วิชาธรรมกายชัน้ สูง

โดย.. นายการุณย บุญมานุช
อดีตผูช วยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

ขาพเจาไดเรียนรูเหตุการณปราบมารในยุคของหลวงพอแลว
หลวงพอและศิษยของทานทําวิชาปราบมารมาดวยความอดทน
แตเรื่องราวและผลงานมีอยางไร?
หลวงพอทานไมไดทําตําราไวเลย
คงมีแตเรื่องราวที่ศิษยผูทําวิชานํามาเลากันบางในหมูผูทําวิชา
เลาแลวเรือ่ งก็หายไปกับสายลม
ไมไดจดบันทึกไว จึงนาเสียดายมาก
บัณฑิตยุคใหมจะศึกษาเลาเรียนบาง ก็ทําไมได!
ไมรูจะเอาตําราที่ใดใชศึกษาคนควา?
นี่คือความเสียหาย!
ไมใชหลวงพอทานไมคิดจะทําตํารา
หลวงพอทานคิดและจะทํา! แตวาทําไมได!
พอคิดขึ้นมาก็เกิดปญหานานา
ในที่สุดก็ทําตําราไมได
อุปสรรคทั้งปวงที่เกิดขึ้นนั้น
เปนเพราะมารบันดาลใหเปนไป

คํานํา
ตําราสําคัญที่อยูในมือของทานเลมนี้ชื่อวา “ปราบมาร ภาค ๕” เปนตําราสําคัญ ไมมี
ใครอี ก แลว ที่จะนํ า ความรูลึ กซึ้ งเช นนี้ ม าบอกแกท า นได ไมมี ใ ครอี ก แล ว ที่ จ ะนํ า ความรู ข อง
นิพพานมาเลาใหทานฟงได เปนความรูชั้นสูง เปนความรูวิชาธรรมกายชั้นสูง เปนความรูพิชัย
สงครามประเภท อาสวักขยญาณ ยากที่ใครจะรู! ยากที่ใครจะเขาถึง! ยากที่ใครจะทําได! การที่
ขาพเจานําเรื่องราวมาเปดเผย ตองนับวาเรื่องอยางนี้เพิ่งปรากฏแกโลกเปนครั้งแรก
ธาตุธรรมทรงมอบหมายใหขาพเจาทําหนาที่ปราบมาร ขาพเจาทํางานนี้มาตั้งแตป
พ.ศ. ๒๕๒๗ ตราบเทาทุกวันนี้ เรื่องราวของงานปราบมารนั้น มีความลึกซึ้งและพิสดารเกินกวา
ที่เ ราจะคาดการณ ไ ด แต ข า พเจา ก็ นํา เรื่ อ งราวอั น เป น เนื้ อ หาสาระของงานปราบมารเท า ที่
ขาพเจาพบเห็น มาเลาไดเพียงบางสวนเทานั้น บางเรื่องยังเปดเผยไมได ดวยเห็นวายังไมถึง
เวลา นั่นเอง การจะเปดเผยเรื่องใดนั้น ขาพเจาใครครวญและพิจารณาเอาแตที่ควรทราบเทานั้น
งานปราบมารที่ขาพเจาทํามานั้น นําเรื่องราวมาเสนอแลวเปนตําราปราบมารภาค ๑-๒-๓-๔
เลมนี้ คือ ปราบมาร ภาค ๕ ขอใหทานอานใหครบทุกภาค จึงจะไดความรูติดตอกัน
แตเลมปราบมารภาค ๕ นี้มีพิเศษกวาเลมอื่น คือมีคําถามทายเลมดวย ใหทานตอบ
คําถามใหครบทุกขอ เพื่อตรวจสอบวาทานมีความรูจากการอานเพียงไร? ขาพเจาทําแนวเฉลย
ไวทายขอแลว มีเรื่องใดสงสัยหรือของใจ? ก็ถามขาพเจาได ทานที่เปนวิชาธรรมกายชั้นสูงควร
พิสูจน ความจริ งให ก ระจ าง ข าพเจายิ นดีชี้แจงขอคําถามทั้ง ปวง เพราะการบันทึกวิ ชามีอยู
เพียงแตเปดดูหัวขอ ก็สามารถชี้แจงได ไมยากอะไร?
เมื่อพูดวา “ปราบมาร” ก็ตองมีขอมูลนําเสนอ ดังที่ขาพเจาทําอยูนี้ เปนหลักฐานให
พิสูจนและพิจารณา ขอเชิญทานผูเปนบัณฑิตทั้งปวงจงอานและตีความ นั่นคือประโยชนที่เราจะ
ไดรับ ขาพเจาขอสงความปรารถนาดีมายังทุกทานที่เปนวิชาธรรมกายชั้นสูง อยาใหความรู
ผิดเพี้ยน! อยาใหวิชาเพี้ยนเปนอันขาด! หากความรูเพี้ยนไปแลว หมายถึงวามารเขาไดเปรียบ
เขาพารูพาญาณไปได เราอยูในวังวนแหงการถูกหลอกถูกลวงเสียแลว นาเสียดายเวลาที่เรา
ค น คว า ทุ ม เท ต อ งหมั่ น อ า นตํ า ราเข า ไว ทดสอบความถู ก ต อ งเข า ไว ขอให ทุ ก ท า นจง
แตกฉานเชี่ยวชาญเถิด

(1)

ดวยความปรารถนาดีจากขาพเจา

(นายการุณย บุญมานุช)
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๖

๑/๓๑ ถนนพระยาตรัง ต.วัดใหม
อ.เมือง จ.จันทบุรี ๒๒๐๐๐
โทร. (๐๓๙) ๓๑๓๗๕๐
เพิ่มเติม: ๑. อานหนังสือของผูแตงคนเดียวกันนี้ไดฟรีที่ http://www.kayadham.org
๒. Website ศูนยประสานงานการเผยแพรวิชาธรรมกายที่
http://www.wisdominside.org
๓. พูดคุยสนทนา ตอบขอสงสัยวิชาธรรมกายที่ http://forum.wisdominside.org
๔. หองเรียนวิชาธรรมกาย Online ในระบบ E-Learning ที่
http://elearning.wisdominside.org

(2)

พระมงคลเทพมุนี
(หลวงพอวัดปากน้ํา)
ผูคนพบวิชาธรรมกาย
ผูนํารองวิชาปราบมาร (ทําวิชาปราบมารมาไมต่ํากวา ๓๐ ป)
ผูรวบรวมความรูวิชาธรรมกายไวเปนหนังสือทุกหลักสูตร
คติของหลวงพอ “ เกิดมาวาจะมาหาแกว พบแลวไมกําจะเกิดมาทําอะไร?”
คําวา “แกว” ในความหมายของหลวงพอ
หมายถึง วิชาธรรมกาย นั่นเอง

(3)

แมชีถนอม อาสไวย
ผูขัดเกลาวิชาธรรมกายของผูเขียนใหเกิดความถูกตอง
หากไมมีแมชีผูนี้ วันนี้ไมมงี านปราบมาร
และการเขียนขยายความวิชาธรรมกายของผูเขียนก็มขี ึ้นไมได
นี่คือ พระคุณของแมชีถนอม อาสไวย ผูเขียนนับถือมาก

(4)

ดวงกายสิทธิ์
(ตนปราบ)
ดวงแกวกายสิทธิ์ดวงนี้ เปนที่อยูของ “ตนปราบ”
แมทัพปราบมาร พรอมดวยจักรพรรดิสําคัญ คือ
“ตรีภพ” และ “หยกชมพู” และจักรพรรดิทั้งปวง
นับอสงไขยไมถวน
เมื่อทานมีปญหาใดเกิดขึ้น โปรดตั้งใจ “บน” ตอ “ตนปราบ”
แลวทานจะพนภัย

(5)

นายการุณย บุญมานุช
(อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี)
ผูทําวิชาปราบมาร เสนอผลงานปราบมารไปแลว ๕ ภาค
ผูเขียน วิชาธรรมกายทุกหลักสูตร
ตั้งแตหลักสูตรเบื้องตนจนถึงยากที่สุด
คติพจน “ ศิษยตองเกงกวาครูอาจารย โลกก็เจริญ ธรรมก็เจริญ
ถาศิษยเกงนอยกวาครูอาจารย จะทําให โลกไมเจริญ
และธรรมก็เจริญไมได”

(6)

สารบัญ
หนา
ปราบมารภาค ๕....................................................................................... ๑
องคที่ ๑-๒ รายงานแลวในปราบมาร ภาค ๔ สวนองคที่ ๓-๔-๕ จะรายงานให ๓
ทราบดังนี้ .................................................................................................
ขอสังเกตทีท่ รงรับสั่งวา ทรงเปนองคแรกนัน้ คืออยางไร? .............................. ๔
การพบตนนิพพานเปนองคที่ ๔ และพบองคที่ ๕ ถือวาเปนโชค ๒ ชัน้ ............ ๔
งานปราบมารดําเนินมาจนถึงเหตุการณทมี่ ารเอาตนนิพพานเปนของภาคขาว ๕
ไปได ทานเกิดขอคิดอะไร? ........................................................................
ขอมูลที่สนับสนุนวา มรรคผลนิพพานลมสลายคืออะไร?เหตุใดพระพุทธเจาใน
ปจจุบันจึงยังทรงยืนยันวา นิพพฺ านํ ปรมํ สุขํ อยูอีก? มีเงื่อนงําอะไรหรือ? .......
เมื่อพระพุทธองคนิพพานเปนสูมารไมได สงผลกระทบตอมนุษยอยางไร? ......
ผลงานสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือพบภูเขาบุญใหญมหาศาลเหมือนภูเขาอัญมณี
ขาวยังไมเคยเห็นทะเลบุญใดใหญโตเทารายการนี้ เปนของใครตั้งแตสมัยใด
ไมราบ! ..................................................................................................
ตนนิพพานเปนทรงกลาวถึงงานปราบมาร ที่มมี าแลวในอดีต วามีความ
เปนมาอยางไร? ........................................................................................
หลวงพอพูดถึงงานปราบมารที่แลวมาในอดีต ไมประสบความสําเร็จ แตการ
ปราบมารในยุคของตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู ไดผลมากเกินความคาดหมาย
ผลงานปราบมารในยุคของตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู มีอะไรบาง? ................
คําถามสําคัญที่ตองตอบใหได จะคนควาไดในตําราเลมใด? .........................
วิชาธรรมกายเรียนยาก แตขา พเจามีคําแนะนําวิธีเรียนทีป่ ระสบความสําเร็จ ..
ในสากลโลกและสากลธรรม ใครเปนใหญสุดยอด? ......................................

(7)

๗
๙

๑๐
๑๒
๑๓
๑๔
๑๗
๑๘
๒๐

สารบัญ (ตอ)
หนา
วิชาปราบมารที่นายการุณย บุญมานุช ทําอยูในทุกวันนี้ ทําเพื่ออะไร? นี่คือ
ประเด็น ................................................................................................... ๒๒
๑. การรบมาถึงจุดหนึ่ง ปรากฏวาอายตนะนิพพานของเรา ไมมีดวงธรรม ๖
ดวงใหเดินวิชา จึงเปนทางตัน หมดหนทางที่จะแก .......................................
๒. เมื่อแกไขใหนพิ พานเกิดดวงธรรม ๖ ดวงไดแลว ทําใหงานปราบมาร
กาวหนาเปนลําดับมาสงผลใหนพิ พานตรัสรูไดอีก จนถึงกับตนนิพพานเปน
ทรงประกาศใหวนั พุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๓ (ตรงกับขึ้น ๖ ค่ํา เดือน ๗) เปน
วันวิสาขบูชาของนิพพาน ...........................................................................
๓. งานปราบมารไดผลเกินคาด ตนธาตุของนิพพานกายธรรมประกาศตอไปนี้
มรรคผลนิพพานใหเขานิพพานดวยกายมนุษย ไมใหเขาดวยกายธรรมอีก
ตอไป ......................................................................................................
งานปราบมารบรรลุเปาหมายไปสวนหนึง่ แลว สวนงานภายในปกครองยอยยัง
ไมบรรลุเปาหมาย .....................................................................................
เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในธาตุในธรรม คือ ตนปราบ ตรีภพ และหยก
ชมพูไดรับมอบอํานาจใหเปนผูปกครองใหญในนิพพาน และใหเปนผูปกครอง
ในภพ ๓ ดวย ตั้งแตวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ............................................
สรุปเหตุการณวนั สําคัญทีบ่ งบอกวางานปราบมารไดผลเกินคาด ซึ่งเราตอง
จดจํา คือวันอะไรบาง? .............................................................................
กรณีที่ภาคขาวประกาศใชระบบมรรคผลนิพพาน ใหกลับไปใชแบบสอุปาทิ
เสสนิพพานนัน้ ตองถือวาเปนเรื่องใหญและสําคัญมาก เพราะเหตุใด? ...........
พระพุทธองคทรงกลาววาไมกลัวมารแลว เปนมงคลหูทขี่ าพเจาไดยินอยางยิ่ง
ขาพเจายังไดเขียนตําราวิชาธรรมกาย และสรางทีมวิทยากรรณรงคสอนวิชา
ธรรมกายไปทัว่ ประเทศดวย ขอเชิญผูมีบารมีธรรมมารวมงานกับขาพเจาเถิด
เหตุใดการสอนเบื้องตนของขาพเจาจึงเฉียบคม จนเกิดผลเปนอัศจรรย? ........
เหตุใดสํานักตาง ๆ จึงสอนวิชาธรรมกายเบื้องตนไมไดผล? ...........................
งานปราบมารมาถึงจุดนี้ เปนเวลากี่ปแลว? เกิดความคิดอะไรบาง? ...............
การเรียนวิชาธรรมกายนั้นขึน้ อยูกับโชควาสนาของแตละบุคคล ....................
ขอควรคิดคํานึงในการสอนและในการเดินวิชา ............................................
(8)

๒๓

๓๔

๓๗
๓๘

๔๐
๔๒
๔๓
๔๔
๔๖
๔๘
๕๔
๕๕
๕๘
๕๙

สารบัญ (ตอ)
สรุปเนื้องานและแสดงความคิดเห็น ในเลมปราบมาร ภาค ๕ ........................
มีอะไรเปนลางบอกเหตุใหเรารูวา ดวงธรรม ๖ ดวงจะไมมี ? .........................
ดวงธรรม ๖ ดวงของนิพพานที่เกิดใหมตามวิธนี ี้ เราเชื่อถือไดหรือยัง ? ...........
การปราบมารในขั้นตอนนี้ไมพบเหตุการณที่เคยพบ .....................................
ขณะนี้งานปราบมารในนิพพานยังทําอยูต อไป และเริ่มรบในภพ ๓ แลว .........
งานปราบมารตั้งแตอดีต ไมประสบความสําเร็จเลย ธาตุธรรมทรงบอกให
ขาพเจาทราบ ............................................................................................
เหตุใดงานปราบมารในอดีตจึงไมไดผล ? ....................................................
คนโบราณกลาวไววา “คนขึ้นสวรรคเทากับเขาโค แตคนตกนรกเทากับขนโค”
นั้น เปนความจริง ......................................................................................
ไดทูลถาม “ตนใหญ” วาเรือ่ งอบายภูมิ มีความเปนมาอยางไร ? ...................
การชวยนักรบและชวยผูมีคณ
ุ ตอบานเมือง เหตุใดจึงไมมีใครตอตาน? สงผล
ใหดับทุคติภูมไิ ดในที่สุด .............................................................................
เหตุการณวนั ที่ดับทุคติภูมนิ ั้นความวุนวายเกิดขึ้น เนื่องจากยังไมไดจัดระบบ
ปกครอง ....................................................................................................
สรุปวา ๒ เรื่องแลวที่ขา พเจาแสดงความคิดเห็นวา เหตุใดงานปราบมารใน
อดีตจึงไมไดผล ? .......................................................................................
เรื่องสําคัญอีกประการหนึ่ง คือ เรื่องวันวิสาขบูชาของนิพพานมาเกิดในยุคของ
ขาพเจาไดอยางไร ? ขาพเจาตกใจมาก ........................................................
ตําราปราบมารเกิดขึ้นแลวในโลกของเรา เปนเหตุการณครั้งแรกของโลก ! ...
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๘๒
ทานที่ตงั้ ใจสืบสานวิชาธรรมกาย ตองคิดใหมาก! เพราะมารเขาซอนแผนได .. ๘๖
เหตุใดมารจึงตองหนุนเราโดยแฝงตนอยูท ี่ลับ? ใหเราไดเงิน ไดอํานาจ
ไดคนมาสนับสนุน .................................................................................... ๘๘
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๓ เปนวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนะศึก
พระพุทธเจาทรงรับสั่งเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งใหขาพเจาไดทราบ ...................... ๘๗
แลวเหตุการณไมคาดฝนก็เกิดขึ้นอยางทันใด! มันเปนเหตุการณกะทันหัน ...... ๙๒

เราเรียนวิชาธรรมกาย เหมือนหนึ่งเราขี่เสือ ลงจากหลังมันเมื่อไร?เสือกัดเรา
เมื่อนัน้ ! .......................... ......................................................................... ๙๕
(9)

สารบัญ (ตอ)
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ปราบมาร .....................................................................................................
ประวัติของขาพเจาตอนนี้เปนประเด็นสําคัญของชีวติ วา เหตุใดขาพเจาจึง
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จดจําไวเปนตําราวา มารเขาจะไมยอมใหเราไดพบของจริง จะไมใหเราพบวิชา
ตัวจริง .........................................................................................................
ทานถามวา จะแกอยางไรเพื่อใหไดพบ ตัววิชาที่เปนของจริง? ........................
คําถามทายบทภาคความรูท ั่วไป ...................................................................
ภาควิชาการ
ความรูวชิ าการ .............................................................................................
วิชชาและจรณะเกี่ยวของกันอยางไร? มีความหมายอยางไร ? ........................
คําวาวิชชามีความหมายอยางไร? วิชชา ๓ กับวิชชา ๘ คืออยางไร ? .............
คุณของพระพุทธเจา ๙ ประการ คุณของพระธรรม ๖ ประการ คุณของพระอริย
สงฆ ๙ ประการนับอยางไร ? ........................................................................
ที่วาพระพุทธองคทรงรูแจงโลก ๓ คือ โลกวิทูนั้น คืออยางไร ? .......................
การจะอานใหรูเรื่องจะตองมีความรูเดิมดวย เชน เรื่องธาตุ ๖ และขันธ ๕ ........
เรื่องของ “รอยใจ” มีความพิสดารมาก มีความละเอียดมาก รอยใจของภาคขาว
ของภาคกลาง และของภาคมารนั้น ตางกัน ...................................................
เมื่อมารยึดอํานาจปกครองไดแลว สงผลใหรอยใจของภาคขาวเสียหายทั้งหมด
เพราะมารเขาเอาวิชาของมารมาหุมใจของภาคขาวทั้งหมด สงผลใหเราเห็น
ธรรมยากเย็นทีเดียว .....................................................................................
เวลานีว้ ชิ าปราบมารทําอยางไร? จงบอกวิธีเดินวิชาแบบยอ ๆ ใหทราบ ..........
มาถึงวันนี้ ถามวางานปราบมารทําไดแคไหน? และจะทําอะไรตอไป ? ...........
วิชาทีท่ ําขณะนี้คืออะไร? คือทํากําเนิดเดิมใหใสทั้งหมด นี่คืองานขณะนี้ .........
คําถามทายบทเรื่อง “รอยใจ”
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ทําไมหลวงพอจึงไมทาํ ตําราวิชาปราบมารไว? นี่คือคําถามทีท่ านอยากให
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เมื่อหลวงพอตัดสินใจปราบมารแลว หลวงพอขอรองอะไรแกพวกเราบาง?
เหตุใดหลวงพอจึงกลาวเชนนั้น? .................................................................
บัดนี้ ทานรูคําตอบสําคัญหลายอยางแลว ความรูสาํ คัญนั้นคืออะไรบาง? ........
ทําอยางไรวิชาธรรมกายทุกหลักสูตรทีห่ ลวงพอทําไวจึงจะไมดับสูญ? ..............
พระพุทธเจามีกี่ประเภท? อะไรบาง? มีการสรางบารมีตา งกันอยางไร?
จงอธิบายพอเขาใจ ....................................................................................
ทั้งพระพุทธเจาภาคโปรดและภาคปราบ ยังจําแนกแจกแจงเปนพระพุทธเจา
ตาง ๆ อีกหลายอยาง ..................................................................................
การเลื่อนชัน้ จากพระพุทธเจาประเภทตาง ๆ เขาสูการเปนสัพพัญูพทุ ธเจา
จะทําอยางไร? ............................................................................................
ความรูสําคัญของหลวงพอคืออะไร? ทานจําไดไหม? เพราะเราตองใชใน
ชีวิตประจําวัน ............................................................................................
เฉลยแนวคําตอบ ใหทานนําไปตรวจสอบกับความรูทที่ า นตอบ
วาตรงกับเฉลยหรือไม? ...............................................................................
เวลานี้ความอัศจรรยเกิดขึ้นแกขาพเจาแลว ๓ งาน งานนั้นคืองานอะไร?
จงอธิบาย ...................................................................................................
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การระลึกถึง “ตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู” จะทําอยางไร? ............................ ๑๙๐
หลายทานมีวาสนาในการสรางบารมี สงเงินไปถวาย “ตนปราบ” ในโอกาส
ตาง ๆ เปนการสรางบารมีรว มกับพระองค .................................................. ๑๙๑
ชาตินี้โชคดีที่ไดเกิดมาพบ “ตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู” เราควรทําอะไรกับ
พระองคใหจงได........................................................................................ ๑๙๒
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ภาคความรูทั่วไป
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. . . “วิชาปราบมาร” เปนความรูวิชาธรรมกายชั้นสูง ที่
หลวงพอวัดปากน้ําทานคนพบ แตเดิมนั้น หลวงพอ
ถายทอดความรูนี้แกศิษยผูคงแกเรียน และทําวิชาปราบ
มารมาตั้งแตครั้งนั้น ตั้งเวรทําวิชา ๖ เวร ๆ ละ ๔ ชั่วโมง
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หลวงพอทําวิชาปราบมารมาตลอดเปน
เวลาไมต่ํากวา ๓๐ ป ครั้นหลวงพอมรณภาพลงในป ๒๕๐๒
งานปราบมารจึงหยุดลงแคนั้น นี่คือการเรียนรูที่ขาพเจา
ศึกษาไดจากประวัติของหลวงพอ ...
“ก. บุญมานุช”
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ปราบมาร ภาค ๕
ในเลม “ปราบมาร ภาค ๔” ไดรายงานไปแลวถึงผลงานสําคัญ ขอใหทานกลับไปอาน
ทบทวนดูใหม วาผลงานปราบมาร ภาค ๔ มีอะไรบาง? ขอใหทานเปดไปอานหนา ๑๙๙ ใน
หัวขอ “พบตนธาตุนิพพานเปน และพบผูปกครองใหญนิพพานเปน มารเขาจับตัวไปทรมาน” นั้น
เปนการรายงานผลงานเพียง ๒ พระองคเทานั้น งานปราบมารทําติดตอกันมา ไมเวน
แมแตวันเดียว ยังพบตนนิพพานเปนที่ถูกมารจับตัวไปทรมานเพิ่มขึ้นอีก ขอรายงานใหทราบ
(สมุดบันทึกเลมที่ ๒๔) ดังนี้
๑.) พบตนธาตุนิพพานเปน (เลม ๒๔ หนา ๑๐๔) เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๒
๒.) พบผูปกครองใหญนิพพานเปน (เลมที่ ๒๔ หนา ๑๑๗) เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๒๕๔๒
๓.) พบตนธาตุนิพานเปน (เลมที่ ๒๔ หนา ๑๓๒) เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๔๒
๔.)พบตนนิพพานเปน (เลมที่ ๒๔ หนา ๑๓๒) เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๔๒
๕.)พบตนนิพพานเปน (เลมที่ ๒๔ หนา ๑๔๐) เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๔๒
สรุปวา เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๒ ดวงดีจริง ๆ ที่เราไดดั้นดนไปพบ “ตนนิพพาน
เปน” ที่มารเอาไปทรมานหลายพระองค โดยที่เราคาดคิดไมถึงวาเราจะมาพบเหตุการณเชนนี้
เมื่อเรามาพบเขาแลว เราถึงกับมือเทาออน คิดไมถึงวามารมันเกงกันถึงขนาดมาอุมเอากายของ
พระองคไปได เขาเอาไปทําโทษ เขาเอาไปกักกัน พระองคหมดอิสรภาพ กระดุกระดิกตัวไมได
เคลื่อนไหวพระวรกายไมได มารเขาทําวิชาบังคับกายบังคับใจ ตรึงติดอยูกับที่ ไมใหเคลื่อนไหว
ไดเลย
ในเวลาเพียงไมกี่วัน พบตนนิพพานเปนที่มารเอาตัวไปถึง ๕ พระองค นับวาเปนโชค
ของเรา ที่เราไปถอนถอยเอาพระองคกลับคืนมาได พระองคทุกขรอนมาแลวเปนเวลานาน
แคไหน? ไมมีใครทราบ และถาเราไมพบ พระองคจะทุกขรอนไปอีกยาวนานแคไหน? เราก็
ทราบไมได เกินปญญาที่คนอยางเราจะคาดเดา ถาตัวเราเองไปถูกมารเอาไปทรมานอยางนั้น
บาง เราจะวาอยางไร? เราจะคิดอยางไร? เราเกิดความสลดใจ พระองคทรงทุกขรอนถึงที่สุด
แลว ทุกขเหลือที่จะทุกขแลว ลําบากยากเข็ญเหลือที่จะกลาวแลว พระองคทรงรับสั่งวา
พระองคไมมีอนาคตแลว การที่ขาพเจาเดินวิชาไปชวยเอาพระองคกลับคืนมาสูนิพพานไดนั้น
ทรงกลาววา “เหมือนไดเกิดใหม” พระองคทรงขอบคุณ

ปราบมาร ภาค ๕ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๒

ความดีเชนนี้ ลุงการุณย บุญมานุช ทํามาแลวมากมาย!!!
จะไดบุญปานไหน? จะไดดวงบารมีปานไหน? ทานอยากไดบารมีอยางขาพเจาบาง
เคยมีหลายทานถามขาพเจา ทานไมเปนวิชาอยางขาพเจา เปนธรรมกายเหมือนกัน แตฝมือไม
ถึงขั้นจะทําวิชาชั้นสูงได ถามวา ทําอยางไรจึงจะไดบารมีอยางขาพเจาบาง? นี่คือประเด็นที่ทาน
ถาม ขาพเจาขอตอบวา ทานมีสิทธิ์ชวยประการอื่น ทานมีอะไรก็เอาสิ่งนั้นไปชวย ทานมีเงินก็สง
เงินไป ก็นาจะทําได ขาพเจาก็ตอบคําถามทานชัดเจนแลว
ผลงานตามที่กลาวมานี้ ไมใชมาสรางวัด ไมใชสรางศาลา ไมใชหลอพระพุทธรูป
ไมใชสรางเจดีย งานกอสรางวัตถุทั้งปวงไมใชงานยาก เปนงานที่ใคร ๆ ก็ทําได มีเงิน
แลวทําไดทั้งนั้น ไมตองไปรูอะไรมาก แมเราอานหนังสือไทยไมได เรียนไมจบชั้นประถม ๔
เพียงแตมีแตเงิน เราก็ทํางานสรางวัตถุไดทุกคน และเราก็ไดเห็นกันทั่วเมืองแลว งานอยางนั้น
ใคร ๆ ก็ทําได มีเงินแลวก็ทําไดทั้งนั้น แตงานที่ยากลึกซึ้งที่ขาพเจากลาวบรรยายมานี้ ถามวา
จะเอาใครในโลกไปทํา? ใหทานตอบคําถามนี้ใหไดกอน เอาความร่ํารวยไปทําไดไหม? ใหทาน
ตอบคําถามนี้ใหไดกอน เอาความร่ํารวยไปทําไดไหม? เอายศศักดิ์ไปทําไดไหม? เอาความมี
อํานาจไปทําไดไหม? จะเอานักปราชญคนใดไปทํา? จะเอาคนเกงทานใดไปทํา? ขอใหตอบ
คําถามนี้ใหได หมดโลกนี้จะเอาใครไปทํา? ทานที่เปนธรรมกายก็เขากายธรรมไปถามใหทั่วแสน
โกฏิจักรวาล
ทํ า ได อ ย า งเดี ย วคื อ วิ ช าธรรมกายชั้ น สู ง เท า นั้ น อย า งอื่ น ทํ า ไม ไ ด เ ลย ท า นที่ เ ป น
ธรรมกาย แตทําไมได หมายความวาอะไร? หมายความวาความรูเพี้ยนไปหมดแลว เรียนมา
รอยปก็จริง ขาพเจาไมเถียง เรียนมาตั้งแตครั้งหลวงพอมีชีวิตอยู แตพอถามวา เคยเปดตํารา
อานความรูแลวตรวจสอบความรูของเราบางหรือเปลา? เปลาทั้งนั้น! แลวยังมายึดความเพี้ยน
เปนความถูกตอง อยางนี้มารกลืนความรูของเราหมดแลว ความรูของเราใชการไมไดแลว จึงทํา
อะไรไมไดดวยประการทั้งปวง แลวจะมาคนวิชาชั้นสูงไดอยางไร? เรื่องนี้ขอใหผูคงแกเรียนหูตา
สวางกันเสียทีเถิด ถูกมารบังคับขนเงินไปใหเขา สุดทายก็ไมไดอะไร? มาเสียใจหนหลังแตก็ชวย
อะไรไมไดแลว เพราะเอาเงินไปใหเขาสรางวัตถุเลนโก ๆ จะฟองรองเขาก็ไมได ดังที่เราเห็นขาว
ในหนังสือพิมพและตามสื่อตาง ๆ แลว

องคที่ ๑-๒ รายงานแลวในปราบมารภาค ๔
สวนองคที่ ๓-๔-๕ จะรายงานใหทราบดังนี้
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องคที่ ๓ พอเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ เปดดูสมุดบันทึก เขียนไวดังนี้ ไปพบ
พระองคเขา ทรงอยูองคเดียว จึงทําวิชาแกไขเอาพระองคกลับคืนมา ถามพระองควา พระองคมี
ตํ า แหน ง ปกครองอะไรของนิ พ พานเป น ? ทรงตอบวา เป น “ตน ธาตุ” ของนิ พ พานเป น ทรง
อธิบายวา เมื่อมารเอาตัวของพระองคไปแลว องคอื่นก็ทําหนาที่ปกครองแทนพระองค เราได
ขอคิดในวันนั้นวา นิพพานเปนมีกายมนุษย มารมันยังเอาตัวไปได แลวนิพพานกายธรรม จะมี
อะไรเหลือ!?!
องคที่ ๔ พอเมื่ อวั นที่ ๒๒ พฤศจิ กายน ๒๕๔๒ ในบันทึกเขี ยนไวดังนี้ ได พบต น
นิพพานเปนองคใหม ทานอยูกับที่เคลื่อนตัวไมไดเลย ถูกตรึงตัวไวอยางหนาแนน จึงเดินวิชา
แกไขเอาพระองคกลับมาได แลวก็คุยกับทาน ทานขอบคุณ ทานบอกวา “ทานเปนนิพพานเปน
กอนใคร ๆ” ความรูที่ไดในวันนี้คืออะไร? ก็คือมารเขาทําวิชาบังคับใจ จนในที่สุดใจของเรา
กระดุกกระดิกไมได สุดทายมารเขาก็เอากายไปได เอาไปไวในเหตุลึกลับ ที่ธรรมภาคขาวนิโรธ
ไปไมถึง มารเขาคํานวณวิชาของเขาอยางนั้นเสมอ การที่เราไปพบพระองคได เปนโชคของเรา
อยางบังเอิญ เราไมไดเกงอะไร? พอไดเวลาก็ทําวิชาตามหนาที่ เราไปพบพระองค จึงวาเปน
โชค!
จงจําไวเปนตําราไดเลยวา “ถารูญาณของเราฝด เดินวิชาไมคลองตัว จงอยา
ทอถอย! ใหแข็งใจเดินวิชาตอไป อยาหมดกําลังใจ แลวจะตองพบอะไรดี ๆ ในเบื้อง
หนาเสมอ” ความรูนี้เกิดจากประสบการณในการทําวิชา สังเกตมานานแลว
องคที่ ๕ พบเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ทานบอกวา ตัวทานเปนตนนิพพาน
เปนองคแรก ตนนิพพานเปนองคอื่นเปนรุนหลังทานทั้งนั้น ทานยังรับคําวา จะพาขาพเจาไปพบ
มารตัวจริง เราก็นึกในใจวา หากพระองคไปไดจริง เราก็จะรบกับมาร ใหเด็ดขาดกันไปเลย จะ
ไดจบฉากการรบเสียที เพราะรบมายาวนานเกิดความเบื่อหนายเหลือเกินแลว

ขอสังเกตทีท่ รงรับสั่งวา
ทรงเปนองคแรกนั้นคืออยางไร?
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ขณะนี้ในนิพพานเปน องคใดเปนองคแรก? แตองคแรกถูกมารเอาตัวไป องคตอไป
ขึ้ น มาทํ า หน า ที่ แ ทน จึ ง ไม ท ราบว า องค แ รกที่ แ ท ไ ปไหน? ท า นจึ ง ว า ท า นเป น องค แ รก
ความหมายคืออยางนั้น คําถามจึงมีวา พระองคสืบรูสืบญาณไปไมไดหรือ? ตอบวาทําแลว ก็รู
ไดเทาที่รู เห็นไดเทาที่เห็น จะพบเหตุการณอยางนี้อีกหรือไม? ยังตอบไมได

การพบตนนิพพานเปนองคที่ ๔
และพบองคที่ ๕ ถือวาเปนโชค ๒ ชั้น
ที่วาเปนโชค ๒ ชั้น คืออยางไร? จะเลาใหทราบดังนี้
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ นอกจากเราจะโชคดีไดพบ “ตนนิพพานเปนองค
ที่ ๔” แลว ยังพบโชคอีกชั้นหนึ่งคือพบ “บอน้ําใส ใสเปนตาตั๊กแตน” นี่คือบอบุญ เปนดวง
บุญที่มารระเบิดมาจากธรรมภาคขาวตั้งแตครั้งใด? มารเขาเอาเก็บไวตรงนี้ เราก็เอากลับคืนมา
ไมทราบวาทําวิชาเผลอไปอยางไร? ในเหตุการณตรงนี้ ขาพเจาเผลอหลับไปหนอยหนึ่ง ฝนวา
เอาขันตักน้ํานี้มากิน ปรากฏวามันชื่นใจจริง ๆ พอเราตื่นขึ้นจากหลับ ก็รีบเดินวิชาเอาดวงบุญ
ของภาคขาวกลับทันที
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ นอกจากจะพบ “ตนนิพพานเปนองคที่ ๕” แลว ยัง
พบโชคอีกชั้นหนึ่ง คือ ไดพบ “ดวงแกวกายสิทธิ์ดวงโต เปนกองใหญมาก” นี่คือดวงแกว
กายสิทธิ์ที่สําเร็จทั้งปวง หมายความวา มารเขากวาดตอนเอามาเก็บไวตรงนี้ กายภายในดวง
แกวหมดฤทธิ์ เพราะมารเขาทําวิชาบังคับ เรารีบเขาแกไขทางวิชา ใหกายของพระองคพนจาก
การผูกมัด เมื่อกายของพระองคมีกําลังแลว เราก็อาราธนากลับมาทั้งหมด
ที่วาเปนดวงแกวกายสิทธิ์ที่สําเร็จทั้งดวง หมายความวาไปไหนไดทั้งดวง เหาะไปได
ทั้งดวงไมวาจะไปไหน! กายไปไดพรอมกับเรือน คือดวงแกวไปกับกายไดดวย อยางนี้เรียกวา
สําเร็จอยางแทจริง แตก็แพมาร ซึ่งเราก็ไดเห็นขอมูลแลวในวันนี้ วามารเขาสามารถมากวาด
ตอนเอาไปไดทั้งหมด เขาเอาไปแลว เอาไปบังคับใหอยูในปกครองของเขา เขาทําวิชาบังคับจน
กายของพระองคไปไหนมาไหนไมได ดีแตวาขาพเจาไปพบเขา หากขาพเจาไมพบ ถามวาอะไร
จะเกิดแกพระองค? แนนอนที่สุด คือพระองคจะถูกทรมานอยูเชนนั้น ถูกเขาทรมานมาแลวนาน
แคไหน? ไมมีใครทราบทั้งนั้น
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ขาพเจาทําวิชามาถึงเหตุการณตรงนี้ ขาพเจาไดแตถอนหายใจ หมดความหวังใน
ทุกอยาง จะไมหมดหวังไดอยางไร? แมพระพุทธเจานิพพานเปน (สอุปาทิเสสนิพพาน)
ระดับตนธาตุตนธรรม มีกายมนุษยเหมือนอยางเรานี้ มารเขายังมาอุมเอาไปได แลว
นิพพานกายธรรมคือ อนุปาทิเสสนิพพาน จะมีอะไรเหลือ? เพราะมีแตกายธรรม ไมมีกายมนุษย
รองรับ จึงเปนอาหารอันโอชะของมารอยางสะดวกโยธิน มารเขาจะเขมือบตอนใด? เขาก็ทําได
ทุกเวลา
นี่คือเรื่องราวของอายตนะนิพพานฉากหนึ่ง เมื่อขาพเจาไดรูเห็นเขา ขาพเจาก็ถอน
หายใจ

งานปราบมารดําเนินมาจนถึงเหตุการณที่มาร
เอาตนของนิพพานเปนของภาคขาวไปได
ทานเกิดขอคิดอะไร?
การจะวินิจฉัย? และการจะเกิดขอคิดอะไร? จะตองมีขอมูลสนับสนุน บัดนี้ เราได
ขอมูลชัดเจนแลววาตนนิพพานเปนของเรา มารเขามาอุมเอาตัวไปได ตนนิ พพานเปนองค
ป จ จุ บั น ทุ ก วั น นี้ เป น องค ที่ ทํ า หน า ที่ ป กครองแทน องค ต น จริ ง ๆ ของเรามารเขาอุ มตั ว ไป
หมดแลว
กอนจะวินิจฉัย กอนจะตีความ ตองทบทวนความรูกอนเสมอไป ความรูนั้นคืออะไร?
ความรูนั้นมีดังนี้
๑. มารปกครองอะไรบ า ง? ตอบว า มารปกครอง ๒ อย า งคื อ ปกครองอายตนะ
นิพพาน เรียกวาปกครองใหญและปกครองภพ ๓ คือ ปกครองอรูปพรหม ๔ ชั้น พรหม ๑๖ ชั้น
สวรรค ๖ ชั้น และมนุษยโลก รวมทั้งจักรพรรดิและกายสิทธิ์ดวย สรุปแลว มารเขาปกครอง
ทั้งหมด มารมีฐานะเปนผูปกครองใหญ
๒. พระพุทธเจาตรัสรูกี่ระดับ? อะไรบาง? ตอบวา ตรัสรู ๒ ระดับ คือระดับปกครอง
ยอย ไดแกการมาตรัสรูในโลก และเมื่อไดมรรคผลนิพพานแลว จะตองไปตรัสรูในปกครองใหญ
อีกครั้งหนึ่ง นั่นคือ ไปตรัสรูในอายตนะนิพพาน ตรัสรูนั้นจะตองตรัสรูทั้งหลักสูตรภาคโปรดและ
ภาคปราบดวย ความรูภาคโปรดคือความรูสอนศาสนา และความรูภาคปราบ คือความรูปราบ
มาร นั่นคือความรูพิชัยสงคราม นั่นเอง
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๓. พระพุทธเจาตรัสวา นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ แปลวา นิพพานเปนสุขยิ่ง พระพุทธเจา
หรือพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งของเรา
คราวนี้ เราก็มาดูวา งานปราบมารที่เราทํานี้ ไดผลงานอะไรบาง? ไดขอมูลอะไรบาง?
ขอมูลนั้นคือตัวชี้วัด เมื่อเราไดหลักเชนนี้แลว เราก็วินิจฉัยและตีความตอไปได
จากนี้ไป เราก็วินิจฉัยและตีความได เรามีความจําเปนตองเรียนรู เพราะพระพุทธเจา
หรือที่เราเรียกวาพระรัตนตรัยนั้น เปนสรณะเปนที่พึ่ง เปนที่ระลึกของมนุษย เปนที่พึ่งของทิพย
พรหม และอรูปพรหมดวย นี่คือความรูที่เราทานรูตรงกัน
เราจึ ง ตี ค วามได ว า มรรคผลนิ พ พานล ม สลาย พระพุ ท ธองค ไ ม ไ ด ต รั ส รู ใ นระดั บ
“ปกครองใหญ” คงไดตรัสรูเฉพาะในระดับ “ปกครองยอย” คือการตรัสรูในโลกเทานั้น หลังจากที่
พระองคได มรรคผลนิพพานแลว คื อไดเ ขาอายตนะนิพพานไปแลว ไมไดต รัสรูอะไรอีกเลย
เพราะมารเขาเขามาขัดขวางในทุกรูปแบบ เนื่องจากมารเขาเปนผูปกครอง เขากดขี่ เขาขมเหง
รังแก เขาบดขยี้ เขาถลมทลายในทุกรูปแบบ เขาหามไปหมด พระพุทธองคทําอะไรไมไดเลย
หากทานติดตามผลงานมาตั้งแต “ปราบมารภาค ๑” ขาพเจาเคยบรรยายวา มารไมให
พระพุทธองคไปมาหาสูกัน นิพพานใครก็ของใคร บานใคร ๆ อยู พระพุทธเจารุนนองจะไปหา
พระพุทธเจารุนพี่ไมได พระพุทธเจาในปจจุบันจะนิโรธไปหาพระพุทธเจาในอดีตไมได
หากใครขัดคําสั่ง เขาก็ทําโทษนานาประการ เอาตัวไปใสไวในเหตุกักกัน เอาไปไวในเหตุ
กักขัง เอาไปไวในเหตุทรมาน เอาไปไวในแดนโทษแดนภัย เหตุทั้งปวงนั้น มารเขาใชวิชาทําขึ้น
สุดแตเราจะเรียก อยางในโลกเราก็เรียก แดนกักบริเวณ แดนเชลย เรือนจํา แดนกักขัง สุดแต
ใครจะเรียกอยางไร? สุดแตถอยคําที่ใช รวมความวาเปนแดนทรมานทั้งนั้น
มารเขาทําโทษ ก็เหมือนเชือดไกใหลิงดู ขาวนี้ก็รูกันไปทั่ว แตเขาหามพูด! จึง
ไมมีใครกลาละเมิด กลัวกันหมด กลัววามารเขาจะทําโทษ ขาพเจาทําวิชามานานป ขณะที่
บรรยายวันนี้เปนเวลาทําวิชาปราบมารปที่ ๑๘ ตั้งขอสังเกตเรื่อยมา ทําไมพระพุทธองคไมบอก
ความรูแกเรา? ทําไมพระองคไมพูดกับเรา? ใชเวลาสังเกตมานานป จึงไดรูอะไรมาทีละเล็กทีละ
นอย รูแบบระแคะระคายมาเรื่อย ๆ
เหตุการณเชนนี้ เปนมาแลวตั้งแตเมื่อไร? ยาวนานแคไหน? ไมมีใครรูทั้งนั้น นี่คือ
ความรูที่ขาพเจาไดรับ ยากลึกซึ้งอยางนี้

ขอมูลที่สนับสนุนวามรรคผลนิพพานลมสลายคืออะไร?
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เหตุใดพระพุทธเจาในปจจุบัน จึงทรงยืนยันวา นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ อยูอีก?
มีเงื่อนงําอะไรอยูหรือ?
เรากํ า ลั ง ตี ค วามกั น ในประเด็ น ที่ ง านปราบมารมาถึ ง เหตุ ก ารณ ที่ พ บว า มารเอา
พระพุทธเจานิพพานเปนระดับ “ตนธาตุและระดับตนนิพพานเปน” ไปกักกันและเอาไป
ทรมานถึง ๕ พระองคในเวลาติดตอกันนั้น ทําใหเราตีความอยางไร? เราตีความวา นิพพานลม
สลายและขอมูลใน “ปราบมารภาค ๔” ไดรายงานไปแลววา พระพุทธเจานิพพานเปนที่ถูกมาร
เอาตัวไปกักกันมีจํานวนถึง ๔ อสงไขย โดยตนนิพพานเปนทรงบอกจํานวน นี่คือขอมูลหนึ่ง
ส ว นนิ พ พานกายธรรมหรื อ ที่ เ รี ย กว า นิ พ พานถอดกายหรื อ เรี ย กอี ก ชื่ อ ว า นิ พ พานตาย มี
พระพุทธเจาที่ถูกมารเอาตัวไปจํานวนมากมาย คําวามากมายนั้น ไมไดทําตัวเลขเพราะมากมาย
เหลือเกิน และจักรพรรดิของภาคขาวที่มารเขาเอาไปทําโทษเอาไปกักกัน มีจํานวนมากมาย
เชนเดียวกัน รายงานไปแลวในเลมปราบมารภาค ๔ ความมากมายนั้น ขาพเจาเบื่อที่จะทํา
ตัวเลขเพราะวามากมายเกินกวาที่ขาพเจาจะทําตัวเลข
นี่คือ ขอมูลที่บงชี้วามรรคผลนิพพานลมสลาย
ในประการตอมา เหตุใดพระพุทธเจาในปจจุบัน คือพระพุทธเจาที่ลงมาเกิดทําหนาที่
ตรัสรูในโลกเปนลําดับมา ทรงยืนยันวา นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ อยูอีก? ไมทราบหรือวานิพพานของ
เราขณะนี้มีปญหาถูกมารคุกคามอยางหนัก ไมเห็นกลาวอะไรไวในพระไตรปฎกเลย?
นี่คือ ประเด็นที่ทานทั้งปวงของใจ อยากใหขาพเจาพูดชี้แจงใหชัดเจน
ความจริงก็ชี้แจงไปชัดเจนแลววา นิพพานเปนสุขจริงถามารไมมายึดอํานาจปกครอง
เปนเพราะมารเขามายึดอํานาจ นิพพานจึงลมสลาย กรณีที่พระพุทธเจาในปจจุบันที่กําลังตรัส
รูอยูในโลกเขานิโรธไปหาพระพุทธเจาในนิพพานนั้น เหตุใดไมทรงทราบเรื่องราวเหตุการณใน
นิพพานเลยหรือ? ไมเห็นมีกลาวอะไรไวในพระไตรปฎกเลย อานความรูที่ใดก็พบแต นิพฺพานํ
ปรมํ สุขํ ทั้งนั้น
ขาพเจาก็ไดบรรยายไวในเลมปราบมารภาค ๔ แลววา การตรัสรูของพระพุทธเจา
และการกําหนดอายุขัยของพระพุทธเจา ยอมเปนไปตามที่มารเขาบัญญัติ การตรัสรูนั้น
กระทําไดแตตองเปนหลักสูตรที่มารเขาบัญญัติและอายุของพระพุทธเจาจะอยูในโลกไดกี่ป? มาร
เขาเปนผูกําหนด มารเขาไมใหอยูนาน ยิ่งสิ้นพระชนมไดเร็วยิ่งเปนการดี พระพุทธองคก็อยาก
อยู ใ นโลกนาน ๆ เพื่ อ ทํ า งานเผยแพร ศ าสนาของพระองค แต อ ยู ไ ม ไ ด ต อ งเจ็ บ ไข แ ล ว ก็
สิ้นพระชนมไปในที่สุด การที่เราตองเจ็บไขนั้นเกิดจากการบังคับของดวงทุกขและดวงสมุทัย
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เปนวิชาปกครองของมารที่เขาใชบังคับเรา ไมวาใครก็ตองตายทั้งนั้น วิชาของมารเขามีอานุภาพ
ปานนั้น ความรูของพระพุทธองคสูความรูของมารเขาไมได นั่นเอง
กรณีที่พระพุทธเจาในปจจุบัน คือองคที่กําลังทําหนาที่ตรัสรูอยูในโลก เขานิโรธไปหา
พระพุทธเจาในอดีต คือไปหาพระพุทธเจาในนิพพาน ไปศึกษาหาความรู เพื่อใหแจงแหงการ
ตรัสรูนั้น กระทําไดเทาที่มารเขาอนุญาตเทานั้น อะไรที่มารเขาหาม? พระพุทธเจาในอดีตก็
พูดไมได บอกไมได! ตรงนี้เองทําใหเกิดการเขาใจไขวเขวกันหมด เพราะพระพุทธเจาใน
อดีตกลัวถูกมารเขาทําโทษดวยกันทั้งนั้น ทําใหพระพุทธเจารุนนองไมรูความจริงที่แท
พวกเราเปนมนุษยอยูในโลก ไมรูเรื่องของนิพพานเลย ตางก็วานิพพานเปนสุขแลว
แตแรกขาพเจาก็เขาใจเชนนั้น แตพอขาพเจาทําวิชาปราบมารไปนานปจึงรูเห็นเขา จึงไดรูวาที่
เราไดยินไดฟงมานั้นไมถูกตองเสียแลว มาเห็นพระพุทธองคถูกทําโทษ มาเห็นจักรพรรดิถูก
มารทํา โทษ ข า พเจ าเสี ยใจมาก! แตก็พูดกับ ใครไมได เพราะเขาไมรูเ ห็นด ว ย ไดแคเ ก็บ
ความรูสึกไวคนเดียว แมบุตรและภรรยาของเรา ก็พูดใหเขาฟงไมได เพราะเขาไมรูเห็นเหมือน
อยางเรา แมแตทานที่เปนธรรมกายดวยกัน เขาก็ไมรูอะไร? ขาพเจาจะเอาเรื่องราวไปพูดกับเขา
ก็ทําไมได คืนวันลวงไป ขาพเจาจองแตจะทําวิชาปราบมาร เพื่อใหจักรพรรดิจะไดเปนสุข ไมได
ทํามาหากินอะไร? จองแตจะทําวิชาปราบมารสถานเดียว นี่คือหนาที่ของขาพเจา
ขาพเจาพูดไดคําเดียววา ขาพเจาเสียใจมาก! เมื่อทราบวา พระพุทธองคสูมารไมได
บัดนี้ ขาพเจาไดรูเห็นแลวตามเรื่องราวที่นําเสนอมาแลว เปนหนังสือปราบมารออกสูตลาดแลว
๔ ภาค คือ “ปราบมารภาค ๑-๒-๓-๔” เลมที่ทานกําลังอานอยูนี้เปน “ปราบมารภาค ๕” ทุกเลม
ล ว นแต มี ส าระสํ า คั ญ ทั้ ง นั้ น หนั ง สื อ อย า งนี้ เ กิ ด ขึ้ น ในโลกเป น ครั้ ง แรก เป น บุ ญ วาสนาของ
ชาวโลกที่ ไ ด อา นเรื่อ งราวลึ กซึ้ง อยางนี้ ความรูลึก ลั บ ความรู ลี้ลับ ความรูเ รน ลับ เช นนี้ ถู ก
เปดเผยเปนครั้งแรกในโลกแลว ขอเชิญทานติดตามอานใหครบทุกเลมเถิด แลวทานจะขอบคุณ
ตัวเอง วาเรามีวาสนาบารมีที่ไดรูเรื่องเชนนี้ ใครมีวาสนาบารมี? ก็จะไดอาน!

ปราบมาร ภาค ๕ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๙

เมื่อพระพุทธองคนิพพานเปนสูมารไมได
สงผลกระทบตอมนุษยอยางไร?
พระพุทธองคนิพพานเปน (สอุปาทิเสสนิพพาน) สูมารไมได เรามีขอมูลนําเสนอแลว
แมพระพุทธเจาระดับผูปกครองและตนของนิพพานเปน มารเขายังมาอุมตัวเอาไปได ตามขอมูล
ที่กลาวมาแลว กลาวถึงพระพุทธเจาของนิพพานเปน ที่มารเอาตัวไปกักกันและเอาไปทําโทษ
ตนนิพพานเปนองคปจจุบัน เคยสรุปตัวเลขใหทราบวา มีถึง ๔ อสงไขยตามที่ไดกลาวไวในเลม
ปราบมารภาค ๔ นั้น เปนขอมูลบงชี้วา พระพุทธองคนิพพานเปนสูมารไมได แลวนิพพาน
กายธรรมจะไปมีอะไรเหลือ เพราะนิพพานเปนเปนกายมนุษยเหมือนกายมนุษยอยางเรานี้
มีความแข็งแรงทนทาน เปนรากฐานรองรับใหกายธรรมที่ซอนอยูในกายมนุษยนั้นเปนอยางดี
ทีเดียว เปนเพราะเหตุใดหรือจึงสูมารไมได?
นี่คือประเด็นสําคัญ ที่ขาพเจายังตอบไมได ขอเวลาใหขาพเจาทําวิชาไปอีกระยะหนึ่ง
กอน วันนี้ยังตอบคําถามนี้ไมได
ก็เมื่อนิพพานเปนสูมารไมได แลวนิพพานกายธรรม (อนุปาทิเสสนิพพาน) ซึ่งมีแต
กายธรรมไมมีกายมนุษย ดวยกายมนุษยตายไปแลว เหลือแตกายธรรมเทานั้น ยอมมีความ
เปราะบาง จึงสูมารไมไดดวยประการทั้งปวง ประเด็นนี้เราไมของใจ ไมตองบรรยายกันอีกแลว
ดังนั้น จึงขอสรุปตรงนี้วา มรรคผลนิพพานของธรรมภาคขาวลมสลายอยางสิ้นเชิง
ถามว า การล ม สลายของมรรคผลนิ พ พาน มี ผ ลกระทบต อ มนุ ษ ย อ ย า งไร? ตอบว า
ผลกระทบมีมาก เพราะพระพุทธเจาเปนที่พึ่งของสัตวโลก เปนสรณะเปนที่พึ่งที่ระลึกถึง
ของมนุษย ดังที่เราไดยินพระสงฆทานกลาววา พระรัตนตรัยหมายถึง พระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ เปนสรณะของเรา ทั้งยังไดยินพระสงฆทานสวดมนตเปนภาษาบาลี ดังนี้
- นตฺถิ เม สรณํ อฺญํ พุทฺโธ เม สรณํ วรํ
(แปลวา สิ่งอื่นไมใชที่พึ่ง ไมใชที่ระลึกถึง พุทธรัตนะเปนที่พึ่งอันประเสริฐของเรา)
- นตฺถิ เม สรณํ อฺญํ ธมฺโม เม สรณํ วรํ
(แปลวา สิ่งอื่นไมใชที่พึ่ง ไมใชที่ระลึกถึง ธรรมรัตนะเปนที่พึ่งอันประเสริฐของเรา)
- นตฺถิ เม สรณํ อฺญํ สงฺโฆ เม สรณํ วรํ
(แปลวา สิ่งอื่นไมใชที่พึ่ง ไมใชที่ระลึกถึง สังฆรัตนะเปนที่พึ่งอันประเสริฐของเรา)

ปราบมาร ภาค ๕ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๑๐

บัดนี้ จากการปราบมารที่ขาพเจาทําวิชามาพบวา พระพุทธองคของเราแพมารอยาง
สิ้นเชิง แปลวา ที่พึ่งของเรามีอันตราย ทําใหพระองคมาชวยเราไดยาก สงผลใหมนุษยคือ
พวกเราเดือดรอนกันทั่วไป เดือดรอนกันทั้งโลก
ขอใหเราทราบความจริงกันตั้งแตวันนี้ หนาที่ของขาพเจาคือ ทําวิชาปราบมารตอไป
ใหพระพุทธองคของภาคขาวทั้งปวงชนะมารใหจงได เมื่อพระพุทธองคเปนอิสระมีเสรีภาพแลว
พระองคก็จะมาชวยกําจัดทุกข กําจัดภัย กําจัดโรค ใหแกมนุษยตอไป
งานปราบมารมาถึงวันนี้ ไดผลงานมากแลว สถานภาพของนิพพานเขาสูภาวะเกือบ
ปกติแลว ใกลเขาถึงเปาหมาย นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ แลว ขอจบเรื่องราวของการพบธาตุธรรม
ผูใหญของนิพพานเปนจํานวน ๕ พระองค ที่มารมาอุมตัวไปไวเพียงนี้ เพราะไดบรรยายความ
เปนไปมาพอสมควรแลว จากนี้ไป จะไดนําผลงานอื่นมาเสนอตอไป

ผลงานสําคัญอีกอยางหนึ่ง
คือพบภูเขาบุญใหญมหาศาล เหมือนภูเขาอัญมณีขาว
ยังไมเคยเห็นทะเลบุญใดใหญโตเทารายการนี้
เปนของใครตั้งแตสมัยใดไมทราบ!
(บันทึกเลม ๒๔ หนา ๑๒๖) เปนผลงานที่นาปลื้มใจ ดูบันทึกแลวปรากฏวาการเดิน
วิชาไมราบรื่น กวาวิชาจะไปไดแตละจุด ยากเย็นไปหมด ขลุกขลักไปหมด นั่นคือเรามาพบเหตุ
“คุมกันของมาร” ที่มารเขาทําขัดขวางไว เหมือนกับเราจะเขาเอาเงินในกําปนหลวง ไมใชจะถึง
กําปนในทันที เราจะตองผานหองมั่นคงหลายดานนั่นเอง เรื่องนี้ถือเปนตําราได ถาเดินวิชา
ขลุกขลักแลว ขางหนาเราจะตองพบอะไรดี ๆ เสมอ นี่คือประสบการณที่เดินวิชาปราบมารมา
นานป เปนขอสังเกตที่เราทําขอมูลไว เปนความรูที่มีคุณคาสูงสุด
ในที่ สุ ดก็มาถึ งเหตุ การณที่ เราไม คาดคิด เราคิดไมถึงวาเราจะไดมาพบของวิเ ศษ
ของวิเศษนั้นคืออะไร? ก็คือภูเขาบารมีเปนรัตนชาติสีขาว ใหญโตมหาศาล กวาเราจะเอากลับมา
ได ทําวิชากันเหนื่อย “ตนปราบกับตรีภพ” ทานเก็บรักษาไว ไมทราบวาเปนบารมีของใคร?
เพราะธาตุธรรมทานไมไดบอกเราจึงไมรู แตตองเปนบารมีสําคัญของโพธิสัตวตั้งแตครั้งใด
เปนแนแท เมื่อทานเหลานั้นสรางบารมี พระพุทธองคก็ใหบารมี แตทานเหลานั้นเก็บรักษาไมได
เพราะมารมาปลนเอาไป
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กอนที่จะมาพบภูเขาบารมีรัตนชาติ ไดพบแผนผัง ๒ แผนผัง คือแผนผังที่ ๑ เปน
แผนผังที่มารเขาสรางแผนผังจะใหขาพเจาตายเห็นเปนโลงศพดํา เราก็รูวามารเขาสรางแผนผัง
จะใหขาพเจาตายอีกแผนผังหนึ่ง เห็นลูกกับแมจะแตกแยกกัน ระลึกรูขึ้นวา เราเคยไดยินหลวง
พอทานเคยพูดคํานี้ คือคําวา “แผนผัง” เราก็เอารูญาณของเราจรดนิ่งลงไปที่นิมิตนั้น บังคับอยา
ใหสาย แลวหมุนขวา บังคับใหเขาสิบเขาศูนยเจาของแผนผัง ลําดับกายของเขาไปใหถึงกายสุด
ละเอีย ด แลว ดับกายของเขาใหหมดทุกกาย แลวก็ดับแผนผัง คือนิมิต ที่เราเห็นนั้นดวย ให
ละลายไปถึงเหตุสิ้นเชื้อไมเหลือเศษตอไป
เคยพูดไววา “ทําบุญใหมารกิน ทําเงินเดือนใหโจรใช” ก็คือ อยางที่บรรยายมานี้
เราสรางบารมี แตมารเขามาโกงบารมีของเราไป เอาไปเก็บไวในเหตุละเอียด เอาไปซอนไว
เอาไปเปนกรรมสิทธิ์ของเขา ดังที่เราไดมาพบในวันนี้ โดยที่เราไมรูไมเห็นวา มารเขามาระเบิด
เอาไปไดอยางไร? เขามาเอาไปเปนของเขาแตเมื่อใด? เราไมรูเรื่องเลย เปนเรื่องนาหนักใจมาก
เปนเรื่องยากอยางนี้ เรื่องลึกซึ้งปานนี้ เกินปญญาที่เราจะไดรูไดเห็น จึงเปนโชคดีที่เราไดมา
รูเห็น
มีหลายทานถามขาพเจาเสมอ วาจะมีความรูอะไรที่จะสามารถรักษาดวงบารมีของ
ตนได?
ขาพเจายังตอบไมไดจนวันนี้ เพียงแตปรารภความรูคุยสูกันฟงเทาที่ไดเทานั้น เพราะ
ขาพเจาก็ยังไมแจงชัด
เพราะเราทราบตรงกันวา มารเขาปกครองทั้งหมด เขาปกครองทั้งนิพพานและภพ ๓
นั่นคือ มารเขาปกครองพระพุทธองคในนิพพานทั้งหมด และยังปกครองมนุษยโลก คือ พวกเรา
นี้ดวย แปลวา มารเขามีอํานาจอะไรทั้งปวง เขาจึงมาระเบิดเอาบารมีไปจากพวกเราได
วิธีแกแบบรวบยอด ก็คือปราบมารสถานเดียว เมื่อหมดมารแลว พวกเราก็ปลอดภัย
ดวยประการทั้งปวง อยางผลงานที่นํามาเสนอนนี้ เปนภูเขาบุญรัตนชาติของใคร? แตสมัยใด?
ไมมีใครรู! แมธาตุธรรมก็ไมอาจบอกเราได ดังที่ไดบรรยายมาแลวนั้น แปลวา มารหมดลงอยาง
มากแลว และเราก็ตามเอาบารมีเหลานั้นกลับคืนมาได นี่คืออานิสงสของงานปราบมารที่ขาพเจา
ทําอยูในขณะนี้ เปนวิธีแกแบบรวบยอด ถาเราไมทําวิชาปราบมาร เราก็แกอะไรไมไดเลย มีแต
แพสถานเดียว
แตการปราบมารนั้น ตองใชวิชาธรรมกายชั้นสูงเทานั้น ถาวิชายังออนอยู ก็สูเขาไมได
ขาพเจาพูดเสมอวา “ในโลกเรานี้มีประชากรหกพันลานคน ถามีเพียงหนึ่งคนที่ปราบมาร
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ได โลกนี้ก็นาอยูนาอาศัย” มีหลายทานถามขาพเจาวา ทําไมขาพเจาพูดอยางนั้น? ที่ขาพเจา
พูดอยางนั้นก็เพราะวา คนมีความรูปราบมารได หาที่ไหนไมไดอีกแลว! เมื่อโลกนี้หาคนปราบ
มารไดเพียงหนึ่งคน ขาพเจาจึงวาโลกนี้นาอยูนาอาศัยแลว
ตองจําไววา เงินทองนั้นเราหาได อํานาจราชศักดิ์เราหาได สาวงามเราหาได และหา
ไดทุก ๆ อยางบรรดามีที่มีในโลก สิ่งเดียวที่เราหาไมไดคือ คนมีความรูที่จะปราบมารได
ดังนั้น ความรูปราบมารจึงเปนความรูที่สูงคา
ความรูอยางนี้ ไมเคยปรากฏในโลกมากอน ขาพเจาจึงเพียรพยายามรายงาน
ความรูปราบมารไวใหปรากฏแกโลก เพื่อรอรับโพธิสัตวระดับนั้นลงมาเกิด ทานจะรู
คุณคา จะไดเปนแนวทางใหทานไดศึกษาเลาเรียนตอไป เพื่อใหงานปราบมารมีการสืบเนื่องไม
สูญไปจากโลก เพราะพระพุทธองคก็จะตองสงคนของทานลงมาเกิด เพื่อใหมาสืบสานงาน หาก
ไมปราบมาร ไมวาที่ใดเดือดรอนกันหมด นิพพานก็เดือดรอนและมนุษยก็เดือดรอน
หากไมทําตําราไวเพียงอยางเดียว ทุกอยางลมเหลวทั้งหมด ตําราจึงสําคัญกวา
อะไรทั้งสิ้น
ขอจบผลงานภูเขาบุญรัตนชาติเพียงนี้ ตอไปเปนผลงานอะไร? โปรดติดตาม (จบ
บันทึกทายเลม ๒๔ ตอไปนี้เปนผลงานบันทึกเลมที่ ๒๕)

ตนนิพพานเปนทรงกลาวถึงงานปราบมาร
ที่มีมาแลวในอดีต วามีความเปนมาอยางไร?
เปนโชคของเราอยางยิ่งที่เราไดยินไดฟง เพราะเราไมทราบเรื่องลึกซึ้งเชนนี้ หมด
หนทางที่เราจะไดรูไดทราบ เปนโชคมหาศาลที่เราไดทราบ เรื่องราวมีดังนี้
ทรงรับสั่งเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒ (สมุดบันทึกเลมที่ ๒๔ หนา ๒๗) หากทาน
ติดตามหนังสือปราบมารภาคตาง ๆ มาโดยตลอด ทานจะทราบวา “ตนนิพพานเปน” ทรงเปน
ผู ป กครองใหญข องนิพ พานเปน คื อ นิ พ พานกายมนุษ ย (ไม มีเ กตุบัว ตู ม) คื อ สอุปาทิ เ สสนิ พ พาน เข า นิ พ พานด ว ยกายมนุ ษ ย เ หมื อ นกายพระสงฆ ทรงมี ป กติ ที่ จ ะกล า วอะไรอย า ง
ตรงไปตรงมา ไมออมคอม ไมกลัวใครโกรธ จะพาดพิงถึ งใครบาง? จะกระทบถึ งใครบาง?
ไมตองเกรงใจกัน ทรงรับสั่งอยางตรงเปา ถูกเปาหมายใจความไปเลย นี่คือปกติของพระองค
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ที่ขาพเจาตั้งขอสังเกตได ถาขาพเจาอยากทราบอะไร? ก็ตองถามพระองค พระองคจะทรงบอก
อยางตรงไปตรงมา หากอยูในขอบขายที่จะทรงบอกได เวนแตเปนเรื่องที่ไมสมควรเทานั้น
เนื้อหาสาระที่ทรงรับสั่งคืออะไร? ทรงกลาววา การปราบมารมีมาแลวนับยุคนับ
สมัยไมถวน พระองคไมทรงยอมรับ แตทรงยอมรับคือ การรบในยุคของศึกษาฯ คนนี้
ทั้งนี้เปนเพราะ “ตนปราบ” ทานมาเปนแมทัพให มี “ตรีภพ” และ “หยกชมพู” เปนกระบี่ซายขวา
ให นั่นเอง ฝมือของขาพเจาเองจะมีน้ํายาอะไร? ทรงใหกําลังใจขาพเจา จักรพรรดิทานมา
รวมตัวกันสู ทําใหปราบมารไดผลมาก
จากรับสั่งของพระองค ทําใหเราทราบอะไรบาง? ทําใหเราทราบวา งานปราบมารใน
อดีตมีมาแลวมากมาย แตยังไมประสบความสําเร็จ ถามวา มียุคใดบางสมัยใดบาง? บอกให
ทราบบาง บรรยายใหทราบบาง? บอกใหทราบบาง บรรยายใหทราบบาง ในรายละเอียดทั้งปวง
ของเรื่องราว ตอบวา เรื่องรายละเอียดนั้นขาพเจาไมทราบเลย ขาพเจาไดยินไดฟงมาแคนี้
ก็บอกไดแคนี้

หลวงพอพูดถึงงานปราบมารที่แลวมาในอดีต
ไมประสบความสําเร็จ แตการปราบในยุคของตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู
ไดผลมากเกินคาดหมาย
กายธรรมของหลวงพอรับสั่งเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ (สมุดบันทึกเลมที่ ๒๕
หนา ๑๓๘) ขาพเจาไดยินก็เกิ ดการตกใจ เพราะหลวงพอไมเคยปรารภถึงเรื่ องประวัติ การ
ปราบมารเลยวาตั้งแตอดีตมีความเปนมาอยางไร? มีมาแลวกี่ยุคกี่สมัย? ใครปราบมารบาง? เรา
ไม ท ราบเลย เราทราบแต ใ นยุ ค ของหลวงพ อ เท า นั้ น ดั ง ที่ เ คยเสนอเรื่ อ งราวไปแล ว ในเล ม
ปราบมารภาคอื่น ๆ ครั้นมาถึงวันนี้ หลวงพอทานกลาวถึงประวัติการปราบมารวา ในอดีตมี
มาแลวหลายยุค แตไมประสบความสําเร็จ เพิ่งเขาตากรรมการก็คือ ปราบมารในยุคของ
ตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู กายธรรมของทานกลาวอยางนั้น ขาพเจาก็เลยมีผลพลอยไดไป
ดวย ไดรับคํายกยองไปวา นี่คือ กําลังใจที่ธาตุธรรมทานใหแกผูทํางานสุดยากเย็นแสนเข็ญ
แตเ นื้อ หาสาระของเรื่องอยู ที่วา ในอดี ต มี ก ารปราบมารกันมาแล วอย า งไร? นี่ คื อ
ประเด็นของเรื่อง เราก็ทราบวาตั้งแตอดีตมางานปราบมารมีมาแลว แตยังไมประสบความสําเร็จ
เพิ่งจะมาไดเรื่องไดงานก็คือ ยุคของตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู นี่เอง
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สรุปวา เนื้อหาของความรูตรงกัน เราเคยไดยินตนนิพพานเปนทรงรับสั่งมาแลว ตอมา
ก็ไดยินกายธรรมหลวงพออีกครั้งหนึ่ง ดังที่ไดนํามารายงานใหทราบนี้ เปนเรื่องสําคัญ ไมมีใครรู
ไมมีใครทราบทั้งนั้น จึงขอใหชวยกันจดจําไว

ผลงานปราบมารในยุคของตนปราบ
ตรีภพ หยกชมพู มีอะไรบาง?
ผลงานปราบมารในยุ ค ของต น ปราบ ตรี ภ พ หยกชมพู มี ป รากฏชั ด ในหนั ง สื อ
ปราบมารภาคตาง ๆ พิมพออกจําหนายแลวรวม ๔ ภาค คือ หนังสือปราบมารภาค ๑-๒-๓-๔
เลมที่ถืออยูในมือขณะนี้คือเลม “ปราบมารภาค ๕”
เรามีหนาที่ทําวิชา ผูประเมินผลงาน คือ ธาตุธรรม (คําวาธาตุธรรมก็คือ ผูปกครอง
ใหญในอายตนะนิพพาน ซึ่งทําหนาที่ปกครองพระพุทธองคในอายตนะนิพพาน พูดใหเขาใจงาย
ธาตุธรรมก็คือ พระพุทธเจาที่เปนผูปกครองระดับสูงสุด
เปนภาระของเรา เปนหนาที่ของเรา เปนงานประจําวันของเรา เปนขอบังคับตัวเรา ที่
ตองทําวิชาปราบมารทุกวัน ตองวางภารกิจอื่นใดทั้งหมดในชีวิตของเราออกไปใหหมด ปลอย
วางงานอื่นใดทั้งหมดในชีวิตเรา ใหมีสภาพใจที่วางเปลา เพื่อเอาความวางเปลาทางใจมาทํางาน
เดินวิชาปราบมาร ถาสภาพใจไมวางเปลา เราทําวิชาไมได ถามีเรื่องขุนของใจ เราทําวิชาไมได
ถามีเ รื่องกระทบกระทั่งใจ ไม วาจะเปนเรื่องอะไร? เราทําวิชาไมไดทั้งนั้น สภาพใจของเรา
จะตองโลงโปรงใสตลอดวัน จึงจะทําวิชาได สรุปแลว ตลอดชีวิตของเรา ตองมีสภาพใจที่
โลงโปรงตลอด เราจึงจะทําวิชาได หากวันใดมีปากเสียงกับลูกเมีย วันนั้นเราทําวิชาไมได การ
ทําวิชาไมไดเพียงแควันเดียว จะเปนผลรายสูงสุดทีเดียวกวาวิชาจะเขาที่ กวาสภาพใจจะคืนสู
สภาพเดิม ใชเวลาแกไขจิตใจหลายวัน และกวาที่เราจะเดินวิชาไดเปนปกติ ตองใชเวลาทบทวน
วิชานานวันกวาที่วิชาจะลงตัว ไมใชงานที่ทํางายเลย
ชีวิตของขาพเจาเหมือนมีกรรมตลอดชีวิต ที่ตองกํากับตัวเองใหอยูในขอบังคับ
ตลอดชีวิต ไปเที่ยวก็ไมได ไปงานสังคมก็ทําไมได ไปทําอะไรไมไดทั้งนั้น ไปทํามาหากิน
อะไรก็ไมได ดวย เพราะใจจะฟุง ไปอีก ทําวิชาไมไดอีก เพราะเอาใจไปคิดเรื่องกําไร
ขาดทุน สงผลใหทําวิชาไมได เปนอันตรายตอการทําวิชาทั้งนั้น
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ตลอดชีวิตราชการของขาพเจา เราหวังอะไรจากทางราชการไมไดเลย เงินเดือนก็ดี
ตําแหนงหนาที่ราชการก็ดี ความดีความชอบก็ดี ตองปลอยใหเปนไปตามเรื่องของธรรมชาติ
ไดก็เอา ไมไดก็แลวไป หากไปหวังอะไรเขา จะเกิดการกระทบทางจิตใจทันที สงผลใหทําวิชา
ไมได งานปราบมารชะงักลงทันที ตองตั้งตนกันใหม ตองมาฝกวิชาเบื้องตนกันใหม กวาที่วิชา
จะเลื่อนระดับสูงได ตองใชเวลายาวนาน
ทั้งยังตองเตรียมสภาพใจ รอรับการตอบโตของมารดวยเรื่องราวตาง ๆ ในสารพัด
รูปแบบ เพราะมารเขาก็หาเรื่องกระทบจิตใจใหแกเรา เพื่อจะใหเราแพเขาใหจงได อะไรที่เราจะ
ทุกขรอนได มารเขาจะทําสิ่งนั้นแกเรา อะไรที่ทําใหเราตายได มารเขาจะเลือกทางนั้น
เขาจะทําเชนนั้นแกเรา ชีวิตของขาพเจาไดรับความชอกช้ํามาแลวสารพัดรูปแบบ อดทนทํา
วิชาปราบมารมาไดถึงวันนี้ นับวามีความอดทนมาอยางโชกเลือดทีเดียว ที่ตองขอบคุณอยาง
มากคือลูกเมีย ที่เขาไมไดไลขาพเจาออกไปจากบาน วันหนึ่งเอาแตนั่งหลับตา ไมไดทํามาหากิน
อะไรใหเกิดความร่ํารวยขึ้นมาเหมือนชาวบานอื่นเขา คนอื่นเขามีแตคิดกาวหนา เขาคิดแตจะให
มีเงินมีทอง แตขาพเจาเอาแตนั่งหลับตาสถานเดียว ตองขอบคุณลูกเมียที่เขาไมรังเกียจเรา
มีกินมีใชแคนี้ ก็อยูกันไปได
งานทําวิชาปราบมารไมใชมีความรูวิชาธรรมกายชั้นสูงแลวจะทําได ตองประกอบดวย
ปจจัยหลายอยาง ถาบวชเปนพระแลว ก็ยิ่งทําไมไดเลยทีเดียว เพราะอะไรหรือ? เพราะ
วินัยสงฆจะเปนเครื่องมือสําคัญของมาร ที่มารเขาจะสอดละเอียดมาใหเราผิดวินัยดวย
วิธีงาย ๆ แลวงานปราบมารก็จะลมเหลวอยางไมเปนทา มารเขาชนะมาแลว แลวเขาก็จะ
ชนะต อ ไป การเป น ฆราวาสดี อ ยู อ ย า งหนึ่ ง ที่ ม ารจะเอาศี ล หรื อ วิ นั ย มาอ า งกั บ เรา
เอาอะไรมาอางกับเราไมไดทั้งนั้น เมื่อเขาเอาวิธีนี้ไมได เขาก็ตองดูอยางอื่น วาอะไรบางที่
เขาจะเอามาถลมเราได อะไรที่เขาจะเอามาเลนงานเราได มารเขาเอาทั้งนั้น เราจะตั้งรับไมทันที
เดียว หมดปญหานี้ขึ้นปญหาใหม จบเรื่องนี้ขึ้นเรื่องใหม จะใหเราถอดใจไมสูไปเอง อะไรก็
ไดที่จะใหเราวินาศ มารมันจะใชวิธีนั้น หนาที่ของเราคือระวังไว ระวังไดไหม? ถาระวังไดก็
รอดตัว หาพลาดไปก็เปนเหยื่อของมารไป อดทนไดไหม? ถาอดทนไดก็อดทนกันไป
ฉะนั้นจะเห็นวา คนที่จะปราบมารได หาตัวไมได ใครเลาจะอาสา? คนที่มีใจสู
แตความรูจะขาด คนที่มีความรู แตจะขาดคุณสมบัติขออื่นเสมอ ขาพเจาจําใจสูเพราะถูก
ธาตุธรรมทานบังคับ ดังที่ทานไดเรียนรูมาแลวในหนังสือปราบมารเลมตาง ๆ นั้น ขาพเจาก็พูด
เปดใจแลว วาปราบมารไมใชงานทํางาย
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ขาพเจาก็พูดเปดใจแลว การที่ขาพเจาถูกจับใหปราบมารนั้น เหมือนหนึ่งมีกรรม
ไปตลอดชีวิต หมายความวา ชีวิตนี้ไปทําอะไรไมไดเลย ตองนั่งหลับตาเดินวิชารบอยางเดียว
จะเอาใจไปจับอยูกับอะไรไมไดทั้งนั้น ตองเอาใจจับอยูผูกอยูกับวิชาเพียงอยางเดียวเทานั้น ตอง
ฟตซอมรางกายเหมือนนักมวยซอมกอนขึ้นชก ถารางกายไมดี จิตใจก็ไมดีไปดวย สงผลใหการ
ทําวิชาขาดกําลังไปดวย ตองรักษาอารมณใหแจมใสไวเสมอ หากอารมณขุนไมวาจะโดย
เหตุใด มีผลกระทบตองานเดินวิชาทั้งนั้น สรุปแลว ชีวิตนี้ทําอะไรไมได จองแตจะนั่งหลับตา
สถานเดียว นี่คือกฎเกณฑของการทําวิชาปราบมาร ถามวา ตามกฎเกณฑที่ขาพเจากลาวมา
นี้ จะมีใครทําไดหรือไม?
ตอบทันทีวา ไมมีใครทําได หากพูดวาทําไดเปนเพียงชั่วครั้งชั่วคราว อยางนั้นพอทํา
ได คือทําเลนโก ๆ แตจะเอาเหตุเอาผลอะไรไมได จะเอาเนื้องานมาบอกเลาอยางที่ขาพเจาทํา
อยูนี้ไมได เรียกวา ทําแบบสมัครเลน
เหตุผลที่ตอบวา ไมมีใครทําได ก็เพราะวาทุกคนตองทํามาหากิน ตองเอาใจไปสัมผัส
กับงานที่เราทํา ตองเอาใจไปกระทบและสัมผัสกับเรื่องราวของชีวิต หากเราปลอยวางได การ
เดินวิชาปราบมารก็ดําเนินไป หากเราปลอยวางไมได จะสงผลกระทบตอการเดินวิชาทันที
นี่คือความยากในการทําวิชาปราบมาร!
หากเราได ศึกษาถึงงานทําวิชาปราบมารในยุคของหลวงพอดูบาง เราจะไดขอคิด
หลายอยาง ควรที่ผูเปนบัณฑิตจะตองศึกษาเลาเรียนไว หากทานไมเรียนรูไว ทานจะไมได
ขอคิดอะไรเลย สุดทาย เราลองประเมินผลงานออกมาวางานปราบมารยุคนั้นไดผลอยางไร
หรือไม ? มี อุปสรรคอะไร? ควรแกไขอยางไรหรือไม? สมมุติวาทานเองมีหนาที่ตองทําวิช า
ปราบมารบาง ทานจะวางแผนอยางไร? เพราะการทํางานจะตองมีการวางแผนเสมอ
ขาพเจาบรรยายมาถึงตรงนี้แลว ขอกลาวถึงหลวงพอวัดปากน้ํา เพื่อเปนการศึกษา
วิเคราะหเจาะลึก ถึงอยางไรเราก็เรียนกันแลว ขอใหทานศึกษาคนควาความรูใหจงได ตําราอยู
ที่ใด? ขอใหทานรวบรวมความรูไวใหหมด เพราะเปนความรูประเสริฐเลิศลน ไปเรียนที่
ใดในโลก ไมมีที่ไหนใหเรียนอีกแลว มีเรียนรูไดในประเทศไทยของเราเทานั้น
ขอใหทานตอบคําถามเหลานี้ใหได จะตอบคําถามได ก็ตองคนควาจากตํารา ตํารา
เรียนนั้น ขาพเจาทําไวครบทุกหลักสูตรแลว
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คําถามสําคัญที่ตองตอบใหได
จะคนควาไดในตําราเลมใด?
๑. หลวงพอวัดปากน้ํา มีคติธรรมสําคัญอะไรบาง? ทานเปนพระสงฆสําคัญ ที่เห็นวิชา
สําคัญ คติธรรมของหลวงพอมีมากมาย เราควรเรียนแบบอยางไว (คนเลม คติธรรม คตินิยม
การดําเนินชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ํา)
๒. หลวงพอวัดปากน้ํา คนพบวิชาสําคัญ ถึงกับยอมเอาชีวิตเปนเดิมพัน ตอมาหลวง
พอฟนฟูการศึกษาของสงฆไดสําเร็จรับพระและสามเณรมาใหการศึกษาเปนจํานวน ๑,๐๐๐ รูป
และตั้งโรงครัวเลี้ยงพระและสามเณร ทําไดเปนอัศจรรย หลวงพอทําไปไดอยางไร? (คนเลม
อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา)
๓. หลวงพอคนควาวิชาสําคัญไดนั้น คือวิชาอะไร? (คนเลม ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้น
เห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย)
๔. วิ ช าธรรมกายมี ห ลายหลั ก สูต ร ทั้ง หลัก สู ต รเบื้อ งตน หลั กสูต รระดับ กลางและ
หลักสูตรยาก จะคนควาไดจากตําราเลมใดบาง?
(ก) วิชาธรรมกายระดับกลาง (คนเลม แนวเดินวิชาหลักสูตรคูมือสมภาร ของ
หลวงพอวัดปากน้ํา)
(ข) วิ ช าธรรมกายระดั บยาก (ค นเล ม แนวเดิ นวิช าหลัก สูต ร วิช ชามรรคผล
พิสดาร ๑ ของหลวงพอวัดปากน้ํา)
(ค) วิชาธรรมกายระดับยากมาก (คนเลม แนวเดินวิชาหลักสูตรมรรคผลพิสดาร
๒ ของหลวงพอวัดปากน้ํา)
๕. วิชาธรรมกายระดับยากมาก คือหลักสูตรปราบมาร เปนหลักสูตรพิเศษ ยากที่จะ
เรียนรูได ถามวา จะคนควาไดจากตําราเลมใดบาง? (คนไดจากตําราปราบมารทั้ง ๕ ภาค คือ
ปราบมารภาค ๑-๒-๓-๔ และปราบมารภาค ๕)
๖. จะสรางบารมีธ รรม สอนนัก เรียน นั กศึกษา ใหเ ปนธรรมกายอยางน าอัศจรรย
จะทําอยางไร? และจะคนไดจากตําราเลมใด?
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ตอบ ตองสอบเปนอุปชฌายตามขบวนการ (คนจากเลม “ทางรอดของมนุษย มีทาง
เดียวเทานั้น” ตองทองจําวิชาได แลวไปสอบปากเปลา ตามที่หัวหนาสายวิทยากรเขาจัด คือไป
สอบกับขาพเจา นั่นเอง)
(ตอบ การจะเป น วิ ท ยากรที่ ส อนได ผ ลเป น อั ศ จรรย ค น คว า จากเล ม “วิ ธี ส อนและ
เทคนิควิธีฝกใหเปนธรรมกาย” หรือเรียกสั้น ๆ วา คูมือวิปสสนาจารย)
๗. ตํ า ราวิ ช าธรรมกายทุ ก หลั ก สู ต ร ทั้ ง หลั ก สู ต รวิ ช าการ ทั้ ง หลั ก สู ต รเบื้ อ งต น
หลักสูตรระดับกลาง และวิชาธรรมกายชั้นสูง รวมทั้งหลักสูตรประเภทบันเทิงใจ สนใจอานเนื้อ
ในเลมตาง ๆ ไดที่

