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ธรรมเย้ยมาร 
พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 
ถาม-ตอบ ปัญหาธรรม วนัที ่๑๙ เมษายน ๒๕๕๗ 

ณ วดัป่าสนัตพิุทธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 
 
 

ถาม : เรื่อง “มาร” 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ ที่หลวงพ่อเคยกล่าวไวใ้นเทศนาครัง้หนึ่ง ประโยค

ตอนจบว่า “มารเอย เราจะไม่ด ารถิงึเจา้อีกต่อไปแลว้ เอวงั” 

ผมรูส้กึว่ามนัมคีวามหมายลกึซึ้งมาก ในทีน่ี้หมายความถงึสิง่ทัง้หลายทัง้

ปวงจบลงทีค่วามคดิใช่หรอืไม่ครบั 

ตอบ : นี่ค าถามไง ฉะนัน้ ค าถามเขาถามมาเพราะไปฟังเทศน์มา มนัไม่ใช่การ

ปฏบิตั ิมนัไม่ใช่การปฏบิตัแิลว้มปัีญหา หรอืว่าไม่ใช่ว่าความสงสยัของตน เพยีงแต่ไป

ฟังเทศน์ของเราไง 

ทนีี้ฟังเทศน์ของเรา “มารเอย เราจะไม่ด ารถิงึเจา้ เจ้าจะเกดิบนหวัใจเราไม่ได้

อกีเลย” อนัน้ีเป็นค าขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ อยู่ในบาล ี จะบอกว่าอยู่ใน

พระไตรปิฎก เขากจ็ะบอกอยู่ทีไ่หนอกีล่ะ 

อยู่ในพระไตรปิฎกนะ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้โตแ้ยง้กบัมารๆ 

มารคอือะไร มารคอืสิง่ที่ว่าอยู่ในหวัใจของ เหน็ไหม เทพฝ่ายมาร เทพฝ่ายเทพ ถ้า

ฝ่ายเทพคอืเทพฝ่ายด ี เทพฝ่ายสมัมาทฏิฐ ิ ถ้ามจิฉาทฏิฐ ิ เขามกีเิลสในหวัใจของเขา 

มนัเป็นตวัแทนไง อย่างพวกพญามารเขามตีวัแทนของเขา ตวัแทนฝ่ายทีท่ าลาย ฝ่าย

ท าลายของเขานะ แต่ถ้าเป็นความจรงิ ความจรงิเขา้ไปในกเิลส กเิลสในใจของเราคอื

อวชิชา คอืความไม่รูข้องเรา 
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ฉะนัน้ เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เวลาท่านจะปรนิิพพาน ท่าน

พยายามบอกเป็นเครื่องหมาย บอกใหพ้ระอานนท์อาราธนาไวถ้งึ ๑๖ คราว มารดลใจ

พระอานนท์ทัง้หมดเลย มารดลใจทัง้นัน้ๆ 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เขาเรยีกว่ามนัเป็นวหิารธรรม เวลา

พจิารณากิ่งกา้นสาขาธรรมในหวัใจ มารจะมาโต้แย้งนะ “องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธ

เจา้นิพพานเถดิ จะอยู่ไปท าไมใหเ้ดอืดรอ้นไป เพราะองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา้

เป็นพระอรหนัต์แลว้ จะมาอยู่เดอืดรอ้นท าไม กน็ิพพานซะ เพื่อจะได้ไปเสวยวมิุตตสิุข

โดยความเป็นจรงิ” นี่โตแ้ยง้กบัมารมาตลอด 

แต่พวกเรา มารมนัคอือะไร มารมนัคอือะไร ฉะนัน้ เวลาองคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้ใหพ้ระอานนท์ บอกเป็นนิมติเป็นเครื่องหมาย บอกเป็นเชงิว่าใหพ้ระ

อานนท์อาราธนาถึง ๑๖ หน แล้วมารก็ดลใจตลอด ใหอ้งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้

นิพพาน 

พอถงึทีสุ่ดแลว้ พระอานนท์โดนมารดลใจแลว้รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ ไม่ไดน้ิมนต์

เลย องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เลยปลงอายุสงัขาร พอปลงอายุสงัขารขึน้มา 

โลกธาตหุวัน่ไหว โลกธาตุหวัน่ไหว พระอานนท์ถงึไปถามพระพุทธเจา้ นี่คอือะไร มนั

เกดิอะไรขึ้นถงึเป็นแบบนี้ 

พระพุทธเจา้บอกว่า มนักเ็ป็นเพราะว่า หนึ่ง พระพทุธเจา้เกดิ พระพุทธเจา้

ตรสัรู ้พระพุทธเจา้เทศนา พระพุทธเจา้ปลงอายุสงัขาร โลกธาตุจะหวัน่ไหว 

พระอานนท์ถงึไดหู้ตาสว่าง จะมาอาราธนา 

องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้บอกว่า หมดแลว้ เราไดป้ลงอายุสงัขารแล้ว 

จบไปแลว้ 

นี่ไง ฉะนัน้ สิง่ทีว่่าเวลามารดลใจ มารมาแบบว่าชกัน า คอืว่าความ

รูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ ความลงัเลในใจต่างๆ นัน่น่ะ 

ฉะนัน้ เวลาถึงทีสุ่ด องคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เยย้มารไง เย้ยมาร

เพราะว่ามารจะมาครอบง า มารจะมาต่างๆ นี่ธรรมเยย้มาร “มารเอย เธอเกิดจาก
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ความด ารขิองเรา เราจะไม่ด ารถิงึเจา้อกีแล้ว ต่อไปนี้เจา้จะเกดิในใจเราไม่ไดเ้ลย” นี่

