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	 การบรรยายธรรมปาฏิโมกข์จะได้มีต่อไปจากครั้งที่

แล้วมา	 ขอร้องความเข้าใจซ�้าอีกทีหนึ่งว่าต้องการให้เป็น

ค�าท่ีติดปาก	 จนกลายเป็นเรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณี	

เป็นค�าติดปากก็แล้วกัน	 ส�าหรับจะพูดกันง่าย	 ส�าหรับจะ

ตักเตือนตนเองก็ง่าย	 ส�าหรับจะแนะให้ใครศึกษา	 สอนใคร

กไ็ด้มนัง่าย	เรามนัจ�าแต่เพียงสองสามค�า	และในแต่ละค�า	บท

นั้นมันมีความหมายที่พอจะคิดได้เอง	 ผมก็มีหน้าที่แต่เพียง

อธบิายความหมายพอให้คิดได้เอง	กค็วรจะพูดกนัอยูบ่่อย	ๆ 	 

ด้วยถ้อยค�าเหล่านี	้จะมอีะไรท่ีท�าให้นกึถงึพระรัตนตรยักพ็ดู

ออกมาว่าไม้สามขา	ไม้สามขานั้น	แล้วก็พูดถึงตัวศาสตรา	๓	

อัน	ก็หมายถึง	 ธรรมวินัย	หรือพระพุทธศาสนานั่นเอง	 เรา
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จะเพ่งเล็งแต่ว่าให้มันเป็นศาสตรา	๓	อันเท่านั้น	อย่าให้มัน

ฟุ้งซ่านให้มากความไปจนเวียนหัว	พุทธบริษัทมีศาสตรา	๓	

อันเท่านั้นก็พอแล้ว	 ก็แก้ปัญหาได้หมดสิ้น	 ทีนี้โจรฉกรรจ์	

๓	 ก๊กไม่รวมเรื่องกิเลสร้ายทั้งหลายเป็น	๓	พวก	 เตือนกัน

ให้ระวังโจรฉกรรจ์	 ๓	 ก๊ก	 มันเป็นค�าใหม่อยู่	 มันยังไม่ได้ใช้

จนชินปาก	 ประโยชน์มันก็ยังมีน้อยอยู่	 ถ้าต่อไปในอนาคต

มันใช้กันจนชินปาก	และประโยชน์มันจะมากขึ้น	และขอให้

จ�ากันไว้ติดปาก	 แล้วก็เอามาพูด	 มาใช้ถ้อยค�าเหล่านี้กันให้

บ่อย	ๆ	จะสอนธรรมะให้เด็ก	ๆ	ให้ชาวบ้านทั่ว	ๆ	ไปได้โดย

สะดวก	โดยง่าย	ผมจงึได้พยายามร้อยกรองถ้อยค�าให้มนัเป็น

ค�ากาพย์	กลอน	จ�าง่าย	เราได้พูดกันมากี่ครั้งแล้ว	
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	 ไม้อิงสามขา	 	 ศาสตราสามอัน
	 โจรฉกรรจ์สามก๊ก	 ป่ารกสามดง
	 เวียนวงสามวน	 ทุกข์ทนทั้งสามโลก
	 เขาโคกสามเนิน	 ทางห้ามเดินสองแพร่ง
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	 เข้าใจว่าเดีย๋วนีท้กุคนจะได้รูค้วามหมายของค�าเหล่านี้

พอสมควร	พอมองเห็นลูท่าง	แต่ก่อนแต่ท่ีจะได้รบัค�าอธบิาย

มันก็งงไปหมด	 ความหมายไม่รู้ทิศทางไหน	ฟุ้งซ่านไปหมด	

เดี๋ยวนี้มันจับเข้ากันเป็นรูปเป็นร่างแล้ว	 พอผมพูดขึ้นอย่าง

นี้	ทุกคนก็แจ่มแจ้งพอสมควรว่าหมายถึงอะไร	มันจ�าเป็นที่

จะมีถ้อยค�าชนิดนี้อยู่ในวงพุทธบริษัท	 ในสังคมพุทธบริษัท	

มีถ้อยค�าที่เขาเรียกกันว่าอะไรก็สุดแท้	 ไม่ใช่ถึงจะเรียกว่า

สภุาษิต	แต่มนัเป็นหลกั	เป็นหัวข้อ	เป็นหัวข้อของเรือ่ง	ท�าให้

ลืมยาก	 ลองว่าเล่น	 ๆ	 อยู่ทุกวัน	 ครั้งที่แล้วมาเราใช้มาถึง 

ค�าว่าทางห้ามเดินสองแพร่ง	
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มดแมลง ๕ ตัว

	 นี่วันนี้ก็จะพูดโดยค�าสรุปว่า	มดแมลง ๕ ตัว	บางคน

คงจะนึกได้แล้วว่าผมจะพูดถึงเรื่องอะไร	 มดแมลง	 ๕	 ตัว	

เพราะเคยพูดถึงสิ่งนี้มาหลายครั้งแล้ว	ในการบรรยายอื่น	ๆ	

โดยเปรียบนิวรณ์ทั้ง ๕ เหมือนกับมดแมลงที่รบกวน	บาง

คนก็เข้าใจแล้วจนเกือบจะไม่ต้องอธิบายก็ได้	แต่เพื่อให้เห็น

แก่คนที่ยังไม่เข้าใจ	ก็ยังอธิบายต่อไปตามล�าดับ	

	 มดแมลง	๕	ตัว	ที่ส�าคัญที่สุดก็ต้องจับความหมายของ

ค�าว่ามดแมลงให้ได้	 คือ	มดแมลงน้ันไม่ใช่เสือ คุณไม่มอง

เห็นเหรอ	 เมื่อพูดว่ามดแมลงไม่ได้หมายความถึงเสือ	 ไม่ได้

หมายความถึงงูเห่า	ไม่ได้หมายความถึงอะไรท�านองนั้น	มด
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แมลงเล็ก	ๆ	ไปเปรียบดูกับเสือ	กับงูเห่า	หรือว่ากับอะไรที่

มันร้ายกาจ	

	 ทนีีก้ม็าดูตามข้อเท็จจริงว่าไอ้เสอืหรืองพิูษร้ายนัน้	มัน

ไม่ได้มาหาเรารบกวนเราเป็นประจ�าวันเหมือนกับมดแมลง	

ถ้าอยู่ตามบ้านเรือน	กุฏิ	วิหารต่าง	ๆ	มันก็รบกวนกันเรื่อย	

มดแมลงอยู่เกือบจะตลอดวันก็ได้	 ส่วนเรื่องเสือหรืองูเห่า

มันไม่รู้ที่ไหน	มันยังไม่มา	นี่มันก็มีธรรมะ	แสดงถึงกิเลสใน

ระดับแมลงอยู่หมวดหนึ่ง	ทว่า	โจรฉกรรจ์ ๓ ก๊ก คือ โลภะ 

โทสะ โมหะ	นั้นมันมาในอัตตาเดียวกันกับเสือหรือกับงูเห่า	

เอาตายเลย	แต่มดแมลงนี้มันไม่ใช่อย่างนั้น	

	 เราจะแยกความหมายของมดแมลงได้เป็นสองอย่าง 

คือ	ท�าให้เจ็บปวดบ้างเล็กน้อยคือไม่ตายแน่ นี่อย่างหนึ่ง 

แล้วก็ท�าให้ร�าคาญจนท�าอะไรไม่ได้ นี่ก็อีกอย่างหนึ่ง	 มด

แมลงมันจะท�าได้มากเท่านี้แหละ	เพียงเท่านี้	 เท่านั้นแหละ	

มันจึงเรียกว่ามดแมลง	แต่ว่าเพียงเท่านี้ก็มันไม่ใช่เล็กน้อย 

มันท�าความเสียหายให้มากเหมือนกัน	ตามแบบของแมลง	

แล้วมนักเ็ป็นความทกุข์แบบหนึง่อกีเหมอืนกนั	มนัเป็นความ

ทุกข์หยุมหยิมไปตามแบบของแมลง	
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	 แมลงบางชนิดทนทานท่ีสุด	 เช่น	 แมลงหวี่ที่ตอมตา	

ตอมหู	 ปัดไปก็มาอีก	ปัดไปก็มาอีก	 อยากจะนอนก็นอนไม่

หลับ	 เพราะมันมาตอม	 จะนั่งให้สบายก็ไม่ได้	 อ่านหนังสือ

ก็ไม่ได้	 มันมากวน	 อย่างแมลงหวี่ตัวเล็ก	 ๆ	 มันก็ท�าอย่าง

นี้	 ท�าลายความสงบสุข	 แล้วก็กวน	 ไม่ให้ท�าอะไรตามที่เรา

อยากจะท�า	 มันคล้ายกับว่าเป็นอะไรดี	 เป็นไอ้กองรบกวน

เล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	กองรบกวนที่ไอ้โจรฉกรรจ์	๓	ก๊กมันส่งมา	ไอ้

