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ในโอกาสการจัดท�าหนังสือที่ระลึกงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พุทธศักราช ๒๕๕๖

.............................................

เน่ืองในโอกำสที่สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆ-
ปริณำยก ทรงเจรญิพระชนัษำ ๑๐๐ ปีบรบูิรณ์ ในวนัที ่๓ ตุลำคม พทุธศกัรำช ๒๕๕๖ 
น้ี นับว่ำเป็นศุภมงคลวำระอันหำได้ยำกยิ่ง และมิได้เคยปรำกฏมีแต่กำลก่อน เป็น
ท่ีปีติโสมนัสของพุทธบริษัททั้งปวง รัฐบำลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และประชำชนไทยผู้
เป็นศำสนิกชนจึงได้ร่วมกันจัดงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร 
สมเดจ็พระสงัฆรำช สกลมหำสังฆปรณิำยก ขึน้ระหว่ำงวนัที ่๑ - ๗ ตลุำคม พุทธศกัรำช 
๒๕๕๖ เมื่อควำมทรำบฝ่ำละอองธุลีพระบำทพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ทรง
พระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมให้รับงำนฉลองพระชันษำดังกล่ำวไว้ใน
พระบรมรำชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณหำที่สุดมิได้

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก 
ทรงเป็นพระมหำเถระผู้เพียบพร้อมด้วยศีลและธรรม ได้ทรงปฏิบัติบ�ำเพ็ญศำสนกิจ
น้อยใหญ่เกื้อกูลแก่พุทธศำสนิกชนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศมำช้ำนำน ได้ทรง
พระเมตตำโปรดให้สร้ำงพุทธสถำน อำคำรเรียน และสถำนสำธำรณประโยชน์ขึ้นไว้
เป็นจ�ำนวนมำก เพือ่เผยแผ่พระบวรพทุธศำสนำ ส่งเสรมิกำรศกึษำ และอ�ำนวยประโยชน์
สุขแก่ชุมนุมชน ได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือหลำกหลำยเรื่องเก่ียวเนื่องกับหลักธรรม
ค�ำสอนและเรือ่งน่ำรูใ้นพระบวรพระพทุธศำสนำไว้เป็นจ�ำนวนมำก หนงัสอืพระนพินธ์
เหล่ำนีเ้ป็นทีย่กย่องกันว่ำได้ทรงเรียบเรียงด้วยพระปรชีำสำมำรถ ทรงสอดส่องเชีย่วชำญ



ในอรรถและธรรม ได้ทรงน�ำพระธรรมค�ำสอนของสมเด็จพระบรมศำสดำสัมมำ 
สัมพุทธเจ้ำมำแสดงให้ปรำกฏ เป็นประโยชน์แก่มหำชนท่ีจะได้ศึกษำและใคร่ครวญ
ตรึกตรองปฏิบัติตำม นับว่ำพระนิพนธ์เหล่ำนี้เป็นเพชรน�้ำเอกที่ทรงคุณค่ำยิ่งแก่กำร
เผยแผ่พระศำสนำ

ในวำระงำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จ 
พระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก นอกจำกกำรจัดงำนฉลองสมโภชและกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติต่ำง ๆ แล้ว คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ 
สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี  
๓ ตุลำคม ๒๕๕๖ เห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือประมวลพระนิพนธ์ขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่ำ 
“ญาณสังวรธรรม” เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นธรรมำนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติคุณ 
เจ้ำประคุณสมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ให้
ปรำกฏยั่งยืนสืบไป

รัฐบำลในนำมของพุทธศำสนิกชนทั้งปวง ขอเชิญชวนพุทธบริษัททุก 
ฝ่ำยพร้อมใจกันอธิษฐำนจิตถวำยพระกุศลและน้อมเศียรเกล้ำถวำยพระพรแด่สมเด็จ
พระญำณสงัวร สมเด็จพระสงัฆรำช สกลมหำสงัฆปรณิำยก ขอจงทรงเจรญิพระชนัษำ
ยิ่งยืนนำน ทรงเบิกบำนผ่องแผ้วเป็นหลักชัยและประทีปธรรมแก่คณะสงฆ์ 
และพุทธศำสนิกชนท้ังไทยและเทศ ทรงเป็นบุญเขตที่เคำรพศรัทธำของมหำชนอยู่
ตรำบจิรัฐิติกำล

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี
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ค�ำชี้แจง

ญาณสังวรธรรม เล่ม ๑๓ คือ ธรรมนิยาย ซึ่งประกอบด้วยพระนิพนธ์ ๔ 

เรื่อง คือ จิตตนคร กตัญญูกตเวที ใครควรจะได้ทิพยบุบผาแลสุธาโภชน์ และ  

ค�ากลอนนิราศสังขาร

เร่ือง จิตตนคร ทรงเริ่มนิพนธ์ขณะด�ารงสมณศักด์ิที่ พระสาสนโสภณ  

เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ส�าหรับลงพิมพ์ในนิตยสารศรีสัปดาห์เป็นตอนๆ เริ่มแต่ฉบับท่ี  

๙๘๗ ปีที่ ๒๐ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๑๓ ถึงฉบับที่ ๑๐๒๓ ปีที่ ๒๑ วันที่ ๒ 

เมษายน ๒๕๑๔ รวม ๓๗ ตอน แต่ยังไม่จบ ต่อมา ได้ทรง นิพนธ์เรื่องจิตตนคร 

ต่อจากที่ทรงนิพนธ์ลงในนิตยสารศรีสัปดาห์จนจบ รวม ๕๘ ตอน แล้วทรงน�าออก 

รายการบริหารทางจิตส�าหรับผู้ใหญ่ สถานีวิทยุ อส. พระราชวังดุสิต ซ�้าตั้งแต่ต้น 

จนจบ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๕ พระนิพนธ์เรื่องจิตตนครนี้ ได้พิมพ์เผยแพร ่

ครั้งแรก เมื่อพ.ศ. ๒๕๑๕ โดยรวมอยู่ใน พระนิพนธ์เรื่อง การบริหารทางจิตส�าหรับ

ผู้ใหญ่ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทาน ในการพระราชพิธีฉลอง

พระชนมายุ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ ๖ รอบ วันที่ ๒๑ ตุลาคม 

๒๕๑๕ 

เรื่อง กตัญญูกตเวที ต้นฉบับเป็นลายพระหัตถ์ทรงด้วยดินสอ ทรงนิพนธ์ 

เมื่อครั้งยังเป็น พระเปรียญ เนื้อความแสดงว่ายังทรงนิพนธ์ค้างอยู่

เรื่อง ใครควรจะได้ทิพยบุบผาแลสุธาโภชน์ ต้นฉบับเป็นลายพระหัตถ์ ทรง

นพินธ์เมือ่ครัง้ยงั เป็นพระเปรยีญ ทรงด้วยดนิสอเช่นกนั ไม่เคยพมิพ์เผยแพร่มาก่อน 

ครั้งนี้เป็นการพิมพ์ครั้งแรก 

เรือ่ง ค�ากลอนนิราศสงัขาร ไม่ใช่เป็นธรรมนยิายโดยตรง แต่เป็นค�าประพนัธ์

ทีไ่พเราะ แสดงถงึ พระอธัยาศยัในทางการประพนัธ์ ทรงนพินธ์เมือ่ครัง้ด�ารงสมณศกัดิ์

ที่ พระโศภนคณาภรณ์

วัดบวรนิเวศวิหาร

๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
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เริ่มอาการแปรปรวนในจิตตนคร ๑๔๖

ลักษณะนครสามีเปลี่ยนไป ๑๔๘

สมุทัยฉวยโอกาส  ๑๕๐

กองทัพใหญ่สังโยชน์เดินสวนสนาม ๑๕๒

เสียงเรียกร้องกองทัพใหญ่มรรค ๑๕๘

ปฏิบัติตามพุทธปฏิปทา ๑๖๐

กองทัพใหญ่มรรคเตรียมแสดงก�าลัง ๑๖๒

เริ่มการแสดงก�าลังด้วยอิทธิแห่งธาตุ ๔ ๑๖๔

ดักใจในปัญหา “ตัวเรา”  ๑๖๖

โดยแสดงภาพอบายภูมิ ๑๖๖



ดักใจในปัญหา “ตัวเรา” ๑๖๘

โดยแสดงภาพสวรรค์ ๑๖๘

“ตัวเรา” บ่ายหน้าสู่คติที่จะไปเกิด ๑๗๐

ทุกคนสร้างหรือ  ๑๗๒

เปลี่ยนคติภายหน้าของตนได้ ๑๗๒

สิ้นสงสัยในชาติและกรรมทั้ง ๓ กาล ๑๗๔

กองทัพใหญ่มรรคแสดงก�าลัง ๑๗๖

อนุปุพพปฏิปทา  ๑๗๙

ชาวจิตตนครถึงไตรสรณคมน์ ๑๘๒

เห็นสัจจะของสมุทัย ๑๘๒

จิตตนครตึงเครียดคับขันที่สุด ๑๘๔

โรงงานสังกัดธาตุทั้ง ๕ ๑๘๔

โรงงานเก่าแก่ช�ารุดผลิตของไม่ดีออกมา ๑๘๖

สิ่งประกอบเป็นจิตตนครและระบบงาน ๑๘๘

ระบบงาน (ต่อ)  ๑๙๐

และพยาธิภัยเกิดผสม ๑๙๐

สมุทัยประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย  ๑๙๒

นครสามีเห็นภัยเฉพาะหน้า ๑๙๒

คู่บารมีแนะน�าบุญกิริยา ๑๙๔

เชิญทูตทั้งคู่มาด่วน สมุทัยเปิดการโจมตี ๑๙๖

ทูตด่วนทั้งคู่เข้าเมือง เสนอพุทธสาสน์ ๑๙๘

นครสามีอ่านพุทธสาสน์ ๒๐๐

แล้วเพ่งพินิจคู่ทูต  ๒๐๐

กองทัพใหญ่ทั้ง ๒ ต่อสู้กัน  ๒๐๒

นครสามีได้ธรรมจักษุ กองทัพน้อยสังโยชน์ ๓  ๒๐๒

ถูกเผาพินาศ สมุทัยขอพักรบ ๒๐๒

อวสานแห่งจิตตนคร  ๒๐๔



นครสามีกับคณะอพยพออกไปสู่แดนเกษม ๒๐๔

พรส่งท้าย   ๒๐๖

ใครควรจะได้ทพิยบุปผำแลสุธำโภชน์
ใครควรจะได้ทิพยบุปผา ๒๐๙

แลสุธาโภชน์  ๒๐๙

(เทพนิยายเปรียบเทียบธรรม มาในสุธาโภชนชาดก) ๒๐๙

ใครควรจะได้ทิพยบุปผาแลสุธาโภชน์ ๒๑๑

กตัญญูกตเวที
พิธีไหว้ครู ๑  ๒๒๑

ค�าถามท้ายบท  ๒๒๒

ท่านของลูก  ๒๒๓

ค�าถามท้ายบท  ๒๒๖

ท่านของศิษย์  ๒๒๖

ค�าถามท้ายบท  ๒๒๙

ญาติเพื่อนผู้มีคุณ  ๒๒๙

ค�าถามท้ายบท  ๒๓๑

หมู่คณะและสิ่งเบ็ดเตล็ด ๒๓๒

ค�าถามท้ายบท  ๒๓๔

ชาติและประมุขของชาติ ๒๓๕

ค�าถามท้ายบท  ๒๓๘

ศาสนา   ๒๓๙

ค�าถามท้ายบท  ๒๔๔

คนที่ธรรมและฟ้าดินรักษา ๒๔๕

ค�ำกลอนนิรำศสังขำร
ค�ากลอนนิราศสังขาร ๒๔๗



.



จติตนคร



.



จติตนคร นครหลวงของโลก

จะว่าถึงจิตตนครตามพระพุทธภาษิตว่า “พึงกั้นจิตที่มีอุปมาด้วยนคร” จิตตนคร 

เป็นนครที่แลไม่เห็นด้วยตา น่าจะคล้ายกับเมืองลับแล แต่ก็ไม่ถึงกับล้ีลับจนติดต่อ 

ไม่ได้เสียเลย จิตตนครมีทางติดต่อกับโลกแห่งวัตถุได้ ทั้งมีการติดต่อกันอยู่เสมอ  

น่าจะไม่ต่างกับเมืองไทยที่ติดต่อกับเมืองต่าง ๆ ได้ท่ัวโลก โดยทางอากาศ ทางบก 

และทางน�้า จิตตนครเป็นเมืองท่ีไม่สงบนัก ต้องท�าสงครามอยู่เสมอ เพราะมีโจร 

ผู้ร้ายข้าศึกศัตรูอันจ�าต้องป้องกันปราบปรามโดยไม่อาจประมาทได้ คล้ายกับเมือง 

ทั่ว ๆ  ไป 

จิตตนคร เป็นนครหลวงของโลก เป็นแหล่งเกิดแห่งสุข ทุกข์ ความเจริญ 

ความเสื่อม สมบัติ วิบัติแห่งโลกทั้งสิ้น จะกล่าวว่าจิตตนครเป็นแหล่งเกิดแห่ง 

นครสวรรค์นพิพานทุกอย่างกน่็าจะไม่เกนิไป แต่จติตนครเป็นนครหลวงลบัแล มองไม่

เหน็ด้วยตาอยู่นัน่เอง จะว่าตัง้อยูใ่นแดนสวรรค์วิมานชัน้ใดชัน้หนึง่กไ็ม่ใช่ เพราะตัง้อยู่

ในเมืองมนุษย์น้ีเอง แต่เป็นท่ีซ่ึงคนท้ังปวงไม่ค่อยจะสนใจไปเที่ยวดูชม ที่เรียกว่าไป

ทัศนาจร คนทั้งปวงสนใจไปเที่ยวดูชมเมืองที่เห็นด้วยตา ฟังได้ด้วยหูมากกว่า แม้จะ

ไกลสักเท่าไรก็พยายามไป พยายามไปในโลกนี้รอบ แล้วก็พยายามไปในโลกอื่น ดังที่

พยายามไปดวงจันทร์กันมาแล้ว น่าจะพยายามไปดูจิตตนคร ซึ่งเป็นนครหลวง 

อันแท้จริงของโลก หรือของทุก ๆ  คน 
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ถงึจะเป็นนครลับแลไม่เหน็ได้ด้วยตาเนือ้ กอ็าจไปดไูด้ด้วยตาใจ และจติตนคร

นี้อยู่ไม่ไกล อยู่ใกล้ที่สุด เพราะตั้งอยู่ในจิตของทุกคนนี้แหละ เพียงท�าความสงบจิตดู 

จิตของตนก็จะเห็นจิตตนครราง ๆ ซึ่งอาจยังไม่เห็นว่าจะเป็นนครที่น่าดูตรงไหน  

เพราะเมื่อดูก็จะพบแต่ความคิดที่ฟุ้งซ่านกับอารมณ์คือเรื่องต่าง ๆ จนไม่อยากจะดู  

สู้ดูโทรทัศน์หรือไปเท่ียวดูอะไรต่ออะไรไม่ได้ มานั่งดูจิตใจของตนเองไม่น่าจะสนุกที่

ตรงไหน 

เปรียบจิตตนครกับเมืองลับแลได้ก็เห็นจะตรงที่ว่ากันว่า เมืองลับแลนั้น  

คนที่เคยพลัดเข้าไปพบ ได้เห็นภูมิประเทศบ้านเรือนและผู้คนหญิงชายสวยงามน่าดู 

น่าชม กลับออกมาแล้วก็จ�าทางกลับไปอีกไม่ได้ แต่ได้เที่ยวบอกเล่าใคร ๆ ถึงความ

สวยงามน่าดูน่าชมในเมืองลับแลนั้น และชี้บอกสถานที่ตั้งได้เพียงคร่าว ๆ บรรดาผู้ที่

อยากเห็นเมืองลับแลก็พากันเดินทาง แต่ก็ไม่ได้พบเมืองที่ว่าสวยงามเหลือเกินนั้น  

พบแต่ทุ่งหญ้าป่าเขาท่ีไม่น่าชมอย่างไร ซ�้ายังรุงรังตาเสียอีกด้วย นั่นก็เพราะบุคคล

เหล่านั้นยังไม่พบทางเดินเข้าสู่เมืองลับแลให้ถูกต้อง จึงยังไม่ได้ชมความงามวิจิตรของ

เมืองลับแล 

การจะไปชมจิตตนครก็เช่นกัน ถ้ายังเดินทางไปไม่ถึงจิตตนคร ก็ย่อมจะยัง 

ไม่ได้ชมความงามอย่างวิจิตรพิสดารของจิตตนคร จะได้พบแต่ความวุ่นวายฟุ้งซ่าน 

ของอารมณ์ยุ่ง ๆ ทั้งหลาย ที่ไม่น่าดูไม่น่าชม แต่กลับน่าเบื่อหน่ายเสียด้วยซ�้า  

แต่จิตตนครจริงๆ น้ันไม่เป็นเช่นนั้น จิตตนครจริง ๆ มีความพิสดารน่าดูน่าชม  

ท่านผูเ้ข้าถงึนครน้ันแล้วย่อมกล่าวเช่นนี ้ย่อมชกัชวนแนะน�าให้ใคร ๆ  ทัง้หลายพยายาม

ไปให้ถึงจิตตนคร โดยไปตามทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้บอกไว้แล้วด้วยวิธีที่ 

ตรัสสอนไว้แล้วเช่นกัน

บรรดาผูม้าบรหิารจติทัง้หลายด้วยความตัง้ใจจรงิ นบัได้ว่าได้เริม่ก้าวเข้าสูท่าง

ที่จะน�าไปถึงจิตตนครได้แล้ว แม้มีความตั้งใจจริงพยายามตลอดไปก็ย่อมจะเดินไปได้

ถึงจุดหมายปลายทาง ถึงจิตตนคร ได้เห็นความวิจิตรพิสดารของนครนั้นด้วยตนเอง



ลักษณะจติตนคร

อันลักษณะแห่งจิตตนครน้ัน ก็เช่นเดียวกับนครโบราณทั้งหลาย กล่าวคือมี

ป้อมปราการ มปีระต ู๖ ประต ูมถีนน ๔ แพร่ง มนีครสามคีอืเจ้าเมอืง เจ้าเมอืงแห่ง

จิตตนครสถิตอยู่ตรงท่ีรวมของถนน ๔ แพร่ง และมีนามว่า วิญญาณ หรือ จิตต  

มปีระชาชนชาตต่ิาง ๆ  ไปมาหาสูเ่มอืงนีก้ม็าก พากนัอพยพมาตัง้บ้านเรือนอยูใ่นเมอืง

นี้ก็มี มาพักอยู่ช่ัวคราวก็มี มาเที่ยวทัศนาจรแล้วก็ไปก็มี เพราะประตูเมืองทั้ง ๖  

มักจะเปิดอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน จะปิดก็เม่ือเจ้าเมืองหลับ เม่ือเจ้าเมืองยังไม่หลับ 

ก็เปิดประตูรับอยู่เสมอ ไม่ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนเพียงไร ถึงจะค�่ามืดก็จุดไฟสว่างไสว  

ไม่ยอมแพ้ความมืด เหมือนอย่างกรุงเทพมหานครในยามราตรีนั่นเอง

จิตตนครจึงเป็นเมืองที่พร้อมพรั่งด้วยผู้คนและสิ่งต่าง ๆ หลายหลากมาก

ประการ เป็นต้นว่าพรั่งพร้อมไปด้วยรูปหลากหลาย อยากจะดูอะไรก็มักจะมีให้ดู  

พรั่งพร้อมไปด้วยเสียงหลากหลาย อยากจะฟังอะไรก็มักจะมีให้ฟัง พรั่งพร้อมไปด้วย

กลิ่นหลากหลาย อยากจะดม จะลิ้ม หรือจะบริโภครสเช่นไร ถ้าร่างกายไม่เป็น 

อัมพาต เป็นร่างกายที่สมประกอบอยู่ ก็มักจะสมประสงค์ ท้ังพรั่งพร้อมไปด้วย 

เรื่องราวต่าง ๆ ส�าหรับบ�ารุงบ�าเรอใจหลากหลาย ไม่มีหมดสิ้น เมื่อเข้ามาถึงเมืองนี้ 

จะมเีรือ่งเสนอสนองทางใจตั้งแต่ตืน่นอนจนถงึหลับไปใหม่ ไม่มเีวลาว่างเว้น ดกู็น่าจะ

เหน็ดเหน่ือย หรอืจะกลุ้มใจตาย หรอืจะกลุม้เป็นบ้า เพราะต้องพบเรือ่งต่าง ๆ  มากมาย 

ก็เหน็ดเหนื่อยกันจริงอยู่เหมือนกัน แต่เหนื่อยแล้วก็พักก็นอน ที่กลุ้มใจตายหรือ 
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ที่กลุ้มเป็นบ้าไปก็มีอยู่ไม่น้อย เพราะจิตตนครมีสิ่งต่าง ๆ พรั่งพร้อม ประชาชนชาติ

ต่าง ๆ  จึงพากันมาจากที่ต่าง ๆ  ทั่วโลก 

และจติตนครน้ีแม้จะมีลักษณะเป็นอย่างเมอืงโบราณกห็าเป็นเมอืงโบราณหรอื

เป็นเมืองล้าสมัยไม่ แต่เป็นเมืองที่ทันสมัย มีไฟฟ้า มีวิทยุ มีโทรทัศน์ มีส่ิงต่าง ๆ 

เหมือนอย่างเมืองที่ทันสมัยทั้งหลาย รวมความว่า เมืองในปัจจุบันนี้มีอะไร จิตตนคร

ก็มีสิ่งเหล่านั้นครบถ้วน และอันที่จริงจะมีมากกว่าเมืองอื่น ๆ เสียอีก เพราะยังมีสิ่ง

วิเศษต่าง ๆ อยู่ในจิตตนครอีกมากที่คนทั่วไปยังไม่รู้ไม่เห็น เว้นไว้แต่พระพุทธเจ้า 

และพระพุทธสาวกผู้รู้ผู้เห็นทั้งหลาย 

ตามที่พรรณนาถึงความพรั่งพร้อมต่าง ๆ ของจิตตนครนี้ น่าจะเห็นว่าจิตตนคร

เป็นนครที่น่าเป็นสุขสนุกสบาย ซ่ึงก็เป็นเช่นนั้น คือเป็นสุขสนุกสบายอยู่ไม่น้อย  

แต่ก็ยังเป็นเมืองที่มีทุกข์ร้อนภัยพิบัติอยู่มาก ทั้งโดยเปิดเผย ทั้งโดยซ่อนเร้น อันเกิด 

จากภยัธรรมชาตก็ิม ีเกิดจากภัยพลเมืองของจติตนครนัน้ก่อขึน้กม็ ีทัง้เจ้าเมอืงเองบาง

คราวกม็คีวามหลงเข้าใจผดิ คบคนผดิ ใช้คนผดิ กย่ิ็งท�าให้เกดิความวุ่นวายเดอืดร้อน

ระส�่าระสาย และจะเป็นดังนี้จนกว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาโปรด นั่นก็คือจนกว่า 

จะรบัพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าเข้าไประงบัดบัความวุน่วายเดอืดร้อนทัง้หลาย 

ที่ย่อมมีอยู่ประจ�าจิตตนครทุกแห่ง

อันพระธรรมค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น เป็นสิ่งเดียวที่สามารถ

ใช้เป็นเคร่ืองปราบ เครื่องขับไล่ เครื่องก�าจัดบรรดาเหตุแห่งความเดือดร้อนวุ่นวาย 

ของจิตตนครทั้งหลายได้ เราทุกคนเป็นเจ้าของจิตตนครด้วยกันทั้งนั้น เราทุกคน 

จึงมีหน้าที่จะต้องน�าธรรมของพระพุทธเจ้าไปปราบ ไปไล่ ไปก�าจัดเหตุแห่งความ 

เดือดร้อนไม่สงบสุขในนครของเรา 

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายล้วนเป็นผู้เป็นเจ้าของจิตตนครท่ีก�าลังพยายาม 

จะท�านครของตนให้เป็นนครแห่งความร่มเย็นเป็นสุข แม้ยังมีความเดือดร้อนวุ่นวาย

บ้างก็ไม่มากมายเท่านครของบรรดาผู้ยังไม่สนใจกับการบริหารจิตเสียเลย



ภัยแห่งจติตนคร

จิตตนครกเ็ช่นเดยีวกบันครทัง้หลาย คอืเป็นนครทีม่ภียัธรรมชาต ิภยัธรรมชาติ

แห่งจิตตนคร ก็คือภัยที่เกิดจากธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น�้า ไฟ และลม นี่แหละ  

ดกูค็ล้าย ๆ  กับภัยธรรมชาตขิองโลก เช่นบางคราวดินถล่ม บางคราวไฟไหม้ บางคราว

ลมพายุเกิดน้อยหรือมากเป็นคราว ๆ ถ้าเป็นไปโดยปกติ ก็ไม่เป็นภัย ท้ังกลับเป็น

เครื่องเกื้อกูลชีวิตของสัตวโลก ท้ังมนุษย์และดิรัจฉาน เพราะสัตวโลกท้ังหมดก็ต้อง

อาศยัธาตุทัง้ ๔ นีเ้ป็นเครือ่งบ�ารงุเล้ียงร่างกายทีป่ระกอบขึน้ด้วยธาตทุัง้ ๔ เช่นเดยีวกนั 

ต้องบริโภคอาหาร เช่น ข้าว น�้า ต้องมีความอบอุ่น ต้องหายใจเอาอากาศเข้าไปบ�ารุง

เลี้ยงร่างกายอยู่ทุกขณะ ชีวิตที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง ๔ ก็ต้องอาศัยธาตุทั้ง ๔  

บ�ารุงเลี้ยงให้ด�ารงอยู่ ภัยของจิตตนครก็เกิดจากธาตุทั้ง ๔ เช่นเดียวกัน 

ดังท่ีได้กล่าวแล้วว่า จิตตนครมีถนน ๔ แพร่ง มีนครสามี คือเจ้าเมือง  

ที่สถิตอยู่ตรงที่รวมของถนน ๔ แพร่ง ท่านผู้รู้ได้กล่าวบอกไว้ว่า ถนน ๔ แพร่งนั้น 

คือ ธาตุดิน น�้า ไฟ ลม เจ้าเมืองคือจิต สถิตอยู่ตรงท่ีรวมของธาตุ ๔ นี้เอง  

ฉะนั้น เมื่อธาตุท้ัง ๔ ยังรวมกันอยู่เป็นปกติ ที่อยู่ของเจ้าเมืองก็เป็นปกติ ถ้าธาตุ 

ทั้ง ๔ เกิดผิดปกติ เช่น มีจ�านวนลดน้อยลงไปกว่าอัตราท่ีควรมี หรือธาตุ 

อย่างใดอย่างหนึ่งน้อยหรือมากเกินไป จิตตนครก็ระส�่าระสายไม่เป็นสุข ทั้งเจ้าเมือง

และพลเมืองทั้งปวงก็อยู่ไม่เป็นสุข 

เหตุท่ีท�าให้ธาตุทั้ง ๔ แห่งจิตตนครแปรปรวนนั้น บางทีก็เกิดจากเจ้าเมือง

และพลเมืองท�าขึ้นเอง เช่นพากันรื่นเริงสนุกสนานเกินไป ไม่คอยดูแลท�านุบ�ารุง 
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ทาง ๔ แพร่ง คอืธาตทุัง้ ๔ ไว้ให้ด ีกเ็หมอืนอย่างถนนหนทางในบ้านเมอืงเรานีแ้หละ 

ถ้าไม่หมั่นทะนุบ�ารุงคือซ่อมแซมตบแต่งอยู่เสมอแล้ว ก็จะเสียหายไปโดยล�าดับ  

บางทีเกิดจากธรรมชาติ เช่น บางคราวลมก�าเริบ ท�าให้จิตตนครหวั่นไหว บางคราว

ไฟก�าเริบ ท�าให้ร้อนรุมคล้ายกับเกิดลมพายุ เกิดไฟไหม้ ในบ้านเมืองเรานี้แหละ  

เจ้าเมืองและพลเมืองทั้งปวงก็หมดผาสุก ภัยเช่นนี้ชาวจิตตนครเรียกกันว่า ภัยพยาธิ

อีกอย่างหนึ่งเรียกกันว่า ภัยชรา คือถนน ๔ แพร่งนั้นเก่าแก่ลงไปทุกวัน  

แสดงความช�ารดุทรดุโทรมให้เหน็อยู่เรือ่ย ๆ  ทัง้เจ้าเมอืงและพลเมอืงต่างกพ็ากนัแก้ไข

ซ่อมแปลงต่าง ๆ อย่างสุดฝีมือ บางทีก็ใช้ตัดต่อตบแต่ง บางทีก็ใช้สีทาให้แดงบ้าง  

ให้ด�าบ้าง ให้ขาวบ้าง เป็นต้น สุดแต่จะเห็นว่าควรจะตบแต่งอย่างไร ต่อสู้กับภัยชรา

ที่มาเกิดขึ้นแก่จิตตนคร ก็พอแก้ไขปะทะปะทังไปได้ แต่ถนน ๔ แพร่งนี้ก็ทรุดช�ารุด

ลงอยู่เร่ือย ๆ เจ้าเมืองเองท่ีด�ารงชีวิตอยู่ตรงที่รวมของถนนก็เริ่มอ่อนเพลียเมื่อยล้า  

ไม่ว่องไวกระฉับกระเฉงเหมือนแต่ก่อน  

ยงัอีกภยัหนึง่ทีช่าวจติตนครกลวันักหนากค็อื ภยัมรณะ ซึง่จะท�าลายถนน ๔ 

แพร่งของจิตตนคร เท่ากับเป็นการท�าลายเมืองกันทั้งหมดทีเดียว และต่างก็รู้ว่าภัยนี้

จะต้องมาถึงในวันหนึ่งข้างหน้า แต่ก็พากันนอนใจเหมือนอย่างไม่มีภัย

ผู้มาบริหารจิตทั้งหลายคือผู้พยายามศึกษาปฏิบัติ ให้รู้จักวิธีจัดการกับภัย 

ดังกล่าวแล้วทั้งหมดให้ได้ดีที่สุดในยามเมื่อภัยดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นกับจิตตนคร 

ของตน ๆ  ผูบ้รหิารจติคอืผูศ้กึษาธรรม และธรรมนัน้ท่านเปรยีบเป็นร่มใหญ่ทีก่นัแดด

กันฝนได้ หรือจะกล่าวอีกอย่าง ธรรมก็คือเครื่องป้องกันรักษาเจ้าเมืองแห่งจิตตนคร

ให้พ้นภัยทัง้หลายดงักล่าวแล้ว แม้ภยัจะเกดิขึน้หนกัหรือเบาเพยีงไร เจ้าเมอืงทีม่ธีรรม

เป็นเคร่ืองป้องกันรักษาก็ย่อมไม่กระทบกระเทือนเพราะภัยนั้นหนักเกินไป ส่วน 

เจ้าเมืองที่ไม่มีธรรมจักต้องได้รับแรงกระทบกระเทือนเต็มที่เป็นธรรมดา ก็เหมือนคน

ไม่มีร่มใหญ่เดินตากแดดตากฝนก็ย่อมร้อนย่อมเปียก ส่วนคนที่มีร่มใหญ่แม้จะมีฝน

ตกแดดออกก็ย่อมพ้นจากความร้อนความเปียกได้โดยควร การมาบริหารจิตหรือ 

การมาศึกษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งควรกระท�าทั่วกัน แม้ปรารถนา

ความพ้นภัยทั้งปวง



ผังเมอืงแห่งจติตนคร

จิตตนครมีถนนสายส�าคัญ ๔ สายท่ีมาบรรจบกัน แต่มิใช่หมายความว่า 

ทั้งเมืองจะมีถนนอยู่เพียง ๔ สายเท่านั้น ยังมีถนนที่ตัดจากถนน ๔ สายนั้นออกไป

ในที่ต่าง ๆ  อีกมากมายทั่วทั้งเมือง ส�าหรับเป็นทางคมนาคมของพลเมือง และส�าหรับ

ขนล�าเลียงอาหารข้าวน�้าสินค้าต่าง ๆ ไปเลี้ยงพลเมืองได้โดยสะดวกทั้งเมือง มีไฟฟ้า

และน�้าใช้สมบูรณ์ ระบบจ่ายกระแสไฟและจ่ายส่งน�้าก็เรียบร้อย เพราะมีสายไฟต่อ

ทั่วไปทุกซอกเล็กตรอกน้อยเปิดสว่างอบอุ่นอยู่เสมอ มีคลองส่งน�้า และมีท่อน�้าใหญ่

เล็กทั่วไปเช่นเดียวกัน มีลมพัดผ่านได้ทั่วไปทั้งหมด ไม่อับลม แผ่นดินก็ชุ่มชื้นเหมาะ

เป็นที่เพาะปลูกพืชผลทั้งปวง 

และเมอืงนีจั้ดระบบเรือ่งปากท้องของพลเมอืงทัง้หมดไว้ดมีาก น่าจะไม่มเีมอืง

ไหน ๆ  ท�าได้เหมอืน คือตัง้โรงครวัใหญ่ไว้ส�าหรบัเลีย้งพลเมอืงทัง้หมดไว้เพยีงแห่งเดยีว 

เรียกว่าเป็นท้องของเมือง และมีปากของเมืองเพียงปากเดียว ส�าหรับล�าเลียงอาหาร

เข้าสู่ท้อง โดยวางท่อจากปากเมืองเข้าสู่ท้องของเมืองซึ่งเป็นโรงครัวใหญ่ ครั้นปรุง

อาหารเสรจ็แล้ว กส่็งอาหารไปเลีย้งพลเมอืงทัง้เมอืงทางท่ออกีเหมอืนกนั ไม่ต้องใช้รถ

หรือพาหนะอะไรบรรทกุทัง้นัน้ ในคราวทีห่าอาหารได้ไม่เพยีงพอ ก็เฉลีย่อาหารไปเล้ียง

กนัทัว่ทัง้เมอืงเท่า ๆ  กนั มมีากกก็นิมาก มน้ีอยกก็นิน้อยเท่า ๆ  กนั ไม่มีกอ็ดเหมือน

กันทั้งเมือง พลเมืองทั้งหมดไม่มีใครกินน้อยหรือมากกว่ากัน ทั้งไม่มีใครกินดีหรือเลว

ต่างกัน ต่างกินเหมือน ๆ  กันทั้งหมด นี้เป็นระบบการเลี้ยงพลเมืองของจิตตนคร 
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ระบบการถ่ายของเสียออกไป ก็จัดได้อย่างดีอีกเช่นเดียวกัน มีที่เก็บของเสีย 

มทีีเ่กบ็น�า้ทิง้ และมท่ีอระบายออกท้ังของเสียและน�า้ทิง้ และมท่ีอระบายเลก็ ๆ  อกีนับ

ไม่ถ้วนทัว่ทัง้เมือง น่าสงัเกตว่าเมืองนีใ้ช้ท่อเป็นสิง่ส�าคญั ทัง้เมอืงมท่ีอฝังอยูท่ัว่ไปหมด 

ทั้งใหญ่และเล็ก ดูน่าพิศวงที่สามารถจัดระบบท่อได้ถึงเช่นนั้น นอกจากนี้ยังมีโรงงาน

ต่าง ๆ อกีมากมาย เช่น โรงงานปัปผาสะ (ปอด) โรงงานหทยะ (หวัใจ) โรงงานวักกะ 

(ไต) โรงงานยกนะ (ตับ) โรงงานปิหกะ (ม้าม) เป็นต้น ซึง่ต่างกท็�างานกนัอย่างเตม็ที่ 

ไม่มีหยุดด้วยเครื่องจักรพิเศษ เพื่อความด�ารงอยู่แห่งจิตตนคร 

น่าสงัเกตว่าโรงงานเหล่าน้ีสามารถท�างานได้ทนทานทีส่ดุเพราะท�าไม่มเีวลาหยดุ 

ต่างจากโรงงานอื่น ๆ ทั่วไป ซึ่งยังต้องมีเวลาหยุดพัก และว่าถึงขนาดของโรงงาน 

ในจติตนครแต่ละโรงกเ็ลก็ แต่สามารถท�างานได้ผลดมีาก อย่างทีใ่คร ๆ  ทีไ่ปเหน็กค็ดิ

ไม่ถึงว่าท�าไมจึงท�างานได้ถึงเพียงนี้

รายละเอยีดเกีย่วกบัจติตนครยงัมอีกี และจะได้น�ามากล่าวถึงในรายการบรหิาร

ทางจิตครั้งต่อไป แต่ก่อนจะจบรายการบริหารทางจิตส�าหรับผู้ใหญ่วันนี้ ขอย�้าว่าใน

บรรดาสิ่งประณีตพิสดารต่าง ๆ แห่งจิตตนครนั้น นครสามีหรือเจ้าเมืองเป็นความ

ส�าคัญที่สุด ไม่มีสิ่งใดส�าคัญเท่า และเจ้าเมืองแห่งจิตตนครก็คือจิตนี้เอง หรือใจนี้เอง 

ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งส�าเร็จด้วยใจ คือการกระท�าใด ๆ ก็ตาม ค�าพูด 

ใด ๆ ก็ตาม จะดีหรือจะชั่ว จะเป็นการส่งเสริมหรือเป็นการท�าลายจิตตนคร ก็ย่อม

เนื่องมาจากนครสามีหรือจิตหรือใจน่ันแหละเป็นส�าคัญ ถ้านครสามีดีหรือถ้าใจดี  

การพดู การท�า อันเกดิจากนครสามีหรอืใจนัน้กย่็อมด ีย่อมเป็นการส่งเสรมิจติตนคร 

ถ้านครสามีไม่ดี คือถ้าใจไม่ดี การพูด การท�า อันเกิดจากนครสามีหรือใจนั้น 

ก็ย่อมไม่ดี ย่อมเป็นการท�าลายจิตตนคร 

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลายคือผู้มาพยายามท�าเจ้าเมืองแห่งจิตตนครของ

ตน ๆ  ให้ด ีเพือ่ให้เกดิผลสบืเนือ่งไปถงึการพดูดที�าดต่ีอไปด้วย จงึนบัว่าเป็นผูไ้ม่ก�าลงั

ท�าลายจิตตนครของตน แต่ก�าลังพยายามส่งเสริม ซึ่งนับเป็นการกระท�าท่ีชอบ  

ที่จะน�าให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นในจิตตนครของตนสืบไป



ระบบสื่อสารแห่งจติตนคร

จติตนครมีระบบสือ่สารตดิต่อกันโดยทางต่าง ๆ  หลายทาง และมจีดุรวมเป็น

ที่รับข่าวสารทั้งปวงเพื่อรายงานแก่เจ้าเมือง ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่จุดไหน

ของเมือง เจ้าเมืองจะทราบได้ทันทีทางระบบส่ือสารเหล่าน้ี โลกในปัจจุบันน้ีมีระบบ

สื่อสารที่วิเศษต่าง ๆ เป็นอันมาก มีการไปรษณีย์ การโทรเลข โทรศัพท์ มีวิทยุ  

มโีทรทศัน์ มเีรด้าร์ มีเครือ่งมือในการตดิต่อ ตัง้แต่บนพืน้ดนิ จนถงึลอยเป็นดาวเทยีม

อยู่ในอากาศ ท�าให้คนเราที่อยู่คนละมุมโลกพูดกันได้ เห็นกันได้ คล้ายกับอยู่ใกล้ ๆ 

กันแค่มือเอื้อมถึง เมื่อคราวที่คนไปถึงดวงจันทร์เม่ือไม่นานมานี้ ก็ติดต่อพูดกันกับ

คนในโลกนี้ได้ ทั้งที่อยู่ไกลแสนไกลจากกันและกัน การสื่อสารในจิตตนครก็น่าจะไม่

ล้าสมยักว่าในโลกดงักล่าว และมรีะบบอย่างทีวิ่เศษพสิดารกว่าอย่างทีโ่ลกจะเอาอย่าง

ไม่ได้ 

จิตตนครมีระบบการสื่อสารแบ่งออกเป็นสองชั้น คือชั้นนอกและชั้นใน 

ระบบการสื่อสารชั้นนอกนั้นมีระบบ ตาเมือง มีหน้าท่ีเป็นดวงตาส�าหรับดู 

สิ่งต่าง ๆ  คล้ายเป็นเครื่องโทรทัศน์ มีระบบ หูเมือง ส�าหรับฟังเสียงต่าง ๆ  คล้ายกับ

เครือ่งวทิย ุมรีะบบ จมกูเมอืง มหีน้าทีส่�าหรบัดมกลิน่ต่าง ๆ  มรีะบบ ลิน้เมอืง ส�าหรบั

ลิ้มรสต่าง ๆ มีระบบ กายเมือง ส�าหรับรับสิ่งต่าง ๆ ที่มาถูกต้อง ระบบต่าง ๆ เหล่านี้

แยกออกจากกันเป็น ๕ ส่วน ต่างมีสายท่ีละเอยีดยบิมากมายโยงจากชัน้นอกของเมอืง

เข้าไปสูร่ะบบชัน้ในซ่ึงเป็นจดุศูนย์กลางของระบบสือ่สารทัง้หมด คล้ายกับสายโทรเลข

โทรศัพท์ แต่ละเอียดพิสดารกว่ามากนักอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ 
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ระบบชัน้ในอนัเป็นจดุรวมนีเ้รยีกว่าระบบ ใจเมือง หรอืสมองเมือง มีหัวหน้า

ควบคมุอยูท่ีร่ะบบศนูย์กลางชือ่ว่ามโน ในสมยัปัจจุบนันี ้พวกแพทย์มักเรยีกกนัว่าสมอง 

เป็นหัวหน้าควบคมุระบบสือ่สารแห่งจติตนครทัง้หมด และมหีวัหน้าควบคมุระบบส่ือสาร

ภายนอกทั้ง ๕ เรียกว่า ปสาท หรือ ประสาท ทั้ง ๕ แต่ละคนมีชื่อเฉพาะตามชื่อ

ของระบบงานดังนี้ คนที่ ๑ ชื่อจักขุปสาท เป็นหัวหน้าระบบตาเมือง คนที่ ๒ ชื่อ  

โสตปสาท เป็นหัวหน้าระบบหูเมือง คนที่ ๓ ชื่อ ฆานปสาท เป็นหัวหน้าระบบ 

จมกูเมือง คนที ่๔ ชือ่ ชิวหาปสาท เป็นหวัหน้าระบบลิน้เมอืง คนที ่๕ ชือ่ กายปสาท 

เป็นหัวหน้าระบบกายเมือง 

ปสาททั้ง ๕ นี้ เป็นหัวหน้าเฉพาะระบบของตน ไม่ก้าวก่ายกัน คนไหน 

ได้รับข่าวสารอะไรแล้วก็รีบรายงานไปยังหัวหน้าใหญ่คือ มโน ที่จุดศูนย์กลางอันเป็น

จดุรวมทันท ีฝ่ายมโนเม่ือได้รบัรายงานจากระบบภายนอกกร็ายงานแก่เจ้าเมอืงในทันใด

นั้น เจ้าเมืองก็ได้ทราบข่าวสารต่าง ๆ  ทันที แม้จะสถิตอยู่กลางเมืองซึ่งเป็นที่รวมแห่ง

ถนนใหญ่ ๔ สายดังกล่าวแล้ว แต่เมื่อได้ทราบข่าวสารแล้ว ก็เหมือนอย่างได้ออกไป

เห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รส ได้ถูกต้องสัมผัสสิ่งภายนอกต่าง ๆ  ด้วยตนเอง วิเศษกว่า

ระบบสื่อสารทั้งปวงของโลก

เมื่อได้ฟังเกี่ยวกับระบบสื่อสารอันละเอียดพิสดารของจิตตนครแล้ว บรรดา 

ผู้มาบริหารจิตควรจะได้พิจารณาให้ประจักษ์ในความจริงประการหนึ่ง คือความจริง 

ทีว่่า ยิง่การสือ่สารหรอืคมนาคมตดิต่อเจรญิออกไปกว้างไกลเพยีงใดในโลกเรานี ้ผู้คน

ก็ยิ่งต้องวุ่นวายเหน็ดเหนื่อยเพียงนั้น สมัยก่อน เมื่อการสื่อสารหรือการคมนาคมยัง

ไม่เจริญ มีใครไม่กี่คนที่เดินทางออกไปพ้นบ้านเมืองของตน มาบัดนี้ การคมนาคม

เจริญข้ึนมาก ผูค้นมากมายพากนัเดนิทางไปต่างประเทศ ต้องสิน้เปลอืง ต้องเหนด็เหนือ่ย

ไปตามกนั บางคนบางพวกกไ็ปตกทกุข์ได้ยาก แม้ไปต้องโทษจองจ�าอยูใ่นต่างประเทศ

ก็มี เรียกได้ว่าความล�าบากติดตามความเจริญของการสื่อสารการคมนาคมมาเป็น 

อันมากด้วยเหมือนกัน 

ระบบส่ือสารของจิตตนครก็เช่นกัน ยิ่งเจริญเพียงใด เจ้าเมืองคือจิตได้รับ 

การติดต่อรู้ข่าวสารเรื่องราวต่าง ๆ มากเพียงใด ก็ยิ่งจะได้รับความทุกข์ล�าบากวุ่นวาย
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เพียงนั้น นอกเสียจากว่าเจ้าเมืองคือจิตจะมีสติปัญญารู้เท่าทันพอสมควร ว่าข่าวสาร

เหล่านั้นเป็นสักแต่เรื่องชั้นนอกเท่านั้น ถ้ารับเข้าไปเก็บไว้ผิดที่ คือรับเข้าไปเก็บไว้ชั้น

ในคือจิต ก็ย่อมจะท�าให้หนักให้แน่นไปหมด หาที่ว่างที่โปร่งที่สบายไม่ได้ หมดความ

เบาสบาย หมดความเป็นสุข กล่าวอีกอย่างหน่ึงก็คือ ถ้ามีสติปัญญารู้เท่าทันก็ต้อง 

รูว่้า เร่ืองข้างนอกต้องปล่อยไว้ให้เป็นเรือ่งอยูข้่างนอก ต้องไม่เข้าไปยดึเอาไปเป็นเรือ่ง

ข้างใน พระพุทธด�ารัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งปวงควรให้ความสนใจ

ปฏิบัติตามให้ได้พอควร ก็คือพระพุทธด�ารัสที่ว่า “สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น” ความไม่

ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงจะน�าไปสู่ความสงบสุขอันควรเป็นยอดปรารถนาของทุกคน

ระบบสื่อสารแห่งจิตตนครมีความรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์ สื่อสารที่ส่งเข้าไป

จากระบบชั้นนอก แม้จะต้องผ่านระบบชั้นในก่อนจึงจะถึงเจ้าเมือง แต่ก็รวดเร็วมาก 

คือจะทราบถึงเจ้าเมืองในทันใดนั้นเอง ความรวดเร็วจากต้นทางทั้ง ๕ ถึงปลายทาง 

ชั้นในคือมโนนั้น มีอุปมาเหมือนอย่างความเร็วแห่งเงาของนกที่ทอดจากยอดไม้ถึง

แผ่นดิน คือเมื่อนกบินมาจับบนยอดไม้ เงาของนกจะทอดลงถึงพื้นดินทันที สื่อสารที่

ส่งเข้าไปจากระบบชั้นนอกจะถึงมโนทันทีฉันนั้น และมโนก็รายงานเจ้าเมืองทันที 

ข่าวสารอนัใดทีถ่งึมโนแล้ว ไม่มทีีม่โนจะปกปิดเอาไว้ จะรายงานทนัททีัง้หมด 

แต่ก็มีเหตุบางอย่างท่ีท�าให้ข่าวสารจากภายนอกเข้าไปไม่ถึง คือบางคราวเจ้าเมือง

พิจารณาข่าวสารเก่าต่าง ๆ มโนต้องคอยรายงานเรื่องจากแฟ้มเก็บเอกสารต่าง ๆ  

อยูต่ามทีเ่จ้าเมืองต้องการ มโนจงึไม่ว่างท่ีจะรบัข่าวสารใหม่ ๆ  ทีส่่งทยอยกนัเข้ามาอยู่

ตลอดเวลา เม่ือมโนไม่ว่างท่ีจะรบัเช่นนัน้ ข่าวสารเหล่านัน้กเ็ข้าไม่ถงึเจ้าเมอืง จนกว่า

มโนจะว่างและรบัข่าวสารเหล่านัน้ เจ้าเมอืงจงึจะได้ทราบข่าวสารใหม่ ๆ  ต่าง ๆ  ต่อไป

ตามปกติ มโนซึ่งเป็นหัวหน้าแห่งระบบสื่อสารทั้งหมดขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองแต่ผู้เดียว 

นอกจากเป็นหัวหน้ารับสื่อสารจากระบบสื่อสารชั้นนอกทั้ง ๕ แล้ว ยังเป็น

เหมอืนเลขานกุารของเจ้าเมอืง มหีน้าทีร่วบรวมข่าวสารทีไ่ด้รบัมาแล้วทุกอย่างเกบ็เข้า

แฟ้มไว้ส�าหรับเจ้าเมืองเรียกหา และเจ้าเมืองก็มักเรียกหาอยู่เสมอ มโนก็ต้องเป็นผู้

เสนอเรื่อง บางคราวเจ้าเมืองตรวจตราเรื่องราวต่าง ๆ  อยู่นาน เป็นเหตุให้มโนไม่ว่าง 

และไม่อาจรับข่าวสารจากภายนอกอยู่นาน แต่ข่าวสารบางอย่างที่ส่งเข้ามาอาจแรง 
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อาจท�าให้เจ้าเมืองต้องชะงักการตรวจตราเรื่องเก่า ๆ  ก็มี เช่น เสียงดังที่ระบบหูเมือง

รับเข้ามา คลื่นของเสียงเช่นนี้แรงมาก ท�าให้กระเทือนถึงกับเจ้าเมืองต้องชะงักปล่อย

มโนให้ว่าง มโนจึงรับข่าวสารของเสียงนั้นรายงานแก่เจ้าเมืองได้ บางคราวก็รายงาน

ด้วยว่าจ�าเป็นต้องท�าให้เสยีงดงัเช่นน้ันเพ่ือให้ถึงเจ้าเมอืง คล้ายกบัร้องเรยีกปลุกคนหลับ 

เรียกเบา ๆ ไม่ตื่น ก็ต้องเรียกดัง ๆ ในขณะท่ีเจ้าเมืองตรวจตราเรื่องต่าง ๆ เพลิน 

อยู่เช่นเดียวกัน เจ้าเมืองจะไม่เห็น จะไม่ได้ยินอะไร เพราะมโนไม่ว่างที่จะรับเข้ามา

รายงานให้ทราบ จึงต้องใช้กระแสคลื่นอย่างแรงเข้ามาเตือนให้หยุดคิดอะไรเพลิน ๆ 

เสีย และรับข่าวสารปัจจุบันสักที 

มโนเป็นผู้ท�างานมากกว่าหัวหน้าระบบส่ือสารภายนอกทั้ง ๕ แม้ในขณะที ่

ชาวจิตตนครนอนหลับ ประสาททั้ง ๕ พักหลับกันหมด แต่มโนก็ยังไม่หลับ เพราะ 

เจ้าเมืองยังไม่ยอมหลับ ยังเรียกหามโนมารายงานเรื่องราวต่าง ๆ กันอีกโดยเฉพาะ 

ดังที่เรียกกันในภาษาจิตตนครว่า ฝัน เจ้าเมืองชอบฝันอยู่กับมโนเสมอ มโนจึงมีเวลา

พักจริง ๆ  วันหนึ่งไม่นานนัก

เพือ่ให้ง่ายเข้า จะขอเปรยีบเจ้าเมอืงทีร่บัข่าวสารจากมโนไปสะสมไว้มากมายไม่

หยุดยั้งกับแปรงทาสีที่มีอยู่อันเดียว จะใช้จุ่มลงไปในสีต่าง ๆ กัน สีนั้นบ้าง สีนี้บ้าง 

โดยไม่มีเวลาหยุดเอาแปรงแช่น�้ามันล้างสีออกเสียบ้างเลย ผลจะเป็นเช่นไร ทุกท่าน

ย่อมนึกได้ถึงแปรงทาสีอันน้ัน ว่าต้องสกปรกเลอะเทอะและใช้งานไม่ได้ผลดีจริง คือ

ทาสีแดงก็จะไม่แดงแท้ จะมีสีอ่ืนปนอยู่ด้วย ทาสีเหลืองก็จะเป็นสีเหลืองไปไม่ได้  

เพราะจะมีสีอื่นปนด้วยนั่นเอง ทาสีอะไรก็จะไม่เป็นสีนั้นจริง ๆ  ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้เมื่อ

จะใช้แปรงอันเดียวทาหลายสี เขาจึงต้องมีน�้ามันไว้แช่แปรงให้สีออกเป็นพัก ๆ ไป  

จะได้ทาสีอื่นให้เป็นสีนั้นแท้ ๆ  ไม่มีสีที่ทาไว้ก่อนปนเปท�าให้ไม่เป็นสีที่ต้องการ 

เจ้าเมืองแห่งจิตตนครหรือจิตของเราทุกคนนี้ก็เช่นกัน หากให้รับเรื่องราว 

จากทวารทั้ง ๕ ที่ผ่านมโนเข้ามาถึงอยู่เรื่อย ๆ ไม่มีเวลาให้เจ้าเมืองได้คลี่คลายเรื่อง

แต่ละเร่ืองออกเสียให้พ้น เหมือนเขาเอาแปรงทาสีลงแช่น�้ามัน เจ้าเมืองก็จะสกปรก

เลอะเทอะ ไม่ผิดแปรงท่ีทาสีไม่ได้แช่น�้ามันเลย แต่เปลี่ยนสีทาอยู่มากมายหลายสี 

น่ันเอง อนัเรือ่งทัง้หลายท่ีเข้าสูจิ่ตย่อมก่อให้เกดิอารมณ์หรอืกเิลสเป็นธรรมดา จติรบั
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เร่ืองไว้มากเพียงไร อารมณ์หรือกิเลสอันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตก็จะเพิ่มพูน 

มากขึ้นเพียงนั้น ท�าให้จิตสกปรกเศร้าหมองยิ่งขึ้นเพียงนั้น 

บรรดาผูม้าบรหิารจติคอืผูก้�าลังพยายามปฏบิตัต่ิอจติของตน เหมอืนช่างทาสี

ปฏิบัติต่อแปรงส�าหรับทาสี คือพยายามล้างสีที่จับให้ออกไปเสมอ ๆ  ความสกปรกแม้

มีบ้างก็จะไม่มากมาย จิตก็เช่นกัน เม่ือเป็นจิตสามัญชนก็ต้องมีอารมณ์ มีกิเลส 

เศร้าหมองเป็นธรรมดา แต่ถ้าพยายามใช้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ทาน  

ศีล ภาวนา เข้าขัดเกลาไว้เสมอ กิเลสเครื่องเศร้าหมองก็จะไม่ท่วมท้นจนเกินไป  

แต่จะค่อยลดน้อยลงได้ทุกที โดยท่ีเจ้าตัวหรือเจ้าเมืองแห่งจิตตนครนั่นเองจะรู้ด้วย

ตนเอง จิตที่มีอารมณ์หรือมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองน้อย ย่อมเป็นจิตที่ผ่องใส  

มีความสุขมาก ส่วนจิตท่ีมีอารมณ์หรือมีกิเลสเครื่องเศร้าหมองมาก ย่อมเป็นจิตที่

หม่นหมอง มคีวามสขุน้อย เจ้าเมอืงแห่งจติตนครทกุคนย่อมรู้จกัตวัของตวัเองได้ ดงัน้ี



ชื่อเจ้าเมอืงแห่งจติตนคร

เจ้าเมืองแห่งจติตนครหรอืนครสามนีี ้เรยีกกนัทัว่ไปว่า จิตต ตามช่ือของเมอืง 

แต่มนีามอกี ๔ นามทีข่นานเรยีกกนั คอื เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ เป็นการ

เรียกตามอาการท่ีแสดงออกของเจ้าเมือง เพราะเจ้าเมอืงมปีกตแิสดงอาการกริยิาออก

มาให้ใคร ๆ  เห็นได้หลายอย่าง ที่เด่น ๆ  ก็ ๔ อย่าง คือแสดงความเป็นสุข เป็นทุกข์ 

หรือเป็นกลาง ๆ  ร่วมกันไปกับชาวเมืองทั้งปวง จะเกิดสุขทุกข์ขึ้นที่ไหนเจ้าเมืองก็ต้อง

รับรู้และร่วมสุขทุกข์ด้วยเสมอ จึงได้นามว่า เวทนา เป็นภาษาของจิตตนคร แปลกัน

ว่า รับรู้สุขทุกข์ และเป็นผู้ที่มีความจ�าดี โดยเฉพาะสิ่งอะไรที่มาท�าให้เกิดสุขทุกข์ขึ้น

ในเมือง จะจ�าได้เสมอ ถงึบางอย่างจะลมืเร็วไปบ้าง ก็ยงัได้นามว่า สญัญา เพราะความ

ที่ช่างจ�าอะไรต่ออะไรได้ เป็นภาษาของจิตตนครเหมือนกัน แปลกันว่า รู้จ�า

และยังเป็นผู้ช่างคิดอะไรต่าง ๆ แต่ก็มิใช่หมายความว่าจะคิดเรื่องที่ดี ๆ  

เสมอไป บางคราวก็คดิเรือ่งทีไ่ม่ดเีป็นลม ๆ  ไปเหมอืนคนท้ังหลาย แต่เจ้าเมอืงกจ็�าเป็น

ต้องคิด เพราะกิจการทั้งหลายที่ด�าเนินไปอยู่ในเมืองเกิดขึ้นจากความคิดของเจ้าเมือง 

ถ้าเจ้าเมอืงหยดุคิดเสยีผูเ้ดยีว กิจการท้ังปวงกจ็ะชะงกัหยดุหมด และโดยปกตเิจ้าเมอืง

ก็หยุดคิดไม่ได้ ไม่คิดเร่ืองน้ีก็ต้องคิดเรื่องนั้น เรียกได้ว่าขยันคิดมากที่สุด จนถึง 

ชาวเมืองทั้งปวงหลับกันหมดแล้ว เจ้าเมืองยังไม่หลับ ยังตรวจบันทึกเรื่องต่าง ๆ  

อยู่กับมโน ท�าให้มโนต้องปวดศีรษะไปบ่อย ๆ จึงได้นามว่า สังขาร เป็นภาษาของ 

จิตตนคร ที่แปลกันว่า ช่างปรุงคิด ทั้งยังเป็นผู้ชอบออกไปรับข่าวสารที่ส่งเข้ามาจาก
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ระบบชั้นนอกชั้นในตลอดเวลา มีข่าวสารอะไรส่งเข้ามา ก็จะต้องรับในทันที เรียกว่า

รบัข่าวสดกนัทีเดยีว จะต้องออกไปดใูห้รูเ้ห็นด้วยตาตนเอง จะต้องออกไปดมให้รูก้ลิน่

ด้วยจมูกตนเอง จะต้องออกไปลิ้มให้รู้รสด้วยลิ้นตนเอง จะต้องออกไปถูกต้องให้รู้สิ่ง

ที่มากระทบถูกต้องด้วยกายตนเอง ถ้าไม่ออกไปเช่นนั้น ก็ตรวจตราเรื่องราวต่าง ๆ 

จากรายงานของมโนให้รู้ด้วยใจตนเองอีกเหมือนกัน จึงได้นามว่า วิญญาณ ซึ่งเป็น

ภาษาของจิตตนครอีกเหมือนกัน ที่แปลกันว่า ช่างรู้ต่าง ๆ

นามทัง้ ๔ นี ้ชาวจติตนครใช้เรยีกเจ้าเมอืงกนั เพราะเหตทุีเ่จ้าเมอืงมลีกัษณะ

ต่าง ๆ ดังกล่าว อันท่ีจริง การเรียกชื่อของใครว่าอะไรตามลักษณะพิเศษของผู้นั้น 

ไม่ใช่เป็นของแปลก เหมือนอย่างคนเรานี่เอง ที่เป็นคนร้ายกาจมากต้องหลบหนี 

เจ้าหน้าที่เข้าไปอยู่ในป่าก็ถูกขนานนามว่า “เสือ” ส่วนที่เป็นคนดีมีเมตตากรุณา 

ในคนทั้งหลายก็เรียกว่า “ผู้มีเมตตา” เป็นต้น สุทัตตเศรษฐี ในสมัยพระพุทธเจ้า  

คนเรียกกันว่า “อนาถปิณฑิกะ” เพราะเป็นผู้มีเมตตาให้อาหารแก่คนอนาถาอยู่เสมอ 

และเรียกชื่อน้ีกันแต่ช่ือเดียว จนช่ือเดิมเกือบจะไม่รู้จักกัน บรรดานามของเจ้าเมือง 

ทั้ง ๔ นามว่า วิญญาณ คนมักชอบเรียกกันในบางโอกาส จนถึงคล้ายกับเป็นนาม 

ที่ส�าคัญที่สุด อันที่จริงทั้ง ๔ เป็นนามรองทั้งนั้น

นามที่ส�าคัญที่สุดของเมืองแห่งจิตตนคร คือ จิตต คือจิตนั้นแหละเป็นตัวแท้

ตวัจริง ส่วนนามอ่ืนทัง้ ๔ มเีวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ นัน้เป็นเพยีงอาการแสดง 

ได้กล่าวไว้แล้วว่า จิตเป็นที่รับอารมณ์หรือกิเลส เม่ือรับไว้มากก็ย่อมเศร้าหมองมาก 

มีความสุขน้อย เมื่อรับไว้น้อยก็ย่อมมีความผ่องใส มีความสุขมาก อาการแสดงออก

ของจิตทั้ง ๔ อย่างคือ รับรู้สุขทุกข์ รู้จ�า ช่างปรุงคิด และ ช่างรู้ต่าง ๆ นั้น แม้เจ้า

เมืองทุกจิตตนครจะมีเสมอกัน คือแม้จะสามารถรับรู้สุขทุกข์ รู้จ�า ช่างปรุงคิด และ

ช่างรู้ต่าง ๆ เสมอกัน แต่การรับอารมณ์หรือกิเลสเครื่องเศร้าหมองไว้ ไม่จ�าเป็นต้อง

เสมอกัน เหมือนคนหลายคนอยู่ในบ้านเดียวกัน แดดออกร้อนจ้า ทุกคนเห็นด้วยกัน 

เห็นเหมือนกัน คนไหนเดินออกไปรับแสงแดด คนน้ันก็ร้อน คนไหนเพียงแต่เห็น  

เพียงแต่มองดู ไม่เดินออกไปรับ คนนั้นก็ไม่ร้อน 
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อาการของจิตทั้ง ๔ อย่างก็เหมือนกัน ถ้าจิตดวงใดปฏิบัติต่ออาการของจิต 

เหมือนคนเห็นแดดเดินออกไปรับแสงแดด จิตดวงนั้นก็ร้อน ถ้าจิตดวงใดปฏิบัต ิ

ต่ออาการของจิต เหมือนคนเห็นแดดไม่เดินออกไปรับแสงแดด จิตดวงนั้นก็เย็น  

ความร้อนของผูเ้หน็แดดมิได้เกดิจากท่ีเหน็ แต่เกดิจากทีเ่ดนิออกไปรบัฉันใด ความร้อน

ของจติกม็ไิด้เกดิจากเวทนา สญัญา สงัขาร วิญญาณ แต่เกดิจากการทีจ่ติรบัไว้ฉันนัน้ 

ถ้าเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เกิด จิตเพียงแต่เห็น เพียงแต่ดูให้รู้ว่ามีอาการ

อย่างไร เหมือนแดดออกคนเพียงแต่เห็น เพียงแต่ดูให้รู้ว่าแดดแรงแดดร้อน จิตก็จะ

ไม่ได้รบัความร้อนอนัเนือ่งจากอาการดังกล่าวท้ัง ๔ เช่นเดยีวกบัคนจะไม่ได้รบัความร้อน

อันเนื่องมาจากแสงแดด 

พูดง่าย ๆ  ก็คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จะเป็นไปเช่นไร จิตต้องมี

สติเพียงรู้ว่าเป็นไปเช่นนั้น ต้องไม่เผลอสติปล่อยตัวออกไปคลุกเคล้าเหมือนเป็น 

อนัหนึง่อนัเดยีวกนั คือไม่ไปยดึมัน่ไว้นัน่เอง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ กจ็ะสัก

แต่ว่ามีอยู่ตามปกติวิสัยของผู้ยังมีชีวิต จะไม่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ร้อนเศร้าหมอง



ลักษณะเจ้าเมอืงจติตนครและทวารเมอืง

เจ้าเมืองแห่งจิตตนครกล่าวได้ว่าเป็นคนขยันมากท่ีสุด ยกให้เป็นบุคคลขยัน

ตัวอย่างได้ทีเดียว ดังจะพึงเห็นได้ว่าขยันรับรู้สุขทุกข์ ขยันจ�า ขยันคิด ขยันออกไปรู้

สิ่งต่าง ๆ วันหน่ึง ๆ จะหาเวลาหยุดพักจริง ๆ ได้ยาก จึงเป็นบุคคล เจ้าอารมณ์  

อีกต�าแหน่งหนึ่ง ต�าแหน่งเจ้าเมืองจิตตนครกับต�าแหน่งเจ้าอารมณ์มักคู่กันอยู่เสมอ 

เพราะเมื่อขยันรับเรื่องราวต่าง ๆ มากเร่ืองก็ต้องมากอารมณ์เป็นธรรมดา ไม่เป็น 

ของแปลก แต่ท่ีแปลกก็คือ มีความผันแปรผิดแผกไปจากปกติบางอย่างในจิตตนคร 

ดังจะกล่าวต่อไป 

จิตตนครเรียกได้ว่าเป็นเมืองเปิด ใครจะผ่านเข้าออกได้อย่างเสรี ไม่ต้องมี

หนังสือเดินทางส�าหรับผ่านเข้าออกเหมือนเมืองทั้งหลาย อันที่จริงจิตตนครมีปราการ

ล้อมรอบ มีทวารเมืองที่วางเป็นจังหวะภายนอก ๕ ทวาร ทั้ง ๕ ทวารนี้ใช้เป็นทวาร

แห่งระบบสือ่สารชัน้นอกทัง้ ๕ ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วด้วย จะหาเมืองท่ีไหนในโลกปัจจบุนั

ที่มีปราการและทวารเรียบร้อยเป็นระเบียบเหมือนดังจิตตนครนี้ ทั้งยังมีทวารชั้นใน 

ซึ่งใช้เป็นทวารแห่งระบบสื่อสารชั้นในอีกด้วย แต่ถึงเช่นนั้นก็คล้ายกับไม่มีปราการ  

ไม่มีทวาร เพราะไม่ได้ปิด ปล่อยให้ใคร ๆ เข้าออกได้ตลอดเวลา เว้นแต่เวลาที่หลับ

ของจิตตนคร ทวารเหล่านีจ้ะปิด ส่วนเวลาตืน่ของจติตนคร ทวารเหล่านีจ้ะเปิดอยูเ่สมอ 

จะเลยบอกช่ือทวารชั้นนอกทั้ง ๕ ไว้ด้วยทีเดียว มีชื่อต่าง ๆ กันดังน้ี จักขุทวาร  

ประตูตา ๑ โสตทวาร ประตูหู ๑ ฆานทวาร ประตูจมูก ๑ ชิวหาทวาร ประตูลิ้น ๑ 
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กายทวาร ประตกูาย ๑ สว่นชัน้ในเรียกว่า มโนทวาร ประตูใจ รวมทัง้หมด ๖ ทวาร 

ซึ่งเป็นทวารส�าคัญ 

เพราะเหตุท่ีเป็นเมืองเปิดดังนี้ ผู้ที่เข้าไปในเมืองจึงมีหลายประเภท เป็น 

คนดีก็มี เป็นคนร้ายก็มี เข้าไปเท่ียวแบบที่เรียกว่ามาทัศนาจรแล้วก็กลับออกไปก็มี 

เข้าไปอยู่นาน ๆ จนถึงมาตั้งหลักฐานอยู่ประจ�าก็มี ความวุ่นวายจึงเริ่มมีขึ้นในจิตตนคร 

จิตตนครทีเ่คยสงบเรยีบร้อยกเ็ริม่ไม่สงบเรยีบร้อย แต่อาศยัทีเ่จ้าเมอืงเป็นบคุคลพเิศษ 

พวกคนร้ายจึงไม่อาจก่อเหตุการณ์ร้ายได้ร้ายแรงโดยง่าย คือเจ้าเมืองเป็นบุคคลที่มี

อ�านาจ มคีวามฉลาด มวีรรณะผ่องใส จนถงึใคร ๆ  พากนัเรยีกเจ้าเมอืงด้วยภาษาของ

ชาวจิตตนครว่า ปภัสสร ตรงกับค�าสามัญว่า ผุดผ่อง หรือ ผ่องสว่าง 

เจ้าเมืองยังมีลักษณะพิเศษยิ่งกว่านี้อีกมาก เม่ือเรื่องด�าเนินไปถึงตอนท่ีควร

จะกล่าวจึงจะกล่าวเพ่ิมเติม แต่ส�าหรับเรื่องที่ควรจะกล่าวต่อไปตรงนี้ก็คือ คู่บารม ี 

ของเจ้าเมืองเป็นผู้ที่มีความงดงามและความดีท้ังปวงอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นคู่ท่ีส่งเสริม 

เจ้าเมืองพร้อมทั้งจิตตนคร ให้มีความสุขความเจริญอยู่ตลอดเวลา เจ้าเมืองขณะที่อยู่

กบัคูบ่ารมจีะมีความผดุผ่องงดงาม เหมือนอย่างมรีศัมสีว่างทัง้องค์ออกไปเป็นทีป่รากฏ 

และจิตตนครก็มีความผาสุกด้วยกันทั้งหมด

อันความดีงามเป็นเหตุแห่งความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งของเจ้าตัวเองและทั้งแก่

บรรดาผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง เหมือนยามใดเจ้าเมืองแห่งจิตตนครมีความใกล้ชิดเป็น 

อนัหน่ึงอนัเดยีวกับคูบ่ารมซีึง่มคีวามดงีาม ยามนัน้เจ้าเมอืงแห่งจติตนครกร่็มเยน็เป็นสขุ 

ทั้งยังแผ่ความร่มเย็นเป็นสุขนั้นไปทั่วทั้งจิตตนครอีกด้วย ดังนั้น ความดีงามจึงเป็น

ความส�าคัญที่ควรจะสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งทุกจิตใจ

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลายคือผู้ก�าลังพยายามสร้างความดีงามให้เกิดขึ้น

ในจิตใจตนยิ่ง ๆ ขึ้น ดังนั้น จึงเป็นที่หวังได้ว่าจะเป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุข และ

สามารถแผ่ความร่มเย็นเป็นสุขออกไปได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย
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เจ้าเมืองแห่งจิตตนครมีคู่บารมีที่มีความงดงาม และความดีอย่างน่าอัศจรรย์ 

เมื่อมีคู่บารมีที่ดีเลิศเช่นนั้น เจ้าเมืองแห่งจิตตนครก็น่าจะมีแต่ความเจริญสุข แต่ 

หาใช่เช่นนั้นไม่ เพราะเจ้าเมืองแห่งจิตตนครยังมีเพื่อนคู่หูคู่คิดอีกหลายคน ผู้ที่น่าจะ

แนะน�าให้รู้จักก่อนคนอ่ืน มีชื่อค่อนข้างจะไพเราะว่า สมุทัย เจ้าตัวสมุทัยเองอวด 

ชื่อของตนเองเสมอว่า แปลว่าอุทัยสุขพรั่งพร้อม ได้ให้ค�าแนะน�าเจ้าเมืองในสิ่งต่าง ๆ 

เพื่อให้ปกครองจิตตนครให้มีความสุขสนุกสบาย เรียกว่าเป็นเพื่อนคู่หูคู่คิดได้ทีเดียว 

เพราะจะกระซิบเรื่องต่าง ๆ  อยู่ที่หูที่ใจเสมอ 

สมุทัยผู้น้ีมีลักษณะนิสัยท่ีอยากได้ใคร่ดีมาก คืออยากได้ส่ิงต่าง ๆ ที่ดี ๆ  

ที่สวยงาม ที่เป็นเครื่องบ�าเรอสุข ใคร่จะได้ต�าแหน่งที่สูงเด่น จะเพราะมีปมด้อยอยู่ใน

ตัวมาก หรือจะมีปมเด่นมากก็ยากท่ีจะพูดได้ ลักษณะนิสัยอีกอย่างหนึ่งของสมุทัย 

ก็คือความอยากท�าลายล้างใครหรืออะไรก็ตามที่มาขัดขวาง ดูก็เป็นธรรมดา เพราะ

เมื่อมีความอยากได้ใคร่ดี ถ้ามีใครหรืออะไรมาขัดขวาง ก็จะต้องเกิดความมุ่งท�าลาย

ล้างสิ่งที่มาขัดขวางนั้น อีกอย่างหนึ่ง อยากได้อะไรต้องอยากได้ส่ิงท่ีดี ถ้าได้ไม่ด ี

ไม่ถกูใจกต้็องอยากให้สิง่นัน้ถกูท�าลายหมดสิน้ไป หรอืได้ต�าแหน่งอะไรทีไ่ม่ชอบกต้็อง

อยากออก ไม่อยากด�ารงอยู่ 

กล่าวโดยสรปุแล้ว สมทุยัมลีกัษณะนสิยัเป็นไปทัง้ในทางสร้างและทางท�าลาย 

ดกูค็ล้าย ๆ  กบัลกัษณะนสิยัของคนเราท่ัว ๆ  ไปนีเ้อง ทีเ่ป็นไปทัง้สองทาง นสัิยในทาง

ท�าลายน้ัน บางอย่างเหน็ได้ชัด เช่น ในเวลาเกดิไฟไหม้บ้าน มคีนชอบไปดกูนัมากกว่า

ทีอ่ยากจะไปดกูารสร้างบ้าน ท�าไมจงึเป็นอย่างนี ้นกัจติวทิยาปัจจบุนับางท่านกล่าวว่า 
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เพราะนิสัยของคนชอบการท�าลายมากกว่าการสร้าง จะจริงอย่างไรก็ยากท่ีจะยืนยัน 

แต่ประจักษ์พยานที่ปรากฏออกมานั้น เวลาสร้างบ้าน ไม่ปรากฏว่ามีคนสนใจไปดูกัน 

ส่วนเวลาไฟไหม้บ้าน กลบัปรากฏว่ามคีนไปดกูนัล้นหลาม จงึน่าให้ถกูกล่าวหาเช่นนัน้ 

ส�าหรับสมุทัยนั้น พูดอวดอยู่เสมอว่าเขาเป็นผู้ด�าริสร้างขึ้นทุกอย่าง เมือง 

จิตตนครเอง เขาก็คิดสร้างข้ึน และคิดจะสร้างเมืองขึ้นใหม่ ๆ ต่อไปอีก เขาเอง 

นั่นแหละเป็นผู้คิดให้มีการประกวดความงามกันขึ้นในจิตตนคร เพราะสิ่งท่ีสวยงาม 

นัน้ท�าให้เกดิความสขุมิใช่หรอื เขาได้เสนอข้ึนดงันี ้ชาวจติตนครเห็นดไีปกับเขากนัมาก 

พากันประกวดประชันความงามกันทั่วไป ไม่เลือกว่าเด็กผู้ใหญ่และคนแก่ ข้อที่แปลก

กว่าชาวโลกทัว่ไปอยูท่ีว่่า คนแก่ของจติตนครชอบประกวดประชันความงามกนัย่ิงกว่า

คนหนุ่มสาวหรือเด็ก และประกวดประชันกันอยู่ทุกเวลา มิใช่ว่าปีหนึ่งมีหนึ่งครั้ง  

บางคราวสมทัุยก็แนะน�าให้สร้างความดเีหมอืนกนั เพ่ือประโยชน์ทางการบ้านการเมอืง 

สมุทัยมีลักษณะเป็นนักการบ้านการเมืองเต็มตัว คือมีความกระตือรือร้นอยากได ้

ใคร่ดีในทางสร้าง และมีความรุนแรงในทางท�าลายพอ ๆ  กัน หรือยิ่งกว่า อย่างชนิดที่

เรียกว่าไม่ต้องกลัวบาปกรรม

ความอยากได้ใคร่ดีท่ีรุนแรงเป็นเหตุให้เกิดการท�าลายดังกล่าวแล้วนั้น  

เป็นความจริง นิสัยอยากได้ใคร่ดีของสมุทัยจึงเป็นนิสัยฝ่ายไม่ดี ยังมีนิสัยฝ่ายดีของ

สมุทัยอยู่ประการหนึ่ง ซึ่งฟังเผิน ๆ ไม่พิจารณาให้ประณีต จะไม่อาจแยกความ 

แตกต่างได้ นิสัยฝ่ายดีนี้ของสมุทัยคือความอยากดี ความอยากดีเป็นนิสัยฝ่ายดีของ

สมทุยั ในขณะทีค่วามอยากได้ใคร่ดเีป็นนสิยัฝ่ายไม่ด ีความอยากดย่ีอมเป็นเหตใุห้ท�า

แต่ความดี ไม่ท�าความไม่ดี การท�าลายล้างเป็นความไม่ดี ดังนั้น การท�าลายล้างจึง 

จะไม่เกิดแต่ความอยากดี จะเกิดก็แต่จากความอยากได้ใคร่ดีเท่านั้น 

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายคือบรรดาผู้อยากดี ไม่ใช่อยากได้ใคร่ดี ดังนั้น 

กค็วรจะได้มุง่พิจารณาจบัจติของตนเองให้รูว่้า ความอยากได้ใคร่ดีเกดิขึน้ในจติเมื่อใด

เพยีงไหน เม่ือเหน็หน้าตาความอยากได้ใคร่ดอัีนเป็นนสัิยฝ่ายไม่ดีแล้ว กใ็ห้พยายามข่ม 

พยายามดับ จนถึงพยายามท�าให้สิ้นไปเสีย ด้วยการกระท�าเช่นน้ัน ความอยากดี 

จะเกดิขึน้แทนที ่นบัเป็นการเสริมสร้างนสัิยฝ่ายดใีห้เกดิขึน้ เรยีกได้ว่าเป็นการบรหิาร

จิตใจโดยตรงที่จะน�าให้เกิดความสุขแก่จิตใจยิ่ง ๆ  ขึ้น
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สมุทัยแห่งจิตตนครชักชวนให้ชาวจิตตนครเพลิดเพลินยินดีอยู่เสมอ ด้วย 

การแนะน�าส่งเสริมให้สร้างให้ท�าสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เกิดความ

เพลิดเพลินยินดี แนะน�าให้สร้างและให้ไปเท่ียวในสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจมากมาย

หลายอย่างหลายประเภท จิตตนครจึงมีโรงภาพยนตร์ โรงลิเกละครมากมาย  

มีโรงอะไรต่ออะไรอีกมากนัก สิ่งอะไรท่ีเป็นเครื่องบ�าเรอความเพลิดเพลินยินดีที่มีอยู่

ในเมืองทั้งหลายในโลก จะต้องมีในจิตตนครด้วยทุกอย่าง จะมีล�้าหน้าเมืองต่าง ๆ  

ไปเสียอีกด้วย เพราะสมุทัยผู้เป็นต้นคิดของสิ่งเหล่านี้พ�านักอยู่ในจิตตนคร สิ่งต่าง ๆ 

จึงมีสร้างขึ้นในจิตตนครก่อน แล้วเมืองต่าง ๆ  ก็เอาอย่างท�าตามกันไปทั่วโลก 

แต่ดังได้กล่าวแล้วว่า สมุทัยมีลักษณะนิสัยอยากได้ใคร่ดีแรง มุ่งท�าลายล้าง

แรงต่อสิ่งที่ขัดขวาง และน่าจะต้องชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่าความอยากได้ใคร่ดีของสมุทัย

นั้น ไม่มีอิ่ม ไม่มีพอ ไม่มีเต็ม เช่นว่าอยากจะได้แก้วแหวนเงินทอง ทีแรกก็อยากจะ

ได้เพียงสิ่งหนึ่งจ�านวนหนึ่ง ครั้นได้แล้วก็อยากได้ให้มากข้ึนไปอีก และให้มากขึ้นไป

เร่ือย ๆ จนถึงสมมติว่าได้ทองเท่าภูเขาทั้งลูก ก็คงยังไม่อิ่ม ไม่พอ จะต้องอยากได้

ภูเขาทอง ๒ ลูก ๓ ลูก ดังนี้เป็นต้น

เมื่อเป็นเช่นนี้ ความอยากของสมุทัยก็จะต้องพบกับสิ่งท่ีขัดขวาง ทั้งที่เป็น 

สิง่ทีเ่รยีกว่ากฎหมาย ศลีธรรม ทัง้ทีเ่ป็นบุคคลด้วยกนั เพราะส่ิงทีบ่คุคลอยากได้ด้วย

ความหิวกระหายเช่นนั้น บางสิ่งก็มีกฎหมายหรือศีลธรรมขัดขวางอยู่ เช่น ไปอยาก
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ได้ในสิ่งที่ผิดหรือขัดต่อกฎหมายศีลธรรม บางสิ่งก็มีบุคคลด้วยกันขัดขวาง เช่น  

ต่างก็อยากได้ด้วยกัน ต่างชิงได้ชิงดีกัน หรือแม้เป็นเจ้าของของส่ิงที่สมุทัยอยากได้  

เมื่อสมุทัยต้องพบกับสิ่งขัดขวางเช่นนี้ ก็เกิดความมุ่งท�าลายล้างส่ิงท่ีขัดขวางท้ังปวง 

โดยไม่เลือกว่าจะเป็นอะไร 

สมุทัยไม่นับถือกฎหมายศีลธรรมหรือบุคคลผู้ใดผู้หนึ่ง ถ้ารู้สึกว่าเป็นเครื่อง 

ขัดขวางต่อความอยาก ฉะนั้น เหตุการณ์จึงปรากฏว่าสมุทัยชักน�าให้ชาวจิตตนคร

ประพฤตหิลกีเลีย่ง หรอืฝ่าฝืนกฎหมายศลีธรรมอยูเ่นอืง ๆ  ทัง้โดยปกปิด ทัง้โดยเปิดเผย 

และชักน�าให้ท�าโจรกรรม ประทุษกรรมบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ หรือบุคคลผู้ที่ 

ไม่ชอบหน้า อันที่จริงถ้าจะตามใจสมุทัย ก็จะต้องเลิกกฎหมายศีลธรรมทั้งปวงบรรดา

ที่มีอยู่ในโลกเสียทั้งหมด เพราะกฎหมายศีลธรรมท้ังหลายท่ีตั้งขึ้นไว้ก็เพื่อจ�ากัดหรือ

ก�าจัดความปรารถนาเกินส่วน 

อันความปรารถนาอยากได้ของแต่ละบุคคลนั้นจ�าต้องมีจ�ากัดหรือมีขอบเขต 

เช่น แก้วแหวนเงินทองที่อยากได้กัน ก็จะต้องมีส่วนจ�ากัดส�าหรับแต่ละบุคคล เพราะ

จะต้องมเีฉลีย่กนัไปแก่คนทัง้ปวง ทกุ ๆ  คนจงึต้องจ�ากดัความอยากได้ของตนให้อยู่ใน

ขอบเขตของกฎหมายและศลีธรรม แต่สมทุยันัน้ไม่ชอบอย่างย่ิงต่อระบอบจ�ากดัเช่นนี้ 

แอบบ่นเสมอว่าเป็นระบอบทีข่ดัต่อเสรภีาพ ขดัต่อธรรมชาตขิองจติใจ ควรจะต้องโยน

ทิ้งเสียให้หมด และอยากจะท�าอะไรก็ท�าตามที่ใจใคร่ปรารถนา เมื่อท�าไปแล้วความ

อยากก็จะดับ การท�าไปตามที่ใจอยากจึงเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อดับกิเลสอย่างหนึ่ง สมุทัยจะ

แนะน�าอยู่ดังนี้

แต่ค�าแนะน�านี้ของสมุทัยเป็นการตรงกันข้ามกับความจริง เพราะที่สมุทัย

แนะน�าว่า เมื่ออยากท�าสิ่งใดแล้ว ท�าเสียตามที่อยาก จะหายอยาก เรียกว่า กิเลสดับ 

น้ันหาถูกไม่ ได้เคยกล่าวไว้ในรายการน้ีหลายครั้งมาแล้วว่า อะไรก็ตามเมื่อเกิดข้ึน 

ในใจแล้วไม่หายไปไหน ท่ีว่าดบักไ็ม่ได้ดบัไปไหน เพยีงแต่จมลงแอบซ่อนตวัอยูใ่นส่วน

หนึ่งของหัวใจ ซึ่งเป็นส่วนลึกและลี้ลับมิดชิดเท่านั้น ความคิดดีเกิดขึ้นครั้งหนึ่ง 

เมื่อสงบลงหรือที่เรียกว่าดับไป ก็หาได้ดับไปไหน คงแอบฝังตัวอยู่ในใจนั่นเอง เกิดขึ้น 

กี่ครั้งก็ฝังตัวลงไปเท่านั้นครั้ง ดังนั้น หากความคิดดีเกิดขึ้นมาก ก็มีความดีฝังตัวอยู ่
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ในใจมาก เป็นพื้นฐานที่ดีของใจ ในทางตรงกันข้าม ความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมาก ก็มี 

ความไม่ดีฝังอยู่ในใจมาก เป็นพื้นฐานที่ไม่ดีของใจ 

ฉะนั้น หากเชื่อค�าแนะน�าของสมุทัย อยากได้อะไร ปล่อยตามใจให้อยาก  

ไม่เลอืกควร ไม่ควร เมือ่ได้สมอยากแล้วกเ็ท่ากบัท�าให้ดบักเิลสได้แล้ว เช่นนีก้เ็ท่ากบั

ส่งเสริมให้สมุทัยมีก�าลังแรงขึ้น คอยชักน�าให้เพลิดเพลินหลงติดอยู่ในสิ่งไม่เหมาะ 

ไม่ควร อนัเป็นเหตแุห่งความทุกข์ย่ิงข้ึนนัน่เอง เมือ่สมทุยัมกี�าลงัแรงไปในทางก่อทกุข์ 

เจ้าเมืองแห่งจิตตนครก็ย่อมจักได้รับทุกข์แรง พูดอีกอย่างก็คือ ผู้ใดปล่อยให้สมุทัย 

เหตุเกิดทุกข์ในตนมีก�าลังแรง ตนเองนั่นแหละที่จะมีทุกข์แรง



หัวโจกของเพื่อนคู่หูและลูกมอื

พรรคพวกของสมุทัยมีอยู่มากคนด้วยกัน คนที่เป็นหัวโจกสักหน่อยก็ได้แก่ 

โลโภคนหนึ่ง โทโสคนหนึ่ง โมโหคนหนึ่ง โลโภ นั้นเป็นคนโลภ อยากได้อะไรต่อ 

อะไรต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา สิ่งอะไรท่ีเห็นว่าเป็นของดีมีค่าดังท่ีเรียกกันว่า “ทรัพย์” 

หรอื “เงนิ” เป็นต้น ต้องอยากได้ทัง้นัน้ โทโส นัน้เป็นคนเจ้าโทสะ เมือ่มใีครมาขดัคอ

ขัดใจแม้นิดหนึ่งก็ต้องบันดาลโทสะเสมอ โมโห นั้นดูยาก เพราะมักแสดงตนเป็นคน

เฉย ๆ หงิม ๆ ชอบนั่งโงกง่วง หรือไม่เช่นนั้นก็ชอบนั่งคิดฟุ้งซ่าน บางทีก็เป็นคน 

ลังเล ไม่แน่นอนว่าจะตกลงอย่างไร บางทีก็วางท่าเป็นคนฉลาด แต่ความจริงไม่รู ้

อะไรจริง แบบที่เรียกว่า โง่อวดฉลาด และโมโหยังชอบติดพันหรือพัวพันอยู่กับสิ่ง 

ต่าง ๆ  ชักชวนโลโภ โทโส ให้ไปเที่ยวด้วยกันอยู่เสมอ 

สมุทัยชอบใช้หัวโจกทั้ง ๓ คนนี้ให้เที่ยวไปในที่ต่าง ๆ เป็นสมุนที่ใช้ได้ดังใจ 

โลโภจะรู้ใจสมุทัย โดยจะพยายามรวบรวมสิ่งที่สมุทัยชอบ หรือใคร่จะได้ไว้ให้เสมอ  

โลโภจะต้องอยากได้ในสิ่งท่ีสมุทัยใคร่จะได้เพ่ือสนองความต้องการของสมุทัย หรือ

กล่าวอีกอย่างหนึ่ง โลโภอยากได้เพื่อสนองความต้องการของสมุทัยเท่านั้น สมุทัยจึง

ไว้วางใจในโลโภให้ออกไปกว้านหาสิ่งต่าง ๆ เป็นคนที่ ๑ ครั้นพบบุคคลหรือสิ่งขัดขวาง 

กใ็ช้โทโสออกไปแสดงอ�านาจข่มขูจ่นถงึท�าร้ายต่าง ๆ  เม่ือยังไม่พบอะไรทีต้่องการหรอื

ขดัขวาง กเ็ป็นหน้าทีข่องโมโหออกไปท�าหน้าตาเฉย ๆ  ดังทีไ่ด้กล่าวแล้วว่าโมโหนัน้เป็น

คนทีด่ยูาก คนท้ังปวงจงึพากนัเข้าใจโมโหในลกัษณะต่าง ๆ  เช่น บางคนเข้าใจว่าโมโห
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นัน้เป็นคนขีโ้กรธ เม่ือใครโกรธขึน้กมั็กจะพดูกนัว่าคนนัน้คนนีเ้กดิโมโหขึน้มา บางคน

เข้าใจว่าโมโหเป็นคนมีอเุบกขาคือความวางเฉย เฉพาะคนทีรู่ถึ้งธาตแุท้ของโมโหเท่านัน้ 

จึงจะเข้าใจว่าโมโหเป็นคนที่เรียกว่า หลง เพราะไม่รู้อะไรจริง 

หัวโจกท้ัง ๓ คนน้ีมีลูกมือท่ีเป็นตัวผู้ลงมือท�าตามค�าสั่งอีก ๓ คน ชื่อ  

กายทุจริต คนหนึ่ง วจีทุจริต คนหนึ่ง มโนทุจริต คนหนึ่ง ๓ คนนี้เป็นนักเลงหัวมีด

หัวไม้ร้ายกาจนัก ใช้ให้ไปลักของใคร ให้ไปท�าร้ายใคร ให้ไปพูดหลอกลวงใคร หรือ 

ให้คิดวางแผนทุจริตต่าง ๆ เป็นได้การเสมอ ชาวจิตตนครจึงอยู่กันไม่ผาสุกนัก  

มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นอยู่เนือง ๆ เช่น มีการท�าร้ายร่างกายกัน มีการลักขโมย

ปล้นสะดมกันเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่ เชื่อถือค�าพูดของกันไม่ค่อยจะได้ จะไว้วางใจกันก ็

ยากนัก ขืนไว้วางใจกันง่าย ๆ ก็จะต้องถูกต้มถูกตุ๋นเปื่อยไปจนเป็นที่หวาดระแวงกัน

ทั่วไป โดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนดี คนร้าย ไม่ใช่แต่ในวงบ้านเท่านั้น ในวงเมืองก็มีทุจริต

เกิดข้ึนในส่วนต่าง ๆ เพิ่มความทุกข์ร้อนให้เกิดขึ้นแก่เจ้าเมืองจิตตนคร ความทุกข ์

อันใดบังเกิดขึ้นในจิตตนคร เจ้าเมืองจะต้องรับทุกข์อันนั้นแทน หรือร่วมด้วยชาว 

จิตตนครทั้งสิ้น ในทางตรงกันข้าม ความสุขที่เกิดขึ้นในจิตตนคร เจ้าเมืองก็ได้รับ 

ร่วมกันไปกับชาวจิตตนครทั้งสิ้นเช่นเดียวกัน

ดงักล่าวนีจ้ะเหน็ได้ว่า เจ้าเมอืงแห่งจติตนครหรอืจิตนัน่เอง เป็นทีร่บัท้ังความสขุ 

ทัง้ความทกุข์ ทัง้ความด ีทัง้ความชัว่ ไม่มอีะไรทีเ่กดิขึน้แล้วในจติตนครหรอืในมนษุย์

เราที่จะไม่เข้าถึงจิต ต้องเข้าถึงจิตท้ังน้ัน ไม่ว่าสิ่งสะอาด ไม่ว่าสิ่งสกปรก และเมื่อ

เข้าไปแล้วกจ็ะกลับออกเองไม่ได้ด้วย เหมือนมแีต่ทางเข้าทีใ่ช้ส�าหรบัเป็นทางเข้าแท้ ๆ  

แต่ไม่มีทางออกส�าหรับให้ออกเองได้เลย นอกเสียจากว่าเจ้าเมืองจะมีปัญญา มีความ

เพียรพยายามสร้างทางออกขึ้น และน�าเอาส่ิงท่ีไม่ต้องการออกเท่านั้น จึงจะเอา 

ออกได้ น่ันก็คือ เมื่ออารมณ์ใดเข้าถึงจิตแล้ว ก็จะจมฝังลงในจิตท้ังส้ิน จะไม่มีการ 

กลับออกจากจิตโดยล�าพังตัวเองเลย ดังนั้น การสั่งสมอารมณ์ของจิตจึงเป็นเรื่อง 

ธรรมดาที่สุด พูดง่าย ๆ ก็คือ จิตเป็นสิ่งที่สั่งสมอารมณ์ทั้งปวง ทั้งดี ทั้งชั่ว สั่งสม

อารมณ์ที่ดีมากก็เป็นจิตที่ดี สั่งสมอารมณ์ชั่วมากก็เป็นจิตที่ชั่ว
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คนดีหรือคนชั่วก็เกิดจากการสั่งสมอารมณ์นี้เอง ไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่น จึงควร

จะได้ระวงัการสัง่สมอารมณ์เป็นอย่างยิง่ แม้ไม่ปรารถนาจะเป็นคนไม่ด ีขณะเดยีวกนั

ควรมีความเพียรใช้สติ ใช้ปัญญาสร้างทางออกส�าหรับสิ่งไม่ดีขึ้นให้จิต เพื่อน�าเอาสิ่ง 

ไม่ดทีีเ่ข้าไปครองจติอยู่ออกเสยีให้ได้ แม้จะทลีะเลก็ทลีะน้อย กย่็อมดกีว่าไม่มกีารหา

ทางน�าออกเสียเลย เพราะความไม่ดีนั้น ถ้าปล่อยให้เพิ่มพูนขึ้นโดยไม่พยายามท�า 

ให้ลดน้อยลง สักวันหนึ่งก็จะท่วมท้นจนไม่มีที่ส�าหรับความดีเหลืออยู่เลย แม้เป็น 

เช่นนั้นเมื่อไร เมื่อนั้นเจ้าเมืองจิตตนครก็จะกลายเป็นคนชั่วที่ไม่เป็นที่ปรารถนาใน 

ทีใ่ดเลย เพราะมีแต่จะน�าความร้อนน�าทุกข์โทษภัยไปสู่ทกุหนทกุแห่งท่ีย่างเหยยีบเข้าไป 

