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 คํานํา (พิมพครั้งที่ ๒) 
โปรดทําความเขาใจใหถูกตองตั้งแตบัดนี้กอน วิชาปราบมาร เปนวิชาธรรมกายชัน้ สูง
ทานที่เปนธรรมกายเบื้องตนจะอานไมรูเรื่อง เรื่องปราบมารเปนเรื่องยาก ยากที่จะทําและยากที่
จะรู หลวงพอวัดปากน้ําและศิษยผูคงแกเรียนของทาน เปนผูทําวิชาปราบมารมาตั้งแตตน ดัง
ปรากฏเรื่องราวในเลมแลว ครั้นตอมาในป ๒๕๐๒ หลวงพอมรณภาพลง งานปราบมารจึงขาด
ตอนมาตั้งแตวันนั้น จะเปนเพราะเหตุใดไมทราบ พระพุทธองคทรงคาดคั้นใหขาพเจาทําวิชา
ปราบมารในป ๒๕๒๗ ขาพเจาตกที่นั่งลําบาก จึงตองทําวิชาปราบมารมาตั้งแตวันนั้นตราบเทา
ทุก วัน นี้ ผลงานปราบมารและเรื่อ งราวปราบมารพิม พเ มื่อ ๒๕๓๓ ชื่อ หนั ง สือ “ปราบมาร
ภาค ๑” คือ เลมที่อยูในมือของทานขณะนี้ หนังสือ “ปราบมาร ภาค ๒” พิมพเมื่อ ๒๕๓๖ แต
เป น การพิ ม พ จํ า นวนจํ า กั ด แจกกั น อ า นในหมู มิ ต รที่ คุ น เคยกั น เท า นั้ น ปลายป ๒๕๓๙
สํานักพิมพเลี่ยงเชียงขออนุญาตพิมพ “ปราบมาร ภาค ๓”
ทันใดที่หนังสือ “ปราบมาร ภาค ๓” ออกสูตลาด สมาชิกที่สนใจวิชาธรรมกายชั้นสูง
เรียกรองใหพิมพหนังสือ “ปราบมาร ภาค ๑” และหนังสือ “ปราบมาร ภาค ๒” เพราะตองการ
ทราบเรื่องราวใหติดตอกัน ขาพเจาอนุญาตใหสํานักพิมพเลี่ยงเชียงพิมพโดยทันที สมาชิกบาง
ทานขอตนฉบับไปถายเอกสารทีละแผน แลวก็แบงกันอานในหมูมิตรสหาย ขาพเจาบอกใหอดใจ
รอฉบับที่พิมพจากสํานักพิมพ เพราะการถายเอกสารตัวหนังสือไมคมชัด ภาพเหตุการณเลอะ
เลือน ทําใหการอานขาดรสชาติ ไมทราบวาการรองขอของขาพเจาจะเปนผลหรือไม สวนเลม
“ปราบมาร ภาค ๔” ขอยืนยันวาพิมพแนนอน ขาพเจาจัดทําดวยความเรงดวนแลว
ขอบคุณในจดหมายชมเชยของหลวงพี่และทานสมาชิกทุกทาน แตดีใจในคําชมของ
พระเดชพระคุณไมได เพราะงานทําวิชาปราบมารที่พระพุทธองคมอบหมายนี้ ไมมีความสนุก
เลย วันหนึ่งคืนหนึ่งแทบไมไดนอน เพราะจะตองเขานิโรธเขาวิชาธรรมกายรบกับมาร เปนงาน
ตรากตรํา ปแลวปเลาก็ทําอยูแตอยางนี้ เกิดมาเปนนายการุณย บุญมานุช ก็ตองตกที่นั่ง
อยางนี้” ท านทั้งหลายรวยกัน ข าพเจา ไปรวยกั บทานไมได ทานทั้งหลายไปเที่ ยวเมืองฝรั่ง
สนุกสนาน ขาพเจาสนุกอยางนั้นไมได ตองเขานิโรธรับใชธาตุธรรม จะทรงมีโองการใชใหทํางาน
อะไรอีก นี่คือบรรยากาศประจําวัน เรื่องราวทั้งหลายโปรดอานในเลมเถิด

หากทราบวา ทานทั้งหลายบันเทิงใจวิชาธรรมกาย ทราบวาทานทั้งหลายแตกฉานใน
วิชาปราบมาร ทราบวาทานใดจะสรางบารมีชั้นสูง คือ ปราบมาร พึงทราบเถิดวา ขาพเจาปลื้ม
ใจมาก เลิกสรางบารมีทางวัตถุกันเสียทีเถิด บารมีอยางนั้นคืออาหารอันโอชะของมาร
เขา เรียนไปใหสูงแลวจะรู เราควรมาเพลิดเพลินเจริญใจในการคนควาวิชาธรรมกายชั้นสูง วิชา
ธรรมกายชั้นสูงเทานั้นที่จะชนะมารได ไมมีวิธีอื่นอีกแลว ไดบุญสูงกวา ไดบารมีสูงกวา และ
ไมเปลืองเงินของใครดวย พนจากการกลาววิจารณดวยประการใดๆ ก็ไดแตเชิญชวนเทานั้น
ขาพเจาเกษียณราชการแลว อายุมากแลว ไมทราบวาจะมีชีวิตอยูรับใชไดนานแคไหน ดังนั้น
หากทานของใจประการใด หรือไมเขาใจตรงไหน โปรดถามไปได อยาไดเกรงใจ
หนั ง สื อ ของข า พเจ า ทุ ก รายการ ตามที่ ป รากฏในท า ยเล ม นี้ มี บ ริ ก ารท า นแล ว ที่
สํานักพิมพเลี่ยงเชียง

(นายการุณย บุญมานุช)
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๘
๑/๓๑ ถนนพระยาตรัง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี
โทร. (๐๓๙) ๓๑๓ - ๗๕๐
เพิ่มเติม: ๑. อานหนังสือของผูแตงคนเดียวกันนี้ไดฟรีที่ http://www.kayadham.org
๒. Website ศูนยประสานงานการเผยแพรวิชาธรรมกายที่
http://www.wisdominside.org
๓. พูดคุยสนทนา ตอบขอสงสัยวิชาธรรมกายที่ http://forum.wisdominside.org
๔. หองเรียนวิชาธรรมกาย Online ในระบบ E-Learning ที่
http://elearning.wisdominside.org

 คํานํา (พิมพครั้งที่ ๑) 
หนังสือ “ปราบมาร” เลมนี้ เหมาะสําหรับผูเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง ไมเหมาะสําหรับผู
เปนวิชาเบื้องตน การอานหนังสือนี้รูเรื่อง ทานจะตองศึกษาหนังสือที่ทานเจาคุณภาวนาโกศล
เถร (พระอาจารยวีระ อาจารยใหญฝายวิปสสนาธุระ วัดปากน้ํา) พิมพเผยแพรเสียกอน หนังสือ
ที่ทานเจาคุณพิมพไปแลว ๔ เลม คือ
๑. ยุทธวิธีและยุทธศาสตรการสะสางธาตุธรรม
๒. ทางมรรค ผล นิพพาน
๓. มรรค ผล พิสดาร เลม ๑
๔. มรรค ผล พิสดาร เลม ๒
หากไดศึกษาหนังสือ “คูมือสมภาร” ของวัดปากน้ําดวย จะเปนการดีมาก หนังสือ
“ปราบมาร” ไมไดกลาวถึงรายละเอียดใด ๆ เพียงแตอางชื่อวิชา เนื้อหารายละเอียดตาง ๆ อยูใน
หนังสือของวัดปากน้ําดังกลาว
วิชาอาสวักขยญาณ หรือที่เรียกวา วิชาปราบมาร เปนวิชาที่ยากกวาวิชาใด ๆ สมควร
ที่เราไดศึกษาและพัฒนาใหยิ่งขึ้น ผูเขียนไดคนความาระยะหนึ่ง เห็นวามีเนื้อหาสาระที่ควรแก
การเรียนรู และควรทํากันใหมาก ๆ ธรรมภาคมารไดกระทําตอธรรมภาคขาว เปนความละเอียด
และลึก ซึ้ง ยิ่ งนั ก ท า ทายทา นบัณฑิตและผูคงแกเ รียนวาจะคิดอานแกไขดว ยวิชาธรรมกาย
อยางไร หากเราใหความสนใจศึ กษาคน ควา ยอมเปนการพัฒ นาวิชาธรรมกายใหสูงไปอีก
ขั้นหนึ่ง
แนวการเขียนเนนหนักไปทางปฏิบัติ อางหลักวิชาแตนอย หากติดตํารามากเกินไป มัก
เดินวิชาไมคลอง เรื่องราวบางตอน ผูเขียนไมอาจกลาวโดยพิสดาร หากทานผูศึกษาตองการ
ทราบรายละเอียด โปรดตรวจสอบดวยญาณทัสสนะของทานเอาเอง ความรูทางวิชาปราบมาร
ยังไมสิ้นสุดเพียงนี้ เทาที่ปรากฏในเลมนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ตราบใดทีง่ านปราบมารยัง
ไมยุติ ความรูยอมเปลี่ยนไปตามเหตุการณ เพราะมารเขาเปลี่ยนวิชาของเขาอยูเรื่อย
เราทานตองชวยกันคนควาพัฒนาความรูของเราใหทันเขาหรือออกหนาเขาไดบาง ดังนั้น ความรู
บางอยางเหมือนความรูเดิมบาง ละมายบาง ไมเหมือนเดิมก็มี ไดแบงเนื้อหาออกเปน ๓ ภาค
คือ ภาคความรูทั่วไป ภาควิชาการ ภาคปกิณกะ ตองขออภัยในความบกพรองตาง ๆ หากจะ
พึงมี เพราะมีการตรวจตรานอย

ประโยชนของหนังสือเปนอานิสงสใหญ ขอใหอานิสงสนนั้ เปนปจจัยใหปวงชนทุกหมู
เหลา เกิดธรรมกายในใจตนใหถวนทั่ว ทานที่เปนธรรมกายอยูแลว ขอใหมีวิญญาณในการปราบ
มาร และขอใหวิชาปราบมารกระจางชัดอยูในใจของพุทธบริษัทไมขาดสาย ตลอดไป
ดวยความปรารถนาดีจากกระผมผูเขียน

(นายการุณย บุญมานุช)
อดีตผูชว ยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๓๓

พระมงคลเทพมุนี
(หลวงพอวัดปากน้ํา)
ผูคนพบวิธีทําใจเขาถึงไตรสรณคมน พบวิชาธรรมกาย
ผูคนพบวิชาอาสวักขยญาณ พบวิชาปราบมาร
ผูเปนปฐมทําวิชาปราบมาร ผูนํารองวิชาปราบมาร

นายการุณย บุญมานุช
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
-

ผูเขียน ปราบมาร ภาค ๑-๒-๓
ผูเขียน แนวเดินวิชาหลักสูตร คูมือสมภารของหลวงพอวัดปากน้ํา
ผูเขียน แนวเดินวิชาหลักสูตร วิชชามรรคผลพิสดารของหลวงพอวัดปากน้ํา
ผูเขียน วิชาธรรมกายหลักสูตรตาง ๆ

ณ ลุมพินวี ัน
(สถานที่ประสูติ) คือประเทศเนปาลในปจจุบัน
ในภาพยืนจากซายไปขวา คุณวิชัย สมิทธิกรกุล (ผูใหการอุปถัมภแกผูเขียน) , พระครูพิศิษฐ ปญญาคุณ รองเจาคณะจังหวัดจันทบุรี และผูเขียน (นายการุณย บุญมานุช)

ณ พุทธคยา (สถานที่ตรัสรู)
ในภาพจากซายไปขวา คุณอุไร สมิทธิกรกุล (ภรรยาของคุณวิชัย) และผูเขียน (นายการุณย บุญมานุช)

ณ มฤคทายวัน
(ปาทีพ่ ระพุทธเจาทรงแสดงปฐมเทศนา)
ไดแวะเพื่อเจริญภาวนาครูหนึ่ง ในภาพจากซายไปขวา พระครูพิศิษฐปญญาคุณ รองเจาคณะจังหวัด
จันทบุรี , พระมหาประยงค เจาอาวาสวัดหนองออ อําเภอเมืองจันทบุรี , ผูเขียน (นายการุณย บุญมานุช)

ณ เมืองกุสินารา
(เมืองปรินพิ พาน ของพระบรมศาสดา)
ในภาพ ขวามือคือผูเขียน (นายการุณย บุญมานุช) และพระพิศิษฐปญญาคุณ รองเจาคณะจังหวัด
จันทบุรี กําลังเตรียมจะปดทอง พระพุทธไสยาสนปางปรินิพพาน ผาคลุมพระองค มีอักษร “สธ” คือ ผาของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงถวายเมื่อคราวเสร็จอินเดีย
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ภาคความรูทั่วไป
ภาคความรูทั่วไป 
มารคืออะไร

เราพูดกันวา มาร คือ กิเลส ตัณหา อุปาทาน
เราพูดกันวา มาร คือ อวิชชา มารคือทุกขและสมุทัย
มาร คือ กิเลสมาร ขันธมาร มัจจุราชมาร อภิสังขารมาร
พระไตรปฎกบอกวา มารมี ๙ (ขุ จูฬ ๓๐/๔๒๗/๒๐๓)
๑. ขันธมาร
๒. ธาตุมาร
๓. อายตนะมาร
๔. คติมาร
๕. อุปบัติมาร
๖. ปฏิสนธิมาร
๗. ภวมาร
๘. สังสารมาร
๙. วัฏฏมาร
ยังเขาใจถึงเรื่องมารอีกมากมาย ไมวาอะไรตอมิอะไร เปนมารทั้งนั้น เพื่อยุติความใหสั้น ขอ
สรุปวาการปฏิบัติทางญาณทัสสนะ ไมวาอะไร ถาไมขาวและไมใส ถือวาเปนมารทั้งนั้น
การปราบมาร ก็คือ การกระทําใด ๆ ใหความไมขาวไมใสดับไป และทําใหเกิดความขาวความใส
ขึ้นแทน

เรื่องของมารที่ควรทราบ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รูปรางหนาตาของมาร (ลักษณะ)
ที่อยูที่อาศัยของมาร
วิธีการปกครองของมาร
เทือก เถา เหลากอ ของมาร
วิธีปราบมาร (วิธีรบ)

ปราบมาร ภาค ๑ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๒

เปนการศึกษาคูตอสู วาเขามีความเปนมาอยางไร รูปรางหนาตา ที่อยูอาศัย และอะไรหลายอยาง
ทราบไดมาก ยิ่งเปนประโยชน สวนวิธีตอสูของเรา เปนความรูและวิธีการของหลวงพอวัดปากน้ํา มีเนื้อหา
สาระดังตอไปนี้

ควรทําความเขาใจ ๕ เรื่อง
๑. ลักษณะธาตุธรรม ๓ ฝาย
ก. กุศลาธัมมา คือ ภาคกุศล
กาย ขาวใส ดวงธรรมขาวใส
ข. อกุศลาธัมมา คือ ภาคมาร
กาย ดํา ดวงธรรมดํา
ค. อัพยากตาธัมมา
กาย สีตะกั่ว ดวงธรรมสีตะกั่ว
กาย ไมวาเปนกายอะไร ตั้งแตกายหยาบถึงกายละเอียด (กายมนุษยถึงธรรมกายพระอรหัตต)
กายละเอียด แตละกาย เปน เถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด ... นับไมถวนลักษณะ
ที่เราทราบก็มี ๓ ฝาย แตยังมีอีกอยางหนึ่งคือ ไมใชกุศลาธัมมา ไมใชอกุศลาธัมมา และไมใชอัพ
ยากตาธัมมา เปนสีสันนานาชนิด เรียกวา สารพัดธาตุสารพัดธรรม จัดเปนธรรมภาคมารดวย เขามารบ
กับเราดวย เราจึงมีศึกหลายดาน
แตเดิมเรารบกับภาคดําและภาคกลาง เดี๋ยวนี้เรารบกับสารพัดธาตุสารพัดธรรมดวย

๒. ที่อยูที่อาศัยของมาร
ก. อยูในกาย
คือ อยูในกาย ใจ จิต วิญญาณของเราเอง เขามีนิพพาน ภพ ๓ โลกันตของเขา
ข. อยูนอกกาย
คือ อยูในอายตนะภายนอก อยูในอากาศโลก ขันธโลก อยูในธาตุ ๖ พูดงาย ๆ วาอยูทั่วไป
ใน อะไร ๆ เปนอยูไดทั้งนั้น
อยางหยาบ เราเห็นได
อยางละเอียด รูเห็นไมได เปนวางไปหมด เราเรียก เหตุวาง ตองทําความวางใหหยาบขึ้นมา เรา
จึงจะเห็น นิพพาน ภพ ๓ โลกันต และเห็นกาย
ความวางมีนับเปนชั้น ๆ เปนเถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด ... นับไมถวน ละเอียดยิ่งนัก

ปราบมาร ภาค ๑ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๓

ปญหาที่เรารบไมสุดปกครอง ก็คือ คํานวณเทาไร ไมสุดเหตุวาง ตอเมื่อทําวางใหหยาบ เราจะเห็น
บานเมืองของมารเขาวา เขาอยูกินกันอยางไร ทํางานอะไรกัน
การไดมรรคผลนิพพาน
หมายความวา ทําลายมารในกาย ใจ จิต วิญญาณของตัวเราเองหมดสิ้นไป และปองกันไมใหมาร
ในอายตนะภายนอกเขามารบกวนตัวเอง คือ มารภายนอกสงมา แตกาย ใจ จิต วิญญาณของเราไมตอบรับ
เทานั้น
แตมารในอายตนะภายนอกยังมีอยู เพียงแตหาโอกาสไมได สําหรับผูที่ละสังโยชนได แตกับใคร
อื่นมารในอายตนะภายนอกตามไปรังควาญตลอดไป
ดังนั้นมารในพุทธกาลยังมีอยูบริบูรณ เพียงแตเปดทางใหพระพุทธองคและสาวกบางสวนผานไป
เทานั้น

๓. วิธีปกครองของมาร
การปกครองมี ๒ อยาง
ก. ปกครองใหญ คือ ปกครองธาตุธรรม ไดแก ปกครองนิพพาน
ข. ปกครองยอย คือ ปกครองภพ ๓ ใครที่อยูในภพ ๓ เขาปกครองหมด
แปลวา เขาปกครองหมด คือ ปกครองธาตุธรรมและปกครองสัตวโลก ทิพย พรหม อรูปพรหม
จักรพรรดิ กายสิทธิ์ดวย
มารปกครองดวยอะไร
ปกครองดวยเครื่อง คือ เอาธาตุ ๖ มาหมุนซายทับทวีจนละเอียด จึงใหเครื่องไปทําอะไรไดสารพัด
จะใหแก เจ็บ ตาย ขาวยากของแพงอยางไร รบราฆาแกงอยางไร เขาทําไดทั้งนั้น สัตวโลกแก เจ็บ ตาย จน
เราพิจารณากันวาเปนอนิจจัง

๔. เทือกเถาเหลากอของมาร
มารเขามีพระพุทธเจา ทั้งในแบบธรรมกาย (อนุปาทิเสสนิพพาน) และกายมนุษย (สอุปาทิเสสนิ
พพาน) มีทิพย พรหม อรูปพรหม จักรพรรดิ กายสิทธิ์ สัตวโลก

ปราบมาร ภาค ๑ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๔

มีทั้งรูปแบบหยาบ คือ มองเห็นดวยรูและญาณทัสสนะ และรูปแบบละเอียด คือ มองไมเห็นจน
เปนเหตุวาง
บริวาร คือ เทือกเถาเหลากอ มีมากมายและมีอยูทั่วไปทั้งเรนลับและเปดเผย

๖. วิธีปราบมาร
การปราบ คือ การกระทํา ๒ อยาง ไดแก
ก. การทําใหกาย ใจ จิต วิญญาณของเราสะอาด มีความขาวและใสสวาง นั่นคือการทําในกมล
สันดานตนเอง
ข. การทําใหกิเลส ตัณหา อุปาทาน ที่มีอยูในอายตนะภายนอกหมดสิ้นไป (มารในสาธารณะทั่วไป)
การทํางาน ๒ อยางตามที่กลาว มีวิธีทําอยางธรรมดาและอยางพิสดาร คือ
แบบธรรมดา เพียงเดินวิชาลําดับดวงธรรมและลําดับกาย ตั้งแตกายมนุษยถึงธรรมกายพระ
อรหัตตละเอียด เปนอนุโลมปฏิโลม กาย วาจา ใจของเราก็จะสะอาด เกิดความสงบระงับ
หากจะฝกละสังโยชน ก็ลองทําไปทีละกาย ใชเวลาพากเพียรทํา เราก็ทําได เพียงแตระวังกิเลสที่
จะมาจากอายตนะภายนอก ไมใหมากําเริบในกาย วาจา ใจ ของเรา เปนวิชามรรคผลสวนตัว
แบบพิสดาร จะเดินวิชาตามแบบธรรมดาไมได เพราะอายตนะภายนอกสงทุกข สมุทัยเขามา
อายตนะภายในของเราออกรับ จําเปนตองตอสูกัน ถึงขั้นอายตนะภายนอกดับทั้งหมด
อวิชชา กิเลส ตัณหา อุปาทาน ที่มีอยูในอายตนะภายนอกนั้นมากมาย ละเอียดสุดประมาณ
จําเปนตองทําวิชาที่เรียกวา รบ หรือ อาสวักขยญาณชั้นสูง หรือเรียกวา “ปราบมาร”
ทานผูเรียนวิชาธรรมกายชั้นสูง คงไดลิ้มรสวิชาปราบมารมาบางแลว มากหรือนอยเทานั้น

ที่วามารปกครองดวยเครื่องนั้นคืออยางไร
การทํากาย ใจ จิต วิญญาณของมาร
ทั้งหมดนี้ เขาประกอบดวยเครื่อง ทับทวีเครื่องเทาไร วิชาทับทวีไมซ้ําวิชาปกครอง
เห็นวาธรรมภาคบุญปกครองไมไดแลว จึงนํามาประกอบเปนกาย ใจ จิต วิญญาณ
สรุปแลว ไมวาอะไรเขาทําดวยเครื่องทั้งนั้น

นิพพาน ภพ ๓ โลกันต
ทั้งหมดเขาประกอบดวยเครื่องอีก ทับทวีเครื่องเทาไร วิชาทับทวีไมซ้ํากันเลย
เห็นวาธรรมภาคบุญระเบิดไมแตกแลว จึงนํามาเปน นิพพาน ภพ ๓ โลกันต ของเขา

ปราบมาร ภาค ๑ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๕

เมื่ อทํา นิ พ พาน ภพ ๓ โลกั นตแลว เขาก็เอาผูปกครองมาประจํา (ผู ปกครอง มี กาย ใจ จิต
วิญญาณ) มีหนาที่อยางไร เขาก็สั่งกันไวเสร็จ

ธาตุ ๖
คือ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ ทั้งที่อยูในกายเรา และอยูนอกกาย
เรา คือ อยูในอายตนะภายนอก มารเขาก็ทํานิพพาน ภพ ๓ โลกันตไวทั่ว
และถาที่ใดมีใจครอง คือ มีใจ จิต วิญญาณ เขาก็ทําขันธ ๕ ซอนไว เรื่องของขันธเปนโลกอีกโลก
ของมาร เรียกวา ขันธโลก ในอากาศก็เรียก อากาศโลก ทั้งอากาศโลกและขันธโลก มารทํานิพพาน ภพ ๓
โลกันตไวมาก จนเราเห็นวาขันธ ๕ เปนทุกข การรบจะตองเพงเปาอากาศโลกและขันธโลกไวเปนสําคัญดวย

อากาศโลกและเหตุวาง
อากาศรอบตัวเรานี้ เรามองไมเห็นดวยนัยนตาของกายมนุษย เราทราบวามีอากาศดวยการสัมผัส
ทางกาย แมแตอากาศ เราก็วามัน “วาง” มากแลว ตั้งแตโบราณมาเคยไดยินวา “ปวยโรคนี้มันมากับลม”
เราฟงไมได เพราะลมทําใหใครเจ็บไขไมได เปนเรื่องเหลวไหล
ครั้นเราเรียนวิชาธรรมกายสูงขึ้น จึงเห็นวาอากาศที่เราหายใจ มารเขาทํานิพพาน ภพ ๓ โลกันต
ไวมากมาย ลมธรรมดาเราก็วามัน “วาง” อยูแลว มารเขาทําใหวางยิ่งกวาวางไปอีก ไมรูวาเทาไรตอเทาไร
เราเรียกวา “เหตุวาง” คือ ความวาง ที่มารเขาซอนนิพพาน ภพ ๓ โลกันตไว ไมใหเรามองเห็น เขาทําไว
เพื่อใหทุกขและใหสมุทัยแกสัตวโลก พูดอยางวิชาธรรมกายก็วา สรางไวในอายตนะภายนอก
ทํา ไมเขาจึง ทํ า ให “ว า ง” เพราะเขาเกรงว า พระศาสดาจะเห็ น เขา เมื่ อ เห็ น แล ว ก็ จ ะ
ทําลายนิพพาน ภพ ๓ โลกันตของเขาเสียหมด
คําวา “วาง” หรือ “เหตุวาง” นี้ มารเขาทําไวเพื่อปดรูปดญาณทัสสนะ ไมใหเราเห็นเขา แตเขาเห็น
เรา เพราะวิชาของเขาละเอียดกวาของเรา เราจึงไมเห็นเขา การที่เขาเห็นเรา แตเราไมเห็นเขา เปนการพาย
แพของเราอยางหมดขอกังขา เขาเลนงานเราไดขางเดียว เราทําอะไรเขาไมได เพราะเราไมเห็นตัวคูตอสู เรา
แก เจ็บ ตาย โดยที่เราตามตัวทุกขและตัวสมุทัยไมพบเพราะเรามองไมเห็น เนื่องจากเขาซอนตัวอยูในเหตุ
วางละเอียด เหตุวางนี้เปนตัวการสําคัญ ที่เราจะตองเรียนรูกันตอไป
พุทธวัจนะที่วา “นตถิ โลเก รโหนาม ” ไมมีความลับในโลกนั้น หมายความวา เรากันเองไปทํา
อะไรไวที่ไหน พระอริยเจายอมรูเห็นได จึงวาไมมีความลับ แตการไปรูเห็นโลกของมาร เราไปรูเห็นไดไมทั่ว
โดยเฉพาะโลกที่เปนความวางของมาร เรารูเห็นไดนอย ในสวนที่เกินรูเกินญาณทัสสนะนั้น เปนผูใหความ
ทุกขรอนแกเรา เกินความสามารถของเราที่เราจะสาวไปพบได
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แมวาเราจะเขาถึงธรรมอันยิ่ง มีญาณทัสสนะชั้นแกกลา เขาก็เอาเหตุวางระดับแกกลา
มาปกครองเราอีก เราจึงยังไมสามารถที่จะไปใหสุดความวางอันยิ่งนั้น
วิชาปราบมารที่จะกลาวตอไปนี้ เปนเรื่องของการคํานวณใหละเอียด เพื่อใหถึงเหตุละเอียด และ
สวนที่เปนละเอียดอันยิ่งนั้น เราจะทําความวางใหหยาบขึ้นมา เพื่อใหพบตัวตนของ “อวิชชา” ทีอ่ าศัยอยูใ น
นั้น เพื่อเราจะไดกําจัดอวิชชาตัวนั้น เราจะทําไดเพียงไรและทําไดแคไหน เปนความรูที่เราจะไดเรียนกัน
ตอไป
ปญหาใหญที่เราแกไมตก ก็คือเรื่องการเดินวิชาของเรายังไมละเอียดจริง ๆ วิธีคํานวณของเรายัง
ยอหยอนอยู ทําใหงานปราบมารยังไมบรรลุเปาเทาที่ควร เราเสียเวลาใหแกงานปราบมารมามากแลว และ
เมื่องานปราบมารลมเหลวลง จะสงผลไปถึงวิชชามรรคผลดวย จึงควรที่พวกเราจะมาชวยปราบมาร
กันกอน ประเด็นที่วาทําไดเพียงใดและแคไหน ขอใหเปนเรื่องของอนาคต หากเราไมพัฒนาความรูปราบ
มาร วิชาของเรานับวันมีแตจะลดนอยถอยลง ในที่สุดมารก็ดับวิชาของเราจนหมด อยางเชนวิชา
๑๘ กายของหลวงพอ เดี๋ยวนี้หาคนทําเปนยากอยูแลว ผมเคยฝกวิทยากร ลงทุนใหหลายเรื่อง นับตั้งแต
ตํารา จนถึงลงทุนสอน เพียงใหสอนแคหลักสูตร ๑๘ กาย ก็ยังทํากันไมได ตําราที่พิมพไวยังหาคนนําไปใช
ไมไดจนบัดนี้ ในที่สุดผมตองสอนเองทุกเรื่อง ตามที่กลาวนี้ เปนขอมูลแสดงวา มารกําลังจะดับวิชาของเรา
เราจึงตองคิดอานพัฒนาวิชาธรรมกายในทุกเรื่อง แมเรื่องยาก ๆ อยางเรื่องปราบมาร เราก็ตองพยายามขุด
คุยขึ้นมาเรียนกัน เพื่อผดุงวิชาธรรมกายไวในทุกรูปแบบ
แตแรก ผมไมคิดที่จะพิมพหนังสือเรื่องปราบมาร โดยคิดวาเปนเรื่องสวนตัว ครั้นไดไปทําวิชา
ปราบมารในประเทศอินเดียที่สังเวชนียสถาน เมื่อป ๒๕๓๐ ไดเห็นสภาพการณของพระศาสนาในอินเดีย
เกิดความสังเวชสลดใจวา พระศาสดาเขานิพพานไปไดไมนาน บัดนี้ คําสอนของพระองคไมอยูในใจของ
ชาวอินเดีย ชาวอินเดียเปนฮินดูเกือบหมดประเทศ สมบัติของพระองคคือ พระธรรมที่ทรงคนควาหามาได
ชาวอินเดียหันหลังใหแกคําสอนนั้น ไมมีใครนําไปประพฤติปฏิบัติ เปนผลใหอินเดียมีแตความยากแคน ครั้น
เขาวิชาธรรมกายดูเหตุการณก็ทราบวา มารดับวิชาของเราเสียแลว สงผลใหพี่นองประชาชนไมปฏิบัติตาม
คําสอนของพระองค เปนเรื่องนาเสียใจ ทําใหนึกถึงวิชาธรรมกาย ซึ่งวิชานี้พระศาสดาทรงคนพบ และ
ปฏิบัติสืบตอกันมาในชวงระยะเวลาที่พระศาสดาเขานิพพานไปแลว ๕๐๐ ป พระสงฆยังปฏิบตั สิ บื ตอกันมา
แตหลังจาก ๕๐๐ ปไปแลว วิชาธรรมกายสูญ เนื่องจากไมมีการปฏิบัติสืบตอ บังเอิญหลวงพอวัดปากน้ํา
คนควากลับมาไดอีกครั้ง จึงไดมีการเรียนสืบสานกันตอ และหากเราไมชวยกันอนุรักษวิชาธรรมกายไว
ในทุก รูปแบบ วิ ชาธรรมกายก็นาจะสูญ เหมือนกั บอินเดียหันหลังใหกั บคํ าสอนของพระองค
เหมือนกัน สวนวิชาปราบมารอันเปนวิชาสําคัญ หากเราไมเผยแพรแกกันและกัน ความรูทางปราบมาร
ยอมจะสูญในเร็ววันแน ๆ
สรุปแลว ควรชวยกันเผยแพรวิชาปราบมาร กวาจะทราบไดแตละเรื่องยากเย็นแสนเข็ญ การ
รบแตละวัน บางวันมีเหตุการณใจหายใจคว่ําแทบจะเอาชีวิตไมรอด แมวาความรูยังไมอาจจัดเปนหมวดหมู
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เรียบรอย ก็นาที่เราจะนํามาเลาสูกันฟงบาง หากเก็บนิ่งไวเฉพาะตน นับวันมีแตจะสูญ ความรูสําคัญ
อยางนี้หากสูญไปนาเสียดาย

จะดูมารไปดูไดที่ไหน
๑.
๒.

ดูภายใน
ดูภายนอก

การดูภายใน ดูที่ไหนบาง
การดูภายใน คือ การดูในตัวของเราเอง ดังตอไปนี้
๑. ดูที่ “ใจ” คือ เห็น จํา คิด รู
- ดวงเห็น จํา คิด รู
- ธาตุเห็น จํา คิด รู
- เครื่องเห็น จํา คิด รู
- เครื่องรวมใหญของ เห็น จํา คิด รู
- เครื่องตรัสรูของ เห็น จํา คิด รู
๒. ในเห็ น จํ า คิ ด รู ข องเรานั้ น ให ดู ขั น ธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อิ น ทรี ย ๒๒ อริ ย สั จ ๔
ปฏิจจสมุปบาทธรรม จะเห็นวา มีจุดดําหอหุมจุดขาวหรือเปนรูปวงแหวนหอหุมจุดขาว จุดดํา
หรือวงแหวนดํานั้น เปน “นิพพาน ภพ ๓ โลกันต” ของเขา แสดงวามารเขาปกครองทั้งปวง
จุดดํานี้มี ออน แก หยาบ ละเอียด เถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด ...ฯ นับไมถวน ความดําเปนวาง เรา
เรียกเหตุวาง มีออน แก หยาบ ละเอียด เถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด ...ฯ
แตละเหตุมีผูปกครอง ทั้งปกครองยอยและปกครองใหญ มีตนวิชา ผูสอด ผูสง ผูสั่ง ทําหนาที่เปน
รบ ตรวจงาน ทํางาน ... ฯลฯ ทําหนาที่สงวิชา สง เสริม เติม ตอ รอ ตัด ปด ปด ดึง ดูด ยอย แยก ปะทะ
ขวาง กัน
๓. ในขันธ อายตนะ ธาตุ อินทรีย ปฏิจจสมุปบาท มีดวงทุกขและสมุทัยกํากับอยู
จุดขาวมีจุดดําเจือปน แสดงวานิโรธและมรรค คือ จุดขาวถูกจุดดําคือทุกขและสมุทัยยึดปกครอง
การที่เราเห็นธรรมกันยาก ก็เพราะจุดดําเขามาขัดขวาง เรามาเรียนกันถึงวิธีวา จะกําจัดจุดดําใหหมด และ
ทําจุดขาวใหมีกําลังขึ้น มีความสวางมากยิ่งขึ้น
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เทาที่เราเคยกําจัดจุดดําในการเดินวิชาธรรมกาย ในเรื่องการดูอริยสัจ ๔ นั้น เราเคยทํากันมาแลว
แต เ ป น การทํ า แบบตั ว อย า ง วั น นี้ เ รากํ า จั ด จุ ด ดํ า หมดไป พรุ ง นี้ ทํ า วิ ช าใหม จุ ด ดํ า มาเกิ ด ใหม อี ก แล ว
เราเรียนกันคราวนี้เปนการรบใหญ จะเดินวิชากันใหหมดจุดดําจริงๆ คือ ใหสุดวิชาปกครองจริงๆ
พูดภาษาวิชาธรรมกายก็วาใหสุดเหตุปกครอง หรือใหสุดเหตุทุกขเหตุสมุทัย
ตามที่กลาวมานี้ แสดงใหเห็นวา ใจของเราเจือปนดวยมารมากกวา ๑๐๘ ชนิด พูดอยางวิชา
ธรรมกายก็วา ใจเราอุดมดวยกิเลส ตัณหา อุปาทาน ทั้งนั้นเพื่อประกอบความเขาใจ ควรคนควาหนังสือ
คู มื อ สมภารของวั ด ปากน้ํ า ด ว ย ผู เ ขี ย นต อ งการเพี ย งว า อยากดู ม าร ไม ต อ งไปที่ ไ หน ดู ที่ ใ จเรา ดู ที่
รายละเอียดของใจ คือ ดูที่ ขันธ ธาตุ อายตนะ อินทรีย เทานี้ก็ทราบได
ใจของเรานั้น มีละเอียดและหยาบ หยาบก็วาใจ ละเอียดขึ้นหนอยก็วาจิต ละเอียดขึ้นไปอีกก็วา
วิญญาณ สรีระของใจคือสวนประกอบละเอียด ประกอบดวยธาตุ ขันธ อายตนะ อินทรีย อริยสัจ ปฏิจจสมุป
บาท มารเขาเอากิเลสมาใสไว ไตรปฎก นย อง เอก ๒๐/๕๒-๕๓/๑๑-๑๒ กลาววา ใจนี้ผองใสโดยธรรมชาติ
แตเศราหมองเพราะกิเลสที่จรมา จะใหผองใสเหมือนเดิมก็ดวยจิตภาวนาเทานั้น การจะทําใหใสก็คือ ทํา
ทุกขและสมุทัยใหดับ ก็คือการทําภาวนา การทําภาวนาเปนการบํารุงใหนิโรธและมรรคเจริญ เมื่อ
มรรคและนิโรธเจริญขึ้น ถึงขั้นละสังโยชน นั่นคือ การเดินทางของใจที่จะไดมรรคผลนิพพาน

ดูมารภายนอก ดูที่ไหน
มาพูดถึงเรื่องการละสังโยชน หมายถึง การทําเฉพาะตนไมใหใจออกตอสูรับอารมณภายนอก
ดวงนิโรธและดวงมรรคของเขาเจริญขึ้นเปนลําดับ จนมีความแกรงกลาไมทะเลาะกับอารมณภายนอก ไมได
หมายความวา อารมณภายนอก คือ กิเลสจะหมดสูญ กิเลสภายนอกยังมีอยางอุดม เพียงแตเขาไปกวนใจ
พระอริยเจาไมไดเทานั้น
ดังนั้น การดูมารภายนอก คือ ดูที่ธาตุ ๔ ไดแก ดิน น้ํา ไฟ ลม ที่เราเห็นรอบตัวเรานั้นเปนของ
หยาบ ธาตุละเอียดยังมีอีกไมรูเทาไร ละเอียดยิ่งไปกวานั้นเปนความวาง ตอจากวางก็เปนในวาง ไมมีที่
สิ้นสุด ภพตั้งอยูบนธาตุ ในภพมีนิพพาน อยางหยาบเราเห็นได ดูโลกเราเปนตัวอยาง วาโลกเราตั้งอยูบน
ธาตุ โลกมนุษย โลกพรหมและโลกอรูปพรหม ลําดับละเอียดไปเรื่อย ๆ มายุติกันวา ธาตุที่รองรับภพมีอยู
เทาไร อารมณทั้งหลายคือกิเลสเจือปนอยูในธาตุเทาไร พูดใหเปนวิชาธรรมกายก็วา ธาตุที่อยูในอายตนะ
ภายนอกนั้น ไมรูวาเทาไร ลวนแตเปนที่อยูที่อาศัยของกิเลสทั้งนั้น ความวางเหลานั้นเปนนิพพาน
ภพ ๓ โลกันตของกิเลสทั้งนั้น
ความวางที่อยูในอายตนะภายนอกนี้ อุดมไปดวยกิเลส ตัณหา อุปาทาน ยังไมมีใครไปกําจัด กอ
ตัวเปนนิพพาน ภพ ๓ โลกันต ตั้งเครื่องปกครองไปตลอดธาตุตลอดธรรม สงวิชาเขาปกครองสัตวโลก ให
เราแก เจ็บ ตาย เกิดภัยพิบัติ ขาวยากของแพง สารพัดเรื่องที่เขาจะทํา เพราะเราอยูใตปกครองของเขา เขา
เปนนาย เขาบังคับเต็มที่ พระอริยเจาเทานั้นที่รอดจากการปกครองของเขา แตวายังไมไดประมูลฤทธิ์กัน
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ถามาทําวิชารบกัน ใครจะแพชนะ ยังไมไดพิสูจน การที่ไมกลาปะทะ ทั้งที่ทราบวาเขารังแกสัตวโลก คงจะ
ยังขยาดกันอยู ไดแตรักษาตัวรอด เดินวิชาละสังโยชนเขานิพพานไป
เมื่ อ มารในภพ ๓ ไม มี ใ ครคิ ด ดั บ เขา เขาก็ ส รา งอาณาจั ก รก อ ตัว จนป ก กล า ขาแข็ ง จากเดิ ม
ปกครองยอย เลื่อนเปนปกครองใหญ ขยายอํานาจปกครองไปเรื่อยจนถึงนิพพาน การไดมรรคผลนิพพาน
โดยไมผานการรบในภพ ๓ แตแรกนั้นเราเห็นวาไมมีปญหา แตเปนปญหาใหญในปจจุบัน เราจะ
แกปญหานี้อยางไร
การแกปญหา เห็นมีแตรบสถานเดียว ทําวิชารบ ไมตองคิดอะไรมาก รบสถานเดียว ปญหามีอยู
วาจะใหใครรบ มีแตใจสูอยางเดียวไมได คนรบจะตองมีความรูทางวิชาธรรมกายชั้นสูง ขณะนี้เรามีผู
มีบุญเกือบเต็มประเทศ ทานจะกลาคิดเรื่องอยางนี้หรือ มารเขารูวาใครมีบารมี เขามีวิธีไมใหเรารบได วิธีที่
เขาใชอยูก็คือ ไมขวางสมบัติเรา มีลาภสักการะไหลมา ศิษยมากขึ้น ยศศักดิ์มากขึ้น เพียงแคนี้ เราก็ลืมรบ
แลว เพราะเราจะไปหลงสิ่งเหลานั้น วิธีของมารใชไดผลมาทุกยุคทุกสมัย แตวิธีนี้ใชกับหลวงพอวัดปากน้ํา
ไมสําเร็จ หลวงพอยอมอดตาย ไมเห็นแกสิ่งเหลานั้น ทานรบมาตลอดจนถึงวันมรณภาพเมื่อป ๒๕๐๒ รบ
มาเปนเวลาไมนอยกวา ๓๒ ป เปนที่ทราบกันดีในหมูศิษยที่เปนวิชาธรรมกายชั้นสูง
แตมารเขามีวิชาดีอยูอยางหนึ่ง ถาเรารบ จําเปนตองดับใหไดหมด อยาใหเหลือแมแต
หนึ่ง เพราะสวนที่ไมถูกดับคือสวนที่เหลืออยูนั้น เขาจะไปแกไขพวกที่ถูกดับใหฟนได เปนเรื่อง
แปลกประหลาดและอัศจรรยมาก ผูเขียนไดรูเรื่องนี้ในตอนทําวิชาปราบมารนี้เอง จึงไดตั้งตนรบใหม
ตั้งแตเริ่มรบมาจนถึงวันนี้ไมวางเวนเลย ทําวิชาทุกวัน หนาที่การงานทางราชการจําตองเอาพอเพียงแคนี้ ถา
เอาตําแหนงสูงกวานี้ จะเกิดความขลุกขลักในการทําวิชา เพราะจะตองไปทํางานตามตําแหนง อาจทําใหไม
มีเวลาทําวิชา ของแคนี้เราตองสละได หลวงพอวัดปากน้ํา ทานสละยิ่งกวาเรา ทานยังทําได หลวงพอทาน
ตั้งเวร เวรละ ๔ ชั่วโมง ทุกเวรหลวงพอคุมใหหมด ใครติดขัดอะไรถามหลวงพอได ถามความรูไดทุกเรื่อง นา
อุนใจ แตผมบินเดี่ยวเหมือนละครเรื่องขามาคนเดียววาเหวใจ ติดขัดวิชาไมรูจะไปถามใคร ตองทําวิชา
เกาไปจนกวาจะไดวิชาใหมขึ้นมาเอง ความรูใหมจากการรบ คือ ตรัสรู นั่นเอง เขาใจคําวาตรัสรูในตอนทีท่ าํ
วิชารบนี้เองวา ตรัสรูนั้นคืออะไร หมายความวาอยางไร

นรก อเวจี โลกันต
นรก อเวจี โลกันต เปนอายตนะมืดอยูในภพ ๓ มีไวสําหรับเอาสัตวโลกที่ไมปฏิบัติตามคําสอน
ของพระศาสดาไปขังไว ใครปฏิบัติตามคําสอนของพระศาสดาผูนั้นรอดตัวไป หากใครผิดพลาดเขา ยอม
ไปสูนรก อเวจี โลกันต ตามผลแหงกรรมของตน อยางหลีกเลี่ยงไมได คนที่สรางเวร มารเขาก็คํานวณดวง
บาปให เพราะเขาปกครอง เขาจึงบังคับใหทําบาปได เราทําเพราะถูกบังคับ โดยที่เราไมรูวาเขา
บังคับ ไดเวลาโกรธ เราแสดงความโกรธ พอเขาปลอยวิชาสิทธิ เฉียบขาด เราจะควาปนยิงเพื่อนทันที เขาก็
คํานวณดวงดําใหทันทีติดไวที่กําเนิดเดิมของเรา ครั้นกายมนุษยแตกดับ คือ ตาย ดวงบาปก็หมุนซาย
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พิสดารไปทั่วกาย ใจ จิต วิญญาณ ยิงสงเราไปลงนรกทันที ถาดวงดําขนาดโต จะสงไปอเวจี หากดวงบาป
โตไปกวานั้นอีก จะสงใหไปถึงถึงโลกันต
นรก อเวจี และโลกันต เขามีเครื่องดึงดูด จะดูดใหลงลึกไปเรื่อย ๆ มีการจายแจกไปตามทิศตาง ๆ
เปนขุม เสร็จขุมนั้นมาขุมนี้ นับไมถวน โอกาสที่จะกลับมาเกิดอีกนั้นยากนัก
ไมมีใครอยากลง แตก็ตองลง เพราะดวงบาปมีเครื่องบังคับ ผมเคยเตือนสติคนไขใกลตาย ให
บริกรรม สัม มา อะ ระ หัง บางรายไดสติ บางรายไมไดผล รายที่ไมไดผลไดแกทานที่สรางบาปกรรมเวรไว
มาก เขาจะนึกถึงผลบุญของเขาไมได เพราะดวงบาปหอหุมใจหนาแนน สวนทานที่ทํากรรมเล็กนอย สัม มา
อะ ระ หัง ชวยไดหมด เมื่อเขาบริกรรม สัม มา อะ ระ หัง แลว เขาไดสติทําใหนึกถึงผลบุญได ครั้นนึกได
แลวจะนึกไดติดตอกันไป จนในที่สุดเห็นดวงปฐมมรรคอยางนี้ก็โชคดีไป
คราวนี้มาพูดกันในแนวพิสดารวา นรก อเวจี โลกันต เกี่ยวของกับงานปราบมารอยางไร แตแรก
ผมไมไดคิดอะไร ทําวิชาปราบมารไปเรื่อย ๆ บนเสนทางแหงการปราบมารนั้นเองจึงทราบวา ใครปฏิบัติ
ตามคําสอนของพระศาสดา ผูนั้นเปนสาวกของพระพุทธองค ใครไมปฏิบัติตามคําสอนของพระ
ศาสดามารเขาจะเปนผูปกครอง ที่รายยิ่งไปกวานั้นก็คือ ทานที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระศาสดาอยูแลว
มารเขามาแยงปกครองอีก แตเดิมเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ตอมาปฏิบัติผิดคําสอนของพระศาสดา เขา
ประกอบกรรมบาป ไมทํากุศลเสียแลว กรณีอยางนี้เรียกวา มารสอดละเอียดเขามากาวกายอํานาจปกครอง
ของพระศาสดา ทําใหสาวกของพระองคลดจํานวนลง คนหันไปทํากรรมชั่วไมประกอบการกุศล ครั้นเขา
ตายไป เขาไปอยูอบายภูมิคือ นรก อเวจี โลกันต
ดังนั้น นรก อเวจี และโลกันตคือเครื่องมือของมารเปนที่เก็บเชลย เปนที่กักขังสัตวโลก
ทําใหสัตวโลกลาชาตอมรรคผลนิพพาน เพราะเมื่อไปสูอบายภูมิเสียแลว ยากตอการมาเกิดสรางบารมี
เพิ่มเติม ในเมื่อทําวิชาปราบมารมาพบเรื่องนี้เขา ถามวาผมจะทําอยางไร เปนวิถีทางของวิชาปราบมารมา
พบปญหาเชนนี้ เราจะแกไขอะไรอยางไร พวกเราถูกมารเอามากักขัง ถูกเขาลงโทษนานาประการ ทานจะ
คิดเรื่องนี้อยางไร ดูวาอะไรตอมิอะไรเกินกําลังปญญาของเรา ตรึกนึกตรองอยูแตเรื่องนี้ ไปงานศพไมรูกี่งาน
เห็นผูมีเกียรติมาในงานมากหลาย เห็นการประดับศพหรูหรา แปลวาผูตายมีความดี แตพอเขาวิชาตรวจดู
ทราบวาผูตายไปสูทุคติ ไปงานไหนพบแตอยางนี้ นึกโกรธในใจวา หลวงพอวัดปากน้ําสอนทําใจเขาถึง
ธรรมกาย ทําไมไมเรียนกัน ผมคนหนึ่งที่เผยแพรเรื่องนี้มามากตอมาก เหตุใดพวกเราไมสนใจ ตกนรกเสีย
บางก็ดีเหมือนกัน ดวยเหตุที่ไมรูคาของวิชาธรรมกาย วิชาธรรมกายปองกันนรกได ปองกันอบายภูมิ
ทั้งหลายทั้งปวงได
ตอมา ไดเขานิพพานที่ละเอียด ทูลถามพระองควา นรก อเวจี และโลกันต มีความเปนมาอยางไร
การคิดแกไขเคยมีมาอยางไรหรือไม ทรงตอบวา นรก อเวจีและโลกันต เปนของคูภพมาแตไหนแตไร เมือ่ ครัง้
พระองคทรงมาตรัสรูเปนสัพพัญูในโลก ก็เห็นมีอยูอยางนั้น การคิดแตะตองนั้น เห็นหลวงพอวัดปากน้ํา
คิดอยู แตยังไมทันไดทําอะไร หลวงพอก็มรณภาพเสียกอน ธรรมภาคมารเกิดกอนธรรมภาคบุญ นรก อเวจี
โลกันตมีมาแตครั้งนั้น การปกครองครั้งกระนั้นไมกาวกายกัน ใครไมปฏิบัติตามคําสอนของพระศาสดา ตาย
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ไปแลวก็ตกนรก ใครปฏิบัติตามคําสอนของพระศาสดา ตายแลวไปสูสวรรค ตอมามารเลนไมซื่อ คิด
ศาสนาเลียนแบบหลายรูปแบบ เลียนแบบของพระศาสดา มีเจตนาจะเอาสัตวโลกลงนรกนั่นเอง
ธรรมภาคบุญไมยอม เพราะเปนการใหความเดือดรอนแกสัตวโลก ดวยการแอบอางและเลียนแบบขาง ๆ
คู ๆ เทานั้นเอง การกาวกายก็เกิดขึ้น แรก ๆ ไมสูกระไร ตอมาถึงขนาดตอสูกันดวยวิชาชั้นสูง เหตุการณจึง
แปรเปลี่ยนและความรูบางอยางแปรเปลี่ยน พุทธพยากรณบางอยางแปรเปลี่ยนไป ทั้งนี้ตางฝายตางรักษา
ไวซึ่งอํานาจปกครอง คราวใดธรรมภาคบุญไดเปรียบ ผูคนจะอยูในศีลในธรรม และถาหากคราวใดธรรม
ภาคบุญพลาดพลั้ง มนุษยโลกจะทํากรรมชั่วกันมาก มรรคผลนิพพานไมมี มีแตขาวยากของแพง แหงแลง
เหี้ยนเตียน เกิดสงคราม เกิดกลียุค และสารพัดลวนแตไมดีทั้งนั้น