โจรฉกรรจ์	๓	ก๊กนั้นมันมีแผนการที่จะเอาตายเลย	และเมื่อ

มันยังมาไม่ได้	 มันก็ส่งไอ้กองรบกวนนี้มาเป็นรูปของนิวรณ์

ทั้งห้า	 เช่น	 ‘กามฉันทะ’	 มันก็เป็นเร่ืองของราคะ โลภะ,   

‘พยาบาท’	 มันก็เป็นเร่ืองของโทสะ,	 ไอ้นอกนั้นมันควรจะ

สงเคราะห์ไว้ในเรื่องของโมหะ	มันก็มาจากไอ้โจรฉกรรจ์	๓	

ก๊ก	เราจึงถือว่ามันเป็นกองรบกวนที่โจรฉกรรจ์	๓	ก๊กมันส่ง

มา	พอรบกวนจนเราอ่อนแอแล้วนั่นแหละมันจะออกมาฆ่า

โดยตรง	ในนามของโจร	๓	ก๊ก	เดี๋ยวนี้ส่งมาในนามของกอง

รบกวน	เรียกว่า	นิวรณ์ทั้งห้า	

	 ค�าว่า	นิวรณ์ แปลว่า ปิดหรือกั้น ก็หมายถึง	ปิดกั้น 

ไม่ให้ประสบความส�าเรจ็นัน่เอง	การตัง้ใจจะท�าความด	ีความ
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ก้าวหน้าในทางโลกกไ็ด้	ในทางธรรมกไ็ด้	มนัไม่ประสบความ

ส�าเรจ็	เพราะมนัมไีอ้กองรบกวน	เหมอืนกบัว่าคอยปิดกัน้เอา

ไว้ไม่ให้ท�าได้	 แล้วมันก็ได้น�้าหนักหรือได้ประโยชน์ทั้งฝ่าย

กิเลส	 ให้ถือเหมือนกับตัวอย่างที่ยกมาว่าไอ้กองรบกวนห้า

ตัวนี้	มารบกวนให้รวนเร	ให้อ่อนแอ	แล้วไอ้ตัวโจรฉกรรจ์	๓	

ตัวมันก็จู่มาฆ่าเราอีก	วินาศไปเลย	เพราะไอ้ตัวกองรบกวน

นี้มันมาท�าให้ถอยก�าลังอยู่ตลอดเวลา	

	 ขอให้สังเกตจนเข้าใจตามนี้	 ไม่ใช่ว่าจะเอามาพูดกัน

เป็นเรื่องตลกหรือสนุก	 ให้มันเสียเวลา	 ต้องการจะให้เห็น

ให้ชัดลงไปว่าในชีวิตประจ�าวันนั้นมีความรู้สึก	๕	ประการนี้

มารบกวน	จะอยู่เป็นพระก็ได้	ออกไปเป็นฆราวาสก็ได้	ล้วน

แต่มีหน้าที่ที่จะต้องท�าให้ดี	 แล้วมันท�าไม่ได้ด้วยมันมีกอง

รบกวนของกิเลส	คือ	นิวรณ์ทั้ง	๕	หรือเพื่อจะเข้าใจนิวรณ์

ทั้ง ๕ ก็อย่าศึกษาจากหนังสือหนังหา ต�ารับต�าราเลย ไป

ศึกษาจากตัวชีวิตจริงที่เป็นอยู่ประจ�าวัน	ประจ�าวันว่ามัน

มีสิ่งทั้ง	๕	นี้อย่างไร	จะศึกษาได้ง่ายมาก	แล้วจะศึกษาได้ลึก

ซึ้งถึงที่สุดด้วย	
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เสือหรืองูพิษร้ายนั้น มันไม่ได้มาหาเรา 

รบกวนเราเป็นประจ�าวันเหมือนกับมดแมลง  

ถ้าอยู่ตามบ้านเรือน กุฏิ วิหารต่าง ๆ มันก็รบกวน 

กันเรื่อย มดแมลงอยู่เกือบจะตลอดวันก็ได้



กามฉันทะไม่ได้รบกวนสัตว์เดรัจฉาน 

มากเท่ากับที่มันรบกวนมนุษย์
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มดแมลง ตัวที่ ๑ 

กามฉันทะ 

	 ไอ้ความรู้สึกทางเพศหรือทางกามนั้น	 มันเป็นสมบัติ

ดัง้เดิมในสัญชาตญาณของสตัว์	แล้วมนักม็ต่ีางกนัอยูร่ะหว่าง

คนกับสัตว์	

	 ไอ้ความรูส้กึทางเพศของสตัว์มน้ีอย	ชัว่เวลาทีมั่นถงึฤดู	

ถึงคราวเข้า	คือต่อมแกลนด์ทางเพศนั้น	ๆ	มันสุกงอม	มันก็

ก่อให้เกดิกเิลสอนันี	้คือความรู้สกึทางเพศขึน้มารบกวน	มนัก็

ต้องไปปฏบิตักิจิกรรมทางเพศชัว่ฤด	ูชัว่เวลาอนัสัน้	ปีหนึง่คง

ไม่กีว่นั	ทัง้กามฉนัทะไม่ได้รบกวนสตัว์เดรจัฉานมากเท่ากบั

ที่มันรบกวนมนุษย์	 ข้อนี้ก็เพราะเหตุว่ามนุษย์นี้เผอิญมัน

มีสัตว์	 มันเป็นสัตว์ที่วิวัฒนาการขึ้นมาเร็วมากในทางจิตใจ	

จนมนัคดินกึได้สงูกว่าระดบัสตัว์	การเสวยอารมณ์	การอะไร 
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ต่าง	 ๆ	 มันก็เป็นความรู้สึกที่สูงกว่าสัตว์	 อันนี้เป็นเหตุให้

มนุษย์มีปัญหามากกว่าสัตว์	เพราะมนุษย์อาจจะสร้างความ

รู้สึกทางกามารมณ์ได้ไม่มท่ีีสิน้สดุ	แล้วกเ็มือ่ไรกไ็ด้	ความคดิ

ทางกามารมณ์	มนษุย์สร้างขึน้มาเมือ่ไรกไ็ด้	แล้วกม็อีปุกรณ์

ส่งเสริมความรู้สึกทางกามารมณ์มาก	 ซึ่งสัตว์ท�าไม่เป็นเลย	

ที่เขาเรียกกันว่า	ไอ้ลักเพศ	สัตว์ท�าไม่เป็น	ไม่มีลักเพศ		แต่

มนุษย์มีมาก	มากจนไม่รู้จะมากอย่างไร	มันมีบาปหนามาก

ที่มันสั่งสอน	ชี้แจง	ชักจูง	อบรมกันจนมีมากแบบ	มากอย่าง	

หลายวิธีการ	มันก็เป็นการพอกพูนจิตใจ	นิสัย	ติดนิสัยลงไป

ในจิตใจ	 ให้พอใจ	 ให้เกี่ยวพันกันอยู่กับความรู้สึกทางเพศ	

จนเกิดเป็นพวกกามารมณ์ขึ้นมา	 สัตว์นั้นจะมีแต่เรื่องการ

สืบพันธุ์	ความรู้สึกทางเพศเกิดขึ้นเพื่อการสืบพันธุ์ด้วยต่อม

แกลนด์ส�าหรับการสืบพันธุ์	 มันมีความหมายจ�ากัดเพียงแค่

การสืบพันธุ์	 เราจึงเห็นได้ในสัตว์เดรัจฉาน	 ในฤดูสืบพันธุ์	

มันก็มีเท่านั้น	 ไม่กี่วันมันก็เลิกกัน	 ส่วนมนุษย์นี้มันขยาย

ออกไปเป็นอีกแผนกหนึ่งต่างหาก	 เรียกว่า	 กามารมณ์	 ซึ่ง

ไม่เกี่ยวกับการสืบพันธุ์	 เราจึงได้เห็นการงานท่ีเขาสร้างขึ้น

เพือ่กามารมณ์	ให้คนหลงใหลกามารมณ์ตลอดปี	ตลอดเดอืน	 
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ตลอดปี	 ส่วนนี้ไม่ใช่การสืบพันธุ์	 ไม่ได้เป็นไปเพื่อสืบพันธุ	์

เป็นไปเพื่อกามารมณ์	ในครั้งพุทธกาลไม่รุนแรงมากเหมือน

ยุคปัจจุบันนี้	 กิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้สึกทางกามารมณ์

