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ค�าน�า

มติทางพระพทุธศาสนาแสดงว่าบุคคลประกอบดว้ยกายส่วน
หน่ึง จติส่วนหน่ึง กายก็หมายถงึรูปกาย จติก็หมายถงึธรรมชาต ิ 
ชนิดหน่ึง ซึ่งมหีนา้ที่คดินึก และมหีนา้ที่ รู ้ เพราะเป็นธาตรูุ ้การปฏบิตัิ
ธรรมโดยตรงกม็ุง่อบรมจติเป็นประการส�าคญั แมพ้ระบรมศาสดาเอง
เมื่อเป็นพระโพธสิตัว ์เมื่อทรงพบทางที่ถกูตอ้งกห็มายความวา่ไดท้รง
พบทางปฏบิตัอิบรมจติ จงึไดท้รงเริ่มปฏบิตัอิบรมจติในที่ สุดกไ็ดต้รสัรู ้
ธรรม เพราะฉะนัน้เรื่องจติจงึเป็นเรื่องส�าคญั แต่วา่จติตามทางพระพทุธ
ศาสนานัน้ ไมไ่ดห้มายความวา่เป็นกายหรอืส่วนใดส่วนหนึ่ งของกาย 
คอืวา่จติไมใ่ช่รูป ดงัมพีระพทุธภาษติที่แสดงวา่ อสรรีะ ไมม่สีรรีะ 
คอืไมม่รูีปร่าง แต่วา่คุหาสยะ มคูีหาอนัหมายถงึกายอนัเป็นที่อาศยั 
เมื่อบคุคลมจีติและกายประกอบกนัอยู่ ชวีติจงึด�าเนินอยู่ เป็นไปอยู่ 
แต่วา่เมื่อจติพรากออกไปจากกายหรอืวา่กายแตกสลายเป็นที่อาศยัอยู่
ของจติไมไ่ด ้ ชวีะกส็ิ้นไป แต่การจะอธบิายจติใหเ้กดิความเขา้ใจชดั 
เหมอืนอธบิายกายนัน้ท�าไดย้ากยิ่ ง

เจา้พระคุณสมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช   
สกลมหาสงัฆปรณิายก ไดท้รงมวีริยิอตุสาหะนิพนธเ์รื่ อง จติตนคร 
น้ี เพื่ออธบิายเรื่ องจติที่ยาก ใหเ้ขา้ใจงา่ย ดว้ยอปุมาอปุไมยที่ คุน้ของ
คนทุกคน จนแมผู้ไ้ม่มภีูมธิรรมมาก่อนก็สามารถเขา้ใจจติไดอ้ย่าง  
แจ่มแจง้ 

ค�าว่า จิตตนคร เป็นค�าใหม่ที่พระองคท์รงคิดขึ้นมาเป็นชื่ อ  
พระนิพนธ ์เพื่ออธบิายวา่ จติคอือะไร จติมลีกัษณะเช่นไร จติท�างาน
อย่างไร เป็นตน้ โดยอาศยัพทุธภาษติที่มมีาในธรรมบทวา่ พงึก ัน้จติ
อนัมอีปุมาดว้ยนคร ดงัที่พระองคท์รงนิพนธใ์นบทพรส่งทา้ยไวว้า่ 



“ความคดิผูกเรื่ องนี้ขึ้น ไดเ้กดิจากพระพทุธภาษติในธรรมบท
ขอ้หน่ึงว่า “พงึก ัน้จติอนัมอีุปมาดว้ยนคร” ...พงึก ัน้ คือท�าเครื่ อง
ป้องกนันครจากขา้ศึกฉนัใด กพ็งึก ัน้จติจากขา้ศึกคอืกเิลสมารฉนันัน้ 
แต่ก็ยงัชวนใหค้ิดวางโครงเลา่เรื่ องจติตนครโดยอปุมา คือคิดขยาย
อุปมานัน้ออกไปเป็นเรื่ องจิตตนครขึ้น ท ัง้ไดอ้าศยัพระพทุธภาษิต
ในสฬายตนะวรรค สงัยุตตนิกายอกีแห่งหน่ึงที่ผูกอปุมาถงึนครชายแดน
แห่งหน่ึง... เรื่องจติตนครจงึไดถ้กูผูกขึ้นตามโครงอปุมาดงักลา่ว บรรจุ
ธรรมท ัง้ปวงลงโดยบคุลาธิษฐาน และแสดงออกมาตามจงัหวะของ
เรื่ องต ัง้แต่ตน้จนอวสาน มคีวามประสงคเ์พื่อจะชกัจูงใจผูป้ระสงค์
ธรรมในรูปและรส ที่แปลก มาฟงัมาอ่านแลว้ไขความธรรมนอ้มเขา้
มาสู่ตน เพราะเรื่ องจติตนครท ัง้หมดกเ็ป็นเรื่ องกายและจติน้ีเอง และ
ทกุคนจะตอ้งพบภเูขาแห่งชราและมรณะที่กลิ้งมาบดชวีติ ฉะนัน้ ไฉน
จะไมแ่สวงหาที่พึ่งดงัเช่นนครสามใีนเรื่ อง และไฉนจงึจะยอมอยู่ใตใ้ห ้
ภเูขาแห่งชราและมรณะนัน้มาบดขยี้เอาขา้งเดยีว ไฉนจงึจะไมปี่นขึ้น
อยู่เหนือภเูขาแห่งชราและมรณะนัน้บา้ง พระพทุธศาสน ์ ไดบ้อกวธิี
ปฏบิตัเิพื่อขึ้นอยู่เหนือไวแ้ลว้” 

พระนิพนธเ์รื่ อง จติตนคร นบัเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในการ
อธบิายธรรมหรอืค�าสอนของพระพทุธศาสนา คอืทรงอธบิายธรรมะ
ใหเ้หน็เป็นตวัตนเหมอืนเป็นคนคนหน่ึง ที่แสดงพฤตกิรรมต่าง ๆ ไป
ตามอ�านาจของกเิลสหรอืคุณธรรม และเรื่องราวท ัง้หมดนัน้กไ็มไ่ดเ้กดิ
ขึ้นที่ ไหน แต่เกิดขึ้นในจิตใจของคนแต่ละคนนัน้เองพระนิพนธ ์  
จติตนคร เลม่น้ี ถอืเป็นงานวรรณกรรมทางพระพทุธศาสนาชิ้นเอก
ชิ้นหนึ่ งในปจัจบุนั เริ่มจากที่ เจา้พระคุณสมเดจ็ฯ ทรงพระนิพนธเ์ป็น
ธรรมนิยายอ่านออกอากาศทางสถานีวทิยุ อ.ส. พระราชวงัดุสิต   
ในรายการ การบรหิารทางจติ เป็นประจ�าทกุเชา้วนัอาทติยต่์อเน่ืองกนั 



๙๒ ตอน ในช่วงเวลาเกอืบ ๒ ปี ระหวา่งปีพทุธศกัราช ๒๕๑๓ ถงึ 
๒๕๑๕ ที่ผูกขึ้นแบบบคุลาธษิฐาน คอืมกีารสรา้งตวัละครขึ้นมาประกอบ
การเล่าเรื่ องดว้ยการอุปมา “จิต” ของมนุษยเ์ป็นเมอืงหน่ึงชื่ อว่า   
“จติตนคร” มเีจา้ผูค้รองนครชื่ อ “นครสาม”ี ภายในเมอืง มรีะบบ
สื่อสาร ทวารทางเขา้ออกท ัง้ ๖ คอื ตา หู จมกู ปาก กาย ใจ ม ี
“เพื่อนคู่หู” ผูบ้รหิารเมอืงหรอืที่ปรกึษาเจา้เมอืงท ัง้ “ฝ่ายสมทุยั” ที่มี
สมนุหวัโจกลูกมอืหวัไมม้ากมาย ไดแ้ก่ โลโภ โมโห โทโส คู่อาสวะ 
อนุสยั ตลอดจนตณัหารอ้ยแปดที่ ร่วมกนัออกแบบและสรา้งไตรภมูิ
โลกไวใ้หเ้พลนิเพลนิวนเวยีนอยู่เป็นวงวฏัฏะ กบั “ฝ่ายคู่บารม”ี หรอื
ปญัญา ที่คอยชี้แนะการใชศี้ล หริ ิ โอตตปัปะ ระวงัมใิหส้มทุยัยดึ
ครองไตรทวาร มกีารต่อสูร้บชงิปฏวิตัริฐัประหารกนับอ่ยที่ สุด ถงึข ัน้
เกิดการแปรปรวนภายในจนตอ้งเรียกรอ้งกองทพัใหญ่มรรคออก  
มาสวนสนามแสดงก�าลงัต่อสูก้นัดว้ยนานาวิธีอาทิ จิตตภาวนา   
โยนิโสมนสิการ อสุภนิมิต เมตตาเจโตวิมุติ อาโลกสญัญา   
อานาปานสต ิจนสมทุยัซบเซากองทพันอ้ยสงัโยชนถ์กูเผาพนิาศสมทุยั
ขอพกัรบ ชาวจติตนครตัง้ม ัน่ในไตรสรณคมนไ์ดธ้รรมจกัษุ อพยพ
ไปสู่แดนเกษม 

แต่ละตอนของพระนิพนธ ์ จติตนคร ท ัง้หมด ๙๒ ตอนน้ี 
สามารถรบัสาระไดอ้ย่างครบความ ตัง้แต่ขอ้ธรรมทรงอุปมาเชิง
บคุลาธษิฐาน ต่อดว้ยการนอ้มน�าอญัเชญิพระพทุธศาสนม์าก�ากบั แลว้
ชี้แนวทางเพื่อการบรหิารทางจติ โดยมบีางตอนที่ทรงยกเหตกุารณท์าง
สงัคมมาเสรมิตามจงัหวะ เช่นตอนที่  ๑๙ ธรรมส�าหรบัผูป้กครองนัน้ 
เขา้ใจวา่ตรงกบัวนัเฉลมิพระชนมพรรษาของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 
และตอนที่  ๒๓ วนัขึ้นปีใหมใ่นจติตนคร นัน้น่าจะตรงกบัเทศกาลขึ้น
ปีใหมพ่อดี



วรรณกรรมชิ้นเอกในเจา้พระคุณสมเดจ็พระสงัฆราช ชิ้นน้ี ทรง
เริ่มนิพนธข์ณะด�ารงสมณศกัดิท์ี่  พระสาสนโสภณ และออกมาสู่สายตา
ของพทุธศาสนิกชนเป็นครัง้แรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๓ ทางนิตยสาร  
ศรีสปัดาหเ์ป็นตอนๆ เริ่ มแต่ฉบบัที่  ๙๘๗ ปีที่  ๒๐ วนัที่  ๒๔ 
กนัยายน ๒๕๑๓ ถงึฉบบัที่  ๑๐๒๓ ปีที่  ๒๑ วนัที่  ๒ เมษายน 
๒๕๑๔ รวม ๓๗ ตอน แลว้ไดห้ยุดลงในนิตยสารและทรงนิพนธย์งั
ไมจ่บ ต่อมาทรงมานิพนธต่์อจากที่ทรงนิพนธล์งในนิตยสารศรสีปัดาห์
จนจบ รวม ๕๘ ตอน แลว้ทรงอ่านออกอากาศทางรายการบรหิาร
ทางจติส�าหรบัผูใ้หญ่ สถานีวทิยุ อส. พระราชวงัดุสติ ต ัง้แต่ตน้  
จนจบ ระหวา่ง พ.ศ. ๒๕๑๓-๒๕๑๕

ในปีพทุธศกัราช ๒๕๑๕ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัก็ได ้
โปรดเกลา้ฯ ใหน้ิพนธพ์ระราชทาน เนื่ องในโอกาสพระราชพธิฉีลอง
พระชนมายุ สมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบ ๖ รอบ   
วนัที่  ๒๑ ตลุาคม พทุธศกัราช ๒๕๑๕ นบัเป็นการพมิพเ์ผยแพร่
คร ัง้แรก โดยเป็นส่วนหน่ึงของหนงัสอื การบรหิารทางจติ ส�าหรบั
ผูใ้หญ่

ต่อมาในปีพทุธศกัราช ๒๕๒๕ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหค้ดัเป็นเรื่ อง จติตนคร นครหลวงของ
โลก พมิพข์ึ้น พระราชทานในการพระราชพธิฉีลองพระชนมพรรษา 
สมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ์ พระบรมราชนิีนาถ ครบ ๕๐ พรรษา วนั
ที่  ๑๒ สงิหาคม พทุธศกัราช ๒๕๒๕ นบัเป็นการพมิพค์ร ัง้ส �าคญั
อีกคร ัง้หน่ึง เพราะนบัแต่นัน้มา เรื่ องจิตตนคร ก็ไดม้กีารพมิพ ์ 
อย่างต่อเนื่ องมาเป็นระยะ ๆ ในโอกาสต่าง ๆ ท ัง้โดยคณะสงฆแ์ละ
พทุธศาสนิกชน 



ปรากฏวา่ พระนิพนธจ์ติตนคร นี้ นอกจากจะเป็นหนงัสอื ยงั
มกีารน�าไปพฒันาการน�าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างหลากหลายวธิ ี
เช่น การแสดงผ่านละครเวท ีการแสดงหุน่สาย ในรูปแบบเพลงประเภท
ต่าง ๆ หนงัสอืภาพลายเสน้ ภาพยนตรภ์าพลายเสน้เคลื่อนไหว 
ภาพยนตรก์ารตู์นแอนิเมซ ัน่ และสื่อการเรยีนการสอนต่าง ๆ เช่น 
สมดุระบายส ีการตดักระดาษตวัละครในจติตนคร และเกมสส์ะทอ้น
พระธรรมต่าง ๆ นอกจากน้ียงัมกีารแสดงนิทรรศการจากหนงัสอื  
พระนิพนธด์งักลา่ว ในชื่อวา่ “งำนวดัลอยฟ้ำ ๒ ญำณสงัวร ๑๐๑ 
จติตนคร The Hidden Capital” อกีดว้ย 

การจดัพมิพพ์ระนิพนธ ์จติตนคร คร ัง้น้ี ที่ด �าเนินการจดัพมิพ์
โดยส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 
อาจถอืเป็นการจดัพมิพค์ร ัง้ส �าคญัอกีคร ัง้หน่ึง โดยครัง้น้ีเป็นการจดั
พมิพใ์นวาระส�าคญัแห่งการนอ้มร�าลกึในพระปฏปิทา และวรคตธิรรม
ค�าส ัง่สอนเป็นอเนกในสมเด็จพระญาณสงัวร สมเด็จพระสงัฆราช   
สกลมหาสงัฆปรณิายก ซึ่ งสิ้นพระชนมแ์ลว้กวา่ ๓ ปี อนัควรแก่การ
เรยีนรูแ้ละน�ามาศึกษาคน้ควา้และเผยแผ่ใหก้วา้งขวาง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ ง พระนิพนธ ์ เรื่ อง จติตนคร นี้ ที่ทรงนอ้มน�าพระธรรมค�าสอน
ของพระสมัมาสมัพทุธเจา้มาสะทอ้นสภาวะความเป็นไปของจติใจ ใน
ลกัษณะของบทธรรมนิยายที่สนุก สนานชวนตดิตามท�าความเขา้ใจ
และนอ้มน�ามาใชใ้นการบรหิารจดัการชวีติและจติใจ หวงัวา่ทกุท่านที่
ไดร้บัหนงัสอืพระนิพนธเ์ล่มน้ีไป น�าไปเป็นหนงัสอืคู่ชีวติจติใจของ  
ชาวไทยและชาวพทุธท ัง้มวลสมกบัคุณค่าแห่งพระพทุธศาสน ์ และ  
พระวริิยะอุตสาหะของเจา้พระคุณสมเด็จฯ ดงัที่ทรงเกริ่ นน�าไวใ้น  
บทแรกไวว้า่ 



“น่าจะพยายามไปดูจติตนครซึ่งเป็นนครหลวงอนัแทจ้รงิของโลก 
หรอื ของทกุ ๆ คน ... ถา้ยงัเดนิทางไปไมถ่งึจติตนคร กย่็อมจะยงั
ไมไ่ดช้มความงามอย่างวจิติรพสิดารของจติตนคร จะไดพ้บแต่ความ
วุ่นวายฟุ้ งซ่านของอารมณยุ่์งๆ ท ัง้หลายที่ ไม่น่าดูไม่น่าชม แต่กลบั  
น่าเบื่ อหน่ายเสียดว้ยซ�า้ แต่จิตตนครจริง ๆ นัน้ไม่เป็นเช่นนัน้   
จติตนครจรงิ ๆ มคีวามพสิดารน่าดูน่าชม ท่านผูเ้ขา้ถงึนครนัน้แลว้ 
ย่อมกลา่วเช่นนี้ ย่อมชกัชวนแนะน�าใหใ้ครๆ ท ัง้หลายพยายามไปให ้
ถงึจติตนครโดยไปตามทางที่พระสมัมาสมัพทุธเจา้ทรงชี้บอกไวแ้ลว้ 
ดว้ยวธิทีี่ตรสัสอนไวแ้ลว้เช่นกนั”

ขออ�านวยพรขอคุณพระศรรีตันตรยั พรอ้มดว้ยพระกศุลบารมี
ในเจ า้พระคุณสมเด็จพระญาณส ังวร สมเด็จพระส ังฆราช   
สกลมหาสงัฆปรณิายก และบญุกศุลเจตนาของผูบ้รหิารและเจา้หนา้ที่
ของส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 
ในการจดัพมิพพ์ระนิพนธเ์พื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการในครัง้น้ี อ�านวย
ใหท้กุท่าน ทกุฝ่าย จงประสบความเจรญิรุ่งเรอืง สนัตสุิขและสนัตภิาพ
โดยธรรมท ัว่กนั.

พระศากยวงศว์สุิทธิ์
ผูช่้วยเจา้อาวาสวดับวรนิเวศวหิาร

ตลุาคม พทุธศกัราช ๒๕๕๙



ค�าน�า

พระนิพนธเ์รื่ อง “จติตนคร” ในสมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็
พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก เป็นพระนิพนธอ์นัทรงคุณค่าเรื่อง
หน่ึงและถอืเป็นปรากฏการณใ์หมข่องพระนิพนธท์ี่อธบิายธรรมะหรอืค�า
สอนทางพระพทุธศาสนาเกี่ ยวกบั “จติ” ที่ เป็นนามธรรม ซึ่ งคนส่วน
ใหญ่อาจไมส่ามารถเขา้ใจอย่างลกึซึ้งและเหน็ภาพได ้ท่านจงึไดเ้ลา่เรื่ อง
ผ่านการสรา้งตวัละครขึ้นมา โดยจ�าลอง “จติ” เป็นเมอืง ๆ หน่ึง 
ภายในเมอืงดงักลา่วม ีเจา้เมอืงจติตนคร ท�าหนา้ที่คอยควบคุมและรบั
รูเ้รื่ องราวท ัง้หมดภายในเมอืง จงึจ�าเป็นตอ้งมทีี่ปรกึษา 2 ฝ่ายคอยให ้
ค�าแนะน�าประกอบดว้ย ฝ่ายคู่บารม ี คอื ผูท้ี่ ใหค้วามช่วยเหลอื เมื่อ
เจา้เมอืงอยู่ใกลช้ิดบา้นเมอืงก็จะร่มเยน็เป็นสุข และฝ่ายสมทุยั คือ 
ฝ่ายที่คอยสนบัสนุนใหเ้จา้เมอืงท�าตามกเิลสหรอืความตอ้งการของตน  

โดยเรื่ องราวท ัง้หมดนัน้ เป็นการสะทอ้นใหเ้ห็นสภาวะความ  
เป็นไปของจติใจหรือความนึกคิดนัน่เอง เชื่ อว่าผูท้ี่ อ่านเรื่ องราวของ 
“จติตนคร” อย่างต ัง้ใจหรือพนิิจพเิคราะหย่์อมไดป้ระโยชนม์หาศาล
อย่างนอ้ยก็ท �าใหเ้ขา้ใจค�าสอนเรื่ องกิเลสและคุณธรรมที่ เกี่ ยวขอ้งกบั
จติใจของคนไดแ้ละชดัเจนยิ่ งขึ้น ไมเ่พยีงเท่าน้ียงัช่วยในการบรหิารจติ
ของเราทกุคนไดเ้ป็นอย่างด ี เช่น การยอมรบัสจัจะความจริงโดยไม่
หวาดกลวั ดงัค�าสอนที่วา่ “มโนปพุพงัคมำ ธมัมำ มโนเสฏฐำ มโน
มยำ หรอื ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธำน ทกุสิง่ทกุอย่ำงส�ำเรจ็ไดด้ว้ย
ใจ” คอื การกระท�าใดๆ กต็าม ค�าพดูใดๆ กต็าม จะดหีรอืช ัว่ จะ
เป็นการท�าลายกย่็อมมาจากจติหรอืใจนัน้เป็นสิ่ งส �าคญั 



ส�านกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วรแ์ห่งชาติ (องคก์าร
มหาชน) เล็งเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของพระนิพนธ์เรื่ อง   
“จติตนคร” ดงัไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้และรูส้กึเป็นเกยีรตอิย่างยิ่ งที่ ได ้
รบัอนุญาตใหจ้ดัพมิพ ์พระนิพนธเ์รื่อง “จติตนคร” เพื่อนอ้มถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณส ังวร สมเด็จพระส ังฆราช   
สกลมหาสงัฆปริณายก และเชื่ อว่าจะเป็นประโยชนต่์อผูอ่้านทุกท่าน  
ที่จะน�าขอ้คดิที่ ไดม้าประยุกตใ์ชใ้นการด�าเนินชวีติต่อไป

              

นางจรีาวรรณ บญุเพิ่ม
ประธานกรรมการบรหิาร

ส�านกังานส่งเสรมิอตุสาหกรรม 
ซอฟตแ์วรแ์ห่งชาติ
กนัยายน ๒๕๕๙                



สารบาญ

จิตตนคร นครหลวงของโลก ๑

ลักษณะจิตตนคร ๕

ภัยแห่งจิตตนคร ๙

ผังเมืองแห่งจิตตนคร ๑๓

ระบบสื่อสารแห่งจิตตนคร ๑๗

ระบบสื่อสารแห่งจิตตนคร (ต่อ) ๒๑

ชื่อเจ้าเมืองแห่งจิตตนคร ๒๕

ลักษณะเจ้าเมืองจิตตนครและทวารเมือง ๒๙

สมุทัยเพื่อนคู่หูของเจ้าเมืองจิตตนคร ๓๓

ลักษณะของสมุทัย ๓๗

หัวโจกของสมุทัยและลูกมือ ๔๑

หัวไม้อีก ๑๖ คนของสมุทัย ๔๕

เครื่องปกปิดสัจจะในข่าวสาร ตัณหาร้อยแปด ๔๙

กิเลสพันห้า ๕๓

สมุทัยใส่ความหวัง บังทุกข์ เก็บปัญญา ๕๗

ลักษณะอารมณ์ เครื่องมือของสมุทัย  ๖๑

จิตตนคร เมืองภาพยนตร์ ๖๕

ยาเสพย์ติด สัตว์ ๖ ชนิด ๖๙

สมุทัยรักษาพืชพันธ์ุแห่งมนุษย์และสัตว์ ๗๓



คู่บารมีของนครสามี ๗๗

ธรรมส�าหรับผู้ปกครอง ๘๑

พระบรมครูผู้ไม่มีกาล ระยะ ระดับ ขนาด ๘๕

คู่บารมีแนะน�าให้ใช้ศีล หิริ โอตตัปปะ ๘๙

ศีลวินัยรักษาไตรทวาร หิริโอตตัปปะเป็นนครบาล ๙๓

วันขึ้นปีใหม่ในจิตตนคร ๙๗

สมุทัยยึดไตรทวารให้ทุจริต ๑๐๑

ศีล ฯ กลับเข้ารับหน้าที่ และเพิ่มก�าลัง ๑๐๕

คู่อาสวะ ๑๐๙

จิตตนคร เมืองต้นแบบ ๑๑๓

ศาสนาในจิตตนคร ๑๑๗

พระมหาสัตว์ผจญมาร ๑๒๑

พระมหาสัตว์ชนะมารและตรัสรู้ ๑๒๕

จิตตนครมีสองศาสนา ๑๒๙

ผู้น�าศาสนาทั้งสองเข้าไปตั้งในจิตตนคร ๑๓๓

ความแตกต่างแห่งสองศาสนา ๑๓๗

ในจิตตนครมีเสรีภาพเต็มที่ในการถือศาสนา ๑๔๑

สวรรค์ชั้น ๖ ๑๔๕

เมืองที่มีปฏิวัติรัฐประหารกันบ่อยที่สุด ๑๔๙

หน้าที่ของคู่อาสวะ ๑๕๓

เพื่อนสนิทของคู่อาสวะ ๑๕๗

อนุสัย - ต้นตระกูลของหัวโจกทั้ง ๓ ๑๖๑



อัธยาศัย ๑๐ ประการของคู่บารมี ๑๖๕

คู่อาสวะได้โอกาสที่จุดบกพร่อง ๑๖๙

อารมณ์ - กามฉันท์ ๑๗๓

พยาบาท ๑๗๗

ง่วงเหงา ฟุ้ง ลังเล ๑๗๙

อโยนิโสมนสิการ ๑๘๓

โขนโลกโรงใหญ่ ๑๘๗

จิตตภาวนา ๑๙๑

อูฐผู้ก้าวหน้า ๑๙๕

ปัญหา ๔ ข้อ ๑๙๙

นครชายแดน ๒๐๓

โยนิโสมนสิการ อสุภนิมิต ๒๐๗

เมตตาเจโตวิมุตติ ๒๑๑

อาโลกสัญญา ๒๑๕

อานาปานสติ ๒๑๙

โยนิโสมนสิการ กุศล อกุศล ๒๒๓

อุปมา ๕ ข้อ ๒๒๗

สมุทัยซบเซา ๒๓๑

กลวิธีของสมุทัย ๒๓๕

เห็นโซ่เป็นสร้อย ๒๓๙



สังโยชน์สิบ ๒๔๓

ไตรภูมิโลก ๒๔๗

นายช่างผู้ออกแบบและสร้างไตรภูมิ ๒๕๑

วัฏฏะ ๓ ๒๕๕

มายา ๒๕๙

มิจฉาทิฐิ ๒๖๓

มิจฉาทิฐิ (ต่อ) ๒๖๗

มิจฉาทิฐิ (ต่อ) ๒๗๑

มิจฉาทิฐิ (ต่อ) ๒๗๕

สัมมาทิฐิ ๒๗๙

สัมมาทิฐิ (ต่อ) ๒๘๓

สัมมาทิฐิ (ต่อ) ๒๘๗

สัมมาทิฐิ (ต่อ) ๒๙๑

พรปีใหม่ สัมมาทิฐิ (ต่อ) ๒๙๕

สัมมาทิฐิ (ต่อ) ๒๙๙

สัมมาทิฐิ (ต่อ) ๓๐๓

ทิฐิ ๒ ๓๐๗

ทิฐิ ๒ (ต่อ) ๓๑๑

ทิฐิ ๑๐ ๓๑๕

เหตุการณ์ไม่แน่นอน ๓๑๙

ธรรมขันธ์ ๓๒๓

กองทัพใหญ่มรรค ๓๒๗



กองทัพใหญ่สังโยชน์ ๓๓๑

แม่ทัพใหญ่ของกองทัพใหญ่ทั้งสอง ๓๓๕

ภูเขาวงแหวน ๓๓๙

เริ่มอาการแปรปรวนในจิตตนคร ๓๔๓

ลักษณะนครสามีเปลี่ยนไป ๓๔๗

สมุทัยฉวยโอกาส ๓๕๑

กองทัพใหญ่สังโยชน์เดินสวนสนาม ๓๕๕

กองทัพใหญ่สังโยชน์เดินสวนสนาม (ต่อ) ๓๕๙

กองทัพใหญ่สังโยชน์เดินสวนสนาม (ต่อ) ๓๖๓

เสียงเรียกร้องกองทัพใหญ่มรรค ๓๖๗

ปฏิบัติตามพุทธปฏิปทา ๓๗๑

กองทัพใหญ่มรรคเตรียมแสดงก�าลัง ๓๗๕

เริ่มการแสดงก�าลังด้วยอิทธิแห่งธาตุ ๔ ๓๗๙

ดักใจในปัญหา ”ตัวเรา„ โดยแสดงภาพอบายภูมิ ๓๘๓

ดักใจในปัญหา ”ตัวเรา„ โดยแสดงภาพสวรรค์ ๓๘๗

”ตัวเรา„ บ่ายหน้าสู่คติที่จะไปเกิด ๓๙๑

ทุกคนสร้างหรือเปลี่ยนคติภายหน้าของตนได้ ๓๙๕

สิ้นสงสัยในชาติและกรรมทั้ง ๓ กาล ๓๙๙

กองทัพใหญ่มรรคแสดงก�าลัง ๔๐๓

กองทัพใหญ่มรรคแสดงก�าลัง (ต่อ) ๔๐๗



อนุปุพพปฏิปทา ๔๑๑

อนุปุพพปฏิปทา (ต่อ) ๔๑๕

จิตตาภินิหารที่ ๑ ญาณทัสนะในกายจิตชั้นใน ๔๑๗

จิตตาภินิหารที่ ๒ มโนมยิทธิ ๔๒๑

จิตตาภินิหารที่ ๓ อิทธิวิธิ ๔๒๕ 

จิตตาภินิหารที่ ๔ ทิพโสต ๔๒๙

จิตตาภินิหารที่ ๕ เจโตปริยญาณ ๔๓๓

จิตตาภินิหารที่ ๖ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ๔๓๗

จิตตาภินิหารที่ ๗ ทิพจักษุ หรือจุตูปปาตญาณ ๔๔๑

จิตตาภินิหารที่ ๗ ทิพจักษุ (ต่อ) ๔๔๕

จิตตาภินิหารที่ ๘ อาสวักขยญาณ ๔๔๙

ชาวจิตตนครถึงไตรสรณคมน์ เห็นสัจจะของสมุทัย ๔๕๓

จิตตนครตึงเครียดคับขันที่สุด โรงงานสังกัดธาตุทั้ง ๕ ๔๕๗

โรงงานเก่าแก่ช�ารุดผลิตของไม่ดีออกมา ๔๖๑

สิ่งประกอบเป็นจิตตนครและระบบงาน ๔๖๕

ระบบงาน (ต่อ) และพยาธิภัยเกิดผสม ๔๖๙

สมุทัยประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย  ๔๗๓

     นครสามีเห็นภัยเฉพาะหน้า 

คู่บารมีแนะน�าบุญกิริยา ๔๗๗

เชิญทูตทั้งคู่มาด่วน สมุทัยเปิดการโจมตี ๔๘๑

ทูตด่วนทั้งคู่เข้าเมือง เสนอพุทธสาสน์ ๔๘๕

นครสามีอ่านพุทธสาสน์แล้วเพ่งพินิจคู่ทูต ๔๘๙



กองทัพใหญ่ทั้งสองต่อสู้กัน นครสามีได้ธรรมจักษุ  ๔๙๓

     กองทัพน้อยสังโยชน์ ๓ ถูกเผาพินาศ สมุทัยขอพักรบ 

อวสานแห่งจิตตนคร นครสามีกับคณะ ๔๙๗

     อพยพออกไปสู่แดนเกษม 

พรส่งท้าย ๕๐๑





จะว่าถึงจิตตนครตามพระพุทธภาษิตว่า "พึงกั้นจิตที่มีอุปมา 

ด้วยนคร" จิตตนคร เป็นนครที่แลไม่เห็นด้วยตา น่าจะคล้ายกับ 

เมืองลับแล แต่ก็ไม่ถึงกับลี้ลับจนติดต่อไม่ได้เสียเลย จิตตนครม ี

ทางติดต่อกับโลกแห่งวัตถุได้ ท้ังมีการติดต่อกันอยู่เสมอ น่าจะไม ่

ต่างกับเมืองไทยที่ติดต่อกับเมืองต่าง ๆ ได้ท่ัวโลก โดยทางอากาศ  

ทางบก และทางน�้า จิตตนครเป็นเมืองท่ีไม่สงบนัก ต้องท�าสงคราม 

อยู่เสมอ เพราะมีโจรผู้ร้ายข้าศึกศัตรูอันจ�าต้องป้องกันปราบปราม 

โดยไม่อาจประมาทได้ คล้ายกับเมืองทั่ว ๆ ไป 

จิตตนคร เป็นนครหลวงของโลก เป็นแหล่งเกิดแห่งสุข ทุกข์ 

ความเจริญ ความเสื่อม สมบัติ วิบัติแห่งโลกท้ังสิ้น จะกล่าวว่า 

จิตตนครเป็นแหล่งเกิดแห่งนรกสวรรค์นิพพานทุกอย่างก็น่าจะ 

ไม่เกินไป แต่จิตตนครเป็นนครหลวงลับแล มองไม่เห็นด้วยตา 

อยู ่นั่นเอง จะว่าต้ังอยู ่ในแดนสวรรค์วิมานชั้นใดชั้นหนึ่งก็ไม่ใช่  

เพราะตั้งอยู่ในเมืองมนุษย์นี้เอง แต่เป็นที่ซ่ึงคนท้ังปวงไม่ค่อยจะ 

จิตตนคร 
นครหลวงของโลก
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สนใจไปเท่ียวดูชม ที่เรียกว่าไปทัศนาจร คนทั้งปวงสนใจไปเที่ยว 

ดูชมเมืองที่เห็นด้วยตา ฟังได้ด้วยหูมากกว่า แม้จะไกลสักเท่าไร 

ก็พยายามไป พยายามไปในโลกนี้รอบแล้ว ก็พยายามไปในโลกอื่น  

ดังท่ีพยายามไปดวงจันทร์กันมาแล้ว น่าจะพยายามไปดูจิตตนคร  

ซึ่งเป็นนครหลวงอันแท้จริงของโลก หรือของทุก ๆ คน 

ถึงจะเป็นนครลับแล เห็นไม่ได้ด้วยตาเนื้อ ก็อาจไปดูได้ด้วย 

ตาใจ และจิตตนครนี้อยู่ไม่ไกล อยู่ใกล้ท่ีสุด เพราะต้ังอยู่ในจิตของ

ทุกคนนี้แหละ เพียงท�าความสงบจิตดูจิตของตนก็จะเห็นจิตตนคร  

ราง ๆ ซ่ึงอาจยังไม่เห็นว่าจะเป็นนครที่น่าดูตรงไหน เพราะเมื่อดูก็ 

จะพบแต่ความคิดที่ฟุ้งซ่านกับอารมณ์คือเร่ืองต่าง ๆ จนไม่อยาก 

จะดู สู้ดูโทรทัศน์หรือไปเที่ยวดูอะไรต่ออะไรไม่ได้ มานั่งดูจิตใจของ

ตนเองไม่น่าจะสนุกที่ตรงไหน 

เปรียบจิตตนครกับเมืองลับแลได้ก็เห็นจะตรงท่ีว่ากันว่า  

เมืองลับแลนั้น คนที่เคยพลัดเข้าไปพบ ได้เห็นภูมิประเทศบ้านเรือน

และผูค้นหญงิชายสวยงามน่าดนู่าชม กลบัออกมาแล้วกจ็�าทางกลบัไป

อีกไม่ได้ แต่ก็ได้เที่ยวบอกเล่าใคร ๆ ถึงความสวยงามน่าดูน่าชมใน 

เมืองลับแลนั้น และชี้บอกสถานที่ตั้งได้เพียงคร่าว ๆ บรรดาผู้ท่ี 

อยากเห็นเมืองลับแลก็พากันเดินทาง แต่ก็ไม่ได้พบเมืองที่ว ่า 

สวยงามเหลือเกินนั้น พบแต่ทุ่งหญ้าป่าเขาท่ีไม่น่าชมอย่างไร ซ�้ายัง

รุงรังตาเสียอีกด้วย นั่นก็เพราะบุคคลเหล่านั้นยังไม่พบทางเดินเข้าสู่

เมืองลับแลให้ถูกต้อง จึงยังไม่ได้ชมความงามวิจิตรของเมืองลับแล 
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การจะไปชมจิตตนครก็เช่นกัน ถ้ายังเดินทางไปไม่ถึงจิตตนคร 

ก็ย่อมจะยังไม่ได้ชมความงามอย่างวิจิตรพิสดารของจิตตนคร จะได้

พบแต่ความวุ่นวายฟุ้งซ่านของอารมณ์ยุ่ง ๆ ทั้งหลาย ที่ไม่น่าด ู

ไม่น่าชม แต่กลับน่าเบ่ือหน่ายเสียด้วยซ�้า แต่จิตตนครจริง ๆ นั้น 

ไม่เป็นเช่นนั้น จิตตนครจริง ๆ มีความพิสดารน่าดูน่าชม ท่านผู ้

เข้าถึงนครนั้นแล้วย่อมกล่าวเช่นนี้ ย่อมชักชวนแนะน�าให้ใคร ๆ  

ทั้งหลายพยายามไปให้ถึงจิตตนคร โดยไปตามทางที่พระสัมมา - 

สัมพุทธเจ้าทรงชี้บอกไว้แล้ว ด้วยวิธีที่ตรั สสอนไว้แล้วเช่นกัน

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลายด้วยความต้ังใจจริง นับได้ว่า 

ได้เร่ิมก้าวเข้าสู่ทางท่ีจะน�าไปถึงจิตตนครได้แล้ว แม้มีความตั้งใจ 

จริงพยายามตลอดไปก็ย่อมจะเดินไปได้ถึงจุดหมายปลายทาง  

ถึงจิตตนคร ได้เห็นความวิจิตรพิสดารของนครนั้นด้วยตนเอง





ลักษณะจิตตนคร

อันลักษณะแห่งจิตตนครนั้น ก็เช ่นเดียวกับนครโบราณ 

ทั้งหลาย กล่าวคือมีป้อมปราการ มีประตู ๖ ประตู มีถนนสี่แพร่ง  

มีนครสามีคือเจ้าเมือง เจ้าเมืองแห่งจิตตนครสถิตอยู ่ตรงที่รวม 

ของถนนสี่แพร่ง และมีนามว่า "วิญญาณ" หรือ "จิตต" มีประชาชน 

ชาติต่าง ๆ ไปมาหาสู่เมืองนี้กันมาก พากันอพยพมาตั้งบ้านเรือน 

อยู ่ในเมืองนี้ก็มี มาพักอยู ่ ช่ัวคราวก็มี มาเท่ียวทัศนาจรแล้วไป 

ก็มี เพราะประตูเมืองทั้ง ๖ มักจะเปิดอยู่ทั้งกลางวันกลางคืน จะปิด 

ก็เมื่อเจ้าเมืองหลับ เมื่อเจ้าเมืองยังไม่หลับก็เปิดประตูรับอยู่เสมอ  

ไม่ว่าจะดึกดื่นเที่ยงคืนเพียงไร ถึงจะค�่ามืดก็จุดไฟสว่างไสว ไม่ยอม

แพ้ความมืด เหมือนอย่างกรุงเทพพระมหานครในยามราตรีนั่นเอง

จิตตนครจึงเป็นเมืองที่พร้อมพร่ังด้วยผู ้คนและสิ่งต่าง ๆ  

หลายหลากมากประการ เป็นต้นว่าพร่ังพร้อมไปด้วยรูปหลากหลาย 

อยากจะดูอะไรก็มักจะมีให้ดู พร่ังพร้อมไปด้วยเสียงหลากหลาย  

อยากจะฟังอะไรก็มักจะมีให้ฟัง พร่ังพร้อมไปด้วยกลิ่นหลากหลาย 
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อยากจะดม จะลิ้ม หรือจะบริโภครสเช่นไร ถ้าร่างกายไม่เป็น 

อัมพาต เป็นร่างกายท่ีสมประกอบอยู ่ ก็มักจะสมประสงค์ ทั้ง 

พร่ังพร้อมไปด้วยเร่ืองราวต่าง ๆ ส�าหรับบ�ารุงบ�าเรอใจหลากหลาย 

ไม่มีหมดสิ้น เมื่อเข้ามาถึงเมืองนี้ จะมีเร่ืองเสนอสนองทางใจต้ังแต ่

ตื่นนอนจนถึงหลับไปใหม่ ไม่มีเวลาว่างเว้น ดูก็น่าจะเหน็ดเหนื่อย  

หรือจะกลุ้มใจตาย หรือจะกลุ้มเป็นบ้า เพราะต้องพบเร่ืองต่าง ๆ 

มากมาย ก็เหน็ดเหนื่อยกันจริงอยู่เหมือนกัน แต่เหนื่อยแล้วก็พัก 

ก็นอน ท่ีกลุ ้มใจตายหรือท่ีกลุ ้มเป็นบ้าไปก็มีอยู ่ไม่น้อย เพราะ 

จิตตนครมีสิ่งต่าง ๆ พร่ังพร้อม ประชาชนชาติต่าง ๆ จึงพากันมา 

จากที่ต่าง ๆ ทั่วโลก 

และจิตตนครนี้แม้จะมีลักษณะเป็นอย่างเมืองโบราณ ก็หาเป็น

เมืองโบราณหรือเป็นเมืองที่ล้าสมัยไม่ แต่เป็นเมืองที่ทันสมัย มีไฟฟ้า  

มีวิทยุ มีโทรทัศน์ มีสิ่งต่าง ๆ เหมือนอย่างเมืองที่ทันสมัยทั้งหลาย 

รวมความว่า เมืองในปัจจุบันนี้มีอะไร จิตตนครก็มีสิ่งเหล่านั้น 

ครบถ้วน และอันท่ีจริงจะมีมากกว่าเมืองอ่ืน ๆ เสียอีก เพราะยัง 

มีสิ่งวิเศษต่าง ๆ อยู่ในจิตตนครอีกมากที่คนทั่วไปยังไม่รู้ไม่เห็น  

เว้นไว้แต่พระพุทธเจ้าและพระพุทธสาวกผู้รู้ผู้เห็นทั้งหลาย 

ตามที่พรรณนาถึงความพร่ังพร้อมต่าง ๆ ของจิตตนครนี้  

น่าจะเห็นว่าจิตตนครเป็นนครที่น่าเป็นสุขสบาย ซ่ึงก็เป็นเช่นนั้น  

คือเป็นสุขสนุกสบายอยู ่ไม่น้อย แต่ก็ยังเป็นเมืองที่มีทุกข์ร ้อน 

ภัยพิบัติอยู่มาก ท้ังโดยเปิดเผย ทั้งโดยซ่อนเร้น อันเกิดจากภัย 

ธรรมชาติก็มี เกิดจากภัยพลเมืองของจิตตนครนั้นก่อขึ้นก็มี ทั้ง 
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เจ้าเมืองเองบางคราวก็มีความหลงเข้าใจผิด คบคนผิด ใช้คนผิด  

ก็ยิ่งท�าให้เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนระส�่าระสาย และจะเป็นดังนี้ 

จนกว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จมาโปรด นั่นก็คือจนกว่าจะรับพระธรรม

ค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไประงับดับความวุ่นวายเดือดร้อน 

ทั้งหลาย ที่ย่อมมีอยู่ประจ�าจิตตนครทุกแห่ง

อันพระธรรมค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็น 

สิ่งเดียวที่สามารถใช้เป็นเคร่ืองปราบ เคร่ืองขับไล่ เครื่องก�าจัด 

บรรดาเหตุแห่งความเดือดร้อนวุ่นวายของจิตตนครท้ังหลายได้  

เราทุกคนเป็นเจ้าของจิตตนครด้วยกันท้ังนั้น เราทุกคนจึงมีหน้าท่ี 

จะต้องน�าธรรมของพระพุทธเจ้าไปปราบ ไปไล่ ไปก�าจัดเหตุแห่ง 

ความเดือดร้อนไม่สงบสุขในนครของเรา 

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายล้วนเป็นผู้เป็นเจ้าของจิตตนคร 

ที่ก�าลังพยายามจะท�านครของตนให้เป็นนครแห่งความร่มเย็นเป็นสุข 

แม้ยังมีความเดือดร้อนวุ่นวายบ้าง ก็ไม่มากมายเท่านครของบรรดา 

ผู้ยังไม่สนใจกับการบริหารจิตเสียเลย





ภัยแห่งจิตตนคร

จิตตนครกเ็ช่นเดยีวกบันครทัง้หลาย คอืเป็นนครท่ีมภียัธรรมชาติ  

ภัยธรรมชาติแห่งจิตตนคร ก็คือภัยที่เกิดจากธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น�้า 

ไฟ และลมนีแ่หละ ดกูค็ล้าย ๆ กบัภยัธรรมชาตขิองโลก เช่นบางคราว

ดินถล่ม บางคราวไฟไหม้ บางคราวลมพายุเกิดน้อยหรือมากเป็น  

คราว ๆ ถ้าเป็นไปโดยปรกติ ก็ไม่เป็นภัย ทั้งกลับเป็นเครื่ องเกื้อกูล

ชีวิตของสัตวโลกทั้งมนุษย์และดิรัจฉาน เพราะสัตวโลกทั้งหมดก็ต้อง

อาศัยธาตุทั้ง ๔ นี้เป็นเคร่ืองบ�ารุงเลี้ยงร่างกายที่ประก อบขึ้นด้วย  

ธาตุทั้ง ๔ เช่นเดียวกัน ต้องบริโภคอาหาร เช่นข้าว น�้า ต้องมีความ

อบอุ่น ต้องหายใจเอาอากาศเข้าไปบ�ารุงเลี้ยงร่างกายอยู่ทุกขณะ ชีวิต

ที่ประกอบขึ้นด้วยธาตุทั้ง ๔ ก็ต้องอาศัยธาตุทั้ง ๔ บ�ารุงเลี้ยงให้ด�ารง

อยู่ ภัยของจิตตนครก็เกิดจากธาตุทั้ง ๔ เช่นเดียวกัน 

ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า จิตตนครมีถนนสี่แพร่ง มีนครสามี  

คือเจ้าเมือง ท่ีสถิตอยู่ตรงที่รวมของถนนสี่แพร่ง ท่านผู้รู้ได้กล่าว  

บอกไว้ว่า ถนนสี่แพร่งนั้น คือธาตุท้ัง ๔ คือ ธาตุดิน น�า้ ไฟ ลม  
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เจ้าเมืองคือจิต สถิตอยู่ตรงที่รวมของธาตุท้ัง ๔ นี้เอง ฉะนั้นเมื่อ  

ธาตุทั้ง ๔ ยังรวมกันอยู่เป็นปรกติ ที่อยู่ของเจ้าเมืองก็เป็นปรกติ ถ้า

ธาตุทั้ง ๔ เกิดผิดปรกติ เช่นมีจ�านวนลดน้อยลงไปกว่าอัตราที่ควรมี 

หรือธาตุอย่างใดอย่างหนึง่น้อยหรือมากเกนิไป จิตตนครกร็ะส�า่ระสาย 

ไม่เป็นสุข ทั้งเจ้าเมืองและพลเมืองทั้งปวงก็อยู่ไม่เป็นสุข 

แต่เหตุท่ีท�าให้ธาตุท้ัง ๔ แห่งจิตตนครแปรปรวนนั้น บางทีก ็

เกิดจากเจ้าเมืองและพลเมืองท�าขึ้นเอง เช่นพากันร่ืนเริงสนุกสนาน 

เกินไป ไม่คอยดูแลทะนุบ�ารุงทางสี่แพร่ง คือธาตุทั้ง ๔ ไว้ให้ดี  

ก็เหมือนอย่างถนนหนทางในบ้านเมืองเรานี้แหละ ถ้าไม่หมั่นทะน ุ

บ�ารุงคือซ่อมแซมตบแต่งอยู่เสมอแล้ว ก็จะเสียหายไปโดยล�าดับ  

บางทีเกิดจากธรรมชาติเช่นบางคราวลมก�าเริบ ท�าให้จิตตนคร 

หวั่นไหว บางคราวไฟก�าเริบ ท�าให้ร้อนรุมคล้ายกับเกิดลมพายุ  

เกิดไฟไหม้ ในบ้านเมืองเรานี้แหละ เจ้าเมืองและพลเมืองท้ังปวง 

ก็หมดผาสุก ภัยเช่นนี้ชาวจิตตนครเรียกกันว่า "ภัยพยาธิ"

อีกอย่างหนึ่งเรียกกันว่า "ภัยชรา" คือถนนสี่แพร่งนั้นเก่าแก่ 

ลงไปทุกวัน แสดงความช�ารุดทรุดโทรมให้เห็นอยู ่เร่ือย ๆ ทั้ง 

เจ้าเมืองและพลเมืองต่างก็พากันแก้ไขซ่อมแปลงต่าง ๆ อย่างสุด 

ฝีมือ บางทีก็ใช้ตัดต่อตบแต่ง บางทีก็ใช้สีทาให้แดงบ้าง ให้ด�าบ้าง  

ให้ขาวบ้าง เป็นต้น สุดแต่จะเห็นว่าควรตบแต่งอย่างไร ต่อสู้กับ 

"ภัยชรา" ที่มาเกิดขึ้นแก่จิตตนคร ก็พอแก้ไขปะทะปะทังไปได้ แต่

ถนนสีแ่พร่งนีก้ท็รุดช�ารุดลงอยูเ่ร่ือย ๆ เจ้าเมอืงเองท่ีด�ารงชวีติอยูต่รง
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ที่รวมของถนน ก็เร่ิมอ่อนเพลียเมื่อยล้า ไม่ว่องไวกระฉับกระเฉง 

เหมือนแต่ก่อน 

ยังอีกภัยหนึ่งที่ชาวจิตตนครกลัวนักหนาก็คือ "ภัยมรณะ" ซึ่ง 

จะท�าลายถนนสี่แพร่งของจิตตนคร เท่ากับเป็นการท�าลายเมือง 

กันท้ังหมดทีเดียว และต่างก็รู้ว่าภัยนี้จะต้องมาถึงในวันหนึ่งข้างหน้า 

แต่ก็พากันนอนใจเหมือนอย่างไม่มีภัย

ผู ้มาบริหารจิตทั้งหลายคือผู ้พยายามศึกษาปฏิบัติให้รู ้จัก 

วิธีจัดการกับภัยดังกล่าวแล้วท้ังหมดให้ได้ดีท่ีสุดในยามเมื่อภัย 

ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นกับจิตตนครของตน ผู ้บริหารจิตคือผู ้ศึกษา 

ธรรม และธรรมนั้นท่านเปรียบเป็นร่มใหญ่ท่ีกันแดดกันฝนได้ หรือ 

จะกล่าวอกีอย่าง ธรรมกค็อืเคร่ืองป้องกนัรักษาเจ้าเมอืงแห่งจิตตนคร

ให้พ้นภัยทั้งหลายดังกล่าวแล้ว แม้ภัยจะเกิดขึ้นหนักหรือเบา 

เพียงไร เจ้าเมืองท่ีมีธรรมเป็นเคร่ืองป้องกันรักษาก็ย่อมไม่กระทบ

กระเทือนเพราะภัยนั้นหนักเกินไป ส่วนเจ้าเมืองที่ไม่มีธรรมจักต้อง 

ได้รับแรงกระทบกระเทือนเต็มที่เป็นธรรมดา ก็เหมือนคนไม่มีร่ม 

ใหญ่เดินตากแดดตากฝนก็ย่อมร้อนย่อมเปียก ส่วนคนที่มีร่มใหญ ่

แม้จะมีฝนตกแดดออกก็ย่อมพ้นจากความร้อนความเปียกได้ 

โดยควร การมาบริหารจิตหรือการมาศึกษาธรรมของพระสัมมา- 

สัมพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งควรกระท�าท่ัวกัน แม้ปรารถนาความพ้นภัย 

ทั้งปวง





ผังเมืองแห่งจิตตนคร

ได้กล่าวไว้แล้วว่า จิตตนครมนีครสาม ีคอืมเีจ้าเมอืง ซ่ึงมนีวิาส

สถานทีอ่ยูต่รงท่ีรวมแห่งถนนสีแ่พร่งแห่งจิตตนคร คอืจิตตนครมถีนน

สายส�าคัญ ๔ สายที่มาบรรจบกัน แต่มิใช่หมายความว่าทั้งเมืองจะมี

ถนนอยู่เพียง ๔ สายเท่านั้น ยังมีถนนที่ตัดจากถนน ๔ สายนั้นออก

ไปในที่ต่าง ๆ อีกมากมายท่ัวท้ังเมือง ส�าหรับเป็นทางคมนาคมของ

พลเมืองและส�าหรับขนล�าเลียงอาหารข้าวน�้าสินค้าต่าง ๆ ไปเลี้ยง

พลเมืองได้โดยสะดวกทั้งเมือง มีไฟฟ้าและน�า้ใช้สมบูรณ์ ระบบจ่าย

กระแสไฟและจ่ายส่งน�้าก็เรียบร้อย เพราะมีสายไฟต่อทั่วไปทุกซอก

เล็กตรอกน้อย เปิดสว่างอบอุ่นอยู่เสมอ มีคลองส่งน�้า และมีท่อน�้า

ใหญ่เล็กทั่วไปเช่นเดียวกัน มีลมพัดผ่านได้ทั่วไปท้ังหมด ไม่อับลม  

แผ่นดินก็ชุ่มชื้น เหมาะเป็นที่เพาะปลูกพืชผลทั้งปวง 

และเมืองนี้จัดระบบเร่ืองปากท้องของพลเมืองท้ังหมดไว้ดีมาก 

น่าจะไม่มีเมืองไหน ๆ ท�าได้เหมือน คือต้ังโรงครัวใหญ่ไว้ส�าหรับ 

เลี้ยงพลเมืองท้ังหมดไว้เพียงแห่งเดียวเรียกว่าเป็นท้องของเมือง  

และมีปากของเมืองเพียงปากเดียว ส�าหรับล�าเลียงอาหารเข้าสู่ท้อง  

โดยวางท่อจากปากเมอืงเข้าไปสูท้่องของเมอืงซ่ึงเป็นโรงครัวใหญ่ คร้ัน
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ปรุงอาหารเสร็จแล้ว ก็ส่งอาหารไปเลี้ยงพลเมืองทั้งเมืองทางท่อ 

อีกเหมือนกัน ไม่ต้องใช้รถหรือพาหนะอะไรบรรทุกทั้งนั้น ในคราวที่

หาอาหารได้ไม่เพยีงพอ กเ็ฉลีย่อาหารไปเลีย้งกนัทัว่ทัง้เมอืงเท่า ๆ กนั 

มีมากก็กินมาก มีน้อยก็กินน้อยเท่า ๆ กัน ไม่มีก็อดเหมือนกัน 

ทั้งเมือง พลเมืองท้ังหมดไม่มีใครกินน้อยหรือมากกว่ากัน ท้ังไม่ม ี

ใครกินดีหรือเลวต่างกัน ต่างกินเหมือน ๆ กันท้ังหมด นี้เป็นระบบ 

การเลี้ยงพลเมืองของจิตตนคร 

ระบบการถ่ายของเสียออกไป ก็จัดได้อย่างดีอีกเช่นเดียวกัน 

มีที่เก็บของเสีย มีท่ีเก็บน�้าท้ิง และมีท่อระบายออกทั้งของเสียและ 

น�้าทิ้ง และมีท่อระบายเล็ก ๆ อีกนับไม่ถ้วนทั่วทั้งเมือง น่าสังเกตว่า

เมืองนี้ใช้ท่อเป็นสิ่งส�าคัญ ทั้งเมืองมีท่อฝังอยู่ทั่วไปหมด ทั้งใหญ่ 

ทั้งเล็ก ดูน่าพิศวงที่สามารถจัดระบบท่อได้ถึงเช่นนั้น นอกจากนี้ยัง 

มีโรงงานต่าง ๆ อีกมากมาย เช่นโรงงานปัปผาสะ (ปอด) โรงงาน 

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

ปิหกะ (ม้าม) เป็นต้น ซ่ึงต่างก็ท�างานกันอย่างเต็มท่ี ไม่มีหยุด 

ด้วยเครื่องจักรพิเศษ เพื่อความด�ารงอยู่แห่งจิตตนคร 

น่าสังเกตว่าโรงงานเหล่านี้สามารถท�างานได้ทนทานที่สุด 

เพราะท�าไม่มีเวลาหยุด ต่างจากโรงงานอื่น ๆ ทั่วไป ซ่ึงยังต้อง 

มีเวลาหยุดพัก และว่าถึงขนาดของโรงงานในจิตตนครแต่ละโรง 

ก็เล็ก แต่สามารถท�างานได้ผลดีมาก อย่างที่ใคร ๆ ท่ีไปเห็นก็คิด 

ไม่ถึงว่าท�าไมจึงท�างานได้ถึงเพียงนี้
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รายละเอียดเกี่ยวกับจิตตนครยังมีอีก ขอย�้าว่าในบรรดาสิ่ง

ประณีตพิสดารต่าง ๆ แห่งจิตตนครนั้น นครสามีหรือเจ้าเมืองเป็น

ความส�าคญัท่ีสดุ ไม่มสีิง่ใดส�าคญัเท่า และเจ้าเมอืงแห่งจิตตนครกค็อื

จตินี้เอง หรือใจนี้เอง ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งส�าเร็จด้วยใจ 

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

การส่งเสริมหรือเป็นการท�าลายจิตตนคร ก็ย่อมเนื่องมาจากนครสามี 

หรือจิตหรือใจนั่นแหละเป็นส�าคัญ ถ้านครสามีดี คือถ้าใจดี การพูด 

การท�าอันเกิดจากนครสามีหรือใจนั้นก็ย่อมดี ย่อมเป็นการส่งเสริม

จิตตนคร ถ้านครสามีไม่ดี คือถ้าใจไม่ดี การพูดการท�าอันเกิด 

จากนครสามีหรือใจนั้นก็ย่อมไม่ดี ย่อมเป็นการท�าลายจิตตนคร 

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลายคือผู้มาพยายามท�าเจ้าเมืองแห่ง

จิตตนครของตน ๆ ให้ดี เพื่อให้เกิดผลสืบเนื่องไปถึงการพูดดีท�าด ี

ต่อไปด้วย จึงนับว่าเป็นผู้ไม่ก�าลังท�าลายจิตตนครของตน แต่ก�าลัง

พยายามส่งเสริมซ่ึงนับเป็นการกระท�าท่ีชอบ ที่จะน�าให้เกิดความ 

ร่มเย็นเป็นสุขขึ้นในจิตตนครของตนสืบไป





ระบบสื่อสาร
แห่งจิตตนคร

จิตตนครมีระบบสื่อสารติดต่อกันโดยทางต่าง ๆ หลายทาง  

และมีจุดรวมเป็นที่รับข่าวสารทั้งปวงเพื่อรายงานแก่เจ้าเมือง ไม่ว่า 

จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่จุดไหนของเมือง เจ้าเมืองจะทราบได ้

ทันทีทางระบบสื่อสารเหล่านี้ โลกในปัจจุบันนี้มีระบบสื่อสารที่วิเศษ

ต่าง ๆ เป็นอันมาก มีการไปรษณีย์ การโทรเลข โทรศัพท์ มีวิทยุ  

มีโทรทัศน์ มีเรด้าร ์ มีเคร่ืองมือในการติดต่อตั้งแต่บนพื้นดิน  

จนถึงลอยเป็นดาวเทียมอยู่ในอากาศ ท�าให้คนเราท่ีอยู่คนละมุมโลก

พูดกันได้ เห็นกันได้ คล้ายกับอยู ่ใกล้ ๆ กันแค่มือเอื้อมถึง  

เมื่อคราวท่ีคนไปถึงดวงจันทร์เมื่อไม่นานมานี้ ก็ติดต่อพูดกันกับ 

คนในโลกนี้ได้ ท้ังท่ีอยู ่ไกลแสนไกลจากกันและกัน การสื่อสาร 

ในจิตตนครกน่็าจะไม่ล้าสมยักว่าในโลกดงักล่าว และมรีะบบบางอย่าง 

ที่วิเศษพิสดารกว่าอย่างที่โลกจะเอาอย่างไม่ได้ 

จิตตนครมีระบบการสื่อสารแบ่งออกเป็นสองชั้น คือชั้นนอก 

และชั้นใน 
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ระบบการสื่อสารชั้นนอกนั้นมีระบบ ตาเมือง มีหน้าที่เป็น 

ดวงตาส�าหรับดูสิ่งต่าง ๆ คล้ายเป็นเครื่องโทรทัศน์ มีระบบ หูเมือง 

ส�าหรับฟังเสียงต่าง ๆ คล้ายกับเคร่ืองวิทยุ มีระบบ จมูกเมือง  

มีหน้าที่ส�าหรับดมกลิ่นต่าง ๆ มีระบบ ลิ้นเมือง ส�าหรับลิ้มรสต่าง ๆ  

มีระบบ กายเมือง ส�าหรับรับสิ่งต่าง ๆ ที่มาถูกต้อง ระบบต่าง ๆ  

เหล่านี้แยกออกจากกันเป็น ๕ ส่วน ต่างมีสายที่ละเอียดยิบ 

มากมายโยงจากชั้นนอกของเมืองเข ้าไปสู ่ระบบชั้นในซ่ึงเป ็น 

จุดศูนย์กลางของระบบสื่อสารท้ังหมด คล้ายกับสายโทรเลข 

โทรศัพท์ แต่ละเอียดพิสดารกว่ามากนัก อย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ 

ระบบชั้นในอันเป็นจุดรวมนี้เรียกว่าระบบ ใจเมือง หรือ 

สมองเมือง มีหัวหน้าควบคุมอยู่ท่ีระบบศูนย์กลางชื่อว่ามโน ใน 

สมัยปัจจุบันนี้ พวกแพทย์มักเรียกกันว่าสมอง เป็นหัวหน้าควบคุม

ระบบสื่อสารแห่งจิตตนครท้ังหมด และมีหัวหน้าควบคุมระบบ 

สื่อสารภายนอกทั้ง ๕ เรียกว่า "ปสาท" หรือ "ประสาท" ทั้ง ๕ แต่ละ

คนมีชื่อเฉพาะ ตามชื่อของระบบงานดังนี้ คนที่ ๑ ชื่อจักขุปสาท เป็น 

หัวหน้าระบบตาเมือง คนที่ ๒ ชื่อ โสตปสาท เป็นหัวหน้าระบบ 

หูเมือง คนที่  ๓ ชื่อ ฆานปสาท เป ็นหัวหน้าระบบจมูกเมือง  

คนที่  ๔ ชื่อ ชิวหาปสาท เป็นหัวหน้าระบบลิ้นเมือง คนท่ี ๕  

ชื่อ กายปสาท เป็นหัวหน้าระบบกายเมือง 

ปสาททั้ง ๕ นี้ เป็นหัวหน้าเฉพาะระบบของตน ไม่ก้าวก่ายกัน 

คนไหนได้รับข่าวสารอะไรแล้วก็รีบรายงานไปยังหัวหน้าใหญ่คือ  

มโน ท่ีจุดศูนย์กลางอันเป็นจุดรวมทันที ฝ่ายมโนเมื่อได้รับรายงาน
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จากระบบภายนอกก็รายงานแก่เจ้าเมืองในทันใดนั้น เจ้าเมืองก็ได้ 

ทราบข่าวสารต่าง ๆ ทันที แม้จะสถิตอยู่กลางเมืองซ่ึงเป็นที่รวม 

แห่งถนนใหญ่ ๔ สายดังกล่าวแล้ว แต่เมื่อได้ทราบข่าวสารแล้ว  

ก็เหมือนอย่างได้ออกไปเห็น ได้กลิ่น ได้ยิน ได้รส ได้ถูกต้อง 

สัมผัสสิ่งภายนอกต่าง ๆ ด้วยตนเอง วิเศษกว่าระบบสื่อสารท้ังปวง

ของโลก

เมือ่ได้ฟังเกีย่วกบัระบบสือ่สารอนัละเอยีดพสิดารของจิตตนคร

แล้ว บรรดาผู้มาบริหารจิตควรจะได้พิจารณาให้ประจักษ์ในความจริง

ประการหนึ่ง คือความจริงที่ว่า ยิ่งการสื่อสารหรือการคมนาคมติดต่อ 

เจริญออกไปกว้างไกลเพียงใดในโลกเรานี้ ผู ้คนก็ยิ่งต้องวุ ่นวาย

เหน็ดเหนื่อยเพียงนั้น สมัยก่อน เมื่อการสื่อสารหรือการคมนาคม 

ยังไม่เจริญ มีใครไม่กี่คนท่ีเดินทางออกไปพ้นบ้านเมืองของตน  

มาบัดนี้ การคมนาคมเจริญขึ้นมาก ผู้คนมากมายพากันเดินทางไป 

ต่างประเทศ ต้องสิ้นเปลือง ต้องเหน็ดเหนื่อยไปตามกัน บางคน 

บางพวกก็ไปตกทุกข์ได้ยาก แม้ไปต้องโทษจองจ�าอยู่ในต่างประเทศ 

ก็มี เรียกได้ว ่าความล�าบากติดตามความเจริญของการสื่อสาร 

การคมนาคมมาเป็นอันมากด้วยเหมือนกัน 

ระบบสื่อสารของจิตตนครก็เช่นกัน ยิ่งเจริญเพียงใด เจ้าเมือง

คือจิตได้รับการติดต่อรู้ข่าวสารเร่ืองราวต่าง ๆ มากเพียงใด ก็ยิ่งจะ

ได้รับความทุกข์ล�าบากวุ่นวายเพียงนั้น นอกเสียจากว่าเจ้าเมืองคือ 

จิตจะมีสติปัญญารู้เท่าทันพอสมควร ว่าข่าวสารเหล่านั้นเป็นสักแต่ 

เร่ืองช้ันนอกเท่านั้น ถ้ารับเข้าไปเก็บไว้ผิดที่ คือรับเข้าไปเก็บไว้ 
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ช้ันในคือจิต ก็ย่อมจะท�าให้หนักให้แน่นไปหมด หาที่ว่างท่ีโปร่ง 

ที่สบายไม่ได้ หมดความเบาสบาย หมดความเป็นสุข กล่าวอีก 

อย่างก็คือ ถ้ามีสติปัญญารู้เท่าทันก็ต้องรู้ว่า เรื่องข้างนอกต้องปล่อย

ไว ้ให ้ เป ็นเ ร่ืองอยู ่ข ้างนอก ต ้องไม ่ เข ้าไปยึดเอาไปเป ็นเ ร่ือง 

ข้างใน พระพุทธด�ารัสเกี่ยวกับเร่ืองนี้ที่บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งปวง

ควรให้ความสนใจปฏิบัติตามให้ได้พอควร ก็คือพระพุทธด�ารัส 

ที่ว่า "สิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น" ความไม่ยึดมั่นในสิ่งทั้งปวงจะน�าไปสู่

ความสงบสุขอันควรเป็นยอดปรารถนาของทุกคน



: นครหลวงของโลก (ฉบับสมบูรณ์)

ระบบสื่อสาร
แห่งจิตตนคร (ต่อ)

ระบบสื่อสารแห่งจิตตนครมีความรวดเร็วอย่างน่าอัศจรรย์  

สื่อสารท่ีส่งเข้าไปจากระบบชั้นนอก แม้จะต้องผ่านระบบชั้นในก่อน 

จึงจะถึงเจ้าเมือง แต่ก็รวดเร็วมาก คือจะทราบถึงเจ้าเมืองในทันใด 

นั้นเอง ความรวดเร็วจากต้นทางทั้ง ๕ ถึงปลายทางชั้นในคือมโนนั้น 

มีอุปมาเหมือนอย่างความเร็วแห่งเงาของนกที่ทอดจากยอดไม้ถึง 

แผ่นดิน คือเมื่อนกบินมาจับบนยอดไม้ เงาของนกจะทอดถึง 

พื้นดินทันที สื่อสารท่ีส่งเข้าไปจากระบบชั้นนอกจะถึงมโนทันที 

ฉันนั้น และมโนก็รายงานเจ้าเมืองทันที 

ข่าวสารอันใดที่ถึงมโนแล้ว ไม่มีที่มโนจะปกปิดเอาไว้ จะ 

รายงานทันทีท้ังหมด แต่ก็มีเหตุบางอย่างท่ีท�าให้ข ่าวสารจาก 

ภายนอกเข้าไปไม่ถึง คือบางคราวเจ้าเมืองพิจารณาข่าวสารเก่าต่าง ๆ 

มโนต้องคอยรายงานเร่ืองจากแฟ้มเก็บเอกสารต่าง ๆ อยู ่ตาม 

ท่ีเจ้าเมืองต้องการ มโนจึงไม่ว่างที่จะรับข่าวสารใหม่ ๆ ที่ทยอยกัน  

เข้ามาอยู่ตลอดเวลา เมื่อมโนไม่ว่างท่ีจะรับเช่นนั้น ข่าวสารเหล่านั้ น 
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กเ็ข้าไม่ถงึเจ้าเมอืง จนกว่ามโนจะว่างและรับข่าวสารเหล่านัน้ เจ้าเมอืง

จึงจะได้ทราบข่าวสารใหม่ ๆ ต่าง ๆ ต่อไปตามปรกติ มโนซ่ึงเป็น 

หัวหน้าแห่งระบบสื่อสารทั้งหมดขึ้นตรงต่อเจ้าเมืองแต่ผู้เดียว 

นอกจากเป็นหัวหน้ารับสื่อสารจากระบบสื่อสารชั้นนอกท้ัง  

๕ แล้ว ยงัเป็นเหมอืนเลขานกุารของเจ้าเมอืง มหีน้าทีร่วบรวมข่าวสาร 

ที่ได้รับมาแล้วทุกอย่างเก็บไว้เข้าแฟ้มไว้ส�าหรับเจ้าเมืองเรียกหา และ 

เจ้าเมืองก็มักเรียกหาอยู่เสมอ มโนก็ต้องเป็นผู้เสนอเร่ือง บางคราว 

เจ้าเมืองตรวจตราเร่ืองราวต่าง ๆ อยู่นาน เป็นเหตุให้มโนไม่ว่าง  

และไม่อาจรับข่าวสารจากภายนอกอยู่นาน แต่ข่าวสารบางอย่างท่ี 

ส่งเข้ามาอาจแรง อาจท�าให้เจ้าเมืองต้องชะงักการตรวจตราเร่ือง 

เก่า ๆ ก็มี เช่นเสียงดังท่ีระบบหูเมืองรับเข้ามา คลื่นของเสียง 

เช่นนี้แรงมาก ท�าให้กระเทือนถึงกับเจ้าเมืองต้องชะงักปล่อยมโน 

ให้ว่าง มโนจึงรบัข่าวสารของเสยีงนัน้รายงานแก่เจ้าเมอืงได้ บางคราว

ก็รายงานด้วยว่าจ�าเป็นต้องท�าให้เสียงดังเช่นนั้นเพื่อให้ถึงเจ้าเมือง 

คล้ายกับร้องเรียกปลุกคนหลับ เรียกเบา ๆ ไม่ตื่น ก็ต้องเรียกดัง ๆ 

ในขณะท่ีเจ้าเมืองตรวจตราเร่ืองต่าง ๆ เพลินอยู ่เช ่นเดียวกัน  

เจ้าเมืองจะไม่เห็น จะไม่ได้ยินอะไร เพราะมโนไม่ว่างที่จะรับเข้ามา

รายงานให้ทราบ จึงต้องใช้กระแสคลื่นอย่างแรงเข้ามาเตือนให้ 

หยุดคิดอะไรเพลิน ๆ เสีย และรับข่าวสารปัจจุบันสักที 

มโนเป็นผู้ท�างานมากกว่าหัวหน้าระบบสื่อสารภายนอกทั้ง ๕  

แม้ในขณะที่ชาวจิตตนครนอนหลับ ประสาททั้ง ๕ พักหลับกันหมด 

แต่มโนก็ยังไม่หลับ เพราะเจ้าเมืองยังไม่ยอมหลับ ยังเรียกหามโน 
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มารายงานเร่ืองราวต่าง ๆ กันอีกโดยเฉพาะ ดังที่เรียกกันในภาษา 

จิตตนครว่า "ฝัน" เจ้าเมืองชอบฝันอยู่กับมโนเสมอ มโนจึงมีเวลาพัก

จริง ๆ วันหนึ่งไม่นานนัก

เพ่ือให้เข้าใจง่าย จะขอเปรียบเจ้าเมืองที่รับข่าวสารจากมโน 

ไปสะสมไว้มากมายไม่หยุดยั้งกับแปรงทาสีที่มีอยู่อันเดียว และใช้จุ่ม 

ลงไปในสีต่าง ๆ กัน สีนั้นบ้าง สีนี้บ้าง โดยไม่มีเวลาหยุดเอาแปรง 

แช่น�้ามันล้างสีออกเสียบ้างเลย ผลจะเป็นเช่นไร ทุกท่านย่อมนึก 

ได้ถึงแปรงทาสีอันนั้น ว่าต้องสกปรกเลอะเทอะและใช้งานไม่ได้ 

ผลดีจริง คือทาสีแดงก็จะไม่แดงแท้จะมีสีอื่นปนอยู่ด้วย ทาสีเหลือง 

ก็จะเป็นสีเหลืองไปไม่ได้เพราะจะมีสีอื่นปนด้วยนั่นเอง ทาสีอะไร 

ก็จะไม่เป็นสีนั้นจริง ๆ ทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้เมื่อจะใช้แปรงอันเดียว 

ทาหลายสี เขาจึงต้องมีน�้ามันไว้แช่แปรงให้สีออกเป็นพัก ๆ ไป  

จะได้ทาสีอื่นให้เป็นสีนั้นแท้ ๆ ไม่มีสีที่ทาไว้ก่อนปนเปท�าให้ไม่เป็นสี

ที่ต้องการ 

เจ้าเมืองแห่งจิตตนครหรือจิตของเราทุกคนนี้ก็เช่นกัน หากให้

รับเร่ืองราวจากทวารทั้ง ๕ ที่ผ่านมโนเข้ามาถึงอยู่เร่ือย ๆ ไม่มีเวลา 

ให้เจ้าเมืองได้คลี่คลายเร่ืองแต่ละเร่ืองออกเสียให้พ้นเหมือนเขา 

เอาแปรงทาสีลงแช่น�้ามัน เจ้าเมืองก็จะสกปรกเลอะเทอะไม่ผิด 

แปรงที่ทาสีไม่ได้แช่น�้ามันเลย แต่เปลี่ยนสีทาอยู่มากมายหลายส ี

นั่นเอง อันเร่ืองท้ังหลายท่ีเข้าสู่จิตย่อมก่อให้เกิดอารมณ์หรือกิเลส 

เป็นธรรมดา จิตรับเร่ืองไว้มากเพียงไร อารมณ์หรือกิเลสอันเป็น 
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เคร่ืองเศร้าหมองของจิตก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นเพียงนั้น ท�าให้จิต 

สกปรกเศร้าหมองยิ่งขึ้นเพียงนั้น 

บรรดาผู้มาบริหารจิตคือผู้ก�าลังพยายามปฏิบัติต่อจิตของตน 

เหมือนช่างทาสีปฏิบัติต่อแปรงส�าหรับทาสี คือพยายามล้างสีท่ีจับให้

ออกไปเสมอ ๆ ความสกปรกแม้มีบ้างก็จะไม่มากมาย จิตก็เช่นกัน 

เมื่อเป็นจิตสามัญชนก็ต้องมีอารมณ์ มีกิเลสเศร้าหมองเป็นธรรมดา 

แต่ถ้าพยายามใช้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ทาน ศีล  

ภาวนา เข้าขัดเกลาไว้เสมอ กิเลสเคร่ืองเศร้าหมองก็จะไม่ท่วมท้น 

จนเกินไป แต่จะค่อยลดน้อยลงได้ทุกที โดยที่เจ้าตัวหรือเจ้าเมือง 

แห่งจิตตนครนั่นเองจะรู้ด้วยตัวเอง จิตที่มีอารมณ์หรือมีกิเลส 

เคร่ืองเศร้าหมองน้อยย่อมเป็นจิตที่ผ่องใส มีความสุขมาก ส่วนจิต 

ที่มีอารมณ์หรือมีกิเลสเคร่ืองเศร้าหมองมากย่อมเป็นจิตที่หม่นหมอง 

มคีวามสขุน้อย เจ้าเมอืงแห่งจิตตนครทกุคนย่อมรู้จักตัวของตวัเองได้ 

ดังนี้
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ชื่อเจ้าเมือง
แห่งจิตตนคร

ได้เคยกล่าวถึงเจ้าเมืองแห่งจิตตนครมาแล้วในคร้ังก่อน ๆ  

เจ้าเมืองแห่งจิตตนครหรือนครสามีนี้ เรียกกันท่ัวไปว่า "จิตต"   

ตามชื่อของเมือง แต่มีนามอีก ๔ นาม ที่ขนานเรียกกัน คือ เวทนา 

สัญญา สังขาร และวิญญาณ เป็นการเรียกตามอาการที่แสดงออก  

ของเจ้าเมือง เพราะเจ้าเมืองมีปรกติแสดงอาการกิริยาออกมาให้  

ใคร ๆ เห็นได้หลายอย่าง ที่เด่น ๆ ก็ ๔ อย่าง คือแสดงความเป็นสุข 

เป็นทุกข์ หรือเป็นกลาง ๆ ร่วมกันไปกับชาวเมืองท้ังปวง  จะเกิด  

สุขทุกข์ข้ึน ที่ไหนเจ้าเมืองก็ต้องรับรู้และร่วมสุขทุกข์ด้วยเส มอ จึงได้

นามว่า "เวทนา " เป็นภาษาของจิตตนคร แปลกันว่า "รับรู้สุขทุกข์"  

และเป็นผู้ที่ มีความจ�าดี โดยเฉพาะสิ่งอะไรท่ีมาท�าให้เกิด สุขทุกข์ขึ้น  

ในเมือง จะจ�าไ ด้เสมอ ถึงบางอย่างจะลืมเร็วไปบ้างก็ยังได้นา มว่า 

"สญัญา" เพราะความทีช่่างจ�าอะไรต่ออะไรได้ เป็นภาษาของจิตตนคร

เหมือนกัน แปลกันว่า "รู้จ�า"
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และยังเป็นผู้ช่างคิดอะไรต่าง ๆ แต่ก็มิใช่หมายความว่าจะคิด

เร่ืองท่ีดี ๆ เสมอไป บางคราวก็คิดเร่ืองที่ไม่ดีเป็นลม ๆ ไปเหมือน 

คนท้ังหลาย แต่ เจ้าเมืองก็จ�าเป็นต้องคิด เพราะกิจการทั้งหลายที ่

ด�าเนินไปอยู่ใน เมืองเกิดขึ้นจากความคิดของเจ้าเมือง ถ้าเจ้าเมือง 

หยุดคิดเสียผู้เ ดียว กิจการทั้งปวงก็ชะงักหยุดหมด และโดยปรกติ  

เจ้าเมืองก็หยุด คิดไม่ได้ ไม่คิดเร่ืองนี้ก็ต้องคิดเร่ืองนั้น เรียกได้ว่า 

ขยันคิดมากท่ีสุ ด จนถึงชาวเมืองทั้งปวงหลับกันหมดแล้ว เจ้าเมือง 

ก็ยังไม่หลับ ยั งตรวจบันทึกเร่ืองต่าง ๆ อยู่กับมโน ท�าให้มโนต้อง 

ปวดศีรษะไปบ่อย ๆ จึงได้นามว่า "สังขาร" เป็นภาษาของจิตตนคร  

ที่แปลกันว่า "ช่างปรุงคิด" ท้ังยังเป็นผู้ชอบออกไปรับข่าวสารที่ส่ง 

เข้ามาจากระบบชั้นนอกช้ันในอยู่ตลอดเวลา มีข่าวสารอะไรส่งเข้ามา  

ก็จะต้องรับในทั นที เรียกว่ารับข่าวสดกันทีเดียว จะต้องออกไปด ู

ให้รู้เห็นด้วยตาตนเอง จะต้องออกไปฟังให้รู้ด้วยหูตนเอง จะต้องออก

ไปดมให้รู้กลิน่ด้วยจมกูตนเอง จะต้องออกไปลิม้ให้รู้รสด้วยลิน้ตนเอง 

จะต้องออกไปถกูต้องให้รู้สิง่ท่ีมากระทบถกูต้องด้วยกายตนเอง ถ้าไม่

ออกไปเช่นนั้น ก็ตรวจตราเร่ืองราวต่าง ๆ จากรายงานของมโนให้รู้

ด้วยใจตนเองอกีเหมอืนกนั จงึได้นามว่า "วิญญาณ" ซึง่เป็นภาษาของ

จิตตนครอีกเหมือนกัน ที่แปลกันว่า "ช่างรู้ต่าง ๆ"

นามท้ัง ๔ นี้ ช าวจิตตนครใช้เรียกเจ้าเมืองกัน เพราะเหตุที่ 

เจ้าเมืองมีลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าว อันที่จริง การเรียกชื่อของใครว่า

อะไรตามลักษณะพิ เศษของผู้นั้นไม่ใช่เป็นของแปลก เหมือนอย่าง 

คนเรานี่เอง ที่ เป็นคนร้ายกาจมากต้องหลบหนีเจ้าหน้าที่เข้าไปอยู ่
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ในป่าก็ถูกขนานน ามว่า "เสือ" ส่วนท่ีเป็นคนดีมีเมตตากรุณาในคน 

ทั้งหลายก็เรียก ว่า "ผู้มีเมตตา" เป็นต้น สุทัตตะเศรษฐีในสมัย 

พระพุทธเจ้า คนเ รียกกันว่า "อนาถปิณฑิกะ" เพราะเป็นผู้มีเมตตา 

ให้อาหารแก่คนอน าถาอยู ่เสมอ และเรียกชื่อนี้กันแต่ชื่อเดียว  

จนชื่อเดิมเกือบ จะไม่รู้จักกัน บรรดานามของเจ้าเมืองท้ัง ๔ นามว่า  

"วิญญาณ" คนมักช อบเรียกกันในบางโอกาส จนถึงคล้ายกับเป็น 

นามที่ส�าคัญที่สุด อันที่จริงทั้ง ๔ เป็นนามรองทั้งนั้น

นามส�าคัญที่สุดของเจ้าเมืองแห่งจิตตนคร คือ "จิตต" คือจิต 

นั้นแหละเป็นตัวแท้ตัวจริง ส่วนนามอื่นทั้ง ๔ มีเวทนา สัญญา  

สังขาร วิญญาณ นั้นเป็นเพียงอาการแสดง ได้กล่าวไว้แล้วว่า จิตเป็น

ที่รับอารมณ์หรือกิเลส เมื่อรับไว้มากก็ย่อมเศร้าหมองมากมีความสุข

น้อย แม้รับไว้น้อ ยก็ย่อมมีความผ่องใสมีความสุขมาก อาการ 

แสดงออกของจิตทั้ง ๔ อย่างคือ "รับรู้สุขทุกข์" "รู้จ�า" "ช่างปรุงคิด"  

และ "ช่างรู้ต่าง ๆ" นั้น แม้เจ้าเมืองทุกจิตตนครจะมีเสมอกัน คือ 

แม้จะสามารถรับรู้ สุขทุกข์ รู้จ�า ช่างปรุงคิด และช่างรู้ต่าง ๆ เสมอ 

กัน แต่การรับอารม ณ์หรือกิเลสเคร่ืองเศร้าหมองไว้ ไม่จ�าเป็นต้อง 

เสมอกัน เหมือนคนห ลายคนอยู่ในบ้านเดียวกัน แดดออกร้อนจ้า  

ทุกคนเห็นด้วยกัน เห็นเหมือนกัน คนไหนเดินออกไปรับแสงแดด  

คนนั้นก็ร้อน คนไหนเพียงแต่เห็น เพียงแต่มองดู ไม่เดินออกไปรับ 

คนนั้นก็ไม่ร้อน 

อาการของจิตทั้ง ๔ อย่างก็เหมือนกัน ถ้าจิตดวงใดปฏิบัต ิ

ต ่ออาการของจิตเหมือนคนเห็นแดดเดินออกไปรับแสงแดด  
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จิตดวงนั้นก็ร้อน ถ้าจิตดวงใดปฏิบัติต่ออาการของจิตเหมือนคน 

เห็นแดดไม่เดินออกไปรับแสงแดด จิตดวงนั้นก็เย็น ความร้อน 

ของผู้เห็นแดดมิได้เกิดจากที่เห็น แต่เกิดจากที่เดินออกไปรับฉันใด  

ความร้อนของจิตก็มิได้เกิดจากเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  

แต่เกิดจากการที่จิตรับไว้ฉันนั้น ถ้าเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  

เกิดจิตเพียงแต่เห็นเพียงแต่ดูให้รู ้ว ่ามีอาการอย่างไร เหมือน 

แดดออก คนเพียงแต่เห็นเพียงแต่ดูให้รู ้ว ่าแดดแรงแดดร้อน  

จิตก็จะไม่ได้รับความร้อนอันเนื่องจากอาการดังกล่าวทั้ง ๔ เช่นเดียว 

กับคนจะไม่ได้รับความร้อน อันเนื่องจากแสงแดด 

พูดง่าย ๆ ก็คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จะเป็นไป 

เช่นไร จิตต้องมีสติเพียงรู้ว่าเป็นไปเช่นนั้น ต้องไม่เผลอสติปล่อย 

ตัวออกไปคลุกเคล้าเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือไม่ไปยึดมั่น 

ถือมั่นไว้นั้นเอง เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็จะสักแต่ว่ามีอยู่

ตามปรกติวิสัยของผู้ยังมีชีวิต จะไม่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ร้อน  

เศร้าหมอง
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เจ้าเมืองแห่งจิตตนครกล่าวได้ว่าเป็นคนขยันมากท่ีสุด ยกให้

เป็นบุคคลขยันตัวอย่างได้ทีเดียว ดังจะพึงเห็นได้ว่าขยันรับรู้สุข 

ทุกข์ ขยันจ�า ขยันคิด ขยันออกไปรู้สิ่งต่าง ๆ วันหนึ่ง ๆ จะหาเวลา

หยุดพักจริง ๆ ได้ยาก จึงเป็นบุคคล "เจ้าอารมณ์" อีกต�าแหน่งหนึ่ง 

ต�าแหน่งเจ้าเมืองจิตตนครกับต�าแหน่งเจ้าอารมณ์มักคู่กันอยู่เสมอ 

เพราะเมื่อขยันรับเร่ืองราวต่าง ๆ มากเร่ือง ก็ต้องมากอารมณ์เป็น 

ธรรมดา ไม่เป็นของแปลก แต่ที่แปลกก็คือมีความผันแปรผิดแผกไป

จากปรกติบางอย่างในจิตตนคร ดังจะกล่าวต่อไป 

จิตตนครเรียกได้ว่าเป็นเมืองเปิด ใครจะผ่านเข้าออกได ้

อย่างเสรีไม่ต้องมีหนังสือเดินทางส�าหรับผ่านเข้าออกเหมือนเมือง 

ทั้งหลาย อันที่จริงจิตตนครมีปราการล้อมรอบ มีทวารเมืองท่ีวาง 

เป็นจังหวะชั้นนอก ๕ ทวาร ท้ัง ๕ ทวารนี้ใช้เป็นทวารแห่งระบบ   

สื่อสารชั้นนอกทั้ง ๕ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วด้วย จะหาเมืองที่ไ ห น 

ในโลกปัจจุบันท่ีมีปราการและทวารเรียบร้อยเป็นระเบียบเหมือนดั ง

ลักษณะเจ้าเมืองจิตตนคร
และทวารเมือง
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จิตตนครนี้ ทั้งยังมีทวารชั้นในซ่ึงใช้เป็นทวารแห่งระบบสื่อสารชั้นใน

อีกด้วย แต่ถึงเช่นนั้นก็คล้ายกับไม่มีปราการ ไม่มีทวาร เพราะ 

ไม่ได้ปิด ปล่อยให้ใคร ๆ เข้าออกได้ตลอดเวลา เว้นแต่เวลาท่ีหลับ

ของจิตตนคร ทวารเหล่านี้จะปิด ส่วนเวลาตื่นของจิตตนคร ทวาร 

เหล่านี้จะเปิดอยู่เสมอ จะเลยบอกชื่อทวารชั้นนอกทั้ง ๕ ไว้ด้วย 

ทีเดียว มีชื่อต่าง ๆ กันดังนี้ จักขุทวาร ประตูตา ๑ โสตทวาร  

ประตูห ู๑ ฆานทวาร ประตูจมกู ๑ ชวิหาทวาร ประตลูิน้ ๑ กายทวาร 

ประตูกาย ๑ ส่วนชั้นในเรียกว่า มโนทวาร ประตูใจ รวมท้ังหมด  

๖ ทวาร ซึ่งเป็นทวารส�าคัญ 

เพราะเหตุท่ีเป็นเมืองเปิดดังนี้ ผู้ท่ีเข้าไปในเมืองจึงมีหลาย 

ประเภท เป็นคนดีก็มี เป็นคนร้ายก็มี เข้าไปเที่ยวแบบที่เรียกว่า 

มาทัศนาจรแล้วก็กลับออกไปก็มี เข้าไปอยู ่นาน ๆ จนถึงมาตั้ง 

หลักฐานอยู่ประจ�าก็มี ความวุ่นวายจึงเริ่มมีขึ้นในจิตตนคร จิตตนคร

ที่เคยสงบเรียบร้อยก็เร่ิมไม่สงบเรียบร้อย แต่อาศัยที่เจ้าเมืองเป็น 

บุคคลพิเศษ พวกคนร้ายจึงไม่อาจก่อเหตุการณ์ร้ายได้ร้ายแรง 

โดยง่าย คือเจ้าเมืองเป็นบุคคลท่ีมีอ�านาจ มีความฉลาด มีวรรณ  

ผ่องใส จนถึงใคร ๆ พากันเรียกเจ้าเมืองด้วยภาษาของชาวจิตตนคร

ว่า "ปภัสสร" ตรงกับค�าสามัญว่า "ผุดผ่อง" หรือ "ผ่องสว่าง" 

เจ้าเมืองยังมีลักษณะพิเศษยิ่งกว่านี้อีกมาก เมื่อเร่ืองด�าเนิน 

ไปถึงตอนท่ีควรจะกล่าวจึงจะกล่าวเพิ่มเติม แต่ส�าหรับเรื่องที่ควร 

จะกล่าวต่อไปตรงนี้ก็คือ คู่บารมี ของเจ้าเมืองเป็นผู้ที่มีความงดงาม

และความดทีัง้ปวงอย่างน่าอศัจรรย์ เป็นคูท่ีส่่งเสริมเจ้าเมอืงพร้อมท้ัง
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จิตตนครให้มีความสุขความเจริญอยู่ตลอดเวลา เจ้าเมืองขณะที่ 

อยูก่บัคูบ่ารมจีะมคีวามผุดผ่องงดงามเหมอืนอย่างมรัีศมสีว่างทัง้องค์

ออกไปเป็นที่ปรากฏ และจิตตนครก็มีความผาสุกด้วยกันทั้งหมด

อันความดีงามเป็นเหตุแห่งความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งของ 

เจ้าตัวเองและทั้งแก่บรรดาผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง เหมือนยามใดเจ้าเมือง

แห่งจิตตนครมีความใกล้ชิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับคู ่บารมีซ่ึงมี 

ความดีงาม ยามนั้นเจ้าเมืองแห่งจิตตนครก็ร่มเย็นเป็นสุข ท้ังยัง 

แผ่ความร่มเยน็เป็นสขุนัน้ไปท่ัวท้ังจิตตนครอีกด้วย ดงันัน้ ความดงีาม

จึงเป็นความส�าคัญท่ีควรสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งทุก 

จิตใจ

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลายคือผู้ก�าลังพยายามสร้างความ 

ดีงามให้เกิดขึ้นในจิตใจตนยิ่ง ๆ ขึ้น ดังนั้นจึงเป็นท่ีหวังได้ว่า จะ 

เป็นผู้มีความร่มเย็นเป็นสุข และสามารถแผ่ความร่มเย็นเป็นสุข 

ออกไปได้อย่างกว้างขวางอีกด้วย





สมุทัยเพื่อนคู่หูของ
เจ้าเมืองจิตตนคร

เจ้าเมืองแห่งจิตตนครมีคู่บารมีท่ีมีความงดงาม และความด ี

อย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อมีคู่บารมีที่ดีเลิศเช่นนั้น เจ้าเมืองแห่งจิตตนคร

ก็น่าจะมีแต่ความเจริญสุข แต่หาใช่เช่นนั้นไม่ เพราะเจ้าเมืองแห่ง 

จิตตนครยังมีเพื่อนคู่หูคู ่คิดอีกหลายคน ผู้ท่ีน่าจะแนะน�าให้รู้จัก 

ก่อนคนอื่น มีชื่อค่อนข้างจะไพเราะว่า "สมุทัย" เจ้าตัวสมุทัยเอง 

อวดชื่อของตนเองเสมอว่า แปลว่าอุทัยสุขพร่ังพร้อม ได้ให้ค�า 

แนะน�าเจ้าเมืองในสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ปกครองจิตตนครให้มีความสุข 

สนุกสบาย เรียกว่าเป็นเพื่อนคู่หูคู่คิดได้ทีเดียว เพราะจะกระซิบ 

เรื่องต่าง ๆ อยู่ที่หูที่ใจเสมอ 

สมุทัยผู ้นี้มีลักษณะนิสัยที่อยากได้ใคร่ดีมาก คืออยากได้ 

สิ่งต่าง ๆ ที่ดี ๆ ที่สวยงาม ที่เป็นเครื่องบ�าเรอสุข ใคร่จะได้ต�าแหน่ง 

ที่สูงเด่น จะเพราะมีปมด้อยอยู ่ในตัวมาก หรือจะมีปมเด่นมาก 

ก็ยากที่จะพูดได ้  ลักษณะนิสัยอีกอย ่างหนึ่ งของสมุ ทัยก็คือ 

ความอยากท�าลายล้างใครหรืออะไรก็ตามที่มาขัดขวาง ดูก็เป็น 

ธรรมดา เพราะเมื่อมีความอยากได้ใคร่ดี ถ้ามีใครหรืออะไรมา 
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ขัดขวางก็จะต้องเกิดความมุ่งท�าลายล้างสิ่งท่ีมาขัดขวางนั้น อีกอย่าง

หนึ่งอยากได้อะไรก็ต้องอยากได้สิ่งท่ีดี ถ้าได้ไม่ดีไม่ถูกใจก็ต้อง 

อยากให้สิ่งนั้นถูกท�าลายหมดสิ้นไป หรือได้ต�าแหน่งอะไรที่ไม่ชอบ 

ก็ต้องอยากออก ไม่อยากด�ารงอยู่ 

กล่าวโดยสรุปแล้ว สมุทัยมีลักษณะนิสัยเป็นไปท้ังในทาง 

สร้างและทางท�าลาย ดูก็คล้าย ๆ กับลักษณะนิสัยของคนเรา 

ทัว่ ๆ ไปนีเ้อง ทีเ่ป็นไปท้ังสองทาง นสิยัในทางท�าลายนัน้บางอย่างเห็น

ได้ชัด เช ่นในเวลาเกิดไฟไหม้บ้าน มีคนชอบไปดูกันมากกว่า 

ที่จะอยากไปดูการสร้างบ้าน ท�าไมจึงเป็นอย่างนี้ นักจิตวิทยา 

ปัจจุบันบางท่านกล่าวว่า เพราะนิสัยของคนชอบการท�าลายมากกว่า

การสร้าง จะจริงอย่างไรก็ยากท่ีจะยืนยัน แต่ประจักษ์พยานท่ี 

ปรากฏออกมานั้น เวลาสร้างบ้านไม่ปรากฏว่ามีคนสนใจไปดูกัน  

ส่วนเวลาไฟไหม้บ้านกลับปรากฏว่ามีคนไปดูกันล้นหลาม จึงน่าให้ 

ถูกกล่าวหาเช่นนั้น 

ส�าหรับสมุทัยนั้นพูดอวดอยู ่เสมอว่าเขาเป็นผู ้ด�าริสร้างขึ้น 

ทุกอย่าง เมืองจิตตนครเองเขาก็คิดสร้างขึ้น และคิดจะสร้าง 

เมืองขึ้นใหม่ ๆ ต่อไปอีก เขาเองนั่นแหละเป็นผู ้คิดให้มีการ 

ประกวดความงามกันขึ้นในจิตตนคร เพราะสิ่งที่สวยงามนั้นน�าให ้

เกิดความสุขมิใช่หรือ เขาได้เสนอข้ึนดังนี้ ชาวจิตตนครเห็นดีไป 

กับเขากันมาก พากันประกวดประขันความงามกันท่ัวไป ไม่เลือกว่า

เด็กผู้ใหญ่และคนแก่ ข้อท่ีแปลกกว่าชาวโลกทั่วไปอยู่ท่ีว่า คนแก่ 

ของจิตตนครชอบประกวดประขันความงามยิ่งกว่าคนหนุ ่มสาว 

หรือเด็ก และประกวดประขันกันอยู่ทุกเวลามิใช่ว่าปีหนึ่งมีหนึ่งคร้ัง 
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บางคราวสมุทัยก็แนะน�าให้สร้างความดีเหมือนกัน เพื่อประโยชน์ 

ทางการบ้านการเมือง สมุทัยมีลักษณะเป็นนักการบ้านการเมือง 

เต็มตัว คือมีความกระตือรือร้นอยากได้ใคร่ดีในทางสร้าง และม ี

ความรุนแรงในทางท�าลายพอ ๆ กันหรือยิ่งกว่า อย่างชนิดที่ 

เรียกว่าไม่ต้องกลัวบาปกรรม

ความอยากได้ใคร่ดีที่รุนแรงเป็นเหตุให้เกิดการท�าลายดังกล่าว

แล้วนั้น เป็นความจริง นิสัยอยากได้ใคร่ดีของสมุทัยจึงเป็นนิสัย 

ฝ่ายไม่ดี ยังมีนิสัยฝ่ายดีของสมุทัยอยู่ประการหนึ่ง ซ่ึงฟังเผิน ๆ  

ไม่พิจารณาให้ประณีต จะไม่อาจแยกความแตกต่างได้ นิสัยฝ่ายดีนี้

ของสมุทัยคือความอยากดี ความอยากดีเป็นนิสัยฝ่ายดีของสมุทัย  

ในขณะท่ีความอยากได้ใคร่ดีเป็นนิสัยฝ่ายไม่ดี ความอยากดีย่อม 

เป็นเหตุให้ท�าแต่ความดี ไม่ท�าความไม่ดี การท�าลายล้างเป็นความ 

ไม่ดี ดังนั้นการท�าลายล้างจึงจะไม่เกิดแต่ความอยากดี จะเกิด 

ก็แต่จากความอยากได้ใคร่ดีเท่านั้น 

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายคือบรรดาผู้อยากดี ไม่ใช่อยาก

ได้ใคร่ดี ดังนั้นก็ควรจะได้มุ ่งพิจารณาจับจิตของตนเองให้รู ้ว ่า  

ความอยากได้ใคร่ดีเกิดขึ้นในจิตเมื่อใด เพียงไหน เมื่อเห็นหน้าตา 

ความอยากได้ใคร่ดีอันเป็นนิสัยฝ่ายไม่ดีแล้ว ก็ให้พยายามข่ม  

พยายามดับ จนถึงพยายามท�าให้สิ้นไปเสีย ด้วยการกระท�าเช่นนั้น 

ความอยากดีจะเกิดข้ึนแทนท่ี นับเป็นการเสริมสร้างนิสัยฝ่ายด ี

ให้เกิดขึ้น เรียกได้ว่าเป็นการบริหารจิตใจโดยตรง ที่จะน�าให้เกิด 

ความสุขแก่จิตใจยิ่ง ๆ ขึ้น





ลักษณะของสมุทัย

สมุทัยแห่งจิตตนครชักชวนให้ชาวจิตตนครเพลิดเพลินยินด ี

อยู่เสมอ ด้วยการแนะน�าส่งเสริมให้สร้างให้ท�าสิ่งต่าง ๆ ท่ีเป็น 

เคร่ืองกระตุ้นเตือนให้เกิดความเพลิดเพลินยินดี แนะน�าให้สร้าง 

และให้ไปเที่ยวในสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจมากมายหลายอย่าง 

หลายประเภท จิตตนครจึงมีโรงภาพยนตร์ โรงลิเกละครมากมาย  

มีโรงอะไรต่ออะไรอีกมากนัก สิ่งอะไรที่เป็นเคร่ืองบ�ารุงบ�าเรอความ 

เพลิดเพลินยินดีท่ีมีอยู่ในเมืองท้ังหลายในโลก จะต้องมีในจิตตนคร

ด้วยทุกอย่าง จะมีล�้าหน้าเมืองต่าง ๆ ไปเสียอีกด้วย เพราะสมุทัย 

ผู้เป็นต้นคิดของสิ่งเหล่านี้พ�านักอยู่ในจิตตนคร สิ่งต่าง ๆ จึงมีสร้าง

ขึ้นในจิตตนครก่อน แล้วเมืองต่าง ๆ ก็เอาอย่างตามกันไปทั่วโลก 

แต่ดังได้กล่าวแล้วว่า สมุทัยมีลักษณะนิสัยอยากได้ใคร่ดีแรง 

มุ ่งท�าลายล้างแรงต่อสิ่งท่ีขัดขวาง และน่าจะต้องชี้แจงเพิ่มเติม 

อีกว่าความอยากได้ใคร่ดีของสมุทัยนั้น "ไม่มีอิ่ม ไม่มีพอ ไม่มีเต็ม"  

เช่นว่าอยากจะได้แก้วแหวนเงินทอง ทีแรกก็อยากจะได้เพียงสิ่งหนึ่ง 
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จ�านวนหนึ่ง ครั้นได้แล้วก็อยากได้ให้มากขึ้นไปอีก และให้มากขึ้น 

ไปอีกอยู่เรื่อย ๆ จนถึงสมมุติว่าได้ทองเท่าภูเขาทั้งลูกก็คงยังไม่อิ่ม  

ไม่พอ จะต้องอยากได้ภูเขาทอง ๒ ลูก ๓ ลูก ดังนี้เป็นต้น

เมื่อเป็นเช่นนี้ ความอยากของสมุทัยก็จะต้องพบกับสิ่งที่ 

ขัดขวาง ทั้งที่เป็นสิ่งท่ีเรียกว่ากฎหมาย ศีลธรรม ท้ังท่ีเป็นบุคคล 

ด้วยกัน เพราะสิ่งที่บุคคลอยากได้ด้วยความหิวกระหายเช่นนั้น  

บางสิง่กม็กีฎหมายหรือศลีธรรมขดัขวางอยู ่เช่นไปอยากได้ในสิง่ท่ีผิด

หรือขัดต่อกฎหมายศีลธรรม บางสิ่งก็มีบุคคลด้วยกันขัดขวาง  

เช่นต่างก็อยากได้ด้วยกัน ต่างชิงได้ชิงดีกัน หรือแม้เป็นเจ้าของ 

ของสิ่งที่สมุทัยอยากได้ เมื่อสมุทัยต้องพบกับสิ่งขัดขวางเช่นนี้  

ก็เกิดความมุ่งท�าลายล้างสิ่งที่ขัดขวางทั้งปวง โดยไม่เลือกว่าจะเป็น

อะไร 

สมุทัยไม่นับถือกฎหมายศีลธรรมหรือบุคคลผู ้ใดผู ้หนึ่ง  

ถ้ารู้สึกว่าเป็นเคร่ืองขัดขวางต่อความอยาก ฉะนั้น เหตุการณ์จึง 

ปรากฏว่าสมุทัยชักน�าให้ชาวจิตตนครประพฤติหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืน 

กฎหมายศีลธรรมอยู่เนือง ๆ ท้ังโดยปกปิด ทั้งโดยเปิดเผย และ 

ชักน�าให้ท�าโจรกรรม ประทุษกรรมบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ หรือ

บุคคลผู้ที่ไม่ชอบหน้า อันท่ีจริงถ้าจะตามใจสมุทัย ก็จะต้องเลิก 

กฎหมายศีลธรรมท้ังปวง บรรดาที่มีอยู่ในโลกเสียทั้งหมด เพราะ 

กฎหมายศีลธรรมทั้งหลายที่ต้ังขึ้นไว้ก็เพื่อจ�ากัดหรือก�าจัดความ 

ปรารถนาเกินส่วน 
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อันความปรารถนาอยากได้ของแต่ละบุคคลนั้นจ�าต้องมีจ�ากัด

หรือมีขอบเขต เช่นแก้วแหวนเงินทองท่ีอยากได้กัน ก็จะต้องมีส่วน

จ�ากัดส�าหรับแต่ละบุคคล เพราะจะต้องมีเฉลี่ยกันไปแก่คนทั้งปวง  

ทุก ๆ คนจึงต้องจ�ากัดความอยากได้ของตนให้อยู่ในขอบเขตของ

กฎหมายและศีลธรรม แต่สมุทัยนั้นไม่ชอบอย่างยิ่งต่อระบอบจ�ากัด

เช่นนี้ แอบบ่นเสมอว่าเป็นระบอบท่ีขัดต่อเสรีภาพ ขัดต่อธรรมชาต ิ

ของจิตใจ ควรจะต้องโยนทิ้งเสียให้หมด และอยากจะท�าอะไรก ็

ท�าตามที่ใจใคร่ปรารถนา เมื่อท�าไปแล้วความอยากก็จะดับ การท�า 

ไปตามที่ใจอยากจึงเป็นวิธีปฏิบัติเพื่อดับกิเลสอย่างหนึ่ง สมุทัย 

จะแนะน�าอยู่ดังนี้

แต่ค�าแนะน�านี้ของสมุทัยเป็นการตรงกันข้ามกับความจริง  

เพราะท่ีสมุทัยแนะน�าว่าเมื่ออยากท�าสิ่งใดแล้ว ท�าเสียตามท่ีอยาก  

จะหายอยาก เรียกว่ากิเลสดับนั้นหาถูกไม่ ได้เคยกล่าวไว้ใน 

รายการนี้หลายคร้ังมาแล้วว่า อะไรก็ตามเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้ว ไม ่

หายไปไหน ท่ีว่าดับก็ไม่ได้ดับไปไหน เพียงแต่จมลงแอบซ่อนตัวอยู่

ในส่วนหนึ่งของหัวใจ ซึ่งเป็นส่วนลึกและลี้ลับมิดชิดเท่านั้น ความคิด

ดีเกิดขึ้นคร้ังหนึ่งเมื่อสงบลง หรือท่ีเรียกว่าดับไป ก็หาได้ดับไปไหน  

คงแอบฝังตัวอยู่ในใจนั่นเอง เกิดข้ึนกี่คร้ังก็ฝังตัวลงไปเท่านั้นคร้ัง  

ดังนั้น หากความคิดดีเกิดขึ้นมาก ก็มีความดีฝังตัวอยู่ในใจมาก  

เป็นพื้นฐานที่ดีของใจ ในทางตรงกันข้าม ความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมาก 

ก็มีความไม่ดีฝังตัวอยู่ในใจมาก เป็นพื้นฐานที่ไม่ดีของใจ 
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ฉะนั้น หากเชื่อค�าแนะน�าของสมุทัย อยากได้อะไรปล่อย 

ตามใจให้อยาก ไม่เลือกควรไม่ควร เมื่อได้สมอยากแล้วก็เท่ากับ 

ท�าให้ดับกิเลสได้แล้ว เช่นนี้ก็เท่ากับส่งเสริมให้สมุทัยมีก�าลังแรงขึ้น 

คอยชักน�าให้เพลิดเพลินหลงติดอยู่ในสิ่งไม่เหมาะไม่ควร อันเป็น 

เหตุแห่งความทุกข์ยิ่งขึ้นนั่นเอง เมื่อสมุทัยมีก�าลังแรงไปในทาง 

ก่อทุกข์ เจ้าเมืองแห่งจิตตนครก็ย่อมจักได้รับทุกข์แรง พูดอีกอย่าง 

ก็คือผู ้ใดปล่อยให้สมุทัยเหตุเกิดทุกข์ในตนมีก�าลังแรง ตนเอง 

นั่นแหละที่จะมีทุกข์แรง
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หัวโจกของสมุทัย
และลูกมือ

พรรคพวกของสมุทัยมีอยู่มากคนด้วยกัน คนท่ีเป็นหัวโจก 

สักหน่อยก็ได้แก่ โลโภคนหนึ่ง โทโสคนหนึ่ง โมโหคนหนึ่ง โลโภ 

นั้นเป็นคนโลภ อยากได้อะไรต่ออะไรต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา สิ่งอะไร 

ที่เห็นว่าเป็นของดีมีค่า ดังที่เรียกกันว่า "ทรัพย์" หรือ "เงิน" เป็นต้น 

ต้องอยากได้ท้ังนั้น โทโส นั้นเป็นคนเจ้าโทสะ เมื่อมีใครมาขัดคอ 

ขัดใจแม้นิดหนึ่งก็ต้องบันดาลโทสะเสมอ โมโห นั้นดูยาก เพราะ 

มักแสดงตนเป็นคนเฉย ๆ หงิม ๆ ชอบนั่งโงกง่วง หรือไม่เช่นนั้น 

ก็ชอบนั่งคิดฟุ ้งซ่าน บางทีก็เป็นคนลังเลไม่แน่นอนว่าจะตกลง 

อย่างไร บางทีก็วางท่าเป็นคนฉลาดแต่ความจริงไม่รู ้อะไรจริง  

แบบท่ีเรียกว่า โง่อวดฉลาด และโมโหยังชอบติดพันหรือพัวพันอยู่ 

กับสิ่งต่าง ๆ ชักชวนโลโภ โทโส ให้ไปเที่ยวด้วยกันอยู่เสมอ 

สมุทัยชอบใช้หัวโจกทั้ง ๓ คนนี้ให้เท่ียวไปในที่ต่าง ๆ เป็น 

สมุนท่ีใช้ได้ดังใจ โลโภจะรู้ใจสมุทัย โดยจะพยายามรวบรวมสิ่งที ่

สมุทัยชอบหรือใคร่จะได้ไว้ให้เสมอ โลโภจะต้องอยากได้ในสิ่งท่ี 
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สมุทัยใคร่จะได้เพื่อสนองความต้องการของสมุทัย หรือกล่าวอีก 

อย่างหนึ่ง โลโภอยากได้เพื่อสนองความต้องการของสมุทัยเท่านั้น 

สมุทัยจึงไว้วางใจในโลโภให้ออกไปกว้านหาสิ่งต่าง ๆ เป็นคนท่ีหนึ่ง

คร้ันพบบุคคลหรือสิ่งขัดขวาง ก็ใช้โทโสออกไปแสดงอ�านาจข่มขู่ 

จนถึงท�าร้ายต่าง ๆ เมื่อยังไม่พบอะไรท่ีต้องการหรือขัดขวาง ก็เป็น

หน้าที่ของโมโหออกไปท�าหน้าตาเฉย ๆ ดังที่กล่าวแล้วว่าโมโห 

นั้นเป็นคนที่ดูยาก คนทั้งปวงจึงพากันเข้าใจโมโหในลักษณะต่าง ๆ 

เช่นบางคนเข้าใจว่าโมโหนั้นเป็นคนขี้โกรธ เมื่อใครโกรธขึ้นก็มักจะ 

พูดกันว่าคนนั้นคนนี้เกิดโมโหขึ้นมาแล้ว บางคนเข้าใจว่าโมโหเป็นคน 

มีอุเบกขาคือความวางเฉย เฉพาะคนท่ีรู้ถึงธาตุแท้ของโมโหเท่านั้น  

จึงจะเข้าใจว่าโมโหเป็นคนที่เรียกว่า "หลง" เพราะไม่รู้อะไรจริง 

หัวโจกท้ัง ๓ คนนี้มีลูกมือที่เป็นตัวผู้ลงมือท�าตามค�าสั่งอีก  

๓ คน ชื่อ กายทุจริต คนหนึ่ง วจีทุจริต คนหนึ่ง มโนทุจริต  

คนหนึง่ ๓ คนนีเ้ป็นนกัเลงหัวมดีหัวไม้ร้ายกาจนกั ใช้ให้ไปลกัของใคร 

ให้ไปท�าร้ายใคร ให้ไปพูดหลอกลวงใคร หรือให้คิดวางแผนทุจริต 

ต่าง ๆ เป็นได้การเสมอ ชาวจิตตนครจึงอยูก่นัไม่ผาสกุนกั มเีหตุการณ์ 

ต่าง ๆ เกิดข้ึนเนือง ๆ เช่นมีการท�าร้ายร่างกายกัน มีการลักขโมย  

ปล้นสะดมกันเกิดขึ้นท่ีนั่นที่นี่ เชื่อถือค�าพูดของกันไม่ค่อยจะได้  

จะไว้วางใจกันก็ยากนัก ขืนไว้วางใจกันง่าย ๆ ก็จะต้องถูกต้ม 

ถูกตุ๋นเปื่อยไป จนเป็นท่ีหวาดระแวงกันท่ัวไป โดยไม่รู้ว่าใครเป็น 

คนดี คนร้าย ไม่ใช่แต่ในวงบ้านเท่านั้น ในวงเมืองก็มีทุจริตเกิดขึ้น 

ในส่วนต่าง ๆ เพิ่มความทุกข์ร้อนให้เกิดขึ้นแก่เจ้าเมืองจิตตนคร  
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ความทุกข์อันใดบังเกิดขึ้นในจิตตนคร เจ้าเมืองจะต้องรับทุกข์อันนั้น

