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คํานํา 
 

คําวา “ปราบมาร” เปนคําที่หลวงพอวัดปากน้ําทานใช สมัยที่หลวงพอมีชีวิตอยู หลวง

พอไดทํางานสาํคัญอยางหนึง่ งานนัน้คือ “ปราบมาร” หมายความวา ตองเปนวิชาธรรมกายชัน้สูง

จึงจะรูจึงจะเหน็ แลวใชคามรูชั้นสูงนั้นไปกาํจัดอวิชชาทีม่ายึดอํานาจปกครองในธรรมภาคขาว 

(ธรรมภาคพระหรือธรรมภาคสัมมาทิฏฐ ิหรือธรรมฝายบุญฝายกุศล) การที่อวิชชามายึดอํานาจ

ปกครองเชนนี ้มีผลกระทบตอมรรคผลนิพพาน มีผลกระทบตอธาตุธรรม มีผลกระทบตอมนุษย คือ 

มนุษยเกิดความเดือดรอน มีการขมเหงรงัแกกนั เกิดสงคราม เกิดกลยีุค ฝนฟาไมตกตองตาม

ฤดูกาล และทกุขรอนดวยประการตาง ๆ ทัง้นี ้เกิดจากอวชิชา หลวงพอทานเรียกวา “มาร” เขาทํา

วิชาปกครองไวอยางละเอยีดลึกซึ้ง ตองเรียนวชิาธรรมกายถงึระดับแกกลา จงึจะรูเหน็ จงึจะทราบ 

หากไมเปนวิชาธรรมกายแลว รูเหน็ไมไดเลย แมเปนวิชาธรรมกายแลว แตเปนอยางออน ก็รูเหน็

ไมไดเชนเดียวกัน หลวงพอทําวิชากาํจัดอวิชชาทีว่านี ้เรียกวา “ปราบมาร” 

แตงานปราบมารของหลวงพอยังไมทนัเสร็จ หลวงพอกม็รณภาพเมื่อป ๒๕๐๒ งาน

ปราบมารจึงขาดขั้นตอนลงเพียงนัน้ จะเปนเพราะอะไรไมทราบ ธาตุธรรมทานมาคาดคั้นเอาแก

ขาพเจา ใหขาพเจาทําวอชาปราบมาร ขาพเจาตกทีน่ั่งลาํบาก ที่ตองทาํวิชาปราบมารดวยความจํา

ใจ เร่ืองราวมอียางไร ขอใหทานอานหนงัสือ “ปราบมารภาค ๑” และหนงัสือ “ปราบมารภาค ๒” 

จึงจะทราบรายละเอียด เร่ืองราวปราบมารยุติวา ขาพเจาทาํวิชาปราบมารตั้งแตป ๒๕๒๗ ตราบ

ปจจุบัน ทาํทกุวัน ไมเวนแมแตวันเดียว ทํางานปราบมารได ๑๓ ป มีผลงานเขียนตําราได ๓ เลม 

คือ 

ปราบมารภาค ๑ พิมพเมื่อ ๒๕๓๓ ปราบมารภาค ๒ พมิพเมื่อ ๒๕๓๖ และเลมทีท่าน

ถืออยูในมือคือ ปราบมารภาค ๓ พิมพเมือ่ ๒๕๓๙ มีเนือ้หาสาระอยางไร มีความรูวชิาธรรมกาย

อยางไร ขอเชญิทานอานใหตลอด ขอความกรุณาอยางเพิ่งสงสัย อยาเพิ่งของใจ ตั้งใจอานใหจบ

ทุกเลมเสียกอน แลวความโปรงใจจะเกิดขึ้นเอง 

โดยเหตทุี่วิชาปราบมาร เปนความรูวิชาธรรมกายชัน้สูง ยากตอการเรยีนรู และยากตอ

การเขาถงึ ขอใหศึกษาเรียนรูวิชาธรรมกายหลักสูตรชัน้สูงเสียกอน คอื  

- แนวเดนิวิชาหลักสูตรคูมือสมภารของหลวงพอวัดปากน้ํา ม ี๑๕ บท หากรวมบทภาคผู

เลี้ยงดวยเปน ๓๐ บท 

- แนวเดนิวิชาหลักสูตรวิชามรรคผลพิสดารของหลวงพอวัดปากน้ํา ม ี๔๖ บท 

- ปราบมารภาค ๑ และปราบมารภาค ๒ 

 เมื่อศึกษาเรียนรูตําราดังกลาวไดครบถวนแลว จะอาน “ปราบมารภาค ๓” รูเร่ืองขึ้น 

ขาพเจาอนุญาตใหสาํนักพมิพเลีย่งเชียง โดยคุณถนอมศักดิ์ จงพพิัฒนยิ่ง (ในฐานะผูจัดการ) 



พิมพหนังสือปราบมารภาค ๓ และตําราวาดวยวิชาธรรมกายหลักสูตรตาง ๆ จงึขอใหทานติดตาม

และสอนถามโรงพิมพเลี่ยงเชียงวาตําราวิชาธรรมกายหลักสูตรตาง ๆ ที่ขาพเจาเขียนนั้นมี

รายการอะไรบาง ความรูตาง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือ หากมีเรืองใดที่สงสัยหรือของใจ โปรดติดตอ

สอบถามขาพเจาได อยาไดเกรงใจเลย 

 

 

 

 

 

     (นายการณุย บุญมานุช) 

   ผูชวยศึกษาธิการจงัหวัดจนัทบุรี 

  ๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๙ 

 

บานเลขที่ ๑/๓๑ ถนนพระยาตรัง 

 อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐ 

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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พระมงคลเทพมุน ี

(หลวงพอวัดปากน้ํา) 
ผูคนพบวิชาธรรมกาย 
ผูคนพบวิชาปราบมาร 

ผูเร่ิมแรกทําวิชาปราบมาร  

หลวงพอใหเผยแพรวิชาธรรมกายไปทั่วโลก เพื่อศานติจะเกิดมีแกโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ดวงกายสิทธิ์ (ตนปราบ) 
ดวงแกวกายสิทธิ์นี้ 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 
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 วิชาปราบมารเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง 
 

วิชาธรรมกาย มีทั้งระดับความรูเบื้องตน ความรูระดับกลาง และความรูชั้นสูง ยากตอการ

แยกแยะวาความรูใดเปนความรูเบื้องตน ความรูใดเปนความรูระดับกลาง และความรูเชนไร จึงเรียกวา 

ความรูชั้นสูง 

ในทางโลกนั้น มีการกําหนดระดับความรู เรียกวา การกําหนดหลักสูตร ไดแก การศึกษา

ระดับอนุบาล การศึกษาระดับประถมศึกษา การศึกษาระดับมัธยมศึกษา การศึกษาระดับอุดมศึกษา 

การศึกษาแตละระดับก็จัดหลักสูตรวามีวิชาอะไรบาง มีเนื้อหาความรูอะไร ดังที่เราทานทราบแลว ซึ่ง

เราก็ผานการศึกษาดันมาแลว 

เร่ืองวิชาธรรมกายก็แนวเดียวกัน เพียงแตเรายังไมไดเอาวิชามาแบงหมวดหมู เพื่อนํามาแยก

เปนหลักสูตรระดับตาง ๆ 

 

 แนวคิดในการกําหนดหลักสูตรวิชาธรรมกาย 
 

ธุระในพระศาสนามี ๒ ธุระ คือ คันถธุระและวิปสสนาธุระ ซึ่งคันถธุระไดแก การศึกษาปริยัติ

ธรรม แบงเปน ๒  แผนก คือ แผนกนักธรรมและแผนกบาลี แผนกนักธรรมคือ นักธรรมตรี นักธรรมโท 

และนักธรรมเอก สวนแผนกบาลีนั้น ไดแก เปรียญธรรม ๓ ประโยคถึงเปรียญธรรม ๙  ประโยค เปรียญ

ธรรม ๓-๕   เรียกเปรียญธรรมตรี เปรียญธรรม ๖-๗ เรียกเปรียญธรรมโท เปรียญธรรม ๘-๙ เรียก

เปรียญธรรมเอก 

วิปสสนาธุระ คือ การศึกษาดานจิตใจเพื่อใหแจงนิพพาน ยังไมมีการกําหนดหลักสูตร ไดแต

มีการเรียนกันเอง แบบตามมีตามได แตทางคณะสงฆก็ยอมรับ ภิกษุรูปใดมีความสนใจในการเจริญ

ภาวนา ไมวาจะภาวนาแบบใด เวลาเลื่อนยศก็มักจะไดรับพระราชทานนามเปนนามทางวิปสสนา เชน 

พระครูภาวนาภิรมณ พระภาวนาโกศล พระญาณวิโรจน พระสุธรรมญาณ เปนตน ชื่อราชทินนามบง

บอกวาเปนวิปสสนาธุระ 

คร้ังเรามาทบทวนวาเรียนวิปสสนาระดับใดจึงไดราชทินนามอยางนี้ มีหลักสูตรทางศาสนา

ใหเรียนอยางไรหรือไม มีการสอบสนามหลวงหรือเปลา ก็ตอบวา ไมมี เมื่อไมมีหลักสูตรและไมมีการ

วัดผล เหตุใดเราจึงถวายราชทินนามแกภิกษุอยางนั้น ยังไมมีใครใหคําตอบ 
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แตขาพเจาเปนศึกษาธิการ ทําหนาที่แทนกรมศาสนา ไดชวยใหขอคิดแกกรมไปวา หลักสูตร

วาดวยวิปสสนานาจะคิดไดแลว และทําตําราไดแลว กําหนดเปนหลักสูตรไดแลว เรียนกันไดแลว 

วัดผลกันไดแลว จะลาชาอยูทําไม ขืนลาชา วิปสสนาธุระ ก็ตายดานอยูอยางนั้น สงผลกระทบตอสังคม

มาก คือ ใจคนของเราดอยคุณธรรมกันทุกวัน คนทําบาปกันมากขึ้น จะอยูกันไมไดอยูแลว ทุกอยาง

และทุกเรื่องตองออกกฎหมายบังคับกันหมด เพราะกฎหมายคือ ของบังคับความประพฤติ ใครละเวน

ถูกกฎหมายลงโทษ บานเมืองที่ดอยคุณธรรมจําตองปกครองกันโดยกฎหมาย 

กลาวถึงการนําวิชาธรรมกายมากําหนดเปนหลักสูตรวิปสสนาธุระนั้น มีแนวคิดดังนี้ 

- แผนกนักธรรม ก็ทําตําราวิปสสนานักธรรมตรี วิปสสนานักธรรมโท และวิปสสนา

นักธรรมเอก รวม ๓ เลม 

- แผนกเปรียญธรรม ก็ทําตําราเปรียญธรรมตรี เปรียญธรรมโท และเปรียญธรรมเอก 

รวม ๓ เลม 

 

 แนวการเขียนหลักสูตร 
 

จะเขียนอยางไร นี่คือเร่ืองใหญ เนื้อหาควรเปนปริยัติ คือ ทฤษฎี วามีอยางไร บรรยายความรู

ปริยัติคือ ทฤษฎีไปกอน เสร็จแลวนํามาสูภาคปฏิบัติทางใจ วามีวิธีการอยางไร มีปฏิบัติการอยางไร 

แลวบอกวิธีวัดผล วาทําไดอยางไรหรือไม ใครผานบทฝกใดแลว เก็บขอมูลไว ใหคะแนนไว เราก็จะ

ทราบวา ใครฝกไดอะไร และแคไหน 

 
 เอกสารขอมูลที่จะนํามาเขียน จะไดจากที่ใด 

 

เอกสารขอมูลที่ใชเขียนหลักสูตร ก็คือ หนังสือของหลวงพอวัดปากน้ํา ๓ เลม หากรวมคํา

เทศนดวยจะดีมาก นําความรูเหลานี้มาทําหลักสูตร ก็จะไดหลักสูตร ๖ เลม โดยไมยากอะไรเลย 

คนที่เปนธรรมกายแลว ทําไดทุกคน จะยากตรงไหน ก็เราเรียนมาแลวทั้งนั้น เพียงแตนํา

ปริยัติมาทําเปนบทฝกทางใจเทานั้น เราก็บอกวา ทําไดอยางนี้ จะเห็นอะไร จะรูอะไร จะไดอะไร ไม

เห็นวายากตรงไหน แตถาทําธรรมกายไมเปนแลว อยางนี้ยากแน 

หากจะไดเปนการเปนงาน ก็ตองเอาคนที่มีความรูทางบาลีมาชวยคนควา ความรูวาอยางนี้ 

อยูในเปรียญธรรมประโยคอะไร คนเร่ือง คนถอยคํา แลวนํามาเรียบเรียง เร่ืองก็มีเทานี้ 
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 ความคิดที่เราจะทําตําราวิปสสนาธุระนั้น  เสนอกรมการศาสนาไปแลว 
 

โดยเหตุที่ขาพเจาเปนศึกษาธิการ มีหนาที่เกี่ยวของกับพระสงฆองคเณรอยูบาง คือ กรมการ

ศาสนาจัดประชุมพระจริยานิเทศและพระปริยัตินิเทศที่จังหวัดจันทบุรี กรมการศาสนาเคยชวนใหเปน

วิทยากรวิชาพัฒนาจิตใจคูกับทานเจาคุณรองเจาคณะจังหวัดจันทบุรี ในการนี้ ขาพเจาไดถวาย

หนังสือเผยแพรวิชาธรรกมายแกพระสงฆตลอดเวลา 

ในป พ.ศ. ๒๕๓๕ กรมการศาสนาจัดประชุมพระจริยานิเทศที่จังหวัดจันทบุรี บังเอิญงานนี้

ขาราชการสําคัญของกรมการศาสนา ซึ่งมีหนาที่โดยตรงตอการศึกษาของพระสงฆมารวมงานดวย 

ทานผูนั้นคือ อาจารยนําทรัพย จันทรหอม ผูอํานวยการกรมศาสนศึกษา เห็นขาพเจาคุยกับพระสงฆ 

เกี่ยวดวยเรื่องหนังสือวิชาธรรมกายที่ขาพเจาถวายพระ จึงชวนขาพเจาสนทนาถึงเรื่องวิชาธรรมกาย 

เพราะหนังสือที่แจกคือ หนังสือเผยแพรวิชาธรรมกาย ขาพเจาคุยไปวา เรื่องวิปสสนาธุระคือ เรื่อง

ทํานิพพานใหแจง คือ เรื่องพัฒนาคุณธรรมใหเกิดแกใจคน ก็คือ เรืองของวิชาธรรมกาย เรา

ตองสรางหลักสูตรขึ้น เราตองสรางวิทยากรขึ้น งานวิปสสนาธุระจึงจะดําเนินไปได  

ทุกวันนี้ ธุระของสงฆทําไดธุระเดียว คือ ทําแตคันถธุระเทานั้น 

ขาดงานวิปสสนาธุระ เพราะไมมีตําราและไมมีวิทยากร กรมศาสนศึกษาซึ่งมีหนาที่โดยตรง 

ควรเริ่มดําริทํา หนังสือที่ผมแจกแกพระเณรนี้ เปนการเผยแพรสวนตัวของผม กรมการศาสนาไมได

ชวยเหลืออะไรผมเลย ปรากฏวา อาจารยนําทรัพย จันทรหอม รับวาหากทานไดเลื่อนเปนรองอธิบดี

กรมการศาสนาแลว ทานจะชวยพิมพหนังสือเผยแพรให 

ปรากฏวา อาจารยนําทรัพย จันทรหอม ไดเลื่อนเปนรองอธิบดีกรมการศาสนา แตทานได

ชวยผมตามที่ทานเคยปรารภไว ในชวงนั้นเองอาจารยจําเริญ เสกธีระ ไดเปนอธิบดีกรมการศาสนา 

ทานไปราชการที่จังหวัดจันทบุรี ขาพเจาไดนําเร่ืองที่อาจารยนําทรัพย จันทรหอม ข้ึนกลาว วาทานนํา

ทรัพย จันทรหอม ไดเปนรองอธิบดีกรมการศาสนาแลว จะชวยพิมพหนังสือเผยแพรวิชาธรรมกายให 

ทานจําเริญ เสกธีระ รับวาจะไปเตือนแกรองนําทรัพย จันทรหอม วันนั้นขาพเจาไดมอบหนังสือ “พระ

ศาสดาพาเราสูความเปนอารยะ ใหเราสุขภาพดี เกิดสันติสุขแกโลก ดวยวิธีการอยางไร” และหนังสือ 

“อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา” แกอาจารยจําเริญ เสกธีระ ไปหลายเลม 

แตอาจารยนําทรัพย จันทรหอม เปนรองอธิบดีกรมการศาสนาไดไมนาน ก็เกษียณราชการ 

ไมทันไดชวยอะไรแกขาพเจา 

สรุปแลว งานเขียนหลักสูตรวิชาธรรมกาย ยังไมไดทํา และเปนปญหาติดคางมาจนทุกวันนี้ 

เร่ืองราวของการเขียนหลักสูตรวิชาธรรมกายมีปรากฏอยูในหนังสือ “พระศาสดาพาเราสู

ความเปนอารยะ ใหเราสุขภาพดี เกิดสันติสุขแกโลก ดวยวิธีการอยางไร” แลว โปรดติดตามหา

อานได 
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 งานเขียนหลักสูตรวิชาธรรมกายลงทุนไมมากเลย 
 

ถามวางานเขียนหลักสูตรวิชาธรรมกาย ใชเงินมากหรือไม ตอบไดเลยวา ไมมาก 

ถามตอไปอีกวา งานเขียนหลักสูตรวิชาธรรมกายนั้น ใชคนมากหรือไม ตอบไดเลยวา ไมมาก 

ขอเพียง ๒ คน โดยเราเปนตัวยืน ทําหนาที่ใหความรูในทางปฏิบัติ สวนอีกคนนั้น ก็คือ ขอพระเปรียญ

ธรรม ใหชวยคนคําบาลี คือ เราอยากรูวา เนื้อหาความรูวิชาธรรมกายเรื่องใด มีคําบาลีกลาวไวในที่ใด 

อยูในหลักสูตรเปรียญธรรมชั้นใด เพื่อนําความรูนั้นมากลาวเปนภาคปริยัติ คือ เปนภาคทฤษฎี สวน

ภาคปฏิบัตินั้นไมยากเลย เพราะหลวงพอวัดปากน้ําทําไวแลวเราก็ยกเอาภาคปฏิบัติออกมาเปนบทฝก 

เพียงแตเราอธิบายความรูที่หลวงพอทานทําไวมายอยแยกทําใหงายเขา เร่ืองก็เทานี้เอง สวนความรู

ดานปฏิเวธ คือเมื่อฝกแลว ปฏิบัติแลว เปนอยางไรนั้น เราจะเปนผูเขียนเอง ถึงจะไมดีอยางที่หลวงพอ

ทานเห็นทานเขาใจ แตก็พอฟงได เพราะเราก็เรียนวิชาธรรมกาย มีชั่วโมงบินมานานโข 

โปรดดูหนังสือ “วิธีสอนและเทคนิควิธีฝกใหเปนธรรมกาย” (คูมือวิปสสนาจารย) ที่

ขาพเจาทําไวนั้น ไมวาใครชมวาดีทั้งนั้น 

เลมโตปานนั้น นั่นคือ เดินวิชา ๑๘ กาย ของหลวงพอเทานั้น ยังไมไดเติมความรูอ่ืนลงไปเลย 

ข้ึนชื่อวาวิชาธรรมกายแลว ยากทั้งนั้น เรียนยากทั้งนั้น เขาใจยากทั้งนั้น 

หากเรานํามาทําตําราใหแกกรมการศาสนา ตามที่กลาวแลว ไมทราบวาเลมจะโตขนาดไหน 

เพราะตองเพิ่มคําบาลีเขาไปอีก 

ความยากอยูที่วา การวัดผลเราจะวัดกันอยางไร หากวัดทั้งขอเขียนและวัดการปฏิบัติดวย 

เนื้อหาของหนังสือจะตองมาก เพราะจะตองบรรจุความรูใหตอบคําถามดวย รวมความวา เราตองสอน

ครูและสอนนักเรียนดวยนั่นเอง 

 
 มีความคิดแตไมมีกําลังก็ทําอะไรไมได 

 

งานทําตําราวิปสสนาธุระไมไดนี้ คือ ความเสียใจใหญหลวงของเรา 

ตัวเรานี้มีประโยชนนอยนัก นอยใจในชะตากรรม ที่ตัวเรานี้ขัดสนเกินไป หากเรามีกําลัง

เหมือนคนอื่น ปานนี้ตําราวิปสสนาธุระจะตองออกมาแลวหลายระดับ ถึงจะไมครบระดับ ก็ตองออกมา

ไดบาง จะตองเขียนออกมาใหบัณฑิตไดชมกันบาง 

อายุของเราปูนนี้แลว งานทําตํารายังไมไดอะไรเลย 

สวนตํารารวม เพียงแตพอแกขัด ขาพเจาทําไวพอสมควร 
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 ความจริงกรมการศาสนาก็ทราบวา  เรายังไมไดจัดการศึกษาวิปสสนาธุระ 
 

กองศาสนศึกษา คือ กองที่จัดเงินงบประมาณจัดการศึกษาใหแกสงฆไทย อยูในสังกัด

กรมการศาสนา ซึ่งครั้งนั้นอาจารยนําทรัพย จันทรหอม เปนผูอํานวยการกอง ทานทราบเปนอันดี วา

เรายังไมไดจัดการศึกษาวิปสสนาธุระ หนาที่ของกองนี้เพียงแตจัดเงินงบประมาณดานปริยัติธรรม

อยางเดียว 

ความจริงแลว ทั้งทานอธิบดีคือ อาจารยจําเริญ เสกธีระ และรองอธิบดี คือ อาจารยนาํทรพัย 

จันทรหอม (เพิ่งเลื่อนขึ้นมาเปนรองอธิบดี) ตางก็รูจักขาพเจา หนังสือวิชาธรรมกายของขาพเจาอยูใน

มือของทานแลว การประชุมผูบริหารของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือวิชาธรรมกายของขาพเจา แจก

กันจนหมดมือ ที่แน ๆ ก็คือ ศึกษาธิการอําเภอไดรับทั่วประเทศ และผูชวยศึกษาธิการเขต ผูชวย

ศึกษาธิการจังหวัดไดรับทั่วประเทศ วัดในประเทศไทยมีหนังสือวิชาธรรมกายของขาพเจา ถึงจะไมทั่ว

ประเทศแตก็เกือบทั่ว 

คานิยมที่ทานอธิบดีและรองอธิบดีที่มีตอขาพเจา รวมทั้งคานิยมที่ขาราชการมีตอขาพเจา 

ตองวาพอสมควรแลว 

แตจะใหถึงขั้นนําเร่ืองเสนอตอมหาเถรสมาคม เพื่อนําวิชาธรรมกายมาเปนหลักสูตรใหสงฆ

ไทยเรียนวิปสสนาธุระ อยางนี้ ทานอธิบดีคงทําใหไมได ถึงทานอธิบดีจะเปนธรรกมาย ก็คงเปนการ

เรียนสวนตัวเทานั้น จะถึงแกนําเรื่องเสนอตอมหาเถรสมาคมคงทําไมได ดูวามีเร่ืองที่จะขัดของมากอยู 

ในโอกาสที่ชีวิตราชการของขาพเจา มีเร่ืองวิชาธรรมกายไปถึงขาราชการระดับผูใหญใน

กรมการศาสนา ตามที่บรรยายมานั้น นับวาใหเกียรติแกขาพเจามากแลว ขาราชการเล็ก ๆ อยาง

ขาพเจา มีตําแหนงราชการเปนเพียงผูชวยศึกษาธิการจังหวัดเทานั้น ทานทั้งหลายใหความเชื่อถือ

ความรูวิชาธรรกมายของขาพเจา และบางกรมเชิญขาพเจาไปอบรมผูบริหารการศึกษา ถือวาใหเกียรติ

แกความรูวิชาธรรมกายของขาพเจาแลว 

บัดนี้ หนาที่ราชการของขาพเจาจะถึงคราวเกษียณอายุราชการ ขาพเจาคงไมมีโอกาสไดรับ

ใชอีกแลว 

สรุปแลว ยังเขียนหลักสูตรวิปสสนาธุระไมได 

งานนี้ จึงตกเปนหนาที่ของคนยุคหลังตอไป 

ไมใชขาพเจาไมทาํ ขาพเจาทําแลว แตยังไมประสบความสําเร็จ 
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 วิชาปราบมารใชวิชาธรรมกายชั้นสูง 
 

เราทานทราบตรงกันวา วิชาธรรมกายประกอบดวย ความรูหลายระดับ มีทั้งระดับเบื้องตน 

ระดับกลาง และระดับสูง 

จะทราบไดอยางไรวา ความรูใดอยูในระดับไหน เร่ืองนี้ทานตองเรียน จึงจะทราบ และ ถาม

วาจะเรียนไปนานแคไหน จึงจะถึงขั้นเปนหลักสูตรได   ตองเรียนนาน ๆ จึงจะแยกระดับความรูได 

การจะเรียนใหถึงขั้นกําหนดหลักสูตรได จะตองทําวิชาที่หลวงพอสอนไวทั้งหมดใหได และ

เมื่อไดครบถวนแลว จึงถึงขั้นนําความรูมาประมวลเปนหมวดเปนหมู เมื่อนําความรูมาทําเปนหมวด

เปนหมูแลว จึงจะถึงขั้นกําหนดหลักสูตร วาความรูใดเปนหลักสูตรระดับไหน 

หากเปรียบการเรียนวิชาธรรมกายเหมือนการเรียนหนังสือไทย ก็ตองไปเริ่มเขียนตัว

พยัญชนะ เขียนตัวสระ เขียนไดแลว จึงนํามาประสมตัว ประสมตัวแลวจึงตองทราบความหมายแหงคาํ

นั้น ๆ แลวนําถอยคํามาเขียนประโยค วาประโยคนั้น ประกอบดวยประธาน กริยา และสวนขยาย 

จากนั้น ใหเร่ิมแตงความเปนประโยคสั้น ๆ จากนั้น แตงเปนประโยคยาว ๆ จากนั้นจึงเปนขั้นเขียน

เรียงความ 

การเขียนเรียงความนั้น หัดเขียนตามที่ครูสอนหรือเขียนขึ้นเอง จับประเด็นนี้กอน 

การเขียนเรียงความชนิดที่ครูเขาสั่งใหไปหาความรู แลวรวบรวมเปนเรื่องราว อยางนี้จึงจะ

ใชได 

งานทําวิชาปราบมาร ก็คือ การนําความรูทางวิชาธรรมกายมาใช ใหไดงานตามที่ครูส่ัง 

งานที่ครูส่ัง คือ ใหปราบมาร ทานจะนําวิชาใดมาใช ทานจะใชความรูอะไร เปนเรือ่งของทาน 

ครูเขาตองการเพียงอยางเดียว คือ ใหมารดับหมด 

ทําอยางไรมารจึงจะดับทั้งหมด เปนหนาที่ของทาน ที่ทานจะตองไปคนควา และจัดทํา 

ตามที่บรรยายมานี้ ทานคงเขาใจแลว วาวิชาธรรมกายชั้นสูงมีความหายครอบจักรวาล

เพียงใด 

ทานตองเรียนไป จนกวาทานจะเกิดความคิดวา วิชาธรรมกายที่หลวงพอวัดปากน้ําสอน

ไวนั้น นอยไปแลว เกิดความคิดอยางนี้เมื่อไร จึงจะพอรูเรื่องวิชาปราบมารเบื้องตน 

สวนวิชาธรรมกายชั้นสูงนั้น ทานจะตองเขานิโรธไปศึกษาคนควาอีกมากมายนัก จึงจะถึงขั้น

คิดวิชาสูมาร คร้ันเดินวิชารบไปแลว เราจะไดความรูใหมในวันหนา และวิชาที่วาคนไดใหมนั้น ทานจะ

ใชไดไมกี่วัน วิชาเดิมใชการไมไดแลว ลาสมัยไปแลว เพราะมารมันไมดับ เราตองไปคนวิชาใหมตอไป

อีก ไมมีที่ส้ินสุด นี่คือวิชาธรรมกายชั้นสูงที่ใชปราบมาร เปนหลักสูตรกวาง ไมมีขอบขาย ละเอียดแค

ไหน ก็ไมทราบ สูงแคไหนก็ไมทราบ ลึกซึ้งแคไหนก็ไมทราบ 
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ดังนั้นการที่กลาววา ในสากลโลกและในสากลธรรมนี้ มียากอยูอยางเดียวคือ ปราบ

มาร เปนคํากลาวที่ถูกตอง 

คนเกงที่หายาก คือ หาคนที่มีความรูปราบมารไมได 

หากทานเปนธรรมกาย ลองทําดูเถิด เขานิพพานเรื่อยไป ทั้งนิพพานธรรมกายและนิพพาน

เปน นิโรธถามไปเรื่อย จะหาใครมาปราบมาร จะอาราธนาผูมีบุญคนไหนมาปราบมาร ลองนิโรธดูสักป

เดียว ก็พอทราบแลว ไมมีใครรับอาสา ไมมีใครรับทํา 

คราวนี้ ลองมาดูทางอรูปพรหมบาง ลองมาทางพรหมบาง ลองมาดูทางทิพยบาง พอจะ

ทราบได วาไมมีใครรับอาสา เราไมรูจะไปอาราธนาใครมาเกิดปราบมาร มันจนใจจริง ๆ  

จะเปนเวรกรรมอยางไรไมทราบ หนาที่ปราบมารมาตกแกขาพเจา โดยที่ขาพเจาไมทราบ

มูลเหตุ 

เร่ืองราวของการปราบมารเบื้องตนของขาพเจา มีความเปนไปมีความเปนมาอยางไร โปรด

อานหนังสือ “ปราบมารภาค ๑” และหนังสือ “ปราบมารภาค ๒” ไดนํามากลาวไวแลว 

ความยากของงานปราบมารนั้น อยูที่ความรู วาเราจะใชความรูอะไร ความรูตอง

ใหมอยูเรื่อย 

ความรูเกาใชไมได เพราะมารเขารูชั้นเชิงหมดแลว เขารูวิขาของเราหมดแลว เขารูลวงหนา

ดวยวา วันนี้เราจะเดินวิชาอยางไร และเขาจะตอสูอยางไร สวนเรานั้นเปนผูไมรู เคยทําวชิาอยางไรกท็าํ

อยางนั้น เวนแตวันใดโชคดี ไปเห็นวิชาใหม ก็ใชวิชาใหมนั้น เหตุการณเปนเชนนี้มาตลอด 

เราไมมีครู ไมรูจะไปถามความรูจากใคร เราไมมีผูรู 

การรบจึงเปนแบบ “ผิดก็เปนครู และถูกก็เปนครู” 

 
 ทานของใจวา ทําไมไมถามความรูจากพระพุทธองค 

 

ไมนาจะเอาเรื่องนี้มาพูดกัน เพราะเราทํางานใหแหพระองค มีอะไรที่พระองคจะทรงบอกได 

ทรงบอกแกเราทั้งนั้น ไมมีอะไรปดบัง เวนแตเกินความรูของพระองค อยางนี้จนใจ อีก

ประการหนึ่งก็คือ ทรงบอกไมได เพราะมารละเอียดบังคับพระองคอยู อยากจะบอกใจจะขาด แต

ทําไมได เพราะถูกมารบังคับ 

กรณีที่พระองคถูกมารบังคับ หากเราไปถามความรูตอพระองค ความรูนั้นเชื่อไมได 

เพราะมารเขาเปนผูตอบ มารเขาเปนผูตอรูตอญาณ มารเขาเปนผูตอแวนตอกลองสองญาณ นิโรธ 

ของเราจะสั่น ไหว ริบ รัว 

กรณีที่พระองคทรงบอกความรูเราไมได เนื่องจากเกินรู เกินญาณของพระองค หมายความ

วา ทรงตรัสรูธรรมขันธนอยไป การตรัสรูเพียง ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธนั้น เปนเพียงขั้นพื้นฐาน ธรรมกาย
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เล็ก เปนเพียงความรูภาคโปรดสัตว สวนความรูภาคปราบคือ ความรูปราบมาร ยังไมไดตรัสรู เพราะ

มารเขาปดวิชาอยู ไมใหไดรูไดเห็น พระองคก็พยายามรูพยายามเห็น พยายามจะตรัสรูแตมารเขาไม

ยอม เขาก็เอาทุกขและสมุทัยเขามาให แตแรกทรงแกได ตอมามารเขาเอาทุกขและสมุทัยชนิดสําคัญ

มาให พระพุทธองคทรงอาพาธและเขานิพพานไปในที่สุด สรุปแลวพระองคยังไมไดตรัสรูธรรมขันธวิชา

ปราบมาร ความรูจึงเปนรองมารเรื่อยมา 

กี่ยุคกี่สมัยเปนอยางนี้ทั้งนั้น 

เราจึงเปนรองมารเขาเรื่อยมา แพเปรียบในเชิงความรูมาตลอด 

หากทานเดินวิชาไปใหสุดนิพพาน ทั้งนิพพานธรรมกายและนิพพานเปน ทานจะทราบเรื่องนี้ 

หากทานเดินวิชาไปไมสุดนิพพาน ไมวาจะเรียนมากี่ปกี่ชาติกี่ภพ ทานจะไมทราบ

เรื่องที่กลาวนี้ 

ถามวา มีใครไปสุดนิพพานบาง ตอบวา ยังไมมี ขาพเจาไดกลาวเรื่องนี้ไปแลวในหนังสือ

ปราบมารภาค ๑ โปรดคนหามาอาน 

หากเราเรียนกันเพียงนิโรธแบบธรรมดา เพื่อใหละสังโยชน เพื่อใหไดมรรคผลนิพพาน เมือ่เรา

สรางบารมีธรรมจนดวงบารมีโตเขาขายไดมรรคผล เราจะละสังโยชนไดและไดมรรคผลนิพพาน กรณี

อยางนี้มารเขาไมขัดขวางอะไร เพราะเราอยูในปกครองของเขา ถึงเราจะเขานิพพานไปได เราก็อยูใน

ปกครองของเขาอยูดี เราอยูในบังคับบัญชาของเขา เขามาสั่งใหทําอะไรเราตองทํา เราไมทําเขาก็กําจดั 

วิธีที่เขากําจัดพระพุทธองค เขาทําอยางไร เร่ืองนี้ไมยาก เดี๋ยวจะบอกให เพราะขาพเจาไดไปรูไปเห็น

มาแลว 

การไปรูไปเห็น วิธีการที่มารเขารังแกพระพุทธองคนั้น 

ไมใชทานอยากจะเห็นก็เห็นได ไมใชอยากจะรูก็รูได ไมใชอยางนั้น ผูเชี่ยวชาญวิชาธรรมกาย

แมสักรอยคนพันคนหมื่นคน จะรูจะเห็นไดสักคน ก็ตองวาโชคดีแลว 

จริงอยู เปนศิษยหลวงพอวัดปากน้ําเหมือนกัน เรียนมาตําราเดียวกัน ครูเดียวกัน ตางก็เอา

ชีวิตเขาแลกมาดวยกันทั้งนั้น 

แตเราตางกันที่ปญญา ตางกันที่บารมี 

ใครเลาจะเปนผูไปเห็นละเอียด 

นักเรียนชั้นหนึ่ง มีสอนไดที่ ๑ เพียงคนเดียว 

นี่คือขอที่ควรพิจารณา อยาวาขาพเจาเลย ขาพเจาขอพูดตรง ๆ พูดสั้น ๆ 

คราวนี้ มาพูดกันถึงความรูทางวิชาธรรมกายบาง เราเคยไดยินวิชาธรรมกายเขาพูดกันวา 

ตน กลาง ปลาย เราเคยไดยินเขาพูดวา ออน แก หยาบ ละเอียด เปนตน 

อยาง “ตน” ถามวา ตนที่วานี้ระดับไหน เราก็วาตน ก็แก ไปเปนเถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด 

เลือกเอาเองวาระดับไหน นี่คือตัวอยาง 
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อยาง “ออน” ถามวาออนระดับไหน เราก็วาออนไปเปน เถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด เลือกเอา

เองวาระดับไหน นี่คือตัวอยาง 

คราวนี้มาถึงเรื่องบูชาขาวพระ ถามวา ที่เราบูชาขาวพระนั้นถึงพระพุทธองคหรือเปลา เรา

มีอะไรเปนตัวบงชี้ เราจะมีอะไรเปนเครื่องมือวัดเหมือนปรอทไข เราไดแตทําตามที่อาจารยแนะนํา เรา

ทําตามที่อาจารยบอก เราเชื่ออาจารยของเราเพราะเราก็เรียนวิชาธรรมกายมาจากอาจารยทานนี้ 

เร่ืองบูชาขางพระนี้ ขาพเจากลาวไวแลวในหนังสือปราบมารภาค ๑ ทานตองไปติดตามอาน 

วามีเนื้อหาอะไร มีเหตุผลอยางไร ทํามาแลวนานแคไหน เหตุใดเร่ืองจึงมาแจงในชวงชีวิตที่ขาพเจาทํา

วิชาปราบมาร ขาพเจาก็ทําวิชาปราบมารเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๗ เร่ืองบูชาขาวพระเพิ่งพิสูจนไดในป พ.ศ. 

๒๕๒๗ นั้น 

วันนี้ขอพูดเพียงแตวา เมื่อมีกายหยาบก็มีกายละเอียด คราวนี้มายุติหลักวิชาที่วา เมื่อมี

หยาบก็มีละเอียด ประเด็นสําคัญอยูที่วา ละเอียดแคไหน และละเอียดเพียงใด จึงจะถึงพระพุทธองค 

ทานตอบวา ละเอียดแลว ถึงแลว ก็ถามตอไปวา ที่วาละเอียดนั้นพนปกครองของมารแลว

หรือยัง 

ตอบตรงนี้กอน ถามวา ความละเอียดของวิชาที่ทํานั้น พนเหตุปกครองของมาร

หรือไม 

หากตอบวา ยังไมพนปกครอง เราก็อยูในเหตุหลอกรูลวงญาณของมาร เพียงแตมาร

ละเอียด มาหยุดที่เห็น จํา คิด รู ของพระองค ก็จะเกิดกายของพระพุทธองคข้ึน สวนกายละเอียดของ

มารซอนอยูขางใน เราก็จะเห็นเปนวา พระพุทธองคทรงฉันสิ่งของ ๆ เรา เราดีใจวาเราไดบุญ แทจริง

แลวมารเขาจําแลงกายมาเหมือน และกินอยางสะดวกโยธิน ทําไมมารเขาทําได เขาทําไดเพราะเขา

เปนผูปกครอง เขามีสิทธิ์ที่จะทําเชนนั้น 

กลับมาพูดถึงขอดีขอเสียกันบาง ขอดีก็คือ ถาถึงพระพุทธองคจะทรงมีกําลังและเราก็

ไดบุญ ขอเสียเราควรคิดกันบางไหม ถาคิด ก็ตองพูดวา หากไมถึงก็หวานคอมาร มารมันก็มี

กําลัง เปนการไปบํารุงกําลังมารแท ๆ โดยทีเราไมทันคิด แตกาลกอนขาพเจาไมไดคิด เพิ่งจะมาคิดเร็ว 

ๆ นี้ คิดแลว ก็แกไขอะไรไมได 

เมื่อกอนเราไมทันคิดอะไร พออาจารยสอนเราก็ทําทันที คิดแตจะไดบุญ ไมทันคิดถึงขอดี

ขอเสีย 

ตอนนี้อายุมาแลว และทําวิชาปราบมารมานานป เกิดขอคิดหลายอยาง อยางเรื่องการหาม

ฝน เมื่อฝนตก เราตองการใหฝนหยุด เราก็เดินวิชาเก็บฝน แลวฝนก็ไมตก เปนไปตามที่เราตองการ เรา

คิดวาเราเกง แตการเกงของเราเปนดาบ ๒ คม เมื่อทานเดินวิชาเก็บฝน มารเขาไดชองทันที เขา

สําทับวิชาแหงแลงทับทวีเพิ่มลงไป บัดนี้ ปรากฏวาบานเมืองของเราแลงฝน ขาดฝน ขาดน้ํา รัฐบาล

ตองเขาแก ดังที่เราทานทราบในทุกวันนี้ 
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การทําวิชาแกลงพวกเดียวกัน ผูมีความรูจริงเขาจะไมทําเปนอันขาด คนที่ดังกวาคนนั้น คน

นั้นมีผลประโยชนกวา เราก็อยากมีชื่อเขื่องกวาเขา เราเดินวิชาแกลวเขาผูนั้น การกระทําเชนนี้

เปนการไปชวยงานของมารเขา ปกติมารเขาแกลงเราอยูแลว เราไปนํารองวิชาใหมารไดชองอีก 

เพื่อนคนนั้นพลอยที่จะทุกขรอนนอย เขากลับไดทุกขมาก เราเปนผูไปเพิ่มทุกขใหเขาแท ๆ แลวอยางนี้

จะวาอยางไร นี่หรือคือผูทรงธรรมอันประเสริฐ ทานทําหนาที่เปนมารโดยทานไมรู วิชาของมารมีแต

ทําใหสัตวโลกพนทุกข แตเราไปใหทุกขแกเขา 

วิธีแกฝนไมใหตก เราก็ตั้งเครื่องเขา อาราธนาเครื่องชวยนําเมฆฝนไปตกในถิ่นที่เขาตองการ

น้ํา วันนี้เราประกอบพิธีมงคล หากฝนตกในถิ่นของเรา เราจะไมสะดวก เสร็จแลวเราก็ยิงเครื่องเขาไปที่

เมฆนั้น เครื่องก็ทําหนาที่ตามที่เราอาราธนา อาจไดผลไมมากนัก แตไมชี้ชองใหมารสรางเหตุฝนแลง 

ดูไปแลว ความรูของเราเปนความรูที่มารเขามาปนเปน เอิบ อาบ ซึม ซาบ ตองแยกใหออก

วา นี่เปนความรูของพระหรือความรูของมาร อะไรที่เวนไดก็เวนไป อยาเกงมากนักเลย ทีเราอยาก

ใหเกง แตเกงไมได เกงจริงตองไปเกงกับมาร มาเกงกับพวกเดียวกันเอง ไมเขาทาเลย มาทับถม

กันเอง มาขมกันเอง มากีดกันกันเอง มาแกลงกันเอง วิธีนี้เปนวิธีของมาร ไมใชวิธีของพระ เราตอง

ชวยกันทุกรูปแบบ เราตองเอ้ือเฟอกันทุกรูปแบบ เราตองสนับสนุนกันทุกรูปแบบ เราตองลด

ตัวเองใหคนอื่นดังกวาเรา เราตองใหคนอื่นเหนือกวาเรา จึงจะถูกวิธีของพระ ใจของพระมี

แตเสียสละ เราเอาประโยชนแตนอย ใหคนอื่นเขาไดมากกวาเรา 

ควรคิดอยางพระ อยาไปคิดอยางมาร 

 

 หนังสือปราบมารภาค ๒ มีเสียงวิจารณมาก 
 

หนังสือปราบมาร พิมพไปแลว ๒ เลม คือ “ปราบมารภาค ๑” พิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ และ

หนังสือ “ปราบมารภาค ๒” พิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

โปรดเขาใจวา หนังสือปราบมาร เปนวิชาธรรมกายชั้นสูง 

ทานที่มีความรูวิชาธรรมกายเบื้องตน จะอานไมรูเร่ือง เพราะเปนความรูชั้นสูง 

ทานที่จะอานหนังสือปราบมารรูเร่ือง จะตองเปนผูมีความรูระดับเกจิอาจารย จะตองศึกษา

คนควาวิชาธรรมกายอยางจริงจัง ตองเรียนอยางเอาเปนเอาตาย หากไดเคยเขาฟงวิชารุนที่หลวงพอ

วัดปากน้ําควบคุม จึงจะพอรูเร่ือง 

หากทานไมเขาถึงเกณฑนี้ ทานจะไมรูเร่ือง 

เมื่อทานไมรูเร่ือง ทานมาอานเขา ทานจะวิจารณผูเขียนดวยประการตาง ๆ ได ทานจะ

วิจารณอยางไร และจะออกความเห็นอยางไร ยอมเปนไปตามความคิดของทาน ซึ่งเปนการไมถูกตอง 

กรณีอยางนี้เกิดโทษแกทาน 
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เพราะทานไมเคยเรียน ทานไมเคยรู หรือเรียนมาบาง ก็เปนความรูเบื้องตน จะนําความไมรู

หรือนําความรูเบื้องตน มาออกความเห็น ยอมไมถูกตอง ดวยประการทั้งปวง 

ขาพเจาก็บอกแกทานแลว วาเปนความรูชั้นสูง ไมใชความรูทั่วไป 

บางทานเคยเรียนมา ๒๐ ป ตอมาไปทํางานทางโลก ไมไดฝกฝนคนควาตอ กรณีอยางนี้ 

ธรรมมัวแลว ไมแจมใสเหมือนเดิมแลว เอาเหตุผลอะไรไมไดแลว เคยทําวิชาชั้นสูงมาจริง แตวาตอนนี้

ทําอยางนั้นไมไดแลว อยางมากก็จะเหลือแคทํากายใหใส เพียงอารมณแจมใสไปวันหนึ่งเทานั้น ทาน

จะเดินวิชารบเหมือนกับสมัยที่ฝกอยูกับหลวงพอไมไดแลว จริงอยูเมื่อสมัยฝกอยูกับหลวงพอ ทานเกง 

ทานมีชื่อเสียง ทานแกโรคได เด๋ียวนี้ไมอยางนั้นแลว ไมไดฝก ๑๐ วัน มารก็ยึดธาตุธรรมไปแลว 

พูดกันใหตรง พูดกันใหชัด พูดกันใหแจมแจง 

มันไมงาย มันยาก ถึงจะเคยมีประวัติมาวาเกง ตอมาละเลยไป เสียหายมาก 

ตามที่กลาวมานี้ ก็เพื่อใหเกิดความเขาใจ วาวิชาธรรมกายรักษายาก 

จะใหดี ตองหมั่นฝก หมั่นคนควา และตองใหกาวหนายิ่งขึ้น แตทําวิชาเกา ๆ จะไดประโยชน

นอย เพรามารเขารูทางวิชาของเราเสียแลว เขารูเชิงของเราเสียแลว เราตองกาวไปใหไกลกวาเดิม 

เสียงวิจารณมีอยางไรบาง 

เทาที่ไดยิน มีแตเสียงของทานที่ไมเปนวิชา แตทานที่ทําวิชาชั้นสูงมาแลว เมื่ออานหนังสือ

ปราบมารภาค ๒ จบลง ทานยอมรับ ยังไมไดยินคําวิจารณ ทานที่เปนวิชาเบื้องตนวิจารณเอาแรง ๆ ถงึ

ขนาดบอกวา เอาตําราเลมนี้ไปเผาไฟไดแลว อยางนี้ก็มี 

ศึกษาธิการคนนี้เกงกวาหลวงพอวัดปากน้ําไปแลว 

เปนเสียงวิจารณของทานที่เปนธรรมกาย แตสนใจในวิชาธรรมกาย ชอบฟงและชอบถาม พอ

เธออาน “ปราบมารภาค ๒” จบลง เธอใหความเห็นวา ศึกษาธิการผูนี้เกงกวาหลวงพอวัดปากน้ําเสีย

แลว หนูไมเชื่อ 

เธอพูดของเธอนาฟง เพราะผลงานที่นํามาตีพิมพ ลวนแตพิลึกเปนไปไดยาก 

หากทานอานปราบมารภาค ๒ ทานจะทราบรายละเอียดวามีผลงานอะไรบาง 

ความจริง เธอนาจะอานใหตลอด วาศึกษาธิการคนนี้ เขาอยากปราบมารหรือเปลา เขา

อยากทําหรือเปลา เราปฏิเสธแตแรก เพราะเราไมมีความรู แตพระพุทธองคทานไมยอม ธาตุธรรมทาน

ไมยอม ทานบังคับใหเราทํา เราถูกบังคับใหทํา คนที่บังคับเราถึงกับจะเอาเปนเอาตาย ก็ใครที่ไหน 

หลวงพอของเรานั่นเองทานอานดูเร่ืองราวใหม เราฝกฝมือธรรมกายชั้นยอดไปหมดทุกราย เทาที่มีอยู

ในประเทศไทย แตธาตุธรรมทานไมพิจารณา เพราะเราเห็นวาทานทั้งหลายเกงกวาขาพเจาทั้งนั้น 

ยกเวนขาพเจาแตผูเดียว 

เหตุใดธาตุธรรมไมเลือกเอาธรรมกาย ตามที่ขาพเจาเสนอ เร่ืองนี้ทานตองเขาธรรมกายไป

ถามพระพุทธองคเอาเอง วาธาตุธรรมทานมีเหตุผลอะไร ขาพเจาไมทราบ 
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ก็เมื่อขาพเจาถูกบังคับใหทําวิชาปราบมาร ทําอะไรไปไดแคไหน เอามาเลากันฟงบาง    

ไมไดหรือ ? 