นั้นก็มีเหมือนกัน	ไม่ใช่ไม่มี	ก็ปรากฏว่ามีโสเภณี	มีการเล่น

อะไรทีม่นัเพือ่กามารมณ์กม็	ีแต่ไม่มากเหมอืนเดีย๋วนี	้มนษุย์

เดี๋ยวนี้จะต้องมีความรู้สึกทางกามารมณ์รบกวนมาก	ผิดกับ

คนสมัยโน้น	ความรู้สึกอันนี้เรามาเรียกว่า	‘กามฉันทะ’ คือ

ความรู้สึกต้องการกามารมณ์ที่เกิดขึ้นกรุ่น ๆ กรุ่น ๆ อยู่

เรื่อย	 บ่อย	 ๆ	 ในวันหนึ่ง	 ๆ	 ไปสังเกตดูเอาเอง	 ไปศึกษาดู

เอาเอง	จากบุคคลบางคนที่มันเป็นโรคชนิดนี้มาก	จะเข้าใจ

ได้	พอมันมารบกวนแล้วมันก็ท�าอะไรไม่ได้	จะเขียนหนังสือ

สกัหน้าสองหน้ากท็�าไม่ได้	จะแต่งกลอนเล่นสกับทสองบทก็

ท�าไม่ได้	ด้วยความรู้สึกชนิดนี้มารบกวน	กระทั่งจะไหว้พระ

สวดมนต์ก็ท�าไม่ได้	อะไร	ๆ 	มันก็ท�าไม่ได้	มันต้องไปหาเหยื่อ	

ถ้ามนัไปหาไม่ได้หรอืมนัไม่มเีหยือ่มาให้ได้ตามต้องการมนัก็

ทรุนทรุาย	กระวนกระวาย	นีค่อือาการของแมลงทีร่บกวนให้

ร�าคาญ	และบางทกีก็ดัเอาหรอืต่อยเอาเลก็	ๆ 	น้อย	ๆ 	พอเจบ็

ปวดเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ชนิดที่เอายาหม่องทาหาย	แต่มันท�าลาย
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การงานเสยีมากกว่า	โดยเฉพาะการงานทางจติใจ	ผูม้หีน้าที่

ด�าเนินงานทางจิตใจต้องมีจิตที่ปราศจากนิวรณ์ทั้งนั้น	

	 นวิรณ์ทกุอย่างเราพดูตวัแรก ข้อแรก	คอื	กามฉนัทะ	มนั

เป็นความรูส้กึทีเ่คยชิน	ท่ีเพ่ิม	เพ่ิมขึน้	ๆ 	มนักม็าจากอนสุยัส่วน

ลกึในสนัดาน	ความเคยชนิทางกามเรยีกว่า อนุสัย ราคานสุยั  

ส่วนนั้นมันมีความเคยชิน	แล้วความเคยชินนี้ขยายออกมา

เป็นความรู้สึกทางกามารมณ์ระดับนิวรณ์	 ไม่ถึงกับระดับ

ราคะ	โลภะอะไรเต็มตัว	แล้วก็ท�าให้ยุ่งยากล�าบากมากกว่า

ที่จะเป็นกิเลสเต็มตัวเสียอีก	 เพราะว่ามันกวนเรื่อย แม้แต่

กวนเล็ก ๆ  น้อย ๆ  มันก็กวนเรื่อย หาความเป็นสุขไม่ได้	ก็

หมายความว่าเป็นสมาธไิม่ได้ จติจะดิง่เดีย่วลงไปในหน้าท่ี 

การงานไม่ได้เพราะไอ้นิวรณ์มันกวน 
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ความรู้สึกชนิดนี้มารบกวน 

กระทั่งจะไหว้พระสวดมนต์ก็ท�าไม่ได้ 

อะไรมันก็ท�าไม่ได้ มันต้องไปหาเหยื่อ 

ถ้ามันไปหาไม่ได้หรือมันไม่มีเหยื่อมาให้ได้ 

ตามต้องการ มันก็ทุรนทุราย กระวนกระวาย



เกลียดคนนั้นที เกลียดคนนี้ที  

ผุดขึ้นมาในห้วงนึก ห้วงคิด จนท�าอะไรไม่ได้  

ก็เสียเปรียบคนที่เขาไม่มีคนเกลียด ไม่มีศัตรู  

ไม่มีคนเกลียด เขาสบายกว่า
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มดแมลง ตัวที่ ๒ 

พยาบาท 

	 ทีนี้ก็ดูถึงนิวรณ์ตัวถัดไป	พยาบาท	นี่ก็ไม่ได้หมายถึง	

พยาบาทอาฆาตรุนแรง	 ถึงจะไปฆ่าไปแกงกันเดี๋ยวนั้น	 แต่

หมายถึง ความไม่ชอบ ไม่พอใจในสัตว์ สังขารคนใดคน

หนึ่งอยู่จนถึงกับว่ามันมาปรากฏในความรู้สึกอยู่เรื่อยไป 

ไอ้คนที่เราเกลียดชังมันมาปรากฏอยู่ในความรู้สึกเรื่อยไป	 

เดี๋ยวมา	ๆ	ๆ	

	 ไอ้ทีเ่ป็นศัตรูคู่อาฆาตนัน้มนัมหีลายแบบ	แบบทีร่นุแรง

จะฆ่ากันเสียให้ตายเร็ว	ๆ	นี้	มันก็อีกแบบหนึ่ง	แบบที่มันไม่

ถึงขนาดนัน้แต่มันเกลยีดชงัอย่างลกึซึง้	ความเกลยีดชงัอนันี้

จะมากวนเราอยู่บ่อย	ๆ	

	 ถ้ามีคนเกลียดมาก	ๆ	ก็ไม่ต้องท�าอะไรกัน	มีแต่ความ
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รู้สึกเกลียดคนนั้นที	เกลียดคนนี้ที	ผุดขึ้นมาในห้วงนึก	ห้วง

คดิ	จนท�าอะไรไม่ได้	กเ็สยีเปรยีบคนทีเ่ขาไม่มคีนเกลยีด	ไม่มี

ศัตรู	ไม่มีคนเกลียด	เขาสบายกว่า	

	 เราต้องท�าจิตใจเสียใหม่	 อย่าให้มันรู้สึกว่าเป็นการ

เกลียด	 มีความเกลียดนั้นเป็นเร่ืองปฏิบัติธรรมะในสายของ

เมตตา	มเีมตตากรณุา	เดีย๋วนีเ้ราก�าลงัพดูถงึเมือ่มนัท�าหน้าที่

รบกวน	อึดอัดขัดใจ	นั่นที	นี่ที	โน่นที	เรื่อยไป	ใช้ค�ารวม	ๆ	

กนัแล้วกใ็ช้ค�าว่าไม่โปร่งกแ็ล้วกนั	เมือ่ใดจติไม่โปร่ง เม่ือน้ัน

เรียกว่าจิตมีนิวรณ์	เป็นกามฉันทะบ้าง	เป็นพยาบาทบ้าง



เมื่อใดจิตไม่โปร่ง

เมื่อนั้นเรียกว่าจิตมีนิวรณ์



ความง่วงเกี่ยวกับการเมาในอาหารที่มากเกิน 

มันต้องต่อสู้ ทางที่ดีก็อย่าให้มันมากจนมันง่วงนอน 

ต้องไปต่อสู้กับนิวรณ์ อย่างนี้มันล�าบาก



25

มดแมลง ตัวที่ ๓

ถีนมิทธะ 

	 นี้ดูตัวต่อไปมันจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น	 เพิ่มขึ้น	 เรียกว่า	 

ถีนมทิธะ ความทีจิ่ตแฟบ ละเหีย่ ละห้อย มนึชา	คอื	ฝ่ายตกต�า่	

จติมกี�าลงัตกต�า่	สญูเสยีความสดชืน่แจ่มใส		อกีตวัถดัไปกค็อื

ตรงกันข้าม	 มันคือฟุ้ง	 ฟุ้งเกินระดับที่มันฟู	 เรียกว่าฟุ้งซ่าน		

ส่วนอีกอันหนึ่งมันลดกว่าระดับ	 จ�าไว้เป็นคู่กันดีกว่าว่า  

ถีนมิทธะ จ�าไว้เป็นคู่กับ อุทธัจจกุกกุจจะ	เมื่อจิตมีการลด 

ต�่ากว่าระดับคือมีก�าลัง	มีสมรรถนะ	มีปกติภาวะอะไรก็ตาม	

มันลดต�่าลงไปกว่าระดับ	ก็เรียกว่านิวรณ์ตัวที่	๓	ในเมื่อจิต

มันฟู	บ้า	ๆ 	บอ	ๆ 	ของมันไปเกินระดับ	ก็เป็นความฟุ้งซ่าน	ก็

เรยีกว่า	นวิรณ์ตวัที่	๔	คอื	อทุธจัจกกุกจุจะ	ใช้ค�าสัน้	ๆ 	เพยีง

ค�าเดียวก็ได้	เช่นว่า	
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	 จิตแฟบ	คือ	นิวรณ์ตัวที่	๓

