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คํานําพิมพครั้งที่ ๒  
 
หนงัสือเลมนี้ชือ่วา “ปราบมาร ภาค ๒” พิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ เพื่อบริการแกผูเปน

วิชาธรรมกายชั้นสูง ตองทําความเขาใจใหตรงกันกอน ตาํราเลมนี้เปนความรูวิชาธรรมกายขัน้

ลึกซึ้ง ใชความรูอันลึกซึง้นัน้มารบกับธาตุธรรมภาคกิเลส หลวงพอวดัปากน้าํทานเรียกวา “ปราบ
มาร” งานปราบมารคือ เนื้อหาสาํคัญของหลวงพอวัดปากน้าํ เนื้อหาสาระสําคัญของหลวงพอที่

เกิดมาคราวนีค้ือ มาปราบมาร หลวงพอไดทําวชิาปราบมารมาตัง้แตตน จนกระทั่งมรณภาพเมื่อป 

๒๕๐๒ ตอจากนัน้งานปราบมารขาดตอนลงระยะหนึง่ ขาพเจาไดรับมอบหมายใหทําวิชาปราบ

มาร เมื่อป ๒๕๒๗ ผลงานปราบมารเบื้องตนไดเสนอไปแลวคือหนงัสือ “ปราบมาร ภาค ๑” พมิพ

เมื่อป ๒๕๓๓ และหนงัสือ “ปราบมาร ภาค ๓” พิมพเมื่อป ๒๕๓๙ 
โดยที่เนื้อหาสาระของเรื่องราวติดตอเกี่ยวของกัน ทานตองอานหนังสอืปราบมารทกุภาค 

จึงจะทราบเรือ่ง 
หนงัสือปราบมาร ภาค๑  และหนังสือปราบมาร ภาค ๒ ขาพเจาจัดพิมพเอง ไดบริการ

แกผูมีบารมีธรรมหมดไปแลว บัดนี ้ปรากฏวามีผูตองการเรียนรูเร่ืองลึกซึ้งเหลานัน้ สํานักพมิพ   

เลี่ยงเชียง ขออนุญาตพิมพ ขาพเจาอนญุาตแลว คือ เลมทีท่านถืออยูในมือขณะนี้ งานปราบมาร 

ภาค ๒ และงานปราบมาร ภาค ๓  ไดพมิพเสร็จไปแลว โปรดติดตอไดที่ สํานกัพิมพเลี่ยงเชียง  
ราษฎรบูรณะ กรุงเทพ ฯ โทร. (๐๒) ๘๗๒-๙๘๙๘, ๘๗๒-๕๙๗๕-๙ (คุณถนอมศักดิ์ จงพพิัฒนยิง่ 

ผูจัดการ) 
ที่เรียกวารบกนัในธาตุในธรรม ระหวางธรรมภาคขาวกบัธรรมภาคมารนั้น ใชความรู

อะไรไปรบ จะตองเรียนรูเขาถึงธรรมระดับไหน จงึจะเหน็ตัวกิเลส เหน็ตัวตนของกเิลส เหน็นพิพาน

และภพของเขา เร่ืองนีท้านตองเรียนจนถงึขึ้นเปนวิชาธรรมกายชัน้สูง จึงจะทราบเรือ่งราว หากเปน

วิชาธรรมกายออน ๆ กย็ังใชการไมได นอกจากความรูตามที่กลาวนี้แลว ความรูอ่ืนใชไมไดเลย ไม

วาจะอยูถ้าํอยูปารอยปแสนป ความรูนั้นใชไมไดทั้งนัน้ ใชไดความรูเดียวคือ ความรูวิชาธรรมกาย

และตองเปนความรูชัน้สูงดวย 

เร่ืองราวของนพิพานก็ดี เร่ืองราวของการรบการยึดอํานาจปกครอง ระหวางธรรมภาค

พระกับธรรมภาคมาร ที่กลาวในหนงัสือเลมนี้ เปนผลของการรบในขัน้ตอนหนึ่งเทานัน้ สวนการรบ

ในลําดับตอมา โปรดติดตามหนงัสือ “ปราบมาร ภาค ๓ ”  และ  “ปราบมาร ภาค ๔” ตอไป งาน

ปราบมารเปนงานยาก ตองใชความรูสูง ยากที่ใครจะทําได ยากที่ใครจะรูเห็น ขาพเจาอดทนทาํมา

ก็ดวยธาตุธรรมทานขอรอง เปนกุศลอันใหญเปนบารมีสูง ขอใหทานรบีขวยขวายเถดิ มีอะไรของใจ   

โปรดถามขาพเจาไดเสมอ 
 



 

 
 

 
     (นายการณุย บุญมานุช) 

   อดีตผูชวยศกึษาธกิารจงัหวัดจันทบุรี 
  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ 
 

บานสวนตวั ๑/๓๑ ถนนพระยาตรัง 
 อ.เมืองจันทบรีุ จ.จันทบุรี  โทร. (๐๓๙) ๓๑๓๗๕๐ 
 
เพิ่มเติม: ๑. อานหนงัสือของผูแตงคนเดียวกันนี้ไดฟรีที่ http://www.kayadham.org

               ๒. Website ศูนยประสานงานการเผยแพรวิชาธรรมกายที ่http://www.wisdominside.org

               ๓. พดูคุยสนทนา ตอบขอสงสัยวิชาธรรมกายที่ http://forum.wisdominside.org

               ๔. หองเรียนวิชาธรรมกาย Online ในระบบ E-Learning ที่ 

http://elearning.wisdominside.org
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 คํานําพิมพครั้งที่ ๑ 
 
หนงัสือ “ปราบมาร ภาค ๒” เปนงานตอจากหนงัสือ “ปราบมาร ภาค๑ ” ชื่อหนังสือ

ปราบมาร ภาค๑  ไดพมิพไปแลวเมื่อป ๒๕๓๓ โดยเหตทุี่วิชาปราบมารเปนวิชาธรรมกายชั้นสงู 

เปนวิชาละเอยีดลึกซึ้ง ยากที่จะเรียนรูและเรียนรูไดยาก การบรรยายความในหนังสอืปราบมาร 

ภาค ๑ ไมอาจกลาวเรื่องราวใหละเอยีดได เพียงแตพูดอยางยนยอ ดวยเห็นวายังไมควรเปดเผย

มากนั่นเอง 
บัดนี้ งานปราบมารไดทํามาพอสมควรแลว หนงัสือปราบมาร ภาค ๒ กลาวไดมาก

กวาเดิม หากเรารูเห็นกันเฉพาะนักทําวิชาธรรมกายชั้นสูง เร่ืองก็จะลบัเฉพาะอยูอยางนั้น และก็จะ

ลับตลอดไป สงผลใหเราไมรู ไมทราบเรื่องที่ควรรูควรศึกษา เร่ืองราวทีข่าพเจานาํมาเสนอนี ้เปน

ผลแหงการรบตามวิถทีางของวิชาธรรมกายชั้นสงู ดังนัน้ หากขาพเจาบรรยายเรื่องใด ไมเปนที่สบ

อารมณของทาน ไมวาจะดวยเหตุใด โปรดใหอภัยดวยเถิด 
ขาพเจามีความหนกัใจในการเขียน “ปราบมาร ภาค ๒” อยากนําวิชาการมากลาว

ทั้งหมด แตไมอาจทาํเชนนัน้ ไดยินวาหนงัสือ “ปราบมาร ภาค ๑” เปนวิชาการเกินไป เปดไปหนา

ไหนมีแตวิชาการ ทาํใหอานไมสนุก ขาพเจารับวาเปนเชนนัน้ ข้ึนชื่อวาวิชาธรรมกายแลว ยาก

ทั้งนั้น ขาพเจาพยายามเขียนวิชาธรรมกายในหลายรูปแบบ ก็เพื่อทาํความยากใหงายขึ้น ตองการ

ใหวิชาธรรมกายเปนสากล ใคร ๆ ก็เรียนได บัดนี้ โลงใจอยูเร่ืองหนึ่ง คอื เรียนแลวตองเหน็ดวง

ธรรมและเห็นธรรมกายในเวลาไมนาน เคยสอนนักเรียนชั้น ม.๖ เพียงคืนเดียวก็เหน็ดวงธรรมและ

เห็นธรรมกายเกือบยกชัน้หรอืยกชั้น ไดทดลองสอนผูบริหารระดับผูใหญ ตองใชเวลาเก็บตัวถึง ๓ 

คืน จงึจะทําเปนกนัหมดทั้งรุน ในสมยัที่ขาพเจาเรียนนัน้ ใชเวลาฝก ๑๐ กวาป จึงจะเหน็ดวงธรรม 

เปนการเสียเวลามากเกนิไป ยังมีหนังสือวชิาธรรมกายของหลวงพอวัดปากน้ําอีก ๒ เลม คือ คูมือ

สมภารและวิชชามรรคผลพสิดาร ขาพเจากําลังคิดทําคูมืออยู ก็เพื่อจะทําใหความยากเปนความ

งายขึน้นัน่เอง 
เร่ืองยากที่สุด ไมมีอะไรยากไปกวานี้อีกแลวในโลกนี ้ไมทราบวาจะทาํใหงายไดอยางไร 

ขาพเจาจนใจจริง ๆ ก็คือ เร่ือง “ปราบมาร” หลวงพอวัดปากน้ํามาคาดคั้นใหขาพเจาทาํวิชาปราบ

มาร ไดออนวอนขอรองปฏิเสธสักเทาไร หลวงพอไมฟงเลย ขาพเจาจาํตองปราบมารตามทีห่ลวง

พอส่ัง หากทานอานหนังสือ “ปราบมาร ภาค ๑”  คงทราบเรื่องละเอยีดแลว จนถึงขัน้นาํผลงาน

ปราบมารมาเขียน เสนอความรู แสดงความกาวหนาของการคนควาวิชาธรรมกายชั้นสูง 

งานคนควาวิชาธรรมกายชั้นสูง ทําติดตอกนัมา ไมไดหยดุเลยแมแตวันเดียว 



แตการเสนอความรูและการเสนอเรื่องราวงานปราบมาร ไมใชทํางาย ทาํยากเกนิกวาที่

เราคาดหมาย อยางการพมิพหนังสือปราบมาร ภาค ๑ เมื่อป ๒๕๓๓ นั้น คุณกิตติ เอี่ยมโอภาส 

ทานไปชวยจดัพิมพให ปรากฏวาภาพถายการปราบมารในอินเดีย เกดิสูญหายไปทัง้หมด ทาํให

การพิมพลาชา ตอมาคนหาภาพสํารองไปใชแทน ดงัทีท่านเหน็ในหนงัสือปราบมาร ภาค๑  นัน้ 

มาถงึงานตรวจปรูฟ ซึง่คุณกิตติ เอี่ยมโอภาส ไปตรวจเอง กาํกับเอง ปรากฏวาคนเรียงพิมพกย็ังทํา

คลาดเคลื่อน เหตุการณเกือบเปนป กวาหนังสือปราบมาร ภาค ๑ จาํนวน ๒๐๐ เลม จะเสร็จได 

เหตุที่เปนเชนนั้น มารเขาไมยอมใหเผยแพร จงึมักมอุีปสรรคนานาอยูเร่ือย จะใหดี หากพบคุณ

กิตติ เอี่ยมโอภาส ที่ใด ลองใหทานเลาเรื่องดูได สรุปวา เร่ืองปราบมาร กวาจะนาํเสนอได มีแต

ความยุงยากแทบหมดกําลงัใจ 
กลาวถึงเนื้อหาสาระของหนงัสือปราบมาร ภาค ๒ ขาพเจาหนักใจ ไมทราบวาจะเขยีน

อยางไร จงึจะถูกใจทาน เนือ้วิชาปราบมารไดนํามากลาวไวในปราบมาร ภาค ๑ แลว ทานที่สนใจ

อยากศึกษาเลาเรียน โปรดไปคนหาในหนงัสือปราบมาร ภาค ๑ ดังนั้น เนื้อหาในปราบมาร ภาค ๒ 

กลาววิชาการแตนอย มุงประเด็นเสนอผลงานเปนสาํคญั เลาเรื่องของเหตุการณประกอบ เพื่อให

การอานเกิดความบนัเทิงบาง ควรอานใหจบและอานหลายเที่ยว สุดทายใหพจิารณาเปน

กัมมัฏฐาน วาผลงานแตละอยางที่ไดมานั้น ทาํไดยาก ตองเอาชวีิตเปนเดิมพนัทั้งนั้น 
มีอยูเร่ืองหนึง่ อยากเรียนใหทราบเสียเลย คือ มีการเปลีย่นแปลงในธาตุในธรรม นัน่คือ 

พระพทุธเจาจกัรพรรดิภาคปราบ ทรงพระนามวา “ตนปราบใหญ” ทรงเสด็จจากนิพพานมาชวย

ขาพเจาทาํวิชาปราบมาร หลวงพอวัดปากน้ํา เลยถือจังหวะนี้เอง ถวายหนาที่ปราบมารแกองคตน

ปราบ สวนหลวงพอของเราจะวางมือ ขาพเจาทราบเขา ถงึแกรองไหอีกครั้งหนึง่ หลวงพอทราบวา

ขาพเจาเสียใจมาก ถึงกับจะไมทําวิชา จึงลงมาปลอบใจวา ถงึหลวงพอวางมือ แตหลวงพอก็ยงั

ดูแลอยู พอขาพเจาไดฟงคํานี้ อารมณของขาพเจาคืนตัวทันที ทําวิชาตอไป โปรดติดตามเรื่องราว

ในเลมตอไป ก็แปลวา ขาพเจาตกทีน่ั่งลาํบาก คือตองปราบมารทัง้สมัยของหลวงพอและ

สมัยขององคตนปราบ ทําไมตองเปนเรา ถามตัวเองอยูทุกวนั ทาํไมตองเปนเรา ไมวาจะเรื่อง

อะไร จะตองมีขาพเจาเปนตัวละครอยูดวยทุกเรื่อง ทําไมดวงชะตาของเราจะตองเปน

อยางนี้ อยูทางโลก เขากบ็ังคับ เมื่อมารับใชทาํวชิาปราบมาร ยิ่งถูกบังคับหนักมือขึน้ ธาตุ

ธรรมทานมีงานใชเรา แตละเรื่องลวนแตสาหสัสากรรจทัง้นั้น หากทานมบีทบาทหนาที่อยาง

ขาพเจาบาง ทานจะคิดอยางไร โปรดศึกษาและอานตามอัธยาศัยเถิด พบกนัใหมใน ปราบมาร 

ภาค ๓ 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

     (นายการณุย บุญมานุช) 
       อดีตผูชวยศึกษาธิการจงัหวัดจันทบุรี 
    ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๖ 
 
 
 
 
 

บานสวนตวั ๑/๓๑ ถนนพระยาตรัง ตาํบลวัดใหม 
อําเภอเมือง จงัหวัดจันทบุรี โทร. (๐๓๙) ๓๑๓๗๕๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
พระมงคลเทพมุน ี

(หลวงพอวัดปากน้ํา) 
- ผูคนพบวิชาธรรมกาย 
- ผูคนพบวิชาปราบมาร 

- ผูแรกเริ่มทําวิชาปราบมาร  

หลวงพอใหเผยแพรวิชาธรรมกายไปทั่วโลก เพื่อศานติจะเกิดมีแกโลก 

 
 
 
 
 

 
 

ดวงกายสิทธิ์ (ตนปราบ) 
กายสิทธิ์ดวงนี้ เปนที่ประทับอาศัยของพระพุทธเจาจักรพรรดิภาคปราบ 

ทรงพระนามวา “ตนปราบใหญ” พรอมดวยจักรพรรดิคูพระทัย คือ “จักรพรรดิตรีภพ”  
และ “จักรพรรดิตรีจักร” (หยกชมพู) และจักรพรรดิสําคัญอื่น ๆ เปนกองทัพปราบมาร 

หลวงพอมอบหนาที่ปราบมารแกองคตนปราบใหญ 
(โปรดศึกษาเรื่องราวในเลม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

นายการุณย บุญมานุช 
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

บานประวัติปราบมาร 
 

บานหลังนี้เปนบานพักผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี นายการุณย บุญมานุช 

พักอยูบานหลังนี้ เปนสถานที่ปราบมารครั้งแรก ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๓๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บานประวัติประกาศเอกราชของธาตธุรรม 
 
 

บานสวนตัวของนายการุณย บุญมานุช ใชเปนเวทีทําวิชาปราบมารตั้งแตป ๒๕๓๐ ตราบปจจุบัน 

พระพุทธองคทรงใชบานหลังนี้ประกาศเอกราช เม่ือ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๕  

และใหถือวาวันที่ ๒๗ ธันวาคม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

นายการุณย บุญมานุช สมยัที่เปนศึกษาธิการอําเภอ 

มีเหตุทีจ่ะตองไปถวายความรูวิชาธรรมกาย 

แกพระสงฆตลอดเวลา ถือวาเปนปกติธุระ 

 
 

นายการุณย บุญมานุช เมือ่มีตําแหนงราชการ 

เปนผูชวยศึกษาธิการจังหวดั มักตองไปสอนวิชาธรรมกาย 

 แกผูบริหาร ใหแกกรมกองตาง ๆ ตามแตใครจะเชิญ 
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โอวาทของพระมงคลเทพมุนี 

แฉลม อุศภรัตน บันทึก 

 
เมื่อวันที่ ๗ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตรงกับวันศุกร แรม ๖ ค่ํา เดือน ๑๑ ซึ่งคลายกับวนั

เกิดของเจาคณุหลวงพอ เจาคุณหลวงพอเทศนเปนการใหโอวาท ดังนี ้
ผูเทศนเกิดวนัศุกร ปวอก บวชมา ๕๐ พรรษา คนควาธรรมะเรื่อยมา การออกธุดงคใจ

เปนมรรคผล สงบ สมาธ ิเปนทาง รูวาเปนอนิจจัง ทกุขัง อนัตตา เปนปญญา (ไมใชธรรม) 
ดวงธรรมทีท่าํใหเปนพุทธรัตนะ ผูเทศนรูจักเกือบ ๕๐ ป (ตําราไมมี) โดยการคนควาทาง

ปฏิบัติ 
ดีที่สุด คือ พระพุทธเจา แตออน 
ชั่วที่สุด คือ มาร แข็งกวาพระพุทธเจา 
ผูเทศนมารูตัวเมื่อบวชแลว วาตนธาตุ (คอื พระพุทธเจาองคแรก ขณะนี้อยูบนพระ

นิพพาน) ใชใหจุติมาเกิดเพือ่ปราบมาร (ไมใหแก ไมใหเจ็บ ไมใหตาย) ถามารไมแพ ผูเทศนยอม

ตายอยูวัดปากน้ํา 
มารปลอยสายมาปกครองมนุษย มนุษยตกเปนบาวเปนธาตุของโลภะ โทสะ โมหะ ผล

คือ ความเสยีหาย มีแก มีเจบ็ มีตาย เชนสงครามที่แลวมา เกิดจากโลภะ คือ ความโลภ เปนเหตุให

คนเจ็บ คนตาย 
ลูกชายลกูหญงิมีโมหะ จึงหลงวาตัวเกงแลว พอแมวาไมได มีโทสะ โมโหโตเถียง ไมกลัว

เกรง 
ที่เปนเชนนี้ เพราะนาย โลภะ โทสะ โมหะ เขาปกครอง เขาสั่งใหทาํเชนนั้น เอาบานเมือง

มาลอ เอาความเจ็บความตายมาให ปราบมารเหลานี้ลงเสียได มนุษยจะไดอยูเย็นเปนสุข เจาตัว

มารเหมือนผีเที่ยวสงิบงัคับใหเปนไปตามคาํสั่งของเขา 
เราตองเขาวิชาธรรมกายจึงรู เหน็ไดหมด เพราะธาตุธรรมไมเหมือนกนั 
วัดปากน้ําชวยเหลือแกคนปวยไข ใหหายไมตองกนิยา มารมนัยอมให คนไขกห็าย แต

มันไมยอมแพ มันแพหลอก ๆ (ตามวิสัยของมาร) 
มนุษยชายหญิง เปนพระกม็าก เปนมารก็มาก 
เปนธรรมกาย ดูเปน รักษาตวัได เราจับสายธรรมะเสีย เขาก็ไมรบกัน เก็บสมบัติใหหมด 

เก็บอาวธุใหหมดตามจุด เขาก็ไมรบกนั (คาํวา จับ คําวา เก็บ ในที่นีห้มายถงึวชิารบ ตามชัน้เชงิ

ของวิชาธรรมกาย) 



กวดขันอยางนี้ ๒๕ ปแลว แยกพระ แยกมาร ไมใหปนกัน ไมใหกระทบกนั ตางฝายตาง

เปนสุข (เหมือนกับการกระทบกระทัง่กนัระหวางประเทศตอประเทศในโลกเรานี้) 
จะใหสัญญา ไมรังแกกัน ถาไมยอมก็เก็บฤทธิ์เสยี ที่ไมตกลงกนั เพราะเขาประลองฤทธิ์

กัน 
ผูเทศนปลอยชีวิต ยอมตายมา ๒ คราว เพื่อถวายแกพระพทุธเจา จึงไดพบ 

“ธรรมกาย” ซ่ึงวิชาธรรมกายนี ้พระพทุธเจาทรงเปนเจาของ 
ชายหญิงผูปฏิบัติธรรมะ จนถึงบรรลุธรรมกายโคตรภู เทากับไดบวชขางใน เปนหญิงถือ

วาไดบวชขางใน หากเปนชายทีบ่วชพระ ถือวาบวชทั้งนอกและขางใน เปน ๒ ชัน้ (คดัจากหนงัสือ

เร่ืองธรรมกาย หนา ธ-ป หนงัสือเลมนี ้พมิพที่โรงพิมพไทยพณิชยการ สีลม พระนคร เมื่อเดือน 

กันยายน ๒๔๙๙ โดยนางแฉลม อุศุภรัตน เปนผูจัดพิมพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปโอวาทของหลวงพอ 
 
 

ดีที่ สุด  คือ  พระพุทธเจา  แตออน  ชั่ วที่ สุด  คือ  มาร  แข็งกวา

พระพุทธเจา 

 
หมายความวา ฝายดีคือ ฝายพระที่ทําแตกรรมดี ฝายชั่วคือ ฝาย

มาร คือ ฝายกิเลส ที่ทําแตกรรมชั่ว พระพุทธเจาฝายดีออนกวาพระพุทธเจา

ฝายมาร ก็คือ พระพุทธเจาของเรา สูมารเขาไมได เขาเหนือกวา เขาแข็งกวา 
 
เมื่อฝายมารเขาแข็งกวา เขาเปนผูชนะ เขาเปนผูปกครอง เขามาเปน

ผูบังคับพระพุทธเจาของเรา สงผลกระทบมาถึงพวกเราดวย คือ เราก็ถูกมาร

บังคับ เราอยูใตปกครองของเขา เราจึงเดือดรอน 
 
เราไมยอม เราจึงทําวิชาสูมาร เรียกวา วิชาปราบมาร สมัยของหลวง

พอ หลวงพอทานสูมาแลว บัดนี้ มาถึงยุคของเรา ธาตุธรรมทานมาบังคับให

ขาพเจาทําวิชาปราบมาร อันเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง ขาพเจาทําวิชาปราบมาร

มาตลอด เพื่อความเปนเอกราช แมไมมีใครชวยขาพเจา ขาพเจาก็สูไมถอย ไม

หยุดทําวิชาเลย แมแตวันเดียว 
 
ผลงานการปราบมารของขาพเจา ไดพิมพเผยแพรไปแลว เลมแรก 

คือ หนังสือ “ปราบมาร ภาค ๑” พิมพเมื่อป ๒๕๓๓ เลมที่ทานกําลังอานอยูนี้

คือ “ปราบมาร ภาค ๒” พิมพเมื่อป ๒๕๓๖ วิชาปราบมารเปนวิชาสําคัญ เปน

เร่ืองความเปนความตาย เปนเรื่องของเอกราช เปนเรื่องสําคัญสุดยอด เปน

งานทํายาก ในสากลโลกและในสากลธรรมนี้ ไมมีอะไรยากไปกวาปราบ

มารอีกแลว 
 

 

 



 
 

ขอเชิญทานอานใหจบตลอดเลม ลวนแตมีสาระสําคัญทั้งนั้น 
 
เปาหมาย หลวงพอคาดคั้นเอาแกขาพเจาวา ตองใหถึงขั้น ไมใหแก 

ไมใหเจ็บ ไมใหตาย ทําไมไดตามที่ส่ัง จะใหมาเกิดอีก ไดยินหลวงพอทานสั่งแลว 

เราหูอ้ือ ตาลาย เหงื่อแตกทั้งตัว น้ําตาซึม ไมรูจะไปปรับทุกขแกใคร เพราะใคร

เขาไมรูดวย พูดไปใครเขาจะเชื่อ ก็ไดแตใหกําลังใจตัวเอง รักษาตัวเอง ไมใหเจ็บ

ไข เพื่อจะไดมีชีวิตอยูทําวิชาถวายแดพระองค อยาเพิ่งตายเลย งานปราบมารยัง

ไมเสร็จ 
 

ทําไมตองเปนเรา ทาํไมตองเปนเรา และทาํไมตองเปนเรา ไมรูจะไป

รองเรียนเอาแกใคร อารมณอยางนี้เกิดแกขาพเจาบอยครั้ง แตก็ทาํใจได กวาจะ

มีผลงานมาเสนอได ตองเอาชีวิตเขาแลกทกุคืนวนั แตไมมีใครรู มันไมงาย มัน

ยากทั้งนัน้ 
 
ดังนัน้ ขอเชิญทานอานใหเตม็อ่ิมเถิด ขอใหทานเกิดความบนัเทิงเถิด 

ขอใหทานโชคดีเถิด 
 
 
 
 
 
 
 

                     
                                                             นายการุณย บุญมานุช 

                                                          ผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบรีุ 
                                                                ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๖ 



ปราบมาร ภาค ปราบมาร ภาค ๒๒   
 
 
หนังสือ “ปราบมาร ภาค ๒” ควรมีเนื้อหาสาระอะไรบาง นี่คือประเด็นที่เราจะกําหนด

เปนหลักสูตรสําหรับหนังสือเลมนี้ พูดอยางเขาใจงาย ก็วา หนังสือปราบมาร เลม ๒ จะพูดถึง

อะไรบางนั่นเอง อะไรบางที่ควรเปดเผย ถึงเวลาแลวหรือยังที่จะนําเรื่องลับมาเปดเผย หาก

เปดเผยไปแลวจะไดอะไรจากความรูนั้น การนําเรื่องไมควรเปดเผยมากลาว ใครเขาจะคิดอยางไร

บาง เขาจะวิจารณอยางไรบาง นี่คือ ความขัดของที่เราจะพูดอะไรไมถนัด 
การที่เราเขียนอะไรไมเต็มความรู จะเกิดความไมชัดเจนในเนื้อหาทันที 
จากหนังสือ “ปราบมาร” หรือหนังสือ “ปราบมาร ภาค ๑” ที่พิมพจําหนายออกไปแลว

นั้น เปนเนื้อหาวิชามากไป ไมชวนอาน เปนวิชาการไปหมด ยิ่งอานยิ่งไมรูเร่ือง ขาพเจายอมรับวา

เปนจริงตามนั้น เพราะไดบอกแลววาเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง ไมเหมาะแกผูเปนธรรมกายเบื้องตน 

เพราะวิชารบหรือวิชาดับมารนั้น มีแตยาก ๆ ทั้งนั้น ยิ่งเรียนมากก็ยิ่งพบวิชายากยิ่งขึ้น เพราะถา

เรามีความรูนอย เราไปปราบมารไมได มีแตเขาปราบเรา เราเปนฝายถูกปราบ เรากลายเปนฝาย

ถูกปกครอง ไมใชเราปกครองเขา เขากลับเปนฝายปกครองเรา ดังนั้น หากเราไมอยากใหมาร

ปกครอง เราตองเรียนวิชายาก ๆ เพื่อเอาไปสูกับมารเขา เพราะวิชาออน ๆ สูมารเขาไมได 
เมื่อสูมารเขาไมได จะเกิดอะไรขึ้น และสงผลกระทบตอมนุษยโลกอยางไร 
เร่ืองนี้ ผูเปนวิชาธรรมกายชั้นสูงทราบเปนอยางดี ทุกขรอนเกิดขึ้นทุกหยอมหญา ไมวา

โลกไหนเดือดรอนทั้งนั้น ไมวาภพอะไรเดือดรอนทั้งนั้น เหตุนี้เองธาตุธรรมใหหลวงพอวัดปากน้ําลง

มาเกิดเพื่อมาทําวิชาปราบมาร พลรบของหลวงพอตามลงมาเกิด ผูบํารุงและผูเลี้ยงตามลงมา จะ

เห็นวากองทัพของหลวงพอวัดปากน้ําใหญหลวงนัก ในชั้นตนหลวงพอคนวิชากอน คนวิชา

ธรรมกาย พบวิชาอาสวักขยญาณชั้นสูง พลรบเรียนวิชาเสร็จแลวรบทันที ปราบมารทันที เปน

เวลาเกินกวา ๓๒ ป จนกระทั่งหลวงพอมรณภาพ งานปราบมารของหลวงพอยังไมไปไหนเลย เพิ่ง

มาเริ่มตนไวแคนั้น ศิษยของหลวงพอที่เรืองวิชา วายชนมไปเกือบหมดแลว เหลืออยูบางก็สูความ

ชรา บางก็แยกไปอยูกับลูกหลาน ที่หลงเหลืออยูวัดปากน้ําก็นอยเต็มที ทําใหงานปราบมารขาด

ตอนอยูระยะหนึ่ง ชวงที่ขาดตอนนี้เกิดความเสียหายมาก มารมันกําเริบเสิบสานขึ้น มีกําลังขึ้น มี

อานุภาพขึ้น เหมือนหนึ่งไมไดทําวิชาปราบ 
ขาพเจามารับชวงงานปราบมารจากหลวงพอ ในวันเขาพรรษา ป พ.ศ. ๒๕๒๗ นับแตวัน

นั้นจนถึงปจจุบัน แมวันเดียวก็ไมหยุด ทําวิชามาตลอด ตัดงานสังคม ตัดภารกิจสวนตัว ตัดงาน

ราชการ เอาแคนี้ เพื่อใหมีเวลาทําวิชา หากเราหลงราชการมากไป จะมีผลกระทบการทําวิชาทันที 

คือ ไมมีเวลาทําวิชา ดังนั้น จึงตองสละทั้งหมด จะเอาเวลาไปทํามาหากินไมได ถาทําอยางนั้น เรา
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จะไมมีเวลาทําวิชา เราอาจมีสตางค เพราะเราทํางาน แตเราจะเสียหายทางธรรม จึงตองเลือกเอา

วา จะเอาธรรมหรือเอาราชการ หรือจะเอาความรวย จะตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง จะเลือกเอา

หลายอยางไมได หากอานปราบมาร ภาค๑  ทานจะทราบละเอียดกวานี้ 
การที่ธาตุธรรมทรงตั้งความหวังแกขาพเจามาก ขาพเจาไมอาจรับได เพราะขาพเจาไมมี

กําลังเลย ไมมีกําลังรบ ไมมีกองเสบียง ไมมีผูบํารุง ไมมีพลรบ มีอยูก็แตเราผูเดียว คือ นาย

การุณย บุญมานุช คนนี้เทานั้น ตั้งแตไมจิ้มฟนจนถึงเรือรบ ก็นายการุณย บุญมานุช คนนี้ หลวง

พอมีศิษยทั่วโลก แตจะหากําลังใจมาชวยงานขาพเจาแมเพียงคนเดียวก็ไมได เอางานปราบมาร

มาใหทํา แตหาคนมีน้ําใจแกขาพเจาสักคนเดียวไมได นี่คือ บรรยากาศของการปราบมาร มารเขา

ดลบันดาลใหเปนอยางนั้น เขาทําไดทุกอยาง คนจนเขาก็เปดสมบัติให แมข้ีวัวกอนเดียว เขา

สามารถใหคนฮือฮาทั่วประเทศได ถามวาจะไปไหนกัน เขาบอกวาไปหายาวิเศษ ถามวายาวิเศษ

คืออะไร เขาบอกวาตองไปดูเอง ขาพเจาไปดูแลว ปรากฏวามีข้ีวัวหนึ่งกองอยูในแองน้ําใหญ เขา

กินกันคนละ ๑ จอก ก็จะหายปวยไข ความเปนไปไดมีมาก เพราะขี้วัวคือ หญา ยาเขียวโบราณ

ของเรา ประกอบดวยพืช ๕ อยาง ใครเปนไขกินยาเขียวก็หายได ตองการจะชี้ใหเห็นวา มารมนัหา

เหตุใหฮือฮาไดทั้งนั้น ขอใหเขาไดชอง เขาจะถือเอาเหตุนั้นทันที ทั้งนี้ เพื่อจะเบนความสนใจ

จากความถูกใหเห็นเปนความไมถูก และใหความผิดเปนความถูก เชน ใหเห็นวา ไอขิกอยูยงคง

กระพัน คนเลยบูชาไอขิก เปนตน นี่คือ อานุภาพของมาร 
ดังนั้น ปราบมาร ภาค ๒ จะพยายามตัดวิชาการออก ถือวาปราบมาร ภาค ๑ กลาวไว

พอสมควรแลว เลมปราบมาร ภาค ๒ จะพยายามบรรยายผลงาน และเหตุการณของแตละผลงาน 

เลือกเอาแตที่ควรทราบเทานั้น เร่ืองใดที่ยังไมสมควรเปดเผย จะงดไวกอน 
ขอที่ควรทําความเขาใจกันก็คือ ขาพเจาไดบันทึกเหตุการณและโนตความรูไวอยาง

ครบถวน ขณะนี้มี ๑๓ เลม สมุดเบอร ๒ มีหลายทานแจงเปนจดหมายมาวา อยากอานสมุดบันทึก 

ของขาพเจา ขาพเจายินดีถาพิสูจนไดวา ทานเปนนักคนควา เปนนักศึกษาเพื่อความรูแจง หาก

สนใจเพียงเพื่อสนุกคุยกันเลน ตองขอประทานโทษดวย ขอมูลทั้งปวงที่ทําไวนี้ เพื่อเปนขอมูลให

พิสูจนกันตอไป 
 

ผลงานปราบมาร ภาค ๑ กับภาค ๒  ตางกันอยางไร 
 
ผลงานภาค ๑ กับผลงานภาค ๒ มีความเกี่ยวของกัน คือ ตองเกิดผลงานภาค ๑ 

เสียกอน แลวสงผลใหเกิดผลงานภาค ๒ และเมื่อไดผลงานภาค ๒ แลว ก็จะไดงานภาคอื่นตามมา 

ดังจะไดกลาวตอไป 
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ผลงานภาค ๑ 
 
ผลงานการปราบมารตามที่พิมพไปแลว เปนการรบดุเดือดเกือบเปนเกือบตาย จวนอยู

จวนตาย แทบเอาชีวิตไมรอด ยังจําไดอยู มารเขาระเบิดแรงเหลือเกิน เสียงปนใหญที่วาดังนั้น เบา

กวาเสียงระเบิดของมาร รายกาจปานนี้ จะมีอะไรเหลือ ตอใหวิเศษแคไหนก็ตองแยกสลายทั้งนั้น 

ธรรมกายของฝายเรามีเทาไร หากไมมีกายมนุษยรองรับ เปนอันตรายมาก กลับไปอาน 

“ปราบมาร ภาค ๑” ก็พอทราบ โปรดติดตามหาอาน 
งานนี่เราได มีดังตอไปนี้ 
๑. การเดินวิชาเพื่อใหไปสุดนิพพาน 
๒. การพิจารณาทุคติภูมิ 
๓. การพิจารณาสวรรคชั้น ๕ และชั้น ๖ 
๔. พระพุทธองคทรงตรัสรูใหม ทําใหธรรมกายโตขึ้น 

 
 

  

การเดินวิชาเพื่อใหไปสุดนิพพาน 
 
การเดินวิชาเพื่อใหไปสุดนิพพานนั้น เปนความปรารถนาของเราทุกคน แตเรามักทําได

แคครึ่ง ๆ กลาง ๆ แลวเราก็พอใจแลว นับเปนความเขาใจผิดอยางไมนาอภัยให จะวาดีก็ไดจะวา

รายก็ถูก 
ที่วาดี คือ ทานแจงนิพพาน ไดไปรูไดไปเห็นมาพอสมควร เกิดบุญเกิดบารมีแกทาน 
ที่วารายก็คือ ทานไมไปสุดวิชาปกครอง ยอมอยูใตปกครองของมารตลอดไป จะ

ลงมาสรางบารมีธรรมสักปานใด กี่ชาติ กี่ภพ ก็อยูใตปกครองของมารเขาอยูดี เพราะมารที่ละเอียด

สกัดการเดินวิชาของเรา ทําใหเราเดินวิชาไปไมสุดนิพพานได มารเขาหัวเราะทันที มืออยางนี้อยา

มาลูบคมเขาเลย มีอีกเทาไร เขาก็ไมกลัว 
ขาพเจาจึงย้ํานัก ขอใหไปใหสุดนิพพานใหจงได ไมมีใครฟงเสียงเราเลย 
มารเขารูลวงหนา วาเราจะลงมาเกิดปราบเขา เขาเลนงานเรากอนแลว กอนเขาสูครรภ

มารดา เขาก็เลนงาน พอเขาครรภมารดา เขาก็กระหน่ํา กวาจะรอดจากทารกสูวัยโต มีใครบาง

ปกติสมบูรณ ถูกกลับเพศเปนหญิงกันเปนแถว พอโตขึ้นหนอยก็รับเคราะหกรรมสารพัด กวาจะ

มาถึงหลวงพอ กวาจะเปนวิชา ตางงอมพระรามดวยกันทั้งนั้น อยางแมชีถนอม อาสไวย ทานเปน

สตรีรูปงาม ถูกน้ํามันพรายแตคร้ังเปนสาว คุมดีคุมราย หลวงพอทานแกไขดวยวิชาธรรมกาย จึงสู

ความเปนปกติ 
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 บนนิพพานนั้นมีมารเต็มอัตรา 
 
ไมวานิพพานธรรมกายหรือนิพพานเปน ธรรมภาคมารยึดปกครองทั้งนั้น คือ เขาซอน

กายของพระองค ขางนอกขาว ขางในไมขาว เรานิโรธไปถามความรู ไมทรงตอบ เพราะมารมัน

บังคับอยู ทรงตอบไมได 
นิพพานที่หยาบ คือ นิพพานเบื้องตน เราดับมารพวกนี้ดับไป มารละเอียดจากนิพพาน

สูงลงมาแทรกอีก วนเวียนอยูอยางนี้ ไลกันไมจน 
ใครชวยใคร ทําไดยาก นิพพานใครก็ของใคร ไปมาหาสูกันไมได ไปเรียนความรูกันไมได 

มารเขาสกัดไวหมด 
ตามที่กลาวนี้ คือ บรรยากาศเดิม 
ตอเมื่อเรารบไป คํานวณไป จากหยาบไปหาละเอียดเร่ือยไป ไมถอยหลัง ไมนานเลย เรา

จะไปสุดนิพพานทั้งหมด เมื่อเราไปสุดละเอียดแลว ถือวาเปนชัยชนะอันใหญยิ่งและยิ่งใหญ บารมี

งามตรงนี้เอง 
 

 ไปสุดนิพพานแลวจึงจะมีงานทํา 
 
ความยากลําบากกวาจะรบเพื่อไปใหสุดนิพพานนั้น อยาใหเลาเลย อีกกี่วันก็พูดไมจบ 

มาจับประเด็นของเรื่องกอน วาประเด็นสําคัญอยูที่อะไร ตราบใดที่ยังไปไมสุดนิพพาน ไมวากี่ชาติ 

กี่ภพ งานสะสางธาตุธรรมจะเร่ิมไมได เพราะเราไมไดขอมูลอะไร เมื่อเราไมไดขอมูล เราก็ไมรูจะ

ทํางานอะไร เราคงไดแตอารมณนิโรธ ซึ่งมารเขาไมขัดขวาง เราปลอยใหทานทํานิโรธอยางตามใจ

ชอบ เราก็วาเราละสังโยชนไดแลว เขานิพพานไดแลว ไดมรรคผลนิพพานแลว กาลกอนไมมีปญหา 

แตเดี๋ยวนี้มีปญหา 
ปญหาที่วานี้คืออะไร ทานอยากทราบ ปญหาที่วานี้คือ มารยึดอํานาจปกครองหมดแลว 

ธรรมฝายสัมมาทิฏฐิ ถูกธรรมฝายมิจฉาทิฏฐิ ยึดอํานาจปกครองโดยสิ้นเชิง เมื่อนิพพานถกู

ยึดอํานาจแลวอรูปพรหม พรหม ทิพย มนุษยโลก จักรพรรดิ กายสิทธิ์ ถูกยึดไปดวย สงผลให

เดือดรอนทั่วไป ธาตุธรรมแกไขโดยอาราธนาหลวงพอ วัดปากน้ําใหมาเกิด เพื่อทําวิชาปราบมาร 

ดังที่เราทานทราบกันแลว ขาพเจาจะไมกลาวละเอียด 
การที่ใหมาเกิดก็คือ ตองการใหมีกายมนุษย ถาไมมีกายมนุษยแลว สูเขาไมไดเลย 

ไมวาใครทั้งนั้น กองทัพธรรมของหลวงพอกรีธาทัพลงมาใหญหลวงนัก มีทั้งนักรบ ผูบํารุงและภาค

ผูเลี้ยง ฉะนั้น ทานจะเห็นวา หลวงพอวัดปากน้ํามีศิษยทั่วโลก ใครเห็นหลวงพอเปนตองเคารพ รัก 

เชื่อฟง เกรงกลัว พอเอยชื่อหลวงพอ เราสยบกันทั้งนคร เพราะหลวงพอมีบารมีธรรมสูง เพียง
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พิสดารกายมนุษยละเอียดคือ กายฝนเพียงกายเดียวเทานั้น กายนั้นก็ลงมาเกิด แตกายธรรมอยู

บนนิพพาน คอยดูแลกายมนุษยของหลวงพอที่มาเกิดในโลก 
พอหลวงพอคนวิชาธรรมกายได สหชาติโยธาของทานทั้งหมด ไมวาจะไปเกิดที่ใด ตาง

มุงตรงไปหาหลวงพอกันหมด ไมวาจะอยูจังหวัดใด ไมวาหญิงไมวาชาย ตองไปหาหลวงพอทั้งนั้น 

เหมือนมีอะไรบังคับใจ เมื่อพบหลวงพอแลว สหชาติโยธาที่เปนนักรบจะเปนวิชาธรรมกายทันที 

สวนพวกบํารุงจะศรัทธาหาเงินไปสนับสนุนกิจการของหลวงพอ ไปชวยเลี้ยงพระ ไปชวยสราง

เสนาสนะ สหชาติโยธาที่เผยแพร ก็ทําหนาที่เผยแพรวิชาธรรมกาย ดังที่เราทานเห็นอยูในบัดนี้ 
งานปราบมารของหลวงพอ ระดมสรรพกําลังทุกสถาน ตั้งเวร ๖ เวร ทําวิชาปราบกันมา 

กวา ๓๐ ป วินาทีเดียวก็ไมไดหยุด ปรากฎวางานปราบมารของหลวงพอบุกเบิกมาไมนอยทีเดียว 

การที่ไดงานเพียงแคนั้น ก็เพราะวามันยากเกินกวาที่ธาตุธรรมไดคิดไว ขาพเจามารับชวงงานของ

หลวงพอ จึงทราบวา งานยังไมไปถึงไหน จําไดวาครั้งที่แมชีถนอม อาสไวย ยังไมตาย ไดพูดแก

ขาพเจาวา “ศึกษาฯ หลวงพอเรามาแหยรังแตน แตครั้งอยูวัดปากน้ํา อยากพูดคํานี้แก

หลวงพอแตก็ไมไดพูด ก็ไดพูดกับศึกษาฯ วันนี้” คํานี้ ขาพเจาไมลืม ไมทราบวาแมชีพูดกับเรา

ทําไม เพราะเราไมรูเร่ือง ขาพเจามีเวรกรรมอะไรไมทราบ ศิษยหลวงพอระดับฮองเต มักพูดอะไร

ฝากขาพเจาไวมาก เห็นเราเปนอะไรไป โดยเฉพาะหลวงปูชั้ว โอภาโส พูดฝากไวมาก ศิษยฮองเต

ของหลวงพอทําถูกแลว วันนี้พิสูจนอะไรกันไปมากแลว หากทานเหลานั้นไมบอกไว เราจะตองสืบรู

สืบญาณทัสสนะตอไปอีก เพื่อไปหาขอมูล เพราะไมมีขอมูลแลว เราทําอะไรไมได 
 

 เมื่อเราไปสุดนิพพานแลว  ธาตุธรรมทานจะบอกเราเองวาจะใหทําอะไร 
 
เคยย้ําแลวย้ําอีก วาตองเดินวิชาไปใหสุดนิพพาน แมการไปนั้นจะลําบาก เราตองอดทน 

มารเขาจะไมยอมใหทานเดินวิชาอยางสะดวก เขาสกัดกั้นทานทุกวิถีทางและทุกสถาน 
ทานตองรบไดดวย รบไมชนะ ก็ไปไมได คงไปไดแคนิพพานออน ๆ 
แลวทานก็มาดีใจจนตับเตน หากเรียนอยางนี้ อีกรอยชาติก็ไมไดความอะไร 
เรียนแบบนี้ ทําใหมารมันรูเชิงเรา มีอีกเทาไรก็แพเขาทั้งนั้น ขาพเจาผูหนึ่งจะไมใหบารมี 

เพราะทานเรียนอยางเพอฝน เรียนอยางไรกฎเกณฑ เรียนเพื่อมาคุยโมโออวด ไมมีประโยชน ขอให

เลิกวิธีเชนนั้น 
ขอใหเขานิพพานแบบยอมตายกันเลย รบเปนรบ เราเกิดมาเพื่อตายอยูแลว เร่ืองตาย

เร่ืองเล็ก เพราะเราตายมาแลว นับชาติไมถวน ไปกลัวกันทําไม ธาตุธรรมทานใหมาเกิดแลวทําให

ธาตุธรรมผิดหวัง เราจะมองพระองคไมเต็มตา พระองคจะเสียพระทัยขนาดไหน สงมากี่คน ก็เปน
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เหยื่อเงิน เปนเหยื่อลาภยศ เปนเหยื่อคํายอ กันหมด ถาเปนลักษณะนี้ หลวงพอวัดปากน้ําทานพูด

วา เสียขาวสุก 
ฉะนั้น จึงขอรองใหเรียนจริง เราไมสามารถนําอาหารทิพยไปถวายพระพุทธองคได เรา

ไมสามารถทําใหเพื่อนรวมโลกของเราเห็นธรรมกายได แคนี้ก็อายไมรูจะอายอยางไรแลว บงถึงวา 