มนัเป็นเรื่องไง เป็นเรื่องที่ว่าธรรมเยย้มาร 

ธรรมในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าเป็นความจริง ถ้า

เป็นความจริง เหน็ไหม “เราจะไมด่ าริถึงเจา้” ด าริถึงเจ้า เพราะไม่ด าริ

ถึงเจ้ากไ็ม่เปิดช่อง ไม่เปิดช่อง มารกเ็กิดไม่ได้ ไม่เปิดช่องให้มารได้

ขยบัเลย แล้วมารไม่มีอยู่ในใจขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจ้าอยู่

แล้ว แต่ไม่เปิดช่องเลย เหน็ไหม 

ฉะนัน้ สิง่นี้มนัเป็นบาล ี เป็นทีอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ใน

พระไตรปิฎก พระพุทธเจา้พูดถงึตรงนี้เยอะมาก ถ้าพูดถงึตรงนี้เยอะมาก มนัเป็นผลที่

ปฏบิตัแิลว้ส าเรจ็แลว้ ฉะนัน้ สิง่นี้เป็นความจรงิ เป็นความจรงิว่า สิง่ทีม่นัมอียู่ เรามกีเิลส

อยู่ เรามมีารอยู่ในหวัใจ แต่เราไม่รู้ ไม่เคยรูไ้ม่เคยเหน็ของเรา เราศึกษาธรรมขององค์

สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ เรากไ็ปสญัญามา กอ็ปป้ีมาแลว้กว่็าเราเขา้ใจ นี่มนัเป็นทาง

วชิาการ แลว้เรากศ็ึกษามา 

เหมอืนพระสารบีุตรเลย ไปฟังพระอสัสชน่ิะ เย ธมมฺาฯ องคส์มเดจ็พระ

สมัมาสมัพุทธเจา้พูดถงึเหตุไง “ธรรมทัง้หลายมาแต่เหตุ ใหไ้ปช าระลา้งทีเ่หตุนัน้” 

พระสารบีุตรฟังพระอสัสชหินเดยีวเป็นพระโสดาบนัเลย พวกเราชาวพุทธจะท่องได้

หมด 

นี่กเ็หมอืนกนั เวลาว่า “มารเอย เธอเกดิจากความด ารขิองเรา เราจะไม่ด ารถิงึ

เจา้ เจา้จะเกดิไม่ไดอ้ีกเลย” แลว้เรากจ็ าธรรมขอ้นี้แลว้กไ็ปวจิยักนั ไปวเิคราะหก์นัว่า

มนัจะเป็นเรื่องอย่างไร มนัเป็นอย่างไร ไม่มทีางไดรู้เ้รื่องหรอก อกีไกลนัก ไอน้ี่มนัอกี

ไกลนัก แต่เป็นสิง่ทีอ่งคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้เยย้มาร 

ฉะนัน้ ค าน้ีเราชอบเอามาพดูบ่อย บ่อยเพราะอะไร เพราะเยาะ

เย้ยมนัไง เยาะเย้ยไอ้พวกไม่รู้ไง ไอ้พวกไมรู่้ มึงรูไ้ด้ไง เยาะเย้ยมึง แล้ว

กเ็ยาะเย้ยให้มึงได้คิด ให้มึงได้สนใจ ให้มึงได้กลบัมาค้นหา 
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นี่พูดถงึว่า ค าค านี้เป็นค าขององคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ “มารเอย เธอ

เกดิจากความด ารขิองเรา เธอเกดิจากความด ารขิองเรา เราจะไม่ด ารถิงึเจา้อีกแลว้ 

เจา้จะเกดิบนดวงใจของเราไม่ได้อกีเลย ไม่ได้อกีเลย” เหน็ไหม 

ฉะนัน้ อนันี้เพยีงแต่ว่าขอ้สงสยัของเขา “ผมรูส้กึมนัมคีวามหมายทีล่กึซึ้ง ในทีน่ี้

หมายถงึสิง่ทัง้ปวงทัง้หลายจบลงทีค่วามคดิใช่หรอืไม่ครบั” 

ความด าร ิค าว่า “ด าร”ิ ไง ด าร ิ เป็นความคดิหรอืยงั เขาบอกว่าเป็นที่ความคดิ

ไง โลกคดิไดแ้ค่นี้ไง โลกคดิไดแ้ค่นี้และไม่มคีรูบาอาจารยท์ีช่ ีน้ า ไม่มคีรูบาอาจารย์

คอยบอกคอยกล่าวไง กบ็อกว่าอยู่ที่ความคดิไง ความรูส้กึนึกคดิของเรา ความฟุ้งซ่าน

ของเรา ดูจติๆ กดู็ความคดิเท่านัน้แหละ ไอพ้วกดูจติ ไอพ้วกวเิคราะห์วจิยั กค็วามคดิ

ทัง้นัน้น่ะ เป็นความคดิแต่เรื่องโลกๆ น่ะ มนัคดิได้แค่น้ี ถ้าคดิไดแ้ค่นี้กเ็ป็นความคดิ 

ถ้าความคดิดบั ความคดิดบักว็างยาสลบไง สต๊าฟจติไวไ้ง สต๊าฟจติไวเ้ลย เหม่อไป

เลยไง เหม่อไปไม่รูส้ ิง่ใดเลย นี่ความคดิไม่ม ีแล้วความคดิไม่มแีล้วเป็นอย่างไรต่อ ท า

อย่างไรต่อ มารมนัครอบอยู่เตม็หวัใจ 

ทนีี้คนเราไปคดิ “มนัมคีวามหมายลึกซึ้งนัก แลว้มนัไปจบลงทีค่วามคดิ

เท่านัน้ ถ้าเราจบทีค่วามคดิ ความคดิมนัหมดสิน้ไปก็คอืการปฏบิตัสิิน้สุดใช่ไหม” 

มนัไม่ใช่หรอก ความหมายของคน คนไม่เขา้ใจเอง คนไม่เขา้ใจเองกค็ดิว่า 

เพราะว่าคนเรามกีายกบัใจ ร่างกายนี้ ตาเน้ือมนัสมัผสัได ้แต่เวลาจติใจ เหน็ไหม เรา

เหน็หน้าได ้ แต่เราเขา้ใจความคดิเขาไม่ได ้ เรารูห้น้าได ้ แต่รูใ้จเขาไม่ได ้ ถ้ารูใ้จเขา