	 จิตฟู	คือ	นิวรณ์ตัวที่	๔	

	 ไปอธิบายค�าว่า	‘แฟบ’	ว่า	‘ฟู’	เอาเองก็แล้วกัน	มัน

จะมีเหตุปัจจัยอะไรก็สุดแท้แต่	 ทว่าจิตมันเป็นอย่างนี้แล้ว	

เราต้องเรียกว่านิวรณ์	 มันก็มีต้นตอมาจากอวิชชา	 โมหะ	 

มาจากโมหะ	หรือมันเป็นการปรุงแต่งแบบโมหะ	

 ถีนมิทธะนี่มันมีได้แม้แต่โดยเหตุปัจจัยทางวัตถุ

ภายนอก	 เช่น	 กินอะไรเข้าไปมากมันก็ง่วงนอน	 เพราะว่า

ร่างกายมันต้องการจะเอาโลหิตไปย่อยอาหารในกระเพาะ	

นี้โลหิตที่จะไปเลี้ยงมันสมองให้สดชื่นมันขาดไป	 แล้วมันก็

อยากจะพักผ่อน	 สมองอยากจะพักผ่อน	 มันจึงมีการมึน	 มี

การง่วง	มกีารลดลงไป	คอืมนัง่วงนอน	มนัอยากจะนอน	เพือ่

เอาโลหิตไปย่อยอาหารในกระเพาะ	อย่างนี้ก็เรียกว่านิวรณ์

เหมือนกัน	 เพราะมันมีผลเหมือนกัน	 แม้มันไม่ใช่เป็นกิเลส

มากมายหรือโดยตรง	 แต่มันก็เป็นกิเลสนั่นแหละ	 และถ้า

เราฉลาด	เรากอ็ย่ากนิอาหารให้มนัมากจนท�าให้ต้องไปหยดุ

นอนเพื่อย่อยอาหาร	

	 เราสังเกตดูเห็นว่าไอ้สัตว์	 แม้มันจะกินเข้าไปอิ่ม	 วัว
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ควายกนิหญ้า	หรือแมวหมากนิข้าวต่าง	ๆ 	มนัไม่ได้กนิอิม่จน

ต้องไปนอน	ผมพยายามให้มันกิน	 แมวนี่มันก็ไม่อิ่มมากจน

ต้องไปนอน	มันกินเต็มที่แล้ว	มันก็ยังร่าเริง	ผ่องใส	กระโดด

โลดเต้น	 อะไรอยู่	 ไม่ต้องไปนอน	คนเรานี่ระวังให้ดี	 มันจะ

กินเกินไปจนต้องไปนอน	 ถ้าไม่นอน	 มันนั่งง่วงโงกอยู่	 คิด

อะไรก็ไม่ได้	เรียนหนังสือก็ไม่ได้	ฟังเทศน์ก็ไม่รู้เรื่อง	นี่เรียก

ว่าแม้ปัจจัยภายนอกทางวัตถุก็ท�าให้เกิดไอ้นิวรณ์ตัวนี้ได้	

คือ	ถีนมิทธะ	ซึมเซา	ละเหี่ยละห้อย	ง่วงเหงาหาวนอน	จัด

สิ่งแวดล้อมให้ดี	อย่าให้มันเกิดอาการอย่างนี้	จัดสิ่งกระตุ้น

ความรูสึ้กให้สดชืน่แจ่มใสอยูเ่สมอ	อย่าให้มนัลดลงไปสูค่วาม

อ่อนเพลีย	ละเหี่ยละห้อย	มึนชา	ง่วงเหงาหาวนอน	

	 ในพระบาลีมีอยู่ชัดว่า	 ภิกษุไปบิณฑบาต	 ฉันบิณฑ-

บาตแล้ว	กลบัมาแล้ว	ไปสูท่ีส่งดั	ท�าจติให้ปราศจากนวิรณ์อยู	่

นี่เป็นค�าที่เอ่ยทีแรก	เพราะเขาท�าจิตให้ปราศจากนิวรณ์อยู่	

แล้วก็จะพูดไปถึงเรื่องสมาธิ	เรื่องฌาณ	เรื่องอะไรต่อไป	แต่

จะมคี�าทีเ่น้นอยูค่�าหนึง่ว่าท�าจติให้ปราศจากนวิรณ์อยู	่‘กลบั

มาจากบณิฑบาต	ฉนัแล้ว	ไปสูท่ี่สงบสงัด	ท�าจติให้ปราศจาก

นวิรณ์อยู’่	นีข่อให้สนใจค�านี	้แล้วไปลองด	ูฉนับิณฑบาตแล้ว	
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ไปสูท่ีส่งดัแล้วหลับฟ้ีอยู	่นีม่นัจะเป็นเสยีอย่างนี	้มันต้องต่อสู้	

เพราะความง่วงเกีย่วกบัการเมาในอาหารทีม่ากเกนิ	มันต้อง

ต่อสู้	ทางที่ดีก็อย่าให้มันมากจนมันง่วงนอน	ต้องไปต่อสู้กับ

นิวรณ์	 อย่างนี้มันล�าบาก	 เดี๋ยวมันก็ขอสมัครนอนเสียก่อน	

ดังน้ันผู้ที่จะมีจิตใจแจ่มใส	 โปร่ง	 ๆสดชื่น	 แจ่มใส	 ท�างาน

ทางจติใจได้ตลอดเวลา	ขอให้ระวงัข้อนีด้้วย	คอื	ระวงันวิรณ์

ทั้งหมด	ระวังนิวรณ์ทั้ง	๕	ตัว	

	 ผมพูดเน้นในข้อนี้ก็เพราะว่าไอ้คนมันชอบกินกันนัก	

สมัยนี้มันชอบกินเกิน	 ไม่อยากจะกินแต่พอดี	 ไปแสวงหา

การปรุงแต่งที่ท�าให้กินเกิน	การชูรสมันมีมากมายนัก	เดี๋ยว

นี้การชูรสที่กินเกิน	มันมีมากมายนัก	เขาต้องประสบปัญหา

ข้อนี้คือนิวรณ์ข้อที่จิตใจหนัก	ทื่อ	มึน	ซึม	ไม่	active 



‘กลับมาจากบิณฑบาต ฉันแล้ว 

ไปสู่ที่สงบสงัด ท�าจิตให้ปราศจากนิวรณ์อยู่’ 

นี่ขอให้สนใจค�านี้ แล้วไปลองดู 

ฉันบิณฑบาตแล้ว ไปสู่ที่สงัดแล้วหลับฟี้อยู่ 

นี่มันจะเป็นเสียอย่างนี้ มันต้องต่อสู้ 



เมื่อคิดก็คิด เมื่อหยุดคิดก็หยุดคิด 

เมื่อตื่นก็ตื่น เมื่อนอนก็นอน 

แบบนี้ไม่มีการฟุ้งซ่าน 
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มดแมลง ตัวที่ ๔ 
อุทธัจจกุกกุจจะ 

	 ทีนี้นิวรณ์ถัดไปท่ีว่าฟุ้งซ่าน	 มันมีเหตุปัจจัยของมัน

เหมอืนกนั	ส�าหรบัความฟุง้ซ่าน มนัเกีย่วกบัระบบประสาท 

ระบบสมองที่ไปท�ากับมันผิด ให้มันต้องฟุ้ง	ต้องการให้มัน

ระงบัลง	มนัไม่ระงบั	เหมอืนกบัคนนอนไม่หลบั	นอนตาแห้ง

อยูต่ลอดคนื	‘จติมนัฟุ้ง’	คล้าย	ๆ 	กบัว่าไอ้สมองนีม้นัเหมอืน

เครือ่งจกัรชนดิหนึง่	พอไปเขีย่มนัถกูจดุเกนิแล้วมันกเ็ดนิของ

มนัอย่างทีไ่ม่ยอมลดละ	เราต้องปฏบิตัใิห้เป็นระเบยีบอยูเ่ป็น

ประจ�า	อย่าได้เกิดอาการชนิดนี้ขึ้นมา	อย่าอวดว่าพอจิตฟุ้ง

แล้วท�าอานาปานสติแล้วมันจะหยุดได้ง่าย	 ๆ	 ตามต้องการ	

ในกรณีที่มันมีเหตุปัจจัยมาก	 มันยากที่จะท�าสมาธิให้ความ

ฟุ้งนี้มันหยุดลงไปได้	 แม้แต่เพียงจะให้นอนหลับลงไปได้	 นี้
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ก็ยังท�าไม่ได้	 ต้องกินยานอนหลับ	 ยานอนหลับมันก็ขายดี	