คนชั่วเป็นเหตุแห่งความทุกข์แห่งความร้อนของตนเองด้วย ดังนั้น ทุกคนจึงควรกลัว

อย่างยิ่งที่จะต้องเป็นคนชั่ว จึงควรพยายามอย่างยิ่งที่จะท�าทางน�าความไม่ดีออกจาก

จิตให้สม�่าเสมอ



หัวไม้อกี ๑๖ คน
ของเพื่อนคู่หูเจ้าเมอืงแห่งจติตนคร

อันที่จริงชาวเมืองจิตตนครเป็นคนมีความรู้ความฉลาด เป็นคนมีการศึกษา 

ในโลกมีการศึกษาถึงระดับไหน ในจิตตนครก็จะมีการศึกษาสูงระดับนั้น การศึกษา 

ทุกระดับ ต้ังแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมหาวิทยาลัย มีอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์ในจิตตนคร  

การศึกษาด้วยการค้นคว้าก็ก้าวหน้าไปไกล ดูก็น่าจะรู้จักคนดีคนชั่ว และช่วยกัน 

ปราบปรามทุจริตต่าง ๆ ที่เที่ยวกวนบ้านกวนเมืองให้เดือดร้อน ตลอดถึงตัวหัวโจก  

แต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เพราะสมุทัยเป็นตัวส�าคัญท่ีแสดงตนเป็นเพื่อนสนิทของ 

ชาวเมืองจิตตนครทั้งปวง ชาวเมืองตลอดถึงเจ้าเมืองไว้วางใจขนาดที่เรียกว่าเพื่อนคู่หู

คู่คิด ด้วยมีความเข้าใจและเชื่อในสมุทัยว่าเป็นผู้ช่วยสร้างความสุขความเจริญต่าง ๆ 

สมุทัยเป็นผู้สามารถครองใจคนทั้งเมืองไว้ได้ และสามารถในการใช้พรรคพวกที่เป็น

หวัโจกดงัทีก่ล่าวแล้วคอื โลโภ โทโส โมโห หวัโจกทัง้ ๓ นีม้ไิด้ไปแสดงตวัเป็นหวัโจก

วางท่าแก่ชาวเมืองโดยตรง แต่ไปแอบสิงใจชาวเมืองให้โลภอยากได้ ให้โกรธพยาบาท 

ให้หลงใหล โมโหเป็นหัวโจกส�าคัญที่แอบสิงใจคนให้หลง ให้เพลิดเพลิน ให้ติดคล้าย

กับเป็นยาเสพติด โมโหชอบสิงใจอยู่นาน ๆ โลโภ โทโส ชอบสิงใจเป็นพัก ๆ แม้ทั้ง 

๒ จะออกไปแล้วโมโหก็ยังประจ�าอยู่ สมุทัยได้อาศัยโมโหนี้แหละเป็นเครื่องมือครอง

ใจคนทั้งเมือง 
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ข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งก็คือ ในจิตตนครไม่มีการทรงวิญญาณหรือทรงเจ้า 

คือไม่มีวิญญาณหรือเจ้าหรือผีมาทรง หรือมาเข้าสิงคนเหมือนอย่างในบางเมือง มีแต่

หัวโจกทั้ง ๓ นี้แหละเป็นตัวมาสิงใจ มาเข้าทรงชาวเมืองทั้งปวง 

นอกจากนี้ หัวโจกทั้ง ๓ ยังมีพรรคพวกหัวมีดหัวไม้ต่าง ๆ อีก ๑๖ คน  

น่าจะแนะน�าให้รู้จักไว้บ้าง เพื่อว่าเมื่อพบเห็นเข้าจะได้พอรู้จักว่าใครเป็นใคร คือ  

๑. อภิชฌาวิสมโลภะ ละโมบไม่สม�่าเสมอ คือความเพ่งเล็ง ๒. โทสะ ร้ายกาจ  

๓. โกธะ โกรธ ๔. อุปนาหะ ผกูโกรธไว้ ๕. มกัขะ ลบหลูค่ณุท่าน ๖. ปลาสะ ตีเสมอ 

คือยกตนเทียมท่าน ๗. อิสสา ริษยา ๘. มัจฉริยะ ตระหนี่ ๙. มายา มารยา คือ 

เจ้าเล่ห์ ได้แก่ปกปิดโทษท่ีมีอยู่ ๑๐. สาเถยยะ โอ้อวด คอือวดคณุทีไ่ม่ม ี๑๑. ถมัภะ 

หวัด้ือ ๑๒. สารมัภะ แข่งดี ๑๓. มานะ ถือตวั ๑๔. อติมานะ ดหูมิน่ท่าน ๑๕. มทะ 

มัวเมา ๑๖. ปมาทะ เลินเล่อ 

ทัง้ ๑๖ คนนีม้ลีกัษณะต่าง ๆ  กนัเหมอืนดังชือ่นัน่แหละ ล้วนเป็นพวกก่อกวน

ความสงบสุขของบ้านเมืองจิตตนครท้ังนั้น และวิธีก่อกวนก็ด้วยการเที่ยวสิงใจคน 

เช่นเดยีวกนักบัหวัโจก ชาวเมอืงจติตนครถกูพวกหวัมดีหวัไม้เหล่านีส้งิใจ กแ็สดงออก

ต่าง ๆ กันตามสิ่งท่ีสิง เช่น ถูกโกธะสิงใจก็แสดงอาการโกรธต่าง ๆ ถูกสาเถยยะ 

สิงใจก็พูดจาโอ้อวดคุณที่ไม่มีนานัปการ การศึกษาระดับต่าง ๆ  ช่วยไม่ได้ บางทีกลับ

น�าความรู้มาคุยฟุ้ง อวดรู้อวดฉลาดไปเสียอีก

แม้ชาวเมืองจิตตนครจะตกอยู่ในอ�านาจของพวกหัวมีดหัวไม้ดังกล่าวจนแทบ

จะหาผู้ช่วยไม่ได้ ดังเช่นกล่าวแล้วว่าการศึกษาระดับต่าง ๆ ทุกระดับก็ช่วยไม่ได้  

แต่ก็ยังมีอยู่หนึ่งอย่างที่ช่วยได้และช่วยได้แน่ด้วย ส่ิงนั้นคือปัญญา ปัญญาเป็นอาวุธ

ส�าคญัทีส่ดุ มอี�านาจสงูสดุ ปัญญามอียูท่ีไ่หน อย่าว่าแต่จะฟาดฟันพวกหวัมดีหวัไม้ให้

แตกกระจัดกระจายไปได้เพียงพวกสองพวกเลย จะกี่ร้อยกี่พัน พวกปัญญาก็สามารถ

เอาชนะได้สิน้ เปรยีบเหมอืนแสงอาทติย์ทีอ่าจขบัไล่ความมดืให้หมดไปได้ไม่หลงเหลอื

นั่นแล ข้อส�าคัญอยู่ที่ว่า ปัญญามิใช่แสงอาทิตย์ที่มีอยู่ประจ�าโลก ปัญญาเป็นสิ่งต้อง

สร้างขึ้น ต้องอบรมให้มีขึ้น 
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บรรดาผู้มาบริหารจิตก็คือผู้ก�าลังอบรมปัญญาให้มีข้ึน ให้เจริญงอกงามขึ้น 

เพื่อให้ตนเองมีอาวุธส�าคัญที่สุดประจ�าตน ส�าหรับปราบพวกหัวมีดหัวไม้ให้สิ้นไป  

ไม่อาจก่อความเดือดร้อนให้ได้ต่อไปนั่นเอง จึงนับได้ว่าบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย

จะได้เป็นเจ้าของจิตตนคร อันร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นตามวันเวลาที่ล่วงไปพร้อมกับ 

ความพากเพียรพยายาม ไม่ท้อถอยท่ีจะอบรมปัญญาให้เจริญงอกงาม ชั้นต้นก็ให้ 

เกิดปัญญาเห็นชอบตามความจริง ว่าไหนดี ไหนชั่ว ไหนควรสงวนรักษาไว้ ไหนควร

ท�าลายให้สิ้นไป



เครื่องปกปิดสัจจะในข่าวสาร
ตัณหาร้อยแปด

สมุทัยมีวิธีการหลายอย่างที่จะผูกใจชาวจิตตนคร เพื่อที่จะเป็นผู้ครองใจของ

ชาวจิตตนครทั้งหมดตลอดไป นอกจากพรรคพวกที่เป็นหัวโจกทั้ง ๓ ลูกมือคือทุจริต

ทัง้ ๓ และพรรคพวกหวัไม้หวัมดีในลกัษณะต่างๆ อกี ๑๖ ดงักล่าวแล้ว สมทุยัยงัวาง

พรรคพวกนอกจากน้ันยึดครองจุดส�าคัญต่าง ๆ ของจิตตนคร เพื่อที่จะรักษาอ�านาจ

ของตนไว้ให้มั่นคง คือจุดระบบสื่อสารทั้งชั้นนอก ๕ ชั้น และชั้นใน ๑ ชั้น รวมเป็น 

๖ จุด เพราะระบบสื่อสารเหล่านี้ที่น�าข่าวสารต่าง ๆ  เข้าสู่เจ้าเมืองจิตตนคร 

โดยปกติ เจ้าเมืองนั้นจะติดต่อทราบเรื่องต่าง ๆ ได้ ก็แต่โดยทางส่ือสารนี ้

เท่าน้ัน ฉะนั้น สมุทัยจึงใช้เครื่องมือทางมายาศาสตร์อย่างหนึ่งเรียกว่า อารมณ์  

เป็นเครื่องแปลกปลอมปกปิด สัจจะ ในข่าวสารทั้งหลาย แต่แสดงเป็นอีกรูปหนึ่ง  

โดยแต่งตั้งพรรคพวกให้อยู่เฝ้าประจ�าระบบสื่อสารทั้ง ๖ นั้นแหละ แห่งละ ๓ คน  

ชื่อว่า กามตัณหา ความทะยานอยากในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  

(สิ่งที่กายถูกต้อง) ที่น่าปรารถนาพอใจ คนหนึ่ง ภวตัณหา (ความทะยานอยาก 

เป็นนั่นเป็นน่ี) คนหน่ึง วิภวตัณหา (ความทะยานอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่) คนหนึ่ง 

มีชื่อตรงกันทั้ง ๖ แห่ง ๓ คนที่ประจ�าอยู่ที่ระบบตาเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับรูป 

ต่าง ๆ   ๓ คนที่ระบบหูเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับเสียงต่าง ๆ   ๓ คนที่ระบบจมูก

เมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับกลิ่นต่าง ๆ ๓ คนท่ีระบบลิ้นเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไป 
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กับรสต่าง ๆ ๓ คนที่ระบบกายเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับสิ่งต่าง ๆ ที่กายถูกต้อง  

ทัง้อกี ๓ คนทีร่ะบบใจเมอืงชัน้ในกค็อยผสมอารมณ์ เข้าไปกับเรือ่งต่าง ๆ  อกีชัน้หนึง่ 

รวมเข้าตอนนี้ก็มี ๑๘ คนแล้ว 

แต่มิใช่เท่าน้ี สมุทัยมีความรอบคอบมากกว่านั้น คือ ได้จัดให้ประจ�ากาล 

ทั้ง ๓ เหมือนอย่างจัดยามประจ�าทุกยาม คือ ประจ�าอดีตกาล ๑๘ คน อนาคตกาล 

๑๘ คน ปัจจุบันกาล ๑๘ รวมเป็น ๕๔ คน ดูก็น่าจะพอ แต่ยังไม่พอส�าหรับสมุทัย

ผูร้อบคอบถีถ้่วนเป็นอย่างยิง่ ยังจดัไว้ส�าหรบัประจ�าก�ากบัตนเอง ๕๔ คน ประจ�าก�ากับ

ผูอ้ืน่อกี ๕๔ คน จงึรวมเป็น ๑๐๘ คน เรยีกตามภาษาของชาวจติตนครว่า ตณัหา ๑๐๘

ฉะนัน้ เจ้าเมอืงและชาวจติตนครทัง้ปวงจึงได้รับข่าวท่ีถูกอารมณ์เคลือบแคลงแล้ว 

เรยีกได้ว่ามิใช่เป็นข่าวสารท่ีจรงิแท้อยูเ่สมอ เพราะสมทุยัได้วาง ตัณหา ๑๐๘ ดงักล่าว

ยึดระบบสื่อสารท้ังสิ้นไว้ทั้งชั้นนอกช้ันใน เจ้าเมืองจึงถูกลวงให้หลง คือให้เข้าใจผิด 

เหน็ผดิอยูเ่สมอ บางคราวกแ็สดงความยนิดีปรดีา อยากได้นัน่ได้นี ่อยากเป็นน่ันเป็นนี่ 

บางคราวก็หงุดหงิด ขุ่นเคือง ขัดแค้น อยากให้พินาศเสียหาย สุดแตอ่ารมณ์ที่สมุทัย 

และพรรคพวกส่งเข้ามา ชาวเมืองจิตตนครจึงมีจิตใจที่ดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่เสมอ ไม่สงบ 

เป็นโอกาสให้หัวโจกทั้ง ๓ เข้าสิงผสมได้โดยง่าย เพราะสมุทัยจัดให้คอยจ้องโอกาส

อยู่ทุกขณะแล้ว ด้วยสังเกตเครื่องมือส�าคัญคือ อารมณ์ และลอบเข้ามากับอารมณ์

ทันที การปฏิบัติงานของสมุทัยและพรรคพวกท้ังปวงรวดเร็วย่ิงนัก เท่ากับความเร็ว

ของจิตหรือความเร็วของแสง ก็น่าจะเทียบได้หรือยิ่งกว่า

อย่างไรก็ตาม  ได้กล่าวแล้วในครั้งก่อนว่า อาวุธหรือผู้ที่จะปราบพวกหัวมีด

หัวไม้ของฝ่ายสมุทัยมีอยู่ คือ ปัญญา และปัญญานี้เมื่ออบรมเสมอ ก็เหมือนอาวุธที่

คมที่ลับอยู่เสมอ ย่อมใช้การได้ผลอย่างดียิ่ง คือฟันลงไปที่ใดก็ขาดลงไปที่นั้น ตัณหา 

๑๐๘ ก็สามารถจะท�าลายให้สิ้นไปได้ด้วยปัญญาที่ได้รับการอบรมบริบูรณ์เต็มที่แล้ว

เช่นกัน แต่ส�าหรบัชาวจติตนครทีเ่ป็นสามญัชน การอบรมปัญญาเพยีงให้สามารถรกัษา

ใจไม่ถึงกับให้ตกเป็นทาสของอารมณ์จนเกินไป พอให้มีความร่มเย็นเป็นสุขมากกว่า

ร้อนรนทุกข์ ก็นับว่าดีแล้ว และการบริหารจิตนี้แหละคือการอบรมสติ อบรมปัญญา 

ให้เกิดทัน และให้สามารถรักษาจิตใจหรือจิตตนครให้ไม่ถูกอารมณ์อันเป็นสมุนฝ่าย
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ร้ายของสมุทัยเข้ามีอ�านาจเหนือ จนถึงกับจะใช้อ�านาจก่อให้เกิดความวุ่นวายเร่าร้อน

ได้เกินไป

บ้านเมืองใดมีก�าลังอาวุธบริบูรณ์ ย่อมจะป้องกันข้าศึกศัตรูมิให้รุกรานก่อ 

ความเดือดร้อนได้ฉันใด ผู้ใดมีก�าลังอาวุธคือปัญญาเพียงพอ ย่อมจะป้องกันอารมณ์ 

มิให้รุกรานก่อความเดือดร้อนได้ฉันนั้น การอบรมปัญญาตามแนวทางของพระสัมมา-

สมัพทุธเจ้า ผูท้รงบรบิรูณ์แล้วด้วยพระปัญญาคณุ จงึเป็นสิง่ทีผู่ป้รารถนาความร่มเยน็

เป็นสุขพึงกระท�าทั่วกัน

หัวโจกทั้ง ๓ นั้น เที่ยวหาพรรคพวกได้อีก ๗ คน รวมเป็น ๑๐ คนด้วยกัน

ก่อนคือ ๑. โลโภ ความอยากได้ของของเขา ๒. โทโส ความโกรธประทุษร้ายเขา   

๓. โมโห ความหลง ทั้ง ๓ นี้เป็นพรรคพวกชั้นหัวโจกของสมุทัยอยู่แล้ว ๔. มาโน  

ความถือตัวดูหมิ่นผู้อ่ืน ๕. ทิฏฐิ ความเห็นผิด ๖. วิจิกิจฉา ความลังเลไม่แน่นอนใจ   

๗. ถีนัง ความง่วงเหงา เกียจคร้าน ๘. อุทธัจจัง ความฟุ้งซ่าน ๙. อหิริกัง ความไม่

ละอายใจ ไม่รังเกียจต่อความชั่ว ๑๐. อโนตตัปปัง ความไม่เกรงกลัวต่อความชั่ว

คน ๑๐ คนนี้ต่างไปหาพรรคพวกอีกคนละ ๑๕๐ คน โดย มาจัดแบ่งเป็น 

๑๕๐ หมู่ หมู่ละ ๑๐ คน ประจ�านามธรรมและรูปธรรมของชาวจิตตนครทุกคน 

โดยครบถ้วน คือสมุทัยได้ศึกษาสรีรวิทยาและจิตวิทยารู้โดยถี่ถ้วนว่า ชาวจิตตนคร 

ทุกคนมี จิต ๘๙ ดวง นับเป็น ๑ มี เจตสิก ธรรมที่เกิดในจิต ๕๒ นี้เป็นส่วนจิต  

กับมีรูปที่เรียกว่า นิปผันนรูป รูปท่ีส�าเร็จมาแล้ว ๑๘ พร้อมกับ ทุกข์ ๔ คือชาติ  

ชรา พยาธิ มรณะ น้ีเป็นส่วนสรีระหรือรูป (ตามคัมภีร์อภิธรรม) จึงรวมเป็น  

๗๕ แจกเป็น นามธรรม ๗๕ แจกเป็น รูปธรรม ๗๕ เพราะชาวจิตตนครทุกคน

ประกอบด้วยนามธรรม รปูธรรม รวมกนัอยู่เป็นคนหนึง่ ๆ  จะแยกถอืเอาเฉพาะอย่าง

เดียวไม่ได้ ฉะนั้น เพื่อมิให้ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อย จึงได้นับจ�านวนเป็น 

ส่วนละ ๗๕ หน่วยเสยีทีเดยีว เพือ่ท่ีจะได้ส่งพรรคพวกไปคมุเป็นรายหน่วย หน่วยละ

หมู่ คือตามที่ได้กล่าวแล้วว่า จัดแบ่งเป็น ๑๕๐ หมู่ หมู่ละ ๑๐ คน เพื่อควบคุม  

นามรูปที่แบ่งออกส่วนละ ๗๕ เป็น ๑๕๐ หน่วยนั้น กระจายก�าลังออกคุมหน่วยละ

หมู่ทีเดียว ดังนั้น ๑๕๐ คูณด้วย ๑๐ จึงรวมเป็น ๑,๕๐๐ เรียกว่า กิเลส ๑,๕๐๐ 

เป็นพรรคพวกทีส่มทุยัจดัไว้ให้มหีน้าทีป่ระจ�าก�ากบัภายในบ้านของชาวจติตนครทกุคน 
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ทุกกระเบียดน้ิวก็ว่าได้ ไม่ยอมให้ใครพ้นออกไปจากการควบคุมเลย จะคิดอะไร  

จะท�าอะไร จะเดิน ยืน น่ัง นอนท่ีไหน ก็อยู่ในสายตาของหมู่ใดหมู่หนึ่งแห่งกิเลส 

ทั้ง ๑๕๐ หมู่นี้ทั้งสิ้น 

สมทุยัจงึนบัว่าเป็น นกัการโลก ทีส่ามารถมาก เพราะต้องการทีจ่ะครองโลก

ทัง้สิน้ไว้ในอ�านาจ ไม่ประสงค์จะให้ใครผูใ้ดพ้นไปจากอ�านาจของตนเลย ลองนกึเขียน

รปูภาพภายในบ้านของชาวจติตนครแต่ละคน กค็งจะเป็นภาพทีเ่ตม็ยัว้เยีย้ไปด้วยกเิลส

ตัณหาเดินไปเดินมาสับสนอลหม่านอย่างบอกไม่ถูก บ้างก็ครึกครื้นรื่นเริง เต้นร�า 

ท�าเพลง บ้างก็กริ้วโกรธ ด่าตี ออกท่ายักษ์มารต่าง ๆ  บ้างก็นั่งโงกซึมเซา ดูคล้ายกับ 

โง่ดักดาน บ้างก็ซุบซิบวางแผนชั่วร้ายต่าง ๆ ดังนี้เป็นต้น ต่างแสดงออกตามสันดาน

ของตน ๆ ๑๐๘ จ�าพวก หรือ ๑,๕๐๐ จ�าพวก ดูภาพแล้วน่าปวดเศียรเวียนเกล้า 

แทนยิ่งนัก

ได้กล่าวไว้แล้วว่า อาวธุท่ีจะปราบพรรคพวกของสมทุยัในจติตนครได้ผลแน่นอน 

มีอยู่อย่างเดียวคือ ปัญญา ปัญญานี้มีหลายขั้น ทั้งขั้นต�่า ขั้นกลาง ขั้นสูง ก็เหมือน

อาวุธมีคมที่ย่อมมีทั้งคมน้อย คมมาก คมที่สุด อาวุธที่คมน้อยก็ท�าให้คมมากได้  

ท�าให้คมทีส่ดุได้ ด้วยการหมัน่ลบัอยูเ่สมอ ปัญญากเ็ช่นกนั ปัญญาทีอ่ยูใ่นขัน้ต�า่กอ็าจ

ท�าให้เป็นปัญญาขั้นกลางได้ ท�าให้เป็นปัญญาขั้นสูงได้ ด้วยการหมั่นอบรมอยู่เสมอ 

อบรมมากและสม�่าเสมอเพียงไร ปัญญาก็ย่อมจะยิ่งสูงขึ้นได้เพียงนั้น 

ดังนั้น แม้เห็นโทษของพรรคพวกเหล่าร้ายของสมุทัย ต้องการจะท�าลายให้

สิน้ไปหรอืปราบให้บรรเทาเบาบางลง กจ็�าเป็นจะต้องใช้อาวุธคอืปัญญาทีห่มัน่ลบัให้คม 

คืออบรมให้เป็นปัญญาในขั้นสูงยิ่งขึ้นทุกทีอยู่เสมอ และการอบรมที่ถูกต้องจริง ๆ ก็มี

อยู่วิธีเดียว คือศึกษาพระพุทธศาสนาให้เข้าใจพระธรรมค�าสั่งสอนของพระสัมมา- 

สมัพุทธเจ้าให้สมควร แล้วปฏบัิตติามท่ีทรงส่ังสอนไว้นัน้ ปัญญากจ็ะเพิม่พนูย่ิงขึน้เป็น

ล�าดับ สามารถท�าลายเหล่าร้ายพรรคพวกสมทุยั ผูเ้ป็นเหตแุห่งความทกุข์ร้อยแปดพนั

ประการของจิตตนครให้ลดน้อยถึงที่สุดลงได้จริง ๆ



สมุทัยใส่ความหวัง บังทุกข์ เก็บปัญญา

บ้านของใครมีคนไปคุมอยู่เต็มไปหมดตั้งร้อยต้ังพันดังนี้ ดูก็น่าจะต้องกลุ้มใจ 

ไม่มีความสุขแน่ แต่กลับปรากฏว่า ชาวจิตตนครไม่ค่อยจะมีใครรู้สึกว่าถูกควบคุม 

ตวัแจ พากนัเห็นว่าอยู่ในโลกกต้็องมีความสขุบ้าง ส่ิงสนุกสนานกม็อียู่มาก ส่ิงเจรญิตา

เจรญิหกูม็อียูโ่ดยรอบ นอกจากนีย้งัมอีกีสิง่หนึง่ทีส่�าคญัมากทีช่าวจติตนครเรยีกกนัว่า 

ความหวัง เป็นอาหารใจส�าคัญของชาวจิตตนคร เมื่อเกิดความอ่อนเพลียหรือขัดข้อง

ขาดแคลนอะไรขึน้ กร็บีบริโภค ความหวงั ไว้รองท้อง ท�าให้กระปรีก้ระเปร่าวิง่เต้นไป

ได้คราวหนึง่ ๆ  ทัง้นีเ้พราะสมทัุยได้มวีธิคีรองใจของชาวจติตนครอย่างแยบยล จนยาก

ทีค่นทัว่ไปจะรูส้กึได้ จงึเป็นเรือ่งท่ีน่าศึกษาว่าสมทุยัท�าอย่างไร จะลองเล่าไปตามทีท่่าน 

ผู้รู้ ได้บอกไว้ 

สมุทัยได้พยายามอย่างยิ่งที่จะปิดบัง หรือบิดเบือนสิ่งหนึ่ง ที่เรียกตามภาษา

ของท่านผู้รู้ว่า ทุกข์ ไม่ยอมให้ใครรู้เห็น ทุกข์ ได้เป็นอันขาด ด้วยใช้อุบายวิธีต่าง ๆ 

ที่ท�าให้พากันเห็นไปในทางตรงกันข้าม ถ้าใครเห็นเป็น สุข ไปได้ ก็ถูกความประสงค์

ของสมุทัยท่ีสุด สมุทัยใส่ความหวัง หรือ ความอยาก เข้าไปในใจของชาวจิตตนคร 

พร้อมกับ ความเพลิน และ ความติดใจยินดี และคอยป้อนสิ่งที่เรียกว่า อารมณ์  

แก่ความอยาก ความติดใจยินดี โดยแทรกเข้าไปกับข่าวสารท่ีผ่านทางระบบส่ือสาร 

ชั้นนอกชั้นในดังกล่าวแล้ว 
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ชาวจิตตนครจึงพากันหิวกระหายต่ออารมณ์ต่าง ๆ  เพลิดเพลินติดใจยินดีอยู่

กับอารมณ์ต่าง ๆ สมุทัยใช้อารมณ์นี้เองเป็นเครื่องผูกใจชาวจิตตนครไว้ให้พากันหวัง

พากันเพลิดเพลินอยู่ตลอดคืน พรรคพวกของสมุทัยกี่ร้อยกี่พันก็พากันแฝงตัวคุมอยู่

อย่างเงียบ ๆ และผลัดกันเย่ียมหน้าออกมาบ้างเป็นครั้งคราว ชาวจิตตนครจึงไม่รู ้

ไม่เห็น เหมือนอย่างที่คนเป็นโรคมองไม่เห็นตัวเชื้อโรคตั้งพันตั้งหม่ืนในร่างกาย  

ต่อเมื่อใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องจึงจะมองเห็น 

อันที่จริงเจ้าเมืองจิตตนครเป็นผู้มีอาวุธพิเศษอยู่หลายอย่าง ส�าหรับปราบปราม

ข้าศึกศัตรูท้ังปวง เหมือนอย่างผู้ท่ีปกครองบ้านเมืองทั้งปวงจะต้องมีอาวุธและก�าลัง 

ต่าง ๆ จึงจะปกครองและรักษาบ้านเมืองไว้ได้ ถ้าเจ้าเมืองจิตตนครประสงค์จะดู 

ให้เห็นพรรคพวกของสมทุยัทัง้หมด กส็ามารถจะเหน็ได้ เพราะมปัีญญาเป็นอาวธุพเิศษ

อย่างหนึ่งประจ�าตน แต่สมุทัยได้ลอบเก็บปัญญานี้ไว้เสีย ทั้งเมืองจิตตนครจึงเต็มไป

ด้วยอารมณ์ ความหวงั ความเพลนิ ความตดิใจยินด ีและความต่อสู้แย่งชงิอารมณ์กนั

ต่าง ๆ เป็นโอกาสให้พวกหัวโจกทั้ง ๓ และพรรคพวก ๑๐๘ จ�าพวกแทรกแซงกัน

อลหม่านไปหมด

ผู้ศึกษาพระพุทธศาสนารู้พระธรรมของพระพุทธเจ้าแม้พอควร ถึงจะยังไม่มี

ปัญญาเห็นตามพระธรรมนั้นจริง ๆ แต่ถ้าน้อมใจให้เชื่อบ้างว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นถึง

บรมศาสดาท่ีทรงสามารถตั้งพระศาสนาที่ใหญ่โตมั่นคงขึ้นได้ในโลก มีศาสนิกมากมาย 

อะไรท่ีทรงสอนไว้ที่เราได้ศึกษารู้ย่อมเป็นความจริง เป็นต้นว่าทรงแสดงว่าสิ่งใด 

เป็นทุกข์ แม้จะยังไม่เห็นตามด้วยปัญญาของเราเองว่าเป็นทุกข์ กลับเห็นว่าเป็นสุข  

ก็ควรจะอาศัยความเชื่อเข้าประกอบ ให้น้อมใจลงรับไว้บ้างว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์จริง มิใช่

เป็นสุขดังเราเห็น เมื่อยอมเชื่อบ้างแล้วว่า สิ่งใดเป็นทุกข์ มิใช่เป็นสุข แม้จะเกิด 

ความหลง ความเพลิน ความตดิใจยินดใีนสิง่นัน้ กย่็อมมโีอกาสจะหยดุลง หยดุเพลนิ

หยุดติดใจยินดีได้บ้าง แม้เพียงครั้งคราวเมื่อเกิดสติ เกิดปัญญา ถึงแม้ความไม่หลง 

ไม่เพลิน ไม่ติดใจยินดีในสิ่งท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นทุกข์ จะเกิดขึ้น

เพียงครั้งคราวก็ยังดี เพราะจะเป็นเหตุให้หลงน้อย เพลินน้อย ติดใจยินดีน้อยลง 

ได้ทุกที แม้มีความเพียรไม่ว่างเว้นที่จะท�าให้น้อยลง 
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กล่าวแล้วว่า ความหลง ความเพลิน ความติดใจยินดี เกิดจากอุบายแยบยล

ของสมุทัย ซึ่งเป็นหัวหน้าเหล่าร้ายยิ่งใหญ่ เมื่อท�าลายเสียได้เพียงไร ก็เท่ากับท�าให้

ฝ่ายสมทุยัอ่อนก�าลงัเพยีงนัน้ ประเทศบ้านเมืองทีม่ผีูร้้ายชกุชมุ กบัประเทศบ้านเมือง

ที่ไม่มีโจรผู้ร้ายหรือมีน้อย มีความสงบและความร่มเย็นเป็นสุขแตกต่างกันเพียงไร  

ย่อมเป็นที่เข้าใจกันดีแล้ว จิตตนครก็เช่นกัน จิตตนครที่สมุทัยมีก�าลังอ่อน กับ 

จิตตนครที่สมุทัยมีก�าลังเข้มแข็ง ก็มีความสงบและความร่มเย็นเป็นสุขแตกต่างกัน 

เพียงนั้น 

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลาย แม้มีความเพียรไม่ว่างเว้นที่จะปฏิบัติตาม 

พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ย่อมจะได้เป็นเจ้าเมืองท่ีมีปัญญา สามารถท�า

จิตตนครของตนให้ร่มเย็นเป็นสุขได้ยิ่ง ๆ  ขึ้นสืบไป



ลักษณะอารมณ์ เครื่องมอืสมุทัย 

จะได้กล่าวถงึลักษณะเป็นต้นของอารมณ์ ซึง่เป็นเคร่ืองมอืส�าคญัของสมทุยัที่

ใช้คล้องใจชาวจติตนคร ดงัทีไ่ด้กล่าวแล้วว่า ในจติตนครมทีกุอย่างเหมอืนอย่างในบ้าน

เมืองทั่วไป ว่าถึงสิ่งทั้งหลายที่จะมองเห็นได้ด้วยตา ก็มีอยู่ทั่วไป เป็นสิ่งเกิดมีขึ้นโดย

ธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ ภูเขาก็มี เป็นสิ่งที่ท�าขึ้นสร้างขึ้น เช่น บ้านเรือน อาคารก็มี 

ลืมตาขึ้นก็ได้เห็นรอบไปหมด สมุทัยได้สร้างสรรค์ตบแต่งขึ้นมากมาย และคุยกัน

นกัหนาว่าตนเป็นผู้คดิสิง่ทีเ่รยีกว่าวิจติรศลิป์ต่าง ๆ  ขึน้ในโลก บ้านเรอืนปราสาทราชวัง 

ตลอดถงึวดัวาอารามล้วนต้องมวีจิติรศลิป์ การตบแต่งต่าง ๆ  ตลอดถงึการตบแต่งกาย

ของบรุษุสตรีท้ังปวงก็ต้องมีวิจติรศิลป์ และต่างกป็ระกวดประชนักนัยิง่นักในการแต่งกาย

ให้ทันสมัย หรือท่ีเรียกว่าแฟชั่น นอกจากนี้ยังมีการแสดงต่าง ๆ เช่น โขน ละคร 

ภาพยนตร์ การละเล่นเต้นร�า เป็นต้น ส�าหรับดูเล่นเพื่อความบันเทิง 

คนท้ังปวงต่างทุ่มเทเงินทองไปมากมายเพื่อสิ่งที่ส�าหรับจะได้ดูงามตาเท่านั้น 

ที่สรุปลงได้ในค�าเดียวว่า รูป ท่ีตามองเห็น เท่ากับว่าเป็นอาหารตานั่นแหละที่คน 

ทั้งปวงต้องซื้อหาอาหารตานี้ด้วยมูลค่าที่สูงมาก มากย่ิงกว่าอาหารที่บริโภคเข้าไป 

ทางปาก 

ยังเสียงท่ีจะฟังทางหู ก็มีท้ังท่ีเป็นเสียงธรรมชาติและเสียงที่สรรค์สร้างขึ้น  

เช่น เสียงลม เสียงฟ้า เสียงสัตว์ร้อง เสียงคนพูด เสียงขับร้อง เสียงดนตรีต่างชนิด 

สมุทัยกล่าวโอ้อวดอีกเหมือนกันว่าได้สร้างเสียงที่ไพเราะต่าง ๆ ให้แก่โลก เช่น  
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เสยีงขบัร้อง เสยีงดนตรนีานาชนิดส�าหรบับรรเลงประโคมขบักล่อมให้เป็นสุข ซึง่กส็รปุ

ลงได้ในค�าเดียวว่า เสยีง ท่ีหไูด้ยิน เท่ากับว่าเป็นอาหารหูนัน่เอง ซึง่บางทคีนกต้็องการ

ซื้ออาหารหูนี้ด้วยราคาแพงอีกเหมือนกัน 

ยังกลิ่นที่จะสูดดมทางจมูก ก็มีต่าง ๆ  ทั้งโดยธรรมชาติ เช่น กลิ่นหอมกลิ่น

เหม็นของดอกไม้และของเน่า ทั้งโดยปรุงแต่ง เช่น กลิ่นธูป กลิ่นน�้าอบ สมุทัยก็อวด

อ้างอีกน่ันแหละว่าได้ปรุงแต่งกลิ่นที่หอมทั้งหลายส�าหรับจรุงความสุข สรุปลงได้ใน 

ค�าเดียวว่า กลิ่น ที่จมูกได้สูดดม เท่ากับเป็นอาหารจมูก บางทีคนก็ต้องซื้ออาหารนี้ 

ด้วยราคาแพง 

ยังรสที่จะลิ้มทางลิ้น ก็มีต่าง ๆ ทั้งโดยธรรมชาติและโดยปรุงแต่ง เช่น  

รสอาหารนานาประเภท สมุทัยอวดนักเหมือนกันว่าได้ปรุงแต่งรสอาหารอันโอชาลิ้น

นานปัการ แต่กส็รปุลงได้ในค�าเดยีวว่า รส ทีล่ิน้ลิม้ อนัคนโดยมากต้องแสวงหารสมา

เป็นอาหารลิ้นด้วยราคาแพง 

ยงัสิง่ทีก่ายถกูต้องอ่อนแขง็ต่าง ๆ  กมี็ท้ังโดยธรรมชาติและโดยปรุงแต่ง สมุทัย

ได้คยุโอ่นกัว่า ได้สร้างสิง่สมัผสัทางกายท่ีละมนุละไม ส�าหรบับ�าเรอความสขุมากมาย 

สรุปลงได้ในค�าเดียวว่า โผฏฐัพพะ สิ่งถูกต้องทางกาย คนโดยมากก็พากันแสวงหา 

สิ่งที่มีสัมผัสให้เกิดสุขเท่ากับเป็นอาหารกายกันด้วยราคาแพงลิ่ว ท้ังยังเรื่องต่าง ๆ  

ที่คิดทางใจ สมุทัยอวดโอ่ว่าได้ช่วยปรุงเรื่องต่าง ๆ ให้แก่ใจคนทั้งปวง สรุปลงได้ใน 

ค�าเดียวว่า ธรรม เรื่องที่ใจรู้ ใจคิดถึง คนทั้งหลายก็พากันแสวงหาเรื่องมาเป็นอาหาร

ใจอยู่เสมอ บางทีก็ด้วยราคาแพงเช่นเดียวกัน

ดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า เพ่ือให้ได้มาซึ่งรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ์ ที่ถูกใจ พอใจ แต่ละคนต้องเสียไปเพื่อแลกมาเป็นอันมาก และส�าหรับ

สามญัชนแล้วย่อมมคีวามปรารถนาต้องการในสิง่ดงักล่าวอยูด้่วยกนั ต่างกนัเพยีงมาก

หรือน้อย และความมากหรือน้อยที่ต่างกันนี้ก็หาได้เกิดจากอะไรอื่นไม่ แต่เกิดจาก

ความปรุงของสมุทัยที่มากหรือน้อยนั่นเอง สมุทัยปรุงให้เป็นรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นที่น่าปรารถนาพอใจมาก ความปรารถนาต้องการก็มาก 
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สมุทัยปรุงให้เป็นรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นที่น่าปรารถนา 

พอใจน้อย ความปรารถนาต้องการก็จะน้อย 

ความมีอินทรียสังวร คือการมีสติระวังไว้เสมอ มิให้สมุทัยปรุงให้เกิดความ

ปรารถนาต้องการมากไปเท่านัน้ทีจ่ะท�าให้สามารถควบคมุปรารถนาต้องการ จะได้เห็น

รูป ได้ฟังเสียง ได้ดมกลิ่น ได้ลิ้มรส ได้สัมผัส ได้รับรู้เรื่องราวที่พอใจไว้ได้ ให้อยู่ใน

ขอบเขต พอสมควร ไม่ก่อให้เกิดความร้อนรนกระวนกระวายจนเกนิไป จนถึงกบัท�าให้

ต้องแสวงหามาให้ได้ แม้จะต้องแลกกับสิ่งที่มีค่าอื่น ๆ  เป็นต้นว่า ชื่อเสียง เกียรติยศ 

ยอมโกง ยอมกิน ยอมปลิ้นปล้อน หลอกลวง ทรยศ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่สมุทัยปรุง 

ให้เห็นว่าน่าปรารถนา ต้องการอย่างยิ่ง 

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลายมีโอกาสจะอบรมสติให้เกิดได้ทันความปรุง 

ของสมุทัย จึงนับว่าเป็นผู ้มีโอกาสที่จะไม่ถูกสมุทัยน�าไปเสื่อมเสียดังกล่าว อัน 

ชือ่เสยีงเกยีรตยิศนัน้มค่ีาย่ิงนกั สตเิท่านัน้จะช่วยรกัษาไว้ได้ มใิห้น�าไปแลกกบัส่ิงทีน่่า

ปรารถนาต้องการ จึงควรจะอบรมสติให้เต็มที่ด้วยกันทุกคน



จติตนคร เมอืงภาพยนตร์

จิตตนครพรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งทั้งปวง ดังที่สรุปเรียกว่า รูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ และเรื่องหลายหลาก ซึ่งผ่านเข้าไปทางระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นใน 

ดังกล่าวแล้ว อันเรียกด้วยภาษาของชาวจิตตนครว่า อารมณ์ แปลว่า สิ่งเป็นเครื่อง

หน่วงเหนีย่วจิตใจ สมทุยัเป็นผูส้ร้างขึน้และสอดแทรกเข้าไปทางระบบสือ่สารทัง้หลาย 

สมุทัยใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือในการครองใจคนท้ังปวง โดยเป็นเคร่ืองหน่วงเหนี่ยว

จิตใจให้หลงเพลินยินดี สมุทัยคอยเติมเชื้อความอยาก ความใคร่ ความปรารถนา  

แก่ชาวจิตตนคร และตบแต่งอารมณ์ท่ีน่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ ไว้คอยสนอง  

ชาวจิตตนครจงึพากนัหวิกระหายอารมณ์ดงักล่าวอยูอ่ย่างไม่อิม่ ไม่เพยีงพอ ได้อารมณ์

อย่างนี้แล้ว ก็ใคร่จะได้อารมณ์อย่างน้ันอีก นอกจากนี้บรรดาหัวโจกและสมุนทั้งปวง 

ก็พากันแอบแฝงหนุนให้เป็นไปต่าง ๆ เช่น บางทีไม่ได้อารมณ์ท่ีน่าปรารถนาก็หนุน 

ให้โกรธกริ้ว ตรงกันข้ามพากันหมุนไปตามอารมณ์นี้เอง ชาวจิตตนครหาได้เห็นสิ่งที่

หนุนให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ คือบรรดาหัวโจกและสมุนเหล่านั้นไม่ ถ้าจะวาดภาพของ

อารมณ์ให้พอมองเห็นได้ชัด ก็พอวาดได้ดังนี้ 

อารมณ์จะปรากฏเป็นภาพของสิ่งทั้งหลายท่ีตามองเห็นมาลอยอยู่ในใจ  

เช่น เป็นภาพบ้านเรือน ต้นไม้ ภูเขา บุรุษ สตรี ถ้าเป็นสิ่งที่สะดุดตาสะดุดใจ หรือ 

เป็นสิ่งที่ชอบหรือที่ชัง ก็ยิ่งเป็นภาพที่ปรากฏเด่นชัด บางทีเป็นวิมานลอย ดังที่เรียก

ว่าสร้างวมิานในอากาศ บางทเีป็นภาพทีน่่าเกลยีดน่ากลวั เช่น ภตูผปีีศาจ เมือ่ปรากฏ

เป็นภาพขึ้นในใจดังนี้แล้ว ก็ยินดีในภาพที่น่ายินดี ยินร้ายหรือโกรธแค้นขัดเคือง 

ในภาพที่น่ายินร้าย อารมณ์จะปรากฏเป็นภาพจากเสียงที่หูได้ยิน เป็นภาพเสียงที ่

แว่วในใจ เป็นเสียงดนตรี เสียงลม เสียงน�้า เสียงสัตว์ร้อง เสียงคนพูด ซึ่งแปลภาษา
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ออกมาเป็นคน เป็นวัตถุ เป็นต้น เช่น ได้ยินค�าว่าแก้วแหวนเงินทอง จะปรากฏภาพ

เป็นแก้วแหวนเงินทองลอยอยู่ในใจ แล้วก็เกิดโลภในภาพนั้น อารมณ์จะปรากฏเป็น

ภาพกลิ่นที่จมูกสูดดม เป็นภาพรสที่ลิ้นได้ล้ิม เป็นภาพส่ิงท่ีถูกต้องทางกายขึ้นในใจ

เช่นเดียวกัน แล้วก็ชอบหรือชังอยู่กับอารมณ์นั้น อารมณ์จะปรากฏเป็นภาพของเรื่อง

ทุกเรื่องที่ใจคิด ใจคิดถึงภูเขา ก็จะปรากฏเป็นภาพภูเขาขึ้นทันที ใจคิดถึงบุตร ภริยา 

สามี จะปรากฏเป็นภาพบุคคลเหล่าน้ีขึ้นทันที ใจคิดถึงเสียง ถึงกลิ่น ถึงรส ถึงสิ่ง 

ถูกต้อง ถึงเรื่องของสิ่งเหล่านี้ ก็จะปรากฏเป็นภาพของสิ่งทั้งปวงนี้ทุกอย่าง สุดแต่ว่า

ใจจะคิดถึงอะไร แล้วก็ชอบหรือชังอยู่กับภาพเหล่านั้นเช่นเดียวกัน 

ชาวจิตตนครพากันพัวพันเพลิดเพลินอยู่กับภาพคล้ายกับคนนั่งดูภาพยนตร์

นยิมชมชอบตวัพระ ตวันาง เกลยีดตวัผูร้้าย บางคราวกหั็วเราะเฮฮา บางคราวท่ีใจอ่อน

กร้็องไห้ เพราะมิได้นึกว่าเป็นภาพยนตร์ แต่นกึว่าเป็นเรือ่งจรงิหรอืเป็นชีวิตจรงิ สมทุยั

สามารถท�าให้ชาวจิตตนครคิดว่า อารมณ์ที่ปรากฏเป็นภาพในใจนี้เป็นของจริงฉันนั้น

เหมอืนกนั โดยใช้หวัโจกส�าคัญเงียบ ๆ  คือ  โมโห ให้เข้าแทรกแซง ท�าให้หลงเข้าใจผดิ 

อันที่จริงจิตตนครเป็นเมืองภาพยนตร์ท่ีย่ิงใหญ่กว่าเมืองใด ๆ ในโลก และชาวเมือง

จิตตนครก็ชอบดูภาพยนตร์กันมาก สามารถดูอยู่ได้ทั้งกลางวันกลางคืน เว้นแต่หลับ 

ถึงหลับก็ยังชอบฝันดูภาพยนตร์กันอีก

คนดูหนังดูละครเพลิดเพลินอยู่กับการแสดงของหนังละคร ก็เช่นเดียวกับ 

ชาวจิตตนครเพลิดเพลินอยู่กับภาพแสดงของอารมณ์ เมื่อผู้ดูหนังดูละครไม่ปล่อยใจ

จนเกินไป มีสติรู้ตัวไว้บ้างว่าก�าลังดูหนังดูละคร ก็จะไม่หลงชอบชัง ไม่ยินดียินร้ายไป

กับบทบาทของตัวแสดงเช่นน้ีฉันใด เม่ือภาพของอารมณ์ปรากฏข้ึนให้เห็น แม้ชาว 

จติตนครไม่ปล่อยใจจนเกนิไป มีสตริูว่้าเป็นส่ิงทีส่มทุยัใช้หวัโจกสร้างขึน้เพือ่ล่อให้หลง 

ก็จะไม่ชอบชัง ยินดียินร้ายไปกับภาพที่แสดงขึ้นด้วยอารมณ์นั้นจนเกินไป 

ฉันนั้น การศึกษาให้รู้ความจริง คือศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้า และการ

อบรมสตใิห้ด�ารงอยูส่ม�า่เสมอ จงึเป็นสิง่ส�าคญัทีส่ดุของผูท้ีไ่ม่ต้องการจะหลงเพลดิเพลนิ 

ชอบชงั ยนิดียนิร้ายไปกบัภาพทีส่มทุยัสร้างขึน้ไว้ล่อให้หลง ผูไ้ม่เพลิดเพลินยินดยิีนร้าย

จนเกนิไปเท่านัน้ทีม่จิีตใจสงบเยือกเย็น ทีก่ล่าวได้ว่าเป็นจติใจทีม่ค่ีา เป็นทีพึ่งปรารถนา

ของผู้มีปัญญาทั้งหลาย



ยาเสพตดิ สัตว์ ๖ ชนดิ 

ชาวจิตตนครพากันติดอารมณ์กันงอมแงม จนไม่สามารถจะขาดอารมณ์ได้ 

และดังที่ได้กล่าวแล้ว อารมณ์ปรากฏเป็นภาพที่ดูเป็นของจริงจัง ไม่ใช่เหมือนอย่างที่

ชาวโลกพูดกันว่าอารมณ์ท่ีหมายถึงเรื่องอะไรในใจ ไม่ปรากฏรูปร่างอะไรให้มองเห็น 

ในจิตตนครอารมณ์เป็นภาพให้มองเห็นเป็นรูปร่างข้ึนจริง ๆ เช่น เป็นภาพต้นไม้  

ก็มองเห็นเป็นต้นไม้จริง ๆ เป็นภาพคน ก็มองเห็นเป็นบุรุษ เป็นสตรี เป็นเด็ก  

เป็นหนุ่มสาว เป็นผู้ใหญ่วัยต่าง ๆ ขึ้นจริง ๆ ฉะนั้น อารมณ์จึงเป็นเครื่องมือส�าคัญ

ของสมุทัย และสมุทัยรู้วิธีท�าให้ชาวจิตตนครติดอารมณ์คล้ายกับติดสุรายาฝิ่น ทีแรก 

ทุกคนก็ด่ืมสุราไม่เป็น สูบฝิ่นไม่ได้ แต่เมื่อหัดดื่ม หัดสูบเข้าบ่อย ๆ ในที่สุดก็ติด  

ถึงเวลาก็จะต้องด่ืม ต้องสูบ ถ้าไม่ได้ดื่ม ไม่ได้สูบ ก็จะกระวนกระวาย หงุดหงิด  

เมื่อได้ดื่ม ได้สูบแล้วจึงจะสงบ 

ในจิตตนครไม่มีสุรายาฝิ่น ไม่มีเฮโรอีนและยาเสพติดให้โทษต่าง ๆ อย่างใน

เมืองทั่ว ๆ ไป แต่มีอารมณ์นี่แหละแทนที่ส่ิงอื่น ๆ ทีแรกก็ดูเหมือนไม่สู้สนใจกัน 

นักในจิตตนคร แต่สมุทัยแทรกเข้ามาทางระบบส่ือสารท้ังปวงสู่จิตตนครบ่อย ๆ  

โดยพยายามแทรกแต่อารมณ์ที่งดงาม น่ารักใคร่ ปรารถนาพอใจ ชาวจิตตนครชัก 

จะติดใจ ติดตา ติดหู ติดจมูก ติดลิ้น ติดกาย เกิดความกระหายที่จะได้รับอารมณ ์

ที่งามอยู่เป็นประจ�า เม่ือไม่ได้ก็กระวนกระวาย หงุดหงิด ต่อเมื่อได้จึงจะสงบ เมื่อ 

พากันติดอารมณ์ดังน้ี สมุทัยก็เบาใจว่า ไม่มีใครจะคิดกู้อิสรภาพแน่ เพราะพากัน 
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คิดแต่จะใช้อารมณ์ที่งามกันทั้งนั้น เหมือนอย่างคนติดฝิ่นติดกัญชา ก็คิดแต่จะหา 

ฝิ่นกัญชามาสูบเท่านั้น อารมณ์ที่งามนี้เป็นยาเสพติดส�าคัญที่สมุทัยวางไว้แก่ชาว 

จิตตนคร เช่น ชายงามหญิงงามที่ปรากฏเป็นภาพให้มองเห็น 

นอกจากนี้ สมุทัยยังได้เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ  ไว้อีกมาก เช่น งูชนิดต่าง ๆ  จระเข้ 

นกต่างชนิด ไก่ สุนัขจิ้งจอก ลิงใหญ่เล็กเป็นอันมาก และแทนที่จะสร้างสวนสัตว์ให้

อยู่เป็นส่วนสัด กลับปล่อยให้อยู่ท่ัวไปในจิตตนครตามแต่สัตว์จ�าพวกไหนจะชอบอยู่

ชอบเที่ยวไปในที่ไหน เช่น งูอยู่ในจอมปลวก จระเข้อยู่ในน�้า นกบินอยู่ในอากาศและ 

จับพักนอนบนต้นไม้ ไก่อยู่ในบ้าน สุนัขจิ้งจอกอยู่ในป่าช้า ลิงอยู่บนหมู่ไม้ บางทีสัตว์

ทั้งปวงเช่นที่กล่าวมาก็เที่ยวเพ่นพ่านทั่วไป 

บางทีสมุทัยจับสัตว์เหล่านี้มาผูกรวมกันไว้แล้วก็ปล่อย เป็นกีฬาท่ีสนุกอย่าง

หนึง่ เพราะจะได้เห็นสตัว์เหล่านีต่้างวิง่ไปสูท่ีอ่ยูข่องตน สมทุยัหวัเราะชอบใจแล้วกล่าว

ว่า ชาวจิตตนครกเ็หมือนสตัว์เหล่านัน้ เพราะพากนัวิง่ไปหาอารมณ์คือรปูเหมอืนอย่าง

งเูลือ้ยปราดไปหาจอมปลวก วิง่ไปหาอารมณ์คอืเสยีงเหมอืนจระเข้ว่ิงไปลงน�า้ ว่ิงไปหา

อารมณ์คือกลิ่นเหมือนนกบินหวือไปในอากาศ วิ่งไปหาอารมณ์คือรสเหมือนไก่บินไป

สูบ้่านทีต่วัอาศยั วิง่ไปหาอารมณ์คอืสิง่ถกูต้องทางกายเหมือนสุนขัจิง้จอกว่ิงไปสู่ป่าช้า 

วิง่ไปหาอารมณ์คอืเรือ่งทางใจเหมอืนวานรวิง่หลกุหลกิไปบนต้นไม้ นีเ้ป็นกฬีาท่ีสนกุสนาน

มากของสมุทัย ในการที่เห็นหมู่คนทั้งเมืองวิ่งพล่านไปในทิศทางต่าง ๆ  บางทีก็ชนกัน 

ปะทะกัน แย่งชิงกัน ต่อสู้วางหมัดมวย แทงฟัน ยิงกันเป็นคู่ ๆ  วุ่นวายไปหมด ยิ่งยุ่ง 

ยิ่งวุ่นวายสับสนอลหม่าน สมุทัยก็ยิ่งสนุกสนานมาก

การศึกษาในทางโลกก็ตาม ในทางธรรมก็ตาม ผู้มีปัญญาย่อมศึกษาเพื่อ 

มุ่งเพิ่มพูนสติและปัญญาเป็นส�าคัญ และย่อมเข้าใจดีว่าตนเองเท่านั้นที่จะสามารถน�า

ความรู้ในเรื่องทั้งหลายมาเพิ่มพูนสติและปัญญาของตนได้ ผู ้เขียนหนังสือหรือ 

ผู้บรรยายเรื่องราวเหล่านั้น เพียงสามารถน�าความรู้ความเข้าใจมาแสดงให้ทราบเท่านั้น 

หาอาจท�าให้ผู้ไม่ใคร่ครวญพิจารณาตามเกิดประโยชน์ได้ไม่ ผู้น�าเรื่องจิตตนครมา

บรรยายในรายการบริหารจิตอยู่ขณะนี้ก็เช่นกัน เป็นเพียงผู้น�าธรรมเก่ียวกับจิตตนคร 
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มาแสดง หน้าที่ในการน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องเป็นของบรรดาท่านผู้มาบริหารจิต

ทั้งหลาย เม่ือเกิดความรู ้สึกวิ่งไปหาอารมณ์ใดก็ตาม ที่เห็นว่าเป็นความงดงาม  

น่ารักใคร่ ปรารถนาพอใจ ก็ควรต้องท�าสติให้เกิดขึ้นให้รู ้ทันแม้เพียงพอสมควร  

ว่าสมุทัยก�าลังท�างานยึดครองเราอยู่อย่างเฉลียวฉลาด แม้เราไม่ต่อต้านขัดขืน คือ 

ไม่พยายามยับย้ังความปรารถนาต้องการเสียบ้างเลย ปล่อยไปเต็มแรง แล้วแต่ 

ความปรารถนาต้องการจะน�าไป เราก็จะตกเป็นทาสของสมุทัย ไม่อิสระแก่ตัว ทาส

คนใดจะมีความสุขที่แท้จริงได้ ลองคิดดู 

ชาวจติตนครท่ีปล่อยให้ความปรารถนาต้องการในรปู เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ 

และธรรมารมณ์ น�าไปอย่างไม่ขดัขนืต้านทาน ก็จะหาความสุขทีแ่ท้จรงิไม่ได้เช่นเดยีว

กับทาสน้ันเอง ฉะนั้น เราจะเลือกเป็นทาสหรือเป็นไทก็จะเลือกได้ด้วยการยอมให้

สมุทัยครอบครอง หรือต่อต้านขัดขืนสมุทัยจนสุดสติปัญญาเท่านั้น



สมุทัยรักษาพชืพันธ์ุแห่งมนุษย์และสัตว์

สิ่งที่สมุทัยระดมพลังเพ่ือสืบรักษาไว้มากที่สุดก็คือ พืชพันธ์ุแห่งมนุษย์และ

สัตว์ดิรัจฉานท่ัวไป ตลอดถึงพืชพันธ์ุแห่งต้นไม้ใบหญ้าทั้งปวงในโลก สมุทัยได ้

สอดแทรกความรู้สึกทางเพศไว้แก่ชาวจิตตนครทั้งปวง โดยแบ่งออกเป็นเพศคู่ ซึ่งม ี

ความรู้สึกไวต่อกันอย่างยิ่งเพื่อสืบรักษาพืชพันธ์ุของคนไว้ จนถึงท่านผู้รู้ได้กล่าวไว้ว่า 

“ยังไม่เห็นรูปอย่างอ่ืน เสียงอย่างอ่ืน กล่ินอย่างอื่น รสอย่างอื่น สิ่งถูกต้องทางกาย

อย่างอื่น สักอย่างหน่ึงท่ีจะครอบง�าจิตของบุรุษได้ เหมือนอย่างรูปของสตรี เสียง 

ของสตรี กลิ่นของสตรี รสของสตรี สิ่งถูกต้องทางกายของสตรี สิ่งทั้ง ๕ นี้ของสตรี

ย่อมครอบง�าจิตของบุรุษตั้งอยู่” ในทางตรงกันข้าม ท่านก็ได้กล่าวไว้ว่า “ยังไม่เห็นรูป

อย่างอื่น เสียงอย่างอ่ืน กลิ่นอย่างอ่ืน รสอย่างอื่น สิ่งถูกต้องทางกายอย่างอื่น  

สักอย่างหน่ึงท่ีจะครอบง�าจิตของสตรีได้ เหมือนอย่างรูปของบุรุษ เสียงของบุรุษ  

กลิน่ของบรุุษ รสของบรุษุ สิง่ถกูต้องทางกายของบรุษุ ส่ิงทัง้ ๕ นีข้องบรุุษย่อมครอบง�า

จิตของสตรีตั้งอยู่” 

สมุทัยแทรกความรู้สึกของบุคคลทั้ง ๒ เพศไว้ให้มีต่อกันรุนแรงถึงเพียงนี้  

ก็ด้วยความกลัวว่าโลกจะสูญสิ้นพืชพันธ์ุ จะไม่มีใครเหลืออยู่ให้สมุทัยครอบครองใจ 

เพราะสมุทัยทราบดีว่าจิตตนครมีภัยธรรมชาติท่ีร้ายแรงท่ีชาวจิตตนครจะต้องประสบ

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งจะได้เล่าในเมื่อถึงวาระ ถ้าไม่มีพืชพันธ์ุสืบต่อก็จะส้ินสูญไป

หมดเมืองในเวลาไม่เกินร้อยปี หรือจะเกินไปบ้างก็ไม่มากนัก และร่างกายของบุคคล
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ทั้ง ๒ เพศนี้เล่าก็แสนที่จะสกปรก สมุทัยจ�าต้องแทรกความรู้สึกดังกล่าวไว้อย่างแรง 

ไม่เช่นนั้นต่างก็จะเมินเฉยเมยต่อกันและกัน ทั้งภาระในการครองเรือนก็หนัก สมุทัย

ต้องสร้างแทรกความรักในบุตรธิดาเป็นอย่างยิ่งไว้ด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีใครอยาก 

มีลูก อยากเลี้ยงลูก สมุทัยจึงจ�าต้องระดมพลังแหล่งความรู้สึกดังกล่าวหรือที่เรียกกัน

ว่า ความรักความใคร่ เพื่อรักษาพืชพันธ์ุไว้ในจิตใจของชาวจิตตนครมากเป็นพิเศษ  

แม้จะให้เกิดผลตามประสงค์ แต่ก็ให้เกิดผลเดือดร้อนเสียหายหลายอย่าง เช่น ชาว 

จิตตนครผู้ถูกพลังความรักใคร่ครอบง�าให้กระวนกระวาย ก็ปฏิบัติระงับหรือบ�าบัด 

ความรู้สึกเช่นนี้ในทางที่ผิดต่าง ๆ มีการกระท�าผิดต่าง ๆ มีสถานที่บ�าบัดต่าง ๆ มีวิธ ี

ยั่วยุความรู้สึกต่าง ๆ บรรดาพรรคพวกของสมุทัยอีกมากมายก็ได้โอกาสแทรกแซง  

แสดงตัวผสมผสานไปกับเรื่องนี้ ก็เป็นที่พอใจของสมุทัยอีกอย่างหนึ่ง 

จ�านวนส�ามะโนครัวคนของจิตตนครมากขึ้นผิดสังเกตโดยรวดเร็ว เช่นเดียว

กบัจ�านวนคนของประเทศต่าง ๆ  ในโลก ท�าให้เกิดปัญหาว่าคนจะล้นโลกขึน้ แต่สมุทัย

หาได้กลัวปัญหานี้ไม่ ทั้งไม่ขวนขวายท่ีจะควบคุมยับยั้งแต่ประการใด เพราะสมุทัย 

มีพลังในการท�าลายอยู่ในมือพร้อมแล้ว ไม่น้อยกว่าพลังแห่งการสร้าง อาจจะยิ่งกว่า

เสยีอกี เช่น ในโลกปัจจบัุนน้ี อาวธุปรมาณูท่ีพากนัท�าไว้ มกี�าลงัแห่งการท�าลายมหาศาล 

จะท�าลายสิ่งทั้งปวง พร้อมทั้งชีวิตคนทั้งโลกได้ในเวลาพริบตาเดียว ถึงเวลามิคสัญญี

เมื่อใด สมุทัยจะระดมพลังแห่งการท�าลายเมื่อนั้น สมุทัยได้แทรกแซงความรู ้สึก 

ทางท�าลายเข้าในใจแห่งชาวจิตตนครไว้แล้ว จึงไม่วิตกว่าคนจะล้นโลก

สมุทัยแห่งจติตนครมีพลังร้ายรนุแรง น่ารังเกยีจ สะพรงึกลวัยิง่นกัดงักล่าวมา 

แต่สมุทัยก็มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในการใช้พลังนั้น จนท�าให้ชาวจิตตนครยอม

ตกอยูใ่ต้พลังดังกล่าวอย่างเตม็อกเตม็ใจ มไิด้ระแวงสงสยัว่านัน่แหละคือส่ิงทีจ่ะน�าตน

ไปสู่ความพินาศหายนะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระปัญญาคุณเลิศกว่าปัญญา 

ทั้งหลาย จึงทรงรู้เท่าทันสมุทัยทุกประการ และด้วยทรงพระกรุณาคุณเลิศกว่ากรุณา

ทัง้หลาย จงึทรงแสดงไว้ให้เหน็โทษของสมทัุย เพือ่ว่าชาวจิตตนครทัง้ปวงผูม้ศีรทัธาใน

พระองค์ท่านจะได้พยายามเห็นตาม และต่อต้านสมุทัย ไม่ยอมตนให้สมุทัยน�าไป 

ท�าลายอย่างย่อยยับในที่สุด 
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อันความเฉลียวฉลาดของสมุทัยในการใช้พลังท�าลายชาวจิตตนครในด้าน 

ต่าง ๆ  นั้น แม้มีมากมายเพียงใด ก็จะไม่อาจสู้ปัญญาของชาวจิตตนครที่เกิดจากการ

ศกึษาธรรมะของพระพทุธเจ้าแล้วปฏิบัตธิรรมสมควรแก่ธรรม ดงันัน้ แม้ไม่ปรารถนา

จะยอมให้สมุทัยชักจูงไปตามชอบใจ จนสุดท้ายน�าไปสู่ความพินาศหายนะ ก็ควรที่จะ

ต้องศึกษาพระธรรมค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้รู้ถูกต้องพอสมควร  

เพือ่เป็นการอบรมปัญญาและสตไิว้ต่อต้านสมทุยั ไม่ว่าจะแอบแฝงสอดแทรกเข้ามาใน

รูปใด ความมีสติและปัญญารู้เท่าทันสมุทัยว่าก�าลังล่อให้โลภแล้ว ให้โกรธแล้ว  

ให้หลงแล้ว แล้วใช้สติปัญญาต่อต้าน ไม่ยอมโลภ ไม่ยอมโกรธ ไม่ยอมหลงไปตาม

สมุทัย น่ันแหละจะสามารถชนะสมุทัยได้ ไม่ถูกสมุทัย ครอบครองชักน�าไปสู่ความ

พินาศในวาระสุดท้าย



คู่บารมขีองนครสามี

ดังได้กล่าวแล้วเป็นล�าดับมาเกี่ยวกับจิตตนคร ปรากฏว่านครสามีคือผู้ครอง

นครได้ไว้วางใจสมทุยัเป็นอนัมากให้ด�าเนนิการต่าง ๆ  ในจติตนคร และกเ็มือ่ได้ไว้วางใจ

มอบหมายให้สมุทัยด�าเนินการแล้ว ก็ได้เริ่มสังเกตเห็นความไม่ปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

แต่ก็ยังจับต้นเหตุไม่ได้ สมุทัยเข้าใจหลบซ่อนการกระท�าของตนและพวกพ้อง เข้าใจ

แสดงออกให้เป็นที่เข้าใจว่าดีต่าง ๆ เจ้าเมืองเองก็เข้าใจว่าสมุทัยดีมาก อันที่จริงสมุทัย

และพวกพ้องมใิช่เป็นชาวจติตนครมาแต่เดมิ แต่เป็นผูท้ีอ่พยพมาจากถิน่ทีอ่ื่นมาจดัตัง้

หลักฐานอยู่ในจิตตนคร และชักชวนพวกพ้องให้พากันยกเข้ามายึดถิ่นฐานต่าง ๆ  

แผ่กระจายกันออกไปจนถึงวางพวกไว้ควบคุมทั่วไปหมด 

สมุทัยเองได้ต้ังหลักฐานอยู่กับนครสามีทีเดียว เป็นผู้ส�าเร็จสรรพกิจใน 

จิตตนคร และแต่งตั้งบรรดาหัวโจกทั้ง ๓ พรรคพวก ทั้ง ๑๖ กิเลส ๑,๕๐๐ ตัณหา 

๑๐๘ ให้เป็นหัวหน้าและประจ�าหน่วยต่าง ๆ  เกณฑ์ใช้ชาวจิตตนครเป็นทาส กรรมกร

ท�าสิ่งต่าง ๆ ตามแต่สมุทัยจะประสงค์ นครสามีก็เพลิดเพลินอยู่กับภาพยนตร์ หรือ

โทรทัศน์ที่สมุทัยสร้าง อันเรียกด้วยภาษาของจิตตนครว่า อารมณ์ ดังที่กล่าวแล้ว 

เดิมนครสามีมีกายผุดผ่องดังจะกล่าวว่ามีรัศมีก็น่าจะได้ มีปัญญาเฉียบแหลม  

รู้อะไรถูกต้องฉับพลัน แต่เมื่อคบกับสมุทัยมากเข้า กายท่ีเคยผุดผ่อง ก็กลายเป็น 

เศร้าหมอง ที่เคยมีรัศมี มีแสง ก็อับแสง ที่เคยมีปัญญาเฉียบแหลม รู้อะไรถูกต้อง  
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ก็กลายเป็นผู้มีปัญญาอ่อน รู้อะไรมักผิดพลาด ที่เคยสงบเยือกเย็น ก็กลับไม่สงบ 

และร้อนรนกระวนกระวาย หิวกระหายในอารมณ์ยิ่ง ๆ  ขึ้นไปอยู่เสมอ 

นครสามีได้มีพฤติการณ์ท้ังปวงเปล่ียนไปจากปรกติแต่เดิมอย่างหน้ามือเป็น

หลังมือ เดชะกุศลของนครสามีคือเจ้าเมืองแห่งจิตตนครนี้ยังมีอยู่ กล่าวคือคู่บารมี 

ของเจ้าเมืองเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติท้ังปวง ตรงกันข้ามกับสมุทัยได้เข้ามา 

ตักเตือนเจ้าเมืองว่า เจ้าเมืองได้มองเห็นหรือไม่ว่าเวลานี้จิตตนครได้ยุ่งเหยิงสับสน 

มากขึ้นเพียงไร โจรผู้ร้ายหลายก๊กหลายเหล่าที่ขึ้นชื่อลือนามว่า กายทุจริต วจีทุจริต 

หรือ มโนทุจริต หรือ คอรัปชั่น เกิดขึ้นทั่วไป โดยมีหัวโจกใหญ่ที่รู้ ๆ กันว่า โลโภ 

โทโส โมโห ยุยงส่งเสริม และยังมีอย่างอื่นอีกมากมายหลายอย่าง 

เจ้าเมืองได้รับค�าตักเตือนจากคู่บารมี ก็เริ่มเฉลียวใจมองเห็นความยุ่งเหยิง

ต่าง ๆ  ดงักล่าว โดยปกตสิมุทัยได้เข้าประชดิคมุเจ้าเมอืงแจไม่ยอมถอยห่าง สมทุยัไม่

เกรงกลัวใคร แม้แต่เจ้าเมืองเองสมุทัยก็หาเกรงกลัวไม่ มีอยู่เพียงคนเดียวท่ีสมุทัย 

เกรงมากก็คือคู่บารมีของเจ้าเมือง เมื่อคู่บารมีเดินเข้ามา สมุทัยจะถอยห่างออกไป  

ไม่กล้าอยู่เผชิญหน้ากับคู่บารมี ค�าตักเตือนของคู่บารมีได้ผล ท�าให้เจ้าเมืองได้คิดขึ้น

ทนัทว่ีา จิตตนครก�าลังยุง่เหยิง สบัสนจริง เพราะเมือ่ได้อยูก่บัคูบ่ารม ีสมทุยัถอยห่าง

ออกไป กายของเจ้าเมืองก็กลับผุดผ่องมีแสง ปัญญารู้ถูกต้องขึ้น สงบเยือกเย็น และ

ความร้อนกระวนกระวายก็ระงับด้วยการดับหาย ภาพยนตร์ต่าง ๆ ท่ีเป็นมายา 

ของสมุทัยก็หายไป ภาพแห่งสัจจะปรากฏข้ึนแทน คือผลที่ยุ่งเหยิงต่าง ๆ แต่ยังจับ 

เหตุไม่ถูก

การฟังธรรมค�าสัง่สอนของพระสมัมาสัมพทุธเจ้า เหมอืนเจ้าเมอืงฟังค�าตกัเตอืน

ของคู่บารมี ท�าให้มีโอกาสเห็นผิดชอบชั่วดีได้ตามความเป็นจริง ไม่หลงอยู่ตลอดไป  

ดงัน้ัน การฟังธรรมค�าสัง่สอนของพระสมัมาสัมพทุธเจ้า จงึเป็นหนทางทีจ่ะน�าให้ผูผ้ดิ

พ้นผดิ ผูห้ลงพ้นหลง กล่าวอีกอย่างกคื็อพระธรรมค�าส่ังสอนของพระสัมมาสัมพทุธเจ้า 

จะท�าให้ผู้มีความทุกข์ได้รับความสุขนั่นแล



ธรรมส�าหรับผู้ปกครอง

เมื่อคนเราอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ จ�าต้องมีผู้ปกครองตามล�าดับชั้น เม่ือรวมกัน

เป็นประเทศชาติ ก็ต้องมีผู้ปกครองประเทศ และเมื่อรวมกันเป็นโลก ถึงจะไม่มี 

ผู้ปกครองโลกท้ังหมด ก็ต้องมีผู้แทนของชาติทั้งหลายมาประชุมปรึกษาวินิจฉัยเรื่อง

ระหว่างชาติ คล้ายกับเป็นคณะผู้ปกครองโลกบางส่วนหรือท้ังหมด เครื่องมือในการ

ปกครองย่อมมีอยู่หลายอย่าง แต่ที่ขาดไม่ได้นั้นคือธรรมของผู้ปกครอง เพราะถ้าไม่มี

ธรรมส่วนนี้เสียแล้ว จะปกครองให้เกิดความสุขความเจริญหาได้ไม่

ธรรมของผู้ปกครองนี้ท่านเรียกว่า ราชธรรม แม้ตามศัพท์จะแปลว่า ธรรม

ส�าหรับพระราชา แต่ตามความมุ่งหมายกค็อืธรรมส�าหรับผู้ปกครองทัว่ไป และส�าหรบั

ผู้อยู่ในปกครองด้วย ท่านแสดงไว้ ๑๐ ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม จะกล่าว

เฉพาะข้อ ๖ คือ ตปะ หรือ ตบะ มีอธิบายตามพระธรรมเทศนา ทศพิธราชธรรม  

ทีส่มเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงวชริญาณวงศ์ ได้ทรงถวายในการพระราชพธิบีรม

ราชาภิเษก เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓ ว่า 

ตปะ หรือ ตบะ โดยพยัญชนะ แปลว่า แผดเผา โดยมากท่านใช้เป็นชื่อ 

ของความเพียร จึงแปลว่า ความเพียรเป็นเครื่องแผดเผา (ความเกียจคร้าน) ใช้เป็น

ชื่อธรรมอื่นอีกบ้าง ทางลัทธิพราหมณ์แสดงว่า ตบะของพราหมณ์คือการเล่าเรียน

พระเวททีศ่กัดิส์ทิธิ ์ ตบะของกษัตรย์ิคือการคุม้ครองไพร่ฟ้าประชาชน ตบะของเวสสะ

หรือไวสยะคือการท�าบุญให้ทานแก่พราหมณ์ ตบะของศูทรคือการรับใช้ ตบะของฤษี
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คือการกนิอาหารท่ีเป็นผกั มีค�าเป็นคาถาหนึง่แสดงว่า “อาทติย์มตีบะคอืส่องแสงสว่าง

ในกลางวัน จันทร์มีตบะในกลางคืน” 

ตามนัยเหล่านี้ ตบะหมายถึงการตั้งใจก�าจัดความเกียจคร้าน หรือการท�าผิด

หน้าที่ มุ่งท�ากิจอันเป็นหน้าที่ที่พึงท�า อันเป็นกิจดีกิจชอบให้สม�่าเสมอ และให้ยิ่งขึ้น 

ผูบ้�าเพญ็ตบะให้บรรลถุงึความส�าเรจ็ย่อมเป็นผูมี้ตบะ ปรากฏเป็นผูม้สีง่า เป็นทีย่�าเกรง 

ดังที่พูดกันว่า มีตบะเดชะ คนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ต้องมีตบะ คือใครมีหน้าที่ฐานะ 

อย่างใด ก็ปฏิบัติไปอย่างน้ัน ให้ดี ให้เหมาะ ให้สมแก่หน้าที่ฐานะ เมื่อเป็นผู้ใหญ ่

ผูป้กครองกป็ฏบิตัหิน้าทีข่องผูป้กครองให้ด ีให้บรบิรูณ์ เม่ือเป็นผูอ้ยู่ในปกครองกป็ฏบิติั

หน้าที่ของผู้อยู่ในปกครองให้ดี ให้บริบูรณ์ 

เมื่อปฏิบัติดีอยู่ด้วยกันก็เป็นผู้มีตบะอยู่ด้วยกัน เป็นที่ย�าเกรงของกันและกัน 

แต่ถ้าตรงกันข้าม คือผู้มีหน้าท่ีปกครองไม่ปกครองให้ดี ก็เป็นที่ดูหมิ่นของผู้อยู ่

ในปกครอง รวมความว่า ผูมี้หน้าท่ีฐานะอย่างใด ไม่ปฏบิตัใิห้สมกบัหน้าทีฐ่านะอย่างนัน้ 

ย่อมเป็นท่ีดูหมิน่ดแูคลน หมดความนบัถือ ต้องเส่ือมจากเกยีรตทิีด่ ีจนถึงต้องตกจาก

ฐานะของตน มีค�ากล่าวไว้ในสุตโสมชาดกว่า “พระราชาผู้เอาชนะบุคคลที่ไม่ควรชนะ

ไม่ชื่อว่าพระราชา เพื่อนผู้เอาชนะเพื่อนไม่ชื่อว่าเพื่อน ภริยาผู้ไม่ย�าเกรงสามีไม่ชื่อว่า

ภริยา บุตรผู้ไม่เล้ียงมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าไม่ชื่อว่าบุตร สภาที่ไม่มีสัตบุรุษ (คนดี)  

ไม่ชื่อว่าสภา ผู้พูดไม่เป็นธรรมไม่ชื่อว่าสัตบุรุษ ผู้ละหรือสงบราคะโทสะโมหะพูดเป็น

ธรรมชื่อว่าสัตบุรุษ” 

กล่าวโดยเฉพาะ ข้อท่ีพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทรงตั้งพระราชหฤทัย 

ก�าจัดความเกียจคร้านและท�าการผิดหน้าที่ ทรงตั้งพระราชอุตสาหะวิริยภาพปฏิบัติ 

พระราชกรณียะให้เป็นไปด้วยดียิ่ง ๆ ขึ้น มีพระตบะเดชะ เป็นที่ย�าเกรงแห่งบุคคล

ทั่วไป ตลอดถึงทรงสมาทานกุศลวัตรเผาผลาญก�าจัดอกุศลวิตกบาปธรรมให้เสื่อมสูญ 

ไม่ตั้งอยู่ได้ ดังนี้ จัดเป็นตบะบทที่ ๖



พระบรมครูผู้ไม่มกีาล ระยะ ระดับ ขนาด

แต่นครสามีหรือเจ้าเมืองก็ยังโปรดปรานพอใจสมุทัยว่า เป็นผู้สร้างสรรค ์

ความสุขความเจริญต่าง ๆ สมชื่อว่าสมุทัย ท่ีเจ้าเมืองให้ความหมายว่าเป็นเหตุแห่ง

ความสุขต่าง ๆ เพราะยังมองไม่เห็นว่าจะเป็นสมุทัย คือเหตุแห่งความทุกข์หรือ 

เดือดร้อน แต่ก็เป็นที่น่าสงสัยว่า ไฉนจึงได้เกิดมีความทุกข์เดือดร้อนกันมากขึ้นทุกที 

มองเห็นผลถนัดขึ้น แต่ยังคล�าหาเหตุไม่พบ คล้ายกับพอมองเห็นราง ๆ แต่ก็ยังไม่

ชัดเจนว่าอะไร 

ฝ่ายคู่บารมีผู้ที่ได้เข้ามาตักเตือนแม้จะรู้อยู่เต็มใจว่าใครเป็นต้นเหตุ ก็ยังเห็น

ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะบอก เพราะเจ้าเมืองจะไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาด ด้วยยังโปรดปราน

กันมาก ยังเห็นว่าดีด้วยประการทั้งปวง การท่ีจะไปช้ีหน้าคนโปรดของผู้ใดว่าไม่ดี  

ก็เท่ากับไปชี้หน้าผู้นั้นเองด้วยเหมือนกัน แต่ก็จ�าเป็นที่จะต้องหาวิธีท�าให้เจ้าเมืองได้รู้ 

ได้เห็นขึ้นด้วยตนเอง 

นครสามีเม่ือยังคิดไม่เหน็กถ็ามปรกึษาคูบ่ารมว่ีา ท�าไมถึงได้เกดิผลเช่นนี ้และ

จะแก้ไขอย่างไร คู่บารมีตอบว่า จะไปหารือพระบรมครูก่อน ถามว่า พระบรมครคูือใคร 

ตอบว่า คือ องค์พระสมัมาสมัพทุธเจ้า ถามว่า ท่านคือผูใ้ดเล่า ตอบว่า ท่านคอืผูต้รสัรู้

พระธรรมด้วยพระองค์เองแล้ว ทรงสั่งสอนคนทั้งปวงให้รู้ตาม ตั้งพระศาสนาขึ้น  

ที่เรียกว่าพระพุทธศาสนา ถามว่า พระธรรมคืออะไรเล่า ตอบว่า พระธรรมคือสัจจะ

ความจริง หรือของจริงที่เมื่อรู้แล้วพ้นทุกข์ทั้งปวงได้ ถามว่า ก็ทุกข์เดือดร้อนทั้งปวง
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ของจิตตนครนี้ เมื่อได้รู้พระธรรมแล้วจะพ้นได้หรือไม่ ตอบว่า พ้นได้แน่ ถามว่า  

ถ้าเช่นนัน้ พระสมัมาสมัพทุธเจ้าและพระธรรมดแีน่ แต่มีพยานหรือไม่ว่าพระองค์ตรสัรู้

ธรรมจรงิ ตอบว่า มพียานแน่นอน ต่อไปจะเรยีกพระองค์ว่า พระพุทธเจ้า เท่านัน้กไ็ด้ 

พระบรมครูก็ได้ ถามว่า พยานคือใครเล่า ตอบว่า คือ พระสงฆ์ ได้แก่หมู่ชนที่ได้ฟัง

ค�าสั่งสอนแล้วได้รู้ตาม ได้พ้นทุกข์ตามพระบรมครูซึ่งมีอยู่จ�านวนมาก 

นครสามีได้ฟังดังน้ันเกิดปีติโสมนัสในพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  

กล่าวสรรเสริญคู่บารมีว่าเป็นกัลยาณมิตรผู้ประเสริฐ ผู้ได้แนะน�าให้ได้ยินได้ฟังค�าว่า 

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เพียงเท่านี้ก็เริ่มได้รับความสบายใจ จึงถามต่อไป

ว่า เวลานี้พระองค์ประทับอยู่ที่ไหน จะไปเฝ้าพระองค์ได้หรือไม่ ตอบว่า ในโลกของ

กายมนุษย์พระองค์ได้เสด็จปรินิพพานแล้ว แต่ในจิตตนครพระองค์ยังประทับอยู่  

ถ้าปรารถนาจะได้เฝ้าพระองค์ก็ให้ปฏิบัติจนเห็นธรรม ดังที่ได้ตรัสสั่งไว้ว่า “ผู้ใดเห็น

ธรรม ผู้นั้นเห็นเรา” ฉะนั้น ถ้าไม่เห็นธรรม ก็เท่ากับพระองค์ประทับอยู่ไกลที่สุด  

ไปเท่าไรกไ็ม่ถงึ แต่ถ้าเหน็ธรรม กเ็ท่ากบัพระองค์ประทบัอยูใ่กล้ทีส่ดุ แต่อนัท่ีจรงิไม่มี

เวลาอันเกี่ยวแก่อดีต อนาคต ปัจจุบัน ไม่มีการไปมาอันเกี่ยวแก่ไกล ใกล้ ไม่มีพื้นที่ 

ระดับ ขนาด อันเกี่ยวกับกว้าง ยาว ตื้น ลึก หนา บาง เป็นต้น

บรรดาพุทธศาสนิกผู้มาบริหารจิตนั้น ที่จริงก็คือผู้พยายามจะแลให้เห็น

พระพุทธเจ้านัน่เอง บรหิารจติได้เพยีงใด กจ็ะสามารถเหน็พระพทุธเจ้าได้เพยีงนัน้ คอื

ส�าหรับผู้บริหารจิตได้ดีมาก ก็เหมือนเห็นพระพุทธเจ้าใกล้มาก ชัดมาก ผู้บริหารจิต

ได้ดีน้อย ก็เหมือนเห็นพระพุทธเจ้าไกลมาก ไม่ชัดเลย เพราะการบริหารจิตคือ 

การท�าจิตของตนให้สูงขึ้น ดีขึ้น พ้นจากกิเลสยิ่งขึ้น ซึ่งจิตของผู้ใดเป็นไปเช่นไร  

ผู้นั้นย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง เมื่อผู้ใดเห็นความใสสว่างในจิตตนเพียงใด ก็จะพอเข้าใจถึง 

ความใสสว่างแห่งพระหฤทยัของพระพทุธเจ้าเพยีงน้ัน นีแ่หละทีเ่รยีกว่า ผูใ้ดเหน็ธรรม 

ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า



คู่บารมแีนะน�าให้ใช้ศลีหริโิอตตัปปะ

คู่บารมขีองเจ้าเมอืงจติตนครกไ็ด้เข้าเฝ้าพระบรมคร ูกราบทลู เรือ่งทีเ่กดิขึน้ใน

จิตตนคร ตลอดถึงที่ได้เข้าเตือนนครสามี และได้แจ้งแก่นครสามีว่า จะกราบทูลถาม

พระบรมศาสดาว่าอะไรเป็นตัวเหตุให้เกิดผลเดือดร้อนต่าง ๆ  

ฝ่ายองค์พระบรมครูผู้ทรงประกอบด้วย ทศพลญาณ (พระญาณที่เป็นก�าลัง 

๑๐ ประการ) ผู้ทรงรู้ทรงเห็นจิตตนครทั้งหมด ผู้ตรัสรู้จตุราริยสัจ ผู้ทรงชนะมาร 

และเสนา ทรงทราบพระญาณเหตุผลที่เกิดขึ้นในจิตตนครถ้วนท่ัวทุกประการ ทรงมี 

พระมหากรณุาในนครสามี ผูเ้ป็นเจ้าเมอืงจติตนคร ซึง่นบัเข้าในเวไนยนกิร คอืหมูแ่ห่ง

ชนผู้ที่พระองค์จะพึงทรงแนะน�าสั่งสอน ได้มีโอกาสท่ีจะได้เข้าเฝ้าเห็นพระองค์ 

สักคราวหนึ่งต่อไป แต่เวลาปัจจุบันขณะนั้น นครสามียังมีกายเศร้าหมองอับแสง  

ไม่อาจที่จะรู้จะเห็นพระองค์และธรรมท่ีละเอียดลุ่มลึกได้ เพราะสมุทัยยังครอบง�าใจ 

ให้หลงผิดอยู่อย่างลึกซึ้ง จ�าต้องอาศัยคู่บารมีช่วยดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดไม่ทอดทิ้ง 

หรือทอดธุระเสียเหมือนอย่างแต่ก่อน เมื่อนครสามีได้มีคู่บารมีอยู่ใกล้ มีกายผุดผ่อง

มีแสงข้ึน ก็ค่อย ๆ ตักเตือนให้ดูเหตุผลท่ีใกล้ ๆ หรือท่ีตื้น แล้วเตือนให้ดูไกล 

ออกไป หรือให้ดูท่ีลุ่มลึกละเอียดเข้าโดยล�าดับ ก็จะจับตัวต้นเหตุท่ีส�าคัญได้ในท่ีสุด  

พระบรมครูได้ตรัสประทานพระธรรโมวาทพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ เพื่อคู่บารมีจะได้น�าไป

ช่วยนครสามีให้พ้นภัยพิบัติที่ก�าลังเกิดขึ้นในจิตตนคร 
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คู่บารมีได้รับพระพุทธโอวาทแล้วเข้าพบนครสามี แล้วกล่าวว่า พระบรมครู

ตรสัให้ตัง้กระทูถ้าม ๒ ข้อก่อนว่า ๑. โลโภ ความโลภอยากได้ โทโส ความโกรธแค้น

ขัดเคือง โมโห ความหลง มีคุณหรือมีโทษ ๒. คนที่โลภ โกรธ หลง แล้วจึงฆ่า 

เขาบ้าง ลักของเขาบ้าง ลักลอบผิดลูกเมียเขาหรือผิดสามีเขาบ้าง พูดเท็จหลอกลวง

เขาบ้าง ดื่มน�้าเมาอันเป็นฐานประมาทบ้าง เป็นคนดีหรือคนชั่ว มีคุณหรือมีโทษ  

นครสามไีด้ฟังดงันัน้แล้วมองเหน็เหตผุลทันท ีว่าไม่ด ีมโีทษทัง้ ๒ ข้อ เหตผุลได้มอียู่

ในกระทู้ทั้ง ๒ ข้อนี้แล้ว คือ โลโภ โทโส โมโห เป็นตัวมูลเหตุ การฆ่าเขาลักของเขา 

เป็นต้น ดังที่เรียกว่าทุจริตหรือคอรัปชั่น เป็นผลแห่งมูลเหตุทั้ง ๓ นั้น และเป็นเหตุ

แห่งความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ  นครสามีเริ่มจับเหตุผลได้ประจักษ์ใจ แล้วยกมือพนม

ถวายนมัสการพระบรมครูผู้ประทานกระทู้ให้ได้คิด 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า การบูชาชนทั้งหลายผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุด  

นครสามีผู้มีความเคารพในองค์พระบรมครูเกิดขึ้น ก็เช่นเดียวกับได้ท�าบูชาพระบรมครู 

ผู้ควรบูชา ย่อมจะได้รับมงคลอันสูงสุด นั่นคือย่อมจะไม่ตกเป็นผู้หลงเชื่อสมุทัย 

อย่างงมงาย จนถึงยอมเป็นทาสของสมุทัยให้สมุทัยมีอ�านาจครอบครองอย่างเด็ดขาด

สิน้เชงิตลอดไป บรรดาผูม้าบรหิารจติทัง้หลาย แม้รู้จกับชูาท่านผูค้วรบชูา รูจ้กัเคารพ

ท่านผู้ควรเคารพ ปฏิบัติให้เหมาะให้ควร ก็จะเป็นผู้มีมงคลอันสูงสุด สมดังค�าของ

พระพุทธเจ้า



ศลีวนิัยรักษาไตรทวาร 
หริโิอตตัปปะเป็นนครบาล

เพ่ือแก้ไขความยุ่งยากของจิตตนครที่เกิดจากการคุมอ�านาจของสมุทัยและ

พรรคพวก คู่บารมีได้แนะน�านครสามีให้เรียก ศีล หิริ โอตตัปปะ เข้าพบด่วน  

เมื่อได้รับความยินยอมเห็นชอบจากนครสามีแล้ว คู่บารมีได้น�าศีลและหิริโอตตัปปะ 

เข้าพบนครสามีทันที 

นครสามีได้สอบถามบุคคลท้ัง ๓ และบุคคลทั้ง ๓ ได้ตอบดังนี้ ถามว่า  

ไหนศีลจะท�าอย่างไร ตอบว่า ศีล จะท�าให้เกิดความงดเว้นจากทุจริตทั้งหลาย  

ให้ประพฤตใินทางสจุรติโดยไตรทวาร คือ กาย วาจา ใจ ถามว่า ไหนหิรโิอตตัปปะ 

จะท�าอย่างไร ตอบว่า หริิ จะท�าให้จติใจมีความละอายต่อบาปทจุรติ รงัเกยีจบาปทจุริต 

เหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวผู้ก�าลังรักสวยงาม รังเกียจต่อสิ่งสกปรกทั้งหลาย  

ไม่ปรารถนาจะถูกต้อง โอตตัปปะ จะท�าให้จิตใจมีความเกรงกลัวต่อผลของบาป 

ทุจริต เหมือนอย่างคนกลัวต่ออสรพิษ คือกลัวต่อผลของการจะถูกงูกัด กล่าวคือ 

ความตาย ถามว่า จะขอเคร่ืองไม้เครื่องมืออะไรบ้างเล่า ตอบว่า ศีลจะขอผู้ช่วย 

ชื่อว่า วินัย และขอ ไตรทวาร เป็นที่ท�างาน ส่วนหิริโอตตัปปะจะขอความละอาย 

และความกลวัของจติใจมาเป็นเครือ่งมือ ถามว่า วินัยเป็นอะไร ตอบว่า เป็นบทบญัญตัิ

ที่ตราขึ้นไว้ส�าหรับบ้านเมืองดังที่เรียกว่ากฎหมายก็มี เป็นบทบัญญัติของพระพุทธเจ้า 

ก็มี และ คู่บารมีได้ช่วยชี้แจงว่า พระบรมครูได้ทรงต้ังหิริโอตตัปปะทั้งคู่นี้ให้เป็น 
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โลกบาล ที่แปลว่า ผู้คุ้มครองโลก ฉะนั้น ก็ขอให้เจ้าเมืองจิตตนครรับศีลและวินัยมา

เป็นผู้รกัษาไตรทวารของจติตนคร และตัง้ให้หริิโอตตปัปะเป็น นครบาล ของจติตนคร 

เจ้าเมืองก็ยินยอมตกลงในที่ต่อหน้าคู่บารมี 

ครั้นได้รับหน้าที่แล้วศีลและวินัยก็เข้าตั้งส�านักงานรักษาไตรทวารของจิตตนคร 

วินัยก็รวบรวมกฎหมายของบ้านเมืองและพระบัญญัติของพระพุทธเจ้าอันเหมาะ 

แก่ภาวะส�าหรับชาวจิตตนครปฏิบัติ ศีลชักน�าส่งเสริมคนให้รักษาวินัย คือให้ปฏิบัติ

กฎหมายและพระบัญญัติของพระพุทธเจ้า คอยห้ามคนให้งดเว้นจากความล่วงเกิน

ละเมิดกฎหมายและพระบัญญัติ ช่วยกันรักษาไตรทวารของจิตตนครไว้ ก่อนที่ศีล 

และวินัยเข้ามานั้น กฎหมายถึงจะมีก็เหมือนไม่มี พระบัญญัติของพระพุทธเจ้า 

ไม่ต้องกล่าวถึง พวกโจรผู้ร้ายคือทุจริตต่าง ๆ พากันเข้ามาทางไตรทวารของจิตตนคร  

คอืทวารกาย ทวารวาจา ทวารใจ ท่ีเรยีกตามภาษาของจติตนครว่า กายทวาร วจีทวาร 

มโนทวาร เข้าลักขโมยฉกชิงวิ่งราวปล้นสะดมชาวจิตตนครอยู่เนือง ๆ ท�าให้เกิด 

ความเดือดร้อนระส�่าระสาย ครั้งเมื่อศีลและวินัยเข้ามารักษาไตรทวารของเมืองอยู่  

พวกผู้ร้ายต่าง ๆ  กเ็ขา้มาไม่ได้ และอาศัยนครบาลช่วยตรวจตราสอดส่องอีกส่วนหนึ่ง 

ท�าให้ผู้ที่จะคิดร้ายเกิดความละอายเกรงกลัว ไม่กล้าที่จะท�าความผิดต่าง ๆ  ท�าให้เกิด

ความอบอุ่นอยู่เย็นเป็นสุขทั่วจิตตนคร



วันขึ้นปีใหม่ในจติตนคร

ปีใหม่แห่งชาวโลกท่ัวไปได้ย่างมาถึง ได้มีการแสดงความยินดีรื่นเริงกัน 

เป็นพเิศษ ฝ่ายในจติตนครกม็กีารขึน้ปีใหม่เช่นเดยีวกนัและได้มบีคุคลต่าง ๆ  กล่าวค�า

ปราศรัยในโอกาสนี ้เป็นต้นว่า นครสามผีูเ้ป็นเจ้าเมืองจติตนครได้กล่าวค�าปราศรยัว่า 

จิตตนครได้ด�ารงผ่านมาอีกปีหนึง่ ในขวบปีทีผ่่านมานัน้ ได้มีเหตกุารณ์ต่าง ๆ  เกดิขึน้

มากทั้งในด้านสุข ท้ังในด้านทุกข์ ก็ได้พยายามแก้ไขเหตุการณ์ในด้านทุกข์ให้กลับ

เป็นสุขอย่างเต็มความสามารถ ขอขอบใจผู้ที่ช่วยท้ังหลาย เช่นสมุทัยและพรรคพวก 

และคู่บารมีกับพรรคพวก ในปีใหม่ก็ขอให้ช่วยกันต่อไปเพื่อความสุขความเจริญของ

จิตตนคร 

สมุทัยได้กล่าวปราศรัยว่า สมุทัยเป็นตัวแห่งความสุข อย่าเข้าใจว่าเป็นเหตุ

แห่งทุกข์ สถานรื่นเริงบันเทิงสนุกทั้งปวงสมุทัยสร้างขึ้นทั้งนั้น ได้สร้างภาพยนตร์ให้ดู

