู) ระบบกายสงัขาร (ปรุงแต่งกาย คอืลมหายใจ

เข้าออก) ระบบจิตตสังขาร (ปรุงแต่งจิต คือ สัญญา เวทนา หรือ

ระบบสมอง) 

กาลกริิยาแห่งจิตตนครได้มาถงึแล้ว เมือ่ภเูขาวงรอบนัน้ได้กลิง้

บดขยีป้ราการเมอืงเข้ามาท�าลายทกุ ๆ อย่างไปโดยล�าดบั กล่าวเฉพาะ

ที่ย่อเป็น ๓ ระบบ คือ ท�าลายระบบวจีสังขารดับวิตกวิจาร ที่จะ

พูดลงก่อน แล้วท�าลายกายสังขารดับจมลง นครสามียังไม่อพยพ 

คร้ันแล้วท�าลายระบบจิตตสงัขารดบัสญัญาเวทนา หรือระบบ มองช้ัน

ในลงเป็นท่ีสุด นครสามีกับคณะได้อพยพออกจากจิตตนครทันที 

โดยเคลื่อนออกไปเหนือภูเขาที่กลิ้งประชิดเข้ามาประสานเป็นหิน

แท่งเดียวกัน ทับขยี้จิตตนคร ท�าลายลงหมดสิ้น จิตตนครจึงถึง

กาลอวสานนครสามีกับคณะอพยพไปสู่แดนเกษมสวัสดีแล้วแล





จิตตนครได้ถงึกาลอวสานลงแล้ว แต่นครสามกีบัคณะผู้ตดิตาม

ได้อพยพออกไปสู่แดนเกษมสวัสดีได้ โดยได้เคลื่อนขึ้นเหนือภูเขา

แห่งชราและมรณะออกไปสู่สุคติ (คติท่ีดี) จึงไม่ถูกภูเขาบดโลกนั้น

บดขยี้อยู ่ภายใต้ให้จมลงไปสู ่ทุคติ ด้วยอานุภาพแห่งบุญกิริยา 

ไตรสรณคมน์ และโดยเฉพาะโสดาปัตติยังคะทั้ง ๔ อันเป็นอาภรณ์

พิเศษแห่งนครสามีที่ได้มาพร้อมกับธรรมจักษุ เร่ืองจิตตนครจึง

เป็นอันถึงอวสาน

ความคิดผูกเร่ืองนี้ขึ้น ได้เกิดจากพระพุทธภาษิตในธรรมบท

ข้อหนึ่งว่า ”พึงกั้นจิตอันมีอุปมาด้วยนคร„ อันที่จริง ความหมาย

แห่งพระธรรมข้อนีน่้าจะมเีพยีงว่า พงึกัน้คอืท�าเคร่ืองป้องกนันครจาก

ข้าศึกฉันใด ก็พึงกั้นจิตจากข้าศึกคือกิเลสมารฉันนั้น แต่ก็ยังชวน

ให้คิดวางโครงเล่าเร่ืองจิตตนครโดยอุปมา คือคิดขยายอุปมานั้น

ออกไปเป็นเร่ืองจิตตนครขึ้น ทั้งได้อาศัยพระพุทธภาษิตในสฬายตน

วรรค สังยุตตนิกายอีกแห่งหนึ่งท่ีผูกอุปมาถึงนครชายแดนแห่งหนึ่ง 

พรส่งทาย
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มีปราการและเสาระเนียดอันมั่นคง มีทวาร ๖ มีนายทวารบาลเป็น 