หมดฝมือ แคนี้ก็ทําไมได ขาพเจาอายมาก บอกถึงวา ไมตั้งใจศึกษา ไมตั้งใจคนควา นาเสียใจมาก 
แตละทานที่ไปสุดนิพพาน ธาตุธรรมทานจะบอกปญหาวามีปญหาอะไรบาง ปญหานั้น

อยูที่ไหน 

เหตุใดจึงใหเรามาเกิด มาเกิดคราวนี้ จะใหทํางานอะไร มีความจําเปนอะไรที่จะตองทํา 

เร่ืองบารมีไมตองพูดกันอีกแลว เร่ืองเล็กนอย เร่ืองขี้ผง ระดับนี้แลว เขาไมพูดกันแลว เสียเวลา

เปลา ๆ 
ขอเลาสักนิด วาเมื่อไปสุดนิพพานแลว มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น 
ตนใหญ คือ องคที่ใหหลวงพอมาเกิด ประชุมธาตุธรรมทั้งหมด ทั้งนิพพานกายธรรม

และนิพพานเปน เราก็ฟงวา พระองคประชุมกันนี้เร่ืองอะไร มีสาระอะไรบาง คราวนี้เร่ืองจะแดง

ออกมาที่ละเรื่องสองเรื่อง สรุปเปนเรื่องปราบมาร “เหมาใหเราแกไขทั้งหมด” เรายิ่งฟงพระองค

รับส่ัง เราก็ยิ่งไมรูเร่ือง เพราะญาณทัสสนะของเราไมทันพระองคเลย เราก็ตองมาหาหลวงพอวัด

ปากน้ํา ถามหลวงพอไปทีละเรื่อง หลวงพอจะบอกแตเพียงเคาเงื่อน เราไมเขาใจอีก เขานิโรธไป

ถามตนใหญอีก ขอเรียนกอนวา ตนใหญทานเปนผูปกครองใหญ ปกครองนิพพานทั้งหมด นิพพาน

เปนก็มีตนนิพพานเปน เปนผูปกครองนิพพานเปน สวนตนใหญทรงปกครองนิพพานกายธรรม

ทั้งหมด 
กลาวถึงตนใหญ เวลาเราติดขัดอะไร ไปทูลถามทีไร ก็รับส่ังใหคิดเอง 
ถาดับมารไมชนะ จะทรงสั่งตําหนิ แตถาชนะแลว ทรงดีพระทัย ถึงกับรับส่ังเปนยาหอม

ตลอดเวลา ”ใหศึกษาฯ ไปเกิด ไมผิดหวัง ไดงานเกินเปาหมาย” เราไดยินเขาก็หนาบาน หลวงพอ

เราก็ใชเลนปะไร เราไปหาหลวงพอเรา หลวงพอก็สําทับไปอีก “มันดีแคศึกษาฯ เมื่อไร กระทบ
มาถึงหลวงพอดวย” หลวงพอดีพระทัยดวย หากทานไดดูบันทึกเหตุการณ ขณะนี้รวมได ๑๓ เลม
สมุดเบอร ๒ จะทราบทันทีวา ธาตุธรรมทานเกง หลอกใหเราทําวิชาปราบมารถวายมาไดตลอด มี

ลูกเลนแพรวพราว ตองดูบันทึก 
แตที่เจี๊ยวจาวเราก็มี อยางเมื่อเร็ว ๆ นี้ ขาพเจาโดนขนานใหญ เขาอยางแรง ไมทราบวา

เดินวิชาอยางไร ทรงโกรธมาก “ดูศึกษาฯ มันเดินวิชาซี วิชาปกครองเขาทําอยางนี้หรือ” ล่ันทีเดียว 

เราตองตั้งสติใหม เราตองมีอะไรไมถูกตอง นึกเชนนั้น เลยลําดับวิชาใหม พอทําถูกก็รับส่ัง “จําไว
ซี” รอดไป คิดวาโดนอีกแลว 
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เมื่อเร็ว ๆ นี้อีกเหมือนกัน ธาตุธรรมไดมาประชุมพรอมกัน พอเราไปถึงเทานั้น ตนใหญ

ทรงรับส่ังพิฆาตอีก “ศึกษา ฯมาก็ดีแลว ทรงชี้พระหัตถไปรอบ ๆ ถามารดับไมหมด ขาจะใหไป

เกิดกันหมดนี่แหละ” หลวงพอเราก็อยูในที่นั้นดวย ตางมองหนาซึ่งกันและกัน เราก็วาเราทําวิชา

ทุกวัน งานเรากาวหนา เหตุใดมีรับส่ังอยางนั้น เกินรูเกินญาณทัสสนะของเรา เราก็เฉย ๆ ไว 

กลับมาหาหลวงพออีก หลวงพอรับส่ังวา “ทุกเรื่องตองเสร็จในยุคของศึกษา ฯ” พอหลวงพอ

กําชับ เราตองคิดวิชาอีก เวลาเย็นตองไปวิ่งออกกําลังกาย กลับบานรีบอาบน้ํา รีบนอนพัก ทาน

ขาวเย็นแลวเดินวิชาทันที ถาไมทําอยางนี้ กําลังกายไมดี สงผลถึงนิโรธดวย ตองทําใหกายมนุษยมี

อนามัยสมบูรณเขาไว ดูแลกายมนุษยใหดี เพราะมีผลตอการเดินวิชา สมัยหลวงพอรบ หลวงพอ

ออกกําลังอยางเราไมได เพราะเปนพระรางกายออนไป จะดวยเหตุใด มีผลกระทบตองานทางวิชา

ทันที 
ขอยุติเร่ืองไปสุดนิพพานแคนี้กอน 
 

 งานพิจารณาทุคติภูมิ 
 
เปนผลงานตั้งแตปราบมาร ภาค ๑ วันนี้จะเลาใหฟงบาง แตเปดเผยมากไมได เอาเพียง

แคพอลําดับความได ดังนี้ 
ทุคติภูมิ ก็คือ ภูมิแหงทุคติ คือ ภูมิหรือภพที่ใหความทุกขสถานเดียว หาความสุขสักนิด

ไมไดเลย 
ที่มาของเรื่อง ก็คือ เวลาบูชาขาวพระ จําคําของแมชีทองสุข สําแดงปนไว ทานเคยเลาวา 

ทานชอบไปเที่ยวนรก เร่ืองนี้ระลึกจําขึ้นได ระลึกได ใคร ๆ ก็นึกได แตไมมีปญญาไปพิจารณา 

เพราะเราไมมีความรู ไดแตฟงคําของแมชีไวเทานั้น 
 

 เรื่องการระลึกถึงผูมีอุปการคุณเปนเหตุสําคัญ 
 
ใครจะอยางไร ขาพเจาไมทราบ แตขาพเจาระลึกถึงผูมีพระคุณอยางเนือง ๆ ระลึกถึง

เพื่อนที่ใหขาพเจาดูเลขคณิต เพราะทําเลขไมได ครูเขาจะตี เพื่อนเขาใหดูทุกขอ เรารอดจากการ

ถูกตี บัดนี้ เพื่อนคนนั้นตายไปเสียแลว ระลึกถึงเพื่อนสาว เธอสวย เราชอบไปจุนจานตอเธอ บัดนี้

เธอตายไปแลว ระลึกถึงผูมีอุปการคุณที่ชวยใหเราอยูรอดมาถึงวันนี้ มันคิดไปเอง โดยเราไมตั้งใจ 
เมื่อเราบูชาขาวพระเสร็จ ก็ลองไปทองนรก อเวจี โลกันต แตแรกมองไมเห็น เมื่อไมเห็นก็

ไมเจออะไร เพียรทําอยูแตอยางนั้น เปนเดือนและเปนป ภูมิเหลานี้มีชื่อเปนบาลี เราจําไมได แต

หลวงพอทานจําไดหมด 



ปราบมาร ภาค ๒ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง 8

 

ตอมาญาณทัสสนะดีข้ึน พอที่จะเห็นอะไรบาง เพียรตามหาคนของเรา ไปพบในขุมตาง 

ๆ สวนใหญอยูขุมตื้น ๆ  ก็นํากายเขามาอยูสวรรคชั้น ๑ สอนใหทําภาวนา อีก ๒ วันไปดูใหม เพื่อน

ตกไปที่เดิมอีกแลว เราก็ชวยขึ้นมาอีก ทําอยูอยางนั้น กวาจะสําเร็จแตละราย ดูวามันเหนื่อยออน

และยากเย็น ไมอยากทํา แตอดนึกถึงเขาเหลานั้นไมได 
กาลตอมาเราเกงขึ้น แกกายของเขาใหใสเสียกอน แลวบังคับใหทําภาวนา คราวนี้งาย

ข้ึน คราวนี้นําอาหารไปจาย เขาไดกิน เราตองคุมอยูจนกวาเขาจะอิ่มไปอ่ิมหนึ่ง แลวเราก็กลับ 
 

 ไปทูลถามตนใหญวาภูมิทุคตินั้นมีมาอยางไร 
 
ชวงที่ไปทูลถามตนใหญนั้น ปราบมารไดมากแลว ถึงขั้นชํานาญ แตยังไมรูเร่ืองนรก 

อเวจี โลกันต เรารูเร่ืองเพียง งู ๆ ปลา ๆ เทานั้น แตการชวยผูมีอุปการคุณ จําไดวาทําไดมากแลว 

โดยพระมหาเถรอุปคุตมาชวยดวย 
จําไดวา ทูลถามพระองควา “แตคร้ังพระองคไปตรัสรูเปนสัพพัญูในโลกนั้น เร่ืองทุคติ

ภูมิมีอยูอยางไร” ทรงตอบวา “เห็นมีอยูอยางนั้น” ทูลถามตอไปวา “มีใครไปแตะตองบางไหม” 

ทรงตอบวา “ไมมี เห็นหลวงพอทานคิดอยู แตไมทันทําอะไรก็มรณภาพเสียกอน จะมาถามทําไม 

มันเรื่องของศึกษา ฯ” วาแลวเชียว เราถามอะไร เปนโดนกระหนาบทุกทีไป ไปถามวิชาก็ทรงตอบ

วาไปคิดเอง ทําอะไรไมสําเร็จจะทรงกริ้วและไลเบี้ยเราทันที 
เปนเวรกรรมของขาพเจาแท ๆ มารับใชทางธรรม ก็ถูกธาตุธรรมบังคับ เพราะทรงถือวา 

เปนผูส่ังใหเรามาเกิด พูดอยางนักเลงก็วา ทรงเปนลูกพี่เรา อยามาดื้อตอฉันหนอยเลย ขืนดื้อ เดี๋ยว

เจอดี 
จําไดวา เมื่อวันแรกที่ส่ังใหทําวิชาปราบมาร ขาพเจาปฏิเสธ แมหลวงพอมาสั่งเอง 

ขาพเจาก็ไมรับคํา เหตุการณมาถึงครูอาจารยของขาพเจามากันหมด เราดีใจวา ครูของเราตองมา

ชวยเรา เพราะเราวิชาออน ทานตองมาชวยคัดคาน เพราะทานก็รูวาเราไมเปนวิชา เราเรียนเพียง

สมัครเลนเทานั้น ที่ไหนได เราคาดการณผิด ครูของขาพเจาที่ตายไปแลว ทานมาชวยธาตุธรรม

สนับสนุน ไมไดมาคาน เราเคืองและเสียใจ รองไหในนิโรธ 
เพียงเทานั้นเอง ตนใหญเสด็จมา ตอนนั้นเรายังไมรูวา ตนใหญเปนผูสงเรามาเกิด เรายัง

ไมรูอะไรทั้งนั้น ทรงรับส่ังรุนแรงมาก “เมื่อธาตุธรรมอยูไมได ศึกษาฯ ก็อยูไมไดเหมือนกัน” 

เงียบกันหมด เหตุการณไมดีเสียแลว เพราะเราคนเดียวหรือนี่ ขาพเจาไดแตเสียใจและรองไห 

เพราะเรารูอยูแกใจวา มีใครชนะมารบาง ไมมี และยังไมมีใครชนะมารเลย ขาพเจาเกงแคไหนถึง

ไดมารับอาสาธาตุธรรมปราบมาร นี่คือเหตุผลของขาพเจา ไมใชเราดื้อ 
ตนใหญองคนี้แหละสําคัญที่สุด ทรงเปนผูปกครองใหญ 
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เลาเรื่องนรกตอไปดีกวา เร่ืองของตนใหญยังมีอีกมากมาย เกี่ยวของตอนใด จะเลาใหฟง  
ความคิดที่เราจะไปแตะตองภูมิเหลานั้น เราไมเคยคิด เพราะเกินปญญาเสียแลว ทีไ่ปทลู

ถามธาตุธรรม ก็เปนเรื่องที่เราอยากรูเทานั้น เหตุการณผานมาเปนป 
วันหนึ่ง เกิดระลึกรูข้ึนมาอยางไรไมทราบ ภูมิเหลานั้นเปนเครื่องมือมาร เปนที่คุมขังพวก

เรา ทําไมจะตองใหมารมาปกครองเรา เมื่อเราประพฤติผิดศีล ผิดธรรม ทําไมพวกสัมมาทิฏฐิไม

ลงโทษกันเอง ไปใหมารมันเกี่ยวของกับเราทําไม ภูมิเหลานั้น หากเราไปสู จะดวยเหตุใด โอกาส

เกิดแทบไมมีเลย เขาจึงพูดกันวา แผนดินยังพูดไมได ตราบใด เราก็ยังมาเกิดไมไดตราบนั้น ทําให

สัตวโลกเนิ่นชามรรคผลนิพพาน 
การชวยสมาชิกในภูมินั้น ขาพเจาทํามาตลอด ไมเลิกกิจการนี้ เปนเดือนเปนป โชคดีที่ไม

มีใครขัดขวาง ไมทราบเปนเพราะอะไร แมจนบัดนี้ก็ยังไมทราบเหตุผล เหตุใดจึงไมมีใครขัดขวาง

ขาพเจา 
วันอะไรจําไมไดเสียแลว ตองเปดอานบันทึกวาอยูเลมใด วันนั้นมันกลาขึ้นมาอยางไรไม

ทราบ เราตั้งเครื่องเขา เอาเครื่องของเรานี้แหละ แลบลั่นเขาไป มันดับงายดาย ยังประหลาดใจ 
จวบจนวันนี้ จับตัวละครผูปกเครื่องมาดับใหหมด เมื่อผูปกครองเครื่องถูกดับ เครื่องของภพทํางาน

ไมมีประสิทธิภาพ เร่ืองมีเทานี้เอง มันยากตรงเรื่องของสมาชิกที่อยูในภพนั้นวาเราจะทําอยางไร

ตอไป ปญหาอยูตรงนี้ 
ตนใหญและหลวงพอ ทรงดีพระทัยมาก รับส่ังวา “ศึกษาฯ คนนี้ใชได”  
 

 พระพุทธองคทรงบอกวา เรียนผูกแลวตองเรียนแก 
 
เหตุการณความวุนวายวันนั้น อยูในความทรงจําของขาพเจา จําไมลืม 
พอเสร็จงานแลว เราเหนื่อย พักนิโรธเสียที ไดใหลูกสาวคือ ลูกกลวย (น.ส. วิลาวัลย บุญ

มานุช ขณะนี้เปนนักศึกษาปที่ ๔ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาพยาบาล) ปนั้นเธอยังเปนเด็กเล็ก ให

ไปเฝาพระพุทธองค และใหไปหาแมชีถนอม (ตอนนั้นแมชีถนอมตายแลว) เพื่อถามเรื่องราว 
ลูกกลวยกลับมาบอกวา ไปหาพระพุทธองคแลว ทรงรับส่ังใหพอรีบแกไข เรียนผูกแลว

ตองเรียนแก ใหไปดูแลเดี๋ยวนี้ และแมชีถนอมก็บอกแกลูกกลวยไปวา ใหพอรีบไปแกไขเพราะมัน

วุนวายมากแลว 
ที่วาวุนวายก็คือ เร่ืองสมาชิกในภพนรก สมาชิกในภพอเวจี และสมาชิกในภพโลกันต จะ

เอาเขาเหลานั้นไปไวที่ไหน และจะทําอยางไรตอไป จัดระบบปกครองกันอยางไรตอไป 
ขาพเจาไปดูเหตุการณ ก็ยุติวา เอาเขาทั้งหมดเหลานี้ไปไวตีนเขาพระสุเมรุทั้งหมด 

สมาชิกนรกมอบใหสวรรคดูแล สมาชิกอเวจีมอบใหพรหมดูแล และสมาชิกโลกันตมอบใหอรูป
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พรหมดูแล จากนั้น เขาก็ทําโทษลงทัณฑกันตามโทษานุโทษ แตวาพวกเราลงโทษกันเอง ไมใชให

มารมันมาปกครอง อยางที่เคยเปนมาแลว 
นี่คือผลงานปราบมาร ภาค ๑ 
 

 จากนี้ไปพวกเราตายไปแลวไปรายงานตัวที่ไหน 
 
นับแตวันนั้น จวบจนวันนี้ ขาพเจาไมไดไปดูแลอีกเลย เพราะไมวางนั่นเอง 
แตกอนนี้ เมื่อพวกเราตาย เราจะตองไปพบยมบาล เขามีเจาหนาที่มาไตสวนผูตาย เมื่อ

ทานอยูในมนุษยโลกนั้น ทานสรางกุศลผลบุญอะไรบาง ทานสรางบาปกรรมอันใด แลวเขาก็ตัดสิน 

แลวเขาก็โยนเราลงไปในนรก บางทานไปอเวจี บางทานไปถึงโลกันต นั่นเปนเรื่องของมารเขา ใคร

ทําดีพระปกครอง ใครทําผิดคําสอนของพระ มารเขาปกครอง วิธีปกครองก็คือ นําไปลงนรกนั่นเอง 
บัดนี้ ไมอยางนั้นแลว ทานตองไปพบพนักงานของภาคสัมมาทิฏฐิ เขาก็ตัดสิน เขาก็

ลงโทษ คือ พวกเราลงโทษกันเอง 
เขาอาจถามทานวา รูจัก “นายการุณย บุญมานุช” หรือไม 
ทานตอบวา “ไมรูจัก” ประมาทมาก ที่ไมรูจักผูปฏิวัติ ควรเพิ่มโทษ 
หากตอบวา “รูจัก” เขาคงถามตอไปวา “ไดชวยอุปการะหรือชวยกิจการของนายการุณย 

บุญมานุช บางหรือไม” หากตอบวา ไมเคย แปลวา งดเวนสิ่งไมควรเวน เขาจะพิจารณาอยางไร 

ขาพเจาไมทราบ สุดแตเขาเถิด ขาพเจาไมรูดวยแลว 
แตทานที่ชวยกิจการของขาพเจา เขารูกันทั้งนั้น ทานอาจโชคดี และขาพเจาเชื่อวาทาน

โชคดีแนนอน 
สวนรายที่ขาพเจาตองยุงดวย เกี่ยวกับการตายของทาน โชคดีสถานเดียว อยางการ

มรณภาพของทานเจาคุณพระราชสาครมุนี เจาคณะจังหวัดสมุทรสาคร ขาพเจาตองยุงดวย เพราะ

ทานชวยขาพเจาเผยแพรวิชาธรรมกาย ตลอดเวลาที่พระเดชพระคุณมีชีวิตอยูในโลก 
กลาวถึงทานทั้งหลายที่ชวยอาจารยอ่ืนเผยแพรวิชาธรรมกาย ก็ขอใหอาจารยทานนั้น

พิจารณา อยาใหขาพเจาไปยุงดวยเลย เพราะไมรูจักกัน และขาพเจาไมทราบวา ทานตายเมื่อไร

ดวย จะใหขาพเจารับผิดชอบนั้นก็ยากที่จะกลาว ทางที่ดีควรรูจักกันตอนกอนตาย ขาพเจาจะไดจาํ

ทานได ไมวาทานจะไปทําความดีที่ไหน ขาพเจาชวยทั้งนั้น ไมจําเปนตองเจาะจงแกขาพเจา 

ศาสนาของพระพุทธองคอยูที่ใด การเผยแพรวิชาธรรมกายมีที่ไหน ขาพเจาอนุโมทนาทั้งนั้น 

ขาพเจาชวยทั้งนั้น ไมเวนแมแตคนเดียว 
แตขอกลาวไวสักคําเถิด เร่ืองการชวยคนตายใหไปสูสุคติภูมินั้น มันไมงาย มันยากและ

ยากมากดวย 
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ขาพเจากลาวคํานี้ออกมาได ขาพเจาสบายใจมาก จะไดไมตอวาตอขานกันเมื่อตายไป

แลว 
ขอจบผลงานพิจารณาทุคติภูมิไวแคนี้ อยาใหมากไปกวานี้เลย กลากลาวถึงเพียงนี้ก็วา

มากแลว 
นี่คือผลงานปราบมาร กลาวไวในหนังสือปราบมาร ภาค ๑ ซึ่งพิมพแจกจายไปนานแลว 

โปรดคนหาอาน 
 

 งานพิจารณาสวรรคช้ัน ๕ และชั้น ๖ 
 
ผลงานนี้ ไดกลาวไวแลวในหนังสือปราบมาร ภาค ๑ แตยังไมไดอธิบาย วันนี้จะอธิบาย

อีกที 
เมื่อเสร็จงานทุคติภูมิ ก็มาพบวา เหตุใดสมัยกอนพมากับไทยรบรากันอยูเร่ือย ทราบ

ข้ึนมาอยางไรไมทราบได จึงคนควาดู ก็ทราบวา แอบแฝงตัวมาพักอยูสวรรคชั้น ๕ และชั้น ๖ นี่เอง 

จะวามารก็ไมใชจะวาพระก็ไมเชิง ขืนเอาไวจะสรางปญหาหนหลัง จึงทําวิชาดับทั้งหมด ยังจํา

เหตุการณไดบาง คราวนั้นลูกกลวยยังเล็กอยู ใหเขาธรรมกายไปถามหลวงพอ วาเมื่อคืนนี้มี

เหตุการณอะไร หลวงพอตอบแกลูกวา “เมื่อคืนนี้ พอเขาดับเทวดา” ลูกก็มารายงานอยางที่

หลวงพอทานวา แปลวาถูกตอง ตองตรวจสอบความถูกตองทุกคราวไป 
ลูกสาวของขาพเจาสันทัดเรื่องญาณทัสสนะ กอนที่อุบาสิกาถนอม อาสไวย จะวายชนม 

ไดพาไปใหแมชีตรวจสอบ แมชียนืยันวามีญาณทัสสนะเทียมแมชีทีเดียว ตอนนั้นเธอยังเล็ก ตอนนี้

โตเปนสาวแลว ปหนาก็เรียนจบปริญญา และจะทําราชการปหนานี้ ญาณทัสสนะอยางลูกกลวยนี้ 

เราสอนมาตั้งแตหนุมจนแก ก็เพิ่งพบเธอคนนี้ แตอยางอื่นไมเปนเลย ไมเอาใจใส ไมเรียน จะเรียน

ก็ตองจาง คร้ังเปนเด็กอยางไร โตเปนสาวแลวก็อยางนั้น ทุกครั้งตองมีรางวัล ไปฟองหลวงพอ

หลายครั้งแลว ขอใหเรียนเสียทีเถิด เธอก็ยังไมเอาใจใสอยูดี เขาธรรมกายไปฟงประชุม จะนํา

เร่ืองราวมาบอกอยางละเอียด แมพระพุทธองคทรงนินทาเรา ยังนําเรื่องมาบอกเราได เขาธรรมกาย

ไปนิพพาน ไปถามตนใหญ ตนนิพพานเปน อยางนี้เธอชํานาญ อยางอื่นไมรูเร่ือง ทําไมได เพราะ

ไมเรียน เธอเกิดมาไมพบหลวงพอ ไมเคยเห็นหลวงพอ แตเวลาจะสอบ โทรทางไกลมาบอก ใหเรา

บอกหลวงพอดวยทุกทีไป 
งานปราบมารที่เปนไปได เธอมีสวนอยูมาก ในเร่ืองสืบรูสืบญาณทัสสนะ หากไมมีเธอ 

เราไมรูจะทําอยางไรเหมือนกัน เพราะการวินิจฉัยบางเรื่อง ตองใหไดความแนชัดจากธาตุ

ธรรมกอนเสมอไป เราทําตามลําพังคนเดียวไมได จะมาฟงรูฟงญาณทัสสนะของเราคน

เดียวไมได เวลาคํานวณบารมีเธอเอาดวย ไมไดก็ไปโวยวายธาตุธรรม หนูตองไดดวย ถึงหนูไมได
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ทําวิชา แตพอก็มาใชหนู ใหหนูมาหาพระองค ใหหนูมาถามเรื่องราวจากพระองคแลวไปบอกพอ 

ถาหนูไมไดบารมีดวย วันหลังหนูจะไมชวยพอบูชาขาวพระ หลวงพอจะไดอด เออ หลวงพอจะให ดู

มันเถียงหลวงพอ มันจะเอาชนะหลวงพอใหได ไอพอกับไอลูกมันพอกัน ก็มันพอลูกกัน นํามาเลา

ไดหมด 
วันหนึ่ง จําไมไดแลว ไมทราบวาปไหน เราคํารามไปวา กลวยเขาธรรมกายไปหาหลวง

พอ เธอไมไดทําวิชานานแลว อารมณฟุงหมด เราวาไปอยางนั้น ทําไมวันนั้นชางดีใจหาย เธอเขา

ธรรมกายไปหาหลวงพอ กลับมารายงานวา พอใชใหมากราบหลวงพอ เออ เอ็งมาก็ดีแลว หนูไมรู

หรือ พอเขาแกจะใหศพหลวงพอฟน ทําทาจะฟนหลายหนแลว มันขบเหลี่ยมอะไรอยูไมรู แลวหนูก็

ไปหาตนใหญ ทูลตอตนใหญวา แอบหลวงพอมา ไมใหหลวงพอรู จะมาถามพระองควา เร่ืองของ

พอที่แกศพหลวงพอนั้น เปนไปไดอยางไร มันฝนธรรมชาติ หนูรูไหม หลวงพอทานมีความรูทาง

ธรรม มีทางเปนไปได ถาเราไปทําแกคนที่ไมมีความรู อยางนั้นอยาไปทําเลย มันฝนธรรมชาติอยาง

ที่หนูวา แลวเธอก็นําเร่ืองมาเลา ตามที่บรรยายมานี้ เราอยาเชื่อเปนอันขาด เราตองเขาธรรมกาย

ไปถาพระองคทันที วาทรงรับส่ังไปกับลูกอยางนั้นใชหรือไม หากยืนยัน เราจึงฟง ความรูเด็กอยา

เชื่อ มารมันหลอกได ไมวาใคร เราตองคุม จะใหเขาทําอะไร เราตองคุม ขนาดเราคุม มารมันยัง

หลอกได เด็กเปนธรรมกายงาย รอยทั้งรอย แตเราตองคุม เพราะเด็กไมมีเร่ืองคิดมากเหมือน

ผูใหญ อารมณเด็กดัดงายกวาผูใหญ แตเด็กไมรูคาวิชา เหมือนไกไดพลอย ดังนั้น การสอนเด็ก

ตองใชความพยายามมาก ตองเลี้ยงตอยจากเด็กจนกระทั่งเปนผูใหญ ธรรมจึงจะทรงตัว ไมหาย 

ไมเลือน บางคนไปสอนวิชาสูงแกเด็ก เปนเรื่องไมสมควรอยางยิ่ง อยางมากแค ๑๘ กาย ใหทํา

อนุโลมปฏิโลมไป แคนั้นพอแลว อยาไดไปเชื่อรูเชื่อญาณของเด็ก เพราะมารมันพาไปได 
กลับมาพูดเรื่องดับเทวดาชั้น ๕ ชั้น ๖ กันตอ เพราะเรื่องมันโยงกัน ถามวาเชื่อมโยงกัน

อยางไร 
เอาไวพูดกันตอนที่ดับตัวละครสําคัญที่หลวงพอตองประสงคจะดีกวา สาระสําคัญก็คือ

วา ใครก็ตามที่บารมีคาบลูกคาบดอก จะเปนมารก็ไมใชจะเปนพระก็ไมเชิง เปนปญหาใหญอีก

ปญหาหนึ่ง 
ขอจบเรื่องพิจารณาสวรรคชั้น ๕ ชั้น ๖ แคนี้ 
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 พระพุทธองคทรงตรัสรูใหม  ธรรมกายของพระองคโตขึ้นกวาเดิม 
 
เปนผลงานตั้งแตปราบมาร ภาค ๑ คาบเกี่ยวกับภาค ๒ ขอกลาวรวมกันไปเลย เร่ืองของ

เร่ืองก็มีอยูวา การรบในระดับนิพพานตองกระทําติดตอกันมา เวนไมไดเลย เพราะมารเขาไปยึด

อํานาจปกครองในนิพพาน การรบทุกสมัยมา เปนการรบในระดับนิพพานทั้งสิ้น แมขาพเจาก็

ตองทําอยางนั้น 
ความเดิมมีอยูวา แตเดิมนั้นไมมีการกระทบกระทั่งกันระหวางมารกับพระ ตางฝายตาง

อยู ตางฝายตางไมกระทบกระทั่งกัน ตอมาธรรมภาคพระถูกยึดอํานาจกอน โดยมารไมยอมใหผูได

มรรคผลเขานิพพานโดยกายมนุษย เพราะการเขานิพพานโดยกายมนุษยที่เราเรียกวา นิพพานเปน

นั้น (สอุปาทิเสสนิพพาน) พระพุทธเจามีฤทธิ์เดชมาก เกรงวาอํานาจปกครองของตนจะตอง

สูญเสีย ไมวันใดก็วันใด 
เขาจึงมาตั้งกติกาใหม ใหเขานิพพานโดยธรรมกายเทานั้น คือ ใหกายมนุษยตาย

เสียกอน แลวใหธรรมกายเขานิพพาน นิพพานธรรมกายนี้ หลวงพอทานเรียกวา นิพพานตาย (อนุ

ปาทิเสสนิพพาน) 
 

 การเปลี่ยนแปลงในธาตุในธรรมตอมา 
 
กอนนี้มีแตนิพพานเปน ผูคนสมัยนั้นเปนสุข เพราะพระปกครอง แมการคลอดลูกก็

เหมือนอยางเราถายอุจจาระ ตอมามารเขายึดอํานาจปกครอง เขานิพพานไดเพียงธรรมกาย ผูคน

เดือดรอน อยางที่เราเห็นในทุกวันนี้ แมคลอดบุตรถึงกับตองผาทอง เหตุเพราะมารปกครองนั่นเอง 
หลวงพอทานเลาวา นิพพานเปนทานมีกายมนุษย มีความแข็งแรงประดุจปูมีกระดอง 

สวนนิพพานธรรมกาย ไมแข็งแรงประดุจปูนิ่ม 
ธรรมภาคมารแข็งกวาธรรมภาคพระ พูดใหงายก็คือ พระแพมาร นิพพานเปนของเรามี

จํานวนนอย นิพพานธรรมกายของเรามีมาก เหตุที่เรามีนิพพานเปนนอยนี่เอง จึงสูเขาไมได 
นิพพานมีจํานวนเทาไร มีมากกวาเมล็ดทรายในทอมหาสมุทรทั้ง ๔ คําวา มหาสมุทร 

ไมไดหมายความวา มหาสมุทรในภูมิศาสตรที่เราเรียน แตเปนมหาสมุทรอยูรอบเขาพระสุเมรุ ชื่อ 

ปตสาคร ขีรสาคร ผลีกสาคร และนิลสาคร 
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 ธาตุธรรม ๓ ฝาย 
 
ธรรมภาคพระมีธรรมกายสีขาว ธรรมภาคมารมีธรรมกายสีดํา ธรรมภาคกลางคือบุญก็

ไมใชมารก็ไมเชิง มีธรรมกายสีตะกั่วและมีสีนานา 
ธรรม ๓ ฝาย มีความเห็นไมตรงกัน พระบอกวาทําบุญไมทําบาป ทําใจใหใส จึงจะเปน

สุข มารเขาวาตองทําบาป ทําใจใหขุน จึงเปนสุข สวนธรรมภาคกลางบอกวา ทําทั้งบุญทั้งบาปจึง

จะดี 
พระปกครองสงผลใหเปนสุข มารปกครองสงผลใหเดือดรอน ภาคกลางปกครองมีสุข

ระคนทุกขปนกันไป 
ตางฝายตางมีพระพุทธเจา ตางฝายตางมีอํานาจปกครองในสัตวโลก 
ธรรมภาคพระเห็นธรรมภาคมารปกครองสัตวโลก สัตวโลกมีแตเดือดรอน รบราฆาแกง 

ของแพง ฝนไมตก เกิดสงคราม ฯลฯ พระก็ลงมาชวย แตถูกภาคมารเขาขัดขวาง พระไมยอมเพราะ

มนุษยเดือดรอนเหลือเกิน การยึดอํานาจปกครองจึงมีมาแตบัดนั้น กี่ปุเรภพชาติแลวก็ไมรู 
 

 การยึดอํานาจปกครองในธาตุในธรรม 
 
ธรรมภาคมารยึดหมด เวลาเราฝกเจริญภาวนา อาราธนาใหพระองคมาบังเกิดในกาย 

วาจา ใจ ของเรานั้น พระองคลงมาไดบาง ไมไดบาง เหตุที่มาไมได เพราะมารเขาขัดขวาง 
เมื่อเราฝกธรรมกายเปนแลว เราฝกเขานิพพาน เห็นธรรมกายของพระองคขาว เรากราบ 

ที่ไหนได กายละเอียดของพระองคถูกมารซอนกายอยู ขางนอกเราเห็นขาว แตขางในไมขาว หลวง

พอทานพูด เปนคําทางวิชาธรรมกายวา มารเขาเอิบ อาบ ปนเปน สวมซอน รอยไส ทําใหพระองค

หมดกําลัง ไปไหนมาไหนไมได จากนิพพานหยาบจะไปเรียนความรูนิพพานละเอียดไมได ไปมาหา

สูกันไมได อานปราบมาร ภาค๑  จะทราบละเอียด 
 

 การรบนั้นเรารบเพื่ออะไร 
 
เพื่อเอาเอกราชของเราคืนมา การอยูใตปกครองของเขาก็เหมือนประเทศราชที่เรา

เห็นในโลก มีอะไรเขาก็เอาไปหมด เปนเมืองขึ้นของเขาแลว ไมมีอะไรเหลือทั้งนั้น ประเทศราช

สูญเสียหมดทั้งสิ้น 
แตเอกราชในทางธรรมยิ่งกวานั้น พระพุทธองคทรงสรางบารมีมาแลวนับชาติไมถวน 

กวาจะไดดวงบารมีเปนพระพุทธเจา แปลวา เหน็ดเหนื่อยปานใด เมื่อถูกภาคมารปกครอง มารเขา
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ก็มาแยงเอาไปหมด ดวงบุญ ดวงบารมี ดวงรัศมี ดวงกําลัง ดวงฤทธิ์ ดวงอํานาจ ดวงสทิธ ิดวงสทิธิ

เฉียบขาด ดวงสมบัติ ดวงคุณสมบัติ ดวงความสําเร็จ มารเขามาเอาไปเกือบหมด เหมือนหนึ่งเรา

แพสงคราม ผูแพคือเชลย ตองถูกเขาบังคับ สมบัติของผูแพ ผูชนะกวาดเอาไป เหมือนกรุงศรี

อยุธยาแพพมา พมาเขาก็กวาดเอาทรัพยสินของเราไป 
เมื่อพระพุทธองคเปนอยางนี้ กลับมาดูพวกเราบาง ทิพย พรหม อรูปพรหม จักรพรรดิ 

กายสิทธิ์ มนุษยโลก แทบไมมีอะไรเหลือ ที่มีคางอยูบางก็เปนกากเปนเดน เปนอยางนี้ทั้งหมดทุก

โลกและทุกภพ แตเราไมรู ขาพเจาก็ไมรู รบไป ๆ และไปเห็นเขา อะไรหนอดวงขาว ๆ ทําไมมารเขา

มีได ธาตุธรรมทานบอกเราจึงรู เราใจหายเลย “ศึกษาฯ จะตองไปติดตามเอาคืนมาใหได

ทั้งหมด” ธาตุธรรมทานสั่ง เราก็มานั่งคิด นึก ตรอง วาเราจะรบโดยใชวิชาอะไร ใครจะบอกวิชา

เรา เมื่อไรเราจึงจะชนะ ถาไมชนะ เราก็ตกเปนเมืองขึ้นของมาร 
นี่คือภารกิจของขาพเจา นี่คือหนาที่ของขาพเจา 
“ศึกษาฯ ระวังอยาใหแพ ถาศึกษาฯ ชนะ ก็ชนะกันหมด ถาศึกษาฯ แพ ก็แพกัน

หมด” หลวงพอทานกําชับอยางนี้ “ความหวังของหลวงพออยูที่ศึกษาฯ คนเดียว” หลวงพอ

รับส่ังอยางนี้ ขาพเจาน้ําตาไหล มันไหลของมันเอง ขาพเจาเปนชาย ไมใชคนขี้แย ทําไมหลวงพอ

ตั้งความหวังแกเรา เราเปนคนมีกิเลส เราไมมีความรูอะไร เสียงของหลวงพอกองอยูในหู ตั้งใจทํา

วิชาถวาย ไมทิ้งธุระ ราชการก็ตัด สวนตัวก็ตัด งานสังคมตัดหมด รายไดอันจะพึงมี เนื่องจากเรา

ไมมีฐานะตัดออกดวย สูกันใหสุด ๆ ไปเลย เอาชีวิตเปนเดิมพันกันแลว กลัวหลวงพอจะเสีย

พระทัย กลัวหลวงพอจะผิดหวัง ตั้งใจทําวิชาถวายแกพระองค  จะเอาชีวิตบูชาพระองค  เกิดมา

ชาตินี้ไมมีอะไรกับเขา จะเอาเงินก็ไมพอ จะเอาสมบัติก็ไมมี มีแตเงินเดือนที่เลี้ยงชีพ ตราบเทาทุก

วันนี้ อยากระนั้นเลย จะขอเอาชีวิตบูชาพระองค 
ผมคนเดียวนี้แหละสูมารทั้งปวงได ถาผมตายก็แปลวา ผมแพเขา ถาผมไมตาย ก็แปลวา 

ผมชนะ 
กําลังใจมาจากไหนไมทราบ มันคิดอยางนี้ แตไมบอกลูกเมีย กลัวเขาเปนหวง ที่เคยตอ

ลอตอเถียงกับพระองคนั้น วันหลังเราจะกลาวอุจจโยโทษตอพระองค เพื่อใหพระองคดีพระทัย 
การรบดําเนินมาดวยดี ถาจะใหดี ตองเปดอานบันทึก สาระที่จะกลาวตอไปนี้ เลือกเอา

แตที่ควรเปดเผยเทานั้น 
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 งานแรก คือ ตามสมบัติของธาตุธรรมกลับไดหมด 
 
การเดินวิชา เดินอยางไร ใชวิชาอะไร ทานตองอานปราบมาร ภาค ๑ มายุติวา กวาจะไป

สุดนิพพาน เราก็เกือบตาย รายที่สุดคือ ไปสุดนิพพาน จําไดวา จะตายก็ไมตาย มันกระสับกระสาย 

จะอวกก็ไมอวก หัวใจเตนชาลง ๆ หร่ีลง ๆ  เร่ือย ๆ จึงทราบวาคนใกลตายมีใจลักษณะนี้ สติมันดี

ตรงที่ทองวิชาเรื่อย ไดหนาลืมหลัง จําไดอยางแตลืมไป ๕ อยาง ใจที่หร่ีนั้นก็หร่ีลงเรื่อยไป ออ ! เรา
นี่ตายแลว เพราะใจไมเตนไปครูหนึ่ง สักพักความทรงจําแมนขึ้น ลําดับวิชาดีข้ึน จนที่สุดวิชาเราเร็ว

เปนจักรผันโดยอัตโนมัติ ธาตุธรรมเฮโลเหมือนที่เห็นวันขึ้นปใหม จึงหยุดเดินวิชา ทูลถามพระองค

วา ทรงดีพระทัยอะไรหรือครับ เราพูดอยางนั้น ทรงตอบวา ก็ดีใจกันหมดนิพพาน ที่ศึกษาฯ ชนะ 

ไมวานิพพานไหนทรงดีพระทัยกันทั้งนั้น 
เหตุการณรบแรก ๆ เปนอยางนี้ 
ตอมาชนะติดตอกันมา ชักไมดีใจแลว เห็นเปนเรื่องธรรมดา 
เวลามารระเบิด เสียงปนใหญนั้นเบาไป ไมวาอะไรแตกสลายทั้งนั้น ดีแตวาเรามีกาย

มนุษยรองรับ หากมีแตกายธรรม มีเทาไรก็ไมเหลือ เราจึงไดความรูทุกวัน ความรูบางอยางเราไม

เคยทราบ ก็ไดรูไดทราบวันนี้ ดังนั้น ความรูที่นํามาเขียนไวในปราบมาร ภาค ๑ นั้นสําคัญ

มาก กวาจะรวมไดแคนั้น รบกันไมรูกี่ป 
รูแลว เห็นแลว ตองรีบบันทึก เราก็ถือวาเราทรงจําดี เดี๋ยวมาเขียนก็ได ที่ไหนได เราคาด

วาจําไดนั้น ลืมเกือบหมด มารมันเกงจริง ๆ  มันมาลบเลือนความรูเราเกือบหมด จํามาไดเพียง

อยางสองอยางเทานั้น 
เหตุนี้เอง เราจึงทราบวา ความรูดี ๆ ของพระศาสดาสูญหายไปโดยวิธีนี้ โดยเฉพาะวิชา

อาสวักขยญาณคอย ๆ กรอนไป ในที่สุดสูญไปเลย ตัวอยางงาย ๆ ก็คือ เร่ืองธรรมกายนี้ อันเปน

วิชาที่พระองคทรงบรรลุในวันวิสาขบูชา ปฏิบัติการและวิธีการก็คือ อานาปานัสสติ ไดแกการ

กําหนดลมหายใจ คือ กําหนดวาลมหายใจไปหยุดอยูตรงไหน แลวเอาใจไปนิ่งอยูตรงนั้น ไมตอง

มาพุทลมเขา โธลมออก เหตุที่เรามาทําแบบพุทลมเขา โธลมออก ก็เปนเพราความรูของเรากรอน

ไป อยางที่เลามานั้น นี่คือมารเขามาบายเบนวิชาของพระองค แตนั้นมาพวกเราไมเห็น

ธรรมกายกันอีกเลย 
กลาวถึงหลวงพอของเราบาง หลวงพอก็เรียนพุทโธมาแลว เพราะสมัยที่หลวงพอเรียน 

ยังไมมีอาจารยใดตั้งใจไวที่ศูนยกลางกายเลย วันที่หลวงพอตัดสินใจยอมตาย ไมเห็นธรรมของ

พระศาสดาแลว ขอใหตายไปเถิด อยูไปก็เปลืองขาวสุกชาวบาน หลวงพอทานปฏิบัติลมนี้แหละ 

แตหลวงพอทานโชคดี โชคดีตรงไหน ระหวางกําหนดนั้น ถาลมหายใจเขากับลมหายใจออกเทากัน

เมื่อไร จะเห็นดวงปฐมมรรคแวบหนึ่ง พอเห็นดวงปฐมมรรคแลว หลวงพอนิ่งอยูกับดวงธรรมนั้น ไม
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สงใจมารับลมออกโธที่ปลายจมูกอีกตอไป จึงจับหลักไดวา ที่สุดแหงลมหายใจเขาก็คือ ศูนยกลาง

กายนั้นเอง ตองวาหลวงพอทานโชคดี เร่ืองนี้เปนเรื่องของวาสนาบารมี หลวงพอเขาถึงธรรมกาย 

ในที่สุดก็เขาถึงกรุวิชา พวกเราเลยโชคดีตามหลวงพอไปดวย ถาไมมีหลวงพอ เราก็พิจารณาลม

ตามที่เกจิอาจารยเขาสอนอยูอยางนั้น ตามที่บรรยายนี้ ตองการชี้ใหเห็นวา มารเขาขบเหลี่ยม

กับเรานิดเดียวเทานั้น แลววิชาของเราจึงพลาดตลอดชีวิต ขาพเจาไดบรรยายไวแลวใน

หนังสือ “อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา” โปรดติดตามหาอานตอไป 
ขอเขาเรื่องสําคัญเสียที เร่ืองมีอยูวา เมื่อไปตามดวงบารมีทั้งปวงมาไดแลว ขาพเจาทํา

อยางไรตอไป เมื่อไดมาแลว ตองนําดวงทั้งปวงนั้น  มาดับอธิษฐานถอนปาฏิหาริยเสียกอน ทําให

สะอาดกอน ดวงบุญทั้งปวงนั้นเปนของพระศาสดา จักรพรรดิ กายสิทธิ์ อรูปพรหม พรหม ทิพย 

และของพวกเราหมดทั้งโลกนี้ เราไมรูเร่ือง แตธาตุธรรม ทานทราบเปนอันดี ถวายใหแกหลวงพอ

วัดปากน้ํานี้แหละ แลวหลวงพอก็ถวายไปตามนิพพานตางๆ  คืนแกผูเปนเจาของที่มารเขามา

ระเบิด ยอย แยก ไปนั้น ไปตามมาไดแลว ทรงดีพระทัยมาก ขาพเจาไดบารมีงามสามตําลึงตรงนี้

เอง ธาตุธรรมทรงยกยองชมเชยสารพัด เราก็รับยาหอมนั้นไวเปนกําลังใจทําวิชาตอไป 
สวนดวงบุญของจักรพรรดิ กายสิทธิ์ ทิพย พรหม อรูปพรหม และของมนุษยโลก ไม

ทราบวาทรงทําอยางไรตอไป หากอยากทราบ โปรดเขาธรรมกายไปถามหลวงพอวัดปากน้ําเอาเอง 

แมของขาพเจาเอง ก็ไมทราบวาหลวงพอทําอยางไรตอไป เราจะนํามาเก็บไวที่ศูนยกลางกายไมได 

เพราะมารยังดับไมหมด เดี๋ยวมันมาแยงเอาไปอีก เราตองฝากธนาคารไวกอน มี ๒ ธนาคาร คือ 

ธนาคารหลวงพอและธนาคารตนใหญ แมพระพุทธองคคือ พระสมณโคดม ยังไมยอมรักษาบารมี

ใหเรา เร่ืองยากนัก ใชวิชาละเอียดนัก ตอไปนี้ เหตุการณจะอยางไรตอไปอีก ขาพเจาตอบไมได

ทั้งนั้น 
เห็นหรือยัง วามารมันรายขนาดไหน 
พอเราไปรูไปเห็นเขา จึงเพิ่งถึง “บางออ” อุทานออกมาวา ออมันอยางนี้เองหรือ กวาจะรู

เห็นไดก็สายเกินแกแลว เปนเพราะหลวงพอลงมาเกิดชาไปนั่นเอง เกิดความเสียหายมาก บางเรื่อง

