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 หนังสอื “อยู่ในประเทศอนัสมควร” แต่งข้ึนจากการที่

พระอาจารย์หลวงปู่บุญเพง็ กปัปโก ได้ให้ข้าพเจ้าอ่านหนังสอืเร่ือง 

กายนคร  แล้วกใ็ห้ข้าพเจ้าลองแต่งเร่ืองคล้ายเคียงกนัเกี่ยวกบัจิตและ

ร่างกายโดยท่านได้เมตตายกเอามงคลกถาบทที่สอง คือ ปฏิรูปเทสวา

โส จ, ปุพฺเพ จ กตปุญฺญตา, อตฺัตสมฺมาปณิธิ จ, เอตมฺมงฺคลมุตฺตมงฺ ฯ 

มาเป็นจุดเร่ิมต้น  

ในการอบรมสั่งสอนภาวนา พระอาจารย์หลวงปู่มักจะเทศน์ใน

เชิงเปรียบอยู่เสมอว่า  ปฏรูิปเทส หรือประเทศอนัสมควร  นั้นเปรียบ

ได้กบัร่างกายที่ยอมมีความแตกสลายเสื่อมสญูไปในที่สดุ ส่วนจิตหรือ

ใจที่มาอาศัยอยู่ใน ร่างกายน้ีเป็นนักท่องเที่ยว เที่ยวไปอาศัยตามภพ

ต่าง ๆ จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นอมตะ คือไม่ตาย แต่ละภพที่ไปกม็ีแต่

ความทุกข์ยากลาํบากแสนสาหัส จะหาภพที่ไม่ทุกข์น้ันหาไม่ได้เลย  

ท่านจึงสอนให้ตั้งจิตไว้ในกายตามแนวทางคาํสอนขององค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า  ดังที่ได้ตรัสเทศนาว่า  นครูปม ํจิตฺตมทิ ํถเกตฺวา   

สาธุชนจงึพึงตัง้จติไวใ้นสกลกาย อนัประกอบดว้ยทวารทัง้ ๙   เปรียบ

ไดก้บัประเทศอนัมัน่คง  มีประตเูมือง ป้อมค่ายหอรบครบบริบรูณ์

สามารถป้องกนัขา้ศึกศตัรูได ้ถา้ร่างกายมีความสมบรูณ ์ไม่พิการ มีสติ

สมประกอบ กช็ือ่วา่มีประเทศทีดี่   และ การที่ จิต  หรือในเนื้อเร่ือง

สมมติเรียกว่า เจา้พระยาจิตราช  จะพ้นทุกข์ได้นั้น มีอยู่ทางเดียวคือ

ภาวนา  

 



 เร่ือง “อยู่ในประเทศอนัสมควร ” จึงเป็นการนาํเสนอ

วิวัฒนาการของจิตในช่วงแรกที่มีสภาวะตามธรรมดาแบบโลกยิะ 

ครอบครองประเทศคือร่างกาย โดยไม่ได้ตระหนักว่าตนเองกบัร่างกาย

น้ันแยกกนัต่างหาก และจิตที่แท้ไม่มีอะไร ส่วนที่แสดงบทบาทอยู่น้ัน

คือกเิลสที่แอบแฝง สะสม หมักหมม อยู่นานแสนนาน จนกลมกลืน

เป็นอนัเดียวกนั ถ้าไม่มีการพัฒนาหรือกระทาํการใดให้จิตมีความ

เจริญข้ึน ให้สมกบัที่มาอาศัยในร่างกายที่สมบูรณ์หรือสมมติตามเน้ือ

เร่ืองเป็นประเทศอนัสมควร กจ็ะอยู่ด้วยกนัและสะสมต่อเนื่องไปอกีไม่

สิ้นสดุ แต่เมื่อได้มีโอกาสรับการอบรมภาวนาตามหลัก

พระพุทธศาสนา ทาํให้มีความเจริญขึ้น มีความตั้งมั่น มีความมั่นคง มี

ปัญญาญาณในการ จาํแนกร่างกายจากจิต และจาํแนกกิเลสจากจิต  

ร่างกายที่ใช้บาํเพญ็ภาวนาจึงเปล่ียนสภาพเป็น ปฏรูิปเทสหรือ 

ประเทศอนัสมควร หรือประเทศอนัเป็นมงคลอย่างแท้จริง  

 การแต่งเร่ืองส่วนใหญ่ดัดแปลงจากพระธรรมเทศนาของพระ

อาจารย์หลวงปู่ ฯ อย่างไรกต็าม ความลึกของการนาํเสนอเกี่ยวกบัการ

ปฏบิัติของเจ้าพระยาจิตราชอาจยังไม่ลึกซ้ึง ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้กเ็ป็นไป

ตามภมูิธรรมของผู้แต่ง หากท่านผู้อ่านซ่ึงเป็นนักภาวนามีความ

ประสงค์จะขยายความหรือดัดแปลงตามสภาวะจิตของแต่ละท่าน กจ็ะ

เป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในด้านการปฏบิัติเป็นอนั

มาก ดังน้ัน หนังสอืเล่มน้ีจึงเป็นพ้ืนฐานที่รอการแต่งเติมเสริมต่อจาก

นักภาวนาทั้งหลาย ความผดิพลาดในหนังสอืเล่มนี้จึงเป็น “ผดิเพ่ือถูก 

แก้แล้วรู้” ตามคาํสอนของพระอาจารย์หลวงปู่ฯ โดยแท้ 

  



 ขออนุโมทนาท่านที่บริจาคปัจจัยตามรายนามข้างท้ายเล่ม การ

บริจาคปัจจัยค่าพิมพ์เกดิข้ึนต้ังแต่พระอาจารย์หลวงปู่ปรารภให้แต่ง

เร่ืองนี้  และเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าแต่งหนังสอืจนสาํเรจ็  ธรรมะ

อนัใดที่ข้าพเจ้าได้แล้ว ขอจงบังเกดิแก่ท่านทั้งหลายร้อยเท่าพันทวี พร

อนัประเสริฐทั้งหลายย่อมสาํเรจ็แด่ท่านเพราะน้ีคืออานิสงสข์องการให้

ที่ย่ิงใหญ่ที่สดุ การใหธ้รรมเป็นทาน ชนะการใหท้ัง้ปวง 

  

     Sikawatpawivek 
        ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อยู่ในประเทศอนัสมควร 
เคา้โครงเรือ่งจากพระธรรมเทศนาของ  หลวงปู่บุญเพง็ กปปฺโก  

โดย Sikawatpawivek 

 

 

 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ 

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมาสมัพุทธสัสะ 

ปฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา 

อัตตะสมัมาปะณิธิ จะ เอตมัมงัคะละมตุตะมนั ติฯ 

 

ณ  โอกาสบดันี้    ขอเชิญชวนทา่นสาธุชนทั้งหลาย  ตาม

รอยพระบาทองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าไปยังประเทศอนั

เป็นมงคล  ปฏรูิปเทสวาโส จ  การอยู่ในประเทศอนัสมควร  

เอตัมมงัคลมุตมัง  เป็นมงคลอนัอุดม พระพุทธองค์ได้อาศัย

ปฏรูิปเทส คือประเทศอนัสมควรของพระองค์ออกจาก

พระราชวังสู่ความเป็นผู้ไม่มีเรือน ทรงทรมาน ปฏรูิปเทส ทรง

ทาํความเพียรใต้ต้นศรีมหาโพธ ิจนกระทั่งทรงได้ตรัสรู้ โลกุตตร

ธรรม และโปรดสั่งสอนเวไนยสตัว์กด้็วยเหตที่ได้อาศัยใน

ประเทศอนัสมควร 



ประเทศอนัสมควร หรือ ปฏิรูปเทส  นี้หากจะหมายเอา

ผืนแผ่นดินซ่ึงเป็นที่ตั้งอยู่แห่งพระพุทธศาสนา หรือแผ่นดินที่

อุดมด้วยนักปราชญ์บัณฑติ  กอ็าจจะใช่แต่กไ็ม่เสมอไปว่า

ประเทศน้ันจะสมควรสาํหรับทุกคน แต่หากจะน้อมเอาธรรมมา

สู่กายโดยถือเอา ร่างกายน้ีเป็นประเทศ ดังที่องค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้   กุมฺภปูมํ กายมมิ ํวทิิตฺวา  

บุคคลพึงรูว้า่ร่างกายของตนเป็นของไม่คงทน เปรียบดว้ยหมอ้

ดินทีท่ าจากดินเหนียว  ย่อมจะตอ้งแตกท าลายเป็นทีส่ดุฉนัใด 

ร่างกายซึง่ถือวา่เป็นของของเราถึงจะบ ารุงใหแ้ขง็แรงก าย าล ่า

สนัเพียงใดกย่็อมจะแตกตายท าลายลงในทีส่ดุฉนันัน้  นครูปม ํ

จิตฺตมทิ ํถเกตฺวา   สาธุชนจงึพึงตัง้จติไวใ้นสกลกาย อัน

ประกอบดว้ยทวารทัง้ ๙   เปรียบไดก้บัประเทศอันมัน่คง  มี

ประตเูมือง ป้อมค่ายหอรบครบบริบูรณส์ามารถป้องกนัขา้ศึก

ศตัรูได ้ถา้ร่างกายมีความสมบูรณ ์ไม่พิการ มีสติสมประกอบ ก็

ชือ่วา่มีประเทศทีดี่  (จาก กายนคร ของเจ้าประคุณพระอุบาลีคุณปู

มาจารย์ (สริิจนโฺท จันทร์)) 

     

ประเทศร่างกายน้ีมีเน้ือที่กว้างศอก ยาววา  หนาคืบ 

ก่อสร้างขึ้นด้วยธาตุทั้งสี่ คือ ดิน นํา้ ไฟ ลม  มีกาํแพง ๔ ช้ัน  

ได้แก่ หนัง  เน้ือ เอน็ กระดูก มีประตู ๙ ประตูได้แก่  ปาก อุจ



จารทวาร  ปัสสาวทวาร  จมูกซ้าย-ขวา  หูซ้าย- ขวา  และตา

ซ้าย-ขวา  ป้อมค่ายคือ ผม ขน เลบ็ ฟัน มีเจ้าพระยาจิตราช

เป็นผู้ปกครองประเทศ 

เจ้าพระยาจิตราชปกครองประเทศร่างกายนี้มาตั้งแต่

ประเทศมีอาณาเขตไม่มาก เป็นประเทศราชไม่อาจสร้าง

ผลผลิตมาบาํรุงประเทศได้เอง ต้องพ่ึงพาประเทศพ่อ แม่

จนกระทั่งได้ขยายอาณาเขตและมีกาํลังเข้มแขง็เล้ียงดูแลตนเอง

ได้ นานวันประเทศกเ็ติบใหญ่มีกาํลังวังชาขึ้นทุกที  ในวัยเยาว์ 

เจ้าพระยาจิตราชได้รับการศึกษาอบรมในสาํนักที่มีช่ือเสยีงจน

สาํเรจ็การศึกษาเป็นบัณฑติ มหาบัณฑติ และดุษฎีบัณฑติ มี

ความรู้ทางโลกระดับสงู และมีช่ือเสยีงปรากฏอยู่โดยทั่วไป     

เจ้าพระยาจิตราชเข้าใจมาโดยตลอดว่าเขาเป็นใหญ่ เป็น

เจ้าของประเทศ สามารถควบคุมบังคับบัญชาประเทศร่างกาย

ได้ดังใจปรารถนา เขาคิดว่าวิชาความรู้ทางโลกที่เขาได้รํ่าเรียน

ศึกษา วิเคราะห์วิจัยมาน้ัน เป็นที่สดุของการเรียน การศึกษา

ทั้งหลาย นอกจากน้ีเขายังมีความเช่ือม่ันว่าเขาเป็นผู้ที่มี

ความสขุมาก เพราะมีตาํแหน่งหน้าที่การงานที่สงูส่ง พร่ังพร้อม

ไปด้วยทรัพย์สนิ คฤหาสน์ ยานพาหนะหรูหราและบริวารรับใช้   

เขาคิดวางแผนพัฒนาดัดแปลงสิ่งภายนอกรอบตัวเขาให้

สาํเรจ็เป็นผลดีต่อโลกมากมาย เขามีวิสยัทศัน์ในการมองสิ่ง



ภายนอก แต่เขาไม่เคยวางแผนหรือมีวิสยัทศัน์สาํหรับตัวเอง

เลย ใกล้ตัวเองอย่างมากที่สดุกแ็ค่การรักษาสขุภาพร่างกายให้

แขง็แรงแล้วกใ็ช้มันทาํงานภายนอกอย่างหนัก เหมือนหนึ่งว่า

ร่างกายนี้ จะมีอายุได้เป็นพัน เป็นหมื่นปี เหมือนกบัว่าเขากบั

ร่างกายเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั น้อยคร้ังที่เขาจะนึกถึงความ

ตาย หรือความเสื่อมสลายของร่างกาย เขาจึงไม่เคยวางแผน

เตรียมพร้อมต่อความตายที่จะมาถึง 

ทั้งน้ีเน่ืองจาก มี นางอวิชชา  ภริยาเอก คอยหว่านล้อม

ปิดบังไม่ให้เขาสงัเกตเหน็ได้ว่า การเปล่ียนแปลงของประเทศ

ร่างกายนั้น ส่วนใหญ่เป็นไปโดยธรรมชาติ โดยอตัโนมัติ หาใช่

เกดิจากการบังคับบัญชาของผู้ใดเลย แหล่งผลิตพลังงานคือ

หัวใจกส็บูฉีดโลหิตไปหล่อเล้ียงประเทศโดยอตัโนมัติ การบีบ

ตัวของกล้ามเน้ือ การย่อยวัตถุดิบคืออาหารให้เป็นพลังงานและ

ธาตุที่จาํเป็นต่อการขยายตัวและการดาํรงอยู่ของประเทศกอ็ยู่

เหนือการควบคุม ยามเยาว์วัยเซลล์ 

ในร่างกายกแ็บ่งแยกแตกตัวเพ่ิมจาํนวนเองโดยไม่มีใคร

สั่ง ผืนแผ่นดินคือร่างกายกข็ยายเติบใหญ่โดยที่พระยาจิตราชก็

ไม่รู้ตัวว่าอยู่เหนือการควบคุมของตนเอง     

แล้วยังมีนางตณัหา ภริยาอกีคนหน่ึงคอยกระตุ้นเตือน

ให้มีความต้องการแสวงหาอาหาร เคร่ืองประดับประดาให้แก่



บรรดาป้อมค่ายและประตู คือผมกห็มั่นหวี ตัด ตกแต่งประดับ

ประดาให้มีรูปทรงแปลกต่าง ๆ และคอยย้อมสไีว้ให้ดาํขลับ 

หรือเปล่ียนไปตามสมัยนิยม ขนกค็อยหม่ันร้ือถอนและ

บางส่วนกย้็อมทาสตีกแต่งให้สวยงาม ฟัน  หนัง เลบ็ เน้ือ  ก็

หมั่นขัดสทีาํความสะอาดแต้มสสีนัและหาอาภรณม์าประดับ

อย่างแปลกใหม่ให้เป็นที่ต้องใจของพระยาจิตราชแห่งประเทศ

อื่น กจิการงานต่าง ๆ กส็ู้อุตส่าห์เพียรพยายามทาํนอกจาก

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงทรัพย์สมบัติ ปัจจัยสี่แล้ว กยั็งกระทาํเพ่ือให้