“ เย ธมมา เหตุปปภวา .... ฯ ”
ธรรมเหลาใด มีเหตุเปนแดนเกิด พระตถาคตเจาทรงแสดงเหตุเกิดและเหตุดับของธรรม เหลานั้น
วาธรรมเหลานั้นดับดับเพราะเหตุดับ
เหตุ มีตน กลาง ปลาย ออน แก หยาบ ละเอียด
เหตุหยาบ รูเห็นไดดวยญาณทัสสนะ
เหตุละเอียด รูเห็นไมไดดวยญาณทัสสนะ จะใหรูเห็นดวยญาณทัสสนะ จะตองทําละเอียดให
หยาบ จึงจะรูเห็นดวยญาณทัสสนะได
เหตุลับ คนหาพบไดยาก ตองการจะใหพบจะตองคํานวณวิชาใหละเอียด จึงจะพบความลับนั้น
เหตุเปดเผย เดินวิชาไปพบได
เหตุออน ทําวิชาไวไมพิสดาร
เหตุแก ทําวิชาไวสลับซับซอน ยากตอการแก
เหตุตน เหตุกลาง เหตุปลาย ตนหมายถึงธาตุธรรมแกกลา กลางหมายถึงธาตุธรรมยังไมแก
กลาเทาไร ปลายหมายถึงธาตุธรรมไมแกกลา ในการเดินวิชา เขาทํากลางใหเปนตน และทําปลายใหเปน
กลาง สวนเรื่องของตนเขา เดินวิชาใหเปน ตนในตน ทําใหตนแกกลายิ่งขึ้น
ความมากของเหตุ ทั้งตน กลาง ปลาย ออน แก หยาบ ละเอียด ลวนแตมีจํานวนมากมาย เปน
เถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด ในเถา ในชุด... ฯลฯ คือ มีทั้งจํานวนมากและละเอียด แตละอยางนับไมถวน
ทั้งนั้น คําวามากและละเอียดนั้น ศัพททางวิชาธรรมกายเคยใช “เซฟทะเลเหตุทะเล”
พระศาสดาทรงสอนใหคนควาหาเหตุคือ หาที่เกิดพบแลวใหดับเหตุอันนั้น เมื่อเหตุอันนั้นถูกดับ
ความทุกขจะไดไมเกิดขึ้น วิธีคนหาเหตุและวิธีดับเหตุ เปนความรูชั้นสูง เรียกวา วิชาอาสวักขยญาณ หรือที่
เรียกวาวิชาธรรมกายชั้นสูง ซึ่งเราจะไดเรียนตอไปนี้
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๑๒

ทุกขและสมุทัย
ทุกขเปนผล สมุทัยเปนเหตุ เราคนควาหาสมุทัย เพื่อดับสมุทัยนั้น เมื่อสมุทัยถูกดับ ทุกขยอมไม
เกิด
ที่เราเห็น ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ในการเรียนวิชาธรรมกายเบื้องตนนั้น ทุกขและสมุทัยที่เราเห็น
เปนรูปวงแหวนบาง เปนลักษณะอื่นบาง ลักษณะเชนนี้เปนของหยาบ แสดงการปกครองของมารที่เขา
ปกครองดวงนิโรธและปกครองดวงมรรค ประจํากาย ๑๘ กายของเรา
การทํ า วิ ช าเพื่ อ สื บ ไปหาเหตุ ทุ ก ข ไ ปหาเหตุ ส มุ ทั ย ละเอี ย ด เป น เรื่ อ งละเอี ย ดที่ เ รามองด ว ย
ญาณทัสสนะของธรรมกายไมเห็น เพราะทุกขและสมุทัย มารเขาทําเปนนิพพาน ภพ ๓ โลกัน ต
พิสดารไปเจือปนอยูใน ขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย ๒๒ ปฏิจจสมุปบาทธรรม ทั่วสัตว
โลก มนุษยโลก ทิพย พรหม อรูปพรหม จักรพรรดิ กายสิทธิ์
แมวาเราจะอดทนสรางบารมี จนดวงบารมีใหญพอสมควร ไดมรรคผลนิพพาน มีความสามารถ
เขาถึงธรรมวิเศษ คือเขาถึงธรรมกายระดับแกกลา สามารถจะละสังโยชนดับทุกขและสมุทัยที่มีในตนได
และไดเขานิพพานสมใจปรารถนา ลืมไปวาทุกขและสมุทัยที่ซอนตัวอยูในอายตนะภายนอกนั้น ยังมีอีก
มากมาย เขาซุมตัวอยู ไมแสดงอะไรใหปรากฏ แตพอเขามีกําลังขึ้นมา เขาสามารถเขายึดอํานาจปกครอง
ไดหมด ทั้งระดับปกครองยอย และปกครองใหญ เราวาเราไดมรรคผลนิพพาน แตเราไปเจอมารในปกครอง
ใหญเขาอีก เราจะวาอยางไร
เขาทํานองหนีเสือปะจระเขแท ๆ เราหนีเสือจากโลกมนุษย แตไปพบปะจระเขบนนิพพาน เปน
ความสับสนและเปนความวุนวาย ยากที่ใครจะเดาเหตุการณได แสดงถึงความเกงกลาสามารถของมารเขา
เหตุทุกขและเหตุสมุทัยเขาละเอียดจริง ๆ ยากแกการคาดหมายดวยญาณทัสสนะใด ๆ
คิดถึงหลวงพอวัดปากน้ํา หลวงพอตัดสินใจถูกตองแลว ที่ทําวิชาปราบมารสมัยที่มีชีวิต
อยู หากหลวงพอไมทํา มารมันจะลุกลามไปแคไหน ใครจะรู แลวอะไรจะเกิดขึ้น และใครจะเปนคน
แกไขตอไป เรื่องมันยุงและยากอยางนี้ สมควรที่เราจะไดปรารภกันตามวิถีทางทางวิชาธรรมกาย ทานผู
ศึกษาที่เปนบัณฑิตและผูคงแกเรียน ทานอาจมีแนวคิดมากกวาผูเขียนก็ได
เรื่องของเหตุ ความยากอยูที่วา เปนความวางละเอียด คนควาไปเทาไร คํานวณไปเทาไร ไมสุด
ละเอียดของมารจริง ๆเลย ยอมแปลวา ทุกขและสมุทัยละเอียดยังมีอยู เมื่อมีละเอียด เขาก็ทําละเอียดให
เปนหยาบได เปนความหนักใจของผมเหลือเกิน ธาตุธรรมของมารประเภทใดที่เราดับเขาไมได เขาจะเอา
ธรรมประเภทนั้นมาปกครอง เขามีความสามารถในการหลบซอน จนเราตามไมพบเพราะความละเอียดของ
เขา เขาก็หัวเราะเยาะเราวาเราไมมีน้ํายา เราดับเขาไดแตมารหยาบ ๆ แตที่ละเอียด ๆ ยังไลกันไมจน เปน
ปญหาใหญและเรื้อรัง
สมัยหลวงพอ ทานสอนเราวา เหตุมี ๑๙ อยาง แตจากการคนควาการรบของผม เขาใจเรื่องของ
เหตุไปอีกแนวหนึ่ง ดังตอไปนี้
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๑๓

เหตุวาง
เหตุคือความวาง มี ๔ ประเภท คือ
๑. เหตุหลัก
๒. เหตุจร
๓. เหตุสอดแทรก
๔. เหตุตาง ๆ ไมทราบวาจะเรียกอยางไร เปนเหตุที่เราไปประจันขางหนา

เหตุหลัก
เหตุหลัก คือ เหตุ ๑๙ คือเหตุ สุด หมด ไมมี วาง ดับ ลับ หาย สูญ สิ้นเชื้อ ไมเหลือเศษ หลอเลี้ยง
เปนอยู ปราสาท รส ชาติ ไอ แก็ส กรด ละลาย (กินละลาย)
๑. เหตุสุด หมายความวาสุดวิชา สุดปกครอง สุดแหงความวาง สุดแหงความวางทั้งหลายทั้ง
ปวง แตจริง ๆ แลว ไมสุดจริงตามที่เราเขาใจ การที่ไมสุดจริง ๆ เพราะเราคํานวณวิชาไมละเอียดจริงนั่นเอง
๒. เหตุหมด หมายความวาหมดแลว ไมมีอีกแลว แตจริง ๆ แลวยังไมหมดจริง
๓. เหตุไมมี หมายความวาไมมีอีกแลว แตจริง ๆ และยังมีอีก
๔. เหตุวาง หมายความวา วางเปลา ไมมีอะไร เปนสุญญากาศ เหตุวางนี้เองที่มารเขาพลางตา
เรา ใหเราหลงผิดไปวาหมดแลว เพราะมีแตวาง เหตุวางนี้รายนัก รบไปเทาไร ยังไมหมดวางจริง ๆ แมเราใช
วิธีคํานวณดวยแนวตาง ๆ ก็ยังไมหมดวาง ความวางนั้นเปนนิพพาน ภพ ๓ โลกันต ของมารเขาทั้งนั้น เขา
เอาธาตุ ๖ มาหมุนซาย จนเกิดความวางขึ้น วางหยาบหมายความวา เขาหมุนซายไวหยาบ วางละเอียด
หมายความวา เขาหมุนซายไวอยางพิสดาร
๕. เหตุดับ ขณะที่เราเดินวิชาเพื่อละลาย ดับ ยอย แยก นั้น เราจะเห็นวามารดับหมด แตจริง ๆ
แลวเขาหลบตัวเขาไปอยูอีกเหตุหนึ่ง เหตุที่เขาไปอาศัยนั้นคือเหตุดับ เรามองดวยญาณทัสสนะเห็นมารดับ
ไปหมด ใหเราเดินวิชาเขาไปในเหตุดับนี้ตอไป รบไปจนกวาจะสุดเหตุดับ เหตุดับนี้อันตรายมาก เพราะอะไร
จึงวาอันตราย ก็เพราะเขาลวงเราวาดับหมดแลว ชวนใหเราเขาใจผิดไดเสมอ
๖. เหตุลับ หมายความวา เรนลับ ลี้ลับ ลับตา เขาไปหาไมพบ เพราะมันลับ ในการเดินวิชา ทาน
ใหเดินวิชาไปใหสุดเหตุลับ
๗. เหตุหาย หมายความวา หาไมพบ เพราะอะไรจึงไมพบ ก็เพราะหลบไปอยูในเหตุหาย การ
เดินวิชาจําเปนตองไปใหสุดเหตุหาย
๘. เหตุสูญ หมายความวา สิ้นสูญ หายสิ้น ไมมี ครั้นเดินวิชาเขาจริง ไมสูญจริง ๆ สักที
๙. เหตุสิ้นเชื้อ หมายความวา หมดเชื้อแลว สิ้นเชื้อแลว
๑๐. เหตุไมเหลือเศษ ตอจากเหตุสิ้นเชื้อ เมื่อสิ้นเชื้อแลวก็ตองไมเหลือแมแตเศษ
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๑๔

๑๑. เหตุหลอเลี้ยง หมายความวา ชีวิตมีอยูไดเพราะมีการหลอเลี้ยง หลอเลี้ยงดวยธาตุและ
หลอเลี้ยงดวยบุญ บารมี ... ฯ ซึ่งลักขโมยไปจากพวกเราทั้งนั้น เวลาเราทําบุญ รักษาศีล เจริญภาวนา หาก
ไมตั้งใจไวที่ศูนยกลางกาย มารเขาก็มาลักขโมยบุญของเราไปได เอาไปใหความเปนอยูแกเขา
๑๒. เหตุความเปนอยู เหตุหลอเลี้ยงกับเหตุความเปนอยูเกี่ยวของกัน เมื่อมีการหลอเลี้ยง เขาก็
อยูรอด มีชีวิตอยูได เขาก็มีนิพพาน ภพ ๓ โลกันต เปนที่อาศัย
๑๓. เหตุปราสาท ปราสาทนี้คือเกราะปองกันภัย ปราสาทซอนอยูในนิพพาน ภพ ๓ โลกันต เปน
เกราะปองกันไมใหกายไดรับอันตราย ซอนอยูเปนชั้น ๆ ละเอียดยิ่งนัก การจะไดกายเขามาดับได นับเปน
การยากหนักหนา ทําลายนิพพาน ภพ ๓ โลกันตไดแลว จึงจะถึงปราสาท ดับปราสาทไปทีละชั้นแลว จึงจะ
จับกายมาดับ แปลวามารเขาซอนกายไดดีเหลือเกิน
๑๔. เหตุรส คือ เหตุที่ทําหนาที่ปรุงรสใหเกิดรสตาง ๆ ใหเปนที่พอใจและไมพอใจ เขาทําไดทั้งนั้น
๑๕. เหตุชาติ คือ การทําใหเกิด มีหนาที่ทําใหเกิด คูกับเหตุรส เรามักพูดติดปาดวา มีรสชาติ
๑๖. เหตุไอ คือ เหตุที่ทําใหรูและญาณทัสสนะของเรามัว เมื่อญาณทัสสนะขุนมัว ยอมตัดสินใจ
ผิดพลาด ลักษณะเปนควัน หมอก
๑๗. เหตุแกส เหตุอันนี้ทําหนาที่เซาะกรอนคูกับเหตุกรด
๑๘. เหตุกรด ทําหนาที่กัด ละลาย เหตุแกสนําทางไปแลว เหตุกรดซ้ําเติม
๑๙. เหตุละลาย หรือเหตุอัสนีธาตุ ทําหนาที่ละลาย ทําหนาที่ดับใหสูญ ยอย แยก ทั้งเหตุแกส
เหตุกรด เหตุละลาย ทํางานกันเปนทีม ของมารเปนดวงดํา ของภาคบุญเปนดวงใส ของฝายใดดวงโตกวา
ยอมเปนฝายชนะ
เหตุ ๑๙ นี้ เปนคุณสมบัติของเหตุทั้งหลาย เหตุทุกเหตุ ตองทําหนาที่ตามชื่อของเหตุ

เหตุจร
คือ เหตุที่ทําหนาที่เลื่อนลอยไป เลื่อยลอยมา จรไปจรมา ไมทราบที่มาที่ไป เห็นใครรบกัน เขาก็
เขาชวยทันที ชวยเหตุหลักรบอีกแรงหนึ่ง

เหตุสอดแทรก
เปนเหตุที่แปลกอีกประเภทหนึ่ง มาชวยเหตุจรรบ เราจึงมีศึกหลายดานขณะประจัญบานนั้นเอง
ไมทราบวาเหตุนี้มาจากไหน สอดแทรกเขามารบดวย เลยเรียกวาเหตุสอดแทรก
ทั้งเหตุจรและเหตุสอดแทรก ตางก็มีลักษณะอยางเดียวกัน คือ มีเหตุ ๑๙ ประจําเหตุ
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๑๕

เหตุตาง ๆ ที่ไปประจันขางหนา
จัดวาเปนเหตุที่สําคัญที่สุด เปนเปาหมายสําคัญที่เราตองติดตามไปดับ เปนเหตุสําคัญที่เรา
จะตองไปพบใหจงได นับวาเปนตัวการสําคัญที่เราตองการคนควาไปใหถึง ไดแก เหตุที่เราพูดกันติดปากวา
ตนในตน ไมมีตนตอไป แยกวา ตนนั้น เปนตนของอะไร ชนิดไหน ประเภทใด
สรุปแลว ทั้งเหตุจร เหตุสอดแทรก เหตุที่เราจะไปพบขางหนา ตางก็มีเหตุหลัก ๑๙ ประจําเหตุ
เหลานั้น สวนเหตุเปาหมายคือเหตุที่เราจะไปพบขางหนา ยังมีหนาที่พิเศษออกไปอีก หนาที่พิเศษที่วานั้น
โดยสรุปก็คือหนาที่ปกครอง รวมทั้งปกคองยอยและปกครองใหญ

ตัวอยางเหตุจร
เหตุจรคือเหตุที่จรไปจรมา ไปชวยเหตุประจันหนารบ เขามาชวยรบก็จริง แตหนาที่สําคัญคืออะไร
เราพิจารณากิริยาที่เขารบ เรียกตามอาการกิริยาของเขา มีมากมาย ยกตัวอยางใหดูดังนี้
๑. เหตุตัดรูตัดญาณ เมื่อพบเหตุลักษณะนี้ รูและญาณทัสสนะของเราไมไกลเสียแลว เพราะมาร
เขามาตัดรูตัดญาณทัสสนะ
๒. เหตุ บว งวิช า คํา ว า บ ว ง หรือ แรว เปน ชื่ อเครื่อ งมือ สํา หรั บดั ก สั ตว ข องนายพราน นํา มา
เรียกชื่อเหตุ เพราะเหตุบวงวิชาทําใหวิชาของเราไมเดิน เสมือนหนึ่งเราติดบวงติดแรวของนายพราน
๓. เหตุพรางวิชา นํามาเปนชื่อเหตุ ก็เพราะทําใหวิชาของเรามัว วิชาไมเดินเทาที่ควรจะเปน ยาก
ตอการตัดสินใจ เนื่องจากเห็นอะไรไมชัด
๔. เหตุจําแลงแปลงวิชา มารเขาจําแลงแปลงกายมาในรูปของเกจิอาจารยที่เรานับถือ จําแลง
แปลงกายเปนพระพุทธองค กวาเราจะรูวาเปนมารจําแลง แทบจะสายเกินแก บางครั้งจําแลงแปลงเหตุ ทํา
เปนวาเปนเหตุที่เราตองการมีรูปราง หนาตาอยางนี้ เราหลงรบอยูนาน ที่ไหนไดรบกับพวกเดียวกันเสียแลว
กวาเราจะรูทัน มารตัวจริงเขาหนีไปที่ไหนนานแลว เรามาตอสูกับตัวหลอกตัวปลอมของเขาแท ๆ ผูเขียนถูก
หลอกจนไมรูจะแกอยางไร บางครั้งจําแลงเปนหลวงพอวัดปากนน้ํา จําแลงเปนพระพุทธองค ตม
พวกเรามาไมรูวากี่ชาติแลว เวลาเราถวายขาวพระ เห็นเปนวาถึงแน พระองคทรงฉันอยางนั้นอยางนี้
กรณีอยางนี้เรียกวาจําแลงเหตุ วิธีแกคือใหเขากายของเขาไปจนสุดละเอียด รบไปดวย แลวจะทราบวา มาร
เขาหลอกเราอยางนี้ ในเรื่องเหตุก็ ตองตั้งเครื่องหมุนขวาเขาไปในเหตุนั้น รบไปดวย จนกวาจะถึง
สุดละเอียด แลวเราจะทราบวา เราถูกหลอกอยางจังทีเดียว การหลอกโดยวิธีนี้ เขาทําไดผลมาก เขา
หลอกเรามาเปนชาติ ๆ
ครั้นมารรูวาเราทันเขา เขาจะเปลี่ยนวิธีใหมทันที เราจะพบอยางไรเขาอีก ตองพิจารณาเปนเรื่อง
ๆ ไป แมวาเรารู เขาก็ทําทั้ง ๆ ที่เรารู
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๑๖

๕. เหตุซอนรูซอนญาณทัสสนะ เขาสามารถหลบรูหลบญาณทัสสนะของเราได เราก็ตองรบเขา
ไปในเหตุซอนรูซอนญาณนั้น ตองออกชื่อเหตุใหถูก วิชาของเราจึงจะเดิน ตอเมื่อเดินวิชาสุดปกครองแลว จึง
จะทราบวานี่คือเหตุซอนรูซอนญาณ
๖. เหตุกําบังวิชา เราเห็นวิชาไมตลอด มารมาปดรูบังญาณทัสสนะไว
๗. เหตุซอนธาตุซอนธรรม ไมเห็นธาตุธรรมของเขา
๘. เหตุซอนวิชาซอนกาย ไมเห็นกายของเขา ไมเห็นนิพพาน ภพ ๓ โลกันตของเขา
๙. เหตุเบี่ยงวิชา คําวาเบี่ยง แปลวา เอี้ยวตัวหลบ แปลวาเลี่ยง เบี่ยงวิชา ก็คือ ปดรูปดญาณทัส
สนะ ไมใหวิชาของเราถูกตัวเขา
๑๐.เหตุยืดรูยืดญาณ เมื่อวิชาของเราจะไปถึงตัวเขา เขามาทําใหแลเห็นเปนวาเขาหางออกไป
ไกลออกไป เราเขาไปประชิดไมได
๑๑. เหตุหลอกเหตุลอ เวลาที่เราจะถึงเปาหมายตัวจริงของเขา มักจะมีบริวารของเขาออกมา
ลอ อีกสวนหนึ่งจะออกมาหลอก เมื่อเราจัดการกับพวกหลอกนี้ได จึงจะถึงตัวการสําคัญของเขา
ตามสวนที่กลาวมานี้ เปนตัวอยางเหตุจรเพียง ๑๑ เหตุเทานั้น สวนที่ยังไมไดกลาวถึง ยังมีอีก
มากมาย

ตัวอยางเหตุสอดแทรก
เหตุสอดแทรกจะพบระหวางรบ เรากําลังจะไปถึงเปาหมาย แตแลวมักมีอะไรสอดแทรกเขามา ทํา
ใหการรบเกิดระวังหนาหวงหลัง วิชาของเราจะเดินชา การตัดสินใจเกิดความลังเลทันที
๑. เหตุจังงัง เหมือนที่โบราณพูดวา ถูกจังงัง คือ เราจะเผลอ นึกอะไรขาดตอนทันที วิชาหยุดเดิน
ไปเฉย ๆ
๒. เหตุวนเวียน วิชาเกิดวนเวียนเหมือนพายเรืออยูในอาง ตอเมื่อเหตุถูกดับหมดไป ความวกวน
จึงจะหมดไป
๓.เหตุหลงเหตุลืม เราทองวิชาไวอยางขึ้นใจ ครั้นไปพบเหตุเชนนี้เขา จะลืมวิชาทันที ขึ้นตนลง
ทายไมถูก ตอเมื่อเหตุที่วานั้นถูกดับไป จึงจะลําดับวิชาไดเหมือนเดิม
๔. เหตุกระดอนยอนกลับ เราคงเคยสังเกตไกตีกัน ตัวหนึ่งทําทายอมแพวิ่งหนี แลวตัวชนะวิ่ง
ตาม สักประเดี๋ยวเดียวเทานั้น ตัวที่วิ่งหนีจะหวนกลับมาตีใหม เหตุกระดอนยอนกลับมีลักษณะอยางนั้น
ตองอดทนดับ จนกวาเหตุเชนวานั้นหมดไป
๕. เหตุสับธาตุสับธรรม ระหวางรบจะมีธาตุธรรมแปลก ๆ ออกมาสู รูปรางไมเหมือนเดิม แต
แรกเราตั้งเปาหมายวาจะรบกับธาตุธรรมหนึ่ง ครั้นรบไปชั่วเวลาหนึ่ง เขาจะเปลี่ยนธาตุธรรมอื่นออกมาสู
๖. เหตุธาตุดื้อธรรมดาน นับวารายที่สุด ทําอยางไรก็ไมดับไมแตก มันทั้งดื้อและดาน เราก็ตอง
อดทนเดินวิชาจนกวาเหตุธาตุดื้อธรรมดานดับหมดไป พูดอยางเราทานก็คือดื้อยา เราตองใชวิชาสูง
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๗. เหตุ ธ าตุ ไ ม ดั บ ธรรมไม ต าย นี่ ก็ ร า ยเหลื อ เกิ น ทํ า วิ ช าเท า ไร เขาก็ ไ ม ดั บ และไม ต าย
จําเปนตองใชวิชาสูง กรณีอยางนี้อยาใจรอน เดินวิชาไปเรื่อย ๆ คิดวิชาสูใหดี ตองทําใหดับใหจงได
๘. เหตุธาตุศิลาธรรมศิลา เปนหินภูเขาใหญ ก็เลยเรียกธาตุศิลาธรรมศิลา มากมายกายกอง
ไกลสุดหูสุดตา กวาจะทะลุเหตุประเภทนี้ไปได แทบหมดกําลังใจทําวิชา
๙. เหตุธาตุหนาธรรมแข็ง เหตุประเภทนี้ไมรูวาเปนอะไร มีความแข็งยิ่งกวาอะไรทั้งหลาย รอบ
ปริมณฑลของเขาหนามาก กวาจะทําใหดับไปได เลนเอามือเทาออนทีเดียว
๑๐. เหตุสารพัดธาตุสารพัดธรรม ไมทราบจะเรียกชื่ออะไร เลยใชวาสารพัดธาตุสารพัดธรรม
ตามที่กลาวมานี้ เปนตัวอยาง ความจริงยังมีอีกมากมายไมรูจบสิ้น เพื่อประกอบความเขาใจวา
เหตุสอดแทรกนั้นมีอะไรบาง การจะยกยองวาใครเกง ตองทดสอบใหสูกับเหตุสอดแทรกดูบาง ถาใคร
สามารถทําใหมารประเภทที่กลาวมานี้ดับไปได จึงควรแกการไดรับการยกยอง

เหตุตาง ๆ ที่จะไปประจันขางหนา
ทานไดเรียนเรื่องเหตุหลัก เหตุจร เหตุสอดแทรกมาแลว จากนี้ไปจะไดเรียนถึงเหตุสําคัญ คือเหตุ
ที่เราจะไปประจันตอไปขางหนา เปนเปาหมายสําคัญที่เราตองติดตามไปพบใหจงได เพราะเปนตัวการใหญ
อยางที่เราเรียกวา ตน ตนในตน ไมมีตนตอไป ถากําจัดตนตอของเขาไมได งานปราบมารของเราจะ
ลมเหลว ขึ้นชื่อวามารแลว ตองเอาตนวิชามาดับใหได ตราบใดที่ตนวิชายังไมถูกดับ ถือวางาน
ปราบมารไมเสร็จ ถึงมารประเภทบริวารจะหมดไปก็จริง หากตนวิชาของเขายังเหลืออยู ตนของเขาก็
พิสดารธาตุธรรมของเขาอีกได ที่ปราบไปแลวเสมือนหนึ่งยังไมไดปราบ
แตการคนตนวิชาของเหตุทั้งหลาย เปนงานละเอียดใชวิชาสูง เราจะไปพบเหตุประเภทตาง ๆ อีก
มากมาย ไมทราบวาจะมีอะไรบาง เปนการเสี่ยงของเรา วาเราเดินทางไปอยางเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรม เหตุ
ทั้งหลายทั้งปวงที่เราจะพบตอไปนี้เรียกวาเหตุที่เราจะพบขางหนา จัดเปนเหตุประเภทที่ ๔ ตามความเห็น
ของผูเขียน
สาระสําคัญของเหตุ อยูที่เหตุประเภทที่ ๔ นี้ สวนเหตุตาง ๆ ๓ เหตุที่ผานมาแลวนั้น เปนเหตุ
ประกอบ ไมถือวาสําคัญอะไร เปาหมายสําคัญอยูที่เหตุประเภทที่ ๔ หากเราคนควาไปถึงไดทั้งหมด จึงจะ
ถือวาสุดเหตุอยาแทจริง คําถามที่วาเหตุประเภทที่ ๔ มีอะไรบางนั้น อันนี้เราตองเดินวิชาเองจึงจะทราบได
๑. เหตุตนคิดวิชา
๒. เหตุผูสอด
๓. เหตุผูสง
๔. เหตุผูสั่ง
๕. เหตุผูบังคับ
๖. เหตุผูปกครอง
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๑๘

๗. เหตุผูปกครองยอย
๘. เหตุผูปกครองใหญ
๙. เหตุเครื่องรวมใหญของผูปกครองใหญ
๑๐. เหตุหัวใจเครื่องรวมใหญของผูปกครองใหญ
เราตองมาแยกออกวา ตนคิดวิชาของอะไร เรื่องอะไรที่เราจะรบครั้งนี้ เมื่อหมดเนื้อหาสาระของ
ตนคิดวิชาประเภทนี้แลว จึงขึ้นตนคิดวิชาประเภทอื่นตอไป จนกวาจะหมดเหตุประเภทที่ ๔
ทานผูเขียนอยากใหผูเขียนแจกแจงวา เทาที่ทําวิชามานั้น ไดพบเหตุประเภทที่ ๔ อะไรบาง เพื่อ
ประกอบความเขาใจขอเรียนวา เหตุประเภทที่ ๔ นี้มีมากมาย จาระไนไมไหว แรก ๆ ที่เดินวิชาการรบใน
ปกครองใหญ เราพบวากายหลัก ๑๘ กายของเราออนแอ เนื่องจากนิพพานประจํากายหลักถูกมารดับ เราก็
รบเรื่องนี้ไปหาตนคิดวิชาและอื่น ๆ จนสุดปกครอง แลวสุดทายมาทํานิพพานในกายใหเกิดขึ้น
เหตุประเภทที่ ๔ ที่ไปพบมีมาก ลวนแตเปนตนคิดวิชาสําคัญทั้งนั้น การดับมารที่มายึด
อํานาจปกครองใหญ เราก็พบเหตุประเภทที่ ๔ ไปอีกอยางหนึ่ง รบกันจนกวาภาคมารดับไป ถึงแมยังไมเขา
ขั้นสิ้นเชื้อ แตก็เกือบสิ้นเชื้อ ดังนั้น การเดินวิชาเพื่อหาเหตุประเภทที่ ๔ ตองลองทําวิชาดูแลวจะทราบเอง

หลักในการเดินวิชารบ
๑.
๒.
๓.
๔.

เดินวิชาไปใหสุดเหตุ
เดินวิชาไปใหสุดตนของเหตุ
ดับ ละลาย ใหสุดเหตุ ๑๙ เสมอไป
การดับกาย ตองดับไปใหสุดเหตุ ๑๙

ยุทธศาสตรการสงวิชาของมาร
สรุปแลว วิชามารที่เขาสงมาปกครองสัตวโลก คือเหตุทุกขและเหตุสมุทัย เปนผลใหสัตวโลกผูถูก
ปกครอง แก เจ็บ ตาย พลัดพราก เกิดวิบัติ วิชาที่เขาสงแบงเปน ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑. ขั้นตอนแรก
เขาสง สั่น สาย ไหว ริบ รัว มายังใจของสัตวโลก เราจะรูสึกใจสั่น หาวนอน อารมณไมดี แสดงวา
มารเขายึดพื้นที่คือใจ ไดแลว แตยังไมถึงอันตราย เพียงแตพอรูตัว
๒. ขั้นตอน ๒
เปนขั้นสงวิชาประจําหนาที่ เพื่อทําหนาที่ของเขาตอไป
ก. สง (เสียง) เสริม เติม ตอ รอ ตัด ปด ปด ดึง ดูด ยอย แยก ปะทะ ขวาง กัน (กีดกัน)
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ข. จากนั้น หุม เคลือบ เอิบ อาบ ซึม ซาบ ปนเปน สวม ซอน รอยไส
๓. ขั้นตอน ๓
เปนขั้นตอนประจัญบาน ใหเกิดการแตกดับ ลีลาการรบเปนดังนี้
ก. กิริยารบ แลบ ลั่น ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย
ข. ชั้นเชิงการรบ ดับ ลับ ตัด ตอน ซอน หาย สูญ สิ้นเชื้อ ไมเหลือเศษ รองธาตุรองธรรม
ถอยธาตุถอยธรรม ถอนธาตุถอนธรรม
ค. เครื่องมือสื่อสาร ทําหนาที่สื่อขาว ไดแก ใย ยืด ยนต อายตนะ วิทยุ

ใครเปนผูสงวิชา
มารเขาเปนผูสงวิชา เพราะเขาเปนผูปกครอง เขาสงวิชาปกครองไปปกครองทั้งหมด ทั้งปกครอง
ยอย คือ ปกครองภพ ๓ และปกครองใหญคือ ปกครองนิพพาน มารเขาสงวิชาไปปกครองทั่วไปหมด ทาง
ฝายเราคือผูถูกปกครอง โตตอบวิชาของมารไปอยางไรบาง คือทางฝายภพ ๓ และนิพพานตอบโตวิชาของ
เขาอยางไร
การตอบโตของทางฝายภพ ๓ ไดแก มนุษยโลก สัตวโลก ทิพย พรหม อรูปพรหม จักรพรรดิและ
กายสิทธิ์ ไดโตตอบอะไรบาง มองไปทางสัตวโลกไมไดตอบโตอะไร รอวันตายสถานเดียว มองไปทางมนุษย
โลกบาง มีหนาที่ทํานิโรธได ไดแกทานที่เขาถึงไตรสรณคมน ตอบโตไปไดบางตามมีตามได มองไปทางทิพย
พรหม อรูปพรหม จักรพรรดิและกายสิทธิ์ สวนที่ทํานิโรธได เขาถึงไตรสรณคมนได ทานก็ไดตอบโตไปแลว
ตามภูมิธรรมของทาน ในที่สุดเราก็ยังแพเขาอยูดี เมื่อแพเขา ยอมอยูในปกครองของเขา ดังนั้น ทุกสมาชิกที่
อยูในภพ ๓ ถูกมารปกครองทั้งหมด ยังหนีความแก เจ็บ ตาย ไมได
การตอบโตของทางฝายนิพพาน ไดตอบโตวิชาของมารอยางแข็งขัน แตวาวิชาปกครองของมารมี
หลายระดับ ระดับภพ ๓ นั้นก็อยางหนึ่งและระดับนิพพานก็อีกอยางหนึ่ง ซึ่งไมเหมือนกัน ระดับนิพพาน
นั้นมารเขาก็ใชวิชาปกครองชนิดแกกลาไปปกครอง นิพพานที่ละเอียดๆ มารเขาก็เอาวิชาปกครองชนิด
ละเอียดไปปกครอง ตางฝายตางทําวิชาตอสูเพื่อความเปนเอกราชในอํานาจปกครอง
ในการทําวิชาตอบโตของนิพพานนั้น เปนศึกหลายดาน นอกจากจะปองกันนิพพานของพระองค
แลว ยังตองมาปกปองใหแกภพ ๓ ดวย เพราะถามารปกครองภพ ๓ ได พวกเราจะหมดโอกาสไดมรรคผล
นิพพาน มนุษยจะทําแตกรรมชั่วกันหมด นิพพานจึงมีภาระหนักมาก จึงเห็นวาพระพุทธเจานี้มีคุณแก
สัตวโลกเหลือที่จะพรรณนา
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มารเขายึดปกครองอะไรบาง
๑. กาย ใจ จิต วิญญาณ
๒. นิพพาน ภพ ๓ โลกันต
๓. เครื่องปกครอง
๔. สิทธิ เฉียบขาด
๕. สมบัติ คุณสมบัติ
๖. ปฎก
๗. เขตธาตุเขตธรรม เครื่องธาตุเครื่องธรรม
ที่จริงเขายึดมากกวานี้ ผมยกมาเปนตัวอยางเทานั้น พูดใหงายก็คือ ตัดเสบียง ทําลายที่อยูอาศัย
ดับชีวิต

เครื่องมือใชรบ
เซฟ มรรค แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ

สถานที่เก็บเชลย
นรก อเวจี โลกันต

ความรูที่ใชรบ
ตรัสรู ใครตรัสรูไดมากกวา ฝายนั้นเปนฝายชนะ

กําลังรบ
หมายถึงพละกําลัง ใครมีกําลังมากกวากัน นั่นคือบารมี ใครมีบารมีมากกวา เปนฝายไดเปรียบ

อาวุธสําคัญที่ใชรบ
ใชเครื่องรบกัน เครื่องของมารหมุนซาย เครื่องของภาคบุญหมุนขวา ฝายใดทําเครื่องหมุนเร็วกวา
ฝายนั้นชนะ

สนามรบ
๑. ที่เห็น จํา คิด รู อีกนัยหนึ่งก็คือที่ กาย ใจ จิต วิญญาณ
๒. ที่อายตนะภายในและอายตนะภายนอก คําวา อายตนะภายนอกหมายรวมถึง นิพพาน
และภพ ๓ ดวย
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ระดับการรบ
๑. ระดับปกครองใหญ ไดแก การรบในนิพพาน
๒. ระดั บ ปกครองย อ ย ได แ ก การรบในภพ ๓ การรบระดั บ นี้ เ ป น การรบสาธารณะ แบบ
ครอบจักรวาลหาขอบขายไมได เปนการรบที่ยากยิ่ง

กติกาการรบ
ไมมีกติกา ไมมีกฎเกณฑ ไมมีวันพักรบ ไมมีวันสงบศึก

การไดเปรียบเสียเปรียบ
ธรรมภาคมารไดเปรียบมาก ขอมูลที่ฟองเราก็คือ สัตวโลกเดือดรอน แก เจ็บ ตาย มีสงครามรบพุง
อุบัติเหตุเครื่องบินตก ยอมแสดงวามารไดเปรียบ มารเขาทําวิชาทุกวัน เขาปราบเราทุกวัน เราเปนผูถูก
ปราบ
มองดูฝายเราบาง มีใครคิดปราบมารบาง มีใครคิดแสวงหาความรูปราบมารบาง เพียงแตคิดยัง
ไมเคยคิด เคยเสวนากันเรื่องนี้บางไหม เราเกงกันเอง จะไดประโยชนอันใด เราขมกันเอง ดีที่ไหน ถาไปเกง
กับมารจึงจะนานิยม แมรบไมชนะ ก็ยังนานิยม อางวาไมมีความรู ไมเรียนแลวจะรูไดอยางไร อางวา
ความรูไมพอแกการ อางอยางนั้นชาติหนาก็ทําวิชาไมได อยางผูเขียนนี้ ไมใชคนมีความรูอะไร แตทราบมา
วา หลวงพอวัดปากน้ําเคยทําวิชาปราบมารมาโชกโชน ถาไมลองดูบาง จะไมทราบวา การรบนั้นคืออะไร
เขาทํากันอยางไร และถาผูเขียนไมทําวิชา ทานก็ไมมีโอกาสไดอานหนังสือเลมนี้

ความรูพื้นฐานที่จําเปนตองเรียน
๑. เรื่องเครื่อง
เครื่องปกครอง เครื่องปกครองยอย เครื่องปกครองใหญ หัวใจเครื่องรวมใหญของผูปกครองใหญ
๒. เรื่องนิพพาน ภพ ๓ โลกันต
นิพพานลับ นิพพานเปดเผย ภพลับ ภพเปดเผย ภพจร ที่ใดมีภพ ที่นั่นมีนิพพาน โลกันตซอนกันอยู
๓. เรื่องอริยสัจ
เปนเรื่องสําคัญ เราตองทํานิโรธทํามรรค ไปสูกับทุกขและสมุทัย
๔. เรื่องเหตุ
เหตุหลัก เหตุจร เหตุสอดแทรก เหตุที่เราจะไปพบขางหนา แบงหมวดหมูของเหตุใหดี
๕. เรื่องปฎก
สําคัญมาก เปนตัวการสําคัญที่ทําใหเราไมตรัสรู เพราะมารเอาปฎกของเขาซอนไวใน เห็น จํา คิด รู
ของเรา

ปราบมาร ภาค ๑ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๒๒

๖. เรื่องญาณทัสสนะ
โดยเฉพาะทศพลญาณ การที่รูและญาณทัสสนะของเราผิดพลาด เปนเพราะมารเอาปฎกของเขา
มาซอนไว
๗. เรื่องการตั้งธาตุประกอบธรรม
รบชนะขั้นตอนใด เราจะตองตั้งธาตุประกอบธรรมขึ้นใหม เรียนไวทั้งวิธีธรรมดาและวิธีพิสดาร
๘. เรื่องเขตธาตุเขตธรรม เครื่องธาตุเครื่องธรรม
เขตปกครองยอย ปกครองใหญ เครื่องรวมใหญของเขตธาตุเขตธรรม
๙. เรื่องการเดินวิชาอนุโลมปฏิโลม
หัดทําใหชํานาญ ทําใหเร็ว ใหเปนอัตโนมัติ
๑๐. เรื่องทํากายมนุษยพิเศษ
ลองทําดูทั้งแบบธรรมดาและโดยพิสดาร
๑๑. เรื่องการซอนกายสับกาย
ควรฝกไวหลายแบบ ทั้งแบบธรรมดาและพิสดาร คือ ซอนเห็น จํา คิด รู ซอนนิโรธ ซอนตรัสรู ซอน
คํานวณ ฯลฯ
๑๒. เรื่องสิทธิ เฉียบขาด
เครื่องสิทธิ เครื่องเฉียบขาด เครื่องปกครองของสิทธิเฉียบขาด เครื่องรวมใหญของสิทธิ เฉียบขาด
เปนเรื่องสําคัญมาก ตองรูใหมาก ๆ ผมเคยสอนใหนักเรียนเปนธรรมยกชั้น ก็เพราะใชความรูนี้ ลองให
เพื่อนๆ สอนแทน ถึงทําไดบางก็ยังไมเปนที่พอใจของเรา เราตองลงมือสอนเอง ทําไดยกชั้นทั้งนั้น ไมวา
โรงเรียนไหน เปนตองยกชั้น เรื่องเฉียบขาดสําคัญมาก โดยเฉพาะใชในการรบเปนประโยชนมาก
เรื่องบุญ บารมี รัศมี กําลัง ฤทธิ์ อํานาจ สิทธิ เฉียบขาด ของมารเขาก็มี บาป บารมี รัศมี....ฯ
เหมือนอยางของเรา ผิดกันที่ของมารเขาดํา ของธรรมภาคกลางเขาไมดําแตไมขาว
เราตองเรียนไว เพราะจะตองทําลายทุกอยางที่ขวางหนา
๑๓. เรื่องการพิสดาร
ทานเจาคุณภาวนาโกศลเถรอธิบายไวดีแลว โปรดศึกษาดู กายของเราพรอมอยูแลว เพียงแตเรานึก
จองถนน ปาฏิหาริย พิสดาร ทับทวี กายเขาก็ทําเปนอัตโนมัติ
๑๔. เรื่องการคํานวณ
ผมเห็นวาสําคัญยิ่งยวด แพชนะขึ้นอยูกับการคํานวณตามที่เสนอมานี้เปนสวนนอย ควรจะเรียนให
มากที่สุดเทาที่คนควาได
เมื่อลงมือเดินวิชาแลว ทุกความรูทุกวิชา สัมพันธกันหมด ทุกยางเปนอัตโนมัติทั้งสิ้น การรบเร็ว
ประดุจจักรผัน เร็วยิ่งกวาเร็ว หากชา คอยนึกวิชา อยางนี้แพสถานเดียว ดังนั้น ขอรองใหเรียนไวมาก ๆ
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ขอเสนอแนะวา หนังสือทีท่ า นเจาคุณภาวนาโกศลเถรพิมพเผยแพรนั้น ควรศึกษาอยางยิง่ หากไม
เขาใจถามไปที่ผูเขียนได ผูเขียนยินดีใหบริการ ถาทานถามความรูยาก ๆ เปนที่ถูกใจผูเขียน ถือวาเราเรียน
มาเพื่อไปเกงกับมาร เราจะไดมีนักปราบมารมาก ๆ

พิจารณายุทธศาสตรการรบของมาร
ขั้นตอนแรกของการสงวิชา
กิริยาที่สงหรืออาการที่เขาสง คือ สั่น สาย ไหว ริบ รัว แสดงวา มีตนวิชา ผูสอด ผูสง ผูสั่ง ผูบงั คับ
ผูปกครอง ผูป กครองยอย ผูปกครองใหญ เครื่องรวมใหญของผูป กครองใหญ หัวใจเครื่องรวมใหญของ
ผูปกครองใหญ
ตัวละครเหลานี้ ทํางานสัมพันธกันหมด หนาที่ใครหนาที่มัน ทํางานพรอมกันเปนทีมเหมือนกีฬา
ฟุตบอล ถึงบทใคร ใครก็แสดงไปตามหนาที่
ผลก็คือ ใจของเรา สั่น สาย ไหว ริบ รัว แปลวา เขามายึดพื้นที่แลว เตรียมทํางานลําดับตอไป ทาง
สูของเราก็คือการทํานิโรธ ไดแกการทําใจ หยุด นิง่ แนน หากเราสามารถทําใจหยุด นิ่ง แนน ได เขาก็หา
โอกาสไมได

ขั้นตอนที่ ๒
เมื่อเขาเขายึดพื้นที่ คือยึดใจของเราไดแลว ขณะนั้นใจของสั่น สาย ไหว ริบ รัว และ ตนวิชา ผู
สอด ผูสง ผูสงั่ ผูบังคับ ผูปกครอง ผูปกครองยอย ผูปกครองใหญ สงวิชาเพิม่ มาอีก คือ
สงเสียง เสริม เติม ตอ รอ ตัด ปด ปด ดึง ดูด ยอย แยก ปะทะ ขวาง กัน (กีดกัน ปองกัน) คือที่มี
หนาที่สง วิชาก็สงเสียง เสริมก็คือเพิ่มเติมเขามา เติมก็คือเสริมไมพอก็เพิ่มเติม ตอคือ ประสานไมใหขาด
ระยะ รอก็คอื ยังไมไดจังหวะยังไมสบโอกาส ตัดก็คือเราสงรูสงญาณทัสสนะของเราไปตอสู เขาก็ตัดรูตัด
ญาณของเรา ปดก็คือขจัด ปดไมใหเราเขาไปถึง ปดก็คือปดรูปดญาณของเรา หรือปดวิชาไมใหเราเห็น ดึงก็
คือดึงรูดึงญาณของเราใหลา ชา หรือดึงดูดคณะของเขาใหเรงงาน หรือดึงวิชาของเราดูดวิชาของเราใหผิด
เปาก็ได เหตุดึงเหตุดูดทํางานหลายแนว ที่ยอยก็ยอยไป คือยอยเขาไปในเห็นจําคิดรู ของเรา ที่แยกก็คือ
แยกเห็นจําคิดรู ของเราไมใหรวมกัน ที่ปะทะก็ปะทะไว ทีข่ วางก็ขวางไป ที่กนั ก็กีดกันไมใหทําอะไรถนัด
จะเห็นวา มารเขาวางหนาที่การงานของเขาละเอียด ไมใหมีชองวางไดเลย เพียงชื่อเหตุเรา
เขาใจยากอยูแลว ตอเมือ่ รบจริง ๆ จึงทราบวาเหตุชื่อนั้นชื่อนี้ทําหนาที่อะไร พอเราเขาใจถูกตอง
เขาก็จะเปลีย่ นวิธีการทันที ชื่อเหตุวาอยางนัน้ อาจไมทําหนาที่อยางที่เราเขาใจก็ได
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การรบขั้นตอนตอมา ละเอียดเขาไปอีก ถึงขั้น หุม เคลือบ เอิบ อาบ ซึม ซาบ ปนเปน สวม ซอน
รอยไส มีคําวารอยไส ที่เราตองพูดกัน คือยึดกลางนัน่ เอง ถาถึงขั้นรอยไสก็แปลวา ยึดไดหมดแลว เราเคย
เห็นทุกขและสมุทัยเปนรูปวงแหวนลอมวงขาว นั่นคือหุม
คณะที่สง เสริม เติม ....ฯ และคณะที่หมุ เคลือบ เอิบ อาบ ... ฯ เมื่อมาแลว จากนี้ไปเปนขั้น
ประจัญบานถึงขั้นแตกดับคือขั้น แลบ ลัน่ ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย
ระหวางประจัญบานนั้น เหตุคณะเดิม หรือเหตุจร หรือเหตุสอดแทรก จะมาชวยรบ คือ เขาจะมา
ดับเรียกวาเหตุดับ แตมาทําเหตุใหเราเห็นเปนลับคือลี้ลับไปสุดรูสุดญาณ ยากแกการคํานวณของเราทีจ่ ะไป
ใหสุดลับเรียกวาเหตุลับ สวนที่ตัดคือ ตัดขั้วหัวตอกายเรียกวาเหตุตัด สวนที่ตอนทําหนาที่ตอนเหมือนเรา
ตอนตนไม เรียกวาเหตุตอน รอจังหวะที่จะทําการอยางใดอยางหนึง่ เพียงแตรอจังหวะเทานัน้ เห็นทาไมดี
เขาก็ซอนกายไมใหเราเห็น กลัวถูกดับ เรียกวาอยูในเหตุซอน ครั้นหลบอยูในเหตุซอ น เกรงวาเราจะหาพบ
เขาก็หายไป เรียกวา เหตุหาย แมวาเขาไปในเหตุหายแลว เกรงวาเราจะไปพบเขาอีก เขาก็เขาไปในเหตุสูญ
เพื่อใหเราไมพบยิ่งขึ้นไปอีก เขาหนีไปในเหตุสิ้นเชื้อ และเพื่อลวงเราอีกชั้นวาหมดพวกเราแลว เขายังหนีไป
ในเหตุไมเหลือเศษอีก

ขั้นตอนที่ ๓
จับความเอาตัง้ แตเหตุ แลบ ลั่น ยอย แยก....ฯ และชั้นเชิงการรบที่วา ดับ ลับ ตัด ตอน ซอน หาย
สูญ สิ้นเชื้อ ไมเหลือเศษ ตามทีก่ ลาวมาแลวนั้น
คราวนี้มาถึงเหตุรองธาตุรองธรรม ถอยธาตุถอยธรรม ถอนธาตุถอนธรรม ไดแก การรบที่มารเขา
เห็นวาเขาจะเสียเปรียบ เขาจะถอยตัวหางออกไป เพื่อดูเหตุการณและรอจังหวะ เรียกวา เขาเหตุรองธาตุ
รองธรรม เราดูดวยญาณทัสสนะไมเห็นเขา เพราะเขาทําอยางนี้ ทําใหเราหลงไปวาไมมีมาร แทจริงแลว ยัง
มีอยูในเหตุรองธาตุรองธรรมนั้น ครั้นเราเดินวิชาละเอียดขึ้น เห็นเขาอยูในเหตุรองธาตุรองธรรมนั้น เขาเห็น
ทาไมดี ก็ถอนธาตุถอนธรรมออกไป ไปตั้งหลักใหม
เหตุรองธาตุรองธรรมและเหตุถอนธาตุถอนธรรมนัน้ รายจริง ๆ เรามักดับเขาไมหมด เพราะไม
คํานวณวิชาใหเลยเหตุปกครองของเขา เขาสามารถหนีเอาตัวรอดไดทุกทีไป ตอมาวันหลังเราคิดวิชา
คํานวณใหม ใหแยบยลกวาเดิม คิดวาจะพบเขาแตแลวก็ไมอาจพบเขาได เขาชํานาญในการหลบซอนเสีย
แลว

ปราบมาร ภาค ๑ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๒๕

เหตุใย ยืด ยนต อายตนะ วิทยุ
คลายใยแมงมุม ทําหนาที่ยดื ทําหนาที่เปนหุน ยนต ทําหนาที่ดงึ ดูด (อายตนะ) ทําหนาทีเ่ ปนวิทยุ
ทุกอยางเปนใย ตางกันที่หนาที่การแสดง แสดงออกอยางไร เรียกอยางนั้น เหตุเหลานีท้ ําหนาทีส่ ื่อขาวสาร
สงขาวหาขาว เพื่อไปรายงาน ตนคิดวิชาของเขา ตนคิดวิชาของเขาจะไดวางแผนรบตอไป
นอกจากเขาจะทําหนาที่สื่อขาวแลว ยังรบไดดวย เวลาเราทําวิชารบ เรามักลืมเหตุเหลานี้ มุงไป
แตขางหนาอยางเดียว ลืมดับเหตุใย ยืด ยนต อายตนะ วิทยุ เขาจึงสงขาวกันได ทําใหตนตอตัวจริงหลบหนี
ไปได เขารูลวงหนาวาเราทําวิชาอะไร จะคํานวณอยางไร เขาจึงสามารถหลบหนีไปได การสื่อสารของมาร
เขาพัฒนาไปมากแลว ดูแตในโลกเราเถิด กอนนี้ เราโทรศัพทไปเมืองนอกไมได เดี๋ยวนี้สบายมาก ขนาดโทร
ฯ คุยกับนักบินอวกาศ เราก็เห็นมาแลว ความรูของกิเลส ไมทราบวาไปถึงไหนๆ แลว กลับยอนมาดูการรบ
ของเราบาง ถามวาไดพัฒนาอะไรไปบาง เหตุนี้เองผูเขียนจึงจําเปนตองแตงตํารา อยางนอยก็เปนการ
รายงานตอทานผูเชี่ยวชาญทางวิชาธรรมกาย วาจะคิดอานเรื่องนี้อยางไรตอไป