เราไปเห็นเขา ข้ึนไปกราบทูลตอตนใหญ (ผูใชใหหลวงพอมาเกิด) หลวงพอวัดปากน้ํา  นั้นเราไม

กวนแลว เพราะหลวงพอโดนใชงาน รับเละอยูแลว นาสงสารมาก ถาทานทําวิชาและไปรูเห็นอยาง

ขาพเจา ทานก็ตองมีความคิดอยางขาพเจาเหมือนกัน ทูลตอตนใหญวา “ทําไม เร่ืองนี้จึงไมแกกัน 

ปลอยไวทําไม” ทรงตอบวา “ศึกษาฯ มาพูดทําไม มันเปนหนาที่ของศึกษาฯ เห็นอะไรไมดีก็แกไป 

จะมาถามทําไม” โดนกระหนาบมาอยางนี้ทุกทีไป เวลาติดขัดทางวิชา ไปทูลถามวาจะทําอยางไร 

“ไปคิดเอง” เราก็ถอยออกมา ไปถามแมชีถนอม อาสไวย (อยูชั้นดุสิต) “ความรูอยางนี้ใครไปรูกับ
ศึกษาฯ ไมได ศึกษาฯ ตองคิดเอง” เกิดมาเปนนายการุณย บุญมานุช ก็อยางนี้เอง ดวงชะตาของ

เราตกที่นั่งอยางนี้มาตลอด ที่พึ่งสุดทาย เราก็ไปหาหลวงพอของเรา หยุดใหดี นิ่งใหดี ทูลถาม
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หลวงพอ หลวงพอไมตะเพิดเรา “ไมวามารระดับไหน สูศึกษาฯ ไมไดทั้งนั้น คอย ๆ คดิวชิาไป บาง

รุนไมตองวิชาสูง แตบางรุนตองใหละเอียด ขอสําคัญ เห็น จํา คิด รู อยาใหพรากจากกัน จังหวะที่

เราปะทะกัน  เห็น จํา คิด รู ของเรามักจะพราก แปลวา มารเขาสอดละเอียดเขามาแลว ระวังให

ดี” หลวงพอบอกมาอยางนี้ ก็ยังดี เราตองจําความรูไว 
เวลานี้การรบ ใชวิชาเกาไมไดเลย เราตองเอาวิชาใหมไปสู แมถึงกระนั้น ก็ยังดับมารไม

หมด 
การปราบมาร ยากอยูอยางเดียว คือ ไปตามไมพบ คํานวณเทาไร ไมพบตัวตน 

ถาพบ มีเทาไรไมเหลือ ขอใหพบอยางเดียว ที่สุดแหงมารอยูตรงไหน ปญหาอยูตรงนี้ 
ขอเลาอีกนิดเถิด คือ เร่ืองปรับทุกขกัน กลาวถึงตนใหญ ทรงเปนผูปกครองใหญ 

รับผิดชอบในนิพพานทั้งหมด ไมวาอดีต ปจจุบัน และอนาคต มีนิพพานอีกเทาไร ก็ทรงปกครอง

ทั้งหมด มีความรับผิดชอบมาก พูดอยางเราก็คือ เปนสมภารใหญนั่นเอง กุฏิร่ัว พระเณรเจ็บปวย 

อาหารการฉัน การศึกษาเลาเรียน อุปมาแลวก็คืออยางนี้ กุฎิก็คือนิพพาน เจ็บปวยก็คือมารรบกวน 

อาหารการฉัน ถาเราไมสงเสบียง พระองคก็อาศัยบารมีของพระองคเอง การศึกษาเลาเรียนก็คือ 

คิดวิชามาสูกับมาร วันหนึ่งทรงถามขาพเจาวา ผลไมนี้ไมเคยรูจัก เขาเรียกอะไร เราก็ตอบ น้ําผึ้ง

ขวดนี้ตรีภพไปหามาหรือ ตรีภพหมายถึง จักรพรรดิของขาพเจา มีคนเขาเอาน้ําผึ้งมาให เราก็เลย

นํามาบูชาพระองค เมื่อสองสามวันมานี้ เสด็จมาที่บานโดยกายมนุษย เราดีใจจนเนื้อเตน ตนใหญ

ทรงมาใหกําลังใจ เรานิโรธฟงดูเหตุการณ ทรงเสด็จมาที่ตนปราบ (ตนปราบเปนพระพุทธเจาฝาย

จักรพรรดิ ลงมาจากนิพพาน ประทับอยูในดวงจักรพรรดิตรีภพ) มาดูบานของขาพเจา “ตรีภพ 

เมื่อไรนายเขาจะสรางบานจะไดใหคนเขามาฝกที่นี่ ที่อ่ืนฝกไมเปน” ฟงไดแคนี้ ไมทราบตรภีพตอบ

อยางไร จากนั้น ก็ทรงคุยกับตนปราบ ซึ่งเราไมรูเร่ือง รุงขึ้นลูกกลวยกลับมา ใหลูกไปทูลถามวา 

เสด็จมาบานเราหรือ ทรงมีธุระอะไร ลูกเขาก็ไปตามที่สั่ง “พอหนูไปถึง ก็ทูลถามวา พระองคเสด็จ
ไปบานหนูหรือ ไปธุระอะไร เห็นพอบนใหฟง” ทรงตอบวา “ก็ใชนะซี ไปไมไดหรือไง มีใครหามขา
หรืออยางไร” พอบอกวาดีใจที่พระองคเสด็จโดยกายมนุษยดวย “ก็ใชนะซี พระพุทธเจาของเรามี
กายมนุษยแลว รูไหม มัวแตดูทีวีอยูนั่นแหละ ไปดูบานของพอเขา ไปคุยกับตนปราบทานดวย ไม

ไปไมได ตองไป ตนปราบมีคุณตอธาตุธรรม” ถารับส่ังอยางนี้ แปลวา อารมณดี หากรับส่ังเปนการ

เปนงาน แปลวา ไมสนุกแลว จะตองทําวิชากวดขันกันเปนการใหญ ทุกครั้งที่พระองคเสด็จ เราตอง

ไดเงินใชทุกครั้ง ไมใครก็ใครจากกรุงเทพ ฯ ข้ึนไปเยี่ยม แลวเขาก็จะใหสตางคไวใชโดยเสนหา ทรง

ทราบเปนอยางดีวา มารมันขัดขวางขาพเจาทุกวิถีทาง ถึงกับพระองคตองลงไปหาเงินใหเราใช

โดยพระองคเอง พิจารณาดูเถิดทานทั้งหลาย ชีวิตของคนทําวิชาปราบมารเปนอยางนี้ มีความ

อัตคัดเปนเจาเรือน เราตองอดทน หากเราไมอดทน อะไรจะเกิดขึ้นแกธาตุธรรมของเรา ทานคง

ทราบอยางกระจางชัดแลว 
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งานติดตามสมบัติของธาตุธรรม ตามที่กลาวนั้น ตองใชเวลาเปนป ตองรบใหชนะ ชนะ

แลวจึงพบวา อะไรของเราไปอยูที่ไหนบาง กวาจะชนะมารมาไดแตละขั้นตอน กวาจะดับเขาไดแต

ละรุน ตองเอาชีวิตของเราเขาแลกทั้งนั้น บางครั้งเราไมอยากทํา เพราะกลัวตาย แตธาตุธรรมทาน

ไมยอม เราก็ตองทําตามที่บรรยายมานี้ 
 

 พระพุทธเจาของเรา มารเขาเอาไปซอนไว 
 
ขอเลาอีกหนอยหนึ่ง รบไป ๆ เปนวางไปหมด ไปพบพระพุทธองคอยูนิพพานละเอียด 

ถามพระองควา “รูจักหลวงพอวัดปากน้ําไหม” ทรงตอบวาไมรู ถามวาหลวงพอลงไปปราบมาร 

พระองคทราบไหม ทรงตอบวาไมทราบ ถามวาพระองคมาอยูที่นี่ทําไม ทรงตอบวา มารเอามาซอน

ไว มีใครมาถึงพระองคบาง ทรงตอบวา ไมมี มีขาพเจาเทานั้นที่มาถึงพระองคได ทรงตอบขอบคุณ 

และถามวาเรียนมาอยางไร เรียนกับใคร ก็ทูลทานไป ทรงกลาวซึ่งจําไดวา ทําไมอาจารยมาไมถึง

ทาน เปนอาจารยไดอยางไร ทําไมใหลูกศิษยมาถึงกอน เธอนี้ปราบมารได ทรงพยากรณทันที เมื่อ

ทําวิชาปกปองพระองคแลว เรารีบมารายงานหลวงพอ หลวงพอตกใจ 
เหตุการณอยางนี้ พบบอย ๆ เดี๋ยวนี้ตามไดครบถวนแลว ยังอยูแตวาเราจะดับมารได

หมดจริงหรือไมเทานั้น เรื่องนี้หลวงพอเคยรับส่ัง “ตองปราบใหหมด อยาใหเหลือ ถา

หลงเหลืออยู มันจะเอาไอที่หลงเหลือนั้นมาปกครอง แลวจะใหใครปราบ” คํานี้เองเราจํา

ไมลืม ฝมือปราบมารหาไมไดอีกแลว จะไปหาที่ไหน มันจนใจตรงนี้ คุยกันเรื่องอื่นตอไปดีกวา เร่ือง

เดิมคุยกันไมสนุกแลว 
 

 พระพุทธองคทรงตรัสรูใหมทั้งหมด 
 
งานดับอบายภูมิผานไปแลว มาถึงงานตามสมบัติ ตอมาก็งานรวมธาตุธรรม มารเอาไป

ซอนไวที่ใด ตองไปตามมา มารเอาไปดับไวที่ไหน ตองไปดับอธิษฐานถอนปาฏิหาริยใหฟน แลว

อาราธนากลับมาไดทั้งหมด แคนี้เราก็หืดขึ้นคอ 
ถามวา งานที่กลาวนี้ ใชเวลาเดินวิชากี่ป จําไมไดวากี่ป แตปนี้เขาปที่ ๑๐ แลว 
อยาวา ๑๐ ปเลย ยกมาเพียงเรื่องเดียว ใชเวลาชาติหนึ่ง เราก็ยอม ขอใหทําใหไดเถิด 
ถามวา ตามที่บรรยายรายการตาง ๆ มานี้ เปนไปไดหรือ ตอบวา ถาเราทําไมไดแลวเอา

อะไรมาเขียน อยูดี ๆ จะมาเขียนยอมเขียนไมได ไมวาใครทั้งนั้น 
ขอกลาวอีกงานหนึ่ง งานสะสางธาตุธรรมดําเนินมาถึงจุดนี้แลว ตอไปนี้เราจะทําอะไร 

ตอบไมไดทั้งนั้น เร่ืองขางหนาเรารูไมได ไปถามธาตุธรรมทาน ทรงตอบไมได ขาพเจาเพียรถามเชา
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เย็น เพราะทรงพยากรณแลววา รบวันนี้เสร็จแลวถือวาเสร็จงาน ที่ไหนได เดินวิชาทีไร พบมารอีก

จนได พยากรณก็คลาดเคลื่อนไป 
การรบในธาตุในธรรม ไมมีกติกา ไมมีวันประกาศพักรบ ไมมีการสงบศึก 
แตเมื่อรบไป ๆ แลวมีอะไรเกิดขึ้น เราก็บันทึกเหตุการณไว เร่ืองก็มีเทานี้ 
แตการรบขั้นตอนนี้ เปนอยางไรไมทราบ พอมารรุนนี้ดับ ไดอาราธนาพระพุทธองค

ทั้งหมดไปตรัสรูใหม ในอดีต ปจจุบัน อนาคต มีเทาไร อาราธนาทั้งหมด เคยประสูติที่ใด เคยตรัสรู

ที่ใด เคยแสดงธรรมที่ใด เคยปรินิพพานที่ใด ทรงไปตรัสรูที่ตรงนั้น โกลาหลดีจริง ในวันนั้น อรูป

พรหม พรหม และสวรรคชั้นดุสิต ตองลงมาดูแลพระองค จะวาสนุกก็สนุก เพราะไมเคยเห็น

เหตุการณอยางนี้ ทรงเสด็จมาในโลก ตองไปนั่งทําภาวนาใหม เมื่อเสร็จงานตอนนี้แลว จึงกลับเขา

นิพพาน 
กลาวถึงนิพพานธรรมกาย ทรงมีธรรมกายโตขึ้น เดิมหนาตัก ๒๐ วา ก็โตขึ้นกวาเดิม  มี

กติกาดังนี้ เดิมตรัสรูได ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธหากตรัสรูไดอีก ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ ธรรมกาย

ของพระองคโตขึ้นไปอีก ๒๐ วา ยิ่งตรัสรูไดมาก ธรรมกายก็ยิ่งโตขึ้นไปอีก อันนี้เปน

ความรูใหม เราไมไดคิดมากอน เปนเหตุบังเอิญแท ๆ พวกเราเขานิพพาน ตกใจตาม ๆ กัน ทําไม

พระพุทธเจามีธรรมกายโตนัก 
เราจึงไดความรูวา การที่ตรัสรูไดเพียง ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธนั้น เปนเพราะมารเขาสกัด

กั้น จึงตรัสรูไดแคนั้น ตรัสรูเพียงแคนี้ ยังสูมารเขาไมได ตองตรัสรูไปใหมากกวานั้น อยางพระ

สมณโคดม ทรงเห็นวิชาอิทธิบาทภาวนา สงผลใหกายมนุษยมีอายุยืนเปนกัปกัลป ไดไปแสดง

อุบายใหพระอานนทอาราธนาในที่ตาง ๆ ๑๖ ตําบล พระอานนทก็ไมอาราธนา พบครบกิจโสฬส

สิบหก พระอานนทนึกได กลาวอาราธนา พระพุทธเจาจึงทรงรับอาราธนาไมได เพราะผิดพุทธ

ประเพณี พอพระพุทธองคทรงเห็นวิชาดี มารไมยอมแลว จะใหนิพพานอยางเดียว เอาโรคมาใสให 

เพื่อใหตายเร็ว ๆ มีเหตุผลวา เมื่อเห็นวิชาละเอียดขึ้น จะเปนสื่อใหไปเห็นวิชาที่เขาทรมาน

สัตวโลก ไปเห็นวิชาปกครองของเขาเขา แลวจะมาคิดสูกับเขาหนหลัง คือ คิดรบกับเขา

อยางที่ขาพเจารบกับเขาในทุกวันนี้ ในที่สุดพระพุทธองคก็อาพาธ และเขานิพพานในที่สุด เร่ืองมัน

อยางนี้ 
กลับมาเรื่องตรัสรูกันตอไป ทานอยากถามวา ตองตรัสรูแคไหนจึงจะชนะมาร ขอนี้ตอบ

ไมได ตองใหงานปราบมารของขาพเจายุติเสียกอน จึงจะตอบไดในตอนนั้น ทานอยาเพิ่งเชื่อ

ขาพเจา ควรเขาธรรมกายไปทูลถามพระพุทธเจาในนิพพานดูก็ได เพราะทานก็เปนธรรมกาย

เหมือนขาพเจา ทานมีสิทธิตรวจสอบความถูกตองทุกเรื่องที่ขาพเจานํามากลาวทั้งหมด 
ผลพลอยไดจากการทําวิชาจนเปนเหตุใหพระพุทธองคเสด็จไปตรัสรูใหมในโลก สงผลให

ตัวขาพเจามีธรรมกายโตขึ้นดวย ไมทราบวาเปนเพราะอะไรเหมือนกัน การที่ธรรมกายของขาพเจา
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โตขึ้นนี้เอง ทําใหขาพเจาสามารถนําอาหารทิพยข้ึนไปบูชาพระองคไดถึงนิพพาน หากธรรมกาย

ของเราเล็กเพียง ๒๐ วา แมสอนภาวนา ก็ไมอาจใหเขาเห็นธรรมได อยากบูชาขาวทิพยก็ยากที่จะ

ทํา เพราะมารเขาขวางได เขาสกัดไดนั่นเอง 
ทานสอนใหเขาเห็นธรรมกาย ทานทําได แตมีผูเห็นกันนอย 
ทานอยากบูชาพระพุทธองค ชอบแลว อยากใหทํา แตวาจะถึงพระองคหรือ นี่คือปญหา 

พระองคทรงอยากใหไปถึงทาน ไมมีใครไมอยาก อยากใหถึงกันทั้งนั้น เพราะเปนบุญใหญเปนกุศล

ใหญ พระพุทธองคจะไดมีกําลัง 
เร่ืองการสอนภาวนาก็ดี เร่ืองการบูชาขาวพระก็ดี ขาพเจาทํามาแตไหนแตไร 
แตไมไดเร่ืองสักอยาง สอนเขา เขาก็ทําไมเปน เราเพียงไดชื่อวาเผยแพร บุญทานนั้นได

แน พอมาถึงเรื่องบูชาขาวพระ ทํามาแลวก็จริง ไมถึงพระองค ความรูมาแจมแจงเอาเมื่อป ๒๕๒๗ 

คือปที่เร่ิมทําวิชาปราบมาร ที่เราทํามากอน ๆ นั้น ไมถึงเลย มารมันหลอกเรา เราเห็นธรรมกายฉัน

อาหาร เราวาถึงพระองค คร้ันมาถึงยุคที่เรามีความรูตรวจสอบ ที่ไหนได ทําใหมารมันกินแท ๆ 

ขางนอกขาว แตขางในไมขาว วิธีของมารก็คือ เขาไปหยุดนิ่งที่ดวงเห็น ดวงจํา ดวงคิด ดวงรู ของ

พระพุทธองค เพราะเขาชะ เขาจึงทําได หลักวิชาก็มีอยูวา เห็น จํา คิด รู ๔ อยางนี้ รวมกันเปน ๑ 

ใจ และ ๑ ใจนี้เปน ๑ กาย ฉะนั้น หากเขาจะใหเปนรูปรางของใคร เขาก็ไปเอาเห็น จํา คิด รู ของผู

นั้นมาทํา เราศรัทธาใคร เรานับถือใคร เขาก็จะไปทําแกคนที่เราศรัทธานั้น เชน เราเคารพหลวงพอ

วัดปากน้ํา เราระลึกถึงพระพุทธองค เขาก็จําแลงเปนหลวงพอ เปนพระพุทธองค มาใหเราเหน็ ทาน

อยาไดเชื่อ เขาตมเราโดยวิธีนี้มานานแลว ไมรูกี่ชาติกี่ภพมาแลว ขาพเจาเพิ่งมาทราบตอนที่

ทําวิชาปราบมารนี้เอง กอนนี้ไมรูเร่ือง เห็นหลวงพอก็ดีใจ เห็นพระพุทธเจาก็ชื่นใจ ที่ไหนได เรามา

กราบมารเขาใหแลว มารเขาเปนเจาโลกเจาธรรม เขาเปนผูปกครอง เขาทําได ตามวิธีที่กลาวนั้น 

เขาหากินโดยวิธีนี้ เขาจึงยืนยงมาได ฉะนั้น จึงขอใหทราบไว 
อีกเรื่องหนึ่ง ก็คือเวลาพวกเราตาย เขามาหุมเคลือบใจของผูตาย เราจะเห็นผูตายที่ศพ

ของเขา เราก็เชื่อวานี่คือ ญาติของเรา เวลาเราเอาขาวและน้ําไปไหวศพ เขาก็กินเรียบรอย เรื่อง

การเซนไหวบรรพบุรุษที่เราทํากันทุกวันนี้ บรรพบุรุษไมไดกินเลย เขากินเรียบ โดยที่เรา

ไมรู ตามที่กลาวมาแลว เปนการไปใหกําลังมาร อยากใหเลิกเหลือเกิน แตไมรูจะทํา

อยางไร เพราะเปนประเพณีขึ้นแลว เปนความเชื่อเกิดขึ้นแลว หากเราคิดถึงบรรพบุรุษ ควรนํา

อาหารนั้นไปถวายพระสงฆ พระสงฆรับแลว เรากรวดน้ํา นี่แหละถึงบรรพบุรุษของทานแน 
เรื่องตายแลวไมเผา ควรไดแกพระอริยเจาเทานั้น สวนพวกเราตายแลว นําศพไป

เก็บไวที่ฮวงซุย กอนที่เราตาย เราก็เชื่ออยางนั้น เพราะเชื่อสืบกันตอมา คร้ันตายไปจริง ความเชื่อ

ของผูตาย เปลี่ยนไปทันที เขาเปนหวงรางของเขา เขาอยากใหเผา แตเขามาแจงแกเราไมได มาร
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เขาสกัดกั้น เพราะวิธีนั้นชวยใหเขามีลาภอันโอชะ เขาอยูไดโดยวิธีนี้ เปนการชวยใหมารเขามีกําลัง

แท ๆ 
ทําไมขาพเจาจึงรู การทําวิชาปราบมารนั้น คือ การทําวิชากําจัดกิเลสนั่นเอง กิเลสเขาก็

มีที่อยูอาศัย มี กาย ใจ จิต วิญญาณ เหมือนเรานี้แหละ มีสมบัติ มีอาหารหลอเลี้ยง มีนิพพาน มี

ภพ มีพระพุทธเจา การทําลายลาง คือ การกําจัดซึ่งกันและกัน เรากําจัดเขา เขาก็กําจัดเรา เรา

กวาดลางสมบัติเขา เขาก็เลนงานเรา ใครมีกําลังดีกวาคนนั้นเปนผูชนะ เขารูเรา เราก็รูเขา เหตุนี้

เอง ความรูจึงแจงออกมา ตามที่บรรยายนี้ 
บางครั้งขาพเจาทอแทใจ อาหารที่เตรียมบูชาพระศาสดากับอาหารที่เขาเตรียมไปเซน

ไหว เทียบกันไมไดเลย อาหารเซนไหวมีแตอยางดีอยางแพงทั้งนั้น ทําไมพระศาสดาจึงฉันของดี ๆ 

ไมไดหรือ เราคิด ถาบรรพบุรุษไดกิน ขาพเจาไมวาเลย ขาพเจาอนุโมทนา ที่แทญาติของเราไมได

กินเลย มารมันกินทั้งนั้น เราจะพูดก็ไมกลา ใครเขาจะเชื่อ แตวันนี้ขอพูดหนอยเถิดครับ ทานให

ขาพเจาปราบมาร แตมีหลายทานไปใหกําลังมาร มันนาเจ็บใจ ถึงจะเจ็บใจก็ไมไดอะไร เพราะเขา

ไมรู เราตองใหอภัยคนที่เขาไมรู 
ทานอยากพิสูจนความรูตามที่ขาพเจาบรรยาย เร่ืองนี้ไมยาก อยูเฉย ๆ แลวจะใหมี

ความรูยอมเปนไปไมได ถาอยากรูตองเรียน ตองฝกใหเปนธรรมกาย เปนครึ่ง ๆ กลาง ๆ ก็ยังรูไมได 

ตองใหถึงขั้นแกกลาจึงจะรูจึงจะเห็น เอาอยางนี้ก็แลวกัน ไปหาขาพเจา แลวขาพเจาจะใหบริการ 

ขอรองวาตองเรียนจริง ตองใชเวลาบาง เพื่อใหโอกาสแกตนเอง แตถาจะเรียนเลน ๆ ขาพเจาไม

พิจารณา โปรดไปหาอาจารยอ่ืนเถิด ก็เพราะเรียนเลน ๆ กันอยางนี้ หลอกใหขาพเจาไปสอนเกือบ

ทั่วประเทศ ใชขาพเจาตั้งแตหนุมจนแก ยังไมมีใครเกงเปนที่พอใจของขาพเจาเลย ในที่สุดทานก็

มาใชนายการุณย บุญมานุช คนนี้ทุกเรื่อง สอนก็นายการุณย บุญมานุช ปราบมารก็นายการุณย 

บุญมานุช แตงตําราก็นายการุณย บุญมานุช จนบัดนี้ นายการุณย บุญมานุช อายุมากแลว 
 
ขอจบผลงานปราบมาร ภาค ๑ แคนี้ 
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ผลงานภาค ๒ 
 
เมื่อไดผลงานภาค ๑ แลว ผลงานภาค ๒ ติดตามมาทันที ผลงานภาค ๒ นี้ เขมขนมาก 

เราไมคิดวา เราจะทําได แตก็ทําได อยางที่เราไมคาดคิด ไมทราบลวงหนาวาจะทําอะไรไดบาง 

เพราะการเดินวิชาแตละวัน ไมทราบวาเราจะพบอะไรบาง และจะไดอะไรบาง จองอยูแตวา ตอง

คนควาหามารใหพบ ถาไมพบก็แปลวา ควาน้ําเหลว ถือคติวาทําวิชาวันนี้ หากพบมาร ถือวาเปน

ลาภอันประเสริฐ วันใดไมพบมาร ถือวางานลมเหลว 
บรรยากาศการรบตางกับการรบภาค ๑ อยางฟากับดินทีเดียว ภาค ๑ เปนภาคเปนตาย

เทากัน มารระเบิดเสียงดังกวาปนใหญ กวาจะชนะแตละครั้ง เกือบเปนเกือบตาย จวนอยูจวนตาย 

แตก็ไมตายจริง เพียงแตทําทาจะตาย วิชาที่ใชรบภาค ๑ หยาบกวาภาค ๒ วิชาภาค ๒ ละเอียด

กวา ใชวิชาสงู มีผลงานควรกลาวดังนี้ 
๑. ดับตัวละครสําคัญที่หลวงพอตองการ 
๒. นิพพานธรรมกายมีกายมนุษย 
๓. การเปลี่ยนแปลงในธาตุในธรรม 
๔. ธาตุธรรมประกาศวันเอกราช 
๕. การสรางภพนิพพาน สรางภพทิพย สรางภพพรหม สรางภพอรูปพรหม 

 
 

  

ดับตัวละครที่หลวงพอตองการ 
 
การกลาวถึงเรื่องนี้ จะพูดละเอียดไมได เพราะไมกลา คงพูดไดอยางพอเขาใจโดยสังเขป

เทานั้น เร่ืองก็มีอยูวา แมชีถนอม อาสไวย พูดใหฟง แตครั้งขาพเจาเปนศึกษาธิการอําเภอปาโมก 

จังหวัดอางทอง พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๒๓ ระหวางนั้นเรียนวิชาธรรมกายกับทาน เพราะบานของทาน

เปนสํานักวิปสสนา อยูขางวัดทองคุง อําเภอเมืองอางทอง การไปราชการในจังหวัด รถประจําทาง

จะตองผานหนาบานแมชี ดังนั้น แมชีกับขาพเจาอยูไมไกลกัน รถยนตวิ่งเพียง ๕ นาทีก็ถึง 
แมชีเลาวา หลวงพอลงมาเกิดคราวนี้ มีวัตถุประสงคสําคัญอยางเดียว คือมาจับตัวละคร

ที่วานี้ ถือวาเปนตัวละครสําคัญของธรรมภาคมาร ทําวิชาเทาไรก็ยังไมพบตัวละครที่วานี้สักที บัดนี้ 

หลวงพอของเราก็มรณภาพไปแลว นักรบชั้นหัวกะทิ คือ ศิษยเอกของหลวงพอ ก็แยกกนัไป ตางคน

ตางไป ที่อยูวัดปากน้ําจนวาระสุดทายก็คือ แมชีญาณี ศิริโวหาร และแมชีปุก แมชีถนอมเลาวา ตัว

ละครสําคัญที่หลวงพอตองการ ยังคนไมพบตราบเทาทุกวันนี้ 
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ขาพเจาไดแตฟง ฟงแลวก็ไมเชื่อ เมื่อไมเชื่อแลวก็ไมสนใจ ลืมเรื่องราวไปเลยเรื่องนี้รูกัน

ในหมูศิษยธรรมกายระดับแกกลาของหลวงพอ เพราะทานทําวิชาดวยกัน ทางตองทราบตรงกนั แต

คนภายนอกไมทราบ ยิ่งหางแถวอยางขาพเจา ยิ่งไมรูเอาทีเดียว ถึงแมชีถนอมพูด เรายังไมเชื่อ 
มันจะเปนเพราะอะไรขาพเจาไมทราบ การทําวิชาของขาพเจาเกิดมาพบตัวละครสําคัญ

เขาให เปนเหตุการณจําไดติดตา (ไมทราบวาไปบันทึกเหตุการณไวในเลมใด) อยูบนนิพพาน

นั่นเอง ไมไดอยูที่ไหน อยูในวางนั้น คํานวณใหละเอียดเขาไป พอวางหยาบขึ้นมาพบทันที เมื่อพบ 

ขาพเจาไมรีรอใหเสียเวลา ทําวิชาดับทันที เขาไมสูขาพเจา และดับลงอยางงายดาย ไปถามหลวง

พอวา “ทําไมเขาไมสูผม” หลวงพอตอบวา “สูศึกษาฯ ไดอยางไร เพราะศึกษาฯ มีบารมีมากกวา
เขา”  

ขาพเจาดีใจ วาตอไปนี้เราหมดหนาที่แลว ขอเที่ยวเลนกับเพื่อนฝูงบางเถิด 
ที่วาดีใจ ไมไดหมายความวา ขาพเจาเกง ที่สามารถดับตัวละครสําคัญได ดีใจเพราะเรา

จะเลิกทําวิชาปราบมาร เพราะตรากตรํามานานแลว ไมไดหลับนอน มัวแตเขานิโรธคนหามาร ไม

ตองทําอะไรทั้งนั้น เอาแตนั่งหลับตาสถานเดียว งานการไมไดทํากับเขา ภรรยาเขาทําคนเดียว เรา

เอาแตนั่งหลับตา ตอไปนี้เราหมดหนาที่แลว เราจะสบายแลว คิดอยางนี้ 
ที่ไหนได ดีใจช่ัวไกกระพือปก ยังไมทันไดเที่ยว เพียงแตนอนพักผอนเทานั้น พอตื่นขึ้นมา

พบมารรุนใหมอีกแลว ก็ตองทําวิชารบตอไปอีก ตั้งแตวันนั้นจนถึงวันนี้ ยังไมไดหยุดเลยแมแตวัน

เดียว 
การที่หลวงพอวัดปากน้ํามาเกิดคราวนี้ ตองการมาพบตัวละครทานนี้ ถือวาเปนงาน

ใหญของธาตุธรรม เปนหัวใจของงาน แตหลวงพอมาองคเดียวหรือ ตองพูดวามากันหมดนคร

ทีเดียว เรียกวาเปนทัพสหชาติโยธา ทุกคนมีหนาที่ ทุกคนมีบทบาท ทุกคนมีงานทํา แตเปนงาน

ทางวิชาธรรมกาย หลวงพอมีลูกศิษยทั่วโลก ก็แปลวา คนทั้งโลกตองมายุงกับงานของหลวงพอ

ทั้งหมด นี่คือ ขอมูลที่เราทานปฏิเสธไมได 
บัดนี้ หลวงพอกลับไปแลว นักปราชญสําคัญกลับเกือบหมดแลว ทิ้งไวแตศิษยปลายแถว

คือ ขาพเจา ใหขาพเจารบคนเดียว ใหขาพเจารับผิดชอบคนเดียว ใหขาพเจาทํางานยาก ๆ 

ตลอดเวลา ที่รบอยู ไมเคยมีใครใหกําลังใจ ไมคิดก็ดีไปอยาง ถาคิดขึ้นมา มันนาช้ําใจ นี่คือ ชะตา

ชีวิตของ นายการุณย บุญมานุช ขนานแทดั้งเดิม  
ความนอยเนื้อต่ําใจอยางนี้ เกิดมีแกขาพเจาหลายครั้ง งานปราบมารเปนงานใหญ เปน

งานสวนรวม เปนภาระแกขาพเจา ขาพเจาพูดไมออก บอกไมได จําตองกมหนาสูตอไป บางครั้ง

เกิดความทอแทเอามาก ๆ  รูกันหมดทั่วธาตุทั่วธรรม ทิพย พรหม อรูปพรหม จักรพรรดิ กายสิทธิ์ 

รูกันหมด แตในโลกนี้ไมมีใครรูเลย ไมมีใครเห็นความสําคัญ ไมมีใครชวย ไมมีใครอุปถัมภ แตมา

คิดวา ความเปนเอกราชของธาตุธรรมอยูเหนือสิ่งอ่ืนใด  ใครไมรูแตพระศาสดารู ทิพย 
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พรหม อรูปพรหม เขารู ความนอยเนื้อต่ําใจก็หมดไป ดูแตทานเจาคุณพระราชสาครมุนี เจา

คณะจังหวัดสมุทรสาคร ทานเปนธรรมกาย ซึ่งเปนพวกของเราแท ๆ บอกวาไมรูเร่ืองของศึกษาฯ 

มารูเอาตอนตายนี้เอง หากเพื่อคนอื่นพูดอยางนี้บาง มารูเอาตอนตาย ขอโทษตอศึกษาฯ ดวย ที่

ไมไดชวยงานอะไรของศึกษาฯ เลย ไมรูเร่ืองของศึกษาฯ เลยจริง ๆ แลวเราจะวาอยางไร ตาม

สะดวกเถิดทานเอย ไมไดวาอะไร แตวันนั้นจะตองไดอายกันบาง วันนั้นคงมีการเสียใจกันบาง 
กลับมาพูดถึงเรื่องสําคัญสุดยอดกันดีกวา ตัวละครที่ถูกดับไปนั้น ถือวาหมดภารกิจของ

หลวงพอแลว ถือวาเสร็จงานปราบมารของหลวงพอแลว เมื่อดับตนภาคมารกายมนุษยไดแลว ตอง

ถือวาจบเรื่อง 
เอาเขาจริง เร่ืองยุติเพียงนั้นไมได เกินรูเกินญาณทัสสนะของหลวงพอ เกินความรูของ

ธาตุธรรมทานแลว อยาไปโกรธทานเลย มารยังมีอีกมากนัก แตมันละเอียดเกินความรูที่พระ

ศาสดาจะบอกเราแลว หากเราเลิกทําวิชา มันจะเอาธาตุธรรมที่เราไมรูไมเห็นมาปกครอง เราจะ

หมดหนทางแกดวยประการทั้งปวง นี่คือเร่ืองหนักใจ ไดถามหลวงพอวา “หลวงพอครับ เทาที่รบ

มา เครื่องมือมารคือ ทุคติภูมิ เราก็จัดการไปแลว ดวงบุญที่มารมาระเบิดเอาไป เราก็ตามมาแลว 

ตัวละครสําคัญคือ ตนบาปกายมนุษย เราก็ดับไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ งานปราบมารนาจะยุติ” หลวงพอ

ทานตอบอยางนี้ครับ “ศึกษาฯ พูดมานี้ถูกตองแลว แตเรายังไมรูวาไอที่ละเอียด ๆ นั้น มันซอนตัว

อยูที่ไหน ขอบขายมีเพียงไรเรายังไมรู” หลวงพอทานวามาอยางนี้ เราก็รูทันทีวา เราตองรบตอ ยัง

หยุดไมได แตหลวงพอทานยืนยันวา “ทุกเรื่องตองเสร็จในยุคของศึกษา ฯ” หากเปนจริงอยาง

หลวงพอวา เราก็โชคดีรอยชั่งทีเดียว ทานอยาเพิ่งดีใจ นั้นเปนความเห็นของหลวงพอ ที่ทานมี

ความเชื่ออยางนั้น “เออ ! ศึกษาฯ ตองแกศพของหลวงพอใหฟนดวย” เราไดยินคํานี้เราก็หนามืด

แลว คือ หลวงพอทานเหมาใหเราหมดทุกเรื่อง แตหลวงพอทานมีวิธีใชคน คือ ใหยาหอมเราอยู

เร่ือย การรบคราวหนึ่ง ตองเปดดูบันทึกวาอยูเลมใด พอรบชนะ ธรรมกายหลวงพอยืนขึ้นประกาศ

กองทีเดียว “เราเปนหนี้ศึกษาฯ กันทั้งหมด” อีกคราวหนึ่ง “ที่รบชนะงวดนี้ได  จะใหรางวลัเปนเงนิ
กี่ฟาครอบก็ไมคุม” หากทานสนใจ โปรดไปดูบันทึก ขาพเจาจดไวเปนสมุดเบอร ๒ ถึงเลมที่ ๑๓ 

แลว 
ยาหอมทั้งปวง ขาพเจาไมสนใจ ทราบวาหลวงพอทานหลอกใช ทานใหกําลังใจ เราก็รบ

ตอไป แตมาคิดถึงคราวนั้น ที่วา “เปนหนี้ศึกษาฯ กันทั้งหมด” ขาพเจาไมสบายใจเลย จึงเขา

ธรรมกายไปถามแมชีถนอม อาสไวย (แมชีตายไปแลว ขณะนี้อยูชั้นดุสิต) ถามแมชีวา ทําไมธาตุ

ธรรมทานวาอยางนั้น แมชีตอบวา “ก็ถูกละซี เปนหนี้บุญคุณแกศึกษาฯ กันทั้งนั้น รวมถึงฉันดวย 

ถาศึกษาฯ ดับมารรุนนี้ไมลง ไมรูมันจะอาละวาดไปแคไหน ธาตุธรรมทานทราบดีกวาเรา” แมชี

พูดอยางนั้น หนี้ที่วานี้ไดแกอะไร คนอื่นเราจะไมวาอะไร แตเกจิอาจารยไมรูจักขาพเจา วาขาพเจา

ทํางานอะไร หากทานถามขาพเจาวามีความคิดอยางไร ขาพเจาขอตอบวา เราทําวิชาถวายพระ
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พุทธองคอยูแลว เราชวยทิพย พรหม อรูปพรหม อยูแลว จักรพรรดิ และกายสิทธิ์ เราชวยอยูแลว 

มนุษยโลกเทานั้นที่เขาไมรู เราไปวาเขาก็ไมถูก เพราะวิชาของเราไปถึงหมดทุกภพ ทุกจักรวาล ไม

เวนเลย วิชาปกครองไปทั่ว ไมเวนใคร ถือวาอยูในปกครองของเราทั้งนั้น ธาตุธรรมทานตัดสิน 

ขาพเจาไมไดตัดสิน อีกใจหนึ่งก็อยากใหเกจิอาจารยพูดเหตุขัดของใหฟง 
งานดับตัวละครสําคัญผานไปแลว แตการบานที่ขาพเจาคิดไมเลิกคืออะไร 
ตัวละครทานนี้ ขาพเจาออกชื่อไมได ขาพเจาไมเชื่อ แตมันเปนไปแลว ดังนั้น ใครที่มี

ลักษณะเดียวกันนี้ จําทําอยางไรตอไป นี่คือการบานที่เราคิดไมตก ใครที่สรางบารมีคาบลูกคาบ

ดอก อันตายมาก เพราะจะตองถูกมารพลิกธาตุธรรม กลับไปเปนธรรมภาคมารแน ๆ แลวเรา

จะตองมาปราบกันอยูอยางนี้ จะมีวันจบสิ้นหรือ อาจารยดัง ๆ ในประเทศของเรานี้ ทําไมเรียนวิชา

อยางนั้น ทําไมสอนกันอยางนั้น ทําไมไดเงินมาอยางนั้น ถามารหนุนใคร เขาผูนั้นรวยทันที รวย

อยาบอกใคร ดังเดี๋ยวนี้ โดงเดี๋ยวนี้ มีศิษยมาสูไมขาดระยะ ทําอะไรขลังทั้งนั้น แตกอนเราไมทราบ 

มาทราบเอาในตอนที่เราทําวิชาปราบมารนี่เอง มารมันทําไดสารพัด มันเกงถึงขนาดนั้นทีเดียว 
ระยะนี้ อาจารยดัง ๆ ตายกันมาก พอตายไปแลว จะทราบเรื่องทั้งหมด เร่ืองตาง ๆ จะ

เปดเผยกันหมด ทานที่คาบลูกคาบดอกจะหนาว ๆ รอน ๆ ทานที่เปนสัมมาทิฏฐิสบายใจทุกสถาน 
กลาวถึงเกจิอาจารยที่วิชาไมเปนสัมมาทิฏฐิ อยางนี้ไมมีปญหา ตัดสินงาย ประเภทคาบ

ลูกคาบดอกนั้นยากมาก พระพุทธองคจะใหดวงบารมีหรือไม ถาใหไป เดี๋ยวมารก็กลืนธาตุธรรม 

แลวเราก็ตองมาปราบกันอยูอยางนี้ 
ยังจําไดไมลืม วันที่ดับตัวละครสําคัญ แมชีถนอม อาสไวย ทานพูดวา “ศึกษาฯ  เรา

ปราบพวกเดียวกันเสียแลว”  ขาพเจาจําไมลืม 
นี่แหละ ทานทั้งหลาย จะเรียนวิชาก็ตองพิจารณา จะสรางบารมีก็ตองเรียนรู มีเงิน

แลวก็ทุมเขาไป ทานก็คิดวาทานไดบุญ แตแลวเหตุการณเปนอยางนี้ ทีเราขอแคหมื่นบาท เพื่อน

ขัดของ แตอาจารยอยางนั้นปรารภ เพื่อนทุมใหเปนลาน 
เร่ืองดับตัวละครสําคัญ ขอจบแคนี้กอน 
 

 พระพุทธองคนิพพานธรรมกายมีกายมนุษย 
 
เปนผลพวงมาจากพระพุทธองคทรงตรัสรูใหม แลวทรงมีธรรมกายโตขึ้น ตามที่กลาวแลว 
ตอมางานเดินวิชาปราบมารทําติดตอกันมาไมขาดระยะ คือ วิชาซอนสับทับทวขีองหลวง

พอ และวิชาตอแวน ตอกลอง สองญาณทัสสนะ ทําไปรบไป ตามเนื้อของวิชา นิพพานเปนมีเทาไร 

นิพพานธรรมกายมีเทาไร นํามารวมกันหมด แลวเดินวิชาซอนสับทับทวี นี่คือ วิชาอยางยอ ทําอยู

เปนป 



ปราบมาร ภาค ๒ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง 27

 

ผลที่ได คือ นิพพานกายธรรมมีกายมนุษย แตนิพพานเปนมีพระวรกายใสยิ่งขึ้น 
เราทราบแลววา นิพพานเปนอยูสูงกวานิพพานธรรมกาย นิพพานเปนมีพระวรกาย

เหมือนพระสงฆ คือ ไมมีเกศบัวตูม สวนนิพพานธรรมกายนั้น เปนธรรมกายทั้งหมด 
หลวงพอทานอธิบายไว วานิพพานเปนแข็งแรงประดุจปูมีกระดอง แตนิพพานธรรมกาย

ไมแข็งแรงเหมือนปูนิ่ม คือ ไมมีกระดอง สรุปแลววานิพพานเปนแข็งแรง แตนิพพานธรรมกายไม

แข็งแรง เพราะนิพพานธรรมกายไมมีกายมนุษย นั่นเอง 
การเขานิพพานของเราแตเดิมนั้น เขาโดยกายมนุษย คือ กายที่เรากําลังอานอยูขณะนี้ 

คร้ังนั้นพอเราเปนธรรมกายแลว เราก็ฝกละสังโยชน พอละได กายมนุษยก็เบาและใสยิ่งขึ้น กระดูก

ใสเปนแกวทีเดียว แลวก็หายแวบเขานิพพานไปเลย นิพพานที่ไปนี้ หลวงพอทานเรียกวา นิพพาน

เปน คือ ไมตองตาย เขานิพพานกันอยางเปน ๆ นี้ แตวาตองสรางดวงบารมีกันมากมายนัก 
ตอมา มารเขาไมยอม เขาบอกวาพระพุทธเจานิพพานเปนมีฤทธิ์เดชมาก ใหเขานิพพาน

ดวยธรรมกายเทานั้น จากนั้นมา เราก็เขานิพพานโดยธรรมกาย คือ กายมนุษยตายเสียกอนแลว

เอาธรรมกายเขานิพพาน หลวงพอทานเรียกนิพพานธรรมกายวา นิพพานตาย 
นิพพานธรรมกายเอากายไปไมไดกายเดียวคือ กายมนุษย เพราะตาย ตองเอาไปเผา 

กระดูกของกายมนุษย เราเรียกวาพระธาตุบาง พระบรมสารีริกธาตุบาง กระดูกของพระพุทธเจา  

เราเรียก พระบรมสารีริกธาตุ สวนกระดูกของพระสาวกเรียก พระธาตุ กระดูกก็คือ ธาตุ ๖ ธาตุ ดิน 

น้ํา ไฟ ลม อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ ธาตุเหลานี้ หากนํามารวมกันเขา แลวเอาใจใสลงไป ก็จะ

เปนกายขึ้น นี่คือ วิชาการ หากธาตุเปนกาย ก็ตองเปนกายเปน คือ มีความรูสึก แตถากายตาย ใจ

ไมอยูทันที ไมอยูปกครองกาย เพราะกายมันตาย ถามวาใจไปไหน ใจไปอาศัยอยูกับกายมนุษย

ละเอียด คือ กายฝนนั่นเอง กายฝนจะไปไหนก็ไป เพราะกายมนุษยตายแลว หากเปนธรรมกายใจ

ก็ไปอยูกับธรรมกาย กายฝนก็ไปอยูกับธรรมกาย ธรรมกายจะไปไหน ธรรมกายก็ไปอยูบานของ

พระองค บานของพระองคก็คือ นิพพาน เปนธรรมกายระดับไหน ก็ตองไปอยูบานระดับนั้น เชน 

เปนธรรมกายพระโสดา ก็ตองไปอยูนิพพานของพระโสดา หากเปนธรรมกายพระอรหัตตก็เขา

อายตนะนิพพานไปเลย 
กลาวถึงกระดูกหรือ พระบรมสารีริกธาตุของพระศาสดา แยกออกเปนเม็ด ๆ อยูที่โนน

บาง ที่นี่บาง เมื่อถึงโอกาสอันควร จะมารวมกันเปนธรรมกายองคหนึ่ง แลวก็เขานิพพาน เรียกวา 

ธาตุนิพพาน คือ กระดูกเขานิพพานนั่นเอง ตามความคิดของขาพเจา ตองเอากระดูกทั้งหมดนี้ 

ซอนเขาไปที่ศูนยกลางกายฝนของพระองค และนําเอากายฝนของพระองคไปไวที่ศูนยกลางกาย

พระธาตุ เดินวิชาเปนอนุโลมปฏิโลม เพื่อใหกายพระธาตุ นั้นมีเนื้อมีหนังขึ้นมาใหได หากมีเนื้อมี

หนังขึ้นมาได ก็แปลวา พระองคมีกายมนุษยแลว การปลอยใหกายพระธาตุเปนธรรมกายอยูอยาง

นั้นไมมีประโยชน เพราะไมมีฤทธิ์ พอมารคือ ธรรมกายดํามากระทบ สูเขาไมได มีเทาไรเขาก็มาดับ
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ไดหมด แมธรรมกายตัวจริงยังแพเขา เร่ืองมันเปนอยางนี้ ที่เราเพียรปราบทุกวันนี้ ก็คือ พวก