ได้รับการสรรเสริญเยินยอ ยกย่องให้ตาํแหน่งต่าง ๆ เมื่อได้มา

แล้วกอ็ยากได้มากยิ่ง ๆ ขึ้นไปเร่ือย ๆ ไม่มีวันจบสิ้น เน่ืองด้วย

นางตัณหาคอยสั่งบอกว่ายังไม่พอ และนางอวิชชากค็อย

ส่งเสริมให้เหน็ลาภ ยศ สรรเสริญ เหล่าน้ันเป็นสิ่งที่ดีเลิศ

ประเสริฐย่ิง ย่ิงมากย่ิงดี ดีแข่งกบัประเทศร่างกายอื่น ๆ ที่

ยึดถือสิ่งเหล่านี้ ว่าเป็นของดี ของประเสริฐทั้งสิ้น นอกจากน้ีนาง

ทั้งสองกยั็งคอยกดีกนัเจา้สติและเจา้สมัปชญัญะซ่ึงเป็นขุนนาง

ที่ซ่ือสตัย์ไม่ให้เข้าใกล้หรือตักเตือนเจ้าพระยาจิตราชได้เลย 

เจ้าพระยาจิตราชยังมีความยินดีในกามตัณหาที่นาํมาซ่ึง

การก่อเกดิกาํเนิดร่างกายประเทศแห่งเจ้าพระยาจิตราชอื่น 

ทั้งน้ีเน่ืองจากนางตัณหาร่วมกบันางอวิชชาหลอกลวงให้

เจ้าพระยาจิตราชคิดว่า ชาติคือความเกดิเป็นสิ่งที่น่ายินดี  เป็น



สิ่งใหม่ที่มาสู่ชีวิต หารู้ ไม่ว่าที่แท้มันกข็องเก่าที่มาเร่ิมต้นทุกข์ 

แก่ เจบ็ ตาย อกีรอบหนึ่งเทา่นั้น ชาติคือความเกดิมันเป็นไส้

ศึกซึมลึกอยู่ในประเทศคือร่างกายนี้ เอง  แล้วยังเป็นต้นกาํเนิด

ชักนาํไส้ศึกศัตรูกองทพัของพระยามัจจุราช ได้แก่ ชราคือความ

แก่ พยาธคิือความเจบ็ไข้ได้ป่วย และที่สดุคือมรณะ ความตาย 

คอยเฝ้าโจมตีประเทศของเจ้าพระยาจิตราชอยู่ตลอดเวลา แต่

นางอวิชชากค็อยเฝ้าปิดบังไม่ให้เจ้าพระยาจิตราชสงัเกตเหน็

การโจมตีกองทพัของเจ้าพระยามัจจุราช  

เจ้าพระยาจิตราชคล้อยตามการชี้นาํของนางอวิชชาและ

นางตัณหาจนคิดว่าประเทศร่างกายที่ตนปกครองอาศัยอยู่น้ัน

ไม่มีวันแตกสลาย มีแต่จะย่ิงเจริญย่ิงขึ้นไป แม้บางคราว เจ้า

พยาธจิะส่งลูกน้องมาโจมตีประเทศร่างกายให้เจบ็ไข้ได้ป่วยบ้าง 

เจ้าพระยาจิตราชกเ็ดือดร้อนทุกข์ทรมานเพียงเฉพาะขณะป่วย 

แต่เม่ือแสวงหายารักษาโรคมาเยียวยาจนเป็นปกติ เจ้าพระยา

จิตราชกดู็เหมือนจะลืมความป่วย ไม่เคยได้สงัเกตเลยว่า

กองทพัเจ้าพยาธคิอยโจมตีประเทศอยู่ทุกวัน ทุกเวลา นาท ี

ทั้งน้ีเพราะนางอวิชชาคอยปิดบังกดีกนัเจ้าสติและเจ้า

สมัปชัญญะไม่ให้บอกเจ้าพระยาจิตราชสงัเกตการโจมตีของเจ้า

พยาธ ิ



ยัง มีข้าศึก สาํคัญได้แก่กเิลสมาร  ซึ่ง คอยเข้าโจมตี

เจ้าพระยาจิตราช ให้ขุ่นมัวโดยตรง  กเิลสมารน้ีมีกองกาํลัง ๑๖ 

กองอยู่รายล้อมเจ้าพระยาจิตราช ได้แก่ โมโห ความหลงไม่รู้จัก

ดีและช่ัว ๑   อหิริ ความไม่ละอายต่อกรรมอนัเป็นบาป  ๑  

อโนตตัปป ะ ความไม่สะดุ้งหวาด กลัวต่อกรรมอั นเป็นบาป ๑   

โลโภ ความละโมบเพ่งอยากได้ของผู้อื่น ๑   ทฏิฐิ ความเหน็

วิปลาสผิดจากทางชอบธรรม ๑    มานะ ความถือตนว่าดีกว่า

ผู้อื่น ๑    อสิสา ความริษยาไม่อยากให้ผู้อื่นดีกว่าตน ๑    

มัจฉริยะ ความตระหน่ี  หวงแหนวัตถุ ซึ่งเป็นของมีอยู่แห่งตน

เกนิประมาณ ๑    กุกกุจจะ ความราํคาญใจ ๑  ถีนะ ความง่วง

เหงา ๑ มิทธะ  ความหลับ ๑  วิจิกจิฉา ความไม่แน่ใจ ๑   มัก

โข ความกลบเกลื่อนคุณของ ผู้อื่น ๑ ปลาโส ความอวดตน 

๑  มายา ความล่อลวงเขา ๑  สาไถยยะ ความปิดโทษของตน ๑ 

กองทพัของกเิลสมารที่ซุ่มโจมตีเป็นไส้ศึกโดยมิได้

ปรากฏกายให้เจ้าพระยาจิตราชมองเหน็ เขาทั้งหลายแฝงตัวมา

เป็นลูกน้องบ้าง เป็นเพ่ือนบ้าง คอยยุยงส่งเสริมให้เจ้าพระยา

จิตราชเหน็ผิดเป็นชอบ การหาได้มาซ่ึงทรัพย์สนิและเม่ือได้

ลาภสกัการะ ยศศักดิ์ และการสรรเสริญเยินยอ ด้วยการแย่งชิง

เบียดเบียนจากผลงานของผู้อื่น กบ็อกว่าเป็นเร่ืองธรรมดา ใคร 

ๆ กท็าํกนั  การดื่มสรุายาเมากว่็าเป็นการคลายเครียด เป็น



ประเพณนิียม เป็นการเข้าสงัคม ดื่มเข้าไปเทา่ไร เขากค็อย

กระซิบยุยงว่านิดหน่อยเทา่นั้น ไม่เมาหรอก กระทั่งพูดพล่ามว่า

กล่าวให้ผู้อื่นเสยีหายกยั็งหัวเราะบอกว่าทาํให้เพ่ือนฝงูสนุก จะ

ขับรถกลับบ้านเจ้าสติเตือนว่าอย่าขับเลย อนัตราย นางอวิชชา

และนางตัณหากว่็า ไม่เป็นไรหรอก ดื่มนิดเดียวไม่เมา มีเพ่ือน

ไปด้วยหลายคน แล้วกพ็ากนัไปชนเสาไฟฟ้าเสยีหายตนเอง

ได้รับบาดเจบ็บ้าง ชนผู้อื่นบาดเจบ็หรือถึงแก่ชีวิตบ้าง  

กองทพัของเจ้ากเิลสมารเหล่าน้ีคอยผลัดเปล่ียนโจมตี

เจ้าจิตราชอยู่เสมอ ทาํให้เศร้าหมองขุ่นมัว โดยที่เจ้าจิตราชไม่

เคยรู้ตัวว่าถูกโจมตีเพราะเขาเป็นไส้ศึกแอบแฝงมาเป็นเพ่ือน

บ้างหรือเป็นลูกน้องบ้าง จนกระทั่งเจ้าจิตราชรู้สกึเสมือนว่า

กองทพัของกเิลสมารเหล่านี้ เป็นองคาพยพของตนเองและทาํ

ตามคาํสั่งของกองโจรเหล่านี้ เหมือนเป็นข้าทาสบริวารกไ็ม่ปาน   

เม่ือเจ้าพระยาจิตราชเศร้าหมองขุ่นมัวไม่ สงบ กเ็ป็นเหตุ

ให้ประเทศคือร่างกายนี้แสดง ออกมาภายนอก โดยประพฤติไม่

สมควร หรือกล่าวคาํไม่เหมาะสม  เม่ือได้รับสิ่งที่ไม่ต้องการก็

เป็นทุกข์ทุรนทุราย  เม่ือไม่ได้รับสิ่งที่อยากได้กเ็ป็นทุกข์ทุรนทุ

ราย เม่ือได้รับสิ่งที่ต้องการมาแต่ไม่อยู่คงทนกเ็ป็นทุกข์ทุรนทุ

รายอกี  อาํนาจของกเิลสมารมีมากมายถึงเพียงนี้  แต่เจ้าพระยา



จิตราชกม็องไม่เหน็ แม้กระทั่งเจ้าสติและสมัปชัญญะกพ่็ายแพ้

คล้อยตามกนัไปจนหมดสิ้น 

ฝ่ายนางอวิชชาและนางตัณหาน้ันเล่า กเ็ฝ้าแต่คอยบง

การให้แสวงหาทรัพย์สนิศฤงคารไม่รู้ จักจบสิ้น ทรัพย์สนิที่

แสวงหาได้มากไ็ม่มีส่วนได้บาํรุงบาํเรอเจ้าจิตราชแต่อย่างใด 

เป็นเพียงนาํมาบาํรุงบาํเรอประเทศร่างกายและนางตัณหา นาง

อวิชชาให้อิ่มหนาํสาํราญ แม้กระนั้นประเทศร่างกายกท็รุดโทรม

แตกตายทาํลายลงทุกวันทุกเวลา โดยที่เจ้าพระยาจิตราชหาได้

รู้สกึตัวไม่ แม้เจ้าสติและเจ้าสมัปชัญญะพยายามหาโอกาสเข้า

ใกล้เจ้าพระยาจิตราชเพ่ือรายงานข้อเทจ็จริงให้รู้ตัวบ้างแต่ก็

ได้ผลเพียงช่ัวขณะ ไม่นาน กลื็ม แล้วกก็ลับไปลุ่มหลงมัวเมา

ตามอาํนาจของเจ้ากเิลสมารอกี 

นางอวิชชาและนางตัณหาคอยหมั่นยั่วยุให้เจ้าพระยาจิต

ราชคิดว่าตนกบัประเทศร่างกายนั้นเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

และถึงแม้เจ้าสติและเจ้าสมัปชัญญะจะคอยพรํ่าบอกให้รู้ ว่า

ร่างกายที่มาอาศัยครอบครองน้ันมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอน มี

ความทุกข์ และบังคับควบคุมไม่ได้ แต่กน็างอวิชชากค็อย

เบี่ยงเบนให้ลืมเลือนไปเสยีสิ้น และนางตัณหากค็อยเฝ้า

บัญชาการให้ไขว่คว้าหามาและหวงไว้จนกระทั่งเจ้าพระยาจิต

ราชคิดเคยชินไปว่าร่างกายน้ันไม่มีวันที่จะเสื่อมสลาย และ



สมบัติพัสถาน ข้าวของเงินทองที่หาได้มาน้ันเป็นของเขาจริง ๆ 

แม้กระทั่งความทุกข์ที่ถาโถมเข้าถมทบัตลอดเวลาเหมือนคล่ืน

ลูกแล้วลูกเล่า เจ้าพระยาจิตราชกยั็งสู้ทนเหมือนมองไม่เหน็

ความทุกข์เหล่านั้นเลย  

ทรัพย์สนิศฤงคารที่หาได้มาตามบัญชาของนางตัณหาก็

เกบ็งาํรักษาโดยเจ้ามัจฉริยะซึ่งเป็นไส้ศึกและคอย

ประจบประแจงรับใช้นางอวิชชาและนางตัณหา ในการแสวงหา

ทรัพย์สนิและเกบ็รักษาอย่างตระหน่ีถี่เหนียว ไม่ให้นาํไป

บริจาคทานหรือสงเคราะห์แก่ผู้ใด ทุกวันเวลานางอวิชชาและ

นางตัณหาจะเฝ้าแต่เกล้ียกล่อมและชักจูงใจให้เจ้าพระยาจิต

ราชคิดไปว่าตนจะต้องได้ทรัพย์สมบัติและช่ือเสยีงเกยีรติยศ

มากขึ้นไปอกีและต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติและช่ือเสยีง