วิชาธรรมกายเรียนยาก แตขาพเจามีคําแนะนํา
วิธีเรียนที่ประสบความสําเร็จ
ขาพเจาคนควาศึกษาเลาเรียนมาตั้งแตตนจวบจนวันนี้ ตองถือวาตลอดชีวิตแลว ได
สังเกตการเรียนของผูมีบารมีธรรมในอดีต สังเกตการเรียนในสมัยของคนรุนขาพเจาเอง และ
สังเกตการเรียนของคนในยุคหลัง ๆ จึงสรุปไดวา
การเรียนวิชาธรรมกายไมงายเลย! เรียนไป ๆ ความรูจะเพี้ยนเอา! ในที่สุด
ความรูเหลานั้นจะใชการไมได เพราะผูเรียนไมเคยตรวจสอบความรูกับตําราเลย ตั้งแต
อดีตมาแลว ผลสุดทายความรูจะเพี้ยนทั้งนั้น นาเสียใจมาก! แตผูเรียนก็อางวาเรียนมาจากหลวง
พออยางนั้น คํานี้ไดยินรุนพี่พูดอยางนี้ ขาพเจาไมเถียงในเหตุที่ไดยิน แตเมื่อวิเคราะหดูแลว
จะพบวาการเรียนในสมัยนั้น หลวงพออํานวยการใหทั้งหมด ที่อยูที่พักหลวงพอจัดใหทั้งหมด
อาหารการกินหลวงพอก็จัดให วิชาความรูหลวงพอก็เปนผูสอนเอง ไดเวลาเรียนแลว ใครขาด
เรียนไมไดเลย! หลวงพอจะไมยอมใหใครขาดเรียนเด็ดขาด
นี่คือการเขมงวดกวดขันของหลวงพอ!
แตเดี๋ยวนี้ไมมีหลวงพอแลว หลวงพอของเราตายไปแลว ไมมีใครเขมงวดกวดขัน ถาม
วาการเรียนของเรายังเครงครัดเหมือนยุคที่เรียนกับหลวงพอหรือไม? ตองตอบคําถามนี้กอน
ตอมาก็พิจารณาวา ทานสนใจในการศึกษาเลาเรียนเพียงไร? ถามวา วิชาธรรมกายที่หลวงพอ
รวมความรูไวเปนตํารากี่เลม? อะไรบาง? ปรากฏวาไมมีใครตอบไดเลย คําถามตอมาถามวา
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ใครเคยเอาตําราวิชาธรรมกายที่หลวงพอรวมไวเปนหนังสือมาอานทบทวนความรูบาง?
ปรากฏวา ไมมีใครทบทวนความรูกับตําราเลย! เรื่องก็จบลงแคนั้น
นี่คือความลมเหลวในการเรียน ลมเหลวเพราะความรูเพี้ยน! เนื่องจากไมอาน
ตํารา แมแตสอนเบื้องตนก็ไมมีประสิทธิภาพ ไมตองพูดถึงความรูแกโรค เวลานี้ถามวาใคร
ตรวจไดบ างว า ตายแลว ไปไหน? ไมมีใ ครทํา วิ ชานี้ไ ดเ ลย นา เสี ย ใจมาก! ความรู ป ราบมาร
ไมตองพูดถึง! ไมมีใครรูเรื่องแลว อาจพูดถึงวิชารบไดบางพอเปนน้ํากระสายยา เพราะยังจําวิชา
ไดบาง ก็จําไดแคนั้น จากนั้นไป ไมรูอะไรทั้งนั้น อยาเสียเวลาถามเลย
นี่คือการเรียนในอดีต สวนการเรียนในยุคปจจุบัน ตองพูดวาไมไดความดวยประการ
ใด ๆ เพราะผูสืบสานเรียนมาอยางผิดวิธี เพียงแตเรียนมาอยางตามมีตามได ไมไดคนวิธีที่
ถูกตอง การเรียนจึงไรผล บางสํานักเรียนกันจํานวนมาก เห็นจํานวนแลวนาชื่นใจ แตพอ
วัดผลดู ไมปรากฏวามีใครทําได มีบางก็ไมสมดุลแกการลงทุนของเจาสํานัก แตเจาสํานักก็ระดม
จํานวนผูเรียนใหมากเขาไว แตผลการเรียนใชไมไดเลย
ทานไดทราบความแลววา วิชาธรรมกายเรียนยาก ตามขอมูลที่นํามาเสนอนี้ ปญหาจึง
เกิดขึ้นวา จะเรียนวิชาธรรมกายอยางไรจึงจะไดผล? ตอบวา ตองเรียนใหรูจริง วางรากฐาน
ความรูใหถูกตอง ตามตําราหลักสูตรตาง ๆ ดังที่ขาพเจาไดแนะนําไวแลว จึงขอใหทานติดตาม
หามาศึกษาคนควา ของใจอะไร? หรือไมเขาใจอะไร? โปรดถามขาพเจาได
อยากแนะนําใหฝกฝนตนเองใหเปนวิทยากรใหได ดังที่คณะของขาพเจาทําขึ้นในทุก
วันนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับตนเองก็ศึกษาและฝกตน เพราะมีตําราใหแลวครบทุกหลักสูตร ถามีเวลา
ก็ไปพบขาพเจาได ไปถามขาพเจา ไมมีวิธีอื่น มีวิธีนี้วิธีเดียวที่จะอนุรักษวิชาธรรมกายไวได วิธี
นี้ วิ ธี เ ดี ย วที่ จ ะสื บ สานวิ ช าธรรมกายไว ไ ด เพราะทุ ก วั น นี้ ถ า ดู ใ นสํ า นั ก ต า งๆ ที่ เ รี ย นวิ ช า
ธรรมกาย จะพบวาวิชาเพี้ยนกันทั่วแลว บงบอกวาขัดสนผูมีความรูแลว จึงเปนเรื่องที่ขาพเจา
เกิดความวิตกกังวลอยางมาก ภาวนาในใจเสมอ ขอใหผูมีบุญลงมาเกิด เพื่อจะไดสืบตอวิชา
ธรรมกาย เพื่อใหวิชานี้คงอยูคูฟาดิน โพธิสัตวในบานเราทุกวันนี้ ไมมีความสามารถที่จะ
รักษาวิชาไวได เพราะความรูของทานเพี้ยนไปหมดแลว
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ในสากลโลกและสากลธรรม ใครเปนใหญสุดยอด ?
ในโลกทั้งหลาย ไมวาจะเปนโลกอะไร? ไมวาเปนโลกของมนุษยหรือโลกของสัตว
ตอบวามารเปนใหญสุดยอดในธรรมทั้งหลาย ไมวาจะเปนธรรมอะไร? ตอบวา มารเปนใหญสุด
ยอด ดังนั้น ทั้งในสากลโลกและในสากลธรรม มารเขาเปนใหญ มารเขาเปนเจา มารเขา
เปนผูปกครองทั้งปวง อยูในปกครองของเขา จะตองปฏิบัติตามคําสั่งที่เขาบังคับ
การบังคับนั้น เขาบังคับโดยอะไร? ไมมีใครตอบไดเลย ขาพเจาทําวิชาปราบมารมา
นานป จึงไดรูวาเขาบังคับเราดวยวิธีอะไร? ไมมีใครอยากถูกบังคับ เราอยากมีอิสระดวยกัน
ทั้งนั้น ทั้งมนุษยและสัตวโลกตางก็อยากมีอิสรภาพ อยากมีอิสระเสรี ไมอยากอยูใตปกครอง
ของใคร! ใหเราดูประเทศในโลกของเรา บางประเทศอยูในปกครองของประเทศอื่น ตอมาก็ดิ้น
รนแยกตัวออกเปนอีกประเทศหนึ่ง เปนอิสระเปนเอกราช เมื่อเขาเปนอิสระเปนเอกราชแลว เขา
ก็ฉลองความเปนเอกราชของเขา แลวเขาก็จัดการปกครองประเทศของเขาเอง ดังตัวอยางเชนนี้
เราเห็นในโลกของเราแลว
กลับมาดูสัตวบาง สัตวถูกมนุษยบังคับ โดยเอามาขังไวในกรงเลี้ยงบาง เอามาลามโซ
บาง ใหสังเกตวา มันพยายามทุกอยางที่จะออกจากกรงเลี้ยง พยามยามจะใหหลุดจากโซที่เรา
ลามเขา หากหลุดจากกรงมาได หรือหลุดจากโซลามมาได มันจะดีใจจนเราเห็นกิริยาอาการที่
มันแสดงออก แสดงวาสัตวเขาอยากเปนอิสระ ไมอยากถูกบังคับ แตไมรูวาจะแกไขอยางไร?
คราวนี้เรามาดูการบังคับของมารบางวา เขาบังคับสัตวโลกอยางไร? และดูวาเขา
บังคับนิพพานคือบังคับธาตุธรรมอยางไร? ตอบไดทันทีวา มารเขาบังคับโดยวิชา วิชาคือ
ความรู เขาตรัสรูไดดีกวา เขาเห็นวิชาไดละเอียดกวา เขาก็เอาวิชาที่เขาตรัสรูนั้นมาทํา
เครื่อง แลวเอาเครื่องนั้นเขามาบังคับใจพวกเรา พวกเราเมื่อถูกวิชาของมารแลว ใจของเรา
ก็หมดอิสรภาพ เปนไปตามการบังคับของวิชามาร เราแก เราเจ็บ คือเปนโรค และเราตาย
ก็ดวยการบังคับของวิชามาร วิชาที่เขาทําบังคับคือ วิชาทุกขและสมุทัยนั่นเอง สวนการบังคับ
ธาตุธรรมคือการบังคับในนิพพานนั้น เขาทําวิชาปฎกของมารขึ้นมา แลวเอาวิชาปฎกของเขามา
หุมดวงปฎกของธรรมภาคขาว ทําใหปฎกของภาคขาวหมดอิสรภาพ นิพพานของภาคขาวจึงอยู
ในปกครองของมารดวยวิชาปฎกนี่เอง ปฎกของเราเบิกบานออกมาไมได เพราะถูกปฎกของ
มารเขาบังคับอยู พระพุทธเจาในนิพพานตรัสรูอะไรไมไดเลย! เปนปญหาใหญหลวง
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ดั ง นั้ น มารเขาจึ ง เป น เจ า โลก มารเขาจึ ง เป น เจ า ธาตุ เ จ า ธรรม คื อ บั ง คั บ
มนุษยโลกและบังคับนิพพานไดทั้งหมด
ความเสียหายเกิดจากการปกครองของมารนั้น ตอบวาเสียหายมาก กลาวถึงพวกเรา
คื อ มนุ ษ ย ที่ ถู ก มารปกครองในทุ ก วั น นี้ เรามี ค วามแก เป น โรคและตาย หากยั ง ไม ต าย
ก็เดือดรอนดวยประการตาง ๆ เกิดกลียุค เกิดสงคราม เกิดขาวยากหมากแพง เกิดโจรผูราย
เกิดภัยธรรมชาติ นั่นคือฝมือของมารที่เขาทําใหเปนไปความละเอียดลึกลงไปที่เรามองไมเห็น
ก็คือมารเขามาระเบิดดวงบุญไปจากมนุษยได เขาทําไดตามใจชอบ โดยที่เราไมรูเลยและเมื่อ
มนุษยตายไป จะตองไปสูภพภูมิที่มารเขาทําไวกักขัง นั่นคือ นรก อเวจี และโลกันต สรุปแลว
มนุษยเดือดรอนทั้งที่มีชีวิตอยู และเดือดรอนหลังจากที่ตายไปแลว พวกเราที่เรียนวิชา
ธรรมกายกันมานานปนั้น ยังเอาความรูมาพูดไดไมมาก เพราะยังศึกษาเลาเรียนนอยไป
ความรูยังเล็กนอยเกินไป ทานบอกวาเรียนมารอยปนั้น ขาพเจาดูแลว ความรูของทานแค
ระดับอนุบาลศึกษาเทานั้น แปลวาความรูยังนอยเกินไป
กลับมาดูเรื่องมรรคผลนิพพานบาง พระพุทธเจาของภาคขาวที่อยูในนิพพาน ถูกมาร
ปกครองโดยสิ้นเชิง ไมสามารถตรัสรูในความรูละเอียดตอไปได คงไดตรัสรูเฉพาะที่มาทําหนาที่
พระพุทธเจาในโลกเทานั้น ตรัสรูไดแคไหนก็ไดแคนั้น เมื่อกลับเขาสูนิพพานแลว ไมไดตรัสรู
อะไรอีกเลย มารเขามากดขี่ขมเหง บังคับในทุกรูปแบบ พวกเราเรียนวิชาธรรมกายกันมานานป
แตก็ยังเอาเรื่องราวมารายงานไดนิดหนอยเทานั้น ไมรูอะไรลึกซึ้ง ขาพเจาทําวิชาปราบมารมา
นานป ไดรูเห็นมามากพอสมควรแลว จึงนําความรูนั้นมาบรรยายใหทราบเทาที่จะทําได ดวง
บารมีของพระพุทธองค มารเขาก็มาระเบิดเอาไปได เขาเอาพระพุทธองคไปทําโทษก็ได เอาไป
กักขัง เอากักบริเวณ เอาจักรพรรดิของภาคขาวไปทารุณกรรมนานาประการ ขาพเจาไดนํา
ผลงานมารายงานมากมายแลวในหนังสือปราบมารภาค ๑-๒-๓-๔ ใหทานกลับไปอานเอาเอง
สรุปวา ในสากลโลกในสากลธรรม มารเขาเปนใหญสุดยอด เขาเปนเจาธาตุเจาธรรม
เขาเปนผูปกครองใหญ
ตองจําไวเปนความรูวา มารเขาที่ไหน? ก็เดือดรอนที่นั่น! ใครถูกมารปกครอง! เขาผู
นั้นก็เดือดรอนเปนทุกข ทั้งนิพพานและภพ ๓ ถูกมารปกครอง จึงเดือดรอนกันทั่วหนา นิพพาน
หมายถึง พระพุทธองค และภพ ๓ หมายถึงชาวสวรรค คือ ทิพย พรหม อรูปพรหม และมนุษย
ในโลกของเรานี้ เปนผูไดรับทุกขและเดือดรอน เนื่องจากอยูในปกครองของมาร ไมมีใครอยาก

ปราบมาร ภาค ๕ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๒๒

อยูในปกครองของมารดวยกันทั้งนั้น ทุกคนอยากเปนอิสระเสรีดวยกันทั้งนั้น แตเหตุที่จํา
ยอม เนื่องจากความรูสูมารเขาไมได ดังที่กลาวแลวนั้น
ถามวา ความทุกขและความเดือดรอนที่เราไดรับนั้นเปนเวลายาวนานแคไหน? ตั้งแต
เมื่อไรมาแลว? คําถามนี้ยังหาคําตอบไมได ไปถามนิพพานทานดู ก็ตอบวานานมาแลว ที่วา
นานมาแลวนั้นกี่ปกี่เดือน? ยังไมมีใครตอบไดทั้งนั้น ขาพเจาพยายามจะรูมานานแลว แตก็ยังหา
คําตอบไมได ถาใหขาพเจาตอบแบบเดาเอา ขาพเจาก็เดาวาตั้งแตมีมรรคผลนิพพานมาทีเดียว
แตมารเขาบังคับไมใหพูด ไมใหบอกความจริงแกกันและกัน ใครพูดใครบอก? มารเขาก็ทํา
โทษ! ดังขอมูลตาง ๆ ที่เสนอไปแลวในหนังสือปราบมารทั้ง ๔ ภาคนั้น เพราะเหตุนี้เอง เราจึง
ไมรูของจริง เนื่องจากพระพุทธองคบอกความจริงแกเราไมได เพราะถูกมารเขาบังคับไป
หมด แมพวกเราจะเรียนวิชาธรรมกายกันมาแสนนาน ก็ยังไมอาจรูเรื่องราวเชนนี้ได เพราะวิชา
ของเรายังออนเกินไป ยังเขาไมถึงความรูลึกซึ้งระดับนี้ เหตุผลที่ขาพเจารูได เปนเพราะงาน
ปราบมารของขาพเจามาถึงขั้นตะลุมบอนกันแลว หากการรบไมถึงขั้นนี้ จะไปลวงรูเรื่อง
ลึกซึ้งเชนนั้น ยอมเปนไปไมได! ดังนั้น ความรูตาง ๆ ที่ขาพเจานํามาเสนอนี้ เปนความรูลึก
ยังไมมีใครรูเรื่องทั้งนั้น

วิชาปราบมารที่นายการุณย บุญมานุช
ทําอยูในทุกวันนี้ ทําเพื่ออะไร? นี่คือประเด็น
ตอบทันทีเลย ทําเพื่อใหพระพุทธองคในนิพพานชนะมารใหจงได แมวาจะยากหรือ
ลําบากอยางไร? ขาพเจาก็พยายามทําตอไป แมจะไมมีความหวังเลย ขาพเจาก็ตองทํา เพราะ
ขาพเจาถูกธาตุธรรมทานกําหนดตัวใหปราบมาร ไมมีทางที่ขาพเจาจะหลบหลีก ไมมีทางที่จะ
หลีกเลี่ยงดวยประการใด ๆ
ถามว า วิ ช าปราบมารที่ ทํ า อยู นี้ เริ่ ม ทํ า มาตั้ ง แต เ มื่ อ ไร? ตอบว า เริ่ ม มาตั้ ง แต วั น
เขาพรรษาของป ๒๕๒๗ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗ นับถึงวันนี้คือป ๒๕๔๕ เปน
เวลา ๑๘ ปแลว ถามตอไปวา ไดผลงานอะไรบาง? ตอบวาไดผลงานตามหนังสือปราบมารภาค
๑-๒-๓-๔ เลมที่อยูในมือของทานคือ “ปราบมาร ภาค ๕”
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ผลงาน “ปราบมารภาค ๕” มีดังตอไปนี้
เพื่อใหความรูสืบเนื่องติดตอกัน โปรดกลับไปอานเลม “ปราบมารภาค ๔” อีกครั้งหนึ่ง
วาเลมนั้นถึงผลงานใดแลว? เพราะปราบมารภาค ๕ กลาวตอจากเลม “ปราบมารภาค ๔” ทันที

(๑.) การรบมาถึงจุดหนึ่ง ปรากฏวาอายตนะนิพพานของเรา
ไมมีดวงธรรม ๖ ดวงใหเดินวิชา จึงเปนทางตัน หมดหนทางที่จะแก
เปนการพายแพอยางใหญหลวงของภาคขาว นี่คือทะเลรูทะเลญาณของภาคขาวถูก
มารกลืนไปหมดแลว สงผลใหมารเขารูอะไรในภาคขาวจนหมดสิ้น แตภาคขาวไมรูอะไรในภาค
มารเลย เปนเหตุใหภาคมารเขาเขามาบดขยี้ภาคขาวอยางสบายมือ กวาเราจะรบผานจุดนี้ไปได
เราก็เหงื่อแตก
เรื่ อ งนี้ ไ ดนํ า เสนอแล ว ในเล ม “ปราบมารภาค ๔” นี่คื อเรื่อ งใหญ ที่ สุ ด เปน เรื่ อ ง
อันตรายใหญหลวงทีเดียว ใชเวลาคนควาอยูนาน กวาเรื่องราวจะแจงขึ้นได ตองใชแบบ
รวมความรูทีละนิด กวาจะสรุปเปนความรูได ใชเวลาเปนแรมปทีเดียว ความรูวาดวยเรื่องดวง
ธรรม ๖ ดวงที่นํามาเสนอวันนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ความรูอยางละเอียดนั้น ยังเสนอวันนี้
ไมได ไดโปรดเขาใจและใหอภัยแกขาพเจาดวย ที่ยังไมอาจนําความรูละเอียดมาเสนอ แตมี
ความจําเปนตองนําเสนอเทาที่จะบอกได เพราะเปนเรื่องสําคัญสุดยอด
ก. ดวงธรรม ๖ ดวงคืออะไร? มีความสําคัญอยางไร?
ดวงธรรม ๖ ดวงคือ ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน (หรือเรียกสั้น ๆ วา ดวงมรรค
หรือดวงปฐมมรรค หรือเรียนสั้น ๆ วา ดวงธรรมนั้นเอง) ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปญญา ดวง
วิมุตติ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ดวงธรรมทั้ง ๖ นี้ มีหยาบละเอียด เปน เถา-ชุด-ชั้น-ตอน-ภาคพืด ละเอียดไปมากนอยแคไหนเราไมทราบ
ดวงธรรมเหลานี้ ประกอบดวยอะไรบาง? ประกอบดวย เห็น-จํา-คิด-รู ใจ-จิต-วิญญาณ
หุมดวยทาน-ศีล-ภาวนา และหุมดวยปฎกธาตุปฎกธรรม คือ สุตตันตปฎก-วินัยปฎก-อภิธรรม
ปฎก-ดวงสิทธิ-ดวงอํานาจ และกลางดวงอํานาจนั้นประกอบดวย บุญ-บารมี-รัศมี-กําลัง-ฤทธิ์เฉียบขาด-สมบัติ-คุณสมบัติ-ความสําเร็จ ทุกดวงประกอบดวยดวงธรรมละเอียดเหลานี้ เมื่อดวง
ธรรมเหลานี้มีนอย แปลวา อาณาจักรของการเห็น-การจํา-การคิด-การรู มีความแคบ
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เขามา ไมมีอะไรตางพระเนตรพระกรรณ บริวารของการเห็น-การจํา-การคิด-การรู ไมมีเสียแลว
แปลวา การตรัสรูของเรานอยไป แปลวา ดวงทาน-ศีล-ภาวนา ถูกกําจัดไป แปลวา ปฎก
ธาตุปฎกธรรมถูกทําลายไป แปลวา สิทธิและอํานาจถูกลิดรอนไป แปลวา บารมีของเรา
ถูกลักขโมยไป
เมื่ อเหตุการณ การรบมาถึงจุดนี้ คือมาถึงประเด็ นที่นิพพานของเราไมมีดวงธรรม
๖ ดวง ทําใหเราทราบไดวา อาณาจักรแหงใจของภาคขาวมีขอบขายเพียงแคนี้เอง ดวงทานดวงศีล-ดวงภาวนา ถูกมารดับมาตั้งแตจุดนี้ ปฎกธาตุปฎกธรรมของภาคขาวถูกดับตั้งแตตรงนี้
สงผลใหภาคขาวตรัสรูอะไรไมได การที่เรารูเห็นไดนอย เปนเพราะอยางนี้ การที่เราไมตรัสรู
เปนเพราะอยางนี้
การรบมาถึงเหตุการณเชนนี้ บอกใหเราทราบวา เขารูเราจนหมดสิ้น แตเราไมรู
เห็นเขาเลย คือ เขารูเรา แตเราไมรูเขา ตองจําหลักไววา ฝายใดรูเห็นไดมากกวา ฝายนั้นชนะ
ฝายที่รูเห็นนอยกวา เปนผูแพเสมอไป พูดใหเปนวิชาการก็วา ฝายใดตรัสรูไดมาก ฝายนั้นเปนผู
ชนะ นั่นเอง
ข. เมื่อนิพพานของเรามีดวงธรรมจํากัด เราเกิดขอคิดอะไร?
ขอคิดที่เกิดแกเราคือ พระพุทธเจาของภาคขาวตรัสรูไมได เพราะดวงธรรมมีจํากัด จึง
เปนรองมารเขา มารเขาจึงไดโอกาส กดขี่ขมเหงสารพัดรูปแบบ เมื่อเราตรัสรูไมได ก็แปลวา
เราถึงทางตัน คือหมดประตูสูดวยประการทั้งปวง
ถามวา เหตุการณนี้เปนมาตั้งแตครั้งใด? เปนเวลายาวนานแคไหน? เรื่องนี้ยังไมมีใคร
ตอบได เรื่องนี้มีใครรูเห็นบาง? มีใครทราบบางไหม? ตอบวา ยังไมมีใครรูยังไมมีใครทราบ
เพราะยังไมมีใครทําวิชาคนควาไปถึง นั่นเอง
ค. เหตุใดขาพเจาจึงเดินวิชามาพบวานิพพานไมมีดวงธรรม?
ขาพเจาก็ตอบไมได บอกไดแตวา เมื่อถึงเวลาทําวิชา ขาพเจาก็รวมนิพพานกายธรรม
เขากับนิพพานเปน ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน แลวก็สืบรูสืบญาณทัสสนะไป ตอรูตอญาณทัสสนะไป ตามแนววิชาซอนสับทับทวีที่หลวงพอทานสอนไว เพื่อหามาร พบมารที่ใด? ก็ดับให
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หมด แตการเดินวิชานั้น จะตองเขาดวงธรรม ๖ ดวงเสมอไป เพราะดวงธรรม ๖ ดวงนั้น มี
ละเอียดเขาไปนับไมถวน
ต อ มาเราได พ บว า เราเดิ น วิ ช าไม ไ ด เพราะนิ พ พานไม มี ด วงธรรมเสี ย แล ว เป น
เหตุการณเฉพาะหนา
ก็ตอบใหทานทราบไดเพียงแคนี้ แลวทานก็ถามตอไปอีกวา เมื่อพบเหตุการณเชนนี้
เขา ขาพเจาแกปญหานี้ไปอยางไร? บอกใหทราบบางไดไหม? นี่คือคําถามของทาน
ง. เรื่องถามมีมาก ถาตอบไดหมด เราก็ชนะมารไปแลว
ปญหามีอยู แตเราตอบปญหาไมได เราจึงเปนผูแพจนทุกวันนี้ นี่คือหลักการ
กรณีที่ขาพเจาเดินวิชามาถึงปญหานี้ เปนการบังเอิญวา ขาพเจาอานตําราที่หลวงพอ
ทานทําไว แลวระลึกถึงความรูนั้นได ตําราเลมนั้นคือ วิชชามรรคผลพิสดารภาค ๑ และวิชชา
มรรคผลพิ ส ดารภาค ๒ การเดิ น วิ ช าทํ า อย า งไร? ขอให ท า นไปค น คว า หนั ง สื อ “ปราบมาร
ภาค ๔” ตั้งแตหนา ๒๒๘ ถึงหนา ๒๓๒ เพราะแสดงการเดินวิชาไวแลว จึงไมนํามากลาวอีก
เมื่อทําวิชาตามแนวนี้แลว ดวงธรรม ๖ ดวงเกิดขึ้นมากมาย วันตอมา เราเดินวิชาได
อีก เพราะมีดวงธรรมมารองรับ และเมื่อเดินวิชาไปนานวัน ก็มาพบวา ดวงธรรม ๖ ดวงไมมีอีก
เมื่อไรปญหานี้จะหมดไป? ยังตอบไมได!?!
จ. เมื่อดวงธรรม ๖ ดวงเกิดขึ้นแลว สงผลอะไรแกนิพพานบาง?
การที่ดวงธรรม ๖ ดวงเกิดขึ้นมาใหม นี่คือทะเลรูทะเลญาณของพระพุทธองคได
ฟนคืนชีพแลว นี่คือปฎกธาตุปฎกธรรมของพระพุทธองคไดฟนคืนชีพแลว แตจะฟนคืน
มาไดครบทั้งหมดหรือยัง? ยังตอบใหทราบในวันนี้ไมได การรบตองดําเนินไปอีกระยะหนึ่ง จึงจะ
บอกไดในวันนั้น
คําถามที่ตามมาก็คือ ดวงธรรม ๖ ดวงของนิพพานที่พระพุทธองคมีอยูในปจจุบันนั้น
คืออะไร? คําตอบก็คือ ดวงธรรม ๖ ดวงที่พระพุทธองคมีอยูในปจจุบันคือ “ดวงธรรมสุดหยาบ”
เพราะดวงธรรมสุดละเอียดนั้น มารเขาทําวิชาดับไปหมดแลว การที่มารเขาทําวิชาดับดวงธรรม
สุดละเอียดของเราได สงผลใหเราตรัสรูไมได เราจึงรูเห็นแตที่หยาบ ๆ การรูเห็นที่ละเอียด
กระทําไมได เนื่องจากดวงธรรมสุดละเอียดถูกดับไปจนหมด ดังที่เราไดมาพบเหตุการณในวันนี้
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เมื่อเราทําวิชาแกไข จนถึงขั้นดวงธรรม ๖ ดวง ประเภทสุดละเอียดเกิดขึ้นใหม แปลวา
ทะเลรูทะเลญาณของภาคขาวฟนคืนชีพแลว ตอไปนี้พระพุทธองคจะตรัสรูไดแลว ตองจัดวา
เปนการปฏิวัติครั้งใหญของภาคขาวทีเดียว ดีใจกันทั่วธาตุตลอดธรรม เปนชัยชนะอัน
ยิ่งใหญของภาคขาว
ดังนั้น เราตอบไดทันทีวา การที่ดวงธรรม ๖ ดวงประเภทสุดละเอียดกลับฟนคืนชีพนั้น
สงผลใหพระพุทธองคในนิพพานตรัสรูไดในทันที มรรคผลนิพพานในระดับอายตนะนิพพานจะ
ไม มื ด บอดอี ก ต อ ไป จะไม ถู ก มารข ม ขยี้ อี ก ต อ ไป จะไม เ ป น รองมารอี ก ต อ ไป ข า พเจ า ตั้ ง
ความหวังไวเชนนั้น เนื่องจากขาพเจาเปนผูทําวิชาปราบมาร จึงหวังไวเชนนั้น
ฉ. เมื่อพระพุทธองคและสาวกเขานิพพานแลว ไดตรัสรูเพิ่มเติมอีกหรือไม?
การตอบคํ าถามตอไปนี้ หากไมคิดผิดถือว าถูก ข าพเจาก็จะขอคุยดวย เนื่องจาก
ขาพเจาเปนผูทําวิชาปราบมาร หากทานตกลงเชนนั้น ขาพเจาจะขอคุยดวย ดังนี้
ขาพเจาไดกลาวไวในตําราปราบมารของขาพเจาแลววาการตรัสรูของพระพุทธเจา
ภาคขาวนั้น มีหลักสูตรการตรัสรูไดแคไหน? การตรัสรูยอมเปนไปตามที่มารเขาบัญญัติ และ
การกําหนดอายุของพระพุทธเจานั้น จะใหมีชีวิตอยูในโลกไดแคไหน? ก็ยอมเปนไปตามที่มาร
เขาบัญญัติเชนกัน
แสดงวามารเขากํากับไดทั้งหมด มารเขาเปนผูบังคับไดทั้งหมด ตามที่มารเขาตองการ
คราวนี้ มาดูระบบมรรคผลนิพพานของภาคขาววาเปนเชนไร? ขอใหเราพิจารณาตรง
นี้ใหดี
เราทราบแลววา พระพุทธองคก็ดีและพระอรหันตก็ดี เมื่อสิ้นพระชนมแลว ก็เขาสู
นิพ พาน หรือพู ดเป นคํา วิช าการวา เขา สูอ ายตนะนิ พ พาน คือ ไดม รรคผลนิ พ พาน นั่ น เอง
ไมเวียนวายตายเกิดอีกตอไป ประเด็นที่เราอยากทราบวาพระพุทธองคและพระอรหันตเมื่ออยู
ในอายตนะนิพพานนั้นไดตรัสรูเพิ่มเติมอีกหรือเปลา? หนาที่ประจําของผูไดมรรคผลนิพพานคือ
อะไร? จงบรรยายใหทราบ
ไมใชเรื่องที่ใครอยากจะรู แลวจะรูไดงาย ๆ ไมมีตําราใหคนควา เปนทางตันที่
เราจะรูดวยประการใด ๆ แมแตคนที่เรียนวิชาธรรมกายมานานรอยป ก็ยังรูเห็นไมไดงาย ๆ
จะเอาเรื่ อ งราวมาบอกเล า ให พ วกเราฟ ง ไม ใ ช จ ะทํ า ได ง า ย ท า นผู ศึ ก ษาเล า เรี ย นได รู จั ก
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เกจิอาจารยที่เรียนวิชาธรรมกายมาแลว ก็ลองถามความรูทานดู ใหทานเลาความรูใหฟงบาง
ก็จะพบวายังไมไดความอะไรทั้งนั้น อยาไปวาทานเลย เพราะมันยากเกินปญญาทั้งนั้น แมแตตัว
ขาพเจาเองก็บอกแลววา มันยากยิ่งกวาอะไรทั้งนั้น
การที่ขาพเจาพอรูมาบางนั้น เปนเพราะขาพเจาทําวิชาปราบมารมานานป จึงพอจะรู
เห็นอะไรบาง พอจะคุยใหทานฟงไดบาง แตจะใหถึงขั้นความรูละเอียดลออนั้น ยังไมถึงขั้นนั้น
มายุ ติ ว า คุ ย กั น พอได บ า งเท า นั้ น หากท า นให อ ภั ย ตามที่ ก ล า วนี้ ข า พเจ า จะขอบรรยาย
ดังตอไปนี้
ช. แรกเริ่มที่เกิดมรรคผลนิพพานของภาคขาวนั้น ภาคมารเกิดขึ้นกอนแลว
ธรรมภาคมารเกิดขึ้นไดอยางไร? ยังไมทราบที่มาและที่ไป เรื่องนี้ตองรอไปกอน ยัง
บรรยายวันนี้ไมได
เมื่อมรรคผลนิพพานของภาคขาวเกิดขึ้น เปนยุคของมนุษยมีใจเปน ทาน-ศีล-ภาวนา
มรรคผลนิพพานของภาคขาวมีระบบนิพพานเปน “สอุปาทิเสสนิพพาน” (คือนิพพานเปน เขา
นิพพานดวยกายมนุษย เหมือนกายของพระสงฆในปจจุบัน ไมมีเกตุดอกบัวตูม เพราะไมใชกาย
ธรรม จึงไมมีเกตุ) หมายความวา มนุษยที่เกิดในโลก ไมตองใชกฎหมายปกครอง เมื่อมนุษย
เกิดในโลก ก็มีชีวิตอยูดวยการบําเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนาทําใหใจสวางใส เมื่อหมด
อายุขัย ก็ไปสูสวรรค ไมเรียกวาตาย แตเรียกวาหมดอายุขัย ครั้นมาเกิดในโลกอีก ก็มาบําเพ็ญ
ทาน-ศีล-ภาวนา เปนการเพิ่มพูนบารมีใหเต็มสวน กลาวถึงชาติสุดทายของการไดมรรคผล
ไดมาฟงธรรมของพระพุทธองค แลวก็เห็นธรรมคือเห็นกายธรรม แลวก็จะละสังโยชนได จากนั้น
เขาบวชในศาสนา แลวก็เขานิพพานดวยกายมนุษยดวยเพศของพระสงฆ
กลาวถึงความสวยงามของกายมนุษย เมื่อแรกถือกําเนิดเกิดมา กายมนุษยยังไมงาม
ตอมาก็จะงามขึ้นเปนลําดับ ครั้นมาถึงขั้นไดมรรคผล กายก็งามและเกิดความใส อยาลืมวาการ
เจริญของกายนั้น เปนไปตามหลักของกําเนิดเดิม คือเบื้องตน เบื้องกลาง และเบื้องปลาย คือ
วัยเด็ก วัยกลางคน และวัยสูงอายุ นั่นเอง ยุคของทาน-ศีล-ภาวนานั้น การแกของรางกายเปน
การแกอยางเพชรพลอย คือยิ่งแกยิ่งวาววับ ยิ่งแกยิ่งใส ยิ่งแกยิ่งงาม ยิ่งแกยิ่งมีรัศมี ไมใชแก
อยางพืชผัก แกแลวก็เหี่ยวเฉาเนาเปอย
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ช. มารเขามองดูเหตุการณเบื้องตนในมรรคผลนิพพานของภาคขาวอยางไร?
ตองไมลืมความรูเดิมที่วา มารเขาเกิดขึ้นกอน ความรูนี้ทราบจาก “ตนใหญ” ทรงบอก
ใหทราบ ขาพเจาก็จําความรูนี้ไวตั้งแตปราบมารใหม ๆ ไมทราบจดบันทึกไวในเลมใด? เพราะ
ขาพเจาไมรูเรื่องอะไร? ถาธาตุธรรมไมบอก เราก็ไมทราบ ธรรมภาคขาวเกิดทีหลัง นี่คือความรู
หลัก
เมื่อมรรคผลนิพพานของภาคขาวเกิดขึ้น มารเขาก็ยิ้มรับวาอาหารอันโอชะมา
สูเขาแลว แตเขาไมแสดงอะไรทั้งนั้น เปรียบเทียบใหดู ก็เหมือนกับวา ปานี้มีสิงโตอาศัยอยู
วันดีคืนดีก็มีฝูงมาลายเขามาอยูใกลปา ถึงจะอยูหางกันบาง แตก็ไมเกินความพยายามของสิงโต
ที่จะเดินทางมาเยือนทุกเวลาที่เขาประสงค ทุกเวลาที่เขาตองการ
กลับมาพิจารณาถึงธรรมภาคขาวบาง เมื่อทราบวามีมาร ถามวาภาคขาวคิดอยางไร?
ประเด็นที่เราพิจารณาก็คือ ภาคขาวมีใจเปน ทาน-ศีล-ภาวนา มาตั้งแตเดิม การมองกันในแง
ราย ภาคขาวคิดไมเปน เพราะกําเนิดเดิมของภาคขาวไมเปนพื้นฐานที่จะใหใจไปคิด
อยางนั้น ปกติภาคขาวมีแต เมตตา-กรุณา-มุทิตา-อุเบกขา
นี่คือเหตุผล ขอใหทานทําความเขาใจ การจะคิดอะไร? ตองมีเหตุปจจัยปรุงแตง จึงจะ
คิดได
ทางฝา ยมารเขาเฝ า ดู ดว ยความสนใจ ดวงบารมี อัน มหาศาลของภาคขาว คื อ
เปาหมายของเขา เขาไมตองไปทํากินอะไรอีกตอไป เขาคิดที่จะดับวิชาของธรรมภาคขาว เขา
จะทําอยางไร? เขาจะใหอาณาจักรแหงอายตนะนิพพานของภาคขาวสืบตอไปอีก เพราะ
ดวงบารมีของภาคขาวของผูไดมรรคผลนิพพานจะเกิดอีกเทาไร? นับวาใหญหลวงยิ่ง
นัก! เขามองประโยชนที่เขาจะได แตจะหักหาญเอาในทันใดยังไมได ตองคิดวิชากอน แลวจะ
เอาวิชาที่เขาคิดไดมาบังคับ หากเขาสามารถบังคับได ทุกอยางก็เปนของมารโดยสิ้นเชิง
นี่คือแนวทางของมาร เมื่อเขาคิดแลว เขาก็ดูลูทางที่จะเปนไปได แลวก็ลงมือทําวิชา
ทันที
ประการแรก เขาดูขอมูลของภาคขาวกอนวา ภาคขาวมีอะไรบาง? อยูที่ใดบาง? แลว
เขาจะเอาวิชาอะไรมาบังคับ? เขาทราบวา ภาคขาวมีใจเปน ทาน-ศีล-ภาวนา และทาน-ศีลภาวนา เปนฐานของปฎกธาตุปฎกธรรม คือเปนฐานใหสุตตันตปฎก-วินัยปฎก-อภิธรรมปฎก
เปนลําดับไป จากหยาบไปหาละเอียด นับไมถวนเทาไร ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ เกิดดวงปฐมมรรคมรรคจิต-มรรคปญญา เกิดกายธรรมตั้งแตกายธรรมเล็กจนถึงกายธรรมใหญ เปนลําดับไป
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นี่คื อสรุป ยอ มารเขาก็แ กโดยเอาดวงทุกขสมุทัย มาหุมดวงทาน-ศี ล-ภาวนา
สงผลใหทาน-ศีล-ภาวนา หยอนอานุภาพลง ดวงทุกขและดวงสมุทัยนี้เอง ทําใหสัตวโลก เกิด
โรค พยาธิ ชรา มรณะ ทุกข พูดอยางเขาใจงายก็คือ สัตวโลกเมื่อถูกวิชามารมากํากับแลว ก็แก
เจ็บ (เปนโรค) และตาย สวนปฎกธาตุปฎกธรรมของภาคขาวนั้น เขาก็เอาปฎกของมารมาหุม
ปฎกของภาคขาว คือ อภิชฌา-พยาบาท-มิจฉาทิฏฐิ- โลภะ-โทสะ-โมหะ-ราคะ-โทสะ-โมหะ...
ฯลฯ ทําใหปฎกของภาคขาวออนกําลังลงทันที
สรุปแลว วิชาของมารทั้ง ๒ วิชานี้ ทําใหนิพพานของภาคขาวลมสลาย กลาวคือ
วิชาปฎกของมารทําใหอายตนะนิพพานลมสลายและมารเอาวิชาทั้ง ๒ นี้ ไปใชปกครองในภพ ๓
ด ว ย ทํ า ให ภ พ ๓ ซึ่ ง ประกอบด ว ย อรู ป พรหม ๔ ชั้ น พรหม ๑๖ ชั้ น สวรรค ๖ ชั้ น และ
มนุษยโลก ทุกขรอนสืบตอกันมาตั้งแตวันนั้นจนถึงวันนี้
เมื่อมารใชวิชาปฎกของมารเขาปกครองอายตนะนิพพาน สงผลใหอายตนะนิพพาน
ของภาคขาวลมสลาย คือพระพุทธองคสูวิชาของมารไมได มารก็เขายึดอํานาจปกครองโดยทันที
มารเขาบังคับไดหมด มารเขาบังคับเอาดวงบารมีของพระองคไปได เอาพระองคไปทําโทษก็ได
เอาจักรพรรดิไปทําโทษก็ได ดังขอมูลตางๆ ที่นํามาเสนอไปแลว ในหนังสือปราบมารภาคตาง ๆ
นั้น โปรดอานทบทวนดู ก็จะทราบเรื่อง
ฌ. เมื่อมารยึดปกครองนิพพานได เกิดความเสียหายอยางไร?
ประการแรก มารเขาเอาพระพุทธองคของเราไปบังคับ การบังคับนั้น เขาทําหลาย
รู ป แบบ เท า ที่ ข า พเจ า ไปพบก็ คื อ เอาไปกั ก กัน ไม ใ ห ร วมพวก เอาไปกั ก ขั ง เอาไปทรมาน
รูปแบบนี้หมายความวา เอากายไปได ขอมูลที่สนับสนุนก็คือขอมูลในหนังสือปราบมารภาค
ตาง ๆ ตั้งแตปราบมารภาค ๑ ถึงเลมปราบมารภาค ๔ โปรดนํามาอานดูใหม ตามเนื้อหาใน
ปราบมารเลมกอน ๆ นั้น ขาพเจาพบเห็นอะไรก็จดบันทึกไว แลวก็นํามาเลา แตยังประมวลเปน
เรื่องเปนราวไมได เพราะงานปราบมารทําไดแคนั้น ยังสรุปเรื่องไมได วันนี้เปนการรบในปที่ ๑๘
พอจะนําเรื่องมาสรุปไดบาง ดังที่บรรยายอยูนี้ นอกจากจะพบวามารเอาพระพุทธองคไปกักกัน
แลว ยั งพบจักรพรรดิของภาคขาวจํานวนมากที่มารเอาไปทําโทษเอาไปทรมานในรูป แบบ
เดียวกัน
ประการที่สอง มารเขาออกคําสั่งบังคับไปหมดในทุกเรื่อง รวมความวา พระพุทธองค
ทําอะไรไมไดเลย แตแรกที่เราไปพบเหตุการณ เราของใจวา เหตุใดพระพุทธองคไมรับสั่งกับ
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เรา? เหตุใดพระองคไมบอกความรูแกเรา? ไดตั้งขอสังเกตมาเปนเวลา ๑๐ ป เราจึงไมทราบวา
อะไรเปนอะไร? เปนเพราะไมทรงทราบหรือวาเปนเพราะอะไรกันแน? ทําใหเราเกิดความสับสน
ในทางความคิด หากทานอานเรื่องราวทั้งปวงในเลมปราบมารทั้ง ๔ ภาค ทานก็จะพอทราบเรื่อง
เพราะเรื่องในเลมปราบมารภาค ๕ มีการอธิบาย มีการสรุปเนื้อหาสาระซึ่งไมปรากฏในเลม
กอน ๆ นี่คือขอสังเกตที่ทานตรวจสอบได ที่ผานมาจะใหสรุปเนื้อหาไดอยางไร? เพราะงาน
ปราบมารในปที่แลวมาเหลานั้น เรายังรูเห็นนอยไปนั่นเอง สรุปวา ใครขัดคําสั่งมาร? เขาก็
ลงโทษทั้งนั้น!
ประการที่สาม คือขอหาที่กลัวกันมาก คือขอหาอะไร? กวาจะรูเรื่องนี้ได รอคอย
มาถึงปที่ ๑๖ คือมารเขาตั้งขอหาวา ใครขัดคําสั่ง? ถือวาผูขัดคําสั่งเปนมาร เขาออกคําสั่ง
หามสารพัด หามคนควาวิชา! หามไมใหตรัสรู! หามรบกับเขา! หามตอสูกับเขา! หาม
ปรึกษาหารือกัน! หามไปมาหาสูกัน! หามบอกความจริงแกกันและกัน! เพราะการหามอยางนี้
ทําใหพระพุทธเจาในอดีตพูดความจิรงแกพระพุทธเจาในปจจุบันไมได เราจึงเขาใจเรื่อง
ของนิพพานไมตรงกับความจริงมาจนทุกวันนี้ เชน เราอานพระไตรปฎกพบวา นิพฺพานํ
ปรมํ สุขํ นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง เพราะขาพเจาทําวิชาปราบมารไปพบเห็นเขา มารเขาทําบอน
แตกเชนนี้ จะวาเปนสุขไดอยางไร? เมื่อขาพเจานําเรื่องมาเลา ทานอาจของใจวาทําไมความรู
ของขาพเจาไมตรงกับพระไตรปฎก? ตอบวา ถามารไมมายึดอํานาจปกครอง นิพพานเปนสุข
จริง เมื่อขาพเจาบรรยายไป ขาพเจาก็เกิดความไมสบายใจ หากทานอานเลมปราบมาร ภาค ๔
ทานจะเห็นชัด ขาพเจาจึงขอทําความเขาใจตอทานผูรูดวย บัดนี้ การรบมาถึงจุดนี้แลว ปรากฏ
วานิพพานของเราเขาสูภาวะปกติแลว นิพพานของเราเปนสุขแลว ขาพเจาดีใจมาก แลวขาพเจา
จะเลาใหทราบในตอนนั้น อดใจรออีกหนอยหนึ่ง
ใครขัดคํ าสั่ง มาร? ถือวาผูนั้นเปนมาร! คํ าสั่ง นี้กลั วกันหมด เพราะเปนการ
เปลี่ยนสภาพจากภาคขาวไปเปนภาคมาร ไมมีใครกลาทั้งนั้น กลัวกันทั้งนั้น ขาพเจา
สังเกตมานานแลว ทําไมพระพุทธองคไมรับสั่งกับเรา? เหตุใดพระพุทธองคไมบอกความรูแก
เรา? เราทํางานถวายแกพระองค พระองคทรงเปนผูรู แตเราเปนผูไมรู เหตุใดพระองคไมบอก
ความรู? ขาพเจาเกิดความอึดอัดใจเรื่องนี้มานานแลว ดังที่กลาวนั้น แตพอมาทราบเรื่องเขา
เราก็เห็นใจพระองค เพราะพระองคถูกมารเขาบังคับนั่นเอง

ปราบมาร ภาค ๕ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๓๑

ญ. ความเสียกายที่มีแกนิพพาน กลาวโดยสรุปมีดังนี้
(๑.) พระพุทธองคตรัสรูไมได การไมไดตรัสรู ยอมแปลวา มรรคผลนิพพานลมสลาย
เพราะหนาที่ของพระพุทธเจาคือตรัสรู ตรัสรูเพื่อแสวงหาความรูมากําจัดอวิชชา เมื่อตรัสรู
ไมได จัดวาเปนการเสียหายใหญหลวงทีเดียว ตราบใดที่ยังตรัสรูไมได ก็จะถูกมารบดขยี้อยู
อยางนั้น เพราะการถูกปกครองคือหมดอิสรภาพ สูญเสียแลวซึ่งความเปนเอกราช เมื่อเสียความ
เปนเอกราชแลว นั่นคือการเสียหายในทุกอยาง นั่นเอง แมแตดวงบารมีของเรา มารเขาก็มา
บังคับเอาไปได ขอมูลแหงความเสียหาย รายงานไวในเลมปราบมารภาคตาง ๆ แลว โปรด
กลับไปอานดูใหม
(๒.) ขอกลาวถึงความเสียหายใหญหลวงที่เกิดแกนิพพานคืออะไร? ตอบวา ความ
เสียหายใหญหลวงอีกประการหนึ่งก็คือ มารเขามาเปลี่ยนระบบมรรคผลนิพพานของธรรม
ภาคขาวเสียใหม นับวาเปนความเสียหายอยางใหญหลวง แตเดิมระบบนิพพานของภาค
ขาวคือ นิพพานเปน คําบาลีใชวา สอุปาทิเสสนิพพาน หมายความวา ผูไดมรรคผลนิพพานเขา
นิพพานดวยกายมนุษย คือกายมนุษยไมตองตาย กายมนุษยใสเปนแกว แลวก็เขานิพพานไป
เลย กายมนุษยครองผาเหลืองบวชเปนพระสงฆ ไดจังหวะที่จะไดมรรคผลนิพพาน ก็เขานิพพาน
ไปเลย มารเขาเห็นวา พระพุทธเจากายมนุษยมีฤทธิ์เดช ทําใหยากตอการปกครองของเขายาก
ตอการบดขยี้ อาจเปนวาสักวันหนึ่ง พระพุทธเจากายมนุษย ตองทําวิชาสูเขา เขาจึงตัดไฟแต
ต น ลมเสี ย ก อ น นั่ น คื อ มารเขาคิ ด วิ ช าปกครองขึ้ น ใหม เอาวิ ช าที่ เ ขาคิ ด ได นั้ น มาบั ง คั บ
พระพุทธเจากายมนุษย ถาบังคับไดสําเร็จ มารเขาจะปฏิวัติระบบนิพพานใหแกพระพุทธเจาภาค
ขาวเสียใหม ไมใหภาคขาวเขานิพพานดวยกายมนุษย ใหผูไดมรรคผลนิพพานเขานิพพานดวย
กายธรรม เพราะกายธรรมไมมีกายมนุษยมารองรับ จะมีความเปราะบาง ไมแข็งแรง เหมือนปู
ไมมีกระดอง งายตอการปกครองของมารเขา มารเขาคิดอยางนั้น จะบดขยี้อยางไรก็ได จะ
ระเบิดเอาดวงบารมีไปอยางไร? ก็สะดวกโยธินดวยประการทั้งปวง
แลวมารเขาทําไดสําเร็จ วิชาที่เขาคิดขึ้นไดคือ เอาปฎกธรรมของภาคมาร มาหุม
ดวงปฎกของธรรมภาคขาว เพียงเทานั้นเอง ดวงปฎกของภาคขาวก็ออนกําลังลง และ
หมดฤทธิ์เดชไปในที่สุด สงผลใหพระพุทธเจาภาคขาวตรัสรูไมได แลวมารก็เขามาบังคับ
นิพพานของธรรมภาคขาวดวยประการตาง ๆ จนในที่สุด มารเขาประกาศยกเลิกระบบนิพพาน
ของภาคขาวเสียใหม ตอไปนี้ ใหพระพุทธเจาภาคขาวและผูไดมรรคผลนิพพาน เขานิพพานดวย
กายธรรมเทานั้น นับตั้งแตวันนั้นมา ผูไดมรรคผลนิพพานเขานิพพานดวยกายธรรมกันทั้งนั้น
นับเปนชัยชนะอันใหญหลวงของมารที่เขาปฏิวัติระบบนิพพานได
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นิพพานกายธรรมนั้น หมายความวา เขานิพพานดวยกายธรรม เพราะกายมนุษยตอง
ตายไปด ว ยอานุ ภ าพของดวงทุ ก ข แ ละดวงสมุ ทั ย ที่ ม ารเขานํ า มาใช ป กครองมนุ ษ ยโลก
มนุษยโลกตายในทุกวันนี้ เปนเพราะดวงทุกขและดวงสมุทัยที่มารเขาใชปกครองมนุษย ดวง
ทุกขและดวงสมุทัยที่หุม เห็น-จํา-คิด-รู นั้น สงผลใหมนุษยเปน โรค-พยาธิ-ชรา-มรณะ-ทุกข เรา
ยังแกวิชามารไมสําเร็จ แมเรามีพระพุทธเจามาแลวมากตอมาก แตยังแกไมสําเร็จ
พวกเราเกิดมาในโลก เวียนเกิดเวียนตาย ก็เพื่อบําเพ็ญตนสรางผลทาน-ศีล-ภาวนา
ใหเกิดดวงบารมี ในชาติสุดทายแหงการเวียนวายตายเกิดนั้น ดวงบารมีของเราจะโตเต็มสวนจน
ไดมรรคผลนิพพาน เขาจะเขานิพพานดวยกายธรรมเทานั้น สวนกายมนุษยของเราตองตาย ทิ้ง
รางไวในโลก เมื่อเราเขาสูอาณาจักรแหงมรรคผลนิพพานแลว ยังไปถูกมารปกครองอีก ธาตุ
ธรรมทานทราบปญหานี้เปนอันดี จึงสงคนของทานลงมาเกิด เพื่อใหทําวิชาปราบมาร
เชน ในยุคของหลวงพอวัดปากน้ํา ดังที่เราทานทราบกันแลวทั้งนั้น แตงานปราบมารในยุคของ
หลวงพอยังทําไมสําเร็จ หลวงพอก็มรณภาพไปเสียกอน
คําวานิพพานกายธรรม คือการเขานิพพานดวยกายธรรม หลวงพอเรียกวา นิพพาน
ถอดกาย หรือเรียกนิพพานตาย หมายความวา เขานิพพานดวยกายธรรม ถอดกายมนุษยไวใน
โลก เนื่องจากกายมนุษยตาย ถอดเอากายธรรมเขานิพพาน คําบาลี เรียกนิพพานกายธรรม
หรือนิพพานถอดกาย หรือนิพพานตาย วา “อนุปาทิเสสนิพพาน”
ฎ. เมื่อนิพพานตกอยูในสถานภาพเชนนี้ สงผลตอมนุษยโลกอยางไร?
ความรู เ ดิ ม ของเรามี อ ยู ว า พระพุ ท ธองค ท รงเป น ที่ พึ่ ง ของมนุ ษ ย พระพุ ท ธองค มี
อานุภาพกําจัดทุกข กําจัดภัยและกําจัดโรคใหแกมนุษย
แตพระพุทธองคเกิดทุกขยากเนื่องจากการกระทําของมาร ตามที่กลาวมาแลวนั้น
สงผลกระทําตอมนุษยอยางมาก คือพระพุทธองคมาชวยเราไมสะดวก ความขัดของ
ตาง ๆ เกิดจากการกระทําของมาร นั่นเอง
คําตอบนี้ ชัดเจนแลว! ทานขยายความเอาเองไดแลว
แตมนุษยก็ถูกมารปกครองดวย ที่เราแก เปนโรค เจ็บ ตาย และมีทุกขภัยตาง ๆ เกิด
จากการกระทําของมารทั้งสิ้น พระพุทธองคทานประสงคจะชวยพวกเราอยูแลว เมื่อพระองค
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ปลอดภัยเมื่อไร? พระองคก็ชวยมนุษยไดเต็มมือขึ้น เรื่องสําคัญจึงมาอยูที่วา งานปราบมารที่เรา
ทําอยูนี้ สงผลใหพระพุทธองคปลอดภัยแลวหรือยัง? นี่คือประเด็นสําคัญ
ดังนั้น จึงขอใหทานผูคนควา เรียนใหไดประเด็นสําคัญถึงงานปราบมารวา ทํามาแลว
กี่ป? ไดผลงานอะไรบาง? บัดนี้ ผลงานในระดับปกครองใหญ คืองานปราบมารในระดับนิพพาน
ไดผลงานอะไรไปแคไหนแลว?
เสร็จแลว ใหเรียนรูตอไปวา งานปราบมารในระดับปกครองยอย คืองานปราบมารใน
ภพ ๓ นั่นก็คือ การปราบมารในสวรรค ๖ ชั้น พรหม ๑๖ ชั้น อรูปพรหม ๔ ชั้นรวมไปถึงปราบ
มารในโลกมนุษยของดวย ไดผลงานอะไรบาง? ใหทานสรุปผลงานออกมาใหได ใหเปนเนื้อหา
สาระออกมา
นี่คือประเด็นสําคัญ ที่ทานจะตองใฝรูใหจงได
เพราะการบรรยายเนื้อความ ขาพเจาจะกลาวเปนลําดับไป ตรงไหนเปนผลงานใน
ระดับใด? ใหทานรวบรวมผลงานเปนสวน ๆ ไปเอาเอง
ในบทนี้ ขาพเจากลาวแลววา มารปกครองนิพพานดวย คือปกครองพระพุทธเจาใน
นิพพาน ทําใหพระพุทธองคมาชวยมนุษยไมสะดวกดวยประการทั้งปวง พระพุทธองคทุกขรอน
อยางไร? ขาพเจากลาวไวแลวในหนังสือปราบมารภาคตาง ๆ รวมทั้งจักรพรรดิและกายสิทธิ์
ของภาคขาวทั้งปวง ก็ถูกมารปกครอง ไดรับความทุกขยากอยางไร? มารเขาลงโทษรายแรงแค
ไหน? ขาพเจาก็กลาวแลว ขอใหทานกลับไปอานตําราปราบมารภาคตาง ๆ นั้น
สรุปแลว ไมวาใครก็ตาม ไดรับความทุกขรอนทั่วกัน เพราะถูกมารปกครอง
กลาวถึงมนุษย คือมนุษยเดือดรอน ก็หวังวาพระพุทธองคจะมาชวยกําจัดทุกขรอนให
ได เพราะพระองคเปนที่พึ่งของเรา แตจากการปราบมารของขาพเจา ขาพเจาก็บอกแลววา พระ
พุทธองคมาชวยมนุษยไมถนัด เพราะการขัดขวางของมารดวยประการตาง ๆพระองค
อยูในฐานะทุกขยากเสียแลว มารกดขี่ขมเหงพระองคในรูปแบบตาง ๆ ตามที่ขาพเจาได
รายงานผลงานไปแลว
บัดนี้ งานปราบมารไดผลมากแลว พระพุทธองคเกิดความปลอดภัยมากแลว สงผลให
พระพุทธองคชวยพวกเราไดมากขึ้น ดังที่จะกลาวตอไป
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(๒.) เมื่อแกไขใหนิพพานเกิดดวงธรรม ๖ ดวงไดแลว
ทําใหงานปราบมารกาวหนาเปนลําดับมา
สงผลใหนิพพานตรัสรูธรรมไดอีก
จนถึงกับตนนิพพานเปนทรงประกาศให
วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๓ (ตรงกับขึ้น ๖ ค่ํา เดือน ๗)
เปนวันวิสาขบูชาของนิพพาน
เปนผลงานที่นาปลื้มใจมาก (บันทึกเลมที่ ๒๕ หนา ๕๓) โดยใหถือเอาวันขึ้น ๖ ค่ํา
เดือน ๗ เปนวันวิสาขบูชาของนิพพาน นั่นคือ เมื่อมาถึงวันขึ้น ๖ ค่ํา เดือน ๗ ก็ใหถือวา วัน
ขึ้น ๖ ค่ํา เดือน ๗ เปนวันวิสาขบูชาของนิพพานของปนั้น ๆ
วั นที่ ๗ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๓ เปน ปแ รกของวั นวิส าขบู ช าของนิ พ พาน เพราะว า เพิ่ ง
ประกาศในป พ.ศ. ๒๕๔๓ นี้ ขาพเจาไดยินธาตุธรรมประกาศแลว ขาพเจาก็ดีใจ! แลวก็เกิด
ความคิดหลายอยาง เรื่องที่ทานอยากทราบก็คือ ตองการใหขาพเจาขยายความขาพเจาจะขยาย
ความอยางไร? นี่คือ ปญหาใหญ! ขาพเจาจะขยายความดังนี้
ทําไมจึงตองมีวันวิสาขบูชาของนิพพานดวย? นี่คือคําถามที่ทานตองการใหขาพเจา
ตอบ
ขาพเจาขอลําดับความใหทราบ และตีความเรื่องวันวิสาขบูชาของนิพพาน ดังนี้
ก. วันวิสาขบูชาคืออะไร?
ตอบวา วันวิสาขบูชาคือวันยกฐานะความเปนพระพุทธเจา ถาไมมีวันวิสาขบูชา ความ
เปนพระพุทธเจาก็ไมมี วันนั้นเปนวันที่เราเห็นธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ประกอบดวย
สุตตันตปฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ วินัยปฎก ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ และอภิธรรมปฎก
๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ เรียกวันที่เราเห็นธรรมเชนนี้วา วันวิสาขบูชา นี่คือเรื่องราวการมาตรัสรู
ของพระพุทธเจาที่มาตรัสรูในโลก แตการตรัสรูในนิพพานเราไมรูกันเลย! ขาพเจาไมรูเรื่องนี้เลย
ขาพเจารูแตวาตองทําวิชาปราบมารตลอดไป แตการที่ขาพเจารูขึ้นได เปนเพราะพระพุทธองค
ทรงบอก ถาพระพุทธองคไมทรงบอก เราก็ไมรู
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ข. เหตุใดจึงเกิดวันวิสาขบูชาของนิพพาน?
ทันใดที่ธาตุธรรมประกาศวันวิสาขบูชาของนิพพาน ทําใหเราทราบอะไรบาง? ขาพเจา
ขอตีความใหทราบดังนี้
เราตองทราบกอนวา การตรัสรูของพระพุทธเจานั้นมี ๒ ระดับ คือการตรัสรูในระดับ
ปกครองยอย ไดแก การมาตรัสรูในโลก เปนการมาตรัสรูเพื่อทําหนาที่เปนพระพุทธเจา วันที่
ตรัสรู คือวันวิสาขบูชา เรื่องนี้เราทานทราบตรงกัน การตรัสรูอีกระดับหนึ่ง คือการตรัสรูในระดับ
ปกครองใหญ ไดแกการตรัสรูในนิพพาน เปนการตรัสรูหลังจากที่พระพุทธองคสิ้นพระชนมไป
แลว และเขาสูอายตนะนิพพาน เรียกทั่วไปวา เขาสูนิพพานนั่นเอง การตรัสรูระดับนี้ไมมีใครมี
ความรูเลย? แมแตตัวขาพเจาเองก็ไมรู ก็เพิ่งไดรูในคราวนี้เอง
การตรั ส รูใ นระดับ ปกครองใหญ หรื อ ในระดับ นิ พ พานนั้ น เปน การตรัส รูค วามรูอี ก
ประเภทหนึ่ ง เป น ความรู ที่ เ รี ย กว า “อาสวั ก ขยญาณใหญ ” ก็ คื อ การตรั ส รู ตํ า รา “พิ ชั ย
สงคราม” นั่นเอง เปนการตรัสรูวิชาของภาคปราบ ครั้นพระพุทธองคไดมรรคผลนิพพานเขา
จริง เหตุการณกลับแปรผันไป กลายเปนวาการตรัสรูในระดับปกครองใหญนั้น ลมเหลวโดย
สิ้นเชิง! พระองคตรัสรูไมได ตั้งแตเริ่มมีมรรคผลนิพพานเปนตนมาทีเดียว ตั้งแตวันนั้นมาจนถึง
วันนี้ การตรัสรูของธรรมภาคขาวในระดับนี้ลมสลาย! แตการตรัสรูระดับปกครองยอย คือการ
ตรัสรูในโลก คงดําเนินไปเปนปกติและเกิดมีพระพุทธเจาเปนลําดับมา ดังที่เราทานทราบนั้น
เปนความรูที่เราทราบตรงกัน
กลับมาพิจารณาถึงเรื่องราวของนิพพานอีกประเด็นหนึ่งคือ เหตุใดพระพุทธเจาใน
ปจจุบัน คือองคที่กําลังทําหนาที่พระพุทธเจาอยูในโลกขณะนี้ ไมทรงทราบเรื่องราวของนิพพาน
เลยหรือวา มารเขาเขามากดขี่ขมเหงนิพพานของเราอยางไร? จนนิพพานของเราเดือดรอนไป
หมด มีแตยืนยันวา นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ ทั้งนั้น ลวนแตกลาววา นิพพานเปนสุขยิ่งทั้งนั้น เรื่องนี้
ขาพเจาไดกลาวไวชัดเจนแลววา มารเขาบังคับอยู! พูดความจริงอะไรไมได! มารเขาบังคับไป
หมด จนกระทั่งเขาปฏิวัติระบบนิพพานภาคขาวขึ้นใหม แตเดิมพระพุทธเจาของธรรมภาคขาว
เขานิพพานดวยกายมนุษย แตนิพพานที่เราเขาดวยกายมนุษยนั้น มารเขาปฏิวัติใหมใหพระ
พุทธองคเขานิพพานดวยกายธรรม เปลี่ยนระบบนิพพานของภาคขาวจากสอุปาทิเสสนิพพาน
(นิพพานเปน) มาเปนนิพพานกายธรรม คือนิพพานอนุปาทิเสสนิพพาน หมายถึงใหเขานิพพาน
ดวยกายธรรม ไมใหเขานิพพานดวยกายมนุษยเชนแตเดิม เพราะกายมนุษยตองเจ็บปวยตาย
คงเหลือแตกายธรรม มารใหเอากายธรรมเขานิพพาน เพื่อมารจะไดบดขยี้ไดงายดายยิ่งขึ้น
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นั่นเอง เพราะกายธรรมไมมีกายมนุษยรองรับ มีความออนแอเปราะบางเหมือนปูไมมีกระดอง
การที่มารสามารถบังคับพระพุทธเจาภาคขาว จนถึงขั้นเขาสามารถเปลี่ยนระบบนิพพานของเรา
ได นับวาเปนชัยชนะอันยิ่งใหญของมารเขา ดังที่เคยกลาวไวแลวในตอนที่ผานมานั้น เนื้อหา
สาระมีอยางไร? ขอใหทานกลับไปอานทบทวนดูใหม
สรุปวา ตั้งแตพระพุทธองคไดมรรคผลนิพพานแลว คือไดเขาสูอายตนะนิพพานแลว
พระองคไมไดตรัสรูอะไรเพิ่มเติมอีกเลย เนื่องจากถูกมารเขามาขัดขวางในทุกรูปแบบ มารเขา
มากดขี่ขมเหง ทั้งยังทําทารุณกรรม ตามที่เคยนําเสนอมาแลวในหนังสือปราบมารภาคตาง ๆ
นั้น สงผลใหพระองคตรัสรูไมไดในระดับ “ปกครองใหญ”
แตงานปราบมารนั้น ขาพเจาทํามาตลอด จนถึงวันนี้ธาตุธรรมทานประกาศวา “วัน
ขึ้น ๖ ค่ํา เดือน ๗ ตรงกับ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๓ เปนวั นวิ สาขบูชาของนิ พพาน”
แปลวา พระพุทธองคทรงตรัสรูในระดับปกครองใหญไดแลว ขาพเจาดีใจมากที่งานปราบ
มารไดผลเปนที่นาพอใจ ขาพเจาก็คิดวา เปนเพราะเหตุใดหรือ? ตอบวา เราแกไขใหนิพพานมี
ดวงธรรม ๖ ดวงใหเกิดขึ้นได ตามที่กลาวแลวนั้น พอดวงธรรม ๖ ดวงเกิดขึ้นไดเปน เถาชุ ด -ชั้ น -ตอน-ภาค-พื ด และเกิ ด ขึ้ น ได ล ะเอี ย ดเข า ไปอี ก เมื่ อ ดวงธรรม ๖ ดวงของ
นิพพานเกิดขึ้นไดแลว ตอมาไมนานก็มาถึงเหตุการณวันวิสาขบูชาของนิพพาน
ค. วันวิสาขบูชาของนิพพานเกิดขึ้น บงบอกอะไรแกเราบาง
ตอบทันที วันวิสาขบูชาของนิพพานมีขึ้นได เพราะพระพุทธองคทั้งหมดในอายตนะ
นิพพาน ทั้งนิพพานเปน (สอุปาทิเสสนิพพาน) และนิพพานกายธรรม (อนุปาทิเสสนิพพาน) ได
ตรัส รูพรอมกันในหลักสูต รระดับ “ปกครองใหญ” เมื่อตรัสรูไดแลว จึงเกิดวั นวิสาขบู ชาของ
นิพพานเกิดขึ้น ตามที่ “ตนนิพพานเปน” (สอุปาทิเสสนิพพาน) ทรงประกาศนั้น นับเปนครั้งแรก
ที่มีการตรัสรูตั้งแตเริ่มมีมรรคผลนิพพานมาทีเดียว การมีมรรคผลนิพพานนั้น มีความยาวนาน
มาแลวเพียงใด? เราไมทราบ ทราบแตวานานแสนนานเหลือเกิน
การที่พระพุทธองคทรงตรัสรูได เกิดจากเราทําวิชาปราบมารดับมารทั้งปวงที่มายึด
อํานาจปกครอง เมื่อมารถูกดับหมดไป หมดผูกดขี่ หมดผูมาขัดขวาง สงผลใหพระพุทธ
องคทรงตรัสรูได เมื่อตรัสรูไดแลว ก็ทําวิชาสูกัน ทําใหพระพุทธองคพนจากการปกครองของ
มารในทันที
วิชาที่ทรงตรัสรูนั้น เรียกวา “วิชาอาสวักขยญาณใหญ” หรือ ตําราพิชัยสงคราม
นั่นเอง ดังที่กลาวมาแลวนั้น
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(๓.) งานปราบมารไดผลเกินคาด ตนธาตุของนิพพานกายธรรมประกาศ
ตอไปนี้มรรคผลนิพพานใหเขานิพพานดวยกายมนุษย
ไมใหเขานิพพานดวยกายธรรมอีกตอไป
คือใหกลับไปใชมรรคผลนิพพานระบบสอุปาทิเสสนิพพานตามเดิม ไมใหใชมรรคผล
นิพพานระบบอนุปาทิเสสนิพพานอีกตอไป (บันทึกเลมที่ ๒๕ หนา ๖๕) ประกาศเมื่อวันที่ ๒๑
มิถุนายน ๒๕๔๓ ยอนไปเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๓ เราไดยินขาวดีวา วันนั้นตรงกับวันขึ้น
๖ ค่ําเดือน ๗ ป ๒๕๔๓ เปนวันวิสาขบูชาของนิพพาน ครั้นมาถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓
ตนธาตุนิพพานกายธรรมทานประกาศวา ตอไปนี้ผูไดมรรคผลนิพพานใหเขานิพพานดวย
กายมนุษยเทานั้น ไมยอมใหเขานิพพานดวยกายธรรมอีกตอไป นั่นคือ ใหไดมรรคผล
นิพพานระบบสอุปาทิเสส นิพพานเชนเดิม นั่นเอง
ขาพเจาไดยินแลว เกิดความปลื้มใจ! ที่งานปราบมารไดผลงานดีเดนเปนลําดับมา
เรามีหนาที่ทําวิชาและธาตุธรรมทานมีหนาที่ประเมินผลงาน ไดผลงานอะไร? ธาตุธรรมทานก็
บอกใหทราบมาตลอด วันนี้เราไดผลงานเชนนี้ ดีใจกันทั่ว! ที่วาดีใจนั้นก็คือ พระพุทธองค
ทรงปลอดภัยทั้งหมด และจักรพรรดิกายสิทธิ์ของภาคขาวทั้งหมด ปลอดภัยหมดแลว ไม
ตองอยูในปกครองของมารอีกตอไป กวาจะไดผลงานนี้ ใชเวลารบนานกี่ป? ปราบมารวันแรก
คือวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗ นับถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ คิดหยาบ ๆ ก็ ๑๖ ปกวา
ฉะนั้น สรุปวาใชเวลารบในระดับปกครองใหญใชเวลา ๑๖ ปเศษ และตั้งแตวันที่ ๒๑ มิถุนายน
๒๕๔๓ เปนตนมา การรบทั้งในปกครองใหญ คือรบในนิพพานและมารบในปกครองยอย คือรบ
ในภพ ๓ ดวย ควบคูกันมา ซึ่งแตกอนเปนการรบในปกครองใหญสถานเดียว เพิ่งจะเดินวิชา
มารบในภพ ๓ ตั้งแตวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ เปนตนมา
เหตุใดจึงเพิ่งมารบในภพ ๓ ตั้งแตวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ เปนตนมา? ยังตอบ
ไมไดวาเปนเพราะเหตุผลอะไร? บอกไดแตวา ในการเดินวิชานั้น จะเปนโดยอัตโนมัติ หากใน
ปกครองใหญยังไมเสร็จ จะเคลื่อนมาในภพ ๓ ไดอยางไร? การเดินวิชาจะตองรวมรูรวมญาณ
กับของเราและนิพพานทั้งหมด และทั้งจักรพรรดิทั้งหมดเขาดวยกัน การเดินวิชาไปในทิศทาง
ใด? จะเปนทิศทางเดียวกันหมดเปนอัตโนมัติ หากจะเคลื่อนยายมาในภพ ๓ ก็ตองมาดวยกัน
ทั้งหมด เพราะเปนอัตโนมัติ เมื่อเดินวิชารบในภาคนิพพานเสร็จแลว ก็เคลื่อนยายมารบใน
ภพ ๓ ผลงานการรบในภพ ๓ ยังไมมีผลงานที่เดนชัดในระยะนี้ ผลงานปราบมารในภพ ๓
มีอยางไร? จะไดรายงานใหทราบในโอกาสตอไป
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งานปราบมารบรรลุเปาหมายไปสวนหนึ่งแลว
สวนงานภายในปกครองยอยยังไมบรรลุเปาหมาย
ขอบรรยายใหทราบดังนี้ คืองานปราบมารมี ๒ ระดับ คือระดับปกครองใหญ ไดแก
การปราบมารในระดับนิพพาน เพราะมารไปปกครองพระพุทธเจาในนิพพานดวย ดังที่ไดกลาว
ไวแลวนั้น บัดนี้งานปราบมารมาถึงจุดที่ธาตุธรรมทานประกาศวา วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๓
(ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ํา เดือน ๗) ใหถือวาวันนี้เปนวันวิสาขบูชาของนิพพาน เพราะเปนวันที่พระ
พุทธองคทั้งนิพพานเปน (สอุปาทิเสสนิพพาน)และนิพพานกายธรรม (อนุปาทิเสสนิพ
พพาน) ไดตรัสรูพรอมกัน สงผลใหพระองคพนจากการปกครองของมารตั้งแตวันที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๔๓ เปนตนไป
ครั้นตอมาถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ เปนวันที่ธาตุธรรมทานประกาศใหใชระบบ
มรรคผลนิพพานใหม คือใหผูไดมรรคผลนิพพานตอไปนี้ เขานิพพานดวยกายมนุษย ไมใหเขา
นิพพานดวยกายธรรมอีกตอไป นั่นคือ ใหใชมรรคผลนิพพานระบบนิพพานเปน (สอุปาทิเสสนิ
พพาน) ตามเดิม ไมใหใชระบบนิพพานกายธรรม (อนุปาทิเสสนิพพาน) อีกตอไป เพราะอนุ
ปาทิเสส นิพพานเปนระบบของมาร ไมใชระบบของธรรมภาคขาวมาแตเดิม ดังที่เคยกลาว
มาแลว
นอกจากมารจะปกครองพระพุทธองคในนิพพาน ที่เราเรียกวาระดับปกครองใหญแลว
มารเขาปกครองอีกระดับหนึ่ง คือปกครองในระดับภพ ๓ นั่นคือ มารปกครองอรูปพรหม ๔ ชั้น
พรหม ๑๖ ชั้น สวรรค ๖ ชั้น และมนุษยโลกดวย การปกครองในระดับภพ ๓ นี้ เรียกวาระดับ
ปกครองยอย ดังนั้นมนุษยทั้งโลกเดือดรอนเพราะถูกมารปกครอง กินความไปถึงสวรรค ๖ ชั้น
พรหม ๑๖ ชั้น อรูปพรหม ๔ ชั้น เดือดรอนไปดวยและยังกินความไปถึงจักรพรรดิและกายสิทธิ์
ทั้งปวงดวย แปลวา มารปกครองทั้งหมด ก็ไดรับความเดือดรอนเชนเดียวกัน
กลาวถึงทุกขรอนที่มนุษยในโลกยังประสบพบอยูคืออะไร? เรื่องนี้เราทราบตรงกัน คือ
ชรา (ความแก) โรคา (เปนโรค) มรณะ (ตาย) และทุกขภัยตาง ๆ โดยที่มารเขาทําวิชาปกครอง
ไว นั่นคือวิชาทุกขและสมุทัย ซึ่งวิชาทุกขและสมุทัยนี้ เรายังแกวิชาของมารไมได สงผลใหเรา
ยังแก เปนโรค และตายกันอยู หากแกวิชาของเขาได เมื่อถึงคราวที่เราไดมรรคผลนิพพาน เราก็
เขานิพพานดวยกายมนุษย ในระหวางที่เรายังไมไดมรรคผลนิพพาน เราก็ยังสรางดวงบุญบารมี
กันอยูในโลก เมื่อหมดอายุก็ทิ้งรางกาย แลววิญญาณก็ไปสูสวรรค ไมเรียกวาตาย แตเรียกวา
หมดอายุขัย
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คําวา “ตาย” ถูกนํามาใชในยุคที่มนุษยมี เห็น-จํา-คิด-รู เปนทุกขสมุทัย ในยุคที่มนุษย
มี เห็น-จํา-คิด-รู เปน ทาน-ศีล-ภาวนา ไมใชคําวาตาย แตใชคําวาหมดอายุขัย พอมาถึงชาติ
สุดทายแหงการเวียนวาย เพราะดวง ทาน-ศีล-ภาวนา โตไดเกณฑที่จะไดมรรคผลนิพพาน กาย
มนุษยจะไมหมดอายุขัย กายมนุษยจะสวยขึ้นและใส แลวก็เขานิพพานไปเลย สรุปแลวกาย
มนุษยในชาติสุดทายแกอยางเพชรพลอย สวนใหญในชาติที่ยังเวียนวายอยูนั้น กายมนุษยยังแก
เหมือนพืชผัก คือ ผุพัง เนาเปอย
กลับมาพิจารณาเรื่องความทุกขรอนที่ชาวสวรรค ๖ ชั้น พรหม ๑๖ ชั้น และอรู ป
พรหม ๔ ชั้น ไดรับคืออะไร? เรื่องนี้พวกเราไมคอยทราบกันเลย ทั้งนี้หมายรวมถึงจักรพรรดิ
และกายสิทธิ์ที่อยูในภพ ๓ ทั้งหมดดวย วาทุกขรอนที่เขาไดรับคืออะไร? เราตอบไดทันที ไม
ยากอะไรเลย จงดูวาพระพุทธองคในนิพพานและจักรพรรดิกายสิทธิ์ในนิพพาน มารเขาทําให
พระองคเดือดรอนอยางไร? มารเขาทําอะไรอยางไร? เขาทําแกสวรรค ๖ ชั้น พรหม ๑๖ ชั้น
อรูปพรหม ๔ ชั้น อยางนั้น แมกระทั่งจักรพรรดิกายสิทธิ์ที่อยูในนั้นดวย มารเขาก็กระทําอยาง
เดี ย วกั น รวมความว า ไม วาใครที่อยูใ นภพ ๓ มารเขาปกครองทั้ง หมด เขาให ทุกขรอนได
ทั้งหมด คือขอพิจารณาทั่ว ๆ ไป เมื่อดูไป ๆ มารเขาไมดุดันเทาไร? หากเขาตองการดวงบารมี
เขาก็ ม าระเบิ ด เอาไปได เรี ย กว า หวานหมู ขอกล า วแค นี้ ก อ น รวมความว า ภพ ๓ อยู ใ น
ปกครองของมาร ก็ตองเดือดรอนกันหมด
แตงานปราบมารในปกครองยอย คือการรบในภพ ๓ ในเบื้องตนนี้ ยังไมมีอะไรเดนชัด
บอกไดแตวา การรบในปกครองใหญบรรลุเปาหมาย จนถึงเกิดวันวิสาขบูชาของนิพพาน และ
ธาตุธรรมทานประกาศใหใชระบบมรรคผลนิพพานเปนแบบสอุปาทิเสสนิพพานนั้น นับวาเปน
โชคดีของเราแลว พระพุทธองคและจักรพรรดิปลอดภัยหมดแลว มารปกครองพระองคไมไดแลว
พระองคก็จะมาชวยเรารบในระดับปกครองยอยตอไป
ดีใจกันทั้งนั้น! ดีใจกันทั่ว! ไมเคยมีเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นมากอนเลย ขาพเจาดีใจจน
เนื้อเตน
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เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในธาตุในธรรม
คือ ตนปราบ ตรีภพ และหยกชมพู
ไดรับมอบอํานาจใหเปนผูปกครองใหญในนิพพาน
และใหเปนผูปกครองในภพ ๓ ดวย ตั้งแตวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓
(บันทึกเลมที่ ๒๕ หนา ๑๔๐) การมอบอํานาจปกครองนั้น กระทําโดยตนธาตุนิพพาน
กายธรรมกลาวมอบอํานาจกอน ตอมา “ตนใหญ” ทานก็กลาวมอบ จากนั้น “ตนนิพพานเปน”
ทานก็กลาวมอบอํานาจ ทั้งในฐานะตนธาตุและผูปกครองใหญของนิพพานเปน ตอจากนั้นตน
ธาตุนิพพานกายธรรมก็กลาวมอบอํานาจปกครองในภพ ๓ ใหอีก แลวผูปกครองของอรูปพรหม
๔ ชั้น ก็กลาววาจามอบอํานาจ เสร็จแลวผูปกครองพรหม ๑๖ ชั้น ก็กลาววาจามอบอํานาจ
จากนั้น ผูปกครองสวรรค ๖ ชั้น ก็ออกมากลาววาจามอบอํานาจ สวนอํานาจปกครองในมนุษย
นั้น ตนธาตุนิพพานกายธรรมเปนผูกลาวมอบอํานาจ
เป น อั น ว า ต น ปราบ ตรี ภ พ และหยกชมพู เป น ผู ป กครองใหญ ใ นนิ พ พาน
ทั้งหมด ทั้งนิพพานเปนและนิพพานกายธรรม และเปนผูปกครองใหญภพ ๓ ดวย คือ
เปนผูปกครองอรูปพรหม ๔ ชั้น พรหม ๑๖ ชั้น สวรรค ๖ ชั้น รวมทั้งมนุษยโลกดวย ตั้งแตวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เปนตนมา ขาพเจามีความตกใจมาก! ตกใจในประเด็นที่วา นี่คืออะไรกัน?
นี่คือเหตุการณอะไร? เปนเหตุการณซึ่ง ๆ หนา ที่เราไมทราบและระแคะระคายมากอนเลย จู ๆ
ธาตุธรรมทานก็ประกาศออกมาเชนนี้ ขาพเจาจึงตกใจมาก! เพราะอํานาจปกครองในธาตุใน
ธรรมนั้น ไมใชตําแหนงธรรมดา เปนเรื่องของความรับผิดชอบ เปนเรื่องของหนาที่การ
งาน เปนงานหนัก! เปนงานใหญ! ธาตุธรรมระดับสูงทรงมีความคิดอยางไร? ทรงมีเหตุผล
อะไร? นี่คือความคิดของขาพเจา เมื่อคิดแลว ขาพเจาก็ตอบคําถามไมได ขาพเจาทําวิชาปราบ
มารมานานป ไดรูเห็นเรื่องราวในนิพพาน ไดรูปญหา ไดรูถึงความรับผิดชอบ ไดรูถึงความ
ยากลําบาก ไดรูเห็นฤทธิ์เดชของมาร ไดรูถึงความยากเย็นของการทําวิชาปราบมาร ไดรูถึง
ความยากแหงการแสวงหาวิชา ความรูมาก ๆ แตดับมารไมได ความรูนั้นก็ใชการไมได
ความรูอยางนั้น รกสมองของเรา ไมมีประโยชนเลย!
นี่คือความรูสึกของขาพเจาที่ไดมาพบเหตุการณสําคัญคราวนี้ ไมไดดีใจเหมือนเปน
นายกรัฐมนตรีหรือเปนประธานาธิบดีอยางในโลกของเรา แตตนปราบ ตรีภพ และหยกชมพู
ทานคงดีพระทัยที่ทรงไดเปนใหญเปนโตมีอํานาจสูงสุด ไมมีใครโตไปกวาพระองคอีกแลว ไมมี
ใครมี อํานาจเท าพระองคอีกแลว นี่ คือความคิ ดของข าพเจ า วาง ๆ ก็จะลองถามพระองค ดู
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พระองคจะทรงตอบแกขาพเจาอยางไร? แตการที่พระองคมาทําวิชาปราบมารกับขาพเจานั้น ก็
ดวยเห็นวาขาพเจาเปนคูบารมีหลบไมได และก็หนีไมพน เปนเรื่องจํายอม เพราะทรงทราบดีวา
ไมเคยมีใครชนะมารเลย แตที่มาทําวิชารบกับมารก็ดวยความจําเปน ตามเหตุผลที่ขาพเจากลาว
นี้
รุงขึ้นอีกวันหนึ่ง ขาพเจาก็ทูลถามพระองควา ดีพระทัยหรือไมที่ธาตุธรรมทานมอบให
เปนผูปกครองใหญในธาตุธรรมทั้งหมดและในภพ ๓ ดวย? ทรงตอบตรงกันเหมือนกับนัดหมาย
ที เ ดี ย ว ทรงกล า วว า “เป น งานใหญ เป น ภาระอั น หนั ก ตั้ ง แต อ ดี ต มาแล ว ไม เ คยมี
เหตุการณเชนนี้” ทรงกลาวสั้น แตไดความ ตนปราบทานบอกวา เหตุการณเชนนี้ยังไมเคยมา
ในอดีต ทําใหเราไดรูวาเรื่องในธาตุในธรรมนั้น เหตุการณเชนนี้ไมเคยมีมากอน เพิ่งปรากฏเปน
ครั้งแรกคือครั้งนี้
ก. เหตุใดธาตุธรรมจึงทรงมองอํานาจปกครองใหแกองคตนปราบ ตรีภพ และหยกชมพู?
งานปราบมารกาวหนามาเปนลําดับ โปรดอานหนังสือปราบมารภาค ๑-๔ ใหละเอียด
แลวจะทราบ ใหทานดูประวัติของ “ตรีภพ และหยกชมพู” และดูประวัติของ “ตนปราบ” เพราะ
ขาพเจานําเสนอไปแลว เรื่องยอมีอยูวา แตแรกขาพเจาก็ทําวิชากับ “ตรีภพ” ตอมาไดพบ “หยก
ชมพู” ทานก็มาทําวิชาดวย โดยทิ้งเรือนของทานมา เรือนของทานเปน “กอนหยกสีชมพู” ทาน
มาอยูกับเรือนของ “ตรีภพ” ตอมาอีกระยะหนึ่ง “ตนปราบ” ทานเสด็จมา พอ”ตนปราบ” เสด็จมา
เกิดเหตุการณที่ขาพเจาเสียใจมาก จําไดวาอยูดี ๆ หลวงพอทานก็วางมือไป ถวายงานปราบ
มารแก “ตนปราบ” ขาพเจาจึงเสียใจ เพราะอะไรหรือ? ก็เพราะเราคุนเคยกับหลวงพอมานาน
เรายังไมคุนกับ “ตนปราบ” นั่นเอง งานปราบมารดําเนินสืบตอมา กี่ปก็จําไมไดแลว ตอมาธาตุ
ธรรมสถาปนาเลื่อนฐานะของ “ตรีภพและหยกชมพู” ใหมีฐานะเทียบ “ตนปราบ” แปลวา ธาตุ
ธรรมทานหมายตาไวแลว มีผลงานเขาตากรรมการเปนลําดับมา
ครั้ น มาถึ ง วัน ดี คื น ดี คือ วั น ที่ ๓๑ สิ ง หาคม ๒๕๔๓ ธาตุ ธ รรมท า นก็ ป ระกาศมอบ
อํานาจให “ตนปราบ ตรีภพ และหยกชมพู” เปนผูปกครองใหญ ตามที่กลาวไวแลวนั้น ธาตุธรรม
ทานมีความคิดอยางไร? มีแผนการอยางไร? มีเหตุผลอะไร? ขอใหทานเขากายธรรมไปศึกษา
เรียนรูเอาเองในอายตนะนิพพาน ทานจะทราบเรื่องละเอียด
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ข. ธาตุธรรมทานมอบอํานาจแกขาพเจาดวยหรือเปลา?
ขาพเจาบรรยายอยางเปดใจไมได แตขาพเจาขอพูดแตวา “ละครเรื่องปราบมาร
ข า พเจ า ทํ า มาตลอด และต อ งทํ า ต อ ไป เพราะธาตุ ธ รรมท า นบั ง คั บ มาแต ต น แล ว ”
ขาพเจารับใชมาตลอด แมขาพเจาไมเต็มใจ แตขาพเจาก็ทําถวาย ขาพเจาถือวาตอบคําถามแลว
พูดไดแคนี้ ถาทานอยากรูละเอียด ก็ขอใหเขากายธรรมไปเรียนในอายตนะนิพพานเอาเอง ไม
ตองมีจดหมายถามและไมตองโทรศัพทถามอีก เพราะขาพเจาตอบขอถามของทานแลว ตอบได
แคนี้ ก็คือแคนี้ ถาอยากรูละเอียดจริง ๆ ก็ตองถามคุณชูชัย ศรีสุชินวงศ (เภสัชกร) เขาคงเลา
เรื่องได เพราะขาพเจามีอะไรมักคุยกับเขา เขาเปนผูอานบันทึกทั้งหมด เขาทราบเรื่องทั้งหมด
การที่ขาพเจาบรรยายอยางเปดใจไมได ก็เพราะเห็นวาเปนเรื่องลึกซึ้ง เปนเรื่องสูงสุด
จนขาพเจาเห็นวา ไมควรที่เราจะไปรูไปเห็น เพราะเราไมมีหนาที่ หนาที่ของเราก็คือรับใชธาตุ
ธรรม ทรงใชใหทําอะไร? เราก็ทํา ทรงใหปราบมารเราก็กําลังทําอยู ทรงมอบหมายใหอะไรมา?
เราหลบไมพนอยูแลว ทุกเรื่องไมวาพอใจหรือไม? เรารับเละอยูแลว ทุกวันนี้ขาพเจาหนักใจ