สรุปเรื่องเหตุที่มารแสดงออกในชั้นเชิงการรบ
เรื่องนี้เราทบทวนความรูพนื้ ฐาน เพื่อนําไปใชในเวลารบ ทุกอยางตองใหแมนยําขึน้ ใจ เพื่อสะดวก
ตอการระลึกขณะเดินวิชารบ ดังนี้
๑. ทองจําและลําดับขั้นตอนตาง ๆ ของเหตุ ใหจําได เมื่อตองการใชใหอยูในดุลพินิจวาจะ
ใชอยางไร อะไรกอนอะไรหลัง เรามีสทิ ธิส์ ับเหตุไดตามใจชอบ ถามารเขารูวา เราขึน้ อยางนี้และลงอยางไร
เขาก็ดักทางวิชาของเราถูก ถาหากวาเราแมนเหตุ ๑๙ เขามักจะนําเหตุอื่นนํารอง ไมตรงเหตุที่เราเดินวิชาก็
มี ดังนั้น อะไรกอนอะไรหลัง ตามแตทา นจะเห็นสมควร อยาไดยึดมั่นถือมั่นตํารามากนัก เพราะถาเราลําดับ
เหตุตามตําราเรื่อยไป มารเขาจะรูชั้นเชิงการเดินวิชาของเรา เขายอมหาวิธกี ารหลบตัวซอนกายใหพน ทาง
วิชาของเราได เหมือนการชกมวยไทย การใชหมัด เขา เทา ศอก จะใชอะไรกอนหลัง ยอมเปนไปตามจังหวะ
ของเหตุการณ
๒. แตละเหตุการณ ตองเดินวิชาใหสุดเหตุ ๑๙ เสมอไป ไมวา จะเปนเหตุทเี่ ราพบขางหนา
เหตุจร เหตุสอดแทรก เราจะตองเดินวิชาไปใหสุดเหตุ ๑๙ เชนเดียวกัน
สวนวิธีเดินวิชา และวิธีคํานวณ จะไดกลาวตอไป
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วิธีรบของธรรมภาคขาว
เราจับหลักวิชากันกอน แลวจึงถึงเรื่องรายละเอียดทีหลัง

๑. ธรรมภาคขาวใชนิโรธและมรรคครบ
เครื่องมือรบ มี เซฟ มรรค แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ
นิโรธ คือ หยุด นิ่ง แนน หยุดคือใจหยุดเหมือนรถยนตเบรก นิ่งคือใจนิ่งเหมือนผิวน้าํ ในโองไมมี
กระแสลมสัมผัส แนนคือไมสั่นคลอนเหมือนเสาหินปกลงดิน ลมพัดมาเทาไรไมเคลื่อนคลอน
หยุด นิ่ง แนน เปนจุดใสเล็กซอนกัน สวนมรรคเปนดวงใส ในดวงมรรคมี เซฟ แกส กรด ไอ อัสนี
ธาตุ นิโรธเปนอุปการะใหมรรคทํางาน ถานิโรธหยุดไดจริง นิง่ ไดจริง แนนไดจริง มรรคทํางานมี
ประสิทธิภาพ แตถานิโรธ หยุด นิง่ แนน ไมจริง คือ มีอาการสั่น สาย ไหว ริบ รัว ก็แสดงวา ธรรมภาคมาร
เขามาปนเปนในนิโรธของเราแลว แปลวามารเขาเขายึดปกครองใจของเราแลว มรรคตองเขามาชวย คือ มา
ดับ สั่น สาย ไหว ริบ รัว จนกวา สั่น สาย ไหว ริบ รัว จะหมดไป กิริยาที่มรรคทํางานดับ เราเรียกวารบ
พูดใหงายก็คอื การทําใจเปนนิโรธและการทําใจเปนมรรคดวยวิธีตาง ๆ นั้น คือ การรบ
เมื่อกายมนุษยทําใจ หยุด นิ่ง แนน ไดแลว มรรคก็เขามาที่กาํ เนิดเดิมของ หยุด นิง่ แนน แลวหมุน
ขวา สวน เซฟ แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ เปนดวงใส ออกมาหมุนขวาดวย แลวจึง ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ
ละลาย (บางทานใช เก็บ กินละลาย) สมมุติวาทํานิโรธไมได คือ ทําหยุด นิง่ แนน ไมได มรรคก็ไมมี
สื่อทํางาน มรรคทํางานไมได แสดงวานิโรธแตกสลาย มรรคก็หมดฤทธิ์
เมื่อครั้งที่เราทําความเพียรกันใหม ๆ นัน้ เราภาวนากันพอสมควรกวาใจจะหยุด ตอเมื่อใจหยุดเรา
จึงเห็นดวงปฐมมรรค หากเราทําใจหยุดไมได เราก็เขาถึงดวงมรรคไมไดนั่นเอง
เมื่อเราเรียนตอไป จะพบวา เซฟ มรรค แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ ตางก็มีมรรคดวยกัน และมรรคก็มี
เซฟ มรรค แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ เปนเครื่องมือรบ มรรคเปนผูเห็น ทําหนาที่สองสวาง นิโรธเปน
ปราการใหแกมรรค เมื่อมรรคเห็นทาไมดี ก็หลบเขามาในปราการกอน หากปราการเปนอะไรไป มรรคจะ
เดือดรอน
ถาเราสามารถไปทําหยุด นิ่ง แนน ในที่ใดได หมายถึงวาเราชนะถึงทีน่ ั่น เพราะมรรคจะสามารถ
กําจัดไดหมด มีฤทธิ์จริงๆ ปญหาของผมก็คือเราทําหยุด นิง่ แนน ไมไดจริง ทําใหการรบยืดเยื้อมาถึงวันนี้
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๒. ลีลาการรบของธรรมภาคขาว
ไมวาจะอะไรทั้งนั้น เปนลีลาหมุนขวาทัง้ หมด เครื่องก็หมุนขวา กริยาแลบ ลั่น ยอย แยก ระเบิด
ผา ดับ ละลาย ก็หมุนขวาทัง้ หมด มารเขาหมุนซายทุกเรื่อง ตรงกันขามกับธรรมภาคขาว ธรรมภาคขาว
หมุนขวา แตธรรมภาคมารหมุนซาย
วันหนึง่ ขณะทําวิชาเกิดความคิดขึ้นวา การที่เราเผาศพเวียนซายกันนั้น ทําใหมารเขาตั้ง
แผนผังตายไวแกเราซ้ําลงไปอีก แปลวาเราตองแตกดับทุกชาติ จะไมใหเราเขานิพพานเปนเลย หากเรา
ไดมรรคผลนิพพาน เราก็เขาไดแคนิพพานตาย กอนนี้ไมคิดอะไร เห็นเปนประเพณีทที่ ําสืบตอกันมา แตพอ
มาทําวิชาปราบมาร จึงไดรูเห็นเรื่องราว

๓. ขั้นตอนการรบ
ดูแนวการรบของมารกับของเรา คลายกันก็มี ไมคลายกันก็มี อยางเชน
ธรรมภาคขาวใชวิธี พิสดารกาย จองถนน ปาฏิหาริย พิสดาร ทับทวี
จองถนน คือประจําหนาที่ ปาฏิหาริย คือทําการรบ จะทําอะไรก็ทาํ ไป เชน แลบ ลั่นฯ พิสดาร
หมายความวา ทําใหละเอียดยิ่งขึ้นหรือทํากายใหมากยิ่งขึ้น ทับทวี ก็หมายความวา ทับทวีวชิ าของเราให
ยิ่งขึ้นไปกวาปาฏิหาริยย ิ่งขึน้ ไปกวาพิสดาร
กอนที่จะทําเชนนัน้ ตองเขาไปทําวิชาซอนกายสับกายกับพระพุทธองคกอน อาราธนามาเปน รบ
ตรวจงาน ทํางาน อาราธนามาเปนเหตุ ๑๙ แลวก็ถึงขัน้ จองถนน ปาฏิหาริย พิสดาร ทับทวี แลวก็เดินวิชา
รบตอไป การทําซอนกายสับกายนัน้ ชอบแลว ตองพึง่ พระองค เพราะมารเขามีตน คิดวิชา ผูสอด ผูสง ผูสั่ง ผู
บังคับ ผูปกครอง ผูปกครองยอย ผูปกครองใหญ เราไมรูวาคณะของมารเขาระดับไหน เพราะตางฝายตางก็
มีพระพุทธเจาเปนตนวิชา และยังมีตน วิชาระดับสูง เรามักเรียกวาตน และตนในตน
วิธีของผมไมเปนไปตามตําราที่วา นัน้ จะเปนเพราะอะไรก็ไมทราบตัวเองเหมือนกัน ไมเดินวิชา
อยางนัน้ กายก็ไมพิสดาร แตผมใชวิธีเอากายไปประจําหนาที่ อยางทีว่ า จองถนน ปาฏิหาริย พิสดาร ทับ
ทวี จากนัน้ ก็แลบลั่นทันที เมื่อรบไปนาน ๆ จึงทราบวา การพิสดารกายเปนเถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด นั้น
มีขอดีขอเสีย ขอดีก็คือ ถาเราชนะก็แปลวา เราไดปกครองพืน้ ที่เทาที่รบไปถึง สวนขอเสียก็คือ ถาไมชนะ
มารเขาดับกายพิสดารของเราหมด อยางไรก็ตาม ถึงแมวาเราจะรบชนะถึงขัน้ ตอนนี้ แตเราก็ยังไปไม
สุดวิชาปกครองของมารชัน้ สูงขึ้นไป เขาก็มาดับกายพิสดารของเราอยูด ี เพราะกายพิสดารไม
แข็งแรงเทากายหลัก เรื่องนีผ้ มเลาใหฟงเทานั้น ทานจะเอาอยางผมไมได ใครถนัดอยางไหน วาไปเพลงนัน้
วิธีที่ผมทําอยูก ็คือ รบชนะถึงไหน ตองประกอบธาตุธรรมขึ้นใหม ทําเปนเครื่องขึ้นกอน แลว
พิสดารกายของเราไปในเครื่องนั้น รบไปในเครื่องอีกครั้ง เพื่อใหเครือ่ งสะอาดจริง ๆ เอาเครื่องมาประกอบ
ธาตุธรรมใหม ใหตรัสรูเปนพระอรหัตตละเอียด ตรงกับวิธีทาํ พระของขวัญของหลวงพอเขาพอดี เดี๋ยวนี้ไม
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ทําอยางนัน้ ไปอีกแนวหนึง่ เราตองพิจารณาวา อยางไหนจะดี ความรูและวิธกี ารตองเปลี่ยนอยูเรื่อย
ความรูนี้ วิธีการนี้ ดีสําหรับวันนี้ วันพรุงนีใ้ ชไมไดแลว เพราะมารรูเชิงวิชาของเรา เขาหาวิธีแกวิชาของเรา
ตลอดไป
ดังนัน้ เนื้อหาสาระของความรูที่ผมกลาวมานี้ จะยึดมั่นเปนกฎเกณฑนกั ไมได เพราะความรู
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มารเขาพัฒนาความรูฝายของเขา เราก็พัฒนาเหมือนกัน ความรูเกาของเรา
บางเรื่องปรากฏอยูในตํารา บัดนี้ ลาสมัยไปแลว เราเพียงแตเรียนรูไว

๔. ธรรมภาคขาวคํานวณวิชาใหเลยปกครองเสมอไป
การรบทุกคราว ตองคํานวณวิชาของเราใหเลยวิชาปกครองของมารทุกครั้ง คือใหเลยวิชาปกครอง
ยอย ใหเลยวิชาปกครองใหญ คํานวณใหเลยเขาไว แตจะเลยจริงเลยเลนเปนอีกเรื่องหนึ่ง นําเหตุทั้งหลายที่
คํานวณเลยปกครองไปแลว กําลังเลยอยู และที่จะเลยตอไป รวมเปน “หนึง่ ” ยอย แยก ดับ ละลาย “หนึง่ ” นี้
ใหขาวใส แลวก็คํานวณตอไปอีก นี่คือแนวการทําวิชาของภาคขาว สวนปญหาที่วา เราคํานวณไปแลวภาค
ดํามาขวางรูขวางญาณเรา เปนความรูที่เราจะไดศึกษากันตอไป

เปาหมายสําคัญที่เราตองคนควาไปใหถึง
การแกโรคก็ดี การรบก็ดี และไมวาจะอะไรทั้งนั้น ทานใหเราคนควาใหพบตนตอใหญของผูสงวิชา
เพื่อเราจะไดดบั ตนตอใหญนั้น หมดตนตอโรคจึงหาย ตนตอที่วา นี้ ภาษาวิชาธรรมกายเรียกวา ตนผูคิดวิชา
เปาหมายของการเดินวิชาก็เพื่อใหพบตัวการสําคัญ ตอไปนี้
๑. ผูตนคิดวิชา
๒. ผูสอด
๓. ผูสง
๔. ผูสั่ง
๕. ผูบังคับ
๖. ผูปกครอง
๗. ผูปกครองยอย
๘. ผูปกครองใหญ
๙. เครื่องรวมใหญของผูปกครองใหญ
๑๐. หัวใจเครื่องรวมใหญของผูปกครองใหญ
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ความจริงมีมากกวานี้ สําหรับเบื้องตนนี้ จําไวแคนี้กอน ถาเราเดินวิชาคนหาตัวการเหลานี้ไมพบ
แปลวาเราทํางานลมเหลว มารเขาก็หัวเราะเยาะวาเรามือออนเกินไป ที่ไมพบตัวจริงของเขาได เขาก็ชนะเรา
อยางลอยลํา
ผูตนคิดวิชา คือผูเปนเจาของวิชา โรค ภัย ไข เจ็บ สงคราม รบราฆาแกง เขาเปนเจาของความรู
เปนเจาของวิชา เขาสงวิชามาปกครองมนุษยโลก เรามีหนาที่แกวิชาของเขา วิธีแกก็คือ พบตัวเขาแลวเราก็
ดับเขา เมื่อตนคิดวิชาถูกดับ ทุกขรอนก็หมดไป
ระดับของตน มีมากระดับนับไมถวน เพราะตนก็มี ตน กลาง ปลาย ในตน กลาง ปลาย ก็มี ออน
แก หยาบ ละเอียด แตละอยางลวนแตนบั ไมถวน วิชาธรรมกายมักพูดวา แกไปเปน เถา ชุด ชัน้ ตอน ภาค
พืด...ฯ ออนไปเปน เถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด…ฯ หยาบไปเปน เถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด...ฯ ละเอียดไป
เปน เถา ชุด ชัน้ ตอน ภาค พืด...ฯ
เถาละเอียดไปเปน ในเถา ... นับอายุธาตุของเถา นับอายุบารมีของเถาไมถวน
ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด ก็อยางเดียวกัน
ตนในตน ... กลางของกลาง...ปลายในปลาย... เปนเถา ชุด ชั้น... นับอายุธาตุ นับอายุบารมี ของ
ตน กลาง ปลาย ไมถวน
ออนในออน...แกในแก... หยาบในหยาบ... ละเอียดในละเอียด... นับอายุธาตุ อายุบารมี ของออน
แก หยาบ ละเอียดไมถวน
สรุปวา การสืบหาตนวิชา ตองไปถึงตนไมมีตนตอไปนั่นเอง เราจะเห็นวา แตละอยางมีจํานวน
มากมาย ละเอียดมากมาย แกก็มากมาย ลวนแตมากมายทัง้ นั้น
ผูสอด คือผูทาํ หนาที่สอดแนม สืบราชการลับ หาโอกาสไปรายงานตนวิชา ผูสง มีหนาที่สง วิชา
ผูส่งั มีหนาทีส่ ั่ง ผูบังคับ มีหนาที่บังคับ ผูปกครอง มีหนาที่ปกครอง ผูปกครองใหญ มีหนาที่ปกครอง
ทั้งหมด เครื่องปกครองทําหนาที่บงั คับทัง้ หมด ตองสืบไปถึง เครื่องรวมใหญของผูปกครองใหญ หัวใจ
เครื่องรวมใหญของผูปกครองใหญ นับวาสําคัญทีส่ ุด ถาดับหัวใจเครื่องรวมใหญของผูปกครองใหญได
จึงจะถือวา ชนะเด็ดขาด
ผูตนคิดวิชาเปนเรื่องสําคัญที่ตองคนหา เพราะตนคิดวิชามีมากวิชา นับไมถวน มารเขามีวิชามาก
วิชาแตละอยางก็มีตน คิดวิชาแตละอยาง เชน โรค ภัย สงคราม แก เจ็บ ตาย ขาวยากของแพง ก็มีตนคิด
วิชาไมเหมือนกัน และมีหวั ใจเครื่องรวมใหญของแตละสาขาวิชาแยกออกไปอีก
จํางาย ๆ วา ตนคิดวิชาและหัวใจเครือ่ งรวมใหญของผูปกครองใหญเปนเปาสําคัญ เปาอืน่
ไมยากแลว
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เปาหมายสําคัญที่ตองดับ
๑. สิง่ ที่ใหความเปนอยูของกาย ไดแก นิพพาน ภพ ๓ โลกันต
๒. สิ่งที่ทาํ เกิดกาย ไดแก ใจ จิต วิญญาณ เมื่อใจ จิต วิญญาณ แตกดับ กายก็แตกดับ ตองดับไป
ทุกกาย สุดหยาบสุดละเอียด
๓. สิง่ หลอเลีย้ งกาย คือเหตุที่หลอเลี้ยง คือบารมี รัศมี กําลัง ฤทธิ์ อํานาจ สิทธิ เฉียบขาด
โดยเฉพาะ ทาน ศีล ภาวนา ทีธ่ รรมภาคมารขโมยไปจากเรานัน้ มากมายเหลือคณานับ เอาไปใหความ
เปนอยูแกเขา เราตองเอาคืนมาทัง้ หมด
๔. เครื่องบังคับกาย ไดแก ปราสาท เราตองระเบิดดวย
๕. เขตธาตุเขตธรรม เครื่องธาตุเครื่องธรรม เราตองกําจัดดวย
ความจริงมีมากวานี้ ยกมาเพื่อใหเห็นโครงสรางกอน รายละเอียดจะไดกลาวตอไป

เหตุใหญที่เราพลาดเปาสําคัญ
1. เปาสําคัญคือตนคิดวิชา
เรามักพบตนจอมปลอม ซึ่งก็คือตนระดับยอยของเขาไมพบตนแท เพราะตนแทมกั จะใหตน เทียม
ออกรับหนา ใหตนยอย ๆ ออกรับหนา ทําใหเราหลงตัวเองวา ดับตนแทของเขาไดแลว ขอพิสูจนก็คือ โรคที่
เรายังแกไมหาย เราดับตนวิชาสงคราม แตสงครามยังไมเลิกรบ ทั้งนี้เกิดจากการเดินวิชาไมละเอียดนั้นเอง
กายพิสดารของเขา เมื่อเราเขาดับ จะดับงายมาก
ตนเทียมธรรมเทียม ดับยากวากายพิสดาร ทั้งในรูปแบบของธรรมกายและรูปแบบกาย
พระสงฆ (นิพพานเปน) มักจะอยูในเหตุจรและเหตุสอดแทรก เขามากําบังไมใหเราเดินวิชาไปถึงลูกพี่ของ
เขา เขาถูกดับดีกวาใหลูกพีข่ องเขาถูกดับ เมื่อเดินวิชาดับไดหมดแลว จากนั้นจะพบความวางใส เราดีใจวา
ดับตนวิชาของเขาไดแลว เมื่อถึงวางใสเราหมดคูตอสูแลว หยุดเดินวิชากันแคนั้น ความจริงแลวเราหยุดเดิน
วิชาแคนนั้ ไมได
วางใสนัน้ เปนเหตุปลอดธาตุปลอดธรรม ทําไวเพื่อลวงรูห ลอกญาณของเรา ดองคํานวณใหสุด
เหตุปลอดธาตุปลอดธรรม แลวจึงจะถึงตนแท เห็นเขาก็ทราบวาเปนตนแท ลักษณะบอกชัดวาเขาเปนตนแท
โดยสัญชาตญาณของเรา เขามักจะนัง่ กลางแวดลอมดวยบริวาร พอเราไปถึงเขา เขาจะตกใจ ขอไดโปรด
อยาพิจารณาอะไร ถามัวไปเรียนรูอยู เขาจะหนีทันที แลวเราจะพลาดโอกาสสําคัญ ใหรีบเขาสิบ
เขาศูนยกายของเขาทันที รีบลําดับกายของเขาไปอยางเร็วที่สุด ใหสดุ หยาบสุดละเอียดกายของเขา หมุน
ขวาเครื่อง ยอย แยก ดับ ละลายไปในตัวเสร็จ ทําวิชาแคนี้ มันไมดับไดงาย ๆ หรอกครับ ตองอนุโลมปฏิโลม
วิชา เดินหนาถอยหลัง จนกวา กาย ใจ จิต วิญญาณ ของเขาดับหมดไป
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ตนแทธรรมแทของเขาดับยาก จากประสบการณที่เราทําอยูนี้ ทราบวาตนแทธรรมแทของเขา
ดับยากเหลือเกิน ตองทําวิชากันเหนื่อยผูเขียนเรื่องนี้ อยากฆาตัวเองมาหลายครั้งแลว พบตนแทแลว หยุด
พิจารณาดูรูปรางหนาตาของเขา ดูเรื่องราวของเขา ดวยความอยากทราบ เขาก็ใชชวงเวลาที่เราพิจารณา
นั่นเอง หลบหนีไป เราเลยดับเขาไมได ไมรูจะไปติดตามที่ไหน ปไหน จะไดพบเขา ธาตุธรรมโกรธเอามาก ๆ
ไมเคยเห็นมารหรือ มันหนีไปแลว จะไปตามที่ไหน ธาตุธรรมชนิดนี้ พยายามติดตามมาเปนป ๆ เสียเวลา
ขนาดไหน แลวปลอยตัวมันไปได รับสั่งอยางนี้ เราก็อายพระองค แทบจะมุดแผนดินหนี ดังนัน้ เมื่อพบ
ตัวการแลว อยาพิจารณา ใหรีบจัดการทันที
2. กอนพบตัวการสําคัญ
เรามักทอแทใจ วิชาของเราจะชาลง การลําดับวิชาไมเปนไปตามขั้นตอน ไดหนาลืมหลัง ทําวิชา
เหมือนชกมวยไมเปน เราทอแทใจชวงนี้ โปรดจําไววา อีกไมนานเราจะพบมารตัวจริงแลว ขอใหอดทนคอย
ๆ ลําดับวิชาไป นึกวิชาในใจไปดวยพรอมกับทําตามทีน่ ึก อยาหยุดเดินวิชาเปนอันขาด ครั้นพบมารตัวจริง
แลว เรารบกับเขา พึงทําใจเปนปกติ นึกในใจวา เราตองชนะ แมเขาจะแลบลั่น เสียงดังกวาปนใหญ แมใจ
เราใกลตอการแตกดับ เราก็เดินวิชาของเราเรื่อยไป ทองวิชาไป ใจก็ทํางานไปดวย ครั้นมารใกลแตกดับ วิชา
ของเราเดินเร็วยิ่งขึ้น ความหยุดนิง่ ของเราดีขึ้น เราลําดับวิชาไดดีขึ้นเรื่อยๆ มันนึกขึ้นมาไดอยางไร เราก็
แปลกใจตัวเอง หากเปนเชนนี้ ยอมแสดงวาทานชนะแลว อารมณทา นจะแจมใสทันที ระหวางประจัญบาน
หงุดหงิดใจจนบอกไมถูก อะไรขวางหนาไมไดก็แลวกัน หากชนะแลว อารมณเราแจมใส ใครมาดา โกรธไม
เปนเอาทีเดียว หากทําไดตามทีว่ านี้ พระพุทธองคจะดีพระทัยถึงกับรับสั่งวาคนนี้ใชได คนอยางเรา พระ
พุทธองคทรงชมเชย เราจะดีใจปานไหน เมื่อเราเขานิพพาน พระพุทธองครูจักทานทุกนิพพาน เปนเกียรติแก
ทานเพียงใด
ดังนัน้ จึงขอรองทานชวยสนใจวิชาปราบมาร เราตองทํางานยาก ๆ งานอื่นทํางาย มีเงินอยาง
เดียวทําไดทงั้ นั้น แตวิชาปราบมารที่วา นี้ เงินก็ดี อํานาจก็ดี ยศศักดิก์ ็ดี ไปปราบมารไมได จะปราบได
ก็โดยวิชาธรรมกายเทานัน้ เปนธรรมกายก็จริงอยู แตจะไปถึงขั้นปราบมาร จําเปนตองเรียนใหลึกซึ้ง หาก
เรียนกันตื้น ๆ ไปปราบเขาไมได
ดังในโลกดับดังกองธาตุกองธรรม จะเลือกอยางไหน หากจะดังระเบิดอยางที่ผมวานี้ ตองสนใจ
วิชาปราบมาร รบใหเกง รบใหชนะ รับรองวาดังแน และเปนการดังที่ไมมีใครอิจฉาตารอนดวย เชิญครับ
เชิญครับ มาชวยกันดัง เกิดมาพบวิชาธรรมกายแลว ไมมีอะไรใหธาตุธรรมชม แปลวาใจไมสู ถึงทานจะมี
เงินพันลานก็ไมไดรับการยกยองวาเกง เพราะเงินทําใหมารดับไมได ขอสรุปวา อยาทอใจ เปนงานทํายาก
เพราะเปนการสาดน้ําเขาหากัน เสียเลือดเสียเนื้อดวยกันทั้งคู ตางฝายตางถูกปราบ ตางฝายตางคิดวิชามา
สูกัน ใครดีใครอยู พูดอยางเรา ๆ ทาน ๆ ก็วา ถึงขั้นรบเอาบานเอาเมืองกันแลว เราตองการใหธาตุธรรม
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ของเราเปนเอกราช ตองการใหโลกเปนสุข ทําไดสถานเดียวคือปราบมาร เปนการรบกันในธาตุใน
ธรรม ใชบารมีสูกัน หากเรางอมืองอเทา กลียุคจะมาเยือน ไมวนั ใดก็วนั หนึ่ง

การเตรียมตัวเตรียมใจสําหรับทําวิชาปราบมาร
เนื่องจากการทําวิชชามรรคผลหับการทําปราบมารนัน้ ไมเหมือนกัน
ทําวิชามรรคผลอารมณ
แจมใส แตทําวิชาปราบมารอารมณจะขึ้น ๆ ลง ๆ วันใดรบชนะ อารมณจะดี วันใดเดินวิชาไมดี อารมณจะ
วาวุน ผมจึงรับพูดไวกอน กอนที่เราจะไปถึงเนื้อหาสาระของวิชา
๑. รักษาสภาพใจสภาพกายใหดี เพราะจะตองเอาใจไปตรึกนึกตรองกับวิชาปราบมาร
ตลอดเวลา ปลีกตัวออกจากภารกิจอืน่ ใดทุกอยาง อะไรที่ทําใหอารมณเสียอยาไปฟง พักผอนรางกายให
สุขภาพดีอยูเสมอ สังคมใดที่ทาํ ใหอารมณเสีย โปรดงดเวน เพราะเมื่อไดเวลา ทานจะตองทําวิชา หลวงพอ
วัดปากน้ํางดกิจนิมนตทกุ เรือ่ ง ไมไปไหนมาไหนเลย จองแตจะทําวิชาสถานเดียว รบไมเลิกเปนเวลากวา
๓๐ ป แมถงึ ขนาดนั้นผลการรบยังชี้ขาดไมได รบจนกระทั่งหลวงพอหมดอายุลง
หากทานไปยุง อะไรกับใคร เวลาเดินวิชา มารเขาจะมาหลอกเราในเหตุนานัตวสัญญา กําลังเดิน
วิชาอยู เรื่องราวตาง ๆ ผุดขึน้ มา ทําใหวิชาเราเดินชา อยางนอยเราก็เสียเวลาไปดู เพียงแคเราไปดูวานี่อะไร
วิชาของมารจะออกหนาเราทันที ดังนัน้ เราตองตัดโลกภายนอกเทาที่เราจะทําได เพราะมารเขาจะหาเหตุ
ทุกอยางที่จะทําใหเราลาชา
๒. ยึดหลักเหตุผลกอนทีจ่ ะตัดสินใจ ผมกลาวแลววา มารมันคอยหาเหตุที่จะสอดละเอียด เรา
สามารถโกรธกันดวย เรื่องไมขีดกานเดียว บุหรี่มวนเดียว ไมจมิ้ ฟนอันเดียว ดูแลวลวนแตเรื่องไมเปนเรื่อง
แตมารมันสามารถทําใหเราทะเลาะกันไดดวยเรื่องขี้ผง หากทานศึกษาดูจะทราบวา พวกเราไมลงรอย
กัน ทั้งที่เรียนวิชามาจากอาจารยเดียวกัน ไตสวนแลว ลวนแตเปนเรื่องไรสาระ ไมมีเหตุผลถึงกับทําใหเราจะ
แตกคอกัน เราเสียสามัคคีกันแลว เพราะไมทันเหลี่ยมมารเขา ในทีส่ ุดก็ทําวิชาไมได เราแตก
สามัคคีกันแลว แสดงวามารเขาชนะ ผมพูดดักหนาไวกอนเพื่อใหทานไดตั้งหลักไว ไมวา จะมีเรื่องอะไร
เกิดขึ้น ใหนกึ ถึงเรื่องเหตุผลไวกอน เชน เพื่อนบางรายไมเคยพูดอยางนี้แกเรา แตเขาพูดไมถูกหู ทานจะ
โกรธไมได เพื่อนไมไดพูด แตมารมันดลใจใหเพื่อนพูด เพื่อหาเหตุผลใหเราอารมณเสีย จะไดทําวิชา
สะเปะสะปะ เขาจะไดไมถูกดับ
ตามทีก่ ลาวมานี้เปนตัวอยาง มีอะไรอื่นอีกไหมที่มารจะนํามาเปนเหตุแทรกวิชาไดอีก ทางที่ดีเรา
ควรงดงานสังคม สละความสนุกสนานทัง้ ปวง เราตองเสียสละกันขนาดนี้ ถาเราไมเสียสละ เราทําวิชา
รบไมได ชีวิตของผูเขียนเปนอยางนี้มาตลอด คิดวาไปสนุกกันตอนเวลาตายไปแลวก็แลวกัน บางวันมีกิเลส
คนอื่นไดเงินกันโครม ๆ รวยเชารวยเย็น เรามัวแตมาระเบิดกับมาร มารเขาระเบิดผม ผมก็ระเบิดเขา เขา
ระเบิดสมบัติผม ผมก็ระเบิดสมบัติเขา พอที่จะไดอะไรกับเขาบางก็ไมได เพราะมารระเบิดไปเรียบรอย ไมมี
เงินใชกับเขา สังคมเขาไมนยิ มเนื่องจากไมมีฐานะ เราตองยอมรับสภาพ ตองอดทน มีอากาศใหเราหายใจก็
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ดีหนักหนาแลว เราตองคิดวาความขัดสนสวนตัวของเรา กับความเปนเอกราชของธาตุธรรม
อยางไหนสําคัญกวากัน คิดอยางนี้แลว รบรุดหนาไมถอยหลัง อยาไปฟงเสียงกระซิบของมาร ไมเห็นมี
ประโยชนอะไร คนอยางเรามีแคอากาศหายใจก็อยูได โปรดคิดวา เงินรอยลาน มารไมดับ รถยนตทองคํา
มารไมดับ ความมีอํานาจมารไมดับ มารดับเพราะความขัดสนของเราคนเดียว คุมคามาก คิดอยางนี้แลว
งานรบของเราจะกาวหนา

การวางแผนการรบ
1. วางแผนในเรื่องความรูที่จะใช
2. วางแผนวิธีเดินวิชา
บันทึกเปนวัน ๆ วา วันใดจะเดินวิชาอยางไร จดลงในสมุดบันทึก บันทึกแลวตองอานใหจําได เดิน
วิชาตามนัน้ รุงขึ้นบันทึกใหม เปลี่ยนแนวหรือเปลี่ยนวิชาตามที่เห็นสมควร หากไดความรูระหวางรบ เมื่อ
เลิกทําวิชาแลวใหรีบบันทึกทันที อยาประมาทวานึกไดจําได ไมตองบันทึก ไมทันจะขามวัน ทานจะนึก
ความรูใหมเองนัน้ ไมได คิดเทาไรนึกไมออก เปนเพราะมารรุนที่เหนือกวา มาปดรูบังญาณทัสสนะของเรา
เสียแลว ไปรูเห็นความรูอยางนี้ไดงายอยูห รือ ไมมีในตํารา ไปหาปฎกไหนก็ไมมี กวาจะรูมาได รบเกือบขาด
ใจ
รบชนะจึงจะไดความรู ตราบใดที่รบไมชนะ จะไมไดความรูใหมอะไรเลย วันนี้ไดความรู
มานิดหนึง่ พรุง นี้ไดมาหนอยหนึ่ง และกวาจะรวมเปนเรือ่ งเปนราว เปนหมวดเปนหมู มีความยากยิ่งกวางม
เข็มในมหาสมุทร มารเขาทําหนาที่ปดวิชาความรูที่ไดมาจึงมักไมครบ มักจะขาดเกิน ไดโปรดใหอภัยแกผูทํา
วิชาบาง มันยากเหลือคณานับ ทานจะใหผูเขียนสามารถเรียบเรียงไดอยางปฎก จะใหครบบริบูรณอยางที่
หลวงพอวัดปากน้าํ ทานทําไวยอมทําไมได เกินขีดความสามารถของเรา
อีกเรื่องหนึ่ง อยากปรารภไวก็คือเรื่องของความรู ความรูบางอยางเราเคยเรียนรูกนั มาวาเปนอยาง
นั้น แตเดี๋ยวนี้ไมเปนอยางนั้นเสียแลว เพิ่งมาทราบในระยะทีท่ ําปราบมารนี้เอง มารเขาทราบวา เรารูเขา
เขาจะเปลี่ยนแนวใหม เปลีย่ นวิชาใหม เราก็วา วิชาเกา ออกชื่อเกา ๆ การทําเชนนั้น ไมถูกสิทธิเฉียบขาด
เพราะเราเลนของเกา การรบไมเดินหนา เชน เดิมเราทองวา นอก ใน ซาย ขวา หนา หลัง บน ลาง กลาง
ระหวางหัวตอกาย เราทําแลว ทําไมจึงไมมีอะไรเกิดขึ้น พอเราเปลี่ยนเปนวา เหตุรอบรูรอบญาณ รอบนอก
รอบใน รอบซาย รอบขวา รอบหนา รอบหลัง...ฯ จึงพบมาร อยูท นี่ ี่เอง อยางนีเ้ ปนตัวอยาง คิดวาการ
เปลี่ยนแปลงกันแตในโลกเทานัน้ มารเขาก็มีการเปลี่ยนแปลงดวยเหมือนกัน
เราอยากรูในสิ่งที่ถูก แตมารเขาก็ใหรูผิด ๆ อยูรา่ํ ไป เปนการแยงชิงกันระหวางผิดกับถูก
ถาเราชนะถือวาความรูของเราถูกตอง สมมุติวา เราเปนพหูสูต ความรูพหูสูตของเรานําไปรบชนะ
ไดไหม หากรบไมชนะ พหูสูตของเราก็กําจัดมารไมได แลวจะวาอยางไรกัน เราตองเห็นใจนักรบ
ตองถือวาถูกก็เปนครู ผิดก็เปนครู
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ภาควิชชาการ
าการ 
ภาควิ

ความรูภาคทัว่ ไปนั้น ทานไดศึกษามาพอสมควรแลว ภาคนี้ถือเปนภาควิชาการ แตเปนวิชาการ
แบบประสบการณ รูเห็นอยางไรจะเขียนอยางนัน้ จะวาเปนวิชาการก็ไมเชิง เพราะจะไปคนปฎกมาแจกแจง
ก็ยากที่จะทําเชนนัน้ พูดถึงวิชาการเราเบือ่ กันมาก อานกันมามาก ๆ ทั้งนั้น เรียนกันมามาก ๆ แตแลวก็แค
นั้น นั่นเปนเรือ่ งของตํารา นาจะนําปฏิบัติการมาคุยกัน เพราะปฏิบตั ิการเปนเบื้องแรกของปฏิเวธ จากนี้ไป
จะเปนเรื่องปฏิบัติจริง หากตอนใดเกี่ยวเนื่องดวยวิชาการบาง จะไดนาํ มาเลาตอ เมือ่ พาดพึงถึง

ธรรมภาคขาวเปนรองธรรมภาคดํา
จะกลาววาเปนรองหรือแพเขา ก็สุดแตเราจะมีความเห็น เหตุผลอะไรที่ผมวาเปนรอง จากการรบ
ที่ผานมา เราทราบขอมูลดังนี้
๑. ทิพย พรหม อรูปพรหม ไมเห็นนิพพาน แสดงวา เราติดตออะไรกันไมไดเลย
๒. กําลังของพระพุทธองค มีแคไหนก็แคนั้น ไมมีใครไปเพิ่มกําลังให เพราะทิพย พรหม อรูป
พรหม ไมไดเขาไปถวายทาน บารมีของพระองคมีแคไหนก็แคนั้น
๓. ความรูเรื่องใหมคือเรื่อง “อิ่มทิพย” มีความหมายวา บารมีของเราชวยเราเพียงรูสึกอิ่ม หาก
ตองใชนิโรธ คือ หยุด นิ่ง แนน เพื่อรบทัพจับศึก อิ่มทิพยชว ยไมไดมากนัก จะตองหากําลังเสริมใหแกพระ
พุทธองค จึงจะมีกําลังไปรบ
มารเขาสามารถตัดกําลังของเราโดยการตัดรูตัดญาณไมใหทพิ ย พรหม อรูปพรหม ไปเห็นนิพพาน
แคนี้ก็ชนะกันอยางลอยลํา ทิพย พรหม อรูปพรหม ไมมคี วามรูที่จะไปถวายทานตอพระองค
เมื่อพระองคตองพึ่งพระองคเอง ตองตอสูไปตามมีตามได ขาดกําลังที่จะไปบํารุงสรีระ
ธรรมใหมีกําลังเพียงพอ ในที่สุดพระองคก็แพเขา มารเขาปดกัน้ นิพพานทั้งหมด พระองคไปมาหา
สูกันไมได นิพพานเบื้องตนจะไปหานิพพานสูง ๆ ไมได พูดอยางเราก็คือ นิพพานใครนิพพานมัน บานใคร
ๆ อยู อูใคร ๆ นอน มารเขาสกัดกั้นไดหมด เมื่อผมเดินวิชาไปถึงนิพพานที่ละเอียด ๆ จะเห็นวามีนิพพาน
เปนชวง ๆ บางชวงหายไป หลวงพอเคยปรารภไวอยางนัน้ ผมก็เห็นอยางนัน้ เมื่อพิจารณาดูจึงรูวา
พระองคยอพระวรกายใหเล็กลงเพื่อหนีมาร แปลวาในปกครองใหญนนั้ มารเขายึดอํานาจปกครองถึงปานนี้
และที่มารเขาทําวิชาดับไวกม็ าก
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เปาหมายแรกตองเดินวิชาไปใหสุดนิพพาน
จะทําวิชาเขานิพพานอยางไร ก็ทําไปเถิด แตถาไปไมสุดนิพพาน เราจะเปนรองธรรมภาคมารทันที
ที่วา เปนรองนัน้ หมายความวา ธรรมภาคมารที่เขายึดอํานาจปกครองนิพพานละเอียดขึ้นไป ยอมมีฝมือ
เหนือกวาเรามาก นิพพานใดที่เราไปไมถึง สวนที่เราไปไมถึงยอมละเอียดกวาเราทัง้ นัน้ เขายอมเหนือกวา
เราดวยประการทั้งปวง ตองขอรองไปใหสุดนิพพานใหจงได ถือวาเปนสูตรบังคับ ขอความกรุณาทํา
วิชาไปตามเปานี้กอน เพราะการที่เรามารบกับมารระดับยอย ๆ ของเขานั้นเสียเวลามาก รบเทาไรไมรูจัก
หมด มารระดับเหนือขึน้ ไปลงมาชวยพวกของเขา โดยที่เราไมเห็นเขา เพราะเขาละเอียดกวา
ดังนัน้ จึงตองไปใหสุดนิพพานกอน เมื่อเราไปสุดนิพพานยอมแปลวา ตางฝายตางไปถึงสุด
ละเอียดแลว ปญหาอืน่ คอยวากันทีหลัง
เหตุท่เี ดินวิชากันนานแตไปไมสุดนิพพานนัน้ เกิดจากเราประสงคหาเหตุผล อยากไดความรูจาก
นิพพานตามทีร่ ูและญาณทัสสนะของเราไปถึง ทานมีรญ
ู าณแกกลาจริง ทานมีบารมีมากจริง ทานเปน
พหูสูตจริง ทานเขาถึงธรรมไดจริง ทานบรรลุไดอยางวิเศษจริง แตไปไมสุดนิพพาน มารระดับสูงที่ไปไมถึง
เขาจะปลอยใหเราศึกษาไดสารพัด ทานจะทําอยางไร เขาไมวา อะไรทั้งนั้น เพราะเขาถือวา ทานยังอยูใน
ปกครองของเขา เนื่องจากเราไปไมสดุ ละเอียดจริง สุดละเอียดที่เราไปไมถงึ นี้ จะเปนตัวการสําคัญที่
ทําใหเราทําอยางไรก็ดับเขาไมได เขาจะเปนเจาธาตุเจาธรรมตอไป ไมมีใครสามารถดับเขาไดอีกตอไป นี่คือ
ตัวปญหาสําคัญ
วิธีที่เราจะไปสุดนิพพาน มีวิธีเดียวคือคํานวณใหหนักมือขึ้น จองไปสุดสถานเดียว อยาง
อื่นไวพูดกันทีหลัง คํานวณดวย รบไปดวย ยังไมตองเอาเหตุเอาผล เมื่อสุดนิพพานแลว ขอทานจงดีใจวา
ภารกิจในชีวิตของเราลุลวงไปเรื่องหนึ่งแลว ธาตุธรรมทานก็รับรอง วาความรูของคนนี้ใชได พระองคดี
พระทัยที่เราไปถึง รับสัง่ ถามวาเลาเรียนมาอยางไร ตองเรียนรูอยางนีจ้ ึงจะสนุก

เราจะไดอะไรจากการไปสุดนิพพาน
๑. ถือวาไปสุดเขตธาตุสุดเขตธรรมของสัมมาทิฏฐิ ถือวา เปนบุญใหญอานิสงสใหญ นอยนักที่
ใครจะทําได พระพุทธองคดพี ระทัยกันทัว่ และจะรูจักเราทุกพระองค
๒. เปนการไดทราบขอมูล เทาทีว่ าสนาบารมีของเราจะพึงรูพึงทราบ ขอมูลเหลานี้เปนขอมูล
สําคัญตอการวางแผนการทํางานของทาน งานของทานคือ งานปราบมาร
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ความเสียหายจากการถูกมายึดปกครอง
ถาเปนเรื่องในโลก เราเปนเมืองขึ้นของเรา เราถูกเขาปกครอง แลวจะมีอะไรเหลือ ปาไมสัก บอ
น้ํามัน เพชรพลอยสารพัดบรรดามี ที่จา วประเทศราชจะเอาไป แตในทางธรรมสูญเสียยิ่งกวานั้น นับเปน
รอยเทาพันทวี เชน
๑. บุญ บารมี รัศมี กําลัง ฤทธิ์ อํานาจ สิทธิ เฉียบขาด สมบัติ คุณสมบัติ ความสําเร็จ ทีเ่ ราได
สรางบารมีกันมานับชาตินบั ภพไมถวน มารเขามายอยแยกไป โดยที่เราไมรูไมเห็น ไมรูเทาไรตอเทาไร
เหลืออยูบา งก็เล็กนอยเหลือเกิน
๒. เห็น จํา คิด รู มารเขาเอาเห็น จํา คิด รู ของมารมาแทนไว ธาตุเดิมธรรมเดิมถูกมารระเบิดไป
พวกเราเห็นธรรมแบบเลือนลางกันทั้งนั้น ญาณ ๓ ก็ดี ทศพลญาณก็ดี ตรัสรูก็ดี ถูกมารยอยแยกไปทั้งนั้น
ปฎกของเราถูกมารเอาไป เอาปฎกของเขามาแทน เราตรัสรูกันยากเหลือเกิน เรื่องเหลานี้ ผมมารูเห็นตอน
ทําวิชาปราบมารนี้เอง แตกอนไมรูเรื่องอะไร นึกอยูแตวา เรียนวิชาธรรมกายเพื่อไมใหตกนรกเทานั้น
ที่ผมเรียนมานีเ้ ปนสวนนอย ถาพูดหมดกระทงความ เกรงวาทานจะตกใจ มารเขาทํากับเราถึง
ขนาดนี้ มิใชเปนแตเราเทานั้น ทิพย พรหม อรูปพรหม จักรพรรดิ กายสิทธิ์ โดนกับเขาดวย ไมมีเวน รวมถึง
ธาตุธรรมดวย มารไมเวนใหแกใครทั้งนัน้ รังแกเราถึงปานนี้ เรายังไมเรียนวิชาปราบมาร ก็แสดงวา
เรางอมืองอเทา ปลอยใหเขารังแกเราขางเดียว
ครั้นไดขอมูลเชนนี้ เราก็วางแผนทําวิชา แผนแรก คือ แผนติดตามเอาธาตุธรรมของเราที่มารเขา
ดับไวมากนอยเทาไร ใหกลับคืนมาทั้งหมด แผนที่สอง คือ แผนออกติดตามบารมีทั้งหลายทัง้ ปวงที่มารเขา
เอาไป ใหไดกลับคืนมาทัง้ หมด แผนทีส่ าม คือ แผนติดตามปฎกของเราวามารเขาเอาไปอยางไร ถาเรา
ติดตามมาไมได เราก็ตรัสรูเล็กๆ นอยๆ กันอยูอยางนี้ แผนที่สี่ คือ แผนตรวจสอบความเปนมาเปนไปของ
นรก อเวจี โลกันต พวกเราตายไปแลวถูกเก็บเปนเชลยที่นี่ เราตองไปรูไปเห็นมา และตองมีการแตะตองกัน
พอสมควร กวาดลางกันพอสมควรกอน อยางอืน่ คอยพิจารณาเปนเรื่อง ๆ ไป
ตามทีก่ ลาวมานี้ เปนตัวอยางที่เราจะตองวางแผนการทํางาน หากเราไมอาจไปสุดนิพพาน
แลวเราจะไดขอมูลอะไรมาเปนเครื่องมือวางแผนการเดินวิชาของเรา และตามหัวขอวางแผนการเดิน
วิชานั้น เมื่อทานเห็นหัวขอเรื่อง ทานอาจตกใจวา เราจะทําไดจริงหรือ มีอะไรยืนยันวาเราทําวิชาไดจริง เรื่อง
เหลานี้ทา นอยากังวลใจเลย วิถีทางของวิชาธรรมกายคลายกับการชกมวยเหมือนกัน กลาวคือ แรก ๆ เราก็
ชกกันแคงานวัด เราไมคิดวาตอไปเราจะไปชกที่เวทีใหญอยางเวทีราชดําเนิน และเราไมคิดมากอนวา ตอไป
จะชิงแชมเปย นโลก แตเราก็ไปชิงกับเขา สวนที่วา เราจะไดเปนแชมเปยนโลกหรือไม เรื่องนัน้ อยาเพิ่งคิด
อยางผูเขียนนีไ้ มเคยคิดมากอนเลยวา จะเรียนวิชาธรรมกายถึงขั้นแตงตําราได แตผมก็ไดแตงตําราไปหลาย
เลมแลว เรื่องปราบมารเห็นวาเปนเรื่องเหลวไหล แตแลวเรื่องนีก้ ็มาประจันหนากับเรา มันเปนวิถที าง เพราะ
วิชาธรรมกายนี้ ยิง่ เรียนมากบารมียิ่งแกกลา เมื่อบารมีของเราถึงขีดขั้น ยอมรําลึกวิชาได
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บทที่ ๑ เรื่องการเดินวิชาใหถูกธาตุธรรมจริง ๆ
หลักการ ตองการเดินวิชาใหถูกธาตุธรรมจริง ๆ
เหตุผล ปองกันมารหลอก เพราะเขามีเหตุหลอกรูลวงญาณ ตอกลองตอญาณใหเราเห็นอะไร ๆ
ผิดไปจากความเปนจริงได แมเราจะรูอยู เขาก็ยงั ทําทัง้ ๆ ที่เรารู