แทน หรือร่วมด้วยชาวจิตตนครท้ังสิ้น ในทางตรงกันข้าม ความสุข 

ที่เกิดขึ้นในจิตตนคร เจ้าเมืองก็ได้รับร่วมกันไปกับชาวจิตตนคร 

ทั้งสิ้นเช่นเดียวกัน

ดังกล่าวนี้จะเห็นได้ว่า เจ้าเมืองแห่งจิตตนครหรือจิตนั่นเอง  

เป็นที่รับทั้งความสุข ทั้งความทุกข์ ทั้งความดี ทั้งความชั่ว ไม่มีอะไร 

ที่เกิดข้ึนแล้วในจิตตนครหรือในมนุษย์เราท่ีจะไม่เข้าถึงจิต ต้อง 

เข้าถึงจิตท้ังนั้น ไม่ว่าสิ่งสะอาด ไม่ว่าสิ่งสกปรก และเมื่อเข้าไปแล้ว 

ก็จะกลับออกเองไม่ได้ด้วย เหมือนมีแต่ทางเข้าที่ใช้ส�าหรับเป็น 

ทางเข้าแท้ ๆ แต่ไม่มีทางออกส�าหรับให้ออกเองได้เลย นอกเสียจาก

ว่าเจ้าเมืองจะมีปัญญา มีความเพียรพยายามสร้างทางออกขึ้น และ 

น�าเอาสิ่งที่ไม่ต้องการออกเท่านั้น จึงจะเอาออกได้ นั่นก็คือ เมื่อ 

อารมณ์ใดเข้าถึงจิตแล้ว ก็จะจมฝังลงในจิตท้ังสิ้น จะไม่มีการกลับ 

ออกจากจิตโดยล�าพังตัวเองเลย ดังนั้น การสั่งสมอารมณ์ของจิต 

จึงเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีสุด พูดง่าย ๆ ก็คือ จิตเป็นที่สั่งสมอารมณ์ 

ทั้ งปวงท้ังดีทั้ งชั่ว  สั่ งสมอารมณ์ที่ดีมากก็ เป ็นจิตที่ดี  สั่ งสม 

อารมณ์ชั่วมากก็เป็นจิตที่ชั่ว

คนดีหรือคนชั่วก็เกิดจากการสั่งสมอารมณ์นี้เอง ไม่ได้เกิด 

จากสิ่งอื่น จึงควรจะได้ระวังการสั่งสมอารมณ์เป็นอย่างยิ่ง แม้ไม่

ปรารถนาจะเป็นคนไม่ดี ขณะเดียวกันควรมีความเพียรใช้สติ  

ใช้ปัญญาสร้างทางออกส�าหรับสิ่งไม่ดีขึ้นให้จิต เพื่อน�าเอาสิ่งไม่ด ี

ที่เข้าไปครองจิตอยู่ออกเสียให้ได้ แม้จะทีละเล็กทีละน้อย ก็ย่อม 
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ดีกว่าไม่มีการหาทางน�าออกเสียเลย เพราะความไม่ดีนั้น ถ้าปล่อย 

ให้เพิ่มพูนขึ้นโดยไม่พยายามท�าให้ลดน้อยลง สักวันหนึ่งก็จะ 

ท่วมท้นจนไม่มีที่ส�าหรับความดีเหลืออยู่เลย แม้เป็นเช่นนั้นเมื่อไร  

เมื่อนั้น เมืองจิตตนครก็จะกลายเป็นเมืองคนชั่วท่ีไม่เป็นที่ปรารถนา 

ในที่ใดเลย เพราะมีแต่จะน�าความร้อนน�าทุกข์โทษภัยไปสู่ทุกหน 

ทุกแห่งท่ีย่างเหยียบเข้าไป คนช่ัวเป็นเหตุแห่งความทุกข์แห่ง 

ความร ้อนของคนท้ังปวง และก็ เป ็นเหตุแห ่งความทุกข ์แห ่ง  

ความร้อนของตนเองด้วย ดังนั้น ทุกคนจึงควรกลัวอย่างยิ่งที่จะต้อง

เป็นคนชั่ว จึงควรพยายามอย่างยิ่งที่จะท�าทางน�าความไม่ดีออกจาก

จิตให้สม�่าเสมอ
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หัวไม้อีก ๑๖ คน
ของสมุทัย

อันท่ีจริงชาวเมืองจิตตนครเป็นคนมีความรู้ความฉลาด เป็น 

คนมีการศึกษา ในโลกมีการศึกษาถึงระดับไหน ในจิตตนครก็จะ 

มีการศึกษาสูงถึงระดับนั้น การศึกษาทุกระดับตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง 

ชั้นมหาวิทยาลัยมีอยู ่ครบบริบูรณ์ในจิตตนคร การศึกษาด้วย 

การค้นคว้าก็ก้าวหน้าไปไกล ดูก็น่าจะรู้จักคนดีคนชั่ว หรือความด ี 

ความช่ัว และช่วยกันปราบปรามทุจริตต่าง ๆ ท่ีเท่ียวกวนบ้านกวน

เมืองให้เดือดร้อน ตลอดถึงตัวหัวโจก แต่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ เพราะ

สมุทัยเป็นตัวส�าคัญท่ีแสดงตนเป็นเพื่อนสนิทของชาวเมืองจิตตนคร

ทั้งปวง ชาวเมืองตลอดถึงเจ้าเมืองไว้วางใจขนาดที่เรียกว่าเพื่อนคู่หู

คู่คิด ด้วยมีความเข้าใจและเชื่อในสมุทัยว่าเป็นผู้ช่วยสร้างความสุข 

ความเจริญต่าง ๆ สมุทัยเป็นผู้สามารถครองใจคนทั้งเมืองไว้ได้  

และสามารถในการใช้พรรคพวกทีเ่ป็นหัวโจกดงัท่ีกล่าวแล้ว คอื โลโภ  

โทโส โมโห หัวโจกทั้ง ๓ นี้มิได้ไปแสดงตัวเป็นหัวโจกวางท่า 

แก่ชาวเมืองโดยตรง แต่ไปแอบสิงใจชาวเมืองให้โลภอยากได้  

ให้โกรธพยาบาท ให้หลงใหล โมโหเป็นหัวโจกส�าคัญท่ีแอบสิงใจคน 
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ให้หลง ให้เพลิดเพลิน ให้ติดคล้ายกับเป็นยาเสพย์ติด โมโหชอบ 

สิงใจอยู่นาน ๆ โลโภ โทโส ชอบสิงใจเป็นพัก ๆ แม้ทั้งสองจะออกไป

แล้วโมโหก็ยังประจ�าอยู่ สมุทัยได้อาศัยโมโหนี้แหละเป็นเคร่ืองมือ 

ครองใจคนทั้งเมือง 

ข้อท่ีน่าสงัเกตอย่างหนึง่กค็อื ในจิตตนครไม่มกีารทรงวญิญาณ

หรือทรงเจ้า คือไม่มีวิญญาณหรือเจ้าหรือผีมาทรง หรือมาเข้าสิงคน

เหมือนอย่างในบางเมือง มีแต่หัวโจกทั้ง ๓ นี้แหละเป็นตัวมาสิงใจ  

มาเข้าทรงชาวเมืองทั้งปวง 

นอกจากนี้ หัวโจกทั้ง ๓ ยังมีพรรคพวกหัวมีดหัวไม้ต่าง ๆ  

อีก ๑๖ คน น่าจะแนะน�าให้รู้จักไว้บ้าง เพื่อว่าเมื่อพบเห็นเข้าจะได้ 

พอรู้จักว่าใครเป็นใคร คือ ๑. อภิชฌาวิสมโลภะ ลโมบไม่สม�่าเสมอ 

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

ผูกโกรธไว้ ๕. มักขะ ลบหลู ่คุณท่าน ๖. ปลาสะ ตีเสมอ คือ 

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

มารยา คือเจ้าเล่ห์ ได้แก่ปกปิดโทษท่ีมีอยู่ ๑๐. สาเถยยะ โอ้อวด  

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

ถอืตัว ๑๔. อติมานะ ดหูมิน่ท่าน ๑๕. มทะ มวัเมา ๑๖. ปมาท เลนิเล่อ 

ท้ัง ๑๖ คนนี้มีลักษณะต่าง ๆ กันเหมือนดังชื่อนั่นแหละ  

ล้วนเป็นพวกก่อกวนความสงบสุขของบ้านเมืองจิตตนครทั้งนั้น และ

วิธีก่อกวนก็ด้วยการเท่ียวสิงใจคนเช่นเดียวกันกับหัวโจก ชาวเมือง

จิตตนครถูกพวกหัวมีดหัวไม้เหล่านี้สิงใจ ก็แสดงออกต่าง ๆ กัน 
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ตามสิ่งที่สิง เช่นถูกโกธะสิงใจก็แสดงอาการโกรธต่าง ๆ ถูกสาเถยยะ 

สิงใจก็พูดจาโอ้อวดคุณที่ไม่มีนานัปการ การศึกษาระดับต่าง ๆ  

ช่วยไม่ได้ บางทีกลับน�าความรู้มาคุยฟุ้งอวดรู้อวดฉลาดไปเสียอีก

แม้ชาวเมืองจิตตนครจะตกอยู่ในอ�านาจของพวกหัวมีดหัวไม้ 

ดังกล่าว จนแทบจะหาผู้ช่วยไม่ได้ ดังเช่นกล่าวแล้วว่าการศึกษา 

ระดับต่าง ๆ ทุกระดับก็ช่วยไม่ได้ แต่ก็ยังมีอยู่หนึ่งอย่างที่ช่วยได ้

และช่วยได้แน่ด้วย สิ่งนั้นคือปัญญา ปัญญาเป็นอาวุธส�าคัญที่สุด  

มีอ�านาจสูงสุด ปัญญามีอยู่ท่ีไหน อย่าว่าแต่จะฟาดฟันพวกหัวมีด 

หัวไม้ให้แตกกระจัดกระจายไปได้เพียงพวกสองพวกเลย จะกี่ร้อย 

กี่พันพวก ปัญญาก็สามารถเอาชนะได้สิ้น เปรียบเหมือนแสงอาทิตย์

ที่อาจขับไล่ความมืดให้หมดไปได้ไม่หลงเหลือนั่นแล ข้อส�าคัญ 

อยู่ท่ีว่า ปัญญามิใช่แสงอาทิตย์ท่ีมีอยู่ประจ�าโลก ปัญญาเป็นสิ่งต้อง

สร้างขึ้น ต้องอบรมให้มีขึ้น 

บรรดาผู้มาบริหารจิตก็คือผู้ก�าลังอบรมปัญญาให้มีขึ้น ให ้

เจริญงอกงามข้ึน เพื่อให้ตนเองมีอาวุธส�าคัญที่สุดประจ�าตน ส�าหรับ

ปราบพวกหัวมีดหัวไม้ให้สิ้นไป ไม่อาจก่อความเดือดร้อนให้ได้ 

ต่อไปนั่นเอง จึงนับได้ว่าบรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายจะได้เป็น 

เจ้าของจิตตนครอันร่มเย็นเป็นสุขยิ่งขึ้น ตามวันเวลาที่ล ่วงไป 

พร้อมกบัความพากเพยีรพยายามไม่ท้อถอยทีจ่ะอบรมปัญญาให้เจริญ 

งอกงาม ชั้นต้นก็ให้เกิดปัญญาเห็นชอบตามความจริง ว่าไหนดี  

ไหนชั่ว ไหนควรสงวนรักษาไว้ ไหนควรท�าลายให้สิ้นไป





เครื่องปกปิดสัจจะในข่าวสาร
ตัณหาร้อยแปด

สมุทัยมีวิธีการหลายอย่างที่จะผูกใจชาวเมืองจิตตนคร เพื่อที่

จะเป็นผู้ครองใจชาวจิตตนครท้ังหมดตลอดไป นอกจากพรรคพวก  

ที่เป็นหัวโจกทั้ง ๓ ลูกมือคือทุจริตทั้ง ๓ และพรรคพวกหัวไม ้

หวัมดีในลกัษณะต่าง ๆ อกี ๑๖ ดงักล่าวแล้ว สมทุยัยงัวางพรรคพวก 

นอกจากนั้นยึดครองจุดส�าคัญต่าง ๆ ของจิตตนคร เพื่อท่ีจะ รักษา

อ�านาจของตนไว้ให้มั่นคง คือจุดระบบสื่อสารทั้งชั้นนอก ๕ ชั้น  

และช้ันใน ๑ ชั้น รวมเป็น ๖ จุด เพราะระบบสื่อสารเหล่านี้ น�า 

ข่าวสารต่าง ๆ เข้าสู่เจ้าเมืองจิตตนคร 

โดยปรกติเจ้าเมืองจะติดต่อทราบเร่ืองต่าง ๆ ได้ ก็แต่โดย  

ทางสื่อสารนี้เท่านั้น ฉะนั้น สมุทัยจึงใช้เคร่ืองมือทางม ายาศาสตร์ 

อย่างหนึ่งเรียกว่า อารมณ์ เป็นเคร่ืองแปลกปลอมปกปิด "สัจ จะ"  

ในข่าวท้ังหลาย แต่แสดงเป็นอีกรูปหนึ่ง โดยแต่งตั้งพรรคพว ก 

ให้อยู ่เฝ้าประจ�าระบบสื่อสารท้ัง ๖ นั้นแหละ แห่งละ ๓ คน  

ชื่อว่า "กามตัณหา" (ความทะยานอยากในกาม คือ รูป เสียง กลิ่น 
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รส โผฏฐพัพะ (สิง่ท่ีกายถกูต้อง) ทีน่่าปรารถนาพอใจ) คน ๑ "ภวตัณหา" 

(ความทะยานอยากเป็นนั่นเป็นนี่) คน ๑ "วิภวตัณหา" (ความ 

ทะยานอยากไม่เป็นนั่นเป็นนี่) คน ๑ มีชื่อตรงกันท้ัง ๖ แห่ง  

สามคนที่ประจ�าอยู่ที่ระบบตาเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับรูปต่าง ๆ  

สามคนท่ีระบบหูเมืองก็ผสมอารมณ์เข้าไปกับเสียงต่าง ๆ สามคนท่ี 

ระบบจมกูเมอืงกผ็สมอารมณ์เข้าไปกบักลิน่ต่าง ๆ สามคนทีร่ะบบลิน้

เมอืงกผ็สมอารมณ์เข้าไปกบัรสต่าง ๆ สามคนท่ีระบบกายเมอืงกผ็สม

อารมณ์เข้าไปกับสิ่งต่าง ๆ ที่กายถูกต้อง ทั้งอีก ๓ คน ที่ระบบ 

ใจเมืองช้ันใน ก็คอยผสมอารมณ์เข้าไปกับเร่ืองต่าง ๆ อีกชั้นหนึ่ง  

รวมเข้าตอนนี้ก็มี ๑๘ คนแล้ว 

แต่มิใช่เท่านี้ สมุทัยมีความรอบคอบมากกว่านั้น คือ ได้จัดให้

ประจ�ากาลท้ัง ๓ เหมือนอย่างจัดยามประจ�าทุกยาม คือ ประจ�า 

อดีตกาล ๑๘ คน อนาคตกาล ๑๘ คน ปัจจุบันกาล ๑๘ คน รวม

เป็น ๕๔ คน ดูก็น่าจะพอ แต่ยังไม่พอส�าหรับสมุทัยผู้รอบคอบถี่ถ้วน 

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

ก�ากับผู้อื่นอีก ๕๔ คน จึงรวมเป็น ๑๐๘ คน เรียกตามภาษาของ 

ชาวจิตตนครว่า "ตัณหาร้อยแปด"

ฉะนั้น เจ้าเมืองและชาวจิตตนครทั้งปวงจึงได้รับข่าวที่ถูก 

อารมณ์เคลอืบแคลงแล้ว เรียกได้ว่ามใิช่เป็นข่าวสารทีจ่ริงแท้อยูเ่สมอ 

เพราะสมุทัยได้วาง "ตัณหาร้อยแปด" ดังกล่าวยึดระบบสื่อสารทั้งสิ้น

ไวท้ั้งชั้นนอกชั้นใน เจ้าเมืองจงึถูกลวงให้หลง คือใหเ้ขา้ใจผิด เห็นผิด 
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อยู่เสมอ บางคราวก็แสดงความยินดีปรีดาอยากได้นั่นได้นี่ อยาก 

เป็นนั่นเป็นนี่ บางคราวก็หงุดหงิด ขุ่นเคือง ขัดแค้น อยากให้พินาศ

เสียหาย สุดแต่อารมณ์ท่ีสมุทัยและพรรคพวกส่งเข้ามา ชาวเมือง 

จิตตนครจึงมีจิตใจท่ีดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่เสมอ ไม่สงบ เป็นโอกาส 

ให้หัวโจกทั้ง ๓ เข้าสิงผสมได้โดยง่าย เพราะสมุทัยจัดให้คอยจ้อง 

โอกาสอยู่ทุกขณะแล้ว ด้วยสังเกตเคร่ืองมือส�าคัญคือ "อารมณ์" 

และลอบเข้ามากับอารมณ์ทันที การปฏิบัติงานของสมุทัยและ 

พรรคพวกท้ังปวงรวดเร็วยิง่นกั เท่ากบัความเร็วของจิต หรือความเร็ว

ของแสงก็น่าจะเทียบได้หรือยิ่งกว่า

อย่างไรกต็าม ได้กล่าวแล้วในคร้ังก่อนว่า อาวธุหรอืผูท่ี้จะปราบ

พวกหัวมีดหัวไม้ของฝ่ายสมุทัยมีอยู ่ คือ ปัญญา และปัญญานี้ 

เมื่ออบรมเสมอก็เหมือนอาวุธท่ีคมท่ีลับอยู่เสมอ ย่อมใช้การได้ผล 

อย่างดยีิง่ คอืฟันลงไปท่ีใดกข็าดลงไปทีน่ัน้ ตณัหาร้อยแปด กส็ามารถ

จะท�าลายให้สิ้นได้ด้วยปัญญาที่ได้รับการอบรมบริบูรณ์เต็มที่แล้ว  

เช่นกัน แต่ส�าหรับชาวจิตตนครที่เป็นสามัญชน การอบรมปัญญา 

เพียงให้สามารถรักษาใจไม่ถึงกับให้ตกเป็นทาสของอารมณ์จนเกินไป 

พอให้มคีวามร่มเยน็เป็นสขุมากกว่าร้อนรนทนทุกข์ กน็บัว่าดแีล้ว และ

การบริหารจิตนี้แหละคือการอบรมสติ อบรมปัญญา ให้เกิดทัน  

และให้สามารถรักษาจิตใจหรือจิตตนครให้ไม่ถูกอารมณ์อันเป็น 

สมุนฝ่ายร้ายของสมุทัยเข้ามีอ�านาจเหนือ จนถึงกับจะใช้อ�านาจ 

ก่อให้เกิดความวุ่นวายเร่าร้อนได้เกินไป
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บ้านเมืองใดมีก�าลังอาวุธบริบูรณ์ ย่อมจะป้องกันข้าศึกศัตรู 

มิให้รุกรานก่อความเดือดร้อนได้ฉันใด ผู้ใดมีก�าลังอาวุธคือปัญญา

เพียงพอ ย่อมจะป้องกันอารมณ์มิให้รุกรานก่อความเดือดร้อนได ้

ฉันนั้น การอบรมปัญญาตามแนวทางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

ผู ้ทรงบริบูรณ์แล้วด้วยพระปัญญาคุณ จึงเป็นสิ่งท่ีผู ้ปรารถนา 

ความร่มเย็นเป็นสุขพึงกระท�าทั่วกัน
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กิเลสพันห้า

หัวโจกทั้ง ๓ นั้น จึงเที่ยวหาพรรคพวกได้อีก ๗ คน รวมเป็น  

๑๐ คนด้วยกัน ก่อนคือ ๑. โลโภ (ความโลภอยากได้ของของเขา) 

๒. โทโส (ความโกรธประทุษร้ายเขา) ๓. โมโห (ความหลง) ทั้ง ๓ นี้ 

เป็นพรรคพวกชั้นหัวโจกของสมุทัยอยู่แล้ว ๔. มาโน (ความถือตัว 

ดูหมิ่นผู้อื่น) ๕. ทิฏฐิ (ความเห็นผิด) ๖. วิจิกิจฉา (ความลังเลไม ่

แน่นอนใจ) ๗. ถีนัง (ความง่วงเหงาเกียจคร้าน) ๘. อุทธัจจัง  

(ความฟุง้ซ่าน) ๙. อหริิกงั (ความไม่ละอายใจ ไม่รังเกยีจต่อความช่ัว)  

๑๐. อโนตตัปปัง (ความไม่เกรงกลัวต่อความชั่ว)

คน ๑๐ คนนี้ต่างไปหาพรรคพวกอีกคนละ ๑๕๐ คน โดย  

มาจัดแบ่งเป็น ๑๕๐ หมู่ หมู่ละ ๑๐ คน ประจ�านามธรรมและ 

รูปธรรมของชาวจิตตนครทุกคนโดยครบถ้วน คือสมุทัยได้ศึกษา

สรีรวิทยาและจิตวิทยารู ้โดยถี่ถ้วน ว่าชาวจิตตนครทุกคนมีจิต  

๘๙ ดวง นับเป็น ๑ มี เจตสิก (ธรรมที่เกิดในจิต) ๕๒ นี้เป็นส่วนจิต 

กับมีรูปที่เรียกว่า นิปผันนรูป (รูปท่ีส�าเร็จมาแล้ว) ๑๘ พร้อมกับ  
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ทุกข์ ๔ (คือชาติ ชรา พยาธิ มรณะ) นี้เป็นส่วนสรีระหรือรูป  

(ตามคัมภีร์อภิธรรม) จึงรวมเป็น ๗๕ แจกเป็น นามธรรม ๗๕  

แจกเป็น รูปธรรม ๗๕ เพราะชาวจิตตนครทุกคนประกอบด้วย 

นามธรรม รูปธรรม รวมกันอยู่เป็นคนหนึ่ง ๆ จะแยกถือเอาเฉพาะ

อย่างเดียวไม่ได้ ฉะนั้น เพื่อมิให้ขาดตกบกพร่องเลยแม้แต่น้อย  

จึงได้นับจ�านวนเป็นส่วนละ ๗๕ หน่วยเสียเลยทีเดียว เพื่อที่จะได้ส่ง 

พรรคพวกไปคุมเป็นรายหน่วย หน่วยละหมู่ คือตามที่ได้กล่าวแล้ว 

ว่าจัดแบ่งเป็น ๑๕๐ หมู่ หมู่ละ ๑๐ คน เพื่อควบคุม นามรูปที่แบ่ง

ออกส่วนละ ๗๕ เป็น ๑๕๐ หน่วยนัน้ กระจายก�าลงัออกคมุหน่วยละ 

หมู่ทีเดียว ดังนั้น ๑๕๐ คูณด้วย ๑๐ จึงรวมเป็น ๑๕๐๐ เรียกว่า 

"กิเลสพันห้า" เป็นพรรคพวกสมุทัยจัดไว้ให้มีหน้าท่ีประจ�าก�ากับ  

ภายในบ้านของชาวจิตตนครทุกคน ทุกกระเบียดนิ้วก็ว่าได้ ไม่ยอม 

ให้ใครพ้นออกไปจากการควบคุมเลย จะคิดอะไร จะท�าอะไร  

จะเดิน ยืน นั่ง นอนที่ไหน ก็อยู่ในสายตาของหมู่ใดหมู่หนึ่งแห่ง 

กิเลสทั้ง ๑๕๐ หมู่นี้ทั้งสิ้น 

สมุทัยจึงนับว่าเป็น "นักการโลก" ที่สามารถ เพราะต้องการ 

ที่จะครองโลกท้ังสิ้นไว้ในอ�านาจ ไม่ประสงค์จะให้ใครผู้ใดพ้นไปจาก

อ�านาจของตนเลย ลองนึกเขียนรูปภาพภายในบ้านของชาวจิตตนคร

แต่ละคน ก็คงจะเป็นภาพที่เต็มยั้วเยี้ยไปด้วยกิเลสตัณหาเดินไป 

เดินมาสับสนอลหม่านอย่างบอกไม่ถูก บ้างก็ครึกคร้ืนร่ืนเริง เต้นร�า 

ท�าเพลง บ้างก็กริ้วโกรธา ด่าตี ออกท่ายักษ์มารต่าง ๆ บ้างก็นั่งโงก 

ซึมเซาดูคล้ายกับโง่ดักดาน บ้างก็ซุบซิบวางแผนชั่วร้ายต่าง ๆ  
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ดังนี้เป็นต้น ต่างแสดงออกตามสันดานของตน ๆ ร้อยแปดจ�าพวก  

หรือ ๑๕๐๐ จ�าพวก ดูภาพแล้วน่าปวดเศียรเวียนเกล้าแทนยิ่งนัก

ได้กล่าวไว้แล้วว่า อาวุธท่ีจะปราบพรรคพวกของสมุทัยใน 

จิตตนครได้ผลแน่นอน มีอยู ่อย่างเดียวคือ ปัญญา ปัญญานี ้

มีหลายขั้น ท้ังขั้นต�่า ขั้นกลาง ขั้นสูง ก็เหมือนอาวุธมีคมที่ย่อมม ี

ทั้งคมน้อย คมมาก คมท่ีสุด อาวุธที่คมน้อยก็ท�าให้คมมากได้  

ท�าให้คมท่ีสุดได้ ด้วยการหมั่นลับอยู่เสมอ ปัญญาก็เช่นกัน ปัญญา 

ที่อยู่ในขั้นต�่าก็อาจท�าให้เป็นปัญญาขั้นกลางได้ ท�าให้เป็นปัญญา 

ขั้นสูงได้ ด้วยการหมั่นอบรมอยู่เสมอ อบรมมากและสม�่าเสมอ 

เพียงไร ปัญญาก็ย่อมจะยิ่งสูงขึ้นได้เพียงนั้น 

ดังนั้น แม้เห็นโทษของพรรคพวกเหล่าร้ายของสมุทัย ต้องการ

จะท�าลายให้สิ้นไป หรือปราบให้บรรเทาเบาบางลง ก็จ�าเป็นจะต้องใช้

อาวุธคือปัญญาท่ีหมั่นลับให้คม คืออบรมให้เป็นปัญญาในขั้นสูง 

ยิ่งขึ้นทุกทีอยู่เสมอ และการอบรมที่ถูกต้องจริง ๆ ก็มีอยู่วิธีเดียว  

คอืศกึษาพระพทุธศาสนาให้เข้าใจพระธรรมค�าสัง่สอนของพระสมัมา- 

สัมพุทธเจ้าให้สมควร แล้วปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนไว้นั้น ปัญญา 

ก็จะเพ่ิมพูนยิ่งขึ้นเป็นล�าดับ สามารถท�าลายเหล่าร้ายพรรคพวก 

สมุทัย ผู้เป็นเหตุแห่งความทุกข์ร้อยแปดพันประการของจิตตนคร 

ให้ลดน้อยถึงที่สุดลงได้จริง ๆ





สมุทัยใส่ความหวัง
บังทุกข์ เก็บปัญญา

ได้บรรยายมาแล้วโดยล�าดับถึงการยึดครองของฝ่ายสมุทัยว่า

เป็นไปอย่างละเอียดถี่ถ้วนและแข็งแรงท่ีสุด ตั้งต้นจาก ๓ มา ๑๖   

มา ๑๐๘ และมา ๑๕๐๐ พรรคพวกทีส่มทุยัส่งไปควบคมุวางก�ากบัไว้

ตามจุดต่าง ๆ ยังมีมากกว่านี้ แต่เพราะยังมีเรื่องที่ควรจะเล่าอย่างอื่น

อยู่อีกหลายเรื่อง จึงน่าจะยุติไว้เพียง ๑๕๐๐ ก่อน ซึ่งดูก็มีจ�านวนไม่

น้อยอยู่แล้ว

บ้านของใครมีคนไปคุมอยู่เต็มไปหมดตั้งร้อยตั้งพันดังนี้ ดูก ็

น่าจะต้องกลุ้มใจไม่มีความสุขแน่ แต่กลับปรากฏว่า ชาวจิตตนคร 

ไม่ค่อยจะมีใครรู้สึกว่าถูกควบคุมตัวแจ พากันเห็นว่าอยู่ในโลกก็ต้อง 

มีความสุขบ้าง สิ่งสนุกสนานก็มีอยู่มาก สิ่งเจริญตาเจริญหูก็มีอยู ่

โดยรอบ นอกจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งท่ีส�าคัญมากที่ชาวจิตตนคร 

เรียกกนัว่า "ความหวัง" เป็นอาหารใจส�าคญัของชาวจิตตนคร เมือ่เกดิ

ความอ ่อนเพลียหรือขัดข ้องขาดแคลนอะไรขึ้น ก็ รีบบริโภค   

"ความหวัง" ไว้รองท้อง ท�าให้กระปร้ีกระเปร่าวิ่งเต้นไปไ ด้คราว  
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หนึง่ ๆ ท้ังนีเ้พราะสมทัุยได้มวีธีิครองใจของชาวจิตตนครอย่างแยบยล 

จนยากท่ีคนท่ัวไปจะรู้สกึได้ จึงเป็นเร่ืองท่ีน่าศกึษาว่าสมทัุยท�าอย่างไร 

จะลองเล่าไปตามที่ท่าน "ผู้รู้" ได้บอกไว้ 

สมุทัยได้พยายามอย่างยิ่งท่ีจะปิดบัง หรือบิดเบือนสิ่งหนึ่ง  

ที่เรียกตามภาษาของท่านผู้รู้ว่า "ทุกข์" ไม่ยอมให้ใครรู้เห็น "ทุกข์"  

ได้เป็นอันขาด ด้วยใช้อุบายวิธีต่าง ๆ ที่ท�าให้พากันเห็นไปในทาง 

ตรงกนัข้าม ถ้าใครเหน็เป็น "สขุ" ไปได้ กถ็กูความประสงค์ของสมทัุย

ที่สุด สมุทัยใส่ "ความหวัง" หรือ "ความอยาก" เข้าไปในใจของชาว 

จิตตนคร พร้อมกับ "ความเพลิน" และ "ความติดใจยินดี" และคอย

ป้อนสิ่งที่เรียกว่า "อารมณ์" แก่ความอยาก ความเพลิน ความติดใจ

ยนิด ีโดยแทรกเข้าไปกบัข่าวสารทีผ่่านทางระบบสือ่สารช้ันนอกช้ันใน  

ดังกล่าวแล้ว 

ชาวจิตตนครจึงพากนัหวิกระหายต่ออารมณ์ต่าง ๆ เพลดิเพลนิ

ติดใจยินดีอยู่กับอารมณ์ต่าง ๆ สมุทัยใช้อารมณ์นี้เองเป็นเคร่ือง  

ผูกใจชาวจิตตนครไว้ให้พากันหวังพากันเพลิดเพลินอยู่ตลอดวัน  

ตลอดคนื พรรคพวกของสมทัุยกีร้่อยกีพ่นักพ็ากนัแฝงตวัคมุอยูอ่ย่าง

เงียบ ๆ และผลดักนัเยีย่มหน้าออกมาบ้างเป็นคร้ังคราว ชาว จิตตนคร  

จึงไม่รู ้ไม่เห็น เหมือนอย่างท่ีคนเป็นโรคมองไม่เห็นตัวเชื้ อโรค  

ตัง้พนัตัง้หมืน่ในร่างกาย ต่อเมือ่ใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องจึงจะมองเห็น 

อันท่ีจริงเจ้าเมืองจิตตนครเป็นผู้มีอาวุธพิเศษอยู่หลายอย่า ง 

ส�าหรับปราบปรามข้าศึกศัตรูทั้งปวง เหมือนอย่างผู ้ที่ปกครอ ง 
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บ้านเมืองท้ังปวงจะต้องมีอาวุธและก�าลังต่าง ๆ จึงจะปกครองแ ละ 

รักษาบ้านเมืองไว้ได้ ถ้าเจ้าเมืองจิตตนครประสงค์จะดูให้เห็ น 

พรรคพวกของสมุทัยท้ังหมดก็สามารถจะเห็นได้ เพราะมีปัญญา 

เป็นอาวุธพิเศษอย่างหนึ่งประจ�าตน แต่สมุทัยได้ลอบเก็บปัญญานี ้

ไว้เสยี ทัง้เมอืงจิตตนครจึงเตม็ไปด้วยอารมณ์ ความหวงั ความเพลนิ 

ความติดใจยินดี และความต่อสู้แย่งชิงอารมณ์กันต่าง ๆ เป็นโอกาส

ให้หัวโจกทั้ง ๓ และพรรคพวกพันร้อยแปดจ�าพวกแทรกแซงกัน 

อลหม่านไปหมด

ผูศ้กึษาพระพทุธศาสนา รู้พระธรรมของพระพทุธเจ้า แม้พอควร 

ถึงจะยังไม่มีปัญญาเห็นตามพระธรรมนั้นจริง ๆ แต่ถ้าน้อมใจให ้

เชื่อบ้างว่า พระพุทธเจ้าทรงเป็นถึงบรมศาสดาท่ีทรงสามารถตั้ง 

พระศาสนาที่ใหญ่โตมั่นคงขึ้นได้ในโลก มีศาสนิกมากมาย อะไรที่ 

ทรงสอนไว้ที่เราได้ศึกษารู้ ย่อมเป็นความจริง เป็นต้นว่าทรงแสดงว่า 

สิ่งใดเป็นทุกข์ แม้จะยังไม่เห็นตามด้วยปัญญาของเราเองว่าเป็นทุกข์  

กลับเห็นว่าเป็นสุข ก็ควรจะอาศัยความเชื่อเข้าประกอบ ให้น้อมใจ 

ลงรับไว้บ้างว่าสิ่งนั้นเป็นทุกข์จริง มิใช่เป็นสุขดังเราเห็น เมื่อยอม 

เชื่อบ้างแล้วว่าสิ่งใดเป็นทุกข์ มิใช่เป็นสุข แม้จะเกิดความหลง  

ความเพลิน ความติดใจยินดีในสิ่งนั้น ก็ย่อมมีโอกาสจะหยุดหลง  

หยุดเพลิน หยุดติดใจยินดีได้บ้าง แม้เพียงคร้ังคราวเมื่อเกิดสติ  

เกิดปัญญา ถึงแม้ความไม่หลง ไม่เพลิน ไม่ติดใจยินดีในสิ่งท่ี 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่า เป็นทุกข์ จะเกิดขึ้นเพียงครั้งคราว

ก็ยังดี เพราะจะเป็นเหตุให้หลงน้อย เพลินน้อย ติดใจยินดีน้อยลง 
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ได้ทุกที แม้มีความเพียรไม่ว่างเว้นที่จะท�าให้น้อยลง 

กล่าวแล้วว่า ความหลง ความเพลิน ความติดใจยินดี เกิด 

จากอุบายแยบยลของสมุทัย ซ่ึงเป็นหัวหน้าเหล่าร้ายยิ่งใหญ่ เมื่อ 

ท�าลายเสียได้เพียงไร ก็เท่ากับท�าให้ฝ่ายสมุทัยอ่อนก�าลังลงเพียงนั้น 

ประเทศบ้านเมืองท่ีมีผู้ร้ายชุกชุม กับประเทศบ้านเมืองที่ไม่มีโจร 

ผู้ร้ายหรือมีน้อย มีความสงบและความร่มเย็นเป็นสุขแตกต่างกัน 

เพียงไร ย่อมเป็นท่ีเข้าใจกันดีแล้ว จิตตนครก็เช่นกัน จิตตนคร 

ที่สมุทัยมีก�าลังอ่อน กับจิตตนครที่สมุทัยมีก�าลังเข้มแข็ง ก็มีความ 

สงบและความร่มเย็นเป็นสุขแตกต่างกันเพียงนั้น 

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย แม้มีความเพียรไม่ว่างเว้น   

ที่จะปฏิบัติตามพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ย่อมจะได้ เป็น 

เจ้าเมืองท่ีมีปัญญา สามารถท�าจิตตนครของตนให้ร่มเย็นเป็นสุ ข 

ได้ยิ่ง ๆ ขึ้นสืบไป
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ลักษณะอารมณ์
เครื่องมือของสมุทัย 

จะได้กล่าวถึงลักษณะเป็นต้นของอารมณ์ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือ 

ส�าคัญของสมุทัยที่ใช้คล้องใจชาวจิตตนคร ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า  

ในจิตตนครมทีกุอย่างเหมอืนอย่างในบ้านเมอืงทัว่ไป ว่าถงึสิง่ท้ังหลาย 

ท่ีจะมองเห็นได้ด้วยตา ก็มีอยู่ทั่วไป เป็นสิ่งท่ีเกิดมีขึ้นโดยธรรมชาติ  

เช่นต้นไม้ ภูเขาก็มี เป็นสิ่งท่ีท�าข้ึนสร้างข้ึน เช่นบ้านเรือน อาคาร 

ก็มี ลืมตาขึ้นก็ได้เห็นรอบไปหมด สมุทัยได้สร้างสรรค์ตบแต่งขึ้น

มากมาย และคุยกันนักหนาว่าตนเป็นผู้คิดสิ่งท่ีเรียกว่าวิจิตรศิลป 

ต่าง ๆ ขึ้นในโลก บ้านเรือนปราสาทราชวัง ตลอดถึงวัดวาอาราม 

ล้วนต้องมีวิจิตรศิลป การตบแต่งต่าง ๆ ตลอดถึงการตบแต่ง 

กายของบุรุษสตรีทั้งปวงก็ต้องมีวิจิตรศิลป และต่างก็ประกวด 

ประขันกนัยิง่นกัในการแต่งกายให้ทันสมัยนิยม หรือที่เรียกว่าแฟชั่น  

นอกจากนี้ยังมีการแสดงต่าง ๆ เช ่นโขน ละคร ภาพยนตร์  

การละเล่นเต้นร�าเป็นต้น ส�าหรับดูเล่นเพื่อความบันเทิง 
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คนท้ังปวงต่างทุ่มเทเงินทองไปมากมายเพื่อสิ่งท่ีส�าหรับจะได ้

ดูงามตาเท่านั้น ที่สรุปลงได้ในค�าเดียวว่า "รูป" ที่ตามองเห็น เท่ากับ 

ว่าเป็นอาหารตานัน่แหละ ท่ีคนท้ังปวงต้องซ้ือหาอาหารตานีด้้วยมลูค่า

ที่สูงมาก มากยิ่งกว่าอาหารที่บริโภคเข้าไปทางปาก 

ยังเสียงท่ีจะฟังทางหู ก็มีทั้งที่เป็นเสียงธรรมชาติและเสียงท่ี 

สรรค์สร้างขึ้น เช่นเสียงลม เสียงฟ้า เสียงสัตว์ร้อง เสียงคนพูด  

เสียงขับร้อง เสียงดนตรีต่างชนิด สมุทัยกล่าวโอ้อวดอีกเหมือนกัน 

ว่าได้สร้างเสียงที่ไพเราะต่าง ๆ ให้แก่โลก เช่นเสียงขับร้อง เสียง 

ดนตรีนานาชนิด ส�าหรับบรรเลงประโคมขับกล่อมให้เป็นสุข ซ่ึงก็ 

สรุปลงได้ในค�าเดียวว่า "เสียง" ที่หูได้ยิน เท่ากับว่าเป็นอาหารหู 

นั่นเอง ซ่ึงบางทีคนก็ต้องซ้ืออาหารหูนี้ด้วยราคาแพงอีกเหมือนกัน 

ยังกลิ่นที่จะสูดดมทางจมูก ก็มีต่าง ๆ ทั้งโดยธรรมชาติ  

เช่นกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นของดอกไม้และของเน่า ทั้งโดยปรุงแต่ง  

เช่นกลิ่นธูป กลิ่นน�้าอบ สมุทัยก็อวดอ้างอีกนั่นแหละ ว่าได้ปรุงแต่ง

กลิ่นท่ีหอมท้ังหลายส�าหรับจรุงความสุข สรุปลงได้ในค�าเดียวว่า  

"กลิน่" ทีจ่มกูได้สดูดม เท่ากบัเป็นอาหารจมกู บางทคีนกต้็องซ้ืออาหาร

นี้ด้วยราคาแพง 

ยังรสท่ีจะลิ้มทางลิ้น ก็มีต่าง ๆ ท้ังโดยธรรมชาติและโดย 

ปรุงแต่ง เช่นรสอาหารนานาประเภท สมุทัยอวดนักเหมือนกัน  

ว่าได้ปรุงแต่งรสอาหารอันโอชาลิน้นานปัการ แต่กส็รุปลงได้ในค�าเดยีว

ว่า "รส" ที่ลิ้นลิ้ม อันคนโดยมากต้องแสวงหารสมาเป็นอาหารลิ้น 

ด้วยราคาแพง 
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ยังสิ่งที่กายถูกต้องอ่อนแข็งต่าง ๆ ก็มีท้ังโดยธรรมชาติและ 

โดยปรุงแต่ง สมุทัยได้คุยโอ่นัก ว่าได้สร้างสิ่งสัมผัสทางกายที ่

ละมุนละไม ส�าหรับบ�าเรอความสุขมากมาย สรุปลงได้ในค�าเดียวว่า 

"โผฏฐัพพะ (สิ่งที่ถูกต้อง) ทางกาย" คนโดยมากก็พากันแสวงหาสิ่งที่

มีสัมผัสให้เกิดสุขเท่ากับเป็นอาหารกายกันด้วยราคาแพงลิ่ว 

ทั้งยังเรื่องต่าง ๆ ที่คิดทางใจ สมุทัยอวดโอ่ว่าได้ช่วยปรุงเรื่อง

ต่าง ๆ ให้แก่ใจคนทั้งปวง สรุปลงได้ในค�าเดียวว่า "ธรรม (เรื่อง)" ที่

ใจรู้คิดถึง คนท้ังหลายก็พากันแสวงหาเร่ืองมาเป็นอาหารใจอยู่เสมอ  

บางทีก็ด้วยราคาแพงเช่นเดียวกัน

ดังกล่าวแล้วจะเห็นได้ว่า เพื่อให้ได้มาซ่ึงรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ท่ีถูกใจพอใจ แต่ละคนต้องเสียไปเพื่อ 

แลกมาเป็นอันมาก และส�าหรับสามัญชนแล้วย่อมมีความปรารถนา

ต้องการในสิ่งดังกล่าวอยู่ด้วยกัน ต่างกันเพียงมากหรือน้อย และ 

ความมากหรือน้อยท่ีต่างกันนี้ก็หาได้เกิดจากอะไรอื่นไม่ แต่เกิดจาก

ความปรุงของสมุทัยที่มากหรือน้อยนั่นเอง สมุทัยปรุงให้เป็นรูป  

เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นที่น่าปรารถนาพอใจมาก 

ความปรารถนาต้องการก็มาก สมุทัยปรุงให้เป็นรูป เสียง กลิ่น รส 

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ เป็นที่น่าปรารถนาพอใจน้อย ความปรารถนา

ต้องการก็จะน้อย 

ความมีอินทรียสังวร คือการมีสติระวังไว้เสมอ มิให้สมุทัย 

ปรุงให้เกิดความปรารถนาต้องการมากไปเท่านั้นท่ีจะท�าให้สามารถ
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ควบคุมปรารถนาต้องการ จะได้เห็นรูป ได้ฟังเสียง ได้ดมกลิ่น  

ได้ลิ้มรส ได้สัมผัส ได้รับรู้เร่ืองราวท่ีพอใจ ไว้ได้ ให้อยู่ในขอบเขต  

พอสมควร ไม่ก่อให้เกิดความร้อนรนกระวนกระวายจนเกินไป จนถึง

กับท�าให้ต้องแสวงหามาให้ได้ แม้จะต้องแลกกับสิ่งที่มีค่าอื่น ๆ  

เป็นต้นว่า ชื่อเสียง เกียรติยศ ยอมโกง ยอมกิน ยอมปลิ้นปล้อน 

หลอกลวง ทรยศ เพือ่ให้ได้มาซ่ึงสิง่ท่ีสมทัุยปรุงให้เหน็ว่า น่าปรารถนา 

ต้องการอย่างยิ่ง 

บรรดาผู ้มาบริหารจิตทั้งหลายมีโอกาสจะอบรมสติให้เกิด 

ได้ทันความปรุงของสมุทัย จึงนับว่าเป็นผู้มีโอกาสดีที่จะไม่ถูกสมุทัย 

น�าไปเสือ่มเสยีดงักล่าว อนัชือ่เสยีงเกยีรติยศนัน้มค่ีายิง่นกั สตเิท่านัน้

จะช่วยรักษาไว้ได้ มิให้น�าไปแลกกับสิ่งที่น่าปรารถนาต้องการ จึงควร

จะอบรมสติให้เต็มที่ด้วยกันทุกคน
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จิตตนคร
เมืองภาพยนตร์

จิตตนครพร่ังพร้อมไปด้วยสิ่งท้ังปวง ดังที่สรุปเรียกว่า รูป  
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และเร่ืองหลายหลาก ซ่ึงผ่านเข้าไปทาง
ระบบสื่อสารช้ันนอกชั้นในดังกล่าวแล้ว อันเรียกด้วยภาษาของชาว 

จิตตนครว่า "อารมณ์" แปลว่า "สิ่งเป็นเคร่ืองหน่วงเหนี่ยวจิตใจ" 
สมุทัยเป็นผู้สร้างขึ้น และสอดแทรกเข้าไปทางระบบสื่อสารทั้งหลาย 
สมทัุยใช้อารมณ์เป็นเคร่ืองมอืในการครองใจคนท้ังปวง โดยเป็นเคร่ือง 
หน่วงเหนี่ยวจิตใจให้หลงเพลิดเพลินยินดี สมุทัยคอยเติมเชื้อ  
ความอยาก ความใคร่ ความปรารถนา แก่ชาวจิตตนคร และตบแต่ง
อารมณ์ทีน่่าใคร่ น่าปรารถนา น่าพอใจ ไว้คอยสนอง ชาวจิตตนครจงึ
พากันหิวกระหายอารมณ์ดังกล่าวอยู ่อย่างไม่อิ่ม ไม่เพียงพอ  
ได้อารมณ์อย่างนีแ้ล้ว กใ็คร่จะได้อารมณ์อย่างนัน้อีก นอกจากนีบ้รรดา
หัวโจกและสมุนท้ังปวงก็พากันแอบแฝงหนุนให้เป็นไปต่าง ๆ  
เช่นบางทีไม่ได้อารมณ์ที่น่าปรารถนาก็หนุนให้โกรธกร้ิวตรงกันข้าม  
พากันหนุนไปตามอารมณ์นี้เอง ชาวจิตตนครหาได้เห็นสิ่งที่หนุน  
ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้  คือบรรดาหัวโจกและสมุนเหล่านั้นไม่  

ถ้าจะวาดภาพของอารมณ์ให้พอมองเห็นได้ชัด ก็พอวาดได้ดังนี้ 
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อารมณ์จะปรากฏเป็นภาพของสิ่งทั้งหลายท่ีตามองเห็นมา 

ลอยอยู ่ในใจ เช่นเป็นภาพบ้านเรือน ต้นไม้ ภูเขา บุรุษ สตรี  

ถ้าเป็นสิ่งท่ีสะดุดตา สะดุดใจ หรือเป็นสิ่งที่ชอบหรือแม้ชัง ก็ยิ่งเป็น 

ภาพที่ปรากฏเด่นชัด บางทีเป็นวิมานลอย ดังที่เรียกว่าสร้างวิมาน 

ในอากาศ บางทีเป็นภาพที่น่าเกลียดน่ากลัว เช่นภูตผีปีศาจ เมื่อ 

ปรากฏเป็นภาพขึ้นในใจดังนี้แล้ว ก็ยินดีในภาพที่น่ายินดี ยินร้าย 

หรือโกรธแค้นขัดเคืองในภาพท่ีน่ายินร้าย อารมณ์จะปรากฏเป็น 

ภาพจากเสียงท่ีหูได้ยิน เป็นภาพเสียงท่ีแว่วในใจ เป็นเสียงดนตรี  

เสียงลม เสียงน�้า เสียงสัตว์ร้อง เสียงคนพูด ซ่ึงแปลภาษาออกมา 

เป ็นคน เป็นวัตถุเป ็นต้น เช ่นได้ยินค�าว ่าแก้วแหวนเงินทอง  

จะปรากฏภาพเป็นแก้วแหวนเงินทองลอยอยู่ในใจ แล้วก็เกิดโลภใน 

ภาพนั้น อารมณ์จะปรากฏเป็นภาพกลิ่นท่ีจมูกสูดดม เป็นภาพรส 

ที่ลิ้นได้ลิ้ม เป็นภาพสิ่งถูกต้องทางกายขึ้นในใจเช่นเดียวกัน แล้วก็  

ชอบหรือชังอยู่กับอารมณ์นั้น อารมณ์จะปรากฏเป็นภาพของเร่ือง 

ทุกเร่ืองท่ีใจคิด ใจคิดถึงภูเขา ก็จะปรากฏเป็นภาพภูเขาขึ้นทันที 

ใจคิดถึงบุตร ภริยา สามี จะปรากฏเป็นภาพบุคคลเหล่านี้ขึ้นทันที  

ใจคิดถึงเสียง ถึงกลิ่น ถึงรส ถึงสิ่งถูกต้อง ถึงเร่ืองของสิ่งเหล่านี้  

ก็จะปรากฏเป็นภาพของสิ่งทั้งปวงนี้ทุกอย่าง สุดแต่ว่าใจจะคิดถึง 

อะไร แล้วก็ชอบหรือชังอยู่กับภาพเหล่านั้นเช่นเดียวกัน 

ชาวจิตตนครพากันพัวพันเพลิดเพลินอยู ่กับภาพคล้ายกับ 

คนนั่งดูภาพยนตร์นิยมชมชอบตัวพระ ตัวนาง เกลียดตัวผู้ร้าย  

บางคราวก็หัวเราะเฮฮา บางคราวท่ีใจอ่อนก็ร้องไห้ เพราะมิได้นึกว่า
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เป็นภาพยนตร์ แต่นึกว่าเป็นเร่ืองจริงหรือเป็นชีวิตจริง สมุทัย 

สามารถท�าให้ชาวจิตตนครคิดว่าอารมณ์ท่ีปรากฏเป็นภาพในใจนี ้

เป็นของจริงฉันนั้นเหมือนกัน โดยใช้หัวโจกส�าคัญเงียบ ๆ คือ โมโห 

ให้เข้าแทรกแซง ท�าให้หลงเข้าใจผิด อันท่ีจริงจิตตนครเป็นเมือง

ภาพยนตร์ท่ียิ่งใหญ่กว่าเมืองใด ๆ ในโลก และชาวเมืองจิตตนคร 

ก็ชอบดูภาพยนตร์กันมาก สามารถดูอยู ่ได้ท้ังกลางวันกลางคืน  

เว้นแต่หลับ ถึงหลับก็ยังชอบฝันดูภาพยนตร์กันอีก

คนดูหนังดูละครเพลิดเพลินอยู่กับการแสดงของหนังละคร  

ก็เช่นเดียวกับชาวจิตตนครเพลิดเพลินอยู่กับภาพแสดงของอารมณ์ 

เมื่อผู้ดูหนังดูละครไม่ปล่อยใจจนเกินไป มีสติรู้ตัวไว้บ้างว่าก�าลัง 

ดูหนังดูละคร ก็จะไม่หลงชอบชัง ไม่ยินดียินร้ายไปกับบทบาทของ 

ตัวแสดง เช่นนี้ฉันใด เมื่อภาพของอารมณ์ปรากฏขึ้นให้เห็น แม ้

ชาวจิตตนครไม่ปล่อยใจจนเกินไป มีสติรู้ว่าเป็นสิ่งที่สมุทัยใช้หัวโจก 

สร้างขึ้นเพื่อล่อให้หลง ก็จะไม่ชอบชังยินดียินร้ายไปกับภาพท่ีแสดง

ขึน้ด้วยอารมณ์นัน้จนเกนิไป ฉนันัน้ การศกึษาให้รูค้วามจริง คอืศกึษา

ธรรมของพระพุทธเจ้า และการอบรมสติให้ด�ารงอยู่สม�่าเสมอ จึงเป็น

สิ่งส�าคัญที่สุด ของผู้ท่ีไม่ต้องการจะหลงเพลิดเพลิน ชอบชัง ยินดี

ยินร้ายไปกับภาพท่ีสมุทัยสร้างขึ้นไว้ล่อให้หลง ผู้ไม่เพลิดเพลินยินดี

ยินร้ายจนเกินไปเท่านั้นท่ีจะมีจิตใจสงบเยือกเย็น ท่ีกล่าวได้ว่าเป็น

จิตใจที่มีค่า เป็นที่พึงปรารถนาของผู้มีปัญญาทั้งหลาย





ยาเสพย์ติด
สัตว์ ๖ ชนิด

ชาวจิตตนครพากันติดอารมณ์กันงอมแงม ไม่สามารถจะ 

ขาดอารมณ์ได้ และดังที่ได้กล่าวแล้ว อารมณ์ปรากฏเป็นภาพที่ 

ดูเป็นของจริงจัง ไม่ใช่เหมือนอย่างท่ีชาวโลกพูดกันว่าอารมณ์ท่ี 

หมายถงึเร่ืองอะไรในใจ ไม่ปรากฏรูปร่างอะไรให้มองเห็น ในจิตตนคร

อารมณ์เป็นภาพให้มองเห็นเป็นรูปร่างขึ้นจริง ๆ เช่นเป็นภาพต้นไม้  

ก็มองเห็นเป็นต้นไม้จริง ๆ เป็นภาพคน ก็มองเห็นเป็นบุรุษสตรี  

เป็นเด็ก เป็นหนุ ่มสาว เป็นผู ้ใหญ่วัยต่าง ๆ ขึ้นจริง ๆ ฉะนั้น  

อารมณ์จึงเป็นเคร่ืองมือส�าคัญของสมุทัย และสมุทัยรู ้วิธีท�าให ้

ชาวจิตตนครติดอารมณ์คล้ายกับติดสุรายาฝิ่น ทีแรกทุกคนก็ดื่มสุรา

ไม่เป็น สูบฝิ่นไม่ได้ แต่เมื่อหัดดื่ม หัดสูบเข้าบ่อย ๆ ในท่ีสุดก็ติด  

ถึงเวลาก็จะต้องดื่มต้องสูบ ถ้าไม่ได้ดื่มไม่ได้สูบ ก็จะกระวนกระวาย 

หงุดหงิด เมื่อได้ดื่มได้สูบแล้วจึงจะสงบ 

ในจิตตนครไม่มีสุรายาฝิ่น ไม่มีเฮโรอีนและยาเสพย์ติดให้โทษ

ต่าง ๆ อย่างในเมืองทั่ว ๆ ไป แต่มีอารมณ์นี่แหละแทนที่สิ่งอื่น ๆ 
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ทีแรกก็ดูเหมือนไม่สู้สนใจกันนักในจิตตนคร แต่สมุทัยแทรกเข้ามา

ทางระบบสื่อสารท้ังปวงสู่จิตตนครบ่อย ๆ โดยพยายามแทรกแต ่

อารมณ์ท่ีงดงาม น่ารักใคร่ ปรารถนาพอใจ ชาวจิตตนครกช็กัจะติดใจ 

ติดตา ติดหู ติดจมูก ติดลิ้น ติดกาย เกิดความกระหายที่จะได้รับ

อารมณ์ที่งามอยู่เป็นประจ�า เมื่อไม่ได้ก็กระวนกระวายหงุดหงิด ต่อ  

เมื่อได้จึงจะสงบ เมื่อพากันติดอารมณ์ดังนี้ สมุทัยก็เบาใจ ว่า  

ไม่มีใครจะคิดกู ้อิสรภาพแน่ เพราะพากันคิดแต่จะได้อารมณ์ท่ี 

งามกันทั้งนั้น เหมือนอย่างคนติดฝิ่นติดกัญชา ก็คิดแต่จะหาฝิ่น 

กัญชามาสูบเท่านั้น อารมณ์ท่ีงามนี้เป็นยาเสพย์ติดส�าคัญที่สมุทัย 

วางแก่ชาวจิตตนคร เช่นชายงามหญิงงามท่ีปรากฏเป็นภาพให ้

มองเห็น 

นอกจากนี้ สมุทัยยังได้เลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ ไว้อีกมาก เช่น งู 

ชนิดต่าง ๆ จระเข้ นกต่างชนิด ไก่ สุนัขจ้ิงจอก ลิงใหญ่เล็กเป็น 

อันมาก และแทนท่ีจะสร้างสวนสัตว์ให้อยู่เป็นส่วนสัด กลับปล่อย 

ให้อยู่ทั่วไปในจิตตนครตามแต่สัตว์จ�าพวกไหนจะชอบอยู่ชอบเที่ยว 

ไปในทีไ่หน เช่นงูอยูใ่นจอมปลวก จระเข้อยูใ่นน�า้ นกบนิอยูใ่นอากาศ

และจับพักนอนบนต้นไม้ ไก่อยู ่ในบ้าน สุนัขจ้ิงจอกอยู่ในป่าช้า  

ลิงอยู่บนหมู่ไม้ บางทีสัตว์ทั้งปวงเช่นที่กล่าวมาก็เที่ยวเพ่นพ่านทั่วไป 

บางทีสมุทัยจับสัตว์เหล่านี้มาผูกรวมไว้แล้วก็ปล่อย เป็น 

กีฬาที่สนุกอย่างหนึ่ง เพราะจะได้เห็นสัตว์เหล่านี้ต่างวิ่งไปสู่ที่อยู ่

ของตน สมุทัยหัวเราะชอบใจแล้วกล่าวว่า ชาวจิตตนครก็เหมือนสัตว์ 

เหล่านี้ เพราะพากันว่ิงไปหาอารมณ์คือรูป เหมือนอย่างงูเลื้อย 
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ปราดไปหาจอมปลวก วิ่งไปหาอารมณ์คือเสียงเหมือนจระเข้วิ่งไป 

ลงน�้า วิ่งไปหาอารมณ์คือกลิ่นเหมือนนกบินหวือไปในอากาศ วิ่งไป 

หาอารมณ์คือรสเหมือนไก่บินไปสู่บ้านที่ตัวอาศัย ว่ิงไปหาอารมณ ์

คือสิ่งถูกต้องทางกายเหมือนสุนัขจิ้งจอกวิ่งไปสู่ป่าช้า วิ่งไปหาอารมณ ์

คือเร่ืองทางใจเหมือนวานรวิ่งหลุกหลิกไปบนต้นไม้ นี้เป็นกีฬาสนุก

มากของสมุทัย ในการที่เห็นหมู่คนทั้งเมืองวิ่งพล่านไปในทิศทาง  

ต่าง ๆ บางทีก็ชนกัน ปะทะกัน แย่งชิงกัน ต่อสู้วางหมัดมวยแทงฟัน 

ยิงกันเป็นคู่ ๆ วุ่นวายไปหมด ยิ่งยุ่งยิ่งวุ่นวายสับสนอลหม่าน สมุทัย

ก็ยิ่งสนุกสนานมาก

การศึกษาในทางโลกก็ตาม ในทางธรรมก็ตาม ผู้มีปัญญา 

ย่อมศึกษาเพื่อมุ่งเพิ่มพูนสติและปัญญาเป็นส�าคัญ และย่อมเข้าใจ 

ดีว่าตนเองเท่านั้นท่ีจะสามารถน�าความรู้ในเร่ืองทั้งหลายมาเพิ่มพูน 

สติและปัญญาของตนได้ ผู ้เขียนหนังสือหรือผู้บรรยายเร่ืองราว 

เหล่านั้น เพียงสามารถน�าความรู้ความเข้าใจมาแสดงให้ทราบเท่านั้น 

หาอาจท�าให้ผู้ไม่ใคร่ครวญพิจารณาตามเกิดประโยชน์ได้ไม่ ผู้น�า 

เรื่องจิตตนครมาบรรยายอยู่ขณะนี้ก็เช่นกัน เป็นเพียงผู้น�าธรรมเกี่ยว

กับจิตตนครมาแสดง หน้าที่ในการน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต้องเป็น

ของบรรดาท่านผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย เมื่อเกิดความรู้สึกวิ่งไปหา

อารมณ์ใดก็ตาม ท่ีเห็นว่าเป็นความงดงาม น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ 

ก็ควรต้องท�าสติให้เกิดขึ้น ให้รู้ทันแม้เพียงพอสมควร ว่าสมุทัยก�าลัง

ท� า ง า น ยึ ด ค ร อ ง เ ร า อ ยู ่ อ ย ่ า ง เ ฉ ลี ย ว ฉ ล า ด  

แม้เราไม่ต่อต้านขัดขืน คือไม่พยายามยับยั้งความปรารถนาต้องการ
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เสยีบ้างเลย ปล่อยไปเตม็แรง แล้วแต่ความปรารถนาต้องการจะน�าไป 

เราก็จะตกเป็นทาสของสมุทัย ไม่มีอิสระแก่ตัว ทาสคนใดจะม ี 

ความสุขที่แท้จริงได้ ลองคิดดู 

ชาวจิตตนครที่ปล่อยให้ความปรารถนาต้องการในรูปเสียง  

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ น�าไปอย่างไม่ขัดขืนต้านทาน  

ก็จะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้ เช่นเดียวกับทาสนั้นเอง ฉะนั้น เราจะ

เลือกเป็นทาสหรือเป็นไท ก็จะเลือกได้ด้วยการยอมให้สมุทัยครอบ

ครอง หรือต่อต้านขัดขืนสมุทัยจนสุดสติปัญญาเท่านั้น
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สมุทัยรักษาพืชพันธ์ุ
แห่งมนุษย์และสัตว์

สิ่งท่ีสมุทัยระดมพลังเพื่อสืบรักษาไว้มากท่ีสุดก็คือ พืชพันธ์ุ 

แห่งมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉานทั่วไป ตลอดถึงพืชพันธ์ุแห่งต้นไม ้

ใบหญ้าทั้งปวงในโลก สมุทัยได้สอดแทรกความรู้สึกทางเพศไว้แก่ 

ชาวจิตตนครท้ังปวง โดยแบ่งออกเป็นเพศคู ่ ซ่ึงมีความรู้สึกไว 

ต่อกันอย่างยิ่งเพื่อสืบรักษาพืชพันธ์ุของคนไว้ จนถึงท่านผู้รู้ได้กล่าว

ไว้ว่า "ยังไม่เห็นรูปอย่างอื่น เสียงอย่างอื่น กลิ่นอย่างอื่น รสอย่างอื่น 

สิ่งถูกต้องทางกายอย่างอื่นสักอย่างหนึ่ง ท่ีจะครอบง�าจิตของบุรุษได้ 

เหมือนอย่างรูปของสตรี เสียงของสตรี กลิ่นของสตรี รสของสตรี  

สิ่งถูกต้องทางกายของสตรี สิ่งท้ัง ๕ นี้ของสตรีย่อมครอบง�าจิต 

ของบุรุษตั้งอยู่" ในทางตรงกันข้าม ท่านก็ได้กล่าวไว้ว่า "ยังไม่เห็นรูป

อย่างอื่น เสียงอย่างอื่น กลิ่นอย่างอื่น รสอย่างอื่น สิ่งถูกต้องทางกาย

อย่างอื่น สักอย่างหนึ่งที่จะครอบง�าจิตของสตรีได้ เหมือนอย่างรูป 

ของบุรุษ เสยีงของบรุุษ กลิน่ของบรุุษ รสของบรุุษ สิง่ถกูต้องทางกาย

ของบุรุษ สิ่งทั้ง ๕ นี้ของบุรุษย่อมครอบง�าจิตของสตรีตั้งอยู่" 
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สมุทัยแทรกความรู้สึกของบุคคลทั้ง ๒ เพศไว้ให้มีต่อกัน 

รุนแรงถึงเพียงนี้ ก็ด้วยความกลัวว่าโลกจะสูญสิ้นพืชพันธ์ุ จะไม่ม ี

ใครเหลืออยู่ให้สมุทัยครอบครองใจ เพราะสมุทัยทราบดีว่าจิตตนคร

มีภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงที่ชาวจิตตนครจะต้องประสบอย่างหลีกเลี่ยง

ไม่ได้ ซ่ึงจะได้เล่าในเมื่อถึงวาระ ถ้าไม่มีพืชพันธ์ุสืบต่อ ก็จะสิ้นสูญ 

ไปหมดเมืองในเวลาไม่เกินร้อยปี หรือจะเกินไปบ้างก็ไม่มากนัก และ

ร่างกายของบุคคลท้ัง ๒ เพศนี้เล่าก็แสนท่ีจะสกปรก สมุทัยจ�าต้อง

แทรกความรู้สึกดังกล่าวไว้อย่างแรง ไม่เช่นนั้น ต่างก็จะเมินเฉย 

ต่อกันและกัน ทั้งภาระในการครองเรือนก็หนัก สมุทัยต้องสร้าง 

แทรกความรักในบุตรธิดาเป็นอย่างยิ่งไว้ด้วย ไม่เช่นนั้นก็จะไม่มีใคร

อยากมีลูก อยากเลี้ยงลูก สมุทัยจึงจ�าต้องระดมพลังแห่งความรู้สึก  

ดังกล่าวหรือท่ีเรียกกันว่า "ความรักความใคร่" เพื่อรักษาพืชพันธ์ุไว้

ในจิตใจของชาวจิตตนครมากเป็นพเิศษ แม้จะให้เกดิผลตามประสงค์ 

แต่ก็ให้เกิดผลเดือดร้อนเสียหายหลายอย่าง เช่นชาวจิตตนคร  

ผู้ถูกพลังความรักใคร่ครอบง�าให้กระวนกระวาย ก็ปฏิบัติระงับ หรือ

บ�าบัดความรู้สึกเช่นนี้ในทางท่ีผิดต่าง ๆ มีการกระท�าผิดต่า ง ๆ  

มีสถานที่บ�าบัดต่าง ๆ มีวิธียั่วยุความรู้สึกต่าง ๆ บรรดาพรรคพวก

ของสมุทัยอีกมากมายก็ได้โอกาสแทรกแซงแสดงตัว ผสมผสาน  

ไปกับเรื่องนี้ ก็เป็นที่พอใจของสมุทัย อีกอย่างหนึ่ง 

จ�านวนส�ามะโนครัวคนของจิตตนครมากข้ึนผิดสังเกตโดย 

รวดเร็ว เช่นเดียวกับจ�านวนคนของประเทศต่าง ๆ ในโลก ท�าให้เกิด

ปัญหาว่าคนจะล้นโลกขึ้น แต่สมุทัยหาได้กลัวปัญหานี้ไม่ ทั้งไม ่
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ขวนขวายที่จะควบคุมยับยั้งแต่ประการใด เพราะสมุทัยมีพลังในการ

ท�าลายอยู่ในมือพร้อมแล้ว ไม่น้อยกว่าพลังแห่งการสร้าง อาจจะยิ่ง

กว่าเสียอีก เช่นในโลกปัจจุบันนี้ อาวุธปรมาณูท่ีพากันท�าไว้ มีก�าลัง 

แห่งการท�าลายมหาศาล จะท�าลายสิ่งท้ังปวง พร้อมท้ังชีวิตคน 

ทั้งโลกได้ในเวลาพริบตาเดียว ถึงเวลามิคสัญญีเมื่อใด สมุทัยจะ 

ระดมพลังแห่งการท�าลายเมื่อนั้น สมุทัยได้แทรกแซงความรู้สึก 

ทางท�าลายเข้าในใจแห่งชาวจิตตนครไว้แล้ว จึงไม่วิตกว่าคนจะล้นโลก

สมุทัยแห่งจิตตนครมีพลังร้ายรุนแรง น่ารังเกียจ สะพึงกลัว 

ยิ่งนักดังกล่าวมา แต่สมุทัยก็มีความเฉลียวฉลาดรอบคอบในการ 

ใช้พลังนั้น จนท�าให้ชาวจิตตนครยอมตกอยู่ใต้พลังดังกล่าวอย่าง 

เต็มอกเต็มใจ มิได้ระแวงสงสัยว่านั่นแหละคือสิ่งท่ีจะน�าตนไป 

สู่ความพินาศหายนะ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระปัญญาคุณ 

เลิศกว่าปัญญาทั้งหลาย จึงทรงรู้เท่าทันสมุทัยทุกประการ และด้วย 

ทรงพระกรุณาคุณเลิศกว่ากรุณาท้ังหลาย จึงทรงแสดงไว้ให้เห็นโทษ

ของสมุทัย เพ่ือว่าชาวจิตตนครทั้งปวงผู้มีศรัทธาในพระองค์ท่าน 

จะได้พยายามเห็นตาม และต่อต้านสมุทัย ไม่ยอมตนให้สมุทัย 

น�าไปท�าลายอย่างย่อยยับในที่สุด 

อันความเฉลียวฉลาดของสมุทัยในการใช้พลังท�าลายชาว 

จิตตนครในด้านต่าง ๆ นั้น แม้มีมากมายเพียงใด ก็จะไม่อาจสู้ 

ปัญญาของชาวจิตตนครท่ีเกิดจากการศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้า  

แล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ดังนั้น แม้ไม่ปรารถนาจะยอม 
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ให้สมุทัยชักจูงไปตามชอบใจ จนสุดท้ายน�าไปสู่ความพินาศหายนะ  

ก็ควรท่ีจะต้องศึกษาพระธรรมค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

ให้รู้ถูกต้องพอสมควร เพื่อเป็นการอบรมปัญญาและสติไว้ต่อต้าน

สมุทัย ไม่ว่าจะแอบแฝงสอดแทรกเข้ามาในรูปใด ความมีสติและ 

ปัญญารู้เท่าทันสมุทัยว่าก�าลังล่อให้โลภแล้ว ให้โกรธแล้ว ให้หลง 

แล้ว แล้วใช้สติปัญญาต่อต้าน ไม่ยอมโลภ ไม่ยอมโกรธ ไม่ยอม 

หลงไปตามสมุทัย นั่นแหละจะสามารถชนะสมุทัยได้ ไม่ถูกสมุทัย 

ครอบครองชักน�าไปสู่ความพินาศในวาระสุดท้าย
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คู่บารมีของนครสามี

ดังได้กล่าวแล้วเป็นล�าดับมาเกี่ยวกับจิตตนคร ปรากฏว่า 

นครสามีคือผู้ครองนครได้ไว้วางใจสมุทัยเป็นอันมากให้ด�าเนินการ 

ต่าง ๆ ในจิตตนคร และก็เมื่อได้ไว้วางใจมอบหมายให้สมุทัย 

ด�าเนินการแล้ว ก็ได้เร่ิมสังเกตเห็นความไม่ปรกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  

แต่ก็ยังจับต้นเหตุไม่ได้ สมุทัยเข้าใจหลบซ่อนการกระท�าของตน 

และพวกพ้อง เข้าใจแสดงออกให้เป็นที่เข้าใจว่าดีต่าง ๆ เจ้าเมืองเอง 

ก็เข้าใจว่าสมุทัยดีมาก อันที่จริงสมุทัยและพวกพ้องมิใช่เป็นชาว 

จิตตนครมาแต่เดิม แต่เป็นผู้ท่ีอพยพมาจากถิ่นที่อื่น มาจับต้ัง 

หลักฐานอยู่ในจิตตนคร และชักชวนพวกพ้องให้พากันยกเข้ามา 

ยึดถิ่นฐานต่าง ๆ แผ่กระจายกันออกไป จนถึงวางพวกไว้ควบคุม 

ทั่วไปหมด 

สมุทัยเองได้ต้ังหลักฐานอยู่กับนครสามีทีเดียว เป็นผู้ส�าเร็จ

สรรพกิจในจิตตนคร และแต่งตั้งบรรดาหัวโจกทั้ง ๓ พรรคพวก  

ทั้ง ๑๖ กับกิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด ให้เป็นหัวหน้าและประจ�า 
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หน่วยต่าง ๆ เกณฑ์ใช้ชาวจิตตนครเป็นทาสกรรมกรท�าสิ่งต่าง ๆ  

ตามแต่สมุทัยจะประสงค์ นครสามีก็เพลิดเพลินอยู่กับภาพยนตร์  

หรือโทรทัศน์ท่ีสมุทัยสร้าง อันเรียกด้วยภาษาของจิตตนครว่า  

อารมณ์ ดังที่กล่าวแล้ว 

เดิมนครสามีมีกายผุดผ่อง ดังจะกล่าวว่ามีรัศมีก็น่าจะได้ มี

ปัญญาเฉียบแหลม รู้อะไรถูกต้องฉับพลัน แต่เมื่อคบกับสมุทัย 

มากเข้า กายที่เคยผุดผ่อง ก็กลายเป็นเศร้าหมอง ท่ีเคยมีรัศมี  

มีแสง ก็อับแสง ท่ีเคยมีปัญญาเฉียบแหลม รู้อะไรถูกต้อง ก็กลาย 

เป็นผู้มีปัญญาอ่อน รู้อะไรมักผิดพลาด ท่ีเคยสงบเยือกเย็น ก็กลับ 

ไม่สงบและร้อนรนกระวนกระวาย หิวกระหายในอารมณ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป

อยู่เสมอ 

นครสามีได้มีพฤติการณ์ทั้งปวงเปลี่ยนไปจากปรกติแต่เดิม 

อย่างหน้ามือเป็นหลังมือ เดชะกุศลของนครสามีคือเจ้าเมืองแห่ง 

จิตตนครนี้ยังมีอยู่ กล่าวคือ คู่บารมีของเจ้าเมืองเป็นผู้เพียบพร้อม 

ด้วยคุณสมบัติทั้งปวงตรงกันข้ามกับสมุทัย ได้เข้ามาตักเตือน 

เจ้าเมืองว่า เจ้าเมืองได้มองเห็นหรือไม่ว่าเวลานี้จิตตนครได้ยุ่งเหยิง

สับสนมากขึ้นเพียงไร โจรผู้ร้ายหลายก๊กหลายเหล่า ท่ีขึ้นชื่อลือนาม 

ว่า "กายทุจริต" "วจีทุจริต" หรือ "มโนทุจริต" หรือ "คอรัปชั่น" เกิด

ขึ้นทั่วไป โดยมีหัวโจกใหญ่ที่รู้ ๆ กันว่า "โลโภ" "โทโส" "โมโห" ยุยง

ส่งเสริม และยังมีอย่างอื่นอีกมากมายหลายอย่าง 
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เจ้าเมืองได้รับค�าตักเตือนจากคู่บารมี ก็เร่ิมเฉลียวใจมองเห็น

ความยุ่งเหยิงต่าง ๆ ดังกล่าว โดยปรกติสมุทัยได้เข้าประชิดคุม  

เจ้าเมอืงแจไม่ยอมถอยห่าง สมทุยัไม่เกรงกลวัใคร แม้แต่เจ้าเมอืงเอง

สมทัุยกห็าเกรงกลวัไม่ มอียูเ่พยีงคนเดยีวทีส่มทัุยเกรงมากกค็อืคูบ่ารมี 

ของเจ้าเมือง เมื่อคู ่บารมีเดินเข้ามา สมุทัยจะถอยห่างออกไป  

ไม่กล้าอยู่เผชิญหน้ากับคู่บารมี ค�าตักเตือนของคู่บารมีได้ผล ท�าให้

เจ ้ า เมืองได ้คิดขึ้นทันทีว ่ า จิตตนครก�าลังยุ ่ ง เหยิงสับสนจริง  

เพราะเมื่อได้อยู่กับคู่บารมี สมุทัยถอยห่างออกไป กายของเจ้าเมือง 

ก็กลับผุดผ่องมีแสง มีปัญญารู้ถูกต้องขึ้น สงบเยือกเย็นขึ้น และ  

ความร้อนกระวนกระวายก็ระงับด้วยการดับหาย ภาพยนตร์ต่าง ๆ ที่

เป็นมายาของสมุทัยก็หายไป ภาพแห่งสัจจะปรากฏขึ้นแทน คือผลที่ 

ยุ่งเหยิงต่าง ๆ แต่ยังจับเหตุไม่ถูก

การฟังธรรมค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เหมือน 

เจ้าเมืองฟังค�าตักเตือนของคู่บารมี ท�าให้มีโอกาสเห็นผิดชอบชั่วด ี

ได้ตามความเป็นจริง ไม่หลงอยู ่ตลอดไป ดังนั้น การฟังธรรม 

ค�าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นหนทางที่จะน�าให้ผู้ผิด 

พ้นผิด ผู้หลงพ้นหลง กล่าวอีกอย่างก็คือพระธรรมค�าสั่งสอนของ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะท�าให้ผู้มีความทุกข์ได้รับความสุขนั่นแล





ธรรมส�าหรับผู้ปกครอง

เมื่อคนเราอยู่รวมกันเป็นหมู่ จ�าต้องมีผู้ปกครองตามล�าดับชั้น 

เมื่อรวมกันเป็นประเทศชาติ ก็ต้องมีผู้ปกครองของประเทศ และเมื่อ 

รวมกันเป็นโลก ถึงจะไม่มีผู้ปกครองโลกทั้งหมด ก็ต้องมีผู้แทน 

ของชาติทั้งหลายมาประชุมกัน ปรึกษาวินิจฉัยเร่ืองระหว่างชาติ  

คล้ายกบัเป็นคณะผู้ปกครองโลกบางส่วนหรือทัง้หมด เคร่ืองมอืในการ 

ปกครองย่อมมีอยู ่หลายอย่าง แต่ท่ีขาดไม่ได้นั้นคือธรรมของ 

ผู้ปกครอง เพราะถ้าไม่มีธรรมส่วนนี้เสียแล้ว จะปกครองให้เกิด 

ความสุขความเจริญหาได้ไม่

ธรรมของผู้ปกครองนี้ท่านเรียกว่า "ราชธรรม" แม้ตามศัพท์ 

จะแปลว่า "ธรรมส�าหรับพระราชา" แต่ตามความมุ่งหมายก็คือธรรม 

ส�าหรับผู้ปกครองท่ัวไป และส�าหรับผู้อยู่ในปกครองด้วย ท่านแสดง

ไว้ ๑๐ ประการ เรียกว่า "ทศพิธราชธรรม" จะกล่าวเฉพาะข้อ ๖ คือ 

ตปะ หรือ ตบะ มีอธิบายตามพระธรรมเทศนา ทศพิธราชธรรม  

ที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ได้ทรงถวายใน 

การพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๓ ว่า 
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"ตปะ หรือ ตบะ" โดยพยัญชนะแปลว่า "แผดเผา" โดยมาก 

ท่านใช้เป็นชื่อของความเพียร จึงแปลว่า ความเพียรเป็นเคร่ือง 

แผดเผา (ความเกียจคร้าน) ใช้เป็นชื่อธรรมอื่นอีกบ้าง ทางลัทธิ 

พราหมณ์แสดงว่า ตบะของพราหมณ์คือการเล่าเรียนพระเวทย์ที่ 

ศักดิ์สิทธ์ิ ตบะของกษัตริย์คือการคุ้มครองไพร่ฟ้าประชาชน ตบะ 

ของเวสสะหรือไวสยะคือการท�าบุญให้ทานแก่พราหมณ์ ตบะของ 

สูทรคือการรับใช้ ตบะของฤษีคือการกินอาหารที่เป็นผัก มีค�าเป็น 

คาถาหนึ่งแสดงว่า "อาทิตย์มีตบะคือส่องแสงสว่างในกลางวัน  

จันทร์มีตบะในกลางคืน" 

ตามนัยเหล่านี้ ตบะหมายถึงการตั้งใจก�าจัดความเกียจคร้าน 

หรือการท�าผิดหน้าท่ี มุ ่งท�ากิจอันเป็นหน้าท่ีท่ีพึงท�า อันเป็นกิจดี 

กิจชอบให้สม�่าเสมอ และให้ยิ่งข้ึน ผู้บ�าเพ็ญตบะให้บรรลุถึงความ 

ส�าเร็จย่อมเป็นผู้มีตบะ ปรากฏเป็นผู้มีสง่า เป็นที่ย�าเกรง ดังท่ีพูด 

กันว่า "มีตบะเดชะ" คนผู้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่ต้องมีตบะ คือใครม ี

หน้าที่ฐานะอย่างใด ก็ปฏิบัติไปอย่างนั้น ให้ดี ให้เหมาะ ให้สมแก ่

หน้าท่ีฐานะ เมื่อเป็นผู้ใหญ่ผู้ปกครองก็ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปกครอง 

ให้ดี ให้บริบูรณ์ เมื่อเป็นผู้อยู่ในปกครองก็ปฏิบัติหน้าที่ของผู้อยู่ 

ในปกครองให้ดี ให้บริบูรณ์ 

เมื่อปฏิบัติดีอยู่ด้วยกันก็เป็นผู้มีตบะอยู่ด้วยกัน เป็นที่ย�าเกรง

ของกันและกัน แต่ถ้าตรงกันข้าม คือผู้มีหน้าที่ปกครองไม่ปกครอง 

ให้ดี ก็เป็นท่ีดูหมิ่นของผู้อยู่ในปกครอง รวมความว่า ผู้มีหน้าท่ี 
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ฐานะอย่างใด ไม่ปฏิบัติให้สมกับหน้าที่ฐานะอย่างนั้น ย่อมเป็นที่ 

ดูหมิ่นดูแคลน หมดความนับถือ ต้องเสื่อมจากเกียรติท่ีดี จนถึง 

ต้องตกจากฐานะของตน มีค�ากล่าวไว้ในสุตโสมชาดกว่า "พระราชา 

ผู ้เอาชนะบุคคลท่ีไม่ควรชนะไม่ช่ือว่าพระราชา เพื่อนผู้เอาชนะ 

เพื่อนไม่ชื่อว่าเพื่อน ภริยาผู้ไม่ย�าเกรงสามีไม่ชื่อว่าภริยา บุตรผู้ไม่ 

เลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าไม่ชื่อว่าบุตร สภาท่ีไม่มีสัตบุรุษ (คนดี)  

ไม่ชื่อว่าสภา ผู้พูดไม่เป็นธรรมไม่ชื่อว่าสัตบุรุษ ผู้ละหรือสงบราคะ

โทสะโมหะพูดเป็นธรรมชื่อว่าสัตบุรุษ" 

กล่าวโดยเฉพาะ ข้อท่ีพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าทรงตั้ง 

พระราชหฤทัยก�าจัดความเกียจคร้านและท�าการผิดหน้าที่ ทรงตั้ง 

พระราชอุตสาหะวิริยภาพปฏิบัติพระราชกรณียะให้เป็นไปด้วยดี 

ยิ่ง ๆ ขึ้น มีพระตบะเดชะเป็นท่ีย�าเกรงแห่งบุคคลทั่วไป ตลอดถึง 

ทรงสมาทานกศุลวัตรเผาผลาญก�าจัดอกศุลวติกบาปธรรมให้เสือ่มสญู

ไม่ตั้งอยู่ได้ ดังนี้ จัดเป็นตบะบทที่ ๖





ได้กล่าวไว้ว่า คู่บารมีของนครสามีหรือเจ้าเมืองแห่งจิตตนคร 

ซ่ึงเพยีบพร้อมด้วยคณุสมบัติท้ังปวง ตรงกนัข้ามกบัสมทัุย ได้ตักเตอืน

เจ้าเมืองในเรื่องความยุ่งเหยิงต่าง ๆ ในจิตตนคร

แต่นครสามีหรือเจ้าเมืองก็ยังโปรดปรานพอใจสมุทัยว่า เป็น 

ผู้สร้างสรรค์ความสุขความเจริญต่าง ๆ สมชื่อว่าสมุทัย ที่เจ้าเมือง 

ให้ความหมายว่าเป็นเหตุแห่งความสุขต่าง ๆ เพราะยังมองไม่เห็นว่า 

จะเป็นสมุทัย คือเหตุแห่งความทุกข์หรือเดือดร้อน แต่ก็เป็นที ่

น่าสงสัยว่า ไฉนจึงได้เกิดมีความทุกข์เดือดร้อนกันมากข้ึนทุกที  

มองเห็นผลถนัดขึ้น แต่ยังคล�าหาเหตุไม่พบ คล้ายกับพอมองเห็น 

ราง ๆ แต่ก็ยังไม่ชัดเจนว่าอะไร 

ฝ่ายคู่บารมีผู้ท่ีได้เข้ามาตักเตือนแม้จะรู้อยู่เต็มใจว่าใครเป็น 

ต้นเหตุ ก็ยังเห็นว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะบอก เพราะเจ้าเมืองจะไม่ยอม 

เชื่อเป็นอันขาด ด้วยยังโปรดปรานกันมาก ยังเห็นว่าดีด้วยประการ 

พระบรมครูผู้ไม่มีกาล 
ระยะ ระดับ ขนาด
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ทั้งปวง การที่จะไปชี้หน้าคนโปรดของผู้ใดว่าไม่ดี ก็เท่ากับไปชี้หน้า 

ผู้นั้นเองด้วยเหมือนกัน แต่ก็จ�าเป็นท่ีจะต้องหาวิธีท�าให้เจ้าเมืองได้รู้ 

ได้เห็นขึ้นด้วยตนเอง 

นครสามีเมื่อยังคิดไม่เห็นเหตุก็ถามปรึกษาคู่บารมีว่า ท�าไมถึง 

ได้เกิดผลเช่นนี้ และจะแก้ไขอย่างไร คู่บารมีตอบว่า จะไปหารือ 

พระบรมครูก่อน ถามว่า พระบรมครูคือใคร ตอบว่า คือ องค์ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถามว่า ท่านคือผู้ใดเล่า ตอบว่า ท่านคือ 

ผู้ตรัสรู้พระธรรมด้วยพระองค์เองแล้ว ทรงสั่งสอนคนทั้งปวงให้ 

รู้ตาม ตั้งพระศาสนาขึ้น ที่เรียกว่าพระพุทธศาสนา ถามว่า พระธรรม

คืออะไรเล่า ตอบว่า พระธรรมคือสัจจะความจริงหรือของจริง ที ่

เมื่อรู้แล้วพ้นทุกข์ท้ังปวงได้ ถามว่า ก็ทุกข์เดือดร้อนท้ังปวงของ 

จิตตนครนี ้เมือ่ได้รูพ้ระธรรมแล้ว จะพ้นได้หรือไม่ ตอบว่า พ้นได้แน่ 

ถามว่า ถ้าเช่นนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระธรรมดีแน่ แต่ม ี

พยานหรือไม่ว่าพระองค์ตรัสรู้ธรรมจริง ตอบว่า มีพยานแน่นอน  

ต่อไปจะเรียกพระองค์ว่า พระพุทธเจ้า เท่านั้นก็ได้ พระบรมครูก็ได้ 

ถามว่า พยานคือใครเล่า ตอบว่า คือ พระสงฆ์ ได้แก่หมู่ชนที่ได้ฟัง 

ค�าสัง่สอนแล้วได้รู้ตามได้พ้นทกุข์ตามพระบรมครู ซึง่มอียูจ่�านวนมาก 

นครสามีได้ฟังดังนั้นเกิดปีติโสมนัสในพระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ กล่าวสรรเสริญคู ่บารมีว่าเป็นกัลยาณมิตรผู้ประเสริฐ 

ผู้ได้แนะน�าให้ได้ยินได้ฟังค�าว่า พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  

เพียงเท่านี้ก็เร่ิมได้รับความสบายใจ จึงถามต่อไปว่า เวลานี้พระองค์
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ประทับอยู่ที่ไหน จะไปเฝ้าพระองค์ได้หรือไม่ ตอบว่า ในโลกของ 

กายมนษุย์ พระองค์ได้เสดจ็ปรินพิพานแล้ว แต่ในจิตตนคร พระองค์

ยังประทับอยู่ ถ้าปรารถนาจะได้เฝ้าพระองค์ก็ให้ปฏิบัติจนเห็นธรรม 

ดังท่ีได้ตรัสสั่งไว้ว่า "ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา" ฉะนั้น ถ้าไม่เห็น

ธรรม ก็เท่ากับพระองค์ประทับอยู่ไกลท่ีสุด ไปเท่าไรก็ไม่ถึง แต่ถ้า 

เห็นธรรม ก็เท่ากับพระองค์ประทับอยู่ใกล้ที่สุด แต่อันที่จริง ไม่ม ี

เวลาอันเกี่ยวแก่อดีต อนาคต ปัจจุบัน ไม่มีการไปมาอันเกี่ยวแก่ 

ไกล ใกล้ ไม่มีพื้นที่ ระดับ ขนาด อันเกี่ยวกับกว้าง ยาว ตื้น  

ลึก หนา บาง เป็นต้น

บรรดาพุทธศาสนิกผู้มาบริหารจิตนั้น ที่จริงก็คือผู้พยายาม 

จะแลให้เห็นพระพุทธเจ้านั่นเอง บริหารจิตได้เพียงใด ก็จะสามารถ

เห็นพระพุทธเจ ้าได ้เพียงนั้น คือส�าหรับผู ้บริหารจิตได้ดีมาก  

ก็เหมือนเห็นพระพุทธเจ้าใกล้มาก ชัดมาก ผู้บริหารจิตได้ดีน้อย  

ก็เหมือนเห็นพระพุทธเจ้าไกลมาก ไม่ชัดเลย เพราะการบริหารจิต 

คือการท�าจิตของตนให้สูงขึ้น ดีข้ึน พ้นจากกิเลสยิ่งขึ้น ซ่ึงจิตของ 

ผู้ใดเป็นไปเช่นไร ผู้นั้นย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง เมื่อผู้ใดเห็นความใส 

สว่างในจิตตนเพียงใด ก็จะพอเข้าใจถึงความใสสว่างแห่งพระหฤทัย

ของพระพุทธเจ้าเพียงนั้น นี่แหละท่ีเรียกว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้น 

เห็นพระพุทธเจ้า





คู่บารมีของเจ้าเมืองจิตตนครก็ได้เข้าเฝ้าพระบรมครู กราบทูล 

เรื่องท่ีเกิดขึ้นในจิตตนคร ตลอดถึงท่ีได้เข้าเตือนนครสามี และ 

ได้แจ้งแก่นครสามีว่า จะกราบทูลถามพระบรมศาสดา ว่าอะไรเป็น 

ตัวเหตุให้เกิดผลเดือดร้อนต่าง ๆ 

ฝ่ายองค์พระบรมครูผูท้รงประกอบด้วย ทศพลญาณ (พระญาณ

ที่เป็นก�าลัง ๑๐ ประการ) ผู้ทรงรู้ทรงเห็นจิตตนครทั้งหมด ผู้ตรัสรู้ 

จตุราริยสัจ ผู้ทรงชนะมารและเสนา ทรงทราบพระญาณในเหตุผล 

ที่เกิดขึ้นในจิตตนครถ้วนท่ัวทุกประการ ทรงมีพระมหากรุณาใน 

นครสามี ผู้เป็นเจ้าเมืองจิตตนคร ซ่ึงนับเข้าในเวไนยนิกร คือหมู่ 

แห่งชนผู้ท่ีพระองค์จะพึงทรงแนะน�าสั่งสอนได้มีโอกาสท่ีจะได้ 

เข้าเฝ้าเห็นพระองค์สักคราวหนึ่งในต่อไป แต่เวลาปัจจุบันขณะนั้น  

นครสามียังมีกายเศร้าหมองอับแสง ไม่อาจที่จะรู้จะเห็นพระองค ์

และธรรมทีล่ะเอยีดลุม่ลกึได้ เพราะสมทุยัยงัครอบง�าใจให้หลงเหน็ผิด 

คู่บารมีแนะน�าให้ใช้
ศีล หิริ โอตตัปปะ
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อยู่อย่างลึกซ้ึง จ�าต้องอาศัยคู ่บารมีช่วยดูแลอยู ่อย่างใกล้ชิดไม่ 

ทอดทิ้งหรือทอดธุระเสียเหมือนอย่างแต่ก่อน เมื่อนครสามีได้  

คู ่บารมีอยู่ใกล้ มีกายผุดผ่องมีแสงขึ้น ก็ค่อย ๆ ตักเตือนใ ห้ด ู

เหตุผลท่ีใกล้ ๆ หรือที่ตื้น แล้วเตือนให้ดูไกลออกไป หรือให้ดูท่ี 

ลุ่มลึกละเอียดเข้าโดยล�าดับ ก็จะจับตัวต้นเหตุท่ีส�าคัญได้ใน ที่สุด 

พระบรมครูได้ตรัสประทานพระธรรโมวาทพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติ เพื่อ คู่

บารมจีะได้น�าไปช่วยนครสามใีห้พ้นภยัพบัิตทิีก่�าลงัเกดิขึน้ในจิตตนคร 

คู่บารมีได้รับพระพุทธโอวาทแล้ว เข้าพบนครสามีแล้วกล่าวว่า 

พระบรมครูตรัสให้ต้ังกระทู้ถาม ๒ ข้อก่อนว่า ๑. โลโภ ความโลภ

อยากได้ โทโส ความโกรธแค้นขัดเคือง โมโห ความหลง มีคุณ 

หรือมีโทษ ๒. คนที่โลภ โกรธ หลง แล้วจึงฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง 

ลักลอบผิดลูกเมียเขาหรือผิดสามีเขาบ้าง พูดเท็จหลอกลวงเขาบ้าง  

ดื่มน�้าเมาอันเป็นฐานประมาทบ้าง เป็นคนดีหรือคนชั่ว มีคุณหรือ 

มีโทษ นครสามีได้ฟังดังนั้นแล้วมองเห็นเหตุผลทันที ว่าไม่ดี มีโทษ

ทั้ง ๒ ข้อ เหตุผลได้มีอยู่ในกระทู้ทั้ง ๒ ข้อนี้แล้ว คือ โลโภ โทโส 

โมโห เป็นตัวมูลเหตุ การฆ่าเขา ลักของเขาเป็นต้น ดังที่เรียกว่า 

ทุจริตหรือคอรัปช่ัน เป็นผลแห่งมูลเหตุท้ัง ๓ นั้น และเป็นเหตุ 

แห่งความทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ นครสามีเริ่มจับเหตุผลได้ประจักษ์ใจ 

แล้วยกมือพนมถวายนมัสการพระบรมครูผู้ประทานกระทู้ให้ได้คิด

และเร่ิมคดิสบืไปว่า กท็ัง้ ๓ หวัโจกนีเ้ป็นพรรคพวกของสมทัุย

มิใช่หรือ เริ่มสงสัยในสมุทัยว่าจะเป็นผู้สร้างแต่ความสุขอย่างเดียว 
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หรือสร้างทกุข์เดอืดร้อนด้วย และจะแก้ไขอย่างไร คูบ่ารมจึีงได้แนะน�า

ให้เรียกบุคคลเหล่านี้เข้ามาใช้ คือศีลคนหนึ่ง หิริกับโอตตัปปะ คู่หนึ่ง  

ก่อนโดยด่วน นครสามีได้อนุวัตรตาม สั่งให้คู่บารมีน�าบุคคลเหล่านี้

เข้ามาทันที แต่เมื่อคู่บารมีกลับออกไป สมุทัยได้มีโอกาสเข้ามาห้ามมิ

ให้ใช้บคุคลดงักล่าวนัน้ อ้างว่าคนของตนมเีพยีงพอทีจ่ะระงับดบัทุกข์

ทั้งปวงในจิตตนครได้ นครสามีก็ชักจะลังเล แต่ก็ไม่อาจที่จะกลับค�า 

เพราะความเกรงใจในคู่บารมี และความเคารพที่เร่ิมจะมีขึ้นในองค์

พระบรมครู

พระพทุธเจ้าตรัสไว้ว่า การบชูาชนทัง้หลายผู้ควรบูชาเป็นมงคล

อันสูงสุด นครสามีผู้มีความเคารพในองค์พระบรมครูเกิดขึ้น ก็เช่น

เดยีวกบัได้ท�าบูชาพระบรมครูผูค้วรบชูา ย่อมจะได้รับมงคลอนัสงูสดุ 

นั่นคือย่อมจะไม่ตกเป็นผู้หลงเชื่อสมุทัยอย่างงมงาย จนถึงยอม 

เป็นทาสของสมทุยั ให้สมทัุยมอี�านาจครอบครองอย่างเดด็ขาดสิน้เชิง

ตลอดไป บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลาย แม้รู้จักบูชาท่านผู้ควรบูชา 

รู้จักเคารพท่านผูค้วรเคารพ ปฏบิติัให้เหมาะให้ควร กจ็ะเป็นผูม้มีงคล

อันสูงสุด สมดังค�าของพระพุทธเจ้า





เพ่ือแก้ไขความยุ่งยากของจิตตนครที่เกิดจากการคุมอ�านาจ 

ของสมุทัยและพรรคพวก คู่บารมีได้แนะน�านครสามีให้เรียก ศีล  

หิริ และโอตตัปปะ เข้าพบด่วน เมื่อได้รับความยินยอมเห็นชอบจาก 

นครสามีแล้ว คู่บารมีได้น�าศีลและหิริโอตตัปปะเข้าพบนครสามีทันที 

นครสามีได้สอบถามบุคคลทั้ง ๓ และบุคคลทั้ง ๓ ได้ตอบ 

ดังนี้ ถามว่า ไหนศีลจะท�าอย่างไร ตอบว่า ศีล จะท�าให้เกิดความ 

งดเว้นจากทุจริตทั้งหลาย ให้ประพฤติในทางสุจริตโดยไตรทวาร คือ 

กาย วาจา ใจ ถามว่า ไหนหิริโอตตัปปะจะท�าอย่างไร ตอบว่า หิริ  

จะท�าให้จิตใจมีความละอายต่อบาปทุจริต รังเกียจบาปทุจริต  

เหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวผู้ก�าลังรักสวยรักงาม รังเกียจต่อ 

สิ่งสกปรกท้ังหลาย ไม่ปรารถนาจะถูกต้อง โอตตัปปะ จะท�าให้ 

จิตใจมีความเกรงกลัวต่อผลของบาปทุจริต เหมือนอย่างคนกลัว 

ต่ออสรพิษ คือกลัวต่อผลของการจะถูกงูกัด กล่าวคือความตาย  

ศีลวินัยรักษาไตรทวาร 
หิริโอตตัปปะเป็นนครบาล
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ถามว่า จะขอเคร่ืองไม้เคร่ืองมืออะไรบ้างเล่า ตอบว่า ศีลจะขอ 

ผู้ช่วยชื่อว่า วินัย และขอ ไตรทวาร เป็นที่ท�างาน ส่วนหิริโอตตัปปะ

จะขอความละอายและความกลัวของจิตใจมาเป็นเคร่ืองมือ ถามว่า 

วินัยเป็นอะไร ตอบว่า เป็นบทบัญญัติที่ตราขึ้นไว้ส�าหรับบ้านเมือง 

ดังที่เรียกว่ากฎหมายก็มี เป็นบทบัญญัติของพระพุทธเจ้าก็มี และ  

คู่บารมีได้ช่วยชี้แจงว่า พระบรมครูได้ทรงต้ังหิริโอตตัปปะทั้งคู่นี ้

ให้เป็น "โลกบาล" ที่แปลว่า "ผู้คุ้มครองโลก" ฉะนั้น ก็ขอให้เจ้าเมือง 

จิตตนครรับศีลและวินัยมาเป็นผู้รักษาไตรทวารของจิตตนคร และ 

ตั้งให้หิริโอตตัปปะเป็น "นครบาล" ของจิตตนคร เจ้าเมืองก็ยินยอม 

ตกลงในที่ต่อหน้าคู่บารมี 

คร้ันได้รับหน้าที่แล้วศีลและวินัยก็เข้าตั้งส�านักงานรักษา 

ไตรทวารของจิตตนคร วินัยก็รวบรวมกฎหมายของบ้านเมืองและ 

พระบัญญัติของพระพุทธเจ้าอันเหมาะแก่ภาวะส�าหรับชาวจิตตนคร

ปฏิบัติ ศีลชักน�าส่งเสริมคนให้รักษาวินัย คือให้ปฏิบัติกฎหมายและ

พระบัญญัตขิองพระพทุธเจ้า คอยห้ามคนให้งดเว้นจากความล่วงเกนิ

ละเมดิกฎหมายและพระบัญญติั ช่วยกนัรักษาไตรทวารของจิตตนคร

ไว ้  ก ่อนท่ีศีลและวินัยเข ้ามา กฎหมายถึงจะมีก็ เหมือนไม ่มี  

พระบัญญัติของพระพุทธเจ้าไม่ต้องกล่าวถึง พวกโจรผู้ร้ายคือทุจริต

ต่าง ๆ พากนัเข้ามาทางไตรทวารของจิตตนคร คอืทวารกาย ทวารวาจา 

ทวารใจ ที่เรียกตามภาษาของจิตตนครว่า กายทวาร วจีทวาร  

มโนทวาร เข้าลักขโมยฉกชิงว่ิงราวปล้นสะดมชาวจิตตนครอยู ่
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เนือง ๆ ท�าให้เกิดความเดือดร้อนระส�่าระสาย คร้ันเมื่อศีลและวินัย 

เข้ามารักษาไตรทวารของเมืองอยู่ พวกผู้ร้ายต่าง ๆ ก็เข้ามาไม่ได้  

และอาศัยนครบาลช่วยตรวจตราสอดส่องอีกส่วนหนึ่ง ท�าให้ผู้ที่จะ 

คิดร้ายเกิดความละอายเกรงกลัว ไม่กล้าที่จะท�าความผิดต่าง ๆ  

ท�าให้เกิดความอบอุ่นอยู่เย็นเป็นสุขทั่วจิตตนคร





วันขึ้นปีใหม่ในจิตตนคร

ปีใหม่แห่งชาวโลกทัว่ไปได้ย่างมาถงึตัง้แต่ ๑ มกราคม ในโอกาส

จะสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ ได้มี การแสดงความยินดีร่ืนเริงกันเป็นพิเศษ 

สมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภารเจ้าได้มพีระราชด�ารัสพระราชทานพร

แก่ประชาชนทั้งปวง สมเด็จพระสงัฆราชกไ็ด้มพีระโอวาทและประทาน

พร นอกจากนีบ้คุคลส�าคญัอืน่ ๆ ก็ได้กล่าวค�าปราศรัย ประชาชนทั้ง

ปวงที่เป็นพุทธศาสนิกชนต่างท�าบุ ญตักบาตร และท่ัวไปพาร่ืนเริง 

เป็นการต้อนรับปีใหม่ และมักจะส่ งความปรารถนาสุขให้แก่กันใน

ระหว่างญาติมิตรสหาย 

ฝ่ายในจิตตนครกม็กีารขึน้ปีใหม่กนัเช่นเดยีวกนั และได้มบีคุคล

ต่าง ๆ กล่าวค�าปราศรัยในโอกาสนี ้ เป็นต้นว่า นครสามผู้ีเป็นเจ้าเมือง

จิตตนครได้กล่าวค�าปราศรัยว่า จิตตนครได้ด�ารงผ่านมาอีกปีหนึ่ง    

ในขวบปีที่ผ่านมานั้น ได้มีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมาก ทั้งในด้านสุข 

ทัง้ในด้านทุกข์ กไ็ด้พยายามแก้ไขเหตุการณ์ในด้านทกุข์ให้กลบัเป็นสขุ

อย่างเต็มความสามารถ ขอขอบใจผูท้ีช่่วยท้ังหลาย เช่นสมทัุยและ  
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พรรคพวก และคูบ่ารมกีบัพรรคพวก ในปีใหม่ก็ขอให้ช่วยกันต่อไปเพื่อ

ความสุขความเจริญของจิตตนคร 

สมุทัยได้กล่าวปราศรัยว่า สมุทัยเป็นตัวเหตุแห่งความสุข อย่า 

เข้าใจว่าสมทัุยเป็นเหตุแห่งทกุข์ สถานร่ืนเริงบนัเทงิสนกุทัง้ปวงสมทุยั 

สร้างขึ้นทั้งนั้น ได้สร้างภาพยนตร์ให้ดูกันทั้งเมืองตลอดวันคืน ปีใหม่ 

จะสร้างสิ่งที่บ�ารุงสุขสนุกสนานให้มากขึ้นไปอีก และอย่าได้กลัวต่อ

โลโภ โทโส โมโห และพรรคพวก ต่างช่วยกันสร้างความมั่งมีศรีสุข 

ทั้งนั้น มิใช่เพราะโลโภดอกหรือ จึงพากันร�่ารวยเป็นเศรษฐีไปตามกัน 

ถ้าใครไม่คบหากับโลโภ ก็ยากท่ีจะเป็นเศรษฐี มิใช่เพราะโทโส 

ดอกหรือ จึงมีเดชอ�านาจ เป็นที่กลัวเกรงของใคร ๆ มิใช่เพราะโมโห

ดอกหรือ จึงมคีวามสขุสนกุสนานอยูใ่นโลกได้ ในปีใหม่ ใครปรารถนา

สุขก็ให้หมั่นเชื่อฟังสมุทัย คบหากับโลโภ โทโส โมโห ให้มากขึ้นเถิด 

ฝ่ายคู่บารมีได้ปราศรัยว่า ให้คิดทบทวนถึงเหตุการณ์ในปีเก่า 

พิจารณาดูให้เห็นเหตุผล อย่าด่วนเชื่อฟังใครง่าย ๆ แม้ที่คู่บารมี 

กล่าวอยู่นี้ก็อย่าเพ่อเชื่อก่อน ให้พินิจพิจารณาให้ถ่องแท้ก่อน ทุกคน

มีหัวคิดอยู ่ด ้วยกันท้ังนั้น ขอให้ยั้งคิด ทุกข์เดือดร้อนต่าง ๆ  

ในจิตตนครเกิดจากการท่ีท�าข้ึน และการท่ีท�าขึ้นนั้นเล่าเกิดจากอะไร  

ถ้ามิใช่จากจิตใจที่ประกอบด้วยโลภโกรธหลง ฉะนั้น ในปีใหม่ก็ให ้

รู้จักยับยั้งจิตใจ อย่ายอมต่อความโลภโกรธหลง จะมีความสุขกว่า 

ปีเก่าแน่นอน 
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ส่วนศีลได้กล่าวปราศรัยให้พากันประพฤติงดเว้นทุจริตทาง  

ไตรทวาร หิริโอตตัปปะกล่าวปราศรัยให้พากันละอาย รังเกียจ  

ความชัว่ ให้พากนัเกรงกลวัต่อความชัว่ร้ายทัง้ปวง แต่อย่ากลวัต่อบญุ

ทีเ่ป็นความด ีหรือการกระท�าความดทีัง้หลาย ดงันีจ้ะมคีวามสขุยิง่ขึน้

ในปีใหม่แน่นอน 

ในนครต่าง ๆ ของโลก ค�าปราศรัยของใคร ๆ มักจะตบแต่ง 

เป็นอย่างดี เช่นแม้จะอยากได้ก็ตบแต่งแสดงเป็นเหมือนไม่อยากได้  

ถึงจะโกรธก็ตบแต่งแสดงเป็นเหมือนไม่โกรธ แต่ในจิตตนคร ต่าง 

แสดงกันโดยเป ิดเผย ดังจะเ รียกว ่ า โดยสัญชาติหรืออะไร 

ท�านองนี้ ฝ่ายพระบรมครูก็ได้ประทานพระพุทธโอวาท ความว่า  

"พึงอบรมใจให้มีเมตตาแผ่ไปในโลกท้ังปวงเถิด" พระสุรเสียงดังไป 

ทัว่จิตตนคร แต่ก็มขี้อแปลกว่าหาได้ยนิกันทัว่ไปไม ่ทัง้ทีพ่ระสุรเสยีง

ก็ดังพอได้ยินถนัด





สมุทัยยึดไตรทวารให้ทุจริต

ในอาทิตย์สุดท้ายของปีก่อน ได้กล่าวถึงสภาพของจิตตนครว่า

ก�าลังวุ่นวาย และคู่บารมีของนครสามีหรือเจ้าเมืองแห่งจิตตนครได้

เสนอขอเข้าแก้ไข ซ่ึงกไ็ด้รับการยนิยอมจากนครสาม ีคูบ่ารมไีด้น�าศลี

และหิริโอตตปัปะมาใช้ในการแก้ไขความยุง่ยากวุน่วาย โดยให้ศลีและ

วินัยผู้ช่วยเป็นผู้รักษาไตรทวารของเมือง ให้หิริท�าให้จิตใจมีความ  

ละอายต่อบาปทุจริต และให้โอตตัปปะท�าให้จิตใจเกรงกลัวต่อบาป

ทุจริต คือให้หิริโอตตัปปะเป็น "นครบาล" ของจิตตนคร จิตตนครที่

ก�าลังยุ่งก็กลับเกิดความอบอุ่นอยู่เย็นเป็นสุขทั่วกัน

ฝ่ายสมุทัยกับพรรคพวก เมื่อเห็นเหตุการณ์เปลี่ยนไป 

เช่นนั้นก็มีความตกใจ เกรงว่าตนจะสิ้นอ�านาจครองใจชาวจิตตนคร 

เห็นว่าจ�าจะต้องก�าจัดศีลและหิริโอตตัปปะออกไปให้พ้นทาง มิให ้

เข้ามาเกี่ยวข้องกับนครสามี โอกาสท่ีจะก�าจัดได้ก็คือเมื่อคู ่บารม ี

ถอยห่างออกไปจากนครสาม ีเพราะในโอกาสทีคู่บ่ารมอียูก่บันครสามี 

สมุทัยก็ต้องถอยห่างออกไป 
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เมื่อโอกาสดังกล่าวมาถึงสมุทัยก็เข้าหานครสามีทันที และ 

กล่าวฟ้องว่า ศีลและหิริโอตตัปปะได้มาท�าให้จิตตนครเสื่อมโทรม 

ทรัพยากรลดถอย ความเจริญทางด้านต่าง ๆ ชะงักงัน บ้านเมือง

เงียบเหงา หมดความสุขสนุกสนาน ประชาชนชาวจิตตนครต่าง 

หมดอิสรเสรีภาพ ต้องถูกควบคุมอยู่ทุกประตู จะท�าอะไรก็ขัดข้อง  

ทั้งนั้น ทุกคนพากันอยู ่เหมือนอย่างถูกจ�ากัดบริเวณอันคับแคบ  

หมดความสุขสนุกสนานไปตามกัน และพากันร้องทุกข์ขอให้เลิก 

ใช้ศีลและหิริโอตตัปปะเสีย สมุทัยได้ชี้แจงต่อไปว่า เพราะศีล 

นั่นเทียวท�าให้ต้องเว้นสิ่งนั้นสิ่งนี้ จึงท�าให้เสียโอกาสที่จะร�่ารวย  

การงานหลายอย่างก็ท�าไม่ได้ ทั้งการงานที่ท�าอยู ่แล้วหลายอย่าง 

ก็ต้องหยุดเลิก หิริโอตตัปปะก็ท�าให้เป็นคนมักรังเกียจมักกลัว  

ดูอะไร ๆ เป็นบาปน่ารังเกียจน่ากลัวไปหมด 

นครสามีเมื่ออยู่กับสมุทัย ฟังค�าของสมุทัย ก็ชักเอนเอียง 

ไปตามสมุทัย ใจหนึ่งคิดจะสั่งพักหน้าที่ศีลและหิริโอตตัปปะเสีย 

ทั้งหมด อีกใจหนึ่งก็ยังเกรงใจคู่บารมีผู้แนะน�า คร้ันสมุทัยเห็นนคร 

สามีเกิดความลังเล รู้ว่าชักจะเอนเอียงมาทางฝ่ายตนแล้ว จึงเพิ่มเติม

อารมณ์แก่นครสามใีห้มากขึน้ ปรากฏเหมอืนอย่างภาพยนตร์ ชกัชวน

ให้ยินดีพอใจอยากได้ในอารมณ์บางอย่าง ให้ขัดใจไม่ชอบในอารมณ์

บางอย่าง ให้เคลิบเคลิ้มหลงใหลในอารมณ์บางอย่าง ซ่ึงหัวโจก 

ทั้ง ๓ คือ โลโภ โทโส โมโห ได้โอกาสก็เข้าแทรกผสม 

สมุทัยได้โปรยอารมณ์ให้ฟุ้งเป็นอย่างพายุฝุ่นไปตลบทั้งเมือง 

ชาวจิตตนครก็พากันติดอารมณ์ เพราะพากันได้เห็นได้ยินเป็นเร่ือง 
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เป็นราวอย่างภาพยนตร์ หัวโจกท้ัง ๓ ก็เข้าแทรกผสมทั้งเมือง มิใช ่