เราจะไดรูกันบาง วาการปราบมารนั้น เขาทํากันอยางไร เขาเดินวิชากันอยางไร ทําไปแลวได

อะไรขึ้นมาบาง 

อยางนอยก็เกิดตําราวิชาปราบมารข้ึน เปนการแสดงถึงความกาวหนาของวิชาธรรมกาย 

หากบัณฑิตใด อยากศึกษา อยากเรียน เขาก็มีตําราคนควา เพราะเราทําไวใหแลว 

งานปราบมารที่เราทํากันมาแตกาลกอน ในสมัยหลวงพอ ไมมีขอมูลใดใหศึกษาเลา

เรียนเลย เพราะไมมีตําราไว ไดแตพูดกันในหมูนักรู คนรุนใหมไมมีโอกาสไดรูเห็น และถาคนรุนใหม

มีวาสนาบารมีอยากเรียนอยากศึกษา เขาจะไปเรียนที่ไหน จะไดตําราจากใคร ใครจะเปนครูใหเขาได

บาง นี่คือปญหา หากเราไมทําตําราขึ้น จะเปนการสกัดกั้นปญญาคนรุนใหม 

เหตุนี้เอง ขาพเจาจึงพิมพตําราปราบมารขึ้น ก็เพื่อสะดวกตอการคนควาของคนรุนใหมและ

ผูสนใจทั่วไป 

ขาพเจาเดินวิชาอยางไร ทําตําราใหแลว ไปพบเห็นอะไรบางไดนํามาบอกแลว 

แตผลงานที่นํามาเสนอนั้น มันพิลึกและพิสดารยิ่งนัก นี่คือความคิดของทานทั้งหลาย 

ทานถามวา เปนไปไดหรือ ขาพเจาตอบวา เปนไปได ถาทานตั้งใจทําวิชาตามที่ธาตุธรรม

เคี่ยวเข็ญ 

หากทานไมทํา หากเราไมเรียน เราก็ไมไดอะไร 

เราเอาแตไปยินดีหลวงพี่ ยินดีหลวงตา ที่ทานเรียน ที่ทานฝกวิชาธรรมกาย ทําไมตัวทาน

เองไมเรียน 

หากตัวทานเรียนเอง ฝกเอง ทานจะเกงกวาขาพเจาเปนไหน ๆ ขาพเจามีกิเลส ยังทําไดถึง

เพียงนี้ 

ทานมีกิเลสนอยกวาขาพเจาทั้งนั้น ทานตองทําไดดีกวาขาพเจาแน ๆ  

ทานมีความเชื่อวา พระสงฆเกงกวาทาน ทานเขาใจถูกเพียงนิดเดียวเทานั้น ทานลืมไปวา 

พระสงฆมีภารกิจมาก วันหนึ่งคืนหนึ่งพระมีเวลามาทําความเพียรสักแคไหน  หากเปนสมภารเจาวัด

ยอมมีเวลานอย ไมพอที่จะบากบั่นทําความเพียร สวนเรานั้นเปนฆราวาส เมื่อตัดงานสังคมไดแลว เรา

เปนเจาของเวลาทั้งปวง เรามีเวลาบําเพ็ญมากกวาพระ โอกาสที่พระเกงกวาเรานั้น ทําไดยากเพราะ

ทานไมมีเวลาเทาเรา 

คําวิจารณที่วา ทําไมศึกษา ฯ ตองปราบมาร เหตุใดพระพุทธองคไมปราบเสียเอง 

ศึกษา ฯ จะไปรูดีกวาพระพุทธองคไดอยางไร พระพุทธองคตองเกงกวาศึกษา ฯ 

จะเปนคําวิจารณของผูไมเปนธรรมกายก็ดี จะเปนคําวิจารณของผูเปนธรรมกายแลวกด็ ีหรอื

จะเปนคําวิจารณของผูเปนธรรมกายระดับแกกลาก็ดี พูดไดถูกใจขาพเจายิ่งนัก เพราะขาพเจามี
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ความคิดตรงกับคําวิจารณ จึงไมรับคํากับธาตุธรรมที่จะทําวิชาปราบมาร หากทานไดอานหนังสือ

ปราบมารภาค ๑  ทานคงทราบ เพราะไดเลาเหตุการณไวชัดเจนแลว โปรดติดตามอานหนังสือปราบ

มารภาค ๑  ดูใหม โดยเฉพาะเหตุการณวันที่ธาตุธรรมใหปราบมาร เมื่ออานแลว ก็จะทราบวา ขาพเจา

ไมรับที่จะทําหนาที่ปราบมาร ไดเสนอผูคงแกเรียนธรรมกายทานอื่น แตธาตุธรรมไมทรงฟงเหตุผลเรา

เลย คงยืนยันบังคับเอาแกเราสถานเดียว จะปฏิเสธอยางไร จะใหเหตุผลประการใด พระพุทธองคไม

ทรงฟงเลย สรุปแลว ขาพเจาเอาตัวไมรอด 

หากทานถามขาพเจาวา ศึกษา ฯ ปฏิเสธทําไม 

ทําไมศึกษา ฯ ไมรับคําแกพระพุทธองค ไดบุญมาก ทําไมศึกษา ฯ ไมยินดี 

เหตุผลที่ขาพเจาปฏิเสธก็คือ เราไมมีความรู ความรูวิชาธรรมกายอยางเรา เปนความรู

เบื้องตนเทานั้น เปนเพียงนักปฏิบัติสมัครเลนเทานั้น พระพุทธองคตางหากทีทรงมีรูมีญาณทัสสนะอัน

เลิศ ควรเปนหนาที่ของพระองค รูและญาณอยางเราจะไปมีน้ํายาอะไร 

ดังนั้น คําวิจารณของทาน ตรงกับความคิดของขาพเจาในเบื้องตน ขาพเจารับฟงดวยความ

ยินดี 

แตเหตุผลของพระพุทธองคมีอยางไร เราไมทราบ เหตุใดจึงมาเจาะจงเอาแกขาพเจา 

นี่คือสาระสําคัญที่ทานทั้งหลายอยากทราบ และขาพเจาก็อยากทราบยิ่งกวาทานเสียอีก 

เหตุที่ธาตุธรรมใหขาพเจาทําวิชาปราบมาร ขาพเจาอยากทราบยิ่งนัก พากเพียรเขานิโรธไป

ถามพระพุทธองคอยูเนือง ๆ ไปถึงนิพพานใด ก็ทูลถามพระพุทธองค เหตุใดจึงใหกระผมทําวิชาปราบ

มาร ไมวานิพพานธรรมกายหรือนิพพานเปน ขาพเจาเพียรถามทั้งนั้น 

ยิ่งถามก็ยิ่งไมไดคําตอบ ไมทรงตอบทั้งนั้น 

จนกระทั่งเราไดความรูวา หากธรรมกายของหลวงพอวัดปากน้ําไมรับส่ัง อยาไดไปถามเลย 

ไมมีใครตอบทั้งนั้น หากธรรมกายของหลวงพอพูดอยางไรแลว ไมวานิพพานไหน จะพูดตรงกันหมด 

เหมือนกับนัดหมายกันไวทีเดียว 

นี่คือเรืองราวของขาพเจา ซึ่งไมเหมือนทาน และทานก็ไมเหมือนขาพเจา 

เมื่องานปราบมารดําเนินมาไดถึงปที่ ๗ จึงไดความรูวา การปราบมารนี้ ตองใชกายมนุษย

อยางเรานี้ กายอื่นเอาไปสูไมไดเลย สูไดแตกายมนุษยที่มีกิเลสกายนี้เทานั้น กายอื่น ๆ มารเขา

ระเบิดแตก สูเขาไมได 

ระหวาที่ประจัญบาน คือ รบดวยการแลบ ล่ัน ยอย แยก ดับ ละลาย กายมนุษยของเรานี้

เปนปอมปราการสําคัญ ที่ใหพระพุทธองค จักรพรรดิ กายสิทธิ์ เขามาอาศัยเปนฐานทัพได 

มารเขาจะเขามาย่ํายี ทําใหกายของพระพุทธองค กายของจักรพรรดิ กายของกายสิทธิ์ 

แตกดับไมได คือเหตุผลที่เราไดทราบจากการอธิบายของธาตุธรรม อะไรที่พระพุทธองคทรงบอกได 

พระองคก็บอกแตอะไรที่เปนเรืองลับเฉพาะ พระองคก็จะไมบอกและเมื่อไมบอก ทั้งที่เราอยากรูอยาก
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ทราบ เราก็ไมทราบอยูอยางนั้น และเมื่อเราไมรูไมทราบ เราก็พูดกันไป วิจารณกันไป ออกความเห็น

กันไป ตามแตใครจะคิดอยางไร อยางที่ขาพเจาถูกวิจารณอยูขณะนี้ 

เมื่อกายมนุษยมีประโยชนทีมารระเบิดไมแตก จะแตกดับก็ตอเมื่อหมดอายุขัย 

เราไดชองแลว ความที่เราไมอยากทําวิชาปราบมาร เราก็เขานิโรธไปถามธรรมกายหลวงพอ

กระซิบใหดี อยาใหไดยินกันมาก เกรงวาเรืองจะยาวความ 

วันใดที่หลวงพอของเราบันเทิงนิโรธ เมื่อเราไดจังหวะ ถามหลวงพอวา “ทําไมไมอาราธนา

นิพพานเปนปราบมาร เพราะทานมีกายมนุษย และเปนกายมนุษยที่ขาวใสแลว ไมมีกิเลสแลว” 

ทานทราบไหม วา หลวงพอของเราตอบอยางไร รักจะเปนมิตรกัน ทีหนาทีหลังอยาถาม

อยางนี้ 

หลวงพอไมรับส่ัง ฟงแลวก็เฉย ๆ (ธรรมกายหลวงพอ) 

ถามกี่คร้ังก็ไมตอบ 

เราทราบทันที พูดเรื่องนี้แลว ไมสนุกเลย หลวงพอไมพอใจเรา เราทราบทันที 

ความอยากรูของเรายังไมทราบคําตอบ เมื่อไดจังหวะ เราก็ไปถามตนนิพพานเปน ถึงเหตุผล

อะไร จึงใหเราปราบมาร และเหตุใดพระองคไมปราบเสียเอง นี่คือสาระ แตเวลากราบทูล เราก็ดัด

คําพูดของเรานิ่มนวลนาฟง 

ทานทราบไหม ตนนิพพานเปนทรงตอบอยางไร 

ทรงตอบ แตทรงเปลี่ยนเรื่อง ทรงรับส่ังเรื่องอื่น เราทราบทันทีวา พระองคทรงอึดอัดพระทัย 

เราก็เลยกราบทูลเร่ืองอื่น ทําเปนลืมเร่ืองเดิมไปเสีย 

สรุปแลว ยังไมไดคําตอบ หากทานอยากทราบอะไรเพิ่มเติม จากที่นํามากลาวนี้ โปรดเขา

ธรรมกายไปถามเองเอง ขาพเจาพากเพียรมาแลว ไมเปนผล จึงไมอาจนํามาเลาสูกันฟงได 

ถึงทานจะวิจารณอยางไร หรือทานจะคิดอยางไร นายการุณย บุญมานุช ก็ตองทํา

วิชาปราบมารอยูดี ถึงนายการุณย บุญมานุช จะมีเหตุผลอะไร จะมีอุบายอยางไร จะออกตัว

อยางไร จะขอความเห็นใจอยางไร เรามีสิทธิ์ทําได และทํามาแลวทุกอยาง แตแลวนาย

การุณย บุญมานุช ก็ตองทําวิชาปราบมารอยูดี 

ดังนั้น คําวิจารณของทานชอบแลว และขาพเจาก็คุยเรื่องคําวิจารณของทานมาพอสมควร

แลว 
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 คําวิจารณอีกอยางหนึ่ง ไดยินมาวาใหเอาปราบมารภาค ๒ ไปเผา 
 

ผูวิจารณเปนธรรมกาย อาจารยเดียวกับขาพเจา ทันใดที่อานปราบมารภาค ๒ ทานวาเขา

ธรรมกายไปถามอาจารยแลว อาจารยบอกวา ใหเอาหนังสือปราบมารไปเผา 

การเดินวิชานั้นเดินอยางไร เพราะมารมันหลอกไดเสมอ เคยกลาวไวแลวในหนังสือปราบ

มาร “เห็นอะไรแลว อยาเชื่อ ใหตรวจสอบความถูกตองเสียกอน” 

เห็นหลวงพอก็อยาเชื่อ เห็นพระพุทธองคก็อยาเชื่อ เพราะมารเขาจําแลงแปลงกายมาใหเห็น 

เขาหลอกเราอยางนี้มานับชาติไมถวนแลว 

เรานับถือใคร เขาจะเอาคนนั้นมาใหเห็น เราระลึกถึงใคร เขาจะเอาผูนั้นมาใหเห็น 

เราเกี่ยวของกับใคร เขาก็เอามาใหเห็น 

วิธีของเขาก็คือ เขาสอดละเอียดมาหยุดนิ่งที่ เห็น จํา คิด รู ของผูนั้น แลวเขาก็เอากายของ

เขาไวขางใน เห็น จํา คิด รู ของผูใด ก็จะเปนรูปรางของเขาผูนั้น ความรูเร่ืองนี้มีอยูวา เห็น จํา คิด รู ทั้ง 

๔ นี้ รวมกันเขาก็เปนกาย ๑ กาย เห็น จํา คิด รู ของใครก็เปนกายของเขาผูนั้น 

ขาพเจาทราบเรื่องนี้ ในตอนทีทําวิชาปราบมารนี้เอง แตกอนไมทราบ 

วิธีตรวจสอบก็คือ เราพุงกายของเราเขาไปในกายที่เราเห็น อธิษฐานเครื่องแลบ ล่ัน ยอย 

แยก ดับ ละลาย ไปสุดกายหยาบสุดกายละเอียด ถาเปนของจริง กายที่เราเห็นจะขาวใส แตถาเปน

กายที่มารหลอกเรา เราเดินวิชาไปไมทันสุดละเอียด กายนั้นจะหายไปเฉย ๆ เราก็รูวา นี่มารเขาหลอก 

เมื่อมารรูวา วิชาของเราทันเขา เขาจะเปลี่ยนวิธีที่หลอกเราโดยวิธีอ่ืนตอไป เราตองเรียนรูไวให

มาก 

ปญหาของเราก็คือ จะตรวจสอบใหญหรือตรวจสอบยอย หากตรวจสอบยอยก็อยางที่กลาว

นี้ 

หากกลัววามารจะหลอกแบบละเอียด เราก็ใชวิธีตรวจสอบใหญ วิธีตรวจสอบใหญ จะเอา

อยางละเอียดหรือเอาแบบครึ่งทอน อยูที่ความรูของทาน วาเปนธรรมกายแบบธรรมดาหรือระดับไหน 

โปรดจําไววา เปนธรรมกายเหมือนกัน แตความรูตางกัน 

กรณีจะตรวจสอบกับอาจารยวา ตําราปราบมารภาค ๒ ของศึกษา ฯ การุณย บุญมานุช 

เปนอยางไร 

ลําดับแรก ทาเดินวิชา ๑๘ กายเปนอนุโลมปฏิโลม เพื่อใหกายใส เพื่อใหดวงใส 

ลําดับ ๒ ทานเดินวิชา ๑๘ กายเปนอนุโลมปฏิโลมแบบสุดหยาบสุดละเอียด คือ ถึงกายไหน

ก็เดินวิชาไปใหสุดกายหยาบใหสุดกายละเอียด ทําเชนนี้ไปทุกกาย 

ลําดับ ๓ ทานเดินวิชาเขานิพพาน ซึ่งแมชีอาจารยคงสอนแลว แตกอนเขานิพพาน ใหหยุด

นิ่ง ณ ที่วางใสระหวางภพ ๓ กับนิพพานเสียกอน เพราะหลวงพออยูตรงนี้ ซอนกายกับหลวงพอของ
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เรากอน แลวปฏิโลมกลับมาหากายหยาบของหลวงพอ ซึ่งขณะนี้นอนอยูในโลงที่วัดปากน้ํา จากนั้น 

เดินวิชาลําดับกายของหลวงพอจากกายหยาบไปหาธรรมกายพระอรหัตตของหลวงพอ พอกายธรรม

ของหลวงพอใส ใจเรานิ่ง นิ่งไปที่ศูนยกลางธรรมกายหลวงพอ จรดใจใหถูกดวงธรรม นิ่งแนนลงไป จะ

ถามอะไร ก็พอทราบแลวไมตองเดินวิชาชุดใหญ 

ลําดับ ๔ อยากเดินวิชาชุดใหญแบบครึ่งทอน กอนเขานิพพาน ใหทําวิชาซอนกายสับกาย

กับธรรมกายหลวงพอกอน เห็นวาธรรมกายของเรากับธรรมกายหลวงพอเปนเนื้อเดียวกันแลว ใหเขา

นิพพานธรรมกายไปจนสุดรูสุดญาณ จากนั้น รวมนิพพานทั้งหมดที่เราไปถึง ซอนมาเปนกายเดียว 

จากกายเดียวนี้ใหเดินวิชาปฏิโลมกลับ จากธรรมกายอรหัตตละเอียดมาหาธรรมกายพระอรหัตตหยาบ 

ถอยหลังจนมาถึงกายมนุษย จากนั้น ใหซอนกายตัวเรากับพระองค ซอน กาย ใจ จิต วิญญาณ นิโรธ 

สมาบัติ ตรัสรู แลวเดินวิชา ๑๘ กาย จากายหยาบไปหาธรรมกายพระอรหัตตละเอียด ทําเปนอนุโลม

ปฏิโลมหลายเที่ยว จนกระทั่งธรรมกายพระอรหัตตละเอียด ใสดีแลว ก็ตอรูตอญาณมาดูแมชีอาจารย 

วาอยูที่ไหน เขากายแมชีอาจารยไปจนสุดหยาบสุดละเอียด จะถามกายไหน ก็ถามกายฝนของทาน ก็

นิ่งไปที่ศูนยกลางกาย จรดใจใหถูกดวงธรรม นิ่งไปที่จุดใสเทาปลายเข็มกลางดวงธรรม พูดตรงนั้น ได

ยินตรงนั้น แลวไปดูความเห็นธรรมกายของแมชีบาง ก็เดินวิชา ๑๘ กาย พอถึงธรรมกายพระอรหัตต 

นิ่งไปกลางดวงธรรม ตรงจุดใสเทาปลายเข็ม ถามตรงนั้น ไดยินตรงนั้น หากจุดเล็กใสเทาปลายเข็มไม

ใส สาย ไหว ริบ รัว ใชไมได มารแทรกแลว ตองเดินวิชาใหม 

ลําดับ ๕ เดินวิชาชุดใหญใหเต็มยศ ก็คือ แบบลําดับที่ ๔ นั้น แตไปใหสุดนิพพานเปนดวย 

มาถึงตรงนี้ ก็ถามทานวา ทานเดินวิชาอยางนี้หรือเปลา แนนอน ทานไมเดินอยางนี้ หากเดิน

วิชาตามที่วานี้ คําวิจารณจะไมออกมาอยางนั้น 

บอกแลววา เห็นอะไรอยาเชื่อ พบหลวงพออยาเชื่อ พบพระพุทธองคอยาเชื่อ มาร

เขาจําแลงกายมาหลอก ใหเดินวิชาตรวจสอบกอนเสมอไป 

ใจเย็น ๆ อยาดวนตัดสินใจ เดินวิชาไปนาน ๆ เดินวิชาใหละเอียด 

ความเห็นของทาน ไปสนับสนุนมารชัด ๆ เขาหาเหตุผลทุกอยางที่จะไมใหเผยแพรวิชาปราบ

มาร หนังสือปราบมารกวาจะพิมพไดแตละครั้ง ประสบปญหารอยแปด พิมพออกมาแลวก็แจกกันอาน

ฟรี ไมไดเอาเงินเอาทองแกทาน 

หนังสือปราบมาร ยังไมเคยปรากฏแกโลก 

เทาที่เคยปราบมารกันมา ก็ทําอยางเปนการภายใน ยังไมเคยนํามาเรียนกัน ยังไมเคยนํามา

บอกกัน แลวก็มาซุบซิบกันในกลุมผูรู คนที่อยากรูก็รูไมได เพราะทานเห็นเปนของสูง ไมควรพูดไมควร

นําพา ทําแบบลับ ๆ ลอ ๆ รุนขาพเจาปราบ ขาพเจาจะเปดเผย ไมมีความจําเปนอะไรที่จะตอง

นํามาเก็บเปนเรื่องลับ 
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แตวาการเปดเผยอยางขาพเจานี้ มันอันตราย มารเขาหาเหตุขมเหงทุกอยาง คนที่ดีกันกลับ

หมางเมิน เงินที่เคยไดก็ไมได ไมเคยมีเร่ืองก็ตองมี สารพัดแหงวุนวาย มารเขาทําไดทั้งนั้น ขาพเจาตอสู

มาทุกรูปแบบ กวาหนังสือปราบมารภาค ๒ จะพิมพได เรียกวา งอมพระรามที่เดียว 

ขาพเจามีความประสงคอะไรหรือ ขาพเจามีความประสงคในทางเผยแพร คนที่มีบารมีธรรม

ยังมีอยู 

หากมีใครทําไดเพียงคนเดียวเทานั้น เงินทองที่ลงไปนั้น ไมแพงเลย 

ทานคิดอยางขาพเจาหรือเปลา 

เมื่อเรียนวิชาธรรมกายแลว มันตองไปใหถึงหลักสูตรปราบมาร จึงจะนานิยม เร่ืองตํารานั้น 

ขาพเจาทําใหแลว ทานไมตองไปคนควาอะไรมาก 

 

 สรุปเสียงวิจารณ 
 

กรณีที่วา ขาพเจาเกงกวาหลวงพอวัดปากน้ํานั้น เปนไปไมได แตการเดินวิชา เปนการรวม

กาย รวมใจ จิต วิญญาณ รวมตรัสรู  รวมคํานวณ นิโรธ สมาบัติ บารมี ของธาตุธรรม ทั้งหมดของภาค

สัมมาทิฏฐิ ทั้งจุลจักร มหาจักร บรมจักร อุดมบรมจักร ตนภาคปราบทั้งหมด โดยมีกายมนุษยของเรา

เปนที่รวมกองทัพ เดินวิชาซอนสับทับทวี รบกับธรรมภาคมาร เราจึงมีสวนรูเห็น แตการรูเห็น เราเห็นได

หยาบกวา ไดผลงานตามที่ไดกลาวแลวในหนังสือปราบมารภาค ๒ 

กรณีที่วาทําไมพระพุทธองคไมทรงรบเอง กลาวมาแลว แตวิธีเดินวิชานั้น กายมนุษยของเรา

ตองไปเปนฐานรองรับ 

และกรณีที่วา ใหนําตําราปราบมารไปทิ้งนั้น ไดบอกวิธีเดินวิชาตรวจสอบแลว อยาไปเชื่อ

ความเห็นของมารเลย ไมมีประโยชนอะไร 

 

 มีเสียงเรียกรองใหเขียนปราบมารภาค ๓ 
 

เปนธรรมดาของผูที่อยากรูอยากเห็น ความเปนมาเปนไปในธาตุธรรม คือ อยากทราบวา 

เร่ืองราวในนิพพานนั้นเปนไปอยางไร นํามาคุยสูกันฟงบาง ถาลุงศึกษา ฯ ไมเขียน ก็ไมรูจะไปหาอานที่

ไหน นี่คือเสียงที่ไดยิน 

เสียงที่อยากอานวิชาการยาก ๆ ยังไมเคยยิน ความอยากรูอยากทราบของเกจิอาจารย ยังไม

เคยไดยิน 

เมื่อขอมูลเปนอยางนี้ ขาพเจาก็ทํางานไมถูก พิจารณาดูแลว มีแตคนอยากอานนิยาย 

วิชาการไมมีใครสนใจ เราจึงทราบวา ตลาดวิชาธรรมกายไมมีคนซื้อ มีแตคนขายและคนขายนั้นคือ 
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ขาพเจา คนชื้อคือผูเปนบัณฑิต บัดนี้ ตลาดวิชาธรรมกายขาดกําลังซื้อ อยานี้ผูขายก็ตองไปปะกอบ

อาชีพอื่น เพราะสินคาวิชาขายไมออก 

แตสินคาของขาพเจา ไมเหมือนสินคาของพอคา 

สินคาของขาพเจา เปนการลงทุนของฝายขาพเจา ทานเปนผูซื้อไมตองมีเงิน เพียงแตบอกแก

เราวาอยากไดสินคา ขาพเจาก็หยิบยื่นสิ่งนั้นสงใหทานทันที โดยที่ทานไมตองจายเงิน 

ขาพเจาประกอบการคาอยางนี้มานานแลว มีแตขาดทุนกับขาดทุน ไมรูจักคําวากําไร 

อายุความที่จะประกอบการเชนนี้ นอยลงทุกวันแลว 

ควรจะมีคนอื่นมาสํารองราชการแลว ควรมาเรียนงานไวไดแลว อายุของเราใกลตอความ

ตายแลว 

เมื่อขาพเจายังมีชีวิตอยู ทานไดรับบริการทางวิชาธรรมกายหลายรูปแบบ ทาใหไปสอน ก็ไป

สอนมาเกือบทั่วประเทศ ทานรองขอใหเขียนตํารา ขาพเจาเจาก็เขียนไปมากแลว ทานขอรองใหแกโรค 

ทุกวันนี้มีจดหมายสงภาพถายคนไขไปใหแกโรคทุกวัน สุดทายพระพุทธองคมาบังคับใหทําวิชาปราบ

มาร ทานทั้งหลายก็ไดอานเรื่องราวปราบมารกันทั่วแลว มีอะไรอีกไหมทีทานจะใหขาพเจาบริการ 

ทานเดินทางไปหาขาพเจา เพื่อขอเรียนวิชาธรรมกาย ขาพเจาตอนรับทานอยางขอไปที 

เพราะบานเล็กบานแคบ ทานเรียกรองใหสรางบานโต ๆ ขาพเจาทําตามขอรองไมได เพราะสตางคมี

นอย ไมพอแกความตองการ คุณพวงเพ็ญ วรรธนะโกวินท เดินทางไปเยี่ยมพรอมคณะ ทานบอกวาจะ

ชวยสรางบานใหใหญ ๆ เพื่อรับแขก ขอบคุณในน้ําใจของทาน คุณพวงเพ็ญ คงลืมไปวา ขาพเจาทํา

วิชาปราบมาร มารมันจะยอมใหขาพเจามีกินมีใชกระนั้นหรือ ทานปรารภวา ชวยใครตอใครมาแลว

ทั้งนั้น เร่ืองของลุงศึกษา ฯ ไมยาก แตแลวมันก็ยาก 

จะขยายงานไดอยางไร ก็ชะตาชีวิตเปนอยางนี้ 

พอจะไดอะไร มีอันเปนวาไมได มารเขาไมยอม ขาพเจาเปนบุคคลตองหาม 

ทานทั้งหลายชมวา ลุงศึกษา ฯ เขียนหนังสือดี ไดรับหนังสือฟรีจากลุงทุกเลม เหตุใดฐานะ

ของลุงไมสมความรู ลุงก็บอกแกคุณหนูอยูแลว คุณหนูยังจะของใจอะไรในลุงอีก ทุกอยางบอกกัน

หมดแลว 

ฉะนั้น โอกาสที่ลุงจะอยูใหบริการ คงอยูไดไมนาน ในขณะที่ยังไมตาย มีอะไรที่อยากรูอยาก

เห็นอยากถาม ก็ขอใหรีบเสียแตวันนี้ วันพรุงนี้ไมแนนอน 

โปรดสังเกตวา ชีวิตของทานกับชีวิตของขาพเจาตางกัน ขาพเจาตองคนควาวิชาธรรมกาย

ตลอดชีวิต เวลากลางคืนทานนอนหลับ ถึงทานจะฝกวิชาธรรมกาย ทานก็ฝกงาย ๆ เพียงแตเห็น

ธรรมกายแลวสบายใจ จากนั้น ทานก็หลับดวยความสุข 

แตขาพเจาไมอยางนั้น พระพุทธองคทรงหางานใหทําทุกวัน งานที่ใหทําคือ ใหไปรบกับมาร 

ไปทําใหมารดับ ไมใหมารมารังควาญพระองค ความรูใดที่ไมเห็นก็ตองไปเห็น ความรูใดที่ไมได ก็ตอง
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ได จะมาตั้งขอแมใด ๆ ไมไดทั้งนั้น ทรงมอบอํานาจปกครองทั้งปวงใหหมด จงเดินวิชาไป จงรบตอไป 

จงดับมารใหส้ินเชื้อ นี่คือ ภาระหนาที่ แตไหนแตไรก็เปนอยางนี้ จะนอนหลับสบายเหมือนคนอื่นไมได 

หากทานไดอานปราบมารภาค ๒ ทานจะทราบชัด 

ไมตองมาตอลอตอเถียงกับพระองคอีก เหตุขัดของทั้งหลาย อยาเอามาพูด ไมมีใครฟงเรา 

อยามาถามอะไรที่เปนที่กวนใจ ไปคิดวิชาเอง ไปเรียนเอง ไปทําเอง หนาที่ของศึกษา ฯ เปน

อยางนี้ ตอไปไมตองมาพูดอะไรทั้งนั้น จงรบตอไปและแกไขใหไดทั้งหมด 

เสียงนี้กองในหูของเราทุกวัน ทุกคืน ทุกป ไมเคยคิดวาเรานี้วิเศษ คิดแตวาเปนเวรเปนกรรม

ที่เราตองมามีหนาที่อยางนี้ ความจริงคนเกงมีมาก ก็นาจะเวียนเทียนกันบาง จะไดรูกันเสียทีวา ปราบ

มารนั้นมันยาก 

วันใดเพื่อนสหธรรมมิกไปเยี่ยม ดีใจ ไดคุยกับทานเหลานั้น ปรับทุกขบาง ทานถามวิชาบาง 

ทานใหแกโรคบาง เราก็ทําให ทานมีทุกขรอน ขาพเจาแกใหทุกราย เคยบอกแกพวกเราวา การไปพบ

ขาพเจาถือวา ดานสุดทายแลว หากขาพเจาแกไขอะไรไมได แปลวา หมดหนทางแลว ไมตองไปดูหมอ

ใหเสียเงินเลน ไมมีประโยชน ขณะนี้มีจดหมายใหแกโรคมากขึ้นทุกวัน 

เรื่องแกโรค ก็คือ วิชารบนั่นเอง ทานอยาใหปวยมาก พอรูวาปวย ใหรีบบอก อยางนี้แก

ไดผลเร็ววัน หากทานปลอยใหปวยมาก ๆ จะตายแหลมิตายแหล อยางนี้ตองแกกันนานวัน และที่แก

ไมไดผลก็มี ตราบใดทีมารยังดับไมหมด การแกไขโดยวิชาธรรมกายก็ไดผลบาง ไมไดบาง ขอพูดตรง ๆ 

อยางนี้ 

 

 ขอปรารภถึงเรื่องแกโรคหนอยหนึ่ง 
 

การแกโรคมีทั้งวิธีงาย วิธีอยางกลาง และวิธีอยางยาก หลักก็มีอยูวา เมื่อมีผลก็ตองมีเหตุ 

ผลคือ เราปวยเราเปนโรค ถามวามาจากเหตุอะไร หากพูดตามคําของพระเปนวิชาการ ก็วาเรื่องของ

ทุกขสมุทัย ทานตองอานหนังสือ “แนวการเดินวิชาตามหนังสือคูมือสมภารของหลวงพอวดัปากน้าํ” ได

พิมพไปแลว อยูในบทฝก การดูอริยสัจ ๔ 

วันนี้ขอพูดวา ตองดับดวงทุกข ที่เหตุกาย เหตุใจ เหตุจิต เหตุวิญญาณ และดับดวงสมุทัย 

คือ ผูสงวิชาที่เหตุกาย เหตุใจ เหตุจิต เหตุวิญญาณ เหตุเหลานี้เปนความวาง มีเหตุที่ไหนก็มีนพิาน ภพ 

๓ โลกันตที่นั่น กายของผูเปนตนวิชา ผูสง ผูส่ัง ผูบังคับ ผูปกครอง ผูปกครองยอย ผูปกครองใหญ 

หัวใจเครื่องรวมยอย หัวใจเครื่องรวมใหญ อยูที่นั้น เราตองเขาวิชาไปดับใหไดทั้งหมด ดับได

ทั้งหมด ดับไดละเอียด โรคก็หาย นี่คือหลักของวิชา 

คราวนี้ทานไมเขาใจคําวา เหตุกาย กายก็คือ รางกายเรานี้ วิทยาศาสตรทานเรียกเซลล 

เซลลตามรางกายของเรานั้น ที่เรามองเห็น เราเรียกเซลล ทีเรามองไมเห็น ภาษาวิชาธรรมกายเรียกวา 
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เหตุ คือ เซลลมีหลายชั้น และละเอียดไปเปนเถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด คือละเอียดยิ่งขึ้นไป มองไมเหน็

ยิ่งขึ้นไป มารเขาไปทํานิพพาน ภพ ๓ โลกันตอยูนั้น กายของเขาอยูในนั้น ทุกขเขาก็ทําหนาที่ทุกข 

สุดแตเขาจะทํา และสมุทัยเขาก็ทําหนาที่สมุทัย สุดแตเขาจะทํา เขารับลูกสงลูกกันเหมือนเลนฟุตบอล 

ตามที่บรรยายนี้คงพอเขาใจ 

พอมาถึง ใจ จิต วิญญาณ ก็แนวเดียวกัน เขามาทําเหตุทุกขเหตุสมุทัยไวทั้งนั้น 

ใจคือ เห็น จํา คิด รู จิตคือความละเอียดของใจ เห็นไดยิ่งกวา วิญญาณคือความละเอียด

ของจิต เห็นไดยิ่งกวา ที่วาตอแวนตอกลองสองญาณ ก็คือ เอาใจซอนจิตและซอนวิญญาณ ภาษาวิชา

ธรรมกายวา ตอแวนตอกลอง จะเห็นไดยิ่งกวา การเห็นไดมาก ๆ นั้น ภาษาวิชาธรรมกายเรียกวา สอง

ญาณ 

การแกโรคก็คือ การดับดวงทุกขและดวงสมุทัย ที่เหตุกาย ใจ จิต วิญญาณ ไปในกาย

ของเราทุกกาย เมื่อกาย ใจ จิต วิญญาณของเราขาวใสเมื่อไร แปลวา เราหายโรค 

โรคหลัก เรามักไมตาย เรามักตายดวยโรคแทรกซอน นั่นคือ ทุกขสมุทัยที่เปนโรคแทรกซอน

นั้น ไมรูวามาจากไหน เกินความรูของเราที่เราจะเขาไปถึง ตราบใดที่เรายังเขาไมถึงตนตอตัวจริง เราก็

ยังตองเจ็บและตายกันอยูอยางนี้ การเดินวิชาธรรมกายชั้นสูง เพื่อกําจัดทุกขและสมุทัยที่ “ตนปราบ” 
และจักรพรรดินอยใหญและขาพเจาทําอยูทุกวันนี้ เรียกวา วิชารบ เรียกวา วิชาปราบมาร 

ขอบขายของทุกขและสมุทัยนั้น กวางขวาง กวางไกล ละเอียด ลึกยิ่งนัก 

เนื้อหาสาระของงานปราบมารนั้นมีอยางไร ทานอานปราบมารภาค ๑ และปราบมารภาค ๒ 

ไปแลว เลมนี้คือ ปราบมารภาค ๓ 

ปราบมาร เปนวิชาชั้นสูง ไมมีอะไรสูงไปกวานี้อีกแลว 

ปราบมารเปนงานยาก ใชความรูสูง 

ในสากลโลกนี้ เราจะไดใครมาปราบมาร ในสากลธรรมนี้ เราจะใหใครปราบมาร นี่คือ

คําถาม 

เมื่อเรานิโรธเขานิพพาน ไมวานิพพานใด ไมวาละเอียดแคไหน ทั้งนิพพานถอดกายและไม

ถอดกาย 

เมื่อพบพระพุทธองค เราก็ถามพระองควา จะใหใครปราบมาร จะเอาผูมีบุญทานใดไปเกิด

ในโลก เพื่อใหทําวิชาปราบมารอยางที่หลวงพอวัดปากน้ําทานทํา 

ไปในภพจักรพรรดิ พบแลวก็ถาม พบแลวก็เลาเรื่อง 

ทองไปในอรูปพรหม ๔ ชั้น ถามไป ถามเรื่อยไป 

ทองไปในพรหม ๑๖ ชั้นบาง ทองไป ถามไป 
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มาในทิพย คือ สวรรค ๖ ชั้น ทองไป ถามไป กลับมาสวรรคชั้นดุสิต คือ สวรรคชั้น ๔ อันเปน

ที่อยูของโพธิสัตว อันเปนที่อยูของผูทรงธรรมกายชั้นเลิศ ผูทรงธรรมกายสวนใหญเปนศิษยหลวงพอวัด

ปากน้ําทั้งนั้น ทองไป ถามไป 

แตวันนั้น จวบจนวันนี้ 

ไดคําตอบแลว 

คําตอบคือ ยังไมมีคําตอบ 

ตามที่บรรยายมานี้ ไมเปนการกลาวเกินเลยไปหรือ และการที่กลาวอยางนี้ มีอะไรเปน  

ขอมูลหรือ ? 

นี่คือ ความอยากรูอยากทราบของทุกทาน 

เร่ืองนี้ไมยากอะไร ขอใหทานสนใจติดตามไปจนจบเรื่อง แลวกลับมาอานคํากลาวตรงนี้ใหม 

ทานจะยอมรับวา ที่กลาวมานี้ ชอบแลว 

 

 ผลงานปราบมารภาค ๓ มีอะไรบาง 
 

ขอทบทวนผลงานปราบมารภาค ๑ และผลงานภาค ๒ กอน วามีอะไรบาง แลวจึงมาอาน

ผลงานภาค ๓ ตอไป 

 

ผลงานปราบมาร ภาค ๑ 

๑. การเดินวิชาเพื่อใหไปสุดนิพพาน 

๒. การพิจารณาทุคติภูมิ 

๓. การพิจารณาสวรรคชั้น ๕ สวรรคชั้น ๖ 

๔. พระพุทธองคทรงตรัสรูใหม ทําใหธรรมกายโตขึ้น 

เนื้ อหาสาระมีอย างไร  โปรดอานหนั งสือ  “ปราบมารภาค  ๑” พิมพ ไปแล ว              

ตั้งแตป ๒๕๓๓ 

 

ผลงานปราบมาร ภาค ๒ 

๑. ดับตัวละครสําคัญที่หลวงพอตองการ 

๒. นิพพานธรรมกายมีกายมนุษย 

๓. การเปลี่ยนแปลงในธาตุในธรรม 

๔. ธาตุธรรมประกาศวันเอกราช 

๕. การสรางภพนิพพาน สรางภพทิพย สรางภพพรหม สรางภพอรูปพรหม 
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เนื้อหาสาระมีอยางไร โปรดอานหนังสือ “ปราบมารภาค ๒” พิมพแลวตั้งแตป ๒๕๓๖ 

ผลงานปราบมาร ภาค ๓ 

๑. นิพพานธรรมกายมีกายมนุษยกายจริงของพระองค  

๒. พบพระพุทธเจาจักรพรรดิภาคปราบ ที่มารนําไปหลบซอนไว 

๓. พบพระพุทธเจานิพพานเปน และจักรพรรดิภาคปราบที่มารนําไปหลบซอนไว 

ผลงานปราบมารภาค ๓ คือ เร่ืองราวในหนังสือเลมนี้ อานไดจากหนังสือเลมนี้ 

 

ปญหามีอยูวา จะเขียนอยางไรใหชวนอาน เพราะเลมปราบมารภาค ๒ ไดเปลี่ยนแนวเขียน 

จากวิชาการเปนเลาเรื่องวิชาการกลาวแตนอย กลาวแตงาย ๆ แมวิชาจะยาก แตก็ตองทําใหงาย ดัง

ปรากฏอยูในเลมปราบมารภาค ๒ นั้น เหตุที่เขียนอยางนั้น เพราะทราบวาพวกเราเบื่อวิชาการเต็มทน

แลว เปดไปหนาไหนก็มีแตวิชาการ นาเบื่อ ขอใหอานสะดวกใจบางเถิด เปลี่ยนวิธีเขียนใหนาอานบาง

เถิด 

ดังนั้น ปราบมารภาค ๓ จะเขียนอยางไร ทั้งใหนาอานและใหมีวิชาการดวย และวิชาการก็

ใหนาอานดวย นี่คือ ความตองการของทานทั้งหลาย ขาพเจาทราบแลว และทราบมานานแลวดวย 

ตอบวา ทําไมได ขาพเจาไมสามารถอยางนั้น 

นี่แหละ คือ ความลมเหลวของความรูทางวิชาการ เพราะวิชาการเปนเรื่องหนักสมอง เราเบื่อ

เร่ืองหนักสมองกันทั้งนั้น 

วันนี้ ขาพเจาสั่งพิมพหนังสือสําคัญของหลวงพอวัดปากน้ําไปแลว ไมทราบวาจะไดรับความ

สนใจสักแคไหน เพราะอะไรจึงหนักใจ หนักใจเพราะหนังสือคูมือสมภารของหลวงพอ เปนวิชาการ

ลวน ไมมีเร่ืองบันเทิงเลย หากทานเคยอานหนังสือคูมือสมภาร จะทราบวาเปนวิชาการลวน ขาพเจาได

ขยายความทําแนวการเดินวิชาให เพื่อใหเกจิอาจารยผูสนใจความรูวิชาธรรมกายชั้นสูง อานแลวเขาใจ

และปฏิบัติได หากเราไมทําแนวเดินวิชา คูมือสมภารก็จะยากอยูอยางนั้น แมจะไดพิมพเนื้อ

หนังสือจายแกวัดตาง ๆ ไปแลวก็ตาม ก็ไมเปนประโยชนอันใด สุดทายก็นําไปเก็บไวในตู และจะ

เกิดประโยชนอะไร เหมือนกับสรางพระไตรปฎก แตวัดเอาไปเก็บไวในตู แถมยังใสกุญแจดวย อยาง

นี้ไมมีประโยชน ประโยชนอยูที่มีคนเอาไปอาน 

หนังสือ “แนวการเดินวิชาตามคูมือสมภารของหลวงพอวัดปากน้ํา” ออกสูตลาดตอนรับ

ผูสนใจวิชาชั้นสูงแลว ขอเชิญทานติดตามหาตอไป หนังสือเลมนี้ชวยขยายความหนังสือคูมือสมภารให

งายขึ้น บอกแนวการเดินวิชา วาทําอยางไร วาบทใดเดินวิชาอยางไร ทานจะทําวิชาไดทันที คูมือ

สมภารไมเปนหมันแลว เกิดประโยชนแลว เกิดคุณคาแลว วิชาธรรมกายจะไมยากอีกตอไป ขาพเจา

คิดจะทําใหวิชาธรรมกายงาย ใหเปนสากล ใคร ๆ ก็เรียนได 
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อีกเลมหนึ่ง ที่ขาพเจาเชิญชวนใหทานติดตาม คือ หนังสือวิชชามรรคผลพิสดารของ

หลวงพอ เปนความรูชั้นสูงอีกเลมหนึ่ง เปนหนังสือมีคาสูงยิ่ง ไมมีอะไรมีคาควรแกการศึกษายิ่งกวานี้

แลว หนังสือเลมนี้มี ๔๖ บท ขาพเจาทําใหงายขึ้นแลว นั่นคือ เชิญติดตามหนังสือ “แนวการเดินวิชา

ตามหนังสือวิชชามรรคผลพิสดารของหลวงพอวัดปากน้ํา” พิมพเสร็จไปแลว ทานติดตามแลว

หรือยังมัวแตชาอยู เดี๋ยวหมด เพราะของฟรี ของฟรีมีเทาไรก็ไมพอ 

หากทานทําวิชาตามหนังสือคูมือสมภารและตามหนังสือวิชามรรคผลพิสดารไดแลว ขอใหรู

เถิดวา เรานี้มีความรูทางวิชาธรรมกายพอตัวทีเดียว หากประสงคจะทํางานยากคือ วิชาปราบมารก็

ยอมทําได จะมัวชาอยูทําไม ปลอยใหปญหามาทาทายความรูของเราอยูทําไม ข้ึนหลักสูตรวิชาปราบ

มารไดเลย 

 

 การเขียนหนังสือ “ ปราบมารภาค ๓ ” เขียนอยางไร 
 

๑. ไมมีหนังสือคนควา ไมมีหนังสืออุเทศ 

๒. เขียนจากผลการเดินวิชาแตละวัน เพราะไดบันทึกไวเพียงแตเลือกวา เร่ืองใดควรนํามา

กลาว ก็นําเรื่องนั้นมากลาวใหฟง เร่ืองใดลึกซึ้งเกินไป ไมสวมควรเปดเผย ก็ตองเงียบไวกอน 

๓. เขียนวิธีเดินวิชา วาเดินวิชาอยางไร 

๔. วิธีเขียน เพื่อใหอานงายขึ้น จะเลาเหตุการณของเรื่องราวประกอบตามความเปนจริง 

หากกลาวแตเนื้อวิชาอยางเดียว เกรงวาจะไมชวนอาน เพราะอานปราบมารภาค ๑ บงบอกวา เปดไป

หนาไหนก็มีแตวิชาการทั้งนั้น ไมชวนอานเลย 

 

ผลงานปราบมารภาค ๑ และปราบมารภาค ๒ มีอยางไร 

ทานตองไปอานจากหนังสือปราบมารทั้ง ๒ เลม แลวจะทราบเรื่องราว มีความจําเปนอยาง

ยิ่งที่ตองอาน 

หากไมอาน  การประสานเรื่องจะขาดตอน เราจะทราบเรื่องไมติดตอกัน แลวจะทําใหเราเกิด

ขอสงสัยดวยประการตางๆ ได 
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 ผลงานปราบมารภาค ๓ 
 

นิพพานกายธรรมมีกายมนุษย 

นิพพานกายธรรมหรือนิพพานธรรมกาย หรือที่หลวงพอทานเรียกวา นิพพานตายนั้น การรบ

มาถึงขั้นตอนนี้ ปรากฏวานิพพานถอดกายมี “กายมนุษย” ดังที่กลาวแลวในหนังสือ “ปราบมาร     
ภาค ๒” 

แตกายมนุษยที่กลาวถึงในที่นี้ ก็คือ กายมนุษยที่หลวงพอทานเรียก “กายมนุษยพิเศษ” แต

เรียกไดไมสนิทใจ เพราะกายมนุษยพิเศษ จะตองมีหนาตาเหมือนกายมนุษย ของใครก็ของใคร แตกาย

มนุษยของนิพพานถอดกายที่เกิดมีข้ึนในคราวนั้น มีพระพักตรเหมือนกันหมด เราเลยไมทราบวา

เปนของใคร 

ไดทูลถาม “ตนใหญ” วาเหตุใดกายมนุษยของพระองคจึงเหมือนกันหมด ทรงตอบวา “เปน

กายมนุษยของนิพพาน ไมใชกายมนุษยอยางของศึกษา ฯ” จําไดแมนวา พระองคทรงตอบอยาง

นี้  เราก็คานขึ้นในใจ วาเหตุใดกายมนุษยของพระองคจึงไมเหมือนกับพระพักตรกายฝนของพระองค 

เพราะกายมนุษยกับกายฝน (กายมนุษยละเอียด) ตองเหมือนกัน 

อีกประการหนึ่ง เราทูลถามพระองคตอไปวา กายมนุษยของนิพพานกายธรรมนั้น มีความ

แข็งแรงเทากายมนุษยนิพพานเปนหรือไม (นิพพานไมถอดกาย มีรูปรางเหมือนพระสงฆ แตใสเปน

แกว) ทรงตอบวา “ก็ละมายกัน” หมายความวา กายมนุษยของนิพพานกายธรรมนั้น มีความแข็งแรง

เกือบเทากายมนุษยนิพพานเปนแลว สรุปแลวก็จะเปนอยางนี้ 

เราฟงแลว ก็เชื่อครึ่งไมเชื่อครึ่ง คือ ฟงแบบไวหูหนึ่ง นั่นคือ ฟงหูไวหู 

หากกายมนุษยของนิพพานกายธรรม มีความแข็งแรงเทกับกายมนุษยของนิพพานเปนจริง

แลว การรบของเรานับวาไดผลมาก เรากระหยิ่มใจ การพิสูจนของเราก็คือ ตองเอากายมนุษยของ

นิพพานกายธรรมทั้งหมดมารบดู หากชนะมารก็แปลวา ใชได หากมารระเบิดแตกก็แปลวาใชไมได นี่