สรุปเหตุการณวันสําคัญที่บงบอกวางานปราบมารไดผลเกินคาด
ซึ่งเราตองจดจํา คือวันอะไรบาง?
๑. วันวิสาขบูชาของอายตนะนิพพาน ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ํา เดือน ๗ ของทุกป ป
แรกนี้คือวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๓ ปตอไปจะตรงกับวันที่เทาไร? ก็ใหถือวาวันขึ้น ๖ ค่ํา เดือน
๗ เปนเกณฑ เมื่อถึงวันสําคัญวันนี้ ใหเราทํากุศลอะไรก็ได เหมือนกับวันวิสาขบูชาทางศาสนา
ในโลกของเรา ใหระลึกถึงจักรพรรดิสําคัญที่ทําวิชาปราบมาร จนถึงขั้นพระพุทธองคในนิพพาน
ทั้งหมด ทั้งนิพพานเปนและนิพพานกายธรรม ไดตรัสรูวิชาอาสวักขยญาณใหญ สงผลให
พระพุทธองคพนจากการปกครองของมาร ตั้งแตมีมรรคผลนิพพานของภาคขาวเปนตนมา
พระพุทธองคเพิ่งไดตรัสรูในระดับปกครองใหญในวันนี้เปนวันแรก นั่นคือ ใหระลึกถึง “ตน
ปราบ ตรีภพ และหยกชมพู” เปนอารมณ แลวจะเกิดมงคลแกตัวเรา
๒. วันประกาศใช ร ะบบมรรคผลนิพพานของธรรมภาคขาว ตรงกับ วั นที่ ๒๑
มิถุนายน ๒๕๔๓ ปตอไปก็ถือใหเอาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ของทุกป เปนวันประกาศใชระบบมรรค
ผลนิพพานของภาคขาวใหเขาอายตนะนิพพานดวยกายมนุษย ประกาศแกผูไดมรรคผลนิพพาน
นับจากนี้เปนตนไป ไมอนุญาตใหผูไดมรรคผลนิพพานเขานิพพานดวยกายธรรมอีกตอไป นั่น
คือใหใชระบบนิพพานแบบสอุปาทิเสสนิพพานตามเดิม เพราะระบบนิพพานแบบสอุปาทิ
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เสสนิพพานนั้น เปนระบบของธรรมขาวมาแตเดิม เมื่อวันสําคัญนี้เวียนมาถึง ใหทานกระทํา
การกุศลอยางใดอยางหนึ่ง แลวระลึกถึงจักรพรรดิสําคัญคือ “ตนปราบ ตรีภพ และหยกชมพู”
ที่ทําวิ ช าปราบมารไดสํ า เร็ จ ดับ มารไดหมดจนถึ งขั้นธาตุ ธรรมท า นประกาศระบบมรรคผล
นิพพานขึ้นใหม แลวจะเกิดมงคลแกตัวเรา
๓. วันมอบอํานาจปกครองใหญ ตรงกับวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ในปตอ ๆ ไป
ใหถือเอาวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกป เปนวันสําคัญ คือเปนวันมอบอํานาจปกครองใหญ วันนี้
เปนวันที่อายตนะนิพพานทั้งหมด ทั้งนิพพานเปนและนิพพานกายธรรมมอบอํานาจปกครอง
ใหญใหแก “ตนปราบ ตรีภพ และหยกชมพู” รวมทั้งอํานาจปกครองในภพ ๓ ดวย คือ มอบ
อํานาจปกครองทั้งระดับนิพพานและภพ ๓ ทั้งหมด นั่นคือ อํานาจปกครองในอายตนะนิพพาน
รวมทั้งอํานาจปกครองในอรูปพรหม ๔ ชั้น พรหม ๑๖ ชั้น สวรรค ๖ ชั้น และมนุษยโลกดวย
เมื่อวันสําคัญคือวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกปเวียนมาถึง ใหทานประกอบการกุศลอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือเจริญภาวนาก็ได แลวระลึกถึง “ตนปราบ ตรีภพ และหยกชมพู” ที่ทานทําวิชา
ปราบมารมาตลอด จนถึงขั้นธาตุธรรมมอบอํานาจให แมตัวเราเองก็อยูในปกครองของทาน ทาน
ดูแล ทานปกปองมาร ไมใหมารมารบกวนเรา มนุษยโลกทั้งหมดตองนึกถึงทานเพราะ ทาน
เปนผูปกครองเรา เราอยูในปกครองของทาน แลวจะเกิดมงคลแกตัวเรา หากเราไมระลึกถึง
ก็เทากับวาเรานี้ไมรูเรื่องอะไรกับเขาเลย แลวจะหามงคลจากที่ไหนมาใหแกตัวเรา

กรณีที่ภาคขาวประกาศใชระบบมรรคผลนิพพาน
ใหกลับไปใชแบบสอุปาทิเสสนิพพานนั้น
ตองถือวาเปนเรื่องใหญและสําคัญมาก เพราะเหตุใด?
เหตุผลที่ธาตุธรรมประกาศใหใชระบบมรรคผลนิพพานเปนระบบสอุปาทิเสสนิพพาน
ก็เพราะว าธาตุ ธรรมทานเห็นว า มารในระดั บปกครองใหญหมดสิ้ นแล ว จึงไม มีมารที่ จ ะมา
ปกครองนิพพานอีก ดังนั้ น จึงให กลับไปใชระบบมรรคผลนิพพานแบบสอุ ปาทิ เสสนิ พพาน
ตามเดิม เพราะระบบสอุปาทิเสสนิพพานนั้นเปนระบบของภาคขาวมาแตตน เมื่อเปน
เชนนี้แลว เราก็มาดูความเปนไปไดวา จะเปนไปไดหรือไมที่เราจะเขานิพพานดวยกายมนุษย
ตามเดิม?
ตอบวา เปนไปได! เพราะเหตุวา เมื่อไมมีมารแลว ภาคขาวเปนผูปกครองทั้งหมด
เปนผูทํากําเนิดเดิมเอง อายุขัย วรรณะ สุขะ พละ เปนธาตุเปนธรรมเปน มารเขาจะเอาวิชาของ
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เขามาหุม-เคลือบ-เอิบ-อาบ-ซึม-ซาบ-ปน-เปน-สวม-ซอน-รอยไส ไมได นี่คือความเปนไปได แต
ถายังมีมารอยู และมารเขายังชนะภาคขาวเหมือนอดีตที่แลวมา ความเปนไปไดยังหวังไมได นี่
คือเหตุผล สรุปแลว อะไรทุกอยางอยูที่ใครเปนผูปกครองกําเนิดเดิม! ใครเปนผูชนะ? ผู
นั้นก็เปนผูปกครอง หลักความรูมีอยูอยางนี้ ทานตองตีความใหแตก
ทําไมเราตองเขานิพพานดวยกายมนุษย? มีความจําเปนอะไรหรือ? ความรูประเด็นนี้
เราไมตองพูดกันอีกแลว เพราะขาพเจาบรรยายมาตลอดแลว ทานเขาใจแลว หากไมเขาใจ ตอง
กลับไปคนควาอานใหม
สรุปวา การที่ธาตุธรรมประกาศใหใชระบบมรรคผลนิพพาน เปนแบบสอุปาทิ
เสสนิพพานนั้น เปนชัยชนะที่ยิ่งใหญแลว

พระพุทธองคทรงกลาววาไมกลัวมารแลว
เปนมงคลหูที่ขาพเจาดีใจอยางยิ่ง
ในฐานะที่ขาพเจาทําวิชาปราบมาร ขาพเจาก็ดีใจ! แตทานที่ไมมีสวนในงานทําวิชา
เลย ทานก็ไมไดบารมีสําคัญในสงครามใหญคราวนี้ นาเสียดายที่ทานไมไดมีโอกาสไดรวมการ
กุศลกับขาพเจา แมเงินบาทเดียวทานก็ไมเคยสงไป
(บันทึกเลมที่ ๒๕ หนา ๑๔๔) นิพพานเบื้องตนจํานวน ๑๐ นิพพาน พระพุทธองค
ทรงกลาวใหขาพเจาไดยินวา พระองคไมกลัวมารอีกตอไป ขาพเจาไดยินก็เกิดความดีใจ
เพราะทําวิชาปราบมารมานานปแลว คํากลาวนี้ทําใหขาพเจาดีใจ บงบอกวางานปราบมาร
ถึงเปาหมายสําคัญแลว เมื่อนิพพานเบื้องตนทรงรับสั่งเชนนี้ นิพพานลึก ๆ ที่ละเอียดเขาไป เรา
ก็ไมติดใจ เพราะพระองคจะทรงกลาวยืนยันอยางเดียวกัน
วันนี้ตรงกับวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๓ วันนี้เปนวันอานิสงสใหญ เปนวันบุญใหญ ที่
ขาพเจาไดอดทนทํ าวิชาปราบมารมาตลอด ข าพเจา ระลึกถึ งคณะวิทยากรวิ ป สสนาจารยที่
ขาพเจาสรางมา เขาเหลานั้นไปสอนตามโรงเรียนตาง ๆ ระลึกถึงทานที่มีอุปการะที่สงเงินไป
รวม ทานทั้งปวงไดบุญใหญไดบารมีใหญ เสียดายที่หลายทานไมมีสวนรวมเลย แมเงินบาท
เดียวทานก็ไมเคยสงไปรวม แปลวาทานไมมีวาสนาบารมีที่จะไดบุญใหญบารมีใหญในสงคราม
ใหญ ที่ ข า พเจ า ต อ งทํ า สงครามใหญ กั บ มารในคราวนี้ บั ด นี้ ง านปราบมารบรรลุ เ ป า หมาย
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พอสมควรแลว แมใครไมไดรวมเลย ก็ชนะดวย แมใครไมไดชวยอะไรเลย ก็ชนะดวย แม
คนที่เกลียดชังขาพเจา เขาก็ชนะดวย แตวายังชนะไมตลอด การรบยังตองทําตอไป จะสิ้นสุด
การรบเมื่อไร? ยังบอกไมได
กลับมาพิจารณาคํากลาวของพระพุทธองค ที่ทรงกลาววา ไมกลัวมาร วามีความหมาย
อยางไร?
ก. เรื่องราวแตเดิมมาที่เราเรียนรูได คืออะไร?
แตแรกที่เกิดมรรคผลนิพพานของภาคขาวนั้น ระบบนิพพานเปนแบบสอุปาทิเสส
นิพพาน คือเขานิพพานดวยกายมนุษย เหตุการณในชั้นตน ทําทาวาจะไมมีปญหาอะไร? มารก็
อยูสวนมารและธรรมภาคขาวก็อยูสวนของธรรมภาคขาว ไมกระทบกระทั่งกัน ตอมามารเขาได
โอกาสเหมาะ เพราะภาคขาวคืออูขาวอูน้ําของเขา เขาทําวิชายึดอํานาจปกครองทันที มารเขา
ชนะ จึงเปลี่ยนระบบมรรคผลนิพพานของภาคขาวขึ้นใหม เปลี่ยนจากระบบสอุปาทิเสสนิพพาน
มาเปนระบบอนุปาทิเสสนิพพาน ไมใหเขานิพพานดวยกายมนุษยอีกตอไป ใหเขานิพพานดวย
กายธรรม เพื่อใหการปกครองบดขยี้งายกวาเดิม ดังที่เคยกลาวมาแลวนั้น
ข. การปกครองใชวิธีบังคับทุกรูปแบบ
มารเขาเข าบังคับได หมด นอกจากจะระเบิดเอาดวงบารมี ไปไดแลว ยังออกคําสั่ ง
บังคับสารพัด ใครขัดคําสั่ง? เขาก็เอาไปลงโทษ จะเห็นขอมูลทั้งปวงตามที่ไดเสนอไปแลวใน
หนังสือปราบมารทุกภาค สรุปกวา เอาพระพุทธองคและจักรพรรดิไปทําโทษ เอาไปกักขัง ใน
หลายรูปแบบ ประการสําคัญที่กลัวกันมากก็คือ ใครขัดคําสั่งเขา? มารเขาถือวาธาตุธรรมได
เปลี่ยนแปลงเปนธาตุธรรมของมารไปแลว โดยเขาถือวา การขัดคําสั่ง การหลบหลีก การ
ตระบัดสัตย การกลับกลอกเปนธรรมของภาคมาร ใครเขาเกณฑนี้ถือวาเปนภาคมาร กรณีนี้
เองที่กลัวกันมาก! ทําใหพระพุทธองคไมกลาทําอะไรเลย! เพราะมันเขากฎเกณฑของมาร
เขา ขาพเจาดูเหตุการณมานานป เหตุใดพระพุทธองคไมทรงรับสั่งกับเรา? เหตุใดพระพุทธองค
ไมคนวิชา? เหตุใดพระองคไมบอกวิชาแกเรา? เปนความของใจของขาพเจามาเปนเวลา ๑๐
กวาปทีเดียว
ตอเมื่องานปราบมารบรรลุเปามาถึงจุดหนึ่ง ความของใจของเราก็เริ่มคลี่คลาย เพราะ
เราใชวิธีสังเกตเอา ใชวิธีดูเอาเอง ตอเมื่อเหตุการณการรบมาถึงปที่ ๑๕ เราก็พอเขาใจอะไรขึ้น
บาง
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ค. งานปราบมารทํามาจนถึงกับพระพุทธองคทรงกลาววาไมกลัวมารแลว
แปลวา งานปราบมารทํามาถึงขั้นบรรลุเปาหมายแลว บัดนี้มารถูกดับไปมากแลว พระ
พุทธองคสามารถตรัสรูไดแลว ทรงมีขวัญและกําลังพระทัยดีแลว จึงทรงกลาวเชนนั้นวา ไมกลัว
มาร นี่คือความดีใจของขาพเจา
นี่คือบุญใหญ นี่คืออานิสงสใหญ ขอใหคณะวิทยากรของขาพเจาทุกทานยินดีดวย ถือ
วาทานรวมสรางบารมีกับขาพเจา ขอใหทุกทานที่เคยสงเงินไปรวมกับขาพเจา ไมวาเงินมาก
หรือนอย ถือวาทานไดรวมสรางบารมีกับขาพเจาแลว เสียดายที่หลายทานไมไดรวมกับขาพเจา
เลย แมแตเงินเพียงบาทเดียว ทําไมถึงอับโชคปานนั้น? ทุกทานนาจะไดรวมงานสําคัญกับ
ขาพเจาบาง

ขาพเจายังไดเขียนตําราวิชาธรรมกาย
และสรางทีมวิทยากรรณรงคสอนวิชาธรรมกายไปทั่วประเทศดวย
ขอเชิญผูมีบารมีธรรม มารวมงานกับขาพเจาเถิด
ขาพเจาไดสรางความอัศจรรยไว ๓ อยาง ที่วา ๓ อยางนั้นคืออะไร? ความอัศจรรยทั้ง
๓ อยางมีดังตอไปนี้
๑. ทํางานปราบมาร
ผลงานปราบมารที่นําเสนอไปแลว เปนหนังสือเลมโตรวมทั้งเลมนี้ คือ ปราบมารภาค
๑-๒-๓-๔ เลมนี้เปนเลมปราบมารภาค ๕ ขอใหทุกทานโชคดีไดอานกันใหทั่วเถิด
๒. เขียนขยายความวิชาธรรมกายทุกหลักสูตร
ตั้งแตหลักสูตรงายจนถึงหลักสูตรยาก หลวงพอคนควาวิชาธรรมกายไวกี่หลักสูตร?
ขาพเจานํามาเขียนขยายความทั้งหมด เพราะตําราที่หลวงพอรวมไวนั้น เปนทฤษฎีคือเปน
ปริยัติยังไมงายตอการปฏิบัติ ขาพเจานํามาเขียนขยายความใหงายเขา แลวนําเขาสูวิธีเดินวิชา
ให ป ฏิ บั ติ ไ ด ให ฝ ก ได เขี ย นทุ ก บท ไม เ ว น เลย ตั้ ง แต บ ทที่ ๑ จนถึ ง บทสุ ด ท า ย ดั ง นั้ น วิ ช า
ธรรมกายไมยากอีกตอไป
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โปรดเขาใจวาวิชาธรรมกายคือวิชาที่พระพุทธเจาทรงบรรลุ เปนวิชาที่ยืนยันถึงความ
เปนพระพุทธเจา หากไมบรรลุวิชานี้ ถือวายังไมเลื่อนฐานะเปนพระพุทธเจา วิชาธรรมกายคือ
ทางเดินวิ ชาของมรรคผลนิพพาน เรียนยาก! เขาใจไดยาก! การเรียนขึ้นอยู กับ โชค
วาสนา วางรากฐานไมดี! ความรูก็เพี้ยน! เมื่อเพี้ยนแลว ก็เพี้ยนตลอดไป นี่คืออันตราย
ของผูเรียน ตองวางรากฐานใหถูกใหเที่ยงตรงเขาไว อยาเพอฝน!
เวลานี้ขาพเจาเกิดความเสียใจวา ไมวาจะไปที่ใด? ฟงวิชาของเขาแลว ฟงความรูของ
เขาแล ว เพี้ยนทั้งนั้น! แมการสอนเบื้องต นยังไมไดความ แลวจะไปพูดกันถึ งวิช าชั้นสูงได
อยางไร? อางวาเรียนมารอยป อางวาเรียนมากับหลวงพอ ถามวาเคยเปดตําราตรวจสอบความรู
บางหรือเปลา? ทานไมตอบคําถาม หลวงพอทานจะมีเวลามาตรวจสอบความรูของเราหรือ?
หลวงพอเคยสอนจริงแตเ ปนการสอนทั่วไป ไมไดมาทบทวนมาไล เบี้ย ไมไดตรวจถึงความ
ถูกตองของวิชามากนัก ความเพี้ยนของทานอยูที่ตัวของทา ไมเปดตําราเลย แมพระสงฆยัง
ตองลงฟงพระปาฏิโมกขบอย ๆ เพื่อตรวจสอบวินัยพระสงฆของทาน แตวิชาธรรมกายละเอียด
ลึกซึ้งกวา ทานไมเปดตําราทบทวนความถูกตองเลย นี่คือความเพี้ยนโดยไมรูตัว เปนอันตราย
ใหญหลวง เพราะมารเขาไดชอง วิชาเพี้ยนเมื่อไร? มารเขาไดชองเมื่อนั้น ความรูของทาน
ผิดไปหมด เชื่อไมไดแลว รูญาณใชไมได ทานยึดมั่นเอาความเพี้ยนเปนความถูกนี่คืออันตราย!!!
๓. สรางทีมวิทยากรรณรงคสอนไปทั่วประเทศ
เปนงานที่ทํายาก แตขาพเจาก็เพียรทําไปแลว ถาสรางวิทยากรไมได บงบอกวาวิชา
ธรรมกายจะสิ้นสูญ เราจะมาเกงคนเดียวไมได ทุกทานตองเกงกวาเรา นี่คือคติประจําใจของ
ขาพเจา ตองใหทุกคนเกงกวาขาพเจาเสมอไป แตตอนนี้ยังไมเกง ขาพเจาก็ตองเกงไปคนเดียว
กอน ทานที่ยังไมเกงนั้น เปนเพราะขาพเจากําลังสรางเขาอยู กําลังสอนเขา กําลังพัฒนาเขา ให
เขาเกงกวาขาพเจาใหจงได อยางนอยตองเกงเทาขาพเจา
ขณะนี้วิทยากรของขาพเจามีมากแลว สุดแตวาสนาบารมีของใคร? ใครมาพบ? ก็สอน
ใหเปนวิทยากรทั้งหมด วิทยากรของขาพเจาไปสอนที่โรงเรียนใด? ก็เกิดความอัศจรรยที่นั่น มี
นักเรียนทําไดเปนจํานวนมาก บางโรงเรียนทําเปนยกชั้นทีเดียว เรียกวาไดผล ๑๐๐ เปอรเซ็นต
ไมวาที่ใด? เมื่อทราบขาว เขาก็เชิญไปสอน ครูอาจารยมาตั้งขอสังเกตชมการสอน ตางเกิด
ความเลื่อมใส แลว ก็ ถามว า ทําไมที่โน น บวชเป นหมื่นคนพั นคน? ทําไมสอนไมไดผ ลเลย?
ขาพเจาก็ตอบแทนเขาไมได ทานตองพิจารณาและสังเกตเอาเอง

ปราบมาร ภาค ๕ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๔๘

ขาพเจาก็บอกแลววา วิชาธรรมกายเรียนยาก! ตองวางรากฐานใหถูก ถาเพี้ยน
แลวก็เพี้ยนเรื่อยไป ก็เมื่อเกิดความเพี้ยนเสียแลว การสอนจะไดผลตรงไหน? เรียนมา
จากอาจารยเดียวกันแท ๆ เหตุใดเพียงการสอนเบื้องตนทานก็เห็นตางกัน? ไมวาขาพเจาจะไป
ที่ใด? ทานทั้งหลายก็ถามแตเรื่องนี้ ขาพเจาตอบยาก เพราะเปนการตําหนิกันเอง เปนมารยาท
ที่ขาพเจาไมสามารถจะตอบไดและไมกลาวถึงสํานักใหญนั้น หากกลาวถึง จะเปนการวิจารณกัน
จะเปนการขมกัน เปนเรื่องไมสมควร ขาพเจาจึงไมตอบดวยประการใด ๆ
หากทานศรัทธาวิทยากรคณะของขาพเจา ขาพเจาก็จัดไปสอนใหเปนวิทยาทาน ไม
เกี่ยวของดวยเงิน เกิดความอัศจรรยขึ้นในสังคมไทยแลว เราถือวาชวยสังคมไทย นักเรียน
นักศึกษาทําใจใหสวางใสได จนถึงขั้นเห็นดวงธรรมและเห็นกายธรรม สงผลใหเธอผูนั้น
เกิ ด สภาพใจเป นหิ ริโ อตตั ป ปะ เกิดความเกรงกลัว ต อการทํ าบาปทั้ง ปวง เขาจะหา งจาก
ยาเสพติด เขาจะหางไกลจากอบายมุขทั้งปวง ไมมีอะไรชวยเด็กของเราไดอีกแลว มีอยูก็แต
ธรรมของพระพุทธองคเทานั้น ซึ่งวิทยากรของขาพเจาจะสอนเอง นําปฏิบัติเอง ในเวลาไมนาน
ก็เกิดผลเปนอัศจรรย ขอเชิญโรงเรียนและวิทยาลัยใชบริการของขาพเจาได

เหตุใดการสอนเบื้องตนของขาพเจาจึงเฉียบคม
จนเกิดผลเปนอัศจรรย
บัณฑิตทั้งปวงตั้งคําถาม วาเหตุใดการสอนของขาพเจาจึงเฉียบคม? ปรากฏผลการ
สอนเปนอัศจรรย บัณฑิตทั้งปวงนั้น ไดรับความรูมาจากสํานักสอนวิชาธรรมกายหลายสํานัก
แลว ไมไดใหความสนใจในลุงการุณย บุญมานุช แมแตนอย เนื่องจากลุงการุณย บุญมานุช เปน
ฆราวาส และเปนผูครองเรือนมีกิเลสเหมือนคนทั่วไป แตเหตุที่ตองเดินทางไปพบ เกิดจาก
ความประทั บ ใจในตํ า ราวิ ช าธรรมกายทุ ก หลั ก สูต รที่ข า พเจ าเขี ย น ไมว า ขา พเจ า จะ
บรรยายความรูเรื่องใด? เกิดความชัดเจนและประทับใจ ทานเลาใหขาพเจาฟงอยางนั้น มี
หลายรายสงเงินไปเปนรางวัล บอกวาอานตําราของขาพเจาแลวประทับใจ จึงสงเงินไปให
เมื่ อ บั ณ ฑิ ต ทั้ ง ปวงไปพบแล ว ก็ พ ยายามเรี ย นรู ต ามวิ สั ย ของผู เ ป น บั ณ ฑิ ต ทํ า ไม
เกจิอาจารยอื่นสอนไมเปนเรื่องเลย? เมื่อเปรียบเทียบผลงานซึ่งกันและกันแลว เปรียบเทียบกัน
ไมได ทานกลาวอยางนั้น ขาพเจาก็ฟง ทานพูดอยางไร? ขาพเจาก็ฟงทั้งนั้น แลวขาพเจาก็
แสดงการสอนเบื้องตนใหดู วามีวิธีและมีเทคนิคอยางไรบาง?
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ขั้นตอนการสอนความรูวิชาธรรมกายเบื้องตน
(๑.) ขั้นตอนที่ ๑ เปนการจัดที่นั่ง ใหนั่งหางกัน ๑ ศอก หัวเขาตองไมเกยกัน
(๒.) ขั้นตอนวิทยากรเอกกลาวบรรยาย การบรรยายตองรวบรัด เพราะเวลามีจํากัด
¾ การบรรยายเนื้อหาวิชา ตามคําสอนขอ ๓ ที่วา การทําใจใหสวางใสนั้น มี
ความหมายอย า งไร? ถ า สามารถทํ า ใจให ส ว า งใสได ส ภาพใจจะเกิ ด
ความรูสึกเปนหิริโอตตัปปะ เกรงกลัวตอการทําบาป เกรงกลัวอันตรายที่
เกิดจากใจเราขุนมัว ถาสภาพใจเราขุนมัวแลว ทําบาปไดทั้งนั้น และถาใจ
มีสภาพมืดมัวแลว ทําบาปไดทันที จี้ปลนไดทันที ฆาไดทันที
¾ ใจคืออะไร? ใจคือ เห็น-จํา-คิด-รู
¾ การบรรยายเนื้ อ หาภาควิ ช าการ การจะฝ ก ให ใ จสว า งใสนั้ น มี วิ ธี ฝ ก
อยางไร?
¾ ดูฐาน ๗ ฐาน คือทางเดินของใจ แสดงอุปกรณใหดู คือภาพฐาน ๗ ฐาน
¾ บรรยายวิธีฝกวาทําอยางไร? แสดงอุปกรณการฝกใหเห็นทั่วชั้น คือดวง
แกวขาวใส จบการอธิบายวิธีฝกจริง แลวเขาสูการฝกจริงทันที
(๓.) ขั้นตอนการฝกจริง หลังจากเขาใจทางเดินใจตามฐานตาง ๆ แลว และดูอุปกรณ
ดวงนิมิตขาวใสแลว
¾ วิทยากรผูบรรยาย สั่งใหนั่งทาสมาธิ เทาขวาทับเทาซาย มือขวาทับมือ
ซาย นิ้วมือขวาจรดปลายนิ้วหัวแมมือซายทันที ตั้งตัวตรง คณะวิทยากร
รวมคณะชวยดูทานั่งใหถูกวิธี ใครนั่งไมถูกวิธี? ตองแกไขในขั้นตอนนี้ให
ถูกตองทั้งชั้น
¾ จากนั้น วิทยากรผูบรรยายกลาวนําการฝกจริงวา การฝกใจเพื่อทําใจให
สวางใสนั้น มีขั้นตอนฝกอยางไร? เริ่มจากการกําหนดนิมิตโดยใจ จาก
ฐานที่ ๑ เขาสูฐานตาง ๆ รวม ๗ ฐาน สุดทายนักเรียนทําการฝกจริง
มาถึงฐานที่ ๗ คือการภาวนาใจวา “สัมมาอะระหัง ๆๆๆ”
(๔.) ขั้นตอนการวัดผลการฝกวา ฝกภาวนาใจมาไดระยะหนึ่งประมาณ ๑๐ นาทีแลว
ใครสามารถเห็ น ดวงใสในท อ งของตนเองบ า ง? เพื่ อ วิ ท ยากรผู ช ว ยคื อ คณะ
วิทยากรรวมคณะ จะไดตอวิชาใหเห็นดวงธรรมและเห็นกายธรรมเบื้องตนตอไป
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ขั้นตอนนี้มีเทคนิควิธีมากมาย ตองเรียนรู และตองทําความเขาใจในหลาย
เรื่อง หากบรรยายไปจะยาวความ
¾ ในขั้นตอนการวัดผลนี้ วิทยากรเอกกับวิทยากรผูชวยตองทํางานหนัก
เพราะนักเรียนฝกไดผลเปนระยะ ๆ ตองใหไดจํานวนมากที่สุด เพื่อรวม
จํานวนผูผานการฝกเบื้องตนทั้งหมดมาเดินวิชา ๑๘ กาย ในลําดับตอไป
¾ ในขั้นตอนการฝกเพื่อรวมจํานวนผูผานการฝกเบื้องตนนี้ มีการฝกหลาย
ลี ล า ต อ งดู ว า ผู รั บ การฝ ก เป น ใคร? เรามี ก ารใช เ ทคนิ ค การฝ ก ไม
เหมื อ นกั น เช น นั ก เรี ย นระดั บ อนุ บ าล นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา
นักศึกษา ขาราชการ ผูรักษาศีลอุโบสถ และพระสงฆ มีเทคนิคการฝกแต
ตางกันไปตามอิริยาบถนั่ง ยืน เดินจงกรม และนอนแบบสีหไสยาสน จะ
ใชเทคนิคใด? เวลาเทาไร? ในสถานการณอยางไร? หากบรรยายแลวจะ
ยาวความ รวมความวา ผูเปนวิทยากรตองเชี่ยวชาญ และการจะเปน
วิ ท ยากรที่ เ ชี่ ย วชาญได ท า นจะไปเรี ย นที่ ไ หน? ใครจะเป น ผู ใ ห
ความรูแกทาน? นี่คือเรื่องใหญ! เรามีคาบูชาครูถวายแกผูเชี่ยวชาญผู
นั้น ว าผู ฝ กวิท ยากรคือใคร? ในประเทศไทยของเรานี้มีใครที่ไ หน
ไหม? เราต อ งฝ ก วิ ท ยากรให เ ชี่ ย วชาญ การสอนจึ ง จะได ผ ลเป น
“อัศ จรรย ” ยั ง ไมมี ใ ครที่ ไ หนทํ า ได เ ลย? มี แ ตข า พเจ าผู เ ดี ย วเท า นั้ น ที่
พากเพียรฝกวิทยากรใหเกิดความเชี่ยวชาญ ถาทําไมได จะสงผลให
วิชาธรรมกายเสื่อมสูญ ดังที่ทานไดเห็นแลวในทุกวันนี้ ไมวาที่ใด? ไม
วาสํานักใด? แมแตการสอนเบื้องตนก็ทําไดไมเฉียบ เพราะทานผูเปนเจา
สํานักเรียนรูมานอย
¾ ถาการสอนเบื้องตนไมไดเรื่องแลว ไมตองพิจารณาความรูระดับสูงเพราะ
ความรูของทานจะเพี้ยนทั้งหมด นี่คือประสบการณที่ขาพเจาไดพบ บาง
ทานศรัทธาในวิชาธรรมกายถึงขนาดอุทิศตนออกบวช คิดวาการบวชจะ
บรรลุเปาหมายแหงการเรียนรูวิชาธรรมกาย เอาเขาจริง ลมเหลว! ความรู
เพี้ยนไปหมด บวชกับไมบวชไมมีอะไรตางกัน! และถาโชครายที่การบวช
ของเราเกิดไมระวังวินัยสงฆ ยิ่งจะโชครายโดยที่เราคาดไมถึง เปนความ
ลมเหลวอยางสิ้นเชิง เพราะวิชาธรรมกายนั้นไมใชเรียนงาย! ขาพเจา
ก็บอกแลววาเรียนยาก! มารเขาคอยจองอยูทุกเวลา อะไรที่เราจะ
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พังได? อะไรที่เราจะเพี้ยนได? มารมันทําทั้งนั้น วิธีของเขาคือสอด
ละเอี ย ดให เ ราผิ ด วินั ย สอดละเอี ย ดให เ ราหลงผิ ดด ว ยประการต าง ๆ
ไมใหเราเขาถึงวิชาเขาไว นี่คือชั้นเชิงของมาร เราจึงไดขาวไมดีอยูเนือง
ๆ แตแรกก็วา เห็นความตั้งใจจริงของทานแลว เราเกิดศรัทธา มีอะไรเรา
ก็ให แตพอไมนาน ไดขาววาหลวงพี่เกี่ยวของกับสีกาเสียแลว
¾ สรุ ป ว า การสอนขั้ น ตอนที่ ๔ ทํ า ยาก ต อ งใช เ ทคนิ ค และวิ ธี ก ารมาก
เพราะการสอนเปนสาสตรและเปนศิลป ศิลปจะเกิดแกเรา ก็ตอเมื่อเรา
เขาใจวิชาถูกตองเทานั้น! เมื่อเราเขาใจไมถูกตองแลว จะหวังอะไร
ไมไดเลย มีหลายคนถามขาพเจาวา ทําไมลุงการุณย บุญมานุช ทําได
ทั้งนั้น? เชี่ยวชาญไปหมด ขาพเจาก็ตอบวา ขาพเจาสอนพระสงฆมา
นานป เกิดประสบการณ สวนความรูไมติดขัดนั้น เกิดจากสามัญสํานึก
เพราะตําแหนงราชการของเราคือ ศึกษาธิการอําเภอ เรามีหนาที่เกี่ยวกับ
พระสงฆองคเณร เรามาเปนวิทยากรใหความรูแกพระสงฆ ถาความรูของ
เราไมถูกตอง เราไมอายพระสงฆทานหรือ? ทานถามอะไร? เราตองตอบ
ได เพราะเราอยู ใ นฐานะเป น วิ ท ยากร ข า พเจ า จึ ง ตั้ ง ใจขวนขวายหา
ความรูวิชาธรรมกาย อานตําราทุกหลักสูตรใหจําได บางสูตรไมเขาใจเลย
แตวาจําสูตรได พอมาถึงยุคที่ขาพเจาทําวิชาปราบมาร สูตรใดที่เราไม
เขาใจ? มันเกิดความเขาใจไปเอง สามารถเขียนตําราขยายความไดทุก
หลักสูตร เพราะปราบมารตองใชวิชาชั้นสูง เราตองทําไดทุกสูตร เวลานี้
หาคนอธิบายวิชาธรรมกายไมไดทุกสูตร ขาพเจาจึงพยายามอธิบายไวใน
ทุกบทและทุกสูตร
(๕.) ขั้ น ตอนการเดิ น ต อ วิ ช า ๑๘ กาย ขั้ น ตอนนี้ ไ ม ย ากแล ว (ถ า หากเรามี เ วลา
เหลือเฟอ ก็ใหเดินวิชา ๑๘ กาย แตถามีเวลาไมมากพอ เพียงแคหลักสูตร ๔ กาย
ธรรมก็พอ) เราก็รวมผูผานการฝกเบื้องตนทั้งหมด มารวมในหองเดียวกัน แลว
วิทยากรผูชวยบอกวิชา ๑๘ กาย เดินวิชาไปทีละขั้น จนบรรลุ ๑๘ กาย ตามวิชา
๑๘ กายที่หลวงพอกําหนดหลักสูตรไว ทานถามวา ทําไมวิทยากรผูชวยสามารถ
สั่งวิชาไดอยางคลองตัว และถูกตองทั้งหมด? เรื่องนี้เราตองจัดสอบปากเปลา ใคร
ทองเนื้อวิชาไมได? ถือวาไมผาน ใชถอยคําพลาดเพียงคําเดียว เราไมยอมใหผาน
การสอบ การจะผานการสอบได ไมใชทําไดงาย ๆ ตองทองจํา แลวไปสอบกับ
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ขาพเจาเอง สรุปแลว ไมมีอะไรงาย มีแตยาก ๆ ทั้งนั้น ทานจะเปนวิทยากรได
ตองผานการสอบ ขาพเจาเปนผูสอบเอง เวลานี้มีวิทยากรมากแลว สงไปสอนทั่ว
ประเทศ เดือนหนึ่ งวิ ท ยากรเดินทางไปพบขาพเจา พรอมกั นทั่ ว ประเทศ เพื่ อ
รายงานผลการสอนที่ไดทําไป ใครไปสอนโรงเรียนใด? ไดผลอยางไร? จังหวัดใด
ไดผลงานอะไร? ตองรายงานใหขาพเจาทราบในที่ประชุมใหญ แลวพวกเราก็
อนุโมทนาความดีของวิทยากรจังหวัดนั้น
¾ สรุปวา การสอนของขาพเจามาจบลงตรงขั้นตอนที่ ๕ นี้ ถือวานักเรียน
ผานขั้นตอนเบื้องตนแลว หนาที่ของวิทยากรก็คือ พยายามใหนักเรียน
เดินวิชา ๑๘ กายทุกวัน ถือวาชีวิตนี้เขาถึงธรรมวิเศษแลว นักเรียนของ
เราจะมีคุณธรรมสําคัญอยูในใจของเขาเปนอัตโนมัติ คุณธรรมขอ
นั้นคือ อะไร? ตอบว า คุณ ธรรมนั้ น ก็คือ “หิ ริโ อตตั ปปะ” (ความ
สะดุงหวาดกลัวตอการทําบาป) นักเรียนของเรามีที่พึ่งทางใจแลว เรา
ไมรูวาจะเอาอะไรมาชวยคนในชาติของเราไดดีไปกวานี้แลว! ความรูทั้ง
ปวงที่เราสอนในโรงเรียน เขาหูขวาออกหูซาย เดี๋ยวก็ลืม! แตกายธรรม
ที่นักเรียนฝกใหเกิดแกใจของเขาคราวนี้ จะชวยดูแลจิตใจของเขา
ไมใหตกไปในที่ชั่ว ขอแตวาครูอาจารยชวยกันเขมงวดกวดขันเอามา
เปนธุระ เตือนใหนักเรียนเดินวิชาตามแนวนี้ทุกวัน คนของเราก็เจริญดวย
คุณ ธรรม ประเทศของเราก็ เ จริ ญ เพราะคนของเรามี คุ ณ ธรรมอั น พึ ง
ประสงคทั้งนั้น ดังนั้น ผูบริหารที่ฉลาด ควรสรางคนของเรา โดยวิธีนี้
ไมตองลงทุนอะไรเลย! คณะของขาพเจาไมไดเรียกรองอะไรเลย เรา
เขาไปสอนให เพื่อเปนธรรมทาน เพื่อการกุศลอยางเดียว นี่คืออุดมการณ
ของเรา ลุงการุณย บุญมานุช (อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี) ไม
เคยมีประวัติดางพรอย ไมเคยมีประวัติเสียหาย ตําราวิชาธรรมกายของ
ข า พเจ า ทุ ก หลั ก สู ต รแพร ไ ปทั่ ว ประเทศแล ว และในขณะนี้ ไ ปถึ ง
ตางประเทศแลว
¾ ขอมูลสําคัญเรื่องหนึ่งก็คือ ตําราวิชาธรรมกายของขาพเจา มีในหองสมุด
ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยของรัฐและเอกชนถึง ๒๕ แหงแลว ตอไปนี้
ถาหากทานตองการใหขาพเจาเขาสอนในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย หรือ
โรงเรียนใด? ก็ตองแจงความประสงคใหขาพเจาทราบแตเนิ่น ๆ เพื่ อ
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ขาพเจาจะ ใหวิทยากรของขาพเจามาสอนแทนได เพราะขาพเจาพูด
ไมได เนื่องจากผาตัดกลองเสียงเปนมะเร็งตั้งแตป ๒๕๔๒ แมวาขาพเจา
พูดไมได ขาพเจาก็มีวิทยากรฝมือดี ทานทําแทนขาพเจาไดเปนอยางดี
(ขอมูลนี้เปนขอมูลขณะที่พิมพตนฉบับเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๔) ขอแนะนําให
รูจักคือ
¾ นายแพทยนิพนธ หลงประดิษฐ (โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา ต.
แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐) ขอใหทานมีจดหมายติดตอ
ไปได เวลานี้คุณหมอคนเกงทานนี้ เปนผูนําทัพวิทยากรเขาสอนตาม
สถานศึ ก ษาต า ง ๆ ในหลายจั ง หวั ด ท า นมี วิ ท ยากรสาวสวยไปช ว ย
อํ า นวยการสอนจํ า นวนมาก ไปสอนที่ ใ ด? ก็ ไ ด รั บ คํ า ชม ท า นเป น
ขาราชการผูใหญ แตใหบริการสังคมดานการสอนวิชาธรรมกาย โดยไม
คิดคาตอบแทนใด ๆ ทานทํากิจกรรมนี้มานานแลว
¾ เรื่องสําคัญก็คือ ใหมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน ติดตอทานแต
เนิ่น ๆ เพื่อทานจะไดจัดคิวให ทานตองนัดหมายคณะวิทยากรของทาน
เพราะกองทัพของทานใหญมาก หากไดสัมผัสผลงานของทาน จะเกิด
ความชื่นชม เปนนายแพทยที่ไมเหมือนใคร! ขอใหทานชวยปลีกงานของ
ทานมาใหบริการใหจงได ดังนั้น ขาพเจาจึงกําชับวา ใหติดตอทานแตเนิ่น
ๆ
¾ ข า พเจ า ขอแนะนํ า มหาวิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย และโรงเรี ย นว า การจั ด
นักศึกษานักเรียนเขาสูหองประชุมทางสถานศึกษาตองมาชวยจัด การ
จัดเตรียมอุปกรณเครื่องเสียง ทางฝายสถานศึกษาตองชวยจัดให เพื่อให
คุณหมอนิพนธและคณะวิทยากรรับผิดชอบแตงานสอนอยางเดียว และให
มีครูอาจารยมาชวยกันควบคุมนักเรียนดวย มาชวยสังเกตการณดวย
หากเปนไปตามนี้รับรองวาการสอนไดผลมาก
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เหตุใดสํานักตาง ๆ จึงสอนวิชาธรรมกายเบื้องตนไมไดผล?
เป น คํ า ถามที่ ท า นถามข า พเจ า ตลอดมา ข า พเจ า ไม ก ล า ตอบ เกรงว า จะเป น การ
กระทบกระเทือนกัน เปนมารยาทที่ไมควรกลาว หากตองการใหขาพเจาแสดงความรูสึกมุง
ประสงคความรู มุงประสงคศึกษาคนควา ขาพเจาก็พูดเปนคํากลางวา ทานเรียนมานอย! ทาน
เรียนมาเพี้ยน! ฟงไมไดศัพทจับมากระเดียด เมื่อมาถึงขั้นถายทอด ก็ถายทอดแบบไมรู
อะไร? ผลจึ ง ออกมาแบบไมรู เ รื่อ งอะไร? ไดผ ลบ างก็ เ ล็ กนอ ย ไมคุ มแก ก ารลงทุน สิ่ง ที่ จ ะ
เสนอแนะก็คือ ใหเรียนใหม วางรากฐานความรูกันใหม ใหความรูถูกตอง ตั้งแตความรูเบื้องตน
เปนลําดับมา และไตเตาขึ้นมาจนถึงความรูชั้นสูง ตําราทุกหลักสูตรขาพเจาทําใหแลว ทาน
พรอมที่จะคนควาแลวหรือยัง? อยาเอาความหลงผิดของเราไปสอน เพราะจะทําใหคนอื่น
ความรูเพี้ยนตามเราไปดวย เปนอันตรายตอวิชาธรรมกายอยางยิ่ง วิชาเบื้องตนนั้น หาก
เราสอนไมไดผล สงผลกระทบตอความรูชั้นสูงอยางไร? ทานอยากทราบ
แนนอน เมื่อพื้นฐานไมดีแลว สงผลกระทบตอวิชาชั้นสูงทันที ทําใหวิชาชั้นสูง
เพี้ยนไปหมด จะวาผิดก็ผิดไมหมด จะวาถูกก็ถูกไมหมด มันคาบลูกคาบดอก ขาพเจาเคยฟง
เทปของคนเกงทานหนึ่ง เทปแรก ๆ ขาพเจาก็ปลื้มใจวาความรูของทานพอฟงเปนทายาทวิชา
ธรรมกายได แตพอฟงเทปอื่น ๆ ไปใหญแลว เขาทํานองมารหลอกรูลวงญาณแลว หาหลักวิชา
ไมไดเลย คนอื่นฟงก็จะวาทานเกง เอาเด็กมาเปนคูเดินวิชา ไปเชื่อเด็กไดอยางไร? มารมันพา
ไปได ขาพเจาเคยเห็นตัวอยางมาแลวตั้งแตครั้งขาพเจาเปนหนุม เราก็วาเด็กผูนั้นมีบุญ ที่ไหน
ไดตอนนี้กลับไปดูเด็กผูนั้น กลายเปนวาเสียไปเลย เชื่ออะไรไมไดเลย บังเอิญวา ขาพเจาทําวิชา
ปราบมารอยู จึงลวงรูเรื่องของเด็กนั้นได อยาเชื่อเด็ก! เราตองคุม! อยางมากก็แคใหเดิน
วิชาหลักสูตร ๑๘ กาย ตอเมื่อโตขึ้นแลว จึงเริ่มฝกวิชาชั้นสูง การใหเด็กฝกวิชาชั้นสูง
สุดทายก็เสียหายทุกคน เปนความเขาใจผิดของเกจิอาจารยอยางไมควรใหอภัยเลย! ที่ไม
ประสีประสาในการสอน! สอนเขาสงเดชไปตามอําเภอใจ สุดทายก็เสียหาย
ดังนั้น ขาพเจาจึงขอเตือนเกจิอาจารยจงระวังในการสอน ขอใหทุกทานทบทวนความรู
กันใหม วางรากฐานความรูกันใหม เพื่อใหเกิดความถูกตองตั้งแตวันนี้ โปรดเขาใจวา ความ
เพี้ยนคือมาร! ความถูกคือพระ! มารเขามีหนาที่เขามาแทรกซึมปะปนในวิชาธรรมกายในทุก
เรื่อง เพื่อเขายึดปกครอง ถาเขาเขามาปะปนวิชาได ก็แปลวา เขายึดอํานาจปกครองไดสําเร็จ
แลว กรณีที่วิชาของเราเพี้ยน ก็แปลวา มารเขาเขามายึดอํานาจทีละนิดแลว แลวเราจะ
เพี้ยนไปเรื่อย ๆ เรายึดมั่นถือมั่นเอาความเพี้ยนเปนความถูก นี่คือเราพลาดโดยไมรูตัว ภาษา
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วิชาธรรมกายทานใชวา มารเขามาหุม-เคลือบ-เอิบ-อาบ-ซึม-ซาบ-ปน-เปน-สวม-ซอน-รอยไส
ใน เห็น-จํา-คิด-รู ของเรา วิธีแกก็คือ หมั่นเปดตําราเขาไว หมั่นทบทวนความรูอยูเนืองนิจ
ขอสรุปวา การสอนเบื้องตนไมไดผล ตองทบทวนความรูกันใหม ความรูเบื้องตนตอง
แม น หากความรู เ บื้ อ งต น เลอะเทอะเสี ย แล ว ส ง ผลกระทบในวิ ช าชั้ น สู ง ทั้ ง หมด แค
หลักสูตรเบื้องตน เรายังสอนไมได เปนขอมูลฟองตัวเราอยูแลว ควรที่เราจะตองปรับปรุงอยาง
ดวน
จงจําไววา วิชาธรรมกายคือวิชาสูงสุดในพระพุทธศาสนา เปนวิชาของผูไดมรรคผล
นิพ พานเขาศึ ก ษาเล า เรีย นกั น แต ใ นยุ ค เราเรี ย นกัน แบบเพี้ยน ๆ ก็ แ ปลวา มารเขาเข า มา
ขัดขวางอยางแรง จนวิชาของเราผิด ๆ ถูก ๆ มรรคผลนิพพานจึงหวังไมได ไดไปก็แตนิสัยติด
ตัวไปเทานั้น เรื่องอะไรที่มารเขาจะปลอยใหเราผานศึกไปงาย ๆ การอางวาเปนศิษยหลวง
พอวัดปากน้ําก็อางกันอยางนี้ทั้งนั้น อางเชนนั้นฟงไดอยางไร? ตองดูวิชาที่ทานปฏิบัติวาตรง
ตําราที่หลวงพอทานรวบรวมไวหรือไม? การอางอยางนี้ ก็เหมือนกับเราอางถึงพระพุทธองค
ใครมาบวชในศาสนานี้?? ก็ปฏิบัติวินัยเหมือนกันทั้งนั้น เมื่อมีความบกพรองทางวินัยเกิดขึ้น
เราอางพระพุทธองคไมได ตองดูวาเราปฏิบัติตามวินัยสงฆหรือเปลา? เมื่อเราปฏิบัติบกพรอง
เราก็ตองลาสิกขา คือสึกออกไป ไปครองเพศฆราวาส แตการเรียนวิชาธรรมกายนั้นยังไมมีใคร
ตรวจสอบกติกา วาใครปฏิบัติถูกผิดอยางไร? ขึ้นอยูกับตัวผูเรียนเอง ที่จะตองตรวจสอบความรู
ใหตรงตํารา ขาพเจาไดแตหวังดี เห็นวาพวกเราเรียนกันแบบเพี้ยน ๆ จึงฝากคําเตือนไวให
พิจารณา เพราะขาพเจาเห็นวาตลาดวิชาธรรมกายความรูเพี้ยนไป แมแตการสอนเบื้องตน เราก็
เห็นวาไมไดผล แลวจะไปหวังอะไรกับวิชาชั้นสูง นาเปนหวงมาก

งานปราบมารมาถึงจุดนี้ เปนเวลากี่ปแลว?
เกิดความคิดอะไรบาง?
เพื่อใหเกิดขอคิดแกผูศึกษาเลาเรียนในปจจุบัน เพื่อประโยชนตอการศึกษาเลาเรียน
ของคนยุคใหม จึงขอบรรยายดังตอไปนี้
ขึ้นชื่อวาวิชาธรรมกายแลว ยากทุกหลักสูตร! ไมวาหลักสูตรใด? ยากทั้งนั้น! ยากตอ
การเขาถึง ยากตอการเรียน ยากตอการรักษาวิชา ยากตอการเดินวิชา ไมวาอะไรยากไปหมด!
ถาผูเรียนไมมีวาสนาบารมี จะเรียนไดยาก! เพราะมารเขาเขามาปะปนในวิชาของธรรมภาค
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ขาวในทุกรูปแบบ ไมใชเปนแตเรา แมพระพุทธองคยังตองตอสูมาตลอด กวาจะชนะไปไดแต
ละจุดเลือดตากระเด็นทั้งนั้น
นี่คือประสบการณที่ขาพเจาไดพบเห็นตลอดที่ทําวิชาปราบมาร เมื่อปลายป พ.ศ.
๒๕๔๓ เปนการรบในปที่ ๑๗ ของขาพเจา ขาพเจามีค วามเห็ นใจนัก เรี ยนรุ นพี่ ว าตอสูมา
อยางไร? เห็นใจนักเรียนคนรุนเดียวกับขาพเจา และเห็นใจนักเรียนรุนนอง บางทานอุทิศตน
ออกบวช เพื่อฝาฟนใหเรียนวิชาธรรมกายไดตลอด เทาที่ไดเห็นไดรูมากับตนเอง ขาพเจาเกิด
ความเห็นใจในเขาทั้งหลายทุกคน ยังไมมีใครบรรลุเปา ทั้งที่เขาตั้งใจอยางดีแลว เพราะมารมี
ฤทธิ์เดชหลอกเราไดอยางแยบยล จะใหเรามีเงิน มารเขาทําใหได จะใหเราโดงดัง จะให
ผูคนหลั่งไหลมา จะใหเรามีอํานาจราชศักดิ์ มารเขาประเคนใหไดทั้งนั้น แตวิชาของเรา
ไมไปไหนเลย! ความรูของเราไมกาวหนา ความรูของเราเพี้ยน มารเขาสามารถทําใหเราหลง
ตัวเองไดถึงปานนี้ นี่คืออานุภาพของมาร
มารเขาเกงปานนี้ นี่เปนประสบการณที่เราไดพบเห็น เพราะเหตุนี้เอง ขาพเจาจึงมี
คามเห็นใจตอทุกทานที่ทานไดศึกษาเลาเรียนมาแลวทุกยุคทุกสมัย ดังนั้นอะไรที่ขาพเจาจะชวย
ได? ขาพเจาจะทํา! ทําเทาที่ได เวนแตบางอยางเกินกําลังของขาพเจา
ตําราเปนเรื่องจําเปนที่ตองอานใหเขาใจ ทบทวนความรูอยาใหเพี้ยนไปจากตํารา ขอ
เสียหายของการเรียนในทุกวันนี้ก็คือ ไมสอบความรูกับตํารา นับวาเปนความเสียหาย
ใหญหลวง เพราะเปนการแขงขันกับมาร วิชาของเราเพี้ยนเมื่อไร? มารเขาไดชองจูโจมเมื่อนั้น
โปรดเขาใจใหตรงกันวา พระสงฆยังตองลงฟงปาฏิโมกข เพื่อตรวจสอบศีลของทาน วาศีลยัง
สมบูรณอยูหรือไม? แตวิชาธรรมกายละเอียดวานั้น ถาไมเปดตําราก็แปลวา ความรูเพี้ยนทันที
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การเรียนวิชาธรรมกายนั้น ขึ้นอยูกับโชควาสนาของแตละคน
ความสําคัญอยูที่การวางรากฐานความรู หากพื้นฐานความรูเพี้ยนมาแตตนแลว ก็จะ
เพี้ยนตลอดไป เพราะมารเขาจะตามประกบเพื่อใหความรูของเราคลาดเคลื่อนอยูแลว ประเด็น
สําคัญอยูที่มารเขาคอยแทรกซอนความรู เพราะเปนการแยงชิงอํานาจปกครองกัน พวก
เราไมรูชั้นเชิงของมาร ทําใหเราหลงตัวเองไดงาย ๆ ดูตัวของขาพเจาเองเปนตัวอยางก็ได
ประวัติการเรียนวิชาธรรมกายของขาพเจา ไดกลาวแลวในหนังสือ “ปราบมารภาค ๑”
วาเรียนมาอยางไร? เรียนมาจากใคร? ขาพเจากลาวไวแลว สรุปแลวก็เรียนมาจากแมชีทองสุข
สําแดงปน ตอมาชีวิตราชการของขาพเจาตองไปทํางานตางจังหวัด ในตําแหนงของศึกษาธิการ
อําเภอ ไปเปนศึกษาธิการอําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง ไดพบแมชีถนอม อาสไวย ตั้งสํานัก
สอนวิชาธรรมกายอยูในทองที่อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ขาพเจาไปพบทาน ไปเยี่ยมเยือน
และทําความคุนเคยกับทาน ในฐานะที่เรียนวิชาธรรมกายดวยกัน
แมชีถนอม อาสไวย ถามขาพเจาวาเรียนมาอยางไร? ก็เลาใหทานฟง และทานขอรอง
ใหขาพเจาเลาถึงการเดินวิชาดวย พอจบการเลาถึงวิชา ทานก็พูดวา ความรูไมผิด แตวาเพี้ยน
ไป! ขอใหขาพเจาตั้งตนเรียนใหม ใหถูกแนวของหลวงพอ ขาพเจาจําไดวา ขาพเจาไมเชื่อเพราะ
เรียนมาอยางฝงใจ เรียนมานาน แตก็ไมแสดงออกอะไร? อยูมาวันหนึ่ง ทานใหขาพเจาเดินวิชา
๑๘ กายใหทานดู แลวทานก็แกไขวิชาใหฟงทั้งหมด ตรงไหนเพี้ยน? ตรงไหนถูก? รวมความวา
ขาพเจาตองไปเรียนแบบตั้งตนกอไกใหมทั้งหมด
การทบทวนความถูกตองทางวิชา ทําไดไมเทาไร? ก็ปรากฏเหตุการณที่คาดไมถึง
เกิดขึ้นแกชีวิตของขาพเจา อยูในความทรงจําของขาพเจามาจนถึงวันนี้ เหตุการณนั้นก็คือ ทาน
เจาคณะจังหวัดอางทอง คือพระวิฑิตธรรมภาณ สมณศักดิ์เจาคุณสามัญในปนั้น อยูวัดตนสน
อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง มอบหมายใหขาพเจาไปสอนการทําภาวนาแกพระสงฆที่มาอยู
ปริวาสกรรมที่วัดของทาน มีจํานวนพระสงฆถึง ๔๐๐ รูป ขาพเจาเหงื่อแตก! เพราะขาพเจาไม
เคยสอน! ไปปฏิเสธไมรับเชิญตอทานแลว แตทานเจาคณะจังหวัดฯ ทานไมยอม เนื่องจาก
จังหวัดไมมีวิทยากร ขาพเจาจึงไปสอนโดยที่ขาพเจาไมมีความมั่นใจ พองานนี้ผานไป เลยเปน
เหตุใหจังหวัดตาง ๆ เชิญขาพเจาไปสอน ติดตอกันมาไมขาดสาย มีการรวมพระสงฆที่จังหวัด
ใด? ทานมักจะเชิญขาพเจาไปสอน รวมเวลาสอนแลวไมต่ํากวา ๒๐ ป
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ถาแมชีถนอม อาสไวย ไมปรับปรุงความรูที่ถูกตองให ขาพเจาก็ยังเดาไมออกวา ผล
การสอนจะออกมารูปใด? จําไดวาพอแมชีถนอมทานขัดเกลาความรูใหแลว ขาพเจาสอนไดและ
แกโรคไดดวย ในเรื่องแกโรคนั้น ขาพเจาทําไปไดอยางไรไมทราบ? ไดเงินมาจํานวนหนึ่งจากผู
ที่หายโรค ขาพเจานําเงินนั้นมาทําหองน้ํา ทําครัวถวายแมชี ยังจําไดวา ทานพระครูอุปถัมภฯ
(อาจารยสงัด แหงวัดปากน้ํา ขณะนี้มีสมณศักดิ์เปนเจาคุณชั้นเทพ มีราชทินนามวา “พระเทพ
โกศลฯ” ไดสงไมกระดานไปชวยขาพเจาสรางครัวใหแกแมชีดวย
นี่คือความทรงจําที่ขาพเจาจําได
บัดนี้ ขาพเจาคิดไดวา ถาไมมีแมชีถนอม อาสไวย ขาพเจาคิดวา วันนี้ขาพเจาคง
อธิบายความรูวิชาธรรมกายของหลวงพอทุกหลักสูตรไมได วันนี้คงไมมีเรื่องปราบมาร
แลวหนังสือปราบมารทุกภาคก็เกิดขึ้นในโลกไมได
นี่คือคุณของแมชีถนอม อาสไวย ซึ่งขาพเจาถือวาทานเปนผูเชี่ยวชาญวิชาธรรมกาย
ไมมีใครมีประวัติเหมือนทาน
แสดงใหเห็นวา วิชาธรรมกายเรียนมาจากหลวงพอดวยกัน ไดยินไดฟงไดรับคําสอน
มาอยางเดียวกัน แตเราผูรับความรู ตีความไมเหมือนกัน จึงเขาใจแตกตางกัน เขาใจตรงกันบาง
ไมตรงกันบาง ปฏิบัติตรงกันบาง ไมตรงกันบาง จึงมีการถายทอดความรูไปตามความเขาใจของ
เรา นี่คือขอเท็จจริงที่เราไดพบ ขาพเจาจึงขอเตือนวา การเรียนวิชาธรรมกายขึ้นอยูกับโชค
วาสนาของแตละบุคคล ใครคือผูวางรากฐานความรูที่ถูกตองใหแกเรา? นี่คือเนื้อหาสาระ
ที่เราตองทําความเขาใจ
เพราะวิชาธรรมกายเรียนยาก มารเขาคอยจะหาโอกาสใหเพี้ยนไดเสมอ เพราะมาร
เขาคอยจังหวะจะแยงอํานาจปกครอง เขาจะหาจังหวะเขามาแทรกซอนในวิชา หากเขาทําได
แปลวา เขาไดอํานาจปกครอง เพราะเหตุนี้เราจะพบเสมอวา พวกเรายึดถือเอาความเพี้ยนเปน
ความถู กต อง ข า พเจาจึง กําชับใหทุกทานยึดตําราใหแ มนไว เพราะวิชาธรรมกายคื อ
ความรู ชั้ น สู ง ในศาสนา หากวิ ช าเพี้ ย นจะส ง ผลให ม รรคผลนิ พ พานล ม สลายได ง า ย
ขาพเจาไดมารูเห็นในตอนทําวิชาปราบมารนี้เอง
ดังนั้น ความรูที่ไดรูเห็นจากการทําวิชาปราบมารนั้น เปนความรูที่มีคุณคายิ่ง
เราจะไดใครมาเปนผูวางรากฐานความรูที่ถูกตอง เปนเรื่องที่ตองคิดใหมาก บางทาน
ไมเหมาะแกการเปนวิทยากร บางทานไมเหมาะแกการเปนผูนํา ใครเปนผูเขาถึงวิชาที่แท? เปน
เรื่องที่เราตองคิดใหมาก
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ขอควรคิดคํานึงในการสอนและในการเดินวิชา
ในการสอนเบื้องตนนั้น มีความสําคัญมาก! เพราะเปนการปลูกฝง “รอยใจ” หากเรา
ปลูกฝงไดถูกตอง ก็จะถูกตลอดไป หากผิดเพี้ยนก็จะเพี้ยนตลอดไป มีคติของฝรั่งตางชาตินาฟง
เรื่องหนึ่ง เรื่องนั้นก็คือ ถาตั้งตนถูกตอง ก็เทากับสําเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง ดังนั้น จึงขอให
วางรากฐานเกิดความถูกตองใหจงได เพราะเปนการสรางรอยใจที่ถูกตอง มารเขาไมไดชอง
ไมไดโอกาสที่จะแทรกซึมเขามาในใจ ถามารเขามาแทรกเขามาในรอยใจไดแลว ก็แปลวา
จะเกิดความเพี้ยนแนนอน ตอไปจะแกยาก
การสอนตองคนควาวิธี และตองคนควาเทคนิค หมั่นวิเคราะห หมั่นพิจารณา อะไรที่
ควรปรับปรุง? อะไรที่ควรแกไข? เปนงานที่ผูสอนจะตองเรียนรูตลอดไป ตราบใดที่ทานไม
ทําตามหลักที่ขาพเจากลาว การสอนก็ยังหวังผลอะไรไมได
กลับมาดูการเดินวิชาบาง เปนเรื่องสําคัญมาก! การเชื่อมโยงวิชามีอยูอยางไร? จาก
เรื่องหนึ่งไปสูอีกเรื่องหนึ่ง จากความรูหนึ่งไปสูความรูอีกเรื่องหนึ่ง หากใชถอยคําผิดไปเพียง
คําเดียว ทําใหความหมายเปลี่ยนแปลงไปทันที เกิดความเขาใจแบบคาบลูกคาบดอก เปน
เรื่ อ งที่ ต อ งระวั ง ให ม าก โปรดจํ า ไว ว า มารเขาคอยจั ง หวะจะแทรกเข า มาในวิ ช าของเรา
ตลอดเวลา สภาพใจของผูสั่งวิชาจะตองอยูในสภาพนิ่งแนน ระวังการใชถอยคํา ดูจังหวะการ
เชื่อมโยงของวิชา อยาพูดอะไรแบบสงเดช อยาพูดตามใจชอบใหนึกถึงความถูกตองของ
วิชาเขาไว ความรูเรื่องนี้หลวงพอกลาวไวที่ใด? ในตําราเลมใด? มีเนื้อหาสาระอะไร? เรากลาว
เชนนี้ถูกตองตามเนื้อเรื่องของวิชาหรือไม? จงนึกถึงเหตุผลอยูเสมอ เพราะวิชาจะตองเปนเหตุ
เปนผลแกกันและกัน มีความเกี่ยวโยงกันอยางไร? อยาไดกลาวอะไรแบบเพอเจอ

สรุปเนื้องานและแสดงความคิดเห็น ในเลมปราบมารภาค ๕
การนําเนื้องานในปราบมารภาค ๕ มาสรุปใหม ก็เพื่อใหเห็นเรื่องราวเดนชัด อยาอาน
ผานไปเฉย ๆ และพิจารณางานแตละเรื่องวา ยากงายแคไหน? และเกิดขอคิดอะไร? ในเรื่อง
ของการเกิดขอคิดนั้น ทานไมเกิดความคิดอะไร? แตขาพเจาเกิดความคิด ขาพเจาจะแสดง
ความคิดเห็นของแตละเรื่องไว จึงนําเรื่องสําคัญมาสรุปยออีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
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๑. งานที่ตามตนธาตุและตนนิพพานเปนกลับคืนมาได ๕ พระองค
เราไมคิดวาเราจะไดมาพบเหตุการณเชนนี้ ไปพบเขาเองโดยบังเอิญ จากวันนั้นจน
มาถึงวันนี้ ยังไมพบอะไร? หากเราไมพบ ถามวาพระองคจะทุกขยากในสภาพเชนนั้นไปอีกนาน
แคไหน? เราก็เดาไมได และใครจะเปนผูไปพบ? ใครจะไปเปนผูตามเอาพระองคกลับคืนมา?
คนเกงคนนั้นคือใคร? พระองคถูกมารจับตัวไปนานแคไหนเพียงไร? นี่คือความคิดของขาพเจา
คนเกงของเราที่เราวาเกงนั้น มีผลงานอะไรบาง? ขาพเจาดูมานานแลว ยังไมพบคนเกงคนนั้น
ถาพวกเราเกงใหถูกทาง ขาพเจาจะไดอนุโมทนา ทุกวันนี้ตั้งใจฟงความรูของคนเกง ตั้งใจฟง
วิชาของคนเกง แตแลวก็ผิดหวัง และก็ตองผิดหวังตอไป
อีกความคิดหนึ่ง ขาพเจายังตอบคําถามไมได พระองคทรงมีกายมนุษย เหตุใดจึงสู
มารไมได? ยังตอบคําถามนี้ไมได สวนนิพพานกายธรรมไมมีกายมนุษย มีแตกายธรรม ราไม
ของใจในประเด็นที่วา สูมารไมได เพราะเรารูชัดอยูแลววา กายธรรมไมมีกายมนุษยรองรับ มี
ความเปราะบาง สูมารไมได เปรียบเหมือนปูลอกคราบ เหมือนเตาไมมีกระดอง
มาถึงประเด็นที่วา ผลงานอยางนี้ เปนบุญหรือไม? เปนบารมีหรือไม? ใครจะทําได
บาง? หากเอามาเปรียบเทียบกับงานสรางเจดีย งานสรางวัด งานสรางวัตถุทั้งหลาย เราเอามา
เปรียบเทียบกันไมได งานวัตถุทั้งปวงนั้น มีเงินแลวสรางไดทั้งนั้น ไมตองใชความรูอะไร?
นี่ คื อ ข อ คิ ด ที่ เ ราต อ งคิ ด กั น ให ม าก ผู ค นเกิ ด จํ า นวนมาก เขาต อ งการพื้ น ที่ ทํ า
การเกษตร แตนักบวชจองแตจะกอสรางวัตถุจนเกะกะบานเมืองของเขา พิจารณาดูแลวไมมี
ความจําเปนอะไร? ทําไมเราตองเอาเงินไปละลายน้ําเลนเชนนั้น? มารเขาไดชอง เขาก็บังคับคน
เอาเงินมา แลวประชาชนก็ขัดสน เพราะเอาเงินไปชวยเขากอสราง สวนนักบวชก็ขาดความรู
เพราะเอาเวลาศึก ษาเล า เรี ย นไปยุ ง กับ งานกอ สร า งวั ต ถุ สรุ ปแล ว มารชนะทั้ ง ขึ้ นทั้ ง ร อ ง
เพราะเขาทําใหคนยากจนไดและทําใหนักบวชเพิ่มความโงขึ้น เปนงานของมารเขา มาร
เขามีหนาที่อยางนั้น เราไมรูเหลี่ยมรูเชิงของเขา เราก็ทํางานพลาด ชีวิตของเราหมดไป โดย
ไมไดผลงานอะไรที่ควรแกชีวิตเลย
๒. งานที่ ทํ า ให นิ พ พานมีด วงธรรม ๖ ดวงเกิ ด ขึ้ น มากมาย จนเกิ ด วั น วิ ส าขบู ช าของ
นิพพาน
อยาอานเพียงแตใหผานไป โดยที่เราไมพิจารณาอะไร? และโดยที่เราไมเกิดขอคิด
อะไรเลย? การที่นําผลงานชิ้นนี้มากลาวอีก ก็เพื่อชี้ใหเห็นวา ขอบขายงานปราบมารนั้น กวาง
เกินกวาที่เราคาดคิด เราไมคิดวาเราจะมาพบเหตุการณเชนนี้ เพราะหลักของการเดินวิชานั้น
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ตองเขาดวงธรรมเสมอไป กลางดวงธรรมจะมี ”กลาง” และกลางนี้ก็คือ “จุดใสโตเทาปลายเข็ม”
เหตุใดดวงธรรมของนิพพานมีจํากัดเพียงแคนั้น? เปนการจนปญญาดวยประการใด ๆ ที่เราจะ
แกแลว
ดีแตวาหลวงพอทานสอนความรูไว ขอใหทานผูคงแกเรียนไปเปดอานเลม “แนวเดิน
วิชชาหลักสูตรมรรคผลพิสดาร ๑ ของหลวงพอวัดปากน้ํา” ในเรื่องของการทํากายมนุษย
พิเศษ และดูหนังสือ “ปราบมารภาค ๔” ขาพเจาไดอธิบายถึงขั้นตอนการทําวิชาไวแลว ใหทาน
กลับไปทบทวนดูเนื้อหาสาระของวิชาเอาเอง ในเลมนี้ ขาพเจาจะไมอธิบายถึงการเดินวิชา
เพราะไดอธิบายไวมากแลวในเลม “ปราบมารภาค ๔”
ในเลมนี้เราจะมาพูดกันวา นิพพานของภาคขาวเหตุใดจึงมีดวงธรรม ๖ ดวงจํากัดอยู
เพียงนั้น? การมีดวงธรรมเพียงแคนั้น บงบอกใหเราทราบอะไรบาง? จงอธิบายออกมาใหชัด จะ
แกไขใหนิพพานของเรามีดวงธรรมมาก ๆ ไดไหม? ถาแกไมได สงผลใหนิพพานของภาคขาว
แพมารอยูเชนนั้นอีกตอไป เพราะเราทราบชัดวา ตั้งแตภาคขาวเริ่มตนมีมรรคผลนิพพานมานั้น
ก็แพมารตั้งแตตนแลว ถูกมารเขาปกครองมาตั้งแตตนจนถึงทุกวันนี้ มารกวาดตอนเอาธาตุ
ธรรมของเราไปเปนเชลยทั้งพระพุทธองคและจักรพรรดิ มีจําวนมากมายนับไมถวน มาระเบิด
เอาดวงบารมีไปจากพระองค มีจํานวนที่เราจดจําไมไหว ดังที่ขาพเจาไดรายงานมาแลวใน
หนังสือปราบมารภาคตาง ๆ นั้น ขอใหทานกลับไปอานทบทวนดูใหม ขาพเจาทําวิชาปราบมาร
มากี่ปแลว? ขณะที่ขาพเจากําลังบรรยายวันนี้ เปนการรบของปที่ ๑๘
บัดนี้ เราแกใหนิพพานภาคขาวมีดวงธรรม ๖ดวงมากขึ้นไดแลว สงผลใหนิพพานของ
ภาคขาว ทั้งนิพพานเปน (สอุปาทิเสสนิพพาน) และนิพพานกายธรรม (อนุปาทิเสสนิพพาน)
ตรัสรูธรรมในระดับอายตนะนิพพาน คือระดับปกครองใหญได ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๓
(ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ํา เดือน ๗) ธาตุธรรมทานกําหนดใหวันนี้เปน “วันวิสาขบูชาของนิพพาน”
ดังที่ไดกลาวไวแลว การรบดําเนินติดตอกันมา ครั้นมาถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ตนธาตุ
ของนิพพานกายธรรมก็ประกาศอีกวา ตั้งแตบัดนี้ไป ใหผูไดมรรคผลนิพพานเขานิพพานดวย
กายมนุษย ไมอนุญาตใหเขานิพพานดวยกายธรรมอีกตอไป คือใหใชระบบมรรคผลนิพพาน
แบบสอุปาทิเสสนิพพานตามเดิม ซึ่งเรื่องนี้ขาพเจารายงานไวแลว แตนํามาสรุปยออีกครั้งหนึ่ง
เพื่อใหเกิดความเขาใจติดตอกัน
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นี่คือ ดวงธรรม ๖ ดวง ซึ่งไดแก
๑.) ดวงธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน
๒.) ดวงศีล
๓.) ดวงสมาธิ
๔.) ดวงปญญา
๕.) ดวงวิมุตติ
๖.) ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ
มีทั้งหยาบทั้งละเอียด ที่วาละเอียดนั้น มีความหมายแคไหน? ละเอียดเขาไปเปน เถาชุด-ชั้น-ตอน-ภาค-พืด และละเอียดเขาไปอีก ในเถา-ในชุด-ในชั้น-ในตอน-ในภาค-ในพืด และ
ละเอียดเขาไปในอีก แตละอยางนับไมถวนทั้งนั้น ดวงธรรมเหลานี้ประกอบดวย เห็น-จํา-คิด-รู
และหุมดวย ดวงทาน-ศีล-ภาวนา แลวก็หุมดวยปฎกธาตุปฎกธรรม ประกอบดวยสุตตันตปฎกวินัยปฎก-อภิธรรมปฎก และหุมดวย อายุธาตุอายุธรรม-วรรณธาตุวรรณธรรม-สุขธาตุสุขธรรมพลังธาตุพลังธรรม เปนชั้น ๆ เขาไป แตละชั้นมีจักรพรรดิรักษาดวงธรรมเหลานี้ ดวงธรรม
เหลานี้จึงเปนทะเลรูทะเลญาณทัสสนะของพระพุทธองค
การที่ดวงธรรมละเอียดเหลานี้ถูกดับไป หมายความวา มารเขามาดับทะเลรูทะเลญาณ
ของพระพุ ทธองคใ นนิพพานเสี ยสิ้น ส วนดวงธรรม ๖ ดวงที่พระพุทธองค มีประจํากายของ
พระองคในขณะนี้ ถือวาดวงธรรม ๖ ดวงเหลานี้เปนสุดหยาบทั้งสิ้น ดังนั้น งานปราบมารมาถึง
เหตุการณตรงนี้ บงชี้ใหเราทราบอะไรบาง? จงบรรยายออกมา
ตอบทันทีเลยวา การที่ดวงธรรม ๖ ดวงถูกดับไป หมายถึงวา ทะเลรูทะเลญาณ
ของนิพพานถูกมารดับเสียสิ้น สงผลใหนิพพานรูเห็นไดจํากัด รูเห็นไดแตที่หยาบ ๆ ในสวนที่
ละเอียดนั้น เราไปรูเห็นไมได เพราะสื่อแหงการเห็นประเภทละเอียด ถูกมารดับหมดไป เราอยู
ในฐานะคนสายตาสั้น เพราะมารเขาเปนคนสายตายาว เวลาชกตอยกัน คนสายตาสั้นแพวันยัง
ค่ํา นั่นเอง
เพราะเรื่องราวเปนอยางนี้ ขาพเจาจึงกลาววา มารเขารูเห็นของเราจนหมดสิ้น แต
เราไมรูเห็นอะไรของฝายเขาเลย คือเขารูเรา แตเราไมรูเขา ภาคขาวจึงแพมารอยางราบ
คาบตั้งแตตนมือมาแลว เหตุที่เปนเชนนี้ เปนเพราะอะไรหรือ? เปนเพราะมารเขาดับทะเลรูทะเล
ญาณของเราได ทานก็ถามขาพเจาอีกวา จักรพรรดิที่รักษาดวงธรรมเหลานี้ไปไหน? ทําไมไม
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รัก ษาไว ใ ห ดีเ ล า ? ปล อ ยใหมารมาดับ ไดอยา งไร? นี่คือคํ าถามที่ท านทั้งหลายถามขาพเจ า
ขาพเจาจะตอบอยางไร?
มารเดินวิชามาถึงขั้นดับทะเลรูทะเลญาณของภาคขาวไดนั้น จักรพรรดิที่ทําหนาที่
ดูแลรักษาดวงธรรมเหลานั้น ทานก็ตอสูเต็มกําลังแลว แตสูไมได บางสวนหนีไปเพื่อเอา
ตัวรอด บางสวนซอนตัวอยู นี่คือความรูที่ขาพเจาไดรูเห็น หากขาพเจายังตอบไมชัด ก็รอไว
ตอบในเลมปราบมารภาคตอไป วันนี้ขอตอบแคนี้กอน จะรูเห็นไดแตละอยาง ดูวายากเย็นแสน
เข็ญเหลือเกิน
เรื่องของดวงธรรม ๖ ดวงนี้ ยังไมยุติแคนี้ สุดละเอียดของดวงธรรม ๖ ดวงจะมีอยู
อยางไร? และแคไหนนั้น? ยังตอบไมได เพราะเมื่อเดินวิชาไปแลว ยังพบเหตุการณวา ดวง
ธรรม ๖ ดวงไมมีอีกแลว เราก็ทําวิชาสรางกายมนุษยพิเศษอีก แลวก็เกิดดวงธรรมมากขึ้นอีก
เหตุการณยังเปนเชนนี้อยูอีก เหตุการณจะสิ้นสุดเมื่อไร? ยังตอบไมได ตองทําวิชาตอไปอีก นี่
คือคําตอบชัดเจนแลว

มีอะไรเปนลางบอกเหตุใหเรารูวา ดวงธรรม ๖ ดวงจะไมมี?
๑. สภาพใจไมหยุดนิ่งแนนจริง
มักจะไปนึกอะไรที่ไมเปนเรื่องเปนราว โดยที่เราไมคาดฝนไวกอน อยูดี ๆ นึกสงเดช
ขึ้นมาเอง แมเราตั้งใจใหม เดี๋ยวสภาพใจก็ไปประหวัดเรื่องอะไรที่ไมเปนเรื่องเปนราวอีก นี่คือ
ลางบอกเหตุวา ตรงนี้คือจุดที่ดวงธรรม ๖ ดวงของนิพพานถูกมารดับอีกจุดหนึ่งแลว ให
เราเดินวิชาทํากายมนุษยพิเศษตรงจุดนี้ทันที การที่ใจของเราประหวัดไปในเรื่องราวตาง ๆ
นั้น เปนเพราะมารละเอียดเขาเขามาหุม-เคลือบ-เอิบ-อาบ-ซึม-ซาบ-ปน-เปน-สวม-ซอน-รอยไส
ที่ “ใจ” ของเราแลว จนถึงขั้นบังคับ “ใจ” ของเราไดหมดแลว จะใหเราคิดอะไรและนึกอะไร?
เปนไปตามความตองการของมารเขาแลว ผลที่เกิดแกเราก็คือ เกิดความลาชาในการทําวิชา
มารเขาก็เดินวิชาออกหนาเราไป เพราะเรามัวไปคิดเรื่องบาบอคอแตกอะไร? นั่นเอง
๒. กําลังของ “ใจ” ถดถอยลง
พอเรารูตัววากําลังของใจเริ่มถดถอย ขอใหทราบเถิดวา มารระดับละเอียดเขาสูเรา
เต็มที่แลว เขาเขามาระเบิดดวงกําลังของเราแลว วิธีแกของเราก็คือ รวมสติใหม! รวมกําลัง
ใหม! ใหเกิดสภาพใจที่มั่นคง เดินวิชาไปใหม สูกันใหม จงใหกําลังใจแกตัวเอง ไมมีใครชวย
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เราได คนที่จะชวยเราคือตัวเราเทานั้น อบรมใจของเราใหสูเขาไว อยาแพ! ถาเราแพคน
เดียว ก็แปลวา แพกันทั้งหมด ปราบมารมันยากตรงนี้ ถาเราแพเพียงคนเดียวเทานั้น ก็แปลวา
แพกันทั้งหมด เราเพียงผูเดียวคือเปาหมายสําคัญที่มารทุกประเภทและทุกชนิดที่เขาจะ
มารุมเรา เพื่อใหเราแพเขาใหจงได เขาบดขยี้ทางใดได เขาทําทั้งนั้น จะเอาเงินเทาไรบอกเขา
จะเอาสาวงามเทาไร? จะเอาอํานาจลนฟา? จะเอายศถาบรรดาศักดิ์อะไร? จงบอกมา มารเขาจัด
ใหไดทั้งนั้น ขออยางเดียวขอใหมารชนะเราก็แลวกัน นี่คือ คติประจําใจของมารทุกปะเภทและ
ทุกชนิด ขอใหเราทราบชั้นเชิงของมารไวตั้งแตวันนี้
แตวิธีของมารมาใชกับคนอยางขาพเจาไมได เพราะขาพเจาไมตองการอะไร? สมัยที่
รับราชการนั้น เพื่อน ๆ เขาไดดีกันหมด ยกเวนขาพเจาคนเดียว ขาพเจาก็ไมวาอะไร? เขาได
ตําแหนงหนาที่กัน แตขาพเจาก็ทํางานตําแหนงเดิม ทั้งที่ขาพเจาขยันราชการ แตความชอบ
ไมได เขาไดเงินกัน แตขาพเจาไมได เขารวยกัน แตขาพเจาไมรวย เขามั่งมีกัน แตขาพเจาขัด
สน เขามีบานใหญ แตขาพเจามีบานนอย ถาโชคดีอยางเขาทั้งหลาย ตําราปราบมารจะ
เกิดขึ้นในโลกไมได นี่คือชีวิตของคนปราบมารหากไมอดทนอยางนี้ เราจะปราบมารมาจุดนี้ได
อยางไร?