แต่เท่านี้ แม้ตัณหาร้อยแปด กิเลสพันห้า ก็พากันได้โอกาสตื่นตัว  

เข้าแทรกผสม วุ ่นวายไป ถึงตอนนี้ ศีลและหิริโอตตัปปะก็ถูก 

สั่งพักหน้าท่ี สมุทัยกับพรรคพวกก็เข้ายึดไตรทวารของจิตตนคร  

ส่งลูกมือคือกายทุจริต ให้ด�าเนินการทางกายทวาร ส่งวจีทุจริตให ้

ด�าเนินการทางวจีทวาร ส่งมโนทุจริตให้ด�าเนินการทางมโนทวาร  

จิตตนครจึงเต็มไปด้วยสิ่งต่าง ๆ เช่นเดียวกัน หรือน่าจะยิ่งกว่า 

ในบ้านเมืองท่ีเรียกว่าเจริญ ๆ ในโลกปัจจุบัน สุรา พาชี นารี บุรุษ  

กีฬาบัตร มีทั่วไป ผู้คนร�่ารวยเร็ว ยากจนเร็ว เพราะไม่ต้องคอย 

งดเว้นอะไร สุดแต่อารมณ์พาไป และสุดแต่โอกาสอ�านวย ศีลและ 

หิริโอตตัปปะกลายเป็นสิ่งท่ีหายาก ถ้าใครจะพูดถึงก็ไม่เป็นที่สนใจ 

หรือเป็นท่ีหัวเราะเยาะ หรือซ�้าร้ายถูกหมิ่นแคลน สมุทัยจึงกลับ 

มีอ�านาจครองใจชาวจิตตนครได้อีก โดยใช้อารมณ์เป็นเคร่ืองมือ 

ส�าคัญในการผูกคล้องใจคน เป็นเหตุให้ศีลและหิริโอตตัปปะต้อง 

หลีกถอยไปไกล

ความจริงก็เป็นเช่นนั้น ในใจของบุคคลทุกคน เมื่อมีความชั่ว

ครองอยู ่ ความดีก็จะไม่มี หรือเมื่อมีความดีครองอยู ่ ความชั่ว 

ก็จะไม่มี การบริหารจิตคือการพยายามจะท�าให้ใจมีความดีครอง  

ให้ความชั่วไม่มี ท้ังนี้ ผลย่อมเป็นไปตามควรแก่การปฏิบัติของ 

แต่ละคน





ศีลฯ กลับเข้ารับหน้าที ่
และเพิ่มก�าลัง

เมื่อสมุทัยกลับมีอ�านาจครองใจชาวจิตตนคร ส่งทุจริตทั้ง ๓ 

ยึดไตรทวารของจิตตนคร ตลอดถึงส่งกิเลสตัณหาทั้งปวงมีจ�านวน

มากมายออกคุมทวารแห่งการสื่อสารของจิตตนครทั้งชั้นนอกชั้นใน 

แทรกอารมณ์เข้าไปทางระบบสื่อสารทั้งหลาย ยั่วยวนใจชาวจิตตนคร

ให้เกิดความติดความเพลิดเพลินยินดี พากันลืมศีลและหิริโอตตัปปะ 

แต่ต ่อมาไม่ช ้า เหตุพิบัติต ่าง ๆ ก็เกิดขึ้น เช ่นดินฟ้าอากาศ 

ผันผวนผิดปรกติ ประทุษกรรมทวีมากขึ้น คนร้ายมีขึ้นทั่ว ๆ ไป  

อาชีพของคนชั้นกรรมาชีพทั่ว ๆ ไปล�าบากขัดข้องมากขึ้น เกิดความ

ยากจนขัดสนขึ้นในชนชั้นท่ีเป็นกระดูกสันหลังของจิตตนครทั่วไป  

เมื่อเหตุพิบัติท้ังหลายปรากฏชัดขึ้น ชาวจิตตนครก็กลับระลึกถึงศีล

และหิริโอตตัปปะขึ้นอีก เป็นเหตุให้สมุทัยเกิดความหวั่นไหว เกรงจะ

ถูกพิสูจน์ตามสัจจะคือความจริง จึงรีบถอยออกไปให้พ้นหน้า  

หลบซ่อนตัวอยู่อย่างแนบเนียนว่องไว 
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คู่บารมีก็ได้เข้าหานครสามี ต่อว่าในเร่ืองท่ีพักหน้าท่ีศีลและ 

หิริโอตตัปปะท้ังหมด จึงเกิดเหตุพิบัติต่าง ๆ ปรากฏอยู ่ทั่วไป  

จนจติตนครจะเกดิเป็นไฟอยูแ่ล้ว ความเจริญทางวตัถตุ่าง ๆ หาท�าให้ 

เกิดความสุขท่ีแท้จริงไม่ เพราะอบายมุขและทุจริตต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ 

ท่ัวไปล้วนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ และท่ีว่าจิตตนครร�่ารวยขึ้น 

ประชาชนมีรายได้ดี ข้ึน อยู ่ดีกินดี ข้ึน ถ้าดีขึ้นในส่วนน้อยแต่ 

ส่วนใหญ่ยากจนลง ก็ชื่อว่าขัดสนนั่นเอง นครสามีเมื่อเผชิญหน้า 

กับคู่บารมี ก็มองเห็นความจริงตามท่ีคู่บารมีกล่าว และเรียกร้อง 

ให้ศีลและหิริโอตตัปปะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ได้ระลึกถึงคุณ 

ของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ซึ่งได้โปรดประทานศีลและ 

หิริโอตตัปปะมา 

ฝ่ายคู่บารมีรู้สึกว่าล�าพังศีลกับหิริโอตตัปปะมีก�าลังไม่เพียงพอ 

ที่จะต่อสู ้สมุทัยและพรรคพวก จ�าจะต้องเพิ่มก�าลังเข ้ามาอีก  

จึงเสนอนครสามีขอให้เรียกเข้ามาประจ�าการช่วยเหลืออีก ๓ คือ  

๑. อินทรียสังวร ๒. สติสัมปชัญญะ ๓. สันโดษ นครสามีถามว่า 

ทั้ง ๓ นี้สามารถอย่างไร จะให้ท�าหน้าที่อะไร ตอบว่า อินทรียสังวร 

มีความสามารถในทางระวังรักษาทางสื่อสารแห่งจิตตนครทั้งชั้นนอก

ชั้นใน มิให้คนร้ายหรือข้าศึกศัตรูหมู่ปัจจามิตรทั้งปวงเข้ามา จึงควร

มอบหน้าท่ีให้รักษาทางสื่อสารตามท่ีถนัด สติสัมปชัญญะมีความ 

สามารถในทางอยู่ยาม เฝ้าอิริยาบถทุกแห่งของจิตตนคร จึงควร 

มอบหน้าท่ีให้เฝ้าอิริยาบถทุกแห่งตามท่ีจัดเจน ส่วนสันโดษม ี

ความสามารถในทางจัดปันส่วนทรัพย์สินเงินทอง ที่ดิน เรือกสวน 
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ไร่นา บ้านเรือนเครื่องอุปโภคบริโภคทุกอย่าง สามารถท�าให้ผู้ที่ได้รับ

เกิดความพอใจตามส่วนของตน จึงควรมอบหน้าท่ีให้เป็นผู้ปันส่วน 

ให้เกิดความพอใจในส่วนของตน ๆ 

นครสามีได้ตกลงรับให้เข้าปฏิบัติหน้าท่ีในจิตตนครทุกคน 

ตามท่ีคู่บารมีแนะน�า ศีลกับเพื่อนวินัยก็เข้าประจ�ารักษาไตรทวาร 

ของจิตตนคร ฝ่ายหิริโอตตัปปะก็เข้าประจ�าหน้าที่เป็น "นครบาล"  

ของจิตตนคร อินทรียสังวรก็เข้ารักษาระบบสื่อสารทั้งชั้นนอกชั้นใน 

สติสัมปชัญญะก็เข้ารักษาอิริยาบถของจิตตนครทุกแห่ง และสันโดษ 

ก็เข้าเป็นผู้จัดปันส่วนสิ่งต่าง ๆ โดยสุจริตยุติธรรมแก่ทุก ๆ คน  

เมื่อบุคคลของคู่บารมีเข้าปฏิบัติหน้าท่ีในจิตตนคร เหตุพิบัติต่าง ๆ  

ก็เริ่มลดน้อยถอยลงโดยล�าดับ

ส�าหรับผู้มาบริหารจิตทุกคน จึงควรเข้าใจว่า ศีล หิริโอตตัปปะ 

อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษ เป็นสิ่งควรอบรมให้เจริญ

งอกงามในตน เพื่อความไม่มีพิบัติของตน เช่นเดียวกับเมื่อมีศีล   

หิริโอตตัปปะ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ และสันโดษในจิตตนคร 

ก็ท�าให้เหตุพิบัติในจิตตนครลดน้อยลง





ได้กล่าวถึงสถานการณ์ในจิตตนครเมื่อนครสามีอ่อนแอ  

ไม่เข้มแข็งเด็ดขาด ยอมให้คู่บารมีน�าศีลและหิริโอตตัปปะ เข้าช่วย 

ปกครองจิตตนครให้ร ่มเย็นเป็นสุขดีแล้ว คร้ันสมุทัยใช้คารม 

หว่านล้อมมากเข้า ก็โอนอ่อนยอมให้สมุทัยกับพรรคพวกมีอ�านาจ 

ในจิตตนครยิ่งกว่าคู่บารมีกับพรรคพวก ผลร้ายก็เกิดขึ้น คือคู่บารมี

กับพรรคพวกพากันหลีกถอยไป ปล่อยให้สมุทัยกับพรรคพวกแสดง

อ�านาจ ก่อความพิบัติขึ้นท่ัวไปในจิตตนคร จนจิตตนครจะเกิดเป็น 

ไฟอยู่แล้ว เมื่อทุกข์ร้อนกันหนักเข้า ชาวจิตตนครก็กลับระลึกถึง 

ศลีและหิริโอตตัปปะ คูบ่ารมทีีห่ลกีทางให้สมทัุยกก็ลบัมาอกี ได้ชีแ้จง 

ให้นครสามเีหน็ความจริงว่าสมทุยัเป็นเหตใุห้เกดิทุกข์ มใิช่เป็นเหตใุห้

เกิดสุข คร้ันนครสามียอมเห็นด้วย ก็เสนอขอให้เรียกเจ้าหน้าที่ 

มาประจ�าการช่วยศลีและหริิโอตตัปปะเพิม่ขึน้อกี ๓ คอื ๑. อนิทรียสงัวร 

๒. สติสัมปชัญญะ และ ๓. สันโดษ นครสามียินยอม จิตตนครก ็ 

กลบัคนืสูค่วามสงบสขุ เหตพุบัิติต่าง ๆ เร่ิมลดน้อยถอยลงโดยล�าดบั 

เพราะสมุทัยหลบหนีไป ไม่กล้าทนต่อการพิสูจน์ของฝ่ายคู่บารมี

คู่อาสวะ
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แต่สมุทัยถอยร่นหลบหน้าออกไปนั้น ก็มิใช ่ว ่าจะยอม 

พ่ายแพ้ สมุทัยแถลงว่าถอยเพื่อจะตั้งตัวท่ีจะรุกให้มาก เหมือน 

อย่างถอยหลังครึ่งก้าวเพื่อที่จะกระโดดไกลไปทีเดียวหลายก้าว แต่ก็

เป็นถ้อยแถลงกู้หน้าเท่านั้น เพราะสมุทัยไม่กล้าอยู่สู ้หน้าคู่บารม ี

จริง ๆ ฉะนัน้ จึงคดิว่าจะหาใครให้เป็นคูป่รับกบัคูบ่ารมไีด้ ไม่เช่นนัน้ 

ก็จะต้องคอยถอยอยู่เรื่อยไป สังเกตดูคู่บารมีก็ชักจะเข้ามายุ่งมากขึ้น 

มิใช่นาน ๆ จึงจะเข้ามาสักคร้ังหนึ่ง นึกขึ้นมาได้ถึงคู่อาสวะซ่ึงเป็น 

อีกฝ่ายหนึ่งของนครสามี เห็นว่าจะมีก�าลังต้านทานคู่บารมีได้ จึง 

เข้าพบ คู่อาสวะ ชักชวนให้ก�าราบปราบปรามคู่บารมีลงเสียให้ได้  

คู่อาสวะแถลงว่าได้คอยช่วยสมุทัยอยู่ตลอดมาแล้ว แต่ได้ช่วยอยู ่

ลับ ๆ ในภายใน เมื่อคู่บารมีแนะน�าอะไร คู่อาสวะก็คอยคัดค้าน 

อยู่ทุกคร้ัง ด้วยวิธีกระซิบเบา ๆ ที่กกหู หรือที่ใจ บางทีก็เหมือน 

อย่างมาอภิปรายโต้วาทะกันต่อหน้านครสามี 

อันที่จริงคู ่อาสวะเป็นคนต่างเมืองต่างถิ่น คือมิใช่เป็นชาว 

จิตตนครโดยตรง แต่เป็นคนจรหมอนหมิ่น มาจากต่างเมืองที่ 

ห่างไกล เป็นผู้สามารถท�าให้นครสามีเกิดความรักใคร่ เกิดความ 

เป็นเราเป็นเขา และเกิดความงงงวยหลงใหล จึงกลายเป็นคน 

ใกล้ชิดสนิทสนม จนถึงเข้าอยู่ประจ�าองค์นครสามี ไม่ยอมออกห่าง 

เหมาะที่จะยืมค�าว่า "คู่" มาเรียก ดังที่เรียกว่า "คู่อาสวะ" นั้นแหละ  

คู่อาสวะถือว่าตนก็เป็นคนในเช่นเดียวกับคู่บารมี จึงไม่ค่อยยอม 

ถอยหลังกรูดเมื่อคู่บารมีเข้ามา ยังคอยกระซิบใจนครสามีโต้แย้ง  

คัดค้านมิให้เช่ือคู่บารมี แต่ให้เชื่อสมุทัย และคู่บารมีเองเมื่อถูก 

ปะทะบ่อยเข้าก็ยิ่งเข้มแข็ง ยิ่งเข้าประจ�านครสามีและแนะน�าตักเตือน
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บ่อยคร้ังเข้า เมื่อถูกโต้แย้งมา ก็โต้ตอบกลับไปตามสัจจะคือ 

ความจริง เป็นเหตุให้นครสามีเกิดความลังเลสับสน เรียกใช้ 

ฝ่ายนีบ้้างฝ่ายโน้นบ้าง บางทกีเ็รยีกใช้ทั้ง ๒ ฝ่ายโดยแบ่งปันขอบเขต

หรือส่วนสิ่งกัน เช่นไตรทวารของจิตตนคร บางคราวศีลและวินัย 

เข้ารักษาทัง้หมด บางคราวทจุริตเข้ายดึไว้ได้จากศลีทัง้หมด บางคราว 

ศีลวินัยรักษาไว้ได้แต่บางส่วนบางสิ่ง ทุจริตยึดไปได้บางสิ่งบางส่วน

อนึ่ง หิริโอตตัปปะท�าหน้าท่ี "นครบาล" เที่ยวตรวจตราทั่ว 

จิตตนครในบางเวลา แล้วก็ถูกพวกตัณหาพรรคพวกของสมุทัย 

รังแกขับไล่ไปเสียได้บ้างในบางเวลา อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ 

สันโดษก็เช่นเดียวกัน ปฏิบัติหน้าที่ได้ในบางคราว หรือในบางส่วน 

ของจิตตนคร เพราะพรรคพวกของสมุทัยเข้ายึดหน้าที่ในบางคราว 

หรือบางส่วน ฉะนั้น สถานะของจิตตนครจึงมีทั้งสงบสุข ทั้งทุกข ์

เดือดร้อน ถ้าเป็นสีก็เปรียบเหมือนสีขาวด�า มีทั้งดีทั้งชั่ว ถ้าต้องการ

จะมองให้เห็นเป็นภาพ ก็น่าจะดูเทียบได้กับบ้านเมืองทั่วไป เพราะ 

บ้านเมืองทั่วไปก็สร้างลอกแบบออกมาจากจิตตนครนี้แหละ

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย แม้ต้องการจะท�าจิตของตน 

ให้เป็นจิตท่ีดี ท่ีพ้นจากอ�านาจของทุจริต ก็ต้องไม่อ่อนแอ เช่น  

นครสาม ีเดีย๋วยอมให้ดมีอี�านาจ เดีย๋วยอมให้ชัว่มอี�านาจ แต่ต้องเข้ม

แข็งเด็ดขาด ให้ดีเท่านั้นเป็นใหญ่ในใจตน ชั่วแล้ว ทุจริตแล้ว   

ปัดไปให้พ้นโดยเดด็ขาด จึงจะประสบผลส�าเร็จสงูสดุในการบริหารจิต 

ได้มีจิตวิเศษสุด ที่จะให้ความสุขที่สุดได้





จิตตนคร เมืองต้นแบบ

ได้กล่าวไว้แล้วว่าจิตตนครถูกครองโดยสองฝ่าย คือท้ัง  

ฝ่ายคู่บารมีกับพรรคพวก ท้ังฝ่ายสมุทัยกับพรรคพวก สถานะของ  

จิตตนครจึงมีทั้งสงบสุข ทั้งทุกข์เดือดร้อน

ในบ้านเมืองท่ัวไป มีกฎหมายห้ามการท�าร้ายร่างกายและ 

ชีวิตคน แต่ไม่ห้ามการท�าแก่สัตว์ดิรัจฉานเหมือนอย่างคน และ 

คนโดยมากบริโภคเนื้อสัตว์เป็นอาหาร สัตว์ดิรัจฉานจึงถูกฆ่าเป็น 

อาหารเป็นประจ�าวัน วันละมากมาย นอกจากนี้ในคราวสงคราม   

คนยังประหัตประหารกันเอง เพื่อรุกรานบ้าง เพื่อป้องกันบ้ าง   

ชายฉกรรจ์ท่ัวไปถอืว่ามหีน้าทีจ่ะต้องเป็นทหารเพือ่ป้องกนัประเทศชาติ 

และคนทัว่ไปเมือ่โตข้ึนกต้็องมอีาชีพ คอืท�างานหาเลีย้งชวีติตนเองและ

ครอบครัว สร้างหลักฐาน เช่นที่ดิน บ้านเรือน และทรัพย์ต่าง ๆ ขึ้น 

บางทีก็โดยทางสุจริต บางทีก็โดยทางทุจริต แต่บางคนก็ลักขโ มย  

ปล้นสะดมเขากิน ซ่ึงเป็นการผิดกฎหมาย และบางคนก็ซ่ือตรง 

ต่อครอบครัวไม่ประพฤตินอกใจ บางคนก็ประพฤตินอกใจ บางคน  

ก็รักษาสัตย์ มีวาจาเชื่อได้ บางคนไม่รักษาสัตย์ มีวาจาเช่ือไม่ได้   
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บางคนไม่ดื่มสุรายาเมา บางคนดื่มสุรายาเมา ในบ้านเมืองทั้งหลาย 

ก็มีโรงต้มกลั่นมากมาย มีสุราจ�าหน่ายนานาชนิด ท้ังยังมีโรงอะไร 

ต่ออะไรส�าหรับเที่ยวเตร่แสวงหาความสุขสนุกสนาน 

ในบ้านเมืองที่เรียกกันว่าเจริญในปัจจุบัน มักจะมีสิ่งท่ีเรียกว่า

อบายมุขทุกอย่าง แต่ทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง 

นอกจากกฎหมายยังมีศาสนาเป็นที่พึ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจและความ

ประพฤติ ศาสนาย่อมสอนศีลธรรมแก่ประชาชน บางทีก็ดูเหมือน 

ขัดกัน เช่นทางบ้านเมืองส่งเสริมอาชีพบางอย่างท่ีเกี่ยวกับการใช้ 

เนื้อสัตว์เป็นอาหาร แต่ทางศาสนาห้ามการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทางบ้าน

เมืองต้ังโรงต้มกลั่น แต่ทางศาสนาห้ามดื่มสุราเมรัย ดูขัดกันดังนี้  

น่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ แต่ก็อยู่ด้วยกันได้ ทั้งทางบ้านเมืองยังอุปถัมภ์

ศาสนาอีกด้วย ก็เพราะการปฏิบัติศาสนาเป็นไปตามศรัทธาของ 

แต่ละคน ใครยังไม่ศรัทธาจะยังไม่ปฏิบัติก็ได้ หรือยังไม่สะดวก 

ก็ยังไม่ต้องปฏิบัติ ส่วนกฎหมายเป็นการบังคับ เมื่อชาติต้องการใช ้

หรือต้องการให้ช่วย ก็ต้องรับใช้ชาติช่วยชาติก่อน ว่างจากกิจ 

จ�าเป็นของชาติ จึงปฏิบัติกิจทางศาสนาได้สะดวกตามศรัทธา ศาสนา 

จึงไม่ขัดขวางต่อชาติ ทั้งยังช่วยชาติโดยเป็นเคร่ืองอบรมจิตใจคน 

ให้ดีงามต่าง ๆ ที่กฎหมายไม่อาจท�าได้ และคนในบ้านเมืองท้ังปวง

ย่อมมีระดับแตกต่างกันแม้จะอยู ่ใต้กฎหมายเหมือนกัน ดังนั้น  

ผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติให้ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่ากฎหมาย ก็มาปฏิบัติศีล

ธรรมในทางศาสนาได้ จะปฏิบัติเร็วหรือช้าเท่าไรก็สุดแต่ใจสมัคร
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ลักษณะและสิ่ง ท่ี เป ็นไปในบ้านเมืองก็ถอดแบบมาจาก  

จิตตนครทุกอย่างไม่มีผิดเพี้ยน เพราะนครสามีเชื่อ ฟังทั้งคู่บารมี 

และคู ่อาสวะ จึงได้สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล สถานห รือการ 

สงเคราะห์ต่าง ๆ ตลอดถึงวัดวาอารามขึ้นด้วยค�าแนะน�าของคู่บารมี 

และได้สร้างโรงอบายมุขต่าง ๆ ขึ้นด้วยค�าแนะน�าของคู่อาสวะ ทั้ง ๒  

ต่างเป็นคู่ปรับของกันและกัน ทั้งต่างก็ขวนขวายที่จะให้พรรคพวก 

เข้ามาสู่จิตตนครให้มากยิ่งขึ้น ชาวจิตตนครจึงมีสิ่งหรือทางท่ีจะ 

เลือกท� า เลือกปฏิบัติ เลือก เดินได ้ทุกสิ่ งทุกประการทุกทาง  

จะไปทางมนุษย์ ทางอบายภูมิ ทุคติภูมิก็ได้ จะไปทางสุคติภูมิ  

ตลอดถึงนิพพานก็ได้ คู่อาสวะและสมุทัยพยายามชักชวนเต็มที่ให ้

เดินไปตามทางของตน ใช้อารมณ์ท่ีน่าปรารถนาและสวรรค์เป็น 

เครื่องโฆษณาล่อใจคนให้นิยม ซึ่งก็ได้ผลเป็นอันมาก

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลาย คือผู้ที่ปรารถนาจะสามารถ 

พาตนให้พ้นจากทางสายที่คู่อาสวะและสมุทัยแห่งจิตตนครพยายาม

ชักชวนให้เดิน จึงนับว่าเป็นผู้มีความต้ังใจถูก ต้ังใจดี ที่จะท�าให้ 

สามารถก้าวเข้าไปสู ่ทางสุคติได้ถ้ามีความเพียรประกอบด้วยสต ิ

อยู่เสมอ





ศาสนาในจิตตนคร

ได้กล่าวถงึชาวจิตตนคร ว่าเพราะนครสามซ่ึีงเป็นผู้ปกครองนคร 

เชือ่ฟังท้ังค�าของคูบ่ารมแีละคูอ่าสวะ สร้างขึน้ท้ังสิง่ทีเ่ป็นคณุและสิง่ท่ี

เป็นโทษ และคู่ปรับท้ังสองคู่คือคู่บารมีและคู่อาสวะก็พยายามทุก  

วถิทีางท่ีจะให้พรรคพวกของตนในจิตตนครเพิม่มากขึน้ ชาวจิตตนคร

จึงมสีิง่หรือทางท่ีจะเลอืกท�าเลอืกปฏบัิติได้ทุกอย่าง ทุกทาง จะไปสคุติ

หรือไปทุคติก็ได้

ในจิตตนครมีศาสนาต่าง ๆ มากมาย กล่าวได้โดยไม่ผิดว่ามี 

ครบทุกศาสนาเหมือนดังที่มีอยู ่ในโลก ฉะนั้น พระพุทธศาสนา 

ก็ได้มีอยู่ในจิตตนครเช่นเดียวกัน ศาสนาทั้งหลายที่มีมาก่อนและ 

ที่มีในภายหลังก็ดูคล้าย ๆ กับมีในจิตตนครโดยครบถ้วน แต่ชาว 

จิตตนครนับถือศาสนากันอีกแบบหนึ่ง ต่างจากโลกภายนอก 

เมื่อพระพุทธเจ้ายังเป็นพระโพธิสัตว์ ยังมิได้ตรัสรู้ ได้มี 

พระปณิธานต่อพระโพธิญาณ ทรงบ�าเพ็ญพระบารมี ๑๐ ประการ  

คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐานะ  
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เมตตา อุเบกขา อย่างเต็มที่ เมื่อพระบารมีแก่กล้าข้ึนก็ได้ทรงละ 

ทางที่ผิด ทรงพบทางท่ีถูกต้องขึ้นโดยล�าดับ จนถึงได้ทรงพบ 

มัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลาง ไม่ข้องแวะด้วยทางท่ีพัวพันด้วย 

สุขสดในกาม และไม่ข้องแวะด้วยทางทรมานตนให้ล�าบากเปล่า คือ 

ทางมีองค์ ๘ ประการ ได้แก่ความเห็นชอบ ความด�าริชอบ วาจาชอบ  

การงานชอบ เลี้ยงชีวิตชอบ พยายามชอบ สติชอบ สมาธิชอบ  

ในวันท่ีจะตรัสรู้พระโพธิญาณ ได้ทรงตั้ง จาตุรงคมหาปธาน คือ  

ความเพียรประกอบด้วยองค์ ๔ ว่า เลือด เนื้อจะเหือดแห้งไปหมด 

เหลือแต่หนัง เอ็น กระดูก ก็ตามที ยังไม่ทรงบรรลุธรรมที่จะพึง 

บรรลุได้ด้วยก�าลังเร่ียวแรงของบุรุษ ก็จะไม่ทรงลุกขึ้นจากที่นั่งอันนี้ 

ทรงต้ังความเพียรยกเอาเลือดเนื้อ ๑ หนัง ๑ เอ็น ๑ กระดูก ๑  

รวม ๔ ประการขึ้นอ้างอิง จึงเรียกว่าประกอบด้วยองค์ ๔ 

ฝ่ายสมุทัยกับพรรคพวกได้เห็นพระโพธิสัตว์ทรงปฏิบัติดังนั้น 

ก็ไม่พอใจ เพราะเป็นการปฏิบัติท่ีจะให้พ้นจากอ�านาจของตน จึงได้

พยายามขัดขวางต่าง ๆ ต้ังแต่เบ้ืองต้น ดังท่ีพระอาจารย์ได้เขียน 

เล่าไว้ว่า เมื่อพระมหาสัตว์ (คือพระสิทธัตถราชกุมาร) ได้ทรงสละ 

รัชชสิริสมบัติ ทรงม้ากัณฐกะ มีนายฉันนะเป็นสหาย เสด็จออกจาก

พระนคร ฝ่ายมารได้มายืนท่ีประตูนคร กล่าวห้ามว่า "กลับเสียเถิด

สิทธัตถะ จักรรัตนสมบัติจักมีปรากฏแก่พระองค์ในวันท่ี ๗ แต่ 

วันนี้" พระองค์ตรัสว่า "ดูก่อนมาร เรารู้จักท่าน เราไม่ต้องการด้วย

จักรรัตนสมบัติ" "ถ้าอย่างนั้นพระองค์ต้องการอะไร" "เราต้องการ 

พระสัพพัญญุตญาณ (ความตรัสรู้ธรรมทั้งปวง)" "ถ้าอย่างนั้น ตั้งแต่
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วันนี้เป็นต้นไป ถ้าพระองค์จักคิดไม่ดีสักอย่างหนึ่ง เป็นต้นว่าคิดไป  

ในกาม ข้าพระเจ้าจะรู้กิจที่พึงท�าแก่พระองค์" มารที่พระอาจารย ์ 

เล่าถึง ในเร่ืองนี้ก็คือ สมุทัยกับพรรคพวกนี่แหละ เพราะเป็นผู้ค อย  

ขัดขวางท�าลายความเพียรเพื่อโพธิญาณของทุก ๆ คน แต่สมุทัย  

ไม่ยอมรับค�านี ้ไม่ชอบค�านี ้เช่นเดยีวกนักบัคนท�าชัว่ท�าทจุริตทัง้หลาย

ทีไ่ม่ชอบให้ใครตราหน้าตนว่าเป็นคนช่ัวคนทุจริต สมทุยัชอบแสดงตน

ว่าเป็นผู้สร้างเสริมความสุขความดีงามทั้งปวง พอใจให้ใคร ๆ เข้าใจ

ตนไปเช่นนั้นและพูดถึงเช่นนั้น ก็เหมือนอย่างคนชั่วทุจริตทั้งหลาย 

ที่มักชอบแสดงตนว่าเป็นคนดี ชอบท่ีใคร ๆ จะพูดถึงว่าเป็นคนดี  

สมุทัยได้ติดตามหาช่องโอกาสท่ีจะท�าลายความเพียร และความ 

ตั้งใจของพระมหาสัตว์ตั้งแต่เสด็จออกผนวชเรื่อยมาถึง ๖ ปี

ทุกคนมีสมุทัยคือมารคอยติดตามขัดขวางการท�าความดี 

อยู ่เสมอ ความมีสติรู ้เท่าทันจะท�าให้สามารถรู้ได้ว่าเมื่อใดมาร 

ด�าเนินงาน ปัญญาและความเพียรจะท�าให้สามารถเอาชนะมารได้ 

เป็นขั้นไป ตามก�าลังของปัญญาและความเพียร

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลาย คือผู้ก�าลังอบรมเพิ่มพูนสติให ้

รู้ทันมารคือสมุทัย อบรมเพิ่มพูนปัญญาและความเพียรให้สามารถ

เอาชนะมารได้ มารคือผู้ท�าลาย ผู้ท�าให้เกิดทุกข์ ผู ้ใดสามารถ 

เอาชนะมารได้ ผู้นั้นย่อมสิ้นทุกข์ มีสุข ตามควรแก่ความปฏิบัต ิ

ของตน





ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าเมื่อยังทรงเป็นพระมหาสัตว์ ว่าสมุทัย 

คอืมารได้กราบทูลว่า ให้ทรงระวงัความคดิให้ด ีถ้าทรงคดิไม่ดสีกัอย่าง 

มารก็จะรู้ว่าจะพึงท�าแก่พระองค์อย่างไร

พระมหาสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ ได้ทรงมีสติส�ารวมระวัง 

ความคิดของพระองค์เอง มิให้เป็นอกุศลวิตก (คือคิดไม่ดี) อยู่  

ตลอดเวลา แม้จะมีความคิดไม่ดีแลบเข้ามาบ้าง ก็ทรงมีสติพิจารณา

ระงับเสียโดยเร็วพลัน ดังท่ีพระองค์ได้ตรัสแสดงถึงการปฏิบัติ  

ของพระองค์เมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ ว่าได้ทรงท�าวิตกคือความคิด  

เป็น ๒ ส่วน คืออกุศลวิตกส่วนหนึ่ง กุศลวิตกส่วนหนึ่ง โดยทรง

ท�าความรู้ทันความคิดที่เกิดขึ้นตามเป็นจริง พร้อมท้ังรู้คุณและโทษ 

อกุศลวิตกจึงระงับดับหายไปเหลือแต่กุศลวิตก แต่ถ้าคิดไปแม้จะ  

เป็นกุศลมากไปก็จะเกิดโทษ เช่นความเหน็ดเหนื่อยฟุ้งซ่าน จึงทรง

สงบความคิด ท�าพระจิตให้ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว สมุทัยจึงไม่ได้โอกาส  

ที่จะแทรกซึมเข้าไปทางความคิดท่ีไม่ดี และเมื่อเห็นพระองค์ทรง  

ปฏบิติัจริง ไม่หวัน่ไหว กเ็กดิหวัน่ไหวขึน้เอง ว่าพระองค์จะทรงพ้นไป

พระมหาสัตว์ผจญมาร
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จากอ�านาจตนเป็นแน่แล้ว จึงให้ระดมพลเสนาทั้งสิ้นเข้าโจมต ี 

พระโพธิสัตว์ ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ในวันท่ีพระองค์จะตรัสรู้ เพ ราะ  

เห็นว่าจะรอช้าต่อไปอีกมิได้แล้ว 

พระมหาสัตว์ได้ทรงตั้งจาตุรงคมหาปธานแล้ว พระมหาสัตว ์

ได้ทรงเสี่ยงพระบารมี ทรงเรียกพระบารมีท้ังปวงมาช่วย พร้อมท้ัง 

บุรุษโยธาอีก ๗ จ�าพวก คือ สัทธาพล วิริยพล สติพล สมาธิพล  

ปัญญาพล หิริพล โอตตัปปพล พระบารมีท้ัง ๓๐ ทัศ พร้อมทั้ง 

บุรุษโยธาก็มาประชุมพร้อมกันป้องกันพระมหาสัตว์ สมุทัยกับ 

พรรคพวกที่เรียกว่า "มารและเสนามาร" ก็ไม่อาจจะเข้าใกล้ถึง 

พระองค์ได้ แต่ก็พยายามแสดงอาการคุกคามด้วยอาการต่าง ๆ  

อย่างน่าสะพึงกลัว

ฝ่ายพระมหาสัตว์ก็มิได้ทรงพร่ันพรึง มีพระหฤทัยต้ังมั่นไม่ 

หวั่นไหว และเพื่อท่ีจะทรงเผด็จศึกมาร จึงทรงยกพระดัชนีชี้ ท่ี 

พื้นมหินทรา เพื่อเป็นสักขีพยานแห่งการที่ได้ทรงบ�าเพ็ญพระบารมี 

มาครบถ้วน ๓๐ ทัศ ด้วยอ�านาจแห่งโพธิสมภาร ธรณีก็ปรากฏขึ้นมา 

เป็นสักขีพยาน และด้วยอ�านาจแห่งน�้าพระหฤทัยอันเปี่ยมไปด้วย 

พระเมตตากรุณา ก็ปรากฏอุทกธาราจากธรณีหลั่งไหลพัดพามาร 

และพลพยุหเสนาออกไปจนหมดสิ้น ดังที่ปรากฏในภาพคิดเขียน 

เป็นรูปพระพุทธเจ้าผจญมาร พระองค์ประทับบนบัลลังก์หญ้าคา  

ภายใต้โพธิพฤกษ์ พระหตัถ์ขวาพาดชีล้ง มรูีปนารียนือยูใ่ต้พระบลัลงัก์ 

บิดน�้าในมวยผมไหลหลั่งออกมาเป็นท่อธาราทะเลหลวง นองท่วม  

หมู่มารเสนาทั้งหลาย 
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รูปนารีนีห้มายถงึธรณี จึงเรียกรู้กนัว่า "พระนางธรณีบดิมวยผม"   

ในภาพเขียนเป็นรูปหมู่มารเสนาอยู่สองข้างพระพุทธองค์ ข้างหนึ่ง 

ก�าลังเงือดเง้ืออาวุธนานาชนิดเพื่อท�าร้ายพระองค์ มีพญามารสถิต 

อยู ่เหนือคอช้างชื่อคีริเมขละ มีพาหาข้างละพันทรงอาวุธต่าง ๆ  

อีกข้างหนึ่ง ถูกน�้าท่วมพ่ายแพ้ไป และน�้าในมวยผมนั้นหมายถึง 

น�้าทักษิโณทกท่ีพระโพธิสัตว์ผู้บ�าเพ็ญทานบารมีหลั่งลงบนแผ่นดิน 

ตั้งแต่เบ้ืองต้นก็มากมายยิ่งกว่าน�้าในมหาสมุทร พระมหาสัตว์ทรง 

ชนะมารและเสนาตั้งแต่เวลาเย็น ก่อนที่อาทิตย์จะอัสดง

ได้กล่าวแล้วว่าทุกคนมีมารคอยติดตามขัดขวางการท�าความดี 

และล่อให้ท�าความชั่วอยู่เสมอ ผู้ใดสู้ได้ คือไม่เลิกล้มความพยายาม 

ที่จะท�าความดีใด ๆ ก็ตาม เมื่อใดก็ตาม เรียกว่าผู้นั้นเป็นผู้ชนะมาร  

แม้จะยังไม่อาจชนะมารได้ยั่งยืนตลอดไปเช่นท่ีพระพุทธองค์ทรง 

ชนะแล้ว ก็ยังดีกว่าท่ีจะไม่มีเวลาชนะเสียเลย การพ่ายแพ้แก่มาร 

ก็คือการตามใจมารให้น�าไปสู่การท�ากรรมไม่ดีนานาประการนั่นเอง  

ซ่ึงไม่เป็นสิ่งท่ีผู ้ใดควรท�าไปเช่นนั้น ทุกคนควรมีสติ มีปัญญา  

มีหิริโอตตัปปะ และมีความเพียรเอาชนะมารให้ได้ นั่นแลจึงจะ 

นับว่ามาบริหารจิตอย่างถูกต้อง





พระมหาสัตว์
ชนะมารและตรัสรู้

เมื่อพระมหาสัตว์ทรงผจญมารและทรงชนะมารและเสนา 

ตั้งแต่ก่อนอาทิตย์ตกในวันท่ีจะตรัสรู ้ ทรงด�าเนินปฏิบัติต่อไป 

ในมัชฌิมาปฏิปทา ก็ทรงบรรลุพระญาณท้ังหลายดังท่ีได้ตรัสเล่า 

แก่พระสาวกในภายหลัง กล่าวโดยย่อว่า ทรงได้สมาธิแน่วแน่แล้ว  

ทรงน้อมจิตท่ีเป็นสมาธิไปเพื่อรู้ ก็ทรงได้พระญาณคือความรู้ขึ้น 

โดยล�าดับจนถึงพระสัมโพธิญาณ คือความตรัสรู้ในพระจตุราริยสัจ 

ทรงท�าลายกิเลสอาสวะอนุสัยในสันดานให้สิ้นไปหมด ดังที่เรียกว่า 

ได้ตรัสรู้พระธรรม ในปัจฉิมยามแห่งราตรีนั้น บังเกิดพระนามพิเศษ

ขึ้นว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพระผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ พระสัม-

โพธิญาณนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พระสัพพัญญุตญาณ แปลว่า 

พระญาณคือความรู้ธรรมท้ังหมด และเรียกพระนามพระพุทธองค์ 

ผู้ทรงได้พระญาณนี้ว่า พระสัพพัญญู แปลว่าพระผู้รู้ธรรมทั้งหมด  

ไทยเราเรียกกนัมาแต่โบราณกาลว่า พระสรรพชัญ์ หรือ พระสรรเพชญ์ 

และเรียกพระญาณว่า สรรเพชุดา 
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ครั้นพระองค์ได้ทรงตรัสรู้แล้ว ได้ประทับเสวยวิมุตติสุข ณ  

ควงไม้ต่าง ๆ ต่อมาหลายสัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ ๕ ท่านแสดงว่าได้

ประทับท่ีควงไม้อชปาลนิโครธ ซ่ึงมารยังได้พยายามมารบกวนอีก  

ดังเร่ืองเล่าว่า มารนั่งเสียใจอยู่ที่หนทางใหญ่ ว่าเสียแรงได้ติดตาม 

หาช่องทางที่จะขัดขวางความตรัสรู้มานานถึงเพียงนี้ ก็ไม่พบความ 

ผิดพลาดอะไร บัดนี้พระองค์ทรงล่วงวิสัยอ�านาจของตนไปเสียแล้ว  

ค�าว่ามารตามที่เรียกในที่นี้เป็นการเรียกตามพระพุทธเจ้า ดังได้กล่าว

แล้วว่าผู้ท่ีถูกเรียก คือสมุทัย หาได้ชอบใจไม่ สมุทัยไม่ปรารถนา 

จะให้ใคร ๆ รู้จักเข้าใจตนว่าเป็นมาร แต่ไม่อาจจะปิดบังสัญชาติ 

แห่งตนจากพระสรรเพชุดาญาณได้ พระองค์ทรงเรียกระบุตรง ๆ ว่า  

มาร ๆ ทุกครั้งที่เข้ามา 

ในขณะที่มารหรือสมุทัยนั่งคิดระทมใจอยู ่นั้น ธิดาทั้งสาม 

ของมาร คือนางตัณหา นางอรตี และนางราคา เห็นบิดาหายไป 

จึงเที่ยวค้นหา ก็ไปพบบิดานั่งระทมทุกข์อยู่ จึงไต่ถามความแล้ว 

กรั็บอาสาจะไปน�าพระองค์มาไว้ในอ�านาจของบดิาอกี ฝ่ายสมทัุยกล่าว

ห้ามว่าไม่มีใครจะสามารถน�าพระองค์ไว้ในอ�านาจได้ ธิดาท้ัง ๓  

ก็กล่าวว่าพวกตนเป็นสตรี ย่อมรู้วิธีท่ีจะผูกใจบุรุษเพศ จะใช้บ่วง 

ราคะเป็นต้นผูกจูงมาให้จงได้ ขอให้บิดาอย่าได้วิตก คร้ันแล้ว  

นางทั้ง ๓ ได้เข้าไปหาพระพุทธองค์ กล่าวทูลว่าจะขอบีบนวด 

พระยุคลบาท พระพุทธองค์ไม่ทรงใส่พระหทัยในถ้อยค�าของนาง 

ทัง้ ๓ ทัง้ไม่ทรงลมืพระเนตรข้ึนทรงด ูธดิามารคดิว่าอนัความประสงค์ 

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

ประเล้าประโลมพระองค์ด้วยประการต่าง ๆ จึงแสดงบิดเบือนตน 

เป็นสตรีเพศเป็นอันมาก เช่นเด็กรุ่น สาวผู้ยังไม่มีบุตร ผู้ที่มีบุตร 

แล้วคนหนึ่ง สองคน คนวัยกลาง จนถึงคนแก่ ครบทุกอย่าง เข้าไป

เฝ้าพระองค์ ๖-๗ ครั้ง 

พระพุทธองค์ทรงเข้าผลสมาบัติเสวยวิมุตติสุข ไม่ได้สน  

พระหทัยเลย ตรัสว่า ”ผู้ใดชนะกิเลสเด็ดขาดแล้ว ไม่กลั บแพ้ ไม่มี

กิเลสอะไรในโลกจะมาตอแยได้ ผู้ใดไม่มีตัณหาที่เหมือนอย่างตาข่าย 

คล้องใจให้ติดน�าไปที่ไหน ๆ เจ้าทั้งหลายจักน�าผู ้นั้นซ่ึงเป็นผู ้รู ้  

มีท่ีเท่ียวไปแห่งพระญาณไม่มีท่ีสิ้นสุด ไม่มีร่องรอย ด้วยร่องรอย 

อะไรเล่า" ธิดามารทั้งหลายก็อันตรธานไป

สามัญชนย่อมมีบางโอกาสท่ีชนะกิเลส และบางโอกาสแพ ้

กิเลส แม้จะยังไม่สามารถชนะกิเลสได้เด็ดขาด ไม่กลับแพ้ แต่ก ็

ควรจะพยายามให้โอกาสท่ีแพ้มีน้อยกว่าโอกาสที่ชนะ เพื่อจะได้ม ี

โอกาสท�าความดีมากกว่าท�าความชั่ว และผลที่ได้รับก็จะเป็นความสุข

มากกว่าความทุกข์





เรื่องการผจญมารของพระพุทธเจ้า ตลอดถึงการทรงผจญธิดา

มารจนทรงได้ชัยชนะ เร่ืองนี้เป็นเร่ืองของพระพุทธเจ้าผู้ทรงอุบัติขึ้น

ในโลกเมื่อประมาณ ๔๕ ปีก่อนพุทธศักราช และพระพุทธศาสนา 

ได้เกิดขึ้นในสมัยนั้น พุทธบริษัทก็ได้เริ่มมีขึ้นในสมัยนั้นเช่นเดียวกัน 

ก่อนแต่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ก็ได้มีศาสนาอื่นอยู่แล้วหลายศาสนา

และยังได้มีศาสนาต่าง ๆ เกิดตามหลังพระพุทธศาสนามาอีกหลาย

ศาสนา ในปัจจุบันนี้ได้มีศาสนาต่าง ๆ สั่งสอนกันอยู่ในโลกหลาย

ศาสนา แต่เป็นข้อที่แปลกอย่างยิ่งที่ในจิตตนครมีอยู่เพียง ๒ ศาสนา

เท่านั้น คือ พุทธศาสนา และ สมุทัยศาสนา กับมีข้อที่ยิ่งแปลกคือ

พระพุทธเจ้าในจิตตนครหาได้เสด็จดับขันธปรินิพพานเหมือนองค์

พระพุทธเจ้าในโลกไม่ พระพุทธองค์ยังทรงด�ารงอยู่ ซึ่งผู้ที่เห็นธรรม

เท่านั้นจึงจะเห็นพระองค์ได้ ดังที่ได้ตรัสไว้ว่า "ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็น

ธรรม ผู้ใดเห็นธรรมผู้นัน้เห็นเรา" ดงันี ้ข้อทีแ่ปลกข้อหลงันีจ้ะได้กล่าว 

เมื่อถึงตอนที่ควรจะกล่าวต่อไปอีก 

จิตตนครมีสองศาสนา



150 : นครหลวงของโลก (ฉบับสมบูรณ์)

ในตอนนีจ้ะกล่าวถงึแต่ข้อแรกคอื ๒ ศาสนาดงักล่าว พทุธศาสนา

นั้นคือศาสนาค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตามท่ีเข้าใจกันนั่นแหละ  

ส่วนสมุทัยศาสนา คือศาสนาค�าสั่งสอนของสมุทัยที่พระพุทธเจ้า 

ตรัสเรียกว่า "มาร ๆ" นัน่เอง จึงเกดิปัญหาว่ามารหรือสมทุยักม็ศีาสนา

ด้วยหรือ เร่ืองเป็นอย่างไร จึงขอเล่าเสียเลยว่า เมื่อพระพุทธเจ้า 

ทรงประกาศพระพุทธศาสนาในจิตตนคร ฝ่ายสมุทัยกับคู่อาสวะ 

เกรงว่าพระองค์จะทรงท�าชาวจิตตนครให้เป็นพุทธบริษัทไปเสียหมด 

และตนกจ็ะเสือ่มถอยอ�านาจ จะสิน้อ�านาจครองใจคนต่อไป จึงเห็นว่า

จ�าจะต้องตั้งศาสนาขึ้นต่อต้านไว้ แต่การท่ีจะตั้งศาสนาขึ้นนั้น 

จ�าจะต้องแสดงตนเป็นศาสดา กล่าวสั่งสอนลัทธิปฏิบัติท่ีชวนให ้

โลภ โกรธ หลง หัวโจกท้ัง ๓ นี้ สมุทัยได้ใช้ให้คุมใจคนและคอย 

สอดแทรกอยู่ในใจคนอยู่แล้ว สมุทัยจึงแสดงตนเป็นศาสดา กล่าว 

สั่งสอนลัทธิปฏิบัติดังกล่าว สอดแทรกโลภ โกรธ หลง หรือ 

กิเลส ตัณหา พร้อมทั้งอารมณ์ล่อให้เห็นเป็นรูปนิมิตจริงจัง เช่น  

เห็นเป็นเทพเจ้ามาปรากฏองค์ ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบบอก 

กล่าวข้ออนุศาสน์บางอย่าง เมื่อใส่โลภเข้าไปในใจแล้ว สมุทัยก็รู้ 

ว่าสอนวิธีให้ได้สมโลภบ้างก็จะเกิดความนับถือ เมื่อใส่หลงเข้าไปใน

จิตแล้ว สมุทัยก็รู้ว่าหลงใหลในโลก ไม่อยากจะตาย อยากจะเกิด  

เสวยสุขอยู่นิรันดร ก็สอนเร่ืองภูมิแห่งสุขนิรันดรเช่นนั้น จึงเกิดเป็น

ศาสนาข้ึนอกีศาสนาหนึง่ เรียกให้ต่างจากพทุธศาสนาว่า "สมทุยัศาสนา 

หรือ มารศาสนา"
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มารศาสนานี้ตรงกันข้ามกับพุทธศาสนา เหมือนอย่างว่า 

พุทธศาสนาสอนให้ไปทางทิศตะวันออก มารศาสนาก็สอนให้ไปทาง

ทิศตะวันตก สอนค้านกันอยู่ดังนี้ เพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ 

พ้นจากอ�านาจสมุทัย ส่วนสมุทัยสอนผูกพันไว้ ไม่ปล่อยให้หลุดพ้น

ไปได้ ชาวจิตตนครจึงพากันพะว้าพะวัง บางคนนับถือทางนี้ บางคน

นับถือทางโน้น คนเดียวกันนั่นแหละ บางคราวนับถือพระบางคราว

นับถือมาร ด้วยเข้าใจว่าเป็นเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์ไปก็มี

ผู้มาบริหารจิตก็คือผู้ก�าลังพยายามท�าจิตตนครของตนให้มี 

เพียงพุทธศาสนาเท่านั้น ไม่ให้มีศาสนามาร นั่นก็คือผู้มาบริหาร 

จิตก�าลังพยายามท�าจิตของตนให้พ้นจากอ�านาจของสมุทัย มีโลภ  

โกรธ หลง เป็นส�าคัญ ท�าได้ผลมากเพียงไร คือฟังเสียงสั่งสอน 

ของศาสนามารน้อยลงเพียงไร ก็จะมีจิตใจที่เป็นสุขยิ่งขึ้นเพียงนั้น 





ได้กล่าวถึงศาสนาในจิตตนครว่ามีเพียง ๒ ศาสนาเท่านั้น  

คือ พุทธศาสนาและสมุทัยศาสนา หรือศาสนาของพระพุทธเจ้ากับ

ศาสนาของมาร

น่าจะมีใครสงสัยบ้างก็ได้ ว่าใครเป็นผู้น�าศาสนาทั้งสอง เข้าไป 

สั่งสอนในจิตตนคร ก็น่าจะบอกเสียทีเดียว ว่าส�าหรับมารศาสนา 

หรือสมุทัยศาสนานั้น คู่อาสวะนั่นเอง-เป็นผู้น�าเข้าไปและคอยแนะน�า

นครสามีให้นับถือ ส่วนพุทธศาสนาก็คู ่บารมีของนครสามีเป็น 

ผู้น�าเข้าไปและก็คอยแนะน�านครสามีให้นับถือ 

ชั้นแรกนครสามีเอนเอียงไปทางคู ่อาสวะมาก สมุทัยกับ 

พรรคพวกครองอ�านาจในจิตตนครเต็มที่ คุมระบบสื่อสารท้ังหมด  

คุมชาวจิตตนครทั้งหมดทุกบ้านทุกตัวคน คุมไตรทวารของจิตตนคร

ดังท่ีได ้กล ่าวมาแล ้ว ต ่อมาเมื่อความยุ ่งยากความทุกข ์ร ้อน 

เกิดมากขึ้น เพราะพรรคพวกอาสวะเกิดชะล่าใจประพฤติทุจริต 

จะแจ้งมากข้ึนทุกที จนชาวจิตตนครเร่ิมรู้สึกถึงความชั่วร้ายของ 

ผู้น�าศาสนาทั้งสอง
เข้าไปตั้งในจิตตนคร
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พรรคพวกสมุทัย คู่บารมีจึงได้โอกาสเริ่มเข้าพบแนะน�านครสามี 

ให้เรียกศีลและหิริโอตตัปปะมาใช้ในกิจการบ้านเมืองดูบ้าง ตาม 

ค�าแนะน�าสั่งสอนขององค์พระบรมครู คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  

นครสามีได้ยอมปฏิบัติตาม เรียกศีลเป็นต้นมาใช้ พุทธศาสนา 

จึงได้เร่ิมเข้าสู ่จิตตนคร เป็นเหตุให้สมุทัยหวาดสะดุ้ง หาโอกาส 

เข้ายแุหย่นครสามใีห้เลกิใช้ศลีและหิริโอตตปัปะ กลบัไปใช้พรรคพวก 

ของสมุทัยตามเดิม คร้ันความทุกข์เดือดร้อนกลับเกิดขึ้นมาอีก  

คู่บารมีก็เข้าให้สติ ตักเตือนนครสามีให้เรียกศีลกับหิริโอตตัปปะ 

กลับมาใช้อีก และคราวนี้คู่บารมีเสริมก�าลังโดยเพิ่ม อินทรียสังวร 

สติสัมปชัญญะ และ สันโดษ มาช่วยศีลกับหิริโอตตัปปะเข้ามาอีก  

ฝ่ายสมุทัยก็เข้าขอให้คู่อาสวะช่วยให้แข็งแรงขึ้น เพราะสมุทัยนั้น 

มีปรกติกลัวคู่บารมี ไม่กล้าสู้หน้า ต้องอาศัยคู่อาสวะซ่ึงนับว่าเป็น 

ฝ่ายข้างในของนครสามีเข้าช่วยสนับสนุนตนและคู่อาสวะนั้นเป็น 

คู่ปรับส�าคัญของคู่บารมี เป็นพวกสมุทัย จึงได้เข้าช่วยสมุทัย โดย

แนะน�านครสามีให้เลิกใช้ผู้ที่คู่บารมีน�าเข้ามาเสียท้ังหมด เมื่อเห็นว่า 

จะไม่อาจให้นครสามีเลิกใช้ได้ท้ังหมด เพราะนครสามีก็ฟังคู่บารม ี

อยู่มาก ก็แนะน�าให้เรียกใช้ฝ่ายสมุทัยด้วย เพราะจะท�าให้บ้านเมือง

สนุกสนานและเจริญ 

ฝ่ายนครสามีฟังทางโน้นบ้างทางนี้บ้าง ในที่สุดก็เรียกใช้ทั้ง 

สองฝ่าย เพราะมีอยู ่ท้ังคู ่อาสวะท้ังคู ่บารมี ในจิตตนครจึงมีท้ัง 

ฝ่ายกุศล ทั้งฝ่ายอกุศล ศาสนาก็มีทั้งพุทธศาสนา มารศาสนา ต่างก็ 

แสดงสั่งสอนแก่ชาวจิตตนครกันอย่างเต็มที่ 
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ข้อความท่ีกล่าวมานี้ดูน่าจะซ�้ากับที่ได้กล่าวเล่ามาแล้ว เป็น

ข้อความท่ีซ�้าจริง ด้วยความจงใจกล่าว เพื่อทบทวนข้อความที่กล่าว

มาแล้วมากและนานโดยย่อสักครั้งหนึ่งก่อนที่จะเล่าต่อไป และน่าคิด

ว่าชาวจิตตนครก็น่าจะเหมือนกับชาวโลกท่ัว ๆ ไป ซ่ึงต่างก็ท�าดีบ้าง 

ชั่วบ้าง เพราะความดีความชั่วย่อมมีอยู่ตามธรรมดาโลก แต่ก็ม ี

ข้อต่างกันท่ีชาวจิตตนครเป็นผู้ท่ีนับถือศาสนาด้วยกันท้ังนั้น ถ้ามิใช่

พุทธศาสนิกชนก็มารศาสนิก ที่จะไม่นับถือศาสนาอะไรเลยนั้น 

หามีไม่ และข้อท่ีน่าเห็นว่าแปลกอีกข้อหนึ่งก็คือ โดยมากนับถือกัน 

ทั้ง ๒ ศาสนาอย่างเปิดเผย

เมื่อคนมีท้ังคู ่บารมีคือฝ่ายดีและคู ่อาสวะคือฝ่ายชั่ว คอย 

กระซิบใจอยู่ตลอดเวลาปรกติจึงย่อมจะท�าดีบ้างชั่วบ้าง เพราะเชื่อ 

เสียงคู่อาสวะบ้างและเชื่อเสียงคู่บารมีบ้าง ปัญญาหรือเหตุผลเท่านั้น

ที่จะท�าให้เห็นชัดถูกต้องตามความเป็นจริง ว่าเสียงของคู่บารมีคือ 

เสียงของฝ่ายดีเท่านั้นที่ควรฟัง ควรเชื่อ และควรปฏิบัติตาม เสียง 

ของคู่อาสวะคือเสียงของฝ่ายไม่ดีไม่ควรฟัง ไม่ควรเชื่อ และไม่ควร

ปฏิบัติตาม และก็ปัญญาหรือเหตุผลเท่านั้นที่จะท�าให้ตัดสินลงไปได้

ถูกต้องว่าเสียงไหนคือเสียงของฝ่ายดีและเสียงไหนคือเสียงของ 

ฝ่ายชั่ว นอกจากปัญญาและเหตุผลแล้วจะไม่มีอะไรท�าให้รู้ได้ด้วย

ตนเอง 

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลาย จึงควรอบรมปัญญา อบรม 

ความมีเหตุผลให้ยิ่งขึ้น จนถึงสามารถท�าจิตตนครของตนให้มีแต่ 

พุทธศาสนาเท่านั้น มารศาสนาจะไม่อาจอยู่ท�าลายความสงบสุขของ

จิตใจได้เลย





ความแตกต่างแห่งสองศาสนา

จะเล่าสักเล็กน้อยว่าพุทธศาสนาในจิตตนครสอนอย่างไร  

มารศาสนาสอนอย่างไร พุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติดังนี้ ให้มีศีล คือ

ให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การประทุษร้ายร่างกาย การทรมาน

ทรกรรมสัตว์ เว้นจากการลักขโมยฉ้อโกงต่าง ๆ เว้นจากความ 

ประพฤติผิดในทางกาม เว้นจากพูดเท็จหลอกลวง เว้นจากดื่ม 

น�้าเมาคือสุราเมรัยทุกชนิด ให้มีหิริ คือความละอายรังเกียจความชั่ว

หรือบาปทุจริตต่าง ๆ เหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวผู้รักสวยรักงาม 

รังเกียจสิ่งที่สกปรก ให้มีโอตตัปปะ ความเกรงกลัวต่อความชั่วหรือ 

บาปทุจริตต่าง ๆ เหมือนอย่างบุคคลผู้รักชีวิตเกรงกลัวต่ออสรพิษ 

ไม่อยากที่จะเข้าใกล้ 

ส่วนมารศาสนาสอนให้ปฏิบัติดังนี้ ให้ฆ่า ให้ประทุษร้าย ให ้

ท�าทรมานทรกรรมสัตว์ ให้ลักขโมย ฉ้อโกง ให้ประพฤติผิดใน 

ทางกาม ให้พูดเท็จหลอกลวง ให้ดื่มน�้าเมา เมื่อมีกฎหมายห้าม 

และมีบทลงโทษผู้ประพฤติละเมิด กลัวจะถูกลงโทษตามกฎหมาย  

หากจะฝืนกฎหมายก็ท�าอย่าให้ถูกจับได้ เมื่อยังไม่มีโอกาสจะฝืน
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กฎหมาย กใ็ห้ปฏบิติัตามกฎหมายไปก่อน มโีอกาสเมือ่ใดกใ็ห้ท�าตาม

ที่อยากท�า ไม่จ�าต้องค�านึงถึงศีลธรรมอะไร ให้นิยมยินดีในการท�า 

ความช่ัวหรือบาปทุจริตต่าง ๆ ไม่ต้องอาย ไม่ต้องรังเกียจ ไม่ต้อง 

เกรงกลัวอะไร 

นอกจากนี้ พุทธศาสนาสอนให้ปฏิบัติในธรรมเหล่านี้ ให้มี

อินทรียสังวร ความส�ารวมอินทรีย์ คือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  

ไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาที่ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง เป็นต้น มีสต ิ

รักษาใจมิให้ซัดส่ายขึ้นลงเพราะความยินดียินร้ายในอารมณ์ต่าง ๆ  

ให้มีสติสัมปชัญญะ คือ มีสติระลึก สัมปชัญญะรู้ตัวในเวลายืน  

เดิน นั่ง นอน หรือในอิริยาบถเล็กน้อยหรือในอากัปกิริยาต่าง ๆ  

ให้มีสันโดษ คือความยินดีด้วยสิ่งที่มีอยู ่ มีความอิ่ม ความเต็ม  

ความพอใจในผลต่าง ๆ ที่ได้รับ แต่ก็มีความเพียรปฏิบัติในเหตุหรือ

ในกรณยีะ (กจิทีค่วรท�า) ให้ยิง่ขึน้ ท่านอธิบายสันโดษดงักล่าวออกไป

เป็นความยินดีตามได้ ความยินดีตามก�าลัง ความยินดีตามความ 

สมควร

แต่มารศาสนาสอนให้ปล่อยตาให้ดู ปล่อยหูให้ฟัง ตลอดถึง

ปล่อยให้คิดไปตามสบาย ให้ยินดีในสิ่งท่ีน่ายินดี ให้ยินร้ายใน 

สิ่งไม่ชอบ อย่าไปฝืนจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อน สนุกสนานไปใน 

รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะดีกว่า สอนให้ปล่อยสติสัมปชัญญะ  

ไม่จ�าเป็นต้องไปพะวงท�าความรู้ตัวอยู่ในอาการเดิน ยืน นั่ง นอน  

ของตนในอากัปกิริยาต่าง ๆ สอนให้โลภอยากได้ให้มาก ๆ เมื่อยังมี 
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อยู่น้อยก็อย่าเพิ่งไปอิ่มไปพอเสียก่อน แม้เมื่อมีมากขึ้นแล้ว ก็อย่า 

เพ่ิงพอเช่นเดียวกัน เพราะจะสู้คนอ่ืนเขาไม่ได้ ให้อุดหนุนความโลภ

ให้เกิดขึ้นมาก ๆ นอกจากโลภ ก็ให้เพิ่มความโกรธความหลงให้มาก

ขึน้ จะท�าให้ชวิีตมรีสชาตผิาดโผนสนกุสนาน ไม่เงียบเหงาซบเซายากจน 

กล่าวได้ว่าศาสนาทั้ง ๒ นี้ต่างสอนกันไปในทางตรงกันข้าม  

คู ่บารมีนับถืออุปถัมภ์พุทธศาสนา ส่วนคู ่อาสวะนับถืออุปถัมภ ์

มารศาสนา ผู้อุปถัมภ์ทั้ง ๒ นี้ต่างก็แข็งด้วยกัน และด�าเนินการ 

ประกาศเผยแผ่ศาสนาของตนในจิตตนครอย่างเต็มที่

ในกรณีนี้ นครสามีหรือเจ้าเมืองแห่งจิตตนครหรือเราท่าน 

ทั้งหลายนี้เอง มีหน้าที่ส�าคัญจะต้องช่วยคุ้มครองป้องกันจิตตนคร 

ของตนให้ร่มเย็นเป็นสุข อะไรที่จะน�าให้เกิดทุกข์เกิดร้อนต้องป้องกัน

ก�าจัด แต่การจะดูให้เห็นว่าอะไรเป็นความสุขที่แท้จริง อะไรเป็น 

ความทุกข์ของจิตตนครนั้นดูให้เห็นได้ยาก สามัญชนทั่วไปมักจะ 

เห็นความทุกข์เป็นความสุข เห็นความร้อนเป็นความเย็น ปัญญาและ 

เหตุผลเท่านั้นที่จะช่วยให้เกิดความเห็นตรงตามความเป็นจริง จนถึง 

รังเกียจสิ่งที่เป็นโทษหรือฝ่ายคู่อาสวะ ปรารถนาสิ่งท่ีเป็นคุณหรือ 

คู่บารมี การศึกษาพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตามพระธรรมค�าสอน 

คือการอบรมปัญญาและเหตุผลที่จะท�าให้เห็นคุณของคู่บารมีและ 

เห็นโทษของคู ่อาสวะ สามารถท�าจิตตนครคือใจให้มีทุกข์น้อย  

มีสุขมาก





ในจิตตนครมีเสรีภาพเต็มที่
ในการถือศาสนา

ได้กล่าวถึงศาสนาในจิตตนครแล้วว่า ชาวจิตตนครส่วนใหญ่ 

พากันนับถือท้ังพุทธศาสนาและมารศาสนากันอย ่างเป ิดเผย  

และได้มีกระบวนการประกาศเผยแผ่ศาสนาท้ัง ๒ นั้นในจิตตนคร  

โดยมีคู่บารมีของนครสามีและคู่อาสวะต่างอุปถัมภ์กันข้างละหนึ่ง  

จึงเป็นเหตใุห้นครสามผีูเ้ป็นเจ้าเมอืงจิตตนครต้องรับเป็นศาสนปูถมัภก 

ทั้ง ๒ ศาสนา และประชาชนชาวจิตตนครย่อมมีเสรีภาพในการ 

นับถือและปฏิบัติลัทธิพิธีกรรมศาสนาตามที่นับถือ ในเมื่อการนับถือ

ปฏิบัตินั้นไม่ขัดต่อความเรียบร้อยของบ้านเมือง ก็ดูจะเหมือนกับ 

ประชาชนแห่งชาติเสรีประชาธิปไตยทั้งหลายในโลกที่ประชาชน 

มีเสรีภาพในการนับถือศาสนาตามศรัทธาของแต่ละคน แม้ใครจะ 

ไม่นับถือศาสนาอะไรก็ได้ แต่ในจิตตนครดังกล่าวแล้ว ทุกคนนับถือ

ศาสนาทั้งนั้น 

ดูก็น่าเห็นว่าแปลกจากในโลกท่ัวไป อันที่จริงถ้าดูเข้าให้ถึง 

จิตใจแล้วก็ไม่น่าจะแปลก เพราะทุกคนจะต้องมีความเห็นอย่างใด 
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อย่างหนึ่งและนับถือความเห็นนั้น เช่นนับถือความเห็นทางลัทธิ 

อย่างหนึ่ง นับถือความเห็นของตนว่าควรนับถือ หรือไม่ควรนับถือ

ศาสนาแม้ทั้งหมด ความเห็นนั่นแหละเท่ากับเป็นศาสนาของจิตใจ

โดยตรง ถ้าเป ็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูก ก็เป ็นพุทธศาสนา  

ถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด ก็เป็นมารศาสนา ฉะนั้นเมื่อพูดด้วย  

ภาษาของจิตตนคร ทุกคนจึงนับถือศาสนาท้ังนั้น ไม่พุทธศาสนา 

ก็มารศาสนาหรือทั้ง ๒ และจะต้องอธิบายการนับถือพุทธศาสนาต่าง

ออกไปจากที่เข้าใจและถือกันท่ัวไปบ้าง เพราะตามที่เข้าใจและ 

ถือกันเมื่อแสดงตนเป็นผู้นับถือก็ชื่อว่านับถือได้ หรือแม้เกิดใน 

ตระกูลของผู้นับถือ ก็ชื่อว่านับถือตามกันมา แต่ตามภาษาของ  

จิตตนครอยูท่ีค่วามเหน็ดงักล่าว ไม่ใช่อยูท่ีก่ารแสดงตนดงันัน้ ฉะนัน้ 

แม้แสดงตนว่านับถือหรือเกิดในตระกูลของผู้นับถือพุทธศาสนาแต่มี

ความเห็นผิด ยืนยันอยู่ในความเห็นผิดนั้น เช่นเห็นว่าท�าดีไม่ได้ดี  

ท�าชั่วไม่ได้ชั่ว หรือเห็นกลับกันว่าท�าดีได้ช่ัวท�าชั่วได้ดี เห็นศีล  

หริิ โอตตัปปะ เป็นต้น ไม่อ�านวยประโยชน์ มวัรักษาศลีจะต้องยากจน 

ดังนี้เป็นต้น ก็หาชื่อว่านับถือพุทธศาสนาไม่ แต่โดยที่แท้กลายไป  

เป็นนับถือมารศาสนาต่างหาก ถ้ามีความเห็นถูกต้องตรงกันข้าม  

เช่นมีความเห็นถูกต้องตามหลักของกรรม เป็นเหตุให้ละกรรม 

ที่ชั่วที่ผิด ประกอบกรรมท่ีดีท่ีชอบ แม้จะมิได้แสดงตนว่านับถือ 

พุทธศาสนาก็ชื่อว ่านับถือพุทธศาสนา เพราะมีความเห็นชอบ  

ถูกต้องตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเหตุให้ปฏิบัติถูกต้อง 

ตามค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์ด้วย 
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น่าพิศวงท่ีนครนี้คล้ายกับเป็นเมืองชั้นในที่ตั้งอยู ่ในจิตใจ 

นี้เอง ท�านองเป็นเมืองลับแล มิใช่เป็นเมืองลับแลภายนอก เป็น  

ลับแลภายในจิตใจ มีอะไร ๆ ท่ีดูเหมือนต่างจากโลกภายนอก   

เป็นอย่างนี้ในโลกภายนอก แต่เป็นอีกอย่างหนึ่งในจิตตนคร เช่นที่

เกีย่วกบัศาสนา ในโลกภายนอกมมีากมาย แต่ในจิตตนครม ี๒ เท่านัน้ 

ในโลกภายนอกใครจะนับถือหรือไม่นับถือเลยก็ได้ ในจิตตนคร  

นับถือท่ัวหน้ากันหมด ในโลกภายนอกช่ือว่านับถือตามที่แสด งตน

เป็นต้น ในจิตตนครช่ือว่านับถือศาสนาไหนตามทิฏฐิที่มีอยู่จริง ๆ   

ของแต่ละคน ลองมนสกิารให้ด ีๆ จะรู้สกึว่าจิตตนครมใิช่เมอืงลบัแล 

แต่เป็นเมืองเปิดเผยจริงแท้แน่นอน

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลาย คือผู้มีความเห็นถูกต้องตาม 

หลักของกรรม หรือมิฉะนั้นก็เป็นผู้ที่สนใจจะอบรมความเห็นถูกต้อง

เช่นนั้นให้เกิดขึ้น เรียกว่าเป็นผู ้นับถือพุทธศาสนาตามแบบของ  

จิตตนคร มิใช่ผู้นับถือมารศาสนา เป็นผู้พยายามฝึกฝนอบรมตนให้

ปฏิบัติถูกชอบตามค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซ่ึงจะเป็นเหตุให้ถึง  

ความสุขสวัสดิ์ยิ่งขึ้นสืบไป อันเป็นผลดีของการท�าเหตุดี





สวรรค์ชั้น ๖

สมุทัยหรือมารตามท่ีพระพุทธเจ้าตรัสเรียก เมื่อกล่าวตาม 

ต�านานทางศาสนาสายหนึ่ง เป็นเทพผู้เป็นราชาแห่งกามาวจร- 

สวรรค์ชั้นหก คือชั้นปรนิมมิตวสวัตตี ท่านว่าสวรรค์ชั้นนั้นแบ่ง 

ออกเป็น ๒ ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งไม่ขัดขวางโลกุตตระ อีกฝ่ายหนึ่ง 

ขัดขวางโลกุตตระ ฝ่ายหลังนี้เป็นพวกมารซ่ึงมีราชาชื่อ "วสวัตตี" 

มักเรียกในหนังสือเก่า ๆ ว่า "พญาวสวัตตีมาราธิราช" พญามารนี้เอง 

ที่ได้น�าพลเสนามาผจญพระพุทธเจ้าในวันท่ีจะตรัสรู้ และยังได้มา 

อีกหลายคร้ัง จนถึงได้มาทูลให้เสด็จปรินิพพาน และยังได้เที่ยว 

รังควานผู ้อื่นอีก เช่นดลใจพระอานนท์มิให้ได้สติที่จะกราบทูล  

อาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงเจริญอิทธิบาทภาวนา เพื่อจะทรงด�ารง

พระชนม์อยู่กัปหนึ่งคือประมาณ ๑๐๐ ปี หรือเกินกัปหนึ่ง เมื่อ 

พระเถระอรหันต์บางองค์ปรินิพพานมารเที่ยวค้นหาว่าวิญญาณ 

ของท่านไปข้างไหน ก็ไม่สามารถจะพบได้ ตามประวัติ มารได้มา

เกี่ยวข้องแทรกแซงเรื่องต่าง ๆ หลายครั้งหลายหน 
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เมื่อกล่าวตามเร่ืองราวแห่งจิตตนคร มารหรือสมุทัยสถิตอยู่ 

ในจิตตนครนี้เอง ท้ังอยู ่ในส�านักของนครสามีนั่นแหละ เป็นผู้ที ่

นครสามีไว้เนื้อเชื่อใจ มอบหมายให้ด�าเนินการปกครองและจัดแจง 

สิ่งต่าง ๆ ทางบ้านเมือง และสมุทัยยังมีคู่อาสวะผู้เป็นฝ่ายในสนิท 

กับนครสามีสนับสนุนอยู่เต็มที่ จึงมีอ�านาจครองใจชาวจิตตนคร 

ทั่วไป แต่สมุทัยเป็นชาวต่างถิ่น มิใช่ถิ่นก�าเนิดเป็นชาวจิตตนคร 

มาต้ังแต่ดั้งเดิม จึงเป็นประเภทคนจรหมอนหมิ่น ดังที่ได้เคยกล่าว

แล้ว เมื่อเป็นอาคันตุกะมาสู่จิตตนคร ได้เข้าถึงนครสามี ท�าให้เป็นที่ 

โปรดปรานได้แล้ว ก็ท�าท่ายึดจิตตนครเป็นท่ีอาศัยอยู่ถาวร และ 

ก็ได้ยึดครองจิตตนครไว้จริง ๆ 

ตามเร่ืองที่เล่ามานี้แสดงว่า มารหรือสมุทัยมิใช่เป็นบุคคล 

ต�่าต้อย ตามประวัติสายหนึ่งก็เป็นราชาแห่งฝ่ายหนึ่งในสวรรค์ชั้นที่  

๖ ซึง่เป็นชัน้สงูสดุแห่งกามาวจรสวรรค์ ตามเร่ืองแห่งจิตตนคร กเ็ป็น

ผู้ท่ีมีอ�านาจมากอยู่ในจิตตนครดังกล่าว สมุทัยหรือมารต้องการ 

ให้ใครเรียกยกย่อง เช่นว่า "นันทากร บ่อเกิดแห่งความบันเทิง"   

"สุขากร  บ่อเกิดแห่งความสุข" หรือแม้เรียกว่า "วสวัตตี ผู้ใช้อ�านาจ" 

อันที่จริ งค�านี้มีความแรงพอ ๆ กับค�าว่า "จักกวัตตี หรือจักรพรรดิ   

ผู้ใช้จักร" ถ้ามองอีกแง่หนึง่กเ็ป็นค�าท่ีแรงกว่า เพราะพระเจ้าจกัรพรรดิ

เป็นพระราชาเอกในโลกมนุษย์ มีอ�านาจครอบครองมนุษยโลกเท่านั้น 

ส่วนพระเจ้าวสวัตตี หรือวสพรรดิ มีอ�านาจครอบครองท้ังมนุษย์  

ทั้งเทพแห่งสวรรค์ทุกชั้น และมีอ�านาจครอบครองไปในอบายภูม ิ

ทกุช้ันด้วย เป็นอนัว่าไม่มใีครในไตรภมู ิคอื กามาวจรภมู ิรูปาวจรภมูิ 
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อรูปาวจรภูมิ ท่ีจะพ้นไปจากอ�านาจครอบง�าของสมุทัยหรือมาร ท้ังนี้

เว้นแต่โลกตุตรภมูขิองพระพทุธเจ้าเท่านัน้ มารพยายามรกัษาสตัวโลก

ทั้งหมดให้ตกอยู่ในภูมิทั้ง ๓ ข้างต้น พยายามป้องกันสุดฝีมือมิให้ไป

สู่โลกุตตรภูมิ ซึ่งเป็นภูมิที่อยู่นอกอ�านาจของมารหรือสมุทัย

เรียกตามภ าษาธรรม บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลายก็รวมอยู่ 

ในค�าว่าสั ตวโลก แม้จะเป็นสัตวโลกที่ยังอยู่ในอ�านาจครอบง�าของ 

สมุทัยหรือ มาร แต่ก็มิได้นิ่งนอนใจยอมจ�านนต่อมารอย่างสิ้นเชิง 

ได้พยายามต่อต้านอ�านาจของมาร บริหารจิตให้บริบูรณ์ด้วย ศีล หิริ 

ความละอายรังเกียจความชั่วหรือบาปทุจริตต่าง ๆ โอตตัปปะ   

ความเกรงกลัวต่อความชั่วหรือบาปทุจริตต่าง ๆ อินทรียสังวร   

ความส�ารวมต า หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยินดียินร้าย เวลา ท่ี  

ตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง เป็นต้น สติสัมปชัญญะ ระลึกรู้ตัว ใน  

อิริยาบถต่าง ๆ และ  สันโดษ ความยินดีตามได้ตามก�าลังตามสมควร 

ความบกพร่อง ในธรรมดัง กล่าวมีน้อยเพียงใด ก็จะท�าให้ผู้นั้นม ี 

ความสุข ความพ้นจากอ�านาจของมารเพียงนั้น





เมืองที่มีปฏิวัติรัฐประหารกันบ่อยที่สุด

ได้กล่าวถงึมารแห่งจิตตนครว่า ได้พยายามป้องกนัสดุฝีมอืท่ีจะ

มใิห้สตัวโลกท้ังหมดไปสูโ่ลกตุตรภมู ิซ่ึงเป็นภมูท่ีิอยูน่อกเหนอือ�านาจ

ของมารหรือส มุทัย เมื่ อพระพุทธศาสนาได้แผ่เข้าไปในจิตตนคร   

โดยอปุถมัภ์สนบัสนนุของคูบ่ารมขีองนครสามซ่ึีงเป็นคูป่รับส�าคญัของ

คูอ่าสวะและสมทุยัดงัทีไ่ด้เล่าแล้ว สมทุยัได้แสดงตนเป็นศาสดาประกาศ 

ศาสนาขึ้นบ้ าง เพราะเก รงว่าพุทธศาสนาจะดึงคนออกไปให้พ้น  

อ�านาจตน คือ ให้ไปสู่โล กุตตรภูมิ จึงตั้งศาสนาขึ้นแข่ง คอ ยแนะน�า  

คนให้ด�าเนินไ ปสู ่ภูมิสา มท่ีอยู ่ในอ�านาจตนเท่านั้น ดังที่ เ รียก  

มาแล้วว่ามารศ าสนา ซ่ึงก็ได้ผล เพราะประชาชนได้พากันนับถือกัน  

ทั้งเมืองก็ว่ าได้ แต่มั กนับถือคู่กันไปกับพุทธศาสนา ข้อนี้ ท�าใ ห้  

สมุทัยผิดหวัง เพราะไม่อาจท�าลายพุทธศาสนาลงไปได้ ทั้งดูเหมือน

พทุธศาสนาจะเจริญขึน้ ประชาชนสนใจปฏบิติัในพระธรรมค�าสัง่สอน

ของพระพุทธเจ้ ากันมากขึ้ น และทางการปกครอง ฝ่ายของคู่บารมีก็

เข้ามาเป็นเจ้าหน้าทีด่�ารงต�าแหน่งน้อยใหญ่มากขึน้ เช่นศลี หริิ โอตตัปปะ 

อินทรียสังวร สติ สัมปชัญญะ สันโดษ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 
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ศีล เข้าคุมไต รทวารของจิต ตนคร หิริ โอตตัปปะ เข้าเป็น  

นครบาล อินทรี ยสังวร เข้า คุมระบบสื่อสารท้ังชั้นนอกชั้นใน สติ 

สัมปชัญญะ เข้ าคุมอิริยาบ ถหรือการจราจรของเมือง สันโดษ เข้า  

เป็นเจ้าหน้าท่ีปันส่วนทรัพย์สินเคร่ืองอุปโภคบริโภค เป็นเหตุให ้ 

พรรคพวกและสมุ นน้อยใหญ่ขอ งสมุทัยต้องร่นถอยลดน้อยลงไป  

กว่าเดิม แต่สมุทัยก็หายินยอมโดยง่ายไม่ ใช้เล่ห์เพทุบายและอ�านาจ

ก�าลังต่าง ๆ ยึดเอาท่ีมั่ นต่าง ๆ กลับคืนมา แม้ยึดมาไม่ได้ทั้งหมด  

ก็ส่วนหนึ่งหรือครั้งคราวหนึ่ง 

ฉะนั้น จิตตนคร จึงเป็นนครที่มีการแย่งอ�านาจสับเปลี่ยน 

อ�านาจการปกครองในหน่วยต่าง ๆ กันมากที่สุด บางทีสับเปลี่ยนกัน

ทุกวัน วันละหลา ยคร้ังก็มี จุดต่าง ๆ ท่ีทุกฝ่ายต้องการยึดไว้เป็น 

ของตนแต่ฝ่ายเดี ยวก็คือไตรท วารของเมือง หน้าท่ีนครบาล ระบบ

สื่อสารท้ัง ๖ ก ารจราจร และ อ�านาจการปันส่วน หรือพิกัดรายได ้

ต่าง ๆ เป็นต้น และจุดส�าคัญก็คือนครสามี แต่ทุกฝ่ายก็ไม่สามารถ

จะยึดไว้หรือจะป ฏิบัติหน้าท่ี ป กครองอยู่เพียงฝ่ายเดียวได้ คู่บารม ี

มีคู่อาสวะเป็นคู่ปรับกัน ซ่ึ ง นครสามีก็ได้รับรองให้อยู่เป็นฝ่ายใน 

ด้วยกันทั้ง ๒ ส มุทัยกับพรรค พ ว กฝ่ายหนึ่ง ศีลเป็นต้นซ่ึงเป็น 

พวกคู่บารมีอีกฝ่ายหนึ่ง ก็เผชิญหน้ากันอยู่ในจุดต่าง ๆ ทั้ง ๒ ฝ่าย  

ตลอดถึงศาสนาก็เป็นที่นับถือกันทั้ง ๒ ฝ่าย 

ถ้าจะเทียบกับบ้านเมืองในโลก ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นบ้านเมือง 

ท่ีมีการปฏิวัติ รัฐประหารมาก แ ล ะบ่อยคร้ังที่สุด มีการสับเปลี่ยน 

โยกย้ายเจ้าหน้า ท่ีกันบ่อยท่ี สุด จนในท่ีสุดก็ดูเหมือนแบ่งเมืองกัน
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ปกครอง โดยแบ่งเ ขตกันปกครอง ห รือแบ่งเวลากันปกครองในเขต

เดียวกันนั่นแหล ะ เช่นไตรทวา ร ข องเมือง ศีลเข้าปกครองรักษา 

บางส่วน โลภ โกร ธ หลง หัวโจก ใ ห ญ่ของสมุทัยยึดปกครองไว ้

บางส่วน หรือส่ว นเดียวกันศีล รั กษาบางเวลา โลภ โกรธ หลง  

เข้าครองบางเวลา  แบ่งกันไปแบ่ ง กันมาดังนี้ อาศัยท่ีจิตตนครเป็น

เหมือนอย่างเมืองลับแลดังกล่ าว  ใคร ๆ จึงไม่ค่อยจะรู้เรื่องภายใน 

ของจิตตนคร ต่าง จากเร่ืองของ บ้ านเมืองในโลกท่ีมีการออกข่าว 

ให้รู ้กันอยู ่เส มอ จะมีการปฏิ วัติรัฐประหารกันสักคร้ังก็รู ้กันทั่ว  

ส่วนในจิตตนครมีทุกวันก็ไม่มีใครรู้ใครสนใจกัน

เร่ืองของบ้านเมืองในโลกควรเ ป็ นท่ีสนใจพอสมควร แต่เร่ือง

ของจิตตนครควรเป็นท่ีสนใจอย่ า ง ยิ่ง จิตตนครของผู้ใด ผู้นั้นควร

พยายามให้รู้เห็ นเหตุการณ์ที่ ก�าลังด�าเนินอยู่ในนครของตน เพราะ 

ความรู้เห็นเหตุ การณ์ในจิตตน ค ร เ ป็นความส�าคัญ เป็นกุญแจที่จะ 

ไขไปสู่ความส�าเร็จในการรักษา จิ ต ตนครให้ร่มเย็นเป็นสุข พูดอีก 

อย่างหนึ่งก็คือ ทุกคนควรรู้อ า ร ม ณ์ตน รู้ให้ทันเวลามากเพียงใด 

ก็ยิ่งดี ความรู้ ทันเท่านั้นท่ี จ ะท�าให้อารมณ์ดับ อารมณ์ทั้งหลาย 

เกิดแล้วดับได้เร็วเพียงใด ก็ จ ะ ท�าให้ใจอันเป็นท่ีรองรับอารมณ์นั้น  

พ้นจากความซัดส่า ยฟูขึ้นแฟบลง ไ ด้ เ ร็วเพียงนั้น ได้มีความสงบสุข  

ไม่หวั่นไหวไปตามอ�านาจของอารมณ์ทั้งหลายหรือมาร





หน้าที่ของคู่อาสวะ

ได้กล่าวถึงสมุทั ย กับพรรคพวกฝ่ายหนึ่ง และศีลซ่ึงเป็นพวก 

คู่บารมีฝ่ายหนึ่ ง เ ผชิญหน้ากันอยู่เสมอในจุดต่าง ๆ ของจิตตนคร  

จนเหมือนแบ่งกันปกครอง การแบ่งเขตหรือแบ่งเวลากันปกครองใน

จิตตนคร ถ้าจะเกิ ด มีปัญหาขึ้นว่าใครเป็นผู้แบ่ง ก็น่าจะตอบได้ว่า 

เป็นไปด้วยก�าลังอ�า น าจของทั้ง ๒ ฝ่าย ถ้าจะกล่าวให้แคบเข้ามา   

ก็เป็นไปด้วยก�าลังอ�า น าจของสมุทัยหรือคู ่อาสวะกับคู ่บารมี ซ่ึง   

ชักน�า นครสามีให้ปฏิบั ติตามคล้อยตามไป ฉะนั้น หลักใหญ่จึงอยู่ท่ี

นครสามี เองว่าจะคล้อยตามฝ่ายไร เท่าไร เมื่อไร จึงต่างจากการยึด

หรือแบ่งอ�านาจกันในบ้านเมืองทั้งหลายในโลก ถ้าเป็นการยึดอ�านาจ  

ก็มิใช่  เป็นการมอบหมายใ ห้ด้วยความสมัครใจ และผู ้ที่ท�าการ  

ยึดอ�านา จ ก็มักขึ้นเป็นหั ว หน้าเสียเองแทนผู้ท่ีถูกยึด หัวหน้ าเก่า  

ที่ถูกยึ ด เอา อ�านาจไปก็ต้ อ งตกต�่าสิ้นอ�านาจ ส่วนในจิตตนคร   

นครสามีค ง ด�ารง ต�า แหน่งหัวหน้ าอยู่เพียงผู้เดียวไม่มีใครแย่งได้   

เพราะนคร ส า มีเป็ น บุคคลพิเศษ มีความรู้พิเศษ มีลักษณะพิเศษมี

สมรรถภาพพเิศษไม่มใีครจะท�าลายได้เลย แต่คณุสมบัตพิเิศษต่าง ๆ   
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ของนครสามี ต้องถูกบดบังไปเพราะสมุทัยและคู่อาสวะกับพรรคพวก 

ซึ่งเข้ามาท�าให้นครสามีมีความเห็นคล้อยตามและมอบหมายอ�านาจ  

ต่าง ๆ ให้  นครสามี เองจึงเป็นเหมือนไม่มีอ�านาจ สุดแต่สมุทัยกับ  

พรรคพวกจะบัญชาให้ท�าอะไร 

บุคคลส�าคั ญ ผู้มี ห น้ า ที่ก�ากับนครสามีคือคู่อาสวะซ่ึงก�ากับ 

การอยู่ข้ างใน จึงควรจะเล่าเสียในที่นี้ว่าคู่อาสวะมีหน้าที่สร้างภาวะ  

๓ อย่างขึ้นแก่นครสามี คือ ๑. สร้างกาม ความใคร่ความปรารถนา 

ท�าให้นครสามีครุ่นคิดใคร่คิดปรารถนาอะไรต่าง ๆ อยู่อย่างเงียบ ๆ 

๒. สร้างภพ ความเป็นนั่นเป็นนี่ ท�าให้นครสามีครุ่นคิดเป็นนั่นเป็นนี่

อยู่อย่างไ ม่ น่ าเชื่ อ  ๓. สร้างอวิชชา ความไม่รู้ในสัจจะคือความจริง 

อย่างท่ีไม่ น่ า จะเ ป็ น ไ ปได้ คือไม่รู้จักทุกข์ ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์  

ไม่รู้จักความดับทุกข์  ไม่รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ไม่รู้จัก 

อดีตหรือเงื่อนต้น ไม่รู้จักอนาคตหรือเงื่อนปลาย ไม่รู้จักทั้ง ๒ อย่าง  

ไม่รู้จักธรรมที่อาศัยกันบังเกิด เพราะฉะนั้น พระพุทธเจ้าผู้บรมครู 

ผู้ทรงรู้ทรงเห็นตามเป็นจริง จึงได้ตรัสชี้แสดงว่า อาสวะ อันได้แก่  

กิเลสที่ดองสันดาน มี ๓ คือ กามาสวะ อาสวะคือกาม ๑ ภวาสวะ  

อาสวะคือภพ  ๑  อ วิช ช า ส ว ะ อาสวะคืออวิชชา ๑ คู่บารมีเท่านั้น 

ฟังเข้าใจพ ร ะ พุ ทธว จ น ะ  และรู้จักอาสวะ ทั้งพยายามชี้แจงแสดง 

แนะน�านครสามีให้เข้าใจให้รู้จัก 

ในขั้นแรก นครสามีฟังไม่เข้าใจ ไม่รู้จักเอาเสียทีเดียว ต่อมา 

จึงค่อยเข้า ใ จ แ ล ะรู้ จั ก อาสวะขึ้นบ้าง จึงเริ่มเห็นคุณของศีล และ 
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ใช้ศีลในการ ป ก ค ร องบ้ า น เ มือง เป็นต้น แต่ก็หยิบ ๆ ปล่อย ๆ  

ดูคล้าย ๆ กั บ เ ป็นค น ใ จ ค อโลเลไม่แน่นอน อันท่ีจริงก็น่าเห็นใจ  

เพราะคู่อาสวะดองสันดานมานาน เกาะอยู่อย่างเหนียวแน่น ซึมซาบ

อยู่อย่างลึ ก ซ้ึ ง ย า ก ที่นครสามีจะสลัดออกได้ ที่กล่าวมาข้างต้นว่า 

เหมือนอย่าง มี ป ฏิวั ติ รั ฐประหารกันอยู่เสมอในจิตตนครนั้น ท่ีแท ้

ก็คือการหยิบ  ๆ  ปล่อย  ๆ  ของนครสามีนี้เอง คือเดี๋ยวหยิบข้างนี้ 

ปล่อยข้างนั้ น  เ ดี๋ ย ว ป ล่อยข้างนี้หยิบข้างนั้น บางคราวก็คล้ายกับ 

จะหยิบไว้ทั้ง ๒ ฝ่าย เหมือนอย่างจับปลาสองมือ

เหตุที่นครสามี เป็นไปเช่นนั้นเพราะขาดความเด็ดเดี่ยว ไม่ใช่

เพราะไม่รู้ ว่ า ไ หนเ ป็ น คุณไหนเป็นโทษ รู้อยู่ว่าศีลมีคุณ สมุทัย 

มีโทษ แต่ความอ่อนแอยอมตนอยู่ใต้อ�านาจความเคยชินกับสมุทัย 

ท�าให้พะว้าพะวั ง  จั บนั่ นปล่อยนี่วุ่นวายอยู่ จึงยังไม่ได้รับผลที่ควร 

ได้รับอย่างแ ท้ จ ริง คื อ ยังไม่สามารถท�าจิตตนครให้ร่มเย็นเป็นสุข 

ได้ทุกเวลา ต้ อ ง เ ป็น สุ ข บ้างเป็นทุกข์บ้าง เย็นบ้างร้อนบ้าง ท้ังนี้ 

แล้วแต่เมื่อ ใดฝ่ ายไหนจะเข้าครอง ฝ่ายดีเข้าครองก็เย็น ก็เป็นสุข  

ฝ่ายไม่ดีเข้าครองก็ร้อน ก็เป็นทุกข์

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย ก็เช่นเดียวกับนครสามีนั่นเอง 

คือรู้อยู่ด้วยกัน ว่าไหนเป็นคุณ ไหนเป็นโทษ และจะสามารถท�าให้ 

ตนเป็นสุขได้ ก็ ต้ องมี ค ว า มเด็ดเดี่ยว สละสิ่งที่เป็นโทษเสีย อบรม 

แต่สิ่งที่เป็นคุณให้ยิ่งขึ้น นี่แลคือการบริหารจิต





ได้กล่าวถงึผูม้อี�านาจปกครองจิตตนครฝ่ายหนึง่ คอืสมทุยัหรือ

คู่อาสวะ ว่ามีหน้าที่สร้างภาวะ ๓ อย่างขึ้นแก่นครสามี คือ ๑ สร้าง

กาม ๒ สร้างภพ ๓ สร้างอวิชชา

คู่อาสวะมีเพื่ อ น ส นิท ห ล า ย คน ล้วนเป็นฝ่ายในหรือชั้นใน  

ด้วยกัน เช่น อนุสัย (นอนจมอยู่ในจิต) โอฆะ (ห้วงน�้าในจิต) โยคะ 

(ประกอบในจิต) สังโยค หรือ สัญโญชน์ (ผูกจิต) เพื่อนสนิทเหล่านี้ 

จะมีหลายคน ห ล า ย ก ลุ่ม  ห รื อจะเป็นคนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน  

แต่มีหลายชื่อหลายอาการ ก็ยากจะบอกได้ เพราะเป็นชั้นใน คู่บารมี

เท่านั้นจึงจะรู้ได้ ยกตัวอย่างเช่น อนุสัย ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทผู้หนึ่งของ

คู่อาสวะ มีห น้ า ที่ สร้ า ง ภ าวะ ๓ อย่างแก่นครสามี คล้าย ๆ กับ 

คู่อาสวะ คือ ราคะ ความย้อมใจให้ติด ปฏิฆะ ความกระทบ อวิชชา 

ความไม่รู้ 

พระพุทธเจ้าองค์พระบรมครูผู้ทรงรู ้ทรงเห็นตามเป็นจริง  

ได้ตรัสช้ีแสดงว่า อนุสัย (สิ่งที่นอนจมเป็นตะกอนอยู่ในจิต) มี ๓  

เพื่อนสนิทของคู่อาสวะ



178 : นครหลวงของโลก (ฉบับสมบูรณ์)

คือ ราคานุสัย อนุสัยคือราคะ (สิ่งย้อมใจให้ติด) ปฏิฆานุสัย อนุสัย 

คือปฏิฆะ (สิ่งกระทบใจให้ไม่ชอบ) อวิชชานุสัย อนุสัยคืออวิชชา  

(ความไม่รู้ในทุกข์เป็นต้น) ดูก็คล้าย ๆ กับอาสวะ ดังจะเทียบกัน 

ทีละข้อ 

ข้อท่ี ๑ กามาสวะกับราคานุสัย กามกับราคะ ดูก็มีลักษณะ 

เป็นอย่างเดียวกัน ต่างกันแต่ช่ือท่ีเรียกตามอาการ คือ เมื่อดูอาการ 

ท่ีรักใคร่ปรารถนาก็เรียกว่ากาม เมื่อดูอาการที่ติดใจยินดีเพราะ 

ถูกย้อมใจก็เรียกว่าราคะ จะว่ากามมาก่อนราคะหรือราคะมาก่อน 

กามก็ได้ จะว่ามาด้วยกันก็ได้ เพราะความรักใคร่กับความติดใจ 

ก็อยู่ด้วยกัน ตกลงว่าเป็นอย่างเดียวกัน 

ข้อที่ ๒ ภวาสวะกับปฏิฆานุสัย ดูจะมีลักษณะต่างกันอยู ่  

เพราะภวหรือภพ คือความเป็นนั่นเป็นนี่ ปฏิฆะ คือความกระทบใจ 

ให้ไม่ชอบ แต่ก็เนื่องกันชอบกลอยู ่ จะมีความกระทบได้ก็ต้อง 

มีที่กระทบ ถ้าไม่มีท่ีกระทบการกระทบก็ไม่เกิดขึ้น เหมือนอย่าง 

คน ๒ คนเดินมากระทบไหล่กัน รถ ๒ คันแล่นมากระทบกัน  

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้มีขึ้นก็เพราะมีคน ๒ คน รถ ๒ คันขึ้นก่อน  

แล้วคน ๒ คน รถ ๒ คันนั้นเดินมาหรือแล่นมาสู ่จุดเดียวกัน  

ไม่หลีกกัน ความกระทบจึงเกิดขึ้น ความกระทบทางใจก็เช่นเดียวกัน  

จะต้องมี ๒ สิ่งทางใจว่ิงมากระทบกัน ใน ๒ สิ่งนั้น สิ่งหนึ่งก็คือ  

ภวะ ความเป็นนั่นเป็นนี่ในใจนี่เอง ความเป็นดังกล่าวท่ีเป็นชั้นใน 

สดุกค็อื "ความเป็นเรา" ดงัทีอ่งค์พระบรมครูตรัสเรียกว่า "อสัมมิานะ 
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ความส�าคัญหมายว่าเรามีเราเป็น" หรือ "อหังการ" หรือที่เรียกว่า  

"อัตตภาพ ความเป็นอัตตา ความเป็นตน" ก็คือความเป็นเรานี่เอง

แหละ เรียกสั้น ๆ ว่า "ตัวเรา" อันตัวเราที่มีอยู ่ในทุก ๆ คน  

องค์พระบรมครูตรัสว่าเป็นเพียงความส�าคัญหมายว่าเรามีเราเป็น  

เท่านั้น หาใช่เป็นตัวสัจจะโดยปรมัตถะ (อย่างละเอียด) ไม่ เมื่อมีตัว

เราข้ึนแล้วกต้็องมขีองเรา ทนีีก้ต้็องมเีขามขีองเขา และตวัเรานีเ้องเป็น

จุดกระทบของอะไร ๆ ทุกอย่าง ความกระทบจึงมีขึ้นได้ หรือจะ  

กล่าวว่า มีจุดอะไรข้ึนในใจก่อน ตัวเราก็ว่ิงเข้ามาเกาะจุดนั้นก่อเป็น  

ตัวเราของเราขึ้นดังนี้ก็ได้ 

ส่วนข้อท่ี ๓ อวิชชาสวะกับอวิชชานุสัย เห็นได้ง่ายว่าเป็น  

อย่างเดียวกัน ฉะนั้น อาสวะกับอนุสัยจะว่าเป็นเพื่อนกัน หรือเป็นคน

เดียวกัน แต่มีหลายชื่อหลายอาการก็สุดแต่จะดู ข้อส�าคัญดูให้เห็นก็

แล้วกัน

บรรดาผู้มาบริหารจิต คือผู้มาพยายามดูให้เห็นอาสวะหรือ 

อนุสัยในจิตตนคร คือใจของตน การดูให้เห็นคือการไล่ให้พ้น  

เพราะอาสวะหรืออนุสัยนั้นเปรียบเหมือนผู้ร้ายท่ีรู้ตัวว่าเป็นผู้ร้าย  

ไม่ต้องการให้ใครพบใครเห็นใครรู้จักจ�าได้ เมื่อมีผู้พบเห็นจ�าได้รู้จัก 

ก็จะหลบเลี่ยงหนีไป การดูให้เห็นให้รู้จักหน้าตาของอาสวะจึงเป็นการ 

บริหารจิตที่ถูกต้อง อันจะให้ผลเป็นความสะอาดของจิตยิ่งขึ้นทุกที





อนุสัย - ต้นตระกูล
ของหัวโจกทั้ง ๓

อาสวะหรืออนุสัยเป็นก�าลังส�าคัญของสมุทัย ท�างานให้สมุทัย

ชนิดที่เรียกว่า "ใต้ดิน" หรือ "หลังฉาก" วางแผนชักใยนครสามีอยู ่

อย่างแนบเนียน โดยที่นครสามีหารู้ไม่ว่าได้ถูกชักใย แต่เข้าใจว่า 

มีเพื่อนมิตรเพื่อนเกลอหลายคนห้อมล้อมช่วยเหลืออยู่โดยใกล้ชิด   

บางคราวเพ่ือน ราคะ (ความยินดี ความก�าหนัด) มายั่วยิ้ม หรือ 

เพื่อน โลภะ (ความโลภอยากได้) มายั่วอยาก บางคราวเพื่อน โทสะ  

มาก่อกวน บางคราวเพื่อน โมหะ มาล่อหลอก เพื่อนเหล่านี้อนุสัย 

ส่งมาท้ังนั้น ดังที่ศิษย์ขององค์พระบรมครูได้กล่าวว่า ราคานุสัย 

แรงข้ึนเป็นราคะหรือโลภะ ปฏิฆานุสัยแรงขึ้นเป็นโทสะ อวิชชานุสัย

แรงขึ้นเป็นโมหะ ที่เกิดขึ้นกลุ้มรุมจิต ปรากฏเป็นนิวรณ์ (เครื่องกั้น) 

อยู่ในจิต เมื่อแรงขึ้นอีก ราคะหรือโลภะกลายเป็นโลภอยากได้โดย 

ไม่มีขอบเขต โทสะก็กลายเป็นพยาบาทคือมุ่งร้ายหมายมั่นท�าลาย 

ผู ้อื่น สัตว์อื่น โมหะก็กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดจากท�านอง 

คลองธรรม กิเลสท่ีแรงขึ้นดังนี้ เป็นความละเมิดมโนทวารออกมา 

เป็นมโนกรรมฝ่ายอกุศล 



182 : นครหลวงของโลก (ฉบับสมบูรณ์)

ย้อนมากล่าวถึงนครสามีซ่ึงมองเห็นเพื่อนเกลอหลายคนมา

แวดล้อมอยู ่ ก็เพลิดเพลินสนุกสนานไปกับเพื่อนเกลอเหล่านั้น 

อย่างไม่อั้น ถึงบทรักก็รักไปข้างเดียว ถึงบทชังก็ชังไปทีเดียว ถึงบท

หลงก็หลงใหลใฝ่ฝัน และก็มีอยู่บ่อย ๆ ที่ถึงกับออกไปยึดมโนทวาร 

กับวจีทวาร กายทวารของเมืองเปิดรับเพื่อนเกลอที่ร้าย ๆ เข้ามา คือ 

จ�าพวกที่มีชื่อว่าโลภไม่มีขอบเขต พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ ใครที่จ�าเรื่อง  

จิตตนครในตอนต้น ๆ ได้ ก็คงจะนึกได้ ส่วนพวกเพื่อนเกลอ  

เหล่านี้มิใช่ใครที่ไหน คือ สมุนหัวโจกทั้ง ๓ ของสมุทัยนั่นเอง แต่ใน

ตอนต้นยังมิได้เล่าให้ละเอียด เล่ารวบรัดเอาเป็นว่าหัวโจกของสมุทัย 

มาถึงตอนนี้เล่าจ�าแนกแจกแจงชั้นในให้ละเอียดออกไป เรียกว่า 

เล่าสืบสายขึ้นไปถึงต้นตระกูลกันทีเดียว 

ดังนั้น อนุสัยนี้เองเป็นต้นตระกูลของหัวโจกสมุทัยท้ัง ๓ นั้น 

ซ่ึงนครสามีได้คบเป็นเพื่อนเกลอสนิทสนม แต่นครสามีหาได้รู้ไม่ว่า 

มีอนุสัยชักใยอยู่หลังฉากตลอดเวลา มองเห็นแต่เพื่อนเกลอเหล่านั้น 

ล้อมหน้าล้อมหลังอยู่ ในบางคราวท่ีปลอดจากเพื่อนเกลอเหล่านี้ 

นครสามีก็อยู่อย่างสงบ มีความรู้สึกแจ่มใส เข้าใจตนเองว่าเป็น 

ผู้บริสุทธ์ิผุดผ่องไปแล้วดังนี้ก็มี แต่โดยท่ีแท้คู่อาสวะอนุสัยยังมีอยู ่ 

ในชั้นในกับนครสามีอย่างเงียบ ๆ ศิษย์ของพระบรมครูจึงกล่าวว่า 

อาสวะอนุสัยเป็นกิเลสชั้นละเอียด เปรียบเหมือนตะกอนที่นอนอยู่ 

ก้นตุ่ม เมื่อยังไม่มีอะไรมากวนให้ตะกอนก้นตุ่มคลุ้งขึ้นมา น�้าในตุ่ม

จะดูใส จิตที่ยังมีอาสวะอนุสัยก็เช่นเดียวกัน เมื่อยังไม่มีอะไรมา 

กวนอาสวะอนุสัยให้ฟุ ้งขึ้น จิตก็จะปรากฏเหมือนสะอาดบริสุทธิ ์
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เมื่อดูจากพ้ืนผิว ความจริงหาเป็นจิตที่บริสุทธ์ิไม่ เพราะยังมีอาสวะ

อนุสัยเป็นตะกอนอยู่ เมื่อมีอารมณ์มากวน ก็จะฟุ้งขึ้นมาเป็นกิเลส 

ชั้นกลางชั้นหยาบปรากฏอยู่เต็มจิตไปหมด จิตที่ยังมีอาสวะอนุสัย  

เก็บตัวเงียบอยู่ แม้จะปรากฏว่าบริสุทธ์ิท่ีพื้นผิว จึงหาชื่อว่ าไกล 

กิเลสไม่ เพราะยังมีกิเลสอาศัยอยู่ที่ใกล้ชิดที่สุด อาศัยอยู่ชั้นใน 

ทีเดียว

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ทรงเป็น

และเป็นผู้ไกลกิเลส เพราะไม่ทรงมีและไม่มีกิเลสคืออาสวะอนุสัย  

อาศยัอยูใ่นพระหทยัและในใจอกีแล้ว เราท่านทัง้หลายทีย่งัมกีเิลสอยู่ 

แม้ยังไม่อาจท�าอาสวะอนุสัยให้สิ้นไปได้ แต่การพยายามปฏิบัต ิ 

ให้ไกลกิเลสอย่างหยาบคือราคะ หรือโลภะ โทสะ โมหะที่เป็นมูล  

แห่งอกุศลกรรมต่าง ๆ ได้ ก็นับว่าเป็นการปฏิบัติควร บรรดาผู้มา  

บริหารจิตทัง้หลาย แม้มคีวามตัง้ใจปฏบิตับิริหารจริง ย่อมจะสามารถ

ท�าตนให้เป็นผู้ไกลกิเลสอย่างหยาบได้ ไม่มากก็น้อย ซึ่งจะให้ผลควร

แก่การปฏิบัติ เป็นความสุขไม่มากก็น้อย





อัธยาศัย ๑๐ ประการ
ของคู่บารมี

จะกล่าวถึงคู่บารมีของนครสามีบ้าง คู่บารมีมีลักษณะตรงกัน

ข้ามกับคู่อาสวะเหมือนอย่างขาวกับด�า คู่บารมีมีอัธยาศัยสันดานดี

หลายอย่างตามที่ใคร ๆ ที่เป็นผู้รู้จักชมเชยกัน ๑๐ ประการ คือ 

๑. มีอัธยาศัยให้ปันสิ่งของของตนแก่คนทั้งหลาย มีสิ่งอะไร 

ก็อดให้มิได้ เพื่อบูชาบ้าง เพ่ือสงเคราะห์ญาติมิตรสหายบ้าง เพื่อ

อนุเคราะห์ผู ้ขัดสนเป็นต้นบ้าง เป็นผู้มีอัธยาศัยพอใจที่จะให้เอง 

โดยมิได้ต้องออกปากขอ ถ้าถูกออกปากขอและมิได้ให้หรือมิได้ช่วย 

จะรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สบายใจ จะต้องให้หรือช่วยน้อยหรือมากตามแต่ 

ที่จะท�าได้ ปราศจากความตระหนี่เหนียวแน่นและความมักได้ อยาก

จะให้ทั้งหมดเหมือนดังเทหม้อน�้าคว�่ากันทีเดียว 

๒. มีอัธยาศัยรักตนสงวนตน งดเว้นจากบาปท้ังหลาย เป็น 

ผูม้คีวามละอายใจต่อความชัว่ รังเกยีจความชัว่ เหมอืนอย่างชายหนุม่

หญิงสาวผู้รักสวยรักงาม หรือคนสะอาดรังเกียจสิ่งสกปรก มีความ

เกรงกลัวต่อความชั่ว เหมือนอย่างคนกลัวงูพิษ สงบภัยเวร เพราะ 
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ไม่ประพฤติก่อภัยเวรแก่ใคร ๆ รักษาตนจากบาป กล่าวอีกอย่างหนึ่ง

ว่า รักษาศีล เหมือนดังจามรีรักษาขน 

๓. มีอัธยาศัยปลีกกายปลีกใจออกจากเครื่องติดทั้งหลายของ

โลกอยู่เสมอ เพราะว่าโลกมีเครื่องล่อให้ติดอยู่มากมาย เป็นต้นว่า  

รูป เสียง กลิ่น รส และสิ่งท่ีถูกต้อง ซึ่งล่อตาให้ดู ล่อหูให้ฟัง  

ล่อจมูกให้ดม ล่อลิ้นให้ลิ้ม ล่อกายให้ถูกต้อง ล่อใจให้คิดและ 

ให้ติดตังอยู่ เหมือนอย่างเป็นเรือนจ�าใหญ่ มองเห็นเป็นเรือนจ�า  

จึงมีฉันทะที่จะออกจากเรือนจ�าไปสู่แดนที่มีอิสระแก่ตน 

๔. มีอัธยาศัยเสาะแสวงหาปัญญาความรู้ในความจริงแห่งสิ่ง 

ทั้งหลาย พอใจสดับตรับฟังอ่านไต่ถามคิดค้นพิจารณาจับเหตุ 

จับผลเง่ือนต้นเง่ือนปลายและทดสอบปฏิบัติ ท�าความเห็นให้ตรง  

ไม่ยอมหลงงมงายด้วยความไม่รู้ ชอบสนทนาไต่ถามผู้รู้ทั่วไปไม่มี 

เว้น เหมือนดังภิกษุเที่ยวบิณฑบาตทั่วไป 

๕. มีอัธยาศัยขยันหมั่นเพียร ไม่เกียจคร้าน แกล้วกล้า 

อยู่ด้วยความเพียร เหมือนดังสีหราชทุกอิริยาบถ 

๖. มีอัธยาศัยอดทนต่ออารมณ์กระทบใจทั้งปวง ตลอดถึง 

อดทนล�าบากตรากตร�าทางร่างกาย เหมือนดังแผ่นดินรองรับสิ่ง 

ทั้งปวงได้ทั้งนั้น 

๗. มีอัธยาศัยรักษาสัจจะ ไม่พูดมุสา แม้จะถูกฟ้าผ่าลงขมอง

เพราะไม่พูดมุสา ก็ไม่ยอมพูด เมื่อพูดไว้อย่างใด รับปากไว้อย่างใด 

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

ในสิ่งที่จะพึงท�าในผลท่ีจะพึงได้ เหมือนดังภูเขาไม่หวั่นไหว ไม่ชอบ  

มีใจรวนเรไม่แน่นอน 

๙. มีอัธยาศัยประกอบด้วยเมตตา ปรารถนาความสุขแก่ 

สัตว์บุคคลท้ังปวงไม่เลือกหน้า เหมือนดังน�้าแผ่ความเย็นท่ัวไป 

ทั้งแก่คนดีคนชั่วเหมือนกันหมด 

๑๐.  มีอัธยาศัยมัธยัสถ์ในอารมณ์ คือเป็นกลางในอารมณ์  

ไม่ชอบในบางอย่างชังในบางอย่าง เพราะถ้าชอบหรือชังก็เสียความ

เป็นกลาง จะรักษามัธยัสถ์คือเป็นกลางอยู ่ได้ ก็ต้องวางใจเฉย  

ในอารมณ์ท้ังปวงได้ เหมือนดังแผ่นดินมีมัธยัสถ์คือความเป็นกล าง 

ทั้งในของสะอาด ทั้งในของไม่สะอาด ที่ใคร ๆ พากันทิ้งลงไป 

คุณสมบัติดังกล่าวนี้มีในคู่บารมีเป็นที่ปรากฏ จึงได้ชื่อว่าบารมี

ทุกข้อสืบมา

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายควรศึกษาบารมีทั้ง ๑๐ ประการ