กันท้ังเมืองตลอดวันคืน ปีใหม่จะสร้างส่ิงที่บ�ารุงสุขสนุกสนานให้มากข้ึนไปอีก และ

อย่าได้กลัวต่อโลโภ โทโส โมโห และพรรคพวก ต่างช่วยกันสร้างความมั่งมีศรีสุข 

ทั้งนั้น มิใช่เพราะโลโภดอกหรือ จึงพากันร�่ารวยเป็นเศรษฐีไปตามกัน ถ้าใคร 

ไม่คบหากับโลโภ ก็ยากที่จะเป็นเศรษฐี มิใช่เพราะโทโสดอกหรือ จึงมีเดชอ�านาจ  

เป็นที่กลัวเกรงของใคร ๆ มิใช่เพราะโมโหดอกหรือ จึงมีความสุขสนุกสนานอยู่ใน 

โลกได้ ในปีใหม่ ใครปรารถนาสุขก็ให้หมั่นเชื่อฟังสมุทัย คบหากับโลโภ โทโส โมโห  

ให้มากขึ้นเถิด 
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ฝ่ายคู่บารมีได้ปราศรัยว่า ให้คิดทบทวนถึงเหตุการณ์ในปีเก่า พิจารณาด ู

ให้เห็นเหตุผล อย่าด่วนเชื่อฟังใครง่าย ๆ แม้ที่คู่บารมีกล่าวอยู่นี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อก่อน  

ให้พินิจพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อน ทุกคนมีหัวคิดอยู่ด้วยกันทั้งนั้น ขอให้ยั้งคิด ทุกข ์

เดอืดร้อนต่าง ๆ  ในจติตนครเกดิจากการทีท่�าขึน้ และการทีท่�าขึน้นัน้เล่าเกดิจากอะไร 

ถ้ามิใช่จากจิตใจท่ีประกอบด้วยโลภโกรธหลง ฉะนั้น ในปีใหม่ก็ให้รู้จักยับยั้งจิตใจ  

อย่ายอมต่อความโลภโกรธหลง จะมีความสุขกว่าปีเก่าแน่นอน 

ส่วนศีลได้ปราศรัยให้พากันประพฤติงดเว้นทุจริตทางไตรทวาร หิริโอตตัปปะ

กล่าวปราศรัยให้พากันละอาย รังเกียจความชั่ว ให้พากันเกรงกลัวต่อความชั่วร้าย 

ทั้งปวง แต่อย่ากลัวต่อบุญที่เป็นความดี หรือการกระท�าความดีท้ังหลาย ดังนี้จะมี 

ความสุขยิ่งขึ้นในปีใหม่แน่นอน 

ในนครต่าง ๆ ของโลก ค�าปราศรัยของใคร ๆ มักจะตบแต่งเป็นอย่างดี  

เช่น แม้จะอยากได้ก็ตบแต่งแสดงเป็นเหมือนไม่อยากได้ ถึงจะโกรธก็ตบแต่งแสดง 

เป็นเหมือนไม่โกรธ แต่ในจิตตนครต่างแสดงกันโดยเปิดเผย ดังจะเรียกว่าโดย

สัญชาตญาณหรืออะไรท�านองนี้ ฝ่ายพระบรมครูก็ได้ประทานพระพุทธโอวาท  

ความว่า “พึงอบรมใจให้มีเมตตาแผ่ไปในโลกท้ังปวงเถิด” พระสุรเสียงดังไปทั่ว 

จิตตนคร แต่ก็มีข้อแปลกว่า หาได้ยินกันทั่วไปไม่ ทั้งที่พระสุรเสียงก็ดังพอได้ยินถนัด



สมุทัยยดึไตรทวารให้ทุจรติ

ฝ่ายสมุทัยกับพรรคพวก เม่ือเห็นเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปเช่นนั้นก็มีความ

ตกใจ เกรงว่าตนจะสิ้นอ�านาจครองใจชาวจิตตนคร เห็นว่าจ�าจะต้องก�าจัดศีลและ 

หิรโิอตตปัปะออกไปให้พ้นทาง มใิห้เข้ามาเกีย่วข้องกบันครสามี โอกาสทีจ่ะก�าจดัได้ก็

คือเมื่อคู่บารมีถอยห่างออกไปจากนครสามี เพราะในโอกาสท่ีคู่บารมีอยู่กับนครสามี 

สมุทัยก็ต้องถอยห่างออกไป 

เมื่อโอกาสดังกล่าวมาถึง สมุทัยก็เข้าหานครสามีทันที และกล่าวฟ้องว่า  

ศลีและหริโิอตตปัปะได้มาท�าให้จติตนครเส่ือมโทรม ทรพัยากรลดถอย ความเจรญิทาง

ด้านต่าง ๆ ชะงักงัน บ้านเมืองเงียบเหงา หมดความสุขสนุกสนาน ประชาชนชาว 

จติตนครต่างหมดอสิระเสรภีาพ ต้องถกูควบคมุอยูท่กุประต ูจะท�าอะไรกข็ดัข้องทัง้นัน้ 

ทุกคนพากันอยู่เหมือนอย่างถูกจ�ากัดบริเวณอันคับแคบ หมดความสุขสนุกสนาน 

ไปตามกัน และพากันร้องทุกข์ขอให้เลิกใช้ศีลและหิริโอตตัปปะเสีย สมุทัยได้ชี้แจง 

ต่อไปว่า เพราะศีลนั่นเทียวท�าให้ต้องเว้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ จึงท�าให้เสียโอกาสที่จะร�่ารวย  

การงานหลายอย่างก็ท�าไม่ได้ ท้ังการงานท่ีท�าอยู ่แล้วหลายอย่างก็ต้องหยุดเลิก  

หิริโอตตัปปะก็ท�าให้เป็นคนมักรังเกียจ มักกลัว ดูอะไร ๆ เป็นบาป น่ารังเกียจ  

น่ากลัวไปหมด 
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นครสามีเมื่ออยู่กับสมุทัย ฟังค�าของสมุทัย ก็ชักเอนเอียงไปตามสมุทัย  

ใจหน่ึงคิดจะสัง่พกัหน้าทีศ่ลีและหริโิอตตปัปะเสยีทัง้หมด อกีใจหนึง่กย็งัเกรงใจคูบ่ารม ี

ผูแ้นะน�า ครัน้สมทุยัเหน็นครสามเีกดิความลงัเล รูว่้าชกัจะเอนเอยีงมาทางฝ่ายตนแล้ว 

จึงเพ่ิมเติมอารมณ์แก่นครสามใีห้มากขึน้ ปรากฏเหมอืนอย่างภาพยนตร์ชกัชวนให้ยนิดี

พอใจอยากได้ในอารมณ์บางอย่าง ให้ขัดใจไม่ชอบในอารมณ์บางอย่าง ให้เคลิบเคลิ้ม

หลงใหลในอารมณ์บางอย่าง ซึ่งหัวโจกทั้ง ๓ คือ โลโภ โทโส โมโห ได้โอกาสก็เข้า

แทรกผสม 

สมุทัยได้โปรยอารมณ์ให้ฟุ้งเป็นอย่างพายุฝุ่นไปตลบทั้งเมือง ชาวจิตตนคร 

ก็พากันติดอารมณ์เพราะพากันได้เห็นได้ยินเป็นเรื่องเป็นราวอย่างภาพยนตร์ หัวโจก

ทั้ง ๓ ก็เข้าแทรกผสมทั้งเมือง มิใช่แต่เท่านี้ แม้ตัณหา ๑๐๘ กิเลส ๑,๕๐๐  

ก็พากันได้โอกาสตื่นตัว เข้าแทรกผสม วุ่นวายไป ถึงตอนนี้ ศีลและหิริโอตตัปปะ 

ก็ถูกสั่งพักหน้าที่ สมุทัยกับพรรคพวกก็เข้ายึดไตรทวารของจิตตนคร ส่งลูกมือ  

คือกายทุจริตให้ด�าเนินการทางกายทวาร ส่งวจีทุจริตให้ด�าเนินการทางวจีทวาร ส่ง 

มโนทุจริตให้ด�าเนินการทางมโนทวาร จิตตนครจึงเต็มไปด้วยสิ่งต่าง ๆ เช่นเดียวกัน 

หรือน่าจะยิ่งกว่าในบ้านเมือง ที่เรียกว่าเจริญ ๆ  ในโลกปัจจุบัน สุรา พาชี นารี บุรุษ 

กีฬาบัตร มีทั่วไป ผู้คนร�่ารวยเร็ว ยากจนเร็ว เพราะไม่ต้องคอยงดเว้นอะไร สุดแต่

อารมณ์พาไป และสดุแต่โอกาสอ�านวย ศลีและหริโิอตตปัปะกลายเป็นสิง่ทีห่ายาก ถ้า

ใครจะพดูถงึกไ็ม่เป็นทีส่นใจ หรอืเป็นทีห่วัเราะเยาะ หรอืซ�า้ร้ายถกูหมิน่แคลน สมทุยั

จึงกลับมีอ�านาจครองใจชาวจิตตนครได้อีก โดยใช้อารมณ์เป็นเครื่องมือส�าคัญในการ

ผูกคล้องใจคน เป็นเหตุให้ศีลและหิริโอตตัปปะต้องหลีกถอยไปไกล

ความจริงก็เป็นเช่นนั้น ในใจของบุคคลทุกคน เมื่อมีความชั่วครองอยู่ ความด ี

ก็จะไม่มี หรือเมื่อมีความดีครองอยู่ ความชั่วก็จะไม่มี การบริหารจิตคือการพยายาม

จะท�าให้ใจมีความดีครอง ให้ความชั่วไม่มี ทั้งนี้ ผลย่อมเป็นไปตามควรแก่การปฏิบัติ

ของแต่ละคน



ศลีและหริโิอตตัปปะ
กลับเข้ารับหน้าที่ และเพิ่มก�าลัง

เมื่อสมุทัยกลับมีอ�านาจครองใจชาวจิตตนคร ส่งทุจริตทั้ง ๓ ยึดไตรทวาร 

ของจิตตนคร ตลอดถึงส่งกิเลสตัณหาท้ังปวงมีจ�านวนมากมายออกคุมทวารแห่งการ

สื่อสารของจิตตนครทั้งชั้นนอกชั้นใน แทรกอารมณ์เข้าไปทางระบบสื่อสารท้ังหลาย 

ยั่วยวนใจชาวจิตตนครให้เกิดความติดความเพลิดเพลินยินดี พากันลืมศีลและ 

หิริโอตตัปปะ แต่ต่อมาไม่ช้า เหตุพิบัติต่าง ๆ ก็เกิดขึ้น เช่น ดินฟ้าอากาศผันผวน 

ผิดปกติ ประทุษกรรมทวีมากขึ้น คนร้ายมีขึ้นทั่ว ๆ ไป อาชีพของคนชั้นกรรมาชีพ 

ทั่ว ๆ ไปล�าบาก ขัดข้องมากขึ้น เกิดความยากจนขัดสนขึ้นในชนชั้นท่ีเป็นกระดูก 

สันหลังของจิตตนครทั่วไป เมื่อเหตุพิบัติทั้งหลายปรากฏชัดขึ้น ชาวจิตตนครก็กลับ

ระลึกถึงศีลและหิริโอตตัปปะขึ้นอีก เป็นเหตุให้สมุทัยเกิดความหว่ันไหว เกรงจะ 

ถูกพิสูจน์ตามสัจจะคือความจริง จึงรีบถอยออกไปให้พ้นหน้า หลบซ่อนตัวอยู่อย่าง 

แนบเนียนว่องไว 

คู่บารมีก็ได้เข้าหานครสามี ต่อว่าในเรื่องที่พักหน้าที่ศีลและหิริโอตตัปปะ 

ทั้งหมด จึงเกิดเหตุพิบัติต่าง ๆ ปรากฏอยู่ทั่วไป จนจิตตนครจะเกิดเป็นไฟอยู่แล้ว 

ความเจริญทางวัตถุต่าง ๆ หาท�าให้เกิดความสุขท่ีแท้จริงไม่ เพราะอบายมุขและ 

ทุจริตต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั่วไปล้วนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ และที่ว่าจิตตนครร�่ารวยขึ้น 

ประชาชนมีรายได้ดีขึ้น อยู่ดีกินดีขึ้น ถ้าดีขึ้นในส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่ยากจนลง  
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ก็ชื่อว่าขัดสนนั่นเอง นครสามีเมื่อเผชิญหน้ากับคู่บารมี ก็มองเห็นความจริงตามที ่

คู่บารมกีล่าว และเรยีกร้องให้ศีลและหริโิอตตปัปะกลบัมาปฏบัิติหน้าทีต่่อไป ได้ระลกึถงึ

คุณของพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ซึง่ได้โปรดประทานศีลและหิรโิอตตปัปะมา 

ฝ่ายคู่บารมีรู้สึกว่าล�าพังศีลกับหิริโอตตัปปะมีก�าลังไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับ

สมทุยัและพรรคพวก จ�าจะต้องเพิม่ก�าลังเข้ามาอกี จงึเสนอนครสามขีอให้เรยีกเข้ามา

ประจ�าการช่วยเหลืออีก ๓ คือ ๑. อินทรียสังวร ๒. สติสัมปชัญญะ ๓. สันโดษ  

นครสามีถามว่าทั้ง ๓ นี้สามารถอย่างไร จะให้ท�าหน้าที่อะไร ตอบว่าอินทรียสังวรมี

ความสามารถในทางระวังรักษาทางสื่อสารแห่งจิตตนครทั้งชั้นนอกชั้นใน มิให้คนร้าย

หรือข้าศึกศัตรูหมู่ปัจจามิตรท้ังปวงเข้ามา จึงควรมอบหน้าที่ให้รักษาทางสื่อสารตาม 

ทีถ่นัด สตสิมัปชญัญะมคีวามสามารถในทางอยู่ยาม เฝ้าอริยิาบถทกุแห่งของจติตนคร 

จึงควรมอบหน้าที่ให้เฝ้าอิริยาบถทุกแห่งตามท่ีจัดเจน ส่วนสันโดษมีความสามารถใน

ทางจดัปันส่วนทรพัย์สนิเงนิทอง ทีด่นิ เรอืกสวนไร่นา บ้านเรือน เคร่ืองอุปโภคบรโิภค

ทุกอย่าง สามารถท�าให้ผู้ที่ได้รับเกิดความพอใจตามส่วนของตน จึงควรมอบหน้าที่ให้

เป็นผู้ปันส่วนให้เกิดความพอใจในส่วนของตน ๆ  

นครสามีได้ตกลงรบัให้เข้าปฏิบติัหน้าทีใ่นจติตนครทกุคนตามทีคู่บ่ารมแีนะน�า 

ศลีกบัเพือ่นวินัยก็เข้าประจ�ารกัษาไตรทวารของจติตนคร ฝ่ายหิรโิอตตปัปะกเ็ข้าประจ�า

หน้าที่เป็น นครบาล ของจิตตนคร อินทรียสังวรก็เข้ารักษาระบบส่ือสารทั้งชั้นนอก 

ช้ันใน สติสัมปชัญญะก็เข้ารักษาอิริยาบถของจิตตนครทุกแห่ง และสันโดษก็เข้าเป็น 

ผู้จัดปันส่วนสิ่งต่าง ๆ  โดยสุจริตยุติธรรมแก่ทุก ๆ  คน เมื่อบุคคลของคู่บารมีเข้าปฏิบัติ

หน้าที่ในจิตตนคร เหตุพิบัติต่าง ๆ  ก็เริ่มลดน้อยถอยลงโดยล�าดับ



คู่อาสวะ

ได้กล่าวถึงสถานการณ์ในจิตตนครเมื่อนครสามีอ่อนแอ ไม่เข้มแข็งเด็ดขาด 

ยอมให้คูบ่ารมีน�าศีลและหิรโิอตตปัปะ เข้าช่วยปกครองจติตนครให้ร่มเยน็เป็นสุขดแีล้ว 

ครั้นสมุทัยใช้คารมหว่านล้อมมากเข้า ก็โอนอ่อนยอมให้สมุทัยกับพรรคพวกมีอ�านาจ

ในจิตตนครยิ่งกว่าคู่บารมีกับพรรคพวก ผลร้ายก็เกิดขึ้น คือคู่บารมีกับพรรคพวกพา

กันหลีกถอยไป ปล่อยให้สมุทัยกับพรรคพวกแสดงอ�านาจ ก่อความพิบัติขึ้นทั่วไปใน

จิตตนครจนจิตตนครจะเกิดเป็นไฟอยู่แล้ว เมื่อทุกข์ร้อนกันหนักเข้า ชาวจิตตนคร 

ก็กลับระลึกถึงศีลและหิริโอตตัปปะ คู่บารมีท่ีหลีกทางให้สมุทัยกลับมาอีกได้ชี้แจงให้

นครสามีเห็นความจริงว่า สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ มิให้เป็นเหตุให้เกิดสุข ครั้น 

นครสามยีอมเหน็ด้วย กเ็สนอขอให้เรยีกเจ้าหน้าทีม่าประจ�าการช่วยศลีและหริโิอตตปัปะ

เพิ่มขึ้นอีก ๓ คือ ๑. อินทรียสังวร ๒. สติสัมปชัญญะ ๓. สันโดษ นครสามียินยอม 

จิตตนครก็กลับคืนสู่ความสงบสุข เหตุพิบัติต่าง ๆ เริ่มลดน้อยถอยลงโดยล�าดับ  

เพราะสมุทัยหลบหนีไป ไม่กล้าทนต่อการพิสูจน์ของฝ่ายบารมี

การท่ีสมุทัยถอยร่นหลบหน้าออกไปน้ัน กม็ใิช่ว่าจะยอมพ่ายแพ้ สมทุยัแถลง

ว่าถอยเพื่อจะตั้งตัวที่จะรุกให้มาก เหมือนอย่างถอยหลังครึ่งก้าวเพื่อที่จะกระโดดไกล

ไปทีเดียวหลายก้าว แต่ก็เป็นถ้อยแถลงกู้หน้าเท่านั้น เพราะสมุทัยไม่กล้าอยู่สู้หน้าคู่

บารมีจริง ๆ ฉะนั้น จึงคิดว่าจะหาใครให้เป็นคู่ปรับกับคู่บารมีได้ ไม่เช่นนั้นก็จะต้อง

คอยถอยอยู่เรื่อยไป สังเกตดูคู่บารมีก็ชักจะเข้ามายุ่งมากขึ้น มิใชน่าน ๆ จึงจะเข้ามา

สักครั้งหนึ่ง นึกขึ้นมาได้ถึงคู่อาสวะซึ่งเป็นอีกฝ่ายหนึ่งของนครสามี เห็นว่าจะมีก�าลัง

ต้านทานคู่บารมีได้ จึงเข้าพบ คู่อาสวะ ชักชวนให้ก�าราบปราบปรามคู่บารมีลงเสีย 

ให้ได้ คูอ่าสวะแถลงว่า ได้คอยช่วยสมุทัยอยูต่ลอดมาแล้ว แต่ได้ช่วยอยู่ลบั ๆ  ในภายใน 
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เมือ่คูบ่ารมแีนะน�าอะไร คูอ่าสวะกค็อยคัดค้านอยู่ทกุครัง้ ด้วยวิธีกระซบิเบา ๆ  ทีก่กหู 

หรือที่ใจ บางทีก็เหมือนอย่างมาอภิปรายโต้วาทะกันต่อหน้านครสามี 

อันท่ีจริงคู่อาสวะเป็นคนต่างเมืองต่างถิ่น คือมิใช่เป็นชาวจิตตนครโดยตรง  

แต่เป็นคนจรหมอนหมิ่น มาจากต่างเมืองที่ห่างไกล เป็นผู้สามารถท�าให้นครสาม ี

เกิดความรักใคร่ เกดิความเป็นเรา เป็นเขา และเกดิความงงงวยหลงใหล จึงกลายเป็น

คนใกล้ชดิสนทิสนม จนถงึเข้าอยูป่ระจ�าองค์นครสามี ไม่ยอมออกห่าง เหมาะทีจ่ะยืม

ค�าว่า คู่ มาเรียก ดังที่เรียกว่า คู่อาสวะ นั้นแหละ คู่อาสวะถือว่าตนก็เป็นคนใน 

เช่นเดียวกับคู่บารมี จึงไม่ค่อยยอมถอยหลังกรูด เมื่อคู่บารมีเข้ามา ยังคอยกระซิบใจ

นครสามีโต้แย้งคัดค้านมิให้เชื่อคู่บารมี แต่ให้เชื่อสมุทัย และคู่บารมีเองเมื่อถูกปะทะ

บ่อยเข้าก็ย่ิงเข้มแข็ง ยิ่งเข้าประจ�านครสามีและแนะน�าตักเตือนบ่อยครั้งเข้า เมื่อถูก 

โต้แย้งมา ก็โต้ตอบกลับไปตามสัจจะคือความจริง เป็นเหตุให้นครสามีเกิดความลังเล

สับสน เรียกใช้ฝ่ายนี้บ้างฝ่ายโน้นบ้าง บางทีก็เรียกใช้ทั้ง ๒ ฝ่ายโดยแบ่งปันขอบเขต

หรือส่วนส่ิงกัน เช่น ไตรทวารของจิตตนคร บางคราวศีลและวินัยเข้ารักษาทั้งหมด  

บางคราวทจุริตเข้ายดึไว้ได้จากศลีทัง้หมด บางคราวศีลวินยัรกัษาไว้ได้แต่บางส่วนบางส่ิง 

ทุจริตยึดไปได้บางส่วนบางสิ่ง 

อนึ่ง หิริโอตตัปปะท�าหน้าที่ นครบาล เที่ยวตรวจตราทั่วจิตตนครในบางเวลา 

แล้วกถ็กูพวกตณัหาพรรคพวกของสมุทัยรงัแกขบัไล่ไปเสยีได้บ้างในบางเวลา อนิทรยีสงัวร 

สติสัมปชัญญะ สันโดษก็เช่นเดียวกัน คือปฏิบัติหน้าที่ได้บางคราว หรือในบางส่วน 

ของจิตตนคร เพราะพรรคพวกของสมุทยัเข้ายดึหน้าทีใ่นบางคราวหรอืบางส่วน ฉะนัน้ 

สถานะของจติตนครจงึมทีัง้สงบสขุ ท้ังทกุข์เดอืดร้อน ถ้าเป็นสกีเ็ปรยีบเหมอืนสขีาวด�า 

มีทั้งดีทั้งชั่ว ถ้าต้องการจะมองให้เห็นเป็นภาพ ก็น่าจะดูเทียบได้กับบ้านเมืองท่ัวไป 

เพราะบ้านเมืองทั่วไปก็สร้างลอกแบบออกมาจากจิตตนครนี้แหละ

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลาย แม้ต้องการจะท�าจิตของตนให้เป็นจิตที่ดี  

ทีพ้่นจากอ�านาจของทจุรติแล้ว กต้็องไม่อ่อนแอ เช่นนครสาม ีเด๋ียวยอมให้ชัว่มอี�านาจ 

แต่ต้องเข้มแข็งเด็ดขาด ให้ดีเท่านั้นเป็นใหญ่ในใจตน ชั่วแล้ว ทุจริตแล้ว ปัดไปให้พ้น

โดยเด็ดขาด จึงจะประสบผลส�าเร็จสูงสุดในการบริหารจิต ได้มีจิตวิเศษสุด ที่จะให้ 

ความสุขที่สุดได้



จติตนคร เมอืงต้นแบบ

ในบ้านเมืองท่ัวไป มีกฎหมายห้ามการท�าร้ายร่างกายและชีวิตคน แต ่

ไม่ห้ามการท�าแก่สัตว์ดิรัจฉานเหมือนอย่างคน และคนโดยมากบริโภคเนื้อสัตว์เป็น

อาหาร สัตว์ดิรัจฉานจึงถูกฆ่าเป็นอาหารประจ�าวัน วันละมากมาย นอกจากน้ีในคราว

สงครามคนยังประหัตประหารกันเอง เพื่อรุกรานบ้าง เพื่อป้องกันบ้าง ชายฉกรรจ์

ทั่วไปถือว่ามีหน้าที่จะต้องเป็นทหาร เพื่อป้องกันประเทศชาติ และคนทั่วไปเมื่อโตขึ้น

ก็ต้องมีอาชีพคือท�างานหาเลี้ยงชีวิตตนเองและครอบครัว สร้างหลักฐาน เช่น มีที่ดิน 

บ้านเรือน และทรัพย์ต่าง ๆ ขึ้น บางทีก็โดยทางสุจริต บางทีก็โดยทางทุจริต  

แต่บางคนก็ลักขโมย ปล้นสะดมเขากิน ซึ่งเป็นการผิดกฎหมาย และบางคนก็ซื่อตรง

ต่อครอบครัว ไม่ประพฤตินอกใจ บางคนก็ประพฤตินอกใจ บางคนก็รักษาสัตย์  

มีวาจาเชื่อได้ บางคนไม่ได้รักษาสัตย์ มีวาจาเชื่อไม่ได้ บางคนไม่ดื่มสุรายาเมา  

บางคนดื่มสุรายาเมา ในบ้านเมืองทั้งหลายก็มีโรงต้มกลั่นมากมาย มีสุราจ�าหน่าย 

นานาชนิด ทั้งยังมีโรงอะไรต่ออะไรส�าหรับเที่ยวเตร่แสวงหาความสุขสนุกสนาน 

ในบ้านเมืองที่เรียกกันว่าเจริญในปัจจุบัน มักจะมีสิ่งที่เรียกว่าอบายมุขทุกอย่าง 

แต่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง นอกจากกฎหมายยังมีศาสนา 

เป็นที่พึงยึดเหนี่ยวทางจิตใจและความประพฤติ ศาสนาย่อมสอนศีลธรรมแก่ประชาชน 

บางทีก็ดูเหมือนขัดกัน เช่น ทางบ้านเมืองส่งเสริมอาชีพบางอย่างท่ีเกี่ยวแก่การ 

ใช้เน้ือสัตว์เป็นอาหาร แต่ทางศาสนาห้ามการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทางบ้านเมืองตั้ง 
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โรงต้มกลั่น แต่ทางศาสนาห้ามดื่มสุราเมรัย ดูขัดกันดังนี้ น่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้  

แต่ก็อยูด้่วยกนัได้ ทัง้ทางบ้านเมอืงยงัอปุถมัภ์ศาสนาอกีด้วย กเ็พราะการปฏบัิติศาสนา

เป็นไปตามศรัทธาของแต่ละคน ใครยังไม่ศรัทธาจะยังไม่ปฏิบัติก็ได้ หรือยังไม่สะดวก 

ก็ยังไม่ต้องปฏิบัติ ส่วนกฎหมายเป็นการบังคับ เมื่อชาติต้องการใช้หรือต้องการ 

ให้ช่วย ก็ต้องรับใช้ชาติ ช่วยชาติก่อน ว่างจากกิจจ�าเป็นของชาติจึงปฏิบัติกิจทาง 

ศาสนาได้สะดวกตามศรัทธา ศาสนาจึงไม่ขัดขวางต่อชาติ ทั้งยังช่วยชาติโดยเป็น 

เครื่องอบรมจิตใจคนให้ดีงามต่าง ๆ ที่กฎหมายไม่อาจท�าได้ และคนในบ้านเมือง 

ทั้งปวงย่อมมีระดับแตกต่างกัน แม้จะอยู่ใต้กฎหมายเหมือนกัน ดังนั้น ผู้ที่ต้องการ 

จะปฏิบัติให้ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่ากฎหมาย ก็มาปฏิบัติศีลธรรมในทางศาสนาได้  

จะปฏิบัติเร็วหรือช้าเท่าไรก็สุดแต่ใจสมัคร

ลกัษณะและสิง่ท่ีเป็นไปในบ้านเมอืงทัง้ปวงกถ็อดแบบมาจากจติตนครทกุอย่าง

ไม่มีผิดเพ้ียน เพราะนครสามีเชื่อฟังทั้งคู่บารมีและคู่อาสวะ จึงได้สร้างโรงเรียน  

โรงพยาบาล สถานหรือการสงเคราะห์ต่างๆ ตลอดถึงวัดวาอารามขึ้นด้วยค�าแนะน�า

ของคู่บารมี และได้สร้างโรงอบายมุขต่าง ๆ ข้ึนด้วยค�าแนะน�าของคู่อาสวะ ทั้ง ๒  

ต่างเป็นคู่ปรับของกันและกัน ทั้งต่างก็ขวนขวายที่จะให้พรรคพวกเข้ามาสู่จิตตนครให้

มากยิง่ข้ึน ชาวจติตนครจงึมสีิง่หรอืทางทีจ่ะเลอืกท�า เลอืกปฏบิตั ิเลอืกเดนิ ได้ทกุส่ิง

ทุกประการ ทุกทาง จะไปทางมนุษย์ ทางอบายภูมิ ทุคติภูมิก็ได้ จะไปทางสุคติภูมิ 

ตลอดถึงนิพพานก็ได้ คู่อาสวะและสมุทัยพยายามชักชวนเต็มที่ให้เดินไปตามทาง 

ของตน ใช้อารมณ์ท่ีน่าปรารถนาและสวรรค์เป็นเครื่องโฆษณาล่อใจคนให้นิยม ซึ่งก็ 

ได้ผลเป็นอันมาก

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย คือผู้ท่ีปรารถนาจะสามารถพาตนให้พ้น 

จากทางสายที่คู่อาสวะและสมุทัยแห่งจิตตนครพยายามชักชวนให้เดิน จึงนับว่าเป็น 

ผู้มีความตั้งใจถูก ตั้งใจดี ที่จะท�าให้สามารถก้าวเข้าไปสู่ทางสุคติได้ ถ้ามีความเพียร

ประกอบด้วยสติอยู่เสมอ
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ในจิตตนครก็มีศาสนา ๆ มากมาย กล่าวได้โดยไม่ผิดว่ามีครบทุกศาสนา

เหมือนดังที่มีอยู่ในโลก ฉะนั้น พระพุทธศาสนาก็ได้มีอยู่ในจิตตนครเช่นเดียวกัน  

ศาสนาทั้งหลายที่มีมาก่อนและที่มีในภายหลังก็ดูคล้าย ๆ กับมีในจิตตนครโดยครบถ้วน 

แต่ชาวจิตตนครนับถือศาสนากันอีกแบบหนึ่ง ต่างจากโลกภายนอก 

เมื่อพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์ ยังมิได้ตรัสรู้ ได้มีพระปณิธานต่อ 

พระโพธิญาณ ทรงบ�าเพ็ญพระบารมี ๑๐ ประการ คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา 

วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานะ เมตตา อุเบกขา อย่างเต็มที่ เมื่อพระบารมีแก่กล้าขึ้น

ก็ได้ทรงละทางทีผ่ดิ ทรงพบทางทีถ่กูต้องขึน้โดยล�าดบั จนถงึได้ทรงพบมชัฌมิาปฏปิทา 

คือทางสายกลาง ไม่ข้องแวะด้วยทางท่ีพัวพันด้วยสุขสดในกาม และไม่ข้องแวะด้วย

ทางทรมานตนให้ล�าบากเปล่า คือ ทางมีองค์ ๘ ประการ ได้แก่ ความเห็นชอบ  

ความด�ารชิอบ วาจาชอบ การงานชอบ เลีย้งชีวิตชอบ พยายามชอบ สตชิอบ สมาธชิอบ 

ในวันที่จะตรัสรู้พระโพธิญาณ ได้ทรงตั้ง จาตุรงคมหาปธาน คือ ความเพียรประกอบ

ด้วยองค์ ๔ ว่า เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปหมด เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตามที  

ยงัไม่ทรงบรรลุธรรมท่ีจะพงึบรรลุได้ด้วยก�าลงัเรีย่วแรงของบรุษุ กจ็ะไม่ทรงลกุขึน้จาก

ที่นั่งอันนี้ ทรงตั้งความเพียรยกเอาเลือดเนื้อ ๑ หนัง ๑ เอ็น ๑ กระดูก ๑  

รวม ๔ ประการขึ้นอ้างอิง จึงเรียกว่าประกอบด้วยองค์ ๔ 
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ฝ่ายสมุทัยกับพรรคพวกได้เห็นพระโพธิสัตว์ทรงปฏิบัติดังนั้นก็ไม่พอใจ  

เพราะเป็นการปฏิบัติที่จะให้พ้นจากอ�านาจของตน จึงได้พยายามขัดขวางต่าง ๆ ตั้งแต่

เบื้องต้น ดังที่พระอาจารย์ได้เขียนเล่าไว้ว่า เมื่อพระมหาสัตว์ (คือพระสิทธัตถ- 

ราชกุมาร) ได้ทรงสละรัชชสิริสมบัติ ทรงม้ากัณฐกะ มีนายฉันนะเป็นสหาย เสด็จ

ออกจากพระนคร ฝ่ายมารได้มายืนที่ประตูนคร กล่าวห้ามว่า “กลับเสียเถิดสิทธัตถะ 

จักรรัตนสมบัติจักมีปรากฏแก่พระองค์ในวันที่ ๗ แต่วันนี้” พระองค์ตรัสว่า  

“ดูก่อนมาร เรารู้จักท่าน เราไม่ต้องการด้วยจักรรัตนสมบัติ” “ถ้าอย่างนั้นพระองค์

ต้องการอะไร” “เราต้องการพระสพัพัญญตุญาณ (ความตรสัรูธ้รรมทัง้ปวง)” “ถ้าอย่าง

น้ันตั้งแต่วันน้ีเป็นต้นไป ถ้าพระองค์จักคิดไม่ดีสักอย่างหนึ่ง เป็นต้นว่าคิดไปในกาม 

ข้าพเจ้าจะรู้กิจท่ีพึงท�าแก่พระองค์” มารที่พระอาจารย์เล่าถึงในเร่ืองนี้ก็คือสมุทัยกับ

พรรคพวกนี่แหละ เพราะเป็นผู้คอยขัดขวางท�าลายความเพียรเพื่อโพธิญาณของ 

ทุก ๆ คน แต่สมุทัยไม่ยอมรับค�านี้ ไม่ชอบค�านี้ เช่นเดียวกันกับคนท�าชั่วทุจริต 

ทั้งหลายที่ไม่ชอบให้ใครตราหน้าตนว่าเป็นคนชั่วทุจริต สมุทัยชอบแสดงตนว่าเป็น 

ผู้สร้างเสริมความสุขความดีงามทั้งปวง พอใจให้ใคร ๆ เข้าใจตนไปเช่นนั้นและพูดถึง

เช่นน้ัน ก็เหมือนอย่างคนช่ัวคนทุจริตทั้งหลายท่ีมักชอบแสดงตนว่าเป็นคนดี ชอบท่ี

ใคร ๆ จะพูดถึงว่าเป็นคนดี สมุทัยได้ติดตามหาช่องโอกาส ที่จะท�าลายความเพียร  

และความตั้งใจของพระมหาสัตว์ตั้งแต่เสด็จออกผนวชเรื่อยมาถึง ๖ ปี

ทุกคนมีสมุทัยคือมารคอยติดตามขัดขวางการท�าความดีอยู่เสมอ ความมี 

สตริูเ้ท่าทนัจะท�าให้สามารถรูไ้ด้ว่าเมือ่ใดมารด�าเนนิงาน ปัญญาและความเพยีรจะท�าให้

สามารถเอาชนะมารได้เป็นขั้นไปตามก�าลังของปัญญาและความเพียร

บรรดาผูม้าบรหิารจติท้ังหลายคือผู้ก�าลงัอบรมเพิม่พนูสตใิห้รูท้นัมารคอืสมทุยั 

อบรมเพิม่พนูปัญญาและความเพียรให้สามารถเอาชนะมารได้ มารคอืผูท้�าลาย ผูท้�าให้

เกิดทุกข์ ผู้ใดสามารถเอาชนะมารได้ ผู้นั้นย่อมสิ้นทุกข์ มีสุขตามควรแก่ความปฏิบัติ

ของตน



พระมหาสัตว์ผจญมาร

พระมหาสตัว์ คอืพระโพธสิตัว์ ได้ทรงมสีตสิ�ารวมระวงัความคดิของพระองค์เอง 

มิให้เป็นอกุศลวิตก (คือคิดไม่ดี) อยู่ตลอดเวลา แม้จะมีความคิดไม่ดีแลบเข้ามาบ้าง 

ก็ทรงมีสติพิจารณาระงับเสียโดยเร็วพลัน ดังที่พระองค์ได้ตรัสแสดงถึงการปฏิบัติของ

พระองค์เมือ่เป็นพระโพธสิตัว์ว่า ได้ทรงท�าวติกคอืความคดิเป็น ๒ ส่วน คอือกศุลวติก

ส่วนหนึง่ กศุลวติกส่วนหนึง่ โดยทรงท�าความรูท้นัความคิดทีเ่กดิขึน้ตามเป็นจรงิ พร้อม

ทั้งรู้โทษและคุณ อกุศลวิตกจึงระงับดับหายไป เหลือแต่กุศลวิตก แต่ถ้าคิดไปแม้จะ

เป็นกุศลมากไปก็จะเกิดโทษ เช่น ความเหน็ดเหนื่อยฟุ้งซ่าน จึงทรงสงบความคิด  

ท�าพระจติให้ตัง้ม่ัน ไม่หวัน่ไหว สมุทัยจงึไม่ได้โอกาสทีจ่ะแทรกซมึเข้าไปทางความคดิ

ทีไ่ม่ด ีและเมือ่เหน็พระองค์ทรงปฏบิตัจิรงิ ไม่หวัน่ไหว กเ็กดิหวัน่ไหวขึน้เองว่าพระองค์

จะทรงพ้นไปจากอ�านาจตนเป็นแน่แล้ว จงึให้ระดมพลเสนาทัง้สิน้เข้าโจมตพีระโพธสัิตว์ 

ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ในวันที่พระองค์จะตรัสรู้ เพราะเห็นว่าจะรอช้าต่อไปอีกมิได้แล้ว 

พระมหาสัตว์ได้ทรงตั้งจาตุรงคมหาปธานแล้ว พระมหาสัตว์ได้ทรงเส่ียง 

พระบารมี ทรงเรียกพระบารมีท้ังปวงมาช่วยพร้อมท้ังบุรุษโยธาอีก ๗ จ�าพวก คือ 

สัทธาพล วิริยพล สติพล สมาธิพล ปัญญาพล หิริพล โอตตัปปพล พระบารมี 

ทั้ง ๓๐ ทัศ พร้อมทั้งบุรุษโยธาก็มาประชุมพร้อมกันป้องกันพระมหาสัตว์ สมุทัยกับ

พรรคพวกทีเ่รยีกว่า มารและเสนามาร กไ็ม่อาจจะเข้าใกล้ถงึพระองค์ได้ แต่กพ็ยายาม

แสดงอาการคุกคามด้วยอาการต่าง ๆ  อย่างน่าสะพรึงกลัว
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ฝ่ายพระมหาสตัว์กม็ไิด้ทรงพรัน่พรึง มีพระหฤทยัตัง้ม่ันไม่หวัน่ไหว และเพือ่

ที่จะทรงเผด็จศึกมาร จึงทรงยกพระดัชนีชี้ที่พื้นมหินทรา เพื่อเป็นสักขีพยานแห่งการ

ที่ได้ทรงบ�าเพ็ญพระบารมีมาครบถ้วน ๓๐ ทัศ ด้วยอ�านาจแห่งโพธิสัมภาร ธรณีก็

ปรากฏข้ึนมาเป็นสักขีพยาน และด้วยอ�านาจแห่งน�้าพระหฤทัยอันเปี ่ยมไปด้วย 

พระเมตตากรุณา ก็ปรากฏอุทกธาราจากธรณีหลั่งไหลพัดพา มารและพลพยุหเสนา

ออกไปจนหมดสิ้น ดังที่ปรากฏในภาพคิดเขียนเป็นรูปพระพุทธเจ้าผจญมาร พระองค์

ประทับบัลลังก์หญ้าคาภายใต้โพธิพฤกษ์ พระหัตถ์ขวาพาดช้ีลง มีรูปนารียืนอยู่ใต้

บลัลงัก์ บดิน�า้ในมวยผมไหลหลัง่ออกมาเป็นท่อธาราทะเลหลวงนองท่วมหมู่มารเสนา

ทั้งหลาย 

รูปนารีนี้หมายถึงธรณี จึงเรียกรู้กันว่า พระนางธรณีบิดมวยผม ในภาพเขียน

เป็นรูปหมูม่ารเสนาอยูส่องข้างพระพุทธองค์ ข้างหนึง่ก�าลงัเงอืดเงือ้อาวุธนานาชนดิเพือ่

ท�าร้ายพระองค์ มีพญามารสถิตอยู่เหนือคอช้างชื่อคีรีเมขละ มีพาหะข้างละพัน 

ทรงอาวุธต่าง ๆ อีกข้างหนึ่ง ถูกน�้าท่วมพ่ายแพ้ไป และน�้าในมวยผมนั้นหมายถึง 

น�้าทักษิโณทกท่ีพระโพธิสัตว์ผู้บ�าเพ็ญทานบารมีหลั่งลงบนแผ่นดิน ตั้งแต่เบื้องต้น 

ก็มากมายย่ิงกว่าน�้าในมหาสมุทร พระมหาสัตว์ทรงชนะมารและเสนาต้ังแต่เวลาเย็น 

ก่อนที่อาทิตย์จะอัสดง

ได้กล่าวแล้วว่าทุกคนมีมารคอยติดตามขัดขวางการท�าความดี และล่อให้

ท�าความช่ัวอยู่เสมอ ผู้ใดสู้ได้คือไม่เลิกล้มความพยายามที่จะท�าความดีใด ๆ ก็ตาม 

เมื่อใดก็ตาม เรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะมาร แม้จะยังไม่อาจชนะมารได้ยั่งยืนตลอดไป 

เช่นที่พระพุทธองค์ทรงชนะแล้ว ก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีเวลาชนะเสียเลย การพ่ายแพ้ 

แก่มารก็คือการตามใจมารให้น�าไปสู่การท�ากรรมไม่ดีนานาประการนั่นเอง ซึ่งไม่เป็น

สิง่ทีผู่ใ้ดควรท�าไปเช่นนัน้ ทุกคนควรมีสต ิมปัีญญา มหีริโิอตตปัปะ และมคีวามเพยีร

เอาชนะมารให้ได้ นั่นแลจึงจะนับว่ามาบริหารจิตอย่างถูกต้อง



พระมหาสัตว์ชนะมารและตรัสรู้

เมื่อพระมหาสัตว์ทรงผจญมารและทรงชนะมารและเสนาตั้งแต่ก่อนอาทิตย์ตก 

ในวันที่จะตรัสรู้ ทรงด�าเนินปฏิบัติต่อไปในมัชฌิมาปฏิปทาก็ทรงบรรลุถึงพระญาณ 

ทั้งหลาย ดังที่ได้ตรัสเล่าแก่พระสาวกในภายหลัง กล่าวโดยย่อว่า ทรงได้สมาธิแน่วแน่

แล้ว ทรงน้อมจิตที่เป็นสมาธิไปเพื่อรู้ ก็ทรงได้พระญาณคือความรู้ขึ้นโดยล�าดับจนถึง

พระสัมโพธิญาณ คือความตรัสรู้ในพระจตุราริยสัจ ทรงท�าลายกิเลสอาสวะอนุสัย 

ในสันดานให้สิ้นไปหมด ดังที่เรียกว่าได้ตรัสรู้พระธรรม ในปัจฉิมยามแห่งราตรีนั้น 

บังเกิดพระนามพิเศษขึ้นว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ  

พระสัมโพธิญาณนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระสัพพัญญุตญาณ แปลว่าพระญาณคือ

ความรู้ธรรมท้ังหมด และเรียกพระนามพระพุทธองค์ ผู ้ทรงได้พระญาณนี้ว ่า  

พระสัพพัญญู แปลว่าพระผู้รู ้ธรรมทั้งหมด ไทยเราเรียกกันมาแต่โบราณกาลว่า 

พระสรรพัชญ์ หรือ พระสรรเพชญ์ และเรียกพระญาณว่า สรรเพชุดา 

ครั้นพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้ว ได้ประทับเสวยวิมุตติสุข ณ ควงไม้ต่าง ๆ  

ต่อมาหลายสัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ ๕ ท่านแสดงว่าได้ประทับที่ควงไม้อชปาลนิโครธ  

ซึ่งมารยังได้พยายามมารบกวนอีก ดังเรื่องเล่าว่า มารนั่งเสียใจอยู่ที่หนทางใหญ่  

ว่าเสียแรงได้ติดตามหาช่องทางที่จะขัดขวางความตรัสรู้มานานถึงเพียงนี้ ก็ไม่พบ 

ความผดิพลาดอะไร บดันี ้พระองค์ทรงล่วงวิสัยอ�านาจของตนไปเสียแล้ว ค�าว่ามารตาม

ที่เรียกในท่ีนี้เป็นการเรียกตามพระพุทธเจ้า ดังได้กล่าวแล้วว่า ผู้ที่ถูกเรียกคือสมุทัย 
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หาได้ชอบใจไม่ สมุทัยไม่ปรารถนาจะให้ใคร ๆ รู้จักเข้าใจตนว่าเป็นมาร แต่ไม่อาจจะ

ปิดบังสัญชาติแห่งตนจากพระสรรเพชุดาญาณได้ พระองค์ทรงเรียกระบุตรง ๆ ว่า  

มาร ๆ  ทุกครั้งที่เข้ามา 

ในขณะที่มารหรือสมุทัยนั่งคิดระทมใจอยู่นั้น ธิดาท้ังสามของมารคือ  

นางตัณหา นางอรต ีและนางราคา เหน็บดิาหายไปจงึเทีย่วค้นหา กไ็ปพบบดิานัง่ระทม

ทุกข์อยู่ จึงไต่ถามความแล้วก็รับอาสาจะไปน�าพระองค์มาไว้ในอ�านาจของบิดาอีก  

ฝ่ายสมทุยักล่าวห้ามว่าไม่มใีครจะสามารถท�าพระองค์ไว้ในอ�านาจได้ ธดิาทัง้ ๓ กก็ล่าว

ว่าพวกตนเป็นสตร ี ย่อมรู้วธิท่ีีจะผกูใจบรุุษเพศ จะใช้บ่วงราคะเป็นต้นผกูจงูมาให้จงได ้

ขอให้บิดาอย่าได้วิตก ครั้นแล้ว นางท้ัง ๓ ได้เข้าไปหาพระพุทธองค์ กล่าวทูลว่า  

จะขอบีบนวดพระยุคลบาท พระพุทธองค์ไม่ทรงใส่พระหทัยในถ้อยค�าของนางท้ัง ๓ 

ทั้งไม่ทรงลืมพระเนตรขึ้นดู ธิดามารคิดว่าอันความประสงค์ของบุรุษทั้งหลายย่อมสูง

ต�่าต่าง ๆ  กัน บางคนชอบเด็ก ๆ  บางคนชอบสตรีวัยแรก บางคนชอบวัยกลาง บางคน

ชอบคนแก่กม็ ีจ�าจะประเล้าประโลมพระองค์ด้วยประการต่าง ๆ  จงึแสดงบดิเบือนตน

เป็นสตรีเพศเป็นอันมาก เช่น เด็กรุ่นสาวผู้ยังไม่มีบุตร ผู้ที่มีบุตรแล้วคนหนึ่ง ๒ คน 

คนวัยกลางจนถึงคนแก่ ครบทุกอย่าง เข้าไปเฝ้าพระองค์ ๖-๗ ครั้ง 

พระพุทธองค์ทรงเข้าผลสมาบัติเสวยวิมุตติสุข ไม่ได้สนพระทัยเลย ตรัสว่า 

“ผูใ้ดชนะกเิลสเดด็ขาดแล้ว ไม่กลับแพ้ ไม่มีกเิลสอะไรในโลกจะมาตอแยได้ ผูใ้ดไม่มี

ตณัหาทีเ่หมอืนอย่างตาข่ายคล้องใจให้ตดิน�าไปทีไ่หน ๆ  เจ้าทัง้หลายจกัน�าผูน้ัน้ซึง่เป็น

ผูรู้ ้มทีีเ่ทีย่วไปแห่งพระญาณไม่มีท่ีสิน้สดุ ไม่มร่ีองรอย ด้วยร่องรอยอะไรเล่า” ธดิามาร

ทั้งหลายก็อันตรธานไป

สามัญชนย่อมมีบางโอกาสที่ชนะกิเลส และบางโอกาสแพ้กิเลส แม้จะยัง 

ไม่สามารถชนะกเิลสได้เดด็ขาด ไม่กลบัแพ้ แต่กค็วรจะพยายามให้โอกาสทีแ่พ้มีน้อย

กว่าโอกาสที่ชนะ เพ่ือจะได้มีโอกาสท�าความดีมากกว่าท�าความชั่ว และผลที่ได้รับ 

ก็จะเป็นความสุขมากกว่าความทุกข์



จติตนครม ี๒ ศาสนา

เร่ืองการผจญมารของพระพุทธเจ้า ตลอดจนถึงทรงผจญธิดามารจนทรงได้

ชยัชนะ เรือ่งนีเ้ป็นเรือ่งของพระพทุธเจ้าผูท้รงอุบตัขิึน้ในโลกเมือ่ประมาณ ๔๕ ปีก่อน

พทุธศกัราช และพระพทุธศาสนาได้เกดิขึน้ในสมยันัน้ พุทธบริษทักไ็ด้เริม่มขีึน้ในสมยั

นัน้เช่นเดยีวกนั ก่อนแต่พระพทุธศาสนาเกดิขึน้ กไ็ด้มศีาสนาอ่ืนอยู่แล้วหลายศาสนา

และยังได้มีศาสนาต่าง ๆ เกิดตามหลังพระพุทธศาสนาอีกหลายศาสนา ในปัจจุบันนี้

ได้มีศาสนาต่าง ๆ ส่ังสอนกันอยู่ในโลกหลายศาสนา แต่เป็นข้อที่แปลกอย่างยิ่งที่ใน

จิตตนครมีอยู่เพียง ๒ ศาสนาเท่านั้น คือ พุทธศาสนา และ สมุทัยศาสนา กับม ี

ข้อที่ยิ่งแปลกคือพระพุทธเจ้าในจิตตนครหาได้เสด็จดับขันธปรินิพพานเหมือนองค์ 

พระพุทธเจ้าในโลกไม่ พระพุทธองค์ยังทรงด�ารงอยู่ ซึ่งผู้ที่เห็นธรรมเท่านั้นจึงจะเห็น

พระองค์ได้ ดังที่ได้ตรัสไว้ว่า “ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา” 

ดังนี้ ข้อที่แปลกข้อหลังนี้จะได้กล่าวเมื่อถึงตอนที่ควรจะกล่าวต่อไปอีก 

ในตอนน้ีจะกล่าวถึงแต่ข้อแรกคือ ๒ ศาสนาดังกล่าว พุทธศาสนานั้นคือ 

ศาสนาค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามที่เข้าใจกันนั่นแหละ ส่วนสมุทัยศาสนา คือ

ศาสนาค�าสั่งสอนของสมุทัยที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่า มาร ๆ นั่นเอง จึงเกิดปัญหา

ว่ามารหรือสมุทัยก็มีศาสนาด้วยหรือ เรื่องเป็นอย่างไร จึงขอเล่าเสียเลยว่า เมื่อ

พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาในจิตตนคร ฝ่ายสมุทัยกับคู่อาสวะเกรงว่า

พระองค์จะทรงท�าชาวจิตตนครให้เป็นพุทธบริษัทไปเสียหมด และตนก็จะเส่ือมถอย
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อ�านาจ จะสิ้นอ�านาจ ครองใจคนต่อไป จึงเห็นว่าจ�าจะต้องตั้งศาสนาขึ้นต่อต้านไว้  

แต่การที่จะตั้งศาสนาขึ้นนั้นจ�าจะต้องแสดงตนเป็นศาสดา กล่าวสั่งสอนลัทธิปฏิบัติท่ี

ชวนให้โลภ โกรธ หลง หวัโจกท้ัง ๓ นี ้สมทุยัได้ใช้ให้คมุใจคนและคอยสอดแทรกอยู่

ในใจคนอยู่แล้ว สมุทัยจึงแสดงตนเป็นศาสดา กล่าวส่ังสอนลัทธิปฏิบัติดังกล่าว  

สอดแทรกโลภ โกรธ หลง หรือกิเลส ตัณหา พร้อมทั้งอารมณ์ล่อให้เห็นเป็นรูปนิมิต

จริงจัง เช่น เห็นเป็นเทพเจ้ามาปรากฏองค์ ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบบอกกล่าว 

ข้ออนุศาสน์บางอย่าง เมื่อใส่โลภเข้าไปในใจแล้ว สมุทัยก็รู้ว่าสอนวิธีให้ได้สมโลภบ้าง

ก็จะเกิดความนบัถอื เมือ่ใส่หลงเข้าไปในจิตใจแล้ว สมทุยักร็ูว่้าหลงใหลในโลก ไม่อยาก

จะตาย อยากจะเกดิเสวยสขุอยูน่รินัดร กส็อนเร่ืองภมูแิห่งสขุนรินัดรเช่นนัน้ จงึเกดิเป็น

ศาสนาขึน้อกีศาสนาหนึง่ เรยีกให้ต่างจากพทุธศาสนาว่า สมุทยัศาสนา หรอื มารศาสนา 

มารศาสนานี้ตรงกันข้ามกับพุทธศาสนา เหมือนอย่างว่าพุทธศาสนาสอนให้

ไปทางทิศตะวันออก มารศาสนาก็สอนให้ไปทางทิศตะวันตก สอนค้านกันอยู่ดังนี้ 

เพราะพระพทุธเจ้าทรงสอนให้พ้นจากอ�านาจสมทุยั ส่วนสมทุยัสอนผกูพนัไว้ ไม่ปล่อย

ให้หลุดพ้นไปได้ ชาวจิตตนครจึงพากันพะว้าพะวัง บางคนนับถือทางนี้ บางคนนับถือ

ทางโน้น คนเดยีวกนันัน่แหละ บางคราวนบัถอืพระ บางคราวนบัถอืมาร ด้วยเข้าใจว่า

เป็นเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ไปก็มี

ผู้มาบริหารจิตก็คือผู้ก�าลังพยายามท�าจิตตนครของตนให้มีเพียงพุทธศาสนา

เท่าน้ัน ไม่ให้มีศาสนามาร นั่นก็คือผู้มาบริหารจิตก�าลังพยายามท�าจิตของตนให้พ้น

จากอ�านาจของสมทุยั มโีลภ โกรธ หลง เป็นส�าคญั ท�าได้ผลมากเพยีงไร คอืฟังเสียง 

สั่งสอนของศาสนามารน้อยลงเพียงไร ก็จะมีจิตใจที่เป็นสุขยิ่งขึ้นเพียงนั้น 
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ได้กล่าวถึงศาสนาในจิตตนครว่า มีเพียง ๒ ศาสนาเท่านั้น คือ พุทธศาสนา

และสมุทัยศาสนา หรือศาสนาของพระพุทธเจ้ากับศาสนาของมาร

น่าจะมีใครสงสัยบ้างก็ได้ ว่าใครเป็นผู้น�าศาสนาทั้ง ๒ เข้าไปสั่งสอนใน 

จติตนคร กน่็าจะบอกเสยีทเีดยีว ว่าส�าหรบัมารศาสนาหรอืสมทุยัศาสนานัน้ คูอ่าสวะ

นัน่เองเป็นผูน้�าเข้าไปและคอยแนะน�านครสามใีห้นบัถอื ส่วนพทุธศาสนากค็ูบ่ารมขีอง

นครสามีเป็นผู้น�าเข้าไปและก็คอยแนะน�านครสามีให้นับถือ 

ช้ันแรกนครสามเีอนเอยีงไปทางคูอ่าสวะมาก สมทัุยกบัพรรคพวกครองอ�านาจ

ในจิตตนครเต็มที่ คุมระบบสื่อสารทั้งหมด คุมชาวจิตตนครทั้งหมดทุกบ้านทุกตัวคน 

คุมไตรทวารของจิตตนครดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว ต่อมา เมื่อความยุ่งยากความทุกข ์

เดือดร้อนเกิดมากขึ้น เพราะพรรคพวกอาสวะเกิดชะล่าใจประพฤติทุจริตจะแจ้งมาก

ขึ้นทุกที จนชาวจิตตนครเริ่มรู้สึกถึงความชั่วร้ายของพรรคพวกสมุทัย คู่บารมีจึงได้

โอกาสเร่ิมเข้าพบ แนะน�านครสามใีห้เรยีกศลีและหริโิอตตปัปะมาใช้ในกจิการบ้านเมอืง

ดูบ้าง ตามค�าแนะน�าสั่งสอนขององค์พระบรมครู คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นครสามี

ได้ยอมปฏิบัติตามโดยเรียกศีลเป็นต้นมาใช้ พุทธศาสนาจึงได้เริ่มเข้าสู่จิตตนคร  

เป็นเหตใุห้สมทุยัหวาดสะดุง้ หาโอกาสเข้ายุแหย่นครสามใีห้เลกิใช้ศลีและหริโิอตตปัปะ 

กลับไปใช้พรรคพวกของสมุทัยตามเดิม ครั้นความทุกข์เดือดร้อนกลับเกิดขึ้นมาอีก  

คู ่บารมีก็เข้าให้สติ ตักเตือนนครสามีให้เรียกศีลกับหิริโอตตัปปะกลับมาใช้อีก  

และคราวน้ีคู่บารมีเสริมก�าลังโดยเพิ่ม อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ และ สันโดษ  

มาช่วยศีลกับหิริโอตตัปปะเข้ามาอีก ฝ่ายสมุทัยก็เข้าขอให้คู่อาสวะช่วยให้แข็งแรงขึ้น 
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เพราะสมุทัยน้ันปกติกลัวคู่บารมี ไม่กล้าสู้หน้า ต้องอาศัยคู่อาสวะซึ่งนับว่าเป็น 

ฝ่ายข้างในของนครสามีเข้าช่วยสนับสนุนตน และคู่อาสวะนั้นเป็นคู่ปรับส�าคัญของคู่

บารม ีเป็นพวกสมทุยั จงึได้เข้าช่วยสมทุยั โดยแนะน�านครสามใีห้เลกิใช้ผูท้ีคู่บ่ารมนี�า

เข้ามาเสียทั้งหมด เมื่อเห็นว่าจะไม่อาจให้นครสามีเลิกใช้ได้ท้ังหมด เพราะนครสามี 

ก็ฟังคู่บารมีอยู่มาก ก็แนะน�าให้เรียกใช้ฝ่ายสมุทัยด้วย เพราะจะท�าให้บ้านเมือง

สนุกสนานและเจริญ 

ฝ่ายนครสามีฟังทางโน้นบ้างทางนี้บ้าง ในที่สุดก็เรียกใช้ทั้งสองฝ่าย เพราะมี

อยู่ทั้งคู่อาสวะ ทั้งคู่บารมี ในจิตตนครจึงมีทั้งฝ่ายกุศล ทั้งฝ่ายอกุศล ศาสนาก็มีทั้ง 

พุทธศาสนา มารศาสนา ต่างก็แสดงสั่งสอนแก่ชาวจิตตนครกันอย่างเต็มที่ 

ข้อความท่ีกล่าวมาน้ีดูน่าจะซ�้ากับที่ได้กล่าวเล่ามาแล้ว เป็นข้อความที่ซ�า้จริง 

ด้วยความจงใจกล่าว เพ่ือทบทวนข้อความที่กล่าวมาแล้วมากและนานโดยย่อสัก 

ครั้งหนึ่งก่อนที่จะเล่าต่อไป และน่าคิดว่าชาวจิตตนครก็น่าจะเหมือนกับชาวโลก 

ทั่ว ๆ ไป ซ่ึงต่างก็ท�าดีบ้างชั่วบ้าง เพราะความดีความชั่วย่อมมีอยู่ตามธรรมดาโลก 

แต่ก็มีข้อต่างกันที่ชาวจิตตนครเป็นผู้นับถือศาสนาด้วยกันทั้งนั้น ถ้ามิใช่พุทธศาสนิกชน 

กม็ารศาสนกิ ทีจ่ะไม่นบัถอืศาสนาอะไรเลยนัน้หามไีม่ และข้อทีน่่าเหน็ว่าแปลกอกีข้อ

หนึ่งก็คือ โดยมากนับถือกันทั้ง ๒ ศาสนาอย่างเปิดเผย

เมื่อคนมีทั้งคู ่บารมีคือฝ่าย ดีและคู่อาสวะคือฝ่ายชั่ว คอยกระซิบใจอยู่ 

ตลอดเวลาปกติจึงย่อมจะท�าดีบ้างชั่วบ้าง เพราะเชื่อเสียงคู่อาสวะบ้างและเชื่อเสียงคู่

บารมีบ้าง ปัญญาหรือเหตุผลเท่านั้นที่จะท�าให้เห็นชัดถูกต้องตามความเป็นจริงว่า  

เสียงของคู่บารมีคือเสียงของฝ่ายดีเท่าน้ันที่ควรฟัง ควรเช่ือ และควรปฏิบัติตาม  

เสียงของคู่อาสวะคือเสียงของฝ่ายไม่ดี ไม่ควรฟัง ไม่ควรเชื่อ และไม่ควรปฏิบัติตาม 

และก็ปัญญาหรือเหตุผลเท่านั้นที่จะท�าให้ตัดสินลงไปได้ถูกต้องว่า เสียงไหนคือเสียง

ของฝ่ายดีและเสยีงไหนคอืเสยีงของฝ่ายชัว่ นอกจากปัญญาและเหตผุลแล้วจะไม่มอีะไร

ท�าให้รู้ได้ด้วยตนเอง 

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย จึงควรอบรมปัญญา อบรมความมีเหตุผลให้ 

ยิ่งขึ้น จนถึงสามารถท�าจิตตนครของตนให้มีแต่พุทธศาสนาเท่านั้น มารศาสนาจะ 

ไม่อาจอยู่ท�าลายความสงบสุขของจิตใจได้เลย



ความแตกต่างแห่ง ๒ ศาสนา

จะเล่าสักเล็กน้อยว่าพุทธศาสนาในจิตตนครสอนอย่างไร มารศาสนาสอน

อย่างไร พุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติดังนี้ ให้มีศีล คือให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต  

การประทุษร้ายร่างกาย การทรมานทรกรรมสัตว์ เว้นจากการลักขโมยฉ้อโกงต่าง ๆ 

เว้นจากความประพฤติผิดในทางกาม เว้นจากพูดเท็จหลอกลวง เว้นจากดื่มน�้าเมาคือ

สรุาเมรยัทกุชนดิ ให้มหีริ ิคอืความละอายรงัเกียจความชัว่หรอืบาปทุจรติต่าง ๆ  เหมอืน

อย่างชายหนุม่หญงิสาวผูร้กัสวยรกังาม รงัเกยีจส่ิงสกปรก ให้มีโอตตัปปะ ความเกรง

กลัวต่อความชั่วหรือบาปทุจริตต่าง ๆ เหมือนอย่างบุคคลผู้รักชีวิตเกรงกลัวต่ออสรพิษ

ไม่อยากที่จะเข้าใกล้ 

ส่วนมารศาสนาสอนให้ปฏบิตัดิงันี ้ให้ฆ่า ให้ประทุษร้าย ให้ท�าทรมานทรกรรม

สตัว์ ให้ลกัขโมย ฉ้อโกง ให้ประพฤตผิดิในทางกาม ให้พดูเทจ็หลอกลวง ให้ดืม่น�า้เมา 

เมื่อมีกฎหมายห้ามและมีบทลงโทษผู้ประพฤติละเมิด กลัวจะถูกลงโทษตามกฎหมาย 

หากจะฝืนกฎหมายก็ท�าอย่าให้ถูกจับได้ เม่ือยังไม่มีโอกาสจะฝืนกฎหมายก็ให้ปฏิบัติ

ตามกฎหมายไปก่อน มีโอกาสเม่ือใดกใ็ห้ท�าตามทีอ่ยากท�า ไม่จ�าต้องค�านงึถงึศีลธรรม

อะไร ให้นิยมยนิดใีนการท�าความชัว่ หรอืบาปทจุรติต่าง ๆ  ไม่ต้องอาย ไม่ต้องรงัเกยีจ 

ไม่ต้องกลัวเกรงอะไร 

นอกจากนี้ พุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติในธรรมเหล่านี้ ให้มีอินทรียสังวร  

ความส�ารวมอินทรีย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาที ่
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ตาเห็นรูป หไูด้ยนิเสยีง เป็นต้น มสีตริกัษาใจมใิห้ซดัส่ายขึน้ลงเพราะความยนิดยีนิร้าย

ในอารมณ์ต่างๆ ให้มีสติสัมปชัญญะ คือ มีสติระลึกสัมปชัญญะ รู้ตัวในเวลายืน  

เดิน นั่ง นอน หรือในอิริยาบถเล็กน้อย หรือในอากัปกิริยาต่าง ๆ ให้มีสันโดษ คือ

ความยินดีด้วยสิ่งที่มีอยู่ มีความอิ่ม ความเต็ม ความพอใจในผลต่าง ๆ  ที่ได้รับ แต่ก็

มคีวามเพยีรปฏบิตัใินเหตหุรอืในกรณยีะ (กจิทีค่วรท�า) ให้ย่ิงขึน้ ท่านอธบิายสันโดษ

ดงักล่าวออกไปเป็นความยินดีตามได้ ความยนิดตีามก�าลงั ความยนิดตีามความสมควร

แต่มารศาสนาสอนให้ปล่อยตาให้ด ูปล่อยหใูห้ฟัง ตลอดถงึปล่อยให้คดิไปตาม

สบาย ให้ยนิดีในสิง่ท่ีน่ายินด ีให้ยนิร้ายในสิง่ไม่ชอบ อย่าไปฝืนจติใจให้เป็นทกุข์เดอืด

ร้อน สนุกสนานไปในรปู เสยีง กล่ิน รส โผฏฐพัพะดกีว่า สอนให้ปล่อยสตสัิมปชญัญะ  

ไม่จ�าเป็นต้องไปพะวงท�าความรูตั้วอยูใ่นอาการเดนิ ยนื นัง่ นอน ของตนในอากปักริยิา

ต่าง ๆ สอนให้โลภอยากได้ให้มาก ๆ เมื่อยังมีอยู่น้อยก็อย่าเพิ่งไปอิ่มไปพอเสียก่อน 

แม้เมือ่มีมากขึน้แล้ว ก็อย่าเพิ่งพอเช่นเดยีวกนั เพราะจะสูค้นอืน่เขาไม่ได้ ให้อุดหนุน

ความโลภให้เกิดขึ้นมาก ๆ นอกจากโลภ ก็ให้เพ่ิมความโกรธ ความหลงให้มากขึ้น  

จะท�าให้ชีวิตมีรสชาติผาดโผน สนุกสนาน ไม่เงียบเหงาซบเซายากจน 

กล่าวได้ว่าศาสนาท้ัง ๒ น้ีต่างสอนกันไปในทางตรงกันข้าม คู่บารมีนับถือ

อุปถัมภ์พุทธศาสนา ส่วนคู่อาสวะนับถืออุปถัมภ์มารศาสนา ผู้อุปถัมภ์ทั้ง ๒ นี้ต่าง 

ก็แข็งด้วยกัน และด�าเนินการประกาศเผยแผ่ศาสนาของตนในจิตตนครอย่างเต็มที่

ในกรณนีี ้นครสามหีรอืเจ้าเมอืงแห่งจติตนครหรอืเราท่านทัง้หลายนีเ้อง มหีน้าที่

ส�าคญัจะต้องช่วยคุม้ครองป้องกนัจติตนครของตนให้ร่มเยน็เป็นสขุ อะไรทีจ่ะน�าให้เกดิ

ทุกข์เกิดร้อนต้องป้องกันก�าจัด แต่การจะดูให้เห็นว่าอะไรเป็นความสุขที่แท้จริง อะไร

เป็นความทกุข์ของจติตนครนัน้ดใูห้เหน็ได้ยาก สามัญชนท่ัวไปมักจะเหน็ความทุกข์เป็นสุข 

เห็นความร้อนเป็นความเย็น ปัญญาและเหตุผลเท่านั้นที่จะช่วยให้เกิดความเห็นตรง

ตามความจรงิ จนถงึรงัเกยีจสิง่ทีเ่ป็นโทษหรอืฝ่ายคูอ่าสวะ ปรารถนาสิง่ทีเ่ป็นคณุหรอื

คู่บารมี การศึกษาพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอน คือการอบรม

ปัญญาและเหตผุล ท่ีจะท�าให้เหน็คณุของคูบ่ารมแีละเห็นโทษของคู่อาสวะ สามารถท�า 

จิตตนครคือใจให้มีทุกข์น้อย มีสุขมาก



ในจติตนครมเีสรภีาพเต็มที่ในการถอืศาสนา

ได้กล่าวถึงศาสนาในจิตตนครแล้วว่า ชาวจิตตนครส่วนใหญ่พากันนับถือ 

ทั้งพระพุทธศาสนาและมารศาสนากันอย่างเปิดเผย และได้มีกระบวนการประกาศ

เผยแผ่ศาสนาท้ัง ๒ นัน้ในจติตนคร โดยมคีูบ่ารมีของนครสามีและคู่อาสวะต่างอปุถัมภ์

กนัข้างละหนึง่ จงึเป็นเหตใุห้นครสามผีูเ้ป็นเจ้าเมอืงจิตตนครต้องรบัเป็นศาสนปูถัมภก 

ทัง้ ๒ ศาสนา และประชาชนชาวจติตนครย่อมมเีสรภีาพในการนบัถอืและปฏบิตัลิทัธิ

พิธีกรรมศาสนาตามท่ีนับถือ ในเม่ือการนับถือปฏิบัตินั้นไม่ขัดต่อความเรียบร้อยของ

บ้านเมอืง กด็เูหมือนกบัประชาชนแห่งชาตเิสรปีระชาธปิไตยทัง้หลาย ในโลกทีป่ระชาชน

มเีสรภีาพในการนบัถอืศาสนาตามศรทัธาของแต่ละคน แม้ใครจะไม่นบัถอืศาสนาอะไร

ก็ได้ แต่ในจิตตนครดังกล่าวแล้ว ทุกคนนับถือศาสนาทั้งนั้น 

ดูก็น่าเห็นว่าแปลกจากในโลกท่ัวไป อันที่จริงถ้าดูเข้าให้ถึงจิตใจแล้วก็ไม่น่า 

จะแปลก เพราะทุกคนจะต้องมีความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งและนับถือความเห็นนั้น 

เช่น นับถือความเห็นทางลัทธิอย่างหน่ึง นับถือความเห็นของตนว่าควรนับถือ หรือ 

ไม่ควรนบัถอืศาสนาแม้ท้ังหมด ความเหน็นัน่แหละเท่ากบัเป็นศาสนาทางจติใจโดยตรง 

ถ้าเป็นสมัมาทิฏฐคิวามเห็นท่ีถกู กเ็ป็นพระพุทธศาสนา ถ้าเป็นมจิฉาทฏิฐคิวามเหน็ผดิ  

ก็เป็นมารศาสนา ฉะนั้น เมื่อพูดด้วยภาษาของจิตตนคร ทุกคนจึงนับถือศาสนา 

ทัง้นัน้ ไม่พระพุทธศาสนากม็ารศาสนาหรอืท้ัง ๒ และจะต้องอธิบายการนบัถือพระพทุธ-

ศาสนาต่างออกไปจากท่ีเข้าใจและถือกันทั่วไปบ้าง เพราะตามที่เข้าใจและถือกันเมื่อ
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แสดงตนเป็นผู้นับถือก็ชื่อว่านับถือได้ หรือแม้เกิดในตระกูลของผู้นับถือก็ชื่อว่านับถือ

ตามกันมา แต่ตามภาษาของจิตตนครอยู่ที่ความเห็นดังกล่าว ไม่ใช่อยู่ที่การแสดงตน

ดงันัน้ ฉะนัน้ แม้แสดงตนว่านบัถอืหรือเกดิในตระกลูของผูนั้บถอืพระพทุธศาสนา แต่มี

ความเหน็ผดิ ยืนยันอยู่ในความเหน็ผดิน้ัน เช่น เห็นว่าท�าดไีม่ได้ดี ท�าชัว่ไม่ได้ชัว่ หรอื

กลบักนัว่า ท�าดไีด้ชัว่ ท�าชัว่ได้ด ีเหน็ศลี หริ ิโอตตัปปะ เป็นต้น ไม่อ�านวยประโยชน์ 

มัวรักษาศีลจะต้องยากจน ดังนี้เป็นต้น ก็หาชื่อว่านับถือพระพุทธศาสนาไม่ แต่โดยที่

แท้กลายเป็นนับถอืมารศาสนาต่างหาก ถ้ามคีวามเห็นถูกต้อง ตรงกนัข้าม เช่นมคีวาม

เหน็ถกูต้องตามหลักของกรรม เป็นเหตใุห้ละกรรมทีช่ัว่ทีผ่ดิ ประกอบกรรมทีดี่ทีช่อบ 

แม้จะมิได้แสดงตนว่านับถือพระพุทธศาสนาก็ชื่อว่านับถือพระพุทธศาสนา เพราะมี

ความเห็นชอบถูกต้องตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้ปฏิบัติถูกต้องตาม 

ค�าสัง่สอนของพระพทุธองค์ด้วย 

น่าพศิวงทีจ่ติตนครนีค้ล้ายกบัเป็นเมอืงชัน้ในทีต่ัง้อยูใ่นจติใจนีเ้อง ท�านองเป็น

เมืองลับแล มิใช่เป็นเมืองลับแลภายนอก เป็นเมืองลับแลภายในจิตใจ มีอะไร ๆ ที่ดู

เหมือนต่างจากโลกภายนอก เป็นอย่างน้ีในโลกภายนอก แต่เป็นอีกอย่างหน่ึงใน 

จติตนคร เช่นท่ีเกีย่วกบัศาสนา ในโลกภายนอกมมีากมาย แต่ในจติตนครม ี๒ เท่านัน้ 

ในโลกภายนอกใครจะนับถือหรือไม่นับถือเลยก็ได้ ในจิตตนครนับถือทั่วหน้ากันหมด 

ในโลกภายนอกชือ่ว่านบัถอืตามทีแ่สดงตนเป็นต้น ในจติตนครชือ่ว่านบัถอืศาสนาไหน

ตามทิฏฐิที่มีอยู่จริง ๆ ของแต่ละคน ลองมนสิการให้ดี ๆ จะรู้สึกว่าจิตตนครมิใช ่

เมืองลับแล แต่เป็นเมืองเปิดเผยจริงแท้แน่นอน

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย คือผู้มีความเห็นถูกต้องตามหลักของกรรม 

หรือมิฉะนั้นก็เป็นผู้ท่ีสนใจจะอบรมความเห็นถูกต้องเช่นนั้นให้เกิดขึ้น เรียกว่าเป็น 

ผูน้บัถอืพระพทุธศาสนาตามแบบของจติตนคร มใิช่ผูน้บัถอืมารศาสนา เป็นผูพ้ยายาม

ฝึกฝนอบรมตนให้ปฏิบัติถูกชอบตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งจะเป็นเหตุให้ถึง

ความสุขสวัสดิ์ยิ่งขึ้นสืบไป อันเป็นผลดีของการท�าเหตุดี



สวรรค์ชั้น ๖

สมุทัยหรือมารตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียก เมื่อกล่าวตามต�านานทางศาสนา 

สายหนึ่ง เป็นเทพผู้เป็นราชาแหล่งกามาวจรสวรรค์ชั้น ๖ คือ ชั้นปรนิมมิตวสวัตตี 

ท่านว่าสวรรค์ช้ันน้ัน แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายหนึง่ไม่ขดัขวางโลกตุตระ อกีฝ่ายหนึง่

ขัดขวางโลกุตตระ ฝ่ายหลังนี้เป็นพวกมารซึ่งมีราชาชื่อ วสวัตตี มักเรียกในหนังสือ 

เก่า ๆ  ว่า พญาวสวัตตีมาราธิราช พญามารนี้เองที่ได้น�าพลเสนามาผจญพระพุทธเจ้า

ในวันที่จะตรัสรู้ และยังได้มาอีกหลายคร้ัง จนถึงได้มาทูลให้เสด็จปรินิพพาน และ 

ยังได้เที่ยวรังควานผู้อื่นอีก เช่นดลใจพระอานนท์มิให้ได้สติท่ีจะกราบทูล อาราธนา

พระพุทธเจ้าให้ทรงเจริญอิทธิบาทภาวนาเพื่อจะทรงด�ารงพระชนม์อยู ่กัปหนึ่งคือ 

ประมาณ ๑๐๐ ปี หรือเกินกัปหนึ่ง เมื่อพระเถระอรหันต์บางองค์ปรินิพพาน  

มารเที่ยวค้นหาว่าวิญญาณของท่านไปข้างไหน ก็ไม่สามารถจะพบได้ ตามประวัติ  

มารได้มาเกี่ยวข้องแทรกแซงเรื่องต่าง ๆ  หลายครั้งหลายหน 

เมื่อกล่าวตามเรื่องราวแห่งจิตตนคร มารหรือสมุทัยสถิตอยู่ในจิตตนคร 

นี้เอง ทั้งอยู่ในส�านักของนครสามีนั่นแหละ เป็นผู้ที่นครสามีไว้เนื้อเชื่อใจ มอบหมาย

ให้ด�าเนินการปกครองและจัดแจงสิ่งต่าง ๆ ทางบ้านเมือง และสมุทัยยังมีคู่อาสวะ 

ผูเ้ป็นฝ่ายในสนทิกบันครสามสีนบัสนนุอยูเ่ตม็ที ่จงึมอี�านาจครองใจชาวจติตนครทัว่ไป 

แต่สมทุยัเป็นชาวต่างถิน่ มิใช่ถิน่ก�าเนิด เป็นชาวจติตนครมาตัง้แต่เดมิ จงึเป็นประเภท

คนจรหมอนหมิ่น ดังที่เคยกล่าวแล้ว เม่ือเป็นอาคันตุกะมาสู่จิตตนคร ได้เข้าถึง 
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นครสามี ท�าให้เป็นที่โปรดปรานได้แล้ว ก็ท�าท่ายึดจิตตนครเป็นที่อาศัยอยู่ถาวร 

และก็ได้ยึดครองจิตตนครไว้จริง ๆ  

ตามเร่ืองทีเ่ล่ามานีแ้สดงว่า มารหรอืสมุทยัมใิช่เป็นบคุคลต�า่ต้อย ตามประวตัิ

สายหน่ึงกเ็ป็นราชาแห่งฝ่ายหนึง่ในสวรรค์ชัน้ที ่๖ ซึง่เป็นชัน้สงูสดุแห่งกามาวจรววรรค์ 

ตามเรื่องแห่งจิตตนคร ก็เป็นผู้ที่มีอ�านาจมากอยู่ในจิตตนครดังกล่าว สมุทัยหรือมาร

ต้องการให้ใครเรียกยกย่อง เช่นว่า นันทากร บ่อเกิดแห่งความเป็นบันเทิง สุขากร  

บ่อเกิดแห่งความสุข หรือแม้เรียกว่า วสวัตตี ผู้ใช้อ�านาจ อันที่จริง ค�านี้มีความแรง

พอ ๆ  กบัค�าว่า จกักวตัต ีหรอืจกัรพรรดิ ผูใ้ช้จกัร ถ้ามองอกีแง่หนึง่กเ็ป็นค�าท่ีแรงกว่า 

เพราะพระเจ้าจกัรพรรดเิป็นพระราชาเอกในโลกมนษุย์ มอี�านาจครอบครองมนษุยโลก

เท่านั้น ส่วนพระเจ้าวสวัตตี หรือวสพรรดิ มีอ�านาจครอบครองทั้งมนุษย์ ทั้งเทพแห่ง

สวรรค์ทุกชั้น และมีอ�านาจครอบครองไปในอบายภูมิทุกชั้นด้วย เป็นอันว่าไม่มีใครใน

ไตรภูมิ คือ กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ ที่จะพ้นไปจากอ�านาจครอบง�าของ

สมุทัยหรือมาร ทั้งนี้เว้นแต่โลกุตตรภูมิของพระพุทธเจ้าเท่านั้น มารพยายามรักษา

สัตวโลกทั้งหมดให้ตกอยู่ในภูมิทั้ง ๓ ข้างต้น พยายามป้องกันสุดฝีมือมิให้ไปสู่ 

โลกุตตรภูมิซึ่งเป็นภูมิที่อยู่นอกอ�านาจของมารหรือสมุทัย

เรียกตามภาษาธรรม บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายก็รวมอยู่ในค�าว่าสัตวโลก 

แม้จะเป็นสัตวโลกที่ยังอยู่ในอ�านาจครอบง�าของสมุทัยหรือมาร แต่ก็มิได้นิ่งนอนใจ 

ยอมจ�านนต่อมารอย่างสิ้นเชิง ได้พยายามต่อต้านอ�านาจของมาร บริหารจิตให ้

บริบูรณ์ด้วย ศีล หิริ ความละอายรังเกียจความชั่วหรือบาปทุจริตต่าง ๆ โอตตัปปะ 

ความเกรงกลวัต่อความชัว่หรอืบาปทุจริตต่าง ๆ  อนิทรยีสงัวร ความส�ารวมตา ห ูจมกู 

ลิน้ กาย ใจ ไม่ให้ยนิดยีนิร้าย เวลาทีต่าเห็นรูป หูได้ยินเสียง เป็นต้น สติสมัปชัญญะ 

ระลึกรู้ตัวในอิริยาบถต่าง ๆ และ สันโดษ ความยินดีตามได้ ตามก�าลัง ตามสมควร 

ความบกพร่องในธรรมดังกล่าวมีน้อยเพียงใด ก็จะท�าให้ผู้นั้นมีความสุขความพ้นจาก

อ�านาจของมารเพียงนั้น



เมอืงที่มปีฏวิัตริัฐประหารกันบ่อยที่สุด

เมือ่พระพุทธศาสนาได้แผ่เข้าไปในจิตตนคร โดยอปุถัมภ์สนบัสนนุของคูบ่ารมี

ของนครสามีซ่ึงเป็นคู่ปรบัส�าคัญของคู่อาสวะและสมทัุยดงัท่ีได้เล่าแล้ว สมทุยัได้แสดง

ตนเป็นศาสดาประกาศศาสนาขึ้นบ้าง เพราะเกรงว่าพระพุทธศาสนาจะดึงคนออกไป

ให้พ้นอ�านาจตน คอืให้ไปสูโ่ลกตุตรภมู ิจงึตัง้ศาสนาขึน้แข่ง คอยแนะน�าคนให้ด�าเนนิ

ไปสูภู่มทิัง้ ๓ ทีอ่ยูใ่นอ�านาจของตนเท่านัน้ ดงัทีเ่รียกมาแล้วว่ามารศาสนา ซึง่กไ็ด้ผล 

เพราะประชาชนได้พากนันบัถือกนัทัง้เมอืงกว่็าได้ แต่มักนบัถือคูก่นัไปกบัพระพทุธศาสนา 

ข้อนี้ท�าให้สมุทัยผิดหวัง เพราะไม่อาจท�าลายพระพุทธศาสนาลงไปได้ ทั้งดูเหมือน 

พระพทุธศาสนาจะเจรญิขึน้ ประชาชนสนใจปฏบัิตใินพระธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า

กันมากขึ้น และทางการปกครอง ฝ่ายของคู่บารมีก็เข้ามาเป็นเจ้าหน้าทีด่�ารงต�าแหน่ง

น้อยใหญ่มากขึ้น เช่น ศีล หิริ โอตตัปปะ อินทรียสังวร สติ สัมปชัญญะ สันโดษ ดังที่

ได้กล่าวมาแล้ว 

ศลี เข้าคมุไตรทวารของจติตนคร หริ ิโอตตปัปะ เข้ามาเป็นนครบาล อนิทรยีสงัวร 

เข้าคุมระบบสื่อสารทั้งชั้นนอกชั้นใน สติ สัมปชัญญะ เข้าคุมอิริยาบถหรือการจราจร

ของเมือง สันโดษเข้าเป็นเจ้าหน้าที่ปันส่วนทรัพย์สินเคร่ืองอุปโภคบริโภค เป็นเหตุให้

พรรคพวกและสมุนน้อยใหญ่ของสมุทัยต้องร่นถอยลดน้อยลงไปกว่าเดิม แต่สมุทัย 

ก็หายินยอมโดยง่ายไม่ ใช้เล่ห์เพทุบายและอ�านาจก�าลังต่าง ๆ ยึดเอาท่ีม่ันต่าง ๆ  

กลับคืนมา แม้ยึดมาไม่ได้ทั้งหมดก็ส่วนหนึ่งหรือครั้งคราวหนึ่ง 
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ฉะนั้น จิตตนครจึงเป็นนครที่มีการแย่งอ�านาจสับเปลี่ยนอ�านาจการปกครอง

ในหน่วยต่าง ๆ กันมากที่สุด บางทีสับเปลี่ยนกันทุกวัน วันละหลายครั้งก็มี จุดต่าง ๆ 

ที่ทุกฝ่ายต้องการยึดไว้เป็นของตนแต่ฝ่ายเดียวก็คือไตรทวารของเมือง หน้าท่ีนครบาล 

ระบบสือ่สารทัง้ ๖ การจราจร และอ�านาจการปันส่วน หรอืพกิดัรายได้ต่าง ๆ  เป็นต้น 

และจดุส�าคญักคื็อนครสาม ีแต่ทกุฝ่ายกไ็ม่สามารถจะยึดไว้ หรอืจะปฏบิตัหิน้าท่ีปกครอง

อยูเ่พยีงฝ่ายเดยีวได้ คู่บารมีมีคู่อาสวะเป็นคูป่รบักัน ซึง่นครสามก็ีได้รบัรองให้อยู่เป็น

ฝ่ายในด้วยกันทั้ง ๒ สมุทัยกับพรรคพวกฝ่ายหนึ่ง ศีลเป็นต้นซึ่งเป็นพวกคู่บารมีอีก

ฝ่ายหนึ่ง ก็เผชิญหน้ากันอยู่ในจุดต่าง ๆ ทั้ง ๒ ฝ่าย ตลอดถึงศาสนาก็เป็นที่นับถือ

กันทั้ง ๒ ฝ่าย 

ถ้าจะเทียบกับบ้านเมืองในโลก ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นบ้านเมืองที่มีการปฏิวัติ

รัฐประหารมากและบ่อยครั้งท่ีสุด มีการสับเปลี่ยนโยกย้ายเจ้าหน้าที่กันบ่อยที่สุด  

จนในที่สุดก็ดูเหมือนแบ่งเมืองกันปกครอง โดยแบ่งเขตกันปกครอง หรือแบ่งเวลากัน

ปกครองในเขตเดียวกันนั่นแหละ เช่น ไตรทวารของเมือง ศีลเข้าปกครองรักษา 

บางส่วน โลภ โกรธ หลง หัวโจกใหญ่ของสมุทัยยึดปกครองไว้บางส่วน หรือส่วน

เดียวกัน ศีลรักษาบางเวลา โลภ โกรธ หลง เข้าครองบางเวลา แบ่งกันไปแบ่งกันมา

ดังนี้ อาศัยที่จิตตนครเป็นเหมือนอย่างเมืองลับแลดังกล่าว ใคร ๆ  จึงไม่ค่อยจะรู้เรื่อง

ภายในของจติตนคร ต่างจากเรือ่งของบ้านเมอืงในโลกทีม่กีารออกข่าวให้รูกั้นอยูเ่สมอ  

จะมกีารปฏวิตัริฐัประหารกนัสกัครัง้กร็ูก้นัทัว่ ส่วนในจติตนครมทีกุวนั ก็ไม่มีใครรูใ้คร

สนใจกัน

เรือ่งของบ้านเมอืงในโลกควรเป็นทีส่นใจพอสมควร แต่เรือ่งของจติตนครควร

เป็นที่สนใจอย่างยิ่ง จิตตนครของผู้ใด ผู้นั้นควรพยายามให้รู้เห็นเหตุการณ์ท่ีก�าลัง

ด�าเนินอยู่ในนครของตน เพราะความรู้เห็นเหตุการณ์ในจิตตนครเป็นความส�าคัญ  

เป็นกญุแจทีจ่ะไขไปสูค่วามส�าเรจ็ในการรกัษาจติตนครให้ร่มเยน็เป็นสุข พดูอกีอย่างหนึง่

ก็คือ ทุกคนควรรู้อารมณ์ตน รู้ให้ทันเวลามากเพียงใดก็ยังดี ความรู้ทันเท่านั้นที่จะ

ท�าให้อารมณ์ดบั อารมณ์ทัง้หลายเกดิแล้วดบัได้เรว็เพียงใด กจ็ะท�าให้ใจอนัเป็นท่ีรองรับ

อารมณ์น้ัน พ้นจากความซัดส่ายฟขูึน้แฟบลงได้เรว็เพยีงนัน้ ได้มคีวามสงบสขุ ไม่หวัน่

ไหวไปตามอ�านาจของอารมณ์ทั้งหลายหรือมาร



หน้าที่ของคู่อาสวะ

ได้กล่าวถึงสมุทัยกับพรรคพวกฝ่ายหนึ่ง และศีลซึ่งเป็นพวกคู่บารมีฝ่ายหนึ่ง

เผชิญหน้ากันอยู่เสมอในจุดต่าง ๆ  ของจิตตนคร จนเหมือนแบ่งกันปกครอง การแบ่ง

เขตหรือแบ่งเวลากันปกครองในจิตตนคร ถ้าจะเกิดมีปัญหาขึ้นว่าใครเป็นผู้แบ่ง  

ก็น่าจะตอบได้ว่าเป็นไปด้วยก�าลังอ�านาจของทั้ง ๒ ฝ่าย ถ้าจะกล่าวให้แคบเข้ามา  

กเ็ป็นไปด้วยก�าลงัอ�านาจของสมทุยัหรือคูอ่าสวะกบัคูบ่ารม ีซึง่ชกัน�านครสามใีห้ปฏบัิติ

ตามคล้อยตามไป ฉะนั้น หลักใหญ่จึงอยู่ที่นครสามีเองว่าจะคล้อยตามฝ่ายไร เท่าไร 

เมื่อไร จึงต่างจากการยึดหรือแบ่งอ�านาจกันในบ้านเมืองทั้งหลายในโลก ถ้าเป็นการ 

ยดึอ�านาจกม็ใิช่เป็นการมอบหมายให้ด้วยความสมคัรใจ และผูท้ีท่�าการยดึอ�านาจกม็กั

ขึ้นเป็นหัวหน้าเสียเอง แทนผู้ที่ถูกยึด หัวหน้าเก่าท่ีถูกยึดเอาอ�านาจไปก็ต้องตกต�่า 

สิน้อ�านาจ ส่วนในจติตนคร นครสามีคงด�ารงต�าแหน่งหวัหน้าอยูเ่พยีงผูเ้ดยีว ไม่มใีคร

แย่งได้ เพราะนครสามเีป็นบคุคลพเิศษ มคีวามรูพ้เิศษ มลีกัษณะพเิศษ มสีมรรถภาพ

พิเศษ ไม่มีใครท�าลายได้เลย แต่คุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ ของนครสามีต้องถูกบดบังไป

เพราะสมทัุยและคูอ่าสวะกบัพรรคพวก ซึง่เข้ามาท�าให้นครสามีมคีวามเหน็คล้อยตามและ

มอบหมายอ�านาจต่าง ๆ ให้ นครสามีเองจึงเป็นเหมือนไม่มีอ�านาจ สุดแต่สมุทัยกับ

พรรคพวกจะบัญชาให้ท�าอะไร 

บุคคลส�าคัญผู้มีหน้าที่ก�ากับนครสามี คือคู่อาสวะซึ่งก�ากับการอยู่ข้างใน  

จึงควรจะเล่าเสียในท่ีน้ีว่าคู่อาสวะมีหน้าที่สร้างภาวะ ๓ อย่างขึ้นแก่นครสามี คือ  

๑. สร้างกาม ความใคร่ความปรารถนา ท�าให้นครสามีครุ่นคิดใคร่คิด ปรารถนาอะไร
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ต่าง ๆ อยู่อย่างเงียบ ๆ ๒. สร้างภพ ความเป็นนั่นเป็นนี่ ท�าให้นครสามีครุ่นคิดเป็น

นั่นเป็นนี่อยู่อย่างไม่น่าเช่ือ ๓. สร้างอวิชชา ความไม่รู้ในสัจจะคือความจริงอย่างท่ี 

ไม่น่าจะเป็นไปได้ คอืไม่รูจ้กัทกุข์ ไม่รูจ้กัเหตใุห้เกดิทกุข์ ไม่รูจั้กความดบัทกุข์ ไม่รูจ้กั

ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ไม่รู้จักอดีตหรือเงื่อนต้น ไม่รู้จักอนาคตหรอืเงือ่นปลาย 

ไม่รู้จักทัง้ ๒ อย่าง ไม่รูจ้กัธรรมทีอ่าศยักนับงัเกดิ เพราะฉะนัน้ พระพุทธเจ้าผู้บรมครู

ผู้ทรงรู้ทรงเห็นตามเป็นจริงจึงได้ตรัสชี้แสดงว่า อาสวะอันได้แก่ กิเลสท่ีดองสันดาน  

มี ๓ คือ กามาสวะ อาสวะคือกาม ๑ ภวาสวะ อาสวะคือภพ ๑ อวิชชาสวะ อาสวะ

คืออวชิชา ๑ คูบ่ารมีเท่านัน้ฟังเข้าใจพระพทุธวจนะ และรูจ้กัอาสวะ ทัง้พยายามชีแ้จง

แสดงแนะน�านครสามีให้เข้าใจ ให้รู้จัก 

ในขั้นแรก นครสามีฟังไม่เข้าใจ ไม่รู้จักเอาเสียทีเดียว ต่อมาจึงค่อยเข้าใจ 

และรูจ้กัอาสวะข้ึนบ้าง จงึเริม่เหน็คุณของศีล และใช้ศลีในการปกครองบ้านเมอืง เป็นต้น 

แต่ก็หยิบ ๆ  ปล่อย ๆ  ดูคล้าย ๆ  กับเป็นคนใจคอโลเลไม่แน่นอน อันที่จริงก็น่าเห็นใจ 

เพราะคู่อาสวะดองสันดานมานาน เกาะอยู่อย่างเหนียวแน่น ซึมซาบอยู่อย่างลึกซึ้ง 

ยากที่นครสามีจะสลัดออกได้ ที่กล่าวมาข้างต้นว่าเหมือนอย่างมีปฏิวัติรัฐประหารกัน

อยู่เสมอในจิตตนครนั้น ที่แท้ก็คือการหยิบ ๆ ปล่อย ๆ ของนครสามีนี้เอง คือ 

เดีย๋วหยบิข้างน้ีปล่อยข้างน้ัน เดีย๋วปล่อยข้างนีห้ยบิข้างนัน้ บางคราวกค็ล้ายกบัจะหยบิ

ไว้ทั้ง ๒ ฝ่าย เหมือนอย่างจับปลาสองมือ

เหตทุีน่ครสามีเป็นไปเช่นนัน้เพราะขาดความเดด็เดีย่ว ไม่ใช่เพราะไม่รูว่้าไหน

เป็นคุณ ไหนเป็นโทษ รู้อยู่ว่ามีศีลมีคุณ สมุทัยมีโทษ แต่ความอ่อนแอยอมตนอยู่ใต้

อ�านาจความเคยชินกับสมุทัย ท�าให้พะว้าพะวัง จับนั่นปล่อยนี่วุ่นวายอยู่ จึงยังไม่ได้

รับผลทีค่วรได้รบัอย่างแท้จริง คอืยงัไม่สามารถท�าจติตนครให้ร่มเยน็เป็นสขุได้ทกุเวลา 

ต้องเป็นสขุบ้าง เป็นทุกข์บ้าง เย็นบ้าง ร้อนบ้าง ทัง้นีแ้ล้วแต่เมือ่ใดฝ่ายไหนจะเข้าครอง 