ไม่ได ้ ทนีี้ความคดิมนักค็ดิว่าความคดิมนัละเอียดแลว้ ถ้าความคดิละเอยีดแลว้มนัก็

สิน้สุดทีค่วามคดิใช่ไหม...อีกไกลนัก 

พุทโธๆ กเ็ป็นความคดิ คดิจนมนัหยุดคดิ หยุดคดิ พุทโธๆ จนพุทโธไม่ได ้

พุทโธไม่ไดค้อืสมัมาสมาธ ิถ้ามสีตสิมัปชญัญะ ถ้าพุทโธๆ ไป ถ้ามนัตกภวงัคไ์ป พุทโธ

นัน้น่ะมนัเป็นมจิฉาสมาธ ิมจิฉาสมาธคิอืว่ามนัตกภวงัคไ์ป ตกภวงัคไ์ปเลยนะ หายไป

เลย พอมนัจะรูส้กึตวัเอง มนัสะดุง้ขึน้มา นัน่น่ะสะดุ้งเหมอืนสะดุ้งตื่น นัน่ตกภวงัค ์นี่

ลงภวงัคไ์ป ลง ๓ ชัว่โมง ๔ ชัว่โมง มจิฉาสมาธิ 
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ถ้าพุทโธๆ พุทโธจนมนัชดัเจนของมนั มนัชดัเจนของมนั เหน็ไหม ขณิกสมาธ ิ

อุปจารสมาธ ิ อปัปนาสมาธ ิ ละเอยีดเป็นชัน้เป็นตอนๆ เข้าไป พุทโธๆๆ จนละเอียด 

ละเอียดคอืว่ามนัรบัรู้ของมนัละเอียดมาก ละเอยีดมาก บางคนมนัมคีวามสุขแลว้ เพราะ

มนัเป็นอุปจาระ มนัรูข้องมนั มนัมสีมาธขิองมนั มนัถึงก าหนดพุทโธไดช้ดัเจน แลว้พุท

โธกบัจติมนัไปดว้ยกนั สมัพนัธ์กนั ไปดว้ยกนั มนัไม่คดินอกเรื่อง คดิเรื่องเดยีว คดิ

เรื่องพุทโธ รบัรูแ้ค่พุทโธ มนักอ็ยู่ทีส่มาธ ิอยู่ที่อุปจาระ เพราะมนัรบัรู้ของมนั 

ถ้าพุทโธต่อเน่ืองไปๆ มนัทิ้งเขา้มาเลย มนัทิ้งพุทโธเขา้มาเป็นตวัมนัเอง ถ้า

ตวัมนัเองกเ็ป็นสกัแต่ว่า ถ้าสกัแต่ว่า มนัไม่คดิแลว้ ไม่คดิพุทโธเลย ไม่รูอ้ะไรเลย แต่รู ้

เพราะมนัเป็นความคดิไง พอความคดิดบัหมดแลว้มนัมอีะไรต่อ มนัแค่สมาธน่ิะ แค่

ปล่อยวางเฉยๆ ยงัไม่ไดท้ าอะไรเลย ถ้ายงัไม่ไดท้ าอะไรเลย เหน็ไหม 

เวลาจติออกจากอปัปนามามนักร็บัรูพุ้ทโธได้ มนักรู็ค้วามคดิได ้ เหน็ไหม จติ

เหน็อาการของจติ จติ จติคอืพลงังาน เหน็อาการคอืจบัตอ้งความคดินัน้ได ้ ถ้ามนัจบั

ตอ้งความคดินัน้ได ้มนัพจิารณาของมนัไปเป็นชัน้เป็นตอนขึน้ไป นี่ไง มนัจะแยกแยะ

ของมนั เห็นไหม 

ทีว่่ามนัจะละทิ้งความคดิได้อย่างไร ขนัธ์ ๕ ไม่ใช่เรา เราไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ 

ไม่ใช่ทุกข ์ทุกข์ไม่ใช่ขนัธ์ ๕ ความรูส้กึนึกคดิ ในรูป ในความคดิมนักย็งัมขียายต่อไป 

มนัมรูีปคอืความรูส้กึนึกคดิ มนัมเีวทนาคอืความดใีจ ความพอใจไม่พอใจในความคดิ

นัน้ มนัมสีญัญา เพราะมสีญัญามนัถงึเทยีบเคยีงความคดินัน้ไดต้่อไป มนัมสีงัขาร 

สงัขารทีค่วามทีป่รุงทีแ่ต่งต่อไป ความคดินัน้มนัถงึกา้วเดนิ มนัถงึต่อเน่ืองกนัไป 

อารมณ์ความรูส้กึมนัก็ขบัเคลื่อนไป มนัมวีญิญาณรบัรู้ๆ  

ในความคดิมนัเอามาแยกแยะได้อกีเป็นชัน้เป็นตอน ความคดิเอามาขยาย

ความไดอ้ีกมหาศาลเลยถ้าคนจบัไดต้ามความเป็นจรงินะ 

ฉะนัน้ “มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่ด าริถึงเจ้า 

เจ้าจะเกิดบนหวัใจของเราไม่ได้เลย” มนัเป็นท่ีกระบวนการท่ีเขารู้แจ้ง

หมดแล้ว เขาถึงรู้ว่าอะไรเป็นอะไรไง อะไรเป็นมาร อะไรไม่เป็นมาร 
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อะไรเป็นธรรม อะไรไม่เป็นธรรม ธรรมธาตุคือธาตุของธรรมทัง้หมด

เลย มนัวิมตุติสุข มนัพ้นไปแล้ว มนัถึงเหน็จริงไง 

ถ้ามนัไม่เหน็จรงินะ มนักย็งัเป็นการคาดหมาย ถ้าการคาดหมายมนักจ็ะยุ่ง

อย่างนี้ การคาดหมายกค็าดหมายว่า มนัไปสิน้สุดที่ความคดิใช่ไหม โอโ้ฮ! ความคดินี้มนั