ดังกล่าวให้เข้าใจ และควรปฏิบัติอบรมให้เกิดข้ึน แม้ไม่ครบทุกข้อ  

ก็ควรพยายามให้มากข้อที่สุดเท่าที่จะท�าได้ จะได้เป็นผู้มีบารมีไว ้

ต่อต้านอาสวะ ให้พ้นจากอ�านาจของอาสวะ ได้มีความสุขความเย็น

ตามควรแก่การปฏิบัติ





คู่อาสวะได้โอกาส
ที่จุดบกพร่อง

ได้กล่าวถึงบารมี ๑๐ ประการของคู่บารมีแห่งจิตตนคร ซึ่ง 

ฝ่ายสมุทัยหามีอัธยาศัยอันดีงามเช่นนั้นไม่ ด้วยเหตุนี้ คู ่บารม ี

ของนครสามีจึงเป็นที่เกรงขามของสมุทัยถึงกับไม่กล้าเผชิญหน้า  

สมุทัยต้องอาศัยคู่อาสวะซ่ึงเป็นฝ่ายในด้วยกันให้ช่วยต่อต้านไว้  

แม้คูอ่าสวะกบัอนสุยัคูห่กูไ็ม่กล้าเผชญิหน้ากบัคูบ่ารมโีดยตรงเหมอืน

กัน ต้องหาวิธีให้คู่บารมีถอยห่างออกไปพ้นหน้านครสามี แล้วจึง 

จะเข้ามาเพ็ดทูลนั่นพูดนี่น ้อมโน้มนครสามีให้หันเหไปตามได้  

นกัศพัท์แสงได้พากนัวจิารณ์ชือ่ของทัง้ ๒ ฝ่าย ว่าท�าไมจึงชือ่ว่าอาสวะ 

ที่ตรงกับค�าว่าหมักดอง หมักหมม ใช้หมายถึงสุราหรือเหล้าก็มี  

ท�าไมจึงชื่อว่าอนุสัยท่ีตรงกับค�าว่านอนจม บางทีพูดควบกันใน 

ภาษาไทยว่านอนจมหมักหมม คืออนุสัยอาสวะนั่นเอง บางทีก็ 

เรียกอาสวะว่ากิเลสเคร่ืองดองสันดาน หรือดองจิต ส่วนบารม ี

ตรงกับค�าว่าเต็มบริบูรณ์ ถึงฝั ่ง ท่ีว่าเต็มบริบูรณ์ จากศัพท์ว่า  

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

ยังแพ้ทรัพย์แพ้บุคคลหรือวัตถุที่เป็นท่ีรัก เช่นเมื่อยังไม่มีอะไรมา  

ล่อใจก็สามารถท�าความดี รักษาความดีไว้ได้ ครั้นมีทรัพย์มาล่อใจให้

อยากได้ แต่จะต้องได้มาด้วยความชั่วทุจริต ก็ทิ้งความดีท�าความชั่ว

ได้ หรือเมื่อพบบุคคลหรือวัตถุเป็นท่ีรัก ถ้าจะได้มาก็ต้องท้ิงความดี

ท�าความช่ัว ก็ยอมท้ิงความดีท�าความชั่ว เพื่อจะได้บุคคลหรือวัตถุ  

ซึ่งเป็นที่รักนั้น 

ศิษย์ของพระบรมครูกล่าวว่า คนที่ไม่มีบารมีหรือมีบารมี 

อ่อนมากย่อมเป็นเช่นนี้ คือทิ้งความดีท�าความชั่วเพราะเหตุแห่ง 

ทรัพย์ บุคคล วัตถุอันเป็นที่รัก ชื่อว่าเป็นผู้แพ้ต่อทรัพย์เป็นต้น  

ต่อเมื่อความดีกล้าแข็งขึ้น เอาชนะทรัพย์และคนหรือวัตถุอันเป็น 

ที่รักได้ คือแม้จะมีทรัพย์มาล่อใจ มีบุคคลหรือวัตถุท่ีรักมาล่อใจ  

ก็อดทนไว้ได้ ไม่ยอมทิ้งความดีเพราะเหตุแห่งทรัพย์หรือคนและ 

วัตถุอันเป็นท่ีรัก ศิษย์พระบรมครูกล่าวว่า คนท่ียอมสละทรัพย์กับ

บุคคลหรือวัตถุอันเป็นท่ีรักเพื่อความดี สามารถรักษาธรรม รักษา 

ความดีไว้ได้ ไม่หวั่นไหวไปเพราะทรัพย์เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็น 

ผู ้มีบารมีอย่างสามัญ ส่วนผู้ท่ีมีความดีกล้าแข็งยิ่งกว่านี้จนถึง 

ยอมสละอวัยวะของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งได้เพื่อรักษาธรรม  

รักษาความดี หรือเพื่อปฏิบัติธรรม เรียกได้ว่าเป็นผู ้มีอุปบารมี  

ส ่วนผู ้ ท่ีมีความดีกล ้าแข็งจนถึงยอมสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม  

รักษาความดีไว้ได้ ไม่มีอะไรมาท�าให้หวั่นไหวสะทกสะท้านรวนเร  

ไม่มั่นคง เรียกได้ว่าเป็นผู้มีปรมัตถบารมี คู่บารมีได้บ�าเพ็ญ บารม ี 



191สมเด็จพระญาณสังวร: นครหลวงของโลก (ฉบับสมบูรณ์)

กล้าแข็งขึ้นโดยล�าดับ ความดีที่กล้าแข็งจะต้องเป็นความดีในสันดาน 

ในนิสัย คือที่เก็บตัวสั่งสมมากขึ้น ๆ จนถึงเต็มบริบูรณ์ นับว่า เป็น

บารมีเต็มที่หรือสมบูรณ์ ดังที่เรียกว่า ปรมัตถบารมี 

คู่อาสวะได้โอกาสตรงจุดบกพร่องของคู่บารมีนี่แหละ เพราะ 

เมื่อบารมียังไม่เต็มบริบูรณ์ ก็แปลว่ามีจุดบกพร่องตรงที่ไม่เต็มที่ 

นั้น ฉะนั้นจึงเข้ามาตรงจุดนั้น เมื่อมายึดได้จุดหนึ่งแล้ว ก็พยายาม

ขยายวงออกไป เป็นอันว่าคู่บารมีกับคู่อาสวะต่างก็ยึดยันกันอยู่ใน 

จิตตนคร

บุถุชนหรือสามัญชนทั้งหลาย ย่อมยังมีบารมีบกพร่องไม่เต็ม

บริบูรณ์อยู่ด้วยกันท้ังนั้น แต่ก็ควรพยายามให้ความบกพร่องนั้น 

น้อยลงโดยล�าดับ ไม่ควรจะให้ความบกพร่องมีอยู่เป็นส่วนมาก 

พทุธศาสนกิชนท้ังหลายควรจะได้ท�าบูชาทัง้อามสิบชูาและปฏบิติั

บูชา อามิสบูชาคือการบูชาด้วยเคร่ืองบูชาเช่นดอกไม้ธูปเทียน  

เคร่ืองสักการะ ปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติกายวาจาใจให้งาม หรือ  

จะกล่าวก็ได้ว ่าปฏิบัติบูชาคือการปฏิบัติเพื่อท�าบารมีให้มีความ  

บกพร่องลดน้อยลง





อารมณ ์ - กามฉันท์

ได้กล่าวแล้วว่า เมื่อคู ่บารมียังมีความดีกล้าแข็งไม่เต็ม 

บริบูรณ์ ยังบกพร่อง คู่อาสวะก็ได้โอกาสเข้ายึดจุดบกพร่องเพื่อ 

แผ่ขยายก�าลังให้กว้างขวางออกไปยิ่งขึ้น คู ่อาสวะกับสมุทัยและ 

พรรคพวกได้พยายามต่อต้านขับไล่ฝ่ายคู่บารมีเต็มที่ ส่งพวกหัวโจก

คือ โลโภ โทโส โมโห กับสมุนทั้งหลายออกขับไล่ศีล หิริ โอตตัปปะ 

อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ สันโดษ บรรดาท่ีเป็นฝ่ายคู่บารมี  

แต่พวกหัวโจกกับสมุนทั้งปวงเป็นพวกคนจรหมอนหมิ่นดังที่ได้ 

กล่าวแล้ว ต้องเกลีย้กล่อมแสวงหาเข้ามาและบ�ารุง จึงจะได้ตัวมาและ

มีก�าลังต่อสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้ เคร่ืองเกลี้ยกล่อมและบ�ารุงท่ีส�าคัญก็

คอื "อารมณ์" ได้กล่าวมาแล้วว่า สมทัุยได้แทรกอารมณ์เข้าสูจิ่ตตนคร 

ทางระบบสื่อสารทั้งปวง จะได้กล่าวถึงอารมณ์ต่อไปอีก

เมื่ออารมณ์เข้าไปสู ่จิตตนครทางระบบสื่อสารแล้ว สมุทัย 

ก็ใช้อารมณ์นี่แหละเป็นสะพาน ส่งกิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด  

เข้าสูจิ่ตตนครเป็นทิวแถวและคมุไว้ในอ�านาจ จะระบถุงึสกั ๕ จ�าพวก  

คือจ�าพวกที่ ๑ มีชื่อว่า กามฉันทะ มีลักษณะอาการเป็นความพอใจ
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รักใคร่ในกาม คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าใคร่น่าปรารถนา  

พอใจท้ังหลาย จ�าพวกนีต้ามหลงัอารมณ์บางอย่างเข้ามา คอือารมณ์ท่ี

มีชื่อว่า "สุภนิมิต" เข้ามาถึงจิตตนครเมื่อใด เมื่อนั้นจิตตนครจะ  

ปรากฏว่างดงาม น่าดู น่าฟัง น่าดม น่าลิ้ม น่าถูกต้องไปเสียทั้งนั้น  

จิตตนครจะเป็นเมืองงามไปทันทีด้วยสีสันวรรณะ ด้วยเสียง  

ด้วยกลิ่น ด้วยรส ด้วยสิ่งถูกต้องท้ังหลาย ทีนั้นกามฉันทะก็  

เข ้ามาทันที ชาวจิตตนครก็พากันยินดีพอใจรักใคร่สนุกสนาน  

ร่ืนเริงกนัทัง้เมอืง บ้างกเ็ทีย่วดกูารละเล่น เต้นร�านานาชนดิ มทุีกแบบ 

ไม่ว่าแบบไทย แบบฝร่ัง แบบแขก จีน ญวน เขมร พม่า มอญ  

ว่าถึงแบบไทยก็มีพร้อม ไม่ว่าจะเป็นโขน ละคร ลิเก หนังใหญ่  

หนังตะลุง ตลอดถึงหนังญี่ปุ ่นท่ีบัดนี้ เ รียกกันว ่า ภาพยนตร์  

บ้างก็เที่ยวฟังการร้องร�าท�าเพลงดีดสีตีเป่าต่าง ๆ มีดนตรีทุกแบบ  

ทุกชนิดทุกภาษา บ้างก็เ ท่ียวสูดดมกลิ่นสุคนธชาตินานาชนิด  

ตลอดถึงสูดอากาศท่ีบริสุทธ์ิสะอาดจากท่ีต่าง ๆ บ้างเป็นนักกิน  

ก็เท่ียวบริโภคอาหารอันโอชะนานาชนิด ในโภชนาคารอันมีอยู่ทั่วไป  

บ้างก็แสวงหาสิ่งสัมผัสที่ถูกใจ อันมีอยู่มากเช่นเดียวกัน และดังที่ได้

กล่าวแล้วว่า อันรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะท้ังปวงในโลก  

ถ้าจะถามว่าอะไรเป็นยอด ก็ตอบได้ตามค�าขององค์พระบรมครูว่าท่ี

เป็นยอดนั้นคือของสตรีเป็นยอดส�าหรับบุรุษ และของบุรุษเป็นยอด 

ส�าหรับสตรี 
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เมื่อจิตตนครเป็นเมืองงามขึ้นด้วยอารมณ์อันมีชื่อว่าสุภนิมิต 

ดังพรรณนามา ชาวจิตตนครก็พากันเพลิดเพลินยินดีในความงาม  

คือในรูปเสียงเป็นต้น ต้ังแต่ชั้นยอดลงมา นี้แหละคือที่เรียกว่า 

กามฉันทะ

สามัญชนย่อมมีกามฉันทะเป็นของธรรมดา แต่ถ้าปล่อย 

ให้กามฉันทะมีอ�านาจรุนแรงเหนือความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ก็ผิด  

แม้กามฉันทะจะเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ในสามัญชน แต่ก็เป็นสิ่งที่สามารถ

ควบคุมบังคับให้อยู่ในขอบเขตได้ คือถ้าความพอใจรักใคร่ปรารถนา

เกิดขึ้นในสิ่งท่ีไม่สมควร ก็ต้องบังคับยับยั้งไว้ ไม่ปล่อยให้ด�าเนิน 

ต่อไป เช่นนี้จึงจะควร





จะกล่าวถึงจ�าพวกที่ ๒ ที่มีชื่อว่า พยาบาท มีลักษณะอาการ 

เป็นความหงุดหงิด ขัดเคือง โกรธแค้น เดือดดาล จนถึงมุ่งท�าร้าย 

ในบุคคลหรือสิ่งท่ีไม่ชอบใจท้ังหลาย จ�าพวกนี้ตามหลังอารมณ์ 

บางอย่างเข้ามาเช่นเดยีวกนั คอือารมณ์ท่ีมชีือ่ว่า "ปฏฆินมิติ" (เคร่ือง

ก�าหนดหมายเป็นท่ีน่าชัง) เป็นที่ขวางตา ขวางหู ขัดจมูก ขัดลิ้น  

ไม่สบายกาย ไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง จิตตนครที่เคยเป็นเมืองงาม  

ก็จะกลายเป็นเมืองท่ีน่าเกลียดน่าชังไปทันที ด้วยสีสันวรรณะ เสียง 

กลิ่น รส สิ่งท่ีถูกต้องอารมณ์ท้ังหลาย ซ่ึงปรากฏเป็นของปฏิกูล  

กระทบจิตใจไปทุกอย่าง ท่ีนี้พยาบาทก็เข้ามาทันที ชาวจิตตนคร 

ก็พากันหงุดหงิดในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือในทุก ๆ สิ่งที่อยู่รอบตัว สุดแต่

อารมณ์ท่ีชื่อว่า "ปฏิฆนิมิต" จะเข้ามาถึงสิ่งไหน แรงขึ้นมาก็พากัน 

โกรธแค้นขัดเคือง เดือดดาล จนมุ ่งร้ายในบุคคลหรือสิ่งนั้น ๆ  

ทุกอย่างตรงกันข้ามกับอารมณ์ที่ชื่อว่า "สุภนิมิต" เข้ามา บรรดาการ 

ละเล่นเต้นร�า เป็นต้นว่าโขน ละคร ซ่ึงเป็นอาหารอันโอชะของตา  

จะหายไปหมด จะปรากฏเป็นความถมึงตึงเครียด ถ้าจะมีการเต้น 

พยาบาท
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ก็มิใช่การเต้นร�าท�าเพลง แต่เป็นการเต้นเพื่อท�าร้ายด่าทอแทนเสียง 

ขับร้อง การท่ีจะปฏิบัติต่อกันทางรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ  

ด้วยอ�านาจของราคะ กก็ลายไปเป็นปฏบิตัต่ิอกนัด้วยอ�านาจของโทสะ 

จิตตนครก็กลายเป็นเมืองร้อนด้วยไฟโทสะ 

อันท่ีจริงเมื่ออารมณ์ท่ีช่ือว่า "สุภนิมิต" เข้ามา และกามฉันท์ 

ติดตามเข้ามาด้วยนั้น จิตตนครกลายเป็นเมืองที่งดงามสนุกสนาน 

เหมือนอย่างเต็มไปด้วยความสุข แต่ก็เป็นเมืองร้อนด้วยไฟราคะ 

เช่นเดียวกัน ผู้ที่พิจารณาจะมองเห็นได้ สมุทัยส่งอารมณ์ทั้งสองนี้

เข้าไปสู่จิตตนครเสมอ และส่งกามฉันท์กับพยาบาทติดตามเข้าไป 

ทันที ซ่ึงก็ได้ผล คือท�าให้จิตตนครลุกโพลงอยู่ด้วยไฟราคะบ้าง  

โทสะบ้าง สลับสับเปลี่ยนกันไป

ความโกรธเป็นของธรรมดาท่ียังจะต้องมีอยู่ในผู้เป็นสามัญชน 

แต่เมื่อความโกรธเกิดแล้ว ไม่ควรให้เหลืออยู่เป็นความพยาบาท  

ควรพยายามท�าใจให้เพียงโกรธแล้วก็มีหาย ส่วนที่จะโกรธอีกนั้น  

ก็ยังดีกว่าให้เป็นความพยาบาท ผู้มาบริหารจิตทั้งหลายควรจะต้อง 

ฝึกใจให้เพียงแต่โกรธ ไม่ถึงพยาบาทเสียก่อน แล้วจึงจะฝึกแก้โกรธ 

ให้ลดน้อยถึงหมดไปในภายหลัง
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ได้กล่าวแล้วว่า สมุทัยได้แทรกอารมณ์เข้าจิตตนครทางระบบ

สื่อสารท้ังปวง และเมื่ออารมณ์เข้าไปสู่จิตตนครได้แล้ว สมุทัยก็ใช้

อารมณ์นีแ้หละเป็นสะพานส่งกเิลสพนัห้าตณัหาร้อยแปดเข้าสูจิ่ตตนคร

เป็นทิวแถว คุมจิตตนครไว้ในอ�านาจกิเลสตัณหาท้ังหมดและได้ระบุ

ถึงไว้แล้วสองจ�าพวก คือพวกหนึ่งกามฉันทะ ซึ่งมีลักษณะอาการเป็น

ความพอใจรักใคร่ในกาม คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่น่าใคร่  

น่าปรารถนาพอใจท้ังหลาย อีกพวกหนึ่งคือพยาบาท ซ่ึงมีลักษณะ

อาการเป็นความหงุดหงิดขดัเคอืง โกรธแค้น เดอืดดาล จนถงึมุง่ท�าร้าย

ในบคุคลหรือสิง่ทีไ่ม่ชอบใจทัง้หลาย เมือ่กามฉนัทะเกดิขึน้ จิตตนคร

ก็ลุกโพลงด้วยไฟราคะ เมื่อพยาบาทเกิดข้ึนจิตตนครก็ลุกโพลงด้วย

ไฟโทสะ เมือ่สมทุยัเหน็ไฟราคะบ้างไฟโทสะบ้างไหม้จิตตนครลกุโพลง 

จะรู้สกึสนกุสนานร่ืนเริงบันเทงิใจ กน่็าจะคล้ายกบัคนในบ้านเมอืงทัว่ไป

ที่ชอบดูไฟไหม้ เกิดไฟไหม้บ้านข้ึนท่ีไหนคนจะพากันไปมุงดูแน่นไป

หมด ไฉนจึงได้มีนิสัยคล้ายสมุทัยไปได้ 

ง่วงเหงา ฟุ้ง ลังเล
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นอกจากนี้ สมุทัยยังท�าให้จิตตนครเป็นเมืองง่วงเหงาหลับไหล

ไปกไ็ด้ โดยส่งอารมณ์บางอย่างเข้าไป เช่น ความเบ่ือไม่ยนิดหีรือความ

เกียจคร้าน ความบิดแชเชือน ความเมาอาหาร ความมีใจย่อหย่อน 

อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เมื่ออารมณ์ดังกล่าวเข้าไปถึง  

จิตตนคร จ�าพวกที่ ๓ อันมีชื่อว่า ถีนมิทธะ ซ่ึงมีอาการง่วงงุน  

เคลิบเคลิ้มจะติดตามเข้าไปทันที จิตตนครที่เคยรื่นเริงหรือตึงเครียด

จะกลายเป็นเมืองง่วงหรือเมืองหลับไปทันที ไม่เช่นนั้นก็ห่อเหี่ย ว

เกียจคร้าน คล้ายกับเวลาที่ใคร ๆ นั่งฟังครูอธิบายหรือที่นั่งฟังเทศน์ 

มักจะง่วง ความง่วงมักจะแอบหลังความสงบเข้ามา เวลานั่งฟังเทศน์ 

จิตมกัสงบจากเร่ืองต่าง ๆ เมือ่สงบ จิตกม็กัรวมแคบเข้ามา ดจุตะเกยีง

หร่ี เป็นโอกาสให้ความง่วงลอบเข้ามา ท�าให้หงุบหงับสัปหงกทันที   

จิตสว่างขึ้น กว้างขึ้นเมื่อใด ความง่วงถอยหนี 

แต่สมุทัยก็ไม่ทิ้งโอกาสเช่นนี้ รีบส่งอารมณ์เข้าไปอีกอย่างหนึ่ง 

คือความฟุ้งซ่านแห่งใจ ส่งตามติดเข้าไป และส่งตามไปด้วยจ�าพวก 

ที่ ๔ ซึ่งมีชื่อว่า อุทธัจจะกุกกุจจะ มีลักษณะอาการเป็นความฟุ้งซ่าน

ร�าคาญใจ จิตตนครก็กลายเป็นเมืองฟุ้งไปทันที จะฟุ้งอย่างไรให้คิด

เทียบเอาเองกับเวลาท่ีมีลมแรงพัดฝุ่นคลุ้งไปทั้งหมด มิใช่แต่เท่านี้  

จิตตนครยังต้องเผชิญกับอารมณ์อีกอย่างหนึ่ง คือธรรมที่เป็นที่ต้ัง 

แห่งวิจิกิจฉา ความสงสัยลังเลไม่ตกลงได้ แล้ววิจิกิจฉาก็จู ่โจม 

เข้ามาทันที วิจิกิจฉา นี้เป็นจ�าพวกท่ี ๕ มีลักษณะเป็นความลังเล 

สงสัยไม่แน่นอนใจ เมื่อเข้ามาถึงจิตตนครก็กลายเป็นเมืองแห่ง 

ความสงสัยลังเล ทุกคนพากันนั่งลังเลไม่แน่ใจว่าจะท�าอย่างไรดี 
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สมุทัยชอบใจท่ีได้เห็นจิตตนครมีอารมณ์และอาการต่าง ๆ  

ดูเป็นที่สับสนอลหม่าน เดี๋ยวก็อย่างนั้น เดี๋ยวก็อย่างนี้ และสมุทัย 

กลัวธรรมบางข้อ คือ โยนิโสมนสิการ ได้แก่ความท�าไว้ในใจโดย

แยบคาย ถ้าธรรมข้อนี้เข้าไปสู่จิตตนครแล้ว พวกอารมณ์ทั้งปวง 

ก็หมดอ�านาจ จิตตนครจะเป็นเมืองสุขสงบขึ้นทันที ฉะนั้นสมุทัย  

จึงพยายามใส่ อโยนิโสมนสิการ ได้แก่ความท�าไว้ในใจโดยไม ่

แยบคายเข้าไปในอารมณ์ทุกอย่าง อารมณ์เหล่านั้นจะกระด้าง 

แข็งแรงขึ้น เป็นชนวนน�านิวรณ์เข้ามาทันที อโยนิโสมนสิการเป็น 

สมุนส�าคัญของสมุทัยอีกผู้หนึ่ง

การท�าไว้ในใจโดยแยบคาย คือการพิจารณาเร่ืองราวของจิต  

คืออารมณ์ให้แยบคาย คือให้เห็นผิดถูก ชั่วดี ควรไม่ควรอย่างไร  

กล่าวอกีอย่างกค็อื การมเีหตุผลในการรับอารมณ์ เมือ่อารมณ์เกดิขึน้

ก็ให้สามารถท�าใจพิจารณาอย่างแยบคาย ไม่ปล่อยให้รุนแรงไปตาม

ก�าลงัโดยไม่ต้านทานให้อ่อนลงด้วยอ�านาจการพจิารณาให้แยบคายเลย

บรรดาผูม้าบริหารจติทัง้หลาย ควรฝึกจิตให้รู้จักคุน้เคยกบัการ

ท�าไว้ในใจโดยแยบคาย คือให้มีโยนิโสมนสิการอยู่เสมอ จะสามารถ

พาจิตให้พ้นอ�านาจของสมุทัย พ้นจากอโยนิโสมนสิการได้ ผลก็คือ 

จะมีความสุขสงบในใจไม่มากก็น้อย





อโยนิโสมนสิการ

ได้กล่าวไว้ว่า สมุทัยชอบใจท่ีเห็นจิตตนครมีอารมณ์และ 

อาการต่าง ๆ ดูเป็นที่สับสนอลหม่าน เดี๋ยวก็อย่างนั้น เดี๋ยวก็อย่างนี้ 

และสมุทัยกลัวธรรมบางข้อคือ โยนิโสมนสิการ ได้แก่ ความท�าไว้  

ในใจโดยแยบคาย ถ้าธรรมนี้เข้าไปสู่จิตตนครแล้ว อารมณ์ท้ังปวง 

ก็หมดอ�านาจ จิตตนครจะเป็นเมืองสุขสงบขึ้นทันที ฉะนั้นสมุทัย 

จึงพยายามใส่อโยนิโสมนสิการ ได้แก่ความท�าไว้ในใจโดยไม่แยบคาย

เข้าไปในอารมณ์ทกุอย่าง ดเูหมอืนยงัแสดงหน้าตาของอโยนโิสมนสกิาร

สมุนส�าคัญของสมุทัยอีกผู้หนึ่งไว้ไม่ชัดนัก ดังนั้นจะได้แนะน�าอีก 

สักหน่อย 

ค�านีต้ามศพัท์แปลว่า ความท�าไว้ในใจโดยทางมใิช่ต้นเหตุ ค�าว่า 

ความท�าไว้ในใจ ตรงกับค�าที่พูดกันง่าย ๆ ว่า ใส่ใจ หมายถึง เอาใจ

ใส่คิดพินิจพิจารณาก็ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นทุก ๆ อย่างจะต้องมีต้นเหตุ 

ซ่ึงให้เกิดผลทีแรก ท่ีน่าจะเรียกว่าต้นผลเช่นเดียวกัน ผลทีแรกนั้น 

ก็จะเป็นเหตุให้เกิดผลต่อไปอีก และผลนั้นก็จะเป็นเหตุให้เกิดผล 

สืบไปอีก กว่าจะเป็นสิ่งท่ีปรากฏขึ้นให้ตาเห็นหูได้ยิน ดังท่ีเรียก 

กันว่าปรากฏการณ์ ก็จะมีเหตุผลสืบกันมาหลายชั้น 
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ค�าว่า โดยทางมิใช่ต้นเหตุ หมายความว่า เหตุผลของสิ่งที่ 

ปรากฏนัน้เป็นไปโดยทางหนึง่ แต่ใส่ใจคดิไปเสยีอกีทางหนึง่ ยกตวัอย่าง

ปรากฏการณ์ตามธรรมชาต ิเช่นฟ้าแลบ ฟ้าผ่า มเีหตผุลว่าท�าไมฟ้าจึง

แลบฟ้าจึงผ่า ท่ีสัมพันธ์กันไปหลายอย่าง ดังที่นักวิทยาศาสตร์  

ปัจจุบันทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ก็ต่างจากเหตุผลท่ีคิดเห็นกันในสมัย

โบราณ เช่นดังที่คิดเห็นว่า นางเมขลาล่อแก้ว รามสูรเขวี้ยงขวาน 

จันทรคราสสุริยคราสในคร้ังโบราณเข้าใจกันว่ายักษ์ใหญ่ท่ีชื่อว่าราหู

อมจันทร์อมอาทิตย์ แต่ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์แสดงเหตุผลดังที่

ทราบกันอยู่ทั่วไป และได้ค�านวณจับเวลากับทั้งสถานที่ที่จะมองเห็น

ด้วยตาได้แน่ชัดถูกต้อง 

แม้สิง่ท่ีปรากฏอย่างอืน่กย่็อมมเีหตุผลของแต่ละสิง่เช่นเดยีวกนั 

ตลอดถึงสิ่งที่ปรากฏของสัตว์ บุคคล เช่นมีเร่ืองเล่าถึงนักบวชใน 

ลทัธิอย่างหนึง่ผูห้นึง่ เดนิทางไปพบววัดตุวัหนึง่เข้า ววัดตุวันัน้กต็ัง้ท่า

ก้มศรีษะลง นกับวชผูน้ัน้คดิว่าแม้ววัตวันีช่้างรู้คณุของเราก้มศรีษะลง

เพื่อค�านับนอบน้อมต่อเรา ดีกว่าคนเป็นอันมากที่ไม่รู้คุณของเรา  

ฝ่ายวัวดุนั้นก็ตรงเข้าขวิดนักบวชผู้แปลผิดนั้นถึงแก่สิ้นชีวิต ตัวอย่าง

นี้แสดงว่า กิริยาที่วัวก้มศีรษะลงนั้นมีต้นเหตุในทางหนึ่ง คือต้องการ 

จะเตรียมขวิด แต่นักบวชผู้นั้นเอาใจคิดไปเสียอีกทางหนึ่ง ว่าเขา 

จะค�านับเรา จึงตั้งท่ารับค�านับเต็มที่ วัวจึงขวิดได้อย่างถนัดถนี่ นี่เป็น

ตัวอย่างของอโยนิโสมนสิการ 
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อีกตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะยกขึ้นคือความเดือดร้อนของประชาชน

เกี่ยวกับการครองชีพเป็นต้น ซ่ึงต้นเหตุถ้าจะมาจากธรรมชาติดิน 

ฟ้าอากาศและจากกรรมของคน ถ้าจับต้นเหตุถูกก็น่าจะแก้ได้ เช่น 

สร้างเขื่อนกั้นระบายน�้า สร้างอ่างเก็บน�้า ท�าฝนเทียม เป็นต้น และ 

แก้ท่ีกรรมของคน คือทั้งฝ่ายผู้ปกครอง ท้ังฝ่ายผู้อยู่ในปกครอง  

ตั้งอยู่ในสุจริตต่อกัน คือผลนั้นเกิดจากเหตุอันใด ก็แก้ท่ีเหตุอันนั้น 

เมื่อแก้ไปทีละเปลาะ ๆ จนถึงต้นเหตุโดยพร้อมเพรียงกันและโดย 

ฉับพลัน ก็จะเกิดผลดีขึ้นฉับพลันทันตาเห็นเช่นเดียวกัน แต่ถ้าแก ้

โดยอโยนิโสมนสิการแล้ว ก็จะเกิดผลเหมือนดังที่นักบวชผู้นั้นได้รับ 

นี้เป็นตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งของอโยนิโสมนสิการ

อโยนิโสมนสิการมีโทษ แม้เพียงดังตัวอย่างท่ียกมากล่าว  

ก็เป็นโทษที่ควรระวังมิให้เกิดขึ้นแก่ตน ดังนั้นทุกคนจึงควรก�าจัด  

อโยนิโสมนสิการให้สิ้นไปด้วยการท�าโยนิโสมนสิการให้มีอยู่เสมอ





โขนโลกโรงใหญ่

สมุทัยใช้อโยนิโสมนสิการนี้แหละ เป็นลูกมือให้ลอบเข้าไปใน 

จิตตนครกับอารมณ์ ท�าให้ชาวจิตตนครเคลิบเคลิ้มไป แล้วนิวรณ์ 

ก็ว่ิงเข้ามาทันที ดังจะพึงเห็นได้เช่นในบ้านเมืองท้ังหลายก็จะต้อง 

มีคนเดินไปเดินมาประกอบธุรกิจต่าง ๆ จะต้องมีของสิ่งนั้นสิ่งนี้  

ทุกคนจะต้องได้เห็นอะไรต่ออะไร ได้ยินอะไรต่ออะไร ได้กลิ่นอะไร

ต่ออะไร ได้รสอะไรต่ออะไร ได้ถูกต้องอะไรต่ออะไร ได้คิดอะไร 

ต่ออะไร เพราะก็ต่างมีตา มีหู มีจมูก มีลิ้น มีกาย มีใจอยู่ด้วยกัน  

แม้จะมีประสาท ๕ อันใดอันหนึ่งพิการ เช่นตาบอด หูหนวก  

แต่ยังมีใจซ่ึงเป็นระบบสื่อสารชั้นในคิดอะไรต่ออะไรได้อยู่ น่าจะ 

เรียกว่าประสาทชั้นในก็ได้ ท้ังนี้เว้นไว้แต่บางคนที่ประสาทชั้นใน 

ดงักล่าวเสยี ดงัเช่นเป็นโรคเกีย่วแก่สมองกลายเป็นคนเสยีจริตบ้าบอ

ไป กก็ลายเป็นคนมคีวามคดิเลือ่นเป้ือน เป็นทีส่มใจของสมทุยั เพราะ 

เมื่อเป็นบ้าเป็นบอไปเสียแล้ว ก็ตกอยู่ในอ�านาจของสมุทัยเต็มที่  

ฝ่ายคู่บารมีพร้อมทั้งพระบรมครูไม่อาจช่วยได้ ความเป็นบ้าบอ  
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ก็เนื่องมาจากอารมณ์อันประกอบด้วยอโยนิโสมนสิการนี้แหละ 

ที่รุนแรงสักหน่อย ทั้งประกอบด้วยกรรมเก่าบางอย่างด้วย กรรมเก่า

หรือกรรมใหม่ทั้งปวงก็เนื่องมาจากอารมณ์กระตุ้นให้เกิดเจตนา 

ก่อกรรมนั้น ๆ ขึ้น 

ฉะนั้น ต้นทางหรือต้นเหตุแห่งกรรมและผลทั้งปวงจึงอยู่ที ่

อารมณ์กับอโยนิโสมนสิการนี้เอง ดังจะยกตัวอย่างสักข้อหนึ่ง  

เหมือนดังท่ีได้กล่าวแล้ว ว่าทุกคนมีตาจะต้องมองเห็นรูป อันที่จริง 

ก็สักแต่ว่าเห็นรูปเท่านั้น แต่เมื่อทุกคนรับรูปเข้าไปในใจ มิใช ่

หมายความว่าใส่รูปไว้ในใจโดยตรง เพราะรูปเป็นวัตถุจะน�าใส่เข้าไป

ไม่ได ้  ต ้องถอดรูปออกเป็นสิ่งที่ ไม ่ใช ่ วัตถุเช ่นเดียวกับใจซ่ึง 

ไม่ใช่วัตถุ คือถอดรูปออกเป็นอารมณ์ ดังที่เรียกในภาษาท่ัวไปว่า  

"เร่ือง" แล้วใส่เข้าไปในใจ เร่ืองนีเ้องท่ีใจรับ เมือ่ถอดจากรูปกเ็รียกว่า 

"เร่ืองรูป" หรือเรียกตามศัพท์แสงว่า "รูปารมณ์" เมื่อถอดจากเสียง 

ก็เรียกว่า "เรื่องเสียง" หรือ "สัททารมณ์" ดังนี้เป็นต้น สมุทัยรีบส่ง 

อโยนโิสมนสิการเข้าไปกบัอารมณ์ทันท ีใจจึงรับเร่ืองเข้ามาผดิทีผิ่ดทาง 

ผิดเหตุผิดผล เพราะใจมิได้คิดถูกตรงตามเหตุว่าสักแต่ว่าเป็นรูป  

สักแต่ว่าเป็นเร่ืองท่ีถอดรูปออกเสียแล้วเท่านั้น แต่คิดเหมือนกับ 

รับรูปท่ีเป็นเปลอืกนอกท้ังรูปเข้าไปไว้ในใจ ท้ังป้ันแต่งให้สวยสดงดงาม

ก็ได้ ปั้นแต่งให้น่าเกลียดน่าชังก็ได้ ให้ดูเป็นกลาง ๆ ไม่ใช่น่ารักหรือ

ไม่ใช่น่าชังก็ได้ 
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อโยนิโสมนสิการนี้แหละเป็นผู้ปั ้นแต่ง น่าจะคล้าย ๆ กับ 

ผู้แต่งตัวโขนละคร ที่หลังฉากนั้น ก็ไม่มีพระ นาง ยักษ์ ลิง อะไร 

ที่ไหน แต่มีผู้แต่งตัวให้เป็นพระ เป็นนาง เป็นยักษ์ เป็นลิง ออกไป

เต้นเป็นพระ เป็นนาง เป็นยักษ์ เป็นลิง ไปตามบทบาท กลับเข้า 

หลังฉากก็เลิกกัน อโยนิโสมนสิการก็เหมือนผู ้แต่งตัวโขนละคร 

นี้แหละ คือแต่งอารมณ์ให้เป็นพระเป็นนาง กามฉันท์ก็วิ่งเข้าทันที  

ชาวจิตตนครซ่ึงเป็นเหมือนผู้ดูก็ชอบใจรักใคร่ตัวพระตัวนางยิ่งนัก  

เมื่อเป็นตัวยักษ์ตัวมาร พยาบาทก็วิ่งเข้าทันทีเหมือนกัน ผู้ดูพากัน

เกลียดชังตัวยักษ์ตัวมาร อันท่ีจริงเป็นตัวที่แต่งขึ้นท้ังนั้น ไม่ม ี

สัจจะคือตัวจริงอยู่เลย

ผู ้มาบริหารจิตทั้งหลายควรได้มีสติแลเห็นอารมณ์ของตน  

และควรได้อบรมให้โยนิโสมนสิการเกิดขึ้นทันเวลา คือสามารถเข้าใจ

ได้ถ่องแท้พอสมควรว่าอารมณ์นั้น ๆ เกิดเพราะอโยนิโสมนสิการ 

ปั้นแต่งขึ้น ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นว่าเป็นจริงเป็นจัง เมื่อโยนิโสมนสิการ

เกิดทัน อโยนิโสมนสิการก็จะหลีกหนีไป กามฉันท์ก็ตาม พยาบาท

กต็าม กจ็ะไม่เกดิขึน้ ขณะทีใ่จปราศจากกามฉนัท์ ปราศจากพยาบาท 

ใจก็ย่อมมีความสงบเย็นเป็นอย่างยิ่ง





จิตตภาวนา

ตามที่เล่ามาแล้ว ว่าสมุทัยส่งสุภนิมิต (เครื่องก�าหนดหมายว่า

งดงาม) หรือปฏิฆนิมิต (เคร่ืองก�าหนดหมายว่าเป็นที่กระทบกระทั่ง) 

เป็นต้น เข้าไปกับอารมณ์แล้วส่งนิวรณ์แต่ละข้อเข้าไปครองจิตตนคร

นัน้ ได้เล่าไปโดยปรกต ิท่ีเป็นชัน้นอก ส่วนในชัน้ในทีล่กึซ้ึง สมทัุยได้

ส่งอโยนิโสมนสิการเข้าไปด้วยทุกคร้ัง อโยนิโสมนสิการนี้เองเป็นตัว

แต่งอารมณ์ทั้งปวงให้งามน่ารักหรือให้ปฏิกูลน่าชัง อารมณ์ท่ีถูกแต่ง

ให้งามนีแ้หละทีเ่รียกว่า "สภุนมิติ" ส่วนท่ีถกูแต่งให้น่าเกลยีดเรียกว่า 

"ปฏิฆนิมิต" ดังท่ีได้เปรียบเทียบว่าคล้าย ๆ กับผู้แต่งตัวโขนละคร 

แต่งให้เป็นพระเป็นนาง เป็นยักษ์เป็นมาร สุภนิมิตก็เท่ากับพระนาง 

ปฏิฆนิมิตก็เท่ากับยักษ์มาร เป็นอารมณ์ที่ถูกแต่งแล้ว ถ้าถอดเครื่อง

แต่งตัวออกเสียแล้ว ก็สักแต่ว่าเป็นอารมณ์อย่างหนึ่ง ๆ เท่านั้น คือ

สกัแต่ว่าเป็นเร่ืองรูป เสยีง กลิน่ รส เป็นต้น คล้ายกบัคนเล่นโขนละคร

ที่เลิกเล่นถอดเครื่องโขนละครออกแล้ว ก็ไม่มีตัวพระตัวนาง ไม่มีตัว

ยักษ์ตัวมารอะไร มีสักแต่ว่าตัวคนเล่น และคนดูท้ังปวงก็พากัน  

ออกจากโรงไม่ต้องการดูคนท่ีถอดเคร่ืองออกแล้ว ดังจะเห็นได้ว่า  
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เมื่อโขนละครเลิก คนดูก็พากันกลับหมด คนเล่นเองก็กลับ สมุทัย  

นับว่าเป็นผู้มีจิตวิทยาดีมาก จึงส่งอโยนิโสมนสิการไปแต่งอารมณ์  

อยู่เสมอ ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอยู่ตลอดเวลา คล้ายกับ  

ไม่ยอมให้โขนละครเลิกเล่น จึงสามารถส่งนิวรณ์ทั้ง ๕ เข้าไป  

ครอบครองใจชาวจิตตนครอยู่เป็นประจ�า

ฝ่ายคู่บารมีของนครสามีก็มิใช่ว่าจะเฉยเมยทอดธุระปล่อยให้

สมุทัยท�าเอาข้างเดียว ได้พิจารณาว่าจะแก้ไขอย่างไรดี แม้จะมี 

พรรคพวกฝ่ายบารมี มีศีล หิริ โอตตัปปะ เป็นต้น เข้ามาช่วยใน 

จิตตนครบ้างแล้ว ก็ยังวางใจมิได้ เพราะนครสามียังรับไว้ใช้ทั้ง ๒  

ฝ่าย บางทีก็แบ่งเขตกันในระหว่างหัวโจกส�าคัญของสมุทัยคือ โลโภ 

โทโส โมโห กับศีล หิริ โอตตัปปะ เป็นต้น ก็ดูเหมือนกับบ้านเมือง 

ทั่ว ๆ ไป ซ่ึงวัดวาอารามก็สร้างกัน โรงฆ่าสัตว์ โรงสุรา ตลอดถึง 

โรงหนัง โรงละคร และสถานอบายมุขต่าง ๆ ก็สร้างกัน ศีลก็อยู่แต่ 

ในวัด ออกนอกวัดก็เป็นถิ่นของโลโภ โทโส โมโห นักเลงหัวไม้  

ถ้าไม่รีบปราบปรามสมุนส�าคัญของสมุทัยที่เข้าไปแต่งอารมณ์ใน 

จิตตนคร ก็น่ากลัวว่าวัดเองก็จะถูกพังท�าลาย หรือถูกนักเลงหัวไม ้

เข้ายึด โดยขับไล่ศีลให้ออกไป ถ้าถึงข้ันนั้น ศีลเป็นต้น ก็จะต้อง 

หนีออกไปจากจิตตนคร 

ฉะนั้น คู ่บารมีจึงเข้าเฝ้ากราบทูลถามพระบรมครูสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า พระบรมครูเจ้าได้ตรัสแนะน�าวิธีแก้ไขด้วยวิธีที่เรียกว่า 

"จิตตภาวนา" โดยใช้นมิติเคร่ืองก�าหนดหลายอย่างกบัโยนโิสมนสกิาร  



213สมเด็จพระญาณสังวร: นครหลวงของโลก (ฉบับสมบูรณ์)

ซ่ึงเป็นคู่ปรับอโยนิโสมนสิการ คู่บารมีได้สดับพระบรมพุทโธวาท  

ก็มีความแช่มชื่น มองเห็นทางชนะ รีบปฏิบัติตามพระโอวาทแห่ง 

พระบรมครูเจ้าทันที

การท�าจิตตภาวนา หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าท�ากรรมฐานนั้น  

เป็นทางแก้ไขความวุ่นวายภายในใจอย่างได้ผลควรแก่ความปฏิบัติ 

ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมระดับไหน ย่อมจะได้รับผลเป็น  

ความสงบสุขของจิตใจระดับนั้น ผู้ปรารถนาความสงบสุขในจิตใจ  

จึงควรได้รู ้ จักการท�าจิตตภาวนา หรือท�ากรรมฐานโดยทั่วกัน  

เพราะเป็นทางที่จะน�าไปสู่ความสุขได้จริง





อูฐผู้ก้าวหน้า

ได้กล่าวแล้วว่า สมทัุยสามารถส่งนวิรณ์ทัง้ ๕ เข้าไปครอบครอง

ใจชาวจิตตนครอยูเ่ป็นประจ�า และฝ่ายคูบ่ารมขีองนครสามกีไ็ม่เฉยเมย 

ทอดธุระปล่อยให้สมทุยัท�าเอาข้างเดยีว ได้พจิารณาหาทางแก้ และได้

พิจารณาเห็นว่า สมุทัยกับคู่อาสวะได้ใช้อารมณ์กับอโยนิโสมนสิการ

สร้างนมิติต่าง ๆ ขึน้ในจิตตนคร ท่ีเปรียบเหมอืนดงัผูแ้ต่งตวัโขนละคร 

แต่งตัวผู้แสดงให้เป็นพระเป็นนาง เป็นยักษ์เป็นมารเป็นต้นดังกล่าว

แล้ว เท่ากบัใช้เคร่ืองมอืเหล่านีเ้ป็นเคร่ืองลวงนครสามกีบัชาวจติตนคร

ท้ังสิ้นให้เห็นสิ่งท่ีแต่งขึ้นนั้นว่าเป็นของจริงดังเช่นให้เห็นว่าเป็นพระ  

เป็นนางจริง เป็นยักษ์เป็นมารจริง หรือไม่ถึงดังนั้นก็ท�าให้เคลิบเคลิ้ม

ไประยะหนึ่งพักหนึ่ง

ฉะนั้น องค์พระบรมครูจึงตรัสแนะน�าให้ใช้วิธีจิตตภาวนาท่ี  

แปลว่า "วิธีอบรมจิต" เพราะจ�าที่จะต้องช�าระฟอกล้างฝึกข่มรักษา  

คุ้มครองป้องกันอย่างเต็มที่ จะท�ากันอย่างเล่น ๆ ย่อหย่อนหาได้ไม่  

ฝ่ายสมุทัยจะต้องระดมก�าลังเต็มท่ียิ่งข้ึนไปอีกเมื่อเห็นว่าฝ่ายคู่บารมี  

จะช่วงชิงอ�านาจไปจากตน ถ้ายังไม่มีข้าศึกยกเข้ามาจากภายนอก  
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หรือเกิดขึ้นในภายในเพื่อท่ีจะยึดอ�านาจ สมุทัยก็คงปล่อยไว้อย่าง 

หย่อน ๆ หรือดังท่ีเรียกว่า "ผูกไว้อย่างหย่อน ๆ" คล้ายกับผูกสัตว ์

เลีย้งไว้ แต่โรยเชอืกให้เดนิออกไปกนิหญ้าได้ไกล ๆ  จนบางทีสตัว์เลีย้ง 

นั้นนึกว่ามิได้ถูกผูก จะเดินให้ไกลออกไปอีก แต่สุดเชือกท่ีโรย 

ไว้เสียแล้ว เชือกก็จะกระตุกไว้มิให้ไป ถึงตอนนี้สัตว์ที่เลี้ยงไว้นั้น 

จึงจะรู้สึกตนว่าถูกผูกไว้ หาได้เป็นอิสระไม่ ถ้าถอยกลับมาเดินไปมา

อยู่ในระยะที่เชือกหย่อน ๆ ก็จะรู้สึกคล้ายกับว่าเป็นอิสระไม่ถูกผูก  

ในเวลาสถานการณ์เป็นปรกติ สมุทัยก็ผูกไว้ดังนี้ ปล่อยให้ไปมาได้  

จนคล้ายกับเป็นอิสระเสรี ไม่คิดที่จะสลัดเชือกออก 

สมทัุยมวีธีิมาก ใช้เล่ห์เหลีย่มต่าง ๆ อย่างท่ีคนทัว่ไปตามไม่ทัน 

ดกูค็ล้าย ๆ กบัท่ีมนษุย์ซ่ึงเป็นสตัว์ฉลาดในโลกใช้เล่ห์หลอกสตัว์เลีย้ง 

เช่นหญ้าส�าหรับเลี้ยงม้าเป็นหญ้าแห้งม้าไม่ยอมกิน คนก็หาแว่นตา  

สีเขียวสวมให้ม้า ม้ามองเห็นหญ้าเป็นสีเขียวคิดว่าเป็นหญ้าสด  

ก็กินหญ้าแห้งนั้น คนเลี้ยงม้าก็สบายไม่ต้องหาหญ้าสดให้ม้า ชาวนา

ในประเทศที่ใช้อูฐชักน�้าจากบ่อน�้าให้ลงล�ารางไปสู่นา เขาผูกอูฐเข้ากับ

หลักท่ีปักไว้ตรงบ่อ แล้วผูกอูฐกับหลักนั้นให้มีระยะห่างจากบ่อตาม

สมควร แล้วให้อูฐเดินวนบ่อชักน�้าขึ้นมา แต่อูฐจะไม่ยอมเดินวน  

คนจงึใช้ผ้าผกูตาอฐูเสยี แล้วให้อฐูเดนิ อฐูจงึยอมเดนิ เพราะเข้าใจว่า

เดินไปข้างหน้าเร่ือย หาได้เดินวนไม่ แต่ท่ีแท้ก็เดินวนรับใช้ชักน�้า 

ให้ชาวนาอยู่นั่นเอง เช่นเดียวกับม้าสวมแว่น ก็กินหญ้าแห้งโดยคิดว่า

เป็นหญ้าสดอยู่นั่นเอง อูฐก็เป็นสุขอยู่ในการเดินวน เพราะคิดว่าเดิน
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ไปข้างหน้าอยู่เรื่อย และม้าก็เป็นสุขอยู่ในการกินหญ้าแห้ง โดยคิดว่า

เป็นหญ้าสดอยู่นั่นเอง อันที่จริง อูฐนับว่าเป็นสัตว์ท่ีมีความคิดท่ี 

เรียกว่า "ก้าวหน้า" เพราะไม่ยอมเดินวน ชอบเดินไปข้างหน้าเร่ือย  

แต่ก็เสียกลมนุษย์ คนทั้งปวงของจิตตนครก็เป็นสุขอยู่กับการถูก 

ผกูหย่อน ๆ อนัทีจ่ริงกต้็องเดนิวนอยูไ่ปมาภายในระยะของเครือ่งผกู 

ต้องบริโภคต้องใช้สิ่งท่ีไม่ต่างจากหญ้าแห้ง จึงมีสถานการณ์ไม ่

ต่างกนัไปมากนกั และสมทุยัจะไม่ว่ากระไรถ้าไม่คดิไม่ท�าการสลดัออก

ไปจากอ�านาจ คือถ้าไม่ก่อการล้มล้างอ�านาจของสมุทัย ฝ่ายสมุทัย 

ก็จะปล่อยไว้หย่อน ๆ คล้ายกับเป็นอิสระเสรีแล้ว

ผู้ท่ีเคยเห็นอูฐเดินวนบ่อชักน�้าลงล�ารางให้ชาวนา อาจจะข�า 

หรืออาจจะสังเวช แต่สิ่งท่ีควรจะรู ้สึกท่ีสุดคือ ควรจะรู ้สึกว่า  

สามัญชนก็มิได้ผิดจากอูฐในการถูกสมุทัยผูกให้วนเวียนอยู่ในวัฏฏะ 

ความทุกข์ท่ีอูฐได้รับในการถูกหลอกให้เดินวนอยู่เช่นนั้น เปรียบ 

ไม่ได้กับความทุกข์ท่ีได้รับจากการถูกสมุทัยหลอกให้เวียนเกิด 

เวียนตายอยู่ตลอดเวลา อูฐนั้นไม่มีสติปัญญาความสามารถพอจะ 

ช่วยตัวเองให้ไม่ต้องเดินวนต่อไปได้ แต่มนุษย์สามารถช่วยตัวเอง 

ให้ไม่ต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏสงสารได้ เมื่อมนุษย์ยอมให้

สมุทัยหลอกให้เดินวนเวียนอยู่โดยไม่คิดช่วยตัวเองให้พ้นจากอ�านาจ

ของสมุทัย มนุษย์จึงเป็นที่น่าสงสาร น่าสลดสังเวชยิ่งกว่าอูฐ และ 

ยิ่งกว่าม้าที่ถูกหลอกให้กินหญ้าแห้งมากมายนัก





ปัญหา ๔ ข้อ

ได้เล่าถึงเร่ืองชาวนาในประเทศท่ีใช้อูฐชักน�้าจากบ่อน�้าลง  

ใน ล�ารางไปสู่นา ว่าใช้วิธีเอาผ้าผูกตาอูฐเสีย เพื่อให้อูฐเดินวนบ่อโดย

ไม่รู้ว่าเดินวน แต่ให้เข้าใจว่าเดินไปข้างหน้า นับว่าอูฐเป็นนักก้าวหน้า

ผู้หนึ่ง ถ้าจะถามว่าก้าวหน้าไปข้างไหน อูฐก็คงไม่รู้แน่ อยากแต่จะไป

ข้างหน้าเท่านั้น

อย่ า ว่าแต่อูฐ แม้ชาวจิตตนครเองซ่ึงล้วนเป็นนักก้าวหน้า  

อัน ที่จริงก็ก้าวหน้าไปตามความอยาก คืออยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้  

อยา ก จ ะเป็นนั่นเป็นนี่ อยากจะให้สิ่งที่ไม่ชอบหรือภาวะที่ไม่ชอบ  

สิ้นไปหมดไป สิ่งที่อยากต่าง ๆ จึงเป็นจุดหมายส�าหรับด�าเนินไปหา  

การ ก้ าวหน้าก็คือการตั้งหน้าก้าวไปสู่สิ่งท่ีอยากนั้น ๆ นอกจากนี้  

ยัง น่ าจะเรียกได้อีกว่าเป็นนักริเร่ิม คือริเร่ิมความอยากหรือสิ่งที่ 

อยา ก ขึ้นใหม่อีก ถ้าจะถามว่าก้าวหน้าไปข้างไหน ก็คงจะตอบว่า  

ไปสู ่ จุดหมายที่อยากนั่นแหละ ถ้าไปถึงจุดหมายที่หวังไว้สูงเร็ว  

ก็ช ม กันว่าก้าวหน้าเร็ว ถ้าห้ามไม่ให้ตอบตามความอยาก ก็น่าจะ 

พากั น ตอบได้ยากว่าจะไปข้างไหน นอกจากจะตอบว่า ก้าวหน้าไปสู ่
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ที่ สุ ดแห่งชีวิต ต่อจากนั้นก็ไม่รู้ว่าก้าวหน้าไปข้างไหน แม้แต่ก่อน 

ชีวิตนี้ก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่ามาจากไหน รู้แต่ว่าจะต้องพบการจบชีวิต

เป็นแน่แท้ ส่วนจะจบเมื่อไรก็หารู้ไม่ 

คู่บารมีเคยได้ฟังพระอาจารย์ศิษย์ขององค์พระบรมครู แสดง

เร่ื อ งบุตรีของนายช่างทอหูกคนหนึ่ง ในคร้ังองค์พระบรมครูยังไม ่

เสด็ จ สู่มหาปรินิพพานธาตุ ว่าองค์พระบรมครูพุทธเจ้าได้ตรัสถาม 

ปัญ ห า  ๔ ข้อ แก่บุตรีสาวของช่างทอหูก เธอได้กราบทูลตอบ 

ทั้ง ๔ ข้อ ค�าถามและค�าตอบมีว่าดังนี้

๑. ถาม เจ้ามาจากไหน

 ตอบ ไม่ทราบพระเจ้าข้า

๒. ถาม เจ้าจักไปในที่ไหน

 ตอบ ไม่ทราบพระเจ้าข้า

๓. ถาม เจ้าไม่ทราบหรือ

 ตอบ ทราบพระเจ้าข้า

๔. ถาม เจ้าทราบหรือ

 ตอบ ไม่ทราบพระเจ้าข้า

ฝูง ช น ที่ เฝ ้าอยู ่พากันยกโทษเด็กหญิงผู ้นั้นว ่ากราบทูล 

เหล า ะ แหละเหลวไหลกับพระพุทธเจ้า เป็นการไม่สมควร เมื่อตรัส 

ถาม ว่ ามาจากไหน ก็ควรจะกราบทูลว่ามาจากบ้านของตน เมื่อตรัส 

ถามว่าจะไปไหน กค็วรจะกราบทลูว่าจะไปโรงทอหูก องค์พระบรมครู
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ทรงสดับเสียงอื้ออึงของมหาชน จึงตรัสขอให้สงบเสียง แล้วตรัสถาม

ให้เด็กหญิงผู้นั้นอธิบายค�าตอบ 

เด็ ก ห ญิงนั้นก็กราบทูลอธิบายว่า ค�าตอบที่ ๑ หมายความ 

ว่า ไม่ทราบว่ามาเกิดในชาตินี้จากที่ไหน ค�าตอบที่ ๒ ไม่ทราบว่าจุติ 

คือเคลื่อนจากชาตินี้แล้วจักไปเกิดในที่ไหน ค�าตอบที่ ๓ คือ ทราบว่า 

ความตายจะมีแน่ ค�าตอบที่ ๔ คือ ไม่ทราบว่าจะตายเมื่อไร 

พระบรมครูประทานสาธุการ ทรงรับรองว่าเป็นค�าตอบทีถ่กูต้อง 

แล้ ว ต รัสพระธรรมบทสั้น ๆ ว่า "โลกนี้มืด มีน้อยคนในโลกนี้จะ 

มีปั ญ ญาเห็นแจ้ง น้อยคนจะไปสวรรค์นิพพาน เหมือนนกที่ติดข่าย 

น้อ ย ตัวจะหลุดไปได้" เด็กหญิงผู้นั้นก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ออกจาก 

ที่ เ ฝ้าถือกระเช้าด้ายไปให้บิดาท่ีโรงทอหูก บิดาก�าลังนั่งหลับอยู่ที่ 

เคร่ื องทอหูก ผลักปลายกระสวยไปในความฝัน พอดีไปกระทบ 

อุร ะ ข องบุตรีเข้าโดยแรง เธอสิ้นชีวิตในขณะนั้น แต่เป็นผู้ท่ีองค ์

พระ บ ร มครูได้โปรดแล้ว จึงมีคติดีเป็นที่แน่นอน พระบรมครูทรง 

มุ่ ง เ สด็จไปโปรดเธอ เพราะเธอได้เจริญมรณสติมาถึง ๓ ปีแล้ว  

ทรงทราบว่าเธอจะต้องตายในวนันัน้แน่ จึงเสดจ็ไปดกัโปรดตรงทางที ่

เธอ จ ะ เดินผ่านไป และตรัสถามปัญหาในแนวปฏิบัติอยู ่ของเธอ  

เธอจึงตอบได้ถูกต้อง ส่วนผู้อื่นมิได้ปฏิบัติ ก็ไม่รู้เรื่องอยู่เอง

การ เ จ ริญมรณสติ หรือการมีสติระลึกถึงความตายอยู่เสมอ  

เป็ น ห นทางเลิศหนทางหนึ่งท่ีจะยกจิตให้สูงขึ้นได้ พ้นจากความ 

ยึด มั่นผูกพันในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ เมื่อมีสติระลึกไว้เสมอว่า  
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เรา มี ความตายเป็นธรรมดา วันหนึ่งเราจะต้องตาย เมื่อความตาย 

มาถึ ง  จะไม่มีผู้ใดติดตามไปเป็นเพื่อนเราได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ท่ีรักใคร่

ห่ว ง ใ ยเราเพียงไร จะไม่มีสมบัติใดท่ีเราจะน�าติดตัวไปได้ ไม่ว่าจะ 

เป็ น เ พียงนิดน้อยเพียงไหน และไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราแสวงหามา 

สะส ม ไ ว้ด้วยความล�าบากยากเข็ญเพียงไร เมื่อความตายมาถึง  

เรา จ ะ ต้องละทุกคนทุกสิ่งไว้ในโลกนี้ เราจะต้องไปแต่ล�าพังกับ 

กรร ม ดีหรือกรรมชั่วที่เราท�าไว้เท่านั้น ถ้าเราท�ากรรมดีไว้ เราก็จะไป

เป็ น สุข สู่สุคติ ถ้าเราท�ากรรมช่ัวไว้ เราก็จะไปเป็นทุกข์ สู ่ทุคติ  

พิจ า ร ณาเนือง ๆ ดังนี้ จะสามารถยังจิตให้เป็นอิสระ ปล่อยวาง 

ความยึดมั่นถือมั่นได้โดยควรแก่ความปฏิบัติ ได้รับผลเป็นความสุข

อันเป็นรสเลิศของความมีอิสระเสรี
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ได้ ก ล่าวไว้แล้วว่า สมุทัยได้ส่งอโยนิโสมนสิการเข้าไปแต่ง  

อาร ม ณ์ในจิตตนคร ให้เป็นไปต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา สามารถท�าให้

นิว ร ณ์ทั้ง ๕ เข้าไปครอบครองใจชาวจิตตนครอยู่เป็นประจ�า ฝ่าย  

คู่ บ า รมีได้พิจารณาหาทางแก้ไข เพราะเห็นว่าแม้จะมีพรรคพวกฝ่าย

บารมี  คือศีล หิริ โอตตัปปะ เป็นต้นเข้ามาช่วยในจิตตนครบ้างแล้ว   

ก็ยังวางใจไม่ได้ เพราะนครสามียังสองฝักสองฝ่ายอยู่ ถ้าฝ่ายสมุทัย

แรง ก ว่าเมื่อใด ฝ่ายบารมีก็จะต้องหนีออกจากจิตตนคร ดังนั้น   

คู่ บ า รมีจึงกราบทูลถามวิธีควรปฏิบัติจากพระบรมครู ซ่ึงได้ตรั ส  

แนะน�าให้แก้ไขด้วยวิธี "จิตตภาวนา"

จิต ต ภ า วนา ที่องค์พระบรมครูตรัสแนะน�าให้น�ามาใช้แก ้

สถา น ก า รณ์ในจิตตนครนั้น คู่บารมีจ�าได้ขึ้นใจ ในพระพุทธพจน์ 

ประกอบด้วยอุปมา มีใจความว่า 

มีน ค ร ช ายแดนของพระราชา มีก�าแพงและเสาระเนียดอัน 

มั่ น ค ง  มี ๖ ประตู นายประตูของพระราชานั้นเป็นคนมีปัญญา  

นครชายแดน
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เฉลี ย ว ฉลาด ห้ามคนท่ีไม่รู้จักไม่ให้เข้า อนุญาตให้แต่คนท่ีรู้จัก 

เข้ า ไปในเมืองนั้น ได้มีทูตด่วนคู่หนึ่งมาจากทิศตะวันออก คู่หนึ่งมา

จาก ทิ ศ ตะวันตก คู่หนึ่งมาจากทิศเหนือ คู่หนึ่งมาจากทิศใต้ ถาม 

นาย ป ร ะ ตูนั้นว่า เจ้าแห่งเมืองนี้อยู ่ ท่ีไหน นายประตูก็ตอบว่า  

นคร ส า มีคือเจ้าเมืองนั่งอยู่ที่ทางสี่แพร่งตรงกลางเมือง ทูตคู่นั้น ๆ  

จึง ม อ บ ยถาภูตพจน์ (ค�าตามที่เป็นจริง) แก่นครสามี ปฏิบัติตาม 

มรรค (ทาง) ที่มาแล้ว

อุปมานี้ผูกขึ้น เพื่อให้รู้ความดังนี้ ค�าว่า "นคร" นี้ เป็นชื่อของ 

กายอนัประกอบด้วยมหาภตูะ คอืธาตดุนิน�า้ไฟลมทัง้สี ่ทีม่มีารดาบิดา

เป็ น แ ด นเกิด เติบโตขึ้นด้วยข้าวสุกและขนม มีอันต้องอบนวด   

ต้องแตกท�าลายเป็นธรรมดา ค�าว่า "มี ๖ ประตู" เป็นชื่อของอายตนะ

ภายในทั้ง ๖ ค�าว่า "นายประตู" เป็นชื่อของ สติ ค�าว่า "ทูตด่วนคู่

หนึ่ง" เป็นชื่อแห่งสมถะและวิปัสสนา ค�าว่า "นครสามี" เป็นชื่อแห่ง

วิญ ญ า ณ  คือจิต ค�าว่า "ทางสี่แพร่งตรงกลางเมือง" เป็นชื่อแห่ง  

มหาภูตรูปทั้งสี่ คือ ธาตุดิน น�้า ไฟ ลม ค�าว่า "ค�าตามที่เป็นจริง"   

เป็นชื่อแห่งนิพพาน ค�าว่า "ทางตามที่มาแล้ว" เป็นชื่อมรรคมีองค์ ๘ 

คือ  สั มมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ความด�าริชอบ)   
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คูบ่ารมมีคีวามรู้ในพระพทุธคณุซาบซ้ึง ว่าพระพทุธองค์ได้ตรัสรู้

จิต ต น ค รโดยประจักษ์แจ้ง และได้ตระหนักแน่ว ่า การท่ีจะ 

แก้ไขสถานการณ์ที่เลวร้ายในจิตตนครให้ได้ผลดีที่แน่นอนนั้น มีอยู่

วิธี เดียว คือตั้ง สมถะและวิปัสสนา ทั้งคู่นี้เป็นทูตเข้าไปแจ้งถ้อยค�า 

ตาม ท่ี เป็นจริงแก่นครสามี และการท่ีทูตทั้งคู ่นี้จะเข้าเมืองได้  

ก็จ�า ต้ องมีสติเป็นนายประตูเมือง ถ้ามีผู้อ่ืนที่เป็นพรรคพวกของ 

สมุทั ย ห รือคู่อาสวะเป็นนายประตู ก็จะต้องไม่ยอมให้ทูตทั้งคู ่นี้ 

เข้าไปแน่นอน ฉะนั้น ก็จะต้องหาทางให้สติได้มีหน้าที่เป็นนายประตู

ให้จง ไ ด้ก่อน วิธีดังนี้เองที่พระพุทธองค์ทรงเรียกว่า จิตตภาวนา  

และทรงแนะให้ใช้ นมิติ (เคร่ืองก�าหนด) หลายอย่าง กบัโยนโิสมนสกิาร 

จะใช้กับใคร ก็ใช้กับนครสามีนั่นเอง พระพุทธองค์ต้องได้ตรัสรู้แล้ว

ว่าใช้ได้ผลแน่ ไม่เช่นนั้นก็จะไม่ตรัสสอนให้ใช้ คู่บารมีจึงมีความเชื่อ

ตั้งมั่ นในองค์พระบรมครู รีบชักชวนโยนิโสมนสิการกับบรรดานิมิต  

ที่ทรงแนะน�า ไปหานครสามีทันที

จะเห็ น ไ ด้ว่า จิตตภาวนาเป็นวิธีปฏิบัติที่ได้ผลแน่นอนในการ 

แก้สถานการณ์วุน่วายเลวร้ายท้ังหลายทีเ่กดิขึน้ในจิตใจ พระพทุธองค์

จึงทร ง ย กขึ้นมาตรัสแนะน�าแก่คู่บารมี บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังนั้น  

ควรน้ อ ม รับค�าท่ีทรงแนะน�ามาปฏิบัติตาม เพ่ือให้เกิดความสงบสุข  

ไม่มคีวามวุน่วายในจิตใจ มากน้อยตามควรแก่ความปฏบิตัขิองตน ๆ





ได้กล่ า วถึงจิตตนครมาแล้วโดยล�าดับ ว่ามีเจ้าเมืองท่ีเรียกว่า

นครสา มี  และมีผู้ท่ีพยายามใช้กลวิธีนานาประการ เพื่อเข้ายึดครอง

จิตตนครให้ได้ ๒ ฝ่าย ฝ่ายที่ไม่ดีคือฝ่ายคู่อาสวะและสมุทัย ฝ่ายที่

ดีคือ ฝ่ ายคู่บารมี ท้ังสองฝ่ายได้เข้าหานครสามีชักจูงโน้มน้าวให้เป็น

ฝ่ายต น  ให้เช่ือฟังตน และนครสามีก็หาได้เชื่อฟังฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

แน่นอ น ล งไปไม่ คือหาได้เชื่อฟังคู่อาสวะและสมุทัยแต่ฝ่ายเดียวไม่ 

ยังได้ มีความเชื่อฟังคู่บารมีอยู่ด้วยเหมือนกัน จึงได้รับฝ่ายคู่บารมี  

เข้าท�า ง านในจิตตนครด้วย คือ ศีล หิริ โอตตัปปะ อินทรียสังวร 

สติสัมป ชัญญะ สันโดษ ผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายต่างต้องการยึด  

จิตตนครไว้ในอ�านาจแต่กไ็ม่ส�าเร็จเดด็ขาดทัง้สองฝ่าย บางทีต�าแหน่ง

เดียวกันนี้แหละ ฝ่ายนี้ด�ารงต�าแหน่งบ้าง ฝ่ายโน้นบ้าง ไม่ยุติว่าเป็น

ฝ่ายไหนแน่ นครสามีเองก็บ�ารุงไว้ทั้งสองฝ่าย เหมือนดังในบ้านเมือง

ทั้งหลา ย  สถานที่ดีส�าหรับท่องเที่ยวก็มี ดังจะเห็นมีปราสาทราชวัง  

วัดวาอาราม บ้านเรือน ถนนหนทาง ตลอดถึงสถานอบายมุขต่าง ๆ 

โยนิโสมนสิการ
อสุภนิมิต
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มากมายสลับซับซ้อนกัน 

ฉะนั้น เมื่อคู่บารมีน�าโยนิโสมนสิการกับนิมิตต่าง ๆ เข้าเฝ้า ก็

ยังไม่แ น่ใจนักว่าจะผ่านประตูเมืองเข้าไปได้หรือไม่ แต่ก็นึกมั่นใจว่า  

ฝ่ายของตนด�ารงต�าแหน่งนายประตู คือ สติ และก็ได้พบสติเป็นนาย

ประตูจริ ง ๆ สติเปิดประตูเมืองรับ คู่บารมีก็น�าโยนิโสมนสิการและ 

นิมิตต่ า ง ๆ เข้าพบนครสามีทันที ประจวบเวลาพอดีกับท่ีคู่อาสวะ  

ผละออกไป  นับว่าเป็นเวลาปลอด นครสามีจึงต้อนรับคู่บารมีพร้อม

กับคณะด้วยดี คู่บารมีได้แจ้งจ�านงขอแสดงนิมิตต่าง ๆ ให้ดู และขอ

ให้ โยนิโสมนสิการเป็นผู้บรรยาย ดูก็น่าจะคล้ายกับขอฉายภาพยนตร์

ให้ด ูและให้โยนโิสมนสกิารเป็นผูแ้สดงพากย์ นครสามกีต็กลง คูบ่ารมี

ก็แสดง นิมิตต่าง ๆ ดังนี้ 

อสุภ นิมิ ต นิมิตท่ีไม่งาม เช่นผม ขน เล็บ ฟัน หนังของคน  

เป็นที่สกปรก แสดงให้เห็นเหมือนอย่างเห็นในภาพยนตร์ ให้เห็นถึง  

สีที่หม อ งคล�้า ถึงทรวดทรงท่ีน่าเกลียด ถึงกลิ่นท่ีเหลือทน ถึงท่ี 

เกิดที่อยู่เกลือกกลั้วอยู่ด้วยสิ่งสกปรก แล้วแสดงของคนตาย พร้อม

ทัง้ร่างกายทีเ่ป็นศพท้ังหมดเป็นต้น โยนโิสมนสกิารได้บรรยายประกอบ

ภาพใ ห้เ ห็นเป็นอสุภะจริงจังและบรรยายให้ทุกคนรู้สึกว่า ผม ขน 

เป็นต้น รวมเข้าเป็นกายนี้ทั้งหมดของตน ก็เป็นเช่นนั้น ยังเป็นอยู่ก็  

น่ารังเ กียจ ตายแล้วไม่ต้องพูดถึง ต้องเปื่อยเน่าน่ารังเกียจเต็มที่   

โยนิ โสม น สิการได้บรรยายให้เห็นว่า วัยท่ียังหนุ่มสาว ชีวิตท่ีรักษา

ร่าง กาย ไ ว้มิให้เน่าเปื ่อย เคร่ืองตบแต่งการตบแต่งต่าง ๆ เป็น  
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เครื่องปกปิดเป็นเครื่องพราง มิให้เห็นความไม่สะอาด ความปฏิกูลที่

มอียูเ่ป็นปรกต ิเมือ่เพกิเอาเคร่ืองปกปิดออกเสยี กจ็ะมองเหน็สิง่ปฏกิลู

ได้ชดัเจน แม้จะยงัมเีคร่ืองปกปิด กไ็ม่อาจปิดบงัสตปัิญญาท่ีจะตรวจ

ตราพิจา ร ณาให้มองเห็นความจริงได้ ภาพอสุภะท่ีปรากฏขึ้นนี้แหละ 

อสุภนิมิตท�าให้กามฉันท์ ซึ่งเป็นสมุนส�าคัญของสมุทัยวิ่งหนีออกห่าง

ไปทันที

สติปัญญา จึงเป็นความส�าคัญในการบริหารจิตยิ่งกว่าอะไรอื่น

ทั้งนั้น พยายามให้เผลอสติเผลอปัญญาน้อยที่สุดเท่าที่จะท�าได้ การ
บริหารจิตกจ็ะได้ผลหนกัแน่นมากมายพอสมควร การบริหารจิตได้ผล

เพียงใด จะรู้ได้ที่ใจ ใจสงบสบายเพียงไหน ก็แสดงให้ปรากฏว่าการ

บริห ารท างจิตให้ผลดีขึ้นเพียงนั้น เมื่อต้องการใจท่ีสงบสบายก็ต้อง

บริหารจิต





เมตตาเจโตวิมุตติ

คร้ั นคู่บารมีแสดงอสุภนิมิต โดยมีโยนิโสมนสิการบรรยาย

ประก อบพ อสมควรแล้ว ก็แสดงนิมิตอีกอย่างหนึ่ง ซ่ึงมีค�าเรียกว่า 

"เมต ตาเ จโตวิมุตติ" ซ่ึงออกจะยาวและดูจะแปลกใหม่ส�าหรับผู้ที่ไม่

คุ้นต่อค�าบาลี แต่ชื่อไม่ส�าคัญ ความส�าคัญอยู่ที่ลักษณะหน้าตา ทั้งมี

ผูบ้รรยายช่วยให้เข้าใจ ให้มองเหน็ภาพประจักษ์ นมิติทีส่อง นีม้ลีกัษณะ

เป็น คนมี จิตใจดียิ้มแย้มแจ่มใส มองมาด้วยสายตาที่เป็นมิตรผู้มี  

ความ ปรา ร ถ นาดีเต็มท่ี ช่างคล้ายคลึงกับสายตาของมารดาบิดาผู้ มี

จิตใจเต็มเปี่ยมด้วยความรักมองไปยังบุตรธิดา หรือสายตาของบุตร

ธิดา เอง ผู้มีจิตใจเต็มเปี ่ยมด้วยความเคารพรักมองดูมารดาบิดา  

สายต าขอ ง ท้ัง ๒ ฝ่ายประสานกันด้วยความรักอันบริสุทธ์ิประกอบ

ด้วย ควา ม สุขอันอบอุ่น แสดงถึงจิตใจท่ีพ้นแล้วจากความขึ้งเคียด  

มุ่งร้ายแม้แต่น้อย แม้นครสามีก็ได้ซาบซึ้งถึง ภาพนิมิตที่ปรากฏนั้น 

โยนิ โสม น สิการจึงได้อธิบายประกอบอีก เป็นต้นว่า นั่นแหละท่ี  

เรีย กว่ า  "เมตตาเจโตวิมุตติ" ซึ่งมีค�าแปลว่า "ความหลุดพ้นแห่งใจ

ด้วยเมตตา" หมายความว่า หลดุพ้นจาก พยาบาท คอืความคดิมุง่ร้าย
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ด้วยอ�านาจโทสะ เพราะเจริญเมตตาให้เกดิมขีึน้ในจิตใจ พยาบาทเป็น

เคร่ื อ งเ ศ ร้าหมองทางจิตใจอย่างหนึ่ง มีขึ้นในเมื่อประสบอารมณ์  

คอืเร่ืองท่ีไม่ชอบใจ เช่นมใีครมาท�าร้ายด่าว่าให้เจ็บใจ จึงเกดิพยาบาท

ขึ้นคือเกิดความโกรธอย่างแรง จนถึงคิดมุ่งร้ายหมายให้เขาถึงความ

วบิตัอินัตราย กท็�าให้จิตใจเศร้าหมองเดอืดร้อนเหมอืนอย่างถกูไฟเผา 

แต่ก็สามารถหลุดพ้นจากพยาบาทดังกล่าวได้ด้วยอ�านาจเมตตา 

อันเมตตานั้นคือความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุข หรือความมี

ไมตรีจิตมิตรภาพ มีลักษณะตรงกันข้ามกับพยาบาท อันพยาบาทนั้น

มุง่ร้ายหมายให้วิบตั ิส่วนเมตตามุง่ดปีรารถนาให้ประกอบด้วยสขุสมบติั 

พยาบ า ท เป็ น ไฟเผาใจให้ร้อน เมตตาเป็นน�้า พรมใจให้เย็นเป็นสุข  

แต่เ ม ต ตา จ ะ มีขึ้นในจิตใจได้ก็ต้องหัดปฏิ บัติท�าเมตตาภาวนา คือ  

อบรม เ ม ตต า ใ ห้มีขึ้น คือหัดแผ่ใจที่มีเมต ตาออกไปแก่บุคคลใด  

บุคคลหนึ่งโดยเจาะจง หรือแผ่ออกไปโดยไม่เจาะจง โดยเจาะจงนั้น 

เช่นในบุคคลที่เป็นที่รัก เช่นในมารดาบิดา ครูบาอาจารย์มิตรสหาย   

ในบคุคลท่ีเป็นปานกลาง ตลอดถงึในบคุคลท่ีเป็นศตัรูหรือทีไ่ม่ชอบพอ

กัน ท่านอาจารย์ผู้อธิบายพระพุทธวจนะอธิบายว่า ให้แผ่ไปในตนเอง

ด้วยก่อน แล้วจึงแผ่ไปในคนอืน่สตัว์อืน่ด้วย สอนให้แผ่ไปในคนท่ีจะ

แผ่เมตตาออกไปง่ายก่อน เช่นในคนที่เป็นที่รัก แล้วจึงแผ่ไปในคนที่

จะแผ่ ย าก  เ ช่นในศัตรู โดยไม่เจาะจงนั้นคือแผ่ไปในสรรพสัตว์   

ไม่เลือกว่ามนุษย์ หรือสัตว์ดิรัจฉาน หรือเทพดา มาร พรหมผู้ไหน 

องค์ไหน ตนไหนตวัไหน มใิช่แต่เมตตาข้อเดยีว แผ่กรุณา ความสงสาร

คิดช่ วยให้พ้นทุกข์ มุทิตา ความพลอยยินดีในความสุขความเจริญ 
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ของผู้อื่น อุเบกขา ความวางใจเป็นกลางไม่ยินดียินร้ายในเมื่อผู้อื่นถึง

ความวิบัติ ด้วยเพ่งพิจารณาถึงกรรมเป็นประมาณ เมื่อเมตตาเข้ามา  

พยาบ า ท สมุ น ของสมุทัยจะว่ิงหนีออกไปทันที  จิตก็จะพ้นจาก 

พยาบาทด้วยเมตตา นี้คือเมตตาเจโตวิมุตติ

พยาบ า ท เป็ น ไฟเผาใจให้ร้อน เมตตาเป็นน�้าพ รมใจให้เย็น 

เป็น สุ ข บ ร รดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย ถ้า ไม่ชอบให้ไฟเผาร้อน  

ก็ต้ อ ง พย า ย ามอบรมเมตตาให้ยิ่งข้ึนเสมอไป จะได้มีใจเย็นเป็นสุข 

ด้วยมีน�้าแห่งเมตตาพรมใจ





ใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ทุกสิ่งส�าเร็จด้วยใจ ดังนั้น เรื่อง

ของใ จ คื อ เ ร่ืองของจิตตนครจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความส�าคัญอย่างยิ่ง 

ส�าหรับทุกคน ควรที่ทุกคนจะได้ศึกษาให้เข้าใจ แม้เพียงพอสมควร  

ได้กล่าวถึงเรื่องจิตตนครนี้ติดต่อกันมา และจะกล่าวต่อไป ก็เพื่อให้

เกิดความเข้าใจพอสมควรดังกล่าวนั่นเอง

นครสา มี ห รื อ เ จ้าเมืองแห่งจิตตนครมีความโลเลไม่มั่นคง  

ฟังเสียงทั้งฝ่ายดี และฟังเสียงทั้งฝ่ายชั่ว คือฟังทั้งฝ่ายคู่บารมีและฟัง

ทั้งฝ่ า ย คู่ อ าสวะ เป็นเหตุให้นครสามีปกครองจิตตนครให้ร่มเย็น 

เป็นสุขได้บ้าง ให้วุ่นวายเดือดร้อนไปบ้าง ฝ่ายคู่บารมีมีความมุ่งมั่น 

จะเอา ช น ะ คู่ อ าสวะให้ได้ จึงน�าคณะคือโยนิโสมนสิการกับนิมิต  

ต่าง ๆ เข้าพบนครสามี ขอแสดงนิมิตต่าง ๆ โดยมีโยนิโสมนสิการ

เป็นผู้ บ ร ร ย า ย ได้เร่ิมแสดงอสุภนิมิตเป็นประการแรก จนท�าให้  

กามฉันท์สมุนส�าคัญฝ่ายสมุทัยคือฝ่ายคู่อาสวะหนีไป แล้วจึงแสดง

เมตตาเจโตวิมุตติ โดยมีโยนิโสมนสิการบรรยายอีกเช่นกัน ว่าเมื่อใด

อาโลกสัญญา
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เมตตา เ ข้ า ม าสู่จิตตนคร เมื่อนั้นพยาบาทสมุนของสมุทัยก็จะว่ิงหน ี 

ออกไปทนัที จิตจะพ้นจากพยาบาทด้วยเมตตา นีค้อืเมตตาเจโตวิมตุติ

อันชาวจิตตนครย่อมมีความเข้าใจภาษาทางจิตใจได้ดีกว่าชาว 

นครอื่ น  ๆ  เป็นพิเศษ ฉะนั้น เมื่อได้เห็นภาพของคนมีจิตประกอบ 

ด้วยเมตตา ได้ฟังค�าพากย์ประกอบเรื่องแห่งโยนิโสมนสิการ ก็เข้าใจ

ความแห่งค�าว่า "เมตตาเจโตวมิตุต"ิ แจ่มแจ้ง ว่าคอืจิตพ้นจากพยาบาท

ด้วยเมตตา และวิธีแก้จิตให้พ้นจากพยาบาทก็ด้วยเมตตาภาวนา คือ

ความอบรมเมตตา หรือที่เรียกว่า เมตตาผรณา แผ่เมตตา 

ครั้นคู่บารมีเห็นว่าควรจะแสดงต่อไปอีกได้แล้ว จึงแสดงนิมิต

ต่อไป  คื อ ฉ า ยแสงสว่างโพลงขึ้น เป็นแสงที่ท�าให้ตาสว่างใจสว่าง  

และแส ด ง ภ า พ ค นที่กระปร้ีกระเปร่าเข้มแข็งไม่อ่อนแอ มีความ 

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

ท้ังใ ห้ ด�า เ นินก้าวหน้าไม่หยุดไม่ถอยหลังจนกว่าจะส�าเร็จ ฝ่าย 

โยนิโ ส ม น สิ ก า รก็แสดงพากย์ให้ได้ยินโดยชัดเจน ว่านี่แหละคือ  

"อาโลกะ แสงสว่าง" นีแ่หละคอืธาตแุท้แห่งความเพยีร ซ่ึงตรงกนัข้าม

กับลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ลูกสมุนของสมุทัยผู้มีนามว่า ถีนมิทธะ คือความ 

ง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม 

นอกจา ก นี้ ก็ ไ ด ้ เล ่ าถึงวิ ธี ท่ีองค ์พระบรมครูตรัสสอน  

พระโมคคลัลานะ ส�าหรับระงับความโงกง่วง มใีจความว่า ควรท�าในใจถงึ

สญัญา (ข้อก�าหนดใจพิจารณาหรือเพ่ง) ที่จะเป็นเหตุให้ความโงกง่วง

ครอบง�ามิได้ หรือควรตรึกตรองพิจารณาถึงธรรมที่ได้ฟังได้เรียนมา
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แล้วด้วยใจ หรือควรสาธยายธรรมที่ฟังที่เรียนแล้วโดยพิสดาร หรือ 

ควรยอนหู ทั้ ง  ๒  ข้างและลูบตัวด้วยฝ่ามือ หรือควรลุกขึ้ นยืน ลูบ 

นยัน์ตาด้วยน�า้ เหลยีวดทูศิทัง้หลาย แหงนดดูาว หรือควรท�าในใจถงึ 

อาโลกสัญญา (ความส�าคัญในแสงสว่าง) ตั้งความส�าคัญว่ากลางวัน 

ไว้ในจติให้เหมอืนกนัทัง้กลางวนักลางคนื มใีจเปิดเผยฉะนี ้ไม่มอีะไร

ห่อหุ้ม ท�าจิตอันมีแสงสว่างให้เกิด หรือควรอธิษฐานจงกรม ก�าหนด

หมายเดินกลับไปกลับมา ส�ารวมอินทรีย์ มีจิตใจไม่คิดไปภายนอก 

เมื่อปฏิ บั ติ แ ก้ ไ ปโดยล�าดับดังนี้ ก็ยังละความง่วงไม่ได้ก็ให้ส�าเร็จ 

สีหไสยา  คื อ  น อ น ต ะแคงข้างเบ้ืองขวา ซ้อนเท้าเหลื่อมเท้า ม ี

สติสัมป ชั ญ ญ ะ  ท�า ค วามหมายในอันจะลุกขึ้นไว้ในใจ พอตื่นแล้ว 

ก็ให้รีบลุกขึ้นด้วยความตั้งใจว่าจะไม่ประกอบสุขในการนอน จักไม่

ประกอบสขุในการเอนข้างเอนหลงั จักไม่ประกอบสขุในการเคลิม้หลบั 

การปฏิบัติเพื่อแก้ความโงกง่วงทั้งปวงนี้ จ�าต้องใช้ความเพียร  

ตั้งต้นแต่ต้องมีใจเข้มแข็งคิดเอาชนะความโงกง่วงให้จงได้ ปฏิบัติไป 

โดยล�าดบั จนถงึทกุวธีิแล้วยงัแก้ไม่ได้ กห็มายความว่าร่างกายต้องการ

พักผ่อน จึ ง ต้ อ ง ใ ห้ พัก วิธีทั้งปวงนี้ สรุปเข้าในความท�าใจให้สว่าง  

หรือความเพียรกล้าแข็งก็ได้ เมื่อโยนิโสมนสิการกล่าวพากย์ไปดังนี้ 

ประกอบกับภาพของคนที่ปราศจากง่วงเหงาหาวนอน เพราะมีจิตใจ

สว่างแจ่มใส มีความเพียรแข็งแรง ไม่ท้อแท้อ่อนแอ สมุนของสมุทัย

ผู้มีนามว่า "ถีนมิทธะ" ก็หนีห่างออกไปทันที

ความเพียรจริง ไม่ท้อแท้อ่อนแอ เป็นเหตุให้เกิดความส�าเร็จ 
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ได้ในทุก สิ่ ง ทุ ก ป ร ะ การ ผู้มาบริหารจิตทั้งหลายควรเห็นค่าของ        

ความเพียร และเพิ่มพูนความเพียรในสิ่งที่ดีที่ชอบให้ยิ่งขึ้นเสมอไป  

ผลจะเป็นความส�าเร็จในสิ่งที่ดีที่ชอบตามควรแก่ความปฏิบัติ 
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คูบ่ารมเีหน็ว่านครสามไีม่อิม่ไม่เบือ่ต่อภาพและอธิบายภาพของ

โยนิโสมน สิ ก า ร แ ล ะ สั ง เกตเห็นได ้ชัดว ่ามีสีพักตร ์แช ่มชื่น  

แจ่มใส แสดงว่ามีจิตใจชื่นบานผ่องใส แต่ยังกระสับกระส่ายฟุ้งซ่าน

อยู่ เพราะมีเรื่องกังวลต่าง ๆ อยู่ในจิต คอยดึงจิตให้ฟุ้งออกไปคิด 

พะวงถึงอ ยู่ เ ป็ น ร ะ ย ะ  ๆ แต่ก็เร่ิมสงบสงัดจากกามคุณารมณ์และ 

อกุศลธรรมทั้งหลาย จากพยาบาทมาดร้าย จากความง่วง ครั้นหาย

ง่วงก็เริ่มคิดฟุ้งซ่านดังกล่าว คู่บารมีจึงแสดงภาพ "ความสงบใจ" ต่อ

ไปอีกทันที  เป็นภาพของลมหายใจที่มากระทบกับปลายจมูกหรือที่ 

ริมฝีปากเบื้องบนแล้วผ่านเข้าไปถึงหทัย และปรากฏอาการกระเพื่อม 

ที่นาภี นี้ เ ป็ น ล ม ข า เข้า แล้วแสดงภาพลมขาออก นาภีกระเพ่ือม  

ลมจากหทัยมาออกที่ปลายจมูก ลมหายใจที่แสดงในภาพมองเห็น 

เป็นล�าหรื อ เ ป็ น เ ส้ น  คล้ายควันไฟท่ีลอยเป็นล�าหรือเส้นด้ายเข้า 

ออก ๆ ต่อ เ นื่ อ ง กั น ไ ป ไม่ขาดระยะ แต่ระยะเวลาของลมขาเข้า  

ขาออกนั้น ๆ ยาวบ้าง สั้นบ้าง ต่างกัน 

อานาปานสติ
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คูบ่ารมไีด้แสดงภาพของใจเป็นไฟพะเนยีงทีพุ่ง่ขึน้จากกระบอก

ไฟพะเนียง ขึ้นไปเป็นหลายสาย ฝ่ายโยนิโสมนสิการก็ได้แสดงพากย์

ประกอบ ว่ านั่นแหละใจ โดยปรกติเป็นอย่างไฟพะเนียงคือ ฟุ้งซ่าน 

ไปในอารมณ์ ต่าง ๆ มากมายหลายสายหลายเร่ืองเหลือท่ีจะนับได้ 

เหมอืนอยา่งไฟพะเนยีงทีพ่ลุง่ขึน้จากกระบอก เหลอืทีจ่ะนบัเมด็ไดว่้า

เท่าไรและ กี่สาย ดูพลุ ่งขึ้นไปพัลวันพัลเกสับสนไปหมด ถ้าเป็น 

ไฟพะเนียงก็น่าดู แต่เมื่อเป็นใจ มีอาการที่พลุ่งพล่านเหมือนอย่างนั้น

ก็น่าเป็นบ้าตาย 

ครัน้แลว้คู่บารมกีแ็สดงภาพของไฟพะเนยีงทีส่งบลงโดยล�าดบั 

เพราะดินช น วนในกระบอกน้อยลงไป เมื่อหมดดินไฟก็มอดดับ  

โยนิโสมนสิ การก็แสดงประกอบว่า ที่คนเราไม่พากันเป็นบ้าตายก ็

เพราะชนวนที่ท�าให้ใจฟุ้งซ่านมีสิ้นไปหมดไปตามธรรมดาเป็นเรื่อง ๆ 

ไป ใจเมื่อฟุ้งขึ้นไปแล้วก็สงบเป็นเรื่อง ๆ เป็นระยะ ๆ ไป เหมือนไฟ

พะเนียงท่ี พลุ่งขึ้นแล้วก็ดับ เขาก็ใส่ดินชนวนเข้าใหม่และจุดอีกก ็ 

พลุ่งขึ้นอีก หมดดินก็ดับอีก จึงเป็นอันได้พักอยู่ในตัวเองเป็นระยะ ๆ 

ไปตามธรรม ช าติธรรมดา แต่ก็ได้พักเป็นสุขอยู่ไม่นานก็ต้องพลุ่งขึ้น

เป็นไฟพะเนยีงไปใหม่อกี ถ้าดนิชนวนแรงไป ไฟพลุง่แรงไป กระบอก

ก็อาจแตกร ะ เบิด ฉันใดก็ดีถ้าเร่ืองที่เป็นชนวนแรงไป ใจฟุ้งซ่าน  

มากไป ก็อ า จท�าให้เป็นบ้าหรือเจ็บป่วยล้มตายลงได้ ดังที่มีตัวอย่าง  

อยูบ่่อย ๆ 
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คร้ันแล้ว คู่บารมีได้แสดงภาพเป็นจุดไฟ ปรากฏขึ้นที่ล�าหรือ 

เส้นลมหาย ใ จ ให้มองเห็นเป็นล�าหรือเส้นไฟเข้าออก ๆ ดูคล้ายกับ

หายใจเป็น ไ ฟเป็นล�าเป็นเส้นเข้า ๆ ออก ๆ แล้วก็แสดงให้เหลืออยู่

เพียงจุดไฟกลม ๆ เพียงจุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูก แล้วก็ค่อยเลื่อนลง

ไปอยู่ที่หทัย บางคราวลองให้เลื่อนลงไปอยู่ที่นาภี แต่จุดไฟดวงเล็กนี้

ต้องกระเพ่ือมขึ้นลงเหมือนอย่างชิ้นไม้เล็ก ๆ ที่ลอยกระฉอกอยู ่ 

ในคลื่น จึ งหลบข้ึนมาสว่างเป็นจุดอยู่ท่ีหทัยตรงกึ่งกลางอุระ ก็หาย

กระฉอก เป็ นจุดไฟที่ตั้งสงบ โยนิโสมนสิการจึงอธิบายประกอบว่า  

จุดไฟนี้แ ห ละคือใจ เมื่อมาก�าหนดรู้อยู ่ที่ลมหายใจขาเข้าขาออก   

จนถงึมาต้ังก�าหนดรู้อยูเ่พยีงจุดเดยีวทีป่ลายจมกูหรือท่ีอุระตามแต่จะ

สะดวก ใจกจ็ะสงบจากความฟุง้ซ่านร�าคาญ นีค้อื "ความสงบใจ" เป็น

เหตุให้ อทุธัจจกกุกจุจะ (ความฟุง้ซ่านร�าคาญใจ) หนหีายออกไปทนัที

ใจที่ไม่มี ความฟุ้งซ่านร�าคาญ เป็นใจที่มีความสงบสุข ทุกคน

ต้องการมคีวามสงบสขุ แต่ทกุคนไม่ปฏบิตัเิหตุให้เกดิ "ความสงบใจ" 

คือไม่ฝึก หัดก�าหนดรู้อยู่ท่ีลมหายใจดังกล่าว จึงไม่ค่อยได้มีความ  

สงบใจ ไม่ ค่อยได้มีความสงบสุข ก�าหนดรู้อยู่ท่ีลมหายใจเสมอ ๆ 

เมื่อไร เมื่อนั้นจะได้พบความสงบใจ เป็นความสุขสงบอย่างยิ่ง





โยนิโสมนสิการ
กุศล อกุศล

ฝ่ายนครสามผีูค้รอบครองจิตตนครได้ค่อย ๆ มจิีตใจสงบจาก

ความยินดี ยินร้าย มีจิตใจสว่าง เกิดความขะมักเขม้นไม่เฉื่อยชา

เกียจคร้า น  และได้พบความสงบใจอย่างที่ไม่เคยประสบมาก่อน  

เป็นเหตุใ ห้เกิดความชื่นชอบเลื่อมใสในองค์พระบรมครูพุทธเจ้า  

ผู้ทรงเป็ น พระศาสดาแห่งคู่บารมี เพราะเท่ากับได้ประทานความสุข

พิเศษทางจิ ตใจให้เกิดขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ สมาธินิมิตต่าง ๆ ท่ีคู่

บารมีน�ามา พ ร้อมกับโยนิโสมนสิการ จากพุทธส�านักล้วนน่าดูน่าฟัง  

เมือ่ดแูละฟังแล้วใจสงบผ่องแผ้วมสีขุ อยูห่่างไกลจากพระองค์มากมาย 

ได้รับเพีย ง บางสิ่งท่ีประทานมา ยังให้เกิดความสุขถึงเพียงนี้ หาก  

ได้ไปเฝ้าใ ก ล้ชิดหรือเสด็จมาโปรดในท่ีเฉพาะหน้า จะได้รับความสุข  

สักเพียงไหน 

เมื่อคิดไปดังนี้ ก็พอดีเหลือบไปเห็นคู่อาสวะแอบโผล่หน้ามาดู

แวบหนึง่ จติใจกแ็วบออกไปถงึความสขุสนกุสนานต่าง ๆ ทีส่มทุยัน�า

มาพร้อมกับ ส มุนท้ังปวง สมุทัยก็ได้สร้างสิ่งบันเทิงสุขให้เป็นอันมาก 
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เป็นต้นว่าโรงหนังโรงละคร ได้ส่งอารมณ์เข้ามาแสดงเป็นภาพต่าง ๆ 

อย่างภาพยน ต ร์ มีคนพากย์ชื่อว่า "อโยนิโสมนสิการ" แสดงพากย์ 

ประกอบไม่แ พ้ผู้แสดงพากย์ของคู ่บารมี เรียกร้องเสียงหัวเราะ  

เฮฮาได้มากมายจากประชาชน ท�าให้บ้านเมืองสนุกสนานไม่เงียบเหงา 

ส่วนวิธีขอ ง คู่บารมี รู้สึกว่าเงียบสงบไม่เอะอะ ท�าให้บ้านเมืองเป็น  

เมืองเงียบสงบสงัด จึงเกิดความลังเลสงสัยขึ้นว่า จะเลือกเอาข้างไหน 

ข้างหนึ่งสนุกแต่ไม่สบาย อีกข้างหนึ่งสบายแต่ไม่สนุก ทั้ง ๒ ฝ่ายดู

เหมือนจะมียิ่งหย่อนแตกต่างกันท�านองนี้ จะอย่างไรดี 

คร้ันคู่บา ร มีสังเกตเห็นนครสามีเกิดความลังเลดังนั้น ก็รีบ 

แสดงภาพเปรียบเทยีบระหว่างบคุคล ๒ ฝ่าย คอืกศุลกบัอกศุลคูห่นึง่ 

สิ่งที่มีโทษกับสิ่งที่ไม่มีโทษคู่หนึ่ง สิ่งที่เลวกับสิ่งที่ประณีตคู่หนึ่ง สิ่งที่

ด�ากับสิ่งท่ีขาวคู่หนึ่ง เปรียบเทียบกัน และโยนิโสมนสิการก็ได้แสดง

พากย์อธิบาย ช้ีแจงโดยชัดเจน ว่าอย่างนั้น ๆ แหละคือตัวอกุศล  

อย่างนัน้ ๆ แหละคือกุศล เป็นต้น ครั้นนครสามีมองเห็นรู้จักหน้าตา

ของกุศลอกุศลเป็นต้น ก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นด้วยตนเองทันที ว่า

พรรคพวกสมุทั ยล้วนเป็นตัวอกุศล เป็นสิ่งท่ีมีโทษ เป็นสิ่งที่เลว  

และด�า ส่วนพรรคพวกคูบ่ารมล้ีวนเป็นกศุล เป็นสิง่ทีไ่ม่มโีทษ เป็นสิง่

ที่ประณีตคือ ดี และขาวสะอาด จึงมีจิตใจสิ้นสงสัยว่าฝ่ายไหนจะดี  

ฝ ่ายไหนจะเลว  เกิดศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระบรมครูยิ่ง ข้ึน  

ภาพเปรียบเที ย บกับโยนิโสมนสิการผู้แสดงพากย์นี้ เป็นเหตุให้  

วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัยไม่แน่นอน) หนีห่างออกไปทันที



245สมเด็จพระญาณสังวร: นครหลวงของโลก (ฉบับสมบูรณ์)

ความลังเลสงสั ยไม่แน่นอนเป็นอุปสรรคเคร่ืองกั้นมิให้ด�าเนิน

ไปถึงความดี การศึกษาให้รู้จริงจะสามารถท�าลายความลังเลสงสัยได้ 

เปิดทางให้ด�าเนินไปถึงความดีที่จะให้ผลเป็นความสุขได้ ส�าหรับผู้มา  

บริหารจิต การ ศึกษาธรรมให้รู้ดีพอขจัดความเคลือบแคลงสงสัย  

ไม่แน่นอนเสีย ไ ด้ จึงเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็น นั่นก็คือบรรดาผู้มา  

บริหารจิตท้ัง ห ลายควรศึกษาธรรมคือค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า  

ให้รู้ดพีอสมควรทุกคน ไม่เช่นนัน้การบริหารจิตกย็ากจะได้ผล คอืยาก

จะให้เกิดความสุขสงบได้ดังปรารถนา





ได้กล่าวแล้วว่าในบรรดานครทัง้หลาย จติตนครเป็นนครทีส่�าคญั

ท่ีสุด ผู้ครอ ง นครคือนครสามีตกอยู่ในสภาพล�าบากที่สุด เพราะถูก

ยื้อยุดโดยอ�าน า จสองฝ่าย ฝ่ายดีคือฝ่ายคู่บารมี ฝ่ายชั่วคือฝ่าย  

คูอ่าสวะ ขณะนีก้�าลงักล่าวถงึเมือ่ฝ่ายคูบ่ารมกี�าลงัได้เปรียบ คอืสามารถ

น�านิมิตและโยนิ โสมนสิการเข้าไปแสดงและไปพากย์ให้นครสามีเกิด

ความศรัทธาเลื่อ ม ใ ส ในองค์พระบรมครู สิ้นสงสัยว่าฝ่ายไหนจะดี  

ฝ่ายไหนจะเลว เป็นเหตใุห้ วิจิกจิฉา (ความลงัเลสงสยัไม่แน่นอน) หนี

ห่างออกไป เช่นเ ดี ย วกับท่ีกามฉันท์ (ความยินดีพอใจยินดีในกาม) 

พยาบาท (ความพยาบาทมุ่งร้าย) ถีนมิทธะ (ความง่วงงุนเคลิบเคลิ้ม) 

และ อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านร�าคาญ) ได้ถอยห่างออกไปก่อน

แล้ว

เมื่ อนิ วรณ ์ ท้ั ง  ๕  คือกามฉันท ์  พยาบาท ถีนมิทธะ   

อุทธัจจกกุกจุจะ วจิิกจิฉา ถอยห่างออกไป นครสามกีม็หีฤทัย ปราศจาก

ความยินดีในสิ่งล่อใจให้ยินดีท้ังหลาย มีจิตไม่มุ ่งร้ายแต่ มีเอ็นดู  

ปรารถนาเกือ้กลูในสตัว์ทัง้ปวง ไม่มคีวามง่วงเหงา มใีจสว่าง ประกอบ

อุปมา ๕ ข้อ
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ดว้ยสตแิละสมัปชญัญะ ทัง้ไมฟุ่ง้ซ่าน มจีติสงบในภายใน หมดความ

สงสัยลังเลใจแต่อย่างไรในกุศลธรรมท้ังปวง ฝ่ายคู่บารมีเห็นเป็นต่อ 

จึงฉายภาพเปรียบเทียบ เพือ่ฟอกจิตของนครสามใีห้บริสทุธ์ิยิง่ขึน้ คอื 

๑. เป็นภาพชายผู้หนึ่ง กู้หนี้เขามาประกอบการงาน การงาน

ของเขาส�าเร็จผลเป็นอย่างดี จึงใช้หนี้เก่าให้หมดสิ้นแล้ว ก็ยังเหลือ  

เพื่อบ�ารุงเลี้ยงครอบครัว เขารู้สึกตัวว่าหมดหนี้สิน ทั้งยังมีทรัพย ์ 

เหลือส�าหรับจับจ่ายใช้สอย ก็ได้ความบันเทิงใจความโสมนัส 

๒. เป็นภาพชายผู้หนึ่งป่วยหนัก มีทุกขเวทนากล้า บริโภค 

ไม่ได้ อ่อนระโหยโรยแรงจนจะสิ้นก�าลังกาย แต่ได้หายป่วยในเวลา 

ต่อมา กลับบริโภคอาหารได้ ก�าลังกายกลับคืนมา เขานึกถึงว่าเมื่อ 

ก่อนนี้ป่วยหนัก บัดนี้หายป่วยบริโภคได้กลับมีก�าลังเป็นปรกติ ก็ได้

ความบันเทิงใจความโสมนัส

๓. เป็นภาพบุรุษหนึง่ ถกูจองจ�าในเรือนจ�า ต่อมาพ้นจากเรือน

จ�าโดยสวัสดีไม่มีภัย ทั้งโภคทรัพย์อะไรก็ไม่เสื่อมเสีย เขานึกถึงเรื่อง

ทีต้่องถกูจองจ�าเร่ือยมาจนพ้นจากเรือนจ�าโดยสวสัดไีม่มภียัท้ังไม่ขดัสน

จนทรัพย์ ก็ได้ความบันเทิงใจความโสมนัส

๔. เป็นภาพบุรุษผู้หนึ่ง เป็นทาสของเขา ตนไม่เป็นใหญ่เป็น

นายของตน ต้องมคีนอืน่เป็นใหญ่เป็นนาย จะไปข้างไหนตามปรารถนา

ต้องการหาได้ไม่ ต่อมาพ้นจากความเป็นทาส กลับเป็นใหญ่แก่ตน  

ไม่ต้องมีคนอื่นเป็นนาย ไปไหน ๆ ได้ตามปรารถนา เขาคิดขึ้นมาว่า
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เมือ่ก่อนนีต้้องเป็นทาสไม่เป็นอสิระแก่ตน บดันีพ้้นจากความเป็นทาส

เป็นอิสระแก่ตนขึ้นแล้ว ก็ได้ความบันเทิงใจความโสมนัส

๕. เป็นภาพบุรุษผู้หนึ่ง เป็นคนมีทรัพย์ เดินทางไกลที่กันดาร  

ได้เดนิทางผ่านไปได้โดยสวสัดไีม่มภียั ทรัพย์กไ็ม่เสยีหาย เขาระลกึถงึ

เรื่องการเดินทางไกลที่กันดารซึ่งผ่านพ้นออกไปได้โดยสวัสดี ไม่มีภัย

แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ก็ได้ความบันเทิงใจความโสมนัส

ฝ่ายโยนิโสมนสิการก็ได้แสดงพากย์ประกอบทันทีว่า นิวรณ์ ๕ 

เหล่านี้ ก็เปรียบเหมือนความเป็นหนี้ ความเป็นโรค ความต้องขังใน

เรือนจ�า ความเป็นทาส และการเดินทางกันดาร ส่วนความพ้นจาก

นิวรณ์ ๕ เหล่านี้ ก็เหมือนอย่างพ้นจากหนี้ พ้นจากโรค พ้นจาก  

เรือนจ�า พ้นจากความเป็นทาส มคีวามเป็นไทแก่ตน พ้นจากทางกนัดาร  

บรรลุถึงภูมิประเทศอันเกษม

การมาบริหารจิตก็คือการมาพยายามไปให้ถึงแดนอันเกษม ได้

มคีวามบันเทิงใจโสมนสั ซ่ึงจะต้องด�าเนนิตามทีพ่ระพทุธองค์ทรงแนะ

ให้คู่บารมีไปแสดงแก่นครสามีดังกล่าวมาแล้ว คือ ต้องพิจารณา  

อสภุะ  ต้องเจริญเมตตา ต้องท�าตาท�าใจให้สว่าง มคีวามกระปร้ีกระเปร่า

เข้มแขง็ไม่อ่อนแอ มคีวามเพยีรท�าการงานทางใจ ต้องท�าความสงบใจ

และต้องรู้จักความดคีวามชัว่กศุลและอกศุลตามความเป็นจริง จนสิน้

ความสงสัย ปฏิบัติได้เพียงใด ก็จะใกล้แดนอันเกษม ห่างไกลแดน

กันดารเพียงนั้น





สมุทัยซบเซา

ระยะนี้ ก�าลังเล่าถึงเมื่อคู ่บารมีน�านิมิตต่าง ๆ ไปแสดงให้  

นครสามีดู โดยมีโยนิโสมนสิการเป็นผู้พากย์อย่างเห็นจริงเห็นจัง จน

ท�าให้นครสามไีด้มองเหน็ภาพคนท่ีเคยเป็นหนีแ้ล้วพ้นจากหนี ้เจ็บป่วย

เป็นโรคแ ล้ วหายโรค เคยต้องโทษถูกจ�าขังในเรือนจ�าแล้วพ้นโทษ  

ออกจากเรื อ นจ�า เคยเป็นทาสแล้วกลับเป็นไทพ้นจากความเป็นทาส 

เคยเดินทางกันดารแล้วผ่านไปได้บรรลุถึงภูมิประเทศอันเกษม 

เมื่อนคร ส า มีมองเห็นภาพดังกล่าวแล้วก็มองเห็นชัดเจนว่า 

จิตใจท่ีกลุ้มกลดัอยูด้่วยนวิรณ์ท้ัง ๕ มกีามฉนัท์เป็นต้น กเ็หมอืนอย่าง

ต้องเป็น ห นี้เขาเป็นต้น คร้ันสงบเสียได้อย่างนี้ก็คล้ายกับพ้นหนี้  

พ้นโทษ หายโรค เป็นไทแก่ตน ผ่านทางกนัดารถงึแดนเกษมได้ เป็นสขุ

ยิ่งนัก เ กิดปีติปราโมทย์ คู่บารมีเห็นว่าสมควรจะปล่อยให้นครสามี

พิจารณาท บ ท วนและพักสงบอยู่ตามล�าพัง จึงหยุดแสดงภาพต่อไป 

และโยนิโสมนสิการก็หยุดพากย์ ปล่อยให้นครสามีอยู่ตามล�าพัง 
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ฝ่ายนครส า มีก็ได้สงบเพ่งดูจิตที่สงบและความสุขอันประณีต 

ที่เกิดจ า ก ความสงบ เกิดความรู้ผุดขึ้นเองว่า "สุขที่ยิ่งไปกว่า 

ความสงบไม่ม ีท่ีพึง่อย่างอืน่ของข้าพระเจ้าไม่ม ีพระพทุธเจ้าเป็นท่ีพึง่ 

อนัประเสริฐของข้าพระเจ้า ทีพ่ึ่งอย่างอืน่ของข้าพระเจ้าไม่ม ีพระธรรม 

เป็นที่พ่ึ งอันประเสริฐของข้าพระเจ้า ที่พึ่งอย่างอื่นของข้าพระเจ้าไม่มี  

พระสงฆ์เป็นทีพ่ึง่อันประเสริฐของข้าพระเจ้า ข้าพระเจ้าถงึพระพทุธเจ้า  

พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่ง ตลอดชีวิต" ได้เกิดปีติปราโมทย์

ซาบซ่านท้ั งกายและใจ ได้สงบอยู่กับความสุขที่ประณีตอันไม่เคย 

ได้พบมานี้ เป็นเวลานาน แล้วก็เข้าท่ีพักหลับอย่างสนิท แต่ก่อนเคย

ปรึกษาเร่ื องราวอะไรต่าง ๆ กับมโนบนเตียงผทม ไม่เป็นอันหลับ 

นอนจริง ๆ  มโนเสนอแฟ้มเอกสารที่บันทึกไว้ต่าง ๆ เพราะชอบ 

เรียกมโนมาเสนอเรื่องต่าง ๆ ในเวลาที่ควรจะพักนอน มโนก็พลอย

มิได้พัก ไ ป ด้วย แต่คร้ังนี้หาได้เรียกมโนเข้ามาไม่ มโนก็พลอยได ้

พักผ่อนเป็นสุขไปด้วย 

ฝ่ายสมุทั ย ที่คอยเฝ้าสังเกตเหตุการณ์อยู่ ได้เห็นรูปการณ์ 

แปรเปลี่ ย น ไปในทางเป็นประโยชน์แก่คู ่ปรปักษ์ดังนั้น ก็เสียใจ  

นั่งเศร้ า ซ บเซาอยู่ที่ทางสี่แพร่งแห่งจิตตนคร คู่อาสวะเท่ียวตามหา  

พบสมุทัย นั่งเศร้าเสียใจอยู่ดังนั้นก็ปลอบโยนว่า ท�าไมจึงหลบมานั่ง

เสียใจอยู่ ดังนี้ ไม่เป็นประโยชน์อะไร ความจริงคู่อาสวะกับสมุทัยได้

ช่วยกันส ะ ส มก�าลังซ่อนอยู่อีกมากมาย คู่บารมีเพิ่งจะน�าพรรคพวก 

เข้ามา คิ ด ว่าก�าลังยังไม่กล้าแข็งนัก แม้จะเข้าถึงจิตใจของนครสามี  

จนถึงเปลี่ ยนใจของนครสามีให้หันไปนับถือพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็น
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พระบรมครู ข องคู่บารมีกับพรรคพวกได้ แต่ฝ่ายเราก็มีอุบายและ 

เหตุผลท่ี จ ะไปพูดหว่านล้อมชักน�าใจของนครสามีให้กลับมาอีก  

ถ้ามานั่งเศร้าเสียดังนี้ ก็เท่ากับยอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่ทันเห็นตัวศัตรู 