การเดินวิชา
๑. เมื่อเดินวิชา ๑๘ กาย เปนอนุโลมปฏิโลมแลว ใหพงุ ธรรมกายของเราไปหากายมนุษยหยาบ
ของหลวงพอ โดยนอมใจเขาทางปากชองจมูก ทานที่เปนหญิงเขาทางปากชองจมูกซาย ทานที่เปนชายเขา
ทางปากชองจมูกขวา เพลาตา (หญิงทางซาย ชายทางขวา) จอมประสาท ปากชองเพดาน ปากชองลําคอ
ฐานของศูนย (ฐานที่ ๖) ศูนยกลางกายคือศูนยถาวร (ฐานที่ ๗) แตละฐานบริกรรม หยุดในหยุด นิ่งในนิง่
แนนในแนน จนกวากายมนุษยของหลวงพอจะขาวใสเปนแกว
จากนั้น ลําดับกายของหลวงพอไปจนครบ ๑๘ กาย ชวงนี้เอง เราจะทราบวาหลวงพออยูท ี่
ไหน จากนั้นจะเขานิพพานก็เขาไป ขณะที่เดินวิชาลําดับกายของหลวงพอนัน้ ถึงกายใดหรือถึงดวงธรรมใด
ใหทองดับอธิษฐานถอนปาฏิหาริยเรื่อยไป หยุดในหยุด นิ่งในนิง่ ทําใจหมุนขวา เหมือนปกปากกาลงบน
กระดาษ ปลายปากกาหมุนขวาอยูกับที่ ทองดับปาฏิหาริย ถอนอธิษฐาน คือใหทองกลับกันไปมาตาม
แนวอนุโลมปฏิโลม
๒. การเขานิพพาน ทองอยางเดียวกับขอ ๑ วิธกี ารเขาไปในกายของพระบรมศาสดา ทําแนว
เดียวกับเขากายของหลวงพอ คือสงใจนิง่ ลงกลางดวงธรรมแลวทอง หยุดในหยุด นิ่งในนิ่ง ตลอดไป และ
ทองดับอธิษฐานถอนปาฏิหาริย ถอนปาฏิหาริย ดับอธิษฐาน ตลอดไป
คําวา ปาฏิหาริย มีความหมายวา ทําวิชาเต็มรูปแบบ ทับทวีวชิ าเต็มอัตรา คลายคําวาพิสดาร
หมายถึงทํากายใหมาก ทําวิชาใหมาก พูดถึงวิชาของเรา ถายังไมละเอียดถึงระดับปาฏิหาริย มารเขาจะทํา
วิชาไปเกินรูเกินญาณทัสสนะที่ธรรมภาคบุญจะคํานวณไปถึง เสร็จวิชาของเขาแลว เขายังอธิษฐานทับลงไป
อีกวา ไมใหใครแกวิชาของเขาได ดังนัน้ เราจึงตองทองวิชาของเราไว คือทอง ดับอธิษฐาน ถอนปาฏิหาริย
และ ถอนปาฏิหาริย ดับอธิษฐาน กลาวคือ ไมวาเขาทําวิชาอะไรกอนหลัง หรือบางทีเขาทําสลับกันไป จะถือ
วาอะไรผิดอะไรถูกไมได เพราะมารเขาพัฒนาวิชาของเขากาวหนาไปมาก สมัยใหมนี้ เขาจะทําอะไรตอไป
อีก ยังไมไดเรียนกันเลย มัวแตเถียงกันวา ดับอธิษฐานกับถอนปาฏิหาริย อะไรกอนหลัง ไมมปี ระโยชนที่จะ
ทําเชนนั้น
๓. การเขานิพพานนั้น ยึดหลักศูนยกลางกายของพระนิพพานเปนสําคัญ อันนีถ้ ือเปนตําราได
เมื่อถึงเอกายนมรรค ซึ่งเราเรียกวากลาง เปนจุดใสเทาปลายเข็ม ใหคํานวณจากหยาบไปหาละเอียดเรื่อยไป
ละเอียดไปถึงไหน ก็เอาละเอียดใหมนนั้ เปนหยาบ จากหยาบไปหาละเอียดตอไปอีก ครั้นชํานาญขึ้นจึงทํา
เร็วๆ คํานวณเทาไรวิชาคํานวณของหยาบ ของละเอียด ของกลางตน กลางของกลาง กลางของปลาย ออน
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แกหยาบ ละเอียด นับไมถว นบารมีของธาตุคํานวณธรรมคํานวณ ไมถวนบารมี กลางของตน กลางของ
กลาง กลางของปลาย ไมถว นบารมี ของออน แก หยาบ ละเอียด นับเปน ๑ เดินวิชาจาก ๑ นี้ แลบ ลั่น ยอย
แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย ทั่วเหตุ นอก ใน ซาย ขวา หนา หลัง บน ลาง กลาง ระหวางหัวตอกาย ดับ
อธิษฐาน ถอนปาฏิหาริย เรื่อยไป แนวนี้ชํานาญแลว ลองพลิกแพลงทําแนวอื่นดูบา ง ตอเมื่อสุดเหตุปกครอง
ของภาคกลาง ของภาคดําแลว ตรัสรูของเราจะดีขึ้น และทําวิชาไดดีเรื่อยไป อยากลัววาวิชาจะติดขัด
เพียงแตวาจับหลักวิชาใหไดกอน จับแกนแทของวิชาใหได อยาทําอยางเพอฝน คํานึงถึงเหตุผลใหจงหนัก
วิชาของเราเปนเหตุเปนผลของกันและกันเสมอ คํานึงถึงความเปนจริงใหจงหนัก
หมายเหตุ ระหวางทางทีท่ านคํานวณเขานิพพานไปนั้น ทานจะเห็นธรรมภาคมารและธรรมภาค
กลางอยางมากมาย เปนจุดดําบาง อยางใสเปนนิลบาง ไมขาวไมดาํ บาง อยูท ี่กลาง
นั้น วิชาของเราจะชะงักทันที คํานวณไมเดินหนา เกิดการวกวน นึกวิชาไมได สารพัด
ที่เราจะพบ ก็แปลวาธรรมภาคมารออกมาสกัดกัน้ เราแลว ไมใหเราไปสุดนิพพาน
ตามตั้งใจของเรา หนาที่ของเราคือตองรบ เปนการรบใหญ รบไมชนะ เราไปไดเพียง
แคนั้น หากรบชนะ เราก็ผา นดานนี้ไป ดานขางหนา ยังมีอีกมากมายเหลือคณานับ
จุดดําเล็ก รายยิง่ นัก ก็นพิ พาน ภพ ๓ โลกันต กี่ครอบจักรวาลธาตุ กี่ครอบจักรวาลธรรม นับไม
ถวน ยอแลวเหลือจุดดํานิดเดียว สวนที่เปนคลายเมฆหมอกสีดํา นัน่ คือเหตุวา งใน
รูปแบบหยาบของเขา นิพพาน ภพ ๓ โลกันต อยูในนัน้ นับไมถวน กายผูเปนเจาของ
นิพพาน ภพ ๓ โลกันต อยูข างในนั้น ตองเดินวิชากันอีกเหนื่อยกวาจะเห็นกายของ
เขาและกวาทีเ่ ราจะดับกายของเขาได เรายังตองทําวิชากันนาน
เดินวิชาเพียงสูตรแรก เราก็พอมองเห็นปญหาแลว กอนนี้ทา นรูสึกวาผูเขียนเอาอะไรมาพูด
เปนไปไดอยางไร หรือจะคิดอยางไรก็สุดแทแต ครั้นลองเดินวิชาดูบทแรก เราพอจะมองออกวาเรากําลังพบ
เรื่องสุดวิสัยที่เราไมคาดคิดมากอน รูสึกขอบคุณหลวงพอวัดปากน้ํา ถาหลวงพอไมสอนวิชาไว เราจะถูก
มารตมและยําไปอีกนานแคไหน
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บทที่ ๒ การทํากายของเราใหพรอมรบ
หลักการ ตองการทํากายใหมีฤทธิ์กวาเดิม เพื่อการรบเกิดผลมากกวาที่เปนอยูเดิม
เหตุผล เห็น จํา คิด รู และญาณทัสสนะยังไมกา วไกล ยังเห็นไดไมไกล

การเดินวิชา
จะทําอยางไรกายของเราจึงจะเขมแข็งขึ้น นิโรธของเราควรที่จะนิ่งกวาเดิม นัน่ คือใหกายหลัก ๑๘
กาย ตรัสรูเสียกอน เมื่อตรัสรูแลว อะไร ๆ จะดีกวาเดิม
๑. เดินวิชา ๑๘ กายเขานิพพาน เมื่อสุดรูสุดญาณทัสนะของเราแลว นิง่ กลางดวงธรรมของ
พระนิพพานทีเ่ ราไปถึงนั้น จากนัน้ เอากายมนุษยไปไวกลางดวงธรรมพระอรหัตตละเอียดของเรา พิสดาร
กายของธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของเรา ยิงเขามากลางดวงธรรมของกายมนุษย
กลางดวง เห็น จํา คิด รู
กลางธาตุ เห็น จํา คิด รู
กลางเครื่อง เห็น จํา คิด รู
ใหกายมนุษยใสเปนแกว จากนัน้ ลําดับไปที่กายฝน กายทิพย พรหม อรูปพรหม โคตรภู โสดา
สกิทาคา อนาคา พระอรหัตต ทั้งอนุโลมปฏิโลม จนกวาทุกกายจะขาวใสทั้งหมด
๒. อาราธนาพระนิพพานพิสดารกาย แลวยิงเขามาที่ธรรมกายพระอรหัตตละเอียดของเรา ที่
ดวง เห็น จํา คิด รู ธาตุเห็น จํา คิด รู เครื่องเห็น จํา คิด รู ถอยหลังมาทีก่ ายพระอรหัตตหยาบ..... กายมนุษย
หยาบ และจากกายมนุษยหยาบ อนุโลมไปถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด ทบไปทวนมา จนกวากายของ
เราจะขาวใสทัง้ หมด
๓. ขั้นตอนอธิษฐานใหกาย ๑๘ กายตรัสรู มีวิธที าํ ดังนี้
ที่กายมนุษยหยาบ กลางดวงธรรมของกายมนุษย ทีเ่ อกายนมรรคนั้น อธิษฐานใหเกิดดวงปฐม
มรรค มรรคจิต มรรคปญญา ขึน้ (เกิดดวงใสเล็ก ใสประดุจน้ํากลิ้งบนใบบอน ซอนกัน ๓ ดวง เอกายนมรรค
คือจุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรม) สงใจจรดนิ่งกลางดวงปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปญญา หมุนขวา
อธิษฐานใหตรัสรูเปนสัพพัญูพุทธเจา ทันใดนัน้ ก็เกิดธรรมกายโคตรภูหยาบ โคตรภูละเอียด พระโสดา...
ธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
ที่กายมนุษยละเอียด (กายฝน) ทําตามแนวเดียวกัน ลําดับไปจนถึงธรรมกายพระอรหัตต
ละเอียด
เสร็จแลวใหทาํ เปนปฏิโลม ตั้งตนจากธรรมกายพระอรหัตตละเอียดกลับมาหากายมนุษยหยาบ
ทําทบไปทวนมาหลาย ๆ ครั้ง
รูและญาณทัสสนะของเราจะดีขึ้น แตเปนแบบธรรมดา เมื่อชํานาญขึ้นใหทาํ แบบพิสดารตอไป
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๔. การทําใหตรัสรูแบบพิสดาร ไดแก การทําที่ละเอียด วิชาของเราเดินไดละเอียด เราก็
สามารถทําอยางละเอียดตอไปได เชน แจกแจงรายละเอียดถึงเครื่องมือรบและที่เกี่ยวของกับเครื่องมือรบ
เราก็สามารถทําได
ก. เห็น จํา คิด รู
หยุด นิง่ แนน
ข. เครื่อง เครื่องเห็น จํา คิด รู
เครื่อง หยุด นิง่ แนน
ค. ตรัสรู นิโรธ คํานวณ
ง. เซฟ มรรค แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ
ใหหวั ขอไว เพือ่ จําแนกรายละเอียดการเดินวิชาเอาเอง
๕. เครื่องมือรบ ไดแก แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ เซฟ มรรค
ในมรรค มี มรรค เซฟ แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ
ในเซฟ มี มรรค เซฟ แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ
ในแกส มี มรรค เซฟ แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ
ในกรด มี มรรค เซฟ แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ
ในไอ มี มรรค เซฟ แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ
ในอัสนีธาตุ มี มรรค เซฟ แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ
สรุปแลว เครื่องมือรบ มี มรรค เปนตัวยืน และมี เซฟ แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ เปนเครื่องมือรบ และ
ในเซฟ แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ ตางก็มี มรรค เซฟ แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ เราตองนํามาพัฒนาทัง้ หมด โดยให
ตรัสรูตามที่กลาวแลว ทําใหแกกายตาง ๆ เพื่อกายจะไดมีเครื่องมือรบที่มีประสิทธิภาพ การเดินวิชานัน้ ก็
ทํานองเดียวกัน แตซับซอนขึน้
การทํากายใหตรัสรูและทําเครื่องมือรบใหมีประสิทธิภาพนัน้ จะตองทําใหพิสดารขึ้นเรื่อย ๆ
เพราะเราจะตองพบมาร พบเหตุที่เกงขึน้ ไปเรื่อย ๆ แตแรกจะเห็นวายาก ตอเมื่อรบชนะบางแลว วิชาจะเดิน
ไปเองเปนอัตโนมัติ
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บทที่ ๓ เรื่องการคํานวณเกี่ยวกับเหตุ
หนาทีข่ องกาย กายมีหนาที่ทาํ อะไร กายที่ตรัสรูแลว จะเขาใจหนาที่เปนอันดี แตหากยังไมตรัสรู
ก็ยังทําอะไรไมถูก คือยังไมเปนงาน งานสําคัญของกายคือรบ การรบทําอยางไร กายเขาทราบเปนอันดี แต
การรบแพหรือชนะเปนอีกเรือ่ งหนึ่ง ในชัน้ ตนนีห้ นาที่ของกาย เปนดังนี้
๑. จองถนน คือประจําหนาที่ วามีหนาทีท่ ําอะไร เตรียมที่จะทําการรบ แตกอ นนี้มกี ารเดิน
สมาบัติสวมเครื่องจักรพรรดิ
๒. พิสดาร คือทํากายใหมีจํานวนมาก จํานวนกายที่พิสดารออกมา มีหลายลักษณะ เรียกตาม
ลักษณะทีเ่ ราเห็น เชน เปนเถา ชุด ชัน้ ตอน ภาค พืด จะเรียกอยางไรไมสําคัญ สําคัญที่ทํากายใหมาก ๆ
และทํากายใหละเอียดมาก ๆ (มากกับละเอียดไมเหมือนกัน ละเอียดไดแกจากหยาบไปหาละเอียด)
๓. ปาฏิหาริย คือการรบจริง คือการประจัญบาน หรือกระทําอยางไรก็ได ที่กระทําใหฝายตรง
ขามแตกสลาย เชน ยอย แยก ดับ ละลาย ดับอธิษฐาน ถอนปาฏิหาริย ระเบิด ผา แลบ ลั่น ฯลฯ
๔. ทับทวี คือการทับทวีวิชาใหละเอียดยิง่ ขึ้น เชน ทํา หยุด นิง่ แนน ใหยงิ่ ขึ้น หมุนขวาเครื่องให
เร็วขึ้น คํานวณใหพิสดารกวาเดิม
เชนการคํานวณ คํานวณไปเทาไรวิชาไมซา้ํ กันและกันเลย คํานวณไปเทาไรตรัสรู คํานวณใหเลย
วิชาปกครองใหญที่คํานวณไปแลว ที่กาํ ลังคํานวณอยู และที่จะคํานวณตอไป นําทั้งหมดนัน้ มารวมเปน ๑
แลวเราก็สง เห็น จํา คิด รู ของเราหมุนขวา เขากําเนิดเดิมของธรรมเหลานั้น แลบ ลั่น ดับ ละลาย นิพพาน
ภพ ๓ โลกันต ไปสุดเหตุปกครองไมมีปกครองตอไป
เวลาเดินวิชาจริง ทองในใจไปดวย ใจทํางานไปดวย ดูกายเขาทํางานไปดวย หากไมทอง จอง
ถนน พิสดาร ปาฏิหาริย ทับทวี กายจะทํางานชา เพราะมารเขายึดสิทธิ เฉียบขาด เราทองกอน แปลวาเรา
ใชสิทธิ เฉียบขาด เราไมทอ งมารเขาก็ยดึ ใหสังเกตวาทองวิชาไปดวย ใจทํางานไปดวย อยางไหนใหผล
มากกวากัน การไมทอง เปนการไมสงั่ กายเขาก็ทาํ งานอยางลังเล เหมือนกับเทรนเนอรสงั่ ใหนักมวย
ชก
หนาที่ของกาย มารเขาทําอยางไร เราก็ทาํ เหมือนเขา โปรดพิจารณางานของมาร จะเห็นวาทัง้ เรา
และเขาคลายกัน และที่ไมคลายก็มี อยางเชน

ขั้นสงวิชา
สง เสริม เติม ตอ รอ ตัด ปด ปด ดึง ดูด ยอย แยก ปะทะ ขวาง กัน

ขั้นเขายึดปกครอง
หุม เคลือบ เอิบ อาบ ซึม ซาบ ปนเปน สวม ซอน รอยไส
ทางฝายบุญของเรา มีการสงวิชา เสริมวิชา ... ฯลฯ ดูจะคลายกัน
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ขั้นเขายึดปกครอง ฝายเราหมุนขวาเครื่องเขาสุดละเอียด ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย เขาไป
ในเหตุกาย ใจ จิต วิญญาณ ของมารเขา จนกวากายเขาจะแตกดับ แตมารเขา หุม เคลือบ เอิบ อาบ ซึม
ซาบ ปนเปน สวม ซอน รอยไส ดูวาไมเหมือนกัน

กิริยาการรบ
คือ แลบ ลั่น ... ฯลฯ เหมือนกับฝายเรา

ชั้นเชิงการรบ
คือ ตัด ตอน ซอน หาย ... ฯลฯ คลายก็มี ไมเหมือนก็มี รองธาตุรองธรรม ถอนธาตุถอนธรรม ถอย
ธาตุถอยธรรม เรื่องนีเ้ หมือนกัน

เครื่องสื่อสารการรบ
เรื่องนี้ของมารเขาดีมาก ของเราไมมี ทําไมเราทํา ใย ยืด ยนต อายตนะ วิทยุ ไมได เรานาจะมาสง
ขาวกันไดบาง แตของเราไมมี ทําไมจึงเปนเชนนี้ เรื่องนีเ้ ราเปนรองเขา

อาการสงวิชาของมาร
อาการสงวิชาของมารคือ สาย สัน่ ไหว ริบ รัว แตของเราเขาไปโดยกิริยา หยุด นิ่ง แนน แลวจึง
หมุนขวา ตอมาก็ แลบ ลัน่ ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย ความเห็นของทางฝายมารเขา เขาจะวาเรา สัน่
สาย ไหว ริบ รัว ไปหาเขาหรือเปลาไมทราบ

สรุปเรื่องหนาที่ของกาย
ขอทานไดโปรดทบทวน เพือ่ เปนขอมูลวา เราทราบอะไรของเขาบาง แตเขาทราบของเราอยาง
สิ้นเชิง ขนาดยึดอํานาจปกครองไดหมด ถึงกับเราตองเรียนวิชารบ เพือ่ นําเอาเอกราชกลับคืนมา

ปราบมาร ภาค ๑ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๔๓

การคํานวณ
เปนความรูสําคัญสุดยอด เพราะการเดินวิชาที่เปนไปตามขั้นตอน ไมประสบความสําเร็จ จึงตอง
เอาชนะกันดวยวิชาคํานวณ ใครคํานวณไดดีกวาจะเปนฝายชนะ
หลักของการคํานวณ
๑. คํานวณใหสุดเหตุปกครอง
๒. คํานวณใหเลยเหตุปกครอง
สุดเหตุปกครอง หมายถึงวา สุดเหตุ ๑๙ อยาง จึงจะถือวาหมดมาร
เลยเหตุปกครอง หมายถึงวา วิชาของเราเลยวิชาปกครองไปแลว การที่เลยไปได แสดงวาวิชาของ
เราละเอียดกวาวิชาของมาร วิชาของเขาหยาบกวาของเรา ยอมทําอันตรายเราไมได
คํานวณใหสดุ เหตุปกครองนั้นคํานวณอยางไร
๑. สุด จะใหสุดอะไรบาง
๒. เลย จะใหเลยอะไรบาง
สุดอะไรบาง
๑. สุดเหตุ ๑๙
สุดเหตุสุด สุดเหตุหมด สุดเหตุไมมี สุดเหตุวาง
สุดเหตุดับ สุดเหตุลับ สุดเหตุหาย สุดเหตุสูญ
สุดเหตุสิ้นเชื้อ สุดเหตุไมเหลือเศษ สุดเหตุหลอเลี้ยง
สุดเหตุเปนอยู สุดเหตุปราสาท สุดเหตุรส สุดเหตุชาติ
สุดเหตุไอ สุดเหตุแกส สุดเหตุกรด สุดเหตุละลาย
๒. สุดเหตุออน แก หยาบ ละเอียด เถา ชุด ชัน้ ตอน ภาค พืด
ทุกอยางมี ออน แก หยาบ ละเอียด เถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด เชน เหตุ ๑๙ เฉพาะเหตุสุดก็มี
เหตุออน แก หยาบ ละเอียด เถา ชุด ชัน้ ตอน ภาค พืด
ออน ก็เปนเถา ชุด ชัน้ ตอน ภาค พืด
แก ก็เปนเถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด
หยาบ ก็เปนเถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด
ละเอียด ก็เปน เถา ชุด ชัน้ ตอน ภาค พืด
๓. สุดเหตุ ตน กลาง ปลาย
ออน แก หยาบ ละเอียด เถา ชุด ชัน้ ตอน ภาค พืด ตางก็มี ตน กลาง ปลาย
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ตน กลาง ปลาย ตางก็มี ออน แก หยาบ ละเอียด เถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด
๔. สุดเหตุไมถวน ตน กลาง ปลาย
ตน กลาง ปลาย นับไมถว น ไมถวนออน แก หยาบ ละเอียด เถา ชุด ชัน้ ตอน ภาค พืด
๕. สุดเหตุเล็ก โต
สุดเล็ก โต ของตน กลาง ปลาย ออน แก หยาบ ละเอียด เถา ชุด ชัน้ ตอน ภาค พืด
๖. สุดเหตุ นอก ใน ซาย ขวา หนา หลัง บน ลาง กลาง ระหวางหัวตอกาย
สุดเหลานี้ มี ตน กลาง ปลาย ออน แก หยาบ ละเอียด เถา ชุด ชัน้ ตอน ภาค พืด

ตัวอยางการคํานวณ
ตามทีก่ ลาวนี้ ลวนแตนับไมถวน ตน กลาง ปลาย ออน แก หยาบ ละเอียด เถา ชุด ชั้น ตอน ภาค
พืด เราตองการนับใหถว น จะทําอยางไร
ทานใหนับอายุของธาตุ อายุของบารมี ไมถวนนัน้ นับเปน ๑ คือ ถานับอายุของธาตุธรรมมีมาแลว
เทาไร กําลังมีอยูและที่จะมีตอไป นับไมถว น และถาจะเอาอายุบารมีของธาตุธรรมมานับก็นับไมถว นเชนกัน
แมจะไมถวนก็จริง สมมุติใหเปน ๑ ไปกอน แลวเรามาจัดการ ๑ ที่วา นัน้ เสียกอน จะจัดการอยางไร ก็วากัน
ไป ใหเสร็จรุนนี้ไปกอน อยางอืน่ มาคํานวณกันใหม อายุของธาตุอะไร ธรรมอะไร เราก็ระบุไปตามที่เรา
ตองการ
เราตองการคํานวณไปใหสุดเหตุที่มารเขาทําไว เพื่อตองการดับเหตุเหลานัน้ ใหสนิ้ เชื้อ ไมเหลือ
เศษ
แบบที่ ๑ นับ อายุ ธ าตุ นั บ อายุ บ ารมี ของต น ของกลาง ของปลาย ไม ถ ว นอ อน แก หยาบ
ละเอียด ไมถวนอายุธาตุ อายุบารมี ของ เถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด ไมถวนเหตุนอก ใน ซาย ขวา หนา หลัง
บน ลาง กลาง ระหวางหัวตอกาย อธิษฐานเครื่องหมุนขวา รวมเหตุเหลานั้นมาเปน ๑ จากนั้น อธิษฐานใจ
เราเปนเครื่องหมุนขวา แลบ ลั่น ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย ไปสุดตนไมมีตนตอไป สุดกลางไมมีกลาง
ตอไป สุดปลายไมมีปลายตอไป สุดออน แก หยาบ ละเอียด สุดเถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด สุดเหตุนอก ใน
ซาย ขวา หนา หลัง บน ลาง กลาง ระหวางหัวตอกาย สุดเหตุสุด สุดเหตุหมด สุดเหตุไมมี สุดเหตุวาง .....
สุดเหตุละลาย (สุดเหตุ ๑๙)
แบบที่ ๒ พลิกแพลงกวาแบบที่ ๑
- สุดเหตุตนคิดวิชา สุดเหตุผูสอด สุดเหตุผูสง สุดเหตุผูสั่ง สุดเหตุผูบังคับ สุดเหตุผปู กครอง สุด
เหตุผูปกครองยอย สุดเหตุผปู กครองใหญ สุดเหตุเครื่องรวมใหญของผูป กครองใหญ สุดเหตุหัวใจเครื่องรวม
ใหญของผูปกครองใหญ
- สุดตน สุดกลาง สุดปลาย สุดออน สุดแก สุดหยาบ สุดละเอียด สุดเถา ชุด ชัน้ ตอน ภาค พืด
ของตนคิดวิชา ของผูสอด ผูส ง ผูสงั่ .....ฯลฯ
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- สุดตนในตน ไมมีตนตอไป สุดกลางในกลาง ไมมีกลางตอไป สุดปลายในปลาย ไมมีปลายตอไป
ของตนสุดละเอียด กลางสุดละเอียด ปลายสุดละเอียด ของตนคิดวิชา ของตนผูสอด ...ฯ นับอายุธาตุอายุ
บารมีไมถวน ของตน ของกลาง ของปลาย นับเปน ๑
จาก ๑ นี้อธิษฐานใจเปนเครือ่ งหมุนขวา แลบ ลั่น ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย ไปสุดเหตุนอก
ใน ซาย ขวา หนา หลัง บน ลาง กลาง และระหวางหัวตอกาย ดับ ละลาย นิพพาน ภพ ๓ โลกันต เครื่อง
ปกครองยอย เครื่องปกครองใหญ หัวใจเครื่องรวมยอย หัวใจเครื่องรวมใหญ สุดเหตุของกาย สุดเหตุของใจ
สุดเหตุของวิญญาณ ไปสุดหยาบ สุดละเอียด สุดเถา ชุด ชั้น ... ฯ
- สุดเหตุสุด สุดเหตุหมด สุดเหตุไมมี สุดเหตุวาง ... สุดเหตุละลาย (สุดเหตุ ๑๙)
- พอจะเลิกทําวิชา ก็อธิษฐานใหกายใจ จิต วิญญาณ ของเราทุกกาย สุดหยาบ สุดละเอียด เปน
เซฟ มรรค แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ ใหเปนเครื่องหมุนขวาไปทั่วกาย ใจ จิต วิญญาณ ของเราทุกครั้งไป
ตามทีก่ ลาวมานี้เปนตัวอยาง สวนการคํานวณพิสดารจะไดกลาวตอไป

การคํานวณเลย จะใหเลยอะไรบาง
ที่วา ใหเลยหมายความวา คํานวณวิชาของเราใหเลยวิชาปกครองของมาร คือ ใหเลยวิชาปกครอง
ยอย ใหเลยวิชาปกครองใหญ ถือวาวิชาของเราเลยไปแลว วิชาของมารหยาบทันที ไมมีผลบังคับ ดวยวิชา
ของธรรมภาคบุญละเอียดกวา หากวิชาของเราไมเลยเขา ถึงเรารบชนะบาง ก็เปนเพียงบางสวน ถึงอยางไร
ก็อยูในปกครองของเขาอยูด ี
การคํานวณใหเลยนั้น ถามวาเลยไดจริงหรือ ถาคํานวณใหเลยไดจริง ปานนี้เราชนะไปนานแลว
เราคํานวณไดเลยไมจริง แตตั้งเปาไววาให “เลย” เขาไว เหตุผลที่วา ทําไมจึงไมเลยจริงๆ ก็เพราะวามารเขา
ทําเหตุไวละเอียดมาก เราวาเราเลยปกครองแลว แทจริงยังไมเลย หากเราไมคํานวณให “เลย” งานของ
เราจะชามาก ถึงแมจะทําวิชาจนหมดอายุของเรา จะไมไดงานอะไรเทาที่ควร
การคํานวณแบบ “สุด” กับแบบ “เลย” เปนแนวเดียวกัน ไดโปรดพิจารณาแบบสุดใหแมนยํา
นํามาใชกับแบบเลยไดทั้งหมด เปลี่ยนแปลงแตคําพูดบางอยาง เพื่อใหกลมกลืนกับเรื่องราวของ “เลย”
เมื่อเขาใจหลักเกณฑเบื้องตนไดแลว ตอนี้ไปเราจะสามารถทําโดยพิสดารไดทุกรูปแบบ ถามวา
การคํานวณโดยวิธพี ิสดารนั้น จะทําไดเพียงไรและแคไหน เรื่องนี้อยาไดเปนกังวล เรายิ่งรบชนะมากขึ้น ตรัส
รูของเราเปนไปแบบอัตโนมัติ
แตถาไมชนะในระดับธาตุธรรมใด เราจะเดินวิชาเดิม แมวาจะแบบเดิม แตวิชามักจะหดหายไปที
ละเรื่องสองเรือ่ ง วิชาจะชา รูและญาณทัสสนะอืออาด ไมคลองตัว รําคาญตัวเองที่เปนเชนนี้ เพราะมารเขา
มาปดรูบังญาณทัสสนะ ตอเมื่อมารรุนนี้ถกู เราดับไป วิชาของเราจะคลองตัวขึ้นทันที นึกวิชาไดครบกระทง
ความทีเดียว
แบบ ก. โปรดจําลองการคํานวณแบบ “สุด” มาเปนแบบ “เลย” ทัง้ แบบที่ ๑ และแบบที่ ๒
แบบ ข. เปนแบบพิสดารขึ้นไป พอเปนตัวอยางดังนี้
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- เลย ตนสุดละเอียด เลยกลางสุดละเอียด เลยปลายสุดละเอียด ของตนคิดวิชา ของผูสอด ผูสง
ผูสั่ง ผูบงั คับ ผูปกครอง ผูปกครองยอย ผูป กครองใหญ เลยเครื่องรวมใหญของผูปกครองใหญ เลยหัวใจ
เครื่องรวมใหญของผูปกครองใหญ
- เลยเหตุอดีต เหตุปจจุบนั เหตุอนาคต
- เลยเหตุตั้งธาตุ เลยเหตุประกอบธรรม
- เลยในเลย ไมมีเลยตอไป นับอายุธาตุนบั อายุบารมีของธาตุเลยธรรมเลยไมถว น รวมคํานวณที่
ไดคํานวณเลยไปแลว กําลังเลยอยู และที่จะเลยตอไป รวมเปน ๑
รวม ๑ นั้น มาแลบ ลั่น ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย ตามทีก่ ลาวแลว
แบบ ค. เปนอีกแนวหนึง่ พอเปนตัวอยาง
- เลยเหตุศูนยเดิมกําเนิดเดิม ของสารพัดธาตุสารพัดธรรม เทาไรวิชาคํานวณไมซ้ํากันเลย เลย
เหตุตั้งธาตุ เลยเหตุประกอบธรรม
- เลยเหตุพิสดารธาตุ เลยเหตุพิสดารธรรม เลยในเลย ไมมีเลยตอไป
- เลยเหตุเขตธาตุ เลยเหตุเขตธรรม เลยในเลยไมมีเลยตอไป
- เลยไปเทาไรวิชาคํานวณไมซ้ํากันเลย ทีไ่ ดคํานวณเลยไปแลว กําลังเลยอยู และทีจ่ ะเลยตอไป
รวมเปน ๑
รวม ๑ นั้น มาแลบ ลั่น ยอย แยก ดับ ละลาย ตอไป
สรุป การคํานวณแบบสุดและแบบเลย เปนที่เขาใจแลว การลําดับเหตุ เราจะนําอะไรขึ้นกอนขึ้น
หลังก็ได ทั้งนี้ใหดูพฤติการณที่มารเขาแสดง เขาเห็นวาเราชํานาญเชิงนี้ เขาจะเปลี่ยนวิธีเดินวิชาของเขา
ทันที เพื่อใหเราจับชั้นเชิงของเขาไมทนั เชน จองถนน ปาฏิหาริย แลวตามดวยพิสดาร ก็ยอมทําได
หรือวา เลยเหตุ ใย ยืด ยนต อายตนะ วิทยุ เลยเหตุสง เหตุเสริม เติม ตอ รอ ตัด ปด ปด ของตน
ใย ตนยืด ยนต อายตนะ วิทยุ พบแลวเทาไร นํามาดับตอไป
หรือวา เลยเหตุ สั่น สาย ไหว ริบ รัว ของเหตุรองธาตุรองธรรม ถอยธาตุถอยธรรม ถอนธาตุถอน
ธรรม เลยเหตุดับ เหตุลับ เหตุหาย พบแลวเทาไร นํามา แลบ ลั่น ยอย แยก ระเบิด ดับ ละลาย ตอไป หรือ
วา จะไมรวมเปน ๑ แตนํามา แลบ ลั่น ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลายไปเสียเลย ก็สุดแตจะคิดทํา คือทํา
ไดทั้งนัน้
เมื่อเขาใจหลักเกณฑดีแลว การรบของเราจะเดินหนา โปรดใจวา เหตุทั้งหลายเราสลับกันได
ขอแตวาใหมารดับก็แลวกัน
ขอเสียของเรา ก็คือ เครงตํารามากเกินไป หลวงพอวัดปากน้ําสอนอยางนี้ เราก็วาไปอยางนี้
ไมไดพลิกแพลงอะไรเลย ใครลําดับเหตุคลาดเคลื่อน เราตอวาตอขานเขาวาไมไดความ การจะใชอะไรกอน
อะไรหลัง เหมือนหนึง่ เราชกมวยบนเวที จังหวะใดใชอาวุธอะไร เปนเรื่องของนักมวย เพราะอยูใ นระหวาง
ประจัญบาน ตองทําอยางใดอยางหนึง่ ไปโดยเร็วพลัน มิฉะนัน้ เราจับตัวมารมากําจัดไมได เขาหนีเร็ว เขา
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ออกเร็ว พูดอยางวิชาธรรมกายก็วา เขารองธาตุรองธรรมไดเร็ว ถอนถอยธาตุธรรมไดเร็ว และยังสง เสริม
เติม ตอ ไดเร็วอีกดวย

การรบกับเหตุประจันหนา เหตุสอดแทรก เหตุจร
เปาหมายตัวการสําคัญที่ตําราไมไดวางเอาไว ก็คือ เหตุทั้งหลายทัง้ ปวงที่เราจะไปพบขางหนา ไม
ทราบวามีอะไรบาง บอกไมได เขาเปนพระเอกของเรื่อง ภาษาวิชาธรรมกายเรียกวา ตนคิดวิชา ทีเ่ รียกวาตน
ในตน
เหตุจรและเหตุสอดแทรก ทําหนาทีเ่ ปนผูชวย เมื่อเราไปพบเหตุประจันหนา เปนเปาสําคัญทีเ่ รา
จะตองระเบิด ผูชวยของเขาคือเหตุจรและเหตุสอดแทรก ไมทราบวามาจากไหน เขามารุมเราอยางมืดฟามัว
ดินทีเดียว
นอกจากเหตุจรและเหตุสอดแทรกแลว ยังมีเหตุขางเคียง เหตุเบี่ยงวิชา ไมทราบวาจะเรียกอะไร
จึงใหดูลักษณะที่เขาแสดงออก พูดอยางเขาใจกันก็คือ ยังมีเหตุอีกเหตุหนึ่งซึง่ เคียงบาเคียงไหลกับเขา ได
เวลาเขาจะมาชวยเหตุจรและเหตุสอดแทรกรบดวย สวนอีกเหตุหนึ่งคือ เหตุเบี่ยงวิชานั้น ทําหนาที่ปดรูปด
ญาณทัสสนะ ไมใหวิชาของเราเดินเปนปกติได
ตัวละครเหลานี้ ตองคํานวณใหเลยเหตุปกครองไปดวย ถาเรียกชื่อเหตุไมถูกสิทธิเฉียบ
ขาด วิชาของเราไมดับเขา ตองออกชือ่ เหตุใหถูกดวย
เหตุประจันหนา ถาเรามัน่ ใจวาเปนเหตุอะไร ใหระบุชื่อเหตุนั้น หากไมมนั่ ใจ ใหถือเอาเหตุนนั้ เปน
เหตุปจจุบนั แลวคํานวณใหเลยปจจุบันไป

ตัวอยาง
- เลยปจจุบัน เลยอดีต เลยอนาคต เทาทีธ่ าตุคํานวณของปจจุบัน เทาไรธาตุคํานวณของอนาคต
เทาไรธาตุคาํ นวณของอดีต รวมเปน ๑
- เลยเหตุสอดแทรก เลยเหตุขางเคียง เลยเหตุเบีย่ งวิชา เทาไรเลยตน เทาไรเลยกลาง เทาไรเลย
ปลาย ของตนวิชาสอดแทรก ตนวิชาขางเคียง ตนวิชาเบีย่ งวิชา เทาไรในเทาไร ไมมีเทาไรตอไป รวมเปน ๑
นํา ๑ ทั้งหลายมารวมกัน แลวแลบ ลั่น ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย ตอไป

ตัวอยาง
- สุดเหตุวิชาธาตุอะไรธรรมอะไร คํานวณเลยไปเทาไรธาตุเทาไรธรรม รวมเปน ๑ (ไมทราบจะ
เรียกอะไร ก็เลยเรียกธาตุอะไร ธรรมอะไร)
- ทะลุศูนยเดิมกําเนิดเดิมของธาตุหนาธรรมแข็ง ทะลุศูนยเดิมกําเนิดเดิมของธาตุไมดับไมตาย
นับอายุธาตุอายุบารมีของศูนยเดิมธรรมเดิมไมถวนวิชาคํานวณ นับเปน ๑
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นํา ๑ ทัง้ หลายมารวมกัน แลว แลบ ลัน่ ยอย แยก... ตอไป ใหสุดเหตุ ๑๙
ตัวอยางนี้แปลกมาก เพราะเราไปพบเขา ทําอยางไร ก็ไมดับ ทําอยางไรก็ไมตาย และไมรูจะเรียก
อะไร มันหนาและแข็ง กวาจะคํานวณไปสุด แทบหมดกําลังใจ ยกมาเปนตัวอยาง ปะกอบการพิจารณาของ
ทาน
การคํานวณมีหลายแนว หลายวิธี พูดไมจบ อยางเหตุการณที่เรารบใชวิชาอะไร ๆ เขาก็ก็ไมดับ
ถามวาจะทําอยางไร ทําวิชามาสารพัด เขาก็ไมดับ เรียกบารมีมาชวยก็แลว อะไรก็แลวทัง้ นัน้ เขาก็ไมดับ
แลวเราจะวาอยางไร ทานตองทําใหดับใหจงได ทานจะทําอยางไร วิชาอะไร เปนเรื่องของทาน หากไมดับ
ขึ้นมา รุนหนาก็จะไมดับดวย ทําใหมารมันไดใจ เขาจะเอาธรรมประเภทนี้มาปกครอง เพราะเราดับเขาไม
ลง จะหยุดทําวิชาไมไดเปนอันขาด ขอใหอดทนจนกวาเขาจะดับ อันนี้เปนกฎเกณฑตายตัว ตอง
ทําใหทกุ ประเภทและทุกชนิด ดับใหจงได กอนที่จะถอนนิโรธ วิธีของผมไมรูวา จะสูกนั ดวยวิชาอะไร
แลว ผมก็ใชจกั รแกวตัดใหขาดแหลกลาญ วิธงี าย ๆ นี้เอง
การรบสุดทาย ตัวตอตัว คือมารเขาเอาตัวเอกของเขาออกสู เปนไพใบสุดทายของเขา อยางนี้ถูก
เชิงวิชาของเราแลว เราเขาศูนยกลางกายของเขาทันที แลบ ลัน่ ลําดับไปทีละกาย จนสุดละเอียด อยางนี้มี
เทาไรไมเหลือ เราดับไดหมด อยากเลาก็เกรงจะยาวความ เลาเทาไรไมรูจบ งานปราบมารมันยากจริงๆ เหตุ
ที่ธาตุธรรมใหบารมีเรามากๆ เปนเพราะยากอยางนี้เอง จนวันหนึ่งปรารภแกตัวเองวา ใครอยากไดอะไรจะ
ใหทงั้ หมด เทาที่ตัวเองมีอยู ขอเพียงแตวา ใหทาํ วิชาปราบมารแทน มันยากยิง่ กวาอะไรทั้งหลาย ไมรูจะ
เทียบกับอะไร ความรูทมี่ ีไมพอใชรบ เรียนรูมาเทาไรไมพอใช ตองตรึกนึกตรองในนิโรธ คิดวิชาไปสูกับมาร
มารเขามีเปนรุน ๆ แตละรุนใชวิชาไมเหมือนกัน บางรุนใชวชิ าธรรมดา บางรุนใชวิชาสูง บางรุน
ใชวิชาดับเปนอนุโลมปฏิโลม จึงจะดับได ดับเขาไวไมดี เขาฟน ไดอีก ผมแปลกใจมาก มารมันฟนได
ทีพวกเราตาย ไมเห็นมีใครฟน เห็นตายจริง ๆ ทุกรายไป
หากทานปลอยสวนที่เราดับไปแลวใหฟน ไดอีก ธาตุธรรมจะตําหนิอยางแรง เปนการเพิ่มงาน
ขึ้นมาอีก มีทงั้ ศึกหนาศึกหลัง สวนที่ฟน หลังจากที่เราดับไปแลวนั้น ใชวิชาสูงแลว กวาจะทําใหดบั ดังเดิมได
เราตองคิดวิชากันเหนื่อย เพราะเหมือนโรคดื้อยา
เปนอันวา เรื่องการคํานวณ ไดโปรดทบทวนอานหลาย ๆ ครั้ง จับหลักเกณฑใหได จับหลักเกณฑ
ใหได เพราะเปนหัวใจของเรื่องจากนี้ไป จะไดปรารภถึงเรื่องอื่นตอไป
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ตัวการสําคัญที่ทําใหเราไมตรัสรูคือปฎกของมาร
เมื่อการรบของเราละเอียดยิ่งขึ้นไปแลว ทําใหเราทราบวา เหตุใดเราจึงตรัสรูไดแค ๘๔,๐๐๐
ธรรมขันธเทานั้น จะตรัสรูไปมากวานั้นไมไดหรือ
และเปนเพราะเหตุใด ธรรมกายพระอรหัตตของเราจึงมีขนาดหนาตักเพียง ๒๐ วา ถาจะใหโตกวา
นั้นจะทําไดเพียงใด การที่ธรรมกายของเราเล็กจึงแพเปรียบมารเขามาก เรื่องนี้จะแจงแกเรา ก็ตอเมื่อรบใน
เหตุปฎกใหเพียงพอสักระยะหนึ่งกอน ความรูเรื่องนี้จึงจะแจงแกเราบาง
การที่เราตรัสรูไดเพียง ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธนั้น มารเขายิ้มดวยความพอใจ เพราะการตรัสรู
ไดเพียงแคนั้น ยังอยูในปกครองของมาร เขาจะทําอยางไรแกเราเมื่อไรก็ได เราพนจากการเวียน วาย
ตาย เกิด ก็จริง แตเราอยูในปกครองของเขา เปนเรื่องที่หนักใจของเรามาก วิชาธรรมกายนี้ ยิ่งเรียนยิ่ง
แตกฉาน กอนนี้ผูเขียนไมรูเรื่องอะไร เดินวิชาไปตามเรื่อง เห็นนิพพานโชติชวงก็เกิดความพอใจ แตพอไปรู
เรื่องอะไรเขาเทานั้น เกิดความหนักใจทันที มารทําแกเราปานนั้นหรือ
มารเขาเอาปฎกของเขามาซอนไวในปฎกของเรา จนทางฝายเราตรัสรูไมได มีผลกระทบมาถึง
พวกเราซึ่งเปนชาวโลก ตองกระทําบาปตามเครื่องบังคับของเขา แมเราเขาถึงธรรมก็ไมอาจตรัสรูอะไรได
มาก รูเห็นอะไรไดมากไมได ประเดี๋ยวจะไปเห็นเรื่องราวของเขาเขา แมพระพุทธองคเอง เขาก็ไมยอมใหอายุ
ยืนนาน หากอายุยนื ก็คงตรัสรูทันวิชาของเขา อาจตองมาทําวิชารบ สูก ับเขาไมวนั ใดก็วันหนึ่ง

ปฎกของภาคพระมีดังนี้
ดวงทาน ดวงศีล ดวงภาวนา ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปญญา อธิศีล อธิจิต อธิปญญา ปฐมมรรค
มรรคจิต มรรคปญญา โคตรภู พระโสดา พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหัตต ตรัสรูเปนพระพุทธเจา
ธรรมกายพระอรหัตตเลื่อนเปนพระพุทธเจา

ปฎกของภาคมารมีดังนี้
อภิชฌา
โลภะ
ราคะ
กามราคานุสยั
สักกายทิฏฐิ
กามราคะ
มานะ

พยาบาท
โทสะ
โทสะ
ปฏิฆานุสัย
สีลพตปรามาส
พยาบาท
อุทธัจจะ

มิจฉาทิฏฐิ
โมหะ
โมหะ
อวิชชานุสัย
วิจิกิจฉา
รูปราคะ
อวิชชา

อรูปราคะ
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การแก
อภิชชา
พยาบาท
มิจฉาทิฏฐิ
โลภะ
โทสะ
โมหะ
ราคะ
โทสะ
โมหะ
กามราคานุสยั
ปฏิฆานุสัย
อวิชชานุสัย
สักกายทิฏฐิ
สีลพตปรามาส
วิจิกิจฉา
กามราคะ
พยาบาท
รูปราคะ
อรูปราคะ
มานะ
อุทธัจจะ
อวิชชา
ทุกข สมุทัย

ทาน
ศีล
ภาวนา
ศีล
สมาธิ
ปญญา
อธิศีล
อธิจิต
อธิปญญา
ปฐมมรรค
มรรคจิต
มรรคปญญา
โคตรภู
พระโสดา
พระสกิทาคามี
พระอนาคามี
พระอรหัตต
ตรัสรู (เปนพระพุทธเจา)
เขานิโรธ
ตรัสรูในนิโรธ
ตรัสรูในมรรค
ตรัสรูในมรรคนิโรธ
นิโรธ มรรค

ปฎกเหลานี้ มารเขาพิสดารนิพพาน ภพ ๓ โลกันต เขาไปในเห็น จํา คิด รู ของเรา ทําใหเห็น จํา
คิด รู มืดบอด ตัวมืดบอดเปนตัวการสําคัญเรียกวาอวิชชา เขาพิสดารเทาไรมืด เทาไรบอด เทาไร ๘๔,๐๐๐
ธรรมขันธของมืดบอด เทาไรอภิชฌา เทาไรพยาบาท
เทาไรมิจฉาทิฏฐิ เทาไรโลภะเทาไรโทสะ เทาไร
โมหะ เทาไรราคะ เทาไรโทสะ เทาไรโมหะ เทาไรกามราคานุสยั เทาไรปฏิฆานุสัยเทาไรอวิชชานุสยั ธาตุ
อนุสัยธรรม มาหุม เคลือบ เอิบ อาบ ปนเปน ..... ไวใน เห็น จํา คิด รู ของเราไปทุกกาย ครั้นมาถึงกายธรรม
คือ โคตรภู โสดา สกิทาคามี อนาคามี พระอรหัตต เขาก็เอาอวิชชานุสยั ทับทวีเขาไป จนนับไมไหวกันทีเดียว
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มาพิจารณาธรรมกายพระอรหัตต พระองคทรงรูเห็นไดแค ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธเทานัน้ เกิน
จากนั้นไมได มารเขาไมยอม มารคืออวิชชานุสยั ที่รู ๒ เทาของ ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ เขาไมยอม หากจะรูเกิน
กวา หากจะรูเกิน ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ เขาก็มาปดรูบังญาณทัสสนะ เรื่องมันอยางนี้เราจึงช้ําใจนัก อวิชชา
นุสัยของมารมีแคนั้นหรือ เขามีไปเปนเถา ชุด ชั้น ... ฯลฯ นับอายุธาตุอายุบารมีของอนุสัยธาตุอนุสัยธรรม
ไมถวน เขาแกกลาถึงขนาดไปยึดครองนิพพานของเรา เรารบกันกับเขาตราบเทาทุกวันนี้ ก็เพราะ
เรื่องนี้
ดังนัน้ การคํานวณเรื่องปฎก เราตองเรียนไวดวย หากเรารบเรื่องปฎกไมชนะ ธรรมกายฝายธาตุ
ธรรมของเราไมโตขึ้นตราบใด ตราบนัน้ เรายังเปนรองมารเขามาก พระองคจะถอนถอยมาเปดรูเปดญาณให
พวกเราเห็นธรรมก็ทําไมได มารเขามาสกัดทุกดาน เราระลึกถึงพระองค พระองคทราบ แตก็มาไมได เราจะ
ไปหาพระองคก็ไปไมไดอีก เขาเอาเหตุหลอกรูลวงญาณทัสสนะ มาตอกลองสองญาณใหเราเห็นผิด ๆ ถูก ๆ
เรื่อยไป เราถูกหลอกมาอยางนี้ นับชาติไมถวนแลว บัดนี้หลวงพอวัดปากน้ํามาชี้แจงเรื่องนี้แลว เราไมมี
ทางเลือกอืน่ จึงตองตัดสินใจรบ

การคํานวณเรื่องปฎก
การคํานวณ ทานจะคํานวณอยางไร แรก ๆ ทําแบบธรรมดากอน ดูกําลังของเขากอน อยาเพิ่ง
พลิกแพลงวิชามากนัก ถาเขาดับ เราก็ทําแนวนี้ตอไป หากดับยาก เราจึงจะเพิ่มวิชาของเราขึ้นไปเรื่อย ๆ

๑. คํานวณแบบสุด
- สุดปกครองของตน ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ ของตนคิดวิชาอนุสัยธาตุอนุสัยธรรม ของปกครองยอย
ของปกครองใหญ สุดเขตธาตุเขตธรรมของปกครองใหญ
- สุดเหตุอดีต ปจจุบัน อนาคต คํานวณไปเทาไรวิชาคํานวณไมซ้ํากันเลย รวมเปน ๑ จาก ๑ นั้น
นํามา แลบ ลั่น ... ดับ ละลาย ตอไป

๒. คํานวณแบบสุดและเลยสลับกันไป
- สุดตน กลาง ปลาย สุดออน แก หยาบ ละเอียด ที่ตั้งธาตุประกอบธรรมไวแลว กําลังทําอยู และที่
จะตั้งธาตุประกอบธรรมตอไป คํานวณไปเทาไร ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธของธาตุคํานวณธรรมคํานวณ รวม
เปน ๑
- นํา ๑ นั้นมารวมกันแลว รีบแลบ ลั่น ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย
- คํานวณใหเลยรูเลยญาณทัสสนะ ที่ ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธของอนุสัยธาตุอนุสัยธรรม ทําเหตุไวแลว
กําลังทําอยูและที่จะทําตอไป
- นํา ๑ นั้น มาแลบ ลั่น ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย ตอไป
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วิธีตั้งธาตุธรรม
จากขอ ๑ และขอ ๒ เมื่อดับเสร็จแลว นํามาประกอบธาตุธรรมใหม ปญหาอยูที่วาเราจะประกอบ
อยางไร ประกอบใหไดอะไร และเมื่อประกอบขึ้นแลว ธาตุธรรมใหมที่เราประกอบขึ้นใหมนั้น จะสูมารได
หรือ ไม หากประกอบขึ้น แล ว มารเขามาดับ ไดอี ก จะมี ป ระโยชนอะไร ต องพิ จารณากัน ก อน และเมื่ อ
ประกอบขึ้นแลว จะเอาไวที่ไหน การใหอยูเชนนั้น จะตองทําอะไรบาง แลวจะใหใครปกครอง ผูปกครองควร
จะเปนใคร มีความสามารถจะปกครองไดหรือไม สรุปแลวมีปญหามาก ในชั้นนี้แสดงวิธีประกอบธาตุธรรม
กอนเปนตัวอยาง
วิธีที่ ๑ รบไปถึงไหน เมื่อเราดับมารไดหมดแลว ก็เกิดความใสไปทั่ว ใชญาณทัสสนะของเรารวม
มาไวที่ศูนยกลางกายของเรา ใชใจของเราหมุนขวาเปนเครื่อง แลบ ลั่น ละลาย ไปที่กําเนิดเดิมของดวงใส
นั้น แลบ ลั่น ใหธาตุ ๖ คือ น้ํา ดิน ไฟ ลม อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ ใหใสอีกครั้งหนึ่ง เห็นวาใสดีแลว สงใจ
นิ่งไปกลางดวงใสนั้น อธิษฐานใหเกิดดวงปฐมมรรคขึ้นมา กลางดวงปฐมมรรคใหเกิดดวงมรรคจิต กลาง
มรรคจิตใหเกิดดวงมรรคปญญา กลางมรรคปญญาใหเกิดธรรมกายโคตรภูหยาบ กลางดวงธรรมของโคตร
ภูหยาบ เกิดธรรมกายโคตรภูละเอียด กลางดวงธรรมโคตรภูละเอียด เกิดธรรมกายพระโสดาหยาบ.....
เรื่อยไปจนกระทั่งเกิดธรรมกายพระอรหัตตละเอียด แลวรวมธรรมกายอื่น ๆ ไวในดวงธรรมกายพระอรหัตต
ละเอียด วิธีนี้งายมาก ไมมีฤทธิ์เดชอะไร เพียงแคแสดงวิธีการใหดู
วิธีที่ ๒ เมื่อรบไปถึงไหน ใหใชญาณทัสสนะของเรา รวมความใสทั้งปวงที่เรารบไปถึง รวมเปน
ดวงใสมาไวที่ศูนยกลางกายของเรา ตามวิธีที่ ๑ นั้น เราจะทําดวงใสที่ไดใหมนี้ใหใสจริง ๆ มีวิธีทําอยางไร
กอนประกอบธาตุธรรมตองใหผานขั้นตอนใหเกิดความใสจริงๆ เพราะถาไมใสจริง ธาตุธรรมที่เราประกอบ
ขึ้นใหม จะไมมีฤทธิ์เดชเทาที่ควร
สงใจนิ่งไปกลางดวงธรรมใหมที่เรานํามาไวในศูนยกลางกายของเรา กําหนดกําเนิดเดิมของดวง
ใสนั้นแลวสงใจนิ่งหมุนขวาไปที่กําเนิดเดิมนั้น หมุนขวาใหธาตุ ๖ เปนเซฟ มรรค แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ ทบ
มาทวนไปเปนอนุโลมปฏิโลม
เมื่อใสดีแลว ตั้งปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปญญา สงใจนิ่งกลางมรรคปญญา อธิษฐานใหเปน
เครื่ อ งธาตุ ต รั ส รู ธรรมตรั ส รู ไป ๘๔,๐๐๐ ธรรมขั น ธ ตรั ส รู ไ ปสุ ด หยาบสุ ด ละเอี ย ดของต น ๘๔,๐๐๐
ธรรมขันธ กลาง ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ ปลาย ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ ใหเปนเครื่องนับอายุธาตุอายุบารมีเครื่อง
ธาตุตรัสรูธรรมตรัสรู
นําเครื่องเหลานั้นมารวมกันเปน ๑ ตั้งปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปญญา นิ่งลงไปกลางมรรค
ปญญา หมุนขวากําเนิดเดิมของมรรคปญญา อธิษฐานใหตรัสรูไปเทาไร ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ เกิดธรรมกาย
โคตรภู นิ่งหลางดวงธรรมกายโคตรภู สงใจหมุนขวากลางดวงธรรม อธิษฐานใหตรัสรูไปเทาไร ๘๔,๐๐๐