ฝ่ายดีเข้าครองก็เย็น ก็เป็นสุข ฝ่ายไม่ดีเข้าครองก็ร้อน ก็เป็นทุกข์

บรรดาผูม้าบรหิารจติท้ังหลาย กเ็ช่นเดยีวกบันครสามนีัน่เอง คอืรูอ้ยูด้่วยกนั

ว่า ไหนเป็นคุณ ไหนเป็นโทษ และจะสามารถท�าให้ตนเป็นสุขได้กต้็องมคีวามเดด็เด่ียว 

สละสิ่งที่เป็นโทษเสีย อบรมแต่สิ่งที่เป็นคุณให้ยิ่งขึ้น นี่แลคือการบริหารจิต



เพื่อนสนทิของคู่อาสวะ

คูอ่าสวะมเีพือ่นสนทิหลายคน ล้วนเป็นฝ่ายในหรือชัน้ในด้วยกนั เช่น อนสุยั 

นอนจมอยู่ในจิต โอฆะ ห้วงน�้าในจิต โยคะ ประกอบในจิต สังโยค หรือ สัญโญชน์ 

ผกูจติ เพือ่นสนทิเหล่านีจ้ะมหีลายคน หลายกลุ่ม หรอืจะเป็นคนเดยีวกนั กลุม่เดยีวกนั 

แต่มีหลายชื่อหลายอาการ ก็ยากจะบอกได้ เพราะเป็นชั้นใน คู่บารมีเท่านั้นจึงจะรู้ได้ 

ยกตัวอย่างเช่น อนุสัย ซ่ึงเป็นเพื่อนสนิทผู้หนึ่งของคู่อาสวะ มีหน้าที่สร้างภาวะ ๓ 

อย่างแก่นครสามี คล้าย ๆ กับคู่อาสวะ คือ ราคะ ความย้อมใจให้ติด ปฏิฆะ  

ความกระทบ อวิชชา ความไม่รู้ 

พระพุทธเจ้า องค์พระบรมครูผู้ทรงรู้ทรงเห็นตามเป็นจริง ได้ตรัสชี้แสดงว่า 

อนุสัย สิ่งท่ีนอนจมเป็นตะกอนอยู่ในจิต มี ๓ คือ ราคานุสัย อนุสัยคือราคะ  

(สิ่งย้อมใจให้ติด) ปฏิฆานุสัย อนุสัยคือปฏิฆะ (สิ่งกระทบใจให้ไม่ชอบ) อวิชชานุสัย 

อนุสัยคืออวิชชา (ความไม่รู้ในทุกข์ เป็นต้น) ดูก็คล้าย ๆ กับอาสวะ ดังจะเทียบกัน 

ทีละข้อ 

ข้อท่ี ๑ กามาสวะกับราคานุสยั กามกบัราคะ ดกูม็ลีกัษณะเป็นอย่างเดยีวกนั 

ต่างกันแต่ชื่อที่เรียกตามอาการ คือเมื่อดูอาการที่รักใคร่ปรารถนา ก็เรียกว่ากาม  

เมื่อดูอาการที่ติดใจยินดีเพราะถูกย้อมใจ ก็เรียกว่าราคะ จะว่ากามมาก่อนราคะหรือ

ราคะมาก่อนกามก็ได้ จะว่ามาด้วยกันก็ได้ เพราะความรักใคร่กับความติดใจก็อยู่ 

ด้วยกัน ตกลงว่าเป็นอย่างเดียวกัน 
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ข้อที่ ๒ ภวาสวะกับปฏิฆานุสัย ดูจะมีลักษณะต่างกันอยู่ เพราะภวหรือภพ 

คือความเป็นนั่นเป็นนี่ ปฏิฆะ คือความกระทบใจให้ไม่ชอบ แต่ก็เนื่องกันชอบกลอยู่ 

จะมีความกระทบได้ก็ต้องมีที่กระทบ ถ้าไม่มีที่กระทบ การกระทบก็ไม่เกิดขึ้น  

เหมือนอย่างคน ๒ คนเดินมากระทบไหล่กัน รถ ๒ คันแล่นมากระทบกัน เหตุการณ์

ดังกล่าวนี้มีขึ้นก็เพราะมีคน ๒ คน รถ ๒ คันขึ้นก่อน แล้วคน ๒ คน รถ ๒ คันนั้น

เดินมาหรือแล่นมาสู่จุดเดียวกัน ไม่หลีกกัน ความกระทบจึงเกิดขึ้น ความกระทบ 

ทางใจก็เช่นเดียวกัน จะต้องมี ๒ สิ่งทางใจวิ่งมากระทบกัน ใน ๒ สิ่งนั้น สิ่งหนึ่ง 

ก็คือ ภวะ ความเป็นนั่นเป็นน่ีในใจนี่เอง ความเป็นดังกล่าว ที่เป็นชั้นในสุดก็คือ  

ความเป็นเรา ดังที่องค์พระบรมครูตรัสเรียกว่า อัสมิมานะ ความส�าคัญหมายว่า 

เรามีเราเป็น หรือ อหังการ หรือที่เรียกว่า อัตตภาพ ความเป็นอัตตา ความเป็นตน 

ก็คือความเป็นเรานี่เองแหละ เรียกสั้น ๆ ว่า ตัวเรา อันตัวเราท่ีมีอยู่ในทุก ๆ คน  

องค์พระบรมครูตรัสว่าเป็นเพียงความส�าคัญหมายว่าเราเป็นเท่านั้น หาใช่เป็นสัจจะ

โดยปรมัตถะ (อย่างละเอียด) ไม่ เมื่อมีตัวเราขึ้นแล้วก็ต้องมีของเรา ทีนี้ก็ต้องมีเขา 

มขีองเขา และตวัเรานีเ้องเป็นจดุกระทบของอะไร ๆ  ทกุอย่าง ความกระทบจงึมีขึน้ได้ 

หรือจะกล่าวว่ามีจุดอะไรขึ้นในใจก่อน ตัวเราก็วิ่งเข้ามาเกาะจุดนั้นก่อเป็นตัวเรา 

ของเราขึ้นดังนี้ก็ได้ 

ส่วนข้อที่ ๓ อวิชชาสวะ กับอวิชชานุสัย เห็นได้ง่ายว่าเป็นอย่างเดียวกัน 

ฉะนั้น อาสวะกับอนุสัยจะว่าเป็นเพื่อนกันหรือเป็นคนเดียวกัน แต่มีหลายชื่อ

หลายอาการก็สุดแต่จะดู ข้อส�าคัญดูให้เห็นก็แล้วกัน

บรรดาผู้มาบริหารจิต คือผู้มาพยายามให้เห็นอาสวะหรืออนุสัยในจิตตนคร 

คือใจของตน การดใูห้เหน็คอืการไล่ให้พ้น เพราะอาสวะหรอือนสัุยนัน้ เปรยีบเหมือน

ผู้ร้ายที่รู้ตัวว่าเป็นผู้ร้าย ไม่ต้องการให้ใครพบ ใครรู้จักจ�าได้ เมื่อมีผู้พบเห็นจ�าได้รู้จัก 

ก็จะหลบเลี่ยงหนีไป การดูให้เห็นให้รู้จักหน้าตาของอาสวะจึงเป็นการบริหารจิตท่ี 

ถูกต้อง อันจะให้ผลเป็นความสะอาดของจิตยิ่งขึ้นทุกที



อนุสัย - ต้นตระกูลของหัวโจกทั้ง ๓

อาสวะหรืออนุสัยเป็นก�าลังส�าคัญของสมุทัย ท�างานให้สมุทัยชนิดท่ีเรียกว่า 

ใต้ดิน หรือ หลังฉาก วางแผนชักใยนครสามีอยู่อย่างแนบเนียน โดยที่นครสามี 

หารูไ้ม่ว่าได้ถกูชกัใย แต่เข้าใจว่ามเีพือ่นมติร เพือ่นเกลอหลายคนห้อมล้อมช่วยเหลอือยู่

โดยใกล้ชิด บางคราวเพื่อน ราคะ ความยินดี ความก�าหนัด มายั่วยิ้ม หรือเพื่อน  

โลภะ ความโลภอยากได้ มายั่วอยาก บางคราวเพื่อน โทสะ มาก่อกวน บางคราว

เพื่อน โมหะ มาล่อหลอก เพ่ือนเหล่านี้อนุสัยส่งมาทั้งนั้น ดังที่ศิษย์ขององค ์

พระบรมครูได้กล่าวว่า ราคานุสัยแรงขึ้นเป็นราคะหรือโลภะ ปฏิฆานุสัยแรงขึ้นเป็น

โทสะ อวิชชานุสัยแรงขึ้นเป็นโมหะ ที่เกิดขึ้นกลุ้มรุมจิต ปรากฏเป็นนิวรณ์ (เครื่อง

กั้น) อยู่ในจิต เมื่อแรงขึ้นอีก ราคะหรือโลภะกลายเป็นโลภอยากได้โดยไม่มีขอบเขต 

โทสะก็กลายเป็นพยาบาทคือมุ่งร้ายหมายมั่นท�าลายผู้อื่น สัตว์อ่ืน โมหะก็กลายเป็น

มิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากท�านองคลองธรรม กิเลสที่แรงขึ้นดังนี้ เป็นความละเมิด 

มโนทวารออกมาเป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศล 

ย้อนมากล่าวถึงนครสามีซึ่งมองเห็นเพื่อนเกลอหลายคนมาแวดล้อมอยู ่  

กเ็พลิดเพลนิสนุกสนานไปกับเพ่ือนเกลอเหล่านัน้อย่างไม่อัน้ ถึงบทรกักร็กัไปข้างเดียว 

ถึงบทชังก็ชังไปทีเดียว ถึงบทหลงใหลใฝ่ฝัน ก็มีอยู่บ่อย ๆ ที่ถึงกับออกไปยึด 

มโนทวาร กบัวจทีวาร กายทวารของเมอืงเปิดรบัเพือ่นเกลอทีร้่าย ๆ  เข้ามา คือจ�าพวก

ทีม่ชีือ่ว่าโลภไม่มขีอบเขต พยาบาท มจิฉาทฏิฐ ิใครทีจ่�าเร่ืองจติตนครในตอนต้น ๆ  ได้ 
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ก็คงจะนึกได้ ส่วนพวกเพื่อนเกลอ เหล่านี้มิใช่ใครที่ไหน คือสมุนหัวโจกทั้ง ๓  

ของสมุทัยนั่นเอง แต่ในตอนต้นยังมิได้เล่าให้ละเอียด เล่ารวบรัดเอาเป็นว่าหัวโจก 

ของสมทุยั มาถงึตอนนีเ้ล่าจ�าแนกแจกแจงชัน้ในให้ละเอยีดออกไป เรียกว่าเล่าสืบสาย

ขึ้นไปถึงต้นตระกูลกันทีเดียว 

ดังนั้น อนุสัยนี้เองเป็นต้นตระกูลของหัวโจกสมุทัยทั้ง ๓ นั้น ซึ่งนครสามีได้

คบเป็นเพือ่นเกลอสนิทสนม แต่นครสามีหาได้รูไ้ม่ว่ามอีนสุยัชกัใยอยูห่ลงัฉากตลอดเวลา 

มองเหน็แต่เพือ่นเกลอเท่านัน้ล้อมหน้าล้อมหลงัอยู ่ในบางคราวทีป่ลอดจากเพือ่นเกลอ

เหล่าน้ีนครสามีกอ็ยูอ่ย่างสงบ มีความรูส้กึแจ่มใส เข้าใจตนเองว่าเป็นผูบ้รสิทุธิผ์ดุผ่อง

ไปแล้ว ดังนี้ก็มี แต่โดยที่แท้คู่อาสวะอนุสัยยังมีอยู่ในชั้นในกับนครสามีอย่างเงียบ ๆ 

ศษิย์ของพระบรมครจูงึกล่าวว่าอาสวะอนสุยัเป็นกิเลสชัน้ละเอยีด เปรียบเหมอืนตะกอน

ที่นอนอยู่ก้นตุ่ม เมื่อยังไม่มีอะไรมากวนให้ตะกอนก้นตุ่มคลุ้งขึ้นมา น�้าในตุ่มจะดูใส 

จิตก็ยังมีอาสวะอนุสัยก็เช่นเดียวกัน เม่ือยังไม่มีอะไรมากวนอาสวะอนุสัยให้ฟุ้งขึ้น  

จิตก็จะปรากฏเหมือนสะอาดบริสุทธิ์เมื่อดูจากพื้นผิว ความจริงหาเป็นจิตที่บริสุทธิ์ไม่ 

เพราะยังมีอาสวะอนุสัยเป็นตะกอนอยู่ เมื่อมีอารมณ์มากวน ก็จะฟุ้งขึ้นมาเป็นกิเลส

ช้ันกลาง ชั้นหยาบ ปรากฏอยู่เต็มจิตไปหมด จิตท่ียังมีอาสวะอนุสัยเก็บตัวเงียบอยู่ 

แม้จะปรากฏว่าบรสิทุธิท่ี์พ้ืนผิว จงึหาชือ่ว่าไกลกเิลสไม่ เพราะยงัมกีเิลสอาศยัอยูท่ีใ่กล้

ชิดที่สุด อาศัยอยู่ชั้นในทีเดียว

พระสมัมาสมัพุทธเจ้า และพระอรหนัตสาวกทัง้หลาย ทรงเป็นและเป็นผูไ้กล

กิเลส เพราะไม่ทรงมีกิเลสคืออาสวะอนุสัยอาศัยอยู่ในพระหทัยและในใจอีกแล้ว  

เราท่านทัง้หลายท่ียังมีกเิลสอยู่ แม้ยงัไม่อาจท�าอาสวะอนสัุยให้ส้ินไปได้ แต่การพยายาม

ปฏิบัติให้ไกลกิเลสอย่างหยาบ คือราคะ หรือโลภะ โทสะ โมหะท่ีเป็นมูลแห่ง 

อกุศลกรรมต่าง ๆ ได้ ก็นับว่าเป็นการปฏิบัติควร บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย  

แม้มคีวามตัง้ใจปฏิบัตบิริหารจรงิ ย่อมจะสามารถท�าตนให้เป็นผูไ้กลกเิลสอย่างหยาบได้ 

ไม่มากก็น้อย ซึ่งจะให้ผลควรแก่การปฏิบัติ เป็นความสุขไม่มากก็น้อย



อัธยาศัย ๑๐ ประการของคู่บารมี

จะกล่าวถึงคู ่บารมีของนครสามีบ้าง คู ่บารมีมีลักษณะตรงกันข้ามกับคู ่ 

อาสวะเหมือนอย่างขาวกับด�า คู่บารมีมีอัธยาศัยสันดานดีหลายอย่างตามที่ใคร ๆ  

ที่เป็นผู้รู้จักชมเชยกัน ๑๐ ประการ คือ 

๑. มีอัธยาศัยให้ปันสิ่งของของตนแก่คนทั้งหลาย มีส่ิงอะไรก็อดให้มิได้  

เพื่อบูชาบ้าง เพื่อสงเคราะห์ญาติมิตรสหายบ้าง เพื่ออนุเคราะห์ผู้ขัดสนเป็นต้นบ้าง 

เป็นผูม้อีธัยาศยัพอใจทีจ่ะให้เองโดยมิได้ต้องออกปากขอ ถ้าถูกออกปากขอและมไิด้ให้

หรือมไิด้ช่วย จะรูส้กึเป็นทกุข์ไม่สบายใจ จะต้องให้หรอืช่วยน้อยหรอืมากตามแต่ทีจ่ะ

ท�าได้ ปราศจากความตระหนีเ่หนยีวแน่นและความมักได้ อยากจะให้ทัง้หมด เหมือน

ดังเทหม้อน�้าคว�่ากันทีเดียว 

๒. มีอัธยาศัยรักตน สงวนตน งดเว้นจากบาปทั้งหลาย เป็นผู้มีความละอาย

ใจต่อความชั่ว รังเกียจความชั่ว เหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวผู้รักสวยรักงาม หรือ

คนสะอาดรังเกียจสิ่งสกปรก มีความเกรงกลัวต่อความช่ัว เหมือนอย่างคนกลัวงูพิษ 

สงบภัยเวร เพราะไม่ประพฤติก่อภัยเวรแก่ใคร ๆ  รักษาตนจากบาป กล่าวอีกนัยหนึ่ง

ว่า รักษาศีลเหมือนดังจามรีรักษาขน 

๓. มีอัธยาศัยปลีกกายปลีกใจออกจากเครื่องติดทั้งหลายของโลกอยู่เสมอ 

เพราะว่าโลกมีเครื่องล่อให้ติดอยู่มากมาย เป็นต้นว่า รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งที ่

ถูกต้อง ซึ่งล่อตาให้ดู ล่อหูให้ฟัง ล่อจมูกให้ดม ล่อลิ้นให้ลิ้ม ล่อกายให้ถูกต้อง ล่อใจ

ให้คิดและให้ติดตังอยู่ เหมือนอย่างเป็นเรือนจ�าใหญ่ มองเห็นเป็นเรือนจ�า จึงมีฉันทะ

ที่จะออกจากเรือนจ�าไปสู่แดนที่มีอิสระแก่ตน 
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 ๔. มอีธัยาศยัเสาะแสวงหาปัญญาความรูใ้นความจรงิแห่งส่ิงทัง้หลาย พอใจ

สดับตรับฟังอ่านไต่ถามคิดค้นพิจารณา จับเหตุจับผลเงื่อนต้นเงื่อนปลายและทดสอบ

ปฏิบัติ ท�าความเห็นให้ตรง ไม่ยอมหลงงมงายด้วยความไม่รู้ ชอบสนทนาไต่ถามผู้รู้

ทั่วไปไม่มีเว้น เหมือนดังภิกษุเที่ยวบิณฑบาตทั่วไป 

 ๕. มีอัธยาศัยขยันหม่ันเพียร ไม่เกียจคร้าน แกล้วกล้าอยู่ด้วยความเพียร 

เหมือนดังสีหราชทุกอิริยาบถ 

 ๖. มีอัธยาศัยอดทนต่ออารมณ์กระทบใจทั้งปวง ตลอดถึงอดทนล�าบาก

ตรากตร�าทางร่างกาย เหมือนดังแผ่นดินรองรับสิ่งทั้งปวงได้ทั้งนั้น 

 ๗. มีอัธยาศัยรักษาสัจจะ ไม่พูดมุสา แม้จะถูกฟ้าผ่าลงขมองเพราะไม่ 

พูดมุสา ก็ไม่ยอมพูด เมื่อพูดไว้อย่างใด รับปากไว้อย่างใด ก็รักษาค�าพูด คือท�าอย่าง

นั้น ไม่ตระบัด เหมือนดังดาวโอสธิไม่ละวิถี 

 ๘. มีอัธยาศัยตั้งใจมุ่งมั่น พอใจท่ีจะท�าตามความตั้งใจมุ่งม่ันในส่ิงท่ีจะ 

พึงท�า ในผลที่จะพึงได้ เหมือนดังภูเขาไม่หวั่นไหว ไม่ชอบมีใจรวนเรไม่แน่นอน 

 ๙. มีอัธยาศัยประกอบด้วยเมตตา ปรารถนาความสุขแก่สัตว์บุคคลทั้งปวง

ไม่เลือกหน้า เหมือนดังน�้าแผ่ความเย็นทั่วไปทั้งแก่คนดีคนชั่วเหมือนกันหมด 

 ๑๐. มีอัธยาศัยมัธยัสถ์ในอารมณ์ คือเป็นกลางในอารมณ์ ไม่ชอบในบางอย่าง 

ชังในบางอย่าง เพราะถ้าชอบหรือชังก็เสียความเป็นกลาง จะรักษามัธยัสถ์คือความ

เป็นกลางอยู่ได้ ก็ต้องวางใจเฉยในอารมณ์ทั้งปวงได้ เหมือนดังแผ่นดินมีมัธยัสถ์คือ

ความเป็นกลาง ทั้งในของสะอาดทั้งในของไม่สะอาด ที่ใคร ๆ  พากันทิ้งลงไป 

คุณสมบัติดังกล่าวนี้มีในคู่บารมีเป็นที่ปรากฏ จึงได้ชื่อว่าบารมีทุกข้อสืบมา

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย ควรศึกษาบารมีทั้ง ๑๐ ประการดังกล่าวให้

เข้าใจ และควรปฏบัิตอิบรมให้เกดิขึน้ แม้ไม่ครบทกุข้อ กค็วรพยายามให้มากข้อทีสุ่ด

เท่าที่จะท�าได้ จะได้เป็นผู้มีบารมีไว้ต่อต้านอาสวะ ให้พ้นจากอ�านาจของอาสวะ ได้มี

ความสุขความเย็นตามควรแก่การปฏิบัติ



คู่อาสวะได้โอกาสที่จุดบกพร่อง

ได้กล่าวถึงบารมี ๑๐ ประการของคู่บารมีแห่งจิตตนคร ซึ่งฝ่ายสมุทัยหามี

อัธยาศัยอันดีงามเช่นน้ันไม่ ด้วยเหตุน้ี คู่บารมีของนครสามีจึงเป็นที่เกรงขามของ 

สมุทัยถึงกับไม่กล้าเผชิญหน้า สมุทัยต้องอาศัยคู่อาสวะซึ่งเป็นฝ่ายในด้วยกันให้ช่วย 

ต่อต้านไว้ แม้คู่อาสวะกับอนุสัยคู่หูก็ไม่กล้าเผชิญหน้ากับคู่บารมีโดยตรงเหมือนกัน 

ต้องหาวิธีให้คู่บารมีถอยห่างออกไปพ้นหน้านครสามี แล้วจึงจะเข้ามาเพ็ดทูลนั่นพูดนี่ 

น้อมโน้มนครสามีให้หันเหไปตามได้ นักศัพท์แสงได้พากันวิจารณ์ชื่อของทั้ง ๒  

ฝ่ายว่า ท�าไมจึงชื่อว่าอาสวะที่ตรงกับค�าว่า หมักดอง หมักหมม ใช้หมายถึงสุราหรือ

เหล้าก็มี ท�าไมจึงช่ือว่าอนุสัยท่ีตรงกับค�าว่า นอนจม บางทีพูดควบกันในภาษาไทย 

ว่านอนจมหมักหมม คืออนุสัยอาสวะนั่นเอง บางทีก็เรียกอาสวะว่ากิเลสเครื่อง 

ดองสนัดาน หรอืดองจติ ส่วนบารมตีรงกบัค�าว่า เตม็บรบิรูณ์ ถึงฝ่ัง ทีว่่าเตม็บรบิรูณ์ 

จากศัพท์ว่า ปรม อย่างยิ่ง สมบูรณ์ บริบูรณ์ ที่ว่าถึงฝั่ง จากศัพท์ว่า ปาร+มี คู่บารมี

ได้บ�าเพ็ญความดีมาช้านาน ทีแรกความดีก็ไม่สู้กล้าแข็งนัก ยังแพ้ทรัพย์แพ้บุคคล 

หรือวัตถุที่เป็นที่รัก เช่นเมื่อยังไม่มีอะไรมาล่อใจ ก็สามารถท�าความดี รักษาความดี

ไว้ได้ คร้ันมทีรพัย์มาล่อใจให้อยากได้ แต่จะต้องได้มาด้วยความชัว่ทจุรติ กท็ิง้ความดี

ท�าความชั่วได้ หรือเมื่อพบบุคคลหรือวัตถุเป็นที่รัก ถ้าจะได้มาก็ต้องทิ้งความดีท�า 

ความชั่ว เพื่อจะได้บุคคลหรือวัตถุซึ่งเป็นที่รักนั้น 
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ศิษย์ของพระบรมครูกล่าวว่า คนที่ไม่มีบารมีหรือมีบารมีอ่อนมากย่อมเป็น

เช่นนี้ คือทิ้งความดี ท�าความชั่วเพราะเหตุแห่งทรัพย์ บุคคล วัตถุอันเป็นที่รัก ชื่อว่า

เป็นผู้แพ้ต่อทรัพย์ เป็นต้น ต่อเมื่อความดีกล้าแข็งขึ้น เอาชนะทรัพย์และคนหรือวัตถุ

อันเป็นที่รักได้ คือแม้จะมีทรัพย์มาล่อใจ มีบุคคลหรือวัตถุที่รักมาล่อใจ ก็อดทนไว้ได้ 

ไม่ยอมทิ้งความดีเพราะเหตุแห่งทรัพย์หรือคนและวัตถุอันเป็นที่รัก ศิษย์พระบรมครู

กล่าวว่า คนท่ียอมสละทรัพย์กับบุคคลหรือวัตถุอันเป็นท่ีรักเพื่อความดี สามารถ 

รักษาธรรม รักษาความดีไว้ได้ ไม่หวั่นไหวไปเพราะทรัพย์ เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นผู้มี

บารมอีย่างสามญั ส่วนผูท้ีม่คีวามดกีล้าแขง็ยิง่กว่านี ้จนถงึยอมสละอวยัวะของร่างกาย 

ส่วนใดส่วนหนึง่ได้เพือ่รกัษาธรรม รกัษาความด ีหรอืเพือ่ปฏบิตัธิรรม เรียกได้ว่าเป็น

ผู้มีอุปบารมี ส่วนผู้ท่ีมีความดีกล้าแข็งจนถึงยอมสละชีวิต เพื่อรักษาธรรม รักษา 

ความดีไว้ได้ ไม่มีอะไรมาท�าให้หวั่นไหวสะทกท้าน รวนเรไม่มั่นคง เรียกได้ว่าเป็นผู้มี

ปรมตัถบารม ีคูบ่ารมไีด้บ�าเพญ็ บารมกีล้าแขง็ขึน้โดยล�าดบั ความดทีีก่ล้าแขง็จะต้อง

เป็นความดีในสันดานในนิสัย คือที่เก็บตัวสั่งสมมากขึ้น ๆ จนถึงเต็มบริบูรณ์ นับว่า

เป็นบารมีเต็มที่หรือสมบูรณ์ ดังที่เรียกว่า ปรมัตถบารมี 

คู่อาสวะได้โอกาสตรงจุดบกพร่องของคู่บารมีนี่แหละ เพราะเมื่อบารมียัง 

ไม่เต็มบริบูรณ์ ก็แปลว่า มีจุดบกพร่องตรงที่ไม่เต็มที่นั้น ฉะนั้น จึงเข้ามาตรงจุดนั้น 

เมื่อมายึดได้จุดหนึ่งแล้ว ก็พยายามขยายวงออกไป เป็นอันว่าคู่บารมีกับคู่อาสวะ 

ต่างก็ยึดยันกันอยู่ในจิตตนคร

ปุถชุนหรอืสามัญชนทัง้หลาย ย่อมยงับารมบีกพร่องไม่เตม็บรบิรูณ์อยูด้่วยกนั

ทั้งนั้น แต่ก็ควรพยายามให้ความบกพร่องนั้นน้อยลงโดยล�าดับ ไม่ควรจะให้ความ

บกพร่องมีอยู่เป็นส่วนมาก



อารมณ์ - กามฉันท์

ได้กล่าวแล้วว่า เมื่อคู่บารมียังมีความดีกล้าแข็ง ไม่เต็มบริบูรณ์ ยังบกพร่อง 

คู่อาสวะก็ได้โอกาสเข้ายึดจุดบกพร่อง เพื่อแผ่ขยายก�าลังให้กว้างขวางออกไปย่ิงขึ้น  

คู่อาสวะกับสมุทัยและพรรคพวกได้พยายามต่อต้านขับไล่ฝ่ายคู่บารมีเต็มที่ ส่งพวก

หัวโจกคือ โลโภ โทโส โมโห กับ สมุนทั้งหลายออกขับไล่ศีล หิริ โอตตัปปะ  

อินทรียสังวร สติ สัมปชัญญะ สันโดษ บรรดาที่เป็นฝ่ายคู่บารมี แต่พวกหัวโจก 

กับสมุนทั้งปวงเป็นพวกคนจรหมอนหมิ่นดังท่ีได้กล่าวแล้ว ต้องเกล้ียกล่อมแสวงหา 

เข้ามาและบ�ารุง ที่ส�าคัญก็คือ อารมณ์ ได้กล่าวมาแล้วว่า สมุทัยได้แทรกอารมณ์เข้า

สู่จิตตนครทางระบบสื่อสารทั้งปวง จะได้กล่าวถึงอารมณ์ต่อไปอีก

เมือ่อารมณ์เข้าไปสูจ่ติตนครทางระบบสือ่สารแล้ว สมทุยักใ็ช้อารมณ์นีแ่หละเป็น

สะพาน ส่งกเิลส ๑,๕๐๐ ตณัหา ๑๐๘ เข้าสูจ่ติตนครเป็นทวิแถวและคมุไว้ในอ�านาจ 

จะระบุถึงสัก ๕ จ�าพวก คือจ�าพวกที่ ๑ มีชื่อว่า กามฉันทะ มีลักษณะอาการเป็น

ความพอใจรักใคร่ในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่น่าใคร่ น่าปรารถนา

พอใจทัง้หลาย จ�าพวกนีต้ามหลงัอารมณ์บางอย่างเข้ามา คอือารมณ์ทีม่ชีือ่ว่า สภุนมิติ 

เข้ามาถึงจิตตนครเมื่อใด เมื่อนั้นจิตตนครจะปรากฏว่างดงาม น่าดู น่าฟัง น่าดม  

น่าลิ้ม น่าถูกต้องไปเสียทั้งนั้น จิตตนครจะเป็นเมืองงามไปทันที ด้วยสีสันวรรณะ  

ด้วยเสียง ด้วยกล่ิน ด้วยรส ด้วยสิ่งถูกต้องทั้งหลาย ทีนี้กามฉันทะก็เข้ามาทันที  

ชาวจิตตนครก็พากันยินดีพอใจรักใคร่สนุกสนานรื่นเริงกันทั้งเมือง บ้างก็เที่ยวดูการ 
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ละเล่น เต้นร�านานาชนิด มีทุกแบบ ไม่ว่าแบบไทย แบบฝรั่ง แบบแขก จีน ญวน 

เขมร พม่า มอญ ว่าถึงแบบไทยก็มีพร้อม ไม่ว่าจะเป็นโขน ละคร ลิเก หนังใหญ่  

หนังตะลงุ ตลอดถงึหนงัญีปุ่น่ ท่ีบดันีเ้รยีกกนัว่า ภาพยนตร์ บ้างกเ็ทีย่วฟังการร้องร�า

ท�าเพลงดีดสีตีเป่าต่าง ๆ มีดนตรีทุกแบบ ทุกชนิด ทุกภาษา บ้างก็เที่ยวสูดดม  

กลิ่นสุคนธชาตินานาชนิด ตลอดถึงสูดอากาศบริสุทธิ์สะอาดจากท่ีต่าง ๆ บ้างเป็น 

นักกิน ก็เที่ยวบริโภคอาหารอันโอชะนานาชนิดในโภชนาคารอันมีอยู่ทั่วไป บ้างก็

แสวงหาสิ่งสัมผัสที่ถูกใจ อันมีอยู่มากเช่นเดียวกัน และดังที่ได้กล่าวแล้วว่า อันรูป 

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ทั้งปวงในโลก ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นยอด ก็ตอบได้ตาม 

ค�าของพระบรมครูว่าเป็นยอดนั้น คือของสตรีเป็นยอดส�าหรับบุรุษ และของบุรุษเป็น

ยอดส�าหรับสตรี 

เมื่อจิตตนครเป็นเมืองงามขึ้นด้วยอารมณ์อันมีชื่อว่าสุภนิมิตดังพรรณนามา 

ชาวจิตตนครก็พากันเพลิดเพลินยินดีในความงาม คือในรูปเสียง เป็นต้น ตั้งแต่ 

ชั้นยอดลงมา นี้แหละคือที่เรียกว่ากามฉันทะ

สามัญชนย่อมมีกามฉันทะอันเป็นของธรรมดา แต่ถ้าปล่อยให้กามฉันทะมี

อ�านาจรุนแรงเหนือความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ก็ผิด แม้กามฉันทะจะเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ใน

สามญัชน แต่กเ็ป็นสิง่ทีส่ามารถควบคมุบังคบัให้อยูใ่นขอบเขตได้ คอืถ้าความพอใจรกั

ใคร่ปรารถนาเกิดขึ้นในสิ่งท่ีไม่สมควรก็ต้องบังคับยับยั้งไว้ ไม่ปล่อยให้ด�าเนินต่อไป 

เช่นนี้จึงจะควร



พยาบาท

จะกล่าวถงึจ�าพวกท่ี ๒ ท่ีมีชือ่ว่า พยาบาท มลีกัษณะอาการเป็นความหงดุหงดิ 

ขดัเคือง โกรธแค้น เดอืดดาล จนถงึมุ่งร้ายในบุคคลหรอืส่ิงทีไ่ม่ชอบใจท้ังหลาย จ�าพวก

นี้ตามหลังอารมณ์บางอย่างเข้ามาเช่นเดียวกัน คืออารมณ์ท่ีมีชื่อว่า ปฏิฆนิมิต  

เครื่องก�าหนดหมายเป็นที่น่าชัง เป็นที่ขวางตา ขวางหู ขัดจมูก ขัดลิ้น ไม่สบายกาย 

ไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง จิตตนครที่เคยเป็นเมืองงาม ก็จะกลายเป็นเมืองที่น่าเกลียด 

น่าชังไปทนัท ีด้วยสสีนัวรรณะ เสยีง กลิน่ รส สิง่ทีถ่กูต้องอารมณ์ทัง้หลาย ซึง่ปรากฏ

เป็นของปฏิกูล กระทบจิตใจไปทุกอย่าง ทีนี้พยาบาทก็เข้ามาทันที ชาวจิตตนครก็พา

กันหงุดหงิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือในทุก ๆ สิ่งที่อยู่รอบตัว สุดแต่อารมณ์ที่ชื่อว่า  

ปฏิฆนิมิต จะเข้ามาถึง สิ่งไหนแรงขึ้นมาก็พากันโกรธแค้นขัดเคือง เดือดดาล จนมุ่ง

ร้ายในบุคคลหรือสิ่งนั้น ๆ ทุกอย่างตรงกันข้ามกับอารมณ์ที่ชื่อว่า สุภนิมิต เข้ามา 

บรรดาการละเล่นเต้นร�า เป็นต้นว่า โขน ละคร ซึง่เป็นอาหารอนัโอชะของตา จะหาย

ไปหมด จะปรากฏเป็นความถมึงตึง เครียด ถ้าจะมีการเต้นก็มิใช่การเต้นร�าท�าเพลง 

แต่เป็นการเต้นเพื่อท�าร้ายด่าทอแทนเสียงขับร้อง การที่จะปฏิบัติต่อกันทางรูป  

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ด้วยอ�านาจของราคะก็กลายไปเป็นปฏิบัติต่อกันด้วย 

อ�านาจของโทสะ จิตตนครก็กลายเป็นเมืองร้อนด้วยไฟโทสะ 

อันท่ีจริงเม่ืออารมณ์ท่ีช่ือว่า สุภนิมิต เข้ามา และกามฉันท์ติดตามเข้ามา 

ด้วยนั้น จิตตนครกลายเป็นเมืองที่งดงามสนุกสนาน เหมือนอย่างเต็มไปด้วยความสุข 
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แต่ก็เป็นเมืองร้อนด้วยไฟราคะเช่นเดียวกัน ผู้ที่พิจารณาจะมองเห็นได้ สมุทัย 

ส่งอารมณ์ทั้ง ๒ นี้เข้าไปสู่จิตตนครเสมอ และส่งกามฉันท์กับพยาบาทติดตามเข้าไป

ทันที ซึ่งก็ได้ผล คือท�าให้จิตตนครลุกโพลงอยู่ด้วยไฟราคะบ้าง โทสะบ้าง สลับ 

สับเปลี่ยนกันไป

ความโกรธเป็นของธรรมดาท่ียังจะต้องมีอยู่ในผู้เป็นสามัญชน แต่เมื่อความ

โกรธเกิดแล้ว ไม่ควรให้เลือกอยู่เป็นความพยาบาท ควรพยายามท�าใจให้เพียงโกรธ

แล้วก็มีหาย ส่วนท่ีจะโกรธอีกนั้น ก็ยังดีกว่าให้เป็นความพยาบาท ผู้มาบริหารจิต 

ทั้งหลายควรจะต้องฝึกใจให้เพียงแต่โกรธ ไม่ถึงพยาบาทเสียก่อน แล้วจึงฝึกแก้โกรธ

ให้ลดน้อยถึงหมดไปในภายหลัง

นอกจากนี้ สมุทัยยังท�าให้จิตตนครเป็นเมืองง่วงเหงาหลับไหลไปก็ได้ โดยส่ง

อารมณ์บางอย่างเข้าไป เช่นความเบื่อไม่ยินดีหรือความเกียจคร้าน ความบิดแชเชือน 

ความเมาอาหาร ความมีใจย่อหย่อน อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เมื่ออารมณ์

ดังกล่าวเข้าไปถึงจิตตนคร จ�าพวกที่ ๓ อันมีชื่อว่า ถีนมิทธะ ซึ่งมีอาการง่วงงุน

เคลบิเคลิม้จะตดิตามเข้าไปทนัท ีจติตนครท่ีเคยรืน่เรงิหรอืตงึเครยีดจะกลายเป็นเมอืง

ง่วงหรือหลับไปทันที ไม่เช่นนั้นก็ห่อเหี่ยวเกียจคร้าน คล้ายกับเวลาที่ใคร ๆ  นั่งฟังครู

อธบิายหรอืทีน่ัง่ฟังเทศน์ มกัจะง่วง ความง่วงมักจะแอบหลงัความสงบเข้ามา เวลานัง่

ฟังเทศน์ จิตมักสงบจากเรื่องต่าง ๆ เม่ือสงบ จิตก็มักรวมแคบเข้ามาดุจตะเกียงหรี่ 

เป็นโอกาสให้ความง่วงลอบเข้ามา ท�าให้หงุบหงับสัปหงกทันที จิตสว่างขึ้น กว้างขึ้น

เมื่อใด ความง่วงถอยหนี 

แต่สมุทัยก็ไม่ทิ้งโอกาสเช่นนี้ รีบส่งอารมณ์เข้าไปอีกอย่างหน่ึง คือความฟุ้งซ่าน

แห่งใจส่งตามติดเข้าไป และส่งตามไปด้วยจ�าพวกที่ ๔ ซึ่งมีชื่อว่า อุทธัจจกุกกุจจะ  

มีลักษณะอาการเป็นความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ จิตตนครก็กลายเป็นเมืองฟุ้งไปทันที  

จะฟุ้งอย่างไรให้คิดเทียบเอาเองกับเวลาท่ีมีลมแรงพัดฝุ่นคลุ้งไปทั้งหมด มิใช่แต่เท่านี้ 

จิตตนครยังต้องเผชิญกับอารมณ์อีกอย่างหนึ่ง คือธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งวิจิกิจฉา  

ความสงสัยลังเลไม่ตกลงได้ แล้ววิจิกิจฉาก็จู่โจมเข้ามาทันที วิจิกิจฉา นี้เป็นจ�าพวกที่ 
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๕ มลีกัษณะเป็นความลงัเลสงสยัไม่แน่นอนใจ เมือ่เข้ามาถงึจติตนครกก็ลายเป็นเมอืง

แห่งความสงสัยลังเล ทุกคนพากันนั่งลังเลไม่แน่ใจว่าจะท�าอย่างไรดี 

สมุทัยชอบใจที่ได้เห็นจิตตนครมีอารมณ์และอาการต่าง ๆ ดูเป็นที่สับสน

อลหม่าน เดี๋ยวก็อย่างนั้น เดี๋ยวก็อย่างนี้ และสมุทัยกลัวธรรมบางข้อ คือ  

โยนโิสมนสกิาร ได้แก่ความท�าไว้ในใจโดยแยบคาย ถ้าธรรมข้อนีเ้ข้าไปสูจ่ติตนครแล้ว 

พวกอารมณ์ทั้งปวงก็หมดอ�านาจ จิตตนครจะเป็นเมืองสุขสงบขึ้นทันที ฉะนั้น  

สมุทัย จึงพยายามใส่ อโยนิโสมนสิการ ได้แก่ ความท�าไว้ในใจโดยไม่แยบคายเข้าไป

ในอารมณ์ทุกอย่าง อารมณ์เหล่านั้นจะกระด้างแข็งแรงขึ้นเป็นชนวนน�านิวรณ์ขึ้นมา

ทันที อโยนิโสมนสิการเป็นสมุนส�าคัญของสมุทัยอีกผู้หนึ่ง

การท�าไว้ในใจโดยแยบคาย คือการพิจารณาเรื่องราวของจิต คืออารมณ์ให้

แยบคาย คือให้เห็นผิดถูก ชั่วดี ควรไม่ควรอย่างไร กล่าวอีกอย่างก็คือ การมเีหตุผล

ในการรับอารมณ์ เมือ่อารมณ์เกดิขึน้กใ็ห้สามารถท�าใจพจิารณาอย่างแยบคาย ไม่ปล่อยให้

รนุแรง ไปตามก�าลงัโดยไม่ต้านทานให้อ่อนลงด้วยอ�านาจการพจิารณาให้แยบคายเลย

บรรดาผูม้าบรหิารจิตท้ังหลาย ควรฝึกจติให้รูจ้กัคุ้นเคยกบัการท�าไว้ในใจโดย

แยบคาย คือให้มีโยนิโสมนสิการอยู่เสมอ จะสามารถพาจิตให้พ้นอ�านาจของสมุทัย 

พ้นจากอโยนิโสมนสิการได้ ผลก็คือจะมีความสุขสงบในใจไม่มากก็น้อย



อโยนโิสมนสกิาร

ได้กล่าวไว้ว่า สมุทัยชอบใจท่ีเหน็จติตนครมอีารมณ์ และอาการต่าง ๆ  ดเูป็น

ที่สับสนอลหม่าน เดี๋ยวก็อย่างนั้น เดี๋ยวก็อย่างนี้ และสมุทัยกลัวธรรมบางข้อคือ  

โยนิโสมนสิการ ได้แก่ ความท�าไว้ในใจโดยแยบคาย ถ้าธรรมนี้เข้าไปสู่จิตตนครแล้ว 

อารมณ์ทั้งปวงก็หมดอ�านาจ จิตตนครจะเป็นเมืองสุขสงบข้ึนทันที ฉะน้ัน สมุทัยจึง

พยายามใส่อโยนิโสมนสิการ ได้แก่ ความท�าไว้ในใจโดยไม่แยบคายเข้าไปในอารมณ์

ทกุอย่าง ดูเหมอืนยังแสดงหน้าตาของอโยนิโสมนสิการสมนุส�าคญัของสมทุยัอกีผูห้นึง่

ไว้ไม่ชัดนัก ดังนั้นจะได้แนะน�าอีกสักหน่อย 

ค�านี้ตามศัพท์แปลว่า ความท�าไว้ในใจโดยทางมิใช่ต้นเหตุ ค�าว่า ความท�าไว้

ในใจ ตรงกับค�าที่พูดกันง่าย ๆ ว่า ใส่ใจ หมายถึง เอาใจใส่คิดพินิจพิจารณาก็ได้  

สิ่งที่เกิดขึ้นทุก ๆ อย่างจะต้องมีต้นเหตุซึ่งให้เกิดผลทีแรก ที่น่าจะเรียกว่าต้นผล 

เช่นเดียวกัน ผลทีแรกน้ันก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลต่อไปอีก และผลนั้นก็จะเป็นเหตุให้

เกดิผลสบืไปอกี กว่าจะเป็นสิง่ทีป่รากฏขึน้ให้ตาเหน็ หไูด้ยนิ ดงัทีเ่รยีกกนัว่าปรากฏการณ์ 

ก็จะมีเหตุผลสืบกันมาหลายชั้น 

ค�าว่า โดยทางมิใช่ต้นเหตุ หมายความว่า เหตุผลของสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นไป

โดยทางหนึ่ง แต่ใส่ใจคิดไปเสียอีกทางหนึ่ง ยกตัวอย่างปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ 

เช่น ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า มเีหตผุลว่า ท�าไมฟ้าจงึแลบ ฟ้าจงึผ่า ทีส่มัพนัธ์กนัไปหลายอย่าง 

ดังที่นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ก็ต่างจากเหตุผล ที่คิดเห็นกันในสมัย



104 ธรรมนิยาย

โบราณ เช่นดงัทีค่ดิเหน็ว่า นางเมขลาล่อแก้ว รามสรูเขวีย้งขวาน จนัทรคราสสุรยิคราส

ในครั้งโบราณเข้าใจกันว่ายักษ์ใหญ่ท่ีชื่อว่าราหูอมจันทร์ อมอาทิตย์ แต่ในปัจจุบัน 

นักวทิยาศาสตร์แสดงเหตผุลดงัทีท่ราบกนัอยูท่ัว่ไป และได้ค�านวณจบัเวลากบัทัง้สถาน

ที่ที่จะมองเห็นด้วยตาได้แน่ชัดถูกต้อง 

แม้สิ่งท่ีปรากฏอย่างอ่ืนก็ย่อมมีเหตุผลของแต่ละส่ิงเช่นเดียวกัน ตลอดถึง 

สิ่งท่ีปรากฏของสัตว์ บุคคล เช่นมีเรื่องเล่าถึงนักบวชในลัทธิอย่างหนึ่งผู้หนึ่งเดินทาง

ไปพบวัวดุตัวหนึ่งเข้า วัวดุตัวนั้นก็ตั้งท่าก้มศีรษะลง นักบวชผู้นั้นคิดว่าแม่วัวตัวนี้ช่าง

รู้คณุของเรา ก้มศีรษะลงเพือ่ค�านบันอบน้อมต่อเรา ดกีว่าคนเป็นอนัมากทีไ่ม่รูค้ณุของ

เรา ฝ่ายวัวดุนั้นก็ตรงเข้าขวิดนักบวชผู้แปลผิดนั้นถึงแก่ส้ินชีวิต ตัวอย่างนี้แสดงว่า 

กิริยาที่วัวก้มศีรษะลงนั้นมีต้นเหตุในทางหนึ่ง คือต้องการจะเตรียมขวิด แต่นักบวชผู้

นั้นเอาใจคิดไปเสียอีกทางหนึ่ง ว่าเขาจะค�านับเรา จึงตั้งท่ารับค�านับเต็มที่ วัวจึงขวิด

ได้อย่างถนัดถนี่ นี่เป็นตัวอย่างของอโยนิโสมนสิการ 

อีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะยกขึ้นคือความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับการ

ครองชพี เป็นต้น ซึง่ต้นเหตถุ้าจะมาจากธรรมชาตดินิฟ้าอากาศและจากกรรมของคน 

ถ้าจับต้นเหตถุกูกน่็าจะแก้ได้ เช่นสร้างเขือ่นกัน้ระบายน�า้ สร้างอ่างเกบ็น�า้ ท�าฝนเทยีม 

เป็นต้น และแก้ท่ีกรรมของคน คือท้ังฝ่ายผูป้กครอง ทัง้ฝ่ายผูอ้ยูใ่นปกครอง ต้ังอยูใ่น

สุจริตต่อกัน คือผลนั้นเกิดจากเหตุอันใด ก็แก้ที่เหตุอันนั้น เมื่อแก้ไปทีละเปลาะ ๆ 

จนถึงต้นเหตุโดยพร้อมเพรียงกันและโดยฉับพลัน ก็จะเกิดผลดีขึ้นฉับพลันทันตาเห็น

เช่นเดียวกัน แต่ถ้าแก้โดยอโยนิโสมนสิการแล้ว ก็จะเกิดผลเหมือนดังที่นักบวชผู้นั้น

ได้รับ นี้เป็นตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งของอโยนิโสมนสิการ

อโยนิโสมนสกิารมีโทษ แม้เพียงดงัตวัอย่างทีย่กมากล่าว กเ็ป็นโทษท่ีควรระวัง

มิให้เกิดขึ้นแก่ตน ดังน้ัน ทุกคนจึงควรก�าจัด อโยนิโสมนสิการให้สิ้นไปด้วยการท�า

โยนิโสมนสิการให้มีอยู่เสมอ



โขนโลกโรงใหญ่

สมทัุยใช้อโยนิโสมนสกิารน้ีแหละเป็นลกูมอืให้ลอบเข้าไปในจติตนครกบัอารมณ์ 

ท�าให้ชาวจิตตนครเคลบิเคลิม้ไป แล้วนวิรณ์กว่ิ็งเข้ามาทนัท ีดงัจะพึงเห็นได้เช่นในบ้าน

เมอืงทัง้หลายกจ็ะต้องมีคนเดนิไปเดนิมาประกอบธรุกจิต่าง ๆ  จะต้องมขีองสิง่นัน้สิง่นี้ 

ทกุคนจะต้องได้เหน็อะไรต่ออะไร ได้ยนิอะไรต่ออะไร ได้กลิน่อะไรต่ออะไร ได้รสอะไร

ต่ออะไร ได้ถูกต้องอะไรต่ออะไร ได้คิดอะไรต่ออะไร เพราะก็ต่างมีตา มีหู มีจมูก  

มีลิ้น มีกาย มีใจอยู่ด้วยกัน แม้จะมีประสาท ๕ อันใดอันหนึ่งพิการ เช่น ตาบอด  

หูหนวก แต่ก็ยังมีใจซ่ึงเป็นระบบสื่อสารชั้นในคิดอะไรต่ออะไรได้อยู่ น่าจะเรียกว่า

ประสาทชั้นในก็ได้ ทั้งนี้เว้นไว้แต่บางคนที่ประสาทชั้นในดังกล่าวเสีย ดังเช่นเป็น 

โรคเกี่ยวแก่สมองกลายเป็นเสียจริตบ้าบอไป ก็กลายเป็นคนมีความคิดเลื่อนเปื้อน  

เป็นทีส่มใจของสมทัุย เพราะเมือ่เป็นบ้าเป็นบอไปเสยีแล้ว กต็กอยูใ่นอ�านาจของสมทุยั

เต็มที่ ฝ่ายคู่บารมี มีพร้อมทั้งพระบรมครูไม่อาจช่วยได้ ความเป็นบ้าบอ ก็เนื่องมา

จากอารมณ์อันประกอบด้วยอโยนิโสมนสิการนี้แหละที่รุนแรงสักหน่อย ทั้งประกอบ

ด้วยกรรมเก่าบางอย่างด้วย กรรมเก่าหรือกรรมใหม่ทั้งปวง ก็เนื่องมาจากอารมณ์

กระตุ้นให้เกิดเจตนาก่อกรรมนั้น ๆ  ขึ้น 

ฉะนั้น ต้นทางหรือต้นเหตุแห่งกรรมและผลทั้งปวงจึงอยู่ที่อารมณ์กับ 

อโยนิโสมนสิการน้ีเอง ดังจะยกตัวอย่างสักข้อหน่ึง เหมือนดังที่ได้กล่าวแล้ว  

ว่าทกุคนมตีาจะต้องมองเหน็รปู อนัทีจ่รงิกส็กัแต่ว่าเหน็รปูเท่านัน้ แต่เมือ่ทกุคนรบัรปู
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เข้าไปในใจ มิใช่หมายความว่าใส่รูปไว้ในใจโดยตรง เพราะรูปเป็นวัตถุจะน�าใส่เข้าไป

ไม่ได้ ต้องถอดรูปออก เป็นสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุเช่นเดียวกับใจซึ่งไม่ใช่วัตถุ คือถอดรูปออก

เป็นอารมณ์ ดังท่ีเรียกในภาษาท่ัวไปว่า เรื่อง แล้วใส่เข้าไปในใจ เรื่องนี้เองที่ใจรับ  

เมื่อถอดจากรูปก็เรียกว่า เรื่องรูป หรือเรียกตามศัพท์แสงว่า รูปารมณ์ เมื่อถอดจาก

เสียงก็เรียกว่า เรื่องเสียง หรือ สัททารมณ์ ดังนี้เป็นต้น สมุทัยรีบส่งอโยนิโสมนสิการ

เข้าไปกบัอารมณ์ทันที ใจจงึรบัเร่ืองเข้ามาผดิทีผ่ดิทาง ผดิเหตผุดิผล เพราะใจมไิด้คดิ

ถูกตรงตามเหตุว่า สักแต่ว่าเป็นรูป สักแต่ว่าเป็นเรื่อง ที่ถอดรูปออกเสียแล้วเท่านั้น 

แต่คดิเหมอืนกับรบัรปูท่ีเป็นเปลือกนอกท้ังรูปเข้าไปไว้ในใจ ทัง้ป้ันแต่งให้สวยสดงดงาม

ก็ได้ ปั้นแต่งให้น่าเกลียดน่าชังก็ได้ ให้ดูเป็นกลาง ๆ  ไม่ใช่น่ารักหรือไม่ใช่น่าชังก็ได้ 

อโยนิโสมนสิการนี้แหละเป็นผู้ปั้นแต่ง น่าจะคล้าย ๆ กับผู้แต่งตัวโขนละคร 

ที่หลังฉากนั้น ก็ไม่มีพระ นาง ยักษ์ ลิง อะไรที่ไหน แต่มีผู้แต่งตัวให้เป็นพระ  

เป็นนาง เป็นยักษ์ เป็นลิง ออกไปเต้นเป็นพระ เป็นนาง เป็นยักษ์ เป็นลิง ไปตาม

บทบาท กลับเข้าหลังฉากก็เลิกกัน อโยนิโสมนสิการก็เหมือนผู้แต่งตัวโขนละคร 

นี้แหละ คือแต่งอารมณ์ให้เป็นพระ เป็นนาง กามฉันท์ก็วิ่งเข้าทันที ชาวจิตตนครซึ่ง

เป็นเหมือนผู้ดูก็ชอบใจรักใคร่ตัวพระตัวนางย่ิงนัก เม่ือเป็นตัวยักษ์ตัวมาร พยาบาท 

กว็ิง่เข้าทนัทเีหมอืนกนั ผูดู้พากนัเกลยีดชงัตวัยักษ์ตัวมาร อนัทีจ่รงิเป็นตวัท่ีแต่งขึน้ทัง้

นั้น ไม่มีสัจจะคือตัวจริงอยู่เลย

ผู ้มาบริหารจิตท้ังหลายควรได้มีสติแลเห็นอารมณ์ของตน และควรให้ 

โยนิโสมนสิการเกิดขึ้นทันเวลา คือสามารถเข้าใจได้ถ่องแท้พอสมควรว่าอารมณ์นั้น ๆ 

เกิดเพราะอโยนิโสมนสิการปั้นแต่งข้ึน ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นว่าเป็นจริงเป็นจัง เมื่อ 

โยนิโสมนสิการเกิดทัน อโยนิโสมนสิการก็จะหลีกหนีไป กามฉันท์ก็ตาม พยาบาท

ก็ตาม ก็จะไม่เกิดขึ้น ขณะท่ีใจปราศจากกามฉันท์ ปราศจากพยาบาท ใจก็ย่อมม ี

ความสงบเย็นเป็นอย่างยิ่ง



จติตภาวนา

ฝ่ายคู่บารมีของนครสามีก็มิใช่ว่าจะเฉยเมยทอดธุระปล่อยให้สมุทัยท�าเอา 

ข้างเดียว ได้พิจารณาว่าจะแก้ไขอย่างไรดี แม้จะมีพรรคพวกฝ่ายบารมี มีศีล  

หิริโอตตัปปะ เป็นต้น เข้ามาช่วยในจิตตนครบ้างแล้ว ก็ยังวางใจมิได้ เพราะนครสามี

ยังรับไว้ใช้ทั้ง ๒ ฝ่าย บางทีก็แบ่งเขตกันในระหว่างหัวโจกส�าคัญของสมุทัยคือ  

โลโภ โทโส โมโห กับศีล หิริโอตตัปปะ เป็นต้น ก็ดูเหมือนกับบ้านเมืองทั่ว ๆ ไป  

ซึ่งวัดวาอารามก็สร้างกัน โรงฆ่าสัตว์ โรงสุรา ตลอดถึงโรงหนัง โรงละคร และ 

สถานอบายมุขต่าง ๆ ก็สร้างกัน ศีลก็อยู่แต่ในวัด ออกนอกวัดก็เป็นถิ่นของโลโภ  

โทโส โมโห นักเลงหัวไม้ ถ้าไม่รีบปราบปรามสมุนส�าคัญของสมุทัยท่ีเข้าไปแต่ง 

อารมณ์ในจิตตนคร ก็น่ากลัวว่าวัดเองก็จะถูกพังทลาย หรือถูกนักเลงหัวไม้เข้ายึด  

โดยขับไล่ศีลให้ออกไป ถ้าถึงขั้นนั้น ศีลเป็นต้น ก็จะต้องหนีออกไปจากจิตตนคร 

ฉะนัน้ คู่บารมีจงึเข้าเฝ้ากราบทูลถามพระบรมครสูมัมาสมัพทุธเจ้า พระบรม

ครูเจ้าได้ตรัสแนะน�าวิธีแก้ไขด้วยวิธีท่ีเรียกว่า จิตตภาวนา โดยใช้นิมิตเครือ่งก�าหนด

หลายอย่างกบัโยนโิสมนสกิาร ซึง่เป็นคูป่รบัอโยนโิสมนสกิาร คูบ่ารมไีด้สดับพระบรม

พุทโธวาท ก็มีความแช่มชื่น มองเห็นทางชนะ รีบปฏิบัติตามพระโอวาทแห่งพระบรม

ครูเจ้าทันที

การท�าจิตตภาวนา หรือท่ีเรียกกันทั่วไปว่าท�ากรรมฐานนั้น เป็นทางแก้ไข 

ความวุ่นวายในใจอย่างได้ผลควรแก่ความปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมระดับไหน 

ย่อมจะได้รับผลเป็นความสงบสุขของจิตใจระดับนั้น ผู้ปรารถนาความสงบสุขในจิตใจ

จึงควรได้รู้จักการท�าจิตตภาวนาหรือท�ากรรมฐานโดยทั่วกัน เพราะเป็นทางที่จะน�าไปสู่ 

ความสุขได้จริง



อูฐผู้ก้าวหน้า

องค์พระบรมครูตรัสแนะน�าให้ใช้วิธีจิตตภาวนาทันที แปลว่า วิธีอบรมจิต 

เพราะจ�าเป็นที่จะต้องช�าระฟอกล้าง ฝึก ข่ม รักษา คุ้มครอง ป้องกันอย่างเต็มที่  

จะท�ากนัอย่างเล่น ๆ  ย่อหย่อนหาได้ไม่ ฝ่ายสมทุยัจะต้องระดมก�าลงัเตม็ทีย่ิง่ขึน้ไปอกี

เมือ่เห็นว่าฝ่ายคูบ่ารมจีะช่วงชงิอ�านาจไปจากตน ถ้ายงัไม่มข้ีาศกึยกเข้ามาจากภายนอก 

หรือเกิดข้ึนภายในเพือ่ท่ีจะยึดอ�านาจ สมุทยักค็งปล่อยไว้อย่างหย่อน ๆ หรอืดงัทีเ่รยีก

ว่า ผกูไว้อย่างหย่อน ๆ  คล้ายกบัผกูสตัว์เลีย้งไว้ แต่โรยเชอืกให้เดนิออกไปกนิหญ้าได้

ไกล ๆ จนบางทีสัตว์เลี้ยงนั้นนึกว่ามิได้ถูกผูก จะเดินให้ไกลออกไปอีก แต่สุดเชือกที่

โรยไว้เสียแล้ว เชือกก็จะกระตุกไว้มิให้ไป ถึงตอนนี้สัตว์ท่ีเลี้ยงไว้นั้นจึงจะรู้สึกตนว่า

ถูกผูกไว้ หาได้เป็นอิสระไม่ ถ้าถอยกลับมาเดินไปมาอยู่ในระยะที่เชือกหย่อน ๆ  

ก็จะรู้สึกคล้ายกับว่าเป็นอิสระไม่ถูกผูก ในเวลาสถานการณ์ปกติ สมุทัยก็ผูกไว้ดังน้ี 

ปล่อยให้ไปมาได้จนคล้ายกับเป็นอิสระเสรี ไม่คิดที่จะสลัดเชือกออก 

สมุทัยมีวิธีมาก ใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆ อย่างที่คนทั่วไปตามไม่ทัน ดูก็คล้าย ๆ 

กับที่มนุษย์ซ่ึงเป็นสัตว์ฉลาดในโลกใช้เล่ห์หลอกสัตว์เล้ียง เช่น หญ้าส�าหรับเลี้ยงม้า

เป็นหญ้าแห้ง ม้าไม่ยอมกิน คนก็หาแว่นตาสีเขียวสวมให้ม้า ม้ามองเห็นหญ้าเป็น 

สีเขียว คิดว่าเป็นหญ้าสด ก็กินหญ้าแห้งนั้น คนเล้ียงม้าก็สบายไม่ต้องหาหญ้าสด 

ให้ม้า ชาวนาในประเทศที่ใช้อูฐชักน�้าจากบ่อน�้าให้ลงล�ารางไปสู่นา เขาผูกอูฐเข้ากับ

หลกัทีปั่กไว้ตรงบ่อ แล้วผกูอฐูกบัหลกันัน้ให้มรีะยะห่างจากบ่อตามสมควร แล้วให้อฐู
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เดินวนบ่อชักน�้าข้ึนมา แต่อูฐจะไม่ยอมเดินวน คนจึงใช้ผ้าผูกตาอูฐเสีย แล้วให ้

อูฐเดิน อูฐจึงยอมเดิน เพราะเข้าใจว่าเดินไปข้างหน้าเรื่อย หาได้ เดินวนไม่ แต่ที่แท้

ก็เดินวนรับใช้ชักน�้าให้ชาวนาอยู่น่ันเอง เช่นเดียวกับม้าสวมแว่น ก็กินหญ้าแห้ง 

โดยคิดว่าเป็นหญ้าสดอยู่นั่นเอง อูฐก็เป็นสุขอยู่ในการเดินวน เพราะคิดว่าเดินไป 

ข้างหน้าอยู่เรื่อย และม้าก็เป็นสุขอยู่ในการกินหญ้าแห้ง โดยคิดว่าเป็นหญ้าสดอยู ่

นั่นเอง อันท่ีจริง อูฐนับว่าเป็นสัตว์ท่ีมีความคิดที่เรียกว่า ก้าวหน้า เพราะไม่ยอม 

เดินวน ชอบเดินไปข้างหน้าเรื่อย แต่ก็เสียกลมนุษย์ คนทั้งปวงของจิตตนครก็เป็นสุข 

อยู่กับการถูกผูกหย่อน ๆ อันท่ีจริงก็ต้องเดินวนอยู่ไปมาภายในระยะของเครื่องผูก  

ต้องบริโภค ต้องใช้สิ่งท่ีไม่ต่างจากหญ้าแห้ง จึงมีสถานการณ์ไม่ต่างกันไปมากนัก  

และสมทุยัจะไม่ว่ากระไรถ้าไม่คิดไม่ท�าการสลดัออกไปจากอ�านาจ คอืถ้าไม่ก่อการล้ม

ล้างอ�านาจของสมุทัย ฝ่ายสมุทัยก็จะปล่อยไว้หย่อน ๆ  คล้ายกับเป็นอิสระเสรีแล้ว

ผูท้ีเ่คยเหน็อฐูเดนิวนบ่อชกัน�า้ลงล�ารางให้ชาวนา อาจจะข�าหรืออาจจะสังเวช 

แต่สิ่งที่ควรจะรู้สึกที่สุดคือ ควรจะรู้สึกว่า สามัญชนก็มิได้ผิดจากอูฐในการถูกสมุทัย

ผูกให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะ ความทุกข์ที่อูฐได้รับในการถูกหลอกให้เดินวนอยู่เช่นนั้น 

เปรียบไม่ได้กับความทุกข์ที่ได้รับจากการถูกสมุทัยหลอกให้เวียนเกิดเวียนตายอยู่ 

ตลอดเวลา อูฐนั้นไม่มีสติปัญญาความสามารถพอจะช่วยตัวเองให้ไม่ต้องเดินวน 

ต่อไปได้ แต่มนษุย์สามารถช่วยตัวเองให้ไม่ต้องเวยีนเกิดเวยีนตายอยูใ่นวฏัฏสงสารได้ 

เมือ่มนุษย์ยอมให้สมุทัยหลอกให้เดนิวนเวยีนอยูโ่ดยไม่คดิช่วยตวัเองให้พ้นจากอ�านาจ

ของสมทุยั มนษุย์จงึเป็นทีน่่าสงสาร น่าสลดสงัเวชยิง่กว่าอฐู และยิง่กว่าม้าทีถู่กหลอก

ให้กินหญ้าแห้งมากมายนัก



ปัญหา ๔ ข้อ

อย่าว่าแต่อูฐ แม้ชาวจิตตนครเองซึ่งล้วนเป็นนักก้าวหน้า อันที่จริงก็ก้าวหน้า 

ไปตามความอยาก คอือยากจะได้สิง่นัน้ส่ิงนี ้อยากจะเป็นนัน่เป็นนี ่อยากจะให้ส่ิงทีไ่ม่

ชอบหรือภาวะที่ไม่ชอบสิ้นไปหมดไป สิ่งที่อยากต่าง ๆ  จึงเป็นจุดหมายส�าหรับด�าเนิน

ไปหา การก้าวหน้าก็คือการตั้งหน้าก้าวไปสู่ส่ิงท่ีอยากนั้น ๆ นอกจากนี้ ยังน่า 

จะเรียกได้อีกว่าเป็นนักริเริ่ม คือริเริ่มความอยากหรือสิ่งที่อยากขึ้นใหม่อีก ถ้าจะ 

ถามว่า ก้าวหน้าไปข้างไหน ก็คงจะตอบว่า ไปสู่จุดหมายที่อยากนั่นแหละ ถ้าไปถึง 

จุดหมายที่หวังไว้สูงเร็ว ก็ชมกันว่าก้าวหน้าเร็ว ถ้าห้ามไม่ให้ตอบตามความอยาก  

ก็น่าจะพากันตอบได้ยากว่าจะไปข้างไหน นอกจากจะตอบว่าก้าวหน้าไปสู่ที่สุด 

แห่งชีวิต ต่อจากนั้นก็ไม่รู้ว่าก้าวหน้าไปข้างไหน แม้แต่ก่อนชีวิตนี้ก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน

ว่ามาจากไหน รู้แต่ว่าจะต้องพบการจบชีวิตเป็นแน่แท้ ส่วนจะจบเมื่อไรก็หารู้ไม่ 

คู่บารมีเคยได้ฟังพระอาจารย์ศิษย์ขององค์พระบรมครู แสดงเรื่องบุตรีของ 

นายช่างทอหกูคนหนึง่ ในครัง้องค์พระบรมครูยงัไม่เสดจ็สูม่หาปรนิพิพานธาตุ ว่าองค์

พระบรมครพูทุธเจ้าได้ตรสัถามปัญหา ๔ ข้อ แก่บตุรสีาวของช่างทอหกู เธอได้กราบทูล

ตอบทั้ง ๔ ข้อ ค�าถามและค�าตอบมีว่าดังนี้

๑. ถาม เจ้ามาจากไหน

 ตอบ ไม่ทราบ พระเจ้าข้า

๒. ถาม เจ้าจักไปในที่ไหน

 ตอบ ไม่ทราบ พระเจ้าข้า
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๓. ถาม เจ้าไม่ทราบหรือ

 ตอบ ทราบ พระเจ้าข้า

๔. ถาม เจ้าทราบหรือ

 ตอบ ไม่ทราบ พระเจ้าข้า

ฝูงชนที่เฝ้าอยู่พากันยกโทษเด็กหญิงผู้นั้นว่า กราบทูลเหลาะแหละเหลวไหล

กับพระพุทธเจ้า เป็นการไม่สมควร เมื่อตรัสถามว่ามาจากไหน ก็ควรจะกราบทูลว่า

มาจากบ้านของตน เมื่อตรัสถามว่าจะไปไหน ก็ควรจะกราบทูลว่าจะไปโรงทอหูก  

องค์พระบรมครูทรงสดับเสียงอ้ืออึงของมหาชน จึงตรัสขอให้สงบเสียง แล้วตรัส 

ถามให้เด็กหญิงผู้นั้นอธิบายค�าตอบ 

เด็กหญงิผูน้ัน้กก็ราบทลูอธบิายว่า ค�าตอบที ่๑ หมายความว่า ไม่ทราบว่ามา

เกิดในชาตินี้จากที่ไหน ค�าตอบที่ ๒ ไม่ทราบว่าจุติ คือเคลื่อนชาตินี้แล้วจักไปเกิดใน

ที่ไหน ค�าตอบที่ ๓ คือ ทราบว่าความตายจะมีแน่ ค�าตอบที่ ๔ คือ ไม่ทราบว่าจะ

ตายเมื่อไร 

พระบรมครูประทานสาธกุาร ทรงรบัรองว่าเป็นค�าตอบทีถู่กต้อง แล้วตรสัพระ

ธรรมบทสั้น ๆ ว่า “โลกนี้มืด มีน้อยคนในโลกนี้จะมีปัญญาเห็นแจ้ง น้อยคน 

จะไปสวรรค์นิพพาน เหมือนนกที่ติดข่าย น้อยตัวจะหลุดไปได้” เด็กหญิงผู้นั้นก็ได้

ดวงตาเห็นธรรม ออกจากท่ีเฝ้าถือกระเช้าด้ายไปให้บิดาที่โรงทอหูก บิดาก�าลัง 

น่ังหลับอยู่ที่เครื่องทอหูก ผลักปลายกระสวยไปในความฝัน พอดีไปกระทบอุระของ

บุตรีเข้าโดยแรง เธอสิ้นชีวิตในขณะน้ัน แต่เป็นผู้ที่องค์พระบรมครูได้โปรดแล้ว  

จงึมคีตดิเีป็นท่ีแน่นอน พระบรมครทูรงมุ่งเสดจ็ไปโปรดเธอ เพราะเธอได้เจรญิมรณสติ

มาถึง ๓ ปีแล้ว ทรงทราบว่าเธอจะต้องตายในวันนัน้แน่ จงึเสด็จไปดกัโปรดตรงทีเ่ธอ

จะเดินผ่านไป และตรัสถามปัญหาในแนวปฏิบัติอยู่ของเธอ เธอจึงตอบได้ถูกต้อง  

ส่วนผู้อื่นมิได้ปฏิบัติ ก็ไม่รู้เรื่องอยู่เอง

การเจริญมรณสติ หรือการมีสติระลึกถึงความตายอยู่เสมอ เป็นหนทางเลิศ

หนทางหน่ึงที่จะยกจิตให้สูงขึ้นได้ พ้นจากความยึดมั่นผูกพันในส่ิงทั้งหลายทั้งปวงได้ 
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เมือ่มีสตริะลกึไว้เสมอว่า เรามคีวามตายเป็นธรรมดา วนัหนึง่เราจะต้องตาย เมือ่ความ

ตายมาถึง จะไม่มีผู้ใดติดตามไปเป็นเพื่อนเราได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่รักใคร่ห่วงใยเรา 

เพียงไร จะไม่มีสมบัติใดที่เราจะน�าติดตัวไปได้ ไม่ว่าจะเป็นเพียงนิดน้อยเพียงไหน  

และไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราแสวงหามาสะสมไว้ด้วยความล�าบากยากเข็ญเพียงไร เมื่อ 

ความตายมาถึง เราจะต้องละทุกคนทุกสิ่งไว้ในโลกนี้ เราจะต้องไปแต่ล�าพังกับกรรมดี

หรอืกรรมชัว่ทีเ่ราท�าไว้เท่านัน้ ถ้าเราท�ากรรมดไีว้ เรากจ็ะไปเป็นสุข สู่สุคต ิถ้าเราท�า 

กรรมชั่วไว้ เราก็จะไปเป็นทุกข์ สู่ทุคติ พิจารณาเนือง ๆ ดังนี้ จะสามารถยังจิตให ้

เป็นอิสระ ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้โดยควรแก่ความปฏิบัติ ได้รับผลเป็น 

ความสุขอันเป็นรสเลิศของความมีอิสระเสรี



นครชายแดน

จิตตภาวนา ที่องค์พระบรมครูตรัสแนะน�าให้น�ามาใช้แก้สถานการณ์ใน 

จิตตนครนั้น คู่บารมีจ�าได้ขึ้นใจ ในพระพุทธพจน์ประกอบด้วยอุปมา มีใจความว่า 

มีนครชายแดนของพระราชา มีก�าแพงและเสาระเนียดอันมั่นคง มี ๖ ประตู 

นายประตูของพระราชาน้ันเป็นคนมีปัญญาเฉลียวฉลาด ห้ามคนที่ไม่รู้จักไม่ให้เข้า 

อนุญาตให้แต่คนที่รู ้จักเข้าไปในเมืองน้ัน ได้มีทูตด่วนคู่หนึ่งมาจากทิศตะวันออก  

คู่หนึ่งมาจากทิศตะวันตก คู่หนึ่งมาจากทิศเหนือ คู่หนึ่งมาจากทิศใต้ ถามนายประตู

น้ันว่า เจ้าแห่งเมืองนี้อยู ่ท่ีไหน นายประตูก็ตอบว่า นครสามีคือเจ้าเมืองนั่งอยู ่

ที่ทาง ๔ แพร่ง ตรงกลางเมือง ทูตคู่นั้น ๆ จึงมอบยถาภูตพจน์ (ค�าตามที่เป็นจริง) 

แก่นครสามี ปฏิบัติตามมรรค (ทาง) ที่มาแล้ว

อุปมานี้ผูกขึ้น เพื่อให้รู้ความดังนี้ ค�าว่า นคร นี้ เป็นชื่อของกายอันประกอบ

ด้วยมหาภูตะ คือ ธาตุดิน น�้า ไฟ ลม ทั้ง ๔ ที่มีมารดา บิดาเป็นแดนเกิด  

เติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนม มีอันต้องอบนวด ต้องแตกท�าลายเป็นธรรมดา ค�าว่า  

มี ๖ ประตู เป็นชื่อของอายตนะภายในทั้ง ๖ ค�าว่า นายประตู เป็นชื่อของสติ ค�าว่า  

ทูตด่วนคู่หนึ่ง เป็นชื่อแห่งสมถะและวิปัสสนา ค�าว่า นครสามี เป็นชื่อแห่งวิญญาณ

คือจิต ค�าว่า ทาง ๔ แพร่งตรงกลางเมือง เป็นชื่อแห่งมหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ  

ธาตุดิน น�้า ไฟ ลม ค�าว่า ค�าตามที่เป็นจริง เป็นชื่อแห่งนิพพาน ค�าว่า ทางตาม 

ที่มาแล้ว เป็นชื่อมรรคมีองค์ ๘ คือ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ 
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(ความด�ารชิอบ) สมัมาวาจา (เจรจาชอบ) สมัมากมัมันตะ (การงานชอบ) สัมมาอาชวีะ 

(เลี้ยงชีวิตชอบ) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) สัมมาสมาธิ 

(ตั้งใจชอบ) 

คูบ่ารมีมีความรูใ้นพระพุทธคุณซาบซึง้ ว่าพระพทุธองค์ได้ตรสัรู้จติตนครโดย

ประจักษ์แจ้ง และได้ตระหนักแน่ว่าการที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้ายในจิตตนครให้ได้

ผลดีที่แน่นอนนั้น มีอยู่วิธีเดียว คือตั้ง สมถะและวิปัสสนา ทั้งคู่นี้เป็นทูตเข้าไปแจ้ง

ถ้อยค�าตามท่ีเป็นจริงแก่นครสามี และการที่ทูตทั้งคู่นี้จะเข้าเมืองได้ ก็จ�าต้องมีสต ิ

เป็นนายประตูเมือง ถ้ามีผู้อื่นที่เป็นพรรคพวกของสมุทัยหรือคู่อาสวะเป็นนายประตู  

ก็จะต้องไม่ยอมให้ทูตทั้งคู่นี้เข้าไปแน่นอน ฉะนั้น ก็จะต้องหาทางให้สติได้มีหน้าท่ี 

เป็นนายประตูให้จงได้ก่อน วิธีดังนี้เองที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่า จิตตภาวนา และ 

ทรงแนะให้ใช้ นิมิต เครื่องก�าหนด หลายอย่าง กับโยนิโสมนสิการ จะใช้กับใคร  

ก็ใช้กับนครสามีนั่นเอง พระพุทธองค์ต้องได้ตรัสรู้แล้วว่าใช้ได้ผลแน่ ไม่เช่นนั้น 

ก็จะไม่ตรัสสอนให้ใช้ คู่บารมีจึงมีความเชื่อตั้งม่ันในองค์พระบรมครู รีบชักชวน 

โยนิโสมนสิการกับบรรดานิมิตที่ทรงแนะน�าไปหานครสามีทันที

จะเห็นได้ว่า จิตตภาวนาเป็นวิธีปฏิบัติที่ได้ผลแน่นอนในการแก้สถานการณ์

วุ่นวายเลวร้ายท้ังหลายท่ีเกิดข้ึนในจิตใจ พระพุทธองค์จึงทรงยกข้ึนมาตรัสแนะน�า 

แก่คู่บารมี บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งนั้น ควรน้อมรับค�าที่ทรงแนะน�ามาปฏิบัติตาม  

เพ่ือให้เกิดความสงบสุข ไม่มีความวุ่นวายในจิตใจ มากน้อยตามควรแก่ความปฏิบัติ 

ของตน ๆ



โยนโิสมนสกิาร อสุภนมิติ

เมื่อคู่บารมีน�าโยนิโสมนสิการกับนิมิตต่าง ๆ เข้าเฝ้า ก็ยังไม่แน่ใจนักว่า 

จะผ่านประตเูมอืงเข้าไปได้หรือไม่ แต่กน็กึมัน่ใจว่าฝ่ายของตนด�ารงต�าแหน่งนายประตู 

คือสติ และก็ได้พบสติเป็นนายประตูจริง ๆ สติเปิดประตูเมืองรับ คู่บารมีก็น�า 

โยนิโสมนสิการ และนิมิตต่าง ๆ เข้าพบนครสามีทันที ประจวบเวลาพอดีกับที่คู่ 

อาสวะผละออกไป นับว่าเป็นเวลาปลอด นครสามีจึงต้อนรับคู่บารมีพร้อมกับคณะ 

ด้วยดี คู่บารมีได้แจ้งจ�านงขอแสดงนิมิตต่าง ๆ ให้ดู และขอให้โยนิโสมนสิการเป็น 

ผูบ้รรยาย ดกูน่็าจะคล้ายกบัขอฉายภาพยนตร์ให้ดู และให้โยนโิสมนสกิารเป็นผูแ้สดง

พากย์ นครสามีก็ตกลง คู่บารมีก็แสดงนิมิตต่าง ๆ  ดังนี้ 

อสุภนิมิต นิมิตที่ไม่งาม เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง ของคนเป็นที่สกปรก 

แสดงให้เห็นเหมือนอย่างเห็นในภาพยนตร์ ให้เห็นถึงส่ิงที่หมองคล�้า ถึงทรวดทรง 

ที่น่าเกลียด ถึงกลิ่นที่เหลือทน ถึงที่เกิดที่อยู่เกลือกกลั้วอยู่ด้วยสิ่งสกปรก แล้วแสดง

ของคนตาย พร้อมทั้งร่างกายท่ีเป็นศพท้ังหมด เป็นต้น โยนิโสมนสิการได้บรรยาย

ประกอบภาพให้เห็นเป็นอสุภะจริงจัง และบรรยายให้ทุกคนรู้สึกว่า ผม ขน เป็นต้น 

รวมเข้าเป็นกายนี้ท้ังหมดของตน ก็เป็นเช่นนั้น ยังเป็นอยู่ก็น่ารังเกียจ ตายแล้ว 

ไม่ต้องพูดถึง ต้องเปื่อยเน่าน่ารังเกียจเต็มท่ี โยนิโสมนสิการได้บรรยายให้เห็นว่า  

วัยที่ยังหนุ่มสาว ชีวิตที่รักษาร่างกายไว้มิให้เน่าเปื่อย เครื่องตบแต่ง การตบแต่งต่าง ๆ  

เป็นเคร่ืองปกปิด เป็นเครือ่งพรางมใิห้เหน็ความไม่สะอาด ความปฏกิลูทีม่อียูเ่ป็นปกติ 
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เมื่อเพิกเอาเครื่องปกปิดออกเสีย ก็จะมองเห็นส่ิงปฏิกูลได้ชัดเจน แม้จะยังมีเครื่อง

ปกปิดก็ไม่อาจปิดบังสติปัญญาที่จะตรวจตราพิจารณาให้มองเห็นความจริงไปได้  

ภาพอสุภะที่ปรากฏขึ้นน้ีแหละ อสุภนิมิตท�าให้กามฉันท์ซึ่งเป็นสมุนส�าคัญของสมุทัย

วิ่งหนีออกห่างไปทันที

สติปัญญา จึงเป็นความส�าคัญในการบริหารจิตยิ่งกว่าอะไรอื่นทั้งนั้น พยายาม

ให้เผลอสติ เผลอปัญญาน้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้ การบริหารจิตก็จะได้ผลหนักแน่น

มากมายพอสมควร การบริหารจิตได้ผลเพียงใด จะรู้ได้ที่ใจ ใจสงบสบายเพียงไหน  

ก็แสดงให้ปรากฏว่าการบริหารทางจิตให้ผลดีขึ้นเพียงน้ัน เม่ือต้องการใจท่ีสงบสบาย 

ก็ต้องบริหารจิต



เมตตาเจโตวมิุตติ

ครั้นคู่บารมีแสดงอสุภนิมิต โดยมีโยนิโสมนสิการบรรยายประกอบพอสมควร

แล้ว ก็แสดงนิมิตอีกอย่างหน่ึง ซ่ึงมีค�าเรียกว่า เมตตาเจโตวิมุตติ ซึ่งออกจะยาว  

และดจูะแปลกใหม่ส�าหรบัผูท้ีไ่ม่คุน้ต่อค�าบาลี แต่ชือ่ไม่ส�าคัญ ความส�าคัญอยู่ท่ีลักษณะ

หน้าตา ทั้งมีผู้บรรยายช่วยให้เข้าใจ ให้มองเห็นภาพประจักษ์ นิมิตที่ ๒ นี้มีลักษณะ

เป็นคนมีจิตใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มองมาด้วยสายตาท่ีเป็นมิตร ผู้มีความปรารถนาดี

เต็มที่ช่างคล้ายคลึงกับสายตาของมารดาบิดาผู้มีจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยความรักมอง 

ไปยังบุตรธิดา หรือสายตาของบุตรธิดาเองผู้มีจิตใจเต็มเปี่ยมด้วยความเคารพรัก 

มองดูมารดาบิดา สายตาของทั้ง ๒ ฝ่ายประสานกันด้วยความรักอันบริสุทธิ์ประกอบ

ด้วยความสุขอันอบอุ่น แสดงถึงจิตใจที่พ้นแล้วจากความขึ้งเคียดมุ่งร้ายแม้แต่น้อย  

แม้นครสามกีไ็ด้ซาบซ้ึงถงึภาพนมิิตท่ีปรากฏนัน้ โยนโิสมนสกิารจงึได้อธบิายประกอบ

อีก เป็นต้นว่า นั่นแหละที่เรียกว่า เมตตาเจโตวิมุตติ ซึ่งมีค�าแปลว่า ความหลุดพ้น

แห่งใจด้วยความเมตตา หมายความว่า หลดุพ้นจาก พยาบาทคอืความคดิมุ่งร้ายด้วย

อ�านาจโทสะ เพราะเจริญเมตตา ให้เกิดมีขึ้นในจิตใจ พยาบาทเป็นเครื่องเศร้าหมอง

ทางจติใจอย่างหนึง่ มขีึน้ในเมือ่ประสบอารมณ์คอืเรือ่งทีไ่ม่ชอบใจ เช่นมใีครมาท�าร้าย

ด่าว่าให้เจ็บใจ จึงเกิดพยาบาทขึ้น คือเกิดความโกรธอย่างแรง จนถึงคิดมุ่งร้ายหมาย

ให้เขาถึงความวิบัติอันตรายก็ท�าให้จิตใจเศร้าหมอง เดือดร้อนเหมือนอย่างถูกไฟเผา 

แต่ก็สามารถหลุดพ้นจากพยาบาทดังกล่าวได้ด้วยอ�านาจเมตตา 
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อนัเมตตานัน้คือความรกัใคร่ปรารถนาให้เป็นสุข หรอืความมีไมตรจีติมติรภาพ 

มลีกัษณะตรงกนัข้ามกบัความพยายาท อนัพยาบาทนัน้มุ่งร้ายหมายให้วิบตั ิส่วนเมตตา

มุ่งดี ปรารถนาให้ประกอบด้วยสุขสมบัติ พยาบาทเป็นไฟเผาใจให้ร้อน เมตตาเป็น 

น�า้พรมใจให้เย็นเป็นสขุ แต่เมตตาจะมขีึน้ในจติใจได้ กต้็องหดัปฏบิตัทิ�าเมตตาภาวนา 

คืออบรมเมตตาให้มีขึ้น คือหัดแผ่ใจที่มีเมตตาออกไปแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย 

เจาะจง หรือแผ่ออกไปโดยไม่เจาะจง โดยเจาะจงนั้น เช่นในบุคคลที่เป็นที่รัก เช่นใน

มารดาบิดา ครูบาอาจารย์ มิตรสหาย ในบุคคลที่เป็นปานกลาง ตลอดถงึในบคุคลที่

เป็นศัตร ูหรือท่ีไม่ชอบพอกนั ท่านอาจารย์ผู้อธบิายพระพทุธวจนะ อธิบายว่า ให้แผ่ไป

ในตนเองด้วยก่อน แล้วจงึแผ่ไปให้คนอ่ืนสตัว์อืน่ด้วย สอนให้แผ่ไปในคนทีจ่ะแผ่เมตตา

ออกไปง่ายก่อน เช่นในคนท่ีเป็นที่รัก แล้วจึงแผ่ไปในคนท่ีจะแผ่ยาก เช่นในศัตรู  

โดยไม่เจาะจงน้ันคือแผ่ไปในสรรพสัตว์ ไม่เลือกว่ามนุษย์ หรือสัตว์ดิรัจฉาน หรือ 

เทพดา มาร พรหมผูไ้หน องค์ไหน ตนไหน ตวัไหน มใิช่แต่เมตตาข้อเดยีว แผ่กรุณา 

ความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์ มุทิตา ความพลอยยินดี ในความสุขความเจริญของ 

ผู้อื่น อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง ไม่ยินดียินร้ายในเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ ด้วยเพ่ง

พิจารณาถึงกรรมเป็นประมาณ เมื่อเมตตาเข้ามา พยาบาทสมุนของสมุทัยจะว่ิงหนี

ออกไปทันที จิตก็จะพ้นจากพยาบาทด้วยเมตตา นี้คือเมตตาเจโตวิมุตติ

พยาบาทเป็นไฟเผาใจให้ร้อน เมตตาเป็นน�้าพรมใจให้เย็นเป็นสุข บรรดา 

ผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย ถ้าไม่ชอบให้ไฟเผาร้อน ก็ต้องพยายามอบรมเมตตาให้ยิ่งขึ้น

เสมอไป จะได้มีใจเย็นเป็นสุขด้วยมีน�้าแห่งเมตตาพรมใจ
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ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งส�าเร็จด้วยใจ ดังนั้น เรื่องของใจคือเรื่อง

ของจติตนครจงึเป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัอย่างย่ิงส�าหรบัทุกคน ควรทีท่กุคนจะได้ศกึษา

ให้เข้าใจแม้เพียงพอสมควร ได้กล่าวถึงเรื่องจิตตนครนี้ติดต่อกันมา และจะกล่าว 

ต่อไป ก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจพอสมควรดังกล่าวนั่นเอง

นครสามีหรอืเจ้าเมืองแห่งจติตนครมคีวามโลเลไม่มัน่คง ฟังเสียงทัง้ฝ่ายดแีละ

ฟังเสียงทั้งฝ่ายชั่ว คือฟังทั้งฝ่ายคู่บารมีและฟังท้ังฝ่ายคู่อาสวะ เป็นเหตุให้นครสามี

ปกครองจิตตนครให้ร่มเย็นเป็นสุขได้บ้าง ให้วุ่นวายเดือดร้อนไปบ้าง ฝ่ายคู่บารมี 

มีความมุ่งมั่นจะเอาชนะคู่อาสวะให้ได้ จึงน�าคณะคือโยนิโสมนสิการกับนิมิตต่าง ๆ  

เข้าพบนครสามี ขอแสดงนมิิตต่าง ๆ  โดยมโียนโิสมนสกิารเป็นผูบ้รรยาย ได้เริม่แสดง

อสุภนิมิตเป็นประการแรก จนท�าให้กามฉันท์สมุนส�าคัญฝ่ายสมุทัยคือฝ่ายคู่อาสวะ 

หนีไป แล้วจึงแสดงเมตตาเจโตวิมุตติ โดยมีโยนิโสมนสิการบรรยายอีกเช่นกันว่า 

เมื่อใดเมตตาเข้ามาสู่จิตตนคร เมื่อนั้นพยาบาทสมุนของสมุทัยก็จะวิ่งหนีออกไปทันที 

จิตจะพ้นจากพยาบาทด้วยเมตตา นี้คือเมตตาเจโตวิมุตติ

อันชาวจิตตนครย่อมมีความเข้าใจภาษาทางจิตได้ดีกว่าชาวนครอื่น ๆ เป็น

พเิศษ ฉะนัน้ เมือ่ได้เหน็ภาพของคนมจีติประกอบด้วยเมตตา ได้ฟังค�าพากย์ประกอบ

เรื่องแห่งโยนิโสมนสิการ ก็เข้าใจความแห่งค�าว่า เมตตาเจโตวิมุตติ แจ่มแจ้ง ว่าคือ 

จิตพ้นจากพยาบาทด้วยเมตตา และวิธีแก้จิตให้พ้นจากพยาบาท ก็ด้วยเมตตาภาวนา 

คือความอบรมเมตตา หรือที่เรียกว่า เมตตาผรณา แผ่เมตตา 
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ครั้นคู่บารมีเห็นว่าควรจะแสดงต่อไปอีกได้แล้ว จึงแสดงนิมิตต่อไป คือ 

ฉายแสงสว่างโพลงข้ึน เป็นแสงท่ีท�าให้ตาสว่าง ใจสว่าง และแสดงภาพคนที่ 

กระปรี้กระเปร่า เข้มแข็ง ไม่อ่อนแอ มีความเพียรเริ่มจับท�าการงาน และมิใช่ท�า ๆ 

หยุด ๆ แต่ท�าให้ติดต่อกันไป ทั้งให้ด�าเนินการก้าวหน้าไม่หยุดไม่ถอยหลังจนกว่า 

จะส�าเร็จ ฝ่ายโยนิโสมนสิการก็แสดงพากย์ให้ได้ยินโดยชัดเจน ว่านี่แหละคือ อาโลกะ 

แสงสว่าง นีแ่หละคอืธาตแุท้แห่งความเพยีร ซึง่ตรงกนัข้ามกบัลกัษณะของลกูสมนุของ

สมุทัยผู้มีนามว่า ถีนมิทธะ คือความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม 

นอกจากนี้ก็ได้เล่าถึงวิธีที่องค์พระบรมครูตรัสสอนพระโมคคัลลานะ ส�าหรับ

ระงับความโงกง่วง มีใจความว่า ควรท�าในใจ ถึงสัญญา (ข้อก�าหนดใจพิจารณา 

หรือเพ่ง) ที่จะเป็นเหตุให้ความโงกง่วงครอบง�ามิได้ หรือควรตรึกตรองพิจารณาถึง

ธรรมทีไ่ด้ฟัง ได้เรียนมาแล้วด้วยใจ หรอืควรสาธยายธรรมทีฟั่งทีเ่รยีนแล้วโดยพสิดาร 

หรือควรยอนหูทั้ง ๒ ข้างและลูบตัวด้วยฝ่ามือ หรือควรลุกขึ้นยืนลูบนัยน์ตาด้วยน�้า 

เหลียวดูทิศทั้งหลาย แหงนดูดาว หรือควรท�าในใจถึง อาโลกสัญญา ความส�าคัญ 

ในแสงสว่าง ตั้งความส�าคัญว่ากลางวันไว้ในจิตให้เหมือนกันท้ังกลางวันกลางคืน  

มใีจเปิดเผยฉะนี ้ไม่มอีะไรห่อหุ้ม ท�าจติอนัมแีสงสว่างให้เกดิ หรอืควรอธษิฐานจงกรม 

ก�าหนดหมายเดนิกลับไปกลับมา ส�ารวมอินทรย์ี มจีติใจไม่คิดไปภายนอก เมือ่ปฏบัิติ

แก้ไปโดยล�าดับ ดังนี้ ก็ยังละความง่วงไม่ได้ ก็ให้ส�าเร็จสีหไสยา คือนอนตะแคง 

ข้างเบื้องขวา ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า มีสติสัมปชัญญะ ท�าความหมาย ให้อันจะลุกขึ้นไว้

ในใจ พอตื่นแล้วก็ให้รีบลุกขึ้นด้วยความตั้งใจว่าจะไม่ประกอบสุขในการนอน จักไม่

ประกอบสุขในการเอนข้างหลัง จักไม่ประกอบสุขในการเคลิ้มหลับ 

การปฏิบัติเพื่อแก้ความโงกง่วงท้ังปวงนี้จ�าต้องใช้ความเพียร ตั้งต้นแต่ต้อง 

มีใจเข้มแข็งคิดเอาชนะความโงกง่วงให้จงได้ ปฏิบัติโดยล�าดับ จนถึงทุกวิธีแล้วยัง 

แก้ไม่ได้ ก็หมายความว่าร่างกายต้องการพักผ่อน จึงต้องให้พัก วิธีทั้งปวงนี้ สรุปเข้า

ในความท�าใจให้สว่างหรือความเพียรกล้าแข็งก็ได้ เมื่อโยนิโสมนสิการกล่าวพากย์ไป
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ดังนี้ ประกอบกับภาพของคนที่ปราศจากง่วงเหงาหาวนอน เพราะมีจิตใจสว่างแจ่มใส 

มคีวามเพยีรเข้มแขง็ ไม่ท้อแท้ อ่อนแอ สมนุของสมทุยัผูม้นีามว่า ถนีมทิธะ กห็นห่ีาง

ออกไปทันที

ความเพียรจริง ไม่ท้อแท้อ่อนแอ เป็นเหตุให้เกิดความส�าเร็จ ได้ในทุกสิ่ง 

ทุกประการ ผู้มาบริหารจิตทั้งหลายควรเห็นค่าของความเพียรและเพิ่มพูนความเพียร

ในสิ่งที่ดีที่ชอบให้ยิ่งขึ้นเสมอไป ผลจะเป็นความส�าเร็จในสิ่งที่ดีที่ชอบตามควรแก่ 

ความปฏิบัติ
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คู่บารมีเห็นว่านครสามีไม่อ่ิม ไม่เบื่อต่อภาพ และอธิบายภาพของโยนิโส-

มนสิการ และสังเกตเห็นได้ชัดว่ามีสีพักตร์แช่มชื่น แจ่มใส แสดงว่ามีจิตใจชื่นบาน 

ผ่องใส แต่ยังกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านอยู่ เพราะมีเรื่องกังวลต่าง ๆ อยู่ในจิต คอยดึง