คือความคิดของเราในครั้งนั้น 

แนนอน การรบเราตองรบทุกวันอยูแลว หนาที่ประจําวันของขาพเจาคือ รบ รบอยางเดียว 

ไมวาจะแพหรือชนะ ตองรบ และรบเรื่อยไป ไมวาผลการเดินวิชาจะลงเอยประการใด เราไม

มีหนาที่ไปคิด เราคิดแตวารบสถานเดียว เพราะธาตุธรรมทานมอบหนาที่ใหเรารบ ใหเราปราบมาร เรา

ก็เดินวิชาเรื่อยไป ผลของการเดินวิชาจะออกมาอยางไร เราหมดสิทธิ์คิด 

เหตุการณที่วา นิพพานกายธรรมมีกายมนุษยนั้น “ตนปราบ” ทานมาอยูดวยแลว 

ยังจําไดวา พระพุทธองค “พระสมณโคดม” เสด็จมาที่บาน เราเขานิโรธทูลถามตนปราบวา 

พระสมณโคดมเสด็จมาที่บานเราดวยธุระอะไร ตนปราบทรงตอบวา “พระสมณโคดมทานมาอวดวา

ทานมีกายมนุษยแลว” 
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เราก็คิดตอไปวา ก็เมื่อนิพพานลางสุดมีกายมนุษยแลว ยอมแปลวา นิพพานกายธรรมอื่นทํา

กายมนุษยของพระองคไดหมดแลว 

นี่คือ บรรยากาศของการเดินวิชาในตอนนั้น เปนอยางนี้ เลยนํามาเลาสูกันฟง หากไมนํามา

เขียน อีกไมนานก็ลืม 

 

 ตนปราบเสด็จมาแลว 
 

ตอมาก็เกิดผลงานนิพพานกายธรรมมีกายมนุษย 

เรามาลําดับเหตุการณกันกอน วาตอนใดมีเหตุการณอะไร เพื่อปองกันไมใหเกิดการสับสน 

จึงมาลําดับเหตุการณกันกอน 

เมื่อตนปราบเสด็จมาแลว หลวงพอมอบงานปราบมารถวายแกตนปราบ ใหตนปราบทําวิชา

ปราบมารตอ 

นิพพานกายธรรมมีกายมนุษย เปนขั้นตอนระหวางการรบระหวางที่หลวงพอทําวิชากับ

ขาพเจา การรบระหวางนั้น จําไดวา นิพพานกายธรรมกําลังจะมีกายมนุษย หลวงพอวางมือ ตนปราบ

ทานก็เดินวิชารบตอ ในขั้นตอนนี้เอง เปนขั้นตอนที่นิพพานกายธรรมมีกายมนุษย และตอจากนั้นไป 

เปนการรบที่ตนปราบรับผิดชอบ เหตุการณที่หลวงพอวางมือ มอบหนาที่ปราบมารใหแกตนปราบนั้น 

ดูวาหลวงพอพูดนอยลง ไมคอยวิจารณอะไร ถามอะไรก็ไมคอยตอบอยางแข็งขัน พูดกับเราก็พูดแต

นอย ไมคึกคักเหมือนยุคกอนที่ตนปราบทานเสด็จมา นี่คือ การสังเกตที่เราดูอยู 

ก็งานปราบมารเกิดจากหลวงพอ หลวงพอทานบังคับขาพเจา แลวหลวงพอมาวางมือ 

ขาพเจาก็เสียใจอยูแลว เร่ืองราวมีอยางไร ใหทานอานหนังสือ “ปราบมารภาค ๒” ทานจะทราบเรื่อง
ละเอียดกวาที่กลาวนี้ 

 

 ทําไมหลวงพอใหผมปราบมาร หลวงพอเปดใจคราวนี้ 
 

ขาพเจาไมเขาใจความเห็นของหลวงพอ วาเหตุผลใดจึงใหขาพเจาปราบมาร พยายามถามา

นานแลว บัดนี้ การรบเปนเวลาเกิน ๑๐ ป ขาพเจาก็เพียรถามหลวงพออีก “หลวงพอครับ ทาํไมจงึใช

ใหผมปราบมาร” นี่คือคําถาม ถามมาแลว นับคร้ังไมถวน 

เหตุที่ขาพเจาของใจ ก็เพราะเราไมมีความรูถึงขีดที่จะที่จะทําวิชาปราบมาร คนเกงมี

มากมาย ทําไมหลวงพอไมใช มาใชคนไมเกงอยางเราทําไม นี่คือความในใจของขาพเจา 

วันนี้ถือวาเปนวันดีคืนดีแลว หลวงพอบันเทิงนิโรธ ถามหลวงพอวา ทําไมใหผมปราบมาร 

หลวงพอตอบวา “ทราบวาจะมีคนมาชวย” ตอบแคนั้น แลวไมพูดอะไรอีก พอฟงคําตอบจากหลวงพอ
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แลว เราก็กลับมาคิด หลวงพอบอกวา ใหเราทําวิชาปราบมารไปกอน แลวจะมีคนมาชวย นี่ก็ปราบมา 

๑๐ ปแลว ไมเห็นวามีใครมาชวย แมแตถาม ยังไมมีใคร แมเขียนตําราออกเผยแพร เขายังไมสนใจ เขา

ไมอาน ไมวาคนเกงทานใดทั้งนั้น ไมมีใครทราบดวยวาเราปราบมาร ไมวาธรรมกายใดไมมีใครสนใจ

ทั้งนั้น แลวเหตุใดหลวงพอบอกเราวา “จะมีคนมาชวย” เราไมเห็นใครชวยสักคน ใครหนอที่จะมาชวย

เราปราบมาร นี่คือการรําพึงในใจ ขาพเจารําพึงทุกวัน คนเกงคนไหนหนอที่จะมาชวยเราปราบมาร 

แลวเราก็มองหาคนที่เราเชื่อวาเขาเปนธรรมกายแกกลา มีคนนับถือเขาทั้งนั้น บางทานมคีวามดงัขนาด 

มีเงินเปนเลมเกวียน เราก็มองไปที่ผูนั้น บางทานเกงขนาดพูดน้ําไหลไฟสวาง ไมวาหลวงพอจะบันทึก

วิชาธรรมกายไวที่ไหน เขาผูนั้นจํามาพูดไดหมด เปนพหูสูตอยางแท ไมวาเราจะมองไปหาคนเกงระดับ

ใด ไมปรากฏวาเขาเหลานั้นไดมาชวยทําวิชาปราบมาร มองไปที่รุนธรรมกายรุนเกาก็แลว มองมาที่

ธรรมกายรุนใหมก็แลว ก็ไมปรากฏวาใครผูใดมาชวย ไมมีใครชวยทั้งนั้น ไมวาจะเปนการชวยทางใด 

ไมมีทั้งนั้น 

หลวงพอทานวา “จะมีคนมาชวย” เรามองไมเห็นใครเลย 

ตรวจสอบมาหลายวันแลว ไมมีใครเลย ไมมีจริง ๆ 

คราวนี้มาลําดับเรื่องราวกันใหม วางานปราบมารตามที่หลวงพอทานมาบังคับใหเราทํานั้น 

เราทํามาอยางไร มีใครบางมาทําวิชากับเรา ก็ไดความวา เร่ิมทําวิชาวันแรกคือวันเขาพรรษา เมื่อป 

พ.ศ. ๒๕๒๗ เปนตนมา ทานที่รวมทําวิชากับเรามีใครบาง ไดความวามีเราคนเดียว แลวมีใครอีกไหม 

มีก็คือ ดวงแกวกายสิทธิ์ซึ่งจักรพรรดิตรีภพอาศัยอยูในนั้น รวมทั้งดวงแกวกายสิทธิ์นอยใหญ คือ ชุดที่

อุบาสิกาทองสุข สําแดงปน เคยขอยืมทําวิชา จักรพรรดิและกายสิทธิ์ชุดนี้รวมเดินวิชากับเรามา     

ตั้งแตตน 

แลวกาลตอมา มีใครที่ไหนมารวมกิจกรรมของเราบางไหม ไดคําตอบวา มีจักรพรรดิตรี

จักร เราเรียกทานวา “หยกชมพู”  เพราะทานทิ้งเรือนของทาน เรือนของทานเปนกอนหยกชมพูมาแต

กาย มาอยูเรือนของจักรพรรดิตรีภพ 

ตอมาอีกระยะหนึ่ง มีใครมาบาง จึงไดความวา จักรพรรดิภาคปราบทรงนามวา “ตนปราบ” 

มาจากนิพพานมาอยูในเรือนของจักรพรรดิตรีภพ เปนเหตุการณแตกตื่น ถึงขนาดธาตุธรรมตองลงมา

จากนิพพาน มาที่บานสวนตัวของเรา เพื่อมารูและมารับทราบเหตุการณงานปราบมาร ตามที่กลาว

แลวโดยละเอียดในหนังสือ “ปราบมารภาค ๒” ขณะนี้คณะปราบมารของตนปราบมีจํานวนนับ

อสงไขยเทาไรแลว 

ที่หลวงพอบอกวา “จะมีคนมาชวย” นั้น คงหมายถึง จักรพรรดิ “ตนปราบ” นั่นเอง 

สรุปวา ความของใจของเราที่เราอยากทราบเหตุผล วาทําไมจึงใหเราปราบมาร เราก็ทราบ

แลว ตามเรื่องราวที่กลาวมานี้ 
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 เหตุใดจึงเขียนตําราปราบมารแจกฟรี 
 

ตลอดเวลาที่ทําวิชาปราบมาร ตั้งแตตนจวบจนปจจุบัน ไมมีใครชวยไมมีใครอุปถัมภ ทํามา

คนเดียว อดทนทํามาดวยความจําใจ แตมีความเพียรไปไถเงินเขามาพิมพตําราแจก แจกฟรีตลอดงาน 

แจกฟรีทุกเรื่อง ไมเคยไดเงินตอบแทน ดวยประการใด ๆ ทั้งสิ้น ที่เปนเชนนี้ ก็เพราะมารเขาขัดขวางทุก

รูปแบบ เพราะเขากับเราตองรบกัน เราระเบิดเขา เขาก็ตัดสมบัติเรา เมื่อเราสูกับเขาแลว เราจะอาง

ปญหาใด ๆ ไมได ตองสูสถานเดียว สูไดก็สู สูไมไดก็ตองสู 

การคนวิชานั้น ทําไดยาก มารเขามาปดรูบังญาณทัสสนะตลอดเวลา จะรูเห็นอะไรไดแตละ

อยาง ตองเอาชีวิตชีวิตเขาแลกทั้งนั้น ตองชนะจึงจะรูจึงจะเห็นได ไปไดคติมาจากอุบาสิกาถนอม อาส

ไวย สมัยที่ขาพเจาเปนศึกษาธิการอําเภอหนุม ๆ ตอนนั้นเรายังไมเปนวิชา ทานเลาใหฟงวา สมัยที่ฉัน

ทําวิชา หลวงพอทานตั้งเวร เวรละ ๓ ชั่วโมง คืนนั้นเปนเวรของฉัน ฉันออกเวรเมื่อเวลาตี ๓ บอกวิชา

เวรตอไปแลว ฉันก็กลับไปนอน พอจะลมตัวนอน หลวงพอใชใหคนตามมา ฉันก็รีบไปหาหลวงพอใน

ยามดึกนั้น หลวงพอถามวา “กอนที่เอ็งจะไปนอน เอ็งบอกวิชาแกหัวหนาเวรใหมหรือเปลา” 

แมชี ตอบวา บอกเจาขา 

เอ็งบอกเขาไปอยางไร เอ็งลองวาใหหลวงพอฟงเดี๋ยวนี้ 

ฉันก็เลาเรื่องของวิชา วาไปเห็นอะไร อยางไร พอกลาวจบ หลวงพอทานกลาวดังนี้ 

“หนอมมันก็บอกถูก รูไหมวิชานี้คนถึง ๒,๐๐๐ ปทีเดียว กวาจะพบได จําวิชาเอาไปทํา

กัน เสร็จแลวหัวหนาเวรใหม ก็จําวิชาไปทํา ตามที่หลวงพอส่ัง 

ตามที่กลาวมานี้ เราจะทราบวา ความรูบางความรูกวาจะพบได ใชเวลาคนควานาน

เพียงใด เมื่อไดมาแลวทําไมไมนําความรูมาเรียนกัน มันคนควางายอยูหรือ มันเห็นงายอยู

หรือ 

ขาพเจาไดคติมาจากอุบาสิกาถนอม อาสไวย จึงนําความรูวิชาปราบมารออกเผยแพร แมจะ

ไมมีอะไรตอบแทน แตก็ทําตามอุดมคติ ทําตามอุดมการณ ทําตามเหตุผล เพราะวิชาปราบมาร มี

ความยากเหลือหลาย ยากที่จะเปน ยากที่จะรู ยากที่จะทํา ยากที่จะอธิบาย ไมใชความรูธรรมดา 

ขาพเจาพิมพตําราออกมาได แปลวา ขาพเจาชนะไปขั้นตอนหนึ่ง กวาจะพิมพเสร็จแตละเลม 

มีปญหารอยแปดสารพัดที่จะกลาว มารเขาไมยอมทาเดียว แตเราฝนไว เราอดทนไว ทานผูรูจะคิด

อยางไร จะวิจารณอยางไร ไมใชเร่ืองที่ขาพเจาจะสนใจ หมดหนาที่ของขาพเจาแลว บัดนี้ตําราอยาง

นี้เกิดขึ้นแลวในโลก ทานที่มีบารมีธรรมพบเขา ยอมเกิดการสนใจใฝรู เพราะเปนบารมีของทานที่จะ

เรียนรู สวนทานที่วิจารณ ก็ตองมาดูวา ความรูที่นํามากลาวนั้น เปนความรูระดับใด อยูในหลักของ

นักปราชญหรือเปลา เราทําไดหรือไม เราเคยทําหรือเปลา ความคิดของเราเปนสัมมาทิฏฐิหรือเปลา นี่

เปนเรื่องความรูชั้นสูง 
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โปรดเขาใจวา เราปราบมาร ไมควรไปเถียงแทนมาร อยาใหความเห็นของเราเปนมาร 

โดยที่เกิดความเปนหวง จึงขอพูดไว หากทานตองการรู ตองการเขาใจ ขาพเจายินดีตอนรับ 

จะอธิบายความรูใหฟงตลอดปลอดโปรง ขอใหทานตองการเรียนอยางจริงจังก็แลวกัน เร่ืองก็งาย 

เพราะบันทึกไวทั้งหมด ใครจะใหอธิบายอะไร เพียงแตเปดอานบันทึก เราจะลําดับความไดทันที 

โปรดเขาใจวา ขาพเจาไมไดประโยชนใด ๆ เลย มีแตเสียประโยชน คือ ไปไถเงินเพื่อนฝูงมา

พิมพ เมื่อพิมพแลวก็แจกฟรี ไมตองการชื่อเสียง จะหวังเอาชื่อเอาเสียงไปทําอะไร เพราะเปนฆราวาส 

ใครเขาจะใหคานิยม คานิยมไปอยูกับพระสงฆ พระสงฆตางหากที่สังคมใหคานิยม ฆราวาสอยาง

ขาพเจา ใครเขาจะเชื่อ ขาพเจาไมไดอาศัยศาสนา แตขาพเจาศึกษาเลาเรียนวิชาในศาสนา วาวิชาใน

ศาสนายังมีอีกมากที่เรายังเขาไมถึง อะไรที่เราพบจะเขาถึงก็ควรนํามาเรียนรูกัน เร่ืองก็มีเทานี้ 

มีหลายทาน เดินทางไปพบขาพเจา บอกวาอานตําราที่ขาพเจาเขียนแลวเกิดศรัทธา อยาก

มาพบตัวจริง คร้ันพบกันแลว ทานก็ศึกษาเรียนรูชีวิตของขาพเจา มีบานชองอยางไร มีหนาที่ราชการ

อะไร ทําไมจึงมีเงินมาพิมพตําราแจกฟรี ๆ ขอทราบเบื้องหนาเบื้องหลัง มีประวัติศึกษาธรรมกายมา

อยางไร ทําไมจึงนํามาเขียนตําราอยางนี้ มีประโยชนรายไดอะไรหรือ มีผลงานในการเขียนวิชา

ธรรมกายอะไรบาง ขอพิสูจนทั้งหมด เอาหนังสือไปวิเคราะหเจาะลึกทุกเลม จะถามอะไรก็ถามได

สารพัด สุดทาย ทานใหความนับถือขาพเจา ทานจะนับถือหรือไมนับถือ ไมใชหนาที่ที่ขาพเจาสนใจ

เลย เพราะขาพเจาไมไดหวังอะไรจากทาน ไมตองการอะไรทั้งนั้น แตถาทานเห็นวา คนที่มีแนวคิดและ

มีความรูอยางนายการุณย บุญมานุช ควรจะนําผลงานมาตีพิมพเผยแพรไปทั่วโลก หากทานคิดอยาง

นั้น เรามาเปนเพื่อในธรรมกันได 

หากทานศึกษาขาพเจาตามที่กลาวนี้ ขาพเจาพอใจมาก 

หากจะถามทานวา ทานเรียนรูวิชาธรรมกายไดแคไหนแลว หลักสูตคูมือสมภาร ทานเรียน

แลวหรือยัง หลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดาร ทานเรียนแลวหรือยัง วิชาปราบมารทานไดอานแลวหรือยัง 

ทานจะตอบอยางไร 

ยังไมรูเร่ืองเลย ยังไมไดความอะไรทั้งนั้น 

ลืมไปวา เราใกลตายแลว ยังไมไดงานอะไรเลย เคยมาเปนเจาภาพพิมพหนังสือเผยแพรวิชา

ธรรมกายบางหรือเปลา เปลาทั้งนั้น ลืมคําพูดของหลวงพอเราแลวหรือ หลวงพอพูดวา “ไอทางโลกก็

เหลว ไอทางธรรมก็แหลก เหมือนแบกบอน เหลือแตกิน นอน เที่ยว สามอันเทานั้นเอย” 
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 พระพุทธเจานิพพานกายธรรมทรงมีกายมนุษยอยางกับเราแลว 
 

ตามที่เคยบรรยายไวแลววา การรบมาถึงจุดหนึ่ง ปรากฏวาพระพุทธเจานิพพานกายธรรมมี

กายมนุษย ที่เราเรียกวา “กายมนุษยพิเศษ” นั้น คือ กายนี้เหมือนกันหมด ธาตุธรรมทานบอกวา เปน

กายมนุษยของนิพพาน เราเคยแยงในใจวา กายมนุษยหากเหมือนกันหมด เราจะไมทราบวาเปนกาย

ของใคร กายมนุษยจะตองมีรูปรางเหมือนกายฝน เพราะการเขานิพพานนั้น เอาไปไมไดเพียงกายเดียว

คือ กายมนุษย เพราะกายมนุษยตายแลวกายธรรมเขานิพพาน สวนกายอื่น ๆ อยูในกายธรรมทั้งหมด 

เวนแตกายมนุษยเทานั้น ใชกายธรรมแทนกายมนุษย 

แตกายธรรมออนแอมาก ไมแข็งแรงเหมือนพระพุทธเจานิพพานเปน นิพพานเปนทานเปน

กายมนุษย คือ กายมนุษยอยางเรานี้ คร้ันกระนั้นเมื่อเห็นธรรมกายแลว ละสังโยชนไดเลย กายมนุษย

สะอาดเขาและสะอาดเขา สะอาดยิ่งขึ้น แลวเขานิพพานเปนไปเลย การที่พระพุทธเจานิพพานเปนมี

กายมนุษยจึงมีความแข็งแรงมากกวากายธรรม นี่คือ ความรูที่หลวงพอทานสอนพวกเรา เราจํากันได

ทุกคน 

คราวนี้มาพูดถึงการเดินวิชา วาเราจะเดินวิชาตอไปอยางไร ในที่สุดพระพุทธเจานิพพานกาย

ธรรมเกิดมีกายมนุษยอยางนิพพานเปน นี่คือ ประเด็นสําคัญที่เราจะตองเดินวิชาปราบมารชั้นสูงตอไป 

ในการเดินวิชารบนั้น เราไมทราบลวงหนาวา กายมนุษยพิเศษของพระองคจะกลับ

กายเปนกายมนุษยจริง ๆ อยางกายมนุษยของเรานี้ เพราะขณะที่เดินวิชานั้น เราคิดอะไรไดเรา

ทําไปเลย เราพบอะไรที่ไมขาวไมใส เราละลายทันที เมื่ออะไรขาวหมดแลวและใสหมดแลว เราก็ตั้ง

ปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปญญา แลวใหเกิดกายมนุษยข้ึน ไมไดใหเกิดกายธรรม ตามวิธีการของ

หลวงพอ ตามที่กลาวไวในหนังสือวิชชามรรคผลพิสดารนั้น 

กายมนุษยชุดใหมนี้ แข็งแรงกวาเดิม แลวเราก็รวมกายมนุษยทั้งหมดนี้เดินวิชาซอนกายสับ

กายกับกายมนุษยนิพพานเปน เดินวิชาซอนกายสับกายเปนอนุโลมปฏิโลม จากนั้นเดินวิชาซอนสับทับ

ทวี ทั้งนิพพานกายธรรมทั้งหมดและนิพพานเปนทั้งหมด นํามารวมเปนกายเดียวใหได 

เมื่อทําไดแลว ก็เดินวิชาตอ เห็น จํา คิด รู นิโรธ สมาบัติ ตรัสรู คํานวณ จากนั้นก็เดินวิชา

กลั่นรูกลั่นญาณและกลั่นทั้งปวงเสร็จแลว คํานวณรูคํานวณญาณทัสสนะ ตอแวนตอกลองสอง

ญาณทัสสนะตอไป 

มาถึงประเด็นวา จะตอไปไหน จะตรัสรูไปไหน นี่คือ งานประจําวันที่เราตองทํา 

คราวนี้ เราของใจวา เหตุอะไรที่ทําใหพระองคตองแตกดับ นั่นคือทุกขและสมุทัย เปนตัวการ

ที่ทําใหเราแก เจ็บ ตาย 
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คราวนี้มาถึง ดวงกาย ดวงใจ ดวงจิต ดวงวิญญาณ ที่เปนธาตุเปนธรรมเปนของพระองคอยู

ไหน หมายถึง กายมนุษยของพระองค เราจะตองคนควาหา ธาตุเปนธรรมเปนของพระองคไปอยูที่ไหน 

เปนหนาที่ของเราจะตองคนควา 

ในอดีตเปนมาอยางไร คือ นอมไปในเหตุปุพเพนิวาสาฯ ในเหตุจุตูปปาฯ 

คือ เราแสวงหา เย ธม มา เหตุปปภวา เตสํ เหตุ˚ ตถาคโต เตสญ จ โย นิโรโธ จ เอวํ วาที มหา

สมโณ (ธรรมเหลาใดมีเหตุใดเปนแดนเกิด พระตถาคตเจาทรงแสดงเหตุเกิดและเหตุดับของธรรม

เหลานั้น) พูดอยางวิชาธรรมกายก็คือ คํานวณไปหาเหตุ จะเปนเหตุอะไรบาง เราตองคิดเอง และคิด

อยางทันดวน บัดนี้อยาชา นึกแลวเดินวิชาไปเลย ถาคิดไมได แปลวา แพทันที 

เมื่อไปถึงเหตุละเอียดใด ให แลบ ล่ัน ระเบิด ผา ดับ ละลาย เหตุนั้นใหขาวใหใส นั่นคือ 

นิพพาน ภพ ๓ โลกันต ในเหตุมีภพ ในภพมีเหตุเร่ือยไป ทั้งภพนอย ภพใหญ ภพลับ และภพลับนี้ มีทั้ง

ภพนอย และภพใหญ กายธรรมของภาคมารอยูในนิพพาน ภพ ๓ โลกันตนั้น พบแลวเทาไร ก็เอากาย

มนุษยเรานี้พิสดารใหมากกายเขา แลวเขาสิบเขาศูนยกลางของธรรมภาคมารทั้งปวง แลบ ล่ัน ยอย 

แยก ดับ ละลาย ใหส้ินเชื้อไมเหลือเศษ ทั้งหมด 

เมื่ออะไรใสหมดแลว ก็นํามาต้ังปฐมมรรค มรรคจิต มรรคปญญา แลวใหเกิดกาย

มนุษยขึ้น 

นี่คือ แนวอยางยอ โดยวิธีนี้เอง ทําใหพระพุทธองคไดกายมนุษยของพระองคข้ึนมาได สวน

การเดินวิชาละเอียด จะไดแสดงในโอกาสตอไป 

งานนี้ตองใชเวลานาน ไมใชทําวันเดียวได ตองแรมป และการคํานวณจะตองละเอียดขึ้น

เร่ือย ๆ 

ผลงานนี้ ตองวาโชค เราไมคาดคิดมากอน วาเราจะไดผลงานอยางนี้ 
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 วิจารณ 
 

งานพระพุทธเจานิพพานกายธรรมมีกายมนุษยแท ถามวากายมนุษยที่ไดนี้ มีความ

แข็งแรงเทากายมนุษยนิพพานเปนหรือไม เพราะไมใชกายธรรมชาติ แตเปนกายที่เกิดขึ้นจากการ

เดินวิชารบ นี่คือประเด็นที่ผูคงแกเรียนอยากทราบ 

ถามตอไปอีกวา ใครจะเปนคนคิด ความคิดจะเกิดขึ้นไมได  ถาไมลงมือเดินวิชาดวยตนเอง 

ไมวาอะไรทั้งนั้น หากเราไมรูไมเห็น ความคิดจะเกิดแกเราไมไดเปนอันขาด คนที่จะมีความรูมาวิจารณ

จะตองเปนผูที่เปนวิชา จะตองเปนผูเขาถึงวิชา จะตองเปนผูรูมาเห็นมา เหมือนการวิจารณมวย คนที่

ไมอยูในวงการมวย คนที่ไมดูมวย จะมีความรูอะไรมาวิจารณ อุปมาไปแลวก็เปนอยางนี้ 

ขาพเจาจะนําความเห็นของธาตุธรรมทานมากลาว วาธาตุธรรมทานมีความเห็นอยางไร 

กลับไปอานหนังสือ  “ปราบมาร  ภาค  ๒” กันใหม  ในขั้นตอนที่ เกิดกายมนุษยของ

พระพุทธเจา ที่เรียกวา “กายมนุษยของนิพพาน” นั้น ตนใหญทรงมีความเห็นอยางไร หากทานกลับไป

อาน เราจะทราบวา ตนใหญทานรับส่ังวา “มีกายมนุษยรองรับกายธรรมแลว จะสูมารไดหรือไม

นั้น ขึ้นอยูกับความรู” นี่คือความเห็นของตนใหญ เราก็มาคิดวาขอบขายแหงความรูนั้น มีขอบขาย

เพียงไรและแคไหน กวางขวางเพียงไร ใครเปนผูกําหนดหลักสูตร และหลักสูตรทีกําหนดนั้น จะ

เพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม 

ในเรื่องหลักสูตรนี้ เราควรมาคิดกันวา หากเปนหลักสูตรในทางโลกบาง สมัยกอนเราเรียน

จบชั้น ม.๖ เรามีโอกาสรับราชการเปนขุน หลวง พระ ... ฯลฯ  หรือเปนนายอําเภอได เปนปลัดจังหวัด

ได แตในปจจุบันนี้ แมเราไดปริญญาเอก เรายังหวังไมไดวาเราจะเปนผูอํานวยการกองได เพราะใคร ๆ 

ก็จบปริญญาเอกกันทั้งนั้น เราจะเห็นวา หลักสูตรวิทยาการทางโลกเปลี่ยนไปเร่ือย แมเราเรียนตั้งแต

เกิดจนวันตาย ความรูของเรายังไมทันโลก แมเราจะเรียนมาก เราก็ยังแกปญหามลภาวะไมได แค

ปญหาทิ้งขยะ เรายังแกไมได แมเราจะเรียนมามาก เราเพียงแกปญหาไดเพียงผอนหนักเปนเบาเทานัน้ 

ขอใหดูปญหาบานเมืองของเรา เรารูปญหาแตเราแกไมได เชน ปญหาจราจรติดขัด เปนตน 

กลับมาดูหลักสูตรในทางธรรมบาง แตกาลกอเราเคยไดยินวา สรางบารมีเทาไรจึงไดเปนอติ

สาวก และจะสรางบารมีเทาไร เราจึงจะไดตรัสรูเปนสัพพัญูพุทธเจา มาบัดนี้ กฎเกณฑที่วานัน้ ยงัคง

เดิมอยูหรือเปลี่ยนไปแลว ถามวาใครเปนผูเปลี่ยน และเปลี่ยนไปอยางไร ในทางโลก โลกเขาเปนผู

กําหนดหลักสูตร ดังนั้น ในธาตุธรรม ธาตุธรรมเปนผูเปลี่ยนหลักสูตรเชนกัน ถามวาทําไมจึง

เปลี่ยน ในทางโลกก็ตอบวา เพื่อใหทันโลก และในทางธรรมนั้น ทานก็จะวาเพื่อเปนการพัฒนาใน

ฝายของธรรมเชนกัน 
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ตามที่กลาวมานี้ เปนเรื่องคุยกันเทานั้น เท็จจริงอยางไร เราก็ตองเรียนวิชาธรรมกายกัน

ใหแกกลา เพื่อจะไดทราบความเคลื่อนไหว เพราะโลกกับธรรมนั้นตองเกี่ยวของตองสัมพันธกัน เมื่อมี

โลกก็ตองมีธรรม และเมื่อมีธรรมก็ตองมีโลก 

ถามวา เราเรียนมาก ๆ เพื่ออะไร เราตอบวา เราเรียนมาเพื่อแกปญหา โลกก็มีปญหาและ

ธรรมก็มีปญหาเชนเดียวกัน ทางโลกมีปญหาสารพัด ในทางธรรมก็มีปญหากิเลสกอกวน กิเลสในที่นี้ก็

คือมาร เรายังกําจัดมารไมไดเบ็ดเสร็จ จึงคนควาวิชากันหลายรูปแบบ วิชาที่คนคือ วิชาธรรมกาย เชน

หลักสูตรคูมือสมภาร และหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดาร เปนตน หลักสูตเหลานั้นเปนทฤษฎี เรายัง

ไมไดนําไปใช เพราะยังเดินวิชาไมได เราตองทําทฤษฎีใหออกเปนแนวปฏิบัติ เพื่อเราจะไดเดินวิชาได 

เมื่อเราเดินวิชาไดตามทฤษฎีเหลานั้นแลว คราวนี้ก็จะมาถึงขั้นนําไปใช ที่วานําไปใชไดนั้น หมายถึง

วา สามารถทําใหขาวทําใหใสไดทุกกรณีไป ไมวาจะเปนอะไรทั้งนั้น ตองทําใหขาวทําใหใสได

เสมอไป ใครมีความรูวิชาธรรมกาที่ทําใหขาวไดและใสได แปลวา เขามีความรูไปประกอบอาชีพได 

หากรับราชการก็อาจไดเปนผูอํานวยการกอง รองอธิบดี อธิบดี นี่คือ การเปรียบเทียบเทานั้น 

คํากลาวของ “ตนใหญ” ที่วา “มีกายมนุษยแลว แตนี้ไปก็อยูที่ความรู” 

ความรูที่วานี้คือ ความรูทางธรรม เปนความรูที่จะนําไปใชกําจัดมาร เพราะมีกาย

มนุษยแลวคือ มีฐานแลว คือมีความมั่นคงแลว ในเรื่องของความรูนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง ใครมคีวามรูสูงก็

เอาตัวรอดได ใครมีความรูไมดี ก็ไมอาจเอาตัวรอดได ซึ่งพระพุทธองคนั้น ทรงมีความรูไมเทากัน ทรงมี

ความรูไมเหมือนกันดวย 

บัดนี้ งานปราบมารที่ขาพเจาทําอยูมาถึงจุดนี้แลว 

คําถามที่ตามมาก็คือ ตอไปนี้จะเปนอยางไรอีก จะไดงานอะไรอีก จะไดวิชาอะไรอีก  จะทํา

อะไรไดอีกหรือไม ตอบไมได ตอบไมไดทั้งนั้น ยังไมทราบทั้งสิ้น เพราะเปนเรื่องขางหนา ยังคาดการณ

อะไรไมไดทั้งนั้น 

เพราะอะไรจึงตอบไมได เพราะวิชาที่เราทําอยูทุกวันนี้ วันนี้เราคิดอยางนี้ เราก็คาดวาพรุงนี้

จะอยางนั้น เอาเขาจริง ไมเปนตามที่เราคาดหมาย ทุกครั้งเราจะตองถามธาตุธรรม ธาตุธรรมทานก็

ชวยคิด แตแลวก็พลาดมาตลอด เราจะโทษพระองคไมได ทรงชวยเราอยางสุดความสามารถแลว และ

เราเองก็ทําอยางเต็มฝมือแลว เพราะขบวนการของมารนั้น ยากที่จะกลาว ยากที่จะรูทันเขา เขารูเราแต

เราไมรูเขา เขาเหนือเชิงกวาเราดวยประการทั้งปวง เหตุที่ขาพเจาอดทนรบนี้ ก็ดวยธาตุธรรมทาน

ขอรอง เราไมมีทางหนีไมมีทางเลี่ยง เร่ืองราวมีอยางไร ทานคงอานหนังสือปราบมารกันทั่วแลว 

ขาพเจาจะไมกลาวยอนอีก ขอใหทานไปทบทวนอานเอาเอง 
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 พระพุทธองคนิพพานกายธรรม มีกายมนุษยแลว - มีความแข็งแรงเทานิพพานเปน
หรือไม ? 

 

ก็ไดคุยกัน อยาถือผิดถือถูกกันเลย เพราะเราไมมีผูรูใหถามแลว ขาพเจาถือวาผิดเปนครูและ

ถูกก็เปนครู เพราะไมมีผูรูที่จะใหเราถามแลว 

แตที่การรบยังดําเนินการอยู และจะตองดําเนินการตอไป ไมมีการสงบศึก ไมมีการยุติ

สงคราม ยังไมทราบวา สุดทายแหงการรบจะยุติอยางไร แตการเดินวิชารบตองทําตอไป ขาพเจารบทุก

วัน ไดเห็นเหตุการณทุกวัน ไดความรูทุกวัน ไดรูไดเห็นทุกวัน คราวนี้เราจะมาคุยกันวา กายมนุษย

ของพระพุทธองคนิพพานกายธรรมมีความแข็งแรงเทานิพพานเปนหรือไม 

หากทานไมถือผิดถือถูกก็จะพูด หากทานไมอนุญาตอยางนี้ ขาพเจาไมกลากลาวอะไรทั้งนั้น 

เพราะขณะนี้อยูในภาวะแหง “คาบลูกคาบดอก” จะชี้ขาดอยางไร ยากที่จะทําเชนนั้น 

ประการแรก คือเรื่องบารมี การที่จะมีกายมนุษยข้ึนได ดวงบารมีตองเทานิพพานเปน 

เพราะนิพพานเปนมีบารมีมากกวานิพพานกายธรรม การที่นิพพานกายธรรมมีดวงบารมีโตขึ้น จนถึง

ขีดที่จะมีกายมนุษยนั้น การเดินวิชารบที่ทํามาโดยตลอดนั้น ดวงบารมีเกิดเองโดยธรรมชาติ ตาม

วิถีทางแหงการทําวิชา 

ในการเดินวิชานั้น ใชวิชาซอนกายสับกาย คือ เอากาย ใจ จิต วิญญาณ มาซอนกันหมด ทั้ง

นิพพานกายธรรมและนิพพานเปน พูดอยางเราก็คือรวมทั้งหมดมาเปนกายเดียว จากนั้น ก็ตอกลอง

สองญาณทัสสนะ แลวก็คํานวณกันไป แลบ ล่ัน ยอย แยก ดับ ละลาย กัน จะคํานวณอะไรก็ทําไป 

สุดทายนํามาตั้งธาตุประกอบธรรมใหม ใหเกิดกายมนุษยข้ึน ตามที่บรรยายมาแลว ทําอยางนี้เปนแรม

เดือนแรมป 

ประการที่สอง เรามาดูวา กายมนุษยที่เกิดขึ้นนั้น เกิดจากการทําวิชา ไมใชกายธรรมชาติ

อยางกายของนิพพานเปน หากพิจารณาดูความแข็งแรง จะวาไปแลวก็เหมือนไมอัดกับไมที่ไมอัดถึง

อยางไรก็แข็งแรงเปนรองนิพพานเปน เวนแตดับมารไดหมดจริง ข้ันตอนนั้นเองกายมนุษยของ

พระองคจึงจะแข็งแรงแท 

นี่ก็เปนความเห็น ซึ่งอาจถูกบางผิดบาง เราไมวากัน แตก็ดีใจที่การรบมาถึงจุดนี้ และเราก็ได

เห็นกายมนุษยของนิพพานกายธรรม วาพระองคสามารถมีกายมนุษยแลว ตอไปจะเกิดอะไรขึ้นอีก เรา

ยังไมทราบ 

ผลดีประการหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ เกิดบารมี บารมีคือประสบการณ แปลวา เราไดตอสู

แลว เกิดความรูเกิดความเขาใจ อีกระดับหนึ่งแลว ไดรูรสเปร้ียงหวานมันเค็ม บารมีใครไมเคยอยางนี้ 

ทานวาอันตาย ที่วาบารมีไมมีฤทธิ์ก็คือบารมีที่ไมเคยเอามาประลองกับมาร เปนบารมีที่ไมผานการ

ทดลอง จะเชื่อไดอยางไร ดังนั้น ใครที่ไมเคยประลองกับมาร ใครจะวาอยางไร ขาพเจาไมคาน แตใน



ปราบมาร ภาค ๓ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง ๓๔
 

ทัศนะของขาพเจาแลว ทานที่ไมเคยปราบมารยอมแปลวา หมดแลวซึ่งฤทธิ์เดช เพราะใคร ๆ ก็มีบารมี 

ใครก็บวชไดเรียนได ใคร ๆ ก็สรางวัดสรางวาได ใคร ๆ ก็ศึกษาเลาเรียนได ใคร ๆ ก็เลาทองได ใคร ๆ ก็

สอบได เปนเรื่องธรรมดาเหลือกเกิน แตการที่เราลงมือสูรบตบมือกับมารอยางแท นี่แหละคือ

ของจริง เปนบารมีตัวจริง อยางนอยมารมันยังเกรงเราบาง วาคนนี้เขามีฝมือพอตัวเขา หากเราไม

ปราบมาร เราอุตสาหสรางบารมีมาแทบลมแทบตาย จนถึงขั้นทีเราไดมาตรัสรู เขาก็ยังมาขมเราได เขา

ยังมาแกลวเราได และเขาก็ชนะเราไดตลอด ไมมีใครสูเขาไดเลย ขาพเจาก็เพิ่งไดรูในการทําวิชาปราบ

มารคราวนี้ เหตุนี้เอง จึงขอพูดฝากไว ตองขอประทานโทษทานทั้งหลายดวย หากทานคิดอะไรในทางที่

ไมเห็นดวยกับความเห็นที่ขาพเจากลาวนี้ ตองขอโทษดวยปะการทั้งปวง แตตองพูดฝาก เพราะเราเพิ่ง

มารูเพิ่งมาเห็น รูเห็นอยางไรก็นํามากลาวกัน อยางนอยก็เปนขอคิดในการสรางบารมีของทาน 

คราวนี้มาถึงประเด็นที่วา ไมเห็นคนอื่นเขาพูดอยางเราเลยนี่มันอยางไรกัน หากทานคิด

ดังนี้ แปลวา ทานคิดถูก ขาพเจาก็ไมคิดวา จะไดมารูมาเห็นอยางนี้เหมือนกัน เหตุที่มารูมาเห็น ก็

เพราะไดทําวิชาปราบมารตามที่ธาตุธรรมทานรองขอ คนอื่นเขาไมเห็นวิชาปราบมาร เขาก็ไมรูจะเอา

อะไรมาพูด เพราะยังไมไปรูไมไปเห็นขั้นตอนของการเดินวิชา ขาพเจาเปนคนทํา ขาพเจาจึงรูจึงเห็น นี่

คือเหตุผล เมื่อไมทําวิชาก็ไมมีความรูมากลาว หากทําวิชาจึงจะมีความรูมาพูด นี่คือเหตุผล แตทานจะ

ฟงหรือไมฟง ไมใชเรืองที่ขาพเจาสนใจ ขาพเจามีหนาที่เผยแพร ขาพเจาก็พูดไปตามที่รูที่เห็น เร่ืองก็มี

เทานี้เอง 

สรุปวา ผลงานประการแรกคือ พระพุทธเจานิพพานกายธรรม ไดบรรยายจบไปแลว ตอไปนี้

ข้ึนผลงานอยางใหม 

 

 ธรรมภาคมารเอาพระพุทธเจานิพพานเปนและจักรพรรดิสําคัญไปกักกันไว
จํานวนมาก 

 

เปนผลงานอยางใหม คือธรรมภาคมารเอาพระพุทธเจานิพพานเปนไปกักขังไวจํานวนมาก 

และเมื่อคํานวณละเอียดเขาไป พบวา จักรพรรดิสําคัญถูกธรรมภาคมารเอาตัวไปกักขังไวอยาง

มากมายทีเดียว 

นี่คือหัวขอผลงาน สรุปแลวไดแคนี้ ตอไปนี้เปนการบรรยายเหตุการณ ตามขั้นตอนที่วิชาเดิน

ไปถึง เหตุการณอะไรเกิดกอนเกิดหลัง จะบรรยายไปตามเหตุการณดังนี้ 
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 การรบมาถึงจุดหนึ่ง - พบวาพระพุทธเจานิพพานเปนถูกมารเอาไปกักกัน 
 

กลาวถึงการเดินวิชา เราคํานวณหาเหตุละเอียดเขาไป จําไดวาตอนนั้น ยังไมเดินวิชาซอน

กายสับกายแท ซอนเหมือนกัน แตวายังไมถึงขั้นซอนแท นั่นคือ เรารวมกายทั้งหมดในธาตุธรรมทั้ง

นิพพานกายธรรมและนิพพานเปน คํานวณเขาไปในเหตุอดีต ปจจุบัน และอนาคต ที่มารเขาทําเหตุวา

งบไว เหตุเหลานี้เปนเหตุปกครอง ไดเวลามารเขาก็มาปนเปนในธาตุธรรมของเรา เราเดินวิชาไปถึงจะ

พบ “จุดดําเล็ก” แลวจุดดําเล็กจะหายไป หายไปไหนเราไมทราบ และตามไมพบ 

ความวางคือเหตุละเอียดนั้น หากเปนเหตุลับ ตอใชวิธีคํานวณเปนเดือนเปนป หากเปนเหตุ

เปดเผย เราคํานวณไมนานเราก็พบได เหตุที่วางนี้ มีทั้งเหตุภพนอยและเหตุภพใหญ นิพพาน ภพ ๓ โล

กันต อยูในเหตุวางนั้น กายของมารอยูในนิพพาน ภพ ๓ โลกันตนั้น 

เมื่อพบกายของเขา เราก็พิสดารกายมนุษยพิเศษของเราใหมากขึ้น แลวยิงกายมนุษยพิเศษ

นั้น เขาไปในกายของมารไปจนสุดหยาบสุดละเอียด แลบ ล่ัน ยอย แยก ดับ ละลาย เมื่อกายของมาร

ถูกดับหมด เราก็ไปถึงเหตุตอไปไมมีที่ส้ินสุด  

ในขั้นตอนที่เราไปถึงเหตุละเอียด เราก็พบพระพุทธเจานิพพานเปนอยูในนั้น เราก็อาราธนา

ออกมา เอากายของพะองคซอนกันเขา แลวเดินวิชาซอนกายสับกาย จนกวากายของพระองคสะอาด 

แลวก็สงเขานิพพานเปนตอไป เหตุการณเปนอยางนี้ตลอดมา 

เราคิดวา เราถอนถอยพระองคกลับมาไดหมดแลว และนานมาแลว เอาเขาจริงยังไมหมด ยัง

มาพบในขั้นตอนนี้อีก และตอไปในภายหนา จะพบอีกหรือไมยังไมทราบ ตองใชเวลาคนควาตอไป มี

อะไรอีก จะไดกลาวกันในตอนนั้น 

 

 เราไมควรกลาวส่ิงไมสมควรตอธาตุธรรม 
 

จําไดวา การรบในขั้นตอนนี้ ขาพเจาไดพูดสิ่งที่ไมสมควร และไมทราบเหตุผลวา ทําไมเรา

พูดอยางนั้น หากไมนํามากลาวเกรงวาจะลืม 

นั่นคือ การรบในข้ันตอนที่พบพระพุทธเจานิพพานเปนนั้น พบพระองคกลับมานิพพานของ

พระองคแลว ไดทูลถามตนนิพพานเปนวา “ขอพระองคไดทรงโปรด ทรงทราบไหมวา มารเอา

พระพุทธเจานิพพานเปนของเราไป” ไมทราบวาเราพูดไปไดอยางไร พระองคไมทรงถือโกรธ ไมทรงถือ

สาอะไร ทรงตอบวา “พระองคไมทราบ เพราะเปนรุนกอนพระองค” พระองคทรงตอบอยางนี้ 

เราตองถามพระองค เพราะพระองคทรงเปนผูรู สวนเรานั้นเปนผูไมรู เราถามทุกอยางหาก

เราอยากทราบ นี่คือ หนาที่ของเรา วันดีคืนดีเราไปขอขมาโทษตอพระองค พระองคใหอภัย ไมถือผิด

อะไร แตเราคิดมากไปเอง เราปราบมารถวายพระองคทรงขอบใจอยูแลว เราไมควรไปคิดเล็กคิดนอย 
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แตนั้นมาเราถามความรูไมเลิก อะไรที่พระองคทรงตอบได จะบอกแกเราทันที อะไรที่เกินรูเกินญาณทัส

สนะของพระองค พระองคไมอาจกลาวเหมือนกัน 

อยางกรณีที่เราถาม ตามที่กลาวนั้น พะองคไมทรงทราบแมพระองคเปนผูปกครองนิพพาน

เปนทั้งหมดก็จริง เราก็มานึกตรึกตรองตอไปวา อยูในอํานาจปกครองของพระองค เหตุใดพระองคไม

ทราบ วามีใครหายไปบาง นี่คือ ความคิดของเรา ไมทราบวาเราคิดผิดหรือคิดถูก เพราะเรามีหนาที่

ปราบมาร เราตองคิดเรื่อยไป คิดแสวงหาวิชามาปราบมารตอไป วิชาอะไรที่ไมไดผล เราตองไปหาวิชา

ใหมทันที 

ในที่สุดความจริงก็แจงแกเรา การจะใชรูใชญาณทัสสนะของใครเพียงผูเดียว ยอมไม

เปนการเพียงพอ จะตองรวมรูรวมญาณทัสสนะกันทั้งหมดทั้งนิพพานกายธรรมและนิพพาน

เปน จึงจะไปรูไปเห็นได  การเดินวิชาในขั้นตอนนี้ เปนวิชาซอนสับทับทวีลวน อยางที่วิชาธรรมกาย

ทานพูดวา ตอเห็น ตอจํา ตอคิด ตอรู ตอแวน ตอกลอง ตอญาณ ตอนิโรธ ตอสมาบัติ ตอตรัสรู ตอ

คํานวณ แลวก็มาถึงขั้นกลั่น คือ กลั่นเห็น กลั่นจํา กลั่น ฯลฯ แลวก็คํานวณออกไปตามเปาหมายที่เรา

ตองการ แมถึงอยางนี้ ยังไมเห็นอะไร ตองทับทวีวิชาไปอีก กวาจะเรื่องอะไรแตละอยางมาเขียนเลาสู

กันฟง ดูวามันยากขึ้นทุกวัน 

 

 เราไมควรถามเรื่องที่ไมควรถาม 
 

ขาพเจาไดทําสิ่งที่ไมสมควรไปมาก แตก็มาไดคิดในหนหลังเสมอ ควรนํามาเลาแกพวกเรา 

อยานอยก็เปนตัวอยางที่ไมควรเอาไปเปนแบบอยาง วาเปนสิ่งที่ไมสมควร และเราไมควรทําอีกตอไป 

เปนเพราะเราขี้เกียจทําวิชา เพราะทํามา ๑๐ กวาปแลว มารยังไมหมดสักที รบกันมาจน

เรื้อรัง ไมเสร็จงานปราบมารสักที เมื่อไรก็ทํามาแตอยางนี้ จึงเขานิโรธไปถามกายธรรมหลวงพอทานวา 

ชวยบอกทีเถิด วาสุดละเอียดที่แทของมารอยูตรงไหน จะไดดับใหมันรูแลวรูรอดไป กายธรรมของหลวง

พอก็ดีเหลือเกิน ไมไดพูดอะไรใหเราสะเทือนในเลย ทานก็บอกแกเราตรง ๆ วา “ถาบอกเองนี้แก

ศึกษา ฯ ได ปานนี้งานปราบมารมันเสร็จไปนานแลว” 