ปราบมาร ภาค ๑ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๕๓

ธรรมขันธ เกิดธรรมกายในลําดับตอไป จนกวาจะถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด แลวก็นําธรรมกายเล็กมา
รวมไวในธรรมกายพระอรหัตตละเอียดตามที่กลาวแลว วิธีนี้เปนการสรางกายดวยเครื่อง เขาทากวาวิธี
แรก
ยังมีอีกวิธที ี่ทาํ พิสดารมากกวานี้ อยางวิธีที่ ๒ นั้น ถาเราพิสดารธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
ออกไปเปน เถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด แลวรวมเปนองคเดียวใหม และพิสดารออกไปอีก รวมใหมอีก ใหมาก
เที่ยวขึ้น ก็คือ วิธีทาํ พระของขวัญของหลวงพอวัดปากน้ํานั่นเอง แตการจะทําอะไรใหพสิ ดารออกไปนั้น
ขึ้นอยูกับผลการปราบมารเปนสําคัญ ถาชนะแลวเปนตองตรัสรูขึ้นจะทําอะไรไดดีขึ้น หากไมชนะ
แลว จําเปนตองใชวิธีเดิม ๆ พอดีพอรายของเดิมจะขาดหายไปอีก ตามที่กลาวนี้เปนตัวอยางเทานั้น

ธาตุธรรมที่เราประกอบขึ้นจะดําเนินการอยางไรตอไป
ตามทีก่ ลาวมาแลว ธาตุธรรมที่เราประกอบขึ้นแลวนัน้ จะดําเนินการตอไปอยางไร เปนปญหา
ใหญมาก จะเก็บรักษาอยางไร เพราะเหตุวาการรบของเรายังไมชนะเด็ดขาด มารทีอ่ ยูเหนือรูเหนือญาณทัส
สนะของเราขึ้นไปนัน้ ยังมีอยูแตเราไมเห็นเทานั้น สวนที่อยูเหนือญาณของเราขึ้นไป เขามาดับได ขอฝาก
ทานพิจารณาดวย ความเห็นของผมเห็นวา ควรนําฝากนิพพานไวกอน ถึงแมจะเปนภาระหนักแกพระ
นิพพานทีจ่ ะตองดูแลก็ตาม เพราะเปนธาตุธรรมเกิดใหม

เหตุดับอธิษฐาน ถอนปาฏิหาริย ตัวการสําคัญ
ธรรมภาคมารเขาเกงอีกเรื่องหนึ่ง คือธาตุธรรมของเขาทีธ่ รรมภาคบุญดับเขาไปแลว เขาสามารถ
ทําใหพวกของเขาที่ถกู ดับกลับฟนขึน้ มาได แตกอนผมไมรูเรื่อง ทําวิชาก็ทําไปอยางนัน้ แตไปพบมารพวก
หนึง่ เราเคยทําวิชาดับไปแลว จําลักษณะได เหตุไฉนกลับมารบกับผมอีก เรือ่ งนี้ยงั ไมแจงในคราวนั้น
ตอเมื่อรบเรื่อยไป จึงทราบวา เหตุดับอธิษฐานเหตุถอนปาฏิหาริย มาทําใหพรรคพวกของเขาฟน ขึ้นได
ดังนัน้ การรบจะตองเพงเปาหมายนี้ดวย ทุกครั้งที่รบ ตองคํานวณเอาเหตุนี้ไปจัดการดวย วิธี
คํานวณก็ดําเนินการตามทีก่ ลาวมาแลว
คิดถึงงานปราบมารที่เคยทํามาแลวในอดีต คงจะลืมเรือ่ งนี้ไป แปลกใจวา ทําไมเรายิ่งปราบ มาร
มันยิง่ มาก กวาจะทราบเรื่องเกือบสายเกินแก

เหตุรองธาตุรองธรรม ถอนถอยธาตุถอนถอยธรรม
การรบขอเรามักจะลืมเหตุเหลานี้ สวนใหญเพงเปาขางหนา เหตุรองธาตุ ฯ เหตุถอนถอย ฯ เขานํา
เรื่องไปรายงานตนวิชาของเขาตลอดเวลา เขารูภูมิธรรมของเราหมด วาเราเปนวิชาแคไหน ถนัดเชิงใด ตน
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๕๔

วิชาเขาก็เปลี่ยนเชิงรบ โดยยักยายธาตุธรรมไมใหถูกดับ เราคํานวณไปเทาไรไมพบอะไร หลงตัวเองวาหมด
มารแลว ความจริงยังไมหมด เขาหลบไปอยูในเหตุยักยายธาตุ ฯ เราตองใชเวลาคนควากันนาน กวาเราจะ
ทราบวาเขาหนีไปอยูในเหตุเหลานั้น

เหตุใย เหตุหาย เหตุลับ
เหตุใย ยืด ยนต อายตนะ วิทยุ คือเหตุสื่อสาร และเหตุลับ เหตุหาย เปนเรื่องสําคัญ ที่เรามัก
คํานวณกันเพียงผิวเผิน คํานวณไปไมสุดเหตุจริง ๆ มารอาศัยเปนที่หลบซอนได และถาเรากวาดลางไดจริง
เขาก็ไปสรางเหตุใหมอีกคือเหตุหลบเหตุหนี และถาเราจับไดไลทันในเหตุหลบเหตุหนี เขาจะไปสรางเหตุ
ใหมอีก ยังไมทราบวาเปนเหตุอะไร ตองคอยกันตอไป
ขอที่เราควรคํานึงก็คือ ไมวาจะเปนอะไร ถาเราเรียกชื่อไมถูก วิชาของเราจะไมทํางานให
คือไมไปดับเขา เพียงแตขามไปขามมา เปนความรูใหม ตองคอยดูพฤติการณเปนวัน ๆ ไป

อุปสรรคสําคัญในการคํานวณ
เราเคยยึดถือความรูในการคํานวณวาตองคํานวณใหสุดและใหเลยปกครองเขาไว แตการคํานวณ
ไมงายอยางที่เราคิด เพราะมารเขาจะขัดขวางการคํานวณของเราอยางแข็งขัน ทําใหการคํานวณของเราไม
เดินหนา นั่นคือมารเขานําเอาเหตุอื่นมาสกัดกั้นการคํานวณของเรา เหตุที่เขาใชก็คือ เหตุสกัดธาตุเหตุสกัด
ธรรม เหตุวกวน เหตุวนเวียน ทําใหเราคํานวณไมสุดจริง และที่คํานวณใหเลยนั้นไมเลยจริง การ
คํานวณที่เราทําไปนั้น ไปไดคาไหน บอกไมได วันนี้มารเขาทําอยางนี้ วันหนาเขาเปลี่ยนเหตุขัดขวางใหม จะ
วางกฎเกณฑอะไรไมไดทั้งนั้น ตองพิจารณาเปนวัน ๆ ไป มารเขาก็เดาวิชาของเรา และเราก็เดาวิชาของเขา
ตางคนตางเดา ใครเดาถูก ยอมเปนฝายไดเปรียบ
เขาก็จะดับเรา เราก็จะดับเขา สาดน้ําเขาหากัน เหมือนสงครามในโลกอยางไรอยางนั้น ดังนั้น
ระหวางการเดินวิชา ตองสังเกตใหดี รบไปคํานวณไป เปลี่ยนความรูเรื่อยไป วิชานี้ไมไดผล ให
เปลี่ยนใหมทันควันเดี๋ยวนั้น ถึงขั้นตะลุมบอน ทุกวิชาตองนึกไดหมด ตองเรียนมาทั้งหมด ถึงเวลาใช
ตอ งทํ า ได บั ด นี้ ความรู ทั้ ง หลายทั้ ง ปวงนํ า ออกมาใช ห มดแล ว หมดตํ า ราแล ว หลวงพ อ สอนไว เ ท า ไร
นํามาใชหมดแลว มารมันดักเชิงวิชาของเราไดหมดแลว จะเอาวิชาทีไหนไปสูเขาตอไป
ขอทานอยาไดตกใจ เมื่อรบชนะคราวหนึ่ง เราจะไดความรูใหม เราก็ใชความรูใหมนั้นรบ
ตอไป นี่คือขอเท็จจริงที่ผมประสบอยู ความรูที่ใชรบทุกวันนี้เกินตําราไปนานแลว แตหลักวิชาของหลวง
พอยังใชการไดดีมาก ขอไดโปรดอานตําราของหลวงพอเราใหดี หลักเกณฑเหลานั้น ยังใชการไดดี อยาง
กรณีที่ม ารเขาเอาเหตุ สกั ด ธาตุ สกั ดธรรม มาขวางรูข วางญาณทัส สนะ แถมยั ง เอาเหตุ ว กวนและเหตุ
วนเวียน ปนเปนเขามาอีก ใหเรารีบเปลี่ยนวิธีคํานวณดังนี้
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ตัวอยาง
- คํานวณใหเลยปกครองเหตุสกัดธาตุสกัดธรรม ทะลุเหตุสิ้นเชื้อของธาตุเลยธรรมเลย แลบ ลั่น
เสียครูหนึง่
- จากนัน้ คํานวณใหเลยเหตุวกวนธรรมวนเวียน เลยเหตุปกครองยอย เลยเหตุปกครองใหญ ทะลุ
เหตุวกวน ทะลุเหตุวนเวียน แลบ ลั่น ครูหนึ่ง
- จากนั้น รวมเหตุสกัดธาตุสกัดธรรม นําเหตุวกวนเหตุวนเวียน มารวมกัน แลว แลบ ลั่น ดับ
ละลายอีกครัง้ คราวนี้พิจารณาดูวา รูและญาณทัสสนะของเราคลองตัวหรือฝดชา หากเกิดความคลองตัว
ขึ้น ใหรีบคํานวณแบบเลยไปใหม และคํานวณแบบสุดสําทับเขาไปอีก
หากปรากฏวา รูและญาณทัสสนะยังฝดไมคลองตัว วิชายังวกวนอยู ใหรีบคํานวณใหม เพื่อ
จัดการกับเหตุสกัดธาตุสกัดธรรม เหตุวกวนเหตุวนเวียน ใหพิสดารกวาเดิม คือ
- เลยเหตุธาตุตรัสรูธรรมตรัสรู ของสกัดธาตุสกัดธรรม เลยตน กลาง ปลาย ออน แก หยาบ
ละเอียด ของ ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ ของสกัดธาตุสกัดธรรม เลยธาตุตรัสรูธรรมตรัสรู คํานวณไปเทาไรธาตุ
คํานวณธรรมคํานวณ ไมซ้ํากันเลย แลวรวมเปน ๑
- เลยเหตุวกวนเหตุวนเวียน เทาไรตน กลาง ปลาย ออน แก หยาบ ละเอียด เถา ชุด ชั้น ... ฯ เลย
ตนสุดละเอียด กลางสุดละเอียด ปลายสุดละเอียด ของเหตุวนเวียน ของเหตุวกวน รวมเปน ๑
รวม ๑ ทัง้ หลายมาแลบ ลัน่ ... ดูใหม ทําไปจนกวารูญ
 าณของเราไมวกวน จนกวาเราจะคํานวณ
ไดคลองตัว เสร็จแลวจึงตั้งธาตุธรรม แลวคํานวณตอไปใหม
นี่เปนเพียงตัวอยาง กรณีทีมเี หตุอื่นมาสกัดการคํานวณของเรา ยังมีวธิ ีในแนวอื่นอีกมาก ขอแตวา
ตั้งขอสังเกตไวใหดี วาเขาไดเอาเหตุอะไรมาขัดขวางการคํานวณของเรา เราก็แกไปตามนัน้ ทุกอยางมันตอง
แกกันได ขอเพียงแตชว ยกันคิดเทานัน้

ตัวอยาง
มีกรณีวา รูและญาณทัสสนะของเราเจาะเขาไปไมได เดินวิชาไมได วิชาของเราทะลุไปไมได เรา
หมดโอกาสแลบ ลั่น .. ฯ กรณีอยางนี้ ใหคํานวณขามธาตุขามธรรม ขามขั้น ขามตอน ขามไปแลวเทาไร
คํานวณ รวมมาแลบ ลัน่ .. ฯ ดูบาง วิธีทาํ เปนดังนี้
๑. ขามธาตุขามธรรม...ขามเหตุขามในขาม...
๒. ขามเหตุของกาล ขามอดีต ปจจุบัน อนาคต
๓. คํานวณใหเลยขอ ๑ และขอ ๒
๔. นําขอ ๑ – ๓ นํามารวมเปน ๑ แลวแลบ ลัน่ ... ฯ ตอไป
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ตัวอยาง
ระลึกชาติรบ
๑. สุดเหตุกาล อดีต ปจจุบัน อนาคต
๒. สุดเหตุปุพเพ ฯ เหตุจตูปปา ฯ เหตุอาสวักขยญาณ สุดเหตุตั้งธาตุประกอบธรรม
๓. กอนเหตุตั้งธาตุ กอนเหตุประกอบธรรม... ฯ
เปนตัวอยาง ใหทา นคิดทําวิชาเอง

ตัวอยางการลําดับวิชา ของวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๒๙ เพื่อแสดงวา วันนี้จะเดินวิชาอยางไร
๑. คํานวณไปใหถึงสิน้ เชื้อ
- เหตุเลยรูเลยญาณ
- เหตุสุดธาตุสดุ ธรรม
- เหตุลับรูลับญาณ
๒. เจาะเขาไปในเหตุดังกลาวนั้น
- เหตุ ตัด ตอน ... ฯ
- เหตุสกัดรูสกัดญาณ ... ฯ
แลวรวมเปน ๑
๓. จากนั้น เจาะเขาไปในเหตุ
- หลบรูหลบญาณ
- หนีรหู นีญาณ
คํานวณไปแลวรวมเปนหนึง่
๔. จากนั้นเจาะเขาไปในเหตุ
- ถอยธาตุถอยธรรม
คํานวณเสร็จแลวรวมเปนหนึง่
๕. จากนั้นเจาะเขาไปในเหตุ
- รองธาตุรองธรรม
- รองเหตุธาตุรองเหตุธรรม
- เหตุรองนิพพาน ภพ ๓ โลกันต
คํานวณแลวรวมเปน ๑
๖. จากนัน้ เจาะเขาไปในเหตุ
- ซอนธาตุซอนธรรม
- เหตุซอนเหตุ (มีเทาไร คํานวณใหครบ)
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๗. จากนั้น คํานวณเขาไปในเหตุ
- ลอดรูลอดญาณทัสสนะ นิโรธ สมาบัติ ... ฯ
๘. จากนั้น เดินวิชา
- พิสดารทะลุธาตุทะลุธรรม
- ลัดรูลัดญาณทัสสนะ เรงรูเรงญาณทัสสนะ
- ยนรูยน ญาณทัสสนะ ... ฯลฯ
สกัดเหตุพิสดาร
สกัดเหตุพิสดารธาตุเหตุพิสดารธรรม
ก. ใหเลยเหตุหลบรูหลบญาณทัสสนะ
ข. ใหเลยเหตุธาตุพิสดารธรรมพิสดาร
ค. ใหเลยเหตุหนีรูหนีญาณทัสสนะ
๙. จบขั้นตอนนี้แลว ก็คาํ นวณใหครบเหตุ ๑๙ แตอยาใหเปนขั้นเปนตอน นิโรธวาอยางไร ก็ทาํ ไป
ตามนัน้ เลย ปองกันมารจับทางวิชาของเรา
ที่ยกมานี้ เปนบันทึกเตรียมทําวิชาเมื่อ ๑๖ ก.พ. ๒๕๒๙ ทานอาจไมเขาใจ ผูเขียนยกมาเพื่อ
พิจารณาวา การจับตัวการสําคัญนั้น กวาจะไดตัวเขามาดับ ตองคิดวิชามากมายเหลือเกิน หากไม
ทําอยางนี้ เราไมพบตัวการเด็ดขาด ถึงแมเราจะวางแผนอยางดี แตเมื่อทําวิชาจริง จะทําไมไดตามทีเ่ รา
เตรียมบันทึกขอมูลไว สวนบันทึกเหตุการณและบันทึกความรูขณะนีไ้ มทราบวากี่เลมแลว ทีน่ ํามาปรารภกัน
นี้ เปนสวนนอยเหลือเกิน จะเขียนเต็มทีก่ ็ไมอาจจะทําได เพราะเรื่องราวมันยาว ลวนแตลึกลับและล้ําลึก
ทางที่ดี หากไดอานบันทึก จะเขาใจไดมากกวานี้

เหตุทุกข เหตุสมุทัย
จะวาไปแลว ที่เราทําวิชารบอยูทกุ วันนี้ ก็เพื่อจับตัวการทุกขและสมุทยั มากําจัดใหไดนั่นเอง
เพราะทุกขและสมุทยั แผงอยูในทุกเรื่อง ทั้งในขันธ อายตนะ อินทรีย ปฏิจจสมุปบาทธรรม และในอะไร
ทั้งหลายทัง้ ปวง
ทางฝายเราเอานิโรธและมรรคเขาสู กลาวโดยยอคือ เปนการตอสูระหวาง ทุกขสมุทัย กับ นิโรธ
มรรค นั่นเอง
ตางฝายตางมีตรัสรู ตางฝายตางมีปฎก ตางฝายตางมีตนวิชา ตางฝายตางคิดวิชามาสูกนั และ
ตางก็ลา อาณานิคมเพื่อยึดอํานาจปกครองไปทั่ว ฝายที่ชนะคือฝายที่ยึดอํานาจปกครองไดหมด หากนิโรธ
มรรคยึดอํานาจไดหมด จะเปนสุขกันทั้งหมดทั้งฝายโลกและฝายธรรม แตถาทุกขสมุทัยยึดอํานาจ
ปกครองได จะเดือดรอนกันทั้งหมดทัง้ ทางโลกและทางธรรม
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เทาที่เราสังเกตดู จะเห็นวานิโรธมรรคฝมอื ออนไป จนกระทัง่ ปรารภกันวา อะไรทัง้ หลายทั้งปวง
ลวนแตไมเทีย่ ง เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สวนทางดานทุกขและสมุทัยฝมือเขายอดเยี่ยมมาก ทุกอยาง
เปนไปตามประกาศิตของเขา ไมวาอะไรจะตองแก เจ็บ ตาย ทัง้ นัน้ เกิดขึ้นแลวตองดับไปในที่สุด ไมมีใครมี
วิชาไปดับเขาไดเลย เขาเปนเจาโลกเปนเจาธาตุเจาธรรมตลอดมา ความเกงกลาสามารถของเขา ไมมีใครไป
ลูบคมเขาได แมพระศาสดามาตรัสรูธรรมวิเศษ เขาก็มาเขียนหลักสูตรไวใหวาตรัสรูไดแคนั้น เกินนั้นไมได
พอพระชนมายุเรืองญาณทัสสนะ เขาก็มาอาราธนาใหเขานิพพาน พลอยทีจ่ ะตรัสรูอะไรเพิ่มเติมขึ้นอีก ก็
เปนอันไมได เขาบังคับใหเขานิพพานเสียแลว จะเห็นวาเขาบังคับไดหมด ดังนัน้ การคํานวณจะตองคํานวณ
ถึงเรื่องตอไปนี้
1. เหตุกาล อดีต ปจจุบัน อนาคต
ยอนไปถึงเหตุตั้งธาตุประกอบธรรมของทุกขสมุทัย
2. เหตุวิชา ๓ คือ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ จุตปู ปาตญาณ อาสวักขยญาณ
ทบทวนดูวาวิชาอาสวักขยญาณ ไปตกหลนอยูท ี่ไหน มารเขาไปดับไวอยางไร
3. เหตุตรัสรู เปนเพราะอะไรจึงตรัสรูไดเพียง ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ จะตรัสรูมากกวานั้นไมได เปน
เพราะอะไร จะตองมีเงื่อนงําอะไรแน ๆ
4. เหตุประสูติ ตรัสรู แสดงธรรมจักร ปรินพิ พาน มารเขาทําวิชาดักไวในเหตุเหลานั้น ตั้งแตกอน
ประสูติ กอนตรัสรู กอนแสดงธรรมจักร กอนปรินพิ พาน
5. อายุธาตุอายุบารมีของทุกขและสมุทัย มีความเปนมาอยางไร ไดต้งั ธาตุประกอบธรรมไว
ตั้งแตครั้งใด ทั้งทุกขและสมุทัย ตางก็มปี ฎก ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ เหตุใดปฎกของเขาจึง
ละเอียดนัก เขามีอยูเทาไร ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ แตเรามีเพียง ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ เทานั้น จะ
สูกันไดอยางไร มันจะตองมีเงื่อนงําอะไร ใหทบทวนไปถึงปกครองของปฎกดวย
6. ธาตุแทธรรมแทของทุกขสมุทัยคืออะไร อยูที่ไหน ทําอยางไรเราจึงไปถึงธาตุแทธรรมแทของ
เขา เราเจอตัวปลอมของเขาอยูเรื่อย คํานวณเทาไรไปไมถึงตัวจริง เปนปญหาทีเ่ ราตองตรึก
นึก ตรอง ตลอดเวลา
7. เรื่องการคํานวณ เปนเรื่องใหญมาก เราจะตองพิจารณาใหรุดหนา เราทําเต็มขีด
ความสามารถแลวหรือยัง ดังนัน้ เราจึงตองพิจารณากันใหมาก ๆ
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ทําอยางไรนิโรธมรรคจึงชนะทุกขสมุทัย
นิโรธมรรค เปนคูปรับกับทุกขสมุทัย มาแตไหนแตไร ไมทราบวาเปนเพราะอะไร นิโรธและมรรคจึง
แพเขาเรื่อยมา เมื่อป ๒๕๒๗ ไดคิดประกอบธาตุธรรมขึ้นใหม เพื่อจะใหชนะทุกขสมุทัย ไดคัดลอกมาจาก
บันทึก เสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้

หลักการและเหตุผล
นิโรธมรรคออน ๆ ก็ดับทุกขและสมุทัยที่ออ น ๆ เทานัน้ ตองทํานิโรธมรรคใหแกกลา
๑. นิโรธ ตรัสรู คํานวณ ตองปรับปรุงใหม
๒. เซฟ มรรค แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ ตองปรับปรุงใหม จึงจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ประจัญบานเกี่ยวกับ
ก. แลบ ลั่น ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย
ข. สง เสริม เติม ตอ รอ ตัด ปด ปด ดึง ดูด ยอย แยก ปะทะ ขวาง กัน
ค. หุม เคลือบ เอิบ อาบ ซึม ซาบ ปนเปน สวม ซอน รอยไส
ง. ดับ จะใชอะไรดับจึงมีประสิทธิภาพ
- ลับ อยางไรมารจึงไมเห็นเรา มีแตเขาเห็นเรา แตเราไมเห็นเขา
- ซอน อยางไร ตัดและตอนดวยอะไร
- หาย ไปอยางไร เราจึงไมเห็น
- รวมความแลว เหตุ ๑๙ เปนตัวการสําคัญ
๓. วิธีแกไข จะมีวธิ ีใดบาง
จ. ลําดับแรก
ซอนกายสับกายกับธาตุธรรม เทาที่เราจะสามารถเดินวิชาไปได แลวรวมเปน ๑
จากนั้น ตัง้ นิโรธ ปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปญญา อธิษฐานใหตรัสรู เกิดธาตุตรัสรู
ธรรมตรัสรู เปนธาตุชนะธรรมชนะ พิสดารใหชนะในชนะ ฯลฯ
- และคํานวณไปถึงสิน้ เชื้อไมเหลือเศษของธาตุชนะธรรมชนะ
- จากนั้น พิสดารนิโรธ พิสดารตรัสรู และพิสดารคํานวณ เซฟ มรรค ของเราใหเปน
อยางเดียวกับพระพุทธองค
ฉ. ลําดับทีส่ อง
รวมนิโรธ ปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปญญา เซฟ มรรค ไวในดวงธรรมจากขอ ก. แลว
ตั้ง นิโรธ ปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปญญา เซฟ มรรค ขึน้ ใหม แลวซอนดวยเครื่องไป
จนสุดละเอียด
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- ใหเกิดดวงนิโรธของธาตุตรัสรูธรรมตรัสรู ธาตุชนะธรรมชนะ ธาตุสิ้นเชือ้ ธรรมสิ้นเชื้อ
ไมเหลือเศษ
เรื่องเซฟ มรรค ฯลฯ ก็ทาํ แบบเดียวกัน
ช. ลําดับทีส่ าม
ลําดับตอมา รวมนิโรธ ปฐมมรรค... ฯลฯ ในขอ ข. ซอนดวยเครื่องอีกครั้งหนึง่
จากนั้น ตั้งดวงนิโรธ ปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปญญา ใหเกิดดวงนิโรธขึ้นใหม เปน
ธาตุตรัสรูธรรมตรัสรู ธาตุชนะธรรมชนะ ธาตุสิ้นเชื้อธรรมสิ้นเชื้อ แลวใหเกิดเซฟ
มรรค... ฯ ตามมา
ซ. ลําดับทีส่ ี่
พิสดารขอ ค. ไปใน เห็น จํา คิด รู ของกายตาง ๆ ของเรา แลวจึงทําวิชารบตอไป
เพื่อพิสูจนวา ความรูทที่ ํานีจ้ ะชนะหรือไม (วิชานีท้ ําเมื่อ ๒๕ ก.ย. ๒๕๒๗)

ขอคิดในการประกอบธาตุธรรมขึ้นใหม
จะใหเปนธาตุอะไรธรรมอะไร โดยเดินวิชาไปใหถงึ ธาตุนั้นธรรมนั้นโดยวิธีคํานวณ ไปถึงไหนก็ให
ถามพระพุทธองค เพื่อเราจะไดทราบความรู
๑. เอาธาตุธรรมของเราซอนสับทับทวีกับพระองคเสียกอน เอาเห็น จํา คิด รู ซอนสับทับ
ทวีดวย
๒. เอาเครื่องธาตุเครื่องธรรม ซอนสับทับทวีดว ย
๓. เอากายมนุษย (พิเศษ) ไปเดินวิชาในสุดละเอียดของพระองค
- เกิดนิโรธ ปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปญญา แลวตรัสรูเปนพระพุทธเจาของธาตุธรรม
นั้นที่เราไปถึง
- เดินวิชา ๑๘ กายจากกายมนุษย (กายใหม) ถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียดตัวเรา
- จากนั้น พิสดารกายของเราไปซอนสับทับทวีกับพระองคอกี ครั้ง
๔. จากนั้น ขอดวงธาตุดวงธรรมและเครื่อง ใหซึมซาบไปจนสุดละเอียดของกายเราทุกกาย คือ
ก. ธาตุตรัสรูธรรมตรัสรู
ข. ธาตุชนะธรรมชนะ
ค. ธาตุสิ้นเชื้อธรรมสิ้นเชื้อ
ง. ธาตุมรรคผลธรรมมรรคผล ฯลฯ
๕. จะเอาอะไรบาง
ธาตุกับธรรม เครื่อง สิทธิ เฉียบขาด บุญ บารมี ปราสาท เขตธาตุเขตธรรม ตรัสรู นิโรธ
คํานวณ (วิชานี้ ทําเมื่อ ๒๖ ก.ย. ๒๕๒๗)
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การเดินวิชาควรลําดับอะไรกอน อะไรหลัง
ควรลําดับวา อะไรกอน อะไรหลัง ทั้งนี้เพือ่ ใหเกิดความถูกตองยิง่ ขึ้น
๑. เกิดธาตุมรรคธาตุผล ธรรมมรรคธรรมผล
๒. เกิดธาตุสําเร็จธรรมสําเร็จ ตามมา หรือธาตุสิ้นเชื้อธรรมสิ้นเชื้อกอนก็ได
๓. เกิดธาตุตรัสรูธรรมตรัสรู
๔. แลวจึงเกิดธาตุชนะธรรมชนะ
หรือวาจะลําดับดังนี้
๑. เกิดธาตุเห็นแจงธรรมเห็นแจง
๒. เกิดธาตุตรัสรูธรรมตรัสรู ธาตุคํานวณธรรมคํานวณ
๓. อธิษฐานใหเปนรบ ตรวจงาน ทํางาน แลวใหเกิดธาตุชนะธรรมชนะ
จะใหชนะไปถึงไหน จะใหชนะที่ใด จะใหชนะอะไรบาง ระบุไปตามตองการ
ก. สิทธิทั้งหมด ของธาตุของธรรม
ทั่วธาตุทวั่ ธรรม ตลอดธาตุตลอดธรรม สุดหยาบสุดละเอียด สุดตน กลาง ปลาย สุดเครื่อง
ปกครองยอย สุดเครื่องปกครองใหญ สุดหัวใจเครื่องรวมใหญ สุดเหตุ ๑๙
ข. คํานวณไปสุดหยาบสุดละเอียดของ “สุด” ของ “หมด” ... ๑๙ เหตุ
- สุดรบ ตรวจงาน ทํางาน
- สุด แลบ ลัน่ ระเบิด ผา ฯ
- สุด สง เสริม เติม ฯ
- สุด หุม เคลือบ เอิบ อาบ ฯ
- สุดเครื่อง เครื่องรบ .... ฯลฯ
- สุดปกครองยอย ปกครองใหญ
ค. สุดตนภาคปราบ

เรื่องสําคัญที่พิจารณาในการเดินวิชา
นิโรธ ตรัสรู คํานวณ ญาณทัสสนะ เปนเรือ่ งใหญ ที่เรานํามาประกอบธาตุธรรม
๑. ประกอบเปนธาตุนิโรธธรรมนิโรธ ไปสุดละเอียด
๒. ประกอบเปนธาตุตรัสรูธรรมตรัสรู ไปสุดละเอียด
๓. ประกอบเปนธาตุคํานวณธรรมคํานวณ ไปสุดละเอียด
๔. ประกอบเปนธาตุญาณทัสสนะ ธรรมญาณทัสสนะ ไปสุดละเอียด
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๕. ประกอบเปนธาตุ เซฟ มรรค แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ ธรรมเซฟ มรรค แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ
ไปสุดหยาบสุดละเอียด
๖. ประกอบเปนธาตุสิ้นเชื้อธรรมสิ้นเชื้อ
๗. ประกอบเปนธาตุชนะธรรมชนะ
๘. ประกอบเปนธาตุมรรคธาตุผล ธรรมมรรคธรรมผล
๙. ประกอบเปนธาตุสําเร็จธรรมสําเร็จ
๑๐. ประกอบเปนธาตุเปนธรรมเปน
๑๑. ประกอบเปนธาตุลวนธรรมลวน
๑๒. ประกอบเปนเซฟ มรรค แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ เปนรบ ตรวจงาน ทํางาน เปน แลบ ลั่น... ฯ
ตั้งดวงนิโรธ ปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปญญา ตรัสรูเปนโคตรภู พระโสดา.... พระอรหัตต
- เดินวิชา ๑๘ กาย จากปฏิโลมมาหาอนุโลม คือ เดินกายจากพระอรหัตตละเอียดมา
หากายมนุษย
- และเดินกายจากกายมนุษย ไปหาธรรมกายพระอรหัตตละเอียด เขานิพพาน ทําวิชา
ซอนสับทับทวีในนิพพานตอไป
จากนั้น ลองทําวิชารบตอไป เพื่อพิสูจนวา นิโรธและมรรค ที่เราประกอบขึ้นใหมจนถึงขั้นเกิดกาย
นั้น พอเปนไปไดเพียงไร
(วิชานี้ ทําเมื่อ ๒๗ ก.ย. ๒๕๒๗)
แมวาเราจะคิดวิชากันถึงเพียงนี้ ก็ยงั ไมชนะทุกขและสมุทยั ชนะไดเพียงบางขั้นตอนเทานัน้
หนาที่ของเราก็คือ คิดวิชาตอไป ทีย่ กมานีเ้ ปนตัวอยาง ปญหามีอยูวา อยากทําวิชาใหละเอียดไปกวานี้ จะมี
ทางทําไดเพียงไรหรือไม เรามีทางทําไดมากกวานี้ ขอแตวารบใหชนะเปนขั้น ๆ ไป แลวจะนึกวิชาไดเอง ปนี้
๒๕๓๒ กําลังเขียนตนฉบับอยู วิชานี้ไมไดทําแลว ทําแนวอืน่ ตามเหตุการณของการรบนัน้ ๆ ทานอยาก
ทราบวาขณะนี้เดินวิชาอยางไร เรื่องนีพ้ ูดกันทีหลังจะดีกวา

การเดินวิชาปราบมารภาคปฏิบัติจริง
ตามทีก่ ลาวมาแลวทัง้ หมดนั้น เราพอจะทราบอะไรมาพอสมควรแลว จากนี้ไปเปนขั้นตอนการทํา
วิชารบจริง ทบทวนความรูด ีแลว ลงมือทําวิชาทันที
๑. การรบในปกครองใหญ คือ การรบในนิพพาน เปาหมายคือตองไปใหสุดนิพพาน ขอมูลที่
ควรทราบก็คือ ยังไมมีใครไปสุด หากเดินวิชาไมสุด แสดงวาการรบในปกครองใหญไมแลวเสร็จ ไมวา จะ
นานแคไหน กีช่ าติกี่ภพก็แลวแต วิธที ําใหไปไดสุดคือรบไปดวย คํานวณไปดวย ยังไมตองการเหตุผล หาก
จะเอาเหตุผล เอาความชัดเจน อีกเทาไรปก็ไมสุด ทําวิชาวันแรกวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗ (เปนวัน
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เขาพรรษา ไมทราบเหตุผลวาทําไมจะตองเปนวันเขาพรรษาดวย) การรบในปกครองใหญ เสร็จเมือ่ วันที่ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๒๙
๒. การรบในปกครองยอย คือรบในภพ ๓ ไดแก การรบในมนุษยโลก วันแรกคือ วันที่ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๒๙ เปนตนมา คือ เสร็จจากปกครองใหญก็ลงมาในปกครองยอยทันที ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม
๒๕๒๙ นั้นเอง การรบในปกครองยอยตั้งแตบัดนั้น จนถึงวันนี้ยงั ไมเสร็จสิ้น พระพุทธองคถอยธาตุถอยธรรม
ทํางาน รบในมนุษยโลก ตั้งแตวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙ แรกๆ พระพุทธองคทรงลงมา สวนพระอรหันตคง
อยูบนพระนิพพาน ขณะนี้ไมอยางนัน้ ทรงขึ้นลงเฉพาะทําการรบเทานั้น
ตลอดเวลาทีท่ าํ วิชารบ เราจะมีงานเพิ่มขึน้ ทุกวัน แตเปนงานทางทําวิชาธรรมกาย คนอื่นเขาไมรู รู
ก็แตพวกเราทีเ่ ปนวิชาเชีย่ ว ๆ เทานัน้ เปนวิชาออน ๆ ก็ยังทําอะไรไมได ผูเขียนเห็นวา งานพัฒนาทางวิชา
ธรรมกายมีมากมายเหลือเกิน จะเลาใหฟง ไดบาง แตเปนสวนนอย จะกลาวโดยละเอียดยังไมได เพียงยก
เปนตัวอยางดังตอไปนี้

กายมนุษยปราบมารดีกวากายอื่น
กายมนุษยมีขอดี ตรงที่วามารระเบิดไมแตก กายอื่นมาระเบิดแตกทั้งนั้น การทําวิชารบกายอื่น
อาศัยกายมนุษยเปนปอมปราการได กายอื่นเปนปราการใหไมได เรื่องนี้เอง พวกเราจึงตองลงมา
เกิดเพื่อใหมีกายมนุษย เพื่ออาศัยกายมนุษยทําวิชาปราบมาร ขอเสียของกายมนุษยก็คือมีกิเลสและ
เปอยเนาเมื่อหมดอายุขัย
ดังนั้น จึงตองดูแลกายมนุษยใหจงดี มีประโยชนในการทําวิชามาก หากกายมนุษยแตกดับไป
ฤทธิ์เดชหมดไป แทบไมมีอะไรเหลือ เราตองคิดกันตอไปวา เราจะทําวิขาอยางไร ใหกายอื่น ๆ มีความ
เขมแข็งเทากายมนุษย เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็เปนวิชาธรรมกายออกมาอีก ไมวาอะไรเกี่ยวของกับวิชาธรรมกาย
ทั้งนั้น
หากทานคิด ทานจะเห็นวาวิชาธรรมกายเกี่ยวของดวยทั้งนั้น เรื่องวิชาธรรมกายพูดเทาไรไมมีวัน
จบสิ้น

ทําไมกายหลัก ๑๘ กาย จึงออนแอนัก
เหตุผลที่กายหลัก ๑๘ กายออนแอ เปนเพราะมารเขาทําวิชาดับนิพพานในกายของเราจนหมดสิน้
อนุปาทิเสสนิพพาน และสอุปาทิเสสนิพพาน มีอยูกายของเราทุกกาย นิพพานเหลานั้นมีหนาที่ปองกัน
กายหลัก ๑๘ กาย ไมใหเ ปนอันตราย แตถูกมารเขาดับนิพพานเหลานั้นจนหมดสิ้น กายหลัก
๑๘ กาย จึงขาดผูชวย ไมใชแคนั้น นิพพานภาคผูเลี้ยงประจํากายคือ จักรพรรดิและกายสิทธิ์ถูกดับไปดวย
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รวมความวาเราสูญสิ้นทุกอยาง หนาที่ของเราก็คือ ตองทําวิชาดับอธิษฐาน ถอนปาฏิหาริย ใหนิพพาน
เหลานั้นฟนขึ้นมาทั้งหมด ปญหาอยูที่วาเราจะเดินวิชาอยางไร เรื่องนี้ไมยาก ดังจะไดกลาวตอไป
อยากจะชี้ใหเห็นวา เมื่อทําวิชารบไปแลว เราเห็นงานที่จะตองทํามากมายเหลือเกิน ดูมนั บกพรอง
ไปหมด มองไปทางไหนก็ตองแกไขทั้งนั้น

เมื่อกายมนุษยแตกดับ มารเขาทํากายฝนใหแกผูตายขึ้นใหม
เมื่อกายมนุษยแตกดับ คือ ตาย มารเขาสรางกายฝนใหแกผูตายขึ้นใหม โดยใหประจําอยูกับราง
ของผูตาย เราไปงานศพ เห็นกายของผูตายออกมาตองรับเรา เราก็คุยกับเขาดวยญาณทัสสนะ แรกๆ ก็ไม
คิดอะไร แตพอเราเฉลียวใจขึ้นมา เดินวิชาจากกายจําแลงนั้นไปจนสุดละเอียด จึงทราบวา มารเลนกับเรา
ดวยวิธีนี้อีกแลว เขาประสงคอะไร เครื่องสังเวยก็ดี อุทิศสวนกุศลก็ดี เขาก็รับเรียบรอย เสริมกําลัง
เขาใหมีกําลังยิ่งขึ้น พูดถึงตรงนี้ ทานอยากทราบวา สวนกุศลที่อุทิศใหแกผูตายนั้น ถามวาผูตายไดรับบาง
ไหม ถามารไมมายื้อแยง ผูตายไดครบ แตถามารเขามาตัดตอน ผูตายก็ไดบาง แตถาเปนเครื่องสังเวย
เขาจัดการแตผูเดียว เรื่องนี้ยังแกไมได เพราะเรายังมีการเซนไหวกันอยู

เรื่องของความเชื่อ
เรื่องนี้ไดความเมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๑ รบมานานเพิ่งทราบเรื่องนี้ มารเขามีสารพัดธาตุ
สารพัดธรรม ใครเชื่ออะไรอยางไร มารเขาจะสงตนวิชาของเขาลงมาปกครองทันที เราจะทําอะไรศักดิ์สิทธิ์
ไปหมด โดยเฉพาะเดรัจฉานวิชา เชนทําปลัดขิก ปลัดขิกก็มีฤทธิ์วิ่งได ทําจิ้งจกก็รองไดเหมือนจิ้งจกจริงๆ
ไสยศาสตรก็ดี อาคมตาง ๆ ก็ดี ปลุกเสกเลขยันตทั้งหลาย ลวนแตเปนของมารทั้งนั้น ใจของเรามี
ความเชื่อทางใด ตนวิชาของเขาสงธาตุธรรมลงมาปกครองทันที มาเห็นวิชาของมารเขา เกิดความกังวลใจ
วา เราจะแกเรื่องนี้ไดอยางไร ไดแตบอกกันวา อยาเชื่ออะไร ใหเชื่อแตความรูของพระศาสดาเทานั้น
เพราะมารเขาหาชองทางสงวิชามาปกครองอยูร่ําไป เรื่องนี้ยังแกอะไรไมได
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ขอมูลการรบของผูเขียน
การรบในปกครองใหญ
๑. เริ่มทําวิชาวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗ (วันเขาพรรษา ป ๒๕๒๗) ไปสุดนิพพานเมื่อวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ ๒๕๒๘ (เลม ๕ หนา ๑๓๑)
การรบในปกครองใหญครั้งสุดทาย เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙ เพราะมารหลบจากปกครอง
ใหญมาอยูในปกครองยอย จึงตามมารบในปกครองยอย
๒. ประจัญบานระดับสําคัญ ไมต่ํากวา ๔๐ ครั้ง แตไมเกิน ๔๒ ครั้ง

การรบในปกครองยอย
๑. เริ่มรบวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๒๙ ไดแก การรบในภพ ๓ คือ รบในเหตุมนุษยโลก จนกระทั่งวันนี้
การรบยังไมยตุ ิ
๒. ประจัญบานระดับสําคัญ จํานวน ๖๘ ครั้ง (ครั้งที่ ๖๘ เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๓๒) ตอจากนี้ไป
ยังไมทราบอะไรจะอยางไร เพราะการรบยังไมยุติ คาดวาเหตุการณจะอยางไรตอไป ตอบไมได เหตุการณจะ
อยางไร คาดการณไมถูก

เปรียบเทียบการรบ
ระหวางการรบในปกครองใหญกับปกครองยอย
การรบในปกครองใหญ ถูกระเบิดรุนแรง ปนใหญที่วาดังนั้น ความดังเบากวาการระเบิดของมาร
กวาจะชนะมาไดแตละครั้ง ใจเกือบหยุดเตนทุกครั้ง ใจเราทําทาวาจะขาดทุกทีไป อารมณหงุดหงิด ไมพอใจ
ไปหมด อะไรขวางหนาไมได ระหวางที่ใจจวนจะขาดนั้น คิดถึงลูกเมีย ถาเราตายไป แลวใครจะดูแล นึก
อย า งนี้ทุกครั้งไป มารเขามาทุ ก ทิศ ทาง มืดไปหมด ไมรูว า มาจากไหน มาชว ยกั นระเบิ ดจะให ผ มตาย
เคราะหดีที่ชนะมาได เมื่อชนะแลว อารมณแจมใสทันที ใครไมโกรธทีเดียว การคนหามารบนนิพพานทํา
ไดงายกวาในภพ ๓ เพราะบนนิพพานสวางใส จุดดําอยูที่ไหน เราพอที่จะมองเห็น มารซอนตัวได
ยาก เพราะไดเปรียบประเด็นนี้ ผมชมเชยเขาเหมือนกัน เมื่อถึงที่คับขันคือ ธาตุสุดทายธรรมสุดทายของเขา
เขาจะออกมารบกับเราตัวตอตัว ใครมีวิชาดีหรือไมดี รูกันตรงนี้ ตนของเขานั้นกวาเราจะดับได เลนเอาเรา
เหนื่อยทุกธาตุทุกธรรมทีเดียว ชมวาเขาเกง เขาไมเกงปานนี้ เขาจะปกครองธาตุธรรมของเราไดอยางไร
ขอพูดอีกนิดหนึ่งวา ระหวางประจัญบานนั้น เราจะไมไหวทาเดียว พะอืดพะอมในใจ พูดไมถูก
เขาดับเราเต็มที่ เราทําทาจะแพ ถาเราแพเราอาจตายเดี๋ยวนั้น ถามวาทานจะใหใครมาชวย อยาไดหลงเชื่อ
วาใครจะชวยได ตัวเราเองตางหากที่ชวยตัวเราได พึงอดทนและยอมตาย เอาเขาจริงเราก็ไมตาย แตวาตอง
เดินวิชา ใจสูอยางเดียวไมได
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การรบในปกครองยอย แรก ๆ รบสบาย มีเทาไรเราดับไดหมด ไมมีถึงขนาดวาหัวใจหยุดเตน เปน
การรบสบาย ๆ คลองตัวกวาการรบในนิพพานมากมาย แตวาชวงหลัง ๆ นี้ รบยากขึ้นแลว คํานวณเทาไรไม
หมด เพราะมารเขามีที่หลบมากเหลือเกิน ในโลกเรานี้สกปรกอยูแลว คนหายากนัก ขอบขายมัน
ครอบจักรวาล ไดรบหนัก ๖๘ ครั้ง แตมารก็ยังไมหมด รบในนิพพานมีการประจัญบานหนักเพียงไมเกิน
๔๒ ครั้งเทานั้น ที่กลาวมานี้ก็ยังเชื่อไมได เพราะมารในปกครองใหญหนีมาอยูในปกครองยอย เรื่องราวจะ
อยางไรตอไป ยากตอการเดาจริง ๆ

ขอมูลสําคัญบางประการที่ไดพิจารณาไปแลว
๑. เรื่องของ นรก อเวจี โลกันต พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙
(สมุดบันทึกทําวิชาเลม ๙ หนา ๕๓)
๒. เรื่องของสวรรคชั้นที่ ๕ และที่ ๖ พิจารณาเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๙
(สมุดบันทึกทําวิชาเลม ๑๐ หนา ๖๙)
จะกลาวอะไรมากไมได หากอยากทราบเรื่องราว เปดดูสมุดบันทึกทําวิชาดังกลาว จะทราบ
เรื่องราวทันที

การปราบมารแดนพุทธภูมิ (ประเทศอินเดีย)
ไมมีเหตุจะไปประเทศอินเดียเลย แมแตคิดก็ไมเคย ในการทําวิชาปราบมารนั้น มีอยูวันหนึ่ง
หลวงพอวัดปากน้ําสั่งวา “ศึกษาฯ ตองไปปราบมารในอินเดีย” พูดลอย ๆ ออกมาไมไดใสใจ เพราะการ
ทําวิชาปราบมาร เราเชื่ออะไรไมไดทั้งนั้น มารเขาหลอกเราสารพัด เขาสอดละเอียดมา เราสอดละเอียดไป
จึงเชื่ออะไรไดยาก มาทูลถามพระพุทธองค (พระสมณโคดม) ทรงรับสั่งคลาย ๆ กัน แตแลวก็ไมไดใสใจ แลว
ก็ลืมเหตุการณนั้น
อีกประมาณ ๒ เดือนตอมา พระครูพิศิษฐปญญาคุณ เจาอาวาสวัดใหมเมืองจันท (รองเจาคณะ
จังหวัดจันทบุรี) บอกวารัฐบาลอินเดียมีหนังสือเชิญใหไปรับตนพระศรีมหาโพธิ์ที่ประเทศอินเดีย ดวยรัฐบาล
อินเดียรวมฉลองพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงไดจัดตนพระศรีมหาโพธิ์
จํานวนหนึ่ง มอบแกรัฐบาลไทย ผูไปรับตนพระศรีมหาโพธิ์นามของรัฐบาลไทยคือ รองอธิบดีกรมการศาสนา
(คุณแจง สุขเกื้อ) ในการนี้ไดมีหนังสือเชิญรองเจาคณะจังหวัดจันทบุรีดวย รองเจาคณะจังหวัด ฯ ไดชวนผม
ใหรวมคณะไปอินเดียดวยกัน ผมปฏิเสธดวยความขัดของ แตไดปรารภไปวา “ถาไปอินเดียก็ตองไป
ปราบมาร” จะไปเที่ยวเลนไดอยางไร พูดเปนทีเลนทีจริงไปอยางนั้น
ตอมาคุณวิชัย สมิทธิกรกุล (คหบดีจันทบุรี) ไดชวนผมไปคุยกับรองเจาคณะ ฯ อันเปนปกติประจํา
คือ ทานน้ําชาและคุยกัน เพราะวัดใหมเมืองจันท เปนวัดที่ผมเผยแพรวิชาธรรมกาย จึงมีเรื่องคุยกันตลอด
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มา สําหรับคราวนี้รองเจาคณะ ฯ ไดเอยปากชวนอีกครั้งหนึ่ง ผมก็ปฏิเสธเชนคาวกอน แตรอง ฯ สําทับมาวา
อาจารยใหญฝายวิปสสนาตองไป แลวคุณวิชัย สมิทธิกรกุล ก็ตัดสินใจไปวา “ผูชวยศึกษาฯ ตองไป จะ
จัดการเรื่องคาใชจายให” ดังนั้น ผมไปอินเดียดวยอุปการะของคุณวิชัย จึงหวนรําลึกถึงคําที่หลวงพอวัด
ปากน้ําเคยสั่งอีกครั้งหนึ่ง เปนจริงอยางทีหลวงพอทานวา
เดินทางเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ กลับเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๐

จุดหมายที่ทําวิชาปราบมาร
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

คันธกุฎี คือ กุฏิพระพุทธเจาบนเขาคิชฌกูฏ
สถานที่ตรัสรู
สถานที่แสดงธรรมจักร
สถานที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข
สถานที่ปรินิพพาน สถานที่ประชุมเพลิง
สถานที่ประสูติ