ดวงธรรม ๖ ดวงของนิพพานทีเ่ กิดใหมตามวิธีนี้ เราเชื่อถือไดหรือยัง?
๑. ดวงธรรม ๖ ดวงคืออะไร?
ตอบวา ดวงธรรม ๖ ดวงคือ ดวงเบญจขันธ นั่นคือกายกับใจ (ใจคือ เห็น-จํา-คิด-รู)
หุมดวยอะไรบาง? ตอบวาหุมดวย ดวงทาน-ดวงศีล-ดวงภาวนา แลวหุมดวยปฎกธาตุปฎกธรรม
ไสกลางคืออะไร? คือ อายุขัย-วรรณะ-สุขะ-พละ [อายุขัยธาตุอายุขัยธรรม-วรรณะธาตุวรรณะ
ธรรม-สุขธาตุสุขธรรม-พลังธาตุพลังธรรม (กําลัง ดวงกําลัง)] รวมกันหมดเรียกวา ทะเลรูทะเล
ญาณของนิพพานของธรรมภาคขาวทั้งปวง
๒. ดวงธรรม ๖ ดวงที่เกิดใหมนี้ เราเชื่อถือไดหรือยัง?
ตอบทันทีวา เรายังเชื่อถือไมได เพราะเหตุใดจึงเชื่อถือไมได? ตอบวา เพราะแพมาร
มาแลว! เราตองเอามาพัฒนากอน เอามารบดูกอน ใหปองกันตัวเองได เอามาทําใหเปนธาตุตรัส
รูธรรมตรัสรู ใหเปนธาตุเปนธรรมเปน ใหเปนธาตุชนะธรรมชนะ ถาไมทําอยางนี้ ก็จะตองแพ
มารเขาอี ก เพราะประวั ติไ มดี ม าแลว คื อ เคยแพม าแลว ตอ มาก็ถึ ง ประเด็ น ที่ว า จะเดิ นวิ ช า
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อยางไร? เรื่องนี้ไมยาก ขาพเจาทําอยูแลว วิธีเดินวิชาทําอยางไร? ขาพเจาบรรยายไวมากมาย
แลว ใหกลับไปอานเลม “ปราบมารภาค ๔”
สรุปผลงานตามขอ ๒ เรื่องดวงธรรม ๖ ดวง ขอจบผลงานไวเพียงนี้
เมื่อเกิดดวงธรรม ๖ ดวงแลว สงผลใหเกิดวันวิสาขบูชาของธาตุธรรม คือพระพุทธองค
ทรงตรั ส รู ไ ด ใ นระดั บ ปกครองใหญ ต อ มาเกิ ด เหตุ ก ารณธ าตุ ธ รรมประกาศให ผูไ ด ม รรคผล
นิพพานเขานิพพานดวยกายมนุษย ใหใชระบบมรรคนิพพานแบบสอุปาทิเสสนิพพาน และตอมา
ก็เกิดเหตุการณที่ขาพเจาตกใจมาก! เหตุการณนั้นคืออะไร? คือวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ เปน
วันที่ธาตุธรรมประกาศมอบอํานาจปกครองใหญใหแก “ตนปราบ ตรีภพ และหยกชมพู”
เรื่องของ “ตนปราบ ตรีภพ และหยกชมพู” มีอยางไร? ทานคงอานผานมาหมดแลว ใน
หนังสือปราบมารภาคตาง ๆ ขาพเจาจะไมเลาซ้ําอีก
รวมความวา ผลงานของการปราบมารในปกครองใหญคือ การรบในอายตนะนิพพาน
หรือพูดเปนที่เขาใจอยางงายวาการรบในนิพพาน ไดผลงานตามที่ขาพเจาสรุปมานี้ ตองวาเปน
ผลงานเกินการคาดหมาย ทําไปไดอยางไร? ขาพเจาก็ตอบไมได

การปราบมารในขั้นตอนนี้ไมพบเหตุการณที่เคยพบ
นั่นคือ ประการแรก ไมพบพระพุทธองคและจักรพรรดิที่มารจับตัวไปกักกัน หรือเอา
ไปทรมาน ไมพบเหตุการณการณเชนนี้อีก และประการที่สอง ไมพบดวงบารมีที่มารระเบิดไป
จากภาคขาว เหตุการณเชนนี้ไมพบอีกในการรบระยะนี้ เปนเพราะอะไร? ขาพเจาก็ไมทราบ แต
ขาพเจาเดาวา เราติดตามเอาธาตุธรรมของเราที่มารจับตัวไปเปนเชลยกลับมาไดหมดแลว และ
รวมถึงการติดตามเอาทรัพยสินของภาคขาวที่มารมาระเบิดเอาไป นั่นคือดวงบารมีของภาคขาว
ทั้งหมด ขาพเจาเดาวา ตามนําหลับมาคืนไดหมดแลว จึงไมพบอีก
ตอคําถามที่ทานอยากถามขาพเจาวา เหตุใดขาพเจาจึงติดตามเอาธาตุธรรมของเรา
กลับมาไดหมด? ขาพเจาไมรูจะตอบอยางไร? ขาพเจาขอพูดวา เปนวิถีทางการปราบมารที่
จะตองไปพบอยางนั้น ถาเราไมปราบ เราก็ไมพบอะไร? แตเมื่อเราปราบ เราตองดับมาร
ทั้งหมดที่ขวางหนาเรา แบบใครดีใครอยู ไมมีการปราณีกันแลว เขาพลาด เขาก็ถูกเราดับ และ
ถาเราพลาด เขาก็ดับเรา เรื่องก็มีเทานี้เอง นี่คือการรบ นี่คือการปราบ ตางฝายตางทําลายลาง
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กันดวยวิชาธรรมกายชั้นสูง มารเขาก็มีวิชาธรรมกายชั้นสูงในฝายของมาร และภาคขาวก็มีวิชา
ธรรมกายชั้นสูงในฝายของภาคขาวเชนเดียวกัน

ขณะนี้งานปราบมารในนิพพานยังทําอยูตอไป และเริ่มรบในภพ ๓ แลว
ผลงานราบมารในระดับปกครองใหญ ไดผลงานนาพอใจนะดับหนึ่ง แตงานปราบมาร
ในภพ ๓ ยังไมไดอะไรเปนชิ้นเปนอัน
ผลงานปราบมารในปกครองใหญ ไดผลนาพอใจ มีผลงานอยางไร? ไดรายงานแลว
แตผลงานยังไมถึงขั้นสิ้นเชื้ อไมเหลือเศษ เมื่อไรมารในนิพพานหมดจริง ๆ ? ยังตอบไมได
ดังนั้น งานปราบมารในปกครองใหญ คือการรบในนิพพานยังตองทําตอไป
งานปราบมารในปกครองยอย คือการรบในภพ ๓ ไดแกการรบในอรูปพรหม ๔ ชั้น ใน
พรหม ๑๖ ชั้น ในสวรรค ๖ ชั้น และในมนุษยโลกนั้น เพิ่งเริ่มเดินวิชามารบเมื่อเร็ว ๆ นี้ ผลงาน
การรบในภพ ๓ ยังไมมีผลงานอะไรเลย ทานถามวามีวิธีเดินวิชาอยางไร? ขาพเจาไมทราบจะ
ตอบอย า งไร? ข า พเจ า ก็ ต อบไม ไ ด เพราะเมื่ อ เดิ น วิ ช าเข า แล ว วิ ช าจะดํ า เนิ น ไปเป น แบบ
อัตโนมัติ พอไดจังหวะ ก็เลื่อนมารบในภพ ๓ ยังไมไดจังหวะ ยังไมลงมา คงรบแตในนิพพาน
เพียงอยางเดียว การรบในนิพพานนั้น ใชเวลา ๑๗ ป พอเวลาเขาปที่ ๑๗ จึงมารบในภพ ๓ ได
การรบในภพ ๓ นั้น เปนการเดินวิชาใหกําเนิดเดิมของผูคนในภพ ๓ นั้น ขาว
ใสขึ้นมา กําเนิดเดิมนั้น เมื่อทําใหใสวันนี้ รุงขึ้นเกิดไมใสขึ้นมาอีก เพราะมีผูทําใหขุน ผูทําก็คือ
มาร ยังหาตัวตนของผูทําวิชาไมพบ ไมทราบวาซอนธาตุธรรมอยูที่ใด? เพราะมารในนิพพานหนี
มาอยูในภพ ๓ และมารจากภพ ๓ หนีเขาไปในนิพพาน มารเขาใชวิธีถายเทกําลังพลของเขา
อยางนี้ ยังไลกันไมทัน เขาหนีจากเหตุหนึ่งไปสูอีกเหตุหนึ่งเสมอมา เราตองสูกันจนกวาหนีรูหนี
ญาณของเราไมพน เราตองจับตัวตนมาดับใหหมดจึงจะหมดเชื้อ ถามวาเมื่อไรมารจะหมด?
ขาพเจาตอบไมได หนาที่ของขาพเจาก็ตองรบตอไป เพราะธาตุธรรมทานกําหนดหนาที่ให
ขาพเจารบ ขาพเจาก็ตองอดทนรบตอไป ตอเมื่อมีผลงาน จึงจะนําผลงานมาเสนอในโอกาสนั้น
ขอเลาถึงการเดินวิชาพอสังเขป เมื่อเดินวิชารบในนิพพานเสร็จแลว หมายความวา
นิพพานกายธรรมและนิพพานเปน รวมทั้งจักรพรรดิในนิพพานทั้งหมด รวมกันเปน “หนึ่งเดียว”
ตามแนววิชาซอนสับทับทวีที่หลวงพอทานสอน เปนการรวมรูรวมญาณกันทั้งหมด สงรูสงญาณ

ปราบมาร ภาค ๕ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๖๗

มาที่กําเนิดเดิมของภพของอรูปพรหม ๔ ชั้น สับกําเนิดชั้นที่ ๑ มาชั้นที่ ๒ และสับชั้นที่ ๒ มา
ชั้นที่ ๓ แลวสับชั้น ๓ มาที่ชั้น ๔ จากนั้นซอนชั้น ๔ มาที่ชั้น ๓ มาที่ชั้น ๒ แลวซอนชั้น ๒ มาที่
ชั้น ๑ แลวสับดวงธรรมของสมาชิกในภพทั้งหมด ใหไปในทิศทางเดียวกัน สับดวงธรรมของกาย
หยาบเขาหากายละเอียดของเขาเปนลําดับไป ตั้งแตกายมนุษยละเอียดของเขา สับเขาดวงธรรม
ของกายทิพยหยาบ กายทิพยหยาบเขาหากายทิพยละเอียด เปนลําดับไป ...ฯ จนถึงกายธรรม
พระอรหัตละเอียดของเขา กายเถา-ชุด-ชั้น-ตอน-ภาค-พืด ... ฯ ละลายดวงกําเนิดเดิมใหขาวใส
ทั้งหมดของทุกกายของเขา แลวทําวิชาปฏิโลมกลับซอนจากกายพืดถอยหลังมาที่กายภาค ..
ตอน ..ชั้น ..ชุด ..เถา ..พระอรหัตละเอียด ถอยหลังมาถึงกายมนุษยละเอียดของเขา ขณะที่ทํา
ดวงธรรมใหขาวใสนั้น ถาพบมารก็ทําวิชาดับทันที
เสร็จจากอรูปพรหม ๔ ชั้น ก็มาทําใหแกพรหม ๑๖ ชั้น แลวกลับมาทําที่สวรรค ๖ ชั้น
จากนั้น จึงเดินวิชามาทําใหแกมนุษยโลกตอไป
นี่คือ แนวเดินวิชายอ ๆ ที่ทําอยูในขณะนี้ ในโอกาสตอไปจะทําอยางไรอีก? ยังตอบ
ไม ไ ด เพราะต อ งขึ้ น อยู กั บ กาลเวลาข า งหน า ว า เราจะพบอะไร? เพราะวิ ช าเป น อั ต โนมั ติ
เปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ
เนื้อหาสาระก็คือ เรื่องกําเนิดเดิมนั้น ตองทําใหใสเขาไว เมื่อกําเนิดเดิมใสแลว
สงผลใหดีทั้งหมด เพราะมารเขาปกครองกําเนิดเดิมของเรา ไมวาอะไรมารเขากํากับอยูที่
กําเนิดเดิมทั้งนั้น ภาคขาวเปนผูทํากําเนิดเดิมใหขาว ตามกําลังบารมีของแตละบุคคล แต
มารเขาเอาดวงดํามาหุมดวงกําเนิดที่ภาคพระทําไวอีกทีหนึ่ง เราตองไปรบกับผูปกครอง
กําเนิดเดิมใหจงได หมดกายผูปกครองเมื่อไร? เราก็ชนะเด็ดขาดในวันนั้น
นี่คื องานอันแสนยากที่ขาพเจาตองฝาฟนตอไป เพราะธาตุธ รรมกําหนดหนาที่ใ ห
ขาพเจาทําอยางนี้ ขาพเจาก็ตองกมหนากมตาทําตอไป งานปราบมารมันยากเย็นเข็ญใจอยางนี้
ขาพเจาพูดเสมอวา ในโลกของเรานี้มีประชากรหกพันลานคน ถามีใครคนหนึ่งทําวิชา
ปราบมารได โลกนี้ก็นาอยูนาอาศัยแลว ขาพเจาไมไดขอมาก พอเพียงคนเดียวเทานั้น ทั้ง
โลกขาพเจาไมไดขอมากเลย ขาพเจาขอเพียงคนเดียวเทานั้น
มีอยูวันหนึ่ง มีคนเลาใหฟงวา อาจารยทานหนึ่งมีชื่อเสียงมาก บอกวาอาจารยทานนี้
ปราบมารได พอเขาคนนี้เอยนามขาพเจาก็บอกวาปราบไมได เขาก็ถามขาพเจาวาเปนเพราะ
อะไรจึงปราบไมได? ขาพเจาก็บอกวาวิชาของทานเพี้ยนหมดแลว เขาก็ถามตอไปวา ทําไม
ความรูเพี้ยน? ขาพเจาก็บอกวา อาจารยทานนี้ใฝรูจริง ขาพเจาไมเถียงเลย ขอถามตรง ๆ
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หนอยไดไหม? เคยเห็นทานอานตําราทบทวนความรูบางไหม? พระสงฆตองลงอุโบสถฟงพระ
ปาฏิโมกขทุกเดือน เพื่อตรวจสอบศีล ตรวจสอบวินัย วิชาธรรมกายละเอียดและลึกซึ้งกวานั้น
ถาเราไมทวนกับตํารา ความรูก็เพี้ยนโดยไมรูตัว
แลวขาพเจาก็อธิบายเพิ่มเติมวา วิชาธรรมกายเปนของสูง เปนวิชาชั้นสูง มารเขาคอย
สอดแทรกอยู ไมใหเราเขาถึง เพราเปนการแยงอํานาจปกครองกันระหวางภาคขาวกับภาคมาร
มารเขารูวาใครมีบารมีปราบเขาได? เขามีวิธีปองกันไมใหเราเขาถึงวิชา นั่นคือ ตัดไฟ
แตตนลม เราจะเอาเงิน เขาจัดใหได เราจะเอายศถาบรรดาศักดิ์ เขาจัดใหได เราจะเอาชื่อเสียง
เขาบั งคั บ คนมาหาเราได พอเราไปสนใจสิ่งเหลานั้น แปลวา เราหลงตั วเองแลว วิ ช าเราไม
กาวหนา ยิ่งเราไมเปดตํารา ก็ยิ่งเขาสูตรของมารทันที แลวจะวาเราปราบมารไดอยางไร?
เราเปนฐานทัพใหมาร ทําไมไมพูดอยางนั้น? ผูคนยากจนเพิ่มขึ้น เพราะเราเอาเงินชาวบานมา
ละลายน้ําเลน ไมใชฐานทัพของภาคขาวเสียแลว ไมใชทํางานเพื่อภาคขาวเสียแลว ธาตุธรรม
ของเราเปลี่ยนไปแลวโดยที่เราไมรูตัว มารเขาไมโง เขามีวิธีเอาชนะเรา เพราะเหตุนี้เอง ขาพเจา
จึงพูดวา คนในโลกนี้มีหกพันลานคน หากมีคนหนึ่งปราบมารได โลกนี้ก็นาอยูนาอาศัย
เมื่อฟงเหตุผลที่ขาพเจาชี้แจงแลว ทานก็เกิดความเขาใจ

งานปราบมารตั้งแตอดีต ไมประสบความสําเร็จเลย
ธาตุธรรมทรงบอกใหขาพเจาทราบ
ขาพเจานําเรื่องราวมาเสนอแลว เราอานผานมาแลวในบทตน ๆ ถาเราไมนําคํากลาว
ของธาตุธรรมมาพิจารณา เราจะไมเกิดปญญาอะไร? เสียประโยชนตอทานที่ศึกษาเลาเรียน
หากจะแสดงความคิ ด เห็น ข า พเจา ก็ไมรู จะนํ า ความรูอะไรมากลา ว เพราะงานปราบมารที่
ขาพเจาทําอยูขณะนี้ ยังไมเสร็จสิ้น
โปรดอยาถือวาผิดหรือถูก ไมใชการตอบคําถาม แตเปนการคุยสูกันฟง ถาเปนไป
ตามที่ขาพเจารองขอนี้ ขาพเจาก็อยากคุยดวย เพราะอยางนอยก็เปนการเพิ่มปญญาแกทานที่
ศึกษาเลาเรียน เพราะคํากลาวของธาตุธรรมมีคุณคาสูงควรที่เรานํามาพิจารณา
ขาพเจาเคยกลาวไวแลวในตําราของขาพเจาวา ในสากลโลกในสากลธรรมนี้ มี
เรื่องสําคัญเรื่องเดียว คือเรื่องปราบมาร ปญหาของนิพพานเกิดจากการที่มารเขามายึด
อํานาจปกครองนั้น เกิดความเสียหายใหญหลวงตอมรรคผลนิพพานของภาคขาว จนถึงขั้นมาร
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ปฏิวัติระบบมรรคผลนิพพานของธรรมภาคขาวเสียใหม ซึ่งแตเดิมนั้น ผูไดมรรคผลนิพพานของ
ภาคขาวตองเขานิพพานดวยกายมนุษย คือใชระบบมรรคผลนิพพานแบบสอุปาทิเสสนิพพาน
มารเขาทําวิชาปกครองบังคับใหเราเขานิพพานดวยกายธรรม คือใหใชระบบมรรคผลนิพพาน
แบบอนุปาทิเสสนิพพาน ความเสียหายใหญหลวงมีอยางไร? เราทานเขาใจเปนอันดีแลว เพราะ
อานมาแลวอยางโชกโชน ขาพเจาไมตองกลาวซ้ําอีก
เรื่องการแกไขนั้น ถามวาธรรมภาคขาวแกปญหานี้อยางไร? ขาพเจาเคยกลาวไวใน
ตําราของขาพเจาแลว หาทานจําได ทานก็ยืนยันวา ธาตุธรรมผูใหญในนิพพานทานสงคน
ของทานลงมาเกิด เพื่อใหมาทําวิชาปราบมาร เพื่อแกปญหานี้
นี่คือ วิธีแกปญหาของธรรมภาคขาว
ยุคที่เรารูเรื่อง ก็คือยุคของหลวงพอวัดปากน้ํา ยุคอื่น ๆ เราไมรูไมเห็นเลย
เกี่ ย วกั บ ยุ ค ของข า พเจ า นี้ ข า พเจ า ทราบเรื่ อ งจาก “ต น นิ พ พานเป น ” ทรงบอกให
ขาพเจาทราบวา การปราบมารมีมาในอดี ต พระองคไมทรงยอมรับ ทรงกลาวเมื่อวั นที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๕๔๒ (สมุดบันทึกเลมที่ ๒๔ หนา ๒๗) และกายธรรมของหลวงพอบอกใหขาพเจา
ทราบอีกคราวหนึ่งเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ (สมุดบันทึกเลมที่ ๒๕ หนา ๑๓๘) เนื้อหา
สาระก็คือเลาวางานปราบมารตั้งแตอดีตไมประสบความสําเร็จ
นี่คือ สรุปยอรับสั่งของธาตุธรรมผูใหญของนิพพานของภาคขาว
ขาพเจาก็บอกไดแคนี้ รายละเอียดที่วาทํามากี่ยุคกี่สมัย? ใครเปนผูมาทําบาง? ทํา
อยางไร? ไดผลงานอะไร? เดินวิชาอยางไร? ใครเปนผูอํานวยการทางวิชาบาง? เราไมทราบ
ทั้งนั้น เรารูแตสรุปยอที่ธาตุธรรมทานบอกเทานั้น
เกี่ยวดวยคํากลาวของธาตุธรรม ที่บอกเรื่องยอแกเราวางานปราบมารในอดีตไมไดผล
เราจะคุ ย กั น อย า งไรให เ กิ ด ป ญ ญา? หากปล อ ยให เ รื่ อ งผ า นสายตาไปเฉย ๆ ย อ มจะเสี ย
ผลประโยชนตอผูศึกษาเลาเรียน นี่คือประเด็น
ขาพเจาบอกแลววา ขาพเจาไมตอบคําถาม แตขาพเจาขอคุยดวยเทานั้น เพื่อใหเกิด
ปญญาแกผูศึกษาเลาเรียน
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เหตุใดงานปราบมารในอดีตจึงไมไดผล?
เราจะยกอะไรมาเป นขอที่ควรพิจารณา ขอที่เรายกขึ้นมา จะตองมีเหตุผลที่ฟงได
ไมใชอยากพูดอะไรก็พูดสงเดชไป ขาพเจาขอพูดดวย ดังนี้
๑. เราเดินวิชาไปสุดนิพพานหรือเปลา?
เรื่องนี้ขาพเจากลาวไวในเลมปราบมารภาค ๑ แลว ขาพเจาจําไดวา ถาเราเดินวิชาไป
ไมสุด เราจะไมมีงานทํา ตองไปใหสุดกอนอื่นใด เพื่อทราบอํานาจปกครองของภาคขาววามีแค
ไหน? นี่คือเหตุผลที่ฟงได
แต ค วามเป น ไปได มี ห รื อ ไม ? ตอบว า ความเป น ไปได ไ ม มี ! เพราะไม มี ใ ครไปสุ ด
นิพพาน ไมวาเรียนกันมากี่ยุคกี่สมัย? ไมวาจะกี่ภพกี่ชาติ? ยังไมมีใครไปสุดนิพพาน ทั้ง
นิพพานกายธรรมและนิพพานเปน
เหตุใดขาพเจาไปสุด? ขาพเจาก็ตอบไมได สามัญสํานึกบอกตัวเองวา ธาตุธรรมทาน
ใหเราปราบมาร ถาไปไมสุดนิพพาน เราก็ ไมทราบอํานาจปกครองของเรา วาอํานาจ
ปกครองของเรามีแคไหน? หากถามวาพระพุทธองคของเรามีเทาไร? และจักรพรรดิของเรามี
เทาไร? ถึงเรานับจํานวนไมไหว แตเราก็ไปทั่วเขตปกครองของเราแลว
การจะไปใหสุด ใหใชวิธีคํานวณดับหยาบไปหาละเอียด รุดหนาเรื่อยไป พบ
มารขัดขวางอยางแนนอน พบที่ใด? รบกันที่นั่น! มารเขาไมตองการใหใครไปสุด เขาจะ
ขัดขวางอยางแข็งขัน เรารูอยูแลว เราตองรบกับมารแนนอนอยูแลว ไปรีรออะไรกัน ธาตุธรรม
ทานมอบความไววางใจแกเรา เราทําไมได พระองคก็ผิดหวังในเรา ใชใหมาเกิดกี่คน? ก็มาแพ
กันหมด ไมไดมาทําวิชา ไมไดมาแสวงหาวิชา แตมาแสวงหาอาหารภัตตาคาร มาอาศัยบวช
เพื่อใหใชเงินซื้อจีวรจากเมืองนอก เผลอ ๆ ก็จะมีเมียเสียดวย ใหเขาทําขาวอาศัยวิชาธรรมกาย
บังหนา มีแตอยางนี้แลวจะไปไดเรื่องราวอะไร?
๒. ทําไมไมกําจัดทุคติภูมิซึ่งเปนเครื่องมือของมาร?
เรื่องนี้ ขาพเจากลาวไวในเลมปราบมารภาค ๑ แลว เปนผลงานตั้งแตรุนปราบมาร
ภาค ๑ ทุคติภูมิคืออะไร? คือภพภูมิที่มารเขาทําไวทรมานมนุษย ไดแก นรก อเวจี และโลกันต
พวกเราไปตกนรกกันทั้งนั้น มีจํานวนมาก แมคนดี ๆ ที่ชวยชาติบานเมือง ก็ยังตกนรก สมัยนั้น
ขาพเจายังหนุมอยู ทําวิชาปราบมารใหม ๆ เขาออกนรก อเวจี และโลกันตตลอด แตแรกก็ยัง
เห็นนอยอยู ครั้นเดินวิชามานานเดือนนานปเขา เกิดความชัดเจนทางญาณทัสสนะมากขึ้น จึง
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ไดรูวา นี่มันผลงานของมาร เขาทําไวเพื่อทรมานมนุษยแท ๆ คนดี ๆ ยังตกนรก นี่มันอะไรกัน
คนที่ทําโทษนั้น ไมใชธรรมภาคขาว แตเปนคนของธรรมภาคมาร นี่มันอะไรกัน? ไมชอบ
ธรรมดวยประการทั้งปวง คนของภาคขาวทําไมใหมารเขามาทําโทษ? เมื่อคนของภาคขาว
ผิดพลาด ก็ใหภาคขาวเขาทําโทษกันเอง มันถึงจะถูก คนที่ไปสูทุคติภูมิ เปนคนดีทั้งนั้น
เพราะอะไรเราจึงวาดี? ก็เพราะเราเรียนประวัติศาสตร ครูอาจารยทานสอน ใครทําคุณงามความ
ดีแกบานเมือง? ใครกอบกูชาติ? เราเคยตอบครูผิดไป ครูยังเรียกเราไปทําโทษ เนื่องจากเรา
ตอบคําถามไมถูก
ข า พเจ า จํ า ได เ ป น อั น ดี เคยตอบประวั ติ ศ าสตร ผิ ด ไป ก็ เ คยถู ก ครู ตี ม าแล ว ท า น
เหลานั้นมีคุณตอบานเมือง แตพอเราเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง เรามาพบวา คนดีของบานเมือง
ตองไปสูทุคติภูมิ เปนเรื่องที่ขาพเจาเสียใจมาก! เปนความรูสึกสวนตัว ไมรูจะไปปรารภ
กับใคร? เพราะไมมีใครเขาเปนวิชาอยางเรา พูดไปก็ไมมีหลักฐานอะไรยืนยัน? ไมมีประโยชน
อะไร? จึงนิ่งไวแตผูเดียว
ญาติมิตรของเรา เมื่อตายไปแลว ไปสูทุคติภูมิแทบทั้งนั้น ขาพเจาทําวิชาชวยอยาง
สุดกําลัง ยังจําไดวา ในการทําวิชาแตแรก ๆ นั้น เอาพวกเราขึ้นมาจากนรกแลว รุงขึ้นทําไม
กลั บ ไปสู นรกตามเดิ ม? เราเอากายกลับ ขึ้ นมาไวบ นสวรรคใหม พากเพียรทําอยู เ ชนนี้เ ปน
เวลานาน จนกวาญาติมิตรของเราจะสูสวรรคทั้งหมด

คนโบราณกลาวไววา “คนขึ้นสวรรคเทากับเขาโค
แตคนตกนรกเทากับขนโค” นั้นเปนความจริง
ยังจดจําภาพไดติดตา ถึงการระลึกถึงญาติของขาพเจาที่ตายไปแลว ไมวาจะนึกถึง
ใคร? พอตรวจไปแลว ก็พบว า เขาผู นั้นตกนรกเสียแลว แตการคน พบนั้ น ต องใช เ วลานาน
พอสมควร สวนใหญก็พบในนรก ๘ ขุม ถาดื่มเหลาก็ตองไปดูที่ขุม ๓ เปนอันวาไมพลาด คนดี
ที่ ใ จบุ ญ สุ น ทาน ไม คิ ด ว า จะตกนรก แต ท า นก็ ต กไปแล ว สื บ มาสื บ ไป ก็ บ าปกรรม
เล็กนอยเทานั้น ไมนาที่จะตกนรกเลย ถาเปนโจรราย เราไมวา ปลนจี้ฆาแกง เราไมวา แม
ชอนกุงตกปลา ซึ่งเปนงานปกติของชาวชนบท ก็ตกนรกกับเขาดวย ทําใหนึกถึงคํากลาวของคน
โบราณวา “คนขึ้นสวรรคเทากับเขาวัว (วัวมีเขา ๒ เขา) คนตกนรกเทากับขนวัว วัวตัวหนึ่งมีขน
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ทั่วตัวนับไมถวน” คํากลาวนั้นเปนความจริง ไมวาเราจะนึกถึงญาติทานใด? ตรวจดูแลวก็พบวา
ตกนรก
เราสงสารเขาอยางมาก เพราะตกนรกโดยไมมีเหตุอันควร บาปกรรมเพียงนิดหนอยก็
ตกนรกเสียแลว กวาจะไดผุดไดเกิดแตละคราว ไมงายเลย! เพราะตองเสียเวลาในการไปอยูใน
อบายภูมิเ ช นนั้น และโบราณท านยั งกลา วต อไปอีก “แผนดินพูดไมได เราก็ไมไดเ กิด” เมื่ อ
เหตุการณเปนเชนนี้ เราที่เปนมนุษยจึงตองทุกขรอนกันทั้งโลก ทุกขรอนกันทั้งที่มีชีวิตอยูและ
เมื่อตายไปแลว ขณะที่มีชีวิตอยู เราทุกขรอนไมเทาไร? แตหลังจากตายไปแลว มันทุกข
แบบสาหัสรอยเทาพันทวี
ใครก็ไปชวยเราไมไดทั้งนั้น? เราคงทุกขรอนอยูอยางนั้น คนที่จะมีความรูไปชวยเรา
ในยามที่เราตกนรกนั้น ยังไมมีใครทําไดในโลกนี้ ไมมีผูวิเศษคนใดทําได จนปญญาดวยประการ
ทั้งปวง
แตบังเอิญขาพเจาเรียนวิชาธรรมกายมาจากลหวงพอวัดปากน้ํา และวิถีทางของชีวิต
ขาพเจามีบทบาทตองมาทําวิชาปราบมาร จึงไดมารูเห็นเรื่องของทุคติภูมิ คือไดรูเห็นนรก อเวจี
โลกันต ไดรูเห็นเรื่องสวรรค จนถึงขั้นชวยเหลือพวกเราได นี่คืออานิสงสของการทําวิชาปราบ
มาร
ยังอยูในความทรงจําจนถึงทุกวันนี้ เห็นผลงานตั้งแตรุนหนังสือ “ปราบมารภาค ๑” พอ
ชวยญาติมิตรใหพนไปจากนรกไดแลว เกิดความสบายใจ เกิดความโปรงใจ เพราะบางทานมีคุณ
ตอเรา ยังจําไดวาเกิดสภาพใจเหิมเกริมขึ้นมา เมื่อเราชวยญาติมิตรได เราก็ตองชวยผูมีคุณ
ตอแผนดินได ระลึกถึงนักรบของไทยและระลึกถึงผูมีคุณตอแผนดิน ที่รักษาบานเมือง
ใหเราไดอยูอาศัยจนทุกวันนี้
คิดในใจเทานั้น แตยังไมทําอะไร? ตองหาความรูกอน ความรูนั้นคืออะไร? จะเลาให
ฟงดังนี้
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ไดทูลถาม “ตนใหญ” วาเรื่องอบายภูมิ มีความเปนมาอยางไร?
หากทานไดหนังสือปราบมารภาค ๑ ทานคงจําได ขาพเจาไดกราบทูลถาม “ตนใหญ”
วา “ขอพระองคไดทรงโปรด เรื่องของทุคติภูมินั้น ตั้งแตครั้งที่พระองคไดไปตรัสรูเปนสัพพัญู
ในโลกนั้น ทุคติภูมิมีอยูอยางไร? มีใครไปแตะตองบางหรือไม?”
นี่คือคําถาม ที่เรากราบทูลถามไป
ทรงตอบวา “ตั้งแตครั้งนั้นแลว ทุคติภูมิก็มีอยูอยางนั้น ไมมีใครไปแตะตอง แตเห็น
หลวงพอทานคิดอยู ยังไมทันไดทําอะไร? หลวงพอก็มรณภาพไปกอน”

การชวยนักรบและชวยผูมีคุณตอบานเมือง เหตุใดจึงไมมีใครตอตาน?
สงผลใหดับทุคติภูมิไดในที่สุด
งานแรก คืองานชวยญาติมิตรใหพนจากนรก ใชเวลายาวนานกวาจะชวยไดแตละคน
ใชเวลาหลายวัน เมื่อชวยญาติมิตรได ทําใหใจของขาพเจาเหิมเกริม ไมกลัวเปนไมกลัวตาย!!
งานที่สอง ตั้งใจมั่นคงแลว เปนอะไรเปนกัน เราจะตองชวยผูมีคุณตอบานเมืองใหได
แผนดินนี้ทานรักษาไว ทานเปนผูทําไวให หากบรรพบุรุษไมทําไวให เราไมรูจะอยูที่
ไหน? หากผูควบคุมนรกเขาถามเหตุผลของการกระทําของเรา เราจะนําเรื่องนี้ตอบแกเขา เรามี
เหตุผลของเราอยางนี้ หากใครขัดขวาง? เราจะตองตัดสินใจสู เราไมไดทําใหใครเดือดรอน เรา
ไมพอใจที่เขาทั้งหลายมีทุกขรอน อันเกิดจาการเผาไหมในนรกขุมตาง ๆ นั้น ใครกันแนที่ทําให
เกิดความเดือนรอนเชนนี้? นี่คือเหตุผลของเรา
ตัดสินใจแลว ก็เดินวิชาทันที เขาไปในนรกขุมตาง ๆ ประกาศวา ใครเปนนักรบของ
ไทยและผูทําความดีตอบานเมืองใหออกมาหาเราทั้งหมด? เสร็จแลวก็เลื่อนแผนฌานกายธรรม
ออกมารองรับไวทั้งหมด เอามารวมไวที่ตีนเขาพระสุเมรุ สอนใหทําภาวนาจนกวาจะเกิดดวง
ปฐมมรรค หากยังไมเกิดดวงปฐมมรรค แปลวา ยังไมลืมเวทนาเดิมของนรก พอดวงปฐมมรรค
เกิดแลว เราใหเขาฝกวิชาตอไปจนกวาจะเกิดกายธรรม เขาอยากพนทุกขอยูแลว ทุมเทการฝก
ที่เราบอก เขาทําได! แลวเราก็จัดใหเขาเขาสูสวรรคไดทั้งหมด
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ดวงดีจริง ๆ ที่งานนี้บรรลุเปาหมาย ไมมีผูคุมนรกทานใดขัดขวางเลย! เปนเพราะเหตุ
ใดขาพเจายังไมทราบเหตุผล? ปลอยใหขาพเจาทํางานแบบตามใจชอบ บัดนี้ เหตุการณผานมา
เปนเวลา ๑๐ ปกวาแลว ก็ยังไมทราบเหตุผลอยูเชนเดิม
การไมมีใครขาพเจาขัดวางเลยนั้น เปนลูทางใหขาพเจาทําวิชาดับภูมิทั้งปวงไดหมด
สิ้น เปนผลงานตั้งแตรุนปราบมารภาค ๑ แลว เรื่องราวของการพิจารณาทุคติภูมินั้น อยูในสมุด
บันทึกเลมที่ ๙ หนา ๕๓
เรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดนอยตาง ๆ ขาพเจายังระลึกได แตขาพเจานํามาบรรยายไมได
เพราะเปนเรื่องของคนสําคัญหลายทาน งานนี้สงผลใหขาพเจาเกิดความสบายใจ โลงใจ! โปรง
ใจ! สบายใจ! และปลื้มใจ! ขอใหนักรบเปนสุข ขอใหผูมีคุณตอบานเมืองมีสุข สมใจของเรา
แลว ที่เราไดตอบแทนคุณของนักรบและตอบแทนผูมีคุณตอบานเมือง ขาพเจาปลื้มใจที่
ขาพเจาทําได แมวันนี้ขาพเจาก็ยังปลื้มใจ
งานตอมาก็ คืองานดับภพภูมิทุค ติภูมิทั้ งหมด มีความจํ า เปนตองทํ าลาย ไม ทําได
อยางไร? เพราะทุกคติภูมิทั้งปวงประกอบดวย นรก อเวจี และโลกันต มารเขาทําไวทรมาน
มนุษย เมื่อมนุษยประพฤติผิด ภาคขาวควรทําโทษกันเอง จะทํากันอยางไรก็วากันไป เหตุ
ใดจึงใหมารเขามาเกี่ยวของดวย? การใหมารเขามาเกี่ยวของดวยนั้น มารเขาก็ลามปามไปกัน
ใหญ แมแตมรรคผลนิพพาน มารเขาก็เขามายึดอํานาจปกครอง ดังที่เราทานทราบชัดอยูแลว

เหตุการณวันที่ดับทุคติภูมินั้นความวุนวายเกิดขึ้น
เนื่องจากยังไมไดจัดระบบปกครอง
เหตุการณวั นที่ภพภูมิของทุ ค ติภูมิดับลง การทรมานก็สิ้นสุดลง สมาชิกในภพภู มิ
เหลานั้นมีอิสรภาพ เราลําเลียงสมาชิกทั้งปวงลงมาที่ตีนเขาพระสุเมรุทั้งหมด เกิดความวุนวาย
เพราะยั ง ไม ไ ด จั ด ระเบี ย บการปกครอง ต อ เมื่ อ จั ด ระเบี ย บการปกครองแล ว จึ ง เกิ ด ความ
เรียบรอย
สมาชิกที่มาจากโลกันต มอบใหอรูปพรหม ๔ ชั้นดูแลสมาชิกที่มาจากอเวจี มอบให
พรหม ๑๖ ชั้นดูแล จะดูแลกันอยางไร? ก็ตั้งกติกากันเอง นี่คือภาคขาวทําโทษกันเอง
ไมใชมารมาทําโทษเหมือนอดีตที่ผานมา ระดับโทษที่กระทําตอสมาชิกเหลานั้นมีอยางไร?
เรื่องนี้ไมยาก ทุกขรอนที่ไดรับนั้น เบากวาใหมารมาทําโทษเองมาก เพราะภพภูมิที่มารทําขึ้น
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นั้น มารเขาเอาดวงบาปมาทําเปนเครื่อง ใหเครื่องปรุงแตงเปนพันธนาการบังคับกายบังคับใจ
ใหสมาชิกที่เขาสูภพภูมิของเขา เกิดทุกขเวทนาในรูปแบบตาง ๆ
ตั้งแตจัดระบบปกครองแลว ขาพเจาไมไดไปดูอีกเลยวาผูคุมของเราทําโทษสมาชิกที่
ยังไมพนโทษกันอยางไร?
พวกเราที่ตายกันในทุกวันนี้ ก็ตองไปที่ตีนเขาพระสุเมรุกอน จะมีเจาหนาที่ตรวจสอบ
ตรวจสอบผลบุญผลบาปตลอดเวลาที่เราอยูบนโลก ใครทํากรรมดี? ก็สูสวรรค สวนใครที่ทํา
กรรมบาป เขาก็พิจารณาโทษ แจกจายระดับโทษไปตามความหนักเบา พวกเราคือภาคขาว
ดวยกันเอง ทําโทษกันเอง ไมใหมารมาทําโทษเหมือนกาลกอนที่ผานมา
เขาก็จะถามทานวา รูจักลุงการุณย บุญมานุช หรือไม? ถาทานตอบวารูจัก แปลวา
ทานจะโชคดีแลว เคยชวยขาพเจาและเคยรวมกิจกรรมการเผยแพรธรรมกับขาพเจาดวย อยาง
นี้ก็สะดวกโยธินดวยประการใด ๆ
ทานทั้งหลายใหขาพเจาชวยตรวจญาติของตนที่ตายไปวา ตายไปแลวไปอยูที่ใด?
เปนสุขหรือทุกขรอนอยางไร? ความรูอยางนี้ เวลานี้ไมมีเกจิอาจารยใดทําไดแลว! เปนที่นา
เสียใจมาก! แปลวาความรูของเกจิอาจารยยังใชอะไรไมไดเลย ทานใดไมเกเรจนเกินไป ขาพเจา
ก็ชวย แตถาทําแตบาปอยางเดียว ขาพเจาชวยไมได จะไปชวยคนใจบาปไดอยางไร? ตองเห็น
ใจขาพเจาบาง แตถาเปนคนดี แตเกิดความพลั้งพลาด อยางนี้รอยทั้งรอยขาพเจาชวยไดหมด
บางรายสงเงินชวยกิจการของขาพเจาตลอดมา ตอมาบิดามารดาของทานหรือญาติของทาน
เสียชีวิตไป กรณีอยางนี้สบายมาก เพียงแตเราเขานิพพานคํานวณดวงบารมีออกมา แลวก็หยิบ
ยื่นใหแกผูตาย เขาก็ไปสูสุคติอยางสะดวกโยธิน แตวาตองใหขาพเจาดูภาพถายประกอบดวย
ปองกันมารเขาแปลงกายมา สวมรอย เรื่องนี้ตองระวัง การตรวจตองทําใหรอบคอบ

สรุปวา ๒ เรื่องแลวที่ขาพเจาแสดงความคิดเห็นวา
เหตุใดงานปราบมารในอดีตจึงไมไดผล?
ข า พเจ า ก็ ไ ด ก ล า วไว ๒ เรื่ อ งเพื่ อ นํ า เข า สู ก ารพิ จ ารณาคื อ การเดิ น วิ ช าไปให สุ ด
นิพพานใหได และตองดับทุคติภูมิที่มารทําไวใหจงได
รายละเอียดของเรื่องทั้ง ๒ มีอยางไร? ขาพเจาบรรยายมาพอสมควรแลว หากเราเดิน
วิชาไปไมสุดนิพพาน เราจะทราบอํานาจปกครองของภาคขาวไดอยางไร? นี่คือเหตุผล! และการ
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ไมดับทุคติภูมิที่มารเขาทําไว เหตุใดเราจึงไมคิดทํากัน? เพราะทุคติภูมิคือเครื่องมือของมาร
มารเขาทําไวทรมานพวกเรา ทําใหเราลาชาตอมรรคผลนิพพาน ปลอยใหทุคติภูมิทรมานพวก
เราอยูทําไม? หากอางวากลัวมาร เราจึงไมกลาตัดสินใจ ถาอางอยางนั้นขาพเจาก็วาขาพเจา
กลัว กวา ใคร ๆ เพราะข าพเจาเปนวิ ชาแบบมวยวั ดเทานั้น ไมเ ป นวิ ชาเหมือนผู คงแกเ รียน
ทั้งหลาย ถาพูดถึงกิเลสมากนอย ขาพเจาวาขาพเจามีกิเลสมากกวาใคร ๆ หากทานอานตําราที่
ขาพเจาเขียนทุกตํารา จะพบวา ขาพเจาไมเคยพูดวา ขาพเจามีกิเลสนอย แตจะพบวาขาพเจามี
กิเลสมาก ขาพเจาทําวิชาปราบมารคราวนี้ เปนเพราะธาตุธรรมทานรองขอ ขาพเจาเกรงใจ แต
ขาพเจายอมรับวาขาพเจามีบุญ เพราะขาพเจามีจักรพรรดิชั้นดี เพราะมี “ตนปราบ ตรีภพ และ
หยกชมพู” มาชวยผลงานปราบมารจึงออกมาดี
การที่ทุคติภูมิยังมีอยูและสืบทอดมาถึงยุคของขาพเจา เปนตัวบงชี้วา ตั้งแตอดีตที่
ผานมา ไมมีการพิจารณาเรื่องนี้กันเลย ปญหาทุกปญหาจึงสะสมกันมา จนยากแกการแกไข

เรื่องสําคัญอีกประการหนึ่งคือเรื่องวันวิสาขบูชาของนิพพาน
มาเกิดขึ้นในยุคของขาพเจาไดอยางไร? ขาพเจาตกใจมาก
วันวิสาขบูชาคืออะไร? ทานไดอานผานมาแลว วันวิสาขบูชาของนิพพานเกิดขึ้นได
อยางไร? ทานอานผานมาแลว ขาพเจาไมกลาวซ้ําอีก
ประเด็นสําคัญที่เราจะพูดกันก็คือ เหตุใดจึงเพิ่งเกิดมีวันวิสาขบูชา? การที่เพิ่งเกิดวัน
วิชาขบูชาของนิพพานขึ้นนั้น เปนตัวบงชี้ใหเราทราบอะไรบาง? เปนเรื่องที่เราตองคิด ขาพเจา
บรรยายเนื้อหามาแลว จึงไมกลาวอีก
สรุปแลว งานปราบมารที่แลวมานั้น ยังไมไปถึงไหนเลย! ปญหาทุกเรื่องยังไมได
รับการแกไขอะไรเลย และการที่ธาตุธรรมทรงกลาวเรื่องราวใหขาพเจาทราบ ทรงกลาวถูกตอง
แลว ขาพเจารับฟงดวยดี ปญหาจึงมาตกแกขาพเจา ขาพเจาจะทําไหวหรือ? เพราะขาพเจาไมมี
กําลังเลย จะเอาเงิน เงินก็ไมมี จะเอาคน คนก็ไมมี จะเอาอะไร? เอาไมไดทั้งนั้น เพราะไมมีอะไร
เลย! ขาพเจานอยใจในตัวของขาพเจา ถึงกับเขียนในตําราวา “การปราบมารคือละครเรื่องขา
มาคนเดียว” หมายความวา งานปราบมารของขาพเจานั้น หาคนชวยไมไดเลย เหมือนกับวา
เรามาคนเดียว เหมือนกับวาเราอยูคนเดียวในโลกนี้ พึ่งพาอาศัยใครไมไดเลย
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เหตุที่เปนเชนนี้ เปนเพราะมารเขามาระเบิด ไมใหใครมาชวยเรา เขาระเบิดดวง
สมบัติ ไมใหเรามีกินมีใช เพื่อใหเราหมดเสบียง จะไดแพเขาในทันใด มารเขาบดขยี้เรา
ทุกรูปแบบ เราจึง อยูในฐานะขัดสนสารพัด ยังจํ าไดคราวนั้นดํารงตําแหน งราชการเปน
ศึกษาธิการอําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง วันเสารที่จะถึงนี้ เราตองเดินทางไปถวายความรูวิชา
ธรรมกายแกพระสงฆที่จังหวัดสุโขทัย กอนเดินทาง ขาพเจาจะตองเตรียมขาวของเครื่องใช
สว นตัว จึ งเดิ น ทางไปตลาดจัง หวัดอยุ ธ ยาเพื่ อซื้อสิ่ งของ ระหว างเดิ น ทาง รถแท ก ซี่พ ลาด
อยางไรไมทราบ? ตกลงไปในทองรองขางถนน น้ําเขามาเต็มรถเนื่องจากเปนฤดูฝน ไมทราบวา
ขาพเจาหลุดออกมาจากรถไดอยางไร? พอตั้งสติได เอมือจับหนาอกทันที ถาเราตายในคราวนี้
งานสอนวิชาธรรมกายถวายแกพระสงฆที่จังหวัดสุโขทัยจะทําอยางไร? พระสงฆจะคอยเราจน
เกอแน แตเราดวงดีที่ยังไมตาย พรุงนี้เราก็เดินทางไปสอนไดตามกําหนด
พอถึงขั้นเดินทางจริง ปรากฏวาพระสงฆรูปหนึ่งจะรวมเดินทางไปดวย จะทําอยางไรดี
ในเมื่อคารถไปพอเสียแลว เราเปนถึงศึกษาธิการอําเภอ จะใหพระสงฆออกคารถเอง ก็จะเสีย
หนาเรา ตองรีบไปยืมเงินเพื่อนหัวหนาสวนราชการ และกวาจะไดเงินมาเปนคาเดินทาง ก็ทําให
เราเสียอารมณ เพราะไมมีใครเขามีเงินเหลือเฟอ เขามีแตเงินที่จะใชประจําวันเทานั้น
ที่เลาใหฟงนี้ เปนเหตุการณที่อยูในความทรงจํา ไมวาจะทําอะไร? มีอุปสรรคไปหมด
ทุกอยางมีปญหาทั้งนั้น
นี่คือ เหตุการณหนึ่งในงานเผยแพรวิชาธรรมกายของขาพเจายังไมถึงขั้นตอนปราบ
มาร พอมาถึงยุคปราบมาร อุปสรรคทั้งปวงทวีมากขึ้นเปนเงาตามตัวทันที ถาเราทนตอ
อุปสรรคไมไหว ก็แปลวา เราแพมารตั้งแตตนมือแลว
ไมมีใครรูวา งานปราบมารนั้นมีอุปสรรคปานใด? ขาพเจาพบมาแลวอยางโชก
โชน จึงเห็นใจหลวงพอของเราอยางมาก หลวงพอมีบทบาทเปนเจาอาวาส ตองรับผิดชอบ
ต อ พุ ท ธบริ ษั ท ที่ อ ยู วั ด ทั้ ง หมด ต อ งรั บ ผิ ด ชอบต อ งานจั ด การศึ ก ษาให แ ก พ ระเณร อุ บ าสก
อุบาสิกา จัดโรงเรียน จัดครู จัดที่อยูที่อาศัย อาหารการกิน การเจ็บไขไดปวย แลวจะมีเวลาที่
ไหนไปคุมวิชาปราบมารใหแกเวรตาง ๆ ที่ทําวิชาปราบมาร? หลวงพอตั้งเวรทําวิชา ๖ เวร ๆ
ละ ๔ ชั่วโมง รวมแลวทําวิชาตลอด ๒๔ ชั่วโมง เปนเวลาไมต่ํากวา ๓๐ ป นี่คือขอมูลที่เรา
เรียนรูมาได
นี่คือ งานปราบมารในยุคของหลวงพอ หัวหนาเวรคือใครบาง? เทาที่ขาพเจาจําไดคือ
(๑.) คุณตรีธา เนียมขํา
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(๒.) คุณฉลวย สมบัติสุข
(๓.) แมชีญาณี ศิริโวหาร
(๔.) แมชีถนอม อาสไวย
(๕.) แมชีปุก มุยประเสริฐ
(๖.) แมชีชั้น จอมทอง
มี ๒ ทานเทานั้นที่ขาพเจาไมเคยสนทนาดวย คือแมชีปุก มุยประเสริฐ และแมชีชั้น
จอมทอง สวนหัวหนาเวรอีก ๔ ทานรูจักขาพเจาเปนอันดี สิ่งหนึ่งที่นาเสียดายก็คือ ในยุค
การปราบมารของหลวงพอ ไมมีตําราใหเราไดศึกษาเลาเรียนเลย เราจึงไมทราบวางาน
ปราบมารในยุคนั้น มีผลงานอะไรบาง? คงมีแตเรื่องกระเส็นกระสายพูดคุยสืบตอกันมา เปน
เหตุการณบางเหตุการณเปนเรื่องราวบางเรื่องราวเทานั้น เราจะนํามาเปนตํารับตําราไมได
พอมาถึงสมัยของขาพเจา ขาพเจามีความจําเปนที่ตองทําตําราไวทั้งหมด เหตุใดจึง
ตองทําตําราไว? นี่คือประเด็นสําคัญ
ขาพเจาเคยกลาวแลววา ในสากลโลกในสากลธรรมนี้มีสําคัญเรื่องเดียว คืองานปราบ
มาร ความรูปราบมารยากที่ใครจะรู? ยากที่ใครจะเห็น? ยากที่ใครจะเขาถึง? ยากที่ใคร
จะทํา? เพราะเปนการตอสูกันระหวางภาคพระกับภาคมาร ตางฝายตางจองจะดับวิชา
ของฝายตรงขามเสมอไป ฝายใดวิชาถูกดับ? ฝายถูกดับจะเปนผูแพเสมอไป
ไมมีใครอยากแพ? มีแตอยากชนะ เมื่ออยากชนะ ก็ตองรักษาวิชาไวใหจงดี วิชาเพี้ยน
ไปไมวาจะโดยเหตุใด? นั่นคือลางบอกเหตุวาจะแพแลว เพี้ยนมากก็แพหมดรูป เพี้ยนนอยก็
แปลวา ใกลจะแพราบคาบแลว
การแทรกซึมทางวิชาของมาร เขาทําไดแยบยลจริง ๆ หลวงพอทานสอนความรูไว
แลว พวกเราพิจารณากันบางหรือเปลา? วามารเขามียุทธศาสตรการแทรกซึมของวิชาอยางไร?
เห็นพวกเราทองกันจนจําไดวา หุม-เคลือบ-เอิบ-อาบ-ซึม-ซาบ-ปน-เปน-สวม-ซอน-รอยไส แต
พอใหอธิบายใหฟง ไมมีใครแสดงความรูไดเลย แมแตคําวา “กลาง” ซึ่งมักจะวาตามกันมาคือ
“กลางของกลาง กลางของกลาง ๆๆ ดับหยาบไปหาละเอียด ๆๆ” แตอธิบายความหมายไมได มี
วิธีปฏิบัติทางใจอยางไร? หาคนอธิบายไมไดแลว นาเสียใจมาก!
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ขั้นตอนการจูโจมทางวิชาของมาร
เขายิงวิชาของเขาใหแทรกซอนในวิชาของภาคขาวอยางมีขั้นตอน ดังตอไปนี้
(๑.) ขั้นตอนแรก คือ หุม หมายถึง เขากระทําการแลว ไดแก การอมไว เหมือน
ราหูอมจันทร
(๒.) ขั้นตอนตอมา คือ เคลือบ เมื่อหอหุมไดที่ดีแลว ก็เปนขั้นตอนเคลือบ ก็เหมือน
เราเทน้ํ า ยาราดลงไปที่ ก ระถางดิ น เผาของเรา น้ํ า ยาก็ แ ทรกเข า ไปในเนื้ อ
กระถางดินเผา
(๓.) ขั้นตอนตอมา คือ เอิบ ก็คือ เคลือบใหแนบแนนยิ่งขึ้นนั่นเอง
(๔.) ขั้นตอนตอมา คือ อาบ ก็คือ ทําใหทั่ว ราดลงไปใหทั่ว เอิบใหละเอียดเขาไป
(๕.) ขั้นตอนตอมา คือ ซึม ก็คือแทรกซึมเขาไปใหทั่ว
(๖.) ขั้นตอนตอมา คือ ซาบ ก็คือ ซึมใหละเอียดเขาไป
(๗.) ขั้นตอนตอมา คือ ปน ก็คือ ปนกัน ปะปนเขามา
(๘.) ขั้นตอนตอมา คือ เปน ก็คือ ปะปนจนไดดีแลวจนถึงขั้นที่มองดูแลว เปนของ
เราไปเสียแลว มารแท ๆ แตเราเห็นวาเปนภาคพระ เปนวิชา
ของพระไปเสียแลว
(๙.) ขั้นตอนตอมา คือ สวม ก็คือ การเขามาปนเปน จนถึงขั้นวาเปนตัวจริง ของ
ปลอมแท ๆ แตเราเห็นวาเปนตัวจริงไปได นี่คือวิธีแทรกซอน
ทางวิชาของมาร
(๑๐.) ขั้นตอนตอมา คือ ซอน ก็คือการทําสวมอยางละเอียดเขาไป ทําใหหลายชั้น
(๑๑.) ขั้นตอนตอมา คือ รอยไส ก็คือยึดปกครองไดเต็มรูปแบบ คือ เขาถึงกลางได
กลางก็ คื อ กลางดวงธรรม ตรงจุ ด ใสเท า ปลายเข็ ม การ
เปรียบเทียบก็คือ ขาศึกเขาเมืองหลวงไดแลว การรบตั้งแต
อดีต เมื่อเขาถึงเมืองหลวงไดแลว ถือวาชนะแลว ฝายถูกยึด
ตองประกาศยอมแพ
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นี่คือ ขั้นตอนการแทรกซึมของมาร ที่เขาจูโจมเขามาในวิชาของภาคขาว มีขั้นตอน
มากมาย เราตองจําใหได ตองแมนตํารา ตองหมั่นตรวจสอบความรูกับตํารา อยาใหวิชาเฝอ
อยาใหวิชาเพี้ยน
การเดินวิชาตองเขากลางเสมอไป
“กลาง” ก็คือ กลางดวงธรรมตรงจุดใสเทาปลายเข็ม ดวงธรรมเปนมรรค คือเปน “ทาง”
ใหใจเดิน ถาไมมีดวงธรรม ก็เหมือนกับไมมีมรรค (ทาง) สงผลใหใจเดินวิชาไมได ดวงธรรมก็คือ
ดวงธรรม ๖ ดวง ดังที่กลาวผานมาแลว ดวงธรรมมีมากมายเปน เถา-ชุด-ชั้น-ตอน-ภาค-พืด..
ละเอียดเขาไปเรื่อย นี่กลาวเพียงยอ ๆ เทานั้น ใหทานกลับไปอานเรื่องดวงธรรม ๖ ดวงอีกอีก
ครั้ง เพื่อประกอบความเขาใจ
นี่คือ แนวการเดินวิชาที่หลวงพอทานสอน พวกเราจําวิชาได แตไมเขาใจความหมาย
ขาพเจาจึงอธิบายใหฟงเพียงยนยอ เพราะกลาวพาดพิงถึง มีความจําเปนตองอธิบายพอสมควร
เดี๋ยวนี้หาคนเปนวิชาไดยากแลว แมจะเรียนมาจากหลวงพอโดยตรงเปนเพราะไมหมั่น
เดินวิชาประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งก็คือ ไมทวนความรูกับตํารา ไมวาใครทั้งนั้น
หากเข า กฎเกณฑ ดั ง ว านี้ ถือ ว า วิช าใช ไม ได แ ล ว จะใหใ ช ไ ด ก็ ตอ งตั้ งต น เรี ย นกัน ใหม !
เริ่มตนกันใหม! ฝกฝนกันใหม! วางรากฐานกันใหม! ทานจะมีความเพียรหรือไม? ขาพเจาพูด
เสมอวา วิชาธรรมกายคือลูทางสูมรรคผลนิพพาน เปนความรูช้ันสูงในพระพุทธศาสนา เรียน
ยาก! เขาถึงยาก! และยากตอการรักษา! ที่เปนเชนนี้ เพราะมารเขาคอยจองจะดับวิชาอยูทุกลม
หายใจ เขาใชวิธีสอดละเอียดเขามาที่ใจเรากอน หากเขาสอดละเอียดเขามาได สงผลให
ความเชื่อของเราเพี้ยน และทําใหวิชาเฝอ และเกิดความผิดเพี้ยนโดยทันที ตอจากนั้น ก็
จะเพี้ยนตลอดไป มีผลกระทบตอมรรคผลนิพพานทันที คือมรรคผลนิพพานลมสลาย ทุกวันนี้
เราเห็นตัวอยางกันอยูแลวไมวาที่ไหนความรูก็เพี้ยนวิชาก็เพี้ยน แตก็อางวาเรียนมาจากหลวง
พอ แตพอถามวาเคยเปดตําราทบทวนความรูบางหรือเปลา? ทานไมตอบคําถามของขาพเจา?
หากเรียนกันแบบเพี้ยน ๆ แมจะเรียนกันมารอยปพันป ก็ถือวาใชการไมไดทั้งนั้น โปรดเขาใจให
ตรงกันวา มารเขาเกงมาก หากเขาสอดละเอียดไปในที่ใด? ที่นั่นจะตองมีเรื่องมีราวทันที
ประเทศเดียวกันแท ๆ ก็ยังแตกออกเปน ๒ ประเทศได เชน เวียดนาม เยอรมัน เกาหลี เปนตน
ศาสนาเดียวกันยังแตกเปน ๒ นิกายได แปลวา มารเขาทําไดทั้งนั้น แลววิชาธรรมกายของเรา
มารเขาก็สอดละเอียดไดเชนเดียวกัน ขาพเจาหวังดีตอการเรียนวิชาธรรมกาย จึงขอเตือนและ
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กําชับไว เพราะขาพเจารูเห็นฤทธิ์เดชของมารแลว หากมารสอดละเอียดในวิชาของเรา
เมื่อไร? วิชาของเราจะเพี้ยนไปหมด สงผลใหเราพบกับความลมเหลวดวยประการทั้ง
ปวง
ขาพเจาบรรยายเรื่องคํากลาวของธาตุธรรมมายาวแลว ก็เพื่อใหเกิดขอคิดแกผูศึกษา
เลาเรียน ธาตุธรรมทานบอกวา ปราบมารมีมาแลวในอดีตหลายยุคหลายสมัย แตไมประสบ
ความสําเร็จเลย แตการปราบมารในยุคนี้ คือยุคของ “ตนปราบ ตรีภพ หละหยกชมพู” ไดผลมาก
ขาพเจาเสนอความคิดไว ๓ เรื่องดังนี้
(๑.) ตองเดินวิชาไปใหสุดนิพพานใหจงได
(๒.) ตองดับทุคติภูมิใหจงได เพราะทุคติภูมิคือเครื่องมือของมาร
(๓.) เรื่องดวงธรรม ๖ ดวง เพราะดวงธรรมทั้งปวงเปนทะเลรูทะเลญาณของภาคขาว
เมื่อแกปญหาทะเลรูทะเลญาณไดแลว จึงมาถึงเรื่องเกิดวันวิสาขบูชาของนิพพาน
เนื้อหาสาระของเรื่องทั้ง ๓ มีอยางไร? ทานอานผานมาแลว ขาพเจาเสนอความคิดได
บาง เพราะขาพเจามีประสบการณ เนื่องจากทําวิชาพบเหตุการณมาแลว ความรูประการอื่น
ขาพเจาไมรูไมทราบ ความรูของขาพเจายังไปไมถึง ขาพเจายังใหขอคิดไมได เพราะงานปราบ
มารของขาพเจาไดผลเพียงระดับหนึ่งเทานั้น งานปราบมารยังตองทําตอไป จะมีขอยุติประการ
ใด? ทานตองติดตามตอไป
ทานตองทราบไวเรื่องหนึ่งวา ในสากลโลกและสากลธรรมนี้ มีเรื่องสําคัญเรื่องเดียว
คือเรื่องปราบมาร ธาตุธรรมทานบอกใหขาพเจาทราบแลววา ตั้งแตอดีตกาลมาแลว ธาตุธรรม
ของธรรมภาคขาวตอสูกับงานปราบมารติดตอกันมา วิธีทําของพระองคก็คือสงคนของทาน
ใหมาเกิด เพื่อใหมาทําวิชาปราบมาร ธรรมภาคขาวจะไดพนจากปกครองของมารเสียที
เพราะการที่ ถู กมารปกครองนั้ น เกิ ดคามเสีย หายเปนอันมาก ความเสี ยหายมี อย างไรนั้น ?
ขาพเจากลาวไวแลวในหนังสือปราบมารทุกภาค ขอใหทานสรุปความเสียหายออกมาใหจงได
แตงานปราบมารไมงายอยางที่ธาตุธรรมผูใหญทานคาดคิด แมกระนั้นก็ไมละเลยตอ
ความพากเพียร งานปราบมารคงทําตลอดมา ดังที่ขาพเจาไดนําเรื่องราวมากลาวแลว แต
งานปราบมารในยุคของ “ตนปราบ ตรีภพ และหยกชมพู” ไดผลงานทะลุเปาหมาย เหมือนกับวา
เราไดเกิดใหม เหมือนกับวาเราฝนไป ความสิ้นหวังทั้งปวงกลายเปนอนาคตใหม ขาพเจาไมคิด
วาเรื่องทั้งปวงนี้จะมีขึ้นในสมัยที่ขาพเจาทําวิชาปราบมาร
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ตําราปราบมารเกิดขึ้นแลวในโลกของเรา
เปนเหตุการณครั้งแรกของโลก!
เปนหลักฐานที่ผูเปนบัณฑิตจะไดตรวจสอบ เปนขอมูลที่ผูเปนบัณฑิตจะไดพิจารณา
เปนเอกสารที่ผูเปนบัณฑิตจะไดศึกษาคนควา ควรที่ผูคงแกเรียนทั้งหลายจะไดพิสูจนกันในวันนี้
ขาพเจาพรอมที่จะชี้แจงพรอมที่อธิบายอยูแลว เพราะเรื่องนี้เปนเรื่องจริง ขอใหเกจิอาจารยทั้ง
ปวงรวมตัวกันไปพิสูจน ไมใชเรื่องที่เราจะมาพูดกันแบบลม ๆ แลง ๆ ไมใชเรื่องที่เราจะมา
วิจารณกันเลน ๆ หากทานประสงคจะเรียนรูและเปนสัมมาทิฏฐิอยางแทจริงแลว ขาพเจาใหการ
ตอนรับดวยความยินดี เพราะความรูวาดวยการปราบมารนั้น ควรที่เราทานจะตองเรียนรู และ
อนุรักษสืบสานไปชั่วลูกชั่วหลาน เปนความรูสําคัญที่ไปศึกษาเลาเรียนที่ใดในโลกไมได เพราะที่
ใดในโลกไมมีความรูอยางนี้ ไมมีในมหาวิทยาลัยใดทั้งนั้น มีก็แตในบานเราคือเมืองไทยเทานั้น
ผูที่ จะบอกความรู ทั้ง ปวงใหแ ก ผูค งแก เ รี ยนได ก็ คื อ ลุง การุณย บุญ มานุช เพราะ
ขาพเจามีประวัติวาเปนผูปราบมารและเสนอผลงานปราบมารไปแลว เปนหนังสือปราบมารภาค
ตาง ๆ รวมทั้งเลมนี้ดวย เปนหนังสือปราบมาร ๕ ภาค นี่คือหลักฐานที่เปนเอกสาร
หลักฐานสําคัญที่เปนเอกสารอีกประการหนึ่ง คือ ลุงการุณย บุญมานุช เปนผูเขียน
ขยายความรูวิชาธรรมกายทุกหลักสูตร ตอคําถามที่วา มีความจําเปนอะไรที่จะตองเขียน
ขยายความรูวิชาธรรมกาย? ตอบวา วิชาธรรมกายไมวาจะหลักสูตรใด? มีความยาก
ทั้งนั้น! ยากตอการเขาใจ! ยากตอการตีความ! ยากตอการเรียนรู! ยากตอการเขาถึง!
ยากต อ การปฏิ บั ติ ! ยากต อ การรั ก ษา! ยากทุ ก บท! ยากทุ ก หลั ก สู ต ร! สรุ ป แล ว วิ ช า
ธรรมกายยากทั้งหมด หากขาพเจาไมนําบทความรูแตละบทมาอธิบายความหมาย ความยากก็
จะอยูอยางนั้น ความยากก็จะเปนไปเชนนั้น สงผลใหวิชาสูญในเร็ววัน เนื่องจากไมมีใครปฏิบัติ
ได ทุกคนทราบเปนอันดีวา วิชาธรรมกายเปนของสูง เปนความรูชั้นสูงในพระพุทธศาสนา ไมมี
ศาสนาใดมีความรูอยางนี้ ความรูนี้มีเฉพาะของพุทธศาสนาเทานั้น ผูที่จะมาคนควาพบความรูนี้
ก็คือพระพุทธเจาเทานั้น คนอื่นคนควาไมได เพราะบารมีธรรมไมพอจึงคนวิชานี้ไมได วันที่
พระพุทธเจาคนพบวิชานั้น เปนวัฒนธรรมสืบตอกันมาของหนอเนื้อพุทธางกูร คือวันวิสาขบูชา
นั่นเอง ความรูนี้เราทานทราบกันแลว แตเปนการบังเอิญที่หลวงพอวัดปากน้ํามาคนพบวิชา
นี้เขา ทานจึงเขียนความรูเรื่องนี้ไว เปนตํารา ๔ หลักสูตร คือ
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(๑.) วิชาธรรมกายเบื้องตน คือ วิชาธรรมกายหลักสูตร ๑๘ กาย เราทานรูจักกัน
ดี เพราะทางวัดปากน้ําพิมพแจกมานานแลว ขาพเจาไมตองอธิบายอีก เพราะ
เราก็เคยเห็นเคยอานแลวทุกคน
(๒.) วิชาธรรมกายหลักสูตรระดับกลาง เรียกวา “คูมือสมภาร” พิมพเมื่อป พ.ศ.
๒๔๙๒ พิมพถวายสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เปนความรู ๑๕ บท
หากรวมภาคผูเลี้ยงดวยจะเปน ๓๐ บท
(๓.) วิชาธรรมกายหลักสูตรระดับยาก เรียกวา “วิชชามรรคผลพิสดาร” เปน
ความรู ๔๖ บท ซึ่งพระมหาจัน ป.ธ. ๕ เปนผูรวบรวมไวตั้งแตป ๒๔๘๑ ทางวัด
ปากน้ําไดนํามาจัดพิมพเมื่อป ๒๕๑๗ จํานวน ๕๐๐ เลม
(๔.) วิชาธรรมกายระดับยากมาก เรียกวา “วิชชามรรคผลพิสดารภาค ๒” เปน
ความรูหลากหลาย ซึ่งทางวัดปากน้ําไดนํามาจัดพิมพเมื่อป ๒๕๑๙
(๕.) ยังมีวิชาธรรมกายอีกหลักสูตรหนึ่ง คุณฉลวย สมบัติสุข เลาวา ไมทราบวาใคร
มายืมหลวงพอไป? หลวงพอก็ใหไป แลวไมนําสงคืน จนบัดนี้ขาพเจายังเขาวิชา
ติดตามอยู ขอใหไดตนฉบับคืนมา แลวขาพเจาจะนํามาขยายความให ขอใหทาน
ผู ยื มไป โปรดนํ าส ง ลุ ง การุณ ย บุ ญ มานุ ช บา นเลขที่ ๑/๓๑ ถนนพระยาตรั ง
ตํ า บลวั ด ใหม อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ๒๒๐๐๐ โทร. (๐๓๙) ๓๑๓๗๕๐
ขาพเจาจะขอบพระคุณอยางมาก และจะมีรางวัลใหอยางงาม ทานผูยืมไป ถึง
ทานเก็บไวก็ไมมีประโยชนแลว โปรดนําสงขาพเจา เพราะขาพเจาจะเผยแพร
แทนทาน
โปรดจําไววา หลวงพอมรณภาพเมื่อป ๒๕๐๒ ความรูสําคัญคือ วิชาธรรมกายระดับ
ยาก ไดแก “วิชชามรรคผลพิสดาร” และ “วิชชามรรคผลพิสดาร ภาค ๒” ไมไดจัดพิมพในสมัยที่
หลวงพอมีชีวิตอยู
ตําราชั้นสูงอีกระดับหนึ่ง คือ “ตําราปราบมาร” หลวงพอไมไดทําเปนตําราไวเลย นา
เสียดายมาก!
ตําราวิชาธรรมกายทุกหลักสูตรทุกวันนี้ ยังเปนตัวทฤษฎีอยู ยังเปนภาคปริยัติอยู ยัง
ไมเปนภาคปฏิบัติที่ชัดเจน จึงยากตอการเรียนรู ยากทั้งภาษาหนังสือ ยากทั้งความรู สรุปแลว
ยากทั้งนั้น! หากขาพเจาไมนํามาขยายความ ก็จะยิ่งยากกันใหญ ผลที่ตามมาก็คือ จะทํา
ใหวิชาสูญ เนื่องจากหาผูปฏิบัติไมได เพราะอานแลวไมรูเรื่อง บัดนี้ ขาพเจาไดนํามาขยาย
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ความใหครบทุกหลักสูตรแลว ความยากไมมีอีกตอไป ใคร ๆ ก็อานเขาใจ สงผลใหปฏิบัติได
ทันที นี่คือ ผลงานของขาพเจาที่ขาพเจาทําไดอยางอัศจรรย
ขาพเจาเปนผูทําวิชาปราบมาร จนถึงขนาดนําผลงานปราบมารมาเสนอแลว
รวม ๕ ภาค จะไมมีความสามารถนําวิชาธรรมกายทุกบทมาอธิบายไดนั้น ยอมเปนไป
ไมได แคนี้ยังทําไมได แลวจะไปปราบมารไดอยางไร? เพราะการปราบมารใชความรูชั้นสูง
ทั้งนั้น หากใชความรูธรรมดา มารจะดับไดอยางไร? นี่คือเหตุผล
ขาพเจาขอเตือนทุกคนวา วิชาธรรมกายยากทั้งนั้น มารเขาจองหาจังหวะอยูแลว ให
ระวังอยาใหวิชาเพี้ยน เพราะมารเขาแทรกซอนเขามาได เราเปนฐานทัพใหเขาโดยที่เราไมรูตัว
มารเขาจัดสรรใหทั้งนั้น เขาอยูหลังฉาก จะเอาเงินหรือ? จะเอายศถาบรรดาศักดิ์หรือ? จะเอา
อํานาจหรือ? จะเอาชื่อเสียงหรือ? มารเขาจัดใหไดทั้งนั้น เขากํากับอยูหลังฉากโดยที่วิชาของเรา
ละเอียดไมพอจึงไมรูเห็น! คงหลงตัวเองตลอดไป เงินไหลเขามา ผูคนเฮเขามา มารเขากํากับ
การแสดงทั้งนั้น แตผูเปนเกจิอาจารยไมรูตัวเลย คงหลงวิชาของตนอยูอยางนั้น นี่คือมารทําให
เราเขาใจผิดไปหมด เราสําคัญผิดไปหมด ขาพเจาไดรูเห็นเรื่องนี้ในตอนที่ทําวิชาปราบมารนี่เอง
ซึ่งกอนนั้นขาพเจาก็เขาใจวา เปนบารมีของหลวงพอทานแลว พอทานเรียนจบ ทานก็ออกบวช
ทานสืบสานวิชา ผูคนใหการสนับสนุน เงินทองหลั่งไหลราวพายุ แตพอขาพเจาทําวิชาปราบมาร
ผานไปเขาปที่ ๑๐ เศษ ความคิดของขาพเจาเปลี่ยนไปเสียแลว ที่เราเคยวาเปนบารมีของหลวง
พี่นั้น ไมถูกเสียแลว การที่เงินหลั่งไหลเขามาและผูคนเฮเขามา เปนเพราะมารเขากํากับทั้งนั้น
มารเขาทําไดปานนั้นเชียวหรือ? เราตกเปนฐานทัพของมารโดยเราไมรูตัว ทั้งที่เราเปนวิชา นี่
มันอะไรกัน? คือความของใจของขาพเจา
แลวความของใจก็เบาบางลง ที่เรา แก-เจ็บ-ตาย ในทุกวันนี้ ไมใชฝมือของมารหรือ?
ศาสนาเดียวกันแท ๆ ยังแยกเปนนิกายตาง ๆ นี่ก็ฝมือของมารเขา ที่เขาสามารถสอดละเอียดให
ความคิดของเราแตกแยกไปได ประเทศเดียวกันแท ๆ ยังแยกเปน ๒ ประเทศได เชน เวียดนาม
เกาหลี เยอรมัน เปนตน สรุปแลว มารเขาบังคับไดหมด จะใหอะไรเปนอยางไร? เขาบังคับได
ทั้งนั้น ใหเปนไปตามที่เขาตองการไดทั้งนั้น เพราะเขาเปนเจาธาตุเจาธรรม เขาเปนใหญ เขา
บั ง คั บ ได ห มด มาถึ ง ตรงนี้ ข า พเจ า ได ข อ คิ ด ว า วิ ช าธรรมกายเป น ลู ท างของมรรคผล
นิพพาน มารเขาคอยหาจังหวะที่จะสอดแทรก ก็เพื่อใหมรรคผลนิพพานลมสลาย เปน
หนาที่ของเขาอยางนั้น การงานของเขาเปนเชนนั้น
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เมื่องานปราบมารมาถึงตรงนี้ ขาพเจาไดรูเห็นวาวิชาของพวกเราเพี้ยนเสียแลว เสีย
ทาเขาเสียแลว ก็ไดแตเตือนไววา ระวังวิชาเขาไว! อยาใหวิชาเพี้ยน! อยาไปเชื่อเงิน อยาไปเชื่อ
ที่ผูคนเฮมาสนับสนุน เพราะนั่นคือมารเขาจัดสรรทั้งนั้น เขาตองการใหเราหลงตัวผิด ขาพเจาก็
บอกแลววา หนาที่ของมารเขาตองทําอยางนั้น งานของเขาเปนอยางนั้น
จงจําไวเปนตํารา วาการเรียนโดยไมเปดตํารา เกิดความเสียหายทั้งนั้น
คราวนี้เรามาคิดดูวา คนที่เขาโกยเงินมาใหเรานั้น ถามวาเขาไดรับอะไร? ผูคนที่เขา
เขามาเปนหมื่นแสนนั้น ถามวาเขาไดอะไร? ขาพเจาก็บอกแลววา มารเขาบังคับมาได เพราะ
เขาตองการใหเราหลงผิด นี่คือวิธีของมารเขา
งานของมารคืออะไร? ขาพเจาก็บอกแลววา ประชาชนเดือดรอน ประชาชนขัดสน
นั่นคื อ งานของมาร! เกจิ อ าจารยเ กิ ด การหลงผิด วิช า นั่นคื อ งานของมาร! มรรคผล
นิพพานลมสลาย นั่นคืองานของมาร!
ขาพเจาจะตอบคําถามทั้งหมดใหครบทุกประเด็น ยังตอบเชนนั้นไมได ขอบอกแตวา
งานปราบมารของขาพเจาในยุคปราบมารภาค ๔ เรื่องการไปพบทะเลบุญรายการตาง ๆ ตามที่
นํามารายงานไวนั้น ไดความรูวา คนเฮเขามา เงินหลั่งไหลดังพายุนั้น เกิดจากมารเขาเขาบังคับ
ประชาชน พอถึงขั้นคํานวณบารมี เพราะเมื่อใครมาบํารุงพระศาสนาแลว? พระพุทธองคจะตอง
ใหบารมี มารเขาก็มารับบารมีแทนเรา โดยที่เราไมมีรูไมมีญาณทัสสนะไปรูเห็น เนื่องจากเรา
เปนวิชาธรรมกายออน ๆ แตหลงตัวเองวาเราเปนธรรมกายแกกลาแลว มารเขาอางวา งานนี้เขา
เปนคนหาเงิน เขาเปนคนเกณฑผูคนมา บารมีตองเปนของเขา เพียงเทานั้นเอง พระพุทธองคก็
ทรงพูดไมออก ไมรูจะทําประการใด? เพราะมารเขาก็เขาบังคับพระองคดวย แลวมารก็รับเอา
บารมีไปอยางสะดวกโยธิน เหตุการณนี้เปนมานานแลว ยังไมมีใครแกได จึงวาเลมปราบมาร ๔
มีคุณคาอยางยิ่ง! ควรแกการอานอยางยิ่ง! เพราะมีประสบการณเชนนี้ ขาพเจาจึงเคยพูดวา
ทําบุญใหมารกิน ทําเงินใหโจรใช หากขาพเจาไมรูไมเห็น ขาพเจาจะเอาอะไรมากลาว? นี่คือ
ความรูที่ไดจากงานปราบมาร หากใครไมไดอานปราบมารภาคตาง ๆ เราจะหูตากวางไกลได
อยางไร? เราก็เขลาอยูอยางนั้น ความรูอยางนี้ ความรูระดับนี้ ไมมีใครในโลกบอกเราไดอีกแลว
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ทานที่ตั้งใจสืบสานวิชาธรรมกาย ตองคิดใหมาก! เพราะมารเขาซอนแผนได
มารเขาจองอยูแลว แตพวกเราไมระวังวิชากันเอง เดินวิชาหลวมตัวเมื่อไร?
มารเขาแทรกได! ธาตุธรรมของเราก็เปลี่ยนไป แตเดิมธาตุธรรมของเราเปนภาคขาว
ตอนนี้ไมขาวดังเดิมเสียแลว โดยที่เราไมรูตัว ธาตุธรรมทรงผิดหวังในตัวเราอยางมาก
ผูคนภายนอกเขาไมรู ทุมเงินใหแกเราหมดตัว สุดทายผลงานที่เราแสดงก็คือ ดิน-หินปูน-ทราย เปนวัตถุที่ผูทําไมตองใชความรูอะไร? เรามาเลนทางงานวัตถุ ไมมีเวลาไป
ฝกฝนวิชา สุดทายชีวิตของเราก็จบลง ประชาชนหมดตัวและเราผูสืบสานวิชาก็สมควร
แลวที่ธาตุธรรมพิจารณาโทษ ดังอยางเชนนี้ มีใหเราเห็นในทุกสมัย นาเสียใจมาก!