เร่ืองยังไมยุติแคนี้ เราก็นิโรธตอไปอีก ถามตอไปอีก นิโรธใหละเอียดตอไปอีก ถามตอไปอีก 

สุดทายก็ไดคําตอบเดียวกัน คือ ไมมีใครบอกได เราตองคอย ๆ คิด คอย ๆ ทําตอไป 

เมื่อเราออกจานิโรธ เราก็มานึกตรึกตรองตอไป วาที่เราไปถามอยางนี้ เปนการสมควรหรือไม 

เรามีเหตุผลวา เราไปถามเพื่อรู แลวเราจะเดินวิชาไปดับใหมันสิ้นเชื้อ นี่คือความประสงคของเรา 

ประเด็นที่วา สมควรหรือไม เราตองขบคิด ตองคิดมาก ๆ และเมื่อคิดแลว เราจะไดความรูวา 

รูญาณของพระพุทธองคนั้น  ๘๔ ,๐๐๐  ธรรมขันธหนึ่ ง  รูญาณก็ระดับหนึ่ ง  หากไดมาอีก           

๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ ก็จะเห็นละเอียดตอไปอีก แตการที่มารเขาเปนเจาธาตุเจาธรรมมากอน เขาก็เอา 
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๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธของอวิชชาแทรกไว  โดยที่เขาทําไวอยางละเอียด รูญาณของเราจะทะลุ             

ปรุโปรงไปหมด ยอมเปนไปไมได เมื่อเราละเอียดเขาไป เขาก็เอาละเอียดของอวิชชาเขามา ปดรูบัง

ญาณกัน ตองคอย ๆ เจาะเขาไปทีละอยาง กรุงโรมไมไดสรางเสร็จในวันเดียว จะใหรวดเร็วทันใจ

อยางที่เราคิด มันจะถูกหรือ พระพุทธองคทานนิโรธอยูแลว แสวงหาความรูอยูแลว บอกความรูแกเรา

ไมทันควันก็เหตุนี้ หากมันงายตามที่เราคิด ปานนี้มารมันดับไปหมดนานแลว ฉะนั้นตองอาศัย

เวลา ตองคิดคนกันตอไป 

ตามที่บรรยายมานี้ เปนเรื่องที่ไมควรทํา เราเสียใจในหนหลังวา เราไมควรทํา แมพระองคจะ

ไมถือสา แตเราก็ไมควรทํา 

 

 ลักษณะการเห็นพระพุทธองคนิพพานเปนที่ถูกพาตัวไปกักกัน 
 

เมื่อการรบไปถึงจุดหนึ่ง แตแรกก็เปนวาง แตวางนั้นไมสะอาด พอเราทําใหสะอาดไดตาม

หลักวิชาของการรบ เราเห็นพระพุทธองคนิพพานเปนมานั่งรวมกันเปนกลุมใหญ เราตกใจทันที นี่อะไร

กัน ที่นี่ไมใชนิพพานของพระองค ทําไมพระองคมาอยูที่นี่ ทันใดนั้นเอง พระองคก็เขามาหาเราทั้งหมด 

เรารีบพิสดารกายมนุษยยิงเขาไปในกายของพระองคทันที ใหกายมนุษยของเรา แลบ ล่ัน ยอย แยก 

ดับ ละลาย ไปจนสุดกายหยาบกายละเอียดอยางเร็วพลัน ใหกายของเราดับและละลายเครื่องบังคับ

กาย ใจ จิต วิญญาณ ทีมารเขาทําไว พอกายของพระองคสะอาด เราก็อาราธนาเขาสิบเขาศูนยของเรา 

นํากลับเขานิพพานเปนตอไป 

พระองคมาอยูที่นี่นานแคไหน แตคร้ังใด ไมมีใครทราบทั้งนั้น ธาตุธรรมทานตกใจ 

แตแรกตกใจ ตอ ๆ มาเห็นเปนเรื่องปกติ เราคิดวาเรารวมธาตุธรรมไดครบแลวแตยุคหนังสือ 

“ปราบมารภาค ๒”  ยังมาพบเหตุการณเชนนี้ในคราวนี้อีก 

เร่ืองที่เราแปลกคือ พบแตพระพุทธเจานิพพานเปน ไมพบกายธรรมเลย และไมพบจักรพรรดิ

ดวย 

ตรงนี้แหละที่เราถามตนนิพพานเปน ตามที่บรรยายมาแลว 

พระองคทรงขอบคุณเราทุกพระองค มารมันเอาธาตุธรรมของเราไปซอนไวอยางนี้ เราตกใจ

มาก ถามพระองควา ทําไมพระองคไมเดินวิชากลับมานิพพานของเรา ทรงตอบวา สถานที่ไปอยูนั้น 

เปรียบเหมือนเปนลวดหนาม ใจ จิต วิญญาณของเรา มารเขาทําเครื่องบังคับ จึงทําวิชาอะไรไมได เรา

ก็มาคิดวา เวลาเราทําสถานที่กักกัน เราทําเปนลวดหนาม ใครอยูในแวดวงลวดหนาม ไปไหนมาไหน

ไมได ทําไมไมเอามีดมาตัดลวดหนาม ไมมีเครื่องมือใด ๆ ทั้งสิ้น มีแตมือเปลา ๆ ยอมทําอะไรไมได 

พูดถึงบารมี ขาพเจาไดมาก บารมีอยางนี้เราจะไปสรางที่ไหน ไมใชสรางวัด ไมใชบวชพระ 

ไมใชทอดกฐิน ขาพเจากลาวเสมอ ขอใหคนเกงทั้งหลายมาชวยกันปราบมาร หากทําไดยอมเกิด
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ประโยชนหลายสถาน ถึงใครจะไมยกยอง เราก็รูอยูแกใจของเราวาเราทําอะไรได แมไมมีอะไรออกมา

เปนรูปธรรม เราก็รูอยูแกใจ วาอะไรคืออะไร คนอยางเรา คํายกยองมีความจําเปนหรือ ที่พูดอยางนี้ ก็

คือ เชิญชวนใหพวกเราสนใจความรูวิชาปราบมาร 

ขอจบฉากพระพุทธเจานิพพานเปนถูกลักพาตัวเพียงนี้ 

 

 การทําวิชาบางครั้งบันเทิงนิโรธ และกลาวอะไรโดยเราไมรูตัว 
 

การรบบางวัน เราทําวิชาได ไมวาจะไปถึงขั้นตอนใด เราทําใหใสไดหมด เราคํานวณมามาก

แลวถึงเหตุทั้งปวงที่ไปถึงแลว กําลังถึงอยู และที่จะถึงตอไป ไมพบพระพุทธองคของเราอีก เกิดความ

สบายใจ สบายใจในประเด็นที่วา บัดนี้ ไมวาที่ไหนสวางใสแลว 

คืนวันหนึ่ง ไมทราบวาวันเดือนใด กลาวออกมาลอย ๆ วา “จักรพรรดิอยูที่ใดแลว อยา

เคลื่อนยายใหทราบวาใครอยูใครไมอยู” ไมทราบวากลาวไปทําไม ไมมีเหตุผล เปนการบันเทิงนิโรธ 

กลาวแลวก็เดินสมาบัติกลับ 

วันตอมาเดินวิชาเปนปกติ และลืมคํากลาวนั้นไปแลว แตไปสนใจวิชาอื่นตอไป 

มารเขาถอนถอยนิพพาน ภพ ๓ โลกันต ของเขาออกไปใหหางจากการคํานวณของเรา คือ 

เขาคํานวณกอน วาเราจะคํานวณไปถึงไหน แลวเขาก็เอาคํานวณถอนถอยออกไปใหพนระยะการ

คํานวณของเรา เมื่อเราคํานวณคนควาเหตุตามความรูของเรา เราไปไมถึงเหตุที่เขาอยูอาศัยขณะนี ้เรา

จึงหลงวา หมดเหตุที่มารเขาทําไวแลว หลงดีใจไดไมกี่วัน พอเราคํานวณใหเลยธาตุคํานวณธรรม

คํานวณของเขา คํานวณไปเทาไร คํานวณไมซ้ํานิโรธ ไมซ้ําสมาบัติ ไมซ้ําตรัสรู ไมซ้ําคํานวณ เราจะพบ

เหตุหนึ่งซึ่งจะเลาตอไปนี้ 

 

 พบจักรพรรดิสําคัญ ที่มารเขาลักพาตัวเอาไปจํานวนมากหลาย 
 

ขาพเจามีความรูเร่ืองจักรพรรดิกายสิทธิ์ ตามที่หลวงพอสอน รูอยางใคร ๆ รู เพราะเรียนมา

จากหลวงพอดวยกันทั้งนั้น ความรูวาเรื่องกายสิทธิ์และจักรพรรดิมีปรากฏอยูในหนังสือคูมือสมภาร 

ไดแกการฝกดูกายของกายสิทธิ์ในดวงแกว ขอใหทานติดตามไปอานดู ความรูเรืองจักรพรรดิมีปรากฏ

ในหนังสือของหลวงพออีกเลมหนึ่งคือ หนังสือวิชชามรรคผลพิสดาร กลาวถึงจักรพรรดิวามี ๑๕ อยาง 

ทานตองไปอานดู 

เราก็วาเรื่องความรูเร่ืองจักรพรรดิในหนังสือมรรคผลพิสดารเปนความรูละเอียดแลว 
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ที่ไหนได พอมาทําวิชาปราบมารเขา ไดรูเห็นเรื่องราวของจักรพรรดิเขา ความรูตามที่หลวง

พอสอนไวนั้นเปนความรูเบื้องตน เร่ืองจักรพรรดิตามที่ขาพเจาไดพบเปนอีกความรูหนึ่งและเมื่อเราไปรู

เห็นเขา เราก็กลับมาถามหลวงพออีก หลวงพอสอนเราอีก เราก็จําความรูนั้นไว ดังจะบรรยายตอไปนี้ 

 

 จักรพรรดิ ๓ ระดับ 
 

แตเดิมหลวงพอแบงจักรพรรดิวามี ๓ ระดับ 

ทบทวนความรูเดิมที่หลวงพอสอนเรากันกอน แตเดิมหลวงพอสินเราวา จักรพรรดิมี ๓ ระดับ 

คือ จุลจักร มหาจักร และบรมจักร รวมเปน ๓ จักร คําวา “จักร” เปนคํายอ คําเต็มวาจักรพรรดิ แต

โดยที่กายใสเปนแกว จึงเรียกวา แกวจุลจักร แกวมหาจักร แกวบรมจักร 

จักรหรือจักรพรรดินี้ ไปอยูที่ใดก็มีชื่อเรียกไปอีกอยางหนึ่ง คือ ถาไปอยูในทิพย ก็เรียกทิพย

จักร ไปอยูในพรหม ก็เรียก พรหมจักร ไปอยูในอรูปพรหม ก็เรียก อรูปพรหมจักร หากไปอยูในนิพพาน 

ก็เรียก พุทธจักร แตหลวงพอทานสอนยุติวา หากไปอยูในภพทิพย หมายถึง ทิพย พรหม และอรูป

พรหม เรียก ทิพยจักร คือ จุลทิพยจักร มหาทิพยจักร บรมทิพยจักร แตถาไปอยูในนิพพาน เรียก 

จุลพุทธจักร มหาพุทธจักร บรมพุทธจักร 

คําวา “จุลจักร” หมายถึง แกวกายสิทธิ์ ที่หลวงพอสอนใหเราดูในดวงแกวกายสิทธิ์นั้น อีก

นัยหนึ่ง ทานหมายเอาวา คตขนุน คือ เม็ดขนุนเปนหิน เม็ดผลไมเปนหินทั้งหมด เปนกายสิทธิ์ คือ เปน

เบื้องตน หากเรือนหรือดวงใสเปนแกวที่เราเรียก “ดวงแกวกายสิทธิ์” จึงจะเปนจุลจักร คือ หมายความ

วา กายสิทธิ์ตองเกงขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ถึงขั้นทําใหดวงใสได คือ ทําใหเรือนใสได จึงจะเขาขายของจุล

จักร การที่จะทําใหเรือนหรือดวงใสได ตองใชความรูอีกขั้นหนึ่งนั่นเอง พูดอยางเราก็คือ จะเลื่อนระดับ

ใหสูงขึ้น ก็ตองมีผลงานมาแสดงนั่นเอง 

อีกความรูหนึ่ง ก็คือ เร่ืองขนาดของเรือน หรือขนาดของดวงแกว ดวงแกวขนาดใดที่จัดเปน

จุลจักร ขนาดใดเปนบรมจักร เราเคยไดยินหลวงพอสอน 

คราวนี้มาดูเร่ืองจํานวน ๑๕ คืออะไร จํานวน ๑๕ คือ การนับจักรประจํากาย ดังนี้ 

๑. จุลจักร สําหรับกาย ๔ กาย คือ มนุษย ทิพย พรหม อรูปพรหม 

๒. มหาจักร สําหรับกาย ๔ กาย คือ มนุษย ทิพย พรหม อรูปพรหม 

๓. บรมจักร สําหรับกาย ๔ กาย คือ มนุษย ทิพย พรหม อรูปพรหม 

รวมเปน ๑๒ หากนับ จุลพุทธจักร มหาพุทธจักร บรมพุทธจักร สําหรับนิพานอีก ๓ เปน 

๑๕ จักรพอดี 

จักรพรรดิมีทั้งในกายและนอกกาย ในกายก็มี ๑๒ จักร ที่กลาวนั้น นอกกายก็คือ ดวงแกว

กายสิทธิ์และคตตาง ๆ ที่กลาวนั้น รวมทั้ง กอนหยก กอนเพชร กอนพลอย และอัญมณีทั้งปวงดวย 
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หากใครมีไวในครอบครอง ทานวาผูนั้นมีสมบัติมาก อยางพระแกวมรกตของเรา พวกเราหวงแหนและ

สักการะบูชา บางจังหวัดเขามีพระแกวประจําจังหวัด จังหวัดนั้นก็รุงเรือง เพราะพระแกวมรกตและพระ

แกวทานเปนจักรพรรดิ มีหนาที่อํานวยประโยชนสุขใหแกมนุษย ตามความรูที่หลวงพอทานสอนไว 

คราวนี้กลับมาดูจักรพรรดิในกาย กายของเราทุกกายมีจักรพรรดิประจํากาย คือ จุลจักร 

มหาจักร และบรมจักร ทําหนาที่ดูแลบํารุงรักษากาย ในวันที่เราเปนธรรมกาย ครูเขาจะพาเราเขา

นิพพาน เพื่อขอรัตนะเจ็ด (สัตตรัตนะ) ใหเรา คือ จักรแกว ขุนพลแกว นางแกว คลังแกว แกวมณี ชาง

แกว มาแกว ทําไดทุกโอกาสแตในพรรษาทําไมได  นี่คือ ความรูที่เราทราบตรงกัน 

 

 มนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ นิพพานสมบัติ คืออะไร 
 

มนุษยสมบัติ  ไดแก แกวจุลจักร แกวมหาจักร แกวบรมจักร 

สวรรคสมบัติ  ไดแก แกวจุลทิพยจักร แกวมหาทิพยจักร แกวบรมทิพยจักร 

นิพพานสมบัติ ไดแก แกวจุลพุทธจักร แกวมหาพุทธจักร แกวบรมพุทธจักร 

ทานวาสมบัติทั้ง ๓ นี้ เปนยอดสมบัติทั้งปวง 

 

 คุณของจักรพรรดิมีอยางไร 
 

หลวงพอทานสอนวา บรมจักรมีเดชาศักดานุภาพ มีฤทธิ์อํานาจเหนือกวามหาจักรและจุล

จักร มีแกวมหาจักรเปนบริวาร และมหาจักรก็มีจุลจักรเปนบริวาร จํานวนมากมาย ทานใชคําวา อเนก

อนันตัง อปริมาณัง คือ เหลือที่จะนับจะประมาณได 

ทําหนาที่ดูแลรักษาสมบัติ ความสุข ความเจริญ เครื่องอุปโภคและบริโภคแกมนุษย ปองกัน

อันตรายทั้งปวง 

นี่คือ สรุปความรูยอ ที่หลวงพอทานสอน แตคร้ังหลวงพอมีชีวิตอยู หากอยากจะทราบความ

ละเอียด โปรดอานหนังสือคูมือสมภาร และหนังสือวิชชามรรคผลพิสดาร ซึ่งขาพเจาเขียนแนวเดินวิชา

ไปแลวทั้ง ๒ เลม 

 

 ความรูเรื่องจักรพรรดิ หลังจากที่หลวงพอมรณภาพไปแลว มีอะไรบาง 
 

ความรูเร่ืองกายสิทธิ์ ความรูเร่ืองจักรพรรดิ หรือที่หลวงพอทานเรียกวา “ภาคผูเลี้ยง” นั้น 

ขาพเจาไดสรุปยอใหแลว ขอใหทานอานทบทวนใหม เมื่ออานทบทวนแลว ใหสรุปความรูไวเพื่อความรู

เกาจะไดประสานตอกับความรูใหม 
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ขาพเจาไมมีประโยชนเร่ืองกายสิทธิ์และจักรพรรดิเลย ที่วารูก็คือ รูอยางที่เรารู คือ รูจากที่

หลวงพอทานสอน ซึ่งทานและขาพเจามีความรูตรงกัน ในคราวที่เราเรียนวิชาธรรมกายใหม ๆ เห็นเขา

มีดวงแกวกายสิทธิ์ เราก็อยากมีอยางเขาบาง แตเราก็มีไมไดเพราะไมรูจะไปหาซื้อที่ไหน แตศิษยหลวง

พอที่เปนธรรมกาย เห็นทานเหลานั้นมีดวงแกวกายสิทธิ์กันทุกคน บางทานมีมากบางทานมีนอย 

ขาพเจาเคยไดยินชมพูหินของทานเจาคุณภาวนาโกศลเถระ (พระมหาเจียก) เคยเห็นเม็ดขนุนหินของ

อุบาสิกาทองสุข สําแดงปน เคยเห็นดวงแกวผลึกสีขาวของแมชีทองสุขดวย 

การดูกายเรายังดูไมเปน ไดแตดูเรือน คือ ดูดวงเทานั้น 

ตอมา ขาพเจาเกิดมีดวงแกวกายสิทธิ์ เปนแกวผลึกเล็กใหญ ๖ ดวง และหินเขี้ยวหนุมาน ๖ 

เหลี่ยม เปนแกวผนึกสีขาว จํานวน ๑ แทง อุบาสิกาทองสุข สําแดงปน ทานขอยืมไปทําวิชา ขาพเจาก็

เอามาให เพราะขณะนั้นขาพเจาเรียนวิชาธรรมกายเบื้องตนกับทาน ตอมาเมื่อ อุบาสิกาทองสุข 

สําแดงปน วายชนมเมื่อป ๒๕๐๖ ดวงแกวกายสิทธิ์นั้น ยังอยูกับอุบาสิกาลูกจันทร ขนนกยูง แตเมื่อ

ขาพเจามีบานสวนตัวแลว จึงรับดวงแกวกายสิทธิ์สํารับนั้นกลับ 

ชีวิตราชการของขาพเจายายไปตามจังหวัดตาง ๆ ก็หอบขนดวงกายสิทธิ์ชุดนั้นไปดวย ไมวา

จะไปทําราชการที่ไหน ก็ขนกันไปหอบกันมา เมื่อถึงเวลาที่เราเจริญภาวนา เราก็นําดวงกายสิทธิ์มาถือ

ในมือ เห็นอาจารยเขาทําอยางนี้เราก็ทําตาม 

ตอมาเราเห็นวิชาธรรมกายละเอียดขึ้น จึงไดเห็นกายของเขา วากายของเขาไมเหมือนกาย

ทิพยของเรา กายของเขาใสเปนแกว มีเครื่องทรงเหมือนนางละคร บางดวงก็วาววับ บางดวงยังไม

วาววับ การพูดกับเขายังทําไมเปน เพียงแตเห็นกาย เมื่อเราเห็นกายของเขาทีไร เปนตองยิ้มใหเราทุก

คราวไป 

อีกหลายปตอมา เราเกงขึ้น จึงพูดกับเขารูเร่ือง และเขาเปนวิชาดวย เราทําวิชาอะไรเขาทํา

ดวย และถาเราติดขัดเขาบอกวิชาไดดวย 

 

 ความรูเรื่องจักรพรรดิจรัสแสงขึ้น ในปที่เริ่มทําวิชาปราบมาร 
 

วันเขาพรรษาป ๒๕๒๗ เปนวันที่ทําวิชาปราบมารวันแรก และวันนั้นเปนวันที่เราพอจะรูเร่ือง

ของจักรพรรดิข้ึนมาบาง 

เหตุที่ทําวิชาปราบมาร เพราะธาตุธรรมทานบัญชาการมา จะไมทําไดหรือไม หากทานได

ทานไดอานหนังสือปราบมารภาค ๑ และหนังสือปราบมารภาค ๒ ทานจะทราบวา ขาพเจาไมทํา

เพราะขาพเจาไมมีความรูถึงขนาดที่จะทําการใหญ ๆ อยางนั้น ความรูวิชาธรรมกายทีม่ใีนตอนนัน้ เปน

เพียงนักแสดงสมัครเลนเทานั้น เพราะการทํางานตองใชคน  คนที่มีความรูวิชาธรรมกาย ตองมีคนบอก

วิชาหรือเรียกวาตนวิชา ตองกําหนดเวลาทํางาน ตองมีที่อยูที่อาศัยแกสมาชิกที่ทําวิชา มีขาวปลา
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อาหารเลี้ยงกันเจ็บไขไดปวย ตองมีเงินรักษา นี่คืออุปกรณทํางาน ถาไมมีก็อยาไปทําเลย เพราะไมมี

ใครทําได ทบทวนดูตัวเรา วาเรามีอุปกรณอะไรบางที่จะเกื้อหนุนใหเราทําวิชาปราบมาร เราไมมีอะไร

สักอยาง แลวเราจะทําวิชาไดอยางไร คือ ความคิดของเรา คิดแลวเราก็อึดอัดใจ เพราะเรามีแตมือ

เปลา ๆ เร่ืองอะไรที่เราจะตองไปขานรับธาตุธรรมทาน เรารับคําบัญชาของธาตุธรรมไมได เรามีเหตุผล

ของเรา ตามที่วามานี้ 

ระลึกถึงหลวงพอของเรา แตคร้ังหลวงพอมีชีวิตอยู ไดทําวิชาปราบมาร หลวงพอมีอะไรเปน

เครื่องมือบาง เราคิดทบทวนหลายกระบวนความ ธาตุธรรมเตือนหลวงพอใหหลวงพอทําวิชา 

หลวงพอยังขอเวลาคิดดูกอนถึง ๘ ป ทีอยางนั้นทําไมไมคาดคั้นเอาแกหลวงพอ พอมาถึงตัวเรา

บาง ธาตุธรรมไมใหโอกาสเราตั้งตัว มาบังคับเราอยางจะเอาเปนเอาตาย จะเอาวันนี้ จะใหทําวิชาแต

วันนี้ ไมใหเราไดคิดอะไรเลย แลววิชาปราบมารมันงายอยูหรือ ขอใหทานยอนกลับไปอานหนังสือ

ปราบมารภาค ๑ ก็จะทราบเรื่อง เราไดแตสะอ้ืนอยูในใจ ไมรูจะไปพูดแกใคร ไมรูจะไปหารือกับใคร 

เพราะไมมีใครรูดวย หากเราไปพูดกับทานใด แนนอน เขาตองวาสติไมดี อารมณอยูในระหวางกลืนไม

เขาคายไมออก ไมมีวันใดกลุมใจเทาวันนี้ 

ทบทวนดูแลว ไดความวา หลวงพอทานจัดเปนเวรรวม ๖ เวร ทําวิชาเวรละ ๓ ชั่วโมง 

ติดตอกันมา ๓๐ กวาป ศิษยของหลวงพอสวนใหญเปนอุบาสิกา แบงกลุมออกมาได ๖ เวรพอดี หลวง

พอคุมวิชาทุกเวร และหลวงพอรับเปนเจาภาพหมดทุกเรื่อง ที่อยูอาศัย อาหารการกิน เจ็บไขไดปวย 

การเงินการทอง หลวงพอรับผิดชอบแตผูเดียว ไมใชแคนั้น ที่สําคัญคือ เปนอาจารยอํานวยการทาง

ความรูวิชาธรรมกายชั้นสูง ติดขัดตรงไหน หลวงพอสอนไดหมด หากมีอุปกรณตามที่วานี้มันก็นาทํา

วิชา 

พอกลับมาดูตัวเราบาง มีอุปกรณอะไรบางไหม ไมมีไมมีอะไรเลย แลวจะวิชากันไปได

อยางไร 

นี่คือความวุนวายใจของขาพเจา ยังจําไดไมลืม หากขาพเจาถอดกายไดอยางหลวงพอ จะ

ขอตายในวันนั้น จะกลัวอะไรแกความตาย พอเราอยากตาย มันกลับไมตาย เรากราบทูลใหเอาคนอื่น

มาทําวิชา เขาเหลานั้นเกง ๆ ทั้งนั้น บางทานใชอีกกี่ชาติไมหมด เขาไมขัดสนอะไร ชื่อเสียงเขาก็ดี     

ใคร ๆ ก็ยกยองเขา เขารองขออะไรจากใคร ไมเห็นใครขัดเขา  ไมวาเราอยากพูดอะไร  ธาตุธรรมทาน

ไมฟง ยังจําเหตุการณไดติดตา เอาอยางนี้ก็แลวกัน ไปอานปราบมารภาค ๑ ก็จะทราบเรื่องละเอียด 

สุดทาย ยุติวา เราตองทําวิชาปราบมาร โดยไมมีขอแมใด ๆ  

วันที่ทําวิชาวันแรก ดูเหมือนหลวงพอจะรูวาระใจของเรา หลวงพอลงมาเอง ศึกษา ฯ มาบน

อะไรอยู เอาดวงแกวที่มีมาเดินวิชา เราก็ทําตามที่หลวงพอส่ัง คือ เอาดวงแกวมากําไวในมือ แลวเราก็

เดินวิชา แตแรกเราก็เดินวิชาระดับงาย ๆ ไปกอน แปลกกวาวันกอน ๆ อะไรที่เราไมเห็น เราไดเห็น 

อะไรที่เราไมรู เราไดรู วิชายาก ๆ เราสามารถเขาใจได เราไมเคยดับมาร ทําไมเราทําไปได จึงไดทราบ
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ในวันนี้เอง ที่หลวงพอพูดวาปราบมารนั้น คือ อยางนี้ วิธีดับมารนั้น เขาทํากันอยางไร เกิดการระลึกขึ้น

เอง ข้ันตอนไหนทําอยางไร เปนขึ้นเองโดยสัญชาตญาณ นิโรธตองไมติดขัด ตรัสรูตองทําโดยฉับพลัน 

การเดินวิชาตองเร็วดังจักรผัน เราเรียนวิชาธรรมกายมาแตไหนแตไร ไมเห็นไดเร่ืองไดราวอะไร เพิ่งจะ

ไดเร่ืองไดความเอาวันนี้ นี่คือคุณของจักร ๖ ดวงและคณะจักรพรรดินอยใหญที่ขาพเจามีอยู 

แตวันนั้น เร่ืองของจักรพรรดิคอย ๆ แจงแกเรา รูเห็นอะไรตองรีบบันทึก บัดนี้บันทึกไว ๑๖ 

เลม สมุดเบอร ๒ แลว ขาพเจาจะนํามาเรียบเรียง ตั้งแตรูเห็นเบื้องตนมาทีเดียว เปนความรูตางหาก

จากที่หลวงพอเคยสอนแตคร้ังหลวงพอยังมีชีวิตอยูนั้น คือ เปนความรูในภาคที่หลวงพอมรณภาพไป

แลว ดังจะกลาวตอไปนี้ 

 

 ความเดิมของจักรพรรดิที่ทําวิชาแตแรก 
 

ดวงแกวกายสิทธิ์ หลวงพอทานถวายนามวา “จักรพรรดิตรีภพ”  ดวงอื่นหลวงพอก็ถวาย

นามดวย ขาพเจาทําวิชามากับจักรพรรดิตรีภพและกับดวงกายสิทธิ์ชุดนี้ มาเปนเวลานาน 

ตอมามีจักรพรรดิมาเพิ่ม มาแตกาย ไมมีเรือนหลวงพอลงมาจัดการเอง ถวายนามจักรพรรดิ

องคใหมวา “จักรพรรดิตรีจักร” ขาพเจาเรียกทานงาย ๆ วา “หยกชมพู” เพราะทานบอกวา เรือนของ

ทานเปนหินหยกสีชมพู ไมทราบวาหินหยกชมพูของทานอยูเมืองใด ประเทศไหน 

การรบในชวงเวลาที่หยกชมพูมาเขาคูกับตรีภพนั้น วิชาไปไดเร็ว ไดผลงานหลายอยาง 

สุดทาย ถึงปที่จักรพรรดิภาคปราบ เสด็จจากนิพพานมาชวยทําวิชาดวย โดยมาอยูประจํา

เรือนของจักรพรรดิตรีภพ หลวงพอลงมาทราบเหตุการณ เปนเหตุการณพิเศษ การรบในขั้นตอนนี้ 

เปนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในธาตุในธรรม คือ หลวงพอมอบหนาที่ปราบมารแก “ตนปราบ” 

ใหตนปราบเปนแมทัพแทนขาพเจาเสียใจมาก เวลาจะทํางานปราบมาร หลวงพอมาบังคับเราพอถึงหัว

เลี้ยงหัวตอสําคัญ หลวงพอวางมือไปเฉย ๆ มอบงานแกตนปราบ ขาพเจาจึงตกที่นั่งลําบาก ไมรูจะไป

ปรับทุกขกับใคร เกิดความวังเวงใจอยางพูดไมออกบอกไมได 

เร่ืองราวมีอยางไร ขาพเจาจะไมกลาว ขอใหทานไปอานหนังสือ “ปราบมารภาค ๒” ก็จะ

ทราบตลอด เปนเรื่องที่เราตองติดตาม เพราะเปนความรูใหม เราไมเคยรูมากอน จะไปเรียนที่ไหนก็

ไมได เพราะไมมีใครรูไมมีใครทราบทั้งนั้น เมื่อมีเหตุการณอะไร ขาพเจาใชความพยายามจดบันทึกไว 

แลวนํามาเลาสูกันฟง เทาที่มีขอมูล ลําดับไดดังนี้ 
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 ทุกครั้งที่มีจักรพรรดิสําคัญเสด็จมา  
พระพุทธองคจะตองเสด็จมาที่บานทุกครั้ง 
 

กลาวถึงเหตุการณ เมื่อตนปราบเสด็จมาอยูทําวิชาปราบมาร โดยประจําอยูในเรือนของ

จักรพรรดิตรีภพนั้น ปรากฏวามีจักรพรรดิสําคัญ เสด็จมาอยูกับตนปราบมากขึ้น มาทั้งจากมนุษยโลก 

มาจากทิพย มาจากพรหม มาจากอรูปพรหม และมาจากนิพพาน 

เมื่อเสด็จมาแลว ตรีภพทานจะจัดที่อยูให โดยสรางนิพพานขึ้นในเรือนของทาน ตามความรู

ของทาน ซึ่งความรูนี้ไดเคาเงื่อนมาจากครั้งหยกชมพูมาอยูแลว คราวที่หยกชมพูเสด็จมานั้น หลวงพอ

ทานลงมาจัดการเอง เราตั้งประเด็นวา “หลวงพอลงมาทําอะไร” แตแรกเราเขาใจวา หลวงพอลงมา

รับทราบเหตุการณ เราคิดอยางนั้น เอาเขาจริง หลวงพอไมใชมารับทราบเหตุการณอยางเดียวเสียแลว 

หลวงพอมาเดินวิชาสรางนิพพานขึ้นในเรือนของตรีภพ แลวอาราธนาหยกชมพูเขาอยู เราก็จาํความรูไว 

ความรูในการทํานิพพานก็คือ ตั้งเครื่องในเรือนนั้นขึ้น ทําไปใหละเอียด คราวนี้จะอยูกันเทาไรก็ได 

คราวตอ ๆ มา ตรีภพทานก็ทําวิชาของทานเอง แมนับจํานวนอสงไขยองค ก็อยูไดอยาง

สบาย เทาไร ๆ ก็อยูไดไมมีการจํากัดจํานวน 

เราทราบไดอยางไร เมื่อมีจักรพรรดิสําคัญเสด็จมา เราทราบหลายขั้นตอน ประการแรก หาก

เรานิโรธอยู ตรีภพทานจะบอก เราทราบตอนนั้น แลวเราก็ดูเหตุการณ วาใครไปใครมา มาทําอะไรกัน 

พูดกันวาอยางไร หากฟงไมรูเร่ือง เราถามตรีภพ ตรีภพทานจะบอก และเราจะทราบพอสมควร แมไม

ละเอียดนัก ก็วาพอจะทราบความ 

อีกกรณีหนึ่ง เมื่อเวลา ๒ ทุม ขาพเจาจะถวายดอกไมเปนปกติ บูชาในนิพพานเสร็จแลว กม็า

ถวายจักรพรรดิที่บาน พอถวายดอกไมเสร็จ ตนปราบทานจะบอก วาวันนี้มีจักรพรรดิสําคัญเสด็จมากี่

องค เฉพาะองคที่มีฐานะเปน “ตน” จะตองเขาธรรมกายเขานิพพานประชุมธาตุธรรมทั้งหมด ทั้ง

นิพพานกายธรรมและนิพพานเปน อาราธนาจักรพรรดิสําคัญข้ึนไปปรากฏกายในนิพพาน ธาตุธรรม

ทานจะตรวจบารมีทันที องคไหนมีบารมีเทาไร เดนดวยบารมีใด จากนั้นธาตุธรรมก็ถวายนาม ลําดับ

ไปทีละองค จนกวาจะครบองคในคราวนั้น 

หนาที่ของเราก็คือ ตองรีบจําและจดพระนามของทานไวเปนรุน ๆ ทําเฉพาะหัวหนาทีม

หัวหนาชุดเทานั้น 

เหตุการณเชนนี้ มีมาแตป ๒๕๓๖ แลว และติดตอมาเรื่อย ๆ โดยเหตุการณตางกัน จะเลาให

ฟงตามที่บันทึกเปนคราว ๆ ไป กอนที่จะถึงขั้นตอนการถวายนาม พระพุทธองคทานเสด็จมาที่บาน

เนืองแนน เสด็จแลวก็มาถึงอรูปพรหมเขามากัน ตอมาจึงถึงพรหม และถึงทิพย จักรพรรดิกายสิทธิ์       

ก็มาดวย 

แตแรกเราตกใจในเหตุการณ ตอมาเห็นเปนปกติ 
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ประเด็นที่วาพระพุทธองคเสด็จมาทําไม แตแรกเราไมทราบ คร้ันดู ๆ ไปแลว จึงไดทราบ     

ข้ึนบาง แตก็ไมรูรายละเอียด เคยมีวันหนึ่ง เราเดินวิชาไดดี เกิดความบันเทิงใจ เรานิโรธเรื่อยไป คราว

หนึ่ง ไปหาหลวงพอ หลวงพอบอกวา “เดี๋ยวหลวงพอไปบานศึกษา ฯ กอน”  เราก็นิโรธไปหาตนใหญ 

ไปพบตนใหญทรงรับส่ังวา “เดี๋ยวคอยพูดกัน ไปบานศึกษา ฯ กอน” เราไปหาตนนิพพานเปน พบ

พระองค พระองคบอกวา “เดี๋ยวไปบานศึกษา ฯ กอน” เรามาหาพระสมณโคดม พระองคทรงรับส่ัง

ถามวา “ตนใหญมาบานศึกษา ฯ หรือ เดี๋ยวไปบานศึกษา ฯ กอน” จากนั้น เราก็ฟงเหตุการณ วาธาตุ

ธรรมทานมาบานเราดวยธุระอะไร ดวยเรื่องสําคัญอะไร เราพยายามฟง ไดความวา มาหาตนใหญเพื่อ

มาตอนรับจักรพรรดิใหม เพราะทราบวาจักรพรรดิมาชวยปราบมาร เนื้อหาสาระที่คุยกัน เราไมทราบ 

แตก็เดาวา มาจากไหน ไปจากไหน ตอไปนี้จะทําอะไรกัน นี่เปนเหตุการณเบื้องตน 

คร้ันถึงวันที่อาราธนาจักรพรรดิใหมเขานิพพาน เพื่อธาตุธรรมตรวจบารมีและถวายพระนาม 

นั่นเปนอีกขั้นตอนหนึ่ง การถวายนามนั้น กระทําโดยนิพพานทั้งปวงเขานิโรธกันหมดแลวตรวจบารมี 

เสร็จแลวก็ถวายนาม ปกติจะเปนอยางนี้ เมื่อถวายนามเสร็จ เปนประเพณีที่ขาพเจาปฏิบัติอยู ก็คือ 

ชวนพระองคไปเยี่ยมตนใหญ ออกจากตนใหญ ก็ไปที่ตนนิพพานเปน ออกจากนิพพานเปนก็มาหา

เจาของศาสนาคือ พระสมณโคดม เสร็จจากนั้น มาหา หลวงพอ พูดคุยกันแลว จึงกลับไปหา        

ตนปราบ เมื่อมาถึงตนปราบแลว เราจึงถอนนิโรธ ถือวาเสร็จภารกิจประจําวัน 

 

 ขอสังเกตในการตรวจบารมีจักรพรรดิ 
 

เดินวิชาซอนกายสับกาย โดยรวมนิพพานกายธรรมและนิพพานเปนเขาดวยกัน เสร็จแลว

นิโรธ หยุดนิ่งลงไปที่ดวงธรรมของจักรพรรดิทีละองค ดูดวงบารมีของพระองค คํานวณบารมีออกมา 

วายิ่งดวยบารมีใด เสร็จแลวธาตุธรรมทานก็ประกาศบอกวาบารมีเทาไร มีฐานะอะไร และถวายนามวา

อะไร ก็ประกาศออกมา 

ขอที่นาสังเกตก็คือ ธาตุธรรมทานบอกเราวา องคนี้เปนคูบารมีสรางบารมีคูกันมากับศึกษา

แตคร้ังใด ทานเปนนักรบเกา มีบารมีเดนหลายอยาง ชื่ออยางนี้ก็ได ชื่ออยางนั้นก็ได ศึกษา ฯ จะเลือก

ชื่อใด ธาตุธรรมทานถาม เราชอบชื่อใด เราก็ตอบชื่อนั้น เมื่อเสร็จองคหนึ่งขึ้นองคใหม จนกวาจะครบ 

บางองคธาตุธรรมถามวา ไปพลาดทามารเขาอยางไร ทราบมากอนไหมวาจะกลับมาพบนายอีก (นาย

หมายถึงขาพเจา) ดีใจไหมที่ไดกลับมาพบนายอีก เมื่อมาพบนายเขาแลว จะไปไหนอีกไหม เราไดยิน

ไดฟงเรื่องแปลก ๆ ซึ่งเราไมทราบมากอน องคไหนที่ถูกถามกระจุกกระจิก แปลวา มีความสัมพันธกับ

ขาพเจามานานแสนนาน บรรยากาศอยางนี้ เห็นวาสนุกในตอนแรก แตพอนานไปไมสนุกเสียแลว เปน

เองปกติธรรมดา 
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 ขอสังเกตหลังจากตรวจบารมีเสร็จแลว ถวายนามแลว ตองพามาพบธาตุ
ธรรมสําคัญ 

 

คําวา ธาตุธรรมสําคัญ หมายถึง ตนใหญ ตนนิพพานเปน กายธรรมหลวงพอ และ 

พระสมณโคดม ซึ่งเปนเจาของศาสนา เหตุใดเมื่อทําพิธีถวายนามหลังจากตรวจบารมแีลว ตองมาพบ

ธาตุธรรมสําคัญอีกรอบหนึ่ง ไมวาเราจะไปไหน จักรพรรดิทานก็ไปกับเรา ไปไหนไหกัน วาอยางนั้นก็

แลวกัน 

ไมทราบตัวเองเหมือนกัน วาทําไมเราตองทําอยางนั้น นึกขึ้นมาไดเอง แลวเราก็ทําตามที่เรา

เห็นชอบ เมื่อมาพบตนใหญ จักรพรรดิทานถามตนใหญอยางไมเกรงใจก็มี เร่ืองทีพ่ดูกนัสวนมากกเ็ร่ือง

ของขาพเจา พระองคสงนายไปหรือ พระองคใหนายปราบมารนั้น พระองคมีสวนรับผิดชอบอะไรบาง 

อยางนี้เราก็เคยไดยิน ตนใหญทานก็ตอบไปตามที่ถาม 

มาที่ตนนิพพานเปน บางพระองคพูดไมเกรงใจ พระองคข้ึนลงกับนายหรือ พระองคชวยอะไร

นายบาง เราเคยไดยิน และไดยินแปลก ๆ แปลวา จักรพรรดิทานรูเร่ืองของเราตลอด แตเราเองไม        

รูเร่ืองเลย 

ในสวนที่เกี่ยวกับหลวงพอนั้น เคยไดยินจักรพรรดิทานพูดเหมือนกัน หลวงพอทานก็วา 

ศึกษา ฯ เปนศิษยใชกันได วานกันได ใหปราบแทนได 

เกี่ยวกับพระสมณโคดม จักรพรรดิทานไมคอยกลาวอะไร จึงไมมีเร่ืองเขียน เพราะงานปราบ

มารมาอยูในศาสนาของพระองค พระสมณโคดมทานฝากศาสนาของทาน ใหชวยดูแลดวย 

รุนหลัง ๆ ไมคอยพูดอยางนั้น พอมาถึงตนใหญ ตนใหญทานขนานนามรุนก็มี สวนตน

นิพพานเปนและหลวงพอไดแตโอภาปราศรัยธรรมดา ทําใหนึกถึงเรื่องที่อุบาสิกาถนอม อาสไวย ทาน

เลาขึ้นได เร่ืองก็มีอยูวา วันหนึ่งหลวงพอทานถามคุณฉลวย สมบัติสุข และถามอุบาสิกาถนอม อาส

ไวยวา “พระพุทธเจากับจักรพรรดิ ใครสําคัญกวากัน” นี่คือคําถาม คุณฉลวยตอบวา พระพุทธเจา 

สวนอุบาสิกาถนอมตอบวาจักรพรรดิ แมชีถนอมเลาตอวา หลวงพอเราตายไปนานแลว จนบัดนี้ ยังไม

มีการเฉลยคําตอบ ขาพเจาทราบคําตอบแลว นึกสนุกขึ้นมาวันใด จะเขียนวันนั้นก็แลวกัน 

สรุปขอสังเกตในขั้นตอนนี้ เราจะทราบวา จักรพรรดิทานรูเร่ืองของเรามาแตอดีต ทรงหวงใย

เรา ถึงกับพูดกับธาตุธรรมอยางนั้น ทรงรูเห็นเรื่องของเรามาทุกชาติ แตเราไมรู เราเอาแตทําวิชาตามที่

ธาตุธรรมทานมอบหมาย เราคิดแตวา เราเปนศิษยหลวงพอ เกรงใจหลวงพอ หลวงพอใหเราปราบมาร 

เราก็ปราบ ผลดีผลเสียมีอยางไร เราไมคิด เราคิดแตจะใหมารดับใหหมดสถานเดียว ในประเด็นที่วา 

เราจะมีกินมีใชหรือไม เราไมคิดแตจักรพรรดิทานคิด ทานพูดแทนเรา ตามที่กลาวมานี้ เทาที่เลามานี้

เปนเรื่องเล็กนอย เพียงสวนหนึ่งเทานั้น หากทานอยากทราบตลอดเรื่องตองไปอานบันทึกทําวิชา

ประจําวัน 
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ขอเขาเรื่องผลงานลําดับตอมา คือเร่ืองจักรพรรดิสําคัญถูกมาลักพาตัวไปโดยไมมีใครรูไมมี

ใครทราบ ดังเร่ืองราวตอไปนี้ 

 

 จักรพรรดิภาคปราบสําคัญถูกมารเอาไปกักกันไวหมด 
 

กลาวถึงการรบ เมื่อมาถึงจุดหนึ่ง หลังจากที่เดินวิชาไป พบพระพุทธเจานิพพานเปน ที่มาร

เอาไปหลบซอน ที่มารเอาไปกักกันไวในเหตุตาง ๆ การรบดําเนินมาถึงขั้นตอนนี้ คิดวาอาราธนากลับ

นิพพานไปไดหมดแลว 

เพราะการเดินวิชาละเอียดขึ้น พบพระพุทธเจานิพพานเปนที่ใด เราก็อาราธนากลับไดหมด 

เราดีใจ วางานติดตามพระพุทธองคเสร็จส้ินแลว นานแลวไมพบเหตุการณดังกลาวนี้เลย 

และเราก็ดีใจตอไปวา หมดธรรมภาคมารเพียงนี้ ภาระหนาที่ของเราเสร็จแลว เราคิดอยางนั้น 

คืนวันหนึ่ง จําไดวา เราไดพูดไวในนิพพาน วาจักรพรรดิอยูที่ใด ขอใหอยูที่นั้น อยา

เคลื่อนยาย จะไดทราบวา ใครอยูและใครหายไป พูดแลวก็ลืม ไมนํามาคิดอีก และลืมไปเลย การทํา

วิชาในระยะนั้น คํานวณไดงายวิชาไปเร็ว โลงไปหมด ธาตุธรรมทานดีพระทัยดวยวา มารหมดเสียที 

เพราะรบกันมานานแลว ดีใจกันทั้งนั้น 

แตดีใจกันไมนาน 

เมื่อคํานวณละเอียดหนักเขาไป ไปพบพระพุทธเจาจักรพรรดิภาคปราบ ถูกมารเอาตัวไป

กักกันไวในเหตุละเอียดนั้น แตแรกพบนอย ตอมาพบมากขึ้น พอเรืองแจงขึ้นมา ธาตุธรรมตกพระทัย

กันหมด นี่มันอะไรกัน แลวความดีใจก็มีแคนั้น แตจากนั้นไป มีแตความหนักใจและหนักใจ พูดอะไรไม

ออกกันทั้งนั้น 

จําไดวา ในรุนแรก ๆ เคยทูลถามตนนิพพานเปน ถามพระองควา ทรงรูเห็นหรือไม ทรงตอบ

วาไมรูไมเห็น และก็ถามไปหมด ก็ไมทรงรูเห็น เราหนักใจเปนทวีคูณ วาเราจะทําอยางไรตอไป เกินรู

เกินญาณทัสสนะที่พระองคจะทรงรูทรงเห็นแลว เกินกําลังของพระองคแลว หากพระองคทรงรูเห็นก็จะ

บอกแกเราได กรณีอยางนี้เราจะทําอยางไรตอไป 

นี่คือความคิดของเรา หากรไมรบตอ มารมันจะไดใจ วาเราไมมีน้ํายา เพียงแคนี้ เราก็ไมมี

ปญญาไปตามใหพบตัวตนของมัน นี่คือความคิดของเรา หากเราจะรบตอ เราจะทําวิชาอะไร 

มาถึงขั้นตอนนี้ ลองเดินวิชาซอนสับทับทวี คือนิพพานถอดกายมีเทาไร เอามารวมกับ

นิพพานเปนทั้งหมด ทําใหเปนกายเดียวกันทั้งหมด ซอน เห็น จํา คิด รู นิโรธ สมาบัติ ตรัสรู คํานวณ 

ตอเห็น จําคิด รู นิโรธ สมาบัติ ตรัสรู คํานวณ แลวกลั่น คือ กลั่น เห็น จํา คิด รู นิโรธ สมาบัติ ตรัสรู 

คํานวณ เสร็จแลว ตอแวนตอกลองสองญาณทัสสนะ ไปในเหตุเกินรูเกินญาณทัสสนะ คํานวณไปให

เลยคํานวณของมารที่มารเขาคํานวณไปแลว กําลังคํานวณอยู และที่จะคํานวณตอไป ไปถึงเหตุอันใด 
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เราก็แลบ ล่ัน ยอย แยก เขาไปในเหตุนั้น เมื่อเหตุเหลานั้นถูกกําจัด พอเกิดความใสขึ้นบาง เพียงเทา

นั้นเอง เราก็พบพระพุทธเจาจักรพรรดิภาคปราย ที่มารพาลักตัวมากักกันไวตรงนี้จํานวนมาก พบแลว

พบอีก ไมรูเทาไรตอเทาไร 

พอพระองคเห็นเรา จะเขามาหาเราทั้งหมด เราตองรีบรวมกายของพระองคทัง้หมด นาํมาทาํ

ใหใสใหม แลวอาราธนากลับนิพพาน แปลกมาก แปลกแททีเดียว พระองคไมอยูนพิพาน แตกลับมาอยู

กับ “ตรีภพ” ทั้งหมด เราตกใจ เหตุใดพระองคไมอยูในนิพพาน ก็อาราธนาพระองคมาอยูในนิพพาน นี่

มันอยางไรกัน ที่เปนพระพุทธเจานิพพานเปน พระองคก็อยูในนิพพานเปน ไมเห็นพระองคมาอยูกับ 