ภารกิจของสงฆและคณะที่สังเวชนียสถาน
เมื่อถึงสังเวชนียสถาน พระสงฆและคณะจะสวดมนตทําวัตรและเวียนเทียน จากนั้นทําสมาธิ
แบบตางคนตางทํา เมื่อพอสมควรแกเวลา ผูนําทัศนศึกษาจะชวนขึ้นรถเพื่อเดินทางตอไป ภารกิจในรถยนต
ก็คือ ฟงผูนําเที่ยวอธิบาย บางตอนสวดอิติปโสดวย
เกี่ยวแกตัวผม พอถึงจุดหมายคือสังเวชนียสถาน ไมไดเวียนเทียน ไมไดสวดมนตทําวัตร รีบเขา
วิชาธรรมกายทําวิชารบทันที รีบทําอยางเร็ว ชาไมได เพราะคณะเขาจะไปทัศนศึกษาที่อื่นตอไป
จุดที่รบยากที่สุด คือสถานที่ตรัสรูและคันธกุฎีบนเขาคิชฌกูฎ เดินวิชาไมตลอด ตองมาตั้ง
ตนใหม วิชาวกวน มารเขาออกสูเต็มที่ จุดที่ทําวิชาสะดวก คือสถานที่แสดงธรรมจักรและสถานที่
ประสูติ สําหรับสถานที่แสดงธรรมจักรนั้น อารมณแจมใส ไดเหตุไดผล มีเวลาทูลถามพระองค ทูลถามวา
ใครๆ มาไหวสังเวชนียสถาน พระองคใหบารมีเขาอยางไร ไมทันตอบคําถาม ทรงเลนงานผมกอน ไมบังคับก็
ไมมาใชไหม กราบทูลไปวา ไมมีเงิน รับสั่งตอไปวา พระองคเขาบังคับคุณวิชัยใหเขาออกคาเครื่องบินให พูด
ถึงบารมีทรงบอกวา ใหทุกคนแมแตเด็กนอยที่แมอุมมาก็ไดดวย ไมวาจะเปนชนชาติใด ถามาสังเวชนีย
สถานแลว เปนตองไดบารมีทุกคน เมื่อผูคนเขามาสังเวชนียสถานนั้น พระองคเสด็จลงมาจากนิพพานหรือ
เปลา สวนใหญไมมา เพราะมารเขาขวางกั้น ไดแตตอญาณทัสสนะมาดูแลวใหบารมีเขา มีใครมาทําวิชา
ปราบมารถวายบาง ทรงตอบวาไมมี มีแตศึกษา ฯ นี่แหละที่มาทําให อีกจุดหนึ่งคือสถานที่ประสูติ
อามณของผมแจมใส ไดกราบทูลออกความเห็นไปวา หลักประสูติปกไมถูก ทรงสวนมาวา ที่ถูกนั้นคือ
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อยางไร จะตองเลื่อนเสาเขาไปใกลศาลาศิริมหามายาอีก ๑ วา ทรงตอบกลับไปวา ก็แถว ๆ นี้แหละ ขอเลา
เพียงแคนี้
ผมไมไดสนุกกับเขา พอไปถึงอินเดียถูกมารปราบกอน ถายทองหลายครั้ง ไขขึ้น ทานอะไรไมได
ตั้งแต ๒ ทุมถึงตี ๕ นอนซมแตไมหลับ ทําวิชาตลอด ชนะเมื่อตอนตี ๕ ดีแตวาภรรยาจัดหายาเตรียมไปให
อาศัยยาที่เตรียมไปชวยไดมาก เพื่อน ๆ เขาคุยสนุกกัน แตเราสนุกดวยไมได ทําปราบมารก็อยางนี้ เดี๋ยวดี
เดี๋ยวราย สถานที่ตรัสรูนี้รายนัก ผานจุดนี้ไปได ไปเจอสถานที่ประสูติอีก รถยนตไฟดับ จําตองวิ่งมามืด ๆ
อยางนั้น จากหลักประสูติมายังโรงแรมที่พัก เปนระยะทาง ๑๐๐ กวากิโลเมตร เมื่อคับขันเชนนี้ตองทําวิชา
ตลอด ใกลจะถึงโรงแรมที่พัก รถยนตคันของเราเกือบชนเกวียนวัว หางกันเพียงฝามือเดียวเทานั้น พนจาก
เกวียนมาไดแลว รถยนตของเราเขาสูความสวาง รองเจาคณะจังหวัดจันทบุรีคงลืมตัวลุกขึ้น หยิบไมโครโฟน
ขึ้นพูด วา “ผูชวยศึกษาฯ ชนะมารแลว กอนมาอินเดีย ผูชวยฯ บอกวาจะมาปราบมาร” ทานเจาคุณ
กิตติวุฑโฒ และทานเจาคณะจังหวัดนครราชสีมา รวมไปกับขบวนรถคันของผมดวย และรวมทั้งเพื่อน
สหธรรม มิกอีกมากมาย ไดยินประกาศของรองเจาคณะจังหวัดจันทบุรีกันทั่ว ครั้นรถยนตของเราเขาสู
ความสวางแลว พวกเราตางโลงใจที่รอดตายมาดวยกัน
ผูจัดการบริษัท เอ็น ซี ทัวร กลาวในรถทัศนศึกษาวา จัดนําเที่ยวอินเดียเปนเวลากวา ๑๔ ป ไมมี
ครั้งใดและไมมีเที่ยวไหน ที่เกิดอุปสรรคมากมายเหมือนเที่ยวนี้ ผมไดยินแตก็นึกในใจ อุปสรรคมีเพราะ
มารเขามาสูกับผม ถาผมไมทําวิชาปราบมารอุปสรรคก็ไมมี รถทัศนศึกษาของเรามีอุปสรรคทุกวัน
เชน ยางแตก และอะไรตางๆ ทุกวัน พลอยที่เราจะเร็วขึ้น ก็กลับเปนชา ไมมีวันใดราบรื่นไดเลย นี่คือมารเขา
ทําใหเปนไป เมื่อทําวิชาปราบมารครบจุดสําคัญในแดนพุทธภูมิแลว ตอไปพระพุทธศาสนาจะเจริญขึ้นอีก

ความรูสึกสวนตัวตอการปราบมารในแดนพุทธภูมิ
กอนเดินทางกลับ มีชวงเวลาหนึ่ง เกิดความโปรงใสทางอารมณ ความคิดหนึ่งเกิดแกใจ เรานี้เกิด
มาไมพบพระพุทธองค เปนกรรมอยางหนึ่งของเรา พบแตคําสอนและสังเวชนียสถานของพระองค เคราะหดี
อยูอยางหนึ่ง ที่ไดพบหลวงพอวัดปากน้ํา หลวงพอทานสอนจนเปนวิชาธรรมกาย ธรรมกายคือตถาคตและ
ตถาคตคือธรรมกาย การเขาถึงธรรมกายเปนการเขาถึงพระพุทธองคแลว บัดนี้ ไดทําภารกิจสําคัญลุลวงไป
แลว คือปราบมารในแดนของพระองค การไปมาแสนยาก แทบเอาชีวิตไปทิ้ง เครื่องบินขึ้นลงแตละครั้งใจ
หาย ปดทองพระพุทธรูปปางปรินิพพานที่กุสินารา อธิษฐานวาปดแทนภรรยาและลูก ปดแทนญาติทุกคน
และปดแทนเพื่อนสหธรรมมิกทุกคน ถือวากระผมเปนผูแทนทั้งหมด เกิดปติและปลื้มใจ ขอใหกระผมและ
คุณวิชัยปราศจากซึ่งอาบัติทั้งปวงเถิด แลวหันไปดูคุณวิชัย เห็นเขาถายวีดีโอ ถายเอา ๆ ตองการรวบรวม
ภาพมาดูกันที่เมืองไทย
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วิชาปราบมารในอินเดียยังไมเสร็จเพียงนั้น
นับแต วันนั้น มา งานทํา วิชาปราบมารในอิน เดีย ยัง ทําสืบตอมา จนถึ งวัน ที่ ๒๙ พฤศจิ กายน
๒๕๓๐ (บันทึกสวนตัว เลม ๑๑ หนา ๗) หากจะทราบรายละเอียด เปดอานบันทึก ก็พอจะนึกได

เรื่องการทํานิพพานในกายใหฟนคืน
ตามที่กลาวมาแลว นิพพานในกายของเราถูกมารดับ กายหลัก ๑๘ กายจึงไมมีใครดูแล เปนการ
แสดงถึงวากายหลักเปนเปากระสุน ไมมีใครปกปอง เราจะทํานิพพานในกายใหฟนขึ้น เปนเรือ่ งยากมาก เรา
ควรใครครวญสาระสําคัญตอไปนี้
๑. วิธีทําวิชา เรามีวิธีทําอยางไร
๒. วิธีการรักษา เมื่อทําขึ้นแลว เราจะรักษาอยางไร เพราะตราบใดที่มารยังดับไมหมด มารเขา
จะหาทางดับนิพพานในกายของเรา เหมือนอยางที่เขาเคยทํามา เรามีขอเสียตรงที่เราแพเขา
มาตลอด พอประจันหนากันเราก็ยอมเสียแลว โดยที่เขาแทบไมตองออกกําลังดับ ดังนั้น การ
ที่เราจะทําใหชนะ นับวาฝนธรรมชาติ แตโดยวิถีทางของวิชาธรรมกาย เราตองคิดอานตอสู
ทุกรูปแบบ

วิธีทําใหนิพพานในกายฟนคืนชีพ
การเดินวิชายุงยากและซับซอน แมวาเราทําไดถึงขนาดนั้น ยังไมวายที่มารเขาตามมาดับ เปน
หนาที่ที่เราจะตองคิดวิชาใหลึกซึ้งกวาที่เคยทํามา
๑. การสรางกายมนุษยพิเศษ เพื่อใชกายนี้เปนเครื่องมือดับมารเพราะกายอื่นสูกายมนุษยไมได
๒. การเดินวิชาใหนิพพานในกายฟน
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 การสรางกายมนุษยพิเศษ 
๑. เดินวิชา ๑๘ กายเปนอนุโลมปฏิโลม เพื่อใหกายสะอาด ยิ่งทําไดมากเที่ยวเทาไรยิ่งดี อยาถือ
๗ เที่ยวตามตํารา โปรดเขาใจวา หลักของวิชาธรรมกายเหมือนหลักการของวิชาแพทย คือ ตองทําใหสะอาด
เสมอไป
๒. เขานิพพานไปใหถึงนิพพานละเอียด ยิ่งละเอียดเทาไรยิ่งดี คํานวณใหถึงธาตุลวนธรรมลวน
แลวลําดับกายของพระองคไปจนสุดละเอียด จากนั้น ทําวิชาซอนกายสับกาย เห็นวาเปนวิชาการมากเกินไป
ใหทํางาย ๆ ดังนี้
- เอาธรรมกายพระอรหัตตหยาบ เขามาซอนไวในธรรมกายพระอรหัตตละเอียด เอาธรรมกายพระ
อนาคามี ล ะเอี ย ดมาซ อ นไว ใ นธรรมกายพระอรหั ต ต ห ยาบ ทํ า เช น นี้ เ รื่ อ ยไป จนถึ ง กายมนุ ษ ย ห ยาบ
อาราธนาธรรมกายพระอรหัตตละเอียด ของพระองคยิงมาที่ดวงธรรมของกายมนุษย
ดวง เห็น จํา คิด รู
ธาตุ เห็น จํา คิด รู
เครื่อง เห็น จํา คิด รู
เครื่องปกครองของ เห็น จํา คิด รู
หมุนขวาเครื่องของพระองค ใหดับอธิษฐาน ถอนปาฏิหาริยปฎกของมาร ใหสิ้นเชื้อไมเหลือเศษ
เปนเซฟ มรรค แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ คือให ดับ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ โลภะ โทสะ.... ทองเรื่อยไป
ใหครบ ยิ่งทอง วิชายิ่งเดิน
เสร็จแลว อธิษฐานตั้ง ปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปญญา ขึ้น นิ่งลงไปที่ดวงมรรคปญญา อธิษฐาน
ใหตรัสรูเปนสัพพัญูพุทธเจากายมนุษย ก็จะเกิดกายมนุษยของตัวเราขึ้น รูปรางหนาตาเหมือนตัวเรา
จากนั้น พิสดารกายมนุษยพิเศษนี้ เปน เถา ชุด ชั้น... ฯลฯ แลวรวมเปนกายเดียว และพิสดาร
ตอไปอีกแลวรวมเปนกายเดียวอีก ตอเมื่อกายมนุษยพิเศษนี้ขาวใสเปนเพชรแลวจึงจะใชได
จากนั้น เดินวิชา ๑๘ กายจากกายมนุษยพิเศษไปถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียดตัวเรา และทํา
วิชาอนุโลมปฏิโลมตอไป กายมนุษยพิเศษนี้ดีตรงที่มารระเบิดไมแตก แตวาจะเกงแคไหน ขึ้นอยูกับ
การทําของเราดวย
วิธีทําตามที่กลาวมานี้ธรรมดาเกินไป เราก็ตองคิดใหละเอียดกวานั้นขึ้นไปอีก เชน เมื่อตั้งปฐม
มรรค มรรคจิต มรรคปญญาแลว อธิษฐานใหเกิดเครื่องธาตุตรัสรูธรรมตรัสรูขึ้นกอน แลวนิ่งไปที่กําเนิดของ
เครื่อง ทําใจหมุนขวาใหเกิดกายมนุษยขึ้น วิธีนี้เขาทากวาวิธีแรก เมื่อทําแบบวิธีที่ ๒ ยังใชดับมารไมได
จําตองคิดอยางอื่นตอไป ตามแตเราจะคิดทํา
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การเดินวิชาใหนิพพานในกายฟน
มารเขาดับสัตวโลกอยางไร
มารเขาเอาเครื่องสิทธิ เฉียบขาดมาดับ
เครื่องสิทธิ เฉียบขาด ของอะไร
๑. นิพพาน ภพ ๓ โลกันต
๒. เครื่องปกครอง
๓. เครื่องปราสาท
๔. เครื่องเขตธาตุ เครื่องเขตธรรม
๕. เครื่องธาตุ เครื่องธรรม
เขาดับอะไรบาง
๑. เห็น จํา คิด รู
๒. ธาตุ
๓. หัวตอกาย
เขาใชอาวุธตามที่กลาวนั้น หมุนซายไปตามจุดดังกลาว จากหยาบไปหาละเอียด เปนแลบ ลั่น
ระเบิด ผา...ฯ โดยมีผูสงวิชา เสริม ตอ รอ ตัด ปด ปด.... ฯ ครั้นเราแกวิชาของเขา เขาก็ปดและปด ไมให
ญาณทัสสนะของเราเห็นตัวเขา เขาจะสง เสริม เติม วิชาตอไป ตามวิธีการของเขา
มารเขาเดินวิชาไปถึงสิ้นเชื้อไมเหลือเศษของธาตุเปนธรรมเปน เมื่อธาตุเปนธรรมเปนถูกดับแลว
อาการคนไขมีแตทรุด และถาเดินวิชาสิทธิ เฉียบขาด สัตวโลกจะตายทันที

เปาหมายที่เราจะตองทําวิชาใหฟน
๑. ให เห็น จํา คิด รู ฟนและใหตรัสรูตอไป
๒. อายุขัย
๓. ตรัสรู แกไขไมใหมืดบอด
๔. ธาตุธรรม ถูกดับไปเทาไร แกใหฟนทั้งหมด
๕. กาย มีแตธาตุตายธรรมตาย ทําใหฟนและใหเกิดธาตุเปนธรรมเปน
๖. ปฐมมรรค เมื่อปฐมมรรคถูกดับ แปลวา มรรคผลนิพพานไมตองพูดถึง เราขาดทางเดิน เมื่อ
ไมมีทางเดิน เราไปไหนไมไดทั้งนั้น
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๗. เซฟ มรรค แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ คือเครื่องมือรบ เมื่อถูกดับแปลวาเราหมดเครื่องมือที่
จะใชรบ ใครมาทําอะไรเรา เราไมมีอะไรปองกันตัวเลย
๘. เขตธาตุเขตธรรม คืออาณาเขตปกครองของเรา บัดนี้เขายึดไปแลว เราจะไปอยูที่ไหน พูด
อยางเราทานก็คือ มีวัด วัดก็เปนของเขา มีบาน บานก็เปนของเขา
๙. นิโ รธ สมาบั ติ ตรัส รู คํา นวณ โมกขธรรมของเราหมดไปแลว เราไมเ หลืออะไร รู แ ละ
ญาณทัสสนะของเราที่มีอยูใชการไมได พวกเรามีรูญาณผิด ๆ ถูก ๆ จึงเปนเรื่องที่เราวากันไมได ตกเปน
เมืองขึ้นของเขาทุกอยาง แลวจะมีอะไรเหลือ
๑๐. สมบั ติ คุ ณ สมบั ติ มี อ ยู เ ท า ไร เขาเอาไปจนหมด ที่ มี กิ น มี ใ ช ทุ ก วั น นี้ เป น เพี ย งเศษที่
หลงเหลืออยูเทานั้น
ตามที่กลาวนี้ เปนขอมูลเล็กนอย แตกวาเราจะรูเห็นเรื่องราว ใชความรูทางวิชาธรรมกาย
มากมายเหลือเกิน รูสึกขอบคุณหลวงพอวัดปากน้ํา ที่คนควาทําวิชาปราบมารลวงหนาไปกอนแลว
เบิกทางไวกอนแลว ถาหลวงพอไมนําทางไวกอน เรื่องราวจะไปกันแคไหนใครจะทราบ แลวใครจะเปนผู
แกไข จะหาผูรูเรื่องไดไหม เรื่องมันยากเย็นแสนเข็ญปานใด ทั้งนี้รวมถึง ภาคผูเลี้ยงดวย เมื่อทําวิชาอยาลืม
รวมภาคผูเลี้ยงทําวิชาดวย เรามักลืมภาคผูเลี้ยง ถาภาคผูเลี้ยงแข็งแรง ธัญญาหารจะสมบูรณ

การเดินวิชา
จะตองทําวิชาไปเปนขั้นเปนตอน ตั้งแตวิชาหยาบไปถึงวิชาละเอียด จนกวาทุกอยางจะเปนไป
ตามตองการ ไมงายเหมือนเราคิด เราตองอดทนเดินวิชา แตแรกที่เริ่มเดินวิชา อาจไมไดอะไรเลย อยาเพิ่ง
ตกใจ คอย ๆ คิด คอย ๆ ทําไป ตรึก นึก ตรอง เรื่อยไป เปลี่ยนแนวการเดินวิชาอยูเรื่อย แลวดูผลที่ตามมา
จะวางหลักเกณฑเปนสูตรสําเร็จไมได เพระมารเขาคิดแกวิชาของเราตลอดไป เปนการชิงไหวชิงพริบซึ่งกัน
และกัน

ขั้นตอนแรก
ก. เดินวิชา ๑๘ กาย เปนอนุโลมปฏิโลม เขานิพพานทําวิชาซอนกายสับกายบนนิพพาน เชื่อม
กาย ใจ จิต วิญญาณของเรากับนิพพาน ใหเปนเนื้อเดียวกันทุกกาย จนสุดหยาบสุดละเอียด
ข. จากนั้ น อธิษฐานต อธาตุ ธรรม ใหยิงกายของพระองค เขามาในกายของเราทุก ๆ กาย
พระองคจะจองถนน พิสดาร ปาฏิหาริย ทับทวี ไปในกายหลัก ๑๘ กายของเรา โดยเฉพาะใหยิงกายของ
พระองคเขามาในกาย ใจ จิต วิญญาณ ของกายมนุษย (พิเศษ) ใหมากที่สุด เทาที่จะทําได
ค. จากนั้น พิสดารกายมนุษยใหมากกาย เปน เถา ชุด ชั้น.... ฯ แลวยิงกายมนุษยเขาไปใน ดวง
เห็น จํา คิด รู ธาตุเห็น จํา คิด รู เครื่องเห็น จํา คิด รู ของกายตัวเราเอง ทั้ง ๑๘ กาย
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- ลําดับไปทีละกายตั้งแตกายมนุษยจนถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด ใหกายมนุษย แลบ
ลั่น ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย ธาตุดับธรรมตายที่มารเขาทําไว หมุนขวาเครื่องทับทวีเขาไป ดับ
อธิษฐานถอนปาฏิหาริย นิพพาน ภพ ๓ โลกันต ไปสุดหยาบสุดละเอียด ดับตนคิดวิชาที่มาดับ ไปทุกเหตุ
กาย เหตุใจ เหตุจิต เหตุวิญญาณ ดับตนวิชา ผูสอด ผูสง ผูสั่ง ผูบังคับ ผูปกครอง ผูปกครองยอย ผูปกครอง
ใหญ หัวใจเครื่องรวมใหญ สุดเหตุ ๑๙
- คํานวณไปใหสุดธาตุตายธรรมตาย ใหสุดธาตุเปนธรรมเปน คํานวณไปใหถึงธาตุฟนธรรมฟน
เมื่อถึงธาตุฟนธรรมฟนแลว คํานวณไปสุดตน สุดกลาง สุดปลาย รวมธาตุฟนธรรมฟน พบแลวเทาไร รวม
เปน ๑
- นํา ๑ นั้น มาแลบ ลั่น... ฯ อีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหสะอาดยิ่งขึ้น สงใจนิ่งกลางกําเนิดเดิมของธาตุ
ฟนธรรมฟนนั้น แลบ ลั่น ..... นิพพาน ภพ ๓ โลกันต ดังที่กลาวแลว แตคํานวณวิชาใหเลยเหตุดับอธิษฐาน
ถอนปาฏิหาริย คํานวณใหสุดธาตุเลยธรรมเลย เลยไปแลวเทาไร รวมเปน ๑
- นํา ๑ นั้นมาแลบ ลั่น .. ฯ ตามที่กลาว เห็นวาสะอาดแลว ก็ใหตั้งธาตุธรรมขึ้น คือตั้งปฐม
มรรค มรรคจิต มรรคปญญา อธิษฐานใหเกิดนิพพานในกาย เกิดนิพพานอนุปาทิเสสนิพพาน สอุปาทิเสสนิ
พพาน ตามวิธีนี้ ทําใหแกกายมนุษย รบใหแกกายฝนก็ทําใหแกกายฝน รบใหแกกายทิพยก็ทําใหแกกาย
ทิพย ทําไปทีละกาย จนถึงธรรมกายพระอรหัตตละเอียด
- แล วพิสดารกายมนุษย กายฝน ..... ธรรมกายพระอรหัตต ละเอีย ด ไปจองถนน พิสดาร
ปาฏิหาริย ทับทวีในนิพพานในกายเหลานั้น
- จากนั้น ทําวิชาเขานิพพานอีกครั้ง พิสดารกายของธาตุธรรม ไปจองถนน พิสดาร ปาฏิหาริย
ทับทวีนิพพานในกายของเราทุกกาย เปนการมาชวยดูแลรักษา ถามวาจะรักษาไดเพียงไร ยังพูดอะไรมาก
ไมได ลองดูเหตุการณไปกอน ตราบใดที่มารยังดับไมหมด เรายังชี้ขาดอะไรยากนัก
- คําวา ธาตุฟนธรรมฟน หมายความวา หมดปกครองของมาร เราทําวิชาไปจนถึงความ “ขาว”
ถือวาฟนแลว คือมารเขาอธิษฐานไววา ใหดับและไมใหใครแกไขได เราเดินวิชาไปจนถึงที่เขาอธิษฐานใหดับ
และเดินไปใหเลยวิชาดับของเขา เมื่อเลยดับถือวาเปนฟน
ธาตุดับธรรมตาย หมายถึงวิชาของมารประเภทที่ทําใหดับและใหตาย
สังเกตดูวา ทําวิชาแนวนี้ จะฟนขึ้นมาเทาไร
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ขั้นตอนที่ ๒
เปนขั้นตอนการดูแลรักษา วานิพพานในกายตาง ๆ รวมทั้งภาคผูเลี้ยงดวย อยูเปนสุขสบายดีอยู
หรือ หรือวามารมาดับอีกแลว วิธีดูแลทําอยางไร นี่เปนกรณีหนึ่ง
อีกกรณีหนึ่ง นิพพานในกายมีหนาที่ปองกันกายหลัก เมื่อนิพพานในกายฟนขึ้นมาแลว ก็ตองทํา
หนาที่ไมใหกายหลักเปนอันตราย การทํานิพพานในกายใหแข็งแรง จะทําอยางไร
เหลานี้เปนเรื่องที่เราตองคิดอาน
พอจะตอบไดอยางหนึ่งวา การรักษานิพพานในกายเทาที่ทํามานั้น มีกายพิสดารมาดูแล ๒ ชั้น
แลว คือกายของตัวเราเองที่เราพิสดารเขาไป และกายของธาตุธรรมที่ไดพิสดารไปแลว เพียงเทานี้ ยังไม
ประกันวา นิพพานในกายจะอยูรอดปลอดภัย แลวจะทําอยางไรตอไป นิพพานในกายจึงจะเกงขึ้นมาได ถึง
ขนาดปองกันกายหลักได จะตองเกงกวากายหลัก นี่คือเหตุผลธรรมดา แตโดยทั่วไปแลว กายหลักเอาตัวไม
รอดอยูแลว ทุกวันนี้กายหลักรบไปตามบุญตามกรรม แพก็รบหรือชนะก็รบ กายหลักจึงหวังพึ่งนิพพานใน
กายไดยาก ดวยเหตุนี้ การรบแตละวันจะตองเอานิพพานในกายรบ รวมทั้งภาคผูเลี้ยงของกายดวย ถากาย
หลักชนะ นิพพานในกายชนะดวย แตถากายมนุษยไมไดวิชา อันตรายจะมาถึงกายหลักโดยที่เราไมรู นี่คือ
ตัวปญหา
ดังนั้น ในแตละวัน จะตองยิงกายมนุษยไปตรวจสอบนิพพานในกายไวทุกวัน เปนการตรวจสอบ
แตถามารดับหมด ก็ไมเปนไร เราโตคนเดียว แตถามารยังดับไมหมด อันตรายมีไดเสมอ

ขั้นตอนที่ ๓ เรื่องการเปลี่ยนแนวเดินวิชา
เมื่อทราบวิธีทําใหนิพพานในกายฟนไปสูตรหนึ่งแลว และไดทราบวิธีรักษาบางแลว จากนี้ไป จะ
ไดแสดงการเดินวิชาถึงการทําใหฟนแนวอื่นดูบาง ทานอาจสงสัยวา เหตุใดจึงทําไดหลายอยาง ไปเอา
ความรูมาจากไหนกันนัก โปรดเขาใจวา หากไมทําวิชาปราบมาร หรือทําแตรบไมชนะ ตราบนั้นเราจะมี
ความรูแคเดิม มีอยูเดิมแคไหนก็ไดแคนั้น หากปราบมารชนะแลว ยอมไดความรูใหมทันที ยิ่งรบไดมากยิง่ ได
ความรูมาก ในที่สุดเราจะมีความรูมากกวาที่อาจารยเคยสอน อยางผูเขียนนี้ ไดความรูเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ไมมี
การติดขัด จะเรียนสูงก็บอกไดจะเรียนต่ําก็บอกได จะเรียนสักกี่ปก็ไมจนความรูที่จะสอน เหตุนี้เอง จึง
ตัดสินใจพิมพตําราปราบมาร เพื่อใหทานผูเปนบัณฑิตไดพิจารณา ตามที่เห็นสมควรตอไป
ก. หัวขอวิชา
๑) ใหเขาธาตุฟน ธรรมฟน กายฟน วิชาฟน ไปสุดหยาบสุดละเอียด อธิษฐานใจเปนเครื่องหมุน
ขวา ดับอธิษฐาน ถอนปาฏิหาริย ไปสุดหยาบสุดละเอียด แลวรวมเปนกายเดียว ยิงกายมนุษยของเรา เขา
ไปในกายที่รวมไวนั้น
๒) แลบ ลั่น ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย มารที่มาดับและที่มาทําใหตาย
คํานวณใหเลยดับ คํานวณใหเลยตาย
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๒.๑) ดับตนวิชา
๒.๒) ดับ เซฟ ปราสาท หัวใจเครื่องรวมใหญ เขตธาตุเขตธรรม ของตนวิชาใหสิ้นเชื้อ
แลวรวมรวมกายที่ถูกดับทั้งหมด ซึ่งเปนของธรรมฝายเราทั้งนั้น รวมไดแลวอยา
เพิ่งคืนแกเจาของ เราจะตองมาทําใหฟนขึ้นกอน
๒.๓) เดินวิชาไปตามอายุขัย ขั้วหัวตอกาย สมบัติ คุณสมบัติ ตามมาไดแลวตองทําให
สะอาดกอน
๒.๔) เมื่ อ กายฟ น แล ว จึ ง จ า ยอายุ ขั ย หั ว ต อ กาย สมบั ติ ใ ห โดยเดิ น วิ ช านิ่ ง ไปที่
ศูนยกลางกายของกายที่ฟนแลวทุกกาย เปนอนุโลมปฏิโลม
๓) วิธีคืนกายที่ฟน ทําอยางไร เพราะมีหลายระดับ ถาเปนระดับธาตุธรรม วิธีทํางายเขา เพียงเรา
เดินวิชาเขานิพพาน อาราธนากลับสูธาตุธรรมเดิม เปนอันเสร็จภารกิจ แตถาเปนของ อรูปพรหม พรหม
ทิพย จักรพรรดิ กายสิทธิ์ มนุษยโลก วิธีคืนกายทําไดยากจริง ๆ ขืนคืนไปให เขารักษาไมได เพราะธาตุธรรม
ออน ประเดี๋ยวมารกลับมาดับอีก จะยุงหนักเขาไปอีก
ผมใชวิธีเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรม ทานทั้งหลายเหลานี้ เคยสรางบารมีในศาสนาใด ครั้งไหน ขอฝากแก
พระนิพพานนั้น ๆ พระองคก็ทําวิชายอกาย รับไวแลว ยังตองเดินวิชาใหสะอาดอีก เราทําไวเดิมสะอาดไม
จริง พระองคทรงมองหนาเราทํานองตอวาเรา จะใหฉันดูแลทั้งหมดกระนั้นหรือ ไมรูอะไรตอมิอะไรมามอบ
ใหหมด เปนภาระแกฉัน แลวเมื่อไรจะคืนใหแกเจาของเดิมเขาเลา เราเดาพระทัยของพระองคไดถูก เรามา
คิดกันดูวา ผูที่จะมีความสามารถรักษานิพพานในกายไดนั้น มันเปนเรื่องธรรมดาอยูหรือ แมแตตัวเราเอง
เปนวิชาถึงขนาดนี้ยังรักษาไมได นั่นเปนเรื่องของอนาคต
สรุปแลว ทุกเรื่อง เราตองพึ่งนิพพานทั้งหมด ถาไมมีนิพพานเพียงอยางเดียว ไมมีทางสูไมวาอะไร
ทั้งนั้น
ข. หัวขอวิชา เมื่อเราทําวิชามาถึงขั้นใหฟนไดแลว ลองเดินวิชาตอไปอีก
๑) เอาฟนทั้งหมดมารวมเปนกายเดียว เดินวิชาจากายฟนนั้น จากกายหยาบไปหากายละเอียด
ทําวิชาดับอธิษฐานถอนปาฏิหาริยเรื่อยไป แลวเขานิพพาน
คํานวณวิชาไปใหถึงธาตุเปนธรรมเปน ธาตุลวน ธรรมลวน ธาตุเดิมธรรมเดิม กําเนิดเดิม กายเดิม
วิชาเดิม
คํานวณไปใหถึงผูทําใหเปนธาตุฟนธรรมฟน แลวรวมเปน ๑
๒) จาก ๑ นั้น แลบ ลั่น ดับ ละลาย..... จากหยาบไปหาละเอียด แลวตั้งปฐมมรรค มรรคจิต มรรค
ปญญา อธิษฐานใหตรัสรูเปนสัพพัญูพุทธเจา
๓) พิสดารกายสัพพัญูพุทธเจา เปนเถา ชุด ชั้น.... ฯ ใหเปนรบ ตรวจงาน ทํางาน เดินวิชารบดับ
ตนวิชาที่ดับสัตวโลกแลว กําลังดับ และที่จะดับตอไป

ปราบมาร ภาค ๑ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๗๖

เดินวิชารบ ไปสุดเหตุลับ เหตุหาย .. สุดเหตุ ๑๙ คํานวณไปสุดเขตธาตุเขตธรรม ดับ ละลาย ตน
คิดวิชา ผูสอด ผูสง ผูสั่ง ผูบังคับ ผูปกครอง.... ทั้งที่เปน กิเลสมาร ขันธมาร มัจจุราชมาร เทพบุตรมาร อภิ
สังขารมาร พบแลวเทาไร รวมกายเหลานั้นดวยเครื่อง ดับเหตุกาย ใจ จิต วิญญาณ ไปสุดหยาบสุดละเอียด
ทบไปทวนมาเปนอนุโลมปฏิโลม เพื่อใหดับจริง ๆ
๔) จากนั้น คํานวณไปหาตนทุกข ตนสมุทัย ตนอภิชฌา พยาบาท.... ฯลฯ คํานวณไปสุดเหตุ ๑๙
ทําวิชาดับอธิษฐาน ถอนปาฏิหาริย เห็นวาสะอาดดีแลวประกอบธาตุธรรมใหม คือ ตั้ง ปฐมมรรค มรรคจิต
มรรคปญญา ตรัสรูเปนสัพพัญูพุทธเจา จากนั้น พิสดารกายไปเปนรบ ตรวจงาน ทํางาน แลวเขานิพพาน
คํานวณไปสุดธาตุลวนธรรมลวน ธาตุเปนธรรมเปน แลวรวมเปนกายเดียว ฝากนิพพานไว หรือจะนําเขา
กายตัวเองก็ลองทําดู
สูต รนี้ ไ ปอี ก แนวหนึ่ ง ทํ า นองนํ า มาลองรบดู เพื่ อทราบว า ธรรมที่ฟ น ขึ้ น นั้ น เก ง ขึ้ น แล ว โปรด
พิจารณาตามสมควร ไมเหมือนวิธีกอน
ค. หัวขอวิชา
๑) เอาธาตุฟนธรรมฟน มาประกอบธาตุธรรมใหเกิดกายขึ้น
- พิสดารกายใหมนี้ เปนรบ ตรวจงาน ทํางาน ..... เปนเหตุ ๑๙
- เดินวิชาเขานิพพาน ดับตนวิชาที่มาดับสัตวโลก คํานวณใหสุดตนอดีต ตนปจจุบัน ตนอนาคต
เสร็จแลว ตรวจดูธาตุธรรมที่ถูกดับไปนั้น พบแลวนํามารวมเปน ๑ แลวเดินเครื่องดวยกายมนุษย ไปที่กาย
ซึ่งเราตองการใหฟน เดินวิชาไปที่ ดวง ธาตุ เครื่อง หัวใจเครื่อง
ดวง เห็น จํา คิด รู
ธาตุ เห็น จํา คิด รู
เครื่อง เห็น จํา คิด รู
หัวใจเครื่องรวมใหญ
นิโรธ ตรัสรู คํานวณ
โดยยิงกายมนุษยเขาไป แลบ ลั่น ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย ไปจนสุดเหตุ ๑๙
๒) ตั้งธาตุธรรมขึ้นใหม โดยตั้งปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปญญา ใหเกิดเปนธาตุตรัสรูธรรมตรัสรู
รวมเครื่องทั้งหมดเขาดวยกัน ตั้งปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปญญา ใหเกิดกาย สุดแตวาจะใหเปนกายมนุษย
หรือเปนธรรมกาย ตามที่เราตองการ
จากนั้น พิสดารไปเปนรบ ตรวจงาน ทํางาน.....เปนเหตุ ๑๙ แลวเดินวิชารบ
- คํานวณใหเลยตนภาคมารที่มาดับ
- คํานวณใหเลย รบ ตรวจงาน ทํางาน ของตน
- เลยเครื่องรวมยอย เลยเครื่องรวมใหญ
- เลยเขตธาตุเลยเขตธรรม .... ฯลฯ
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นําเลยทั้งหมดมาเปน ๑ จาก ๑ นี้ เดินวิชาไปในเห็น จํา คิด รู แลว แลบ ลั่น ดับ ละลาย นิพพาน
ภพ ๓ โลกันต ไปจนสุดเหตุ ๑๙ และ ดับ ละลาย อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ ....... ฯลฯ
ตรวจดูธาตุธรรมที่มารดับไปแลวเทาไร รวมมาเปน ๑ ทําวิชาดับอธิษฐาน ถอนปาฏิหาริย ใหเกิด
เปนธาตุฟนธรรมฟน นําธาตุฟนธรรมฟนมาทําใหสะอาด ตามที่กลาวแลว แลวตั้งธาตุธรรมใหม
สรุปวา เรื่องทําใหฟนเปนงานใหญ ใชความรูมากและละเอียด โปรดทบทวนดู ตามที่กลาว
มานี้เปนแนวทาง หัวขอวิชายังมีอีกมากมาย ยุติเรื่องฟนไวกอน

เรื่องถวายขาวพระ
เคยกลาวมาแลวถึงเรื่องอิ่มทิพย อิ่มทิพยคือรูสึกอิ่มดวยบารมีทานประสมนิโรธ ธาตุธรรมทรงอยู
ไดด ว ยวิธี นี้ หากปกติธรรมดาไม มี ปญหาอะไร แตถ า ตองรบกับ มาร อิ่ มทิ พ ย ไ มเ ปน การเพีย งพอ
เพราะนิโรธตองเคลื่อนไหวตามลีลาของการรบ จําตองมีอาหารเสริม เพื่อใหมีกําลังดีขึ้นกวาเดิม
วิธีทําก็คือ เตรียมอาหารคาวหวานจัดเตรียมไวเพื่อถวายแดพระองค การเดินวิชาก็คือ นอมของที่เตรียมไว
ใหไปเกิดที่ศูนยกลางกายธรรมกายพระอรหัตตละเอียด ธรรมกายพระอรหัตตพิสดารอาหารใหมากขึ้น แลว
เดินวิชาเขานิพพาน เขาไปใหละเอียด แลวพิสดารอาหารนั้น ใหถูกสิบถูกศูนยของพระองคทั่วนิพพาน นี่คือ
วิธียอ ๆ
ถามวา อาหารละเอี ยดไปถึงธาตุธรรมจริง หรือไม ความรูนี้ผมเรีย นรู ม าจากอุ บาสิ ก าทองสุข
สําแดงปน และตอมาไดรูจากอุบาสิกาถนอม อาสไวย สวนตัวของผม ผมก็ถวายโดยวิธีนี้เรื่อยมา เรื่องมา
แจงเมื่อป ๒๕๒๗ ชวงที่ผมทําวิชาปราบมาร ธรรมกายเล็กทําอะไรยาก เพราะมารจะหลอกรูลวงญาณทัส
สนะ ตอเมื่อธรรมกายโตขึ้น จึงจะพอทําอะไรไดบาง วิธีที่ธรรมกายจะโตขึ้นนั้น ทําไดสถานเดียว คือทํา
วิชารบตลอดไป และตองชนะตลอด จนกระทั่งธาตุธรรมสามารถตรัสรูไดอีกครั้งหนึ่ง คือ ตรัสรูได
มากขันธกวาที่เคยตรัสรูในโลก คือ ไดตรัสรูอีก ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ จะสงผลใหธรรมกายของเราโตอออกไป
อีก ๒๐ วา เปน ๔๐ วา เดิมธรรมกายเราหนาตัก ๒๐ วา สูง ๒๐ วา ขณะนี้ธรรมกายของเรา ๔๐ วา เราจึง
พอที่จะทําอะไรไดบาง ถวายขาวทิพยพอไปถึงบาง และถาทานเดินวิชารบชนะตลอดไป จนปรากฏกวาธาตุ
ธรรมไดตรัสรูอีก ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ สงผลใหธรรมกายของเราโตขึ้นอีก ๒๐ วา เปน ๖๐ วา งานถวายขาว
พระของเราจะทําไดดีกวาเดิม เราตองชนะตลอดไป ธรรมกายของเราจึงจะโตขึ้น เรารบไดดีขึ้น และ
นําอาหารละเอียดถวายพระองคได
เคยกลาวแลววา เราแพมารเขาหลายสถาน การที่ทิพย พรหม อรูปพรหม ไมเห็นนิพพาน เราก็
แพเขาชัดเจนอยูแลว และการที่ทิพย พรหม อรูปพรหม ไมสามารถไปถวายทิพยแกพระพุทธองคในนิพพาน
ได เราก็แพอยางชัดเจนอีก เพราะอะไรจึงกลาวเชนนั้น เหตุที่กลาวเชนนั้น ก็เพราะไมบํารุงกําลังธาตุ
ธรรม เหมือนทหารที่ขาดอาหาร จะเอากําลังที่ไหนไปรบ เราแกวา ไมตองถวายพระองค เพราะ
พระองคมีบารมีอยูแลว แตมารเขามีบารมีมากกวานั้น เขาขัดขวางใดๆ ไดทั้งนั้น เหตุที่เราทําไดเพราะเรามี
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กายมนุษยรองรับ กายมนุษยนี้มารกลัวนัก เพราะมารระเบิดไมแตก เวนแตหมดอายุขัย หากกาย
มนุษยตาย จะหมดฤทธิ์ทันที กายละเอียดอื่น ๆ มารเขาไมกลัวเลย เหตุนี้เองพวกเราจึงถูกเกณฑใหลงมา
เกิด ก็เพื่อใหมีกายมนุษย สําหรับทําวิชาสูมาร เรื่องมันอยางนี้ แตกอนผูเขียนไมทราบอะไร ไดแตนึกคิดไป
ตามเรื่องของคนมีกิเลส ครั้นไดทําวิชาปราบมาร จึงไดทราบทีละเรื่องสองเรื่อง แมความรูบางอยางเคยเรียน
มา เชื่อมั่นยึดมั่นวาถูก แตแลวก็ผิดทั้งเพ อยางหนามือเปนหลังมือ โดยเฉพาะความรูทางวิชาธรรมกายก็
เหมือนกัน ที่เพี้ยนก็มี ที่ถูกก็มาก ที่คาบลูกคาบดอกก็มี จะโทษใครไมไดทั้งนั้น มารเขามีหนาที่ปดรูบัง
ญาณทัสสนะ รูไดถูกตองแคนี้ก็ดีแลว ไมควรวากัน

เรื่องอาสวักขยญาณ
วิชากําจัดกิเลส กําจัดตัณหา กําจัดอุปาทาน คือวิชาอาสวักขยญาณ วิชาอาสวักขยญาณนี้ มีตน
กลาง ปลาย ออน แก หยาบ ละเอียด ดวย สูงขึ้นเราเรียก มหาอาสวักขยญาณ เปนเรื่องของอนันตธาตุ
อนันตธรรม จักรวาลธาตุจักรวาลธรรม วิชาปราบมารเปนทางเดินใหเราไปถึงวิชาเหลานั้น ถึงไดเมื่อไร
เราจะทราบเอง การปราบมารระดับอนันตธาตุอนันตธรรมยากขึ้นเปนเงาตามตัว มารเขามีวิชามาก เรา
ปราบมาตั้งแตระดับออนจนถึงระดับแก ทานอานมาถึง คงแปลกใจวา ผมเอาอะไรมาพูด ไมเคยไดยินไดฟง
ที่ไหนมากอน หากทานทําวิชาปราบมารจริง ๆ ทานอาจมีเรื่องมากกวาที่ผมวามานี้ก็ได

เรื่องขอพิสูจนวาหมดมาร
การทําวิชาปราบมาร ก็เพื่อใหธรรมภาคมารหมดไป ขอพิสูจนวาหมดมารนั้น จะไดแกอะไร ให
สังเกตดูดังนี้
๑. เหตุการณของโลก เหตุการณจะเปนไปในทางที่ดีขึ้น สงครามจะหมดไป คนจะเปนมิตรกันทั่ว
โลก กอนนี้พูดกันไมรูเรื่อง เราจะพูดกันรูเรื่องขึ้น ศีลธรรมจะคืนสูเหยา ฝนฟาจะตกตองตามฤดูกาล
๒. เหตุการณทางธรรม เมื่อเราเขาญาณทัสสนะดู จะเห็นขาวและสวางไปหมด ญาณทัสสนะ
ของเราจรดลงที่ใด จะทะลุไปหมด ไมมีเหตุของมารมาขวางรูขวางญาณของเราเลย ทุกวันนี้ยังไมถึงเกณฑ
ดังกลาว การรบตองดําเนินการตอไป
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องคประกอบที่จะชวยใหมารดับเร็ว
๑. ตองรณรงคใหสอนวิชาธรรมกายกันทั่ว เมื่อเปนธรรมกายกันมาก มารก็หมดฐานทัพ
๒. ชวยกันเผยแพรวิชาธรรมกายใหหนักมือกวาเดิม โดยเฉพาะชวยกันเขียนตําราวาดวย
เรื่องธรรมกายใหมาก ใครรูมาก จงเขียนใหมาก ใครรูนอยก็เขียนเบื้องตน
๓. ทําวิชาปราบมารใหไดทุกคน หมายความวาทานที่สามารถเรียนรูวิชาธรรมกายชั้นสูงได
ควรกําหนดเปาหมายวา จะตองทําวิชาปราบมาร อยานอยเปนประสบการณแกชีวิต ถามองในดานการ
สรางบารมี ปราบมารนี้คือบารมีชั้นสูง บารมีใด ๆ ก็สูไมไดทั้งนั้น ใครจะไดบารมีอะไรและอยางไร ธาตุธรรม
ทานเปนพยานใหเรา ใครชมวาเกง ไมควรดีใจ แตถาธาตุธรรม ทรงรับสั่งวาคนนี้ใชได เปนมงคลแกอารมณ
เราเหลือเกิน เราจะรูสึกชื่นใจไปหลายวัน ดังนั้น จึงขอเชิญชวนทุกทานชวยกันทําวิชาปราบมาร บารมีตัว
จริงอยูที่เรื่องนี้
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ภาคปกิณกะ

ภาคปกิณกะ

ขอมูลเกี่ยวกับผูเขียน
ควรกลาวไวบาง ทานผูอานคงอยากทราบ โดยเฉพาะประวัติการศึกษาวิชาธรรมกาย ไปอยางไร
มาอยางไร ถึงไดมาจบลงดวยเรื่องปราบมาร

รายนามครูอาจารยที่เคยใหความรูแกผูเขียน
๑.
๒.
๓.
๔.