๑. ตัวอยางที่วา แผนซอนแผนคืออยางไร? ยกตัวอยางเพื่อใหเกิดปญญาแกทานผู
ศึกษาเลาเรียน ดูไดจากประวัติการเผยแพรวิชาธรรมกายในสมัยหลวงพอมีชีวิตอยู สมัยนั้น
หลวงพอสงพระลูกศิษยไปเผยแพรในตางประเทศ ตอมาฝรั่งไดมาบวชเพื่อศึกษาวิชาธรรมกาย
ที่วัดปากน้ํา ครั้นตอมามีเหตุการณวา พระฝรั่งออกไปจากวัดปากน้ํา นี่คือแผนซอนแผน ภาค
ขาวเผยแพร แตภาคมารทําใหแผนลมสลาย
๒. ตัวอยางวิชาซอนวิชา คือวิชาของภาคขาวมีอยูอยางไร? หลวงพอทานสอนไวแลว
ตํารามีแลว แตศิษยที่ศึกษาเลาเรียนไมทบทวนตํารา ไมยึดมั่นตํารา ถือวาเคยเรียนมา
จากครูอาจารยอยางไร? ก็เดินวิชาไปตามนั้น ยึดมั่นถือมั่นไปอยางนั้นโดยรังเกียจตํารา และหัน
หลังใหกับตํารา ตัวอยางนี้มีใหสังเกตในยุคปจจุบันนี้
๓. ตัวอยางแผนซอนแผนอีกตัวอยางหนึ่ง คือเรามีเจตนาสรางบารมีเต็มที่ ตั้งใจเรียน
วิชาธรรมกายเต็มชีวิต ตั้งใจเผยแพรวิชาธรรมกายเต็มชีวิต พูดอยางเขาใจงายก็คือ สละชีวิตกัน
เลยทีเดียว เหตุที่ตั้งใจเชนนั้น เพราะบารมีเดิมเปนทุนไวแลว เพียงแตเราดําริวาจะบวช คน
ทั้งหลายก็ทุมกําลังชวย ไมวาจะทําอะไร? เปนเงินเปนทองไปหมด แตความรูเพี้ยนไปหมด
นี่คือแผนซอนแผน ภาคขาวใหคนของทานมาสรางบารมี แตภาคมารเขาซอนตัว
อยูในที่ลับ กํากับการอยูหลังฉาก บารมีเกิดขึ้นเทาไร? มารเขามารับไปหมด ดังที่กลาวผาน
มาแลวนั้น แผนนี้เราเจ็บปวดมาก แมขาพเจาไมยกตัวอยางวาที่ใด? ทานคงเดาออกเอง
ขาพเจากําชับวาวิชาอยา เพี้ยน! ถาวิชาเพี้ยนไปเมื่อไร? มารเขาก็เขมือบเราเมื่อนั้น
ใหมักนอยเขาไว! อยาอยากรวย! ใหถือคติวา “ฤๅษีผอม” คือนักบวชตองขัดสน ใหหนีจาก
ยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งปวง อยาอยากดัง! อยาอยากมีชื่อเสียง! ระวังศีล ระวังวินัยอยูทุกคืนวัน
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วินัยพระสงฆตองถือไวในมือ อยางที่หลวงปูชั้วทานปฏิบัติ หากไมทําตามที่วานี้ โอกาสที่จะรอด
ตัวดูวายากมาก! เพราะเขาจองอยูแลว

เหตุใดมารจึงตองหนุนเราโดยแฝงตนอยูในที่ลับ?
ใหเราไดเงิน ไดอํานาจ ไดคนมาสนับสนุน
๑. ตองการใหเราหลงตัวเอง เปาหมายก็คือใหมรรคผลนิพพานลมสลาย เราจึงหลง
ตัวเองวา วิชาของเราดีแลว มารเขาทําสําเร็จมาแลวในทุกยุคสมัย ยังไมมีใคร
รูเทาทันทั้งนั้น! แมแตขาพเจาเองก็เพิ่งไดรู รูแลวก็ตกใจมาก!
๒. การที่เราไดเงินมาทํางาน ใคร ๆ ก็โกยเงินมาให! เวลาพระพุทธองคทรงให
บารมี มารเขาก็ ม ารั บ ไป เขาอ า งว า เขาเป น ผู ห าเงิ น มา แปลว า เขาได
ประโยชนทั้งขึ้นทั้งลอง เหมือนกับเราสนับสนุนใหนักมวยเปนแชมเปยนโลก
พอนักมวยของเราขึ้นชก เราก็ไดเงิน เพราะเราเปนผูจัดการ สรุปวามารเขา
เหนือเราดวยประการทั้งปวง วิชาของเขาเหนือเรา เขาจึงบังคับเราไดสารพัด
เหตุใดขาพเจาจึงกลานําเรื่องนี้มากลาว? ที่กลานํามากลาวก็เพื่อใหคนยุคใหมไดคามรู
ที่ถูกตองวา การที่ใครรวยเอามาก ๆ ผูคนฮือฮากันมากนั้น แทจริงไมใชบารมีของเขา
แทจริงไมใชงานของภาคขาวเลย ภาคขาวจะใหเงินเรา จะตองดูความสมควร จะตองดู
เหตุผล เพราะเปนการใชบารมี แตการที่ประเคนมาใหเราแบบลนฟา มันจะตองมีอะไร?
เปนเบื้องหนาเบื้องหลัง นี่คือการสังเกตของเรา ถาวิชาดี ความรูไมเพี้ยน เราจะไมวาอะไร?
แตนี่ความรูไมเอาไหน? เพี้ยนไปหมด อางวาเรียนมารอยป งานปราบมารทํามาไดถึงจุดนี้แลว
เราจึงไดรูวา นี่เปนผลงานที่มารเขาทําอยูที่ลับ เขามากํากับการทั้งหมด เอาเราเปนฐาน
ทัพ โดยที่เราไมรูเรื่อง โดยที่เราไมรูตัว ไมไดเปนผลงานของภาคขาว ภาคขาวจะเอาเงินมาก
ๆ มาทําอยางนั้นเปนการไมสมเหตุสมผล มันผิดหลักของภาคขาว เพราะภาคขาวมีคติวา “ฤๅษี
ผอม” คือนักบวชตองขัดสนยากจน เพราะเราเผาผลาญกิเลส แตนี่ฤๅษีอวน สั่งอาหารมาจาก
ภัตตาคาร สั่งจีวรมาจากตางประเทศ เรามาบํารุงกิเลส ใหกิเลสอวนมีกําลัง พฤติกรรมตามที่
กลาวมานี้ เรานาจะนํามาคิดใครครวญ แตเรายังขนเงินไปบูชากันอีก ก็แปลวามารเขายังมีกําลัง
มารเขามีอํานาจบังคับใหเปนไปตามความตองการของเขา นี่คือผลงานของมาร ที่เขายังตมเรา
ได
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ขาพเจาบรรยายมาถึงตรงนี้ ทานถามวา แลวเราจะแกปญหานี้อยางไร? สุดทายก็
มาถึ งคํา ตอบสุ ดท ายวา ขึ้ นอยู กั บงานปราบมารที่ข า พเจาทํา อยูนี้ ถา มารถู กดั บหมดจริ ง
เหตุการณอยางนี้จะไมปรากฏในโลก เพราะหมดตัวผูบังคับ หมดตัวผูสงวิชา ขณะนี้ผูบังคับ
ทั้งปวงของมาร ยังหลบอยูในเหตุลับในเหตุหาย ยังกําจัดไดไมหมดสิ้น ทั้งที่ขาพเจาก็อยากให
หมดสิ้นจริง ๆ เสียที ประชาชนจะไดมีกินมีใช จะไดหมดทุกขหมดโรคกันเสียที หางพนจากการ
ถูกหลอกกันเสียที

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๓
เปนวันทีส่ มเด็จพระนเรศวรมหาราชชนะศึก
พระพุทธองคทรงรับสั่งเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งใหขาพเจาไดทราบ
เมื่อขาพเจาทราบแลว ขาพเจาก็ทําใจ ไมเกิดความรูสึกเสียใจเหมือนเมื่อกอน “งาน
ปราบมารของศึกษาฯ คราวนี้ ธาตุธรรมไมไดลงทุนอะไรใหแกศึกษาฯ เลย”
(บันทึกเลมที่ ๒๕ หนา ๑๙) วันนี้เปนวันกองทัพบก เปนวันที่สมเด็จพระนเรศวรฯ
ทรงชนะศึก เปนวันสําคัญ พระสมนโคดมทรงรับสั่งใหขาพเจาทราบ ขาพเจาก็รับฟง จากนั้นมา
ที่กายธรรมของตนธาตุ ทรงรับสั่งวาพระองคก็ทราบมาอยางนั้น ตอจากนั้น ขาพเจามาที่ “ตน
ใหญ” ทรงกลาววา “เรื่องจับเสือมือเปลานั้น ตนนิพพานเปนเคยรับสั่งแลว วาธาตุธรรมไมไดชวย
อะไรแกศึกษาฯเลย” ตอจากนั้น ก็มาที่ “ตนนิพพานเปน” ทรงกลาววา “เรื่องนี้ฉันเคยบอกไวแลว
วาธาตุธรรมไมไดลงทุนอะไรใหแกศึกษาฯ เลย ในฐานะที่ทํางานสําคัญทํางานใหญ” เสร็จแลว
ขาพเจาก็ออกจากนิโรธ ก็มาคิดวา ชีวิตของเรานี้ทําวิชาปราบมารมาตลอด ไมไดหลับนอน
สบายเหมือนคนอื่น จะตองเขาวิชารบกับมารทุกคืนวัน แมวันที่เราเจ็บปวย เราก็ตองทําวิชา จะ
หยุดไมไดเลย แมการเจ็บปวยที่เราจะตองตาย แตเราก็ตายไมได อยางเชนปวยดวยโรคมะเร็ง
กลองเสียง ถึงขั้นผาตัด ผาตัดแลว ตองฉายแสงตามวิธีการของหมอ แตการฉายแสงนั้น ทําให
เราน้ําหนักลดลงอยางมาก กินขาวไมได ลิ้นไมรูรส เสียวฟนเคี้ยวไมได ออนกําลังลง น้ําหนักลด
ฮวบ ทําทาจะตาย มีงานเผยแพรธรรมเขามาในระหวางปวยนั้น ก็ตองไปนั่งเปนประธาน แมพูด
ไมไดเพราะไมมีกลองเสียงแลว เพราะกลองเสียงถูกตัดไปแลวก็ตองแกปญหาดวยการเขียน
หนังสือโตตอบ เปนการสื่อความกัน จะตองสอบความรูวิทยากรในระหวางที่ปวยนั้น เราก็ตอง
ทํางาน แมรางกายจะออนเพลีย แตมันก็ไมตาย เกิดกัมมัฏฐานทางใจวา เรานี้จะตาย แตก็
ตายไมได ธาตุธรรมทานสั่งไมใหตาย วันนั้นออนเพลียมาก เพราะกินขาวไมได แตมีงาน
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เผยแพรธรรมเขามาในระหวางปวยนั้น ขาพเจาจะไมไปทํางาน คือไมไปนั่งเปนประธานให ธาตุ
ธรรมทานมาสั่งวา ไมไปไมได ตองไปใหเขา ขาพเจาก็ตองหอบสังขารไป ทั้งที่การปวยไขก็ยัง
เปนอยูอยางนั้น คิดวาจะไมไหวเสียแลว แตก็สูไป แมจะกินขาวไมไดเลยแตก็ไมเปนลม หาก
เราตายไป แลวเรื่องทุกอยางมันจบลง ขาพเจายินดีตาย แตในเมื่อเรื่องยังไมจบ เพราะ
การปราบมารยังทําไมเสร็จ ธาตุธรรมจะยอมใหเราตายหรือ? แนนอนที่สุด ที่พระองค
จะไมยินยอมใหเราตายแน
คนที่ทําวิชาปราบมาร ตกทุกขไดยากอยางนี้ ใครเลาจะทนได? แตขาพเจาก็
อดทนและทนอดมาแลว
ในเบื้องหนาจะอยางไร? ขาพเจายังไมรู ทุกวันนี้ขาพเจามีชีวิตอยูแบบคนปวย พูด
ไมได แตใชเครื่องชวยพูดก็พอพูดออแอไดบาง พอฟงรูบางไมรูบาง แตยังดีที่พอสื่อความกันได
บาง ตองไปหาหมอตลอด ตองกินยาตลอด นาเบื่อหนาย การกินอยูหลับนอนไมเหมือนคนปกติ
รวมความวานาเบื่อหนาย! ถึงจะเบื่อหนายปานใด? เราก็ตองทําวิชาปราบมารตลอด แม
นอนหลับอยู ก็ตองตื่นขึ้นมาทําวิชา อารมณของขาพเจาขึ้น ๆ ลง ๆ เสมอ ขึ้นอยูกับผลของการ
เดินวิชา ถาดับมารได อารมณจะโปรงใส แตถาดับมารไดไมหมด วิชาไมเดินหนา อารมณจะขุน
มัวทันที เกิดอาการทุกขรอนทันที คิดทันทีวาจะเดินวิชาประการใดตอไปอีก ใครมาขวางหนา?
เปนอันไมถูกใจไปหมด ทั้งที่ไมมีใครมาดาพอดาแมเรา เหตุใดอารมณของเราแปรผันไปได? ทั้ง
ที่เราก็ควบคุมใจของเราอยูแลว
นี่คือมารละเอียดเขามาดลใจอยู ยังไมหมดไปจากใจ เขายังมาบังคับเราได เขาจะให
นึกคิดอยางไร? มารเขาทําไดทั้งนั้น ตลอดชีวิตของขาพเจาสูกับมารมาตลอด เอาใจไปจด
จออะไรไมไดเลย ตองเอาใจเดินวิชาตลอดวันตลอดคืน หากเวนจากการทําวิชาเพียงวัน
เดียว นั่นคือความหนักอกหนักใจจะมาสู วิชาไมกาวหนา ตองกลับไปตั้งตนกันใหม เสียเวลา
มาก เสียอารมณมาก วิชาดี อารมณจึงจะปกติ
จะเห็นวา งานปราบมารทําไดยาก! จึงเห็นใจหลวงพอ เห็นใจทุกคนที่ทําวิชา
ปราบมาร ไมวาจะทําไดผลหรือไม? ขาพเจามีความเห็นใจเขาเหลานั้น ขาพเจารูถึงความทุกข
ยากของเขาเหลานั้น เพราะเสนทางนี้ ขาพเจาเดินมาแลว
พูดถึงความทุกขยากของหลวงพอ ยังไมมีใครเลาใหฟง กอนที่ทานจะมาบวชนั้น ทุกข
ยากอยางไร? เพราะคนที่จะบรรลุธรรมอยางนี้ก็ดี หรือจะลงมาเกิดเพื่อปราบมารตามที่ธาตุธรรม
ผูใหญ ทานใชมาก็ ดี พอเราเข าสูครรภ มารดา มารเขาก็บ ดขยี้ เราทุกรู ป แบบแลว พอคลอด
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ออกมาเป นทารกนอย ไม วา ใครก็ ต าม จะมีป ระวัติวาจะตายสถานเดี ยว ไมมีอะไรราบรื่ น
เหมือนชาวบานเขา มีแตเรื่องหวาดเสียว มีแตเรื่องจะตาย มีแตเรื่องอุปสรรค มีแตเรื่อง
อันตราย สารพัดเรื่องที่จะโคจรเขามาบดขยี้เรา หลวงพอเก็บเรื่องไวไมเลาใหศิษยไดทราบ
เกรงว าถาเล า ให ฟงแล ว ศิษ ยทั้ งหลายจะเกิดการยอทอตอชีวิต ข าพเจาพยายามจะรู ถาม
ลูกหลานของหลวงพอ เขาเกิดทีหลังเขาก็ไมทราบอะไร? คนวัยเดียวกับหลวงพอทานก็ตายไป
หมดแลว จึงหมดโอกาสที่เราจะไดเรียนรู แตขาพเจาก็พอเดาได เพราะอะไรจึงกลาวอยางนั้น?
ดูตัวของขาพเจาเอง โดยฟงจากพี่สาวคนโตที่เลี้ยงเรามา เขาก็จะวา “มีแตประวัติจะตาย
รายวัน” ทั้งนั้น เมื่อตอนเปนทารกนอยกําลังคลาน ก็มีประวัติวาตกน้ํา โตขึ้นหนอยยังวิ่งแกผา
ตองไปเลี้ยงควาย ถูกความขวิด แตก็รอดมาหวุดหวิดทุกคราวไป พอเขาโรงเรียนประถมศึกษา
มีแตเจ็บไขตลอด นารําคาญ ครั้นมาเรียนระดับมัธยมก็ยังปวยไขอยูอยางนั้น คุณพอตองดั้นดน
พามาฝากญาติที่กรุงเทพฯ เพื่อรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ พอคอยยังชั่วขึ้น กลับไป
เรียนในโรงเรียนกันใหม เจ็บไขก็เปน ๆ หาย ๆ เรียนจบชั้นมัธยมแลว เขาไปเรียนฝกหัดครูที่
กรุงเทพฯ ระหวางที่เรียนฝกหัดครูอยูนั้น ไดไปหาหลวงพอที่วัดปากน้ํา ฝกเรียนวิชาธรรมกาย
จากหลวงพอ อาการของโรคปวดศีรษะจึงคอยทุเลาลง แลวก็หายเปนปกติ ทําไมอาการปวยไข
เรื้อรังของเราจึงตองมาหายดวยวิชาธรรมกาย? นี่คือคําถามที่เราถามตัวเอง
พอเรียนจบโรงเรียนฝกหัดครูแลว ก็เขารับราชการเปนครูในกรุงเทพฯ ที่โรงเรียน
โยธินบู รณะและที่โรงเรี ยนวัดบวรนิเวศเปนเวลา ๑๐ ป ระหวางที่เ ปนครู อยูน้ี ไปเรียนวิช า
ธรรมกายที่วัดปากน้ํากับแมชีทองสุข สําแดงปน ไมขาดระยะเลย เปลี่ยนตําแหนงราชการจาก
การเปนครู ไปเปนศึกษาธิการอําเภอในตางจังหวัดในป ๒๕๐๙ เริ่มแรกเปนศึกษาธิการอําเภอ
ในตางจังหวัด ตามจังหวัดตาง ๆ ดังนี้
(๑.) เปนศึกษาธิการอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี ตั้งแตป ๒๕๐๙-๒๕๑๔
(๒.) ยายไปเปนศึกษาธิการอําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง ตั้งแตป ๒๕๑๔-๒๕๒๓
ตอนไปเปนศึกษาธิการอําเภอปาโมก ไดพบกับแมชีถนอม อาสไวย สํานักของทาน
เปนบานสวนตัว อยูขาววัดทองคุง อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง หนาบานเขียนปาย “สํานัก
วิปสสนา แมชีถนอม อาสไวย สาขาวัดปากน้ํา” อยูติดเสนทางหลวง รถประจําทางผาน นั่งรถ
ประจําทางแลวจะมองเห็นปายถนัด
วันที่ขาพเจายายมาเปนศึกษาธิการอําเภอปาโมก ตองไปรายงานตัวตอผูวาราชการ
จังหวัดอางทองกอน กอนที่จะเขาทําทํางานในตําแหนง ขณะที่นั่งรถประจําทางไปศาลากลาง
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จังหวัดอางทอง เพื่อรายงานตัวตอผูวาราชการจังหวัด เห็นปายชื่อสํานักของแมชีถนอม เห็น
ปายชื่อสํานักแลว ก็นึกออกวาเจาสํานักคือใคร? เพราะเราเคยเห็นทานที่วัดปากน้ํา ตั้งใจวา
เสร็จงานราชการการรายงานตัวตอผูวาราชการจังหวัดแลว เราจะมาแวะดูสํานักวิปสสนาของ
ทานใหได
ครั้นเสร็จงานราชการแลว ขาพเจาก็มาเยี่ยมสํานักดั่งที่ตั้งใจ ขาพเจาจําแมชีถนอมได
เพราะทานกินหมากชอบบวนน้ําหมาก บนโคกโบสถวัดปากน้ํา แตไมคุนเคยกับทาน ทานเห็น
ขาพเจาแตงกายเครื่องแบบราชการ ทานก็ไตถามถึงความเปนมา “มาทําราชการตําแหนงอะไรที่
จังหวัดอางทองนี้? ไมเคยมีขาราชการมาพบอีฉันเลย” ขาพเจาก็บอกทานวา “ผมมาทําราชการ
ในตําแหนงศึกษาธิการอําเภอปาโมก ยายมาจากจังหวัดจันทบุรี วันนี้มารายงานตัวตอจังหวัด
ถือโอกาสมาคารวะแมชีดวย” ทานถามวา “เคยรูจักอีฉันมากอนหรือ?” ตอบวา “ผมจําแมชีได
เพราะผมไปเรียนวิชาธรรมกายที่วัดปากน้ํา แมชีกินหมากปากแดง บวนน้ําหมากบนโคกโบสถ
วัดปากน้ํา” แมชีหัวเราะ “พอคุณจําอีฉันไดแมน” แลวก็ถามวา “เรียนวิชาธรรมกายมาอยางไร?
เรียนกับใคร? เรียนวิชาอะไร? ไหนลองเลาวิชาใหอีฉันฟงหนอยไดไหม?”
ขาพเจาตอบวา เรียนกับแมชีทองสุข สําแดงปน ทานก็พูดขึ้นวา “ออ !...เรียนกับแมสุข
หรือ? ไหน ... ลองวาวิชาใหอีฉันฟงหนอยซิ” แลวขาพเจาก็เลาเนื้อวิชาที่เรียนมาใหทานฟง ใช
เวลาไมต่ํากวาครึ่งชั่วโมง เสร็จแลวขาพเจาก็ลากลับ
ตอมาอีกไมกี่วัน ขาพเจาก็ไปเยี่ยมทานใหม เพราะระยะทางใกลกันมาก สํานักของแม
ชีถนอมกับอําเภอที่ขาพเจาทํางาน รถประจําทางวิ่งไมเกิน ๑๐ นาที การพบกันคราวนี้แมชี
ถนอมพูดเปดใจในวิชาธรรมกายที่ขาพเจาเรียน ทานพูดเปนคําแรกวา วิชาที่คุณศึกษาฯ เรียน
มานี้ มันเพี้ยนไป! ยังไมถูกแนวของหลวงพอ” ขาพเจารูสึกไมชอบใจ เพราะขาพเจาเกิดการยึด
มั่นถือมั่นเสียแลว เพราะเรียนมานานป มันฝงจิตฝงใจเสียแลว เปนวิชาที่หลวงพอคนควาได เรา
เรียนมาแลวทําไมแมชีคัดคาน? ขาพเจาเกิดความไมพอใจ แตก็ไมแสดงออกอะไร? เพราะเรา
เปนขาราชการ ไปบานเขาแลวยังไปตอลอตอเถียงเขา มันเปนการไมสมควรอยางยิ่ง นี่คือ
ความรูสึกที่ขาพเจายังจําเหตุการณไมลืม
เมื่อขาพเจากลับมาถึงบานพัก ตกกลางคืนก็มาใครครวญถึงคําพูดของแมชีถนอม วา
แมชีถนอมตองมีตุผลอะไร? ทานจึงแสดงความเห็นเชนนั้น เราตองฟงทานดูกอน เพราะแมชี
ถนอม อาสไวย เปนผูที่มีชื่อวาแกโรคเกงนัก ใคร ๆ ก็ ทราบกิตติศัพท เรื่องนี้ ตัดความเห็น
สวนตัวของเราออกไป ฟงความรูของทานกอนวาทานจะอธิบายอยางไร? การที่เรายึดมั่นถือมั่น
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นั้ น เป น เพราะเราเรี ย นมานาน มั น ฝ ง กระดู ก เสี ย แล ว จึ ง ยากที่จ ะแก ไ ขเปลี่ ย นแปลง ครั้ น
ขาพเจาอบรมใจของขาพเจาไดแลว ทําใหทิฎฐิมานะลดลงบาง จึงกลับไปหาแมชีถนอมอีกครั้ง
คราวนี้ แ ม ชี ถ นอมสั่ ง ให ข า พเจ า เดิ น วิ ช า ๑๘ กายตามแบบหนั ง สื อ ๑๘ กายของหลวงพ อ
ขาพเจาก็ทําตามโดยไมมีโตแยง ไมเดินวิชาแบบเดินฌานดังที่เคยฝกกับแมชีทองสุข สําแดงปน

แลวเหตุการณไมคาดฝนก็เกิดขึ้นอยางทันใด!
มันเปนเหตุการณกะทันหัน
เพราะขาพเจายังเดินวิชา ๑๘ กายเบื้องตนไมชํานาญ แตเดิมนั้น เรียนวิชาแบบเดิน
ฌานสมาบัติตามแบบวิธีของแมชีทองสุข แลวจู ๆ เจาคณะจังหวัดอางทองก็มาเชิญขาพเจาให
ไปสอนพระสงฆ ที่ ม าอยู ป ริ ว าสกรรมที่ วั ด ของท า นจํ า นวน ๔๐๐ รู ป เป น ความลํ า บากใจที่
ขาพเจาตองถวายความรูแกพระสงฆอยางไมมั่นใจ แตงานนี้สงผลใหขาพเจาลดทิฏฐิมานะลงได
อยางอัศจรรย ไมโตแยงการสอนของแมชีถนอมเหมือนครั้งแรกที่มาพบทาน เพราะโดยปกติ
แลว ทิฏฐิมานะนั้นแกยาก! เนื่องจากมันเปนเรื่องฝงจิตฝงใจ ยากตอการแกไขในเวลา
จํากัดเชนนี้ เปนบุญของขาพเจาแท ๆ ที่ทิฏฐิมานะหมดไปจากใจ
จําไดวา พระวิฑิตธรรมภาณ เจาคณะจังหวัดอางทอง (วัดตนสน อ.เมือง จ.อางทอง)
ทานมาเชิญไปสอน (ตอมาเลื่อนตําแหนงเปนพระราชาคณะชั้นราช ไดราชทินนามวา พระราช
สุวรรณโมลี) วันนั้นมีพระสงฆกําหนดดวงปฐมมรรคได ๑ รูป ขาพเจาก็ตอวิชาจนพระสงฆรูปนี้
ทําวิชา ๑๘ กายได เพียงรูปเดียวเทานั้น ตั้งแต ๙ โมงเชาจนจบวิชา ๑๘ กายก็เพลพอดี เสร็จ
จากตอวิชาแลว พระเดชพระคุณก็ไดเวลาฉันภัตตาหารพอดี
งานนี้ เ อง ทํ า ให ข า พเจ า หมดทิฏ ฐิ ม านะอย า งอั ศ จรรย เพราะอะไรหรื อ ? ก็
เพราะวาแมชีถนอมทานสอนใหขาพเจาเดินวิชา ๑๘ กาย แลววันนี้เราก็ถวายความรู
วิชา ๑๘ กาย แกพระสงฆที่ทําดวงปฐมมรรคได หากเราสอนตามวิธีเดินฌานสมาบัติที่แมชี
ทองสุขสอนนั้น ถามวาอะไรจะเกิดขึ้น? และตําราที่เรานํามาถวายแกพระสงฆ คือตําราเลม ๑๘
กายซึ่งเราไดเชาซื้อมาจากวัดปากน้ํา อันเปนความรูเบื้องตนที่หลวงพอทานสอน หากความรูที่
เรากลาวนั้น ไมตรงกับตําราของหลวงพอ แลวอะไรจะเกิดขึ้นแกเรา?
นี่คือ คําถามที่เราถามตัวเอง !?!
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พระสงฆที่ฝกจนเกิดดวงปฐมมรรค แลวเราถวายความรูดวยการตอวิชาจนทานทําวิชา
๑๘ กายได ตามตํารา ๑๘ กาย ของหลวงพอ ขาพเจาเกิดความดีใจ! การที่เราทําไดเปนเพราะ
แมชีถนอม อาสไวย ทานไดเราฝกเดินวิชาตามแนวนี้เมื่อวันสองวันนี้เอง แลวเราก็มาพบปญหา
เฉพาะหนา ที่เราจะตองตอวิชาแกพระสงฆและพระสงฆทานก็ทําวิชา ๑๘ กายไดตามที่ตําราเรา
บอก
นี่คือ เหตุผลที่ทําใหขาพเจาหมดทิฏฐิมานะ ไมคานแมชีถนอมอีกตอไป
สรุ ป ว า แม ชี ถ นอม ท า นปู พื้น ฐานความรูวิ ช าธรรมกาย ให แ ก ข า พเจ า ใหม
ทั้ ง หมด ส ง ผลให ข า พเจ า ทํ า วิ ช าแก โ รคได ต อ มาอ า นตํ า ราของหลวงพ อ รู เ รื่ อ งทุ ก
หลักสูตร และเขาใจไดเกือบทุกบท การสอนของขาพเจาไดผลมากยิ่งขึ้น สอนไดเฉียบ
คมขึ้น
เหตุ ก ารณ ต อ มา ชี วิ ต ราชการของข า พเจา ย า ยตํ า แหนง ราชการไปจั ง หวั ดต า ง ๆ
เพราะงานราชการเปนเหตุ ทําใหขาพเจาติดตอกับแมชีถนอม อาสไวย ไมสะดวกเหมือนแตกอน
แตงานเผยแพรนั้น ขาพเจายังทําตอไป เหตุผลที่ขาพเจาทําการเผยแพรเปนเพราะเขามาเชิญ
ไปสอน ครั้นถึงป พ.ศ. ๒๕๒๗ ธาตุธรรมก็ใหทําวิชาปราบมาร ครั้นตอมา เปนขั้นตอนเอาวิชา
ธรรมกายทุกหลักสูตรมาขยายความใหเกิดความงายขึ้น เพื่อใหอานแลวเขาใจและปฏิบัติได
เพราะวิชาธรรมกายยากทั้งนั้นไมวาหลักสูตรใด? เหตุจูงใจที่ทําใหขาพเจาเขียนขยายความวิชา
ธรรมกาย เกิดจากแตเดิมนั้น ไดยินพระสงฆทานปรารภวา ตําราวิชาธรรมกายหลักสูตรเบื้องตน
คือเลม ๑๘ กายนั้น แมจะกําหนดดวงปฐมมรรคได ก็ยังทําวิชา ๑๘ กายไมได เพราะตําราไม
แสดงวิธีเดินวิชาใหชัดเจน ไดแตบอกหลักกวาง ๆ ไวเทานั้น จึงไมเหมาะแกผูมีนิสัยปจจัยนอย
แตเมื่อผูมีบารมีธรรมชั้นสูงเขาอานแลว เขาก็ทําวิชาได ไมมีปญหาแกเขา
เมื่อวิชาเบื้องตนยังมีปญหาปานนี้ แลววิชาธรรมกายระดับสูง ใครเลาจะรูเรื่อง? เมื่อ
หาคนรูเรื่องไมได สงผลใหการเผยแพรของเราลมเหลว แลววิชาธรรมกายก็สูญไปใน
ที่สุด เนื่องจากไมมีใครปฏิบัติได นั่นเอง ความคิดนี้เอง ขาพเจาคิดมาตลอด แลวขาพเจาก็ดูวา
ทุกวันนี้มีใครบาง? ที่จะมีความรูอธิบายได ทานที่รูเพียงบางบทนั้นพอหาได แตทานที่จะอธิบาย
ไดทุกหลักสูตรและทุกบทนั้น ยังหาผูรูไมได นี่คือความจริงที่เราทราบ ดังนั้น ขาพเจาจึงขยาย
ความใหความรูวิชาธรรมกายทุกหลักสูตรเกิดความงายขึ้น สามารถฝกและเดินวิชาได อานรู
เรื่อง เกิดความเขาใจ และเดินวิชาได บางหลักสูตรไมไดทําคําถามไวทายบท เนื่องจาก
หลักสูตรเหลานั้นเขียนขึ้นระหวางรับราชการ ไมมีเวลาทํา บางหลักสูตรทําทายบทไวดวย ให
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ผูเรียนตอบคําถามเหมือนกับวิชาการที่เราเรียนในโรงเรียน ทําใหผูเรียนเขาใจทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ
นี่คือ ผลงานเขียนที่เปนหนังสือ เปนขอมูลที่เปนรูปธรรม ซึ่งทานผูเปนบัณฑิตจะได
พิจารณาไมใชเราจะมาพูดเลาลือกันแตปากจะยกยองใคร? ก็พูดกันไปลือกันมา จะกดใคร?
หรือไมชอบใคร? ก็ลือกันไป วิธีการเชนนั้น เอามาพิจารณาอะไรไมได เพราะไมมีหลักฐานอะไร
เปนขอมูลใหพิจารณา
งานอีกประการหนึ่ง คือตําราปราบมารที่ขาพเจาทําไวเลมนี้เปนภาคที่ ๕ รวมความวา
เรื่องราวปราบมารเขียนเปนตําราไว ๕ ภาคแลว เปนความรูชั้นสูง ที่ทานผูสนใจจะไดเรียนรู
เนื่องจากมีตําราเปนตัวหนังสือ หนังสือเชนนี้มีขึ้นเปนครั้งแรกของโลก หากไมมีตํารา ก็วากันไป
พูดกันไป ไมเปนเรื่องเปนราวอะไร?
การที่มีตําราสําคัญเกิดขึ้นเชนนี้ เปนเพราะแมชีถนอม อาสไวย เปนผูปรับปรุง
ความรูของขาพเจาไมใหเกิดความเพี้ยน สมมติวาโลกนี้ไมมีแมชีถนอม อาสไวย ถามวา
ตําราสําคัญอยางนี้เกิดขึ้นในโลกไดหรือไม? แลวอะไรจะเกิดแกโลก?
นี่คือประเด็นของคําถามที่ทานอยากใหขาพเจาสรุปใหเห็น
วันนี้ ขาพเจาขอพูดวา แมชีถนอม อาสไวย มีคุณคาอยางยิ่ง! หากไมมีแมชีผูนี้
ขาพเจาจะมีความหมายอะไร?
ความจริงเราก็พอเห็นคนเปนวิชาธรรมกายกันมากตั้งแตสมัยที่หลวงพอมีชีวิตอยู เรา
ก็เห็นศิษยของหลวงพอที่เปนวิชาธรรมกายกันมา และเรายังไดเห็นคนเปนวิชาธรรมกายสืบ
ตอมาจนถึงยุคปจจุบันดวย แตคนที่มีความรูถึงขนาดใหเหตุผลไดอยางแมชีถนอมนั้น ยัง
ไมเคยพบ ทานพูดเลยวาขาพเจาเรียนมาเพี้ยนเสียแลว! เรานึกเคืองอยูในใจเหมือนกัน ครั้นมี
เหตุการณวาเราตองไปสอนเขาอื่น แมวิชาเบื้องตนคือวิชา ๑๘ กาย เราก็ไมมีปญญาที่จะตอวิชา
ใหเขาได ทั้งที่ตําราของหลวงพอก็แจงวิชา ๑๘ กายไวชัดแลว แลวจะวาตัวเราเองเรียนมามาก!
มีความรูมาก! เรียนมาจริง! และมีความรูจริง! แตความรูนั้นผิดพลาด คลาดเคลื่อน เราไมรู! เรา
ไดแตเรียนตามที่เขาสอน เราไมทบทวนกับตํารา เรื่องนี้เปนความเสียหาย ขาพเจาไดพบมาแลว
ดีแตวาเรามีบุญ ไดมาพบผูรูจริง ทานชี้แจงเหตุผลทางวิชา เราจึงหายของใจไปทีละเรื่องสอง
เรื่อง
บรรยายมาถึงตรงนี้ ทําใหนึกถึงทานอื่นวา เขาตรวจสอบความรูของเขาแลวหรือยัง?
ก็เรียนมาอยางขาพเจา มีประสบการณมาคลาย ๆ กัน ขาพเจาจึงกลาวอะไรไมได? เพราะพูด
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ไปก็พาดพิงคนอื่น เปนการเสียมารยาท ก็ไดแตกลาววา ความรูของเราเคยสอบทานกับ
ตําราบางหรื อไม? ถ าไมตรวจทานกับ ตํารา แลว จะเชื่อได อย างไรว าความรู ของเรา
ถูกตอง? หากความรูเราเพี้ยน มารเขาก็ชอบใจ เพราะมารเขาเปนเจาของแหงความเพี้ยน เขา
เปนเจาแหงความผิดพลาดทั้งปวง มารเขามีหนาที่ทําใหวิชาของเราผิด เขามีหนาที่ทําใหวิชาเรา
เพี้ยน เราจะพบเสมอวา พวกเราเรียนไปเรียนมา สุดทายก็ไมไดเรื่องอะไรเลย ขาพเจา
เห็นใจทุกทาน เพราะวิชาธรรมกายนั้น มารเขาขัดขวาง มารเขาหวง มารเขาคอยปกปดไมให
เราไดรูเห็น เพื่อสกัดไมใหเราไดไปรูเห็นงานของเขา เขาจะไดตมภาคขาวอยางสบายมือตอไป
นั่นเอง
ดวยเหตุผลที่วานี้เอง พวกเราจึงมีความรูแบบเพี้ยน ๆ แบบผิด ๆ แบบคาบลูกคาบ
ดอก ขาพเจาเพิ่งมาไดคิดเมื่อตอนมีอายุมากนี่เอง แตกอนขาพเจาไมรูอะไร? ก็เรียนตาม
เขาไป ครูเขาวาอยางไร? เราทําตามอยางนั้น กวาเราจะรูเรื่องจริง ที่ไหนได! เราเรียน
พลาดมาตลอด กวาจะแกตัวได ก็สายเกินแกเสียแลว
ขาพเจาขอย้ําวา การเรียนวิชาธรรมกายไมเหมือนวิชาการใด ๆ ในโลก เพราะการ
ตอสูระหวางภาคพระกับภาคมาร ตองวางรากฐานความรูใหถูก หากความรูพื้นฐานพลาด
ไปแลว สงผลกระทบตอความรูชั้นสูงทั้งหมด มารเขาไดเปรียบตั้งแตวางพื้นฐานความรูแลว
คนที่เขารูจริง เราไมมีโอกาสไดพบเขา ขาพเจาจึงวาเปนโชควาสนาของแตละบุคคล นี่แหละที่
ขาพเจาพูดวา “เปนธรรมกายเหมือนกัน แตไมเหมือนกัน”

เราเรียนวิชาธรรมกาย เหมือนหนึ่งเราขี่เสือ
ลงจากหลังมันเมื่อไร? เสือกัดเราเมื่อนั้น!
บรรยายมาถึงตรงนี้ ทําใหนึกถึงคํากลาวของหลวงพอ ซึ่งหลวงพอทานพูดกับแมชี
ถนอม อาสไวย วา “เราเรียนวิชาธรรมกายเหมือนหนึ่งเราขี่เสือ ลงจากหลังมันเมื่อไร? เสือกัด
เราเมื่อนั้น!”
คํากลาวนี้ แมชีถนอมทานเลาใหขาพเจาฟง ขาพเจานึกไดพอดี ซึ่งคํากลาวนี้ เปนจริง
ดวยประการทั้งปวง ขาพเจาก็บอกแลววา วิชาธรรมกายนั้นมารเขาหวง เขาคอยกีดกัน เขาคอย
สอดละเอียดในทุกเรื่อง เพื่อใหวิชาของเราเพี้ยนตลอดเวลา ดังที่ขาพเจาไดกลาวมาแลว
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คราวนี้เรามาพิจารณาคํากลาวของหลวงพอ หมายความวา มารเขาจองหาจังหวะจะ
เลนงานในทุกรูปแบบ หากเราลงจากหลังเสือ ก็คือเราไมหมั่นเดินวิชาใหใสไวเสมอ ปลอย
ใหวิชาเฝอหรือเรื้อรัง มารเขาก็ยึดธาตุธรรมของเราทันที ไมวาเราจะไปทําอะไร? ไม
เปนผลดีทั้ งนั้ น ไมเคยเจ็บ ป วย เราก็ ตองเจ็ บ ปว ย ไมเคยเสียเงิน เราก็ตองเสียเงิน ใจคอ
หงุดหงิดไปหมด เดินวิชาไมไดเปนปกติ ก็คือวามารเขายึดธาตุธรรมของเราแลว นี่คือความ
เสียหาย ดังนั้น เราตองหมั่นเดินวิชาไวทุกคืนวัน เวนไมไดเลยทีเดียว เราเดินวิชาก็คือวิชา
ของเราบังคับกิเลสได บังคับมารได เราขี่คอเขาได เราขี่หลังเขาได หากเราไมหมั่นเดินวิชา
ไมหมั่นทําวิชา ก็เหมือนเราลงจากหลังเสือ เสือเปรียบเหมือนกิเลสเปรียบเหมือนมาร มันเห็นวา
วิชาของเราออนลงแลว วิชาหมดกําลังแลว มันก็ตะครุบกัดเราทันที มันกัดเราเนื่องจากเราออน
กําลัง แตในขณะที่เราเดินวิชานั้น เรามีกําลัง ใครก็ไมกลาเขามาราวีเรา?

คําวา “สอดละเอียด” เปนคําเฉพาะของวิชาธรรมกาย
หมายถึง การสอดแทรกของมาร สอดแทรกเขามาบังคับวิชาของธรรมภาคขาว ธรรม
ภาคขาวไมรูทันเขา ไมรูเห็นวิชาของเขา เนื่องจากเขาทําวิชาอยางละเอียด เนื่องจากเขา
ละเอียดกวา เราจึงไมเห็นวิชาของเขา จึงเรียกวา “สอดละเอียด” หรือเรียกวาบังคับ หรือเรียกวา
ดลใจ ก็คือการเขามาบังคับ นั่นเอง ฝายใดทําวิชาไดละเอียดกวา? ฝายละเอียดกวาเปนผูชนะ
ฝายใดวิชาหยาบกวา? ฝายนั้นเปนผูแพ

เหตุใดมารตองสอดละเอียดเขามาในธรรมภาคขาวเนือง ๆ?
นี่คือคําถาม ซึ่งทานตองการใหขาพเจาอธิบายใหชัดเจน เรื่องสอดละเอียดของมารนั้น
ขาพเจาไดอธิบายไวในที่หลายแหงแลว ใหทานไปคนหาอานจากหนังสือปราบมารภาคตาง ๆ ดู
ได คําตอบก็คือ มารเขาตองการรูเห็นอะไรทั้งหมดในภาคขาว ตองการรูกําลัง ตองการรู
ขุมทรัพย ตองการรูแสนยานุภาพทางวิชา เพื่อเขาจะไดวางแผนเขามาปกครอง หากเขา
ไดอํานาจปกครองเมื่อไร? เขาก็ไดทรัพยสินของภาคขาวทั้งหมด (คือไดดวงบารมีของภาคขาว
ทั้งหมด) ทรัพยสินทั้งปวงที่เขาไดไปนั้น นําไปบํารุงความสุขใหแกเขา
เชนเดียวกับในทางโลก เราอยูในปกครองของประเทศใด? เราก็ตองนําสวยคือเงิน
ภาษีและสินคาตาง ๆ ของเมืองเราไปใหเขา หากมีลูกสาวสวย ก็ตองนําไปทูลเกลาถวายเขา
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ดวยถาเขาตองการ เขาจะเอาอะไร? เราตองจัดหาใหทั้งนั้น ดังเรื่องราวที่เราไดเรียนมาในวิชา
ประวัติศาสตรนั้น หากเราไมนําดอกไมเงินดอกไมทองไปคํานับ เขาก็จะยกกองทัพมาย่ํายีเรา
แตการใชอํานาจบังคับของมารนั้น เขาใชวิชาบังคับ เขาบังคับอะไร? ตอบวา เขา
บังคับใจ เมื่อเขาบังคับใจไดแลว แปลวาเขาชนะอยางสะดวกโยธิน แลวดวงบารมีและดวงบุญ
ของเรา มารเขาก็ระเบิดเอาไปทั้งหมด เรื่องนี้ไมมีใครรู? ไมมีใครเห็น? มนุษยทั้งโลกไมมีใครรู
เห็นเลย คิดวาเปนเรื่องของธรรมชาติ การที่มนุษยแกชรา เปนโรคภัย และตาย เราคิดวา
เปนเรื่องของธรรมชาติ แตแทจริงแลว ไมใชเรื่องของธรรมชาติเสียแลว วิชาธรรมกายชั้นสูงพารู
พาญาณของเราไปใหเราไดรูเห็นวา การที่มนุษย แก-เจ็บ-ตาย เปนเพราะการกระทําของมาร
ทั้งสิ้น เขาบังคับธรรมชาติได ใหเกิดภัยในรูปแบบตาง ๆ ไดทั้งนั้น การเกิดกลียุค เกิด
สงคราม ขาวยากหมากแพง และความวุนวายทั้งปวงที่โลกประสบพบอยูในทุกวันนี้ มารเขา
บังคับใหเปนไป วิธีบังคับเขาใชวิชาบังคับ เวลาเขาบังคับเขาจะยิงวิชาเขามา เหมือนกับเรา
เปลี่ยนชองโทรทัศน ประสงคจะดูชองใด? เราก็กด “รีโมท” แลวรีโมทก็บังคับชองโทรทัศนไดทุก
ชอง
สถานที่สงวิชาของเขาอยูที่ใด? ผูสงวิชาอยูที่ไหน? เรายังไมแจง ยังติดตามกันอยู
ภาษาวิชาธรรมกายทานใชวา ผูปกครองใหญ-หัวใจเครื่องรวมใหญ-ผูปกครองยอย-หัวใจเครื่อง
รวมยอย-ผูสง-ผูสั่ง-ผูบังคับ-ผูปกครอง วาอยูในเหตุลับหรืออยูในเหตุหาย? เพราะภพมันซอน
ภพและเหตุมันซอนเหตุ เราคนวิชากันมากี่ภพกี่ชาติแลว? ยังไมมีใครพบ? ยังไมมีใครเห็น? แต
หลักวิชามีอยู พูดใหเขาใจงายก็คือเรายังมีลายแทงอยู เปนเบาะแสที่นักโบราณคดีจะไดใชเปน
รองรอยขุดคนหาโบราณวัตถุตอไป ที่ขาพเจากลาวเชนนี้ก็คือ ขาพเจาเปรียบเทียบใหดู นั่นเอง
ผูสงวิชาปกครอง เขาใชวิธียิงเครื่องเขามาที่ใจของสัตวโลก เครื่องนั้นก็เขา
บังคับใจของเราใหหันเหไปตามอํานาจบังคับของเครื่อง เขาทําไดเด็ดขาดปจจุบันทันที
เหมือนเรากด “รีโมท” เปลี่ยนชองโทรทัศน เขาทําไดถึงปานนี้ แลวสัตวโลกคือพวกเรานี้ ก็
เกิดสภาพใจไปตามการบังคับวิชาของมาร จะเห็นวา มารเขามีวิชาบังคับมนุษยและบังคับพระ
พุทธองคในนิพพาน เขาบังคับไดหมด เขาเขาปกครองไดหมด ไมวาใคร? เขาบังคับไดทั้งนั้น
เขาเปนเจาธาตุเจาธรรม เขาเปนผูปกครองใหญในที่ทั้งปวง การที่เราทําวิชาปราบมารก็
เพื่อใหมารดับไปใหหมด จะไดไมมีใครมาบังคับเรา เพื่อใหเราไดเปนอิสระเสรี เพื่อให
เราเปนเอกราช
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การแกไขเพื่อใหธรรมภาคขาวพนจากกรปกครองของมารนั้น ธาตุธรรมผูใหญของ
ภาคขาวในนิพพาน ทานใชวิธีสงคนของทานใหลงมาเกิด แลวทานผูนั้น จะตองมาคนพบวิชา
ธรรมกาย และในที่สุดก็พบวิชาปราบมาร จากนั้นจึงรวมพลรบที่เปนวิชาธรรมกายชั้นสูงมาทํา
วิชาปราบมาร ดังเชนเรื่องราวของหลวงพอ เปนตน
แต ว างานปราบมารไมไดทําไดงายอยางที่ธ าตุธรรมทานคาดหวัง ตามเรื่ องราวที่
ขาพเจาไดนํามากลาวนั้น ธาตุธรรมผูใหญในฝายของนิพพานเปน ทรงบอกใหขาพเจาทราบวา
งานปราบมารในอดีตที่ผานมานั้น ไมไดผล! เพิ่งจะเปนที่พอพระทัยก็คืองานปราบมารในยุคที่
ขาพเจาทําอยูนี้ มีเรื่องราวอยางไร? ขาพเจาก็กลาวมาแลว

การปราบมารก็เหมือนการทําสงครามในโลก
การทําสงครามในโลกนั้น ตองลงทุนใชงบประมาณของรัฐมากมาย ตองมีกองทัพ มี
อาวุธทันสมัย ใชผูคนมากมาย ใชความรูมาก ดังที่เราทานเขาใจแลว แตการรบในธาตุในธรรมก็
ใชหลั ก เกณฑ เ ดี ย วกั น ต องใช พลรบ (พลรบคือกองทัพ ได แ ก ผูที่ เ ป นวิ ช าธรรมกายชั้นสู ง
เทานั้น) ตองมีที่อยูที่อาศัยใหแกเขา มีเงินทองเลี้ยงเขา มีผูอํานวยการทางวิชา ผูอํานวยการ
จะตองคอบคุมพลรบได ดังเชนที่หลวงพอของเราทําอยูนั้น แตสําหรับขาพเจาแลว ขาพเจา
บรรยายวา งานปราบมารของขาพเจานั้นคือ “ละครเรื่องขามาคนเดียว” ดังที่ทานไดอานพบแลว
ในตําราของขาพเจาทุกเลม
งานปราบมารของขาพเจาดําเนินไปไดอยางไร? ขาพเจาตอบไมได ขาพเจาไมมีอะไร
เลย? ขาพเจามีแตนายการุณย บุญมานุช เพียงคนเดียวเทานั้น พลรบของขาพเจามีขาพเจาคน
เดียวเทานั้น ตนนิพพานเปนคงจะทอดพระเนตรดูงานของขาพเจามานานแลว จึงทรงรับสั่งบอก
ใหข าพเจ าทราบว า “งานปราบมารของศึกษาฯ ธาตุธ รรมไมไดล งทุ นอะไรใหเลย” ข าพเจา
รับทราบแลว ขาพเจาก็เสียใจ! แตไมรูจะเสียใจไปทําไม? เพราะถึงเราจะเสียใจไปเทาไร? ก็ไมมี
ใครมาชวยเราได เพราะเราลงมือรบกับมารลงไปแลว เดินวิชาลงไปแลว ถอยหลังไมได
แลว หากเราจะหยุดรบ มันไมเกิดผลดีอะไรเลย มีแตผลรายอยางเดียว คือมารมันจะ
ตามลางตามลาเราตลอดไป ดังนั้นเราตองทําใจ ตองอบรมใจตัวเอง อยาเสียใจ! อยานอยใจ!
เราคนเดียวนี้ ตองสูมารใหได! ตั้งแตวันนั้นจนถึงวันนี้ ขาพเจาไมเสียใจอีกเลย ขาพเจาเดินหนา
กลาตาย เราคนเดียวนี้จะสูใหไดทุกอยาง เราจะไปแสดงความเสียใจใหมารมันไดชองทําไม?
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เมื่อรูวาธาตุธรรมทานไมไดชวยอะไร? เราก็ชวยตัวเราเอง เราก็ทําเทาที่เราทําได เรื่องก็จบลง
แคนี้
เอาเขาจริง วันเวลาผานมา เราแตเพียงผูเดียวนี้ สามารถทํางานไดมาก ตั้งแตไม
จิ้มฟนจนถึงเรือรบทีเดียว นาปลื้มใจคนมีกิเลสอยางเรา
๑. ออกตําราปราบมารได ๕ ภาค อยางนี้ตองไชโยกันแลว เพราะเปนปรากฏการณ
ครั้งแรกของโลกทีเดียว มารมันไมยอมใหเปดเผย แตขาพเจาจะเปดเผย เปนอะไรเปนกัน
เรื่องความตายหรือ? เราไมกลัวอยูแลว แตกวาตําราปราบมารจะพิมพออกมาได เราก็คิดมาก
ทีเดียว เราตัดสินใจแลวจะตองนําเรื่องราวของมารใหชาวโลกไดรู เราไมฟงการบัญชาของมาร ก็
บอกแลววาเปนอะไรเปนกัน
๒. ออกตําราขยายความวิชาธรรมกายไดทุกหลักสูตร ถาเราทําไมได สงผลใหวิชา
ธรรมกายสูญในเร็ววัน เพราะวิชาธรรมกายยากเหลือเกิน ยากที่ใครจะเรียนได ขาพเจานํา
ความรูแตละบทมาเขียนขยายความใหเกิดความเขาใจ แลวเสนอแนะวิธีปฏิบัติทางใจ คือบอก
แนวการเดินวิชา ใหทําไดทุกหลักสูตร และตองทําไดทุกบทดวย เพราะมารเขาจองจะดับวิชาอยู
ทุกลมหายใจอยูแลว หากวิชาธรรมกายดับ ก็คือไมมีใครสามารถเรียนรูได มารเขาจะโหรองกอง
เอาชัย วาเขาชนะแลว เขาดับวิชาธรรมกายไดแลว นี่คือหลักชัยของเขา ผลงานการขยาย
ความรูวิชาธรรมกายนี้ ขาพเจาปลื้มมาก! เพราะทุกวันนี้ เราหาคนมีความรูที่จะอธิบาย
ไดนั้น หายากแลว ! ที่เรียนมาเก ารุนลายคราม ไมท วนความรูกั บ ตํารา ความรู ก็เ พี้ยนไป
หมดแลว
๓. ฝ กวิ ทยากรใหสอนวิ ชาธรรมกายหลักสู ต รเบื้องตนใหจงได ขณะนี้ขาพเจาฝก
วิทยากรไดมากแลว สงไปสอนตามโรงเรียนตาง ๆ ไดรับคํานิยมมาก ใคร ๆ ก็ยกยองในวิธีการ
ที่ขาพเจานําเสนอตอสังคมการศึกษา เพราะไดผลเปนอัศจรรย คณะของขาพเจาสอนใหเปน
วิทยาทาน ไมเกี่ยวของดวยเงินเลย สอนเสร็จแลว คณะของเราก็จากไป คณะครูอาจารยใน
สถานศึกษาตั้งขอสังเกตดูงานที่พวกเราทํา ดูผลงานที่ปรากฏแกสายตา ทานก็ใหคํานิยมแก
คณะวิทยากรของขาพเจา ไมวาจะไปสอนที่ใด? ไดรับคํานิยมทั้งนั้น เหตุใดนักเรียนฝก
ไดผลเต็มรอย? เรื่องนี้ตองเรียนกับขาพเจาเอง หากขาพเจาบรรยายก็จะยาวความ
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งานปราบมารเปนเรื่องใหญ ในสากลโลกในสากลธรรมนี้
มีเรื่องสําคัญเรื่องเดียวคือปราบมาร
หากเราดูความเปนไปในโลก เราก็ทราบวา ประเทศชาติอยูได เพราเราบังคับเอาเงิน
มาจากประชาชน เอาเงินจากประชาชนไปพัฒนาประเทศ เงินที่ไดจากประชาชนก็คือภาษีอากร
ออกกฎหมาย ใหประชาชนมาเสียภาษี ดังที่เราทราบกันนั้น หากจะทําสงคราม ก็ตองบังคับเอา
เงินมาอีก หากไมมีเงินแลว เราก็ทําสงครามกับใครไมได แตงานปราบมารของขาพเจา ไมอยู
ในกฎเกณฑใด ๆ ทั้งนั้น นี่คือดวงชะตาของลุงการุณย บุญมานุช ทําไมจะตองเปนเรา?
คนอื่นเขาไมเปนอยางนี้ ทําไมตองเปนเรา ๆๆ?
ขาพเจาเลาใหฟงแลว ตนนิพพานเปนทรงบอกใหทราบ ขาพเจาก็ฟงไว เหตุการณ
ตอมา ไมทราบวาตนธาตุนิพพานกายธรรมคิดอยางไร? พระองคก็ทรงบอกความจริงแกขาพเจา
“ที่ตนนิพพานเปนทรงรับสั่งแกศึกษาฯ นั้น ความเปนจริงก็คือเชนนั้น งานปราบมารของศึกษาฯ
ธาตุธรรมไมไดชวยอะไรแกศึกษาฯ เลย เปนการใชศึกษาฯ ฟรี ๆ ไมไดลงทุนลงรอนอะไรใหเลย”
การที่ทรงกลาวความจริงเชนนั้นใหขาพเจาทราบ เปนการเปดใจกันแลว ธาตุธรรมคงเดาใจเรา
ออกวา หากพูดความจริงกันแลว ขาพเจาคงไมถือโกรธอะไร? ขาพเจาเดาเชนนั้น ขาพเจาก็คิด
วา การที่ธาตุธรรมทําเชนนั้น คงมีเหตุผลอะไร? แตเราไมทราบ การที่ผูใหญคิดอะไรนั้น เราไม
ทราบ เปนเรื่องของผูใหญ เราเปนเด็ก เราก็อยูในฐานะรับใช ถึงอยางไรพระองคก็ตองมีเหตุผล
ของพระองค ซึ่งเราไมทราบ และการที่ตนนิพพานเปนทรงบอกความจริงใหขาพเจาไดรูนั้น
ขาพเจาขอบคุณพระองคที่ทรงเมตตาสงสารเรา ที่ทรงเห็นวาขาพเจาตองยากลําบาก เพราะถูก
มารบดขยี้ทุกรูปแบบ จนเกิดอาการจวนอยูจวนไป ซึ่งพระองคทรงรูเห็นมาตลอด เหตุการณนี้
ประเสริฐมาก ที่วาประเสริฐคืออะไร?
นั่นคือ เราไดทราบสัมพันธภาพระหวางนิพพานเปนและนิพพานกายธรรมวา มีความ
เปนมาอยางไร?
การที่มีเหตุการณของขาพเจาเกิดขึ้นคราวนี้ สงผลใหดีไปหมด สัมพันธภาพ
เปนอันเดียวกันหมด หากจะพูดอะไร? ก็เปนถอยคําเดียวกันหมด นี่คือขอสังเกตของ
ขาพเจา คิดอีกมุมหนึ่ง เปนเพราะขาพเจาคนเดียว เลยทําใหอะไรตอมิอะไรดีไปหมด
เรื่องลึก ๆ เชนนี้ ทานจะใหใครในโลกมาบอกแกทานได ถึงจะเรียนมาแสนชาติ ก็ยัง
ไมมีใครจะนําเรื่องเชนนี้มากลาวได ขาพเจาไมคิดวาจะไปรูเรื่องลึกตื้นในนิพพานได ไมมีใครรู
ทั้งนั้น แตขาพเจาก็รูเห็นมาหมด จึงนํามาบอกแกพวกเรา
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บัดนี้ งานปราบมารมาถึงขั้นตอนที่เกิด “วันวิสาขบูชาของนิพพาน” ขาพเจาดีใจมาก!
ทําใหพระพุทธองคทั้งหมดพนจากปกครองของมาร นี่คือบารมีของขาพเจา ขาพเจาอยากให
ทานทั้งหลายไดบาง ก็นาสงเงินไปสมทบกับขาพเจาบาง
กลาวถึงความรูสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ “ตนนิพพานเปน” ทรงรับสั่งใหขาพเจา
ทราบ เรื่องนั้นคือ งานปราบมารที่มีมาแลวในอดีต ไมประสบความสําเร็จเลย งานปราบมารใน
อดีต มีมาแลวกี่ยุคกี่สมัย? เราไมทราบเลย เราทราบแตยุคของหลวงพอเพียงอยางเดียวเทานั้น
เรามาพูดกันวา ถาธาตุธรรมทุมเทกอนบารมีใหแกขาพเจาในงานปราบมารคราวนี้ ใคร
เลาจะกลาเสี่ยง? เพราะตั้งแตอดีตมา งานปราบมารไมไดผลเลย ธาตุธรรมทานเคยเสีย
กอนบารมีลงทุนใหแลว เมื่องานไมไดผล ก็แปลวา ทุนที่นํามาใหนั้น ไมเกิดกําไร แตกลับเปน
การขาดทุน นี่ก็เปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ขาพเจาเดาใจของธาตุธรรม อีกประการหนึ่งคือ ความรูของ
ขาพเจาดอยเกินไป ไมนาลงทุนให ขาพเจาเปนมวยอยูนอกสายตานั่นเอง
แตการที่จะกําหนดตัววาเอาใครปราบมารนั้น? มารเขารูลวงหนาอยูกอนแลว
ดังนั้น เขาบดขยี้เราทันที กอนที่เราจะเห็นวิชา พอเราเขาสูครรภมารดา มารเขาก็ลุยเราแลว
ครั้นเรารอดมา และมาสูระยะทารกนอย อยางขาพเจานี้ก็มีประวัติวา “จะตายรายวัน” อยูร่ําไป
โตขึ้นหนอยก็มีแตเจ็บไขเปนอาจิณ แมชีถนอม อาสไวย ก็ถูกยาเสนห มีอาการคุมดีคุมราย
เพราะความสวยของทานเปนเหตุ
ที่วารายที่สุด ก็คือการเขาถึงวิชา มารเขาจะไมยอมใหเราเขาถึงวิชาตัวจริง เรา
จะเรียนเพี้ยนมารอยเรื่อง เพราะมารเขาชักจูงไป กวาจะมาพบวิชาตัวจริง ก็เกือบสาย กรณี
ประวัติของขาพเจาตามที่ขาพเจาเลามานั้น ชี้ใหเห็นวาวิชาที่เราเรียนมานั้นไมถูกเต็มรอย ถา
ขา พเจ า ไม พ บแม ชี ถ นอม อาสไวย เป น อั น ว า ไม ต อ งปราบมาร เพราะความรู เ พี้ ย น ๆ นั้ น
นําไปใชอะไรไมได และการจะขัดเกลาความรูใหถูกตองไดนั้นไมใชทําไดงายเลย จึงขอใหทาน
เรียนประวัติของขาพเจาใหชัดเจน วาการที่ชีวิตของขาพเจาโคจรมาพบแมชีถนอม อาสไวย
นั้น จะตองมีอะไรเปนเบื้องหนาเบื้องหลัง เหตุใดขาพเจาตองยายตําแหนงราชการมาพบกับ
แมชีถนอม? เรื่องนี้สะดุดใจขาพเจามาก เพราะขาพเจาไมคาดคิดมากอน ขาพเจาวิ่งเตนยายไป
จังหวัดสุพรรณบุรีอันเปนจังหวัดบานเกิด มีเจตนาจะเอาลูกนอยไปฝากใหคุณพอของขาพเจา
ชวยเลี้ยงให ซึ่งเจานายก็รับคําวา จะยายใหไปลงที่จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้นคําสั่งของกระทรวง
ออกมา ปรากฏวาขาพเจาไมไดลงที่จังหวัดสุพรรณบุรีตามที่วิ่งเตนไว แตคําสั่งใหลงที่อําเภอปา
โมก จังหวัดอางทอง ซึ่งสํานักวิปสสนาของแมชีถนอมอยูในทองที่อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง
ระยะทางหางจากอําเภอปาโมกเพียงเล็กนอยเทานั้น
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ประวัติของขาพเจาตอนนี้เปนประเด็นสําคัญของชีวิต
วาเหตุใดขาพเจาจึงลดทิฏฐิมานะลงได
เมื่อเราพบกับบัณฑิตแลว หากสภาพใจของเรายังยึดมั่นความรูเดิมที่เรียนมา ไมเปด
ใจกวางรับฟงเหตุผลทางวิชาจากแมชีถนอม การโคจรของชีวิตมาพบแมชีผูคงแกเรียน ก็ไมมี
ประโยชนอะไรเลย? การปราบมารก็จะเกิดขึ้นไมไดในอนาคต เพราะความรูสําคัญอยูที่การ
วางพื้นฐานความรู อยาใหความรูเพี้ยน อะไรเปนเหตุจูงใจใหเราลดทิฏฐิมานะลงได? นี่
คือประเด็นสําคัญของการเรียนรู จงจับประเด็นสําคัญตรงนี้ใหได
ประวั ติ ของข าพเจ า ตามที่เ ลา มานี้ เพื่ อใหทา นจับ ประเด็น วา เหตุใ ดสภาพใจของ
ขาพเจาลดทิฏฐิมานะลงได? เพราะขาพเจาเรียนวิชาเบื้องตนมาแลวอยางโชกโชน แตวายังไม
ถูกวิธี ธาตุธรรมสงใหเรามาเกิด เพื่อใหมาปราบมาร ขาพเจาไมรูตัววาจะมาปราบมาร แตธาตุ
ธรรมทานรู ทานกํากับอยูฉากหลัง เพราะขาพเจาเรียนมายังไมถูกวิธีของหลวงพอ ครูผูสอนเขา
ไมรู เขาเห็นดีเห็นงามอยางไร? เขาก็สอนไปตามความเห็นของเขา เราอยาไปโทษทานเลย แต
มารเขารูวาเราจะมาปราบมาร มารเขาก็จะชักจูงเราไปในที่ตาง ๆ ไปเรียนมารอยเรื่อง กวาที่เรา
จะมาพบความรูจริง ก็จะสายเกินแกเสียแลว และเมื่อเราเรียนอะไรไปแลวก็มักจะเชื่อมั่นยึด
มั่น อันเปนธรรมชาติของการเรียน เรื่องนี้เราปฏิเสธไมได และเราจะไปโทษใครไมได
ทั้งนั้น ขาพเจากลาวเสมอวา การเรียนรูของใครนั้น? ขึ้นอยูกับโชควาสนาของแตละบุคคล ใคร
โชคดี? ก็เจออาจารยดี ใครโชคราย? ก็เจออาจารยเพี้ยน
มาถึงเรื่องสําคัญของขาพเจา ซึ่งตั้งประเด็นไววา เหตุใดขาพเจาจึงลดทิฏฐิมานะลง
ได? เพราะการลดทิฏฐิมานะเปนเรื่องทําไดยาก! ตอบทันทีวา เหตุการณสําคัญนั่นเองที่เปน
ตัว บั ง คับ หากไมมีเหตุ การณ เชนนี้เกิดขึ้นแกชีวิตของเรา เราจะลดทิฏฐิมานะไมได
เหตุ ก ารณ นั้ น คื อ เจ า คณะจั ง หวั ด อ า งทองเชิ ญ เราไปสอนภาวนาถวายความรู แ ก พ ระสงฆ
พระสงฆทานกําหนดดวงปฐมมรรคได เราตอวิชาใหทานทําวิชา ๑๘ กายได เพราะแมชีถนอม
ทานใหเราลองฝกวิธีนี้เมื่อสองสามวันนี้เอง หากไมทดลองฝกมากอน เราจะไดประสบการณ
อะไรไปตอวิชาแกพระสงฆได? นี่คือประเด็นสําคัญ
เมื่อเราตอวิชา ๑๘ กายใหแกพระสงฆไดแลว ตรงตามหลักสูตรหนังสือ ๑๘
กายของหลวงพอ เราเกิดความภาคภูมิใจ ทําใหเรานึกถึงคุณของแมชีถนอม อาสไวย
แลวทิฏฐิมานะก็ลดลง ตอจากนั้น แมชีถนอมก็ปูพื้นฐานความรูใหมทั้งหมด สภาพใจของเรา
เปดใจรับ ตรงนี้คือความรูที่ถูกตอง แลวลําดับมาถึงวิชาชั้นสูง สงผลใหขาพเจามีความรูพื้น
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ฐานความรูปราบมารไดในโอกาสตอมา และอานตําราวิชาธรรมกายทุกหลักสูตรที่หลวงพอทาน
สอนไวไดทั้งหมด! รูเรื่องไดทั้งหมด! เขาใจไดทุกบท! ไมมีอะไรติดขัดเลย ทุกบทนําสูภาคปฏิบัติ
ไดหมด
นี่คือคุณของแมชีถนอม อาสไวย ขาพเจาเคารพทานวา ทานเปนผูรูจริง ทานแกโรค
ได ยังสอนใหขาพเจาแกโรค และขาพเจาก็แกโรคได ขาพเจาจําไดวา คนที่เขาหายโรค ไดนํา
เงินมาขอบคุณแกขาพเจา ขาพเจาก็รวบรวมมาทําหองน้ําใหแกแมชีถนอมทั้งหมด เพราะใน
ตอนนั้ น มั กมี เ ด็ กวั ย สาวมาบวชกั บ แม ชี ถ นอมเสมอ สํา นักของแม ชีถ นอมยั ง ขาดแคลนอยู
ขาพเจาก็ไปชวยทําให นี่คือประวัติของขาพเจาในโอกาสที่โคจรไปพบแมชีถนอม อาสไวย

จงจําไวเปนตําราวา มารเขาจะไมยอม
ใหเราไดพบของจริง จะไมใหเราพบวิชาตัวจริง
เขาจะพาเราไปเรื่อยใหไปพบวิชาเพี้ยนรอยเอ็ดเจ็ดหัวเมืองทีเดียว ต อเมื่อเรามี
วาสนาบารมีมาแตปางหลัง เราจึงจะมีโอกาสไดพบวิชาตัวจริง เรื่องอะไรที่มารเขาจะ
ยอมใหเราเรียนวิชามาสูเขา? ดังนั้น เราจะพบเสมอวา พวกเรามีความรูคลาดเคลื่อนไปจาก
ตํารา นี่คืออันตรายใหญหลวงที่เรายังแกไมได ทุกยุคทุกสมัยก็เปนอยางนี้
บรรยายมาถึงเรื่องนี้ ทําใหนึกถึงคําสั่งของ “ตนนิพพานเปน” ที่เคยบอกใหขาพเจา
ทราบวา งานปราบมารในอดีตไมประสบความสําเร็จ พระองคไมยอมรับ จึงสอดคลองกับเรื่องที่
ขาพเจากลาวอยูเดี๋ยวนี้ ก็วิชาเราเพี้ยน แลวเราจะเอาอะไรไปชนะมาร? จําไวเถิด ขึ้นชื่อวา
ความคลาดเคลื่อนทั้งปวง ความเพี้ยนทั้งหลาย มารเขาเปนเจาของ มารเขาเปนผูกํากับแตเรา
ไมรู พระไตรปฎกของเราแตเดิมนั้น จํากันมาปากตอปาก (มุขปาฐะ) กวาจะมาถึงยุคที่
เราเขียนเปนตัวหนังสือ ไมรูวาจะคลาดเคลื่อนสักแคไหน? ความรูสําคัญหดหายไปแค
ไหน? มารเขาจะยอมใหหลงเหลืออยูหรือ?
อายุของพระพุทธองค มารเขาเปนผูกําหนด แมหลักสูตรการตรัสรู มารเขาก็เปนผู
กําหนดดวย รวมความวามารเขาเขาควบคุมทั้งหมด มารเขาจะไมยอมใหพระพุทธองคตรัสรู
ธรรมตามใจชอบ การตรัสรูไดเพียงใดและแคไหนนั้น? มารเขาขีดเสนไวแลว นี่คือความรูเดิม
ของเรา
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แตงานปราบมารทํามาถึงจุดนี้ บัดนี้ เกิดวันวิสาขบูชาของนิพพานแลว พระพุทธเจา
องคตอไป จะอยูภายใตพิกัดของมารอีกหรือไม? เรื่องอายุของพระพุทธเจาก็ดี และการ
ตรัสรูของพระองคก็ดี จะอยูในบังคับของมารอีกหรือเปลา? เราตองดูกันตอไป

ทานถามวา จะแกอยางไรเพื่อใหเราไดพบตัววิชาที่เปนของจริง?
เรื่องนี้ขาพเจายังตอบไมได ใคร ๆ ก็มีความประสงคเชนเดียวกับเรา ไมอยากเปนหุน
ใหมารเขานํามาเชิดเลน
ขาพเจาตอบชัดเจนแลว วายังตอบคําถามนี้ไมได ไมวาใครตางก็มีความประสงคที่จะ
เรีย นของจริ ง มี ค วามประสงคที่ จะเรี ย นวิ ช าตั ว จริง ไมมี ใ ครอยากพบของหลอกของปลอม
ดวยกันทั้งนั้น แตแลวเราก็มาพบของหลอกของปลอม
ทุกวันนี้เราพบสังคมบานเรา มีแตของหลอกของปลอม พระเครื่องก็เปนพระที่เซียน
เขาทําปลอมมาขาย การไปทํางานตางประเทศ ก็ถูกเขาหลอกเขาตม แมพระสงฆจริงหรือ
พระสงฆปลอม เราก็ดูไมออก แมแตทําสัญญาซื้อขาย ก็ยังมีการหลอกการตมกันอีก สินคนใน
ตลาดเปนสินคาปลอม ปุยบํารุงพืชเปนปุยปลอม สรุปแลว บานเรามีแตการหลอกการตมตุนทั่ว
เมือง
ขาพเจาเคยบอกแลววา มารเขาเปนเจาของความไมถูกทั้งปวง มารเขาเปนเจาของ
ความเพี้ยนทั้งปวง การคดโกง การหลอกลวง การปลิ้นปลอน การตระบัดสัตย เปนธรรม
ของมารเขา เหตุที่สังคมเราเปนเชนนี้ เปนเพราะมารเขาปกครองโดยเขาเขาบังคับใจ
มนุษย มนุษยเปนฐานทัพใหแกเขา แตมนุษยไมรูตัว มนุษยไมระวังใจไวใหดี มารเขาก็เอา
เปนฐานทัพได เวลามารเขาบังคับ เขาใชวิธียิงเครื่องปกครองเขามาที่ใจมนุษย ใจของเราก็
เคลิบเคลิ้มไปตามอํานาจการบังคับของเครื่อง วิธีบังคับนั้น เขาทําอยางไร? เปรียบเหมือนเรา
กด “รีโมท” เปลี่ยนชองโทรทัศน ดังที่ขาพเจาอธิบายผานมาแลว ตัวตนของมารคือ กายของเขา
อยูที่ลับ ยากที่ใครจะรูเห็น ตองเปนวิชาธรรมกายขั้นสูง จึงจะรูเห็นได หากเปนวิชาธรรมกาย
ออน ๆ ก็รูเห็นไมได
วิธีแกไขปญหานี้ ขาพเจาวาตองอธิษฐานกํากับดวงบารมีของเราไว เวลาเราทําบุญให
ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ใหอธิษฐานใจกํากับดวงบารมีวา “ทุกชาติทุกภพ ขอใหขาพเจา
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ไดพบไดเรียนแตวิชาตัวจริง ขอใหขาพเจาพบแตผูรูจริงแท เปนวิชาที่ถูกตองของพระ
ศาสนาภาคขาวภาคปราบ ของหลอกของปลอมของเพี้ยนอยาใหพบอีกเลย หากมีความ
จําเปนตองพบเห็น ก็ขอใหรูเทาทันวิชาทั้งปวงนั้น และใหรูวิธีกําจัดวิชาเหลานั้น ใหหาย
สูญสิ้นเชื้อเถิด”
ขาพเจาบรรยายมาถึงตรงนี้ ควรที่เราทบทวนตัวเองวาเราเรียนของหลอกเราเรียนของ
เพี้ยนไวทั้งนั้น โดยเฉพาะวิชาพัฒนาใจวาจะผิด ก็ไมผิดชัดเจน จะวาถูก ก็ไมถูกเต็มรอย จงจํา
ไววา มารเขามีหนาที่สรางความผิดเพี้ยนเสมอไป เพราะเขาเขาดลใจได เราจะพบเสมอวา
ตําราเลมเดียวกัน ครูสอนคนเดียวกัน แตเราจะเขาใจไปคนละอยาง มีความเชื่อไปคน
ละอยาง สุดทายเรามีความคิดตางกัน ตองแยกนิกายกัน ตองแยกลัทธิกันทั้งที่ศาสนา
เดียวกันแท ๆ นี่คือฝมือของมารเขา เขาทําสําเร็จมาในทุกยุคทุกสมัย เราจะเห็นวาเรื่องของ
การพัฒนาใจนั้น มีความเชื่อไปหลายอยาง สงผลกระทบตอมรรคผลนิพพานของเรา ขาพเจาได
ทราบตอนที่ทําวิชาปราบมารนี้เอง
แตกอนนี้ขาพเจาไมรูเรื่อง บรรพบุรุษวาไวอยางไร? เราก็ทําตามสถานเดียว ครั้นเรา
เปนวิชาและตรวจสอบดู ก็ทราบวา เราเชื่อมาอยางผิดพลาด ผลที่เราไดรับ ไมเปนไปตามความ
เชื่อนั้น นาเสียใจจริง ๆ เพราะเราเชื่อกันผิด ๆ สืบตอกันมา เชน การเซนไหวบรรพบุรุษดวย
เครื่องสังเวย ดังที่เราเห็นในทุกวันนี้ เราเชื่อกันมาจนเปนประเพณี ขาพเจาดูแลวเปน
การเขาใจผิดแท ๆ ปูยาตายายของเราไมไดมากิน แตมารมันแปลงกายมากินแทน เราคิดวา
วิญญาณปูยาตายายจะมากินของเซนไหว ความจริงเขามาไมได เขาไปมีหนาที่การงานในโลก
ใหมของเขา หากเราประสงคจะใหเขากินอะไร? ก็ตองนําสิ่งของเหลานั้นไปถวายแกผูมีศีล เชน
ภิ ก ษุ ส ามเณร เป น ต น แล ว กรวดน้ํ า อุ ทิ ศ กุ ศ ลไปให เ ขา เขาจึ ง จะได กิ น ตามวิ ธี ก ารของ
พระพุทธศาสนา
อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องตายแลวเอาศพไปเก็บไวในฮวงซุย นี่คือความเชื่อกอนที่เขาจะ
ตาย แตพอเขาตายไปจริง ๆ ไมเปนไปตามความเชื่อนั้นเสียเลย ผูตายเขาเปนหวงรางของ
เขา เพราะรางของเขายังไมไดเผาตามวิธีการของพระพุทธศาสนา ผูตายมีความเปนหวง
รางของเขา จะมาเขาฝนบอกญาติ ก็มิอาจทําได แมเขาจะมาเขาฝน แตญาติของผูตายก็ไมเชื่อ
เนื่องจากสิ่งที่ฝนไปนั้น ไมสอดคลองกับความเชื่อดั้งเดิมของเขา จึงไมรูจะแกไขอยางไร? เพราะ
ความเชื่อผิด ๆ เชนนี้ เปนเรื่องของมารเขา มารเขาบังคับใหเปนเชนนั้น หากเราเชื่ออยาง
ถูกตอง สงผลใหมาร เขาไมไดกินของเซนไหว เรื่องอะไรที่มารจะใหเราทําในสิ่งที่ถูก?
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เวลานี้เราก็เห็นกันแลววา ความเชื่อในเรื่องการเซนไหวบรรพบุรุษ บานเราทํากันเปน
ประเพณีไปแลว ใครไมทําไมไดแลว จะถูกพี่นองตั้งขอรังเกียจ การเผากระดาษเงินกระดาษทอง
ไมมีประโยชนอันใดเลย เสียเงินเปลาประโยชนแท ๆ ขาพเจาเห็นแลวก็พูดไมออก เรื่องนี้เคย
กลาวไวแลวตั้งแตรุนปราบมารภาค ๑ แลว

คําถามทายบทภาคความรูทั่วไป
จงตอบคําถามใหครบทุกขอ เพื่อแสดงวาทานอานรูเรื่อง สามารถนําเนื้อหาสาระมา
ตอบคําถามได วิธีตอบ ใหทําเหมือนเราเปนนักเรียน คือหยิบกระดาษมาเขียนตอบไปทีละขอ
ครั้นตอบเสร็จแลวจึงดูเฉลยคําตอบ ขาพเจาทําแนวตอบไวใหแลว ถาตอบถูกแปลวาเราอานรู
เรื่อง หากตอบไมถูก จงกลับไปอานทบทวนดูใหม เพื่อตรวจสอบตัวเองวา เราอานรูเรื่อง
๑. ผลงานปราบมารภาค ๕ ถามวา ตนธาตุนิพพานเปนและตนนิพพานเปนกี่พระองค
ที่เราตามกลับมาได? การพบนั้น ไดพบในเวลาใด?
(แนวเฉลย พบตนธาตุนิพพานเปนและตนนิพพานเปนรวม ๕ พระองค มารเขาเอาตัว
ไปซุกซอน เอาไปทรมานในเหตุละเอียด การไปพบนั้น ไมใชพบไดในคราวเดียว เปนการไปพบ
ในเวลาที่ตางกัน ตนธาตุนิพพานเปนและตนนิพพานเปนนั้น เปนกายมนุษยเหมือนพระสงฆ ไม
มีเกตุบัวตูม ไมใชกายธรรม)
๒. นอกจากจะพบตนธาตุนิพพานเปนและตนนิพพานเปนแลว ยังพบบอบุญน้ําใส
เหมือนตาตั๊กแตน นี่คือบอบุญ เปนบารมีของใครไมทราบ? และยังพบกายสิทธิ์ที่สําเร็จทั้งดวง
เรื่องเปนอยางไร? จงบรรยายสรุปใหดู
(แนวเฉลย การพบบอบุญน้ําใสนี้ ตองถือวาเปนโชค ไมทราบวาเปนบารมีของใคร?
ตั้งแตครั้งใด? มารเขาเอามาซุกซอนไวตรงนี้ เราตามกลับมาได การที่ไมทราบวาเปนของใคร
ตั้งแตครั้งใดนั้น? เปนเพราะธาตุธรรมทานไมบอกเรา เราจึงไมรู และการไปพบดวงกายสิทธิ์ดวง
โต ประดุจกองภูเขานั้น นั่นคือดวงกายสิทธิ์ที่สําเร็จทั้งดวง สามารถเอาเรือนคือดวงแกวเหาะ
เหินไปไหน ๆ ได มารกวาดตอนมารวมไวที่นี่ เราทําวิชาแกไขไดแลวอาราธนากลับมาไดหมด
นาตกใจมาก! ไมวาอะไรแพมารทั้งนั้น! มารเขาเอาไปเปนเชลยไดหมด เขาเอาไปบังคับไดหมด
มารมันเกงจริง ๆ)
๓. มารเขาปกครองกี่ระดับ? เขาปกครองอะไรบาง? จงอธิบายเพียงยอ ๆ
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(แนวเฉลย มารเขาปกครอง ๒ ระดับ คือปกครองใหญ หมายถึงเขาปกครองอายตนะ
นิพพาน คือเขาปกครองผูไดมรรคผลนิพพานทั้งหมด นั่นคือเขาปกครองพระพุทธเจาและผูได
มรรคผลนิพพานทั้งปวง นั่นเอง และปกครองอีกอยางเรียกวา ปกครองยอย คือปกครองภพ ๓
มายถึง ปกครองอรูปพรหม ๔ ชั้น พรหม ๑๖ ชั้น สวรรค ๖ ชั้น และมนุษยโลกทั้งปวง สรุปแลว
มารเขาปกครองทั้งหมด ไมมีอะไรที่เขาจะบังคับไมได เขาบังคับไดหมด การบังคับเขาใชวิชา
บังคับ คือบังคับใจ เมื่อบังคับใจไดแลว กายก็ไมเหลือ มารเขาที่ไหน? เดือดรอนที่นั่น ดังนั้น จึง
เดือดรอนกันหมด การที่เราปราบมารก็เพื่อใหมารถูกดับใหหมด ใหเราพนจากปกครองของมาร
นั่นเอง)
๔. พระพุทธเจาทรงมีภารกิจที่จะตรัสรูกี่ระดับ? อะไรบาง? การตรัสรูระดับใดมีความ
ขัดของ? การตรัสรูใดไมมีความขัดของ? จงยกขอมูลมาสนับสนุนคําตอบดวย
(แนวเฉลย พระพุทธเจาทรงมีภารกิจตรัสรู ๒ ระดับคือ (๑.) การตรัสรูในปกครองยอย
คือ การตรัส รูในโลก เปนการตรัสรูเ พื่อทําหนาที่ของพระพุ ทธเจ า วันตรัสรูคือวันวิสาขบูช า
ความรูที่ทรงตรัสรูนั้นเรียกวา พระไตรปฎก หลังจากตรัสรูแลว ก็สอนความรูนั้นแกมนุษยโลก
การตรัสรูในโลกนั้น ไมมีอะไรเปนอุปสรรค มารเขายอมใหตรัสรูได สวนการตรัสรูอีกระดับหนึ่ง
คือ (๒.) การตรัสรูในปกครองใหญ การตรัสรูระดับนี้มีอุปสรรค มารเขาขัดขวางไมใหมีการตรัสรู
เปนการตรัสรูในอายตนะนิพพาน หลังจากที่พระพุทธองคดับขันธปรินิพพานแลว คือหลังจากที่
พระพุทธองคทําหนาที่พระพุทธเจาในโลกเสร็จแลว พระองคก็เสด็จเขาสูมรรคผลนิพพาน คือ
เสด็จเขาสูอายตนะนิพพาน จะตองไปตรัสรูในอายตนะนิพพานอีกครั้งหนึ่ง ตามกฎเกณฑของ
ธรรมภาคขาว แตแลวก็ตรัสรูไมได เนื่องจากมารเขายึดอํานาจปกครองอายตนะนิพพาน แลว
มารก็กลั่นแกลงกดขี่ขมเหงดวยประการตาง ๆ นั้น ทั้งนิพพานเปนและนิพพานกายธรรม (คือ
ทั้งสอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพาน) เพิ่งไดตรัสรูเปนครั้งแรกตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ํา
เดือน ๗ ป ๒๕๔๓ ตรงกับวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๓ เปนวัน “วิสาขบูชาของนิพพาน” (ในปตอ ๆ
ไปใหถือวันขึ้น ๖ ค่ํา เดือน ๗ ของทุกปเปนวันวิสาขบูชา) แสดงใหเห็นวา ตั้งแตเริ่มมีมรรคผล
นิพพานมานั้น การตรัสรูในระดับปกครองใหญ ลมเหลวโดยสิ้นเชิง การที่มีการตรัสรูไดนั้น เกิด
จากผลแหงการปราบมารที่ขาพเจาทําอยูในขณะนี้)
๕. การที่พระพุทธองคตรัสรูในระดับปกครองใหญไมไดนั้น เกิดการเสียหายอะไรบาง?
และมีผลกระทบตอมนุษยอยางพวกเรานี้อยางไรบาง? จงชี้ใหเห็นจริง เพราะทานอานมามาก
แลว ตองมีความรูนํามาตอบไดบาง