“ตรีภพ” พอถึงรุนจักรพรรดิ เหตุใดจักรพรรดิไปอยูบนนิพพานตามที่ราอาราธนา ทําไมมาอยูกับ “ตน
ปราบ” กันทั้งหมด แตอยูในเรือนของตรีภพ จะลําดับเรืองราวตอไปนี้ 

 

 จักรพรรดิไมมีกายละเอียดเทานั้น  เปนกายมนุษยอยางเราก็มี 
 

เมื่อเราเดินวิชาละเอียดที่กลาวแลว ไปพบดวงเพชรใสอยูในเรือนแหวน สงใจนิ่งลงไปใน

เรือนนั้น ก็เห็นกายของทาน เราก็ทราบวา มารเอาทานมาไวที่นี่ หลวงพอทานถามวา มาอยูที่นี่ทําไม 

ทรงตอบวา มารเขาเอามาไว เพื่อไมใหชวยใคร ถามารเขาจะรบกับใคร หามพระองคชวย (เลม ๑๓

หนา ๔๘) 

อีกวันหนึ่ง การเดินวิชาทําไปตามปกติ พอวางใสสะอาด พบดวงแกว ๒ ดวง พอเราเพงไป

กลางดวงก็ทราบวาเปนจักรพรรดิที่มารเอามาซอนไว ตอมาหลวงพอถวายนามวา ตนปราบมิ่งและตน

ปราบเมือง (เลม ๑๓ หนา ๖๙) 

การพบจักรพรรดิกายมนุษย พบเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๒๗ (เลม ๑๓ หนา ๑๒๔) จํา

ไดติดตา เราตกใจและแปลกใจเพราะเราไมเคยเห็น เคยเห็นแตกายละเอียดทั้งนั้น แตวาอยูลึกมากเดนิ

วิชากันแทบขาดใจทีเดียว ไดบันทึกไวดังนี้ “เปนจักรพรรดิกายมนุษย เพิ่งพบองคแรก บารมีมาก การ

ขนานนามไมมีมารขัดขวาง เห็นพระองคแตเมื่อคืนแลว เปนกายมนุษย ไมอวน พระเกศาดํา พระพกัตร

นวลงาม เคร่ืองทรงพอสมควร การเห็นที่ชัดเจนอยางนี้ ก็เพิ่งเมื่อคืนเอง ยังดีใจมาถึงขณะนี้ พระองค

บอกวา หากพบตอไปก็เปนจักรพรรดิกายมนุษย เพราะครั้งนั้นเปนกายมนุษย” นี่คือบันทึกที่จดไว จึง

คัดลอกมา 

ขออธิบายหนอยหนึ่ง เกี่ยวกับการบันทึกที่ทําไวนั้น ที่เขียนวาเห็นพระองคเมื่อคืนแลว ก็คือ

ไดทําวิชาไปถึงเหตุหนึ่ง ไดกายพระองคกลับมาอยูในเรือนตรีภพแลว แตยังไมไดอาราธนาธาตุธรรม

ถวายพระนาม ตกกลางคืนทานมาปรากฏกายใหเห็น เห็นอยางไรก็เขียนไวแตวันนั้นแลว และที่เขียน

วา การขนานนามไมมีมารขัดขวาง ก็คือวา การถวายนามจักรพรรดิบางวันมีมารเขาเขาขัดขวาง เรา

ตองรบกอน ตองดับมารกอน ตอเมื่อมารที่ขัดขวางดับแลว ธาตุธรรมจึงตรวจบารมีและขนานนามได 
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ธาตุธรรมทานดีใจมาก เพราะเปนครั้งแรก คราวนี้ไดจักรพรรดิกายมนุษย ๔ องค ธาตุธรรมตรวจบารมี 

บอกวาบารมีมาก ถวายนามวา ตนปราบกายมนุษยทะเลสิทธิ์ (คือองคที่กลาวนี้) ตนปราบกายมนุษย

ทะเลญาณ ตนปราบกายมนุษยทะเลสําเร็จ ตนปราบกายมนุษยภาคตรัสรู 

โปรดพิจารณาดูชื่อ เราฟงแรก ๆ ไมเขาใจ ก็เลยถามธาตุธรรมทาน ธาตุธรรมทานตอบ

อยางไร แลวคอยคุยกันใหม บริวารของทานเปนกายมนุษยดวย แตวาถวายนามเฉพาะหัวหนาทีมนั้น 

และเมื่อถวายนามแลว ทานและบริวารก็เขาอยูในเรือนของตรีภพทั้งหมด ไมไปอยูบนนิพพาน 

กลาวถึงกายมนุษยของพระองค เฉพาะที่ไดรับนามวา “ตนปราบกายมนุษยทะเลสิทธิ์” 

รางกายของพระองคไลเลี่ยกับกายมนุษยของเราขาวนวลทั้งพระองค สวยนัก พระเกศาดํา แตไมยาว 

มวยเปนจุกแลวมัดดวยทองกําไล แขนคาดกําไลทองตามเนื้อตัวไมมีอะไร ไมเหมือนตัวละคร พูดอยาง

เราคือไมใสเสื้อ ทรงกางเกงไมเหมือนเรา ไมรูจะบรรยายอยางไร เห็นพระองค เราปลื้มใจ ทําไมพระ

วรกายสวยนัก สวยอยางไรบรรยายไมถูกอีก แตวาเราพอใจ เอาแคนี้กอน 

คราวนี้วิจารณ กรณีอยางนี้ เราตองมีความรูถวายเครื่องทรงใหมทั้งหมด ตองใหสวยทั้งหมด 

นึกถึงวิธีได ไมทราบวาวันเดือนปใด จักรพรรดิของหลวงพอฯ ๓ ดวง ที่อยูในองคหลวงพอองคยืนที่วัด

ปากน้ํา มารองเรียนขาพเจา เพราะลูกสาวของขาพเจา (น.ส.วิลาวัลย บุญมานุช ขณะนี้เรียนจบ

พยาบาลศาสตร ทํางานอยูในโรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพ) คราวนั้นลูกยังเรียนอยูชั้น ม.๖ เราบอก

เธอวา ใหไปวัดปากน้ํา หากนําชื่อจักรพรรดิหลวงพอมาบอกไดถูก จะใหรางวัล ๕๐๐ บาท แลวเธอมา

รายงานวา จักรพรรดิของหลวงพอมี ๓ องค องคหนึ่งชื่อ มณีรัตนจักรพรรดิ องคหนึ่งชื่อ รัตนชาติ

จักรพรรดิ องคหนึ่งชื่อ อุดมจักรพรรดิ ลูกบอกวาทําไมกายเล็ก ทานบอกวา หลวงพอลืมยืดกายให 

ขอใหคุณพอชวยยืดกายใหดวย นี่คือจักรพรรดิของหลวงพอรองเรียน เราตองทําวิชายืดกายให แถมยัง

เพิ่มเครื่องทรงอีก ถามวาวิธีทําอยางไร เร่ืองนี้เราตองมีความรู เราจะมาทําอยางมนุษยเราไมไดตัดเสื้อ

ใหม ซื้อรองเทาใหมอยางเราไมได ตองประกอบการกุศลชนิดยิ่งยง แลวคํานวณบารมีออกมาแลวนํา

ดวงบารมีนั้นพิสดารใหเปนเครื่องทรง และเครื่องทรงนั้นมีขีดขั้น จะเอาอยางที่เราชอบไมได ตองดูดวย

วา เปนจักรพรรดิระดับใด เครื่องทรงจะเปนอยางไร เปรียบไปแลวก็เหมือนเครื่องแตงกายของพระยา

กับสมเด็จเจาพระยา ตองมีอะไรที่แตกตาง 

แตขาพเจาไมทําอยางนั้น วันใดปราบมารไดดี คํานวณบารมีออกมาแลว เปลี่ยนเครื่องทรง

ใหสวยขึ้นทันที ไมมีปญหาอะไร ไมใชเร่ืองยากอะไร เมื่อเราไดความรูอยางชี้ เราตองทําใหจักรพรรดิ

สมบูรณในทุกเรื่องกอน การที่จักรพรรดิจะเลื่อนฐานะใหสูงขึ้น สําคัญที่บารมี ตองทําใหบารมี

มากขึ้น ฐานะก็เลื่อนตามไป ขาพเจาเพิ่งไดรูในตอนทําวิชาปราบมารทั้งนั้น 
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 พบจักรพรรดิกายละเอียดกอน  แลวจึงมาพบจักรพรรดิกายมนุษยทีหลัง 
 

เราไมทราบลวงหนาวาเดินวิชาละเอียดไปแลวจะพบอะไรบาง ไดแตคนหาในเหตุละเอียด

เขาไป เพื่อใหพบมารแลว เราจะกําจัด นี่คือเปาหมายในการทําวิชา เหตุละเอียดทั้งปวงที่เราไปถงึ สวน

ใหญมารเขาถอนถอยเหตุออกไปใหพนการคํานวณของราเสมอไป เราพยายามคํานวณใหเลยเหตุ

ปกครอง ทําแลวทําเลา ก็ยังไมส้ินสุดแหงเหตุ แปลวา งานปราบมารยังไมส้ินสุด จะสิ้นสุดเมื่อไร ไมมี

ใครบอกเราไดเลย จะเอาความคิดสวนตัวของเราคาดหมายไมไดเลย เพราะเราขางตัวเอง อยากจะให

งานปราบมารเสร็จเร็ว ๆ จะไดพนหนาที่ของเราเสียที เบื่อหนายเหลือที่จะทนแลว ทานไมลองทําดูบาง 

ทานจะไมรู ขาพเจาทําอยู รูอยูเต็มอกเต็มใจ วาเปนงานที่ยากยิ่ง ไมมีอะไรยากไปกวานี้อีกแลวใน

โลกนี้ 

มาถึงความวางทั้งปวง ที่รูและญาณของเราฝดไมคลองตัว นิโรธของเราไมบันเทิง วางนั้นไม

ขาวใส อยางนี้เชื่อขนมกินไดเลย รอยทั้งรอย วาตองมีอะไรผิดสังเกตในนั้น ใหเพียรทําวิชาไปเถิด จะ

ทําวิชาอะไรก็สุดแตทานจะคิด ขอแตวา ใหวางนั้นขาวขึ้นมา ใหวางนั้นใสขึ้นมา ใหวางนั้นหยาบขึ้นมา 

ที่แทวางนั้นคือ นิพพาน ภพ ๓ โลกันต ที่มารเขาทําไวกักกันจักรพรรดิสําคัญของเรา พระองคถูกลักพา

มาที่นี่ 

เมื่อพบจักรพรรดิรุนหนึ่ง ตองทําใหสะอาดกอน แลวอาราธนาธาตุธรรมทานตรวจบารมีและ

ขนานนาม 

เสร็จจากเหตุนี้ ไปอีกเหตุหนึ่ง พบจักรพรรดิอีก พบแลว พบเลา จนไมทราบวาจํานวนเปน

เทาไรแลว ตองใชวิธีนับเปนอสงไขย ขณะนี้ไมทราบวาเทาไรอสงไขย ตอบไดวามากอสงไขยแลว แตวา

เปนจักรพรรดิกายละเอียด ไมใชกายหยาบตามที่กลาวในขอ ๑ นั้น 

เมื่อพบในตอนแรก ๆ ธาตุธรรมทานตกใจ เกิดความรูข้ึนมาอยางหนึ่ง คือ ทราบวามารเขา

มาเอาจักรพรรดิของเราไป เปนความรูใหม แตเมื่อพบเหตุการณเชนนี้ คร้ังแลวครั้งเลาและวันแลววัน

เลา เห็นเปนเรื่องธรรมดาไป 

งานตรวจบารมี งานถวายนามจักรพรรดิ ถือเปนเรื่องปกติประจําวัน 
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 นามที่ธาตุธรรมตั้งใหนั้นแปลกยิ่งนัก 
 

เมื่อธาตุธรรมทานขนานนามจักรพรรดิแลว เราก็จดชื่อนั้นไว เพื่อใหเราเรียกติดปาก แตพอ

เห็นตั้งไปหลายชุดหลายรุน ชื่อเกิดมาตรงกันเขา ชื่อเกิดมาพองกันเขา เราก็เลยเรียกไมถูกเชน 

ตนปราบทะเลธาตุทะเลธรรม 

ตนปราบทะเลสิทธิ์ปุเรภพ 

ตนปราบทะเลศักดิสิทธิ์ 

ตนปราบทะเลสิทธิเฉียบขาด 

ตนปราบใหญทะเลภพ (เลม ๑๓ หนา ๙๐-๙๓) นี่คือชุดหนึ่ง โปรดดูอีกชุดหนึ่ง ดังนี้ 

ตนปราบทะเลรบธาตุทะเลรบธรรม 

ตนปราบทะเลสิทธิสําเร็จ 

ตนปราบใหญทะเลธาตุทะเลธรรม 

ตนปราบปกครองใหญ 

ตนปราบใหญปุเรภพ 

ตนปราบภาคสมบัติ (เลม ๑๓ หนา ๙๗-๑๐๐) 

 

 ช่ือบงบอกบารมีและบอกฐานะ 
 

ตามที่นําชื่อจักรพรรดิกายละเอียด มาใหดู ๒ ชุด รวมมาจากบันทึกนั้น ทานจะเห็นวา ชื่อ

จักรพรรดิทําไมเปนอยางนี้ เหตุใดชื่อจึงไมยาวและไมไพเราะอยางชื่อพระที่เราเคยไดยินไดฟง นี่คือ

ขอสังเกตของเรา และทําไมตองขึ้นชื่อวา “ตน” 

เร่ืองนี้ เคยถามธาตุธรรมทานแลว ทานอธิบายอยางนี้ 

๑. ชื่อบงบอกบารมีของจักรพรรดินั้น ๆ องคใดมีบารมีเดนทางใด ธาตุธรรมทานนิโรธ

ตรงกันแลว จึงขนานชื่อตามนั้น 

๒. ที่เรียกวา “ตน” หมายความวา มีบารมีมากกวาจักรพรรดิธรรมดา หากฐานะเปน 

“ตน” ทานหมายความวา มีบารมีตั่งแต ๑๐๐ อสงไขยขึ้นไป หากมีบารมีต่ํากวา ๑๐๐ อสงไขย จะไมมี

ฐานะเปน “ตน” และตนนี้ยังแบงระดับยิ่งหยอนลงกันไปอีก หากบารมี ๑๐๐ อสงไขย เปนตนยอย 

หากบารมีถึง ๘๔,๐๐๐ อสงไขย จึงมีฐานะเปนตนใหญ และบารมีตั้งแต ๘๔,๐๐๐ อสงไขยขึ้นไป เปน

ตนใหญข้ึนไปอีก 

๓. ความหมายของชื่อ ขาพเจาไมทราบเหมือนกัน แตเราพยายามจะเรียนรู พอที่จะนํามา

เลาสูกันฟง ดังนี้ 
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คําวา “ทะเล” แปลวา ไพศาล สุดที่จะประมาณหมาย ตนปราบทะเลธาตุทะเลธรรม 

หมายความวา ทานเปนภาคปราบมากอนแลว มีอาณาเขตปกครองกวางไพศาลประดุจความไพศาล

แหงทะเล ตอมาไมทราบวา ไปพลาดทาไดอยางไร มารเขามาเอาตัวไปกักกันไวได 

ตนปราบทะเลสิทธิปุเรภพ หมายความวา พระองคเปนภาคปราบมาแตปุเรภพชาติแลว มี

อํานาจปกครองดวย ตอมาไมทราบวาเปนเพราะเหตุใด พลาดทามารเขา 

ตนปราบทะเลศักดิ์สิทธิ์ หมายความวา ทําอะไรศักดิ์สิทธิ์ไปหมด 

ตนปราบทะเลสิทธิเฉียบขาด หมายความวา มีสิทธิเฉียบขาดมาก 

ตนปราบใหญทะเลภพ มีคําวาใหญ แปลวาเปนตนแทบารมีถึง ๘๔,๐๐๐ อสงไขย 

หมายความวา ภพทั้งปวงอยูในปกครองของพระองค 

ตนปราบปกครอง หมายความวา มีหนาที่ในทางปกครอง 

ตนปราบสมบัติ หมายความวา มีหนาที่ดูแลสมบัติ 

ตามที่กลาวมานี้ เปนจักรพรรดิกายละเอียด พอเปนตัวอยาง 

 

 ขั้นตอนแหงการไดพบจักรพรรดิ  
เหตุใดพบกายละเอียดกอน  แลวมาพบจักรพรรดิกายมนุษย 
 

ไมทราบลวงหนา วาเราจะพบจักรพรรดิกายละเอียดกอน แลวมาพบจักรพรรดิกายมนุษย 

การรบคงดําเนินมาเปนปกติ จําไดวาในขั้นตอนการพบจักรพรรดิกายละเอียด เรามักคิดวาพบ

จักรพรรดิครบถวนแลว เพราะเราไมพบอีก เอาเขาจริง เราก็มาพบอีก เปนอยางนี้มานาน 

ตอมา ไดพบจักรพรรดิกายมนุษยเขาอีก เปนเรื่องที่เราไมทราบมากอน และเราถามธาตุ

ธรรม ไมทรงบอกเราได จะบอกไดตอเมื่อเดินวิชาไปแลว จะพบอะไรบางเราไมทราบเลย 

ทานอยากทราบวา เดินวิชาไปอยางไรจึงไดไปพบเหตุการณอยางนี้ เร่ืองนี้ทุกทานอยาก

ทราบ ขอตอบดังนี้ เมื่อเราเดินวิชารวมกายธาตุธรรมทั้งหมดทั้งนิพพานกายธรรมและนิพพานเปน รวม

จักรพรรดิและกายสิทธิ์ดวย แลวเราก็ตอรูตอญาณทัสสนะ ตอนิโรธสมาบัติ ตรัสรูและคํานวณ จากนั้น

ก็ตอกลองสองญาณทัสสนะเขาไปในเหตุที่พระพุทธองคทรงเขาถึงแลว กําลังเขาถึงและที่จะเขาถึง

ตอไป ดับหยาบไปหาละเอียดเรื่อยไป ไปถึงเหตุอะไรก็ดูเหตุนั้น แลบ ล่ัน ยอย แยก ดับ ละลาย เขาไป

ในเหตุนั้น พอเหตุเหลานั้นสะอาดขึ้น เราก็เห็น จะมีอะไรอยูเราก็เห็น เปนการเห็นพรอมกัน พระพุทธ

องคทรงเห็นไดมากกวาเรา เราเห็นพอสังเขปเทานั้น ที่กลาวนี้กลาวพอเขาใจ วาทําวิชาอยางนี้ คือ วิชา

ซอนสับทับทวีของหลวงพอ พูดใหเขาใจงายก็คือ เอาทั้งปวงในนิพพานมาปนเปนลูกกระสุนให

ได คือ ตองรวมเปนหนึ่งใหได รวมรูรวมญาณกัน จึงจะมีกําลัง 
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แตกาลกอนเดินวิชากันมาอยางไร ขาพเจาไมทราบ แตเมื่อดูงานที่ได เปนขอมูลบงบอกวา 

ไมไดทํางานอะไรเลย ปลอยใหมารมันสรางเหตุไวรอบดาน จนยากแกการแกไข มองไปทางไหนก็เปน

ปญหาทั้งนั้น ปญหาเหลานี้สะสมไวนานแคไหน เราก็ไมทราบ แตมาวิเคราะหวา การที่พระพุทธเจา

ของเรามาอยูในเหตุเหลานี้ และจักรพรรดิของเราอยูลึกเขาไปอีก บงบอกวา มารเขาชนะทุกรูปแบบ 

เหตุใดจึงสะสมปญหาเหลานี้ไว นี่คือ การคิดคํานึงของคนทําวิชา เร่ืองเหลานี้จะสิ้นสุดเมื่อไร เราทราบ

ไมไดเลย งานปราบมารจะเสร็จเมื่อไรเราไมทราบ หนาที่ของเราคือ เดินวิชาอยางนี้ทุกคืนวัน หยุดไมได

เลย เพราะธาตุธรรมทานมอบหนาที่ใหเราทําอยางนั้น 

ความยากลําบากในการเดินวิชา มีอยางไรนั้น ขาพเจา เขาใจและซาบซึ้ง เมื่อมีปญหาอันใด 

หารือใครไมไดเลยจําตองทําวิชาเกานั้น จนกวาจะไดวิชาใหม หากมีคนที่มีความรูชวยชี้แนะบาง ก็จะ

เกิดความอุนใจแกเราพอสมควร นี่คือหัวอกของคนทําวิชา หากกลาวถึงการเงินที่เราพอจะไดบาง ไม

ตองพูดถึง เพราะมารมันระเบิดไปหมด ไมตองไดกับเขา จะหามาพิมพตําราแจกกันอานบาง กวาจะได

แตละบาทมันชางยากเย็นแสนเข็ญ หากเราขาดความอดทน เราจะปราบมาถึงขั้นนี้ไมได เพราะ

อดทนตอปญหาทั้งปวงไมไดนั่นเอง มารเขามาเลนงานเราทุกรูปแบบ จึงรูสึกสงสารหลวงพอ

ของเราที่อดทนฟนฝาอุปสรรคทั้งปวงมาได หากกลับไปศึกษาประวัติการปราบมารของหลวง

พอ เราจะทราบและเกิดความสงสารทาน 

 

 บรรยากาศที่พบจักรพรรดิต้ังแตตนจนปลายเปนดังนี้ 
 

ตามที่กลาวมาแลววา การพบจักรพรรดินั้น ไดพบ ๒ กรณี คือ กรณีที่เปนกายละเอียดและ

กรณีที่เปนกายมนุษย ซึ่งไดกลาวไวแลวในตอนตนนั้น 

ที่จะกลาวตอไปนี้ เปนการกลาวถึงบรรยากาศบางอยางซึ่งเราไมเคยทราบมากอน แตครัง้เรา

ทราบเขายอมเกิดการตกใจกันในธาตุในธรรม จะนํามาเลาเฉพาะที่ควรทราบเทานั้น หากทานใด

ตองการทราบละเอียดกวานี้ ตองไปอานบันทึกเลมตาง ๆ 

 

 ตนปราบจักรพรรดิองคแรกนับแตมีธาตุมีธรรมมาพบ เมื่อ ๒๙ พ.ค. ๒๕๓๗ 
 

การพบจักรพรรดิสําคัญ ที่มารเอาไปซอนไวนั้น ไดพบมาเปนลําดับ เมื่อพบจักรพรรดิกาย

ละเอียดหมดแลวก็มาพบจักรพรรดิกายมนุษย และพบมาตลอด พบอยางมากมาย 

แตที่จะเลาตอไปนี้ เปนพิเศษ เพราะเปนจักรพรรดิกายมนุษยองคแรก ตั้งแตมีธาตุมีธรรมมา

ทีเดียว (เลม ๑๔ หนา ๔๙) เปนการทําวิชาในตอนบายของวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๓๗ ปกติเมื่อพบ
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จักรพรรดิ ทานก็จะมาอยูในเรือนของ “ตรีภพ” และเมื่อถึงเวลาเย็นจะบูชาดอกไมแกธาตุธรรม ข้ันตอน

นั้นจึงจะเปนเวลาที่ธาตุธรรมตรวจบารมีและถวายนามจักรพรรดิ 

องคนี้แปลกอยูมาก เมื่อพบแลว เราพาไปหาธาตุธรรมทันที ธาตุธรรมสั่งใหตรวจบารมี

เดี๋ยวนี้ ไมรอชาการเดินวิชารวมธาตุธรรมก็ตองกระทําอยางทันดวน ขณะที่ตรวจบารมีอยูนั้น “ตน
ใหญ” ทรงตอบวา เปนจักรพรรดิกายมนุษยองคแรก นับแตมีธาตุมีธรรมมาทีเดียว ธาตุธรรมถวายนาม

วา “ตนปราบกายมนุษยปกครองใหญ” ทานรับส่ังกับธาตุธรรมวา หากไมพบนาย (คําวานายหมายถึง

ขาพเจา) ไมรูวาอะไรจะเกิดขึ้น เพราะมารเอาไวลึกมาก และเมื่อขนานนามแลว พระองคไมอยูบน

นิพพาน คงอยูในเรือนของ “ตรีภพ” ตอไป 

เราคิดมาก ขนาดองคแรก มารเขายังเอาไปได แลวองคอ่ืนจะเหลือหรือ และทรง

กลาววาเปนคูบารมีของขาพเจา เราไดแตฟงเทานั้น เพราะเราไมรูอะไรทั้งนั้น 

 

 ครั้งพบตนปราบเราก็สะอื้นใจ  
วันนี้ความสะอื้นใจเกิดแกเราอีกเปนเรื่องแปลกมาก 
 

หากทานไดอานหนังสือ “ปราบมารภาค ๒” ทานจะทราบประวัติของ “ตนปราบ” วาทาน

เปนจักรพรรดิภาคปราบ เสด็จจากนิพพานลงมาชวยขาพเจาทําวิชาปราบมาร และเมื่อ “ตนปราบ” 

เสด็จมาแลว หลวงพอของเราถอนตัวทันที ถวายงานปราบมารแกตนปราบ ใหตนปราบทําแทนตอไป 

นี่คือความยอ ๆ 

กลาวถึงเหตุการณที่ “ตนปราบ” ทานเสด็จมานั้น พอขาพเจารูเร่ืองราวความเปนมา เรา

น้ําตาไหลในนิโรธ ไมนึกหวงใยเราเลย ปลอยใหเรากับ “ตรีภพ” และ “หยกชมพู” สูมารกันมาตาม

ลําพัง จะไมทําก็ไมได เพราะธาตุธรรมทานขอรองใหทําวิชาปราบมาร จะไมทําก็ไมได หลวงพอวัด

ปากน้ําทานไมยอมสถานเดียว สุดทายเราก็ตองทําวิชาปราบมาร ทุกขยากมากับ “ตรีภพ” และ “หยก
ชมพู” เหตุใดพระองคไมเห็นใจเราในยามยาก ทําไมไมมาชวยกัน เราคุยกับ “ตนปราบ” อยางนี้ น้ําตา

ก็ไหลรินออกมา จนถึงขั้นสะอ้ืนใจ คือ น้ําตาไหลไมหยุด หากทานอาน “ปราบมารภาค ๒” ทานจะ

ทราบละเอียดกวานี้ 

ตอมาไมนาน เหตุการณสะอื้นใจเราลืมไปแลว 

แตแลว เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๓๗ ความสะอื้นใจกลับมาเกิดแกเราอีกครั้งหนึ่ง 

เร่ืองมีอยูวา จักรพรรดิชางเผือก ๒ เชือกเสด็จมา (เลม ๑๔ หนา ๕๗-๕๙) 

ฝนขึ้นกอน คือฝนวา พบชางเผือก ๒ เชือก เปนชางรุนกระทง ผิวพรรณสวยกวาหมอใหม ยิ่ง

มองยิ่งเผือกยิ่งขึ้น มองอีกครั้งหนึ่ง ชางเผือกเปลี่ยนสีได วิ่งเลนไปมา ในความฝนนั้น เราแปลกใจ วา

เหตุใดชางเผือกเปลี่ยนสีได ใกลสวางแลว เราก็ตื่นเพื่อทําวิชาตามปกติ ไมไดใสใจในความฝนนั้น แต
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พอสวาง เราไปตลาดเพื่อซื้ออาหารบูชาขาวพระตามที่ธาตุธรรมทานใหทํา ระยะทางที่จะไปตลาดนั้น 

ตองผานสนามกีฬาจังหวัด ลมเย็นสบาย กระดิกจิตถาม “ตนปราบ” ทานวา เมื่อคืนฝนวาพบชางเผือก 

๒ เชือก จะไดแกอะไร ตนปราบบอกวา นี่อยูนี่แลว จักรพรรดิสําคัญ ๒ องค พอเราทราบความ เรารีบ

จายตลาด เอาแตของดี ๆ เพราะเราดีใจวา เราฝนเปนมงคลไดจักรพรรดิสําคัญ จึงรีบจัดอาหารคาว

หวานบูชาธาตุธรรม กอนที่จะบูชาอาหาร ไดทําวิชาตรวจบารมีและขนานนามจักรพรรดิกอน ธาตุธรรม

ทานขนานนามจักรพรรดิดังนี้ “ตนปราบปกครองใหญ” และ “ตนปราบมหาสมบัติ” 

เมื่อเสร็จงานตรวจบารมีจักรพรรดิแลว ก็มาถึงรายการเดินวิชาบูชาขาวพระ 

ถามถึงจักรพรรดิทั้ง ๒ นี้ หลวงพอทานบอกวา เปนจักรพรรดิสําคัญ เปนจักรพรรดิคูบารมี  

พอเราจะจดบันทึกเหตุการณ ไดนิโรธคุยกับจักรพรรดิทั้ง ๒ นั้น ปรากฏวาเกิดเหตุการณ

สะอ้ืนใจ มันเกิดขึ้นแกใจโดยที่เราไมไดประหวัดใจ เหมือนเหตุการณวันที่ “ตนปราบ” เสด็จมาพูดกับ

ตนปราบอยางไร เราก็พูดกับพระองคอยางนั้น หากทานไดอานบันทึก ทานจะตื้นตันใจ 

เมื่อ ๒ องคนี้มาแลว ไมวาเราจะไปทําอะไรที่ไหน เรามักอุทานออกมาเอง เรียกตรีภพและ

หยกชมพู เรียกจักรพรรดิชางเผือก นาน ๆ จึงเรียกนามเต็มยศของพระองคคร้ังหนึ่ง พระองคไมถือสา

อะไรเราทั้งนั้น อภัยใหเราหมดทุกเรื่องแมตนปราบ ตรีภพ และหยกชมพู 

 

 ตรีภพและหยกชมพูเล่ือนฐานะแลว เปนตนปราบจอมธาตุจอมธรรมแลว 
 

ความชอบของตรีภพและหยกชมพู ที่ไดปราบมารมาแตตน และมารวมจักรพรรดิใหไดเปน

กลุมเปนพวกนั้น ธาตุธรรมทานประชุมกันเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๖ คํานวณบารมีออกมาแลว มี

ฐานะเปน “ตนปราบ” ไดนามวา “ตนปราบจอมธาตุจอมธรรม” ทั้ง ๒ องค (เลม๑๓ หนา ๔๙) ถึง

ธาตุธรรมจะตั้งอยางไร เอาเขาจริงธาตุธรรมทานก็เรียกเหมือนเรา คือเรียก “ตรีภพ – หยกชมพู” อยู

นั่นเอง ไมมีใครเรียกตนปราบจอมธาตุจอมธรรม ถามธาตุธรรมทานวา ทําไมใหชื่ออยางนี้ กายธรรม

ของหลวงพออธิบายวา ทําหนาที่ประสานงานทั่วไป ใครก็รูจักกันทั้งนั้น ไมวาจะเปนระดับใด ตองให

ตรีภพหยกชมพูไปประสานงาน งานทั้งปวงจึงลุลวง ใคร ๆ ยอมรับ เราก็เลยไดความรูเพิ่ม 

หลวงพอทานเคยบอก ตรีภพนั้นทาทางเปนผูใหญ พูดจาเปนเรื่องเปนราว แตหยกชมพูทาน

เฮฮา เวลาเจอมารที่ไหน หยกชมพูออกหนาทันที ไมกลัวอะไรเลย 

ตรีภพเปนที่มาของหยกชมพู ตรีภพเปนที่มาของ “ตนปราบ” 

พอ “ตนปราบ” เปนจอมทัพ จักรพรรดิทั้งปวงก็เสด็จมา แตเจาภาพใหญคือ “ตรีภพ” 

ตรีภพทานพูดไวนานแลว จําคําของทานได ตองไปคนหนังสือ “ปราบมารภาค ๒” ทานพูด

วา “จักรพรรดิถาไมมาที่นี่ ไมมีทางเกง” ตอมาไมชาไมนาน ก็ไดหยกชมพู ตอมาอีกหนอย “ตน
ปราบ” เสด็จมา และตอมาเกิดศูนยจักรพรรดิ เราจึงทราบวา ศูนยจักรพรรดิคืออะไร เกิดขึ้นได
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อยางไร มีหนาที่อยางไร มูลเหตุของการเกิดคืออะไร เปนความรูใหมขาพเจาก็เพิ่งทราบ กอนนี้  

ไดยินหลวงพอทานกลาวถึง “ตนหวารักษาชมพูทวีป” ตนหวาที่กลาวนี้อยูที่ไหน มีหนาที่อยางไรใคร

เปนผูรักษา วิธีรักษาทําอยางไร 

ขาพเจาไมมีความรูเลย แตไดยินเขาพูดกันสืบมาในหมูผูเปนวิชาธรรมกายชั้นสูงในครั้งนั้น ก็

เพิ่งไดรูเห็นในตอนที่ขาพเจาทําวิชาปราบมาร มูลเหตุใหญหากจะสืบเขาไปแลว ไมใชอะไรทั้งนั้น จะวา

บารมีโพธิสัตว จะวาบารมีพิเศษ ฟงไมไดทั้งนั้น ขาพเจาไมเชื่อ เพราะขาพเจาคือผูมีกเิลส และกเิลสทีม่ี

นั้นดูจะมากกวาใคร ๆ เสียดวย ไมไดปฏิบัติเครงครัดอะไร ก็คนธรรมดานี่เอง แตสนใจวิชาธรรมกายที่

หลวงพอทานสอนและศิษยของหลวงพอทานสอน ไดเวลาเราก็เรียน ไดเวลาเราก็ไปทํางานใหแกทาง

ราชการ แตบัดนี้เกิดศูนยจักรพรรดิข้ึน เราตองมาตรึกตรองวา เหตุนี้มาจากอะไร คําตอบก็งาย คือ 

วิชาปราบมารเปนเหตุใหญ  

ตรีภพทานพูดไว เราก็จํา “ขึ้นชื่อวาจักรพรรดิ ถาไมมาที่นี่ ไมมีทางเกง” เราก็มาคิดวา 

นั่นเปนความเห็นของจักรพรรดิ นั่นเปนรูญาณทัสสนะของจักรพรรดิ ซึ่งเหนือเราดวยประการทั้งปวง 

แตเราเปนมนุษยมีกายหยาบรองรับจักรพรรดิสําหรับสูมาร แตกายมนุษยก็ตองมีความรูบาง ถาไมมี

ความรูในทางรบเลย กายมนุษยนั้นก็ใชการอะไรไมได จากวันนั้นถึงวันนี้ คํากลาวของตรีภพถูกตอง

ดวยประการทั้งปวง กายมนุษยตองมีความรูพอสมควรทีเดียว หากกายมนุษยไมมีความรูถึง

ขนาดปราบมารได จักรพรรดิทานไมอยูดวย 

เร่ืองจักรพรรดิไมอยูดวยนี้ เปนเหตุการณใหม ซึ่งขาพเจาไมทราบมากอน ไดเห็นจักรพรรดิ

ของคนอื่น คือเห็นเรือนของทาน จําไดวาไมใชของขาพเจา เขาซื้อองคนี้มาราคาแพง ถามพระองควา 

พระองคมาทําไม พระองคตอบวา ไมอยูกับเจาของเกา ถามวาเปนเพราะอะไร ทานอธิบายวา จะอยู

กับเขาไดอยางไร ไมเปนวิชาเลย ขืนอยูกับเขาก็ไมพนมือมาร ขืนอยูตอไปเดี๋ยวมารก็มาเอาตัวไป 

นี่เปนความรูใหม จะเลาใหฟงอีกครั้งหนึ่ง เมื่อเร่ืองราวพาดพิงมาถึง 

ไมวาใคร ทั่วประเทศ เมื่อมีเหตุการณคับขัน ไมวาจะเรื่องใด มักโทรศัพททางไกล บอกให

ขาพเจาชวย บางรายบอกวา ขณะนี้ไมรูสึกตัว กําลังจะขึ้นเครื่องบินไปรักษาตัวในตางประเทศ ขอให

ชวยแกไขโดยวิชาธรรมกาย ขาพเจาบอกวา ใหนึกถึงตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู เมื่อกลับมาเมืองไทย

แลว ก็ไปแกบนกับทาน ปรากฏวาทานผูนั้นปลอดภัย คือ เมื่อนึกถึงตนปราบแลว จักรพรรดินอยใหญ 

กรีฑาทัพไปชวยทานทันที โดยเฉพาะแกทานที่ออกเงินชวยเผยแพรวิชาธรรมกาย 
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 พบจักรพรรดินางแกวองคแรก วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๓๕ 
 

การเดินวิชารบดําตอเนินไป ไดพบจักรพรรดิที่มารเอาไปกักกันไวมากมาย พบแลวพบอีก 

เปนเชนนี้เร่ือยมา ความประหลาดใจเกิดขึ้นในวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๓๗ เนื่องจากพบจักรพรรดิหญิงองค

แรก (เลม ๑๔ หนา ๒๐) 

เราเคยพบแตจักรพรรดิชาย วันนี้พบจักรพรรดิหญิงก็คือ นางแกว พบ ๑ องคเทานั้น 

วันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๓๗ พบอีก ๑ องค วันที่ ๗ มิ.ย. ๒๕๓๗ พบอีก ๑ องค วันที่ ๑๓ มิ.ย. 

๒๕๓๗  พบอีก ๑  องค วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๓๗ พบอีก ๑๐ องค 

ธาตุธรรมทานตรวจบารมีแลว ไมวาจะพบเมื่อไร การขนานนามแปลกมาก ไดรับนามวา 

“นางแกวมหาสมบัติ” ทั้งหมด ดูบันทึกเลมที่ ๑๔ หนา ๗๘ วาจดบันทึกไวอยางไร หลวงพอถามวา 

ทําไมมารเอาไปไวลึกนัก นางแกวตอบวา มารกลัววาเราจะมาหาสมบัติใหนาย จึงเอาไปไวลึก บัดนี้ 

พวกเราพนปกครองจากมารแลว เราจะไดรบกัน และจะหาสมบัติใหนายใชตอไป 

เราไดความรูใหม แตกาลกอนหลวงพอทานสอนวา นางแกวชวยใหเกิดความสวยงาม แต

คราวนี้เปนอีกความรูหนึ่งคือ นางแกวเปนเจาสมบัติ 

ทานจะเห็นวา ความรูวาดวยเรื่องจักรพรรดิ ยังมีอะไรอีกมากที่เรายังไมทราบ ความรูที่

หลวงพอสอนสมัยที่หลวงพอมีชีวิตอยูนั้น เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ความรูใหมยังมีมากมาย 

แลวจะไดเลาตอไป 

ประเด็นสําคัญที่เราไมทราบ ก็คือ เหตุใดจึงพบจักรพรรดินางแกวนอยนัก ไมรูจะไปถามใคร 

ไปถามธาตุธรรมทาน ทานก็บอกใหเราคํานวณใหหนักมือข้ึน แลวจะรูเห็นเอง จักรพรรดินางแกวมีทั้ง

กายละเอียดและเปนกายมนุษยเชนเดียวกับจักรพรรดิชาย 

การพบจักรพรรดินางแกว ขณะที่เดินวิชา บางครั้งเราเห็นทาเลย และบางครั้งดูไมทัน พอ

เสร็จจากทําวิชา เรานอนหลับ ทานจะมานิมิตใหเราเห็น เชน รุนจักรพรรดิหญิงชุด ๑๐ ทําไมเราเห็นมี

ทหารหญิงเหมือนทหารพราน ทหารเขาจะไปไหนกัน ทหารหญิงมีดวยหรือ พอเราไปถามตนปราบ 

ทานก็รู บอกวา วันนี้จักรพรรดิหญิงหลายทาน ทานตองการใหเรารูจึงนิมิตใหเราเห็นเชนนั้น เกรงวาเรา

จะไมรู 
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 จักรพรรดิที่เราบันเทิงอารมณ 
 

ขอเลาหนอยหนึ่ง มีจักรพรรดิองคหนึ่ง ธาตุธรรมขนานนามแลว โดยเหตุที่มากตอมาก

ดวยกัน เราจําทานไมได วันใดที่เรารบไดดี เกิดความบันเทิงใจ ขณะที่เราจะเดินวิชานั้น มีเสียงดัง

เหมือนใครมาเคาะประตู ดังกุก ๆ เราเห็นผิดสังเกต จึงออกไปดู มีใครมาเรียกเราหรือ เปลา ไมมีอะไร 

เดี๋ยวก็ดังเชนนี้อีก เราเขาวิชาดูทันที นี่อะไรกัน 

ที่ไหนไดจักรพรรดิทานหนึ่ง หัวเราะดัง เราก็รูทันที พระองคนี่เองทําเสียงกุก ๆๆ ถามทานวา 

ทําไมตองทําอยางนั้น ทรงตอบวา ไมทําไดอยางไร ก็เราชนะมาร ตองสนุกกันหนอย พอลูกกลวยกลับ

บาน ไดใหลูกกลวยเขานิโรธดูเหตุการณ ลูกตอบวา พอรูไหม จักรพรรดิองคนี้ทานเกงมาก ตองการให

พอทราบวาทานเกง จึงทําสัญญาณตาง ๆ ใหรู องคนี้เปน “ตน” ซึ่งธาตุธรรมถวายนามไปแลว แตเรา

เรียกทานวา “ตนปราบฤทธิเดช” ทรงรับส่ังวา เมื่อมารดับหมดแลว ทานจะทําเสียงดนตรีก็ได 

พูดถึงจักรพรรดิดีใจ แตคร้ังยังพักอยูบายผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี วันใดทําวิชาชนะ

มาร ทานทําเสียงดังใหเราไดยิน เปนเสียงเอาดวงแกวมากระทบกัน ดังจนเราทนไมไหว วันใดรบชนะ

จะมีเหตุการณอยางนี้ พอเรานึกจะใหหยุด ทานก็หยุดเสียงนั้น ตอมาไมทําอีกเลย เคยถามทานวา 

ทําไมไมทําเสียงนั้น ทานตอบวา หลัวนายหนวกหู นั่นคือ เหตุการณกอนที่จะเกิดศูนยจักรพรรดิ เปน

เหตุการณกอนที่หยกชมพูจะมา 

จักรพรรดิของใครก็ของใคร หมายความวา ทานเปนคูบารมีของใคร ทานก็อยูกับ

คนนั้น จะไมสับเปลี่ยนเจาของ ทานรักเจาของ หากจักรพรรดิของใครที่ทานไมอยูดวย ขอใหทราบ

เถิดวา ทานผูนั้นรักษาทานไมไดเลย ตามที่เคยกลาวนั้นเคยถามทาน ทานรูสึกอยางไรที่มาอยูกับผม 

ทานบรรยายดังนี้ บุตรที่เกิดผิดบิดามารดา ทารกนอยนั้นจะตายไปแสดวหาพอแทแมแทเพื่อเกิดใหม 

ทารกนอยนั้นเกิดใหม ฐานะของบิดามารดาจะดีหรือไมอยางไรไมสําคัญ ก็จะอยูกินกันมาจนเติบใหญ 

จักรพรรดิก็เชนกัน ทานจะตามเรา โดยที่เราไมรูเพราะไมเปนธรรมกาย เมื่อพบเราแลว ทานจะชวยเรา

จนสุดความสามารถ วันใดที่เราผิดศีลผิดธรรม ทานจะเสียใจใหญหลวง และเมื่อเราตายไป ทานจะ

ชวยเราเทาที่ทานทําได หากเราออกบวชอยูในปา ทานจะเปนผูไปดลใจใหมนุษยเอาขาวเอาน้ําไปให 

ใครไมรูคุณของจักรพรรดิ เขาผูนั้นควรตาย แลวจะเลารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง เหตุใดเราจึงมี

จักรพรรดิคูบารมี ความรูอยานี้ไมมีใครเลาใหทานฟงได เพราะอะไร ก็เพราทานไมทําวิชาปราบมาร 

ตองเดินวิชา จึงจะรูจึงจะเห็น เลนวิชาตื้น ๆ ก็รูตื้น เพราะความรูมีแคนั้น หลวงพอสอนไวแคไหนก็ได

แคนั้น ไมมีอะไรเพิ่ม จะเพิ่มไดอยางไร ก็ความรูของเราแคระดับอนุบาลศึกษา ไดแตวางกามใหญไป

อยางนั้น ตองเรียน ตองบากบั่น ตองคนควา จึงจะมีความรูเพิ่ม ถึงขั้นเขียนตําราได จึงจะขึ้น

ชื่อวา ชวยกันอนุรักษวิชาธรรมกาย 
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วิชาธรรมกายเรียนยาก ทํายาก เพราะมารเขาหวง เขามาปดรูปดญาณ การเรียนตองฝกกับ

อาจารย ตองใหอาจารยตรวจสอบ บางคนเรียนจากตํารา ฝกเองทําความเพียรเอง ลักษณะนี้เกงยาก 

บางทาอาจฟงดูแลว ก็วาเกง เราดีใจที่จะมีทายาทธรรมกาย ตอเมื่อดูไปนาน ๆ เราพูดไมออก เพราะ

ถูกมารเขาจูงรูจูงญาณโดยที่เราไมรู เราเห็นไปตามที่มารเขาพารูพาญาณไป อยางนี้อันตรายมาก ถา

ไมแกไข ตอไปมารก็พลิกธาตุธรรม แลวเราก็เสียใจ 

 

 กายธรรมหลวงพอพูดตรงกับจักรพรรดิ   
สาเหตุที่แพมารเพราะตางคนตางนิโรธ 
 

ดูชื่อจักรพรรดิอีกชุดหนึ่ง เราอานแลวเราไมทราบอะไร แตธาตุธรรมทานตั้งไวอยางนั้น ดู

บันทึกเลม ๑๕ หนา ๔๐-๔๑ จักรพรรดิที่เราเดินวิชาไปไถถอนมาได ธาตุธรรมทานตรวจบารมีแลว ก็

ถวายนามตามลักษณะของบารมี ดังนี้ 

๑. ตนปราบใหญภาคทะเลใหญ 

๒. ตนปราบใหญภาคตรัสรู 

๓. ตนปราบใหญภาคมหาสมบัติ 

๔. ตนปราบใหญภาคทะเลศักดิ์สิทธิ์ 

๕. ตนปราบใหญภาคมหาสมบัติ 

๖. ตนปราบใหญภาคมหาสมบัติ 

๗. ตนปราบใหญภาคมหาสมบัติ 

๘. ตนปราบใหญภาคทะเลคํานวณ 

๙. ตนปราบใหญภาคสําเร็จ 

๑๐. ตนปราบใหญภาคปกครองใหญ 
เปนจักรพรรดิกายมนุษย มีบารมีมากจนนับไมถวน คําวา “ตนปราบ” หมายความวา บารมี

ระดับหนึ่ง คําวา “ตนปราบใหญ” เปนบารมีอีกระดับหนึ่ง คําวา “ภาค” หมายถึง ภาคความ

รับผิดชอบ ภาคปราบหมายถึง บารมีภาคปราบ ภาคโปรด หมายถึง บารมีมรรคผล ภาคโปรดกับ

ภาคปราบมีความรูตางกัน ไปคนละแบบ บารมีเขาลักษณะใด ธาตุธรรมก็ถวายนามอยางนั้น 

รุงขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๓๘ เมื่อพิธีถวายนามเสร็จแลว เราก็คุยกับทาน เทาที่เราจะฟง

ได ฟงไดความอยางไรตองจดบันทึกไว 

เวลาคุย ตองคุยทีละองค อยากถามอะไรก็ถามไป เราถามพระองคดวยความอยากรู มกัถาม

ทานวา พระองคเปนจักรพรรดิภาคปราบ มีบารมีนับไมถวน เหตุใดจึงพลาดทาแกมารเขา ทรงตอบวา 

“เปนเพราะตางคนตางนิโรธ” กี่รุนก็ถามอยางนี้ ตอเมื่อไดขอมูลจากจักรพรรดิเชนนี้ วันดีคืนดี ขา
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นิโรธไปถามกายธรรมหลวงพอ หลวงพอครับ จักรพรรดิมีบารมีขนาดนับไมถวน ทําไมจึงตองแพมาร

เขา หลวงพอตอบวา “เปนเพราะตางคนตางนิโรธ” ตรงกับที่จักรพรรดิบอกเรา 

พอเราไดยินคําตอบจากหลวงพอ เราเหงื่อแตกทันที แมอากาศจะหนาวแตเราก็เหงื่อแตก 

ทําไมตองเหงื่อแตก  เปนเพราะเราคิดมาก  คิดอยางไรจึงวาคิดมาก  เราคิดทันทีวา 

พระพุทธเจาที่เขานิพพานไปแลว งานปกติของพระองคคือเขานิโรธ เขานิโรธไปหาความรูจากนิพพาน

ที่ละเอียดเขาไป นี่คือ ความรูหลัก ซึ่งเราทราบตรงกัน ก็เราเขานิโรธ เหตุใดมารจึงเอาตัวเราไปได แลว

จักรพรรดิลวนบารมีภาคปราบ แตละองคลวนแตบารมีนับไมถวน แมถึงอยางนั้น มารมันยังหลอกเอา