อุบาสิกาญาณี ศิริโวหาร
คุณฉลวย สมบัติสุข
อุบาสิกาทองสุข สําแดงปน
ทานเจาคุณภาวนาโกศลเถร
(พระอาจารยวีระ อาจารยใหญฝายวิปสสนาวัดปากน้ํา ปจจุบัน)
๕. หลวงปูชั้ว โอภาโส
๖. อุบาสิกาถนอม อาสไวย

รูจักวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ เมื่อ ๒๔๙๖
เมื่อป ๒๔๙๖ ผมเรียนหนังสือชั้น ม.๖ ที่จังหวัดกาญจนบุรี หนังสือพิมพลงขาวของหลวงพอวัด
ปากน้ํา อานขาวแลว ทําใหอยากมาหาหลวงพอ วิธีที่จะไปพบหลวงพอวัดปากน้ํานั้นเปนเรื่องยากมาก ผม
ตองไปจังหวัดสุพรรณบุรีกอน ไปหาคุณพอของผม ใหคุณพอพาไป ครั้งนั้นไมมีรถยนต มีแตโดยสารทางเรือ
ยนตและรถไฟ เมื่อพบคุณพอที่สุพรรณบุรีแลว แจงความประสงคใหทราบ วาอยากใหพาไปพบหลวงพอวัด
ปากน้ํา คุณพอรับคํา เพราะเคยบวชเรียนอยูสํานักวัดปากน้ํามากอน จะไดถือโอกาสกราบนมัสการหลวง
พอ ตั้งแตลาสิกขามาแลวหลายป ไมเคยไปนมัสการเลย ผมโชคดีมาพบหลวงพอโดยไมมีอุปสรรค
เมื่อมาถึงวัดปากน้ํา ไดพบหลวงพอทันที คุณพอเลาประวัติวาเคยบวชอยูสํานักของหลวงพอ
หลวงพอจําได แลวแจงวา ลูกชายรบเราใหพามาหาหลวงพอ พอพูดขาดคํา หลวงพอเพงจองหนาผมเปน
เวลานาน จนผมรูสึกอาย แลวบอกวา “รับของขวัญวันนี้เลย” แลวชี้ใหไปชําระเงินที่เจาหนาที่ของวัด เสร็จ
แลวผมมารับพระของขวัญ แตคุณพอรับรูปถายของหลวงพอ
ที่รูปถายของหลวงพอ หลวงพอเขียนชื่อวา “พระภาวนาโกศลเถร” ลายมือสวย หลวงพอยังหนุม
มีราศีงาม น้ําเสียงมีอํานาจ กุฏิเปนเรื่อนไมทั้งหมด ยังไมมีตึกเลย มองไปทางไหนมีแตตน ไมทบึ ไปมาหากัน
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ยาก มีตนไมกีดขวาง ลักษณะของปายอมๆ ไมไดคางคืน เสร็จแลวกลับสุพรรณบุรี สงคุณพอถึงสุพรรณบุรี
แลว ผมยังตองเดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีอีก เพื่อเรียนตอ

ทําความเพียรเบื้องตน ตั้งแต ๒๔๙๖-๒๔๙๙
ป ๒๔๙๖ ผมเรียนจบชั้น ม.๖ และไดมาเรียนวิชาครูที่กรุงเทพ คือเรียนวิชาครู ปป. ที่โรงเรียน
ฝกหัดครูพระนคร วังจันทรเกษม เรียน ๓ ป จึงไดวุฒิ ปป. เรียนจบเมื่อป ๒๔๙๙ บรรจุเปนครูโรงเรียนโยธิน
บูรณะในป ๒๔๙๙ นั้นเอง

ระหวางศึกษาวิชาครู ๓ ป
ระหว างกํ า ลัง ศึก ษาวิ ชาครู ๓ ปนั้น เป นโอกาสดีที่ไปวัดปากน้ํ าไดบอ ยๆ ไดมี โอกาสฝ ก วิ ชา
ธรรมกาย แตทําไมเปน ยังไมเห็นธรรมกาย โรงเรียนปดเทอม ผมไมไดกลับบาน ไดไปอาศัยอยูกับพระมหา
ประเสริฐที่วัดปากน้ํา (คนบานเดียวกัน) กลางวันไปทําความเพียรอยูในโบสถ ตอนเย็นไปฝกกับอุบาสิกา
ญาณี ศิริโวหาร
บานพักของอุบาสิกาญาณี ศิริโวหาร อยูบางศาลาทําบุญหลังเกา เวลา ๖ โมงเย็นถึง ๑ ทุม ทาน
สอนวิชาเบื้องตน มีอุบาสิกาและฆราวาสไปฝกหลายคน ชวงเวลานี้ผมกับหลวงพี่สายบัวไปรับการฝกดวย
(บัดนี้ไมทราบวาหลวงพี่สายบัวลาสิกขาแลวไปอยูที่ไหน)
ทําอยูเชนนี้ ระหวางปดภาคเรียน ๓ ป ก็ยังไมเห็นธรรม มีอยูวันหนึ่ง เปนเวลาบาย ไดไปทําความ
เพียรอยูในอุโบสถ นั่งทําภาวนาจนเกิดความเมื่อยลา จึงไดเปลี่ยนอิริยาบถเปนนอนภาวนาบาง เผลอแลวก็
หลับไป ตื่นขึ้นมาเห็นพระประธานในโบสถยิ้มให ยังจําเหตุการณไดติดตามาจนบัดนี้
สรุปแลว ชวงเวลา ๓ ปที่เรียนวิชาครูในกรุงเทพนั้น ทําไมเปน พากเพียรเทาไร ๆ ก็ยังไมเห็นธรรม
อยูดี

การฝกภาวนาระยะเวลาที่รับราชการในกรุงเทพ
ผมรับราชการเปนครูโรงเรียนโยธินบูรณะ ตั้งแต ๒๔๙๙-๒๕๐๐ และป ๒๕๐๑-๒๕๐๙ เปนครู
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ รวมเวลารับราชการในกรุงเทพ ๑๐ ป ชวงเวลานี้ ไดไปศึกษาวิชาธรรมกายทีว่ ดั ปากน้าํ
ตลอด เมื่อไดฝกวิชากับอุบาสิกาญาณี ศิริโวหารแลว มารูจักอุบาสิกาทองสุข สําแดงปน รูจักเจาคุณภาวนา
โกศลเถร ตั้งแตครั้งยังไมไดสมณศักดิ์ เดิมทานเจาคุณภาวนาฯ (พระอาจารยวีระ) อยูศาลาแมแมน บนลาน
อุโบสถ ตอมาทานเจาคุณภาวนาฯ (อาจารยวีระ) ไดมาอยูที่กุฏิโรงงานคือตึกที่ทานประจําอยูทุกวันนี้
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เมื่อรูจักกับอุบาสิกาทองสุข สําแดงปนไดเรียนเรื่องฌานกับทานมาตลอด จวบจนทานไดถึงแก
กรรมเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ อาจารยไชยบูลย ธัมมชโย เพิ่งเขาวัดตอนตั้งศพอุบาสิกาทองสุขนี้เอง
ขอกลาวถึงอุบาสิกาทองสุข สําแดงปน เปนอาจารยของผม อบรมสั่งสอนผมมามาก เปนเวลา
ยาวนาน ตั้งแตรูจักกันจนถึงวันวายชนม เพื่อนคูหูของทานคืออุบาสิกาลูกจันทร ขนนกยูง ทานอยูรวมกันที่
บานพักขางศาลาทําบุญครั้งกระนั้น บานหลังนี้ผมและศิษยอื่นๆ ไปฝกวิชากับทาน อุบาสิกาทองสุข มี
หนาที่เผยแพร สวนอุบาสิกาลูกจันทรทําวิชาอยูในโรงงาน อุบาสิกาทองสุข มีวาทศิลป ลักษณะทาทางดี
มาก ใครเห็นเปนตองชอบ เชื่อมั่นในความรูทางธรรมอยางสูง มีศิษยมาก สวนอุบาสิกาลูกจันทรไมไดทํา
หนาที่เผยแพร แตทําวิชาอยูในโรงงาน จึงไมคอยมีใครรูจัก เมื่อมีเหตุการณที่อุบาสิกาทองสุขวายชนมไป
อุบาสิกาลูกจันทรวาเหวพอสมควร ผมไดทําหนาที่ประสานงานอยูระยะหนึ่ง จนถึงขั้นสรางบานใหทานทํา
ภาวนาหลั ง หนึ่ ง จากนั้ น ผมก็ ไ ปรั บ ราชการต า งจั ง หวั ด เปลี่ ย นตํ า แหน ง หน า ที่ ร าชการ จากครู เ ป น
ศึกษาธิการอําเภอ ตั้งแตป ๒๕๐๙ ผมไมไดติดตอกับอุบาสิกาลูกจันทรอีกเลย

อุบาสิกาญาณี ศิริโวหาร
เมื่อสมัยผมเปนนักเรียนฝกหัดครู ไดรับการฝกวิชาเบื้องตนจากทาน และเมื่อผมรับราชการเปนครู
อยูในกรุงเทพ ๑๐ ปนั้น เคยติดตอกับทาน วิชาของทานสูงมาก ใครติดขัดอะไร ทานจะเปนผูช ขี้ าด หลวงพอ
มอบหมายใหเปนหัวหนาเวรทําวิชาปราบมาร นอกจากจะเกงทางวิชาธรรมกายแลว ทานยังไดนักธรรมเอก
ดวย เครงครัดสิกขาบทยิ่งนัก เวลาบอกวิชาเครงครัดในการใชถอยคํา

คุณฉลวย สมบัติสุข
เปนผูเชี่ยวชาญทางวิชาธรรมกาย ทําหนาที่หัวหนาเวร ในสมัยหลวงพอมีชีวิตอยู ไมไดอยูในเพส
อุบาสิกา มีบุคลิกลักษณะงดงาม พูดไพเราะ ผมเคยไปขอรองใหทานแกโรคและใหชวยทําวิชาอื่นดวย มี
กิตติศัพทเลาลือวาเกงมาก อุบาสิกาถนอม อาสไวย เคยเลาใหฟงวา คุณฉลวยมีบุญฤทธิ์มาก ทําใหฟารอง
ได ทําใหนาฬิกาหยุดเดินก็ได เรื่องการบอกวิชาแลวยอมรับวาบอกไดละเอียดละออดีนัก ไมไดพบทานมา
นานแลว ทราบวา กลับไปอยูเชียงใหม เมื่อครั้งผมเปนศึกษาธิการอําเภออยูอางทอง เคยมีวัดทางเชียงใหม
เชิญใหไปสอน แตแลวก็ไมไดไป นึกอยูในใจวา ถาไดไปจะไปเยี่ยมคุณฉลวย ทราบวาทานประกอบอาชีพ
สวนตัว
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ทานเจาคุณภาวนาโกศลเถร (พระมหาเจียก)
เมื่อป ๒๕๐๒ หลวงพอมรณภาพ ผมและนองชายบวชเณรถวายหลวงพอ ๗ วัน บวชเสร็จแลวไม
รูจะไปอยูกุฏิไหน เพราะวัดปากน้ํามีพระเณรมากเหลือเกิน แมชีทองสุขบอกวา ใหอธิษฐานใจวาหลวงพอรัก
พระรูปใดมาก ขอใหรูปนั้นชวนไปอยูดวย ไดผลทันตาเห็น ทานเจาคุณฯ ชวนไปพักอยูกุฏิตึกเหลือง ทํา
หนาที่เปนพระพี่เลี้ยงดวย จึงไดรูจักกับทานมาตั้งแตครั้งนั้น แมชีทองสุขเลาวา ทานเจาคุณฯ เปนธรรมกาย
ตั้ง แต เ ปน สามเณรน อ ย เก ง ในทางแก โ รคและเก ง อย า งอื่ น หลายอย า ง เล า ลื อ วา ใครขั ด ข อ งทางวิ ช า
ธรรมกาย ตองไปถามทาน เมื่อชี้ขาดแลวเปนอันยุติ ทานเปนผูที่พูดนอย ใครวาอะไร ทานมักจะคลอยตาม
เป น การเอาใจเพื่ อน เมื่อ หลวงพอ อาพาธ หลวงพอมอบหมายใหทา นเจ า คุณฯ ประสิท ธิ์ประสาทพระ
ของขวัญแทน เสียใจที่อายุสั้นเหลือเกิน ความรูวิชาธรรมกายอยูกับทานมากทีเดียว ชวงเวลาที่ผมบวชเณร
พักอยูกับทาน ทานยังไมไดเปนเจาคุณฯ

ทานเจาคุณภาวนาโกศลเถร (พระอาจารยวีระ)
รูจักกับทานมานานแลว ตั้งแตครั้งผมบวชเณรถวายหลวงพอ เมื่อป ๒๕๐๒ ไดไปฝกภาวนาอยู
กับทานที่กุฏิศาลาแมแมน บนลานอุโบสถ และเมื่อทานมาอยูที่กุฎิโรงงาน ผมไดมาอาศัยฝกวิชาอยูกับทาน
อีก คางอยูกับทานดวย จึงไดยินไดฟงวาโรงงานเขาทําวิชาอะไรกัน ถึงฟงตอนนั้นก็ไมรูอะไรกับเขา มารู
เรื่องเอาตอนที่ทําวิชาปราบมารดวยตนเอง ทานเจาคุณภาวนาฯ หรือที่เราเรียกวาเจาคุณวีระนี้ สนใจการ
เรียนวิชาธรรมกายมากที่สุด เหตุที่บวชก็เพื่อศึกษาวิชาธรรมกายเปนสําคัญ กอนบวชทานทํางานกับฝรั่ง
ฐานะการเงินดีมาก ตอมาไดเปนธรรมกายจากหลวงพอ เกิดศรัทธาอยากศึกษา จึงสละทางโลกทั้งหมด ถือ
บวชและศึกษาวิชาธรรมกายเรื่อยมา ศึกษาอยางผูรูเรียน เปนประโยชนตอพระศาสนา ตอมาทางการสงฆ
เลื่อนทานเปนเจาคุณ นาอนุโมทนาจริง ๆ ทางวัดไดตั้งใหทานเปนอาจารยใหญฝายวิปสสนา ถูกใจผม
เหลือเกิน ตําราวาดวยวิชาธรรมกายที่ไดจัดพิมพเผยแพรไปนั้น นับวาประเสริฐเลิศลน ไมวาจะเปนเนื้อวิชา
หรื อ ภาษาหนั ง สื อ เรี ย บร อ ยดี เ หลื อ เกิ น ผมนั บ ถือ ท า นเป น อาจารย และถ า ผมไม ไ ด ตํ า ราที่ ท า น
เจาคุณฯ พิมพเผยแพรไว ผมก็คงทําวิชาปราบมารไมได เรื่องของตํารา ยอมมีความละเอียดดีกวาการ
จําจากการบอกเลาแนๆ
การเผยแพรวิชาธรรมกายของผม หากพระเถระผูใหญทําได ผมมักจะพามาคารวะทานเจาคุณ ฯ
เสมอ อยางนอยทานเจาคุณฯ ก็ดีใจ เพราะเปนการมาพบอาจารยใหญ การเผยแพรในสายตาของผมไมเปน
ที่รังเกียจของทานเจาคุณฯ เลย เพราะผมยกยองวาทานเจาคุณฯ เปนอาจารย แตการที่ผมทําวิชาปราบมาร
ไดนั้น เปนการคิดคนควาของผม เปนความกาวหนาทางวิชาธรรมกายของผม อยางนี้ทานเจาคุณฯ ดีใจแนๆ
วิชาธรรมกายเกิดแกผูมีใจบริสุทธิ์ ผมไมมีนอกไมมีในแกใคร จึงเขาถึงวิชาไดจนถึงขั้นปราบมาร
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หลวงปูชั้ว โอภาโส
เปนญาติของหลวงพอวัดปากน้ํา ไดมาศึกษาวิชาธรรมกายกับหลวงพอ มีอายุมากกวาหลวงพอ
เปนชาวสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่องแปลกก็คือ ตําบลสองพี่นอง อําเภอสองพี่นองนี้ มีนักปราชญเกิด
ที่เดียวกัน ๓ ทาน คือ หลวงพอวัดปากน้ํา สมเด็จปา หลวงปูชั้ว
ผมรูจักหลวงปูชั้วตั้งแตครั้งเปนเด็กวัดอยูบานนอก ครั้นผมมาเรียนวิชาครูในกรุงเทพ และไดมา
ศึกษาวิชาธรรมกายที่วัดปากน้ํา ไดมาพบหลวงปูชั้วที่วัดปากน้ําเขาอีก ชวงเวลาทีพ่ บหลวงปูท วี่ ดั ปากน้าํ นัน้
ผมยังเปนครูหนุม ๆ ทําความเพียรแลว แตยังไมเปนธรรมกาย และไมทราบวาหลวงปูเปนธรรมกายดวย แต
เห็นหลวงปูนั่งสมาธิตั้งแตครั้งอยูบานนอกแลว หลวงปูพูดถึงเรื่องหลวงพอวัดปากน้ํา ๒ เรื่อง เรื่องสวนตัวที่
หลวงปูพูดแกผม ๑ เรื่อง ผมฟงแลวไมรูเรื่องและไมไดใสใจ มานึกไดก็ตอเมื่อ ผมทําวิชาปราบมาร
เรื่องที่ ๑ เรื่องพี่เลี้ยงหลวงพอวัดปากน้ํา
หลวงปูเลาวา พี่เลี้ยงของหลวงพอชื่อยายบู วันใดจันทรเพ็ญ พอหลวงพอเห็นดวงจันทร หลวงพอ
จะรองเอาดวงจันทร คุณยายพี่เลี้ยงตองแกไขโดยเอาไมกระทูมาพาดที่ชายคาบาน แลวคุณยายขึ้นไตไม
กระทูนั้นขึ้นไปทําเปนวาจะหยิบดวงจันทรมาให แตหยิบดวงจันทรไมไดเกินไขวควา ไมกระทูที่ยาวกวานี้ไม
มีอีกแลว หลวงพอจึงหยุดรองไห ถาไมทําอยางนี้หลวงพอไมหยุดรอง
เรื่องที่ ๒ เรื่องเหตุการณกอนที่หลวงพอตัดสินใจทําวิชาปราบมาร
หลวงพอเลาใหหลวงปูฟงเอง กอนที่หลวงพอจะตัดสินใจทําวิชาปราบมารนั้น ตรึก นึก ตรอง
ใครครวญอยู ๘ ป วาจะทําหรือไมทํา มารเขามาตอรองวา ไมทําไดไหม ถารับคําวาไมทําวิชาปราบมาร เขา
จะใหคนสําคัญมาอยูปฏิบัติหลวงพอ ๗ วัน หลวงปูถามหลวงพอวา แลวหลวงพอตกลงกับเขาอยางไร
หลวงพอบอกวา ถาเราทําอยางนั้นก็เหมือนหนูเห็นถังขาวสาร
หลวงปูเลาตอไปวา ตนธาตุทรงรับสั่งวา วิชาปราบมารที่หลวงพอทํานั้น ตองใชเวลา ๒๕ ป จึงจะ
ชนะ จบเรื่องที่หลวงปูเลา
เรื่องที่ ๓ เปนเรื่องสวนตัวของหลวงปูพูดกับผูเขียน
หลวงปูตองการสรางบารมีเปนพุทธภูมิ ถาหลวงปูตายไป หลวงปูจะรีบลงมาเกิดเพื่อสรางบารมี
เพิ่มเติม เพราะยังมีศาสนาอยู “ไอครู คอยดูหลวงปูดวยนะ” คําวาไอครู หมายถึง เรียกผูเขียน ทานเรียน
ผูเขียนวา ไอครู เพราะตอนนั้นผูเขียนเปนครูโรงเรียน ฟงแลวก็ไมไดใสใจ ผูเขียนไมรูเรื่องอะไรทั้งนั้น ยิ่งใช
คําวาพุทธภูมิ ยิ่งไมรูกันใหญ ฟงไปอยางนั้นเอง
เหตุการณผานมาหลายป จนถึงปที่ผมทําวิชาปราบมาร เรื่องราวที่หลวงปูพูดไวดังกองแกใจผม
ผมนึกถึงหลวงปูอีกครั้งหนึ่ง ระลึกถึงความหลังครั้งผมเปนครูหนุมๆ เหตุใดหลวงปูจึงบอกใหเราดูแลทาน
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หลวงปูตองเปนธรรมกายระดับแกกลา จึงกลากลาววาจาเชนนั้นแกผม แปลวา รูกาลขางหนา การทําวิชา
ปราบมาร วิชาถึงกันหมดไมวาที่ใด ๆ วิชาเราไปถึงทั้งนั้น ไมวาใครอยูที่ไหน เราตองไปพบไดทั้งหมด หลวง
ปูฉลาดมาก เปนภาระที่เราตองดูแลทานตลอดไป เพราะทานไดขอรองไวตั้งแตครั้งอยูในโลก ไมมีใคร
ปรารภแกเราอยางนี้ แมแตแมชีถนอม อาสไวย อาจารยของผมก็ยังไมปรารภอยางนี้ และไมเคยมีใคร
ปรารภแกผมทั้งนั้น มีหลวงปูชั้วปรารภไวรูปเดียวเทานั้น เปนภาระที่เราตองดูแลทานตลอดไป เพราะทานได
บอกแกเราไวแลว
ส ว นเหตุ ก ารณ ก อ นทํ า ปราบมารของผมไปอี ก แนวหนึ่ ง ไม มี ม ารมาตกลงอะไร ไม เ หมื อ น
เหตุการณของหลวงพอ กอนจะรูตัววาตองปราบมาร เกิดความรอนรนใจ ใจคอหงุดหงิด อยากเลิกเรียนวิชา
ธรรมกาย และประกาศปดสํานักเรียน หยุดสอนชั่วคราว เพราะความไมสบายใจ คนที่เคยมาเรียนกับผม
เขาก็หยุดไป วันหนึ่งมาคิดวา การบอกปดสํานักนั้นไมชอบดวยเหตุผล ผูคนที่เขามาเรียนลวนแตเปนกําลัง
ในการเผยแพรวิชาธรรมกาย ชวยหาเงินพิมพหนังสือและเปนอุปการะเรื่องอื่นๆ เมื่อเราปดสํานักแลว เขาจะ
ไปเรียนที่ไหน จึงเปดสํานักใหม คนก็มาเรียนตามเดิม การทําวิชาคราวนี้แปลกกวาทุกคราว เรื่องที่เราไมเคย
เห็น เราก็ไดเห็น วิชาที่เราไมรูก็รูวนั นี้ โดยเฉพาะรูเรื่องการปราบมาร วาเปนไปอยางไรมาอยางไร แตก็ไมได
ตัดสินใจ เพราะยังโตแยง กันอยู ผมปฏิเสธเสียงแข็ง เสนอวาผูปราบมารควรเปน แมชีถนอม อาสไวย
อาจารยของผม ขณะนั้นยังมีชีวิตอยู แตแยกกันอยู ผมไปเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี แมชีอยูที่
จังหวัดอางทอง และเสนอผูอื่นอีกหลายทาน ธาตุธรรมไมทรงฟงผมเลย จะรวบหัวรวบทายเอาแกผมสถาน
เดียว ผมไดแตน้ําตาไหล เสียใจเปนกําลัง เพราะเราไมรูอะไรกับเขา เปนวิชาแบบงู ๆ ปลา ๆ เปนนักปฏิบัติ
สมัครเลน ไมใชผูทรงศีล มีกิเลสรอยแปด ไมเห็นมีอะไรดีสักอยาง ฐานะความเปนอยูและอะไรทั้งหลาย
ไมไดเรื่องทั้งนั้น จะกราบเรียนเทาไรธาตุธรรมไมทรงรับฟง ผมไมไดรับคํา เพียงแตลองเดินวิชาดูกอน นับแต
วันเขาพรรษาป ๒๕๒๗ ติดตอมาจนบัดนี้ การทําวิชาปราบมารไมไดหยุดเลย ผมจึงมีความเห็นวา การทํา
วิชาปราบมารควรทําใหเปนหลาย ๆ คน จึงไดเขียนหนังสือเลมนี้ขึ้น
เรื่องกําหนดเวลาทําวิชาปราบมาร ตามที่หลวงปูเลา บอกวาทํา ๒๕ ปจะชนะ แทจริงแลว หลวง
พอทําวิชารบมากกวา ๓๐ ป จนกระทั่งหลวงพอมรณภาพ งานปราบมารจึงยังคางอยู

การฝกภาวนาระยะที่ทํางานอยูตางจังหวัด
เมื่อป ๒๕๐๙ ผมเปลี่ยนตําแหนงหนาที่ราชการ จากครูเปนศึกษาธิการอําเภอ เปนศึกษาธิการ
อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี (๒๕๐๙-๒๕๑๔) ฝกฝนวิชาเฉพาะตน เปนวิชาเบื้องตนชั้น สัม มา อะ ระ หัง
เพียงตั้งดวงปฐมมรรคแบบเห็นๆ หายๆ เห็นธรรมกายบางไมเห็นบาง แตญาณทัสสนะมีบางแลว ถูกบางผิด
บาง พอถึงป ๒๕๑๔ ชีวิตราชการของผมยายไปเปนศึกษาธิการอําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง ไปพบ
อุบาสิกาถนอม อาสไวย ศิษยเอกของหลวงพอ ตั้งสํานักวิปสสนาอยูขางวัดทองคุง อําเภอเมือง จังหวัด
อางทอง เมื่อไปติดตอราชการที่จังหวัด รถยนตจะผานหนาบานของทาน ผมเห็นปายชื่อสํานักจึงเขาไปดู
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พบแมชีถนอมทันที นึกในใจวาเหตุใดชีวิตของผมจะตองยายมาคลุกคลีกับเรื่องธรรมกายเขาอีก ไมนึกวาจะ
มาพบแมชีผูเชี่ยวชาญวิชาธรรมกายอยางแมชีถนอม แตก็มาพบกันโดยไมคาดคิด
เมื่อพบทาน ทานถามวาเคยเรียนวิชาธรรมกายมาอยางไร ผมเรียนไปวา ไดเรียนเรื่องฌานมา
ทานบอกวาไมได ตองตั้งปฐมมรรคกอน ทานวาของทานอยางนั้น ผมทําตามสถานเดียว ก็คือทําวิชา ๑๘
กายนั่นเอง จากนั้นก็เรียนเรื่อย ๆ เรียนไปเทาไร พยายามโนตวิชาไว ผมเรียนตั้งแต ๒๕๑๔-๒๕๒๓ จึงยาย
ราชการไปเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัด รับราชการอยูจังหวัดปทุมธานี ๖ เดือน ก็ยายไปเปนผูชวยศึกษา ฯ
จังหวัดสมุทรสาคร ชวงที่อยูจังหวัดสมุทรสาครนั้น ไดเผยแพรวิชาธรรมกายที่วัดเจษฎาราม อันเปนวัดของ
ทานเจาคุณราชสาครมุนี เจาคณะจังหวัดเปนเจาอาวาส เมื่อทานเจาคุณราชสาครมุนีเปนธรรมกายแลว
ทานไดเผยแพรตอ ชวงเวลานั้น ผมไมไดไปมาหาสูกับแมชีถนอมแลว เมื่อหางครูก็ลองอานตําราที่ทานคุณ
ภาวนาโกศลเถรพิมพเผยแพร แตไหนแตไรมา ไมเคยอานตํารา เกรงวาจะรูตามตํารา เรื่องของการฝกใจกับ
ตํารามันควรอานใหนอย แตฝกใหมาก ถือคติอยางนี้ จึงไมอานตํารามาแตไหนแตไร ครูเขาสอนอยางไร ก็
ทําอยางนั้น สอนแคไหนก็ทําแคนั้น การเผยแพรของผมเปนเรื่องปฏิบัติลวน อางตําราแตนอย ครั้นมาอาน
ตําราของทานเจาคุณภาวนาฯ เขา มีความเขาใจโดยตลอด กอนนี้เรียนจากครูอาจารยแบบมุขปาฐะ คือ
แบบปากตอปาก บัดนี้ ไมมีครูอาจารย ก็เลยลองอานตําราดูก็รูเรื่อง และรูอยางดี สามารถแยกเรื่องสามารถ
หาประเด็นสําคัญได พอดีผมยายไปเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เมื่อ ๒๕๒๕ ทําใหเจาคุณฯ เจา
คณะจังหวัดสมุทรสาครวาเหว เพราะทานตองเผยแพรแตผูเดียว
ตั้งแต ๒๕๒๕ จนบัดนี้ ผมทําราชการอยูที่จังหวัดจันทบุรีตลอด อยูจันทบุรี เผยแพรดวยเขียน
ตําราดวย ก็วาจะยุติแคนี้ เห็นวาสมควรแกอัตภาพแลว แตเรื่องราวกลับยาวความไปอีกถึงป ๒๕๒๗ ไดทํา
วิชาปราบมารมาจนถึงทุกวันนี้
เกี่ยวกับแมชีถนอม อาสไวย ควรที่ผมจะไดกลาวถึงไวบาง เปนที่เลาลือกันวา เปนผูเชี่ยวชาญใน
เรื่องวิชาธรรมกาย ใคร ๆ ก็พูดอยางนี้ เคยทําวิชาในโรงงานตั้งแตครั้งหลวงพอยังมีชีวิตอยู ครั้นหลวงพอ
มรณภาพแลว ไดออกจากวัดไปอยูบานสวนตัว แตยังรักษาศีลเปนอุบาสิกา ใชบานของทานเปนสํานักสอน
ไดเลาอะไร ๆ ใหผมฟงหลายเรื่อง มีอยูเรื่องหนึ่งทานเลาใหฟงวา เมื่อครั้งเปนหัวหนาเวรทําวิชาในโรงงาน
นั้น หลวงพอไดกําชับแมชีวา “ไมใหปดวิชาใคร” สั่งไวอยางนี้ปละ ๑ ครั้ง รวม ๓ ครั้ง “ตั้งแตออกจากวัด
ปากน้ําไปอยูบานสวนตัว ไมเห็นใครมาเรียนจริงจัง เห็นก็มีแตศึกษา ฯ คนนี้” แมชีถนอมพูดอยางนี้
ผมฟงไปอยางนั้น ไมไดคิดอะไร ความคิดที่วาจะทําวิชาปราบมารนั้น ไมไดอยูในสมองเลย แมแตคิด
ยังไมเคย พูดถึงความรูของแมชีผูนี้ ทานเปนผูรูเห็นจริง เขาใจวิชาจริง เขาถึงจริง อยางผมเรียกวาไมจริง ไม
วาจะพูดวิชาอะไร มักพูดถึงหลักกอน แลวจึงจะแจกแจงปลีกยอย โดยเฉพาะเรื่องเครื่อง ทานเขาใจเปนอันดี
แกโรคเกงมาก พูอยางเราก็วา การไปอยูบานนอกมีแตจะอดตาย ใครเขาจะใหกินใหใช บานนอกมีแตความ
ขัดสนสารพัด แตแมชีถนอมอยูได มีคนเอาปนโตไปถวายทุกวัน ถามดูไดความวา ที่เอาปนโตมาใหเพราะ
แมชีชวยแกโรคให หากแมชีทําความศักดิ์สิทธิ์อะไรไมได ใครเขาจะใหกินใหใช ผมมีประสบการณพบผูทรง
วิชาธรรมกายมามาก ยอมรับวาแมชีถนอมยอดเยี่ยม ผมเปนวิชาก็เพราะแมชีคนนี้ ชี้เหตุชี้ผลทางวิชา จน

ปราบมาร ภาค ๑ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๘๗

ผมเองแกโรคได ใครบนแกโรคผมรับทันที และไดกัลปนาผลโดยสรางหองน้ําและขยายครัวใหทานมาแลว
พูดอยางเราก็คือจะไดอะไรมาแตละอยางตองแสดงวิชา ไมใชชวยกันโฆษณาพอใหพนตัวไปวันหนึ่งๆ
พูดมาถึงเรื่องนี้ ผมรูสึกเสียวมาจนบัดนี้ ผมเปนฆราวาสแตไปถวายความรูแกพระสงฆ มันนา
อันตรายจริง ๆ แตผมก็ไปสอนมา ๗ คุงน้ําแลว แมชีชอบใจ และบังเอิญแมชีปวย เขาโรงพยาบาลมาหลาย
แหงไมหาย ในที่สุดผมลองฝกวิชาแกโรคดู ปรากฏวาแมชีหายปวยเดินได แมแมชีวายชนมไปแลว แตยัง
ไมไดแกบนใหแกผม กอนแกโรคผมเคยเยาทานวา ผมจะแกใหหายภายใน ๔ วัน เมื่อหายแลวตองชงน้ําชา
เลี้ยงผม ๓ ถวย แมชีตอบวา อยาวาแต ๓ ถวยเลย ชงเปนกาใบใหญก็ได ไมไดคิดอะไร อารมณราเริงขึ้นมา
ก็เยาทานสนุกไปอยางนั้นเอง
สรุปวา ในชีวิตราชการตางจังหวัด ผมไดพบแมชีถนอม อาสไวย ศึกษาเลาเรียนกับทาน ๘ ป และ
ที่แมชีเลาวา หลวงพอเคยสั่งแมชีวา อยาหวงวิชาใคร สั่งถึง ๓ ครั้ง ปละครั้งนั้น คงไดแกเรื่องของ
ผม ที่แมชีและผมจะไดพบกัน และเมื่อพบกันแลว คงจะเกิดงานใหญ คืองานปราบมาร เปนการรู
กาลขางหนาของหลวงพอ ซึ่งผมก็เพิ่งตีเรื่องแตกเอาตอนที่ผมทําปราบมาร ตอนที่พบแมชีใหม ๆ ผมก็ไม
ทราบ ฟงแมชีไปอยางนั้น แมแตตัวแมชีเอง ทานก็ไมทราบความหมายวาจะไดแกอะไรเหมือนกัน

สรุปอานุภาพศิษยของหลวงพอ
ตามที่กลาวถึงชวงเวลาที่ผมเปนครูอยูในกรุงเทพ ๑๐ กวาป ไดไปเรียนวิชาธรรมกายที่วัดปากน้ํา
ไดประสานสัมพันธกับศิษยของหลวงพอหลายทาน และหลังจากนั้นไปรับราชการในตางจังหวัด ไดพบแมชี
ถนอม อาสไวย พอจะสรุปอานุภาพศิษยของหลวงพอไดวา ศิษยของหลวงพอทุกทานเกงไปคนละอยาง
มักไมเหมือนกัน ทานจะเรียนวิชาอะไร ควรไปหาใคร เรื่องนี้เปนเรื่องของโชคชะตา เพราะหลวงพอ
ทานสอนไมเหมือนกัน ศิษยคนใดเดนดวยบารมีใด ทานก็สอนไปทางนั้น ใครถนัดแกโรค ใครถนัดทําใหฝน
ตก ใครถนัดวิชามรรคผล ใครถนัดทางรบ ทานมักจะสอนไปตามลักษณะจริต ใครจดโนตไวก็เปนโชคของ
เขา ใครจําไมไดยอมไดวิชานอย การรวบรวมจดบันทึกนั้น ทานเจาคุณภาวนา ฯ เปนผูรวบรวมชวงหลัง ๆ นี้
เอง เปนโชคดีของผม ที่ผมไดมีโอกาสพบบัณฑิตศิษยเอกของหลวงพอทุกคน ไดยินไดฟงความรูแบบหลาย
ลักษณะ แมเราจะเดินวิชาไมเปนในครั้งนั้นก็ตาม แตพอเราเปนวิชาเขา ความคิดของเราจะกวางไกลทําได
หลายแงหลายมุม เหตุใดผมจึงไปสอดรูสอดเห็นเรื่องราวของหลวงพอ เหตุใดผมไดมีโอกาสพบศิษยเอกของ
หลวงพอ เหตุใดผมจึงมีโอกาสเลาเรียนวิชา มีเหตุจูงใจอะไร ที่ชีวิตของผมจะตองเปนเชนนั้น ผมตอบทาน
ไมไดทั้งนั้น แตตอนนี้พอจะพูดไดวา เหตุการณเชนนั้น เปนการไปเรียนงานเพื่อเตรียมตัวปราบมารนั่นเอง
ศิษยเอกของหลวงพอทุกทาน ไมวาจะเปนอุบาสิกา ไมวาจะเปนพระสงฆ ไมวาจะเปนคฤหัสถ
ลนแตเปนผูมีบุญญาธิการทั้งนั้น เกงทั้งนั้น แตวาการเกงนั้นไปคนละแนว จะเกงเหมือนกันไมได ถา
เกงเหมือนกันจะชนะมารเขายาก ผมขอบคุณทุกทาน ทานที่วายชนมไปแลวดีมากครับ เพระทานมาชวย
สนับสนุนการทําวิชาของผม ทานทียังมีชีวิตอยูยังไมทราบเรื่องและยังไมไดชวยอะไรผมเลย เรื่องนี้ก็แปลก
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เรื่องทุกเรื่องจะไปแจงกันในตอนตาย ไปรูกันตอนตายทั้งนั้น การทําปราบมารแปลกอยูเรื่องหนึ่งคือ เรื่อง
อํานาจปกครอง เราจะตองไปรูไปเห็นในทุกเรื่อง ที่ไหนมีมารเปนไมได เราจะตองไปจัดการ

งานยุทธจักรธรรมกาย
งานทางวิชาธรรมกายมี ๓ งาน งานเผยแพร งานเขียนตํารา งานทําวิชาปราบมาร ทานตองการ
ทราบวาผูเขียนไดทํางานดังกลาวไปแลวเพียงไรและอยางไร

๑. งานเผยแพรวิชาธรรมกาย
แตไหนแตไรมา ไมเคยคิดเผยแพร แตในชีวิตราชการของผม เมื่อยายไปเปนศึกษาธิการอําเภอปา
โมก จังหวัดอางทอง ตั้งแตป ๒๕๑๔ เปนตนมา ก็เริ่มเผยแพรกันเรื่อยมา จําไดวางานแรกเปนงานของทาน
เจาคณะจังหวัดอางทอง ทานเจาคณะ ฯ จัดงานปริวาสกรรมที่วัดของทาน มีพระสงฆมารวมประชุมอยู
หลายรอยรูป จําเปนตองถวายความรูแกพระสงฆตามตารางอบรมที่จัดไว ผมไดรับมอบหมายใหถวาย
ความรูวิชาวิปสสนา แตแรกพระสงฆทําธรรมกายไมเปน มีการโจษขานกันพอสมควร ตอมาทํากันเปน
จํานวนมากขึ้น เสียงวิจารณเบาลง พอเสร็จงานของทานเจาคณะจังหวัดอางทองแลว จังหวัดไหนจัดงาน
ปริวาสกรรมบาง มักจะเชิญผมไปเปนวิทยากร จากนั้น มาจนบัดนี้ งานเผยแพรติดตอกันมาไมขาดระยะ
ขอที่เราควรพูดกันก็คือ แตแรกๆ นั้น ไมมีใครเชื่อเรื่องธรรมกาย เขาเรียนพุทโธกันมา
ทั้งนั้น และผมเปนฆราวาสอันตรายมาก ผมทํางานยาก บางจังหวัดไกลแสนไกล ใครเชิญมาผมไปใหทุก
แหง ครั้งนั้นการคมนาคมลําบาก ไมสะดวกเหมือนอยางทุกวันนี้ อยางเชนไปเผยแพรที่จังหวัดยโสธร ไปถึง
กลางคืน ตองเดินเทาจากสถานีรถไปที่วัด ระหวางเดินเทาไปนั้น มองไมเห็นทาง ผมตกลงไปในแปลงควาย
เปอนโคลนไปทั้งตัว กวาจะสอนไดทุลักทุเลดีจริง บางจังหวัดกระเปาเดินทางของผมติดรถเขากรุงเทพไป
สวนตัวผมลงที่สถานีจังหวัดอยุธยา ทุกแหงที่ไปสอน ลวนแตมีอุปสรรคนานาประการ เลาเทาไร ไมจบ ระยะ
นั้นยังเปนหนุมพอสูกันได ก็เพราะลําบากและอุปสรรครอยแปดอยางนี้ ใคร ๆ ก็เบื่อกันทั้งนั้น อยางอําเภอ
บานหมี่ จังหวัดลพบุรี พอพระสงฆกําหนดดวงธรรมได จะถึงขั้นตอวิชา ๑๘ กาย ผูใหญบานเขามาเชิญให
ไปทานขาวมื้อเย็น เราก็หิวอยูดวย จึงบอกแกพระทานวา ทําภาวนาไปกอน ไปทานขาวประเดี๋ยวเดียว แลว
จะมาถวายวิชาตอ ไมทันไดทานขาว ตํารวจมาจับผม ใหผมแสดงบัตรประจําตัว ผมไมไดนําบัตรประจําตัว
ไป ตํารวจก็เลยเชิญตัวไปสถานี กวาจะพูดกันรูเรื่อง พระที่ทานรอจะตอวิชา ก็คอยไมไหว ทานกลับเขากลด
ของทาน พิธีการของเราก็เสียไปหมด พลอยที่จะเห็นธรรมตลอด ๑๘ กาย จําตองเลื่อนไป เหตุผลที่ทําแกผม
เชนนี้ ทราบภายหลังวา ไมถูกกับเจาอาวาส แตมาทํากับวิทยากรที่ทางวัดเชิญไป ยอมไมชอบดวยเหตุผล
แมเหตุการณอยางนี้ผมก็โดนมาแลว รวมความวา การเผยแพรเบื้องตนเปนการไปผจญมาร ไมมี
อะไรนาสนุกเลย
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มาทราบเอาตอนหลังวา การไปทุกขยากของผมนั้น ไดบารมีชั้นแกกลา ระยะที่เราไปสอน
แรก ๆ ไมไดคิดถึงเรื่องบารมี คิดแตเพียงวาสนุก ๆ ใคร ๆ ก็อยากเห็นธรรมกาย แมแตเรายังอยาก จึงไมควร
เกียจคราน แมตัวเราเองกวาจะเห็นธรรม วิ่งไปหาครูมาทั่วประเทศ อยาใหคนอื่นเขาเปนอยางเราเลย เรามี
ความรูพบจะบอกเขาได ควรใหบริการแกเขา คิดแต อยางนี้ เรื่องบารมีไมไดคิด แมชีถนอม อาสไวย ทราบ
เรื่องเขา ทานชอบใจมาก บอกวาไมเห็นใครเหมือนผม ความจริงแมชีพูดไมถูก ทําไมทานชอบใจที่เราไป
ทุก ข ย ากกระนั้น หรื อ ข า วทราบไปถึง คุณ ธีร ะ วีร ะกุล สรรพากรจัง หวั ดอ า งทองสมั ย นั้ น (ป จจุ บัน เป น
สรรพากรเขต) มาใหการสนับสนุนใหเผยแพรใหยิ่งขึ้น ใหยืมรถยนตเปนพาหนะ ใหน้ํามันรถ ใหเงิน ให
อุปการะ ทุกอยาง ตลอดเวลาที่ผมเผยแพรที่จังหวัดอางทอง เปนเวลา ๘ ป
สํา หรั บ คุ ณธี ร ะ วี ระกุ ล สรรพากรจั ง หวั ดผู นี้ ชะตาชี วิต จะสมพงษ กั บ ผมอย า งไร ก็ ไ ม ท ราบ
เหมือนกัน ชีวิตราชการจะตองยายไปพบกับผมอยูเรื่อย อยางเชนผมเปนศึกษาธิการอําเภอปาโมก จังหวัด
อางทอง คุณธีระก็ไปเปนสรรพากรจังหวัดอางทอง ผมไปเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี คุณธีระก็ไป
เปนสรรพากรจังหวัดปทุมธานี สุดทาย ผมไปเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร คุณธีระก็ไปเปน
สรรพากรจังหวัดสมุทรสาคร คราวที่คุณธีระเปนสรรพากรจังหวัดสมุทรสาครนั้นยังไปชวยงานเผยแพรวิชา
ธรรมกายใหอีก คือไดออกเงินสมทบ สรางกุฏิใหแกเจาคณะจังหวัดสมุทรสาครอีก เห็นวาคุณธีระ วีระกุล
เปนคูสรางบารมีของผมอยางแทจริง ไดรวมงานกันมาตั้งแตตนจนปลาย
วิชาธรรมกายเปนทางราชการ
ชีวิตราชการของผม ยายไปเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ตั้งแตปลายป ๒๕๒๕ ตราบ
จนถึงปนี้ งานเผยแพรที่จังหวัดจันทบุรี จัดทําเปนเรื่องของทางราชการ โดยจัดฝกอบรมพระสงฆและครู
อาจารย เพื่อใหทําหนาที่เปนวิทยากร โดยใหวิทยากรออกไปทําการสอน จากนั้น จัดเปนทางราชการอีกครั้ง
หนึ่ง โดยจั ด อบรมกํา นั น ผู ใ หญ บ า น ครูอาจารยทุ ก สัง กัด เพื่อนํ า ความรูท างวิ ช าธรรมกายไปสอนใน
โรงเรียนและตามหมูบาน ตามอุดมการณแผนดินธรรมแผนดินทอง ไดพิมพหนังสือคูมือใหเปนกรรมสิทธิ์แก
ผูเขารับการอบรมทุกทาน ขอที่ภูมิใจก็คือ วิชาธรรมกายไดรับการตอนรับจากทางราชการ
สวนกระทรวงศึกษาธิการ อันเปนกระทรวงที่ผมรับราชการอยู ผมก็ไดสงหนังสือที่ผมเขียนเปน
บรรณาการไปตามกรมต างๆ บางแล ว หนังสือที่วานี้ชื่อ “สรางคุณธรรม สูแผนดิ นธรรม" ” สําหรับ
ผู ป กครองและผู บ ริ ห าร ปกเป น ภาพของหลวงพ อ วั ด ปากน้ํ า เขี ย นขึ้ น หลั ง จากเล ม แรกจ า ยแก กํ า นั น
ผูใหญบานหมดไปแลว ตองการใหครูอาจารยและผูบริหารใชเปนคูมือฝกศิษยและผูใตบังคับบัญชา
ตลอดเวลาที่ผมรับราชการอยูที่จังหวัดจันทบุรี ไดพบผูมีบุญทานหนึ่ง เปนคหบดีของจันทบุรี
ประกอบอาชีพคาพลอย ปจจุบันเปนประธานมูลนิธิสงเสริมหลักเมืองจันทบุรี ชื่อนายวิชัย สมิทธิกรกุล ไดให
อุปการะแกผม โดยออกคาใชจายในการจัดพิมพหนังสือทุกครั้ง ที่สําคัญก็คือ เปนผูออกคาใชจายใหผมไป
ทําวิชาปราบมารในอินเดีย
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๒. งานเขียนหนังสือวิชาธรรมกาย
ผมไมมีความสันทัดในการเขียนหนังสือมากอนเลย ตอเมื่อมาเผยแพรวิชาธรรมกาย เกิดความ
จําเปนที่จะตองเขียน เพราะหนังสือ ๑๘ กายของหลวงพอ ไมแสดงวิธีปฏิบัติ และยากสําหรับผูมีนิสัยปจจัย
นอย จําเปนตองหาวิธีฝกแนวใหมใหงายแกคนทั่วไป ทั้งการปฏิบัติเบื้องตน และจนกวาจะทําวิชาใหเปน
๑๘ กาย ตามวิธีของหลวงพอ จึงไดเขียนหนังสือประกอบ ชวยใหหนังสือ ๑๘ กายของหลวงพอมีความงาย
ขึ้น เทาที่เขียนไปสวนใหญเปนความรูเบื้องตน เลมปราบมารดูจะยากวาเลมอื่น ๆ เทาที่เขียนไปแลวมี ๔
เลม ดังนี้
๑. ธรรมกาย ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย (๘๒ หนา)
๒. วิธีสอนและเทคนิควิธีฝกใหเปนธรรมกาย คูมือของวิปสสนาจารย (๑๗๖ หนา)
๓. สรางคุณธรรมสูแผนดินธรรม สําหรับผูบริหารและผูปกครอง (๖๐ หนา)
๔. ปราบมาร สําหรับผูเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง

๓. งานปราบมาร
ไมเคยคิดมากอนวาจะทําวิชาปราบมาร เพราะความรูของผูเขียนเปนความรูเบื้องตน เปนนัก
ปฏิบัติสมัคเลน การเผยแพรที่เปนไปแลว เปนเรื่องของความบังเอิญ เปนเรื่องของการมาพูดใหถูกใจ ผมจึง
ไปทําให เกรงใจพระสงฆที่ทานมาเชิญ ไมใชความเกงหรือความเชี่ยวชาญ ไมมีความตองการในเรื่อง
ชื่อเสียง แตทานผูมาเชิญมักจะพูดถึงเรื่องหลวงพอวัดปากน้ํา พูดถึงเรื่องวิชาธรรมกาย เรื่องดังกลาวเปน
เรื่องที่ถูกอารมณของผม ในที่สุด ผมก็ไปเปนวิทยากรใหเขาจนได
ชีวิตราชการของผมยายไปพบแมชีถนอม อาสไวย คือ แมชีมีสํานักสอนอยูที่อําเภอเมือง จังหวัด
อางทอง ผมยายไปเปนศึกษาธิการอําเภอในจังหวัดนั้น ไดเรียนวิชาธรรมกายจากแมชีถนอม อาสไวย ครั้น
ผมยายราชการไปเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัด จึงหางจากแมชีถนอม ไมไดไปมาหาสูกัน จึงนําตําราตางๆ
ที่ทานเจาคุณภาวนาโกศลเถรพิมพแจกเผยแพร มาศึกษาคนควาดู เพราะหางครูอาจารยเสียแลว ปรากฏวา
อานรูเรื่องและเกิดความเขาใจ ปกติผมไมอานตํารา เพราะเกรงวาจะเปนความรูตามตํารา ไมใชความรูจาก
การปฏิบัติ เราเรียนทางปฏิบัติควรฝกทางปฏิบัติ มันจึงจะเปนเรื่องของการปฏิบัติอยางแท ถือคติเชนนี้มา
แตไหนแตไร ครั้นอานตําราของทานเจาคุณภาวนา ฯ เขาใจแลว ลองปฏิบัติดู ปรากฏวาทําได เลยถูกธาตุ
ธรรมคาดคั้นใหทําวิชาปราบมารมาตั้งแตบัดนั้น ตําราปราบมารของผมจึงเกิดขึ้นดวยประการฉะนี้
เรื่องราวการปราบมารของผม ยังไมยุติเพียงนี้ ยังจะมีตอไป เห็นวาเนื้อหาสาระของวิชาปราบมาร
ควรผดุงไวและเผยแพรกันใหมาก ๆ ไปไดแนวคิดมาจากการไปปราบมารที่อินเดีย ชาวอินเดียหันหลังใหกับ
คําสอนของพระศาสดา สงผลใหอินเดียเปนเชนไร เราทานเขาใจแลว สมบัติล้ําคาคือคําสอนของพระ
ศาสดา เหตุใดจึงไมมีการสืบตอกัน วิชาปราบมารหรือที่เรียกวา อาสวักขยญาณนั้นมีความสําคัญ
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ยิ่งกวาอะไรทั้งนั้น กวาจะรูเห็นมาไดแตละอยาง แทบเอาชีวิตเขาแลกทั้งนั้น หากขาดการสืบตอ
คงจะสูญในเร็ววัน