เกยีรติยศเหล่านี้ตลอดไป  

เจ้าสติและเจ้าสมัปชัญญะรอจังหวะคอยเตือนว่ามันจะไม่

เป็นเช่นน้ันเลย แม้กระทั่งประเทศร่างกายที่ตนครอบครองอยู่

น้ัน กจ็ะต้องสญูสลายทลายลงและตนเองกต้็องไปแสวงหา

ประเทศใหม่โดยไม่อาจนาํทรัพย์สมบัติเหล่านี้ ไปได้เลยแม้แต่

ช้ินเดียว แม้แต่เกยีรติยศช่ือเสยีงทั้งปวงที่นางทั้งสองพากนั

ล่อหลอกว่า ให้แสวงมาให้มาก ๆ เถิด แม้ตายไป ช่ือเสยีง

เกยีรติยศเหล่าน้ีกค็งประดับไว้ในโลกา แต่แท้ที่จริง ช่ือเสยีง



เกยีรติยศเหล่านั้นกห็าได้มีความคงทนเป็นของเจ้าพระยาจิต

ราชแต่อย่างไร เม่ือร่างกายแตกตายไปแล้ว ช่ือเสยีงเกยีรติยศที่

คนเขาพากนัจารึกไว้อย่างมากกห้็าพันปี แล้วเขากจ็ารึกในนาม

สมมติของร่างกายที่เจ้าพระยาจิตราชมาอาศัยอยู่ หาใช่จารึกช่ือ

เจ้าพระยาจิตราชไม่ ออกจากประเทศร่างน้ีไป เจ้าพระยาจิต

ราชกจ็ะพากนัลืมเสยีสิ้นว่าเคยมีช่ือเสยีงเกยีรติยศอย่างน้ี ๆ 

บางครากยั็งพาประเทศร่างกายในปัจจุบันไปยืนก่นด่าสาปแช่ง 

หรือแซ่ซ้องสรรเสริญช่ืนชมโสมนัสในสิ่งที่ตนเองทาํมาเองใน

อดีตชาติด้วยซํา้ไป แต่เจ้าพระยาจิตราชกไ็ม่สนใจจะฟังการ

ตักเตือนและการให้ข้อคิดของเจ้าสติและเจ้าสมัปชัญญะ อกีทั้ง

บรรดาลูกน้องของกเิลสมารกผ็ลัดกนัขัดจังหวะ ทาํให้การเตือน

ของทั้งสองเสนาผู้ซ่ือสตัย์ไม่บังเกดิผลแต่อย่างใด 

แต่ถึงจะเช่ือหรือไม่เช่ืออย่างไรกต็าม เจ้าพระยาจิตราช

และประเทศที่ครอบครองอาศัยอยู่กไ็ม่อาจพ้นไปจากเง้ือมมือ

ของเจ้าพระยามัจจุราชซึ่งส่งกองทพัของเจ้าชรา เจ้าพยาธ ิและ

เจ้ามรณะมาโจมตีตั้งแต่แรกเกดิมา เม่ือประเทศร่างกายขยาย

อาณาเขตจนถึงที่สดุแล้ว กเ็ร่ิมมีความทรุดโทรม โดยเฉพาะ

ตามป้อมค่ายประตูต่าง ๆ ที่สามารถสงัเกตได้ชัดเจน นับว่า

เจ้าพระยาจิตราชยังโชคดีที่มีนายสติ และนายสมัปชัญญะ เป็น

เสนาที่จงรักภักดี  



วันหน่ึง ประเทศร่างกายของบิดาแห่งเจ้าพระยาจิตราช

ได้หมดสิ้นสภาพแตกตายลงจากการโจมตีของกองทพั

เจ้าพระยามัจจุราช ได้แก่ เจ้าพยาธ ิและเจ้ามรณะ แล้วเขากน็าํ

ร่างกายอนัน้ันไปเผากาํจัดทิ้งในเตาเผาเหมือนดั่งที่เทศบาลนาํ

ขยะไปใส่เตาเผาฉะน้ัน เจ้าพระยาจิตราชเศร้าโศกเสยีใจอาลัย

อาวรณอ์ย่างย่ิง ด้วยไม่คิดว่าร่างกายที่เคยอยู่ด้วยกนัมานาน

แสนนานนับแล้วได้สามสบิกว่าปีจะต้องมาหายสลายจากกนัไป

โดยไม่ได้กลับมาพบเหน็กนัอกี  

แม้จะรักอาลัยบิดาเพียงใด แต่เม่ือร่างกายของบิดาเสื่อม

สลายตายไปแล้ว เขากลับกลัววิญญาณของบิดาจะมาหลอก

หลอน ที่เขาบอกกนัว่าวิญญาณออกจากร่างไปแล้วน้ัน ไป

อย่างไร ไปอยู่ที่ไหน เจ้าพระยาจิตราชกห็ารู้ ไม่ ได้ยินเสยีงกอก

แกรกกเ็กดิความหวาดกลัว ด้วยนางอวิชชาคอยบอกว่าวิญญาณ

จะมาเป็นผีหลอก เลยกลัวไปทั้งที่ไม่รู้ ว่าผีมีหน้าตารูปร่าง

อย่างไร แม้นว่าร่างกายแขนขาของเขาถูกเผาเป็นเถ้าถ่านไป

หมดเหลือเพียงกองกระดูก ไม่อาจมีอวัยวะส่วนใดมาตบตีผู้อื่น

ได้อกี แต่นางอวิชชากค็อยสอนว่า น่ากลัวนะ ระวังผีมาหลอก

เอา แมววิ่งผ่านมาตัวเดียวกต็กใจจนลืมหายใจไปช่ัวขณะ หัว

ใจเต้นแรงและรูขุมขนตามผิวหนังหดตัวจนผมและขนตั้งช้ัน 

โดยที่เจ้าสติและเจ้าสมัปชัญญะกถู็กนางอวิชชาและนางตัณหา



คอยกดีกนัไม่ให้เข้าใกล้เจ้าพระยาจิตราช เจ้าพระยาจิตราชจึง

เช่ือตามคาํบอกของนางทั้งสองทุกประการ   

อย่างไรกต็ามเมื่อสบโอกาส เจ้าสติกส็ะกดิเตือนให้

เจ้าพระยาจิตราชสงัเกตประเทศร่างกายแห่งมารดาของตน 

คร้ันสงัเกตเหน็แล้ว เจ้าพระยาจิตราชกห็ดหู่ใจเน่ืองด้วยได้เหน็

ความเสื่อมโทรมของป้อมค่ายและกาํแพงเมืองอนัเกดิจากการ

โจมตีของกองทพัเจ้าชราและเจ้าพยาธ ิเส้นเกศาที่เคยดกดาํก็

หลุดร่วงและเปล่ียนเป็นสเีทา ผิวหนังและกล้ามเน้ือกต็กกระ

เห่ียวย่นหย่อนยาน ฟันกห็ลุดร่วง ทวารทั้ง ๙ กไ็ม่อาจทาํงาน

ได้ตามปกติ นายสติและนายสมัปชัญญะจึงได้กล่าวเตือนว่า วัน

หนึ่งทา่นกจ็ะต้องเป็นเช่นนี้  เจ้าพระยาจิตราชได้รับความ

กระทบกระเทอืนมากเม่ือสาํนึกได้ว่าเวลาที่จะครอบครอง

ประเทศร่างกายนี้มีอยู่จาํกดั เขาคิดมากจนเป็นโรคซึมเศร้า หด

หู่ เจ้าพยาธไิด้ทจีึงเข้าโจมตีกาํแพงป้อมค่ายจนซูบซีดทรุดโทรม 

กระเพาะอาหารลาํไส้ทาํงานไม่ปกติ ตับไตและถุงนํา้ดีกอ่็อนล้า 

ร่างกายซูบผอมเพราะเบื่ออาหาร เจ้าพระยามัจจุราชทราบข่าว

เช่นน้ันจึงส่งกองกาํลังมาสงัเกตการณเ์ตรียมที่จะโจมตี  

นางตัณหาและนางอวิชชาทราบเร่ืองเข้ากรี็บไปพบ

เจ้าพระยาจิตราช แล้วกพ็ยายามเกล้ียกล่อมช้ีแจงว่ากองทพัเจ้า

ชรา เจ้าพยาธ ิเจ้ามรณะ ทาํอะไรเราไม่ได้ เราจะหายาวิตามิน



และอาหารนานาชนิดมาบาํรุงประเทศร่างกายนี้ ให้สดใส

แขง็แรงอยู่ตลอดไป ป้อมค่ายใดที่ทรุดโทรมผุพังกห็าเคร่ือง

ประทนิโฉมมาตกแต่งปิดบังไว้ได้ แล้วเรากจ็ะหมั่นออกกาํลัง

กายฟิตร่างกายให้แขง็แรงอยู่เสมอ เพียงเทา่นี้กจ็ะอยู่ได้อกีเป็น

ร้อยปี 

แต่นายสติและนายสมัปชัญญะกม็ายํา้เตือนอกีว่า แม้ใช้

ยาบาํรุงขนานใดกไ็ม่อาจทาํให้ทา่นรักษาประเทศร่างกายนี้ ไว้ได้

ตลอดไป เคร่ืองประทนิโฉมน้ันปิดบังไว้ได้ประเดี๋ยวประด๋าวทา่

น้ัน เม่ือหลุดลอกออกกดู็ทรุดโทรมตามเคย แม้จะฟิตร่างกาย

ออกกาํลังอย่างไรกไ็ม่อาจพ้นไปได้  บางคนหัวใจวายตายขณะ

กาํลังออกกาํลังกายเสยีด้วยซํา้ 

นางอวิชชาและนางตัณหากว่็า ยังอกีนานนักกว่าประเทศ

ร่างกายที่ทา่นครอบครองจะมีอายุมากเทา่กบัประเทศร่างกาย

ของบิดามารดา อย่ารีบตีตนตายก่อนไข้ อย่าเศร้าโศกไปเลย 

ขอทา่นเช่ือข้าพเจ้าเถิด เราจงมาใช้เวลาที่เหลืออยู่อกีมากมาย

หาความสขุสนุกสนานให้เตม็ที่เถิด อย่าไปกงัวลกบัสิ่งที่ยังมาไม่

ถึงเลย อกีทั้งนางอวิชชากใ็ห้โหรมาทาํนายว่าประเทศร่างกาย

ของเจ้าพระยาจิตราชจะมีอายุยืนยาวนับร้อยปี 

เจ้าพระยาจิตราชได้ยินดังน้ัน กจ็ึงกลับไปวนเวียนอยู่

กบัโลกยิสขุอกี วันทั้งวันกไ็ด้แต่คอยแสวงหาลาภ ยศ สรรเสริญ 



และสขุทุกข์อยู่กบัความไม่จีรังของสิ่งเหล่านั้น เจ้าพระยาจิตราช

เหนด็เหน่ือยไปพร้อมกบัความทรุดโทรมของประเทศที่ตน

ปกครอง ดิ้นรนทาํงานและแก่งแย่งเบียดเบียนเพ่ือให้ได้มาซ่ึง

สิ่งที่ตนต้องการให้เพ่ิมขึ้นให้ได้มากที่สดุทั้งที่ประเทศร่างกายที่

ครอบครองอยู่กม็ีความต้องการปัจจัยบาํรุงไม่มากมายอย่างใด

เลย  

ยามที่ไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้กพ็าลโกรธเกลียดเคียดแค้น

ชิงชังผู้ที่ได้สิ่งที่เขาอยากได้ สิ่งที่หาได้มากไ็ม่อยากแบ่งปันให้

ใครเพราะนายมัจฉริยะคอยกระซิบบอกว่าเดี๋ยวมันจะพร่องไป

นะ เดี๋ยวมันจะหมดนะ แต่กก็ลัวผู้อื่นจะมาแย่งชิงเลยเอาไป

เกบ็ในธนาคาร แล้วนางตัณหากค็อยมองดูและช่ืนชมกบัตัวเลข

ที่สงูขึ้นโดยไม่มีช่องทางที่เจ้าสติจะมาเตือนได้เลยว่าตัวเลขที่อยู่

ในธนาคารจนล้นเหลือนั้นหาประโยชน์อะไรแก่ตนไม่ได้เลย 

นอกจากน้ันแล้ว นางตัณหากยั็งคอยกระตุ้นให้แสวงหาที่

อยู่อาศัยและยานพาหนะรถยนต์รุ่นใหม่หรูหราราคาแพง  

เสื้อผ้าเคร่ืองประดับเพชรทองที่หรูหราที่สดุเทา่ที่จะหามาได้ 

บางคร้ังจนเกนิกาํลังเป็นหน้ีสนิ แล้วเจ้าพระยาจิตราชกป็ลาบ

ปล้ืมเมื่อนางตัณหาและนางอวิชชาช้ีชวนให้ดูว่าผู้อื่นมองเรา 

ผู้อื่นค้อมคาํนับให้เรา ผู้อื่นชื่นชมเรา เจ้าสติอยากบอกว่าเขาชื่น

ชมบ้าน มองดูเคร่ืองประดับร่างกายและค้อมคาํนับให้รถยนต์



หรูหราราคาแพง หาใช่ช่ืนชมค้อมคาํนับเจ้าพระยาจิตราชไม่  

แต่กห็าโอกาสไม่ได้เลย   

วันหน่ึง เจ้าพระยาจิตราชรู้สกึเหน่ือยมากจึงหยุดพักนิ่ง

อยู่ ได้จังหวะที่เจ้าสติและเจ้าสมัปชัญญะซ่ึงคอยทอียู่ได้เข้ามา

ถามเจ้าพระยาจิตราชว่าทราบหรือไม่ ประเทศร่างกายที่เป็น

น้องของทา่นป่วยเป็นโรคมะเรง็และจะต้องแตกสลายตายดับไป

ในไม่ช้า นอกจากนี้ ยังมีประเทศเพ่ือนบ้านของทา่นเพ่ิงแตกดับ

ไปจากอุบัติเหตุทั้งที่ยังมีอายุไม่มาก เหตุใดทา่นจึงยังหลงเช่ือ

คาํยุยงของนางอวิชชาและนางตัณหาว่าทา่นยังเหลือเวลาอกี

มาก ทั้งที่เวลาของทา่นเองกเ็หลือไม่มากแล้วเน่ืองจากถูกลอบ

โจมตีจากเจ้าชราเจ้าพยาธ ิและเจ้ามรณะอยู่ตลอดเวลา  

เจ้าพระยาจิตราชได้ทราบข่าวเหล่านี้ จึงเกดิความรู้สกึตัว 

อกีทั้งเมื่อสงัเกตเหน็ประเทศร่างกายของตนกม็ีแต่ความทรุด

โทรม กาํแพงทั้งสี่ช้ันได้แก่หนัง เน้ือ กระดูก เส้นเอน็ กท็รุด

โทรม หย่อนยาน ผุพังไปมาก มีความเจบ็ปวดร้าวเกดิขึ้นเสมอ 

แม้จะซ่อมแซมบาํรุงอย่างใดกไ็ม่ได้ผล ทวารประตูทั้ง ๙ ก็

มักจะมีโรคภัยให้เกดิความทรมานตลอดเวลา เจ้าพระยาจิตราช

จึงถามนายสติและนายสมัปชัญญะว่า ไม่มีทางใดเลยหรือที่จะ

ทาํให้ข้าพ้นไปจากห้วงทุกข์คือความเจบ็ป่วยและความตาย 

นายสติและนายสมัปชัญญะจึงตอบว่า ต้องไปรักษาที่



โรงพยาบาลของพระพุทธเจ้า เจ้าพระยาจิตราชซ่ึงใช้เวลาที่ผ่าน

มาของชีวิตหลงระเริงอยู่กบันางตัณหาและนางอวิชชา ไม่เคย

ทราบมาก่อนว่ามีโรงพยาบาลน้ีจึงถามว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหน

และรักษาโรคอะไรบ้าง เจ้าสติและเจ้าสมัปชัญญะจึงตอบว่า

โรงพยาบาลของพระพุทธเจ้ารับรักษาแต่โรคของเจ้าพระยาจิต

ราช มาเถิดข้าจะพาไป 

เม่ือไปถึงโรงพยาบาล เจ้าพระยาจิตราชและประเทศ

ร่างกายถูกนาํตัวไปที่แผนกสมถกรรมฐานเพ่ือรับการบาํบัดขั้น

พ้ืนฐาน ณ ที่น้ัน เขาได้พบคนไข้จาํนวนมากเข้ารับ การบาํบัด 

ทุกรายน่ังขัดสมาธอิยู่ที่พ้ืน ขาขวาทบัขาซ้าย มือขวาทบัมือซ้าย 

กายตั้งตรงและหลับตา แพทย์ผู้รักษาช่ือคุณหมอสมาธกิใ็ห้

เจ้าพระยาจิตราชทาํอย่างเดียวกนั วิธกีารบาํบัดขั้นแรกที่แผนก

สมถะกรรมฐานคือการฝึกให้เจ้าพระยาจิตราชอยู่พักผ่อน ไม่ส่ง

กระแสออกทอ่งเที่ยวไปทั่วเหมือนอย่างเคย ฟังดูเหมือนเป็น

เร่ืองง่าย แต่ธรรมชาติของของเจ้าพระยาจิตราชสามารถส่ง

กระแสไปยังที่ต่าง ๆ และไปยังเร่ืองราว ได้อย่างรวดเรว็ 

สามารถข้ามทวีปไปทั่วโลกได้ในเวลาแค่กระดิกนิ้ ว และเขาก็

เคยชินกบัการส่งออกไปยังเร่ืองราวและสถานที่ภายนอก น้อย

คร้ังมากที่จะย้อนดูประเทศของตนเอง 



 คุณหมอสมาธใิห้เจ้าพระยาจิตราชมองหาตัวเองให้พบ  
เจ้าพระยาจิตราชมีสภาวะเป็นนามธรรม เม่ือคุณหมอบอกให้

เหน็มองหาตนเองจึงหาไม่เหน็ ย่ิงหลับตาอยู่ มืดสนิท คร้ันพอ

ลืมตา มองไปกเ็หน็แต่ร่างกาย ไม่มีว่ีแววว่าจะเหน็ตนเองได้

เลยว่าอยู่ตรงไหน และมีลักษณะเป็นตัวอย่างไร  

 คุณหมอสมาธจึิงบอกว่าที่มองตนเองไม่เหน็กเ็พราะจิต

หรือเจ้าพระยาจิตราชเป็นเพียงนามธรรม เป็นเพียงความรู้สกึ

นึกคิดที่มีอยู่ในร่างกาย หาได้เป็นตนเป็นตัวเหมือนกบัร่างกาย

ไม่ จึงไม่มีวัตถุชนิดใดชนิดหน่ึงที่จะให้ปรากฏต่อสายตา คงมี

แต่ตัวรู้ที่จะรับภาระทั้งหมด ไม่ว่าจะดีหรือช่ัว ทุกข์หรือสขุ ร้อน

หรือเยน็ มืดหรือสว่าง สติ สมัปชัญญะ โลภ โกรธ หลง ตัณหา 

อวิชชากอ็ยู่ด้วยกนัซึ่งเป็นนามธรรมเหมือนกนัจึงเข้ากนัได้ แต่

หาตัวตนไม่ได้ แต่ถ้าจะให้สงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหว จนสามารถหา

ตัวเองเหน็กจ็ะต้องฝึกเพ่ือให้เกดิความสงบ 

 การรักษาเจ้าพระยาจิตราชซ่ึงไม่มีตัวตนให้มีความสงบ

จะทาํได้อย่างไร ตามหลักคาํสอนของพระพุทธเจ้าทา่นตรัส

หนทางแห่งความสงบไว้ กค็ือ สมถะกรรมฐาน เป็นอุบายที่จะ

ทาํให้จิตมีความสงบ จิตเป็นนามธรรมไม่เป็นตัวตน หลักของ

สมถะกรรมฐานกไ็ม่มีตัวตน เป็นเพียงสมมติและบัญญัติขึ้น  

โดยประเทศ ร่างกาย เป็นผู้กระทาํ เป็นผู้ปฏบิัติ  แต่ผลลัพธไ์ป



เกดิขึ้นกบัเจ้าพระยาจิตราช เมื่อนาํมารวมกนัเข้ากบัลมหายใจ

เข้าและลมหายใจออกซึ่งไม่เป็นวัตถุ แล้วให้ประสานกนัอยู่ด้วย

ผู้รู้คือจิตโดยการบริกรรม เวลาหายใจเข้า พุธ หายใจออก โธ   

จนกระทั่งจิตมีความน่ิงสงบ กป็ล่อยให้คงอยู่ในความสงบนั้น

ให้นานที่สดุไม่ต้องสนใจตามรู้ลมหายใจหรือคาํบริกรรมอกี

ต่อไป เหมือนกล่อมเดก็ให้หลับ เมื่อเดก็หลับแล้วกห็ยุดเห่

กล่อม ถ้าขืนยังร้องเพลงเห่กล่อมเสยีงดังอยู่ เดก็กอ็าจตกใจ

ตื่นได้  

 เจ้าพระยาจิตราชกด็าํเนินไปโดยวิธน้ีี แต่ก่อนที่เขาจะมา

สงบน่ิงอยู่ในที่จาํกดัคือร่างกายกไ็ม่ใช่ของง่าย เพราะเขาเคยแต่

จะส่งกระแสแตกแขนงกระจายไปทั่วโลก และนางตัณหากค็อยมา

เว้าวอนเย้ายวน ว่าจะน่ังหลับหูหลับตาให้ปวดแข้งปวดขาทาํไม 

ไปเที่ยวดูการละเล่นผ่อนคลาย ดื่มกนิให้สนุกดีกว่า พอเร่ิม

บริกรรมพุทโธไปได้ไม่กี่คาํ นางตัณหากม็าบอกว่าหิวข้าว 

เจ้าพระยาจิตราชกส็่งกระแสไปตามจนถึงห้องครัวบ้าง ถึง

ร้านอาหารบ้าง ถึงรายการอาหารที่โปรดปรานบ้าง คาํบริกรรม

หายไปโดยไม่รู้ตัว คร้ันได้ยินเสยีงคุณหมอว่าอย่าส่งจิตออกนอก

กเ็ลยดึงความคิดกลับมาที่คาํบริกรรมอกี แต่พอวกกลับมาหาพุท

โธได้ไม่กี่คาํ นางตัณหากม็าช้ีชวนถึงบ้านบ้าง ถึงงานบ้าง ถึงข้าว

ของเคร่ืองใช้ที่หวงแหนบ้าง  เจ้าพระยาจิตราชกเ็ตลิดออกไปอกี 



เจ้าสติกม็าคอยช่วยบอกว่าให้กลับมาที่ทา่มกลางหน้าอก เร่ืองอื่น

พักไว้ก่อน อย่าเพ่ิงไปสนใจเลย เขากก็ลับมาหาพุทโธอกี เป็น

เช่นนี้สลับกนัไป กว่าจะดึงให้มาอยู่กบัพุทโธได้นาน ๆ กด็ึงกนั

หลายรอบ 

 ฝ่าย นางอวิชชากค็อยมายุแหย่ขอร้องไม่ให้เขาฝึกหัด  นาง

หน่ึงกบ็อกว่า ระวังเป็นบ้านะ อกีนางหน่ึงกว่็าเดี๋ยวออกจากร่าง

ไปแล้วจะกลับมาไม่ได้  เดี๋ยวจะมีวิญญาณอื่นมาแทรก ฯลฯ  แต่

คุณหมอสมาธกิใ็ห้การรับรองว่าไม่เป็นเช่นน้ันเดด็ขาด ผู้อื่นที่มา

ภาวนาก่อนหน้านี้ตั้งมาก ยังไม่มีใครเป็นอะไร มีแต่สขุยิ่ง ๆ ขึ้น

ไปเทา่นั้น ย่ิงทาํกย่ิ็งสขุ ย่ิงทาํกย่ิ็งสบาย อย่าลืมว่าเรามาอยู่ใน

โรงพยาบาลของพระพุทธเจ้า  เรามาอยู่ภายใต้ความดูแลของ

พระพุทธเจ้า มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พ่ึงที่ระลึก ไม่

มีอะไรที่จะมาทาํความเสยีหายแก่ผู้ที่อยู่ในความดูและขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้ พุทธานุภาพอนัมากมายมหาศาล

ย่อมคุ้มครองเรา  เราบริกรรมพุทโธไว้ตลอด กเ็พ่ืออาราธนา

พระพุทธเจ้ามาไว้ในใจเรา เช่นนี้แล้วจะมีสิ่งใดมากลํา้กรายทาํ

อนัตรายเราได้  

 เจ้าพระยาจิตราชได้ฟังเช่นนั้นกม็ั่นใจ จึงนาํร่างกายให้

น่ังขัดสมาธ ิปิดป้อมค่ายประตูหอรบทั้งหมด กาํหนดตนเองให้

รู้อยู่เฉพาะพุทโธและลมหายใจเข้าออกไปจนความสงบมีความ



แน่นอนมั่นคง เม่ือเจ้าพระยาจิตราชสงบตั้งมั่น นางอวิชชาและ

นางตัณหา รวมทั้งบรรดาไส้ศึกสมุนกเิลสมารทั้งหลายกร็ู้สกึง่วง

งนุงงแล้วหลับไปในที่สดุ ไม่ได้ออกมาคอยยุแหย่ชักจูงเจ้าพระยา

จิตราชให้ออกจากความสงบอกีต่อไป  

 เมือ่เจา้พระยาจิตราชมคีวามสงบในตัวของเขา ดว้ย

การกาํหนดสมถะกรรมฐานหรือการภาวนาแลว้ สิ่งทีเ่ป็น

ผลลพัธ์แห่งความสงบนัน้ก็คือความสุข ปราศจากซึง่ความ

ทุกข์โศกและความเศรา้หมองอันเป็นของประจาํโลก เขามี

ความสดใส เกิดความโปร่งเบาสบายเป็นอย่างมาก อย่างที่

ไม่เคยเป็นเช่นน้ีมาก่อน เขารูส้ึกว่าสิ่งทีเ่ขาแสวงหามาดว้ย

ความเหนื่อยยากตามคาํสัง่ของนางตัณหานัน้ ไม่มสีิ่งใดเลย

ทีจ่ะทาํใหเ้ขามคีวามสุขไดเ้ช่นน้ี  ทีส่าํคัญ สุขอันน้ีสามารถ

หาไดต้ลอดเวลา ทาํเมือ่ไรก็สุขเมือ่นัน้  ไม่ตอ้งมสีิ่งใดไปซ้ือ

หาแลกเปลีย่นมา ถงึแมเ้ขาจะไม่มทีรัพยส์ินเหลอืแมแ้ต่

สตางคเ์ดียวก็สามารถมคีวามสุขไดท้ัดเทียมกับมหาเศรษฐีที่

ปฏบิัติเช่นเดียว พระพทุธศาสนาช่างเสมอภาคเสียนีก่ระไร 

 เจ้าพระยาจิตราชได้กลัยาณมิตรหลายคน คนแรกคือเจ้า

ศรัทธาซึ่งกระตุ้นให้เขามีความเล่ือมใสอย่างยิ่งในการปฏบิัติ

ตามหลักสมถะกรรมฐานขององค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า  

และเจ้าวิริยะกต็ามมาติด ๆ เจ้าวิริยะเป็นผู้ ชักชวนให้เขาเกดิ



ความพากเพียรในการภาวนาไม่มีความย่อท้อ แม้นางอวิชชา

และนางตัณหาจะส่งไส้ศึกคือเจ้าถีนะ เจ้ามิทธะ เจ้าวิจิกจิฉา 

และเจ้ากุกกุจจะมาคอยชักชวนให้หยุดการปฏบิัติ เหน่ือยแล้ว

นะ ปวดขา ปวดหลัง ง่วงแล้วนอนเถอะ ทาํไปแล้วมันจะทาํให้

เราดีได้อย่างไร ไม่น่าเช่ือหรอกนะ  ไม่มีลมหายใจแล้วเหน็ไหม 

ระวังขาดใจตายนะ  ฯลฯ สารพัดจะมาล้อหลอก แต่ คุณหมอ 

พร้อมด้วยกลัยาณมิตรทั้งหลาย มี เจ้าศรัทธาและเจ้าวิริยะ 

พร้อมด้วยเจ้าสติ และเจ้าสมัปชัญญะกอ็ยู่ข้าง ๆ คอยสนับสนุน

ให้กาํลังใจ คอยเตือนให้รู้ เทา่ทนัและไม่หวั่นไหวกบัการล้อ

หลอกของบรรดาสมุนกเิลสมารเหล่านี้ เลย เพียงไม่นาน

หลังจากการร่วมมือสมานฉันทร์ะหว่าง เจ้าพระยาจิตราช พุทโธ 

กบัลมหายใจเข้าออก พร้อมด้วยการปกป้องไม่ให้เหล่ากเิลส

มารมารบกวนโดยเจ้าสติ วิริยะ สติ สมัปชัญญะ พลันเจ้าปีติก็

เข้ามาร่วมวงอกีรายหน่ึง  

 เมื่อเจ้าปีติมาถึงเจ้าพระยาจิตราชกเ็กดิความอิ่มใจ อิ่ม

ด้วยความสงบ อิ่มด้วยความสขุ ไม่เหมือนกบัอิ่มข้าวปลา

อาหารหรือสรุายาเมา นางตัณหาเมื่อพบกบัเจ้าปีติกเ็หมือนได้

ยานอนหลับเลยหลับพักผ่อนไปชั่วคราว เพราะนางไม่ต้องดิ้น

รนหาสิ่งที่บกพร่อง กเ็พราะมันอิ่มแล้ว แต่ก่อนที่นาง ยังดิ้นรน

ไปหาอยู่กเ็พราะยังไม่อิ่ม ต่อเมื่อมีปีติเพราะการปฏบิัติเจริญ



ภาวนา ยังความสงบใจให้บังเกดิขึ้น เกดิปีติขึ้น เกดิความอิ่ม

สมบูรณใ์นตัวของเขา ทาํให้เกดิความพอใจในผลของการ

ปฏบิัติของตัวเอง ความพอใจกยั็งให้ศรัทธาเกดิพร้อมสมบูรณ ์

เจ้าพระยาจิตราชเม่ือได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าศรัทธาและ