ตัวไปได เราก็รูเห็นอยูทุกวัน เราเดินวิชาไปไถถอนเอาพระองคออกมาคราวละมากบางนอยบาง จดชื่อ

จักรพรรดิจนเต็มสมุด แลวอยางนี้เราจะไปเหลืออะไร เรายิ่งคิดยิ่งเหงื่อแตก 

ถามตอไปอีก หลวงพอครับ ผมจะทําอยางไรตอไป กายธรรมหลวงพอไมตอบ 

นี่แหละ หัวอกคนปราบมารอยางขาพเจา ทานทั้งหลายคิดแตจะรวยกัน ขาพเจาคิดแตจะทํา

วิชา ไมมีเวลาที่จะคิดไปทํากินกับเขา ธาตุธรรมทานตั้งหนาที่ใหปราบมาร ก็คิดวิชากันตอไป นี่ก็เลาสู

กันฟง มันไมงายอยางที่หลวงพอทานคาดการณ 

 

 พระพุทธองคกับจักรพรรดิใครมีบารมีมากกวากัน 
 

มีเร่ืองตลกจะเลาใหทานฟงแกงวงนอน แตคร้ังอุบาสิกาถนอม อาสไวย ยังมีชีวิตอยู ทานเลา

ใหขาพเจาฟง วาวันหนึ่งหลวงพอทานเรียกคุณฉลวย สมบัติสุข คุณฉลวยก็ขานรับ หลวงพอถามวา 

ฉลวยรูไหม พระพุทธเจากับจักรพรรดิ ใครมีเดชานุภาพกวากัน คุณฉลวยตอบวาพระพุทธเจา แลวหน

อมเลา เอ็งวาอยางไร แมชีถนอมตอบวา ก็จักรพรรดิซีคะ เอ็งวาอยางไร ไหนตอบใหชัดซิ ก็จักรพรรดิซี

คะ เวลาพระองคจะทําอะไร ก็ตองยกดวงจักรพรรดิข้ึนอาราธนา ไมทําอยางนี้จักรพรรดิเขาไมทํางาน

ให แมชีถนอมตอบไปอยางนี้ 

แมชีสรุปตอนทายของเรื่องตลกวา นี่ศึกษา ฯ บัดนี้หลวงพอของเราตายไปหลายปแลว ยังไม

มีใครชี้ขาดวาคําตอบของใครผิดคําตอบของใครถูก 

เมื่อเลามาถึงตรงนี้ ขาพเจาระลึกขึ้นได จึงนําเรื่องตลกมาเลาแกเหงา 

วันหนึ่ง ขาพเจาเขานิโรธไปถามกายธรรมหลวงพอ หลวงพอครับ ทําไมจักรพรรดิมีบารมี

มากกวาพระพุทธเจา หลวงพอตอบวา มากกวาซี เพราะจักรพรรดิตองดูแลพระพุทธองค หลวง

พอตอบอยางนี้ เราทราบวา พระสมณโคดมทรงมีบารมี ๔  อสงไขย กวา ๆ แตจักรพรรดิที่เราถอนถอย

ออกมาแตละวัน ลวนบารมีมาก ๆ ทั้งนั้น หาก ๑๐๐ อสงไขย เปนเกณฑตนยอย ตอง ๘๔,๐๐๐ 

อสงไขย  จึงเปนตนแทหรือตนใหญ อยางนี้มีพระนามวา “ภาค” ตามที่กลาวนั้นคือ ตนใหญหรือตนแท

ทั้งนั้น เห็นไหม มารมันเอาไปไดทั้งนั้น นาเหงื่อแตกไหม มีใครรูเห็นเรื่องนี้บาง 
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 การรบในระหวางนี้สรุปแลวเราไปตามส่ิงที่หายไปกลับคืนมา 
 

หากทานไดอานหนังสือปราบมารภาค ๑ และปราบมารภาค ๒ ทานจะทราบวา งานปราบ

มารในรอบ ๑๐ ป ที่ขาพเจาทําวิชามานั้น ไดงานอะไรบาง เลมนี้คือ ปราบมารภาค ๓ สรุปแลวไดงาน 

๒ งาน คือ นิพพานกายธรรมมีกายมนุษยของพระองค และติดตามพระพุทธองคนิพพานเปนและ

จักรพรรดิกลับคืนมา ตามที่บรรยายมาแลวนั้น 

คราวนี้มาถึงประเด็นที่อยากทราบวา ส่ิงที่สูญหายไปนั้น ไถถอนกลับมาไดครบถวนหรือ 

คําถามนี้ ยังตอบไมได และไมทราบวา การเดินวิชาตอไปนี้ จะพบอะไรบาง ตอบไมไดทั้งนั้น 

ไปถามธาตุธรรม ทานก็บอกวา ยังบอกอะไรไมได หากบอกได งานปราบมารเสร็จส้ินไปแลว เหตุการณ

การรบตั้งแตตนจนมาถึงวันนี้ ตอบอะไรไมไดเลย เพียงแตวา พบอะไรบาง ไดงานอะไรบาง พบวิชา

อะไรบาง ก็นํามาเลาสูกันฟง ตามหนังสือปราบมาร ๓ เลม ที่พิมพเสนอไปนั้น ทานตองไปหามาอาน 

หากไมอานจะไมรูเร่ือง ความรูอยางนี้ไมรูจะไปเรียนที่ไหน 

เดินวิชาปราบมารวันแรก คือ วันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๒๗ (วันเขาพรรษาป ๒๕๒๗) 

วันทําวิชาครบ ๑๐ ป คือวันที่ ๑๓ ก.ค. ๒๕๓๗ (วันเขาพรรษาป ๒๕๓๗) 

ขณะนี้เปนบรรยากาศป ๒๕๓๘  คือปที่เขียนหนังสือปราบมารภาค ๓ เหตุที่เขียนเพราะ

ขาพเจาจะเกษียณราชการปนี้ เมื่อขาพเจาพนหนาที่ราชการแลว คงไมมีโอกาสไดเขียนหนังสืออีกแลว 

เพราะขาดเครื่องมือทั้งปวงนั่นเอง 

เมื่อพิจารณาผลงานที่เดินวิชารบมา ๑๐ ปกวานี้ พอจะพูดไดวา ยังไมถึงขั้นปราบ 

เปนเพียงติดตามของทั้งปวงที่มารมาขโมยไป วามีอะไรบางที่สูญหายไป มีอะไรบางที่ตาม

กลับคืนมาไดเทานั้น 

ดังนั้น งานปราบมารที่จะทําตอไปนี้ ความรูตองละเอียดขึ้นแน จะละเอียดแคไหน และใช

ความรูอะไรยังตอบไมได จะไดงานอะไรบาง ยังตอบไมได ทําไดแตวา รูเห็นอะไรบาง นํามาเลาสูกัน

เทานั้น อะไรที่พอจะกลาวไดบางก็นํามากลาว อะไรที่เห็นวายังไมสมควร ก็ตองงด ทําไดแคนี้ ประเด็น

ที่วา ขาพเจาจะทําไปไดอีกแคไหน ตอบทานไมไดและใครจะมารับชวงวิชา ยิ่งตอบไมไดทีเดียว 

ระหวางที่สูรบกับมารนั้น มีทานผูทรงปญญาไดชวยเหลืออะไรบางไหม ตอบวา ไมมี และงาน

ปราบมารที่จะดําเนินตอไปนี้ คาดวาจะมีผูทรงปญญาใดมาชวยบางไหม ยังตอบไมได อาจมีผูทรงคุณ

ลํ้าเลิศเห็นคุณคาก็ได แตทานผูมีบุญผูนั้นจะทนมารระเบิดไดหรือ มารมันไมโงถึงกับจะยอมใหมีใคร

มาอุปถัมภงานของขาพเจาหรอก หนาที่ของขาพเจาคือ เดินหนาหลาตายตอไป เร่ืองก็มีเทานี้แหละ

ครับ 

พูดถึงตรงนี้ ทําใหนึกถึงหลวงพอของเรา หลวงพอทําวิชาปราบมาร มักไดยินขาว

กลาวโทษหลวงพอ เอาเขาจริง หลวงพอก็บริสุทธิ์ทุกเรื่อง หลวงพอของเรามีชื่อเสียงโดงดังใน
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ตอนที่หลวงพอตายไปแลว ทุกคนเห็นงานของหลวงพอที่หลวงพอทําไว โดยเฉพาะความรูเร่ืองวิชา

ธรรมกาย ทุกคนใหการยกยอง ทุกคนใหการสนับสนุน เหตุที่มีการพาดพิงถึงหลวงพอของเรา 

ไมใชหลวงพอทานบกพรองอะไร แตเปนการกระทําของมารเขา เขาทําไดทั้งนั้น ในเรื่องนี้ เราจะ

เห็นวาเกจิอาจารยบางคนไมมีความรูอะไร แตโดงดังและเรียกเงินได สุดทายไมคงกระพันจริง เร่ืองจะ

แดงออกมาไมวันใดก็วันหนึ่ง พอเรารูเร่ืองจริง เราก็วาไมมีความรูอะไร แตทําไมเราโกยเงินใหเขา บอก

แลววามารเขาทําได ความรูเร่ืองนี้กวาเราจะทราบ ก็ตองดินวิชาปราบมารถึง ๑๐ ป เมื่อไปรูไปเห็น

เขาเราจึงทราบ วาเรื่องมันเปนอยางนี้ มารเขาทําไดทั้งนั้น เพราะอะไร ก็เพราะมารเขาเปนผูปกครอง 

เขาบังคับไดหมด จะใหเปนจะใหตายเขาทําได จะใหเชื่อจะใหหลงเขาทําไดสารพัด การที่เราทําวิชา

ปราบมาร ก็เพื่อไมใหเราถูกมารปกครอง แตงานปราบมารยากเหลือหลาย ดังที่เรากําลังเรียนอยู

เดี๋ยวนี้ ในสากลโลกในสากลธรรม มียากยิ่งอยูเรื่องเดียว คือ ปราบมาร ไปถามธาตุธรรมทานดู

เถิด ทานจะตอบอยางนี้ 

 

 งานปราบมารยังไมเริ่มตน 
 

อยากเรียนตอทานวา งานปราบมารยังไมเริ่มตน เทาที่ขาพเจาทําวิชามา ๑๐ ปกวานี้ 

เพียงแตเปนการไปติดตามเอาสิ่งที่มารเขาลักขโมยไปใหกลับคืนมา เทานั้น 

เหตุใดจึงกลาวอยางนี้ ที่กลาวเชนนี้ ก็เพราะผลงานที่ไดเปนขอมูลบงชี้ ขอมูลเปนตัวบงชี้ 

แตแรกเราก็วาปราบมาร เดินวิชากันไป รบกันไป ผลการเดินวิชาเปนอยางไร พบเห็น

อะไรบาง คร้ันนําขอมูลมาพิจารณา ตามที่ขาพเจานํามากลาวนั้น จึงสรุปไดในตอนนี้วา ถึงจะรบมากี่

สมัย ถึงจะรบมานานแคไหน ผลแหงการทําวิชาออกมาตามที่กลาวนี้ เปนเพียงตามทรัพยสินที่ถูกลัก

ขโมยไปเทานั้น 

มารยังดับไมหมด หากมารดับหมดจริง โลกของเราจะเกิดสันติสุขทันที เราจะพูดกันรูเร่ืองทั่ว

โลก แตโลกของเรายังมีการทําสงครามกัน ยังมีการขมเหงกัน ยังมีการรังแกกัน จะวามารดับหมดได

อยางไร 

แตเหตุที่เกิดสงคราม เหตุที่มนุษยรังแกกัน เหตุที่วานั้นอยูที่ไหน เกินความรูที่ใครในโลกจะ

บอกได มีแตหลวงพอวัดปากน้ําเทานั้นที่จะบอกเราได อยากใหสงครามสงบ ก็ตองทําวิชาปราบมาร 

ตองเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง จึงจะเห็นจึงจะรู จึงจะพูดกับหลวงพอรูเร่ือง แลวใครเลาที่จะรูเร่ืองนี้ แลว

ใครเลาที่ทํางานดานนี้ เราควรยกเรื่องนี้มาพิจารณากัน คนที่เราวาเขาเกง ควรใหลองดูบาง 
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 ผลแหงการปราบมารที่จะทําตอไปนี้ จะมีขอยุติอยางไร 
 

ประเด็นที่ทานตองการทราบวา การรบที่จะทําตอไปนี้ จะมีขอยุติอยางไร ขาพเจาตอบไมได 

ตองใชเวลา จะใชเวลานานปานใด ขาพเจาตอบไมได และทานอยากทราบตอไปอีกวา ตอไปนี้จะมี

ผลงานอะไรมาเลากันอีก ตอบทานไดทันทีและตอบเดี๋ยวนี้ดวยวา ไมทราบ 

แตที่แนนอนที่สุด ที่จะบอกไดก็คือ คนที่ทําวิชาคือ ขาพเจา พรอมดวย “ตนปราบ” และคณะ

จักรพรรดิที่มีอยูในปจจุบัน 

ประเด็นที่ทานอยากมีสวนรวมการสรางบารมีจากการทําวิชาปราบมาร เร่ืองนี้สุดแตทานจะ

พิจารณา ขาพเจาหามปรามทานไมได สุดแตผูมีบารมีธรรมจะคิด ขาพเจามีหนาที่ใหความรูวิชาปราบ

มารและเลาเรื่องปราบมารใหทานทราบ ซึ่งขาพเจาก็ทําแลว แมจะยาก ขาพเจาก็พิมพหนังสือสําคัญ

อยางนี้ออกมาได มารเขาไมยอมใหทํา แตขาพเจาก็ทํา กวาจะพิมพเสร็จออกมาได เกิดปญหาสารพัด

เร่ือง ขาพเจาตองอดทน ขาพเจาทํางานสําคัญ แตขาพเจาไมมีผลประโยชนเลย เปนเรื่องแปลกมาก 

มารเขาไมยอมใหนําเรื่องอยางนี้มาเปดเผย แตเราตองเปดเผย เปนอะไรเปนกัน 

หนังสืออยางนี้ ยังไมเคยมี และไมมีมากอน 

เปนบุญหู เปนบุญตา ที่ไดยิน ที่ไดฟง เรื่องอยางนี้ และความรูอยางนี้ ในชีวิตเรานี้จะไดยิน

ไดฟงอีกไหม 

 

 การปราบมารจะตองใชกายมนุษย 
หากไมมีกายมนุษย การปราบมารลมเหลว 

 

เปนความรูใหม ที่ขาพเจาเพิ่งทราบ การที่ธาตุธรรมทานขอรองใหปราบ เรานึกเคืองอยูในใจ 

ดวยเหตุผลวาความรูของเรายังไมถึงขั้น ความรูของเราบกพรอง ตามที่ทานทราบแลวในหนังสือปราบ

มารภาค ๑ ตอเมื่อเราเดินวิชาไปแลว ๑๐ ป ติดตอกัน ไมเวนเลยแมแตวันเดียว เราจึงไดทราบวา กาย

มนุษยของเรานี้สําคัญนัก หากไมมีกายมนุษยของเรารองรับ มารเขาสามารถบดขยี้ไดหมด ไมมีอะไรที่

เขาทําไมได เขาทําไดทั้งนั้น ขณะที่ประลองยุทธนั้น ธาตุธรรมทานอาศัยกายมนุษยของเราหลบ

ซอนได กายมนุษยพิเศษของเราสามารถดับมารไดหมด ไมวามารจะมีกายมากนอยเทาไร มารมี

เทาไร ขอใหยกพลมาเถิด เราไมหนีเลย ปญหาในทุกวันนี้ อยูที่รูและญาณทัสสนะวาเราเห็นนอยไป ไป

ตามหากายมารไมพบ เพราะเขาหลบธาตุหลบธรรม เรายังละเอียดนอยกวาเขา นิพพาน ภพ ๓ โลกนัต 

ที่เขาทําไวสําหรับหลบซอนนั้น มีความละเอียดยิ่งนัก พูดใหเขาใจงายก็คือ ความรูของมารละเอียด

กวาเรานั่นเอง 



ปราบมาร ภาค ๓ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง ๖๔
 

ดังนั้น เราตองเกิดมาเพื่อใหมีกายมนุษย เพื่อจะใชกายมนุษยเปนฐานรบกับมาร นี่คือ 

ความรูใหม ที่เราเพิ่งทราบ หากเราตายลง ฤทธิ์เดชหมดไปแทบไมมีอะไรเหลือ 

แตวากายมนุษยก็ตองเปนวิชาพอสมควร ไมรูเรื่องเลยนั้น อยาไปรบเปนอันขาด มี

แตแพสถานเดียว 

เหตนุี้ เราตองเอาใจกายมนุษยไว อยาเพิ่งใหตาย หากเราตายลง แปลวา มารเขาดีใจมาก ที่

เขาชนะเราไดอยาลอยลําทีเดียว เขาจะไมขัดขวางสมบัติเราอีกตอไป ที่เขาขวางเราในทุกเรื่อง ก็เพื่อให

เราขัดสน เพื่อใหแพเขาในที่สุด กรณีที่วานี้ เราจะพบวา การสงครามในโลก จะมีการตัดเสบียงอาหาร

กัน เมื่อทหารขาดอาหารก็แปลวา แพสถานเดียว เราจะพบวา พอหลวงพอเราตาย วัดปากน้ํารวยทันที 

ตอนที่หลวงพอมีชีวิตอบอยู เพียงมีอาหารเลี้ยงไปวัน ๆ เทานั้น หลวงพอรวยไมได มารเขาขวางทุก

รูปแบบ เพราะรบกับเขา มีเงินเลี้ยงพระไปไดก็บุญหนักหนาแลว 

 

 ความรูใหมเรื่องของจักรพรรดิและกายสิทธิ์ 
 

หากทานสนใจศึกษาเรื่องจักรพรรดิและกายสิทธิ์ ตามที่หลวงพอทานสอนไวในหนังสือคูมือ

สมภารก็ดี และที่สูงขึ้นคือ หนังสือวิชชามรรคผลพิสดารก็ดี นั่นคือ ความรูสมัยหลวงพอมีชีวิตอยู ทั้ง

ทานและขาพเจามีความรูตรงกัน คือ รูเทากันเทาที่มีในหนังสือ ๒ เลมที่กลาวนั้นเทานั้น 

แตความรูใหม เกิดจากการทําวิชาปราบมาร เราไดทราบเรื่องจักรพรรดิกายสิทธิ์เพิ่มข้ึนบาง 

แตความรูที่เพิ่มข้ึนนี้ ก็หลวงพอของเรานั่นแหละเปนผูสอน แตเปนการสอนหลังจากกายมนุษยของ

หลวงพอตายไปแลว ขาพเจาจะเลาสูกันฟงตามที่เห็นสมควร ตอไปนี้ 

 

 เราพิจารณาดวงแกวกายสิทธิ์ แตหลวงพอพิจารณากาย 
 

เวลาที่เราซื้อดวงแกวกายสิทธิ์ เรามักเอาดวงใหญ ๆ โดยเชื่อวาดวงใหญ ๆ นั้นสําคัญ เพชร

พลอยราคาแพงที่ขนาด คือ ถามีขนาดใหญ ราคาจะแพงมาก หากขนาดเล็กราคาจะถูกลง นี่คือ 

ขอเท็จจริงที่เราทราบ 

เร่ืองขนาดของดวงแกวกายสิทธิ์ เราเคยทราบมาวา ขนาดใหญเปนจักรพรรดิชั้นเกง ทําให

เราอยากไดดวงใหญ เพราะดวงใหญเปนระดับบรมจักร นี่คือความรูเดิมของเรา 

ขาดของดวงแกวจุลจักร มหาจักร และบรมจักร มีขนาดของดวงใหญเล็กตางกัน ดวงแกว

กลมขึ้นเองโดยธรรมชาติ โดยไมไดปรุงแตงแตอยางใด ตอมามีบารมีแกกลาเขา ก็เสด็จไปไดทั้งดวง ไป

อยูบนนิพพาน ก็เปนดวงอยางนั้น แตภายในดวงมีกาย กรณีเชนนี้ ขนาดของดวงแกวมีขนาดเล็กใหญ
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ไปตามฐานะของจักรพรรดิ ตรงตามที่หลวงพอทานสอนไว เชน เทาผลมะตูม ผลมะขวิด เทาบาตรพระ 

ก็มี 

แตยุคของเรา เปนยุคที่เอาหินจุยเจียมากลึงใหกลม เวลาเราจะซื้อ เรามักเอาดวงใหญ ๆ 

ดวงใหญราคาแพงกวาดวงเล็ก วันหนึ่งเขานิโรธไปถามหลวงพอ หลวงพอบอกวา ใหดูกายอยาดู

ดวง เราจึงไดความรูใหม ดวงเล็กใหญไมสําคัญ แตสําคัญที่กาย กายตองใหญ กายสวาง กายใส ได

ยินมาอยางนี้ จึงเลาสูกันฟง 

 

 หลวงพอเคยแบงจักรพรรดิวามี ๓ ระดับ พบใหมอีก ๑ ระดับ 
 

หากทานอานหนังสือ “วิชชามรรคผลพิสดาร” ของหลวงพอในบทที่ ๓๗ ทานจะทราบวา 

หลวงพอทานแบงจักรพรรดิเปน ๓ ระดับ คือ จุลจักร มหาจักร บรมจักร รวมเปน ๓ 

คําวา “จักร” เปนคํายอ คําเต็มก็คือจักรพรรดิ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา แกวจุลจักร แกว

มหาจักร แกวบรมจักร เหตุที่เรียก “แกว” มีความหายของดีเลิศ โบราณพูดวา “ดีใจเหมือนไดแกว” คํา

วา “แกว” ก็คือ แกวกายสิทธิ์ หรือดวงแกวกายสิทธิ์นั่นเอง ใครไดของอยางนี้เขาจะดีใจยิ่งนัก จึงพูดวา

ดีใจเหมือนไดแกว 

อีกคําหนึ่งก็คือ คํา “แกวสารพัดนึก” เราไดยินลิเกเขาพูดกัน เราไดยินจากเรื่องรามเกียรติ ์คาํ

นี้มีเคาเงื่อนมาอยางไรหรือ และเราไดยินรามเกียรติ์เลนเรื่องนางเมขลาลอแกว แตพอเรามาเรียนวิชา

ธรรมกาย เราไดพบความรูนี้ อยูในหนังสือคูมือสมภารของหลวงพอ และเราไดเรียนเรื่องจักรพรรดิใน

หนังสือวิชชามรรคผลพิสดารของหลวงพอ พอเราอานคุณวิเศษของจักรพรรดิ เรายุติไดทันทีวา แกว

สารพัดนึกก็คือดวงแกวกายสิทธิ์นั่นเอง ก็คือจักรพรรดินั่นเอง คุณวิเศษของกายสิทธิ์ คงมีมาแตบรรพ

กาล จึงเกิดถอยคําที่เราไดยินสืบกันมา ไดแกคํา ดีใจเหมือนไดแกว แกวสารพัดนึก เปนตน 

หลวงพอทานแบงจักรพรรดิเปน ๓ ระดับ คือ จุลจักร มหาจักร และบรมจักร หากไปอยูในภพ

ทิพย ก็เอาคํา “ทิพย” ใสเขาไป เปนจุลทิพยจักร มหาทิพยจักร บรมทิพยจักร หากไปอยูในภพของ

พรหม ก็เอาคําพรหมใสเขาไป หรือไปอยูในภพของอรูปพรหม ก็เอาคําอรูปพรหมใสเขาไป และหากไป

อยูในนิพพาน ก็เอาคําพุทธจักรใสเขาไป เชน จุลพุทธจักร มหาพุทธจักร บรมพุทธจักร เปนตน 

การนับจะนับอยางไร จักรพรรดิในกายหลวงพอทานเรียก “ภาคผูเลี้ยง” หมายความวา มี

หนาที่ดูแลกาย คือ กายตาง ๆ มีจักรพรรดิประจํากาย คือกายหนึ่งก็มี จุลจักร มหาจักร บรมจักร 

สําหรับกายมนุษย กายทิพย กายพรหม และกายอรูปพรหม รวม ๔ กาย กายละ ๓ จักร รวมเปน ๑๒ 

จักร หากรวมจุลพุทธจักร มหาพุทธจักร บรมพุทธจักร สําหรับนิพพานอีก ๓ จักร รวมทั้งสิ้น ๑๕ จักร นี่

คือ ความรูที่หลวงพอสอนเราในหนังสือมรรคผลพิสดาร 
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จากการทําวิชาปราบมาร เราพบจักรพรรดิอีกอยางหนึ่ง คือ อุดมบรมจักร พูดอยางเราก็คือ 

“ตน” นั่นเอง ตามที่ไดกลาวถึงการพบมาแลวนั้น 

 

 หนาที่ของจักรพรรดิ 
 

หนาที่ของจักรพรรดิ ตามที่หลวงพอสอนไวในหนังสือวิชชามรรคผลพิสดารนั้น ขาพเจาจะไม

กลาวซ้ํา เพราะมีตําราใหศึกษาแลว แตที่ขาพเจาจะกลาวตอไปนี้ เปนความรูที่พบเห็นในการทําวิชา

ปราบมาร 

จักรพรรดิทําหนาที่ ๔ อยาง กลาวโดยภาพรวมแลวเปนดังนี้ 

๑. ทําหนาที่เปนพุทธจักร มีหนาที่ ดูแลใหการสรางบารมีเปนพุทธภูมิดําเนินตอไป 

๒. ทําหนาที่เปนธรรมจักร มีหนาที่ ดูแลพระสัทธรรมทีพระอริยสงฆแจงแลว กําลังแจง และ

ที่จะแจงตอไป ไมใหธรรมฝายมารมาลบเลือน 

๓. ทําหนาที่เปนสังฆจักร มีหนาที่ ดูแลพระสงฆที่เขาถึงธรรมแลว กําลังเขาถึง และที่จะ

เขาถึงตอไป มิใหเสื่อมสลาย 

๔. ทําหนาที่เปนอาณาจักร มีหนาที่ ดูแลพืชพันธธัญญาหารใหบริบูรณ ใหผูมีศีลมีธรรมได

ใชไมขาดแคลน 

เมื่อจักรพรรดิใด ไดมรรคผลนิพพาน คือมีดวงบารมีเขาเกณฑ ก็จะตองเขานิพพาน และไปมี

หนาที่ในนิพพานอีก หนาทีสําคัญยิ่งในนิพพานก็คือ ดูแลพระพุทธองคและผูไดมรรคผลนิพพาน

ทั้งหมดในนิพพานนั้น ๆ 

 

ใครเปนผูทําภพทิพย ภพพรหม ภพอรูปพรหม และภพนิพพาน 

 

สวรรคก็ดี พรหมก็ดี อรูปพรหมก็ดี และนิพพานก็ดี จักรพรรดิเปนผูทําไวใหทั้งหมด นอกจาก

จะทําภพใหอาศัยแลว ยังใหการดูแลรักษาอีกตางหาก 

ทานใดที่ตองการจะรักษาศีล บําเพ็ญทาน เจริญภาวนา จะมีจักรพรรดิลงมา

ประจําตัวทาน 

เปนความรูใหมที่ขาพเจายังไมทราบมากอน เมื่อทําวิชาปราบมารไปมากแลว จึงไดรูเห็น 

จักรพรรดิคูบารมีคืออยางไร จะเลาใหฟงดังนี้ 

ทันใดที่ใครคิดจะสรางบารมี คิดจะรักษาศีล คิดจะบําเพ็ญทาน คิดจะเรียนภาวนา จะมี

จักรพรรดิลงมาประจําตัวเราทันที โดยที่เราไมรูไมทราบ ทานจะมาอํานวยความสะดวก มาชวยเหลือ

โดยที่เราไมรู เมื่อเรารักษาศีล เมื่อเราทําบุญใหทาน และเมื่อเราเรียนภาวนา เราไดบารมีอยางไร 
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จักรพรรดิทานก็ไดดวย และเมื่อเราตายไป ไมวาเราจะไปอยูสวรรคชั้นใด ทานจะไปดูแลเรา ยังไป ๆ 

มา ๆ อยู หากเรามีลูกเมีย ทานยังอยูดูแลลูกเมียลูกหลานตอไปอีก อีกกรณีหนึ่ง ทานจะหลบซอนกาย

อยูในมนุษยโลก ทําหนาที่ชวยตอไป ตอเมื่อเราลงมาเกิดอีก ทานจะคอยเราอยูในที่ใดที่หนึ่ง คร้ันมาถงึ

ข้ันตอนที่เราเปนธรรมกาย ทานกับเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่ง ตอเนื่องกับเราอยางนี้ นับชาติไมถวน 

นับภพไมถวน อยางนี้เรียกวา “จักรพรรดิคูบารมี” 

จักรพรรดิคูบารมีตองมีทุกคน จะไมมีไมได จะมีมากมีนอยนั้นเปนอีกเรื่องหนึ่ง เรา

มีบารมีธรรมแกกลา ทานก็แกกลาตามเรา ดังนั้น ถาจักรพรรดิทานกลาวอะไร เราตองฟง เพราะ

ทานรูเร่ืองของเราทุกชาติ เคยถาม “ตรีภพ” ทานกับเราเกี่ยวของกันอยางไร ทานตอบวา รูวานายจะ

มาเกิดปราบมาร ทานลงมาคอยอยูกอนแลวในมนุษยโลก โดยไปอยูที่ไหนไมรู พอนายเขาสูครรภ

มารดา ก็ยังไป ๆ มา ๆ อยู เร่ืองยากตรงที่ประคองเอาเรือนคือ ดวงแกวเขาสูประเทศไทย ตองสูมาร ถา

แพเขา เขาก็ทําลายเรือนคือ ดวงแกวได กวาจะมาบังคับใหนายไปพบเรือนนี้ แคนี้ก็เกือบส้ินใจ กวา

นายจะมีเงินไปซื้อเรือน ไมใชของงายเลย เพราะนายยังไมเปนวิชา นี่คือ ความยากระหวางเรากับ

จักรพรรดิ กวาจะพบกันได แทบจะสิ้นใจ 

อยากใหทานฟงเร่ืองตลกของขาพเจา ก็คือไปเยี่ยมพระสมศักดิ์ มหพ พโล ที่วัดปาแหลง 

อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พระสมศักดิ์ พาไปดูหยกที่ชาวพมาเขาซอนไว พอเราเห็นกอนหยก 

ตอนนี้เราเกงแลว ทานออกมาพูดกับเราทันที “เราอุตสาหเดินทางมาพบนาย ทําไมนายไมเอาเราไป

ดวย” เราจะซื้อกอนหยกกอนนี้ เขาก็บอกราคาที่เราไมอาจซื้อได พอกลับมาถึงจันทบุรี ก็มาคิดถึงกอน

หยกกอนนี้ ติดตอกับพระสมศักดิ์อีกครั้ง ใหชวยตามหยกกอนนั้น บังเอิญตามไปพบ ยังไมมีใครซื้อ เรา

ก็ไดกอนมา บนไปกับพระสมศักดิ์หลายคํา ดีที่พระสมศักดิ์ไมโกรธ เปนหยกกอนขาว เหตุที่เราติดใจก็

เพราะทานตามหาเรา พบเราแลว เหตุใดเราจึงไมซื้อกอนของทานมา นี่คือเหตุผลที่เราคิด ในความรู

ของเราเวลานั้น เรายังเชื่อตําราอยู วาฐานะการเงินเราตองดีข้ึนแน เพราะความรูวาดวยเรื่องจักรพรรดิ 

เราเรียนมาจากหลวงพอ มีปรากฏอยูในหนังสือคูมือสมภารและหนังสือวิชชามรรคผลพิสดาร เรามั่นใจ

วาเราตองมีโชคลาภ เราคิดอยางนั้นในปนั้น 

ครั้นกอนหยกขาวมาอยูในครองครองของเราแลว เราก็ทําวิชาเปนปกติ 

กลาวถึงจักรพรรดิหยกขาว ทานดีใจ และกลาวกับเราดวย “คําโต” สรุปวา ทานจะชวยเรา 

หลวงพอทราบเรื่อง ไดตรวจบารมี และเราก็ฟงทานคุยกับธาตุธรรม สรุปวา ทานจะชวยเราสารพัด เรา

ก็จําเหตุการณไว 

เหตุการณไดผานมาพอสมควร ปรากฏวา เราไมรวยเพราะอะไร เพราะมารยังขวาง

จักรพรรดิไดนั่นเอง 

ตอมาพบอีกเหตุการณหนึ่ง คือ เราทําวิชามาเปนลําดับ ไดพบจักรพรรดิที่มารเอาตัวไป

กักกัน พบแลวพบอีก ลวนแตมีบารมีมาก ๆ ทั้งนั้น ตามที่เลามาแลวนั้น 
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อยูมาวันหนึ่ง เปนเหตุการณที่พวกเรานิยมเลนจักรพรรดิกันมาก คือ ไปซื้อดวงแกวขนาด

ใหญจากเมืองจีนบาง ซื้อในเมืองไทยบาง ที่วาซื้อในเมืองไทยหมายความวา จีนเขาสงมาขายใน

เมืองไทย ดวงหนึ่งราคาแพง เมื่อซื้อแลวก็นําไปใหขาพเจาซอนวิชา บางทานเลนอยางจริงจัง แปลวา

เงินหมดไปมาก นี่คือ อีกเหตุการณหนึ่ง เมื่อเหตุการณปรากฏแกขาพเจาเชนนี้ คนที่คิดมากคือขาพเจา 

ปญหาที่เราตองพิจารณาคือ มีดวงแกวใหญ ๆ แลวเขาไมรวยขึ้นมา นี่หมายความวาอยางไร ความเชื่อ

ของเราไปคนละทางกับตําราเสียแลว 

จากการทําวิชาปราบมาร ที่เรารบไปทุกวัน แลวเราเดินวิชาถอนถอยเอาจักรพรรดิของเรา

กลับมาได เปนขอมูลบงบอกวา เราแพมาร เมื่อแพมารก็เปนอยางนี้ ในยามปกติจักรพรรดิมีอานุภาพ

ตามที่หลวงพอทานสอนไวในหนังสือวิชชามรรคผลพิสดารนั้น แตกรณีที่มารเขายึดอํานาจปกครอง 

อานุภาพของจักรพรรดิลดถอยลง เนื่องจากธรรมภาคมารเขามาขัดขวาง จักรพรรดิของเราก็ไม

อาจทํางานไดเปนปกติ เมื่อไมเปนปกติ เราก็ไมอาจรวยได ดังนั้น จึงระงับการเลนดวงแกวใหญไว

กอน ที่มีอยูแลวก็ใหบูชากันไป ขาพเจาสั่งพวกเราไปอยางนั้น เพราะเราตองเคารพความรูของเรา 

เพราะรบไปเดินวิชาไป เราไปเห็นเหตุการณเขา ก็ตองบอกแกพวกไปอยางนั้น 

หากทานพบคุณกีรติ เลิศพงศไพบูลย คุณวิบูลย รัตนพงษวัฒนา และคุณบัณฑิต กิจเจริญ

ไพศาล โปรดถามได 

สรุปวา จักรพรรดิยังทําหนาที่ไมถนัด ถามารยังมีอํานาจปกครองอยู เขาขัดขวางทุกรูปแบบ 

หนาที่ของจักรพรรดิชวยเหลือเราได อยางตามมีตามไดเทานั้น จะทําหนาที่อยางสมบูรณ ก็ตอเมื่อ

มารถูกดับหมดแลว จักรพรรดิจึงจะชวยเราไดอยางเต็มมือ ตามความรูที่หลวงพอสอนไว 

บัดนี้ เกิดกรณีไมปกติ ตามที่เลามานั้น จึงเปนเรื่องที่เราหนักใจมาก กวาจะทราบได รบเกอืบ

ตาย ก็บอกไดแคนี้ 

 

 กรณีที่เราเดินวิชาพบจักรพรรดิที่มารเอาไปซอนไว เราเกิดความคิดอยางไร 
 

เปนความคิดของขาพเจาแตผูเดียว เพราะขาพเจาเปนผูทําวิชาพรอมกับคณะของ “ตน

ปราบ” เมื่อพบเหตุการณเชนนี้ เคยกลาวแลววา ขาพเจาเหงื่อแตก และทานที่อยากทราบตอไปวา 

“ตนปราบ” ทานเหงื่อแตกดวยหรือเปลา ขอตอบแทนตนปราบไดเลยวา “ตนปราบเหงื่อแตกยิ่งกวา

เรา” เพราะทานเปนแมทัพ ทานเปนผูนําทัพ ทานคิดมากยิ่งกวาเรา 

ไมใชแคนั้น ทานอยากทราบตอไปวา กรณีที่พบเหตุการณเชนนั้น ธาตุธรรมบนนิพพานทาน

มีความคิดอยางไร ขาพเจาตอบแทนไดทันที เพราะขาพเจารูเห็นอยู ธาตุธรรมทานตกใจ ตกใจมาก ไม

คาดคิดวาจะพบเหตุการณอยางนี้ เกินรูเกินญาณทัสสนะของพระองคที่จะทรงทราบ คร้ันมาทราบเขา 

ก็ตองคิดวิชาสูกันตอไป ไมวาจะแพหรือชนะ ตองสูสถานเดียว ทรงเห็นใจคนทําวิชา ทรงเห็นใจ “ตน
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ปราบและคณะ” ที่ตองมารับผิดชอบทํางานยาก ๆ อยางนี้ ไมวาธาตุธรรมไหน ไมวานิพพานใด ให

ความเห็นใจแกผูทําวิชาทั้งนั้น 

การรบมาถึงขั้นตอนนี้ บดนี้เวลาลวงเลยมาถึงปที่ ๑๑ ของการทําวิชาปราบมาร จากสมุด

บันทึกเลมที่ ๑๓ ถึงเลมที่ ๑๕ เปนบันทึกเหตุการณไปพบพระพุทธเจานิพพานเปนที่มารไปซอนไวใน

เหตุละเอียด พระองคทําอะไรไมไดเลย เพราะไปอยูในเหตุกักกันที่มารเขาทําเหตุเชนนั้นไว เมื่อเราทํา

วิชาถอนถอยพระองคออกมาได พระองคดีพระทัยยิ่งนัก แลวพระองคก็มาอยูนิพพานเปน นี่ก็เปน

บันทึกหนึ่ง อีกเหตุการณหนึ่ง ก็คือบันทึกที่ไปพบจักรพรรดิภาคปราบ ที่มารเขาเอาไปซอนไมให

พระองคไปไหน พบแลวพบอีก เปนอยูอยางนี้ ไมทราบจํานวนเทาไรแลว ลวนแตเปนบารมีภาคปราบ

ทั้งนั้น ลวนแตบารมีระดับตนภาคปราบทั้งนั้น ทานสามารถคนอานไดอยางเต็มที่ 

ทานอยากทราบวา เมื่อขาพเจามาพบเหตุการณเขนนี้ ขาพเจารูสึกเปนสวนตัวอยางไร 

ทานอยากทราบ และอยากใหขาพเจาแสดงความเห็นออกมา หากเปนความคิดยอ ๆ แลว

ขาพเจาพอพูดได 

แตถาทานอยากใหพูดลึก ๆ ขาพเจาไมอาจกระทําเชนนั้น เพราะบางอยางถึงรูอยู แตไม

สมควรกลาว 

เอาเปนวา ขาพเจาขอพูดบาง ประเด็นแรก ขาพเจาระลึกถึงผูมีบุญทั้งปวง ทานเปนโพธิสัตว

ลงมาเกิดเพื่อสรางบารมีเพิ่มเติม เห็นทานสรางวัด เห็นทานเผยแพรวิชาธรรมกาย เมื่อถึงเวลาโนน 

ทานจะตองมาเกิดเปนพระพุทธเจา อยางแนนอน เพราะทานตองมาทําหนาที่พระพุทธเจาตามบารมีที่

ทานอธิษฐานไว คําถามที่ขาพเจาวิตกมากคือ ใครจะเปนผูปองกันมารใหทาน นึกแลวก็ตอบไมได 

หากทานสรางบารมีปราบมารไวบาง อยางนอยก็เปนพื้นฐาน หากบารมีอยางที่เราเห็นอยู มี

เทาไรมารก็ยิ้มรับ เขาชอบใจมาก คิดแลวก็ไมรูจะคุยกับใคร ก็ไดแตคิด ไมรูจะไปหารือใคร หาก

ทานเขานิโรธไปคุยกับธาตุธรรมดูบาง ก็จะเปนความรูที่เราควรทํา เขาไปใหลึก ถามไปใหลึก ดั้นดนไป

เถิดใชเวลาเพื่อเร่ืองนี้สัก ๒ ป ก็จะไดแนวคิด 

ความคิดเห็นสวนตัวประการที่สอง เมื่อรบละเอียดเขาไป ไดมาพบเหตุการณเชนนี้ นอกจาก

จะเหงื่อแตก ตามที่กลาวแลว คิดถึงคําพูดของแมชีถนอม อาสไวย ในตอนที่ทานมีชีวิตอยู ทานกลาว

กับขาพเจาวา “ศึกษา ฯ ฉันมีเร่ืองอยากถามหลวงพอ แตไมไดถามมาจนบัดนี้ เรืองที่จะพูดก็คือ เรา

ปราบมารก็คือ เราไปแหยรังแตน” เมื่อขาพเจามาพบเหตุการณเชนนี้ ขาพเจานึกถึงคําพูดของแมชี

ถนอม เราคิดถึงก็จริงอยู แตเราจะวางมือ งานปราบมารนั้น กระทํามิได เพราะขาพเจาเดินวิชามาถึง

ข้ันนี้แลว จะเปนตายรายดีเราไมคิดแลว มีแตจะเดินหนา หากเราปราบ เรามีทางชนะ แตถาไมปราบ 

เราแพสถานเดียว ธาตุธรรมทานหนักใจมากอยูเร่ืองหนึ่ง คือ หาคนมีความรูมาปราบมารไมได ปญหา

นี้มีมานานแลวและยังมตีอไป คนที่เราวาเกง ธาตุธรรมทานก็ไมเอา 
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 เมื่อจักรพรรดิทานกลับมาได ทานบอกอะไรแกเรา และเราคิดอยางไรตอไป 
 

ทุกครั้งที่เราถอนถอยเอาจักรพรรดิกลับมาได ทานดีใจมาก เรานิโรธคุยกับทาน ถามความ

เปนไปความเปนมาเหตุใดพระองคจึงมาอยูอยางนี้ ทราบมากอนหรือไม วาจะตองพบกับเรา และเมื่อ

พนจากเหตุกักกันของมารเขาแลว เราจะทําอยางไรกันตอไป นี่คือคําถามหลัก ๆ  ที่เราถามทานเกือบ

ทุกรุน จะขอเลาใหฟงพบยนยอดังนี้ 

บางรุนบอกวา มารเขาขอสัญญากอน ใหรับปากแกเขาวา ถาเขารบกันแลวใครหามชวย 

หลวมตัวไปรับปากรับคํากับเขาเขา เขาก็พาตัวมาอยูในที่แหงหนึ่ง ที่เขาคิดวา อยูเปนเอกเทศ ไมใหไป

ติดตอกับใคร จึงจะเปนที่เชื่อวา จะไมชวยใคร ถามารเขารบกับใคร อยางนี้ก็ไดยินมาวา 

มารเขารูลวงหนา วาขาพเจาจะตองรบกับเขา ดังนั้น จักรพรรดิสําคัญทั้งปวง มารเขาหา

โอกาสมาลักพาตัวไป เพื่อตัดกําลังนายเสียขั้นหนึ่ง ไมใหนานมีกําลังสูเขา เขาทําไวนานแลว 

จักรพรรดิสําคัญจะอยูลึก เหตุที่เอาตัวไปไดก็เพราะไมนิโรธรวมกัน ตางคนตางเดินวิชา จึง

เปนเหตุสําคัญที่มารเขามาเอาตัวไปได แตทราบลวงหนาวานายจะตองมาพบเขาวันหนึ่ง และนาย

ก็มาพบจริง ๆ  

จักรพรรดินางแกว ทานพูดตรง ๆ มารเขาเกรงวาจะมาหาสมบัติใหนาย เขาจึงเขาควบคุม

พวกเรากอน และบางรุนทานก็บอกตรง ๆ วา วิชาของเราสูเขาไมได แลทานรับอาสาจะพาเราไปพบที่

ซอนของมาร 

บางองคทานบอกวา ความรูปราบมารที่พระองคทํากับความรูของเราไมเหมอืนกนั รุนโนนทาํ

วิชาไมเหมือนอยางนี้ รบกันหลายยุค แตแพมารเขาหมด แตแรกก็ทําทาดีอยู แตพบรบไปนานเขา 

ปรากฏวาแพเขาทั้งนั้น หากนายไมมาพบเขา พวกเราก็จะอยูอยางนั้น ไมรูวานานแคไหนแลว อนาคต

ของเราสิ้นสุดแลว เมื่อกลับมาไดตองสูกันใหเต็มที่ อยางนี้เราก็ไดยิน 

เทาที่เราไดยินไดฟง เราสรุปวาการนิโรธตองรวมกัน หากไมนิโรธรวมกัน เปรียบเหมือนวัวฝูง

แตก สุดทายเสือก็มาจับไปกินไดหมด แนวคิดของเราก็คือ การนิโรธตองทําพรอมกัน คือ เดินวิชา

ซอนสับทับทวี รวมรู รวมญาณ รวมนิโรธและรวมทุกอยาง แลวคํานวณออกไปใหละเอียด ถึงเหตุ

ละเอียดใด ตองทําเหตุเหลานั้นใหใส แลวเราจะพบอะไรในนั้นเสมอ 

การที่มารทําเหตุไวมาก ก็คือ อาณาจักรปกครองของเขา ทําไปใหเกินคํานวณที่ธรรมภาค

พระจะไปถึง เมื่อเราไปถึงเหตุจําพวกนั้น เหตุเหลานั้นจะมาหุม เห็น จํา คิด รู ของเรา รูและญาณของ

เราจะแคบทันที แทบจะไมรูเห็นอะไร ตองทําวิชากัน จนกวาเห็น จํา คิด รู ของเราใสขึ้น จึงจะรูเห็น

อะไรไดบาง รูปการเปนอยางนี้ตลอด 
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ปญหาที่เราตองคิดตอไป ก็คือ จะเอากายมนุษยของใครรองรับการเดินวิชาของธรรมฝาย

สัมมาทิฏฐิทั้งหมด รูเห็นไปดวยกัน รูเห็นอะไรเขา ตองยิงกายมนุษยพิเศษของเราไปสู นี่คือความคิด

ของเรา 

สวนการเรียนทั่ว ๆ ไปนั้น เพียงไปรูเห็นนิพพาน นิ่งไดบาง หยุดไดบาง สบายอารมณชั่วครั้ง

ชั่วคราว กรณีอยางนี้มารเขาไมขวาง มารเขาถือวาเรื่องเล็กนอย ไมสนใจที่จะตอแยกับพวกเรา สวน

รายที่ตองหามคือ คนที่จะห้ําหั่นกับเขา เปนศัตรูหมายเลข ๑ ของเขา เขาจะออกสูอยาง

เต็มที่ เขารูกอนเรา เขารูมาลวงหนาแลว เขารูกอนเราเปนไหน ๆ เขาตั้งปอมสูเราลวงหนาแลว นี่

แหละคือเขารูเรา แตเราไมรูเขาเลย 

การเดินวิชาซอนสับทับทวี ก็คือ การรวมสรรพกําลังทั้งหมดเขาสูเขา จะสูไดหรือไมได เวลานี้

ยังไมมีขอยุติ แตยังไมมีวิชาใดดีเทานี้ ตอไปจะทําวิชาอะไร ยังไมทราบ ยังตอบไมได 

การรบมาถึงจุดนี้ ไดรูไดเห็นอะไรมากแลว ซึ่งเหตุการณอยางนี้ ยังไมเคยมีใครรู ยังไมมีใคร

ทราบทั้งนั้น แมธาตุธรรมยังตกใจ ตกใจกันทั้งนั้น ทําใหคิดถึงโพธิสัตวในเบื้องหนา วาจะทํากันอยางไร 

ความรูที่วาเกง ๆ อยางที่เรายกยองกันวาเกงในขณะนี้ นาจะลองศึกษาคนควาดู เขากลาเปดผังสมบัติ

ใหเรา เขากลาใหคนทั่วโลกมาฮือฮา มันจะตองมีอะไร เราตองเรียนใหลึก มันจะตองมีอะไรที่เรายังไม

ทราบ ตามชั้นเชิงของมาร พูดตามภาษานักมวย ก็ตองวาเชิงสูง 

 

 หนังสือเลมนี้ใหประโยชนอะไรแกทาน 
 

เปนขอมูลสําหรับอางอิงในการศึกษาเรื่องปราบมาร แตเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง จึงยากตอ

การเรียนรู ตองอาศัยวาสนา บารมีเฉพาะตนประกอบดวย การศึกษาเรียนรูจึงดําเนินไปได ไมใช