ธรรมกายดําและพวกกายดําทั้งหลาย 
 

 ใครเปนผูทําใหตาย 
 
ตามที่กลาวแลววา กายประกอบดวยธาตุ ๖ หากเอาใจใสเขาไปดวย ก็เปนกายที่มีใจ

ครอง แตการที่ธาตุ ๖ ตาย ก็แปลวา กายเปนศพ คือ ตาย มาพูดกันวา ใครทําใหตาย ตอบวา 

ทุกขกับสมุทัยเปนผูทําใหตาย 
ถามวาทุกขกับสมุทัยนั้นอยูที่ไหน ตอบวา อยูที่ใจของสัตวโลก ทุกขและสมุทัยเกิดจาก

อะไร เกิดจากกรรมของเราอยางหนึ่ง เกิดจากธรรมภาคมารสงมาอีกอยางหนึ่ง 
หากเลนฟุตบอล ทุกขคือ คนยิงเขาประตู (ผูกระทําการ) สมุทัยคือ เพื่อนรวมทีมที่สงลูก

มาให (ผูสงวิชา) ถามวาสงอะไร สงแก เจ็บ ตาย นั่นเอง ระดับไหน ระดับกิเลสมาร ขันธมาร 

มัจจุราชมาร จนในที่สุด กายถึงแกความตาย ที่วาเราปราบมาร ก็คือ จับตัวทุกข สมุทัย กิเลสมาร 

ขันธมาร มัจจุราชมาร มาดับ แตยังทําไมหมดนั่นเอง 
เมื่อเราทําบาป มารเขาสรางดวงทุกขและดวงสมุทัยที่ใจของเราทันที โดยนําดวงทุกข

และสมุทัยนั้นมาสรางนิพพาน ภพ ๓ โลกันตทันที เราทําอีก เขาก็ทําอีก เปนดวงดํา เรียกวาทําใน

อายตนะภายใน สวนในอายตนะภายนอก เขามีทุกขและสมุทัยระดับผูปกครองไวอีก มีกิเลสมาร 

ขันธมาร มัจจุราชมารเปนผูปกครอง ถึงเวลาเขาก็สงวิชามาทันที คือ สง แก เจ็บ ตาย อายตนะ

ภายในก็รับงานมาทําอีก ทํางานรับสงกันอยางนี้ งานของเขามีประสิทธิภาพมาก คือไมวาใครตอง

ตายทั้งนั้น ไมรอดเลยแมแตรายเดียว เกิดเทาไร ตายเทานั้น มีเทาไรก็ไมเหลือ 
 

 กายมนุษยนิพพานธรรมกาย  ไมเหมือนกายมนุษยนิพพานเปน 
 
กายมนุษยนิพพานเปนเหมือนกายมนุษยอยางเรานี้ ตางจากเราก็คือ เปนพระสงฆและ

ใสเปนแกว 
สวนกายมนุษยของนิพพานธรรมกาย ไมเปนอยางนั้น ไดไปทูลถามตนใหญวา กายนี้

แข็งแรงเทากับกายมนุษยของนิพพานเปนหรือไม ทรงตอบวา เปนกายมนุษยของนิพพาน ไมใช

กายมนุษยอยางเรา เพราะเหมือนกันหมด เราเลยเรียกพระนามไมถูก เทาที่เห็นไมมีลงพุงเลย 

แปลกแท ๆ วันที่ทราบก็คือ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตอนกลางคืน นอนพักผอน วาจะทําวชิาตอนดกึ จงึตรกึนกึ

วิชาดู เห็นพระสมณโคดม เสด็จมาที่บาน ทรงมาเยี่ยม “ตนปราบ” มาโดยกายมนุษย เราเห็น

ผิดปกติ จึงรีบออกจากที่นอน ใหลูกกลวยเขาธรรมกายไปทูลถามตนใหญทันที วา เร่ืองราวอยางไร
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กันแน ลูกกลับมารายงานวา “พอหนูไปถึง ตนใหญรับส่ังวา ขาวาแลว เดี๋ยวศึกษาฯ จะตองใหลูก
มาสอบสวน ไปบอกแกพอเขา พระสมณโคดมไปบานของหนูนั้นถูกตองแลว ไปโดยกายมนุษย 

เพราะพระสมณโคดมเพิ่งทําได เมื่อนิพพานพระสมณโคดมทําไดแลว แปลวา นิพพานอื่นทําได

หมดแลว เพราะนิพพานพระสมณโคดมเปนนิพพานลางสุด แตกายมนุษยที่วานี้เปนกายมนุษย

ของนิพพาน ไมใชกายมนุษยอยางคุณหนู พูดถึงความแข็งแรงก็วาดี แตวาจะชนะมารหรือไมนั้น 

ข้ึนอยูกับความรู” รับส่ังมาอยางนี้ ก็วาจะถามหลวงพอดูอีกครั้ง 
สําหรับขาพเจาดีใจจริง ๆ ที่งานปราบมารกาวหนา ถึงขนาดพระพุทธองคทรงทํากายได 

คราวนี้จะรูดีรูชั่วกัน ขอเวลาพิสูจนกายมนุษยอีกระยะหนึ่ง ไมวาเราจะไปนิพพานไหน ทรงขอบคณุ

ทั้งนั้น แตผูปกครองใหญคือ ตนใหญ ทรงกลาววา จะชนะมารหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับความรู 

แปลวา กายใชไดแลว อยูที่วาความรูเทานั้น ก็หมายความวา จะเอาวิชาอะไรไปสูเขานั่นเอง 
ลูกสาวไดไปถามตนปราบ “เห็นพอบอกวา พระสมณโคดม ทรงมาเยี่ยมโดยกายมนุษย

นั้น จริงไหม” ทรงตอบวา  “จริง มาเมื่อคืนนี้ มาอวดวามีกายมนุษยแลว” ตนปราบคือ

พระพุทธเจาฝายจักรพรรดิ เสด็จมาจากนิพพาน มาทําวิชาปราบมารับชวงตอจากหลวงพอวัด

ปากน้ํา แลวจะนําเสนอใหทราบตอไป 
การที่นิพพานธรรมกายมีกายมนุษย และใชกายมนุษยแทนธรรมกาย เอา

ธรรมกายไวในศูนยกลางกายมนุษย นับวาเปนกาวใหมของงานปราบมาร พวกเราเขา

นิพพานคงจะแปลกใจ ทําไมนิพพานของเราเปนนิพพานเปนหมดเลยหรือ แลวนิพพานธรรมกาย

หายไปไหน ไมตรงตําราอยางที่หลวงพอวาเสียแลว อยาไดตกใจเรื่องนั้น เมื่อทานเขานิพพานไป

ศึกษาหาความรู พระองคก็จะเอาธรรมกายออก และนํากายมนุษยไวที่ศูนยกลางกายของ

ธรรมกาย 
ดังนั้น จึงขอรองใหทานชวยตรวจสอบความรูตามที่บรรยายมานี้ คือ อานหนังสือแลว ก็

เขาธรรมกายไปถามเรื่องราว พระองคจะตอบทั้งหมด เวนแตความหยุดนิ่งทางใจไมพอ อยางนี้

ขาพเจาจนใจจริง ๆ แมขาพเจาเองก็ยอมรับวายากแท ที่กลาทําวิชาอยูทุกวันนี้เพราะถูกบังคับ 

ไมใชขาพเจาเกงไปกวาทาน โปรดเขาใจวา ขาพเจาไมเกงไปกวาทาน เพียงแตทานยังไมเอาจริง

เทานั้น ขาพเจาเกงอยูเรื่องหนึ่ง คือ เอาจริง ทานอาจเปนรองขาพเจาในเรื่องไมเอาจริงเทานั้น 

เมื่อเอาจริงแลว ตองถึงกับสละชีวิตกัน มารดับไมหมด เราจะไมยอมกันทีเดียว หากทานเอาจริง

อยางขาพเจา ปานนี้ทานคงไดบารมีมากแลว อาจมากกวาขาพเจาก็ได 
เร่ืองกายมนุษยของพระพุทธองค ก็คือกายมนุษยที่หลวงพอเรียกวา “กายมนุษยพิเศษ” 

นั่นเอง เมื่องานปราบมารมาถึงขั้นตอนนี้ ตอไปจะมีเหตุการณอยางไรอีก รอไวพบกันใหมใน

หนังสือ “ปราบมาร ภาค ๓ ”  เพราะงานปราบมารยังไมเสร็จวันนี้ เรายังคาดการณไมไดวา ตอไป

จะมีเหตุการณอะไรอีก 



ปราบมาร ภาค ๒ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง 30

 

 งานสรางอายตนะนิพพาน ภพรูปพรหม ภพพรหม ภพทิพย 
 
ในวิถีทางแหงการรบตามหลักของวิชาธรรมกาย ในที่สุดเราก็ตองมาเผชิญหนากับเร่ือง

นิพพาน เร่ืองภพของอรูปพรหม ภพของพรหม ภพของทิพย อยางหลีกไมพน เหมือนกับการชกมวย

เหมือนกัน ในที่สุดเราก็ตองมาชกชิงแชมเปยนกับเขา ซึ่งแตเดิมเราไมเคยคิด เมื่อเดินวิชายิ่งขึ้นไป 

พบวานิพพาน ภพอรูปพรหม ภพพรหม และภพทิพย ตองทํากันใหม เพราะของเดิมมีอะไรที่ตอง

แกไข 
เร่ืองมีอยูวา วันหนึ่งขาพเจาเดินวิชารบเรื่อยไป เผลอตัวพูดกับหลวงพอวา “หลวงพอ

ครับ นิพพานของเราไมคุมฟาไมคุมฝน  ผมจะทําใหใหม” หลวงพอฟงแลวก็ไมวาอะไร เหตุการณ

ผานมาเปนป ลืมเรื่องที่พูดกับหลวงพอแลว หลวงพอทานก็ไมเตือน ไมทวง 
เหตุการณผานมา อยูมาวันหนึ่ง ตนใหญรับส่ังแกขาพเจาวา “ศึกษาฯ เห็นอะไรไมดีก็ให

แกไขไปเลย” เราก็ไมรูวาอะไรไมดี เพราะเราก็เห็นวาดีทั้งนั้น 
อยูมาวันหนึ่ง การรบไดผลเปนที่นาพอใจ มันเห็นลูทางวา นิพพานของเราตองทําใหม 

ลองเดินวิชาดู ปรากฏวาทําได เมื่อทํานิพพานได ภพอรูปพรหม ภพพรหม ภพทิพย เราก็นาทําได 

จึงลองทําดู ปรากฏวาทําได ลองทํามาแลว ๓ คร้ัง (อยูในบันทึกเลม ๑๒) 
เหตุผลที่ทําได เพราะระลึกรูข้ึนมาเอง ตองรบไปจนวาจะชนะในระดับใด ถึงระดับนั้น 

เราจะทําไดเอง และเมื่อทําไดแลว ธาตุธรรมทานก็ใหบารมี ไมเคยใชฟรี รบชนะเปนตองไดบารมี 

ทําไดดีเปนตองไดบารมี ไมเคยใชเราฟรีเลย พระพุทธองคทรงดีอยางใจหาย อะไรที่เราลืม จะทรง

มาเปนพยานให จําไดวา คราวที่ไปสอนพระในตางจังหวัด ตอนนั้นแมชีถนอม อาสไวย ยังไมตาย 

แมชีถามวา มีใครไดดวงปฐมมรรคเทาไร มีไดถึง ๑๘ กายเทาไร เราก็บอกแมชีไป เพราะเราจดไว 

เราก็บอกไปตามขอมูลที่เราบันทึก พอแมชีเขาธรรมกายไปนิพพาน ก็ไปรายงานตอพระพุทธองค 

พระพุทธองคทรงรับส่ังกับแมชีวา ขอมูลนี้ไมถูก ศึกษาฯ เขาสอนไดมากกวานั้น ทรงแจกแจงวา มี

ปฐมมรรคเทาไร ๑๘ กายมีเทาไร แลวที่ใหเขานิพพานก็มี เราเลยไดบารมีเพิ่ม เพราะทรงมาเปน

พยานให ไมเคยใหบารมีเรานอย ทรงใหตรงตามความเปนจริงเสมอ ในโลกนี้ไมมีใครรักเราจริง 

มีพระพุทธองคเทานั้นที่ทรงเมตตาเราจริง เราอุทิศชีวิตใหแกพระองคนั้นถูกแลว เพราะ

พระองคทรงจริงใจกับเรา 
ความจริงเรื่องนิพพานนี้ พวกเราคนบาลีกันมาก อยากทราบวานิพพานคืออะไร หนาตา

เปนอยางไร มีเหตุผลอะไรที่ทําเชนนั้น และไดอะไรจากการคนควาเชนนั้น อางวาเพื่อความรู 

ถูกตองแลว แลวไดอะไรดีข้ึนมาบาง รูแลวก็แคนั้น คนควากับไมคนความีคาเทากัน เพราะเราก็

ทราบตรงกันวา นิพพานคือ ที่อยูของพระอริยเจา นิพพานคือ ที่อยูอาศัยของผูไดมรรคผลนิพพาน 
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วัดเปนที่อยูของพระ วิมานเปนที่อยูของเทวดา บานเปนที่อยูของชาวโลก ทิพย พรหม อรูปพรหม 

เขาก็มีที่อยูของเขา จะเรียกอะไรก็เรียกไปเถิด เปนที่อยูของเขาก็แลวกัน 
ขอกลาวถึงเรื่องภพและนิพพานอีกนิด คําถามมีอยูวา ตอไปจะทํานิพพานไดอีกหรือไม 

จะทําภพของทิพย ภพของพรหม ภพของอรูปพรหม ไดอีกหรือไม ตอบวายังไมทราบ หากทําไดก็

ทําไปเลย หากทําไมได ก็เพราะยังรบไปไมถึงละเอียดของขั้นตอนนั้น เมื่อไรจะทําอะไรอยางไร 

ทราบไมไดทั้งนั้น เพราะเปนเหตุการณขางหนา ทั้งนี้ทั้งนั้น ข้ึนอยูกับผลการรบเปนสําคัญ 
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สรุปผลงานปราบมาร ภาค ๑ และผลงานปราบมาร ภาค ๒   
 
โปรดพิจารณาวา ผลงานภาค ๑ มีอะไรบาง และผลงานภาค ๒ มีอะไรบาง ผลงาน ๑๐ 

ปทําไดแคนี้ นับแตนี้ไป จะไดผลงานอะไรอีก ยังตอบทานไมได ฉะนั้น ในชั้นนี้อยากใหทานสรุปผล

งานออกมาใหชัด 
นี่คือผลงานคนควาทางวิชาธรรมกาย นี่คือความกาวหนาทางวิชาธรรมกาย ในสวนที่

ขาพเจารับผิดชอบ 
ทานใดไมแสดงความกาวหนาทางวิชาธรรมกาย แสดงวาไมจรรโลงพระศาสนา 
ทานใดไมสอนวิชาธรรมกาย ถือวาบกพรองตอหนาที่ของความเปนพุทธบริษัท 

ทานใดไมสนับสนุนงานเผยแพรวิชาธรรมกาย ถือวาผูนั้นไมสืบตอพระศาสนา 
ทานใดไมเรียนใหเห็นธรรมกาย ถือวาผูนั้นหมดความสามารถที่พระศาสดาจะชูชวยแลว 
ทานใดมีชีวิตยุงอยูกับวิชาธรรมกาย ไมวาจะอยางไร ตลอดชีวิตที่ทานอยูในโลก โปรด

คิดเถิดวา ทานดําเนินชีวิตถูกความประสงคของพระศาสดาแลว ขาพเจาผูหนึ่งจะไมลืมทาน แม

ขาพเจาไมรูจักทาน ขาพเจาก็ตั้งความพยายามจะสืบใหรู เราเหลือเวลาอีกคนละไมนาน เราก็จะ

ลาโลกนี้แลว ยังฝกไมเปนธรรมกาย แปลวา ทานประมาท 
หากทานไมเขาใจในชั้นเชิงการสอน ขาพเจามีตําราใหทานศึกษา 
หากทานเกงถึงขึ้นจะเรียนปราบมาร ขาพเจามีตําราใหทานเรียน 
ทานไมเขาใจอะไรในวิชาธรรมกาย ขาพเจาเปนเพื่อนทานไดในเรื่องนี้ เวนแตลึกซึ้งเกิน

ความสามารถของขาพเจา อยางนี้ตองขออภัย 
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 ยุคปราบมารสมัยของขาพเจาทําอยางไร 
 
ทันทีที่ธาตุธรรมมอบหนาที่ใหทําวิชาปราบมาร ขาพเจาไดแตเสียใจเปนกําลัง โปรดอาน

ปราบมาร ภาค ๑  ไมรูจะทําวิชาอยางไร ไมรูจะตั้งตนอยางไร และไมรูวาจะทําอะไรทั้งปวง รูสึก

เคืองหลวงพอวัดปากน้ําที่ทานกลาจะเอาเราไปเปนแพะบูชายันต เราคิดแตอยางนั้น ไมทราบวา

คิดผิดถูกอยางไร มันคิดของมันเอง จะไปหารือใครก็ไมได คิดแลวก็วกวนเหมือนพายเรืออยูในอาง 

คิดอยูคนเดียว ชีวิตของขาพเจาแปลกกวาทาน ทานยังมีเพื่อนและมีคูคิด ขาพเจาบินเดี่ยวตลอด 

ไมวาจะอะไร คนเดียวคือ นายการุณย บุญมานุช คนนี้เทานั้น 
คิดถึงหลวงพอวา ทานทําวิชาอยางไร เราก็ทราบวาทานตั้งเวรทําวิชา เวรละ ๓ ชั่วโมง 

จํานวน ๖ เวร พลรบเวรละ ๒๐ คน หรือนอยกวา หัวหนาเวรไดเบี้ยเวรเดือนละ ๓๐๐ บาท รอง

หัวหนาเวรเดือนละ ๑๕๐ บาท ลูกเวรเดือนละ ๗๐ บาท อาหารการกิน ที่อยูอาศัย เจ็บไขไดปวย 

อยูกับกงสีใหญคือ หลวงพอทั้งหมด เปนเวลากวา ๓๐ ป จนในที่สุดหลวงพอมรณภาพ เมื่อ พ.ศ. 

๒๕๐๒ งานปราบมารยังไมไปแคไหนเลย ใจคิดนึกอยางนี้ 
บัดนี้ ธาตุธรรมใหเราทําวิชาปราบมาร เราจะไปตั้งเวรกับใคร เพราะมีแตเราคนเดียว

เทานั้นที่จะทําวิชา ก็เมื่อมีเราคนเดียว เราเทากับไปเกาใหมารมันคันเลนเทานั้น ศิษยธรรมกายเกง 

ๆ ของหลวงพอ ไมมีใครไปมาหาสูกับเราเลย ตางคนตางอยู ตางคนตางหากิน ดําริในใจอยูอยางนี้ 

เพียงเทานั้นเอง หลวงพอก็มาปรากฏ 
“ศึกษาฯ เอ็งมาคิดอะไรอยู ดวงแกวในตูเอาออกมาเดินวิชา ดวงใหญชื่อตรีภพ เขาเกง

พอตัว ดวงอื่นเขาก็ชวย พระหินสีตาง ๆ เอามาเขาเวรเขา” วาแลวหลวงพอก็หายไป 
เราก็เอาดวงกายสิทธิ์ที่หลวงพอบอกชื่อวา “ตรีภพ”  มาถือในมือ เดินวิชาทันที วิชาของ

หลวงพอมีเทาไร บังเกิดแกใจเราหมด เห็นวิชาไปหมด แตไมเดินวิชาอยางหลวงพอ และไมเดินวิชา

อยางที่แมชีถนอม อาสไวยเคยสอน เปนแบบฉบับของขาพเจาเอง สรุปแลวมาตรงกับวิชาทําพระ

ของขวัญของหลวงพอไดอยางไรก็ไมทราบ งานการรบไดผลดีเปนลําดับ 
ตอมาอีก ๑ ป มีจักรพรรดิกายหนึ่งมาปรากฏใหเห็น ไดเขาธรรมกายไปถามหลวงพอวา

นี่อะไรกัน องคนี้กายสวาง หลวงพอยังไมตอบอะไร เพียงแตจัดใหอยูในดวงจักรพรรดิตรีภพ 
อีกวันหนึ่งตอมา เขาธรรมกายไปถามหลวงพอใหม เพราะเรื่องจักรพรรดิองคใหมยังไม

แจง พอไปถึงหลวงพอ ยังไมทันถามอะไร หลวงพอตอบทันที “ศึกษาฯ รูไหม จักรพรรดิองคใหม

ที่มานี้ชื่อ ตรีจักร เขาทิ้งเรือนมา เรือนของเขาเปนกอนหยกสีชมพูใหรูไวเถิด จักรพรรดิตรีจักรองค

นี้เปนคูพระคูนางกับตรีภพ เปนจักรพรรดิคูบารมีของศึกษาฯ ตรีภพเขาไปตามมา” นับแตวันนั้น

มา งานปราบมารกาวหนา รบทีไรชนะทุกที จนกระทั่งธาตุธรรมคํานวณบารมีใหแทบไมทัน แต
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ขาพเจาเรียกทานวา หยกชมพู จนติดปาก เนื่องจากมาจากกอนหยกสีชมพู แมธาตุธรรมก็ทรง

เรียกอยางนั้น เราเรียกอยางไรก็ทรงเรียกตาม 
เรามาคิดดูวา จะมีใครบางไหม ที่ตองทิ้งบานทิ้งเมืองมาอยูกับเรา ขาพเจาเลยไดความรู

เพิ่มวา คนที่มีบารมีธรรมกาย จะตองมีกายสิทธิ์หรือจักรพรรดิทุกคน มากบางนอยบางเทานั้น แต

ความรูและฝมืออยางตรีภพและตรีจักรยังไมเคยเห็น ขาพเจาจึงรักดวงแกวกายสิทธิ์ยิ่งนัก ดอกไม

บูชามิไดขาด อาหารการฉันตองจัดถวาย วิชาธรรมกายตองหมั่นทํา ขาพเจาไมมีความรูเร่ืองแกว

กายสิทธิ์มากอน ตองเขาธรรมกายไปถามหลวงพออยูเนือง ๆ ไมวาอะไรเรารูจากหลวงพอทั้งนั้น 

หลวงพอเปนผูใหความรูทุกเรื่อง แมหลวงพอจะตายไปแลว แตการติดตอทางญาณทัสสนะถึงกัน

ทุกวัน และถึงกันตลอดเวลาที่ทําวิชาปราบมาร ทําหนาที่คุมวิชาและควบคุมบารมี แมเราไปติดพัน

สาว ๆ ที่ไหน หลวงพอยังรู เราคิดไมดีตอทาน ทานยังรู เรากระบิดกระบวนจะไมไปปราบมารที่

ประเทศอินเดีย เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๐ ตามที่ทานสั่ง เหตุผลที่เราชี้แจง หลวงพอฟง ถึงเราจะแจง

เหตุขัดของอยางไร เราก็ตองไปอินเดีย เพื่อปราบมารใหทานอยูดี รูอยางนี้เราจะไดไมตอง

กระบิดกระบวน เพราะไมไดผล หลวงพอไมยอมเรางาย ๆ ปรากฏเรื่องราวในหนังสือปราบมาร 

ภาค ๑  แลว 
ดวงแกวกายสิทธิ์สํารับนี้ ไดมาตั้งแตคร้ังอุบาสิกาทองสุข สําแดงปน มีชีวิตอยู มีดวยกัน 

๖ ดวง และหินแกวหกเหลี่ยม ๑ ทอน ยาวศอกเศษ เปนหินเขี้ยวหนุมาน ไดมาแลวก็เลาให

อุบาสิกาทองสุขทราบ ทานปรารภวาขอยืมทําวิชากอนไดไหม เราไมขัดของ และไดขนดวงแกว

กายสิทธิ์ทั้งสํารับไปใหทาน เมื่ออุบาสิกาทองสุขวายชนมไปแลว ดวงแกวกายสิทธิ์ยังอยูกับ

อุบาสิกาลูกจันทร ขนนกยูง อีกระยะหนึ่ง ตอเมื่อขาพเจามีบานสวนตัวแลว จึงรับดวงแกวกายสิทธิ์

กลับ ขาพเจายายราชการไปจังหวัดใด ก็หอบขนกันไป 
งานทําวิชาปราบมาร เร่ิมข้ึนที่จังหวัดจันทบุรี ณ บานพักผูชวยศึกษาธิการจังหวัด เร่ิมทาํ

มาตั้งแตป ๒๕๒๗ ตราบเทาทุกวันนี้ ป ๒๕๓๐ ไดสรางบานสวนตัว ไปอยูบานสวนตัวตั้งแตป 

๒๕๓๐ ดังนั้น การทําวิชาปราบมารมี ๒ ระยะ ระยะแรกทําที่บานพักราชการคือ  บานพักผูชวย

ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ระยะที่ ๒ ทําที่บานสวนตัว ตั้งแตป ๒๕๓๐ เปนตนมา ตองถือวาบาน

ทั้ง ๒ นี้ เปนเวทีรบ บานใครแมราคาแพง ก็ไมมีประวัติวาเปนเวทีปราบมาร กระทอมนอยหลังเล็ก

ของขาพเจาตางหาก ที่เปนเวทีกอบกูเอกราชใหแกธาตุธรรม 
ขอกลาวถึงจักรพรรดิตรีภพและหยกชมพู เมื่อการรบชนะมาเรื่อย ๆ มีความสามารถไป

ตามจักรพรรดิที่อ่ืนมารวมทําวิชา แรก ๆ เราก็ตกใจ ทําไมอยูดี ๆ มีจักรพรรดิมาหา ลวนแตทิ้งเรือน

มาทั้งนั้น ทุกครั้งที่เกิดเหตุการณเชนนี้ จะตองไปหาหลวงพอ บอกหลวงพอใหทราบ และหลวงพอ

จะตองลงมาทุกครั้ง ลงมาทําวิชาสรางนิพพาน ใหจักรพรรดิอยูในดวงของตรีภพ องคสําคัญ ๆ 

หลวงพอทานตั้งชื่อใหเสร็จ จําชื่อไมไหว เพราะมีจํานวนมาก ชื่อบางชื่อลูกกลวยเห็นวาไมไพเราะ 
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ถึงกับเขาธรรมกายไปถามหลวงพอวาทําไมตั้งชื่ออยางนี้ องคหนึ่งหลวงพอทานตั้งใหวา “สิทธิ” 

และอีกองคหนึ่งหลวงพอทานตั้งวา “เฉียบขาด” ทําไมหลวงพอต้ังอยางนี้ ไมเห็นเพราะเลย แลว

ใครเขาจะเรียกชื่ออยางนี้ไมทันสมัย ลูกกลวยเธอวาไปอยางนั้น หลวงพอตอบวา “เอ็งไมรูอะไร 
คอยดูเวลารบซี ทั้งองคสิทธิและองคเฉียบขาด เขามีความเด็ดขาดในตอนนั้น ดูซิวาจะมีมารหนา

ไหนรอดตัวมาไดบาง ขาตั้งชื่อยางนั้นดีแลว” แลวลูกก็กลับมารายงานใหเราทราบ ตามที่เลามานี้ 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ ๒๕๓๕ มีเหตุการณพิเศษ ซึ่งไมเคยเห็นมากอน มีจักรพรรดิองค

หนึ่งเสด็จมา มีกายสวางผิดสังเกต รีบเขาธรรมกายไปบอกหลวงพอ หลวงพอลงมาทันที เมื่อ

มาแลวก็กลับไป ไมวาอะไร 
รุงขึ้นไปหาหลวงพอใหม ถามถึงจักรพรรดิองคใหมนี้ หลวงพอตอบวา “ศึกษาฯ รูไหม

จักรพรรดิองคนี้หลวงพอตามทานมาตลอดชีวิตของหลวงพอ แตไมพบทาน เหตุที่ทานเสด็จมาอยู

กับศึกษาฯ เปนเพราะเปนคูบารมีกัน องคนี้มาแลว เร่ืองของศึกษาฯ จะลุลวงทั้งหมด” วันนี้ได

เร่ืองแคนี้ 
อีก ๗ วันตอมา ไปหาหลวงพอใหม ไมตองเอยวาจา หลวงพอตอบทันที “ศึกษาฯ รูไหม 

จักรพรรดิองคนี้ หากทานไมประสงคใหใครเห็น เราก็ไมเห็นทาน ถึงจะทําวิชาไปเทาไร ก็ไมเห็น

ทาน มีบารมีถึง ๘,๐๐๐ อสงไขย เชียวนะ นี่หลวงพอคํานวณหยาบ ๆ หากคํานวณละเอยีด จะแค

ไหนก็ไมรู ตองใหหลวงพอดูอีกหนอยกอน ตองใหธาตุธรรมทานประชุมกันกอน ไมมีใครทราบเรื่อง

มากอนเลย ธาตุธรรมก็ตกใจ ทานอยูกับศึกษาฯ คนเดียวเทานั้น เพราะเปนคูบารมีของศึกษาฯ 

ทานยอม กับคนอ่ืนทานไมยอมใครทั้งนั้น รูไหม” วันนี้ไดแคนี้ 
 เหตุการณสําคัญเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง คือ ธาตุธรรมทานประชุมกันถวายพระนามใหทาน

ใหม มีพระนามใหมวา “ตนปราบใหญ” การประชุมกันนั้น นิพพานธรรมกายมีเทาไร และ

นิพพานเปนมีเทาไร ประชุมและเขานิโรธพรอมกันหมด นิโรธตรงกันแลว จึงถวายพระนามใหทาน 

แปลวา นิพพานรับรูรับทราบกันหมด ยังจําไดวาตนปราบรับส่ังวา “ตั้งใหอยางนี้ เอาก็เอา” เพียง

เทานั้นเอง เร่ืองปดกันไมไดอีกตอไป ทราบไปถึง ทิพย พรหม อรูปพรหม เขาลงมาสักการะตน

ปราบไมขาดสาย เราอายเขามาก เพราะบานชองไมไดกวาด เนื่องจากไมทราบลวงหนาวาจะมี

เหตุการณอยางนี้ ถาทราบก็จะเช็ดถูบานใหเรียบรอย 
แมชีถนอม อาสไวย ลงมาดวย ถามแมชีวา ครูลงมาทําไม “ตองลงมา ไมลงมาไมได ไม

วาใครตองลงมาทั้งนั้น จะถือเหตุวาฉันเปนครูของศึกษาฯ และไมลงมานั้น ทําอยางนั้นไมได 

เพราะธาตุธรรมมอบอํานาจปกครองใหญใหแกตนปราบแลว ตนปราบจะมาปราบมารให ใครไม

ลงมาเดี๋ยวทานไมปองกันมารให มารก็รังแกเราแยนะซี” แมชีวาอยางนั้น กอนจะกลับแมชีบอกวา 

“ศึกษาฯ รูไวเถิด บัดนี้มีพระพุทธเจาเกิดขึ้นในโลกแลว คือ ตนปราบใหญนี้แหละ”  
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แมแตจักรพรรดิและกายสิทธิ์ ไมวาจะอยูที่ใด มาถวายสักการะกันหมด กลายเปนเรื่อง

ใหญไปแลว 
เราไมเคยมีความรู เราก็ไดรูเห็นกันวันนี้ 
แตขาพเจาเรียกพระองคยอ ๆ วา “ตนปราบ” ไมเคยเรียกเต็มช่ือของพระองค พระองค

ก็ไมวาอะไร เรียกอยางไร ก็ทรงขานรับทั้งนั้น แมนิพพานก็ทรงเรียกอยางเรา คือ ส้ันและจํางาย

นั่นเอง 
วันที่เขามากราบตนปราบใหญอยางโกลาหลนั้น ทูลถามทานวา “เขามากราบพระองค

กันทั้งนั้น พระองคทรงนึกอยางไร” ทรงตอบวา “สุดแตใครจะมาก็มา ไมวาอะไร เร่ืองของเรื่องก็
คือ จะมาชวยนายปราบมาร”  

ทรงเรียกขาพเจาวา “นาย” ทุกครั้ง ถามพระองควา ทําไมเรียกอยางนั้น ทรงตอบวา 

“เคยสรางบารมีมากับนาย เปนจักรพรรดิคูบารมีของนายมาตั้งแตครั้งปุเรภพชาติโนน 

เปนหวงนาย จึงตองลงมาชวย รูวานายแบกภาระหนัก รับใชธาตุธรรมทุกเรื่อง ทนดูอยู

ไมได สงสารตรีภพกับหยกชมพู เห็นเขาเหนื่อยกับนายเหลือเกิน” เราไดยินพระองคทรง

รับส่ัง ถึงกับสะอื้นใจ 
ไปพบกับตรีภพกับหยกชมพูเขาอยางไร ยังไมทันตอบ ตรีภพตอบแทนวา ตามยาก

เหลือเกิน หากไมตองการใหใครเห็น จะไมเห็นทาน ทําวิชาละเอียดเทาไรก็ไมเห็นกายของทาน 

ตรีภพวาอยางนั้น จากนั้นขาพเจาก็ตัดพอตอวา เร่ืองราวจะอยางไร จะเลาอีกครั้งหนึ่ง 
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 ธาตุธรรมวางมืองานปราบมาร  
มอบงานปราบมารใหแกตนปราบใหญทั้งหมด 

 
วันนั้นเปนวันที่ขาพเจาไมลืม เพราะเปนวันที่ขาพเจาน้ําตาไหลริน อยูดี ๆ หลวงพอวัด

ปากน้ําทานก็บอกแกขาพเจาวา “ศึกษาฯ งานปราบมารตกแกตนปราบใหญทั้งหมดแลว 

ธาตุธรรมประชุมมอบงานแกตนปราบเสร็จสิ้นไปแลว จากนี้ไป หลวงพอจะวางมือ” พอ

หลวงพอพูดขาดคํา น้ําตาของขาพเจาก็ไหลออกมาเอง นิโรธของเราสะดุดทันที 
ไมคิดวา เราจะไดยินคํานี้จากหลวงพอ หลวงพอทําใหขาพเจาน้ําตาตกมาแลวครั้งหนึ่ง 

คือ วันที่หลวงพอใชใหทําวิชาปราบมาร เปนเหตุการณเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๗ หากทานอาน “ปราบ
มาร ภาค ๑ ” ทานคงจําได 

วันนั้น น้ําตาของขาพเจาไหลรินอีกครั้งหนึ่ง อารมณขุนอยูหลายวัน เพราะเสียใจที่หลวง

พอของผม อยู ๆ ก็มาวางมือเอาดื้อ ๆ หากเหตุการณนี้เกิดแกทานบาง ทานจะคิดอยางไร แนนอน 

ทานคงเสียใจอยางขาพเจา 
ทานทราบแลววา ในสากลโลกและในสากลธรรมนี้ มียากอยูเรื่องเดียวคือ ปราบ

มาร หลวงพอทานพูดเสมอวา เราจะเอาความร่ํารวยไปสูก็สูไมได เราจะเอาความมีอํานาจไปสูก็สู

ไมได เราจะเอายศศักดิ์ไปสูก็สูไมได ไมมีอะไรสูมารไดทั้งนั้น มีอยูก็แตวิชาธรรมกายเทานั้น ที่จะสู

เขาได ความรูนี้เราทานทราบตรงกัน งานปราบมารใชความรูขนาดไหน ความรูที่หลวงพอคนควา

มา เราใชหมดแลว นั่นเปนเพียงไปเกาใหมารมันคันเลนเทานั้น เราจะตองไปเรียนรูจากนิพพาน

เพิ่มเติม แมกระนั้น งานปราบมารยังไมกาวหนาตามที่เราตองการ 
งานการรบกําลังกาวหนาถึงขั้นไดข้ันเสีย จะกี่ปก็ตาม จะรบมากี่ปก็ตาม ขาพเจาเปนผู

รบ ขาพเจาตองทราบ บัดนี้ ธรรมภาคพระกําลังไดเปรียบ หลวงพอวัดปากน้ําเปนครูอาจารยของ

ขาพเจา เปนที่พึ่งทางใจของขาพเจา เปนผูอํานวยการทางวิชาใหขาพเจา เปนผูกํากับการแสดงมา

ตลอด พอตนปราบเสด็จมาชวย หลวงพอกลับมาวางมือ ตามที่กลาวมานั้น ขาพเจาไมรูจะคิด

อยางไร เสียใจจนไมรูจะเสียใจอยางไรอีกแลว 
แตแลวจู ๆ หลวงพอก็มาบอกวางมือ งานปราบมารธาตุธรรมมอบใหแกตนปราบแลว มี

อะไรก็ใหบอกแกตนปราบ 
เราเสียใจ เสียใจมาก 
เพราะเราคุนอยูกับหลวงพอ แตคร้ังหลวงพอมีชีวิตอยู จวบจนกระทั่งมรณภาพ วันที่

หลวงพอมรณภาพ  ขาพเจาเปนขาราชการชั้นตรีแลว ยังบวชเณรถวายให ๗ วัน  อาน ปราบมาร 

ภาค ๑ จะทราบละเอียดกวานี้ 
ตนปราบใหญ แมพระองครวมสรางบารมีมากับเรา แตเรายังไมคุน 
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รุงขึ้นบูชาขาวพระ ใหลูกกลวยไปฟงนิพพาน ลูกมาบอกวา “พอ หลวงพอส่ังมาวา แม

หลวงพอจะวางมือ แตหลวงพอก็ยังดูแลศึกษาฯ อยู” พอไดยินคํานี้ อารมณของเราเกิดความ

บันเทิงขึ้นมาบาง 
 

 วันที่ ๒๗ ธันวาคม เปนวันเอกราชของธาตุธรรม 
 
ตั้งแตตนปราบเสด็จมา งานปราบมารกาวหนาเปนลําดับ รบทีไรชนะทุกครั้ง กอนนี้ 

หลวงพอคํานวณบารมีให แตเดี๋ยวนี้ ตนปราบทรงคํานวณเอง เวลาคํานวณธาตุธรรมตองประชุม

เขานิโรธ เราจึงทราบวา การสรางบารมีแบบรวบยอดนี้ มีอยางเดียวเทานั้น คือ ปราบมารนี้

เอง ดวงบารมีโตขึ้นทันใด หากเราบวชพระกี่ชาติจึงจะเทาไมจิ้มฟน หรือเราเผยแพรธรรม ไป

รอยเอ็ดเจ็ดหัวเมือง ไดบารมีมากเราพอใจ สรางวัดสรางวิหารเราก็วาพอใจ บวชพระบวชเณร ซึ่ง

เราเปนเจาภาพ เราก็วาเราพอใจ แตมาเปรียบเทียวกับปราบมารแลว ตางกันยิ่งกวาฟากับดิน

ทีเดียว 
ที่กลาววา ในสากลโลกและในสากลธรรมนี้ มียากอยางเดียวคือ ปราบมาร นั้นถูกตอง

แลว 
ดังนั้น ปราบมารเปนบารมีขั้นปรมัตถ ไมมีอะไรยิ่งไปกวานี้อีกแลว 
กลาวถึงเหตุการณเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๕ การรบถึงขั้นไดเสีย ไดรับชัยชนะอยาง

นาภูมิใจ ธาตุธรรมทานประกาศในธาตุในธรรมวา “วันที่ ๒๗ ธันวาคม เปนวันเอกราชของธาตุ

ธรรม” พูดอีกอยางก็วา “๒๗ ธันวาระลึกถึงตนปราบใหญ” เพราะเปนวันที่ตนปราบทานรบชนะ

มารอยางเด็ดขาด สวนมารที่เหลือกระเส็นกระสายนั้น เปนเรื่องปลีกยอย 
ไดถามหลวงพอ คือ ถามธรรมกายของหลวงพอ เหตุใดจึงกําหนดเอาวันที่ ๒๗ ธันวาคม 

เปนวันเอกราชของธาตุธรรม หลวงพอตอบวา ทางธรรมตองกอนทางโลก ทางโลกถือวาวันที่ ๒๘ 

ธันวาคม เปนวันที่สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชเถลิงราชย เปนวันรบชนะพมาเมื่อป พ.ศ. ๒๓๑๐ 

ถือวาวันที่ ๒๘ ธันวาคม เปนวันเอกราชของทางโลก ทางธรรมทานกําหนดเอาวันที่ ๒๗ ธันวาคม 

กอนทางโลกเพียงวันเดียว 
วันที่ ๒๗ ธันวาคม เราเตรียมแตงชุดขาว นําเสื้อผาคือชุดขาวมาใสเครื่องหมาย ติด

กระดุม ติดเครื่องหมายบา ติดเครื่องราชที่หนาอก พอถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ตอนเชา เราก็หยิบ

เครื่องแบบมาใสไดทันที แลวไปพรอมกันที่สวนอนุสาวรียสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช ทุงนาเชย 

เพื่อประกอบพิธีวางพวงมาลา ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

ตามระเบียบของทางราชการ ซึ่งไดกระทําติดตอกันมาทุกป 
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ไดเลาถวายธาตุธรรมวา เมื่อป พ.ศ. ๒๓๑๐ นั้น พระยาวชิรปราการ (ตากสิน) ไดนําพล

หนีออกจากกรุงศรีอยุธยา เพื่อไปรวมพลมาสูพมาใหม เพราะขณะนั้นเหตุการณทางกรุงศรีอยุธยา 

ใกลจะเสียเมืองอยูแลว ขณะนั้นพระเจาตากสินมีตําแหนงเปนพระยาวชิรปราการ ยังไมทันไปรับ

ตําแหนงเจาเมืองกําแพงเพชร ก็พอดีพมามาประชิดกรุงศรีอยุธยาเสียกอน พระยาวชิรปราการ 

(ตากสิน) จึงอยูชวยงานรบที่กรุงศรีอยุธยานั้น การรบระหวางไทยกับพมาตอนนั้น มีลางบอกวา 

กรุงศรีอยุธยาจะเสียแกขาศึกแนนอน ซึ่งเราทานทราบประวัติแลว กลาวถึงพระยาวชิรปราการ 

(ตากสิน) พระองคไดนําทหารจํานวนหนึ่ง ตีฝาหนีออกจากกรุงศรีอยุธยา เพื่อไปรวบรวมกําลังพล

มากู 
กรุงศรีอยุธยา สุดทายพระเจาตากตีเขาเมืองจันทบุรีได และตั้งมั่นอยูที่จังหวัดจันทบุรี ๕ เดอืน รวม

ไพรพลไดทหารไทยจีน จํานวน ๕,๐๐๐ คน เรือรบ ๑๐๐ ลํา แลวกรีธาทัพมากรุงศรีอยุธยา เพื่อรบ

กับพมาที่กําลังกวาดทรัพยสินของไทยอยูเวลานั้น กองทัพพระเจาตากรบ ๒ วันก็ชนะพมา นํา

ทรัพยสินคืนมาไดเกือบทั้งหมด การรบชนะคราวนี้ ถือวาเปนการกูเอกราชของไทย เราเปนเอกราช

มาตราบทุกวันนี้  ก็เพราะการรบของพระเจาตากครั้งกระนั้น ตอมาพระเจาตากไดสถาปนาเปน

พระมหากษัตริย เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ของปนั้น (จําป พ.ศ. ไมได) ทางราชการไดประกาศให

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ของทุกป เปนวัน “ตากสินมหาราช” ทางราชการกําหนดใหมีการวางพวงมาลา 

เพื่อแสดงความเคารพในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงกูเอกราชใหแกชาติไทย ดังที่เราทราบกันนั้น 
เมื่อธาตุธรรมทรงฟงเรากราบทูลแลว ทรงเขานิโรธทันที ประชุมธาตุธรรมทั้งปวงแลว

ประกาศวา “วันที่ ๒๗ ธันวาคม เปนวันเอกราชของธาตุธรรม” หากใหสอดคลองกับทางโลก 

ก็ตองวา “๒๗ ธันวาเปนวันระลึกองคตนปราบใหญ” นั่นเอง วันนี้เปนวันที่เราตองระลึกถึงตน

ปราบ ประกาศตอนบายของวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๕ 
คนอื่นไมทราบ ไมเปนไร แตขาพเจาตองทราบ เมื่อทราบแลวจะทําอยางไรตอไป นี่คือ

เร่ืองที่เราตองคิดอยางดวน นี่ก็บายของวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๕ แลว เหลือเวลาอีกไมนาน ก็จะ

หมดเวลาของวันที่ ๒๗ธันวาคม ๒๕๓๕ แลว เราจะตองทําอะไรสักอยางหนึ่งแน ๆ เพื่อเปนการ

ขอบคุณตนปราบทาน 
เย็นของวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๕ นั้น ขาพเจากวานซื้อดอกไมทั่วตลาดเมืองจันทบุรี 

ซื้อผาไตร ๑ สํารับ เขาธรรมกายไปบูชาธาตุธรรม จักรพรรดิ กายสิทธิ์ ทั้งหมดในนิพพาน ปรากฏ

วาพระพุทธองคทรงรับทั้งดอกไม ผาไตร แตไมครอง ตนปราบไปปรากฏพระวรกายที่นิพพาน เทา

นั้นเอง เราก็ไดเห็นพระพุทธเจานับอสงไขยพระองคไมถวน ทั้งนิพพานธรรมกายและนิพพานเปน 

นําดอกไมและผาไตรที่เราถวายนั้น มาถวายแกตนปราบทั้งหมด เสร็จแลวจักรพรรดิจึงจะถวาย 

ตอจากนั้นกายสิทธิ์ถวาย พอเสร็จภาคนิพพาน ตนปราบทานเสด็จกลับมาที่บานขาพเจา อรูป
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พรหม พรหม ทิพย จักรพรรดิ กายสิทธิ์ ตางไปบูชาตนปราบทั้งหมด เราเห็นแลวทั้งตกใจและ

ประหลาดใจ ทํากันถึงขนาดนี้เชียวหรือ 
แลวมนุษยในโลก จะทําอยางไร 
มนุษยในโลกจะแสดงออกถึงการระลึกถึงตนปราบอยางไร ถาไมทํา จะเปนหนี้บุญคุณ

กันแคไหน นี่คือปญหา 
แตมนุษยในโลก ไมรู ไมรูเร่ืองราว ไมรูเร่ืองของตนปราบ เราจะไปตําหนิหรือวากลาว ทํา

เชนนั้นไมได ไมมีเหตุผลที่จะไปคิดอยางนั้น เพราะเขาไมรู เราจะกลาวโทษแกคนไมรูไมได นี่คือ

ปญหา เราไมทําก็ได แตมันจะเปนหนี้ หนี้อันนี้เมื่อไรจะใชหมด เราไมทราบอีกเหมือนกัน 
ฉะนั้น วันนี้ขาพเจาจะบอกใหรู 
เมื่อขาพเจาบอกแลว  ก็ถือวาหมดหนาที่ของขาพเจา 
 

 วันที่ ๒๗ ธันวา เปนวันระลึกถึงตนปราบ 
พี่นองชาวโลกควรปฏิบัติอยางไรในวันนั้น 

 
เร่ืองนี้ ควรถือคติเหมือน วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เราเคยปฏิบัติอยางไรในวัน

สําคัญทางพระพุทธศาสนา เราก็ควรถือปฏิบัติอยางนั้น ดังนี้ 
๑. ทําบุญใสบาตรในตอนเชา 
๒. เจริญภาวนา ฟงเทศน ในวันนั้น 
๓. เวียนเทียน 
๔. ทําภาวนาแนวสัมมาอะระหัง ตาบแบบของหลวงพอวัดปากน้ํา เมื่อเสร็จ