เพราะเหตุนี้

	 เรารู้จักป้องกันโดยวิธีของธรรมะ	 คือ	 รู้เท่าทันการ

ฟุ้งซ่าน	 มันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร	 คนสมัยนี้เขาชอบถือหลัก

ว่าชวีตินีอ้ยูไ่ด้ด้วยความหวงั	ความหวงันัน่แหละคอืชวีติ	มนั

ก็เผาอยู่ด้วยความหวัง ขยายความหวังออกไปเรื่อย	 อย่าง

ที่เรียกว่าฝัน	ฝันเฟื่อง	ฝันทั้งตื่น	ๆ	 เป็นเรื่องสร้างวิมานใน

อากาศได้ทั้งฝันตื่น	เพราะไอ้อันนี้มันเป็นนิสัย	เป็นอะไรขึ้น

มา	คนนั้นก็จะฟุ้งซ่านเก่ง	จะนอนหลับยาก	แล้วมันก็มีเหตุ

ปัจจัยภายนอกด้วยเหมือนกัน	 เช่นเดียวกับถีนมิทธะ	 มันมี

เหตุปัจจัยภายนอก	เช่น	อาหาร	เป็นต้น	

	 ส่วนไอ้อทุธจัจกกุกจุจะมนักม็เีหตปัุจจยัภายนอกช่วย	

ไอ้ยาเสพติดบางจ�าพวกที่มันท�าให้นอนหลับไม่ได้	 กระตุ้น	

เด๋ียวนี้เขาท�ายากระตุ้น	 มีขายให้คนที่อยากท�างานมาก	 ๆ	

ไม่ง่วงนอน	 กินเข้าไปแล้ว	 มันไม่ง่วง	 ระวังให้ดีเถิด	 มันจะ

เกิดปัญหาอย่างอื่นขึ้นมา	ในพวกนิวรณ์	คือ	ความฟุ้ง	แล้ว

ก็จะเกิดปัญหาร้ายแรงในบั้นปลาย	 กลายเป็นคนบ้าไปก็ได	้

เพราะไอ้ความฟุ้งมันควบคุมไม่ได้	ผมเห็นว่าไม่ควรจะไปใช้
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ยาประเภทนั้น	 แล้วท�าให้จิตท�ากิจกรรมของจิตให้มันเป็น

ระเบียบ	เวลาท�างาน	เวลาพักผ่อน	เวลาท�าสมาธิ	เวลาไหว้

พระสวดมนต์	

	 ไอ้คนบางจ�าพวก	บางประเภท	 เขามีวัฒนธรรมที่ดีที่

จะก�าจัดนิวรณ์ประเภทนี้	 พวกแขกปาทาน	 อัฟกานิสถาน	

ผมเห็นหลาย	 ๆ	 คน	 เขาเดินชักลูกประค�าเรื่อย	 มันมีพวง

ประค�าอยู่ในมือ	 ก็ชักลูกประค�าแบบพระเหล่านี้เรื่อย	 เป็น

วฒันธรรมของเขา	ทกุคนมสีมาธดิมีาก	เป็นพ่อค้า	เข้มแขง็	นี่

อาศยัวฒันธรรมทีท่�าให้เป็นสมาธอิยูเ่ป็นปกต	ิถ้าพทุธบรษิทั

เรามีเวลาไหว้พระสวดมนต์	 มีเวลาชักลูกประค�า	 มีเวลาให้

ท�าอย่างเดยีวกนันีบ้้าง	จะแก้นวิรณ์ข้อนีไ้ด้มาก	แก้นสิยัแห่ง

นวิรณ์ฟุง้ซ่านนีไ้ด้มาก	จะเป็นคนทีม่จีติใจเป็นระเบยีบ	สงบ

เย็น เมื่อคิดก็คิด เมื่อหยุดคิดก็หยุดคิด เมื่อตื่นก็ตื่น เมื่อ

นอนก็นอน	แบบนี้ไม่มีการฟุ้งซ่าน	คือไม่หยุด	ไม่ยอมหยุด

แห่งระบบคดิหรอืระบบประสาท	มนัไม่ยอมหยดุ	เหมือนกบั

เครือ่งยนต์ทีด่บัไม่ได้	มนัคงจะเป็นยากส�าหรบัทกุคน	แต่กม็ี

คนไม่น้อยเหมอืนกนัท่ีมปัีญหาเร่ืองนวิรณ์ฟุ้งซ่าน	นวิรณ์คอื

ความฟุ้งซ่าน	 แล้วเขาชอบคิดเถลไถลนอกขอบเขตจนเป็น
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ความเคยชิน	 แล้วเมื่อมาถือหลักกันว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความ

หวังแล้วจะส่งเสริมนิวรณ์ประเภทนี้	

	 ผมได้ยินเด็ก	 ๆ	 แล้วส่วนมากก็เป็นเด็กผู้หญิงเสีย

ด้วย	 ว่าชีวิตนี้อยู่ด้วยความหวัง	 แล้วเขาก็มีความหวัง	 มัน

ก็เป็นการส่งเสริมนิวรณ์นี้	 แล้วสักวันหนึ่งจะประสบปัญหา

ท่ีหยุดความฟุ้งซ่านนี้ไม่ได้	 จะเป็นโรคประสาทหรือเป็นบ้า

ไปเลย	 น่าจะนึกถึงวัฒนธรรมที่ดีของชนบางชาติ	 ที่เมื่อเรา

ปฏิบัติตามอยู่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วมันป้องกัน

กิเลสและป้องกันนิวรณ์ได้	ในสมัยที่เขาถือศาสนากันจริงจัง	

มนักป้็องกนัส่ิงเหล่านีไ้ด้	เรากม็กีารไหว้พระสวดมนต์กนัเสยี

เรื่อย



ถ้าพุทธบริษัทเรามีเวลาไหว้พระสวดมนต์ 

มีเวลาชักลูกประค�า มีเวลาให้ท�าอย่างเดียวกันนี้บ้าง 

จะแก้นิวรณ์ข้อนี้ได้มาก แก้นิสัยแห่งนิวรณ์ฟุ้งซ่านนี้

ได้มาก จะเป็นคนที่มีจิตใจเป็นระเบียบ สงบเย็น



คิดให้ดีถึงที่สุดแล้วก็ไม่สงสัย
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มดแมลง ตัวที่ ๕

วิจิกิจฉา 

	 นิวรณ์ข้อสุดท้ายที่	๕	เรียกว่า	วิจิกิจฉา	วิจิกิจฉาที่ว่า	

ทีจ่รงิกค็อืความฟุ้งซ่านชนดิหนึง่	แต่มนัคนละรปูแบบ	ความ

ไม่ยุติของความคิดหรือสติปัญญา มันตั้งข้อสงสัยเรื่อย 

มันมีเหตุปัจจัยของมัน	มันตั้งข้อสงสัยเรื่อย	เรียกว่า ความ

ระแวง สติปัญญามันเลยขอบเขต	มันตั้งข้อสงสัย	แม้ในข้อ

ที่ตัวเองได้คิดนึกตกลงใจ	เป็นที่พอใจ	แล้วมันก็ค่อย	ๆ	เกิด

เป็นนิสัยมากขึ้น	ๆ	ที่จะสงสัยตัวเอง	สงสัยทุกอย่างที่ตัวเอง

ได้ยึดถือเป็นหลัก	นี่มันเป็นเหตุให้สงสัย	แม้แต่พระพุทธเจ้า	

พระธรรม	พระสงฆ์	ตามที่ได้ศึกษามาแล้วอย่างไร	ยังตั้งข้อ

สงสัยว่าจะไม่จริงตามนั้น	 จะไม่เป็นไปตามนั้น	 แล้วยิ่งเขา

ปฏิบัติอะไรเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	ผิด	ๆ	ถูก	ๆ	แล้วไม่ได้ผลตามที่
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ต้องการ	 แล้วเขาก็ไปโทษพระพุทธ	พระธรรม	พระสงฆ์ว่า 