เหมือนอย่ า งท่ีเขาว่าม้าได้กลิ่นเสือก็หมดเร่ียวแรง ลงนอนรอให้เถือ

เสียแล้ว ฉะนั้น จงลุกขึ้นมาหารือกันถึงวิธีที่จะต่อสู้แก้ไขสถานการณ์

ที่ก�าลัง เ ผ ชิญอยู่นี้ สมุทัยฟังเตือนจึงได้ความคิดจึงได้หารือกับคู่ 

อาสวะถึงวิธีที่จะต่อสู้ต่อไป

จากทีก่ล่าวมานี ้มอียูอ่ย่างหนึง่ท่ีพอจะท�าให้เห็นได้ว่า อนัความ

ไม่ดีนั้น มี หลายแบบหลายอย่าง ทั้งอย่างเปิดเผยและซ่อนเร้น คือ 

ทั้งอย่าง แ ส ดงตัวและทั้งอย่างปลอมแปลง ต้องใช้ปัญญาพิจารณา 

ให้รอบคอบ  ใ ห้ดี จึงจะสามารถพาใจให้พ้นจากภัยของความชั่วร้าย 

ได้พอสมคว ร  การมาบริหารจิตก็คือการมาพยายามอบรมปัญญา  

ให้รู้เห็ น ต ามความเป็นจริง ชั่วให้เห็นว่าชั่ว ให้เห็นว่าควรละ ดีให้ 

เห็นว่าดี  ใ ห้เห็นว่าควรอบรมเพิ่มพูน ทั้งนี้เพื่อให้ห่างจากความทุกข์ 

ความไม่สงบ ได้มีความสุข ความสงบ ตามควรแก่ความปฏิบัติ





ได้กล่าวถึ ง เหตุการณ์ในจิตตนคร ถึงตอนท่ีนครสามีก�าลังมี

ความสงบสขุอย่างประณตี เพราะถงึพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ 

เป็นท่ีพ่ึ ง อันประเสริฐ ไม่มีท่ีพึ่งอ่ืน สมุทัยได้เห็นเช่นนั้นก็คิดว่าเป็น

ฝ่ายพ่ายแ พ้ แก่คู่บารมีแน่แล้ว คู่บารมีสามารถยึดครองจิตตนครได้

โดยเด็ดขา ด แ ล้ว แต่คู่อาสวะปลอบว่า ยังมีก�าลังที่ช่วยกันสะสมไว้  

ต่อต้านคู่ บ ารมีอีกมาก ยังพอสามารถจะหว่านล้อมชักน�าใจนครสามี

ให้กลับมาอีกได้

ข้อท่ีสมุ ทั ยกับคู่อาสวะได้สั่งสมก�าลังมาช้านานแบบท่ีเรียกว่า 

"ซ่องสุม"  นั้นเป็นความจริง ก�าลังของสมุทัยมีแทรกแซงอยู่ทุกแห่ง  

ตั้งแต่ชั้ น ในจนถึงช้ันนอกของจิตตนคร ท้ังยังได้จัดก�าลังคุมชาว 

จิตตนครไว้ทุกคน ดงัท่ีได้เล่าถงึหน้าทีข่องกเิลสพนัห้าตัณหาร้อยแปด

มาแล้ว คู่ อ าสวะเองก็มีก�าลังซ่อนอยู่ในตัวอย่างลึกซ้ึง ท้ังยังมีสหาย  

เช่นอนุสั ย เ ป็นต้น ซ่ึงยังหาได้แสดงก�าลังอ�านาจแต่ประการใดไม่  

เพราะยังไม่ถึงคราวที่จะออกแสดงเอง แม้เมื่อคู่บารมีน�านิมิตต่าง ๆ 

พร้อมด้วยโยนโิสมนสกิารเข้าไปแสดง มผีลถงึกบัเปลีย่นหทัยนครสามี

กลวิธีของสมุทัย
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ให้เลื่อมใสศรัทธาในองค์พระบรมครูเป็นอย่างมาก คู่อาสวะก็ยังเห็น

ว่ายังไม่ ถึ งข้ันท่ีจะออกต่อต้านด้วยตนเอง เพียงแต่ส่งมือชั้นรองไป  

ต่อต้านกจ็ะเพยีงพอ หลงัท่ีทัง้สอง คอืคูอ่าสวะกบัสมทุยั ได้หารืออย่าง

รอบคอบแล้ว ก็ได้ด�าเนินกลวิธีต่อสู้ทันที 

ฝ่ายนครสา มี คร้ันตื่นขึ้นด้วยความสุขสดชื่น เพราะได้หลับ 

อย่างสนิท ลืมตาขึ้นก็ได้มองเห็นว่าได้มีผู้มาเฝ้าอยู่ ๓ คน จึงถามว่า 

ทั้ง ๓ เป็นใคร ชื่ออะไร มาจากไหน ทั้ง ๓ ตอบรายงานชื่อทีละคนว่า 

ชื่อ "สุข" คนหนึ่ง ชื่อ "สด" คนหนึ่ง ชื่อ "ชื่น" คนหนึ่ง เป็นผู้ที่ จงรัก

ภกัดต่ีอนครสามเีป็นท่ีสดุ ได้เคยมารับใช้เป็นคร้ังคราว แต่มกัจะต้อง

อยูห่่าง ๆ ไม่อาจทีจ่ะแทรกใคร ๆ เข้ามาได้ แต่คร้ังนีเ้ป็นความปลอด

ใคร ๆ ที่ห้อมล้อม จึงได้เข้ามาประจ�าบ�ารุงบ�าเรอนครสามี เมื่อได้ฟัง

ดงันัน้นครสามกีเ็ร่ิมคดิสงสยั ว่าเราก�าลงัมคีวามสขุสดชืน่เป็นอย่างยิง่ 

หรือท้ังสามคนนีจ้ะเป็นผู้ทีใ่ห้ความสขุสดชืน่นีแ้ก่เรา เพราะสามชือ่ตรง

กบัสิง่ทีเ่ราก�าลงัได้รับอยู ่น่าขอบใจเขา มคีวามรักในเรา ได้ให้สิง่ท่ีเรา

ชอบใจเป็นอย่างยิ่ง 

ทั้ง ๓ คน เ ห็นนครสามีท�าท่าจะโปรดปราน จึงกล่าวต่อไปว่า  

ยังมิได้ร า ย งานอีกปัญหาหนึ่งว่ามาจากไหน จึงจะขอรายงานว่า  

”ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่า "สุข" มาจากต�าบลนิรโรค (ไม่มีโรค) ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่า  

"สด" มาจา ก ต�าบลนิรชร (ไม่แก่) ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่า "ชื่น" มาจาก 

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

ทั้ง ๓ มิใ ช่ เ พียงแต่ชื่ออย่างนี้เท่านั้น ได้มีสุขสดชื่นจริง ๆ ด้วย  
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เพราะไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย ใคร ๆ ที่อยู่ในต�าบลทั้ง ๓ นี้ ล้วนไม่แก่ 

เจ็บตายท้ั ง นั้น เมื่อไม่แก่จึงสดอยู ่เสมอ ไม่เจ็บจึงสุขอยู ่เสมอ  

ไม่ตายจึงชื่ น อยู่เสมอ และเมื่อข้าพเจ้าทั้ง ๓ ไปอยู่กับผู้ใด ก็ท�าให้ 

ผู้นั้นไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตาย มีสุขสดชื่นไปด้วย" 

นครสามีถามว่า ก็เมื่อทั้ง ๓ มาอยู่กับนครสามีดังนี้ นครสามี 

ก็เป็นผู้ไม่แก่เจ็บตายหรือ ทั้ง ๓ ก็กล่าวรับรอง ท�าให้นครสามีเกิด

ความปีติยินดี ว่าช่างมีโชคนักหนา ที่ได้พบคณะบุคคลผู้น�าโชคมาให้

ถงึ ๒ คณะติดต่อกนั ฝ่ายคูอ่าสวะกบัสมทุยัผูท้ีแ่อบสงัเกตเหตกุารณ์

อยู่ ได้เห็ น ดังนั้นก็ยินดีร่าเริง สมุทัยถึงกับหัวเราะร่าด้วยความยินดี 

เพราะบุคคล ท้ั ง ๓ นั้น ก็คือสมุนอีก ๓ คนของสมุทัย มีชื่อว่า  

โยพพนมทะ (ความเมาในวัยหนุ่มสาว) ๑ อาโรคยมทะ (ความเมาใน

ความไม่มีโรค) ๑ ชีวิตมทะ (ความเมาในชีวิต) ๑ ซึ่งแอบแฝงเข้าไป

ในความสุขสดชื่นนี้เอง

บรรดาผูม้าบริหารจิตทัง้หลาย แม้ร�าลกึไว้เสมอว่า เราจะไม่ล่วง

ความแก่ไปไ ด้  เราจะไม่ล่วงความเจ็บไปได้ เราจะไม่ล่วงความตาย 

ไปได้ ก็จั ก ไ ม่ตกอยู่ใต้อ�านาจของฝ่ายคู่อาสวะกับสมุทัย ซ่ึงจักน�า 

ไปสู่ความต้องวนเวียนพบทุกข์อยู่ไม่สร่างสิ้น





ได้กล่าวถึ ง เหตุการณ์ในจิตตนคร ถึงตอนที่สมุทัยก�าลังร่าเริง

ยินดีเพราะ ส า ม ารถท�าให้นครสามีตกอยู่ใต้อ�านาจของมทะหรือ  

ความเมา ๓ ซึ่งเป็นสมุนของสมุทัย

มทะ คือควา ม เ ม าท้ัง ๓ อันได้แก่ ความเมาในวัยหรือใน 

ความเป็นหนุ่ ม เป็นสาว ความเมาในความไม่มีโรค ความเมาในชีวิต 

ท�าให้ใคร ๆ รู้สึกเหมือนไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย สมุทัยได้ส่งมทะทั้ง ๓ 

สหายแทรกซึมเข้าไปในจิตตนคร ท�าให้ชาวจิตตนครพากัน "เมาใจ"  

ไม่นึกเห็นว่ า เ ราแก่เจ็บตาย ถึงร่างกายจะแก่ ใจก็นึกว่าไม่แก่ ใจยัง

หนุ่มสาวอยู่ เ ส มอ ถึงร่างกายจะเจ็บอยู่เป็นประจ�า ก็ไม่นึกว่าเจ็บ  

ถึงจะรู้ว่า จ ะ ต้องตาย ก็เหมือนอย่างความตายยังอยู่ห่างไกลมาก  

ไม่ต้องนึกถึ ง  เมื่อเมาใจกันดังนี้ สัญญาก็วิปลาส จิตก็วิปลาส  

ทิฏฐิก็วิปล า ส  ก็คล้ายกับเมาเหล้านั่นแหละ ท�าให้วิปลาสไปต่าง ๆ  

วิปลาสไปอย่ างไร คือท�าให้เห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มิใช่อัตตา 

ตัวตน ไม่งา ม  ว่าเป็นสิ่งที่เท่ียง เป็นสุข เป็นอัตตาตัวตน งาม  

ความจ�าหมายคิดเห็นไปดังนี้เรียกว่า วิปลาส ดังกล่าว เป็นสมุนของ

สมุทัยที่ถูกส่งทยอยเข้าไปในจิตตนคร 

เห็นโซ่เป็นสร้อย
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ครั้นชาวจิตตนครพากันวิปลาสไปแล้วก็พากันกระชับโซ่ตรวน

ของสมทัุยท่ีผูกอยูใ่ห้แน่นเข้าอกี เพราะเคร่ืองผูกเหล่านีป้รากฏเหมอืน

อย่างสร้อยทองประดับเพชร หรือมรกตอันงดงาม จึงสวมประดับคอ 

ประดบัแขน ข้อมอื ท้ังข้อเท้า เข้าท�านองค�าว่า "เห็นกงจักรเป็นดอกบวั" 

อันท่ีจริงชา ว จิ ตตนครได้สวมสอดเคร่ืองผูกต่าง ๆ ของสมุทัยนาน 

มานักหนาแล้ว  เ รียกได้ว่าด้วยความสมัครใจ บางเวลาท�าท่าจะ  

สร่างเมา สร่างความวปิลาส จะเห็นว่าเป็นเคร่ืองผกู มใิช่สร้อยทองอนั

งดงาม สมุทัย ก็ เ ติมความเมาเข้าอีก ท�าให้วิปลาสต่อไปอีก อาการ

วิปลาสนี้ เรียกง่าย ๆ ว่า "สติวิปลาส" นั่นแหละ เป็นความบ้าชนิดที่

ไม่รู้ตัวเองว่าบ้า และเป็นอย่างเดียวกันตลอดจิตตนคร แต่เป็นอย่าง

ละเอียดและลึ ก ซ้ึง ไม่ใช่ชนิดบ้าอาละวาดอย่างที่บรรดาแพทย์ของ  

บ้านเมืองทั่ วไปเรียกว่า "เป็นโรคจิต" ส่วนชาวจิตตนครไม่เรียกโรค

เช่นนั้นว่าอย่างนั้น เรียกว่าเป็นโรคทางสมองตามสมุฏฐาน หวงแหน

ค�าว่า "จิต" ไว้ใช้ส�าหรับจิตตนครเท่านั้น ก็น่าจะหวงแหน "โรคจิต" 

ไว้เฉพาะจิตตน ค ร ด้วย ก็ควรจะต้องเป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อเป็น 

 จิตตนคร โรคที่ เ กิดขึ้นในจิตตนครก็จะต้องเป็นโรคจิต มิใช่โรค  

ทางกายทกุอย่าง เว้นไว้แต่ทีจ่ะเป็นเหตุให้เกดิเป็นโรคจิตข้ึน แต่เรียก

ว่าเป็นเหตเุท่านัน้ ส่วนอาการไม่รู้ตัวเอง คดิว่าตวัเองเป็นคนดไีม่มโีรค 

เป็นอาการที่คล้ายคลึงกัน นี่แหละคือ "จิตตวิปลาส"

ในจิตตนคร อาศัยที่พระพุทธศาสนาแผ่เข้าไปในจิตตนครแล้ว 

ความเมาและวิปลาสอย่างแรงในจิตตนครจึงลดลง ตามก�าลงัของฝ่าย

คูบ่ารมผีูน้�าพระพทุธศาสนาเข้าไป พรรคพวกของคูบ่ารมไีด้หยัง่รากฐาน
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ลึกลงเรื่อย ๆ เ ป็ นต้นว่า ศีล หิริ โอตตัปปะ ตลอดถึงสมาธินิมิต 

ต่าง ๆ และโยนิโสมนสิการ เป็นเหตุให้นครสามีได้พบความสุขสงบ

ทางใจ เกิดความรู้ผุดขึ้น น�าให้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต  

แ ต่มารศาสนาหรื อ ศ า สนาของสมุทัยซ่ึงเป็นคู่ปรับกันก็ยังแรง และ

ส มุทัยรู้วิธีรั ก ษ าและแผ่ศาสนาคล้ายแม่ทัพผู ้ฉลาดใช้ยุทธวิธีท่ี 

แยบยล

ทุกคนล้วนมีศัตรูเป็นแม่ทัพผู้ฉลาดในการใช้ยุทธวิธีที่แยบยล  

ดังนั้นแม้ไม่ประสงค์จะเป็นผู้พ่ายแพ้แก่ศัตรูคือมารหรือสมุทัย  

ทุกคนก็ต้องอบรมสติอบรมปัญญาให้ยิ่งขึ้นอยู ่เสมอ เพื่อจะได้ 

ส ามารถเอาชนะศัตรูได้ มีใจถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะอย่างแน่วแน่

มั่นคง จนได้พบความสุขสงบทางใจ ท่ีจะไม่ได้พบเลยแม้พ่ายแพ ้

แก่ศัตรูคือสมุทัย





ได้กล่าวถงึเหตุการณ์ในจิตตนคร ถงึตอนท่ีนครสามคีอืผูค้รอง

จิตตนครได้รับความสุขสงบทางใจจากพระพุทธศาสนา จนถึง  

พระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชวีติ แต่มารศาสนาหรือศาสนาของสมทัุย

ซึ่งเป็นคู่ปรับกันก็ยังแรง

จ ะกล่าวถึงเคร่ืองผูกของสมุทัยที่ลอบผูกใจชาวจิตตนคร  

ม านานนักแล้ว แต่ผูกไว้อย่างลึกซ้ึง ชาวจิตตนครเองก็ไม่รู้ว่าได้  

ถกูผกูไว้ พระบรมครูเท่านัน้ได้ทรงทราบและได้ตรัสบอกแก่คูบ่ารมว่ีา

มีอยู ่ ๑๐ เรียกว่า "สังโยชน์" แปลว่า "เคร่ืองผูกใจสัตว์" คือ   

๑ . สักกายทิฏฐิ ความเห็นเป็นเหตุถืออัตตาตัวตนในสกนธกาย   

๒ . วิจิกิจฉา ความลังเลเป็นเหตุไม่แน่ใจในปฏิปทาเคร่ืองด�า เนิน  

ของตน ๓. สีลัพพตปรามาส ความถือศีลและวัตรต่าง ๆ ด้วยความ

ป รารถนาผลมีลาภเป็นต้น หรือด้วยความเชื่อถือว่าศักดิ์สิทธ์ิ   

๔. กามราคะ ความยนิดด้ีวยอ�านาจ กเิลสกาม ๕. ปฏฆิะ ความกระทบ

กระท่ังแห่งจิตหรือความหงุดหงิด ๖. รูปราคะ ความตดิอยูใ่นรูปธรรม 

เช่นชอบใจในบุคคลบางคน หรือในรูปฌาน ๗. อรูปราคะ ความติด

สังโยชน์สิบ
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อยู่ในอรูปธรรม เช่นในสุขเวทนา หรือในอรูปฌาน ๘. มานะ ความ

ส�าคัญว่ายังมีเรา ๙. อุทธัจจะ ความคิดพล่าน ๑๐. อวิชชา ความไม่รู้

ในสัจจะทั้งหลาย 

สังโยชน์เหล่านี้สมุทัยมอบให้อยู่ในสังกัดของคู่อาสวะโดยตรง 

ทั้งเป็นสหายสนิทของคู่อาสวะ ตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ เป็นพวกขั้นต�่าคือ  

หยาบ เรียกว่า "โอรัมภาคิยะ" แปลว่า "ส่วนล่าง" ตั้งแต่ ๖ ถึง ๑๐  

เป็นพวกช้ันสงูคอืละเอยีด เรียกว่า "อทุธัมภาคยิะ" แปลว่า "ส่วนบน" 

ค�าว่าส่วนล่างส่วนบนในท่ีนี้ มิได้หมายความว่าผูกที่ร่างกายส่วนล่าง

และส่วนบน แต่หมายว่าหยาบและละเอียด หรือต้ืนและลึกซ้ึงเข้าไป

โดยล�าดบั เคร่ืองผกูเหล่านีเ้ป็นเคร่ืองผกูทีเ่หนยีวแน่นมาก ตดัให้ขาด

ได้ยากท่ีสุด แม้ที่เป็นอย่างหยาบแต่ก็ละเอียดจนมองด้วยตาไม่ 

เห็น ถึงตาทิพย์ของเทพก็มองไม่เห็น 

พระบรมครูทรงเห็นด้วยพุทธจักษุ หรือปัญญาจักษุ แล้วทรง

แสดงเปิดเผยแก่เวไนยนกิร คอืหมูแ่ห่งเทพและมนษุย์ทีพ่งึแนะน�าได้ 

เป็นท่ีกระทบกระเทือนสมุทัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะไม่อาจจะปกปิด 

ซ่อนเร้นเคร่ืองผูกอย่างละเอียดนี้ต่อไปได้ ทั้งพระบรมครูยังได้ 

ทรงสอนวิธีตัดเคร่ืองผูกเหล่านี้ให้ขาดได้จริง ๆ อย่างเป็นปาฏิหาริย์ 

ใครที่ตัดได้จะพ้นจากอ�านาจสมุทัยไปโดยล�าดับ เมื่อตัดได้หมดก็พ้น

ได้สิ้นเชิง แต่ก็อย่าเพ่อดีใจว่าจะตัดได้ง่ายนักเร็วนัก เพราะสมุทัย 

ยังมีกลวิธีอีกหลายอย่างนักที่จะรักษาอ�านาจของตน เช่นวิธีท�าให ้
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วนเวียน วิธีท�าให้เนิ่นช้า วิธีแบ่งเขตยึดครอง วิธีแทรกซึมบ่อนท�าลาย 

จนถึงวิธีโจมตีอย่างเปิดเผย คล้าย ๆ การก่อสงครามกลางเมืองขึ้น 

หรือชักจูงกองทัพต่างด้าวเข้าเมือง ฉะนั้นสมุทัยจึงเชื่อว่าจะรักษา  

อ�านาจของตนไว้ได้อกีนาน ภยัธรรมชาตจิะมาถงึจติตนคร ท�าลายเมอืง

ทัง้สิน้เสยีก่อนทีส่มทุยัจะสิน้อ�านาจ สมทัุยน่าจะต้องช่วยสร้างเมอืงให้

ใหม่เสียอีก

ดังนั้น สมุทัยจึงน่ากลัวนัก มีอันตรายร้ายแรงนัก ไม่ควรที่จะ

นอนใจปล่อยให้สมทัุยด�าเนนิงานแทรกซึมบ่อนท�าลายโดยไม่พยายาม

ต้านทานเสียเลย การศึกษาพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มี

จุดมุ่งหมายเพ่ือท�าลายสมุทัยแบบถอนรากถอนโคนเท่านั้น ท่ีจะช่วย

ให้รู้ทางรู้วิธีต่อต้านสมุทัย และการปฏิบัติตามพระธรรมค�าสั่งสอน 

ทีไ่ด้ศกึษามาเท่านัน้ทีจ่ะช่วยให้อาจเอาชนะสมทุยัได้ ได้มคีวามสขุเสรี 

พ้นจากเครื่องผูกทั้งปวง ตามควรแก่ความปฏิบัติ





วิธีท�าให้วนเวียนของสมุทัย คือสร้างวงกลมใหญ่กลางเมือง 

จิตตนคร กล่าวได้ว่า เป็นวงเวียนกลมใหญ่ที่สุดในโลก ได้สร้าง 

ทางเป็นเส้นรอบวงกลม มทีางซอยตัดผ่านกนัอกีมากมาย ได้สร้างภมูิ

ต่าง ๆ ไว้ทีเ่ส้นทางรอบวงกลมนัน้ครบถ้วน ถ้านบัมนษุยภมูเิป็นกลาง 

ต�า่ลงไปกม็อีบายภมูต่ิาง ๆ คอื นรก สตัว์ดรัิจฉาน แดนเปรตอสรุกาย 

แดนผีชนิดที่ตกต�่านานาชนิด ภูมิมนุษย์เองก็แบ่งกันเป็นประเทศ 

ต่าง ๆ เป็นบุคคลชั้นต่าง ๆ มีหน้าท่ีต่าง ๆ พากันสร้างบ้านเรือน  

ถนนหนทาง ปราสาทราชวัง วัดวาอาราม และสิ่งของเคร่ืองใช ้

หลายหลากมากมาย มีภูมิประเทศที่สวยงามโดยธรรมชาติ และโดย

ตกแต่งเป็นสวน เป็นสระ เป็นอ่างเก็บน�้ามหึมา และอื่น ๆ มากมาย

เหลือที่จะพรรณนา ท่ียิ่งกว่าภูมิมนุษย์ก็คือภูมิสวรรค์ชั้นกามาวจร 

ที่เรียกว่า เทวโลก และชั้นรูปาวจร อรูปาวจร ที่เรียกว่า พรหมโลก 

ล้วนแล้วไปด้วยของทิพย์อันแสนที่จะละเอียดประณีต ชนิดที่ไม่อาจ

จะน�าสิ่งอะไรในโลกมนุษย์นี้เทียบได้ ภูมิประเทศในสวรรค์ก็สวยสด

งดงาม โปร่ง น่าร่ืนรมย์ยินดี มีทิพยวิมานสถิตอยู่ในที่อันเหมาะสม

ไตรภูมิโลก
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วิจิตรตระการตา เป็นที่ตรึงตาตรึงใจ และละเอียดประณีตกว่ากันขึ้น

ไปเป็นชั้น ๆ รวมเข้าก็เป็น ไตรภูมิ คือ กามาวจรภูมิ (ภูมิที่เที่ยวไป 

ในกาม) รูปาวจรภมู ิ (ภมูทิีเ่ทีย่วไปในรูป) อรูปาวจรภมู ิ(ภมูทิีเ่ท่ียวไป 

ในอรูป) ท�านองท่ีมพีรรณนาไว้ในไตรภมูพิระร่วง และใน ๔๕ พรรษา 

ของพระพุทธเจ้านั่นแหละ 

สมุทัยได้สร้างไว้ครบทุกภูมิ และได้สร้างสัตวโลกประจ�าภูม ิ

ต่าง ๆ อีกมากมายนับไม่ถ้วน ในนรกก็มีสัตว์นรกชนิดต่าง ๆ ในขุม

ต่าง ๆ แดนต่าง ๆ ของนรกนับไม่ถ้วน ในก�าเนิดดิรัจฉานก็ม ี

สัตว์ดิรัจฉานนับไม่ถ้วน ในถิ่นเปรต ถิ่นอสุรกาย ถิ่นผีที่ต�่าต้อย 

ต่าง ๆ ก็มากมายนับไม่ถ้วนเหมือนกัน จนถึงพลัดเข้าในแดนมนุษย์  

เที่ยวแสดงตนขอส่วนบุญหรือท่ีพวกมนุษย์พากันกล่าวหาว่าผีหลอก 

ทั้งที่น่าจะไม่ได้คิดว่าจะมาหลอกมีเป็นอันมาก ในมนุษย์เองก็ม ี

มนุษย์เกิดมามากมาย จนเกิดมีปัญหาพูดกันในหมู่มนุษย์ ว่าจะล้น 

ที่บ้าง จะไม่มีอาหารพอเลี้ยงกันบ้าง เมื่อก่อนนี้จ�านวนมนุษย์มีน้อย 

เดี๋ยวนี้มาก วิญญาณมาจากไหนกัน วิญญาณเพิ่มขึ้นได้หรือ ดังนี้

เป็นต้น ในถิ่นสวรรค์เทวโลกพรหมโลกก็มีเทพดาพรหมแต่ละชั้น  

บางท่านแถมมารเข้าว่า "เทวดา มาร พรหม" ดังที่กล่าวแล้ว ว่าพญา

มารนัน้ครองอยูใ่นสวรรค์ช้ันท่ี ๖ ซ่ึงเป็นถิน่เทพชัน้สงูสดุ เป็น "พญา" 

ที่ครองอยู่กึ่งหนึ่ง อีกกึ่งหนึ่งมีอีก "พญา" หนึ่งครองอยู่ นับว่าแปลก 

แต่ถ้าคดิดทู�านองเป็นปริศนาธรรมกไ็ม่แปลก มเีหตผุล ภมูโิลกท้ังหมด

นี้มารครองใจอยู่ท้ังหมด จึงก�าหนดให้พญามารสถิตอยู่ในสวรรค์ชั้น

สูงสุด ท่ีจะดูแลลงมาและขึ้นไปได้ทั่วถึง ชั้นที่มารสถิตนั้นนับว่า 
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กึ่งกลาง ส่วนอีกกลุ ่มหนึ่งนั้นนับถือพระบรมครู สมุทัยได้สร้าง  

ไตรภูมิโลกดังกล่าวภายในวงกลมใหญ่มหึมากลางเมืองจิตตนคร   

เรียงรายกันอย่างเป็นระเบียบท่ีเส้นทางรอบวงกลม เรียกให้ทันสมัย

ได้ว่าเป็นการแสดงนิทรรศการไตรภูมิโลกที่ไม่มีใครจะแสดงได้  

เสมอเหมือน

แม้สมุทัยจะสร้างวงเวียนใหญ่โตเพียงไร เพื่อหลอกให้ชาว 

จิตตนครวนเวียนไม่อาจหลดุพ้นจากอ�านาจของตนได้ แต่พระบรมครู

ก็ทรงเห็นวงเวียนนั้นละเอียดถี่ถ้วนโดยตลอดด้วยพุทธจักษุหรือ 

ปัญญาจักษุ ทั้งยังได้ทรงแสดงไว้อย่างเปิดเผยแก่เวไนยนิกร บรรดา

ผูไ้ม่ปรารถนาจะวนเวียนอยูต่ามความประสงค์ของสมทุยั กต้็องศกึษา

ให้เข้าใจตามที่พระบรมครูทรงแสดงไว้ นั่นแลจึงจะสามารถพ้นจาก

อ�านาจของสมุทัยได้โดยล�าดับ





ได้กล่าวถงึกลวธีิอย่างหนึง่ของสมทุยัทีใ่ช้พยายามรักษาอ�านาจ

ของตนในจิตตนครไว้ ไม่ให้ชาวจิตตนครด�าเนินตามที่พระบรมครู  

ทรงสอนจนพ้นจากอ�านาจของสมุทัยไปได้กลวิธีนั้นคือการท�าให้  

วนเวียน ด้วยการสร้างวงกลมใหญ่ขึน้กลางเมอืงจติตนคร เป็นวงเวยีน

กลมใหญ่ที่สุดในโลก

สมทุยัได้จัดนทิรรศการท่ีวงเวยีนกลมใหญ่กลางเมอืงจิตตนคร 

คือไตรภูมิโลกเรียงรายกันไปแต่ละภูมิ และภูมิหนึ่ง ๆ ก็ยังแบ่งย่อย

ออกไปเป็นชัน้เป็นพวกอกีมากมายนกัล้วนวจิิตรหลากหลายไม่น่าเชือ่

ว่าจะมีผู้ใดจัดแสดงได้

สมุทัยสามารถจัดแสดงได้เพราะมีนายช่างผู้สร้างซ่ึงมีความ

สามารถสร้างได้อย่างวิเศษ นายช่างผู้นี้มีชื่อสั้น ๆ ว่า "กรรม" เป็นผู้

สร้างไตรภูมิโลกขึ้นทั้งหมด แต่กรรมเป็นผู้สร้างขึ้นตามแบบแปลน

แผนผังที่มีนายช่างอีกผู้หนึ่งเขียนขึ้น นายช่างผู้เขียนแปลนแผนผังนี้ 

นายช่างผู้ออกแบบ
และสร้างไตรภูมิ



272 : นครหลวงของโลก (ฉบับสมบูรณ์)

มีชื่อว่า "กิเลส" เป็นผู้เขียนแบบแปลนแผนผังไตรภูมิโลกขึ้นทั้งหมด 

แล้ว "กรรม" กเ็ป็นผูส้ร้างไตรภมูโิลกขึน้ กเิลสและกรรมทัง้ ๒ นีเ้ป็น 

นายช่างคู่ส�าคัญท่ีสุดของสมุทัย ซ่ึงร่วมกันสร้างวงเวียนกลมใหญ่  

และไตรภูมิโลกเรียงรายอยู่ในวงเวียนกลมใหญ่นี้ สมุทัยได้ปกปิด 

ความจริงในเรื่องนี้ แต่ก็ไม่อาจจะปกปิดองค์พระบรมครูได้ พระองค์

ทรงทราบและได้ตรัสบอกไว้ว่า ไตรภูมิโลก นี้คือ "วิบาก" ถึงจะม ี

มากมายก็รวมอยู ่ในค�าว่า "วิบาก" ค�าเดียว รวมกับนายช่างผู ้  

เขียนแบบ และผู้สร้างก็เป็น ๓ คือ กิเลส กรรม วิบาก ทรงแสดงว่า

กิเลสเป็นเหตุให้ท�ากรรม กรรมเป็นเหตุส่งวิบาก และวิบากก็เป็น  

เหตุก่อกิเลสขึ้นอีก จึงวนอยู่ดังนี้ 

ในการแสดงนทิรรศการไตรภมูโิลก สมทุยัได้จัดงาน "สงัสารวฏั" 

ข้ึน เพ่ือชักชวนคนให้เท่ียวชมนิทรรศการไตรภูมิโลกท่ีสร้างขึ้น และ

เมื่อใครได้ชมเข้าแล้วก็จะติดใจวนเวียนท่องเที่ยวไป ๆ มา ๆ  

ไม่ยอมผละออกไป สมชื่อของงานว่าสังสารวัฏ ท่ีแปลว่าวนเวียน 

ท่องเท่ียวไป ชาวจิตตนครได้พากันเข้าไปเที่ยวชมนิทรรศการไตรภูมิ

โลก ในงานสังสารวัฏท่ีสมุทัยจัดข้ึนแน่นขนัดไปหมด และพากัน 

หลงใหลวนเวียนท่องเท่ียวไปในภูมิต่าง ๆ อย่างไม่อิ่มไม่เบ่ือ ถึงจะ  

วนเวียนซ�้าแล้วซ�้าอีกนับคร้ังไม่ถ้วนก็ไม่เบื่อ อยากจะเที่ยวไปอีก 

นั่นเอง นับว่าเป็นความสามารถอย่างยอดเยี่ยมของนายช่างสถาปนิก

ผู้ออกแบบคือ "กิเลส" และนายช่างผู้สร้างคือ "กรรม" ซ่ึงสร้างผล 

วิบากออกมาคือ "ไตรภูมิโลก" 
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ชาวจิตตนครไม่มีความสงสัยอย่างท่ีชาวโลกเป็นอันมาก 

สงสัยกันว่าวิญญาณจากไหนมาเกิดเป็นมนุษย์เพิ่มมากข้ึนจนจะ 

ล้นโลก เพราะได้เห็นนิทรรศการไตรภูมิโลก และทุกภูมิมีวิญญาณ 

หรือผู ้ เกิดอยู ่ในภูมินั้น ๆ นับไม ่ถ ้วน เมื่อเทียบกันเข ้าแล ้ว 

มนุษยภูมิก็เท่ากับใบไม้หยิบมือเดียวเมื่อเทียบกับใบไม้ในป่าท้ังสิ้น 

และทุกวิญญาณไปถือปฏิสนธิในภูมิใดภูมิหนึ่งได้ทั้งนั้น สุดแต่จะ 

ได้บ้านที่กิเลสและกรรมสร้างขึ้นในภูมิไหน สมุทัยภูมิใจในนายช่าง 

ทั้ง ๒ และในไตรภูมิโลกที่พระบรมครูทรงเรียกว่า "วิบาก" ยิ่งนัก  

และเมื่อได้เห็นชาวจิตตนครเกือบท้ังเมืองพากันท่องเที่ยววนเวียน 

ติดอยู่ในไตรภูมิแน่นขนัดก็ยิ่งร่าเริง เพราะได้เห็นผลส�าเร็จอย่าง 

งดงามของตน

บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย แม้จะเปรียบเช่นชาวจิตตนครที่

พากนัท่องเทีย่ววนเวยีนติดอยูใ่นไตรภมู ิแต่กเ็ป็นผู้ท่ีท�าให้สมทุยัวางใจ

ไม่สนิทนัก เพราะสมุทัยตระหนักดีว่า การบริหารจิตหรือการอบรม 

จิตตามค�าสัง่สอนของพระสมัมาสมัพทุธเจ้า คอืการทีจ่ะสามารถพาตน

ให้ด�าเนินก้าวหน้าห่างไกลอ�านาจของสมุทัยออกไปทุกที จนอาจถึง 

พ้นจากอ�านาจของสมุทัยได้โดยสิ้นเชิงในวาระหนึ่ง





ระยะนี้ก�าลังกล่าวถึงกลวิธีของสมุทัยท่ีใช้ เพื่อพยายามรักษา

อ�านาจของตนในจิตตนครไว้ ไม่ให้ชาวจิตตนครด�าเนินตามท่ี  

พระบรมครูทรงสอนจนพ้นจากอ�านาจของสมุทัยไปได้เร็วนัก ง่ายนัก 

และได้กล่าวถึงวิธีหนึ่งไปแล้วคือกลวิธีท่ีท�าให้วนเวียนหล งใหลชม

นิทรรศการไตรภูมิโลก

อนึ่ง สมุทัยมีวิธีท�าให้เนิ่นช้า คือท�าให้หลงวนเวียนอยู ่ใน  

"วัฏฏะ" ทั้ง ๓ คือ ๑. กิเลสวัฏฏะ วนคือกิเลส ๒. กัมมวัฏฏะ   

วนคือกรรม ๓. วิปากวัฏฏะ วนคือวิบาก ได้แก่ผล ความวนนี้ท�า  

ให้เกิดเวลา และเวลาดูก็ล่วงไปเร็ว ท�าให้ดูเหมือนไม่เนิ่นช้า ถ้าใคร  

ดูนาฬิกาจะเห็นว่าเข็มวินาทีเคลื่อนไปเร็วมาก แม้วันคืนเดือนปี  

จะรู้สึกว่าช้าไปโดยล�าดับ แต่ถ้ามีอะไรท�าให้เพลิน ก็เหมือนดัง  

ประเดี๋ยวเดียว ใครท่ีเกิดมามีอายุเท่าไรก็ตาม ลองนึกดูตั้งแต่เกิด  

จนถึงปัจจุบัน จะรู้สึกเหมือนดังผ่านมาแวบเดียวเท่านั้น ดังนั้น  

จะว่าเนิ่นช้าอย่างไร ถ้าตั้งปัญหาขึ้นดังนี้ ก็ขอให้มองถึงสัจจะ  

ของเวลา ว่าเวลาเกิดจากความวน ดังจะรู ้ได้จากการศึกษาว่า  

วัฏฏะ ๓
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โลกหมุนรอบตัวเองและรอบดวงอาทิตย์ ท�าให้เกิด วันคืนเดือนปี  

ซ่ึงรวมเรียกเวลา ถ ้าโลกหยุดหมุนก็จะไม่มีเวลา ความหมุน  

ของโลกนั้น ก็คือหมุนวนเป็นความวนนั่นเอง จึงเป็นการกลับ ไป  

หาจุดเก่าซ�้า ๆ ซาก ๆ แล้ว ๆ เล่า ๆ เช่นเดียวกับเช้าสายเที่ยงบ่าย

เย็น แล้วก็กลับไปเช้าสายใหม่เป็นต้นใหม่ เวลาท่ีล่วงไป ๆ  จึ ง  

ไม่ท�าให้ใครได้ก้าวหน้าไปข้างไหน คงก้าวไปในความซ�้า ๆ อยู่นั่นเอง 

เหมือนอย่างเดินเวียนโบสถ์ เวียนเมรุ หรือเหมือนอย่างท�ากิจ  

ประจ�าวัน ตื่นนอนขึ้นก็ล้างหน้า บ้วนปาก บริโภคอาหารเช้า ท�ากิจ  

ต่าง ๆ บริโภคอาหารมื้อต่อไป ท�ากิจต่าง ๆ จนถึงนอนหลับไป   

นึกว่าวันนี้ รุ่งขึ้นก็ท�าซ�้ากันอีก ก็นึกว่าพรุ่งนี้และวันต่อ ๆ ไป เป็นต้น 

คิดว่าไม่ซ�้าวันเวลากัน แต่ความจริงก็ซ�้า ๆ กันอยู่นั่นเอง เพราะโลกก็

วนตัวเองและวนดวงอาทิตย์ซ�้า ๆ กันอยู่ในท่ีและวงโคจรเดียวกัน   

อยู่ทุกวันทุกปี 

เมื่อกล่าวโดยปรมัตถ์ ทุกสัตว์บุคคลตัวตนก็วนเกิดแก่ตาย  

อยู่แล้ว ๆ เล่า ๆ ในไตรภูมิ ดังที่เรียกว่า สังสารวัฏฏะ  ซึ่งเมื่อมอง 

เข้ามาเฉพาะตนในปัจจุบันก็จะได้พบวัฏฏะทั้ง ๓ ดังกล่าวข้ างต้น 

นั่นแหละวนอยู ่ในจิตใจตลอดเวลา สมุทัยได้สร้างมายาต่าง ๆ  

ป ิดบังดวงตาปัญญามิให ้มองเห็นสัจจะ ทั้งได ้สอดใส่อวิชชา   

ตัณหา อุปาทานเข้าไว้ในจิตใจอย่างหนาแน่น ท�าให้เป็นอาสวะอนุสัย 

คือดองสันดานสัตว ์  นอนจมสันดานสัตว ์ในไตรภูมิถ ้วนหน้า   

โดยมอบให้เป็นหน้าที่ของคู่อาสวะ 
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ความวนอยู ่ในที่เดียวโดยไม่รู ้นี้เป็นความเนิ่นช้าอย่างยิ่ง   

เป็นความเนิ่นช้าท่ีไม่รู ้ว ่าเนิ่นช้า นึกว่าก้าวหน้าไปเร็วอย่างยิ่ง  

เหมือนอย่างเข็มวินาที โลกเองถ้ามีวิญญาณจิตใจรู้ ก็คงตอบโต้ว่า   

ก็เราวนอยู่นี่นา จนเราเองก็เบ่ือเต็มทีแล้ว เวลาเกิดขึ้นจากค วามว น

ของเราเอง สัตวโลกท้ังปวงเกิดจากเวลาก็ว่าได้ ท้ังเวลาก็กลืนกิน  

ตัวเองพร้อมทั้งสัตวโลกท้ังปวงไม่มีเหลือ เหมือนอย่างยักษ์ใหญ ่

มหึมาอ้าปากกว้างใหญ่ยิ่งกว่าโลก สัตวโลกเกิดขึ้นมาแล้วเดินวน  

ตัวเองอยู่เร็วรอบบ้าง ช้ารอบคือเดินอยู่มากรอบบ้าง แต่ถึงจะช้าก็ไม่

เกิน ๑๐๐ รอบไปเท่าไรนัก ดังที่เรียกกันว่าอายุเท่านั้นปี ก็คือเท่านั้น

รอบท่ีโลกวนนั่นเอง แล ้วก็ เข ้าปากยักษ์ใหญ่คือเวลาหายไป  

หมดสิน้ พระบรมครูได้ตรัสไว้แล้วมใิช่หรือว่า "กาลย่อมกนิสตัว์ทีเ่กดิ

มาทั้งหมดพร้อมกับตนเอง"

แต่กาลไม่อาจกนิกรรมและผลของกรรมท่ีทุกสตัว์บคุคลตวัตน

ท�าไว้ได้ กรรมท่ีกระท�าแล้วย่อมเป็นอันกระท�าแล้ว ย่อมให้ผล  

ทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว กรรมดีย่อมให้ผลดี กรรมชั่วย่อมให้ผลชั่ว 

บรรดาผู้มาบริหารจิตคือผู้ก�าลังพยายามท�ากรรมดีและผลดี สั่งสมไว้

ไม่ให้ตัวเองวนหายไปในปากยกัษ์ใหญ่คอืเวลาจนหมดสิน้ โดยไม่เหลอื

ความดีไว้ข้างหลังเลย





ได้กล่าวถึงเวลาว่าเกิดจากความหมุนเวียนของโลก คือโลก  

หมุนวนตัวเองและวนดวงอาทิตย์ซ�้า ๆ กันอยู ่ในที่และวงโคจร  

เดียวกันอยู่ทุกวันทุกปี กล่าวโดยปรมัตถ์ ทุกสัตว์บุคคลตัว ตนก็วน

เกิดแก่ตายอยู่แล้ว ๆ เล่า ๆ ในไตรภูมิ ที่เรียกว่าสังสารวัฏฏะ ซึ่งเมื่อ

มองเข้ามาในตนก็จะได้พบวัฏฏะทั้ง ๓ คือ กิเลส กรรม วิบาก   

นั่นแหละวนอยู่ในจิตใจตลอดเวลา แต่สมุทัยได้สร้างมายาต่าง ๆ   

ปิดบังดวงตาปัญญามิให้มองเห็นสัจจะ

เมื่อโลกนี้หมุนวนอยู ่ แต่ทุกคนท่ีอยู ่ในโลกหาได้รู ้ว ่าโลก  

หมุนวนไม่ เมื่อโลกหมุนวนไปหาจุดเก่าคนทั้งปวงก็คิดว่าวันให ม่   

สมุทัยได้สร้างมายาขึ้นส�าหรับก�าบังสัจจะคือความจริง ไตรภูมิ โลก  

เองก็เต็มไปด้วยมายา ระบบสื่อสารทั้งชั้นนอกชั้นในของจิตตนคร  

ก็เต็มไปด้วยมายา เพราะสมุทัยได้ส่งเข้าไปแทรกไว้ทุกหนทุกแห่ง 

ท�าให้ชาวจิตตนครพากันเห็นไปอย่างหนึ่งซ่ึงผิดไปจากความจริง   

ตั้ งต ้นแต ่ ต่ืนนอนเช ้ าขึ้ นก็มอง เห็นดวงตะ วันขึ้ น โคจรจาก  

มายา



280 : นครหลวงของโลก (ฉบับสมบูรณ์)

ทิศตะวันออกไปตกทางทิศตะวันตก แต่ตามสัจจะท่ีวิทยาศาสตร ์ 

แสดงไว้ หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ โลกต่างหากโคจรไปรอบดวงอาทิ ตย์ 

นอกจากนี้สิ่งท่ีไกลตาก็เห็นเล็ก ใกล้ตาก็เห็นใหญ่ เช่นดว งตะวัน   

เดือนดาว เห็นดวงเล็กนิดเดียว แต่ตามสัจจะหาได้เป็นเช่นนั้นไม่  

เสยีงต่าง ๆ ทีอ่อกจากปากไปเข้าหูกเ็หมอืนกนั สร้างเหตกุารณ์ต่าง ๆ 

ขึ้นได้ไม่น้อย ท�าให้รักกัน ช่วยกันก็ได้ ท�าให้เกลียดชังกันตีกันรบกัน

ก็ได้ ตามสัจจะก็เป็นสักแต่ว่าเสียงเท่านั้น ทางจิตใจเองก็ยิ่งเต็ม  

ไปด้วยความคิดปรุงแต่ง เคร่ืองปรุงแต่งต่าง ๆ ในโลกออกมาจาก

จิตใจก่อนทั้งนั้น 

สมุทัยได้สร้างมายาในรูปแห่งสิ่งหนึ่ง เรียกว่า "โลกธรรม" มี

อยู่ ๘ สิ่ง คือ ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ  

สุข และทุกข์ อันที่จริง ทั้ง ๘ นี้เป็นธรรมคือของส�าหรับโลก ใคร ๆ  

ที่ เกิดมาในโลกก็จะต ้องพบด้วยกันท้ังนั้น ไม ่ยกเว ้นแม ้แต ่  

องค์พระบรมครูและพระสาวกทั้งปวง แต่สมุทัยได้สอดแทรกมายา  

เข้าในจิตใจของคน ท�าให้โลกธรรมกลายเป็นอารมณ์เคร่ืองผูกพั น  

จิตใจให้ยินดีและยินร้าย คือให้ยินดีในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข   

ให้ยินร้ายในอลาภ อยศ นินทา ทุกข์ 

ท้ังสมุทัยได้ส่งสมุนเอกคือ โลโภ โทโส โมโห เข้าไปอีกด้วย  

จึงท�าให้โลภอยากได้ในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข อย่างไม่มีอิ่มมีพอ  

และท�าให้มีโทสะในเมื่อต้องถูกขัดขวาง หรือเมื่อประสบสิ่งที่  

ตรงกันข้าม ไม่เช่นนั้นก็เศร้าเสียใจอย่างไม่อาจจะยับยั้ง เป็ นอันว่า

ท�าให้ยิ่งวุ่นแสวงหากอบก�า ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข กันอย่างอุตลุด  
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ไม่เป็นอันจะคิดท�าสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อันแท้จริงแก่ตนและ 

แก่คนอื่นตลอดถึงส่วนรวมให้สมควร ให้มาก ความสุขความเจริญ  

ต่าง ๆ จึงชะงักงัน หรือบังเกิดขึ้นเนิ่นช้า ควรท่ีจะเจริญมากและ 

เร็ว ก็กลับน้อยและช้า บางทีกลับเสื่อมถอยหลังไปเสียอีก เพราะมัว

แต่วิ่งวุ่นแย่งลาภผลเป็นต้นกันเสีย คล้ายกับคราวบวชนาค เจ้านาค

โยนสตางค์ให้ทาน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่พากันแย่งทานกันชุลมุน สมุทัย

เห็นดังนั้นก็หัวร่อร่าเริงชอบใจ ว่าเพียงแต่สตางค์ก็แย่งกันอุตลุด 

เสียแล้ว เสียแรงเตรียมเครื่องป้องกันไว้มากมาย สมุทัยยังมีกลวิธีดี

กว่าโยนทานอีกหลายอย่างนักส�าหรับที่จะหน่วงเหนี่ยวให้ชักช้า

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลายควรอบรมสติให้มาก เพื่อให้สติ

เกดิทันเวลา เมือ่ความโลภ โกรธ หลง เกดิขึน้ กจ็ะได้รู้ว่า นัน่คอืมายา

ของสมุทัยก�าลังล่อให้เป็นไป จักท�าให้เนิ่นช้าในการด�าเนินไปสู่ความ

พ้นทุกข์ พ้นอ�านาจของสมุทัย ได้มีบรมสุข อันเป็นสุขแท้จริง





อันชาวจิตตนครทุกสัตว์บุคคลตัวตนต่างก็วนเกิดแก่ตาย  

อยู่แล้ว ๆ เล่า ๆ ไตรภูมิที่เรียกว่าสังสารวัฏฏะ อง ค์พระบรมครู  

ทรงเห็นเหตุแห่งการวนเวียนเช่นนั้นและได้ทรงแสดงชี้ไ ว้ชัดแจ้ง   

เพ่ือเป็นทางส�าหรับชาวจิตตนครผู้ปฏิบัติตามพระองค์ได้พ้นจาก  

การต้องวนเวียนดงักล่าว แต่สมทัุยกพ็ยายามหากลอบุายมาหลอกล่อ

ให้ชักช้า มิให้พ้นไปได้โดยง่าย

ท�าไมสมุทัยจึงต้องใช้วิธีหน่วงเหนี่ยวให้ชักช้า ก็เพราะสมุทัย

ทราบว่า ชาวจิตตนครมีพื้นเป็นผู้ฉลาด ถ้าปกปิดบิดบังความจริง  

ไม่ดี ก็จะต้องจับความจริงได้ และเมื่อชาวจิตตนครจับความจริงได้

เมื่อใด เมื่อนั้นแหละคือกาลอวสานของสมุทัยกับพรรคพวก กับทั้ง

ศาสนาขององค์พระบรมครูก็ได้เข้าไปต้ังมั่นอยู่ในจิตตนครแล้วคู่กับ

ศาสนาของมาร หรือของสมุทัยนั่นแหละ คู่บารมีได้ท�าการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาอย่างเต็มท่ี หลักใหญ่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

ก็คือเผยแผ่ความจริงท่ีสมุทัยกลัวยิ่งนักว่า ใคร ๆ จะพากันรู้ และ  

มิจฉาทิฏฐิ
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โดยเฉพาะก็คือชี้ให้รู้จักตัวสมุทัยพร้อมทั้งพรรคพวกตามเป็นจริง 

สมุทัยจึงต้องใช้วิธีท�าให้ชาวจิตตนครไม่อาจจะรู้ความจริงได้ หรือ  

ให้รู้ช้าที่สุดท่ีจะช้าได้ ดังที่เรียกว่า ท�าให้ชักช้า คือท�ามิให้รู้ได้เร็ว   

แต่ให้ไม่รู้เร่ือยไป นี้เป็นความประสงค์สุดยอด หากไม่ได้อย่างนั้น   

ก็ให้รู ้ช้าที่สุด เพื่อที่ตนจะได้ครองอ�านาจตลอดไป หรือนานที่สุด   

วธีิทีส่มทุยัใช้ตลอดมา เป็นวิธีท�าให้ชักช้าท้ังนัน้ เช่นสอดแทรกอารมณ์

เข้าไปกับระบบสื่อสาร ส่งสมุน เช่น โลโภ โทโส โมโห กับกเิลสตัณหา

ทั้งหลายเข้าควบคุม สมุนส�าคัญซ่ึงมีหน้าที่ในทางปิดบังความรู้คือ  

โมโห มีหน้าที่ท�าให้หลงเข้าใจผิด ถือเอาทางผิด ยังมีอีกผู้หนึ่งเป็น

สหายของโมโห คือมิจฉาทิฏฐิ มีหน้าท่ีท�าให้เห็นผิด ซึ่งโมโหจะต้อง

ชักชวนมาด้วยเสมอ มิจฉาทิฏฐินี้มีหัวรุนแรงมาก คอยชักน�าให้  

เห็นว่าจะท�าอะไรทุกอย่างทางกาย ทางวาจา ทางใจ ไม่ชื่อว่าท�าบุญ

ท�าบาป ที่ว่าท�าอย่างนี้เป็น การท�าบุญ ท�าอย่างนั้นเป็นการท�าบาป 

เป็นการว่าเอาเองท้ังนั้น อย่าไปคิดว่าท�าบุญท�าบาป ไม่มีการท�าบุญ

ท�าบาปท่ีไหน บญุบาปไม่เป็นอนัท�า ฉะนัน้อยากจะท�าอะไรกท็�าไปเถดิ 

อย่าให้ใครเขาเห็นว่าท�าผิดและจับเอาตัวไปลงโทษก็แล้วกัน อนึ่ง   

สิ่งท่ีได้รับอยู่ ทั้งที่น่าชอบใจท้ังท่ีไม่น่าชอบใจ เช่นโลกธรร มต่าง ๆ   

ดงักล่าวแล้ว เกดิขึน้ตามความประจวบเหมาะ เหมอืนอย่างรถสองคนั

แล่นมาชนกันก็เพราะบังเอิญมาประจวบเหมาะกันเข้า ถ้าคลาดกัน  

เสยีนดิหนึง่ กจ็ะไม่เกดิการชนกนั จงึไม่มเีหตุอะไรทีไ่หน เหมอืนอย่าง

ตัวอย่างนั้น ไม่เห็นมีเหตุอะไรอ่ืนที่ไหน เช่นท่ีว่ากรรมเป็นเหตุ  

ไม่เห็นมีกรรมเก่าอะไรที่ไหน เป็นเร่ืองของรถวิ่งมาชนกันเข้ าพอดี  
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ความเกิดลาภเกิดยศก็เป็นความประจวบเหมาะเข้าท้ังนั้น ถ้าเป็ น  

ความประจวบเหมาะในทางดีก็เรียกว่าเป็นโชคดี เคราะห์ดี คราวด ี

สมัยดี ถ้าเป็นความประจวบเหมาะในทางร้ายก็เรียกว่าเป็นโชคร้ าย 

เคราะห์ร้าย คราวร้าย สมัยร้าย ก็เห็น ๆ กันอยู่ดังนี้ ฉะนั้น อะไร ๆ 

ที่เกิดขึ้นต่าง ๆ จึงไม่มีเหตุ คือไม่ใช่ผลของเหตุตามที่ว่ากัน ซึ่งไม่มี

ให้เห็นปรากฏว่าอยู่ที่ไหน นอกจากเป็นความประจวบเหมาะดังกล่าว 

ถ้าไม่เชือ่กล็องด ูเช่นอยากได้ลาภได้ยศ กเ็ร่งประจบผู้ใหญ่เข้า ให้ท่าน

ชอบท่านก็จะเร่งเสนอให้ นี้คือความประจวบเหมาะ คือท่านกับตน  

มาประจวบกนัตรงท่ีประจบ กไ็ด้เลือ่นยศเท่านัน้ ฉะนัน้ ประจบนีแ่หละ

คือความประจวบท�าให้เหมาะเข้าเถิด ดีกว่าท�างานดีแต่ไม่ประจบ  

มากมายนัก มิจฉาทิฏฐิแนะน�าดังนี้

ค�าแนะน�าของมิจฉาทิฏฐิเป็นค�าแนะน�าให้หลงผิด ให้ชักช้า  

ไม่อาจปฏบิตัใิห้พ้นสงัสารวัฏฏะได้โดยเร็ว เป็นค�าแนะน�าท่ีตรงกนัข้าม

กับท่ีองค์พระบรมครูทรงแนะน�าไว้ บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลาย  

ควรจะได้พิจารณาให้รอบคอบ อย่ายอมให้มจิฉาทฏิฐชิกัจูงให้หลงผดิ

ไปมากนกั จึงจกัสามารถพาตนให้เข้าใกล้ความพ้นจากสงัสารวฏัฏะได้

เป็นล�าดับได้รับความสุขเป็นล�าดับไปพร้อมกัน





ได้กล่าวว่า วิธีหนึ่งท่ีสมุทัยใช้ท�าให้ชาวจิตตนครชักช้าใน  

การด�าเนินไปสู่ความพ้นจากอ�านาจของสมุทัย คือท�าให้หลงเข้าใจผิด  

มีมิจฉาทิฏฐิท�าหน้าที่ให้หลงผิด ว่าบุญบาปไม่มี ทุกอย่างไม่มีเห ตุ  

เกิดจากความประจวบเหมาะ

อนึง่ เมือ่มจิฉาทิฏฐิเห็นว่า ชาวจิตตนครชกัจะเห็นคล้อยไปตาม 

บางคนก็ดูชักจะเกิดความสงสัย สับสน หรืออย่างน้อยก็ชักจะท่ึง  

จึงได้แนะน�ายิ่งขึ้นอีกว่า ยังมีอยู ่อีกอย่างหนึ่ง ซ่ึงเป็นข้อส�าคัญ  

อย่างยิ่ง คร้ันจะไม่บอกก็เหมือนอย่างไม่รักกัน ไม่หวังดีต่อกันจึง  

จะต้องขอบอก ขอให้เข้าใจว่า ที่จะบอกนี้ก็เพราะรักและหวังดีเป็น  

อย่างยิ่ง คือ ท่ีเข้าใจกันว่ามีนั่นมีนี่กันจริง ๆ ตั้งต้นแต่มี บุญมีบาป   

มีผลของบุญของบาป มีผลของการบูชาต่าง ๆ ตลอดถึงมีนรกสวรรค์ 

มีโลกนี้โลกหน้า มีมารดาบิดา มีพระอริยเจ้าที่พึงเคารพนับถือเป็นต้น 

สิ่งเหล่านี้หามีไม่ ได้กล่าวมาตั้งแต่ข้างต้นบ้างแล้ว ว่าท�าอะไรก็ไม่เป็น

มิจฉาทิฏฐิ (ต่อ)
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ท�าบุญท�าบาป ก็เท่ากับว่าไม่มีบุญไม่มีบาป สุขทุกข์และอะไรต่าง ๆ ที่

ได้รับเป็นสิ่งไม่มีเหตุ เกิดจากความประจวบกันเข้าเท่านั้น ก็เท่ากับว่า

ไม่มีเหตุอะไรที่มองไม่เห็นมาคอยอ�านวยให้เกิดผล ฉะนั้น เมื่อพอจะ

เข้าใจกันขึ้นแล้ว ก็อย่าให้เสียเวลาท่ีจะพูดอ้อมค้อม พูดกันเสีย  

ตรง ๆ สั้น ๆ ว่าทุกอย่างไม่มีอยู่จริงเลย จะมีนรกสวรรค์อยู่ที่ไหน 

และเพราะผู้ท่ีแสดงเร่ืองนรกสวรรค์พาไปดูไม่ได้กระมัง จึงพูดว่า  

สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจ หรือพูดว่ามีให้เห็นอยู่แล้ว คือที่ที่  

มสีขุมากคอืสวรรค์ ทีท่ีม่ทีกุข์มาก เช่นคกุตะรางเป็นนรก ฉะนัน้ กอ็ยู่

ในโลกที่อยู่กันนี่แหละ จึงไม่มีนรกสวรรค์ท่ีไหน และโลกก็มองเห็น

กนัอยูน่ีแ่ล้ว เป็นโลกเดีย่ว ไม่มโีลกคู ่ทีพ่ดูว่าโลกนีโ้ลกหน้า นอกจาก

นี้คนเราเกิดมาตามธรรมชาติธรรมดา สืบพันธุ ์กันต่อ ๆ มา  

เหมือนอย่างเรือน้อยพ่วงเรือใหญ่ หรือเหมือนอย่างเรือที่พ่วงกัน  

เป็นแถว ไม่จ�าเป็นจะต้องนบัถอืหญงิหรือชายคูไ่หนว่าเป็นผู้ให้ก�าเนดิ

เป็นมารดาบิดา ท้ังเมือ่การบชูาต่าง ๆ ไม่มผีล ตลอดถงึความประพฤติ

ปฏิบัติต่าง ๆ ดังท่ีเรียกว่าประพฤติปฏิบัติธรรมก็ไม่เกิดผล จึงไม่มี

พระอริยเจ้าในโลก พดูตรง ๆ กค็อื ไม่มคีนดคีนชัว่ทีไ่หน มจิฉาทิฏฐิ

ได้แนะน�าอย่างรุนแรงดังนี้มาต้ังแต่ก ่อนพระบรมครูได้ตรัสรู ้  

พระธรรม แต่ชาวจิตตนครกห็าได้เชือ่ค�าแนะน�านีไ้ปทัง้หมด หรือโดย

มากไม่  คร้ันองค์พระบรมครูเจ้าได้ตรัสรู้พระธรรมและทรงแสดง  

พระธรรมสั่งสอน ต้ังพระพุทธศาสนาขึ้นในจิตตนคร ชาวจิตตนคร  

ก็พากันรู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกต้องข้ึนโดยล�าดับ พากันรับรอ งว่ามีบุญ  

มบีาป ท�าบุญท�าบาปกเ็ป็นอันท�า ไม่ใช่ไม่เป็นอนัท�า สขุทกุข์ความเจริญ
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ความเสื่อ มต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแต่ละคน ตลอดถึงชีวิตร่างกายจิตใจนี้ 

เป็นผลเกิ ดจากเหตุ จึงมีเหตุอยู ่ทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาที่เกิดขึ้ น  

การปฏิบัติต่าง ๆ มีผล มีนรกสวรรค์ มีโลกนี้โลกหน้า มีมารดาบิดา 

มีพระอริยเจ้า ตลอดถึงมีคนดีคนชั่วตามกรรมที่แต่ละคนท�า นี่แหละ

คือพระพุท ธศาสนาที่ท�าให้ผู้นับถือเป็นสัมมาทิฏฐิ ตรงกันข้ามกับ  

มารศาสนา ท่ีท�าให้ผู้นับถือเป็นมิจฉาทิฏฐิไปตามผู้แนะน�า น่าแปลก  

ที่มิจฉาทิฏฐิยังให้ค�าแนะน�าอยู่เร่ือย ๆ มา แต่นับว่าฉลาด เพราะ  

ได้ดัดแปล งรูปการสอนให้ทันสมัยอยู ่เสมอ ที่คนไม่น้อยพากัน  

หลงนับถือ

ทิฏฐิเป็น เหตุส�าคัญอย่างยิ่งที่จะท�าให้คนท�าดีหรือท�าชั่ว  

เมื่อเป็น สัมมาทิฏฐิคือเป็นความเห็นชอบ ก็ย่อมไม่ท�าผิดไม่ท�าชั่ว  

เมือ่เป็นมจิฉาทฏิฐคิอืความเหน็ผดิ กย่็อมท�าผิดท�าช่ัว การอบรมทฏิฐิ

ของตนให้เ ป็นทิฏฐิท่ีดีท่ีชอบ จึงเป็นสิ่งควรท�ายิ่งนัก จักเป็นเหตุให้

ประกอบกรรมดีที่จะให้ผลเป็นความสุขสวัสดีได้





ระหว่างนี้ก�าลังพูดถึงมิจฉาทิฏฐิ ซึ่งเป็นสมุนเอกคนหนึ่งของ

สมุทัย ที่สมุทัยมอบหน้าที่ให้ท�าให้ชาวจิตตนครหลงผิดต่าง ๆ อัน  

เป็นเหตใุห้เกดิการชกัช้าท่ีจะด�าเนนิไปสูค่วามพ้นจากอ�านาจของสมทุยั 

จนกระทั่ง ทุกวันนี้ มิจฉาทิฏฐิก็ยังให้ค�าแนะน�าอยู่เร่ือยมา แต่นับว่า

ฉลาดเพราะได้ดัดแปลงรูปการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีคนไม่น้อย

พากันหลงนับถืออยู่

รูปการสอนทีม่จิฉาทฏิฐไิด้ดดัแปลงให้ทันสมยันัน้ เช่นดดัแปลง

ให้เป็นไป ในทางเทวนิยม คือให้นิยมนับถือเทพอย่างไร้เหตุผล   

ด้วยศรัทธ าอย่างตาบอด ไม่ต้องค�านึงถึงเหตุคือกรรม ผลคือวิบา ก

ของกรรม ไ ม่ต้องค�านึงถึงทั้งสองอย่าง เท่ากับว่าไม่มีอะไรทั้ งนั้น 

นอกจากแรง บันดาลให้เป็นไปของเทพ เพราะมิจฉาทิฏฐิเห็นว่า  

การทีจ่ะปฏเิสธเสยีบางอย่างหรือทัง้หมดว่าไม่ม ีๆ คนท้ังหลายจะหมด

เคร่ืองยึ ดเหนี่ยว เพราะคนส่วนใหญ่จะต้องมีเคร่ืองยึดเหนี่ยว   

จึงแสดงเท พขึ้นมา ให้เป็นตัวแทนกรรมและผลของกรรมเป็นต้น   

ซ่ึงเป ็นสัจจะอันคนมองไม่ค ่อยเห็นเพราะไม่มีตัวตน ทั้งเป ็ น  

มิจฉาทิฏฐิ (ต่อ)
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เคร่ืองปกปิดกรรมและผลของกรรมเสยีด้วย อนัทีจ่ริงเทพทีแ่สดงนัน้

ก็มองไม่เ ห็นเหมือนกัน แต่เข้าใจแสดงโดยใช้ภาษาแสดงเป็นสิ่ง  

มีตัวตนขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้ สอดแทรกเป็นอารมณ์เข้าไปในจิตใ จ   

ปรากฏเป็น สิ่งที่ เรียกว่ามโนภาพ คนท้ังหลายจึงเข้าใจเหมือน  

อย่างว่ามี ก็คล้าย ๆ กับที่ใคร ๆ ได้เห็นรูปอะไรทางตา จะเป็นคน

ก็ตาม เป็ นบ้านเรือนต้นไม้ เป็นวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งตลอดถึง  

เป็นแก้วแหวนเงินทองต่าง ๆ ก็ตาม ก็เก็บเป็นอารมณ์เข้าไว้ในจิตใจ 

เหมือนอย่ างคนนั้น ๆ เข้าไปอยู่ในจิตใจ บ้านเรือนต้นไม้ก็เข้าไ ป  

ตัง้อยูใ่นจิตใจ วตัถตุ่าง ๆ ตลอดถงึแก้วแหวนเงินทองกเ็ข้าไปกองอยู่

ในจิตใจ แ ล้วก็ยินดียินร้ายไปกับอารมณ์นั้น ๆ ท้ังท่ีไม่มีอ ะไร เป็น  

สัจจะอยู ่ ในอารมณ์นั้น ๆ เลย เสียงที่ฟังทางหูก็เช่นเดียวกั น   

ที่เป็นภา ษาก็แปลเป็นคนเป็นสิ่งของนั้น ๆ แล้วเก็บเป็นอารมณ์เข้า  

ไว้ในจิตใ จ เช่นเดียวกับรูปที่เห็นทางตา จนกระทั่งถึงมโนที่ เป็ น  

ทางสือ่สารชัน้ในยิง่เป็นท่ีเกบ็อารมณ์ทุกชนดิ เท่ากบัเป็นท่ีรวมเอกสาร

ทุกอย่างส�าหรับเสนอนครสามี 

เร่ืองราวทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาทางเคร่ืองสื่อสารชั้นนอกท้ังห้า  

ต้องผ่านมโนก่อนทั้งนั้น และมโนเสนอนครสามีอีกทีหนึ่ง ท้ัง  

เร่ืองราว อันเก็บอยู่ในแฟ้มของมโนเองก็มีอีกมากมาย สมุทัยเ สนอ  

วาง ระบบงานและบุคคลไว้ต่อเนื่องประสานกันท้ังหมด แม้ทุกอย่ าง  

จะเป็นเพียงอารมณ์ แต่ชาวจิตตนครก็เห็นเป็นบุคคลเป็นวัตถุต่าง ๆ 

อย่า งจริงจัง มิจฉาทิฏฐิก็ใส่เทวนิยมเข้าไปในอารมณ์ทางนี้แห ละ 

นอกจ ากนี้ยังดัดแปลงให้เป็นไปในทางสิ่งศักดิ์สิทธ์ิต่าง ๆ เ พราะ  
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อาจจะมผู้ีไม่เชือ่ในเทพองค์เดยีวหรือหลายองค์ ในสมยัทีว่ทิยาศาสตร์

เจริ ญดังในปัจจุบัน คนยิ่งคลายความเชื่อถือในทางเทวนิยมกัน  

มากขึ้น เพราะได้รู้ว่าปรากฏการณ์ต่าง ๆ เป็นเหตุผลทางธรรมช าต ิ 

ที่ปัญญามนุษย์ได้ค้นพบ และได้สร้างขึ้นมาได้ด้วย เช่นสร้าง ไฟ  

(ไฟฟ้า) สร้างฝน (ฝนเทียม) พากัน เหาะเหินเดินฟ้าได้ ไปเยี่ ยม  

ดวงเดอืนได้ ทัง้คดิจะไปดวงดาวต่าง ๆ ต่อไปอกี ดมูนษุย์ชกัจะผยอง

ว่าเ ก่งยิ่งกว่าเทวะที่แสดงไว้แต่โบร�่าโบราณเสียอีก อาวุธวิ เศษ ของ  

เซีย นท่ีแสดงไว้ในเร่ืองจีนต่าง ๆ บัดนี้จะสู้อาวุธของมนุษย์ ไม่ ได ้ 

เสียแล้ว ฉะนั้นมิจฉาทิฏฐิจึงต้องดัดแปลงให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ 

เพรา ะถึงอย่างไรมนุษย์ก็ยังมีสันดานเชื่อใน สิ่งศักดิ์สิทธ์ิ หรื อ  

ชอบอยู่ในทางนี้ ถ้าจูงใจไปในทางนั้นได้ ก็ได้ผลเท่ากับปฏิเสธกรรม

และผลของกรรมคล้ายคลึงกัน

แม้เ ห็นว่ามิจฉาทิฏฐิมีอ�านาจแรงมีอ�านาจร้าย ปรารถนาจะ  

หนีใ ห้พ้นจากอ�านาจนั้น ก็ต้องศึกษาเร่ืองกรรมและผลของกรรมให้

เข้าใจชัดเจนจนสามารถมีความเชื่อมั่นในเรื่องกรรมและผลของกรรม

ได้พ อสมควร นั่นแลมิจฉาทิฏฐิจึงจะเข้าครอบง�าให้หลงผิดไปได้  

โดยย าก จักรู้พิจารณาก่อนแล้วจึงท�ากรรมใดเสมอ ซ่ึงจะให้ผล  

เป็นความสุข พ้นทุกข์เป็นล�าดับไป





มิจฉาทิฏฐิ (ต่อ)

ได้ก ล่าวถึงมิจฉาทิฏฐิสมุนเอกของสมุทัย ว่ามีกลอุบายใน  

การห ลอกล่อให้ชาวจิตตนครชักช้าท่ีจะด�าเนินไปสู่อิสระ พ้ นจาก  

อ�านาจของสมุทัย รูปการหนึ่งที่มิจฉาทิฏฐิน�ามาใช้ได้ผลก็คือ การท�า  

ให้ ชาวจิตตนครเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังกล่าวแล้ว

ยังมี รูปการท่ีมิจฉาทิฏฐิดัดแปลงให้ทันสมัย ท่ีน่าจะต้อง  

กล่า ว ถึงก็คือ ดัดแปลงส่งเสริมทางกามนิยมและวัตถุนิยม ทาง  

กามนิยมนั้นคือส่งเสริมให้นิยมยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

(สิ่ ง ที่กายสัมผัสถูกต้อง) อันน่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งห ล าย   

ส่งเ ส ริมให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญที่ สุดใน ชีวิต   

เป็นความสุขอย่างยอด จนถึงได้ประกาศออกไปอย่างเปิดเผยทีเดียว 

ว่าเ ป็น "นิพพาน" จะบรรลุนิพพานก็ด้วยวิธีที่สร้องเสพย์กาม  

นี้แ ห ละ ได้มีคนเชื่อถือมาต้ังแต่ก่อนท่ีองค์พระบรมครูเจ้าไ ด้ตรัสรู้  

พระธ ร รม ลัทธิกามนิยมนี้ได้เป็นที่ต้องใจของคนสามัญในโลก  

ทั่วไป สมุทัยได้รับรองส่งเสริมลัทธินี้เข้าในสมุทัยศาสนา และสั่งสอน

เผยแพร่อย่างเต็มที ่นอกจากจะส่งเสริมเป็นส่วนตัวบคุคล ยงัส่งเสริม
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ออกไ ป ถึงส่วนรวม ดัดแปลงให้เป็นรูปการปกครองทางวัตถุนิยม  

วัตถุ ก็คือสิ่งทั้ง ๕ มีรูปเป็นต้นนั่นเอง วัตถุจ�าเป็นทีแรกส�าหรับชีวิต  

กค็อื "โภคะ ของกนิ" ทัง้ปวง ท่ีเรยีกด้วยค�าทีรู้่จักกนัว่าเคร่ืองอปุโภค

บริโภคทั้งหลาย ได้แก่ปัจจัยทั้ง ๔ คือผ้านุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย  

ยาแก้ เจ็บไข้ ส�าหรับบ�ารุงเลี้ยงชีวิตร่างกาย นอกจากนี้ยังมีวัตถุ  

ส�าหรั บบ�ารุงจิตใจอีกมากมาย เป็นจ�าพวกเคร่ืองฟุ่มเฟือยทั้งหลาย 

ส�าหรับของกินของใช้ส�าหรับบ�ารุงชีวิตร่างกาย แม้จะเพื่อเกิดความสุข

สะดวกสักเท่าไร ก็ยังไม่มากมายนัก เพราะร่างกายบริโภคได้ไม่มาก 

ปริมาณ จ�ากัด ส่วนท่ีป้อนให้แก่ความต้องการที่เป็นตัว "กาม" คือ  

ความใค ร่ ความปรารถนาของจิตใจนี้หาขอบเขตมิได้ เรียกว่า  

ใจกินเท่าไรไม่อิ่ม ส่วนกายเสียอีกยังมีอิ่ม 

สมทุยัพร้อมทัง้มจิฉาทิฏฐแิละพรรคพวกได้ส่งเสริมให้แสวงหา

วัตถุส�า ห รับบ�ารุงให้เกิดความสุขสะดวกทางกายให้มากยิ่ง ๆ ขึ้น   

และให้แส ว งหาเพื่อป้อนความต้องการของจิตใจอย่างไม่มีขอบเขต  

โดยได้ใส่ ความไม่อิ่มไม่พอเข้าไว้ในจิตใจคนทั้งปวง ท�าให้เกิด  

การแข่งขั นกันในการแสวงหาเป็นต้น เป็นเหตุให้มีการแย่งชิง  

กักตุน แ ล ะวิธีการ ต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาเพื่อตน และก็ต้องมีวิธีการ  

เฉลี่ยไป ใ ห้ถึงผู้อื่นท่ีอยู่รวมกันเป็นหมู่ ตั้งแต่หมู่เล็กจนถึงหมู่ใหญ่  

ดังที่เรี ยกว่าประเ ทศชาติตลอดถึงเป็นโลก จึงเกิดลัทธิการปกครอง  

ต่าง ๆ มิ จฉาทิฏฐิพ ยายามสอดแทรกทิฏฐิทั้ง ๓ คือ อกิริยทิฏฐิ  

ความเห็น ว่าไม่มีกา รท�าบุญท�าบาป  อเหตุกทิฏฐิ ความเห็นว่าไม่มี  

กรรมอะไร เ ป็นเหตุ นัตถิกทิฏฐิ ควา มเห็นว่าไม่มีพ่อแม่ท่ีจะต้อง  
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นับถือว่ า เป็นผู้มี คุณเป็นต้น เข้ าไปในจิตใจของคนท้ังปวงให้มาก  

ที่สุด ถ้ าสอดแทรกเ ข้าไปในบุคคลระ ดับผู้มีอ�านาจได้มากเท่าไร  

ยิ่งดี จึ งท�าให้คนพ ากันมุ่งแสวงหา วัตถุที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอ ใจ  

ทั้งหลาย กันอย่างไม่ ค�านึงถึงบุญบาป  กรรมและผลของกรรม  

ตลอดถงึไม่ต้องนบัถอืผูม้คีณุ ตัดธรรมข้อว่าด้วยความกตญัญกูตเวที

ออกเสียไ ด้ เท่ากับว่ า ยกวัตถุขึ้นเป็นสิ่งสูงสุด องค์พระบรมครูได ้ 

ตรัสรู้เรื่องนี้แจ้งชัด ตรัสชี้ไว้ว่า นี่แหละคือ "กิเลสกามกับวัตถุกาม" 

ที่เป็นเหตุแห่งความยุ่งเหยิงสับสนอยู่ในโลกของสมุทัย

เมื่อใดจ ะ มุ่งแสวงหา วั ตถุท่ีน่าใคร่ ปรารถนาพอใจทั้งหลาย   

เมื่อนั้ น บรรดาผู้มา บ ริหารจิตควรจะนึกถึงพระพุทธวาจาท่ีตรัสไว้ว่า      

นั่นเป ็น เ หตุแห่งควา ม ยุ ่งเหยิงสับสน  พูดอีกอย่างหนึ่งก็คื อ   

นั่นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ร้อน





ก�าลังพูดเกี่ยวกับนครส�าคัญที่สุด คือ จิตตนคร ซึ่งเจ้าผู้ครอง

นครหรือท่ี เรียกว่านค ร ส า มี เป็นไปในอ�านาจของบุคคลสองฝ่าย   

คือฝ่ายสมุ ทัยอันเป็น ฝ่ า ยไม่ดี กับฝ่ายคู ่บารมีอันเป็นฝ่ายดี   

สลับสับเปลี่ยนกันเป็นครั้งคราว

ฝ่ายคู่บา ร มีซ่ึงได้น�า พุ ทธศาสนาเข้าไปตั้งในจิตตนคร และ  

ได ้น�าพรรค พ วกเข ้าสมัครท�า ง านกับนครสามีแล ้วหลายคน   

ได ้พิจารณา เ ห็นว ่าสมุทัยก�า ลังส ่งมิจฉาทิฏฐิ เข ้าปลุกป ั ่นชาว  

จิตตนคร อย่ างหนัก คอยถ่วงใ ห้เนิ่นช้า ท�าให้วนเวียน ด้วยวิธี  

แสดงนิทรรศการ สร้างไตรภูมิโลกขึ้นชวนให้เข้าชม อันวิจิตรพิสดาร 

ซับซ้อน ยอกย้อน ยิ่งกว่านิทรรศการใด ๆ ในโลกทั้งสิ้น แม้จะไม่

สามารถปลุก ปั่นชาวจิตตนครได้ ทั้งหมด ก็ท�าให้ลังเลหันเหียนไปได้  

ไม่มากก็ น้ อ ย ที่หลงเชื่อไป ก็มี การที่ปลุกปั ่นไม่ได้ท้ังหมดนั้น  

ก็เพราะพ รร ค พวกของคู่บารมีไ ด้เข้าปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้ วมากคน  

คอยป้องกัน เช่นศีล หิริ โอตตัปปะ เป็นต้น ตลอดถึงธรรมส�าหรับ

เปลื้องจิตจากนิวรณ์ทั้งหลาย เช่นโยนิโสมนสิการ ท�าให้ชาวจิตตนคร

สัมมาทิฏฐิ
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มีจิตใจท่ี ตั้งมั่นเข้มแข็งขึ้น ท้ังมีศีลเป็นต้นเป็นเกราะป้องกันตน  

ในภายนอก  มีโยนิโสมนสิการที่นับว่าเป็นตัวปัญญาเป็นเกราะ  

ป้องกันภ าย ใน แต่เพื่อให้มั่นคงยิ่งขึ้น จึงส่งคู ่ปรับโดยตรงของ  

มิจฉาทิฏ ฐิ เข ้าไปช่วยอีกผู ้หนึ่ง คือสัมมาทิฏฐิ โดยน�าเข ้าหา  

นครสามี ขอ สมัครเข้าท�างานในจิตตนคร นครสามีก็ได้รับไว้  

ให้เป็นผู้ก�ากับสมองเมือง คือ ปัญญาและทวารทั้ง ๓ คือ กายทวาร 

วจีทวาร มโนทวารด้วย ตามที่คู่บารมีประสงค์ 

ฝ่ายสัมม าทิ ฏ ฐิเมื่อเข้าไปอยู ่ประจ�างานในจิตตนคร ก็ได้  

สอนแนะน�า ชา ว จิตตนครให้ส�านึกอยู่ในพระมหากรุณาธิคุณของ  

องค ์ สม เด็ จพ ร ะ มหาก ษัต ริย ์ผู ้ ท ร ง เป ็ นพระประมุ ขของ  

ประเทศชาติ พ ร้อมทั้งสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระราชโอรส

ธิดาผู ้ทร งเ ป็ นมิ่งขวัญหลักชัย เป็นแก่นเป็นแกน เป็นที่รวมใจ   

รวมสามัคคีแ ห่ งประเทศชาติ ทรงอุปถัมภ์พระบวรพุทธศาสนา  

และศาสนาที่ ม า อาศัยพระบรมโพธิสมภารท้ังหมด เช่นเดียวกั บ  

ที่ได้พระ รา ช ท านอารักขาแก่ประชาชาติทุกชาติ ทุกภาษาท่ี ได้  

มาพึ่งพระ บร ม โ พธิสมภารท้ังปวง ได้ทรงบ�าเพ็ญ ทศพิธราชธร รม  

ให้เป็นไป ใน ป ร ะชาชนทุกแห่งหนท่ัวไปท้ังหมด อย่างไม่ทรง  

เห็นแก่คว าม เ ห นื่อยยาก ได้พระราชทานพระราชด�าริในการบ�าบั ด  

ทุกข ์บ�า รุ งสุ ข ประชาราษฎร ์ในทุก ๆ ด ้าน ได ้พระราชทาน  

พระบรมราโช วา ท เ พื่อให้ละเว้นการท่ีควรเว้น ให้กระท�ากา รที่  

ควรท�าในโอก าส ต่ าง ๆ แสดงถึงพระปรีชาสามารถที่ทรงรอบรู้ และ  

หลักแหลมเหนือ ค น ท้ังปวงในกิจการและเร่ืองราวทั้งหลายดัง เช่น  
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ที่ได้พระรา ชท า น แก่คณะที่ปรึกษาเยาวชนและเยาวชนดีเด่น  

ตอนหนึ่งว่า   " ก ารพัฒนานั้นมีความจ�าเป็นต่อบุคคล ต่อมนุษย ์ 

ทุกคน เพราะ ว่ า  ทุกคนต้องการก้าวหน้า ต้องการมีฐานะดีขึ้น แล ะ  

ท�าให้ความสุ ขใ น ก ายในใจได้ แต่ปัญหาการพัฒนามีมากและแบ่ง  

เป็นส่วนใหญ่ ได้  ๓ อย่างคือ ความปลอดภัย ความสงบของ  

ส่วนรวม วิชา กา ร ใ นด้านท่ีจะท�างาน และความเข้าใจสามัค คีซ่ึงกัน  

และกัน เพ่ือ ที่ จ ะให้สามารถด�าเนินงานตามหลักวิชาให้ส�า เร็จลุล่วง  

ให้เป็นผลแก่ ตั ว เ ราและแก่หมู่คณะ ฉะนั้น การที่มีการประ ชุม  

เยาวชนและมีก าร ป ร ะชุมท่ีปรึกษาเยาวชน ซ่ึงจะไปพยายามแนะ น�า  

ช่วยกันสร้าง บ้ า น เมืองให้เจริญ โดยมีทางราชการเป็นผู้อ�า น ว ย  

โอกาสให้ทุกค นไ ด้ มีความรู้ขึ้น จึงเป็นการดีอย่างยิ่ง แล ะ ก าร ท่ี  

ผู ้เข้ามารับ กา ร ศึกษาและการประชุมคร้ังนี้ทางราชการมิได้ จ้ าง  

เกณฑ์มา ก็เป็น สิ่งที่ดีที่ชอบท่ีถูกต้องท่ีสุด เพราะเห็ น ว่า แต่ละคน  

ตั้งใจจะสร้า งบ้ า นเมืองเหมือนกับแต่ละคนสร้างตนเองให้ก้า ว ห น้ า   

ให้เจริญ  ให้มีความปลอดภัย" 

ทั้งได้เสด็จ พร ะ ร าชด�าเนินไปทรงเยี่ยมประชาราษฎร์ใน  

ท้องถิ่นต่ าง  ๆ  ทั่วพระราชอาณาจักร ท้ังโดยสถลมารค ชลมารค  

อากาศมารค แม้ในท้องถิน่ทีอ่ยูห่่างไกลทรุกนัดารเตม็ไปด้วยภยนัตราย 

ก็มิได ้ทรง ย่ อท้ อ  ได้เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยี่ยมทหาร  

ต�ารวจ พลเรือ น แ ล ะราษฎรทั้งปวง พระราชทานทุกสิ่งทุกอย่าง  

ตามความจ�าเป็น ต้ อ ง การท่ีเกิดข้ึนในท่ีนั้น ๆ มิให้เกิดความ  

ขาดแคลนบกพร่ อง  จึ ง พากันเกิดก�าลังกายก�าลังใจร่วมสามัคคีกัน  
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ด�ารงรักษาประ เทศชาติ และด�าเนินเร่งรัดพัฒนา คู่บารมีและสัมมา

ทิฏฐิได้กล่าว สดุดี เ ล่าถึงพระราชกรณียกิจ ทั้งปวงอยู ่เนือง ๆ   

แม้องค์พระบรมครูเองก็ตรัสไว้ว่า "ราชา มุข� มนุสฺสาน� พระราชาเป็น

ประมุขแห่งมนุษย์ทั้งหลาย"
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สัมมาทิฏฐิ (ต่อ)

ได้กล่าวถึงสั มม าทิฏฐิซ่ึงนครสามีผู ้เป็นเจ้าครองจิตตนคร  

ได้รับไว้ให้เ ข้ าประจ�าท�างานในจิตตนคร สัมมาทิฏฐิ ก็ได้แสดง  

ประกาศว ่ ากรรม มี  คือใครท� าดี  ก็ เป ็นกรรมดี  ใครท� าชั่ ว   

ก็เป็นกรรมชั่ ว มิใช่ว่าท�าแล้วไม่เป็นอันท�า ใครท�าแล้ว ก็ เป็นอันท�า  

คือเป็นกรรมดั งก ล่าว และกรรมนี้เองเป็นเหตุให้เกิดผลต่าง  ๆ  

ตามประเภท คือ กร รมดีเป็นเหตุให้เกิดผลดี กรรมชั่วเป็นเหตุ  

ให้เกิดผลชั่ว  ฉ ะนั้น ผลดีผลชั่วต่าง ๆ ที่ทุก ๆ คนได้รั บ จึงมี  

กรรมนี่แหละเป็น เหตุ หาใช่ไม่มีเหตุมิได้ คือมิใช่เป็นคว าม บังเอิญ  

หรือความมาประ จว บเหมาะกันเข้าเหมือนอย่างรถสองคันมาชนกัน   

เมื่อกรรมมี ผลของกรรมมี จึงมีคนดีคนชั่ว ตามกรรมที่แต่ละคนท�า 

จึงมีมารดาบิด าผู้ท่ีมีพระคุณเหลือล้นแก่บุตรธิดา มิใช่เ ป็ นเพียง  

แต่ชายหญิงผู ้ สื บพันธุ ์กันมาเท่านั้น เพราะมารดาบิดาเป็น ผู้ม ี 

พรหมวิหารธรรมแก่บุตรธิดา มีสังคหวัตถุ มีทาน ปิยวาจา เป็นต้น 

แก่บุตรธิดา เ มื่อว ่าตามหลักกรรม จึงเป็นผู ้ประกอบกรรมดี  

แก่บุตรธิดา เ ป็ นคนดีของบุตรธิดา ดังท่ีเรียกว่าผู้มีพระ คุณ ควรที่  
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บุตรธิดาจะพึง มี กตัญญูกตเวที นอกจากนี้ ก็มีพระอริยเจ้า มีผล  

ของการบูชาต่า ง ๆ ตลอดถึงมีโลกนี้โลกหน้า มีนรกสวรรค์  

อันหมายถึงภูมิเ ป็นท่ีไปอันมีทุกข์หรือมีสุขมาก สัมมาทิฏฐิได้สอน  

ให้มีความเชื่ อใ นกรรม ในผลของกรรม ในความที่สัตว์มีกรรมเป็น  

ของของตน และส อน ให้มีความเชื่อในความตรัสรู้ของพระบรมครู- 

พุทธเจ้า ข้อห ลั งนี้ สัมมาทิฏฐิได้สอนเน้นเป็นอย่างยิ่ง เพราะ  

เมือ่เชือ่ในความตรัสรู้ขององค์พระบรมครูแล้ว กจ็ะท�าให้มคีวามเคารพ

เชือ่ฟังในค�าสัง่สอนของพระองค์ ซ่ึงทรงสอนในเร่ืองกรรมดงักล่าวอยู่

ด้วย

ที่สัมมาทิฏฐิสอนให้เชื่อในกรรมนั้น นับว่าเป็นการสอนที่  

มุ่งผลส�าคัญอย่างท่ีสุด ถ้าการสอนนั้นส�าเร็จผล คือสามารถท�าให้  

มีผู ้เชื่อได้มาก ก็ย่อมจะเกิดผลดีอย่างยิ่ง ผู ้เชื่อในกรรมจักไม่  

ท�ากรรมโดยไม่พิจารณาอย่างรอบคอบก่อน เพราะย่อมกลัวผล  

ของกรรมไม่ดี  ถ้าพิจารณาไม่รอบคอบ ท�ากรรมลงไปโดยไม่แน่ใจ  

ว่าเป็นกรรมดี กลับเป็นการท�ากรรมชั่ว ผลที่ได้รับย่อมจักเป็นผลชั่ว 

ทุกคนย่อมกลัวจ ะได้รับผลชั่ว ที่กล้าท�ากรรมช่ัวกันอยู ่มากมาย  

ในทุกวันนี้ ก็ เพราะไม่เชื่อกรรมจริง ไม่เชื่อว่ากรรมดีจะให้ผลดีจริง 

และกรรมชั่วจะใ ห้ผลชั่วจริง ขอย�้าให้เข้าใจว่า การไม่เชื่อกรรม  

ไม่เชื่อในผลขอ งกรรม ไม่เชื่อในความท่ีสัตว์มีกรรมเป็นของของตน  

นี่แหละท่ีเป็น เหตุให้คนไม่ท�าแต่ความดีอย่างเดียว แต่กลับท�า  

ความชั่วได้ต่า ง ๆ นานา ก็เมื่อไม่เชื่อว่าท�าดีได้ดีท�าชั่วได้ชั่วเสียแล้ว 

จะเห็นความส�าคั ญของการพิจารณาก่อนจะท�ากรรมใด ๆ ให้  
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เป็นการยุ่งยากล�าบากท�าไม ย่อมจะพอใจท�าไปตามปรารถนาที่เห็น  

ว่าง่าย สะดวก และเหมือนได้ผลดีเสียอีกด้วย

บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลายน่าจะได้อบรมความเชื่อตามที่

สัมมาทิฏฐิสอนไว้ คือเชื่อกรรม เชื่อผลของกรรม และเชื่อความที่  

สัตว ์มีกรรมเป็นของของตน ผู ้ใดอบรมให้ความเชื่อนี้ เกิดขึ้น  

ได้หนักแน่นมั่นคงไม่คลอนแคลนเพียงใด จิตของผู้นั้นย่อมเป็น  

จิตท่ีพ้นจากผลของกรรมชั่วเพียงนั้น ย่อมจักมีความสงบเยือกเย็น 

พ้นทุกข์ พ้นร้อน เพียงนั้น





สัมมาทิฏฐิ (ต่อ)

ได้กล่าวถึงการสอนของสัมมาทิฏฐิในเร่ืองกรรม ว่ากรรมมี  

คือใครท�าดีก็เป็นกรรมดี ใครท�าชั่วก็เป็นกรรมชั่ว มิใช่ว่าท�าแล้ว  

ไม่เป็นอันท�า ใครท�าแล้วก็เป็นอันท�า คือเป็นกรรมดังกล่าว และ  

กรรมนี้เองเป็นเหตุให้เกิดผลต่าง ๆ ตามประเภท คือกรรมดี  

เป็นเหตุให้เกิดผลดี กรรมชั่วเป็นเหตุให้เกิดผลชั่ว

ในส่วนที่ เกี่ยวกับบุญบาปนั้น สัมมาทิฏฐิได้ชี้ให ้ดู ท่ีการ  

ที่ท�า ต่าง ๆ อันเรียกว่า "กรรม" การท่ีท�าต่าง ๆ ทางกายทางวาจา  

เป็นสิ่ งที่มองเห็น เพราะจะต้องใช้ร่างกาย เช่นมือเท้าเป็นต้นท�า  

เหมือนอ ย่างจะปลูกบ้าน จะท�าสวนท�านา ตลอดถึงจะท�าร้ายใคร  

ก็ต้องใ ช้มือเท้าท�าแม้จะมีเคร่ืองมือ มีอาวุธ ก็ต้องใช้มือเท้าอีก  

เหมือนกันหยิบจับเสือกไส ดังนี้ก็ เ รียกว่าท�าทางกาย เมื่อใช ้  

ร่างกาย ส่วนที่เรียกว่าปากพูด เช่นพูดสนทนาปราศรัย พูดแนะน�า  

ตลอดถึง พูดด่าหรือพูดเท็จหลอกลวงกัน หรือแม้เขียนหนังสือ  

แทนปากพูด ก็เรียกว่าท�าทางวาจาเป็นกรรม คือการท่ีท�าแต่ละอย่าง  
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ที่เห็น กันได้และได้ยินกันได้ แต่ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่คิดอยู ่แต่  

ในใจ เช่นคิดด�าริหรือนึกตรึกตรองเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง  ตลอดถึง  

คิดอยาก ได้สิ่งของใคร ๆ คิดปองร้ายใคร วางแผนท่ีจะท�าร้า ยเขา  

คิดเห็น ไปผิด ๆ ต่าง ๆ ตามมิจฉาทิฏฐิ ดังนี้ก็เรียกว่าท�า ทางใจ  

เป็นกรร มทางใจ ใครมองไม่เห็น ฟังไม่ได้ยิน สัมมาทิฏฐิชี้ใ ห้ดูว่า  

กรรมดัง กล่าวมีอยู่จริง และกรรมนี้ออกมาจากใจ เพราะจะต้อง  

มีเจตนา คือความจงใจขึ้นก่อนจึงจะท�าอะไรออกไป องค์พระบรมครู

ได้ตรัส ไว้ว่า "เรากล่าวเจตนาคือความจงใจเป็นกรรม เพราะบุค คล  

มีความจ งใจ แล้วจึงท�ากรรมทางกายบ้าง ทางวาจาบ้าง ทางใจบ้าง " 

ข้อนี้ค งไม่มีใครเถียงได้เพราะทุกคนย่อมรู้ที่ตนเอง ว่าเมื่ อตน  

จะท�าอะไ รก็จะต้องมีเจตนาขึ้นก่อน และข้อนี้เป็นหลักฐานที่ ๑   

ที่ยืนยั นว่าสิ่งที่มองไม่เห็นได้ยินไม่ได้มีอยู ่  จะปฏิเสธว่ าไ ม่ม ี 

หาได้ไม่  สิ่งนั้นคือ "เจตนา" ต้องมีสิ่งที่มองไม่เห็นตัวนี้  จึงจะ  

ส�าเร็จเป็นกรรมอะไรขึ้นมาได้ 

 สัมมาทิฏ ฐิได ้ชี้แจงต่อไปว่า กรรมนี้ เองเป ็นที่ตั้งแห่ง  

บญุบาป โดยชีใ้ห้ดกูรรมของผู้ร้ายฝ่ายหนึง่ ดงัทีเ่รียกกนัว่าอาชญากรรม 

กรรมของผู้สงเคราะห์ฝ่ายหนึ่ง ดังท่ีเรียกว่า "สังคหกรรม"  คือ  

กรรมสงเคร าะห์ ฝ่ายแรกนั่นแหละเรียกว่า "บาป" หรือ "อกุศล "  

ดังท่ีเรี ยกว่า "ความช่ัว" เพราะล้วนแต่ก่อทุกข์เดือดร้อน ให้  

เกิดขึ้นท้ังนั้น ท้ังแก่ตัวผู้ท�าเอง ท้ังแก่ผู ้อื่น หรือ ใครจะเถียงว่า  

ก ่อให้เกิ ดความสุข และต้องการให้ผู ้ร ้ายมาก่ออาชญากรรม  

ให้แก่ตน ส่วนฝ่ายหลังเรียกว่า "บุญ" หรือ "กุศล" ดังที่เรียกว่า  
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"ความดี" เพราะล้วนแต่เกื้อกูลให้เกิดสุข หรือใครจะเถีย งว่าก่อ  

ให้เกิดทุ กข์เดือดร้อน และไม่ต้องการความสงเคราะห์อนุเค ราะห์  

จากใครนี้ แหละ คือบุญบาปเป็นของมีจริง เป็นสิ่งท่ีต้ังขึ้นจาก  

"กรรม" คื อ "การท่ีท�า" ต่าง ๆ ของทุกคน ซ่ึงทุก ๆ คน ก็ ต้อง  

รับรอง จะ ต้องเกลียด ต้องกลัวผู้ร้าย จะต้องชอบผู้สงเครา ะห์  

ซ่ึงควรจะ เรียกว่า "ผู้ดี" ฉะนั้น ถ้าใช้ความคิดดูสักนิด หนึ่งเท่านั้น  

ก็จะต้องรับรองว่าบาปบุญมีจริง แต่การใช้ความคิดนี้จะต้อ งคิด  

เปรียบเที ยบว่า ตนฉันใด ผู ้อื่นฉันนั้น ผู ้อื่นฉันใด ตนก็ฉันนั้น  

คนที่รู้สึกสนุก เป็นสุขในการท�ากรรมเบียดเบียนผู้อื่น เพ ราะมิได้  

คิดเปรียบ เทียบว่าถ้าตนเองถูกเบียดเบียนเหมือนอย่างนั้นจะ รู้สึก  

สนุกเป็นสุขหรือไม่ คนมิใช่น้อยไปได้ความคิดที่ถูกในเมื่อ สายไป  

เสียแล้ว

ผู้มาบริหารจิต คือผู้ที่ก�าลังพยายามจะป้องกันมิให้ความคิด  

ถูกเกิดขึ้นสายเกินไป





สัมมาทิฏฐิ (ต่อ)

ที่ผ ่านมาแล้ว ก�าลังพูดกันถึงเร่ืองกรรม สัมมาทิฏฐิได้  

ชี้แจง เนือง ๆ ให้ชาวจิตตนครมองเห็นว่ามีกรรมมีบุญมีบาป   

ชาวจิตต นครมีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง คือสามารถเข้ าใ จ  

เร่ืองท างจิตใจได้รวดเร็ว อาจที่จะมองเห็นภาพทางจิตได้เห มื อน  

อย่างภา พที่มองเห็นด้วยตา เห็นจะเทียบเหมือนอย่างตาแมว  

ที่ เขาว ่ามองเห็นสิ่ งอะไรในความมืดได ้ดีกว ่าตาคน เหมือน  

อย ่ าง เรื่ องกรรม เมื่ อกล ่ าวว ่ า  กรรมเกิดจากใจคือ เจตนา   

ชาวจิตต นครก็เข้าใจและรับรองทันที และเมื่อกล่าวว่า บุญ บาป  

ก็ต้ังขึ้นจากกรรม คือเมื่อเป็นการเบียดเบียนก็เป็นบาป เมื่ อเป็น  

การเกื้ อกูลก็เป็นบุญ ชาวจิตตนครก็พอเข้าใจแต่ยังไม่แจ่ มนัก   

สัมมาทิ ฏ ฐิ จึ งอ ธิบายต ่อไปว ่ า  กล ่ าวอย ่ างตรง เผงที เดียว   

เมื่อท�า ให ้ใจเศร ้าหมองก็เป ็นบาป เมื่อช�าระท�าใจให ้บริสุท ธิ ์ 

ผ่องใสก็ เป็นบุญ ชาวจิตตนครก็เข้าใจรับรองทันที 

คร้ันชาว จิตตนครเข้าใจรับรองว่ามีกรรมมีบุญมีบาปดังนี้แล้ว 
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สัมมาทิฏ ฐิก็ช้ีแจงต่อไปว่า เพื่อให้เข้าใจง่าย กรรมบุญบาปดังกล่าว  

นั้น อาจ ก ล่าวได้ว่า บุญก็คือกรรมดีหรือกุศลกรรม บาปก็คือ  

กรรมช่ัว ห รืออกุศลกรรม เมื่อมีกรรมดีกรรมชั่ว หรือมีบุญมีบ าป  

ก็ต้องมี เ หตุ เพราะกรรมดีกรรมชั่วหรือบุญบาปนี่แหละเป็นเหตุ   

คือกรรมดี  หรือ บุญเป็นเหตุให้เกิดผลดีต่าง ๆ ส่วนกรรมช่ัว  

หรือบาปเ ป็นเหตุ ให้เกิดผลชั่ว ต่าง ๆ ท่ีเรียกว่าผลดังกล่า ว ก็คือ  

สิ่ งที่ เ กิดข้ึน แก ่ชีวิตเป ็นสุ ขสมบัติก็มี เป ็นทุกขวิบัติก็ มี  สิ่ ง ที ่ 

เกิดขึ้น เ หล่านี้มิใช่เป็นความ ประจวบเข้า โดยบังเอิญ เหมือ น อย่าง  

ที่มิจฉา ทิฏฐิยก ตัวอย่างรถสองคันวิ่งมา ชน กัน และสรุปเอาว่ า  

ความประจวบกันเข้านี่แหละเป็นความเกิดขึ้นของสิ่งทั้งหลาย ไม่ว่า  

จะเป็นใน ท างสุขห รือทุกข์ทั้งสิ้นไม่มีเห ตุ อะไรที่ไหนอีก เพื่อที่จะ  

หักล้างถ้ อยค�าขอ งมิจฉาทิฏฐิดัง กล่าว สัม มา ทิฏฐิยังยกตัวอย่ า ง  

รถท่ีวิ่ ง มาชนกัน เช่นนั้น และถา มข้ึนว่า รถ วิ่งมาเองหรือมีค น ขับ  

ก็ตอบว่า มีคนขับ จึงถามต่อไปว่า  เมื่อมีค นขับก็ต้องมีใจเจตน า  

เข้าเกี่ ย วข้อง คือคนขับจะต้องมีใจเจตนา อะ ไรท�าให้เกิดใจเจต น า  

ท่ีจะขับ ร ถไปทางนั้นขณะนั้น ถ้า ผิดเวลาไป เพียงนิดเดียวก็จะ  

ไม่เกิดก า รประจวบ กัน คือชนกัน อ งค์พระบรม ครูเจ้าตรัสว่า   

กรรมนี้เ อ งเป็นเห ตุ ถ้าจะแย้งว่ าเป็นเหตุ ที่มองไม่เห็นตัว  เป็น  

การอ้างเ อ ง สัมมา ทิฏฐิก็ตอบว่าใ จเจตนาก็ม อง ไม่เห็นตัว ท�าไ มถึง  

มีได้ กรรมเกิดจากใจ บุญบาปก็เกิดที่ใจ ท�า ๆ ไปแล้วก็เก็บไว้ที่ใจ 

ดังที่ทุ ก  ๆ คนท�า อะไรไว้ก็มักจะ จ�าได้โดยมาก ถึงจะท�าไว้นาน  

จนลืมไปเ สียก็อาจจ ะนึกขึ้นมาได้อี ก  เพราะเก็บไ ว้ท่ีใจท้ังสิ้น  
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กรรมนี้แ ห ละเป็นตั วเหตุ ที่ดลบัน ด า ลให้เกิดการ ประจวบเป็น  

ตัวผลที่ เกิดขึ้น เช่นดลใจให้ขับรถไปชนกัน ถ้าเป็นกรรมดี ก็จะดล

บันดาลให้แคล้วคลาดจากการประจวบในทางร้าย แต่ให้ประจวบใน

ทางดีที่ ต รงกันข้า ม สัมมาทิฏฐิเน้ น ว่า ไม่มีเท พเจ้ามาดลบันดาล  

กรรมของต น ที่แต่ละ คนท�าไว้นี่แหละ เ ป็นผู้ดลบันด าล แต่เทพเจ้า  

ถ้ามี อา จ เป็นเคร่ืองประกอบของการ ป ร ะจวบได้เช่น เดียวกันกับ  

บุคคลและ สิ่งต่าง ๆ ท่ีเป็นเคร่ือ ง ป ระกอบในฐานเ ป็นผล คือ  

เทพเจ้าหรือบุคคลที่มาช่วยก็เพราะกรรมดีของผู้นั้น ๆ เอง





พรปีใหม่ สัมมาทิฏฐิ (ต่อ)

พรที่ให้ กันนั้นเป็นเพียงการแสดงความปรารถนาดี หรือ  

แสดงเมตต า จิตต่อกั น หรือเป็นอนุโมทนากุศลเหมือนดังท่ี ค�า  

พระยถาสั พ พีให้ พร ท่ีแท้จริงเกิดจากเหตุ คือกรรมดีขอ งผู้ท�า เอง  

ดังบทอนุโมทนาที่แปลความว่า "ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณ 

สุข พล ย่อมเจริญแก่ผู้ที่มีปรกติอภิวาทประพฤติอ่อนน้อมแก่บุคคล

ผูเ้จริญเป็นนติย์" ฉะนัน้ จึงควรหัดคดิท่ีจะประพฤตตินในทางด ีรู้จัก

เคารพนบน อ บอ่อนน้อ มแก่ผู้ท่ีควรเคารพท้ังหลาย ซ่ึงเป็นเหตุแห่ง  

พรต่าง ๆ ที่ปรารถนา คือ หัดคิดที่จะปฏิบัติในเหตุที่ดี ไม่ใช่เอาแต่

อยากได้ผลดีโดยไม่ต้องท�าอะไร หัดให้เกิดความคิดว่าผลไม่ส�าคัญ 

ส�าคัญอยู่ ที่เหตุซ่ึงควรจะท�า และลงมือท�าต้ังแต่วันนี้ เวลานี้ทีเดียว  

ได้กล่าวถึ งเร่ืองจิตตนครมาโดยตลอดและก�าลังกล่าวถึงค�าชี้ แจง  

ของสัมมาทิฏฐิ

สัมมาทิฏฐิ ได้ชี้แจงให้เห็นว่ามีบุญมีบาป และสิ่งที่เกิดขึ้น  

เช่น สุขทุ กข์เป็นผลท่ีมีเหตุ คือบุญบาปท่ีคนท�าไว้นั้นเองเป็นเหตุ   

คร้ันแล้ว ไ ด้ชี้แจงต่อไปว่า เมื่อมีบุญบาปก็ต ้องมีคนดีคนชั่ว  
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คนที่ละกิ เ ลสได้ บางอย่างจนถึงละได้หมดก็เป็นพระอริยบุคคล   

ท่ียังละกิ เลสอะไร ไม่ได้ก็เป็นบุถุชน เป็นชนิดอันธพาลก็มีช นิด  

ธรรมดาก็มี  ชนิดกัลยาณชนคือท่ีท�าดีเป็นปรกติก็มี กรรมเป็น  

เครื่องแบ่งให้คนเป็นต่าง ๆ กันดังกล่าว ในหมู่คนก็มีความเกี่ยวข้อง

กันในฐานะ เ ป็นมารดาบิดาบุตรธิดาเป็นต้น สัมมาทิฏฐิได้สอนให้  

มารดาบิดา อุปการะเลี้ยงดูบุตรธิดาด้วยดี ให้มี พรหมวิหารธรรม  

มีเมตตากรุ ณาเป็นต้น และสอนบุตรธิดาให้เคารพนับ ถือมารดา  

บิดา ให้มี กตัญญูกตเวที ไม่ลบหลู ่ดูหมิ่น สอนให้เข ้าใจว่ ามี  

โลกนี้ โลก ห น้าเหมือนอย่างว ่ามี วันนี้พรุ ่งนี้แล ะมีสุคติมีทุคติ  

คนที่ท�ากร ร มดีก็มีสุคติเป็นท่ีไปในเบ้ืองหน้า ส่วนคนที่ท�ากรรมชั่ว  

ก็มีทุคติเ ป็นท่ีไปในเบ้ืองหน้า ฉะนั้นอย่าเข้าใ จว่าไม่มีโลกหน้า  

คนที่ท�าโจร ก รรมย่อมจะต้องเข้าใจว่าจะท�าได้ส�าเร็จ และจะไม่ถูกจับ   

ถ้าเข้าใจว่าท�าไม่ส�าเร็จหรือท�าส�าเร็จแต่จะถูกจับก็คงไม่ท�า ความจริง

ควรเข้าใจว่ า จ ะ ต้องถูกจับแน่นอนไม่ต้องสงสัย ไม่ถูกต�ารว จจับ  

ก็จะต้องถูก ก ร ร มชั่วจับและลงโทษ มิใช่ชาตินี้ก็ชาติหน้า ฉะนั้น  

ควรจะเชื่อว่ า ช าติหน้ามีถึงจะมองยังไม่เห็นเพราะจะได้มีค วาม  

เกรงกลัวต่อ ค ว า มชั่วท้ังหลาย และควรจะเชื่อว่ามีนรกสวรรค์ด้ว ย 

เพราะจะท�าให้เว้นกรรมชั่วประกอบกรรมที่ดี 

สัมมาทิฏฐิได้ชี้แจงให้เข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายดังกล่าวมีอยู่ อย่าไป

เชื่อใครที่บ อ ก ว่าไม่มี เช่นบอกว่าอย่านับถือมารดาบิดา อย่านับถือ  

พระอริยบุคคล  เ พ ราะไม่มีมารดาบิดา ไม่มีพระอริยบุคคลที่ไหน  

เป็นต้น ให้ทุ ก ค นเคารพนับถือมารดาบิดา การปฏิบัติบ�ารุงท่านเป็น  
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บุญกุศล ให ้ เ ค า ร พนับถือพระอริยบุคคลพระอริยเจ ้า หรือ  

กล่าวรวม ๆ ว่าให้นบัถอืพระ การให้ทานแก่ท่านเป็นบญุเป็นกศุล อนึง่ 

สัมมาทิฏฐิได้ ชี้แจงว่า บางคนไม่เข้าใจบางคนเข้าใจ แต่ฉวยโอกาส

กล่าวบิดเบือ น ค�า สั่งสอนขององค์พระบรมครู เช่นเมื่อได้ ยิน  

พระองค์ตรัสว่ า  " สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง สังขารทั้งหล ายเป็นทุกข์  

ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา"  ก็กล่าวว่า เพราะตรัสดังนั้น จึงไม่มีสัตว์

บุคคลตัวตนเราเขา จึงไม่มีบุคคลระดับต่าง ๆ ที่นับถือกัน ตลอดถึง

ไม่มีใครเป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นต้น ดึงเข้าหาทิฏฐิหรือลัทธิที่ผิดตามที่

ประสงค์จะดงึไป อนัท่ีจริงองค์พระบรมครูทรงสอนให้ปฏบิตัโิดยชอบ

ในสัจจะ ๒ อย่าง คือ  โลกสัจจะ หรือ สมมุติสัจจะ กับปรมัตถสัจจะ 

โลกสัจจะหรือสมมุติสัจจะนั้น คือสัจจะตามที่รู้กันนับถือกันทางโลก

ต่าง ๆ เช่นความเป็นมารดาบิดาบุตรธิดา ความเป็นบุคคล ความเป็น

เจ้าของทรัพย์สมบัติ ความสืบสกุลเชื้อสายเป็นต้น ฉะนั้น จึงตรัสให้

เว้นจากการฆ่าท�าร้ายชีวิตร่างกายกัน เป็นการรับรองว่ามีสัตว์บุคคล

ตัวตน ให้เว้ น จ า ก ก ารลัก  เป็ นการรับรองว่ามีความเป็นเจ้า ของใน  

ทรัพย์สมบัติ เท่ากับรับรองว่ามีเรามีของเรา ให้เว้นจากประพฤติผิด  

ในทางกาม เป็นการรับรอง วงศ์ตระกลูเชือ้สายเป็นต้น พระพทุธศาสนา

จึงมิได้ปฏิเ ส ธ สั จ จะ ดั งกล่ าว แต่รับรองว่าเป็นสัจจะคือ เป็นจริง  

อย่างหนึ่ง ๆ ซึ่งจะต้องปฏิบัติต่อกันโดยชอบ

แม้สามารถปฏิบัติโดยชอบได้ในสัจจะดังกล่าว ก็จะได้รับพรที่

เกิดจากกรรมดีของตนเอง อันเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์เหนือพรที่จะได้รับ