ภารกิจแลว พึงอธิษฐานใจถวายกุศลแดตนปราบใหญ 
๕. การบูชาดอกไมธูปเทียน การบูชาขาวพระ การถวายผาไตร สําหรับทานที่

เปนธรรมกายแกกลา ก็ควรลองทําดู แตวิธีนี้ทํายากมาก ใชสําหรับผูคงแก

เรียนวิชาธรรมกายระดับสูงเทานั้น หากเปนธรรมกายออน ๆ ก็อยาทําเลย 

ควรใชวิธีอ่ืน 
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 กิจการของตนปราบที่ขาพเจารับผิดชอบอยู 
 
๑. เผยแพรธรรมแนววิชาธรรมกาย ทั้งในประเทศและตางประเทศ โดยพระ

สมศักดิ์มหพฺพโล เปนผูดําเนินการสงหนังสือเผยแพรไปใหแกคนไทยในตางประเทศ เรามีหนังสือ

อะไร เราก็สงใหแกพระสมศักดิ์ แลวพระสมศักดิ์ก็ดําเนินการตอไป ตอนี้ไปในภายหนาการบริการ

เชนนี้ จะเปนเชนไรยังไมทราบ 

๒. การจัดพิมพหนังสือเผยแพร มีหนังสือเผยแพรหลายหลักสูตร เพื่อเปนการสืบ

ตอวิชาธรรมกาย ทานใดจะเปนวิปสสนาจารย ก็มีตําราตอนรับทาน ทานใดจะเรียนวิชาชั้นสูงถึง

ข้ันปราบมาร ก็มีตําราตอนรับทาน ไมวาจะเปนวิชาธรรมกายหลักสูตรใด สอนทานไดทุกหลักสูตร 

ขณะนี้กําลังจะพิมพหนังสือ “แนวการเดินวิชาคูมือสมภาร” ของหลวงพอวัดปากน้ํา ซึ่งเปน

หลักสูตรระดับกลาง เมื่อทําเสร็จแลว ทรงรับส่ังใหถวายแกวัดทุกวัดทั่วประเทศ และใหหาเงนิถวาย

วัดเหลานั้นดวย หนังสือที่พิมพทุกเลม เมื่อทําตนฉบับเสร็จ มักมีผูมีบุญรับเปนเจาภาพเสมอ 

ขาพเจาไมหนักใจ แตเจาภาพบริจาคเงิน ขาพเจาหนักใจมาก เพราะตั้งแตเกิดมา ยังไมมีใครชวย

ทางการเงินเลย แตก็รับฟงนโยบายไว 
๓. การฝกวิปสสนาจารย เปนความประสงคสําคัญ ทรงรับส่ังใหทํา แตทําไมได

เพราะขาพเจาไมมีสถานที่ บานสวนตัวก็เล็กไป แตก็รับฟงนโยบายไว 
เทาที่ฟงดู จะพบวามีแตนโยบายใชเงิน แตนโยบายหาเงินยังไมไดคิดเลย เพราะคิดไม

เปน และเราไมเคยไดเงินกับเขาเลย บัดนี้ตัวขาพเจาอายุมากแลว ขอใหทานผูใจบุญคิดเถิดครับ 

ขาพเจาจะชวยใหคําแนะนําเทานั้น 
อยากลัววาทําไมได ขอใหทานเริ่มงานขึ้น แลวจะมีผูมีบุญมาสูเปนชุด ๆ 
ทานที่มีเงินก็ใชเงิน ทานที่มีความรูก็ใชความรู ทานที่มีมนุษยสัมพันธก็ทําหนาที่ติดตอ 

ทานที่มีความรูภาษาฝรั่งก็เปนลาม ทานที่พิมพหนังสือเกงก็ทําหนาที่ธุรการ อีกไมนานละครก็

แสดงได เพราะอะไร ก็เพราะวาบานเรามีนักปราชญ บานเรามีคนรอบรู บานเรามีคนรูคาของวิชา

ธรรมกาย ความดี ๑ ความชั่ว ๑ ความรวย ๑ ความจน ๑ ทั้ง ๔ นี้ปกปดกันไมได ตองเปดเผย

วันยังค่ํา ตางกันแตชาหรือเร็วเทานั้น 
เพราะเราทั้งหลายรูคาของวิชาธรรมกาย ขอใหเราผดุงวิปสสนาจารยของเราไว บํารุง

นักวิชาการของเราไว ประดุจรักษาไขในหินทีเดียว 
ถาวิปสสนาจารยของเราอยูไมได จะโดยเหตุใด นั่นคือ ความเสียหายใหญหลวง เราตอง

บํารุงไว เงินไมสําคัญ ไมตายเราหาได เงินมีอยูในโลกนี้ เมื่อไรก็หาได แตวิปสสนาจารยระดับนี้ 

ทานจะไปหาที่ไหน มีเงินหารอยลานไปแลก ไมรูจะไปแลกกับใครที่ไหน หลวงพอของเรามรณภาพ

ไปแลว เราเอาเงินลนฟาไปแลกเอาหลวงพอคืนมา ทําไดไหม เราจะเรี่ยไรไปทั่วโลก บอกวาจะ



ปราบมาร ภาค ๒ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง 42

 

นําไปแลกเอาหลวงพอคืนมา ทุกคนจะมาบริจาค จะเอากี่ฟาครอบก็ได แตเราจะเอาหลวงพอเรา

คืนมาไดไหม 
คนที่ฉลาดจะตองเลี้ยงอาจารยไว คนที่ไมเลี้ยงนักปราชญ สักวันก็ลมจม 

สมัยหลวงพอมีชีวิตอยู เคยมีผูใหญทานหนึ่ง มาขอซื้อแมชีทองสุข สําแดงปน ในราคา 

๔๐,๐๐๐ บาท หลวงพอทานไมให ความจริงตอนนั้น เงิน ๔๐,๐๐๐ บาท เลี้ยงพระของหลวงพอได

นานทีเดียว เขาเพียงแตเอาแมชีไปตรวจดูอะไรในทางญาณทัสสนะ เหตุที่หลวงพอไมให ก็เพราะ

หลวงพอทานรูคาของวิชาธรรมกาย แมชีทานเลาใหขาพเจาฟงเอง 
พูดถึงเรื่องเลี้ยงคนเกงไวไมไดนั้น มันเจ็บใจตัวเองจริง ๆ สมัยที่ขาพเจาเปนศึกษาธิการ

อําเภอ เดินทางไปสอนตามจังหวัดตาง ๆ พบพระเกง ๆ หลายรูป บางรูปตามมาคางบานพักของ

หลวง เราถวายความรูรุนละ ๒ คืน บางรูปมีญาณทัสสนะแมนยํากวาขาพเจา ขนาดบอกเราวา 

โยม ตนมะลิของโยมดินมันเปรี้ยว ใหโยมเอาเกลือไปโรยที่โคน ถาไมโรยเดี๋ยวมันจะตาย เราไมได

เอาเกลือไปโรย อีก ๔ วันตอมา ตนมะลิตายเรียบ แมนยําถึงขนาดนี้ หลวงพี่ครับ วัดโนนเขามีงาน

อะไร ทานก็บอกเขา แตคุณอยาไปเลย ถาไปแลว คุณจะตกน้ํา คุณผูนั้นไปเที่ยวงานวัด ตกน้ําจริง

อยางที่หลวงพี่ทานวา 
แตการที่เราไมมีกําลังอุปถัมภทาน ทานก็ไปตามวิถีทางของทาน พูดอยางเราก็คือ ตาง

คนตางไป ตางคนตางหากิน ไมทราบวา ขณะนี้หลวงพอรูปนี้ไปอยูที่ไหน ขาพเจาก็ยายราชการไป

ตามกฎเกณฑของทางราชการ หากเรามีกําลังอุปถัมภทาน กวดวิชาสักปเดียว ทานอาจเกงกวาเรา

เสียอีก และเราก็ไมตองมาลําบากเหมือนอยางนี้ ทานสอนแทนเราได เราจะไดเบาแรงบาง 
ในเรื่องนี้ ขาพเจามีเร่ืองเลาอีกนิดหนึ่ง ตอนนั้นแมชีถนอม อาสไวย ยังไมตาย ทานบนถงึ

คุณฉลวย สมบัติสุข สมัยทําวิชาอยูกับหลวงพอ ถูกคอกัน ฝากเวรกันได ถาไดมาทําวิชารวมกันอีก

จะสนุกแคไหนก็ไมรู ขาพเจาอาสาวา ถาคุณฉลวยมาอยูสํานักของแมชีได เราจะสรางกุฏิถวาย ๑ 

หลัง และจะตั้งเงินเดือนใหดวย เอาเขาจริง คุณฉลวยเขาไมยอมมาเพราะแมชีตามตัวไมพบ ไม

ทราบวาคุณฉลวยอยูที่ไหนนั่นเอง มารมันไมโงถึงกับจะยอมใหคุณฉลวยมาอยูกับแมชีหรอก เร่ือง

อะไรจะยอมใหธรรมกายหัวกะทิมาเจอกัน หากมาเจอกันได มารก็ดับหมดนานแลว ขาพเจาไม

ตองมาปราบ ทานจะพบเสมอวา ธรรมกายชั้นครูมักจะไมลงรอยกัน แตกอนก็เห็นถูกคอกัน 
มารเขาไมยอมใหอยูดวยกัน เขาบันดาลใหเปนไปอยางนั้น เขาไมมีอะไรโกรธกันหรอก 

ธรรมกายระดับฮองเตรวมกันไดเมื่อไร มารก็สูญพันธุวันนั้น แมหลวงพอปกครองเอง ทุกคน

กลัวหลวงพอ เคารพหลวงพอก็จริง แมหลวงพอจะตั้งกติกาไมใหไปไหนก็ตาม ใครจะไปไหนหลวง

พอจะอนุญาตดวยตัวของหลวงพอเองก็ตามที เอาเขาจริงไมเห็นศิษยหลวงพออยูทําวิชาพรอมกัน

เลย ฉันอยูแตเธอไมอยู คนนั้นมีธุระ คนนี้ญาติปวย สารพัดเรื่อง สรุปแลวศิษยธรรมกายหัวกระทิ
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ของหลวงพอ ไมเคยอยูทําวิชาพรอมกันเลย กี่ปก็เปนอยูอยางนี้ แมจะออกกฎเกณฑเทาไร ดูไป

แลวไมเปนผล 
หมออูด กฤษณานุวัตร ปรารภกับหลวงพอวา   เมื่อไรงานปราบมารของหลวงพอจะยุติ

เสียที 
จะยุติไดอยางไรคุณหมอ ศิษยธรรมกายไมเคยอยูทําวิชาพรอมกันเลย หลวงพอรับส่ัง

อยางนี้ 
ฉะนั้น เราจะไดยินเสียงพวกเราพูดกันบอย วาศิษยหลวงพอมักไมข้ึนลงกัน ศิษยหลวง

พอตางคนตางอยู ไมชวยกัน ไมเอื้ออารียกัน คนนั้นถือวาเปนวิชาสูง คนนี้ถือวาเรารวยกวา คนโนน

ถือวาเขื่องกวา แมแตขาพเจาเองก็พบ บางทานรูจักขาพเจาตั้งแตคร้ังเปนหนุม แตพอดังขึ้นหนอย 

เขาไมรูจักขาพเจา เห็นวาขาพเจาไมรวยเทาเขา สวนขาพเจาไมถือสา เพราะขาพเจาทําหนาที่

ปราบมาร ไมวาใครขาพเจายินดีสนทนาดวย มีอะไรที่จะชวยได ขาพเจาทําทั้งนั้น ใครไมรูจัก

ขาพเจา ไมวาจะเปนรุนใด ตองวาเชยมาก เพราะขาพเจาชอบชวยใครตอใคร จึงเปนเปาจุดเดน 

จําเปนที่ทุกคนตองรูจักโดยภาวะจํายอมอยูแลว ไมอยากใหมีการถือทิฏฐิมานะ เพราะการทํา

เชนนั้นเปนวิธีของมารเขา ขาพเจาไมอยากใชวิธีนั้น 
เหตุที่เราไมลงกัน ก็คือบัญชาการของมาร ตามที่กลาวแลว 
ทั้งที่เราไมมีเหตุโกรธเคืองกัน เราไมมีผลประโยชนอะไร เพียงแตเรามารวมตัวกัน เพื่อ

เผยแพรตามวิถีทางของวิชาธรรมกาย เหตุผลอะไรที่เราจะตองไปกังขาเพื่อนของเรา การที่ใครมี

ความกังขา ก็แปลวา ยอมใหมารมาดลใจ เพราะเราไมเคยดาทอกัน เหตุใดเราจึงไมยิ้มเขาหา

กัน แปลกจริง ๆ ยังเชื่อบงการของกิเลสแลวจะมีประโยชนอันใด นี่คือเหตุผล เรามีเหตุผลเสีย

อยาง มารหนาไหนก็ทําอะไรไมได เพราะเขาไมไดชองนั่นเอง  
 

 เหตุใดเราจึงแพมารมาตลอด 
 
คําวา แพมารมาตลอดนั้น จับความตั้งแตเราเริ่มเขานิพพานธรรมกายเปนตนมา การที่

เราเขานิพพานธรรมกาย ก็แปลวา เราแพมารมาตั้งแตบัดนั้น 
ตลอดเวลาที่ขาพเจาทําวิชาปราบมารอยูนี้ คิดอยูเร่ือยวา มันแพกันมาตั้งแตคร้ังใด เหตุ

ใดจึงแพ 
จะชนะเขา จะทําไดหรือไม 
หลวงพอของเราตอบวา ตองปราบมารใหดับทั้งหมด เราจึงจะเปนผูชนะ 
ถามวา มีใครชนะมารเขาบาง รบกันมาไมรูกี่ยุค ไมรูกี่สมัย ผลสุดทายก็ยังไม

ชนะ 
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บัดนี้ มาถึงยุคที่ขาพเจาทําวิชาปราบมาร ตอบไดไหมวา ทําวิชาคราวนี้ จะแพหรือชนะ 

นี่คือ สาระที่ทานอยากใหขาพเจาชี้แจง 
ตามผลงานที่กลาว ทั้งผลงานภาค ๑ และผลงานภาค ๒ ยังบอกไมไดวา แพหรือชนะ ให

ทานอานผลงานภาค ๑ และผลงานภาค ๒ ดูใหม อานแลว โปรดสรุปออกมา ตอมาเราก็

คาดการณวา ตอไปนี้งานปราบมารของขาพเจาจะออกมาในรูปใด ความเห็นสวนตัวของขาพเจา 

พูดอยางไมเขาขางตัว ก็อยากจะพูดวา ธรรมฝายสัมมาทิฏฐิไดเปรียบมาก เหตุผลก็คือ ผลงาน

ตามที่กลาวนั้นเปนตัวบงชี้ใหทานวิจารณเอง ใหทานคาดการณเอาเอง 
อีกประการหนึ่งที่สําคัญมาก คือ ตัวขาพเจาเองซึ่งเปนผูทําวิชาปราบมาร เปนผูมีกาย

มนุษย เปนผูมีกายรองรับธาตุธรรม เปนผูมีกายมนุษยรองรับกายจักรพรรดิ ถากายมนุษยของ

ขาพเจายังไมเสื่อมสลายในเวลาปสองปนี้ ก็จะตองมีผลงานมาเขียนเสนอทาน เปนผลงานภาค ๓ 

ตอไป สมมุติวากายมนุษยของขาพเจายังไมตาย ธาตุธรรมทานก็ดีพระทัย เรื่องก็มีอยูเทานี้ 

ความหวังของธาตุธรรมมีอยูที่ขาพเจาเพียงผูเดียว แตชาวโลกไมรู ชาวโลกไมทราบ 
คําถามที่ทานอยากทราบวา ใครจะมีสวนใหขาพเจาไมเจ็บ ไมตาย ขาพเจายังไมเห็น 

ขาพเจายังไมทราบ หนาที่ของขาพเจาคือ ตองชวยตัวเอง คือ รักษาอนามัยใหกายมนุษยมีความ

แข็งแรงเขาไว ตอนเย็นตองออกไปวิ่ง ตองไปบริหารรางกาย นอนพักผอนใหเพียงพอ ทานอาหาร

ใหดี เพื่อกลางคืนจะไดมีกําลังทําวิชาไดคืนละ ๓ เวลา ปฏิบัติตัวมาอยางนี้เกือบ ๑๐ ปแลว ตอไป

จะอยางไร ยังตอบทานไมได 
หากเปนบุญของขาพเจา มีใครคนหนึ่งเรืองวิชาธรรมกาย ถึงกับทําวิชาปราบมารได 

ถึงกับธาตุธรรมเอยนามของทานใหขาพเจาทราบ ไมวาทานจะเปนใคร อยูที่ไหน ไมวาจะเปนชน

ชาติใด ขาพเจาจะเคารพและนับถือทาน ไมวาทานจะรบแพหรือชนะ ขาพเจาจะขอบคุณทาน

ทั้งนั้น ถือวาทานคือเพื่อนเปนเพื่อนตาย 
พูดกันมาถึงตรงนี้ ทานอยากทราบวา ทานควรจะมีสวนรวมแกขาพเจาอยางไรบาง 
ขาพเจาขอตอบวา เพียงแตทานรับทราบ และสงใจไปชวย ขอใหขาพเจาชนะมาร แคนี้ก็

พอแลว 
กรณีที่ทานเกิดความเดือดเนื้อรอนใจ ในงานที่ขาพเจารับผิดชอบอยู มีความคิดจะชวย

ไมอยางใดก็อยางใด นั่นเปนเรื่องของผูมีบารมี ขาพเจาหามปรามทานไมได ดวงบารมีของทาน

บังคับใหทานมีความคิดอยางนั้น 
หากทานมีบารมีออน มารเขาปดเห็น จํา คิด รู ของทาน ทานก็ไมคิดอะไร นั่นเปนเรื่อง

ของนายการุณย บุญมานุช เราไมเกี่ยว เราไมรับรู คุณการุณย บุญมานุช บรรเลงเพลงรบของคุณ

ไปคนเดียวเถิด 
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แปลกแตจริงก็คือ เกจิอาจารยจํานวนมาก เมื่อตายไปแลว ทานไดรูเร่ืองของขาพเจา 

ลวนแตเสียใจกันทั้งนั้น เสียใจในขอที่วา งานปราบมารเปนงานใหญ เปนงานของธาตุธรรม 

เปนงานของพระพุทธองค เราไมไดมีสวนรวมอะไรกับเขาเลย มันเสียหนา มันเสียชื่อ มัน

เสียเกียรติภูมิ เกิดความนอยใจ เพราะมันเปนหนี้บุญคุณกัน ตามที่ธาตุธรรมทานวา ดังที่

กลาวมาแลว เมื่อตายไปแลวก็หมดโอกาสทั่งปวง เอาแตหลบหนาหนีหนา  เขาหนากันไมติด มีแต

เสียใจและเสียใจ 
พูดถึงเรื่องชวยคนอื่น ขาพเจามีประวัติอยูมาก สมัยที่ขาพเจาเปนครูหนุม ๆ ขาพเจาชวย

ทั้งนั้น ขาพเจาไมมีก็ไปขอความกรุณาจากเพื่อน ๆ ไมมีอะไรโปรดบอกขานอย เคยมีประวัติวา 

ปราบผีมาชวยพวกเรา เคยทําสะเดาะเคราะหมาเงินมาชวยพวกเรา เคยแกโรคหาเงิน

สรางกุฏิถวายครูอาจารย เคยใชวิชาธรรมกายแกเคราะหหาเงินเดือนสงอาจารย บัดนี้ 

ขาพเจาแกตัวลงเนื่องจากอายุมาก คิดถึงความหลัง วาเราชวยใครตอใครนั้น ขาพเจาปลื้มใจที่ทํา

เชนนั้น แมใครเขาลืมเรา เราก็ไมถือสา หากเราไมชวยใคร เราจะเสียใจมาก เพราะธาตุธรรม

ของขาพเจา ในบัดนี้หลายเปนธาตุธรรมระดับผูใหญเสียแลว หากเราไมชวยใคร ก็แปลวาเสียหนา 

นาละอายใจแกตนเอง เรามีดวงบารมีถึงขนาดปราบมารได การไมชวยใครเปนเรื่องนาอับอายมาก 

ไมเหมาะสมแกการเปนผูใหญ ดวงบารมีของเรามันฟองตัวเองวา เปนผูใหญไปแลวโดยทีเ่ราไมรูตวั 

การเอาแตตัวรอดคนเดียว หากินเพื่อตัวเองคนเดียว เราคิดอยางนั้นไมเปนเสียแลว แต

มันรอนใจที่ใครขัดสน เรารอนใจที่ใครตั้งหลักไมได เรารอนใจที่ใครไมเปนวิชา เรารอนใจที่ใครตั้ง

สํานักไมได จะใหเราชวยอะไร ขอใหบอก ตั้งแตเกิดมาจวบจนวันนี้ ไมเคยปฏิเสธใคร ไมเคยคิดเอา

ประโยชนตอใคร มีแตใหสถานเดียว ชื่อเสียงเราไมเอา เกียรติยศเราไมเอา เงินทองเราไมเอา ขอยก

ใหเพื่อน ยกใหแกคนที่เขาเหนื่อย เขาไมดัง เราตองทําใหดัง เอาตัวเองเขาประกัน เพื่อใหพวกเรา

ดัง มีใครบางที่ไมดัง ถาขาพเจาจะใหดังแลวตองดังทั้งนั้น เมื่อเพื่อน ๆ ดังกันแลว ขาพเจาไมเคย

รบกวนแมบุหร่ีสักมวน บางรายดังไดทันที บางรายตองใชเวลา บางรายใหดังไมยอมดัง เราตองดัง

แทนไปกอน ตามที่บรรยายมานี้ คือ นิสัยใจคอของนายการุณย บุญมานุช ดังนั้น ควรศึกษาประวตัิ

ของขาพเจาใหชัด อานปราบมาร ภาค ๑ ก็พอทราบ 
คุยอะไรมาเพลิน ยังไมเขาประเด็นสําคัญเลย ประเด็นสําคัญที่ทานอยากทราบก็คือวา 

ทําไมพระจึงแพมาร อีกนัยหนึ่งก็คือ ทําไมสัมมาทิฏฐิจึงแพมิจฉาทิฏฐิ หรือวา ทําไมภาคขาว

จึงแพภาคดํา นั่นเอง 
ในยุคที่เราไดมรรคผลนิพพานแลวเขานิพพานเปนนั้น ไมทราบวาเปนเพราะอะไร มาร

เขาเขาขัดขวาง ไมใหเขานิพพานโดยกายมนุษย แตใหเขานิพพานโดยธรรมกาย คือใหกายมนุษย

ตายเสียกอน แลวเอากายธรรมเขานิพพาน 
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ถามวา มารเขาวามาอยางนั้น พระยอมหรือไม คําตอบก็คือ พระไมยอม แตเหตุที่ตองจํา

ยอมก็คือ ความรูสูเขาไมได ตรัสรูสูเขาไมได เมื่อสูเขาไมได เขาก็ทําวิชาปกครองทันที วิชาที่เขา

นํามาปกครองก็คือ วิชาแก วิชาเจ็บ วิชาตาย พูดอีกอยางก็คือ เขาเอาวิชาทุกขและวิชาสมุทัย

มาปกครอง เราแกวิชาของเขาไมตก จึงตกเปนฝายถูกปกครองมาตั้งแตคร้ังนั้น คือ ตกเปนเมืองขึ้น

ของเขามาตั้งแตคร้ังกระนั้น 
ทางฝายเราคือ ฝายพระ ไมนิ่งนอนใจ คิดทําวิชาสูมาตลอด แตสูเขาไมได ตั้งแตคร้ังปุเร

ภพใดก็สูเขาไมได การตอสูที่พวกเราทราบก็คือ ยุคของหลวงพอวัดปากน้ํา ขณะนี้เปนยุคของ

ขาพเจา 
ยุคของขาพเจา เร่ิมมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๗ ตราบเทาทุกวันนี้ ผลงานการรบของขาพเจา

มีอยางไรนั้น ขาพเจาไดพิมพหนังสือ “ปราบมาร ภาค ๑” ราคาเลมละ ๒๒๕ บาท แจกฟรีแกผูคง

แกเรียนไปแลว เลมที่ทานกําลังอานขณะนี้คือ “ปราบมาร ภาค ๒” ขอเชิญทานติดตามอานใหจบ

เลมตอไป 
เราแพเขามาตลอด เหตุที่แพตลอดกาลก็คือ เวลาที่โพธิสัตวลงมาสรางบารมี มารเขาก็มี

ผูกํากับติดตามดูการสรางบารมีของเรามาตลอดเชนกัน เขาคอยคํานวณบารมีของเขา ใหมากกวา

บารมีของเราเสมอไป คร้ังโพธิสัตวผูนั้นไดมาตรัสรูเปนสัพพัญูพุทธเจาในโลก มารผูติดตามผูนั้น

ยังมาตามควบคุมอยูอีก และตรัสรูไดเพียง ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ ตรัสรูมากกวานี้เขาไมยอม หาก

เขายอม มารผูนั้นเขาก็ยังมีบารมีเหนือเราอยูอีก แมจะรบกับเขาก็แพเขาอยูดี เพราะเรามีบารมี

นอยกวาเขานั่นเอง เหตุการณเชนนี้ดําเนินมาตลอด โดยที่เราไมรู แมขาพเจาก็เพิ่งทราบ 
เมื่อรูปการณเปนอยางนี้ เราจึงแพเขามาตลอด 
แมธรรมภาคพระจะสูเขามาตลอด แตก็สูเขาไมไดสักครั้ง สุดทายก็มาถึงยุคของหลวงพอ

วัดปากน้ํา 
หลวงพอทานพูดวา “ศึกษาฯ สูมารได เพราะมีบารมีสูสีกันพอฟดพอเหวี่ยงกัน” ทานวา

ของทานอยางนั้น ไมทราบวาอยูบันทึกเลมใด ตองคนดู แตขาพเจาไมทราบวาตัวเองมีบารมีเทาใด 

ไดยินหลวงพอทานพูด เราจึงรู แมขณะนี้ก็ยังไมรูวาเรามีบารมีเทาไร ก็วาจะถามหลวงพอ แตก็ลืม

ทุกทีไป อีกครั้งหนึ่งทานก็วา “ศึกษาฯ มีบารมีมากกวามาร สูเขาไดสบายมาก” ทานใหยาหอมเรา

หรือเปลาไมทราบ ปกติหลวงพอทานใหยาหอมเราอยูแลว ตองการใหเราทําวิชานั่นเอง 
มีอยูวันหนึ่ง เขาธรรมกายไปขอเงินหลวงพอ เพราะเราไมมีสตางคใช พอเรากราบทูลจบ

ลง หลวงพอรับส่ัง “ใครมาอุปถัมภศึกษาฯ  ไดบารมียิ่งกวาถวายหลวงพอ รูไหม” เราไดยิน

รูสึกแปรงหู ไมเชื่อกลัวมารมันหลอก จึงใหลูกสาวเขาธรรมกายไปถามหลวงพอดูใหมเพื่อทบทวน

ความถูกตอง จะเชื่อรูเชื่อญาณทัสสนะของเราคนเดียวไมได เพราะมารมันหลอกไดเสมอ 
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มาปรารภกับลูกวา พอเขาธรรมกายไปขอเงินหลวงพอ หลวงพอบอกวา ใครอุปถัมภ

ศึกษาฯ ไดบารมียิ่งกวาถวายหลวงพอ ผิดถูกอยางไร ลูกกลวยลองเขาธรรมกายไปถามหลวงพอดู

ใหม ลูกกลับมาเลาวา พอหนูไปถึงหลวงพอ หนูก็วาหลวงพอพูดผิดแลว ทําไมหลวงพอบอกวาใคร

ใหเงินพอใช จะไดบารมียิ่งกวาถวายหลวงพอนั้น เปนไปไมได เพราะพอไมไดเปนพระ พอมีลูกมี

เมีย พอมีกิเลส หลวงพอพูดไมถูก หนูไมเชื่อ หลวงพอตอบวา “ดูมันพูดซี นึกจะพูดก็พูด ไม

ใครครวญ ก็ใครมันปราบมารใหธาตุธรรมได ทีอยางนี้ทําไมเอ็งไมพูด ไมวาใครทั้งนั้น ถาปราบมาร

ใหได ธาตุธรรมเขาใหบารมีทั้งนั้น อํานาจการใหบารมีเปนเรื่องของธาตุธรรม ก็พอเขาปราบมารให

ได ทําไมธาตุธรรมจะใหบารมีไมได มันขัดของตรงไหน บอกใหหลวงพอรูหนอยไดไหม” หนูเห็น

หลวงพอพูดเอาจริง หนูเลยเงียบ “แลวเอ็ง เมื่อไรจะเรียนวิชา มันเอาแตดูโทรทัศน ทําอยางพอเขา
ซี แลวหลวงพอจะใหบารมี” หลวงพอเห็นหนูเงียบก็เลยถามวา “แลวเอ็งจะไปเรียนหนังสือเมื่อไร 
ถึงหนูไปอยูไหนธาตุธรรมก็ดูแล” ถาหลวงพอไมดูแลหนู หนูจะไมใหพอบูชาขาวพระ หลวงพอจะ

ไดอดฉันทุเรียน หลวงพอหัวเราะ ดูมันพูดซี ไอพอกับไอลูกมันพอกัน ลูกมารายงานอยางนี้ 
จะเห็นวาหลวงพอทานครองใจเรา ตองการใหทําวิชา เร่ืองใหยาหอมแลวรับรองได 

ขาพเจาทําวิชามาไดรอดสันดอน ก็เพราะยาหอมของหลวงพอนี่เอง ทานหลอกใชเราไดตลอดไป 

คนตายใชคนเปนได ก็หลวงพอของเรานี้เอง ไมใชใครที่ไหน 
ลูกสาวของขาพเจา น.ส. วิลาวัณย บุญมานุช ใกลจะจบการศึกษา สาขาพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล เดือนกุมภาพันธ ๒๕๓๗ เธอก็จบการศึกษาและเขารับราชการทันที เธอเกิด

มาไมพบหลวงพอ แตเวลาจะสอบ จะตองบอกใหเราบอกหลวงพอทุกครั้ง ญาณทัสสนะอยางเธอก็

เพิ่งพบเธอเปนคนแรก เราฝกคนมาตลอดชีวิต ไมพบใครที่ไหน เรียกวา จําลองแมชีถนอม อาสไวย 

ทีเดียว แตอยางอื่นเธอไมเอาถานเลย ไปฟองหลวงพอหลายครั้งแลว หลวงพอไดแตหัวเราะ ลูก

กลวยเปนลูกหลวงพอวัดปากน้ํา หลวงพอทานฝากเราเลี้ยง หลวงพอทานเปนพอธาตุพอธรรม 

สวนเราเปนพอเลี้ยง บางครั้งมีปากเสียงกัน เราตองอางหลวงพอ เมื่ออางถึงหลวงพอแลวเธอหยุด

และยอมเรา เธอเห็นธรรมกายตั้งแตเรียนชั้น ป .๔ เราตองเลี้ยงตอยมาจนกวาจะสูความเปน

ผูใหญ ในชวงโตเปนสาว หากธรรมไมเลือน แปลวา ธรรมทรงตัว ธรรมมักจะเลือนตอนเปนหนุม

เปนสาว หากพนชวงนี้ไปได แปลวา ปลอดภัย ครูบางทานไปสอนวิชาสูง ๆ แกเด็ก นั่นเปน

การรูเทาไมถึงการณ เด็ก ๆ แคอนุโลมปฏิโลม ๑๘ กาย แคนั้นพอแลว เมื่อโตขึ้นจะสอนให

สูงขนาดไหนไมวา รูและญาณทัสสนะของเด็กเชื่อไมได เราตองคุมเสมอไป 
เรามายุติเร่ืองกันวา เราจะชนะมารไดอยางไร 
หลวงพอทานพูดวา เงิน ยศ อํานาจ บริวาร ไมทําใหมารดับได มารจะดับก็เพราะวิชา

ธรรมกายอยางเดียว 
นั่นคือ การรบ การปราบ ขาพเจาทําอยูแลว 
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มีแนวโนมวา ทุกเรื่องอาจเสร็จในยุคของขาพเจา เพราะผลงานตามทีบ่รรยายมา ดวูามนั

เขาที 
อีกไมนาน คงไดอานผลงานภาค ๓ กันตอไป 
หากทานอยากมีสวนรวมในงานปราบมาร ก็ตองชวยกันเรียนวิชาธรรมกาย 

ชวยกันเผยแพรวิชาธรรมกาย 
ที่ใดยังไมมีกําลัง ทานตองไปชวย ที่ใดขัดสน ทานตองไปชวย ข้ึนชื่อวาวิชาธรรมกาย ไม

วาใครสอน ขอใหทานไปชวย บางวัดเขารวยอยูแลว ทานยังไปอุดหนุน ไมทราบวาทานคิดอยางไร 
ทําใหวัดนั้นโตอยูวัดเดียว วัดเล็ก ๆ สํานักเล็ก ๆ ที่สอนวิชาธรรมกาย เราตองไปชวยทั้งนั้น เรา

ตองทําใหทุกวัดโตขึ้นมา  ตองทําใหทุกสํานักโตขึ้นมา หากทานคิดอยางนี้ แปลวา ทานเปนผูใหญ

ในทางความคิด ทานเจาะจงอยูวัดเดียว บารมีของทานก็อยูแคจุดนั้น ไมไพศาลไปถึงที่อ่ืน ทาน

ตําหนิอาจารยเจาสํานักวาไมนานับถือ ไปพูดกับทานบางหรือเปลา ไปแนะนําอะไรแกทานบางหรอื

เปลา เปลาทั้งนั้น ก็แปลวา เราใชปญญานอยไป บารมีของทานอยูในวงแคบ เพราะทานทําอยูวัด

เดียว 
สมัยที่ขาพเจาเปนศึกษาธิการอําเภอ ขาพเจาไปสอนทุกจังหวัด ขอใหเชิญมา ไปให

ทั้งนั้น ไมเลือกวาจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ จังหวัดจนจังหวัดรวย ไปใหทั้งนั้น ข้ึนชื่อวา สัมมาอะ

ระหัง แลว ขาพเจาหนุนทั้งนั้น ถือวาเปนธาตุธรรมหลวงพอวัดปากน้ํา ตองวางใจเปนผูใหญ งาน

เผยแพรจึงจะกาวหนา ทานวางใจใหเปนกลาง แลวจะไดบารมีงาม 
หากขาพเจาเปนพระพุทธองคจะไมอนุโมทนาเด็ดขาด ศิษยหลวงพอบางทานไปหา

ขาพเจา ตายจริงหลวงพี่ยังไมมีอะไรกับเขาเลย รถยนตสักคันก็ไมมี ไมมีกุฏิ ไมมีตํารา ทั้งที่ทาน

เผยแพรวิชาธรรมกาย ไมมีใครเหลียวแลทาน กลับปรากฏวา ไปอุดหนุนวัดเดียวจนเกิดปญหาทาง

การเงินฐานรวยเกินไป ขาพเจาไมเขาใจในความคิดวา เหตุใดจึงทําบุญแตวัดนั้น วัดอื่นทําวิชา

ธรรมกายไมเปน เราจะไมวาอะไร แตทานก็สอนคนเห็นธรรมกายมาแลวไมรูเทาไร ควรที่เราจะตอง

ไปหนุนกิจการ หากวางใจอยางที่วานี้ วิชาธรรมกายจึงจะไปเร็ว 
คนที่ขัดสน เพียงกุฏิหลังเดียวทานก็ดีใจ วัดที่รวย ตองรถเบนซทานยังไมดีใจ แลวเราจะ

วาไดบุญที่วัดไหน การทําสังฆทาน วินัยยังบัญญัติวา ไมตองเจาะจงพระจึงจะมีอานิสงส แตเราก็

รูอยูวาวัดนั้นรวย ทานยังไปอุดหนุนอยูอีก ทําไมไมเจือจานไปที่วัดขัดสน หากนําหลักสังฆทานมา

กลาวแลว ทานจะไดบุญหรือ 
หากไดความชัดวา ศิษยหลวงพอรูปนี้สอนภาวนาไมเปน เราจะฟง อยางนี้ไมตองไปหนุน 
ขาพเจาบรรยายมายาวนี้ ก็เพื่อใหงานเผยแพรขยายตัวเร็ว มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

เมื่อคนเปนธรรมกายกันหมด มารก็หมดที่อาศัย หมดฐานทัพ โอกาสที่เราจะชนะมารขั้นเด็ดขาด มี

ความเปนไปไดสูงทีเดียว 
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การทําบุญอยางมีเหตุผล คือ ความคิดถูกตอง ควรพิจารณากันใหมาก 
สําหรับขาพเจา ทานไมตองเสียเวลามาคิด เพราะตัวคนเดียว เงินบํานาญที่หลวงใหก็

พอแลว เวนแตทานจะสรางวิปสสนาจารยเพิ่ม อยางนี้ตองลงทุน เพราะการปนดารากวาจะดังขึ้น

ได ตองประกอบดวยปจจัยหลายอยาง แตละอยางตองลงทุนทั้งนั้น 
ถาเราโชคดี ลงทุนไปรอยลาน ไดฝมือปราบมารเพียงคนเดียว รอยลานนั้นไมแพงเลย 

เพราะไดผลคุมคา 
 
ทานคิดอยางขาพเจาหรือเปลา 
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ภาควิชาการ ภาควิชาการ    

 
 
เร่ืองเนื้อหา ไดนํามาแสดงไวแลวในหนังสือ “ปราบมาร ภาค ๑” ขอใหทานไปคนควา

และอานดูใหม ในเลมนี้จะเลือกแตวิชาที่ควรแนะนํา หรือวิชาที่ควรเรียนรู เพราะสามารถนําไปใช

ไดทุกเวลา 
ข้ึนชื่อวาวิชาธรรมกายแลว สําคัญทุกบท สําคัญทุกเรื่อง ตองฝกใหเปนทุกบท 
เรียนไปจนกวาจะเห็นวา หลวงพอเราคนควาวิชานอยไปแลว จึงจะใชได 
วิชาปราบมารที่ขาพเจาทําอยูนี้ ตองวาหมดวิชาของอาจารยแลว ตองไปคนวิชากันใหม 

คนมาแลว ฝกทําดูแลว มารมันไมดับ ใหเลิกวิชานั้นทันที ไปคิดวิชามาใหม จนกวามารจะดับจน

หมด ความรูนั้นจึงจะใชได 
ทานเรียนอยางขาพเจาหรือเปลา กอนนี้วิชาเกา ๆ ก็ใชดับมารได ตอมางานละเอียดขึ้น 

ความรูเดิมใชไมได ตองทําวิชาใหละเอียดขึ้น มารจึงจะดับ ขณะนี้อยูในระหวางไดเสียกันแลว วิชา

ของเราตองละเอียดขึ้น 
ที่กลาวนี้เปนความรูทั่วไป ตอไปนี้จะกลาวถึงวิชาที่ใชปราบมาร ยากบาง งายบาง ดังนี้ 
 

 กายและดวงธรรมตองใส 
 
ดวงธรรมและกายเกี่ยวของกัน ถาดวงธรรมไมใส อันตรายมาก สงผลใหไมดีทุกอยาง 

กระทบไปถึงกายทันที คือ กายไมใสดวย 
เมื่อดวงธรรมขุน มัว แปลวา อารมณไมดีแลว แปลวา อายตนะภายในเปน

ฐานรองรับอายตนะภายนอกแลว อายตนะภายนอกสงมาทุกอยาง อายตนะภายใน

ตอบสนองทันที นั่นคือ มารเขาสรางนิพพาน ภพ ๓ โลกันต ในใจ จิต วิญญาณ ของเรา

ทันที เพื่อใหฐานทัพแนนหนาขึ้น จากนั้น ผูตนคิดวิชาที่อยูในอายตนะภายนอก เขาจะเติมวิชามา

สารพัด โดยที่เราไมรูวา อายตนะภายนอกอยูที่ไหน การคนอายตนะภายนอก ทําไดยาก ความรูทั้ง

ปวงที่เราเรียนมา ก็เพื่อคนหาตนตอแหงอายตนะภายนอกนั่นเอง พบแลวจะไดทําลาย เพราะ

นิพพาน ภพ ๓ โลกันต ของมารอยูที่นั่น ผูสงความแก ความเจ็บ ความตายอยูที่นั่น พูดอยาง

วิชาการก็วา ผูเปนตนคิดวิชาของทุกขและสมุทัยอยูที่นั่น การที่วาทําวิชาปราบมาร ก็คือการดับ

อายตนะภายนอกนั่นเอง 
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 อายตนะภายนอกเปนเหตุวาง 
 
อายตนะภายนอก อยูรอบตัวเรา มีทั้งในมนุษยโลก ทิพย พรหม อรูปพรหม และใน

อายตนะนิพพานอยางหยาบ มองเห็นโดยญาณทัสสนะธรรมกาย อยางละเอียดมองไมเห็น เรา

ตองทําละเอียดใหหยาบ เพื่อใหญาณทัสสนะธรรมกายมองเห็น และจึงกําจัดตามหลักของวิชา

ธรรมกาย ความรูเหลานี้อยูในปราบมาร ภาค๑  
งานปราบมารยากตรงที่ตามหาอายตนะภายนอกไมพบ แมเราทําวิชาซอนสับทับ

ทวี โดยการนําเอานิพพานทั้งหมด ทั้งนิพพานธรรมกายและนิพพานเปนมารวมกัน รวมรูรวม

ญาณทัสสนะ รวมวิชา รวมบารมี ตอกลอง ตอญาณทัสสนะ สักเทาไร ก็ยังไมเห็นอายตนะละเอียด 

ทําใหงานปราบมารลาชา เพราะเหตุนี้ 
ขอใหทานศึกษาและเรียนรูตรงประเด็นนี้ 
สมัยกอน รบงาย แตพอมาถึงขั้นละเอียด นับวันมีแตยากขึ้นและยากขึ้น 
ทานอาจของใจ วาทําไมไมถามพระพุทธองค 
หากพระพุทธองคทรงบอกเราได ปานนี้งานปราบมารเสร็จไปนานแลว เปนเพราะเกินรู

เกินญาณทัสสนะของพระองคนั่นเอง เพราะตางฝายตางปดรูบังญาณกัน ตางฝายตางตัดรูตัด

ญาณทัสสนะกัน ปญหาอยูตรงนี้ 
การเดินวิชาทําของละเอียดใหหยาบนั้น มีความยากยิ่งกวาอะไรทั้งสิ้น 
การเดินวิชาซอนสับทับทวี นับวาเปนวิชาสูงสุดที่หลวงพอทานคนได หมายถึงวา ยกพล

เขาสาดกันแลว ใครมีอะไรดี ก็จงรวมกันเขา แลวประดาหนาเขาหากันเปนการวัดกําลังกัน เราจะรู

ทันทีวา เราไมอาจดับอายตนะละเอียดของมารไดหมด เขาก็จะเอาละเอียดที่ญาณทัสสนะของเรา

ไปไมถึงมาปกครอง คราวนี้หมดหนทางแกกันทีเดียว 
เราแกโดยอาราธนาพระองคทรงตรัสรูใหม ใหไดธรรมขันธมากขึ้น เพื่อรูและญาณทัส

สนะของเราจะไดกวางไกลและละเอียดขึ้น ตามที่กลาวมาแลววา พระพุทธองคทรงมีธรรมกายโต

ข้ึน ตามผลงานที่ไดเสนอไปแลว หากจําไมได โปรดกลับไปอานทวนดูใหม 
เมื่อวิธีนั้นไดผลนอย ก็มาคิดดูวา จะทําอยางไรตอไป เราก็ไปทูลถามตนใหญและหลวง

พอของเราวา จะเดินวิชาอยางไรตอไป ไปที่ไหนก็ถูกกระหนาบกลับมา “มันเรื่องของศึกษาฯ ไปคิด
เอง มาถามขาทําไม”  

เราก็กลับมาคิดวิชาใหม เร่ืองก็มีเทานี้ 
พอเราเห็นนิพพานชัดเจน ตนใหญทรงทราบ เราไมทันทูลถาม ทรงกลาวทันที “เห็นอะไร

ไมดี ก็แกไปเลย ไมตองมาถาม” เกิดมาเปนนายการุณย บุญมานุช ก็ถูกกระหนาบเรื่อยไป 
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วันหนึ่ง ดวงเราเปนอยางไรไมทราบ ตนใหญทรงรับส่ังวา “ถามารดับไมหมด ขาจะให

มาเกิดอีก” เราจะไปหาใคร เราก็ไปหาพระพุทธองค ผิดหวังและผิดหวัง พระพุทธองคไมวา

นิพพานใด ทรงชวยเราไมได ถาตนใหญรับส่ังแลว ทุกอยางสิ้นสุด เพราะทรงเปนผูใหญ ทรง

ปกครองนิพพานทั้งหมด 
แตหลวงพอของเรา ดีมากทีเดียว ไมกระหนาบถึงเอาเปนเอาตาย เพียงแตเบาะ ๆ วัน

หนึ่งลูกสาวเขาธรรมกายไปหา “ไปบอกศึกษาฯ ใหรูตัวไวนะ ถามารดับไมหมด มีหวังไดมาเที่ยว

ในมนุษยโลกอีกแน”  
ขาพเจาเปนอยางนี้ มีงานอยางนี้ ธาตุธรรมทานใช ถาถามเรื่องวิชา ทรงโกรธมากถือวา 

ไอนี้ไมคนควา มักเอาแตถาม ความรูมันจะแตกฉานไดอยางไร อยาไปบอกมัน ใหมันคนควาเอา

เอง ถามันปาราบมารไมหมด อยามาใหขาเห็นหนาอีกตอไป สงมันมาเกิดก็เพื่อใหมาปราบมาร ถา

ปราบไมเสร็จ จะถือเปนโทษใหญ จะไดเห็นดีกันคราวนี้ 
นี่คือ ชะตาชีวิตของขาพเจา หากทําอะไรพลาดพลั้ง โปรดอภัยกันบาง เพราะตัวคนเดียว

แท ๆ ไมมีใครชวยเลย ละครเรื่องนี้ชื่อวา “ขามาคนเดียว” จริง ๆ หาเพื่อนชวยสักคนก็ทั้งยาก ไม

เหมือนเพื่อนคนอื่น ที่เขารวยเชารวยเย็น บางวันนั่งน้ําตาซึมคนเดียว ลูกเมียไมรู ลูกเมยีกจ็ะเอาแต

เงิน เราไมมีใหเขาก็วา เราจะไปหากินก็ทําไมได เพราะจะตองมานั่งหลับตาทําวิชา ไมทําวิชาเพียง

วันเดียว ตองไปตั้งตน ก.ไก กันใหม กวาอารมณจะทรงตัว กวาจะเห็นวิชาตองใชเวลาหลายวัน 
เร่ืองของขาพเจาไปถามหลวงพอ หลวงพอทานบอกวา ไมทราบเรื่องของศึกษาฯ เลย 