ละเอยีดมากเลย เวลามนัปล่อยความคดิไปแลว้ มนัจบแลว้ใช่ไหม นี่มนักค็าดหมาย

ไป นี่มนัเป็นเรื่องการคาดหมาย ผูใ้ดปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม นี้มนัไม่สมควร มนั

เป็นการคาดการหมาย อนัทีว่่าสิง่ทีเ่ป็นอย่างนี้เป็นธรรมะ 

ธรรมะเยาะเยย้ไง เยาะเย้ยมาร เยาะเย้ยมารเพราะได้ท าลายมนัตามความเป็น

จรงิแลว้ 

แต่ถ้าเรายงัท าลายไม่ได ้ มนักค็าดหมายเป็นแบบนี้ แลว้ไม่คาดหมายเป็น

แบบนี้ธรรมดานะ พอคาดหมายไป ครูบาอาจารย์ท่านปฏบิตัจิรงิรูจ้รงิ ท่านพูดของ

ท่าน มนัเป็นค าพูดเฉพาะ เฉพาะความเข้าใจ เฉพาะความรูแ้จง้ของท่าน 

แต่ไอข้องเรามนัไม่เฉพาะ มนัคลุกเคลา้ มนัคาดมนัหมาย มนัจนิตนาการ 

แลว้ตคีวามไป พอตคีวามไปมนักเ็ป็นปัญญาโลกๆ แลว้ปัญญาโลกๆ นะ มนัทีว่่าเป็น

ปัญญาโลกๆ เรากเ็ป็นโลก มนัเข้าใจไดไ้ง พอเข้าใจได ้มนัซาบซึ้ง 

แต่ถ้าเป็นความหมายเฉพาะของผูท้ีป่ฏบิตัิ มนัเขา้ใจไม่ได ้ เพราะเราท าอย่าง

นัน้ไม่ได ้ เราเขา้ใจอย่างนัน้ไม่ได ้ เรากง็งไง เพราะเรางงไง เรางง เราก็เอามาวเิคราะห์

วจิยั มนัก็เป็นเรื่องโลกไป เรื่องโลกไปกเ็ป็นอย่างนี้ “ทัง้ๆ ทีค่วามรูส้กึมนัมคีวามหมาย

ทีล่กึซึ้งมาก” 

มนัลกึซึ้งยิง่กว่าลกึซึ้ง มนัลกึซึ้งจนพน้จากโลกไป เพราะค าว่า “มารเอย” มนั

มขีองมนั มารเอย มนัมตีวัตน มคีวามพอใจไม่พอใจ แลว้ยงัมอีย่างหยาบ อย่างกลาง 

อย่างละเอยีด เพราะมารมนัมหีลานของมนั มลีูกของมนั มพี่อแม่ของมนั แลว้มปีู่ ย่า

ตายาย 

ถ้าหลานของมนักเ็ดก็ๆ เดก็ๆ มนัจะท าใหเ้ราลม้กลิ้งเลย เรารูเ้ท่ารูท้นัมนัไม่ได้

เลย แต่ถ้าเรารูท้นัไดไ้ม่ได ้เราละสกักายทฏิฐ ินี่หลานมนั 
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ถ้าลูกมนัล่ะ ลูกมนั เราพจิารณาไป พจิารณาของมนัต่อเนื่องไป ถ้าเป็นธาต ุ

กลบัสู่ธาตุเดมิของเขา ถ้าพจิารณาขนัธ์อย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างกลางมนักช็ าระ

ลา้งของมนั ถ้ามนัสมุจเฉทปหาน มนักฆ่็าลูกมนั 

พ่อแม่มนันะ พ่อแม่มนั พ่อแม่น่ีกามราคะ กามราคะมนัลกึซึ้งมาก อูฮู้! มนัท าให้

เราลม้ลุกคลกุคลาน ต่อสูด้ว้ยมหาสตมิหาปัญญา ถา้ท าลายพ่อแม่มนั พ่อแม่คอืจอม

ทพั ถ้าจอมทพั ท าลายคอืแม่ทพั ถ้าแม่ทพัมนัคุมทพันายกองออกแสวงหา ออกท า

สงคราม ออกต่างๆ นี่พ่อแม่มนั ทนีี้พ่อแม่มนัถ้าท าลายตรงนี้ ท าลายพ่อแม่มนั ท าลาย

กามราคะ ขึ้นไปถงึเจา้วฏัจกัร ถ้าขึน้ไปถงึเจา้วฏัจกัร นี่ปู่ ย่าตายายของมนั 

มารมนัเป็นชัน้เป็นตอน สตปัิญญากว่าจะเขา้ไปถงึ ไปถงึทีว่่า มารเอย เหน็

ไหม เจา้วฏัจกัร “มารเอย เธอเกดิจากความด ารขิองเรา” นี่คุมนโยบาย แค่คุม

นโยบายแลว้จดัการไป ไอแ้ม่ทพันายกองมนัเรื่องกามราคะ ไอเ้รื่องบรษิทับรวิารนัน้

มนัเป็นสิง่ทีก่ามราคะปฏฆิะอย่างหยาบ ไอพ้วกทีไ่พร่พล พวกเบี้ย พวกสกักายทฏิฐ ิ

เหน็ไหม หลานมาร ลกูมาร พ่อแม่มาร ปู่ ย่าตายายของมาร 

แล้วเวลาพระพทุธเจ้าเย้ยมารไง เย้ยปู่ ย่าตายาย เรือน ๓ หลงั 

คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง แล้วมนัรวมเป็นเรือนยอด เรือน