จากการให้ของผู้อื่น





สัมมาทิฏฐิ (ต่อ)

ได้บรรยายถงึสมัมาทิฏฐกิบัมจิฉาทิฏฐกิ�าลงัพยายามจะชกัชวน

ให้พลเมืองขอ ง จิ ต ตนครเป็นพรรคพวกฝ่ายตน สัมมาทิฏฐิก�าลัง  

สอนว่า องค์พ ร ะ บ ร มครูทรงสอนให้ปฏิบัติต่อกันโดยชอบใน  

สัจจะสองอย่าง คือโลกสัจจะหรือสมมุติสัจจะ กับปรมัตถสัจจะ

 ในการปฏิบัติ ต่ อ กันโดยชอบตามโลกสัจจะหรือสมมุติสัจจะ

นั้น สัมมาทิฏฐิได้ชี้แจงต่อไปว่า องค์พระบรมครูได้ตรัสให้คนทั่ว ๆ  

ไปรักษาศีล ๕ และประพฤติธรรม ๕ ประการ ที่คู่กัน คือ ๑ เว้นจาก

การฆ่า ๒ เว้นจากการลัก ๓ เว้นจากประพฤติผิดทางกาม คือเป็นชู้ 

๔ เว้นจากพูดเท็จหลอกลวง ๕ เว้นจากดื่มน�้าเมายาเมา นี้เป็นศีล ๕ 

และให้ ๑ มีเมตตากรุณา ประพฤติอนุเคราะห์เกื้อกูล ๒ ประกอบ

สัมมาอาชีวะ เ ลี้ ยงชีวิตในทางที่ชอบ ๓ สันโดษยินดีพอใจอยู่แต่ใน

ภริยาสามีของ ต น  ๔  พูดค�าจริงที่เป็นประโยชน์ ๕ มีสติรอบคอบ  

นี้เป็นธรรม เรียกว่ากัลยาณธรรม (ธรรมที่งาม) ๕ เป็นคู่กันกับศีล ๕ 

คือธรรมข้อที่  ๑  ก็คู ่กับศีลข้อท่ี ๑ ดังนี้ เป ็นต้น สัมมาทิฏฐ ิ 
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ได้อธิบายให้ เข้าใจต่อไปว่า ศีลธรรมเหล่านี้เป็นการรับรองโลกสัจจะ

หรือสมมุติสัจจะทั้งนั้น คือรับรองว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนซึ่งด�ารงชีวิต

อยู่และใครก็ไม่ควรฆ่าใคร ไม่ควรท�าร้ายร่างกายของใคร เพราะทุก

สัตว์บุคคลต่างก็รักชีวิตของตน ไม่ปรารถนาให้ใครมาท�าร้าย จึงควร

คิดถึงใจเขา ใจเรา เปรียบเทียบกันดังนี้ 

ฉะนั้นจะเป็น ก า ร ยุติธรรมหรือ จะเป็นการถูกต้องอยู่หรือ  

ที่เมื่อตนไม่ อ ย า กให้ใครมาท�าร้ายตน แต่ตนกลับไปท�าร้ายผู้อื่น  

สตัว์อืน่ ควรจะมเีมตตากรุณาอนเุคราะห์เกือ้กลูกนัต่างหาก เพราะตน

ก็อยากจะให้คนอื่นมีเมตตากรุณาในตน ฉะนั้น ตนก็ควรจะมีเมตตา

กรุณาต่อผู้อื่ น  ข้อต่อ ๆ ไปก็เหมือนกัน เมื่อรับรองว่ามีสัตว์บุคคล  

ก็รับรองความเป็นเจ้าของในทรัพย์สมบัติ รับรองเชื้อสายวงศ์ตระกูล 

รับรองวาจาที่พูดต่อกันถึงเรื่องต่าง ๆ ตลอดถึงรับรองความครองตน

อยู ่ด ้วยความ  ไ ม่ ประมาทขาดสติ จึงได้บัญญัติศีลและธรรม  

ข้อต่อ ๆ ไปโ ด ย ล�า ดับ โดยอาศัยหลักยุติธรรมเช่นเดียวกับคู่ที่ ๑   

คือ ตนประสงค์ จ ะ ใ ห้คนอื่นคิดต่อตนท�าต่อตนฉันใด ก็ควรคิด  

ต่อคนอื่นท�าต่ อ ค น อื่นฉันนั้นเหมือนกัน อีกอย่างหนึ่งศีลแล ะธรรม  

ที่คู่กันนี้ต่ า ง อิ งอาศัยกัน เมื่อปฏิบัติไปด้วยกันย่อมเป็ นการสะ ดวก   

คือ เมื่อเว้น จ า ก ก า รฆ่า ก็ควรอบรมเมตตากรุณาให้มีขึ้นในจิต ใจ  

และการกระท�าด้วย และเมือ่จิตใจเตม็ไปด้วยเมตตากรุณา ปราศจาก

โทสะพยาบาทแล้ว  ก็ จ ะ ฆ่าจะท�าร้ายใครไม่ได้อยู่เอง จะเรียกว่า  

เกิดเป็นศีลขึ้นโดยอัตโนมัติก็ได้ เมื่อเว้นจากการลัก ก็ควรประกอบ

อาชีพโดยชอบ ถ้ า เ กี ย จคร้านไม่ประกอบอาชีพที่ชอบ จะได้  
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ทรัพย์มาจับจ่า ย ใ ช้ ส อยเลี้ยงตนและครอบครัวจากที่ไหน ก็จะ  

ต้องลักขโมยเขา  แ ต่ ข ยันหมั่นเพียรประกอบอาชีพที่ชอบจะมี  

ทรัพย์สินเกิดขึ้ น  ไ ม่จ�าต้องไปลักขโมยใคร เมื่อเว้นจากความเป็นชู ้ 

ในทางผิด และมี ค ว า ม ยินดีอยู่เฉพาะในคู่ครองของตน ก็จะไม่คิด  

ไปยุ ่งเกี่ยวกั บ ใ ค ร อื่นให้เป็นที่เดือดร้อน เมื่อเว้นจากพูดเท็จ  

และพูดแต่ค�าจริ ง ท่ี เ ป็นประโยชน์ต่าง ๆ รักษาสัจจะ รักษาสัญญา  

ที่ ให ้ไว ้ต ่อกัน  ก็ ไ ม ่ต ้องการจะพูดเท็จหลอกลวงใครให ้เสีย  

ประโยชน์ เมื่อเ ว้ น จ า กน�้าเมา และหมั่นหัดอบรมความมีสติ รั ก  

ความมีสติ ก็จะเกลียดน�้าเมาไปเอง

 เมื่อปฏิบัติศี ล แ ล ะ ธ ร ร ม คู่ท่ีอิงอาศัยกันไปด้วยกันเช่นนี้   

การเบียดเบียนกั น ก็ จ ะ ไ ม่ เกิดข้ึน ความสุขสงบก็จะตามมา สมดัง  

ความปรารถนาของทุกคนที่ ไม่ต้องการมีความทุกข์ ความเดือดร้อน   

ความถูกเบียดเบียน





สัมมาทิฏฐิ (ต่อ)

 สัมมาทิฏฐิได้น�า สัจจะสองอย่างท่ีองค์พระบรมครูทรงสอน  

มาแสดงและได้แสดงแล้วอย่างหนึ่ง คือโลกสัจจะหรือสมมุติสัจจะ

 สัมมาทิฏฐิ ยังได้ชี้แจงต่อไปว่า องค์พระบรมครูทรง  

แสดงธรรมทางปรมัตถ สัจจะคือ ความจริงที่มีเนื้อความอย่าง  

ละเอียดลึกซ้ึงยิ่ ง ดังท่ีแสดงขันธ์ ๕ ว่าเป็นอนัตตา มิใช่ตัวตน  

คือแสดงว่าก้อนกาย และใจอันนี้ ท่ีแบ่งออกเป็น ๕ กอง ไก้แก่  

กองรูป กองเวทนา ( ความรู้สึกเป็นสุข ทุกข์ หรือกลาง ๆ ไม่ทุกข์  

ไม่สุขต่าง ๆ) กองสัญญา (ความจ�าหมาย) กองสังขาร (ความคิดปรุง

แต่งต่าง ๆ) กองวิญญาณ (ความรู้สึกเห็น ได้ยิน เป็นต้น) รวมกัน  

เป็นกายและใจท่ีมี ชีวิตครองอยู ่นี้  เป็นสิ่งท่ีไม่เที่ยง เป็นทุกข์  

ต ้องแปรปรวนเปลี่ย นแปลงไป เพราะต้องเป็นไปเพื่ออาพาธ   

คือต้องถูกเบียดเบียนให้ทรุดโทรม ให้เจ็บ จนถึงให้แตกส ลาย  

ด้วยความแก่ เจ็บ ตาย นับจ�าเดิมแต่เกิดเป็นต้นมา จึงเป็น  

อนัตตา มิใช่ตัวตน  ไม่ควรท่ีใคร ๆ จะเห็นจะยึดถือว่าเป็ นของเรา  
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เราเป็น หรือเป็นตัวตนของเรา หรือทรงแสดงโดยท�านองว่า ร่ างกาย  

นี้ สักแต่ว่าเป็น ธาตุ คือ ดิน น�้า ไฟ ลม ประกอบกันเข้า มิใช่  

สัตว์ บุคคล ตัวตน  เราเขา ทรงสอนดังนี้ก็เพื่อให้ผู ้ท่ีต้ องการ  

ความ พ้นทุกข์พิจารณาให้รู้ตามเป็นจริง เพื่อละอวิชชา (ความไม่รู้ใน

สัจจะ) ตัณหา (ความดิ้นรนทะยานอยาก) อุปาทาน (ความยึดถือสิ่ง

ทั้งปวงในโลก) เพร าะพระองค์ได้ตรัสรู้สัจจะว่า ทุกข์นั้นเ กิดจาก  

ตัณหา ดับตัณหาเสี ยได้ จึงดับทุกข์ แม้เช่นนี้ ก็เป็นข้อป ฏิบัติ  

ทางจิตใจ  ในทางกาย หรือทางสงัคม กต้็องปฏบิติัตามควรแก่โลกสจัจะ

หรือสมมุติสัจจะ เหมือนอย่างมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา พระบรมครู

และพระอรหั นตสาวกก็ทรงปฏิบัติต ่อบุคคลต่าง ๆ ตามควร  

แก่ฐานะ  ท รงบัญญั ติพระวินัยให้พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติ พระวินัยนั้น  

เป็นศีลอย่ างละเอี ยด รวมทั้งศีล ๕ นั้นด้วย แต่มีอีก มากมายนัก   

ล ้วนเกี่ย ว แก่การที่จะต้องถือนั่นถือนี่ดูคล้ายกับ มีความเป็น  

เจ้าของ เ ป็นของตั วของตน คล้ายกับมีทิฏฐิมานะต่าง ๆ มากมาย   

ล้วนเป็นข้อปฏิบัติทางกายและวาจาที่เกี่ยวข้องกันเอง และเกี่ยวข้อง

กับคนทั่ว ไ ปในโลก ท�าให้เห็นว่า พระภิกษุสงฆ์นั้นเป็น คณะบุคคล  

อีกจ�าพวกห นึ่งที่แ ย ก ตัวออกไปจากโลก มีความประพฤติปฏิบัติ  

ที่ละเอียด ป ระณีตออ ก ไ ป ซ่ึงดูอีกแง่หนึ่งก็คล้ายกับมีอุปาท าน   

ความยึดถือ ม าก แม้พ ร ะ ภิกษุซ่ึงเป็นพระอรหันต์ก็ต้องปฏิ บัติ ตาม  

พระวินัย ต้ องท�าอุโ บ ส ถสังฆกรรมฟังพระปาติโมกข์ทุก ๑๕ วัน   

ฉะนั้น  ศีล ทุกอย ่ าง จึ ง เกี่ยวแก ่สมมุติสัจจะหรือโลกสัจจะ   

เป็นข้อปฏิ บัติทางกา ย ว าจา ตามที่โลกถือว่าดีงามตามเหตุผ ล   
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องค์พระบรม ค รูเองก็ไ ด้ ทรงปฏิบัติในพุทธวินัยซ่ึงยิ่งละเ อี ย ด  

ประณีตไปกว ่ าสาวกวินั ย ท่ีทรงบัญญัติขึ้น ทรงปฏิบั ติสนอง  

พระคุณพระพุทธบิดามารดา เหมือนอย่างคนมีความกตัญญูกตเวที

ทั้งปวง ทุ ก คนจึงควร รู้และปฏิบัติธรรมขององค์พระบรมครูใ ห้  

ถูกต้อง ทา ง จิตใจเมื่ อ มุ่งปรมัตถสัจจะก็ปฏิบัติไป ส่วนท างกาย  

หรือทางสัง ค มก็ต้องป ฏิ บัติตามศีลตามวินัยอันตั้งอยู่บนมูลฐาน  

ของโลกสัจจ ะ หรือสมมุ ติ สัจจะ ซ่ึงจะต้องถือนั่นถือนี่ในท าง  

ที่เว้นเบียดเบียนกัน ในทางที่เป็นความประพฤติดีงามน่าดูน่าชม 

 การรู ้และ ป ฏิบัติธร ร ม ขององค์พระบรมครูให้ถูกต้อง  

เป็น การบริ หารจิตโด ย ต รง ซ่ึงจะให้ผลเป็นความสุข ความงดงาม  

แก่จิตใจผู้ปฏิบัติทุกคน ตามควรแก่ความปฏิบัติ





ทิฏฐิ ๒

ได้เล่าถึงบทบาทของทิฏฐิสองประการคือ สัมมาทิฏฐิและ  

มิจฉา ทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิพยายามจะท�าให้ประชาชนชาวจิตตนค รเป็น  

คนดี ได้ชี้แจงสั่งสอนยกค�าขององค์พระบรมครูขึ้นกล่าวเป็นอันมาก

 ชาวจิตตนครเมื่อได้ฟังค�าอธิบายจากสัมมาทิฏฐิ ก็กลับมา  

เชื่อ ถ้อยค�าของสัมมาทิฏฐิกันเป็นอันมาก เพราะเห็นว่าเป็ น ถ้อยค�า  

ที่มี เหตุผล พากันเชื่อในบาปบุญคุณโทษ พากันเช่ือในเหตุแ ล ะผล  

ตามหลักของกรรม และพากันเชื่อว่ามีกรรมมีผลของกรรม มีคนด ี 

คนชั่ วตลอดถึงมีพระอริยะอยู่ในโลก ท้ังมีโลกนี้โลกหน้า เ ห มือน  

อย่าง มีวันนี้วันหน้า มารดาบิดาเป็นผู้มีคุณแก่บุตรธิดา บ ร รดาผู้ที่  

ให้อุ ปการะอื่น ๆ ทั้งปวงก็เป็นผู้มีคุณแก่ผู้รับอุปการะ  ม ารดา บิดา  

จึงพา กันเลี้ยงดูอุปการะ บุตรธิดาด้วยความเมตตากรุณาเป็น อั นดี   

และบร รดาผู้มีหน้าที่ควรใ ห้อุปการะท้ังผู้ที่สามารถให้อุ ป ก าระ  

ทั้งห ลาย ก็พากันให้อุปกา ระแก่คนท่ีควรรับอุปการะทั้งปวง ด้ วย  

ความเ อ็นดูกรุณา ฝ่ายบุตร ธิดาและผู้รับอุปการะทั้งปวงก็พ า กัน  
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มีความกตัญญูกตเวที คือรู้คุณและตอบแทนคุณด้วยการท�า ความดี

ตอบต่ าง ๆ จึงพากันอยู่เป็นสุขสมบูรณ์ขึ้น ฝ่ายสมุทัย กับอ า สวะ  

และพร รคพวกเมื่อเห็นการณ์ แปรผันไปดังนั้น ก็ไม่พอใจจึ งสั่ ง  

มิจฉา ทิฏฐิและพรรคพวกให้เ ร่งปฏิบัติงานทางจิตวิทยาให้  สุขุ ม  

ยิ่งขึ้น เพราะตามที่สัมม าทิฏฐิชักจูงไปนั้นเป็นเร่ือ ง พื้ น  ๆ  ตื้น ๆ   

ถึงสัมมาทิฏฐิจะไม่มาชักจูงแนะน�าอะไร คนโดยมากก็เห็น กันอยู่แล้ว 

มิจฉา ทิฏฐิจึงส่งสหายคู่ห นึ่งเข้าไปสู่จิตตนคร สหายคู่ นั้น   

คนหนึ่งชื่อสัสสตะหรือนายเที่ยง อีกคนหนึ่งชื่ออุจเฉทะหรือนายสูญ 

พวกนั กธรรมมัก เ รียกกันว ่ า สัสสตทิฏฐิ  และอุจ เฉททิฏฐิ  

แต่เรียกกันเป็นค�าไทย ๆ ว่านายเที่ยงและนายสูญก็ได้ คู่นี้ตามชื่อ  

ขัดกั นตรงกันข้าม น่าจะคบเ ป็นเพื่อนกันไม่ได้ แต่ก็คบเป็นเพื่อน  

กันได้อย่างสนิท ชนิดที่เรียกว่าเพื่อนคู่หูกันทีเดียว ท้ังนี้ เ พราะต่าง  

ก็เป็ นพวกมิจฉาทิฏฐิด้วยกั น  นายเที่ยงเข้าไปแสดงว่าทุก ๆ คน  

จงอย่ ากลัวสูญ ไม่มีความสูญแห่งทุก ๆ สิ่งที่เป็นธาตุ ชีวิตร่ างกาย  

นี้ประกอบขึ้นด้วยธาตุ ๒ ส่วน  คือรูปธาตุ ที่เป็นวัตถุและอัตตธาตุ  

ที่ เป ็นอัตตา หรืออาตมัน ตัวต นชั้นใน รูปธาตุนั้น มาปรุงกัน  

ประกอ บเป็นร่างกายตั้งแต่ เ กิด จนตาย แล้วความประกอบ กันก ็ 

แตกแย ก รูปธาตุทั้งปวงแยก ย้าย กันไปตามธาตุ ไม่สูญ ไปไหน   

อัตตธ าตุชั้นในก็ไม่สูญ เ มื่อ ยังไม่ตาย อัตตธาตุก็ มีอาศัย อยู ่ใน  

ร่างอันนี้ เมื่อร่างอันนี้แตกสลายดังกล่าว  อัตตธาตุก็ออกไปเกิดใหม่  

อีก เ ป็นดังนี้เ ร่ือยไปเป็ นนิ รันดร ฉะนั้นจึง ไม่มี ความดับ ชาติ  

ดับภพ   ดังที่เรียกว่านิพ พ าน ดังนั้น ใน ปัจจุ บันนี้ก็มีอั ตตาตัวตน   
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คร้ัน ร่ างกายแตกสลายท่ีเรี ยกว่าตาย ก็มี อัตตา ไปเกิ ดอีก อั ตตานี ้ 

เป็นสิ่ งเที่ยงยั่งยืน ทุ ก คนจึงมีสิ่งท่ีเที่ ยงยั่ งยืนอยู่ด้วยกั นแล้ว เป็น  

สิ่งที่ ไม่ตาย ไม่เป็นอัน ต ราย ด้วยเหตุอะ ไร ๆ ทั้งห มด นายเ ที่ยง  

เท่ีย วแ นะน�าชวนให้เชื่อดั ง นี้  ก็เพื่อจะ ปฏิเส ธกรรม และผลขอ ง  

กรรมอ ย่ างลึกซ้ึง ตลอดถึงนิ พพา นตามที่พระ บรมครูทรงสั่งสอน   

เพราะอัตตธาตุอยู่เหนือผล ของกรรม และเกิดไม่สุดสิ้น

 ส�าหรับ ผู้บริหารจิตท้ังหล า ย ค วรเชื่อค�าแ นะน�าชักจูง ของ  

ฝ่ายสั มม าทิฏฐิ จะได้ผลเป็น ก ารบ ริหารจิต เป็นความ สุขท่ียิ่งขึ้น   

ไม่ควร เชื่อค�าแนะน�าชักจูงขอ ง ฝ่า ยมิจฉาทิฏฐิ  เพราะ จะได้ ผล  

เป็นการท�าระดบัจิตให้ต�า่ลง เป็นความเศร้าหมอง ว้าวุน่ หลงผิด และ

เป็นทุกข์มากน้อยตามก�าลังความเชื่อ





 ได้กล่าวถึงกลวิธีของมิจฉาทิฏฐิ ท่ีจะเอาชนะสัมมาทิฏฐิ   

เพ่ือได้มอีทิธิพลครอบครองจิตตนคร การด�าเนนิกลวธีิของมจิฉาทิฏฐิ  

คร้ังนี้คือ ได้ส่งสหายคู่หนึ่งเ ข้าไปสู่จิตตนคร คนหนึ่งชื่อนายเที่ยง   

คนหนึ่ งชื่อนายสูญ นายเท่ียงเที่ ย วแสดงว่าใคร ๆ ไม่ต้องกลัวสูญ 

เพราะทุกอย่างเที่ยง แล้วยกตัวอย่างประกอบเป็นอันมาก

 ชาวจิตตนครเป็นอนัมากเชือ่นายเท่ียง แต่กม็คีนทีค่ลางแคลง

ใจไม่เ ชื่อว่าจะมีอะไรเท่ียงเหมื อ นอย่างท่ีนายเที่ยงพูด จึงถึงที  

ของนาย สูญบ้าง นายสูญเท่ียวพูดชี้ แจงว่า มีอัตตาตัวตนอยู่แต ่ 

ในปัจจุบันนี้เท่านั้น เมื่อร่าง ก ายนี้แตกสลายคือตาย ก็หมดกัน แค่นี ้

ไม่มีอ ะไรไปเกิดอีก ใครไม่เชื่อล อ งผ่าร่างกายนี้พิสูจน์ดูซิว่ า มีอะไร  

ไปเกิดอีก หลังจากที่ตายไปแล้ว แม้สิ่งที่เรียกว่าวิญญาณก็เหมือนกัน

มีอยู่ ที่ไ หน ใครเห็นบ้างว่าเวลา ต ายวิญญาณลอยออกจากร่างที่  

ตายแล ้ วไป ถึงสิ่ งที่ เ รียกจิตใจก็ เหมือนกันใครได ้ เคยเห็น   

นอกจาก ความ คิดนึกตรึกตรองความรู้ ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้เป็นอาการ  

ของมัน สมอง มากกว่า เมื่อสมองดีสม อ งโปร่ง ก็รู้ก็คิดอะไรได้ดี   

ทิฏฐิ ๒ (ต่อ)
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เมื่อส มองเ สียสมองเสื่อม ความรู้ความคิด ต่าง ๆ ก็ขัดข้อง จึงเป็น  

เร่ือง ของส มอง เมื่อตายสมองหยุดท�างานก็หยุดรู้หยุดคิดทุกอย่าง   

ดังท่ี เรีย กกันว่าดับจิต ก็คือดับความรู้ค วามคิดได้แก่ดับสมอง   

หรือสม องหยุดท�างานนั่นเอง ฉะนั้น เมื่อทุก คนตายแล้วก็เป็นอัน  

ขาดสูญ กันเ ท่านั้น พูดกันสั้น ๆ ก็คือตายสู ญ ค�าของนายสูญเป็น  

ที่ต้อ งใจข องคนบางจ�าพวก คือพวกท่ีไม่ยอมเชื่ออะไรนอกจากจะ  

พิสูจน์ได้ทางประสาททั้ง ๕ คือตา หู จมูก ลิ้น และกาย ดังที่เรียกว่า

พวกพุท ธิจริต หรือพวกนักปราชญ์ที่ต้องการจะเ ชื่อในเมื่อต้องมี  

เหตุผล  และ สิ่ งที่ เรียกว ่าเหตุผลนั้นคือเหตุ ผลทางประสาท  

นั่นแห ละ อีกพวกหนึ่ง คือพวกนักวิทยาศาสตร์ใ นปัจจุบันบางพวก   

ท่ีรับ รองว่าเป็นจริงเฉพาะในสิ่งที่จะพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได ้ 

เท่านั้น เ มื่อค้นหาในร่างกายของคนของสัตว์พ บแต่สิ่งท่ีเปื่อย เน่าท้ิง  

อยู่ใน โลกนี้เท่านั้น ไม่พบอะไรไปเกิดท่ีไหน ก็ลงเอาว่าตายสูญ รว ม

ความว่ า จ�า พวกที่ถือว่าจะต้องรู้ทางประสาท ๕  ของตนได้จึงจะ  

รับรอง  หรือ พวกที่ถือว่าจะต้องพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์จึงจะ  

รับรอง  ทั้ง  ๒ จ�าพวกเหล่านี้ก็คือพวกท่ีถือทา งวัตถุและถือเท่ าที่  

ตนรู้เ ท่านั้นเป็นเกณฑ์ ออกจะเป็นพวกท่ีเรียกกันในปัจจุบันว่า  

พวกปัญญาชน นายสญูดจูะได้บคุคลจ�าพวกนีม้าเป็นสาวกอยูไ่ม่น้อย 

เมื่อน ายสูญ ชักชวนให้เชื่อว่าตายสูญได้ ก็กล่าว ชักชวนให้เห็นต่อไป  

อีกว่า  อย่า มัวไปหลงท�าดีด้วยมุ ่งสวรรค์ในชาติหน้า อย่ามัวไป  

หลงกลั วบาปด้วยกลัวจะไปตกนรกในชาติหน้าเช่นเดียว กัน เพราะ  

ไม่มีช าติหน้าไหนอีกแล้ว ไม่ต้องไปค�านึงถึงสิ่งที่เรียกว่าบาปหรือ  
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บุญตาม ท่ีสอ นในศาสนา ให้ค�านึงถึงความสุขในชีวิตนี้เป็นส�าคัญ   

บ�ารุงชีวิตใ ห้มีความสุขในโลกนี้นี่แหละให้เต็มท่ี ไม่ต้องคิดอะไร  

ให้มากใ ห้ไกล  ไม่ต้องรับผิดชอบต่อกรรมอะไรเกินไปกว่ า ชาตินี้   

หากจะต้ องรับ ผิดชอบก็แค่ในชีวิตนี้เท่านั้น เมื่อท�า อะ ไรผิดก็ จง  

ฉลาดหลบ เลี่ย งความผิด แม้จะไม่ได้ท�าชอบอะไรก็จงพยายา มอ้าง  

เอามา นายสญูจะพยายามชกัชวนให้เหน็ในทางไม่กลวับาปกรรมอะไร 

เพราะเมื่อตา ยสูญเสียอย่างเดียวก็ตัดปัญหาต่าง ๆ ได้เ ป็ นอันมาก  

จะท�าชั่วเท่าไหร่ หรือจะท�าดีเท่าไร ตายแล้วก็สูญหมดเท่านั้น

 บรรดาผู้มาบริหารจิตท้ังหลาย ควรท�าความเข้าใจให้เกิดขึ้น  

ว่า ความ เชื่อ ของผู้ใด ไม่อาจท�าสัจจะให้เป็นอื่นไปได้ ท่ีน ายเที่ยง  

สอนก็ตาม  หรือ ท่ีนายสูญสอนก็ตาม เมื่อไม่ตรงตามสัจจะ ก็ต้ อง  

ไม่เป็นสัจจะ ไม่ว่าจะมีผู ้เชื่อตามมากน้อยเพียงใดก็ตาม ก็เ ป็น  

สัจจะไปไ ม่ได้  เพื่อท่ีจะศึกษาให้รู้ว่าสัจจะมีว่าอย่างไร  ก็ต้องศึกษา

พระพุทธศ าสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้สัจจะทั้งปวง และ ทร ง

แสดงไว้เป็น พระพุทธศาสนา ด้วยทรงมีพระกรุณาต่อสัตวโลกยิ่งนัก





 สมทุยักบัคูอ่าสวะได้ส่งสมนุท้ังหลายเข้าไปคมุใจชาวจิตตนคร 

ส่งมิจฉา ทิฏฐิ เข้าไปชักชวนให้พากันเห็นผิด จนถึงได้ส่งนาย เท่ียง  

กับนายสู ญเข้ า ไปชักชวนให้เกิดความเห็นแยกกันออกไปเป็น  

ความเห็นว่า เที่ยง หรือขาดสูญ 

นอกจากนี้ยัง ไ ด้ส่งพรรคพวกของคนทั้งสองนั้นอีก ๑๐ คน 

เข้าไปชักน�าความเห็นไปในทางต่าง ๆ ทั้ง ๑๐ คนนั้นมีชื่อเรียกยาก  

สักหน่อย  คือเ รียกชื่อว่า "อันตคาหิกทิฏฐิ ความเห็นอันถือเอา  

ทีส่ดุ คอืแล่นไปถงึท่ีสดุในทางหนึง่ ๆ" ได้แก่ความเหน็ว่า ๑ โลกเท่ียง   

๒ โลกไม่เที่ยง ๓ โลกมีที่สุด ๔ โลกไม่มีที่สุด ๕ ชีพก็อันนั้น สรีระ  

ก็ อันนั้น ๖ ชีพเป็นอื่น สรีระก็เป็นอื่น ๗ ตถาคตเบ้ืองหน้าแต่  

ตาย แล้วย่อมเป็ นอีก (เกิดอีก) ๘ ตถาคตเบ้ืองหน้าแต่ตายแล้ว  

ย่อ มไม่เ ป็นอี ก  ๙ ตถาคตเบ้ืองหน้าแต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกก็มี   

ย่อมไม่เป็นอีกก็มี  ๑๐ ตถาคตเบื้องหน้า แต่ตายแล้วย่อมเป็นอีกหา  

มิไ ด้ ย่ อมไม่ เ ป็นอีก ก็หามิได้ ทั้ง ๑๐ คนนี้เท่ียวแสดงชักชวนให ้ 

ชาว จิตตน ครเชื่ อไปตาม  ใช้ค�าพูดที่เรียกว่า "วาทศิลป" ต่าง ๆ   

ทิฏฐิ ๑๐
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ยกเ หตุผล แวดล้อมต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเกิดความทึ่งในใจและยอมเชื่อ  

ตาม ความเ ห็นท้ัง ๑๐ นี้จัดเป็น  ๕ คู่ แต่ละคู่ ขัดกันตรงกันข้าม   

แต่ รวมเป็นพวกเดียวกันได้ เพราะเ ป็นพวกมิจฉาทิฏฐิก๊กเดียวกัน   

และ เพื่อ จะจับใจของคนทั้งปวงไว้ ให้หมด จึงออกแสดงนัยต่าง ๆ   

กัน ออกไป  สุดแต่ใครจะติดในกระแสไ หน ตั้งต้นแต่จูงใจให้เห็นว่า  

โลก นี้ เที่ยงนะ โอกาสโลกคือพื้นพิภพนี้ก็เที่ยงแท้ สังขารโลก   

คือ สิ่งผ สมปรุงแต่งทั้งหลายก็เท่ียงแท้ เพราะต้องปรุงแต่งกันอยู่  

ไม่ หยุดห ย่อน สัตวโลก คือหมู่สัต ว์ทั้งหลายก็เที่ยงแท้ ย่อมด�าร ง  

อยู่นิรั นดร ที่ขึ้นชื่อว่าโลกดั งกล่าวเป็นสิ่งเท่ียงท้ังนั้น ช าวจิตตนคร  

พากันเชื่อในฝ่ายนี้ก็มาก ที่ไม่ เชื่อก็มี จึงจูงใจอีกอย่างหนึ่ งว่า   

โลก ไม่เท่ียงเลยนะ บรรยายในทางตร งกันข้ามก็ได้ใจของคนท่ี  

ไม่ เชื่อ ในประการแรกมานับถือ นอก จากนี้ยังกล่าวชักน�าให้เป็น  

นัก คิดนั กเชื่อท่ียิ่งขึ้นไปอีกว่า "โลกมีท่ีสุด โลกไม่มีที่สุด" เพราะ  

ก็น่าคิด เหมือนกันว่าโลกจะมีท่ีสุดหรือไม่ น่าจะมีคนเชื่อแ ตก  

ควา มเห็น กัน จึงส่งมิจฉาทิฏฐิไปแ สดงไว้ทั้ง ๒ ทาง มองดูเข้ ามา  

ในต นก็เกิดปัญหาอีกเหมือนกันว่า "ชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้น หรือ  

ว่า ชีพก็ อันอื่นสรีระก็อันอื่น" เป็นปัญหาสองแง่สองมุม จึง ส่ง  

มิจฉาทิฏฐิไปแสดงไว้ทั้ง ๒ ทางเหมือนกัน 

ทั้ งยังมีปัญหาเกี่ยวกับองค์พระต ถาคตซ่ึงเป็นองค์พระศาสดา

ของ โลก ว่าจะทรงเกิดอีกหรือหาไม่  หรือไม่ใช่ทั้งสอง ท�าให ้  

ชาว  จิตต นครแตกความเห็นกันและทุ่ มเถียงกันว่าความเห็นของใคร  

จะถูก บางคนได้น�าความเห็นเหล่านี้ไปกราบทูลถามองค์พระบรมครู  
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กเ็คยม ีแต่พระองค์หาได้ทรงตอบไม่ เพราะเป็นสิง่ไร้ประโยชน์ แม้จะ

ทรง ต อบก็ ไม่ท�าให้ใครดีหรือชั่วได้  จะแก้ทุกข์ร้อนประการใดก็ห า  

ได้ไม่ อันที่จริงทั้ง ๑๐ ประการนั้น ก็รวมเข้าในจ�าพวกเที่ยงกับสูญ  

ดังกล่าวแล้วนั่นเอง 

 กา ร ไม่ส นใจในสิ่งไร้ประโยชน์ ท่ีจะไม่ท�าให้ใครดีหรือ  

ชั่ ว ได้ท่ีจะไม่เป็นการแก้ทุกข์ร้อน แต่สนใจในสิ่งมีประโยชน์ ที่จะ  

ท�าใ ห้ใคร ดีหรือชั่วได้ ท่ีจะเป็นการแก้ทุกข์ร้อนนี้เป็นการบริหารจิต

โดยตรงที่บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายควรพิจารณาปฏิบัติอย่างยิ่ง





เหตุการณ์ไม่แน่นอน

ในระยะหลั ง ๆ นี้ ได้กล่าวถึงแต่การด�าเนินกลวิธีของสมุทัย

และคู่อาสวะที่จะเข้าครองใจชาวจิตตนครให้ได้เด็ดขาด ซึ่งทั้งนี้หาได้

พ้นสายตาของคู่บารมีไม่

ฝ ่ าย คู ่บา รมี เห็นสมุทัยและคู ่อาสวะส ่งมิจฉาทิฏฐิกับ  

พรรค พ วก เ ข้าชักชวนชาวจิตตนครให้มีความเห็นผิดไขว้เขวไป  

มากม า ยหลา ยอย่าง ทั้งได้ส่งพรรคพวกเข้ายึดครองใจคนไว้อย่ าง  

หนาแ น่น เ ช่นพวกโลโภ โทโส โมโห พวกอุปกิเลส ๑๖ พวกกิเลส  

พันห้ า ตั ณหาร้อยแปด คุมทางสื่อสารไว้ทั้งชั้นนอกและชั้น ใน   

ส่งอ า รมณ์ เข้าไปโดยทางสื่อสารเหล่านี้ สร้างนิทรรศการไตร ภูมิ  

อันวิ จิตร ตระการ ชักชวนให้ชาว จิตตนครเที่ยวชมหลงวนเวียน  

หาทา ง ออกไ ม่ได้ เป็นการแสดง นิ ทรรศการที่ไม่มีท่ีไหนจะท�า ไ ด ้ 

เสมอ เ หมือ น แม้คู ่บารมีจะได้ ขอ อนุญาตนครสามีส่งศีลและ  

พรรค พ วกเข้ามาช่วยกอบกู ้  ท้ั งส่งเพิ่มเข ้ามามากขึ้น ศีลกับ  

พรรค พ วกได้ช่วยต้านทานต่อสู้ ขั บไล่ฝ่ายอาสวะกับสมุทัยอย่าง  
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ได้ผ ล  ท�าใ ห้สมุทัยกับพรรคพวก ซบ เซาไปบ้าง แต่ก็ยังไม่ได้ผล  

เด็ดขาด ยังผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะในที่หลายจุด ดังเช่นที่จุดทวาร

ของเ มืองทั้ง ๓ คือกายทวาร วจีท วาร มโนทวาร บางคราวหัวโจก  

ทั้ง  ๓ คือ โลโภ โทโส โมโหยึดไ ด้  บางคราวศีลกับหิริโอตตัปปะ  

เป็นต้นยึดได้ เมื่อหัวโจกร้ายยึดได้ก็เปิดประตูให้พวกทุจริตมิจฉาชีพ

ต่าง  ๆ เข้ ามา แต่ปิดมิให้สุจ ริ ตต่าง ๆ เข้ามา เมื่อฝ่ายศี ลยึดได้ก็  

เปิด ป ระตูรับพวกสุจริตสัมมาชี พต่าง ๆ แต่ปิดมิให้พวกทุจริต  

มิจฉาชีพเข้าทางระบบสื่อสารก็เช่นเดียวกัน เมื่อพวกกิเลสร้ายต่าง ๆ 

ยึดไ ด้ก็ส่ งอารมณ์ปนเข้ามา คื อเ ช่นท่ีเรียกว่า "กามคุณารมณ์" ซ่ึง  

เข้า ม ายั่ว ยวนชาวจิตตนครให้หล งใ หล เห็นเป็นเร่ืองราวจริงจั งดัง  

ดูภา พ ยนตร์ ก่อให้เกิดนิวรณ์ท้ัง  ๕ ข้ึนครอบง�า เมื่อฝ่ายคู่ บารมี  

ยึดได้ก็ส่งอารมณ์อีกประเภทหนึ่ง ดังที่เรียกว่า "อารมณ์กรรมฐาน" 

ซ่ึง เ ข้ามา ระงับดับนิวรณ์ดังก ล่ าว นับว่าได้ต่อสู้กันกระชั้ นชิดเข้า  

มาถึ ง นิวาส ถานแห่งนครสามี แต่ คู่อาสวะก็ยังส่งพวกมิจฉาทิฏฐิ  

ต่าง  ๆ ส่ง อย่างหยาบมากเข้ามา ก่ อน คร้ันคู่บารมีส่งสัมมาทิฏ ฐ ิ 

เข้า ม าแก้ ก็เป็นการได้ช่วย ช าว จิตตนครให้พ้นจากมิจฉาทิฏฐิช นิด  

ที่น่ากลัว ที่เป็นภัยอันตรายอย่างร้ายแรง 

สมุทั ยและคู่อาสวะก็หาได้หยุ ด ยั้งไม่ ยังได้ส่งมิจฉาทิฏฐิที่  

ละเอยีดกว่า ดงัท่ีเรียกว่านายเท่ียงนายสญู และอกีชดุหนึง่ซ่ึงมอียู ่๑๐ 

ด้วย กันเข้ ามา ซ่ึงอันที่จริ ง ก็ เป็นสมุนของนายเที่ยงนายสูญทั้งสอง  

นั่น แ หละ ยังให้เกิดผล คือแม้ ชา วจิตตนครจะกลับมาเป็นฝ่าย  

สัมม า ทิฏฐิ  เชื่อในกรรมและผล ข อง กรรมเป็นต้น แต่ก็ยังเรรวน  
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ไม่แน่นอน และนอกจากนี้ คู่อาสวะกับพวกซึ่งเป็นพวกชั้นในด้วยกัน

กย็งัยดึนวิาสถานชัน้ในส่วนหนึง่ของนครสามไีด้อยูอ่ย่างมัน่คง คูบ่ารมี

จึงเ ห็นว่า จ�าจะต้องหาทางปฏิบั ติ ปราบปรามคู่อาสวะกับสมุทัย และ  

พรรคพวกให้เดด็ขาด ไม่เช่นนัน้เหตกุารณ์กเ็ป็นอนยิตะ คอืไม่แน่นอน

 กล่าวอีกอย่างก็คือ คู่บารมีหรือฝ่ายสร้างสรรค์ความดีเห็นว่า 

ถ้าไม่สามารถท�าลายคู่อาสวะหรือฝ่ายสร้างสรรค์ความชั่ว ให้พ่ายแพ้

ถอยพ้ นออกจ า ก ใ จ ให้ได้อย่างสิ้น เ ชิ ง ใจก็จะต้องไม่แน่นอน   

เดี๋ ย วดีเดี๋ ย ว ร้าย เดี๋ยวรักท�า บุ ญเดี๋ยวรักท�าบาป เดี๋ยวนิยมชอบ  

เดี๋ยวนิยมผิด กลับไปกลับมาวุ่นวายอยู่นั่นเอง เหมือนดังที่สามัญชน

ทั่วไปเป็นกันอยู่เป็นธรรมดา 

 บรร ด าผู้ม า บ ริ หารจิต คือผู้ที่ก�าลังพยายามจะสร้างสรรค์  

ความ ดีขึ้น ใ ห้ ม าก ขณะเดียวกันพยายามจะถอดถอนความชั่ว  

ให้น้อยลง ท�าได้ผลเพียงใด ความกลับไปกลับมาของใจก็จะลดน้อย

ลงเพียงนั้น จะดีมากกว่าร้าย จะรักท�าบุญมากกว่ารักท�าบาป จะนิยม

ชอบยิ่งกว่ า นิ ย ม ผิด ความกลับไปกลับมาวุ่นวายของใจดังกล่าว  

ลดน้อยลงเพียงใด ความสงบมั่นคงด้วยความดีก็จะมียิ่งขึ้นเพียงนั้น





ธรรมขันธ์

ก�าลงักล่าวถงึการรณรงค์ระหว่างคูบ่ารมกีบัคูอ่าสวะและสมทุยั 

ซ่ึงต ล อดเวลาปรากฏผลไม่แน่นอน คือผลัดกันเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะ

เรือ่ยมา เป็นเหตใุหคู้บ่ารมีเหน็ว่าจ�าจะต้องหาทางปราบปรามคูอ่าสวะ

กับสมุ ทัยและพรรคพวกให้เด็ดขาด ไม่เช่นนั้น เหตุการณ์ก็เป็น  

อนิยตะ คือไม่แน่นอน

 ฝ่าย คู่บารมีคร้ันได้ด�าริตริตรองอยู่ว่า จะปราบคู่อาสวะกับ

สมุทั ย ลงได้ด้วยประการไร ก็ระลึกขึ้นได้ถึงธรรมขันธ์ท้ังปวงของ  

องค์พระบรมครู ซ่ึงเป็นกองทัพอนัทรงพลงัยิง่ใหญ่ท่ีสดุ สจัจะท้ังปวง

ได้รวมอยู่ในธรรมขันธ์ คล้ายกับต้นไม้ ภูเขา บ้านเมือง ป่าดงพงไพร

ตลอดถึ งมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉานทั้งหลาย รวมอยู ่บนผืนแผ่น  

ปฐพีนี้ทั้งสิ้น อันท่ีจริง ศีลกับพวกก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมขันธ์  

ซึ่งองค์พระบรมครูได้ทรงอนุญาตให้ส่งเข้าไปสู่จิตตนคร ธรรมขันธ์นี้

มีจ�าแ น กเป็นกองเป็นเหล่าต ่าง ๆ กัน เช ่นจ�าแนกออกเป็น  

แปดหมื่ นสี่พันธรรมขันธ์ แบ่งจ�านวนออกตามปิฎกทั้ง ๓ ดังนี ้  

วนิยัปิฎก สองหมืน่หนึง่พนัธรรมขนัธ์ สตุตนัตปิฎก สองหมืน่หนึง่พนั
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ธรรมขันธ์ อภิธรรมปิฎก สี่หมื่นสองพันธรรมขันธ์ เท่ากับแบ่งออก  

เป็น ๓ เหล่า บางทีก็แบ่งออกเป็น ๕ ธรรมขันธ์ คือ สีลขันธ์ กองศีล 

สมาธิขันธ์ กองสมาธิ ปัญญาขันธ์ กองปัญญา วิมุตติขันธ์ กองวิมุตติ  

วมิตุติญาณทสัสนขันธ์ กองญาณทัสสนะ (ความรู้ความเห็น) ในวิมตุติ 

ที่แบ่ ง เป็น ๕ นี้เป็นการแบ่งโดยย่อตามประเภทของธรรม คล้ายกับ

แบ่งกอ ง ทัพของชาติออกเป็น ๓ คือ กองทัพบก กองทัพเรือ  

กองทัพ อ ากาศ แต่ละกองทัพก็มีจ�านวนทหารประจ�าการมากมาย   

เหมือน ดังจ�านวนแปดหมื่นสี่พันธรรมขันธ์นั้น คู่บารมีระลึ กถึงธรรม  

ที่องค์พระบรมครูทรงสั่งสอน ก็ได้เห็นว่ามีปริยายคือนัยต่าง ๆ บาง

คราวทรงแสดงเพยีงข้อเดยีว เท่ากบัธรรมขนัธ์เดยีว บางคราวสองข้อ 

บางคราวสามข้อ สี่ข้อ ห้าข้อ หกข้อ เจ็ดข้อ แปดข้อ เก้าข้อ สิบข้อ 

เป็นต้น บางคราวรวมเข้าสามสิบเจ็ดข้อ เช่น "โพธิปักขิยธรรม ๓๗"  

ว่าถึง ท่ีรวมกันเข้านี้จะมีจ�านวนเท่าไรก็สุดแต่หมวดหมู ่ที่สังกัด  

เช่นศี ล  ๒๒๗ อันหมายถึงสิกขาบทที่มาในปาติโมกข์ของภิกษุ  

ท�าไมจึ ง ได้แบ่งจ�านวนไว้ต่าง ๆ กันดังนี้ คู่บารมีได้พิจารณาแล้วก ็ 

มองเห็น ต ระหนักว่า ธรรมขันธ์จะมีจ�านวนเท่าไรสุดแต่ความจ�าเป็น  

ที่จะส่ ง ธรรมออกไปปราบปรามสมุทัยและคู่อาสวะกับพรรคพวก   

เหมอืนอย่างเมือ่เกดิโจรผูร้้ายขึน้ บางรายกส่็งต�ารวจไปเพยีงคนเดยีว 

บางคราวก็สองคน สามคน สี่คน ห้าคนหรือยิ่งกว่า บางคราวต้องส่ง

กองทหาร จ�านวนมากออกไปปราบปรามตามความจ�าเป็น ในการ  

ปราบปรา ม ส มุทัยกับคู่อาสวะและพรรคพวกก็เช่นเดียวกัน เมื่อมี  

เร่ืองท่ี พวกนี้ก่อขึ้นก็ส่งธรรมออกปราบตามควรแก่เหตุ บางคราว  
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ข้อเดีย ว ก็พอระงับเหตุ บางคราวก็สองข้อหรือหลายข้อ สุดแต่ว่าจะ

ระงับเห ตุ ได้อย่างไร ฉะนั้นเมื่อประมวลเหตุการณ์หลาย ๆ คราวท่ี  

เคยเกดิขึน้ ซ่ึงองค์พระบรมครูได้ทรงส่งธรรมออกไประงับดบัเหตกุารณ์

ตามความเหมาะสมของแต่ละคร้ังคราว จึงได้ธรรมต่างข้อต่างประการ

กันมากม า ย  คู่บารมีคร้ันตรองเห็นความประจักษ์ดังนี้ ก็ยิ่งซาบซ้ึง  

ในพระธรรมคณุซ่ึงทรงก�าลงัไม่มปีระมาณ ไม่มจี�านวน อาจจะจ�าแนก

ว่าเท่า ไ ร  ๆ ก็ได้ แต่ไม่มีหมดสิ้น เช่นว่ามิใช่ว่าจะหมดสิ้นเพียง  

แปดหมื่ น สี่พันเท่านั้น อีกกี่แปดหมื่นสี่พันก็ไม่หมดสิ้น จ�าเป็นที่จะ  

ส่งออกไ ป ร ะงับเหตุการณ์เท่าใด ก็ส่งออกไปได้เท่านั้นทันที แล้วก็  

กลับมารวมก�าลังเป็นอันหนึ่งอันเดียว

 กองทัพใดไม่มกี�าลงัเสมอเหมอืนกองทพัธรรม ผูไ้ม่ปรารถนา

ความพ่า ย แ พ้ ในชีวิตจึงต้องศึกษาธรรม อบรมธรรม ปฏิบัติธรรม   

ให้เกิดกองทัพธรรมขึ้นในตน จักได้มีชัยช�านะในชีวิตยั่งยืนอย่างยิ่ง





ได้กล่า ว ถึ ง ความด�าริตริตรองของคู่บารมีที่จะปราบคู่อาสวะ  

ให้ได้ชยัชนะอย่างเดด็ขาด ไม่ให้เหตกุารณ์เป็นอนยิตะ คอืไม่แน่นอน 

เดี๋ยวฝ่ า ย คู่บารมีชนะฝ่ายคู่อาสวะแพ้ เดี๋ยวฝ่ายคู่อาสวะช นะฝ่าย  

คู ่บารมี แ พ ้  และคู ่บารมีก็ได ้ระลึกถึงธรรมขันธ ์ทั้ งปวงของ  

องค์พระบรมครู

 คูบ่ารมไีด้ตรองเห็นความทรงก�าลงัอนัไม่มปีระมาณแห่งธรรม 

มีความมั่ น ใ จไม่หวั่นไหว ว่าจะต้องปราบคู่อาสวะและสมุทัยลงได้

แน่นอน จึ ง ไ ด้ตรวจดูก�าลังที่ส่งเข้าประจ�าไว้ในจิตตนครโดยล�าดับ  

มาแล้ว คื อ  ศีล หิริ โอตตัปปะ อินทรียสังวร สติสัมปชัญญะ   

สันโดษ การช�าระจิตจากนิวรณ์ห้า และสัมมาทิฏฐิผู้แก้ความเห็นผิด

ต่าง ๆ เ ป็ น ต้น ก�าลังต่าง ๆ เหล่านี้ก็ได้เข้าต้ังมั่นอยู่ใ นจิตตนคร  

ตามสมควรแล้ว ยากที่สมุทัยกับพรรคพวกจะท�าลายขับไล่ออกไปได้ 

ทั้งนคร ส า มี เ องก็รับรองให้อาศัยอยู่ในจิตตนครเป็นการถาวรแล้ว   

และเริ่มมีศรัทธาเลื่อมใสในองค์พระบรมครู คู่บารมีก็มีโอกาสเข้าพบ

สนทนาหารือกิจการต่าง ๆ บ่อย ๆ ไม่น้อยกว่าคู่อาสวะหรืออาจจะ

กองทัพใหญ่มรรค
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มากกว่า  ครั้ นได้ ตรองเห็น ดังนั้น ได้ด�าริว่าควรจะส่งอัปปนาสมาธิ  

และญาณทัสสนะ หรือที่มีนามเรียกกันโดยมากว่า "สมถะวิปัสสนา" 

เข้าไปไ ด้  แ ต่ก็ได้คิดว่า ควรจะจัดรวมก�าลังท่ีส่งเข้าไปแล้วและท่ีจะ  

ส่งเข้า ไ ป อี ก  ให้เ ป็นหมวดหมู่เหมือนอย่างการจัดกองทัพของชาติ   

การที่จ ะ ป ล่ อ ยให้ก ระจัดกระจายกันอยู่โดยขาดการประสานงานกัน   

ก็จะอ ่อ น ก� า ลั งไม ่ เ ข ้มแข็ง  จึงได ้กราบทูลความด�า รินี้ แด ่  

องค์พระบรมครู พระพุทธองค์ได้ทรงมีพระมหากรุณาตรัสอนุสาสน์

ให้รวมก�า ลั ง เ ป็น "ม รรคมีองค์ ๘" เท่ากับรวมก�าลัง เข้าเป็น  

กองทัพใหญ่ อั น เ ดียว แต่ประกอบด้วยกองทัพท่ีสังกัดอยู่ด้วย ๘ 

กองทัพ ได้ แ ก่  สัมมา ทิฏฐิ ความเห็นชอบ ๑ สัมมาสังกัปปะ   

ความด�าริชอบ ๑ สัมมาวาจา  เจรจาชอบ ๑ สัมมากัมมันตะ การงาน

ชอบ ๑ สมัมาอาชวีะ เลีย้งชวีติชอบ ๑ สมัมาวายามะ ความเพยีรชอบ 

๑ สัมมาสติ ระลึกชอบ ๑ สัมมาสมาธิ ตั้งใจมั่นชอบ ๑ และได้ตรัส

สอนวิธีต่อ สู้ ต่ าง ๆ ซ่ึงจะ ต้องจัดก�าลังออกไปในรูปต่าง ๆ เป็น  

กองใหญ่บ้า ง เ ล็ ก บ้าง คล้ายกับกลยุทธหรือยุทธวิธีของทหาร   

แต่ละยุทธวิธีมีแบบลักษณะ และชื่อเรียกต่าง ๆ เช่นสติปัฏฐาน ๔ 

สัมมัปปธาน  ๔   อิทธิบ าท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗   

และมรรคมีอ ง ค์  ๘  นี้ เ อง ทุก วิธี เหล่านี้รวมกันเข ้าเรียกว่า   

โพธิปักขิย ธ ร ร ม  ๓๗ ปร ะการ จ ะใช้วิธีไหนอย่างไรสุดแต่ข้าศึก  

ที่จะปราบปราม แต่ก�าลังที่จะปราบปรามได้ผลดีที่สุดนั้น ต้อง เป็น  

ก�าลังสามัค คี  เ ช่น มรร คมีองค์ ๘ ก็ต้องเป็น "มรรคสมังคี" คือ  

มรรคสามัคคี นั้ น เ อง เมื่อสามั คคีกั นอย่างละเอียดประณีต อย่าง  
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ปรมาณู จะมี ก�า ลั ง มหาศาล  ปราบป รามอา สวะสมุทัยได้หมดสิ้น  

ในชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้น นึกถึงระเบิดปรมาณู เมื่อระเบิดขึ้น ก็มี  

พลังท�าลายสิ่ งทั้ งปวงภายในรัศมีพินาศไปชั่วแวบเดียวเท่านั้น พลัง  

แห่งมรรคสมัง คี แ ร ง แ ละเร็ว กว่านั้น แต่เป็นพลังท่ีท�าลายความชั่ว  

ถึงถอนรากท�าให้เป็น "ขีณาสวะ" ผู้สิ้นอาสวะ เป็นผู้บริสุทธิ์สิ้นเชิง

 ธรรมของพระพุ ท ธ อ ง ค์ ทรงคุณ  ทรงพลัง มหัศจรรย์ถึง  

เพียงนี ้บรรดาผูเ้ชญิธรรมของพระพทุธองค์ไปใช้ ย่อมได้ประจกัษ์ผล

ด้วยตนเอง ย่อมควรร�าลึกถึงพระกรุณาคุณที่โปรดประทานธรรมไว้

เป็นเครื่องปราบอธรรมคือความชั่ว โดยเฉพาะความชั่วในใจตน ที่จะ

ปราบด้วยอะไรอื่นนอกจากด้วยธรรมหาได้ไม่





กองทัพใหญ่สังโยชน์

ทุกบ้านทุกเมือง มีทั้งคนดีและคนชั่ว จิตตนครก็เช่นเดียวกัน 

มีทั้งฝ่ายดีแ ล ะ ฝ่ า ยช่ัว ฝ่ายดีเรียกว่าฝ่ายคู่บารมี ฝ่ายชั่วเรียกว่า  

ฝ่ายสมุทัยกับ คู ่ อ า สวะ ท้ังสองฝ่ายนี้ท�าสงครามหรือรณรงค์  

กัน อยู่ตลอดเ ว ล า  ผ ลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ จนท�าให้ฝ่ายคู่บารมี  

เบื่อหน่ายความไม่แน่นอน ตัดสินใจจะปราบอาสวะสมุทัยให้หมดสิ้น

เด็ด ขาด และก็ ไ ด้ รั บพระอนุสาสน์จากพระพุทธองค์ให้รวมก�าลัง  

เป็น มรรคมีองค์  ๘  ซ่ึงจักเป็นมรรคสมังคีท่ีมีพลังแรงและเร็วกว่า  

ก�าลั งปรมาณู จ ะ ท�า ล า ยความช่ัวถึงถอนรากให้เป็นผู้สิ้นอาสวะ   

เป็นผู้บริสุทธิ์สิ้นเชิงได้

 ฝ่าย สมุทัยกับ คู่ อ า ส วะได้สังเกตเห็นความรวมก�าลังกัน  

อย่างผิดสังเกตแห่ งฝ่ ายคู่บารมี จึงเห็นความจ�าเป็นว่า จะต้องรวม  

ก�าลัง กันเป็นกอ ง ทั พ ใ ห ญ่ให้เข้มแข็ง จะปล่อยให้แยกก�าลังกัน  

ไปอย่างไม่มีระเบียบหาได้ไม่ อันที่จริงก�าลังของฝ่ายสมุทัยก็มีอยู่เป็น

อันมากเช่น พวกหัวโจกต่าง ๆ ตลอดถึงกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปด

เป็นต้ น  คู่อาส ว ะ เ อ ง ก็ยังมีอาสวะท่ีเป็นพรรคพวกอีกหลายคน   
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ซ่ึงล้ วนแ ต่มีอ�า น า จ พิ เ ศษต่าง ๆ แต่ก็ปล่อยให้กระจัดกระจาย  

กันอยู่ ท�าให้ก�าลั งอ่ อน  พวกคู่บารมีจึงแทรกแซงเข้ามาในจิตตนคร  

ได้มาก ยิ่งข้ึนทุกที  ทั้ ง ดูท่าทีจะส่งก�าลังเสริมและรวมก�าลังกัน  

ให้ เข้มแขง็ขึน้อย่างรวดเร็ว สมทัุยจึงจัดรวมก�าลงั จัดเป็นกองทพัใหญ่

ขึ้น เรียกว่า "สังโ ย ช น์ "  แบ่งออกเป็นกองทัพน้อย ๑๐ กอง   

คือ ๑ สักกายทิฏฐิ (ความเห็นเป็นเหตุถืออัตตาตัวตนในสกนธกาย)   

๒ วิ จิ กิจฉา (ความลั ง เ ล เ ป็นเหตุไม่แน่ใจในปฏิปทาเคร่ืองด�าเนิน  

ของตน) ๓ ลีลัพพตปรามาส (ความถือศีลและวัตร ต่าง ๆ ด้วยความ

ปราร ถน าผลมีลาภเป็น ต้ น  ห รือด้วยความเชื่อถือ ว่าศักดิ์สิทธ์ิ)  

๔ กามราคะ (ความติดใจด้วยอ�านาจกิเลสกาม เรียกแต่เพียงราคะ  

ก็มี ) ๕ ปฏิฆะ (ความกระทบกระทั่ง แห่งจิต หรือความหงุดหงิด   

เรียกโทสะตรงทีเดียวก็มี )  ๖  รูปราคะ (ความติดใจอยู่ในรูปธรรม   

เช่น ชอ บใจในบุคคลบา ง ค น ห รื อ ใ นวัตถุ บางสิ่ง หรือในรูปฌาน)  

๗ อรูป ราคะ (ความติ ด ใ จ อ ยู่ ใ นอรูปธรรม เช่นในสุขเวทนา หรือ  

ในอรูป ฌาน) ๘ มานะ ( ค ว า ม ส�า คัญว่ายังมีเรา) ๙ อุทธัจจะ   

(ความคิดพล่านเป็นอันตรายแก่สมาธิ ตลอดถึงความคิดอะไรเพลิน

เกิน ไป กว่าเหตุ) ๑๐  อ วิ ช ช า  ( ความไม่รู้จริง ใน สัจจะท้ังห ลาย)   

สมุทัยได้จัดกองทัพสังโยชน์ ๑๐ นี้เป็นกองทัพใหญ่ ประกอบด้วย  

กองก�าลังต่าง ๆ อีก ห ล า ย ก อ ง  แ ต่ก็สังกัดอยู่กับ กองทัพใหญ่  

เพือ่ให้มกีารปกครองสัง่การกนัได้ทันท่วงทีท้ังหมด เป็นการผนกึก�าลงั

กันอย่า งมีระเบียบ ค ล้ า ย กั บ วิ ธีจัดของฝ่ายคู่บา รมี และเพื่อผนึก  

ก�าลังให้เป็นอันหนึ่ ง อั น เ ดี ย ว กันยิ่งขึ้น ทั้งไ ด้ซักซ้อมก ลวิธีที่จะ  
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จัดส่งก�าลังออกไปเผชิญข้าศึกน้อยหรือมากตามความจ�าเป็น สมุทัย

กับคู่อาสวะก็เข้าร่วมในกองทัพใหญ่ด้วย คู่อาสวะก็ระดมมิตรสหาย

ทั้งหมด เ ป็นต้นว่า กา ม า ส ว ะ  ( กิ เลสเคร่ืองดองสันดานคือกาม)   

ภวาสวะ  (เครื่องดองสันดานคือภพ) อวิชชาสวะ (เครื่องดองสันดาน

คอือวิชชา) และอนสุยั โอฆะ โยคะ ท้ังหลาย สมทัุยกร็ะดมมติรสหาย

เช่นเดยีวกนั เช่นกามตณัหา (อยากในกาม) ภวตัณหา (อยากในความ

เป็นนั่นเป็นนี่) วิภวตัณหา (อยากในความไม่เป็นนั่นเป็นนี่ คืออยาก

ให้สิ่งหรือภาวะที่ไม่ชอบหมดสิ้นไป) กับทั้งอุปาทาน (ความยึดถือ) 

กรรม (กรรมที่ท�าอันจะส่งผลในภพชาติทั้งหลาย) เป็นต้น สมุทัยได้

ตัง้ใจแน่วแน่ท่ีจะไม่ทิง้จติตนคร จะยดึไว้ตลอดไป เมือ่ได้เหน็กองทพั

สังโยชน์ที่จัดตั้งขึ้น เป็นกองทัพใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ ก็มีความอุ่นใจ

ว่าจะรักษา จิตตนครไว้ได้แน่นอน

 บรรดาผู้ มาบริหารจิตทั้ งหลาย  แม้จินตนาการเห็นกองทัพ

สังโยชน์ ใ นจิตตนครว่าน่ า ส ะ พึ ง ก ลัวเพียงใด ก็พึงเข้าใจว่าอ�านาจ  

ของความชั่ว ของกิเลส ในใจตนเอง น่ากลัวเพียงนั้น พึงอบรมบารมี 

คอืประกอบกรรมดทุีกประการ ให้เป็นกองทพัธรรมทีย่ิง่ใหญ่ทรงพลงั

จนถึงอาจเอาชนะกิเลสและความชั่วทั้งปวงได้ อย่างน้อยก็จะสามารถ

มีความสุขสงบได้พอสมควร





แม่ทัพใหญ่
ของกองทัพใหญ่ทั้งสอง

ได้กล่าว แ ล้วว่า จิตตนครก็เช่นเดียวกับนครท้ังหลาย มีทั้ง

พลเมืองท่ีดีและท่ีชั่วอันคนดีและคนช่ัวนั้นเป็นธรรมดาจะรวมกัน  

ไม่ได้ จะต้องแยกกัน คนชั่วก็จะท�าลายคนดี คนดีก็จ�าเป็นต้องหลีก

หรือป้องกนัคนชัว่ ด้วยเหตนุีใ้นจติตนครจึงเกดิตัง้กองทพัขึน้ ๒ กอง 

ฝ่ายคนดีหรือฝ่ายคู่บารมีจัดกองทัพมรรคขึ้น ฝ่ายคนชั่วคือคู่อาสวะ

จัดกองทัพสังโยชน์ขึ้น

 ขณะท่ีกองทัพใหญ่ทัง้สองฝ่ายได้ต้ังข้ึนนัน้ จิตตนครกด็เูหมอืน

ก�าลังเจริ ญรุ่งเรืองมีก�าลังแสนยานุภาพเหมือนอย่างเป็นมหาอ�านาจ  

ชั้นเอกในโลก เพราะมีกองทัพใหญ่ถึงสองกอง พร้อมที่จะปราบปราม

ศัตรูหมู่ ปัจจามิตรให้พินาศ หรือที่จะรุกรานทุกประเทศในโลกให้  

อยู่ในอ�านาจ ดูเป็นที่น่าสะพึงกลัวยิ่งนัก

 จะกล่าวถงึแม่ทัพใหญ่ของกองทัพใหญ่ทัง้สอง มรรคบด ีเป็น

แม่ทัพใหญ่ ข องกองทัพใหญ่มรรค ส่วนสังโยชนบดีเป็นแม่ทัพใหญ่

ของกองทัพใ ห ญ่สังโยชน์ คู่อาสวะกับสมุทัยสนับสนุนสังโยชนบดี    
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ชักน�าให้เข้ าหาใกล้ชิดสนิทสนมกับนครสามี จนเป็นที่โปรดปราน   

เพราะ สงัโยชนบดกีล่าวหว่านล้อมเป็นทีถ่กูจติใจนครสาม ีส่วนคูบ่ารมี

สนับสนุนมรร ค บดี ชักน�าให้เข้าใกล้ชิดนครสามีเหมือนกัน แต่  

มรรคบดีเป็นผู้มีนิสัยพูดตรง ๆ พูดปดไม่เป็น ดีก็บอกว่าดี ชั่วก็บอก

ว่าชั่ว ทีแ รกจึงยังไม่เป็นที่ชอบใจของนครสามีมากนัก แต่ต่อมาเมื่อ

คุณของมรรคม า กข้ึน ในขณะเดียวกันโทษของสังโยชนบดีก็ปรากฏ

มากขึ้น นคร ส ามีจึงเร่ิมพอใจและไว้วางใจมรรคบดีมากขึ้น ท้ังสอง

ฝ่ายจึงอาจต้ังกองทัพของตนขึ้นในจิตตนครได้ และพร้อมท่ีจะส่ง  

ก�าลังหนุนมา เ พิ่มเติมได้ทันท่วงที นครสามีเองนั้นดูเหมือนเป็น  

ผู้มีอ�านาจเห นือกองทัพทั้งสอง และกองทัพท้ังสองเป็นกองทัพของ  

นครสามี แต่ดูอีกทางหนึ่งก็เหมือนเป็นผู้ไม่มีอ�านาจ เพราะไม่อาจจะ

ขับไล่ฝ่ายไหน ใ ห้ออกไปจากจิตตนครได้ด้วยเหตุที่ได้ยอมให้ทั้ง  

สองฝ่ายต้ังกอ ง ทัพขึ้นในจิตตนครได้ และท้ังสองฝ่ายก็ได้ตั้ง  

กองทัพขึ้นแล้ว ต่างก็มีก�าลังยึดยันกันอยู่ ชาว จิตตนครทั้งปวงพากัน

วิตกอยู่เงียบ ๆ ว่าจะเกิดศึกกลางเมืองขึ้น แต่บางพวกก็พากันภูมิใจ

ว่าจิตตนครก�าลงัรุ่งเรืองเป็นมหาอ�านาจ มแีสนยานภุาพท่ีจะปราบปราม

โลกท้ังหมดได้ ภูมิใจทั้งในตัวแม่ทัพใหญ่มรรคบดี ทั้งในตัวแม่ทัพ

ใหญ่สังโยชนบดี ในขณะที่จิตตนครก�าลังเจริญเต็มที่ถนนสายส�าคัญ

ทั้งสี่สายก็ตร ง ราบเรียบเหมือนอย่างถนนคอนกรีตชั้นหนึ่งใน  

บ้านเมืองปัจจุบัน มีต้นไม้ปลูกสองข้างถนนร่มรื่น ระบบสื่อสารทั้งชั้น

นอกชัน้ในกว่็องไวรวดเร็ว ครัวเมอืง ระบบท่อต่าง ๆ ระบบการคมนาคม

การขนส่งทางท่อ ต่าง ๆ ท่ัวเมือง ก็สะดวกเรียบร้อยไม่ มีที่ติดขัด   
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นครสามกีว็อ่งไวกระฉบักระเฉง และออกปรากฏ ณ จดุเป็นที่บรรจบ

แห่งถนนสี่แพร่ ง เป็นคร้ังคราว บางคราวก็ออกมาปรากฏพร้อมกับ  

คู่อาสวะ สมุทั ย  และสังโยชนบดี นครสามีจะมีร่างกายปร ากฏเป็น  

สีด�าหรือแดงหรื อ เขียว บางคราวก็ออกมาปรากฏพร้อมกับคู่บารมี  

และมรรคบดี นครส า มีจะมีร่างกายขาวผ่องสะอาด นอกจากนี้  

เป็นที่น่าประหล า ดท่ีชาวจิตตนครท้ังสองเพศต่างพากันเห็นนครสาม ี 

ว่าเป็นเพศเดยีวกนักบัตน ท่ีจริงกไ็ม่ใช่ของแปลก ใครเป็นหญิงกต้็อง

ว่าใจของตนเป็นหญิง ใครเป็นชายก็ต้องว่าใจของตนเป็นชายนั่นเอง

 คูอ่าสวะและสมทุยั เป็นพลเมอืงฝ่ายชัว่ ฝ่ายสกปรก ผูค้บค้า

สมาคมสนิทสนมด้วยจึงพลอยเปรอะเปื้อนความสกปรกไปด้วย เช่น

นครสามีเมื่อปรากฏพร้อมกับคู่อาสวะ สมุทัย และสังโยชนบดี จึงมี

ผวิกายสกปรก เป็นสดี�าหรือแดงหรือเขยีว แต่เมือ่ปรากฏพร้อมคูบ่ารมี

และมรรคบดีซึ่งเป็นพลเมืองฝ่ายดี ฝ่ายสะอาดบริสุทธิ์ นครสามีจึงมี

ผวิกายขาวผ่องสะอาด เห็นความบริสทุธ์ิสะอาดกบัความสกปรกโสมม

แตกต่างกันชัดเจนเช่นนี้ บรรดาผู้มาบริหารจิตทั้งหลายล้วนต้องการ

ปรารถนาความสะอาดบริสทุธ์ิ ซ่ึงจกัสมปรารถนาได้ด้วยการพยายาม

ปลีกกายปลีกใจให้ พ้นจากความสกปรกโสมมของคู่อาสวะกับสมุ ทัย 

ขณะเดียวกันพยาย า มเข้าใกล้ชิดคู่บารมีให้สม�่าเสมอมากท่ีสุด ผลที่

บังเกิดขึ้นจักเป็นความผ่องใสตามควรแก่ความปฏิบัติ





ได้เล่าเร่ืองราวของจิตตนครติดต่อกนัมาโดยตลอด จนบดันีไ้ด้

กล่าวถึงสภาพภาย ใ นจิตตนครท่ีมีกองทัพใหญ่เข้าไปยึดมั่นอยู่แล้ว   

๒ กอง คอืกองทพัมรรค ทีม่มีรรคบดเีป็นจอมทัพ และกองทัพสงัโยชน์

ที่มีสังโยชนบดี เ ป็นจอมทัพ เป็นกองทัพใหญ่ที่คุมเชิงกันอยู่อย่าง  

แข็งขัน ขณะเดียวกันจิตตนครก็เจริญเต็มที่

ขณะที่จิตตนครก�า ลังเจริญเต็มท่ี ทั้งความคับขันเกี่ยวแก่ 

กองทัพใหญ่ของทั้ง ๒ ฝ่ายก็มีเต็มที่ด้วยเหมือนกัน แต่ต่างก็คุมเชิง

กนัอยู ่มกีระทบกระท่ังกนัประปราย เพราะทัง้ ๒ ฝ่ายต่างกร็ะมดัระวงั 

ยังไม่ก่อสงครามกั นขึ้น ต่างพยายามท่ีจะเอาชนะใจของนครสามี  

ชาวจิตตนครส่วนให ญ่จึงมองไม่เห็นความตึงเครียดคับขัน มองเห็น

แต่ความเจริญสมบู ร ณ์ต่าง ๆ และพากันร่ืนเริงยินดีสนุกสนาน  

นครสามีก็ได้ออกม า ร่วมความสนุกสนานร่ืนเริงที่ตรงจุดรวมของ  

ทางสี่แพร่งของเมืองอยู่เนือง ๆ 

ภูเขาวงแหวน
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ในขณะท่ีพากันร่ืนเริงบันเทิงใจกันอยู่นั้น น้อยคนจะได้สังเกต

เหน็สิง่ทีแ่ปลกปรากฏขึน้ในทีส่ดุลกูตา ห่างไกลจากจิตตนคร แต่สิง่ที่

แปลกนี้ เมื่อมองออกไปจากจิตตนคร จะพบโดยรอบทั้ง ๔ ทิศ  

มองดูคล้ายกับเป็นภูเขาใหญ่เห็นไกลลิบ ๆ แต่โผล่ขึ้นเป็นเทือกยาว 

วงรอบโอบจิตตนครไว้ทุกทิศ แต่เดิมมามองไม่เห็นมีภูเขา เห็นเป็น

ทีร่าบรอบไปหมด และเรียบไปไกลสดุลกูหูลกูตาทัว่ทกุทศิเช่นเดยีวกนั 

แต่ว่าบัดนี้ท้องฟ้าท่ีเคยมองเห็นโล่ง ๆ โดยรอบนั้น ได้เป็นที่ไม่โล่ง 

เสียแล้ว ได้มีเทือกเขาโผล่ขึ้นมาโดยรอบแทน นับว่าเป็นนครที ่

แปลกประหลาดกว่านครอื่น ๆ ในโลก 

ทแีรกชาวจิตตนครกม็ไิด้สนใจ มวัแต่เพลดิเพลนิในความเจริญ

สวยงามของจิตตนคร และตื่นเต้นในแสนยานุภาพของจิตตนคร 

ดังกล่าวด้วย และภูเขาวงแหวนรอบจิตตนครนั้นก็ปรากฏอยู ่  

ห่างมากเหลือเกิน มองเห็นอยู่ลิบ ๆ สุดลูกตา ทั้งก็ดูต�่าเตี้ยนิดเดียว 

มองเห็นเขียว ๆ เป็นวงล้อมเมืองอยู ่แสนไกล ท�าให้ต่ืนเต้นว่า  

จะเป็นวงรัศมีของจิตตนคร เหมือนอย่างวงรัศมีของพระจันทร์เมื่อ

ทรงกลด  ซ่ึงทุกคนคงเคยเห็นว่ามีรัศมีเป็นวงล้อมดวงอย่างสวยงาม 

ชาวจิตตน ครจึงได้เกิดสนใจพากันดู ทีแรกก็สงสัยว่าเป็นอะไร   

และปรากฏขึ้นมาอย่างไร แต่เมื่อคิดว่าวงแหวนล้อมเมืองอันมหึมานี้

ที่จะเป็ นวงรัศมีของเมือง แสดงว่าบุญวาสนาของเมืองได้เจริญถึง  

ขีดสูงสุด จึงเกิดมีรัศมีเป็นวงล้อมอย่างพระจันทร์ทรงกลด ก็ยิ่งยินดี

ปรีดาพากันชมเมืองและตนเองว่าเป็นที่หนึ่งในโลก 



361สมเด็จพระญาณสังวร: นครหลวงของโลก (ฉบับสมบูรณ์)

คร้ันนาน วันเข้า สิ่งท่ีมองเห็นเป็นวงรัศมีสีเขียวคล้ายมรกตที่

ล้อมเมือ งอยู่โดยรอบไกลลิบนั้น ดูเหมือนเล่ือนใกล้จิตตนครเข้ามา

โดยรอบ แ ละดูจะค่อย ๆ สูงข้ึน ท้ังค่อย ๆ ปรากฏชัดเจนขึ้น  

ว่าเป็นภูเขาหินล้วนจริง ๆ วงล้อมจิตตนครอยู่โดยรอบ มิใช่เป็น  

วงรัศมีข องพระจันทร์ ภูเขาวงนี้ก็เป็นสิ่งแปลกประหลาดที่สุดอีก  

เหมือนกัน เพราะว่าเป็นสิ่งที่เคลื่อนที่ได้คล้ายกับสัตว์บุคคล ต่างแต่

ค่อย ๆ เคลื่อนเข้ามา เหมือนอย่างกระชับวงล้อมให้ใกล้แคบเข้าทุกที 

ยิ่งใกล้ ก็ยิ่งสูงเง้ือมง�้าชัดเจนขึ้น จิตตนครได้กลายเป็นเมืองท่ีมี  

ภูเขามหึมาค่อย ๆ กลิ้งเข้ามาหาทั้ง ๔ ทิศโดยรอบ

ความแปลก ประหลาดเหลือเชื่อมีอยู่ไม่เพียงแต่ในจิตตนคร

เท่านั้น  ในชีวิตของเราทุกคนก็มีอยู่ ได้พบอยู่ แต่ผู้ไม่บริหารจิต  

จักไม่เข้าใจ ผู้บริหารจิตเท่านั้นท่ีจักเข้าใจ เพราะผู้บริหารจิต คือ  

ผู้มุ ่งอ บรมปัญญาให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง  

ก็ย่อมจักเข้าใจแม้สิ่งแปลกประหลาดที่สุดได้ตามควรแก่ความปฏิบัติ 

สามารถพาตนหลีกพ้นภัยของสิ่งแปลกประหลาดนั้นได้ และสามารถ

ถือเอาประโยชน์จากสิ่งแปลกประหลาดได้ด้วย





เริ่มอาการแปรปรวน
ในจิตตนคร

ได้กล่าว แล้วว่า จิตตนครได้กลายเป็นเมืองท่ีมีภูเขามหึมา  

ค่อย ๆ กลิ้งเข้ามาทั้งสี่ทิศ

ในจิตตนค รเอง ก็เร่ิมมีอาการแปรปรวนบางอย่างเกิดขึ้น  

ผิดแปลกไ ปกว่าแต่ก่อน เร่ิมแต่ถนนสายส�าคัญ ๔ สายของเมือง  

เร่ิมช�ารุด ไม่ราบเรียบเหมือนแต่แรก เพราะเหตุแห่งภัยธรรมชาติ  

ที่ เกิดขึ้น คือแผ่นดินได ้ทรุดลงบางแห่ง น�้ าหลากมาท่วมใน  

บางคราว เกิดไฟไหม้ป่ามาบ้าง มีพายุใหญ่เกิดขึ้นบ้าง บางทีก็เพราะ

ชาวจิตตนค รก่อเหตุข้ึนเอง เช่นขุดก่นดิน เผาป่า หรือวางเพลิง   

เป็นต้น ด้วยเหตุที่ไปนิยมเชื่อฟังสมุนร้ายของสมุทัยทั้งหลาย   

ระบบสื่อส ารทั้งชั้นนอกชั้นในก็เร่ิมเชื่องช้าลง ไม่ว่องไวรวดเ ร็ว  

เหมือนแต่แรก หัวหน้าระบบสื่อสารชั้นนอก คือหัวหน้าระบบตาเมือง

ชื่อว่าจักขุปสาท ก็มีสายตามัวเข้า หัวหน้าระบบหูเมือง ชื่อโสตปสาท 

ก็มีหูตึง เข้า หัวหน้าระบบจมูกเมือง ก็มีจมูกชาเข้า หัวหน้าระบบ  

ลิ้นเมือง ก็มีลิ้นจืดชืดเข้า หัวหน้าระบบกายเมือง ก็มีกายอ่อนเพลีย
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เข้า หัวห น้าใหญ่ระบบสื่อสารท้ังหมดช่ือว่ามโนหรือสมอง ก็ชักจะ  

มึนงงบ่อย เข้า เป็นเหตุให้นครสามีเกิดความไม่สะดวกขัดข้อง  

ไปด้วย จึงต้องมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ จิตตนครกันอยู่เนือง ๆ เช่น

ต้องบูรณะ ถนนส�าคัญทั้ง ๔ สาย ต้องถมส่วนที่ทรุดลง ต้องท�า  

เขื่อนกัน น�้าท่วม หรือส�าหรับกั้นน�้า หรือเพื่อใช้น�้าหมุนให้เกิด  

พลังไฟฟ้า  ต้ องท�ากังหันลมใหญ่ให้เกิดลมเย็นเป็นต้น นอกจากนี้  

ก็ยังต้อง บู ร ณะระบบสื่อสารท้ังหลายให้คงดี พร้อมทั้งรักษาหัวหน้า  

ทั้งหลายให้หายจากอาการผิดปรกติต่าง ๆ 

แต่ความแป ร ป ร วนช�ารุดในจิตตนครนี้ บางอย่างก็บูรณะได้  

บางอย่างก็ บู รณะให้คืนดีเหมือนอย่างเดิมไม่ได้ เช่นความเก่า สิ่งที่ 

เก่าลงไปจะท�าให้กลับใหม่ขึ้นอีกหาได้ไม่ ความแก่เก่านี้ชาวจิตตนคร 

เรียกว่า " ค ว า มแก่" หรือ "ชรา" พากันไม่ชอบ แต่บางคนก็ยอม  

ปล่อยแก่ ส่วนมากไม่ยอม คือจะต้องต่อสู้กับความแก่อย่างสุดก�าลัง 

เครื่องต่อสู้มีต่าง ๆ เช่นเครื่องย้อม เครื่องทา เครื่องตกแต่งต่าง ๆ 

เพื่อที่จะอ�าพรางท�าให้เห็นว่าเป็นของใหม่ สมุทัยสนับสนุนการต่อสู้นี้

เป็นอย่าง ยิ่ ง  เพ่ือให้จิตตนครคงด�ารงความงดงามเรียบร้อย แม้จะ

ปรากฏอากา ร แ ป ร ป รวนช�ารุดขึ้นแล้ว ก็ให้ซ่อนอยู่ในภายใน มิให้  

ปรากฏออกไ ป ภ า ย น อก เมื่อความงดงามปรากฏแก่ตาเมือง และ  

ความสมบูร ณ์ อื่ น ๆ ปรากฏอยู่แก่หูเมือง เป็นต้น ระบบสื่อสาร  

เหล่านี้ก็ ส่ ง เ ข้าไปยังมโน และถึงนครสามี ท�าให้นครสามีเข้าใจ ว่า  

ทุก ๆ อย่างยังคงงดงามเรียบร้อยสมบูรณ์ แม้ว่านครสามีจะรู้ว่าเป็น  

การอ�าพราง  แต่ก็อยากจะเข้าใจ อยากจะเห็น จะฟัง จะคิด ว่างาม   
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ว่าสมบรูณ์ จึงพอใจท่ีจะถกูอ�าพรางท้ัง ๆ ท่ีรู้ เพราะกส็บายตาสบายใจ

ดีเหมือนกัน

สามัญชนท่ั ว ไปก็มิได้ผิดจากนครสามี คือยังยินดีที่จะเห็น 

ทุกอย่างงด ง ามเรียบร้อยบริบูรณ์เสมอไป ไม่อยากเห็นความช�ารุด 

ทรุดโทรมหรือที่เรียกว่าความแก่เกิดแก่ตน เกิดแก่ผู้เป็นที่รักของตน 

จึงพยายามดิ้นรนต่อต้านอยู่อย่างเต็มก�าลังความสามารถด้วยกัน  

เป็นส่วนให ญ่ นี้เป็นไปตามวิสัยของบุถุชนหรือสามัญชน แต่แม้จะ 

ยังยินดีพอ ใ จในความงดงามเรียบร้อยอยู่เป็นอันมาก บรรดาผู้มา 

บริหารจิตท้ังหลายก็ยังไม่ประสงค์จะหลงติดอยู่ในความงดงามจน 

เกินไป ยัง ป รารถนาที่จะมีสติปัญญารู้เท่าทันความจริงท่ีว่า ทุกคน 

มีความแก่เ ป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ สติปัญญา  

รู้ตามความ จ ริงดังกล่าวจะเกิดได้แน่นอนแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ตามควร

แก่ความปฏิบัติ





ก�าลังเล่าถึ งตอนท่ีจิตตนครได้กลายเป็นเมืองที่มีภูเขามหึมา  

ค่อย ๆ กลิง้เข้ามาทัง้สีทิ่ศ ขณะเดยีวกนัในจิตตนครเองกเ็ร่ิมมอีาการ

แปรปรวนเกิดขึ้น

สิง่ท่ีปรากฏเห็นเป็นสเีขียวเป็นวงล้อมรอบจิตตนครอยูส่ดุลกูตา 

ซ่ึงดเูหมอืนค่อย ๆ สงูขึน้และกระชบัวงล้อมแคบเข้ามานัน้ ได้บงัเอิญ

เกิดขึ้นพร้อมกับอาการแปรปรวนบางอย่างในจิตตนคร เช่นถนนสาย

ส�าคัญ ๔ สาย เ ร่ิมแสดงอาการช�ารุด ระบบสื่อสารเร่ิมเชื่องช้า  

ไม่ว่องไว เป็ นต้น แต่กองทัพใหญ่ฝ่ายสังโยชน์หาได้ระส�่าระสาย  

ไปไม่กลับรวม ก�าลังกันกระชับแน่นยิ่งขึ้น ต้องการที่จะคุมอ�านาจ  

ในจิตตนครไว้ แ ต่ฝ่ายเดียว สมุทัยกับคู ่อาสวะและสังโยชนบดี  

แม่ทัพใหญ่ ได้ประชุมหารือกันวางแผนที่จะปราบปรามกองทัพใหญ่

มรรค และพยายามที่จะครองใจนครสามีกับชาวเมืองทั้งปวง

สิ่งแปลกประห ล า ดท่ีเกิดขึ้น และอาการแปรปรวนดังกล่าว  

ได้เป็นเคร่ื อ ง ช่วยสมุทัยให้ได้รับความโปรดปรานขึ้นอย่างหนึ่งคือ  

ลักษณะนครสามีเปลี่ยนไป
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เมื่อนครสามี อ อ กปรากฏที่ใจกลางเมือง อันเป็นท่ีรวมของถนนใหญ่  

๔ แพร่งดังกล่ า วแล้ว แต่เดิมมาชาวจิตตนครทั้งปวงก็พากันตื่นเต้น

ชื่นชมว่าสวยงามยิ่งนัก ทั้งเห็นเป็นหนุ่มเป็นสาวที่งามพร้อม อยากจะ

ดูจะชมอยู่เนือง ๆ คล้าย ๆ กับคนหนุ่มสาวทั้งหลายผู้ก�าลังรักสวย

รักงาม อยากจะชมเงาหน้าของตนเองในกระจกเงาอยู่นาน ๆ เนือง ๆ 

ยิ่งดูก็ยิ่ง เ ห็นว่างาม คร้ันเมื่อเกิดสิ่งแปลกและอาการแปรปรวน  

ดงักล่าวขึน้ ลกัษณะของนครสามเีองกเ็ปลีย่นไปด้วย คอื เมือ่ออกมา

ปรากฏท่ีกลาง ใ จ เมือง ชาวเมืองก็พากันเห็นว่ารูปโฉมลักษณะของ  

นครสามไีด้เร่ิมแปรเปลีย่นเสยีแล้ว ความเป็นหนุม่สาวกด็จูะลดลงไป  

ความงดงามน้อยลง ไม่เหมอืนเมือ่ก่อน ดทูรุดโทรมลงไปเช่นเดยีวกบั

ถนน ๔ สาย 

เมื่อชาวเมืองได้เห็นภาพที่เปลี่ยนไปอย่างมิได้นึกฝันต้องการ  

ดังนั้น ก็พากันตกใจ ถึงบางคนเผลอร้องขึ้นดัง ๆ ว่า "แก่ แก่"  

ฝ่ายนครสามีได้ยินเสียงทักอย่างแปลกประหลาดดังนั้น ก็ตกใจ 

รีบกลับเข้าไปทันที เพราะทุก ๆ คร้ังแต่เดิมมา ชาวเมืองพากันร้อง 

ชมว่า "ยุพวัย งามพร้อม" มาครั้งนี้ได้รับค�าทักที่น่าตกใจว่า "แก่ แก่" 

ก็มีอาการใจเสีย อย่างท่ีเรียกว่าเกือบจะเป็นลมพับไป ณ ท่ีกลางใจ

เมืองนั้น ถ้าไม่รีบกลับเข้าไป สมุทัยเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปเสนอวิธี 

แก้ไข พร้อมทั้งทับถมคู่บารมี ว่าความจริงนครสามีหาได้แก่ดังที ่

ชาวเมืองทักไม่ ยังอยู่ในยุพวัยอันสวยงาม แต่คงเป็นเพราะคู่บารมี

และพรรคพวกนั่นเอง ท่ีชอบแสดงตนเป็นคนแก่ธรรม ชอบน�าค�า 

แห่งพระบรมครูของพวกเขามาแสดงสอนชาวเมือง ว่าควรพิจารณา
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เนือง ๆ ว่า "เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงความแก่ไปได้" บางที

ชาวเมืองบางกลุ่มอาจจะแก่ธรรมตามไปด้วย จึงเผลอร้องขึ้นต่อหน้า

นครสามีว่า "แก่ แก่" เป็นเร่ืองของคนเผลอสติแท้ ๆ ทีเดียว  

ไม่มีความจริงอยู่เลย ฉะนั้น จะช่วยป้องกันมิให้มีเสียงทักที่วิปริต 

เช่นนั้นเกิดขึ้นให้เป็นที่กวนใจนครสามีอีก

ถ้าสมุทัยสามารถท�าให้นครสามีไม่ได้ยินเสียงของคู่บารมีกับ

พรรคพวกเสียแล้ว นครสามีก็จะตกอยู่ในอ�านาจของสมุทัย คือ 

ฝ่ายน�าไปไม่ด ีการตกอยูใ่ต้อ�านาจฝ่ายไม่ดนีัน้ เป็นธรรมดาย่อมกลาย

เป็นคนไม่ดตีามไปด้วย ผูบ้ริหารจิตคอืผู้ก�าลงัพยายามต่อต้าน ไม่ยอม

ตกอยู่ใต้อ�านาจของฝ่ายไม่ดี คือพยายามเป็นคนดีนั่นเอง เป็นคนดี 

ได้เพียงไร ก็จะพ้นจากอ�านาจของฝ่ายไม่ดีมากเพียงนั้น จะห่างไกล

จากความทุกข์ความร้อนอันจะเกิดจากความไม่ดีเพียงนั้น





คงจะได้ทราบแล้วว่า ในท่ีสดุนครสาม ีเจ้าผูค้รองจิตตนคร กไ็ด้

พบกับ "ความแก่" ที่ท�าให้เกิดความเสียใจอย่างยิ่ง

สมุทัย ได้ช่วยป้องกันนครสามีมิให้เห็นและคิดถึงความแก่  

ด้วยวิธีการท่ีแยบยลหลายอย่าง ได้บุรณะและตกแต่งท่ีจุดกลาง  

ใจเมือง อันเป็นที่บรรจบแห่งถนน ๔ สายของเมือง ซ่ึงเป็นที่ออก 

ปรากฏกายของนครสาม ีเพราะจิตตนครนีค้ล้ายกบัเป็นเมอืงอาถรรพณ์

แปลกประหลาดจากเมอืงในโลกทัง้ปวง ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วหลายอย่าง

หลายประการ เช่นระบบสือ่สารชัน้นอกชัน้ใน ระบบขนส่ง ระบบถ่ายเท 

ซ่ึงใช้ท่อทั้งนั้น ระบบครัวเมืองหรือท้องเมือง ซ่ึงมีโรงครัวใหญ่  

แห่งเดียวเลี้ยงคนท้ังเมือง มีระบบปันส่วนอาหารเหมือนกันหมด  

มีการกินการอยู ่เสมอเหมือนกัน อิ่มด้วยกัน อดด้วยกัน ระบบ 

การส่งอาหารไปเลี้ยงท้ังเมืองก็ใช้ท่อเช่นเดียวกัน ระบบสื่อสาร  

ระบบขนส่ง ระบบครัวเมือง เป็นต้น แบบนี้ยังไม่มีเมืองไหนในโลก

ท�าได้ ทั้งยังมีโรงงานต่าง ๆ อีกมากมาย เร่ืองโรงงานนี้จะได้เล่า 

สมุทัยฉวยโอกาส
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ในคราวต่อไปอีก และมีถนนท่ีส�าคัญของเมือง ๔ สายมาบรรจบกัน

ตรงกลางใจเมือง ซึ่งเป็นที่นครสามีออกมาปรากฏกาย 

ตรงทีบ่รรจบกนัของถนน ๔ สายนีม้คีวามแปลกประหลาด คอื 

เมื่อถนนเรียบร้อยไม่ช�ารุด ดูเหมือนสร้างขึ้นใหม่ กายของนครสาม ี

จะปรากฏว่าด�ารงอยู่ในยุพวัยสวยสดงดงามยิ่งนัก เป็นที่ชื่นชมยินดี

ของชาวจิตตนครทั้งปวง แต่เมื่อถนนเหล่านี้ช�ารุดทรุดโทรมไปตาม 

กาลเวลา กายของนครสามีจะปรากฏว่าทรุดโทรม ดังที่เรียกว่าแก่ 

ฉะนั้น สมุทัยผู้รู ้ความข้อนี้ จึงพยายามบุรณะตกแต่งทาง  

สี่แพร่งนี้อย่างรีบด่วน โดยได้มอบให้เป็นหน้าที่ของนายช่างตัณหา  

ผู ้เป็นนายช่างผู ้มีฝีมือมีชื่อเสียงท่ีสุดของสมุทัย ถนนสี่สายของ 

จิตตนครนี้ ชื่อว่า ถนนปฐวี ถนนอาโป ถนนเตโช ถนนวาโย เพราะ

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

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

ถนนน�้า ถนนไฟ ถนนลม ก็ได้ การบุรณะก็ท�าด้วยใช้พัสดุ ๔ อย่าง

นั้นแหละ นอกจากนี้ยังตกแต่งด้วยเครื่องแต่งต่าง ๆ เช่น เครื่องผัด 

เครื่องย้อม เครื่องทา และเครื่องแต่งอย่างอื่น ๆ เพื่อให้ผิวประเทือง

บ้าง เพื่อให้มีกลิ่นหอมระร่ืนชื่นใจบ้าง นายช่างตัณหาเป็นผู้ฉลาดใน

การบุรณะตกแต่งชั้นยอดในโลก สิ่งที่ช�ารุดจริง ๆ บุรณะไม่ไหวแล้ว 

ก็ยังสามารถตกแต่งปกปิดความช�ารุดให้มองเห็นภายนอกว่าสมบูรณ์ 

ไม่บกพร่อง นอกจากจัดบุรณะตกแต่งดังกล่าว สมุทัยยังได้จัดคนไว้

หมู ่หนึ่งให้คอยร้องชมนครสามีว่า "ยุพวัยงามพร้อม" ถ้าจะมี  
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นักแก่ธรรมที่ไหนมาร้องว่า "แก่ แก่" ก็ให้รีบร้องชมดังกล่าวให้ดัง  

ให้กลบเสียงที่วิปริตนั้นเสียให้จงได้ คร้ันจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว  

กใ็ห้สญัญาณนครสามใีห้ออกปรากฏกายได้ นครสามอีอกปรากฏกาย 

ก็มีเสียงร้องชมเซง็แซ่ว่า "ยพุวยังามพร้อม" เป็นเหตใุห้นครสามยีนิดี

ชื่นบานเป็นอย่างยิ่ง หายระทมหม่นหมองทันที

น่าจะอย่างนี้ ที่กล่าวกันท่ัวไปว่า คนโดยมากชอบยอมากกว่า

ชอบค�าจริง เมื่อไม่ชอบค�าจริงก็ไม่ได้รับความเข้าใจที่ถูกต้องจริง  

หลงอยู่ในความเห็นผิดเข้าใจผิด ซ่ึงมีผลเป็นโทษมิใช่เป็นคุณ ผู้มา 

บรหิารจิตคอืผูมุ้ง่หมายยกระดบัจิตให้ ประกอบด้วยเหตผุลคอืปัญญา  

ทีจ่ะท�าให้สามารถถอดถอนความหลงตดิในสิง่ไม่ชอบไม่ควรท้ังหลาย 

สามารถปฏิบัติสิ่งท่ีชอบท่ีควรท้ังหลายได้ และจะได้รับผลเป็นคุณ  

เป็นความสุขสงบ ตามควรแก่ความปฏิบัติ





ขณะนีก้�าลงัเล่าถงึนครสามคีอืเจ้าผูค้รองจติตนคร ว่าได้พบกบั 

"ความแก่" ท�าให้เกิดความเสียใจอย่างยิ่ง แต่สมุทัยก็ใช้กลอุบาย  

เข้าหลอกล่อให้นครสามีกลับหลงผิดเชื่อว่า ท่ีจริงนั้นหาได้แก่ไม่   

ยังอยู่ในยุพวัย งามพร้อม จึงหายเสียใจ กลับเกิดความยินดีชื่นบาน

เป็นอย่างยิ่ง

ฝ่ายสมุทัยเห็นว่านครสามีก�าลังโปรดปราน เพราะได้ช่วยแก้

เหตุการณ์ท่ีน่าตกใจกลัวไว้ได้ แม้จะด้วยวิธีตกแต่งอ�าพรางก็ตาม  

จึงเห็นเป็นโอกาสที่จะแสดงแสนยานุภาพของฝ่ายตน เป็นการข่มขู ่

ขวัญของอีกฝ่ายหนึ่ง และเป็นการดึงจิตใจของชาวเมืองให้มาเข้า

สนับสนุนฝ่ายตน จึงขออนุญาตนครสามีเพื่อแสดงแสนยานุภาพ 

กองทัพใหญ่สังโยชน์ โดยจัดให้มีการเดินสวนสนามผ่านพักตร ์

นครสามี ณ กลางใจเมือง ที่ถนนใหญ่ ๔ สายมาบรรจบกัน ครั้นได้

รับอนุญาตแล้วสมุทัยก็เรียกประชุมหารือกับคู่อาสวะและสังโยชนบดี

แม่ทัพใหญ่สังโยชน์ เตรียมการสวนสนามใหญ่ เมื่อได้เตรียมการ 

กองทัพใหญ่สังโยชน์
เดินสวนสนาม
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ทุกอย่างพร้อม และได้ก�าหนดวันเวลาเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ประกาศ 

พิธีสวนสนามและวันเวลา ชักชวนชาวจิตตนครทั้งปวงให้มาดูชม 

คร้ันถึงวันสวนสนาม แม่ทัพใหญ่สังโยชน์ก็ได้ชุมนุมกองทัพ

ใหญ่สังโยชน์ทั้ง ๑๐ กองทัพน้อยไว้พร้อมสรรพ ประชาชนชาว 

จิตตนครได้มาดูกันอย่างแน่นขนัด เมื่อได้เวลาก�าหนด นครสามีก็ได้

ออกมาปรากฏกาย ณ ที่ใจกลางเมือง อันเป็นที่บรรจบแห่งถนนใหญ่

ทัง้ ๔ กองทพัสงัโยชน์กไ็ด้เร่ิมเดนิสวนสนามผ่านท่ีสถติ แห่งนครสามี 

เริ่มแต่กองทัพน้อยที่ ๑ ไปโดยล�าดับ ดังนี้ 

๑. กองทัพสักกายทิฏฐิ (ความเห็นเป็นเหตุยึดถือตัวตน)  

แบ่งออกเป็น ๕ เหล่า คือ เหล่ารูป เหล่าเวทนา เหล่าสัญญา  

เหล่าสังขาร เหล่าวิญญาณ แต่ละเหล่ายังแบ่งออกเป็น ๔ หมู่ คือ  

หมู่ขันธ์เป็นอัตตา หมู่อัตตามีขันธ์ หมู่ขันธ์ในอัตตา หมู่อัตตาในขันธ์ 

จึงรวมทั้งหมดเป็น ๒๐ หมู่

๒. กองทัพวิจิกิจฉา (ความลังเลเป็นเหตุไม่แน่ใจ) แบ่งออก

เป็น ๓ เหล่าใหญ่ คอื เหล่าอตัตาอดตี เหล่าอตัตาอนาคต เหล่าอัตตา

ปัจจุบัน เหล่าอัตตาอดีตแบ่งออกเป็น ๕ หมู่คือ ได้มีเรามาแล้วหรือ 

ไม่ได้มเีรามาแล้วหรือ เราได้เป็นอะไรมาแล้ว เราได้เป็นอย่างไรมาแล้ว 

เราได้เป็นอะไรแล้วจึงเป็นอะไรมาแล้ว เหล่าอัตตาอนาคตแบ่งออกเป็น 

๕ หมู ่คอื จักมเีราต่อไปหรือ จักไม่มเีราต่อไปหรือ เราจักไปเป็นอะไร 

เราจกัไปเป็นอย่างไร เราจักไปเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรต่อไป เหล่าอตัตา
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ปัจจุบันแบ่งออกเป็น ๖ หมู่คือ เรามีอยู่หรือ เราไม่มีอยู่หรือ เราเป็น

อะไรอยู่ เราเป็นอย่างไรอยู่ สัตว์ (คือเรา) นี้มาจากไหน จักไปไหน 

และยังแบ่งออกเป็นอีก ๘ เหล่า คือ เหล่ากังขาในพระศาสดา เหล่า

กังขาในพระธรรม เหล่ากังขาในพระสงฆ์ เหล่ากังขาในสิกขา เหล่า

กังขาในเง่ือนต้น เหล่ากังขาในเง่ือนปลาย เหล่ากังขาในทั้งเง่ือนต้น  

ทั้งเงื่อนปลาย เหล่ากังขาในปฏิจจสมุปบาท (ธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้น

โดยเป็นปัจจัยสืบต่อกันโดยล�าดับ) 

๓. กองทพัสลีพัพตปรามาส (ความถอืศลีและวตัรต่าง ๆ ด้วย

ความปรารถนาผล มีลาภ เป็นต้น หรือด้วยความเชื่อถือว่าศักดิ์สิทธิ์ 

และอย่างละเอยีดคอืยงัต้องถอืคอืยงัต้องรักษาอยู ่ยงัไม่ถงึขัน้ศลีและ

พรตรักษา) แบ่งออกเป็น ๒ เหล่า คือ เหล่าศีลปรามาส เหล่า  

วัตรปรามาส แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากมายหลายสิบหมู่ 

๔. กองทัพกามราคะ (ความติด ยินดี ก�าหนัดในกามหรือ 

เพราะกาม) แบ่งออกเป็น ๕ เหล่า คือ เหล่ารูป เหล่าเสียง เหล่ากลิ่น 

เหล่ารส เหล่าสิ่งท่ีถูกต้อง ทุกเหล่าล้วนแต่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจ 

แต่ละเหล่าแบ่งออกไปอีกหลายสิบหลายร้อยหมู่

กองทพัใหญ่สงัโยชน์เพยีงเท่าทีก่ล่าว ยงัไม่หมด แต่กม็ากมาย

นักแล้ว พอจะท�าให้น่านึกกลัวอ�านาจของกองทัพสังโยชน์นั้นยิ่งนัก 

อ�านาจของกองทัพใหญ่สังโยชน์กล่าวอีกอย่างก็คืออ�านาจอันยิ่งใหญ่

ของกิเลสนั่นเอง กิเลสมีอ�านาจเหนือจิตใจมากมาย น่าสะพึงกลัว 
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อย่างยิ่ง ควรจะได้เตรียมก�าลังต่อต้านไว้ให้เข้มแข็งท่ีสุด เพื่อจะได้ 

ไม่เกิดความพ่ายแพ้แก่อ�านาจของกิเลสอย่างสิ้นเชิง จะได้พอมีส่วน

ชนะเหลืออยู่บ้าง ก�าลังที่จะต่อต้านกิเลสได้ก็คือก�าลังของความด ี 

เท่านัน้ สร้างความดใีห้มากทีส่ดุ ให้เกดิเป็นพลงัแห่งความดใีห้เข้มแขง็

ที่สุดขึ้นในใจ แล้วจะสามารถต้านทานอ�านาจแรงร้ายของกิเลสได ้

สามารถด�ารงตนเป็นคนดี มีจิตใจท่ีดีได้ตามควรแก่พลังแห่งความดี

เท่าที่จะสามารถสร้างขึ้นได้
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ได้เล่าถึงการสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่

สังโยชน์ ซ่ึงประกอบด้วยกองทัพน้อย ๑๐ กองทัพ และได้แสดง  

ผ่านไปแล้ว ๔ กอง คือ ๑. กองทัพสักกายทิฏฐิ ๒. กองทัพวิจิกิจฉา 

๓. กองทัพสีลัพพตปรามาส และ ๔. กองทัพกามราคะ จึงถึง 

๕. กองทัพปฏิฆะ (ความกระทบกระทั่งหงุดหงิดแห่งจิต) 

แบ่งออกเป็น ๑๐ เหล่า คือ เหล่าอาฆาตว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็น

ประโยชน์แก่เรา เหล่าอาฆาตว่าเขาก�าลงัประพฤตสิิง่ทีไ่ม่เป็นประโยชน์

แก่เรา เหล่าอาฆาตว่าเขาจะประพฤติสิ่งท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่เรา  

เหล่าอาฆาตว่าเขาได้ประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แก่คนผู้เป็นที่รัก

ของเรา เหล่าอาฆาตว่าเขาก�าลังประพฤติสิ่งท่ีไม่เป็นประโยชน์แก่คน 

ผู้เป็นที่รักของเรา เหล่าอาฆาตว่าเขาจะประพฤติสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์

แก่คนผูเ้ป็นทีรั่กของเรา เหล่าอาฆาตว่าเขาได้ประพฤตสิิง่ทีเ่ป็นประโยชน์

แก่ผู้ที่ไม่เป็นท่ีรักของเรา เหล่าอาฆาตว่าเขาก�าลังประพฤติสิ่งท่ีเป็น

ประโยชน์แก่ผูท้ีไ่ม่เป็นทีรั่กของเรา เหล่าอาฆาตว่าเขาจะประพฤติสิง่ท่ี

กองทัพใหญ่สังโยชน์
เดินสวนสนาม (ต่อ)
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เป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้ไม่เป็นทีรั่กของเรา เหล่าโกรธในฐานะอนัไม่สมควร

ทั้งปวง และยังแบ่งออกไปเป็นหมู่ต่าง ๆ อีกมากมาย 

๖. กองทัพรูปราคะ (ความติดอยู่ในรูปธรรมหรือในอารมณ์ 

แห่งรูปฌาน) แบ่งออกเป็น ๓ เหล่า คือ เหล่าขณิกหรือปริกรรม  

เหล่าอุปจาร เหล่าอัปปนา แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมากหมู่  

โดยเฉพาะเหล่าอัปปนา แบ่งออกไปอีก ๔ หมู่ คือ หมู่ปฐมรูปฌาน 

หมู่ทุติยรูปฌาน หมู่ตติยรูปฌาน หมู่จตุตถรูปฌาน 

๗. กองทัพอรูปราคะ (ความติดอยู ่ในอรูปธรรมหรือใน  

อารมณ์แห่งอรูปฌาน) แบ่งออกเป็น ๓ เหล่า คือ เหล่าขณิกหรือ

ปริกรรม เหล่าอปุจาร เหล่าอปัปนา แต่ละเหล่ายงัแบ่งออกไปอกีหลาย

หมู่ เช่นเดียวกับกองทัพรูปราคะ และเหล่าอัปปนายังแบ่งออกไปอีก 

๔ หมู่ คือ หมู่ปฐมอรูปฌาน หมู่ทุติยอรูปฌาน หมู่ตติยอรูปฌาน   

หมู่จตุตถอรูปฌาน 

๘. กองทัพมานะ (ความส�าคัญว่ายังมีเรา) แบ่งออกเป็น ๙ 

เหล่า คอื เหล่าดกีว่าเขาส�าคญัตนว่าดกีว่าเขา เหล่าดกีว่าเขาส�าคญัตน

ว่าเสมอเขา เหล่าดกีว่าเขาส�าคญัตนว่าเลวกว่าเขา เหล่าเสมอเขาส�าคญั

ตนว่าดกีว่าเขา เหล่าเสมอเขาส�าคญัตนว่าเสมอเขา เหล่าเสมอเขาส�าคญั

ตนว่าเลวกว่าเขา เหล่าเลวกว่าเขาส�าคัญตนว่าดีกว่าเขา เหล่าเลวกว่า

เขาส�าคัญตนว่าเสมอเขา เหล่าเลวกว่าเขาส�าคัญตนว่าเลวกว่าเขา และ

แต่ละเหล่าก็ยังแบ่งออกไปอีกหลายสิบหมู่ 
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๙. กองทัพอุทธัจจะ (ความคิดพล่าน) แบ่งออกเป็น ๓ เหล่า 

คอื เหล่าอวปูสมะ (ความไม่สงบ) เหล่าเจตวิกเขปะ (ความฟุง้ซ่านแห่ง

ใจ) เหล่าจิตตภนัตะ (ความหมนุไปแห่งจิต) แต่ละเหล่ายงัแบ่งออกไป

อีกเหล่าละ ๖ หมู่ คือ หมู่รูปารมณ์ หมู่สัททารมณ์ หมู่คันธารมณ์  

หมู่รสารมณ์ หมู่โผฏฐัพพารมณ์ หมู่ธรรมารมณ์ กองทัพอุทธัจจะนี้ 

ยังมีกองทัพสหายติดตามหนุนเนื่องอีกด้วย

กองทัพใหญ่สังโยชน์ยังไม่หมด ความมโหฬารของกองทัพนี ้

น่าสะพึงกลัวยิ่งนัก แต่ความจริงก็มีอยู่ว่ากองทัพนี้จะถูกปราบให ้

ราบเรียบไปได้ และพระพุทธองค์ก็ทรงปราบได้ราบเรียบไปแล้ว  

ด้วยกองทัพธรรมที่ทรงแสนยานุภาพยิ่งกว่าเหลือที่จะประมาณได้ 

บรรดาผูม้าบริหารจิต คอืผู้ก�าลงัพยายามสร้างสมกองทพัธรรมของตน 

ให้ทวีแสนยานุภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงจะสามารถท�าให้เป็นฝ่ายชนะกองทัพ

สังโยชน์ได้เป็นล�าดับไป ได้มีความสงบเยือกเย็นเป็นสุขเป็นล�าดับไป 

ตามควรแก่การปฏิบัติเพื่อสร้างกองทัพธรรม





ก�าลังแสดงการสวนสนามของกองทัพใหญ่สังโยชน์ เพื่ออวด

แสนยานุภาพให้ปรากฏแก่เจ้าผู้ครองจิตตนครคือนครสามี กองทัพ

ใหญ่สังโยชน์นี้ประกอบด้วยกองทัพน้อย ๑๐ กองทัพ และได ้

สวนสนามผ่านไปแล้ว ๙ กอง กองสุดท้ายที่เพิ่งผ่านไป คือกองที่ ๙ 

เป็นกองทัพอุทธัจจะ (ความคิดพล่าน)

กองทัพสหายคู่ใจของกองทัพอุทธัจจะ คือกองทัพกุกกุจจะ 

(ความร�าคาญใจ) แบ่งออกเป็น ๕ เหล่า คือ เหล่าร�าคาญใจ เหล่า

หยุกหยิก เหล่ากระสับกระส่าย เหล่าเดือดร้อนใจ (เจตวิปปฏิสาร) 

เหล่ายุ่งใจ (มโนวิเลขะ) แต่บางคราวก็รวมกันเข้าเป็น ๒ เหล่า คือ 

เหล่าหยุกหยิกเดือดร้อนร�าคาญเพราะท�า เหล่าหยุกหยิกเดือดร้อน

ร�าคาญเพราะไม่ท�า และยังแบ่งออกเป็นหมู่ต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น 

หมู่เดือดร้อนใจว่า "เราท�าทุจริต เราไม่ได้ท�าสุจริต" เป็นต้น 

กองทัพใหญ่สังโยชน์
เดินสวนสนาม (ต่อ)
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๑๐. กองทัพอวิชชา (ความไม่รู้จริง) แบ่งออกเป็น ๘ เหล่า คือ 

เหล่าไม่รู้ในทุกข์ เหล่าไม่รู้ในเหตุเกิดทุกข์ เหล่าไม่รู้ในความดับทุกข์ 

เหล่าไม่รู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ เหล่าไม่รู้ในเง่ือนต้นหรือ

อดตี เหล่าไม่รู้ในเง่ือนปลายหรืออนาคต เหล่าไม่รู้ในเง่ือนทัง้สอง หรือ

ทั้งอดีตทั้งอนาคต เหล่าไม่รู้ในธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้น แต่ละเหล่า