ปราบมาร ภาค ๕ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๑๐๘

(แนวเฉลย การที่พระพุทธเจาตรัสรูในโลกไดนั้น เราเขาใจแลว เพราะทุกวันนี้ เรา
ดํ า รงชี วิ ต อยู ใ นศาสนาของพระองค คื อ อยู ใ นหลั ก ของพระพุ ท ธศาสนา ได เ รี ย นรู ค วามรู ที่
พระองค ไ ด ต รั ส รู เรี ย กว า เรี ย นพระธรรมคํ า สอนของพระองค เรี ย นพระไตรป ฎ ก ทางฝ า ย
พระสงฆก็เรียนหลักสูตรนักธรรมและหลักสูตรภาษาบาลี นั่นคือเรียนคําสอนของพระพุทธองค
นั่นเอง เรามีความเขาใจวา การที่พระพุทธองคไดตรัสรูในโลกนั้น เราไดรับมรดกแหงความรู คือ
ไดเรียนคําสอนของพระองค ตามที่กลาวนั้น แตวาการที่พระพุทธองคดับขันธปรินิพพานแลว ได
เขาสูอายตนะนิพพานไปแลว เนื่องจากไดมรรคผลนิพพานแลว พระองคจะตองไปตรัสรูอีกระดับ
หนึ่ง คือการไดตรัสรูในระดับอายตนะนิพพาน หรือเรียนตามหลักวิชาวา การตรัสรูในปกครอง
ใหญ การตรัสรูในระดับนี้ เราเปนมนุษยไมมีสวนไดรูเห็นเลย ไมมีใครบอก และไมมีใครเห็น ไมมี
ใครทราบดวยกันทั้งนั้น แมแตขาพเจาเองก็ไมรูเรื่องอะไรทั้งนั้น
แตการที่ขาพเจาตองรู ตองเห็น ตองทราบ เปนเพราะขาพเจาถูกบังคับใหทําวิชาปราบ
มาร เปนการบังคับใหตองรู ตองเห็น และตองทราบ ตามกระบวนการของวิชาธรรมกายชั้นสูง ซึ่ง
เปนเรื่องยากที่ใคร ๆ จะเรียนรู แมแตขาพเจาเองก็แทบจะกลืนไมเขา เทาที่รูเห็นและนํามาบอก
เลากันนี้ เปนสวนนอยเทานั้น ที่ขาพเจาไดรูเห็นในสวนที่ละเอียดเขาไป จะมีเพียงไร? เกิน
ความสามารถของขาพเจาที่จะบอกแลว ขาพเจาก็พูดเปดใจแลว
จากผลแหงการทําวิชาปราบมารของขาพเจา ทําใหเราทราบวา มรรคผลนิพพานใน
ระดับอายตนะนิพพานลมเหลวโดยสิ้นเชิง การตรัสรูในระดับอายตนะนิพพานดําเนินไปไมได
เพราะมารเขาขัดขวางในทุกรูปแบบ พระพุทธองคและผูไดมรรคผลนิพพานทั้งหมดถูกมารกดขี่
ขมเหง ถูกรังแกในทุกรูปแบบ ตามรายงานตาง ๆ ที่นํามากลาวแลวในหนังสือปราบมารทุกภาค
นั้น นั่นคือขอมูลที่แสดงถึงการลมเหลวแหงการตรัสรูในระดับนี้
นี่คือ ความรูตอนหนึ่ง ที่ทานตองจดจํา
ลําดับตอมา งานปราบมารทํามาตลอด ผลงานมีอยางไร? ทานไดอานแลว การตรัสรู
ของพระพุทธองคเกิดขึ้นไดเปนครั้งแรกในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๓ เรียกวันนี้วา “วันวิสาขบูชา
ของนิพพาน” ดังที่ขาพเจาเสนอเรื่องราวใหทราบแลว
คราวนี้ก็มาถึงประเด็นสําคัญ ที่เราเปนมนุษยโลก เราไมรูเห็นความรูที่พระองคไดตรัส
รูระดับปกครองใหญนี้เลย เปนพระไตรปฎกอะไร? เปนจํานวนเทาไร? มีรายละเอียดอยางไร?
ไมเหมือนนพระไตรปฎกที่เราเรียนในโลก เรื่องนี้เปนทางตันที่ขาพเจานํามาอธิบายไมได เปน
ความอึดอัดใจของขาพเจา ขาพเจารูเห็นไดแคนี้ ก็บอกไดแคนี้ บอกไดแตวา พระองคตรัสรูวิชา
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อาสวักขยญาณใหญ เปนความรูพิชัยสงคราม เปนวิชารบ วิชานี้ชวยใหพระองคพนจากปกครอง
ของมาร ทานก็ถามตอไปวา วิชาที่ตรัสรูมีเนื้อหาสาระอยางไร? ขาพเจาก็อธิบายวา วิชาที่พระ
พุทธองคตรัสรูในโลกนั้น เปนวิชาภาคโปรด เปนวิชาสอนศาสนา ยังไมไดตรัสรูวิชาภาคปราบ
คือวิชาปองกันมาร แลวก็สิ้นพระชนมเสียกอน เปนเชนนี้ทุกพระองค เพราะมารเขาไมยอมให
ตรัสรูวิชาภาคปราบ เขาอนุญาตใหตรัสรูแตภาคโปรดเทานั้น ภาคปราบเขาไมยอมใหตรัสรู ทั้งที่
พระพุทธองคก็อยากตรัสรู เพราะยังตรัสรูไมครบหลักสูตร ไดปริญญาใบเดียว อีกปริญญาหนึ่ง
ไมได แตก็ตรัสรูไมไดจนแลวจนรอด ในที่สุดก็ตองสิ้นพระชนม (ดับขันธปรินิพพาน) เพราะทน
วิชาทุกขและสมุทัยของมารไมไหว ในที่สุดเราก็เปนโรคและตายไป แปลวาเราสูวิชามารไมได จึง
ตรัสรูไดแตวิชาภาคโปรดเทานั้น สวนวิชาภาคปราบ เมื่อตรัสรูในโลกไมได ก็ตองไปตรัสรูใน
อายตนะนิพพาน ครั้นไปอยูในอายตนะนิพพานเขาจริง ปรากฏวาผิดคาดกันหมด คือตรัสรูวิชา
ภาคปราบไมได ตามที่ภาคขาวตั้งกฎเกณฑไว และการที่เราตรัสรูภาคปราบไมไดนั้น เกิดจาก
มารเขาเขายึดอํานาจปกครองอายตนะนิพพานไดกอน ภาคขาวจึงพลาดทาเสียทีเขา นี่คือสรุป
ยอความรู เทาที่ขาพเจาเรียนรูได ก็บอกพวกเราไดแคนี้ครับ
ทานอยากทราบตอไปอีกวา ภาคโปรดกับภาคปราบตางกันอยางไร? ขาพเจาเคยบอก
มาแลววา ภาคโปรดคือพระพุทธเจาที่ตรัสรูวิชาสอนศาสนา ไดแกความรูทั้งปวงที่พระสงฆไทย
เลาเรียนกันในทุกวันนี้ คือมีหลักสูตรนักธรรม ซึ่งมีนักธรรม ตรี-โท-เอก และหลักสูตรภาษาบาลี
ตั้งแตเปรียญธรรม ๓ ประโยค ถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค ขณะนี้การศึกษาของพระสงฆไทย
เกิดขึ้นหลายอยางแลว สรุปแลว ก็เปนวิชาสอนศาสนา วิชาเผยแพรศาสนา สวนความรูภาค
ปราบนั้น หายากมาก พระพุทธองคที่มาตรัสรูในโลก สวนใหญเปนภาคโปรดทั้งหมด ยังไมเคยมี
ภาคปราบ เปนเพราะอะไร? ขาพเจายังไมทราบเหตุผล คงเปนเพราะมารเขาหามไว เพราะถา
ยอมใหภาคปราบมาตรัสรู ก็เทากับมาสูกับเขา เพราะมารเขาเปนผูปกครองอยูกอนแลว ขืนยอม
ใหตรัสรูภาคปราบ ก็จะมารูกําพืดของเขา ใครเลาจะยอม? นี่คือเหตุผลที่นาฟง ก็เพราะเราไมมี
ความรูภาคปราบนี่เอง จึงเปนเหตุใหเราแพมารราบคาบมาในทุกสมัยทีเดียว เราอยูใตปกครอง
ของมารมาตลอด ถูกมารบดขยี้อยางยับเยินที่สุด จนในที่สุด ภาคขาวไมมีอะไรเหลืออยูเลย มาร
มันขนเอาไปเปนของมันจนหมดสิ้น ดังที่ขาพเจาไดเสนอผลงานไปแลวในหนังสือปราบมารภาค
ตาง ๆ นั้น ขอใหทานกลับไปอานทบทวนดูใหม เริ่มตั้งแตเลมปราบมารภาค ๑-๒-๓-๔-๕ ทีเดียว
หลายทานอยากใหขาพเจาอธิบายวา ความรูภาคปราบคืออยางไร? ทําไมมารมันจึง
หวงนัก? ไมยอมใหภาคขาวไดตรัสรู ขอใหยกตัวอยางความรูมาดู เพื่อจะไดทราบแนวของ
ความรู คําตอบก็คือ หนาตาของความรูของพระพุทธเจาภาคปราบก็คือความรูที่ขาพเจานํามา
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เสนอในตํ า ราปราบมารทุ ก ภาค ข า พเจ า ตอบชั ด แล ว แต เ นื้ อ หาของความรู นั้ น ข า พเจ า ยั ง
นําเสนอไมครบถวน เพราะเห็นวายากไป ไมสะดวกแกการอาน เพราะเปนวิชาการไปหมด เปน
เรื่องรบทัพจับศึก เปนเรื่องของการตอสู เปนเรื่องของการทําใหศัตรูฝายตรงขามลมตายไป จึง
เรียกวา วิ ชาอาสวั กขยญาณใหญ หากเปรีย บเทีย บกับ ทางโลกเรา ก็ คื อตําราพิ ชั ย สงคราม
นั่นเอง
ดังนั้น ความรูวิชาธรรมกายที่หลวงพอวัดปากน้ําคนควาไดนั้น มีคุณคาสุดประมาณ
แตทานที่ไมเรียน หรือเรียนไมเขาถึง ทานก็วิจารณของทานไป ขาพเจาไมวาอะไร? เพราะเปน
สิทธิ์ที่ใครจะแสดงความคิดเห็นได ขาพเจาฟงมานานแลว คนที่พูดเปนปริยัติทั้งนั้น ขาพเจาก็
บอกแลววาภาคปราบหายาก หากทานไดอานทุกหลักสูตรที่ขาพเจาไดนํามาเผยแพร พยายาม
อานใหจบ ดูเนื้อหาไปแตละหลักสูตร ทานจะเปลี่ยนใจในความเห็นที่ทานมีแตเดิม เพราะเนื้อ
วิชามันยากอยางนี้และละเอียดลึกซึ้งอยางนี้ มันจึงยากที่ใครจะเขาถึง อานใหครบทุกหลักสูตร
และอานใหครบทุกบท อานแลวตีความ มันจึงจะสมกับที่เราเปนเปรียญธรรมเอก เนื้อหาความรู
เปนไปอยางนี้หรือ? เราเรียนมาแตความรูปริยัติ คือความรูทางภาษาหนังสือ แตความรูทางวิชา
ยังไมไดปฏิบัติทางใจเลย วาอะไรคืออะไร? สรุปแลวเรายังเขาไมถึงวิชาอะไรเลย การไปวิจารณ
ความรูที่เรายังไมเคยสัมผัส เปนการรอบคอบของผูคงแกเรียนหรือ?
คราวนี้มาตอบคําถามที่วา กรณีที่พระพุทธองคทรงตรัสรูในระดับอายตนะนิพพาน
ไมได คือการที่พระองคไดสิ้นพระชนมไปแลวเขาสูอายตนะนิพพาน ไมสามารถตรัสรูอะไรไดอีก
หลังจากที่เขานิพพานแลวนั้น ถามวาเกิดความเสียหายอยางไรตอมนุษยอยางพวกเรานี้อยางไร
บาง? คําตอบก็คือ พระองคทรงมีภัยเสียแลว พระองคอยูในระหวางอันตราย เนื่องจากมารเขามา
กดขี่ขมเหงพระองคดวยประการตาง ๆ ดังขอมูลทั้งปวงที่ขาพเจาเสนอไปแลวในหนังสือปราบ
มารภาคตาง ๆ นั้น ทําใหพระองคมาชวยมนุษยไดยาก ทั้งที่พระองคทรงเปนที่พึ่งของสัตวโลก
นี่คือความเสียหายที่เราไดรับ การที่โลกเดือดรอนดวยประการตาง ๆ เปนการกระทําของมาร
ทั้งนั้น แตพระพุทธองคมาชวยเราลําบาก เพราะมารเขาขัดขวาง)
๖. จงกลาวถึงการเรียนวิชาอาสวักขยญาณ ใหยาวกวานี้จะไดไหม?
(แนวตอบ การเรียนวิชาอาสวักขยญาณเริ่มจากคําสอนของพระพุทธเจาภาคโปรด
เสมอไป คือคําสอนขอ ๓ ที่วา สจิตฺตปริยทปนํ แปลวา การทําใจใหใส ถาทําใจใหใสได แปลวา
เขาถึง ถาทําไมได ก็แปลวาเขาไมถึง ทําใจใหใสที่ตรงไหน ตองทําที่ศูนยกลางกายของกาย
มนุษยตัวเรานี้เทานั้น หากทําที่อื่น ก็แปลวาผิดทาง เมื่อผิดทาง ก็ไมเห็นดวงธรรมที่ทําใหเปน
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กายของตัวเอง เมื่อไมเห็นดวงธรรมทําใหเปนกายแลว เราก็ไมเห็นกายละเอียดของตัวเอง ไม
เห็นกายธรรมของตัวเอง คราวนี้ยุงใหญแลว ไมเห็นวิชาอะไรทั้งนั้น ไดแตเกิดอารมณทางใจ
อยางเดียว เขาหาวิชาอะไรไมไดเลย? นี่คือความเสียหายของการเรียน เสียหายไปตลอดชีวิต
เพราะเราตั้งใจไมถูกที่นั่นเอง จึงไมเขาถึงวิชา เมื่อไมเขาถึงวิชา ก็ไปโทษวิชาธรรมกาย นี่คือ
ความเขาใจผิดกันทั้งนั้น การที่เราฝกใจผิดที่ตั้ง ก็เกิดการเสียหายจนทุกวันนี้ เพราะเราตั้งใจผิด
ที่ แลวก็วิจารณกันจนไมรูวาอะไรเปนอะไร? จงอยาตั้งใจที่จมูก อยาตั้งใจที่กระหมอม อยาตั้งใจ
ที่ปลายเทา เพราะไมไดอะไร? ไดแตอารมณทางใจเทานั้น นี่คือการเรียนเบื้องตน หากเรียน
เบื้องตนถูกทางแลว ตอไปจะเขาถึงวิชาไปเอง ดังที่แจงอยูในตําราปราบมารของขาพเจาแลว
โปรดศึกษาเลาเรียนตามนั้นตอไป เพราะวิชาที่นํามาเสนอในตําราปราบมารนั้น เปนวิชาอาส
วักขยญาณ เปนวิชาปราบมาร เปนตําราพิชัยสงครามของภาคขาว)
๗. จงอธิบายคําวา “ทําบุญใหมารกิน ทําเงินเดือนใหโจรใช” มีความหมายอยางไร?
และเหตุใดขาพเจาจึงกลาววา “ในโลกของเรามีประชากรหกพันลานคน หากมีคนเดียวที่ปราบ
มารได โลกนี้ก็นาอยูนาอาศัย” ?
(แนวตอบ คํากลาวที่วา “ทําบุญใหมารกิน ทําเงินเดือนใหโจรใช” มีความหมายวา เรา
สรางบุญมาแลว แตเรารักษาไวไมได มารเขามาระเบิดเอาไปจากเราได โดยเราไมรู นี่คือทําบุญ
ใหมารกิน เปรียบอีกอยางก็เหมือนกับเราทํางานไดเงินเดือน แตเราไมไดใชเงิน เพราะโจรมาจี้
ปลนเอาไป เพราะเราไมเก็บรักษาเงินไวใหดี ไดเงินมาแลวไมซุกซอน ไมนําฝากธนาคาร มารมัน
ก็มาจี้เอาไป ในการทําวิชาปราบมารนั้น ขาพเจาไดรูเห็นถึงบารมีสําคัญมากมายที่มารเอาไปซุก
ซอนในเหตุละเอียดเลยอายตนะนิพพานไปอีกมากมาย ดังที่นํามารายงานในรูปแบบตาง ๆ นั้น
นี่คือขอมูลที่เราไดพบ แลวทานก็ถามตอไปวา เราจะรักษาบารมีเราไวไดอยางไร? ขาพเจายัง
ตอบคําถามนี้ไมได เพราะไมวาจะเปนบุญของใคร? หรือดวงบารมีของใคร? มารเขามาระเบิดไป
จากเราไดทั้งนั้น ใครจะรักษาดวงบารมีใหเราได? นี่คือคําถามสําคัญ หากเราดูในทางโลกเรา
การรักษาเงินก็คือ การนําฝากธนาคาร หากเราเก็บไวกับตัว หรือเก็บไวในตูเซฟที่บานเรา หรือ
ใสไหฝงดินแบบคนโบราณ ก็ไมปลอดภัยอยูดี คราวนี้มาดูการเก็บรักษาดวงบารมีบาง ดวงบารมี
ปกติแลว ก็อยูที่ศูนยกลางกายของเรา คืออยูที่ดวงธรรมของเรา นั่นเอง เวลามารมันจะมาระเบิด
มันก็มาที่ศูนยกลางกายของเรา แลวมันก็เอาไปไดตามใจชอบ นี่คือความรูที่ขาพเจาไดพบเห็น
คําตอบที่แทก็คือ ตองดับมารใหหมด เมื่อหมดมารแลว ก็ไมมีใครมาระเบิดดวงบารมีของเราได
นี่คือคําตอบที่ถูกตอง ใครตอบอยางนี้ ขาพเจาใหคะแนนเต็มทันที แตความเปนไปไดจะมีหรือ?
การที่มารจะดับหมดไปนั้น ความเปนไปไดไมมี คําตอบที่ถูกอีกประเด็นหนึ่ง คือทําใจใหหยุด นิ่ง
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แนน ไวกับดวงบารมีเปนนิจศีลและตลอดไป ทุกลมหายใจเขาออก ใหนิ่งไว ใหแนนไว ใหใสไว
ใหขาวไว อยาใหใจสาย ริบ ไหว รัว ใครตอบไดอยางนี้ ขาพเจาใหคะแนนทันที แตความเปนไป
ไดมีหรือ? ที่เราจะทําใจเชนนั้นไดตลอดไป ยอมเปนไปไมได มารก็เหมือนโจร เขารูวาใครรวย?
รวยขนาดไหน? ไมเคยเห็นโจรปลนคนขอทาน เห็นมีแตปลนรานทอง แตมารเขารูวาใครรวย
บารมี? มันก็จองจะระเบิดจากเขาผูนั้น คราวนี้เรากลับมาดูธนาคารบารมีกันบาง เปรียบเทียบกับ
ธนาคารในโลกเรานั่นเอง หากเราฝากบารมีไวกับ “ตนธาตุ” ทานก็จะเก็บบารมีไวใหเรา แตวาเรา
พบมาแลววา มารมันเอาตนธาตุและผูปกครองใหญของนิพพานเปนไปไดถึง ๕ พระองค แลว
อยางนี้จะมีอะไรเหลือ? มารเขาเอาตัวเราไปได แลวจะมีอะไรเหลือ? นี่แหละที่ขาพเจาตอบแก
ทานวา ขาพเจาตอบไมได แตวาพอคุยได เรื่องการรักษาบารมีนี้สําคัญที่สุด ขาพเจาตองเรียนรู
ตอไป นี่คือแนวเฉลยคําตอบ ใหทานเลือกตอบเอาเอง กรณีที่เรามาพบภูเขาบารมีเปนรัตนชาติสี
ขาว ขนาดใหญโตมหาศาลนั้น ทานถามวาเหตุใดพระพุทธองคไมชวย? เหตุใดธาตุธรรมระดับ
ผูใหญไมชวยไว? ปลอยใหมารเอาไปไดอยางไร? ทานมีสิทธิ์ถามได แตใครเลาจะตอบได? เรา
ทราบแลววามารเขาเปนเจาธาตุเจาธรรม ใครจะกลาไปประลองฝมือกับเขา? ใครจะกลาไปแตะ
ตองเขา? ใครจะกลาไปทัดทานเขา? เราภาคขาวทั้งหมดตางก็รูปญหา แตแกอะไรไมได พระองค
อยากชวยเราใจจะขาด แตชวยไมไดจริง ๆ นี่คือประสบการณที่ขาพเจาไดพบเห็น ในประโยคที่
ขาพเจาเขียนวา “ในโลกนี้มีประชากรหกพันลานคน ตามขอมูลที่ทางราชการกลาว ถามีเพียงคน
เดียวทําวิชาปราบมารได โลกนี้ก็นาอยูนาอาศัย” ที่ขาพเจากลากลาวเชนนั้น เพราะไมมีใคร
ปราบได ทั้ งนั้ น ขา พเจ า ก็บ อกแลว ว า ใหทา นเขา กายธรรมไปถามใหทั่ ว จั ก รวาลธาตุ ใ ห ทั่ ว
จักรวาลธรรม วาใครจะรับอาสาปราบมารบาง? จะเอาอะไรตอบแทน? ขอใหบอก เรามีใหทั้งนั้น
จะเอาสาวงาม จะเอาตึกรามบานใหญ จะเอาเงินสมบัตินานา จะเอาอะไร? เรามีใหทั้งนั้น ยังหา
คนอาสาไมไดจนบัดนี้ แตการที่ขาพเจาทํา เปนเพราะธาตุธรรมทานบังคับ ซึ่งขาพเจาก็พูดเปด
ใจแลว ทานอานผานมาแลววา ไมมีใครชนะมารไดเลย)
๘. งานปราบมารที่มีมาแลวในอดีต ปราบไดผลหรือไม? ทานทราบงานปราบมารที่
เปนมาแลวในอดีตไดอยางไร? จงยกขอมูลมาสนับสนุนคําตอบของทาน
(แนวเฉลย งานปราบมารที่มีมาแลวในอดีต มีมาแลวมากมายหลายยุคหลายสมัย แต
ยุคที่เราทราบมียุคเดียว คือยุคของหลวงพอวัดปากน้ํา สวนงานปราบมารในยุคอื่น ๆ มีมาแลว
อยางไร? เราไมทราบเลย เพราะเราเกิดไมทันยุคนั้น ๆ เราจึงอยูในฐานะที่ไมรูไมเห็น แตการที่
เราทราบประวัติงานปราบมารของภาคขาว เราทราบจากการบอกเลาของ “ตนนิพพานเปน” ทรง
บอกใหขาพเจาทราบเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๒ (สมุดบันทึกเลมที่๒๔ หนา ๒๗) ทรงบอก
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วา งานปราบมารในอดีตที่ผานมาหลายยุคหลายสมัย พระองคไมทรงยอมรับ แตทรงยอมรับงาน
ปราบในยุคของ “ตนปราบ ตรีภพ และหยกชมพู” ก็คือยุคของขาพเจา นั่นเอง ขาพเจารับฟงไว
แลวขาพเจาก็จดบันทึกไว ทําใหขาพเจาคิดทันทีวาแตอดีตมาแลว ธาตุธรรมผูใหญผูปกครอง
ของภาคขาว ไมนิ่งนอนใจเลย สงคนของพระองคลงมาเกิดแลวใหทํางานปราบมารตลอดมา แต
ไมประสบความสําเร็จเลย สาเหตุมาจากอะไรกันแน? เพราะผูมาเกิดจะตองมีบารมีธรรมชั้นสูง
ระดับ “มือพระกาฬ” หากฝมือไมเขาระดับนั้น จะไปปราบมารไดอยางไร? แลวเหตุใดพระองค
ทรงยกยองขาพเจาวางานปราบเขาตากรรมการแลว? หรือวาพระองคจะใหยาหอมชโลมใจเรา?
นี่คือ ความคิดที่เกิดแกใจของขาพเจา เหตุการณตอมาถึงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๔๓ (สมุดบันทึก
เลมที่ ๒๕ หนา ๑๓๘) ก็ไดยินนิพพานกายธรรมเลาถึงความเปนมาของงานปราบมารตั้งแตอดีต
ใหทราบอีก นั่นคือ “ตนธาตุของนิพพานกายธรรม” เลาใหฟง เนื้อหาสาระตรงกับรับสั่งของ “ตน
นิพพานเปน” ทีเดียว สรุปแลว วางานปราบมารที่มีมาแลวในอดีตไมประสบความสําเร็จเลย งาน
ปราบมารที่ไดผลมากที่สุดคือยุคของ “ตนปราบ ตรีภพ และหยกชมพู” นี่เอง เปนอันวาผูใหญ
ระดับปกครองทั้งของนิพพานเปนและนิพพานกายธรรม เลาถึงผลงานปราบมารในอดีตใหเรา
ทราบ มีเนื้อหาสาระตรงกัน คืองานปราบมารในอดีตที่ทํามาแลวนั้นไมไดผลเลย)
๙. ผลงานปราบมารในยุ ค ของหลวงพ อมี อะไรบา ง? มีตํ า ราอะไรจดบั นทึ กไว บ า ง
หรือไม? เพื่อใหคนรุนหลังไดศึกษาเลาเรียนกันและจงบอกผลงานปราบมารในยุคของ “ตนปราบ
ตรีภพ และหยกชมพู” มาใหทราบ
(แนวตอบ (ก.) ผลงานปราบมารในยุคของหลวงพอไมมีบันทึกเปนตําราไวเลย นา
เสียดายจริง ๆ แตศิษยที่เปนหัวหนาเวรบอกความรูวิชาปราบมารไวบาง เทาที่ทราบก็คือคุณ
ฉลวย สมบัติสุข เปนผู บอกความรูปราบมารเบื้ องตนไว ทานเจาคุณภาวนาโกศลเถร (พระ
อาจารยวีระ) นํามาพิมพเปนหนังสือเลมเล็กชื่อวา “ยุทธวิธีและยุทธศาสตรการสะสางธาตุธรรม”
ขาพเจาเคยอาน ชื่อหนังสือที่นํามากลาวถูกตองหรือเปลา? เพราะเคยอานนานมาแลว นี่คือเรื่อง
ของตําราหนังสือ เห็นจะมีเทานี้ สวนเรื่องราวงานปราบมาร ขาพเจาไดยินแมชีถนอม อาสไวย
เลาใหขาพเจาฟงบาง สรุปแลว ตําราวาดวยวิชาปราบมารในยุคของหลวงพอไมไดทําไว จึงเปน
เรื่องนาเสียดายมาก เหตุใดจึงไมทําไว? นี่คือคําถามสําคัญ ที่ทานผูใฝรูอยากใหขาพเจาแสดง
ความเห็น ปกติความรูของหลวงพอ มีความรูวิชาธรรมกายแทรกอยูในทุกกัณฑเทศน ขาพเจา
เคยอานแลว มีวิชาธรรมกายเบื้องตนเทานั้น ไมใชความรูชั้นสูงเลย แลวความรูชั้นสูงเหตุใดทาง
วัดไมทําบันทึกไว? นี่คือประเด็นสําคัญ ขาพเจาขอแสดงความเห็น ดังนี้
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(ข.) เหตุใดหลวงพอไมเขียนตําราปราบมารไวเลย? เปนเพราะอะไร? จงชี้แจง ขอ
ชี้แจงใหทราบเบื้องตนกอนวา ขาพเจากลาวไวในตําราของขาพเจาวา “การตรัสรูของพระพุทธ
องค ตองเปนไปตามหลักสูตรที่มารบัญญัติ การกําหนดอายุขัยของพระพุทธองคจะใหมีพระชน
มายุอยูในโลกไดเทาไร? ยอมเปนไปตามกําหนดของมาร” แปลวา มารเขาเปนผูกํากับทั้งหมด
ทุกอยางเปนไปตามความตองการของเขา กรณีการทําตําราเผยแพรตอประชาชนนั้น หลวงพอมี
ความปรารถนาอยางยิ่ง เพราะหลวงพอเปนนักปฏิบัติ เปนนักเทศน เปนนักคนควา มีความเปน
ผูนํา มีความเปนครู ชอบสอน ชอบอธิบาย นี่คือลักษณะของหลวงพอ คราวนี้เรามาดูประวัติ
หลวงพอตอนหนึ่ง หลวงปูชั้วเลาวา ธาตุธรรมเตือนใหหลวงพอทําวิชาปราบมาร หลวงพอเห็น
วิชาปราบมารแลว อยูแตวาจะทําหรือไมเทานั้น? หลวงพอใชเวลาใครครวญพิจารณาถึง ๘ ป
เหตุใดใชเวลาปานนั้น? จะทําดีหรือไมทําดี? ทําแลวจะไดอะไร? ผลตอบแทนแหงการทําไดแก
อะไร? ความพร อ มในการทํ า วิ ช าของเรามี อ ะไรบ า ง? หลวงพ อ คนเดี ย วจะทํ า ได อ ย า งไร?
เพียงแตปกครองพระเณรก็หมดเวลาไปวันหนึ่ง ๆ แลว แลวจะไดเวลาที่ไหนมาทําวิชา? พลรบ
ของหลวงพอมีหรือไม? มีที่อยูอาศัยใหเขาแลวหรือยัง? มีที่กิน ยารักษาโรคใหเขาแลวหรือยัง?
จะไดมาอยางไร? พลรบตองมีความรูวิชาธรรมกายชั้นสูง เห็นวิชาออนก็ทําไมได ใครจะเปนคน
ทําใหคนทําวิชามีความเชี่ยวชาญถึงขนาดทําวิชารบได? พุทธบริษัทมารวมอยูกันจํานวนมากใน
วัดปากน้ํา พระเณร ๑,๐๐๐ ชีวิต อุบาสก อุบาสิกา ศิษยวัดจํานวนเทาไร? อยูในความรับผิดชอบ
ของหลวงพอแตผูเดียว เพียงแตจัดการศึกษาใหพระเณรศึกษาเลาเรียนไปวันหนึ่งๆ ไดก็บุญ
แลว อาหารการฉันของพระเณรรอดตัวไปไดวันหนึ่งก็บุญแลว แลวหลวงพอจะเอาเวลาที่ไหนมา
คนควาวิชาธรรมกาย? นี่คือภารกิจของหลวงพอในฐานะเจาอาวาส กลับมาพิจารณางานปราบ
มาร ปรากฏวาหลวงพอมีพลรบตั้งเวรทําวิชาได ๖ เวร ๆ ละ ๔ ชั่วโมง คือทําวิชารบตลอด ๒๔
ชั่ ว โมง มอบภารกิ จ การปกครองวั ด ให แ ก พ ระสงฆ ที่ เ ป น ศิ ษ ย ค วบคุ ม กั น ไป หลวงพ อ เป น
ผูอํานวยการทางวิชาปราบมาร แมชีถนอมเลาวา วันหนึ่งคืนหนึ่งหลวงพอจําวัด (นอน) เพียง ๒
ชั่วโมงเทานั้น แตพวกเรานอนกันวันละ ๘ ชั่วโมง ควบคุมวิชาปราบมารตลอดรุงสายเชาค่ํา
กวดขันอยูเชนนี้ ๓๐ ปทีเดียว งานปราบมารก็ยังไมไปถึงไหนเลย! สุดทายหลวงพอมรณภาพ
เมื่อป ๒๕๐๒ งานปราบมารหยุดลงเพียงนั้น ศิษยผูคงแกเรียนก็ตางคนตางไป เพราะตองไป
รับผิดชอบตอชีวิตตนเอง ศิษยผูคงแกเรียนคนหนึ่งยังบําเพ็ญตนเปนแมชีอยูวัดปากน้ํา เชน แม
ชีญาณี ศิริโวหาร, แมชีสมจิต, อาจารยตรีธา เนียมขํา เปนตน สวนแมชีถนอม อาสไวย ทานก็
กลับไปตั้งสํานักสอนอยูจังหวัดอางทอง
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(ค.) ประเด็นสําคัญของการทําหนังสือตําราของหลวงพอ หลวงพออยากทําใจจะขาด
แตทําไมได ขึ้นชื่อวาวิชาธรรมกายแลว มารเขาจองจะดับอยูร่ําไป ขอใหเราไดมีโอกาสเถิด
หลวงพอคิดมากเพราะพระเณรอยูกับทาน ๑,๐๐๐ ชีวิต ถามารเอาเรื่องขึ้นมา พระเณรเกิดความ
ระส่ําระสาย จะเอาพระเณรไปไวที่ไหน? วิชานั้นหลวงพอทานคนพบแลว แตตีพิมพไมได เชน
ตําราวิชชามรรคผลพิสดาร ๑ มีทั้งหมด ๔๖ บท เปนความรูวิชาธรรมกายชั้นสูง ซึ่งพระมหาจัน
(เปรียญธรรม ๕ ประโยค) จดบันทึกไวแตป พ.ศ. ๒๔๘๑ ยังเอามาตีพิมพออกเผยแพรไมได ทาง
วัดปากน้ําเพิ่งจะนํามาตีพิมพในป ๒๕๑๗ นี่เอง เปนการพิมพหลังจากที่หลวงพอมรณภาพไป
แลว ตําราสําคั ญอีกเล มหนึ่งคือ “วิชชามรรคผลพิสดาร ๒” มีหลายบทเรี ยน ซึ่งทานเจาคุณ
ภาวนาโกศลเถร (อาจารยวีระ) จดบันทึกไว ทางวัดปากน้ําเพิ่งพิมพเผยแพรเมื่อป ๒๕๑๙ นี่เอง
วิชาธรรมกายสําคัญอีกเลมหนึ่งคือ “คูมือสมภาร” มี ๑๕ บท มีหลายทานถามขาพเจาวา เหตุใด
หลวงพอจึงพิมพในนามของศิษย คือพิมพในนามคุณฉลวย สมบัติสุข เราตองทราบวา ความ
เปนไปความเปนมาของตํารา “คูมือสมภาร” นั้น ขาพเจาบรรยายไวในตําราเลมอื่นแลว ขอให
ทานไปคนควาหาอานเอาเอง ขาพเจาจะชี้แจงเหตุผลใหทราบ วาเหตุใดจึงไมพิมพในนามของ
หลวงพอ? ในฐานะที่หลวงพอเปนผูคนพบวิชา การที่พิมพในนามของศิษยนั้น ปลอดภัยแลว!
เพราะสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศ ทรงรับสั่งใหแมชีนวรัตน หิรัญรักษ (ผูเรียนวิชาธรรมกาย
ที่สํานักวัดปากน้ํา) เขียนวิชาที่เรียนถวาย เพื่อพระองคจะทรงศึกษาดูบางนั่นเอง ครั้นพิมพตํารา
ออกมาจริง กลับใชนามคุณฉลวย สมบัติสุข เปนผูเรียบเรียง สวนแมชีนวรัตน หิรัญรักษ และแม
ชีสมทรง สุดสาคร เปนเพื่อรวมคณะจัดพิมพถวาย พิมพเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๒ ถวายแดสมเด็จ
พระสังฆราชวัดบวรฯ ปรากฏวาสมเด็จฯ ไมไดทอดพระเนตร เพราะทรงประชวร แพทยหามใช
ความคิดในขณะนั้น นี่คือเรื่องยอ ประเด็นสําคัญของเรื่องอยูที่วา เหตุใดตําราเลมนี้จึงพิมพใน
นามของศิษย? การพิมพในนามของศิษยนั้นปลอดภัยแลว! ปองกันมารสอดละเอียด หากมาร
สอดละเอียดกลาวโทษหลวงพอวาอวดอุตริมนุส ธรรม เรื่องก็จะไปกันอีกรูปแบบหนึ่ง
บรรยายมาถึงตรงนี้ ใหทานสรุปเอาเองวาตําราวิชาธรรมกายที่หลวงพอทานรวมเปน
ตําราไวมีกี่หลักสูตร? อะไรบาง? แตละหลักสูตรพิมพในวาระตางกันอยางไร? จงเลาใหชัดเจน
หวังวาทุกคนตองตอบได
(ง.) ตําราปราบมารรุนของ “ตนปราบ ตรีภพ และหยกชมพู” คือหนังสือปราบมารทุก
ภาค ขณะนี้พิมพไปแลว ๕ ภาค เลมที่ทานถืออยูในมือคือ “ปราบมารภาค ๕” ทานถามตอไปวา
เหตุใดขาพเจาจึงกลาออกตําราสําคัญอยางนี้ได? ขาพเจาก็บอกแกทานแลววา “ตําราอยางนี้
เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในโลก” กวาจะพิมพออกมาได ขาพเจาก็แทบจะหมดความเพียร เพราะมี
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อุปสรรคนานาประการ ถาเลาก็จะยาวความ สรุปวา ขาพเจาเอาตําราสําคัญอยางนี้ออกสูสายตา
ชาวโลกไดแลว แมจะมีอุปสรรครอยแปดขาพเจาก็ตอสูมาหมดแลว โชคดีที่ขาพเจาไมตายไป ถา
ขาพเจาถึงแกความตายลงไป ทานทั้งหลายก็คงหมดโอกาสไดอานตําราลึกลับอยางนี้ ถาออก
ตําราปราบมารไมได อะไรเลาที่จะเปนหลักฐานของการปราบมาร? งานปราบมารนี้มีเนื้อหา
สาระอะไรบาง? เราจะไดมาตอบแกประชาชน ไหนคือรายงานผลการปราบมาร? ขาพเจาไมได
เปนพระสงฆ แตขาพเจาเปนฆราวาส ใครเขาจะเชื่อถือฆราวาส? สังคมบานเรา เขาเชื่อพระสงฆ
กันทั้งนั้น ถาพระสงฆพูด เขาเชื่อถือ นี่คือขอเท็จจริงที่ปรากฏออกสูสายตาชาวโลกแลว ขอให
บัณฑิตทั้งปวงจงพิสูจนของจริงไดแลว ขาพเจามีหลักฐานครบถวนใหผูคงแกเรียนไดศึกษาเลา
เรียนทุกเมื่อ จะใหชี้แจงอะไร? จะใหอธิบายอะไร? จงรวมตัวไปพิสูจนเถิด ขาพเจามีความยินดี
ตอนรับผูเปนบัณฑิต เพราะเปนเรื่องที่ผูคงแกเรียนจะตองเรียนรู การแสดงความเกงแบบฝรั่ง
เชน ปนภูเขาสูงชัน การแสดงการตอสูหวาดเสียว การไปคนควาเรื่องเหลวไหล แลวชีวิตของเรา
ก็จบลงโดยที่เราไมไดอะไร? เห็นเปนของโกวา ตัวเองมีชื่อเปนขาวตามสื่อตาง ๆ ถามวาไดอะไร
ที่เปนประโยชน? ก็ตอบวาไมไดอะไรเลย ชีวิตของเราจบลงแลว ทําไมไมแสดงความเกงในการ
ปราบมารดูบาง? ไปเกงอยางนั้นไมไดประโยชนอะไรเลย ตําราทั้งปวงขาพเจาทําใหครบถวน
แลว เรื่องที่เราควรแสดงความเกง แตเรากลับไมแสดง แตกลับไปใชชีวิตสนใจในเรื่องไรสาระกัน
หมด เสียใจกับเขาที่เขาทุมเทชีวิตผิดทาง อยากมีชื่อเสียงในทางที่ไมเขาเรื่อง เปดดูขาวโทรทัศน
จะพบแตฝรั่งแสดงความเกงไมเขาทา นาเสียดายชีวิตของเขาที่หมดไปกับเรื่องไรสาระ)
๑๐. ขาพเจาทําวิชาปราบมารมาตั้งแตเมื่อไร? เปนเวลากี่ปแลว? มีผลงานปราบมาร
และผลงานเขียนตําริชาธรรมกายอะไรบาง?
(แนวตอบ ปราบมารวันแรกคือ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗ นับถึงปปจจุบันไดกี่ป? ก็
คํานวณเอาเอง ผลงานปราบมารที่นําเสนอไปแลว เปนตําราปราบมารภาค ๑-๒-๓-๔-๕ รวม ๕
เล ม สว นผลงานเขี ย นตํ า ราวิ ช าธรรมกายนั้น ได เ ขี ย นตํา ราโดยนํา ตั ว บทวิ ช าธรรมกายทุ ก
หลักสูตรและทุกบท ที่หลวงพอรวมไวเปนหนังสือมาเขียนขยายความเพิ่มเติมทุกหลักสูตรแลว
ทําเชนนี้ก็เพื่อชวยใหเกิดความเขาใจตอการศึกษาเลาเรียน อธิบายทุกบทไมเวนเลย สงผลให
วิชาธรรมกายไมยากอีกตอไป โปรดติดตามสอบถามไดที่สํานักพิมพเลี่ยงเชียง เขตราษฎรบรู ณะ
กรุงเทพฯ)
๑๑. การทําวิชาปราบมารของขาพเจา มาถึงจุดหนึ่ง ปรากฏวานิพพานไมมีดวงธรรม
๖ ดวงใหเดินวิชา เมื่อแกไขทางวิชามาถึงขั้นนิพพานมีดวงธรรม ๖ ดวงเกิดขึ้นแลว ถามวาการ
ปราบมารจุดนี้มีความอัศจรรยอะไรเกิดขึ้น?
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(แนวเฉลย เกิดวันวิสาขบูชาของอายตนะนิพพานเกิดขึ้น ซึ่งตรงกับวันที่ ๗ มิถุนายน
๒๕๔๓ (ธาตุ ธ รรมให ถื อ วั น ขึ้ น ๖ ค่ํ า เดื อ น ๗ ของทุ ก ป เ ป น วั น วิ ส าขบู ช าของนิ พ พาน)
หมายความวา เปนวันที่พระพุทธองคทั้งนิพพานเปนและนิพพานกายธรรมตรัสรูธรรมในระดับ
อายตนะนิพพานพรอมกันเปนครั้งแรก หลังจากที่พระองคเขานิพพานไปแลว ก็เพิ่งไดตรัสรู
ระดับปกครองใหญในวันนี้ สงผลใหพระองคพนจากการปกครองของมารในทันใด! ตนนิพพาน
เปนทรงเปนผูประกาศ นี่คือความสําเร็จอันยิ่งใหญของงานปราบมารของขาพเจา)
๑๒. พระพุทธเจามี กี่ประเภท? หลักสูตรการตรัสรูของพระพุทธเจา มีกี่หลักสูตร?
อะไรบาง? จงอธิบาย
(แนวเฉลย พระพุทธเจามี ๒ ประเภท คือ พระพุทธเจาภาคโปรดกับพระพุทธเจาภาค
ปราบ หลักสูตรการตรัสรูของพระพุทธเจามี ๒ หลักสูตร คือการตรัสรูในโลก เรียกวา ตรัสรูใน
ปกครองยอย และการตรัสรูในอายตนะนิพพาน เรียกวา ตรัสรูในปกครองใหญ การตรัสรูในโลก
เปนการตรัสรูเพื่อสอนมนุษย เพื่อใหมนุษยเกิดสันติสุข และไดมรรคผลนิพพาน แตการตรัสรูใน
อายตนะนิพพาน เปนการตรัสรูหลังจากที่พระพุทธองคสิ้นพระชนมแลว เขาสูโลกใหม โลกนั้น
คือโลกของผูไดมรรคผลนิพพาน นั่นคือ เขาสูอายตนะนิพพาน เรียกยอ ๆ วานิพพาน เมื่อเขาสู
อายตนะนิพพานแลว ตองไปตรัสรูในระดับอายตนะนิพพานอีกครั้งหนึ่ง ที่ เรียกวา ตรัสรูใ น
ปกครองใหญนั้น เปนการตรัสรูวิชาอาสวักขยญาณใหญ ไดแกการตรัสรูวิชาพิชัยสงครามหรือ
เรียกยอวาตรัสรูการรบ คือวิชาปราบมาร นั่นเอง แตการตรัสรูของพระพุทธองคไมเปนไปตาม
กฎเกณฑของภาคขาวเสียแลว ครั้นพระพุทธองคเขาสูอายตนะนิพพานจริง ๆ เหตุการณกลับ
เปนวาพระพุทธองคทั้งหมดตั้งแตเริ่มมีมรรคผลนิพพานมานั้น ตรัสรูในระดับอายตนะนิพพาน
ไมไดเลย เหตุการณเชนนี้มีมาตั้งแตแรกเริ่มมีมรรคผลนิพพานของธรรมภาคขาวทีเดียว เปน
เวลายาวนานมาแลวแคไหน? ก็ไมอาจทราบได เนื่องจากมารเขาเขายึดอํานาจปกครองนิพพาน
ของภาคขาวไปได มารเขาปกครองอายตนะนิพพานเสียเอง เขากดขี่ขมเหงกระทําทารุณกรรม
ลงโทษพระพุทธองคและจักรพรรดิของภาคขาวอยางทารุณโหดราย ตามรายงานที่ขาพเจาได
เสนอไปแลว ในหนังสือปราบมารภาคตาง ๆ นั้น สงผลใหพระพุทธองคตรัสรูไมได อายตนะ
นิพพานมีอายุมาแลวเทาไร? เราไมทราบ แตพระพุทธองคตรัสรูไมได เพิ่งจะไดตรัสรูพรอมกัน
ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๓ เปนครั้งแรก เรียกวันที่ ๗ มิถุนายน วา “วันวิสาขบูชาของนิพพาน”
(ปตอไปใหถือวันขึ้น ๖ ค่ําเดือน ๗ ของปเปนวันวิสาขบูชาของนิพพาน) นี่คือผลงานปราบมารใน
ยุคของขาพเจา ขาพเจาดีใจมาก! คราวนี้กลาวถึงประเภทของพระพุทธเจาบาง มี ๒ ประเภท คือ
ภาคโปรดกับภาคปราบ ภาคโปรดมีมาก แตภาคปราบมีนอยมาก แทบจะหาไมได ภาคโปรดเปน
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ภาคความรูสอนศาสนา แตภาคปราบเปนความรูสูมาร ภาคปราบสรางบารมีมากกวาภาคโปรด
ดังนั้น จึงวาภาคปราบหายาก เพราะสรางบารมียาก มารเขาไมยอ เขายอมแตภาคโปรด เพราะ
ภาคโปรดไมมีฤทธิ์เทาภาคปราบ นี่คือ ความเห็นในสายตาที่เขามองดูพระพุทธเจาภาคขาว ก็
เหมือนสิงโตมองดูมาลาย เกง กวาง วัวปา เขาเห็นวามรรคผลนิพพานของภาคขาว คืออาหาร
อันโอชะของเขา ดังนั้น เขาจึงเขามาควบคุมภาคขาวในทุกเรื่อง ขาพเจาเพิ่งไดรูเรื่องกับเขาใน
ตอนที่ทําวิชาปราบมารนี่เอง ดังนั้น การตรัสรูของพระพุทธองค มารเขาเปนผูกําหนดหลักสูตร
อายุของพระพุทธองคจะอยูในโลกไดกี่ป? มารเขาเปนผูกําหนด ซึ่งขาพเจาก็บอกไวแลวในตํารา
ของขาพเจา นาเจ็บใจไหม? มารมันมารังแกพระพุทธเจาของเราไดถึงขนาดนี้ ใครไมเจ็บใจ? แต
ขาพเจาเจ็บใจ! ใครไมสู? แตขาพเจาสู! ที่ขาพเจาพูดวา เห็นฝรั่งเขาเกงในรูปแบบตาง ๆ ในขาว
โทรทัศนนั้น เปนการใชชีวิตที่ไมมีประโยชนเลย ผจญภัย โลดโผน ไมกลัวตาย เลนกีฬาโลดโผน
ไมกลัวคอหักตาย ลงทุนวิเคราะหวิจัยเรื่องไมเขาเรื่อง เสียเงินมาก เสียกําลังคนมาก แลวก็ไมได
ประโยชนอะไร? ถาเขาทุมเทมาวิเคราะหเจาะลึกวิชาปราบมาร นาจะเกิดประโยชนกวามาก แต
ถาพูดถึงเรื่องบุญทุนเกาแตปางหลัง เราก็แสดงความเห็นอะไรตอไปไมได เพราะคนที่จะมาเปน
ธรรมกายชั้นสูงนั้น จะตองมีบารมีเกาแตปางหลังสนับสนุน จึงจะเรียนรูได
กลับมาพิจารณาการตรัสรูของพระพุทธองคกันใหมอีกประเด็นหนึ่ง หลังจากพระพุทธ
องค (พระสมณโคดม) ทรงตรัสรูวิชาภาคโปรดแลว ก็มีความประสงคจะตรัสรูภาคปราบดวย ทรง
คนพบวิชาที่ทําใหอายุยืนยาวแลว เรียกวา วิชาอิทธิบาทภาวนา หากทําไดก็สงผลใหอายุยืน ได
บอกสัญญาณใหพระอานนทอาราธนาในที่ตาง ๆ รวม ๑๖ ตําบล ตามกติกาของโสฬสกิจ หาก
พระอานนทอาราธนาไว พระองคก็ทรงมีพระชนมายุยืนยาวตอไปอีก เปนจังหวะที่จะมีการตรัสรู
วิชาสําคัญตอไปอีก แตพระอานนทไมเฉลียวใจ ไมทูลอาราธนา ทั้งที่พระองคบอกสัญญาณถึง
๑๖ ครั้งแลว เนื่องจากมารเขาดลใจไมใหพระอานนทระลึกได เมื่อพระอานนทไมอาราธนา พระ
พุทธองคก็ทําตามที่มารเขาสั่ง คือจะตองสิ้นพระชนมเมื่อพระชนมายุได ๘๐ สมมุติวา พระองค
ทรงมีพระชนมายุสืบตอไปอีก ก็จะสามารถตรัสรูวิชาภาคปราบไดแนนอน เพราะทรงเห็นวิชา
อิทธิบาทภาวนาไวเปนพื้นฐานแลว เมื่อทําวิชาอิทธิบาทภาวนาได อาจไมสิ้นพระชนมก็ได และ
เมื่อไมสิ้นพระชนม มรรคผลนิพพานก็ตองเขานิพพานเปนสถานเดียว (สอุปาทิเสสนิพพาน)
หากได ต รั ส รู ห ลั ก สู ต รปราบมารได ถื อ ว า การตรั ส รู ก ระทํ า ได ค รบถ ว น แต ม ารเขาไม ย อม
พระองคก็ตองสิ้นพระชนมเมื่อพระชนมายุ ๘๐ ตามที่มารเขากําหนดไว สรุปแลวเรายังไมชนะ
มาร เพราะมารเขายังบังคับเราไดทุกอยาง เขาเปนผูควบคุมทั้งนั้น แมพระพุทธองคเขาอายตนะ
นิ พ พานไปแล ว ยั ง ไปถู ก มารบั ง คั บ ในระดั บ อายตนะนิ พ พานอี ก เรื่ อ งจริ ง เป น อย า งนี้ กว า
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เรื่องราวของนิพานจะแจงไดแตละอยาง ใชเวลาปราบมารยาวนานเหลือเกิน เมื่อเปนเชนนี้ธาตุ
ธรรมผูปกครองระดับนิพพาน จึงแกไขโดยใหผูมีบารมีธรรมลงมาเกิด เพื่อใหมาทําวิชาปราบมาร
ดังที่กลาวแลวนั้น
กรณีที่ผูปกครองใหญของภาคขาว ทรงคิดแกไขโดยสงผูมีบารมีธรรมมาเกิด เพื่อใหมา
ทําวิชาปราบมาร เพื่อไมใหมารมาปกครองธรรมภาคขาว จะเปนวิธีที่ไดผลประการใดหรือไม?
ซึ่งเรื่องนี้เราทานอานผานมาแลว ซึ่งตนนิพพานเปนก็ทรงบอกใหเราทราบแลว และตนนิพพาน
กายธรรมก็บอกใหเราทราบแลว ซึ่งเราก็ทราบชัดแลววาไมประสบความสําเร็จเลย ปญหาจึงมีวา
เราจะทําประการใดตอไป? นี่คือปญหาใหญ นี่คือปญหาโลกแตก เปนปญหาระดับนิพพาน สวน
ขาพเจานั้นเปนเพียงผูรับใช จะทําอะไรไดแคไหน? และเพียงไร? วันนี้ยังตอบใหชัดนักยังไมได
เพียงแตนําผลงานสวนหนึ่งมารายงานใหทราบเทานั้น
ทานผู รูเคยปรารภว า เหตุ ใดผูใหญในธาตุธ รรมไมใ หพระพุทธองคปราบเสี ยเอง?
เพราะพระพุทธองคทรงมีบารมีธรรมล้ําเลิศอยูแลวใหคนอยางเราไปปราบมันจะไดความหรือ?
ทานใหความเห็นเชนนี้ นับวาถูกใจขาพเจามาก ขาพเจาก็มีความคิดอยางทาน ความคิดของ
ทานกับความคิดของขาพเจาตรงกัน ซึ่งขาพเจาก็ไมทราบเหตุผลของธาตุธรรมจนบัดนี้ หาก
ทานติดตามประวัติของขาพเจาตั้งแตเลมปราบมารภาค ๑ ทานจะทราบชัดวา พอขาพเจาทราบ
วาธาตุธรรมทานกํากับตัวใหปราบมาร ขาพเจาถึงกับรองไหโฮเหมือนเด็กทีเดียว มันเกิดความ
เสียใจจนพูดไมถูก กวาจะทําใจกลับสภาพเดิมได ใชเวลานานมาก เพราะถาเราทําใจใหคืน
สภาพเดิมไมได เราจะนอนไมหลับ เพราะใจมันขุนเนื่องจากเสียใจ เรื่องราวมีอยางไร? โปรดคน
ดูไดจากเลมปราบมารภาค ๑ และปราบมารภาคอื่น ขาพเจาจําไดวาขาพเจาเลาแลว อยูในปราบ
มารภาคใดเท านั้น? นี่ คือแนวตอบ ใหทานเลื อกเอาแต ที่ เปนคําตอบ สว นที่ข าพเจาอธิบ าย
ประกอบความเขาใจ นั่นเปนสวนเพิ่มเติม ทานไมตองนําไปตอบ)
๑๓. งานปราบมารมาถึงจุดหนึ่ง ตนธาตุนิพพานกายธรรมประกาศวา ตั้งแตบัดนี้เปน
ตนไป ผูไดมรรคผลนิพพานใหเขานิพพานดวยกายมนุษย ทานเขาใจอยางไร? จงอธิบาย
(แนวเฉลย โปรดจําไววา ขึ้น ๖ ค่ํา เดือน ๗ ตรงกับวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๓ เปนวัน
“วิสาขบูชาของนิพพาน” ซึ่ง “ตนนิพพานเปน” ทรงประกาศ ตอมาวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓
เปนวัน “เปลี่ยนระบบมรรคผลนิพพาน” จากเดิมใชระบบอนุปาทิเสสนิพพานตามที่มารบัญญัติ
คือใหเขานิพพานดวยกายธรรม กลับมาใชระบบมรรคผลนิพพานของภาคขาวตามเดิม คือใหใช
ระบบสอุปาทิเสสนิพพาน คือใหเขานิพพานดวยกายมนุษย ซึ่งเปนระบบของภาคขาวมาแตเดิม
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ผูประกาศคือ “ตนธาตุนิพพานกายธรรม” อธิบายวา ในการไดมรรคผลนิพพานตอไปนี้ ใหเขา
นิ พ พานด ว ยกายมนุษ ย ดังเดิ ม ไมใ หเ ขานิ พ พานดว ยกายธรรมอี กตอไป เพราะวา การเข า
นิพพานดวยกายธรรมนั้น เปนระบบที่มารเขาบัญญัติขึ้น ภาคขาวจะไมใชระบบนั้นอีกตอไป การ
ที่ ภ าคขาวประกาศเช น นั้ น สร า งความไม พ อใจให ม ารเป น อย า งยิ่ ง เพราะมารเขาไม ย อม
เนื่องจากเขาเปนใหญ เขาเปนผูปกครองทั้งหมด เมื่อไมยอมก็ตองรบกัน ซึ่งขาพเจาก็รบอยูแลว
ผลการรบปรากฏวา ภาคขาวไดเปรียบ ภาคขาวจึงประกาศใชระบบมรรคผลนิพพานของตนเอง
ซึ่งภาคขาวได ประกาศไปแล วตั้ งแตวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ นั้น การที่ภาคขาวประกาศ
เชนนั้น เปนการลองเชิงวาภาคมารเขาจะวาอยางไร? เมื่อไมพอใจ ก็จงมารบกับเราเถิด ไมตอง
พูดอะไรกันมาก มารบกันเลย นี่คือชั้นเชิงของภาคขาว ซึ่งขาพเจาเขาใจอยางนั้น ไมตองใหเรา
ทําวิชาติดตาม เราทําวิชาติดตามมานานแลวเอาแตซอนตัว การรบจึงไมมีวันจบสิ้น เสียเวลา
ติดตาม แตพอเราเผลอ มันก็มาลุยเรา สันดานของมารเปนอยางนั้น ธาตุธรรมทานคงคิดชวย
ขาพเจาอยางนั้น จึงกลาประกาศเชนนั้น ผิดถูกอยางไรไมทราบ? ขาพเจาคิดอยางนั้น ขณะนี้
มารยังไมหมด เราไปรบในนิพพาน มันก็หนีมาอยูในภพ ๓ หากยกพลมาประจัญบานซึ่ง ๆ หนา
กันหมด อยางนี้เราชอบ มันจะไดยุติผลการรบในเร็ววัน การที่ยืดเยื้อเพราะมารไมสูซึ่งหนา เขา
หนีอยู เ รื่ อย หนีไ ปซ อนตั ว เราหาตัว ไม พบ แตเขาหนีสู เราเผลอเมื่อไร? เขาเขามาลุ ยทันที
ขาพเจาจะเปรียบเทียบใหเกิดความเขาใจ มารเขาหนีก็เหมือนนักโทษหนีไปอยูตางประเทศ เขา
ไปอยูประเทศใด? เขาหลบซอนอยูที่สวนใด? ในหุบเขาใด? เขาหนีไปอยูในปาใด? เขาไปซอน
ตัวอยูในทะเลใด? เขาหนีไปอยูในทะเลทรายไหน? ไมมีใครรู? เราไมมีกฎหมายใหสงตัวนักโทษ
มาใหเรา มันยากอยางนี้
อีกแนวคิดหนึ่ง กรณีที่ธาตุธรรมทานประกาศใชระบบนิพพานใหมนั้น เรื่องจริงอาจ
เปนไปตามที่ธาตุธรรมทานรูเห็นก็ได โดยทรงเห็นวามารออนตัวลงมากแลว มารงวดตัวลงมาก
แลว พระพุทธเจาของเรามีกําลังขึ้นมาแลว ไดทรงตรัสรูในระดับปกครองใหญแลว ไดปะทะกับ
มารมามากแลว ไดเห็นวิชามามากแลว สูมารไดแลว จึงตองประกาศเอกราชใหชัดแจงลงไป เพื่อ
พระพุทธเจารุนตอไป จะไดเตรียมตัวสรางบารมีใหเขากับกฎเกณฑใหม นี่คือความเห็นของ
ขาพเจาอีกแนวหนึ่ง แตขาพเจายืนยันวา มารยังดับไมหมด การรบยังตองดําเนินตอไป ที่สุดแหง
การรบของขาพเจาจะยุติอยางไร? ขาพเจายังตอบไมได นี่คือแนวตอบ ตรงไหนที่เปนความรู
ประกอบความเขาใจ? ทานไมตองนําไปตอบ)
๑๔. จงบอกวันสําคัญของอายตนะนิพพานมาใหครบวามีอะไรบาง? วันเหลานั้นสําคัญ
อยางไร? จงอธิบาย
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(แนวเฉลย วันสําคัญของอายตนะนิพพานมีดังนี้
(๑.) วันเอกราชของธาตุธรรม ตรงกับวันที่ ๒๗ ธันวาคม ของทุกป ตนธาตุของนิพพาน
กายธรรมประกาศ ตั้งแตรุนหนังสือปราบมารภาคกอน ๆ แลว ใหทานกลับไปอานทบทวนดูวา
อยูในหนังสือปราบมารเลมใด? ดูประวัติของ “ตนปราบ” ดวย ธาตุธรรมทานถือวาวันนั้นที่ภาค
ขาวชนะมาร ขาพเจาจําไดวา วันที่ ๒๘ ธันวาคม เปนวันที่พระเจาตากสินมหาราชกอบกูเอกราช
ทางราชการมีประเพณีจัดพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมรูปพระเจาตากฯ วันเอกราชของธาตุ
ธรรมจึงตองกอนวันเอกราชของทางโลก ๑ วัน
(๒.) วันวิสาขบูชาของอายตนะนิพพาน ตรงกับวันขึ้น ๖ ค่ํา เดือน ๗ ของทุกป วันนี้
เปนวันสําคัญมาก! เพราะเปนวันที่นิพพานเปนและนิพพานกายธรรม ไดตรัสรูธรรมระดับ
ปกครองใหญพรอมกัน ทําใหมารหมดอํานาจปกครองอายตนะนิพพานอีกตอไป
(๓.) วันประกาศใชระบบมรรคผลนิพพาน ตรงกับวันที่ ๒๑ มิถุนายน ของทุกป ตั้งแต
บัดนี้เปนตนไป ผูไดมรรคผลนิพพานใหเขานิพพานดวยกายมนุษย ไมใหเขาดวยกายธรรมอีก
ตอไป ประกาศเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๓ ตนธาตุนิพพานกายธรรมเปนผูประกาศ
(๔.) วันกตัญูกตเวทีหรือวันระลึกถึงพระเจา ตรงกับวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกป เปน
วันที่ธาตุธรรมทั้งนิพพานเปนและนิพพานกายธรรม ประกาศมอบอํานาจใหแก “ตนปราบ ตรีภพ
และหยกชมพู ” ทําหนา ที่ป กครองอายตนะนิ พ พานทั้งหมด และปกครองภพ ๓ ทั้งหมด คื อ
ปกครองอรูปพรหม ๔ ชั้น พรหม ๑๖ ชั้น สวรรค ๖ ชั้นและมนุษยโลกดวย ซึ่งผูปกครองใหญ
นิพพานเปนและตนธาตุนิพพานกายธรรมประกาศเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ทานทราบ
เรื่องราวของ “ตนปราบ ตรีภพ และหยกชมพู” แลว วามีประวัติอยางไร? ขอใหกลับไปทบทวน
อานหนังสือปราบมารเลมกอน ๆ ขาพเจานําประวัติมากลาวไวแลว ในหนังสือปราบมารเลมกอน
ๆ นั้น ทานคงจําได ธาตุธรรมทานสถาปนา “ตรีภพและหยกชมพู” ใหมีฐานะสูงขึ้นเทียบเทากับ
“องคตนปราบ” ขาพเจาก็นึกเฉลียวใจแลววา ธาตุธรรมตองมีแผนการอะไรสักอยางหนึ่ง? แลว
ขาพเจาก็ลืมเหตุการณนั้นไปแลว เพราะเปนเหตุการณนานแลว เราลืมไปแลว ครั้นมาถึงวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๓ ธาตุธรรมทานประกาศมอบอํานาจปกครองในธาตุในธรรม ขาพเจาเกิด
ความตกใจ! เพราะขาพเจาไมรูระแคะระคายมากอนเลย ธาตุธรรมทานไมบอกใหขาพเจารูตัว
เลย ก็หมายความวา ธาตุธรรมทานหมายตาไวแลว ขาพเจาจึงระลึกถึงเรื่องราวการสถาปนา
“ตรี ภ พและหยกชมพู ” อี ก ครั้ ง หนึ่ ง วั น นี้ ทั้ ง “องค ต น ปราบ ตรี ภ พ หยกชมพู ” มี ฐ านะเป น
ผูปกครองใหญทั้งหมด โดย”องคตนปราบ” เปนแมทัพ สวน “ตรีภพและหยกชมพู” เปนกระบี่
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ซายขวา นั่นเอง หนาที่ของเราตองนึกถึงพระองค นึกถึงคุณความดีของพระองค ที่ตองปราบมาร
ให พระองคทํางานหนักแสนสาหัสสากรรจ ธาตุธรรมทานมอบอํานาจให พระองคตองรับมอบ
อํานาจดวยความจํายอม เพราะทรงปราบมารมาแลว มีผลงานเปนที่ประทับใจของธาตุธรรมมา
ตลอด เราไมนึกถึงทาน ก็เทากับเราไมรูคุณ ซึ่งผิดหลักของพระพุทธศาสนาในเรื่องเราไมมี
กตัญูกตเวที พระองคปองกันมารไมใหมารมารังควานเรา หากพระองคไมดูแลเรา มารก็รังแก
เราวันยังค่ํา มนุษยโลกทุกคนตองระลึกถึงทาน บูชาทาน เพราะทานเปนผูปกครองเรา ใหเราพน
ทุกข บางทานสงเงินไปใหขาพเจา แจงวาบูชา “องคตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู” ขาพเจาก็นําเงิน
นั้นไปใช เพราะทุกวันนี้ขาพเจาทํางานในนามของ “องคตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู” ทั้งปราบ
มาร ทั้งเขียนตํารา ทั้งตั้งกองทัพวิทยากรเผยแพรวิชาธรรมกาย และบูชาขาวพระในทุกวันเสาร
หากทานทุกขรอนอะไร? จงตั้งใจระลึกถึง “องคตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู” บนทานเปนเงิน เมื่อ
ประสบความสําเร็จแลวใหสงเงินไปแกบนที่ขาพเจา มีหลายทานสงเงินไปใหขาพเจา แจงวาเปน
เงินบน “ตนปราบ” ไมทราบวาทานทราบเรื่องราวไดอยางไร? บนไดถูกตองและสงเงินไปได
อยางถูกตอง ตอเมื่อขาพเจาอานจดหมายแลวจึงไดรูความ)
๑๕. เมื่อวันสําคัญของนิพพานเวียนมาถึง เราควรประกอบกิจกรรมอะไร?
(แนวเฉลย เราควรทําบุญใสบาตรรักษาศีล เจริญภาวนา ในการเจริญภาวนานั้น ทาน
เขาใจแลว ก็คือการฝกใหเปนธรรมกาย ขาพเจาทําตําราใหครบทุกหลักสูตรแลว ขอใหทาน
ศึกษาคนควาดูได เมื่อเขาวิชาไดแลว เดินวิชา ๑๘ กายเปนอนุโลมปฏิโลม เสร็จแลวเดินวิชาเขา
นิพพาน ไปหยุดนิ่งอยูในนิพานใหนาน แลวก็อธิษฐานใจดังนี้
(๑.) วันเอกราชของธาตุธรรม (วันที่ ๒๗ ธันวาคม ของทุกป) วันนี้เปนวันที่ “ตนปราบ
ตรีภพ หยกชมพู” และกองทัพจักรพรรดิทั้งปวง ทําวิชาปราบมารมาดวยกัน จนไดรับเอกราชใน
วันนี้ ขอใหธรรมภาคขาวทั้งปวง ซึ่งประกอบดวยพระพุทธองคและผูไดมรรคผลนิพพานทั้งปวง
ทั้งจักรพรรดิและกายสิทธิ์ของภาคขาวทั้งหมด ทั้งของนิพพานเปน นิพพานกายธรรม ทั้งในแสน
โกฏิจักรวาลธาตุแสนโกฏิจักรวาลธรรม มีมากนอยเทาไรก็ดี ทั้งทิพย พรหม อรูปพรหม และ
มนุษยโลก จงพนจากการปกครองของมาร จงเปนเอกราชสืบไป กุศลผลบุญที่ขาพเจาบําเพ็ญใน
วันนี้ ขอบูชาแกความเปนเอกราชของธรรมภาคขาว ขอบูชากองทัพนักรบของธรรมภาคขาว ซึ่ง
มี “องคตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู” เปนแมทัพ จงอธิษฐานใจอยางนี้ อยาลืม! อยาลืม!
(๒.) วันวิสาขบูชาของอายตนะนิพพาน ผลบุญที่ขาพเจาประกอบแลวในวันนี้ คือรักษา
ศีล ทําบุญใสบาตร และเจริญภาวนาขอบูชาธรรมของพระบรมศาสดาและผูไดมรรคผลนิพพาน
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ของธรรมภาคขาว ที่พระองคทรงตรัสรูแลว กําลังตรัสรูอยู และที่จะตรัสรูตอไป ขอใหธรรมภาค
ขาวทั้งปวงจงชนะมารอยางเสร็จสิ้น เด็ดขาดตลอดไป
(๓.) วันประกาศใชระบบมรรคผลนิพพานของธรรมภาคขาว วันนี้เปนวันที่ธรรมภาค
ขาวทานประกาศใชระบบมรรคผลนิพพานขึ้นใหม ใหใชระบบนิพพานแบบสอุปาทิเสสนิพพาน
คือใหผูไดมรรคผลนิพพานเขานิพพานดวยกายมนุษย นั่นเปนผลจากการการปราบมารของ
“องคตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู” และกองทัพจักรพรรดิของภาคขาว ขอกุศลผลบุญที่ขาพเจา
ประกอบแลวในวันนี้ บูชาพระพุทธองคนิพพานภาคขาวทั้งปวง บูชากองทัพปราบมารของภาค
ขาวทั้งปวง ขอใหพระองคจงชนะมารตลอดไป
(๔.) วันระลึกถึงพระเจา (วันกตัญูกตเวที) วันนี้เราตองระลึกถึงพระพุทธองคทั้งปวง
ของภาคขาว ทั้งนิพพานเปนและนิพพานกายธรรม ทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคต มีมากนอย
เทาไรก็ดี พระองคทรงเปนสรณะที่พึ่งของเรา ระลึกถึง “ตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู” ที่ทําหนาที่
ปกครองทั้งปวง และปกครองมนุษยโลกทั้งหมด บารมีที่เราบําเพ็ญวันนี้ ขอบูชาพระองค ขอให
พระองคทรงชนะมารในทุกกาลทุกเมื่อ พระองคจะไดทราบวา เรารูคุณของพระองค พระองคจะ
ไดปองกันมารใหแกเรา หากเราไมระลึกถึงหรือไมบูชา มารจะถือวาเราไมมีผูปกครอง เปน
ชองวางที่มารเขาจะถือโอกาสย่ํายีเราไดงาย เหมือนกับวาเราไมมีลูกพี่คุมกันนั่นเอง เพราะมาร
เขาคอยหาจังหวะโอกาสเขมือบสัตวโลกอยูแลว เมื่อเราไมมีใครคุมกัน เขาก็ถือโอกาสรังแกเรา
ทันที โดยเฉพาะวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกป ควรสงเงินไปบูชา “ตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู” ก็
จะเกิดบารมีแกตัวเรา
คําวา “พระเจา” หมายถึง พระพุทธองคทั้งหมด ก็คือพระพุทธเจาทั้งปวงของธรรมภาค
ขาวทั้งหมด ทั้งนิพพานกายธรรมและนิพพานเปน ในอายตนะนิพพานของภาคขาวทั้งหมด ทั้ง
ในอดีตมีมากนอยเทาไรก็ดี ทั้งในปจจุบันมีมากนอยเทาไรก็ดี และทั้งในอนาคตมีมากนอยเทาไร
ก็ดี กินความรวมถึง จุลจักร มหาจักร บรมจักร อุดมบรมจักร ตนภาคปราบ ของภาคขาวทั้งหมด
ทั้งในอายตนะนิพพานเปนและอายตนะนิพพานกายธรรม รวมทั้งที่อยูในภพ ๓ ทั้งหมด กิน
ความรวมถึงจักรวาลธาตุและจักรวาลธรรมทั้งที่มีอยูในอรูปพรหม ๔ ชั้น พรหม ๑๖ ชั้น และใน
สวรรค ๖ ชั้น รวมทั้งที่มีอยูในมนุษยโลกของเราดวย รวมทั้งที่รวมเปนกองทัพทําวิชาปราบมาร
ในกองทั พของ “ต นปราบ ตรี ภพ หยกชมพู ” อีกดว ย เปนความหมายครอบจัก รวาล เพราะ
พระองคมารวมทําวิชาปราบมารจะกระทั่งเราชนะมาร เราตองระลึกถึงทั้งหมด ที่ขาดไมไดที่
จะตองระลึกถึงทุกวัน ก็คือระลึกถึง “ตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู” เพราะพระองคเปนผูปกครอง
ใหญทั้งหมด ตามที่ธาตุธรรมทานมอบอํานาจปกครองใหหมด ดังที่ไดกลาวใหทราบแลวนั้นนี่คือ
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ความหมายของคําวา “พระเจา” ของเรา ซึ่งคําวา “พระเจา” นั้น เปนคําที่นิยมพูดกันทั่วไปใน
ขณะนี้ สวนคําวา “กตัญูกตเวที” เปนถอยคําที่เราชาวพุทธคุนอยูแลว ไมตองอธิบายมาก เรา
เขาใจความหมายแลว เรารูคุณของพระพุทธองคและรูคุณของจักรพรรดิที่มีตอเรา ที่มีตอมนุษย
เราระลึกถึงพระองคโดยใจ ทวารใจก็เปดรับพระองค เหมือนหนึ่งเราเปดประตูบาน หากเราไม
เปดประตูบาน ใครก็เขาบานเราไมได? ขาพเจาเปรียบเทียบความหมายใหดู เพื่อจะไดเกิดความ
เขาใจ เมื่อเราระลึกถึงพระองค พระองคก็ใหการคุมครองรักษา ขอเตือนวา อยาไปบูชาเจาบูชาผี
เปนอันขาด! นั่นเปนความเขาใจผิดกันทั้งนั้น นั่นคือวิญญาณของมารทั้งนั้น เปนการไปใหกําลัง
มาร เปนการไปใหมารมันมีกําลัง แลวมารมันก็เขามาปกครองเรา ในที่สุดเราก็ไดรับทุกข จงเลิก
เชื่อเจา! จงเลิกเชื่อผี! จงเลิกเขาทรง! จงเลิกเขาผีกันตั้งแตวันนี้! มารมันจะไดสูญพันธไปจากโลก
เสียที เพื่อมนุษยจะไดเกิดสุขสันตกันทั่วหนา ขอรองเถิดพี่นองทั้งหลาย จงเลิกเซนเจา เลิกเซนผี
กันเสียทีเถิด เลิกไหวเจา เลิกไวผีกันเสียทีเถิด เราเขาใจผิดกันมานานแลว เราทําผิดกันมานาน
แลว เราไปบํารุงมารแท ๆ เพราะเชื่อกันมาแตโบราณ เราเสียเงินไปเพื่อการนี้มากแลว เกิดเพลิง
ไหมเพราะจุดธูปเทียนไปมากแลว เราก็ไดรูไดเห็นเรื่องนี้กันทั่วแลว จงเลิกเชื่อประเพณีผิด ๆ
เหลานั้นเสียทีเถิด เราระลึกถึงบรรพบุรุษที่ตายไปแลว เราก็ทําบุญใสบาตรกรวดน้ําอุทิศสวน
กุศลไปใหเขา ตามความรูทางพระพุทธศาสนา บรรพบุรุษจึงจะไดรับสวนกุศล ไปทําอยางอื่น
เชน เซนไหวดวยอาหารคาวหวานผลไม มารเอาไปกินทั้งนั้น วิญญาณบรรพบุรุษของเราไมได
กินเลย ขาพเจาเตือนเรื่องนี้มานานแลว ควรจะรับฟงความรูที่ถูกตอง คือความรูที่ขาพเจาบอก
ใหทราบนี้ จงปฏิบัติเถิด)
๑๖. พระพุทธเจามีกี่ภาค? อะไรบาง? ภาคใดสรางบารมีอยางไร? ในการมาตรัสรูธรรม
ในโลกเพื่อมาสอนมนุษยในโลกนั้น กติกาในการตรัสรูของภาคขาวนั้น จะตองตรัสรูหลักสูตร
อะไรบาง? จงแสดงความรูของทานตอบใหชัดเจน
(แนวเฉลย พระพุทธเจามี ๒ ภาคคือ ภาคโปรดและภาคปราบ ตามที่เคยกลาวมาแลว
นั้น พระพุทธเจาภาคโปรดสรางบารมีงายกวาภาคปราบ การสรางบารมีของโพธิสัตวภาคปราบ
นั้น ตองสรางบารมีมากกวาของโพธิสัตวภาคโปรด เพราะจะตองเขานิพพานดวยกายมนุษย
ตามประวัติการสรางบารมีของพระพุทธเจานั้น ไมมีใครมีความรูบอกเราไดอีกแลว การที่ขาพเจา
รูมาไดนั้น เปนเพราะขาพเจาทําวิชาปราบมารมานานป ตั้งขอสังเกตไปและเรียนรูเรื่อยไป ก็พอ
ทราบไดวา การสรางบารมีของพระพุทธเจาภาคปราบนั้น ดําเนินมาไดไมนาน การสรางบารมี
ประเภทนั้นก็เปน
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อันยุติ เพราะมารเขาไมยอมคงมีแตการสรางบารมีของภาคโปรดเทานั้น เหตุผลที่มารเขาไมยอม
ใหภาคขาวสรางบารมีภาคปราบ หากยอมใหภาคขาวสรางบารมีภาคปราบดําเนินไปตามปกติ
แลว สักวันหนึ่งพระพุทธเจาภาคปราบของภาคขาวจะตองโคนอํานาจปกครองของมารเปนแน
แท จึงไมยินยอมใหภาคขาวสรางบารมีภาคปราบอีกตอไป นี่คือเหตุผล ตอมากลาวถึงการมา
ตรัสรูของพระพุทธเจาที่มาตรัสรูในโลกเพื่อสอนมนุษยนั้น การตรัสรูของ ธรรมภาคขาวจะตอง
ตรัสรู ๒ หลักสูตร คือหลักสูตรภาคโปรด และหลักสูตรภาคปราบดวย อยางนอยหลักสูตรละ
๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ ครั้นมาตรัสรูเขาจริง คงตรัสรูไดหลักสูตรเดียวคือ หลักสูตรภาคโปรด
เทานั้น สวนหลักสูตรภาคปราบไมอาจตรัสรูได เพราะเขาขัดขวางอยางแข็งขัน ตอมาการตรัสรู
ของพระพุทธองคคงตรัสรูไดเพียงหลักสูตรเดียวตลอดมา การตรัสรูหลักสูตรภาคปราบเอาไป
ตรัสรูในอายตนะนิพพานนั้น ครั้นพระพุทธองคสิ้นพระชนมลงไดมรรคผลนิพพานจึงเสด็จเขา
อายตนะนิพพานไป และเมื่อเขาอายตนะนิพพานเขาจริงกลับปรากฏวา ตรัสรูหลักสูตรภาคปราบ
ไมได เพราะมารเขาขัดขวาง จึงเกิดความผิดหวังอยางใหญหลวงของธรรมภาคขาว เหตุการณนี้
เริ่มมีมาตั้งแตมีมรรคผลนิพพานมาทีเดียว การที่ภาคขาวตรัสรูวิชาหลักสูตรภาคปราบไมได จึง
อยูใตปกครองของมารในทุกรูปแบบ และการที่ภาคขาวจะตรัสรูความรูภาคปราบไดนั้น ผูใหญใน
ฝายปกครองของภาคขาว ทานแกไขโดยสงคนของทานที่มีความรูวิชาภาคปราบใหลงมาเกิด
เพื่อใหมาทําวิชาปราบมาร ดังที่ขาพเจาไดกลาวมาแลวนั้น บัดนี้ งานปราบมารมาถึงจุดสําคัญ
ส ง ผลให พ ระพุ ท ธองค ทั้ ง นิ พ พานเป น และนิ พ พานกายธรรมได ต รั ส รู พ ร อ มกั น ในวั น ที่ ๗
มิถุนายน ๒๕๔๓ เรียกวันนี้วา “วันวิสาขบูชาของนิพพาน” ดังที่ขาพเจาเคยกลาวมาแลวนั้น)
๑๗. งานปราบมารมาถึงจุดหนึ่ง กลาววานิพพานไมมีดวงธรรม ๖ ดวง ถามวาดวง
ธรรม ๖ ดวงนั้น คืออะไร? และเมื่องานปราบมารมาถึงขั้นแกไขใหนิพพานเกิดดวงธรรม ๖ ดวง
ไดแลว ไดรับผลดีอะไรบาง? จงบรรยายความรูของทานใหชัดเจน
(แนวเฉลย ดวงธรรม ๖ ดวงของอายตนะนิพพาน คือการรวมกายของอายตนะนิพพาน
ทั้งหมด ทั้งนิพพานเปนและนิพพานกายธรรมเขาดวยกัน ใหเปน “หนึ่งเดียว” คือใหเปนกาย
เดียว ตามแนววิชาซอนสับทับทวีที่หลวงพอทานสอนไวในวิชาธรรมกายชั้นสูงหลักสูตร “วิชชา
มรรคผลพิสดาร ๑” นั้น การเดินวิชารบ จะตองเขาดวงธรรม ๖ ดวงเสมอไป คือ ดวงปฐมมรรคดวงศีล-ดวงสมาธิ-ดวงปญญา-ดวงวิมุตติ-ดวงวิมุตติญาณทัสสนะเรื่อยไปทีเดียว เพราะดวงธรรม
๖ ดวงมีมากมาย ตั้งแตหยาบไปถึงละเอียด และละเอียดเขาไปเปนเถา-ชุด-ชั้น-ตอน-ภาค-พืด
และในเถา-ในชุด-ในชั้น-ในตอน-ในภาค-ในพืด และในเขาไปเรื่อย ๆ ไมมีที่สิ้นสุด นั่นเอง ใน
กรณีที่เรามาพบวา เมื่อมาถึงจุดนี้ ปรากฏวา อายตนะนิพพานไมมีดวงธรรม ๖ ดวงเสียแลว เรา
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จึงเดินวิชาตอไปไมได เพราะดวงธรรมทั้งปวงเปน “มรรค” คือเปนทางเดิน การไมมีดวงธรรม
แปลวาเราไมมีทางเดินเสียแลว เราไปไหนไมไดเสียแลว ตรงนี้คือ “ทางตันของอายตนะนิพพาน”
ของภาคขาว เพราะทะเลรูทะเลญาณของภาคขาวมีแคนั้น รูเห็นอะไรตอไปไมไดอีกแลว หรือพูด
อีกอยางหนึ่งก็วา ทางเดินของภาคขาวมีอยูแคนั้น ตอจากนั้นเราไปไหนไมไดแลว ตรงนี้บงบอก
ใหเรารูวา ดวงธรรม ๖ ดวงทั้งหมดของภาคขาวที่มีแตเดิมนั้นเปน “สุดหยาบ” สวนดวงธรรม
ประเภทสุดละเอียด ถูกมารดับจนหมดสิ้น จะพูดวาดวงธรรม ๖ ดวงนั้นเปนปฎกธาตุปฎกธรรม
ของภาคขาวก็ถูก นั่นคือปฎกธาตุปฎกธรรมของภาคขาวถูกมารดับตั้งแตจุดนี้ เพราะเหตุนี้เอง
มารเขาจึงรูอะไรของภาคขาวจนหมดสิ้น แตภาคขาวไมรูอะไรของภาคมารเลย คือ “เขารูเรา” แต
“เราไมรูเขาเลย” การเดินวิชาปราบมารแกไขใหอายตนะนิพพานเกิดดวงธรรม ๖ ดวงประเภทสุด
ละเอียดขึ้นได ในจุ ดนี้ ส งผลใหอายตนะนิพพานตรัสรูวิชาภาคปราบไดใ นวันที่ ๗ มิถุนายน
๒๕๔๓ นั้น และเรียกวันนั้นวา “วัน วิสาขบูชาของอายตนะนิพพาน” การเดินวิชาตอมา เรื่องดวง
ธรรม ๖ ดวงยังไมจบ เพราะยังพบตลอดเวลาวาดวงธรรม ๖ ดวงขาดหายไปอีกแลว การเดินวิชา
ก็ยังตองแกกันตอไป งานทําวิชายังไมยุติในวันนี้ ไมทราบวาขอยุติจะมีอยางไรตอไป? วันนี้ยัง
บอกอะไรไมไดมาก โปรดเขาใจวา การเดินวิชาตองสงใจเขาดวงธรรมเสมอไป กลางดวงธรรมจะ
มี “กลาง” คือ “จุดใสเทาปลายเข็ม” ตองสงใจเขากลางดวงธรรม แลวเขาจุดใสเทาปลายเข็มของ
แตละดวงเสมอไป ดังที่หลวงพอทานสอนวา “กลางของกลาง ๆๆ ดับหยาบไปหาละเอียด ๆๆ”
นั้น เมื่อสุดดวงธรรม ๖ ดวงชุดนี้แลว ก็เขาดวงธรรม ๖ ดวงชุดใหมตอไป แลวก็ตอไปเรื่อย ๆ ไม
มีที่สิ้นสุด คือละเอียดเขาไปเรื่อย ๆ เราก็เห็นละเอียดเขาไปเรื่อยไป ดวงธรรมคือมรรค ดวงธรรม
คือทะเลญาณ ดวงธรรมคือปฎกธาตุปฎกธรรม (คือสุตตันตปฎก วินัยปฎก อภิธรรมปฎก) มี
ละเอียดเขาไปเรื่อยไป เราตองเดินวิชาตอไป จนถึงจุดที่มารเขามาบังคับดวงธรรมเหลานี้ไมได
และเมื่อไรการเดินวิชาจะถึงเปาหมายนี้? ยังตอบไมไดทั้งนั้น)
๑๘. คําถามนี้เปนคําถามสําคัญ เพราะทานอานมามากแลว ใหนําความรูที่อานพบมา
ตอบใหจงได คําถามมีวา เมื่อมรรคผลนิพพานของธรรมภาคขาวเกิดขึ้นนั้น ในสายตาของมาร
เขามองดูมรรคผลนิพพานของธรรมภาคขาวดวงวิสัยทัศนอยางไร? คือเขามีความเห็นตอมรรค
ผลนิพพานของภาคขาวอยางไร? นั่นเอง
(แนวเฉลย ตองทราบความรูเดิมกอนวา ธรรมภาคมารเกิดกอนธรรมภาคขาว คือธรรม
ภาคขาวเกิดทีหลัง ทราบไดจากธาตุธรรมทานบอก เมื่ออายตนะนิพพานของภาคขาวเกิดขึ้น
ทั น ใด! มารเขายิ้ ม ด ว ยความชอบใจทั น ที ว า บั ด นี้ อ าหารโอชะได ม าถึ ง เขาแล ว เหมื อ นกั บ
ความรูสึกของสิงโตและความรูสึกของเสือ ที่มองเห็นฝูงมาลายเกิดขึ้นในปา เห็นฝูงเกงกวาง
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เกิดขึ้นในปา เห็นฝูงวัวปาเกิดขึ้นในปา หากเราดูภาพยนตรสารคดีในชอง ๙ เราจะนึกภาพออก
ทันที พอถึงเวลา สิงโตและเสือก็ออกมาลาจับสัตวเหลานี้กินไดทุกวัน เราไมเคยเห็นมาลาย
กวาง เกง วัวปา รวมตัวกันตอสู เห็นแตมาลาย กวาง เกง วัว วิ่งหนีอยางเดียว จะดูภาพยนตรกี่
เรื่อง? ก็ยังไมพบวา สัตวใดคิดสูเห็นแตวิ่งหนีเอาตัวรอด แตแลวก็ไปไมรอด ถูกสิงโตและเสือจับ
กินจนหมดฝูง แตวันหนึ่ง เราโชคดี ที่ไดเห็นควายปา ๒ ตัวหันหลังชนกันสูเสือ แมฝูงเสือจะมาก
ตัว แตก็สูควายปา ๒ ตัวไมได สิงโตและเสือมีอาวุธรายที่เล็บและเขี้ยว เหตุใดสัตวที่มีเขายาว
เชนกวางจึงไมคิดสู? ตอมาคือวัวปาแมเขาจะสั้น แตทําไมไมสู? มาที่บานเรา พอไดกลิ่นของเสือ
เหตุใดมันจึงไมยอมเดิน? มันยอมใหเสือตะปบกินโดยที่มันไมวิ่งหนี เพราะฝเทาการวิ่งของมา มี
ความเร็วปานใด? เราก็ทราบดีอยูแลว นี่คือเรื่องของสัตวเจาปา คือสิงโตและเสือเปนเจาปา คราว
นี้เรามาดูมรรคผลนิพพานของภาคขาวกันบาง เราตอสูมารมาอยางไร? เทาที่ขาพเจาทราบ
ขาพเจาขอพูดวา ภาคขาวสูมารตลอด แมจะสูไมได แตก็สูมาตลอด หากเราไมสู ก็เหมือนมาลาย
เกง กวาง วัวปา เปนอาหารอันโอชะของสิงโตและเสือดี ๆ นี่เอง เรื่องที่เราควรคิดก็คือ สัตวที่มี
เขา มันมีเขาไวเพื่อตอสูพวกเดียวกันเองเทานั้น เวลามันขวิดกันเพื่อแยงตัวเมีย มันสูกันถึงเอา
เปนเอาตายทีเดียว แตเวลาปองกันตัวใหรอดจากการเปนเหยื่อของสิงโตและเสือ ทําไมมันไมใช
เขาของมันใหเปนประโยชน? เพราะถึงอยางไรมันก็จะตายแลว มาก็เหมือนกัน ใชเทาเตะได ให
ปากกัดได กระโดดสุ มได ทําไมมันไมใ ชเลย? มันกลับยอมใหเ สือกินเอาดื้อ ๆ ดูภาพยนตร
สารคดีทีไร? เห็นเสือกินมาทุกทีไป กินไดอยางงายดาย สมัยที่ขาพเจาเปนเด็ก มามันชอบวิ่งไล
เด็กนักเรีย น ขาพเจากับ เด็กเพื่อน ๆ ตองคอยหนีมาอยู ทุกวั น มันแสดงท าดีด มันแสดงทา
กระโดดสุม จนพวกเรากลัวตองวิ่งหนีอยูเรื่อย ๆ ควายตัวเดียว สูเสือไมไดถาถูกเสือรุม คือเสือ
มันสงพรรคพวกของมันเขาขางหลังบาง เขาขาง ๆ บาง ลออยูขางหนาบาง เสือตัวที่เขาขางหลัง
จะถือโอกาสขึ้นบนหลังควายได แลวควายจะลมลง พอควายลมลงแลว สมุนเสือทั้งหลายจะวิ่ง
เขามารุมฉีกเนื้อควายอยางทันใด! ภาพยนตรอีกฉากหนึ่ง เหตุใดควาย ๒ ตัวหันหลังชนกัน?
แล ว สู เ สื อ ทั้ง ฝู ง ได กลั บ มาดู ม รรคผลนิ พ พานของเราบ า ง ไม มีอ ะไรต อ งพิสู จ น กั น อี กต อ ไป
สรุป วา ภาคขาวแพมารราบคาบ ไมใ ช เ พิ่งราบคาบเดี๋ ยวนี้ ราบคาบมาตั้งแตเ ริ่ มมีมรรคผล
นิพพานแลว สวนที่เราเรียนรูในหนังสือพุทธประวัติ กลาวถึงพระพุทธเจาวาชนะมารนั้น เปนการ
ชนะแบบเล็กนอยเทานั้น ไดแกเรื่องราวตามที่ปรากฏอยูในบทสวดอิติปโสและบทพาหุงฯ นั้น)
๑๙. ประวัติการปราบมารของขาพเจา ตามที่อานผานมาแลวนั้น พบวาธาตุธรรมไมได
ชวยอะไรขาพเจาเลย การปราบมารคราวนี้เปนการ “จับเสือมือเปลา” ถามวา เมื่อขาพเจาทราบ
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ความจริงแลว ขาพเจาเกิดความเสียใจหรือไม? ขาพเจามีความคิดเห็นเชนไรตอกรณีที่เกิดขึ้น
แกขาพเจาเชนนี้?
(แนวเฉลย ธาตุ ธ รรมท า นบอกให ข า พเจ า ทราบ คื อ “ต น นิ พ พานเป น ” ทรงบอก
เรื่องราวใหทราบกอน ขาพเจาก็ฟงไว และตอมา “ตนธาตุนิพพานกายธรรม” ก็บอกใหขาพเจา
ทราบเชนเดียวกัน ครั้งแรกที่ขาพเจาทราบ ขาพเจาก็เสียใจ! คิดมาก! เหมือนกับการทําสงคราม
ในโลก จะต อ งออกกฎหมายบั ง คั บ ให ป ระชาชนนํ า เงิ น มาให แ ก รั ฐ เพื่ อ จะเอาเงิ น นั้ น มาทํ า
สงคราม เพราะการทําสงครามใชเงินมากมาย ใชทหารมากมาย ใชความรูมาก ใชเทคโนโลยีมาก
ใชอาวุธมาก จึงตองใชเงินมาก แตการปราบมารของขาพเจา ไมมีใครชวย! ซึ่งขาพเจาก็เห็นวา
แปลกอยูมาก ๆ กอนที่ขาพเจาจะรูความจริง ขาพเจาไดบรรยายไวในเรื่องราวการปราบมาร
ของขาพเจาแลว หากทานติดตามอานทุกเลมทานจะจําได ขาพเจาบรรยายวา การปราบมารของ
ขาพเจานั้น เปนละครเรื่อง “ขามาคนเดียว” หมายความวา มันขัดสนไปหมด ไมมีใครชวยอะไร
เราไดเลย? เราทําคนเดียวตั้งแตไมจิ้มฟนจนถึงทําเรือรบ ไมรูวาทํามาไดอยางไร? อยากไดเงิน
คารถเพียง ๑๐๐ บาทเทานั้น เราก็ยังหาไมได ตําราเขียนเอง ตรวจเอง แจกเอง สอนเอง ตอน
กลางคืนทําวิชาปราบมาร ตลอดวันไมมีเวลาวาง เวลาทั้งปวงใชไปในเรื่องพิมพตํารา แจกตํารา
เผยแพร ออกไปสอน พอถึงเวลาค่ําตองทําวิชาปราบมาร เปนเชนนี้มานาน ครั้นมาถึงจังหวะ
หนึ่ง คงเปนการปราบมารมาถึงปที่ ๑๕ เห็นจะได “ตนนิพพานเปน” ทรงรับสั่งใหทราบวา งาน
ปราบมารของขาพเจา ธาตุธรรมไมไดชวยอะไรเลย งานปราบมารที่ขาพเจาทํานั้น เปนการ “จับ
เสือมือเปลา” ขาพเจาก็เลยระลึกถึงความหลังที่ผานมา เหตุที่ขาพเจาขัดสนปานนั้น เนื่องจาก
ธาตุธรรมทานไมไดชวยอะไร นั่นเอง ขาพเจามีความเสียใจเหมือนกัน แตก็ทําใจได เพราะธาตุ
ธรรมก็ตองมีเหตุผลอะไรสักอยางเปนแน ครั้นเหตุการณตอมา ธาตุธรรมทานก็บอกใหทราบอีก
วา งานปราบมารตั้งแตอดีต มีมาแลวมากมาย ทํากันมาหลายยุคหลายสมัย “ตนนิพพานเปน”
รับสั่งกับขาพเจาวา พระองคไมยอมรับ และตอมา “ตนธาตุนิพพานกายธรรม” ก็รับสั่งใหขาพเจา
ทราบถึงงานปราบมารในอดีตวา งานปราบมารในอดีต ไมประสบความสําเร็จ เปนอันวา ทั้ง
นิ พ พานเป น และนิ พ พานกายธรรมรั บ สั่ ง ตรงกั น กล า วถึ ง งานปราบมารในอดี ต ไม ป ระสบ
ความสําเร็จ เหตุการณมาถึงตรงนี้ ขาพเจาก็ไดขอคิดวา การที่ธาตุธรรมไมชวยอะไรแกเรานั้น
คงมีเหตุผลวา ตั้งแตอดีตที่งานปราบมารมีขึ้นนั้น ธาตุธรรมทานลงทุนใหทั้งนั้น แตแลวไมไดผล
อะไร? จึงไมอยากลงทุนใหแกขาพเจา เพราะเคยลงทุนมาใหมากตอมากแลว เสียบารมีไปมาก
แลว แตไมไดผลงานอะไร? ขืนใหไปอีก ก็คงไมไดความอะไร? เสียบารมีไปเปลา ๆ แตก็อยากให
ขาพเจาประลองฝมือดูบาง จึงใหขาพเจาลงมาเกิด หากเปรียบเทียบไปแลว ขาพเจาก็คือมวยไม
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๑๒๙

อยูในสายตา ธาตุธรรมตองคิดเชนนั้น นี่คือการเดาของขาพเจา แตเปนการบังเอิญวางานปราบ
มารของขาพเจาเขาตากรรมการ จึงจัดเปนเรื่อง “ฟลุก” ซึ่งขาพเจาก็คาดไมถึงวาจะไดผลปานนั้น
ที่สําคัญที่สุดคือ เราพิมพตําราปราบมารออกมาได เลมนี้เปนเลมที่ ๕ นี่คือพยานแหงการปราบ
มาร มารเขาหามทําตํ าราเปนหนังสือ แตข าพเจาดื้อดึง สามารถพิมพตําราปราบมารออกสู
สายตาชาวโลกได เปนงานที่ขาพเจาดีใจมาก! โดยปกติแลว หากใครพิมพตําราออกมา มารเขา
เอาถึงตายทุกคน จึงไมมีใครกลาทํา แตขาพเจากลาขัดคําสั่งของมาร จนวันนี้ขาพเจาก็ยังไมตาย
จึงถือเปนเรื่องอัศจรรยมากทีเดียว ขาพเจากลาววา “ตําราเชนนี้เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในโลก”
เพราะไมใชทําไดงาย ตามเหตุผลที่ขาพเจาชี้แจงใหทราบแลว เพราะมันหมายถึงชีวิตทีเดียว
วัตถุประสงคของการทําตําราไว ก็เพื่อรอรับโพธิสัตวที่ลงมาเกิด เพราะธาตุธรรมทานจะตองสง
คนของทานลงมาเกิด เพื่อมาสืบสานงานตอไป หากไมมีตําราไว ก็เปนอันไมมีเครื่องมือคนควา
คนที่จะถูกตําหนิก็คือขาพเจา ดังนั้น เราตองทํางานใหรอดตัวเขาไว นั่นเอง แตงานปราบมารยัง
ไมเสร็จ เพราะมารยังดับไมหมด เพียงแตไดผลงานในระดับหนึ่งเทานั้น งานปราบมารยังตองทํา
ตอไป และตําราปราบมารยังตองทําตอไป เมื่อมีผลงานแลว จะตองเอาผลงานเสนอชาวโลก
ตอไป)
๒๐. ทานอานมามากแลว อานตําราปราบมารมาหลายภาคแลว จงนําความรูนั้นมา
ตอบ คําถามมีวา ตลอดเวลาที่ขาพเจาทําวิชาปราบมาร ขณะที่เขานิพพานอยูนั้น มีความขัดของ
ทางวิชาเกิดขึ้น จะถามความรูธาตุธรรมหรือถามพระพุทธองค ไดหรือไม? เพราะเหตุใด?
(แนวเฉลย การถามความรูตอธาตุธรรมก็ดี หรือจะถามพระพุทธองคก็ดี กระทําไดยาก
เพราะจะเปนการไปเพิ่มขอหาใหแกพระองคทีเดียว มารเขาหามไวหมด หามบอกความรูแกใคร!
หามติดตอกัน! หามคนควาความรูทั้งปวง! หามตรัสรูใด ๆ! ใครขัดคําสั่ง? เขาก็ลงโทษ รูปแบบ
การลงโทษมีหลายรูปแบบ ขาพเจานําขอมูลมารายงานแลวในหนังสือปราบมารทุกภาค หากเรา
ไปถามความรูตอพระองค เทากับเราไปหาเหตุใหพระองคไดรับโทษนั่นเอง วิธีทําของเราก็ตอง
ตั้งขอสังเกตเอาเอง ทําวิชาไปเอง แลวความรูจะเกิดแกใจของเราเอง แลวเราจงบันทึกความรูนั้น
ลงในสมุดบันทึกอยางทันใด! คราวนี้มาถึงประเด็นวา เราจะรูไดอยางไรวามารเขาหามไปหมด?
เรื่องนี้ไมยาก เมื่อเราทําวิชานานเดือนนานปเขา เราจะรูไปเอง เพราะเราเปนผูรูเห็นอยูทุกวัน
นําสิ่งที่ไดรูเห็นมาประมวลกันเขา ก็พอทราบวาอะไรเปนอะไร? ทั้งนี้เกิดจากการสังเกตของเรา
เราจะทราบไปเอง)

๑๓๐
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...วิชาธรรมกายเคยถูกมารดับไปนานแลว
หมายความวาเมื่อพระพุทธองคเขานิพพาน
ไดแลวประมาณ ๕๐๐ ป วิชาธรรมกายก็หาย
สาบสูญไป ไมมีพระสงฆสืบตอวิชา มรรคผล
นิพพานจึงวางเวนมาแตบัดนั้น ตอมาหลวง
พอวัดปากน้ํามาคนวิชาธรรมกายไดอีกครั้งหนึ่ง
ถามวา วิชาธรรมกายที่หลวงพอรวมไวเปน
หนังสือ มีกี่หลักสูตร? อะไรบาง? ถาตอบได!
ก็นาอนุโมทนา หากตอบไมได! แปลวา
ประมาท ไมนาใหอภัยเลย ....