ยอดคือเจ้าวฏัจกัร น่ีเยาะเย้ย เยาะเย้ยเจ้าวฏัจกัร พ่อของมาร ปู่ ย่าตา

ยายของมาร มารเอย เธอเกิดจากความด าริของเรา เราจะไม่ด าริถึงเจ้า 

ไม่ด าริ มนัไม่เก่ียวกนัแล้ว เอง็ไม่เก่ียว ไม่มี ไม่ด าริถึงเจ้า จะเข้ามาใช้

ดวงใจดวงน้ีเป็นท่ีอยู่อาศยั ใช้ดวงใจดวงน้ีเป็นท่ีออกไปหาผลประโยชน์

ไม่ได้อีกเลย ไม่มีสิทธ์ิเข้ามาสู่ธรรมธาตุอนัน้ีอีกเลย เหน็ไหม 

พระพทุธเจ้าถึงเยาะเย้ยมาร 

ทนีี้เยาะเยย้มาร เราจะพูดบ่อย พูดบ่อยเพราะว่าใหม้นัเหน็ว่ามนัมอียู่จรงิไง 

คนท าไดจ้รงิคอืองคส์มเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ธรรมะเยย้มาร พอเยย้ มนัเยย้ตาม

ความเป็นจรงิ 
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แต่พวกเราศกึษา ศกึษาเป็นทางวชิาการกซ็าบซึ้ง ละเอยีดอ่อนต่างๆ 

ละเอยีดอ่อน เป็นการยนืยนัเฉยๆ ว่าสิง่นี้มอียู่จรงิ ถ้ามอียู่จรงิ ท าไดจ้รงินะ ฉะนัน้ นี่

มอียู่จรงิ 

แต่เวลาว่า ขณะทีผู่ถ้ามบอกว่า “ผมรูส้กึว่ามนัลกึซึ้งมาก ในทีน่ี้หมายความ

ว่า ทัง้หลายทัง้ปวงจบลงทีค่วามคดิใช่หรอืไม่” 

“ทัง้หลายทัง้ปวงจบลงทีค่วามคดิ” นี่มจิฉาทฏิฐ ิ ทัง้หลายทัง้ปวงจบลงที่

ความคดิ จบลงทีค่วามคดินะ ความคดิมนัไม่ใช่เรา เวลาเรามคีวามรูส้กึนึกคดิ เรากค็ดิ

ของเราอย่างนี้ เวลาเรานอนหลบั เวลาเราปลอดโปร่ง เราไม่มคีวามคดิเลย แสดงว่าตอน

นัน้ไม่มมีารเนาะ เพราะจบแลว้ ความคดิจบแลว้ 

เวลาเราสบายใจ เรามคีวามสบายใจ เราปลอดโปร่งของเรา ความคดิเราไม่ม ี

เราปล่อยใจเราว่างๆ ไม่มคีวามคดิเลย นัน่น่ะมารทัง้นัน้น่ะ แต่เพราะไม่มกีารประพฤติ

ปฏบิตั ิเพราะไม่มคีรูบาอาจารย์ 

ถ้ามคีรูบาอาจารยน์ะ สิง่นี้มนัเป็นโลกยีปัญญา มนัเป็นสามญัส านึกของมนุษย ์

สามญัส านึกของคน ฉะนัน้ คนเราตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา ถ้าใจมนัสงบเขา้มา 

สงบเขา้มาแลว้ นี่สมัมาสมาธ ิ มนัจะรูถ้งึตวัตนของมนั มนัมกี าลงัของมนั มนับรหิาร

จดัการของมนัได ้ ถ้าบรหิารจดัการของมนัได ้ จติเหน็อาการของจติ กเ็หน็ความคดิ 

เหน็ขนัธ์ ๕ รูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ ถ้ามนัจบัตอ้งของมนัได ้ มนัจะมี

วปัิสสนา มนัจะเริม่เป็นภาวนามยปัญญา มนัจะเริม่เขา้สู่อรยิสจั มนัมทีีม่าทีไ่ป มนั

ตอ้งมเีหตุมผีล ถ้าภาวนาอย่างนี้มนัจะเป็นสมัมาทฏิฐ ิเป็นความเหน็ถูกตอ้ง 

พอจติสงบแลว้เหน็กาย เหน็เวทนา เหน็จติ เหน็ธรรมตามความเป็นจรงิ สติ

ปัฏฐาน ๔ เหน็ไหม วปัิสสนา ปฏบิตัใินแนวทางสตปัิฏฐาน ๔ มนัตอ้งสตปัิฏฐาน ๔ 

โดยจติทีม่นัรูม้นัเหน็ สตปัิฏฐาน ๔ ทีจ่ติกระท า มนัมกีารกระท า มนัมวีปัิสสนาญาณ 

ไม่ใช่สตปัิฏฐาน ๔ โดยจ ามาไง “อ๋อ! อย่างนี้เป็นสติปัฏฐาน ๔ เป็นกาย เป็น

เวทนา เป็นจติ เป็นธรรม เป็นการปฏบิตัใินแนวทางสตปัิฏฐาน ๔” นึกคดิเอาหมดเลย 

มนักเ็ป็นปรยิตัเิท่านัน้เองน่ะ นี่ไง ถ้ามนัเป็นปรยิตัิ 
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“ทัง้หลายทัง้ปวงจบลงดว้ยความคดิใช่ไหม” 

ถ้าจบแลว้กจ็บ อย่างนัน้คนทีเ่จา้ชายนิทราเป็นพระอรหนัต์ เจา้ชายนิทรามนั

กไ็ม่มคีวามคดิ มนันอนนิทราอยู่นัน่น่ะ กจ็ะตอ้งไปกราบแลว้ กราบพระอรหนัต์นอนตาม

โรงพยาบาลเยอะแยะไปหมดเลย มนัไม่ใช่ 

“ทัง้หลายทัง้ปวงจบลงดว้ยความคดิใช่ไหม” 