จิตให้ฟุ้งออกไปคิด พะวงถึงอยู่เป็นระยะ ๆ แต่ก็เริ่มสงบสงัดจากกามคุณารมณ์และ

อกุศลธรรมทั้งหลาย จากพยาบาทมาดร้าย จากความง่วง ครั้นหายง่วงก็เริ่มคิด 

ฟุ้งซ่านดังกล่าว คู่บารมีจึงแสดงภาพ ความสงบใจ ต่อไปอีกทันที เป็นภาพของ 

ลมหายใจทีม่ากระทบกบัปลายจมูก หรอืท่ีรมิฝีปากเบือ้งบนแล้วผ่านเข้าไปถงึหทยัและ

ปรากฏอาการกระเพือ่มทีน่าภ ีนีเ้ป็นลมขาเข้า แล้วแสดง ภาพลมขาออก นาภกีระเพือ่ม 

ลมจากหทยัมาออกทีป่ลายจมกู ลมหายใจทีแ่สดงในภาพมองเห็นเป็นล�า หรอืเป็นเส้น 

คล้ายควนัไฟทีล่อยเป็นล�า หรอืเส้นด้ายเข้าออก ๆ  ต่อเนือ่งกนัไปไม่ขาดระยะ แต่ระยะ

เวลาของลมขาเข้า ขาออกนั้น ๆ  ยาวบ้าง สั้นบ้าง ต่างกัน 

คู่บารมีได้แสดงภาพของใจเป็นไฟพะเนียงที่พุ่งขึ้นจากกระบอกไฟพะเนียงขึ้น

ไปเป็นหลายสาย ฝ่ายโยนิโสมนสกิารก็ได้แสดงพากย์ประกอบว่านัน่แหละใจ โดยปกติ

เป็นอย่างไฟพะเนยีง คอืฟุง้ซ่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ  มากมายหลายสายหลายเรือ่งเหลอื

ที่จะนับได้ เหมือนอย่างไฟพะเนียงที่พลุ่งขึ้นจากกระบอกเหลือที่จะนับเม็ดได้ว่าเท่าไร

และกีส่าย ดพูลุง่ขึน้ไปพลัวนัพลัเกสบัสนไปหมด ถ้าเป็นไฟพะเนียงกน่็าดู แต่เมือ่เป็นใจ 

มีอาการที่พลุ่งพล่าน เหมือนอย่างนั้นก็น่าเป็นบ้าตาย 
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ครั้นแล้วคู่บารมีก็แสดงภาพของไฟพะเนียงที่สงบลงโดยล�าดับ เพราะดินชนวน

ในกระบอกน้อยลงไป เมื่อหมดดินไฟก็มอดดับ โยนิโสมนสิการก็แสดงประกอบว่า  

ทีค่นเราไม่พากนัเป็นบ้าตายกเ็พราะชนวน ทีท่�าให้ใจฟุง้ซ่านมส้ิีนไปหมดไปตามธรรมดา

เป็นเรือ่ง ๆ  ไป ใจเม่ือฟุ้งข้ึนไปแล้วก็สงบเป็นเร่ือง ๆ  เป็นระยะ ๆ  ไป เหมอืนไฟพะเนยีง

ที่พลุ่งข้ึนแล้วก็ดับ เขาก็ใส่ดินชนวนเข้าใหม่และจุดอีกก็พลุ่งข้ึนอีก หมดดินก็ดับอีก 

จึงเป็นอันได้พักอยู่ในตัวเองเป็นระยะ ๆ  ไปตามธรรมชาติธรรมดา แต่ก็ได้พักเป็นอยู่

ไม่นาน ก็ต้องพลุ่งขึ้นเป็นไฟพะเนียงไปใหม่อีก ถ้าดินชนวนแรงไป ไฟพลุ่งแรงไป 

กระบอกก็อาจแตกระเบิด ฉันใดก็ดี ถ้าเร่ืองที่เป็นชนวนแรงไป ใจฟุง้ซ่านมากไป  

ก็อาจท�าให้เป็นบ้า หรอืเจบ็ป่วยล้มตายลงได้ ดงัท่ีมีตวัอย่างอยู่บ่อย ๆ 

ครั้นแล้วคู่บารมีได้แสดงภาพเป็นจุดไฟ ปรากฏข้ึนที่ล�าหรือเส้นลมหายใจ  

ให้มองเห็นเป็นล�าหรือเส้นไฟเข้าออก ๆ ดูคล้ายกับหายใจเป็นไฟ เป็นล�าเส้นเข้า ๆ 

ออก ๆ  แล้วกแ็สดงให้เหลอือยูเ่พยีงจดุไฟกลม ๆ  เพยีงจดุเดยีวทีป่ลายจมกู แล้วกค่็อย

เลื่อนลงไป อยู่ที่หทัย บางคราวลองให้เลื่อนลงไปอยู่ที่นาภี แต่จุดไฟดวงเล็กนี้ต้อง

กระเพื่อมขึ้นลงเหมือนอย่างชิ้นไม้เล็ก ๆ ที่ลอยกระฉอกอยู่ในคลื่น จึงหลบขึ้นมา  

สว่างเป็นจุดอยู่ท่ีหทัยตรงกึง่กลางอรุะ กห็ายกระฉอก เป็นจดุไฟทีต้ั่งสงบ โยนโิสมนสกิาร

จึงอธิบายประกอบว่าจุดไฟนี้แหละคือใจ เม่ือมาก�าหนดรู้อยู่ท่ีลมหายใจขาเข้าขาออก 

จนถึงมาตั้งก�าหนดรู้อยู่เพียงจุดเดียวที่ปลายจมูกหรือที่อุระตามแต่จะสะดวก ใจก็ 

จะสงบจากความฟุ้งซ่านร�าคาญ นี้คือ ความสงบใจ เป็นเหตุให้ อุทธัจจกุกกุจจะ  

ความฟุ้งซ่านร�าคาญใจ หนีหายออกไปทันที

ใจที่ไม่มีความฟุ้งซ่านร�าคาญ เป็นใจที่มีความสงบสุข ทุกคนต้องการมีความ 

สงบสุข แต่ทุกคนไม่ปฏิบัติเหตุให้เกิด ความสงบใจ คือไม่ฝึกหัดก�าหนดรู้อยู่ท่ี 

ลมหายใจดังกล่าว จึงไม่ค่อยได้มีความสงบใจ ไม่ค่อยได้มีความสงบสุข ก�าหนดรู้อยู่

ที่ลมหายใจเสมอ ๆ  เมื่อไร เมื่อนั้นจะได้พบความสงบใจ เป็นความสุขสงบอย่างยิ่ง



โยนโิสมนสกิาร กุศล อกุศล

ฝ่ายนครสามีผู้ครอบครองจิตตนคร ได้ค่อย ๆ มีจิตใจสงบจากความยินดี 

ยินร้าย มีจิตใจสว่าง เกิดความขะมักเขม้น ไม่เฉื่อยชาเกียจคร้าน และได้พบความ

สงบใจอย่างท่ีไม่เคยประสบมาก่อน เป็นเหตุให้เกิดความช่ืนชอบ เลื่อมใสใน 

องค์พระบรมครูพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นพระศาสดาแห่งคู่บารมี เพราะเท่ากับได้ประทาน

ความสุขพิเศษทางจิตใจให้เกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ สมาธินิมิตต่าง ๆ ที่คู่บารมี 

น�ามาพร้อมกับโยนิโสมนสิการจากพุทธส�านักล้วนน่าดูน่าฟัง เมื่อดูและฟังแล้วใจสงบ

ผ่องแผ้วมีสุข อยู่ห่างไกลจากพระองค์มากมาย ได้รับฟังเพียงบางสิ่งที่ประทานมา  

ยังให้เกิดความสุขถึงเพียงนี้ หากได้ไปเฝ้าใกล้ชิดหรือเสด็จมาโปรดในที่เฉพาะหน้าจะ

ได้รับความสุขสักเพียงไหน 

เมื่อคิดไปดังนี้ ก็พอดีเหลือบไปเห็นคู ่อาสวะแอบโผล่หน้ามาดูแวบหนึ่ง  

จิตใจก็แวบออกไปถึงความสุขสนุกสนานต่าง ๆ ที่สมุทัยน�ามาพร้อมกับสมุนทั้งปวง  

สมุทัยก็ได้สร้างสิ่งบันเทิงสุขให้เป็นอันมาก เป็นต้นว่าโรงหนังโรงละคร ได้ส่งอารมณ ์

เข้ามาแสดงเป็นภาพต่าง ๆ อย่างภาพยนตร์ มีคนพากย์ชื่อว่า อโยนิโสมนสิการ  

แสดงพากย์ประกอบไม่แพ้ผูแ้สดงภาพยนตร์ของคูบ่ารม ีเรยีกร้องเสียงหัวเราะเฮฮาได้

มากมายจากประชาชน ท�าให้บ้านเมืองสนุกสนาน ไม่เงียบเหงา ส่วนวิธีของคู่บารมี 

รู้สกึว่าเงยีบสงบ ไม่เอะอะ ท�าให้บ้านเมอืงเป็นเมืองเงยีบสงบสงดั จงึเกดิมีความลังเล

สงสัยขึ้นว่า จะเลือกเอาข้างไหน ข้างหนึ่งสนุก แต่ไม่สบาย อีกข้างหนึ่ง สงบ  

แต่ไม่สนุก ทั้ง ๒ ฝ่ายดูเหมือนจะมียิ่งหย่อนแตกต่างกันท�านองนี้ จะอย่างไรก็ด ี
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ครั้นคู ่บารมีสังเกตเห็นนครสามีเกิดความลังเลดังนั้น ก็รีบแสดงภาพ 

เปรียบเทียบระหว่างบุคคล ๒ ฝ่าย คือกุศลกับอกุศลคู่หนึ่ง สิ่งที่มีโทษกับสิ่งไม่มีโทษ

คู่หนึ่ง สิ่งที่เลวกับสิ่งที่ประณีตคู่หนึ่ง สิ่งที่ด�ากับสิ่งที่ขาวคู่หนึ่ง เปรียบเทียบกัน และ

โยนิโสมนสิการก็ได้แสดงพากย์อธิบายชี้แจงโดยชัดเจน ว่าอย่างนั้น ๆ แหละ คือ 

ตัวอกุศล อย่างนั้น ๆ แหละคือกุศล เป็นต้น คร้ันนครสามีมองเห็นรู้จักหน้าตา 

ของอกุศล เป็นต้น ก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตนเองทันทีว่าพรรคพวกสมุทัยล้วน

เป็นตวัอกศุล เป็นสิง่ทีม่โีทษ เป็นสิง่ทีเ่ลวและด�า ส่วนพรรคพวกคูบ่ารมีล้วนเป็นกศุล 

เป็นสิ่งที่ไม่มีโทษ เป็นสิ่งที่ประณีต คือดีและขาวสะอาด จึงมีจิตใจส้ินสงสัยว่า  

ฝ่ายไหนจะด ีฝ่ายไหนจะเลว เกดิศรทัธาเลือ่มใสในองค์พระบรมครยูิง่ขึน้ ภาพเปรียบเทยีบ

กับโยนิโสมนสิการผู้แสดงพากย์น้ี เป็นเหตุให้ วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยไม่แน่นอน 

หนีห่างออกไปทันที



อุปมา ๕ ข้อ

วิจิกิจฉา ความลังเลสงสัยไม่แน่นอน หนีห่างออกไป เช่นเดียวกับที่ กามฉันท์ 

ความยินดีพอใจยินดีในกาม พยาบาท ความพยาบาทมุ่งร้าย ถีนมิทธะ ความง่วงงุน

เคลิบเคลิ้ม และอุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุ้งซ่านร�าคาญ ได้ถอยห่างออกไปก่อนแล้ว

เมือ่ นวิรณ์ทัง้ ๕ คอื กามฉนัท์ พยาบาท ถีนมิทธะ อทุธจัจกกุกจุจะ วิจิกจิฉา 

ถอยห่างออกไป นครสามีก็มีหฤทัยปราศจากความยินดีในสิ่งล่อใจให้ยินดีทั้งหลาย  

มจีติไม่มุง่ร้าย แต่มีเอ็นดปูรารถนาเกือ้กลูในสตัว์ทัง้ปวง ไม่มคีวามง่วงเหงา มใีจสว่าง 

ประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะ ทั้งไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบในภายใน หมดความสงสัย

ลงัเลใจแต่อย่างไรในกศุลธรรมทัง้ปวง ฝ่ายคูบ่ารมเีหน็เป็นต่อ จงึฉายภาพเปรยีบเทยีบ

เพื่อฟอกจิตของนครสามีให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น คือ 

๑. เป็นภาพชายผูห้นึง่กูห้นีเ้ขามาประกอบการงาน การงานของเขาส�าเรจ็ผล

เป็นอย่างดี จึงใช้หนี้เก่าให้หมดสิ้นแล้ว ก็ยังเหลือ เพื่อบ�ารุงเลี้ยงครอบครัว เขารู้สึก

ตัวว่าหมดหนีส้นิ ยังมีทรพัย์เหลือส�าหรบัจบัจ่ายใช้สอย กไ็ด้ความบนัเทงิใจความโสมนสั 

๒. เป็นภาพชายผู้หนึ่งป่วยหนัก มีทุกขเวทนากล้า บริโภคไม่ได้ อ่อนระโหย 

โรยแรงจนจะสิ้นก�าลังกาย แต่ได้หายป่วยในเวลาต่อมา กลับบริโภคอาหารได้ ก�าลัง

กายกลับคืนมา เขานึกถึงว่าเม่ือก่อนน้ีป่วยหนัก บัดนี้หายป่วยบริโภคได้กลับมีก�าลัง

เป็นปกติ ก็ได้ความบันเทิงใจความโสมนัส
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๓. เป็นภาพบุรุษหนึ่ง ถูกจองจ�าในเรือนจ�า ต่อมาพ้นจากเรือนจ�าโดยสวัสด ี

ไม่มภัีย ทัง้โภคทรพัย์อะไรกไ็ม่เสือ่มเสยี เขานกึถึงเรือ่งทีถู่กจองจ�าเรือ่ยมาจนพ้นจาก

เรือนจ�าโดยสวัสดีไม่มีภัย ทั้งไม่ขัดสนจนทรัพย์ ก็ได้ความบันเทิงใจความโสมนัส

๔. เป็นภาพบุรุษผู้หนึ่งเป็นทาสของเขา ตนไม่เป็นใหญ่เป็นนายของตน  

ต้องมีคนอื่นเป็นใหญ่เป็นนาย จะไปข้างไหนตามปรารถนาต้องการหาได้ไม่ ต่อมาพ้น

จากความเป็นทาส กลับเป็นใหญ่แก่ตน ไม่ต้องมีคนอื่นเป็นนาย ไปไหน ๆ ได้ตาม

ปรารถนา เขาคิดขึ้นมาว่าเม่ือก่อนน้ีต้องเป็นทาสไม่เป็นอิสระแก่ตน บัดนี้พ้นจาก 

ความเป็นทาสเป็นอิสระแก่ตนขึ้นแล้ว ก็ได้ความบันเทิงใจความโสมนัส

๕. เป็นภาพบุรุษผู้หนึ่งเป็นคนมีทรัพย์เดินทางไกลที่กันดาร ได้เดินทาง 

ผ่านไปได้โดยสวัสดีไม่มีภัย ทรัพย์ก็ไม่เสียหาย เขาระลึกถึงเรื่องการเดินทางไกล 

ทีก่นัดารซึง่ผ่านพ้นออกไปได้โดยสวสัด ีไม่มภียัแก่ชวิีตและทรัพย์สิน กไ็ด้ความบันเทงิ

ใจความโสมนัส

ฝ่ายโยนิโสมนสิการก็ได้แสดงพากย์ประกอบทันทีว่า นิวรณ์ ๕ เหล่านี้  

กเ็หมอืนอย่าง พ้นจากหนี ้พ้นจากโรค พ้นจากเรอืนจ�า พ้นจากความเป็นทาส มคีวาม

เป็นไทแก่ตน พ้นจากทางกันดาร บรรลุถึงภูมิประเทศอันเกษม



สมุทัยซบเซา

เมื่อนครสามีมองเห็นภาพดังกล่าวแล้ว ก็มองเห็นชัดเจนว่าจิตใจที่กลุ้มกลัด

อยู่ด้วยนิวรณ์ทั้ง ๕ มีกามฉันท์ เป็นต้น ก็เหมือนอย่างต้องเป็นหนี้เขา เป็นต้น  

ครั้นสงบเสียได้อย่างนี้ก็คล้ายกับพ้นหนี้ พ้นโทษ หายโรค เป็นไทแก่ตน ผ่านทาง

กนัดารถงึแดนเกษมได้ เป็นสขุยิง่นกั เกดิปีตปิราโมทย์ คูบ่ารมเีหน็ว่าสมควรจะปล่อย

ให้นครสามีพิจารณาทบทวนและพักสงบอยู่ตามล�าพัง จึงหยุดแสดงภาพต่อไป และ

โยนิโสมนสิการก็หยุดพากย์ ปล่อยให้นครสามีอยู่ตามล�าพัง 

ฝ่ายนครสามีก็ได้สงบเพ่งดูจิตท่ีสงบและความสุขอันประณีตที่เกิดจากความ 

สงบ เกิดความรู้ผุดขึ้นเองว่า “สุขที่ยิ่งไปกว่าความสงบไม่มี ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้า

ไม่มี พระพุทธเจ้าเป็นท่ีพ่ึงอันประเสริฐของข้าพเจ้า ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพเจ้าไม่มี  

พระธรรมเป็นท่ีพ่ึงอันประเสริฐของข้าพเจ้า ทีพ่ึง่อย่างอืน่ของข้าพเจ้าไม่ม ีพระสงฆ์เป็น

ทีพ่ึง่อนัประเสรฐิของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถงึพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ 

ที่พึ่ง ตลอดชีวิต” ได้เกิดปีติปราโมทย์ซาบซ่านทั้งกายและใจ ได้สงบอยูก่ับความสุขที่

ประณีตอันไม่เคยได้พบมานี้เป็นเวลานาน แล้วก็เข้าท่ีพักหลับอย่างสนิท แต่ก่อนเคย

ปรกึษาเรือ่งราวอะไรต่าง ๆ  กบัมโนบนเตยีงผทม ไม่เป็นอนัหลบันอนจริง ๆ  มโนเสนอ

แฟ้มเอกสารที่บันทึกไว้ต่าง ๆ  เพราะชอบเรียกมโนมาเสนอเรื่องต่าง ๆ  ในเวลาที่ควร

จะพกันอน มโนก็พลอยมิได้พกัไปด้วย แต่คร้ังนีห้าได้เรยีกมโนเข้ามาไม่ มโนกพ็ลอย

ได้พักผ่อนเป็นสุขไปด้วย 
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ฝ่ายสมุทัยที่คอยเฝ้าสังเกตเหตุการณ์อยู่ ได้เห็นรูปการณ์แปรเปลี่ยนไปใน

ทางเป็นประโยชน์แก่คู่ปรปักษ์ดังนั้น ก็เสียใจ นั่งเศร้าซบเซาอยู่ที่ทาง ๔ แพร่งของ

จิตตนคร คูอ่าสวะเทีย่วตามหา พบสมุทยันัง่เศร้าเสยีใจอยูด่งันัน้ กป็ลอบโยนว่า ท�าไม

จงึหลบมานัง่เสยีใจอยูด่งันี ้ไม่เป็นประโยชน์อะไร ความจรงิ คูอ่าสวะกบัสมทุยัได้ช่วย

กันสะสมก�าลังซ่อนอยู่อีกมากมาย คู่บารมีเพิ่งจะน�าพรรคพวกเข้ามา คิดว่าก�าลังไม่

กล้าแขง็นกั แม้จะเข้าถงึจติใจของนครสามี จนถึงเปลีย่นใจของนครสามใีห้หันไปนบัถือ

พระพุทธเจ้าผูท้รงเป็นพระบรมครขูองคูบ่ารมกีบัพรรคพวกได้ แต่ฝ่ายเรากม็อีบุายและ

เหตุผลที่จะไปพูดหว่านล้อมชักน�าใจของนครสามีให้กลับมาอีก ถ้ามานั่งเศร้าเสียดังนี้ 

ก็เท่ากับยอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่ทันเห็นตัวศัตรู เหมือนอย่างที่เขาว่าม้าได้กลิ่นเสือก็

หมดเรี่ยวแรง ลงนอนรอให้เถือเสียแล้ว ฉะนั้น จงลุกขึ้นมาหารือกันถึงวิธีที่จะต่อสู้ 

แก้ไขสถานการณ์ท่ีก�าลังเผชิญอยู่นี้ สมุทัยฟังเตือนจึงได้ความคิด จึงได้หารือกับคู่ 

อาสวะถึงวิธีที่จะต่อสู้ต่อไป

จากท่ีกล่าวมานี ้มีอยู่อย่างหน่ึงท่ีพอจะท�าให้เหน็ได้ว่า อันความไม่ดีนัน้มหีลาย

แบบหลายอย่าง ท้ังอย่างเปิดเผยและซ่อนเร้น คอืทัง้อย่างแสดงตวั และทัง้อย่างปลอม

แปลง ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบให้ดี จึงจะสามารถพาใจให้พ้นจากภัยของ

ความชัว่ร้ายได้พอสมควร การมาบรหิารจติกค็อืการมาพยายามอบรมปัญญา ให้รูเ้ห็น

ตามความเป็นจริง ชั่วให้เห็นว่าชั่ว ให้เห็นว่าควรละ ดีให้เห็นว่าดี ให้เหน็ว่าควรอบรม

เพิม่พนู ทัง้นีเ้พือ่ให้ห่างจากความทุกข์ ความไม่สงบ ได้มคีวามสุข ความสงบ ตามควร

แก่ความปฏิบัติ



กลวธิขีองสมุทัย

ข้อทีส่มทุยักบัคูอ่าสวะได้สัง่สมก�าลงัมาช้านานแบบทีเ่รยีกว่า ซ่องสมุ นัน้เป็น

ความจริง ก�าลังของสมุทัยมีแทรกแซงอยู่ทุกแห่ง ต้ังแต่ชั้นในจนถึงชั้นนอกของ 

จิตตนคร ทั้งยังได้จัดก�าลังคุมชาวจิตตนครไว้ทุกคน ดังที่ได้เล่าถึงหน้าท่ีของกิเลส 

๑,๕๐๐ ตัณหา ๑๐๘ มาแล้ว คู่อาสวะเองก็มีก�าลังซ่อนอยู่ในตัวอย่างลึกซึ้ง ทั้งยัง 

มีหาย เช่นอนุสัยเป็นต้น ซ่ึงยังหาได้แสดงก�าลังอ�านาจแต่ประการใดไม่ เพราะยัง 

ไม่ถึงคราวที่จะออกแสดงเอง แม้เม่ือคู่บารมีน�านิมิตต่าง ๆ พร้อมด้วยโยนิโสมนสิการ

เข้าไปแสดง มีผลถึงกับเปลี่ยนหทัยนครสามีให้เลื่อมใสศรัทธาในองค์พระบรมครูเป็น

อย่างมาก คู่อาสวะก็ยังเห็นว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะออกต่อต้านด้วยตนเอง เพียงแต่ส่งมือ

ชั้นรองไปต่อต้านก็จะเพียงพอ หลังจากที่ทั้ง ๒ คือ คู่อาสวะกับสมุทัย ได้หารืออย่าง

รอบคอบแล้ว ก็ได้ด�าเนินกลวิธีต่อสู้ทันที 

ฝ่ายนครสามีครั้นตื่นขึ้นด้วยความสุขสดชื่น เพราะได้หลับอย่างสนิท ลืมตา

ขึ้นก็ได้มองเห็นว่าได้มีผู้มาเฝ้าอยู่ ๓ คน จึงถามว่า ท้ัง ๓ เป็นใคร ชื่ออะไร  

มาจากไหน ท้ัง ๓ ตอบรายงานชื่อทีละคนว่า ชื่อ สุข คนหนึ่ง ชื่อ สด คนหนึ่ง  

ชื่อ ชื่น คนหนึ่ง เป็นผู ้ที่จงรักภักดีต่อนครสามีเป็นที่สุด ได้เคยมารับใช้เป็น 

คร้ังคราว แต่มักจะต้องอยู่ห่าง ๆ ไม่อาจที่จะแทรกใคร ๆ เข้ามาได้ แต่ครั้งนี้เป็น 

ความปลอดใคร ๆ ท่ีห้อมล้อม จึงได้เข้ามาประจ�าบ�ารุงบ�าเรอนครสามี เมื่อได้ฟัง 

ดังน้ันนครสามีก็เริ่มคิดสงสัยว่าเราก�าลังมีความสุขสดชื่นเป็นอย่างยิ่ง หรือทั้ง ๓  
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คนนี้จะเป็นผู้ที่ให้ความสุขสดชื่นนี้แก่เรา เพราะ ๓ ชื่อตรงกับสิ่งที่เราก�าลังได้รับอยู่ 

น่าขอบใจเขาที่มีความรักในเรา ได้ให้สิ่งที่เราชอบใจเป็นอย่างยิ่ง 

ทั้ง ๓ คนเห็นนครสามีท�าท่าจะโปรดปราน จึงกล่าวต่อไปว่า ยังมิได้รายงาน

อีกปัญหาหนึ่งว่ามาจากไหน จึงจะขอรายงานว่า “ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่า สุข มาจากต�าบล 

นิรโรค (ไม่มีโรค) ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่า สด มาจากต�าบลนิรชร (ไม่แก่) ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่า 

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

ทั้ง ๓ มิใช่เพียงแต่ชื่ออย่างนี้เท่านั้น ได้มีสุขสดชื่นจริง ๆ ด้วย เพราะไม่แก่ไม่เจ็บ 

ไม่ตาย ใคร ๆ ที่อยู่ในต�าบลทั้ง ๓ นี้ ล้วนไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทั้งนั้น เมื่อไม่แก่ 

จึงสดอยู่เสมอ ไม่เจ็บจึงสุขอยู่เสมอ ไม่ตายจึงชื่นอยู่เสมอ และเม่ือข้าพเจ้าท้ัง ๓  

ไปอยู่กับผู้ใด ก็ท�าให้ผู้นั้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย  มีสุขสดชื่นไปด้วย” 

นครสามีถามว่า ก็เมื่อทั้ง ๓ มาอยู่กับนครสามีดังนี้ นครสามีก็เป็นผู้ไม่แก่

เจ็บตายหรือ ทัง้ ๓ กก็ล่าวรบัรอง ท�าให้นครสามเีกดิความปีตยินิดว่ีาช่างมโีชคนกัหนา 

ทีไ่ด้พบคณะบุคคลผูน้�าโชคมาให้ถงึ ๒ คณะตดิต่อกัน ฝ่ายคูอ่าสวะกบัสมทุยัผูท้ีแ่อบ

สังเกตเหตุการณ์อยู่ ได้เห็นดังนั้นก็ยินดีร่าเริง สมุทัยถึงกับหัวเราะร่าด้วยความยินดี 

เพราะบุคคลทั้ง ๓ นั้น ก็คือสมุนอีก ๓ คนของสมุทัย มีชื่อว่า โยพพนมทะ  

ความเมาในวัยหนุ่มสาว ๑ อาโรคยมทะ ความเมาในความไม่มีโรค ๑ ชีวิตมทะ  

ความเมาในชีวิต ๑ ซึ่งแอบแฝงเข้าไปในความสุขสดชื่นนี้เอง

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย แม้ร�าลึกไว้เสมอว่า เราจะไม่ล่วงความแก่ไปได้ 

เราจะไม่ล่วงความเจ็บไปได้ เราจะไม่ล่วงความตายไปได้ ก็จักไม่ตายอยู่ใต้อ�านาจของ

ฝ่ายคู่อาสวะกับสมุทัย ซึ่งจักน�าไปสู่ความต้องวนเวียนพบทุกข์อยู่ไม่สร่างสิ้น



เห็นโซ่เป็นสร้อย

มทะ คือความเมาทั้ง ๓ อันได้แก่ ความเมาในวัยหรือในความเป็นหนุ่ม 

เป็นสาว ความเมาในความไม่มีโรค ความเมาในชีวิต ท�าให้ใคร ๆ รู้สึกเหมือนไม่แก่ 

ไม่เจ็บ ไม่ตาย สมุทัยได้ส่งมทะทั้ง ๓ สหายแทรกซึมเข้าไปในจิตตนคร ท�าให้ชาว

จิตตนครพากัน เมาใจ ไม่นึกเห็นว่าเราแก่เจ็บตาย ถึงร่างกายจะแก่ ใจก็นึกว่าไม่แก่ 

ใจยังหนุ่มสาวอยู่เสมอ ถึงร่างกายจะเจ็บอยู่เป็นประจ�า ก็ไม่นึกว่าเจ็บ ถึงจะรู้ว่าจะ 

ต้องตาย ก็เหมือนอย่างความตายยังอยู่ห่างไกลมาก ไม่ต้องนึกถึง เมื่อเมาใจกันดังนี้ 

สญัญากว็ปิลาส จติกว็ปิลาส ทฏิฐกิว็ปิลาส กค็ล้ายกบัเมาเหล้านัน่แหละท�าให้วิปลาส

ไปต่าง ๆ วิปลาสไปอย่างไร คือท�าให้เห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่อัตตาตัวตน 

ไม่งาม ว่าเป็นสิ่งที่เที่ยง เป็นสุข เป็นอัตตาตัวตน งาม ความจ�าหมายคิดเห็นไปดังนี้

เรียกว่า วิปลาส ดังกล่าว เป็นสมุนของสมุทัยที่ถูกส่งทยอยเข้าไปในจิตตนคร 

ครัน้ชาวจติตนครพากนัวปิลาสไปแล้ว กพ็ากนักระชบัโซ่ตรวนของสมทุยัทีผ่กู

อยู่ให้แน่นเข้าอีก เพราะเครื่องผูกเหล่านี้ปรากฏเหมือนอย่างสร้อยทองประดับเพชร 

หรือมรกตอันงดงาม จึงสวมประดับคอ ประดับแขน ข้อมือ ทั้งข้อเท้า เข้าท�านอง 

ค�าว่า เห็นกงจักรเป็นดอกบัว อันที่จริงชาวจิตตนครได้สวมสอดเครื่องผูกต่าง ๆ  

ของสมุทัยนานมานักหนาแล้ว เรียกได้ว่าความสมัครใจ บางเวลาท�าท่าจะสร่างเมา 

สร่างความวิปลาส จะเห็นว่าเป็นเคร่ืองผูก มิใช่สร้อยทองอันงดงาม สมุทัยก็เติม 

ความเมาเข้าอีก ท�าให้วิปลาสต่อไปอีก อาการวิปลาสนี้ เรียกง่าย ๆ ว่า สติวิปลาส 
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น่ันแหละ เป็นความบ้าชนิดที่ไม่รู้ตัวเองว่าบ้า และเป็นอย่างเดียวกันตลอดจิตตนคร 

แต่เป็นอย่างละเอียดและลึกซึ้ง ไม่ใช่ชนิดบ้าอาละวาดอย่างที่บรรดาแพทย์ของบ้าน

เมืองทั่วไปเรียกว่า เป็นโรคจิต ส่วนชาวจิตตนครไม่เรียกโรคเช่นนั้นว่าอย่างนั้น  

เรียกว่าเป็นโรคทางสมองตามสมฏุฐาน หวงแหนค�าว่า จติ ไว้ใช้ส�าหรบัจิตตนครเท่านัน้ 

ก็น่าจะหวงแหน โรคจิต ไว้เฉพาะจิตตนครด้วย ก็ควรจะต้องเป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อ

เป็นจิตตนคร โรคท่ีเกิดขึ้นในจิตตนครก็จะต้องเป็นโรคจิต มิใช่โรคทางกายทุกอย่าง 

เว้นไว้แต่จะเป็นเหตุให้เกิดเป็นโรคจิตขึ้น แต่เรียกว่าเป็นเหตุเท่านั้น ส่วนอาการไม่รู้

ตวัเอง คดิว่าตวัเองเป็นคนดไีม่มโีรค เป็นอาการท่ีคล้ายคลึงกนั นีแ่หละคือ จิตตวปิลาส

ในจิตตนครอาศัยที่พระพุทธศาสนาแผ่เข้าไปในจิตตนครแล้ว ความเมาและ

วิปลาสอย่างแรงในจิตตนครจึงลดลง ตามก�าลังของฝ่ายคู่บารมีผู้น�าพระพุทธศาสนา

เข้าไป พรรคพวกของคู่บารมีได้หยั่งรากฐานลึกลงเรื่อย ๆ เป็นต้น ว่า ศีล หิริ  

โอตตัปปะ ตลอดถึงสมาธินิมิตต่าง ๆ  และโยนิโสมนสิการ เป็นเหตุให้นครสามีได้พบ

ความสุขสงบทางใจ เกิดความรู้ผุดข้ึน น�าให้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต  

แต่มารศาสนาหรอืศาสนาของสมุทัยซ่ึงเป็นคูป่รบักนักย็งัแรง และสมทุยัรูว้ธิรีกัษาและ

แผ่ศาสนา คล้ายแม่ทัพผู้ฉลาดใช้ยุทธวิธีที่แยบยล

ทุกคนมีศัตรูเป็นแม่ทัพผู้ฉลาดในการใช้ยุทธวิธีท่ีแยบยล ดังน้ันแม้ไม่ประสงค์

จะเป็นผู้พ่ายแพ้แก่ศัตรูคือมาร หรือสมุทัย ทุกคนก็ต้องอบรมสติอบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้น

อยู่เสมอ เพื่อจะได้สามารถเอาชนะศัตรูได้ มีใจถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะอย่างแน่วแน่

มั่นคง จนได้พบความสุขสงบทางใจ ที่จะไม่ได้พบเลยแม้พ่ายแพ้แก่ศัตรูคือสมุทัย



สังโยชน์ ๑๐

จะกล่าวถงึเคร่ืองผกูของสมทุยัทีล่อบผกูใจชาวจิตตนครมานานนกัแล้ว แต่ผกู

ไว้อย่างลึกซึ้ง ชาวจิตตนครเองก็ไม่รู้ว่าได้ถูกผูกไว้ พระบรมครูเท่านั้นได้ทรงทราบ และ

ได้ตรัสบอกแก่คู่บารมีว่ามีอยู่ ๑๐ เรียกว่า สังโยชน์ แปลว่า เครื่องผูกใจสัตว์ คือ  

๑. สักกายทิฏฐิ ความเห็นเป็นเหตุถืออัตตาตัวตนในสกนธ์กาย ๒. วิจิกิจฉา  

ความลังเลเป็นเหตุไม่แน่ใจในปฏิปทาเครื่องด�าเนินของตน ๓. สีลัพพตปรามาส  

ความถือศลีและวตัรต่าง ๆ  ด้วยความปรารถนาผล มีลาภ เป็นต้น หรอืด้วยความเชือ่

ถอืว่าศกัดิส์ทิธิ ์๔. กามราคะ ความยินดด้ีวยอ�านาจกเิลสกาม ๕. ปฏฆิะ ความกระทบ

กระทั่งแห่งจิตหรือความหงุดหงิด ๖. รูปราคะ ความติดอยู่ในรูปธรรม เช่น ชอบใจ 

ในบุคคลบางคน หรือในรูปฌาน ๗. อรูปราคะ ความติดอยู่ในอรูปธรรม เช่น ในสุข

เวทนา หรือในอรูป ๘. มานะ ความส�าคัญว่ายังมีเรา ๙. อุทธัจจะ ความคิดพล่าน 

๑๐. อวิชชา ความไม่รู้ในสัจจะทั้งหลาย 

สังโยชน์เหล่านี้ สมุทัยมอบให้อยู่ในสังกัดของคู่อาสวะโดยตรง ทั้งเป็นสหาย 

สนิทของคู่อาสวะ ตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ เป็นพวกขั้นต�่าคือหยาบ เรียกว่า โอรัมภาคิยะ  

แปลว่า ส่วนล่าง ตั้งแต่ ๖ ถึง ๑๐ เป็นพวกชั้นสูง คือละเอียด เรียกว่า อุทธัมภาคิยะ 

แปลว่า ส่วนบน ค�าว่า ส่วนล่างส่วนบนในทีน่ี ้มไิด้หมายความว่าผกูทีร่่างกายส่วนล่าง

และส่วนบน แต่หมายว่าหยาบและละเอียด หรือตื้นและลึกซึ้งเข้าไปโดยล�าดับ  

เครื่องผูกเหล่านี้เป็นเครื่องผูกที่เหนียวแน่นมาก ตัดให้ขาดได้ยากท่ีสุด แม้ที่เป็น 

อย่างหยาบ แต่ก็ละเอียดจนมองด้วยตาไม่เห็น ถึงตาทิพย์ของเทพก็มองไม่เห็น 
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พระบรมครทูรงเห็นด้วยพทุธจกัษ ุหรอืปัญญาจกัษุ แล้วทรงแสดงเปิดเผยแก่

เวไนยนกิร คอืหมูแ่ห่งเทพและมนษุย์ทีพ่งึแนะน�าได้ เป็นท่ีกระทบกระเทอืนสมทุยัเป็น

อย่างยิ่ง เพราะไม่อาจจะปกปิดซ่อนเร้นเครื่องผูกอย่างละเอียดนี้ต่อไปได้ ทั้งพระบรม

ครูยังได้ทรงสอนวิธีตัดเครื่องผูกเหล่านี้ให้ขาดได้จริง ๆ  อย่างเป็นปาฏิหาริย์ ใครที่ตัดได้

จะพ้นจากอ�านาจสมทุยัไปโดยล�าดับ เมือ่ตดัได้หมดกพ้็นได้ส้ินเชงิ แต่กอ็ย่าเพิง่ดใีจว่า

จะตัดได้ง่ายนัก เร็วนัก เพราะสมุทัยยังมีกลวิธีอีกหลายอย่างนักที่จะรักษาอ�านาจ 

ของตน เช่น วิธีท�าให้วนเวียน วิธีท�าให้เนิ่นช้า วิธีแบ่งเขตยึดครอง วธิแีทรกซมึบ่อน

ท�าลาย จนถงึวธิโีจมตอีย่างเปิดเผย คล้าย ๆ การก่อสงครามกลางเมืองขึ้น หรือชักจูง

กองทัพต่างด้าวเข้าเมือง ฉะนั้น สมุทัยจึงเชื่อว่าจะรักษาอ�านาจของตนไว้ได้อีกนาน 

ภยัธรรมชาตจิะมาถงึจติตนคร ท�าลายเมืองท้ังสิน้เสยีก่อนทีส่มทุยัจะสิน้อ�านาจ สมทุยั

น่าจะต้องช่วยสร้างเมืองให้ใหม่เสียอีก

ดงันัน้ สมทุยัจงึน่ากลวันกั มีอนัตรายร้ายแรงนกั ไม่ควรทีจ่ะนอนใจปล่อยให้

สมุทัยด�าเนินงานแทรกซึมบ่อนท�าลาย โดยไม่พยายามต้านทานเสียเลย การศึกษา

พระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อท�าลายสมุทัยแบบถอนราก 

ถอนโคน เท่านั้น ที่จะช่วยให้รู้ทางรู้วิธีต่อต้านสมุทัย และการปฏิบัติตามพระธรรม 

ค�าสั่งสอนที่ได้ศึกษาเท่านั้นที่จะช่วยให้อาจเอาชนะสมุทัยได้ ได้มีความสุขเสรีพ้นจาก

เครื่องผูกทั้งปวงตามควรแก่ความปฏิบัติ



ไตรภูมโิลก

วธิที�าให้วนเวยีนของสมุทยั คือสร้างวงกลมใหญ่กลางเมอืงจติตนคร กล่าวได้ว่า 

เป็นวงเวียนกลมใหญ่ที่สุดในโลก ได้สร้างทางเป็นเส้นรอบวงกลม มีทางซอยตัดผ่าน

กนัอีกมากมาย ได้สร้างภมูต่ิาง ๆ  ไว้ทีเ่ส้นทางรอบวงกลมนัน้ครบถ้วน ถ้านบัมนษุยภมูิ

เป็นกลาง ต�่าลงไปก็มีอบายภูมิต่าง ๆ คือ นรก สัตว์ดิรัจฉาน แดนเปรต อสุรกาย 

แดนผีชนิดที่ตกต�่านานาชนิด ภูมิมนุษย์เองก็แบ่งกันเป็นประเทศต่าง ๆ เป็นบุคคล 

ชั้นต่าง ๆ มีหน้าที่ต่าง ๆ พากันสร้างบ้านเรือน ถนนหนทาง ปราสาทราชวัง  

วัดวาอาราม และสิ่งของเครื่องใช้หลายหลากมากมาย มีภูมิประเทศที่สวยงามโดย

ธรรมชาติ และโดยตกแต่งเป็นสวน เป็นสระ เป็นอ่างเก็บน�า้มหมึา และอืน่ ๆ  มากมาย

เหลือที่จะพรรณนา ที่ยิ่งกว่าภูมิมนุษย์ก็คือภูมิสวรรค์ช้ันกามาวจรท่ีเรียกว่า เทวโลก 

และชั้นรูปาวจร อรูปาวจร ท่ีเรียกว่า พรหมโลก ล้วนแล้วไปด้วยของทิพย์อันแสน  

ที่จะละเอียดประณีตชนิดท่ีไม่อาจจะน�าสิ่งอะไรในโลกมนุษย์นี้เทียบได้ ภูมิประเทศ 

ในสวรรค์กส็วยสดงดงาม โปร่ง น่ารืน่รมย์ยนิด ีมทีพิยวมิานสถติอยูใ่นทีอ่นัเหมาะสม

วิจิตรตระการตา เป็นท่ีตรึงตาตรึงใจ และละเอียดประณีตกว่ากันขึ้นไปเป็นชั้น ๆ  

รวมเข้าก็เป็น ไตรภูมิ คือ กามาวจรภูมิ ภูมิที่เที่ยวไปในกาม รูปาวจรภูมิ ภูมิที่เที่ยว

ไปในรูป อรูปาวจรภูมิ ภูมิที่เที่ยวไปในอรูป ท�านองที่มีพรรณนาไว้ในไตรภูมิพระร่วง 

และใน ๔๕ พรรษา ของพระพุทธเจ้านั่นแหละ 
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สมุทัยได้สร้างไว้ครบทุกภูมิ และได้สร้างสัตวโลกประจ�าภูมิต่าง ๆ  อีกมากมาย

นับไม่ถ้วน ในนรกก็มีสัตว์นรกชนิดต่าง ๆ ในขุมต่าง ๆ แดนต่าง ๆ ของนรกนับ 

ไม่ถ้วน ในก�าเนิดดิรัจฉานก็มีสัตว์ดิรัจฉานนับไม่ถ้วน ในถิ่นเปรต ถิ่นอสุรกาย ถิ่นผี

ที่ต�่าต้อยต่าง ๆ ก็มากมายนับไม่ถ้วนเหมือนกัน จนถึงพลัดเข้าในแดนมนุษย์  

เทีย่วแสดงตนขอส่วนบุญ หรือทีพ่วกมนษุย์พากนักล่าวหา ว่าผหีลอก ทัง้ทีน่่าจะไม่ได้

คิดว่าจะมาหลอก มเีป็นอนัมาก ในมนษุย์เองกม็มีนษุย์เกดิมามากมาย จนเกดิมปัีญหา

พูดกันในหมู่มนุษย์ว่าจะล้นท่ีบ้าง จะไม่มีอาหารพอเล้ียงกันบ้าง เมื่อก่อนนี้จ�านวน

มนุษย์มน้ีอย เดีย๋วนีม้าก วญิญาณมาจากไหนกนั วิญญาณ เพิม่ขึน้ได้หรอื ดงันีเ้ป็นต้น 

ในถ่ินสวรรค์เทวโลก พรหมโลกก็มีเทพยดาพรหมแต่ละชั้น บางท่านแถมมารเข้าว่า 

“เทวดา มาร พรหม” ดงัทีก่ล่าวแล้ว ว่าพญามารน้ันครองอยู่ในสวรรค์ชัน้ท่ี ๖ ซึง่เป็น

ถิ่นเทพชั้นสูงสุด เป็น พญา ที่ครองอยู่กึ่งหนึ่ง อีกกึ่งหนึ่งมีอีก พญา หนึ่งครองอยู่ 

นับว่าแปลก แต่ถ้าคิดดูท�านองเป็นปริศนาธรรมก็ไม่แปลก มีเหตุผล ภูมิโลกทั้งหมด

น้ีมารครองใจอยู่ทั้งหมด จึงก�าหนดให้พญามารสถิตอยู่ในสวรรค์ช้ันสูงสุด ท่ีจะดูแล 

ลงมาและข้ึนไปได้ท่ัวถึงชั้นท่ีมารสถิตนั้นนับว่ากึ่งกลาง ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งนั้นนับถือ

พระบรมครู สมุทัยได้สร้างไตรภูมิโลกดังกล่าว ภายในวงกลมใหญ่มหึมากลางเมือง

จิตตนคร เรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบท่ีเส้นทางรอบวงกลม เรียกให้ทันสมัย 

ได้ว่าเป็น การแสดงนิทรรศการไตรภูมิโลกที่ไม่มีใครจะแสดงได้เสมอเหมือน

แม้สมุทัยจะสร้างวงเวียนใหญ่โตเพียงไร เพื่อหลอกให้ชาวจิตตนครวนเวียน

ไม่อาจหลดุพ้นจากอ�านาจของตนได้ แต่พระบรมครกูท็รงเห็นวงเวยีนนัน้ละเอยีดถีถ้่วน

โดยตลอดด้วยพุทธจักษุหรือปัญญาจักษุ ทั้งยังได้ทรงแสดงไว้อย่างเปิดเผยแก ่

เวไนยนิกร บรรดาผู้ไม่ปรารถนาจะวนเวียนอยู่ตามความประสงค์ของสมุทัย ก็ต้อง

ศึกษาให้เข้าใจตามท่ีพระบรมครูทรงแสดงไว้ นั่นแลจึงจะสามารถพ้นจากอ�านาจของ

สมุทัยได้โดยล�าดับ



นายช่างผู้ออกแบบและสร้างไตรภูมิ

สมุทัยสามารถจัดแสดงได้ เพราะมีนายช่างผู้สร้างซึ่งมีความสามารถสร้างได้

อย่างวิเศษ นายช่างผู้นี้มีชื่อสั้น ๆ  ว่า กรรม เป็นผู้สร้างไตรภูมิโลกทั้งหมด แต่กรรม

เป็นผู้สร้างขึ้นตามแบบแปลนแผนผังที่มีนายช่างอีกผู้หนึ่งเขียนขึ้น นายช่างผู้เขียน

แปลนแผนผังนี้ มีชื่อว่า กิเลส เป็นผู้เขียนแบบแปลนแผนผังไตรภูมิโลกขึ้นท้ังหมด 

แล้ว กรรม ก็เป็นผู้สร้างไตรภูมิโลกขึ้น กิเลสและกรรมทั้ง ๒ นี้เป็นนายช่างคู่ส�าคัญ

ทีส่ดุของสมทุยั ซ่ึงร่วมกันสร้างวงเวยีนกลมใหญ่ และไตรภมูโิลกเรยีงรายอยูใ่นวงเวยีน

กลมใหญ่นี ้สมทุยัได้ปกปิดความจรงิในเรือ่งนี ้แต่กไ็ม่อาจจะปกปิดองค์พระบรมครไูด้ 

พระองค์ทรงทราบและได้ตรัสบอกไว้ว่า ไตรภูมิโลก นี้คือ วิบาก ถึงจะมีมากมาย 

กร็วมอยูใ่นค�าว่า วบิาก ค�าเดยีว รวมกบันายช่างผูเ้ขยีนแบบ และผูส้ร้างกเ็ป็น ๓ คอื 

กิเลส กรรม วิบาก ทรงแสดงว่ากิเลสเป็นเหตุให้ท�ากรรม กรรมเป็นเหตุส่งวิบาก  

และวิบากก็เป็นเหตุก่อกิเลสขึ้นอีก จึงวนอยู่ดังนี้ 

ในการแสดงนิทรรศการไตรภูมิโลก สมุทัยได้จัดงาน สังสารวัฏ ขึ้น เพื่อ

ชักชวนคนให้เที่ยวชมนิทรรศการไตรภูมิโลกที่สร้างขึ้น และเมื่อใครได้ชมเข้าแล้วก็จะ

ติดใจวนเวียนท่องเที่ยวไป ๆ มา ๆ ไม่ยอมผละออกไป สมชื่อของงานว่าสังสารวัฏ  

ทีแ่ปลว่าวนเวยีนท่องเทีย่วไป ชาวจติตนครได้พากนัเข้าไปเทีย่วชมนทิรรศการไตรภมูโิลก 

ในงานสังสารวัฏที่สมุทัยจัดขึ้นแน่นขนัดไปหมด และพากันหลงใหลวนเวียนท่องเที่ยว

ไปในภูมิต่าง ๆ  อย่างไม่อิ่ม ไม่เบื่อ ถึงจะวนเวียนซ�้าแล้วซ�้าอีกนับครั้งไม่ถ้วนก็ไม่เบื่อ 
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อยากจะเทีย่วไปอกีนัน่เอง นบัว่าเป็นความสามารถอย่างยอดเยีย่มของนายช่างสถาปนกิ

ผูอ้อกแบบคือ กิเลส และนายช่างผูส้ร้างคอื กรรม ซ่ึงสร้างผลวบิากออกมาคือ ไตรภมูโิลก 

ชาวจติตนครไม่มคีวามสงสยัอย่างทีช่าวโลกเป็นอนัมากสงสัยกนั ว่าวญิญาณ

จากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์เพิ่มมากขึ้นจนจะล้นโลก เพราะได้เห็นนิทรรศการไตรภูมิโลก 

และทุกภูมิมีวิญญาณ หรือผู้เกิดอยู่ในภูมินั้น ๆ นับไม่ถ้วน เมื่อเทียบกันเข้าแล้ว 

มนษุยภมูกิเ็ท่ากบัใบไม้หยบิมอืเดยีวเมือ่เทยีบกบัใบไม้ในป่าทัง้ส้ิน และทกุวิญญาณไป

ถือปฏิสนธิในภูมิใดภูมิหนึ่งได้ท้ังนั้น สุดแต่จะได้บ้านที่กิเลสและกรรมสร้างขึ้นใน 

ภูมิไหน สมุทัยภูมิใจในนายช่างทั้ง ๒ และในไตรภูมิโลกท่ีพระบรมครูทรงเรียกว่า 

วิบาก ยิ่งนัก และเมื่อได้เห็นชาวจิตตนครเกือบทั้งเมืองพากันท่องเที่ยววนเวียนติดอยู่

ในไตรภูมิแน่นขนัดก็ยิ่งร่าเริง เพราะได้เห็นผลส�าเร็จอย่างงดงามของตน

บรรดาผูม้าบรหิารจติทัง้หลายแม้จะเปรยีบเช่นชาวจติตนครทีพ่ากนัท่องเทีย่ววน

เวียนอยู่ในไตรภูมิ แต่ก็เป็นผู้ที่ท�าให้สมุทัยวางใจไม่สนิทนัก เพราะสมุทัยตระหนักดีว่า 

การบริหารจิตหรือการอบรมจิตตามค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือการที่จะ

สามารถพาตนให้ด�าเนินก้าวหน้าห่างไกลอ�านาจของสมุทัยออกไปทุกที จนอาจถึงพ้น

จากอ�านาจของสมุทัยได้โดยสิ้นเชิงในวาระหนึ่ง



วัฏฏะ

สมทุยัมวีธิที�าให้เนิน่ช้า คอืท�าให้หลงวนเวยีนอยูใ่น วฏัฏะทัง้ ๓ คอื ๑. กเิลสวฏัฏะ 

วนคอืกเิลส ๒. กมัมวฏัฏะ วนคือกรรม  ๓. วปิากวฏัฏะ วนคอืวบิาก ได้แก่ผลความวน

นี้ท�าให้เกิดเวลา และเวลาดูก็ล่วงไปเร็ว ท�าให้ดูเหมือนไม่เนิ่นช้า ถ้าใครดูนาฬิกาจะ

เห็นว่าเข็มวินาทีเคลื่อนไปเร็วมาก แม้วันคืนเดือนปีจะรู้สึกว่าช้าไปโดยล�าดับ แต่ถ้ามี

อะไรท�าให้เพลิน ก็เหมือนดังประเดี๋ยวเดียว ใครที่เกิดมามีอายุเท่าไรก็ตาม ลองนึกดู

ตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน จะรู้สึกเหมือนดังผ่านมาแวบเดียวเท่านั้น ดังนั้นจะว่าเนิ่นช้า

อย่างไร ถ้าตั้งปัญหาขึ้นดังนี้ ก็ขอให้มองถึงสัจจะของเวลาว่าเวลาดวงอาทิตย์ ท�าให้

เกิดวันคืนเดือนปี ซ่ึงรวมเรียกเวลา ถ้าโลกหยุดหมุนก็จะไม่มีเวลา ความหมุนของ 

โลกน้ัน ก็คือหมุนวนเป็นความวนนั่นเอง จึงเป็นการกลับไปหาจุดเก่าซ�้า ๆ ซาก ๆ  

แล้ว ๆ  เล่า ๆ  เช่นเดยีวกบัเช้าสายเทีย่งบ่ายเยน็ แล้วกก็ลบัไปเช้าสายใหม่เป็นต้นใหม่ 

เวลาทีล่่วงไป ๆ  จงึไม่ท�าให้ใครได้ก้าวหน้าไปข้างไหน คงก้าวไปในความซ�า้ ๆ  อยูน่ัน่เอง 

เหมือนอย่างเดินเวียนโบสถ์เวียนเมรุ หรือเหมือนอย่างท�ากิจประจ�าวัน ตื่นนอนข้ึน 

ก็ล้างหน้า บ้วนปาก บริโภคอาหารเช้า ท�ากิจต่าง ๆ บริโภคอาหารมื้อต่อไป ท�ากิจ

ต่าง ๆ จนถึงนอนหลับไป นึกว่าวันนี้ รุ่งขึ้นก็ท�าซ�้ากันอีก ก็นึกว่าพรุ่งนี้และวันต่อ ๆ 

ไปเป็นต้น คิดว่าไม่ซ�้าวันเวลากัน แต่ความจริงก็ซ�้า ๆ กันอยู่นั่นเอง เพราะโลกก็วน

ตัวเองและวนดวงอาทิตย์ซ�้า ๆ  กันอยู่ในที่และวงโคจรเดียวกัน อยู่ทุกวันทุกปี 
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เมื่อกล่าวโดยปรมัตถ์ ทุกสัตว์บุคคลตัวตนก็วนเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้ว ๆ  

เล่า ๆ  ในไตรภมูดิงัทีเ่รยีกว่า สงัสารวฏัฏะ ซ่ึงเม่ือมองเข้ามาเฉพาะตนในปัจจบุนักจ็ะ

ได้พบวฏัฏะทัง้ ๓ ดงักล่าวข้างต้นนัน่แหละวนอยูใ่นใจตลอดเวลา สมทุยัได้สร้างมายา

ต่าง ๆ ปิดบังดวงตาปัญญามิให้มองเห็นสัจจะ ทั้งได้สอดใส่อวิชชา ตัณหา อุปาทาน

เข้าไว้ในจิตใจอย่างหนาแน่น ท�าให้เป็นอาสวะอนุสัย คือดองสันดานสัตว์ นอนจม

สันดานสัตว์ในไตรภูมิถ้วนหน้า โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของคู่อาสวะ 

ความวนอยู่ในที่เดียวโดยไม่รู้นี้เป็นความเนิ่นช้าอย่างย่ิง เป็นความเนิ่นช้าท่ี

ไม่รูว่้าเนิน่ช้า นึกว่าก้าวหน้าไปเรว็อย่างย่ิง เหมอืนอย่างเขม็วินาท ีโลกเองถ้ามีวิญญาณ

จิตใจรู้ ก็คงตอบโต้ว่า ก็เราวนอยู่นี่นา จนเราเองก็เบ่ือเต็มทีแล้ว เวลาเกิดขึ้นจาก 

ความวนของเราเอง สัตวโลกทั้งปวงเกิดจากเวลาก็ว่าได้ ทั้งเวลาก็กลืนกินตัวเอง  

พร้อมทั้งสัตวโลกทั้งปวงไม่มีเหลือ เหมือนอย่างยักษ์ใหญ่มหึมาอ้าปากกว้างใหญ่ 

ยิง่กว่าโลก สตัวโลกเกดิขึน้มาแล้วเดนิวนตวัเองอยู่ เรว็รอบบ้าง ช้ารอบคอืเดินอยู่มาก

รอบบ้าง แต่ถึงจะช้าก็ไม่เกิน ๑๐๐ รอบไปเท่าไรนัก ดังท่ีเรียกกันว่าอายุเท่านั้นปี  

ก็คือเท่านั้นรอบท่ีโลกวนนั่นเอง แล้วก็เข้าปากยักษ์ใหญ่คือเวลาหายไปหมดส้ิน  

พระบรมครูได้ตรสัไว้แล้วมิใช่หรอืว่า “กาลย่อมกนิสตัว์ทีเ่กดิมาทัง้หมดพร้อมกบัตนเอง”

แต่กาลไม่อาจกนิกรรมและผลของกรรมทีท่กุสตัว์บคุคลตวัตนท�าไว้ได้ กรรม

ที่กระท�าแล้ว ย่อมให้ผลทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว กรรมดีย่อมให้ผลดี กรรมชั่วย่อมให้

ผลชั่ว บรรดาผู้มาบริหารจิต คือผู้ก�าลังพยายามท�ากรรมดี และผลดีส่ังสมไว้ไม่ให ้

ตวัเองวนหายไปในปากยกัษ์ใหญ่คอืเวลา จนหมดสิน้โดยไม่เหลอืความดไีว้ข้างหลงัเลย



มายา

เมื่อโลกนี้หมุนวนอยู่ แต่ทุกคนที่อยู่ในโลกหาได้รู้ว่าโลกหมุนวนไม่ เมื่อโลก

หมุนวนไปหาจุดเก่า คนทั้งปวงก็คิดว่าวันใหม่ สมุทัยได้สร้างมายาขึ้นส�าหรับก�าบัง

สจัจะคือความจริง ไตรภมูโิลกเองกเ็ตม็ไปด้วยมายา ระบบสือ่สารทัง้ชัน้นอกชัน้ในของ

จิตตนครก็เต็มไปด้วยมายา เพราะสมุทัยได้ส่งเข้าไปแทรกไว้ทุกหนทุกแห่ง ท�าให้ 

ชาวจิตตนครพากันเห็นไปอย่างหนึ่งซึ่งผิดไปจากความจริง ต้ังต้นแต่ตื่นนอนเช้าขึ้น 

ก็มองเห็นดวงตะวันขึ้นโคจรจากทิศตะวันออกไปตกทางทิศตะวันตก แต่ตามสัจจะที่

วิทยาศาสตร์แสดงไว้ หาได้เป็นเช่นนัน้ไม่ โลกต่างหากโคจรไปรอบดวงอาทิตย์ นอกจาก

น้ีสิ่งที่ไกลตาก็เห็นเล็ก ใกล้ตาก็เห็นใหญ่ เช่นดวงตะวัน เดือนดาว เห็นดวงเล็ก 

นิดเดียว แต่ตามสัจจะหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เสียงต่าง ๆ ที่ออกจากปากไปเข้าหูก็ 

เหมือนกัน สร้างเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นได้ไม่น้อย ท�าให้รักกัน ช่วยกันก็ได้ ท�าให้ 

เกลียดชังกัน ตีกัน รบกันก็ได้ ตามสัจจะก็เป็นสักแต่ว่าเสียงเท่านั้น ทางจิตใจเอง 

ก็ยิ่งเต็มไปด้วยความคิดปรุงแต่ง เครื่องปรุงแต่งต่าง ๆ  ในโลก ออกมาจากจิตใจก่อน 

ทั้งนั้น 

สมุทัยได้สร้างมายาในรูปแห่งสิ่งหนึ่ง เรียกว่า โลกธรรม มีอยู่ ๘ สิ่ง คือ 

ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ มีสุข และทุกข์ อันที่จริง ทั้ง ๘ นี้

เป็นธรรมคือของส�าหรับโลก ใคร ๆ ที่เกิดมาในโลกก็จะต้องพบด้วยกันทั้งนั้น  

ไม่ยกเว้นแม้แต่องค์พระบรมครูและสาวกทัง้ปวง แต่สมทุยัได้สอดแทรกมายาเข้าไปใน
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จิตใจของคน ท�าให้โลกธรรมกลายเป็นอารมณ์เครื่องผูกพันจิตใจให้ยินดีและยินร้าย 

คือให้ยินดีในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ให้ยินร้ายใน อลาภ อยศ นินทา ทุกข์ 

ทั้งสมุทัยได้ส่งสมุนเอกคือ โลโภ โทโส โมโห เข้าไปอีกด้วย จึงท�าให้โลภ

อยากได้ในลาภ ยศ สรรเสรญิ สขุ อย่างไม่มีอิม่มีพอ และท�าให้มีโทสะในเมือ่ต้องถูก

ขัดขวาง หรือเมื่อประสบสิ่งที่ตรงกันข้าม ไม่เช่นนั้นก็เศร้าเสียใจอย่างไม่อาจจะยับยั้ง 

เป็นอันว่าท�าให้ย่ิงวุ ่นแสวงหากอบก�า ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข กันอย่างอุตลุด  

ไม่เป็นอันจะคิดท�าสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อันแท้จริงแก่ตนและแก่คนอื่น ตลอดถึง

ส่วนรวมให้สมควร ให้มาก ความสุข ความเจริญต่าง ๆ จึงชะงักงัน หรือบังเกิดขึ้น

เนิ่นช้า ควรที่จะเจริญมากและเร็ว ก็กลับน้อยและช้า บางทีกลับเสื่อมถอยหลัง 

ไปเสียอีก เพราะมัวแต่วิ่งวุ ่นแย่งลาภผลเป็นต้นกันเสีย คล้ายกับคราวบวชนาค  

เจ้านาคโยนสตางค์ให้ทาน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่พากันแย่งทานกันชุลมุน สมุทัยเห็น 

ดังนั้นก็หัวร่อร่าเริงชอบใจ ว่าเพียงแต่สตางค์ก็แย่งกันอุตลุดเสียแล้ว เสียแรงเตรียม

เครือ่งป้องกนัไว้มากมาย สมุทัยยังมีกลวธิดีกีว่าโยนทานอีกหลายอย่างนกัส�าหรับทีจ่ะ

หน่วงเหนี่ยวให้ชักช้า

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายควรอบรมสติให้มาก เพื่อให้สติเกิดทันเวลา  

เมือ่ความโลภ โกรธ หลง เกิดขึน้ กจ็ะได้รูว่้า นัน่คอืมายาของสมทุยัก�าลงัล่อให้เป็นไป 

จักท�าให้เนิ่นช้าในการด�าเนินไปสู่ความพ้นทุกข์ พ้นอ�านาจของสมุทัย ได้มีบรมสุข 

อันเป็นสุขแท้จริง



ภูเขาวงแหวน

ขณะที่จิตตนครก�าลังเจริญเต็มที่ ทั้งความคับขันเกี่ยวกับกองทัพใหญ่ของ 

ทัง้ ๒ ฝ่ายกม็เีตม็ทีด้่วยเหมอืนกนั แต่ต่างกค็มุเชงิกนัอยู ่มกีระทบกระทัง่กันประปราย 

เพราะทั้ง ๒ ฝ่ายต่างก็ระมัดระวัง ยังไม่ก่อสงครามกันขึ้น ต่างพยายามที่จะเอาชนะ

ใจของนครสาม ีชาวจติตนครส่วนใหญ่จงึมองไม่เห็นความตงึเครยีดคับขนั มองเห็นแต่

ความเจริญสมบูรณ์ต่าง ๆ  และพากันรื่นเริงยินดีสนุกสนาน นครสามีก็ได้ออกมาร่วม

ความสนุกสนานรื่นเริงที่ตรงจุดรวมของทาง ๔ แพร่งของเมืองอยู่เนือง ๆ  

ในขณะที่พากันรื่นเริงบันเทิงใจกันอยู่นั้น น้อยคนจะได้สังเกตเห็นสิ่งที่แปลก

ปรากฏขึ้นในท่ีสุดลูกตา ห่างไกลจากจิตตนคร แต่สิ่งที่แปลกนี้ เมื่อมองออกไปจาก

จิตตนคร จะพบโดยรอบทั้ง ๔ ทิศ มองดูคล้ายกับเป็นภูเขาใหญ่เห็นไกลลิบ ๆ  

แต่โผล่ขึ้นเป็นเทือกยาว วงรอบโอบจิตตนครไว้ทุกทิศ แต่เดิมมามองไม่เห็นมีภูเขา 

เห็นเป็นทีร่าบรอบไปหมด และเรยีบไปไกลสดุลกูหูลกูตาทัว่ทกุทศิเช่นเดยีวกนั แต่ว่า

บัดนี้ท้องฟ้าที่เคยมองเห็นโล่ง ๆ โดยรอบนั้น ได้เป็นที่ไม่โล่งเสียแล้ว ได้มีเทือกเขา

โผล่ขึ้นมาโดยรอบแทน นับว่าเป็นนครที่แปลกประหลาดกว่านครอื่น ๆ  ในโลก 

ทีแรกชาวจิตตนครก็มิได้สนใจ มัวแต่เพลิดเพลินในความเจริญสวยงามของ

จิตตนคร และตืน่เต้นในแสนยานภุาพของจติตนครดงักล่าวด้วย และภเูขาวงแหวนรอบ

จิตตนครน้ันก็ปรากฏอยู่ห่างมากเหลือเกิน มองเห็นอยู่ลิบ ๆ สุดลูกตา ทั้งก็ดู 

ต�่าเตี้ยนิดเดียว มองเห็นเขียว ๆ เป็นวงล้อมเมืองอยู่แสนไกล ท�าให้ตื่นเต้นว่าจะเป็น
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วงรศัมขีองจติตนคร เหมือนอย่างรศัมขีองพระจนัทร์เมือ่ทรงกลด ซึง่ทกุคนคงเคยเหน็

ว่ามรีศัมเีป็นวงล้อมดวงอย่างสวยงาม ชาวจติตนครจงึได้เกิดสนใจพากันด ูทีแรกกส็งสยั

ว่าเป็นอะไร และปรากฏขึ้นมาอย่างไร แต่เมื่อคิดว่าวงแหวนล้อมเมืองอันมหึมานี้ที่จะ

เป็นวงรัศมีของเมือง แสดงว่าบุญวาสนาของเมืองได้เจริญถึงขีดสูงสุด จึงเกิดรัศมีเป็น

วงล้อมอย่างพระจันทร์ทรงกลด ก็ยิ่งยินดีปรีดาพากันชมเมืองและตนเองว่าเป็นท่ี ๑ 

ในโลก 

ครั้นนานวันเข้า สิ่งที่มองเห็นเป็นวงรัศมีสีเขียวคล้ายมรกตที่ล้อมเมืองอยู ่

โดยรอบไกลลิบนั้น ดูเหมือนเลื่อนใกล้จิตตนครเข้ามาโดยรอบ และดูจะค่อย ๆ สูงขึ้น 

ทั้งค่อย ๆ ปรากฏชัดเจนขึ้นว่าเป็นภูเขาหินล้วนจริง ๆ วงล้อมจิตตนครอยู่โดยรอบ  

มใิช่เป็นวงรศัมีของพระจนัทร์ ภเูขาวงแหวนนีก้เ็ป็นสิง่แปลกประหลาดทีส่ดุอกีเหมอืน

กัน เพราะว่าเป็นสิ่งท่ีเคล่ือนท่ีได้คล้ายกับสัตว์บุคคล ต่างแต่ค่อย ๆ เคลื่อนเข้ามา 

เหมือนอย่างกระชับวงล้อมให้ใกล้แคบเข้าทุกที ย่ิงใกล้ก็ย่ิงสูงเงื้อมง�้าชัดเจนขึ้น  

จิตตนครได้กลายเป็นเมืองที่มีภูเขามหึมาค่อย ๆ กลิ้งเข้ามาหาทั้ง ๔ ทิศโดยรอบ

ความแปลกประหลาดเหลือเช่ือมิใช่มีอยู่เพียงแต่ในจิตตนครเท่านั้น ในชีวิต

ของเราทุกคนก็มีอยู่ ได้พบอยู่ แต่ผู้ไม่บริหารจิตจักไม่เข้าใจ ผู้บริหารจิตเท่านั้น 

ที่จักเข้าใจ เพราะผู้บริหารจิตคือผู้มุ่งอบรมปัญญาให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องตาม

ความเป็นจริง ก็ย่อมจักเข้าใจแม้สิ่งแปลกประหลาดที่สุดได้ตามควรแก่ความปฏิบัติ 

สามารถพาตนหลีกพ้นภัยของสิ่งแปลกประหลาดนั้นได้ และสามารถถือเอาประโยชน์

จากสิ่งแปลกประหลาดได้ด้วย
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ในจิตตนครเอง ก็เริ่มมีอาการแปรปรวนบางอย่างเกิดขึ้นผิดแปลกไปกว่า 

แต่ก่อน เริ่มแต่ถนนสายส�าคัญ ๔ สายของเมืองเริ่มช�ารุด ไม่ราบเรียบเหมือน 

แต่แรก เพราะเหตุแห่งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น คือแผ่นดินได้ทรุดลงบางแห่ง น�้าหลากมา

ท่วมในบางคราว เกิดไฟไหม้ป่ามาบ้าง มีพายุใหญ่เกิดขึ้นบ้าง บางทีก็เพราะชาว 

จิตตนครก่อเหตุขึ้นเอง เช่น ขุดก่นดิน เผาป่า หรือวางเพลิง เป็นต้น ด้วยเหตุที่ไป

นิยมเช่ือฟังสมุนร้ายของสมุทัยทั้งหลาย ระบบสื่อสารท้ังช้ันนอกช้ันในก็เริ่มเช่ืองช้าลง  

ไม่ว่องไวรวดเร็วเหมือนแต่แรก หัวหน้าระบบสื่อสารชั้นนอก คือหัวหน้าระบบตาเมือง 

ชื่อว่าจักขุปสาท ก็มีสายตามัวเข้า หัวหน้าระบบหูเมือง ชื่อโสตปสาท ก็มีหูตึงเข้า 

หวัหน้าระบบจมกูเมอืง ก็มจีมกูชาเข้า หวัหน้าระบบลิน้ กม็ลีิน้จดืชดืเข้า หวัหน้าระบบ

กายเมอืง กม็กีายอ่อนเพลยีเข้า หวัหน้าใหญ่ระบบส่ือสารทัง้หมดชือ่ว่ามโนหรอืสมอง 

ก็ชักจะมึนงงบ่อยเข้า เป็นเหตุให้นครสามีเกิดความไม่สะดวกขัดข้องไปด้วย จึงต้องมี

การบูรณปฏิสังขรณ์จิตตนครกันอยู่เนือง ๆ เช่นต้องบูรณะถนนส�าคัญท้ัง ๔ สาย 

ต้องถมส่วนที่ทรุดลง ต้องท�าเขื่อนกันน�้าท่วม หรือส�าหรับกั้นน�้า หรือเพื่อใช้น�้าหมุน

ให้เกิดพลงัไฟฟ้า ต้องท�ากังหนัลมใหญ่ให้เกดิลมเยน็ เป็นต้น นอกจากนีก้ยั็งต้องบูรณะ

ระบบสื่อสารทั้งหลายให้คงดี พร้อมทั้งรักษาหัวหน้าท้ังหลายให้หายจากอาการผิดปกติ

ต่าง ๆ  
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แต่ความแปรปรวนช�ารดุในจติตนครนี ้บางอย่างกบ็รูณะได้ บางอย่างกบ็รูณะ

ให้คืนดีเหมือนอย่างเดิมไม่ได้ เช่นความเก่า สิ่งที่เก่าลงไปจะท�าให้กลับใหม่ขึ้นอีกหา

ได้ไม่ ความแก่เก่านีช้าวจติตนคร เรยีกว่า ความแก่ หรอื ชรา พากนัไม่ชอบ แต่บาง

คนก็ยอมปล่อยแก่ ส่วนมากไม่ยอม คือจะต้องต่อสู ้กับความแก่อย่างสุดก�าลัง  

เครื่องต่อสู้มีต่าง ๆ  เช่น เครื่องย้อม เครื่องทา เครื่องตกแต่งต่าง ๆ  เพื่อที่จะอ�าพราง

ท�าให้เหน็ว่าเป็นของใหม่ สมทุยัสนบัสนนุการต่อสู้นีเ้ป็นอย่างย่ิง เพือ่ให้จติตนครด�ารง

ความงดงามเรยีบร้อย มใิห้ความแก่หรือชราปรากฏออกไปภายนอก เม่ือความงดงาม

ปรากฏแก่ตาเมอืงและความสมบรูณ์อืน่ ๆ  ปรากฏอยูแ่ก่หเูมอืง เป็นต้น ระบบสือ่สาร

เหล่าน้ีก็ส่งเข้าไปยงัมโนและถงึนครสาม ีท�าให้นครสามเีข้าใจว่าทกุ ๆ  อย่างยงัคงงดงาม

เรยีบร้อยสมบรูณ์ แม้ว่านครสามีจะรูว่้าเป็นการอ�าพราง แต่กอ็ยากจะเข้าใจ อยากจะ

เหน็ จะฟัง จะคดิ ว่างาม ว่าสมบูรณ์ จึงพอใจทีจ่ะถูกอ�าพรางทัง้ ๆ  ทีรู่ ้เพราะกส็บาย

ตาสบายใจดีเหมือนกัน

สามัญชนท่ัวไปก็มิได้ผิดจากนครสามี คือยังยินดีที่จะเห็นทุกอย่างงดงาม

เรยีบร้อยบรบิรูณ์เสมอไป ไม่อยากเหน็ความช�ารดุทรดุโทรมหรอืทีเ่รยีกว่าความแก่เกิด

แก่ตน เกิดแก่ผู ้เป็นท่ีรักของตน จึงพยายามดิ้นรนต่อต้านอยู่อย่างเต็มก�าลัง 

ความสามารถเข้าด้วยกันเป็นส่วนใหญ่ นี้เป็นไปตามวิสัยของปุถุชนหรือสามัญชน  

แต่แม้จะยังยินดีพอใจในความงดงามเรียบร้อยอยู่เป็นอันมาก บรรดาผู้มาบริหารจิต 

ทั้งหลายก็ยังไม่ประสงค์จะหลงติดอยู่ในความงดงามจนเกินไป ยังปรารถนาท่ีจะมี 

สติปัญญารู้เท่าทันความจริงที่ว่า ทุกคนมีความแก่เป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไป

ไม่ได้ สติปัญญารู้ตามความจริงดังกล่าวจะเกิดได้แน่นอนแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ตามควร

แก่ความปฏิบัติ



ลักษณะนครสามเีปลี่ยนไป

สิ่งที่ปรากฏเห็นเป็นสีเขียวเป็นวงล้อมรอบจิตตนครอยู่สุดลูกตา ซึ่งดูเหมือน

ค่อย ๆ สูงขึ้นและกระชับวงล้อมแคบเข้ามานั้น ได้บังเอิญเกิดขึ้นพร้อมกับอาการ

แปรปรวนบางอย่างในจิตตนคร เช่นถนนสายส�าคัญ ๔ สาย เริ่มแสดงอาการช�ารุด 

ระบบสือ่สาร เริม่เชือ่งช้าไม่ว่องไว เป็นต้น แต่กองทพัใหญ่ฝ่ายสังโยชน์หาได้ระส�า่ระสาย

ไปไม่ กลับรวมก�าลังกันกระชับแน่นยิ่งขึ้น ต้องการที่จะคุมอ�านาจในจิตตนครไว้แต่ 

ฝ่ายเดยีว สมทุยักบัคูอ่าสวะและสงัโยชนบดแีม่ทพัใหญ่ ได้ประชมุหารอืกนัวางแผนที่

จะปราบปรามกองทัพใหญ่มรรค และพยายามท่ีจะครองใจนครสามีกับชาวเมือง 

ทั้งปวง

สิง่แปลกประหลาดท่ีเกดิขึน้ และอาการแปรปรวนดงักล่าว ได้เป็นเครือ่งช่วย

สมทัุยให้ได้รบัความโปรดปรานขึน้อย่างหน่ึงคือ เมือ่นครสามอีอกปรากฏท่ีใจกลางเมอืง 

อันเป็นที่รวมของถนนใหญ่ ๔ แพร่งดังกล่าวแล้ว แต่เดิมมาชาวจิตตนครทั้งปวง 

ก็พากันตื่นเต้นชื่นชมว่าสวยงามยิ่งนัก ทั้งเห็นเป็นหนุ่มเป็นสาวที่งามพร้อม อยากจะ

ดูจะชมอยู่เนือง ๆ  คล้าย ๆ กับคนหนุ่มสาวทั้งหลาย ผู้ก�าลังรักสวยรักงาม อยากจะ

ชมเงาหน้าของตนเองในกระจกเงาอยู่นาน ๆ  เนอืง ๆ  ยิง่ดกูย็ิง่เหน็ว่างาม ครัน้เมือ่เกดิ

สิง่แปลกและอาการแปรปรวนดงักล่าวขึน้ ลกัษณะของนครสามเีองกเ็ปลีย่นไปด้วย คอื 

เมือ่ออกมาปรากฏทีก่ลางใจเมอืง ชาวเมอืงก็พากนัเห็นว่ารปูโฉมลักษณะของนครสามี

ได้เร่ิมแปรเปล่ียนเสยีแล้ว ความเป็นหนุม่สาวก็ลดลงไป ความงดงามน้อยลง ไม่เหมอืน

เมื่อก่อน ดูทรุดโทรมลงไปเช่นเดียวกับถนน ๔ สาย 
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เมื่อชาวเมืองได้เห็นภาพที่เปลี่ยนไปอย่างมิได้นึกฝันต้องการ ดังนั้น ก็พากัน

ตกใจ ถึงบางคนเผลอร้องขึ้นดัง ๆ ว่า “แก่ แก่” ฝ่ายนครสามีได้ยินเสียงทักอย่าง

แปลกประหลาดดงันัน้ กต็กใจรบีกลบัเข้าไปทนัท ีเพราะทกุ ๆ  ครัง้แต่เดมิมาชาวเมอืง

พากันร้องชมว่า “ยุพวัย งามพร้อม” มาครั้งนี้ได้รับค�าทักที่น่าตกใจว่า “แก่ แก่”  

ก็มีอาการใจเสีย อย่างที่เรียกว่าเกือบจะเป็นลมพับไป ณ ที่กลางใจเมืองนั้น ถ้าไม่รีบ

กลับเข้าไป สมุทัยเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปเสนอวิธีแก้ไข พร้อมทั้งทับถมคู่บารมีว่า  

ความจริงนครสามีหาได้แก่ดังที่ชาวเมืองทักไม่ ยังอยู่ในยุพวัยอันสวยงาม แต่คงเป็น

เพราะคู่บารมีและพรรคพวกน่ันเอง ท่ีชอบแสดงตนเป็นคนแก่ธรรม ชอบน�าค�าแห่ง

พระบรมครูของพวกเขามาแสดงสอนชาวเมืองว่า ควรพิจารณาเนือง ๆ ว่า “เราม ี

ความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงความแก่ไปได้” บางทีชาวเมืองบางกลุ่มอาจจะแก่ธรรม

ตามไปด้วย จึงเผลอร้องขึ้นต่อหน้านครสามีว่า “แก่ แก่” เป็นเรื่องของคนเผลอ 

สติแท้ ๆ ทีเดียว ไม่มีความจริงอยู่เลย ฉะนั้น จะช่วยป้องกันมิให้มีเสียงทักที่วิปริต

เช่นนั้นเกิดขึ้นให้เป็นที่กวนใจนครสามีอีก

ถ้าสมุทัยสามารถท�าให้นครสามีไม่ได้ยินเสียงของคู่บารมีกับพรรคพวกเสีย

แล้ว นครสามีก็จะตกอยู่ในอ�านาจของสมุทัย คือฝ่ายน�าไปไม่ดี การตกอยู่ใต้อ�านาจ

ฝ่ายไม่ดีนั้นเป็นธรรมดา ย่อมกลายเป็นคนไม่ดีตามไปด้วย ผู้บริหารจิตคือผู้ก�าลัง

พยายามต่อต้าน ไม่ยอมตกอยู่ใต้อ�านาจของฝ่ายไม่ดี คือพยายามเป็นคนดีนั่นเอง  

เป็นคนดีได้เพียงไร ก็จะพ้นจากอ�านาจของฝ่ายไม่ดีมากเพียงนั้น จะห่างไกลจาก 

ความทุกข์ ความร้อน อันจะเกิดจากความไม่ดีเพียงนั้น



สมุทัยฉวยโอกาส

สมทุยัได้ช่วยป้องกนันครสามมีใิห้เหน็และคดิถงึความแก่ ด้วยวธิกีารทีแ่ยบยล

หลายอย่าง ได้บูรณะและตกแต่งที่จุดกลางใจเมือง อันเป็นที่บรรจบแห่งถนน ๔ สาย

ของเมือง ซ่ึงเป็นท่ีออกปรากฏกายของนครสามี เพราะจิตตนครนี้คล้ายกับเป็น 

เมืองอาถรรพ์แปลกประหลาดจากเมืองในโลกทั้งปวง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วหลาย 

อย่างหลายประการ เช่น ระบบสื่อสารชั้นนอกชั้นใน ระบบขนส่ง ระบบถ่ายเท ซึ่งใช้

ท่อทั้งนั้น ระบบครัวเมืองหรือท้องเมือง ซึ่งมีโรงครัวใหญ่แห่งเดียวเล้ียงคนท้ังเมือง  

มรีะบบปันส่วนอาหารเหมอืนกนัหมด มกีารกนิอาหารอยู่เสมอเหมือนกนั อิม่ด้วยกนั 

อดด้วยกัน ระบบการส่งอาหารไปเล้ียงทั้งเมืองก็ใช้ท่อเช่นเดียวกัน ระบบสื่อสาร  

ระบบขนส่ง ระบบครัวเมือง เป็นต้น แบบนี้ยังไม่มี เมืองไหนในโลกท�าได้ ทั้งยังมี

โรงงานต่าง ๆ  อีกมากมาย เรือ่งโรงงานน้ีจะได้เล่าในคราวต่อไปอกี และมถีนนทีส่�าคญั

ของเมือง ๔ สายมาบรรจบกันตรงกลางใจเมือง ซึ่งเป็นที่นครสามีออกมาปรากฏกาย 

ตรงท่ีบรรจบกันของถนน ๔ สายนี้มีความแปลกประหลาดคือ เมื่อถนน

เรียบร้อยไม่ช�ารุด ดูเหมือนสร้างขึ้นใหม่ กายของนครสามีจะปรากฏว่าด�ารงอยู่ใน 

ยุพวัยสวยสดงดงามยิ่งนัก เป็นที่ชื่นชมยินดีของชาวจิตตนครทั้งปวง แต่เมื่อถนน 

เหล่านี้ช�ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา กายของนครสามีจะปรากฏว่าทรุดโทรม ดังที่

เรียกว่าแก่ 
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ฉะน้ัน สมุทัยผู้รู้ความข้อน้ี จึงพยายามบูรณะตกแต่งทาง ๔ แพร่งนี้อย่าง 

รีบด่วน โดยได้มอบให้เป็นหน้าที่ของนายช่างตัณหา ผู้เป็นนายช่างผู้มีฝีมือมีชื่อเสียง

ที่สุดของสมุทัย ถนน ๔ สายของจิตตนครนี้ ชื่อว่า ถนนปฐวี ถนนอาโป ถนนเตโช 

ถนนวาโย เพราะสร้างข้ึนด้วยปฐวี (ดิน) สายหนึ่ง ด้วยอาโป (น�้า) สายหนึ่ง  

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

ถนนน�า้ ถนนไฟ ถนนลม ก็ได้ การบูรณะกท็�าด้วยใช้พสัดุ ๔ อย่างนัน้แหละ นอกจาก

นี้ยังตกแต่งด้วยเครื่องแต่งต่าง ๆ เช่น เครื่องผัด เครื่องย้อม เครื่องทา และเครื่อง

แต่งอย่างอื่น ๆ เพ่ือให้ผิวประเทืองบ้าง เพื่อให้มีกล่ินหอมระรื่นชื่นใจบ้าง นายช่าง

ตัณหาเป็นผู้ฉลาดในการบูรณะตกแต่งชั้นยอดในโลก สิ่งที่ช�ารุดจริง ๆ บูรณะไม่ไหว

แล้ว กย็งัสามารถตกแต่งปกปิดความช�ารดุให้มองเหน็ภายนอกว่าสมบรูณ์ ไม่บกพร่อง 

นอกจากจดับูรณะตกแต่งดงักล่าว สมทุยัยงัได้จดัคนไว้หมูห่นึง่ให้คอยร้องชมนครสามี

ว่า “ยุพวัย งามพร้อม” ถ้าจะมีนักแก่ธรรมที่ไหนมาร้องว่า “แก่ แก่” ก็ให้รีบร้องชม

ดังกล่าวให้ดัง ให้กลบเสียงที่วิปริตนั้นเสียให้จงได้ ครั้นจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว  

ก็ให้สัญญาณนครสามีให้ออกปรากฏกายได้ นครสามีออกปรากฏกาย ก็มีเสียงร้อง 

ชมเซ็งแซ่ว่า “ยุพวัย งามพร้อม” เป็นเหตุให้นครสามียินดีชื่นบานเป็นอย่างย่ิง  

หายระทมหม่นหมองทันที

น่าจะอย่างนี้ ที่กล่าวกันท่ัวไปว่า คนโดยมากชอบยอมากกว่าชอบค�าจริง  

เมื่อไม่ชอบค�าจริงก็ไม่ได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องจริง หลงอยู่ในความเห็นผิดเข้าใจผิด 

ซึ่งมีผลเป็นโทษมิใช่เป็นคุณ ผู้มาบริหารจิตคือผู้มุ่งหมายยกระดับจิตให้พร้อมด้วย

เหตผุลคอืปัญญา ท่ีจะท�าให้สามารถถอดถอนความหลงตดิในส่ิงไม่ชอบไม่ควรทัง้หลาย 

สามารถปฏิบัติสิ่งที่ชอบที่ควรทั้งหลายได้ และจะได้รับผลเป็นคุณ เป็นความสงบสุข 

ตามควรแก่ความปฏิบัติ



กองทัพใหญ่สังโยชน์เดนิสวนสนาม

ฝ่ายสมุทัยเห็นว่านครสามีก�าลังโปรดปราน เพราะได้ช่วยแก้เหตุการณ์ที่น่า

ตกใจกลัวไว้ได้ แม้จะด้วยวิธีตกแต่งอ�าพรางก็ตาม จึงเห็นเป็นโอกาสที่จะแสดง

แสนยานุภาพของฝ่ายตน เป็นการข่มขู่ขวัญของอีกฝ่ายหนึ่ง และเป็นการดึงจิตใจ 

ของชาวเมืองให้มาเข้าสนับสนุนฝ่ายตน จึงขออนุญาตนครสามีเพื่อแสดงแสนยานุภาพ 

กองทัพใหญ่สังโยชน์ โดยจัดให้มีการเดินสวนสนามผ่านพักตร์นครสามี ณ กลางใจ

เมือง ที่ถนนใหญ่ ๔ สายมาบรรจบกัน ครั้นได้รับอนุญาตแล้ว สมุทัยก็เรียกประชุม

หารือกับคู่อาสวะและสังโยชนบดีแม่ทัพใหญ่สังโยชน์ เตรียมการสวนสนามใหญ่  

เมือ่ได้เตรียมการทกุอย่างพร้อม และได้ก�าหนดวันเวลาเรยีบร้อยแล้ว กไ็ด้ประกาศพธิี

สวนสนามและวันเวลา ชักชวนชาวจิตตนครทั้งปวงให้มาดูชม 

คร้ันถึงวันสวนสนาม แม่ทัพใหญ่สังโยชน์ก็ได้ชุมนุมกองทัพใหญ่สังโยชน์ 

ทั้ง ๑๐ กองทัพน้อยไว้พร้อมสรรพ ประชาชนชาวจิตตนครได้มาดูกันอย่างแน่นขนัด 

เมื่อได้เวลาก�าหนด นครสามีก็ได้ออกมาปรากฏกาย ณ ที่ใจกลางเมือง อันเป็น 

ที่บรรจบแห่งถนนใหญ่ท้ัง ๔ กองทัพสังโยชน์ก็ได้เริ่มเดินสวนสนามผ่านที่สถิต  

แห่งนครสามี เริ่มแต่กองทัพน้อยที่ ๑ ไปโดยล�าดับ ดังนี้ 

๑. กองทพัสกักายทฏิฐ ิความเหน็เป็นเหตยุดึถอืตัวตน แบ่งออกเป็น ๕ เหล่า 

คือ เหล่ารปู เหล่าเวทนา เหล่าสญัญา เหล่าสังขาร เหล่าวิญญาณ แต่ละเหล่ายังแบ่ง

ออกเป็น ๔ หมู่ คือ หมู่ขันธ์เป็นอัตตา หมู่อัตตามีขันธ์ หมู่ขันธ์ในอัตตา หมู่อัตตา

ในขันธ์ จึงรวมทั้งหมดเป็น ๒๐ หมู่
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๒. กองทัพวิจิกิจฉา ความลังเลเป็นเหตุไม่แน่ใจ แบ่งออกเป็น ๓ เหล่าใหญ่ 

คือ เหล่าอัตตาอดีต เหล่าอัตตาอนาคต เหล่าอัตตาปัจจุบัน เหล่าอัตตาอดีตแบ่ง 

ออกเป็น ๕ หมู่คือ จักมีเราต่อไปหรือ จักไม่มีเราต่อไปหรือ เราจักไปเป็นอะไร  

เราจักไปเป็นอย่างไร เราจักไปเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรต่อไป เหล่าอัตตาปัจจุบันแบ่ง

ออกเป็น ๖ หมู่คือ เรามีอยู่หรือ เราไม่มีอยู่หรือ เราเป็นอะไรอยู่ เราเป็นอย่างไรอยู่ 

สตัว์ คอืเรา นีม้าจากไหน จักไปไหน และยงัแบ่งออกเป็นอกี ๘ เหล่า คอื เหล่ากงัขา

ในพระศาสดา เหล่ากังขาในพระธรรม เหล่ากังขาในพระสงฆ์ เหล่ากังขาในสิกขา  

เหล่ากงัขาในเง่ือนต้น เหล่ากงัขาในเงือ่นปลาย เหล่ากังขาในทัง้เงือ่นต้นทัง้เงือ่นปลาย 

เหล่ากงัขาในปฏจิจสมปุบาท (ธรรมทีอ่าศยักนัเกดิขึน้โดยเป็นปัจจยัสืบต่อกนัโดยล�าดบั) 

๓. กองทพัสลีพัพตปรามาส ความถือศลีและวตัรต่าง ๆ ด้วยความปรารถนาผล 

มีลาภ เป็นต้น หรือด้วยความเชื่อถือว่าศักดิ์สิทธิ์ และอย่างละเอียดคือยังต้องถือ  

คอืยงัต้องรกัษาอยู่ ยงัไม่ถงึขัน้ศีลและพรตรักษา แบ่งออกเป็น ๒ เหล่า คอื เหล่าศีล

ปรามาส เหล่าวัตรปรามาส แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากมายหลายสิบหมู่ 

๔. กองทัพกามราคะ ความตดิ ยนิด ีก�าหนดัในกามหรอืเพราะกาม แบ่งออก

เป็น ๕ เหล่า คอื เหล่ารปู เหล่าเสยีง เหล่ากล่ิน เหล่ารส เหล่าสิง่ทีถ่กูต้อง ทกุเหล่า

ล้วนแต่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ แต่ละเหล่าแบ่งออกไปอีกหลายสิบหลายร้อยหมู่

กองทัพใหญ่สังโยชน์เพียงเท่าที่กล่าวยังไม่หมด แต่ก็มากมายนักแล้ว พอจะ

ท�าให้น่านึกกลัวอ�านาจของกองทัพสังโยชน์นั้นยิ่งนัก อ�านาจของกองทัพใหญ่สังโยชน์ 

กล่าวอีกอย่างก็คือ อ�านาจ อันยิ่งใหญ่ของกิเลสนั่นเอง กิเลสมีอ�านาจเหนือจิตใจ

มากมายน่าสะพรึงกลัวอย่างย่ิง ควรจะได้เตรยีมก�าลงัต่อต้านไว้ให้เข้มแขง็ทีสุ่ด เพือ่จะ

ได้ไม่เกดิความพ่ายแพ้แก่อ�านาจของกเิลสอย่างสิน้เชงิ จะได้พอมส่ีวนชนะเหลอือยูบ้่าง 

ก�าลังที่จะต่อต้านกิเลสได้ก็คือ ก�าลังของความดีเท่านั้น สร้างความดีให้มากที่สุด  

ให้เกิดเป็นพลังแห่งความดี ให้เข้มแข็งที่สุดขึ้นในใจ แล้วจะสามารถต้านทานอ�านาจ

แรงร้ายของกิเลสได้ สามารถด�ารงตนเป็นคนดี มีจิตใจที่ดีได้ตามควรแก่พลังแห่ง 

ความดีเท่าที่จะสามารถสร้างขึ้นได้
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ได้เล่าถงึการสวนสนามแสดงแสนยานภุาพของกองทัพใหญ่สังโยชน์ ซึง่ประกอบ

ด้วยกองทัพน้อย ๑๐ กองทัพ และได้แสดง ผ่านไปแล้ว ๔ กอง คือ ๑. กองทัพ

สักกายทิฏฐิ ๒. กองทัพวิจิกิจฉา ๓. กองทัพสีลัพพตปรามาส และ ๔. กองทัพ 

กามราคะ จึงถึง 

๕. กองทัพปฏิฆะ ความกระทบกระท่ังหงุดหงิดแห่งจิต แบ่งออกเป็น ๑๐ 

เหล่า คือ เหล่าอาฆาตว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา เหล่าอาฆาตว่า

เขาก�าลังประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา เหล่าอาฆาตว่าเขาจะประพฤติส่ิงที่ 

ไม่เป็นประโยชน์แก่เรา เหล่าอาฆาตว่าเขาได้ประพฤติส่ิงที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้

เป็นที่รักของเรา เหล่าอาฆาตว่าเขาก�าลังประพฤติสิ่งท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็น

ที่รักของเรา เหล่าอาฆาตว่าเขาจะประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รัก 

ของเรา เหล่าอาฆาตว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ท่ีไม่เป็นที่รักของเรา  

เหล่าอาฆาตว่าเขาก�าลังประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู ้ ท่ีไม่เป็นท่ีรักของเรา  

เหล่าอาฆาตว่าเขาจะประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ไม่เป็นที่รักของเรา เหล่าโกรธ

ในฐานะอันไม่สมควรทั้งปวง และยังแบ่งออกไปเป็นหมู่ต่างๆ อีกมากมาย 

๖. กองทัพรูปราคะ ความติดอยู ่ในรูปธรรมหรือในอารมณ์แห่งรูปฌาน  

แบ่งออกเป็น ๓ เหล่า คอื เหล่าขณกิหรอืปรกิรรม เหล่าอปุจาร เหล่าอปัปนา แต่ละ

เหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากหมู่ โดยเฉพาะเหล่าอัปปนา แบ่งออกไปอีก ๔ หมู่ คือ  

หมู่ปฐมรูปฌาน หมู่ทุติยรูปฌาน หมู่ตติยรูปฌาน หมู่จตุตถรูปฌาน 

๗. กองทัพอรูปราคะ ความติดอยู่ในอรูปธรรมหรือในอารมณ์แห่งอรูปฌาน 

แบ่งออกเป็น ๓ เหล่า คือ เหล่าขณิกหรือปริกรรม เหล่าอุปจาร เหล่าอัปปนา  

แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกหลายหมู่ เช่นเดียวกับกองทัพรูปราคะ และเหล่าอัปปนา