เจ้าวิริยะ จึงมีความเพียรในการภาวนาจนจิตมีความม่ันคงใน

ความสงบ ไม่มีอะไรที่จะมารบกวน และกไ็ม่หว่ันไหวไปตาม

อะไร  ย่ิงเมื่อได้กลัยาณมิตรทั้งหลายและได้รับรสชาติของ

ความสขุอนัที่ไม่เคยได้รับมาก่อน สขุน้ีไม่ต้องดิ้นรนแสวงหามา

ด้วยความยากลาํบากเหมือนความสขุทางวัตถุที่นางอวิชชาและ

นางตัณหาคอยชักชวนให้หามาในกาลก่อน 

 นอกจากเจ้าพระย าจิตราชได้รับความสขุจากการภาวนา

แล้ว ในบางขณะ กม็ีเจ้านิมิตนาํเร่ืองราวต่าง ๆ มาแสดงให้เหน็ 

คล้ายกบัว่าหลับแล้วฝนัไป แต่ในขณะเหน็กร็ู้ตัวว่ากาํลังภาวนา 

ไม่เหมือนเวลาหลับแล้วฝนั จะไม่รู้ตัวว่าหลับ แรกเร่ิมที่ความ

สงบยังไม่มั่นคง พอเหน็อะไร เพียงแว่บเดียว เจ้าพระยาจิตราช

กจ็ะทกั แล้วภาพกห็า ยไป บางคร้ังเกดิความกลัวว่าจะเหน็ผี 

เหน็ภาพที่น่าเกลียดน่ากลัว พอจะเหน็กรี็บถอนขึ้นมา เมื่อ

นาํมาเล่าให้คุณหมอสมาธฟัิง คุณหมอกรั็บรองว่า การที่มีนิมิต

มาให้เหน็นั้นดแีล้ว ถูกต้องแล้ว   



การที่เจ้านิมิตนาํภาพมาให้เหน็ได้น้ันแสดงว่าเรามีความ

สงบแล้ว กเิลสมัน จึงคลายออกจากจิต จิตเรากเ็บา มันกค็ลาย

ออกทลีะน้อยๆ ทลีะอย่างๆ  ที่สาํคัญที่สดุคืออย่ากลัว ให้

ตัดสนิใจตายไปเลย ไหน ๆ มันกจ็ะต้องตายอยู่แล้ว ตายใน

พระพุทธ ตายในพระธรรม ตายในพระสงฆ์ กยั็งดีกว่าไปตาย

เพราะอย่างอื่น  ที่เรากลัวนิมิตกค็ือ กลัวกเิลสตัวเอง  ที่ภาวนา

เป็นบ้ากนักเ็พราะกลัวกเิลส ตัวเอง ถ้าลองตัดสนิใจว่าตาย เป็น

ตายเสยีแล้วกไ็ม่มีปัญหา เพราะกลัวตายคือที่สดุของความกลัว

ทุกอย่าง เมื่อตัดสนิใจตายได้ ความกลัวอื่น ๆ กห็มดไป    

สิ่งที่นิมิตนาํมาให้ เหน็กเ็กี่ยวกบัตัวเองทั้งน้ัน เหน็แล้วก็

รับรู้ ไว้เฉย ๆ ไม่ต้องยินดี ไม่ต้องปฏเิสธ ตามดู ตามรู้  ไปตาม

หน้าที่ของเรา แล้วกรั็กษาผู้เหน็นิมิตคือจิต อย่าให้หลงตามกบั

สิ่งที่เราเหน็น้ัน ถ้าผ่านตรงนี้ ไปกจ็ะก้าวหน้าไปได้ ไม่มีใครตาย

เพราะภาวนา มีแต่กลัวตายแต่ถ้าตัดสนิใจตายจริง ๆ กไ็ม่เหน็

มีใครตาย มีแต่ชนะกเิลสคือความกลัวได้ทั้งน้ัน   

นอกจากไม่ให้กลัวเหน็แล้ว คุณหมอยังเตือนไม่ให้กลัว

ผิด ผิดมันคู่กบัถูก เวลาเขียนหนังสอืผิด เรากล็บแล้วเขียนใหม่ 

เขียนคาํที่ถูก เรากเ็ลยรู้ ว่าทาํไมจึงผิด และที่ถูกเป็นอย่างไร ถ้า

ไม่ผิด ไม่แก้ ปัญญากไ็ม่เกดิ ให้เรา วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต



จนมาเป็นสตัว์ช้ันสงูคือมนุษย์เกดิขึ้นได้กเ็พราะการแบ่งเซลล์

ผิดพลาดของสิ่งมีชีวิตในดึกดาํบรรพ์ 

 สิ่งที่เจ้านิมิตนาํมาให้เจ้าพระยาจิตราชดูไม่เคยซํา้กนัเลย 

บางคราวเป็นแต่เสยีงมาให้ได้ยิน บางคร้ังกม็ีแต่กลิ่น 

เจ้าพระยาจิตราชอยากรู้ ว่าสิ่งที่เหน็ หรือบุคคลที่เหน็คืออะไร 

คือใคร ทาํไมจึงเหน็เช่นนั้น จึงถามคุณหมอ คุณหมออธบิายว่า 

จิต หรือเจ้าพระยาจิตราชเคยชินกบัการใช้ตาเหน็ เหน็สิ่งต่าง 

ๆ เพียงด้านเดียว มิติเดียว ภพเดียว  ส่วนการรู้การเหน็ของจิต

น้ันเหน็ได้ทั่วโลกทั่วจักรวาล เหน็ได้ทั้งเร่ืองราว สิ่งของ บุคคล 

ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต จิตเหน็จิต จิตเหน็กาย แต่กาย

ไม่เหน็จิต ถ้าเหน็แล้วอยากรู้กใ็ห้ถามเองกจ็ะได้คาํตอบใน

ตัวเอง แม้กระทั่งจิตวิญญาณของผู้อื่นที่มาแสดงเรากถ็ามได้ 

ถามเขาว่าเป็นใคร ถ้าเป็นเทวดากถ็ามว่าทาํอะไรมาจึงได้

ประเทศร่างกายที่สวยเช่นน้ี ถ้าเป็นเปรต อสรุกายกถ็ามเช่นกนั 

หรือแม้แต่ถ้าเจ้านิมิตพาไปดูนรก สวรรค์กค็วรไปหาความรู้

สอบถามให้แน่ชัด  

ถ้ามีวิญญาณที่เราเคยไปล่วงเกนิไว้มาแสดงความอาฆาต

มาดร้ายกใ็ห้ขออโหสกิรรมน้ัน แล้วอุทศิผลบุญกุศลที่เกดิจาก

การภาวนาให้เขาไป เขาจะได้อโหสเิลิกแล้วกนัไป   ถ้ามี

วิญญาณจาํนวนมากมาขอส่วนบุญในขณะน่ังภาวนา เราควร



เปล่ียนคาํบริกรรมเป็น เมตตา เมตตา แทนคาํว่า พุทโธ พุทโธ 

วิญญาณเหล่านั้นกจ็ะหายไป ไม่มารบกวนอกี ไม่จาํเป็นต้อง

กล่าวคาํแผ่เมตตาอุทศิส่วนกุศลเพราะจะเป็นการไปรบกวน

ความสงบโดยไม่จาํเป็น เวลาจิตสงบ พลังแห่งความเมตตาแผ่

ออกจากเรามากมายมหาศาล วิญญาณที่มาใกล้สามารถรับได้

โดยอตัโนมัติ เหมือนเราเปิดไฟในห้องให้สว่าง ทุกคนที่อยู่ใน

ห้องกไ็ด้รับแสงสว่าง มองเหน็สิ่งต่าง ๆ ได้โดยอตัโนมัติ โดยที่

เราไม่ต้องออกปากชวนให้เขามารับความสว่างไปแต่อย่างใด 

 คราวน้ีเจ้าพระยาจิตราชกย่ิ็งขยันฝึกหัด เพราะภาวนาที

ไรกไ็ด้ไปเที่ยวสนุก ฝึกชาํนาญเข้า เขาไม่ต้องให้เจ้านิมิตพาไป

ดู เขากาํหนดไปดูเองได้ตามต้องการ เจ้าพระยาจิตราช ได้เหน็

วิญญาณ สถานที่ บุคคล ที่ไม่เคยรู้ จักมาก่อน บางคร้ังกเ็หน็

เหตุการณล่์วงหน้าไปในอนาคต บางครากเ็หน็เร่ืองราวของ

ตนเองในอดีต  ได้เหน็ตนเองเป็นนักทอ่งเที่ยวที่วนเวียนอยู่ใน

สงัสารวัฏ ออกจากประเทศน้ันกไ็ปครอบครองประเทศน้ี บาง

คราวกไ็ปเสวยทพิยวิมานเป็นเทวดา บางคราวกไ็ปรับกรรมใน

นรกได้รับความทุกข์ทรมานอย่างมาก บางคราวร่างที่

ครอบครองกเ็ป็นสตัว์เดรัจฉาน บางคราวกเ็ป็นคนทุกข์ยาก

เขญ็ใจ บางคร้ังกเ็ป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ บางครา กเ็ป็นทหาร

ฆ่าข้าศึกศัตรูไปมากมาย ฯลฯ  



 แม้กระทั่งวิญญาณของบิดาที่เขาเคยหวาดกลัว เขากต็าม

หาจนได้พบ ได้ทราบความเกี่ยวพันระหว่างกนัในอดีตหลาย

ภพชาติ กว่าจะมาเป็นบิดาและบุตรในชาติปัจจุบัน เขาได้เหน็

การเสวยผลของบุญกุศลที่บิดาได้กระทาํ และได้เหน็การถูก

ลงโทษรับกรรมช่ัวที่เคยกระทาํ เม่ือถึงเวลาน้ัน ไม่มีใครจะช่วย

ให้พ้นจากการสนองของกรรมได้ แต่การที่เขาได้อาศัยประเทศ

ร่างกายที่กาํเนิดจากบิดามาปฏบิัติธรรมน้ี กเ็ป็นเหตให้บิดา

ได้รับบุญไปด้วย  

บ่อยคร้ังที่ไปในพิธปีลงศพของร่างกายผู้อื่น เขาได้เหน็

ความเป็นไปของวิญญาณ กช็วนให้น่าสลดสงัเวช วิญญาณที่

ร่างกายแตกดับไปส่วนใหญ่มักครํ่าครวญหวนไห้ถึงร่างกาย ถึง

ญาติสนิทมิตรสหาย ถึงทรัพย์สมบัติอนัที่ตนไม่อาจมาเกี่ยวข้อง

ครอบครองได้อกี บางวิญญาณตะโกนด่าลูกหลานของตนที่ไม่

ทาํตามที่ตนอยากให้ทาํแล้วกร้็องไห้ครํ่าครวญ บางวิญญาณ

นอนไม่ยอมลุก บอกว่าตนยังป่วยอยู่ ทั้งที่ร่างกายหมดสภาพ

และวิญญาณเป็นอสิระแต่กยั็งอุปาทานยึดความเจบ็ป่วยอยู่ 

บ้างประกอบการกุศลไว้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การก่อสร้างศา

สนสถาน แต่ทาํแล้วกต้็องการให้เป็นอย่างน้ันอย่างน้ี สั่งสมภาร

ต่าง ๆ นา ๆ กระทั่งนาํป้ายช่ือไปติดไว้ ด้วยยึดเสยีจริงจังว่านี้

เป็นของเรา ท้ายสดุกไ็ม่พ้นเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เฝ้าศาสนสถาน