ตอ้งท าความสงบของใจเขา้มา แลว้ใจเหน็ความคดิ แลว้พจิารณาแยกแยะ

ความคดิว่า ความคดิไมใ่ช่เรา เราไม่ใชค่วามคดิ ความคดิไม่ใช่ทุกข ์ทุกขไ์ม่ใช่ความคดิ 

คอืมนัสละความคดิ มนัปล่อยวางความคดิไดต้ามความเป็นจรงิ มนัสละทิ้งหมดเลย 

แลว้มนัเขา้ใจตามนัน้หมดเลย แล้วมนัตทงัคปหาน มนัปล่อยวางชัว่คราว ถา้มนัสมุจเฉท

ปหาน มนัตดัขาดอย่างไร ตดัขาดสงัโยชน์ขาดอย่างไร 

เพราะเราพูดไป พูดเพื่อยนืยนักนัไง เพราะค านี้มนัยนืยนั แลว้เวลาโลกเขา

สอน เขาสอนไปอกีอย่างหนึ่ง อนันี้พูดถงึเรื่องของมารเนาะ ฉะนัน้ กรณีนี้มนัมอียู่ใน

พระไตรปิฎก แล้วเวลาใครเรยีนปรยิตั ิ มนัอยู่ที่ว่าจรตินิสยัคนชอบใจไม่ชอบใจ ถ้า

ชอบใจอย่างไร อะไรทีม่นัเป็นทีฝั่งใจมนัจะชอบของมนั ถ้าไม่ฝังใจมนัก็ไม่ฝังใจ มนัก็

ไม่สนใจ อนันี้ประเดน็ที่ว่าจรตินิสยัของคน จบ 

ถาม : เรื่อง “มนัคอืเวรกรรมของลูกหรอือาการขา้งเคยีงของการนัง่สมาธคิะ” 

กราบนมสัการหลวงพ่อค่ะ อาการนี้กลบัมาอีกแลว้ค่ะ ขอความเมตตาหลวง

พ่อช่วยดูด้วยค่ะ ลูกคดิว่ามนัเป็นอาการขา้งเคยีงหรอืเปล่าคะ หรอืว่ามนัคอืเวรกรรม

ของลูกคะ 

ไม่ว่ามนัจะคอือะไร ลกูกจ็ะยอมรบัค่ะ ลูกจะตัง้ใจภาวนาต่อไป ถ้าเป็นเวร

กรรม ลูกกจ็ะใชก้รรมต่อไปค่ะ ถ้าไม่ใช่เป็นผลของการกระท าผดิวธิ ีกข็อความเมตตา

ใหห้ลวงพ่อช่วยแนะน าลูกด้วยนะคะ 

คอืตัง้แต่เริม่นัง่สมาธนิะคะ แต่ก่อนเมื่อนัง่สมาธไิดด้เีท่าไร เมื่อนอนไป 

อาการก็จะรุนแรงไปมากเท่านัน้ค่ะ เมื่อช่วงทีลู่กหยุดนัง่สมาธ ิอาการมนัหายไปแลว้ค่ะ 

แต่มาตอนน้ีลูกมาภาวนาใหม่ ถงึแมว่้าจะไม่ไดเ้หมอืนเดมิ แต่อาการเหลา่นัน้กก็ลบัมา
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อกีแลว้ค่ะ มนัเป็นชว่งนอนหลงัจากนัง่สมาธ ิ ไม่ใช่ฝันค่ะ แต่ลูกกบ็อกไม่ถูกว่ามนัคอื

อะไร 

เริม่จากรูส้กึถงึกลุ่มพลงังานหนึ่งทีเ่กิดขึ้นช่วงหน้าและศีรษะนี้ค่ะ ที่ท าใหต้าใน

ลูกรูส้กึตื่นขึน้มา ถ้าลูกตัง้สต ิพยายามควบคุมสถานการณ์ได ้ท่องพุทโธต่อไป มนัจะ

เป็นการท าสมาธ ิ

แต่ถ้าลูกท าไม่ไดด้ ี อาการกเ็ตลดิไปเลย กลายเป็นการนอนทีฝั่นรา้ย มัว่ 

ทุกขท์รมานแบบไม่สุขสบายค่ะ ทีลู่กว่าไม่สุขสบายเพราะคอืลกัษณะพลงังานน้ีนะคะ 

มนัท าใหรู้ส้กึเหมอืนมนัวดืวาบซ่าซ่านนะคะ เหมอืนมานัง่สมาธบิางครัง้กรู็ส้กึว่าวดื

วาบ หมุนติ้ว ซึ่งมสีตอิยู่ทุกอย่าง แต่เวลามนัมากวนช่วงนอนหลบันี้สคิะมนัแย่ แต่ลูก

ตัง้สตไิม่ไดด้ ี ลูกกลวัว่าหลุดออกไปเหมอืนตอนทีห่ดันัง่สมาธใิหม่ๆ ค่ะ ลูกนัง่สมาธิ

แลว้นอน ก่อนนอนกท็่องพุทโธ แลว้เกิดอาการขึ้น แลว้กห็ลุดออกไปยนือยู่ทีป่ลาย

เทา้ค่ะ หลวงพ่อช่วยลูกท ี

ตอบ : ไอน้ี่เขาเคยถามมาเมื่อก่อนนัน้ทหีนึ่ง แล้วเขาถามมา กพ็ูดไปเรื่อยว่า เวลาจติ

เขาหลุดออกไป จติเขามตี่างๆ กพ็ยายามแกไ้ขกนัมาจนเป็นปกต ิ แลว้ปกตแิลว้ก็

หายไป แลว้นี่พอภาวนาไป มาอีกแลว้ 

เวลาภาวนาไป มาอีกแล้ว มนัเป็นนิสยัของคน ถ้าเป็นนิสยัของคน สิง่ต่างๆ เรา

จะวางใหห้มด นี่มนัตกใจไง เวลาภาวนาไปเหน็อาการขึน้มาแล้วมนัจะตกใจ แล้วมนัจะมี

อะไรวูบวาบไปหมดเลย 

ถ้ามอีะไรสิง่ต่างๆ วางไว ้ แลว้ก าหนดพุทโธไว ้ เราก าหนดพุทโธไวไ้ม่ใหจ้ติมนั

ออกไปรบัรู ้มนัอาการของจติทัง้นัน้น่ะ อะไรจะเกิดขึ้น จติออกไปรบัรู ้มนัเป็นอาการของ