ยังแบ่งออกไปอีก ๔ หมู่ คือ หมู่ปฐมอรูปฌาน หมู่ทุติยอรูปฌาน หมู่ตติยอรูปฌาน 

หมู่จตุตถอรูปฌาน 

๘. กองทัพมานะ ความส�าคัญว่ายังมีเรา แบ่งออกเป็น ๙ เหล่า คือ เหล่าดี

กว่าเขาส�าคญัตนว่าดีกว่าเขา เหล่าดกีว่าเขาส�าคญัตนว่าเสมอเขา เหล่าดีกว่าเขาส�าคญั

ตนว่าเลวกว่าเขา เหล่าเสมอเขาส�าคัญตนว่าดีกว่าเขา เหล่าเสมอเขาส�าคัญตนว่า 
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เสมอเขา เหล่าเสมอเขาส�าคญัตนว่าเลวกว่าเขา เหล่าเลวกว่าเขาส�าคญัตนว่าดกีว่าเขา 

เหล่าเลวกว่าเขาส�าคัญตนว่าเสมอเขา เหล่าเลวกว่าเขาส�าคัญตนว่าเลวกว่าเขา และ

แต่ละเหล่าก็ยังแบ่งออกไปอีกหลายสิบหมู่ 

๙. กองทัพอุทธัจจะ ความคิดพล่าน แบ่งออกเป็น ๓ เหล่า คือ เหล่า 

อรูปสมะ (ความไม่สงบ) เหล่าเจตวิกเขปะ (ความฟุ้งซ่านแห่งใจ) เหล่าจิตตภันตะ 

(ความหมุนไปแห่งจิต) แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกเหล่าละ ๖ หมู่ คือ หมู่รูปารมณ์ 

หมูส่ทัทารมณ์ หมูคั่นธารมณ์ หมูร่สารมณ์ หมู่โผฏฐพัพารมณ์ หมูธ่รรมารมณ์ กองทัพ

อุทธัจจะนี้ ยังมีกองทัพสหายติดตามหนุนเนื่องอีกด้วย

กองทัพใหญ่สังโยชน์ยังไม่หมด ความมโหฬารของกองทัพนี้น่าสะพรึงกลัว 

ยิ่งนัก แต่ความจริงก็มีอยู่ว่ากองทัพนี้จะถูกปราบให้ราบเรียบไปได้ และพระพุทธองค ์

ก็ทรงปราบได้ราบเรียบไปแล้ว ด้วยกองทัพธรรมที่ทรงแสนยานุภาพยิ่งกว่าเหลือที่จะ

ประมาณได้ บรรดาผู้มาบริหารจิต คือผู้ก�าลังพยายามสร้างสมกองทัพธรรมของตน 

ให้ทวีแสนยานุภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถท�าให้เป็นฝ่ายชนะกองทัพสังโยชน์ได้เป็น 

ล�าดบัไป ได้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสขุเป็นล�าดบัไป ตามควรแก่การปฏบิตัเิพ่ือสร้าง

กองทัพธรรม

ก�าลังแสดงการสวนสนามของกองทัพใหญ่สังโยชน์ เพื่ออวดแสนยานุภาพ 

ให้ปรากฏแก่เจ้าผู้ครองจิตตนคร หรือนครสามี กองทัพใหญ่สังโยชน์นี้ประกอบด้วย

กองทัพน้อย ๑๐ กองทัพ และได้สวนสนามผ่านไปแล้ว ๙ กอง กองสุดท้ายที่ 

เพิ่งผ่านไป คือกองที่ ๙ เป็นกองทัพอุทธัจจะ (ความคิดพล่าน)

กองสหายคู่ใจของกองทัพอุทธัจจะ คือกองทัพกุกกุจจะ (ความร�าคาญใจ)  

แบ่งออกเป็น ๕ เหล่า คือ เหล่าร�าคาญใจ เหล่าหยุกหยิก เหล่ากระสับกระส่าย  

เหล่าเดอืดร้อนใจ (เจตวปิปฏิสาร) เหล่ายุ่งใจ (มโนวเิลขะ) แต่บางคราวกร็วมกนัเข้า

เป็น ๒ เหล่า คือ เหล่าหยุกหยิกเดือดร้อนร�าคาญเพราะท�า เหล่าหยุกหยิก  

เดือดร้อนร�าคาญเพราะไม่ท�า และยังแบ่งออกเป็นหมู่ต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น  

หมู่เดือดร้อนใจว่า “เราท�าทุจริต เราไม่ได้ท�าสุจริต” เป็นต้น 
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๑๐. กองทัพอวิชชา ความไม่รู้จริง แบ่งออกเป็น ๘ เหล่า คือ เหล่าไม่รู้ 

ในทุกข์ เหล่าไม่รู้ในเหตุเกิดทุกข์ เหล่าไม่รู้ในความดับทุกข์ เหล่าไม่รู้ในทางปฏิบัติ 

ให้ถึงความดับทุกข์ เหล่าไม่รู้ในเงื่อนต้นหรืออดีต เหล่าไม่รู้ในเงื่อนปลายหรืออนาคต 

เหล่าไม่รู้ในเงื่อนทั้ง ๒ หรือทั้งอดีตทั้งอนาคต เหล่าไม่รู้ในธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น  

แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากมายหลายหมู่ 

กองทัพใหญ่สังโยชน์อันประกอบด้วยกองทัพน้อยทั้ง ๑๐ นี้ ได้เดินสวนสนาม

ผ่านพักตร์นครสามี และผ่านหน้าประชาชาวเมือง ทั้งปวงท่ีพากันมาดูแน่นขนัด  

ได้ผลคือผูกใจนครสามีและประชาชนทั้งปวงอย่างแน่นแฟ้นในลักษณะต่าง ๆ  กัน คือ 

กองทัพสักกายทิฏฐิ ผูกใจให้ยึดถือกายของตนอย่างมั่นคง กองทัพวิจิกิจฉา ผูกใจให้

สงสัยในตนและในพระรัตนตรัย เป็นต้น กองทัพสีลัพพตปรามาส ผูกใจให้ถือขลังถือ

โชคลางต่าง ๆ จะเว้นอะไร จะประพฤติอะไร ก็เพื่อสนองความประสงค์ของสมุทัย 

กองทัพกามราคะ ผูกใจให้พากันยินดีติดอยู่ในกามทั้งปวง กองทัพปฏิฆะ ผูกใจให้

กระทบกระท่ังหงุดหงิด กองทัพรูปราคะ ผูกใจให้ติดในรูปารมณ์ตลอดถึงอารมณ ์

แห่งรูปฌานทั้งปวง กองทัพอรูปราคะ ผูกใจให้ติดในอรูปารมณ์หรือในอารมณ ์

แห่งอรูปฌานทั้งปวง กองทัพมานะ ผูกใจให้เกิดความส�าคัญตนต่าง ๆ กองทัพ 

อุทธัจจะ ผูกใจให้ฟุ้งซ่านให้ร�าคาญ กองทัพอวิชชา ผูกใจให้ไม่รู้จริง ให้เห็นผิด  

ให้หลงเข้าใจผิดต่าง ๆ 

สมุทัยแสดงโอ้อวดว่า กองทัพสังโยชน์อันเกรียงไกรประกอบด้วยแสนยานุภาพ

ยิ่งใหญ่ที่สุด ครอบง�าไตรภูมิโลกได้ทั้งหมด ฉะนั้น ทุก ๆ แห่งในโลกไตรภูมิพากัน

ระย่อเดชแห่งกองทัพใหญ่สังโยชน์น้ี ไม่มีผู้ใดสามารถจะท�าลายกองทัพใหญ่สังโยชน์

นี้ได้ จิตตนครเป็นนครท่ี ๑ ในไตรภูมิโลก และนครสามีจะเป็นผู้ครองไตรภูมิโลก

ทั้งหมด ค�าโฆษณาชวนเชื่อของสมุทัย ท�าให้นครสามีและชาวจิตตนครทั้งปวงพากัน

ตื่นเต้นยินดีชมชื่นในแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่สังโยชน์ นับว่าการสวนสนามของ 

กองทัพใหญ่สังโยชน์ที่สมุทัยจัดขึ้น ได้ผลผูกใจคนทั้งปวงอย่างแนบแน่น เป็นที่สมใจ

ของสมุทัยที่สุด
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การเสวนานี้ส�าคัญนัก เพราะนครสามีเสวนากับสมุทัย จึงมีโอกาสให้สมุทัย

ล่อหลอกให้หลงเช่ือได้ด้วยกลอบุายต่าง ๆ  ถ้านครสามีตัดการเสวนากบัสมทุยัเสียแล้ว 

สมุทัยก็จะไม่มีโอกาสแสดงแสนยานุภาพหลอกล่อได้เลย การเสวนาหรือคบพาลไม่ดี

อย่างยิ่ง ไม่เป็นมงคลอย่างยิ่ง ยิ่งเป็นพาลในใจตนเองด้วยแล้ว ยิ่งเป็นพาลใหญ่ที่สุด 

ที่ไม่ควรเสวนาท่ีสุด การจะก�าจัดพาลในใจตนหรือพาลคือตนเองก็มีอยู่หนทางเดียว 

ซึ่งเป็นหนทางที่จักได้ผลแน่นอน นั่นคือการศึกษาและปฏิบัติธรรม ตามที่พระสัมมา-

สัมพุทธเจ้าทรงพระกรุณาชี้ให้ไว้



เสยีงเรยีกร้องกองทัพใหญ่มรรค

สมทุยัอาจจะลมืนกึไปว่า ในจติตนครมใิช่มกีองทพัใหญ่สงัโยชน์เพยีงกองเดยีว

เท่าน้ัน ยงัมกีองทพัใหญ่มรรคอีกกองหนึง่ ซึง่แม่ทพัใหญ่สงัโยชน์เองกย็งัรูส้กึพรัน่พรงึ 

เพราะไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดต่อสู้กันขึ้นฝ่ายสังโยชน์จะเอาชนะฝ่ายมรรคได้ และการท่ีมี

กองทัพใหญ่ตั้งเผชิญหน้ากันอยู่ถึง ๒ กองทัพ ก็แสดงว่านครสามีจะต้องเป็นผู้มีส่วน

อนุมตัใิห้ตัง้ขึน้ จะต้องรูเ้หน็เป็นใจ หรอืจะโดยต้องจ�าใจยอมกต็าม เป็นอันว่านครสามี

และชาวจิตตนครทั้งปวงชื่อว่าได้รับรองกองทัพทั้ง ๒ ให้ตั้งขึ้นแล้วในจิตตนคร 

อนึ่งเล่า ในจิตตนครดังที่ได้กล่าวแล้วว่ามี ๒ ศาสนา คือ พุทธศาสนา และ 

มารศาสนา สมุทัยตั้งตนเป็นศาสดาผู้แสดงมารศาสนาอีกด้วย นครสามีและชาว 

จิตตนครส่วนมากก็นับถือศาสนาทั้ง ๒ นี้ควบคู่กันไป ฉะนั้น แม้จะพากันตื่นเต้น 

ยินดีชมช่ืนในแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่สังโยชน์ เพราะได้เห็นการสวนสนาม 

คร้ังส�าคัญท่ีสมุทัยจัดขึ้นนั้นผ่านไปแล้ว ชาวจิตตนครผู้ซึ่งมีความตื่นเต้นสงบลงแล้ว  

ก็เร่ิมระลึกถึงกองทัพใหญ่มรรค ซึ่งยังรักษาดุษณีภาพไม่แสดงอาการเคลื่อนไหว 

แต่อย่างไร พากันคิดว่าจะทรงพลังอันเกรียงไกรสักเพียงไร จึงเกิดเป็นเสียงเรียกร้อง

จากประชาชนขึ้น ให้กองทัพใหญ่มรรคแสดงการเดินสวนสนามให้ประชาชนได้ชมบ้าง 

นครสามีเองก็ได้ระลึกถึงกองทัพใหญ่มรรค และคิดอยากจะให้เดินสวนสนาม

เช่นเดียวกับชาวจิตตนครทั้งปวง สมุทัยเองก็คาดไม่ถึงว่าจะเกิดผลสะท้อนขึ้นเช่นนั้น 

เพราะสมุทัยเองนั่นแหละเป็นเหตุเคยคิดเล็งผลเลิศฝ่ายตนแต่ถ่ายเดียว ซึ่งทีแรกก็ 
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ดเูหมอืนเป็นเช่นนัน้ แต่กไ็ม่สามารถจะหยุดย้ังเสียงเรยีกร้องจากประชาชนได้เสียแล้ว 

ทั้งสมุทัยเองก็ฉลาดที่จะรู้ว่าถ้าขืนเข้าไปห้ามปรามขัดขวาง ก็เท่ากับพายเรือขวาง 

กระแสน�้าเชี่ยว ดีไม่ดีเรือจะล่มเสียเปล่า โบราณยังกล่าวไว้ว่า น�้าเชี่ยวอย่าขวางเรือ 

เพราะคนโดยมากจะคิดว่าสมุทัยคงจะต้องมีปมด้อย จึงไม่อยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่ง 

แสดงบ้าง อกีฝ่ายหน่ึงน้ันคงจะต้องเก่งกว่าแน่ ฉะนัน้ สมทัุยจงึเห็นว่าสู้ท�าเฉยเสียหรอื

แกล้งส่งเสริมไปเลยไม่ได้ 

ฝ่ายคู ่อาสวะซ่ึงเป็นตัวหลักฝ่ายในข้างสมุทัย ได้เห็นอาการของสมุทัย 

กระสับกระส่ายเร่าร้อนก็รู้ใจสมุทัย จึงกล่าวปลอบโยนว่าไม่ต้องตกใจ เห็นว่ากองทัพ

ใหญ่มรรคจะไม่เดินสวนสนามประชันขันแข่งกับกองทัพใหญ่สังโยชน์เป็นแน่ เพราะคู่

บารมีและมรรคบดีแม่ทัพใหญ่มรรค กับพรรคพวกทั้งหมดนับถือเชื่อฟังองค์พระบรม

ครู พระองค์ทรงสั่งสอนว่า การโอ้อวด การแข่งดีกัน เป็นการไม่ควรท�า ฉะนั้น  

ให้สมุทัยสั่งพรรคพวกตะโกนว่าให้มาสวนสนามอวดกันแข่งกัน ฝ่ายมรรคได้ยินดังนี้  

แม้จะอยากแสดงแสนยานุภาพบ้างก็จะต้องยับย้ัง เพราะจะขัดกับพระพุทธโอวาท  

ซึ่งฝ่ายนั้นจะไม่ประพฤติให้ขัดเลย ฝ่ายมรรคเองก็จะกลายเป็นผู้ฝ่าฝืนมติมหาชน  

จะท�าให้ประชาชนหมดความเช่ือถือในฝ่ายมรรค เพิ่มความเชื่อถือในฝ่ายสมุทัยหรือ

กองทัพใหญ่สังโยชน์มากขึ้น สมุทัยก็จะกลายเป็นผู้ได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่อง

พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้โอ้อวด ไม่ให้แข่งดี เพราะการกระท�าดังกล่าว 

ไม่ช่วยให้กิเลสหรือความเศร้าหมองของจิตใจลดน้อยลง กลับจะเป็นการเพิ่มพูนขึ้น 

ทรงสอนให้ปฏิบัติเพือ่การลดกเิลสดบักเิลสเท่านัน้ ผูม้าบรหิารจิตทัง้หลาย คอืผูมุ้ง่จะ

ด�าเนินตามทางที่พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้ ดังนั้น จึงต้องไม่คิดพูดท�าสิ่งที่จะเป็นการเพิ่ม

กิเลส จะคิดพูดท�าแต่สิ่งท่ีเป็นการลดกิเลสดับกิเลสเท่านั้น ขอให้สังเกตผลดังนี้ คือ 

ถ้าใจร้อนน้อยลงเพียงใด ก็แสดงว่ากิเลสน้อยลงเพียงนั้น ใจร้อนมากขึ้น ก็แสดงว่า

กิเลสเพ่ิมมากขึ้น จะต้องระวังกิเลส ด้วยการสังเกตความร้อนของใจนี้แหละเป็น 

ส�าคัญ จะสมกับเป็นผู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและได้มาบริหารจิต



ปฏบิัตติามพุทธปฏปิทา

ฝ่ายคู่บารมีกับแม่ทัพใหญ่มรรคคือมรรคบดี ซึ่งได้ทราบเหตุการณ์ทั้งปวง 

มาโดยล�าดบั ได้ก�าหนดใจไว้แล้วว่า องค์พระบรมครูได้ทรงประสาทส่ังพระสาวกขึน้ใน

โลก พระองค์เองก็ได้เสด็จจาริกไปประกาศพระพุทธศาสนาในคามนิคมชนบทต่าง ๆ 

โดยไม่หยุดหย่อน จึงได้เกิดมีพุทธจักรขึ้นในโลก ดั่งท่ีจะพึงเห็นได้ในจิตตนครน้ีเอง 

การประกาศแสดงพระพุทธศาสนาเป็นกรณียะคือกิจท่ีควรท�า เป็นพระพุทธประสงค์

ให้กระท�า แต่ก็จะต้องค�านึงปฏิบัติตามพระวินัยค�าสั่งและพระธรรมค�าสอนขององค์

พระบรมครู ด้วยทรงสั่งไว้ว่า ให้แสดงธรรมแก่ผู้ฟังท่ีตั้งอยู่ในอาการท่ีมีความเคารพ 

และได้ทรงสอนให้แสดงธรรมโดยล�าดับ ไม่ตัดลัดให้ขาดความ ชี้แจงแสดงเหตุผลให ้

ผู้ฟังเข้าใจ ตั้งจิตเมตตาปรารถนาประโยชน์แก่ผู้ฟัง ไม่แสดงค�านึงถึงส่ิงอื่น เช่น  

เพราะเห็นแก่ลาภ ไม่แสดงธรรมกระทบตนเองและผู้อื่น 

อน่ึง เมื่อค�านึงถึงพระพุทธปฏิปทา ทรงใช้ปาฏิหาริย์ ๓ ในการประกาศ 

พระศาสนา คือ อิทธิปาฏิหาริย์ แสดงฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ อาเทสนาปาฏิหาริย์ ดักใจ

เป็นอัศจรรย์ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ สั่งสอนเป็นอัศจรรย์ อิทธิปาฏิหาริย์นั้น ก็เพื่อจะ

ท�าลายมานะของผู้ฟังเสียก่อน และมิใช่หมายความแต่เพียงการแสดงอาการท่ีแผลง

ต่าง ๆ  ซึ่งผิดจากสามัญชนปกติอย่างเดียว แต่หมายถึงการกระท�าทุกวิธีที่เป็นไปเพื่อ

ท�าลายมานะดังกล่าว เหมือนอย่างวิธีแก้บ้าแก้เมาของคนผู้ใหญ่เคยกล่าวว่า “อย่าไป 

สอนคนบ้า อย่าไปว่าคนเมา” เขาไม่อาจจะรู้เร่ืองเหตุผลอะไรได้ ต้องแก้ไขให้หาย 
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บ้าท�าให้หายเมาเสยีก่อน นัน่แหละจงึจะพดูกนัรูเ้ร่ือง คนทีเ่ต็มไปด้วยความมานะหรอื

ที่เรียกว่ามีทิฏฐิมานะแรงกล้า ก็ยากท่ีจะส่ังสอนได้ ต้องท�าให้คลายมานะหรือ 

สิ้นทิฏฐิมานะเสียก่อน ดังท่ีเรียกในภาษาศาสนาว่า ท�าให้ส้ินความเสพติด หรือให ้

หมดพยศ 

องค์พระบรมครูทรงแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ คือทรงทราบ วิธีและสามารถ

ท�าลายมานะของคนได้อย่างล�า้เลิศ ทรงดกัใจเป็นอศัจรรย์ คือทรงทราบจติใจอธัยาศยั 

นิสัย อาสวะ บารมีของบุคคล จึงทรงสั่งสอนได้เป็นอัศจรรย์ คือทรงสั่งสอนได้เหมาะ 

เป็นเหตุให้ผู้ฟังได้รับผลตามควรแก่อุปนิสัย

พระธรรมท่ีศึกษาปฏิบัติกันอยู่ทุกวันนี้ คือค�าสอนของพระพุทธเจ้าที่จะเป็น

เหตใุห้ผูศ้กึษาและปฏบิตัไิด้รับผลตามควรแก่การปฏบัิต ิและผลของพระธรรมค�าสอน

ของพระพุทธเจ้านัน้ไม่เป็นสอง คอืไม่เป็นผลร้ายบ้าง ผลดบ้ีาง แต่เป็นหนึง่เท่านัน้ คอื

เป็นผลดีสถานเดียว ดังนั้น การที่บรรดาผู้มาบริหารจิตตั้งใจมาศึกษาและปฏิบัติตาม

ค�าสอนของพระพทุธเจ้าจงึเป็นการถกูต้อง เป็นการท�ากรรมดทีีจ่ะให้ผลดเีป็นความสขุ

สงบยิ่งขึ้น โดยควรแก่การปฏิบัติ



กองทัพใหญ่มรรคเตรยีมแสดงก�าลัง

คู ่บารมีกับมรรคบดีผู ้เป็นแม่ทัพใหญ่มรรคเห็นว่า การแสดงก�าลังของ 

กองทัพใหญ่มรรคให้ปรากฏแก่ตาแก่ใจประชาชนชาวจิตตนคร หาใช่เป็นการแสดง

ความโอ้อวดไม่ แต่จะต้องก�าหนดสถานที่แสดงก�าลัง และประชาชนชาวจิตตนคร 

ผู้ที่จะมาดูชมการแสดงก�าลัง ก็จะต้องอยู่ในอิริยาบถและอาการท่ีมีความเคารพ  

จึงได้ก�าหนดสถานท่ีกลางใจเมือง ซ่ึงถนนส�าคัญ ๔ สายมาบรรจบกันนั่นแหละเป็น

สถานที่แสดงก�าลัง แต่ได้ก�าหนดสนามหลวงใหญ่กลางเมืองนั่นแห่งเดียวเป็นที่ชุมนุม

กองทพัใหญ่มรรคและเป็นทีแ่สดงก�าลงั ก�าหนดทีใ่ห้ประชาชนชาวจติตนครมาดชูมอยู่

โดยรอบสนาม ให้ดูชมด้วยอาการที่เคารพ จึงต่างจากการแสดงแสนยานุภาพของ 

กองทัพใหญ่สังโยชน์ ซึ่งเดินสวนสนามไปตามถนนใหญ่ ประชาชนต่างดูชมด้วย 

อาการต่าง ๆ  โดยมากขาดความเคารพ

ครัน้ได้จดัเตรียมการทัง้ปวงเรยีบร้อยแล้ว กไ็ด้ประกาศวนั เวลา และระเบยีบ

การต่าง ๆ ให้ประชาชนชาวจิตตนครได้ทราบทั่วกัน เป็นอันว่าจะได้มีการสวนสนาม

แสดงก�าลังของกองทัพใหญ่มรรค ณ สนามหลวงใหญ่กลางใจเมือง เฉพาะพักตร ์

นครสามี เจ้าเมืองจิตตนคร เป็นท่ีตื่นเต้นโสมนัสยินดีของประชาชนจิตตนครทั้งสิ้น 

แต่เป็นที่หวาดระแวงพรั่นพรึงของสมุทัยกับคู่อาสวะและพรรคพวกมากที่สุด 

คูอ่าสวะกบัสมทุยัพากนัคาดผดิว่ากลวธิขีองพวกตนจะเป็นเหตหุ้ามการแสดง

ก�าลงัของกองทัพใหญ่มรรคได้ แต่คู่บารมีกบัมรรคบดกีลบัถือว่าเป็นการ ประกาศแสดง
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พระธรรมขององค์พระบรมครู เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวจิตตนครทั้งสิ้น  

ซึ่งองค์พระบรมครูทรงสั่งก�าชับและส่งพระสาวกทั้งหลายให้แยกย้ายกันท่องเที่ยวไป

ประกาศแสดง ตั้งแต่เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้และเริ่มมีพระสาวกขึ้นใหม่ ๆ พระองค์เอง

กไ็ด้เสดจ็จารกิท่องเท่ียวไปประกาศแสดงพระธรรมไม่หยดุหย่อน ตราบกระทัง่เสดจ็สู่

ปรินิพพาน คู่บารมีกับมรรคบดีจึงถือเป็นกิจ เป็นหน้าที่ส�าคัญที่จะต้องประกาศแสดง

ก�าลงัให้เป็นท่ีปรากฏประจกัษ์ตาในจติตนคร ท้ังได้จดัสถานทีส่�าหรบัการเดินสวนสนาม

แสดงก�าลังกับวิธีการต่าง ๆ อย่างมีระเบียบ ผู้ท่ีได้ดูชมจะต้องอยู่ในอิริยาบถอาการ 

ที่มีความเคารพ แต่เมื่อเหตุการณ์ได้กลับตาลปัตร หรือกลับหน้ามือเป็นหลังมือไป 

เช่นน้ี คู่อาสวะกบัสมทุยักไ็ม่อาจจะห้ามต่อไปได้ ทีจ่ะให้กองทพัใหญ่มรรคงดการเดนิ

สวนสนาม แต่ก็ได้หาวิธีที่จะท�าลายล้างหรือแทรกซึมบ่อนท�าลายต่อไป

ขึ้นชื่อว่ากิเลสย่อมมีฤทธิ์มาก มีเล่ห์เหลี่ยมมาก แม้ไม่อบรมปัญญาให้เพียงพอ 

กจ็ะไม่สามารถเอาชนะกเิลสได้ ดังนัน้ การอบรมปัญญาในทางพระพทุธศาสนาจงึเป็น 

สิง่จ�าเป็น ซึง่ส�าคญัอย่างยิง่ส�าหรบับรรดาผู้มาบรหิารจติทีป่รารถนาจะเป็นผูช้นะกเิลส 

เพื่อจิตใจจะได้มีความสงบสุข มากน้อยตามแต่ก�าลังปัญญาที่จะสามารถเอาชนะกิเลส 

ท�าให้กิเลสลดน้อยลง



เริ่มการแสดงก�าลังด้วยอทิธแิห่งธาตุ ๔

ได้กล่าวแล้วว่า คู่บารมีและมรรคบดีก�าลังเตรียมการ ประกาศแสดงพระธรรม

ขององค์พระบรมครู เพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวจิตตนครทั้งส้ิน ซึ่งฝ่ายคู่ 

อาสวะกับสมุทัยหมดหนทางจะห้ามได้ แต่ก็ได้คิดหาวิธีท่ีจะท�าลายล้างหรือแทรกซึม

บ่อนท�าลายต่อไป

ฝ่ายคู่บารมีและมรรคบดีแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพใหญ่มรรค ก็มิได้ประมาท  

ได้คิดเตรียมป้องกันการก่อกวนแทรกซึมบ่อนท�าลาย ของพวกสมุทัยไว้พร้อมสรรพ 

เมื่อถึงวันแสดงก�าลังของกองทัพใหญ่มรรค ประชาชนชาวจิตตนครได้พากันมาคอยดู

อยู่รอบสนามหลวงใหญ่กลางใจเมืองแน่นขนัด สมุทัยได้ส่งพรรคพวกมาแทรกอยู่ใน

หมู่ประชาชนทั่วไป และได้นัดหมายการที่จะปฏิบัติไว้ด้วยเสร็จ ครั้นนครสามีออก

ปรากฏสถติอยู่ ณ กลางใจเมอืง ซึง่ถนนส�าคัญ ๔ สายของเมอืงมาบรรจบกนั กองทพั

ใหญ่มรรคซึ่งได้เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็ได้เริ่มการแสดงก�าลังทันที พิธีได้เริ่มขึ้นด้วย 

อิทธิปาฏิหาริย์ คือ แสดงธาตุท้ัง ๔ อันเป็นส่วนประกอบส�าคัญของถนนส�าคัญ  

๔ สาย คอื ธาตดุนิ ธาตนุ�า้ ธาตไุฟ ธาตลุม ให้ปรากฏในอากาศ แสดงให้เหน็ลกัษณะ

เฉพาะของธาตุท้ัง ๔ ทีละอย่าง คือ ธาตุดินมีลักษณะแข้นแข็ง ธาตุน�า้มีลักษณะ 

เหลวเอิบอาบ ธาตุไฟมีลักษณะอบอุ่นร้อน ธาตุลมมีลักษณะพัดไหว 

เมื่อธาตุดินมาอากาศจะแข้นแข็งเป็นอย่างดินหรือภูเขา เหมือนอย่างจะถล่ม

ทับชาวจิตตนครท้ังสิ้น เม่ือธาตุน�้ามาอากาศจะกลายเป็นมหาสมุทร คล้ายกับจะ 
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ตกลงมาท่วมจิตตนครท้ังสิ้น เม่ือธาตุไฟมาอากาศจะดูลุกเป็นไฟกองมหึมา เหมือน

อย่างจะเผาไหม้จิตตนครให้เป็นจุณไปทันที เมื่อธาตุลมมาอากาศจะปั่นป่วนเป็น 

พายุร้าย คล้ายจะพัดผันจิตตนครให้ย่อยยับไปทันใด เป็นที่ตกใจกลัวของประชาชน

ชาวจติตนครท้ังสิน้ แม้พรรคพวกสมุทัยเองกเ็กดิความตกใจ หลบถอยไปอย่างวุน่วาย 

ลืมค�าสั่งให้มาปฏิบัติก่อกวนทั้งหมด 

ฝ่ายมรรคบดไีด้ประกาศแก่ชาวจติตนครมิให้ตกใจกลัว ให้ทุกคนต้ังใจนมัสการ

องค์พระบรมครู โดยพร้อมกนัเปล่งว่า “นโม ตสสฺ ภควโต อรหโต สมมฺาสมพฺุทฺธสฺส” 

๓ จบ แล้วตั้งใจถึงองค์พระ “พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ” เป็นสรณะคือที่พึ่ง “พุทฺธ� สรณ� 

คจฉฺาม ิธมมฺ� สรณ� คจฉฺามิ สงฆฺ� สรณ� คจฉฺาม”ิ ๓ ครัง้ ครัน้ชาวจติตนครเปล่งวาจา

นมัสการองค์พระบรมครู และถึงพระไตรสรณคมน์ดังนี้แล้ว อาการที่ปรากฏของธาตุ 

๔ อย่างน่าสะพรึงกลัวน้ันก็หายไปทันที ขณะนั้นจิตใจของประชาชนที่แตกแยกเป็น

หลายอย่าง บางคนอ่อน บางคนกระด้าง บางคนเคารพ บางคนไม่เคารพ เป็นต้น  

กร็วมเข้าเป็นอันหนึง่อันเดยีวกนั คอืพากนัมจิีตใจสงบจากความแขง็กระด้างด้วยอ�านาจ

ความกลัวภัยจากธาตุทั้ง ๔ และเห็นประจักษ์อานุภาพของพระไตรสรณคมน์

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้จริง ก�าจัดความกลัวได้จริง ก�าจัดภัยได้จริง การมา 

บรหิารจติเป็นการอบรมจติให้สามารถถงึพระรตันตรัยเป็นทีพึ่ง่ได้อย่างแท้จรงิ จงึเป็น 

การท�าให้จิตพ้นจากอ�านาจของความกลัวภัยทั้งหลาย ได้มีความเข้มแข็ง เป็นสุขสงบ

ยิ่งขึ้นทุกทีตามควรแก่การปฏิบัติ



ดักใจในปัญหา “ตัวเรา” 
โดยแสดงภาพอบายภูมิ

“ก�าลังและอ�านาจของธาตุ ๔ ที่ได้ประจักษ์แล้ว พร้อมกับก�าลังอ�านาจ 

แห่งพระไตรสรณคมน์มีมากนัก แสดงเป็นตัวอย่างแต่เพียงอย่างเดียว” มรรคบดีได้

ประกาศ ต่อจากนั้นมรรคบดีได้แสดงอาเทสนาปาฏิหาริย์ (ดักใจเป็นอัศจรรย์)  

โดยทราบใจของชาวจิตตนคร ทั้งที่เป็นส่วนลึก ทั้งที่เป็นส่วนผิวเผิน ใจที่เป็นส่วน 

ลึกนั้น คือเป็นท่ีตั้งแห่งอาสวะ อนุสัย หรือบารมี หรือที่เป็นส่วนนิสัย สันดาน  

ดังที่บางทีเรียกในจิตวิทยาปัจจุบันว่า จิตใต้ส�านึก ใจส่วนตื้นผิวเผินนั้น คือเป็นที่ตั้ง

แห่งนวิรณ์หรอืกเิลสท่ีเป็นอกศุลมูล ดงัท่ีบางทเีรยีกในจติวทิยาปัจจบุนัว่า จติในส�านกึ 

เมื่อได้ทราบใจดังน้ี ก็เรียกว่าดักใจถูก ใครจะมีพื้นเพของจิตใจอย่างไรก็รู ้ จะม ี

ความคิดเห็นปรารถนาต้องการอะไรอย่างไรก็รู้ แต่มากคนก็มากใจ ดังที่เรียกว่า  

นานาจติตัง จงึไม่อาจตอบปัญหาใจท่ีต่าง ๆ  กนัของทกุคนให้ครบถ้วนได้ในคราวเดยีวกนั 

จ�าต้องสรปุตอบในประเดน็ทีค่นส่วนมากมใีจพ้องตรงกนัพอเป็นตวัอย่าง ดงัเช่นปัญหา

ว่าตายเกิด หรือตายสูญ ตายแล้วไปไหน นรกสวรรค์มีไหม เรื่องเหล่านี้เป็น 

ความอยากรู้ที่ตรงกันของทุกคน 

ดังนั้น จึงปรากฏภาวะอย่างหนึ่งท่ีชาวจิตตนครท้ังปวงมองเห็นและเข้าใจว่า 

ตัวเรา ลอยอยู่ในอากาศมากมาย มีจ�านวนเท่าชาวจิตตนครท่ีมาประชุมดูอยู่นั้น  

และชาวจติตนครแต่ละคนก็รูส้กึเป็นตวัเราแต่ละตวัทีล่อยอยูน่ัน้ คอืรูสึ้กเหมอืนไปลอย
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อยู่เอง อยู่กับตัวเราของตน ๆ แต่ละคน หรือตัวเราของแต่ละคนนั้นมีสายใยมาก 

เกี่ยวอยู่ที่กายของแต่ละคน คล้ายกับว่าวที่ลอยอยู่ในอากาศมีสายโยงมาถึงคนชักว่าว

ทีพ้ื่นดิน ตวัเรา มาจากชาตอิดตีนบัไม่ถ้วน เหมอืนอย่างวนันีม้าจากวนัอดีตนบัไม่ถ้วน 

และจักไปสูช่าตอินาคตอกีไม่รูว่้าอกีเท่าไร เหมอืนอย่างวันพรุง่น้ีและวันต่อไปก็จะมสืีบ

ต่อกันไปอีก ในชาติอดีตเหล่านั้น บางชาติตัวเรามีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว ถูกเผาอยู่

ในไฟ บางชาต ิตัวเรามีรปูร่างเป็นสตัว์ดิรัจฉานชนดิหนึง่ บางชาติตวัเรามรีปูร่างผอมโซ 

สูงชะลูดน่าเกลียด หิวโหยเหลือเกิน บางชาติตัวเรามีรูปร่างพิกล  เป็นจ�าพวกผีชนิด

ต่าง ๆ  

ครัน้ชาวจิตตนครได้มองเหน็ภาพ ตวัเรา ในอดตีชาต ิมรีปูร่างต่าง ๆ  ในแต่ละ

ชาตดิงันัน้ ก็รูส้กึขึน้ว่า “น้ีเองคอืนิรยะ หรอืนรก นีเ้องสตัว์ดิรจัฉาน นีเ้องถิน่อสรุกาย 

คือผีต่าง ๆ” เหล่านี้คือ ทุคติท่ีชั่ว เต็มไปด้วยทุกข์ ครั้นแล้วก็ได้เห็นว่า ตัวเรา  

ก่อนที่จะเกิดในทุคติเหล่านั้น ก็ได้มี “จิตใจเต็มไปด้วยโลภ โกรธ หลง จึงฆ่าเขาบ้าง 

ลกัของเขาบ้าง เป็นชูกั้บของเขาบ้าง พดูเทจ็ท�าลายเขาบ้าง ดืม่น�า้เมาประมาทไปบ้าง” 

ก็รู้สึกขึ้นเองว่า “นี้คือบาป อกุศลกรรมที่ตัวเราได้ท�าแล้ว ก็เป็นเหตุน�าไปสู่ทุคติจริง 

ไม่ต้องสงสัย”

ความรูส้กึของชาวจติตนครเมือ่มองเห็นภาพตนเองน่าเกลยีด น่ากลวัต่าง ๆ นัน้ 

อาจกล่าวอีกอย่างได้ว่า กรรมชัว่ย่อมให้ผลชัว่ ผูใ้ดท�ากรรมชัว่ไว้ จกัได้รบัทกุข์ไม่ต้อง

สงสัย แม้ไม่ปรารถนาทุกข์ ก็ต้องพิจารณาให้ดีก่อน จะท�ากรรมใด อย่าให้เป็นการ

ท�ากรรมชั่ว จึงจะไม่ได้รับผลเป็นความทุกข์



ดักใจในปัญหา “ตัวเรา”
โดยแสดงภาพสวรรค์

ครั้นมรรคบดีได้แสดงตัวเราผู้ประกอบอกุศลกรรมบถต่าง ๆ แล้วต้องไปเกิด

มีรูปร่างวิปริต ต้องทนทุกข์ทรมานในชาติต่าง ๆ แล้ว ก็แสดง ตัวเรา อีกฉากหนึ่ง 

ชาวจิตตนครท้ังปวงได้มองเห็น ตัวเรา ที่ลอยอยู่ในอากาศนั้น กลับมีรูปร่างงดงาม 

ทั้งหญิงชาย มีที่อยู่ที่สวยงามเป็นสุขสบาย มีสวนที่ร่มรื่น สวยงาม มีเครื่องแวดล้อม 

และทุก ๆ  อย่างที่ล้วนสวยงาม น่ารัก น่าชม ล้วนให้เกิดความสุข สิ่งต่าง ๆ  ที่ได้เห็น

นั้นมีมากมายเหลือที่จะกล่าวจะบอกให้สิ้นเชิง แต่ก็รวมลงว่า รูปทั้งปวงที่ตามองเห็น 

เสยีงต่าง ๆ  ทีห่ไูด้ยนิ กลิน่ต่าง ๆ  ทีจ่มกูได้ดม รสต่างๆ ทีล่ิน้ได้ลิม้ ส่ิงสัมผสัถูกต้อง

ต่าง ๆ ที่กายได้ถูกต้อง ล้วนแต่น่ารัก น่าชม น่าอภิรมย์ยินดี น�าให้เกิดความสุข 

ทัง้นัน้ ตรงกนัข้ามกบันรก ชาวจติตนครบางคนยงัได้มองเหน็ตวัเราของตนในอดตีชาติ 

มีรูปร่างท่ีงามละเอียดยิ่งข้ึนไปกว่านั้น ไม่ต้องการอภิรมย์ในรูป เสียง กลิ่น รส  

สิ่งถูกต้องที่น่ารัก น่าอภิรมย์ทั้งปวง แต่สงบอยู่ในอุเบกขาญาณตลอดเวลา และ 

ชาวจิตตนครบางคนยงัได้มองเหน็ตวัเราของตนเองในอดตีชาต ิเป็นตวัเราทีไ่ม่ปรากฏ

รูปร่าง อยู่ในภาวะตัวเราที่ละเอียดประณีตยิ่งนัก สงบอยู่ด้วยอุเบกขาญาณที่ละเอียด

ประณีต 

ครั้นชาวจิตตนครได้เห็นดังนั้น ก็รู้สึกขึ้นมาว่า “นี้คือสวรรค์ชั้นกามาพจร นี้

คือสวรรค์ชั้นรูปพรหม นี้คือสวรรค์ช้ันอรูปพรหม” เหล่านี้คือ สุคติ คติที่ดีมีสุข  
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ครั้นแล้วก็ได้มองเห็นว่า ตัวเรา ก่อนที่จะไปเกิดในสุคติภพเหล่านั้นได้ มีจิตใจไม่โลภ 

ไม่โกรธ ไม่หลง ประกอบด้วยเมตตากรุณา ไม่รษิยาอาธรรม์ ไม่ท�าร้ายชวิีตร่างกายใคร 

ไม่ลกัของใคร ประกอบสมัมาอาชวีะ ไม่เป็นชูก้บัของใคร ยนิดีอยูแ่ต่ในคูค่รองของตน 

ไม่พดูเทจ็หลอกลวงใคร พูดสตัย์จรงิท่ีเป็นประโยชน์ ไม่พดูส่อเสยีดยยุงใคร พูดประสาน

สามคัค ีไม่พูดค�าหยาบ พูดแต่ค�าสภุาพ ไม่พดูเหลวไหลไร้สาระ พูดแต่ส่ิงทีม่หีลกัฐาน

เป็นประโยชน์ เว้นสิง่ทีท่�าให้เกดิความเมากาย เมาใจ ปลกูสตใิห้รอบคอบ รูผ้ดิชอบชัว่ดี 

ประพฤตตินอยู่ในทางทานและศีล บางคนก็ประพฤตตินอยูใ่นทางภาวนา ได้สมาธิอย่าง

สูงถึงรูปฌานสมาบัติ อรูปฌานสมาบัติ จึงไปเกิดเป็นรูปพรหม อรูปพรหม ก็รู้สึก 

ขึ้นเองว่า “นี้คือบุญ กุศลกรรมที่ตัวเราได้ท�าแล้ว เป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์จริง 

ไม่ต้องสงสัย”

เมือ่ชาวจติตนครได้เหน็กรรมและผลของกรรม ได้เห็นชาตนิี ้และอดตีชาตนิี้

และอดีตชาติถอยหลังไปแล้ว ก็คิดว่าจะหยุดเกิดเพียงเท่านี้หรือจะมีชาติต่อไปอีก  

หยดุเสยีทกีด็ ีเพราะกลวัทคุตเิตม็ทแีล้ว คราวอยูใ่นนรกรูส้กึว่านานแสนนาน แต่คราว

อยู่ในสวรรค์รู้สึกว่าประเดี๋ยวเดียวเท่านั้น

ทุคติหรือสภาพที่เป็นทุกข์นั้นทุกคนกลัว ไม่อยากได้รับ แต่จะสามารถหนี  

สภาพนั้นให้พ้นได้ มิใช่อยู่ท่ีความกลัวหรือความตั้งปรารถนาต้องการ แต่อยู่ที่ต้อง

ศกึษาธรรมและปฏิบัตดิ�าเนินไปจนถงึจดุท่ีจะพ้นจากสภาพทีเ่ป็นทกุข์ได้เท่านัน้ บรรดา

ผู้มาบริหารจิตคือผู้ที่ก�าลังหนีทุคติ ซึ่งแม้บริหารจิตจริง ก็จะสามารถหนีสภาพที่เป็น

ทุกข์ได้ในวันหนึ่งอย่างแน่นอน มากน้อยตามควรแก่การปฏิบัติ



“ตัวเรา” บ่ายหน้าสู่คตทิี่จะไปเกดิ

ได้น�าเรือ่งราวของนครส�าคญัท่ีสดุมาแสดง คอืเรือ่งราวของจติตนคร ได้แสดง

มาแต่ต้นโดยล�าดับ จนถึงเมื่อชาวจิตตนครได้ชมการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพ

ใหญ่สังโยชน์จบลง มรรคบดีกแ็สดงก�าลังธรรมให้เข้าใจบ้าง จนถงึแสดงให้ชาวจติตนคร

ได้เห็นกรรมและผลของกรรม ได้เห็นชาตินี้และอดีตชาติถอยหลังไป จึงเกิดความคิด

ว่าจะหยุดเกิดเพียงเท่านี้หรือจะมีชาติต่อไป

ทันใดท่ีชาวจิตตนครคิดสงสัยถึงชาติหน้าว่าจะมีหรือไม่ ก็ปรากฏคติที่ไป 

ข้างหน้าที่ชาวจิตตนครรู้สึกว่า ตัวเรา ที่ลอยอยู่ในอากาศจะต้องไป เหมือนอย่างจะ

ต้องถึงวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอน และคติข้างหน้าท่ีปรากฏนั้นก็ปรากฏมนุษยภูมิอยู่ 

ตรงกลาง ต�่าลงไปเป็นอบายภูมิ สูงขึ้นเป็นสุคติภูมิแห่งเทพต่างชั้นและพรหมต่างชั้น

ตามล�าดบั ตวัเราของใครจะไปภมิูไหน กป็รากฏว่าตวัเราของแต่ละคนต่างบ่ายหน้าไป

สู่ภูมินั้น ๆ แล้ว ตัวเราของคนบางคนบ่ายหน้าไปสู่อบายภูมิ คือสู่นรกที่เต็มไปด้วย

ทุกข์ทรมาน ตัวเราของบางคนบ่ายหน้าไปสู่ก�าเนิดสัตว์ดิรัจฉาน และบ้างบ่ายหน้าสู่ 

แดนเปรต บ้างสู่ถิ่นอสุรกาย ส่วนตัวเราของบางคนบ่ายหน้าไปสู่ภูมิมนุษย์ บ้าง 

สู่สุคติภูมิของเทพของพรหม เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกที่สุด เพราะตัวเราจะต้อง 

บ่ายหน้าไปสูภ่มิูใดภมิูหนึง่ ทัง้ท่ีบางภมิูเป็นทีน่่าเกลยีดน่ากลวั ไม่อยากจะดจูะพบเหน็ 

แต่ก็ต้องบ่ายหน้าไปเหมือนอย่างถูกบังคับให้หันหน้าไปทางนั้น ไม่อาจจะเบนหน้าไป

ทางอื่นได้ ต้องหันหน้าไปทางนั้นเท่านั้น เป็นเหตุให้เกิดความอลหม่านด้วยอาการ 

ต่าง ๆ  ขึ้นในหมู่ชาวจิตตนครทั้งหมด 
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บรรดาผูท้ีม่ตีวัเราต้องบ่ายหน้าไปสูอ่บายภูม ิก็ต้องสะดุง้ตกใจร้องกรดีกราดด้วย

ความกลัวความพรั่นพรึงถึงตัวสั่นงันงกก็มี คล้ายกับนักโทษที่ถูกน�าตัวไปสู่ที่ประหาร

หรือที่ทรมาน ส่วนบรรดาผู้ที่มีตัวเราบ่ายหน้าไปสู่ภูมิมนุษย์ ก็รู้สึกเป็นปกติหรือดีใจ 

ไปสูภู่มขิองเทพของพรหมในสวรรค์ กป็ลืม้ใจยนิดถีงึกบักระโดดโลดเต้นด้วยความดใีจ

ก็มี อันที่จริงมิใช่เป็นสิ่งแปลกประหลาด แต่เป็น กรรมนิยม หรือ กรรมนิยาม คือ

ความก�าหนดแน่แห่งกรรมของทกุ ๆ  คนทีท่�าไว้แล้ว จึงเป็นธรรมดาของกรรม มใิช่เป็น

ของผดิธรรมดาแต่อย่างไร เหมอืนอย่างความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นของธรรมดา

ของชีวิต ถ้าใครเกิดมาแล้ว ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย นั่นแหละ จึงจะผิดธรรมดา 

เมื่อปรากฏอาการตกใจหรือตื่นเต้นข้ึนในหมู่ชาวจิตตนครดังนั้นครู่หนึ่งแล้ว 

คติข้างหน้าเหล่านั้นก็หายไป ปรากฏเป็นภาพแห่งการกระท�ากรรมต่าง ๆ ของตัวเรา

แต่ละคนปรากฏขึน้อย่างจะแจ้ง ว่าตวัเราได้ท�ากรรมอะไรไว้แล้วบ้าง ได้ท�าอกศุลกรรม

ไว้อย่างนี้ ๆ ได้ท�ากุศลกรรมไว้อย่างนี้ ๆ เมื่อนั้น ๆ เมื่อท�าอกุศลกรรมไว้ จิตก็ 

เศร้าหมอง หน้าของตัวเราก็บ่ายไปสู่ทุคติ แต่เมื่อท�ากรรมดีไว้ จิตก็ผ่องใส หน้าก็ 

บ่ายไปสู่สุคติ ชาวจิตตนครจึงเกิดความรู้รับรองขึ้นว่าชาติหน้ามี และทุกคนจะต้องไป

เกดิตามกรรม อกศุลกรรมทีท่�าให้จติใกล้ตายเศร้าหมอง น�าไปสู่ทคุต ิส่วนกศุลกรรม

ที่ท�าให้จิตใกล้ตายผ่องใส ก็น�าไปสู่สุคติโดยแท้

กรรมจึงมีความส�าคัญยิ่งนัก ทุกคนควรจะได้พิจารณาอย่างดีที่สุดก่อนจะ

ท�ากรรมทัง้ปวง เพือ่ให้สามารถท�าแต่กรรมด ีเป็นกศุลกรรมทีจ่ะน�าไปสู่สุคต ิพ้นจาก

ทุคติอันเป็นแดนแห่งความทุกข์น้อยใหญ่



ทุกคนสร้างหรอื
เปลี่ยนคตภิายหน้าของตนได้

ครั้นชาวจิตตนครเกิดความรู้รับรองในชาติหน้าและในกรรมกับผลกรรม 

ดังน้ันแล้ว ภาพคติข้างหน้าที่ปรากฏให้เห็นก็ยังหลอนใจให้กลัวว่าจะต้องไปแน่ หรือ

ยังประทับใจให้ยินดีปรีดาว่าจะได้ไปแน่ แต่ในทันใดนั้น คติข้างหน้าทั้งปวงนั้น ได้มา

ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และบรรดาตัวเรา ที่ลอยอยู่มากมายนั้น มิได้หันหน้าไปสู่ภูม ิ

ที่ดีหรือชั่วเหมือนอย่างครั้งก่อนเสียแล้ว บางตัวเราที่เคยหันหน้าไปสู่ภูมิดีในครั้งก่อน 

กลับหันไปสู่ภูมิชั่ว แต่บางตัวเราเคยหันหน้าไปสู่ภูมิชั่วในครั้งก่อน กลับหันไปสู่ภูมิดี 

บางตัวเราก็หันหน้าไปเหมือนอย่างคร้ังก่อนนั่นแหละ จึงเกิดอาการอลหม่านตรงกัน

ข้ามขึ้นในหมู่ชาวจิตตนคร คนที่เคยเสียใจในครั้งก่อนกลับดีใจ คนที่เคยดีใจใน 

ครั้งก่อนกลับเสียใจ แต่บางคนก็เป็นเหมือนอย่างครั้งก่อน ท�าไมถึงเป็นเช่นนี้ ก็เปิด

ปรากฏขึ้นอีก เป็นภาพแห่งการกระท�ากรรมขึ้นใหม่ เพราะยังมีชีวิตอยู ่ในโลก  

ยังไม่ตาย จึงยังต้องท�ากรรมต่าง ๆ  อยู่ บางคนท�ากรรมชั่วไว้ในครั้งก่อน ๆ  แต่ต่อมา

ท�ากรรมดีที่ตรงกันข้าม บางคนท�ากรรมดีไว้ในคร้ังก่อน แต่ต่อมาท�ากรรมชั่วที ่

ตรงกันข้าม บางคนก็ท�ากรรมดีหรือชั่วสม�่าเสมอไป ปรากฏการณ์ครั้งหลังนี้ท�าให้ 

ชาวจิตตนครได้ความรู้ส�านึกว่าคนที่เคยท�าชั่วไว้ ย่อมมีโอกาสกลับตัวได้ คือเมื่อม ี

ความไม่ประมาท ละความชั่วเสีย ท�าความดีเมื่อใด ก็กลับตัวเป็นคนดีเมื่อนั้น  

กลับตัวเป็นคนดีได้เม่ือใด ก็หันหน้าไปสู่คติดีเมื่อนั้น ส่วนคนที่เคยท�าดีไว้ มาม ี

ความประมาทละความดีเสีย ไปท�าชั่ว ก็กลายเป็นคนชั่ว และหันหน้าไปสู่คติที่ชั่ว 
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ฉะนั้น เมื่อยังไม่ตาย ยังมีชีวิตอยู่ ทุกคนจึงอาจสร้างหรือเปลี่ยนคติภายหน้า

ของตนได้ ถ้ามคีวามประมาท ประพฤติพอกพูนความชัว่ร้ายเสยีหายมากขึน้ กจ็ะสร้าง

คตทิีช่ัว่ภายหน้าขึน้ หรอืเปลีย่นคตท่ีิดเีป็นคติทีช่ัว่ แต่ถ้ามคีวามไม่ประมาท ประพฤติ 

พอกพูนคุณงามความดีต่าง ๆ  มากขึ้น ก็จะสร้างคติที่ดีขึ้นภายหน้า หรือเปลี่ยนคติที่

ชั่วให้เป็นคติที่ดี 

ขณะนั้นได้ปรากฏเสียงกระแสพระบรมพุทโธวาทดังขึ้นว่า “ทุกคนทั้งหญิง 

ชาย คฤหสัถ์ บรรพชติ ควรพจิารณาเนือง ๆ  ว่าเรามกีรรมเป็นของตน เราเป็นทายาท

รับผลของกรรม มีกรรมเป็นก�าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ มีกรรมเป็นที่อาศัย เราจัก

ท�ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว จักเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้น” “กรรม ย่อมจ�าแนก

สัตว์ให้เลวและประณีตต่าง ๆ กัน” “เรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรม เพราะบุคคลมี

เจตนาแล้ว จึงท�ากรรมทางกาย วาจา และใจ” “กรรมชั่วที่บุคคลใดท�าไวแ้ล้ว ย่อมละ

เสยีได้ด้วยกศุล บคุคลนัน้ย่อมส่องโลกนีใ้ห้สว่าง เหมอืนอย่างดวงจนัทร์ทีพ้่นจากหมอก

ฉะนั้น” ทุกคนพึงละกรรมชั่วท�ากรรมดีเถิด



สิ้นสงสัยในชาตแิละกรรมทั้ง ๓ กาล

ฝ่ายคู่บารมแีละมรรคบด ีครัน้ได้แสดงให้ชาวจติตนครได้เหน็ฤทธิเ์ป็นอศัจรรย์

ของธาตุทั้งปวงในโลกน้ี และดักใจชาวจิตตนครว่าคิดสงสัยอยู่ในอดีตอนาคตของ 

ตนเองแต่ละคน ว่าได้ท�ากรรมอะไรไว้ และได้รับผลของกรรมที่ตนท�าไว้อย่างไร  

โดยเฉพาะอนาคตเบ้ืองหน้าของแต่ละคน กจ็ะต้องเป็นไปตามกรรมทีท่�าไว้ในอดตีบ้าง 

ในปัจจุบันนี้เองบ้าง และได้แสดงเน้นให้เห็นความส�าคัญของปัจจุบันว่าอาจเปลี่ยน 

อนาคตของทุก ๆ คนได้ คือถ้าในปัจจุบันนี้ท�าความชั่ว ก็จะเปลี่ยนอนาคตให้ไม่ด ี

ไปได้ ถ้าท�าความดี ก็จะเปลี่ยนอนาคตให้ดีได้เช่นเดียวกัน เมื่อชาวจิตตนครมอง 

เห็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เกี่ยวเนื่องกันไปอยู่ดังนี้ คล้ายกับวันวานนี้ พรุ่งนี้  

และวันนี้ ก็สิ้นความสงสัยในอดีตชาติ ชาตินี้ และชาติหน้า และเริ่มมองเห็นราง ๆ  

ในกรรมและผลของกรรม 

ขณะนั้นชาวจิตตนครก็เริ่มสงสัยว่า ท�าไมหนอเราจึงต้องท�ากรรมชั่วทั้งที ่

รู้เห็นอยู่อย่างน้ี เราน่าจะท�าแต่กรรมดีหรือความดีแต่อย่างเดียว ทันใดนั้นก็ปรากฏ

ภาพของสมุนทั้งหลายของสมุทัยลอยอยู่ในอากาศ เป็นต้นว่า โลโภ โทโส โมโห และ

คล้าย ๆ  กบัว่ามีภาพของสมุทัยแอบอยู่เบ้ืองหลงั ภาพของสมทัุยนัน้ปรากฏออกมาเป็น 

กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา อย่างราง ๆ คลุกเคล้าอยู่ในอารมณ์ที่ลอยอยู่เต็ม

ไปหมด และยงัมภีาพทีเ่ลอืนรางยิง่ไปกว่านัน้อยูเ่บือ้งหลงัอกี คอืเป็นภาพของคู่อาสวะ 

แต่จางเต็มที 
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ขณะนัน้กป็รากฏเสียงองค์พระบรมครดูงัขึน้อย่างชดัเจนว่า “โลโภ โทโส โมโห 

เป็นอกุศลมูล คือรากเหง้าของอกุศล อันได้แก่ กรรมที่ชั่วทั้งหลาย เพราะว่าบุคคลที่

มีจิตใจถูกอกุศลมูลน้ีครอบง�า เป็นคนโลภแล้ว โกรธแล้ว หลงแล้ว ก็จะฆ่าเขาบ้าง  

ลกัสิง่ของของเขาบ้าง ประพฤตผิดิทางกามบ้าง พดูเทจ็หลอกลวงตดัประโยชน์เขาบ้าง 

ดื่มน�้าเมาเป็นฐานประมาทบ้าง และจะชักชวนคนอื่นให้กระท�าเช่นนั้น ฉะนั้น  

ผูท้ีป่รารถนาจะละกรรมชัว่ กจ็งละอกศุลมูลทัง้ปวงนีเ้สีย อนึง่ อโลโภ อโทโส อโมโห 

คือความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง เป็นกุศลมูล คือรากเหง้าของกุศล อันได้แก่กรรมดี

ทั้งหลาย เพราะว่าคนที่จิตไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ก็จะไม่ประพฤติดังนั้น และจะไม่

ชักชวนใครให้ท�าอย่างนั้น แต่จะประกอบกรรมท่ีดี เป็นเคร่ืองเกือ้กลูให้เกดิความสุข 

ฉะนัน้ ผูท้ีป่รารถนาจะท�าความด ีกจ็งอบรมกศุลมลูทั้งปวงนี้ให้เกิดมีขึ้นในใจเถิด”



กองทัพใหญ่มรรคแสดงก�าลัง

เมื่อสิ้นพระสุรเสียงแห่งองค์พระบรมครู ก็เกิดความสงบขึ้นท่ัวจิตตนคร 

อย่างแปลกประหลาด ทฏิฐมิานะในจิตใจของชาวจติตนครกส็งบลง บรรดาหัวโจกและ

สมุนทั้งหลายของสมุทัยที่ถูกส่งให้เข้าแทรกแซงอยู่ในหมู่ประชาชน ก็ต้องถอยหลบ 

ออกไป เพราะไม่อาจจะแทรกแซงอยูใ่นทีส่งบ แต่ก็คอยทหีาโอกาสอยู่ห่าง ๆ  หากเกดิ

ความไม่สงบขึ้น ก็จะวิ่งเข้าแทรกแซงทันที ครั้นคู่บารมีและมรรคบดีเห็นว่าชาว 

จิตตนครทั้งปวงมีจิตสงบเรียบร้อย มีอาการทางกายวาจาส�ารวมเรียบร้อย หัวโจก 

ทั้งปวงของสมุทัยพร้อมทั้งสมุนทั้งหลายหลบถอยออกไปห่างไกล ด้วยอ�านาจของ 

อิทธิปาฏิหาริย์และอาเทสนาปาฏิหาริย์ ถึงเวลาที่จะแสดงก�าลังแห่งกองทัพมรรค 

ในฐานะเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ได้แล้ว จึงสั่งกองทัพมรรคที่เตรียมพร้อมอยู่แล้ว  

ให้เริ่มออกเดินแสดงก�าลัง 

กองทัพมรรคจึงออกเดินโดยล�าดับดังนี้คือ 

กองทัพน้อยที่ ๑ สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ แบ่งออกเป็นเหล่าทุกขญาณ 

(ความรู้ในทุกข์) เหล่าสมุทัยญาณ (ความรู ้ในเหตุเกิดทุกข์) เหล่านิโรธญาณ  

(ความรู้ในความดับทุกข์) เหล่ามรรคญาณ (ความรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์) 

แต่ละเหล่าก็ยังแบ่งย่อยออกไปอีกมาก 

กองทัพน้อยท่ี ๒ สัมมาสังกัปปะ ความด�าริชอบ แบ่งออกเป็นเหล่า 

เนกขัมมสังกัปปะ (ความด�าริออกจากกาม) เหล่าอัพยาปาทสังกัปปะ (ความด�าร ิ
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ไม่พยาบาท) อวิหิงสาสังกัปปะ (ความด�าริไม่เบียดเบียน) แต่ละเหล่าก็ยังแบ่งย่อย

ออกไปอีกมาก 

กองทพัน้อยที ่๓ สมัมาวาจา วาจาชอบ แบ่งออกเป็นเหล่ามสุาวาทา เวรมณี 

(เว้นจากพูดเท็จ) เหล่าปิสุณวาจา เวรมณี (เว้นจากพูดส่อเสียด) เหล่าผรุสวาจา 

เวรมณี (เว้นจากพูดค�าหยาบ) เหล่าสัมผัปปลาปา เวรมณี (เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ)  

แต่ละเหล่าก็ยังแบ่งออกไปอีกมาก 

กองทัพน้อยที่ ๔ สัมมากัมมันตะ การงานชอบ แบ่งออกเป็นเหล่า 

ปาณาติปาตา เวรมณี (เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต) เหล่าอทินนาทานา เวรมณี  

(เว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ด้วยเจตนาเป็นขโมย) เหล่ากาเมสุมิจฉาจารา 

เวรมณี (เว้นจากประพฤติผิดในกาม) แต่ละเหล่ายังแบ่งย่อยออกอีกมาก 

กองทัพน้อยที่ ๕ สัมมาอาชีวะ เล้ียงชีวิตชอบ แบ่งออกเป็นเหล่า 

มิจฉาอาชีวปหานะ (เว้นจากอาชีพผิด) เหล่าสัมมาอาชีวกัปปะ (ส�าเร็จอาชีพชอบ) 

แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมาก

ต่อจากกองทพัน้อยที ่๕ กม็าถงึกองทพัน้อยที ่๖ สมัมาวายามะ ความเพยีรชอบ 

แบ่งออกเป็นเหล่าสงัวรปธาน (เพยีรระวงับาปทียั่งไม่เกดิมิให้เกดิขึน้) เหล่าปหานปธาน 

(เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้ว) เหล่าภาวนาปธาน (เพียรท�ากุศลท่ียังไม่เกิดให้เกิดขึ้น) 

เหล่าอนุรักขนาปธาน (เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่ และให้เจริญงอกงาม 

มากขึ้น) แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมาก 

กองทัพน้อยที่ ๗ สัมมาสติ ความระลึกชอบ แบ่งออกเป็นเหล่ากายา- 

นุปัสสนาสติปัฏฐาน (ตั้งสติพิจารณากาย) เหล่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน (ตั้งสติ

พิจารณาเวทนา) เหล่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน (ตั้งสติพิจารณาจิต) เหล่าธัมมา- 

นุปัสสนาสติปัฏฐาน (ตั้งสติพิจารณาธรรม) แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมาก 

กองทัพน้อยที่ ๘ สัมมาสมาธิ ความตั้งใจมั่นชอบ แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไป

อีกมาก เป็นเหล่าปฐมฌาน (ความเพ่งที่ ๑ ประกอบด้วยวิตก วิจาร ปีติ สุข  

เอกัคคตา) เหล่าทุติยฌาน (ความเพ่งท่ี ๒ ประกอบด้วยปีติ สุข เอกัคคตา)  
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เหล่าตติยฌาน (ความเพ่งท่ี ๓ ประกอบด้วย สุข เอกัคคตา) เหล่าจตุตถฌาน  

(ความเพ่งที่ ๔ ประกอบด้วยเอกัคคตา อุเบกขา) แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมาก

คร้ันกองทัพใหญ่มรรค อันประกอบด้วยกองทัพน้อยท้ัง ๘ เดินแสดงก�าลัง

ผ่านไปโดยอนุโลม (ตามล�าดับ) แล้ว ก็กลับเดินย้อนกลับมาเป็นปฏิโลม (ทวนล�าดับ) 

อีกครั้ง คือกองทัพน้อยท่ี ๘ สัมมาสมาธิ ท่ี ๗ สัมมาสติ ท่ี ๖ สัมมาวายามะ  

ขณะนั้นมีเสียงประกาศว่า ๓ กองทัพน้อยนี้รวมเข้าในกองทัพพิเศษ จิตตสิกขา หรือ 

สมาธิ ต่อจากน้ันกองทัพน้อยท่ี ๕ สัมมาอาชีวะ ที่ ๔ สัมมากัมมันตะ ที่ ๓  

สัมมาวาจา ขณะนั้นมีเสียงประกาศว่า ๓ กองทัพน้อยนี้รวมเข้าในกองทัพพิเศษ  

สีลสิกขา ต่อจากนั้นกองทัพน้อยที่ ๒ สัมมาสังกัปปะ ที่ ๑ สัมมาทิฏฐิ ขณะนั้น 

มีเสียง ประกาศว่า ๒ กองทัพน้อยนี้รวมเข้าในกองทัพพิเศษ ปัญญาสิกขา

เมื่อกองทัพใหญ่มรรคแสดงก�าลังโดยอนุโลมและปฏิโลมแล้ว ได้มีเสียง 

ประกาศว่า จะมีการแสดงการแปรขบวนตามระบบที่ชื่อว่า อนุปุพพปฏิปทา ความ

ปฏิบัติหรือข้อปฏิบัติโดยล�าดับ คือ กองทัพพิเศษสีลสิกขา ประกอบด้วยสัมมาวาจา 

สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ มีชื่อเรียกพิเศษว่า อาชีวมัฏฐกศีล (ศีล มีอาชีวะเป็น

ที่ ๘) คือ สัมมาวาจา ๔ (ได้แก่ วิรัติหรือเวรมณีทางวาจา ๔) สัมมากัมมันตะ ๓ 

(ได้แก่ วิรัติหรือเวรมณีทางกาย ๓) สัมมาอาชีวะอีก ๑ รวมเป็น ๘ ข้อ เป็นศีลใน

อริยมรรค

การรักษาศีล ๘ ข้อในอริยมรรคดังกล่าว เป็นการบริหารจิต ให้เป็นอริยศีล 

คือศีลที่เจริญ ผู้ที่มาบริหารจิตทั้งหลาย จึงควรใส่ใจศึกษาให้เข้าใจศีลทั้ง ๘ ใน 

อรยิมรรคดงักล่าว และควรตัง้ใจปฏบัิตริกัษา ปฏบิติัรกัษาได้เพียงไร จะเป็นการบรหิาร

จิตให้เจริญได้เพียงนั้น



อนุปุพพปฏปิทา

ต่อจากนั้น กองทัพพิเศษจิตตสิกขา ประกอบด้วยสัมมาวายามะ สัมมาสติ  

สัมมาสมาธิ ต่อจากนั้น กองทัพพิเศษปัญญาสิกขา ประกอบด้วย สัมมาทิฐิ  

สัมมาสังกัปปะ แล้วได้แสดงอนุปุพพปฏิปทาแห่งกองทัพมรรคแปรรูปในลักษณะต่าง ๆ  

เช่น ในธรรม นับตัง้แต่หมวด ๑ หมวด ๒ ขึน้ไป จนถึงโพธปัิกขิยธรรม ๓๗ ประการ 

เป็นต้น กระจายออกไป ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธ์ แล้วสรปุลงในล�าดบัธรรมดงัต่อไปนี้

ข้อที่ ๑ ศีล แบ่งออกเป็นจุลศีล มหาศีล ต่าง ๆ  มากมาย อันเป็นเหตุให้ได้

อนวัชชสุข (สุขอันเกิดจากกรรมที่ไม่มีโทษ)

ข้อที่ ๒ อินทรียสังวร คือส�ารวมสิ่งที่เป็นใหญ่ในตัวเรานี้ คือตาซึ่งเป็นใหญ่

ในหน้าที่เห็นรูป หูในหน้าที่ฟังเสียง จมูกในหน้าที่ดมกลิ่น ลิ้นในหน้าที่ลิ้มรส กายใน

หน้าทีถู่กต้องสิง่ทีถ่กูต้อง และมนะคอืใจในหน้าทีรู่ห้น้าทีค่ดิ เรือ่งทัง้ ๕ ดงักล่าว และ

เรื่องที่ยังเก็บมารู้มาคิดต่างๆ ด้วยมีสติส�ารวมระวังในเวลาที่ตาเห็นรูป เป็นต้น และ 

ใจคิดเรื่องต่าง ๆ  มิให้อกุศลธรรมต่าง ๆ  เกิดขึ้นและแล่นมาสู่จิต อันเป็นเหตุให้ได้สุข

ที่เกิดจากจิตที่ไม่รั่วไม่เปียกชุ่มด้วยความยินดียินร้าย

ข้อที่ ๓ สติสัมปชัญญะ คือมีสติสัมปชัญญะระลึกรู ้ตัวอยู่ในอิริยาบถ  

เดิน ยืน นั่ง นอน และในอิริยาบถเล็กน้อยทั้งปวง อันเป็นเหตุให้ได้สุขท่ีเกิดจาก 

ความมีสติสัมปชัญญะ
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ข้อที ่๔ สนัโดษ ยนิดด้ีวยของทีม่อียู่ของตน มีความอิม่ ความเต็ม ความพอ 

ไม่คิดโลภเพ่งเล็งทรัพย์หรือสิ่งของของผู้อื่น เพราะเหตุที่ไม่อิ่มไม่พอ ถ้าบรรพชิต 

ก็ยินดีเพียงพอแต่จีวรส�าหรับบริหารกาย บิณฑบาตส�าหรับท้อง เหมือนอย่างนก 

มเีพียงขนเป็นภาระ บนิไปไหน ๆ  ได้ตามปรารถนา อนัเป็นเหตใุห้ได้สขุทีเ่กดิจากความ

อิ่มความพอ อันเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง

ข้อที่ ๕ จิตตปริโสธนะ คือเสพ คืออยู่ในเสนาสนะ คือที่นอน ที่นั่ง ที่อยู่

อาศัย ที่ว่าง ที่สงัด หรืออยู่ป่า อยู่โคนไม้ อยู่ภูเขา ล�าธารห้วยระแหง ที่สงบสงัด  

ตั้งสติละนิวรณ์คือกิเลสเครื่องกั้นจิตมิให้สงบตั้งมั่น และมิให้รู ้ตามเป็นจริง เช่น  

กามฉันทะ (ความพอใจรักใคร่ในกาม) อภิชฌา (ความโลภเพ่งเล็งไปถึงคนและวัตถุ

ต่าง ๆ ด้วยความอยากได้เป็นสิทธิ์ของตน) พยาบาท (ความโกรธแค้นขัดเคือง)  

มจีติปราศจากอภชิฌาพยาบาท มีความเอ็นดกูรณุาคดิเกือ้กลูสัตว์ทัง้ปวงไม่เลอืกหน้า 

และมีสติสัมปชัญญะ ท�าอาโลกสัญญา (ความส�าคัญหมายว่า แสงสว่าง) ก�าจัด 

ความง่วง ความท้อแท้ ความคิดฟุ้งซ่าน มีจิตสงบละความสงสัยไม่แน่ใจในกุศลธรรม

ทั้งหลาย ต่อจากนั้นได้ปรากฏภาพอุปมาให้มองเห็น โดยภาพเปรียบเทียบว่าจิตที่

ปราศจากนิวรณ์มีความสุขเหมือนอะไรหรือเหมือนใคร เป็นภาพที่ปรากฏชัดแจ้ง 

ในอากาศที่ชาวจิตตนครมองเห็นทั่วกัน

ภาพท่ีปรากฏในอากาศอันชาวจิตตนครมองเห็นทั่วกันนั้น ก็เช่นเดียวกับที่คู่

บารมีได้แสดงแก่นครสามี และโยนิโสมนสิการได้แสดงพากย์ประกอบว่า “นิวรณ์ ๕ 

เหล่าน้ี ก็เปรยีบเหมือนความเป็นหนี ้ความเป็นโรค ความต้องขงัในเรอืนจ�า ความเป็น

ทาส และเดินทางกันดาร ส่วนความพ้นจากนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ ก็เหมือนอย่างพ้น 

จากหนี้ พ้นจากโรค พ้นจากเรือนจ�า พ้นจากความเป็นทาส มีแต่ความเป็นไทแก่ตน 

พ้นจากทางกันดาร บรรลุถึงภูมิประเทศอันเกษม” ครั้นแล้วจึงถึง

ข้อที ่๖ ฌาน สมาธิทีแ่น่วแน่ ทัง้ ๔ คอื (๑) ปฐมฌาน เพราะเมือ่ละนวิรณ์

ทั้ง ๕ ได้ก็เกิดปราโมทย์ จิตที่เกิดปราโมทย์ก็คือบันเทิงแล้วก็เกิดปีติ ใจที่มปีีติก็เกิด

ความสงบกาย (นามกาย) จึงได้เสวยสุข เมื่อมีสุขจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่เข้าขั้น

ปฐมฌาน มวีติก วจิาร ปีต ิสขุ และเอกคัคตา (ความมียอดคอือารมณ์เป็นอันเดยีว) 
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ท�าให้ผู้ที่ได้ฌานนี้มีกาย (อาการทางใจ) ทั้งหมดเต็มไปด้วยปีติ สุข อันเกิดจากวิเวก 

(ความสงบสงัด) เหมือนอย่างผงส�าหรับอาบน�้าหรือส�าหรับฟอก (ปัจจุบันเช่นแฟ้บ)  

ที่พรมน�้าให้เปียกชุ่มทั้งหมด (๒) ทุติยฌาน มีปีติ สุข และเอกัคคตา ท�าให้ผู้ที่ได้

ฌานที ่๒ นีม้กีายทัง้หมดเตม็ไปด้วยปีต ิสุข อนัเกดิจากสมาธ ิเหมือนอย่างบ่อน�า้ลกึ

มีน�้าพุผุดพุ่งขึ้นแล้วตกพรมลงไปทั่วหมด (๓) ตติยฌาน มีสุข และเอกัคคตา  

ท�าให้ผู้ที่ได้ฌานที่ ๓ นี้มีกายทั้งหมดเต็มไปด้วยสุขที่ไม่มีปีติ เหมือนอย่างดอกอุบล

เป็นต้น ที่เกิดโตขึ้นในน�้า ชุ่มน�้าอยู่ต้ังแต่ยอดถึงโคนท้ังหมด (๔) จตุตถฌาน  

มีเอกัคคตาและอุเบกขา ท�าให้ผู้ที่ได้ฌานที่ ๔ นี้ มีใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไปทั่วกายนี้

ทั้งหมด เหมือนอย่างนั่งคลุมศีรษะด้วยผ้าขาวโพลน

ภาพจิตท่ีปรากฏด้วยอ�านาจการปฏิบัติธรรมของกองทัพมรรค มีระดับต�่าสูง

ดงักล่าว และทกุระดบัเป็นความสขุทัง้ส้ิน ดงันัน้แม้ปรารถนาจะท�าความสุขให้เกดิขึน้

แก่จิตใจ ก็ต้องปฏิบตัธิรรมดงักล่าวตามล�าดบั คอืมศีลี มอีนิทรยีสังวร มสีตสัิมปชญัญะ 

มีสันโดษ มีจิตตปริโสธนะ และมีฌาน



ชาวจติตนครถงึไตรสรณคมน์
เห็นสัจจะของสมุทัย

ภายในความสงบนั้น ชาวจิตตนครทั้งปวงได้มีจิตซาบซึ้งในพระพุทธคุณ  

พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ มีความผ่องใสของใจซาบซ่านสงบอยู่ ทันใดนั้นก็มีเสียง 

ทีเ่ปล่งขึน้กกึก้องในความสงบพร้อมกันเหมือนอย่างนดัซ้อมกนัไว้ว่า นโม ตสสฺ ภควโต 

อรหโต สมมฺาสมพฺทุธฺสสฺ ขอน้อมแด่พระผูม้พีระภาคอรหันตสัมมาสัมพทุธเจ้า พระองค์

น้ัน พทฺุธ� สรณ� คจฉฺามิ ข้าพเจ้าถงึพระพทุธเจ้าเป็นสรณะ (ทีพ่ึง่ก�าจดัทกุข์ภยัได้จรงิ) 

ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ ข้าพเจ้าถึง

พระสงฆ์เป็นสรณะ ทตุยิมฺปิ พทุธฺ� สรณ� คจฉฺาม ิแม้วาระที ่๒ ข้าพเจ้าถงึพระพุทธเจ้า

เป็นสรณะ ทตุยิมฺปิ ธมฺม� สรณ� คจฉฺามิ แม้วาระที ่๒ ข้าพเจ้าถงึพระธรรมเป็นสรณะ 

ทุติยมฺปิ สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ แม้วาระที่ ๒ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ ตติยมฺปิ 

พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ แม้วาระท่ี ๓ ข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ตติยมฺปิ  

ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ แม้วาระท่ี ๓ ข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ ตติยมฺปิ สงฺฆ�  

สรณ� คจฺฉามิ แม้วาระท่ี ๓ ข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ และต่อจากนั้นก็ได้ม ี

เสียงร้องประกาศข้ึนในหมู่ชาวจิตตนครว่า “สมุทัยเป็นทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์  

อาสวสมทุยั เหตใุห้เกดิอาสวะ คอืกเิลสทีด่องสนัดานสตัว์ หาใช่เป็นสขุสมทุยั เหตใุห้

เกิดสุขโดยแท้จริงไม่”

ฝ่ายสมุทัยกบัพรรคพวกซ่ึงต้องถอยออกไปห่างด้วยอานภุาพ แห่งกองทพัมรรค 

เมื่อเหตุการณ์ผันแปรไปในทางเป็นประโยชน์แก่กองทัพมรรคดังนั้น ก็มีความเสียใจ
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มาก แต่ก็ยังมั่นใจในก�าลังกองทัพสังโยชน์ของตนว่าจะเอาชนะกองทัพมรรค และ 

จะสามารถยึดจิตตนครไว้ได้จนถึงที่สุด คู่อาสวะก็ได้กล่าวปลุกปลอบใจสมุทัยให ้

เข้มแข็งต่อสู้ 

ขณะน้ันสติกับอินทรียสังวรได้เข้าคุมทวารชั้นนอกชั้นในทั้ง ๖ อารมณ์กับ

นิวรณ์ได้คุมเชิงใกล้ ๆ  ศีล วินัย และสุจริต ๓ ได้เข้าคุมไตรทวารอีกส่วนหนึ่ง ทุจริต 

๓ ได้คุมเชิงอยู่ใกล้ ๆ หิริโอตตัปปะได้เข้าตรวจตราเป็นนครบาล (ต�ารวจ) หัวโจก 

ทัง้ ๓ กบัพรรคพวกอนัธพาลทัง้หลายได้คมุเชงิอยูใ่กล้ ๆ  สตสิมัปชญัญะคมุการจราจร

หรืออิริยาบถ อสติอสัมปชัญญะคุมเชิงอยู่ใกล้ ๆ สันโดษคุมการปันส่วนทรัพย์สิน 

เคร่ืองอุปโภคบริโภค อิจฉา โลภะ มัจฉริยะคุมเชิงอยู ่ใกล้ ๆ สัมมาทิฏฐิกับ 

โยนิโสมนสิการและสัจจะคุมสมองเมือง มิจฉาทิฏฐิกับอโยนิโสมนสิการและมายา 

คุมเชิงอยู่ใกล้ ๆ  อัปปมาทธรรมคุมใจกลางเมือง ปมาทธรรมคุมเชิงอยู่ใกล้ ๆ 

กองทพัมรรคได้คมุตรงบรเิวณทีช่มุนมุแสดงก�าลงั คอืตรงถนน ๔ แพร่งบรรจบ

กันกลางจิตตนครน้ันโดยไม่ยอมเขย้ือนก�าลังออกไป ฝ่ายกองทัพสังโยชน์ก็ได้ชุมนุม

คุมเชิงอยู่ไม่ไกลจากกองทัพมรรค คู่บารมีได้เข้าก�ากับนิเวศส่วนในของนครสามีอยู่ 

ด้านหน่ึง และกระจายก�าลังธรรมขันธ์ทั้งปวงออกตรวจตราดูแลจิตตนครท่ัวไปใน 

ความควบคุมของมรรคบดี คู่อาสวะก็เข้าก�ากับนิเวศส่วนในของนครสามีอีกด้านหนึ่ง 

และกระจายก�าลังกิเลสตัณหาทั้งปวง ออกเผชิญหน้ากับก�าลังธรรมขันธ์ทุกแห่งใน 

ความบังคับบัญชาท่ัวไปของสมุทัยและสังโยชนบดี ต่างระดมรวมก�าลังเต็มอัตราทั้ง  

๒ ฝ่าย พร้อมที่จะเปิดฉากรบแย่งจิตตนครกัน ยังรอแต่จังหวะอันเหมาะเท่านั้น  

เป็นอนัว่าสงครามชิงจติตนครจะเกดิขึน้แน่นอน อย่างหลกีเลีย่งไม่ได้เสียแล้ว สถานการณ์

ก�าลังตึงเครียดอย่างที่สุด

กองทัพ ๒ ฝ่ายที่พร้อมจะเข้าท�าสงครามกันนี้ ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายดี อีกฝ่าย

หนึ่งเป็นฝ่ายชั่ว พูดง่าย ๆ ก็คืออ�านาจฝ่ายดีกับอ�านาจฝ่ายไม่ดีก�าลังพยายามจะเข้า

ครองจิตใจ ควรพิจารณาให้เห็นว่า ควรจะยอมให้ฝ่ายไหนเข้าครอง ถ้ายอมให้ฝ่ายดี

เข้าครอง ก็จะเป็นคนดี มีความสุข ถ้ายอมให้ฝ่ายไม่ดีเข้าครอง ก็จะเป็นคนไม่ดี  

มีความทุกข์ เพราะความดีย่อมให้ผลเป็นสุข ความไม่ดีย่อมให้ผลเป็นทุกข์



จติตนครตงึเครยีดคับขันที่สุด
โรงงานสังกัดธาตุทั้ง ๕

ขณะที่สถานการณ์ทางทหารในจิตตนครก�าลังตึงเครียดท่ีสุดน้ัน สถานการณ์

ทางธรรมชาติทุกอย่างของจิตตนครก็ทวีความคับขันขึ้นมาอีกด้วย คือจิตตนครที่เป็น

เมืองมีภูเขามหึมาวงล้อมเป็นเหมือนอย่างวงแหวน และค่อย ๆ กลิ้งเข้ามาหาทั้ง ๔ 

ทิศโดยรอบดังกล่าวในตอนที่ว่าด้วยเขาวงแหวนแล้วนั้น ได้กลิ้งใกล้เข้ามายิ่งขึ้น และ

ยิ่งสูงเงื่อมง�้าจดฟ้าน่าสะพรึงกลัวยิ่งนัก ถ้าไม่หยุดกลิ้งเข้ามาก็น่ากลัวว่าจะกลิ้งเข้ามา

บดขยี้จิตตนครทั้งสิ้นให้พินาศ ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยง 

ทั้งเมื่อภูเขาวงแหวนกระชับวงอันมหึมาสูงจดฟ้าเข้ามา อาการแปรปรวนของ

จิตตนครเองก็เพิ่มมากขึ้น ธาตุดิน น�้า ไฟ ลม ก็ไม่ปกติ ถนน ๔ แพร่งของเมือง 

กช็�ารดุทรุดพงัจนเกอืบเหลอืทีจ่ะซ่อม ระบบส่ือสารชัน้นอกชัน้ในท้ัง ๖ กช็�ารุด หัวหน้า

ของระบบสือ่สารท้ัง ๖ กทุ็รพลหย่อนก�าลังเร่ียวแรง ไม่ว่องไวกระฉับกระเฉงเหมอืนเดมิ 

โรงครัวของเมืองก็ช�ารุด ระบบขนส่งและคมนาคมทางท่อ ตลอดถึงระบบขับถ่าย 

ทางท่อต่าง ๆ ทั่วเมือง ก็ทรุดโทรมลงทั่วไป โรงงานต่าง ๆ ของเมืองก็เช่นเดียวกัน 

โรงงานต่าง ๆ เหล่านี้ตั้งอยู่ทั่วจิตตนคร ได้แก่ โรงงานเกสา (ท�าผม) โรงงานโลมา 

(ท�าขน) โรงงานนขา (ท�าเล็บ) โรงงานทันตา (ท�าฟัน) โรงงานตโจ (ท�าหนัง)  

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

อัฏฐิมิญชัง (ท�าเยื่อในกระดูก) โรงงานวักกัง (ท�าไต) โรงงานหทยัง (ท�าหัวใจ)  
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โรงงานยกนัง (ท�าตับ) โรงงานกิโลมกัง (ท�าพังผืด) โรงงานปิหกัง (ท�าม้าม)  

โรงงานปัปผาสงั (ท�าปอด) โรงงานอันตงั (ท�าไส้ใหญ่) โรงงานอนัตคณุงั (ท�าไส้เลก็) 

โรงงานอทุรยิงั (ท�าอาหารใหม่) โรงงานกรสีงั (ท�าอาหารเก่า) โรงงานมัตถเกมัตถลุงคัง 

(ท�าขมองในขมองศีรษะ) โรงงานเหล่านี้สังกัดอยู ่ในอธิบดีกรมโรงงานคนหนึ่ง  

ชือ่ อาโปธาตุ ยงัมีโรงงานท�าไฟอีกหลายโรง สงักดัอยู่ในอธบิดีกรมโรงงานอกีคนหนึง่  

ชื่อ เตโชธาตุ ยังมีโรงงานท�าลมอีกหลายโรง เช่น โรงงานอัสสาสะปัสสาสะ (ท�าลม

หายใจเข้าออก) สังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงานอีกคนหนึ่ง ชื่อ วาโยธาตุ ยังมีโรงงาน

ท�าอากาศ (ช่องว่าง เช่น ท่อต่าง ๆ ซ่ึงต้องมีอยู่มากมาย) สังกัดอยู่ในอธิบดีกรม

โรงงานอีกคนหนึง่ ชือ่ อากาศธาต ุโรงงานทัง้ปวงนีล้้วนช�ารุดทรุดโทรมทัง้หมดท่ัวเมอืง

ความเปล่ียนแปลงช�ารุดทรุดโทรมดังกล่าว คือความไม่เที่ยง ย่อมเกิดขึ้น 

แก่ทุกคนทุกสิ่ง ไม่มียกเว้น ผู้มาบริหารจิตคือผู้ก�าลังพยายามจะท�าใจของตนให้ 

สามารถรับสภาพที่ไม่เที่ยงได้อย่างไม่เกิดความยินดียินร้ายวุ่นวายจนเกินไป ท�าได ้

เพียงไร ก็จะมีจิตใจสงบสบายโดยควรแก่ความปฏิบัติเพียงนั้น



โรงงานเก่าแก่ช�ารุดผลติของไม่ดอีอกมา

โรงงานในจติตนครท้ังหลายรวมเข้าเฉพาะทีส่�าคญั ๆ  กม็ากกว่า ๔๐ โรงงาน 

แต่ละโรงงงาน เดิมเมื่อยังใหม่ ๆ ก็ผลิตสิ่งต่าง ๆ ออกมาได้อย่างดี ทั้งโดยคุณภาพ

และปริมาณ ชาวจิตตนคร มีสิ่งต่าง ๆ บริโภคอุปโภค เพื่อด�ารงชีวิตอยู่เป็นสุขและ

สนุกสบาย ท้ังงดงามไปท่ัวเมือง ไม่มีสิ่งไรบกพร่อง เป็นสมัยที่สมุทัยสบายใจที่สุด 

เพราะชาวเมืองพากันสนุกสบาย ดังที่ฝ่ายคู่บารมีเรียกว่า มัวเมา อยู่ในวัย ในความ

ไม่มีโรค ในชีวิตและในความพรั่งพร้อมทั้งปวง ไม่จ�าต้องสร้าง มายา อะไรขึ้น  

ความพรั่งพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในจิตตนครเองเป็นเคร่ืองท�าให้ชาวจิตตนครพากันหลง

ระเรงิยนิด ีสมทุยัเพยีงแต่คอยสร้างโรงภาพยนตร์ อารมณ์ ส่งเสรมิความสุขสนกุสนาน

ให้ยิ่งขึ้นทั้งกลางวันและกลางคืน ทั้งสร้างสถานบ�าเรอบ�ารุงต่าง ๆ เกลื่อนเกร่อทั่วไป 

คล้ายกับเมืองที่เรียกว่า ศิวิไลซ์ ทั้งปวงในปัจจุบัน 

แต่ต่อมาเม่ือโรงงานทั้งหลายแก่เก่าช�ารุด ประกอบทั้งธรรมชาติแวดล้อม 

จิตตนครปรากฏเป็นภูเขาวงแหวนมหึมากระชับเงื้อมง�้าเข้ามาโดยรอบ และภายใน 

จิตตนครเองก็มีอาการแปรปรวนทรุดโทรมลงทุกอย่าง ดังกล่าวมาโดยล�าดับ โรงงาน

ทั้งหลายก็พลอยย่ิงช�ารุดและลดจ�านวนและคุณภาพสิ่งที่ผลิตออกมา ลงไปทุกที  

ปรากฏผลเป็นความไม่เพียงพอไม่งดงามขึ้นทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น 

โรงงานเกสา (ท�าผม) เดิมผลิตผมออกมามีสีงดงามด�าสนิท (ส�าหรับ 

ชาวประเทศผมด�าเช่นไทยเรา) และมีจ�านวนมากเพียงพอปกส่วนศีรษะเมืองท้ังหมด 
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แต่ต่อมาเมื่อโรงงานเก่าแก่ช�ารุด ก็ผลิตผมออกมาไม่ได้สีเหมือนเดิม กลายเป็นสีขาว

มากขึ้น จนถึงไม่อาจผลิตเป็นสีด�าได้ ออกมาเป็นสีขาวโพลนไปทั้งหมด ทั้งโดยมาก 

ไม่เพียงพอทีจ่ะใช้ ท�าให้ศีรษะเมอืงดูโล่งเตยีนไปข้างหน้าบ้าง ข้างหลงับ้าง ตรงกลางบ้าง 

ข้าง ๆ บ้าง บางทีก็โล่งเตียนไปทั้งหมด แปลว่าผลิตออกมาไม่ได้ หรือน้อยเต็มที  

เป็นเส้นละเอียดเล็กน้อยเกือบจะมองไม่เห็นด้วยตา ท�าให้สมุทัยต้องเข้ามาท�ามายา

ปิดบังด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ท�ายาย้อมผมให้ใช้ เพื่อให้มองดูด�าสนิทเหมือนอย่างไม่มี

อะไรเกดิข้ึน และสอนวธิหีวส่ีวนทีม่มีากไปปิดส่วนท่ีบกพร่อง หรือสร้างผมปลอมขึน้สวม  

ทั้งสอนวิธีดัดแต่งต่าง ๆ  ต่อสู้กับสัจจะของธรรมชาติอย่างเต็มที่ 

โรงงานตโจ (ท�าหนัง) ทีแรกผลิตหนังออกมาตึงเรียบเปล่งปลั่ง งดงาม เมื่อ

เก่าแก่ หนังที่ผลิตออกมาหย่อนย่นสีคล�้าหมอง สมุทัยสอนวิธีใช้แป้งสีตบแต่งต่าง ๆ 

จนถงึใช้วธิผ่ีาตดัดงึท่ีหย่อนให้ตึง แต่เม่ือเก่าหนกั ๆ  เข้า ถงึย่นเป็นเกลยีวกร้านหยาบ

เหลือที่จะตบแต่ง สมุทัยก็แนะน�าให้พอกแป้งเข้าไว้จนเหมือนอย่างใช้ปูนโบกผนังตึก 

หนักเข้าสมุทัยก็เหลือก�าลังแก้ไข แต่ก็ยังบอกว่าไม่เป็นไร จะสร้างโรงตโจให้ใหม่แทน

โรงเก่านี้



สิ่งประกอบเป็นจติตนครและระบบงาน

จิตตนครจ�าต้องอาศัยสิ่งที่ผลิตข้ึนจากโรงงานท้ังปวงนี้ มาประกอบเป็น 

จิตตนครขึ้น ตั้งต้นแต่จุดแห่งชีวิตที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อันเรียกว่า กลละ หรือ

บางคนในปัจจุบันเรียกว่า เซลล์ จุดเริ่มต้นแห่งจิตตนครองค์พระบรมครูทรงเรียกว่า 

กลละ ดงักล่าว และพระอาจารย์ผูศิ้ษย์ของพระองค์อธบิายว่า ประมาณหยาดน�า้มนังาที่

ติดปลายด้ายท่ีฟั่นด้วยปลายขนทราย ๓ เส้น คือเป็นอย่างหยาดน�้ามันงานิดหนึ่ง   

ส่วนทางวิชาการแพทย์ปัจจุบันแสดงว่า ประกอบด้วยเซลล์ที่เล็กที่สุดซึ่งไม่สามารถจะ

มองด้วยตาเปล่า ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดู จึงจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นของเหลว

คล้ายวุ้นอย่างเละ ๆ  หรือแป้งเปียก มีธาตุต่าง ๆ  ผสมอยู่หลายอย่าง 

จิตตนครประกอบด้วยเซลล์เป็นจ�านวนมาก และมกีารแบ่งแยกหน้าทีอ่อกเป็น

หมวด ๆ เพื่อท�าหน้าท่ีหลายอย่างให้เหมาะสม แต่ละหมวดรับผิดชอบแตกต่างกัน  

แต่ท�างานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม เซลล์เหล่านีย้งัประกอบกนัขึน้เป็นเนือ้ และเนือ้ตัง้แต่ 

๒ ชนิดข้ึนไปประกอบกนัขึน้เป็นอวยัวะ เช่น กระเพาะอาหาร ล�าไส้ ตบั อวัยวะทีท่�า

หน้าที่รวมกันหรือเกี่ยวเนื่องกันหลายอวัยวะ จะรวมกันเข้าเป็นระบบ ตามหน้าที่ของ

แต่ละชนิด ทั้งหมดมี ๙ ระบบ คือ 

๑. ระบบโครงกระดูก มีหน้าที่เป็นโครงร่าง เป็นต้น มีจ�านวน ๒๐๖ ชิ้น 

(แพทย์โบราณในลังกานับได้ ๓๐๐ ท่อน) ส่วนเด็กในครรภ์จะมีประมาณ ๘๐๐ ชิ้น 

เพราะกระดูกยังไม่ต่อกัน 
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๒. ระบบกล้ามเนื้อ มีคุณสมบัติหดตัวยืดตัวหรือหย่อนตัวคล้ายยาง เป็นต้น 

๓. ระบบประสาท มีหน้าที่ควบคุมหน้าที่ต่าง ๆ ของจิตตนครให้ปฏิบัติและ

ประสานงานกัน ควบคุมความคิดและความประพฤติ ท�าให้เห็นได้ ให้ได้ยินได้  

ให้พูดได้ ให้เคลื่อนไหวได้ ควบคุมหน้าที่ของอวัยวะภายในให้ด�าเนินไปโดยปกติ  

รบัความรูส้กึต่าง ๆ  จากภายนอกโดยรอบ และบอกได้ว่าส่ิงนัน้เป็นอะไร ควรจะจดัการ

ปฏิบัติอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้น 

๔. ระบบการไหลเวยีนของโลหติและน�า้เหลือง ประกอบด้วย หัวใจ หลอดเลอืด 

และเลือด เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ  ของจิตตนคร 

๕. ระบบหายใจ ประกอบกับอวัยวะท่ีเกี่ยวข้องกับการหายใจ ได้แก่ จมูก 

ช่องจมูก ปอด โครงกระดูก กระบังลม และกล้ามเนื้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการหายใจ  

เพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างโลหิตกับอากาศ โดยรับเอาออกซิเจนเข้าไว้  

ถ่ายเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา ช่วยท�าให้ความร้อนอยู่ในระดับปกติ เป็นต้น 

ในเวลาหายใจเข้าช่องอกจะขยายโตขึน้ทกุ ๆ  ทาง ทัง้ด้านหน้า ด้านหลงั และ

ด้านข้าง ๆ  โดยรอบ กล้ามเนือ้บางส่วนหดตวั ซีโ่ครงยกขึน้ ท้องย่ืนออก ปอดพองโต 

โดยช่องอกขยายใหญ่ขึ้น อากาศก็จะผ่านเข้าไป เวลาหายใจออกช่องอกจะแคบลง  

โดยกล้ามเนื้อบางส่วนหย่อนตัวลง ท�าให้ซี่โครงกลับลงมาที่เดิม และกระบังลมหย่อน

ตัวดันขึ้นมาในช่องอก โดยกล้ามเนื้อหน้าท้องหดตัวดันอากาศให้ออกจากปอด

ที่กล่าวมาแล้วท้ังหมด เพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงงานทั้งปวงในจิตตนครมีความ

จ�าเป็นแก่จิตตนครเพียงไร อนิจจังคือความไม่เที่ยงทั้งหลายของจิตตนครเกิดจาก 

โรงงานเป็นต้นเหตุท้ังสิ้น เม่ือโรงงานเองก็ไม่เท่ียง คือแปรเปลี่ยนจากใหม่เป็นเก่า  

จากแข็งแรงเป็นช�ารุดทรุดโทรม สิ่งท่ีโรงงานผลิตขึ้นก็ย่อมต้องเสื่อมคุณภาพไปด้วย 

คือย่อมไม่เที่ยงไปด้วย และความไม่เที่ยงนี้จะแก้ให้กลับเป็นเท่ียงหาได้ไม่ วิธีจะรับ

ความไม่เทีย่งทีถ่กูต้องสมควรทีส่ดุ จงึไม่ใช่อยู่ทีพ่ยายามใช้วธิขีองสมทุยัเข้าปกปิดแก้ไข 

แต่ต้องอบรมปัญญาให้เกดิ ให้ตระหนักในความจรงิว่านัน้เป็นส่ิงไม่เทีย่ง ต้องแปรปรวน

เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา



ระบบงาน (ต่อ)
และพยาธภิัยเกดิผสม

๖. ระบบย่อยอาหารและถ่ายเท ประกอบด้วยหลอดจากปากลงไป และอวัยวะ

ต่าง ๆ  เช่น ลิ้น ต่อมน�้าลาย มีหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยอาหาร ดูดอาหารเข้าไป และ

ช่วยระบายอาหารออกด้วย 

๗. ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ประกอบด้วยอวัยวะในระบบขับถ่ายท้ังปวง มีไต 

เป็นต้น 

๘. ระบบสืบพันธ์ุหรือระบบสร้างเมืองใหม่แห่งจิตตนคร 

๙. ระบบต่อมไร้ท่อ ประกอบไปด้วยต่อมต่าง ๆ ซ่ึงฉีดสิ่งที่ตนสร้างขึ้น  

เรียกว่า “ฮอร์โมน” เข้าสู่เส้นโลหิตโดยตรง และไม่มีท่อของตัวเอง สิ่งที่ฉีดเข้าไปนี้

มีหน้าที่ควบคุมส่งเสริมและสัมพันธ์กับการท�างานในร่างกายให้เป็นไปโดยปกติ 

ระบบท้ัง ๙ น้ีต้องอาศัยสิ่งท่ีผลิตจากโรงงานในจิตตนครมาประกอบขึ้น  

เมื่อโรงงานเก่าแก่ช�ารุด ระบบเหล่านี้ก็พลอยช�ารุด ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ได้ 

ปรากฏความบกพร่องชัดเจนขึ้นทุกที ธาตุท้ัง ๕ ผู้เป็นอธิบดีกรมโรงงานได้ร่วมกัน

ปรบัปรงุแก้ไขเตม็ท่ี กไ็ม่สามารถจะแก้ไขให้ดข้ึีนได้เหมือนอย่างเดมิ พอปะทะปะทงัไป 

ซ�า้ยงัแถมเกดิภยัขึน้อกีชนดิหนึง่ ชาวจติตนครเรยีกว่า พยาธิภยั มเีฉพาะในจติตนคร

เท่านั้น 
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อันท่ีจริงภัยนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอ แต่เมื่อจิตตนครยังดี ภูเขาวงแหวนยังล้อม 

อยู่ไกล ยังไม่มีอาการแปรปรวนภายใน โรงงานทั้งหลายก็ยังท�างานผลิตส่ิงทั้งหลาย

ป้อนระบบงานในจติตนครอยู่อย่างด ีพยาธภิยัทีเ่กดิขึน้เป็นครัง้คราวกไ็ม่ท�าให้จิตตนคร

ต้องล�าบากอะไรนัก ท้ังระบบการรักษาพยาบาลก็ดีขึ้นมาก ครั้นจิตตนครโทรมลง  

มีภูเขามหึมาวงรัดเข้ามาใกล้พยาธิภัยก็พลอยเกิดผสมรุนแรงขึ้นทั่วไป ธาตุทั้ง ๕  

เป็นหัวหน้าโรงงานใหญ่ เคยหัวเราะเยาะพยาธิภัย เพราะทะนงในความแข็งแรง

ทะมัดทะแมงของตนว่าพยาธิภัยท�าอะไรไม่ได้ บัดนี้หัวเราะไม่ออกเสียแล้ว ต้องป่วย

เจบ็ลงเพราะพยาธภิยั นครสามรีบีส่งแพทย์หลวงไปรกัษา กพ็อได้ผลขึน้บ้าง แต่กไ็ม่มี

ก�าลังที่จะปฏิบัติหน้าท่ีได้เต็มท่ีเหมือนแต่ก่อน จิตตนครได้กลายเป็นนครแห่ง 

อันตรายใหญ่ ที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนแล้ว 

ฝ่ายนครสามีพร้อมด้วยชาวเมืองทั้งปวง ได้มองเห็นอันตราย ที่คืบคลาน 

เข้ามาใกล้โดยรอบ ท้ังกองทัพท้ัง ๒ ฝ่ายก็ก�าลังประชิดกันอยู่ การสัประยุทธ์จะ 

เกดิขึน้เมือ่ไรกไ็ด้ ได้มคีวามสะพรัน่พรงึตกใจ มองหาทีพ่ึง่ป้องกนัอนัตราย สมทุยัเอง

กไ็ด้แลเหน็ภยัธรรมชาติดงักล่าว ซึง่พ้นอ�านาจของสมทุยัจะครอบง�าได้ คือไม่มอี�านาจ

จะไปผลักกั้นภูเขาวงรอบจิตตนครให้ถอยกลับไปได้ ไม่มีอ�านาจที่จะแก้ไขความช�ารุด

ทรุดโทรมภายในจิตตนคร ทั้งไม่สามารถป้องกันพยาธิภัย สมุทัยเก่งกาจในทางใช ้

มายาต่าง ๆ ปกปิดอ�าพรางมิให้สัจจะปรากฏแก่ตา ใช้อารมณ์อ�าพรางใจมิให้คิดเห็น  

เพราะสิ่งที่สมุทัยกลัวอย่างท่ีสุดก็คือ สัจจะ ความจริง และส่ิงที่กลัวนี้ได้ปรากฏขึ้น

อย่างไม่อาจจะปกปิดอ�าพรางได้เสียแล้ว

การบรหิารจติท่ีให้ผลเตม็ท่ี คอืการบรหิารจติให้สามารถยอมรับสัจจะความจริง

โดยไม่หวาดกลวั เป็นต้นว่าการยอมรบัว่าทกุสิง่ไม่เทีย่ง ร่างกายนีก้ไ็ม่เทีย่ง จกัไม่เป็น

หนุ่มเป็นสาวอยู่ได้ตลอดไป แต่จักต้องแปรปรวนเปล่ียนแปลง แก่เฒ่าเป็นธรรมดา 

การต่อต้านด้วยวิธีใด ๆ  ก็ตาม จักไม่เกิดผลได้จริง หนทางเดียวที่ควรท�าอย่างยิ่ง คือ

แลให้เห็นสัจจะความจริง



สมุทัยประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย 
นครสามเีห็นภัยเฉพาะหน้า

สมุทัยได้เปิดประชุมหารือกับคู่อาสวะและสังโยชนบดีแม่ทัพใหญ่สังโยชน ์

อย่างเคร่งเครียด ที่ประชุมให้รักษาควบคุมนครสามีไว้ในอ�านาจทุกวิถีทาง และ 

ให้ท�าลายกองทพัใหญ่มรรคลงให้จงได้ และถ้าจติตนครจะต้องเป็นอนัตรายเพราะภเูขา

วงแหวนกล้ิงมาบดขยี้ ก็ให้คู่อาสวะรีบลักพานครสามีออกไปยังสถานที่นัดหมาย  

เพือ่จะได้อพยพออกไปพร้อมกบักองทัพใหญ่สงัโยชน์ แต่ให้ด�าเนนิการตามแผนการที่ 

๑ คือควบคมุนครสามไีว้ในอ�านาจก่อน เมือ่ได้หารอืตกลงกนัเรียบร้อยแล้ว ต่างกอ็อก

ไปปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้ตกลงกัน 

คู่อาสวะได้พยายามเข้าใกล้ชดิควบคมุนครสามอียูต่ลอดเวลา คอยเตมิอวชิชา 

(ความไม่รู้ในสัจจะที่ท�าให้หลงเข้าใจผิด) ภพ (ความเป็นเราที่เที่ยงยั่งยืน) และกาม 

(ความรักความใคร่ในตัวเรา เป็นต้น) ท�าให้นครสามีเข้าใจผิดว่าภูเขาวงล้อมน้ันเป็น

ภูเขากระดาษ ใช้ไม้ขีดก้านเดียวก็จะเผาเสียได้ ตัวเรานี้ใหญ่โตเที่ยงแท้ สมุทัยจะให้ 

เป็นเจ้าโลกแต่ผู้เดียว เม่ือเราเป็นเจ้าโลก เราก็จะบงการโลกแต่ผู้เดียว ไม่ต้องมี 

เป็นหลายฝักหลายฝ่าย ทุกฝ่ายจะอยู่ในอ�านาจของเรา จะรวมกันเป็นฝ่ายเดียวคือ 

ฝ่ายของเรา จะต้องปฏิบัติตามค�าสั่งของเราแต่ผู้เดียว ความช�ารุดเส่ือมโทรมภายใน

ตลอดถงึโรงงานต่าง ๆ ระบบต่าง ๆ ท่ีเก่าแก่ทรดุโทรม สมุทัย กร็บัว่าแก้ไขได้ โรงงาน

ไหนเก่าเหลือจะซ่อมก็รื้อทิ้ง สร้างใหม่เป็นโรง ๆ ไป นักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้เก่งมาก 
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สร้างสิ่งเทียมต่าง ๆ ได้หลายอย่าง ตัดตาจากศพมาใส่ตาคนเป็นก็ได้ เปล่ียนหัวใจ 

ก็ยังได้ ตัด ๆ  ต่อ ๆ  ได้เกือบทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งนครสามีได้เกิดอารมณ์รักตัวกลัวตาย

ขึน้อกีมากมาย ฝ่ายสมุทัยกพ็ยายามสร้างมายาปิดบงัอ�าพรางสจัจะ ใส่อารมณ์อันเป็น

ที่ตั้งแห่งราคะ โทสะ โมหะ และความมัวเมาต่าง ๆ เข้าในจิตตนครอีกมากมาย 

เช่นเดียวกัน สังโยชนบดีแม่ทัพใหญ่สังโยชน์ ก็สั่งกองทัพใหญ่ สังโยชน์เตรียมพร้อม

ที่จะบดขยี้กองทัพใหญ่มรรคในเมื่อถึงจังหวะ 

แต่สมุทัยกับพรรคพวกหาได้สามารถควบคุมนครสามีได้ตามประสงค์ไม่  

เพราะคู่บารมีก็ได้คอยเฝ้ารักษาอยู่ใกล้ชิดเช่นเดียวกัน และคอยเพิ่มเติมบารมีธรรม

ต่าง ๆ ให้แก่นครสามี เป็นต้นว่า ปัญญาบารมี ประกอบกับนครสามีเองก็ได้ถึง 

พระรัตนตรัยเป็นสรณะเฉพาะตนครั้งหน่ึง พร้อมกับชาวจิตตนครท้ังปวงเม่ือกองทัพ

ใหญ่มรรคแสดงก�าลังอีกครัง้หน่ึง จติตธาต ุหรอื วญิญาณธาตุ ซึง่เป็น ธาตรุู ้อนัวิเศษ

ของนครสามีจงึแจ่มใสขึน้ การเดนิสวนสนามของกองทพัใหญ่สังโยชน์ ถัดมาการแสดง

ก�าลงัของกองทพัใหญ่มรรคได้มปีระโยชน์มาก เพราะท�าให้นครสามีได้รู ้ได้เห็นทัง้ ๒ 

ฝ่ายตามเป็นจริง ได้ประจักษ์พร้อมกับชาวจิตตนคร ในท่ีสุดการแสดงก�าลังของกอง

ทัพใหญ่มรรค ว่าโดยที่แท้สมุทัยคือบ่อเกิดแห่งทุกข์ท้ังปวง หาใช่บ่อเกิดแห่งสุข 

ทีแ่ท้จรงิไม่ ดงัทีไ่ด้มเีสยีงร้องอือ้องึขึน้ของชาวจติตนครเมือ่สิน้ขบวนวชิชาท่ี ๘ เป็นการ

เปิดหน้ากากของสมุทัยออกให้เห็น สัจจะ ของสมุทัยโดยแท้จริง ธาตุรู้ ของนครสามี

จึงเจาะแทงทะลุบรรดาอารมณ์และมายาทั้งปวงของสมุทัยออกมาเห็นภัยเฉพาะหน้า

ของจิตตนครตามเป็นจริง

อนัสัจจะคอืความจรงินัน้ ต้องเป็นสจัจะคอืความจรงิเสมอ ผูบ้รหิารจติควรได้

ศึกษาให้รู้ว่า มีอะไรบ้างที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เป็นสัจจะ แล้วอบรมจิตใจตนเอง

ให้เกดิปัญญาเหน็ตามท่ีทรงแสดงไว้ให้ได้ จะได้พ้นจากอ�านาจของสมทุยัทีพ่ยายามน�า

มายามาหลอกล่ออยูเ่สมอ และการพ้นจากอ�านาจของสมทุยัได้นัน้เป็นการก้าวล่วงทกุข์

ได้อย่างแท้จริงมากน้อยตามควรแก่ก�าลังของปัญญา
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ภยัของจิตตนครทีป่รากฏแก่ธาตรุูข้องนครสาม ีคอืภเูขาทีว่งล้อมรกุเข้ามานัน้ 

หาใช่เป็นภเูขากระดาษไม่ แต่เป็นภเูขาหนิล้วน น่าสะพรงึกลวั ตวัจติตนครเองทีก่�าลงั

เก่าแก่อยู่ก็ไม่อาจซ่อมให้กลับคืนดีเหมือนดังเดิมได้ และตัวโรงงานเองจะรื้อสร้างใหม่

หาได้ไม่ เว้นไว้แต่จะสร้างซ่อมส่วนเลก็น้อยบางส่วนเท่านัน้ ภเูขาวงแหวนดงักล่าวกลิง้

ใกล้เข้ามามากแล้ว จิตตนครจะต้องถูกบดละเอียดเป็นแน่แท้ ความรู้สึกหยิ่งผยองใน

ตวัเราท่ีใหญ่โตจะเป็นเจ้าโลกได้หายไป กลายเป็นตวัเราทีข่ลาดกลวัต้องการแต่ทีจ่ะหนี

จากภัยที่ก�าลังคุกคามอยู่ ความรักตัวได้เกิดขึ้นแก่กล้าพร้อมกับความใหญ่โตแห่ง 

ความกลวั เมือ่ธาตรุูข้องนครสามแีจ่มจรสัข้ึนในสัจจะดงักล่าว คูอ่าสวะกต้็องถอยห่าง

ออกไปทันที ไม่อาจอยู่สู้แสงของธาตุรู้ได้ ส่วนคู่บารมีได้ปรากฏขึ้นในที่ใกล้ชิดทันที 

ทัง้ท่ีได้คอยเฝ้าอยูใ่กล้ชดิแล้ว แต่กไ็ม่ปรากฏชัด มาปรากฏชดัเมือ่ธาตุรูแ้จ่มขึน้ ท�าให้

นครสามเีกดิความปีตโิสมนัสว่าได้พบมิตรทีแ่ท้จรงิอนัจะอาศยัเป็นทีพ่ึง่ได้แล้ว เป็นเหตุ

ให้ความกลัวหายไปเกือบหมดสิ้น เหมือนอย่างคนตกน�้าก�าลังว่ายน�้ากระเดือก ๆ  

เกือบจะสิ้นก�าลังและจะหมดหวังในชีวิตอยู่แล้ว พลันได้เห็นแพลอยมาถึงก็กลับมีหวัง 

รีบขึ้นแพยึดแพเป็นที่พึ่งพ�านักโดยเร็ว นครสามีก็ยึดคู่บารมีเป็นแพที่พ่ึงพ�านักทันที  

คูบ่ารมไีด้เตอืนขึน้ทันทีว่า ขอให้นครสามีและชาวเมอืงจติตนครทัง้หมดตัง้จติระลกึถงึ

องค์พระบรมครสูมัมาสมัพทุธเจ้า ถงึพระองค์พร้อมท้ังพระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ

ที่พึ่งก�าจัดภัยเถิด อย่านึกถึงสิ่งอื่นให้เป็นการไม่แน่นอน เป็นการโลเล ให้นึกน้อมใจ 

ถึงพระรัตนตรัยเท่านั้น และขอให้ฟังค�าสั่งสอนของพระองค์ที่ท่านพระสาวกได้ฟังมา 

ดังนี้ว่า 
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ครั้งหนึ่ง องค์พระบรมครูได้ตรัสแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลแห่งโกศลรัฐว่า  

ถ้าจะมีบุคคลที่เชื่อได้มาจากทิศทั้ง ๔ กราบทูลพระเจ้าปเสนทิว่า ได้เห็นภูเขาใหญ่สูง

จดฟ้ากลิง้บดสตัวโลกทัง้ปวงมาในทศิทัง้ ๔ ขอพระมหาราชจงทรงท�ากิจทีค่วรจะท�าใน

การป้องกันเมื่อมหาภัยบังเกิดขึ้นอย่างนี้ ซึ่งจะท�าให้หมู่มนุษย์สิ้นไปอย่างทารุณ ทั้งที่

ความเกิดเป็นมนุษย์เป็นการท่ีได้ด้วยยาก พระองค์จะทรงท�าอย่างไร พระเจ้า 

ปเสนทกิราบทลูองค์พระบรมครูว่า เมือ่มหาภยับงัเกดิขึน้อย่างนัน้ กไ็ม่มกีจิอืน่ทีจ่ะพงึ

ท�าได้ นอกจาก ธรรมจริยา ความประพฤติธรรม สมจริยา ความประพฤติสมควร 

กุศลกิริยา ความท�ากุศล บุญกิริยา ความท�าบุญ

องค์พระบรมครูจึงตรัสแก่พระเจ้าปเสนทิต่อไปว่า ชราและมรณะก็เหมือน

อย่างภเูขาใหญ่สงูจดฟ้านัน้ เมือ่ชราและมรณะครอบง�าสัตวโลกท้ังส้ินอยู่จะพงึท�าอย่างไร 

พระราชากราบทูลว่า ไม่มีกิจอ่ืนท่ีจะพึงท�าได้ นอกจากธรรมจรยิา สมจรยิา กศุลจรยิา 

บุญกิริยา เช่นเดียวกัน แม้จะมีกองทัพช้าง กองทัพม้า กองทัพรถ กองทัพทหาร 

ราบ ที่จะรบชนะครอบครองโลกทั้งหมดได้ แต่จะไม่อาจรบชนะชราและมรณะได้  

แม้จะมมีหาอ�ามาตย์มนตรผู้ีชาญฉลาดอาจท�าลายข้าศกึด้วยมนต์กลวธิต่ีาง ๆ  แต่กไ็ม่

อาจเอาชนะชรามรณะด้วยมนต์กลวิธีดังกล่าวได้ แม้จะมีเงินทองมากมายในแผ่นดิน

ในอากาศ อาจท่ีล่อข้าศึกด้วยทรัพย์ แต่ก็ไม่อาจจะซื้อจากชรามรณะได้ เพราะไม่มี 

คติวิสัยที่จะเอาชนะด้วยสิ่งท้ังปวงเหล่าน้ัน เว้นไว้แต่ธรรมจริยา บุญกิริยา ดังกล่าว

เท่านั้น

อ�านาจของความประพฤติธรรม และอ�านาจของความท�าบุญ ยิ่งใหญ่เหนือ

อ�านาจทั้งหลาย ผู้ไม่ประมาทจึงควรประพฤติธรรมและท�าบุญไม่ว่างเว้น เพื่อได้เสวย

ผลควรแก่ความปฏิบัติ



เชญิทูตทั้งคู่มาด่วน สมุทัยเปิดการโจมตี

องค์พระบรมครูได้ทรงรับรองพระด�ารัสกราบทูลของพระราชา และได้มีเสียง

กล่าวสรุปว่า ภเูขาหนิล้วนสงูจดฟ้ากลิง้บดสัตว์มาใน ๔ ทศิ หมุนเวียนอยู่โดยรอบแม้

ฉันใด ความแก่และความตาย ย่อมครอบง�าสัตว์ท้ังหลาย ทั้งขัตติยะ ทั้งพราหมณ์  

ทัง้เวศย์ ทัง้ศทูร ทัง้จณัฑาลและคนเทขยะฉนันัน้ ความแก่ความตายไม่ละเว้นใครเลย 

ย่อมครอบง�าย�า่ยใีห้อยูใ่นอ�านาจทัง้สิน้ ไม่มภีมูทิีจ่ะยกกองทพัช้าง ม้า รถ คนเดนิเท้า 

ไปรบกับความแก่ความตายนั้น ทั้งไม่อาจจะรบชนะด้วยมันตยุทธหรือด้วยทรัพย์  

เพราะเหตุนั้น บุคคลผู้เป็นบัณฑิตมองเห็นประโยชน์ของตน เป็นคนทรงปัญญา  

พึงตั้งศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ประพฤติธรรมด้วยกาย วาจา และใจ 

อยู่ในโลกนี้ก็เป็นที่สรรเสริญ ละไปก็จะบันเทิง ในสวรรค์ องค์พระบรมครูได้ทรงสอน

ไว้ดังนี้ ฉะนั้น ขอให้พากันประพฤติธรรม พากันท�าบุญท�ากุศลเถิด 

นครสามีพร้อมด้วยชาวจิตตนครทั้งสิ้นพากันตั้งศรัทธาในพระรัตนตรัยมั่นคง 

และพากันประพฤติธรรมบ�าเพ็ญบุญกุศลกันทั่วทั้งเมือง คือพากันท�าทาน สมาทาน

รักษาศีล และบ�าเพ็ญภาวนา คืออบรมใจและปัญญา วิธีอบรมใจนั้น คู่บารมีแนะน�า

ให้อบรมในเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา แผ่ไปทั้งโดยเจาะจงและไม่เจาะจงคือ

ทั่วไป ช�าระจิตให้ปราศจากโทสะ พยาบาท วิหิงสา ริษยา และราคะ วิธีอบรม 

ปัญญาน้ัน คู่บารมีแนะน�าให้อบรมธาตรุูใ้ห้มองเหน็สัจจะทัง้หลายให้แจ่มชดั เปิดอารมณ์

มายาโมหะที่ปิดบังออกเสียให้จงได้ ทุกคนในจิตตนครได้ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของ 
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คูบ่ารม ีความหวาดกลวัทัง้ปวงได้สงบไปเกอืบหมดสิน้ด้วยอ�านาจของบญุกริยิา พร้อม

ด้วยศรัทธาที่ตั้งม่ันในพระรัตนตรัย คู่บารมีมองเห็นว่า ถึงโอกาสแล้วที่จะส่งทูตทั้งคู่

คือ สมถะ และ วิปัสสนา เข้ามาสู่จิตตนครโดยด่วน จึงแจ้งเรื่องทูตทั้งคู ่นี้แก ่

นครสามว่ีา ได้มีทูตคูห่น่ึงก�าลงัจะเข้ามาสูจ่ติตนคร ทูตคู่น้ีองค์พระบรมครูทรงส่งมาช่วย

พร้อมทัง้พระพทุธศาสน์ นครสามไีด้ฟังกเ็กดิความปลืม้ปีตว่ิาพระพทุธองค์ไม่ทรงทอดทิง้ 

ได้ทรงช่วยในคราวที่คับขันที่สุด ดังนี้ จึงเร่งคู่บารมีรับเข้ามาโดยเร็ว คู่บารมีหาได้ทิ้ง

นครสามอีอกไปไม่ ได้น้อมจติอัญเชิญทูตท้ังคูเ่ข้ามาสูน่คร ฝ่ายทตูทัง้คู่ทราบการอญัเชญิ

โดยกระแสจิตแล้วจึงตรงมาสู่จิตตนครโดยด่วน 

ฝ่ายสมุทัยผู้ที่ได้สังเกตเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก�าลังด�าเนินไปในทางที่จะเป็น

ประโยชน์แก่คู่บารมี เห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องเปิดการสัประยุทธ์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้

เสยีแล้ว และไม่อาจจะรอช้าอยูไ่ด้ จ�าจะต้องเริม่ใช้ก�าลังป้องกนัมใิห้ทูตทัง้คูน่ัน้เข้าเมอืง

ให้จงได้ จึงสั่งให้อารมณ์กับนิวรณ์ พร้อมกับสมุนทั้งปวงจู่โจมแย่งทวารเมืองจากสติ

กับอินทรียสังวรและพรรคพวกที่ยึดรักษาทวารเมืองอยู่ อารมณ์กับนิวรณ์และ 

พรรคพวกได้ยกเข้าปล้นทวารเมืองทันที แต่ก็ถูกสติกับอินทรียสังวรและพรรคพวก 

รับไว้ และตีให้ถอยร่นออกไป พร้อมกันนั้น สมุทัยได้สั่งให้ทุจริต ๓ แย่งไตรทวารอีก

ส่วนหนึ่ง และสั่งให้หัวโจกทั้ง ๓ นั้นกับพรรคพวกอันธพาลก่อกวนต่าง ๆ และต่อสู้

กับนครบาลคือหิริโอตตัปปะให้ท่ัวไปท้ังเมือง แต่ศีลกับวินัยและสุจริต ๓ พร้อมท้ัง

นครบาลคือหิริโอตตัปปะก็คงยืนหยัดรักษาไตรทวารไว้ได้ ให้อสติอสัมปชัญญะยึด 

การจราจร แต่สติสัมปชัญญะคงยืนหยัดรักษาไว้ได้ ให้อิจฉาโลภะมัจฉริยะแย่งคลัง

ทรัพย์สิน แต่สันโดษคงรักษาไว้ได้ ให้มิจฉาทิฏฐิและอโยนิโสมนสิการและมายาชิง

สมองเมือง แต่สัมมาทิฏฐิกับโยนิโสมนสิการและสัจจะรักษาไว้ได้ ให้ปมาทธรรม 

ยึดใจกลางเมือง แต่อัปปมาทธรรมคงรักษาไว้ได้ นอกจากนี้ให้กิเลสตัณหาท้ังหมด

ก่อกวนความสงบทั่วทั้งเมือง แต่ธรรมขันธ์ท้ังหลายท่ีมรรคบดีส่งออกไปช่วยตรวจตรา

เมืองคล้ายกับส่งก�าลังทหารออกช่วยต�ารวจก็คงปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง จับกุม 

ปราบปรามพวกก่อกวนความสงบสุขของเมืองจนสงบลงได้ทั่วไป



ทูตด่วนทั้งคู่เข้าเมอืง เสนอพุทธสาสน์

ขณะเมื่อสติกับอินทรียสังวรและพรรคพวกชนะอารมณ์กับนิวรณ์และพรรคพวก 

ศีลกับวินัยและสุจริต ๓ พร้อมกับต�ารวจ นครบาลหิริโอตตัปปะ และฝ่ายคู่บารมี 

ทัง้ปวงชนะทจุรติ ๓ กบัหวัโจกท้ัง ๓ พร้อมกบัพรรคพวกอนัธพาลและก�าลงัฝ่ายสมทุยั

ทุกจุด เกิดความสงบขึ้นทั่วเมืองแล้ว คู่ทูตสมถะและวิปัสสนาก็พลันมาถึงทวารนคร 

สติผู้ทวารบาลก็รับรองเปิดทวารให้ทูตทั้งคู่เข้ามา เม่ือทูตด่วนท้ังคู่ถามว่า  สามีคือ 

เจ้าแห่งนครนีอ้ยู่ในท่ีไหน กต็อบว่า อยู่ ณ ถนน ๔ แพร่งกลางนคร ทตูด่วนทัง้คูจ่งึตรง

ไปสู่ที่อยู่ของนครสามีโดยเร็ว แล้วมอบพุทธสาสน์แก่นครสามีในทันที 

นครสามีรับพุทธสาสน์จากคู่ทูตนั้นมาอ่านในทันใดนั้น ข้อความในพุทธสาสน์

นั้นว่า “นี้คือยถาภูตพจน์ (ถ้อยค�าตามที่เป็นจริงแล้ว) ของตถาคต มัชฌิมาปฏิปทา 

(ข้อปฏิบัติเป็นทางกลาง) ไม่ข้องเก่ียวที่สุดโต่ง ๒ ทาง คือกามสุขัลลิกานุโยค  

(ความประกอบความสขุสดอยูใ่นกาม) และอัตตกิลมถานโุยค (ความประกอบทรมาน

ตนให้ล�าบาก) อันตถาคตตรัสรู้แล้วว่าเป็นทางท�าจักษุ ท�าญาณให้เกิด เป็นไปเพื่อ 

ความสงบระงับ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความรู้พร้อม เพื่อนิพพาน (ออกจากกิเลสเครื่อง

เสียบแทงดุจลูกศรที่เสียบใจ) มัชฌิมาปฏิปทาคือมรรค (ทาง) ประกอบด้วยองค์ ๘ 

อันประเสริฐ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ความด�าริชอบ) 

สัมมาวาจา (วาจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีวิตชอบ) 

สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) สัมมาสมาธิ (ตั้งใจมั่นชอบ) 
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นี้อริยสัจจะคือทุกข์ เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ ความโศก  

ความรัญจวนใจ ความทุกข์กาย (พยาธิ) ความทุกข์ใจ ความคับแค้นใจเป็นทุกข์  

ความประจวบกับสิ่ง ท่ีไม ่รักเป ็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป ็นทุกข ์  

ความปรารถนาไม่สมหวังเป็นทุกข์ โดยย่อสกนธ์กายเป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ เป็นทุกข์ 

น้ีอริยสัจจะคือสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ ได้แก่ ตัณหา (ความดิ้นรนทะยาน

อยาก) ที่เป็นเหตุให้เกิดอีก เป็นสหายกับนันทิ (ความเพลิน) ราคะ (ส่ิงที่ย้อมใจ 

ให้ติดให้ยินดี) มีความยินดียิ่ง ๆ ขึ้นในอารมณ์นั้น ๆ ตัณหานี้คือ กามตัณหา  

(ความอยากดิ้นรนไปในกาม) ภวตัณหา (ความอยากดิ้นรนไปในภพคือความเป็น 

นั่นนี่) วิภวตัณหา (ความอยากดิ้นรนไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นนี่) 

นี้อริยสัจจะคือนิโรธความดับทุกข์ ได้แก่ ความดับ ความทิ้ง ความสละ  

ความปล่อย ความไม่พัวพันตัณหานั้นแล โดยวิราคะคือส�ารอกออกหมดไม่มีเหลือ 

น้ีอรยิสจัจะคอืข้อปฏบิติัให้ถงึความดบัทกุข์ ได้แก่ มรรคมอีงค์ ๘ อนัประเสริฐ

นั่นแล 

จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา อาโลก (ความสว่าง) บังเกิดผุดขึ้นแก่ตถาคตใน

ธรรมทั้งหลายท่ีไม่เคยสดับมาแล้วก่อนว่า นี้อริยสัจจะคือทุกข์ ข้อนี้นั้นควรก�าหนดรู้ 

ข้อนี้นั้นได้ก�าหนดรู้แล้ว นี้อริยสัจจะคือทุกขสมุทัย ข้อนี้นั้นควรละ ข้อนี้นั้นละได้แล้ว 

นี้อริยสัจจะคือทุกขนิโรธ ข้อนี้นั้นควรท�าให้แจ้ง ข้อนี้นั้นได้ท�าให้แจ้งแล้ว นี้อริยสัจจะ

คอืข้อปฏบิตัใิห้ถงึทุกขนโิรธ ข้อนีน้ัน้ควรปฏิบตัอิบรม ข้อนีน้ัน้ได้ปฏบิตัอิบรมแล้วแล”



นครสามอี่านพุทธสาสน์
แล้วเพ่งพนิจิคู่ทูต

พระพุทธสาสน์ได้กล่าวต่อไปว่า “ตราบใดที่ญาณทัสนะ (ความรู้ ความเห็น) 

ตามเป็นจริง มีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อย่างนี้ในอริยสัจจะ ๔ ยังไม่บริสุทธิ์ดีแก่

ตถาคต ตราบนัน้ตถาคตก็ยงัไม่ปฏญิญาว่าเป็นอภสิมัพทุธะ ผูต้รสัรูจ้บอย่างเยีย่มยอด

ในโลก พร้อมทั้งเทวดามารพรหม ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทพและมนุษย์ 

แต่เมือ่ใดญาณทัสนะดงักล่าว วสิทุธิด์แีล้วแก่ตถาคต เมือ่นัน้ตถาคตจงึปฏญิญาว่าเป็น

อภิสัมพุทธะแล้ว ญาณทัสนะบังเกิดผุดขึ้นแก่ตถาคตด้วยว่า วิมุตติ (ความพ้น)  

ของตถาคตไม่ก�าเริบ ชาตินี้เป็นชาติที่สุด ไม่มีภพใหม่อีกตั้งแต่บัดนี้ไป”

คร้ันพระพุทธสาสน์ได้แสดงทางปฏิบัติ และความตรัสรู้แห่งองค์พระบรมครู

แล้ว ก็ได้แสดงชี้เข้ามาโดยเฉพาะเจาะจงว่า “สรีระกายนี้ถูกสร้างขึ้นให้เป็นนครแห่ง

กระดูกทั้งหลาย มีเน้ือและเลือดเป็นเครื่องฉาบไล้ เป็นที่ตั้งลงแห่งชราและมัจจุ  

กบัมานะ (ความส�าคญัตน) และความลบหลู ่พงึรูก้ายนีว่้ามีอปุมาด้วยหม้อดนิ พึงกัน้

จตินีซ้ึง่มอีปุมาด้วยนคร พงึรบมารด้วยอาวธุคอืปัญญา พงึรกัษาความชนะไว้ไม่ตดิอยู่ 

ธรรม ๒ ประการพงึรูจ้กั (โดยลกัษณะมอีนจิจลกัษณะเป็นต้น) ด้วยอภญิญา (ปัญญา

ที่รู้ยิ่ง) คือนามและรูป ธรรม ๒ ประการพึงละด้วยอภิญญา คือ อวิชชา (ความไม่รู้

ในสจัจะ) และภวตณัหา (ความอยากเป็นเหตใุห้ยดึเป็นตัวเป็นตน) ธรรม ๒ ประการ

พึงท�าให้แจ้งด้วยอภิญญา คือวิชชา (ความรู้ในสัจจะ) และวิมุตติ (ความหลุดพ้น) 
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ธรรม ๒ ประการพึงปฏิบัติอบรมด้วยอภิญญาคือสมถะ (ข้อปฏิบัติเป็นเครื่องสงบใจ

และอารมณ์ด้วยท�าจิตใจให้เป็นสมาธิ) วิปัสสนา (ข้อปฏิบัติท�าให้เกิดปัญญาเห็นแจ้ง

ส�าเร็จเป็นอภิญญา - ปัญญาที่รู้ยิ่ง) เป็นเหตุให้รู้จักนามและรูป ให้ละอวิชชาและ

ภวตัณหา ให้ท�าให้แจ้งวิชชาและวิมุตติ และให้ปฏิบัติอบรมสมถะและวิปัสสนาให้

บริบูรณ์ แล”

จบพุทธสาสน์เพียงเท่านี้ คู่บารมีได้ก�ากับจิตของนครสามีอยู่ อย่างรอบคอบ 

นครสามีจึงอ่านเข้าใจ ซาบซึ้งสัจพจน์ทุกถ้อยค�า อย่างน่าอัศจรรย์ เม่ืออ่านจบแล้ว  

ได้เพ่งพินิจทูตทั้งคู่คือสมถะและวิปัสสนา ทีแรกเพ่งดูทีละหนึ่ง แล้วจึงเพ่งดูพร้อมกัน

ทั้งคู่ น่าประหลาดที่เมื่อเพ่งดูทีละหนึ่งก็เห็นไม่ถนัดนัก แต่เมื่อเพ่งดูทั้งคู่ จึงมองเห็น

ได้ถนัดขึ้น ท้ังได้มองเห็นทางท่ีทูตท้ังคู่น้ันด�าเนิน เป็นทางพิเศษ มิใช่เป็นทาง ๔  

แพร่งแห่งจิตตนคร แต่ก็ไม่นอกไปจากทาง ๔ แพร่งนัน้ เมือ่เพ่งพนิจิย่ิงขึน้ จึงปรากฏ

เป็นทางคือมรรคมีองค์ ๘ ที่กล่าวถึงในตอนต้นของพระพุทธสาสน์นั่นเอง หาใช่ทาง

อื่นที่ไหนไม่ ครั้นมองเห็นทางมาของทูตท้ังคู่ประจักษ์ชัดแล้ว ก็เพ่งพินิจท่ีสมถะ  

มองเห็นจิตท่ีสงบตั้งม่ัน เพ่งลงไปในจิตนั้น ก็พบวิปัสสนาซ้อนกันอยู ่กับสมถะ  

เพราะเป็นทูตที่คู่กัน ขณะนั้นสมุทัยได้สั่งกองทัพใหญ่สังโยชน์ให้ท�าการโจมตีกองทัพ

ใหญ่มรรคทันที เพราะเป็นจังหวะสุดท้ายที่จะขัดขวางท�าลายฝ่ายคู่บารมี

ใจของทุกคนก็เช่นเดียวกับจิตตนคร คือมีฝ่ายไม่ดีคอยแต่จะเข้าขับไล่ฝ่ายดี

ให้พ้นไป การมาบริหารจิตคือการมาศึกษาและอบรมให้ฝ่ายดีเข้มแข็ง จนสามารถจะ

เอาชนะฝ่ายไม่ดีได้ ท�าให้ฝ่ายไม่ดีพ่ายแพ้ สามารถอบรมให้ฝ่ายดีชนะได้มากเพียงไร  

ก็จะได้เป็นเจ้าของใจที่มีค่ามีความสงบสุขเพียงนั้น 



กองทัพใหญ่ทั้ง ๒ ต่อสู้กัน 
นครสามไีด้ธรรมจักษุ กองทัพน้อยสังโยชน์ ๓ 

ถูกเผาพนิาศ สมุทัยขอพักรบ

ในขณะที่นครสามีเพ่งพินิจทะลุสมถะเข้าไปพบวิปัสสนานั้น กองทัพใหญ ่

สังโยชน์ทั้ง ๑๐ กองทัพน้อยได้เข้าโจมตีกองทัพใหญ่มรรคทันที ตามค�าสั่งของสมุทัย 

เพือ่จะยดึภูมิประเทศทีร่วมถนน ๔ แพร่งซึง่เป็นทีต่ัง้แห่งนเิวศของนครสามอีนักองทพั

ใหญ่มรรคยดึตัง้อยู ่แต่กองทพัใหญ่มรรคได้เตรยีมพร้อมอยู่แล้ว จึงต่อสูป้้องกนัชยัภมูิ

ส�าคัญของเมืองไว้ได้ เสียงต่อสู้กันดังเข้าไปถึงภายในนิเวศแห่งนครสามี ท�าให้นครสามี

ต้องชะงักการเพ่งพินิจทูตทั้งคู่ ไปเพ่งพินิจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นโอกาสให้คู่อาสวะ

รบียืน่หน้าเข้ามาชกัชวนให้ทิง้ทตูทัง้คู ่รบีออกไปกบัคูอ่าสวะโดยเรว็ สมทุยักบักองทพั

ใหญ่สังโยชน์ก�าลังช่วยปราบศัตรูก�าลังจะชนะอยู่แล้ว แต่นครสามีได้มีศรัทธาตั้งมั่น 

ในองค์พระบรมครูแล้ว และได้เหน็สมทุยัเป็นตวัเหตุแห่งทกุข์เสียแล้ว จงึไม่ยอมทิง้ทูต

ทั้งคู่ออกไปกับคู่อาสวะ แต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าฝ่ายไหนจะชนะ ได้ระลึกถึงคู่บารมี ฝ่ายคู่

บารมีได้ปรากฏขึ้นทันที และบอกว่าฝ่ายกองทัพใหญ่มรรคจะต้องป้องกันชัยภูมิแห่ง

เมอืงไว้ได้แน่นอน และจะยกออกไปท�าลายกองทพัใหญ่สังโยชน์ถึงทีต่ัง้ได้ด้วย คูบ่ารมี

ได้สนับสนุนอยู่เต็มท่ีขอให้เบาหทัย และอย่าทิ้งทูตทั้งคู่ ด�าเนินการเพ่งพินิจต่อไป  

นครสามจีงึส้ินนิวรณ์ ส้ินกงัวลเพราะเหตสัุงโยชน์ กลบัมาเพ่งพนิจิสมถะใหม่ มองทะลุ

เข้าไปพบวิปัสสนา จึงเพ่งพินิจวิปัสสนา ก็ปรากฏสัจจะทั้ง ๔ ขึ้นในวิปัสสนา เหมือน

ดังกล่าวในพระพุทธสาสน์
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ขณะที่สัจจะทั้ง ๔ เริ่มปรากฏขึ้นแก่จิตตธาตุแห่งนครสามี กองทัพใหญ ่

สังโยชน์ได้พ่ายแพ้กองทัพใหญ่มรรค ถอยออกไปตั้งอยู่ในท่ีม่ันเก่า มรรคบดีแม่ทัพ

ใหญ่มรรคได้สั่งกองทัพใหญ่มรรคยกติดตามออกไปเพื่อท�าลายล้าง เพราะถึงจังหวะที่

จะต้องปฏิบัติในขั้นเด็ดขาด กองทัพใหญ่มรรคได้ยกออกไปประชิดกองทัพน้อยทั้ง ๓ 

ของกองทัพใหญ่สังโยชน์ คือกองทัพน้อยสักกายทิฏฐิ กองทัพน้อยวิจิกิจฉา กองทัพ

น้อยสีลัพพตปรามาส กองทัพใหญ่มรรคได้ระดมโจมตีกองทัพน้อยสังโยชน์ทั้ง ๓ นี้

ทันที มุ่งบดขยี้ให้แหลกลาญเป็นการประเดิมชัย

ขณะท่ีกองทพัทัง้ ๒ ฝ่ายก�าลงัต่อสู้กนัถึงขัน้เดด็ขาด ธรรมจกัษ ุ(ดวงตาเห็น

ธรรม) ได้บังเกิดผุดขึ้นแก่นครสามีว่า “สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา  

สิ่งนั้นท้ังหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา” ในขณะเดียวกันนี้ ได้ปรากฏล�าแสงจาก

กองทัพใหญ่มรรคมีตบะอ�านาจยิ่งกว่าระเบิดท�าลายใด ๆ  ในโลกทั้งสิ้น พวยพุ่งไปเผา

กองทัพน้อยสังโยชน์ทั้ง ๓ คือ สักกายทิฏฐิ (ความเห็นเป็นเหตุถืออัตตาตัวตนใน 

สกนธ์กาย) วิจิกิจฉา (ความลังเลเป็นเหตุไม่แน่ใจในปฏิปทาทางด�าเนินของตน)  

สีลัพพตปรามาส (ความถือศีลและวัตรต่าง ๆ ด้วยความปรารถนาผลมีลาภยศ เป็นต้น 

หรือด้วยความเชื่อถือว่าศักด์ิสิทธิ์) สิ้นซากไปในชั่วขณะจิตเดียว บรรดาทุจริตและ

หัวโจกอันธพาลวายร้ายทั้งปวงก็วอดวาย ไปสิ้นพร้อมกัน สมุทัยกับคู่อาสวะได้  

สลบไสลไปครู่หนึ่งจึงฟื้นขึ้นมา แต่ก็กลับเป็นสมุทัยกับคู่อาสวะอีกคนหนึ่ง ซึ่งหาย 

ความร้ายกาจไปเป็นอันมาก และขอสงบพักรบกับกองทัพใหญ่มรรคทันที

ความจริงก็เป็นเช่นนั้น เมื่อความดีเข้มแข็งเต็มที่แล้ว ความไม่ดีก็จะพ่ายแพ้

สงบเงียบไปทันที ความส�าคัญอยู ่ที่ว ่าทุกคนควรพยายามอบรมความดีให้เจริญ  

ให้เข้มแขง็ จนถงึขนาดท�าให้ความไม่ดีสงบเงยีบไปอย่างส้ินเชงิ แบบผูแ้พ้อย่างราบคาบ



อวสานแห่งจติตนคร 
นครสามกีับคณะอพยพออกไปสู่แดนเกษม

ในขณะเดียวกันที่ธรรมจักษุบังเกิดผุดขึ้นแก่นครสามี และกองทัพน้อย 

สังโยชน์ทั้ง ๓ ถูกเผาท�าลายไปหมดสิ้นนั้น องค์พระบรมครูพุทธเจ้าได้ปรากฏ 

พระธรรมกายข้ึนแก่ธรรมจักษุของนครสามี พระองค์ได้เสด็จมาสู่จิตตนครในขณะ

เดียวกันนั้น องค์พระบรมครูได้เสด็จมาตามสัจพจน์ที่ตรัสไว้ว่า “ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้น 

เห็นธรรม ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา”

นครสามีผู้ได้ธรรมจักษุจึงได้เห็นองค์พระบรมครูโดยพระธรรมกายสมเจตนาที่

มีมาช้านาน ได้ถวายบังคมพระยุคลบาทด้วยธรรมปีติยิ่งนัก และได้สดับพระพุทธ-

พยากรณ์ว่า “สาวกของเราผู้ละสังโยชน์ได้ ๓ เป็นสมุจเฉทปหาน (ละได้เด็ดขาด) 

ย่อมเป็นโสดาบัน คือผู้ถึงกระแสธรรมแล้ว เป็นผู้ไม่ตกต�่า เป็นผู้แน่นอน จะได้ตรัสรู้

ในเวลาต่อไปอีก ๗ ชาติเป็นอย่างช้า” ครั้นทรงพุทธพยากรณ์แล้วก็ได้เสด็จกลับ  

คู่บารมีได้เข้ามาแสดงมุทิตาจิตทันที และบอกว่าบัดนี้นครสามีเป็นผู้พ้นอบายภูมิ 

ทั้งปวงแล้ว มีอาภรณ์พิเศษประดับองค์อยู่ ๔ อย่าง นครสามีจึงตรวจดูที่องค์เอง  

ก็พบอาภรณ์พิเศษ ๔ อย่าง ประดับอยู่จริง คือ ๑. ความเล่ือมใส ไม่หว่ันไหวใน

พระพุทธเจ้า ๒. ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระธรรม ๓. ความเลื่อมใสไม่หวั่นไหว

ในพระสงฆ์ และ ๔. ศีลที่พระอริยะปรารถนา คือ ศีล ๕ ท่ีบริสุทธิ์ เกิดโดย 

สมุจเฉทวิรัติ (งดเว้นโดยเด็ดขาดด้วยมรรค) คู่บารมีได้บอกว่า อาภรณ์พิเศษนี้ 

เรียกว่าโสดาปัตติยังคะ (องค์แห่งความถึงกระแสธรรม) ทั้ง ๔ 
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ขณะนั้น ภูเขามหึมาที่สูงจรดฟ้า ซึ่งวงล้อมจิตตนครได้กลิ้งเข้ามาประชิด

ปราการทุกด้านแห่งจิตตนครแล้ว ความแปรปรวนภายในจิตตนครได้เกิดขึ้นถึงขนาด

ที่สุด ถนน ๔ สายช�ารุดขนาดหนัก ระบบสื่อสารทั้งปวงขัดข้อง โรงงานทุกโรงช�ารุด 

บางโรงเกอืบใช้งานไม่ได้ ระบบต่าง ๆ  พร้อมทัง้เจ้าหน้าทีท่ัง้ปวงพลอยเก่าแก่เชอืนแช

ขัดข้องไม่สะดวกไปทั้งหมด เป็นอันแน่ว่าจิตตนครจะต้องถูกบดท�าลายลงไปพร้อมกับ

ความแตกท�าลายทุกอย่างภายใน นครสามีจ�าจะต้องทิ้งเมืองไปสู่ภูมิอื่นเพื่อสร้างนคร

ข้ึนใหม่ ถ้าเป็นเวลาก่อนแต่ท่ีจะได้ธรรมจักษุหรือปราศจากบุญกิริยาก็ยากที่จะออก 

ไปได้ เพราะดูไม่มีทางจะออกไปได้อย่างไร ภูเขาสูงชันจรดฟ้าล้อมกระชับแน่นทั้ง ๔ 

ทิศโดยรอบ ไม่มีช่องที่จะเล็ดลอดออกไปได้แม้แต่น้อย ก็จะต้องถูกบดขยี้อยู่ภายใต้

เขาหินแน่แท้ แต่เมื่อนครสามีได้ธรรมจักษุแล้ว ก็มีทางอพยพออกไปได้โดยสวัสดี

ขณะนัน้ คูบ่ารมกีบับญุกริยิาและชาวเมืองผูต้ดิตามได้เตรยีมการอพยพใหญ่ 

เพราะจะมีทั้งกองทัพใหญ่มรรค ทั้งคู่อาสวะกับกองทัพใหญ่สังโยชน์ที่เหลือ ซึ่งบัดนี้

เล็กลงพร้อมท้ังสมุทัย ซ่ึงได้กลับเรียบร้อยขึ้นเป็นอันมาก อพยพติดตามนครสาม ี

ไปด้วย เพราะทัง้ ๒ ฝ่ายเป็นอนัพกัรบกนัไว้ชัว่คราว และตกลงจะอพยพไปพร้อมกนั

ในเวลาอันคับขันที่สุดนี้ ระบบต่าง ๆ ของเมืองจ�าต้องยุบตัวเองลงเหลือ ๓ คือ  

ระบบวจีสังขาร (ปรุงแต่งวาจาให้พูด คือ วิตกวิจาร ความตรึกตรองที่จะพูด) ระบบ

กายสังขาร (ปรุงแต่งกาย คือลมหายใจเข้าออก) ระบบจิตตสังขาร (ปรุงแต่งจิต คือ 

สัญญา เวทนา หรือระบบสมอง) 

กาลกริยิาแห่งจติตนครได้มาถงึแล้ว เมือ่ภเูขาวงรอบนัน้ได้กลิง้บดขยีป้ราการ

เมอืงเข้ามาท�าลายทกุ ๆ  อย่างไปโดยล�าดบั กล่าวเฉพาะทีย่่อเป็น ๓ ระบบ คอื ท�าลาย

ระบบวจสีงัขารดบัวติกวจิาร ทีจ่ะพดูลงก่อน แล้วท�าลายกายสังขารดบัจมลง นครสามี

ยังไม่อพยพ ครั้นแล้วท�าลายระบบจิตตสังขารดับสัญญาเวทนา หรือระบบ มองชั้นใน

ลงเป็นทีส่ดุ นครสามีกับคณะได้อพยพออกจากจิตตนครทนัท ีโดยเคลือ่นออกไปเหนือ

ภเูขาท่ีกลิง้ประชิดเข้ามาประสานเป็นหนิแท่งเดยีวกนั ทบัขยีจ้ติตนคร ท�าลายลงหมดสิน้ 

จิตตนครจึงถึงกาลอวสานนครสามีกับคณะอพยพไปสู่แดนเกษมสวัสดีแล้วแล



พรส่งท้าย

จติตนครได้ถงึกาลอวสานลงแล้ว แต่นครสามกีบัคณะผูต้ดิตามได้อพยพออก

ไปสู่แดนเกษมสวัสดีได้ โดยได้เคล่ือนขึ้นเหนือภูเขาแห่งชราและมรณะออกไปสู่สุคติ 

(คตทิีด่)ี จงึไม่ถกูภเูขาบดโลกนัน้บดขย้ีอยูภ่ายใต้ให้จมลงไปสูท่คุต ิด้วยอานภุาพแห่ง

บุญกิริยา ไตรสรณคมน์ และโดยเฉพาะโสดาปัตติยังคะทั้ง ๔ อันเป็นอาภรณ์พิเศษ

แห่งนครสามีที่ได้มาพร้อมกับธรรมจักษุ เรื่องจิตตนครจึงเป็นอันถึงอวสาน

ความคิดผูกเรื่องน้ีขึ้น ได้เกิดจากพระพุทธภาษิตในธรรมบทข้อหน่ึงว่า  

“พึงกั้นจิตอันมีอุปมาด้วยนคร” อันที่จริง ความหมายแห่งพระธรรมข้อนี้น่าจะมีเพียง

ว่า พึงกั้นคือท�าเครื่องป้องกันนครจากข้าศึกฉันใด ก็พึงกั้นจิตจากข้าศึกคือกิเลสมาร

ฉันน้ัน แต่ก็ยังชวนให้คิดวางโครงเล่าเรื่องจิตตนครโดยอุปมา คือคิดขยายอุปมานั้น

ออกไปเป็นเรือ่งจติตนครขึน้ ท้ังได้อาศัยพระพทุธภาษิตในสฬายตนวรรค สังยตุตนิกาย

อีกแห่งหนึ่งที่ผูกอุปมาถึงนครชายแดนแห่งหนึ่ง มีปราการและเสาระเนียดอันม่ันคง  

มีทวาร ๖ มีนายทวารบาลเป็นผู้ฉลาด ห้ามคนที่ไม่รู้จักมิให้เข้าไป อนุญาตให้แต่คน

ที่รู้จักเข้าไป ได้มีทูตด่วนคู่หนึ่งมาจากทิศท้ัง ๔ ถามนายทวารบาลนั้นว่า นครสามี 

(เจ้าแห่งนคร) นี้นั่งอยู่ที่ไหน นายทวารบาลตอบว่า นครสามีนั่งอยู่ที่ทาง ๔ แพร่ง

กลางเมือง ทูตด่วนคู่นั้นจึงมอบยถาภูตพจน์ (ค�าตอบตามท่ีเป็นจริง) แก่นครสามี 

ปฏิบัติตามมรรค (ทาง) ที่มาแล้ว และได้มีพระพุทธภาษิตไขความไว้ต่อไปว่า นคร 

เป็นชือ่ของกายนี ้ค�าว่า ทวาร ๖ เป็นชือ่ของอายตนะภายใน ๖ ค�าว่า นายทวารบาล 



207จิตตนคร

เป็นชื่อของสติ ค�าว่า คู่แห่งทูตด่วน เป็นชื่อแห่งสมถะและวิปัสสนา ค�าว่า นครสามี 

เป็นชือ่แห่งมหาภูตะคือธาตท้ัุง ๔ ค�าว่า ยถาภตูพจน์ (ค�าตามทีเ่ป็นจริง) เป็นชือ่แห่ง

นิพพาน ค�าว่า มรรคตามที่มาแล้ว เป็นชื่อแห่งมรรคมีองค์ ๘ 

เรื่องจิตตนครจึงได้ถูกผูกข้ึนตามโครงอุปมาดังกล่าว บรรจุธรรมทั้งปวงลง 

โดยบุคลาธิษฐานและแสดงออกมาตามจังหวะของเรื่องตั้งแต่ต้นจนอวสาน มีความ

ประสงค์เพือ่จะชกัจงูใจผูป้ระสงค์ธรรมในรปูและรสทีแ่ปลก มาฟังมาอ่านแล้วไขความ

ธรรมน้อมเข้ามาสู่ตน เพราะเรื่องจิตตนครท้ังหมดก็เป็นเรื่องกายและจิตนี้เอง และ 

ทุกคนจะต้องพบภูเขาแห่งชราและมรณะที่กล้ิงมาบดชีวิต ฉะนั้น ไฉนจะไม่แสวงหา 

ที่พ่ึงดังเช่นนครสามีในเรื่อง และไฉนจึงจะยอมอยู่ใต้ ให้ภูเขาแห่งชราและมรณะนั้น

มาบดขย้ีเอาข้างเดียว ไฉนจึงจะไม่ปีนขึ้นอยู่เหนือภูเขาแห่งชราและมรณะนั้นบ้าง 

พระพุทธสาสน์ได้บอกวิธีปฏิบัติเพื่อขึ้นอยู่เหนือไว้แล้ว 

เมื่อเพ่งพินิจเรื่องจิตตนครจนถึงอวสานจะพบวิธีปฏิบัติอยู่เหนือสมุทัยกับ 

พรรคพวก ตลอดถงึภเูขาแห่งชราและมจัจดุงักล่าว ทกุอย่าง เรือ่งจิตตนครจงึอาจเป็น

ประโยชน์แก่ผูจ้�านงและค้นหาประโยชน์ได้ตามสมควร และบางประการอาจจะรูส้กึว่า

เป็นบคุลาธิษฐานจดัไปบ้าง เช่นเรือ่งพระบรมครยูงัประทบัอยูแ่ละเสดจ็มาโปรดนครสามี

ในขณะมรรคจิต ผลจิต แต่ก็ผูกขึ้นให้เห็นจริงตามพระพุทธด�ารัสว่า “ผู้ใดเห็นธรรม 

ผู้นั้นเห็นเรา” ซึ่งตรัสเป็นท�านอง บุคลาธิษฐาน จึงผูกเป็นบุคคลขึ้นให้เห็นได้ คิดว่า

เหมือนอย่างการสร้างพระพุทธรูปขึ้นไว้บูชาก็แล้วกัน เพราะว่าคนท่ัวไปอยากเห็น 

เหมือนอย่างเห็นด้วยตา เมื่อท�าให้เห็นดังนั้นได้ก็จะซาบซึ้งเข้าไปถึงใจได้ดีกว่าแสดง

เป็นนามธรรมล้วน ๆ



.
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ในกาลครั้งหน่ึง ณ สรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลก เทพธิดาผู้เลิศโฉมของ 

ท้าวสักรินทร์ เทวราช ๔ พระองค์ มีนามว่า อาสา สัทธา สิริ หิริ ชวนกันถือดอกไม้

ทิพย์เป็นอันมาก ไปเล่นน�้าที่สระอโนดาด เป็นที่ส�าราญเทพหฤทัยแล้ว ก็ชวนกันนั่ง  

ณ พื้นแผ่นมโนศิลา ขณะนั้นพระดาบสผู้ทรงมหิทธิอ�านาจนามว่า นารทะ ผู้ซึ่งได้ขึ้น

ไปพักกลางวัน ณ นันทวัน และจิตตลดาวันในดาวดึงสพิภพ  ครั้นพักผ่อนแล้วก็ได้

ถือปาริฉัตตกบุปผาทิพย์กั้นเป็นร่มกลับไปสู่ถ�้าทองซึ่งเป็นนิวาสนสถานของตน ซึ่งอยู่ 

ณ ท่ีสุดพ้ืนแผ่นมโนศิลา เทพธิดาทั้ง ๔ องค์นั้น ครั้นได้เห็นทิพยบุปผาในมือของ 

พระดาบสนั้นอันบานสวยสดงดงามมีกลิ่นหอมตลบ จึงได้ร้องขอขึ้นว่า :

“ข้าแต่พระมหามุนีเจ้า ขอพระคุณเจ้าจงส�าเร็จความปรารถนาที่เป็นไปในจิต 

ปาริฉัตตกบุปผานี้ ถ้าพระคุณเจ้ามิได้เจาะจงจะให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด ก็จงโปรดให้แก่พวก

ดิฉัน ขอพระคุณเจ้าจงประสิทธิ์ประสาทส่ิงที่พวกดิฉันปรารถนาเหมือนอย่างองค์ 

พระวาสพเทวราชผู้เทพบิดาของพวกดิฉันเถิดเจ้าข้า”

นารทมุนี : “อาตมภาพไม่มีความต้องการดอกไม้เหล่านี้ดอก ก็แต่ว่าบพิตร 

ทั้ง ๔ องค์นี้ องค์ใดประเสริฐที่สุด ก็ขอให้องค์นั้นประดับทิพยบุปผานี้เถิด″

เทพธิดา : “ขอพระคุณเจ้านารทะโปรดเลือกดูว่า ใครประเสริฐแล้วก็จงให้ 

ตามที่พระคุณเจ้าเห็นชอบ พระคุณเจ้าจักให้แก่เทพนารีใด ก็จะรู้กันว่า เทพนารีนั้น

ประเสริฐสุด″
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นารทมนุ ี: “บพติรตรสัเช่นนีห้าควรไม่ เพราะถ้าอาตมภาพจักเป็นผูเ้ลอืกว่า

องค์หน่ึงประเสริฐสุด อีกสามองค์ก็จะน้อยหน้า เป็นอันก่อความวิวาทบาดหมางให้ 

เกิดขึ้น ข้อนี้จึงมิใช่กิจของสมณะชีพราหมณ์ ฉะนั้น ถ้าบพิตรทั้งหลาย ไม่ทรงทราบ 

เพื่อจักชี้กันเองว่าใครประเสริฐสุด ก็จงเสด็จไปทูลถามองค์พระภูตาธิปะ ผู้เป็นใหญ ่

แห่งสรรพภูต ซึ่งเป็นเทพบิดาของบพิตรทั้งหลายเองเถิด″

เทพธิดาทั้ง ๔ องค์นั้น เมื่อพระนารทดาบสไม่ให้ทิพยบุปผากลับกล่าวให้ไป 

ทูลถามองค์พระเทพบิดา ก็พากันไม่พอหฤทัย ต่างองค์ก็คิดว่าตนประเสริฐ พากันไป 

เฝ้าองค์พระสหัสสเนตรเทพบิดา กราบทูลถามให้ทรงชี้ว่าใครประเสริฐ

ฝ่ายท้าวสหสัสเนตรกต็รสัว่า “เจ้าทัง้หลายคล้าย ๆ กนัทกุองค์ ใครในทีน่ีจ้ะ

พึงชี้มิให้เกิดความระหองระแหงกันขึ้นได้เล่า ยังมีพระดาบสรูปหนึ่งชื่อโกสิยะ พ�านัก

อยู่ที่ฝั่งแม่น�้าคงคา ด้านทักษิณข้างหิมวันตประเทศ พระโกสิยดาบสนั้น ถือวัตร 

ข้อหนึง่อย่างเคร่งครดัว่า ยังไม่แบ่งภัตรให้แก่ผูอ้ืน่แล้วกไ็ม่ฉันก่อน และเมือ่จะให้กย่็อม

เลือกให้ ฉะนั้น เจ้าทั้งหลายจงพากันไปหาพระดาบสนั้นเถิด ธชีนั้น จักให้แก่องค์ใด

องค์น้ันแหละประเสรฐิท่ีสดุ″ ครัน้ตรสัดังนีแ้ล้วจงึมเีทพบญัชาแก่มาตลีเทพสารถใีห้น�า

ทิพยสุธาโภชน์ไปถวายแก่พระดาบสนั้น

มาตลีเทพสารถีรับเทพบัญชาแล้ว จึงน�าถาดทิพยสุธาโภชน์ไปวางไว้ในมือ 

ของพระโกสิยดาบสผูซ่ึ้งก�าลังยนืนมัสการพระอาทติย์เวลาอุทยั หลงัจากทีีไ่ด้ประกอบ 

ความเพียรบูชาไฟมาตลอดราตรีโดยไม่ปรากฏเทพกายให้พระดาบสได้เห็น

พระดาบสยืนถือถาดสุธาโภชน์นั้น กล่าวพึมพ�าขึ้นว่า “เราก�าลังยืนไหว้

พระอาทิตย์อยู่ทีเดียว ใครหนอ ลางทีท้าววาสพเทวราชกระมังได้วางสุธาโภชน์อะไร 

นีใ่นมอืของเรา สธุาโภชน์นีข้าวเหมอืนสงัข์ ไม่มส่ิีงทีเ่คยเห็นจะเทยีบได้ สะอาดมกีลิน่

หอมน่ารัก อัศจรรย์ไม่เคยมี ไม่เคยเห็น เทพดาองค์ไหนหนอน�ามาวางไว้ในมือเรา″

มาตล ี: “ข้าแต่พระมเหษเีจ้า ท้าวสักรนิทร์เทวราชได้มีเทพบญัชาส่งข้าพเจ้า

ให้รีบน�าสุธาโภชน์มาถวาย ขอพระคุณโปรดทราบว่า ข้าพเจ้าคือมาตลีเทพสารถีขอ

พระคุณจงฉันสุธาโภชน์ซึ่งล�้าเลิศภัตรทั้งปวง จงอย่าห้ามเสีย แลสุธาโภชน์นั้นใครได้

บริโภคแล้วก็ย่อมก�าจัดโทษได้ถึง ๑๒ ประการ คือ 
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๑. ความหิว 

๒. ความกระหาย 

๓.  ความไม่ยินดี 

๔. ความกระวนกระวาย 

๕.  ความเหน็ดเหนื่อย 

๖. ความโกรธ 

๗.  ความผูกโกรธ 

๘. ความวิวาท 

๙.  ความส่อเสียด

๑๐. ความหนาว 

๑๑. ความร้อน 

๑๒. ความเกียจคร้าน

โกสิยดาบส : “ท่านมาตลี อาตมภาพถือข้อวัตรอย่างสูงสุดว่า “ยังไม่ให้แก่

ใครก่อนแล้วจะฉันเองไม่ควรเลย″ เพราะได้เห็นว่า มีธรรมที่เลวอยู่ ๕ ประการ คือ 

๑. การกินผู้เดียว พระอริยเจ้าไม่นับถือบูชา

๒.  ผู้ไม่แบ่งภัตรให้แก่ผู้อื่นย่อมไม่ได้สุข

๓.  ผู้เป็นชู้ด้วยภริยาของผู้อื่น ชื่อว่าผู้ฆ่าหญิง

๔.  ผู้ด่าสมณชีพราหมณ์ ผู้มีศีลวัตรอันดี ชื่อว่าผู้ประทุษร้ายมิตร และ

๕.   คนตระหนี่ไม่เฉลี่ยเผื่อแผ่ให้แก่ผู้อื่น ฉะนั้น อาตมภาพจะแบ่งให้แก่ใคร 

จะเป็นหญิงก็ตามชายก็ตามก่อนแล้วจึงฉัน″

มาตลีเทพสารถี ครั้นสดับค�าของพระดาบสก็ปรากฏทิพยกายขึ้นทันที ได้ยืน

อยู่ ณ ที่นั้น

ในทันใดนั้นเทพกัญญาทั้ง ๔ องค์ ก็ได้พากันมาถึงอาศรมของพระดาบส 

องค์สริไิด้ยนืทางทิศบูรพา องค์อาสาได้ยนืทางทศิทกัษณิ องค์สัทธาได้ยนืทางทศิปัจฉิม

องค์หิริได้ยืนทางทิศอุดร



214 ธรรมนิยาย

โกสิยดาบส กล่าวทกัถามองค์สริผิูย้นือยูท่างทศิบรูพาขึน้ก่อนว่า “เธอผูยื้นอยู่

ในทิศบูรพาคือใคร ประดับประดารุ่งเรืองดังดาวประจ�ารุ่ง มีวรกายผุดผ่องดังทองค�า″

องค์สิริ “ดิฉันคือสิริ เป็นเทวีที่นับถือบูชาในหมู่มนุษย์มีปกติคบหาคนไม่ชั่ว

มาสู่ส�านักของพระคุณเจ้าด้วยหมายมั่นสุธาโภชน์ ดิฉันปรารถนาสุขแก่นรชนใด  

นรชนนั้นก็บันเทิงด้วยสิ่งปรารถนาทุกอย่าง ขอพระคุณเจ้าโปรดทราบว่า ดิฉันชื่อสิริ 

โปรดแบ่งสุธาโภชน์ให้แก่ดิฉันบ้างเถิดเจ้าข้า″

โกสยิดาบส “นรชนประกอบด้วยศลิปะด้วยวชิาและความประพฤตดิหีรอืด้วย

ความรู้ พากเพียรประกอบการงานของตน ถ้าเสื่อมจากเธอคือสิริเสียแล้ว ก็ไม่ได้ผล

ที่ ปรารถนานั้นๆ แม้แต่น้อย ข้อที่เธอคือสิริท�าแล้วนี้จึงไม่ดีเลย อาตมภาพเห็นคนที่

เกี ยจคร้านกินจุ ไม่มีชาติสกุลมีรูปร่างวิปริต แต่ว่าได้เธอคือสิริรักษาอนุกูล ก็กลาย

เป็ นคนมั่งมีศรีสุข ใช้คนท่ีมีชาติสกุลเป็นต้นได้เหมือนอย่างทาส ฉะนั้น อาตมภาพ 

จึง เห็นว่าเธอคือสิริไม่ดีจริง ไม่แยกคนที่ควรไม่ควรแล้วเลือกคบ หลงใหลท�าให้คน 

มีปัญญาต้องตกต�่า สิริเป็นเช่นนั้นจึงไม่ควรจะได้สุธาโภชน์ เธอหาเป็นท่ีชอบใจแก่

อาตมภาพไม่ จงไปเสียเถิด″

องค์สิริถูกปฏิเสธแล้วจึงอันตรธานไปในที่นั้น

โกสยิดาบสจงึกล่าวทักถามองค์อาสาผูยื้นอยู่ทางทศิทักษณิต่อไปว่า “เธอเล่า

คือใคร มฟัีนงาม สวมกณุฑล (ต่างห)ู ทรงก�าไลวิจติร ทรงเครือ่งประดบัทองเกลีย้งเกลา 

ทรงผ้าทิพย์มีสีหยดย้อยงดงาม ทัดช่อดอกอโศกแดงเหมือนเปลวไฟหญ้าคา ช�าเลือง

แลคล้ายหวาด ๆ ดังมฤคีที่ถูกพรานยิงพลาด เผ่นหนีไปในราวป่าแล้ว หยุดยืนมองดู

อย่างหวาด ๆ เธอมายืนอยู่ในราวป่าไม่กลัวหรือ″

องค์อาสา “ข้าแต่พระโกสิยะดิฉันเป็นเทพกัญญาเกิดในดาวดึงสพิภพชื่อว่า

อาสา มาสู่ส�านกัของพระคุณเจ้าเพือ่สธุาโภชน์ ฉะนัน้ ขอได้โปรดแบ่งสธุาโภชน์ให้แก่

ดิฉันบ้างเถิดเจ้าข้า”

โกสิยดาบส “เพราะอาสา (ความหวัง) นี่แหละ พวกพ่อค้าผู้แสวงหาทรัพย์

พากนัขึน้เรอืข้ามทะเลมหาสมทุร บางคราวกอั็บปางในทะเล บางครัง้กไ็ด้ทรัพย์ได้ก�าไร
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กลับมา บางครั้งก็ขาดทุน เพราะอาสาอีกน่ะแหละชาวนาพากันท�าไร่ไถนา หว่านพืช 

ท�าก ารเพาะปลูกกันโดยอุบายวิธีต่าง ๆ ถูกอันตรายเสียหายหรือประจวบฝนแล้ง  

จึงไ ม่ได้ผลที่เผล็ดจากกสิกรรมนั้น อนึ่ง นรชนผู้แสวงหาสุขตั้งหน้าหวังอาสาจะ 

ให้เจ้านายเป็นใหญ่ ท�าการข่มรุกราน แต่ถูกฝ่ายอื่นตีโต้เพื่อให้เจ้านายอีกเหมือนกัน 

จนแต กกระเจิงไม่ได้ผลอะไร ลางคนปรารถนาสุขมีใจหมายปองสวรรค์ด้วยอาสา 

จึงบ�าเพญ็ตบะทรมานกายให้ล�าบากเศร้าหมองตลอดเวลาช้านาน แต่ว่าเข้าทางผดิ จึง

ไพล่ไปทุคติ ฉะนั้น เธอที่ชื่อว่าอาสาจึงเป็นผู้ที่อาตมภาพสมมติตั้งสมญาว่า ตัวโกหก  

ดูก่อนองค์อาสา เธอจงเลกิหวงัในสธุาโภชน์ เธอเป็นเช่นนีห้าสมควรจะได้สธุาโภชน์ไม่ 

เธอไม่เป็นที่ชอบใจแก่อาตมภาพ จงไปเสียเถิด″

แม้องค์อาสาถูกพระดาบสปฏิเสธก็อันตรธานไปในที่นั้น

โกสยิดาบสจงึกล่าวทกัถามองค์สทัธาผูย้นือยูท่างทศิปัจฉมิต่อไป “เธอผู้ยนือยู่

ในทิศปัจฉิม คือใคร จึงรุ่งเรืองเฟื่องยศ มีวรกายผุดผ่องปรากฏดังทองค�า″

องค์สัทธา “ดิฉันชื่อว่าสัทธา เป็นเทวีที่นับถือบูชาในหมู่มนุษย์ มีปกติคบหา

คนไม่ชั่วทุกเมื่อ มาสู่ส�านักของพระคุณเจ้าด้วยหมายมุ่งสุธาโภชน์ ขอพระคุณเจ้าได้

โปรดแบ่งสุธาโภชน์ให้ดิฉันบ้างเถิดเจ้าข้า″

โกสิยดาบส “หมู่ชนพากันท�าทานบ้าง ส�ารวมอินทรีย์บ้าง บริจาคบ้าง สังวร

ศีลบ้างด้วยสัทธา แต่ในบางครั้งก็พากันลักขโมย พูดเท็จ คดโกงหรือส่อเสียด เพราะ

เธอคอืสทัธานัน่แหละท�าให้เชือ่ผดิไป ลางคราวผูช้ายส้ินปฏพิทัธจติในภรยิาซึง่มีฐานะ

เสมอกัน มีความประพฤติดี มีวัตรต่อสามี แต่ไพล่ไปรักและเชื่อในหญิงถ่อยอื่น ๆ  

ดูก่อนองค์สัทธา เธอเป็นผู้ท�าให้คนเชื่อจริง แต่ลางครั้งก็ท�าให้เชื่อหลง ๆ ผิด ๆ  

จนถึงถือผิดปฏิบัติผิดต่าง ๆ เป็นต้นว่า ส้องเสพภริยาของผู้อื่น เธอเป็นแหล่งก่อ 

ให้เกิดวิธีการชวนเชื่อต่าง ๆ จึงชื่อว่าท�าบาปห้ามการกุศล, เธอเป็นเช่นนั้นจึงหาควร

จะได้สุธาโภชน์ไม่ เธอเป็นที่ไม่ชอบใจแก่อาตมภาพจงไปเสียเถิด″

องค์สัทธาถูกพระดาบสปฏิเสธก็อันตรธานไป ณ ที่นั้น

โกสยิดาบส จึงกล่าวทักถามองค์หริิ ผู้ยนือยูท่างทศิอดุรต่อไปว่า “เธอนัน่เล่า

คือใคร เป็นอปัสรองค์ไหน ปรากฏในยามสุดท้ายแห่งราตรใีนขณะทีอ่รณุข้ึน ทรงอดุม
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รปู มอีปุมาเหมอืนกาฬวลัลใีนฤดแูล้ง มใีบสแีดง แวดล้อมเป็นระเบยีบ ซึง่เวลาถกูลม

พดักไ็หวดังเปลวไฟต้องลม ยืนทอดเนตรมองดงัมฤคน้ีอย คล้ายกบัปรารถนาจะสนทนา

กับอาตมภาพ แต่ก็ไม่ออกวาจาว่ากระไร″

องค์หิริ “ดิฉันชื่อหิริ เป็นเทวีที่นับถือบูชาในหมู่มนุษย์ มีปกติคบหาคนไม่ชั่ว 

มาสู่ส�านักของพระคุณเจ้าด้วยขันแข่งสุธาโภชน์ แต่ว่าดิฉันไม่อาจกล่าวขอสุธาโภชน์ 

พระคุณเจ้าได้ ด้วยรู้สึกว่า สตรีผู้เที่ยวขอ ดูเหมือนเป็นคนสิ้นความละอายเจ้าข้า″

โกสิยดาบส “ดูก่อนนางผู้มีองค์งาม เธอสมควรจะได้สุธาโภชน์โดยแน่แท้

เพราะว่าสธุาโภชน์อันใคร ๆ ไม่พงึได้ด้วยการขอ นีเ้ป็นธรรมคอืกฏเกีย่วแก่สธุาโภชน์ 

ฉะน้ัน อาตมภาพจึงให้สุธาโภชน์แก่เธอตามท่ีเธอปรารถนา ดูก่อนนางผู้มีวรกาย 

ผ่องผดุดุจทองค�า อาตมภาพขอเชื่อ้เชญิเธอ ขอบชูาเธอด้วยสธุารสทัง้หมด อาตมภาพ

จักฉันส่วนที่เหลือในภายหลัง″

องค์หิริได้รับเชื้อเชิญก็รับสุธาโภชน์จากพระดาบสด้วยมือทั้งสอง แล้วก็ลา 

พระดาบสกลับขึน้ไปเฝ้าพระเทพบิดร กราบทลูว่า “ข้าแต่พระวาสพเทพบดิา สุธาโภชน์

นี้ให้ความชนะแก่หม่อมฉัน″

ท้าวสักรินทร์เทวราช พร้อมด้วยทวยเทพดาทรงโสมนัส พากันบูชาองค์หิริ

ด้วยทพิยวตัถท้ัุงหลาย มีดอกปาริฉตัรเป็นต้น องค์หริจิงึเป็นยอดของเทพกญัญา อนัเทพ

และมนุษย์พากันอัญชลีบูชาด้วยเหตุนั้นแล

ฝ่ายท้าวสักรินทร์เทวราช มีพระด�าริว่า “ด้วยเหตุอะไรหนอ พระโกสิยดาบส

จึงไม่ให้สุธาโภชน์แก่เทพกัญญาองค์อื่น แต่ได้ให้แก่องค์หิริ″ จึงส่งมาตลีเทพสารถีไป

ถามให้ทราบเหตุ ฝ่ายมาตลีเทพสารถีรับเทพบัญชาแล้ว จึงไปสู่ส�านักพระดาบส  

แล้วกล่าวถามตามเทพโองการ

พระดาบสกล่าวว่า “ดกู่อนมาตล ีอาตมภาพเห็นแจ่งแจ้งว่า องค์สิริเหลาะแหละ 

องค์สทัธาเล่ากไ็ม่แน่นอน องค์อาสาเล่ากช็ือ่ว่าเป็นผูโ้กหกพกลม ส่วนองค์หริติัง้อยูใ่น

คุณอันประเสริฐ เช่นว่า สตรีทุกรุ่นวัย ทั้งโสดและทั้งมีสามีทราบว่าตนมีปฏิพัทธ 

จิตเกิดขึ้นในบุรุษอื่น ย่อมห้ามจิตของตนไว้ได้ด้วยหิริ หมู่ชนที่มีหน้าที่รบเพื่อป้องกัน
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รกัษาประเทศชาต ิออกไปในสนามรบสปัระยทุธ์กนัด้วยศร หอก ดาบ และนานาอาวุธ 

ลางทพ่ีายแพ้ถอยหน ีแต่ด้วยหริจิงึมใีจละอายอดสู ยอมสละชวีติ กลบัต่อสูข้บัไล่ศตัรู

หมูปั่จจามติรให้พ่ายแพ้ เปล้ืองปลดเจ้านายประเทศชาตใิห้พ้นจากอริศัตร ูรกัษาอสิรภาพ

ไว้ได้ หิริเป็นเครื่องห้ามบาปชนคนชั่ว เหมือนอย่างฝั่งเป็นเครื่องห้ามก�าลังแห่งสาคร 

ฉะน้ัน หริจึิงเป็นข้อทีพ่ระอรยิะบชูาในโลกทัง้ปวง ดกู่อนเทพสารถขีอให้ทลูท้าวสกัรินทร์

เทวราชให้ทรงทราบดังนี้เถิด″

พุทธภาษิตในสุธาโภชน์ชาดก : ผู้มีกรรมไม่เป็นบาป ย่อมบริสุทธิ์หมดจด  

ผลของกรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมไม่สูญหาย ผู้ที่ได้เห็นสุธาโภชน์ทั้งหมด ถึงความ

เป็นสหายพระอินท์รด้วยกันแล

	 สิริสุภโชคชี้	 มิ่งขวัญ

โภคทรัพย์อเนกอนันต์	 หลั่งพร้อม

ศรีสู่ไม่เลือกพรรณ	 คนชั่ว	ดีนา

เฉกเช่นแพศยาน้อม	 จิตถ้วนชายสม

	 อาสาในจิตนี้	 ความหวัง

กระซิบจิตจริงจัง	 ทุกข้อ

แต่ไม่อาจได้ดัง	 หวังผิด

ใครเชื้อหวังยอป้อ	 เชื่อผู้หลอกลวง

	 สัทธาความเชื่อนั้น	 สองคลอง

เชื่อที่ถูกท�านอง	 เลิศไซร้

เชื่อที่ผิดละบอง	 พาผิด

เปรียบสัทธาดั่งได้	 เพื่อนผู้สองใจ

	 หิริเกลียดบาปด้วย	 ละอาย	ใจแล

เกรงบาปไม่คิดหมาย	 เกลือกกล�้า

ห้ามกรรมบาปทั้งหลาย	 ในโลก

ดังหนึ่งเทวีล�้า	 เลิศผู้โลกบาล.	



.
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.



พธิไีหว้ครู๑

	 ๒“ข้าขอประณตน้อมสักการ		 บูรพคณาจารย์

ผู้กอปรประโยชน์ศึกษา

	 ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา		 อบรมจริยา

แก่ข้าในกาลปัจจุบัน

	 ข้าขอเคารพอภิวันท์		 ระลึกคุณอนันต์

ด้วยใจนิยมบูชา

	 ขอเดชกตเวทิตา		 อีกวิริยะพา

ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

	 ศึกษาส�าเร็จทุกประการ		 อายุยืนนาน

อยู่ในศีลธรรมอันดี

	 ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี		 ประโยชน์ทวี

แก่ชาติและประเทศไทย	เทอญ.”

๑			พระมหาเจริญ	สุวฑฺฒโน	ป.ธ	๙	วัดบวรนิเวศวิหาร	แสดง	เรื่องกตัญญูกตเวที		

	 วันที่	๒๒	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๘๘
๒	 ค�าไหว้ครูของกระทรวงศึกษาธิการที่ประกาศใช้ในโรงเรียนต่าง	ๆ.
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เสียงข้างบนนี้	ได้ดังขึ้นในโรงเรียนแห่งหนึ่งในวันท�าพิธีไหว้ครู	ในขณะนั้นครู

ทุกคนได้น่ังอยู่เบ้ืองหน้านักเรียน	 บนยกพ้ืน	 มีโต๊ะหมู่ตั้งพระพุทธรูป	 พร้อมด้วย 

เครื่องบูชา	ถัดโต๊ะหมู่มีพระภิกษุสงฆ์นั่งอยู่เป็นแถว	ทุก	ๆ	สิ่งเป็นระเบียบเรียบร้อย

และจริงจัง	นักเรียนทุก	ๆ	คนตั้งใจว่าพร้อม	ๆ	กันด้วยกิริยาเคารพ	ครั้งว่าจบกระท�า

ความเคารพครูพร้อมกัน	 เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครูใหญ่ได้เข้าไปหาพระภิกษุรูปหนึ่ง

ซึ่งนั่งอยู่หัวแถวอาราธนา	 (เชิญ)	 ให้กล่าวโอวาท	 พระภิกษุรูปนั้นได้ให้โอวาทสั้น	 ๆ	

ต่อไปนี้

“ขอทุกคนจงตั้งใจนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้า	 แล้วจงตั้งใจฟัง	 พิธีไหว้ครูที่พึ่ง

เสร็จลงนี้	น่าดูน่าชมนัก	 เพราะแสดงว่าลูกศิษย์ได้รู้คุณของครู	 ใครเห็นก็ต้องชมว่าดี	

แม้พระพุทธเจ้าก็ชม	 เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นคน	“กตัญญูกตเวที”	คือ	 “รู้คุณ

ท่านแล้วตอบแทนคุณท่าน	 และผู้ใดรู้คุณท่านแล้วตอบแทนคุณท่าน	 พระพุทธเจ้า 

ก็ชมผู้นั้นว่าเป็นคนดี”

“ขอให้นักเรยีนทกุคนต้ังใจเป็นเดก็ดเีหมอืนอย่างทีพ่ระพทุธเจ้าชมนัน้	จงเคารพ

เชื่อฟังครู	 ไม่ด้ือดึง	 หมั่นขยันไม่เกียจคร้าน	 ตั้งใจเรียนให้เก่ง	 รักษาชื่อเสียงและ 

ช่วยท�ากิจการของโรงเรียน	ขอคณะครูจงตั้งใจปลูกคุณแก่ศิษย์	คือตั้งใจสั่งสอนอบรม

ด้วยความเอ็นดกูรณุา	ขอพระพทุธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	จงคุ้มครองรกัษานกัเรยีน

พร้อมทั้งคณะครูทั่วทุกคน”

ค�ำถำมท้ำยบท

๑.		พิธีไหว้ครู	น่าดูน่าชม	เพราะเหตุไร?

๒.		พระพุทธเจ้าสอนให้เป็นคนอย่างไร?

๓.		พระผู้ให้โอวาทสอนนักเรียนให้เป็นเด็กอย่างไร?
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ท่ำนของลูก

“ชาญชัย	เช้าวันนี้	เจ้ามาขอดอกไม้ธูปเทียนแม่	ว่าจะเอาไปไหว้ครู	ไหว้แล้ว

ครูสอนอย่างไรบ้างเล่า”	 นางสุมนา	 พิพิธภักดี	 ได้ถามเด็กชายชาญชัย	 พิพิธภักด	ี 

อายุ	๑๐	ปี	ซึ่งเพิ่งเลื่อนชั้นเรียนชั้นมัธยม	๑	ของโรงเรียนนั้น

(ด.ช.ชาญชัย	“พระท่านสอนครับคุณแม่	ท่านชมว่าลูกศิษย์รู้คุณครูและท่าน

ให้จ�าไว้ว่า	พระพุทธเจ้าสอนให้เป็นคนกตัญญู...อ้า...”

(สุมนา)	“กตเวทีใช่ไหมเล่า”

(ด.ช.ชาญชยั)	“ถกูครบัคณุแม่	คอืรูค้ณุท่านแล้วตอบแทนคณุท่าน	แล้วท่าน

สอนให้เป็นเด็กดี	 ไม่ดื้อ	 ให้ขยันเรียน	 อ้อ	 ลืมไปหน่อย	 ท่านว่าพระพุทธเจ้าชมคน

กตัญญูกตเวทีว่าเป็นคนดี”

“วรัดดา	พี่เล่าค�าพระท่านสอนให้ฟังจ�าได้ไหม	เอ้า	แม่จะสอนให้	หนูคอยว่า

ตามนะ	กะตัญญู”	นางสุมนาได้หันไปพูดกับเด็กหญิงวรัดดาน้องของเด็กชายชาญชัย	

ซึ่งนั่งฟังอยู่ในที่นั้น

“กตัญญู”	เด็กหญิงวรัดดาว่าตาม

(สุมนา)	“กะตะเวที”

ด.ญ.วรัดดา	“กะตะเวที”

(สุมนา)	“รู้คุณท่านแล้วตอบแทนคุณท่าน”

(วรัดดา)	“รู้คุณท่านแล้วตอบแทนคุณท่าน”

(สุมนา)		“หนูทวนอีกเที่ยวหนึ่ง”

(ด.ญ.วรัดดา)	 “กตัญญู	 กตเวที	 รู้คุณท่านแล้วตอบแทนคุณท่าน	 หนูจ�าได ้

แล้วหละ	แต่ท่าน	คือใครคะหนูยังไม่รู้จักเลย”

(สุมนา)	 “คอยฟังนะ	 แม่จะอธิบายให้ฟัง	 “ท่าน”	 คือผู้มีคุณ	 ผู้ใดมีคุณอยู ่

แก่ลูก	ผู้นั้นก็เป็น	“ท่าน”	เองลูก”
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(ด.ญ.วรัดดา)	“ก็คุณพ่อคุณแม่	หนูรู้จักแล้ว”	

(สุมนา)	“ไม่ใช่แต่พ่อแม่เท่านั้น	สุดแล้วแต่ว่าใครเป็นผู้มีคุณ	ก็เป็น	“ท่าน”	

ทั้งนั้น	 แต่พ่อแม่เป็นท่านคู่แรกของลูก	 พ่อแม่ได้ก่อก�าเนิดลูกขึ้น	 แล้วก็เริ่มรักและ

ทะนุถนอมตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้อง	 เม่ือลูกคลอดออกมาแล้ว	 ก็ยิ่งรักทะนุถนอมเลี้ยงด	ู

เมือ่ลกูเตบิโตกค็อยสอนพดู	สอนเดิน	และค่อย	ๆ	สอนให้รูจ้กัส่ิงโน้นส่ิงนีก้ว้างออกไป	

ใจของพ่อแม่จดจ่ออยูท่ี่ลกูเสมอ	เมือ่ลกูไม่สบายก็พลอยหว่ัน	ๆ	เป็นทุกข์	เมือ่ลูกสบายดี 

ก็พลอยดีใจสบายใจ	 คอยให้อภัยแก่ลูกอยู่เสมอ	 และคอยพร�่าว่าส่ิงนี้ไม่ดีไม่ควรท�า	 

สิ่งน้ีดีควรท�า	 ด้วยหวังจะให้ลูกเป็นเด็กดี	 บางคราวเมื่อเห็นลูกท�าไม่ดี	 ก็อดอยู่ไม่ได้	

ต้องว่ากล่าว	 หรือลงโทษบ้าง	 ความจริงพ่อแม่ไม่ปรารถนา	 แต่บางคราวต้องท�าบ้าง	 

ก็เพราะรักและหวังดี	 ปรารถนาจะดัดลูกให้เป็นคนดี	 เมื่อลูกเติบใหญ่ข้ึนสมควรไป

โรงเรยีนได้แล้ว	พ่อแม่ก็ส่งลกูไปเข้าโรงเรยีนจดัหนงัสือเส้ือผ้าค่าเล่าเรยีนให้	และคอย

ส่งเสียทุกสิ่งทุกอย่าง	หวังแต่จะให้ลูกเรียนจนส�าเร็จ	พ่อของลูกก็ต้องพยายามท�างาน

หาเงนิมาเลีย้งลกู	และส่งให้ลกูเรยีน	แม่กด็แูลการบ้านเรอืน	อาหารการกนิ	คอยใส่ใจ

ในการเรียนของลูก	 ดังที่ลูกได้เห็นอยู่ในเวลานี้	 พ่อแม่มิได้หยุดอยู่เพียงเท่านี้	 ยังคง

เลี้ยงดูและส่งเสียลูกต่อไปอีก	ต่อไปภายหน้าเมื่อลูกเรียนส�าเร็จและมีอายุสมควรแล้ว	

พ่อแม่ก็จะเอาเป็นธุระจัดการแต่งงานให้	 เพื่อให้ลูกได้คู่ครองที่ดี	 คู่ควรกัน	 และมอบ

ทรพัย์สมบัตใิห้	เพือ่เป็นทุนส�าหรบัตัง้หลักฐานต่อไป	ตามทีแ่ม่อธบิายมานีเ้หน็ไหมว่า

พ่อแม่เป็น	“ท่าน”	คู่แรกของลูก”

“ท่านของลูก”	เด็กทั้งสองพูดขึ้นพร้อมกัน	แล้วก็กราบลงที่นางสุมนา

(สมุนา)	“เจรญิเถดินะลกูรกั	กริยิาของลูกท�าให้แม่ดใีจว่า	ลูกได้เป็นเดก็กตญัญู

รู้คุณของพ่อแม่	ที่พระพุทธเจ้าชมว่าเป็นคนดี”

(ด.ช.ชาญชัย)	“อ้อ	นี่เอง	กตัญญู	ถ้างั้น	ลูกก็ชื่อว่าเป็นเด็กกตัญญู”

(ด.ญ.วรัดดา)	“หนูก็กตัญญู	ค่ะ”

(สุมนา)	“ลูกเป็นเด็กกตัญญูทั้ง	๒	คน	เพราะรู้คุณของพ่อแม่”

(ด.ญ.วรัดดา)	“กอตะเวทีด้วยค่ะ”

(สุมนา)	“กะตะเวที	ไม่ใช่	กอตะเวที	ลูกรู้หรือยังกะตะเวทีคืออะไร”
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(ด.ช.ชาญชัย)	“คือตอบแทนคุณท่านครับคุณแม่”

(สมุนา)	“ลกูจ�าได้ด	ีวรดัดาจ�าไว้ด้วยนะลูก	ท้ัง	๒	นีเ้ป็นของคู่กนั	คือ	กตัญญู	

รู้คุณท่าน	กตเวที	ตอบแทนคุณท่าน	เมื่อรู้คุณท่านแล้ว	ก็ต้องตอบแทนคุณท่านด้วย	

ถ้าไม่ตอบแทน	 ใคร	 ๆ	 ก็รู้ไม่ได้ว่า	 ได้รู้คุณท่าน	 ต่อเมื่อได้ตอบแทนคุณนั้นแหละ	 

ใครเขาจงึรูว่้าเป็นคนรูคุ้ณท่าน	เหมือนตบมอื	ถ้าตบข้างเดยีว	กค็งไม่มเีสียงดงัให้ได้ยนิ	

ต่อเมื่อตบ	๒	ข้าง	จึงจะมีเสียงดังให้ได้ยิน	การตอบแทนคุณท่านนี้	นอกจากเป็นการ

บอกให้ใคร	 ๆ	 รู้ว่าผู้ตอบแทนเป็นคนกตัญญูแล้ว	 ยังเป็นการบอกให้เขารู้ว่าท่านเป็น 

ผู้มีคุณแก่ตนอีกด้วย	เหมือนอย่างว่า	ลูกตอบแทนคุณพ่อแม่	ก็เท่ากับลูกบอกแก่คน

อื่นว่า	 ลูกเป็นเด็กกตัญญู	 และพ่อแม่เป็นผู้มีคุณแก่ลูก	 แม่เคยอ่านหนังสือธรรม	 

พบท่านแปลไว้ว่า	“กตัญญูรู้คุณท่านท�าไว้แล้ว	กตเวทีประกาศ	คือบอกให้ใคร	ๆ	รู้ถึง

คุณที่ท�าไว้แล้ว	“ใคร	ๆ	เขาจะรู้ได้อย่างนี้	ก็เพราะตอบแทนคุณนั้นเอง	เพราะฉะนั้น	

พระท่านจึงสอนให้จ�าสั้น	 ๆ	 ว่า	 “ตอบแทนคุณท่าน”	 ฟังแม่ว่าอย่างนี้ลูกคงอยากจะ

ตอบแทนคุณพ่อแม่	 เวลานี้ลูกยังเป็นเด็ก	มีหน้าที่เล่าเรียน	ก็จงตั้งหน้าเล่าเรียนให้ดี		

อย่าเกยีจคร้าน	เชือ่ฟังค�าพ่อว่าแม่ว่า	ไม่ดือ้ดงึเป็นเดก็ดว่ีาง่ายสอนง่าย	ลกูท�าตวัอย่าง

นี้ก็จะท�าให้พ่อแม่ชื่นใจสบายใจ	เด็กที่ท�าให้พ่อแม่เดือดร้อนใจ	แม่อยากจะพูดว่าเป็น

เด็กที่ไม่รู้คุณพ่อแม่	 ถ้ารู้คุณแล้ว	 คงท�าแต่จะให้พ่อแม่ชื่นใจสบายใจ	 เมื่อลูกค่อย 

เติบใหญ่ข้ึน	 พอจะช่วยพ่อแม่ท�าการงานอะไรได้บ้าง	 ก็ช่วยท�าไม่หลีกเลี่ยง	 ต่อไปนี ้

ลกูจะเตบิโตขึน้ทกุวนั	พ่อแม่กจ็ะแก่ตวัลงทกุท	ีแล้วลูกกจ็กัต้องเลีย้งพ่อแม่	ผูท้ีไ่ด้เลีย้ง

ลูกมา	 ท่านป่วยไข้ก็ต้องหาหมอหายามาเยียวยาท่าน	 คอยดูแลพยาบาล	 เม่ือท่านมี 

ธุระก็รับท�าให้ท่าน	 ท�าตัวให้เหมาะเป็นผู้จะรับทรัพย์ของสกุลสืบจากท่าน	 ไม่ท�าตัว 

ในทางท�าลายสกุลและทรัพย์	 และเม่ือท่านล่วงลับไปแล้ว	 ก็จัดการศพ	 ท�าบุญให ้

ส่วนกุศลแก่ท่าน	ตอนนี้แม่พูดล่วงไปถึงภายหน้า	เวลานี้	ยังไม่ถึงเวลาที่ลูกจะต้องท�า

อย่างนั้น	เพราะลูกยังเป็นเด็กอยู่	แต่ต้องท�าตัวให้เป็นเด็กดีอยู่ในค�าของพ่อแม่อย่างที่

แม่สอนไว้ข้างต้น	เมื่อลูกท�าได้อย่างนี้	ก็ท�าให้คนอื่นเขาชมพ่อแม่ว่ามีลูกดี	เลี้ยงลูกดี	

การทีล่กูท�าให้พ่อแม่ดเีช่นนี	้เป็นการตอบแทนอย่างสงู	เพราะฉะนัน้	ลกูทีด่จีงึป้องกนั

ความเสือ่มเสยี	ไม่ให้มแีก่พ่อแม่	น�าแต่ความดมีาให้พ่อแม่	หรอืท�าให้พ่อแม่ดข้ึีนเสมอ	

ข้อนี้ถึงลูกยังเป็นเด็กก็ท�าได้	 คือสิ่งใดถ้าท�าเข้า	 เขาอาจติอาจว่าถึงพ่อแม่ลูกก็อย่าท�า
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อย่างนัน้	ท�าแต่สิง่ทีเ่ขาไม่ตไิม่ว่า	หรอืทีเ่ขาจะชมถงึพ่อแม่และรูว่้าอะไรจะท�าให้พ่อแม่

เสีย	แก้เองไม่ได้	ก็รีบบอกให้พ่อแม่รู้	รู้ว่าอะไรจะท�าให้พ่อแม่ดี	ก็รีบบอก	เมื่อลูกท�า

ตามที่พ่อแม่สอนมานี้	ก็ชื่อว่าเป็นลูกกตเวที	คือ	ตอบแทนคุณพ่อแม่”

(ด.ช.ชาญชยั)	“ลกูเป็นเดก็กตญัญกูตเวทรีูค้ณุพ่อแม่แล้วตอบแทนคณุพ่อแม่

อย่างที่คุณแม่สอน”

(ด.ญ.วรัดดา)	“หนูด้วยค่ะ”

(สมุนา)	ไม่ใช่แต่พ่อแม่เท่านัน้	คนอืน่ท่ีท่านมีคุณแก่ลูก	ลูกกต้็องรูคุ้ณท่านแล้ว	

ตอบแทนคุณท่านเหมือนกันเช่นครูของลูก	 แต่แม่จะไม่อธิบาย	 รุ่งขึ้นลูกไปโรงเรียน 

จงถาม	ขอให้ครูอธิบายให้ฟัง”

ค�ำถำมท้ำยบท

๑.		ท่านของลูกคือใคร

๒.		อย่างไร	ชื่อว่ารู้คุณพ่อแม่

๓.		อย่างไร	ชื่อว่าตอบแทนคุณพ่อแม่?