ตอนที่หลวงพอมีชีวิตอยู หลวงพอไมทราบเรื่อง มารูเร่ืองก็ตอนที่หลวงพอมรณภาพนี่เอง วาตน

ใหญทรงสั่งใหศึกษาฯ ลงมาเกิด มาปราบมารแทนหลวงพอ ทั้งหลวงพอและขาพเจา ตนใหญ

ทรงใชใหมาเกิดทั้งนั้น มินาเลา ทรงคุยเขื่องกับเรา ตามที่บรรยายมานั้น 
บางครั้งตนใหญทรงออนขอใหเราเหมือนกัน วันหนึ่งเราไปขอเงินทาน เพราะเราไมมีเงิน

ใช กราบทูลวา ทีสงหลวงพอมาเกิด เห็นจัดอะไรใหครบ มีทั้งนักรบ คนทําวิชาและผูบํารุง คร้ัง

มาถึงผมมาเกิดบาง ไมเห็นจัดอะไรใหเลย แลวผมจะทํางานอยางไร เงินของผมทุกบาทธาตุธรรม

ไดใช คือ ผมชื้ออาหารขึ้นมาถวาย เงินคนอื่นพระองคจะใชของเขาไดอยางไร เราอดทนมานาน

แลว วันนี้เปดใจกัน ทรงตอบวา “ขาขอโทษดวย ที่สงศึกษาฯ ลงมากะทันหัน ไมทันไดเตรียมอะไร 

หากลาชาเกรงวาจะพลัดกับหลวงพออีก เพราะจะตองใหศึกษาฯ ไปตองานจากหลวงพอ ถาชา 

จะเสียทีมารเขา  รูไหมวาศึกษาฯ จะมีชีวิตรอดมาได ขาอาราธนาพระพุทธเจาลงมาดูศึกษาฯ ไม

ขาดระยะ"  
พอรับส่ังขาดคํา เราก็หายโกรธพระองค และเราก็ไดความรู การที่หลวงพอของเรามีคน

เคารพทั่วโลก เปนเพราะอยางนี้เอง และการที่หลวงพอมีศิษยมาก เปนเพราะอยางนี้เอง หากไม

จวนตัวจริง ๆ ก็ไมบอกอะไรทั้งนั้น เมื่อไมบอกเราก็ไมรู ที่แปลกมากก็คือ หากตนใหญและหลวงพอ
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ไมรับส่ัง เราจะเขานิพพานใดไปถามอะไรตอพระพุทธองค จะไมทรงตอบเราทั้งนั้น เราของใจมา

นานแลว ทําไมไมบอกความรูผม เราอุตสาหเขาธรรมกายไปเฝา แตถาหลวงพอและตนใหญรับส่ัง

แลว ไมวานิพพานใด จะรับส่ังแกเราตรงกันหมด แปลกแท ๆ 
 

 การละสังโยชนเปนเพียงไมตอบอารมณภายนอกเทานั้น 
 
ทานผูศึกษาทราบแลววา ธรรมกายใดละสังโยชนอะไร เมื่อละสังโยชนได สงผลใหกาย

มนุษยหมดกิเลส เมื่อละสังโยชนได ถือวาไดมรรคผลนิพพาน นั่นหมายความวา อายตนะภายใน

ไมตอบรับอายตนะภายนอกเทานั้น แตกิเลสที่อยูในอายตนะภายนอก ยังมีอยางสมบูรณ ยังมมี

ใครไปทําอะไร เพิ่งจะมาปราบกันยุคนี้ เคยกราบทูลตอพระองควา หลักสูตรนี้ควรเปลี่ยนไดแลว 

เพราะการมาอยูนิพพาน หากไมมีปญหาใด เราก็นิโรธเปนปกติ ถือวาไมมีปญหา แตถามีเหตุตอง

รบกับมารดังเหตุการณปจจุบัน เราจะทําอะไรไมไดเลย มีเทาไร มารเขาก็ดับไดหมด แลวเราจะ

แกปญหาอยางไรตอไป ทรงหนักพระทัย ยังไมทรงตอบอะไร แตกราบทูลไปวา ตอไปนี้ใครทํา

วิชาปราบมารเบื้องตนไมได ไมอนุญาตใหเขานิพพาน ไดแตทรงพระสรวล 
คิดงาย ๆ เราทําอะไรไมได ไปเขานิพพานกับเขาทําไม เขารบกันเราทําไมได เพราะเราไม

มีความรู งายตอการแตกดับถามารเขามากระทบ หากทานทําวิชาปราบมารอยางขาพเจา ทานจะรู

เห็น 
การที่ถวายความเห็น มีความจําเปนเพราะเรารับผิดชอบอยู คือ เราตองทําวิชา เปน

ภาระหนาที่ของเราโดยภาวะจํายอม พูดงาย ๆ หนาที่ปราบมารคือ เรา เราตองแสดงบทบาท แสดง

ความรู ตองรับผิดชอบ หากงานปราบมารยังคางอยู ธาตุธรรมทานก็สงเรามาอีกอยางแนนอน ไมมี

ใครอยากเกิดกันทั้งนั้น แตเราตองเกิดโดยความจําเปน ฉะนั้น เราตองแสดงความเห็นบาง เพราะ

อยูในหนาที่ อยางขณะนี้หลวงพอเราสบายพระทัยแลว เพราะทรงมอบงานปราบมารแก “ตนปราบ
ใหญ” ตามที่กลาวแลว “ศึกษาฯ กับตนปราบ ทําวิชากันไปก็แลวกัน หมดหนาที่ของหลวงพอ

แลว” หลวงพอพูดคํานี้ เราน้ําตาซึมทันที หลวงพออางวาหมดหนาที่ของทานแลว เปนหนาที่ของ

ศึกษาฯ ที่จะตองปราบมารตอไป เราตองหลั่งน้ําตา มาบังคับใหเราปราบ พอมาถึงครึ่งทางก็มา

ถอนตัว ปลอยใหเราบรรเลงอยูคนเดียว นี่แหละคือ ชะตาชีวิตของขาพเจา 
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 เรื่องบารมีคาบลูกคาบดอก 
 
ไดทูลถามพระพุทธองคไปวา เกจิอาจารยที่ทานเรียนกัมมัฏฐานคาบลูกคาบดอก พูด

อยางเราก็คือ บารมีคาบลูกคาบดอก จะทําอยางไร หากไมแกตอนนี้ อาจกอใหเกิดปญหาในภาย

หนา เพราะตัวอยางมีอยูแลว เร่ืองนี้ยังไมตัดสิน หากเราไมกราบทูล ปญหาจะมาหนักที่เรา เพราะ

เราเปนคนปราบ ถึงอยางไรก็ไมพนเรา ฉะนั้น มีอะไรที่ควรแกก็แกไปเลย ปญหาอื่นที่ยังไมได

พิจารณายังมีอีกมาก ใคร ๆ ไมเดือดรอน แตขาพเจาเดือดรอน เพราะจะตองพิจารณาไปทุกเรื่อง 

พวกเรากันเองก็โปรดระวัง เพราะธาตุธรรมมันกลายได เหมือนมะมวงกอนนี้หวานมัน  

ตอมาเปรี้ยว ตองโคนทิ้ง 
เคยปรารภกับพวกเรา อยากสรางบารมี ก็ตองดูนโยบายของธาตุธรรม เราทําสิ่งที่

พระองคทรงประสงค เราก็ไดบารมีงาม สรางกุฏิยาวเปนกิโลเมตร หาพระอยูไมได มีเงินรอย

ลาน แตไมมีกิจการจรรโลงพระศาสนา อยางนี้จะไปเอาบารมีจากใคร ขาพเจาคนหนึ่งไมใหแน ๆ 

ทุมไปเปนลาน ๆ แตไมใชปญญาใครครวญ แถมยังบอกอีกวา อาจารยของเขาแนมาก กระดูกเปน

แกว มารมันทําไดทั้งนั้น เพียงแตเขาไมขวาง กระดูกก็จะขาว เพื่อใหเราหลง เขาไมแนจริง เขาทํา

ใหเราแก เจ็บ ตาย ไมได จะดูอะไร ข้ีควายกองเดียวในบึงยาว คนยังฮือกันไปตักกินจนแหง ฮือฮา

วากินแลวหายโรค เราก็ไปตักกินกัน บางโรคหาย เราก็ศึกษาวา ทําไมโรคหายได ยาเขียวคือพืช ๕ 

ชนิด นํามาตําแลวทําเปนกอน กินแลวโรคหายไดหลายอยาง ข้ีควายนั้นมีแตหญา คงจะมีพืช

หลายอยาง เทียบเทายาเขียวเหมือนกัน เร่ืองก็เทานี้เอง ฮือฮากันจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดนั้น บึง

นอยนั้น ไมกี่วันก็แหงขอด เพราะพวกเราขนกันมาเปนคันรถ 
ฉะนั้น ขอกําชับวา ใครจะดัง ใครจะรวย อยาเพิ่งฮือฮา ใหตรวจความรูทางปฏิบัติการ

ทันที วาความรูนั้นมีแนวปฏิบัติอยางหลวงพอวัดปากน้ําสอนหรือเปลา ถาไมใชก็อยาเสียเวลาไป

สนใจเลย หากเปนแนวของหลวงพอ ก็ตองดูตอไปวา ฝกอะไรไดแคไหน ไมใชขางนอกบอกแน

ของวหลวงพอ เอาเขาจริงเปนอยางอื่น  เคยพบศิษยของหลวงพอที่เลื่อนเปนใหญเปนโตแลว แต

กอนเรียนสัมมาอะระหัง ตอมาเรียน “หนอ” อยางนี้ก็เรียบรอย ธาตุธรรมเปลี่ยนจากสัมมาทิฏฐิ

เปนอยางอื่นไปแลว ไมตองพูดอะไรกันมาก ปรากฏวามีศิษยข้ึน ทําอะไร ขลังไปหมด ศักดิ์สิทธิ์ไป

หมด มารมันใหผล ตองการใหเราหลงวิชา เขาทําไดทั้งนั้น ดีแตวาเราเปนวิชาชั้นสูง พอเห็นเขาเรา

กท็ราบ ขางนอกเปนพระขางในเปนมาร พวกเราก็ไปทําบุญกัน ดวยไมทราบ นี่คือวิธหีากนิของมาร

เขา โดยเอาเราเปนหุนใหเขาเชิด โดยที่เราไมรู เราตองการเงิน ตองการดัง ตองการศิษย เขาก็ให

ตามที่เราตองการ พอเราตาย เราจึงทราบวาพระพุทธองคไมไดใหบารมี มีแตจะทําโทษฐานที่เปน

หุนใหมารเชิด เปนอยางนี้กันมากแลว 
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 วิชาสับกาย 
 
เปนวิธีหนึ่งที่ทําใหกายใส ใหดวงธรรมใส เหมือนการเดินฌาน การเดินฌานมีขอเสียคือ 

ลาชา ขาพเจาไมชอบ เพราะมันชาไมทันการณ 
การสับกาย คือ เอากายเล็กไปสับกายใหญ ตั้งแตกายมนุษยถึงธรรมกายพระอรหัตต

ละเอียด เถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด ในเถา ในชุด .... ฯลฯ 
สวนประกอบของกาย เอาสับดวย คือ ธาตุ 
สวนของใจ เอาสับดวย คือ ใจ จิต วิญญาณ 
สวนของนิโรธ คือ หยุดนิ่ง 
อาวุธ เอาสับดวย ดวงมรรค แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ เปนดวงมีหนาที่กัด เซาะ กิน ละลาย 

ยอย แยก ดับ ตัด ฯลฯ 
แวน กลอง ญาณทัสสนะ ตองสับดวย 
ใจที่ละเอียด เกิดอีกดวงหนึ่ง เรียกวา จิตหรือแวน 
จิตที่ละเอียด เกิดอีกดวงหนึ่ง เรียกวา วิญญาณหรือกลอง 
ญาณทัสสนะ คือ เห็น จํา คิด รู ที่ละเอียด ทําหนาที่เห็น คือ มองเห็น เมื่อเห็นแลวก็จํา

ไดหมายรู เมื่อจําแลวก็คิดคือ ความคิดความนึก และเมื่อคิดแลวก็รูวานี่อะไร นี่เปนอะไร คืออะไร 
จําหลักวิชาไววา เมื่อดวงเห็น ดวงจํา ดวงคิด ดวงรู รวมกันเปนจุดแลว เรียกวา ใจหนึ่ง 

และเกิดกายขึ้น ๑ กาย เสมอไป นี่คือหลักวิชา ถาใจหยาบ กายก็หยาบ ใจใส กายก็ใส ใจละเอียด 

กายก็ละเอียด นี่คือ ความรูที่หลวงพอทานสอน 
ใจที่ตรัสรูตางกับใจที่ไมตรัสรู ใจที่ตรัสรูมีความใสมาก มากแคไหน เห็นธรรม ๘๔,๐๐๐ 

ธรรมขันธเมื่อไร ดวงเห็น จํา คิด รู จะใหญข้ึนและใสยิ่งนัก ใจที่ไมตรัสรู ดวงจะไมใส เอาหลักแคนี้

กอน ละเอียดนัก มันจะดูวายาก 
จะเดินวิชาธรรมกายสูตรไหน บทใด ก็ทําเถิด หากตรัสรูข้ึนมา ไมวามากหรือนอย จะเหน็

อีกดวงหนึ่ง คือ ดวงจิต หรือที่เราเรียกวา แวนแกว จิตนี้เองตรัสรูข้ึนมา เกิดอีกดวงหนึ่งเรียกวา 

วิญญาณ หรือ กลองแกว 
จิตและวิญญาณนี้ ทําหนาที่ใหความเห็นกระจางชัด 
คือ เมื่อเอาใจนิ่งลงไปที่ดวงแวนและดวงกลอง จะเกิดญาณทัสสนะทันที คือ ใจเห็นได

กระจางชัดยิ่งขึ้น 
นี่คือวิธีตอแวน ตอกลอง สองญาณทัสสนะ 
กระทําที่ไหน กระทําที่หยุด ที่นิ่ง ที่แนน พูดอยางวิชาธรรมกายก็คือ กระทําที่นิโรธ 
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การสับกายก็คือ การเอามาสับกัน จากายหยาบไปหากายละเอียด ถามวาจะเอาอะไร

สับกัน 
อยางนอยตองสับใหได ๓ อยาง คือ กาย ใจ นิโรธ เรียกวา คร่ึงยศ หากจะสับใหเต็มยศ 

ก็วาใหครบเครื่อง ดวงเซฟ มรรค แกส กรด ไอ อัสนีธาตุ เครื่อง บุญ บารมี รัศมี .... ฯลฯ 
ผลของการสับกาย คือ ใหกายละเอียดมีกําลัง เพราะกายหยาบขึ้นไปชวย ชวยให

เห็นกระจางขึ้น 
 

 วิชาซอนกาย 
 
คือ การเอากายละเอียดมาซอนเขากายหยาบ เชน เอาธรรมกายพระอรหัตตมาซอน

ธรรมกายพระอนาคามี เปนตน ใหทําจากกายละเอียดมาหากายหยาบ เชน พืดมาหาภาค ภาคมา

หาตอน ตอนมาหาชั้น ชั้นมาหาชุด ชุดมาหาเถา เถามาหาพระอรหัตตละเอียด .... เร่ือยมาถึงกาย

มนุษย 
เอาอะไรมาซอนบาง ก็เหมือนกับสับกาย ผลของวิชาซอนกายคือ ใหเกิดความใสนั่นเอง 
 

 วิชาซอนสับทับทวี 
 
ก็คือ เอากายละเอียดของกายหลัก มาทําวิชาใหหมด เชน กายมนุษย ก็เอา เถา ชุด ชั้น 

ตอน ภาค พืด ขอกายมนุษยมารวมกันใหหมด พูดอีกอยางก็คือ เอากายหยาบ ละเอียดของ ๑๘ 

กาย มาทําวิชาใหหมด 
คือลําดับแรก สับ 
ลําดับสอง ซอน  
ลําดับสาม ทับทวี 
ผลของวิชาซอนสับทับทวี ก็คือ ใหมีกําลัง ใหเกิดความใส ใหรูญาณทันกัน 
วิชาทั้ง ๓ ดีกวาเดินฌานสมาบัติ สรุปแลว วิชาซอนสับทับทวีก็คือ เดินฌานอยาง

ละเอียดนั่นเอง 
การเดินวิชาตองยึดหลักอนุโลมปฏิโลม คือ เดินหนาและถอยหลัง ยิ่งมากยิ่งดี อยาจํากัด

วา ๗ เที่ยว อยางที่ตําราเขาวา ยิ่งมากเที่ยวยิ่งดี ความขุน ความมัว จะไดหมดไป ขุนมัว นั้นคือ 

กิเลสนั่นเอง 
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 การรบระดับละเอียด ใชวิชาซอนสับทับทวีรบกัน 
 
ทานใหเอานิพพานธรรมกายทั้งหมด และนิพพานเปนทั้งปวง มารวมกันใหเปน ๑ กาย 

แลวก็รบ คือ เดินวิชารบ หากทานทําไมได หลวงพอวัดปากน้ําจะตําหนิอยางแรง 
ไมกลัวหลวงพอวาหรือ ถากลัว ตองทําใหได 
จะยากอะไร ก็เอานิพพานธรรมกายรวมกันกอน ทําวิชาซอนกายสับกาย แลวก็มาซอน

สับทับทวี ไมถึงอึดใจ ก็สามารถรวมเปนกายเดียวแลว แลวนํา ๑ กายนี้เขานิพพานเปน คํานวณให

เร็ว ใหสุดอดีต สุดปจจุบัน และสุดอนาคต รวมเปน ๑ กาย แลวเอากายนิพพานธรรมกายซอนเขา 

จากนั้นเดินวิชาซอนสับทับทวี 
พอซอนดีแลว สับดีแลว ทับทวีดีแลว จากนั้นก็เร่ิมเดินวิชารบ 
เราจะทราบทันทีวา กําลังของฝายเรามีแคไหน รูญาณมีแคไหน อยาลืมวาเราเดินวิชา

อยางนี้ มารเขาก็เอาอยางเรา เขาเดินวิชาอยางเราแลวก็มาปะทะกัน นี่คือ ยอ ๆ เดี๋ยวก็รูวาใครแพ

ใครชนะ 
ที่กลาวนี้คือ หยาบ ๆ และยอ ๆ พอเขาใจเทานั้น 
รบจริง ๆ ตองทํากายเปนวางทั้งหมด พูดภาษาวิชาธรรมกายก็คือ ทําเปนเหตุวาง ๑๙ 

อยาง ตามที่หลวงพอทานสอน ใครสามารถทําวางของฝายตรงขามใหหยาบได ฝายหยาบจะถูก

ดับ เพราะเมื่อหยาบก็เห็นตัวตน เห็นนิพพาน ภพ ๓ โลกันต เราก็เขาทําลาย มีเทาไรก็ไมเหลือ เรา

ดับไดหมด กายมนุษยของเรานี้สําคัญมาก คือมารมาเทาไร ทําใหกายมนุษยแตกดับไมได กาย

ละเอียดมีเทาไร ก็ไมเหลือเขาดับไดหมด กายมนุษย คือ กายกิเลสของเรานี้ เปนกายปราการ

ใหกายละเอียดอื่นหลบภัย เราชนะเขาตรงกายมนุษยนี้เอง เหตุที่เรามาเกิดก็เพื่อใหมกีาย

มนุษย มีไวเพื่อสูกับมาร กายอื่นสูเขาไมได 
กลาวถึงสมัยที่ขาพเจายังรบอยูในขั้นหยาบ คือ ออกติดตามพระพุทธองค วามารเอา

พระองคไปซอนไวที่ไหน ทําอยูหลายปกวาจะรวมไดครบ ที่ถูกเขาดับตองนํามาแกไขใหทรงฟน พอ

เราไปถึงพระองค มารมันมากันมืดฟามัวดิน ลวนแตกายดําทั้งนั้น ไมรูวามาจากไหนมาชวยกัน

แลบ ล่ัน ยอย แยก ดับ ละลาย เพื่อใหขาพเจาตาย ปนใหญที่วาเสียงดังนั้น เสียงมารระเบิดดังยิ่ง

กวาหลายเทา 
ถูกรุมมาก ๆ อยางนี้ ทําทาจะตายมาหลายครั้ง ความจําเลือนทันที วิชาจําไดแบบได

หนาลืมหลัง จําไดไมครบ ลําดับวิชาไมถูก วิชาเราจะชาลง ๆ พรอมกันนั้นหัวใจเราก็หร่ีลง ๆ ทําทา

จะขาดใจ กระสับกระสาย จะอาเจียร คลื่นไส ใจหงุดหงิด แลวหัวใจก็หยุดเตนไปเฉย ๆ ขณะที่ใจ

ไมเตนนั้น ใจประหวัดถึงลูกเมีย ใครจะเลี้ยงลูกเมียเรา แลวใจก็กลับเตนขึ้นมาอีก เตนขึ้นมาได

อยางไรก็ไมทราบ เราเกงอยูเร่ืองหนึ่ง คือ ตายเปนตาย ทองวิชาไมเลิก สติอยูกับวิชา ทองวิชาไม
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เลิก ทองสงเดชไป ผิด ๆ ถูก ๆ พอทองไดถูกขึ้น วิชาของเราเร็วขึ้นเปนอัตโนมัติ แข็งใจดับมารจน

หมดสิ้น ไมเหลือเลย ทันใดนั้นเอง ไดยินเสียงพระพุทธองคทรงดีพระทัย เฮฮาเหมือนที่เราเห็นวัน

ข้ึนปใหมทีเดียว เราก็ฟงวาทรงดีพระทัยอะไร ทันใดนั้น ธาตุธรรมทานก็ประกาศวาเราชนะ ก็คือ 

หลวงพอเรานั่นเอง ถาไมชนะก็ไมประกาศ จากนั้นทุกนิพพานคํานวณดวงบารมีใหเรา นี่คือ 

บรรยากาศการรบครั้งนั้น 
อีกบรรยากาศหนึ่ง ไมทราบเปนเพราะอะไร กอนที่จะดับมารก็ใหโอวาทไป “ขึ้นชื่อวา

มารแลว ตองถูกเราดับทั้งหมด ไมวาหยาบ ไมวาละเอียด เราตองดับไดทั้งหมด มีมารหนา

ไหนที่ชนะเราบาง ไมมีมารหนาไหนชนะเราไดเลย ตรีภพ หยกชมพู” พูดไปในวาง ๆ นั้น

แหละ หลวงพอทานหัวเราะ ศึกษาฯ นี่มันแปลก กอนมันจะดับมาร เขามีการใหโอวาทกันดวยหรือ 

ก็กราบทูลหลวงพอไปวาเปนชั้นเชิงจะใหมารมันกลัว หลวงพอหัวเราะ 
มีอยูคราวหนึ่ง ถาหลวงพอมีไม คงฟาดศีรษะเราแนเลย พบมารแลว มัวไปดูหนาตามัน 

เพราะเราอยากดูหนาของเขา เราไมทันดับ แลวมันก็หนีไปได หลวงพอโกรธมาก “จะมัวไปดูทําไม 

มันหนีไปแลว แลวอีกกี่ปจึงจะตามมันพบ ไมเคยเห็นมารหรือ” เราแทบจะแทรกแผนดินหนี อยาก

ฆาตัวเอง ทําใหหลวงพอผิดหวัง ที่ดับไอตัวนั้นไมทัน พอออกจากนิโรธ สูบบุหร่ีไมอรอยเลย นึกถึง

คําที่หลวงพอทานวา หลวงพอทานคุมเราอยู คอยระวังไมใหเราเพลี่ยงพล้ํา ทานเหนื่อยพอกับเรา

ทีเดียว แตทานไมรบ ทานใหเรารบ พูดใหสนุก ก็คือ หลวงพอเปนลูกพี่เรา เรารบแตลูกพี่นั่งดู อยา

แพมาก็แลวกัน ถาแพกูจะซ้ํา นั่นเอง 
นึกถึงความเปนนักเลงของเขาเหมือนกัน บางรายตัวละครของเขาหมดแลว เหลอือยูกค็อื

ตนวิชาของเขา เมื่อบริวารของเขาถูกดับหมดแลว เขาไมหนี เขาออกมารบกับเราตัวตอตัว แบบใคร

ดีใครอยู พอเราชนะมาได หลวงพอดีพระทัย มีเงินกี่ฟาครอบ หลวงพอยกใหเราหมดก็แลวกัน 

“ศึกษาฯ นี่มันผิดตํารา มันเกงกวาอาจารย” ใหยาหอมตลอดเวลา 
การรบขั้นละเอียด คือ รบกับความวาง ยากเหลือเกิน คือ เรารบกับความไมเห็น มันวาง

ไปหมด จะตองคํานวณวิชาจนกวาวางนั้นหยาบ ซึ่งทํายากจริง ๆ เมื่อหยาบแลว ก็เหมือน

บานเมืองของเรานี้เห็นตัวตนทันที วิชาธรรมกายเรียกวา นิพพาน ภพ ๓ โลกันต ตัวตนของเขาอยู

ในนั้น เราตองดับทั้งหมด อยาใหรอดไมไดแมแตหนึ่งเดียว หากรอดไปไดแมหนึ่งเดียวนั้น รายนัก

ทีเดียว รายอยางไร เขาจะกลับไปทําธาตุธรรมของเขามาสูเราใหม คือ เขาไปพิสดารมาใหม ไปหา

ตนของเขา เขาซอนตนของเขาไว เราคนไมพบ เมื่อเสร็จวิชาของเขาแลว เขาจะซอนตัวไวกอน 

ตอเมื่อเราทําวิชาละเอียดไปถึง เขาจะออกมาสูกับเราใหม คราวนี้เราดับเขายากแลว เพราะวิชา

เดิมที่เราใชนั้น ไมพอเสียแลว ตองใชวิชาสูงขึ้นไปอีก จึงจะดับกันได 
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 วิชาต้ังธาตุประกอบธรรม 
 
เปนวิชาสูงสุดที่หลวงพอสอน เนื้อหาของวิชาก็คือ ทานจะเดินวิชาอยางไรก็ทําไปเถิด 

ตอเมื่อสุดเหตุปกครองแลว ทานใหนําเหตุละเอียดเหลานั้นมาทําใหสะอาด เมื่อสะอาดดีแลว ใหตัง้ 

ปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปญญา ข้ึน 
นิ่งลงไปกลางดวงปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปญญา เกิดธรรมกายโคตรภู พระโสดา พระ

สกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหัตต ทั้งหยาบและละเอียด จากนั้น นิ่งไปที่ศูนยกลางกายพระ

อรหัตตละเอียด อธิษฐานใหพระองคตรัสรูเปนสัพพัญูพุทธเจา ธรรมกายของพระองคจะโตกวา 

๒๐ วาทันที 
หากธรรมกายโตถึง ๔๐ วา หรือโตกวานั้น บงถึงวาเราทําเหตุสะอาดจริง หากธรรมกาย

ยังไมโต แปลวา การเดินวิชาทําเหตุใหสะอาดนั้น ยังสะอาดไมจริง 
จากนั้น ก็เดินวิชาตอแวน ตอกลอง ตอญาณทัสสนะ รบตอไปอีก ไมมีที่ส้ินสุด 
ตามที่กลาวนี้ คือ เนื้อวิชายอ ๆ อยากกลาววิชาใหละเอียด เกรงวาจะยากไป หากทาน

ทําไดถึงขั้นนี้ มีความประสงคจะเดินวิชาพลิกแพลงขึ้น ถามขาพเจาได ติดตอไปได ความจริงหาก

อานหนังสือปราบมารเลมแรก เลมนั้นเปนเนื้อวิชาลวน พอขาพเจากลาวถึงหัวขอวิชา ทานจะ

เขาใจทันที 
มาพูดถึงเรื่องการทําใหสะอาด หลวงพอทานสอนใหเดินสมาบัติ คือ ใหแยกเหตุที่เดิน

วิชาไปแลวนั้น ออกเปน ๒ สวน สวนหนึ่งคือธาตุ ก็คือธาตุ ๖ นั่นเอง อีกสวนเปนธรรม ทานให

ตั้งดวงกสิณ ๑๐ ที่เหตุของธาตุ ๖ นั้น แลวธรรมกายของเราเดินสมาบัติจนกวาเหตุของธาตุจะใส 

สวนเหตุของธรรมนั้น ยังทําอะไรไมได เพราะยังไมสะอาดจริง ยังตั้งดวงปฐมมรรค มรรคจิต มรรค

ปญญา ไมได ใหกําหนดสวนที่เปนธรรมนั้นขึ้นเปนดวงใส ธรรมกายของเราเดินสมาบัติที่ศูนย

กําเนิดของดวงใสนั้นกอน ตอเมื่อดวงใสสะอาดแลว ใหนําดวงเหตุของธาตุซอนเหตุของธรรมเขา ก็

จะเปนดวงใส ๒ ดวงซอนกัน นิ่งลงไปที่กําเนิดของดวงใสทั้ง ๒ นั้น หยุดถูกสวนเขาเกิดดวงปฐม

มรรค นิ่งลงไปที่ดวงปฐมมรรคนั้น เกิดอีกดวงใสหนึ่งคือ ดวงมรรคจิต นิ่งลงไปที่ดวงมรรคจิต เกิด

ดวงใสอีกดวงหนึ่งคือ ดวงมรรคปญญา นิ่งลงไปที่ดวงมรรคปญญานั้น เกิดธรรมกายโคตรภู พระ

โสดา ... พระอรหัตตละเอียด นิ่งลงไปที่ดวงธรรมของพระอรหัตตละเอียด อธิษฐานใหพระองคตรัส

รูเปนสัพพัญูพุทธเจา คอยดูธรรมกายของสัพพัญูพุทธเจา ถาธรรมกายโต หนาตัก ๒๐ วา 

แปลวาใชไมได ใหทําใหม หากหนาตัก ๔๐ วา ๖๐ วา หรือโตกวานั้น จึงจะใชได โดยหลักการแลว 

ธาตุธรรมที่เราประกอบขึ้นใหม จะมีหนาตักไมเล็กกวาที่เราเดินวิชาวานนี้ นี่เปนหลักตายตัว หาก

หนาตักเล็กเพียง ๒๐ วา แปลวา ยังไมตรัสรู 
ตามที่กลาวนี้คือ ความรูของหลวงพอ วาดวยเรื่องตั้งธาตุประกอบธรรม 
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ขาพเจาไมชอบ เพราะเดินสมาบัติลาชา ไมทันใจ ทานจะเดินวิชาอยางไรก็ทําเถิด ขอให

ใสก็แลวกัน กอนที่จะใหเหตุที่เรารบชนะไปนั้นเกิดธรรมขึ้น เราตองทําใหสะอาดเสียกอน นี่เปน

หลัก 
ขาพเจาใชวิธี ใชขายญาณทัสสนะรวมเหตุที่รบไปถึงแลว กําลังถึงอยู และที่จะถึงตอไป 

มารวมกันเปน ๑ กําหนดศูนยของเหตุไดแลว พิสดารธรรมกาย แลบ ล่ัน ยอย แยก ดับ ละลาย 

เหตุนั้นไปจนสุดหยาบสุดละเอียด เมื่อเกิดความใสแลว นําความใสนั้นมาตั้งเขา นิ่งลงไปที่ศูนย

กําเนิดแหงดวงใสนั้น พิสดารธรรมกายเขาไปในศูนยนั้น แลวแยกเปนธาตุ ๖ พิสดารไปในธาตุ ๖ 

นั้น จนกวาจะใส พอใสดีแลว ก็ตั้งธาตุประกอบธรรม ตามที่กลาวนั้น วิธีนี้คือวิธีเกียจคราน การ

ตรัสรูนั้นจะตองรบทุกขและสมุทัยเสียกอน เมื่อชนะแลวจึงอาราธนาใหตรัสรูเปน

สัพพัญู วิธีนี้ดีกวาวิธีแรก วิธีใดทําอยางไร เราตองเรียนไว แลวเปรียบเทียบวา วิธีใดดีที่สุด วันนี้

ทําอยางนี้ วันตอไปตองคิดใหม 
การทําพระของขวัญของหลวงพอ ตองเรียนวาสมัยหลวงพอนั้น หลวงพอคํานวณไปถึง

ไหน หากเราเพียงไปถึงจุดหมายที่หลวงพอคํานวณ ก็แปลวา พระของเราศักดิ์สิทธิ์เทารุนของหลวง

พอเทานั้น เราตองทําใหเลยวิชาหลวงพอเขาไว จะทําแคความรูของหลวงพอไมได ตองใหยิ่งกวา

รุนของหลวงพอ เพราะเราปราบมารไดมากแลว 
ความรูทั้งปวง จะมาแจงกันในตอนทําวิชาปราบมารนี้เอง ฉะนั้น ทานใดทําวิชาปราบ

มารไมได เราไมมีคะแนนให ไมมีความเห็นใหเลย แปลวา เรายังไมเปนอะไรเลย เราไมมี

ความสามารถอะไรเลย เพียงแตวา เพิ่งตั้งตัวเทานั้น ขาพเจาไมดีใจกับทาน ขาพเจาไมอนุโมทนา 

เพราะยังเปนเหยื่อของมารเขาอยู ถึงเราจะละสังโยชนได ไดเขานิพพานในชาตินี้ก็จริง โปรด

เขาใจไวเถิดวา นั่นคืออาหารอันโอชะของมาร มารเขายิ้มรอตะปบเรา เหมือนเสือที่หมาย

ตัวมาลาย อยางที่เราเห็นในโทรทัศนนั้น 
ทานที่ยังไมเปนธรรมกาย แลวเรายกยองวาเปนพระอรหันต เราเขาใจไมถูกตอง 

แตเราเอาใจชวยทาน อยากใหทานเปนพระอรหันต อยางนี้เราทําได เพียงแตอินทรียของทานสงบ

ระงับ เราก็ยกยองกันแลว เพียงแตทานมีญาณในยามที่ใจสงบ คาดการณอะไรไดถูกบาง เพียง

เทานั้น เราก็ฮือฮาวาทานเปนพระอรหันตเสียแลว การจะเปนพระอรหันตนั้น จะตองเปน

ธรรมกาย ใจจิตวิญญาณยึดมั่นอยูกับธรรมกาย เอาธรรมกายเปนตัวเราแทนกายมนุษย 

พูดอยางคําพระก็วา ตองละสังโยชนได เพราะการอยูในนิพพานนั้น ใชธรรมกายแทนกาย

มนุษย ยังไมมีหลักฐานวา ทานเปนธรรมกาย แมฝกภาวนาก็ไมมีหลักฐานวาต้ังใจไวที่

ศูนยกลางกาย การเชื่อวาเปนพระอรหันตจึงฟงไมได แตวากายวาจาใจสงบระงับมากแลว 

มีกิเลสนอยแลว เราก็ทึกทักกันวาเปนพระอรหันต แปลวา ความเชื่อของเราผิดพลาด ใน

เร่ืองนี้ขาพเจาสนใจมาก พอทราบวาใครเปนพระอรหันต ใหความสนใจทันที ใครมีประวัติวาออก
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บวชแลวเกิดแผนดินไหว ขาพเจาจําทันที ผูมีอภินิหารทั้งปวง ขาพเจาสนใจทันที สักวันหนึ่งเรา

จะตองมีคามรูไดตรวจสอบ ความคิดนี้อยูในความทรงจํา แตคร้ังเรียนวิชาธรรมกายเบื้องตน แลว

ในที่สุดเราก็ไดตรวจสอบจริง ๆ 
ในที่สุด ความจริงก็คือความจริง และความเหลวไหลก็คือความเหลวไหล เมื่อขาพเจามา

ทําวิชาปราบมารอันเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง เราไดมีสวนรูเห็นนิพพาน ไดรูเห็นพระพุทธองค ไดรู

เห็นทิพย พรหม อรูปพรหม เพราะมีความจําเปนจะตองเดินวิชาไปถึง เนื่องจากเปนเขตปกครอง 

เปนอํานาจปกครองที่เราจะตองไปดับธรรมภาคมาร ยังไมเห็นใครไดมรรคผลนิพพานตามคําลือที่

เราเคยไดยิน อยางมากก็ไปพักอยูสวรรคชั้น ๔ ซึ่งมีไมเทาไรเลย แตที่มากที่สุดคือ พักอยูสวรรคชั้น 

๒ และไมวาใคร ๆ ทั้งหมด ไมวาจะอยูที่ใด ไมวาจะอยูภพใด ยกเวนมนุษยโลก จะตองรูจักขาพเจา

ทั้งหมด เพราะเราเปนผูปราบมารให 
โดยเฉพาะนิพพานจะตองคุนเคยเปนพิเศษ เหตุมาจากวิชาปราบมาร ทุกลมหายใจ

ของขาพเจาสัมผัสอยูกับพระพุทธองค ก็เพราะวิชาปราบมารเปนเหตุสําคัญ ไมรูก็ตองรู ไม

เห็นก็ตองเห็น ไมไดก็ตองได มันเปนการบังคับสําหรับขาพเจาที่จะตองเปนอยางนั้น นี่คือ วิชา

ปราบมารที่ขาพเจารับผิดชอบอยู 
ดังนั้น ใครเกง ใครไมเกง ใครแท ใครไมแท ใครหลอก ใครปลอม ขาพเจาผูหนึ่งที่มีสวน

ตัดสินใจเร่ืองนี้ นี่คือวิถีทางการปราบมารของขาพเจา นี่คือหนาที่ของขาพเจา  ดังนั้น การพูดวา

คนนั้นเปนพระอรหันต คนนี้เปนพระอรหันต ขอใหเลิกเสียทีเถิด ขาพเจารําคาญมานานแลว 
ทานอยากทราบเรื่องปราบมาร ไมยากเลย เพียงแตทานเปนธรรมกาย เขาธรมกายไป

ถามนิพพานทานดู พระองคก็จะบอกทานได ไมใชเร่ืองยากอะไร ขาพเจามีความปรารถนาอยากให

ทุกทานเปนวิชาปราบมารกันถวนทั่ว ถึงกับลงทุนพิมพหนังสือ “ปราบมาร ภาค ๑” แจกฟรี ราคา

เลมละ ๒๒๕ บาท แจกฟรีและฟรีทุกอยาง ก็เพื่อใหทานผูมีบุญทานนั้น ไดแบงเบาภาระหนาที่ของ

ขาพเจา บัดนี้ เวลาลวงเลยมาแลวหลายป ไมปรากฏวามีผูมีบุญทานใดขอหนังสือเลมนั้น นี่คือ

ขอมูลที่เราสนใจอยู ไดยินแตวา หนังสือเลมปราบมารยากเกินไป อานไมรูเร่ือง เปนวิชาการเกินไป 

ไดยินแตอยางนี้ ก็เมื่อขอมูลออกมาอยางนี้ ยอมแปลวา แหงแลงนักปราชญแลวหรือ เราจะไป

อาราธนาใครมาเกิด เพื่อใหเรียนวิชาปราบมารกันตอไป เราเคยเห็นคนเกงในหลายลักษณะและ

หลายรูปแบบ เราเห็นกันมาแลวทั้งนั้น โทรทัศนไปเอาขาวมาใหเราดูกันทั่วแลว แตเรายังไมเคย

เห็นคนเกงปราบมาร ขอใหมีเกงปราบมารอีกสักคนเถิด ไมตองมากขอคนเดียว ขอใหเราไดโชคดี 

ขอใหเราไดพบคนเกงคนนั้น ไมวาจะเปนชนชาติใด ก็ขอใหเราไดมีบุญพบเขาผูนั้น ถึงทานเปน

ฆราวาส ขาพเจาก็เคารพ หรือทานเปนนักบวชขาพเจาก็ยินดี ไมวาทานจะเปนอะไรมาจากไหน 

เปนวิชาปราบมารแลว ขาพเจายินดีทั้งนั้น เขาผูนั้นคือคนที่ธาตุธรรมทานปรารถนา เขาคือผู

ยิ่งใหญ เขาคือเทพเจาแหงดวงใจ อยางนอยขาพเจาก็มีเพื่อนรวมโลก ที่มารวมเปนรวมตายในงาน
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ปราบมาร ชวยแบงเบาภาระของธาตุธรรม มาชวยกันคิดอาน ทํางานปราบมารใหลุลวง นี่คือ

เจตนารมณที่พิมพหนังสือปราบมารแจกฟรี 
เราทราบทั่วกันแลววา ความร่ํารวย ๑ ความมียศศักดิ์ ๑ และความมีอํานาจ ๑ ไมทําให

มารดับไปได มารจะดับไดก็เพราะวิชาธรรมกายชั้นสูงเทานั้น บัดนี้ความรูที่หลวงพอสอนเรา

ไว ไมพอใชในการเดินวิชาเสียแลว เราจะตองพัฒนาความรูวิชาธรรมกายกันใหม เพราะมารเขา

พัฒนาความรูหลบซอน เราตามไมพบเหตุ เปนเรื่องหนักใจมาก คนหนักใจคือขาพเจา คนอื่นเขา

ไมหนัก เพราะเขามีกินมีใช มีชื่อเสียง มีมนุษยสมบัติพรอมแลว เขาไมเคยนึกถึงขาพเจาเลยวา 

ขาพเจาทํางานสําคัญอะไร ธาตุธรรมไดรูวาระใจของขาพเจาวาขาพเจาคิดนอยใจอะไร ถึงกับ

คราวหนึ่งรับส่ังวา “เปนหนี้ศึกษาฯ  กันทั้งหมด” ก็ไมทราบวา ทรงหมายถึงอะไร มีความหมาย

อยางไร ขาพเจามีหนาที่ปราบ ก็ปราบกันตอไป ไมวาวันเวลาจะลวงเลยไปแคไหน เราก็ปราบกัน

ตอไป คิดวิชากันตอไป 
แตมีบางทานที่รูคาของขาพเจา ตัวทานชวยไมได ก็ชวยอยางอื่น ขอนุญาติออกนามทาน

ดวย ก็จะใครที่ไหน ก็คือพระสมศักดิ์ มหพฺพโล (วัดปาแหลง อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย) ศิษย

ของแมชีปุก มุยประเสริฐ สงดวงแกวกายสิทธิ์ไปให บอกวา เปนดวงแกวกายสิทธิ์ของแมชีปุก เอา

มาใหคุณโยมทําวิชาปราบมาร ความจริงพระสมศักดิ์เปนนักเรียนธรรมกายรุนนอง ขาพเจาเปนรุน

ลายคราม ความจริงแลวใครจะชวยขาพเจาหรือไมชวย ธาตุธรรมทานรูเห็น พระพุทธองคทานรูเหน็

เรามีหนาที่เดินหนากลาตายอยางเดียว ถารบแลวตองชนะ เอาชีวิตเปนเดิมพันกันเลย ยศศักดิ์ทาง

ราชการเราสละ ลาภผลเราไมเอา ไมเอาอะไรทั้งนั้น ตัดออกไปใหหมด หากจองจะรวยแขงกับเขา 

จองจะดังประชันกับเขา ก็แปลวา แพเหลี่ยมมารเขาแลว วิชาของเราไมกาวหนา เพราะไปติดโนน

ติดนี่ หวงหนากังวลหลัง วิชาจะไมเดิน ฉะนั้น ตองตัดกันใหหมดไปเลย ใครจะวาขัดสนก็เร่ืองของ

เขา เงินเดือนมีแคนี้ก็ใชแคนี้ พอใจเทาที่มี เพราะธาตุธรรมทานพูดกองหูเราอยูแลว “ถาศึกษาฯ 

ชนะ ก็ชนะกันหมด ถาศึกษาฯ แพ ก็แพกันหมด” คํากลาวนี้ จําไมลืม ดังนั้น เราตองตัดให

หมด เอาแตวิชาธรรมกายอยางเดียว ตองสละกันใหได ถึงขนาดนี้ จึงจะทําปราบมารได 
ในยุคที่หลวงพอทานปราบ ไดงานไมมาก เพราะหลวงพอเรามีหนาที่หลายอยาง มีภาระ

หลายอยาง คุมวิชาไมเต็มที่ เดี๋ยวก็เร่ืองนั้นมา เดี๋ยวก็เร่ืองนี้มา สารพัดเรื่อง ดังที่เราทานทราบแลว 

แตยุคของขาพเจาไมเปนอยางนั้น มารมันจะเอาวินัยมากลาวอางก็อางไมได เพราะเราเปน

ฆราวาส เขาไมรูจะเอาอะไรมาอาง ธาตุธรรมทานฉลาด เอาฆราวาสมาปราบมาร แกเผ็ดกัน 

หนามยอกเอาหนามบง  หากบวชเปนพระแลว ทําวิชาอยางนี้ไมได จะเกิดเรื่องสารพัด เพราะ

มารมันไดชองจะหาเรื่องรอยแปดแกเรา โดยเฉพาะเขาจะเอาวินัยมาสู คือ ถาเขาสอดละเอียด เรา

ก็จะผิดวินัยโดยที่เราไมรู แลวเรื่องนี้จะเปนเรื่องใหญพาดพิงไปถึงคณะสงฆ กลาวอธิกรณ เกิดขาว

ถูกลงหนังสือพิมพ เกิดการวิจารณไปทั่ว สุดทายก็คือ ทําวิชาไมได นี่คือวิธีของเขา รายไหนรายนั้น 
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มักจะเปนอยางนี้ ขอเรียนตอทานวา การทําวิชาปราบมารไมใชของเลน ทางฝายธาตุธรรมของเรา

คิดแตวา ทําอะไรก็ทําเถิด ขอใหมารดับอยางเดียว จะเสียอะไรก็เสียเถิด ไมวาเลย ขอใหมารดับ

อยางเดียว แมจะเอาบานเอาเมือง ก็ไมวาอะไร ขอใหมารดับอยางเดียว นี่คือความประสงคของ

ธาตุธรรม บารมีจะเอาเทาไรไมวาอะไรทั้งนั้น ขอใหมารดับอยางเดียว 
 

 ปราบมารสําคัญอยางไร 
 
จะใหตอบวา ปราบมารสําคัญอยางไรนั้น ตอบยากเหลือเกิน แตผูที่เปนวิชาธรรมกาย

ชั้นสูง ทานทราบเปนอันดี จะเอาใหดี ก็ตองใหทานเขาธรรมกายไปทูลถามธาตุธรรม ไปทูลถาม

พระพุทธองค ทานก็จะทราบ ไมใชเร่ืองยากอะไรเลย เพียงแตเขาธรรมกายไปถามเทานั้น 
หากทานอยากฟงขาพเจากลาว ก็จะกลาววา ในสากลโลกและในสากลธรรม มีงาน

สําคัญเรื่องเดียวคือ งานปราบมาร ไมมีอะไรสําคัญไปกวานี้ ไมมีความรูใดสูงไปกวา

ความรูปราบมารอีกแลว 
ทานอยากทราบตอไปอีกวา ในสากลโลกและในสากลธรรมนั้น มีอะไรที่หายากที่สุด 

คําตอบก็คือ สิ่งที่หายากที่สุดนั้นมีอยางเดียว สิ่งนั้นคือ ผูมีความรูปราบมาร ตอบสั้นและ