มนัไปรบัรูส้ ิง่ต่างๆ ไปรบัรูเ้รื่องนัน้เรื่องนี้ เรื่องต่างๆ แลว้มนัเป็นทีน่ิสยั นิสยัของคน 

ถ้ามนัเริม่สงสยั ถ้าเราสงสยัแลว้เราอยากรู้อยากเห็น นี่จติมนัหลอกแล้ว มนัจะให้เรา

ออกไปตามทีม่นัตอ้งการ 

แต่ถ้าเรามสีตนิะ ถ้ามนัมสีต ิ เราตอ้งการบรกิรรมใหอ้ยู่กบัพุทโธอย่างเดยีว 

คอืใหจ้ติเรามนัเป็นเอกภาพ จติเราเป็นหนึ่งเดยีว อยู่กบัสิง่ใดสิง่หนึ่งทีม่นับงัคบัใหอ้ยู่
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กบัสิง่นัน้ดว้ย ไม่ใช่ว่าอยู่กบัสิง่ใดสิง่หนึ่งแลว้จะปล่อยไปตามธรรมดา ปล่อยไปตาม

ธรรมดา ธรรมชาตทิีรู่ม้นัจะรูเ้รื่องนู้น รูเ้รื่องอย่างอื่นบา้ง เรารูพุ้ทโธดว้ย แลว้ก็รูอ้ย่าง

อื่นเจอืปนไปดว้ย 

ทนีี้ พุทโธๆๆ พุทโธมนัเป็นค าบรกิรรมเพื่อใหจ้ติสงบ ทนีี้ค าบรกิรรม จติมนั

มอีาการขึน้มามนัก็ออกรบัรูส้ ิง่ต่างๆ ออกรบัรูไ้ง ถ้าออกรบัรูไ้ป สิง่ทีร่บัรูม้นักส็งสยั 

มนัอยากรู ้มนัอยากรูอ้ยากเป็นไป 

แต่ถ้าเรามสีตนิะ มนัยงัไม่ถงึเวลา อะไรจะเกดิขึน้ วางใหห้มด อยู่กบัพุทโธ

ไปเรื่อยๆ อยู่กบัพุทโธไปเรื่อยๆ เพราะเราก าหนดพุทโธแลว้ พอมนัปล่อยวางเขา้มา 

มนัปล่อยวางอารมณ์ความรูส้กึต่างๆ มาอยู่กบัพุทโธเฉยๆ อยู่กบัพุทโธชดัๆ อยู่กบั

ลมหายใจชดัๆ อยู่กบัลมหายใจกไ็ด้ 

อยู่กบัลมหายใจ อยู่กบัมรณานุสต ิ อยู่กบัสิง่ใดสิง่หนึ่งทีจ่ติจบัเป็นหนึ่งเดยีว 

เพราะจบัเป็นหนึ่งเดยีว จติมนัเป็นหนึ่ง จติเป็นหนึ่งมกี าลงั ก าลงัมนัถงึออกรูไ้ง คอืสิง่

ทีเ่ราท าขึน้มามนัมกี าลงั มนัเป็นความด ีแต่ความดขีองเรา อ านาจวาสนาของเรามแีค่น้ี 

พอเรามกี าลงัปับ๊ มนักแ็ถไง ออกไปรูนู่้นรู้นี่ แลว้เราเองเรากอ็ยากไปรู ้ เราเองเรากม็ี

กเิลสอยู่ เรากม็มีารอยู่ที่ว่าเรากอ็อกไปรบัรูไ้ง รบัรูม้นักส็ะเทอืนไปหมด 

แต่ถ้าเราวางล่ะ เราพุทโธชดัๆ ไว ้มนัรูส้ิง่ใด รูน้ัน้กเ็ขา้ใจว่ารู ้เขา้ใจ เรารูเ้รา

เขา้ใจแต่ไม่สงสยั ตอนน้ีเราเคยสงสยัแลว้เราเคยตามไป เคยตามไป เดีย๋วก็ออกรูแ้ลว้ 

หนึ่ง ฐานของก าลงัมนัจะเสื่อมไป เพราะสิง่ทีจ่ะรู้ไดเ้พราะเราพุทโธ เราท าจติของเรา

เป็นเอกภาพ มนัมกี าลงั มนัถงึรู ้เพราะมนัถงึรู้ 

ฉะนัน้ เพราะเราถงึรู้ มนัจงึออกไปรู้ พอออกไปรู้ ไอฐ้านน้ีมนักเ็สื่อมลงๆ ไอ้

ความรูน้ัน้มนัไปแลว้นะ ทีไ่ปเหน็แลว้ เหน็อาการต่างๆ มนักช็ดัเจน พอจติมนัตามไป 

เดีย๋วกพ็ร่ามวั แลว้เดีย๋วกจ็บัตน้ชนปลายไม่ได ้ แลว้เดีย๋วตวัเองก็งง เดีย๋วตวัเองก็

ลม้ลุกคลุกคลาน 

แต่ถ้าเราไม่สงสยั เราไม่ตามมนัไป เราอยู่กบัพุทโธ อยู่กบัอานาปานสต ิอยู่

กบัมรณานุสต ิอยู่กบัอะไรกไ็ดช้ดัๆ อยู่นี่ มนัก็อยากรูอ้ยากเหน็นัน่น่ะ แต่ว่าเราบงัคบั