ความรูธรรมดา ตองทําความเขาใจประเด็นนี้ใหชัดเจนแตเบื้องตน วาไมใชความรูธรรมดา ไมใชเร่ืองที่

รูเห็นไดงาย 

เหตุที่เขียนขึ้น ก็เพื่ออนุเคราะหผูสนใจใฝรูวิชาธรรมกายชั้นสูง หากไมทําเปนตําราไว 

ยอมยากตอการศึกษาคนควาดวยประการทั้งปวง ยุคนี้เปนยุคโลกาภิวัตนหรือที่เรียกแตเดิมวา 

โลกานุวัตร ไมวาจะเรียนอะไร ผูศึกษาเรียกหาหนังสือทันที วามีตําราใหอานหรือไม เขาเรียนรูจาก

ตํารานั้น แตตํารานั้นเปนเพียงแนวทาง การเรียนวิชาธรรมกายจะใหดี ตองฝกโดยตรงตอครู

อาจารย ดูแตการฝกการรายรําของนาฏศิลป ครูฝกยังตองมาจัดตัวจัดทา เราจึงจะรําถูกแบบ ดูแต

การฝกพลศึกษา ครูเขายังมาจับจัดตัวทาทาง เราจึงจะทําไดถูกแบบฉบับของเขา 

โดยเฉพาะวิชาปราบมาร อันเปนเรื่องโลดโผนโจนทะยาน แมหลวงพอวัดปากน้ําจะรูกันใน

หมูผูทําวิชาธรรมกายชั้นสูง แตพวกเราที่สนใจ ก็มักนําเรื่องราวมาเลากัน เลาถูกบางผิดบาง ซึ่ง

ขาพเจาไดยินบอย ๆ คนที่ฟงบางทานเขาไมเชื่อ เขาก็พูดไปในทางที่เขาไมรู บางครั้งกลายเปนลบหลู
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ผูรูไปได คร้ันมาถึงยุคที่ขาพเจาที่มีสวนไดทําวิชา ขาพเจาเขียนเปนตําราออกมาเลย ใครจะวาอยางไร

เปนเรื่องของเขา หากเราไมทําตําราไว มีแตวิชาจะสูญ ขาพเจาคิดอยางนี้ จึงทําตําราขึ้น เทาที่

ขาพเจามีความรู 

บัดนี้ ในโลกของเรามีตําราอยางนี้เรียนแลว ขอเชิญทานผูสนใจตักตวงไดทันที 

แตวา การจะอานตําราของขาพเจารูเร่ือง ทานตองเรียนหลักสูตรเบื้องตนใหไดเสียกอน คือ 

วิชาธรรมกาหลักสูตรคูมือสมภาร และวิชาธรรมกายหลักสูตรมรรคผลพิสดาร และตําราทุกเลมที่

ขาพเจาเขียน ทําไดดังนี้จึงจะอานหนังสือของขาพเจารูเร่ือง 

ตําราเลมนี้ไปอยูที่ไหน จะไปอยูในลักษณะใด จะเก็บรักษากันไวอยางไร ขาพเจาไมคิด 

ขาพเจาคิดแตวาประเทศไทย ตองมีผูมีบุญมาเกิด คนมีบุญยังมีอยู หากทานมาพบตําราเลม

นี้เขา ทานจะคิดไดทันที ทานจะนึกไดทันที ทานจะรูคาทันที และทานจะเรียนทันที งาน

ปราบมารอาจเกิดขึ้นในตอนนั้นก็ได เขาจะขอบคุณขาพเจาในตอนนั้น เพราะเขาเห็นคาของ

ตําราในตอนนั้น 

ขออนุญาตกลาวความคิดสวนตัวสักเล็กนอย เหตุใดจึงทําหนังสือยางนี้ข้ึน นี่คือคําถามที่

ทานทั้งหลายอยากทราบ 

เราทํางานอันตราย คืองานปราบมาร ความรูที่ไดจากการปราบมาร ถือเปนความรู

สําคัญ ยากที่จะเห็นและยากที่จะรู เมื่อไดมาแลว ตองนํามาเผยแพรเพื่อผูมีบารมีธรรมไมตองเสียเวลา

ไปคนควาอีก เพราะการคนควานั้นใชเวลาและใชความรูสูง กวาจะทราบแตละอยาง ตองเอาชีวิตเปน

เดิมพัน ตามที่ทานทราบแลวในหนังสือปราบมารภาค ๑ และภาค ๒ นั้น ความรูบางอยาง ตามที่

ขาพเจาเคยกลาวพาดพิงถึงแมชีถนอม อาสไวย นั้น หลวงพอทานวา เร่ืองนี้ใชเวลาคน ๒,๐๐๐ ป

เชียวหนา ไดมาแลวทําไมพวกเราไมทํากัน นี่คือตัวอยางที่เราไดขอคิด 

ประเด็นที่วา เราจะเขาถึงวิชาไดแคไหน เร่ืองนี้ขาพเจาแกไมตก อยางเมื่อคืนนี้เขานิโรธไป

ถามหลวงพอวา “กําเนิดเดิมมันละเอียดเหลือเกิน ทําไมจึงจะแจงได” หลวงพอทานตอบวา “คนที่จะ

เห็น ตองมีบุญ” หลวงพอกลาวอยางนี้ เราฟงแลวเกิดความคิดขึ้นอีก ทุกเรื่องตองเรียนรู การเรียนรูตอง

บากบั่น การบากบั่นตองอดทน ทดลองแลวทดลองอีก จนกวาจะแจง แจงไดเมื่อใด จึงเกิดบารมีระดับ

นั้นขึ้น ระดับตอไปคอยวากันใหม เร่ืองมันยากอยางนี้ 

หนังสือของขาพเจาทุกเลม ตองไปปรากฏในธาตุในธรรมทั้งหมด เปนเคราะหดีที่ขาพเจาทํา

ได เพราะอะไรจึงเอาหนังสือไปไวในนิพพาน เหตุผลก็คือ ตองการพยาน วาเราไดเผยแพรแลว บัดนี้

หนังสือของขาพเจาทุกเลมปรากฏขึ้นในนิพพานแลว ธาตุธรรมจะกลาวขอบกพรองแกเราไมได เราตอง

ปองกันตัวเองทุกดาน อยาใหมีขอบกพรอง หากธาตุธรรมทานกลาวตําหนิเราขึ้นมาจะดวยเหตุใด เรา

จะไมสบายใจตลอดไป แตการที่ทานไมเอาธุระเปนเรื่องของทาน ขาพเจาไมทราบดวยแลว ทานตอง

รับผิดชอบตัวของทานเอง ธาตุธรรมทานลงโทษ แลวเร่ืองจะไปกันใหญ แมชีถนอม อาสไวย กลาวแก
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ขาพเจาตอนที่ทานยังมีชีวิตอยู ทานพูดวา “ศึกษา ฯ ฉันนี้ธาตุธรรมทานเลี้ยง ผาเมตรหนึ่งไมเคย

ซ้ือ ขาวสารลิตรหนึ่งไมเคยซื้อ ทําวิชาไปวันหนึ่ง ๆ เทนั้น จะคุมขาวสุกหรือเปลา หากตายไป

จะอยางไร ยังไมรู มันเสียวสันหลัง” นี่คือ คํากลาวของแมชี 

ความหมายของคํากลาวคืออยางไร ทานอยากทราบ ก็คือวา ชุดธรรมกายที่ธาตุธรรมทานสง

มาเกิด จะตองทําวิชา ธาตุธรรมทานเลี้ยง ขาวไมตองซื้อ เสื้อผาไมตองซื้อ มีคนนํามาใหกินใหใช โดย

ธาตุธรรมทานกํากับอยูขางหลัง หากงานของเราไมเขาเปา ธาตุธรรมทานลงโทษทั้งนั้น แตแมชีถนอม

ทานมักนอย ไมรํ่ารวยอะไร ทานทําวิชาของทานไปจนหมดอายุ ทานตายเมื่อป ๒๕๒๘ ซึ่งตรงกับ

ชวงเวลาที่ขาพเจาทําวิชาปราบมารแลว พบแมชีตายลง ขาพเจาเขาปกปองทันที ไมใหมีการ

กระทบกระทั่งทาน ขอใหเปนสุขสถานเดียว เพราะทานเปนอาจารยของขาพเจา เร่ืองแคนี้ชวยทาน

ไมไดก็อยาคบกันเลย โชคดีที่แมชีตายกอนขาพเจา หากขาพเจาตายกอนทาน ก็ไมวาเหตุการณจะเปน

อยางไรเหมือนกัน แตความรูที่จะชวยครูอาจารย ทานตองเรียน ตองเรียนมาก ๆ ยากที่จะทํา และก็ทํา

ยากดวย ในเรื่องนี้ขอใหทานไปอานปราบมารภาค ๑ และภาค ๒ ทานคงทราบ ขาพเจาเขียนไปแลว 

อยากลัวเลยทานเอย คนที่ชื่อการุณย บุญมานุชนั้น พูดไดคําเดียววาคบได ชวยทานไดในยามยาก แม

ทานตายไป ยังเอาขาวเอาน้ําไปสงใหกินได ไมรูจักคนชื่อการุณย บุญมานุช หมายถึงวา ยังมีอะไร

ขัดขวางอยู 

พูดถึงเรื่องตาย นึกขึ้นมาไดอีกรายหนึ่ง คือ พระราชสาครมุนี เจาคณะจังหวัดสมุทรสาคร 

พอแมชีถนอม อาสไวย ตายไดไมนาน ตอมาอีก ๒-๓ ป ทานเจาคุณราชสาครก็มรณภาพ ขาพเจาเขา

ปกปองอีก ขอใหทานไปอานหนังสือปราบมารภาค ๓ โดยเหตุที่ทานเจาคุณเปนพระ เคยชวยขาพเจา

เผยแพรวิชาธรรมกาย มีอะไรหลายอยางที่ควรศึกษา เปนคนละแบบกับแมชีถนอม อาสไวย ตองไปหา

อานจึงจะรู 

มีหลายรายที่เปนคนสําคัญ ที่ตายไปแลว แตขาพเจาไมไดไปยุงดวย อยาวาขาพเจาเลย 

เพราะไมไดคุนเคยอะไรกับขาพเจา ไมมีเหตุจูงใจขาพเจาเลย ขาพเจาไมทราบ เมื่อทราบหนหลัง ทาน

นาจะไปดีกวานั้น ถึงทานจะเรียกรองใหขาพเจาชวย โปรดอยาวาขาพเจาไมมีน้ําใจเลย ทานเพิ่ง

ทราบวาขาพเจามีความสําคัญตอเมื่อทานไดตายไปแลว ในตอนที่ทานมีชีวิตอยูในโลก ทาน

ไมรูจักขาพเจา ทานไมเห็นความสําคัญของขาพเจา แมทานจะเปนธรรมกายระดับมีชื่อ กรณี

อยางนี้ทานชวยตัวของทานเองเถิด อยาใหขาพเจาไปเกี่ยวของดวยเลย ขอโทษดวยที่ไมอาจไปยุงดวย

ได มันก็แปลกที่ทุกอยางจะแจงกันหมดในวันที่เราตาย ใครจริง ใครปลอม ใครแท ใครเทียม วันตาย

เปนวันที่แจง ความเขาใจบางอยางเราเขาใจผิดไป แตความเขาใจอันนั้น จะไปแจงในวันตาย แมจะ

กลับมานึกถึงขาพเจา ขาพเจาก็ไมอาจทําอะไรได เพราะความเกี่ยวของกันไมมี เพราะการชวยกันกรณี

อยางนั้น ตองใชความรูสูง ใชบารมีบุญมากโข เมื่ออะไรเลยตามเลยแลว ก็ขอใหเลยตามเลยไป 

ขาพเจาไมใหความสําคัญตอเงินเทาไรนัก แตใหความสําคัญกับวิชาธรรมกายสูงยิ่ง ให
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ความสําคัญตองานเผยแพรวิชาธรรมกายใหความสําคัญตอทานที่ทําวิชาปราบมาร ใครทําวิชา

ปราบมารได มีอะไรขาพเจาเทใหหมด ขอใหธาตุธรรมทานบอกชื่อมาเถิด ขาพเจาจะเทใหทัง้นัน้ เพราะ

อีกไมนานเราก็ตายแลว ฉะนั้นเราตองรีบทํางานของเราใหเสร็จ เพราะธาตุธรรมทานกําหนดหนาที่และ

บทบาทใหแลว เราตองทําอยาดีที่สุด ตองรับผิดชอบพอสมควรแกอัตภาพ 

ขอสรุปวา ธาตุธรรมทานใหมาเกิดเพื่อทําวิชาธรรมกาย อยากลัวความตาย เพราะเราตอง

ตายอยูแลว ส่ิงอันใดที่ขาพเจารูเห็น ขาพเจาตองปกปอง เพราะขาพเจามีหาที่ปราบมาร ขอบขาย

อํานาจปกครองมีอยู ขาพเจาทราบและเขาใจ ไมวาอะไร หากไมเหลือวิสัยแลว ขาพเจาจะไมดูดาย 

หากขาพเจานิ่งและดูดาย ก็ตองวาตัวใครตัวมันเถิดเพื่อเอย แตใครจะถูกลงโทษ ตามที่แมชถีนอม อาส

ไวย ทานเลานั้น เร่ืองนี้ขาพเจาไมทราบมากอน แตนักเรียนรุนพี่ทานพูดกัน ในสวนที่เกี่ยวกับขาพเจา 

ขาพเจารับผิดชอบตัวเอง หากินเอง แตทํางานใหธาตุธรรม ผลงานของขาพเจามีอยางไร เปนที่แจงกัน

แลว เขียนกันโจงแจงไปแลว ไมมีอะไรตองมาปกปดกัน ดังนั้น ขาพเจาพูดดังไดในทุกสถาน เราไม

มีหนี้ติดตัว 

เห็นวาภาครายงาน ควรจบแคนี้ ตอไปนี้เปนภาควิชาการ คือเปนภาควิชารบ ใชวิชาอะไรรบ 

และรบอยางไร ? 
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ภาควิชาการ ภาควิชาการ   
 

 

 

การเรียนวิชาปราบมาร ไมงายตามที่เราคิด เราตองเรียนความรูทั่วไปเสียกอน เมื่อเรียน

ความรูทั่วไปรูเร่ืองแลว จึงไปเรียนเรื่อง นิพพาน ภพ ๓ โลกันต อันเปนที่หลบซอนกายของธรรมภาค

มาร แลวจึงมาเรียนเรื่องเครื่อง วาเครื่องนั้นคืออะไร เครื่องปกครองคืออะไร อยูที่ไหน มารเขาปกครอง

สัตวโลกดวยเครื่อง เครื่องมาบังคับ ใจ จิต วิญญาณ ของสัตวโลก 

ตอมาก็เรียนเรื่องเหตุ วาเหตุคืออะไร มีกี่อยาง อะไรบาง เหตุทําหนาที่อะไร 

ตอมา ก็เรียนกิริยาที่มารเขาสงวิชา กิริยาที่สง เขาทําอยางไร 

เรียนธาตุธรรม ธาตุธรรมของพระกับของมาร ตางกันอยางไร มีกี่ลักษณะ 

วิธีดับกายมาร มีวิธีอยางไร วิธีดับธาตุธรรม มีวิธีอยางไร 

วิธีดับนิพพาน ภพ ๓ โลกันต ของมาร มีวิธีอยางไร 

 

 แนะนําตําราเรียนหลักสูตรความรูทั่วไป 
 

๑. ข่ือหนังสือ “แนวเดินวิชา หลักสูตรคูมือสมภาร ของหลงพอวัดปากน้ํา” พิมพแลว 

๒. ชื่อหนังสือ “แนวเดินวิชา หลักสูตวิชชามรรคผลพิสดาร ของหลวงพอวัดปากน้ํา” พิมพ

แลว 

 

 แนะนําตําราเรียนหลักสูตรปราบมาร 
 

๑. ชื่อหนังสือ “ปราบมารภาค ๑” พิมพเมื่อ ๒๕๓๓ 

๒. ชื่อหนังสือ “ปราบมารภาค ๒” พิมพเมื่อ ๒๕๓๖ 

๓. ชื่อหนังสือ “ปราบมารภาค ๓” พิมพเมื่อ ๒๕๓๙ 

 

 แนะนําการเรียนที่ดีมีวิธีเรียนอยางไร 
 

ควรเรียนจากครูอาจารย ตํารานั้นเปนเพียงแนวทางเทานั้น อานหนังสือ ๑๐ เที่ยว ไมเทา

ฝกกับอาจารยหนึ่งครั้ง อานตรงไหนไมเขาใจ อยาเกรงใจอาจารย ตองถามอาจารยเสมอไป 

ถามอาจารยใหชัดวา รูญาณที่เห็นนั้น อะไรจริง อะไรถูกหลอก มีวิธีเดินวิชาตรวจสอบ

อยางไร ฝกใหเปน ทําใหไดแลวหาประสบการณ อยางไรเรียกวา ประสบการณ คือ ฝกจริงนั่นเอง เขา
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นิพพานไป เดี๋ยวก็รูเดี๋ยวก็เห็น เห็นแลวตองหัดแกไข เรียนกับอาจารยใหเจนใจ หัดแกโรคใหเปน 

อยาไปเชื่อวาโรคจะติดผูแก ความเชื่อที่วาโรคคนไขจะติดผูแกนั้น เปนความเชื่อที่ผิด ขาพเจา

ฝกแกโรครายแรกคือ แกอาจารย อาจารยของผมก็คือ แมชีถนอม อาสไวย เขาโรงพยาบาลหลายแหง

แลวยังไมหาย ถึงกับศิษยจะเอาไปรักษาที่ประเทศญี่ปุน ขาพเจาลองแกดู ปรากฏวาทานหายและเดิน

ได บัดนี้ทานตายไปแลว ยังไมไดแกบนกับขาพเจา บอกแกทานวา หากแกคราวนี้หายจากโรค จะตอง

ชงน้ําชาแกบน พูดคะนองใจไปอยางนั้น สุดทายแมชีหายจากโรค ทานชมวาเราเกงกวาอาจารย ความ

จริงเราไมเกงอยางทานวา เพราะเราก็เรียนวิชาแกโรคจากทาน พอทานบอกความรู เราเดินวิชาทันที 

บอกอยางไรเราทําตามทันที ขอที่เราตองจําก็คือ การแกโรคตองรักษาอารมณใหดี ใหมีอารมณ

บันเทิง ใหใจเกิดความองอาจ แลวก็เดินวิชา หากอารมณยังไมบันเทิง อยาเพิ่งทําอะไร ถึงทํา

ไปก็ไมขลัง 

ขอสรุปวา การเรียนที่ดี จะตองทดลองกับครู คนที่เกง อยางเชนคนเกงทั้งหลายที่เรารูจัก 

ทานเหลานั้นไดรับการฝกโดยตรงจากหลวงพอทั้งนั้น ไมไดมีตําราอะไรมาก นักเรียนรุนหลัง ๆ ฝมือ

เทียบยาก เปนเพราะไมไดรับการฝกโดยตรงจากครูนั่นเอง โปรดเขาใจวา ตําราเปนเพียงแนวทาง

เทานั้น 

เหตุใดจึงตองฝกจากครูโดยตรง การทําวิชาธรรมกาย ยากแกการเรียนในทางโลก เพราะ

กิเลสคือศัตรูทางใจมาขัดขวางรอยแปด ครูเขาชวยละลายใหไดโดยที่เราไมทราบ พอกายธรรม

ของครูผานกายของเรา กิเลสทั้งปวงที่รุมใจเรานั้นถูกละลายไปทันที เราจะรูวา หากนั่งทําวิชา

กับครู เราจะทําไดนาน  หากครูไมคุม ประเดี๋ยวเราก็ข้ีเกียจ ครูเขาชวยเราโดยที่เราไมรูตัว ดังนั้น 

ทานที่เรียนโดยที่ไมมีครู จึงไมเกง ไมมีโอกาสเขาถึงวิชา ไดแตรูจากตําราเทานั้น 

 

 การเดินวิชารบหรือที่เรียกวาปราบมารนั้นมีกี่แบบ 
 

จะใชกลาววามีกี่แบบกี่แนวนั้น ยังบอกไมได แตที่จะกลาวตอไปนี้ เปนการเอาประสบการณ

มาพูดกันเทานั้น โปรดอยาถือวาผิดหรือถูก เพียงแตนําประสบการณมาคุยกัน หากเรายุติประเด็น

ตามที่กลาวนี้ ขาพเจาจะขอเลาสูกันฟง 
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 การเดินวิชาสมัยหลวงพอเปนอยางไร 
 

คณะที่ทําวิชาทั้งหมด จะตองเดินสมาบัติใหกายใสเสียกอน เมื่อกายใสดีแลว เขานิพพาน

ทันที จะเขาไดละเอียดแคไหนหรือหยาบแคไหน สุดแตความสามารถของแตละบุคคล 

เมื่อเขานิพพานแลว ไปซอนกายธรรมกับพระพุทธองค ดับหยาบไปหาละเอียดเรื่อยไป แลว

อาราธนาพระพุทธเจา ดังนี้ 

ขออาราธนาพระพุทธเจาในอดีต ในปจจุบัน ในอนาคต อาราธนาครบสี ครบสาย ครบกาย 

ครบองค ครบวงศ ของภาคขาวทั้งหมด อาราธนาพระองคมาเปนรบ ตรวจงาน ทํางาน อาราธนามา

เปนเหตุสุด เหตุไมมี เหตุวาง เหตุดับ .............. ฯลฯ (เหตุ ๑๙ อยาง ตามที่หลวงพอทานสอน) 

มาเปน นิโรธ สมาบัติ ตรัสรู คํานวณ 

มาเปน แลบ ล่ัน ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย 

มาเปน สง เสริม เติม ตอ รอ ตัด ปด ปด ดึง ดูด ยอย แยก ปะทะ ขวาง กัน ใย ยนต 

อายตนะ วิทยุ 

มาเปน แวน กลอง ญาณทัสสนะ (เอามาเปนอะไรบาง ดูใหครบ คือใหมาทําหนาที่อะไร

นั่นเอง) 

จากนั้น ก็หยุดนิ่งบนนิพพานนั้น แลวตอแวน ตอกลอง สองญาณทัสสนะ พบธรรมภาคมารที่

ใดพบธรรมภาคกลางที่ใด ก็ยอย แยก ดับ ละลาย กันไป พบนิพาน ภพ ๓ โลกันต ของมารทีใ่ด กก็าํจดั

กันไป การกําจัดนั้น ทานใหเดินวิชาไปใหสุดเหตุ ๑๙ เสมอไป จนกวาทุกจุดจะขาวสวางใส 

นี่คือวิธีที่หลวงพอทานสอน ใคร ๆ ก็ทําอยางนี้ ตามที่กลาวเปนแบบยอ เพื่อใหเขาใจวาวิชา

ในยุคนั้นทานเดินวิชากันอยางไร รายละเอียดทั้งปวง ขอใหทานติดตามคนหาเอง 

 

 การเดินวิชาที่ขาพเจาทําอยูนั้นเปนอีกอยางหนึ่ง 
 

ความรูและหลักวิชาเปนของหลวงพอทั้งหมด เพราะที่แมชีถนอมทานสอนนั้น ก็เปนตามที่

บรรยายแลวนั้นแตการเดินวิชาไมเหมือนกัน ขอใหทานดูรายละเอียดในหนังสือปราบมารภาค ๑ นั้น 

ขาพเจาจะไมนํามากลาว ขอใหทานไปคนหาเอาเอง จะเห็นวาเปนอีกแบบหนึ่ง และขณะนี้เปนอีกแบบ

หนึ่ง ตองหลายแบบ หากแบบเดียวจะไมทันมาร 

คําวาเหตุ พอเรามามีทําหนาที่ปราบมาร ขาพเจาเขาใจไปอีกอยางหนึ่ง แตมหีลกัวา ไมวาจะ

พบเหตุเรียกชื่อวาอยางไร จําเปนตองเดินวิชาไปใหสุดเหตุ ๑๙ อยาง ตามที่หลวงพอสอนทั้งนั้น หาก

เดินวิชาไมสุดเหตุ ๑๙ พบวามารมันฟนคืนชีพไดแลวในเหตุยังมีกําเนิดเดิมอีก เรายังเดินวิชาไปไมถึง 
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เมื่อกําเนิดไมถูกดับ แปลวา มารมันยังเกิดไดอีก งานเราจึงไมแลวเสร็จ ปราบกับไมปราบมีผลเทากัน 

เหมือนหนึ่งไปเกาใหคันเลนเทานั้น 

การเดินวิชาตามที่กลาวนี้ พอมาถึงปที่ ๙ วิธีนั้นใชการไมไดแลว หยาบไปเสียแลว ใชการ

ไมไดแลว มารเขาจับทางวิชาของเราไดหมดแลว เหมือนมวยรูเชิงกัน เราชกอยางนี้ เขาก็แกอยางนั้น 

ไมไดผล ตองเปลี่ยนวิชาใหม ขณะนั้นเดินวิชาซอนสับทับทวี ในหนังสือปราบมารภาค ๒ ไดกลาวถึง

วิชาซอนสับทับทวีไดบางแลว ขอใหทานลองทําดู วันนี้ กลาวถึงวิชาซอนสับทับทวีอีก แตวาละเอียดขึ้น 

อธิบายไดมากขึ้น 

และตอไป จะเดินวิชาอยางไร ยังตอบไมได ตองรอใหโอกาสนั้นมาถึงเสียกอน 

เพราะวิชาตองเดินไปตามขั้นตอน จากหยาบไปหาละเอียด ขณะนี้วิชาซอนสับทับทวี ดูจะ

หยาบไปแลว 

 

 การปราบมารโดยเดินวิชาซอนสับทับทวี 
 

วิชาซอนสับทับทวี เปนความรูที่หลวงพอทานสอน ขอใหทานอานหนังสือวิชชามรรคผล

พิสดารของหลวงพอ ในบทที่ ๓-๔-๕ และบทที่ ๒๙ ซึ่งขาพเจาเขียนแนวเดินวิชาใหแลว และพิมพไป

แลว เนื้อวิชามีอยางไร ทานตองอานทบทวน ที่ขาพเจาจะกลาวตอไปนี้ เปนการเอาสรุปยอมาพูดเพื่อ

ประกอบความเขาใจ วาในการเดินวิชาปราบมารโดยใชวิชาซอนสับทับทวีนั้นทําอยางไรเทานั้น 

และตองทําความเขาใจกันกอนวา ไมวาวิชาอะไร ไมวาบทใด มันเกี่ยวโยงกันหมด โดยไม

ตองอานตํารา แตจะเกี่ยวของมากหรือนอยอยูที่ผูใชความรู วาจะใชอะไรมากอะไรนอย หรืออะไร ที่เรา

ไมใชเลย เหมือนหนึ่งเราเรียนจบปริญญาตรี เวลาเราไปสอบเราตองตอบตามตํารา แตเวลาไปตลาด

เราเลือกความรูมาใชเฉพาะอยางเทานั้น หากไมพูดกันใหชัด อาจเกิดปญหาวา ตําราเขาไมทําอยางนี้ 

เหตุใดคุณการุณย บุญมานุช ทําอยางนี้ทําไม 

เมื่อเราเดินวิชาไปแลว ทุกอยางเปนอัตโนมัติไปหมด เร็วปานจักรผัน แทบจับตนชนปลายไม

ทัน ทําไมจึงเปนอยางนั้น 

วิชาซอนสับทับทวี เปนการรวมสรรพกําลังทั้งปวงของภาคพระทั้งหมดเขาเปน ๑ ไมวาอะไร

อยูใน ๑ ทั้งหมด แลวก็เอา ๑ ทั้งปวงนั้นสืบรูสืบญาณทัสสนะเขาไป เขาไปไหน เขาไปหาเหตุ อันเปนที่

อยูของมาร พบแลวจะไดกําจัด หากไมพบแปลวา ควาน้ําเหลว แปลวา ลมเหลว 

การซอนสับทับทวี เปนการทดลองกําลัง ระหวางพระกับมาร ทางฝายเราเอามาทั้งหมดแลว 

แตทางฝายมารนั้นเรายังไมทราบ 

ทางฝายพระเอามารวมสรรพกําลังแลว แตทางฝายมารเขายังไมรวมมาสูกับเรา ฝายเราเปน

ฝายติดตาม ฝายมารเปนฝายถอยหนี แตเขาหนีสู ไมใชหนีเฉย ๆ ถามวาเขาหนีไปอยูที่ไหน ตอบวา 
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เขาหนีไปอยูในเหตุละเอียด ที่รูและญาณของพระตามไมพบ แตพอเราเผลอ เพื่อก็มาปรากฏใหเห็น 

มาแกลง มาแทรกในเรื่องทั้งปวง มาบังคับ มาปกครอง 

รูไดอยางไรวา มารเขามาบังคับ ขณะที่เรานิโรธเขาไปนั้น เราจะเห็น แลวเขาก็หนีไป โดยที่

เรายังไมตั้งหลักอะไร กวาที่เราจะไปรูเห็น เพื่อมาบังคับในธาตุธรรมกอนแลว เพราะรูและญาณ ของ

เราไมคลอง มันฝด มันชา ยืดยาด แลวเราก็เห็น “จุดดํา” เพียงแวบเดียว จากนั้น จุดดําหายไปแลว 

โดยที่เราตามไมทัน เขามาบังคับไมใหพูดอะไรแกเรา ไมใหบอกอะไรแกเรา เวลาเราถามอะไรพระองค 

พระองคจะเฉย ๆ เราแปลกใจวา ทําไมพระองคไมรับส่ัง จะตองมีอะไรผิดปกติแนๆ ที่ไหนได เมื่อเรา

ออกจากนิโรธแลว มารละเอียดเขาก็มาบังคับพระพุทธองค เพราะเรายังดับเขาไมหมด เมื่อเราเรียนพูด

กับพระพุทธเจาตามหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดาร เราก็แปลกใจวา ทําไมพระพุทธองคไมพูดกับเรา 

จะพูดไดอยางไร ก็มารเขามาบังคับพระพุทธองคอยู 

 

 ความหมายของถอยคําซอนสับทับทวี 
 

ซอน หมายถึง เอากายหยาบไวขางนอก เอากายละเอียดไวขางใน การเดินวิชาก็ตองเดิน

จากกายธรรมถอยหลังมาหากายหยาบ 

สับ หมายถึง เอากายละเอียดไวนอก เอากายหยาบไวขางใน การเดินวิชาก็ตองเดินจากกาย

มนุษยไปหากายธรรม 

นี่คือ สับไดแกอนุโลม ซอนไดแกปฏิโลม นั่นเอง คือสับกอนแลวคอยซอน เราอาจใช

ถอยคําไมถูก แตทําใหไดก็แลวกัน บางทีถอยคําอยางหนึ่ง แตเดินวิชาอีกอยางหนึ่ง เดินวิชาไดถือวา

ใชได อยากังวลถอยคําเลย 

ทับทวี ก็คือ ทําใหมาก ทําใหละเอียด จะทําอยางไรก็ทําเถิด ทําใหมาก และทําใหละเอียด 

เชน เราจะทํากายใหมาก เราก็ตั้งดวงปฐมมรรคขึ้น แลวเกิดกาย ตั้งดวงปฐมมรรคในกายที่เกิดใหม 

แลวก็เกิดกายเรื่อยไป ทําใหมาก ๆ 

ทับทวีอีกความหมายหนึ่ง ก็คือ ดับหยาบไปหาละเอียดนั่นเอง 

คราวนี้มาดูคําวา สับ และคําวา ซอน ควรเปน “สับซอน” แตตําราเรียกใหเรียก “ซอน” กอน 

“สับ” ก็เลยเรียก “ซอนสับ” กันมาจนชินปาก จึงอยากทําความเขาใจกันในวันนี้ ในการเดินวิชา ขอ

อยาไดกังวลใจเรื่องถอยคํา อาจเรียกสับสน แตวาเราทําของเราได ถือวาใชได 
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 การซอนสับนั้น เราซอนอะไรบาง 
 

ในวิชชามรรคผลพิสดาร ทานใหซอนรายการตาง ๆ ดังนี้ คือ 

๑. ซอนกาย 

๒. ซอน เห็น จํา คิด รู 

๓. ซอนกําเนิดธาตุธรรมเดิม 

๔. ซอนศูนย 

๕. ซอนขันธ ๕ 

๖. ซอนอินทรีย ๒๒ 

๗. ซอนรู และอวิชชานุสัยหุมรู จนสุดหยาบสุดละเอียด 

๘. ซอนคิด และกามราคานุสัยหุมคิด จนสุดหยาบสุดละเอียด 

๙. ซอน เห็น จํา และปฏิฆานุสัยหุม เห็น จํา จนสุดหยาบสุดละเอียด 

การทําวิชารบ ซอนแคนี้ไมพอ ใหซอน นิโรธ สมาบัติ ตรัสรู คํานวณ แวน กลอง ญาณทัส

สนะ ดวย และซอน บารมี รัศมี กําลัง ฤทธิ์ อํานาจ สิทธิ เฉียบขาด อีกดวย 

รายละเอียดดังกลาวทั้งปวงนั้น ขาพเจาอธิบายละเอียดพอสมควร ในหนังสือ “แนวเดินวิชา

หลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดาร ของหลวงพอวัดปากน้ํา” แลว พิมพไปแลว ขอใหทานติดตามในบทนี้จะ

กลาวถึงการเดินวิชาซอนสับทวีทวีปราบมารนั้น มีวิธีเดินวิชาอยางไร เทานั้น 

 

 เปาหมายแรกของการเดินวิชา  ตองรวมนิพพาน 
กายธรรมทั้งหมดซอนกับนิพพานเปนทั้งหมดใหไดกอน 

 

ลําดับแรก เราเดินวิชาเฉพาะตัวเรากอน คือ เดินวิชา ๑๘ กายเปนอนุโลมปฏิโลม โดยสับ

กายไปดวยและซอนรายละเอียดตาง ๆ ตามที่กลาวนั้น ใหตัวเราใสทุกกายเสียกอน 

ลําดับสอง เมื่อเดินวิชาอนุโลมปฏิโลมเสร็จแลว ใหวางแผนวาคราวนี้เราจะสับและซอน

รายการอะไรบาง กําหนดใหละเอียดออกมา วามีกี่รายการเมื่อกําหนดรายการที่จะสับและซอนเสร็จ

แลว คราวนี้ใหเดินวิชาเปนอนุโลมปฏิโลมใหม เพื่อซอนและสับรายการตาง ๆ ใหครบตามที่เรากําหนด

ในการเดินวิชาคราวนี้ แตที่ขาดไมไดก็คือ เดินวิชาซอนจักรพรรดิในกายของเราไปดวย คือ จุลจักร 

มหาจักร บรมจักร แตวาใหรวมจักรพรรดินอกกายที่เรามีเสียกอน จะมากนอยแคไหนใหมารวมไวที่

ศูนยกลางกายมนุษยทั้งหมด โดยจักรพรรดิทั้งปวงนี้ทานจะซอนกายสับกายเปนกายเดียวกับเราเปน

อัตโนมัติ และในกายของจักรพรรดินอกกายนี้ที่ศูนยกลางกายของทานทุกกายก็มี จุลจักร มหาจักร 

บรมจักรก็ตองซอนและสับดวย คร้ันเราซอนและสับจักรพรรดิทั้งปวงของจักรพรรดินอกกายแลว เราก็
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นํามาซอนและสับกับจุลจักร มหาจักร บรมจักร ในกายของเราในขั้นตอนตอไป หากรชํานาญแลวก็สับ

และซอนไปในคราวเดียวกันเลย ไมยากอะไร 

เมื่อไดหลักเกณฑอยางนี้แลว เราก็เดินวิชาไปตามแผนของเราตอไป 

ลําดับสาม รายการที่เราจะสับและซอน 

 - กาย สิบ ศูนย เห็น จํา คิด รู 

 - อายตนะภายนอก อายตนะภายใน ธาตุ ๑๘ อินทรีย ๒๒ (กําเนิดเดิมเบื้องตน) 

 - นิโรธ สมาบัติ ตรัสรู คํานวณ แวน กลอง ญาณ 

 - กําเนิดเดิมเบื้องกลาง กําเนิดเดิมเบื้องปลาย 

สงใจนิ่งลงไปที่ศูนยกลางกายของเรา รวมจักรพรรดินอกกายของเราทั้งหมดมารวมเปนกาย

เดียว ทานจะสับกายกันเปนกายเดียว ไมวาจะมีจํานวนเทาไร ทานทําไดหมดเพราะกายใส ซอนกันได

สับกันได 

จากนั้นนิ่งลงไปที่ดวงธรรมของกายมนุษยตัวเรา ดวงธรรมของทานกับเราก็สับกัน สิบ ศูนย

ตรงกัน ซอนกันเปนอัตโนมัติ นิ่งลงไปที่ดวง เห็น จํา คิด รู 

 นิ่งลงไปที่ดวงกําเนิดเดิม ซอนอายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อินทรีย ๒๒ แลวสับเขาไปหากําเนิด

เดิมทามกลาง ซอน อายตนะ ธาตุ อินทรีย  แลวสับเขาไปหากําเนิดบั้นปลาย ซอนอายตนะ ธาตุ

อินทรีย  

นิ่งแนนเขาไปในเหตุของ จุลจักร มหาจักร บรมจักร ทั้งของจักรพรรดิ และของตัวเรา 

จากนั้นนิ่งแนนเขาไปที่ดวงนิโรธ ดวงสมาบัติ ดวงตรัสรู ดวงคํานวณ  คือที่กลางนั้นเปนดวง

ในทั้งนั้น เมื่อสับมากรายการเขา ก็จะยิ่งใสขึ้น  

คราวนี้ ซอนกําเนิดบั้นปลา เขามาหากําเนิดทามกลางและซอนเขามาหากําเนิดเบื้องตน 

แลวสับทั้งหมดเขาหากายฝน (กายมนุษยละเอียด) สุดเหตุจุลจักร มหาจักร บรมจักร 

แลวสับทั้งหมดเขาหากายทิพยหยาบ ทิพยละเอียด พรหมหยาบ พรหมละเอียด อรูปพรหม

หยาบ อรูปพรหมละเอียด โคตรภูหยาบ โคตรภูละเอียด พระโสดา ....พระอรหัตตละเอียด สุดเถา ชุด 

ชั้น ตอน ภาค พืด ฯลฯ 

ลําดับสี่ คือ การสับกับกายธรรมของหลวงพอ ซึ่งอยูระหวาง ภพ ๓ กับนิพพาน ที่นั่นเปน

ดวงใสใหญ หากเราไมนึกเราจะไมเห็น เพราะธรรมภาคมารปดไว ไมใหใครรูไมใหใครเห็น เราตองนึก

กอนจึงจะเห็น หากเราไมนึกเราจะเขานิพพานไปเลย ในการสับกายกับกายธรรมหลวงพอ ใหคํานวณ

ไปจนสุดละเอียดของกายธรรม เมื่อละเอียดดีแลวจึงสับกาย และนึกสับไปใหครบรายการตามที่เรา

กําหนดไวแตตนนั้น และใหนึกสับสุดเหตุจุลจักร มหาจักร บรมจักรของทานดวย 

ตอมาคํานวณไปใหสุดละเอียดของหลวงพอกอน ไมวาจะอะไร เราคํานวณไปใหสุดไวกอน 

จากนั้น จึงซอนกับกายธรรมของหลวงพอจากละเอียดเขามาหาหยาบ จนถึงกายศพของหลวงพอ การ
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ทําอยางนี้ทําใหกายศพของหลวงพอมีกําลังขึ้นทันที เกิดอานิสงสแกเราแลวชั้นหนึ่ง หลวงพอทานเคย

บอกแกขาพเจา ยังจําได ศึกษา ฯ ทําอยางนี้ ทําใหหลวงพอมีกําลังขึ้น เราก็จําไว จําวิธีไว คือเรียน

ไปดูไป ผิดก็เปนครูถูกก็เปนครู เพราะเราไมรูจะไปถามใคร แตหนาที่ปราบมารอยูกับเรา เราตอง

ทํางานปราบมาร ตองคิดวิชาอยูเร่ือย การคิดนั้นทําไดยาก เพราะมารปดไปหมด ไมวาอะไรมาร

ขัดขวางทุกอยางไป 

จากนั้น เดินวิชาสับจากกายมนุษยของหลวงพอไปจนสุดกายธรรมของทาน 

ตอจากนั้น ใหเขานิพพานถอดกาย (นิพพานกายธรรม) ไปจนสุดนิพพาน ใหทองดับหยาบไป

หาละเอียด ดับหยาบไปหาละเอียดไวเร่ือยไป และทองสุดเหตุจุลจักร มหาจักร บรมจักร ตลอดไป 

คํานวณใหสุดอดีต สุดปจจุบัน สุดอนาคต 

ลําดับหา เมื่อสุดนิพพานกายธรรมแลว ใหนึกซอนจากนิพพานละเอียดมาหาหยาบ เพือ่รวม

ใหเปนกายเดียวกันทั้งหมด รวมทั้งสุดเหตุจุลจักร มหาจักร บรมจักรดวย 

แลวเดินวิชาจากกายธรรมองคเดียวนี้ถอยหลังมาหากายมนุษยของพระองค 

แลวเดินวิชาจากกายมนุษยของนิพพานกายธรรม (นิพพานถอดกาย) ไปใหสุดนิพพานเปน 

สุดอดีต สุดปจจุบัน สุดอนาคต สุดเหตุจุลจักร มหาจักร บรมจักร แลวซอนกายจากนิพพานละเอียดมา

หากายหยาบคือ กายมนุษยของพระพุทธองค 

ลําดับหก ขณะนี้เปนกายมนุษยกายเดียว แบบสุดเหตุจุลจักร มหาจักร บรมจักร จากนี้ไป 

เราตั้งตนเดินวิชาใหม โดยตามลําดับที่สาม คือ สับกาย สิบ ศูนย เห็น จํา คิด รู อายตนะ อินทรีย ธาตุ 

โดยลําดับไปจากกําเนิดเดิมเบื้องตน ทามกลาง บั้นปลาย ฯลฯ 

จากนั้นเปนขั้นตอน “ตอรูตอญาณ” และจากนั้นเปน “ข้ันกลั่นรูกลั่นญาณ” 

ตอจากนั้น จึงคํานวณวิชาออกไป ไปหาเหตุที่เราตองการ เปนเรื่องของการแลบ ล่ัน ยอย 

แยก ดับ ละลาย ตอไป 

เมื่อเขาใจขั้นตอนแลว จากนั้นไปเปนการรบแท การที่พระพุทธเจานิพพานกาย

ธรรมมีกายมนุษย ก็เพราะเดินวิชาอยางนี้ ตามที่กลาวผลงานไวแลวนั้น และการที่เราไปพบ

เหตุที่มารเอาจักรพรรดิของเราไปซอนไว ก็เพราะเดินวิชาอยางนี้ 

ตามที่กลาวแลววา วิชาซอนสับทับทวี เปนการรวมพลังกัน แลวก็ไดผลงานตามที่กลาวนั้น 

แตการรวมพลังของเรานั้น เราทราบ แตมารเขาทําอยางไร เราไมทราบเลย คือ ไดแตเขารูเรา แตเราไม

รูเขา หากเรารูเขา ปานนี้งานปราบมารเสร็จไปนานแลว อาณาจักรแหงมารมีเพียงใด เหตุที่มารทําไวมี

เพียงไร เราไมทราบ ไดแตคํานวณไปตามบุญตามกรรมเทานั้น 

เร่ืองของการ “ตอ” และเรื่องของการ “กลั่น” บรรยายไวชัดเจนแลวในหนังสือ “แนวเดินวิชา
หลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดาร” หากจะกลาวอีกจะเขียนยาวความ แตจะกลาวยนยอพอเขาใจ ดังนี้ 
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เมื่อสับกําเนิดเดิมเบื้องตนไปหาเบื้องกลาง และจากเบื้องกลางไปหาบั้นปลายแลว ใหเร่ิม 

“ตอ” กอน คือ 

นิ่งไปกลางดวงเห็น นิ่งกลางดวงจํา ดวงคิด ดวงรู ดวงนิโรธ สมาบัติ ตรัสรู คํานวณ ดวงแวน 

กลอง ญาณ ขณะนี้ทุกอยางเปนจุดเดียวกันหมด เปนความสวางจุดเดียว 

กลั่นก็คือ การทําเปนอยางเดียว คือ ดวงเห็น ก็รวมหมดของทุกสี ทุกสาย ทุกกาย ทุกองค 

ทุกวงศ แลวก็ดับหยาบไปหาละเอียดของกลางของเห็นนั้น คราวนี้มากลั่นดวงจํา ก็อยางเดียวกัน ทํา

ไปจนครบรายการ เมื่อเดินวิชากลั่นแลว เราจะรูวา เห็น จํา คิด รู ของเรากวางไกลขึ้น 

ลําดับเจ็ด สงใจนิ่งแนนลงไป ที่เห็น จํา คิด รู นี่คือใจ สงใจนิ่งไปที่กลางใจนั้น ละเอียดของ

ใจก็คือจิต สงใจนิ่งที่จิตซอนลงไปที่ดวงวิญญาณ นิ่งลงไปเปนจุดเดียวกัน นี่คือ ตอแวนตอกลองแลว 

ความเห็นที่ไดนั้นคือ ญาณทัสสนะ ที่วาตอแวนตอกลองสองญาณก็คือ ดับหยาบไปหาละเอียดนั่นเอง 

คือ ความละเอียดของใจ ความละเอียดของจิต ความละเอียดของวิญญาณ ละเอียดไปเรื่อย ๆ คือ เห็น

ละเอียดขึ้น ไมไดหมายความวา กลองสองทางไกลอยางในโลกมนุษย 

เมื่อเราไปเห็นอะไรในเหตุละเอียดที่เราคํานวณไปถึง เราจะเห็นในตอนนั้น พอเหตุถูกทําลาย 

กายที่อาศัยจะออกมาตอสูกับเรา เราก็แลบ ล่ัน ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย จนกวากายเหลานั้น

จะดับทั้งหมด 

วิธีทําก็คือ คํานวณรูคํานวณญาณออกไป ใหกายเหลานั้นอยูในแวดวง อยาใหหนีไปได แลว

ก็พิสดารกายมนุษยพิเศษของเราใหมากขึ้น เปน เถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด แลวยิงเขาไปในกาย

เหลานั้น ลําดับไปใหสุดกายหยาบ สุดกายละเอียด แลบ ล่ัน ยอย แยก ใหส้ินเชื้อ แลวเราก็เดินวิชาดับ

หยาบไปหาละเอียดตอไปไมหยุดยั้ง 

แลบ ล่ัน ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย ตองทองเร่ือยไป แลวดวงปฐมมรรคของเรา ก็ทํา

หนาที่เซฟทันที ดวงมรรคอื่น ก็ทําหนาที่ ยอย แยก ดับ ละลาย อัสนีธาตุ เหมือนอยางงูกินสัตวทั้งตัว 

กลืนเขาไปทั้งตัว ตอไปสัตวเหลานั้นก็ละลายเหลือแตกระดูก แลวงูก็สํารอกกระดูกออกมา ดวงปฐม

มรรคที่ทําหนาที่รบไดนี้ ไมมีทั่วไป เปนบารมีเฉพาะตัวบุคคล กอนนี้ขาพเจาไมทราบ ก็ไดแตจํา

ตามเขา ไดยินเขาพูดวา เปนเซฟ เปนมรรค เปนแกส กรด ไอ อัสนีธาตุ เห็นเขาพูดแลวดูวาเขามีความรู 

แตเราไมรู พอเรามาทําวิชาเขาจึงรู วาทุกอยางมาจากปฐมมรรคทั้งนั้น 

พอกายดําดับหมดแลว เราจะรูสึกโลงใจทันที นี่หมายความวา รบไปเพียงขั้นตอนเดียว

เทานั้น 

เหตุคือความวาง เหตุคือนิพพาน ภพ ๓ โลกันต ที่มารเขาทําไวอยางละเอียด เปนนิพพาน

ละเอียด เปนภพละเอียด เปนโลกันตละเอียด ในเหตุมีภพ ในภพมีเหตุ ในภพมีนิพพาน ยากตอการที่

จะกําหนดกฎเกณฑ 
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ลําดับที่แปด เมื่อเสร็จภารกิจเหตุนี้แลว ตองคํานวณตอไปอีก ใหละเอียดตอไปอีก จนกวา

จะหมดเหตุขุนมัว จนกวาจะหมดเหตุดํา ๆ การคํานวณก็คือ ดับหยาบไปหาละเอียดตอไป หลวงพอ

ทานบอกวา ตองไมถอยหลังกลับ จนกวาจะพบวาไมวาที่ใด เมื่อรูและญาณทัสสนะของเราจรดลงไป

แลว ตองขาวทั้งหมด ตองใสทั้งหมด ตองสวางขาวใสทั้งหมด เมื่อนั้นแหละจึงจะถือวา หมดเหตุที่มาร