น้ัน ๆ ทุกรายไป บ้างกยั็งก่อสร้างไม่เสรจ็แต่ตายไปเสยีก่อน ก็

ห่วงหาอาทร อุปาทานว่ายังก่อสร้างอยู่รํ่าไป  อุบาสกิาจาํนวน

มากชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชอบทาํงานครัว หวงหม้อ

ไหจานชามช้อนส้อมที่ถวายวัดไปแล้ว ยามมีชีวิตกต็ามเฝ้าหวง

แหนไม่อยากให้ใครมาแตะต้อง ตายไปกม็าเกบ็ของกอ็กแกก็อ

ยู่อย่างน้ัน 

ย่ิงนักบวชย่ิงแล้วใหญ่ พวกที่ทุศีลมีมากกว่าพวกที่

ปฏบิัติชอบ วิญญาณพวกทุศีลเหล่านี้ เข้าข่ายรู้แล้วขืนทาํลง จึง

ได้รับโทษมากกว่าคนทั่วไปที่ยังไม่รู้ผิดชอบช่ัวดี ในนรกจึงมี

หม้อที่เอาไว้ต้มนักบวชโดยเฉพาะ มีแดนลงโทษโดยเฉพาะ 

มองไปคล้ายลูกบอลลอยเป็นแพเตม็บ่อนํา้กรด ขอบบ่อกถ็อด

ผ้าที่นุ่งห่มพาดไว้เตม็ไปหมด อนิจจา ! มันเป็นข้อพิสจูน์ว่าแม้

จะรู้ เร่ืองบาปบุญคุณโทษอย่างดีกว่าใคร แต่เม่ือกเิลสยังอยู่ ยัง

ตกอยู่ใต้อาํนาจของกเิลสอยู่ เจ้าพระยาจิตราชกจ็ะต้องดิ้นรน

ไปตามอาํนาจบัญชาการของนางตัณหาและนางอวิชชาอยู่ดี  

แม้กระทั่งนักภาวนาปฏบิัติหลายรายที่มีช่ือเสยีงโด่งดัง 

รํ่าลือกนัว่าสาํเรจ็เป็นพระอรหันต์ วิญญาณทา่นเหล่านั้นกยั็ง

ได้มาสอนธรรมะให้แก่เขา ทา่นเหล่านั้นบอกว่าทา่นยังไม่สาํเรจ็

ตามคาํรํ่าลือเพราะอย่างน้ัน  อย่างน้ัน แต่ส่วนใหญ่ทา่นแสดง

เพียงเพ่ือให้ทราบว่าทา่นเป็นใคร เป็นผู้ น้ันผู้ น้ี บางทา่นกไ็ม่มี



รูป ทา่นว่าทา่นมาจากช้ันพรหมโลกที่ไม่มีรูปแล้ว ทา่นปฏบิัติยัง

ไม่สิ้นกเิลสกส็ิ้นชีวิตเสยีก่อน  

แต่พวกมิจฉาทฐิิย่ิงน่าสงสาร วิญญาณของเขาเฝ้ารอให้

พระเจ้าของเขามารับไปสู่สรวงสวรรค์  บ้างรออยู่นานหลายสบิ

ปีถึงหลายร้อยปีกว่าจะกระเดน็ไปตามอาํนาจของกรรมที่ได้เคย

ทาํมา  

เม่ือกาํหนดดูสิ่งต่าง ๆ ภายนอกจนพอแล้ว คุณหมอก็

แนะนาํให้เขากลับเข้ามาดูในสกลกายที่เขาครอบครอง  เขากส็อ

ส่องไปดูตั้งแต่กล้ามเน้ือใต้ผิวหนังเป็นมัด ๆ ที่มีเส้นเอน็ร้อย

รัดไว้ เส้นเอน็เร่ิมขาดความยืดหยุ่นทาํให้กล้ามเน้ือเกดิความ

เจบ็ปวด เส้นเลือดดาํ เส้นเลือดแดงใหญ่น้อยวิ่งไปทั่วร่างกาย

โดยมีต้นกาํเนิดที่หัวใจและปอด เขาเหน็หัวใจบีบตัวเป็นจังหวะ

ช้า ๆ เส้นเลือดบางเส้นมีไขมันเกาะ ทาํให้อุดตัน ปอดกพ็อง

แฟบตามจังหวะการหายใจ มันทาํงานตลอดไม่รู้จักเหนด็

เหน่ือย เลือดสกปรกถูกลาํเลียงเข้ามารับอากาศที่หายใจเข้ามา

กลายเป็นเลือดสะอาดสแีดงสดใสกลับออกไปหล่อเล้ียงส่วน

ต่าง ๆ อาหารที่ถูกนาํเข้ามาทางปากไปกองในกระเพาะบ้าง ใน

ลาํไส้บ้าง ในลาํไส้ใหญ่บ้าง ตับกบัไตกค็อยเกบ็กวาด ดักกรอง

ขยะสารพิษที่เข้าไปกบัอาหาร สารพิษบางอย่างเช่นสรุากไ็ป

ทาํลายเน้ือตับ อวัยวะภายในทั้งหลายมีโครงกระดูกโอบอุ้มหุ้ม



ห่อป้องกนัการกระทบกระแทก เส้นประสาทหลัก ๆ กซ่็อนอยู่

ในกระดูกสนัหลัง แล้วต่อเน่ืองกบัเส้นประสาทที่ว่ิงไปอยู่ทั่ว

สรรพางค์  

เม่ือได้เหน็รายละเอยีดภายในของอาณาจักรที่เขา

ครอบครอง มันแตกต่างจากภายนอกที่ตกแต่งไว้อย่างสิ้นเชิง 

ภายในอาณาประเทศน้ีเตม็ไปด้วยสิ่งปฏกูิลโสโครก และทุก

องค์ประกอบได้เสื่อมโทรมไปมาก ดูอย่างไรกไ็ม่ชวนให้ภมูิใจ

เหมือนที่เขาเคยส่องกระจกดูร่างกายภายนอก มีแต่ความรู้สกึ

สงัเวชในความหลงผิดที่เคยมีมา 

 หลังการฝึกเป็นเวลาหลายเดือน คุณหมอได้ถามขึ้นอกี

ว่าเหน็ตัวเองแล้วหรือยัง เจ้าพระยาจิตราชจึงตอบว่าเหน็บ้าง

แล้ว เหน็เป็นนักทอ่งเที่ยว เที่ยววนเวียนอยู่ในสงัสารวัฏจนดู

เหมือนจะไม่มีวันสิ้นสดุ สิ่งที่เกดิขึ้นกบั ประเทศร่างกายที่มา

ครอบครองใน ชาติ น้ีเกดิจากการกระทาํของร่างกายที่เคยไป

ครอบครองมาในอดีตทั้งสิ้น ดีที่ในอดีตยังได้เคยประกอบกุศล

กรรมไว้มาก คือมี ปุพเพ กตปุญญตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ก่อสร้างถาวรวัตถุในบวรพุทธศาสนา และได้เคยบาํเพญ็ภาวนา

มาก่อนแล้ว จึงทาํให้ได้มีโอกาสมา เกดิเป็นมนุษย์ พบ

พระพุทธศาสนา และปฏบิัติธรรม รู้ธรรมะ ได้ง่ายในชาติน้ี   



 เจ้าพระยาจิตราชเม่ือได้รับรู้ ว่ากรรมที่เคยทาํมาในอดีต

ล้วนส่งผลทั้งสิ้น  โดยไม่เลือกหน้าว่าจะเป็นอนิทร์ พรหม ยม 

ยักษ์  ไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมคือกรรมดีหรืออกุศลกรรมคือ

กรรมช่ัวกต็าม เขาเกดิความรู้สกึหวาดกลัวว่าจะต้องไปเกดิเป็น

เปรต อสรุกาย หรือสตัว์เดรัจฉาน หรือต้องไปถูกลงโทษใน

นรกอกี เขาจึงแต่งตั้งให้นายศีลคอยเฝ้าระวังรักษาประเทศ

ร่างกายที่เขาครอบครองไม่ให้ประพฤติผิดจากข้อห้ามที่พระ

พุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ แรก ๆ กรั็กษาข้อเว้นพ้ืนฐาน ๕ ข้อ 

ต่อมากข็ยายเป็น ๘ ข้อ ๑๐ ข้อ และ ๒๒๗ ข้อตามลาํดับ นาย

ศีลแทบไม่ต้องทาํงานเลย เพราะสิ่งที่เจ้าพระยาจิตราชได้รู้ เหน็

จากการภาวนามันตราตรึงจนไม่อาจประกอบอกุศลกรรมได้อกี 

เปรียบเสมือนมีระบบป้องกนัอตัโนมัติ ไม่มีการพล้ังเผลอเลย

แม้แต่น้อย 

 นอกจากน้ัน การที่เขาได้เหน็ผลของกุศลกรรมที่เขาเคย

บาํเพญ็มา ทาํให้เขาได้ไปเสวยทพิยสมบัติบนสรวงสวรรค์ชั้น

ดาวดึงสห์ลายคร้ัง และยังทาํให้เขาได้ครอบครองประเทศ

ร่างกายที่มีโภคทรัพย์อนัสมบูรณห์ลายภพชาติ เขาจึงให้เหล่า

ขุนนางอาํมาตย์นาํทรัพย์สนิที่เกบ็ในธนาคารออกมาบริจาคทาน 

ทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนา และสงเคราะห์ผู้ยากไร้ขาดแคลน 

แม้นเจ้ามัจฉริยะ นางตัณหาและนางอวิชชาจะทดัทานอย่างไร



เขากไ็ม่สะดุ้งสะเทอืนเลย  ผลของการบาํเพญ็ ทาน ศีล ภาวนา 

ทาํให้ประเทศร่างกายของเขามีความสะอาด ผ่องใส งดงามมาก 

แต่เจ้าพระยาจิตราชกร็ู้แล้วว่าร่างกายนี้ ไม่จีรังเลย จะต้องอยู่

ภายใต้อาํนาจของเจ้าพระยามัจจุราช คือมีความชรา พยาธแิละ

มรณะ เป็นที่สดุเสมอไป ไม่มีผู้ใดจะล่วงพ้นไปได้ และเม่ือถึง

กาลมรณะแล้ว กต้็องไปรับผลของกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่

ได้เคยทาํมา ไม่มีใครสามารถช่วยให้พ้นไปได้  เขาจึงไม่นาํพา

ความเปล่ียนแปลงของร่างกาย คงปล่อยไปตามธรรมชาติ ไม่

ต่อเติมเสริมแต่งเหมือนแต่ก่อน 

คุณหมอสมาธิจึงถามเขาว่า รู้อย่างน้ียังคิดจะมาเกดิใน

ร่างอื่นอกีหรือไม่ เจ้าพระยาจิตราชกบ็อกว่าเขด็แล้ว แต่จะทาํ

อย่างไรได้เล่า ในเม่ือกรรมที่เคยทาํไว้มีมากมาย กค็งจะต้อง

เกดิมาใช้กรรมไปไม่สิ้นสดุ ขนาดกรรมที่ก่อไว้ในปัจจุบันชาติก็

มากมายจนยากจะใช้หมดได้ คุณหมอจึงบอกว่า วิธตีัดกรรมกม็ี

อยู่ พระอรหันตสาวกของพระพุทธองค์ แต่ละทา่นกล้็วนแต่ก่อ

กรรมมามาก แม้กระทั่ง ทา่นพระองคุลิมาล ก่อนจะได้พบพระ

พุทธองค์กไ็ด้ก่อกรรมมาถึง ๙๙๙ กรรม คือได้ฆ่าคนมาแล้วถึง 

๙๙๙ คน แล้วกาํลังจะไปทาํมาตุฆาตคือไปฆ่ามารดา เน่ืองด้วย

มิจฉาทฐิิ ถูกอาจารย์หลอกให้ทาํ แต่เม่ือได้พบองค์สมเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจ้า พระองค์ได้ใช้พุทธปาฏหิาริย์ จนกระทั่ง



ร่างกายของทา่นองคุลิมาลหยุดนิ่งฟังพระธรรมเทศนา แล้วจิต

ของทา่นกจ็ึงหยุดนิ่ง พิจารณาตามกระแสแห่งธรรมจนเกดิ

โคตรภญูาณและอาสวักขยญาณตัดกเิลสาสวะจนหมดสิ้น ได้

สาํเรจ็เป็นพระอรหันต์ เมื่อจากร่างไปแล้วคือนิพพานกไ็ม่ต้อง

กลับมาเวียนว่ายตายเกดิอกีต่อไป 

 เจ้าพระยาจิตราชได้ฟังดังนั้นจึงมีความประสงค์จะขอรับ

การบาํบัดในโรงพยาบาลของพระพุทธเจ้าให้หายขาดไปเลย 

คือขอตัดกรรม จะได้ไม่ต้องมาเกดิ มาทุกข์ มาแก่ มาเจบ็ มา

ตาย มาดีใจ มาเสยีใจ ฯลฯ สลับสบัเปล่ียนไปไม่สิ้นสดุเช่นน้ีอกี 

คุณหมอบอกว่า ผู้ที่เข้ารับการบาํบัดมีไม่ถึง ๑ เปอร์เซน็ต์ ที่

หายขาด แล้วแต่ปัญญาบารมีและ ปุพเพ จ กตปุญญตา  ความ

เป็นผูม้บุีญทีไ่ดก้ระทาํไวแ้ลว้แต่กาลก่อน ของผู้ที่เข้ารับการ

รักษา แต่ถึงไม่หายขาด จิตกไ็ด้รับการพัฒนาให้เจริญขึ้น ระดับ

ความเจริญของจิตน้ัน เม่ือสงูขึ้นแล้ว กจ็ะติดตามไปยังภพชาติ

ต่อไป เป็นปุพเพ กตปุญญตา  ในชาติต่อไป เมื่อไปทาํต่อกจ็ะ

เพ่ิมขึ้นจากชาติปัจจุบัน คือไม่เสยีเปล่าแน่นอน 

 เจ้าพระยาจิตราชถูกส่งไปบาํบัดยังแผนกวิปัสสนา

กรรมฐาน   ณ ที่น้ัน ไม่ปรากฏว่ามีแพทย์ประจาํอยู่ มีแต่ผู้บอก

วิธทีี่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ เพ่ือให้เขาอาศัยเป็นหลักในการ

ปฏบิัติ และจากการที่เขาได้เจริญความสงบให้แน่นอน แล้วด้วย



หลักการภาวนา กใ็ห้เขายึดหลักของ สมถะภาวนาเป็น รากฐาน

แห่งการปฏบิัติ วิปัสสนาภาวนา ของเขา ทั้งน้ีผลแห่งการปฏบิัติ

คือพระธรรม  ปัจจตัตงั เวทิตพัโพ วิญญูหิ อนัวิญํูชนพึงรู้ ได้

เฉพาะตน   

 เมื่อ เจ้าพระยาจิตราชมีความ แน่นอนและมั่นคงแล้ว  เขา

กห็ยุดนิ่ง  แล้วพิจารณาไปตามอาการ ที่เป็นโดยอาศัยภาวนา

ปัญญา ซ่ึง เกดิ กบัเขา โดยอตัโนมัติเม่ือจิตมีความสงบแล้ว

 การพิจารณากอ็าศัยฐานแห่งความสงบ ในฐานแห่งความ

มั่นคงของจิต ที่เรียกว่าสมาธ ิแต่ก่อน ที่ความสงบจะม่ันคง เขา

เคยลองพิจารณาตามการบอกของผู้อื่น กพิ็จารณา ไม่ได้เพราะ

มันไม่อยู่ มันไม่มั่นคง พิจารณายังไม่ทนัจะเกดิปัญญาญาณ

หรือความรู้อะไร เขาก็ เที่ยวไปตามอารมณ์ ต่าง ๆ ของโลกเสยี

แล้ว อารมณข์องโลกมันไม่ใช่น้อย มันไปได้ทุกอารมณ ์มันก็

เลยพิจารณาอะไรไม่ได้ กไ็ด้แต่ทอ่งคาํพูดตามกนัไปเทา่นั้น มัน

กเ็ลยเป็นความหลง คือจิตมันหลงไปตามอารมณ ์ แล้วกห็ลงว่า

ตนเองมีปัญญา ที่แท้กเ็ป็นเพียงสตุมยปัญญา ปัญญาที่เกดิจาก

การฟัง การอ่าน แล้วกจ็าํเอามา หรือจินตมยปัญญา ปัญญาเกดิ

จากความคิด ปัญญาน้ีชาํระอาสวกเิลสไม่ได้ แล้วมันกลื็มเลือน

ไปตามกาลเวลา 



 แต่เม่ือ จิตมีความ สงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ มั่นคงดี แล้ว  

ปัญญาญาน หรือภาวนามยปัญญา กเ็กดิขึ้น โดยอตัโนมัติ   และ

เป็นปัญญาที่แน่นอนไม่เสื่อมสญู เม่ือเกดิขึ้นแล้ว  เขาทั้งรู้ทั้ง

เหน็ตัวเขา แล้ว เขากเ็อา ตัวเขา ไปตรวจตัวของเขา เอง สาวหา

เหตุในอนัที่เป็นมาแห่งจิตน้ี เขากต็รวจตราวิเคราะห์ตามทางที่

องค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าได้ดาํเนินไป

ก่อนแล้ว  

 องค์สมเดจ็พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์กบ็อกเราว่าเมื่อ