ไม่จรงิโว้ย	จะมไีด้	อันตรายมาก	ต้องฝึกตนให้เป็นผูท้ีม่อีะไร

แน่นอน	เฉียบขาด	และเป็นระเบียบ	อย่าให้มันคอยระแวง	

ไอ้ความคดิในช้ันต้นมนัคดิว่าอย่างไรถกูต้องท่ีสดุ	ดทีีส่ดุ	แล้ว

ก็ยุติ	แล้วก็ท�า	แต่แล้วก็เกิดนิวรณ์	แมลงนี้มาอีก	มาตอม	ไอ้

หลักเกณฑ์ทีไ่ด้ท�าไว้ดแีล้ว	วางไว้ดแีล้ว	คอืความตัง้ข้อระแวง	

มันก็ระแวงออกมาเป็นวงกว้าง	 ระแวงหลักการ	 ระแวงวิธี

การ	 แล้วก็ระแวงบุคคลที่จะร่วมงานด้วย	 เดี๋ยวมันก็ระแวง

บุตร	 ภรรยา	 สามี	 มันระแวงกันไปหมด	 ก็เลยหาความสุข 

ไม่ได้	พยายามเป็นผู้มีสติให้มาก	ท�าอะไรให้เป็นระเบียบ	ให้

มันแน่ชัดลงไปว่ามันอย่างนี้	อย่างนี้	ก็ฝังความรู้สึกอันนั้นไว้	

มสีตสิมบรูณ์มนัจะไม่เกดิความสงสยัขึน้มาในเรือ่งทีไ่ด้คิดไว้

ดีแล้ว	ได้ตั้งไว้ดีแล้ว

		 ดังนั้นเราหัดมีสตินับตั้งแต่เบื้องต�่า	เบื้องต้นที่สุด	เช่น	

สตทิีจ่ะไม่ลืม	ไม่ข้ีลืม	สตท่ีิว่าท�าอะไรกท็�าด้วยจิตใจทัง้หมด

คือบทฝึกสติทั้งหลาย	 คือท�าอะไรก็ท�าด้วยจิตใจทั้งหมด	

ชัดเจนลงไป	แม้งานเลวที่สุด	งานล้างจาน	งานถูบ้าน	ก็ต้อง

ท�าด้วยจิตใจทั้งหมด	 ด้วยสติท้ังหมด	 หรือว่างานง่าย	 ๆ	 ที่
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เราท�าวันละมาก	ๆ	เช่น	ปิดประตู	เปิดประตู	วันละหลาย	ๆ	 

หน	อย่างนี้	ต้องปิดและเปิดด้วยสติ	ไม่อย่างนั้นจะไประแวง

อยูว่่าประตปิูดหรอืยงั	จะไปหลบัให้ได้	ประตูมันปิดแล้วหรอื

ยัง	อย่างนี้เป็นต้น	ก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีสติที่สมบูรณ์	

ความรู้สึกไม่เด็ดขาด	ไม่เป็นระเบียบ	เรียกว่า	วิจิกิจฉา	แปล

ว่า	ความลังเล	แต่เขาแปลกันว่า	ความสงสัยก็มี	 เพราะมัน

คล้ายกันมาก	 ความลังเล	 ความสงสัย	 เราคิดดีที่สุดว่าเอา

อย่างนี้แล้วก็เกิดลังเลขึ้นมาอีก	นี่	วิจิกิจฉา	ไอ้สงสัยมันควร

จะขจัดหมดไปตั้งแต่เมื่อแรกคิดว่าจะเอาอย่างไร	คิดให้ดี

ถึงท่ีสุดแล้วก็ไม่สงสัย	 มันก็อาจจะไม่มีความสงสัยทีหลัง	

เพราะมันอยู่ในรูปของความลังเล	 ลังเลของเดิม	 ทีนี้มันก็

เหมือนกันกับนิวรณ์อ่ืน	 ๆ	 มันข้ึนอยู่กับปัจจัยภายนอก	 มี

อะไรเข้ามาแทรกแซงบ้าง	 แล้วก็ท�าให้เราลังเล	 อันนี้หลัก

การเดิม	จนมนัมอีะไรเกดิขึน้	ท�าให้ลงัเล	แผนการทีไ่ด้วางไว้

ดแีล้ว	มนัมไีด้	ควรจะเก่งกว่านัน้	ควรจะคดิได้ดกีว่านัน้	อย่า

มามัวลังเลในแผนการที่วางไว้ดีแล้ว	อยู่บ่อย	ๆ	

 



การท�าสมาธิคือการก�าจัดนิวรณ์
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คู่ปรปักษ์ของมดแมลง

	 นี่เราพูดถึงนิวรณ์ครบทั้ง	 ๕	 แล้ว	 แล้วก็ดูกันอีกทีใน

รูปลักษณะของแมลง	 ไม่ใช่เสือร้าย	 ไม่ใช่งูพิษ	 ไม่ใช่อะไร

ที่มันใหญ่โตขนาดนั้น	 คิดดูกันในเรื่องทางธรรมะ	นิวรณ์นี้

เขาเป็นคู่ปรปักษ์กันกับความเป็นสมาธิ ถ้ามีสมาธิแล้ว

ไม่มีนิวรณ์ ถ้ามีนิวรณ์แล้วไม่มีสมาธิ ถ้าท�าสมาธิส�าเร็จก็

ไม่มีนิวรณ์	 เพราะว่าสมาธิคือการกวาดนิวรณ์ออกไปหมด	

จิตเป็นอิสระ	จิตปกติ	จิตสดชื่น	จิตเข้มแข็ง	จิตว่องไว	ตาม

แบบของจิต	มนัจะมานัง่นิง่หลบัตาเป็นท่อนไม้ไม่ใช่	เป็นผูม้ี

จิตสดชื่น	แจ่มใส	เข้มแข็ง	ว่องไว	มีสมรรถนะทางจิตสูงคือ

ความเป็นสมาธ	ิถ้ามนีวิรณ์มนัเป็นไม่ได้	ถ้าเป็นไปได้มนัต้อง

ไม่มนีวิรณ์	ดงันัน้เราจงึมเีป็นหลกัตายตวัว่าการท�าสมาธคิอื
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การก�าจัดนิวรณ์ด้วยก�าลังจิตที่ดีกว่า	ที่เหนือกว่า	ที่สูงกว่า	

นิวรณ์ทั้ง	๕	ถูกกวาดเกลี้ยงไป	จิตโผล่มาเป็นจิตชนิดที่เป็น

สมาธ	ิพร้อมทีจ่ะมปัีญญาต่อไปอีก	มนัเป็นความสขุอยูใ่นตวั	

	 เมื่อแมลงไม่รบกวนให้เราร�าคาญ	 เราก็สบาย	 เราก็

นอนหลับดี	 ถ้าจะนอนเล่นก็นอนได้	 นอนเล่นสบายดี	 เมื่อ

แมลงมันไม่กวน	 ขอให้ถือว่าเป็นหน้าท่ีหรือเป็นสิ่งที่จ�าเป็น

ส�าหรบัมนษุย์ทกุคนทีจ่ะมชีวีติอยูด้่วยจติทีป่ราศจากนวิรณ์	

อย่าถือว่าเป็นเรือ่งศาสนา	เรือ่งในป่า	เรือ่งของฤๅษชีไีพร	อย่า

ไปถืออย่างนั้น	 อยู่ที่บ้าน	 อยู่ในโลก	 อยู่ในกรุง	 อยู่ในเมือง

หลวง	อยู่ในออฟฟิศ	เราจะต้องมีจิตที่ปราศจากนิวรณ์	เรา

จะมสีมรรถนะในการท�างานได้ดท่ีีสดุ	แล้วกส็บายทีส่ดุ	อยูใ่น

ตัวการงานนั้นได้	ท�าจิตให้เป็นสมาธิ	ปราศจากนิวรณ์	นี่มัน

เป็นหลักอย่างนี้	ท�าจิตให้เป็นสมาธิ	ปราศจากนิวรณ์	ช�าระ

จิตให้ปราศจากนิวรณ์	

	 พอต่ืนนอนขึน้มา	ตัง้หลกัในการช�าระจติให้ปราศจาก

นิวรณ์ทุกอย่าง	 เรื่องกิน	 เรื่องอาบ	 เรื่องถ่าย	 เรื่องอะไร	

อย่าให้มันเกิดความรู้สึกประเภทที่มันรบกวน	 จนกระทั่งไป

ท�างานที่ออฟฟิศ	 ท�าด้วยจิตที่ปราศจากนิวรณ์ตลอดเวลา	
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มันจะมีผลวิเศษท่ีว่าเป็นความสุขตลอดเวลา	 ถ้างานนั้นดี