ขอสังเกตของผูจะเรืองนามวิชาธรรมกาย
ผูเขียนไดรูจักผูเรื่องนามวิชาธรรมกายมากมาย มีขอสังเกตวา บัณฑิตเหลานั้นมักมีประวัติ เคย
ทําวิชาธรรมกายแกปญหาใหประจักษมาแลวในหมูนักทําวิชาธรรมกายดวยกัน บงบอกวาทานผูนั้นตอไป
ภายหนาจะตองมีอะไรพิเศษ อยางแมชีถนอม อาสไวย ทําวิชาไดขลังหลายเรื่อง เราเห็นเขาตองยอมรับใน
ความสามารถ โดยเฉพาะการแกโรค ทานเชี่ยวชาญเปนพิเศษ ความรูในเรื่องปราบมาร เลาใหผูเขียนฟงไมรู
จบ ไมใชผูเขียนอยากฟง ทานเลาของทานเอง จะไมฟงดูจะเสียมารยาท ฟงไปอยางนั้น ยิ่งฟงยิ่งไมรูเรื่อง
ครั้งนั้นผูเขียนไมเปนวิชา เราไมรูอะไรกับเขาทั้งนั้น ฟงไปจะไดประโยชนอะไร แถมยังเลาเรื่องพิลึกกึกกือ ให
ฟงเสียดวย ลวนแตเปนเรื่องรบกับมารทั้งนั้น เราถามอะไร ทานตอบไดทั้งนั้น ลวนแตเปนหลักวิชา เปนเหตุ
เปนผล เราเปนขาราชการ ฉะนั้นเรื่องเหตุผลเราสันทัด จึงถกกันดวยความรูทางเหตุผล ปรากฏวา ทานไม
จนแตมเราเลย เราเสียอีกเปนฝายจนแตม มาทราบเรื่องที่แมชีเลาถึงการปราบมารทีหลังวา ธาตุธรรม
ท า นบั ง คั บ ให แ ม ชี เ ล า เป น การถ า ยทอดงาน เพราะต อ ไปผู เ ขี ย นจะเป น ผู ป ราบมาร จํ า ต อ ง
รับทราบอะไรไวบางเปนพื้นฐาน ครั้นผูเขียนทําวิชาปราบมารเขาจริง กลับไมเดินวิชาอยางที่แมชีถนอม
สอน ทําไมจึงเปนเชนนั้นผูเขียนก็ไมทราบ เมื่อเดินวิชารบไปนาน ๆ เขา แนววิชาเกิดมาตรงกับวิธีทําพระ
ของขวัญของหลวงพอ มาตรงหันไดอยางไร ก็ ตอบไมไดอีกเชน กัน บัดนี้ แมชีวายชนมไปแลว แตก็ยัง
ชวยงานปราบมารที่ผมทําอยู ไมชอบใจอยูก็ตอนที่ทานตายไปนี่เอง ติดขัดเวลาทําวิชาไปถามไถอะไร ทานก็
บอกมาใหเราคิดเอง ดวงชะตาของผมมักจะขัดใจกับอาจารยตอนที่อาจารยตายไปแลวนั้น เราทําวิชาปราบ
มารตองใชความรูสูง ทํา ๆ ไปเกิดติดขัด เขานิโรธไปถามทาน ทานก็โยนมาใหเราคิดเองแทบทั้งนั้น เราโกรธ
วา ตอนมีชีวิตอยูในโลกทานสอนไดสอนดี เมื่อไมไดความรู จําตองใชวิชาเกา จนกวาจะไดวิชาใหมโดย
อัตโนมัติ เมื่อมารรุนนั้นดับไป ทานก็มาบอกวา “ศึกษาฯ ยังไมไดคํานวณบริวารใหฉัน” ผมแกลําใหบาง
คือทําเปนไมไดยิน อีกกี่เดือนผมก็ไมทําให อาจารยของเราเกงกวาเรา บารมีก็มากกวาเรา เวลาธาตุธรรม
รับสั่งขอความเห็น มักจะรวมกันชี้ความเห็นมาแตที่ผม ทีเวลางานชี้มาที่เรา อางความเปนครูอาจารยกัน ใช
กันได ขอรองกันได คราวนี้เปนจังหวะของเราบางแลว ก็คือเราไมทําบริวารใหอาจารยของเรา เพราะเราก็
โกรธอาจารยของเราเปนเหมือนกัน แตแลวเราก็เคืองอาจารยของเราไมนาน ก็ทําวิชาคํานวณบริวารใหทาน
ตามที่ทานรองขอเราไว ผมทําใหทั้งนั้น ที่มีความดีตอผมครั้งเปนมนุษยอยูในโลก ผมไมลืมใครเลย
ผมทําใหทานทั้งนั้น แตวาทํายาก ไมใชของงาย ใชวิชาสูง ใชบารมีสูง จะกลาววิชาไวใหฟงไมได
เพราะเปนของยาก พูดไดแตวา จะทําอะไรใหใคร ตองดูบารมีของเราและดูบารมีของเขาประกอบกัน บารมี
ของเราสําคัญที่สุด บารมีของเขาสําคัญเปนรอง หากผายที่เราจะใหไมมีความดีอะไร ทั้งที่เราอยากจะทําให
ใจจะขาด เราทําอะไรไมไดทั้งนั้น เพราะนิโรธไมเกิด ตรัสรูก็ไมเกิด ไมรูจะทําอยางไร เหมือนพายเรืออยูใน
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อาง ขอเท็จจริงเปนอยางนี้ สวนครูอาจารยของผมทุกทาน ผมทําใหสารพัด เพราะผมมีบารมีปราบมาร ที
มารผมยังดับได เรื่องแคนี้ถาทําถวายทานไมได นับวาแยมาก อาจารยของเราทานก็ฉลาด ทานรูวาเราทําได
ทานจึงขอรองมา ทานผูศึกษาอาจของใจวา ทําไมทานจึงไมทําของทานเอง เพราะทานก็เปนเอกในวิชา
ธรรมกายเหมือนกัน อันนี้นาพูดกัน ขอแรกเมื่อกายมนุษยดับ ฤทธิ์ของเราหมดลงทันที ถึงหลงเหลือ
อยูบางก็เล็กนอย ยอมทําอะไรยาก ขอสองบารมีธรรมของทานก็มากมายอยูแลว บริวารของทานไดอยู
แลวตามขีดขั้นแหงบารมีของทาน บริวารก็ดี วิมารก็ดี มีรองรับเราไวสําหรับผูเปนวิชาธรรมกายอยูแลว คือ
มีรองรับไวแลวตามธรรมชาติ หากเราพอแคนั้น เรื่องก็ยุติแคนั้น ผมไมตองไปยุงกับทาน แตแมชีเห็นวา ทาน
เป น อาจารย ข องผู ทํ า ปราบมาร มั น ต อ งให อ ะไรภู มิ ฐ านขึ้ น คราวนี้ เ ราต อ งทํ า ให ท า น เพราะเกิ น ขี ด
ความสามารถของทานแลว
ตามที่บรรยายมานี้ เปนเรื่องเกร็ดเล็ก ๆ นอย ๆ พูดกันแตวิชาการดูจะเบื่อ ขอสรุปวา ทานที่จะ
เรืองนามในทางวิชาธรรมกายนั้น จะตองมีประวัติแสดงถึงบุญญาภินิหารมาใหประจักษ จําตองมีเรื่องเลา
ขานเกือบทุกทาน จบเรื่องแมชีถนอม อาสไวย ขอขึ้นแมชีทองสุข สําแดงปน บาง
แมชีทองสุข สําแดงปน เปนอาจารยของผม เห็นธรรมในอิริยาบถเดิน เปนนักพูดมีวาทศิลป คูหู
ของทานคือแมชีลูกจันทร ขนนกยูง ผมติดสอยหอยตามทานมาตลอด คุยนาฟงพิลึก ผมติดทานเปนแตงเม
ทีเดียว ทานมีหลานอยูกับทาน ๒ คน คนหนึ่งเปนหญิงชื่อหมู คนหนึ่งเปนชายชื่อกาง เดี๋ยวนี้ไมทราบวาคุณ
หมูและคุณกางเปนหนุมเปนสาวไปแคไหนแลว ไมพบนานแลว อาจารยทองสุขมีความสามารถทําใหผม
เรียนภาวนาได แคนี้ผมก็นับถือ ๑๐๐ ครั้งแลว พยายามทุกสถานจะใหผมเห็นธรรม จนแลวจน
รอดผมก็ไมเห็น สอนเทาไรก็รับ ฝกเทาไรก็เชื่อ แตก็ไมเห็นกับเขา คนมาเรียนทีหลังผม เขาเห็นธรรม
กันหมด เหลือแตผมเทานั้นที่ไมไดเรื่องจริง ๆ อภินิหารของทานก็คือดุดาวาใคร ถึงขนาดฟารองเอาทีเดียว
พูดอะไร ๆ ใครก็เชื่อ คงจะโดยเหตุนี้ หลวงพอจึงมอบหมายใหทําหนาที่เผยแพร มีลูกศิษยลูกหามาก มี
บุคลิกลักษณะนาเกรงขาม ทําไมทานเกิดมาเปนผูหญิงก็ไมรู ผมถาม ก็เพราะความเจาชูของเรานั่นเอง จึง
เกิดมาเปนสตรี ทานวาอยางนั้น ทานเลาใหฟงวา วันหนึ่ง เกิดอยากลองของขึ้นมา เหตุใดจึงเปนหญิง จะ
ลองทําหญิงใหเปนชาย ทานเลาวาพยายามเดินเครื่องจะใหเปนชายทําอยู ๖ เดือน โดยวิชาธรรมกายของ
ทาน ปรากฏวาเพศหญิงเปลี่ยนเปนเพศชาย ทําวิชาไดผลตอนกลางคืน ขณะที่เพศเปนชายนั้น อยากสูบ
บุหรี่ อยากแสดงอะไร ๆ เหมือนชาย แตมาคิดวา ทองมนตไมได สวดมนตไมเปน หากความเหลานี้รูถึง
หลวงพอ ก็จะตองเชิญนายแพทยมาพิสูจน และจะตองใหบวชเปนพระสงฆ เรื่องราวจะไปกันใหญ ตัดความ
ยุงยากทั้งหลาย คือเดินวิชาใหมคือเดินเครื่องถอยหลัง ประเดี๋ยวเดียวเทานั้น เพศชายก็กลับเปนเพศหญิง
ตามเดิม ตั้งแตบัดนั้นมา แมชีทองสุขสูบบุหรี่ มาจากเหตุการณเปลี่ยนเพศตามวิชาธรรมกายของทาน
นั่นเอง
ปลายชีวิตของทาน ทานปวยเปนโรคอะไรก็ไมทราบ ผมไปมาหาสูทานทุกวัน เสียใจที่ตัวเองตอน
นั้นฐานะทางการเงินไมดี ทําราชการเปนครูเล็ก ๆ อยู แตไดดูแลทานตามสมควร ขอที่เราควรพูดกันก็คือ
ทานมีอภินิหารคือตาย ๓ ครั้ง ครั้งแรกกับครั้งที่ ๒ เปนการตายเลน ๆ พอผมมาถึง ทานก็เลาความ ผมก็
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รับทราบ แตอีกครั้งหนึ่งทานตายจริงๆ แมจะตายยังแสดงฤทธิ์ ผมกลัวทานเหลือเกิน ศิษยของหลวงพอวัด
ปากน้ําทุกทาน ลวนแตมีบุญญาภินิหารกันทั้งนั้น ผมไมอาจและมิบังอาจ แตไหนแตไรมาแลว
หากเรามีธุระหนาที่ไมเปนไร ครั้นหมดธุระแลว ตองถวายบังคมลาทันที บอกไดคําเดียววา “กลัว”
รูสึกอยางนี้มาแตไหนแตไร หลวงพอทานลงมาคนวิชาปราบมาร ศิษยของหลวงพอไมวาใคร มีบารมีระดับ
ฮองเตทั้งนั้น ไมควรที่เราจะไปยุงหากเราไมทําประโยชน งานปราบมารเปนงานชางเปนงานใหญ ระดม
สรรพกําลังทุกสถาน ไมใชของทํางาย ทํายากนัก ตองเกี่ยวของดวยอะไรมากมาย ขอเลาเรือ่ งแมชที องสุขตอ
อีกนิดหนึ่ง
เมื่อแมชีทองสุขวายชนมลง คนที่เสียใจมากคงไดแกแมชีลูกจันทร ขนนกยูง เพราะทานอยูดวยกัน
และทุกขยากกันมานาน คนที่เสียใจรองลงมา คงไดแกผมเปนแนแท รวมทั้งศิษยคนอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่ง
ผมพอจะเดาใจได จากนั้นก็เปนเรื่องการบําเพ็ญกุศล ขอสรุปวา แมชีทองสุข สําแดงปน มีอะไรหลายอยาง
บงชี้วา ทานจะตองจําเริญตอไปในวิชาธรรมกาย เปนอันจบภาคพื้นดิน ระหวางผมกับอาจารยทองสุข ทาน
ผูศึกษายังอยากทราบวา ภาคสวรรคไมกลาวบางหรือ กลาวถึงแมชีถนอม อาสไวย เทานั้นหรือ เรือ่ งเกร็ดคือ
เรื่องเบาสมอง ระหวางผมกับแมชีทองสุข ไมมีเอาเสียเลย ไมทราบจะกลาวอยางไร แมชีทานทราบวาผมทํา
วิชาปราบมาร เรื่องราวของผมทานทราบดี ทานมีสวนรูเห็นงานที่ผมทํา รูความยากความลําบากที่ผม
ประจันอยูในเรื่องการปราบมาร ไดแตเอาใจชวย เรื่องกัลปนาผลแกอาจารยของผมจัดอยาไร ทานอยาก
ทราบกันทั้งนั้น ขึ้นชื่อวาครูอาจารยของผม ผมจัดใหทั้งหมด ไมเวนใครเลย แตวาการไดรับนั้นมี
กฎเกณฑอยู ไมใชทําไดตามอําเภอใจ หากทานอยากทราบ อยากเรียนรู ตองทําวิชาปราบมาร หากไม
ทําวิชาปราบมาร เราจะไดบารมีมาจากไหน บารมีอยางอื่นทําอะไรไมไดมาก ทานอยากสงเคราะห
พรรคพวกของทานเมื่อเขาวายชนม ทานมีสิทธิ์คิด แตวาทานทําไมได ถามวาทานจะใชบารมีอะไรทําใหเขา
ตอบวาบวชพระ สรางพระ เผยแพรธรรม ฟงดูเขาที แตพอเดินวิชาแลว ทําอะไรไมไดทั้งนั้น บารมีที่ทานอาง
ไมพอกัน มีเงินลานเดียว จะใหไดงานรอยลานยอมเปนไปไมได แตวาทานมีสิทธิ์อุทิศกุศล มีสิทธิ์ทําอะไรให
ไป อนุโมทนาไป เรามีสิทธิ์ทํา แตวาจะใหไดอยางที่ผมกลาวนั้นยอมไมได
ผมเลาเรื่องของอุบาสิกาถนอม อาสไวย และอุบาสิกาทองสุข สําแดงปน ไดยาวหนอย เปนเพรา
ทานทั้งสองเปนอาจารยของผูเขียน ไดรูไดเห็นกันมาก จึงมีเรื่องเลากันมาก และเมื่อเขียนเสร็จพิมพเปนเลม
แลว จะตองเขาธรรมกายไปให ทานอานที่ชั้นดุสิตดวย เพราะทานทั้งสองวายชนมไปแลว ทานคงอยาก
ทราบวา ผมเลาถึงทานอยางไรบาง คงไดหัวเราะกันลั่นวิมานเปนแนแท
เกจิอาจารยเอตทัคคะทางวิชาธรรกมายอีกรูปหนึ่งที่ผมเคารพมาก คือ อาจารยเจาคุณภาวนา
โกศลเถร (อาจารยวีระ อาจารยใหญฝายวิปสสนาวัดปากน้ําปจจุบัน) ผูเขียนมีสวนรูเห็นอยูบาง ตั้งแตครั้ง
ผูเขียนเปนหนุมเคยไปอาศัยกุฏิของทานพักอาศัยเพื่อเรียนวิชาธรรมกาย พระเดชพระคุณสอนวิชาธรรกมาย
เบื้องตนใหดวย พระเดชพระคุณบําเพ็ญ ผูเขียนก็บําเพ็ญดวย เห็นพระเดชพระคุณคนทั้งดานปฏิบัติและคน
พระไตรปฎกดวยควบคูกันไป ถามถึงวิชาความรูธรรมกายทานมักพูดหลักเกณฑออกมากอน ไมพูดตามที่
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เขาวา ไมวาจะเรื่องอะไร ทานมักยึดหลักกอนเสมอ แลวตามดวยบาลี เปนการอางที่มาที่ไป ปองกันการ
โตแยง เมื่อยกบาลีขึ้นวาแลว เปนอันยุติ แปลกใจที่วาพระเดชพระคุณไมไดเรียนบาลี แตอางบาลีไดถูกตอง
แม ชี ถ นอม อาสไวย เล า ถึ ง ท า นเจ า คุ ณ ภาวนาฯ ว า ท า นเจ า คุ ณ ฯ เป น ชวเลข แม ชี พู ด วิ ช า
ธรรมกายยาว ๆ แตทานเจาคุณฯ ขีดกระดาษนิดเดียว ทานเจาคุณ ฯ ก็จําไดหมด ครั้งที่ทานเจาคุณฯ เปน
วิชาใหม ๆ คงจะนึกสนุกขึ้นมาอยางไรไมทราบ จะไปขุดหาดวงแกวกายสิทธิ์ มารเลนงานทานเจาคุณฯ ทาน
เจาคุณฯ จึงเจ็บปวย แมชีถนอม อาสไวย ตองมาแกโรคให เปนวิชาใหมๆ จะซุกซนและสนุกอยานั้นไมได
แมชีถนอมเลาไปหัวเราะไป แมชีถนอมเลาไว ผมจึงรวมเรื่องไว นักปราชญสําคัญมักจะมีเรื่องตลก ๆ เชนนี้
แทบทั้งนั้น
ศิษยของหลวงพอผูคงแกเรียนทั้งหลาย ถึงคราวที่ทานเจาคุณ ฯ จะรวบรวมวิชาธรรมกาย ทาน
เลานั้นมักจะมาเลาความรูใหทานเจาคุณฯ ฟง ทานเจาคุณฯ สามารถรวบรวมความรูวิชาธรรมกายถึงขั้น
บริบูรณทีเ ดียว บัดนี้ วิชาธรรมกายรวบรวมเปนเลม ไดอยางอัศจรรย ผูเขียนนึกถึงเรื่ องนี้ทีไร เปนตอง
ขอบคุณทานเจาคุณฯ รอยครั้ง การรวบรวมวิชาธรรมกายไดเปนชิ้นเปนอันอยางนี้ ก็คืองมเข็มใน
มหาสมุทรดี ๆ นี่เอง
ศิษยของหลวงพออีกทานหนึ่ง เปนผูคงแกเรียนวิชาธรรมกายมาแตไหนแตไร บัดนี้ ทานทําหนาที่
สอนอยูในวัดปากน้ํา จะเปนดวยเหตุผลกลใดไมทราบ กับผูเขียนนี้หลบกันไปหลีกกันมา ทั้งที่รูจักทานมา
นาน แตไมเคยธรรมสากัจฉาความรูทางธรรมกายกันเลย ทานผูนี้คือ คุณตรีธา เนียมขํา ผูเขียนรูจักศิษย
ของหลวงพอที่เชี่ยวชาญวิชาธรรมกายเกือบทั้งหมด แตเหตุใดเราไมเคยเสวนาวิชาธรรมกายกับทานเลย
ตั้งแตสมัยหลวงพอมีชีวิตอยู จนกระทั่งหลวงพอมรณภาพ และสืบมาจนบัดนี้ ผลงานแตละอยางของทาน
ลวนแตเกินกําลังที่เราจะไขวควาเปนศูนยรวมของศิษยหลวงพอ
ตามที่บรรยายมานี้ แสดงใหเห็นวา ผูที่จะเรืองนามในวิชาธรรมกายนั้น ยอมมีอะไรบงบอกใหเปน
ที่สะดุดตามาแตตนเสมอ สรุปแลว เทวดาใหพวกเรามารวมกันพัฒนาวิชาธรรมกายนั่นเอง
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เหตุหลอกรูลวงญาณทัสสนะ
เหตุหลอกรูลวงญาณทัสสนะ เปนความวางที่มารเขาทําใน เห็น จํา คิด รู ของเรา เพื่อใหเราเห็น
ไดสารพัดเรื่องที่เขาตองการ ทั้งนี้ ตองการใหการรบลาชา ใหการคาดการณผิดพลาด ใหเห็นของหลอกของ
ปลอม เพื่อใหเกิดการหลงผิดดวยประการทั้งปวง
วิธีทําของเขาก็คือ เขามาแยก เห็น จํา คิด รู ของเรา แลวรวม เห็น จํา คิด รู ที่แยกไปเขาดวยกัน
ใหม แลวเกิดกาย เขาทําแก เห็น จํา คิด รู ของใคร ก็เกิดกายของเขาผูนั้น ในญาณทัสสนะของเรา
แลวเขาก็เอากายของเขาซอนอยูในกายที่เขาทําขึ้นใหมนั้น ทําหนาที่บังคับกายที่สรางขึ้นใหม
การที่เขาทําได เปนเพราะสภาพใจของเขาสูงกวาเรา (สูงในทางปกครอง) เขาละเอียดกวาเรา เขาเหนือเรา
พูดงาย ๆ ก็คือ เขาเปนผูปกครอง เขามีสิทธิ์ที่จะทําเชนนั้น แตถาหากเขาละเอียดนอยกวาเรา เขาจะทํา
ไมได
ระหวางรบ ถาเราเห็นพระพุทธองค เห็นหลวงพอวัดปากน้ํา บิดามารดา ญาติมิตร สหาย
รัก พึงทราบเถิดวาเขาหลอกเราแลว ใหเรารีบทบทวนความถูกตองทางวิชาอยางเร็ว และรีบดวน กวาจะ
ทราบวามารเขาหลอก แทบจะสายเกินแก ตอเมื่อทําวิชาถึงขั้นละเอียดจึงไดทราบเรื่อง เราถูกหลอกโดยวิธนี ี้
มานับชาตินับภพไมถวนแลว การที่รูและญาณทัสสนะของเราผิดพลาด เราโทษใครไมไดเลย มารเขาฉาย
ภาพยนตรอยางนี้ เราจึงเห็นอยางนี้ เราก็บอกอยางนี้ เราตองการใหถูก จึงพากเพียรเลาเรียนกันมากมาย
ต า งก็ ป ฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบกั น ทั้ ง นั้ น ตราบใดที่ ม ารยั ง ดั บ ไม ห มด เราจะถู ก หลอกและผิ ด พลาด
ตลอดไป
ครั้นเราจับไดไลทัน เขาจะเปลี่ยนวิธีใหมทันที ภาพยนตรเรื่องใหมเกิดขึ้นทันที เห็นงาน อดิเรกที่
เราทําอยู เห็นตนไมที่เรากําลังปลูก เห็นสัตวปาสวยงาม หากเราหลงดู ตัวการสําคัญจะรีบหนีไปกอน ไมถูก
ดับ เราจับเหลี่ยมนี้ได เขาเปลี่ยนวิธีใหมตอไปอีก เปนตัวเลขลอตเตอรี่ เราจองดูตัวเลข ตัวการสําคัญหนีไป
ไดอีก แนวใหมมาอีก เปนวิมานที่งดงาม แสดงถึงการสรางบารมีของทาน เราหลงดูอีก แนวใหมตามมาอีก
เปนวาบอกถึงบารมีที่ทานทําวิชาปราบมาร มารเขาแจกแจงรายละเอียด ไมตองใหธรรมภาคบุญสาธยาย
เขายังทําได นี่คือ เหตุหลอกรูลวงญาณ
แตมารเขาฉลาด เขาไมปดรูบังญาณทุกอยางไป บางอยางเรารูถูกตองได อะไรที่เขา
สงวนเขาจึงแกลง วิชารบชวยใหแจงไดหลายเรื่อง
ระหวางรบ เราเชื่ออะไรไมไดทั้งนั้น จะเชื่อไดก็ตองตรวจสอบใหควรแกการณเสียกอน คือเขา
กลางกายที่เห็นนั้นทันที ไปรบจนสุดกายหยาบละเอียด ครั้นไปถึงขาวและใสแลว ยังเชื่อไมไดอยูดี เพราะ
เพิ่งถึงเหตุปลอดธาตุปลอดธรรม ตองรบในเหตุปลอดธาตุปลอดธรรมตอไปอีกไมถอยหลัง ครั้นถึงสวาง ขาว
ใส ไมริบ ไมรัว เปนนิ่งไมกระเพื่อม จึงจะ “พอฟง” เพียงฟงหูไวหูเทานั้น จะใหเราเชื่อสนิทใจยอมไมได
ตราบใดที่มารยังดับไมหมด ความผิดพลาดทางญาณทัสสนะมีไดเสมอ
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คราวนี้กลับมาพิจารณาการปฏิบัติธรรมของเราบาง วาเรามีรูญาณถูกตองเพียงไร ใครเขามาให
ตรวจการลงทุน เราบอกเขาวามีกาํ ไร ปรากฏวาเขาขาดทุน อยางนีต้ องไดรับการฝกอีกมากมายนัก การ
ขาดทุนรอยลานไมใชของเลน การตรวจสอบในทางไดทางเสีย พึงระวังใหมาก
ที่นําเหตุหลอกรูลวงญาณมากลาว ก็เพื่อเตือนใจ เวลาตรวจอะไรตองระวัง ตองใหแนใจ
จริง ๆ ทบทวนความถูกตองหลายครัง้ อีกทั้งขณะทําวิชารบ เชือ่ อะไรไมไดทั้งนั้น
ขอที่ควรระวังอีกอยางก็คือ ทานที่เห็นอะไรรอยแปดนั้น ควรเขาใจวากําลังอยูในเหตุหลอกรูลวง
ญาณ ควรเสนอแนะใหเปลี่ยนวิธี เอาเปนวาเห็นดวงธรรม ดวงธรรมจะตองขาวใสสวางโชติ เห็นธรรมหายก็
ตองขาวใสสวางโชติ ใหอยูในแวดวงแคนี้กอน ตอเมื่อทําความรูบทนี้ได จึงควรเลื่อนไปบทอื่นตอไป
หากเราไมแกไขโดยวิธีนี้ มารจะถือโอกาสตอกลองสองญาณหลอกตอไป เปนการเสียเวลาแกผู
แสวงหาโมกขธรรม กวาผูเขียนจะทราบความ เขาก็หลอกมานักตอนักแลว และเขายังหลอกทั้งๆ ที่เรารู
ดังนั้น การประพฤติปฏิบัติ เรามาหาหลักเกณฑกันกอนเปนดีที่สุด ตามที่กลาวมานี้ เกิดจากประสบการณ

ธาตุธรรมพิเศษถูกมารแกลงดวย
เหตุดับอธิษฐานถอนปาฏิหาริย
ดับอธิษฐาน หมายความวา อธิษฐานไวในดวงบารมี แตมารเขามีวิชาสูงกวา เขาก็มาดับอธิษฐาน
เสียสิ้น คําวา ถอนปาฏิหาริย หมายความวา ทําวิชาไวละเอียด ยิ่งปาฏิหาริยมาก ก็ยิ่งละเอียดมาก แตมาร
เขาละเอียดกวา เขาก็มาถอนวิชาที่เราปาฏิหาริยไว
คราวนี้ ทําวิชาเปนอนุโลมปฏิโลม เปนถอนอธิษฐาน ดับปาฏิหาริย รวมความวา เขามาถอนและ
มาดับ ไมวาเราจะทําอะไรไวอยางไร หากเราทําไวแกดวงบารมี เขาก็เอาดวงบาปมาแก หากเราทําไวแกวิชา
เขาก็เอาอวิชชามาแก เราทําไวแกดวงทาน ศีล ภาวนา เขาก็เอาทุกขสมุทัยมาแก สารพัดที่เขาจะเอามาแก
เพราะตางฝายตางคิดวิชามาสูกัน จะยุติเปนตํารายังไมได ตางฝายตางประดิษฐคิดคน
เหตุดับอธิษฐานถอนปาฏิหาริย และเหตุถอนอธิษฐานดับปาฏิหาริย รายกาจมาก มารเขา
รูวาเราจะลงมาเกิดทําวิชาสูเขา เขาก็เลนงานเรากอน กอนที่เราจะจุติมาเกิด ทําไวที่กําเนิดเดิมของเราดวย
วิชาดับอธิษฐานถอนปาฏิหาริยนี้ เขาดับวิชาของเราแลว ยังอธิษฐานไมใหเราเห็นวิชาธรรมกาย อธิษฐาน
อยางเดียวไมพอ เขายังปาฏิหาริยวิชาใหไมเห็นวิชายิ่งขึ้น เหตุนี้เอง พวกเราที่ธาตุธรรมพิเศษ ไมเห็นวิชา
ธรรมกายกันหลายราย ทั้งที่เราพากเพียรฝกฝนสักเทาไร เราก็ยังไมเห็นดวงปฐมมรรค หรือเห็นก็ยังไมแจม
ชัด ทําใหเราขาดบารมีที่ควรมีควรไดอยางนาเสียดาย แตมีบางรายไมขาดทุน แมจะเพลี่ยงพล้ําในทางธรรม
แตก็สรางบารมี โดยชวยกิจการงานเผยแพรวิชาธรรมกายไปกับเขาได นาอนุโมทนา อยางนี้ไมขาดทุน คือ
เลือกเอาทางเดินเอาตัวรอด เมื่อมารเขาขวางทางนั้น เราก็มาเลนทางนี้ เปนการไมยอมแพมาร เมื่อ
มารเขามาเพลงนี้ เราจะตองตอบไปเพลงใดเพลงหนึ่ง ไมใชยอมแพอยางราบคาบ
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กลับมาพูดถึงวิชาดับอธิษฐานถอนปาฏิหาริย ไมมีทางอื่น ตองแกโดยวิธีรบ จนกวาจะพบตนวิชา
ของเขา พอแลวตองดับใหไดทั้งหมด แลวนํา บุญ บารมี รัศมี กําลัง ฤทธิ์ อํานาจ สิทธิ เฉียบขาด ... ฯลฯ ที่
มารยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลายไปนั้น มาทําใหสะอาด ตั้งธาตุธรรมใหใหม เสร็จแลว จึงคืนแกเขาผูเ ปน
เจาของ จากนั้น เราจึงจะเห็นธรรมและจะเห็นวิชาธรรมกายตอไป เราอยาเพิ่งทอดอาลัยตายอยาก ขอใหมี
เวลาทําวิชากันพอสมควร ไมใชเราจะแกไขอะไรไมได กรณีเชนนี้ ตองใชเวลา เพราะจะตองใชความรูสูง
โดยปกติแลว เราจะตองเห็นวิชาธรรมกายกันหมด ทําถูกวิธีแลว ตองเห็นไดทั้งนั้น ไมวาใครทั้งนั้น
ตางแตวา บางทานเร็ว บางทานชา บางรายตองใชเวลาพอสมควร ผูเขียนเคยทดลอง ชนิดที่เรียกวา เปน
ธรรมกายเบื้องตนหมดชั้นเรียนมาแลวมากตอมาก จนเห็นวาเปนเรืองปกติ ไมเห็นวาเปนเรื่องอัศจรรยอะไร
ขอสําคัญอยูที่วา สอนกันใหถูกวิธี ฝกกันใหถูกวิธี วัดผลกันใหเปนเทานั้น ชีวิตของผูเขียนเคยทดลองสอน
มามากตอมากแลว คราวนี้มาทดลองปราบมารดูบาง เรื่องปราบมารเบื้องตน ไดนําเสนอตอทานแลว คือ
หนังสือเลมนี้ เลมตอไปคอยวากันใหม
หลวงพอวัดปากน้ําเคยพูดวา มีชีวิตอยูเปลา ๆ ไมทําอะไร เหลือแตกินกับนอน ชีวิตเปน
หมัน ทานวาของทานอยางนั้น ชีวิตเปนหมันหมายความวาไมไดอะไรเลย คือไมไดบุญทานอะไรติดตัวเลย
หากเรามาชวยกันเผยแพร ชวยกันแตงตํารา ชวยกันทําวิชาปราบมาร มายุงกับงานประเภทนี้ เปน
ประโยชนแกศาสนา มีคนเขาใจศาสนาดีขึ้น มีคนเขาถึงพระรัตนตรัยเพิ่มขึ้น มีการเรียนวิชาอาสวักขย
ญาณอันเปนของยากๆ เพิ่มขึ้น อวิชชายอมจะดับไปทีละรุนสองรุน สันติสุขจะฉายแสง ทั้งนี้ เกิดจากตัวเรา
นี่เอง ไมใชใครที่ไหน พวกเรานี้เอง บัดนี้ ทั้งเราและทานตางมีอายุสูวันชรา คิดถึงงานที่เราไดมาสนุกรวมกัน
ตั้งแตงานเผยแพร งานแตงตํารา งานปราบมาร ที่ผูเขียนดําเนินไปแลว กําลังดําเนินอยู และที่จะทําตอไป
ทุกทานบอกวาดีใจ เงินไดหมดไปอยางมีประโยชน ไมใชหมดไปเพราะสํามะเลเทเมา ถึงแมจะใชไปเพื่อ
การนี้ ก็ไมไดทําใหยากจนลงไป หากไมใชเพื่อการนี้ ใชวาจะร่ํารวยขึ้น เพิ่งมาไดคิดตอนอายุมาก แต
กอนไมทันไดคิด คิดไดแลว ก็เดินทางไปดีใจกับผูเขียน วาชีวิตของทานมีประโยชน ที่ไดมีโอกาส สนุกกับคติ
นิยมของผูเขียน ตั้งแตเด็กเล็กนอยจนสูความชรา เรามีความจําเปนตองตรวจสอบตัวเรา เพราะกําลังจะสู
ความตาย ไมวันนี้ก็พรุงนี้ ผูเขียนดีใจกับเพื่อนผูนั้น ที่ชีวิตของเราไมเปนหมันอยางที่หลวงพอวัดปากน้ําวา
เอาไว
แตเพื่อนสหธรรมมิกบางทาน ผูเขียนดีใจดวยไมได เพราะเงินรอยลานบาทของเขา ไมไดเปน
ประโยชนตอผูเขียนเลยแมแตบาทเดียว อะไรก็ไมเอาทั้งนั้น เกรงวาถาอุปการะผูเขียน แลวจะยากจนลง เขา
ไมรูเห็นอะไรดวยทั้งนั้น บัดนี้เกิดมีศรัทธาจะทําอะไร มันสายเกินแกแลว เพราะงานสรางบารมีตองหมั่น
สราง ตองหมั่นสะสมเหมือนการออมทรัพย จะศรัทธาวันนี้ไมได เพราะเราเรียกอดีตคืนมาไมได
เมื่อครั้ง ผู เ ขีย นเดิน ทาง จาริก ไปสอนตามจัง หวัดตา งๆ นั้น เพื่อนไม เ คยฝากค า รถไปสั ก บาทหรื อฝาก
คาอาหารกลางวันสักบาท เพื่อนไมเคยทั้งนั้น ครั้งกระนั้น นาสนุกกับเราบาง เพราะเปนตอนสูมาร หาคน
เชื่อวิชาธรรมกายไมไดเลย ไกลแคไหน ใกลแคไหน ลําบากแคไหน ผูเขียนไปสอนใหทั่ว ทําเปนลืมๆ ไปก็
เกือบ ๒๐ ปแลว บารมีไมทราบจะแคไหน ความยากความลําบากแหงการเผยแพรครั้งนั้น ลวนแตสาหัส

ปราบมาร ภาค ๑ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๙๘

สากรรจทั้งสิ้น หากจะเลาถึงความลําบาก จะเปนหนังสือเลมหนา มายุติกันวา บัดนี้ผูเขียนมาทําวิชาปราบ
มารแลว สงใจไปชวยผม ใหปราบมารไดราบคาบ ก็พอใจแลว
ขอทานไดรับความปรารถนาดีจากผูเขียนโดยถวนทัว่ และขอใหทา นทําวิชาปราบมารไดเกงกลา
สามารถทั่วกันดวย

(นายการุณย บุญมานุช)
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พิสดาร ภาค ๒ ของหลวงพอวัดปากน้ํา http://www.kayadham.org/index-๑๔.htm )
๖. ชื่อหนังสือ “วิชาสอนและเทคนิควิธีฝก ใหเปนธรรมกาย” (คูมือของวิปสสนาจารย)
การเปนธรรมกายคือเปาหมายสูงสุด ตองสอนเปนและฝกเปนจึงจะเกิดผล เหมาะแกวิปสสนาจารยและผู
เปนวิทยากรอยางยิ่ง (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๒๒.htm )

วิชาธรรมกายหลักสูตรที่ไดรับความนิยมสูง
๑. ชื่อหนังสือ “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย” เขียนขึ้นเพื่อชวย
ขยายความเลม ๑๘ กายของหลวงพอ ใหงายขึน้ เลมนี้ไดรับความนิยมมาก บัดนี้โรงพิมพเลี่ยงเชียง
จัดพิมพ ไดปรับปรุงเนื้อหาสาระใหมแลว นาอานกวาเลมเดิม (เพิม่ เติม: อานผาน Website ที่
http://www.kayadham.org/index-๘.htm )
๒. ชื่อหนังสือ “พระศาสดาพาเราสูความเปนอารยะ ใหเราสุขภาพดี เกิดสันติแกโลก ดวย
วิธีการอยางไร” ทําขึ้นเพื่อจะถายทอดเปนภาษาตางประเทศ ยังไมทนั แปลเปนภาษาตางประเทศ เกิด
ความนิยมในบานเราอีก
๓. ชื่อหนังสือ “สรางคุณธรรมสูแผนดินธรรม” เปนหลักสูตรขาราชการชั้นผูใหญ
และผูบริหารทีจ่ ะนําไปสรางคุณธรรมแกผูใตบังคับบัญชา พิมพนานแลว และหมดนานแลว
๔. ชื่อหนังสือ “ไมหยุดไมถงึ พระ” เปนหนังสือปฏิบัติวชิ าธรรมกายเลมเล็ก ทําขึน้ เพื่อสอนกํานัน
ผูใหญบาน ตามโครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง ของทางราชการ พิมพนานแลว หมดนานแลว
เหมาะสําหรับแจกนักเรียน นักศึกษา พิมพมากราคาไมแพง จะใชแจกงานศพก็ได งานมงคลก็ดี
เหมาะแกทุกงาน
๕. ชื่อหนังสือ “อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา” เจตนาพิมพแตแรก ก็เพื่อชวยกิจการของ
พระสมศักดิ์ มหพฺพโล ตอมากลายเปนที่นยิ ม พิมพคราวนั้นหมดแลว ใหติดตอโรงพิมพเลี่ยงเชียง (เพิ่มเติม:
อานผาน Website ที่ http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm )
๖. ชื่อหนังสือ “คติธรรม คตินิยม การดําเนินชีวิตของหลวงพอวัดปากน้าํ ” เลมนี้รับรองวา
อานสนุก โปรดติดตอโรงพิมพเลี่ยงเชียง (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๖.
htm )
๗. ชื่อหนังสือ “ทางรอดของมนุษย มีทางเดียวเทานัน้ ” (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่
http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm )
๘. ชื่อหนังสือ “ปุจฉา – วิสชั นา วิชาธรรมกาย” (เพิม่ เติม: อานผาน Website ที่
http://www.crystalmind.org/questions/question๓.asp )

ประวัติยอ
นายการุณย บุญมานุช (พ.ม., กศ.บ.)
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๙๖ – ๒๕๙๙ เรียนวิชาครูที่ ร.ร. ฝกหัดครูพระนคร วังจันทรเกษม ในระหวางนี้
ไปเรียนวิชาธรรมกายเบื้องตนทีว่ ัดปากน้าํ โดยตลอด
พ.ศ. ๒๕๙๙ – ๒๕๐๐ เรียนจบประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) แลวบรรจุเขารับราชการ
เปนครูที่ ร.ร. โยธินบูรณะ ในระหวางนี้ ไปเรียนวิชาธรรมกายที่วัดปากน้ํากับ
แมชีทองสุข สําแดงปน
พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๙ ยายราชการมาเปนครูที่ ร.ร. วัดบวรนิเวศ และสอบไดวุฒปิ ระกาศนียบัตร
ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) และวุฒิการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ตามลําดับ
ระหวางนี้ไปเรียนวิชาธรรมกายกับแมชที องสุขที่วัดปากน้ํา อยางสม่าํ เสมอ
พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๔ ยายสังกัดราชการจากครูมาเปนศึกษาธิการ เริ่มรับราชการเปนศึกษาธิการ
อําเภอ ที่อาํ เภอทาใหม จ.จันทบุรี ระหวางนี้เรียนวิชาธรรมกายดวยตัวเอง เพราะหางครู-อาจารย
พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๓ ยายราชการมาเปนศึกษาธิการอําเภอปาโมก จ.อางทอง ไดพบกับ
แมชีถนอม อาสไวย ศิษยเอกของหลวงพอวัดปากน้าํ ไดเรียนวิชาธรรมกายกับแมชีถนอม และเปนวิชา
ธรรมกายอยางแทจริงทีน่ ี่ รวมทั้งไดเริ่มตนเผยแพรวิชาธรรมกาย โดยเปนวิทยากรสอนในงานตางๆ
ของพระสงฆในตางจังหวัด ตามแตจะเชิญมา
พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๔ เลื่อนตําแหนงราชการเปน “ผูชวยศึกษาธิการจังหวัด” โดยมารับตําแหนงที่
จ.ปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕ ยายไปเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และไดเผยแพรวิชาธรรมกาย
ไวที่วัดเจษฎาราม โดยการสนับสนุนอยางแข็งขันของทานเจาคุณพระราชสาครมุนี
เจาคณะจังหวัดฯ ในขณะนัน้
พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๘ ยายราชการมาเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ไดเปนวิทยากร
เผยแพรวิชาธรรมกายใหแกสถานศึกษาและวิทยาลัย และเปนวิทยากรสอนผูบริหารระดับตางๆ รวมทั้งยัง
ไดพิมพตําราเกี่ยวกับวิชาธรรมกายเผยแพรเปนธรรมทาน ตราบจนเกษียณราชการ นอกจากนี้ ยังไดทําวิชา
ปราบมารตั้งแตวันเขาพรรษาของป พ.ศ. ๒๕๒๗ มาจนถึงทุกวันนี้
ขณะนี้มหาวิทยาลัยตางๆ ทัง้ ของภาครัฐและเอกชน มีหนังสือดังกลาว ไวในหองสมุดแลวเกือบทัว่
ประเทศ (ขอมูลเมื่อ ๕ พ.ย. ๒๕๔๐) คาดวาอีกไมนานคงจะครบทุกมหาวิทยาลัยในประเทศ

จึงขอเชิญชวนทานสรางบารมีธรรม เพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิตดวยการสั่งซื้อหนังสือทั้ง
๘ เลมนี้ ในราคาพิเศษสุด เพียงชุดละ ๑,๐๐๐ บาท เพือ่ เปนธรรมทานใหแก วัดทุกวัด และหองสมุด ร.ร.
มัธยม – ร.ร. ประถมตางๆ ทั่วประเทศ เพราะหนังสือชุดดังกลาวเปนทีป่ รารถนาของวัดทุกวัด และเปน
ที่ปรารถนาของโรงเรียนทุกโรงเรียน
ฉะนัน้ ในวันเกิดของทานก็ดี ในวันทีท่ า นทําบุญขึ้นบานใหมก็ดี หรือในวันทีท่ านโชคดีมีชัย
ควรที่ทา นจะซือ้ หนังสือชุดดังกลาวถวายแกวัดทุกวัด หรือมอบใหแกโรงเรียนตางๆ ตามโอกาสอันควร
เปนโอกาสดีของทานทานบดีทั้งหลายแลว ที่จะไดสรางบารมีธรรมชั้นสูง เพื่อเปนการอนุรักษและ
สืบสานวิชาความรูของพระศาสนา (วิชาธรรมกาย) มิใหดับสูญสืบไป
ทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียง ขอรวมอนุโมทนาในกุศลเจตนา ของทานทานบดีทงั้ หลายมา
ณ โอกาสนี้ดวย
เพิ่มเติม: อานประวัติของ อ.การุณย บุญมานุช อยางละเอียดเพิม่ เติมไดโดย คลิก๊ ที่นี่
http://www.kayadham.org/index-๒๕.htm

สพพทานํ ธมมทานํ ชินาติ
การใหธรรมเปนทาน ชนะการให (ทาน) ทั้งปวง

ปราบมาร ภาค ๑
ราคา ๑๔๐ บาท

ปราบมาร ภาค ๒
ราคา ๑๔๐ บาท

ปราบมาร ภาค ๓
ราคา ๑๔๐ บาท

คําวา “ปราบมาร” เปนคําที่หลวงพอวัดปากน้ําทานใช สมัยที่หลวงพอมีชีวิตอยู หลวงพอไดทํางานสําคัญอยาง
หนึ่ง งานนั้นคือ “ปราบมาร” หมายความวา ตองเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง จึงจะรูจึงจะเห็น แลวใชความรูชั้นสูงนั้นไป
กําจัดอวิชชา (มาร) ที่มายึดอํานาจปกครองในธรรมภาคมาร
งานปรายมารคือเนื้อหาสําคัญที่สุดในชีวิตของหลวงพอ การที่อวิชชา (มาร) มายึดอํานาจปกครองเชนนี้
มีผลกระทบตอมรรคผลนิพพาน มีผลกระทบตอธาตุธรรม มีผลกระทบตอมนุษย เกิดความเดือดรอน มีการขมเหง
รังแกกัน เกิดสงคราม เกิดกลียุค ฝนฟาไมตองตกตองตามฤดูกาลและทุกขรอนดวยประการตางๆ
ตองเรียนวิชาธรรมกายถึงระดับแกกลา จึงจะรู จึงจะเห็น จึงจะทราบ วา “มาร” เขาทําวิชาปกครองไว
อยางละเอียดลึกซึ้ง หากไมเปนวิชาธรรมกายแลว รูเห็นไมไดเลย แมเปนวิชาธรรมกายแลว แตเปนอยางออน ก็รูเห็นไมได
เชนเดียวกัน
การที่หลวงพอทําวิชาเพื่อกําจัดอวิชชาที่วานี้ เรียกวา “ปราบมาร” ขอเชิญทาน โปรดติดตามไดในหนังสือปราบ
มารภาค ๑-๒-๓-๔-๕ ( http://www.kayadham.org/index-๑๕.htm )

....................................................................................
วิธสี อนและเทคนิคฝกใหเปนธรรมกาย

คูมือวิปสสนาจารย
ราคา ๒๕๐ บาท
..................................................................................
ตําราเลมนี้ เปนหลักสูตรเบื้องตน คือ หลักสูตรวิชา ๑๘ กาย เมื่อผูเรียนสามารถกําหนดดวงปฐมมรรคไดแลว การ
ที่จะใหเขาเดินวิชา ๑๘ กายไดตามหลักสูตรหนังสือ “ทางมรรคผล ๑๘ กาย” ของหลวงพอวัดปากน้ํานั้น ไมใช
เรื่องงายดายเลย วิทยากรหรือที่เราเรียกวา วิปสสนาจารยนั้น จะตองใชความรูและเทคนิคหลายๆ อยาง เพื่อใหผูเรียนทํา
วิชา ๑๘ กายได
ตําราเลมนี้ เขียนขึ้นเพื่อชวยวิปสสนาจารย ทําใหการสอนไดผลมากกวาเดิม ความเชื่อที่วา วิชาธรรมกาย
ยากที่จะเรียนรูนั้น ไมเปนความจริง เราตองเรียนรูไดทุกระดับความรู ตามที่หลวงพอไดทําตําราไวนั้น เราตองเรียนรูได
ทั้งหมด แตวาเราตองเรียนกับผูรู หากเรียนกับผูรูครึ่งๆ กลางๆ ก็ยากที่จะเขาถึงความรูอันนั้น
ขอใหทานและวิปสสนาจารย อานอยางใครครวญและจําใหได และทําตามใหได ในที่สุด ทานก็จะปลื้มใจวา ทาน
ประสบความสําเร็จนี่คือคุณคาของหนังสือเลมนี้

....................................................................................
แนวเดินวิชาหลักสูตร

คูมือสมภาร
ราคา ๒๕๐ บาท
..................................................................................
แนวเดินวิชาหลักสูตรคูมือสมภารเลมนี้ จัดเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง ทานที่จะเรียนรูหนังสือเลมนี้ จะตองฝกวิชา
๑๘ กายไดแลว และเขานิพพานไดอยางคลองตัว
เมื่อทานสามารถเลื่อนชั้นมาเรียนหลักสูตรคูมือสมภาร ขอใหทานตั้งใจฝกไปทีละบท วาบทเรียนนี้มีความรูอะไร
มีขั้นตอนเดินวิชาอยางไร มีวิธีฝกอยางไร แตละขั้นตอนมีรายละเอียดอยางไร ขอใหทบทวนความแมนยําในทุกๆ ดาน แลว
จึงเริ่มหลับตาเดินวิชา
ระหวางเดินวิชา อยาไดลืมตามาเปดตําราเปนอันขาด ตองอดทนเดินวิชาใหจบบทฝก แตละบทเรียนใหฝกหลาย
ครั้ง จนกวาจะแจงใจ แมจะใชเวลานานแคไหน ก็อดทนฝกบทเรียนนั้น ๆ จนกวาจะแจง ใครมีวิธีเรียนอยางนี้ หลวงพอ
อนุโมทนาแนนอน

....................................................................................
ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต
ตถาคตคือธรรมกาย
ราคา ๘๐บาท
..................................................................................
หนังสือเลมนี้ แสดงวิธีปฏิบัติทางใจ ตามคําสอนของพระบรมศาสดา ขอที่ ๓ ที่วา สจิตตปริโยทปนํ ซึ่งแปลวา
การทําใจใหสวางใส
ไดอธิบายวิธีปฏิบัติทางใจไวอยางชัดเจน วาทําใจอยางไรจึงจะสวางใส และเมื่อสวางใสแลว เราจะเขาถึงโมกข
ธรรมอะไรบาง และเมื่อเขาถึงธรรมเบื้องตนแลว เราจะเขาถึงธรรมชั้นสูงตอไปไมมีที่สิ้นสุด รวมเรียกวา
วิชาธรรมกาย ทั้งนี้ก็เพื่อใหแจงมรรคผลนิพพาน อันเปนยอดปรารถนาของพระศาสนา
หนังสือเลมนี้ไดแสดงความชัดเจนไวแลวอยางครบถวน ทั้งความรูปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ รอแต
ความพากเพียรของผูศึกษาคนควา วาจะเรียนจริงหรือเรียนเลน เทานั้น (หนังสือเลมนี้พิมพแลวหลายครั้ง
พิมพเทาไรก็ไมพอแกความตองการของประชาชน โดยเฉพาะพระสงฆทั่วประเทศ ใหความสนใจแกหนังสือเลมนี้มาก

อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา
ราคา ๑๐๐ บาท
หลวงพอผูมีบารมีธรรมสูง สามารถบําเพ็ญกิจ
ทางใจ จนบรรลุวิชาธรรมกาย อันเปนความรูสูงสุดในพระ
ศาสนา เปนผูคนพบความรูมรรคผลนิพพาน
จะมีอะไรๆ พิเศษกวาคนทั้งหลาย หนังสือเลมนี้กลาวถึง
ประวัติชีวิตของหลวงพอ ตั้งแตเยาววัยจนกระทั่งมรณภาพ
วากลวงพอมีคุณสมบัติพิเศษหลาย ๆ ประการ มีบุญญาธิ
การ จนสามารถสรางความสําเร็จนานาประการใหแกพระ
ศาสนาไดสมควร
ที่เราทานจะศึกษาจดจํา และเคารพเทิดทูน บูชาใน
คุณธรรมของหลวงพอสืบไป

คติธรรม คตินิยม
การดําเนินชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ํา
ราคา ๙๐ บาท
คติธรรม คตินิยม ของหลวงพอวัดปากน้ํา เปนที่
ใฝรูของคนทั้งหลาย การตีความคติธรรมของหลวงพอ ทํา
ใหยาก เพราะการบําเพ็ญธรรมของ
หลวงพอนั้น ทานไปเห็นวิชาชั้นสูง ครั้นไดรูเห็นธรรมอะไร
ก็จะกลาวเปนคติออกมา
บางคติเปนโวหารคารมคมคาย ทําใหคิดไปได
หลายแงหลายมุม จะยุติเปนอยางไรนั้น สุดแตบัณฑิต
ทั้งหลายจะพิจารณาตามที่เห็นสมควรเถิด
เมื่อทานอานหนังสือเลมนี้แลว คติธรรมของ
หลวงพอไปใช จะสามารถเปลี่ยนจิตใจของเราใหมี
คุณธรรม ชีวิตของเราจะมีสาระขึ้นกวาเดิม มีเหตุผลขึ้น
กวาเดิม สภาพจิตใจจะโปรงใสขึ้นกวาเดิม เราจะ
ไมปลอยชีวิตของเราไปตามความผันแปรของสิ่งแวดลอม
อีกตอไป (หนังสือเลมนี้ จัดพิมพขึ้นใหม พิมพเทาไร ก็ไม
พอแกความตองการ)

บันทึกจากผูเขียน
ทานทัง้ หลายรูจ ักลุงทั่วกันแลว ลุงมีกิเลสไมแพใคร! แตชีวิตของลุงมาเกี่ยวของกับวิชาธรรมกาย
ไดอยางไร? ลุงก็ไมทราบ ทีผ่ านมาลุงทําราชการเพียงแตอาศัยเงินเดือนหลอเลีย้ งชีวิตให
รอดตายเทานัน้ แตงานที่ทาํ มาคูกับราชการคือ งานเผยแพรวิชาธรรมกาย งานแตงตําราวิชาธรรมกาย และ
งานปราบมาร รวม ๓ งาน เหมือนมีอะไรมาบังคับ ชีวิตตองเปนอยางนี้ ชีวิตตองพบแตอยางนี้
ไดพบเห็นมามาก บางทานศรัทธาถึงออกบวช บางทานประกาศตนเจริญตามแบบหลวงพอ ลุง
เห็นแลวก็ปลืม้ ใจ ปลื้มใจในบารมีของเขา ครั้นลุงอายุมากขึ้น ความคิดของลุงเปลีย่ นไปหมด คนที่เราเคย
ปลื้มใจในเขา กลับถูกมารพลิกธาตุธรรมไปแลว กลายเปนฐานใหมารมาดับวิชาธรรมกาย เปนแผนอันแยบ
ยลของมาร กวาเราจะรูวาอะไรจริงอะไรปลอม ก็แทบจะหมดตัวกันทั้งนั้น นี่แหละคือ
แผนของมาร สุดทาย เขาก็จะดับวิชา
วิชาธรรมกายเรียนยาก จงหมั่นทบทวนตําราเขาไว อยาใหวิชาเพีย้ น อยาเรียนโดยไมเปดตํารา
การเรียนโดยไมเปดตํารา เปนชองใหมารเขาแทรก เหมือนเราเปนฐานทัพใหมาร มารเขาไดจังหวะกํากับ
การแสดงของเรา เหมือนผูก าํ กับการแสดงละครอยางไรก็อยางนัน้ นี่คอื เจตนาดีของลุง
จึงฝากขอคิดนี้ไวเตือนใจทานทั้งหลายสืบไป

คําถามทายเลม
ถาม : หลวงพอวัดปากน้าํ รวบรวมความรูวิชาธรรมกาย โดยทําเปนตําราไวมีกี่เลม? ชื่อหนังสืออะไรบาง?
พิมพแตเมื่อไร? จงตอบคําถามนี้ ถาทานตอบได แปลวาทานใฝรู ถาทานตอบไมได จงรีบหาความรู
อยางดวน
ตอบ : หลวงพอวัดปากน้าํ รวบรวมความรูวิชาธรรมกาย ทําเปนตําราไว ๔ เลม คือ
๑. ชื่อหนังสือ “ทางมรรคผล” (วิธีไหวพระบูชาพระกอนเวลาภาวนา) ปกเปนภาพ ๑๘ กาย
คือ หนังสือฝกภาวนาเบื้องตน เปนวิชาธรรมกายเบื้องตน
๒. ชื่อหนังสือ “คูมือสมภาร” เปนวิชาธรรมกายชัน้ สูง เขียนในนามของ น.ส. ฉลวย สมบัติสุข
(ผูเปนศิษยของหลวงพอ เรียนวิชาธรรมกายกับหลวงพอที่วัดปากน้าํ ในสมัยนั้น) เขียนถวาย
สมเด็จพระวชิรญาณวงศ สมเด็จพระสังฆราชเจา วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๒ปก
หนังสือเปนภาพพระพุทธรูป บรรยายใตภาพพระพุทธรูปวา นี่คือธรรมกาย หลักสูตรนี้มีความรู
๑๕ บท (รวมภาคผูเลี้ยงดวย จะเปน ๓๐ บท)
๓. ชื่อหนังสือ “วิชชามรรคผลพิสดาร” เปนวิชาธรรมกายชั้นสูงระดับยาก พิมพเมื่อ พ.ศ.
๒๕๑๗ โดยทานเจาคุณภาวนาโกศลเถร (พระอาจารยวีระ) อาจารยใหญวิปสสนา
วัดปากน้ํา เปนผูจัดพิมพ เปนความรูวิชาธรรมกาย ๔๖ บท เปนหนังสือปกแข็ง ปกเปนภาพ
ลักษณะของฐานที่ ๗
๔. ชื่อหนังสือ “วิชชามรรคผลพิสดาร ๒” เปนวิชาธรรมกายชัน้ สูงระดับยากมาก
พิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยทานเจาคุณภาวนาโกศลเถร (พระอาจารยวีระ) อาจารยใหญ
วิปสสนาวัดปากน้าํ เปนผูจดั พิมพ เปนความรูวิชาธรรมกายหลายบท เปนหนังสือปกออน ปก
เปนภาพลักษณะของฐานที่ ๗
๕. คุณฉลวย สมบัติสุข เลาวาวิชาธรรมกายมีอีกเลมหนึง่ ไมทราบวาใครมาขอยืมหลวงพอ
แลวหลวงพอก็ใหเขาผูน ั้นยืมไป แลวไมสงคืนหลวงพอ จนบัดนี้ ไมทราบวาตําราเลมนี้อยูก ับ
ใคร หากใครทราบเรื่องราววาใครยืมไป โปรดแจงใหขาพเจาทราบดวน ขาพเจามีรางวัลใหแก
ทาน ตองคิดวาวิชาธรรมกายคือสมบัติล้ําคาของชาวโลก ทีท่ ุกคนตองชวยกันอนุรักษและสืบ
สาน

.

ในโลกของเรานี้
มีคนกลาและคนเกงในหลายรูปแบบ
เกงอยางนั้นและกลาอยางนั้น
ไดประโยชนอะไร
คนที่ไปเกงกับมาร
คนที่กลาประลองฝมือกับมาร
เคยไดยินที่ไหนไหม
ในแสนโกฏิจักรวาล ในอนันตจักรวาล
มีใครไปเกงกับมารบาง
หนังสือเลมนี้ติดตามหาคนไปเกงกับมาร
พากเพียรติดตามมานานแลว

มารทําใหมนุษยเดือดรอน
มีแก เจ็บ ตาย เปนตน
มารแผอํานาจปกครองไปถึงนิพพานดวย
แมพระพุทธองคก็เดือดรอน
มารเปนผูทําใหมรรคผลนิพพานลมสลาย
ปญหานี้มีมานานแลว
เราตองเรียนวิชาธรรมกายใหสูงวานี้จึงจะรู
หนังสือเลมนี้ เสนอผลงานปราบมาร
เพียงสวนหนึ่งเทานัน้

หามผูใดคัดลอกบทความบางสวน หรือทั้งหมดของหนังสือเลมนี้ เพื่อการเผยแพร เพื่อธรรมทาน
หรือเพื่อการคา ดวยเกรงวา ผูคัดลอกอาจเรียบเรียงใหมผิดพลาด ฉะนั้น โปรดติดตอผูเขียน (เจาของลิขสิทธิ์) โดยตรง ผูใด
ฝนจะมีความผิดตามกฎหมาย