ชัดเจน 
ทานอยากทราบตอไปวา วิชาปราบมารนั้นเรียนกันไดไหม ตอบวา เรียนกันได ในชาตินี้

ควรเรียนใหข้ึนใจ ตํารามีอยูแลว ขาพเจาเผยแพรอยูแลว ขาพเจาสอนไดทุกหลักสูตร ไมเคย

ปฏิเสธ แตทานไมสนใจเอง เอาแตเรียนครึ่ง ๆ กลาง ๆ ไมเรียนจริง เรียนกันเลน ๆ อยางนั้นใชไมได 

เปนความรูระดับอนุบาลเทานั้น ยังใชการไมไดเลย เรียนเพียงเห็นงู ๆ ปลา ๆ ก็แปลวา ไมสนใจจริง 

ทําไดเล็ก ๆ นอย ๆ ก็วาพอแลว เกงแลว อางแตชั้นดุสิต อางแตชื่ออาจารย อางแตทิพย พรหม 

อรูปพรหม เรียนอยางนั้น มารเขาหลอกเลน 
เรียนแคไหนจึงจะวาใชการได ตองทําไดทุกบทและทุกหลักสูตร จนกระทั่งเกิด

ความรูสึกวา หลวงพอวัดปากน้ําคิดวิชาไวนอยเสียแลว ถึงขั้นนี้จึงจับหลักสูตรวิชาปราบ

มารได 
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ขาพเจาขอภาวนาทุกวัน ขอใหทุกทานเกงกวาขาพเจา ขอใหศิษยเกงกวาอาจารย ตราบ

ใดที่ศิษยเกงเทาอาจารย ก็แปลวามารไมดับ ขอใหทุกทานเกงกวาอาจารย อยาไดเกงนอยกวา

อาจารยเปนอันขาด ขาพเจาดังมากแลวในธาตุในธรรม ขอใหทานทั้งหลายดังกวาขาพเจา นี่คือ

ความตั้งใจของขาพเจาโดยบริสุทธิ์ใจ 
บารมีตัวจริงอยูที่วิชาปราบมาร จึงขอวิงวอนใหทุกทานเขาถึงวิชาปราบมาร 
ปราบมาร ภาค ๒ ขอยุติแคนี้กอน โปรดพบกันใหมในเลมปราบมาร ภาค ๓ 
ดวยความระลึกถึงจากกระผมผูเขียน 
 
 
   (นายการุณย บุญมานุช) 
   ผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
         ๑๗ มิ.ย. ๒๕๓๖ 
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ประวัติของตนปราบใหญ ประวัติของตนปราบใหญ    

 
ตนปราบใหญ เปนพระพุทธเจาจักรพรรดิภาคปราบ อยูในนิพพาน เสด็จลงมาอยู

ในมนุษยโลก เพื่อมาทําวิชาปราบมาร สืบงานตอจากหลวงพอวัดปากน้ํา แตแรกที่เสด็จมา อยูใน

ดวงแกวกายสิทธิ์ อันเปนดวงของจักรพรรดิตรีภพ ก็คิดวาเปนจักรพรรดิที่ตรีภพไปอาราธนามา 

เห็นวากายสวางผิดปกติ จึงไปรายงานหลวงพอ หลวงพอทานลงมาดูเอง ในชั้นตนหลวงพอทาน

ไมไดพูดอะไร ตอเมื่อหลวงพอตรวจดูแลว จึงบอกใหเราทราบ ตามที่กลาวไวแลวนั้น 
เร่ืองของตนปราบ ตามที่จะกลาวตอไปนี้ จะพูดในสวนที่ยังไมไดกลาวถึง และพูดได

นอกเหนือไปจากที่หลวงพอทานบอก การไดยินไดฟงตามที่หลวงพอบอกนั้น ไดกลาวไวหมดแลว 

ที่จะกลาวตอไปนี้ เปนการสรุปอยางหนึ่ง และที่ไดยินตนปราบทานกลาวอยางหนึ่ง การบานที่คาง

ไวในตอนตนนั้น ก็คือเร่ืองการตัดพอตอวาระหวางขาพเจากับตนปราบ จะเลาใหฟงดังตอไปนี้ 
แตวามาสรุปยอกันกอนวา ตนปราบคือ พระพุทธเจาจักรพรรดิภาคปราบ ไดมรรคผล

นิพพานแลว ทานอยูในนิพพาน การที่เสด็จลงมาชวยขาพเจาทําวิชาปราบมาร ก็เพราะทรงเปน

คูบารมีของขาพเจา มีบารมีมากกวาหลวงพอ หลวงพอทานบอกอยางนั้น พอมาอยูไดไมนาน 

หลวงพอก็ประกาศวางมือ มอบหนาที่ปราบมารไหแกตนปราบ การที่หลวงพอทําเชนนั้น ทําให

ขาพเจาน้ําตาไหล ตามที่กลาวแลว ตอมาไมนาน งานปราบมารถึงขั้นลุลวง ธาตุธรรมถือวา

พระพุทธเจาฝายสัมมาทิฏฐิเปนเอกราชแลว จึงประกาศใหวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๕ เปนวันเอก

ราชของธาตุธรรมภาคขาว ใหถือวาวันที่ ๒๗ ธันวาคม ของทุกป เปนวันที่ระลึกถึงองคตน

ปราบ ซึ่งไดกลาวไวแลว แตที่นํามากลาวอีก เปนการสรุปยอ เพื่อทบทวนความจํา 
เหตุการณของตนปราบ จะเปนอยางไรตอไปในอนาคต ยังคาดการณไมได เพราะเปน

เร่ืองขางหนา ทราบแตวางานปราบมารเปนงานยาก ยากเกินกวาที่เราคิด สิ่งที่หายากที่สุด ใน

สากลโลกและในสากลธรรม มีอยูอยางเดียวคือ หาคนปราบมารไมได และงานที่ทํายาก

ที่สุดในสากลโลกและในสากลธรรม ก็คือ งานปราบมาร ไมมีอะไรยากไปกวานี้อีกแลว 
ธาตุธรรมทานถือวา เสียอะไรก็เสียเถิด เรามีจะเสีย เรายินดีจะเสีย ขอใหมารดับหมดก็

แลวกัน 
จะทําอะไรก็ทําเถิด ผิดถูกอยางไรไมวา ขอใหมารดับหมดก็แลวกัน 
ไมวาใครทั้งนั้น ไมวาชนชาติใด ภาษาใด หากปราบมารใหดับได คนนั้นเปนคนที่ธาตุ

ธรรมทานสรรเสริญ ยกยอง จะเอาอะไรแกธาตุธรรม ธาตุธรรมทานไมวาทั้งนั้น 
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ดังนั้น เรามายกยองวาทานนั้นเกง ทานนี้เกง ทานโนนวิเศษ ทานนี้เปนพระอรหันต เปน

ความคิดสวนทางกับพระพุทธองค พระพุทธองคไมไดทรงคิดอยางเราเลย ทานจะคิดอยางไร เปน

สิทธิอันชอบธรรมของทาน คือ เรามีสิทธิ์ในการคิด 
การที่ตนปราบเสด็จลงมาทําวิชาปราบมาร ก็แปลวา พระองคทรงตัดสินพระทัย

แลว เปนการยอมตายของพระองคอยางเด็ดเด่ียว ผลของสงครามจะลงเอยอยางไร ไมตอง

คิดกันแลว เพราะตัดสินใจแลว เปนก็รบ ตายก็รบ แพก็รบ ชนะก็รบ ไมวาแพหรือชนะ รบอยาง

เดียว ไมวาเปนหรือตาย รบอยางเดียว ผลของสงครามการรบในธาตุในธรรม คือ การเอาบารมีมา

รบกัน เปนเรื่องขางหนาเปนเรื่องของอนาคต ยากตอการพยากรณเหลือเกิน สําหรับขาพเจาที่ทํา

หนาที่รบอยูกอนแลว ตอบทานไดวา ขาพเจาไมทราบอนาคต เมื่อธาตุธรรมทานสั่งใหรบ เราก็รบ

และรบตอไป ตนปราบคงจะดูเหตุการณของขาพเจามานานป ทนดูไมไหว เลยกระโดดลงมาชวย 

พูดอยางเราก็คือ กูเอาดวยคน น้ําพระทัยของตนปราบ บูชาเทาไรก็ไมคุมความดีของ

พระองค ถวายอะไรหมดบานหมดเมืองก็ไมคุมทั้งนั้น ขาพเจาเคารพหลวงพอวัดปากน้ํา

มาแลวองคหนึ่ง เห็นวาหลวงพอสําคัญที่สุดไมมีอะไรเทา ถาไมมีหลวงพอองคเดียว เราจะไมรู

อนาคตอะไรทั้งนั้น หลวงพอตองมาแกไขดวยการทําวิชาปราบมาร หลวงพอสูมาจนตลอดชีวิต 
หลังจากนั้น งานปราบมารตกเปนหนาที่ของขาพเจา และตอมาองคตนปราบทานลงมา

ชวย ขาพเจาตองบูชาตนปราบอีกองคแลว ทรงมีน้ําพระทัยตอขาพเจา เห็นขาพเจารบมา

อยางโดดเดี่ยว ไมมีใครชวย มนุษยในโลกไมมีใครเขารู ไมมีใครเขาเห็น ไมมีใครชวย ไมมีใคร

อุปถัมภ แมแตเพื่อนธรรมกายดวยกัน ยังไมรูเห็น เราไปโกรธใครไมได เพราะมารเขาสกัดไวหมด 

ไมใหใครชวย เพื่อจะใหเราหมดกําลัง แลวเราก็จะแพไปเอง มารเขาคิดอยางนั้น เขาทําได และเขา

ทําแลว ขณะนี้เขาก็กําลังทําอยู ตองเปนวิชาชั้นสูงจึงจะรู ขาพเจาไมถอยหลังเพราะเรารบแลว จะ

มัวหวงหนาหวงหลัง เปนสิ่งไมควรคิด หลวงพอเราก็ทําเปนตัวอยางมาแลว รบจนกระทั่งตาย เราก็

ตองสูอยางนั้น ไมมีทางเลือกอื่น รบอยางเดียว ใครจะคิดอยางไรขาพเจาไมทราบ แตขาพเจาคิด

วา เราตองใหธาตุธรรมทานปลอดภัยไวกอน หากเราออนแอเพียงคนเดียว อะไรจะ

เกิดขึ้นแกธาตุธรรม นี่คือคําถามที่เตือนตนเองทุกวัน หากเราตายก็เอาถาน ๓  ถัง เผาไหมแลว 

ไมเห็นจะมีปญหาอะไร หากไปคิดวาวุนอยางอื่น มารเขาจะไดชองทันที ทางที่ดีคือเลิกคิด เลิกเรื่อง

ความร่ํารวย เลิกเรื่องโดงดัง เลิกเรื่องยศศักดิ์ตําแหนงหนาที่ เลิกเรื่องศิษยคนสําคัญ มารเขาก็

ไมไดชอง มาเจอมวยวัดอยางขาพเจา มารก็คิดมาก สุดทายถูกขาพเจากับตนปราบดับหมด 

แปลวา เราลมยักษได เมื่อถึงขั้นตอนนั้น ธาตุธรรมจะดีพระทัย พระพุทธองคทั้งอดีต ปจจุบัน และ

อนาคต นับอสงไขยนิพพานไมถวน จะทรงดีพระทัยกันทั้งนั้น ที่บรรยายอยางนี้ก็เพื่อใหทาน

ทั้งหลายเกิดกําลังใจ วาเราตองชนะในธาตุทั้งหมดในธรรมทั้งปวง ทุกอยางตองเปนของงาย ไมใช

ของยากอยางที่ใคร ๆ คิด 
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ทานปรารภวา วิชาธรรมกายยากทั้งนั้น ตอไปนี้ไมยากแลว ขาพเจาทําตํารากําหนดแนว

ปฏิบัติใหแลว ติดตามคนหามาอานได ทานปรารภวา วิชาปราบมารยากนัก ขาพเจาไมปฏิเสธ แต

ขาพเจาก็ปราบใหแลว ทําตําราใหแลว ติดตามคนหาอานไดแลว อยากไดมรรคผลนิพพาน ตอง

เปนวิชาชั้นสูง หากเปนออน ๆ ก็ยังยากอยูนั่นเอง พูดกันใหเปดใจกันเลย ยังไมมีใครไดมรรคผล

นิพพาน เพราะยังไมเปนวิชาธรรมกายชั้นสูงนั่นเอง 
เกจิอาจารยดัง ๆ ที่ทานยกยองใหเปนพระอรหันต ที่ทานยกยองวาเปนเลิศ 

โปรดเขาธรรมกายไปทูลถามพระพุทธองคดูได ไมยากเลย แลวทานก็จะทราบวา ยังไมมี

ใครไดมรรคผลนิพพาน เพียงแตกําลังเดินทางเพื่อจะไปสูมรรคผลนิพพานเทานั้น แต

ระหวางเดินทางอยูนี้ โดยเหตุที่มีบารมีธรรมอยูบาง ยอมจะมีความรูอะไรแปลก ๆ และมีบุญถึงกับ

เรียกเงินเรียกทองได ก็ตองวาเปนบารมีของทาน ตองยกยองทาน ขาพเจาไมปฏิเสธ แตจะถึงกับได

มรรคผลนิพพานนั้น ยังไมได เพราะการไปนิพพานนั้น ไปโดยธรรมกายเทานั้น แตวาอินทรียของ

ทานสงบระงับ ทําทาจะหมดกิเลสเอา ใครเห็นเขาก็เหมาวาหมดกิเลส เลยยกยองกันใหญ เร่ืองก็

เลยไปกันใหญ สรางคานิยมกันใหญ ฮือฮากันใหญ ตองเปนธรรมกาย แลวก็ตองละสังโยชน 

ใหเปนไปตามขั้นตอน มันจึงจะถูกตํารา เราอยาไปเชื่อเสียงกระซิบของกิเลส เพราะกิเลสเปน

ตัวสกัดกั้นมรรคผลนิพพาน มันหลอกเรามาอยางนี้ไมรูกี่ชาติกี่ภพแลว เราก็ไปรูจริงในวันตาย 

แทจริงเรายังไมไดมรรคผลนิพพาน ขาพเจาเพิ่งเขาใจในตอนทําวิชาปราบมารนี้เอง พยายาม

ตรวจดูเกจิอาจารยดัง ๆ วาไดมรรคผลนิพพานตามคําลือ จะไดอาราธนามาชวยปราบมาร แตแลว

ผิดหวัง วิชาธรรมกายควรเรียนมาแตเด็กจงึจะดี 
กลับมาถึงเรื่องของตัวเองบาง ก็คือเร่ืองของขาพเจา ขาพเจาฝกหัดอบรมพัฒนาใจ ตาม

แนววิชาธรรมกายเมื่อตอนเปนหนุม เมื่อเรียนจบชั้น ม.๖ แลว ก็มาศึกษาตอวิชาการศึกษา สมัย

นั้นเขาเรียกวา เรียนวิชาครู ที่โรงเรียนฝกหัดครูพระนคร วังจันทรเกษม หลังกระทรวงศึกษาธิการ 

หลักสูตรฝกหัดครูประถม (ปป.) กําหนดเวลา ๓ ป เมื่อปดเทอม ขาพเจาไปเรียนภาวนาที่วัด

ปากน้ํา ทําอยูอยางนั้นมาตลอด ๓ ป ที่เรียนวิชาครูที่กรุงเทพฯ  แตก็ยังไมเปนธรรมกาย เรียนจบ

หลักสูตร ปป. แลว ออกทํางานและศึกษาตอภาคค่ํา เรียนวิชาทางโลกไปดวยและเรียนภาวนาไป

ดวย ไมหยุดเลย ทําราชการในกรุงเทพ ฯ คือ เปนครู ๑๐ ป ก็ยังไมเปนธรรมกาย รวมเวลาฝก ๑๓ 

ป ก็ยังไมเปนธรรมกาย ตอมาเปล่ียนตําแหนงราชการจากครูไปเปนศึกษาธิการอําเภอ ไปทํา

ราชการอยูในตางจังหวัด เพิ่งเปนธรรมกายในตอนนั้น ที่เลามานี้ ตองการชี้ใหเห็นวา การฝกใจ

ตองฝกมาแตเด็กเล็กนอย เพราะไมออนดัดงายกวาไมแก ใจของผูใหญแข็งกราน ยากตอ

การดัด แมจะมีศรัทธาเรียน แตการฝกจะไมไดผล เพราะความแข็งกรานของใจนั่นเอง ความคิด

ที่วาเอาไวฝกเมื่อแก เอาไวฝกเมื่อเกษียณราชการแลว เปนความคิดที่ผิดพลาดอยางรายแรง 
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โปรดคิดไวเสมอวา ไมมีอะไรยากไปกวาการฝกใจ ใจเปนเรื่องละเอียดออน ฝกยาก

พัฒนายาก ตองทํามาตั้งแตเด็กเล็กแดง เหมือนการฝกยิมนาสติกอยางไรก็อยางนั้น ขอมูลที่เรา

พบเสมอคือ เด็กเห็นธรรมกาย แตผูใหญทําไมได เรานึกอายเด็ก ทั้งที่ผูใหญมีความรูดีกวา มี

เหตุผลดีกวา เขาใจวิชาดีกวา ที่เปนเชนนี้ ก็เพราะเหตุผลตามที่กลาวนั้น ขาพเจาเสียใจในชะตา

ของตัวเอง ที่ไมมีกําลังทรัพย หากขาพเจามั่งมีเหมือนคนอื่น ก็จะตั้งโรงเรียนสอนวิชาธรรมกาย รับ

ตั้งแต เด็กทีเดียว สืบตอไปถึงชั้นประถม และตอไปถึงชั้นมัธยม เราก็จะไดธรรมกายระดับ

ปรมาจารย ระดับหลวงพอวัดปากน้ําทีเดียว แตมารเขารูลวงหนา เขาจะไมใหโอกาสเรา เราจะพบ

เสมอวา รวยแตไมมีสมอง มีสมองแตไมมีเงิน มารเขาไมโงถึงกับจะใหคนอยางเรามีกําลัง 

เพราะการที่ทําใหวิชาธรรมกายเจริญขึ้นมาได ก็แปลวา ธรรมภาคมารหมดอํานาจปกครอง ธรรม

จะชนะอธรรม พระจะชนะมาร กุศลจะชนะอกุศล บุญจะชนะบาป ความดีจะชนะความชั่ว ดังนั้น 

งานพัฒนา วิชาธรรมกายจึงทําไดยากแสนยาก ยังไมเคยมีประวัติวา วิชาธรรมกายไปไดยืนนาน 

แมในสมัยของพระบรมศาสดาเองก็เชนกัน วิชาธรรมกายคือวิชาที่พระบรมศาสดาไดทรงตรัสรูใน

วันวิสาขบูชานั้น พอวิชานี้สูพระทัยของพระองค พระองคก็ประกาศวา พระองคคือพระพุทธเจา 

กายมนุษยของพระองคคือ พระพุทธเจา ธรรมกายของพระองคยืนยันอยางนั้น ถาไมเปนธรรมกาย 

ก็ไมมีอะไรยืนยันความรูทั้งปวงที่ไดรูไดเห็น ธรรมกายเปนผูบอก คิดเปนปฎกไดถึง ๓ ปฎก 

เรียกวา ไตรปฎก คิดเปนบทเรียนได ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ พระพุทธองคทรงเรียนอะไร ก็ตอบวา 

เรียนวิชาธรรมกาย สาวกของพระองคก็เรียนวิชาธรรมกาย แตวิธีสอนนั้น ทรงสอนไมเหมือนกัน 

ทรงสอนไปตามจริตของบุคคล แตเนื้อหาของวิชาแลว เหมือนกันหมด อยางเชนการกําหนดนิมิต 

ใครมีจิตใจแข็ง ทรงยกเอากสิณ ๑๐ ข้ึนเปนนิมิต เลือกมาอยางใดอยางหนึ่ง ใครมีจิตใจโหดราย 

ทรงยกเอาอสุภคือศพ ๑๐ เปนนิมิต ใครมีจิตโลภเห็นแกกินเห็นแกได ทรงยกเอาอาหาเรปฏิกูลข้ึน

เปนนิมิต ใครมีสภาพใจออน ทรงยกเอาพรหมวิหาร ๔ เปนนิมิต ใครเจาปญญา ทรงยกเอาอนุสสติ 

๑๐ เปนนิมิต ใครชางนึกตรึกตรองก็เอาธาตุ ๔ ใครที่สภาพใจวางอยูแลว ก็เอาอรูปฌานเปนนิมิต 

ตอเมื่อเปนธรรมกายแลว จึงเรียนหลักสูตรวิชาธรรมกายแท คือ เรียนเรื่อง ขันธ อายตนะ ธาตุ 

อินทรีย อริยสัจ ปฏิจจสมุปบาท ตอเมื่อละสังโยชนได จึงจะไดมรรคผลนิพพาน 
การเรียนเรื่องลมหายใจเขาออก ก็คือ อาโลกกสิณนั่นเอง คือ เอาอากาศเปนนิมิต และ

การเอาดวงแกวกําหนด ก็คือ อาโลกกสิณนั่นเอง ดวงแกวขาวเห็นงายกวาอากาศ อากาศละเอียด

กวาดวงแกว คือ เห็นไดยากกวาดวงแกว พูดถึงความหมายนั้นอยางเดียวกัน ดังนั้น เร่ืองนิมิตลมก็

คือ อานาปานัสสตินั่นเอง แตการปฏิบัติเ ร่ืองพิจารณาลมเพี้ยนไป เกจิอาจารยหลัง ๆ จํา

คลาดเคลื่อนกันมาอยางไรไมทราบ ไมไดกําหนดลมที่ศูนยกลางกาย วาลมหายใจไปสุดที่

ศูนยกลางกายนั้น แลวลมก็ไปหลอเลี้ยงรางกายตอไป คงตั้งใจมั่นตรงนั้น แตถอนใจมารับลมที่

จมูกอีก ใจก็เลยวิ่งเขาวิ่งออก ไมเขาสูดวงปฐมมรรค ไมเขาจุดเริ่มตนของมรรคผลนิพพาน จึงเปน
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ผลใหไมเขาถึงธรรมกาย นี่คือขอตางกันระหวาง สัม มา อะ ระ หัง กับพุทโธ มีขอปฏิบัติตางกัน

นิดเดียว แตใหผลตางกันหนามือเปนหลังมือทีเดียว นี่คือธรรมภาคมารเขาเขามาทําใหเกิด

การเขาใจคลาดเคลื่อน กลัวมนุษยโลกจะไดมรรคผลนิพพานมาก เขาก็เขามาขวางวิชา 

แตกอนขาพเจาไมทราบ มาทราบเอาตอนที่ทําวิชาปราบมารนี้เอง 
เราจะมาเถียงกันวา สัมมาอะระหังหรือพุทโธถูก เปนเรื่องที่บัณฑิตไมควรกลาว ขาพเจา

ขอชี้วา อยางเดียวกัน คือ เร่ืองการกําหนดนิมิตที่เราเรียกวา อานาปานัสสติ ตามที่กลาวมาแลว 

แตการวางใจถูกที่มั่นไมเหมือนกัน เร่ืองก็แคนี้เอง แลวเรามาโตเถียงใหไดอะไรข้ึนมา แนนอนที่สุด 

เมื่อแนวปฏิบัติตางกันแลว ผลยอมตางกัน คราวนี้ตางคนตางวา ตางก็อางวาพระศาสดาสอนอยาง

นี้ ไมมีใครชี้ขาด เพราะพระบรมศาสดาเขานิพพานไปแลว ไมมีกายมนุษยของพระองคแลว ไมมี

กายมนุษยใหเราถาม แตกายธรรมของพระองคยังมีอยู ขณะนี้อยูในนิพพาน ทําไมเราไมเขา

ธรรมกายไปถาม เร่ืองมันอยูที่เราเปนธรรมกายหรือเปลา ก็เราไมฝกใหเปนธรรมกาย เราจะไปถาม

ไดอยางไร ไมวาใครทั้งนั้น เปนธรรมกายแลว ไปถามไดทั้งนั้น แตทิฏฐิคือกิเลสราย คือ มารราย จะ

ยอมออกจากใจเราหรือ เขาเปนผูสกัดกั้นมรรคผลนิพพานอยูแลว เร่ืองอะไรที่เขาจะออกไป เขาจะ

ออกไปก็ตอเมื่อตาย ตอนนั้นเราจะรูแจง และเราก็แกไขอะไรไมไดแลว ทุกอยางสายหมดแลว นี่คือ 

อานุภาพของกิเลสเขา เขาหลอกเขาลวง สารพัดที่เขาจะทํา เขาเกงจริง เหตุนี้เองเขาจึงเปนเจาโลก

เปนเจาธรรม 
พูดถึงเนื้อวิชา จะพบวา สายพุทโธมีวิธีฝก โดยพิจารณาลมหายใจเขาออก ใหระลึกรูอยู

เสมอวา ลมหายใจเขาออกละเอียดออนแคไหน ตอไปจะเกิดความสงบทางใจ เมื่อเกิดความสงบ

แลว เกิดความคิดปลอดโปรงคือ เกิดปญญา ตอไปก็เกิดอารมณตาง ๆ อารมณใดไมชอบ ทานให

ระงับ อารมณใดวางเปลาทานใหเจริญภาวนาอารมณนั้นใหยิ่งขึ้น จนถึงขั้นปลอยวางได เนื้อ

ความรูสรุปแลวเห็นจะมีแคนี้ 
แตเนื้อวิชาสายธรรมกาย มีวิธีฝกโดยการกําหนดใจนิ่งที่ศูนยกลางกาย ตอเมื่ออารมณ

สงบแลว จะเห็นดวงปฐมมรรคที่ศูนยกลางกาย มีลักษณะเปนดวงขาวใส เห็นดวงธรรมอยางนี้ ๖ 

ดวง แลวจะเห็นกายละเอียดของตนเอง คือ เห็นกายไปเกิดมาเกิดหรือที่เรียกวา กายฝน (กาย

มนุษยละเอียด) กายทิพย กายพรหม กายอรูปพรหม ทั้งหยาบและละเอียด รวม ๘ กาย เรียกวา 

กายโลกีย จากนั้นจะเห็นกายธรรม หรือที่เรียกวา ธรรมกาย ทั้งหยาบละเอียด รวม ๑๐ กาย 

เบ็ดเสร็จรวม ๑๘ กาย จากนั้น เปนหลักสูตรมหาสติปฏฐาน ๔ คือ เร่ือง กาย เวทนา จิต ธรรม พูด

งาย ๆ วา กายก็คือ กาย ๑๘ กายที่วานั้น กายเหลานั้นมีใจที่ละเอียดเรยีกเปนคาํพระวา เวทนา จติ

ก็คือ ใจที่ละเอียด ธรรมก็คือ กายทั้ง ๑๘ กาย มีญาณทัสสนะไปรูเห็นอะไรบาง ไดแก ไปรูเห็น 

นิพพาน ภพ ๓ โลกันต เรียนกันเทาไรไมรูจบ มีหลักสูตรมากมาย รวมเรียกวา วิชาธรรมกาย พูด

อยางเราก็คือ ธรรมกายไปเรียนวิชากับพระบรมศาสดา แตไปเรียนกับธรรมกายของพระองค คร้ังที่
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พระสิทธัตถกุมารมีพระชนมอยู ทรงบรรลุวิชาธรรมกายในวันวิสาขบูชา ธรรมกายของพระองคไป

เรียนอยางไร เราก็ไปเรียนอยางนั้น ธรรมกายที่วานี้มีความหมายอยางนี้ หากทานเขาใจวา ธรรม

คือ คําสอนของพระศาสดา ธรรมกายของเราก็ไปเรียนธรรม ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธนั้น ตามแตใครจะ

เรียนไดมากนอยแคไหน เปนหลักสูตรกวาง สุดแตบารมีของใครที่จะเขาถึง ทานจะเห็นวาวิชา

ธรรมกายมีหลักสูตรกวางและละเอียด ตายแลวเกิด เกิดแลวตาย ก็เรียนไมจบ หากจะใหขาพเจา

บรรยายแลว พูดเทาไรก็ไมจบ ที่กลาวนี้ยนยอ เพื่อความเขาใจวา สายธรรมกายกับสายพุทโธ มีวิธี

เรียนและมีหลักสูตรไมเหมือนกัน เพื่อทานจะไดพิจารณาดูขอแตกตางเบื้องตน 
คราวนี้มาถึงวา หลักสูตรวิชาธรรมกายนั้น หลวงพอวัดปากน้ําทานเขียนหลักสูตร

เบื้องตนไว ๓ เลม คือ หนังสือ ๑๘ กาย (ทางมรรคผลนิพพาน) ถือเปนระดับอนุบาล หนังสือ

คูมือสมภาร ถือเปนหลักสูตรประถมศึกษา หนังสือวิชชามรรคผลพิสดาร ถือเปนหลักสูตร

มัธยมศึกษา สวนหลักสูตรอุดมศึกษา หลวงพอไมไดเขียนเปนหนังสือไว คงสอนแกผูบรรลุวิชา

ธรรมกายชั้นสูง สอนแลวก็ไมไดจดโนตความรูไว เปนที่นาเสียดายมาก 
เพียงหนังสือ ๓ เลม คือ หนังสือ ๑๘ กาย (ทางมรรคผลนิพพาน) หนังสือคูมือสมภาร 

และหนังสือวิชชามรรคผลพิสดาร มีหลักฐานเปนหนังสือใหศึกษาคนควา ไมวาใครก็ศึกษาได เรียน

ได เพียงแคนี้ เราก็ยุติปญหาไดแลว วาเนื้อหาสาระของวิชาธรรมกายนั้นเปนอยางไร และเราจะ

ตัดสินใจอยางไร ขาพเจาไมพูด ทานทั้งหลายก็ถาม 
เอาเปนวา หนังสือ ๓ เลมที่กลาวนั้น ตลอดชีวิตของเรา เราจะเรียนไดแคไหน หากเรา

นําไปเทียบเคียงกับตําราวิสุทธิมรรค นําไปเทียบกับปฎก จะพบวา ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ สอดคลอง

กันหมด ปริยัติวาอยางนี้ การปฏิบัติทางวิชาธรรมกายทําอยางไร และเกิดผลในทางปฏิเวธอยางไร 

วิชาธรรมกายแสดงไวชัดเจน ไมมีอะไรของใจอีกตอไป ทาทายใหปราชญทั่วโลกพิสูจนไดเรียนได 

ของใจตรงไหนขอใหบอก เราอธิบายไดทั้งนั้น ที่กลาพูดอยางนี้ เพราะขาพเจาคนควาแลว พิสูจน

แลว ตั้งแตหนุมจนแก ตลอดชีวิตไมวาจะไปสอนที่ไหน พบนักปราชญหลายระดับ ตอบคําถามได

ตลอด ไมเห็นมีอะไรที่เราหนักใจ เพราะเราเรียนเราทําได เราก็บอกวาอะไรคืออยางไร แตวิชา

ธรรมกายตางกับวิชาพุทโธอยูเรื่องหนึ่ง คือ ศิษยเกงกวาอาจารยได ถาศิษยหมั่นเรียนหมั่น

คนควา แตวิชาพุทโธ ศิษยจะไมเกงกวาอาจารย อาจารยเกงคนเดียว วิชาธรรมกายคือ พระ

นิพพานเปนมหาวิทยาลัย พระบรมศาสดาเปนครู ครูมีนับไมถวน เพราะนิพพานมีนับไมถวน ขยัน

อยางเดียว เรามีสิทธิ์เกงกวาอาจารย 
แตการจะเปนธรรมกายนั้น จะตองเขามรรคได จึงจะเขาถึงกายอื่น ๆ ได ถาเขามรรค

ไมได ก็คงตองพิจารณาแคกายมนุษยเพียงกายเดียว หากเปนอยางนี้ก็คือ พุทโธนั่นเอง เพราะเขา

มรรคไมถูก จึงไปถึงกายละเอียดไมได ประเด็นอยูตรงนี้ อาสารหนังสือความรูวาดวยพุทโธ ไมมีให

คนควา จะกลาวละเอียดนักยังไมได 
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ตามที่บรรยายมานี้ ดูวาจะยาว เพราะเมื่อกลาวถึงเรื่องใด ตองใหชัดเจนในเรื่องนั้น เปน

เร่ือง ๆ ไป ยังไปเขาเรื่องของ “ตนปราบ” เลย เห็นวาเปนประโยชนตอผูศึกษา จึงตองกลาวไว

พอสมควร 
 

 ตัดพอตอวาตนปราบ 
 
เร่ืองของ “ตนปราบใหญ” ไดนํามากลาวไวพอสมควรแลว ที่ยังคางอยูเร่ืองหนึ่ง คือ

เร่ือง ตัดพอตอวากันระหวางขาพเจากับตนปราบ จะเลาใหฟงดังตอไปนี้ 
คนอื่นจะทําอยางขาพเจาไมได หากไปทําเขาจะเกิดโทษใหญหลวง เพราะตน

ปราบทรงเปนพระพุทธเจาจักรพรรดิภาคปราบ ไมใชพระพุทธเจาธรรมดา จะเกิดบาป

เกิดโทษมหันต แตขาพเจาทําได เปนขอยกเวน เพราะตนปราบทรงเปนคูบารมีของ

ขาพเจา ยกเวนทุกเรื่อง อโหสิทุกเรื่อง เพราะสรางบารมีกันมานับชาติไมถวน ทุกขยากกัน

มานับชาติไมถวน ทรงอภัยใหเราท้ังนั้น หลวงพอทานบอกอยางนั้น กับคนอื่นก็ไมเอาดวย 

แมแตหลวงพอยังตามไมพบ ถาไมเอาดวยแลว อยาไปตามเลย ถึงตามก็ไมพบพระองค กับใครก็

ไมอยูดวย อยูดวยกับขาพเจาเพียงคนเดียว ไดขอรองกับพระองค ขอฝากบุตรภรรยาและญาติมิตร

ดวย ปฏิเสธไมออก ก็ใครที่ไหน ลูกเมียของเรา ทุกขยากมาดวยกันทั้งนั้น 
ทรงเลาวา พระองคไดมรรคผลนิพพานกอน สวนนาย (หมายถึงขาพเจา) ตองทํางานให

ธาตุธรรมกอน ธาตุธรรมทานมีงานใหทํา จึงยังไมไดมรรคผลนิพพาน เชนชาตินี้ตองลงมาเกิดเพื่อ

ปราบมารตามบัญชาของพระพุทธองค คนอื่นมีสิทธิ์ไดมรรคผล แตนายหมดสิทธิ์ ยังจะตอง

มาเกิดอีก จนกวางานปราบมารของธาตุธรรมเสร็จสิ้นจริง ๆ จึงจะไดมรรคผลนิพพานใน

ตอนนั้น ขาพเจาสวนไปวา แลวผมจะอยูกับใคร ทรงตอบวา ก็อยูกับตรีภพและหยกชมพู ข้ึนชื่อวา

จักรพรรดิแลว ไมมีใครเทียมเทียบตรีภพกับหยกชมพูอีกแลว ทรงกลาวอยางนั้น 
ขาพเจาสวนตอบทันที ผมไมยอม จะอธิษฐานไวในดวงบารมี ตนปราบตองอยูกับผม

ตลอดไป ไมวาผมจะอยูที่ไหนหรือไปเกิดที่ไหน ทรงนิ่งอึ้ง ไมวาอะไร ทรงฟง เราไดทีก็พูดตัดพอ

ทาน โดยเราไมรูตัว โมโหก็เลยพูดตัดพอไปหลายคํา 
มาเกิดชาตินี้ ธาตุธรรมเขาบังคับใหเกิดมาปราบมาร จะไมทําก็ไมได เพราะเกิดมาแลว 
ธาตุธรรมทานบังคับทุกอยาง ถึงกับประชุมนิพพานทั้งหมด ทั้งนิพพานกายธรรมและ

นิพพานเปน ชี้เปนเสียงเดียวกันหมด ตองใหศึกษาฯ ทําวิชาปราบมาร ปฏิเสธก็ไมฟง แลวผมก็เอา

ตัวไมรอด จํายอมทําวิชาปราบมารตั้งแตตนมาจนบัดนี้ 
ไดตอสูในทางวิชาธรรมกายกับตรีภพและหยกชมพู เห็นกันอยูแคนี้ ทุกขยากกันอยูแคนี้ 
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แลวพระองคไปอยูที่ไหน ทําไมไมมาชวยกันบาง ทําไมไมเห็นใจกันในยามยาก มารเขา

ถลมเราจวนอยูจวนไป กอนที่จะมาสรางบานสวนตัว ขโมยขึ้นบานพัก ของหายหมด พระ ทอง เงิน 

พลอย ขโมยเอาไปหมด จนถึงขั้นตองขนพระบูชาไปฝากบานญาติ แมแตดวงของตรีภพก็ตองเอา

ไปฝากเขาไว ทรงฟงและไมตอบ 
ถาตนปราบมาเร็วกวานี้ เหตุการณอยางนี้จะไมเกิด 
แมก็ตายไปแลว พี่ชายก็ตายไปแลว (นายเฉลิม บุญมานุช อดีตนายอําเภอเมือง

กาญจนบุรี) และหลวงอาก็ตายไปแลว (พระจันทร บุญมานุช) ถาตนปราบมาเสียกอน เหตุการณ

เหลานี้จะไมเกิด ผมทุกขยากขนาดไหน 
ความจริงนาจะตายแตตอนเปนเด็กนอยแลว เกิดมาเปนลูกชาวนา พอใชใหไปเล้ียง

ควาย ตอนนั้นอยูชั้นประถมเตรียม (ยังไมข้ึนชั้นประถม ๑) ยังวิ่งแกผาอยู 
ครั้งแรก เอาควายไปนอนในแมน้ํา เราก็ข่ีควายขึ้นจากแมน้ํา พอมาถึงทุงนา มันวิ่งสนุก

ของมัน ดึงเชือกที่จมูกของควาย ยังไมยอมหยุด เราพลัดตกจากหลังควาย เพียงแตแผนดินหมุน 

พอไดสติก็เดินรองไหไปตามควาย เพื่อจะเอาควายกลับบาน ผูใหญที่เขากําลังไถนา เห็นเด็กเดิน

รองไห เขาเขามาถามวา หนูรองไหทําไม ก็บอกเขาวา ไปตามควาย ควายวิ่งหนีไปไหนไมทราบ 

เขาถามวา ควายของหนูลักษณะอยางไร บอกเขาวาตัวเขายาวชื่อ ทอก ตัวเขาสั้นชื่อ หนุม เขาพา

เดินไปตามทองทุง ก็เห็นไอเจา ๒ ตัวนั้น กินหญาอยูทุงโนน เขาชวยไปตามให จึงไดควายกลับบาน 
ครั้งที่สอง ข้ึนเรียนชั้นประถม ๑ แลว เลี้ยงควายชื่อ ไอหมอน มันสวยมาก ลําตัวกลม 

เขาเรียว กําลังจะถึก (เปนหนุม) ไอทอกกับไอหนุม เราไมเลี้ยงแลว เพราะมันแก ใหพี่ชายเลี้ยง พี่

เขาเห็นวาเราโตขึ้นหนอยแลว และไดเรียนชั้นประถม ๑ แลว เขาก็อนุญาตใหเอาไอหมอนไปเลี้ยง 

วันหนึ่งเอาไอหมอนไปนอนน้ําในแมน้ํา ทําความสะอาดใหเขา ขัดตัวขัดเรียวเขาดวยฟางขาว ไม

ทันเห็นคูตอสูของมัน มาจากไหน มันจะตอสูกัน เราหนีไมออกเพราะน้ําแคคอ ไมรูวาจะหนีออกไป

ใหพนรัศมีการตอสูของมันไดอยางไร เพราะเราอยูในแมน้ํา จะวิ่งหนีเหมือนวิ่งบนบกไมได ขณะที่

มันตอสูกัน มันจะหมุนตัวแลวดันกัน ใชเขาของมันแทงฟาดงัด ตัวที่ไดเปรียบจะดัน ตวัทีเ่สยีเปรยีบ

จะถอยหลัง จนกวาจะรูแพรูชนะ เหตุการณในเสี้ยววินาทีนั้น ขาพเจาหลุดออกมาจากบริเวณตอสู

ไดอยางไร เหมือนหนึ่งตายไปแลว หากตายไปในวันนั้น ก็ไมตองมาปราบมารกันวันนี้ 
  ครั้งที่สาม ยังอยูในวัยเรียนชั้นประถม ๑ อยู ก็เอาไอหมอนไปเลี้ยง มนัเหน็หญาเขยีวที่

ไหน มันก็หยุดกินที่นั่น ปกติเราอยูบนหลัง คือ เราขี่ควาย วันนั้นมันอยางไรไมทราบ เราลงจากหลัง

ควาย ไอหมอนมันอวนนารัก ความนารักของมันที่มันถึก (หนุม) จําไดวาเอามือไปลูบสีขางของมัน

ในขณะที่มันกําลังกินหญาเขียว มันนึกอยางไรไมทราบ มันแวงมาขวิดเรา ไมทันระวังตัว ตัวของ

เราไปอยูที่หัวของมันพอดี คือ ลําตัวของเราไปนั่งอยูที่หัวของมัน ไมถูกปลายเขาของมัน ถาถูก

ปลายเขา ก็ตองทะลุ มันไมทันสะบัดเขา เราวิ่งออกมาเสียกอน ใจหาย เราเปนเจาของทําไมมัน
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ขวิดเรา เราเลี้ยงมันและบํารุงมัน ทําไมมันขวิดเรา คิดไมออก มาคิดไดในตอนทําวิชาปราบมาร 

ระลึกถึงความหลัง วามันขวิดเราเพราะอะไร เพิ่งนึกไดวามันกําลังจะกินหญาเขียว เราไปลูบสีขาง

ของมัน ก็คือ เราไปกวนมัน  นาน ๆ มันจะเจอหญาออน เร่ืองก็เทานี้เอง มาคิดวา ถาปลายเขาถูก

ลําตัวเรา เราเปนเด็กเล็ก ก็ตองถูกเสียบ เขาทะลุสีขาง ลําตัวเราตองติดเขาของมัน แลวมันจะสลัด 

เราจะตายก็ตายตอนที่มันสลัด เพราะเลือดจะออกมาก และเมื่อเราหลุดจากเขาออกมาแลว เราคง

นอนตายตรงบริเวณนั้น กวาพอแมจะรูตองรอถึงมืดค่ํา มืดแลวเราไมกลับบาน พอตองออกตาม 

จะตองพบควายกอน เพราะควายตองกินหญาอยูตรงนั้น แลวจึงจะพบเรา หากตายวันนั้น วันนี้ก็

ไมไดปราบมาร และทานก็จะไมรูจักนายการุณย บุญมานุช 
สรุปแลว ในวัยเด็กนอย มีเหตุจะตายเพราะเลี้ยงควายรวม ๓ คร้ัง 
ครั้งที่สี่ เปนวัยโตสูวัยหนุม เรียนหนังสืออยูชั้น ม.๕ วัดสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี (โรงเรียนราษฏร ของวัดสองพี่นอง ชื่อ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย) เร่ืองมีอยูวา 

อยากขี่มา ไดมารบเราใหผูใหญบานที่เราเคารพชวยหามาให ผูใหญยันตร อยูบานทายบาน ผูใหญ

ทานนี้ไปขอมาศึกษาธิการอําเภอสองพี่นองใหตัวหนึ่ง เมื่อไดมามาแลว เราก็เลี้ยงอยูในวัดสองพี่

นองนั้น ตกเวลาเย็น เราก็หัดขี่มาโดยไมมีครูสอน ไปถามใคร ๆ เขาก็วาเวลาขี่มานั้น เขาบังคับมา

อยางไร ดึงเชือกอยางไร ผาปากมาอยางไร ใชขลุมใสปากอยางไร ฟงมาแลวก็ทําตามที่เขาบอก 

ลองขึ้นหลังมาดู แลวก็ลองใหมันวิ่ง มามันรูวาใครขี่เปนขี่ไมเปน พอเราขึ้นหลัง มันจะพาเราเขาใต

ถุนบานอยางเดียว มันรูวาเราขี่ไมเปน บังคับมันไมได มันจะหาโอกาสใหเราตายอยางเดียว บาน

นอกใตถุนบานจะสูง ออกจากวัดแลว มันจะพาเราไปตามหมูบาน แลวมันจะวิ่งเขาใตถุนบานทันที 

ชาวบานเขาเห็นเหตุการณ เขาตกใจพากันออกมาดู เพื่อจะทราบวาเราจะไดรับอันตรายแคไหน 

เพราะใตถุนบานจะมีไมพื้นต่ํา มาพาเราไปอยางนั้น ศีรษะของเราจะตองถูกไมเสยีบวนัยงัค่าํ โชคดี

อยางไรไมทราบ เราหมอบตัวเราใหแนบหลังมา ไมก็ไมเสียบเรา แลวมาก็วกไปโนนวกมานี่ เพื่อจะ

ใหเราตกจากหลัง แตเราก็ไมตก คร้ันมันเหนื่อย มันก็ออกจากใตถุนบานวิ่งไปในทุงนา พุงตัวขึ้น 

พุงตัวลง เพื่อใหเราตกจากหลังของมัน แสดงความพยศ ดวงดีข้ึนมาอยางไรไมทราบ พอเราดึง

เชือกปาก มันก็ไมพยศ เหตุการณเชนนี้เปนอยูสองสามวัน ผลก็คือไมตกมา และตอมาก็ข่ีมาได

อยางงู ๆ ปลา ๆ  
เหตุการณหวาดเสียวอยางมาก ก็คือวาโรงเรียนเขาจะเก็บคาเทอม  เราก็ข่ีมาไปขอเงิน

คุณแมที่บานเกิด คือ บานบางพลับ ตําบลบางพลับ อําเภอสองพี่นอง ระยะทางจากวัดสองพี่นอง

ไปถึงตําบลบางพลับไกลมาก จะใหคํานวณเปนกิโลเมตรก็ไมรูวาจะคํานวณอยางไร บอกไดแตวา 

ตองขี่มาออกจากวัดสองพี่นอง ผานวัดยวน (วัดแมพระประจักษ) ผานวัดทาจัด แลวจึงไปถึงบาน

บางพลับอันเปนบานเกิด ระหวางที่ข่ีมาออกจากวัดสองพี่นองไปนั้น เหตุการณปกติ แตพอถึงวัด

ยวน เปนทางรองออย เขาปลูกออยยกรอง แตละรองหางกันพอสมควร พอเขาเขตวัดยวน มามัน
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เปนอะไมรู บังคับเชือกไมอยู มันวิ่งเต็มที่ ขามรองออย จากรองหนึ่งไปอีกรองหนึ่ง ระยะทางชวงนี้

ไมต่ํากวา ๑ กิโลเมตร และเมื่อพนบริเวณวัดยวนไปแลว มันยิ่งเพิ่มความเร็วยิ่งขึ้น แตพอถึงบริเวณ