“ก. บุญมานุช”

ปราบมาร ภาค ๕ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

ภาควิชาการ

๑๓๑

๑๓๒
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...คุณคาของวิชาปราบมารนั้น ประเสริฐเลิศลน!
ยากที่ใครจะเรียนรูได! ผูที่จะเรียนรูได จะ
ตองมีบุญบารมีมาแตปางหลังดวย ตองวาง
ภารกิจสวนตัวทั้งปวง เอาใจจดจอแตการทํา
วิชาเพียงอยางเดียวเทานั้น ทานจึงจะเรียนรูได
การเรียนรูนั้นกระทําไดโดยยาก เพราะมารเขา
จะมาขัดขวางในทุกรูปแบบ เราจะพบปญหา
นานาประการ เสร็จเรื่องนี้แลวไปขึ้นเรื่องนั้น
เสมอ นั่นคือมารเขาดลบันดาลใหเปนไป
ขาพเจาจึงวาเรียนยาก! ขาพเจาปรารภกับ
พวกเราวา ในโลกนี้มีประชากรหกพันลานคน
มีเพียงคนเดียวที่ทําวิชาปราบมารได โลกนี้ก็
นาอยู นาอาศัย...

“ก. บุญมานุช”
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ความรูวิชาการ
ความรูวิชาการเรื่องปราบมารนั้น ขาพเจานําความรูมากลาวมากแลว โปรดดูเล ม
ปราบมารภาคตาง ๆ ขอใหศึกษาจากเลมเหลานั้น เห็นวาเปนการเพียงพอแลว ขอใหทานสรุป
ความรูเอาเอง และฝกวิชาเอาเอง
สวนตําราประกอบ ก็คือตํารา ๓ เลมของหลวงพอ ทานตองอานทั้งหมด และตองทํา
ไดทุกบท คือเลม “คูมือสมภาร” เลม “วิชชามรรคผลพิสดาร ๑” และเลม “วิชชามรรคผลพิสดาร
๒” ขาพเจาไดนํามาเขียนขยายความใหแลวในทุกหลักสูตร ขอใหทานหามาศึกษาเลาเรียนให
ครบทุกหลักสูตร
จงพิจารณาคุณคาของวิชาธรรมกาย ถาไมพบวิชาธรรมกาย เราจะมืดมนไป
อีกนานแสนนาน นอกจากมรรคผลนิพพานจะลมสลายแลว มารยังจะปกครองนิพพานไปอีก
นานแคไหน? แลวมนุษยอยางพวกเรานี้จะเดือดรอนไปอีกนานแคไหน? ขอใหพวกเราพิจารณา
กันใหดี เมื่ อเกิดมาชาตินี้ไดพบวิชาธรรมกายแลว จงเรียนอยางทันใด! ตําราทั้งปวง
ขาพเจาทําใหแลว จงคนควา
วิชชาและจรณะเกี่ยวของกันอยางไร?
มีความหมายอยางไร?
ทั้ง “วิปสสนา” และ”จรณะ” ก็คือวิชชาดวยกันทั้งคู แตจรณะเปนบาทของวิชชา คือ
จรณะเปนเบื้องตน สวนวิปสสนาสูงกวาจรณะ ตองมีจรณะกอนแลวจึงจะถึงวิชชา จรณะเปน
ประถมศึกษา วิปสสนาเปนมัธยมศึกษา นั่นเอง
จรณะ แปลวา ประพฤติหรือธรรมควรประพฤติ มี ๑๕ คือ
(๑.) ศีลสังวร

การสํารวมศีล คือสํารวมในพระปาฏิโมกข

(๒.) อินทรียสังวร

การสํารวมอินทรีย ๖ คือ การสํารวม กาย ใจ หู ตา
จมูก ลิ้น ไมใหอารมณชั่วเขามาได พระอริยเจาสํารวม
ไดดีกวาปุถุชน

๑๓๔
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(๓.) โภชเนมัตตัญุตา

การรูจักประมาณในการบริโภค

(๔.) ชาคริยานุโยค

ประกอบความเพียรใหใจตื่นอยูเสมอ ไมใหนิวรณเขา
ครอบงําได

(๕.) สัทธา

คือการกระทําดวยความเชื่อ เชื่อวาการบริจาคทาน
เปนความดี

(๖.) สติ

ได แก ก ารระลึก ได การระลึ กรู ให รูตั ว อยู เ สมอ เช น
การมีสติมั่นอยูในสติปฏฐานสูตร คือการวางใจอยูกับ
กาย เวทนา จิต ธรรม เปนตน

(๗.) หิริ

การละอายตอความชั่ว

(๘.) โอตตัปปะ

สะดุงหวาดกลัวตอการทําบาป

(๙.) พาหุสัจจะ

การเปนผูฟงมาก เพราะการฟงทําใหเกิดปญญาเกิด
ความรู

(๑๐.) อุปกกโม

ความเพียรประกอบความดีไมลดละ

(๑๑.) ปญญา

การหยั่งรูเหตุผลอยางถูกตอง ไมผิดพลาด

(๑๒.) รูปฌาน ๔

คื อ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุ ต ถฌาน (คือ
ฌานโลกีย)

จรณะเปนวิชาที่พระพุทธองคประพฤติตั้งแตครั้งเปนโพธิสัตว เปนธรรมที่พระ
อริยสงฆประพฤติปฏิบัติ จงสังเกตวาจรณะนั้น เปนเรื่องของการระวังใจ เปนเรื่องของการ
สํารวมใจ ครั้นสํารวมใจไดแลว ทําใหใจเขาถึงรูปฌาน ๔ ได เมื่อใจทํารูปฌาน ๔ ไดแลว ก็ไต
เตาไปถึงวิชาชั้นสูงได ซึ่งวิชาชั้นสูงหรือที่เราเรียกวา “วิชชา” นั้น (ช. ๒ ตัว) เปนธรรมชั้นสูงใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งศาสนาอื่นไมมีความรูอยางนี้ หากใจทํารูปฌาน ๔ ไมได จะไมมีโอกาส
เขาถึงวิชาชั้นสูงไดเลย
วิปสสนาวิชชา มี ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑.) สัมมสนญาณ คือการพิจารณานามรูปที่ตัวเรา รูปรางหนาตาทั้งเรือนรางนี้รวม
เรียกวา รูป มีนามวา มนุษย พิจารณาใหเห็นจริงวา ตองแก-เจ็บ-ตาย
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๑๓๕

(๒.) อุทยัพพยานุปสสนาญาณ รูเห็นการเกิดและการดับของตัวเรา
(๓.) ภังคานุปสสนาญาณ ใหพิจารณาวา สังขารรางกายนี้มีแตจะแตกดับอยางเดียว
(๔.) ภยตุปฏฐานญาณ พิจารณาวารางกายของเรานี้เปนภัย เพื่อใหเกิดการไมยึดมั่น
ในตัวตนของเรา
(๕.) อาทีนวานุปสสนาญาณ พิจารณาวาสังขารตัวเรานี้เปนโทษ ยิ่งทําใหเราปลอย
วางได ไมยึดมั่นในตัวตนยิ่งขึ้น
(๖.) นิพพิทานุปสสนาญาณ เมื่อพิจารณาได ๕ ประการตามที่กลาวมา ๕ ขอนั้นแลว
ในขอที่ ๖ นี้ พิจารณาใหเกิดความเบื่อหนายสังขารใหจงได หากเกิดความเบื่อหนายได ถือวา
ใชไดแลว
(๗.) มุญจิตุกัมยตาญาณ พิจารณาแตอยากจะพนจากสังขารนี้ การพนจากสังขารนี้
ตองพนโดยความรูของพระพุทธองค จะตองมีความรูอะไรที่เราจะพนจากสังขารนี้ ไมใชทําลาย
ตัวเอง ไมใชฆาตัวเอง นั่นคือบาปกรรม ไมใชความรูที่พระพุทธองคทรงสอน การพนจากสังขาร
นี้ เปนการพนโดยการยกสภาพจิตใจ ไมใหยึดมั่นถือมั่นในรางกายของเรา แลวใจของเราก็ยก
สภาพใจมาที่กายธรรมอันเปนกาย นิจจัง สุขัง อัตตา
(๘.) ปฏิสังขานุปสสนาญาณ พิจารณาแตวาจะใหหลุดพนตอไป พิจารณาใหละเอียด
ถึงการหลุดพนตอไปอีก
(๙.) สังขารุเปกขาญาณ มาถึงการพิจารณาลําดับนี้ หลวงพอทานอธิบายวา เกิด
ความรูสึกทางใจวาเกิดอาการ “พะอืดพะอม” คือกลืนไมเขา คายไมออก อารมณทางใจอยูใน
ฐานะอมเฉยไวกอน จากนี้ไปก็ถึงวิชาญาณสุดทายคือ ญาณในขอ ๑๐
(๑๐.) อนุโลมญาณ เมื่อการพิจารณามาถึงขอ ๙ คือเกิดอาการพะอืดพะอม แลวเราก็
อมไวแตยังไมคาย คราวนี้มาถึงขั้นอนุโลมญาณ สภาพใจเกิดขึ้นทันทีวา เอาอยางนี้ก็แลวกัน
อนุโลมใหเปนไปตามความเปนจริงก็แลวกัน
สรุปแลว วิปสสนาวิชชาหรือวิชชา ๑๐ นี้ ตองเขากายธรรมพิจารณา ความรูนี้จึงจะ
มีขึ้นจึงจะเปนขึ้น หากไมเปนธรรมกายแลว พิจารณาไมได ไดแตอานไปเทานั้น ตองเขากาย
ธรรมส ง รู ส ง ญาณทั ส สนะมาดู ที่ ด วงธรรมของกายมนุ ษ ย แล ว ก็ เ ริ่ ม ตั้ ง ต น พิ จ ารณา
ลําดับมาตั้งแตขอ ๑ เปนตนมาจนถึงขอ ๑๐ พิจารณาดูนาน ๆ หลายเที่ยวจึงจะเกิดอารมณ
ทางใจ ๑๐ ประการ ตามบทบัญญัติวาดวยวิปสสนาวิชชา ๑๐ ตามที่บรรยายมานี้ ถาไมเปน
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ธรรมกายแลว การเรียนของเราก็ดําเนินไปไมได ตรงนี้เองที่สงผลใหวิชชา ๑๐ ประการนี้สูญ
เพราะไมมีใครปฏิบัติได เมื่อปฏิบัติไมได ก็อธิบายไมได แมจะมีตําราไวก็ไมเกิดประโยชนอะไร?
ในความรูเรื่องจรณะ ๑๕ นั้น เราก็ตองเรียนใหเห็นกายโลกียของเรา คือ กายมนุษย
ลําดับดวงธรรม ๖ ดวง ก็มาเห็นกายมนุษยละเอียด (กายฝนของตัวเรา) กายมนุษยละเอียด
ลําดับดวงธรรม ๖ ดวงก็มาเห็นกายทิพยหยาบ กายทิพยหยาบลําดับดวงธรรม ๖ ดวงก็มาเห็น
กายทิพยละเอียด กายทิพยละเอียดลําดับดวงธรรม ๖ ดวงก็มาเห็นกายพรหมหยาบ กายพรหม
หยาบลําดับดวงธรรม ๖ ดวงก็มาเห็นกายพรหมละเอียด กายพรหมละเอียดลําดับดวงธรรม ๖
ดวงก็มาเห็นกายอรูปพรหมหยาบ กายอรูปพรหมหยาบลําดับดวงธรรม ๖ ดวงก็มาเห็นกายอรูป
พรหมละเอียด ในการพิจารณานั้นไมยาก จะใชกายพรหมหรือกายอรูปพรหมพิจารณาก็ได
เลือกเอา เพราะกายพรหมทํารูปฌานได และการอรูปพรหมทําอรูปฌานได ในความรูเรื่องจรณะ
๑๕ นั้น มีหลักสูตรใหพิจารณารูปฌาน ซึ่งเปนขอยากที่สุด เราจึงตองใชกายพรหม (รูปพรหม)
หรือากายอรูปพรหมพิจารณา วิธีพิจารณาไมยากเลย เพียงแตเราเขากายไหน? เราก็เขา
กายนั้น แลวก็หยุดนิ่งกลางดวงธรรมในทองของกายนั้น จากนั้นก็นึกใชรูญาณของกาย
นั้น มองลงไปในทองกายมนุษยตัวของเรา เห็นดวงธรรมในทองกายมนุษยแลว ก็เปด
ตําราดูบทบัญญัติวาดวยเรื่องจรณะ ๑๕ แลวเริ่มพิจารณาตั้งแตขอ ๑ เปนตนไป
หากเราไมเห็นกายโลกียของเรา การพิจารณาไมไดผล แมตําราจะมีไว แตเราก็เรียนรู
ไมได เราจะเรียนรูได เราก็ตองคนควา ใหพบกายโลกียของเรากอน วามีกี่กาย? ตอไปก็ให
พิจารณาวา จะใชกายใดมาเรียนรูได? จะใหดีตองใหเห็นกายธรรมเสียเลย เรียนวิชาธรรมกาย
ใหเปน แลวการพิจารณาความรูเหลานี้จะไมยากอีกตอไป
เรามาพูดกันวา ตําราในพระพุทธศาสนามีความรูเรื่องจรณะ ๑๕ และวิปสสนา
วิชชา ๑๐ ถามวา ใครจะมีคามรูอธิบายไดบาง? ตอบวา ไมมีใครมีความรูอธิบาย เพราะ
ไมมีใครเห็นกายโลกียและกายธรรมของเขา เขาจึงหมดโอกาสเรียนรู แมจะมีตําราไว แต
ก็เรียนไมได นี่คือทางตัน แตโพธิสัตว ตั้งแตอดีตมา และพระอริยเจา ทานเห็นกายโลกียและเห็น
กายธรรมของทาน ทานจึงเรียนได ทานจึงเขาใจได
ความรูเรื่องจรณะเปนความรูระดับสมถะ ใชกายโลกียเรียน สวนความรูเรื่องวิปสสนา
วิชชา เปนความรูระดับวิปสสนา ใชกายธรรมเรียน ระดับสมถะใชสภาพใจที่หยุดและใสแลว
สวนระดับ วิป สสนาใชสภาพใจที่เ ห็นแจ งแลว นี่คือความตางกัน แตจรณะเปนบาทให
วิปสสนาวิชชา เปนบันไดใหวิชชาวิปสสนาเปนของคูกันไป แยกจากกันไมได
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เรื่ อง “จรณะและวิ ปส สนาวิ ช ชา” นี้ เป นคํ า เทศน ข องหลวงพ อ ข าพเจ านํ า มาฝาก
เพื่อใหบัณฑิตจะไดศึกษาเลาเรียนกัน เพราะหาผูรูอธิบายไมไดแลว เปนความรูสําคัญในพุทธ
ศาสนา แตหาคนเรียนรูไมไดแลว เปนเพียงตัวหนังสืออยูในคัมภีรเทานั้น ดีแตวาหลวงพอทาน
เปนธรรมกาย ทานเรียนรูได จึงนําความรูมาอธิบายไว ขาพเจาจึงนําความรูเหลานั้นมาสรุปไว
เกรงวาความรูเรื่องนี้จะสูญ โปรดจําไววา จรณะ ๑๕ และวิปสสนาญาณ ๑๐ เปนเรื่องของผู
ที่เปนธรรมกายจะตองเรียนรู
คําวา วิปสสนาวิชชา ๑๐ มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา วิปสสนาญาณ ๑๐ หรือวิชชา
ญาณ ๑๐ เรียกไดหลายอยาง
คําวา “ญาณ” เปนคํายอ มาจากคําเต็มวา ญาณทัสสนะนั่นเอง แปลวา หยั่งรูได รูเห็น
ได ดวยใจของกายธรรม กายธรรมรูเห็นไดอยางไร? สงผลกระทบถึงกายมนุษยตัวเราดวย คือ
เรารูเห็นตามไปไดดวย ลักษณะการเห็นก็เหมือนเรื่องราวของภาพยนตรที่เราดูกันในทุกวันนี้
จอภาพที่รับเรื่องราวก็คือใจของเรานั่นเอง แตวากายธรรมเห็นไดมากกวากายมนุษย กายมนุษย
เปนผูรับถายทอดจากกายธรรม คือ กายธรรมตอรูตอญาณใหกายมนุษยไดรับรู เหมือนสมัยที่
พระพุทธองคมาตรัสรูในโลก ทรงเห็นกายธรรม แลวกายธรรมก็บอกพระไตรปฎกแกกายมนุษย
ของพระองค แลวกายมนุษยของพระองคก็สอนความรูนั้นแกมนุษยโลกตอไป

คําวา วิชชา มีความหมายอยางไร?
วิชชา ๓ กับวิชชา ๘ คืออยางไร?
หลวงพอทานอธิบายไวดังนี้ คําวา “วิชชา”(ช. ๒ ตัว) แปลวา ความรูกําจัดมืดบอด
คําตรงขามกับคําวา “วิชชา” คือ “อวิชชา” ซึ่งคํา “อวิชชา” แปลวา ความไมรู ความ
เขลา ไดแกการไมรูถูกไมรูผิด ไมรูอดีต ไมรูปจจุบัน ไมรูอนาคต ไมรูอนาคตของสังขาร ไม
รูปฏิจจสมุปบาท ไมรูอริยสัจ ทานอธิบายวา มนุษย ทิพย พรหม อรูปพรหม และสัตวเปนผูที่มืด
อยูในขันธ ๕ ยังปลอยวางไมได การปลอยวางไมไดนี่เองจึงชื่อวาเปนผูมืดในขันธ ๕ เพราะอีก
นัยหนึ่ง คําวาขันธ ๕ เปนชื่อของอุปาทาน คือการไปยึดมั่นถือมั่นวาเปนตัวตนของเรา การไป
ยึดมั่น ก็คือการมีอุปาทานในขันธ ๕

ปราบมาร ภาค ๕ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๑๓๘

คราวนี้มาดูเรื่องวิชชา ๓ หมายถึงอะไรบาง? ความหมายนัยหนึ่งของวิชชา ๓ ก็คือ
(1.)

วิปสสนาวิชชา

(2.)

มโนมยิทธิวิชชา

(3.)

อิทธิวิธีวิชชา

ที่เรียกวา วิชชา ๘ ก็คือเพิ่ม “อภิญญา” เขาดวย คือ
(4.)

ทิพพจักขุวิชชา

(5.)

ทิพพโสตวิชชา

(6.)

ปรจิตตวิชชา

(7.)

ปุพเพนิวาสวิชชา

(8.)

อาสวักขยวิชชา

โปรดดูความเกี่ยวของของวิชชา ๓ กับวิชชา ๘ ใหเขาใจ วามีความเกี่ยวของกัน อยู
ที่วาเราจะจัดอยางไร? นั่นเอง จงดูความหมายของชื่อวิชา ดังนี้
มโนมยิทธิ

เปนวิชาที่แสดงฤทธิ์ทางใจ

อิทธิวิธี

เปนการแสดงฤทธิ์ เชนการนิมิตใหเกิดกายตาง ๆ

ทิพพจักขุ

แสดงถึงการที่ตาเปนทิพย เห็นอะไรไดหมด

ทิพพโสต

แสดงถึงการที่หูเปนทิพย ไดยินอะไรไดหมด

ปรจิตตวิชชา

คือการหยั่งรูใจคนอื่น รูวาใครคิดนึกอะไร? เรียกวา รูใจใคร ๆ
ไดหมด

ปุพเพนิวาสวิชชา

คือการระลึกชาติในปางหลังไดวาตั้งแตอดีตชาตินั้นเกิดเปน
อะไร? ที่ไหน? อยางไร?

อาสวักขยวิชชา

คือความรูทําลายใหกิเลสหมดจากใจ

เนื้อหาสาระการเรียนรูวิชาเหลานี้ เปนวิชาธรรมกายชั้นสูงทั้งสิ้น บรรดาศิษยผูเปน
ธรรมกายตางยอมรับวาหลวงพอทานทําไดหมด แตวาการจดบันทึกความรูวิชาแขนงตาง ๆ
ไมไดทําไว จึงเปนที่นาเสียดาย เพราะการฝกฝนเรียนรูวิชาธรรมกายชั้นสูง เปนการเรียนทางใจ
ที่ละเอียดและลึกซึ้ง ยากตอการเรียนรู แตก็ไมเกินความสามารถที่เราจะเรียนรูได เชน ปรจิตต
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วิชชา คือการหยั่งรูใจคนอื่น วิธีทําก็คือ นึกเอาใจของเรา คือดวงเห็น-ดวงจํา-ดวงคิด-ดวงรู ซอน
ลงไปที่ดวงเห็น-ดวงจํา-ดวงคิด-ดวงรู ของใคร? แลวเราก็หยุดนิ่งวางอารมณใหวาง แลวเราก็รู
ทันทีวา เขาผูนั้นคิดอะไรอยู? ดังนั้น ในการเรียนวิชาธรรมกายชั้นสูง มีวิธีเรียนมีวิธีฝกทั้งนั้น
เมื่อเราเขานิพพาน เราก็เอา เห็น-จํา-คิด-รู ของเรา ซอนลงไปใน เห็น-จํา-คิด-รู ของพระพุทธ
องค เราก็ลองฝกไปนาน ๆ แลว เราก็จะเห็นผลการฝกวา เราทําไดดีขึ้นเปนลําดับ ทุกวิชาเรา
เรียนไดทั้งนั้น
ทิพพจักขุ และ ทิพพโสต ใหเรานึกถึงอายตนะภายใน ๖ คือ หู-ตา-จมูก-ลิ้น-กาย-ใจ
เอาใจของกายธรรมมาดูที่ดวงธรรมของกายมนุษยตัวเรานี้ ใหดูสุดละเอียดของหู-ตา-จมูก-ลิ้นกาย-ใจ วาคืออยางไร? พอใจหยุดนิ่งกลางดวงธรรม เราก็นึกดู ก็จะเห็นสุดละเอียดของอายตนะ
ภายใน ๖ เปนดวงใสทั้งนั้น เวลาเขานิพพาน เราก็เอาดวงสุดละเอียดของอายตนะภายใน ๖
ของเรา ซอนเขากับกายธรรมของพระพุทธองค กายมนุษยหยาบของเราทํากับกายธรรมของเรา
สวนกายอื่น เชน กายมนุษยละเอียด กายทิพย กายพรหม กายอรูปพรหม กายธรรม เราก็เอา
ดวงธรรมสุดละเอียดของอายตนะภายใน ๖ ของเรา ไปซอนกับอายตนะภายในของพระพุทธองค
ฝกใหนาน ๆ แลวจะสงผลใหทิพพจักขุและทิพพโสตของเราดีขึ้น นี่คือตัวอยางการฝก สรุปแลว
เราฝกไดทุกวิชา
ปุพเพนิวาสวิชชา วิชานี้ไมยาก สงใจกายธรรมมาที่ดวงธรรมในทองของกายมนุษย
นึกดูดวงกําเนิดเดิม เห็นดวงกําเนินเดิมแลว ใหหยุดนิ่งกลางดวงกําเนิดเดิมนั้น นึกดูวา เมื่อวาน
นี้เราอยูที่ไหน? พอดวงกําเนิดเดิมวาง ในวางนั้นเอง เราก็เห็นตัวเราว าอยูที่ใด? นึกดูถอย
ออกไปถึงวันกอนนี้ เราอยูที่ใด? แลวเราก็เห็นตัวเราวา เราอยูที่ใด? เรานึกดูถอยหางออกไป
เรื่อย ๆ คราวแรกใหหางเปนวัน ตอมาใหหางเปน ๓ วัน และเปน ๗ วัน และใหหางออกไปเปน
เดือนเปนปเปนลําดับไป ดูไปจนถึงวันที่เราเขาถึงครรภมารดา ดูดวงธรรมในทองของกุมาร นิ่ง
กลางดวงธรรมของกุมารนั้น นึกดูดวงกําเนิดเดิม พอดวงกําเนิดเดิมของกุมารวาง เราก็เห็นกาย
ของเขาวา เขามาจากไหน? มาจากสวรรคชั้นใด? เราตามไปดูกายที่มาจากสวรรคของกุมารนั้น
อีก สงใจนิ่งกลางดวงธรรมในทองของกาย ดูกําเนินเดิมอีก แลวเราก็เห็นไปเรื่อย ๆ นี่คือ การ
ฝกแบบยอของวิชาปุพเพนิวาสวิชชา ขอสําคัญที่เราตองใสใจก็คือ เราตองเขานิพพานไปซอน
กายสับกายกับพระพุทธองคใหกายของเราใสเสียกอน ตองพากเพียรทํา
อาสวักขยวิชชา คือหัวใจของวิชาธรรมกายที่เราตองเรียนรูใหได เพราะเปนวิชาดับ
กิเลสได เปนวิชาดับมารได มารเขากลัววิชานี้ แตเรียนยากอยางยิ่ง คนที่จะฝาฟนไปไดตองมี
ความเพียรอันเลิศ วิชาตองไมเพี้ยน อยาเรียนแบบฟุงซานดังที่เราเห็นในทุกวันนี้ เรียนอยางนั้น
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มารเขาจูงรูจูงญาณไปได มารเขาหลอกไปได ไมไดทําใหกิเลสดับ ไมไดทําใหมารดับ มีแตกิเลส
จะกําเริบเสิบสาน มีแตมารจะฟนตัว ทานที่เลนของดํา เชน นิล เหล็กไหล และปรอท นั่นคือ
กายสิทธิ์ของมาร แกเทาไรไมขาว ทานไปเลนไดอยางไร? ทานไปนิยมไดอยางไร? ทานไปกลา
ไดอยางไร? แคนี้ก็บงบอกวา ความรูไมเอาไหน? เปนการหลงผิด แลวจะไปหวังอะไรในความรู
อื่น? นี่คือการลมเหลวของการเรียนวิชาธรรมกาย เราตอบวา เราอยากไดเงินเพื่อจะเอาเงินมา
บํารุงศาสนา ลืมแลวหรือ? เมื่อศีล-สมาธิ-ปญญา ของเราบริสุทธิ์แลว เงินที่จะบํารุงศาสนาจะมา
เองโดยธรรมชาติ เราก็บําเพ็ญกิจของเราตอไปแบบตามมีตามได เรื่องก็จบลง มารเขาก็ไมได
ชอง ศีล-สมาธิ-ปญญา ของเราก็บริสุทธิ์ เราก็สบายใจ แตเราเสี่ยงไปเลนของมาร ไปเลนวิชา
มาร นี่คืออะไรกัน? ความรูทางวิชาธรรมกายใชการไมไดถึงปานนี้หรือ? เอาอยางนี้ ถาทาน
ประสงคจะเรียนวิชาอาสวักขยญาณ ก็ใหติดตามหนังสือปราบมารทุกภาค ความรูทั้งปวงปรากฏ
ในนั้นหมดแลว
อิทธิวิธีวิชชา คือวิชาการแสดงฤทธิ์ ไดแก การพิสดารกายใหมากขึ้น การทําฌานให
เกิดขึ้นได เปนการแสดงฤทธิ์การแกโรคโดยวิชา การใชวิชาแกทุกขรอนใหผอนคลาย นี่คือการ
แสดงฤทธิ์ทั้งนั้น การแสดงฤทธิ์อีกอยางหนึ่ง ก็คือ การทําวิชาใหมนุษย ทิพย พรหม อรูปพรหม
เห็นนิพพานได นี่คือการแสดงฤทธิ์สําคัญ การแสดงฤทธิ์สําคัญที่สุดคืออะไร? คือการดับมารได
คือการดับกิเลสได หากดับมารไดหมด วิชาของภาคขาวก็จรัสแสง ทําอยางไรจึงจะเขาถึงอิทธิ
วิธีวิชชา? ตอบวาเรียนวิชาธรรมกายไปใหไดทุกหลักสูตร จนเขาหลักสูตรปราบมารได จึงจะถือ
วาแสดงฤทธิ์ไดจริง
มโนมยิทธิวิชชา คือวิชชาที่ทําใหใจมีฤทธานุภาพกําจัดอวิชชาได อวิชชาคือความมืด
อวิชชาคือความเขลา อวิชชาคือ ไมรู สิ่งที่ทําใหใจมืด สิ่งที่ทําใหเขลา สิ่งที่ทําใหไมรู คืออวิชชา
นั่นเอง ใจของเราสามารถดับอวิชชาได นั่นคือมโนมยิทธิวิชชา จงเลาเรียนเขาเถิด วิชาอะไรเลา
ที่จะกําจัดแบบครอบจักรวาลได ก็คือวิชาธรรมกาย นั่นเอง แตวาตองเรียนใหครบทุกหลักสูตร
อยาเรียนแตเบื้องตนเทานั้น ตองเรียนวิชาชั้นสูงดวย ตําราวิชาธรรมกายทุกหลักสูตร ขาพเจา
นํามาขยายความใหงายขึ้นแลว
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คุณของพระพุทธเจา ๙ ประการ
คุณของพระธรรม ๖ ประการ
คุณของพระอริยสงฆ ๙ ประการ นับอยางไร?
คุณของพระพุทธเจา มี ๙ ประการ ดังนี้
(1.) อรหํ เปนผูไกลจากกิเลส
(2.) สัมมาสัมพุธโธ ตรัสรูดวยพระองคเอง
(3.) วิชชาจรณะสัมปนโน เปนผูเขาถึงจรณะและวิชชา
(4.) สุคโต เปนผู ไ ปดีแล ว หมายความวา เดิ น ใจไปตามแนวของมรรค ๘ ถูกตอ ง
ทั้งหมด ดีทั้งหมด
(5.) โลกวิทู รูแจงโลก คือรูแจงทั้งสังขารโลก สัตวโลก และอากาศโลก
(6.) อนุตตโร ปุริสทัมมสารถิ เปนผูสอนที่ดีเลิศ ไมมีใครเหมือน
(7.) สัตถาเทวมนุสสานัง เปนบรมครูของเทวดาและมนุษย
(8.) พุทโธ เปนผูตื่นแลว เบิกบานแลว
(9.) ภควา จําแนกแจกธรรมไดหมด
คุณของพระธรรม มี ๖ ประการ ดังนี้
(๑) สวากขาโต ภควตา ธัมโม แปลวา ธรรมที่พระองคทรงสอนนั้น เลิศประเสริฐนัก
ใครปฏิบัติแลวเกิดผลดีทั้งนั้น รูเห็นไดเฉพาะผูปฏิบัติเทานั้น (สันทิฏฐิโก) เกิดผลไมเลือกเวลา
(อกาลิโก) เมื่อไดผลดีแลวเรียกใหคนอื่นมาดูได (เอหิปสสิโก) ควรนอมนําธรรมนั้นเขามาในตน
(โอปนยิโก)
คุณของพระอริยสงฆ มี ๙ ประการ ดังนี้
(1.) สุปฏิปนโน ผูปฏิบัติดีแลว คือยึดทางสายกลางเขาหลักมรรค ๘ ทีเดียว
(2.) อุชุปฏิปนโน ผูปฏิบัติตรง มุงตรงตอนิพพานสถานเดียว ไมมุงทางอื่นเลย
(3.) ญายปฏิปนโน ปฏิบัติเพื่อมุงออกไปจากภพ ๓ เพราะภพ ๓ เปนทุกข
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(4.) สามีจิปฏิปนโน ปฏิบัติอยางดีเลิศ เหตุที่วาดีเลิศเพราะมุงตรงนิพพานอยางเดียว
(5.) อาหุเนยโย ควรแกการที่ใครตองเคารพ ใครที่ปฏิบัติอยางนี้? ถือวาควรแกการให
ความเคารพทั้งนั้น
(6.) ปาหุเนยโย เปนผูควรที่เราใหการตอนรับ
(7.) ทักขิเนยโย เปนผูควรรับสิ่งของที่เขาทําบุญ
(8.) อัญชลีกรณีโย เปนผูควรแกการกราบไหว
(9.) อนุตตรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสะ เปนเนื้อนาบุญอันเลิศ ไมมีอะไรดีกวานี้อีกแลว
สุปฏิปนโน ภควโต สาวกสังโฆ สาวกของพระพุทธเจามี ๒ ประเภท คือปุถุชนสาวก
และอริยสาวก ผูที่เลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย แตยังไมไดบรรลุธรรมวิเศษอะไร? เรียกวา
ปุถุชนสาวก แตอริยสาวก หมายถึง ผูบรรลุธรรมวิเศษแลว คือ โสดาปฏิมรรค โสดาปฏิผล สกิ
ทามีมรรค สกิทาคามีผล อนาคามีมรรค อนาคามีผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล หมายถึงผูบรรลุ
ธรรมกาย
- พระโสดา

ละกิเลสได ๓ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพพตปรามาส

- พระสกิทาคามี

ละกิเลสอยางพระโสดาไดแลว ยังละกิเลสไดอีก ๒ คือ กาม
ราคะ พยาบาท

- พระอนาคามี

ละอยางพระสกิทาคามีไดแลว ยังละกามราคะและพยาบาท
อยางละเอียดไดอีก

- พระอรหัต

ละอยางพระอนาคมีไดแลว ยังละรูปราคะ (ความกําหนัดยินดี
ในรูปฌาน) อรูปราคะ (ความกําหนดยินดีในอรูปฌาน) มานะ
(ความถือ ตัว ) อุท ธั จ จะ ( ความฟุ งซ าน) อวิ ช ชา (ความมื ด
ความเขลา ไม รู อ ดี ต ป จ จุ บั น อนาคต ของสั ง ขาร ไม
รูป ฏิ จ จสมุ ป บาทธรรม ไม รู อ ริย สั จ ) สรุ ป แล ว พระอรหั ต ละ
สังโยชนได ๑๐ ประการ)
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ที่วาพระพุทธองคทรงรูแจงโลก ๓
คือโลกวิทู นั้น คืออยางไร?
โลกมี ๓ อยางคือ สังขารโลก สัตวโลก และโอกาสโลก อธิบายวา โลกคือที่อยูของสัตว
เปนที่สรางกุศลและสรางอกุศล เปนที่เวียนวายตายเกิดของสัตวโลก
๑. สังขารโลก
คือ โลกที่มีอาหารหลอเลี้ยง อาหารที่หลอเลี้ยงมี ๔ ประเภทคือ
(ก.) กวฬิงการาหาร ไดแก อาหารที่เปนคํา ๆ เชน ขาว สวนละเอียดของอาหาร
เรียกวา โอชะ เขาไปหลอเลี้ยงรางกาย โอชะนี้มีความละเอียดเขาไปเปนชั้น ๆ เชน มนุษย ทิพย
พรหม อรูปพรหม และนิพพาน โอชะก็มีความละเอียดตางกัน อาหารเปนปจจัยใหเกิดรูป และ
โอชะทําใหเกิด ๘ ประการ คือ ปฐวี อาโป เตโช วาโย วณโณ คนโธ รโส โอชา นั่นคือ เกิดเปน
ธาตุ ๔ เกิดเปนผิวพรรณ เรียกวา “กลละรูป” คือ เกิดเปน “รูป” การกินอาหารของมนุษยก็กิน
เปนคํา ๆ แตสัตวบางอยางไมกินเปนคํา ๆ กลืนเขาไปทั้งตัวเชน ปลา จระเข เปนตน แตก็ถือวา
เปนคําหนึ่งของเขา
(ข.) ผัสสาหาร คําวา “ผัสสะ” แปลวา กระทบ หมายถึง การกระทบกันทางหู ตา จมูก
ลิ้น กาย ใจ เรียกวา “ผัสสะ ๖” เมื่ออะไรมากระทบผัสสะ ๖? ก็เรียกชื่อผัสสะนั้น ๆ เชน รูปมา
กระทบตาก็เรียกวา “จักขุผัสสะ” เปนตน การสัมผัสเชนนี้เปนอาหาร หากการกระทบนั้นเปน
อารมณดี ก็เรียกสุขเวทนา อารมณไมดี ก็เรียกทุกขเวทนา และอารมณไมดีและไมชั่ว ก็เรียก
อุเบกขาเวทนา นี่คือหลักของเวทนา ๓ นั่นเอง คนนอนหลับอยูไดเพราะอุเบกขาเวทนา พระสารี
บุตรยืนกั้นรมใหแกพระพุทธองค ๗ วันโดยไมหิวโหยก็เพราะผัสสะเชนนี้ และสัตวนกอยูในนรก
ไดก็เพราะผัสสาหารทางชั่ว
(ค.) มโนสัญเจตนาหาร ไดแก การคิดอานทางใจ ใจประกอบการกุศล นั่นเปนอาหาร
ทางใจ สงผลใหไปสุคติ แตถาประกอบอกุศลก็สงไปทุคติ เจตนาเปน “ตัวกรรม” ตามบาลีวา
เจตนาหํ ภิกฺขเว วทามิ แปลวา เจตนานั้นเองเปนตัวกรรม
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๑๔๔

(ง.) วิ ญญาณาหาร คํ าวา “วิญญาณ” แปลวา ความรูแ จ ง ความรู แจ งเป น อาหาร
ดังนั้น ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จึงเปนที่รองรับวิญญาณ วิญญาณจึงเปนอาหารใหเกิดนามรูปได
เชน วิญญาณ ปจจยา นามรูปง แปลวา วิญญาณเปนปจจัยใหเกิดนามรูป
๒. สัตวโลก
คือ พระพุทธเจาทรงรูธรรมอันเปนที่มาของการปรุงแตงใจของมนุษย มนุษยมีความ
เชื่อไมเหมือนกัน บางพวกเชื่อวาตายแลวสูญ บางพวกเชื่อวาตายแลวไมสูญ พระองคทรงเห็น
วา สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรมของตน ทําดีไดดีและทําชั่วไดชั่ว ติดตามตัวไปในภพเบื้องหนา
นี่คือหลักของ “ยถาภูตญาณทัสสนะ”
อนุสเย ชานาติ ทรงรูแจงถึงอนุสัย ๗ ประการ คือ กามราคานุสัย ภวราคานุสัย ปฏิ
ฆานุสัย ทิฏฐานุสัย วิจิกิจฉานุสัย มานานุสัย อวิชชานุสัย คืออนุสัยเหลานี้ปรุงแตงใจมนุษย
จริตัง ชานาติ ทรงรูแจงจริตแหงสัตวโลก ๖ ประการ คือ ราคะจริต โทสจริต โมหะ
จริต วิตกจริต สัทธาจริต พุทธิจริต
อธิมุตตัง ชานาติ ทรงรูแจงนิสัยต่ําสูง ความเปนใจบาปแหงสัตวทั้งหลาย ความมี
กิเลสหนาบางของสัตวทั้งหลาย
ทรงรูแจงในอินทรีย ๕ ของสัตวทั้งหลาย คือรูแจงในศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปญญา
เรียกวา อินทรีย ๕ แลวก็หาวิธีสั่งสอนเขาเหลานั้น
สวากาเร ทวากาเร ชานาติ ทรงรูวาสัตวโลกใดแกไขไดหรือไมได? รูอาการดีอาการ
ชั่ว รูวาปญญาดีปญญานอย
ภพฺเพ อภพฺเพ ชานาติ รูวาพวกใดโปรดได พวกใดโปรดไมได?
๓. โอกาสโลก
คือ สภาพซึ่งรองรับซึ่งกันและกัน คืออากาศรับรองธาตุไฟ ธาตุไฟรับรองธาตุน้ํา ธาตุ
น้ํารับรองธาตุดิน ธาตุดินรับรองเขาตรีกูฏ เขาตรีกูฏรับรองเขาพระสุเมรุ
เขาพระสุเมรุรับรองสวรรคชั้น ๑ คือชั้นจาตุมหาราชา

๑๔๕
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ชั้นจาตุมหาราชารับรองชั้นดาวดึงส ชั้นดาวดึงสรับรองชั้นยามา ชั้นยามารับรองชั้น
ดุสิต ชั้นดุสิตรับรองชั้นนิมมานรดี ชั้นนิมมานรดีรับรองชั้นปรนิมมิตวสวดี
สวรรครับรองพรหมโลก คือปรนิมมิตวสวดีรับรองพรหมปาริสัชชา พรหมชั้นปาริสัชชา
รับรองพรหมปุโรหิตา พรหมชั้นปุโรหิตารับรองพรหมมหาพรหมมา-ปริตตภา-อัปปมานาภา-อา
ภัสสรา-ปริตตสุภา-อัปปมาณสุภา-สุภกิณหา-เวหัปผลา-อสัญญีสัตตา-อวิหา-อตัปปา-สุทัสสาสุทัสสี-อกนิฏฐา-อากาสานัญจายตนะ-วิญญาณัญจายตนะ-อากิญจัญญายตนะ-เนวสัญญานา
สัญญายตนะ
กลาวถึงสวนสูง (มนุสสโลกโตปฏฐาน) ตั้งแตมนุษยโลกขึ้นไปถึงชั้นจาตุมหาราชิกา
วัดไดสี่หมื่นสองพันโยชน (กายเทวดาสูงรอนเสน ใหญพอสมควร อายุหารอยปทิพยนับเปนป
ของมนุษยไดเกาลานป) ตั้งแตชั้นจาตุมหาราชิกาขึ้นไปถึงขั้นดาวดึงส วัดไดสี่หมื่นสองพันโยชน
ตั้งแตชั้นดาวดึงสขึ้นไปถึงชั้นยามาวัดไดสี่หมื่นสองพันโยชน ตั้งแตชั้นยามาไปถึงชั้นดุสิตวัดไดสี่
หมื่ น สองพั น โยชน ตั้ ง แต ชั้ น ดุ สิ ต ไปถึ ง ชั้ น นิ ม มานรดี วั ด ได สี่ ห มื่ น สองพั น โยชน ตั้ ง แต ชั้ น
นิมมานรดีไปถึงขั้นปรนิมมิตวสวดีวัดไดสี่หมื่นสองพันโยชน
ตั้งแตชั้นปรนิมมิตวสวดีขึ้นไปอีก หาลานหาแสนแปดพันโยชนถึงพรหมโลกชั้นปาริสัช
ชา และลํ า ดั บ ไปถึ ง ชั้ น พรหมต า ง ๆ มี ร ะยะทางเท า กั น จนถึ ง พรหมโลกชั้ น เนวสั ญ ญานา
สัญญายตนะมีความสูงเทา ๆ กัน ดังนี้
(ก.) สิ่งที่รองรับพรหมโลก คือธาตุ ๖ และขันธ ๕ วามีความหนาเทาไร? หลวงพอ
อธิบายไววา ธาตุ ๖ ขันธ ๕ ธาตุสวนหยาบที่มีตามปกติคือ
ดินหนา

๒๔๐,๐๐๐ โยชน

น้ําหนา

๔๘๐,๐๐๐ โยชน

ไฟหนา

๙๖๐,๐๐๐ โยชน

ลมหนา

๑,๙๒๐,๐๐๐ โยชน

วิญญาณหนา

๓,๘๔๐,๐๐๐ โยชน

อากาศ

สุดประมาณ (มากมาย)

อากาศหนาลงไปไมมีที่สิ้นสุด เชน ภพ ๓ นี้ จะเห็นวาอากาศที่อยูรอบภพก็ไปจรดกับ
ภพที่อยูรอบ ๆ ออกไป ขางลางจรดขอบบนของโลกันต ขางบนจรดขอบลางของนิพพาน ทุก ๆ
ระหวางของภพเหลานี้มีพระพุทธเจารักษาอยูทั้งนั้น
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๑๔๖

ธาตุ ๖เหลานี้ ความจริงเปนเพียงธาตุสวนที่เรียกวา “โอกาสโลก” และธาตุในสวนที่
เปน “ขันธโลก” นั้น มีความละเอียดยิ่งกวาธาตุปกติธรรมดามากมาย หลายพันเทาทวีทีเดียว
เพราะเหตุวาขันธนั้นเปนธาตุละเอียดที่กลั่นมาจากธาตุหยาบอีกตอหนึ่ง นั่นเอง ขันธจึงไมใช
ธาตุหยาบอยางธรรมดา เปรียบไปแลวก็เหมือนน้ําธรรมดากับน้ํากลั่น นั่นเอง
(ข.) กลาวถึงเครื่องกลั่นธาตุ ซึ่งเปนความรูชั้นสูง หลวงพออธิบายวา เครื่องกลั่นธาตุ
ตั้งอยูในศูนยกลางธาตุ ๖ ปริมาณความใหญโตของเครื่องก็เต็มธาตุนั้น เครื่องมีหลายเครื่อง
ทํางานสงตอกันไป เหมือนเครื่องจักรในโรงงาน คือเครื่องแรกกลั่นธาตุเหลานี้แลว ก็เอาสวนที่
กลั่นแลวนี้สงตอไปยังเครื่องกลั่นที่ ๒-๓-๔-๕-๖-๗ ตอไปเปนลําดับ และเมื่อเครื่องที่ ๗ กลั่น
เสร็จแลว ก็สงธาตุที่กลั่นแลวนั่นเขามาที่เครื่องศูนยกลางของภพ ๓ นี้
การสงธาตุนั้น สงโดยอายตนะของเครื่องที่ ๗ กับเครื่องในภพ ๓ และเมื่อเครื่องในภพ
๓ รับมาแลว ก็เอามาเขาเครื่องสําเร็จเก็บไวเปน “เซฟทะเล” (เซฟทะเล แปลวา มากมายเหลือ
คณานั บ ประดุ จ ความเวิ้ ง ว า งของทะเล) เมื่ อ เซฟทะเลรั บ ธาตุ ม าแล ว จะทํ า อย า งไรต อ ไป?
ศูนยกลางของภพ ๓ ก็เอามาทําเปนขันธ ๕ ขึ้น ประกอบไดสําเร็จพอดีกับ “ปฐมวิญญาณ” (กาย
ที่ตองอาศัยขันธ) ขันธที่ประกอบไวแลวนั้นเปนสวนเฉพาะของกายหนึ่ง ๆ ไมมีปนเปกันสวนดี
สวนชั่ว และสวนธรรมภาคกลางคือไมดแี ตไมชั่ว เปนสวน ๆ ไป มีผูคุมไวเปนสวน ๆ
(ตรงนี้ ตองทําความเขาใจภาษา “ปฐมวิญญาณ” คือดวงปฐมมรรค นั่นเอง ดวงปฐม
มรรคของกายใด? ก็เปนกายนั้น เชนของกายมนุษย กายทิพย กายพรหม...ฯ เปนตน ความยาก
อยูที่มารเขาก็ทําของเขา และภาคกลางเขาก็ทําของเขา ทําแลวเขาก็เอามาซอนทับลงไปในของ
ภาคขาว เราเสียทาตรงนี้ ดวงธรรมของเราไมใสเปนเพราะเหตุนี้ เพราะมารเขาก็ทํามา
ซอนไว เพื่อใหเราตกอยูในบังคับของเขา หลวงพออธิบายวา เมื่อทําแลวก็แยกเปนสวน ๆ
คือ ของภาคขาว ของภาคมาร ของภาคกลาง ใครสรางบุญ? ภาคขาวก็เอาธาตุสะอาดให ใครทํา
บาป? มารเขาก็เอาธาตุสกปรกให ใครอยูเฉย? บุญไมทํากรรมไมสราง ภาคกลางก็เอาธาตุของ
ภาคกลางให มารเขาถือวาใครทําบาป? เขาปกครอง ภาคกลางเขาถือวาใครอยูเฉย ๆ บุญไมทํา
กรรมไมสราง ภาคกลางเขาถือวาเขาปกครอง)
(ค.) กลาวถึง การสงธาตุละเอียดมาใหแกผูมาเกิดวามีขั้นตอนอยางไร? หลวงพอ
อธิบายวา เวลาที่จะสงมาเปนกายนั้น กายทิพยของผูจะเกิดอยูที่ศูนยกลางของภพ เครื่องใหญที่
ประกอบธาตุเปนขันธเสร็จแลว ก็สงมายังภพนั้น แลวก็สงตอจากภพมาสูเครื่องที่ศูนยกายของผู
เปนบิดา ซึ่งธาตุสําเร็จนี้มีขนาดเทาเมล็ดโพธิ์เมล็ดไทรเทานั้น หากเปนชายเขาทางจมูกขวาของ
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บิดา ถาเปนหญิงเขาทางจมูกซายของบิดา วันที่ถายจากบิดาไปสูมดลูกของมารดานั้น ถาผูมา
เกิดเปนหญิงก็เขาทางปากชองจมูกมารดาขางซาย และถาผูเกิดเปนชายก็เขาปากชองจมูก
มารดาขางขวา ตามหลักของฐาน ๗ ฐาน แลวก็ไปสุดที่มดลูกของมารดา
(ง.) กลาวถึงผูตายวาธาตุละเอียดของขันธนี้จะไปอยูอยางไร? ตําราบอกวา ธาตุขันธ
ละเอียดนี้จะเก็บไวที่เดิม คือมาจากไหน? ก็จะเก็บไวที่นั่น นี่คือความรูที่ไมมีใครอธิบายได แต
หลวงพอทานอธิบายไดหมด คราวนี้ก็มาถึงความรูสําคัญอีกอยางหนึ่ง คือกายละเอียดอื่น ๆ
ของเราจะไดขันธมาจากไหน? ตอบวาขันธของกายมนุษยกลั่นตัวไปเปนขันธของกายทิพย และ
ขันธของกายทิพยก็กลั่นไปเปนขันธของกายพรหม แตละกายก็กลั่นกันตอ ๆ ไป

การจะอานใหรูเรื่องจะตองมีความรูเดิมดวย
เชน เรื่องธาตุ ๖ และขันธ ๕
ธาตุ ๖ คือ ธาตุดิน-ธาตุน้ํา-ธาตุลม-ธาตุไฟ-อากาศธาตุ-วิญญาณธาตุ รวมเปน ๖ ซึ่ง
ที่ตั้งของพรหมโลกนั้นตั้งอยูบนธาตุ ๖ ไมวาสวรรค ๖ ชั้น พรหม ๑๖ ชั้น อรูปพรหม ๔ ชั้น
ตั้งอยูบนธาตุ ๖ ทั้งนั้น รวมทั้งโลกของเราดวย นิพพานก็ตั้งอยูบนธาตุ ๖
ขันธ ๕ คือ รูป-เวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณ รูปคือกาย และเวทนาคือเห็น สัญญา
คือจํา สังขารคือคิด (ไมใชรางกาย) วิญญาณคือรู ดังนั้นขันธ ๕ คือกายกับใจ เพราะใจคือ เห็นจํา-คิด-รู เปนดวง และกายก็เปนดวง นั่นคือดวงเปน “สุดละเอียด” เนื้อตัวของเราคือสุดหยาบ ใจ
ก็คือดวงใสซอนกันอยู ๔ ดวง
เครื่องเกิดจากอะไร? เครื่องเกิดจากเอาธาตุมาหมุน ของภาคขาวหมุนขวา ของมาร
หมุนซาย ใหหมุนขวาไปจนกวาจะเกิดความใสและงวดตัวเหลือนอยเขามา เชนเราตักน้ํามาหมุน
ในอางตะกอนของน้ําจะรวมตัวกัน เราตักตะกอนทิ้ง จํานวนน้ําในอางจะเหลือเล็กนอย เพราะเรา
ตักตะกอนทิ้ง กวนน้ําไปเรื่อย ๆ และคอยตักตะกอนทิ้งไปเรื่อย ๆ น้ําในอางก็จะเหลือนอยลงอีก
คือน้ําจะเกิดความใสขึ้นมาเรื่อยๆ และจํานวนก็จะลดลงเรื่อย ๆ สุดทายจะเปนน้ําที่เราตองการ
นี่คือการเปรียบเทียบใหดูเทานั้น กลั่นก็คอื การนํามารวมกัน แลวทําใหเกิดความใส เชนเรา
นําน้ํามาตมใหเปนไอ ไอคือน้ําที่เราตองการ นี่คือตัวอยางแบบหยาบ ๆ ที่ยกมาใหเห็น เพื่อให
เกิดความเขาใจ ทานตองไปอาน “วิชชามรรคผลพิสดารภาค ๑-๒” รวม ๒ หลักสูตรใหไดทุกบท
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จึงจะเกิดความเขาใจวิชายาก ๆ ขาพเจาเกรงวาวิชาของหลวงพอจะสูญ จึงนํามาสรุปยอไว
เพื่อใหทานทั้งหลายไดเรียนกัน เวลานี้ไมมีผูมีความรูอธิบายไดแลว
เรื่องวิชชาและจรณะนี้ สรุปยอมาจากเทศนของหลวงพอ จากหนังสือ “ธรรมกาย” ของ
วัดปากน้ํา เห็นวาเปนความรูสําคัญ อีกทั้งยังนําเรื่องพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ มารวมไวดวย
เกรงวาความรูเหลานี้ยากที่ใครจะอธิบายไดแลว จึงทําเปนสรุปยอ หากทานใดอยากรูละเอียด?
ก็จงคนหาไดจากตําราเลมที่กลาวนั้นไดตามตองการ
คําถามทายบท
1. คําวาวิชชาและจรณะ มีความหมายอยางไร? มีอะไรบาง? จงอธิบาย
2. การเรียนรูเรื่องจรณะและวิชชานั้น มีวิธีเรียนอยางไรจึงจะเขาถึงวิชานั้น ๆ?
3. วิชชา ๓ กับวิชชา ๘ คืออยางไร?
4. คุณของพระพุทธเจา ๙ ประการ คุณของพระธรรม ๖ ประการ คุณของพระอริย
สงฆ ๙ ประการ นับอยางไร?
5. ที่วาพระพุทธเจาเปนผูแจงโลกนั้น ถามวาแจงโลกอะไรบาง? จงอธิบาย
6. ที่วาอาหาร ๔ ประเภทนั้น คืออะไรบาง?
7. จงแสดงใหเห็นถึงการอยูเรียงกันของสวรรค ๖ ชั้น และพรหม ๑๖ ชั้นมาดู
8. สิ่งที่รองรับพรหมโลกคืออะไร? แตละอยางมีขนาดเทาไร? จงบรรยาย
9. ธาตุ ๖ และขันธ ๕ คืออะไร? มีความเกี่ยวของกันอยางไร? จงอธิบาย
10. ขันธ ๕ ของมนุษยเกิดจากอะไร? จงแสดงการเกิดขันธ ๕ ของมนุษยมาดู ตั้งแต
ตนจนถึงขั้นเกิดในครรภมารดา
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เรื่องของ “รอยใจ” มีความพิสดารมาก
มีความละเอียด รอยใจของภาคขาว
ของภาคกลาง และของภาคมารนั้น ตางกัน
(ก.) รอยใจ คืออะไร? รอยใจคือ แนวทางของใจ แนวการเดินทางของใจ รองรอยการ
เดินวิชาของใจ
(ข.) รอยใจของธรรมภาคตาง ๆ ไมเหมือนกัน
(ค.) รอยใจมีตน-กลาง-ปลาย ตามหลักของกําเนิดเดิม มีออน-แก-หยาบ-ละเอียด เปน
ลําดับไป รอยใจละเอียดก็เปนไปตามแนวแหงความละเอียดนั้น เชน รอยใจของ
ไตรปฎก คือ สุตตันตปฎก วินัยปฎก และอภิธรรมปฎก ก็ละเอียดเขาไปไมมี
ประมาณ คําวา ปฎกหรือที่เราเรียกวา ปฎกธาตุปฎกธรรมนั้น หลวงพอไดนํามา
กลาวไวแลวในวิชาธรรมกายชั้นสูง คือเลม “วิชชามรรคผลพิสดาร”
(ง.) การเปลี่ยนแปลงรอยใจของภาคขาว มีวิวัฒนาการมาดังนี้
แตเดิมคนของภาคขาวมีเบญจขันธเปน ทาน-ศีล-ภาวนา นั่นคือ ทาน ไดแก การให
การบริจาค การทําบุญ การใหทาน ศีล ไดแก ศีลเบื้องตน จนถึงศีลใหญ ไดแก ศีลของพระสงฆ
เปนตน ภาวนา ไดแก การทําใจใหใสสวางตามคําสอนขอ ๓ ที่วา สจิตฺตปริโยทปนํ นั้น ทาน
เปนบาท (เปนฐาน) ใหแกศีล และศีลเปนบาทใหแกภาวนา คราวนี้มาดูขอบขายของทาน
ศีล และภาวนา วามีขอบขายแคไหน? ทั้งทาน ศีล และภาวนา ตางก็มี ตน-กลาง-ปลาย และ
ละเอียดเขาไป ตางก็เปนอุปการะใหแกกัน เรื่องของภาวนานั้น ก็คือเรื่องของปฎกธาตุปฎกธรรม
นั่นเอง
ครั้นตอมา มารเขาคิดวิชาปกครองไดใหม คือ วิชาทุกขสมุทัยและวิชาปฎกของมาร
มารเขาทําวิชาบังคับไปทั่ว ทําใหเบญจขันธของภาคขาวถูกหุมดวยทุกขสมุทัยและปฎกของมาร
อีกชั้นหนึ่ง สงผลใหทาน-ศีล-ภาวนา ของภาคขาวออนอานุภาพลง สงผลใหมนุษยของภาคขาว
แก-เจ็บ (เปนโรค)-ตาย และยังถูกปฎกของมารหุมปฎกของภาคขาวอีกชั้นหนึ่ง สงผลใหปฎก
ของภาคขาวอานุภาพออนลง เมื่อมารเขาทําวิชาไดสําเร็จ เขาจึงเขายึดอํานาจปกครอง
ของธรรมภาคขาวจนหมดสิ้น นั่นคือ เขายึดอํานาจปกครองในระดับปกครองใหญคือมรรคผล
นิพพานของภาคขาว ซึ่งไดแกอายตนะนิพพานของภาคขาว เขามาปฏิวัติระบบนิพพานของ
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ภาคขาวเสียใหม จากเดิมพระพุทธเจาของภาคขาวเขาอายตนะนิพพานดวยกายมนุษย (สอุปาทิ
เสสนิพพาน) ก็เปลี่ยนใหเขานิพพพานดวยกายธรรม (อนุปาทิเสสนิพพาน) ดังที่ไดเคยไดเลาไว
นั้น เมื่อมารปฏิวัติระบบมรรคผลนิพพานของภาคขาวแลว เขายังสรางทุคติภูมิทรมานมนุษยไว
อีก นั่นคือ เขาทํานรก อเวจี และโลกันตขึ้น หมายความวา มนุษยที่ตายแลวจะตองไปสูภพภูมิ
เหลานี้ เรืองนี้ขาพเจาไดบรรยายไวแลว สรุปวานอกจากมารจะปกครองอายตนะนิพพานแลว
เขายังปกครองภพ ๓ ดวย คืออรูปพรหม ๔ ชั้น พรหม ๑๖ ชั้น สวรรค ๖ ชั้น และมนุษยทั้งหมด
อยูในปกครองของมารทั้งหมด

เมื่อมารยึดอํานาจปกครองไดแลว สงผลใหรอยใจ
ของภาคขาวเสียหายทัง้ หมด เพราะมารเขาเอา
วิชาของมารมาหุมใจของภาคขาวทั้งหมด
สงผลใหเราเห็นธรรมยากเย็นทีเดียว
นี่คื อ ความรูที่ ขาพเจาคนควาพบในขณะนี้ แตแรกที่พบเห็นไมรูวาจะเรี ยกอะไร?
อาจารยฉลวย สมบัติสุข ทานบอกวา หลวงพอเรียกวา “รอยใจ” ขาพเจาก็เลยเรียกตามทาน
ดังนั้น วิชาธรรมกายทุกหลักสูตรคือรอยใจของภาคขาวมาแตเดิม นั่นเอง
การที่เราเห็นธรรมกันยาก เพราะมารเขามาทํารอยใจของเราเสียหายหมดแลว
เราตองมาฟนฟูรอยใจของเราขึ้นมาใหม ใหเปนไปตามหลักวิชาที่หลวงพอทานไดสอน
ไว แตการปรับปรุงสภาพใจของเราใหเขาสูรอยใจเดิมนั้น ทําไดยาก! ไมใชงานที่ทําไดงาย! แต
วาสภาพใจของเด็ก นักเรียน นักศึกษา ขาพเจาคนพบวิธีแลว หากอยากเปนธรรมโดยพลัน ตอง
เชิญคณะวิทยากรทีมงานของขาพเจาไปสอน รับรองไดวาเห็นธรรมกันหมดชั้นเรียนทีเดียว เห็น
ธรรมกันหมดวิทยาลัยทีเดียว โบราณทานกลาววา “ไมออนดัดงาย ไมแกดัดยาก” ดวยเหตุนี้เรา
ตองฝกคนของเราแตเยาววัย ขณะนี้วิทยากรของขาพเจาไดรับความนิยมทั่วไป ทานตองทดลอง
ตั้งแตวันนี้ โปรดเชิญวิทยากรของขาพเจาเถิด ขาพเจาทําเพื่อเปนธรรมทาน ไมไดมาเรี่ยไรเงิน
ของทาน เราไมเกี่ยวกับการเงิน สอนเสร็จเราก็จากไป หากทานศรัทธาคณะของเรา เราก็มา
ทํางานใหตามแตทานจะนัดหมาย แตวาครูอาจารยของสถานศึกษาจะตองชวยกํากับเด็ก ชวย
จัดเด็กเขาแถวเมื่อเขาสูหองประชุม ชวยกํากับใหอยูในระเบียบเปนแถว แลวพวกเราจะสอนและ
ฝกใหตามเวลาที่กําหนด
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เวลานี้วิชาปราบมารทําอยางไร?
จงบอกวิธีเดินวิชาแบบยอ ๆ ใหทราบ
เพราะภาควิ ช าการได นํ า มากล า วไว ม ากแล ว ในเล ม ปราบมารภาคอื่ น ๆ เห็ น ว า
พอสมควรแลว ขอใหติดตามคนควาเอาเอง วันนี้ขาพเจากลาวแตยนยอใหทราบเทานั้น วาแนว
การเดินวิชาทําอยางไร?
ก. เขานิพพานกายธรรม ไปสุดอดีต สุดปจจุบัน สุดอนาคต รวมเปนกายเดียวทั้งหมด
ทั้งภาคจักรพรรดิ ก็ตองเอาเขามาดวย จากนั้น เขานิพพานเปน คํานวณไปใหสุดอดีต-ปจจุบันอนาคต ทั้งภาคจักรพรรดิทั้งหมด รวมใหเปน “หนึ่งเดียว” ตามแนววิชาซอนสับทับทวีที่หลวง
พอทานสอนไว
ข. จากนั้น รวมรูรวมญาณทัสสนะเขาดวยกัน แลวก็เดินวิชาเขาดวงธรรม ๖ ดวงจาก
หยาบไปหาละเอียดเรื่อยไป พบมารก็ดับมาร พบอะไรก็ดูไป จุดดางจุดดํานี่คือตัวราย ตอง
กําจัดจุดดําใหไดหมด อยาใหเหลือ! โปรดจําไวเปนตําราทีเดียว จุดดําเล็กที่เห็นนั้น ไมวา
จะอยูที่ใด? นั่นคือ ธาตุใหญธรรมใหญของมารรอยธาตุพันธรรมอยูในนั้น นั่นคือตัวรายที่ไมมี
ใครดับเขาได จุดลักษณะนี้ไปอยูที่ใด? หมายความวาเปนชัยชนะของมารที่นั่น หมายความวา
มารเขายึดปกครองที่ตรงนั้นไดแลวอยางสะดวกโยธิน โปรดจําไววา ดวงธรรม ๖ ดวง มี
ละเอียดเขาไปไมมีที่สิ้นสุด
ค. ขอควรคิด หากเราไมรวมนิพพานกายธรรมกับนิพพานเปนใหเปน “หนึ่งเดียว” ก็
แปลความวา เราไมรวมรูรวมญาณกัน โอกาสที่เราจะรูเห็นอะไร? ยอมเปนไปไดยาก! ถึงแมวา
เรารวมกันได เราก็ยังไมทันมารเขา เรายังกวาดลางไมหมด เขาเห็นทาไมดี เขาก็หนีมา
อยูในภพ ๓ จะอยูที่ใด? อยูตรงไหน? ไมมีใครรูเห็นทั้งนั้น เราจึงวัดกําลังของธรรมภาคขาว
ไดวา เรารวมกันหมดแลว เราทําไดแคไหน? เราทําไดแคนี้ ดังนั้น เราจึงกลาวอะไรไมไดมาก
เทาที่รบมา ๑๘ ปนั้น ยังไดงานไมพอใจเลย อยากจะไดงานมากกวานี้ ก็ไดแตอยาก แตวิชายัง
เดินไปไมทันใจเรา ใครก็อยากใหงานปราบมารยุติกันทั้งนั้น! แตยังยุติไมได! เพราะมารยังดับไม
หมด
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มาถึงวันนี้ ถามวางานปราบมารทําไดแคไหน? และจะทําอะไรตอไป?
งานปราบมารในปกครองใหญ คือการรบในภาคนิพพานก็ยังตองทําอยูทุกวัน และเมื่อ
เสร็จการรบภาคนิพพานแลว ก็ตองมารบในภพ ๓ ดวย นั่นคือถอยกําลังทั้งหมด มารบใหแก
อรูปพรหม ๔ ชั้น เสร็จแลวก็ถอยมารบใหพรหม ๑๖ ชั้น เสร็จแลวมารบใหแกสวรรค ๖ ชั้น
สุดทายก็ถอยกําลังมารบใหแกมนุษยโลก ซึ่งการรบในภพ ๓ นี้ เพิ่งทําเมื่อไมนานมานี้
ถามวาตอนไหนจะรบใหจุดไหนอยางไร? เรื่องนี้ตอบไมได เพราะวิชาจะเปนไปเอง
เปนอัตโนมัติ หากจะถามวาจุดหมายใดจะใชเวลารบนานแคไหน? ก็ยิ่งตอบไมได เนื้อหาสาระก็
คือใหมารจุดนั้นหมดไป นี่คือหลักกวาง ๆ เทานั้น

วิชาที่ทําขณะนี้คืออะไร?
คือทํากําเนิดเดิมใหใสทั้งหมด นี่คืองานขณะนี้
ใครเปนผูทํากําเนิดเดิม? ใครเปนผูปกครองกําเนิดเดิม? กายของเขาอยูที่ใด? เรา
จะตองสืบสาวไปคนใหพบทั้งหมด นี่คือเปาหมายของวิชาขณะนี้ เพราะเราทราบชัดแลววา มาร
เขาเปนผูทํากําเนิดเดิม เขาเปนผูปกครองกําเนิดเดิม แตเราหาเจาของวิชาไมพบ เพราะ
เขาหลบธาตุหลบธรรม เขาซอนธาตุซอนธรรม เราหาไมพบ เขายิงเครื่องปกครองไปทั่ว
แลวเครื่องนั้นก็ไปบังคับกายบังคับใจพวกเราภาคขาวทั้งหมด เขาจะใหเปนอยางไร? เขาก็ยิง
เครื่องปกครองเขามา เหมือนดังที่เรากด “รีโมท” เปลี่ยนชองโทรทัศน ทุกอยางเปนไปตามที่เขา
บังคับ มารเขาบังคับดวยวิชา คือวิชาเครื่องปกครอง เรายังแกวิชาไมไดหมด เขายังบังคับ
เราได เราจึงอยูในปกครองของเขา เขาจะใหเราเปนอยางไร? เขาก็ยิงเครื่องเขามาที่ใจของเรา
คือหลักวิชายอ ๆ
เรารู ป ญ หาแล ว แต เ รายั ง แก ไ ม ไ ด ก็ เ หมื อ นกั บ ที่ เ รารู ว า ประเทศของเราเป น หนี้
ตางชาติ เรากําลังแกไขอยู ก็เหมือนกับที่เรารูวาเปนโรค แตหมอของเรายังแกไมได นั่นเอง
ความรูเรื่องกําเนิดเดิมนั้น เปนความรูสําคัญมาก พวกเราตองเรียนใหแจง จะ
เรียนแบบเพอฝนอยางที่เราเห็นอยูในสํานักตาง ๆ นั้น ไมไดประโยชนอะไร? จับประเด็นใหได
วา เมื่อภาคขาวทํากําเนิดเดิมใหแกพวกเราแลว พระองคก็ทําใหตามความมากนอยของ
บารมีที่เรามีอยู สุดทายมารเขาก็มาซอนวิชาของเขาลงไปในกําเนิดเดิมที่ภาคขาวทําไว
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แลวนั้น มันเจ็บปวดตรงนี้! มันนาเจ็บใจตรงนี้! แตเปนความจํายอม เนื่องจากภาคขาวสูมาร
ไมได เปนภาวะจํายอม เมื่อเราทําวิชามาถึงตรงนี้ เราจึงไดรูวา ใครเปนผูปกครองกําเนิดเดิม?
เราตอบทันทีวามารเขาเปนผูปกครอง เราตองทําวิชาสูมารในจุดนี้ใหจงได หากเราเกงจริงที่
สามารถดับมารตรงจุดนี้ไดหมด นั่นคือชัยชนะอันยิ่งใหญ ภาคขาวของเราชนะทั้งหมด ซึ่งยังไม
เคยปรากฏวามีเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นในธรรมภาคขาวมากอนเลย ถาใครปกครองกํานิดเดิม
ได? เขาผูนั้นคือผูชนะ
นี่คือ คําตอบ!
ขาพเจาจึงบอกวา ความรูเรื่องกําเนิดเดิมเปนความรูสําคัญ เรียนกันเลน ๆ ได
อยางไร? หากภาคขาวไดอํานาจปกครองในกําเนิดเดิม แนนอนที่สุด ภาคขาวก็ทํากําเนิดเดิมให
ผูไดมรรคผลนิพพานเขานิพพานเปน (สอุปาทิเสสนิพพาน) และเมื่อถึงเปาหมายนี้ มนุษยโลกก็
กลับมาสูยุคของ ทาน-ศีล-ภาวนา กันใหม นั่นเอง
แต ว า การรบที่ ข า พเจ า ทํ า อยู นี้ ไม ง า ยดั ง ที่ ว า นี้ และเมื่ อ ไรงานปราบมารจะถึ ง
เปาหมายนี้? ขาพเจายังตอบไมได จงจําไววาไมวาอะไรมาจากกําเนิดเดิมทั้งนั้น เพราะ
กําเนิดเดิมเปนยอสวนละเอียดที่สุดของทุกอยาง เล็กยิ่งกวาใยแมงมุมรอยเทาพันเทาทีเดียว คือ
เล็กยิ่งกวาเล็ก
สรุ ป ว า มารเขายึ ด กํ า เนิ ด เดิ ม ได เขาจึ งเป น ผู ช นะในทุ ก อย า ง กายมารที่เ ขาเป น
ผูปกครองกําเนิดเดิมนั้น กายของเขาละเอียดมาก เรามองไมเห็นตัวเขา เขาลมกายไดละเอียด
มาก เราจึงไมเห็นกายของเขา แมวาเราจะรวมรูรวมญาณกันหมดนิพพานของภาคขาวแลว เรา
ก็ยังไมเห็นกายของเขา นี่คือความหนักใจของเรา วาเราจะเดินวิชารบกับเขาในรูปแบบใด? เรา
จึงจะดับเขาได ขาพเจาคิดอยูทุกวัน วาเราจะทําอยางไรตอไป? ขอใหทานผูศึกษาเลาเรียนจง
คนควาวา วิชาของภาคขาวนั้น มารเขาแทรกเขามาไดหมด เขาแทรกที่สุดละเอียดไดทุก
เรื่อง ก็แปลวาเราแพเขาทุกเรื่อง ใครยึดสุดละเอียดได? ผูนั้นเปนผูชนะเสมอไป
กําเนิดเดิมของเรานั้น มารก็มาแทรกได แมแตปฎกธาตุปฎกธรรมของเรา มารเขาก็
แทรกเขามาได (ปฎกธาตุปฎกธรรม คือไตรปฎก ไดแก สุตตันตปฎก วินัยปฎก อภิธรรมปฎก)
เขาแทรกไดในระดับสุดละเอียดทั้งนั้น หากเราไมเดินวิชาซอนสับทับทวีแลว เราไมมีทางรูดวย
ประการใด ๆ เทาที่ขาพเจาฟงวิชาของเจาสํานักในทุกวันนี้ ขาพเจาไมมีคะแนนใหเลย เห็น
ความรูแลวเราพูดอะไรไมออก เพราะอะไรหรือ? เพราะเดินวิชาตามความฟุงซานทางปญญา
การเชื่อมตอวิชาก็ทําไมถูก เปนจังหวะของมารที่เขาจะเขาแทรก แลวเราก็เปนไปตามรูญาณที่
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มารเขาพาไป ถามวาถูกไหม? ก็ตอบวาถูก ถามวาผิดไหม? ก็ตอบวาคาบลูกคาบดอก จะวาผิด
ก็ไมผิดชัดเจน จะวาถูกก็ไมถูกเต็มรอย เพราะเรียนกันมาตามการบอกเลาของอาจารย ไม
เคยเปดตําราเทียบความรูกันเลย ใครเรียนอยางนี้? ขาพเจาบอกไดรอยทั้งรอย สุดทาย
ก็เสียหมด
ขาพเจาบอกแลววามารเขาหวงวิชาธรรมกาย เขาหาจังหวะจะดับวิชา หากเขาได
โอกาส เขาจะเขาแทรกซอนทันที หลวงพอทานก็เตือนเราไวแลว วา “เรียนวิชาธรรมกายเหมือน
เราขี่เสือ ลงจากหลังเสือเมื่อไร? ถูกเสือกัดเมื่อนั้น” หมายความวาใหหมั่นเดินวิชาเขาไว อยาให
วิชาเรื้อรัง ใหหมั่นตรวจสอบความรูเขาไว อยาใหความรูเพี้ยน ความรูเผือไปก็ดี หรือความรู
เพี้ยนไปอยางไร? นั่นหมายถึงวา เราลงจากหลังเสือแลว หายนะจะมาสูเราแลว แลวมารเขาก็จะ
เดินวิชาของเขาเขามาแทรกซอนเราอยางทันใด! นั่นคือวิชาของมารจะเขามา เอิบ-อาบ-ซึมซาบ-ปน-เปน-สวม-ซอน-รอยไส ในเห็น-จํา-คิด-รู ของเราอยางทันใด! และสุดทายเขาก็กลืนธาตุ
ธรรมของเราไป เรากลายเปนธาตุธรรมของพระปนมารไปแลว และในที่สุดธาตุธรรมของเรา
ก็กระเดียดไปเปนมารโดยเราไมรูตัว
เราไมระวังศีล ไมระวังวินัย ไมกลัวบาป ไมรักษาวินัย ไมรักษาศีล ไมสํารวมพระปาฏิ
โมกข ดังที่เราไดเห็นตัวอยางอยูในขณะนี้ทั่วกันแลว ขาพเจามีความหวังดีตอทุกคน เพราะ
สงผลกระทบตอวิชาธรรมกายดวย ความจริงวิชาธรรมกายก็เหมือนวินัยของพระสงฆ เมื่อ
พระสงฆปฏิบัติบกพรอง เขาก็ลงโทษพระสงฆ ไมใชลงโทษวินัย วิชาธรรมกายมีหลักวิชา
อยู มีกฎเกณฑอยู เราผูปฏิบัติเพี้ยนไปเอง จะไปวิจารณวิชาไดอยางไร? วิชาธรรมกายคือวิชาที่
พระพุทธองคทรงคนควาได ใครมีวาสนาบารมี? เขาก็เรียนไดเขาถึงได ใครไมมีบุญไมมีบารมี?
ก็เรียนไมไดเขาถึงไมได เชนเดียวกับวิชาการในทางโลก ใครมีทุนมีปญญาก็เรียนไดทุกคน
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คําถามทายบทเรื่อง “รอยใจ”
1. “รอยใจ” คืออะไร? รอยใจของธรรม ๓ ภาคเหมือนกันหรือไม?
2. แตเดิมนั้น รอยใจของธรรมภาคขาวเปนอยางไร?เหตุใดรอยใจของภาคขาวจึง
เปลี่ยนไป
3. จงเลาถึงการเปลี่ยนแปลงของการมีอนุปาทิเสสนิพพานวา เกี่ยวของกับคําวา สอุ
ปาทิเสสนิพพานอยางไร?
4. ทุคติภูมิคืออะไรบาง? เกิดมาแตครั้งใด? ใครเปนผูทําใหเกิด? จงเลาความเปนมา
ใหฟง
5. กําเนิดเดิมคืออะไร? จงอธิบาย
6. คํากลาวที่วา วิชาธรรมกายทุกหลักสูตรที่หลวงพอวัดปากน้ําทําไวนั้น ที่แทคือรอย
ใจของภาคขาวนั่นเอง คํากลาวนี้ผิดถูกอยางไร? จงอธิบาย
7. เหตุใดพวกเราจึงเห็นวิชาธรรมกายลาชา? จงอธิบาย
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ภาคปกิณกะ

๑๕๖

๑๕๗
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... มีคนถามขาพเจาเสมอวา เหตุใดหลวงพอ
ไมเขียนตําราปราบมารไวเปนหลักฐาน? แปล
วาทานผูนี้เปนผูใครตอการศึกษา ขาพเจานับถือ
มาก เพราะวิชาปราบมารเปนวิชาชั้นสูง ยากที่
ใครจะรู! ยากที่ใครจะเขาถึง! ขาพเจาก็ไดแต
ปรารภไปวา ตําราปราบมารเทาที่มีก็เลมที่คุณ
ฉลวย สมบัติสุข เปนผูเขียนไว เปนความรูยอ
อยูในหนังสือยุทธศาสตรการสะสางธาตุธรรม
ซึ่งเจาคุณภาวนาโกศลเถรเคยเลาใหขาพเจาฟง
และขาพเจาก็เคยอานหนังสือเลมนี้ดวย หลวง
พอทานอยากเผยแพรวิชาปราบมาร ไมใชไมคิด
เผยแพร พอคิดจะพิมพตํารา ก็มีเหตุวุนวาย มี
อุปสรรครอยแปด จนไมอาจพิมพตําราได นี่คือ
การศึกษาเรียนรูของขาพเจาเทาที่จะศึกษาได...