ยังแบ่งออกไปอีกมากมายหลายหมู่ 

กองทัพใหญ่สังโยชน์อันประกอบด้วยกองทัพน้อยท้ัง ๑๐ นี้  

ได้เดินสวนสนามผ่านพักตร์นครสามี และผ่านหน้าประชาชาวเมือง  

ทั้งปวงท่ีพากันมาดูแน่นขนัด ได้ผลคือผูกใจนครสามีและประชาชน

ทั้งปวงอย่างแน่นแฟ้นในลักษณะต่าง ๆ กัน คือ กองทัพสักกายทิฏฐิ 

ผูกใจให้ยดึถอืกายของตนอย่างมัน่คง กองทัพวิจิกจิฉา ผูกใจให้สงสยั

ในตนและในพระรัตนตรัย เป็นต้น กองทพัสลีพัพตปรามาส ผกูใจให้

ถือขลังถือโชคลางต่าง ๆ จะเว้นอะไร จะประพฤติอะไร ก็เพื่อสนอง

ความประสงค์ของสมทุยั กองทัพกามราคะ ผกูใจให้พากนัยนิดตีดิอยู่

ในกามทัง้ปวง กองทัพปฏฆิะ ผูกใจให้กระทบกระท่ังหงุดหงิด กองทพั

รูปราคะ ผูกใจให้ติดในรูปารมณ์ตลอดถึงอารมณ์แห่งรูปฌานทั้งปวง 

กองทัพอรูปราคะ ผูกใจให้ติดในอรูปารมณ์หรือในอารมณ์แห่ง 

อรูปฌานทั้งปวง กองทัพมานะ ผูกใจให้เกิดความส�าคัญตนต่าง ๆ 

กองทัพอุทธัจจะ ผูกใจให้ฟุ้งซ่านให้ร�าคาญ กองทัพอวิชชา ผูกใจให้

ไม่รู้จริง ให้เห็นผิด ให้หลงเข้าใจผิดต่าง ๆ 
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สมุทัยแสดงโอ้อวดว่า กองทัพสังโยชน์อันเกรียงไกรประกอบ

ด้วยแสนยานุภาพยิ่งใหญ่ที่สุด ครอบง�าไตรภูมิโลกได้ทั้งหมด ฉะนั้น 

ทุก ๆ แห่งในโลกไตรภูมิพากันระย่อเดชแห่งกองทัพใหญ่สังโยชน์นี้ 

ไม่มีผู้ใดสามารถจะท�าลายกองทัพใหญ่สังโยชน์นี้ได้ จิตตนครเป็น 

นครทีห่นึง่ในไตรภมูโิลก และนครสามจีะเป็นผู้ครองไตรภมูโิลกทัง้หมด 

ค�าโฆษณาชวนเชื่อของสมุทัย ท�าให้นครสามีและชาวจิตตนครทั้งปวง

พากันต่ืนเต้นยินดีชมชื่นในแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่สังโยชน์  

นับว่าการสวนสนามของกองทัพใหญ่สังโยชน์ที่สมุทัยจัดขึ้น ได้ผล  

ผูกใจคนทั้งปวงอย่างแนบแน่น เป็นที่สมใจของสมุทัยที่สุด

การเสวนานี้ส�าคัญนัก เพราะนครสามีเสวนากับสมุทัย จึงมี

โอกาสให้สมุทัยล่อหลอกให้หลงเชื่อได้ด้วยกลอุบายต่าง ๆ ถ้านคร

สามีตัดการเสวนากับสมุทัยเสียแล้ว สมุทัยก็จะไม่มีโอกาสแสดง

แสนยานุภาพหลอกล่อได้เลย การเสวนาหรือคบพาลไม่ดีอย่างยิ่ง  

ไม่เป็นมงคลอย่างยิง่ ยิง่เป็นพาลในใจตนเองด้วยแล้วยิง่เป็นพาลใหญ่

ทีส่ดุ ทีไ่ม่ควรเสวนาทีส่ดุ การจะก�าจัดพาลในใจตนหรือพาลคอืตนเอง

กม็อียูห่นทางเดยีว ซ่ึงเป็นหนทางท่ีจกัได้ผลแน่นอน นัน่คอืการศกึษา

และปฏิบัติธรรม ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระกรุณาชี้ให้ไว้





ได้แสดงมาแล้ว ให้เห็นการสวนสนามของกองทพัใหญ่สงัโยชน์

ท่ีสมุทัยจัดขึ้น และได้ผลเป็นที่สมใจของสมุทัยท่ีสุด เพราะสามารถ

ผูกใจคนทั้งปวงได้อย่างแนบแน่น

สมทัุยอาจจะลมืนกึไปว่า ในจติตนครมใิช่มกีองทัพใหญ่สงัโยชน์

เพียงกองเดียวเท่านั้น ยังมีกองทัพใหญ่มรรคอีกกองหนึ่ง ซึ่งแม่ทัพ

ใหญ่สงัโยชน์เองกย็งัรู้สกึพร่ันพรึง เพราะไม่แน่ใจว่าถ้าเกดิต่อสูก้นัขึน้

ฝ่ายสงัโยชน์จะเอาชนะฝ่ายมรรคได้ และการทีม่กีองทัพใหญ่ต้ังเผชญิ

หน้ากันอยู่ถึง ๒ กองทัพก็แสดงว่า นครสามีจะต้องเป็นผู้มีส่วน 

อนุมัติให้ตั้งขึ้น จะต้องรู้เห็นเป็นใจ หรือจะโดยต้องจ�าใจยอมก็ตาม 

เป็นอันว่านครสามีและชาวจิตตนครท้ังปวงชื่อว่าได้รับรองกองทัพ 

ทั้ง ๒ ให้ตั้งขึ้นแล้วในจิตตนคร 

อนึ่งเล่า ในจิตตนครดังท่ีได้กล่าวแล้ว ว่ามี ๒ ศาสนา คือ  

พุทธศาสนา และ มารศาสนา สมุทัยต้ังตนเป็นศาสดาผู ้แสดง 

มารศาสนาอกีด้วย นครสามแีละชาวจิตตนครส่วนมากกน็บัถอืศาสนา

เสียงเรียกร้องกองทัพใหญ่มรรค
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ทั้ง ๒ นี้ควบคู่กันไป ฉะนั้น แม้จะพากันตื่นเต้นยินดีชมชื่นใน

แสนยานุภาพของกองทัพใหญ่สังโยชน์ เพราะได้เห็นการสวนสนาม 

คร้ังส�าคัญท่ีสมุทัยจัดขึ้นนั้นผ่านไปแล้ว ชาวจิตตนครผู้ซ่ึงมีความ 

ตื่นเต้นสงบลงแล้ว ก็เร่ิมระลึกถึงกองทัพใหญ่มรรค ซ่ึงยังรักษา  

ดุษณีภาพไม่แสดงอาการเคลื่อนไหวแต่อย่างไร พากันคิดว่าจะ  

ทรงพลังอันเกรียงไกรสักเพียงไร จึงเกิดเป็นเสียงเรียกร้อง จาก  

ประชาชนขึน้ ให้กองทพัใหญ่มรรคแสดงการเดนิสวนสนามให้ประชาชน

ได้ชมบ้าง 

นครสามีเองก็ได้ระลึกถึงกองทัพใหญ่มรรค และคิดอยากจะ 

ให้เดินสวนสนามเช่นเดียวกับชาวจิตตนครท้ังปวง สมุทัยเองก็คาด 

ไม่ถึงว่าจะเกิดผลสะท้อนขึ้นเช่นนั้น เพราะสมุทัยเองนั่นแหละเป็น 

เหตุ เคยคิดเล็งผลเลิศฝ่ายตนแต่ถ่ายเดียว ซ่ึงทีแรกก็ดูเหมือนเป็น 

เช่นนั้น แต่ก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งเสียงเรียกร้องจากประชาชนได้ 

เสียแล้ว ท้ังสมุทัยเองก็ฉลาดที่จะรู้ว่าถ้าขืนเข้าไปห้ามปรามขัดขวาง  

กเ็ท่ากบัพายเรือขวางกระแสน�า้เชีย่ว ดไีม่ดเีรือจะล่มเสยีเปล่า โบราณ

ยังกล่าวไว้ว่า น�้าเชี่ยวอย่าขวางเรือ เพราะคนโดยมากจะคิดว่าสมุทัย

คงจะต้องมีปมด้อย จึงไม่อยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งแสดงบ้าง อีกฝ่าย

หนึ่งนั้นคงจะต้องเก่งกว่าแน่ ฉะนั้น สมุทัยจึงเห็นว่าสู้ท�าเฉยเสียหรือ

แกล้งส่งเสริมไปเลยไม่ได้ 

ฝ่ายคูอ่าสวะซึง่เป็นตัวหลกัฝ่ายในข้างสมทุยั ได้เห็นอาการของ

สมุทัยกระสับกระส่ายเร่าร้อนก็รู้ใจสมุทัย จึงกล่าวปลอบโยนว่าไม ่

ต้องตกใจ เห็นว่ากองทัพใหญ่มรรคจะไม่เดนิสวนสนามประชนัขนัแข่ง
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กบักองทัพใหญ่สงัโยชน์เป็นแน่ เพราะคูบ่ารมแีละมรรคบดแีม่ทพัใหญ่

มรรค กับพรรคพวกท้ังหมดนับถือเชื่อฟังองค์พระบรมครู พระองค์

ทรงสั่งสอนว่า การโอ้อวด การแข่งดีกัน เป็นการไม่ควรท�า ฉะนั้น  

ให้สมุทัยสั่งพรรคพวกตะโกนว่าให้มาสวนสนามอวดกันแข่งกัน ฝ่าย

มรรคได้ยินดังนี้ แม้จะอยากแสดงแสนยานุภาพบ้างก็จะต้องยับยั้ง 

เพราะจะขัดกับพระพุทธโอวาท ซ่ึงฝ่ายนั้นจะไม่ประพฤติให้ขัดเลย 

ฝ่ายมรรคเองกจ็ะกลายเป็นผู้ฝ่าฝืนมติมหาชน จะท�าให้ประชาชนหมด

ความเชื่อถือในฝ่ายมรรค เพิ่มความเชื่อถือในฝ่ายสมุทัยหรือกองทัพ

ใหญ่สงัโยชน์มากขึน้ สมทัุยกจ็ะกลายเป็นผูไ้ด้ประโยชน์ทัง้ข้ึนทัง้ล่อง

พระพุทธองค์ทรงสอนไม่ให้โอ้อวด ไม่ให้แข่งดี เพราะการ 

กระท�าดังกล่าวไม่ช่วยให้กิเลสหรือความเศร้าหมองของจิตใจลดน้อย

ลง กลับจะเป็นการเพิ่มพูนข้ึน ทรงสอนให้ปฏิบัติเพื่อการลดกิเลส 

ดับกิเลสเท่านั้น ผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย คือผู้มุ่งจะด�าเนินตามทางที่

พระพุทธองค์ทรงชี้ไว้ ดังนั้น จึงต้องไม่คิดพูดท�าสิ่งที่จะเป็นการเพิ่ม

กิเลส จะคิดพูดท�าแต่สิ่งที่เป็นการลดกิเลสดับกิเลสเท่านั้น ขอให้ 

สังเกตผลดังนี้ คือถ้าใจร้อนน้อยลงเพียงใด ก็แสดงว่ากิเลสลดน้อย

ลงเพียงนั้น ใจร้อนมากขึ้นก็แสดงว่ากิเลสเพิ่มมากขึ้น จะต้องระวัง

กเิลส ด้วยการสงัเกตความร้อนของใจนีแ้หละเป็นส�าคญั จะสมกบัเป็น

ผู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาและได้มาบริหารจิต





ได้น�าชมจิตตนครติดต่อกันมาหลายเวลาแล้ว จนกระทั่ง  

ได้น�าชมการสวนสนามของกองทัพใหญ่สังโยชน์เสร็จสิ้นไปแล้ว  

ปรากฏผลคอืท�าให้นครสามหีรอืเจ้าผูค้รองจิตตนครรวมทัง้ประชาชน

ชาว จิตตนครทั้งหลายเกิดความเลื่อมใสเชื่อถือเป็นอันมาก แต่  

ก็ยั งอยากจะเห็นแสนยานุภาพฝ่ายมรรคบ้าง จึงเรียกร้องให้มีการ  

สวนสนามกองทัพใหญ่มรรคเพื่อแข่งขันกับฝ่ายสังโยชน์ คู่อาสวะรู้ว่า

พระบรมครูทรงสอนว่าการโอ้อวด การแข่งดกีนัเป็นการไม่ควรท�า และ

เชื่ อว ่าคู ่บารมีและมรรคบดีแม่ทัพใหญ่มรรคจะเคารพเชื่อฟัง  

พระบ รมครู จึงยุสมุทัยให้ท้าทายคู ่บารมีให้แสดงแสนยานุภาพ  

แข่งกับตน

สมุทัยเห็นชอบตามค�าแนะน�าของคู่อาสวะ จึงสั่งพรรคพวกให้

ตะโกนท้าทายกองทพัใหญ่มรรคให้ออกมาเดนิสวนสนามอวดกนัดบู้าง 

ฝ่าย คู่บารมีกับแม่ทัพใหญ่มรรคคือมรรคบดี ซึ่งได้ทราบเหตุการณ์  

ทั้ง ปวงมาโดยล�าดับ ได้ก�าหนดใจไว้แล้วว่า องค์พระบรมครูได้  

ทรงป ระสาทสั่งพระสาวกให้เที่ยวจาริกประกาศแสดงพระธรรมแก่

ปฏิบัติตามพุทธปฏิปทา
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ประช าชนท้ังปวงในโลกต้ังแต่เมื่อเร่ิมเกิดมีพระสงฆ์สาวกข้ึนในโลก 

พระอ งค์เองก็ได้เสด็จจาริกไปประกาศพระพุทธศาสนาในคามนิคม

ชนบทต่าง ๆ ไม่หยดุหย่อน จึงได้เกดิมพีทุธจักรขึน้ในโลก ดงัทีจ่ะพงึ

เห็น ได้ใน จิตตนครนี้เอง การประกาศแสดงพระพุทธศาสนาเป็น  

กรณียะคือกิจที่ควรท�า เป็นพระพุทธประสงค์ให้กระท�า แต่ก็จะต้อง

ค� านึ งปฏิ บั ติตามพระวินัยค� าสั่ งและพระธรรมค� าสอนของ  

องค์พ ระบรมค รู ด้วยทรงสั่งไว้ว่า ให้แสดงธรรมแก่ผู้ฟั งท่ีต้ังอยู่ใน

อาการท่ีมคีวามเคารพ และได้ทรงสอนให้แสดงธรรมโดยล�าดบั ไม่ตัด

ลดัให้ขาดความ ชีแ้จงแสดงเหตผุลให้ผู้ฟังเข้าใจ ตัง้จิตเมตตาปรารถนา

ประโย ชน์แก่ ผู้ฟัง ไม่แสดงค�านึงถึงสิ่งอ่ืน เช่นเพราะเ ห็นแก่ลาภ   

ไม่แสดงธรรมกระทบตนและผู้อื่น 

อนึง่ เมือ่ค�านงึถงึพระพทุธปฏปิทา ทรงใช้ปาฏหิาริย์สาม ในการ

ประกา ศพระศา ส น า คือ อิทธิปาฏิหาริย์ แสดงฤทธ์ิเป็นอัศจรรย ์ 

อาเทศนาปาฏิหาริย์ ดักใจเป็นอัศจรรย์ อนุสาสนีปาฏิหาริย์ สั่งสอน

เป็นอศัจรรย์ อทิธิปาฏหิาริย์นัน้ กเ็พือ่จะท�าลายมานะของผูฟั้งเสยีก่อน 

และมใิช่หมายความแต่เพียงการแสดงอาการท่ีแผลงต่าง ๆ ซ่ึงผดิจาก

สามัญ ชนปรกติ อ ย่างเดียว แต่หมายถึงการกระท�าทุกวิธีที่เป็นไป 

เพื่อท�าลายมานะดังกล่าว เหมือนอย่างวิธีแก้บ้าแก้เมาของคน ผู้ใหญ่

เคยกล่าวว่า "อย่าไปสอนคนบ้า อย่าไปว่าคนเมา" เขาไม่อาจจะรู้เรื่อง

เหตุผลอะไรได้ ต้องแก้ไขให้หายบ้าท�าให้หายเมาเสียก่อน นั่นแหละ

จึงจะ พู ดกันรู้ เร่ือง คนที่เต็มไปด้วยความมานะหรือที่เรียกว่าม ี 

ทิฏฐิม านะแรงกล้า ก็ยากที่จะสั่งสอนได้ ต้องท�าให้คลายมานะหรือ  
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สิ้นทิ ฏ ฐิมาน ะ เ สียก่อน ดังท่ีเรียกในภาษาทางศาสนาว่า ท�าให้สิ้น  

ความเสพย์ผิด หรือให้หมดพยศ 

องค์พระบรมครูทรงแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์ คือทรงทราบ  

วิธีแ ล ะ สามาร ถ ท�าลายมานะของคนได้อย่างล�้าเลิศ ทรงดักใจเป็น

อัศจร ร ย์ คือ ท ร ง ทราบจิตใจอัธยาศัยนิสัยอาสวะบารมีของบุคคล   

จึงทรงสั่งสอนได้เป็นอัศจรรย์ คือทรงสั่งสอนได้เหมาะ เป็นเหตุให้ 

ผู้ฟังได้รับผลตามควรแก่อุปนิสัย

พระธร ร ม ที่ศึ ก ษ า ปฏิบัติกันอยู ่ทุกวันนี้ คือค�าสอนของ  

พระพุทธเจ้า ที่จะเป็นเหตุให้ผู้ศึกษาและปฏิบัติได้รับผลตามควรแก่

การปฏิบัติ และผลของพระธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่ เป็น

สอง คือไม่เป็นผลร้ายบ้าง ผลดีบ้าง แต่เป็นหนึ่งเท่านั้น คือเป็นผลดี

สถานเดยีว ดงันัน้ การทีบ่รรดาผูม้าบรหิารจิตตัง้ใจมาศกึษาและปฏบิตัิ

ตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า จึงเป็นการถูกต้อง เป็นการท�ากรรมดีที่

จะให้ผลดีเป็นความสุขสงบยิ่งขึ้น โดยควรแก่การปฏิบัติ





ได้น�าก า ร สวนสน า ม แ สดงแสนยานุภาพยิ่งใหญ่กองทัพใหญ่

สังโยชน์มาแสดงแล้ว และได้เล่าแล้วด้วยว่า เมื่อเจ้าผู้ครองจิตตนคร

หรือนครสามีกับประชาชนชาวจิตตนครเรียกร้องให้มีการสวนสนาม

แสดงแสนยานภุาพของกองทพัมรรคบ้าง สมทุยักม็ัน่ใจว่าคูบ่ารมแีละ

มรรคบดีจะไม่ท�า เพราะพระบรมครูทรงสอนไว้ว่าไม่ให้โอ้อวดไม่ให้

แข่งดี สมุทัยจึงกล้าท้าทายให้มีการสวนสนามกองทัพใหญ่มรรค

คู่บารมี กับมรรค บ ดี ผู้เป็นแม่ทัพใหญ่มรรคเห็นว่า การแสดง

ก�าลังขอ ง ก องทัพใ ห ญ่ มรรคให้ปรากฏแก่ตาแก่ใจของประชาชน  

ชาวจิตตนคร หาใช่เป็นการแสดงความโอ้อวดไม่ แต่จะต้องก�าหนด 

สถานท่ีแ ส ด งก�าลัง  แ ล ะประชาชนชาวจิตตนครผู้ที่จะมาดูชมการ 

แสดงก�าลั ง ก็จะต้อง อ ยู่ในอิริยาบถและอาการที่มีความเคารพ จึงได้

ก�าหนดสถาน ที่กลางใจ เ มื อง ซ่ึงถนนส�าคัญ ๔ สายมาบรรจบกัน 

นั่นแหละเป็ น สถานที่ แ ส ด งก�าลัง แต่ได้ก�าหนดสนามหลวงใหญ ่

กลางใจเมือ ง นั่นแห่ง เ ดี ยวเป็นท่ีชุมนุมกองทัพใหญ่มรรคและเป็นที ่

กองทัพใหญ่มรรค
เตรียมแสดงก�าลัง
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แสดงก�าลัง ก�า ห นดที่ให้ประชาชนชาวจิตตนครมาดูชมอยู่โดยรอบ

สนามให้ดูชมด้วยอาการที่เคารพ จึงต่างจากการแสดงแสนยานุภาพ

ของกองทัพใหญ่สงัโยชน์ ซ่ึงเดนิสวนสนามไปตามถนนใหญ่ ประชาชน

ต่างดูชมด้วยอาการต่าง ๆ โดยมากขาดความเคารพ

คร้ันได้จัด เ ต รี ยมการท้ังปวงเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ประกาศวัน  

เวลา และระเบียบการต่าง ๆ ให้ประชาชาวจิตตนครได้ทราบทั่วกัน 

เป็นอันว่าจะได้มีการสวนสนามแสดงก�าลังของกองทัพใหญ่มรรค ณ 

สนามหลวงใหญ่กลางใจเมอืง เฉพาะพกัตร์นครสาม ีเจ้าเมอืงจติตนคร 

เป็นที่ตื่น เ ต้ น โสมนัสยินดีของประชาชาวจิตตนครทั้งสิ้น แต่เป็นที่

หวาดระแวงพรั่นพรึงของสมุทัยกับคู่อาสวะและพรรคพวกมากที่สุด 

คูอ่าสวะกบัสมทัุยพากนัคาดผิดว่ากลวิธีของพวกตนจะเป็นเหตุ

ห้ามการแสดงก�าลังของกองทัพใหญ่มรรคได้ แต่คู่บารมีกับมรรคบดี

กลับถือว่าเ ป็ น ก า ร "ประกาศแสดงพระธรรมขององค์พระบรมครู"  

เพื่อประโยช น์ สุ ข แก่ประชาชาวจิตตนครท้ังสิ้น ซ่ึงองค์พระบรมครู  

ทรงสั่งก�าชั บ แ ล ะ ส่งพระสาวกท้ังหลายให้แยกย้ายกันท่องเท่ียวไป

ประกาศแสดง ต้ั ง แ ต่เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้และเร่ิมมีพระสาวกขึ้น 

ใหม่ ๆ พระอง ค์ เ อ ง ก็ได้เสด็จจาริกท่องเที่ยวไปประกาศแสดง 

พระธรรมไม่หยุดหย่อน ตราบกระทั่งเสด็จสู่ปรินิพพาน คู่บารมีกับ

มรรคบดีจึงถื อ เ ป็ น กิจเป็นหน้าท่ีส�าคัญที่จะต้องประกาศแสดงก�าลัง  

ให้เป็นที่ปร า ก ฏ ป ร ะจักษ์ตาในจิตตนคร ท้ังได้จัดสถานท่ีส�าหรับ 

การเดินสวนสนามแสดงก�าลังกับวิธีการต่าง ๆ อย่างมีระเบียบ ผู้ที่ไป

ดูชมจะต้องอยู่ ใ น อิริยาบถอาการที่มีความเคารพ แต่เมื่อเหตุการณ ์
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ได้กลับตาลปั ต ร  ห รือกลับหน้ามือเป็นหลังมือไปเช่นนี้ คู่อาสวะกับ

สมุทัยก็ไม่อ า จ จ ะ ห้ามต่อไปได้ท่ีจะให้กองทัพใหญ่มรรคงดการเดิน

สวนสนาม แต่ก็ ไ ด้ ห าวิธีท่ีจะท�าลายล้างหรือแทรกซึมบ่อนท�าลาย 

ต่อไป

ขึ้นช่ือว่ากิเลสย่อมมีฤทธ์ิมาก มีเล่ห์เหลี่ยมมาก แม้ไม่อบรม

ปัญญาให้เพียงพอก็จะไม่สามารถเอาชนะกิเลสได้ ดังนั้น การอบรม

ปัญญาในทางพุทธศาสนาจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น ซ่ึงส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับ

บรรดาผู้มาบริหารจิตที่ปรารถนาจะเป็นผู้ชนะกิเลส เพื่อจิตใจจะได้ 

มีความสงบสุข มากน้อยตามแต่ก�าลังปัญญาที่จะสามารถเอาชนะ 

กิเลส ท�าให้กิเลสลดน้อยลง





ได้กล่าวแล้วว่า คูบ่ารมแีละมรรคบดกี�าลงัเตรยีมการ "ประกาศ

แสดงพระธรรมขององค์พระบรมครู" เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชา  

ชาวจิตตนครท้ังสิ้น ซ่ึงฝ่ายคู่อาสวะกับสมุทัยหมดหนทางจะ ห้ามได้ 

แต่ก็ได้คิดหาวิธีที่จะท�าลายล้างหรือแทรกซึมบ่อนท�าลายต่อไป

ฝ่ายคู่บารมีและมรรคบดีแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพใหญ่มรรค  

ก็มิได้ประมาท ได้คิดเตรียมป้องกันการก่อกวนแทรกซึมบ่อนท�าลาย 

ของพวกสมุทัยไว้ด้วยพร้อมสรรพ เมื่อถึงวันแสดงก�าลังของกองทัพ

ใหญ่มรรค ประชาชาวจิตตนครได้พากันมาคอยดูอยู่รอบสนามหลวง

ใหญ่กลางใจเมืองอย่างแน่นขนัด สมุทัยได้ส่งพรรคพวกมาแทรกอยู่

ในหมู่ประชาชนท่ัวไป และได้นัดหมายการที่จะปฏิบัติไว้ด้วยเสร็จ  

คร้ันนครสามีออกปรากฏสถิตอยู่ ณ กลางใจเมือง ซ่ึงถนนส�าคัญ  

๔ สายของเมืองมาบรรจบกัน กองทัพใหญ่มรรคซ่ึงได้เตรียมพร้อม

อยู่แล้วก็ได้เร่ิมการแสดงก�าลังทันที พิธีได้เร่ิมขึ้นด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ 

เริ่มการแสดงก�าลัง
ด้วยอิทธิแห่งธาตุ ๔



400 : นครหลวงของโลก (ฉบับสมบูรณ์)

คือ แสดงธาตุทั้ง ๔ อันเป็นส่วนประกอบส�าคัญของถนนส�าคัญ  

๔ สาย คอื ธาตดุนิ ธาตุน�า้ ธาตุไฟ ธาตุลม ให้ปรากฏในอากาศ แสดง

ให้เห็นลักษณะเฉพาะของธาตุทั้ง ๔ ทีละอย่าง คือ ธาตุดินมีลักษณะ

แข้นแข็ง ธาตุน�้ามีลักษณะเหลวเอิบอาบ ธาตุไฟมีลักษณะอบอุ่นร้อน 

ธาตุลมมีลักษณะพัดไหว 

เมือ่ธาตดุนิมาอากาศจะแข้นแขง็เป็นอย่างดนิหรือภเูขา เหมอืน

อย่างจะถล่มทับชาวจิตตนครทัง้สิน้ เมือ่ธาตุน�า้มาอากาศจะกลายเป็น

มหาสมุทร คล้ายกับจะตกลงมาท่วมจิตตนครท้ังสิ้น เมื่อธาตุไฟ 

มาอากาศจะดูลุกเป็นไฟกองมหึมา เหมือนอย่างจะเผาไหม้จิตตนคร

ให้เป็นจุณไปทันที เมื่อธาตุลมมาอากาศจะปั่นป่วนเป็นพายุร้าย  

คล้ายจะพัดผันจิตตนครให้ย่อยยับไปทันใด เป็นที่ตกใจกลัวของ  

ประชาชาวจิตตนครท้ังสิ้น แม้พรรคพวกสมุทัยเองก็เกิดความตกใจ 

หลบถอยไปอย่างวุ่นวาย ลืมค�าสั่งให้มาปฏิบัติก่อกวนทั้งหมด 

ฝ่ายมรรคบดีได้ประกาศแก่ชาวจิตตนครมิให้ตกใจกลัว ให้ 

ทุกคนตั้งใจนมัสการองค์พระบรมครู โดยพร้อมกันเปล่งวาจา   

"นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส" ๓ จบ แล้วตั้งใจถึง

องค์พระ "พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ" เป็นสรณะคือท่ีพึ่ง "พุทฺธ� สรณ�   

คจฺฉามิ ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ " ๓ ครั้ง ครั้นชาว  

จิตตนครเปล่งวาจา นมสัการองค์พระบรมครูและถงึพระไตรสรณคมน์

ดังนี้แล้ว อาการที่ปรากฏของธาตุ ๔ อย่างน่าสะพึงกลัวนั้ นก็หายไป

ทันที ขณะนั้นจิตใจของประชาชนที่แตกแยกเป็นหลายอย่าง บางคน
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อ่อน บางคนกระด้าง บางคนเคารพ บางคนไม่เคารพ เป็นต้น ก็รวม

เข้าเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั คอืพากนัมจิีตใจสงบจากความแขง็กระด้าง

ด้วยอ�านาจความกลวัภยัจากธาตุท้ัง ๔ และเหน็ประจักษ์อานภุาพของ 

พระไตรสรณคมน์

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งได้จริง ก�าจัดความกลัวได้จริง ก�าจัดภัย

ได้จริง การมาบริหารจิตเป็นการอบรมจิตให้สามารถถึงพระรัตนตรัย

เป็นที่พ่ึงได้อย่างแท้จริง จึงเป็นการท�าให้จิตพ้นจากอ�านาจของ  

ความกลัวภัยทั้งหลาย ได้มีความเข้มแข็ง เป็นสุขสงบยิ่งขึ้นทุกที   

ตามควรแก่การปฏิบัติ





ก�าลังกล่าวถึงเร่ืองราวของจิตตนคร ถึงตอนท่ีคู ่บารมีและ  

มรรคบดีประกาศแสดงพระธรรมขององค์พระบรมครู โดยเร่ิมด้วย

การแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้เห็นก�าลังและอ�านาจของธาตุ ๔ พร้อมกับ

ก�าลังอ�านาจแห่งพระไตรสรณคมน์ ท�าให้จิตใจของประชาชนที่เดิม

แตกแยกเป็นหลายอย่าง รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สงบจาก

ความแข็งกระด้างทั้งมวล

"ก�าลังและอ�านาจของธาตุ ๔ ที่ได้เห็นประจักษ์แล้ว พร้อมกับ

ก�าลังอ�านาจแห่งพระไตรสรณคมน์มีมากนัก แสดงเป็นตัวอย่างแต่

เพียงอย่างเดียว" มรรคบดีได้ประกาศ ต่อจากนั้นมรรคบดีได้แสดง 

อาเทศนาปาฏิหาริย ์  (ดักใจเป ็นอัศจรรย ์ )  โดยทราบใจของ  

ชาวจิตตนคร ท้ังท่ีเป็นส่วนลึก ทั้งท่ีเป็นส่วนผิวเผิน ใจท่ีเป็นส่วน 

ลึกนั้นคือเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะอนุสัย หรือบารมี หรือที่เป็นส่วน 

นิสัย สันดาน ดังท่ีบางทีเรียกในจิตวิทยาปัจจุบันว่า "จิตใต้ส�านึก"  

ดักใจในปัญหา “ตัวเรา” 
โดยแสดงภาพอบายภูมิ
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ใจส ่วนต้ืนผิวเผินนั้นคือเป ็นที่ ต้ังแห ่งนิวรณ์หรือกิ เลสที่ เป ็น  

อกศุลมลู ดงัทีบ่างทีเรียกในจิตวิทยาปัจจุบันว่า "จิตในส�านกึ" เมือ่ได้

ทราบใจดังนี้ ก็เรียกว่าดักใจถูก ใครจะมีพื้นเพของจิตใจอย่างไรก็รู้ 

จะมีความคิดเห็นปรารถนาต้องการอะไรอย่างไรก็รู้ แต่มากคนก็มาก

ใจ ดังท่ีเรียกว่า "นานาจิตตัง" จึงไม่อาจตอบปัญหาใจท่ีต่าง ๆ กัน

ของทกุคนให้ครบถ้วนได้ในคราวเดยีวกนั จ�าต้องสรุปตอบในประเดน็

ที่คนส่วนมากมีใจพ้องกันตรงกันพอเป็นตัวอย่าง ดังเช่นปัญหาว่า   

ตายเกิด หรือตายสูญ ตายแล้วไปไหน นรกสวรรค์มีไหม เรื่องเหล่านี้

เป็นความอยากรู้ที่ตรงกันของทุกคน 

ดังนั้น จึงปรากฏภาวะอย่างหนึ่งที่ชาวจิตตนครทั้งปวงมองเห็น

และเข้าใจว่า "ตัวเรา" ลอยอยู ่ในอากาศมากมาย มีจ�านวนเท่า  

ชาวจิตตนครท่ีมาประชมุดอูยูน่ัน้ และชาวจิตตนครแต่ละคนกรู้็สกึเป็น 

ตัวเราแต่ละตัวท่ีลอยอยู่นั้น คือรู้สึกเหมือนไปลอยอยู่เอง อยู่กับ 

ตัวเราของตน ๆ แต่ละคน หรือตัวเราของแต่ละคนนั้นมีสายใย 

มาเกี่ยวอยู่ที่กายของแต่ละคน คล้ายกับว่าวท่ีลอยอยู่ในอากาศมี 

สายโยงมาถึงคนชักว่าวที่พื้นดิน "ตัวเรา" มาจากชาติอดีตนับไม่ถ้วน 

เหมอืนอย่างวันนีม้าจากวนัอดตีนบัไม่ถ้วน และจักไปสูช่าตอินาคตอกี

ไม่รู้ว่าอีกเท่าไร เหมือนอย่างวันพรุ่งนี้และวันต่อไปก็จะมีสืบต่อกัน 

ไปอีก ในชาติอดีตเหล่านั้น บางชาติ "ตัวเรา" มีรูปร่างน่าเกลียด  

น่ากลัว ถูกเผาอยู่ในไฟ บางชาติ "ตัวเรา" มีรูปร่างเป็นสัตว์ดิรัจฉาน

ชนิดหนึ่ง บางชาติ "ตัวเรา" มีรูปร่างผอมโซสูงชะลูดน่าเกลียดหิวโหย

เหลือเกิน บางชาติ "ตัวเรา" มีรูปร่างพิกล เป็นจ�าพวกผีชนิดต่าง ๆ 
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คร้ันชาวจิตตนครได้มองเห็นภาพ "ตัวเรา" ในอดตีชาติมรูีปร่าง

ต่าง ๆ ในแต่ละชาติดังนั้น ก็รู ้สึกข้ึนว่า "นี้เองคือนิรยะ หรือ  

นรก นี้เองสัตว์ดิรัจฉาน นี้เองถิ่นอสุรกาย คือผีต่าง ๆ" เหล่านี ้ 

คือ "ทุคติคติท่ีชั่ว เต็มไปด้วยทุกข์" คร้ันแล้วก็ได้เห็นว่า "ตั วเรา" 

ก่อน ที่จะเกิดในทุคติเหล่านั้น ก็ได้มี "จิตใจเต็มไปด้วยโลภ โกรธ   

หลง  จึงฆ่าเขาบ้าง ลักของเขาบ้าง เป็นชู้กับของเขาบ้าง พูดเท็จ  

ท�าลาย เขาบ ้าง ดื่มน�้ า เมาประมาทไปบ ้าง" ก็ รู ้สึกขึ้นเองว ่า   

"นี้คื อบาปอกุศลกรรมท่ีตัวเราได้ท�าแล้ว ก็เป็นเหตุน�าไปสู ่ทุคติ  

จริงไม่ต้องสงสัย"

ความรู้สึกของชาวจิตตนครเมื่อมองเห็นภาพตนเองน่าเกลียด 

น่ากลั วต่าง ๆ นั้น อาจกล่าวอีกอย่างได้ว่า กรรมช่ัวย่อมให้ผลชั่ว  

ผู้ใดท�ากรรมชั่วไว้ จักได้รับทุกข์ไม่ต้องสงสัย แม้ไม่ปรารถนาทุกข์  

ก็ต้องพิจารณาให้ดีก่อนจะท�ากรรมใด อย่าให้เป็นการท�ากรรมชั่ว  

จึงจะไม่ได้รับผลเป็นความทุกข์





ก�าลงัน�ามรรคบดมีาแสดงก�าลงัธรรมให้ปรากฏแก่ชาวจติตนคร

ทั้งปวง เร่ิมด้วยแสดงให้เห็นก�าลังและอ�านาจของธาตุ ๔ พร้อมกับ

ก�าลงัอ�านาจแห่งพระไตรสรณคมน์ ต่อจากนัน้กไ็ด้แสดงตวัเราผูป้ระกอบ

อกุศลกรรมต่าง ๆ ให้เห็นผลที่น่าเกลียดน่ากลัวยิ่งนัก 

คร้ันมรรคบดไีด้แสดงตวัเราผูป้ระกอบอกศุลกรรมต่าง ๆ แล้ว

ต้องไปเกิดมีรูปร่างวิปริตต้องทนทุกข์ทรมานในชาติต่าง ๆ แล้ว ก็

แสดง "ตัวเรา" อีกฉากหนึ่ง ชาวจิตตนครทั้งปวงได้มองเห็น "ตัวเรา" 

ทีล่อยอยูใ่นอากาศนัน้ กลบัมรูีปร่างงดงามท้ังหญงิชายมท่ีีอยูท่ี่สวยงาม

เป็นสขุสบาย มสีวนท่ีร่มร่ืนสวยงาม มเีคร่ืองแวดล้อมและทุก ๆ อย่าง

ท่ีล้วนสวยงามน่ารักน่าชมล้วนให้เกิดความสุข สิ่งต่าง ๆ ท่ีได้เห็น  

นั้นมีมากมายเหลือท่ีจะกล่าวจะบอกให้สิ้นเชิง แต่ก็รวมลงว่า  

รูปทั้งปวงที่ตามองเห็น เสียงต่าง ๆ ที่หูได้ยิน กลิ่นต่าง ๆ ที่จมูก 

ได้รับ รสต่าง ๆ ที่ลิ้นได้ลิ้ม สิ่งสัมผัสถูกต้องต่าง ๆ ที่กายได ้

ถูกต้อง ล้วนแต่น่ารักน่าชม น่าอภิรมย์ยินดี น�าให้เกิดความสุข 

ดักใจในปัญหา “ตัวเรา” 
โดยแสดงภาพสวรรค์
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ทั้งนั้น ตรงกันข้ามกับนรก ชาวจิตตนครบางคนยังได้มองเห็นตัวเรา

ของตนในอดตีชาติ มรูีปร่างทีง่ามละเอยีดยิง่ขึน้ไปกว่านัน้ ไม่ต้องการ

อภิรมย์ในรูป เสียง กลิ่น รส สิ่งถูกต้องท่ีน่ารักน่าอภิรมย์ทั้งปวง  

แต่สงบอยู่ด้วยอุเบกขาญาณตลอดเวลา และชาวจิตตนครบางคนยัง

ได้มองเห็นตัวเราของตนเองในอดีตชาติ เป็นตัวเราที่ไม่ปรากฏรูปร่าง 

อยูใ่นภาวะตวัเราท่ีละเอยีดประณตียิง่นกั สงบอยูด้่วยอุเบกขาญาณที่

ละเอียดประณีต 

คร้ันชาวจิตตนครได้เห็นดังนั้น ก็รู้สึกขึ้นมาว่า "นี้คือสวรรค์ 

ชั้นกามาพจร นี้คือสวรรค์ชั้นรูปพรหม นี้คือสวรรค์ชั้นอรูปพรหม" 

เหล่านีค้อื "สคุติ คตท่ีิดมีสีขุ" คร้ันแล้วกไ็ด้มองเห็นว่า "ตวัเรา" ก่อน

ที่จะไปเกิดในสุคติภพเหล่านั้นได้ "มีจิตใจไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง  

ประกอบด้วยเมตตา กรุณา ไม่ริษยาอาธรรม์ ไม่ท�าร้ายชีวิตร่างกาย

ใคร ไม่ลักของใคร ประกอบสัมมาอาชีวะ ไม่เป็นชู ้กับของใคร  

ยินดีอยู่แต่ในคู่ครองของตน ไม่พูดเท็จหลอกลวงใคร พูดสัตย์จริง  

ที่เป็นประโยชน์ ไม่พูดส่อเสียดยุยงใคร พูดประสานสามัคคี ไม่พูด  

ค�าหยาบ พูดแต่ค�าสุภาพ ไม่พูดเหลวไหลไร้สาระ พูดแต่สิ่งที่มี  

หลกัฐานเป็นประโยชน์ เว้นสิง่ท่ีท�าให้เกดิความเมากายเมาใจ ปลกูสติ

ให้รอบคอบ รู้ผดิชอบชัว่ด ีประพฤติตนอยูใ่นทางทานและศลี บางคน

ก็ประพฤติตนอยู่ในทางภาวนา ได้สมาธิอย่างสูงถึงรูปฌานสมาบัติ   

อรูปฌานสมาบัติ จึงไปเกิดเป็นรูปพรหม อรูปพรหม ก็รู้สึกขึ้นเองว่า 

"นี้คือบุญ กุศลกรรมท่ี "ตัวเรา" ได้ท�าแล้วเป็นเหตุให้ไปสู่สุค ติ  

โลกสวรรค์จริง ไม่ต้องสงสัย"
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เมื่อชาวจิตตนครได้เห็นกรรมและผลของกรรม ได้เห็นชาตินี้ 

และอดีตชาติถอยหลังไปแล้ว ก็คิดว่าจะหยุดเกิดเพียงเท่านี้หรือจะมี

ชาตต่ิอไปอกี หยดุเสยีทีกด็ ีเพราะกลวัทคุติเต็มทแีล้ว คราวอยูใ่นนรก

รู้สกึว่านานแสนนาน แต่คราวอยูใ่นสวรรค์รู้สกึว่าประเดีย๋วเดยีวเท่านัน้

ทุคติหรือสภาพที่เป็นทุกข์นั้นทุกคนกลัว ไม่อยากได้รับ แต่จะ

สามารถหนีสภาพนั้นให้พ้นได้มิใช่อยู ่ ท่ีความกลัวหรือความตั้ง 

ปรารถนาต้องการ แต่อยู่ที่ต้องศึกษาธรรมและปฏิบัติด�าเนินไปจนถึง

จุดท่ีจะพ้นจากสภาพท่ีเป็นทุกข์ได้เท่านั้น บรรดาผู้มาบริหารจิตคือ 

ผู้ท่ีก�าลังหนีทุคติ ซึ่งแม้บริหารจิตจริง ก็จะสามารถหนีสภาพท่ีเป็น 

ทุกข์ได้ในวันหนึ่งอย่างแน่นอน มากน้อยควรแก่การปฏิบัติ





ได้น�าเร่ืองราวของนครส�าคัญที่สุดมาแสดง คือเร่ืองราวของ 

จิตตนคร ได้แสดงมาแต่ต้นโดยล�าดับ จนถึงเมื่อชาวจิตตนครได้ 

ชมการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่สังโยชน์จบลง มรรคบดี 

ก็แสดงก�าลังธรรมให้เข้าใจบ้าง จนถึงแสดงให้ชาวจิตตนครได้เห็น

กรรมและผลของกรรม ได้เหน็ชาตนิีแ้ละอดตีชาตถิอยหลงัไป จึงเกดิ

ความคิดว่าจะหยุดเกิดเพียงเท่านี้หรือจะมีชาติต่อไป

ทนัใดท่ีชาวจิตตนครคดิสงสยัถงึชาตหิน้าว่าจะมหีรือไม่ กป็รากฏ

คติท่ีไปข้างหน้า ท่ีชาวจิตตนครรู้สึกว่า "ตัวเรา" ที่ลอยอยู่ในอากาศ 

จะต้องไป เหมือนอย่างจะต้องถึงวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอน และคติข้าง

หน้าทีป่รากฏนัน้ กป็รากฏมนษุยภมูอิยูต่รงกลาง ต�า่ลงไปเป็นอบายภมูิ 

สูงขึ้นเป็นสุคติภูมิแห่งเทพต่างชั้นและพรหมต่างชั้นตามล�าดับ ตัวเรา

ของใครจะไปภมูไิหน กป็รากฏว่าตัวเราของแต่ละคนต่างบ่ายหน้าไปสู่

ภูมินั้น ๆ แล้ว ตัวเราของบางคนบ่ายหน้าไปสู่อบายภูมิ คือสู่นรก  

“ตัวเรา”
บ่ายหน้าสู่คติที่จะไปเกิด
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ที่เต็มไปด้วยทุกข์ทรมาน ตัวเราของบางคนบ่ายหน้าไปสู ่ก�าเนิด  

สัตว์ดิรัจฉาน และบ้างบ่ายหน้าไปสู่แดนเปรต บ้างสู่ถิ่นอสุรกาย ส่วน

ตัวเราของบางคนบ่ายหน้าไปสู่ภูมิมนุษย์ บ้างสู่สุคติภูมิของเท พของ

พรหม เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกที่สุด เพราะตัวเราจะต้องบ่ายหน้าไป

สู่ภูมิใดภูมิหนึ่ง ท้ังท่ีบางภูมิเป็นท่ีน่าเกลียดน่ากลัว ไม่อยากจะดูจะ

พบเห็น แต่ก็ต้องบ่ายหน้าไปเหมือนอย่างถูกบังคับให้หันหน้าไปท าง

นัน้ ไม่อาจจะเบนหน้าไปทางอืน่ได้ ต้องหนัหน้าไปทางนัน้เท่านัน้ เป็น

เหตุให้เกิดความอลหม่านด้วยอาการต่าง ๆ ขึ้นในหมู่ชาวจิตตนคร

ทั้งหมด 

บรรดาผู้ที่มี "ตัวเรา" ต้องบ่ายหน้าไปสู่อบายภูมิ ก็สะดุ้งตกใจ

ร้องกรีดกราดด้วยความกลัวความพร่ันพรึงถึงตัวสั่นงันงกก็มี คล้าย

กับนักโทษที่ถูกน�าตัวไปสู่ท่ีประหารหรือท่ีทรมาน ส่วนบรรดาผู้ที่ม ี

"ตวัเรา" บ่ายหน้าไปสูภ่มูมินษุย์ กรู้็สกึเป็นปรกติหรือดใีจ ไปสูภ่มูขิอง

เทพของพรหมในสวรรค์ก็ปลื้มใจยินดี ถึงกับกระโดดโลดเต้นด้วย

ความดีใจก็มี  อันที่จริงมิใช ่ เป ็นสิ่งแปลกประหลาด แต ่ เป ็น   

"กรรมนิยม" หรือ "กรรมนิยาม" คือความก�าหนดแน่แห่งกรรมของ

ทุก ๆ คนท่ีได้ท�าไว้แล้ว จึงเป็นธรรมดาของกรรม มิใช่เป็นของผิด

ธรรมดาแต่อย่างไร เหมือนอย่างความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็น

ของธรรมดาของชีวิต ถ้าใครเกิดมาไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย นั่นแหละจึง

จะผิดธรรมดา 

เมื่อปรากฏอาการตกใจหรือต่ืนเต้นขึ้นในหมู่ชนชาวจิตตนคร  

ดังนั้นครู่หนึ่งแล้ว คติข้างหน้าเหล่านั้นก็หายไป ปรากฏเป็นภาพแห่ง
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การกระท�ากรรมต่าง ๆ ของ "ตวัเรา" แต่ละคนปรากฏขึน้อย่างจะแจ้ง 

ว่าตวัเราได้ท�ากรรมอะไรไว้แล้วบ้าง ได้ท�าอกศุลกรรมไว้อย่างนี ้ๆ ได้

ท�ากุศลกรรมไว ้อย ่างนี้  ๆ เมื่อนั้น ๆ เมื่อท�าอกุศลกรรมไว ้  

จิตก็ เศร้าหมอง หน้าของตัวเราก็บ่ายไปสู่ทุคติ แต่เมื่อท�ากร รมดีไว้  

จิตกผ่็องใส หน้ากบ่็ายไปสูส่คุต ิชาวจิตตนครจงึเกดิความรู้รับรองขึน้

ว่าชาติหน้ามี และทุกคนจะต้องไปเกิดตามกรรม อกุศลกรรมที่ท�าให้

จิตใกล้ตายเศร้าหมอง น�าไปสูท่คุติ ส่วนกศุลกรรมทีท่�าให้จิตใกล้ตาย

ผ่องใส ก็น�าไปสู่สุคติโดยแท้

กรรมจึ งมีความส�าคัญยิ่งนัก ทุกคนควรจะได้พิจารณาอย่างดี

ทีส่ดุก่อนจะท�ากรรมท้ังปวง เพ่ือให้สามารถท�าแต่กรรมด ีเป็นกศุลกรรม

ที่จะน�าไปสู่สุคติ พ้นจากทุคติอันเป็นแดนแห่งความทุกข์น้อยใหญ่





ได้ก�าลังน�าให้ได้ชมการแสดงก�าลังธรรมของมรรคบดี ให้ชาว

จิตตนครเห็นการกระท�ากรรมต่าง ๆ ของแต่ละคนว่าได้ท�าไว้อย่างไร

บ้าง จะพาบ่ายหน้าไปคติใดบ้าง ท�าอกศุลกรรมไว้จิตเศร้าหมอง กบ่็าย

หน้าไปสู่ทุคติ ท�ากรรมดีไว้ จิตผ่องใส ก็บ่ายหน้าไปสู่สุคติ ท�าให้เกิด

ความรู้รับรองว่าชาตหิน้าม ีและทกุคนจะต้องไปเกดิตามกรรม อกศุล

กรรมที่ท�าให้จิตใกล้ตายเศร้าหมอง ก็น�าไปสู่ทุคติ กุศลกรรมที่ท�าให้

จิตใกล้ตายผ่องใสก็น�าไปสู่สุคติ

คร้ันชาวจิตตนครเกดิความรู้รับรองในชาตหิน้าและในกรรมกบั

ผลของกรรมดงันัน้แล้ว ภาพคตข้ิางหน้าทีป่รากฏให้เหน็กย็งัหลอนใจ

ให้กลัวว่าจะต้องไปแน่ หรือยังประทับใจให้ยินดีปรีดาว่าจะได้ไปแน่  

แต่ในทันใดนั้น คติข้างหน้าทั้งปวงนั้นได้มาปรากฏขึ้นอีกคร้ังหนึ่ง   

และบรรดา "ตัวเรา" ที่ลอยอยู่มากมายนั้น มิได้หันหน้าไปสู่ภูมิท่ีดี

หรือช่ัวเหมือนอย่างคร้ังก่อนเสียแล้ว บางตัวเราที่เคยหันหน้าไปสู่  

ภูมิดีในคร้ังก่อน กลับหันไปสู่ภูมิชั่ว แต่บางตัวเราเคยหันหน้าไปสู่  

ทุกคนสร้างหรือ
เปลี่ยนคติภายหน้าของตนได้
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ภมูชิัว่ในคร้ังก่อน กลบัหันไปสูภ่มูดิ ีบางตวัเรากห็นัหน้าไปเหมอืนอย่าง

คร้ังก่อนนั่นแหละ จึงเกิดอาการอลหม่านตรงกันข้ามขึ้นในหมู่ชาว  

จิตตนคร คนท่ีเคยเสียใจในคร้ังก่อนกลับดีใจ คนที่เคยดีใจในคร้ัง

ก่อนกลับเสียใจ แต่บางคนก็เป็นเหมือนอย่างคร้ังก่อน ท�าไมถึงเป็น

เช่นนี ้กเ็กดิปรากฏการณ์ขึน้อกี เป็นภาพแห่งการกระท�ากรรมข้ึนใหม่ 

เพราะยังมีชีวิตอยู่ในโลก ยังไม่ตาย จึงยังต้องท�ากรรมต่าง ๆ อยู่   

บางคนท�ากรรมชั่วไว้ในครั้งก่อน ๆ แต่ต่อมาท�ากรรมดีที่ตรงกันข้าม 

บางคนท�ากรรมดีไว้ในครั้งก่อน ๆ แต่ต่อมาท�ากรรมชั่วที่ตรงกันข้าม 

บางคนกท็�ากรรมดหีรือชัว่สม�า่เสมอไป ปรากฏการณ์คร้ังหลงันี ้ท�าให้

ชาวจิตตนครได้ความรู้ส�านกึว่าคนทีเ่คยท�าชัว่ไว้ ย่อมมโีอกาสกลบัตวั

ได้ คอืเมือ่มคีวามไม่ประมาท ละความช่ัวเสยี ท�าความดเีมือ่ใด กก็ลบั

ตัวเป็นคนดีเมื่อนั้น กลับตัวเป็นคนดีได้เมื่อใด ก็หันหน้าไปสู่คติดี  

เมื่อนั้น ส่วนคนท่ีเคยท�าดีไว้ มามีความประมาท ละความดีเสีย  

ไปท�าชั่ว ก็กลายเป็นคนชั่ว และหันหน้าไปสู่คติที่ชั่ว 

ฉะนัน้ เมือ่ยงัไม่ตาย ยงัมชีวีติอยู ่ทุกคนจึงอาจสร้างหรือเปลีย่น

คติภายหน้าของตนได้ ถ้ามีความประมาท ประพฤติพอกพูนความ  

ช่ัวร้ายเสียหายมากขึ้น ก็จะสร้างคติท่ีชั่วภายหน้าขึ้น หรือเปลี่ยนคติ  

ที่ดีเป็นคติท่ีชั่ว แต่ถ้ามีความไม่ประมาท ประพฤติพอกพูนคุณงาม 

ความดีต่าง ๆ มากขึ้น ก็จะสร้างคติที่ดีขึ้นภายหน้า หรือเปลี่ยน  

คติที่ชั่วให้เป็นคติที่ดี 

ขณะนั้นได้ปรากฏเสียงกระแสพระบรมพุทโธวาทดังขึ้นว่า  

"ทุกคนทั้งหญิง ชาย คฤหัสถ์ บรรพชิต ควรพิจารณาเนือง ๆ ว่าเรา
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มกีรรมเป็นของตน เราเป็นทายาทรับผลของกรรม มกีรรมเป็นก�าเนดิ 

มกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ์ มกีรรมเป็นท่ีอาศยั เราจักท�ากรรมอนัใดไว้ ดหีรือ

ชัว่ จักเป็นทายาทรับผลของกรรมนัน้ " "กรรม ย่อมจ�าแนกสตัว์ให้เลว

และประณตีต่าง ๆ กนั" "เรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรม เพราะบคุคล

มีเจตนาแล้ว จึงท�ากรรมทางกาย วาจา และใจ" "กรรมชั่วที่บุคคลใด

ท�าไว้แล้ว ย่อมละเสียได้ด้วยกุศล บุคคลนั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่าง 

เหมอืนอย่างดวงจนัทร์ทีพ้่นจากหมอก" "ฉะนัน้ ทกุคนพงึละกรรมชัว่

ท�ากรรมดีเถิด"





ได้บรรยายถึงนครส�าคัญที่สุดนครหนึ่งคือจิตตนคร และได้

บรรยายเป็นล�าดับมาจนถึงการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่

สังโยชน์ ซ่ึงเป็นปรปักษ์ส�าคัญของฝ่ายมรรคบดี และได้แสดง  

ก�าลังธรรมท่ียิ่งใหญ่กว่าของฝ่ายมรรคบดีให้ชาวจิตตนครได้เห็น  

ทั่วกันเป็นล�าดับ ๆ

ฝ่ายคู่บารมีและมรรคบดี ครั้นได้แสดงให้ชาวจิตตนครได้เห็น

ฤทธ์ิเป็นอัศจรรย์ของธาตุทั้งปวงในโลกนี้ และดักใจชาวจิตตนคร 

ว่าคิดสงสัยอยู่ในอดีตอนาคตของตนเองแต่ละคน ว่าได้ท�ากรรม 

อะไรไว้และได้รับผลของกรรมที่ตนท�าไว้อย่างไร โดยเฉพาะอนาคต 

เบ้ืองหน้าของแต่ละคนก็จะต้องเป็นไปตามกรรมที่ท�าไว้ในอดีตบ้าง   

ในปัจจุบันนี้เองบ้าง และได้แสดงเน้นให้เห็นความส�าคัญของปัจจุบัน

ว่าอาจเปลี่ยนอนาคตของทุก ๆ คนได้ คือถ้าในปัจจุบันนี้ท�าความชั่ว 

ก็จะเปลี่ยนอนาคตให้ไม่ดีไปได้ ถ้าท�าความดีก็จะเปลี่ยนอนาคตให้ดี

ได้เช่นเดียวกัน เมื่อชาวจิตตนครมองเห็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน 

สิ้นสงสัยในชาติและกรรม
ทั้ง ๓ กาล
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เกีย่วเนือ่งกนัไปอยูด่งันี ้คล้ายกบัวนัวานนี ้พรุ่งนี ้และวนันี ้กส็ิน้ความ

สงสัยในอดีตชาติ ชาตินี้ และชาติหน้า และเร่ิมมองเห็นราง ๆ  

ในกรรมและผลของกรรม 

ขณะนั้น ชาวจิตตนครก็เร่ิมสงสัยว่าท�าไมหนอเราจึงต้องท�า 

กรรมชั่วทั้งท่ีรู้เห็นอยู่อย่างนี้ เราน่าจะท�าแต่กรรมดีหรือความดีแต ่

อย่างเดียว ทันใดนั้นก็ปรากฏภาพของสมุนทั้งหลายของสมุทัยลอย 

อยู่ในอากาศเป็นต้นว่า โลโภ โทโส โมโห และคล้าย ๆ กับว่ามี 

ภาพของสมุทัยแอบอยู่เบ้ืองหลัง ภาพของสมุทัยนั้นปรากฏออกมา 

เป็น "กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา" อย่างราง ๆ คลุกเคล้าอยู่ใน

อารมณ์ท่ีลอยอยู่เต็มไปหมด และยังมีภาพที่เลือนรางยิ่งไปกว่านั้น 

อยู่เบื้องหลังอีก คือภาพของคู่อาสวะ แต่จางเต็มที 

ขณะนั้นก็ปรากฏเสียงองค์พระบรมครูดังขึ้นอย่างชัดเจนว่า 

"โลโภ โทโส โมโห เป็นอกุศลมูล คือรากเง่าของอกุศล อันได้แก่   

กรรมท่ีชั่วทั้งหลาย เพราะว่าบุคคลท่ีมีจิตใจถูกอกุศลมูลนี้คร อบง�า  

เป็นคนโลภแล้ว โกรธแล้ว หลงแล้ว กจ็ะฆ่าเขาบ้าง ลกัสิง่ของของเขา

บ้าง ประพฤติผิดทางกามบ้าง พูดเท็จหลอกลวงตัดประโยชน์เขาบ้าง 

ดื่มน�้าเมาเป็นฐานประมาทบ้าง และจะชักชวนคนอื่นให้กระท�าเช่นนั้น 

ฉะนั้นผู ้ท่ีปรารถนาจะละกรรมชั่ว ก็จงละอกุศลมูลทั้งปวงนี้เสีย  

อนึ่ง อโลโภ อโทโส อโมโห คือความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง เป็น 

กุศลมูล คือรากเง่าของกุศล อันได้แก่กรรมดีทั้งหลาย เพราะว่า 

คนที่มีจิตไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ก็จะไม่ประพฤติดังนั้น และจะไม่
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ชักชวนใครให้ท�าอย่างนั้น แต่จะประกอบกรรมที่ดี เป็นเครื่องเกื้อกูล

ให้เกิดความสุข ฉะนั้นผู้ท่ีปรารถนาจะท�าความดี ก็จงอบรมกุศลมูล

ทั้งปวงนี้ให้เกิดมีขึ้นในใจเถิด"





ได้กล่าวถึงความสงสัยของชาวจิตตนครว่า ท�าไมหนอจึงต้อง

ท�ากรรมช่ัวกนัท้ัง ๆ ทีรู้่เห็นผลของกรรมอยูเ่ช่นนี ้กม็พีระสรุเสยีงของ

องค์พระบรมครูดงัขึน้ มคีวามว่า อกศุลมลู คอืโลโภ โทโส โมโห เป็น

รากเง่าของกรรมท่ีชัว่ท้ังหลาย เมือ่อกศุลครอบง�าใจ คนกจ็ะโลภ โกรธ 

หลง แล้วท�ากรรมชั่วต่าง ๆ ผู ้ปรารถนาจะละกรรมชั่วก็ต ้อง  

ละอกุศลมูลทั้งปวงเสีย อนึ่ง กุศลมูลคืออโลโภ อโทโส อโมโห เป็น

รากเง่าของกรรมที่ดีท้ังหลาย เมื่อใจมีกุศลมูลก็จะท�ากรรมดีต่าง ๆ   

ผู้ปรารถนาจะท�ากรรมดีก็ต้องอบรมกุศลมูลทั้งปวงให้เกิดมีขึ้นในใจ

เมื่อสิ้นพระสุรเสียงแห่งองค์พระบรมครู ก็เกิดความสงบขึ้น 

ทัว่จติตนครอย่างแปลกประหลาด ทิฏฐมิานะในจิตใจของชาวจิตตนคร

ก็สงบลง บรรดาหัวโจกและสมุนทั้งหลายของสมุทัยที่ถูกส่งให้เข้า

แทรกแซงอยู่ในหมู่ประชาชน ก็ต้องถอยหลบออกไป เพราะไม่อาจ 

จะแทรกแซงอยู่ในท่ีสงบ แต่ก็คอยทีหาโอกาสอยู่ห่าง ๆ หากเกิด 

ความไม่สงบขึ้นก็จะว่ิงเข้าแทรกแซงทันที คร้ันคู่บารมีและมรรคบดี

กองทัพใหญ่มรรค
แสดงก�าลัง
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เห็นว่าชาวจิตตนครทั้งปวงมีจิตสงบเรียบร้อย มีอาการทางกายวาจา

ส�ารวมเรียบร้อย หัวโจกทั้งปวงของสมุทัยพร้อมท้ังสมุนทั้งหลาย 

หลบถอยออกไปห่างไกล ด้วยอ�านาจของอิทธิปาฏิหาริย ์และ  

อาเทศนาปาฏหิาริย์ ถงึเวลาทีจ่ะแสดงก�าลงัแห่งกองทัพมรรคในฐานะ

เป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ได้แล้ว จึงสั่งกองทัพมรรคที่เต รียมพร้อมอยู่

แล้ว ให้เริ่มออกเดินแสดงก�าลัง 

กองทัพมรรคจึงออกเดินโดยล�าดับดังนี้คือ 

กองทพัน้อยที ่๑ สมัมาทิฏฐ ิ(ความเหน็ชอบ) แบ่งออกเป็นเหล่า

ทกุขญาณ (ความรู้ในทุกข์) เหล่าสมทุยัญาณ (ความรู้ในเหตุเกดิทกุข์) 

เหล่านิโรธญาณ (ความรู้ในความดับทุกข์) เหล่ามรรคญาณ (ความรู้

ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์) แต่ละเหล่าก็ยังแบ่งย่อยออกไป 

อีกมาก 

กองทพัน้อยท่ี ๒ สมัมาสงักปัปะ (ความด�าริชอบ) แบ่งออกเป็น

เหล่าเนกขมัมสงักปัปะ (ความด�าริออกจากกาม) เหล่าอพัยาปาทสงักปัปะ 

(ความด�าริไม่พยาบาท) อวิหิงสาสังกัปปะ (ความด�าริไม่เบียดเบียน) 

แต่ละเหล่าก็ยังแบ่งย่อยออกไปอีกมาก 

กองทัพน้อยท่ี ๓ สัมมาวาจา (วาจาชอบ) แบ่งออกเป็นเหล่า 

มุสาวาทาเวรมณี (เว้นจากพูดเท็จ) เหล่าปิสุณวาจาเวรมณี (เว้นจาก

พูดส่อเสียด) เหล่าผรุสวาจาเวรมณี (เว้นจากพูดค�าหยาบ) เหล่า 

สัมผัปปลาปเวรมณี (เว้นจากพูดเพ้อเจ้อ) แต่ละเหล่าก็ยังแบ่ง 

ออกไปอีกมาก 
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กองทัพน้อยที่ ๔ สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ) แบ่งออกเป็น

เหล่าปาณาติปาตเวรมณี (เว ้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต) เหล่า 

อทนินาทานเวรมณี (เว้นจากถอืเอาสิง่ของที่เจ้าของมิไดใ้ห้ด้วย เจตนา

เป็นขโมย) เหล่ากามมิจฉาจารเวรมณี (เว้นจากประพฤติผิดในกาม) 

แต่ละเหล่ายังแบ่งย่อยออกอีกมาก 

กองทัพน้อยที่ ๕ สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีวิตชอบ) แบ่งออกเป็น 

เหล่ามิจฉาอาชีวปหานะ (เว้นจากอาชีพผิด) เหล่าสัมมาอาชีวกัปปะ 

(ส�าเร็จอาชีพชอบ) แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมาก

กองทัพมรรคยังแสดงก�าลังไม่หมด จะได้กล่าวต่อไป แต่แม้

เพียงเท่าท่ีน�ามากล่าวแล้ว ผู้ใดด�าเนนิไปได้ในมรรคคอืทางดงักล่าว ก็

ย่อมจะสามารถละกรรมชัว่ ท�ากรรมดอีนัจะให้ผลเป็นความสขุได้ตาม

ควรแก่ความปฏิบัติ





ก� า ลั ง ก ล ่ า ว ถึ ง ก า ร แ ส ด ง ก อ ง ทั พ ม ร ร ค ใ น ฐ า น ะ เ ป ็ น  

อนุสาสนีปาฏิหาริย์ และได้แสดงแล้วเป็นล�าดับ จนถึงกองทัพน้อย  

ที่ ๕ ผ่านไป

ต่อจากกองทัพน้อยท่ี ๕ กม็าถงึกองทัพน้อยที ่๖ สมัมาวายามะ 

(ความเพียรชอบ) แบ่งออกเป็นเหล่าสังวรปธาน (เพียรระวังบาปที่ยัง

ไม่เกดิมใิห้เกดิขึน้) เหล่าปหานปธาน (เพยีรละบาปทีเ่กดิขึน้แล้ว) เหล่า

ภาวนาปธาน (เพยีรท�ากศุลท่ียงัไม่เกดิให้เกดิขึน้) เหล่าอนรัุกขนาปธาน 

(เพียรรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้ตั้งอยู่และให้เจริญงอกงามมากขึ้น) 

แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมาก 

กองทัพน้อยท่ี ๗ สัมมาสติ (ความระลึกชอบ) แบ่งออก เป็น

เหล่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน (ต้ังสติพิจารณากาย) เ หล่าเวทนา-  

นุปัสสนาสติปัฏฐาน (ตั้งสติพิจารณาเวทนา) เหล่าจิตตานุปัสสนาสติ-

กองทัพใหญ่มรรค
แสดงก�าลัง (ต่อ)
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ปัฏฐาน (ต้ังสติพิจารณาจิต) เหล่าธัมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน (ตั้งสติ

พิจารณาธรรม) แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมาก 

กองทพัน้อยที ่๘ สมัมาสมาธิ (ความตัง้ใจมัน่ชอบ) แต่ละเหล่า

ยังแบ่งออกไปอีกมาก เป็นเหล่าปฐมฌาน (ความเพ่งที่ ๑ ประกอบ

ด้วยวิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคตา) เหล่าทุติยฌาน (ความเพ่งที่ ๒ 

ประกอบด้วยปีต ิสขุ เอกคัตา) เหล่าตตยิฌาน (ความเพ่งที ่๓ ประกอบ

ด้วย สุข เอกัคตา) เหล่าจตุตถฌาน (ความเพ่งท่ี ๔ ประกอบด้วย

เอกัคตา อุเบกขา) แต่ละเหล่ายังแบ่งออกไปอีกมาก

คร้ันกองทัพใหญ่มรรค อันประกอบด้วยกองทัพน้อยทั้ง ๘  

เดินแสดงก�าลังผ่านไปโดยอนุโลม (ตามล�าดับ) แล้ว ก็กลับเดินย้อน

กลับมาเป็นปฏิโลม (ทวนล�าดับ) อีกคร้ัง คือกองทัพน้อยท่ี ๘  

สมัมาสมาธิ ที ่๗ สมัมาสติ ที ่๖ สมัมาวายามะ ขณะนัน้มเีสยีงประกาศ

ว่า ๓ กองทัพน้อยนี้ รวมเข้าในกองทัพพิเศษ จิตตสิกขา หรือ  

สมาธิ ต่อจากนั้นกองทัพน้อยที่ ๕ สัมมาอาชีวะ ที่ ๔ สัมมากัมมันตะ 

ที่ ๓ สัมมาวาจา ขณะนั้นมีเสียงประกาศว่า ๓ กองทัพน้อยนี้ 

รวมเข้าในกองทัพพิเศษ สีลสิกขา ต่อจากนั้นกองทัพน้อยที่ ๒  

สมัมาสงักปัปะ ท่ี ๑ สมัมาทิฏฐ ิขณะนัน้มเีสยีงประกาศว่า ๒ กองทพั

น้อยนี้รวมเข้าในกองทัพพิเศษ ปัญญาสิกขา

เมื่อกองทัพใหญ่มรรคแสดงก�าลังโดยอนุโลมและปฏิโลมแล้ว 

ได้มีเสียงประกาศว่าจะมีการแสดงการแปรขบวนตามระบบที่ชื่อว่า  

"อนปุพุพปฏปิทา (ความปฏบัิตหิรือข้อปฏบิติัโดยล�าดบั)" คอื กองทพั
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พเิศษสลีสกิขา ประกอบด้วยสมัมาวาจา สมัมากมัมนัตะ สมัมาอาชวีะ 

มีชื่อเรียกพิเศษว่า "อาชีวมัฏฐกศีล" (ศีลมีอาชีวะเป็นที่ ๘) คือ  

สัมมาวาจา ๔ (ได้แก่วิรัติหรือเวรมณีทางวาจา ๔) สัมมากัมมันตะ ๓ 

(ได้แก่วิรัติหรือเวรมณีทางกาย ๓) สัมมาอาชีวะอีก ๑ รวมเป็น  

๘ ข้อ เป็นศีลในอริยมรรค

การรักษาศีล ๘ ข้อในอริยมรรคดังกล่าว เป็นการบริหารจิต  

ให้เป็นอริยศีล คือศีลท่ีเจริญ ผู้มาบริหารจิตทั้งหลาย จึงควรใส่ใจ

ศึกษาให้เข้าใจศีลท้ัง ๘ ในอริยมรรคดังกล่าว และควรตั้งใจปฏิบัติ

รักษา ปฏบัิติรักษาได้เพยีงไร จะเป็นการบริหารจิตให้เจริญได้เพยีงนัน้





ได้น�ากองทัพใหญ่มรรคมาแสดงก�าลังให้ดูในฐานะเป็น  

อนสุาสนปีาฏหิาริย์ ท้ังอนโุลมและปฏโิลม ท้ังยงัได้แสดงการแปรขบวน

ระบบอนุปุพพปฏิทาของกองทัพพิเศษสีลสิกขา อันประกอบด้วยศีล 

๘ ข้อเป็นศีลในอริยมรรค

ต่อจากนัน้ กองทพัพเิศษจติตสกิขา ประกอบด้วยสมัมาวายามะ 

สัมมาสติ สัมมาสมาธิ ต่อจากนั้น กองทัพพิเศษปัญญาสิกขา กอปร

ด้วย สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ แล้วได้แสดงอนุปุพพปฏิปทาแห่ง

กองทัพมรรค แปรรูปในลักษณะต่าง ๆ เช่นในธรรมนับตั้งแต่  

หมวด ๑  หมวด ๒ ขึน้ไปจนถงึโพธิปักขยิธรรม ๓๗ ประการ เป็นต้น 

กระจายออ กไป แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ แล้วสรุปลงในล�าดับ

ธรรม ดังต่อไปนี้

ข้อที่ ๑  ศีล แบ่งออกเป็นจุลศีล มหาศีล ต่าง ๆ มากมาย  

อันเป็นเหตุให้ได้อนวัชชสุข (สุขอันเกิดจากกรรมที่ไม่มีโทษ)

อนุปุพพปฏิปทา
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ข้อที่ ๒  อินทรียสังวร คือส�ารวมสิ่งที่เป็นใหญ่ในตัวเรานี้ คือ 

ตาซ่ึงเป็นใหญ่ในหน้าที่เห็นรูป หูในหน้าท่ีฟังเสียง จมูกในหน้าท่ี 

ดมกลิ่น ลิ้นในหน้าที่ลิ้มรส กายในหน้าท่ีถูกต้องสิ่งท่ีถูกต้อง และ 

มนะคือใจในหน้าที่รู้หน้าที่คิด เรื่องทั้ง ๕ ดังกล่าว และเรื่องที่ยังเก็บ

มารู้มาคิดต่าง ๆ ด้วยมีสติส�ารวมระวังในเวลาที่ตาเห็นรูป เป็นต้น  

และใจคิด เร่ืองต่าง ๆ มิให้อกุศลธรรมต่าง ๆ เกิดขึ้นและแล่นมาสู่ 

จิต อนัเป็นเหตใุห้ได้สขุทีเ่กดิจากจิตทีไ่ม่ร่ัวไม่เปียกชุม่ด้วยความยนิดี

ยินร้าย

ข้อท่ี ๓ สติสัมปชัญญะ คือมีสติสัมปชัญญะระลึกรู้ตัวอยู่ 

ในอิริยาบถ เดิน ยืน นั่ง นอน และในอิริยาบถเล็กน้อยทั้งปวง  

อันเป็นเหตุให้ได้สุขที่เกิดจากความมีสติสัมปชัญญะ

ข้อท่ี ๔ สันโดษ ยินดีด้วยของที่มีอยู ่ของตน มีความอิ่ม  

ความเต็ม ความพอ ไม่คิดโลภเพ่งเล็งทรัพย์หรือสิ่งของของผู้อื่น  

เพราะเหตุที่ไม่อิ่มไม่พอ ถ้าส�าหรับบรรพชิตก็ยินดีเพียงพอแต่จีวร

ส�าหรับบริหารกาย บิณฑบาตส�าหรับบริหารท้อง เหมือนอย่างนกมี

เพยีงขนเป็นภาระ บนิไปไหน ๆ ได้ตามปรารถนา อนัเป็นเหตใุห้ได้สขุ

ที่เกิดจากความอิ่มความพอ อันเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง

ข้อที่ ๕ จิตตปริโสธนะ คือเสพย์ คืออยู่ในเสนาสนะ คือที่นอน 

ที่นั่ง ที่อยู่อาศัย ที่ว่าง ที่สงัด หรืออยู่ป่า อยู่โคนไม้ อยู่ภูเขา ล�าธาร

ห้วยระแหง ที่สงบสงัด ตั้งสติละนิวรณ์คือกิเลสเคร่ืองกั้นจิตมิให ้
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สงบตั้งมั่น และมิให้รู้ตามเป็นจริง เช่นกามฉันทะ (ความพอใจรักใคร่

ในกาม) อภิชฌา (ความโลภเพ่งเล็งไปถึงคนและวัตถุต่าง ๆ ด้วย 

ความอยากได้เป็นสิทธ์ิของตน) พยาบาท (ความโกรธแค้นขัดเคือง)  

มีจิตปราศจากอภิชฌาพยาบาท มีความเอ็นดูกรุณาคิดเกื้อกูลสัตว ์

ทั้งปวงไม่เลือกหน้า และมีสติสัมปชัญญะ ท�าอาโลกสัญญา (ความ

ส�าคญัหมายว่าแสงสว่าง) ก�าจัดความง่วง ความท้อแท้ ความคดิฟุง้ซ่าน 

มีจิตสงบ ละความสงสัยไม่แน่ใจในกุศลธรรมทั้งหลาย ต่อจากนั้นได้

ปรากฏภาพอุปมาให้มองเห็น โดยภาพเปรียบเทียบว่าจิตที่ปราศจาก

นวิรณ์มคีวามสขุเหมอืนอะไรหรือเหมอืนใคร เป็นภาพทีป่รากฏชดัแจ้ง

ในอากาศที่ชาวจิตตนครมองเห็นทั่วกัน





ก�าลงัแสดงให้เห็นอนสุาสนปีาฏหิาริย์ของฝ่ายกองทพัมรรค ถงึ

เมื่อปรากฏภาพอุปมาให้มองเห็น เกี่ยวกับจิตที่ปราศจากนิวรณ์ ว่ามี

ความสขุเหมอืนอะไรหรือเหมอืนใคร เป็นภาพปรากฏชดัแจ้งในอากาศ

ที่ชาวจิตตนครมองเห็นทั่วกัน

ภาพที่ปรากฏในอากาศอันชาวจิตตนครมองเห็นท่ัวกันนั้น  

ก็เช่นเดียวกับท่ีคู่บารมีได้แสดงแก่นครสามี และโยนิโสมนสิการ 

ได้แสดงพากย์ประกอบว่า "นิวรณ์ ๕ เหล่านี้ ก็เปรียบเหมือน 

ความเป็นหนี้ ความเป็นโรค ความต้องขังในเรือนจ�า ความเป็นทาส 

และเดนิทางกนัดาร ส่วนความพ้นจากนวิรณ์ ๕ เหล่านี ้กเ็หมอืนอย่าง

พ้นจากหนี้ พ้นจากโรค พ้นจากเรือนจ�า พ้นจากความเป็นทาส มีแต่

ความเป็นไทแก่ตน พ้นจากทางกันดาร บรรลุถึงภูมิประเทศอันเกษม" 

ครั้นแล้วจึงถึง

ข้อท่ี ๖ ฌาน (สมาธิที่แน่วแน่) ทั้ง ๔ คือ (๑) ปฐมฌาน  

เพราะเมื่อละนิวรณ์ทั้ง ๕ ได้ก็เกิดปราโมทย์ จิตที่ปราโมทย ์

อนุปุพพปฏิปทา (ต่อ)
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ก็คือบันเทิง แล้วก็เกิดปีติ ใจท่ีมีปีติก็เกิดความสงบกาย (นามกาย)  

จึงได้เสวยสุข เมื่อมีสุขจิตก็ต้ังมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่เข้าขั้นปฐมฌาน  

มีวิตก วิจาร ปีติ สุข และเอกัคตา (ความมียอดคืออารมณ์เป็น 

อันเดียว) ท�าให้ผู้ท่ีได้ฌานนี้มีกาย (อาการทางใจ) ทั้งหมดเต็มไป 

ด้วยปีติ สุข อันเกิดจากวิเวก (ความสงบสงัด) เหมือนอย่างผง 

ส�าหรับอาบน�้าหรือส�าหรับฟอก (ปัจจุบันเช่นแฟ้บ) ที่พรมน�้าให้  

เปียกชุ่มทั้งหมด (๒) ทุติยฌาน มีปีติ สุข และเอกัคตา ท�าให้ผู้ที่ได้ 

ฌานที่ ๒ นี้มีกายท้ังหมดเต็มไปด้วยปีติ สุข อันเกิดจากสมาธิ  

เหมือนอย่างบ่อน�้าลึกมีน�้าพุผุดพุ่งขึ้น แล้วตกพรมลงไปทั่วหมด   

(๓) ตติยฌาน มสีขุ และเอกคัตา ท�าให้ผูท่ี้ได้ฌานที ่๓ นีม้กีายทัง้หมด

เต็มไปด้วยสุขที่ไม่มีปีติ เหมือนอย่างดอกอุบลเป็นต้นท่ีเกิดโตขึ้น 

ในน�้า ชุ่มน�้าอยู่ตั้งแต่ยอดถึงโคนทั้งหมด (๔) จตุตถฌาน มีเอกัคตา

และอุเบกขา ท�าให้ผู้ที่ได้ฌานที่ ๔ นี้ มีใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไปทั่วกาย

นี้ทั้งหมด เหมือนอย่างนั่งคลุมศีรษะด้วยผ้าขาวโพลง

สภาพจิตท่ีปรากฏด้วยอ�านาจการปฏบัิติธรรมของกองทัพมรรค 

มีระดับต�่าสูงดังกล่าว และทุกระดับเป็นความสุขท้ังสิ้น ดังนั้น 

แม้ปรารถนาจะท�าความสุขให้เกิดข้ึนแก่จิตใจ ก็ต้องปฏิบัติธรรม 

ดังกล่าวแล้วตามล�าดับ คือมีศีล มีอินทรียสังวร มีสติสัมปชัญญะ  

มีสันโดษ มีจิตตปริโสธนะ และมีฌาน
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ก�าลังแสดงให้เห็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ของฝ่ายกองทัพมรรคมา

เป็นล�าดับ จนถึงเมื่อปรากฏภาพอุปมาให้มองเห็นในอากาศเกี่ยวกับ

จิตของผู้ที่ท�าสมาธิได้ถึงขั้นฌาน

 ข้อที่ ๗ จิตของผู้ที่ท�าสมาธิได้อย่างแน่วแน่ เข้าขั้นที่เรียกว่า 

"ฌาน" ความเพ่ง ดังกล่าว เป็นจิตที่บริสุทธิ์ ขาวผ่องโดยรอบ ไม่มี

อาการลุม่ดอนด้วยความยนิดยีนิร้ายอะไร ราบเรียบทัว่ไปหมด ปราศจาก

นวิรณ์ท่ีเข้าไปท�าให้เศร้าหมองขุน่มวั จึงใสสะอาดปราศจากมลทินโทษ 

ไม่แข็งกระด้าง อ่อนโยนนิ่มนวล ควรแก่การงานคือใช้การได้ เช่นจะ

น้อมไปพิจารณาอะไรก็น้อมไปได้ จะให้รู้อะไรก็รู้ได้ ไม่ติดขัดอยู่กับ

สมาธิหรือผลของสมาธิ เช่นความสขุ ท�าให้อยากอยูเ่ฉย ๆ ไม่ท�าอะไร 

เลยกลายเป็นจิตท่ีใช้การอะไรต่อไปไม่ได้ แม้เป็นจิตที่อ่อนใช้การได้

ดงันัน้ กเ็ป็นจิตทีต่ัง้มัน่ไม่หวัน่ไหว อายตนะท้ังหลายมตีากบัรูป หกูบั

เสยีงเป็นต้น ไม่ก่ออารมณ์มาท�าจิตให้หว่ันไหวได้ ชาวจิตตนครได้มอง

เห็นประจักษ์ภาพของจิตทีม่ลีกัษณะดงักล่าวปรากฏอยูใ่นอากาศ ขณะ

จิตตาภินิหารที่ ๑ 
ญาณทัสนะในกายจิตชั้นใน
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นัน้สมทัุยกบัคูอ่าสวะและสมนุทัง้หลายโผล่หน้าออกมาไม่ได้เลย ต้อง

หลบซ่อนหน้าอยู่ทั้งหมด ท�าให้ชาวจิตตนครรู้สึกว่าขณะที่ไม่มีสมุทัย

กับสมุนทั้งหลายเป็นอย่างไร ราบร่ืนจริง ๆ สุขสงบจริง ๆ อย่างไร 

ความสุขจริงไม่จ�าต้องอาศัยสมุทัยเลย ความสุขปลอมเท่านั้นที่ต้อง

อาศัยสมุทัย ต่อจากนั้นก็ปรากฏภาพพิเศษขึ้นในอากาศ คือ มีแก้ว

มณีไพฑูรย์แปดเหลี่ยม ใหญ่โต ลอยอยู่ งดงามยิ่งนัก เหมือนอย่าง

เป็นมณทีีน่ายช่างเจียระไนขดัแต่งเป็นอย่างด ีจึงใสแจ๋ว สมบรูณ์ด้วย

อาการทุกอย่างหาที่ติมิได้ และมีเส้นด้ายสีเขียวหรือเหลืองหรือแดง

หรือขาวผ่องบริสทุธ์ิหรือขาวปรกติ ร้อยอยูใ่นแก้วมณีไพฑูรย์นัน้ มอง

เห็นด้ายท่ีร้อยอยู่นั้นชัดเจนยิ่งนัก ขณะนั้นมีเสียงประกาศขึ้นว่า   

แก้วมณไีพฑรูย์นีแ้หละเป็นสิง่เปรียบเทยีบกบักายและวญิญาณจติใจ

ของทุก ๆ คน คือกายนี้ที่เป็นรูปร่างประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน�้าไฟลม

อากาศ มสีมภพมาจากมารดาบิดา เติบโตข้ึนด้วยอาหารมข้ีาวและขนม 

เป็นต้น เป็นของท่ีไม่เท่ียงคอืมเีกดิมดีบัเป็นธรรมดา ในกายนีม้วีญิญาณ

อาศัยอยู่ ปฏิพัทธ์คือเนื่องติดอยู่เหมือนอย่างมีเส้นด้ายสีร้อยผูกอยู่

ภายในแก้วมณีไพฑูรย์ กายที่เป็นวัตถุนี้เป็นของหยาบ ปิดบังกันเอง

และปิดบังสิ่งท่ีอาศัยอยู่อันเป็นสิ่งพิเศษคือวิญญาณหรือจิตใจ จึงพา

กันสงสัยอยู่เสมอ ว่าวิญญาณมีจริงหรือมีเพียงมันสมองเท่านั้น ถ้ามี

เพยีงมนัสมองเท่านัน้ ในกายคนเรานีก้ไ็ม่มอีะไรทีไ่ม่ใช่วตัถ ุตายแล้ว

ก็เน่าหมด ไม่มีอะไรเหลืออยู่ ท้ังไม่มีเคร่ืองมืออะไรจะพิสูจน์ให้มอง

เหน็ได้ ปรมาณทูีล่ะเอยีดแสนละเอยีดยงัพสิจูน์ได้ ฉะนัน้สิง่ทีเ่รียกว่า

วญิญาณหรือจิตใจจึงไม่มจีริง และคนเราเกดิมาแล้วกต็ายสญู ปัญหา
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และความเข้าใจผิดดังนี้จะไม่เกิดขึ้น ถ้าใช้เครื่องมือสมาธิขั้น "ฌาน" 

นี้พิสูจน์ เมื่อเข้าฌานนี้กายนี้จะกลายเป็นเหมือนแก้วมณีไพฑูรย์ 

วิญญาณจะเป็นเหมือนด้ายสีท่ีร้อยอยู่ในแก้วนี้ และสีนั้นเองแสดง  

จริตของจิต มองเห็นได้ถนัดชัดเจน นี้คือ จิตตาภินิหาร (ความน�าจิต

ไปเฉพาะ) เพื่อ "ญาณทัสนะ ความรู้ความเห็น" สภาพชั้นในแห่งกาย

และจิต นับเป็นวิชชาที่ ๑ 

 สมาธิ หรือการท�าใจให้สงบแน่วแน่จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วย

ให้แลเหน็อะไร ๆ ได้ชดัเจนถกูต้องตามความเป็นจริง ท�าใจให้สงบได้

เพยีงใดกจ็ะสามารถเห็นและเข้าใจอะไร ๆ ได้ชดัเจนถกูต้องตามความ

เป็นจริงเพียงนั้น พูดอีกอย่างก็คือคนจะมีปัญญาเพียงใดก็จะต้องมี

สมาธิความสงบของใจเพียงนั้น

 ดงันัน้ผูม้าบริหารจิตทัง้หลายจึงสมควรอบรมใจให้มสีมาธิ คอื

ให้สงบ ไม่วุน่วายไปในอารมณ์ท้ังปวง พร้อมกบัพยายามท�าใจให้กเิลส

มีโลภโกรธหลงเป็นส�าคัญ ลดน้อยลงด้วย ท�าได้เพียงใด ผลอันเป็น

ความสุขสงบของจิตใจก็จะบังเกิดขึ้นเพียงนั้น





ได้กล่าวถึงภาพท่ีกองทัพมรรคแสดงให้เห็นในอากาศ ว่าเป็น

ภาพแก้วมณีไพฑูรย์แปดเหลี่ยมใหญ่โต มีเส้นด้ายสีต่าง ๆ ร้อยอยู่

ภายใน และได้แสดงว่าเมื่อเข้าฌานได้ กายนี้จะกลายเป็นเหมือนแก้ว

ไพฑูรย์ วิญญาณจะเป็นเหมอืนด้ายสทีีร้่อยอยูภ่ายใน มองเหน็ได้ถนดั

ชัดเจน

 ข้อท่ี ๘ ถัดจากภาพแก้วมณีไพฑูรย์แปดเหลี่ยมใหญ่โต ก็

ปรากฏภาพต่อไป คือภาพคนดึงไส้หญ้าปล้องจากหญ้าปล้อง แล้วชู

ออกแสดงว่านี้หญ้าปล้อง นี้ไส้ของมันที่ดึงออกมา หญ้าปล้องจึงเป็น

ส่วนหนึ่ง ไส้ของมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง แต่ไส้ของหญ้าปล้องก็ดึงออก

จากหญ้าปล้องนั่นแหละ และภาพของคนชักดาบออกจากฝัก ชูแสดง

ว่านีฝั้กดาบ นีต้วัดาบ ซ่ึงเป็นอย่างอืน่จากกนัและกนั มใิช่อย่างเดยีวกนั 

แต่ดาบกช็กัออกมาจากฝักดาบนัน่แหละ และภาพคนจับงูออกมาจาก

ข้องใส่งู ชแูสดงว่านีงู้ นีข้้องใส่งู งูและข้องต่างเป็นอย่างอืน่จากกนัและ

กัน แต่ก็จับงูออกมาจากข้องนี้แหละ เมื่อภาพทั้งสามนี้ปรากฏเห็นกัน

ทั่วไปแล้ว ก็ได้มีเสียงประกาศอธิบายขึ้นว่า ภาพทั้งสามนี้เป็นภาพ

จิตตาภินิหารที่ ๒ 
มโนมยิทธิ
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เปรียบเทียบกับ "จิตตาภินิหาร" คืออภินิหารแห่งจิตที่เป็นสมาธิ  

แน่วแน่บริสุทธ์ิดังกล่าว คือมีอภินิหารอ�านาจน�าจิต น้อมจิตไปเพื่อ

นริมติ "มโนมยั" คอืกายทีส่�าเร็จด้วยใจ คอืต้ังจิตคดินริมติ สร้างกาย

อื่นจากกายนี้ขึ้นได้ มีรูปร่างที่เป็นมโนมัยส�าเร็จด้วยใจ มีอวัยวะใหญ่

เลก็ครบ มอีนิทรีย์ มตีาหูเป็นต้นไม่เสือ่ม คอืมโนมยักายทีต้ั่งจตินริมติ

ขึ้นนี้ก็มีรูปร่างประกอบด้วยอวัยวะใหญ่เล็กครบถ้วน เหมือนอย่าง  

รูปกายเนือ้ของผู้ทีไ่ด้สมาธิอย่างสงูนัน่เอง เช่นมศีรีษะ มลี�าตัว มแีขน 

มีขา มีมือ มีเท้าเป็นต้น สมบูรณ์บริบูรณ์เช่นเดียวกับกายเนื้อ ท้ังมี

อินทรีย์ตาหูเป็นต้น ใช้ได้เหมือนอย่างตาหูเป็นต้นของกายเนื้อ   

คอืมโนมยักายนีม้ตีาทีม่องเหน็ได้ มหูีท่ีฟังได้ยนิ มจีมกูท่ีรู้กลิน่ มลีิน้

ที่รู้รส มีกายที่รู้สัมผัสถูกต้อง มีมโนคือใจที่รู้คิดเรื่องราวอะไรต่าง ๆ 

ได้เป็นต้น มโนมัยกายเป็นส่วนหนึ่ง กายเนื้อก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง   

แต่มโนมัยกายก็ถอดแยกจากกายเนื้อนี้ เปรียบเหมือนไส้หญ้าปล้อง

กับหญ้าปล้อง ดาบกับฝักดาบ และงูกับข้องงู ซึ่งเป็นอย่างอื่นจากกัน 

แต่กถ็อดออกจากกนันัน่แหละ มโนมยักายนีเ้รียกกนัในหมูไ่ทยเราใน

ปัจจุบันว่า "กายทิพย์" ผู้ท่ีได้สมาธิอย่างสูงอาจมีอภินิหารถอด  

กายทิพย์ออกจากกายเนื้อนี้ และออกท่องเที่ยวไปสู่ที่ต่าง ๆ ได้ตาม

ปรารถนาต้องการ ตามควรแก่อภนิหิาร เมือ่เสร็จธุระแล้ว กายทพิย์นี้

กก็ลบัเข้าสูก่ายเนือ้ กลบัเป็นบคุคลตามปรกต ิผู้ทีไ่ด้สมาธิจนถงึถอด

กายทิพย์ออกจากกายเนื้อได้ดังนี้ ย่อมสิ้นสงสัยในเร่ืองตายเกิดหรือ

ตายสญู และย่อมไม่กลวัตาย เพราะจะรู้ว่าไม่มใีครตาย กายเนือ้ท่ีเป็น 

"นวิาส" คอืบ้านเท่านัน้ท่ีแตกสลายไป แต่จะรังเกยีจและกลวับาปแทน 
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นีค้อืจิตตาภนิหิาร เพือ่นริมติมโนมยักาย เรียกว่ามโนมยทิธิ (ฤทธ์ิเป็น

เคร่ืองนริมติมโนมยักาย)  นบัเป็นวชิชาที ่๒ 





จิตตาภินิหารที่ ๓ 
อิทธิวิธิ

ได้กล่าวถงึภาพท่ีกองทัพมรรคแสดงให้ชาวจิตตนครชมในอากาศ 

เป็นภาพอปุมา แสดงถงึผูท้ีไ่ด้สมาธิอย่างสงูว่าอาจมอีภนิหิารถอดกาย

ทพิย์ออกจากกายเนือ้ได้ และอาจท่องเท่ียวด้วยกายทิพย์ไปสูท่ีต่่าง ๆ 

ได้ตามความปรารถนาต้องการ ตามควรแก่อภนิหิาร เมือ่เสร็จธุระแล้ว 

กายทิพย์ก็จะกลับเข้าสู่กายเนื้อ กลับเป็นบุคคลตามปรกติ ผู้สามารถ

ท�าได้ดังนี้ย่อมสิ้นสงสัยในเรื่องตายเกิดหรือสูญ และย่อมไม่กลัวตาย

เพราะจะรู้ว่าไม่มีใครตาย กายเนื้อที่เป็น "นิวาส" คือบ้านเท่านั้นท่ี  

แตกสลายไป แต่จะรังเกียจและกลัวบาปแทน

 ข้อท่ี ๙ คร้ันภาพอุปมามโนมยิทธิผ่านไปแล้ว ก็มีภาพใหม่

ปรากฏข้ึนในอากาศ เป็นภาพช่าง ๓ หมูไ่ด้แก่ช่างหม้อ ช่างงา ช่างทอง 

ช่างหม้อคือช่างปั้นหม้อหมู่หนึ่ง มีหัวหน้าช่างและลูกมือก�าลังปั้นหม้อ

และภาชนะดินต่าง ๆ ด้วยดินที่ผสมไว้ดีแล้ว โดยใช้แป้นเป็น  

เคร่ืองมอืในการป้ัน ช่างงาอกีหมูห่นึง่ มหีวัหน้าช่างและลกูมอื กก็�าลงั

แกะงาท�าเป็นสิง่ต่าง ๆ ตามทีต้่องการ ฝ่ายช่างทองอกีหมูห่นึง่ มหัีวหน้า
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และลูกมือ ก�าลังท�าเคร่ืองทองรูปพรรณและสิ่งต่าง ๆ ด้วยทอง  

ตามปรารถนา ขณะนั้นได้มีเสียงประกาศขึ้นว่า ภาพช่าง ๓ หมู่นี้เป็น

ภาพเปรียบเทียบกับ "จิตตาภินิหาร" คืออภินิหารของจิตที่เป็น  

สมาธิแน่วแน่บริสุทธ์ิซ่ึงมี "อิทธิวิธิ" คือแผลงหรือแสดงฤทธ์ิต่าง ๆ 

ได้อย่างสะดวกสบาย เหมือนพวกช่างฝีมือเหล่านั้นท�าสิ่งที่เป็น  

ฝีมือของตนได้อย่างสบาย คือคนเดียวท�าให้เป็นมากคน หรือคนมาก

ท�าให้เป็นคนเดียว คือท�าให้ ใคร ๆ เห็นไปอย่างนั้น ท�าสิ่งที่ปกปิด  

ให้เปิดเผยขึน้ได้ เช่นท�ามดื ให้สว่าง ท�าสิง่ท่ีถกูปกปิดมองไม่เหน็เพราะ

ไกลมากหรือมีอะไรบัง ให้มองเห็น ท�าสิ่งที่เปิดเผยให้ปกปิด เช่นท�า

สว่างให้มืด ท�าสิ่งที่อยู่ใกล้ เปิดเผยมองเห็นให้มองไม่เห็น ไปทะลุฝา

หรือก�าแพงหรือภเูขาได้โดยไม่ตดิขดัเหมอืนไปในอากาศ ท�าการด�าและ

โผล่ในแผ่นดินได้เหมือนในน�้า เดินไปบนน�้าไม่แตกได้เหมือนเดินไป

บนแผ่นดิน นั่งขัดบัลลังก์ลอยไปใน อากาศได้เหมือนนก ลูบคล�า  

ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เหล่านี้ได้ด้ วยมือ ท�าอ�านาจให้เป็นไปด้วยกาย

ได้จนถึงพรหมโลก เสียงประกาศดังกล่าวได้ดังอย่างชัดเจน ถึงกับ

ท�าให้ชาวจติตนครผูส้ดบัฟังมองเห็นเหมอืนอย่างเป็นภาพของผูม้ฤีทธ์ิ 

แสดงฤทธ์ิในลกัษณะต่าง ๆ ดงักล่าว ให้ดอูยูเ่ฉพาะหน้า ชาวจิตตนคร

บางคนสงสัยว่าเป็นไปได้หรือ จะเป็น การเล่นกลให้ดูกระมัง เหมือน

อย่างภาพยนตร์อินเดียบางเร่ืองแสดง ฤทธ์ิต่าง ๆ ได้เหมือนกัน  

การแสดงฤทธ์ิบางอย่างก็แสดงได้สนิท  บางอย่างก็ไม่สนิท คนดู

ภาพยนตร์จับได้ เพราะมองเห็นเคร่ือ งอุปกรณ์บางอย่าง ได้มีเสียง

ประกาศขึ้นเหมือนอย่างรู้จิตใจ ว่า อิทธิวิธิของผู้มีสมาธิอย่างสูง  
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มิใช่เป็นการเล่นกลหรือเหมือนอย่าง หนังอินเดีย แต่ก็เป็นการแสดง  

ได้จริง และท่ีเข้าใจว่าเป็นการเหนอืธรรมชาตนิัน้ กอ็าจเหนอืธรรมชาติ

ของจิตสามัญจริง แต่เป็นธรรมชาติธร รมดาของ อิทธิจิต คือจิตที่มี  

อิทธิ หมายถึงสมาธิจิตอย่างสูง เหมือนอย่าง  ช่างฝีมือท�าสิ่งที่เป็น  

ฝีมือของตนได้อย่างปรกติธรรมดา ไม่รู้สึกว่าเป็นการยากผิดธรรมดา

อย่างไร แต่คนที่ไม่ใช่ช่างก็ท�าไม่ ได้ ฉะนั้ นจึงได้มีการแสดงภาพช่าง

ให้ดูเป็นข้อคิดเปรียบเทียบ นี้คือจิตตาภินิ ห ารเพื่อ อิทธิวิธิ นับเป็น

วิชชาที่ ๓





ได้กล่าวถงึการแสดงภาพเปรียบเทยีบกบัอ�านาจของอทิธิจิต คอื

จิตที่มีอิทธิที่สามารถท�าอะไร ๆ ได้ราวกับเล่นกลให้ชาวจิตตนครชม

 ข้อที ่๑๐ เมือ่ภาพอปุมาอทิธิวธิิผ่านไปแล้ว ภาพอีกหมูห่นึง่ก็

มาปรากฏพร้อมกบัเสยีง นบัว่าแปลกกว่าภาพอืน่ ๆ ทีผ่่านมาแล้ว ซ่ึง

เป็นภาพนิ่ง มีแต่เสียงอธิบายที่ประกาศดังขึ้น คือปรากฏภาพคนเดิน

ทางไปถึงสถานที่ใกล้เมืองแห่งหนึ่ง ได้ยินเสียงต่าง ๆ คือเสียงกลอง 

เสยีงตะโพน เสยีงสงัข์ เสยีงบณัเฑาะว์ เสยีงมโหระทกึ เขากรู้็ว่าอย่าง

นี้เสียงกลอง อย่างนี้เสียงตะโพน ดังนี้เป็นต้น ขณะนั้นภาพคนเดิน

ทางกับเสียงที่เขาได้ยินปรากฏดังขึ้นพร้อมกัน แต่เสียงนั้นดังขึ้น  

แผ่ว ๆ แต่ฟังชัดเจนได้ยินทั่วกัน และได้มีเสียงดังประกาศขึ้นว่านี่

แหละเป็นภาพเปรียบเทียบกับ "จิตตาภินิหาร" คืออภินิหารของจิตที่

เป็นสมาธิแน่วแน่ บริสุทธิ์ ซึ่งให้มีทิพโสตธาตุ ฟังเสียงต่าง ๆ ได้ยิ่ง

กว่ามังสโสตธาตุมากนัก เมื่อท�าสมาธิจนได้สมาธิแน่วแน่บริสุทธ์ิจริง

แล้ว น้อมจิตนัน้ไปเพือ่ได้ยนิเสยีง กจ็ะบงัเกดิหูทพิย์พเิศษของจิตขึน้ 

เรียกว่า "ทิพโสตธาตุ" แปลว่า "หูทิพย์" ฟังเสยีงได้ ๒ อย่าง คอื เสยีง

จิตตาภินิหารที่ ๔ 
ทิพโสต
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ทิพย์ และเสียงมนุษย์ หรือเสียงในท่ีไกลและเสียงในท่ีใกล้ เสียง

ประกาศที่ดังขึ้นนั้น ได้อธิบายต่อไปว่า ขอให้ทุกคนทราบว่า   

อันโสตธาตุคือหูนั้น มิใช่มีแต่หูของกายเนื้อท่ีเป็นมังสโสตธ าต ุ 

อย่างเดยีว ยงัมหีขูองจิตอกีด้วย จิตใจสามญัไม่ปรากฏว่ามหูีทีจ่ะได้ยนิ

อะไรได้เอง ต้องอาศัยหูเนื้อของกายเนื้ออยู่โดยปรกติ แต่อันท่ีจริง

จิตใจนี้เป็นตัวธาตุรู้อย่างน่าอัศจรรย์ เพราะยังมิได้อบรมจึงยังไม่อาจ

รู้อะไรต่ออะไรได้ ต่อเมือ่อบรมดแีล้ว โดยเฉพาะเมือ่อบรมด้วยสมาธิ

อย่างสูง ก็อาจรู้อะไรได้สารพัดอย่าง รู้คล้ายกับที่รู้เกิดจากดูด้วยตา 

ฟังด้วยหูทีเดียว เช่นเมื่อน้อมใจไป คืออธิษฐานใจว่าจะรู้เสียงต่าง ๆ 

ก็เกิดความรู้ในเสียงต่าง ๆ เหมือนอย่างได้ยินเสียงต่าง ๆ นั้นด้ วย  

หเูนือ้นีน้ัน่แหละ คอืเสยีงต่าง ๆ จะมาปรากฏอยูใ่นความรู้เหมอืนอย่าง

เสยีงท่ีมาปรากฏอยูท่ีหู่เนือ้ และเสยีงทีม่าปรากฏนัน้มใิช่เป็นเสยีงหลอก 

เป็นเสียงจริง ซ่ึงประมวลเข้าเป็น ๒ ประเภท คือเสียงทิพย์และ  

เสียงมนุษย์ กับเสียงในท่ีไกลและเสียงในที่ใกล้ เสียงทิพย์นั้ นคือ  

เสียงของอมนุษย์ (ผู้ที่มิใช่มนุษย์) นอกจากสัตว์ดิรัจฉานทั้ ง หลาย 

ได้แก่เสียงของเทพของเปรตของผีเป็นต้น จ�าพวกอทิสสมานกาย   

(มีกายไม่ปรากฏ) ซึ่งเป็นพวก อุปปาติกก�าเนิด (เกิดผุดขึ้นมาทีเดียว) 

เสียงมนุษย์คือเสียงมนุษย์รวม ทั้งเสียงสัตว์ดิรัจฉานท้ังหลา ย และ  

เสียงของโลกธาตุทั้งหลาย เช่น เสียงลมเสียงน�า้ เสียงฟ้าร้องเ ป็นต้น 

อีกอย่างหนึ่ง เสียงทิพย์คือเ สียงท่ีละเอียดเกินวิสัยที่หูมนุษย์สา มัญ  

จะฟ ังได ้ยิน เสียงมนุษย ์คือเสียงหยาบที่หูสามัญฟ ังได ้ยิน  

เสยีงเหล่านีท้ั้งในท่ีไกลท้ังในทีใ่กล้ เมือ่อธษิฐานจิตจะรู้แล้ว กจ็ะปรากฏ

แก่ความรู้เหมือนเป็นเสียงมาป รากฏแก่หูนี้แหละทุกอย่าง นี้คือ  
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จิตตาภินิหาร เพื่อทิพโสต นับเป็นวิชชาที่ ๔

 จิตฝึกได้ อบรมได้ ให้มีอานุ ภาพยิ่งใหญ่ดังกล่าวยังท�าได้   

ดังนั้น การฝึกจิตอบรมจิตจึงค วรเป็นสิ่งที่ผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่ควร

ไม่สนใจ แต่ควรให้ความสนใจในก ารจะอบรมจิตของตน หรือใน  

การบริหารจิตของตนนี้แหละให้เกิดผลดีที่สุด จึงจะสมควร





จิตตาภินิหารที่ ๕ 
เจโตปริยญาณ

ได้กล่าวถงึการแสดงภาพเปรียบเทยีบให้เห็นอ�านาจของอทิธิจิต 

คือจิตที่มีอิทธิให้เห็น "จิตตาภินิหาร" คืออภินิหารของจิตที่เป็นสมาธิ

แน่วแน่บริสุทธิ์ นับเป็นวิชชาที่ ๔ แล้ว

 ข้อที่ ๑๑ ครั้นภาพอุปมาทิพโสตผ่านไป ก็ปรากฏภาพอีกหมู่

หนึ่งขึ้นทันที เป็นภาพชายหนุ่มหญิงสาวผู้ก�าลังรักสวยรักงามส่อง

กระจกดูเงาหน้าของตนเองอยู่ก็มี ก�าลังดูเงาหน้าของตนเองอยู่ในขัน

น�้าที่บริสุทธิ์สะอาดใสแจ๋วก็มี ต่างก็รู้ว่ามีสิ่งอะไรเปื้อนหน้าของตนอยู่

หรือไม่มี ขณะนั้นก็ได้มีเสียงดังอธิบายข้ึนว่า ภาพนี้เป็นภาพเปรียบ

เทียบถงึ "จิตตาภนิหิาร" คอือภนิหิารของจิตทีเ่ป็นสมาธิแน่วแน่บริสทุธ์ิ 

ซ่ึงอาจอธิษฐานเพือ่ "เจโตปริยญาณ" ก�าหนดรู้ใจของผู้อืน่ได้ คอืเมือ่

คิดจะรู้ใจของผู้อื่นว่าใจเขาเป็นอย่างไร ก็จะรู้ได้ทันที ดังที่มีแสดงไว้

ว่า ก�าหนดรู้ใจของบุคคลอื่นสัตว์อื่นด้วยใจดังนี้ จิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมี

ราคะ จิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมี

โทสะ จิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมี

โมหะ จิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ จิตห่อก็รู้ว่าจิตห่อ 
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จิตฟุ้งก็รู้ว่าจิตฟุ้ง จิตใหญ่ก็รู้ว่าจิตใหญ่ จิตไม่ใหญ่ก็รู้ว่าจิตไม่ใหญ่ 

จิตยิ่งก็รู้ว่าจิตยิ่ง จิตไม่ยิ่งก็รู้ว่าจิตไม่ยิ่ง จิตมีสมาธิต้ังมั่นก็รู้ว่าจิตมี

สมาธต้ัิงมัน่ จิตไม่มสีมาธิตัง้มัน่กรู้็ว่าจิตไม่มสีมาธิตัง้มัน่ จิตพ้นกรู้็ว่า

จิตพ้น จิตไม่พ้นกรู้็ว่าจิตไม่พ้น เสยีงอธิบายได้ขยายความต่อไปอกีว่า 

จิตของบุคคลมีชนิดเ งียบและชนิดดัง ชนิดเ งียบนั้นคือสงบ  

อยู่เฉย ๆ ตัวของเจ้าของจิตเองก็รู้จักจิตของตนเองไม่ได้เหมือนกัน 

บางทนีกึว่าวมิตุตเิสยีแล้วกม็ ีแต่ความจริงยงัไม่วมิตุต ิชนดิดงันัน้คอื

ที่ก�าลังมีอารมณ์และกิเลส ได้แก่จิตที่ก�าลังคิดพล่านอยู่ มีความยินดี

ยินร้ายอยู่ในเร่ืองต่าง ๆ ที่ก�าลังคิดนั้นหรือแม้จิตท่ีก�าลังคิดอะไรอยู่ 

จิตเงียบเป็นเหมอืนน�า้นิง่ ส่วนจิตดงัเป็นเหมอืนอย่างน�า้ท่ีก�าลงัมคีลืน่ 

ค�าโบราณมีว่า "น�้านิ่งไหลลึก" จิตเงียบจึงรู้ยาก แต่ท่านผู้มีเจโตปริย-

ญาณกรู้็ได้ ส่วนจิตดงันัน้ ถ้าดงัมาก คอืขณะท่ีมอีารมณ์และกเิลสแรง 

แสดงออกมาทางสายตาสีหน้าและอาการทางกายอื่น ๆ ใคร ๆ ก็รู้ได้

ว่า คน ๆ นี้ก�าลังรักก�าลังชังก�าลังหลง ก็หมายถึงจิตนั้นเองว่าก�าลัง

เป็นอย่างไร เพราะคนจะเป็นอย่างไรนั้นก็คือจิตเป็นอย่างไร ดังเช่น

เมือ่จิตโกรธกเ็รียกว่าคนโกรธ ทกุ ๆ คนจึงขึน้อยูแ่ก่จิตของตนเอง ถ้า

จิตดังน้อยคือคิดอยู่ในใจเท่านั้น มีความระมัดระวังไม่แสดงออกมา

ทางสหีน้าสายตาเป็นต้น คนอืน่กรู้็ยาก แต่ท่านผูม้ญีาณนีจ้ะรูไ้ด้เสมอ 

จิตเงียบยงัรู้ได้ ไฉนจิตดงัจะไม่รู้ เพราะจิตนี ้เมือ่คดิจะดงัเสมอ เพราะ

เมือ่คดิกม็คีลืน่มกีระแสแผ่ออกมา เหมอืนอย่างน�า้มคีลืน่มกีระแสคลืน่

แผ่ออกเป็นวงกว้าง ก็ย่อมมากระทบจิตที่ใกล้เคียงอยู่โดยปรกติ แต่

เพราะเป็นจิตที่ไม่ได้อบรมจึงไม่รู้ อย่าว่าแต่เสียงจิตเลย แม้แต่เสียง
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ปากที่ดังเข้าหูจริง ๆ จิตที่ไม่ได้อบรมยังฟังไม่รู้ หรือไม่รู้ฟัง นี้คือ  

จิตตาภินิหาร เพื่อเจโตปริยญาณ นับเป็นวิชชาที่ ๕ 

 การอบรมจิตจึงเป็นสิง่พงึท�าอย่างยิง่ ผูอ้บรมจิตตนเองไว้เสมอ 

ให้เป็นจิตท่ีรู้ยิง่ขึน้เสมอ จะได้รับผลด้วยตนเองตามควรแก่ความปฏบัิติ





ได้กล่าวถึงจิตตาภินิหาร โดยได้แสดงภาพเปรียบให้เห็นว่า 

อภินิหารของจิตที่ เป ็นสมาธิแน่วแน่บริสุทธ์ิ อาจอธิษฐานเพื่อ  

"เจโตปริยญาณ" รู้ใจของผู้อื่นได้ นับเป็นวิชชาที่ ๕ แล้ว

 ข้อที่ ๑๒ ต่อจากภาพอุปมาเจโตปริยญาณ จึงถึงภาพอีกหมู่

หนึ่งปรากฏข้ึน เป็นภาพหมู่บ้านหลายแห่งติดต่อกันในจังหวัดหนึ่ง 

คล้ายกับแผนท่ีจังหวัด หรือแผนท่ีประเทศแผนที่โลก แต่แผนท่ีนั้น

บอกได้แต่จุดทีส่�าคญั ส่วนภาพท่ีปรากฏนีเ้ห็นเป็นหมูบ้่านเรียงรายกนั

อยู่อย่างชัดเจน ไกลสุดลูกตาจะมองเห็น ดังที่ทางบ้านเมืองแบ่งออก

เป็นหมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด บางคราวก็รวมหลายจังหวัดเข้า