วัดทาจัด มันหยุดวิ่งเฉย ๆ เราใจหาย ไมรูอะไรเปนอะไร หมดสติ ลําดับเหตุการณไมถูก รูตัว

ตอเมื่อมามันหยุดวิ่ง ตัวเราอยูที่คอมา เรามาอยูที่คอมาไดอยางไร มาอยูแตเมื่อไร ตอบไมได มัน

สับสนไปหมด ลงจากหลังมา ถือเชือกมาไว มาไมกินหญา มันเหนื่อยเหงื่อโทรมตวัมนั มนัยนืเฉย ๆ 

เราก็ลําดับความ วาเรื่องมันไปอยางไรมาอยางไร นึกขึ้นไดวา วัดยวนมันครึ้มดวยตนไม เขาฝงผีไว 

มีไมกางเขนเรียงราย คนยวนเขาตายแลว ไมเผา เขาฝงไวแลวก็ปกไมกางเขน มามันเห็นผียวน ผี

ยวนหลอกมัน มันจึงวิ่งเตลิดเปดเปงไมคิดชีวิต ดึงเชือกเทาไรมันก็ไมหยุด ระหวางที่วิ่งขามรอง

ออย ถาเราพลัดตกจากหลังมา ศีรษะเราโหมงรองออยแน แลวเราก็ตายสนิททันที ศพของเราก็จะ

อยูกับรองออยนั้น สวนมามันก็จะวิ่งเตลิดเปดเปงไปไหนก็ไมรู พอแมของเราจะไมรูเลย วาเราไป

ตายที่ไหน จะทราบไดก็ตอเมื่อเจาของออยเขาไปรดน้ําออย แตเขาก็จะไมรูวาเปนศพของใคร รุงขึน้

เปดเรียน ครูเขาจะเรียกชื่อ จะทราบวาเราหายไป แลวครูก็จะไปถามอาจารยที่วัด แจงวาเรา

หายไป ทําไมไมไปโรงเรียน สมัยนั้นใครขาดเรียนไมได ครูจะไปพบผูปกครองทันที อาจารยของเรา

ก็จะบอกแกครูวา เรามาขออนุญาตไปบาน ไปเอาเงินมาเสียคาเทอม มันขี่มาไป อาจารยเราจะ

บอกแกครูอยางนั้น จากนั้นก็จะออกติดตามเรา กวาจะรูวาเราตกมาตายที่วัดยวน ศพเราก็อืดจํา

หนาตาไมไดแลว ระหวางที่นึกทบทวนเหตุการณอยูนั้น ครามคิดอันหนึ่งเกิดขึ้นแกใจตนเอง เรานี้

มันนาตายมาหลายหน คราวนี้ก็นาจะตาย แตมันก็ไมตาย มันรอดมาไดอยางปาฏิหาริย ถาตายแต

วันนั้น ทานทั้งหลายก็คงไมไดรูจักขาพเจา ทานก็คงไมได อานเรื่องปราบมารในวันนี้ 
ทูลถามตนปราบทานวา ตอนเปนเด็กมีเหตุจะตายมา ๔ คร้ัง ตามที่เลามานี้ ถามทานวา

ทําไมไมตาย ใครชวยผมไวหรือ เมื่อเปนธรรมกายระดับแกกลา เคยถามหลวงพอและถามไปตาม

นิพพานตาง ๆ วาใครชวยผมไว หลวงพอก็ไมตอบ พระพุทธองคก็ไมตอบ เราก็เลยไมรูเร่ืองของเรา

มาจนบัดนี้ พอเราถามตนปราบ ทรงยิ้มใหเรา แคนี้เราก็รูทันทีวา ตนปราบทรงมาชวยไว แตเราไมรู 

เราเพิ่งมารูวันนี้วา คนที่มาชวยไมใหเราตายนั้นคือ “ตนปราบ” นี่เอง เราขอบคุณพระองค

กราบแลวบูชาอีก ทรงยิ้มแลวก็วา นายเปนคนสําคัญของธาตุธรรมตายไมได ถานายเปน

อะไรไป ไมวาใครจะถูกลงโทษกันหมด เราก็ไดความรูเพิ่มเติมในวันนี้ คนที่ธาตุธรรมทานสงมา

เกิด ไมตายทั้งนั้น ไมวาจะอะไรรอยแปด สรุปแลวไมตาย เวนแตหมดอายุขัย เพราะธาตุธรรมทาน

ใหมาทํางาน คือ เมื่อถึงเวลาก็จะตองเปนธรรมกาย และเมื่อถึงเวลาก็จะตองปราบมาร หากทาน

อานผลงานปราบมาร ภาค ๒ ทานจะทราบชัด อยางขาพเจานี้ อยาเพิ่งพูดเรื่องมรรคผลนิพพานไห

ยากเลย คนอื่นมีสิทธิ์ แตขาพเจาตองหาม ธาตุธรรมทานไมยอมเสร็จเรื่องสําคัญของธาตุธรรม

เมื่อไร เมื่อนั้นคอยพูดกันใหม บทบาทของขาพเจาเปนอยางนี้ เปนเรื่องแปลกเอามาก ๆ ธาตุธรรม

ทานเหมาใหเราหมดทุกเรื่อง ยิ่งเรียนวิชาสูงขึ้นไป ไปเห็นไปรูอะไรเขา ตนใหญทานก็มาบอกวา นี่
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มันเรื่องของศึกษาฯ เขา ใหศึกษาฯ เขาแกไข หนีมาพึ่งหลวงพอวัดปากน้ําอาจารยของเรา กลับ

โดนหนักเขาไปอีก “มันเรื่องของหลวงพอเมื่อไร ตนใหญรับส่ังชัดแลว ศึกษาฯ กับตนปราบไปคิด
กันเอง รูไหมตนใหญทานคาดคั้นศึกษาฯ ไวอยางไร ก็ฟงมาดวย  ถาปราบมารไมหมด ศึกษา ฯ มี

หวังไดมาเที่ยวในมนุษยโลกอีกแน ตองมาทํางานของธาตุธรรมใหเสร็จ แตแรกถาหลวงพอรูวา

ศึกษาฯ ปราบมารได หลวงพอจะไดไมลงมาเกิด” ฟงหลวงพอทานบาง ฟงไดก็ฟง ฟงไมไดก็ฟง 
 

 งานปราบมารนั้นยากแสนเข็ญ 
 
อํานาจปกครองมันกวางขวาง ครอบจักรวาล นิพพานทั้งหมด ภพของทิพย ภพของ

พรหม ภพของอรูปพรหม จักรพรรดิ กายสิทธิ์ มีมากนอยเทาไร อยูในปกครองของเราทั้งหมด ตอง

ทําวิชาไปถึงทั้งหมด สรุปแลวภาคสัมมาทิฏฐิทั้งหมด ไมวาอะไรทั้งนั้น ตองไปดับมารใหเขาทัง้หมด 

ไมวาจะอยูภพใด ลับแคไหน หรือเปดเผยแคไหน วิชาของเราตองไปถึงทั้งหมด ใหเปนเอกราช

ทั้งหมด นี่คือ ความรับผิดชอบที่ธาตุธรรมทานมอบหมาย 
รวมทั้งใครเปนใครตาย จะใหไปอยูที่ไหน ชั้นใด เราตองไปรับรูรับทราบดวย จะตัดสิน

อยางไร หรือชี้ขาดอยางไร อยูในหนาที่ดวย แตไมเคยทําเลย ใครเปนใครตายก็เร่ืองของเขา รูอยูก็

แตพรรคพวกของตัวเองเทานั้น อยางรายของทานเจาคุณราชสาครมุนี เจาคณะจังหวัดสมุทรสาคร 

เราตองไปยุงดวย เพราะทานชวยขาพเจาเผยแพร วิชาธรรมกาย 
เร่ืองเหลานี้ วาถึงในมนุษยโลก  ไมมีใครรูเลย ไมรูวาขาพเจา ทําอะไร ไมรูวาขาพเจา

ทุกขยากอะไร ไมเคยถาม ไมเคยพูดถึง ไมเคยชวยเหลือเจือจาน รูอยูแตวานายการุณย บุญมานุช 

ทําราชการมีตําแหนงเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี เปนศิษยหลวงพอวัดปากน้ํา สอนวิชา

ธรรมกายได เขียนหนังสือวิชาธรรมกายหลายเลม เขียนดีมีคนชอบ รูแคนี้ ทราบแคนี้ ไมรูลึกซึ้งไป

กวานี้หากรูแคนี้ ทานวาประมาท ตายไปแลวจะใหเขาทําโทษเสียบาง ฐานที่ใหเราลําบากอยูคน

เดียว เปลา ไมมีอะไร คุยตลกไปอยางนั้นเอง 
หนาที่ความรับผิดชอบมันครอบจักรวาล ตามที่บรรยายมานี้แตยนยอเทานั้น ถามวาทํา

ไหวหรือ ไหวหรือไมไหวก็ตองทํา เพราะธาตุธรรมทานมอบหมาย เราอยากทําเมื่อไร ขาพเจาไม

อยากทํา หากทานอานหนังสือ “ปราบมาร ภาค ๑” ทานจะทราบรายละเอียด ขาพเจาปฏิเสธแต

แรก ยิ่งปฏิเสธยิ่งถูกคาดคั้น ยิ่งหนียิ่งใกล กลาวถึงคราวของหลวงพอของเราบาง พอตนใหญรับส่ัง

ใหทําวิชาปราบมาร หลวงพอยังตองคิดใครครวญอยูถึง ๘ ป วาจะทําดีหรือไมดี ทีมาถึงยุคของ

ขาพเจาบาง ธาตุธรรมไมใหเวลาเราคิดเลย ประชุมพระนิพพานเสร็จแลว ออกเปนมติออกมา วา

นิพพานทานมีมติเอกฉันทใหศึกษาฯ ทําวิชาปราบมาร ตั้งแตวันนี้เปนตนไป พอเราไดยิน น้ําตาก็

ไหลริน กราบทูลคัดคานวาใหเอาคนนั้น เอาคนนี้ เขาเกงกันทั้งนั้น กระผมเปนนักปฏิบัติสมัครเลน 
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และเปนฆราวาส ทําไมไมเอาพระสงฆ มาเอาฆราวาสมีกิเลสอยางกระผมทําไม คนนั้นเขามีเงิน 

ทําไมไมเอาเขา คนนี้มีชื่อเสียงจะเอาเงินจากใครก็ได นาจะเลือกเขา กราบทูลได พูดได แตธาตุ

ธรรมไมฟง รวบหัวรวบหางเจาะจงแกเรา เราเลยเอาตัวไมรอด ตองทําวิชาปราบมารมาแตวันนั้น 

ยังจําเหตุการณไมลืม แตแรกเราไมกลา คร้ังเหตุการณมาถึงเขา ไมรูวากลาขึ้นมาไดอยางไร 
พออารมณเราดี มาคิดวา เราไปเถียงพระพุทธองคทําไม เถียงไปแยงไป ไดอะไรข้ึนมา มี

แตจะทําใหอารมณขุนมัว เพราะเราอางวาเราทําไมได พระพุทธองคทานก็วาได ความเห็นไม

ตรงกัน ประเดี๋ยวเราก็ตองไปกลาวอุจจโยโทษตอพระองค ตองไปทองยะมะหัง สัมมาสัมพุทธัง .... 

เพื่อขอขมาโทษ ตามบทสวดของหลวงพออยูดี ผูที่เสียงแข็งจะเอาแกเราถึงเปนถึงตาย ก็คือ หลวง

พอวัดปากน้ํานั่นเอง อาจารยของเรานั่นเอง 
 

 เรื่องของนิพพาน 
 
ใครจะอยางไร ขาพเจาไมทราบ แตขาพเจามีหนาที่ทําวิชาปราบมาร ตองเดินวิชาไปถึง

พระพุทธองค ตามบทบาทหนาที่ พระพุทธองคมีมากนอยปานใด ตองไปถึงใหหมด หยาบแคไหน

และละเอียดแคไหน วิชาของเราตองไปถึง เมื่อไปถึงแลว ตองรวมมาเปน “หนึ่ง” และจากหนึ่งที่วา

นี้ ตองยอยแยกธรรมภาคมารออกไปใหหมด ดวยวิชารบ คือ ตองดับมารเหลานั้นทั้งหมด ทั้งใน

รูปแบบของนิพพาน ภพ ๓ โลกันต จุดเล็กที่เราเห็น เปนละเอียดของเขา จุดเล็กนิดเดียวนี้

คือ ธาตุทั้งหมดธรรมทั้งหมดของเขา เมื่อเราทําใหหยาบขึ้นมา ก็คือ นิพพาน ภพ ๓ โลกันต 

ของเขา สวนกายคือ ตัวละครของมารอยูในนั้น ตองจับกายมาดับใหหมดสิ้น นี่คือ หลักความรูยอ 

ความยากของเราอยูที่ไปไมถึงละเอียด คือ เราเห็นวาสะอาดหมดแลว ขาวหมดแลว นี่คือ ความ

เขาใจผิด แตกอนนี้รบกันหยาบ ๆ มีอะไรอยูที่ไหน เราเห็นไดหมด ดับไดหมด นั่นคือ เหตุการณ

ปราบมารในปแรก ๆ  
ระยะหลังนี้ ยากขึ้นแลว ที่เราวาสะอาดแลว ขาวแลว เปนความเขาใจผิด ตองทําวิชาให

ละเอียดไปกวานั้น จึงจะเห็นจุดดําเล็กซอนอยู นี่คือ ความยาก ที่จะตองคิดวิชากันตอไป 
อยากคุยกับทานวา ขาพเจาไดรูเห็นนิพพาน ไดรูเห็นพระพุทธองค ไดรูเห็นปญหาของ

ธาตุธรรมมาพอสมควรแลว ถึงจะไมละเอียดนัก ก็พอฟงไดทีเดียว ทําใหนึกถึงเกจิอาจารยดัง ๆ 

เลาลือวา ทานเปนพระอรหันต จริง ๆ แลวไมเปนจริงตามนั้นเลย ตราบใดที่ยังไมเปน

ธรรมกาย ตราบนั้นก็ยังไมรูวานิพพานอยูที่ไหน หนาตาอยางไร การไปนิพพานเขาไปอยางไร ยังไม

มีใครรูทั้งนั้น จะรูอยูก็แตทานที่เปนธรรมกายเทานั้น 
จะวาขาพเจาแจงนิพพานหรือเปลา ขาพเจาไมทราบ แตก็เคยทํานิพพานมาแลว เคยทํา

ภพใหแกทิพย พรหม อรูปพรหม มาแลว ถามวาทําอยางไร ถึงเวลาที่ความรูของเราเรืองขึ้นมา 
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ความรูมันไปเองเปนไปอัตโนมัติ เราก็ไดหลักวา ทําภพนิพพานเขาทํากันอยางนี้ ทําภพทิพย พรหม 

อรูปพรหม ก็แบบเดียวกัน ตางกันตรงที่ความละเอียดของวิชาเทานั้น ยังนึกอยูวา หากเราไดมรรค

ผลนิพพานขึ้นมา เราจะไปอยูที่ไหน เราเคยมาทํากับเขาไวหรือ เราถือสิทธิ์อะไรที่จะมาอยูอาศัย 

เหตุใดนึกคิดเชนนั้น ก็ไมทราบเหมือนกัน 
 

 เรื่องบารมี 
 
ขาพเจาไมทราบวาตัวเองมีบารมีเทาไร ไมเคยสนใจ ธาตุธรรมทานใหปราบมารก็ปราบ

ใหทาน คิดแตอยางนั้น อยูมาวันหนึ่ง หลวงพอทานบันเทิงนิโรธข้ึนมา หลวงพอทานบอกวา 

“ศึกษาฯ มีบารมีมากกวามาร” เราก็ไมไดถามหลวงพอ วามารเขามีบารมีเทาไร และก็ไมไดถาม

หลวงพออีกวา ผมมีบารมีเทาไร จนวันนี้ก็ยังไมทราบวา ตัวเองมีบารมีเทาไร หลวงพอทานบอกวา 

ถาบารมีนอยกวามาร จะปราบเขาไมได มีแตเขาจะปราบเรา ทานวาของทานอยางนั้น 
ในเรื่องบารมีนี้โปรดเขาใจวา อดีตสนับสนุนปจจุบัน และปจจุบันเปนฐานใหอนาคต 

บารมีอดีต ปจจุบัน และอนาคตมีความสัมพันธกัน บารมีคืออะไร บารมีคือ ประสบการณวา

เคยทําอะไรมาบาง ในทางธรรมทานถือเอาดวงธรรมเปนเกณฑ ใครดวงธรรมโต แปลวา 

บารมีมาก อะไรทั้งปวงอยูในดวงธรรมนั้น แตดวงธรรมสําคัญอยูที่ไหน ใครรักษาไว เร่ืองนี้ตอง

เรียนรู อยางขาพเจานี้ธาตุธรรมทานไมยอมใหใชบารมี ภามทานวา ทําไมไมใหใช ก็เปนของผม 

เหตุใดจึงไมให ทานรับส่ังวา กําลังรบกับมารยังใหไมได ขืนให มารมันก็มาระเบิดเอาไป ก็ถาม

ตอไปวา ทีคนนั้นทําไมเขารวย ก็ไมไดมีความรูอะไรเหนือไปกวาผม ทานรับส่ังวา รายนัน้มารเขาไม

ขวาง สมบัติเขาจึงรวยได แตศึกษาฯ คนนี้เปนคูปรับกัน มารเขาไมยอม จนกวาจะดับเขาไดหมด

เมื่อไร เราก็สวนไปวา ผมไมมีเงินใชจะทําอยางไร ทรงรับส่ังวา ขาหาให พระองคหาใหไมพอใช 

ทรงหัวเราะ ก็จบแคนี้ 
เราควรทําความเขาใจกันแตวันนี้วา บารมีอะไรสําคัญที่สุด และที่วาสําคัญนั้นสําคัญ

อยางไร ควรมาคุยกัน เร่ืองอื่นเราคุยกันมามากแลว 
ในทัศนะของขาพเจา เห็นวาการสรางบารมี ทําไดไมยาก มันยากตรงที่รักษา วาจะ

รักษาบารมีอยางไร การรักษาบารมีก็เหมือนการเก็บเงิน แตกอนเราเก็บไวกับตัว คือ เอาเงนิใสไห

กระเทียมฝงดินไว ตอมาเรานํามาฝากแกธนาคาร และธนาคารเขาใหดอกเบี้ยแกเราดวย แตใน

เร่ืองบารมียากกวานั้น ขณะที่ทานทําความดี คือ บวช รักษาศีล สอนใหเจริญภาวนา จัดการศึกษา

ปริยัติธรรม ถามวาเกิดบารมีอะไร เกิดเทาไร ใครเปนผูให ผูทําความดีคือเรา ทราบไหมวาบารมี

ของเราเกิดขึ้นเทาไรและอยูที่ไหน ขณะนี้ไดเทาไรแลว เร่ืองนี้ยังไมมีใครตอบใหทราบเลย ขาพเจา
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อยากกลาวไว แตเห็นวาเปนความรูชั้นสูง หากกลาวไวเกรงจะเขาใจยาก พบขาพเจาที่ไหน ใหถาม

เอาตอนนั้น 
พูดถึงบารมี เราตองพิจารณาวา บารมีอะไรสําคัญที่สุด 
จะวาไปแลว บารมี ๑๐ ประการตามที่เราทราบนั้น เปนเพียงฐาน เปนเพียง

พื้นฐานเทานั้น บารมีที่มีฤทธิ์เดช มีอยูบารมีเดียว คือ บารมีปราบมาร เพราะชนะทั้งปวง 

ขาพเจาเชิญชวนขอใหผูเปนบัณฑิตทั้งหลาย สนใจวิชาปราบมาร เพื่อจะไดเปนกําลังใหแกธาตุ

ธรรมทานได จะใหขาพเจารับผิดชอบอยูคนเดียวไดอยางไรกัน เราตองชวยกันในทุกรูปแบบ จึงจะ

ชนะมารเขาได เหตุนี้เอง ขาพเจาจึงกลาพิมพตําราเลมละ ๒๒๕ บาท แจกฟรี ทั้งที่ขาพเจาไมมี

ฐานะ ดีที่จะบริการอยางนั้น แตโดยเหตุที่เหตุผลก็คือเหตุผล หลักการก็คือหลักการ แมฐานะของ

ขาพเจาจะขัดสน แตขาพเจาก็มีความเพียรหาเงินมาเปนคาพิมพ เพื่อบริการแกนักปราชญผูมีแวว

ที่จะเขาถึงวิชาชั้นสูง โดยไมหวังอะไรตอบแทน ขาพเจาหวังถึงความกาวหนาทางวิชาธรรมกาย ไม

หวังชื่อเสียง 
พอกันใหมในปราบมาร ภาค ๓ ขอใหทุกทานโชคดีมีสุข 

 

 

 
 
   นายการุณย บุญมานุช 
   ผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
      ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

***** ติดตอคณะวิทยากรสังกัด ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหลา จงัหวัด

สมุทรสงครามซึ่งไดรับการฝกอบรมโดย อาจารยการุณย บุญมานุช อดีตผูชวยศึกษาธิการจงัหวัดจนัทบุรี 

(ผูเขียน) ตามรายนามดังนี้ (ขอมูล ณ ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ทานสามารถ Up to date รายนามของสมาชิกไดที่ 

http://th.wisdominside.org/index.php?option=com_mambatstaff&Itemid=๑๔๐ )  
 
๑. คุณชูชัย   ศรีสุชินวงศ : ๔๒ ถ. จักรพงษ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐  

โทร (๐๒) ๒๘๒ - ๘๖๖๑ 

๒. นพ. นพินธ หลงประดษิฐ (พ.บ. วว.โสต นาสิก ลาริงซวิทยา) : ๕๗/๑๖ ซ.ทรงสะอาด ถ.วิภาวดี

รังสิต ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ โทร. ๐๘-๑๘๑๒-๙๑๔๒  

E-mail : niphonl@gmail.com 

๓. นพ. ชาํนาญ หลอเมืองทอง : กลุมงานวิสัญญีวิทยา ร.พ.อุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ โทร. (๐๕๕) 

๔๑๑๐๖๔-๑๓๐๙ E-mail : chamnlhon@gmail.com 

๔. ดร.มนัส โกมลฑา : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐ 

โทร. (มือถือ) ๐๘-๖๐๕๒-๑๗๐๙ E-mail : komoltha๔๒๙๙@gmail.com 

๕. ดร.บริญญา จันทรดา : ๖/๔ ซ.วิศวเสนานิคม ถ.เพชรเกษม ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

๗๐๐๐๐ โทร. (มือถือ) ๐๘-๗๑๖๒-๐๖๔๘ 

๖. อ.กรณไพบูรณ / อ.พิมพวรัชญ ธนบรมัตถ : ๔๐/๒๗ หมู ๒ ซ. ศริิเขตแยก ๒ เพชรเกษม ๑๑๖ 

แขวงหนองคางพล ูเขตหนองแขม กทม. ๑๐๑๖๐ โทร. ๐-๒๔๒๐-๕๑๓๒ มือถือ ๐๘-๑๒๕๖-

๐๗๙๘ E-mail : wisdominside@gmail.com   

๗. คุณธรรศ ธนบรมัตถ : ๔๐/๒๗ หมู ๒ ซ. ศิริเขตแยก ๒ เพชรเกษม ๑๑๖ แขวงหนองคางพลู  

เขตหนองแขม กทม. ๑๐๑๖๐ โทร. ๐-๒๔๒๐-๕๑๓๒ มอืถือ ๐๘-๙๔๘๘-๑๗๘๘  

E-mail : toucht@gmail.com   

๘. คุณเจษฎา สนุันทชัย : มือถือ ๐๘-๓๙๑๑-๓๙๙๙ E-mail : jeshda@gmail.com 

๙. คุณประวัติ สธุีจารวุัฒน : ๓๓๘/๒๒ หมูบานกลางเมือง ซ. ลาดพราว ๘๐ ถ.ลาดพราว กทม. 

๑๐๓๑๐  โทร. ๐๒-๕๓๐-๒๗๔๓ โทร (ทีท่ํางาน) ๐๒-๕๘๖-๕๑๕๙ (มือถือ) ๐๘-๑๙๔๕-๑๓๒๔ 

E-mail : prawats@cementhai.co.th 

๑๐. คุณ สุชาติ สริิรักษาศักดิ ์: โทร. ๐๘-๑๖๓๔-๐๖๙๙ E-mail : suchartsi@gmail.com 

๑๑. คุณอํานาจ สวางศร ี: ๙๗๘/๑๓๑ ซ. ๑๘ ม. มัณฑนา ๒ รังสิต ต. ประชาธิปตย  อ. ธัญบุรี 

๑๒๑๓๐ ปทมุธาน ี โทร. ๐-๒๙๗๔-๓๐๒๐ มือถือ ๐๘-๖๓๘๘-๘๕๑๑ E-mail : 
amnaj.s@bfkt.co.th 

 

http://th.wisdominside.org/index.php?option=com_mambatstaff&Itemid=%E0%B9%91%E0%B9%94%E0%B9%90%20
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ผลงานเขียนวิชาธรรมกาย 
ของ 

นายการุณย บุญมานุช 
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจนัทบุรี 

 
 

วิชาธรรมกายชั้นสูง 
 

 ๑. ชื่อหนังสือ “ปราบมารภาค ๑” พิมพเมื่อ ๒๕๓๓ กลาวถงึวิชาปราบมาร ที่รับชวงงาน 

ปราบมารตอจากหลวงพอวดัปากน้าํ เพราะธาตุธรรมขอรองใหทาํ ไมทราบวาจะบายเบี่ยงอยางไร  

มีผลงานประการตางๆ การปราบมารในชวงนี้ หลวงพอคุมวิชาเต็มที่ กลาวถึงไปปราบมารในประเทศอินเดีย

ดวย (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๑๖.htm ) 

 
 ๒. ชื่อหนงัสือ “ปราบมารภาค ๒”  พิมพเมื่อ ๒๕๓๖  งานปราบมารในชวงนีม้ีการเปลี่ยนแปลงใน

ธาตุในธรรม จกัรพรรดิภาคปราบทรงพระนามวา “ตนปราบ” เสด็จมาชวย  หลวงพอถวายงาน 

ปราบมารให “ตนปราบ” รับชวงตอจากทาน มีผลงานแปลกๆ  ธาตุธรรมประกาศใหวนัที ่ ๒๗  ธันวาคม 

เปนวนัเอกราชของธาตธรรม (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที ่http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm ) 

 
 ๓. ชื่อหนงัสือ “ปราบมารภาค ๓” พิมพเมื่อ ๒๕๓๙ โรงพิมพเลี่ยงเชยีง เปนผูจัดพมิพ เปนผลงาน

ในยุคของตนปราบ พบวามารเอาพระพทุธเจาและจกัรพรรดิของเราไป กวาจะรบชงิเอากลบัคืนมาได ทาํได

ยากมาก (เพิม่เติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm ); (เพิ่มเติม: ปราบมาร

ภาค ๔ (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที ่http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm ), ปราบมารภาค ๕ 

(เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๒๐.htm )) 

 
 ๔. ชื่อหนงัสือ “แนวเดินวชิาหลกัสูตรคูมือสมภารของหลวงพอวดัปากน้ํา”   เปนวิชา

ธรรมกายชัน้สงู ม ี๑๕ บท หากรวมบทภาคผูเลี้ยงดวย เปน ๓๐ บท (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที ่

http://www.kayadham.org/index-๑๒.htm ) 

 
 ๕. ชื่อหนงัสือ “แนวเดินวชิาหลกัสูตรวิชชามรรคผลพสิดารของหลวงพอวัดปากน้ํา”  

เปนความรูวิชาธรรมกายชั้นสูง ม ี๔๖ บท (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ 

http://www.kayadham.org/index-16.htm
http://www.kayadham.org/index-17.htm
http://www.kayadham.org/index-17.htm
http://www.kayadham.org/index-17.htm
http://www.kayadham.org/index-20.htm
http://www.kayadham.org/index-12.htm


 

http://www.crystalmind.org/library/makphol๑/index.htm ); (เพิ่มเติม: แนวเดนิวิชาหลกัสูตรมรรคผล

พิสดาร ภาค ๒ ของหลวงพอวัดปากน้ํา http://www.kayadham.org/index-๑๔.htm ) 

 
๖. ชื่อหนังสือ “วิชาสอนและเทคนิควิธีฝกใหเปนธรรมกาย” (คูมือของวิปสสนาจารย)  

การเปนธรรมกายคือเปาหมายสูงสุด ตองสอนเปนและฝกเปนจงึจะเกิดผล เหมาะแกวิปสสนาจารยและผู

เปนวทิยากรอยางยิ่ง (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที ่http://www.kayadham.org/index-๒๒.htm ) 
 
 

http://www.crystalmind.org/library/makphol1/index.htm
http://www.kayadham.org/index-14.htm
http://www.kayadham.org/index-22.htm


 

วิชาธรรมกายหลักสูตรที่ไดรับความนิยมสูง 
 

 ๑. ชื่อหนังสือ “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย” เขียนขึ้นเพื่อชวย

ขยายความเลม ๑๘ กายของหลวงพอ ใหงายขึน้ เลมนี้ไดรับความนยิมมาก บัดนี้โรงพิมพเลี่ยงเชยีง 

จัดพิมพ ไดปรับปรุงเนื้อหาสาระใหมแลว นาอานกวาเลมเดิม (เพิม่เตมิ: อานผาน Website ที ่

http://www.kayadham.org/index-๘.htm ) 

 
 ๒. ชื่อหนงัสือ “พระศาสดาพาเราสูความเปนอารยะ ใหเราสุขภาพดี เกิดสนัตแิกโลก ดวย

วิธีการอยางไร” ทาํขึ้นเพื่อจะถายทอดเปนภาษาตางประเทศ ยงัไมทนัแปลเปนภาษาตางประเทศ เกิด

ความนิยมในบานเราอีก  

 
 ๓. ชื่อหนงัสือ “สรางคุณธรรมสูแผนดินธรรม” เปนหลักสูตรขาราชการชั้นผูใหญ  

และผูบริหารทีจ่ะนาํไปสรางคุณธรรมแกผูใตบังคับบัญชา พมิพนานแลว และหมดนานแลว 

 
 ๔. ชื่อหนงัสือ “ไมหยุดไมถงึพระ” เปนหนังสือปฏิบัติวชิาธรรมกายเลมเล็ก ทําข้ึนเพื่อสอนกาํนัน 

ผูใหญบาน ตามโครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง ของทางราชการ พิมพนานแลว หมดนานแลว 
เหมาะสําหรับแจกนักเรียน นักศึกษา พิมพมากราคาไมแพง จะใชแจกงานศพกไ็ด งานมงคลก็ดี  

เหมาะแกทุกงาน  

 
 ๕. ชื่อหนงัสือ “อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา” เจตนาพิมพแตแรก กเ็พื่อชวยกิจการของ 

พระสมศักดิ์ มหพพฺโล ตอมากลายเปนที่นยิม พิมพคราวนั้นหมดแลว ใหติดตอโรงพิมพเลี่ยงเชียง (เพิ่มเติม: 

อานผาน Website ที่ http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm ) 

 
 ๖. ชื่อหนังสือ “คติธรรม คตินิยม การดําเนินชวีิตของหลวงพอวัดปากน้าํ” เลมนี้รับรองวา

อานสนุก โปรดติดตอโรงพิมพเลี่ยงเชียง (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที ่http://www.kayadham.org/index-๖.

htm ) 

  ๗. ชื่อหนงัสือ “ทางรอดของมนุษย มีทางเดียวเทานัน้” (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ 

http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm ) 

 ๘. ชื่อหนงัสือ “ปุจฉา – วิสชันา วิชาธรรมกาย” (เพิม่เติม: อานผาน Website ที ่

http://www.crystalmind.org/questions/question๓.asp ) 

 

http://www.kayadham.org/index-8.htm
http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm
http://www.kayadham.org/index-6.htm
http://www.kayadham.org/index-6.htm
http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm
http://www.crystalmind.org/questions/question3.asp


 

ประวัติยอ 
นายการุณย  บุญมานุช (พ.ม., กศ.บ.) 
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจนัทบุรี 

 
 
 พ.ศ. ๒๕๙๖ – ๒๕๙๙ เรียนวิชาครูที่ ร.ร. ฝกหัดครูพระนคร วงัจันทรเกษม ในระหวางนี้  

ไปเรียนวิชาธรรมกายเบื้องตนทีว่ัดปากน้าํโดยตลอด 
 พ.ศ. ๒๕๙๙ – ๒๕๐๐ เรียนจบประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) แลวบรรจุเขารับราชการ

เปนครูที่ ร.ร. โยธินบูรณะ ในระหวางนี้ ไปเรียนวิชาธรรมกายที่วัดปากน้ํากบั 

แมชีทองสุข สําแดงปน 
 พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๙ ยายราชการมาเปนครูที่ ร.ร. วดับวรนิเวศ และสอบไดวุฒปิระกาศนยีบตัร

ประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) และวฒุิการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ตามลําดับ  

ระหวางนี้ไปเรียนวชิาธรรมกายกับแมชทีองสุขที่วัดปากน้ํา อยางสม่าํเสมอ 
 พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๔ ยายสังกัดราชการจากครูมาเปนศึกษาธิการ เร่ิมรับราชการเปนศึกษาธิการ

อําเภอ ที่อําเภอทาใหม จ.จนัทบุรี ระหวางนี้เรียนวิชาธรรมกายดวยตัวเอง เพราะหางครู-อาจารย 
 พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๓ ยายราชการมาเปนศึกษาธิการอําเภอปาโมก จ.อางทอง ไดพบกับ 

แมชีถนอม อาสไวย ศิษยเอกของหลวงพอวัดปากน้าํ ไดเรียนวิชาธรรมกายกับแมชีถนอม และเปนวิชา

ธรรมกายอยางแทจริงทีน่ี่ รวมทั้งไดเร่ิมตนเผยแพรวิชาธรรมกาย โดยเปนวทิยากรสอนในงานตางๆ  

ของพระสงฆในตางจังหวัด ตามแตจะเชญิมา 
 พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๔ เลื่อนตําแหนงราชการเปน “ผูชวยศึกษาธิการจงัหวัด” โดยมารับตําแหนงที ่

จ.ปทุมธาน ี
 พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕ ยายไปเปนผูชวยศกึษาธกิารจงัหวัดสมุทรสาคร และไดเผยแพรวิชาธรรมกาย

ไวที่วัดเจษฎาราม โดยการสนับสนนุอยางแข็งขันของทานเจาคุณพระราชสาครมุน ี 

เจาคณะจังหวดัฯ ในขณะนัน้ 
 พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๘ ยายราชการมาเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ไดเปนวทิยากร

เผยแพรวิชาธรรมกายใหแกสถานศกึษาและวิทยาลยั และเปนวิทยากรสอนผูบริหารระดับตางๆ รวมทั้งยัง

ไดพิมพตําราเกี่ยวกับวิชาธรรมกายเผยแพรเปนธรรมทาน ตราบจนเกษียณราชการ นอกจากนี ้ยงัไดทําวิชา

ปราบมารตั้งแตวันเขาพรรษาของป พ.ศ. ๒๕๒๗ มาจนถึงทุกวนันี ้
 
 ขณะนี้มหาวทิยาลัยตางๆ ทัง้ของภาครัฐและเอกชน มหีนังสือดังกลาว ไวในหองสมดุแลวเกือบทัว่

ประเทศ (ขอมลูเมื่อ ๕ พ.ย. ๒๕๔๐) คาดวาอีกไมนานคงจะครบทกุมหาวิทยาลัยในประเทศ 



 

 จึงขอเชิญชวนทานสรางบารมีธรรม เพื่อความเปนสิริมงคลแกชีวิตดวยการสั่งซื้อหนงัสือทั้ง  

๘ เลมนี้ ในราคาพิเศษสุด เพียงชุดละ ๑,๐๐๐ บาท เพือ่เปนธรรมทานใหแก วัดทกุวัด และหองสมุด ร.ร. 

มัธยม – ร.ร. ประถมตางๆ ทั่วประเทศ เพราะหนงัสือชุดดังกลาวเปนทีป่รารถนาของวัดทุกวัด และเปน

ที่ปรารถนาของโรงเรียนทุกโรงเรียน 
 ฉะนัน้ ในวนัเกิดของทานกด็ี ในวนัทีท่านทําบุญขึ้นบานใหมก็ดี หรือในวนัทีท่านโชคดีมีชัย  

ควรที่ทานจะซือ้หนงัสือชุดดังกลาวถวายแกวัดทกุวัด หรือมอบใหแกโรงเรียนตางๆ ตามโอกาสอันควร 
 เปนโอกาสดีของทานทานบดีทั้งหลายแลว ที่จะไดสรางบารมีธรรมชั้นสูง เพื่อเปนการอนุรักษและ

สืบสานวิชาความรูของพระศาสนา (วิชาธรรมกาย) มิใหดับสูญสืบไป 
 ทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียง ขอรวมอนุโมทนาในกุศลเจตนา ของทานทานบดีทัง้หลายมา  

ณ โอกาสนี้ดวย 
 
เพิ่มเติม: อานประวัติของ อ.การุณย บญุมานุช อยางละเอียดเพิม่เติมไดโดย คลิก๊ที่นี ่
http://www.kayadham.org/index-๒๕.htm  

 
 
 
 

สพ พทานํ ธม มทานํ ชินาติ 
การใหธรรมเปนทาน ชนะการให (ทาน) ทั้งปวง 
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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 ) 
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.................................................................................... 
วิธสีอนและเทคนิคฝกใหเปนธรรมกาย 

คูมือวิปสสนาจารย 
ราคา ๒๕๐ บาท 

.................................................................................. 

 
 ตําราเลมนี้ เปนหลักสูตรเบื้องตน คือ หลักสูตรวิชา ๑๘ กาย เมื่อผูเรียนสามารถกําหนดดวงปฐมมรรคไดแลว การ

ที่จะใหเขาเดินวิชา ๑๘ กายไดตามหลักสูตรหนังสือ “ทางมรรคผล ๑๘ กาย” ของหลวงพอวัดปากน้ํานั้น ไมใช 

เร่ืองงายดายเลย 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 ทานก็จะปล้ืมใจวา ทาน

ประสบความสําเร็จนี่คือคุณคาของหนังสือเลมนี้ 
 
 

 

.................................................................................... 
แนวเดินวชิาหลักสูตร 

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 
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.................................................................................... 
ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต 

ตถาคตคือธรรมกาย 
ราคา ๘๐บาท 

.................................................................................. 

 
หนังสือเลมนี้ แสดงวิธีปฏิบัติทางใจ ตามคําสอนของพระบรมศาสดา ขอที่ ๓ ที่วา สจิต ตปริโยทปนํ ซึ่งแปลวา  

การทําใจใหสวางใส 
 ไดอธิบายวิธีปฏบิัติทางใจไวอยางชัดเจน วาทําใจอยางไรจึงจะสวางใส และเมื่อสวางใสแลว เราจะเขาถึงโมกข

ธรรมอะไรบาง และเมื่อเขาถึงธรรมเบื้องตนแลว เราจะเขาถึงธรรมชั้นสูงตอไปไมมีที่ส้ินสุด รวมเรียกวา 

วิชาธรรมกาย ทั้งนี้ก็เพื่อใหแจงมรรคผลนิพพาน อันเปนยอดปรารถนาของพระศาสนา 
 หนังสือเลมนี้ไดแสดงความชัดเจนไวแลวอยางครบถวน ทั้งความรูปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ รอแต 

ความพากเพียรของผูศึกษาคนควา วาจะเรียนจริงหรือเรียนเลน เทานั้น (หนังสือเลมนี้พิมพแลวหลายครั้ง 

พิมพเทาไรก็ไมพอแกความตองการของประชาชน โดยเฉพาะพระสงฆทั่วประเทศ ใหความสนใจแกหนังสือเลมนี้มาก 
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อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา 

ราคา ๑๐๐ บาท 

คติธรรม คตินิยม 
การดําเนนิชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ํา 

ราคา ๙๐ 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 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) 
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บันทึกจากผูเขียน 
 

ทานทัง้หลายรูจักลุงทั่วกนัแลว ลุงมีกิเลสไมแพใคร! แตชีวิตของลุงมาเกี่ยวของกับวชิาธรรมกาย

ไดอยางไร? ลุงก็ไมทราบ ทีผ่านมาลุงทําราชการเพียงแตอาศัยเงนิเดอืนหลอเลีย้งชวีิตให 

รอดตายเทานัน้ แตงานที่ทาํมาคูกับราชการคือ งานเผยแพรวิชาธรรมกาย งานแตงตาํราวิชาธรรมกาย และ

งานปราบมาร รวม ๓ งาน เหมือนมีอะไรมาบังคับ ชีวิตตองเปนอยางนี้ ชวีิตตองพบแตอยางนี ้

ไดพบเห็นมามาก บางทานศรัทธาถงึออกบวช บางทานประกาศตนเจริญตามแบบหลวงพอ ลุง

เห็นแลวก็ปล้ืมใจ ปล้ืมใจในบารมีของเขา คร้ันลงุอายมุากขึ้น ความคิดของลุงเปลีย่นไปหมด คนที่เราเคย

ปล้ืมใจในเขา กลับถูกมารพลิกธาตุธรรมไปแลว กลายเปนฐานใหมารมาดับวิชาธรรมกาย เปนแผนอันแยบ

ยลของมาร กวาเราจะรูวาอะไรจริงอะไรปลอม ก็แทบจะหมดตัวกนัทั้งนั้น นี่แหละคอื  แผนของมาร 
สุดทาย เขาก็จะดับวชิา 

วิชาธรรมกายเรียนยาก จงหมั่นทบทวนตาํราเขาไว อยาใหวิชาเพีย้น อยาเรียนโดยไมเปดตํารา 

การเรียนโดยไมเปดตํารา เปนชองใหมารเขาแทรก เหมอืนเราเปนฐานทพัใหมาร มารเขาไดจังหวะกํากับ

การแสดงของเรา เหมือนผูกาํกับการแสดงละครอยางไรก็อยางนัน้ นี่คอืเจตนาดีของลุง  จึงฝากขอคิดนี้ไว

เตอืนใจทานทัง้หลายสืบไป 

 

 



 

คําถามทายเลม 
 

ถาม :  หลวงพอวัดปากน้าํรวบรวมความรูวิชาธรรมกาย โดยทําเปนตําราไวมีกี่เลม? ชื่อหนังสืออะไรบาง? 

พิมพแตเมื่อไร? จงตอบคําถามนี ้ถาทานตอบได แปลวาทานใฝรู ถาทานตอบไมได จงรีบหาความรู

อยางดวน 

ตอบ :  หลวงพอวัดปากน้าํรวบรวมความรูวิชาธรรมกาย ทาํเปนตําราไว ๔ เลม คอื 

๑. ชื่อหนงัสือ “ทางมรรคผล” (วิธีไหวพระบชูาพระกอนเวลาภาวนา) ปกเปนภาพ ๑๘ กาย

คือ หนงัสือฝกภาวนาเบื้องตน เปนวิชาธรรมกายเบื้องตน 

๒. ชื่อหนงัสือ “คูมือสมภาร” เปนวิชาธรรมกายชัน้สูง เขียนในนามของ น.ส. ฉลวย สมบัติสุข 

(ผูเปนศิษยของหลวงพอ เรียนวิชาธรรมกายกับหลวงพอที่วัดปากน้าํ ในสมัยนั้น) เขยีนถวาย

สมเด็จพระวชริญาณวงศ สมเด็จพระสังฆราชเจา วัดบวรนิเวศวหิาร เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๒ปก

หนงัสือเปนภาพพระพุทธรูป บรรยายใตภาพพระพุทธรูปวา นี่คือธรรมกาย หลกัสูตรนี้มีความรู 

๑๕ บท (รวมภาคผูเลี้ยงดวย จะเปน ๓๐ บท) 

๓. ชื่อหนงัสือ “วิชชามรรคผลพิสดาร” เปนวิชาธรรมกายชั้นสูงระดับยาก พมิพเมื่อ พ.ศ. 

๒๕๑๗ โดยทานเจาคุณภาวนาโกศลเถร (พระอาจารยวีระ) อาจารยใหญวิปสสนา 

วัดปากน้ํา เปนผูจัดพิมพ เปนความรูวิชาธรรมกาย ๔๖ บท เปนหนงัสือปกแข็ง ปกเปนภาพ

ลักษณะของฐานที่ ๗ 

๔. ชื่อหนงัสือ “วิชชามรรคผลพิสดาร ๒” เปนวิชาธรรมกายชัน้สูงระดับยากมาก  

พิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยทานเจาคุณภาวนาโกศลเถร (พระอาจารยวีระ) อาจารยใหญ

วิปสสนาวัดปากน้าํ เปนผูจดัพิมพ เปนความรูวิชาธรรมกายหลายบท เปนหนงัสือปกออน ปก

เปนภาพลักษณะของฐานที ่๗ 

๕. คุณฉลวย สมบัติสุข เลาวาวิชาธรรมกายมีอีกเลมหนึง่ ไมทราบวาใครมาขอยืมหลวงพอ 

แลวหลวงพอก็ใหเขาผูนั้นยมืไป แลวไมสงคืนหลวงพอ จนบัดนี ้ไมทราบวาตําราเลมนี้อยูกับ

ใคร หากใครทราบเรื่องราววาใครยืมไป โปรดแจงใหขาพเจาทราบดวน ขาพเจามีรางวัลใหแก

ทาน ตองคิดวาวิชาธรรมกายคือสมบัติลํ้าคาของชาวโลก ทีทุ่กคนตองชวยกันอนุรักษและสืบ

สาน 
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เราเคยเห็นคนเกงในหลายรูปแบบและหลายลักษณะ 

 
เราเคยเห็นคนมีบุญขนาดใหคนฮือฮากันทัง้บานเมอืง 

 
เราเคยเห็นคนมีตําแหนงหนาที่ราชการสูงสง 

 
เราเคยเห็นเศรษฐีพันลาน 

 
เราเคยเห็นคนมีอํานาจ 

 
แตเราไมเคยเห็นคนมีความรูที่จะปราบมารได 

 
เราแสวงหาคนมีความรูปราบมาร เราคอยเขาผูนั้น 

 
ขอใหเราไดพบเขาผูนั้นเถิด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

ฝนจะมีความผิดตามกฎหมาย 
 

 
ปราบมาร เปนวิชาธรรมกายชั้นสูง 

 
ระดมสรรพความรูวิชาธรรมกายอันเปนกรุวชิาพิชัยสงคราม 

 
เพื่อกอบกูเอกราชของธาตุธรรม 

 

เพื่อใหธรรมชนะอธรรม 

 

เพื่อใหบุญชนะบาป 

 

เพื่อใหกศุล ชนะอกุศล 

 

เพื่อใหความดชีนะความชั่ว 

 
เพื่อใหโลกนี้เปนทีน่าอยูนาอาศัย ไมมีการขมเหงรังแกกัน 

 

หนังสือนี้เผยแพร เพื่อหาผูมีบารมีมาปราบมาร 
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