จิตเป็นสมาธแิละมีความตั้งมั่นแล้ว กย่็อมรู้ตามความเป็นจริง รู้

เร่ืองกเิลสที่มันเป็นสาเหตุให้เราได้รับทุกข์ทรมานมาหลายภพ

หลายชาติ และกกัขังเราให้อยู่ในอาํนาจของเขา เม่ือใช้ ปัญญา

พิจารณาในตัวเองซึ่งอยู่ในอาํนาจของเขา เพ่ือหาต้นเหตุ ค้นหา

ตัวมันจริง ๆ ค้นในจิตที่เรียกว่าวิปัสสนา ค้นหาเหตุที่มันทาํให้

เราเกดิความหลงมา นับไม่ถ้วนจนบัดน้ี หลงใหลในชาติในภพ 

ในความเกดิ ความแก่ ความเจบ็ ความตาย ถ้ามันยังมีอยู่อย่าง

น้ีมันกยั็งต้องหลงต่อไปหาที่สิ้นสดุไม่ได้   เขากจ็ะต้องคุมขังเรา

อกี เรากต้็องเป็นผู้ ต้องขังอกีต่อไป แล้วกไ็ปตามภพตามชาติ 

จะไปสิ้นสดุกนัตรงไหน 

 ชาติภพมันไปจากไหน ผู้นาํพา ชาติหรือความเกดิกค็ือ

กเิลส จิตกบักเิลสอยู่ด้วยกนัมานานแสนนานจนแยกกนัไม่ออก 



พระพุทธเจ้าให้พิจารณาถึงเร่ืองกเิลสที่มันผสมผสานกนัอยู่ กบั

จิต  ติดพันกนัมาไม่รู้ ว่ากี่ภพ  กี่ชาติ กี่กปั ป์ กี่กลัป์ จิตเป็น

อย่างไร กเิลสเป็นอย่างไร ที่เขาอยู่ด้วยกนัมันมีส่วนแบ่งกนัได้

หรือไม่ และมันแยกกนัได้หรือไม่ หรือมันจะต่อกนัไปอย่างน้ี

ตลอด แล้วมันปะปนกนัอยู่อย่างไร  เราจะ กาํจัดคัดลอก  ชาํ

รอก ออกมาได้อย่างไร  

 ชาติภพในอดีตที่มันเป็นมา และที่ซ่ึงมันจะไปเกดิต่อไป

ข้างหน้าด้วยอาํนาจของกรรมเวรเป็นเพราะอะไร  มันก็

เน่ืองมาจากอาสาวะ   กค็ือพวกกเิลสทั้งหลาย จะเป็นกามาสวะ

กด็ี ภวาสวะกด็ี อวิชชาสวะกด็ี มันหมัก หมมสะสมอยู่ในจิต ย่ิง

เกดิกย่ิ็งก่อ ย่ิงสะสม ยิ่งหมักดอง ยิ่งหมักหมม ทน้ีีเราจะมาตัด

ชาติภพของตนเอง โดยที่เราได้นิมิตไปรู้  ไปเหน็ว่าชาติน้ันเรา

เป็นอย่างน้ัน ชาติน้ีเราเป็นอย่างน้ี หรือนิมิตอนัที่มันเกดิขึ้นใน

เร่ืองการที่สตัว์ทั้งหลายมันตายจากน้ีไปเกดิตรงน้ัน ตายจากน้ัน

ไปเกดิตรงน้ัน อยู่ในสงัสารวัฎฎ์ กลับกนัไปกลับกนัมา เราจะ

มาดับตรงน้ี  

เช่นเดียวกบัองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า  พระองค์

ค้นเข้าไป พิจารณาหาสาเหตุที่ทาํให้พระองค์ไปเป็นน้ัน ไปเป็น

น้ี ตลอดทั้งสตัว์อื่นที่เป็นอย่างน้ันอย่างน้ี พระองค์กค้็นหา

ต้นเหตุของพระองค์ที่มีอยู่ในพระองค์น้ันด้วยปัญญาญาน ของ



พระองค์ แล้วกต่็อสู้กนัอย่างหนัก ก่อนที่พระองค์จะได้ชัยชนะ 

ก่อนที่จะไปดับเหตุ ก่อนที่จะไปชาํระเหตุ ก่อนที่จะไปถอนราก

ถอนโคนกเิลส พระองค์กไ็ด้ต่อสู้อย่างหนักจนถึงกบัว่าจิตของ

พระองค์แทบจะหวั่นไหวในขณะน้ัน ถ้าจิตของพระองค์ขาด

ความม่ันคง ความเป็นสมาธ ิกอ็าจจะหวั่นไหวตามกเิลสในส่วน

ที่เป็นเหตุน้ันได้ แต่พระองค์ไม่ได้เป็นไปตาม  แล้วพระองค์ได้

ตั้งข้อสงัเกตและพิจารณาไปตามอาการที่แสดงออกซ่ึงมันมา

หลอกให้หลง 

 ไม่ว่ามันจะแสดงโดยวิธไีหนกต็าม พระองค์กไ็ม่ได้หลง

ไปตาม ก็เน่ืองด้วยความม่ันคงของพระองค์ จิตของพระองค์มี

ความตั้งมั่นเหมือนกบัพ้ืนแผ่นพสธุาคือแผ่นดิน ไม่มีการ

หว่ันไหวไปตามกเิลส จิตใจของพระองค์เตม็เป่ียมไปด้วย

คุณธรรม  กเิลสทั้งหลายที่มันเคยเป็นเจ้านายมาแต่ก่อนกถ็อด

ถอนตัวเองออกไป พระองค์กพิ็จารณาเหน็โทษของกเิลสแล้ว 

พระองค์รู้ทนัแล้ว มันกอ็นัตรธานไป จิตของพระองค์กถ็อน

ออกจากอาํนาจกเิลส เป็นอสิระอยู่เหนืออาํนาจกเิลส ความจริง

ทั้ง 4 ประการกเ็กดิขึ้นจาก การที่พระองค์ได้ถอดถอนออกมา

เป็นอสิระ คือ ทุกข์ สมุหทยั นิโรธ มรรค  ซึ่งเป็นความเป็นจริง

ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ได้ตรัสรู้มา   



แต่การพิจารณาตามหลักของพระพุทธเจ้าตามที่กล่าวมา

น้ีกไ็ม่ใช่ว่าจะจาํกดัเฉพาะพระองค์ หากแต่พระองค์บอกว่าให้

พิจารณาเหมือนอย่างพระองค์ที่พิจารณามาน้ันถึงแม้ว่าเราจะ

ไม่มีความแก่กล้าสามารถเหมือนอย่างพระองค์กต็าม แต่

พระองค์กใ็ห้พิจารณาไปตามกาํลังสภาพจิตตามวิสยัของสาวก

ภมูิ   

 เจ้าพระยาจิตราชจึงอาศัยร่างกายเป็นผู้ น่ัง แล้วเขากเ็ป็น

ผู้สงบ จนมีความมั่นคงดีแล้ว หาความหวั่นไหวในตัวเองไม่ได้ 

มีแต่ความตั้งม่ัน ต่อสู้กบัเหตุการณปั์ญหาที่เกดิขึ้น  เขา

พิจารณาถึงต้นเหตุที่ทาํให้เกดิความวุ่นวาย เหตุที่ทาํให้เกดิ

ความฟุ้งซ่าน เขาพิจารณาถึงต้นของความสขุ เม่ือเขามีความ

สงบมั่นคง เหตใดเขาจึงได้รับความสขุมากมายมหาศาล  

ความสขุอนันี้มาจากไหน และมีอะไรผสมผสานในความสขุนี้  

เขาใช้ปัญญาญาณของเขาที่เกดิขึ้นในความสงบตั้งมั่นน้ัน ค้นหา

ต้นเหตุที่เคยเป็นมาตั้งแต่ดึกดาํบรรพ์   

 เจ้าพระยาจิตราชนาํพาร่างกายหรือประเทศอนัสมควรที่

เขาครอบครองอาศัยอยู่ค่อยทาํความเพียรไปทลีะเลก็ละน้อย 

สิ่งที่รู้  และสิ่งที่เหน็จากการบาํเพญ็สมถะกรรมฐานเม่ือถูกนาํมา

ผสานกบัการกระทาํและสิ่งที่มากระทบทั้งที่ผ่านมาในอดีต และ

ที่เกดิขึ้นในปัจจุบัน  ประกอบกบัแบบอย่างที่องค์สมเดจ็พระ



สมัมาสมัพุทธเจ้าได้ปฏบิัติและตรัสไว้แล้ว ได้ชาํระสะสางอา

สาวกเิลสออกทลีะน้อย เหมือนหวีสางเหา ทุกคราที่หวีผ่านผม 

กส็างตัวเหาออกมาได้ไม่มากกน้็อย  

 ช่วงแห่งชีวิตที่เคยคิดว่าอายุของเขาคือ ๓๕ ปีน้ัน เม่ือได้

รู้ เหน็จากการบาํเพญ็ภาวนาที่ผ่านมาว่าเคยเกดิเคยตาย เปล่ียน

ร่างกาย เปล่ียนประเทศมามากมายจนนับไม่ถ้วน ความรู้สกึน้ัน

ได้เปล่ียนไป เขารู้สกึว่าตนเองมีอายุยาวนานเหลือเกนิจนอายุ

สมมติ ๓๕ ปี ในปัจจุบันชาติถูกลืมเลือนไป ไม่ได้รับความ

สนใจ เร่ืองที่เกดิในช่วงชีวิตน้ีที่เคยคิดว่าเป็นเร่ืองใหญ่กก็ลับ

กลายเป็นเร่ืองเลก็น้อยเม่ือเปรียบเทยีบกบัทั้งหมดที่เคยผ่าน

มา สิ่งที่เคยกระทบให้เขาเกดิอารมณโ์กรธ เกลียด พอใจ รัก

ใคร่ ยินดี ยินร้าย จึงไม่สามารถทาํหน้าที่ของมันได้ดังก่อน    

 เร่ืองที่เคยทาํความทุกข์ให้อย่างหนักหนาสาหัส ดูจะกลับ

กลายเป็นเร่ืองธรรมดาไปเม่ือพิจารณาเปรียบเทยีบกบัทุกข์ที่

เคยผ่านมาซ่ึงสาหัสสากรรจ์กว่าหลายร้อยเทา่พันทวี  สขุที่เคย

ดิ้นรนขวนขวายแทบเป็นแทบตายกว่าจะแลกได้สขุนั้นมาดูจะ

กลายเป็นเร่ืองตลกขบขันเม่ือพิจารณาเทยีบกบัทรัพย์สนิ 

ยศถาบรรดาศักดิ์ และการยกย่องสรรเสริญ ในบางภพชาติ  

เม่ือรู้ เหน็บ่อยเข้า ความรู้สกึสขุกบัทุกข์กเ็ลยกลมกลืน

กนัจนเกอืบไม่แตกต่าง พร้อมกบัความยินดีและความรู้สกึยิน



ร้ายกไ็ม่ต่างจากกนัเหมือนแต่ก่อน เจ้าพระยาจิตราชเข้าใจแล้ว

ที่พระพุทธองค์ว่าให้อยู่ทา่มกลางอษิฐารมณแ์ละอนิษฐารมณ ์

เม่ือได้รู้  ได้เหน็ และได้พิจารณาตามที่รู้ เหน็น้ัน จิตกก็ลมกลืน

อารมณท์ั้งสองด้านไปโดยอตัโนมัติ เหมือนอยู่ตรงกลาง ไม่ได้

อยู่ข้างใดข้างหน่ึง มาถึงตอนน้ี เจ้าพระยาจิตราชเกดิความสขุที่

ไม่เหมือนสขุที่ได้จากการภาวนาแล้วจิตสงบ สขุขณะน้ีไม่เจือ

ด้วยอะไรเลย จะสมมติเรียกว่าสขุกไ็ม่ค่อยจะถูกต้องเทา่ใดนัก 

มันเป็นสภาวะที่อารมณส์นองตอบต่อสิ่งที่มากระทบได้น้อยลง 

ปัจจัยที่จะก่อให้เกดิทุกข์ สขุ พอใจ ไม่พอใจได้รับการ

สนองตอบน้อยลง เจ้าพระยาจิตราชกจ็ึงเกดิความสขุแบบใหม่

ขึ้นอกีแบบหน่ึง เป็นสขุที่ม่ันคงและคงอยู่ตลอดเวลา แม้

ในขณะที่ไม่ได้ภาวนา 

 ความโลภบรรเทาไปมากเพราะไม่รู้จะอยากได้ไปทาํไม 

ในเม่ือมันรู้แล้วว่าทุกสิ่งที่ได้มาย่อมสญูสิ้นเสื่อมสลายไปใน

ที่สดุ บางชาติภพที่เคยเป็นเศรษฐีมีทรัพย์สนิศฤงคารนับไม่

ถ้วน แต่กลับไม่มีความสขุเลย บางชาติที่เป็นยาจกเขญ็ใจ ไม่มี

แม้อาหารจะกนิในบางวัน แต่กไ็ม่ได้ทุกข์จนเกนิจะทน ถึงเวลา

นอนกน็อนหลับได้ดี เวลามีอาหารให้กนิกก็นิอย่างเอรด็อร่อย  

เสยีแต่ไม่มีที่นอนดี ๆ ต้องขดตัวใต้เศษผ้าขี้ ร้ิวข้างทาง บางคร้ัง

หลับเพลินกส็ะดุ้งตื่นเพราะถูกคนที่เดินผ่านไปมาเผลอเหยียบ 



บางคร้ังเกดิมาในร่างราชาเจ้าเมือง นอนกระสบักระส่ายบนที่

นอนหนานุ่มสวยงาม แต่นอนเทา่ไรกไ็ม่หลับ อาหารที่บรรดา

ข้าทาสบริวารบรรจงปรุงแข่งมาให้ดื่มกนิกไ็ม่อาจกนิได้มาก

เพราะมีโรคที่ทาํให้ไม่อาจกนิอาหารได้ ทรัพย์สนิเคร่ืองประดับ

ประดา คฤหาสน์เวียงวังที่บรรจงสร้าง กล้็วนแล้วแต่ทาํให้เกดิ

ความห่วงหาอาทร ยามตายลงกร้็องไห้ฟูมฟายเสยีดายสิ่งของ 

ห่วงหาญาติพ่ีน้อง แต่กต้็องถูกกรรมสนองให้ไปอยู่ในภพภมิู

ต่าง ๆ ตามแต่กรรมที่เคยทาํมา 

แต่ไม่ว่าจะตายไปจากชาติที่เป็นเศรษฐีหรือยาจกเขญ็ใจ 

หรือไปเสวยวิมานเป็นเทวดา หรือไปรับผลของกรรมในแดน

นรกกต็าม  เม่ือผ่านไปแล้วกลื็มเสยีสิ้นเพราะอวิชชาปิดบัง ไม่

ว่าสขุทุกข์ที่เคยเป็นมา ทรัพย์สนิสมบัติ ญาติพ่ีน้อง กจ็าํกนั

ไม่ได้หมด เมื่อทั้งรู้ทั้งเหน็เช่นนั้น ความทะยานอยาก คือกาํลัง

ของนางตัณหาที่มาพาให้อยากโน่นอยากน่ีเลยค่อย ๆ ลดเลือน

ไป    

เจ้าพระยาจิตราชพิจารณาเหน็ชาตคิือความเกดิเป็นตัว

ทุกข ์เพราะเป็นจุดเร่ิมต้นแห่งความแก่ ความเจบ็ไข้ความตาย 