เป็นภาค เป็นประเทศ แต่ละประเทศกเ็รียงรายตดิต่อกนั ลกัษณะของ

บคุคลบ้านเรือนและสิง่ต่าง ๆ เหมอืนกนัคล้ายกนักม็ ีแตกต่างกนักม็ี 

หลายหลากมากมาย ครัน้แล้วได้มองเห็นบุคคลชายหญิงผูอ้ยูใ่นหมูบ้่าน

แห่งหนึง่ แต่ละคนมกีจิธุระอย่างใดอย่างหนึง่เดนิทางออกจากบ้านของ

ตนไปสูบ้่านอืน่ แล้วกอ็อกจากบ้านนัน้ไปยงับ้านอืน่ต่อไปอกี เดนิทาง

ไปด้วยเท้าบ้าง ด้วยยานพาหนะต่าง ๆ บ้าง ครั้นแล้วจึงเดินทางกลับ

จิตตาภินิหารที่ ๖ 
ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ
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มาสู่บ้านของตน ทุกคนต่างก็จ�าได้ว่า เราออกจากบ้านของตนไปยัง

บ้านโน้น ได้ยืน นั่ง พูด อย่างนั้น ๆ ในบ้านนั้น ครั้นแล้วได้ต่อจาก

บ้านนั้นไปบ้านโน้น ๆ แม้ในบ้านเหล่านั้น เราก็ได้ยิน เราก็ได้นั่ง พูด 

นิ่ง อย่างนั้น ๆ จนถึงกลับมาสู่บ้านของตน ณ บัดนี้ ชาวจิตตนครได้

มองเห็นทุกคนในภาพ เดนิทางจากบ้านหนึง่ไปยงับ้านหนึง่กนัอยูเ่รือ่ย

ไป หยดุอยูช่ัว่ครู่ เพือ่ท�าธุรกจิหรือพกัเหนือ่ยเท่านัน้ ไม่มท่ีีจะหยดุอยู่

ได้นาน ขณะนั้นได้มีเสียงประกาศขึ้นว่า ภาพนี้แสดงถึงจิตตาภินิหาร

หรืออภินิหารของจิตท่ีเป็นสมาธิแน่วแน่บริสุทธ์ิ ซ่ึงมีอภินิหารคือ 

"ก�าหนดน�าออกไป" คอือธิษฐานน้อมไปเพือ่ "ปุพเพนวิาสานสุสตญิาณ" 

ความรู้ระลึกนิวาสคือบ้านในปางก่อน หมายถึงขันธ์ดังท่ีเรียกว่า  

"สกนธกาย" เป็นที่อาศัยอยู่ในปางก่อนได้ ดังที่เรียกกันง่าย ๆ ว่ารู้

ระลึกชาติหนหลังได้ ชาติเดียวบ้าง สองชาติ สามชาติ สี่ชาติ ห้าชาติ

บ้าง สิบชาติ ยี่สิบชาติ สามสิบชาติ สี่สิบชาติ ห้าสิบชาติบ้าง ร้อยชาติ 

พนัชาติ แสนชาติบ้าง สงัวฏักปัชาตเิป็นอเนกบ้าง ววิฏักปัชาตเิป็นอเนก

บ้าง สงัวฏัววิฏักปัชาติเป็นอเนกบ้าง ว่าในชาติโน้นเรามชีือ่โคตร วรรณ 

อาหาร เสวยสขุทกุข์ มทีีส่ดุแห่งอายอุย่างนี ้ๆ เคลือ่นจากชาตินัน้แล้ว

บังเกิดขึ้นในชาติโน้น แม้ในชาตินั้น เราก็มีชื่อโคตร เป็นต้น อย่าง  

นี ้ๆ เราเคลือ่นจากชาตินัน้แล้วจึงบงัเกดิขึน้ในชาตนิี ้ระลกึได้ถงึนวิาส

ในหนหลังได้พร้อมทั้งอาการและเรื่องราวเป็นอเนกอย่างนี้

 เสยีงชีแ้จงนัน้ได้กล่าวต่อไปว่า อกีอย่างหนึง่กเ็หมอืนอย่างเรา

นึกระลึกได้ถึงเมื่อวานนี้วานซืนนี้ว่า เราได้ท�าอะไร ในเร่ืองอะไรบ้าง 

สุดแต่ความจ�าได้ของเรา ความระลึกได้ถึงหนหลังนี้เรียกว่า "อนุสติ" 
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ถ้าได้สมาธิอย่างแน่วแน่บริสทุธ์ิ จะระลกึถงึหนหลงัได้ไกลนกั หากจะ

ถามว่าระลึกได้จากอะไร ก็ตอบว่าจากความจ�าเหตุการณ์อดีตของตน

ที่บันทึกไว้แล้วในจิตส่วนลึกจากเหตุการณ์ที่ตนได้ประสบมาจริง  

ในอดีต ทุกคนมีบันทึกนี้อยู ่พร้อมในจิตนี้แล้วแต่ไม่มีอนุสติที่  

จะระลึกขึ้นมาได้ เพราะขาดสมาธิดังกล่าว นี้คือจิตตาภินิหาร เพื่อ  

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ นับเป็นวิชชาที่ ๖ 

 การอบรมสมาธิเป็นสิ่งไม่ควรขาด ส�าหรับผู้ปรารถนาจะมีจิต

ทีป่ระกอบด้วยอนสุตดิงักล่าว และส�าหรับผู้ท่ีปรารถนาจะมจิีตท่ีตัง้มัน่

อยู่ในความสงบ ไม่สั่นไหวคลอนแคลนไปตามอ�านาจสิ่งมากระทบทั้ง

หลาย ท้ังทีด่แีละทีช่ัว่ อบรมสมาธิให้เกดิได้เพียงใด กจ็ะได้รบัรสแห่ง

ความสงบสุขของสมาธิเพียงนั้น





จิตตาภินิหารที่ ๗ 
ทิพจักษุ หรือจุตูปปาตญาณ

ได้กล่าวถึงจิตตาภินิหาร โดยได้แสดงเปรียบเทียบให้เห็นว่า 

อภินิหารของจิตที่ เป ็นสมาธิแน่วแน่บริสุทธ์ิ อาจอธิษฐานเพื่อ   

"ปพุเพนวิาสานสุสติญาณ ความรู้ระลกึนวิาสคอืบ้านเก่าก่อน" ได้ นบั

เป็นวิชชาที่ ๖ แล้ว

 ข้อท่ี ๑๓ คร้ันภาพอุปมาปุพเพนิวาสญาณผ่านพ้นไป ก็ถึง

ภาพอีกหมู่หนึ่ง เป็นภาพอาคารหลายชั้น ตั้งอยู่กลางถนนสามแพร่ง

แห่งหนึ่ง คนทั้งหลายก�าลังเดินเข้าไปในอาคารก็มี ก�าลังเดินออกมาก็

ม ีก�าลงัเดนิอยูต่ามวถิถีนนกต็าม คนผู้ทีย่นือยูต่รงนัน้ย่อมจะมองเหน็

ได้ถนดัว่า คนเหล่านีเ้ข้าไปสูอ่าคาร คนเหล่านีอ้อกจากอาคาร คนเหล่า

นี้เดินอยู่ตามวิถีถนน เช่นเดียวกับท่ีชาวจิตตนครมองเห็นอยู่บัดนั้น 

ได้มีเสียงประกาศขึ้นในขณะนั้นว่าภาพที่ท่านทั้งหลายมองเห็นอยู่นี้ 

เปรียบเทียบกับ "จิตตาภินิหาร" คืออภินิหารของจิตที่เป็นสมาธิอย่าง

แน่วแน่บริสุทธิ์ ซึ่งอาจอธิษฐานเพื่อ "ทิพจักขุ" หรือ "ทิพจักษุ" คือ 

"ตาทพิย์" มองเหน็ "จุต ิและ อปุบัต"ิ ว่า "เป็นไปตามกรรม" ของสตัว์

ทัง้หลาย ซ่ึงเรียกอกีชือ่หนึง่ว่า "จุตปูปาตญาณ ความรู้จติุและอปุบติั" 
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 แต่ก่อนอื่น ขออธิบายค�าบางค�า คือ "อภินิหาร" แปลว่า  

"ความน�า (ใจ) ไปเฉพาะ" มีค�าที่ใช้คู่กันคือ "อภินินนามะ ความน้อม 

(ใจ) ไปเฉพาะ" ได้แก่อธิษฐานใจ คือตั้งใจปรารถนาผลอย่างใดอย่าง

หนึ่ง เช่นในข้อนี้ต้ังใจปรารถนาให้เกิดตาทิพย์มองเห็น "วิญญาณ" 

ของคนท่ีตายไปว่าไปข้างไหน มองเห็นได้ถนดัชดัเจนว่าขณะทีค่นก�าลงั

ตายนั้น "วิญญาณจุติ คือเคลื่อน" ออกจากร่างไปเมื่อไร และอุปบัติ 

คือ เข้าถึงร่างใหม่เมื่อไร เหมือนอย่างเห็นด้วยตาเนื้อ ค�าว่า "จุติ"  

จึงเท่ากบัตาย ค�าว่า "อปุบัติ" จึงเท่ากบัเกดินัน่เอง บางคนน�าไปใช้ผดิ 

คือใช้ค�าว่าจุติในความหมายว่าเกิด ในที่นี้ขอยืมค�าว่า "วิญญาณ"   

มาใช้ตามทีค่นท่ัวไปใช้และเข้าใจกนั แต่ในพระสตูรท่านใช้ค�าว่า "สตัว์" 

คือสัตว์จุติ สัตว์อุปบัติ ค�าว่าสัตว์นี้มิใช่หมายเฉพาะสัตว์ดิรัจฉานที่ใช้

พดูหมายถงึกนั แต่หมายถงึท้ังมนษุย์ทัง้ดรัิจฉานท้ังเทวดา มาร พรหม

ภตูผ ีปีศาจทัง้หมด บรรดาทีย่งัต้องเวยีนว่ายตายเกดิอยู ่เมือ่ร่างกาย

นี้ตาย "สัตว์" ผู้ยึดร่างกายนี้อยู่ก็ "จุติ" คือ เคลื่อนออกจากร่างนี้ไป 

"อุปบัติ" คือเข้าถึงร่างใหม่ เมื่อสัตว์เคลื่อนออกไปร่างเก่าก็ตายทันที 

และเมื่อสัตว์เข้าถึงร่างใหม่ร่างใหม่ก็เกิดทันที ร่างที่ยึดอาศัยอยู่  

ของสัตว์จึงเท่ากับเป็นอาคารบ้านเรือนส�าหรับอยู่อาศัยของคนเรานี้

แหละ ท่านจึงเรียกในจิตตาภินิหาร วิชชาที่ ๖ ว่า "นิวาส" แปลว่าที่

อยู่เรือนร่างของเราทุก ๆ คนนี้อันประกอบด้วยนามและรูป หรือ  

กายและใจ (ส่วนที่เป็นอาการ) ย่อมเป็นนิวาสของสัตว์ เป็นสิ่งที่  

มีเกิดมีตาย ส่วนสัตว์เป็นสิ่งท่ีไม่ตาย ยังไปเกิดอีกตามกรรมดี  

กรรมชั่วที่สัตว์ท�าไว้เอง ในทุก ๆ คนมีสัตวภาพอยู่ด้วยกัน คือ "เรา" 

นี้แหละ และที่เรียกกันในบางโอกาสว่า "วิญญาณ" โดยมากเรียกว่า 

"จิตต์" บ้าง เรียกว่า "อัตตา" หรือ "อาตมัน" บ้าง
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 ทุกคนจึงควรรักษาตัวเรา ฝึกตัวเรานี้แหละให้ดี ด้วยให้ละ

กรรมชั่ว ประกอบกรรมที่ดีอยู่เสมอ





จิตตาภินิหารที่ ๗ 
ทิพจักษุ (ต่อ)

ได้แสดงภาพอุปมาทิพจักษุ และมีเสียงประกาศว่าเป็นภาพที่

เปรียบเทียบกับ "จิตตาภินิหาร" คืออภินิหารของจิตที่เป็นสมาธิอย่าง

แน่วแน่บริสุทธิ์ อาจอธิษฐานเพื่อ "ทิพจักษุ" คือตาทิพย์ได้แล้ว

 เสียงอธิบายได้กล่าวต่อไปว่า อันที่จริง ทิพจักษุ คือตาทิพย์ 

ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่ง แต่เป็นความรู้แจ่มแจ้งอย่างเห็นด้วยตาเนื้อ 

โดยเฉพาะรู้จุติ (ความเคลือ่นออกจากร่างเก่า) และรู้อปุบตั ิ(ความเข้า

ถงึร่างใหม่) ของสตัว์ทัง้หลาย จึงเรียกว่า "จุตปูปาตญาณ ความรู้ความ

เคลื่อนและความเข้าถึง" 

 องค์พระบรมครูได้ทรงอธิบายถึงญาณข้อนี้ไว้ว่า ผู้ท่ีมีจิตต้ัง

มัน่เป็นสมาธิแน่วแน่บริสทุธ์ิผุดผ่อง ไม่มกีเิลสทีท่�าให้ลุม่ดอน ปราศจาก

เคร่ืองทีเ่ข้าไปท�าให้เศร้าหมอง อ่อนควรแก่การงาน ตัง้มัน่ไม่หวัน่ไหว 

น�าน้อมจิตไปโดยเฉพาะเพื่อจุตูปปาตญาณ (ความสามารถที่น้อมน�า

จิตไปเพือ่รู้อย่างนัน้ได้ นีแ่หละคอือภนิหิาร) เขาย่อมเหน็สตัว์ทัง้หลาย

ผูก้�าลงัจุติอปุบัติกนัอยูด้่วยทิพจักษุอนับริสทุธ์ิล่วงจักษุของมนษุย์ ย่อม



466 : นครหลวงของโลก (ฉบับสมบูรณ์)

รู้สัตว์ทั้งหลายผู้ก�าลังจุติอุปบัติอยู่นั้น บ้างก็เลว หรือดี บ้างก็มีวรรณ

ดี หรือมีวรรณทราม บ้างก็ไปดี หรือไปชั่ว ว่าเข้าถึงภาวะต่าง ๆ กัน

ตามกรรม ดังนี้ สัตว์เหล่านี้หนอ ประกอบด้วยกายทุจริต วจีทุจริต 

มโนทุจริต ด่าว่าคนดีคนประเสริฐทั้งหลาย เป็นมิจฉาทิฏฐิ สมาทาน

กรรมของมิจฉาทิฏฐิ กายแตกท�าลายตายไป เข้าถึงอบาย (ภพที่ไร้

ความเจริญ) ทุคติ (คติชั่ว) วินิบาต (ภพที่ตกต�่า) นิรยะ (นรก) ส่วน

สัตว์เหล่านี้หนอผู้ประกอบด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ไม่ด่า

ว่าคนดคีนประเสริฐทัง้หลาย เป็นสมัมาทฏิฐ ิสมาทานกรรมของสมัมา

ทิฏฐิ กายแตกท�าลายตายไป เข้าถึงสุคติ (คติดี) โลกสวรรค์ เสียง

อธิบายได้กล่าวเน้นว่า กเ็ห็นเหมอืนอย่างภาพอปุมานัน้แหละ คอืเหมอืน

เห็นคนทัง้หลายเดนิเข้าเดนิออกอาคารกนัอยูบ้่าง เดนิอยูต่ามถนนบ้าง 

และรู้ด้วยว่าเมือ่จตุคิอืเคลือ่นออกจากร่างเก่าแล้ว กไ็ปเข้าร่างใหม่ทีด่ี

หรือเลวต่าง ๆ กนัตามกรรม ทิพจักษุหรือญาณข้อนีจึ้งรู้เห็นสองอย่าง 

ได้แก่รู้เห็นจุติและอุปบัติกับรู้เห็นกรรม ฉะนั้นใครท่ีต้องการจะรู้จัก

กรรมจริง ๆ ด้วยปัญญาตนเอง ก็ควรท�าสมาธิจริง ๆ จนได้ทิพจักษุ 

ก็จะรู้กรรมได้ด้วยตนเอง เพราะเกี่ยวแก่ผลท่ีจะเกิดขึ้นข้ามภพข้าม

ชาติ และจะต้องอาศัยญาณข้อก่อนตามภาพอุปมา "ปุพเพนิวาสานุส-

สตญิาณ ความรู้ระลกึนวิาสคอืบ้านในปางก่อน" ช่วยด้วย เมือ่รู้ระลกึ

ย้อนหลังไปมาก ๆ ประกอบกับมาได้ทิพยจักษุประกอบเข้าอีก ก็จะ

ได้ญาณในกรรมอย่างประจักษ์ชดั ส่วนภาพคนท่ีก�าลงัเดนิอยูต่ามถนน

ไม่เข้าออกอาคารนัน้ เป็นภาพอุปมาแห่งสตัว์จ�าพวกหนึง่ทีย่งัไม่เคลือ่น 

ยังด�าเนินอยู่ในภพชาติปัจจุบันของตน และสัตว์จ�าพวกที่เคลื่อนออก

ไปแล้วแต่ยังไม่เข้าถึงภพชาติท่ีแน่นอน ดังท่ีเรียกว่า "สัมภเวสี ผู้

แสวงหาสมภพ (ทีเ่กดิ)" คอืยงัไม่เข้าไปสูอ่าคาร อนัจะเป็นนวิาสประจ�า
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ของตน หรือเหมอืนอย่างผูท่ี้อพยพจากถิน่เก่าเดนิทางเร่ร่อนอยู ่ยงัไม่

ได้ถิ่นที่จะต้ังหลักฐานลงใหม่ นี้คือจิตตาภินิหาร เพื่อทิพจักษุ หรือ

จุตูปปาตญาณ นับเป็นวิชชาที่ ๗ 

 ข้อนี้แสดงถึงสัจจะประการหนึ่ง ว่าข้ึนชื่อว่าภพชาติแล้ว จะ

ต้องมีการเข้าถึงคือเกิดและการเคลื่อนออกคือตายทั้งหมด ไม่มีภพ

ชาตท่ีิตัง้อยูเ่ท่ียงตลอดนรัินดรกาล ต่างแต่เร็วกบัช้า ทีเ่ร็วมากเช่นภพ

ชาตขิองสตัว์ดรัิจฉานบางชนดิ ทีช้่ามากได้แก่ภพชาติของพรหม ทกุผู้

เมื่อยังมีสมุทัยคือกิเลสเป็นเหตุให้เกิด ก็ต้องจุติจากภพชาติหนึ่งและ

อุปบัติในอีกภพชาติหนึ่งอยู่เร่ือยไปนับไม่ถ้วนชาติ เป็นไปตามกรรม 

จึงเป็นเหมือนวิ่งวนอยู่ในวงกลม คือวิ่งจากจุดเดิมแล้วก็มาหาจุดเดิม

อีกในวงของจุติและอปุบติันีเ้ท่านัน้ จึงเรียกว่าสงัสารวฏัแปลว่าวนแห่ง

การวิง่เวียน ระหว่างนี ้เรียกว่าสตัว์ หรือ "เรา" หรือจะเรียก วญิญาณ 

จติ อัตตา อาตมัน หรืออะไรก็สุดแต่จะเรียก ครั้นเมือ่ปฏบิัติในมรรค

มีองค ์๘ ละสมทุยัไดด้้วยญาณทีจ่ะกล่าวต่อไป จงึจะตดัวฏัฏะคอืวน

ดงักล่าวได้ และสิน้ภาวะเป็นสตัว์ สิน้สมมตบัิญญัตว่ิาอะไรทัง้สิน้ หาก

จะเรียกก็เรียกได้ว่า "พุทธะ ผู้รู้" ซึ่งเป็นผู้พ้นแล้ว





ได้น�าภาพอุปมาทิพจักษุ ออกแสดงติดต่อกันมาแล้วสองคร้ัง 

โดยได้มีเสียงอธิบายว่าเป็นภาพเปรียบเทียบกับ "จิตตาภินิหาร" คือ

อภินิหารของจิตที่เป็นสมาธิอย่างแน่วแน่บริสุทธิ์ จนเกิดเป็นทิพจักษุ

 ข้อที่ ๑๔ เสียงประกาศได้ดังขึ้นต่อไปว่า ต่อไปนี้จะเป็นภาพ

ชดุสดุท้าย แสดงโดยอปุมา เปรียบเทียบให้เห็นจิตตาภนิหิารอนัส�าคญั

ยอดเยี่ยม เป็นสุดยอดแห่งจิตตาภินิหารทั้งปวง ขอให้ท่านทั้งปวงตั้ง

ตาต้ังใจดูให้ดี สุดเสียงประกาศก็ได้ปรากฏภาพเทือกเขาขึ้นในที่ไกล

เห็นร�าไร เทือกเขานัน้ค่อย ๆ เลือ่นเข้ามาจนเหน็ชดัเจน ทีซ่อกเขาแห่ง

หนึ่งนั้นมีสระน�้าใหญ่ ใสแจ๋ว ไม่ขุ่นมัว มองเห็นลงไปถึงก้นสระอย่าง

ถนัดชัดเจน ขณะนั้นก็ปรากฏภาพชายผู้หนึ่งผู้มีจักษุ ยืนอยู่ท่ีริมฝั่ง

มองดหูอยโข่งหอยกาบ ก้อนกรวด สะเกด็หิน ฝงูปลา เคลือ่นไหวบ้าง 

หยุดอยู่บ้าง ชาวจิตตนครก็พากันมองเห็นชัดเจน เหมือนอย่างไปยืน

ดูอยู่ท่ีริมฝั่งสระใหญ่ที่ซอกเขานั้นด้วยตนเอง ทันใดนั้นได้มีเสียง

ประกาศว่า ขอให้ทุก ๆ คนตั้งใจฟังพระสุรเสียงแห่งองค์พระบรมครู

ด้วยความเคารพ ล�าดับนั้น พระสุรเสียงอันไพเราะได้ดังขึ้นชัดเจน 

จิตตาภินิหารที่ ๘ 
อาสวักขยญาณ



470 : นครหลวงของโลก (ฉบับสมบูรณ์)

เป็นที่รู้สึกระรื่นโสตประสาทของทุกคน ไม่ดังไม่ค่อย พอเหมาะพอดี 

ซาบซ้ึงเข้าถงึใจ เยน็ระร่ืนชืน่บาน เหมอืนอากาศเยน็สบายท่ีพดัโชยมา

ในคราวร้อน หรือเหมือนอย่างน�้าฝนทิพย์โปรยปรายลงมาแผ่ว ๆ  

ดับความร้อนรุ่มกายใจของสัตวโลกทั้งปวง ดังต่อไปนี้ "ผู้ที่เมื่อมีจิต

เป็นสมาธิแน่วแน่บริสทุธ์ิผ่องสะอาด สม�า่เสมอ ไม่มลีุม่ดอน ปราศจาก

อุปกิเลสเคร่ืองเศร้าหมอง อ่อนสลวย ควรแก่การงาน ตั้งมั่น ไม ่ 

หวั่นไหวอย่างนั้น ย่อมน�า ย่อมน้อม จิตไปเฉพาะเพื่ออาสวักขยญาณ 

(ความหยั่งรู้เป็นเหตุสิ้นไปแห่งอาสวะ) ย่อมรู้ตามที่เป็นจริง ว่านี้ทุกข์ 

นี้สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ นี้นิโรธความดับทุกข์ นี้ปฏิปทาข้อปฏิบัติให้

ถึงความดับทุกข์ นี้อาสวะ นี้สมุทัยเหตุให้เกิดอาสวะ นี้นิโรธความดับ

อาสวะ นีป้ฏปิทาข้อปฏบิตัใิห้ถงึความดบัอาสวะ เมือ่รู้อยูเ่หน็อยูอ่ย่าง

นี ้จิตย่อมพ้นจาก กามาสวะ ภวาสวะ อวชิชาสวะ เมือ่พ้นแล้วกม็ญีาณ

หยัง่รู้ว่า "พ้นแล้ว" ย่อมรู้ว่า "ชาตสิิน้แล้ว จบพรหมจรรย์คอืการปฏบิติั

อย่างสงูสดุแล้ว กรณยีะคอืกจิทีค่วรท�าเสร็จแล้ว ไม่มกีจิอืน่เพือ่ความ

เป็นอย่างนี้อีก" อุปมาเหมือนอย่างสระน�้าใหญ่ที่ซอกเขา มีน�้าใสแจ๋ว

ไม่ขุ่น บุรุษมีจักษุยืนอยู่ที่ฝั่งสระนั้น พึงเห็นหอยโข่งหอยกาบบ้ าง   

ก้อนกรวดสะเก็ดหินบ้าง ฝูงปลาบ้าง เขยื้อนเคลื่อนไหวไปบ้าง   

หยุดอยู่กับที่บ้าง ย่อมคิดอยู่ในใจว่า ห้วงน�้านี้ใสแจ๋วไม่ขุ่น หอยโข่ง

หอยกาบ ก้อนกรวดสะเก็ดหิน และฝูงปลาเหล่านี้ ก�าลังเคลื่อนไหว  

ไปบ้าง หยุดอยู่บ้าง แม้นี้คือสามัญผล (ผลแห่งสมณคุณ) ที่ผู้ปฏิบัติ

เห็นได้เอง ที่งามประณีตกว่าผลท้ังหลายข้างต้น ไม่มีสามัญผลอื่ น  

ท่ีจะยิ่ งกว ่ าประณีตกว ่ าสามัญผลข ้อนี้  ท ่ าน ท้ังหลายจงยัง  
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ความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด"  สิ้นพระสุรเสียง ก็มีเสียงประกาศ  

ขึ้นว่า พระพุทธาธบิายนีค้ือจติตาภินหิาร เพื่ออาสวกัขยญาณ นบัเป็น

วชิชาที ่๘ เป็นวชิชาสงูสดุ การศกึษาปฏบิติัจบสิน้เพยีงเท่านี ้สดุเสยีง

ประกาศ ความสงบได้เกิดขึ้นแผ่คลุมทั่วไป

 ผู้มาบริหารจิตพึงทราบว่า จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนั้นจะ

ต้องไมป่ระมาทในการไมท่�าชัว่ทัง้ปวง ไมป่ระมาทในการท�ากศุลให้ถงึ

พร้อม และไม่ประมาทในการท�าจิตให้ผ่องใส คือต้องไม่ประมาทใน

การปฏิบัติทั้งสามดังกล่าว





ไดน้�าภาพเปรียบเทียบกบั "จติตาภินหิาร" เพื่ออาสวกัขยญาณ 

อันเป ็นภาพชุดสุดท ้ายมาแสดงจบลงด้วยมี เสียงประกาศว ่า   

จิตตาภินิหารเพื่ออาสวักขยญาณ นับเป็นวิชชาท่ี ๘ เป็นวิชชาสูงสุด 

การศกึษาปฏบิตัจิบสิน้เพยีงเท่านี ้และเมือ่สดุเสยีงประกาศความสงบ

ได้เกิดขึ้นแผ่คลุมทั่วไปแล้ว

ภายในความสงบนั้น ชาวจิตตนครทั้งปวงได้มีจิตซาบซ้ึงใน

พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ มีความผ่องใสของใจ 

ซาบซ่าน สงบอยู่ ทันใดนั้นก็มีเสียงท่ีเปล่งขึ้นกึกก้องในความสงบ 

พร้อมกันเหมือนอย่างนัดซ้อมกันไว้ ว่า "นโม ตสฺส ภควโต อรหโต  

สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมา-  

สมัพทุธเจ้า พระองค์นัน้ พทฺุธ� สรณ� คจฉฺาม ิข้าพระเจ้าถงึพระพทุธเจ้า

เป็นสรณะ (ที่พึ่งก�าจัดทุกข์ภัยได้จริง) ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ ข้าพระเจ้า

ถงึพระธรรมเป็นสรณะ สงฺฆ� สรณ� คจฺฉาม ิ ข้าพระเจ้าถงึพระสงฆ์เป็น

ชาวจิตตนครถึงไตรสรณคมน์
เห็นสัจจะของสมุทัย
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สรณะ ทุติยมฺปิ พุทฺธ� สรณ� คจฺฉามิ แม้วาระที่สอง ข้าพระเจ้าถึง

พระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ทุติยมฺปิ ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ แม้วาระที่สอง 

ข้าพระเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ ทุติยมฺปิ สงฺฆ� สรณ� คจฺฉามิ   

แม้วาระที่สอง ข้าพระเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นสรณะ ตติยมฺปิ พุทฺธ� สรณ� 

คจฺฉามิ แม้วาระที่สาม ข้าพระเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ ตติยมฺปิ 

ธมฺม� สรณ� คจฺฉามิ แม้วาระที่สาม ข้าพระเจ้าถึงพระธรรมเป็นสรณะ 

ตติยมปิฺ สงฺฆ� สรณ� คจฺฉาม ิแม้วาระทีส่าม ข้าพระเจ้าถงึพระสงฆ์เป็น

สรณะ" และต่อจากนัน้ กไ็ด้มเีสยีงร้องประกาศขึน้ในหมูช่าวจิตตนคร

ว่า "สมุทัยเป็นทุกขสมุทัย เหตุให้เกิดทุกข์ อาสวสมุทัย เหตุใ ห ้ 

เกิดอาสวะ คือกิเลสที่ดองสันดานสัตว์ หาใช่เป็นสุขสมุทัย เหตุ ให้

เกิดสุขโดยแท้จริงไม่"

ฝ่ายสมุทัยกับพรรคพวกซ่ึงต้องถอยออกไปห่างด้วยอานุภาพ 

แห่งกองทพัมรรค เมือ่ได้เหน็เหตุการณ์ผันแปรไปในทางเป็นประโยชน์ 

แก่กองทัพมรรคดังนั้น ก็มีความเสียใจมาก แต่ก็ยังมั่นใจในก�าลัง

กองทัพสังโยชน์ของตน ว่าจะเอาชนะกองทัพมรรค และจะสามารถ 

ยึดจิตตนครไว้ได้จนถึงท่ีสุด คู่อาสวะก็ได้กล่าวปลุกปลอบใจสมุทัย

ให้เข้มแข็งต่อสู้ 

ขณะนั้น สติกับอินทรียสังวรได้เข้าคุมทวารชั้นนอกชั้นในทั้ง ๖ 

อารมณ์กับนิวรณ์ได้คุมเชิงใกล้ ๆ ศีล วินัย และสุจริต ๓ ได้เข้า 

คุมไตรทวารอีกส่วนหนึ่ง ทุจริต ๓ ได้คุมเชิงอยู่ใกล้ ๆ หิริโอตตัปปะ

ได้เข้าตรวจตราเป็นนครบาล (ต�ารวจ) หัวโจกท้ัง ๓ กับพรรคพวก
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อันธพาลท้ังหลายได้คุมเชิงอยู่ใกล้ ๆ สติสัมปชัญญะคุมการจราจร

หรืออิริยาบถ อสติอสัมปชัญญะคุมเชิงอยู่ใกล้ ๆ สันโดษคุมการ 

ปันส่วนทรัพย์สินเคร่ืองอุปโภคบริโภค อิจฉา โลภะ มัจฉริยะคุม 

เชิงอยู่ใกล้ ๆ สัมมาทิฏฐิกับโยนิโสมนสิการและสัจจะคุมสมองเมือง 

มจิฉาทฏิฐกิบัอโยนโิสมนสกิารและมายาคมุเชงิอยูใ่กล้ ๆ อปัปมาทธรรม

คุมใจกลางเมือง ปมาทธรรมคุมเชิงอยู่ใกล้ ๆ 

กองทพัมรรคได้คมุตรงบริเวณท่ีชมุนมุแสดงก�าลงั คอืตรงถนน 

สี่แพร่งบรรจบกันกลางจิตตนครนั้น โดยไม่ยอมเขยื้อนก�าลังออกไป 

ฝ่ายกองทัพสังโยชน์ก็ได้ชุมนุมคุมเชิงอยู่ไม่ไกลจากกองทัพมรรค  

คูบ่ารมไีด้เข้าก�ากบันเิวศส่วนในของนครสามอียูด้่านหนึง่ และกระจาย

ก�าลังธรรมขันธ์ท้ังปวงออกตรวจตราดูแลจิตตนครทั่วไปในความ 

ควบคุมของมรรคบดี คู่อาสวะก็เข้าก�ากับนิเวศส่วนในของนครสามี 

อีกด้านหนึ่ง และกระจายก�าลังกิเลสตัณหาทั้งปวงออกเผชิญหน้า 

กับก�าลังธรรมขันธ์ทุกแห่ง ในความบังคับบัญชาทั่วไปของสมุทัยและ

สังโยชนบดี ต่างระดมรวมก�าลังเต็มอัตราทั้ง ๒ ฝ่าย พร้อมที่จะเปิด

ฉากรบแย่งจิตตนครกัน ยังรอแต่จังหวะอันเหมาะเท่านั้น เป็นอันว่า

สงครามชิงจิตตนครจะเกิดขึ้นแน่นอน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสียแล้ว 

สถานการณ์ก�าลังตึงเครียดอย่างที่สุด

กองทัพ ๒ ฝ่ายที่พร้อมจะเข้าท�าสงครามกันนี้ ฝ่ายหนึ่งเป็น 

ฝ่ายดี อีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายช่ัว พูดง่าย ๆ ก็คืออ�านาจฝ่ายดีกับ 
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อ�านาจฝ่ายไม่ดกี�าลงัพยายามจะเข้าครองจิตใจ ควรพจิารณาให้เหน็ว่า 

ควรจะยอมให้ฝ่ายไหนเข้าครอง ถ้ายอมให้ฝ่ายดีเข้าครอง ก็จะเป็น

คนดี มีความสุข ถ้ายอมให้ฝ่ายไม่ดีเข้าครอง ก็จะเป็นคนไม่ดี  

มีความทุกข์ เพราะความดีย่อมให้ผลเป็นสุข ความไม่ดีย่อมให้ผล 

เป็นทุกข์
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จิตตนครตึงเครียดคับขันที่สุด
โรงงานสังกัดธาตุทั้ง ๕

ก�าลงักล่าวถงึการเตรียมพร้อมของสองกองทัพใหญ่ คอืกองทัพ

มรรคกบักองทพัสงัโยชน์ สงครามชงิจิตตนครก�าลงัจะเกดิ สถานการณ์

ก�าลังตึงเครียดที่สุด

ขณะทีส่ถานการณ์ทางทหารในจิตตนครก�าลงัตึงเครียดทีส่ดุนัน้ 

สถานการณ์ทางธรรมชาติทุกอย่างของจิตตนครกท็วคีวามคบัขนัขึน้มา

อีกด้วย คือจิตตนครที่เป็นเมืองมีภูเขามหึมาวงล้อมเป็นเหมือนอย่าง

วงแหวน และค่อย ๆ กลิง้เข้ามาหาทัง้ ๔ ทิศโดยรอบดงักล่าวในตอน

ท่ีว่าด้วยเขาวงแหวนแล้วนัน้ ได้กลิง้ใกล้เข้ามายิง่ขึน้ และยิง่สงูเง้ือมง�า้  

จดฟ้าน่าสะพึงกลัวยิ่งนัก ถ้าไม่หยุดกลิ้งเข้ามาก็น่ากลัวว่าจะกลิ้งเข้า

มาบดขยี้จิตตนครทั้งสิ้นให้พินาศ ไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยง 

ทั้งเมื่อภูเขาวงแหวนกระชับวงอันมหึมาสูงจดฟ้าเข้ามา อาการ

แปรปรวนของจิตตนครเองก็เพิ่มมากขึ้น ธาตุดิน น�้า ไฟ ลม ก็ไม่

ปรกติ ถนนสี่แพร่งของเมืองก็ช�ารุดทรุดพังจนเกือบเหลือที่จะซ่อม  



478 : นครหลวงของโลก (ฉบับสมบูรณ์)

ระบบสื่อสารช้ันนอกชั้นในทั้ง ๖ ก็ช�ารุด หัวหน้าของระบบสื่อสาร 

ทัง้ ๖ กทุ็รพลหย่อนก�าลงัเร่ียวแรง ไม่ว่องไวกระฉบักระเฉงเหมอืนเดมิ 

โรงครัวของเมืองก็ช�ารุด ระบบขนส่งและคมนาคมทางท่อ ตลอดถึง

ระบบขับถ่ายทางท่อต่าง ๆ ทั่วเมืองก็ทรุดโทรมลงทั่วไป โรงงาน 

ต่าง ๆ ของเมืองก็เช่นเดียวกัน โรงงานต่าง ๆ เหล่านี้ตั้งอยู่ทั่วเมือง 

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

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

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

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

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

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

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

โรงงานกรีสัง (ท�าอาหารเก่า) โรงงานมัตถเกมัตถลุงคัง (ท�าขมองใน

ขมองศีรษะ) โรงงานเหล่านี้สังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงานคนหนึ่ง ชื่อ 

ปฐวีธาตุ ยังมีโรงงานปิตตัง (ท�าน�้าดี) โรงงานเสมหัง (ท�าน�้าเสลด) 

โรงงานบุพโพ (ท�าน�้าหนอง) โรงงานโลหิตัง (ท�าน�้าเลือด) โรงงานเสโท 

(ท�าน�า้เหง่ือ) โรงงานเมโท (ท�าน�า้มนัข้น) โรงงานอสัส ุ(ท�าน�า้ตา) โรงงาน

วสา (ท�าน�้ามันเหลว) โรงงานเขโฬ (ท�าน�้าลาย) โรงงานสิงฆาณิกา (ท�า

น�้ามูก) โรงงานลสิกา (ท�าไขข้อ) โรงงานมุตตัง (ท�าน�้ามูตร) เหล่านี้

สังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงานอีกคนหนึ่ง ชื่อ อาโปธาตุ ยังมีโรงงาน

ท�าไฟอกีหลายโรง สงักดัอยูใ่นอธิบดกีรมโรงงานอกีคนหนึง่ ชือ่ เตโชธาตุ 

ยังมีโรงงานท�าลมอีกหลายโรง เช่นโรงงานอัสสาสะปัสสาสะ (ท�าลม
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หายใจเข้าออก) สังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงานอีกคนหนึ่ง ชื่อ วาโย

ธาต ุยงัมโีรงงานท�าอากาศ (ช่องว่าง เช่นท่อต่าง ๆ ซ่ึงต้องมอียูม่ากมาย) 

สังกัดอยู่ในอธิบดีกรมโรงงานอีกคนหนึ่ง ชื่อ อากาศธาตุ โรงงานทั้ง

ปวงนี้ล้วนช�ารุดทรุดโทรมทั้งหมดทั่วเมือง

ความเปลี่ยนแปลงช�ารุดทรุดโทรมดังกล่าว คือความไม่เท่ียง 

ย่อมเกิดขึ้นแก่ทุกคนทุกสิ่ง ไม่มียกเว้น ผู้มาบริหารจิตคือผู้ก�าลัง

พยายามจะท�าใจของตนให้สามารถรับสภาพที่ไม่เที่ยงได้อย่างไม่เกิด

ความยินร ้ายวุ ่นวายจนเกินไป ท�าได ้เพียงไรก็จะมีจิตใจสงบ 

สบายโดยควรแก่ความปฏิบัติเพียงนั้น





ได้กล่าวถึงนครส�าคัญที่สุดคือจิตตนคร และได้กล่าวมาเป็น

ล�าดบัจนถงึขณะทีส่ถานการณ์ในจิตตนครก�าลงัตึงเครียดท่ีสดุ สงคราม

ชิงจิตตนครระหว่างกองทัพใหญ่มรรคกับกองทัพใหญ่สังโยชน์ก�าลัง

จะเกิด และขณะเดียวกันสถานการณ์ทางธรรมชาติทุกอย่างของ  

จิตตนครก็ทวีความคับขันขึ้นมาอีกด้วย

โรงงานในจิตตนครท้ังหลายรวมเข้าเฉพาะท่ีส�าคญั ๆ กม็ากกว่า 

๔๐ โรงงาน แต่ละโรงงาน เดิมเมื่อยังใหม่ ๆ ก็ผลิตสิ่งต่าง ๆ  

ออกมาได้อย่างดี ท้ังโดยคุณภาพและปริมาณ ชาวจิตตนครมีสิ่ง 

ต่าง ๆ บริโภคอุปโภคเพื่อด�ารงชีวิตอยู ่เป็นสุขและสนุกสบาย  

ทั้งงดงามไปท่ัวเมือง ไม่มีสิ่งไรบกพร่อง เป็นสมัยที่สมุทัยสบายใจ 

ที่สุด เพราะชาวเมืองพากันสนุกสบายดังที่ฝ ่ายคู ่บารมีเรียกว่า  

"มัวเมา" อยู่ในวัย ในความไม่มีโรค ในชีวิต และในความพรั่งพร้อม 

ทั้งปวง ไม่จ�าต้องสร้าง "มายา" อะไรขึ้น ความพร่ังพร้อมทุกสิ่ง  

โรงงานเก่าแก่ช�ารุด
ผลิตของไม่ดีออกมา
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ทกุอย่างในจติตนครเองเป็นเคร่ืองท�าให้ชาวจิตตนครพากนัหลงระเริง

ยินดี สมุทัยเพียงแต่คอยสร้างโรงภาพยนตร์ "อารมณ์" ส่งเสริม  

ความสุขสนุกสนานให้ยิ่งขึ้นท้ังกลางวันและกลางคืน ทั้งสร้างส ถาน

บ�าเรอบ�ารุงต่าง ๆ เกลื่อนเกร่อทั่วไป คล้ายกับเมืองที่เรียกว่าศิวิไลส์

ทั้งปวงในปัจจุบัน 

แต่ต่อมาเมือ่โรงงานท้ังหลายแก่เก่าช�ารุด ประกอบทัง้ธรรมชาติ

แวดล้อมจติตนครปรากฏเป็นภเูขาวงแหวนมหึมากระชบัเง้ือมง�า้เข้ามา

โดยรอบ และภายในจิตตนครเองก็มีอาการแปรปรวนทรุดโทรมลง 

ทุกอย่าง ดังกล่าวมาโดยล�าดับ โรงงานทั้งหลายก็พลอยยิ่งช�ารุดและ

ลดจ�านวนและคณุภาพสิง่ทีผ่ลติออกมาลงไปทกุท ีปรากฏผลเป็นความ

ไม่เพียงพอไม่งดงามขึ้นทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น 

โรงงานเกศา (ท�าผม) เดิมผลิตผมออกมามีสีงดงามด�าสนิท 

(ส�าหรับชาวประเทศผมด�าเช่นไทยเรา) และมีจ�านวนมากเพียงพอ 

ปกส่วนศีรษะเมืองทั้งหมด แต่ต่อมา เมื่อโรงงานเก่าแก่ช�ารุด ก็ผลิต 

ผมออกมาไม่ได้สีเหมือนเดิม กลายเป็นสีขาวมากขึ้นจนถึงไม่อาจ 

ผลิตเป็นสีด�าได้ ออกมาเป็นสีขาวโพลงไปท้ังหมด ท้ังโดยมากไม ่

เพียงพอที่จะใช้ ท�าให้ศีรษะเมืองดูโล่งเตียนไปข้างหน้าบ้าง ข้างหลัง

บ้าง ตรงกลางบ้าง ข้าง ๆ บ้าง บางทีก็โล่งเตียนไปทั้งหมด แปลว่า

ผลติออกมาไม่ได้หรือน้อยเต็มท ีเป็นเส้นละเอยีดเลก็น้อยเกอืบจะมอง

ไม่เห็นด้วยตา ท�าให้สมทัุยต้องเข้ามาท�ามายาปิดบังด้วยวธีิต่าง ๆ เช่น 

ท�ายาย้อมผมให้ใช้ เพื่อให้มองดูด�าสนิทเหมือนอย่างไม่มีอะไร 
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เกิดขึ้น และสอนวิธีหวีส่วนที่มีมากไปปิดส่วนที่บกพร่อง หรือสร้าง 

ผมปลอมขึน้สวม ทัง้สอนวิธีดดัแต่งต่าง ๆ ต่อสูก้บัสจัจะของธรรมชาติ

อย่างเต็มที่ 

โรงงานตโจ (ท�าหนัง) ทีแรกผลิตหนังออกมาตึงเรียบเปล่งปลั่ง 

งดงาม เมือ่เก่าแก่เข้า หนงัท่ีผลติออกมาหย่อนย่นสคีล�า้หมอง สมทัุย

สอนวิธีใช้แป้งสีตบแต่งต่าง ๆ จนถึงใช้วิธีผ่าตัดดึงที่หย่อนให้ตึง แต่

เมื่อเก่าหนัก ๆ เข้า ถึงย่นเป็นเกลียวกร้านหยาบเหลือท่ีจะตบแต่ง 

สมุทัยก็แนะน�าให้พอกแป้งเข้าไว้จนเหมือนอย่างใช้ปูนโบกผนังตึก 

หนักเข้าสมุทัยก็เหลือก�าลังแก้ไข แต่ก็ยังบอกว่าไม่เป็นไร จะสร้างโรง

ตโจให้ใหม่แทนโรงเก่านี้





ก�าลังกล่าวถึงโรงงานต่าง ๆ ทั้งหมดในจิตตนคร ที่เมื่อเก่าแก่

เข้า ช�ารุดเข้า กผ็ลติของดอีอกมาเหมอืนเดมิไม่ได้ นบัวนักย็ิง่ผลติของ

ไม่ดีออกมายิ่งขึ้นทุกที

จิตตนครจ�าต้องอาศัยสิ่งท่ีผลิตข้ึนจากโรงงานทั้งปวงนี้ มา

ประกอบเป็นจิตตนครขึ้น ตั้งต้นแต่จุดแห่งชีวิตที่มองไม่เห็นด้วย 

ตาเปล่า อันเรียกว่า "กลละ" หรือบางคนในปัจจุบันเรียกว่า "เซลล์ " 

จุดเร่ิมต้นแห่งจิตตนครองค์พระบรมครูทรงเรียกว่า "กลละ" ดงักล่าว 

และพระอาจารย์ผูศ้ษิย์ของพระองค์อธิบายว่า ประมาณหยาดน�า้มนังา

ที่ติดปลายด้ายที่ฟั่นด้วยปลายขนทราย ๓ เส้น คือเป็นอย่างหยาด

น�า้มนังานดิหนึง่ ส่วนทางวิชาการแพทย์ปัจจุบันแสดงว่า ประกอบด้วย

เซลล์ที่เล็กที่สุดซ่ึงไม่สามารถจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ต้องใช้

กล้องจุลทรรศน์ส่องดู จึงจะเห็นว่ามีลักษณะเป็นของเหลวคล้ายวุ้น

อย่างเละ ๆ หรือแป้งเปียก มีธาตุต่าง ๆ ผสมอยู่หลายอย่าง 

สิ่งประกอบเป็นจิตตนคร
และระบบงาน
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จิตตนครประกอบด้วยเซลล์เป็นจ�านวนมาก และมกีารแบ่งแยก

หน้าที่ออกเป็นหมวด ๆ เพื่อท�าหน้าที่หลายอย่างให้เหมาะสม แต่ละ

หมวดรับผิดชอบแตกต่างกัน แต่ท�างานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

เซลล์เหล่านี้ยังประกอบกันขึ้นเป็นเนื้อ และเนื้อตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป

ประกอบกนัขึน้เป็นอวยัวะ เช่นกระเพาะอาหาร ล�าไส้ ตับ อวยัวะทีท่�า

หน้าท่ีรวมกันหรือเกี่ยวเนื่องกันหลายอวัยวะ จะรวมกันเข้าเป็น 

ระบบ ตามหน้าที่ของแต่ละชนิด ทั้งหมดมี ๙ ระบบ คือ 

๑. ระบบโครงกระดูก มีหน้าที่เป็นโครงร่าง เป็นต้น มีจ�านวน 

๒๐๖ ช้ิน (แพทย์โบราณในลังกานับได้ ๓๐๐ ท่อน) ส่วนเด็กใน 

ครรภ์จะมีประมาณ ๘๐๐ ชิ้น เพราะกระดูกยังไม่ต่อกัน 

๒. ระบบกล้ามเนื้อ มีคุณสมบัติหดตัวยืดตัวหรือหย่อนตัว

คล้ายยาง เป็นต้น 

๓. ระบบประสาท มีหน้าที่ควบคุมหน้าที่ต่าง ๆ ของจิตตนคร

ให้ปฏิบัติและประสานงานกัน ควบคุมความคิดและความประพฤติ 

ท�าให้เห็นได้ ให้ได้ยินได้ ให้พูดได้ ให้เคลื่อนไหวได้ ควบคุมหน้าท่ี

ของอวัยวะภายในให้ด�าเนินไปโดยปรกติ รับความรู้สึกต่าง ๆ จาก

ภายนอกโดยรอบ และบอกได้ว่าสิง่นัน้เป็นอะไร ควรจะจัดการปฏบัิติ

อย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้น 

๔. ระบบการไหลเวียนของโลหิตและน�้าเหลือง ประกอบด้วย 

หัวใจ หลอดเลือด และเลือด เพื่อไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของจิตตนคร 

๕. ระบบหายใจ ประกอบกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการหายใจ 
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ได้แก่ จมูก ช่องจมูก ปอด โครงกระดูก กระบังลม และกล้ามเนื้อ 

อืน่ ๆ ท่ีเกีย่วกบัการหายใจ เพือ่ให้มกีารแลกเปลีย่นแก๊สระหว่างโลหติ

กับอากาศ โดยรับเอาอ๊อกซิเย็นเข้าไว้ ถ่ายเอาคาร์บอนไดออกไซด์ 

ออกมา ช่วยท�าให้ความร้อนอยู่ในระดับปรกติ เป็นต้น 

ในเวลาหายใจเข้าช่องอกจะขยายโตขึ้นทุก ๆ ทาง ทั้งด้านหน้า 

ด้านหลัง และด้านข้าง ๆ โดยรอบ กล้ามเนื้อบางส่วนหดตัว ซี่โครง

ยกข้ึน ท้องยื่นออก ปอดพองโต โดยช่องอกขยายใหญ่ขึ้น อากาศ 

ก็จะผ่านเข้าไป เวลาหายใจออกช่องอกจะแคบลง โดยกล้ามเนื้อ 

บางส่วนหย่อนตัวลง ท�าให้ซ่ีโครงกลับลงมาที่เดิม และกระบังลม 

หย่อนตัวดันขึ้นมาในช่องอก โดยกล้ามเนื้อหน้าท้องหดตัวดันอากาศ

ให้ออกจากปอด

ที่กล่าวมาแล้วท้ังหมด เพื่อแสดงให้เห็นว่าโรงงานทั้งปวงใน 

จิตตนครมีความจ�าเป็นแก่จิตตนครเพียงไร อนิจจังคือความไม่เท่ียง

ทัง้หลายของจติตนครเกดิจากโรงงานเป็นต้นเหตุทัง้สิน้ เมือ่โรงงานเอง

ก็ไม่เที่ยง คือแปรเปลี่ยนจากใหม่เป็นเก่า จากแข็งแรงเป็นช�ารุด 

ทรุดโทรม สิ่งที่โรงงานผลิตขึ้นก็ย่อมต้องเสื่อมคุณภาพไปด้วย คือ

ย่อมไม่เท่ียงไปด้วย และความไม่เท่ียงนี้จะแก้ให้กลับเป็นเที่ยงหา 

ได้ไม่ วิธีจะรับความไม่เท่ียงท่ีถูกต้องสมควรที่สุด จึงไม่ใช่อยู่ที ่

พยายามใช้วิธีของสมุทัยเข้าปกปิดแก้ไข แต่ต้องอบรมปัญญาให้เกิด 

ให้ตระหนกัในความจริง ว่านัน้เป็นสิง่ไม่เท่ียง ต้องแปรปรวนเปลีย่นแปลง

ไปเป็นธรรมดา





ได้กล่าวไว้ว่าจิตตนครมรีะบบอวยัวะทีท่�าหน้าทีร่วมกนัหรือเกีย่ว

เนื่องกัน รวมทั้งหมด ๙ ระบบ

ได้กล่าวถึงระบบอวัยวะมา ๕ ระบบแล้ว บัดนี้ถึงระบบที่ ๖

๖. ระบบย่อยอาหารและถ่ายเท ประกอบด้วยหลอดจากปาก 

ลงไป และอวัยวะต่าง ๆ เช่นลิ้น ต่อมน�้าลาย มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

การย่อยอาหาร ดูดอาหารเข้าไป และช่วยระบายอาหารออกด้วย 

๗. ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ประกอบด้วยอวยัวะในระบบขบัถ่าย

ทั้งปวง มีไตเป็นต้น 

๘. ระบบสืบพันธ์ุ หรือระบบสร้างเมืองใหม่แห่งจิตตนคร 

๙. ระบบต่อมไร้ท่อ ประกอบไปด้วยต่อมต่าง ๆ ซ่ึงฉีดสิ่งท่ี

ตนสร้างขึ้น เรียกว่า "ฮอร์โมน" เข้าสู่เส้นโลหิตโดยตรง และไม่ม ี

ท่อของตัวเอง สิ่งท่ีฉีดเข้าไปนี้มีหน้าท่ีควบคุมส่งเสริมและสัมพันธ ์

ระบบงาน (ต่อ)
และพยาธิภัยเกิดผสม
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กับการท�างานในร่างกายให้เป็นไปโดยปรกติ 

ระบบท้ัง ๙ นี้ต้องอาศัยสิ่งที่ผลิตจากโรงงานในจิตตนครมา

ประกอบขึน้ เมือ่โรงงานเก่าแก่ช�ารุด ระบบเหล่านีก้พ็ลอยช�ารุดไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ได้ ปรากฏความบกพร่องชัดเจนขึ้นทุกที  

ธาตุทั้ง ๕ ผู้เป็นอธิบดีกรมโรงงานได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขเต็มที่  

ก็ไม่สามารถจะแก้ไขให้ดีขึ้นได้เหมือนอย่างเดิม พอปะทะปะทังไป  

ซ�้ายังแถมเกิดภัยขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ชาวจิตตนครเรียกว่า "พยาธิภัย"

มีเฉพาะในจิตตนครเท่านั้น 

อันที่จริงภัยนี้เกิดขึ้นอยู ่เสมอ แต่เมื่อจิตตนครยังดี ภูเขา 

วงแหวนยังล้อมอยู่ไกล ยังไม่มีอาการแปรปรวนภายใน โรงงาน 

ทั้งหลายก็ยังท�างานผลิตสิ่งท้ังหลายป้อนระบบงานในจิตตนครอยู่ 

อย่างด ีพยาธิภยัท่ีเกดิขึน้เป็นคร้ังคราวกไ็ม่ท�าให้จิตตนครต้องล�าบาก

อะไรนกั ท้ังระบบการรักษาพยาบาลกด็ขีึน้มาก คร้ันจิตตนครโทรมลง 

มีภูเขามหึมาวงรัดเข้ามาใกล้ พยาธิภัยก็พลอยเกิดผสมรุนแรงข้ึน 

ทั่วไป ธาตุทั้ง ๕ เป็นหัวหน้าโรงงานใหญ่ เคยหัวเราะเยาะพยาธิภัย 

เพราะทะนงในความแขง็แรงทะมดัทะแมงของตน ว่าพยาธิภยัท�าอะไร

ไม่ได้ บัดนี้หัวเราะไม่ออกเสียแล้ว ต้องป่วยเจ็บลงเพราะพยาธิภัย  

นครสามรีีบส่งแพทย์หลวงไปรักษา กพ็อได้ผลขึน้บ้าง แต่กไ็ม่มกี�าลงั

ที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่เหมือนแต่ก่อน จิตตนครได้กลายเป็น 

นครแห่งอันตรายใหญ่ที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนแล้ว 

ฝ่ายนครสามีพร้อมด้วยชาวเมืองท้ังปวงได้มองเห็นอันตราย  
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ที่คืบคลานเข้ามาใกล้โดยรอบ ทั้งกองทัพท้ัง ๒ ฝ่ายก็ก�าลังประชิด 

กันอยู่ การสัประยุทธ์จะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ ได้มีความสะพร่ันพรึง 

ตกใจ มองหาท่ีพึง่ป้องกนัภยัอนัตราย สมทุยัเองกไ็ด้แลเห็นภยัธรรมชาติ

ดังกล่าว ซ่ึงพ้นอ�านาจของสมุทัยจะครอบง�าได้ คือไม่มีอ�านาจจะไป

ผลักกั้นภูเขาวงรอบจิตตนครให้ถอยกลับไปได้ ไม่มีอ�านาจที่จะแก้ไข

ความช�ารุดทรุดโทรมภายในจิตตนคร ทั้งไม่สามารถจะบูรณะโรงงาน

ทัง้ปวงให้คนืด ีไม่สามารถจะแก้ไขระบบงานต่าง ๆ ทีบ่กพร่องเสือ่มโทรม

ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเรียบร้อย ทั้งไม่สามารถป้องกันพยาธิภัย สมุทัย

เก่งกาจในทางใช้มายาต่าง ๆ ปกปิดอ�าพรางมใิห้สจัจะปรากฏแก่ตา ใช้

อารมณ์อ�าพรางใจมิให้คิดเห็น เพราะสิ่งท่ีสมุทัยกลัวอย่างท่ีสุดก็คือ 

"สัจจะ" ความจริง และสิ่งที่กลัวนี้ได้ปรากฏขึ้นอย่างไม่อาจจะปกปิด

อ�าพรางได้เสียแล้ว

การบริหารจิตทีใ่ห้ผลเต็มที ่คอืการบริหารจิตให้สามารถยอมรับ

สจัจะความจริงโดยไม่หวาดกลวั เป็นต้นว่าการยอมรับว่าทกุสิง่ไม่เทีย่ง 

ร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยง จักไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ได้ตลอดไป แต่จักต้อง

แปรปรวนเปลี่ยนแปลง แก่เฒ่าเป็นธรรมดา การต่อต้านด้วยวิธีใด ๆ 

ก็ตามจักไม่เกิดผลได้จริง หนทางเดียวที่ควรท�าอย่างยิ่งคือแลให้เห็น

สัจจะความจริง





ได้กล่าวแล้วว่า พยาธิภัยก�าลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในจิตตนคร 

โดยไม่มีอ�านาจใดจะแก้ไขได้ เป็นสัจจะความจริงท่ีสมุทัยกลัวอย่าง

ที่สุด

สมุทัยได้เปิดประชุมหารือกับคู่อาสวะและสังโยชนบดีแม่ทัพ

ใหญ่สังโยชน์อย่างเคร่งเครียด ที่ประชุมให้รักษาควบคุมนครสาม ี

ไว้ในอ�านาจทุกวิถีทาง และให้ท�าลายกองทัพใหญ่มรรคลงให้จงได้  

และถ้าจิตตนครจะต้องเป็นอนัตรายเพราะภเูขาวงแหวนกลิง้มาบดขยี้ 

ก็ให้คู่อาสวะรีบลักพานครสามีออกไปยังสถานที่นัดหมาย เพื่อจะได้

อพยพออกไปพร้อมกับกองทัพใหญ่สังโยชน์ แต่ให้ด�าเนินการตาม

แผนการที ่๑ คอืควบคมุนครสามไีว้ในอ�านาจก่อน เมือ่ได้หารือตกลง

กันเรียบร้อยแล้ว ต่างก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้ตกลงกัน 

คู่อาสวะได้พยายามเข้าใกล้ชิดควบคุมนครสามีอยู่ตลอดเวลา 

คอยเติมอวิชชา (ความไม่รู้ในสัจจะที่ท�าให้หลงเข้าใจผิด) ภพ (ความ

สมุทัยประชุมวางแผนขั้นสุดท้าย 
นครสามีเห็นภัยเฉพาะหน้า
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เป็นเราที่เที่ยงยั่งยืน) และกาม (ความรักความใคร่ในตัวเรา เป็นต้น) 

ท�าให้นครสามีเข้าใจผิดว่าภูเขาวงล้อมนั้นเป็นภูเขากระดาษ ใช้ไม้ขีด

ก้านเดียวก็จะเผาเสียได้ ตัวเรานี้ใหญ่โตเท่ียงแท้ สมุทัยจะให้เป็น 

เจ้าโลกแต่ผู้เดียว เมื่อเราเป็นเจ้าโลกเราก็จะบงการโลกแต่ผู้เดียว  

ไม่ต้องมีเป็นหลายฝักหลายฝ่าย ทุกฝ่ายจะอยู่ในอ�านาจของเรา  

จะรวมกนัเป็นฝ่ายเดยีวคอืฝ่ายของเรา จะต้องปฏบิตัติามค�าสัง่ของเรา

แต่ผู ้เดียว ความช�ารุดเสื่อมโทรมภายในตลอดถึงโรงงานต่าง ๆ  

ระบบต่าง ๆ ท่ีเก่าแก่ทรุดโทรม สมทุยักรั็บว่าแก้ไขได้ โรงงานไหนเก่า

เหลือจะซ่อมก็รื้อทิ้ง สร้างใหม่เป็นโรง ๆ ไป นักวิทยาศาสตร์เดี๋ยวนี้

เก่งมาก สร้างสิง่เทยีมต่าง ๆ ได้หลายอย่าง ตดัตาจากศพมาใส่ตาคน

เป็นกไ็ด้ เปลีย่นหัวใจกย็งัได้ ตัด ๆ ต่อ ๆ ได้เกอืบทกุสิง่ทุกอย่าง ทัง้

นครสามีได้เกิดอารมณ์รักตัวกลัวตายข้ึนอีกมากมาย ฝ่ายสมุทัย 

ก็พยายามสร้างมายาปิดบังอ�าพรางสัจจะ ใส่อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่ง

ราคะ โทสะ โมหะ และความมวัเมาต่าง ๆ เข้าในจิตตนครอีกมากมาย 

เช่นเดียวกัน สังโยชนบดีแม่ทัพใหญ่สังโยชน์ก็สั่งกองทัพใหญ่  

สังโยชน์เตรียมพร้อมที่จะบดขยี้กองทัพใหญ่มรรคในเมื่อถึงจังหวะ 

แต่สมุทัยกับพรรคพวกหาได้สามารถควบคุมนครสามีได้ตาม

ประสงค์ไม่ เพราะคู่บารมีก็ได้คอยเฝ้ารักษาอยู่ใกล้ชิดเช่นเดียวกัน 

และคอยเพิ่มเติมบารมีธรรมต่าง ๆ ให้แก่นครสามี เป็นต้นว่า  

ปัญญาบารมี ประกอบกับนครสามีเองก็ได้ถึงพระรัตนตรัยเป็น 

สรณะเฉพาะตนคร้ังหนึ่ง พร้อมกับชาวจิตตนครท้ังปวงเมื่อกองทัพ

ใหญ่มรรคแสดงก�าลังอีกคร้ังหนึ่ง จิตตธาตุ หรือ วิญญาณธาต ุ 
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ซึ่งเป็น ธาตุรู้ อันวิเศษของนครสามีจึงแจ่มใสขึ้น การเดินสวนสนาม

ของกองทัพใหญ่สังโยชน์ ถัดมาการแสดงก�าลังของกองทัพใหญ ่

มรรคได้มีประโยชน์มาก เพราะท�าให้นครสามีได้รู้ ได้เห็นทั้ง ๒ ฝ่าย

ตามเป็นจริง ได้ประจักษ์พร้อมกับชาวจิตตนคร ในที่สุดการแสดง 

ก�าลังของกองทัพใหญ่มรรค ว่าโดยท่ีแท้สมุทัยคือบ่อเกิดแห่งทุกข ์

ทั้งปวง หาใช่บ่อเกิดแห่งสุขที่แท้จริงไม่ ดังที่ได้มีเสียงร้องอื้ออึงขึ้น 

ของชาวจิตตนครเมื่อสิ้นขบวนวิชชาที่ ๘ เป็นการเปิดหน้ากากของ

สมทุยัออกให้เหน็ "สจัจะ" ของสมทัุยโดยแท้จริง ธาตุรู้ ของนครสามี

จึงเจาะแทงทะลบุรรดาอารมณ์และมายาทัง้ปวงของสมทุยัออกมาเหน็

ภัยเฉพาะหน้าของจิตตนครตามเป็นจริง

อันสัจจะคือความจริงนั้น ต้องเป็นสัจจะคือความจริงเสมอ  

ผู้บริหารจิตควรได้ศึกษาให้รู้ว่า มีอะไรบ้างท่ีพระพุทธองค์ทรงแสดง

ไว้เป็นสจัจะ แล้วอบรมจติใจตนเองให้เกดิปัญญาเหน็ตามทีท่รงแสดง

ไว้ให้ได้ จะได้พ้นจากอ�านาจของสมทุยัท่ีพยายามน�ามายามาหลอกล่อ

อยูเ่สมอ และการพ้นจากอ�านาจของสมทัุยได้นัน้เป็นการก้าวล่วงทกุข์

ได้อย่างแท้จริง มากน้อยตามควรแก่ก�าลังของปัญญา





ได้กล่าวไว้แล้วว่านครสามีแห่งจิตตนครหรือผู้ครองจิตตนคร

นั้นเอง เป็นผู้มีจิตตธาตุหรือวิญญาณธาตุซ่ึงเป็นธาตุรู้อันวิเศษ และ

เพราะนครสามีได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะ ธาตุรู้จึงแจ่มใสขึ้น รู้ทัน

คูอ่าสวะท่ีพยายามจะท�าให้นครสามเีข้าใจว่าภยัของจติตนครทีป่รากฏ

นั้นสามารถจะแก้ไขได้โดยง่าย

ภยัของจติตนครทีป่รากฏแก่ธาตรูุ้ของนครสาม ีคอืภเูขาทีว่งล้อม

รุกเข้ามานั้น หาใช่เป็นภูเขากระดาษไม่ แต่เป็นภูเขาหินล้วน น่าสะพึง

กลวั ตัวจิตตนครเองท่ีก�าลงัเก่าแก่อยูก่ไ็ม่อาจซ่อมให้กลบัคนืดเีหมอืน

ดงัเดมิได้ และตวัโรงงานเองจะร้ือสร้างใหม่หาได้ไม่ เว้นไว้แต่จะสร้าง

ซ่อมส่วนเล็กน้อยบางส่วนเท่านั้น ภูเขาวงแหวนดังกล่าวกลิ้งใกล้ 

เข้ามามากแล้ว จิตตนครจะต้องถูกบดละเอียดเป็นแน่แท้ ความรู้สึก 

หยิ่งผยองในตัวเราที่ใหญ่โตจะเป็นเจ้าโลกได้หายไป กลายเป็นตัวเรา

ที่ขลาดกลัวต้องการแต่ที่จะหนีจากภัยที่ก�าลังคุกคามอยู่ ความรัก 

ตัวได้เกิดขึ้นแก่กล้าพร้อมกับความใหญ่โตแห่งความกลัว เมื่อธาตุรู้

คู่บารมีแนะน�าบุญกิริยา
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ของนครสามีแจ่มจรัสขึ้นในสัจจะดังกล่าว คู่อาสวะก็ต้องถอยห่าง 

ออกไปทันที ไม่อาจอยู่สู้แสงของธาตุรู้ได้ ส่วนคู่บารมีได้ปรากฏขึ้น 

ในที่ใกล้ชิดทันที ทั้งที่ได้คอยเฝ้าอยู่ใกล้ชิดแล้ว แต่ก็ไม่ปรากฏชัด  

มาปรากฏชัดเมื่อธาตุรู้แจ่มขึ้น ท�าให้นครสามีเกิดความปีติโสมนัสว่า

ได้พบมิตรที่แท้จริงอันจะอาศัยเป็นที่พึ่งได้แล้ว เป็นเหตุให้ความกลัว

หายไปเกือบหมดสิ้น เหมือนอย่างคนตกน�้าก�าลังว่ายน�้ากระเดือก ๆ  

เกือบจะสิ้นก�าลังและจะหมดหวังในชีวิตอยู่แล้ว พลันได้เห็นแพลอย

มาถึงก็กลับมีหวัง รีบขึ้นแพยึดแพเป็นที่พ่ึงพ�านักโดยเร็ว นครสาม ี

ก็ยึดคู่บารมีเป็นแพที่พึ่งพ�านักทันที คู่บารมีได้เตือนขึ้นทันทีว่า ขอให้

นครสามแีละชาวเมอืงจติตนครทัง้หมดต้ังจิตระลกึถงึองค์พระบรมครู

สมัมาสมัพทุธเจ้า ถงึพระองค์พร้อมทัง้พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ

ทีพ่ึง่ก�าจัดภยัเถดิ อย่านกึถงึสิง่อืน่ให้เป็นการไม่แน่นอน เป็นการโลเล 

ให้นกึน้อมใจถงึพระรัตนตรัยเท่านัน้ และขอให้ฟังค�าสัง่สอนของพระองค์

ที่ท่านพระสาวกได้ฟังมาดังนี้ว่า 

คร้ังหนึ่ง องค์พระบรมครูได้ตรัสแก่พระเจ้าปเสนทิโกศลแห่ง

โกศลรัฐว่า ถ้าจะมีบุคคลที่เชื่อได้มาจากทิศทั้ง ๔ กราบทูลพระเจ้า 

ปเสนทิว่า ได้เห็นภูเขาใหญ่สูงจดฟ้ากลิ้งบดสัตวโลกท้ังปวงมาในทิศ

ทั้ง ๔ ขอพระมหาราชจงทรงท�ากิจท่ีควรจะท�าในการป้องกันเมื่อ 

มหาภัยบังเกิดขึ้นอย่างนี้ ซึ่งจะท�าให้หมู่มนุษย์สิ้นไปอย่างทารุณ ทั้งที่

ความเกิดเป็นมนุษย์เป็นการที่ได้ด้วยยาก พระองค์จะทรงท�าอย่างไร 

พระเจ้าปเสนทิกราบทูลองค์พระบรมครูว่า เมื่อมหาภัยบังเกิดขึ้น 
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อย่างนั้น ก็ไม่มีกิจอื่นที่จะพึงท�าได้ นอกจาก ธรรมจริยา (ความ 

ประพฤติธรรม) สมจริยา (ความประพฤติสมควร) กุศลกิริยา (ความ 

ท�ากุศล) บุญกิริยา (ความท�าบุญ)

องค์พระบรมครูจึงตรัสแก่พระเจ้าปเสนทิต่อไปว่า ชราและ 

มรณะกเ็หมอืนอย่างภเูขาใหญ่สงูจดฟ้านัน้ เมือ่ชราและมรณะครอบง�า

สัตวโลกท้ังสิ้นอยู่จะพึงท�าอย่างไร พระราชากราบทูลว่า ไม่มีกิจอื่น 

ที่จะพึงท�าได้ นอกจากธรรมจริยา สมจริยา กุศลจริยา บุญกิริยา  

เช่นเดียวกัน แม้จะมีกองทัพช้าง กองทัพม้า กองทัพรถ กองทัพ 

ทหารราบ ท่ีจะรบชนะครอบครองโลกทั้งหมดได้ แต่จะไม่อาจรบ 

ชนะชราและมรณะได้ แม้จะมีมหาอ�ามาตย์มนตรีผู้ชาญฉลาดอาจ

ท�าลายข้าศกึด้วยมนต์กลวธีิต่าง ๆ แต่กไ็ม่อาจเอาชนะชรามรณะด้วย

มนต์กลวิธีดังกล่าวได้ แม้จะมีเงินทองมากมายในแผ่นดินในอากาศ 

อาจที่ล่อข้าศึกด้วยทรัพย์ แต่ก็ไม่อาจจะซ้ือจากชรามรณะได้ เพราะ

ไม่มีคติวิสัยที่จะเอาชนะด้วยสิ่งท้ังปวงเหล่านั้น เว้นไว้แต่ธรรมจริยา 

บุญกิริยา ดังกล่าวเท่านั้น

อ�านาจของความประพฤติธรรม และอ�านาจของความท�าบุญ  

ยิ่งใหญ่เหนืออ�านาจทั้งหลาย ผู้ไม่ประมาทจึงควรประพฤติธรรมและ

ท�าบุญไม่ว่างเว้น เพื่อได้เสวยผลควรแก่ความปฏิบัติ





ได้กล่าวถงึค�าของพระเจ้าปเสนทิโกศลท่ีกราบทลูพระบรมครูว่า 

ไม่มอีะไรอาจชนะชราและมรณะได้ เว้นไว้แต่ธรรมจริยาและบญุกริิยา

เท่านั้น

องค์พระบรมครูได้ทรงรับรองพระด�ารัสกราบทูลของพระราชา 

และได้มีเสียงกล่าวสรุปว่า ภูเขาหินล้วนสูงจดฟ้ากลิ้งบดสัตว์มาใน  

๔ ทิศหมุนเวียนอยู ่โดยรอบแม้ฉันใด ความแก่และความตาย  

ย่อมครอบง�าสัตว์ทั้งหลาย ทั้งขัตติยะ ทั้งพราหมณ์ ทั้งเวส ทั้งศูทร 

ทั้งจัณฑาลและคนเทขยะฉันนั้น ความแก่ความตายไม่ละเว้นใครไป

เลย ย่อมครอบง�าย�่ายีให้อยู่ในอ�านาจท้ังสิ้น ไม่มีภูมิท่ีจะยกกองทัพ

ช้าง ม้า รถ คนเดินเท้า ไปรบกับความแก่ความตายนั้น ทั้งไม่อาจจะ 

รบชนะด้วยมันตยุทธหรือด้วยทรัพย์ เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เป็น 

บัณฑิตมองเห็นประโยชน์ของตน เป็นคนทรงปัญญา พึงต้ังศรัทธา 

ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ประพฤติธรรมด้วยกาย วาจา  

เชิญทูตทั้งคู่มาด่วน
สมุทัยเปิดการโจมตี
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และใจ อยู่ในโลกนี้ก็เป็นท่ีสรรเสริญ ละไปก็จะบันเทิงในสวรรค์  

องค์พระบรมครูได้ทรงสอนไว้ดงันี ้ฉะนัน้ ขอให้พากนัประพฤตธิรรม 

พากันท�าบุญท�ากุศลเถิด 

นครสามีพร้อมด้วยชาวจิตตนครทั้งสิ้นพากันตั้งศรัทธาใน 

พระรัตนตรัยมั่นคง และพากันประพฤติธรรมบ�าเพ็ญบุญกุศลกัน 

ทั่วทั้งเมือง คือ พากันท�าทาน สมาทานรักษาศีล และบ�าเพ็ญภาวนา  

คืออบรมใจและปัญญา วิธีอบรมใจนั้น คู ่บารมีแนะน�าให้อบรม 

ในเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา แผ่ไปทั้งโดยเจาะจงและไม ่

เจาะจงคือท่ัวไป ช�าระจิตให้ปราศจากโทสะ พยาบาท วิหิงสา ริษยา 

และราคะ วิธีอบรมปัญญานั้น คู ่บารมีแนะน�าให้อบรมธาตุรู ้ให ้

มองเหน็สจัจะทัง้หลายให้แจ่มชดั เปิดอารมณ์มายาโมหะทีปิ่ดบงัออก

เสียให้จงได้ ทุกคนในจิตตนครได้ปฏิบัติตามค�าแนะน�าของคู่บารมี 

ความหวาดกลัวท้ังปวงได้สงบไปเกือบหมดสิ้นด้วยอ�านาจของบุญ 

กิริยา พร้อมด้วยศรัทธาท่ีต้ังมั่นในพระรัตนตรัย คู่บารมีมองเห็นว่า 

ถึงโอกาสแล้วท่ีจะส่งทูตท้ังคู่คือ สมถะ และ วิปัสสนา เข้ามาสู ่

จิตตนครโดยด่วน จึงแจ้งเรื่องทูตทั้งคู่นี้แก่นครสามี ว่าได้มีทูตคู่หนึ่ง

ก�าลังจะเข้ามาสู่จิตตนคร ทูตคู่นี้องค์พระบรมครูทรงส่งมาช่วยพร้อม

ทั้งพระพุทธสาส์น นครสามีได้ฟังก็เกิดความปลื้มปีติว่าพระพุทธองค์

ไม่ทรงทอดท้ิง ได้ทรงช่วยในคราวที่คับขันที่สุด ดังนี้ จึงเร่งคู่บารมี 

รับเข้ามาโดยเร็ว คู่บารมีหาได้ท้ิงนครสามีออกไปไม่ ได้น้อมจิต 

อญัเชญิทูตทัง้คูเ่ข้ามาสูน่คร ฝ่ายทูตท้ังคูท่ราบการอญัเชญิโดยกระแส

จิตแล้ว จึงตรงมาสู่จิตตนครโดยด่วน 
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ฝ่ายสมุทัยผู้ที่ได้สังเกตเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก�าลังด�าเนินไป

ในทางที่เป็นประโยชน์แก่คู่บารมี เห็นว่าถึงเวลาท่ีจะต้องเปิดการ

สัประยุทธ์อย่างหลีกเลี่ยงมิได้เสียแล้ว และไม่อาจจะรอช้าอยู่ได้  

จ�าจะต้องเร่ิมใช้ก�าลังป้องกันมิให้ทูตทั้งคู่นั้นเข้าเมืองให้จงได้ จึงสั่ง 

ให้อารมณ์กับนิวรณ์พร้อมกับสมุนทั้งปวงจู่โจมแย่งทวารเมืองจากสติ

กับอินทรียสังวรและพรรคพวกท่ียึดรักษาทวารเมืองอยู่ อารมณ์กับ

นิวรณ์และพรรคพวกได้ยกเข้าปล้นทวารเมืองทันที แต่ก็ถูกสติกับ

อินทรียสังวรและพรรคพวกรับไว้ และตีให้ถอยร่นออกไป พร้อมกัน

นั้น สมุทัยได้สั่งให้ทุจริต ๓ แย่งไตรทวารอีกส่วนหนึ่ง และสั่งให้ 

หัวโจกทั้ง ๓ นั้นกับพรรคพวกอันธพาลก่อกวนต่าง ๆ และต่อสู้กับ 

นครบาลคอืหิริโอตตปัปะให้ท่ัวไปทัง้เมอืง แต่ศลีกบัวนิยัและสจุริต ๓  

พร้อมทั้งนครบาลคือหิริโอตตัปปะก็คงยืนหยัดรักษาไตรทวารไว้ได้  

ให้อสติอสัมปชัญญะยึดการจราจร แต่สติสัมปชัญญะคงยืนหยัด 

รักษาไว้ได้ ให้อิจฉาโลภะมัจฉริยะแย่งคลังทรัพย์สิน แต่สันโดษ 

คงรักษาไว้ได้ ให้มิจฉาทิฏฐิและอโยนิโสมนสิการและมายาชิง 

สมองเมือง แต่สัมมาทิฏฐิกับโยนิโสมนสิการและสัจจะรักษาไว้ได้  

ให้ปมาทธรรมยึดใจกลางเมือง แต่อัปปมาทธรรมคงรักษาไว้ได้  

นอกจากนี้ให้กิเลสตัณหาท้ังหมดก่อกวนความสงบทั่วทั้งเมือง  

แต่ธรรมขันธ์ท้ังหลายที่มรรคบดีส่งออกไปช่วยตรวจตราเมืองคล้าย

กับส่งก�าลังทหารออกช่วยต�ารวจก็คงปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง จับกุม 

ปราบปรามพวกก่อกวนความสงบสุขของเมืองจนสงบลงได้ทั่วไป





ได้กล่าวถงึเมือ่นครสามแีละชาวจิตตนครทัง้สิน้พากนัตัง้ศรัทธา

มั่นคงในพระรัตนตรัย และพากันประพฤติธรรมบ�าเพ็ญกุศลท่ัวท้ัง

เมอืง ความหวาดกลวัภยัทีก่�าลงัคกุคามจิตตนครอยูอ่ย่างน่าสะพงึกลวั

กส็งบลงเกอืบหมดสิน้ คูบ่ารมจึีงคดิส่งทตูท้ังคูค่อืสมถะและวปัิสสนา

เข้ามาเพื่อเสนอพุทธสาส์น ฝ่ายสมุทัยพยายามขัดขวาง แต่ฝ่ายมรรค

ก็ต่อต้านเต็มที่อย่างได้ผล คือเป็นฝ่ายชนะ

ขณะเมื่อสติกับอินทรียสังวรและพรรคพวกชนะอารมณ์กับ 

นิวรณ์และพรรคพวก ศีลกับวินัยและสุจริต ๓ พร้อมกับต�ารวจ 

นครบาลหิริโอตตัปปะ และฝ่ายคู่บารมีท้ังปวงชนะทุจริต ๓ กับ 

หัวโจกทั้ง ๓ พร้อมกับพรรคพวกอันธพาลและก�าลังฝ่ายสมุทัย 

ทุกจุด เกิดความสงบขึ้นทั่วเมืองแล้ว คู ่ทูตสมถะและวิปัสสนาก ็

พลนัมาถงึทวารนคร สติผู้ทวารบาลกรั็บรองเปิดทวารให้ทูตท้ังคูเ่ข้ามา 

เมือ่ทตูด่วนท้ังคูถ่ามว่าสามคีอืเจ้าแห่งนครนีอ้ยูใ่นทีไ่หน กต็อบว่า อยู่ 

ทูตด่วนทั้งคู่เข้าเมือง
เสนอพุทธสาส์น
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ณ ถนนสี่แพร ่งกลางนคร ทูตด่วนท้ังคู ่จึงตรงไปสู ่ที่อยู ่ของ 

นครสามีโดยเร็ว แล้วมอบพุทธสาส์นแก่นครสามีในทันที 

นครสามรัีบพทุธสาส์นจากคูทู่ตนัน้มาอ่านในทันใดนัน้ ข้อความ

ในพุทธสาส์นนั้นว่า "นี้คือยถาภูตพจน์ (ถ้อยค�าตามที่เป็นจริงแล้ว) 

ของตถาคต มัชฌิมาปฏิปทา (ข้อปฏิบัติเป็นทางกลาง) ไม่ข้องเกี่ยว

ที่สุดโต่ง ๒ ทาง คือกามสุขัลลิกานุโยค (ความประกอบความสุข 

สดอยู่ในกาม) และอัตตกิลมถานุโยค (ความประกอบทรมานตน 

ให้ล�าบาก) อันตถาคตตรัสรู้แล้วว่าเป็นทางท�าจักษุ ท�าญาณให้เกิด  

เป็นไปเพือ่ความสงบระงับ เพือ่ความรู้ยิง่ เพือ่ความรู้พร้อม เพือ่นพิพาน 

(ออกจากกิเลสเครื่องเสียบแทงดุจลูกศรที่เสียบใจ) มัชฌิมาปฏิปทา

คือมรรค (ทาง) ประกอบด้วยองค์ ๘ อันประเสริฐ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ 

(ความเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ความด�าริชอบ) สัมมาวาจา  

(วาจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยง 

ชีวิตชอบ) สัมมาวายามะ (พยายามชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ)  

สัมมาสมาธิ (ตั้งใจมั่นชอบ) 

นี้อริยสัจจะคือทุกข์ เกิดเป็นทุกข์ แก่เป็นทุกข์ ตายเป็นทุกข์ 

ความโศก ความรัญจวนใจ ความทุกข์กาย (พยาธิ) ความทุกข์ใจ  

ความคับแค้นใจเป็นทุกข์ ความประจวบกับสิ่งท่ีไม่รักเป็นทุกข์  

ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ ความปรารถนาไม่สมหวัง 

เป็นทุกข์ โดยย่อสกนธกายเป็นที่ยึดถือทั้ง ๕ เป็นทุกข์ 

นีอ้ริยสจัจะคอืสมทุยัเหตใุห้เกดิทกุข์ ได้แก่ตัณหา (ความดิน้รน

ทะยานอยาก) ท่ีเป็นเหตุให้เกิดอีก เป็นสหายกับนันทิ (ความเพลิน) 
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ราคะ (สิ่งท่ีย้อมใจให้ติดให้ยินดี) มีความยินดียิ่ง ๆ ขึ้นในอารมณ์  

นัน้ ๆ ตณัหานีค้อื กามตัณหา (ความอยากดิน้รนไปในกาม) ภวตัณหา 

(ความอยากดิน้รนไปในภพคอืความเป็นนัน่นี)่ วภิวตณัหา (ความอยาก

ดิ้นรนไปในวิภพคือความไม่เป็นนั่นนี่) 

นี้อริยสัจจะคือนิโรธความดับทุกข์ ได้แก่ความดับ ความท้ิง 

ความสละ ความปล่อย ความไม่พัวพันตัณหานั้นแล โดยวิราคะคือ

ส�ารอกออกหมดไม่มีเหลือ 

นี้อริยสัจจะคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่มรรคมีองค์ 

๘ อันประเสริฐนั่นแล 

จักษุ ญาณ ปัญญา วิชชา อาโลก (ความสว่าง) บังเกิดผุดขึ้น

แก่ตถาคตในธรรมท้ังหลายท่ีไม่เคยสดับมาแล้วก่อนว่า นี้อริยสัจจะ

คือทุกข์ ข้อนี้นั้นควรก�าหนดรู้ ข้อนี้นั้นได้ก�าหนดรู้แล้ว นี้อริยสัจจะ

คือทุกขสมุทัย ข้อนี้นั้นควรละ ข้อนี้นั้นละได้แล้ว นี้อริยสัจจะคือ

ทุกขนิโรธ ข้อนี้นั้นควรท�าให้แจ้ง ข้อนี้นั้นได้ท�าให้แจ้งแล้ว นี ้ 

อริยสจัจะคอืข้อปฏบิติัให้ถงึทกุขนโิรธ ข้อนีน้ัน้ควรปฏบัิติอบรม ข้อนี้

นั้นได้ปฏิบัติอบรมแล้วแล"





ได้เล่ามาถึงคู่ทูตสมถะและวิปัสสนาน�าพุทธสาส์นเสนอต่อนคร

สาม ีและนครสามกีไ็ด้เร่ิมอ่านพทุธสาส์นทราบความตอนต้นแล้ว

พระพทุธสาส์นได้กล่าวต่อไปว่า "ตราบใดทีญ่าณทัสนะ (ความรู้ 

ความเห็น) ตามเป็นจริง มีวนรอบ ๓ มีอาการ ๑๒ อย่างนี้ใน 

อริยสัจจะ ๔ ยังไม่บริสุทธ์ิดีแก่ตถาคต ตราบนั้นตถาคตก็ยังไม่ 

ปฏิญญาว่าเป็นอภิสัมพุทธะ ผู ้ตรัสรู ้จบอย่างเยี่ยมยอดในโลก  

พร้อมท้ังเทวดามารพรหม ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทพ 

และมนุษย์ แต่เมื่อใด ญาณทัสนะดังกล่าว วิสุทธ์ิดีแล้วแก่ตถาคต  

เมื่อนั้นตถาคตจึงปฏิญญาว่าเป็นอภิสัมพุทธะแล้ว ญาณทัสนะบังเกิด

ผุดขึ้นแก่ตถาคตด้วยว่า วิมุตติ (ความพ้น) ของตถาคตไม่ก�าเริบ  

ชาตินี้เป็นชาติที่สุด ไม่มีภพใหม่อีกตั้งแต่บัดนี้ไป"

คร้ันพระพุทธสาส์นได้แสดงทางปฏิบัติ และความตรัสรู้แห่ง 

องค์พระบรมครูแล้ว ก็ได้แสดงชี้เข้ามาโดยเฉพาะเจาะจงว่า "สรีระ 

นครสามีอ่านพุทธสาส์น
แล้วเพ่งพินิจคู่ทูต
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กายนี้ถูกสร้างขึ้นให้เป็นนครแห่งกระดูกทั้งหลาย มีเนื้อและเลือด 

เป็นเครือ่งฉาบไล้ เป็นท่ีต้ังลงแห่งชราและมจัจุ กบัมานะ (ความส�าคญั

ตน) และความลบหลู่ พึงรู้กายนี้ว่ามีอุปมาด้วยหม้อดิน พึงกั้นจิตนี ้

ซ่ึงมอีปุมาด้วยนคร พงึรบมารด้วยอาวุธคอืปัญญา พงึรักษาความชนะ

ไว้ไม่ติดอยู่ ธรรม ๒ ประการพึงรู้จัก (โดยลักษณะมีอนิจจลักษณะ

เป็นต้น) ด้วยอภญิญา (ปัญญาทีรู้่ยิง่) คอืนามและรูป ธรรม ๒ ประการ

พึงละด้วยอภิญญา คือ อวิชชา (ความไม่รู้ในสัจจะ) และภวตัณหา 

(ความอยากเป็นเหตุให้ยึดเป็นตัวเป็นตน) ธรรม ๒ ประการพึงท�า 

ให้แจ้งด้วยอภิญญา คือวิชชา (ความรู้ในสัจจะ) และวิมุตติ (ความ

หลุดพ้น) ธรรม ๒ ประการพึงปฏิบัติอบรมด้วยอภิญญาคือสมถะ  

(ข้อปฏบัิตเิป็นเคร่ืองสงบใจและอารมณ์ด้วยท�าจิตให้เป็นสมาธิ) วปัิสสนา 

(ข้อปฏบิตัทิ�าให้เกดิปัญญาเหน็แจ้ง ส�าเร็จเป็นอภญิญา (ปัญญาทีรู้่ยิง่) 

เป็นเหตุให้รู ้จักนามและรูป ให้ละอวิชชาและภวตัณหา ให้ท�า 

ให้แจ้งวิชชาและวิมุตติ และให้ปฏิบัติอบรมสมถะและวิปัสสนา 

ให้บริบูรณ์) แล"

จบพุทธสาส์นเพียงเท่านี้ คู่บารมีได้ก�ากับจิตของนครสามีอยู่ 

อย่างรอบคอบ นครสามีจึงอ่านเข้าใจซาบซ้ึงสัจพจน์ทุกถ้อยค�า  

อย่างน่าอัศจรรย์ เมื่ออ่านจบแล้ว ได้เพ่งพินิจทูตท้ังคู่คือสมถะและ

วปัิสสนา ทแีรกเพ่งดทูลีะหนึง่ แล้วจึงเพ่งดพูร้อมกนัทัง้คู ่น่าประหลาด

ที่เมื่อเพ่งดูทีละหนึ่งก็เห็นไม่ถนัดนัก แต่เมื่อเพ่งดูทั้งคู่จึงมองเห็น 

ได้ถนัดขึ้น ท้ังได้มองเห็นทางที่ทูตท้ังคู่นั้นด�าเนิน เป็นทางพิเศษ  

มิใช่เป็นทางสี่แพร่งแห่งจิตตนคร แต่ก็ไม่นอกไปจากทางสี่แพร่งนั้น 
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เมื่อเพ่งพินิจยิ่งขึ้น จึงปรากฏเป็นทางคือมรรคมีองค์ ๘ ที่กล่าวถึงใน

ตอนต ้นของพระพุทธสาส ์นนั่น เอง  หาใช ่ทางอื่นที่ ไหนไม ่  

คร้ันมองเห็นทางมาของทูตทั้งคู่ประจักษ์ชัดแล้ว ก็เพ่งพินิจที่สมถะ  

มองเห็นจิตที่สงบต้ังมั่น เพ่งลงไปในจิตนั้นก็พบวิปัสสนาซ้อนกันอยู่

กบัสมถะ เพราะเป็นทูตท่ีคูก่นั ขณะนัน้สมทัุยได้สัง่กองทพัใหญ่สงัโยชน์

ให้ท�าการโจมตีกองทัพใหญ่มรรคทันที เพราะเป็นจังหวะสุดท้ายที่จะ

ขัดขวางท�าลายฝ่ายคู่บารมี

ใจของทุกคนก็เช่นเดียวกับจิตตนคร คือมีฝ่ายไม่ดีคอยแต่จะ

เข้าขับไล่ฝ่ายดีให้พ้นไป การมาบริหารจิตคือการมาศึกษาและอบรม

ให้ฝ่ายดีเข้มแข็ง จนสามารถจะเอาชนะฝ่ายไม่ดีได้ ท�าให้ฝ่ายไม่ด ี

พ่ายแพ้ สามารถอบรมให้ฝ่ายดีชนะได้มากเพียงไร ก็จะได้เป็นเจ้า 

ของใจที่มีค่า มีความสงบสุขเพียงนั้น 





ได้เล่าถงึคูทู่ตน�าพทุธสาส์นไปเสนอให้นครสามไีด้อ่านจนจบแล้ว 

และได้ก�าลังเพ่งพินิจคู่ทูตอยู่

ในขณะที่นครสามีเพ่งพินิจทะลุสมถะเข้าไปพบวิปัสสนานั้น 

กองทัพใหญ่สังโยชน์ท้ัง ๑๐ กองทัพน้อย ได้เข้าโจมตีกองทัพใหญ่ 

มรรคทันทีตามค�าสั่งของสมุทัย เพื่อจะยึดภูมิประเทศที่รวมถนน  

สี่แพร่งซ่ึงเป็นท่ีต้ังแห่งนิเวศของนครสามีอันกองทัพใหญ่มรรค 

ยึดตั้งอยู่ แต่กองทัพใหญ่มรรคได้เตรียมพร้อมอยู่แล้ว จึงต่อสู ้

ป้องกันชัยภูมิส�าคัญของเมืองไว้ได้ เสียงต่อสู้กันดังเข้าไปถึงภายใน

นิเวศแห่งนครสามี ท�าให้นครสามีต้องชะงักการเพ่งพินิจทูตท้ังคู่  

ไปเพ่งพินิจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นโอกาสให้คู่อาสวะรีบเยี่ยมหน้าเข้า

มาชกัชวนให้ท้ิงทตูท้ังคูรี่บออกไปกบัคูอ่าสวะโดยเร็ว สมทัุยกบักองทพั

กองทัพใหญ่ทั้งสองต่อสู้กัน 
นครสามีได้ธรรมจักษุ 
กองทัพน้อยสังโยชน ์๓ 

ถูกเผาพินาศ สมุทัยขอพักรบ
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ใหญ่สังโยชน์ก�าลังช่วยปราบศัตรูก�าลังจะชนะอยู่แล้ว แต่นครสาม ี

ได้มศีรัทธาต้ังมัน่ในองค์พระบรมครูแล้ว และได้เหน็สมทุยัเป็นตวัเหตุ

แห่งทุกข์เสียแล้ว จึงไม่ยอมทิ้งทูตทั้งคู่ออกไปกับคู่อาสวะ แต่ก็ยัง

สงสัยอยู่ว่าฝ่ายไหนจะชนะ ได้ระลึกถึงคู่บารมี ฝ่ายคู่บารมีได้ปรากฏ

ขึ้นทันที และบอกว่าฝ่ายกองทัพใหญ่มรรคจะต้องป้องกันชัยภูมิแห่ง

เมืองไว้ได้แน่นอน และจะยกออกไปท�าลายกองทัพใหญ่สังโยชน์ถึงที่

ตัง้ได้ด้วย คูบ่ารมไีด้สนบัสนนุอยูเ่ต็มที ่ขอให้เบาหทัย และอย่าทิง้ทูต

ทั้งคู่ ด�าเนินการเพ่งพินิจต่อไป นครสามีจึงสิ้นนิวรณ์ สิ้นกังวลเพราะ

เหตุสังโยชน์ กลับมาเพ่งพินิจสมถะใหม่ มองทะลุเข้าไปพบวิปัสสนา 

จึงเพ่งพินิจวิปัสสนา ก็ปรากฏสัจจะทั้ง ๔ ขึ้นในวิปัสสนา เหมือนดัง

กล่าวในพระพุทธสาส์น

ขณะท่ีสัจจะท้ัง ๔ เร่ิมปรากฏขึ้นแก่จิตตธาตุแห่งนครสามี 

กองทัพใหญ่สังโยชน์ได้พ่ายแพ้กองทัพใหญ่มรรค ถอยออกไปตั้งอยู่

ในที่มั่นเก่า มรรคบดีแม่ทัพใหญ่มรรคได้สั่งกองทัพใหญ่มรรคยก

ติดตามออกไปเพื่อท�าลายล้าง เพราะถึงจังหวะท่ีจะต้องปฏิบัติใน 

ขั้นเด็ดขาด กองทัพใหญ่มรรคได้ยกออกไปประชิดกองทัพน้อย 

ทั้ง ๓ ของกองทัพใหญ่สังโยชน์ คือกองทัพน้อยสักกายทิฏฐิ กองทัพ

น้อยวิจิกจิฉา กองทัพน้อยสลีพัพตปรามาส กองทัพใหญ่มรรคได้ระดม

โจมตีกองทัพน้อยสังโยชน์ทั้ง ๓ นี้ทันที มุ่งบดขยี้ให้แหลกลาญเป็น 

การประเดิมชัย

ขณะที่กองทัพท้ัง ๒ ฝ่ายต่อสู้กันถึงขั้นเด็ดขาด ธรรมจักษุ 

(ดวงตาเห็นธรรม) ได้บังเกิดผุดขึ้นแก่นครสามีว่า "สิ่งใดสิ่งหนึ่งมี 
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ความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นท้ังหมดมีความดับไปเป็นธรรมดา"  

ในขณะเดยีวกนันี ้ได้ปรากฏล�าแสงจากกองทพัใหญ่มรรคมตีบะอ�านาจ

ยิ่งกว่าระเบิดท�าลายใด ๆ ในโลกท้ังสิ้น พวยพุ่งไปเผากองทัพน้อย

สังโยชน์ทั้ง ๓ คือ สักกายทิฏฐิ (ความเห็นเป็นเหตุถืออัตตาตัวตนใน 

สกนธกาย) วจิิกจิฉา (ความลงัเลเป็นเหตุไม่แน่ใจในปฏปิทาทางด�าเนนิ

ของตน) สีลัพพตปรามาส (ความถือศีลและวัตรต่าง ๆ ด้วยความ

ปรารถนาผลมีลาภยศเป็นต้น หรือด้วยความเชื่อถือว่าศักดิ์สิทธ์ิ)  

สิน้ซากไปในช่ัวขณะจิตเดยีว บรรดาทุจริตและหวัโจกอนัธพาลวายร้าย

ทั้งปวงก็วอดวายไปสิ้นพร้อมกัน สมุทัยกับคู ่อาสวะได้สลบไสล 

ไปครู่หนึ่งจึงฟื้นขึ้นมา แต่ก็กลับเป็นสมุทัยกับคู่อาสวะอีกคนหนึ่ง  

ซ่ึงหายความร้ายกาจไปเป็นอนัมาก และขอสงบพกัรบกบักองทพัใหญ่

มรรคทันที

ความจริงก็เป็นเช่นนั้น เมื่อความดีเข้มแข็งเต็มที่แล้ว ความ 

ไม่ดีก็จะพ่ายแพ้สงบเงียบไปทันที ความส�าคัญอยู ่ที่ว ่าทุกคน 

ควรพยายามอบรมความดีให้เจริญ ให้เข้มแข็ง จนถึงขนาดท�าให้ 

ความไม่ดีสงบเงียบไปอย่างสิ้นเชิง แบบผู้แพ้อย่างราบคาบ





ได้กล่าวถึงการได้ธรรมจักษุของนครสามี ผู้มีศรัทธามั่นคงใน

พระรัตนตรัย

ในขณะเดียวกันที่ธรรมจักษุบังเกิดผุดขึ้นแก่นครสามี และ

กองทพัน้อยสงัโยชน์ท้ัง ๓ ถกูเผาท�าลายไปหมดสิน้นัน้ องค์พระบรม-

ครูพุทธเจ้าได้ปรากฏพระธรรมกายขึ้นแก่ธรรมจักษุของนครสามี 

พระองค์ได้เสด็จมาสู่จิตตนครในขณะเดียวกันนั้น องค์พระบรมครู 

ได้เสด็จมาตามสัจพจน์ที่ตรัสไว้ว่า "ผู้ใดเห็นเรา ผู้นั้นเห็นธรรม ผู้ใด

เห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา"

นครสามีผู ้ ได ้ธรรมจักษุจึงได ้ เห็นองค ์พระบรมครูโดย  

พระธรรมกายสมเจตนาท่ีมีมาช้านาน ได้ถวายบังคมพระยุคลบาท   

ด้วยธรรมปีติยิ่งนัก และได้สดับพระพุทธพยากรณ์ว่า "สาวกของเรา

ผู้ละสังโยชน์ได้ ๓ เป็นสมุจเฉทปหาน (ละได้เด็ดขาด) ย่อมเ ป็น  

โสดาบัน คือผู้ถึงกระแสธรรมแล้ว เป็นผู้ไม่ตกต�่า เป็นผู้แน่นอน จะ

อวสานแห่งจิตตนคร 
นครสามีกับคณะ

อพยพออกไปสู่แดนเกษม
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ได้ตรัสรู้ในเวลาต่อไปอกี ๗ ชาติเป็นอย่างช้า" คร้ันทรงพทุธพยากรณ์

แล้วก็ได้เสด็จกลับ คู่บารมีได้เข้ามาแสดงมุทิตาจิตทันที และบอกว่า

บัดนี้นครสามีเป็นผู้พ้นอบายภูมิทั้งปวงแล้ว มีอาภรณ์พิเศษประดับ

องค์อยู่ ๔ อย่าง นครสามีจึงตรวจดูที่องค์เอง ก็พบอาภรณ์พิเศษ ๔ 

อย่าง ประดบัอยูจ่ริง คอื ๑. ความเลือ่มใสไม่หวัน่ไหวในพระพทุธเจ้า  

๒. ความเลือ่มใสไม่หวัน่ไหวในพระธรรม ๓. ความเลือ่มใสไม่หวัน่ไหว

ในพระสงฆ์ และ ๔. ศีลที่พระอริยะปรารถนา คือ ศีล ๕ ที่บริสุทธิ์ 

เกิดโดยสมุจเฉทวิรัติ (งดเว้นโดยเด็ดขาดด้วยมรรค) คู่บารมีได ้

บอกว่า อาภรณ์พิเศษนี้เรียกว่าโสดาปัตติยังคะ (องค์แห่งความถึง

กระแสธรรม) ทั้ง ๔ 

ขณะนั้น ภูเขามหึมาที่สูงจดฟ้า ซ่ึงวงล้อมจิตตนครได้กลิ้ง 

เข้ามาประชิดปราการทกุด้านแห่งจิตตนครแล้ว ความแปรปรวนภายใน

จิตตนครได้เกิดขึ้นถึงขนาดที่สุด ถนน ๔ สายช�ารุดขนาดหนัก  

ระบบสื่อสารทั้งปวงขัดข้อง โรงงานทุกโรงช�ารุด บางโรงเกือบใช้งาน 

ไม่ได้ ระบบต่าง ๆ พร้อมทั้งเจ้าหน้าท่ีท้ังปวงพลอยเก่าแก่เชือนแช

ขัดข้องไม่สะดวกไปทั้งหมด เป็นอันแน่ว่าจิตตนครจะต้องถูกบด 

ท�าลายลงไปพร้อมกับความแตกท�าลายทุกอย่างภายใน นครสามี 

จ�าจะต้องท้ิงเมืองไปสู่ภูมิอื่นเพื่อสร้างนครขึ้นใหม่ ถ้าเป็นเวลาก่อน 

แต่ท่ีจะได้ธรรมจักษุหรือปราศจากบุญกิริยาก็ยากที่จะออกไปได้  

เพราะดไูม่มทีางจะออกไปได้อย่างไร ภเูขาสงูชนัจดฟ้าล้อมกระชบัแน่น

ท้ัง ๔ ทิศโดยรอบ ไม่มีช่องที่จะเล็ดลอดออกไปได้แม้แต่น้อย  
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กจ็ะต้องถกูบดขยีอ้ยูภ่ายใต้เขาหินแน่แท้ แต่เมือ่นครสามไีด้ธรรมจักษุ

แล้ว ก็มีทางที่อพยพออกไปได้โดยสวัสดี

ขณะนั้นคู่บารมีกับบุญกิริยาและชาวเมืองผู้ติดตามได้เตรียม

การอพยพใหญ่ เพราะจะมทีัง้กองทัพใหญ่มรรค ท้ังคูอ่าสวะกบักองทัพ

ใหญ่สังโยชน์ที่ เหลือซ่ึงบัดนี้ เล็กลงพร้อมท้ังสมุทัยซ่ึงได้กลับ 

เรียบร้อยขึ้นเป็นอันมาก อพยพติดตามนครสามีไปด้วย เพราะทั้ง ๒ 

ฝ่ายเป็นอันพักรบกันไว้ชั่วคราว และตกลงจะอพยพไปพร้อมกัน 

ในเวลาอันคับขันท่ีสุดนี้ ระบบต่าง ๆ ของเมืองจ�าต้องยุบตัวเอง 

ลงเหลือ ๓ คือ ระบบวจีสังขาร (ปรุงแต่งวาจาให้พูด คือ วิตกวิจาร 

ความตรึกตรองท่ีจะพดู) ระบบกายสงัขาร (ปรุงแต่งกาย คอืลมหายใจ

เข้าออก) ระบบจิตตสังขาร (ปรุงแต่งจิต คือ สัญญา เวทนา หรือ 

ระบบสมอง) 

กาลกริิยาแห่งจิตตนครได้มาถงึแล้ว เมือ่ภเูขาวงรอบนัน้ได้กลิง้

บดขยีป้ราการเมอืงเข้ามาท�าลายทกุ ๆ อย่างไปโดยล�าดบั กล่าวเฉพาะ

ที่ย่อเป็น ๓ ระบบ คือ ท�าลายระบบวจีสังขาร ดับวิตกวิจาร ที่จะ 

พูดลงก่อน แล้วท�าลายกายสังขารดับลมลง นครสามียังไม่อพยพ  

ครั้นแล้วท�าลายระบบจิตตสังขารดับสัญญาเวทนาหรือระบบสมองชั้น

ในลงเป็นท่ีสุด นครสามีกับคณะได้อพยพออกจากจิตตนครทันที  

โดยเคลื่อนออกไปเหนือภูเขาที่กลิ้งประชิดเข้ามาประสานเป็นหิน 

แท่งเดียวกัน ทับขยี้จิตตนคร ท�าลายลงหมดสิ้น จิตตนครจึงถึง 

กาลอวสาน นครสามีกับคณะอพยพไปสู่แดนเกษมสวัสดีแล้วแล





ได้น�าเร่ืองราวของนครส�าคญัทีส่ดุมาเล่าตดิต่อกนันาน จนกระท่ัง

จิตตนคร ได้ถกูภเูขากลิง้เข้าประชดิทัง้สีท่ศิ บดขยีแ้หลกลาญไปหมด

จิตตนครได้ถงึกาลอวสานลงแล้ว แต่นครสามกีบัคณะผู้ตดิตาม

ได้อพยพออกไปสู่แดนเกษมสวัสดีได้ โดยได้เคลื่อนขึ้นเหนือภูเขา 

แห่งชราและมรณะออกไปสู่สุคติ (คติท่ีดี) จึงไม่ถูกภูเขาบดโลกนั้น

บดขยี้อยู ่ภายใต้ให้จมลงไปสู ่ทุคติ ด้วยอานุภาพแห่งบุญกิริยา  

ไตรสรณคมน์ และโดยเฉพาะโสดาปัตติยังคะทั้ง ๔ อันเป็นอาภรณ์

พิเศษแห่งนครสามีที่ได้มาพร้อมกับธรรมจักษุ เร่ืองจิตตนครจึง 

เป็นอันถึงอวสาน

ความคิดผูกเร่ืองนี้ขึ้น ได้เกิดจากพระพุทธภาษิตในธรรมบท 

ข้อหนึ่งว่า "พึงกั้นจิตอันมีอุปมาด้วยนคร" อันที่จริง ความหมาย 

แห่งพระธรรมข้อนีน่้าจะมเีพยีงว่า พงึกัน้คอืท�าเคร่ืองป้องกนัและท�าการ

ป้องกันนครจากข้าศึกฉันใด ก็พึงกั้นจิตจากข้าศึกคือกิเลสมารฉันนั้น 

แต่ก็ยังชวนให้คิดวางโครงเล่าเร่ืองจิตตนครโดยอุปมา คือคิดขยาย

พรส่งท้าย
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อุปมานั้นออกไปเป็นเร่ืองจิตตนครขึ้น ท้ังได้อาศัยพระพุทธภาษิต

ในสฬายตนวรรค สงัยตุตนกิายอกีแห่งหนึง่ ทีผ่กูอปุมาถงึนครชายแดน

แห่งหนึ่ง มีปราการและเสาระเนียดอันมั่นคง มีทวาร ๖ มีนาย  

ทวารบาลเป็นผู้ฉลาดห้ามคนท่ีไม่รู้จักมิให้เข้าไป อนุญาตให้แต่คนท่ี

รู้จักเข้าไป ได้มีทูตด่วนคู่หนึ่งมาจากทิศทั้ง ๔ ถามนายทวารบาลนั้น

ว่า นครสามี (เจ้าแห่งนคร) นี้นั่งอยู่ท่ีไหน นายทวารบาลตอ บว่า   

นครสามีนั่งอยู ่ที่ทางสี่แพร่งกลางเมือง ทูตด่วนคู ่นั้นจึง มอบ  

ยถาภูตพจน์ (ค�าตามที่เป็นจริง) แก่นครสามี ปฏิบัติตามมรรค (ทาง) 

ที่มาแล้ว และได้มีพระพุทธภาษิตไขความไว้ต่อไปว่า ค�าว่า "นค ร" 

เป็นชื่อของกายนี้ ค�าว่า "ทวาร ๖" เป็นชื่อของอายตนะภายใน ๖ ค�า

ว่า "นายทวารบาล" เป็นชือ่ของสต ิค�าว่า "คูแ่ห่งทตูด่วน" เป็นชือ่แห่ง

สมถะและวิปัสสนา ค�าว่า "นครสามี" เป็นช่ือแห่งวิญญาณ ค�าว่า   

"ทางสี่แพร่งกลางเมือง" เป็นชื่อแห่งมหาภูตะคือธาตุท้ัง ๔ ค�าว่ า   

"ยถาภูตพจน์" (ค�าตามที่เป็นจริง) เป็นชื่อแห่งนิพพาน ค�าว่า   

"มรรคตามที่มาแล้ว" เป็นชื่อแห่งมรรคมีองค์ ๘ 

เร่ืองจิตตนครจึงได้ถูกผูกขึ้นตามโครงอุปมาดังกล่าว บรรจุ 

ธรรมทั้งปวงลงโดยบุคลาธิษฐานและแสดงออกมาตามจังหวะของ 

เร่ืองตั้งแต่ต้นจนอวสาน มีความประสงค์เพื่อจะชักจูงใจผู้ประสงค์

ธรรม ในรูปและรสที่แปลกมาฟังมาอ่านแล้วไขความธรรมน้อมเข้ามา

สู่ตน เพราะเร่ืองจิตตนครท้ังหมดก็เป็นเร่ืองกายและจิตนี้เอง และ 

ทุกคนจะต้องพบภูเขาแห่งชราและมรณะท่ีกลิ้งมาบดชีวิต ฉะนั้น  

ไฉนจะไม่แสวงหาท่ีพึ่งดังเช่นนครสามีในเร่ือง และไฉนจึงจะยอม 
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อยู ่ใต้ให้ภูเขาแห่งชราและมรณะนั้นบดขยี้เอาข้างเดียว ไฉนจึง 

จะไม่ปีนข้ึนอยู่เหนือภูเขาแห่งชราและมรณะนั้นบ้าง พระพุทธสาส์น 

ได้บอกวิธีปฏิบัติเพื่อขึ้นอยู่เหนือไว้แล้ว 

เมื่อเพ่งพินิจเรื่องจิตตนครจนถึงอวสานจะพบวิธีปฏิบัติเพื่ออยู่

เหนอืสมทุยักบัพรรคพวก ตลอดถงึภเูขาแห่งชราและมจัจุดงักล่าวทุก

อย่าง เร่ืองจิตตนครจึงอาจเป็นประโยชน์แก่ผูจ้�านงและค้นหาประโยชน์

ได้ตามสมควร และบางประการอาจจะรู้สึกว่าเป็นบุคลาธิษฐานจัดไป

บ้าง เช่นเร่ืองขององค์พระบรมครูยังประทับอยู่ และเสด็จมาโปรด  

นครสามีในจิตตนครในขณะมรรคจิต ผลจิต แต่ก็ผูกขึ้นให้เห็นจริง

ตามพระพทุธด�ารัสว่า "ผูใ้ดเห็นธรรม ผู้นัน้เหน็เรา"  ซ่ึงตรัสเป็นท�านอง 

บุคลาธิษฐาน จึงผูกเป็นบุคคลขึ้นให้เห็นได้ คิดว่าเหมือนอย่างการ

สร้างพระพทุธรูปขึน้ไว้บชูากแ็ล้วกนั เพราะว่าคนท่ัวไปอยากเหน็เหมอืน

อย่างเห็นด้วยตา เมือ่ท�าให้เห็นดงันัน้ได้กจ็ะซาบซ้ึงเข้าไปถงึใจได้ดกีว่า

แสดงเป็นนามธรรมล้วน ๆ บัดนี้เรื่องจิตตนครได้ถึงอวสานพร้อมกับ

ปีเก่าซึง่จะสิน้ปีลงในวนันี ้พรุ่งนีเ้ป็นวนัขึน้ปีใหม่ นครสามกีบัคณะไป

สู่แดนใหม่อันเกษมสวัสดีฉันใด ขอให้ปีใหม่จงเป็นปีแห่งความเกษม

สวัสดีฉันนั้น



ขอนอบน้อมถวายพระกุศลแทบพระบาท

สมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ด้วยความซาบซึ้งประทับใจ ในพระจริยวัตร ในความสะอาดบริสุทธิ์

อันเป็นแบบอย่างที่เลิศแก่การประพฤติปฏิบัติ