ผู้ฉลาด ห้ามคนท่ีไม่รู้จักมิให้เข้าไป อนุญาตให้แต่คนที่รู้จักเข้าไป  

ได้มีทูตด่วนคู่หนึ่งมาจากทิศทั้ง ๔ ถามนายทวารบาลนั้นว่า นครสามี 

(เจ้าแห่งนคร) นี้นั่งอยู่ท่ีไหน นายทวารบาลตอบว่า นครสามีนั่งอยู่

ที่ทาง ๔ แพร่งกลางเมือง ทูตด่วนคู่นั้นจึงมอบยถาภูตพจน์ (ค�าตอบ

ตามที่เป็นจริง) แก่นครสามี ปฏิบัติตามมรรค (ทาง) ที่มาแล้ว และ 

ได้มีพระพุทธภาษิตไขความไว้ต่อไปว่า นคร เป็นชื่อของกายนี้ ค�าว่า 

ทวาร ๖ เป็นชื่อของอายตนะภายใน ๖ ค�าว่า นายทวารบาล เป็นชื่อ

ของสติ ค�าว่า คู่แห่งทูตด่วน เป็นชื่อแห่งสมถะและวิปัสสนา ค�าว่า 

นครสามี เป็นชื่อแห่งมหาภูตะคือธาตุทั้ง ๔ ค�าว่า ยถาภูตพจน์  

(ค�าตามที่เป็นจริง) เป็นชื่อแห่งนิพพาน ค�าว่า มรรคตามที่มาแล้ว  

เป็นชื่อแห่งมรรคมีองค์ ๘ 

เรื่องจิตตนครจึงได้ถูกผูกขึ้นตามโครงอุปมาดังกล่าว บรรจุ 

ธรรมทั้งปวงลงโดยบุคลาธิษฐานและแสดงออกมาตามจังหวะของ 

เร่ืองตั้งแต่ต้นจนอวสาน มีความประสงค์เพื่อจะชักจูงใจผู้ประสงค์

ธรรมในรูปและรสที่แปลก มาฟังมาอ่านแล้วไขความธรรมน้อมเข้ามา

สู่ตน เพราะเร่ืองจิตตนครท้ังหมดก็เป็นเร่ืองกายและจิตนี้เอง และ 

ทุกคนจะต้องพบภูเขาแห่งชราและมรณะที่กลิ้งมาบดชีวิต ฉะนั้น  

ไฉนจะไม่แสวงหาท่ีพึ่งดังเช่นนครสามีในเร่ือง และไฉนจึงจะยอม 

อยู่ใต้ ให้ภูเขาแห่งชราและมรณะนั้นมาบดขยี้เอาข้างเดียว ไฉนจึง 

จะไม่ปีนขึ้นอยู่เหนือภูเขาแห่งชราและมรณะนั้นบ้าง พระพุทธสาสน์ 

ได้บอกวิธีปฏิบัติเพื่อขึ้นอยู่เหนือไว้แล้ว 
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เมือ่เพ่งพนิจิเร่ืองจิตตนครจนถงึอวสานจะพบวิธีปฏบัิตอิยูเ่หนอื

สมทัุยกบัพรรคพวก ตลอดถงึภเูขาแห่งชราและมจัจุดงักล่าว ทกุอย่าง 

เร่ืองจิตตนครจึงอาจเป็นประโยชน์แก่ผู้จ�านงและค้นหาประโยชน์ได้

ตามสมควร และบางประการอาจจะรู้สกึว่าเป็นบคุลาธิษฐานจัดไปบ้าง 

เช่นเร่ืองพระบรมครูยังประทับอยู่และเสด็จมาโปรดนครสามีในขณะ

มรรคจิต ผลจิต แต่ก็ผูกข้ึนให้เห็นจริงตามพระพุทธด�ารัสว่า ”ผู้ใด

เห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา„ ซึ่งตรัสเป็นท�านอง บุคลาธิษฐาน จึงผูกเป็น

บุคคลขึ้นให้เห็นได้ คิดว่าเหมือนอย่างการสร้างพระพุทธรูปขึ้นไว้บูชา

ก็แล้วกัน เพราะว่าคนท่ัวไปอยากเห็นเหมือนอย่างเห็นด้วยตา 

เมื่อท�าให้เห็นดังนั้นได้ก็จะซาบซ้ึงเข้าไปถึงใจได้ดีกว่าแสดงเป็น

นามธรรมล้วน ๆ



ขอนอบนอมถวายพระกุศลแทบพระบาท
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