ท่ำนของศษิย์

“คุณครูครับ	 เม่ือคืน	 คุณแม่อธิบายให้ผมฟังเรื่องพ่อแม่มีคุณแก่ลูก	 ให้ลูก

รู้คุณ	และตอบแทนคุณท่าน	แล้วว่าครูก็มีคุณ	แต่ท่านไม่ได้อธิบาย	สั่งให้ถามคุณครู

ครับ”	เด็กชายชาญชยั	พพิธิภกัด	ีได้เข้าไปหาครปูระจ�าชัน้แล้วถามในเวลาหยดุพกัเรยีน	

วันรุ่งขึ้น

“ดีแล้ว	 ฉันจะอธิบายให้ฟังในเวลาเรียนศีลธรรมและหน้าท่ีพลเมือง	 เพราะ

เป็นเรื่องที่นักเรียนทั้งหมดควรทราบ”	ครูได้กล่าวตอบ	และเมื่อถึงเวลานั้นแล้ว	ครูได้

อธิบายให้นักเรียนฟังดังต่อไปนี้
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“ฉันจะพูดเรื่องคุณของครู	เมื่อวันไหว้ครู	นักเรียนคงจ�าได้ว่า	พระท่านว่าลูก

ศิษย์รู้คุณครู	ฉันจะอธิบายให้เข้าใจว่าครูมีคุณแก่ศิษย์อย่างไร	และศิษย์ควรตอบแทน

อย่างไร	นักเรียนได้ชื่อว่าเป็นศิษย์ของครู	เพราะได้ศึกษาเล่าเรียนกับครู	ฉันไม่อยาก

อวดคุยและหวงัตอบแทนอะไร	จากศษิย์ดอกนะ	แต่เห็นว่าความรู้และตอบแทนคณุครู

เป็นความดีของศิษย์	จึงจะอธิบายให้ฟัง	นักเรียนบางคนอาจคิดว่า	ครูมีเงินเดือนและ

สอนตามหน้าที่เท่านั้น	 นักเรียนก็เสียค่าเล่าเรียน	 ลองคิดดูว่าถ้าครูไม่มีเงินเดือน	 

จะได้เงินที่ไหนไปซื้ออาหารและเสื้อผ้าเป็นต้น	 ครูก็ต้องกินต้องใช้เหมือนกัน	 ถ้าไม่มี

กินไม่มีใช้	ก็ท�าการสอนไม่ได้เท่านั้นเอง	เมื่อไม่มีครูจะสอนนักเรียนจะไปเรียนที่ไหน	

นักเรียนต้องเสียค่าเล่าเรียนก็เพื่อช่วยรัฐบาลหรือโรงเรียน	 ถ้าไม่ช่วยโรงเรียนก็คงตั้ง

ไม่ได้	แล้วนกัเรยีนกจ็ะไม่มทีีเ่รยีน	เพราะฉะนัน้	ครจูงึต้องได้รบัการบ�ารงุด้วยเงนิเดอืน	

และนักเรียนก็ต้องเสียค่าเล่าเรียน	 ครูไม่เคยคิดว่าเพราะครูมีเงินเดือนน้อยก็สอนให้

น้อยหน่อย	 มีเงินเดือนมากก็สอนให้มาก	 แต่ครูได้มีความหวังดีต่อศิษย์	 ต้ังใจและ

พยายามแนะน�าพร�่าสอน	 เพื่อให้ศิษย์ได้รับค�าแนะน�าดีได้เรียนดี	 เต็มความสามารถ	

ไม่ได้ปิดบังซ่อนเร้นศิลปวิทยาใด	 ๆ	 เลย	 ทั้งยังได้ประกาศยกย่องในเมื่อศิษย์เรียนดี	

หรือท�าสิ่งไรที่ควรยกย่อง	แต่ตรงกันข้าม	ก็ต้องว่ากล่าวลงโทษในเมื่อศิษย์เกียจคร้าน

หรอืประพฤตเิสยีหาย	ด้วยหวงัจะดดัศษิย์ให้เป็นคนดี	ขยนัขนัแข็งในการเรยีน	นกัเรยีน

บางคนอาจเห็นว่าครูดุ	 และกวดขันจึงไม่ชอบครู	 แต่เพราะความดุและกวดขันของครู

นั่นเอง	นักเรียนเหล่านั้นจึงสามารถเรียนจนส�าเร็จได้ประกาศนียบัตร	ออกไปท�าการ

ท�างานเป็นหลักฐาน	 เหตุฉะนี้เมื่อครูเอาใจใส่กวดขันศิษย์	 จึงชื่อว่าท�าการป้องกัน 

ศษิย์ไว้	และครยูงัช่วยท�าการป้องกนัศษิย์ในทางอืน่อกี	เช่นจดัให้ได้รบัความสะดวกใน

การซื้อเครื่องเรียนในการเดินทาง	ในการติดต่อเป็นต้น	ตลอดจนถึงให้หนังสือรับรอง

ฝากฝังเป็นส่วนตัวให้ใบสุทธิของโรงเรียน	 นอกจากนี้ศิษย์จะเดินทางไปยังที่ใดก็ตาม	

เมื่อเขารู้ว่าเป็นศิษย์ของส�านักหรือครูท่ีเขานับถือ	 เขามักจะนับถือช่วยเหลือให้ความ

สะดวก	ถ้าเป็นศิษย์ร่วมครูร่วมโรงเรียนเดียวกัน	ก็นับถือช่วยเหลือกันยิ่งขึ้น	 เหล่านี้

ได้ช่ือว่าโดยความป้องกนัของครท้ัูงนัน้	เม่ือกล่าวในข้อส�าคญั	ครเูป็นผูป้ระสาทวชิาให้

แก่ศิษย์	ชื่อว่าให้แสงสว่างและทรัพย์อันประเสริฐแก่ศิษย์	 เข้าใจหรือยังว่า	ครู	มีคุณ

แก่ศิษย์อย่างไร	เอ้า	เด็กชายศักดิ์	ตอบไป	เข้าใจอย่างไร”
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(ด.ช.ศักดิ์	พิพิธเดชะ	ซึ่งค่อนข้างซน)	“ครูดุจะให้ดีครับ”

(ครู)	 “ก็จ�าได้แต่ที่ตรงนั้นเท่านั้นแหละ	 เห็นจะเป็นเพราะถูกดุบ่อย	ๆ	แต่ก็

ดีแล้ว	จะได้รู้ใจของครู	เด็กชายชาญชัยล่ะ”

(ด.ช.ชาญชัย)	ครูให้วิชาแก่ศิษย์	แนะน�าดีให้เรียนดี	ไม่ปิดวิชา	ยกย่องศิษย์

ที่ดี	ดัดศิษย์ที่ไม่ดีให้ดี	และท�าการป้องกันศิษย์ครับ”

(ครู)	“นั่น	ได้หัวข้อดี	นักเรียนทุกคนจงจ�าไว้	ย่อ	ๆ	อย่างที่เด็กชายชาญชัย

ตอบนั้น	 ครูอธิบายมานี้	 มุ่งจะให้ซึมซาบเข้าไปในใจของนักเรียนว่า	 ครูมีคุณแก่ศิษย์

อย่างไร	เพือ่ศิษย์จะได้รูคุ้ณของคร	ูเป็นศิษย์กตญัญ	ูและจะได้ตอบแทนคณุเป็นกตเวท	ี

เพราะฉะนัน้	ครจูะได้อธบิายให้ฟังต่อไปอีกว่า	เมือ่ศษิย์ได้รูค้ณุครแูล้วจะตอบแทนคณุ

ท่านอย่างไร	ข้อแรกครูเป็นผู้ที่ศิษย์พึงเคารพ	เมื่อพบท่านก็ลุกรับหรือท�าความเคารพ

ตามควรไม่เฉยเมยหรอืตเีสมอเป็นเพือ่นเล่น	หรอืเหยียดหยาม	ครเูป็นผูท้ีศ่ษิย์ควรรบั

ใช้ก็รับใช้ท่านไม่รังเกียจว่าเป็นเหมือนคนใช้ของท่าน	 ครูเป็นผู้ที่ศิษย์ควรจะเชื่อฟัง	 

กเ็ชือ่ฟังท่านไม่ว่ายากสอนยาก	ครูเป็นศษิย์ทีศ่ษิย์ควรบ�ารงุ	กบ็�ารงุท่านตามควร	และ

ครูเป็นผู้ที่ศิษย์เล่าเรียนศิลปวิทยาด้วย	 ก็ตั้งใจเล่าเรียนโดยเคารพไม่เกียจคร้านหรือ

เรยีนไปพลางเล่นไปพลาง	น้ีครูอธบิายตามหลกั	ไม่ได้หวังความตอบแทนอะไรจากศษิย์	

แต่ถ้าไม่ว่าให้รู้ไว้	ศิษย์ก็จะไม่รู้	และตอบแทนไม่ถูก	 เลยเป็นเหมือนไม่รู้คุณครู	 เช่น

ไม่แสดงความเคารพครู	 หมิ่นครูเป็นต้น	 แล้วก็จะเสื่อมเสีย	 ใครเห็นใครก็จะติตลอด

ถงึครูว่าไม่ส่ังสอนอบรม	ในครัง้ยังไม่มีโรงเรยีน	ศษิย์ต้องไปขอเรยีนตามส�านกัของครู

ต่าง	ๆ	บางทีกอ็ยูก่บัครทูเีดยีว	จงึได้รบัใช้ครเูฉพาะอยูใ่กล้ชดิกนั	และช่วยบ�ารงุเป็นการ

ให้ก�าลงัแก่คร	ูต่อมาเมือ่มโีรงเรยีนขึน้เช่นในบดันีแ้ล้ว	ศษิย์ไม่ได้อยู่กบัใคร	จงึไม่ต้อง

รับใช้ครู	 และนักเรียนได้เสียค่าเล่าเรียนก็ชื่อว่าได้บ�ารุงครูทางอ้อม	 เพราะฉะนั้น	 

จงึเหลอืข้อทีส่�าคญัคอื	แสดงความเคารพเชือ่ฟังและตัง้ใจเรยีน	เหล่านีเ้ป็นวธิตีอบแทน

คุณครูของศิษย์	 เพราะการแสดงความเคารพเป็นเครื่องประกาศให้ใคร	 ๆ	 รู้ว่าคร ู

เป็นครู	 ศิษย์บางคนออกโรงเรียนไปแล้ว	 เห็นครูเข้าก็ยังท�าความเคารพ	 แสดงว่ายัง

รู้จักนับถือครู	 ไม่เห็นครูเหมือนเรือจ้าง	 ซึ่งเมื่อถึงฝั่งแล้วก็ผละส่ง	 ความเชื่อฟัง 

ตัง้ใจเรยีน	กเ็ป็นการสนองความหวงัด	ีและหน้าทีข่องคร	ูส่วนการรบัใช้และการบ�ารงุ
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ครูก็เป็นการช่วยและให้ก�าลังให้ความสุขเป็นการตอบแทนแก่ครู	 เมื่อท�าดังนี้ก็จะเป็น

ผลสะท้อนกลับมาให้ศิษย์เป็นคนดีท่ีคารวะว่าง่าย	 ประพฤติดีเรียนดี	 ใครเห็นใครรู ้

กส็รรเสรญิศษิย์ผูรู้คุ้ณครูแล้วตอบแทนดังท่ีครอูธบิายให้ฟังนี	้ชือ่ว่าเป็นศษิย์กตญัญกูตเวที	

คือ	รู้คุณแล้วตอบแทนครู”

(ด.ช.ชาญชัย)	“ผมจะเป็นศิษย์กตัญญูกตเวทีครับ”

(ด.ช.ศักดิ์)	“ผมด้วยคนครับ”

(คร)ู	“ครปูรารถนาให้ทกุคนเป็นศษิย์กตญัญกูตเวท	ีเพราะศษิย์กตญัญกูตเวที

มีแต่ความดีความเจริญ”

ค�ำถำมท้ำยบท

๑.		เพราะเหตุไรครูจึงต้องมีเงินเดือน	และนักเรียนต้องเสียค่าเล่าเรียน

๒.		อย่างไร	เรียกว่า	กตัญญูรู้คุณครู

๓.		ท�าอย่างไรเรียกว่า	กตเวที	คือตอบแทนคุณครู

ญำตเิพื่อนผู้มคีุณ

“นัน่เจ้าศกัดิ	์พาชาญชยัมาด้วยหรอื?”	นายสันติ	์พพิธิเดชะ	บดิาของ	ด.ช.ศักดิ	์

ได้พูดขึ้น	เมื่อเห็นเด็กทั้ง	๒	เดินเข้ามาหา

“วันน้ี	 วันเสาร์	 เลิกโรงเรียนแล้วผมได้ชวนศักด์ิแวะท่ีบ้าน	 แล้วขออนุญาต 

คุณแม่มาเยี่ยมคุณลุงครับ”	ด.ช.ชาญชัย	ท�าความเคารพคุณลุงของเขาแล้วกล่าวตอบ

(สันติ์)	 “มีอะไรเล่าให้ลุงฟังบ้าง	 ได้ยินว่า	 เจ้าศักดิ์ค่อนข้างจะซน	 ครูต้องดุ

กนับ่อย	ๆ	หรอื	อยู่บ้านก็ซนน้อยอยูเ่ม่ือไร	ต้องว่าบ่อย	ๆ	ท�าไมจงึไม่เรยีบร้อยเหมอืน

ชาญชัยบ้างนะ”
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(ด.ช.ศักดิ์)	“ครูดุจะให้ดี	ถูกดุแล้วก็เรียบร้อยได้ครับ”

(สันติ์)	“นั่นซี	ก็จะเรียบร้อยเสียก่อนถูกดุไม่ได้หรือ?		อ้อ	รู้เหมือนกันหรือ

ว่าครูดุจะให้ดี”

“เมื่อวานครูได้อธิบายให้ฟังครับ	คือครูได้อธิบายให้นักเรียนรู้ว่า	ครูมีคุณแก่

ศิษย์อย่างไร	 และเมื่อศิษย์รู้คุณแล้ว	 ควรตอบแทนอย่างไร	 ครูว่าศิษย์ที่รู้คุณแล้ว

ตอบแทนคุณครูเป็นศิษย์กตัญญูกตเวทีครับ”	 เด็กชายชาญชัยได้กล่าวแล้วก็ได้เล่าค�า

ของครูให้คุณลุงฟังเท่าที่จ�าได้

(สันติ์)	“ฟังครูอธิบายแล้ว	รู้คุณครูขึ้นไหมเล่า”

(เด็กทั้ง	๒)	“รู้ครับ”

(สันติ์)	“ดีแล้ว	แม่ของเจ้า”		หันไปทาง	ด.ช.ชาญชัย	“บอกแก่ลุงว่า	เจ้าว่า

พระท่านสอนในวันไหว้ครูว่า	พระพุทธเจ้าสอนให้เป็นคนกตัญญูกตเวที	คือรู้คุณท่าน

แล้วตอบแทนคุณท่าน	แม่ของเจ้าจงึได้สอนให้รูจ้กัท่านของเจ้าคูแ่รกคอื	พ่อแม่	ซึง่เจ้า

จะต้องรู้คุณและตอบแทน	 เมื่อวานนี้ครูก็สอนให้เจ้ารู้จักอีกท่านหนึ่งคือครู	 ซึ่งเจ้าจะ

ต้องรู้คณุและตอบแทนเหมือนกนั	วนันีล้งุจะได้สอนให้รูจ้กัท่านต่อไปอกี		นอกจากพ่อ

แม่เจ้ายังมีญาติ	 เป็นชั้นผู้ใหญ่	 เช่นย่าเจ้า	 ตาเจ้า	 ตลอดถึงลุงก็มีเป็นชั้นพ่ีน้องก็มี	 

เมือ่เจ้าเป็นผู้ใหญ่เหมือนอย่างลุงนี	้กยั็งจะมชีัน้ลกูหลานต่อลงไปอกี	และเจ้ายงัมมีติร

สหายพวกพ้อง	 เพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง	 ลุงจะรวมเรียกว่าญาติและเพื่อน	ญาติและ

เพื่อนเหล่านี้	บางคนได้รักใคร่เอ็นดูเจ้า	อุปการะคือช่วยเหลืออุดหนุนเจ้า	เยี่ยมเยียน	

พดูทกัทายเจ้าอย่างญาตอิย่างเพ่ือนผูร้กัใคร่กนั	ส่ิงใดจะเป็นประโยชน์แก่เจ้ากค็อยแนะ

คอยบอก	และท�าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เจ้า	ไม่ให้ร้ายให้โทษ	บางคราวถึงกับพลอยสุข

พลอยทกุข์กบัเจ้า	แม้จะดสีงูกว่าเจ้า	กไ็ม่ดูถูกดหูม่ิน	คงวางตวัสม�า่เสมอ	บางคนอาจ

จะรกัและอปุการะเจ้าเหมอืนอย่างพ่อแม่	เช่นแม่ของเจ้าชาญชยั	ถ้าเจ้าศกัดิไ์ปอยูด้่วย	

ก็คงจะรักและอุปการะหลานเหมือนอย่างลุง	หรือเจ้าชาญชัย	ถ้ามาอยู่กับลุง	ลุงก็คง

รักและอุปการะเหมือนอย่างแม่ของเจ้า	 นอกจากนี้	 ยังมีบางคนได้เอ็นดูช่วยอุดหนุน

เจ้าไปในทางใดทางหนึ่ง	ชื่อว่าเป็นผู้มีคุณแก่เจ้า	ญาติเพื่อนและผู้มีคุณเหล่านี้	 ชื่อว่า

เป็นท่าน	 คือผู ้มีคุณของเจ้า	 ซึ่งเจ้าควรจะต้องรู ้คุณและตอบแทนให้สมควรกัน	 
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วธิตีอบแทนกเ็ช่นเดยีวกบัทีท่่านได้ท�าต่อเจ้าตามทีสู่งได้ชีใ้ห้เห็นนัน้	รวมความเข้ากคื็อ	

ท�าตัวให้เป็นญาติท่ีดีของญาติ	 เป็นเพื่อนแท้ของเพื่อน	 เวลานี้เจ้ายังเป็นเด็กอยู่จะท�า

อย่างผู้ใหญ่ท�าแก่เจ้าคงไม่ได้	 ถึงอย่างนั้น	 ก็ควรท�าอย่างท่ีเด็กพอท�าได้	 เช่นแสดง 

ความเคารพนับถือญาติเพื่อนชั้นผู้ใหญ่	 หาเวลาไปเยี่ยมเยียน	 เหมือนอย่างที่เจ้ามา

เยี่ยมลุงนี้	 ไม่แสดงอาการเจิ่นหรือเข้าไม่ติด	 เมื่อท่านมีกิจพอช่วยได้ก็ช่วย	 ที่เป็น 

เด็ก	ๆ	ด้วยกันก็รักก็เจือจาน	ก็ช่วยกัน	ไม่เอาเปรียบ	หยาบคาย	ข่มเหง	ก้าวร้าวกัน

และรู้จักว่าน้องว่าพี่ว่าเพื่อน	ต่อไปเมื่อเจ้าเติบโต	สามารถท�าอย่างผู้ใหญ่ได้	ก็ควรท�า

เช่นทีล่งุได้ท�าแก่เจ้าในบัดน้ี	บางทีเม่ือลุงแก่ตวัลงอาจจะต้องขอให้เจ้าเลีย้งกไ็ด้	นีแ่หละ

คือการสงเคราะห์ญาติ	 สงเคราะห์เพ่ือน	 ผู้ท่ีตั้งตัวให้เป็นที่พึ่งของญาติและเพื่อน 

ก็เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่พรั่งพร้อมด้วยผลและใบ	 เป็นที่อาศัยของมุนษย์และสัตว์	 

ผู้ต้องการผลและร่มเงา	ตอนนี้ลุงได้พูดเลยไปหน่อย		การตอบแทนคุณของญาติและ

เพื่อนโดยตรงนั้น	 ก็เฉพาะแก่ผู้ที่ได้ท�าคุณแก่เจ้ามาเท่านั้น	 คนอื่น	 ๆ	 ที่ควรช่วย	 

เมือ่เจ้าช่วยได้กเ็ป็นความดขีองเจ้าเอง	และหาทางตอบแทนท่านผูม้คีณุอืน่	ๆ	ตามแต่

จะได้	ไม่ลมืคณุของท่านเสยี	เมือ่เจ้ารูค้ณุของญาต	ิเพือ่นผู้มีคณุและตอบแทนดงัทีล่งุ

ได้ชี้แจงให้เจ้าฟังนี้	ก็จะเป็นคนกตัญญูกตเวทีที่พระพุทธเจ้าชมว่าเป็นคนดีนั้น”

(ด.ช.ชาญชยั)	“คณุลงุอธบิายแจ่มแจ้งจนผมเข้าใจกแ็ละเหน็คณุของญาตแิละ

เพื่อน	ผมจะพยายามตอบแทนอย่างที่คุณลุงสอน”

(ด.ช.ศักดิ์)	“ต้องตอบแทนฉันก่อนนะ	ที่แบ่งขนมให้เมื่อวันนั้นน่ะ”	

(สันติ์)	“เอาเถอะ	วันนี้ลุงจะเลี้ยงเจ้าทั้ง	๒	คน	ไว้ให้เจ้าตอบแทนแก่ลุงเมื่อ

ลุงแก่”

ค�ำถำมท้ำยบท

๑.		อย่างไร	เรียกว่ารู้คุณของญาติ	เพื่อนผู้มีคุณ?

๒.		ท�าอย่างไร	เรียกว่า	ตอบแทนคุณของญาติ	เพื่อนผู้มีคุณ

๓.		การตอบแทนนั้นเมื่อเป็นเด็กควรท�าอย่างไร?
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หมู่คณะและสิ่งเบ็ดเตล็ด

“อ้อ	 ชาญชัย	 แลศักด์ิ”	 นายสมาน	 นาคภักดี	 ทักขึ้นเม่ือเห็นเด็กชายเชิด	 

นาคภักดี	บุตรน�าเด็กทั้ง	๒	เข้ามาท�าความเคารพ	“พ่อกับพ่อเป็นเพื่อนกัน	มาถึงลูก

ก็เป็นเพื่อนกันอีก	 เป็นเพื่อนกันทั้งแถวเจียวนะ	 เมื่อวานนี้	 ฉันได้ไปเยี่ยมคุณพ่อของ

ชาญชัย	แต่ไม่เห็นชาญชัย	ว่าไปหาลุง	คุณแม่	ของชาญชัยบอกว่า	อยากจะให้เด็ก	ๆ	

เป็นคนกตัญญูกตเวที	 และได้สอนชาญชัยและน้อง	 ให้รู้จักกตัญญกตเวทีต่อพ่อแม ่

ก่อนแล้ว

(ด.ช.ชาญชัย)	 “ครับ	 คุณแม่ได้สอน	 และครูก็ได้สอนให้รู้จักกตัญญูกตเวที 

ต่อครู	เมื่อวานนี้คุณลุงก็ได้สอนต่อออกไปถึงญาติและเพื่อนบ้าน”

(สมาน)	“วันนี้	ฉันจะช่วยต่อออกไปอีก”

(ด.ช.เชิด)	“ต่อออกไปยาวไหมครับ”

(สมาน)	“นี่อยากจะไปวิ่งเล่นกันละกระมัง”

(ด.ช.ชาญชัย)	“อยากฟังมากกว่าครับ”	

(สมาน)	 “เชิดคอยชักน�าหมู่เล่นเก่งนัก	 เห็นจะอย่างนี้เอง	 จึงสอบไล่ได้

เปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยงาม	 ครูเคยบอกว่าชอบฟุตบอล	 ต่อไปคงจะเก่งต้องเรียนเก่งด้วยซี		

พ่อว่าต้องเอาเรียนเป็นท่ีหน่ึง	 เอาละ	 เด็ก	 ๆ	 ชอบไปด้วยกันเป็นหมู่	 จะได้พูดเรื่อง 

หมูค่ณะ	คณะกค็อืหมู	่ชอบพดูควบกนัว่าหมูค่ณะ	เหมอืนอย่างค�าว่า	“ครบูาอาจารย์”	

ก็ครูทั้งนั้น	หมู่คณะหมายถึงคนหลายคนรวมกัน	คนเราไม่ได้ต่างคนต่างอยู่	 แต่รวม

กนัอยูเ่ป็นหมูเ่ป็นคณะ	เป็นหมูญ่าต	ิเป็นหมู่เพือ่น	เป็นหมู่ศิษย์ร่วมโรงเรยีน	เป็นหมู่

คนต�าบลเดียวกัน	อ�าเภอ	จังหวัดเดียวกัน	จนถึงประเทศเดียวกัน	และยังรวมกันเข้า

เป็นหมูค่ณะท�าการงานต่าง	ๆ	อกี	การงานส�าคญั	ๆ	โดยมาก	ท�ากนัเป็นหมู	่การเล่น

ก็เหมือนกัน	 เช่นฟุตบอล	ต้องเล่นเป็นหมู่	การรวมหมู่กันท�า	ถ้าท�าดี	ก็ดีกว่าท�าคน

เดียว	แต่ถ้าไม่ดีก็ร้ายมากเหมือนกัน	เด็ก	ๆ	โตขึ้นในหมู่ญาติได้รับความสนุกรื่นเริง	

และความสะดวกในหมู่เพื่อน	ได้ความช่วยกันในหมู่ศิษย์ร่วมโรงเรียนและในหมู่อื่น	ๆ	

ที่ได้ช่วยอุดหนุน	 หมู่คณะเหล่าน้ีจึงมีคุณอยู่	 ซึ่งควรจะต้องรู้	 และตอบแทนด้วยการ
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พร้อมเพรยีง	ช่วยกนัท�าการงานของหมู	่ท�าชือ่เสยีงให้หมู	่จะท�าอะไรให้รูว่้านีเ่ป็นเรือ่ง

ส่วนตัว	นี่เป็นเรื่องของหมู่	 ไม่เห็นส่วนตัวยิ่งไปกว่าหมู่	และไม่รวมหมู่กันท�าหรือเล่น

ในทางไม่ดี	เช่นชวนกันท�าผิดระเบียบของโรงเรียน	ชวนกันเล่นซุกซนเสียหาย	อันจะ

ท�าให้หมู่เสียชื่อเสียง	 ยังมีอีกหมู่หน่ึงส�าคัญมาก	 ทีแรกเล็ก	 ๆ	 ก่อนแล้วก็โตขึ้น	 ๆ	 

มคุีณมปีระโยชน์มาก	คอืร่างกายของเรานีเ้อง	ร่างกน็ีม้อีวยัวะภายนอกภายในมากมาย	

รวมกันเข้าเป็นหมู่ใหญ่	 ท�าหน้าที่ต่าง	 ๆ	 กันเหมือนโรงงาน	 มีส่วนส�าคัญคือ	 ศีรษะ	 

ล�าตวั	แขนขา	เราต้องใช้ประจ�า	จะเรยีน	กต้็องใช้ตาด	ูหฟัูง	มอืเขียน	จะว่ิงกต้็องใช้ขา	

จะพดูกต้็องใช้ลิน้	ลิน้ไก่	ลกูกระเดือกทีเ่ป็นเอน็ส�าหรับท�าเสยีงเป็นต้น	นีย่กเอามาเป็น

ตัวอย่างให้เห็นง่าย	 ๆ	 แต่ความจริง	 จะท�าอะไรทุก	 ๆ	 อย่างก็ต้องใช้ร่างกายทั้งหมด	

เช่น	 จะวิ่งก็ต้องไปทั้งตัว	 จะให้แต่ขาวิ่งไปเท่านั้นไม่ได้	 แต่ที่พูดกัน	 ส่วนใดออกหน้า 

ก็เหมาให้เป็นหน้าที่ของส่วนนั้น”

(ด.ช.เชิด)	“เคยเห็นศักดิ์วิ่ง	เอาศีรษะและตัวไปก่อนขาครับ”

(ด.ช.ศักดิ์)	“นั่นฉันแกล้งล้มต่างหาก”

(สมาน)	 “จะแกล้งหรือจริงก็ตาม	 ถ้าร่างกายไม่พร้อมก็ท�าอะไรไม่ได้	 

ถ้าร่างกายพร้อมแล้ว	 ก็เป็นผู้รับใช้ดีท่ีสุด	 เหมือนในเร่ืองคนใช้	 ๘	 คน	 คือ	 มีเด็ก

นักเรยีน	๒	คน	คนหนึง่เป็นลกูคนมัง่ม	ีคนหนึง่เป็นลกูคนจน	เดก็ลกูคนม่ังมีพดูอวด

ว่ามีคนใช้	 ๒	 คนคอยรับใช้	 ท�าทุก	 ๆ	 อย่าง	 สงสารลูกคนจนที่ไม่มีใครคอยรับใช	้ 

เด็กลูกคนจนตอบว่า	 มี	 มีถึง	 ๘	 คน	 เด็กลูกคนมั่งมีว่าเด็กลูกคนจนพูดไม่จริง	 

ครูซึ่งยืนอยู่ใกล้ได้ยิน	 ก็เข้าไปที่เด็กทั้ง	 ๒	 พูดกันอยู่แล้ว	 พูดแก่เด็กลูกคนจนว่า	 

ท�าไมจึงพูดเท็จ	เด็กนั้นก็ตอบว่า	มีคนใช้	๘	คนจริง	คือ	เท้า	๒	มือ	๒	ตา	๒	หู	๒	

อยากจะไปไหนก็ใช้เท้า	 อยากจะจับอะไรก็ใช้มือ	 อยากจะเห็นจะดูอะไร	 จะฟังอะไร	 

ก็ใช้ตาใช้หู	 คนใช้เหล่านี้ก็รับท�าให้โดยเร็ว	 ไม่ทันให้ต้องส่ังถึง	 ๒-๓	 ค�า	 และท�าได ้

ทกุอย่างเหมือนคนใช้ของลกูคนม่ังมี	เพราะฉะนัน้	จงึควรต้องรูค้ณุประโยชน์และบ�ารงุ

ให้ดีเป็นการตอบแทน	 วิธีบ�ารุงน้ันคือจัดความเป็นอยู่ให้เป็นระเบียบ	 ตื่นแต่เช้า	 

นอนไม่ดึกเกินไป	 กิน	 เรียน	 ท�างานตามเวลา	 หาเวลาพักผ่อนในที่มีอากาศสดช่ืน 

และต้องแสงอาทติย์	ไม่ขงัตวัอยูใ่นห้องท่ีอดุอูน้านเกนิไป	มเีวลาออกก�าลงักายและเล่น	

ไม่เอาแต่ท�างานหรอืเรยีนอย่างเดียว	เพราะท�างานหรอืเรยีนตะพึดไป	ไม่เล่นเลยท�าให้
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เป็นเดก็ทบึได้	และเม่ือเจบ็ป่วย	กร็บีปรกึษาหมอ	เยยีวยาแก้ไข	ไม่ปล่อยท้ิงไว้	ร่างกาย

ก็จะแข็งแรง	 ไม่มีโรคที่เรียกว่ามีอนามัย	 เพียงแต่ตื่นเช้า	 นอนแต่หัวค�่าอย่างเดียวยัง

นบัถอืกนัว่า	ท�าให้เป็นคนมีอนามัย	มีทรพัย์และฉลาด	การบ�ารงุร่างกายอย่างนี	้เป็นการ

ตอบแทนร่างกายท่ีได้รบัใช้เรา	ท�าให้ร่างกายแขง็แรง	มคีวามสขุรบัใช้เราได้คล่องแคล่ว

ไม่ติดขัด	และสิ่งที่เราได้อาศัยใช้สอย	เช่น	โรงเรียน	ถนนหนทาง	บ้านเรือน	เสื้อผ้า	

เครื่องเรียน	 เครื่องใช้ต่าง	 ๆ	 ล้วนมีคุณประโยชน์แก่เรา	 เราต้องรักษาให้ดีเป็นการ

ตอบแทน	เช่น	ดแูล	รกัษาโต๊ะเก้าอีเ้รยีนให้สะอาด	ไม่ขีดเขยีนให้สกปรก	ไม่เล่นท�าให้

โรงเรียนเสียหาย	 เช่นขีดเขียนฝา	 ขว้างปาหลังคาเล่น	 คอยห้ามไม่ให้ใครเล่นเช่นนั้น	

เมื่อเดินไปตามถนนหนทางก็ไม่บ้วนและทิ้งสิ่งต่าง	ๆ	ให้สกปรก	และรักษาบ้านเรือน	

เสื้อผ้า	เครื่องเรียน	เครื่องใช้ต่าง	ๆ	ให้สะอาด	รู้จักเก็บ	รู้จักวางให้เป็นที่	 เมื่อจะใช ้

ก็ถนอมใช้	 อย่าคิดว่าเราไม่ต้องซื้อต้องหาเอง	 เสียไปแล้วก็ขอพ่อแม่ใหม่ได้	 ร่างกาย

และสิ่งที่ได้อาศัยใช้สอยเหล่านี้	 ไม่ได้แนะน�าให้กตัญญูกตเวทีเหมือนอย่างพ่อแม ่

เป็นต้นนะ	 แต่ก็เป็นสิ่งที่ควรต้องรู้คุณประโยชน์	 และตอบแทนท�านองเดียวกัน	 และ

เมื่อมีสัตว์เลี้ยง	เช่น	สุนัข	วัว	ควาย	เป็นต้น	ซึ่งมีคุณมีประโยชน์อยู่แก่เรา	เราควรมี

ความกรุณาเอ็นดู	 ไม่เล่นรังแกมัน	 เล้ียงดูมัน	 ไม่ใช้มันเกินพอดี	 เป็นการตอบแทน	

เคยได้ยินว่าคนเก่า	ๆ	เมื่อไปตัดไม้ในป่า	ถ้าได้อาศัยพักผ่อนในร่มเงาของต้นไม้ต้นใด	

ก็ไม่ท�าลายต้นไม้ต้นนั้น	นี่ไม่ใช่จะให้ถือตรง	ๆ	ตามนี้นะ	จะท�าบ้านให้เป็นป่าไปหมด	

เพราะจะตดัต้นไม้ไม่ได้	แต่ต้องการให้รู้ว่า	เมือ่ได้รบัคณุประโยชน์จากส่ิงใด	กใ็ห้รู้คณุ

ของสิ่งนั้นและตอบแทน

(ด.ช.เชิด)	“ต้องรู้คุณและตอบแทนแน่ละ”

ค�ำถำมท้ำยบท

๑.		ท�าไม	จึงต้องรู้จักคุณและตอบแทนคุณหมู่คณะ

๒.		อะไรเป็นคนใช้ดีที่สุดของเรา	เราจะตอบแทนอย่างไร

๓.		เราควรรู้คุณประโยชน์ของสิ่งไรอีก	และควรตอบแทนอย่างไร
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ชำตแิละประมุขของชำติ

“พึ่งมาถึงหรือนี่	ชาญชัยพาศักดิ์	เชิดและอ้า...”

“สงบ	รักดีครับ	เรียนชั้นเดียวกัน”

“...เข้าไปหาน�า้เลีย้งดกูนัในบ้าน	หายเหนือ่ยแล้ว	พาออกมาคยุกบัพ่อทีส่นาม

หญ้านี	้เยน็สบายด	ีบอกวรดัดา	ออกมาด้วย	นายชอบ	พพิธิภกัด	ีบดิาของชาญชยัได้

พูดขึ้น	เมื่อชาญชัยน�าเด็กอีก	๓	คนเข้ามาท�าความเคารพ	แล้วได้พูดเปรย	ๆ	ต่อไป

ว่า	“เด็ก	ๆ	สดชื่นเหมือนดอกไม้	แววตาแจ่มใสไม่มีทุกข์	ดวงใจสะอาดเหมือนน�้าใจ	

จะย้อมให้เป็นสีอะไรก็ได้ง่าย”	 ครั้นเด็กทั้งหมดออกมาพร้อมกันแล้ว	 นายชอบได้พูด

ขึ้นว่า	“ท�าไมจึงมาถึงช้าไป”

(ด.ช.ชาญชัย)	 “เลิกโรงเรียนแล้วเลยไปหน้าที่นั่งอนันตสมาคมก่อนครับ	 

ผมชอบดูธงชาติที่ต้องลมสะบัดเป็นสง่าอยู่เหนือพระที่นั่ง	ยังได้ชวนให้พวกเพื่อนดู”

(ด.ช.ศักดิ์)	 “ผมชวนให้ท�าความเคารพพระบรมรูปทรงม้าครับ	 แล้วชวนไป

เข้าสภา	แต่ถูกสงบขัดคอ”

(ด.ช.ชาญชัย)	 “ขัดว่าผู้แทนฯ	 ไปสภา	 แต่พวกเราต้องไปโรงเรียน	 แล้วผม 

ก็ตัดสินว่า	แต่เดี๋ยวนี้	ไปบ้าน	คุณพ่อจะคอย”

(ด.ช.วรัดดา)	 “คุณแม่ก็คอยค่ะ	 ท่านกลัวพี่ชาญชัยจะไม่ได้เพ่ือนมา	 ท่าน

เตรียมกับข้าวไว้มาก”

(ชอบ)	 “นั่นซิ	 พ่อรับปากแม่ของหนูว่าจะอบรมเด็กให้เป็นคนกตัญญูกตเวที	

นึกอยากจะให้ได้ฟังกนัหลาย	ๆ	คน	จงึตกลงให้ชาญชยัไปนดัเพือ่นมากนัวนันี	้แม่ของ

หนูก็รับจะเลี้ยงด้วย	 พูดถึงธงชาติ	 ก็ดีแล้ว	 จะได้สอนให้รู้จักกตัญญูกตเวทีต่อชาติ 

ทีเดียว	รู้จักค�าว่า	ชาติ	ไหม	ศักดิ์”

(ด.ช.ศักดิ์)	“รู้จักครับ	คือชาติไทย	ชาติจีน	ชาติ...

(ชอบ)	“พอแล้ว	พบใครเข้ารู้ไหมว่าเป็นชาติไหน”

(ด.ช.เชิด)	“รู้ครับ	เพราะไทยก็อย่างหนึ่ง	ชาติอื่นก็อย่างหนึ่ง”
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(ด.ญ.วรัดดา)	“แขกพูดกัน	หนูฟังไม่รู้	ท�าไมแขกไม่พูดเหมือนคุณพ่อ”

(ชอบ)	“ต่างชาตกินันีล่กู	ชาตขิองเรากพู็ดอย่างหนึง่	ของเขากอ็ย่างหนึง่	ไม่ใช่

แต่ภาษาพูดเท่านั้น	 รูปร่าง	หน้าตา	 ขนบธรรมเนียม	ความคิดอ่านตลอดถึงเชื้อสาย

นิสัยใจคอก็ไม่เหมือนกัน	 บางทีก็ถือศาสนาต่างกัน	 จึงรู้ได้ว่า	 นี่ไทย	 นี่จีน	 นี่แขก	

เป็นต้น

(ด.ช.สงบ)	“ถ้าเช่นนั้น	ที่เหมือนกันก็เป็นชาติเดียวกัน”

(ชอบ)	“อย่างนัน้	เช่นไทยเรามรีปูร่าง	หน้าตา	ขนบธรรมเนยีมตลอดถึงเชือ้

สายเป็นอย่างเดยีวกนั	โดยมากกถ็อืพระพุทธศาสนาเหมอืนกัน	และอยูใ่นถิน่ประเทศ

เดียวกัน”

(ด.ญ.วรัดดา)	“หนูเป็นชาติไทยค่ะ”

(ชอบ)	 “ไม่ใช่หนูคนเดียว	 ชาติไทยไม่ใช่คนไทยคนใดคนหนึ่ง	 หรือคนไทย 

รุ่นใดรุ่นหนึง่	ชาตไิทยหมายถงึคนไทยทกุคน	ทกุรุน่	ตัง้แต่เริม่ต้นมีคนไทยมาในสมัย 

เก่าแก่จนถึงบัดนี้	และต่อไปภายหน้าอีกไม่มีที่สิ้นสุด”

(ด.ช.ศักดิ์)	“ถ้าเป็นเชือกก็สายยาวจริงครับ	ผูกไว้หมดทุกคน”

(ชอบ)	“อย่างนั้นซิ	เพราะชาติเกี่ยวกับเชื้อสายเหมือนอย่างสกุล	เช่น	สกุล	

“พิพิธภักดี”	 “พิพิธเดชะ”	 ก็เป็นเหมือนเชือกผูกทั้งพ่อแม่ทั้งลูกเข้าด้วยกัน	 ชาติไทย

เป็นเชือกเส้นยาวใหญ่ผกูขนาบสกลุท้ังหมดเข้าเป็นอนัเดยีวกนัเข้าอีก	ชาตจิงึเป็นเหมอืน

อย่างสกุลใหญ่หรือครอบครวัใหญ่	เดก็ทกุคนต่างเป็นลกูของสกลุพ่อแม่ตน	แต่เป็นลกู

ของชาติทั้งหมดและสกุลจะเป็นอย่างไร	 ก็เพราะลูกของสกุล	 สกุลใดมีลูกดี	 สกุลนั้น 

ก็เจริญขึ้นหน้าขึ้นตา	 มีลูกไม่ดีก็เสื่อม	 ชาติก็เหมือนกัน	 ชาติใดมีลูกของชาติด	ี 

ชาตนิัน้กเ็จรญิตรงกนัข้าม	กเ็สือ่ม	เคราะห์ดทีีช่าตไิทยเรามลีกูดไีม่สิน้สดุ	ดงัทีพ่ดูกนั

ว่า	 “กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดี”	 จึงรักษาชาติเป็นไทยอยู่ได้ตลอดมา	 ที่เรียกว่าเป็น

เอกราช	มีธงชาติคิดเป็นสง่าอยู่ในที่ต่าง	ๆ	เหมือนอย่างที่โบกสะบัดเป็นสง่าอยู่เหนือ

พระทีน่ั่งอนนัต์ฯ	คนไทยทัง้หมดจงึอยู่ในร่มเงาของไทยเอง	ไม่ต้องมีใครอืน่มาเป็นเจ้า
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เข้าครอง	 ภูมิใจได้	 ไม่ต้องน้อยหน้าชาติใด	 ชาติเป็นเหมือนแม่ผู้ให้ก�าเนิดแก่ลูกคือ 

คนไทยทัง้หมดและเม่ือชาตเิป็นเอกราช	กใ็ห้ความร่วมมอื	ให้ชือ่เสยีงแก่คนไทยทกุคน	

จะไปไหนเขารู้ว่าเป็นชาติไทยที่เป็นอิสระ	เขาก็ยกย่องนับถือ”

(ด.ช.สงบ)	“ชาติมีคุณจริงครับ”

(ชอบ)	 “ลูกที่ดีของชาติ	 ผู้ได้ป้องกันรักษาชาติ	ทั้งที่ตายไปแล้ว	ทั้งที่มีชีวิต

อยู่	ชื่อว่าได้ท�าประโยชน์แก่ชาติ	มีชื่อเสียงติดอยู่ในต�านานของชาติ	บางท่านมีรูปตั้ง

อยู่ในที่เปิดเผยเป็นที่เคารพของลูกหลานไทยชั้นหลัง	 เช่นพระบรมรูปทรงม้า	ลูกของ

ชาติเหล่านี้มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นประมุขคือหัวหน้า	 ไทยเรามีพระเจ้าแผ่นดิน	 

เป็นประมขุ	คือหวัหน้าของชาตมิาเก่าแก่	การอยู่ด้วยกันมาก	ๆ	ต้องมหีวัหน้าคอยจดั

สิ่งน้ันสิ่งน้ี	 เช่นบ้านเรานี้	 พ่อเป็นหัวหน้า	 คอยจัดสิ่งนั้นสิ่งนี้	 ลูก	 ๆ	 ก็เชื่อฟังพ่อ	 

ชาติก็เหมือนกัน	 มีพระเจ้าแผ่นดินเป็นหัวหน้า	 คอยจัดสิ่งนั้นสิ่งนี้	 คนทั้งชาติเชื่อฟัง	

จึงเรยีบร้อย	ในครัง้เก่าพระเจ้าแผ่นดินเคยออกรบกู้ชาตเิอง	เช่นพระนเรศวรมหาราช	

เดีย๋วนีป้กครองเองแบบประชาธปิไตย	มีรฐัธรรมนญูเป็นกฎหมายสงูสดุ	พระเจ้าแผ่นดิน

ไม่ได้คอยจดัสิง่นัน้สิง่นีเ้อง	มผีูอ้ืน่จดัให้คอื	รฐับาลเป็นต้น	แต่กใ็ช้ชือ่ของท่าน	ชาตไิด้

อาศัยบุญท่านคุ้มครองจึงมีสง่าและมีสุข”

(ด.ช.เชิด)	“พระเจ้าแผ่นดินมีพระคุณจริงครับ”

(ชอบ)	“เมือ่รูค้ณุของชาตแิละประมขุของชาตอิย่างนีแ้ล้ว	กต้็องตอบแทนคุณ	

จึงจะเป็นลูกที่ดีของชาติ	มีกตัญญูกตเวที	วิธีตอบแทนนั้น	คือ	มีความจงรักภักดีและ

เคารพพระเจ้าแผ่นดิน	 ไม่ล่วงเกิน	 นับถือท่านเป็นประมุขคือหัวหน้าสูงสุด	 เชื่อฟัง

รัฐบาลของท่าน	กฎหมายของท่าน	เดี๋ยวนี้ยังเป็นเด็กอยู่	ก็ตั้งหน้าเล่าเรียนหาความรู้	

เหมือนอย่างที่สงบว่า	 เมื่อศักดิ์ชวนไปเข้าสภา	 โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นจะได้ท�าประโยชน์ให้

แก่ชาติ	 เช่นเป็นทหาร	 เสียภาษี	 หรือศักดิ์จะไปสมัครเป็นผู้แทนฯ	 ก็ได้	 ไม่สมัคร	 

ก็ควรไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	และควรท�าทุก	ๆ	อย่างที่เป็นเรื่องของพลเมืองจะท�า	

จงึจะชือ่ว่าเป็นพลเมอืงด	ีและต้องเข้าใจว่า	เราทกุคนมหีน้าทีช่่วยกนัป้องกนัรกัษาชาต	ิ

ส่งเสริมชาติให้เจริญ	เจ้าคนเดียวอาจท�าให้ชาติดีหรือเสียก็ได้	ถึงเป็นเด็กก็เหมือนกัน	
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เช่นเมื่อท�าไม่ดี	 เขาว่าเด็กไทยไม่ดี	 ก็ถึงชาติ	 เมื่อท�าดี	 เขาชมว่าเด็กไทยดี	ก็ถึงชาติ	

ทกุคนควรส�านกึอย่างนีแ้ละค่อย	ๆ	ขยายให้กว้างออกไป	คนไทย	เดก็ไทยผูเ้ข้าใจหรอื

ส�านึกอย่างนี้	 จักไม่ท�าไม่พูดสิ่งท่ีท�าให้ชาติเส่ือมเสีย	 จักรักษาชาติและรักษาสมบัต ิ

ต่าง	ๆ	ของชาต	ิเช่น	รกัษาทีเ่ล่าเรยีน	ถนนหนทาง	ขนบธรรมเนยีม	ศาสนาชือ่เสียง	

และทกุ	ๆ	อย่างตลอดถงึเอกราชของชาต	ิถงึคราวต้องสละสิง่ใด	ๆ	ตลอดถึงชวีติเพือ่น

ชาติก็ท�าได้	เหมือนอย่างลูกที่ดีของชาติได้ท�ามาแล้ว”

(ด.ช.เชิด)	 “ผม	 ลูกของชาติทุกคน	 จักรู้คุณแล้วตอบแทนคุณของชาติและ

ประมุขของชาติครับ”

(ด.ช.ชาญชัย)	 “ตอบแทนคุณพระเจ้าแผ่นดิน	 ก็ถึงชาติด้วยซิครับ	 คุณพ่อ

อธิบายต่อกันไปทีเดียว”

(ชอบ)	“เนื่องถึงกัน	และที่สุดก็ตกไปอยู่ที่ชาติทั้งหมด”

“ชาติเราอยู่เป็นสุขเพราะศาสนาด้วย	 ท�าไมคุณพี่ไม่แนะน�าให้เด็ก	 ๆ	 รู้คุณ

ของศาสนาบ้าง”	 นางสุมนา	 เมื่อจัดเรื่องอาหารเรียบร้อยแล้ว	 ก็มานั่งฟังอยู่ด้วยได้ 

พูดขึ้น

(ด.ช.ชาญชัย)	 “ท่านอาจารย์ของสงบคงจะกรุณาอธิบายให้พวกเรารู้คุณ 

ของศาสนา	พรุ่งนี้เลิกเรียนแล้วพวกเราขอให้สงบพาไปหาท่านนะ”

(ชอบ)	“ดีแล้ว	จะได้ครบไตรรงค์”

ค�ำถำมท้ำยบท

๑.		ชาติมีคุณอย่างไร

๒.		ใครเป็นประมุขของชาติและมีคุณอย่างไร

๓.		พึงตอบแทนอย่างไร
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ศำสนำ

“ต้องการจะรู้คุณของศาสนาหรือ	 ได้ซิ	 ฉันจะอธิบายให้ฟัง	 พระภิกษุซึ่งเป็น

อาจารย์ของ	ด.ช.สงบ	รกัด	ีได้พดูข้ึน	เมือ่	ด.ช.ชาญชยัได้เรียนให้ท่านทราบตามทีไ่ด้

นดักันไว้เมือ่วานน้ี	หลังจากท่ีได้กราบท่านพร้อมกบัเด็กอกี	๓	คนแล้ว	ท่านพูดต่อไปว่า

“สงบได้บอกฉนัไว้ตัง้แต่เมือ่ค�า่วานนีแ้ล้ว	ดแีล้วทีเ่ดก็	ๆ	สนใจในเรือ่งศาสนา	

ถ้าเด็ก	 ๆ	 ได้รับการอบรมเรื่องศาสนาตั้งแต่เล็ก	 ๆ	 อย่างนี้มาก	 ๆ	 แล้วจะดีไม่น้อย	 

ทีแรกจะต้องรู้ว่าศาสนาคืออะไรก่อน	 แล้วจึงจะรู้ว่าศาสนามีคุณอย่างไร	 คนมีศาสนา

ถือกันอยู่เกือบทุกคน	 แต่โดยมาก	 คงไม่สนใจจะรู้ว่าศาสนาคืออะไร	 จึงไม่รู้คุณของ

ศาสนาเลยเห็นไปว่าศาสนาไม่มีประโยชน์	หรือเฉย	ๆ	จึงเหินห่างศาสนา	เมื่อผู้ใหญ่

เหินห่างแล้ว	เด็ก	ๆ	ชั้นลูกหลานก็พลอยเหินห่างไปด้วย	การที่เด็ก	ๆ	มีความสนใจ

จนถึงกับมาถามไถ่อย่างนี้	แสดงว่าผู้ใหญ่คงเคยอบรมให้บ้างเป็นแน่”

(ด.ช.ชาญชยั)	“พวกเราเดก็	ๆ	ก�าลงัได้รบัการอบรมให้เป็นคนกตญัญกูตเวที

ครับ	 คุณแม่ได้สอนให้รู้คุณพ่อแม่	 ครูได้สอนให้รู้คุณครู	 คุณลุงได้สอนให้รู้คุณญาติ

และเพ่ือนและผูม้คีณุอืน่	ๆ	คณุพ่อของเชดิสอนให้รูค้ณุของหมูค่ณะและร่างกายเป็นต้น	

และเมื่อวานนี้	คุณพ่อได้สอนให้รู้คุณของชาติและประมุขของชาติ”

(พระ)	“อ้อ	ที่ได้สอนกันมาเกือบรอบแล้ว	ได้ฟังทั่วกันหมดหรือ?”

(ด.ช.ชาญชัย)	“บางครั้งไม่ทั่วกันครับ	แต่เราก็ได้บอกให้รู้ทั่วกันที

(พระ)	“นั่น	ต้องอย่างนั้น	ลองตอบซิว่า	ท�าไมจึงบอกกัน”

(ด.ช.ศักดิ์)	“จะได้เป็นคนกตัญญูกตเวทีเหมือนกันครับ”

(พระ)	“ก็เป็นคนหนึ่งแล้ว	อีกคนหนึ่งพลอยเป็นด้วยไม่ได้หรือ”

(ด.ช.ชิด)	“ไม่ได้ครับ	เหมือนอย่างดื่มน�้า	คนไหนดื่ม	คนนั้นก็อิ่ม”

(พระ)	“เป็นคนกตัญญูกตเวทีแล้วดีอย่างไร”

(ด.ช.ชาญชัย)	“ดีครับ	เป็นลูกดีของพ่อแม่	เป็นศิษย์ดีของครู	ตลอดถึงเป็น

พลเมืองดีหรือลูกที่ดีของชาติ	พระพุทธเจ้ายังชมว่าเป็นเด็กดีเลยครับ”
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(พระ)	“ใครบอก”

(ด.ช.ชาญชัย)	“พระท่านบอกเม่ือวนัไหว้ครท่ีูโรงเรียนครบั	ท่านว่าพระพทุธเจ้า

สอนให้เป็นคนกตัญญูกตเวที	คือรู้คุณท่านแล้วตอบแทนคุณท่าน”

(พระ)	“แล้วเดี๋ยวนี้	สมัครใจเป็นคนดีอย่างนั้นไหม”

(เด็กทุกคน)	“สมัครใจครับ”

(พระ)	“ท�าไมจึงสมัครใจ”

(ด.ช.ชาญชัย)	“ได้ฟังค�าสอนเห็นจริงแล้วจึงสมัครใจครับ”

(พระ)	 “เด็กเหล่านี้ได้รับคุณของศาสนาโดยไม่รู้ตัว	 เอาละ	 คราวนี้ฉันจะ 

ไขความค�าสอน	 ฉันขอพูดให้เต็มว่า	 ค�าสั่งสอนที่มีคนสมัครใจท�าตามอย่างที่พวกเธอ

ได้ฟังและสมัครใจน่ันแหละ	 คือศาสนา	 ค�าว่าศาสนาแปลว่าค�าส่ังสอน	 ถ้ามีแต่ค�า 

สัง่สอน	ไม่มีคนสมัครใจท�าตาม	ค�าสัง่สอนนัน้กเ็ป็นลม	ๆ	ไปเท่านัน้เอง	เหมอืนอย่าง

ลมพดัถกูต้นไม้แล้วกผ่็านเลยไป	ลองตอบค�าถามสักข้อซ	ิเมือ่ได้ยินเขาพดูว่าพระพทุธ

ศาสนา	พวกเธอคิดถึงอะไร”

(ด.ช.ชาญชัย)	“คิดถึงวัดถึงพระเณรครับ”

(พระ)	“นั่นแสดงถึงคนสมัครใจท�าตามทั้งนั้น	พระเณรได้สมัครใจท�าตามค�า

สัง่สอนของพระพทุธเจ้า	จงึออกบวช	ชาวบ้านกส็มัครใจท�าตามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า	

จงึสร้างวดัให้พระอยู	่และอดุหนนุต่าง	ๆ	และบดัน้ีพวกเธอกไ็ด้สมคัรใจเป็นคนกตญัญู

กตเวทีตามค�าสั่งของพระพุทธเจ้า”

(ด.ช.ชาญชัย)	“ตามค�าสั่งสอนของคุณแม่...”

(พระ)	“ท่านสอนตามพระพุทธเจ้าใช่ไหม”

(ด.ช.ชาญชยั)	“จริงครบัผมไปบอกท่านเองเม่ือวันไหว้ครวู่าพระพทุธเจ้าสอน

ให้เป็นคนกตัญญูกตเวที	 แล้วคุณแม่จึงได้อธิบายให้เข้าใจต่อไป	 อ้อ	 ค�าส่ังสอนของ

พระพุทธเจ้านั่นเอง”
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(พระ)	“เมือ่พวกเธอสมคัรใจเป็นคนกตญัญูกตเวทตีามค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้า	

ก็ชื่อว่าเป็นคนมีศาสนา	เธอก็เป็นคนกตัญญูกตเวที	 เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นต้นและ

มีความสุข	นี่แหละเป็นคุณของศาสนาที่พวกเธอได้รับแล้วโดยไม่รู้ตัว”

(ด.ช.ชาญชยั)	“จรงิครับ	ถ้าไม่สะกดิก็ไม่รู้	คนทีไ่ด้รับคณุของศาสนาโดยไม่รู้

ตัวอย่างนี้	เห็นจะมีมาก”

(พระ)	 “เข้าใจว่าอย่างนั้น	 ยังมีอีก	 ไทยเรานับถือพระพุทธศาสนามานาน	 

ค�าสั่งสอนในพระพุทธศาสนาได้กลายมาเป็นความคิดความเห็นของไทยเราก็มีมาก 

เช่นเรือ่งบญุบาป	หรอืความดคีวามชัว่	และไทยเราได้อบรมในพระพทุธศาสนามานาน

จนมีนิสัยระคนอยู่ด้วยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเช่น	 รักสงบ	 มีเมตตา	 กรุณา	

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	 เคารพผู้ใหญ่	รักความยุติธรรม	 เข้มแข็ง	อดทนเป็นต้น	ยกตัวอย่าง	

เช่นเราเห็นคนหรือสัตว์ก�าลังมีทุกข์ก็อดสงสารอดช่วยไม่ได้	 เห็นคนข่มเหงกัน	 เราก็

ไม่พอใจผู้ข่มเหง	 พ่อแม่เมื่อสอนลูก	 ก็มักสอนตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา	 

เช่นไม่ให้เล่นรังแกสัตว์	ให้เคารพผู้ใหญ่	ให้มีน�้าอดน�้าทน”

(ด.ช.ชาญชัย)	 “คุณแม่เคยสอนผมครับ	ท่านสอนตามหลักพระพุทธศาสนา

นี่เอง	แต่ท่านไม่ได้บอก”

(พระ)	 “บางทีท่านสอนจากนิสัยของท่าน	 ที่ได้อบรมจากพระพุทธศาสนา 

มาหลายชั่วคนแล้ว	 จนลืมนึกถึงต้นเดิม	 บางทีท่านไม่ได้คิดไปได้ระลึกที่จะบอก	 

เพราะหลักสอนคนให้ดขีองไทย	ส่วนมากกไ็ด้มาจากพระพทุธศาสนาท้ังนัน้	และได้มา

นานจนไม่ได้นึกถึงเจ้าของเดิม	เด็ก	ๆ	จึงมักไม่รู้ว่าได้รับอบรมพระพุทธศาสนาตั้งแต่

อ้อนแต่ออกและโดยที่แท้แล้วตั้งแต่สายเลือดทีเดียว”

(ด.ช.เชิด)	 “นี่ผมก็นับถือพระพทุธศาสนามาต้ังแต่รู้ความจากคุณพ่อคุณแม่

สอนแล้วซิครับ”

(ด.ช.ศักดิ์)	“ตั้งแต่สายเลือด”
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(พระ)	“ฉนัอยากจะว่าอย่างน้ัน	เพราะพระพทุธศาสนาได้เข้าไปเป็นสายเลือด

ของไทยมานานแล้ว	 เมื่อเราเกิดมา	 เราจึงมีนิสัยรักสงบเป็นเมตตากรุณา	 เป็นต้น	 

ตดิมาด้วยทีเดียว	เดก็ไทยมีนิสยัอยู่แล้วอย่างนี	้ถ้าได้รบัการอบรมทางศาสนา	เพิม่เติม

ให้ดีตั้งแต่เด็ก	 ๆ	 แล้ว	 จะดีได้ง่าย	 เมื่อเด็กเหล่านี้โตข้ึนเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนม ี

ศีลธรรม	 เป็นพลเมืองดีของชาติ	 จะไม่เป็นโจรผู้ร้าย	 จะไม่เป็นคนโกงและคนทุจริต 

ต่าง	 ๆ	 บ้านเมอืงก็จะอยูเ่ยน็เป็นสขุ	 แต่ถ้าปล่อยให้เสยีนสิยัเสยีแล้ว	 กน่็าเสยีดายนกั	

เพราะฉะนั้น	ฉันจึงขอชมผู้ใหญ่ของพวกเธอที่ใส่ใจอบรมพวกเธอทางพระพุทธศาสนา

ตั้งแต่บัดนี้”

(ด.ช.ชาญชยั)	“ท่านครบั	ผมเพิง่รู้เดีย๋วนีเ้องว่า	ผมได้นบัถือพระพทุธศาสนา

มาตั้งแต่สายเลือดและได้รับค�าสอนในพระพุทธศาสนา	 เริ่มมาจากพ่อแม่ตั้งแต่พอรู้

ความแล้ว”

(พระ)	“และได้ความดแีละความสุขตามสายเลอืดมาทเีดยีว	ความดตีามหลกั

พระพุทธศาสนา	 และความสุขที่เกิดจากความดีนั้นได้แผ่สร้างปกคลุมคนไทยผู้นับถือ

พระพุทธศาสนาทุกคน	ตั้งแต่ชั้นเก่าแก่มาจนถึงพ่อแม่และตัวเด็ก	ๆ	ทุกคน	และต่อ

ไปชั้นหลังอีกไม่มีที่สุด”

(ด.ช.ชาญชัย)	“พระพุทธศาสนามีคุณมากจริง”

(ด.ช.ศักดิ์)	“ต้องตอบแทนให้ได้”

(พระ)	“ดลีะ	แต่ควรจะต้องรูจ้กัคณุของพระพทุธเจ้าผูเ้ป็นเจ้าของพระพทุธศาสนา	

และศิษย์ของท่านด้วย	พระพุทธเจ้าเมื่อได้รู้จริงแล้วก็ได้เที่ยวสั่งสอน	เที่ยวบอกให้คน

อื่นพลอยรู้ไปด้วย	ไม่หวงรู้ไว้ผู้เดียว	ข้อที่ท่านบอก	ท่านสั่งสอน	ชื่อว่าพระธรรม”

(ด.ช.ศกัดิ)์	“ท่านสอนเรือ่งกตัญญกูตเวท	ีความกตญัญกูตเวทกีเ็ป็นพระธรรม

สิครับ”

(พระ)	“ถกูแล้ว	ค�าสัง่สอนของท่านเรยีกว่าพทุธศาสนาแปลว่าค�าสัง่สอนของ

พระพุทธเจ้า	 ออกมาจากปากของท่านทั้งนั้น	 ศิษย์ของท่านฟังจ�าได้แล้วก็สอนก็บอก

ต่อ	ๆ	มา	เหมือนอย่างที่พวกเธอบอกเรื่องกตัญญูกตเวทีต่อ	ๆ	กันนั่นแหละ”
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(ด.ช.ศักดิ์)	“ศิษย์ของท่านคือใครครับ”

(พระ)	“คือผูท่ี้สมัครใจท�าตามค�าสัง่สอนของท่านและท�าได้ด้วย	ศษิย์ของท่าน

มีมากจึงเรียกว่าสงฆ์	หรือพระสงฆ์แปลว่าหมู่”

(ด.ช.เชิด)	“อย่างพวกผมเป็นศิษย์ของท่านได้หรือยังครับ	เพราะได้สมัครใจ

เป็นคนกตัญญูกตเวที	ตามค�าสั่งสอนของท่านแล้ว”

(พระ)	“เป็นได้สิ	แต่เปรียบเหมือนนักเรียนชั้นประถม	ยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่า	

“พระสงฆ์”	พระสงฆ์เป็นศษิย์ขัน้สงูท่ีศกึษาส�าเรจ็ค�าสัง่สอนของท่านและสัง่สอนต่อ	ๆ	มา 

พระพุทธศาสนาจึงมีมาจนถึงเราทุกวันนี้	 พระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้พระพุทธศาสนาแก่เรา	

พระธรรมที่มีในพระพุทธศาสนา	 ให้ความดีและความสุขแก่เรา	 พระสงฆ์เป็นผู้รับ

พระพุทธศาสนาจากพระพุทธเจ้ามาส่งให้แก่เรา”

(ด.ช.เชิด)	“พระพุทธเจ้า	พระธรรม	พระสงฆ์	มีคุณมากจริง	ๆ”

(พระ)	 “ดีละ	 คราวน้ีฉันจะสอนวิธีตอบแทนต่อไป	 ทีแรกให้สมัครเป็นศิษย์

ของพระพุทธเจ้า	นบัถอืพระพุทธเจ้าเป็นคร	ูวธิสีมคัรนัน้ไปจะแสดงตวัแก่พระทีว่ดักไ็ด้	

หรือจะตั้งใจเอาก็ได้	 แต่คนไทยโดยมาก	 เมื่อพ่อแม่นับถือพระพุทธศาสนา	 เป็นศิษย์

ของพระพุทธเจ้าแล้ว	ลูกหลานก็เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าไปด้วย	ตามเชื้อสายแต่ข้อ

ส�าคญั	ต้องมสีมคัรใจท�าตามค�าสัง่สอนของท่าน	เช่นท่านสอนให้เป็นคนกตญัญกูตเวที	

คือรู้คุณท่านแล้วตอบแทนคุณท่าน	 ก็ต้องสมัครใจเป็นกตัญญูกตเวทีตามค�าท่านสอน	

จึงจะชื่อว่าเป็นศิษย์ของท่าน	 ถ้าไม่มีสมัครใจอย่างนี้ถึงจะแสดงตัวหรือป่าวร้องว่าเป็น

ศิษย์ของท่าน	 ก็ไม่ชื่อว่าเป็นศิษย์ของท่าน	 ศิษย์คนใดเป็นคนกตัญญูกตเวทีหรือเป็น 

คนดีต่าง	ๆ	ตามค�าท่านสัง่สอน	ท่านโปรดปรานศษิย์คนนัน้	เพราะเป็นศษิย์ทีด่	ีสามารถ

สืบศาสนาของท่านต่อไปได้	 พ่อแม่มีลูกที่ดีท�าสกุลให้เจริญ	 ชาติมีลูกของชาติท่ีดีท�า

ชาติให้เจริญ	 พระพุทธเจ้าก็มีศิษย์ท่ีดี	 ท�าศาสนาของท่านให้เจริญ	 เพราะฉะนั้น	 

เมื่อรู ้คุณศาสนาของท่านและหวังจะตอบแทน	 ก็จงท�าตัวให้เป็นศิษย์ท่ีดีของท่าน	 

เชื่อทีฉ่ันวา่มานัน้	แลว้จะได้ความดแีละความสขุเอง	ทัง้ได้ชือ่ว่าได้ท�าพระพทุธศาสนา

ให้เจริญเป็นการตอบแทนด้วย	ให้ส�านึกว่าเราศิษย์ของพระพุทธเจ้าทุกคนนี่แหละเป็น
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ผู้ท�าศาสนาของท่านให้เจริญก็ได้	 ท�าลายศาสนาของท่านก็ได้	 เมื่อใดท�าผิดค�าสั่งสอน

ของท่าน	 ก็ท�าลายศาสนาของท่านเมื่อนั้น	 ท�าลายเองก่อนและอาจมีผู้อื่นเอาอย่าง	 

แต่เมื่อใดท�าถูกค�าสั่งของท่าน	ก็ท�าศาสนาของท่านให้เจริญเมื่อนั้น	เจริญเองก่อนและ

อาจเจริญต่อไปถึงคนอ่ืนเหมือนอย่างเป็นคนกตัญญูกตเวทีขึ้นคนหนึ่งแล้ว	 เพื่อน	 ๆ	

อาจเอาอย่างต่อไป	อย่าท�าตัวในทางท�าลายศาสนาของท่าน	จงท�าตัวในทางให้ศาสนา

ของท่านเจริญ	คือท�าให้ถูกตามค�าสั่งสอนของท่าน	เมื่อยังไม่รู้ค�าสั่งสอนของท่านมาก	 

เพราะยังเป็นเด็กอยู่	ก็ท�าให้ถูกค�าสั่งสอนของพ่อแม่เป็นต้น	ที่สอนตามหลักของท่าน	

เมื่อค่อยรู้ค�าสั่งสอนของท่านบ้างแล้ว	 ก็ตั้งใจสมัครใจท�าตามให้เป็นเด็กดีเป็นคนดี	 

เป็นศิษย์ดีของท่าน”

(ด.ช.ชาญชยั)	“พวกผม	เดก็	ๆ	ซึง่ได้รบัคณุของพระพทุธศาสนาจะเป็นศษิย์

ทีดี่ของพระพทุธเจ้า	จะรูแ้ละตอบแทนคณุพระพทุธศาสนาตามทีท่่านได้กรณุาสอนนัน้

จนตลอดชีวิต”

(พระ)	“ฉนัขอแสดงความชืน่ชมความกตัญญกูตเวท	ีคอืความส�านึกรูค้ณุและ

ตั้งใจตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาของพวกเธอ	 นี้จะท�าให้พวกเธอมีความดีและ 

ความสุขตลอดไป”

ค�ำถำมท้ำยบท

๑.		พระพุทธศาสนาคืออะไร

๒.		มีคุณอย่างไร

๓.		พึงตอบแทนอย่างไร
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คนที่ธรรมและฟ้ำดนิรักษำ

“ชาญชัย	 ชวนกันมองดูฝนที่ก�าลังตกอยู่นี่สิ	 แม่ว่าฟ้าให้ฝนตกลงมาทดแทน

แก่แผ่นดิน”	นางสุมนา	พิพิธภักดีได้พูดแก่	ด.ช.ชาญชัยกับน้องและเพื่อน	ๆ

(ด.ช.ชาญชัย)	“ทดแทนอย่างไรครับ”

(สุมนา)	“ก็ฝนกลายมาจากเมฆบนฟ้าไม่ใช่หรือ	และเมฆนั้นก็มาจากน�้าบน

แผ่นดิน	คือความร้อนของดวงอาทิตย์แผดเผาน�้าบนแผ่นดินให้กลายเป็นไอลอยขึ้นไป

เป็นเมฆ	จงึมฝีนตกลงมาทดแทนแก่แผ่นดนิทีไ่ด้ให้น�า้ขึน้ไป	ลกูดเูถดิธรรมชาตฟ้ิาดนิ

ยงัมกีารตอบแทน	เหมอืนอย่างรูค้ณุกนั	คนเรานีจ้งึสมควรแท้ท่ีจะเป็นคนกตัญญกูตเวที	

คือรู้คุณท่านแล้วตอบแทนคุณท่านผู้มีคุณ	และความกตัญญูกตเวทีนี้เอง	ท�าให้หมู่คน

เป็นไปโดยเรียบร้อย	 เพราะว่าลูกจะรู้คุณพ่อแม่	 ศิษย์จะรู้คุณครู	 ญาติจะรู้คุณญาติ

เพือ่นจะรูค้ณุเพือ่นจนถงึรูคุ้ณชาต	ิและประมขุของชาติ	และรูค้ณุศาสนาแล้วตอบแทน	

เมื่อเป็นเช่นนี้	 พ่อแม่ก็จะเลี้ยงลูก	 ครูก็จะสอนศิษย์	 ญาติและเพื่อนก็จะช่วยอุดหนุน

จนถึงชาติและประมุขของชาติก็จะให้ความปลอดภัยและความสุขแก่ลูกของชาติ	 ทั้ง

ศาสนาก็จะให้ความดีและความสุขแก่ผู้นับถือ	เหมือนอย่างดินให้น�้าแก่ฟ้า	ฟ้าก็ให้ฝน

ตกลงมาตอบแทน	 หรือจะว่าฟ้าให้ฝนลงมาก่อน	 ดินจึงให้น�้าแก่ฟ้าเป็นการตอบแทน

ก็ได้	ในดินจึงมีน�้า	บนฟ้าจึงมีเมฆ	หล่อเลี้ยงโลกให้เป็นอยู่	ถ้าลูกไม่รู้คุณพ่อแม่และ

(ทรงนิพนธ์ไว้เท่านี้)



.



ค�ำกลอนนริำศสังขำร



.



ค�ำกลอนนริำศสังขำร

  นิราศร้างห่างหวังสรรพสังขาร

ด้วยเกิดก่อกายมาไม่ช้านาน	 สุดสะพานดับทั่วทุกตัวคน

แต่เกิดมานิราเห็นเป็นล�าดับ	 ไม่ทันกลับนับแต่ผลิปฏิสนธิ์

ชนกกรรมน�าก�าเนิดเกิดสกนธ์	 เริ่มตั้งต้นกลละอนุกรม

แบ่งเลือดเนื้อมารดามาก่อรูป	 ค่อยสรูปจนถ้วนส่วนผสม

พอครบคลอดรอดงามตามนิยม	 ญาติมิตรชมชื่นรับจับใจจริง

แรกเกิดเล็กเด็กอ่อนนอนผ้าอ้อม	 ค่อยประนอมเติบกายทั้งชายหญิง

พ่อแม่แย่งแข่งรักเหมือนจักชิง	 เป็นสุดมิ่งขวัญถนอมกล่อมเลี้ยงมา

เมื่ออ่อนอ้อนนอนอุแว้แก่ตักแม่	 พ่อชะแง้ชะเง้อช่วยเหอหา

แม่ช้าแต่แหยยิ้มจิ้มตุ๊กตา	 ไม่เดียงสาหลับชื่นตื่นร้องกิน

พอตั้งไข่เดินเตาะจะเหยาะวิ่ง	 แม่รีบชิงเข้ารับจับผันผิน

ร้องจะพูดอะไรไม่ชัดชิน	 ค่อยหัดลิ้นเลียนค�าจ�าทวี

พอโตหน่อยปล่อยได้ออกไล่วิ่ง	 เด็กชายหญิงเล่นสนุกสุดสุขศรี

เริ่มหัดจ�ากอข้อเฆาะงอดี	 หัดโน่นนื่อบรมบ่มจรรยา

ถึงคราวเข้าโรงเรียนเพียรประสิทธิ์	 ศิลปวิทยาการชาญสิกขา

เล่นกับเรียนเพียรสนุกบุกวิชา	 ขั้นศึกษาพฤกษ์วิเศษส�าเร็จไว
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การเด็กเล่นนั้นคือการปรือซ้อม	 การเล่นย่อมเป็นข้อส่อนิสัย

วัยเด็กเป็นวัยเรียนเตรียมเทียบเทียมไว้	 เบื้องหน้าไซร้เป็นของเด็กครองการ

เป็นเด็กสุขทุกข์เจ็บไม่เก็บกอง	 ใจเผินผ่องละอองอ่อนพอสอนขาน

กินนอนเล่นเห็นเลียนเรียนเป็นงาน	 ใหญ่ขึ้นหาญตั้งตนไม่จนจม

พ้นวัยเรียนเพียรรีบอาชีพชอบ	 เป็นก�ากอบหาทรัพย์จับสะสม

สร้างหลักฐานแก่ตนให้คนชม	 ห้ามอารมณ์ชั่วทรามไม่ตามใจ

อันดรุณเหมือนสกุณรุ่นปีกกล้า	 มักชะล่าบ่วงอบายหมายสงสัย

ทะยานแข่งแมลงเม่าโผเข้าไฟ	 ห้ามไม่ได้ตกนรกหกค�าม�า

เป็นหนุ่มสาวทรามวัยวิไลลักษณ์	 รื่นรมย์รักรูปกายไม่หน่ายหน�า

เพลิดเพลินปิยารมณ์บ่มชักน�า	 ถ้าเกินก�้าถล�าง่ายเพราะใจเบา

ผมดกดูด�าขลับรับแต่งตบ	 ฟันครันครบขบฉันไม่อับเฉา

ฉวีวรรณเปล่งปริ่มอิ่มพริ้มเพรา	 เลือดเนื้อเนาเต็มตัวทั่วสรรพางค์

ตาจะดูหูจะฟังทั้งจมูก	 ลิ้นกายถูกสัมผัสไม่ขักขวาง

ใช้ได้คล่องหน้าที่ดีทุกทาง	 โลกสล้างยิ้มรับจับกมล

อันวัยงามทรามค่าถ้าทรามศรี	 อันความดีทรัพย์วิชาพาขัดสน

ศรีเพียรสร้างเกิดได้ที่ในตน	 อวยอ�าพนวาสนาชะตาเพ็ญ

พอสมัยครองเรือนมีเพื่อนครอง	 ความผยองพยศถอยค่อยคิดเห็น

เป็นพ่อแม่แลถนัดชัดล�าเค็ญ	 รอบตัวเป็นทุกข์เลี้ยงให้เพียงพอ

กาลเป็นสัตว์พัดพาอายุร้น	 ไม่วกวนหยุดอยู่สักครู่หนอ

เหมือนไต้ฝุ่นหมุนบ้านสุดรานรอ	 กวาดเตียนยอเพชรหึงจนถึงปลาย

ฉะนี้หนาเวลาปองของหนุ่มสาว	 มีไม่ยาวเพียงครู่ก็วู่หาย

ร่างสคาญผ่านขึ้นทะมึนกาย	 กลางคนผายผึ่งสุดหยุดเจริญ

ผลาผลแก่แล้วไม่แคล้วสุก	 งอมแล้วทุกผลปลิดไม่ผิดเผิน

ความสาวหนุ่มชุ่มชวยส�ารวยเพลิน	 เหมือนผลเมินเขียวชอุ่มในพุ่มใบ
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กลางคนผึ่งเพียงผลยลสุกปลั่ง	 แก่ลงดังงอมสลดเสื่อมสดใส

หง่อมที่สุดดุจผลเน่าหล่นไป	 ดูผลไม้กายเปรียบท�าเนียบปลง

อนึ่งเหมือนขึ้นสะพานเกิดคลานก่อน	 ถึงเด็กตอนเรียนหาวิชาประสงค์

ถึงหนุ่มสาวสมเสริมเฉลิมวงศ์	 ผู้ใหญ่ตรงกึ่งป้องมองหวามใจ

แล้วก้าวลงตอนแก่ปรวนแปรเสื่อม	 ล�าดับเงื่อมหง่อมงุดท้ายสุดขัย

สุดสะพานเจ็ดก้าวไม่ยาวไกล	 รวมสามวัยขึ้นตรงลงสะพาน

ครั้นมาถึงกึ่งทางพอกลางคน	 ยับยั้งตนมองรอบสอบสังขาร

เด็กหลัดหลัดเล็กใหญ่เรียงไล่กาล	 หนุ่มสาวผ่านผู้ใหญ่เต็ใไพบูลย์

มองทางมาทางไปใจอ้างว้าง	 เห็นทั่วทางเกิดเรื่อยจนเปื่อยสูญ

ตอนเดินขึ้นมองเห็นแด่นจ�ารูญ	 จะอาดูรเดินลงจนปลงปราณ

ดูหลัดหลัดพัดพ่างถึงปางนี้	 สังขารมีแก่ลงมิคงสถาน

ลูกหลานพ่วงพรั่งพรวนล้วนเป็นภาร	 หากหลักซานทรวดยับอับปางลอย

สิ่งหวานต้นจืดปลายคือกายนี้	 สุกหวานดีทีต้นแก่ตนถอย

มุ่งสุขกายหมายหวานปานกินอ้อย	 โคนอร่อยกร่อยหมดเมื่อจดปลาย

สังขารแก่แปรเห็นเป็นล�าดับ	 ผมสลับสีพร้อยถอยเฉิดฉาย

เนื้อหนังหย่อนฟันคลอนอ่อนแรงกาย	 ธาตุทั้งหลายชักระส�่าไม่ย�าเกรง

ตาเคยดูหูเคยฟังสังเกตชัด	 เดินถนัดหยิบจับกระฉับกะเฉง

ครั้นแก่หาพาเงื่อนเซื่องไปเอง	 ที่เคยเก่งกล้ากลับหงุบหงับงง

อนิจจาทิ้งไกลวัยปฐม	 เคยชอบชมกลับกลายคายพิษสง

แม้นมัชฌิมพอใช้คล้ายใจจง	 ปัจฉิมลงกายหง่อมไม่ยอมการ

ชรารุนกายเฒ่าเข้าเมรุเผา	 เหมือนเกวียนเก่าเข็นไม้ไปสุสาน

คลอนง่อนแง่นจะพังมิพังลาญ	 พยาบาลค�้าอยู่จึงกู้มา

ผมสีพร้อยค่อยหงอกเป็นดอกขาว	 จนโพลนราวปุยนุ่นมุ่นเกษา

กลัวเห็นแก่แก้ช่วยด้วยย้อมยา	 เพียงย้อมตาชั่วคราวขาวข้างใน



252 ธรรมนิยาย

ฟันหรอร่อยปล่อยเหงือกเป็นเทือกผลอ	 พูดหลอหลอล้อเด็กเล็กสมัย

ใส่ฟันปลอมถนอมพักตร์พอจักใช้	 แต่ก็ไม่สนิทเป็นเช่นฟันจริง

กายค้อมเงิ่นเดินง�้าค�้าไม้กุก	 เด็กสนุกคุกคักลักสุงสิง

จะนั่งโอยลุกโอยอิดโรยวิง	 ไม่เป็นสิ่งเป็นอันทั้งนั้นไป

ธาตุไม่คุมสมานสถานกลาง	 จะแตกพ่างอาพาธวิวาทไหว

เช่นวาโยแรงเรียดแทงเสียดใน	 กินไม่ได้นอนไม่หลับยับเรียวแรง

ธาตุถอยเสิดเกิดกาจพยาธิร้าย	 เข้ารุมกายเหลือแก้ยิ่งแก่แขนง

ลืมตาเห็นโลกนี้หรี่หลับแยง	 โลกหน้าแซงปรากฎจดพอดี

ด้วยโลกนี้โลกหน้ามาบรรจบ	 กรรมน�าพบคติเห็นเป็นวิถี

ถ้าจิตหมองมองขมุกทุคคตี	 ถ้าผ่องสีดีเด่นเห็นอ�าพน

แต่ยังก่อนผ่อนเผื่อเหลือประเดี๋ยว	 ลืมตาเหลียวโลกนี้มีแสงหม่น

เห็นหลัวหลัวลางสิ่งกริ่งวกวน	 อาลัยล้นจ�าจะต้องละไป

ร�าพึงเพ่งเล็งย้อนตอนอดีต	 ทุกขั้นขีดมาเตือนไม่เลือนไหล

แวบเดียวถึงอวสานไม่นานไกล	 แต่ต้นไซร้ปลายชิดใกล้นิดเดียว

อนาถหนอไม่พอชั่วท่ีมัวหลง	 โลภโกรธจงจติประมาทน่าหวาดเสยีว

ถ้ารอดต่อขอจ�าท�าบุญเทียว	 เสียดายเดี๋ยวจะไปไม่อาจลอง

หวนอาลัยลางอย่างยังขวางจิต	 แต่สุดคิดจะคว้ามาสนอง

เผลอคว้าเข้าเขาถือมือประคอง	 เขาเตือนร้องพุทโธ-โธได้ยิน

แว่วเสียงพุทโธดังตั้งสติ	 โอ้เราสิหลงเพ้อเผลอถวิล

เป็นอาสันกรรมชั่วพาตัวภินท์	 ปลงให้สิ้นห่วงใยไม่เอนเอียง

อะไรไม่ไปด้วยหรือช่วยกั้น	 บุญอาสันช่วยตนพอยลเสียง

พุทโธซ�้าสามชื่นจิตคืนเคียง	 กังวลเกลี้ยงจิตแผ้วแคล้วอบาย

ตั้งจิตตรงปลงพระกรรมฐาน	 เพ่งสังขารบาลีเป็นที่หมาย

อนิจจา	วะตะ	ไม่เที่ยงดาย	 เกิดแก่ตายหมดหนอต่อติดกัน
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สังขารา	อันว่าสังขารทั้งหลาย	 สกนธ์กายที่ประชุมคุมเป็นขันธ์

อุปปาทะวะยะ	เกิดมาพลัน	 ก็เสื่อมหลั่นล�าดับไปจนขัยกาล

ธัมมิโน	ธรรมดาดั่งว่านี้	 เป็นจริงที่คงอยู่คู่สังขาร

อุปปัชชิตวา	เพราะว่าแรกอาการ	 ย่อมประสานเกิดสรูปเป็นรูปนาม

นิรุชฌันติ	แล้วก็แคล้วดับ	 สังขารสรรพแตกไปในวัยสาม

เตส�	นั้นเป็นเราของเราตาม	 จิตนิยามยึดมั่นโมหันธการ

วูปสโม	สงบระงับได้	 ด้วยพระไตรลักษณเวทวิเศษสาร

ดับอวิชชาตัณหาอุปาทาน	 วางสังขารจากจิตทุกข์ปลิดปลง

สุโข	บรมสุขพ้นทุกข์ชาติ	 มัจจุราชทั้งชราเที่ยวหาหลง

เพราะสิ้นภพสบวิมุติสุดทุกข์ลง	 หยุดเวียนวงนิพพานสุขสานติ์จริง

ครั้นครองเห็นเนื้อความตามกระสวน	 จิตแล้วล้วนเอมโอชปราโมชสิง

แม้ไม่ถึงโลกอุดรพอผ่อนพิง	 ใจผ่องพริ้งแน่วแน่กระแสธรรม

เกิดอุ่นใจได้ธรรมชู้ค�้าจิต	 เห็นชีวิตจะดับอยู๋วับหว�า

ไม่หวาดต่อมมรณะจะครอบง�า	 มองเห็นล�้าเลิศคติที่จะไป

สุดพรมแดนสมมุติว่าสุดถ้อย	 จะพูดต้อยฝั่งอื่นฝืนวิสัย

จักโอษฐ์หับดับปราณจิตผ่านไกล	 ชีพกษัยสุดสงบเป็นจบมรณ์

	 กลอนรจิตอนิจจังแห่งสังขาร	 ส�าหรับอ่านเตือนจุดอนุสสรณ์

ผู้ที่เกิดเริดเห็นเป็นตอนตอน	 มิใช่กลอนพาด้นจนสุดแดน

พรมแดนโลกถึงทั่วทุกตัวสัตว์	 เห็นหลัดหลัดเหมือนอยู๋ในคู่แขน

ต่างแต่กรรมลิขิตที่ขีดแกน	 ให้วัยแล่นยาวสั้นจัดสรรมา

ลางคนถึงพึงคู้อยู่ในครรภ์	 ลางคนผันปฐมวัยเข้าขัยหา

ลางคนมัชฌิมวัยได้เวลา	 ลางคนล่าปัจฉิมผ่านถึงกาลตัว

แม้นิราสังขารต่างกาลกัน	 ตามยาวสั้นอายุขัยอย่าได้หวัว

เพราะหนุ่มแก่จนมีหรือดีชั่ว	 ก็ทันทั่วกันสรรเมื่อดับลง
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แต่สมมุติพรรณนาว่าสังขาร	 อยู่ยาวนานหวานชื่นจนขื่นขม

วัยบรรจบครบสามตามนิยม	 ผสานผสมเป็นกลอนข้อสอนใจ

ฉะนั้นหนอขอผู้ซึ่งดูพบ	 กลอนระบบนิรากาลสังขารขัย

โปรดพินิจคิดเห็นจริงเช่นไร	 ท�าจิตให้ผ่องเกลสเหตุกลี

สมัยเมื่อกายดีมีก�าลัง	 จะใช้สั่งสิ่งวิสัยไม่หน่ายหนี

รีบร�่าบ�าเพ็ญข้อกรณีย์	 บุญนิธีแสวงหาอย่าหลงตาย

ประมาทจัดผลัดเรื่อยให้เฉื่อยช้า	 ความตายมาจึงคิดก็ผิดสาย

พระอรหังยังโปรดพ้นโทษอบาย	 เฉพาะรายไม่ประมาทอาจปรานี

หากใจด�ามืดมัวชั่วเฉาโฉด	 ไม่อาจโปรดปรานช่วยอวยสุขศรีี

ถึงบอกทางพระให้ใช่ว่าดี	 ด้วยลางทีกลัวโกรธโลดอบาย

ฉะนั้นเมื่อมุ่งทางสว่างสวัสดิ์	 บุญสมบัติบ�าเพ็ญเป็นเฉิดฉาย

เข้านั่งใกล้พระไตรรัตน์ชัดใจกาย	 พึงสมหมายสุคตินิรันดร์เอย

	 โศภนปเวสเต่าต้อย	 ต่อนิรา

คณาเนกสังขารกลอน	 กล่าวเค้า

ภรณ์พระพุทธศา-	 สโนวาท

เมษพฤษภก้องเก้า-	 หกฉน�า



.



.



ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๙๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ และค�าสัง่ส�านกันายกรฐัมนตรี 

ที่ ๔๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งท่ีปรึกษาและกรรมการ  

รองประธานกรรมการ และกรรมการ ในคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖  

เพิ่มเติมซึ่งคณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ มีอ�านาจหน้าท่ีในการแต่งตั้งคณะกรรมการ  

คณะอนุกรรมการ หรือคณะท�างานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ีเห็น 

สมควร นั้น

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษาสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ 

พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖ ในคราวประชมุครัง้ที ่๑/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ดังนั้น อาศัยอ�านาจหน้าท่ีตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี และมติที่ประชุม 

คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ ดังกล่าว จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายจัดท�าหนังสือท่ี

ระลกึและจดหมายเหตุ งานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

 ๑.๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานกรรมการ

 ๑.๒ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการ

 ๑.๓ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กรรมการ

ค�ำสั่งคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรจัดงำนฉลองพระชันษำ

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๑๐๐ ปี ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖

ที่ ๔/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรฝ่ำยจัดท�ำหนังสือที่ระลึกและจดหมำยเหตุ งำนฉลองพระชันษำ ๑๐๐ ปี

สมเด็จพระญำณสังวร สมเด็จพระสังฆรำช สกลมหำสังฆปริณำยก ๓ ตุลำคม ๒๕๕๖



 ๑.๔ ผู้อ�านวยการส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ

 ๑.๕  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กรรมการ

 ๑.๖  ผู้อ�านวยการส�านักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ กรรมการ

   ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี 

 ๑.๗  นางสายไหม จบกลศึก กรรมการ

 ๑.๘  นางสาวทรงสรรค์ นิลก�าแหง กรรมการ

 ๑.๙  นายประสพโชค อ่อนกอ กรรมการ

 ๑.๑๐ ผู้แทนวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการ

 ๑.๑๑ อธิบดีกรมศิลปากร กรรมการ

    และเลขานุการ

 ๑.๑๒ ผู้อ�านวยการส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑.๑๓ ผู้อ�านวยการส�านักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรรมการ

   กรมศิลปากร และผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อ�ำนำจหน้ำที่

 ๒.๑  ด�าเนินการจัดท�าหนังสอืทีร่ะลกึและจดหมายเหตใุห้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย

 ๒.๒ ก�าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณากลั่นกรองหนังสือที่ระลึกของหน่วยงาน 

  ที่เสนอขอร่วมจัดท�า

 ๒.๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามท่ี 

  เห็นสมควร

 ๒.๔ รายงานผลการด�าเนินงานให้คณะกรรมการอ�านวยการจัดงานฯ เพื่อทราบ

 ๒.๕ ด�าเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖

(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการอ�านวยการจัดงานฉลองพระชันษา

สมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก ๑๐๐ ปี ๓ ตลุาคม ๒๕๕๖
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