อาศัย 

คราวนี้มาถึงประเด็นที่วา รูญาณเดิมใชการไดหรือไม 

คําตอบก็คือ รูญาณเดิมเห็นไดเฉพาะที่เราพบนั้นเทานั้น เหตุที่ละเอียดกวานี้ ตองมาตอรูตอ

ญาณกันใหม 

เพื่อใหรูญาณละเอียดกวาเดิมใหได จะไดเห็นละเอียดขึ้น 

วิธีทําก็คือ จากการรบเหตุที่แลว หากเห็นวาดับมารขั้นตอนนั้นไดแลว ใหเดินวิชาปฏิโลม

กลับมาหากายมนุษยใหม แลวก็เดินวิชาจากกายมนุษยไปหากายธรรมใหม แลวก็ไปสับกันใหมซอน

กันใหม แลวก็คํานวณตอไปใหม การทําเชนนี้ เปนการใหกายทุกกายรูเห็นเรื่องราวทั้งหมด เพื่อจะ

ไดมาคิดวิชาสูกันใหม เปนการไดรูไดเห็นตรงหมด 

 

 การคํานวณดับหยาบไปหาละเอียด  
ถารูและญาณติดขัดแปลวา พบมารแนนอน 

 

กรณีที่เราเดินวิชาคํานวณจากหยาบไปหาละเอียด ละเอียดไปนับอายุคํานวณไมถวน ไม

ถวนรู ไมถวนญาณ ไมถวนนิโรธ ไมถวนตรัสรู หากรูญาณฝด ไมคลองตัว ไมเร็ว ทราบเถิดวา เรา

จะตองพบเหตุที่มารอาศัย ตองมีการดับกันแนนอน 

กรณีทีเราดับหยาบไปหาละเอียดคลองรูคลองญาณ แปลวา เหตุที่เราผานมานั้นไม

มีมารอาศัย 

ปญหาที่เราพบก็คือ คํานวณไมเดินหนาเลย เหมือนอยูกับที่ แปลวา มารเขามาหุมรูหุม

ญาณ จนเราแทบไมเห็นอะไรเลย กรณีเชนนี้ รบยากมาก อีกกรณีหนึ่ง เดินวิชาไปแลว เดินวิชาไปแลว 

เหมือนมีภูเขามากําบัง รูและญาณของเราไมทะลุไปได นี่คือปญหา 

กรณีที่ถูกมารหุมรูหุมญาณ เปนปญหาประจําวัน มีวิธีแกดังนี้ ใหนิ่งลงไปที่รูญาณของเรา

นั้น ใหทะลุเหตุ หุม เคลือบ เอิบ อาบ ซึม ซาบ ปนเปน สวม ซอน รอยไส ยิงกายมนุษยพิเศษเขาไปใน

เหตุนิพพาน เหตุภพ เหตุโลกันต สุดกําเนิดเดิมของเหตุตน เหตุกลาง เหตุปลาย ดับละลายเครื่อง

ปกครองเหตุ เครื่องปกครองนิพพาน เครื่องปกครองโลกันต ไปสุดหยาบสุดละเอียด พอเหตุถูกละลาย 

กายมารก็ออกมาปรากฏทันที แลวเราก็รบอยางที่เคยบอกมาแลว 
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กรณีที่มารเขาทําเหตุรูญาณของเราไมทะลุ เร่ืองนี้แกยาก อยาเพิ่งทะลุ เพราะหากทะลุไปก็

ไมไดอะไร ใหคํานวณขามไปกอน คํานวณขามแลว ก็มาถึงคํานวณใหเลยเหตุสกัดรูสกัดญาณ เพราะ

เหตุนั้นมาขวางรูขวางญาณของเรา เมื่อเราขามไปแลวและเราเลยไปแลว แปลวา เหตุเหลานั้น

หยาบลงแลว เราละเอียดกวา เราก็ยิงกายมนุษยเขาไป แลบ ล่ัน ยอย แยก ฯลฯ ตอไป พอเหตุถูก

กําจัด ก็จะเห็นกายมาร เพราะเหตุเหลานั้นเปนนิพพาน ภพ ๓ โลกันตของเขา พอที่อยูอาศัยพังลง เรา

ก็เห็นกายของผูอาศัยนั่นเอง 

ตามที่บรรยายมานี้ ไดพบพระพุทธเจานิพพานเปน ไดพบจักรพรรดิสําคัญ ตามจุดหมาย

ที่วานี้ 

เปนผลงานที่นํามาเลาสูกันฟง 

ในเรื่องแสดงการเดินวิชานั้น แสดอยางพอเขาใจไวเทานั้น 

เร่ืองที่เราจะตองคิดตอไปคืออะไร ดังจะแสดงตอไปนี้ 

 

 เหตุที่พบนี้อยูที่ไหนและอยูอยางไร 
ทําไมไมคิดกําจัดเหตุที่วานี้ใหหมดเสียที 

 

ประเด็นที่วา เหตุเหลานี้อยูที่ไหน และอยูอยางไร ตอบไมไดวาอยูที่ไหน เมื่อรวมธาตุรวม

ธรรมไดแลวก็นิโรธคนควากันไป ดับหยาบไปหาละเอียดเรื่อยไป จึงไดพบที่อยูอาศัยของมารเขา เรา

เรียกวาเหตุ เหตุละเอียดที่วานี้ยังไมหมด ถามวาเหตุที่วานี้อยูที่ไหน ตอบไมไดวาอยูทีไ่หน ตองคาํนวณ

ไปเอง ไปรูเองไปเห็นเองก็แลวกัน 

ประเด็นที่วา ทําไมไมคิดกําจัดเหตุที่วานี้ใหหมดไป คิดยิ่งกวาคิด ธาตุธรรมก็คิด เราก็คิด แต

ความคิดยังไมกาวไกล คือ คิดแลวก็ยังทําวิชาดับเหตุนั้นไมไดหมด ปญหานี้เร้ือรังมานานแลว จนบัดนี้

ก็ยังแกไมตก สรุปแลวตรัสรูของเราสูมารเขาไมได การเดินวิชาของเราจึงเปนแบบตามบุญตามกรรม 

 

 ขอคิดการเดินวิชาซอนสับทับทวี 
 

ขณะที่เราสับและซอน ไมงายอยางที่ตําราเขาวา เราซอนไดไมจริง และสับไดไมจริง 

เพราะอะไรเปนเหตุนี้ มารเขาขัดขวางทุกรูปแบบ ไมใหเราเขาถึงวิชาตามที่เราตองการ ปรากฏวา “เปน

จุดดําเล็ก” ใหเห็น ในขณะที่เราทําวิชา หากเห็นจุดดําเล็กที่ใด ไมวาใหญหรือเล็ก นี่คืออันตรายใหญ 

เพราะเราทําวิชาของเรารวนเรทันที รูญาณ เกิดขุนมัวทันที เกิดการวกวนทันที ที่จะซอนได กลับเปนวา

ไมได หรือไดก็ไมสนิท จะสับก็สับไมได หากไดก็เปนแบบขอไปที นี่คือปญหาประจําวัน 
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จุดดําคืออะไร เคยกลาวแลววา จุดดํานี้คือ กี่อสงไขยธาตุธรรมของมาร กี่อสงไขย

นิพพานของมาร ยอแลวเปนจุดดําเล็กนิดเดียว ในจุดดํานี้ประกอบดวยนิพพาน ภพ ๓ โลกันต 

นับไมถวน จุดดํานี้เขาที่ไหนปกครองที่นั่น เขาที่ไหนก็ชนะที่นั่น เขาที่ไหนขัดวางที่นั่น สรุปแลวเปน

อันตรายทุกสถาน 

จุดดํานี้เราแกไมทัน เมื่อเห็นแลว เราปลอยใหเลยไปโดยไมรีบกําจัด เขาไปอยูที่ไหนไมมใีครรู 

ไดเวลาเขาก็มายึดอํานาจปกครอง เขามาบังคับไดหมด กรณีที่เราไปกราบหลวงพอ เราอยากถาม

ความรู เพียงเราสงใจนิ่งไปที่ศูนยของหลวงพอ สับที่ดวงเห็นจําคิดรู ก็เกิดกายหลวงพอข้ึนทันที มีไฝ

ตรงไหน มีเสียงพูดอยางไร เหมือนหลวงพอทุกอยาง พูดวิชาไดเหมือนหลวงพอทีเดียว แลวพวกเราก็

มากลาววา หลวงพอวาอยางนั้น นิโรธไปถามหลวงพอแลว หลวงพอบอกมาอยางนี้ เขาก็ออกมา

รับหนาแทนหลวงพอเราไดทุกอยาง ขาพเจาถูกตมมานานแลว เพิ่งจะมารูของจริงในตอนที่ทําวิชา

ปราบมารนี่เอง และการหลอกแบบนี้ เคยถามธาตุธรรมทานดูวามีความเปนมาแลวอยางไร ธาตุธรรม

ทานบอกวา การหลอกแบบนี้มีมานานนับภพไมถวนแลว เราจึงไดขอคิดวา โพธิสัตวลงมาเกิด

สรางบารมีแตละชาติ ไดบารมีไมเทาไร เพราะถูกมารหลอกอยางนี้ และไมรูดวยวามารเขาหลอก เรา

ยังหลงตัวเองวาเราถูกตอง ดังนั้น หนังสือของขาพเจาทุกเลมบอกเสมอวา เห็นหลวงพอ จงอยาเชื่อ 

เห็นพระพุทธเจา จงอยาเชื่อ ตองตรวจสอบกอนเสมอไป ความรูวาดวยการตรวจสอบกลาวไว

แลว  

พูดถึงการถูกหลอก ควรมาคุยกันอีกหนอย บัดนี้งานปราบมารมาถึงขั้นไปตามจักรพรรดิมา

ได จักรพรรดิทั้งปวงที่เราไดพบ ลวนแตมีบารมีม ๆ ยังถูกมารหลอกเอาตัวได ตามที่ไดกลาวมาแลวนั้น 

อยางเรื่องบูชาขาวพระ ขาพเจาทํามานาน ไมรูกี่สิบป แมชีทองสุข สําแดงปน ทานสอนไว 

เร่ืองมาแจงชัดในตอนที่ทําวิชาปราบมารนี้เอง ที่ทํามาแตตนและติดตอกันมากี่ปนั้น ไมถึงพระพุทธ

องค มารมันจําแลงแปลงกายมากิน โดยที่รูญาณของเราไมทันเขา พอเรารูเราก็เหงื่อแตก ที่เราทําไป

นั้นไปบํารุงใครกันแน 

ความรูทางวิชาธรรมกาย ตามที่รูมานั้น เมื่อเดินวิชานานไป บางอยางเราฟงมาผิด ๆ มารเขา

หลอกไว เราจะวาใครไมได เพราะเราก็ถูกหลอกมาดวยกัน 

เร่ืองจุดดําตามที่กลาวนี้ เรายังกําจัดไมได นั่นคืออันตราย เพราะเรามุงวิชาใหเดินไปตาม

ข้ันตอน เมื่อเห็น เราไมรีบกําจัด เขาก็หนีไปได มาตั้งตนกันใหม ไมวาเราจะเดินวิชาไปถึงขั้นตอนไหน 

พอเห็นจุดดํา ใหรีบกําจัดจุดดํานั้นกอนทันที โดยเราสมมุติใจใหเปนปลายเข็ม แลวพุงเขาไปใหถูก

กลางของจุดดํา บังคับใหนิ่ง จุดนั้นจะนิ่งหรือไมนิ่ง อยาสนใจ ใหพุงใจเราทะลุนิพพาน ภพ ๓ โลกันต 

ไปสุดหยาบสุดละเอียด แลวนึกยิงกายมนุษยพิเศษไปดับกายทั้งปวงที่ประจํานิพพาน ภพ ๓ โลกันต 

นั้น แลบ ล่ัน ยอย แยก ดับ ละลาย ใหส้ินเชื้อ หากไมส้ินเชื้อ เราก็ทําอยูอยางนั้น เมื่อภารกิจจุดดาํหมด
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ปญหาแลว จึงเดินวิชาตอไป คราวนี้มาดูตอไปวา เขาจะมาไมไหนอีก เพราะเขาจะตองสงธาตุธรรม

ของเขามาสูในรูปแบบอื่นอีก 

 

 มารเขาหลอกเรายิ่งกวาผีหลอกคน 
ประเด็นที่จะกลาวก็คือ มารเขาหลอกเราสารพัด เร่ืองใดที่เราทันเขา ก็หาวิธีอ่ืนมาหลอก

ตอไป วิธีพื้นฐานที่เขาหลอกสําเร็จมาทุกสมัย คือ วิธีไมใหเราเขาถึงวิชา ไมใหเราเขาถึงบารมีธรรม

สําคัญ วิธีนั้นคือ ลาภ ยศ สรรเสริญสุข นั่นเอง ขอใหดูบานเรา ยังไมเปนวิชาอะไรทั้งนั้น ยังไมเห็นอะไร

ทั้งนั้น แตใจเปนสมาธิและทองคาถาได นั่งรอยลูกประคํา ทองอิติปโส ๑๐๘ เที่ยว เพียงเทานี้เอง มาร

เขาสกัดการสรางบารมีทันที โดยไมขวางสมบัติ เงินทองไหลมา ชื่อเสียงโดงดังทําอะไรขลังไปหมด คือ

มารเขาเขามากํากับทั้งหมด โดยเราไมรู เพราะเราไมเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง ไมเห็นและไมรู แตเรา

มั่นใจทองอิติปโส ดังที่เราเห็นทุกวันนี้ หากใหทานผูนี้เขาถึงวิชา ตอไปภายหนาเมื่อมีบารมีแกข้ึน ก็จะ

คิดวิชามารบกับเขา มารเขาคิดอยางนั้น วิธีแกของเขาก็คือใหเราเพลินใน ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข กอน

หนานี้ขาพเจาไมทราบ ก็ไดทราบในทําวิชาปราบมารนี่เอง สุดทายเราไมไดสรางบารมีชั้นสูง เร่ืองมรรค

ผลนิพพานตามที่อธิษฐานไว มีแตเลือนลาง เราไปทราบชัดเจนในวันที่เราตาย รายไหนก็รายนั้น นี่คือ

ตัวอยางที่เราเห็นในบานเมืองเรา 

ยังมีหลอกอีกอยางหนึ่ง อยากกลาวไวในที่นี้ เพราะเพิ่งทราบ เมื่อบารมีของเราแกกลาขึ้น 

มารเขาก็มีวิธีหลอกอีกอยางหนึ่งคือ หลอกรูลวงญาณ ขอมูลที่นํามากลาวก็คือ เราเดินวิชาละเอียด

ข้ึนไป ไปพบพระพุทธเจานิพพานเปนและพบจักรพรรดิสําคัญ มารเขาเอาไปซอนไว เราพบเขา ตองทํา

วิชาแกไข อาราธนาพระองคกลับมา ตามทีไดกลาวไวนั้น เมื่อธาตุธรรมตรวจบารมีจักรพรรดิ ปรากฏ

วามีบารมีมาก บางองคนับอสงไขยไมถวน เหตุใดมารจึงเอาตัวไปกักกันไวได เมื่อพบเหตุการณเชนนี้

มากเขา นานเขา เขาธรรมกายไปถามกายธรรมของหลวงพอ ทําไมจักรพรรดิมีบารมีมากปานนั้น เหตุ

ใดมารจึงเอาตัวไปได กายธรรมหลวงพอตอบวา มารยังหลอกไปได พอเราไดยินคําตอบ เราเหงื่อแตก 

แลวอยางนี้เราจะเหลือหรือ มารตองหลอกวันยังค่ํา สรุปแลว ไดความวา รูญาณของเรานั้น มาร

เขาเขามาบายเบนได ใหเราเห็นอะไรผิดจากความเปนจริง เราหลงเชื่อรูเชื่อญาณนั้น มารก็

เอาตัวไปอีก 

ดังนั้น การเรียนของเราตองเปนไปดวยความระวัง 

คราวนี้ทานอยากทราบวา นายการุณย บุญมานุช นั้นมารไมหลอกหรือ ตอบวา หลอก แต

การหลอกนั้นบางนั้นเราจับได และบางครั้งเรายังจับไมได ในสวนที่เรายังจับไมไดนั้น ยังไมทราบวา 

เมื่อไรจะจับได เร่ืองนี้ตองคอย ๆ เรียนไป เพราะมารยังดับไมหมด เขายังหลอกเราได หนาที่ของเราคือ

รบเร่ือยไป ไมมีการถอยหลัง เพราะเรื่องมันมาถึงแคนี้แลว อยาไปแสดงความออนแอใหมารมันไดใจ 

คนใดที่เปนวิชาถึงขั้นไดเหตุผล มารเขาตองหาทางกําจัดใหพนจากหมูพวก 
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วิธีนี้เขาใชในกรณีที่การรบเขาดายเขาเข็ม เมื่อคนเปนวิชาพนไปจากหมูพวก เขาก็ยิ้มรับ

เทานั้น ขาพเจาคิดอยูวา จะเลาหรือไมเลา หากคิดวาเพื่อการศึกษาก็ควรเลา แตถานํามาเลาแลวเปน

การไมสมควร เราไมควรกลาว คิดอยูหลายครั้ง ก็เราเรียน เราศึกษา เราจะไปเกรงอะไรอีกเลา บัณฑิต

มีอยู เราปรารถนาความรู คนอยางเราไมตองการเสียสี ไมตองการเอาชื่อ แตจะยกตัวอางจริงใหเห็นวา 

มารมันเกงขนาดไหน ที่เขาจะเอาคนเกง ใหพนไปจากหมูพวก 

เร่ืองเกิดขึ้นในสมัยที่หลวงพออาพาธ แตอาการไขยังไมรุนแรง เปนเหตุการณใกลที่หลวงพอ

จะมรณภาพแลว เร่ืองมีอยูวา ในหมูทานที่ทําวิชาดวยกัน คิดอยางไรไมทราบ มีขาววาหลวงพอทานให

อุบาสิกาถนอม อาสไวย พนไปจากหนาที่ทําวิชา มีการพูดกันไปพูดกันมา ขาวนี้ทราบมาถึงแมชีถนอม 

ในครั้งนั้นเปนที่ทราบกันทั่ววา แมชีถนอม อาสไวย เปนคนเกง ทําวิชาไดเหตุไดผล เปนที่ยกยองกัน

ทั่วไป 

แมชีถนอมทานเลาใหขาพเจาฟงวา ฉันก็อยากทราบวา ขาวที่จะใหฉันพนหนาที่ทําวิชา เปน

จริงหรือไมและอยางไร เพราะฉันก็มีบานของฉันอยูที่จังหวัดอางทอง มีแตคนมาถามเรื่องราว ฉันคอย

หาจังหวะอยู เมื่อไรจะไดจังหวะเขาไปกราบหลวงพอ จะไดถามเรื่องราวใหชัด แมชีทานเลาอยางนั้น 

วันหนึ่งเปนจังหวะดี หลวงพอกําลังฉันอาหาร ผูคนทั้งปวงคอยฟงอยู เขาอยากฟงขาวจึงมา

กันมาก พอฉันไปถึงกราบหลวงพอกอน หลวงพอเห็นแมชีถนอม รับส่ังวา เออ ! หนอมคอยหลวงพอ

กอน ใหหลวงพอฉันของหวานกอน แลวหลวงพอก็ฉันของหวาน รีบฉัน เพื่อจะไดพูดกับแมชีถนอม พอ

หลวงพอฉันอาหารเสร็จ 

หลวงพอทานพูดกับแมชีถนอมวา เออ ! หนอมมาก็ดีแลว หลวงพอจะสั่งวิชา วิชานั้นใหทํา

อยางนั้น วิชานี้ใหทําอยางนี้ รีบไปทําวิชานะลูก รีบทํานะลูกนะ แลวแมชีถนอมก็กมกราบหลวงพอ คน

ทั้งหลายก็พากันกลับ หลวงพอไมไดรับส่ังใหพนจากการทําวิชา ตามขาวที่ใคร ๆ เขาพูดกัน ไมทราบ

เอาขาวนี้มาอยางไร แมชีจะกลับไปอยูบานสวนตัวที่จังหวัดอางทองก็กลับไมได เพราะหลวงพอทานสั่ง

ใหทําวิชา มีแตงานทําวิชาเพิ่มข้ึน หลวงพอส่ังเพิ่มข้ึนอีก ใคร ๆ ก็ไดยินกันวาหลวงพอส่ังอยางไร 

หลวงพอทานมีรูมีญาณหยั่งรูทันมาร จะเอาคนเกงพนไปจากหมูพวกทําวิชาไดอยางไร หลวง

พอทานทราบดี 

ตัวอยางนี้ เขาเรียกวา มารทําแผนผังระเบิด เพื่อใหคนเกงพนไปทีละคน เมื่อเราหมดคน

เกง แลวเราจะไดใครไปสูมาร คนสูตองเกงพอสมควร มีมากคนก็จริงอยู แตไมถึงขั้นเกง อยางงนีแ้พเขา

วันยังค่ํา คนทําวิชาชั้นสูงนอกจากจะมีความรูดีแลว ตองหนักแนน ตองมักนอย ตองหูหนัก ก็

เห็นแตหลวงพอของเราเทานั้นที่จะทําได ตามที่เลามานี้เปนตัวอยางที่เราตองใครครวญและ

พิจารณา วางานปราบมารนั้นทํายาก ตองประอบดวยปจจัยหลายอยาง 

เรามีแตจะหาคนเกงมาชวย แตกลับจะเอาคนเกงหนีไปจากเรา เราจะทํางานใหญคือ งาน

ปราบมาร เราตองหาธาตุธรรมนักรบเขาไวเปนกองทัพ จะเสียอะไรไมวา ขอใหไดผูมีบุญนั้นเถิด เพือ่จะ
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ไดมาเปนกําลังในงานปราบมาร ยิ่งเกงกวาเรายิ่งดี ขอใหเกงกวาเราเถิด ขอใหเขาเขาถึงวิชามากกวา

เราเถิด ขอใหเขาเปนวิชามากกวาเราเถิด เราปรารถนาถึงเขาผูนั้น จะเสียอะไรเทาไรไมวาเลย ขอใหเรา

ไดพบคนเกง นี่คือความปรารถนาของหลวงพอ 

ดังนั้น ขอใหเราเรียนเร่ืองราวของหลวงพอไวใหมาก เพื่อเปนคติเตือนใจแกเรา ที่ขาพเจา

นํามาเลานี้ ก็เพื่อใหเราไดยินไดฟงอะไรที่จะเปนประโยชนตอผูมีบารมีธรรม ไมวาอะไร อยาเพิ่งดวน

ตัดสินใจ ตองใครครวญใหดีกอน 

 

 วิชาซอนกายสับกายมีประโยชนอยางไร 
 

เมื่อกายซอนกันไดแลว อยาอ่ืนก็ซอนกันไดหมด เมื่ออะไรทุกอยางมารวมเปนหนึ่งเดียวแลว 

เราจะทราบกําลังของเราทันที วาเรามีอะไรอยูเทาไร การที่เราจะคิดทําอะไรตอไปนั้น เราจะทราบวาเรา

มีทุนรอนอยางไร 

พลังแหงรู พลังแหงญาณทัสสนะ พลังแหงนิโรธ พลังแหงคํานวณ เรามีอยูเทาไร 

เราจะทราบทันที 

แตเราทราบเฉพาะฝายของเรา กําลังฝายของมาร เราไมทราบ ทั้งที่เราอยากทราบ แตเราก็

ยังทราบไมได ประเด็นนี้เองทําใหเราทราบวา เราเปนรองธรรมภาคมารมากมาย เพราะมารเขาไมเคย

ทําวิชาซอนสับทับทวีมาสูกับเรา หากเขายกสรรพกําลังมาสูกับเรา ปานนี้งานปราบมารมีขอยุติไปแลว 

 

 ปญหาที่เผชิญในปจจุบัน 
 

ประการแรก รูและญาณของเราคํานวณไปไมไกล มารเขาจะเขาหุมเคลือบเห็นจําคิดรู ทําให

วิชาเดินชาไมบรรลุเหตุละเอียดที่มารเขาสกัดรูสกัดญาณ 

กายของมารที่เราพบ เปนกายมนุษยแตละเอียด ขนาดเรารวมรูรวมญาณยังเห็นกายของเขา

ไมชัด เรียกวาละเอียดยิ่งกวาละเอียด ประเด็นนี้เอง ที่เราตกเปนฝายปกครอง เพราะเราไมเห็นตัวตน

ของเขา ทั้งที่เรารู แตเราไมเห็น แปลวา กายของเขาละเอียด ตอไปจะอยางไร ยังไมทราบ แตขณะนี้

เปนอยางนี้ 

เหตุที่เขาทําไวกําบังกาย เราก็วาสะอาด แตพอรูและญาณของเราไปสัมผัส รูและญาณของ

เราหยุดเพียงนั้น ไมสามารถทะลุไปได แปลวา เหตุคือ ภูมิคุมกันที่เขาทําไวละเอียดยิ่งนัก แลวนิพพาน 

ภพ ๓ โลกันต ที่อยูในนั้นยิ่งละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก จนเรามองไมเห็น ไมรูจะไปดับอะไร 

การที่เราพบพระพุทธเจานิพพานเปนและพบจักรพรรดิ ก็พบตรงนี้ 
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เราจะไปถามใคร ไมมีใครบอกเราได ไมใชพระองคไมอยากบอก พระองคอยากบอกใจจะ

ขาด เพราะอยากใหงานปราบมารเสร็จส้ินเร็ว ๆ มันยืดเยื้อมานานแลว 

นี้คือปญหา ถามวาเราจะแกอยางไร นี่คืองานทําวิชาประจําวัน 

แนวการเดินวิชา ก็อยางที่กลาวมาแลว 

 

 ปญหาใหมที่ตกใจกันหมดคืออะไร 
 

หากทานติดตามอานมาโดยตลอด จะทราบวา การนิโรธที่ตางคนตางทํานั้น เกิดการ

เสียหายแลว 

เสียหายอยางไรหรือ ตามขอมูลที่เราคํานวณละเอียดเขาไปตามวิถีทางการรบของวิชา

ธรรมกายนั้น เราพบวา จักรพรรดิสําคัญถูกมารลักพาตัวมาอยูที่นั่น เมื่อเราถอนถอยเอาพระองค

กลับมาไดแลว ถามพระองควา เกิดการพลาดทาขึ้นอยางไรหรือ ตามที่ทานอานผานมานั้น จักรพรรดิ

ทานตอบตรงกันวา เกิดจากจากการตางคนตางนิโรธ 

ประเด็นนี้ เปนที่ตกใจมากในธาตุในธรรมของเรา คําถามที่ติดตามมาก็คือ ตอไปเราจะนิโรธ

กันอยางไร 

เพราะการนิโรธไมพรอมกันนั้น บัดนี้ เกิดปญหาเสียแลว 

คําตอบก็คือ ตองนิโรธพรอมกัน ตามหลักวิชาซอนสับทับทวีที่หลวงพอทานเคยสอน

ไว ปญหาที่ตามมาอีกก็คือ จะเอากายมนุษยของใครรองรับ ยังตอบคําถามนี้ไมได ปจจุบันนี้กาย

มนุษยของเรารองรับ หากเราตายไป ยังไมรูวาใครจะมาทําแทน นี่คือคําถามที่ยังตอบไมได 

พระพุทธองคและจักรพรรดิก็ตองใชกายมนุษยของเรา จึงจะมั่นคงและแข็งแรง หากใชกาย

มนุษยของพระพุทธองคหรือกายมนุษยของจักรพรรดิ จะไมแข็งแรงเทากายมนุษยของเรา การรบจะไป

ถึงขั้นตอนใด กายมนุษยของพระพุทธองคและกายมนุษยของจักรพรรดิจึงจะแข็งแรงเทากับกายมนษุย

ของเรา ประเด็นนี้ยังตอบไมไดในวันนี้ ตองใหการรบเดินไปอีกระยะหนึ่งกอน เร่ืองมันยากอยางนี้ วันนี้

ยังคุยประเด็นนี้ไมประจางชัด ตองรอไวโอกาสหนา 

ขอดีอีกประการหนึ่ง ที่ขาพเจาพอใจ นั่นคือ หากธาตุธรรมทานไดรูไดเห็นอะไร เราพลอยรู

เห็นไปดวย แมเราจะรูเห็นไดนอยกวาพระพุทธองค แตก็พอทราบบาง ซึ่งใคร ๆ ก็อยากรูเร่ืองในธาตุใน

ธรรม แตก็รูเห็นไมได ใครๆก็อยากรูเร่ืองของนิพพาน แตก็รูเห็นไมได ไดแตอานตํารา รูตามตํารา ผิดถูก

อยางไร เราไมทาบ ตําราวาอยางนี้ เราวาไปตามตํารา แมการทําวิชาปราบมาร เปนการที่เราจะตองไป

รูเองไปเห็นเอง แมจะไมมากนัก แตก็พอเปนไป เราอยากใหแจงนิพพาน แตแจงไมไดเพราะไมทําวิชา

ปราบมาร โอกาสจะแจงนั้นยากนัก และการที่จะนําเรื่องราวใด ๆ มาเลาสูกันฟง ยากนักที่จะทําเชนนั้น 

เพราะเปนเรื่องละเอียดและลึกซึ้งยิ่งนัก 
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 วันที่ ๒๗ ธันวาคม เปนวันเอกราชของธาตุธรรม 
 

เราทราบตรงกันวา จักรพรรดิภาคปราบทรงพระนามวา “ตนปราบ” ทําหนาที่ปราบมารตอ

จากหลวงพอ ทําหนาที่เปนจอมทัพ ตามที่นํามาเลาแลวในหนังสือปราบมารภาค ๒ นั้น เร่ืองราวและ

ความเปนมาของ “ตนปราบ” มีอยางไร กลาวไวแลวในหนังสือเลมนั้น 

มาถึงเรื่อง “วันที่ ๒๗ ธันวาคม เปนวันเอกราชของธาตุธรรม” ไดกลาวไวแลวในหนังสือ

เลมที่กลาวนั้น วันนี้เปนวันทบทวนความหลัง วาตั้งแตตนปราบทานมารับหนาที่ปราบมารเกิดผลงาน

อะไรบาง ขาพเจานํามากลาวแลว หนังสือเลมนี้ทั้งเลมคือผลงาน กลาวมาแลวและถือวาจบแลว 

แตที่จะนํามาเลาสูกันฟงก็คือ เราไมเคยเห็นเหตุการณเชนนี้มากอน เมื่อเรามารูมาเห็นเขา 

จึงทราบวา ในธาตุในธรรมทานเคารพกัน ทานใหเกียรติกัน โดยเฉพาะงานปราบมารเปนงานสําคัญสุด

ยอด เปนงานจําเปนยิ่งยวดไมมีงานใดสําคัญไปกวานี้อีกแลว 

เมื่อวันสําคัญนี้จะมาถึง ทิพย พรหม อรูปพรหม ทานเตรียมการกัน จักรพรรดิกายสิทธิ์ทาน

เตรียมการกัน เพื่อจะคารวะตนปราบ ในธาตุในธรรมทานก็คอยวาเราจะจัดอยางไร ส่ิงของบูชา

ประกอบไปดวยอาหารคาวหวาน ดอกไมหอมและผาไตร พอเราเดินวิชาเขาไปถวายในนิพพาน ธาตุ

ธรรมทานนํามาถวายตนปราบทั้งหมด ทั้งนิพพานกายธรรมและนิพพานเปน จักรพรรดิกายสิทธิ์ใน

นิพพาน ทานเขามาถวายกันหมด พอเสร็จข้ันตอนของภาคนิพพาน เราก็นิโรธกลับสูกายมนุษยตัวเรา

เลิกเดินวิชา แตเราคอยนิโรธดู ทิพย พรหม อรูปพรหม จักรพรรดิกายสิทธิ์ ไมวาจะอยูที่ใด ทานมา

คารวะกันมาขาดสายตลอดวันนั้นและตลอดคืนนั้น การทําวิชาปราบมารตองหยุดระยะหนึ่ง เมื่อ

โอกาสนี้ผานไป เราจึงเดินวิชารบเปนปกติตอไป 

คนมีบุญนั้นมีอยู มีหลายทานสงเงินไปให บอกวัตถุประสงควาบูชาตนปราบ ขาพเจาก็ทําให

ตามเจตนารมณของผูบริจาค จึงไดขอคิดวา คนมีบุญนั้นยังมีอยู บุญสําคัญอยางนี้จะมีคนทําไดกี่คน 

หรือไมมีเลย นี่คือความคิดของขาพเจา เราทําวิชาชั้นสูงไมได แตเอาเงินของเราใหขาพเจาทําให ทานก็

ไดบารมีสําคัญ โดยที่ทานคาดไมถึง เราคาดไมถึงวาเราไดบารมีระดับนี้กับเขาแตทานก็ไดแลว โดยที่

ทานไมทราบ จะมีกี่คนที่รูและทํา นี่คือความคิดของขาพเจา เขารบกันในธาตุในธรรม แตเราอยู

เฉย ๆ โดยที่เราไมไดรวมอะไรเลย เรากลายเปนคนไรคา แมพระบรมศาสดายังทํา แตเราอยู

เฉยเราไมรูไมเปนไร แตรูแลวไมทําอะไรเลย มันหดหูใจ เมื่อเราเดินวิชาเขานิพพานหากธาตุธรรมทาน

พูดขึ้น วาเราไมรูหรือ เราก็เสียหนา แถมเสียชื่อดวย เพราะเราเปนคนดัง เร่ืองแคนี้เราอางวาไมรู มัน

เสียหนาเรามากอยู 

เร่ืองปญญาในการบุญนี้ มีคราวหนึ่งธาตุธรรมทานใชใหขาพเจาไปปราบมารที่ประเทศ

อินเดีย ขาพเจาไปอินเดียเมื่อป ๒๕๓๐ หากทานอานหนังสือปราบมารภาค ๑ ทานจะทราบ

รายละเอียด เร่ืองมีอยูวาไปไหวสังเวชนียสถานในประเทศอินเดีย มาถึงวันที่จะไปไหวพระพุทธ
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ไสยาสนเมืองกุสินารา การไหวมีการปดทองกัน มีเครื่องทองชุดเดียว แลวเราจะทําอยางไร บุตรภรรยา

และญาติของเราไมไปดวย มีเรามาเพียงคนเดียวเทานั้นเกิดปญหาขึ้นทันที ทองชุดนี้ขาพระพุทธเจา

ปดแทนบุตรภรรยา แทนญาติมิตรทุกคน แทนเพื่อนสหธรรมมิกทุกคน แลวเราก็ปดลงไปที่พระพุทธ

ไสยาสนนั้น คือ ลูกเมียของเราเขาไมรู ญาติของเราเขาไมรู เราก็ทําแทนไปเลย เขาเลยพลอยไดบารมี

ไปดวยโดยที่เขาไมทราบ 

ในการบูชาวันเอกราชของธาตุธรรมก็เชนนั้น ลูกเมียเราเขาไมรู และญาติของเราเขาไมรู เขา

ไมเปนธรรมกายเหมือนเรา ขาพเจาหยิบเงินขึ้นมาจํานวนหนึ่ง แลวอธิษฐานใจในนามของลูก เมีย 

ญาติมิตร และเพื่อนสหธรรมมิกทุกคน ทําการกุศลในวันเอกราชของธาตุธรรม เราจับจายใชสอยไป 

เวลาธาตุธรรมทานใหบารมี ปรากฏวาลูกเมียของเราไดดวย และญาติมิตรไดดวย เขาเหลานั้นไดไป

โดยที่เขาไมรูตัว เราทําแทนใหหมดทุกคน 

 

 ความหนักใจของตนปราบเปนอยางไร 
ในฐานะที่เปนจอมทัพปราบมารแทนหลวงพอ 

 

หากทานไดอานหนังสือปราบมารภาค ๒ ทานจะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเร่ืองของตน

ปราบ ทันใดที่ตนปราบเสด็จมา หลวงพอเราไดจังหวะทันที มอบงานปราบมารใหแกตนปราบอยาง

ทันใด ตั้งแตวันนั้นถึงวันนี้และที่จะมีตอไป ตนปราบอยูในฐานะ “ผูปกครองใหญ” ตองรับผิดชอบใน

ธาตุทั้งหมดในธรรมทั้งหมด อยางหลีกเลี่ยงไมได พูดอยางตลกหนอยก็คือ หลวงพอของเรารับเละ

อยางไร ตนปราบก็ตองรับเละอยางนั้น มันหนักใจไปหมดไปตรงไหนก็มีแตมาร มาที่ไหนก็มีแตมาร 

ตองปราบทั้งนั้น ตองเปนหนาที่ทั้งนั้น ขอบขายแหงความรับผิดชอบ ดูไปแลวมันครอบจักรวาล 

งานปราบมารยากแคไหน ลําบากเพียงไร เร่ืองนี้จะใหดีทานตองเขากายธรรมไปถามหลวง

พอ ใหหลวงพอทานบรรยายอยางตรงไปตรงมา เราก็จะขนลุกขนชันและเหงื่อแตก 

เหตุใดตนปราบจึงรับงาน จะไมรับไดอยางไร ก็ขาพเจาทําวิชาอยู ขาพเจาทํา ไมวาใครจะนิ่ง   

ดูดายไมไดจําตองกระโดลงมารวมสังฆกรรม ขาพเจาเพิ่งทราบในหนหลังนี้เอง แตเดิมนั้น “ตนใหญ” 

ทรงวางแผนรวมกับหลวงพอ จําไดวาตนใหญขอใหเรายืนยันเปนคําพูด ใหรับคําวา จะปราบมาร แต

เหตุการณวันนั้น ขาพเจาไมไดรับคํา แตก็ทําวิชาปราบมารมาจนถึงวันนี้ และมาถึงยุคของตนปราบ จึง

ทบทวนความทรงจําเราวา เราหลวมตัวไปทําวิชาปราบมารไดอยางไร หากทานอานปราบมารภาค ๑ 

ทานคงจําเหตุการณได เพราะไดเลาไวแลว วันนี้ไดคิดวาเหตุใดตนใหญทรงรูวาคําพูดของเราเชื่อ

ได และงานปราบมารดําเนินมาจนถึงยุคที่ตนปราบเสด็จมารับงานเอง ตรงจุดนี้เองที่เขาเปา

ของตนใหญไมพลาดเลย แตทานไมบอกเราแตตน หากบอกความจริงแกเรา เราก็ไมขัดของ ที่เรา
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ขัดของ เพราะความรูของเรามันไมเขาทาเลย จะเอาความรูระดับอนุบาลไปปราบมารไดอยางไร นี่คือ

ขอขัดของที่เราคิดในตอนนั้น คือ เราไมทราบวาเรามีจักรพรรดิคูบารมีฝมือเยี่ยม เราไมรู เราเพิ่งรูวันนี้ 

วันนี้เปนวันที่ตนปราบหนักพระทัย หนักพระทัยในงานที่พระองครับผิดชอบ ไมหนักแต

พระองคเทานั้น จักรพรรดิในกองทัพของพระองคก็หนักพระทัยไมแพกัน มนุษยที่รวมหนกัใจดวยอกีคน

หนึ่งก็คือขาพเจา งานปราบมารไมงายอยางที่ธาตุธรรมทานคิด รสชาติแหงการปราบมารมีอยางไร 

ขาพเจาทราบเปนอันดี การที่หลวงพอถวายหนาที่แกตนปราบนั้น หลวงพอทําถูกแลว เพราะหลวงพอก็

เอือมระอามานานแลว ใคร ๆ ก็รู แตเราเปนศิษยหลวงพอ จะไมชวยหลวงพอเปนสิ่งไมสมควร

อยางยิ่ง กอนนี้ขาพเจาเคยนึกเคืองหลวงพอ แตระยะนี้ไมเคืองทานแลว เพราะอะไรหรือ ก็เพราะมารู

เองมาเห็นเอง เห็นใจทุกคนที่ปราบมาร มันไมงาย หลวงพอของเราเหนื่อยมามากแลว รับเละมามาก

แลว ใหคนอื่นเขารับเละกันบางเปนไรไป ตามที่บรรยายมานี้ เรียกวา เปดใจพูดกันแลว ขอใหทาน

ทั้งหลายเขามามีหนาที่บาง ขอใหทานไดมาปราบมารบาง ที่เขายกยองวาเกงนั้น นาจะลองเดินวิชาดู

บาง เรามาอวดเกงในหมูพวกเดียวกัน ไมเขาทาเลย นาจะไปเกงกับมาร มันจะแลดูนานับถือ

มากกวา เปนการเกงนอกเวที ควรขึ้นไปประมือกับมารดีกวามาขมเหงพวกเรากันเอง 

 

 จักรพรรดิกายมนุษยมีความเปนมาอยางไร 
 

ทันใดที่รบไปถึงจุดหนึ่ง ไปพบจักรพรรดิกายมนุษยอยูในเหตุละเอียดที่มารเขาทําหุมเคลือบ

เอิบอาบไว เมื่อเราเดินวิชาไปถึงเขา จักรพรรดิกายมนุษยก็หลุดออกมาจากเหตุละเอียดนั้น แลว

จักรพรรดิกายมนุษยก็มาอยูกับเรา ตามที่ไดเลามาแลวนั้น 

ทันใดที่พบเหตุการณเชนนี้ ตกใจกันหมดทั่วธาตุตลอดธรรม เพราะไมเคยเห็นจักรพรรดิกาย

มนุษย เพิ่งไดเห็นเพิ่งไดพบ จึงเปนความรูใหม ไดถามหลวงพอวา จักรพรรดิกายมนุษยนี้มีความ

เปนมาอยางไร สวนจักรพรรดิกายละเอียดที่อยูในกายของเราและที่เราพบในดวงแกวกายสิทธิ์นั้น เรา

เขาใจแลว เพราะเปนธรรมชาติ คือ พอเราเกิดมา เราก็เห็น เราไมสนใจสืบทราบความเปนไป ความ

เปนมา เพราะเราเห็นเปนเรื่องธรรมดาไปแลว 

เร่ืองจักรพรรดิกายมนุษยนั้น เมื่อเราถามหลวงพอ หลวงพอทานคนควาแลว บอกความรูให

ทราบไวหนอยหนึ่งจะเลาใหฟงดังนี้ 

หลวงพอทานวา จักรพรรดิกายมนุษยนั้น แตเดิมก็เหมือนอยางเรานี้ คือ เปนมนุษยแตสราง

บารมีมาก จนกายมนุษยนั้นใสแลวก็สําเร็จไปเลย เปรียบเทียบเหมือนพระพุทธเจานิพพานเปนนั่นเอง 

แตทําหนาที่คนละอยาง นี่คือสรุปยอที่หลวงพอทานบอก เราก็จําความรูไว 

คราวนี้เรามาขยายความ พระพุทธเจามีหนาที่ในทางธรรม แตจักรพรรดิมีหนาที่ในทางโลก 

พูดใหกระชับหนอยก็วา งานพุทธจักรเปนเรื่องของพระพุทธเจา งานทางอาณาจักรเปนเรื่องของ



ปราบมาร ภาค ๓ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง ๙๔
 

จักรพรรดิ ดูไปแลวก็เหมือนพระเจาแผนดินกับพระพุทธเจานั่นเอง พระพุทธเจาทานก็แสวงหาโมกข

ธรรมและสอนเวไนยสัตว สวนพระเจาแผนดินก็ปกครองอาณาประชาราษฎร 

ประเด็นที่เราควรคุยกันก็คือ ทําไมมารมันจึงมาเอาจักรพรรดิกายมนุษยของเราไปไดหมด 

เหตุการณนี้เกิดขึ้นแตคร้ังใดและเมื่อไร โดยที่เราไมมีใครรูไมมีใครทราบ เมื่อการรบมาถึงจุดที่เราไปพบ

จักรพรรดิที่มารเอาตัวไปกักกัน เอาไปซอน โดยที่สรางเหตุปกครองใหอยู เหตุปกครองที่วานี้มารเขาทํา

ข้ึน เมื่อไปอยูในนั้นเสียแลว รานิโรธไปไหนมาไหนไมไดเลย เหตุที่วานั้นมีอํานาจบังคับใจจิตวิญญาณ 

บังคับกาย เราอยูใตบังคับแหงมารขัดเจน ดีแตวาเราไปเห็นเขา เราไปพบเขา หากเราไมไปรูไปเห็น ไม

ทราบวาอะไรจะเกิดขึ้น และไมทราบวาจะอยูในเหตุกักกันนั้นไปนานอีกแคไหน นี่คือความคิดของ

ขาพเจา 

อีกประการหนึ่ง ไดถามหลวงพอวา หลวงพอครับ ทําไมจักรพรรดิมีบารมีมากกวา

พระพุทธเจา หลวงพอทานตอบวา ตองมากวาซี เพราะจักรพรรดิมีหนาที่ดูแลพระพุทธเจา 

หลวงพอทานตอบอยางนั้น เราก็จําไว แลวเราก็คิดตอไปวาก็เมื่อมารมาเอาจักรพรรดิของเราไปได ตาม

ขอมูลที่เราพบในบัดนี้ แปลวา เราไมมีอะไรเหลือแลว รวมความวามารมันเอาไปไดทั้งหมด ถาเราไมทาํ

วิชาปราบมาร ไมทราบวาอะไรจะเกิดขึ้น เทาที่ขาพเจารบมานี้เพียง ๑๐ กวาป ยิ่งรบและยิ่งเดินวิชา 

ไดพบไดเห็น มีแตฝายเราแพมารทุกรูปแบบ ตามหนังสือปราบมารเลมตาง ๆ ที่เสนอมาแลว ขอใหทาน

ไดทราบไวแตวันนี้ ขาพเจาพยายามเผยแพรความรู เพื่อที่จะไดพบคนมีบุญที่มีความรูมา

ชวยกันปราบมาร 

วิชาปราบมาร ตองทําตอไป เร่ืองราวและเนื้อหาสาระจะมีอยางไรตอไป โปรดมาพบกันใหม

ในหนังสือปราบมารภาค ๔ ขอใหทุกทานเขาถึงวิชาปราบมารทุกทานเถิด 

 

ดวยความปรารถนาดีจากกระผมผูเขียน 

 

 

 

   (นายการุณย บุญมานุช) 

       ผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 

        ๓๐ ส.ค. ๒๕๓๘ 

 

 
 

 



 

***** ติดตอคณะวิทยากรสังกัด ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระพทุธเลิศหลา จงัหวัด

สมุทรสงครามซึ่งไดรับการฝกอบรมโดย อาจารยการุณย บุญมานุช อดีตผูชวยศึกษาธิการจงัหวัดจนัทบุรี 

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

วิชาธรรมกายเรียนยาก จงหมั่นทบทวนตาํราเขาไว อยาใหวิชาเพีย้น อยาเรียนโดยไมเปดตํารา 

การเรียนโดยไมเปดตํารา เปนชองใหมารเขาแทรก เหมอืนเราเปนฐานทพัใหมาร มารเขาไดจังหวะกํากับ

การแสดงของเรา เหมือนผูกาํกับการแสดงละครอยางไรก็อยางนัน้ นี่คอืเจตนาดีของลุง  

จึงฝากขอคิดนี้ไวเตือนใจทานทั้งหลายสบืไป 

 

 



 

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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มารเขาไมตองทํากินอะไร ไดเวลาก็มาระเบิด

ดวงบุญไปจากพวกเรา เหมือนเสือลากวางในปา 
ธรรมภาคขาวถูกมารรังแกในทุกรูปแบบ ต้ังแตมี
มรรคผลนิพพานมาแลว เรืองนี้ไมมีใครรูไมมีใคร
เรียน ถึงเรียนก็ยังบากบั่นไปไมถงึ ก็ไมรูไมทราบ
อยูดี เพราะมันละเอียดลึกซ้ึงยิ่งนัก กลับมาดูพวก
เรา สรางบารมีกันอยางนั้น สิ่งที่ควรทํากลับไมทํา 
สิ่งที่ควรเรียนกลับไมเรียน อยานี้หวานคอมารดวย
ประการทั้งปวง เร่ืองราวไมมีแคนี้ ปราบมารภาค 
๑-๒-๓ จะใหความรูแกเรา 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
หามผูใดคัดลอกบทความบางสวน หรือทั้งหมดของหนังสือเลมนี้ เพื่อการเผยแพร เพื่อธรรมทาน  

หรือเพื่อการคา ดวยเกรงวา ผูคัดลอกอาจเรียบเรียงใหมผิดพลาด ฉะนั้น โปรดติดตอผูเขียน (เจาของลิขสิทธิ์) โดยตรง ผูใด
ฝนจะมีความผิดตามกฎหมาย 

 

 
ปราบมาร เปนวิชาธรรมกายชั้นสูง 

ทาทายผูมีบารมีธรรม ใหเขาไปเรียนรู 
มีใครบางที่เรียนไดรูได ในความรูอันลึกซ้ึงนั้น 
ประเทศไหนเมืองไหน ไมมีวิทยาลัยที่ใดสอน 
ความรูสําคัญนี้ มีเรียนกันแลวในบานเมืองเรา 
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