ธรรมเยย้มาร ๑๒ 

©2020 www.sa-ngob.com 

ไว ้ ไม่ไป ไม่ไป มนักพ็ุทโธไปเรื่อย พุทโธไปเรื่อย ถ้ามกี าลงัขึน้มานะ ความสงบจะ

มากขึน้ 

กเ็รานี่สงบเอง เรานีส่งบเอง เรานี่รูเ้อง เรานี่เป็นไปเอง นี่เป็นปัจจตัตงัไง ถ้า

ปัจจตัตงั อนัน้ีมนัจะดขีึน้ มนัไม่เสยีหาย แต่ถ้าออกไปรูม้นัจะเสยีหาย มนัจะเป็นไปกบั

เขา ฉะนัน้ เราไม่ไปตามนัน้ เราก าหนดรูไ้ว้ 

ฉะนัน้ สิง่ทีว่่ามนัมาอกีแลว้ ค าถาม เหน็ไหม “เวรกรรมของลูกหรอืว่าอาการ

ขา้งเคยีงมนัคอือะไร” นี่สงสยัไปหมด 

ถ้าเราสงสยั สงสยัคอืนิวรณธรรม เหน็ไหม วจิกิจิฉา สลีพัพตปรามาส มนั

เป็นนิวรณ์ นี่เป็นนิวรณ์ มนักเ็ป็นความลงัเล ลงัเลแลว้มนักก็ ้ากึ่ง พอก ้ากึง่ ลม้ลุก

คลุกคลานหมดน่ะ 

วางให้ได้ ท าให้จริงจงั วางไว้หมด ปัจจุบนัน้ีเราจะเอาพทุโธ เราอยู่

กบัพทุโธ เราจะไมไ่ปส่ิงใดเลย เราท าแค่น้ี เพราะเราภาวนาเพื่อความ

สงบของใจ ไม่ต้องหวงั ไมต้่องคาดหวงั เหน็ไหม คาดหวงัว่าเราจะเป็น

อย่างนัน้ เราจะเป็นอย่างน้ี ไม่ต้อง 

เพราะว่าเราก าหนดพทุโธ เราใช้ภาวนาเพื่อความสงบระงบั เพื่อ

ความสุขของเรา เพ่ือความเป็นจริงไง 

คนทีเ่ขาจะไปเที่ยวไหนกแ็ล้วแต่ เขาจะมขีา้วของเงนิทองขนาดไหนกแ็ล้วแต่ 

เขากใ็ชแ้ค่ปัจจยัเครื่องอาศยัในชวีติเท่านัน้แหละ 

นี่กเ็หมอืนกนั เราท าความสงบของใจกเ็พื่อความสุขความสงบของเรา เพื่อ

เป็นความจรงิ ใหจ้ติใจมนัไดส้มัผสั เหน็ไหม ศลี สมาธ ิปัญญา เราท าแค่นี้ ไอส้ิง่ทีร่บัรู้ๆ  

มนัเป็นเครื่องขา้งเคยีง มนัเป็นสิง่ทีม่นัมาทหีลงั เราตอ้งการอรยิสจั เราตอ้งการพน้

จากทุกข ์ เราตอ้งการความสงบร่มเยน็ในใจ เราไม่ต้องการว่าเราจะมทีรพัยส์มบตัจิะไป

อวดใคร จะไปรบัรูก้บัใคร อนันัน้มนัเรื่องปลกีย่อย มนัไม่ใช่หลกั ไม่ใช่ความจรงิ 
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ความจริงมนัคืออริยสจั ความจริงมนัอยู่ท่ีความสงบระงบัอนัน้ี 

เราอยู่ท่ีความจริงอนัน้ีไง ถ้าอยู่ท่ีความจริงอนัน้ี มนัจะมาหลอกอะไร

เราไมไ่ด้เลย ไอ้น่ีลม้ลุกคลุกคลานไปหมดเลย โดยหลกัมนัเป็นแบบน้ี 

แลว้ถามหลวงพ่อมา แลว้หลวงพ่อช่วยหนูท ี

หลวงพ่อกอ็ยู่นี่ อยู่ทีน่ี่ ผูถ้ามกอ็ยู่ทีบ่า้นของตวั แล้วจะใหท้ าอย่างไรล่ะ มนั

ตอ้งมสีตมิปัีญญาของเรา เราต้องช่วยเหลอืตวัเราเอง ถ้าเราช่วยเหลอืตวัเราเอง เรา

ท าทีน่ี ่เราท าประโยชน์ทีน่ี่ มนักจ็ะจบทีน่ี่ 

ฉะนัน้ ถ้าจบทีน่ี่ ตัง้สต ิตัง้สตไิวน้ะ ระลกึถงึพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ์พุทโธ 

ธมัโม สงัโฆ แลว้ถา้มนัมปัีญหากข็อขมาลาโทษซะ ขอขมาลาโทษนะ แลว้เอาทีพ่ึง่ 

รตันตรยัเป็นทีพ่ึง่ ทีพ่ึง่ของเรา รตันตรยั แก้วสารพดันึก พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 

เป็นทีพ่ึง่ของเรา เป็นรตันตรยั เป็นแกว้สารพดันึกของเรา เราเอานีเ่ป็นทีพ่ึง่ แลว้เรา

ก าหนดทีน่ี ่แลว้เราหดัฝึกภาวนาของเรา ท าทีน่ี่ของเราได ้มนักจ็ะมทีีพ่ ึง่ได้ 

ถ้าจะว่าหลวงพ่อ หลวงพ่อเป็นทีพ่ึง่ 

อยู่ไกลนะ อยู่ไกล แลว้เวลามนัสุขมนัทุกข ์มนัสุขมนัทกุขใ์นใจ ถ้าเรามหีลกัมี
เกณฑ ์หาความสุขความทุกขใ์นใจของเราได ้มนัจะเป็นประโยชน์กบัเราได ้ถ้าเป็น
ประโยชน์กบัเราไดน้ะ เอาทีน่ี่ เหน็ไหม ผูใ้ดปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม เป็นปัจจตัตงั 
เป็นสนัทฏิฐโิกในหวัใจของเรา เอวงั 