ที่สุดด้วย	งานที่ท�านั้นจะดีที่สุดด้วย	

	 ที่ผมพูดเมื่อคืนนี้	ขอให้แสวงหาความสุขจากการงาน

เถิด	 อย่าไปมัวหวังหาจากผลของงานเลย	 ถ้าคุณไปหวัง

ผล	หวังความสุขจากผลของการงานแล้วจะมีนิวรณ์เพิ่มขึ้น	

ดังนั้นเมื่อท�าการงานอยู่	จงแสวงหาความสุขจากตัวการ

กระท�านั้นเถิด อย่ามัวไปหวังผล หวังจากผลของการงาน

เลย มันจะสร้างนิวรณ์ให้เกิดขึ้น	ทีนี้เราก็เป็นสุขอยู่ในการ

ท�าการงาน	 จิตชนิดนี้ท�าได้ดีและงานมันก็ดี	 ผลงานมันจะ

ไม่ไปไหนเสีย	 เดี๋ยวมันจะมากเกินไปจนต้องเอาไปทิ้งก็ไม่

แน่	 เพราะว่าเรามันได้รับความสุขเป็นท่ีพอใจอยู่แล้ว	 เมื่อ

จิตปราศจากนิวรณ์ก็เป็นสมาธิ	 เมื่อเป็นสมาธิก็เป็นสุขที่สูง

ขึ้นไปกว่าธรรมดา

	 ธรรมดาจิตก็ต้องพอใจ	ผ่องใส	ก่อนที่จะเป็นสมาธิได้	

แต่เมือ่เป็นสมาธแิล้วมนักพ็อใจ	ผ่องใส	แล้วก็เป็นสขุยิง่ขึน้ไป

กว่านั้นอีก	จนเรารู้สึกว่ามันมาก	ว่ามันไม่ใช่ธรรมดา	เพราะ

มันเป็นของดี	 พิเศษ	 หรือวิเศษส�าหรับมนุษย์	 จิตใจสดใส	

สว่างไสว	 อิสระ	 เยือกเย็น	 เป็นชีวิตท่ีปราศจากนิวรณ์	 ซึ่ง
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เดี๋ยวนี้คงจะเข้าใจผิด			ไม่ต้องการกันก็ได้	ถ้าเขาต้องการสิ่ง

กระตุ้นความรู้สึกทางกามฉันทะ	แล้วถ้าว่าโกรธใคร	เกลียด

ใครอยู่	เขาก็ชวนกันหาทางแก้แค้น	มันคิดไปในทางแก้แค้น	

ไม่ต้องการให้ปล่อย	 ให้เลิก	 ให้ระงับความเกลียดชัง	 ความ

พยาบาท	 อาฆาต	 ถึงทว่าง่วงนอนข้ึนมาก็อยากจะไปนอน

มากกว่าที่จะต่อสู้	 ถ้ามันมีความฟุ้งซ่านขึ้นมา	 บางทีก็จะ

ผสมโรงเลย	แล้วเดี๋ยวนี้มันเจริญด้วยวิถีทางปรัชญา	วิถีทาง

ปรชัญานัน้แหละเป็นตวัการสร้างความสงสยัเก่งทีส่ดุ	กเ็พิม่

วิจิกิจฉาได้ด้วยวิธีทางปรัชญา	

	 นักปรัชญาเขาก็ยอมรับว่าความสงสัยเป็นรากฐาน

ของปรัชญา	ความอยากรู้ก็คืออันเดียวกับความสงสัย	ความ

สงสยั	อยากรู	้เป็นรากฐานของการคิดนกึ	ตามวถิทีางปรชัญา				

คล้าย	ๆ 	กับว่าสมัยนี้เรานิยมไอ้ความไม่แน่นอนหรือไม่นิยม

ไอ้ความทีว่่าตัดสินใจเดด็ขาดลงไปโดยไม่เอาปรัชญาอะไรมา

จับเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์	 แม้ส�าหรับจะสงสัย	 ขอให้สังเกต

ดูก็แล้วกันว่าโลกปัจจุบันนี้เขาไม่ต้องการจิตชนิดที่สงบเย็น	

ปราศจากนิวรณ์ทั้งนั้น	 เพราะเขาไม่รู้จักมากกว่า	 ถ้าเขา

เข้าใจ	เขารู้จัก	เขาคงจะต้องการ	
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	 เดี๋ยวนี้มันไปหาวิธีอ่ืน	 วิธีใหม่	 จะกลบเกลื่อนนิวรณ์

ด้วยวัตถุ	 หาความรู้ทางวัตถุเพื่อจะกลบเกลื่อนนิวรณ์	 ถ้า

เป็นเรื่องกามารมณ์ก็ส่งเสริมทางวัตถุให้มันถึงที่สุด,	ถ้าเป็น

เรื่องเกลียดชัง	มันก็ไปหาอาวุธมาฆ่ามันเสียให้หมด,	นี่เรื่อง

ฟุง้ซ่าน	เรือ่งห่อเหีย่ว	นีจ่ะท�ายาให้กนิแล้ว	ยากล่อมประสาท	

ยาระงับประสาทก็ก้าวหน้า,	 	 ส่วนความสงสัยไม่มีที่สิ้นสุด

นั้น	 เขานิยมกัน	 เพราะมันเป็นทางมาแห่งปัญญา	 แห่งสติ

ปัญญา	ที่เรียกว่า	ปรัชญา	ผมอยากจะท้าทายว่ามันคงเต็ม

ไปด้วยแมลง	๕	ตัวมากยิ่งขึ้นในบุคคลเหล่านี้	ส่วนในจิตใจ

ของเขาจะต้องเต็มไปด้วยแมลง	 ๕	 ตัวรบกวนยิ่งกว่าครั้ง

พุทธกาลอย่างแน่นอน	 นี่เราจะเอากับเขาหรือไม่	 หรือเรา

จะเอาอย่างไรก็ไปคิดดูเอง	

	 นี่เป็นเรื่องบอกให้ทราบว่าโดยหลักทั่วไปทางจิตใจมี

แมลงรบกวนอยู่	๕	ตัว	ความรู้ของคนโบราณ	รู้จักท�าสมาธิ

เพือ่ขจดันวิรณ์น้ีเสีย รวมท้ังการกระท�าอืน่ ๆ  ทีม่นัจะเป็น

เครื่องช่วยก�าจัดนิวรณ์นี้เสีย	 แม้ที่สุดแต่ขนบธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรมเขาก็วางไว้ส�าหรับมนุษย์มีจิตใจแจ่มใส	

ผ่องใส	เบิกบาน	ปราศจากนิวรณ์อยู่มากทีเดียว	เดี๋ยวนี้คน
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มันมาเลิกละวิธีการเหล่านี้เสีย	 ดูถูกว่าคนเหล่านั้นโง่เขลา	

บรรพบุรุษเป็นคนโง่เขลา	 ตัวเองฉลาด	 ในยุคท่ีว่าลูกหลาน

มันจะวินาศ	มันเป็นอย่างนี้	ไม่มีจิตเป็นอิสระเลย	



อย่าไปมัวหวังหาจากผลของงานเลย 

ถ้าคุณไปหวังผล หวังความสุขจากผลของการงานแล้ว

จะมีนิวรณ์เพิ่มขึ้น 



ท�างานด้วยจิตว่าง คือ ว่างจากตัวกู 

ว่างจากตัวกูผู้กระท�า มีแต่การกระท�า

ด้วยกายด้วยจิตเต็มที่ ไม่มีตัวกูมาเป็นผู้กระท�า

หรือเจ้าของการกระท�าหรือเพื่อหวังผลการกระท�า 

อย่างนี้เราเรียกว่าท�างานด้วยจิตว่าง
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จิตปราศจากมดแมลง  
เป็นจิตที่ท�าอะไรได้ไม่น่าเชื่อ  

	 ทีนี้มาดูไอ้ทางบ้านเรือนกันบ้าง	 ในทางธรรมะที่จะ

บรรลุมรรคผลนิพพานนั้น	ก็ต้องต่อสู้	 ต้องก�าจัดนิวรณ์	ท�า

จติให้ปราศจากนวิรณ์อยูต่ลอดเวลา	นีใ้นเร่ืองเป็นอยูใ่นบ้าน

เรือนก็อย่างเดียวกันแหละ	 ขอให้มีความมุ่งหมายหรือหลัก

การทีจ่ะก�าจัดนิวรณ์คอืท�าจติให้ผ่องใส	แจ่มใสอยูต่ลอดเวลา	

	 แม้เราท�างานที่ไม่อยากจะท�า	 คนเราไม่ชอบท�างาน

หลาย	 ๆ	 อย่างก็เพราะว่ามันมีจิตท่ีเป็นนิวรณ์โง่	 นิวรณ์

อะไรอยู่	 เช่น	 เราท�างานต�่า	ๆ	 เช่นว่าซักผ้า	ถูเรือน	ผ่าฟืน	

อันนี้ไม่ท�า	 อันนี้ไม่อยากท�า	 แต่ถ้าว่ามีจิตปราศจากนิวรณ์	 

ดังนั้นจะสนุก	 สนุกในการผ่าฟืน	 กองท่วมหัวเลยก็ยังไม่

อยากเลิก	ยังสนุกอยู่	ใครเคยมีบ้างก็ลองไปทดสอบดู	ซักผ้า	 
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ล้างจาน	 ถูเรือน	 ทุกอย่างท่ีว่าเป็นงานท่ีเขารังเกียจกัน	 ถ้า