และความเศร้าโศกครํ่าครวญทนยากลาํบากคับแค้นอดัอั้นตัน

ใจ เตม็ไปอยู่ในโลกทุกวันนี้ กเ็พราะ ชาติทุกข์ น้ีเองเป็นเหตุ  



เจ้าพระยาจิตราช ระลึกถึงปฏจิจสมุปบาทธรรมที่ว่า 

“ภวปจจฺยา ชาติ ” ภพเป็นปัจจัยแก่ชาติ คาํว่าภพนั้น กค็ือ

ความเป็นความมีแห่งประเทศร่างกายที่เขาครอบครองอยู่ น้ีเอง 

เม่ือมีภพเป็นแดนเกดิ  ชาติกต้็องหมายเอาที่ภพน้ีเอง กจ็ะเหน็

ได้ว่าเราเป็นตัวภพตัวชาติ  เม่ือภพปรากฏอยู่เพียงใด ชาติก็

ย่อมปรากฏอยู่เพียงนั้น  

ธรรมะเกดิขึ้นจากการปฏบิัติที่เรียกว่าสนัทฎิฐิโก ผู้

ปฏบิัติดีแล้ว ย่อมรู้ เองเหน็เอง เจ้าพระยาจิตราช กพิ็จารณาไป

ตามที่เ ขารู้ เอง เหน็เองในตัวเอง และมันเป็นขึ้นมาในตัวเอง 

มันรู้ เหน็อะไรขึ้นมาในตัวเอง เ ขากพิ็จารณาไปตามน้ัน 

พิจารณาหาต้นเหตุ ว่าต้นมันมาจากไหน สิ่งที่มันเป็นมาน้ี สิ่งที่

มันทาํให้เขารู้ขึ้นมาน้ี ต้นเหตุมันมาจากไหน และอะไรเป็นผู้ที่

ทาํให้เขาได้รู้  ได้เหน็ขึ้นมา ต้นเหตุมันเกดิอยู่ตรงไหน เ ขากค้็น

เข้าไปหาต้นเหตุ พิจารณาด้วยปัญญาญาน แล้วกไ็ด้ประสบพบ

เหน็ด้วยตนเอง เม่ือประสบพบเหน็ด้วยตนเอง รู้ ว่ามันมาจาก

กเิลส มาจากนางอวิชชา เป็นต้นเหตุ เขาจึงไล่นางอวิชชาไปเสยี

ด้วยปัญญาวุธ อาวุธคือปัญญา  เม่ือปราศจากนางอวิชชาแล้ว 

กเิลสมารกห็มดฤทธิ์ กเิลสมาร จะแสดงฤทธิ์ได้ ต้องอาศัย กาม

คุณ ๕ คือรูป เสยีง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ(เคร่ืองสมัผัส)  โดยมี

อวิชชาเป็นปัจจัย กามคุณ ๕ แม้ ยังมีอยู่ในประเทศคือร่างกาย



น้ัน แต่ว่าขาดอวิชชาเป็นปัจจัยเสยีแล้ว  อกุศลเจตสกิจะเข้า

สมัปยุตกบัเจ้าพระยาจิตราชไม่ได้ นางตัณหาและบริวารของเจ้า

กเิลสมาร ทั้งหลายที่มัน แอบแฝงเป็นไส้ศึกคอยทาํร้าย

เจ้าพระยาจิตราช พาให้ขุ่นมัว พาให้ก่อภพ ก่อชาติ ก็ ปรากฏ

เป็นตัวตนที่แท้จริงให้จับตัวได้แล้ว จึงไม่อาจแอบแฝงส้องสมุ

กาํลังเป็นไส้ศึกคอยทาํร้ายเจ้าพระยาจิตราชได้อกีต่อไป  

เจ้าพระยาจิตราชซ่ึงมีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธมิั่นคงดี

แล้ว ได้รู้  ได้เหน็ถึงโทษภัยของชาติคือการเกดิและโทษภัยของ

เจ้ากเิลสมารและบรรดาบริวารหมดสิ้นแล้ว เจ้าพระยาจิตราช

จึงปลดเปล้ืองตนเองจากพวกเขา ด้วยอาวุธคือ ปัญญาญานที่

เกดิขึ้นจากการภาวนา  เจ้าพระยาจิตราชเป็นอสิระจากประเทศ

คือร่างกายที่อาศัย เป็นอสิระจากกเิลสที่สะสมหมักหมมมานาน

แสนนานจนไม่อาจหาสมมติใดนับได้ แล้วเขากห็าตัวเองไม่เหน็

ต่อไปอกีแล้ว ผัสสะทั้งหลายเหมือนโยนสู่สญูญากาศไม่เกาะ

เกี่ยวสิ่งใดอกี เข้าสู่สภาวะแห่งนิโรธคือความดับ ดับอวิชชา ดับ

ตัณหา  

ประเทศร่างกายอนัที่เจ้าพระยาจิตราชครอบครองอยู่แม้

จะเสื่อมถอยไปตามกาลเวลา ตามครรลองแห่งกรรมซ่ึงแม้

เจ้าพระยาจิตราชจะผ่องแผ้วเป็นอสิระเพียงใด กไ็ม่อาจพ้นจาก

เง้ือมมือแห่งเจ้าพระยามัจจุราชไปได้ แต่ก่อนที่เจ้าพระยา



มัจจุราชจะส่งกองทพัสดุท้ายมาโจมตีประเทศในขั้นเดด็ขาดคือ

กองทพัของเจ้ามรณงั เจ้าพระยาจิตราชกไ็ด้นาํพาประเทศ

ร่างกายน้ี ทาํประโยชน์แก่โลก เผยแผ่สิ่งที่เขาได้รู้ เหน็จากการ

ปฏบิัติตามมรรคาแห่งองค์สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจ้า จนถึง

ที่สดุแห่งลมหายใจ โดยไม่นาํพาเจ้าเวทนาซ่ึงมาปรากฏพร้อม

กองทพัแห่งเจ้าชรา และเจ้าพยาธเิลย สมกบัที่ประเทศแห่ง

เจ้าพระยาจิตราชน้ีได้นามว่า ปฏรูิปเทส คือ ประเทศอัน

สมควร เป็นมงคลที่แท้ตามพระพุทธมงคลกถา ดังน้ี  เอวัง. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สพฺพทาน ํธมฺมทาน ํชินาติ การใหธ้รรมเป็นทานชนะการใหท้ัง้ปวง 

รายนามท่านผู้อนุเคราะห์ให้ธรรมะเป็นทาน 

1. คุณปรานี ฉันทาดิศัย ดาโลดม 15,000 บาท 

2. คุณอนุวรรธน์ ดาโลดม 15,000 บาท 

3. ครอบครัว “ชีวรักษ์สกุล” และญาติมิตร 10,000 บาท 

4. ครอบครัว “วังพัฒนมงคล” และญาติมิตร 10,000 บาท 

5. คุณอุบลรัตน์ คุณไทชิ และคุณไทโย ฮาเซกาวา 10,000 บาท 

6. คุณวิทวัส จารุจันทร 10,000 บาท 

7. คุณธวัช–คุณอรุณ–ีคุณฑศพล–นพ.ธนภัทร รัตนภากร  5,000 บาท 

8. คุณประสทิธิ์ชัย – คุณอญัชุลี วีระยุทธวิไล 5,000 บาท 

9. นางซุ้ย แซ่ฉ่ัว      4,000 บาท 

10. อาจารย์สมชัย-ผศ.สณุ-ีคุณชินภัทร-คุณคชานน อษัฎายุธ      4,000 บาท 

11. คุณธญัญะ-คุณมาริษา-วงดาว-บงกช-เตโช วัชรานันท ์      2,500 บาท 

12. คุณอนุตร–คุณฐิติวรรณ-ผ.อ.อาระยา นันทโพธเิดช       2,000 บาท 

13. คุณกฤชคม มิ่งกมลรัตน์ 2,000 บาท 

14. นายแพทย์ธรรศ สงวนศักดิ์ 2,000 บาท 

15. คุณบัณฑติ – คุณสภุาภรณ ์กติติกรณ ์และครอบครัว 2,000 บาท 

16. คุณอทิธธิรรม–คุณมลิวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ และครอบครัว 2,000 บาท 



17. นางลัดดา วัชโรดมประเสริฐ พร้อมครอบครัว 2,000 บาท 

18. นางจงดี ภิรมย์ไชย พร้อมครอบครัว 2,000 บาท 

19. คุณอนันต์-คุณรสวรรณ, คุณศักดิ์-คุณวิภา, คุณอรวรรณ, 

คุณอรพรรณ, คุณอรนุช  “เชาว์สวุรรณกจิ” 

2,000 บาท 

20. ท.พ.สมชิต-ดร.อนงค์ ตีระวนิชพงศ ์            2000 บาท 

21. คุณวัชรา ชีวรักษ์สกุล 1,500 บาท 

22. คุณแม่ภิรมย์ และ คุณปริษฐา วรวงศ์วส ุ 1,500 บาท 

23. คุณธารนท ีกฤตบุญญาลัย 1,000 บาท 

24. คุณพัลลภ-คุณชนัญญา-คุณภพพล-คุณพลภพ เอยีวพันธ ์ 1,000 บาท 

25. คุณแม่สมุาลี – คุณวิลาวัณย์ ห่วงไธสง 1,000 บาท 

26. คุณสมพร – คุณสวุัฒน์ เหล่าไพบูลย์ 1,000 บาท 

27. แพทย์หญิงธดิา เหล่าไพบูลย์ 1,000 บาท 

28. คุณประพันธ ์– คุณจิรายุ เกษมวุฒิ และลูก ๆ 1,000 บาท 

29. ผศ. เมธ ี– อาจารย์ชไมพร สมภักดี และลูก ๆ  1,000 บาท 

30. อาจารย์เทวี – คุณวัฒนะ – คุณขวัญกมล บุญจับ 1,000 บาท 

31. คุณเกษม – คุณวิภา สนิเชาว์ทอง      1,000 บาท 

32. คุณชวลิต  สนิเชาว์ทอง 1,000 บาท 

33.  คุณอี้ กุ้ย  เฉิน  1,000 บาท 

34.  คุณอญัชลี  เฉิน และลูก    1,000 บาท 



35. ด.ช. สมัชญ ์ เฉิน        1,000 บาท 

36. ด.ช. ธติิภพ  เฉิน         1,000 บาท 

37. ด.ช. พรภวิษย ์เฉิน  1,000 บาท 

38. คุณจินดารัตน์ มณเีจริญ       1,000 บาท 

39.  อาจารย์จาระนัย พูลทพิย์ 1,000 บาท 

40. กปัตันเอกภาสน์-คุณเจตศุภางค์ เปล่งขาํ และลูก ๆ 1,000 บาท 

41. คุณประสาน-คุณวนิดา ชัยยศบูรณะ และลูก ๆ 1,000 บาท 

42. คุณระร่ืน แสนโคตร 1,000 บาท 

43. นายพิพากษา – นางพิศวาท ชุมแวงวาปี  1,000 บาท 

44. ท.พ. ชัยรัตน์-ชาลินี เพชรไพบูลย์                1,000 บาท 

45. คุณปรีชา-คุณลัษสดุา อุดมวงศ์ศักดิ์ และครอบครัว        1,000 บาท 

46. คุณไพบูลย์-คุณมาลินี เทยีนรัตน์ และครอบครัว        1,000 บาท 

47. คุณสมเกยีรติ แซ่คู และครอบครัว                1,000 บาท 

48. คุณมาลี รัศมีเรืองชัย                    1,000 บาท 

49. คุณสชุาติ-คุณนิศากร ศุภมิตรมงคล และครอบครัว        1,000 บาท 

50. คุณพรชัย ชินฉลองพร และครอบครัว            1,000 บาท 

51. คุณวิศาล-คุณนลินี เชาว์ปฏภิาณ และครอบครัว            1,000 บาท 



52. คุณวิสทิธิ์-คุณศุลีมาศ ธญัวงษ์ และครอบครัว            1,000 บาท 

53. คุณสรุพงศ์-คุณอรุณ ีอศิรวิริยกุล และครอบครัว        1,000 บาท 

54. คุณวิเชียร-คุณฉันทนา ศรีนวกุล และครอบครัว            1,000 บาท 

55. คุณสรุเชษฐ์ โกศลสมบัตินนท ์และครอบครัว            1,000 บาท 

56. คุณวัชระ ภมุรินทร์และครอบครัว                1,000 บาท 

57. คุณสขุชัย ศิริประภานุกูลและครอบครัว            1,000 บาท 

58. คุณนริทธ ิพันแสงและครอบครัว                1,000 บาท 

59. คุณสกัดา-คุณสวุรรณา วงศ์สทุธปัิญญา            1,000 บาท 

60. คุณสเุมธ คุณาพรไพโรจน์                1,000 บาท 

61. คุณปราณ ี– คุณศันสนีย์  พงศ์มณี 500 บาท 

62. คุณวีรวัฒน์ คงประเสริฐอมร  500 บาท 

63. คุณกมลทพิย์ คงประเสริฐอมร 500 บาท 

64. ครอบครัวคงประเสริฐอมร 500 บาท 

65. คุณพรปวีณ ์เมธากรณ์ 500 บาท 

66. คุณแม่สภุาพร – คุณอนุกูล กนัย์วุฒินนท ์ 500 บาท 

67. คุณสภุาพร-คุณสมศักดิ์-ด.ช.สรรค์ พันธุส์นิ 500 บาท 

68. นางประภัสสร เกษตรทตั 500 บาท 

69. นางโสภิศ พิฑรูมานิต พร้อมครอบครัว 400 บาท 



70. คุณภัทราภรณ ์โสมนัส 300 บาท 

71. คุณวีรวัฒน์  แก้วน่ิม 200 บาท 

72. คุณจาํเริญ มณเีจริญ 200 บาท 

73. ดร.สมพร คนยงค ์ 200 บาท 

74. คุณบังอร สดุมรรคา 100 บาท 

หมายเหตุ ปัจจัยที่เหลือจากค่าพิมพ์หนังสอืจะนาํไปสมทบกองผ้าป่า

สร้างอาคารเรียน “อาคารพระโสภณวิสทุธคุิณ (หลวงปู่บุญเพง็ 

กปัปโก)” โรงเรียนวัดศรีจันทร์ จังหวัดขอนแก่น และจัดซ้ือครุภัณฑ์

การเรียนการสอนต่อไป 

 

 