จติมนัปราศจากนวิรณ์ ฝึกมาด ีมสีมาธ ิให้ท�างานสิง่เหล่า

นัน้ มนัก็เป็นเรือ่งสนุกไปหมด	แม้แต่จะล้างจาน	สตมัินเป็น

ตัวการกระท�าเสยีเอง	แล้วมนักเ็ลยสนุก	ไม่ใช่ว่ามเีรามาคดิ

ว่าไอ้ล้างจานนี้มันเป็นงานต�่า	 งานเลว	 งานไม่เหมาะแก่เรา	

นี่เรามีตัวเราออกมาดูไอ้งานนี้	ถ้ามีจิตเป็นสมาธิ	ไอ้การล้าง

จานมันเป็นจิตเสียเอง	 มันไม่มีจิตไหนจะออกมาเป็นตัวเรา

รังเกียจการล้างจาน	นี่ผมยกตัวอย่างงานล้างจาน	

	 ถ้าท�าอะไรอย่าแยกตวัเราออกมา	อย่าแยกจติออกมา

เป็นตัวเราแล้วมาคอยดูการกระท�านั้นดีเลวอย่างไร	 ให้การ

กระท�านัน้มนัเป็นตวัจติเสยีเองจะได้ไม่มามผีูว้พิากษ์วจิารณ์

งานต�่างานเลว	 งานอะไรด้วย	 แล้วมันจะสนุกด้วย	 เมื่อจิต

มันเป็นอันเดียวกับการงานแล้วการงานจะสนุก	 ถ้าไปคิด

ดู	 ไปสังเกตดู	 บางครั้งบางคราวเราสนุก	 การท�างานอย่าง

ต�่า	 ๆ	อย่างกวาดพื้น	บางทีมันก็สนุก	 เพราะว่าตอนนั้นจิต

มันไปเป็นตัวการท�างานเสียเอง	 จิตไม่มาเป็นตัวกูสูง	 การ 

กวาดพื้นมันต�่ามันเลว	 มันไม่เหมาะส�าหรับกู	 อย่างนี้มันจะ

สนกุอย่างไรได้	ดงันัน้สมาธ	ิสต	ิจติมนัไปเป็นการท�างานเสยี



51

เอง	 มันเป็นตัวการท�างานเสียเอง	 มันก็สนุก	 มันก็รู้สึกสนุก	

เคลือ่นไหว	ขอให้จติมนัไปเป็นตวัการงานเสยีเอง	ถ้าฟังไม่ถกู

กไ็ปคดิเอาใหม่	ไปพยายามคิดว่าให้จติมนัเป็นตวัการงานเสยี

เอง	อย่ามาเป็นตัวกูผู้ท�าอยู่เอง	ในธรรมะสูงสุดในพระพุทธ-

ศาสนาที่ว่าท�างานด้วยจิตว่าง	ไม่มีตัวกูแยกออกมา	เอาจิต

ไปเป็นตัวการงานเสียเลย	ความรู้สึกคิดนึก	สติ	สมาธิ	อะไร

กต็ามเป็นตวัการงานเสยีเลย	อยูใ่นตวัการกระท�านัน้เลย	อย่า

มตีวักมูาแยกยนืดเูป็นผูก้ระท�าอยู	่ผมเรียกว่าท�างานด้วยจติ

ว่าง	คือ	ว่างจากตัวกู	ว่างจากตัวกูผู้กระท�า	มีแต่การกระท�า

ด้วยกายด้วยจิตเต็มที่	 ไม่มีตัวกูมาเป็นผู้กระท�าหรือเจ้าของ

การกระท�าหรือเพื่อหวังผลการกระท�า	 อย่างนี้เราเรียกว่า

ท�างานด้วยจิตว่าง	 ไม่ใช่จิตสลบไสลหรือว่าจิตบ้าบออะไร	

ไม่ใช่เป็นจิตที่ปราศจากตัวกู	 จิตท่ีมันไปเป็นตัวการงานเสีย

เลยจะได้รบัรสของการงานสนกุสนาน	จะกนิอาหาร	จะอาบ

น�้า	 จะถ่ายอุจจาระ	ปัสสาวะ	 อย่ามีตัวกูผู้ท�าเลย	 ให้มันให้

จิตมันไปอยู่การกระท�านั้นเสียเลย	 เป็นการงานที่ท�าไปเสีย

เลย	 อย่าแยกจิตออกมาเป็นตัวกูผู้กระท�าเลย	 เราก็เรียกว่า

ว่างจากตัวกูผู้กระท�า	
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	 ถ้ามคีวามสขุอยูใ่นนัน้	จะท�าให้ดด้ีวย	นีเ่รยีกว่าท�างาน

ด้วยจิตว่าง	 ฆราวาสแท้	 ๆ	 ก็ลองไปท�าดู	 จะเป็นฆราวาสที่

ไม่ต้องเป็นโรคประสาทหรือเป็นโรคจิต	ฆ่าตัวตาย	เมื่อเป็น

ชาวนาไถนาอยู่	 จิตเป็นการไถนาเสียเลย	อย่ามีตัวกู	 จิตไป

เป็นควาย	 ไปเป็นไถ	 ไปเป็นอะไรที่เป็นตัวการไถนาเสียเลย

ดีกว่า	 อย่ามามีตัวกูไถนาอยู่ด้วยหวังอย่างนั้นอย่างนี้	 หวัง

ผลอย่างนั้นอย่างนี้	มันทรมานใจ

	 จิตนั้นคือความรู้สึก	 ความคิด	 และความรู้สึก	 เราให้

ความคิดและความรู้สึกเป็นตัวการกระท�าไปเสียเลย	 อย่า

แยกออกมาเป็นตวัตนมายนืดอูยู่	มาหวงัอยู	่มาอะไรอยู	่อย่าง

น้ีเรียกว่ามนัเป็นตวัตนท่ีสลายไปแล้ว	ไปอยูเ่ป็นการงานเสยี

แล้ว	ตวัตนไปผสมอยูใ่นตวัการงานเสยีแล้ว	มนัไม่มายนืเฝ้าดู

ว่าเราจะเอาอย่างนัน้จะเอาอย่างนีอ้ยู	่มนัจงึสนกุได้	ไปหดัท�า

อะไรให้สนกุยิง่กว่าทีแ่ล้ว	ๆ 	มา	กวาดขยะกส็นกุ	ซกัผ้ากส็นกุ	

ล้างจานก็สนุก	ลองไปท�าดูใหม่	ที่แนะให้เอางานต�่า	ๆ	เป็น

บทเรียนเพราะว่ามันท�าย�่า	มันได้ผลมาก	เมื่อจะแต่งกลอน

สกับทหนึง่	ต้องหยดุความรูส้กึทีเ่ป็นตวัตน	จตินัน้กลายเป็น

บทกลอนไปเลย	 เข้าใจว่าคนท่ีจะเขียนรูปภาพเป็นศิลปิน
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ให้สวยสักรูปหนึ่งมันก็ต้องให้จิตนั้นเป็นปากกา เป็นพู่กัน

เป็นนั่นไปเลย	 ให้มีตัวตนที่แยกออกมาส�าหรับจะเอาอย่าง

นั้นจะหวังอย่างนี้	อย่างน้ีเราเรียกว่าจิตปราศจากนิวรณ์ 

เป็นจติทีท่�าอะไรได้ไม่น่าเชือ่	เอาจติไปเป็นตวัการกระท�าสิง่

นั้นเสียเลยดีกว่า	อย่ามาเป็นผู้หวังผลอะไรอยู่	นี่เป็นเคล็ดที่

ว่าแสวงหาความสขุจากการกระท�า	อย่าแสวงหาจากผลของ

การกระท�าเลย	มันจะสร้างนิวรณ์ขึ้นมา

	 นี่ขอให้จ�าไว้เป็นอีกอันสุดท้ายว่า	 ทางห้ามเดินสอง

แพร่งและมดแมลง	๕	ตัว	อธิบายกันพอสมควรแก่เวลาแล้ว	

ก็ขอยุติที	นี่มันหกโมงตรงแล้ว	ปิดประชุม.



คนที่จะเขียนรูปภาพ เป็นศิลปิน ให้สวยสักรูปหนึ่ง 

มันก็ต้องให้จิตนั้นเป็นปากกา เป็นพู่กันเป็นนั่นไปเลย 

...

 อย่างนี้เราเรียกว่าจิตปราศจากนิวรณ์  

เป็นจิตที่ท�าอะไรได้ไม่น่าเชื่อ 
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