“ก. บุญมานุช”
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เปนเพราะเหตุใดหลวงพอไมทําตําราปราบมารเปนหนังสือไวเลย?
นี่คือคําถามสําคัญที่ผูคงแกเรียนถามขาพเจา ขาพเจาก็ตอบแกทานผูคงแกเรียนวา
ขาพเจาไมทราบเหตุผล และขาพเจาก็ตอบแทนหลวงพอไมได ทานก็พากเพียรถามขาพเจา
ตอไปวา ถาขาพเจาตอบไมไดแลวจะไปถามใคร? นี่คือปญหาที่ขาพเจาอยากคุยดวย แตไมใช
ตอบปญหา หากเปนเพียงคุยสูกันฟง ขาพเจาพอคุยดวยได แตไมใชการตอบคําถามของผูใครรู
หากตกลงตามนี้ ขาพเจาก็จะคุยใหฟงดังตอไปนี้ ขอบคุณที่ทานไมถือวาผิดหรือถูก เพราะเปน
เรื่องคุยกัน ขาพเจาก็สบายใจ
กอนที่เราจะคุยเขาประเด็น เราตองมีความรูเบื้องตนเสียกอน เกี่ยวกับคุณสมบั ติ
สวนตัวของหลวงพอเสียกอน ดังนี้
๑. หลวงพอเปนนักเทศน หลวงพอเปนนักปฏิบัติ หลวงพอเปนพระเครงวินัย การ
ปฏิบัติของทานหากเคลื่อนวินัยของสงฆนิดหนึ่ง หลวงพอก็ไมยอม จะเครงวินัยอยางเสมอตน
เสมอปลายและปลงอาบัติทุกวัน
๒. หลวงพอเปนคนจริง เมื่อจะทําอะไรแลว ทานเอาชีวิตเปนเดิมพันทั้งนั้น เชนมี
ประวัติวา นั่งหลับลงไปคราวนี้หากไมเห็นธรรมที่พระพุทธองคทรงเห็นแลว ขอใหตายไปเถิด มี
ชีวิตอยูตอไปก็ไมมีความหมายอะไรแกศาสนา เปลืองขาวสุกชาวบานเปลา ๆ แลวหลวงพอก็
เห็นวิชาธรรมกาย นี่คือประวัติของหลวงพอ
๓. หลวงพอมีประวัติวา บิณฑบาตแลวไมไดขาว หลวงพอก็ไมแสวงหาอาหารอื่น ไม
ฉันอะไร มีชีวิตอยูอยางไมไดกินอะไรเลย ทานอธิษฐานใจวา ทานเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ทานเปนผูเครงวินัย หากตองมาอดตาย ทานขอยอมตาย วันรุงขึ้นหลวงพอออกไปรับอาหาร
บิณฑบาตใหม ปรากฏวาหลวงพอไดอาหารแลวหลวงพอก็ฉันอาหารนั้น และยังไดแบงอาหาร
นั้นแกเพื่อนภิกษุอื่น นี่คือประวัติของหลวงพอตอนหนึ่ง
๔. หลวงพ อ มี ค วามรู ภ าษาบาลี อ ย า งดี เวลาเทศน จ ะอ า งคํ า บาลี แ ล ว แปลเป น
ภาษาไทย ตอไปจึงโยงเขาเรื่องที่หลวงพอเทศน เสร็จแลวก็โยงเขาสูการปฏิบัติวิชาธรรมกาย
ตามหลักสูตรวิชาธรรมกายเบื้องตน คือหลักสูตร ๑๘ กาย ทานจะพบกัณฑเทศนตาง ๆ จากวัด
ปากน้ํา ซึ่งทางวัดเก็บรักษาไวอยางบริบูรณ เปนหลักฐานการแสดงธรรมของหลวงพอ เปนไป
ตามแนวที่บรรยายนี้
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๕. หลวงพ อ ทํ าวิ ช าปราบมารโดยตั้ งศิ ษ ย ข องท า นที่เ ป น วิ ช าธรรมกายชั้ นสู ง เป น
หัวหนาเวรทําวิชา มีหัวหนาเวร ๖ ทาน คือ คุณตรีธา เนียมขํา, คุณฉลวย สมบัติสุข, แมชีญาณี
ศิริโวหาร, แมชีถนอม อาสไวย, แมชีปุก มุยประเสริฐ, แมชีชั้น จอมทอง หัวหนาเวร รองหัวหนา
เวรและลูกเวรแตละเวรทําวิชาเวรละ ๔ ชั่วโมง ดังนั้น ตลอดเวลา ๒๔ ชั่วโมงมีการทําปราบมาร
ติดตอกัน เปนเวลาไมต่ํากวา ๓๐ ป
๖. พระเณรที่อยูในความรับผิดชอบของหลวงพอจํานวน ๑,๐๐๐ รูปขึ้นไป การจัดการ
ศึกษาของสงฆนั้น หลวงพอจัดใหครบทั้งคันถธุระและวิปสสนาธุระที่วัดปากน้ํา คือการศึกษา
นักธรรมการศึกษาบาลีและวิปสสนากัมมัฏฐาน จํานวนอุบาสกอุบาสิกาที่อยูวัดปากน้ําสมัยนั้น
ยังมีอีกจํานนหนึ่ง รูแตวาจํานวนมาก นี่คือสมาชิกมากมายที่หลวงพอรับผิดในการจัดการศึกษา
การจัดที่อยูอาศัย การจัดโรงครัว การจัดยารักษาโรค การจัดระบบการปกครอง เนื่องจากมี
สมาชิกจํานวนมาก เพื่อใหการอยูรวมกันเปนปกติสุข

เหตุการณสําคัญที่เกิดขึ้นแกหลวงพอ
หลังจากที่ตัดสินใจทําวิชาปราบมารแลว
หลวงพอตั้งเวรทําวิชาปราบมาร โดยตั้งเวรทําวิชา ๖ เวร ๆ ละ ๔ ชั่วโมง รวมความ
ว า ทํ า วิ ช าปราบมารตลอด ๒๔ ชั่ ว โมงที เ ดี ย ว บั ด นี้ เ กิ ด เหตุ ก ารณ ที่ ไ ม ค าดฝ น เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง
ขาพเจาจะนํามาตอบคําถามตอไป นั่นคือมารเขาเขาทรงมาสูหลวงพอถึงวัด ตองสูกันทางวิชา
ดังเรื่องราวที่จะเลาใหทราบตอไปนี้
แมชีถนอม อาสไวย ทานเลาใหขาพเจาฟง เปนเหตุการณตั้งแตปใดก็จําไมได? วันนั้น
หลวงพอขึ้นศาลาการเปรียญเพื่อเทศนตามปกติของหลวงพอ หลวงพอนั่งอยูบนธรรมาสนเพื่อ
จะเทศน ปรากฏวามีคนจีนคณะหนึ่งเดินทางมาพบหลวงพอ เขาเขาทรงมาแลว คนหัวหนาใส
หมวกเจก เขาเขามาหาหลวงพอ ถามหลวงพอวา จะใหเขานั่งตรงไหน? หลวงพอก็ตอบวาเลือก
เอา เพียงเทานั้นเอง หัวหนาของเขาขึ้นนั่งบนธรรมาสนเคียงหลวงพอทันที หลวงพอกระซิบกับ
ไวยาวัจกรวา ใหไปตามพวกเราในโรงงานทําวิชาของเรามาใหหมด วันนี้มารเขาขนกําลังมาสู
กับเรา (โยมประยูร สุนทรา เปนไวยาวัจกร)
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คณะทําวิชามาถึงศาลาแลว เห็นเหตุการณแลววามารเขาขนกําลังมาสูหลวงพอ จึงทํา
วิชาสูกันทันที แตพวกเราไมไดนั่งสมาธิ เพียงแตยืนทําวิชา ทําใหวิชาไมละเอียดเพียงพอ
กลาวถึงคนสําคัญทานหนึ่ง คือแมชีถนอม อาสไวย ทานเลาใหขาพเจาฟงวา พอฉัน
เห็นคนที่เปนหัวหนานั่งประจันหนากับหลวงพอ ฉันก็จํารูปรางเขาได ฉันรีบนั่งหลับตาเขาสมาธิ
ทําวิชาทันใด ละลายและระเบิดสถานเดียว เขานิพพานไดแลวไมฟงเสียงอะไรแลว ขาละลายเจา
สถานเดียว เวลาผานไปครูหนึ่ง ตัวหัวหนาที่นั่งบนธรรมาสนชี้มือมาที่แมชีถนอม อาสไวย แล
พูดวา “ทั้งหมดนี้ มีจริงอยูคนเดียว คือแมชีคนนี้” เขากลาวจบลง เขาก็พาพรรคพวกเขากลับไป
แลวกลาวทิ้งทายวาวันหลังจะมาสูใหม
เมื่อพวกมารเขากลับไปแลว หลวงพ อพูดกับคณะทํ าวิชาวา วันนี้วิชาไมละเอี ยด
เพราะพวกเราลืมตาทําวิชา ไมนั่งหลับตา ไมรูที่เปนที่ตายหรืออยางไร? เดินวิชาอยางนั้นเปน
การประมาทรูไหม? มารมันเอาวัดของเราไปทิ้งทะเลก็ได ดีแตวาหนอมชวยไวได ถาไมไดหน
อม วันนี้เราไมรูวาจะเกิดเหตุรายอะไรขึ้น แลวก็กลาวตอไปวา “หนอม...เอ็งนะคุมขาวสุกวัด
แลว” นี่คือคํากลาวของหลวงพอ (หลวงพอเรียกแมชีถนอม อาสไวย ยอ ๆ วา “หนอม” ทานไม
เรียกวา ถนอม)
เหตุการณ ครั้ งนี้เราไดความรูสําคัญ คื อหลวงพอทานบอกวา มารมันมีอานุภาพ
ถึงกับเอาวัดไปทิ้งทะเลก็ได คือมารมันทําอะไรก็ไดทั้งนั้น อยางพวกเราที่เปนมนุษย มารเขา
ทําใหเราแก-เจ็บ-ตาย ก็ได ทําใหแตกแยกกันก็ได เชน เกาหลี เวียดนาม เยอรมัน มารเขาก็ทํา
ใหเปน ๒ ประเทศได นิกายของสงฆมารเขาก็ทําใหเปน ๒ นิกายได สรุปแลวมารทําไดทั้งนั้น
คราวนี้มาถึงขั้นตอนการตอบปญหา ทานถามขาพเจาวา ทําไมหลวงพอไมทําตํารา
ปราบมารไว? เรายั งคุ ย กันถึ งเรื่ องนั้ นยั ง ไมได ตอ งรอใหค วามรู ข องเราเป น ไปตามลํ าดั บ
เสียกอน อยาขามขั้นตอน ประการแรกเราตองทราบกอนวา สมัยที่หลวงพอมีชีวิตอยู หลวงพอ
เผยแพรวิชาธรรมกายไดกี่หลักสูตร? คือตําราเลมใดบาง?
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ก. สมัยหลวงพอมีชีวิตอยูเผยแพรไดเพียง ๒ หลักสูตร ดังนี้
(๑.) วิชาธรรมกายเบื้องตนชื่อ “ทางมรรคผล” คือเลม ๑๘ กาย ปกเปนภาพ ๑๘ กาย
เลมนี้ทางวัดปากน้ําแจกเปนธรรมทานมานานแลว
(๒.) วิ ช าธรรมกายหลั ก สู ต รระดั บ กลางชื่ อ “คู มื อ สมภาร” พิ ม พ ถ วายสมเด็ จ
พระสังฆราชวัดบวรนิเวศ ตั้งแตป ๒๔๙๒ พิมพในนามคุณฉลวย สมบัติสุข มีความรูรวมแลว
๑๕ บท หากรวมภาคผูเลี้ยงดวยจะมี ๓๐ บท
ข. หลักสูตรระดับยากเผยแพรเมื่อหลวงพอมรณภาพแลว มี ๒ หลักสูตร ดังนี้
(๑.) วิ ช าธรรมกายหลั ก สู ต รระดั บ ยากชื่อ “วิ ช ชามรรคผลพิ ส ดารภาค ๑” ทางวั ด
ปากน้ําพิมพเมื่อป ๒๕๑๗ มีความรู ๔๖ บทเรียน ตามประวัติกลาววา พระมหาจัน (เปรียญ ๕
ประโยค) จดบันทึกไวแตป พ.ศ. ๒๔๘๑ จดไวตั้งแตครั้งนั้น แตยังไมไดเผยแพร
(๒.) วิชาธรรมกายระดับยากมากชื่อ “วิชชามรรคผลพิสดาร ๒” ทางวัดปากน้ําพิมพ
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยทานเจาคุณภาวนาโกศลเถร (อาจารยวีระ คณุตฺตโม อาจารยใหญฝาย
วิปสสนา) เปนผูจดรวบรวมความรูไว
เราตองทราบวา หลวงพอมรณภาพเมื่อป ๒๕๐๒ แตตําราวิชามรรคผลพิสดารภาค ๑
พิม พ เ มื่ อป ๒๕๑๗ และวิ ช ชามรรคผลพิ ส ดารภาค ๒ พิม พ เ มื่ อป ๒๕๑๙ แปลว า หลวงพ อ
มรณภาพไปแลวจึงพิมพตําราได

ทําไมหลวงพอจึงไมทําตําราวิชาปราบมารไว?
นี่คือคําถามที่ทานอยากใหขาพเจาตอบ
เราทราบแล ว ว า สมั ย ที่ห ลวงพ อ มี ชี วิ ต อยู เผยแพร วิ ช าธรรมกายได ๒ หลั ก สู ต ร
เทานั้น คือวิชาธรรมกายเบื้องตน ไดแก เลมทางมรรคผลคือเลมปกมีภาพ ๑๘ กาย และวิชา
ธรรมกายระดับกลางไดแกเลมคูมือสมภาร ปกเปนภาพพระพุทธรูปมีรัศมี เขียนบรรยายใต
พระพุทธรูปมีรัศมีวา “นี่คือธรรมกาย”
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เราทราบแลววา เมื่อหลวงพอมรณภาพไปแลว ความรูวิชาธรรมกายระดับยากและ
ระดับยากมาก ทางวัดปากน้ําพิมพอีก ๒ หลักสูตร คือวิชชามรรคผลพิสดาร ๑ และวิชชามรรค
ผลพิสดาร ๒
ตําราสําคัญสุดยอดไมไดทําไว นั่นคือ “วิชาปราบมาร” เหตุใดหลวงพอไมทําตําราไว?
นี่คือคําถามที่ทานอยากใหขาพเจาตอบ เนื่องจากเกิดความเสียหายมากมาย เพราะนักปราชญ
รุนหลังไมมีโอกาสไดเรียนรูโดยเหตุที่ไมมีตํารา ความรูหรือวิชาปราบมารนั้น เปนความรู
พิเศษ เปนความรูของพระพุทธเจาภาคปราบ ไมใชความรูของพระพุทธเจาภาคโปรด เรา
ตองเขาใจใหถูกตองวา พระพุทธเจาภาคปราบกับภาคโปรดนั้นความรูตางกัน สรางบารมีมาไม
เหมือนกัน พระพุทธเจาภาคปราบนั้นหายากแสนเข็ญทีเดียว แตพระพุทธเจาภาคโปรดมีมาก
พระพุทธเจาภาคโปรดนั้น ทรงมีความรูสอนศาสนา แตพระพุทธเจาภาคปราบทรงมี
ความรูในทางรบทัพจับศึก หรือเรียกวาวิชารบ หรือเรียกวาความรูพิชัยสงคราม ตามความรู
ของวิชาธรรมกายทานเรียกวา วิชาอาสวักขยญาณ หรือวิชาอาสวักขยญาณใหญ
หลวงพอทานสอนวิชารบใหแกผูเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง โดยเฉพาะหัวหนาเวรและ
พลรบที่ทําวิชาปราบมาร ทานเหลานั้นจะเขาใจเนื้อหาของวิชาเปนอันดี ครั้นมาถึงขั้นตอนที่
หลวงพอมรณภาพแลว ศิษยผูคงแกเรียนเหลานั้นตางก็ออกไปจากวัดปากน้ํา คือตางคนตางไป
ไปอยูกับลูกบาง ไปประกอบอาชีพใหมบาง เพราะขาดผูนําทัพแลว ไมมีใครสามารถที่จะควบคุม
ได เขาเหลานั้นก็ไปคนละทางสองทาง หากหลวงพอทานมีชีวิตอยู ทานใหความอุปการะทุกอ
ยาง เริ่มตั้งแตจัดที่อยูอาศัย อาหารการกิน ยารักษาโรค ใหการศึกษาเลาเรียนวิชาธรรมกาย
ทานผูอื่นไมมีใครสามารถอยางหลวงพอ ทานเหลานั้นก็ตองไป แตบางทานยังถือเพศนักบวชอยู
คือบวชเปนแมชี แตไมมีใครเขียนตําราเลย เพราะการเขียนตําราทํายาก
กลาวถึงวิชารบเบื้องตน ขาพเจาเคยอานหนังชื่อ “ยุทธวิธีและยุทธศาสตรของการ
สะสางธาตุธรรมขั้นสูง” ซึ่งทานเจาคุณภาวนาโกศลเถร (อาจารยวีระ คณฺตตโม) เปนผูจัดพิมพ
บอกวาเปนความรูที่คุณฉลวย สมบัติสุข ถายทอดไว กลาวถึงการสงวิชาของมารวามารเขาสง
วิ ช ามาอย า งไร? มารเขาส ง วิ ช าปกครองมี กี่ ขั้ น ตอน? มารปกครองเรานั้ น มารเขาทํ า วิ ช า
อยางไร? และตํารายังไดอธิบายถึง วิธีแกปญหาของมารวามีวิธีแกอยางไร? ขาพเจาเห็นวาเปน
ตําราสําคัญ แตวาตําราปราบมารไมมีแคนี้ เหตุใดไมทําตําราไว? ควรทําไวใหครบหลักสูตร
เพื่ อ ให ผู มี บ ารมี ธ รรมรุ น หลั ง จะได มี ตํ า ราศึ ก ษาค น คว า การไม มี ตํ า ราสํ า คั ญ เป น ความ
เสียหายมาก เพราะสงผลใหโพธิสัตว ยุคปจจุบันไมมีตําราศึกษาเลาเรียน ความรูอยาง
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นั้นไปหาที่ใดในโลกไมมีอีกแลว? มีแตหลวงพอผูเดียวเทานั้นที่มีความรูอยางนี้ เหตุใด
หลวงพอไมทําตําราไว? นี่คือคําถาม ขาพเจาจะตอบใหทราบดังนี้
ขึ้นชื่อวาความรูวิชาธรรมกาย มารเขาหวงและปกปองและหวงแหนสุดชีวิตทีเดียว
เพราะอะไรหรือ? ตอบวา วิชาธรรมกายเปนสื่อใหไปรูเห็นไดทั้งนั้น การยอมใหมีการเปดเผย
วิชาธรรมกาย ก็เทากับยอมใหภาคขาวไปรูกําพืดของภาคมาร มารเขาจึงไมยอม ไมยอม
ใหเราไปรูเห็นกําลังของเขา ไปรูเห็นวิชาของเขา ไปรูวิชาปกครองของเขา ไปรูวิธีหากินของเขา
เปรียบแลวมารก็เหมือนเสือหรือสิงโต มนุษยคือพวกเรานี้ ก็เหมือนฝูงกวางปา เกงปา มาลาย
พอไดเวลาเสือสิงโตก็มาลาไปกิน มนุษยเปนอาหารของเขา เขามาระเบิดดวงบารมีไปหมด
แมแตพระพุทธเจาในนิพพาน มารยังไปยึดอํานาจปกครอง มารยังไประเบิดเอาดวงบารมีไป
มารยังเขาบังคับลงโทษนานาประการ ดังที่ขาพเจาไดรายงานไปแลวในหนังสือปราบมารภาค
ตาง ๆ
กลาวถึ งตําราปราบมาร มารไมยอมใหหลวงพ อเผยแพร หมายถึงวาเปนการแย ง
อํา นาจปกครองของเขาที เ ดี ย ว เวลาที่ ห ลวงพ อ จะคิดเผยแพร จะปรากฏว ามี อุป สรรค
นานาประการ เสร็จปญหานี้ขึ้นปญหาโนน เปนเชนนี้เรื่อยไป ในที่สุดหลวงพอก็พิมพ
ตําราออกมาไมได จงดูตัวอยางวิชาธรรมกายระดับยาก คือวิชชามรรคผลพิสดาร ๑ เราจะ
พบวา พระมหาจันจดบันทึกไวตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๘๑ แตวัดปากน้ําพิมพไดในป พ.ศ. ๒๕๑๗
หลวงพอของเรามรณภาพไปเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๒ แปลวาหลวงพอของเราตายไปนานแลว แต
ตําราเพิ่งพิมพได และวิชาธรรมกายหลักสูตรยากมากคือวิชามรรคผลพิสดาร ๒ ทางวัดปากน้ํา
เพิ่งพิมพไดในป พ.ศ. ๒๕๑๙ เปนตน นี่คือหลักฐานที่นํามาอางอิงคําตอบ ตําราธรรมดายัง
เปนถึงปานนี้ แลวตําราปราบมารจะขนาดไหน? นี่คือขอคิดที่ทุกทานตองดีใหแตก แต
วาเหตุผลอันแทจริงคืออะไร? นี่คือประเด็นที่ทานอยากใหขาพเจากลาว
ในวันที่พวกคนจีนเขาทรงมาสูกับหลวงพอ ตามที่ขาพเจานํามาเลาไวแลวนั้น เปน
ขอมูลสําคัญ หากมารไมชอบใจขึ้นมา มันเอาวัดปากน้ําไปทิ้งทะเลได หลวงพอก็บอกแก
เราแลววามารมีอานุภาพปานนั้นทีเดียว แลวหลวงพอมีพระเณรอยูในวัดถึ. ๑,๐๐๐ รูป หาก
เกิดเหตุการณไมคาดฝนเกิดขึ้น หลวงพอจะเอาพระเณรจํานวนมหาศาลเหลานี้ไปพักพิงที่ไหน?
นี่คือความคิดของหลวงพอ ทานตองคิดอยางนี้ ดังนั้น หลวงพอจะทําอะไรก็ทําเทาที่ทําได ทํา
แตสิ่งที่มารเขาไมขัดขวาง ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุด ทานกลาวแยงวา ก็เมื่อกลัวมารแลวจะมาตั้ง
เวรทําวิชาปราบมารทําไม? นั่นเปนการรบกับมารเขาแลว จริงอยูเราทําวิชาปราบมารเปนการ
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รบกับมารแลว แตการรบยังไมถึงขั้นยึดอํานาจปกครองได เพียงแตเปนการรบแบบปองกันตัว
เทานั้น เพราะความรูการรบในสมัยนั้น ยังไมถึงขั้นดุเดือดเลือดพลาน
สรุ ปแล ว กว าขาพเจาจะตอบคําถามว า เหตุใดหลวงพ อไมทําตํ าราปราบมารไว?
ขาพเจาตองบรรยายขอมูลหลายอยาง ดังที่เราอานผานมานั้น คราวนี้มาถึงคําถามที่ทานสมาชิก
หลายทานถามขาพเจา จะใหขาพเจาตอบ คําถามมีวา เหตุใดหลวงพอใชเวลาตัดสินใจยาวนาน
ถึง ๘ ป วาจะลงมือทําวิชาปราบมารหรือไม?

เหตุใดหลวงพอจึงใชเวลาใครครวญถึง ๘ ป วาจะทําวิชาปราบมารหรือไม?
ครั้งนั้น ขาพเจายังเปนขาราชการครูหนุม ๆ ยังไมรูเรื่องอะไรกับเขา ยังไมเปนวิชา
แมจะเรียนวิชาธรรมกายแลว แตยังไมไดความอะไร? ผูเลาใหขาพเจาทราบเรื่องการปราบมาร
ของหลวงพอคือหลวงปูชั้ว โอภาโส พระสงฆผูเครงวินัย เปนพระมาจากจังหวัดสุพรรณบุรี เปน
คนบานเดียวกับหลวงพ อ เปนญาติของหลวงพอ มีอายุมากกวาหลวงพอ ทานมาเรียนวิช า
ธรรมกายกับหลวงพอ โดยจําพรรษาอยูที่วัดปากน้ํา
หลวงปูเลาใหขาพเจาฟงวา หลวงพอคิดจะทําวิชาปราบมารนั้น ใชเวลาตัดสินใจอยู ๘
ป วาจะทําวิชาปราบมารดีหรือไมทําดี? ใชเวลาคิดอยู ๘ ป แตพอตกลงใจวาจะทําแลว มารเขาก็
มาตอรองทันที มารเขามีกายดํา เขามาหาหลวงพอ มาตอรองวา หลวงพอไมทําวิชาปราบมาร
ไดไหม? ถาหลวงพอรับคําวาไมทํา! มารเขาอาสาวาจะใหคนสําคัญของแผนดินมาปฏิบัติรับใชที่
กุฏิ ๗ วัน หลวงปูถามหลวงพอวาแลวหลวงพอใหคําตอบแกมารไปอยางไร? หลวงพอตอบวา
ไมไดใหคําตอบอะไร? แลวยังพูดกับหลวงปูวา เราจะทําเหมือนหนูเห็นขาวสารไดอยางไร? นี่คือ
เรื่องราวกอนที่หลวงพอจําทําวิชาปราบมาร ซึ่งขาพเจาจําได
คราวนี้มาถึงประเด็นที่ขาพเจาจะตอบวา เหตุใดหลวงพอใชเวลาคิดนานถึง ๘ ปวา จะ
ทําวิชาปราบมารดีหรือไมทําดี? การที่หลวงพอตองครุนคิด เพราะเมื่อหลวงพอเขานิพพานไป
แลว ธาตุธรรมผูใหญในนิพพานบอกแกหลวงพอวาใหหลวงพอมาเกิดคราวนี้ ก็เพื่อใหมาทําวิชา
ปราบมาร ไมใชใหมาเปนใหญเปนโตอะไร เนื้อหาสาระของเรื่องก็คือนิพพานทานใชใหมาปราบ
มาร หลวงพอรับทราบ แลวหลวงพอก็คิดมาก
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คิดมาก คือคิดอะไร?วิชาปราบมารหลวงพอเขาถึงแลวเห็นแลวเขาใจแลว วาการเดิน
วิชารบกับมารนั้น ไมงาย! ตองประกอบดวยปจจัยหลายอยาง ถาจะรบกับมารตองมีพลรบคือ
มีคนเปนวิชาธรรมกายชั้นสูงจํานวนหนึ่ง เหมือนการรบในโลกหากไมมีกองทัพ แลวเราจะ
เอาอะไรไปรบ ตองมีงบประมาณสนับสนุนกองทัพ มีอาวุธยุทโธปกรณ มีความรูทันสมัยเพื่อใช
ในการรบ มีผูอํานวยการรบ มีแมทัพ มีเสนาธิการ นี่คือการรบในโลกที่เราทราบ แมการรบใน
ธาตุในธรรมก็ตองมีอยางนั้น หากไมอยางนั้นก็รบไมได นี่คือความตองการของหลวงพอ หลวง
พอมีพลรบแลวหรือยัง? พลรบจะไดจากไหน? เขาเปนวิชาแคไหน? เขามีที่อยูที่อาศัย
หรือไม? มีที่กินที่ใชแลวหรือยัง? มียารักษาโรคใหเขาบางไหม? ใครเปนแมทัพ ใครเปน
ผูอํานวยการทางวิชา?
หลวงพอคิดแลว หลวงพอก็ตอบแกตัวเองไมได แมแตรัฐบาลเองมีกฎหมายบังคับให
ประชาชนมาเปนทหาร ยังเอางานไมได เราเปนนักบวชซึ่งไมมีอะไรในมือเลย แลวจะทําวิชา
ปราบมารไดอยางไร? นี่คือประเด็นแรก ประเด็นสําคัญตอมา งานปราบมารที่จะมีขึ้น ใครจะ
แพใครจะชนะ? เราตองเรียนกอน รบแพแลวผลที่ตามมาคืออะไร? หากเราชนะก็ไมมี
ปญหาอะไร? ความรูที่จะใชในการปราบมารนั้น ไมใชความรูที่ใครจะรูไดงาย เรามีผูรูระดับ
เสนาธิการแลวหรือยัง? หลวงพอทานคิดไมตก ธาตุธรรมทานก็เตือนทุกวันวาทําวิชาปราบ
มารไดแลว การสั่งงานนั้นทํางาย แตผูปฏิบัติพรอมที่จะทํางานแลวหรือยัง? ขาพเจาพบมาแลวมี
ประสบการณมาแลวเปนอันดี ไมมีอะไรงายเลย มารมันจะยอมใหเรามีความพรอมตามที่เรา
ตองการนั้น ยอมเปนไปไมได หากเรามีความตองการอะไร? แลวเรามีไดตามตองการนั้น
ปานนี้เราชนะมารไปแลว ไมตองเปนผูแพอยางทุกวันนี้แนนอน เรามีอะไรตามตองการไมได
เด็ดขาด เพราะอะไรหรือ? เพราะมารมันระเบิดออกไปหมด เราจะไมไดอะไรทั้งนั้น เราจะขาด
เหลือทุกอยาง จะเปรียบเทียบกับรัฐบาลไมได รัฐบาลจะเอาอะไรก็ไดดังใจทุกอยาง อยากได
อะไรก็ออกกฎหมายบังคับเอาได ทั้ งนั้น แตงานปราบมารนั้น เราจะขาดเหลื อทุกอยาง
เพราะมารมันระเบิดไปหมด เราอยากไดคน เราก็ไมได เราอยากไดเงินเพียง ๑๐๐ บาท
รับรองวาไมไดแนนอน ขาพเจาพบเหตุการณอยางนี้มาแลว ระหวางที่เราทําวิชาปราบมาร จะ
มีเรื่องราวฉานมากระทบใจทุกวัน ความไมราบรื่นในชีวิตเกิดมีใหเราไดเห็นทุกวัน เหมือนคนมี
กรม ขาพเจาไดพบเห็นมาแลว ที่เปนเชนนี้เพราะมารเขาบันดาลใหเปนไป เพื่อใหเราแพเขา
นั่นเอง สารพัดยากเข็ญที่เราจะไดพบในชีวิตของการปราบมาร ขาพเจาปราบมารมาแลว ๑๘ ป
รูรสชาติเปนอันดี
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กลับมาดูเรื่องของหลวงพอ ขาพเจาพูดไดทันทีทันใดวา ขาพเจาเห็นใจหลวงพอ
หลวงพอทําวิชาปราบมาร ขาพเจามีอะไร? ขาพเจายอมยกใหทั้งหมด จะเอาอะไรขอให
บอกคําเดียว หากขาพเจามีสิ่งนั้น ๆ ขาพเจาจะไมปฏิเสธเลย เหตุใดขาพเจาจึงกลาวอยาง
นี้? นี่คือประเด็นที่ทานอยากทราบ การที่เรายอมใหทุกอยาง เปนเพราะเราพบกับความยากใน
การปราบมารมาแลว วามันยากยิ่งกวาอะไร!?! เราลิ้มรสชาติมาแลว ใครทําได? เขาผูนั้นควรได
ทุกอยางบรรดามีในโลกนี้ ขาพเจาไมหวงเลย ยกใหดวยความยินดี สวนเราเองนั้นไมขอรับ
อะไร? เพราะเหตุวา เราไมสามารถที่จะทํางานยาก ๆ อยางนั้น ใครทําได? เขาผูนั้นควรได
สมบัติทุกอยางบรรดามีในโลกนี้ นี่คือความเห็นของขาพเจา เหตุผลที่ขาพเจากลาวเชนนี้เปน
เพราะขาพเจามีประสบการณมาแลว
ขาพเจาสงสารหลวงพอ ขาพเจาเห็นใจความยากที่หลวงพอไดรับ ในสากลโลก
ในสากลธรรมมียากอยูอยางเดียวคือปราบมาร

เมื่อหลวงพอตัดสินใจปราบมารแลว
หลวงพอขอรองอะไรแกพวกเราบาง?
เหตุใดหลวงพอจึงกลาวเชนนั้น
เรื่องปราบมารของหลวงพอนั้น เทาที่ขาพเจาติดตามมาตลอด จึงทราบวา พอหลวง
พอตัดสินใจจะปราบมารแลว ทานก็บอกแกศิษยทั่วไปวา ใครจะชวยทางใดได? ก็ขอใหชวยเถิด
งานนี้เปนงานสําคัญ หากหลวงพอชนะแลว ก็ชนะกันทั้งหมด แมคนที่ไมชวยเลยก็ชนะ
ดวย แมแตคนที่เปนศัตรูของทานก็ชนะดวย แมแตคนที่ไมชอบหลวงพอเลยก็ชนะดวย แมแต
คนที่เอยูเฉย ๆ ไมทําอะไรเลยก็ชนะดวย นี่คือเนื้อความที่ขาพเจาพอจําได
เหตุใดหลวงพอจึงกลาวเชนนั้น? เพราะวางานปราบมารเปนงานใหญของธรรมภาค
ขาวทั้งปวง หากปราบมารคราวนี้ชนะ ทําใหภาคขาวทั้งปวงชนะทั้งหมด เปนเอกราชทั้งหมด
ไมเปนเบี้ยลางแกมารอีกตอไป เหตุผลที่หลวงพอบอกใหชวยทาน ก็เพื่อใหกองทัพปราบมาร
ของหลวงพอมีกําลัง งานปราบมารจึงจะดําเนินไปได หากขาดกําลังไมวาจะเปนเรื่องอาหารการ
กิน ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค ของใชที่จําเปนแกการครองชีพ หากขาดแคลนสิ่งเหลานี้ งานปราบ
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มารก็ดําเนินตอไปไมได จึงวาตองมีกําลังจึงจะทํางานได เพราะมารเขาจะตองทําทุกอยางให
เราขาดกําลังเพื่อเราจะไดแพเขาในที่สุด
เมื่อหลวงพอบอกบุญมายังพวกเราแลว เพื่อใหเราชวยทาน เพราะทานทํางานใหญ
ทํางานสําคัญ คืองานปราบมาร ใครที่ไปชวยหลวงพอไมวาจะดวยทางใด? เปนบุญใหญ
เปนบารมีใหญของเขาผูนั้น เปนโชคดีของเขาผูนั้นที่เกิดมาในชาตินี้ มีวาสนาบารมีที่ไดรวม
บารมีใหญบารมีสําคัญกับหลวงพอ ทานใดมีเงิน? ก็ไปจองเลี้ยงพระเณร เพราะหลวงพอมีพระ
เณร อุบาสก อุบาสิกา จํานวนมาก พรอมดวยคณะทําวิชาปราบมารก็มีอยูในจํานวนเหลานั้น
ดวย ใครมีเงิน? ก็ชวยทางการเงิน ใครมีสิ่งของจําเปนแกการดํารงชีวิต? ก็บริจาคสิ่งของ ใครมี
ปญญา? ก็ชวยทางปญญา ใครมีความรู? ก็ไปชวยกันทําวิชา ใครถนัดทางใด? ก็ไปชวยทางนั้น
งานปราบมารของหลวงพอดําเนินไปแลว เปนเวลาไมต่ํากวา ๓๐ ป แลวหลวงพอของเราก็
มรณภาพในปพ.ศ. ๒๕๐๒ งานปราบมารจึงมาหยุดลงในปนั้น
เหตุผลที่งานหยุดชะงัก เนื่องจากไมมีผูอํานวยการทางวิชา ไมมีคนคุมวิชา จะตองมี
ผูรูมีผูกํากับ จะทําวิชากันแบบตามอําเภอใจไมได หลวงพอทานเปนแมทัพใหญ เมื่อขาดแม
ทัพแลว กองทัพก็ระส่ําระสาย ขาพเจากลาวแลววา เมื่อไมมีหลวงพอแลว กําลังพลรบก็ตาง
คนตางไป ไปประกอบอาชีพใหมบาง ไปอยูกับลูกหลานบาง ไปอยูบานสวนตัวบาง เพราะตอง
รับผิดชอบตัวเองแลว หากอยูกับหลวงพอ เราทําวิชาได ไมตองกังวลเรื่องอื่นใด? เพราะหลวง
พอทานเลี้ยงทั้งหมด หากเปรียบเทียบกับโครงการอวกาศของฝรั่งในโลกของเรา เทาที่เรา
ติดตามดูขาว เราจะพบวา เมื่อหยุดโครงการ คนงานทั้งปวงก็ตางคนตางไป เขาไปหาอาชีพใหม
บางคนไปเปนนักรอง บางคนไปประกอบธุรกิจ ครั้นโครงการอวกาศจะเริ่มใหม เรียกคนงาน
เหลานั้นใหกลับมาทํางานใหม โดยเราจะจายคาจางตามเดิม คนงานทั้งปวงเขาปฏิเสธทันที
เหตุผลที่คนงานปฏิเสธคืออะไร? นี่คือประเด็นสําคัญ เขาใหเหตุผลวาเขาทํางานดังเดิมไมได
แลว เนื่องจากความชํานาญถอยถอยลงแลว เนื่องจากไมไดสืบเนื่องงานมานาน การจะฟนงาน
เกามาทําใหม ฝมือไมเฉียบคมเหมือนเดิม นี่คือเหตุผลของเขา นาฟงที่สุด แตในงานของ
ความรูวิชาธรรมกาย หากเราขาดการอนุโลมปฏิโลมวิชาเพียง ๓ วันเทานั้น เราตองไป
ตั้งตนเรียนใหมทั้งหมด เพราะรอยใจเดิมของเรากิเลสมันเขามาลบเลือนหมดแลว ทําให
วิชาเพี้ยน ทําวิชาใหเลือนราง ทําวิชาใหคาบลูกคาบดอก กวาวิชาของเราจะใชการได ตอง
ปรับปรุงแกไขกันนาน นี่คือประสบการณของขาพเจา ตลอดชีวิตที่เราทําวิชาปราบมาร เราตอง
รักษาอารมณตลอดวัน ตัดงานสังคมทั้งหมด เราไมมีพวกพอง เราขาดสังคม หากเราไปงาน
สังคม ทําใหอารมณฟุง สงผลใหวิชาของเราไมเดินหนา มันยากอยางนี้ ขาพเจาจึงบอกวา เรา
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ทําวิชาปราบมารเหมือนคนมีกรรม ไปไหนไมได ทําอะไรเหมือนคนอื่นไมได ตองรักษา
อารมณ ตองบมอารมณตลอดชีวิตทีเดียว ไดเวลาตองทําวิชาอยางทันใด จะนอนหลับ
สบายไมได แมตาจะหลับ แตใจตองทํางานทางวิชาทันที

บัดนี้ ทานรูคําตอบสําคัญหลายอยางแลว
ความรูสําคัญนั้นคืออะไรบาง?
๑. สมัยที่หลวงพอมีชีวิตอยู หลวงพอพิมพตําราวิชาธรรมกายเผยแพรแประชาชนกี่
หลักสูตร? อะไรบาง?
๒. ครั้นเมื่อหลวงพอมรณภาพไปแลว ตําราวิชาธรรมกายหลักสูตรสําคัญ ๒ หลักสูตร
ที่ทางวัดปากน้ําพิมพเผยแพรแกประชาชน คือวิชาธรรมกายหลักสูตรใด? พิมพแตเมื่อใด?
๓. ทั้งที่หลวงพอทําวิชาปราบมารโดยตั้งเวรทําวิชาปราบมาร ๖ เวร ๆ ละ ๔ ชั่วโมง
หัวหนาเวรคือใครบาง? ทําวิชาปราบมารไมต่ํากวา ๓๐ ป เหตุใดหลวงพอจึงทําตําราปราบมาร
เปนหนังสือไมได? จงอธิบาย การอธิบายตองมีขอมูลนําเสนอ ดังเรื่องราวที่ขาพเจานํามากลาว
๔. เหตุใดหลวงพอใชเวลาใครครวญพิจารณาวา จะทําวิชาปราบมารหรือไมนานถึง ๘
ป? จงเลาเรื่องราวที่ขาพเจานํามาเลากลาวใหครบถวน ใครเปนผูนําเรื่องราวมาเลาใหขาพเจา
ทราบ? จงกลาวประวัติของทานมาเทาที่ทราบ
๕. พระพุทธเจาภาคปราบกับภาคโปรดทรงมีความรูตางกันอยางไร? จงอธิบาย และ
จงอธิบายถึงคําตอไปนี้พอเปนที่เขาใจ สัพพัญูพุทธเจา พหูสูตพุทธเจา ปจเจกพุทธเจา อนุ
พุทธเจา หากตอบไมได จงคนอานใหทั่ว แลวจะพบคําตอบ ขาพเจานําความรูนี้มาเสนอแลว

ทําอยางไรวิชาธรรมกายทุกหลักสูตรที่หลวงพอทําไวจึงจะไมดับสูญ?
นี่คือปญหาใหญ นี่คือปญหาสําคัญ นี่คือปญหาทาทาย นี่คือปญหาที่เราพบแลวเห็น
แลว ทําไมเราไมคิดแก? พวกเราไมแกแลวใครจะแก? พวกเราไมทําแลวใครจะทํา? พวกเราไม
คิด แลวใครจะคิด? พวกเราไมอานแลวใครจะอาน? พวกเราไมไดแลวใครจะได?
นี่คือขอคิด!
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ตํารามีแลวก็จริง แตอานแลวไมรูเรื่อง ดังนั้น มีตําราหรือไมมีตําราก็มีคาเทากัน อาน
ตําราแลวไมรูเรื่อง เราทําไมได เราเดินวิชาไมถูก แลวจะมีประโยชนอันใด? ทั้งที่เราก็รูวาตํารานี้
มีคุณคาสูง แตเกินปญญาของเราที่เราจะเรียนรู นี่คือลูทางที่วิชาธรรมกายจะดับสูญ ถาวิชา
ธรรมกายมีเหตุตองสูญลงไป อะไรจะเกิดแกโลกมนุษย? นี่คือคําถามสําคัญ
ทุกวันนี้ เราเห็นทางวัดตาง ๆ เก็บรักษาพระไตรปฎกไวในสถานที่มั่นคง สรางสถานที่
เก็บเปนอยางดี นั่นคือประโยชนนอย เพราะหนังสือจะเกาเพราะเก็บ จะเกิดประโยชนจริงตอง
รณรงคใหมีการอาน ตองโฆษณาใหมีการอาน ตองบังคับใหมีการอาน ตองจัดใหมีการสอบ จัด
ใหมีการใหรางวัลแกผูเรียนรู ประชาชนทุกหมูเหลาตองเรียนรู ทําอยางนี้พระไตรปฎกจึงจะเกิด
คุณคา เอาไปเก็บใสกุญแจอยางนั้น ไมเกิดประโยชนเลย ตองมีคนมาอาน ตองมีคนมาเปดดู จึง
จะมีคุณ ใหฉีกขาดไปเพราะการอาน ดีกวาเก็บจนเกาแตหาคนอานไมได
กลับมาดูวิชาธรรมกายของเราบาง ตํารามีอยูแลวเพราะหลวงพอทําไวแลว ปญหาอยู
ที่ ว า อ า นไม รู เ รื่ อ ง จะแก ป ญ หานี้ อ ย า งไร? ป ญ หานี้ ข า พเจ า แก ไ ขให แ ล ว ข า พเจ า นํ า วิ ช า
ธรรมกายทุกหลักสูตรมาเขียนขยายความใหครบแลว ตอไปนี้อานทุกบทรูเรื่องแลวและเดินวิชา
ไดแลว วิชาธรรมกายไมยากแลว โปรดติดตอหาดูไดที่สํานักพิมพเลี่ยงเชียง เขตราษฎรบูรณะ
กรุงเทพ ตําราวิชาธรรมกายทุกหลักสูตรในฉบับที่ขยายความแลวมีครบถวน ตอนรับผูมีบารมี
ธรรมทุกเวลา

พระพุทธเจามีกี่ประเภท? อะไรบาง?
มีการสรางบารมีตางกันอยางไร?
จงอธิบายพอเขาใจ
พระพุทธเจามี ๒ ประเภท คือ
(1.) พระพุทธเจาภาคโปรด
(2.) พระพุทธเจาภาคปราบ
เปนการแบงตามลักษณะของความรู เพราะพระพุทธเจาทั้ง ๒ ภาค มีความรูตางกัน
คือ พระพุทธเจาภาคโปรดมีความรูทางมรรคผล เปนความรูสอนศาสนา แตพระพุทธเจาภาค
ปราบมีความรูในการรบ คือความรูอาสวักขยญาณ เปนความรูพิชัยสงคราม เปนความรูในการ
รบทัพจับศึก เปนความรูที่ใชรบกับมาร
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พระพุทธเจาภาคปราบหายาก แตพระพุทธเจาภาคโปรดมีจํานวนมากมาย การสราง
บารมีเพื่อการไปสูพระพุทธเจาดังกลาวนี้มีความตางกัน พระพุทธเจาภาคปราบสรางบารมียาก
มาก แตพระพุทธเจาภาคโปรดสรางบารมีงายกวากันมากทีเดียว พระพุทธเจาภาคปราบนั้น
จะตองเรียนวิชารบคือวิชาปราบมารไปทุกชาติ จนถึงขั้นบารมีเต็มสวน จึงจะไดมาตรัสรู
เปนสัพพัญูพุทธเจาภาคปราบ
กลาวถึงการสรางบารมี ตองสรางบารมี ๑๐ ประการเปนพื้นฐานกอนเสมอไป คือ
ทานบารมี ศีลบารมี เนกขัมมบารมี ปญญาบารมี วิริยะบารมี ขันติบารมี สัจจะบารมี อธิษฐาน
บารมี เมตตาบารมี อุเบกขาบารมี ตองสรางบารมี ๑๐ ประการนี้ใหเต็มสวนกอน เมื่อบารมีเต็ม
สวนแลว ก็เขาคิวมาตรัสรูในโลก กลาวถึงพระพุทธเจาภาคโปรด เพียงเทานี้ก็มาตรัสรูเปน
สัพพัญูพุทธเจาภาคโปรดไดแลว แตการเวียนวายตายเกิดเพื่อสรางบารมีใหเต็มสวนนั้น จะกี่
รอยชาติ? จะกี่พันชาติ? นับชาตินับภพไมถวน เปนอีกเรื่องหนึ่ง หากเปนการใหลูกเปนทาน ให
ภรรยาเปนทาน ควักลูกนัยนตาใหเปนทาน หากจะเอาสูตรนั้น ก็ตองใชเวลานับภพไมถวน แต
ถามาสอนใหประชาชนเปนธรรมกายอยางที่ขาพเจาทําอยูขณะนี้ ไมตองใชเวลาเวียน
วายเกิดเวียนตายนาน เพราะอะไรหรือ? ก็เพราะวาพระพุทธองคตรัสวา “สพฺพทานํ
ธมฺมทานํ ชินาติ” การใหธรรมเปนทาน ประเสริฐกวาอะไรทั้งปวง นั่นเอง
เมื่อบารมี ๑๐ ประการเต็มสวนแลว นั่นเปนบารมีพื้นฐาน ตองเรียนวิชาปราบมารไป
ทุกชาติทีเดียว ตอเมื่อบารมีปราบมารเต็มสวนเมื่อไร? จึงจะไดจังหวะมาเกิดเพื่อมาตรัสรูเปน
สัพพัญูพุทธเจาภาคปราบ จะใชเวลาสรางบารมีมากกวาพระพุทธเจาภาคโปรด ถามวาจะกี่
ภพกี่ชาตินั้น? ยังบอกไมได บอกไดแตวา ใชเวลานานมาก ใชเวลานานกวาพระพุทธเจาภาค
โปรดมากมาย เพราะพระพุทธเจาภาคปราบสรางบารมียาก จึงหาพระพุทธเจาภาคปราบ
ยากเหลื อ เกิ น หากท า นเป น ธรรมกาย เราฝ ก เข า นิ พ พานให น านป เราก็ พ อทราบได ว า
พระพุทธเจาภาคปราบหายากเหลือเกิน สวนใหญเราพบแตพระพุทธเจาภาคโปรดทั้งนั้น
วิช าปราบมารคื อ อย า งไร? มี ห ลั ก สู ต รเรี ย นอย า งไร? นี่ คื อ คํ า ถามที่ ท า นอยากให
ขาพเจาอธิบาย เอาอยางนี้ก็แลวกัน ตอบงาย ๆ ใหเปนที่เขาใจ จงดูหลวงพอวัดปากน้ําเปน
ตัวอยาง หลวงพอเรียนอยางไร? ทําวิชาอยางไร? ใหทานเรียนอยางนั้น ทําวิชาอยางนั้น ทําไป
ทุกชาติ จนกวาจะไดโอกาสตรัสรูเปนสัพพัญูพุทธเจา ใครเรียนวิชาอยางที่หลวงพอเรียน
ใครทําวิชาอยางที่หลวงพอทํา? ทําไปทุกชาติ จนกวาจะไดตรัสรูเปนสัพพัญูพุทธเจา
เรียกพระพุทธเจาที่มีความรูอยางนั้นวาพระพุทธเจาภาคปราบ เปนสัพพัญูพุทธเจา
ภาคปราบ
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จะเห็นวา การสรางบารมีเปนพระพุทธเจาภาคปราบนั้น ทําไดยาก! ตองใชเวลาสราง
บารมียาวนาน ใชเวลานานกวาพระพุทธเจาภาคโปรดเปนอันมาก ตองเวียนเกิดเวียนตายกัน
นาน กว าจะไดพระพุ ท ธเจ าภาคปราบแตละองคนั้น ไมใ ชงานที่ ทําได งายเลย หากเราไมมี
พระพุทธเจาภาคปราบ เราก็แพมารอยูอยางนี้ การที่เราแพมารเปนเพราะอะไร? นี่คือคําถามที่
ทา นอยากให ข า พเจ า ตอบ คํ า ถามนี้ ไ ม มี ใ ครตอบได ? แต ข า พเจ า ทํ า วิ ช าปราบมารมานาน
ขาพเจาจึงไดรู รูวาที่เราแพมารเปนเพราะเรามีพระพุทธเจาภาคปราบนอย นั่นเอง การที่
เรามีพระพุทธเจาภาคปราบนอยนี่เอง เราจึงไมมีใครไปสูรบกับมาร เราแพมารเปนเพราะ
เราไมมีความรูในการรบ ความรูการบที่มีอยูเดิมนั้นใชการไมไดเสียแลว มารเขามีความรูเหนือ
เราเสียแลว เขาแกวิชาของเราไดหมด แตเราแกวิชาของเขาไมได เราจึงเปนผูแพ เราแกวิชา
มารได ไ ม จริ ง เราจึ ง เป นผู แ พ ไ ปตามระเบีย บ ผลแห ง การแพ ม ารมีค วามเสี ย หายอยา งไร?
ขาพเจาบรรยายมามากแลว ใหทานกลับไปอานดูใหม

ทั้งพระพุทธเจาภาคโปรดและภาคปราบ
ยังจําแนกแจกแจงเปนพระพุทธเจาตาง ๆ อีกหลายอยาง
๑. สัพพัญูพุทธเจา ถือวาสูงสุด ตองตรัสรูดวยพระองคเองเทานั้น
๒. พหูสูตพุทธเจา เปนพระพุทธเจาประเภทหนึ่ง เปนผูเลาเรียนมามาก ไดสดับรับ
ฟงมามาก จําพระไตรปฎกไดหมด จําคําสอนของสัพพัญูพุทธเจาไดหมด ไมไดตรัสรูดวย
พระองคเอง
๓. ปจเจกพุทธเจา เปนพระพุทธเจาประเภทหนึ่ง เห็นธรรมจากสัพพัญูพุทธเจา
แลว ก็ปฏิบัติธรรมเฉพาะตนไมสอนใคร
๔. อนุพุทธเจา เปนพระพุทธเจาประเภทหนึ่ง เจริญรอยตามพระพุทธองคจนเห็นกาย
ธรรม ไดแกพวกเราที่เปนธรรมกายในทุกวันนี้
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การเลื่อนชั้นจากพระพุทธเจาประเภทตาง ๆ
เขาสูการเปนสัพพัญูพุทธเจา จะทําอยางไร?
ทั้งพหูสูตพุทธเจา ปจเจกพุทธเจา และอนุพุทธเจา จะเลื่อนชั้นเขาสูการเปนสัพพัญู
พุทธเจาได จะตองสรางบารมี ๑๐ ประการตอไป จนดวงบารมีโตเต็มสวนเขากฎเกณฑการเปน
สัพพัญูพุทธเจา จากนั้น จึงจะมาเกิดในโลกเพื่อตรัสรูเปนสัพพัญูพุทธเจาตอไป
แต ถ า ไม ป ระสงค จ ะเป น สั พ พั ญ ู พุ ท ธเจ า เมื่ อ ถึ ง จุ ด ที่ ไ ด ม รรคผลนิ พ พาน ก็ เ ข า
นิพพานไดเชนเดียวกัน กลาวถึง ปจเจกพุทธเจา นิพพานของพระองคก็มีแตพระองคเพียงองค
เดียวเทานั้น นี่คือขอเสีย! วิธีแกก็คือตองสอนประชาชน จึงจะไดมรรคผลนิพพานแบบสมบูรณ
บรรยายมาถึงตรงนี้ ทํ า ให นึก ถึง กองทัพวิ ท ยากรของขา พเจ า อยา งทันใด ก็พบว า วิ ท ยากร
ทั้งหมดไมวาใครทั้งนั้น สอนไดทุกคน และตอวิชา ๑๘ กายใหแกผูฝกได เปนความรูบังคับซึ่ง
ทุกคนตองทําได นี่คือความอัศจรรย วิทยากรทุกคนสอนไดทั้งหมด แตการจะเลื่อนขึ้นเปน
หัวหนาสายทําหนาที่บรรยาย จะตองเกงกวาวิทยากรธรรมดา เรื่องนี้ขาพเจาเปนผูพิจารณาเอง
แปลวาทุกคนสรางบารมีเปนสัพพัญูพุทธเจาทุกคน โดยที่เขาไมรูตัว เวลานี้จํานวน
วิทยากรมากขึ้นทุกวัน ไปทําหนาที่สอนตามโรงเรียน ตามแตโรงเรียนใดจะเชิญ นักเรียนเปน
ธรรมกายอยางอัศจรรย
หากทานผูใดมีบุญจริง? เขาตองไดพบขาพเจา และเขาตองไดเปนวิทยากรวัน
ยังค่ํา เวนแตเขาไมมีวาสนาบารมีที่จะไปพบขาพเจา เขาก็พลาดโอกาสทองที่จะไดสราง
บารมีพุทธภูมิในชาตินี้ ขอใหผูมีบารมีไดมีโอกาสพบขาพเจาเถิด ขาพเจารอเขาผูนั้นอยูแลว
ขาพเจาอยูที่อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี แคนี้เอง ขอใหเราไดมาพบกันเถิด แลวทุกคนจะโชคดี
มีหลายทานถามขาพเจาวา ทําไมวิทยากรของขาพเจาสอนใหนักเรียนเปนธรรมกาย
ไดผลเต็มรอย? เหตุใดผลจึงปรากฏเปนอัศจรรยอยางนั้น? หากขาพเจาตอบเรื่องก็ยาวความ
ออกไป เรามายุติกันวา ขอใหทุกคนไดพบขาพเจาแลวขาพเจาจะบอกวิธีให หากไมทําตามวิธี
ของขาพเจาแลว ไมไดผล! ตองวิธีของขาพเจาเทานั้น เพราะขาพเจามีประสบการณ
ถวายความรูแกพระสงฆเปนเวลาไมต่ํากวา ๒๐ ป จึงนําความรูและประสบการณนั้นมา
สอนแก พ วกเรา เทคนิ ค และวิ ธี ก ารมีอ ย า งไร? เรื่ อ งมั น ยาวความ พบข า พเจ า ดีก ว า แล ว
ขาพเจาจะบรรยายความรูและเทคนิควิธีใหทราบ ทางที่ดีควรเขากองทัพวิทยากรของขาพเจา
แล ว ให นายแพทย นิพนธ หลงประดิษ ฐ เปนผูฝ กกอนที่จะไปสอบกับ ขาพเจา ท านก็จ ะเปน
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วิทยากรที่เกง พรอมที่จะใหสังคมโลกพิสูจนความอัศจรรยไดทุกเวลา หากทานใดอยากพบ
ความอั ศ จรรย ? ก็ ต อ งไปพบข า พเจา และทํา ตามคํ า แนะนํ าของข า พเจ า แล ว ทา นจะประสบ
ความสําเร็จ

ความรูสําคัญของหลวงพอคืออะไร?
ทานจําไดไหม? เพราะเราตองใชในชีวิตประจําวัน
จงตอบคําถามดังนี้ โดยใชความรูที่หลวงพอทานเคยสอนไว ตอบใหชัดเจน เพราะเปน
ความรูสําคัญที่เราตองนําไปใชในชีวิตประจําวัน
ก. หลงตาย คืออะไร? จะตายโดยไมใหหลง หลวงพอสอนไวอยางไร? จงบรรยาย
ข. ทําบุญไดใชบุญเปน คืออะไร? หลวงพอสอนไวอยางไร? จงอธิบาย
ค. เมื่อเกิดอารมณไมดีขึ้นแกใจ เชน โลภ โกรธ อยากแกแคน ผิดหวังตาง ๆ ทอแทใน
ชีวิต เปนตน หลวงพอสอนวิธีแกไวอยางไร? จงอธิบาย

เฉลยแนวของคําตอบ ใหทานนําไปตรวจสอบ
กับความรูที่ทานตอบ วาตรงกับเฉลยหรือไม?
ก. หลงตาย คือการตายขณะที่ใจของเราหลง นึกอะไรไมได นึกถึงบุญไมได นึกถึง
ความดีที่เราทําไมได นึกไดแตสิ่งไมดีทั้งปวงที่ตนเคยทําตลอดเวลาที่เรามีชีวิตอยูในโลก นึกได
แตบาปกรรมที่ตนเคยทํา แลวดวงบาปคือดวงดํา ก็มาหุมเคลือบใจของเราทันที สงผลใหเราไปสู
ทุคติภูมิอยางทันใด ทุคติภูมิคือภพภูมิที่ใหทุกขแกเรา เราตกนรกเสียแลว การที่ใจนึกถึงดวง
บุญไมได เรียกวา หลง แตเปนการหลงในเวลาที่เราจะตาย จึงเรียกวา หลงตาย คือตาย
ไมเปน เรียกการตายไมเปนวา “หลงตาย”
หลวงพอสอนวา เวลาจะตายตองไมหลง ตองตั้งสติใหมั่นคง โดยใหนึกถึงแตบุญกุศล
ทั้งปวงที่เราเคยทํา ใหนึกถึงแตบุญกุศลสถานเดียว อยานึกถึงบาปกรรมเปนอันขาด หากใจยัง
นึกถึงบาปกรรมอยู ก็ขอใหกําหนดสติกลับมานึกถึงบุญอยางทันใด และภาวนาในใจวา สัมมาอะ
ระหัง ๆๆๆ เรื่อยไป สําหรับทานที่กําหนดดวงปฐมมรรคไดแลว ตองวาไดเปรียบมาก สงใจนิ่ง
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กลางดวงปฐมมรรคนั้น แลวสงใจนิ่งลงไปที่ดวงบุญของเราใหเปนดวงใส นึกใหดวงบุญชวยให
เราไปสูสุคติ แลวดวงบุญก็นําไปสูสวรรคอยางทันใด สําหรับทานที่เห็นกายธรรมแลว ไมยาก
อะไร? ใหสงใจนิ่งกลางดวงธรรมในทองของกายธรรม ทองใจ หยุดในหยุด นิ่งในนิ่ง ใสในใส ๆ
ๆๆๆๆๆ อธิษฐานใจตอกายธรรม ขอใหเราไปสูสุคติภูมิ
โปรดจําไววา ขณะที่ใจเราจะขาดจากรางนั้น ใจของเราประหวัดถึงสิ่งใด สิ่งนั้น
ก็สงผล นึกถึงบุญแลว ดวงบุญก็สงผล หากนึกถึงบาปกรรมแลวดวงบาปก็สงผล ทานจึงสอนให
เรานึกถึงแตบุญไวเสมอ ดังนั้น กอนที่คนโบราณจะตาย ญาติมิตรของเขาจะบอกทางสวรรคให
ชวงนั้นและเวลานั้นไมมีการรักษาเยียวยาแลว ไมมีการจับเนื้อตองตัวคนชวยแลว เพราะรูวาคน
ปวยตองตายแนแลว เขาจะบอกใหเรานึกถึงพระพุทธเจา เขาจะบอกใหเราภาวนาใจวา สัมมาอะ
ระหัง ๆๆๆ จนกวาคนปวยจะตายอยางสนิท หากไปถูกเนื้อตองตัวคนปวยในระหวางนั้น หรือ
รองไหเสียใจกันในระหวางนั้น จะทําใหใจของคนปวยเคลื่อนจากสติ สงผลใหใจของคนปวยเสีย
จังหวะที่จะทําใจใหเกิดสติ ดังนั้น เขาจึงหามถูกเนื้อตองตัว หามสงเสียงรองไห ระงับการรักษา
เยียวยาใด ๆ ใหโอกาสคนปวยทําใจเตรียมตาย นั่นเอง
ข. ทําบุญไดใชบุญเปน คือการที่พวกเรารักษาศีล ทําบุญใหทาน และเจริญภาวนา
นั่นคือการทําบุญได ดวงบุญก็เกิดที่ดวงปฐมมรรคทันใด มีลักษณะเปนดวงขาวใส แตยังใชบุญ
ไมเปน หลวงพอทานอธิบายวา ทําบุญไดจริงแตใชบุญไมเปน อยางไรจึงเรียกวา “ใชบุญเปน”?
การใชบุญเปนนั้น ทานสอนใหเอาใจของเราจรดนิ่งกลางดวงปฐมมรรคนั้น ก็ถูกดวงบุญ
ซึ่งซอนอยูในดวงปฐมมรรคนั้น เราปรารภถึงดวงบุญ ดวงบุญก็ปรากฏใหเห็น นึกถึงอะไรสิ่ง
นั้นก็ปรากฏ โปรดจําไววา ไมวาอะไรอยูในดวงปฐมมรรคทั้งนั้น ใหสงใจมั่นคงลงดวงบุญนั้น
บริกรรมใจหยุดในหยุด ๆๆนิ่งในนิ่ง ๆๆ ใสในใส ๆๆ อธิษฐานใจขอใหดวงบุญสงผลใหเรามี
ความเจริญไพศาล รับราชการก็ขอใหเจริญในราชการ ทําการคาก็ขอใหร่ํารวย กรณีที่ใจจรด
กลางดวงบุญ แลวอธิษฐานขอใหเราประสบความสําเร็จ เรียกวา “ใชบุญเปน” ตองฝก
ทําทุกวันใหชํานาญ
อยางไรจึงเรียกวา “ทําบุญไดแตใชบุญไมเปน”? ทําบุญได ทานเขาใจแลว คราวนี้
มาถึงเรื่องใชบุญไมเปน เมื่อทําบุญไดแลว ไมเอาใจจรดนิ่งกลางดวงบุญและไมอธิษฐานให
ดวงบุญชวย แตเอาใจไปจรดเรื่องอื่น เชน เอาใจไปอยูกับตนไม การงาน เรื่องราวประจําวัน
ขี้วัวขี้ควาย ฯลฯ ลักษณะใจเชนนี้ ทานบอกวาเปนการใชบุญไมเปน ดวงบุญมีอยูแลว เหตุ
ใดไมเอาใจไปสัมผัส? เหตุใดไมอธิษฐานขอความสําเร็จจากดวงบุญของเรา? แลวจะทําบุญกัน
ทําไม?
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ค. เกิ ด อารมณ ไ ม ดี ท างใจทั้ ง ปวง เช น โลภ โกรธ หลง กิ เ ลสต า ง ๆ จะแก
อยางไร? เปนความรูสําคัญมากที่หลวงพอทานสอน อารมณมดีเกิดแกใจลักษณะตาง ๆ เชน
โลภ โกรธ หลง หมดหวัง ซึมเศรา อยากทํารายตัวเอง หมดอาลัยตายอยาก อยากแกแคน
อยากฆา สารพัดอารมณที่จะเกิดแกใจเรา นั่นคือเรื่องของมารที่เขาเขามาแทรกซอนในใจของ
เรา มารเขาทําวิชาปกครองมาบังคับมนุษย ใหมนุษยเวียนวายตายเกิดดวยเรื่องทั้งปวงนี้ หลวง
พอสอนวา ใหทําใจหยุดทําใจนิ่งกลางดวงปฐมมรรคอยางทันใด บริกรรมใจหยุดในหยุด
นิ่งในนิ่ง ใสในใส ๆๆๆ พอใจสงบ ใจจะนิ่งไมสาย สงผลใหดวงธรรมเราใสยิ่งขึ้นสวาง
ยิ่งขึ้น สงผลใหอารมณไมดีทั้งปวงนั้นจะหายไปจากใจ จงหมั่นฝกหมั่นทํา ทําใหชํานาญ
ความรูเรื่องนี้ เราสามารถชวยสังคมได ไมใหฆาตัวตาย ไมใหปลนฆากัน ไมใหติด
ยาเสพติด ก็คือการฝกใจตามคําสอนขอ ๓ ที่วา สจิตฺตปริโยทปนํ แปลวา การทําใจใหสวางใส
ตามแนววิชาธรรมกายที่หลวงพอทานสอนนั้น ถูกตองแลว กองทัพวิทยากรของขาพเจากําลัง
รณรงคสอนกันอยูตามโรงเรียนตาง ๆ นี่คือการพิสูจนวาเราชวยสังคมไดจริง เมื่อใจมนุษยใสขึ้น
แลว สงผลใหดีทั้งนั้น เปนสุขทั้งนั้น และหากสภาพใจไมใสเพียงอยางเดียว สงผลใหไมดีทั้งนั้น
ปญหาของสังคมที่วุนวายกันนี้ เกิดจากมนุษยที่ใจไมใสทั้งนั้น เมื่อสภาพใจไมใสเสียแลว
ปญหารอยแปดเกิดขึ้นทันที ดังที่เราไดพบเห็นกันอยูในสังคมบานเรานี้ ความไมใสคือกิเลส
ละเอียดที่มากํากับใจสัตวโลก ทําหนาที่บังคับใหอยูในปกครองของเขา ความไมใสคือความขุน
ความไมใสคือความมัว ไมใสมากขึ้นก็เปนดวงดํา ความไมใสทั้งปวงนี้ เปนธาตุธรรมละเอียดของ
มารเขา เขาทําหนาที่ปกครองใจสัตวโลก ใหสัตวโลกอยูในปกครองของเขา สงผลใหสัตวโลก
เดือดรอนกันทั่ว ดังนั้น มนุษยจึงเดือดรอน ดวยอานุภาพของดวงขุน ดวงมัว ดวงดํา ที่บังคับใจ
นั้น แตมนุษยที่รูคําสอนของพระพุทธเจาที่พระองคสอนวา สจิตฺตปริโยทปนํ แปลวา การทําใจ
ใหใส มนุษยใดทําใจใหใสได ตามคําสอนของพระพุทธองค? สงผลใหดวงขุน ดวงมัว ดวงดํา
หมดไปจากใจได เขาผูนั้นก็รอดพนจากการปกครองของมารได เพราะเขามีสภาพใจที่ใสเสีย
แล ว สภาพแห ง ใจที่ ใ สสว า งนั้ น ยาเสพติ ด เข า มาไม ไ ด เพราะสภาพใจที่ ส ว า งใสมี
หิริโอตตัปปะเสียแลว มีความสะดุงหวาดกลัวตอบาปเสียแลว เขารูวาสถานเริงรมยเปน
อบายมุข เขาไมเขาไปแตะตอง เขาไมเขาไปสัมผัส ในทางกลับกัน หากสภาพใจไมใสเนื่องจาก
ไมฝกใจตามคําสอนของพระพุทธองคเสียแลว สภาพใจก็ขุน สภาพใจก็มัว เปนสภาพใจที่กิเลส
บังคับ กิเลสก็บังคับใจคนของเราเสียหายไดทั้งนั้น เขาเห็นผิดเปนชอบ เขาเห็นวายาเสพติด
กลอมอารมณเขาใหเปนสุข เขาเห็นวาสถานเริงรมยเปนที่เสพสุขของวัยรุน ดังที่เราไดเห็นกัน
แลว ดวยเหตุนี้เอง ขาพเจาจึงตั้งกองทัพวิทยากรของขาพเจาไปสอนทั่วประเทศ เพื่อใหคนของ
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เรามีสภาพใจใหใสสวางใหจงได เปนการฉุดสังคมไทยใหกลับคืนสภาพเดิม อยาใหคนของเรา
ตอ งเสี ย หายไปกว า นี้ เ ลย นี่ คื อ งานของขา พเจ า จึ งขอเชิ ญ ชวนท า นทั้ ง หลายไปร ว มมื อ กั บ
ขาพเจาเถิด รวมมือกันตั้งแตวันนี้ทีเดียว อยาเลื่อนเปนวันพรุงนี้เลย เพราะสังคมบานเราพลาด
ไปมากแลว เกิดปญหามากแลว เราจะแกกันอยางไร? เริ่มตั้งแตเด็กของเราติดยาเสพติด เด็ก
ของเรามีคานิยมหัดรวมประเวณีตั้งแตอายุยังเด็ก เห็นวาเปนของดีเปนความโกเก วัยรุนของเรา
ไมเพลินอยูกับการเรียนแตไปเพลินอยูในสถานเริงรมย ปลอยตัวมั่วโลกียโดยไมมีความละอาย
แกใจภาพขาวเหลานี้เราพบไดตามโทรทัศนชองตาง ๆ เกือบทุกวัน พวกเราดูขาวแลวสลดใจ
เด็กของเราเปนอยางนี้ไปเสียแลว เด็กผูชายสวนหนึ่งอยูในวัยเรียน แตกลับไมไดเรียน เพราะ
ตองเขาไปอยูในสถานพินิจของทางราชการ อะไรจะเกิดขึ้นแกชาติบานเมือง? นี่คือคําถาม
ขาพเจาไมคิดอยางอื่นเลย คิดแตวาถาเราสามารถฝกสภาพใจเด็กของเรา ให
ใจของเขาเกิดความสวางใสตามคําสอนของพระบรมศาสดาขอ ๓ ที่วา สจิตฺตปริโยทปนํ
ได เด็กของเราจะไมมีปญหาเชนที่กลาวนั้นเปนอันขาด ขาพเจาจึงฝกกองทัพวิทยากร
ขึ้นมา เพื่อใหไปสอนตามโรงเรียนและตามวิทยาลัย โดยมีนายแพทยนิพนธ หลงประดิษฐ (ร.พ.
สมเด็จพระพุทธเลิศหลา ต.แมกลอง อ.แมกลอง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐) เปนหัวหนาวิทยากร
ทําหนาที่ฝกวิทยากรและพาวิทยากรเขาสอนตามโรงเรียนและตามวิทยาลัยตาง ๆ หากโรงเรียน
และวิทยาลัยเชิญ ทานก็พาคณะวิทยากรของทานจํานวนมากไปสอนให สอนเสร็จคณะวิทยากร
ก็กลับ เราทําเปนวิทยาทาน ไมมีการเรี่ยไรเงิน ไมมีเรื่องการเงินมาเกี่ยวของ เปนการ
สรางทางบุญของพวกเรา พวกเราตางมีอุดมการณตรงกันเรื่องนี้ ทุกอยางเปนธรรมทาน
ทั้งนั้น
กล า วถึ ง ผลการสอนของคณะคุ ณ หมอนิ พ นธ ปรากฏว า นั ก เรี ย นเห็ น ธรรมเป น
อัศจรรย ที่วาเปนอัศจรรยก็คือเห็นธรรมเต็มรอยนั่นเอง นักเรียนเห็นธรรมกันมากมาย เปนที่
พอใจของนักเรียนและเปนที่พอใจของครูอาจารย เพราะครูอาจารยมาสังเกตดูการสอนโดย
ใกลชิด ทําหนาที่ประเมินผลการสอนการเรียน เวลานี้วิทยากรของพวกเราไมพอบริการแกสังคม
ที่ขอไป ไมวาที่ใดก็เชิญพวกเราไปสอน เพราะการสอนของเราเปนที่ประทับใจของสถานศึกษา
ดังนั้น จึงบอกขาวมายังทานที่มีบารมีธรรม หากจะสรางบารมีแลว จงมารวม
กับกองทั พธรรมของขาพเจาเถิด จงมารวมกันตั้งแตวันนี้ รีบติดตอกับคุ ณหมอนิพนธ
เพื่อใหทานฝกวิชาหนาที่วิทยากร ทองวิชาตามที่คุณหมอแนะนํา เมื่อทานใดจําวิชาไดแลว คุณ
หมอจะนัดไปสอบกับขาพเจาเปนรุน ๆ ไป ทานที่ผานการทดสอบแลว ก็เขาทีมงานสอนกับคุณ
หมอนิพนธตอไป นี่คือเสนทางการสรางบารมีของทาน อยูบานเอาแตคิดจะรวย เอาแตจะไป
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เมืองนอก ขาพเจาเห็นวารวยอยางนั้นไมสนุก ถึงจะไปเมืองนอก ก็สนุกเพียงชั่วคราวเทานั้น แต
ถามาสอนใหนักเรียนเห็นธรรมตามวิธีของขาพเจา ทานจะดีใจและชุมใจทุกคืนวัน ดีใจกวาการมี
เงิน ดีใจกวาไปเที่ยวเมืองฝรั่ง เพราะอารมณแหงความปลื้มใจมันจับใจ นั่นเอง
ท า นทราบข า วแล ว โปรดบอกเพื่ อ นของท า นด ว ย ขอให ไ ปร ว มกองทั พ ธรรมกั บ
ขาพเจาเถิด ทานที่เขาเปนกองทัพวิทยากรของขาพเจาไดแลว ทานก็ทําหนาที่สอนไปกับหมอ
นิพนธ หลงประดิษฐ เมื่อทํางานบริการโรงเรียนไปไดระยะหนึ่ง ทานไปขอบคุณตอขาพเจา
ขาพเจาถามวามีธุระอะไรที่ขาพเจาหรือ? ทานตางกลาวตรงกันวา ตั้งแตมาพบคุณลุง คุณลุงให
หนูฝกเปนวิทยากร แลวหนูก็ไปสอนตามโรงเรียน นักเรียนเขาทําได หนูปลื้มใจในความสามารถ
ของหนู ที่หนูทําใหนักเรียนเห็นธรรมได ตามวิธีการที่คุณลุงไดสอนนั้น หนูเห็นวาตัวของหนูมี
ประโยชน หนูเห็นวาตัวของหนูมีคุณคา หากหนูไมมาพบคุณลุง หนูจะไมมีคุณคาอะไรเลย หนู
มาวันนี้ก็เพื่อมาขอบคุณตอคุณลุงที่ชุบตัวของหนูใหมีคามีราคาขึ้นมา คําพูดขอบคุณที่ทาน
ทั้งหลายกลาวตอขาพเจา ขาพเจาไดยินทุกวัน เปนหนาที่ของขาพเจาที่ขาพเจาจะตองฝกใหทุก
คนเกงวิชาธรรมกายยิ่งกวาขาพเจา ทุกคนตองเกงกวาขาพเจา ตอนนี้ทานยังไมเกง ขาพเจาก็
ตองเกงไปกอน ความรูทุกอยางตองสอนกันได ตองเรียนกันได ขาพเจามีตําราใหทุกหลักสูตร
ทานไมไปหาขาพเจา ทานก็โชคไมดี เพราะทานไมพบผูรู ทานไมพบบัณฑิต แลวทานจะ
เกงไดอยางไร? ทานแปลกใจวา เหตุใดขาพเจาทําตําราไดหมดทุกหลักสูตร? ไมวาจะเปนวิชา
ธรรมกายหลั ก สู ต รใด? ข า พเจ า เขี ย นตํ า ราให ไ ด ทั้ ง นั้ น ตํ า ราเป น พยานของความรู เป น
ตัวหนังสือที่เราคนควาได ทุกทานมีสิทธิ์คนควา ทุกทานมีสิทธิ์อาน เหตุใดขาพเจาเขียนตํารา
ทุกหลักสูตร? แมถึงวันนี้ขาพเจาก็ยังตอบไมได แตขาพเจาก็ทําไดในทุกเรื่อง ไมวาจะเปนวิชา
ธรรมกายหลักสูตรใด? เมื่อทานทั้งหลายถามไป ขาพเจาก็ตองตอบ ตอบไดทุกคําถาม ขาพเจา
ก็แปลกใจวา เหตุใดขาพเจาตอบคําถามไปได? นอกจากจะอธิบายวิชาธรรมกายทุกหลักสูตร
แลว ยังตอบคําถามปุจฉาวิสัชนาธรรมกายประจําเดือน ใหคณะวิทยากรที่ถามประจําเดือนไดอีก
ดวย บัดนี้คําถามและคําตอบไมรูวากี่รอยขอแลว? เปนตําราเลมงามแจกเพื่อนวิทยากรไดทุก
เดือน หากนําความรูทั้งปวงที่ขาพเจาตอบมารวมเปนเลมเดียว จะไดตําราสําคัญเลม
ใหญ เปนความรูที่ใครตอบไมได? หากทานไดอานใหทั่ว ทานจะทราบวา วิชาธรรมกาย
นั้นยากมาก ยากที่จะเขาใจ ยากที่จะเรียนรู แตขาพเจาก็ตอบใหทานไดทราบทั่วกันแลว นี่
คือความอัศจรรย
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ทานใดอยากทราบวาความอัศจรรยคืออยางไร? เรื่องนี้ไมยาก ขอใหทานไดพบกับ
คณะวิทยากรของขาพเจา แลวทานจะไดพบขาพเจา และตอจากนั้นไมนานเกินรอ ทุกทานจะได
พบความอัศจรรยเอง ตองไดพบแน ๆ
ทุกทานที่เขากองทัพวิทยากร ไดพบความอัศจรรยทุกคน ทุกคนปลื้มใจ ทุกคนดีใจ
และเขาก็กลาววาเขาเสียใจที่มาพบขาพเจาชาไป ไปหลงอะไรอยูก็ไมรู? กวาจะพบขาพเจาไดก็
เกือบสาย แตยังมีบุญอยูบาง จึงไดพบขาพเจา คํากลาวเชนนั้น ขาพเจาไดยินทุกวัน บางทาน
ปรารภใหทราบวา การเดินทางไปหาขาพเจานั้น ไมใชเรื่องงายเลย ทานเลาวาเตรียมการเปนป
ตั้งใจจะไปพบขาพเจาใหจงได ครั้นจะเดินทางเขาจริง ทําไมมีปญหารอยแปดเขามา? ในที่สุดก็
ไปพบขาพเจาไมได เหตุใดจึงมีปญหามาขัดขวางอยูเรื่อย? ครั้นไปทํางานอื่นหรือจะไปธุระอะไร
ที่ใด? ไมเห็นมีปญหาอะไร? เหตุใดจึงไปพบขาพเจายากนัก? นี่คือปญหาที่เขาถามขาพเจา
ขาพเจาตอบเขาไปอยางไร?
ขาพเจาตอบเขาไปวา การไปพบขาพเจาเปนเรื่องยากจริงตามที่ใคร ๆ กลาวนั้น
เพราะมารเขาขัดขวาง การไปหาขาพเจานั้น หมายถึงวา เปนการไดบารมีใหญ เปน
อานิสงสใหญ มารเขาตองขัดขวาง เพราะมารไมตองการใหใครไดบารมี แตหลายทานก็
ไปพบขาพเจาได นั่นเปนเพราะบารมีแตปางหลังของเขาผูนั้น มารพยายามขัดขวางเทาไรก็ไม
สําเร็จ ในที่สุดเขาไปพบขาพเจาได และเขาก็ไดเปนวิทยากร พอเขาเปนวิทยากรแลว งานสราง
บารมีของเขาเกิดขึ้นทันที เขาสอนนักเรียนไดมาก นี่คือบารมีสําคัญของเขา แลวเขาก็ขอบคุณ
ตอขาพเจา ดังที่ขาพเจาเลาใหฟงแลวนั้น
จงตั้ งใจให มั่น คง แล ว ทุ กท า นจะต อ งได พ บข า พเจ า ได พ บแน น อน ได สร า งบารมี
แนนอน อธิษฐานบารมีใหดี แลวตองไดพบขาพเจาแนนอน
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เวลานี้ความอัศจรรยเกิดขึ้นแกขาพเจาแลว ๓ งาน
งานนั้นคืองานอะไร? จงอธิบาย
บารมีใหญ คือบารมีไพศาล ไดเกิดขึ้นแลวอยางทันตาเห็น ไมตองคอยกันนาน เราได
เห็นความอัศจรรยเกิดขึ้นแลว ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. งานปราบมาร
ทําไปไดเปนป ๑๘ (นับถึงปนี้คือ ๒๕๔๕) นําผลงานมาเสนอชาวโลก เปนตําราวิชา
ปราบมาร หนังสืออยางนี้ ตําราอยางนี้เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในโลก คือ “ปราบมารภาค ๑๒-๓-๔-๕” รวม ๕ ภาค เปนเรื่องเรนลับ เปนเรื่องลี้ลับ เปนเรื่องพิสดาร เปนเรื่องลึกซึ้ง ไมมีใคร
รูเห็นมากอน? ไมมีใครมีความรูทั้งนั้น? วาปราบมารนั้นเขาทํากันอยางไร? พระกับมารรบกันใน
ธาตุธรมละเอียดเขาทํากันอยางไร? บัดนี้เรื่องลึกซึ้งทั้งปวง ขาพเจานํามาเปดเผยแลว แตวายัง
เปดเผยไดไมหมด เพราะบางเรื่องลึกซึ้งเกินไป เห็นวายังไมสมควรเปดเผย จึงยังไมนํามากลาว
ดังนั้น ทานใดมีความประสงคอยากรูเรื่องจริง ๆ ในเรื่องใด? ก็ตองไปถามกับขาพเจาเปนการ
สวนตัว แลวขาพเจาจะอธิบายใหทราบเปนเรื่อง ๆ ไป หากบัณฑิตใดรวมเปนคณะ? มีความ
ประสงคจะทราบในเรื่องใด? หากทานมีความใฝรูโดยบริสุทธิ์ใจ ขาพเจามีความยินดี
เสมอ จะอธิบายใหเขาใจในทุกเรื่อง การอธิบายนั้นไมยาก เพราะสมุดบันทึกการทําวิชามีอยู
เปดไปเลมใดอยูหนาที่เทาไร? ขาพเจาก็อธิบายไดทันที
การที่นําความรูปราบมารออกสูสายตาชาวโลกได จึงเปนความอัศจรรย เพราะมารเขา
หามเปดเผย ใครเอาเรื่องเหลานี้มาเปดเผย? เขาไมยอมทั้งนั้น แตขาพเจานํามาเปดเผยไดแลว
จึงวาเปนเรื่องอัศจรรย
๒. งานนําความรูวิชาธรรมกายทุกหลักสูตรมาขยายความใหเกิดความงายขึ้น
ขาพเจาทําไดแลว ทําไดสําเร็จแลว เรามีความจําเปนตองถอดความวิชาธรรมกายทุก
หลักสูตรใหเกิดความงายใหจงได เพราะวิชาธรรมกายยากเหลือเกิน ไมวาหลักสูตรใดยากทั้งนั้น
รูวาดีมีคา แตอานไมรูเรื่อง นําความรูนั้นมาเดินวิชาไมได นี่คือการดับสูญของวิชา ทุก
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คนรูคุณคาของวิชาธรรมกายดวยกันทั้งนั้น แตไมรูวาจะเรียนรูไดอยางไร? ไมรูวาจะเขาถึงได
อยางไร? นี่คือปญหาใหญที่เราไดพบ
ชีวิตของขาพเจา ขาพเจารับราชการมีตําแหนงราชการเปนศึกษาธิการอําเภอ หนาที่
ของศึกษาธิการอําเภอในสมัยของขาพเจานั้น ก็คือควบคุมการศึกษา นั่นคือควบคุมโรงเรียน
ควบคุมครูอาจารย ใหงานการศึกษาของชาติทุกระดับดําเนินไป งานในสวนที่เกี่ยวกับศาสนาก็
คือ ควบคุมดูแลวัด จัดสรรเงินงบประมาณให สรางวัด ยุบเลิกวัด รวมทั้งกิจการของพระสงฆ
องคเณรดวย บังเอิญวาขาพเจาไดรับเชิญจากวัดใหไปสอนวิชาธรรมกาย ขาพเจาตองไปสอน
เกือบทุกจังหวัด ตามแตจังหวัดใดจะเชิญ? เปนเวลาไมต่ํากวา ๒๐ ป ขาพเจาไปสอนจังหวัดใด?
ก็นําหนังสือของหลวงพอไปแจกเปนธรรมทาน ก็คือเลมวิชาธรรมกายเบื้องตน หรือเรียกวาเลม
ทางมรรคผล หรือเลม ๑๘ กาย คือเลมหนาปกเปนภาพ ๑๘ กาย เลมนี้พระสงฆทานปรารภกับ
ข า พเจ าว า แมจ ะเห็ น ดวงปฐมมรรคแลว ก็ ไม ส ามารถจะเดิน วิช า ๑๘ กายได เปน ป ญ หาที่
ขาพเจาไดยินมานานแลว
ขาพเจาเกิดความคิดวา เราเปนศึกษาธิการอําเภอ พระเณรทานใหความนับถือ ทาน
ขัดของอะไร? ทานก็ถาม แตเราตอบไมได เราไมรูจะวางตัวอยางไร? ใหสมกับคานิยมที่ทาน
ใหแกตําแหนงศึกษาธิการอําเภอสมัยนั้น ทานถามความรูวิชาธรรมกาย เราตอบทานไมได เรา
เกิดความละอายมาก แลวเราจะมาเปนศึกษาธิการอําเภอทําไม? ประเด็นสําคัญก็คือ พระทาน
เชิ ญไปสอนเกื อบทั่ วประเทศ ความละอายแกใ จมี มากขึ้น ดังนั้น ข าพเจาจึงตั้งใจเรี ยนวิช า
ธรรมกายเปนพิเศษ ไมวาใครจะถามความรูเรื่องใด? เราตองตอบไดทุกเรื่อง ตองตอบไดทุก
หลักสูตร แลวขาพเจาก็ตั้งใจเรียนใหม ตั้งตนใหมเริ่มตั้งแตหลักสูตรเบื้องตนกอน คือเลม ๑๘
กายก ตอมาเริ่มหลักสูตรระดับกลางคือเลมคูมือสมภาร ตอมาก็ขึ้นหลักสูตรระดับยากคือเลม
มรรคผลพิสดารภาค ๑ ตอมาก็มาเรียนเลมหลักสูตรระดับยากมากคือเลมวิชามรรคผลพิสดาร
ภาค ๒ สุดทายก็คือ หลักสูตรยากยิ่งกวายากคือหลักสูตรปราบมาร ครูที่ทําความกระจางแหง
ความรู ที่ถูกตองคือแมชีถ นอม อาสไวย ทานมี สํานักอยูขางวัดทองคุง อํ าเภอเมือง จังหวั ด
อางทอง ขาพเจาไปพบทานในสมัยที่ขาพเจาไปดํารงตําแหนงศึกษาธิการอําเภอปาโมก จังหวัด
อางทอง ขาพเจาไปเรียนกับทานเปนเวลา ๘ ป งานขยายความรูวิชาธรรมกายทุกหลักสูตร
จะเกิดขึ้นไมได ถาไมมีแมชีถนอม อาสไวย เพราะแมชีผูนี้เปนผูแกความรูของขาพเจา
ใหถูกตอง เพราะแตเดิมกอนที่ขาพเจาจะมาพบแมชีผูนี้ ขาพเจาเรียนวิชาธรรมกายมาแลว
อยางโชกโชน แตความรูวิชาธรรมกายของขาพเจา แมชีถนอมทานบอกวาเปนความรูที่เพี้ยนไป
หมด กวาจะตรวจสอบความรูแตละอยางใหถูกตอง ตองใชเวลาแกไขนานปทีเดียว ในที่สุด
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ขาพเจาก็เขียนตําราขยายความวิชาธรรมกายทุกหลักสูตรไดสําเร็จ ทุกหลักสูตรและทุกบทเรียน
ไมเวนเลยแมแตบทเดียว
ทานตองเขาใจวา วิชาธรรมกายยากทุกหลักสูตร ยากทุกบท ตลอดเวลาที่เราไปสอน
พระสงฆทานก็ปรารภใหเราไดยิน การที่พระเดชพระคุณทําวิชา ๑๘ กาย เปนเพราะเราเปนผู
บอกวิชาให หากไมทําอยางนี้แลว การสอนของเราลมเหลวทุกประการ หลักสูตรเบื้องตนยังยาก
ปานนี้ แลวหลักสูตรอื่นที่ยากกวานี้ จะมีคนเรียนไดหรือ? นี่คือปญหาที่เราพบ
ทานตองเขาใจใหตรงกันวา วิชาธรรมกายแตละหลักสูตร หลวงพอทานเขียนบทความ
รูไวเปนเรื่อง ๆ เราอานแลว เราไมรูอะไรทั้งนั้น? เหมือนทฤษฎีวิชาเรขาคณิตที่เราเรียนใน
โรงเรียนมัธยม มีแตตัวบท แตละบทเขากลาวไวอยางไร? ไมแสดงการพิสูจนใหเห็นดวย เราผู
เปนนักเรียนอานตัวบททฤษฎีแลว ก็มืดแปดดาน ไมรูจะพิสูจนอยางไร? เพียงแตอานภาษา
หนังสือก็ไมรูแลว แลวมาที่เนื้อหาของความรูก็ยิ่งไมรูกันใหญ สรุปแลวเราไมรูเรื่องทั้งนั้น เรา
เรียนไมได เราเดินวิชาไมได นี่คือสถานการณที่วิชาธรรมกายจะสูญ เนื่องจากไมมีใคร
เรียนรูได
การที่ขาพเจ าเขียนขยายความรูวิชาธรรมกายไดทุกหลักสูตรจึงเปนเรื่องอัศจรรย
เพราะกี่สมัยมาแลว ยังไมมีใครอธิบายไดทุกบท ตอไปนี้วิชาธรรมกายไมยากแลว โปรดเขาใจให
ถูกตองวา อันตรายของการเรียนวิชาธรรมกายก็คือ การไมเปดตําราทดสอบความรู แม
พระสงฆยังตองลงฟงพระปาฏิโมกข เพื่อตรวจสอบศีล ๒๒๗ ของทาน แตวิชาธรรมกายลึกซึ้ง
กวานั้น ละเอียดกวาซับซอนกวา หากไมเปดตําราตรวจสอบความรู รับรองไดเลยวาความรู
เพี้ยน สุดทายเราก็ยึดถือความเพี้ยนเปนการถูกตอง นี่คืออันตรายของการเรียนวิชาธรรมกาย
โปรดจําไว เปนตําราทีเดีย ว ขาพเจาไดพบมาแลว ทุกวันนี้พวกเราความรู เพี้ยนโดยไมรูตั ว
ความรู ข องเราถู ก มาร เอิบ -อาบ-ซึ ม-ซาบ-ปน-เป น-สวม-ซ อน-ร อยไส โดยเราไม รูตั ว นี่ คื อ
อันตรายใหญหลวง จงจําไวเปนตําราตั้งแตวันนี้ทีเดียว
๓. งานสอนวิชาธรรมกายหลักสูตรเบื้องตนไดผลเปนอัศจรรย
เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นตอหนาตอตาของพวกเราทีเดียว ไมเคยมีเหตุการณเชนนี้มา
กอนในโลกของเรา สมัยที่หลวงพอมีชีวิตอยู เราเคยเห็นคนเห็น “ธรรม” คือ เห็นดวงปฐมมรรค
ในทอง แลวก็เห็นกายธรรม (ธรรมกาย) ไมกี่คน แทบจะนับจํานวนได ใครไดเห็นดังกลาวนี้?
เกิดคานิยมขึ้นอยางทันใด ใคร ๆ ก็วาเขามีบุญ เขามีบารมี เราพากเพียรฝกแบบเอาชีวิตแลก ก็
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ยังไมเห็นอะไร? ขาพเจาไดศึกษาเลาเรียนการเห็นธรรมมาดวยตนเอง เพราะตัวเองก็ฝกศึกษา
เลาเรียนอยูแลว นี่คือการเรียนรูของขาพเจา
ครั้นขาพเจารับราชการมีตําแหนงราชการเปนศึกษาธิการอําเภอในตางจังหวัด ปรากฏ
วาพระสงฆเชิญขาพเจาไปสอนตามจังหวัดตาง ๆ เปนเวลาติดตอกันมาไมต่ํากวา ๒๐ ป ไดนํา
ประสบการณและเทคนิคการสอนประมวลกันเขา มาเขียนตําราการสอนวิชาธรรมกายเบื้องตน
ใหชื่อตําราวา “วิธีสอนและเทคนิควิธีฝกใหเปนธรรมกาย” (คูมือวิปสสนาจารย) ใครนํา
วิ ธี ก ารที่ ข า พเจ า กล า วไว ไ ปสอน? ปรากฏว า ได ผ ลมากที่ สุ ด ข า พเจ า นํ า ความรู นี้ ม า
ถายทอดแกผูสมัครเปนวิทยากร ปรากฏวาวิทยากรนําวิธีการและความรูไปใช นักเรียนสามารถ
เห็นธรรมได ทั้งชั้น หากเปนสามเณรภาคฤดูรอน ก็สามารถเห็ นธรรมยกรุนในเวลาไมนาน
ดังนั้น นักเรียน นักศึกษา และสามเณรฤดูรอน สามารถเห็นธรรมไดเต็มรอยในเวลาไมนานเลย
แตวาครูอาจารยของโรงเรียนจะตองมาชวยวิทยากรในเรื่องการปกครองเด็ก มาชวยจัดแถว มา
ชวยกํากับ มาชวยดูแลใหเปนระเบียบ มอบใหวิทยากรสอนเพียงอยางเดียว การฝกจะประสบผล
อยางนาปลื้มใจ ครูอาจารยมาคอยสังเกตการณ มาคอยชมการสอน เหตุที่ใหครูอาจารยมาคอย
ชวยปกครอง เพราะวิทยากรเปนเพียงวิทยากรพิเศษ ไมใชครูอาจารยที่แทของเขา เด็กจะไม
เกรงใจ การจั ด แถวและการสอนกว า จะเริ่ ม ได ดู ว า จะเสี ย เวลามาก หากครู อ าจารย ม าจั ด
ปกครองเสี ย เอง มาจั ด การเอง วิ ท ยากรเพี ย งแต ทํ า หน า ที่ ส อน จะช ว ยให ก ารฝ ก เกิ ด
ประสิทธิภาพสูง
การที่นักเรียนเห็นธรรมยกชั้นเรียนก็ดี การที่สามเณรฤดูรอนเห็นธรรมแบบยกรุนก็ดี
เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในโลก จึงวาเปนความอัศจรรย เพราะยังไมเคยมีใครทํา
ความอัศจรรยเชนนี้เกิดขึ้นได หากโรงเรียนใหโอกาสวิทยากรสอนไดทั้งโรงเรียน โดยที่ค รู
อาจารยชวยเปนอุปการะในเรื่องการปกครองเด็กดวย ชวยทําหนาที่ปกครอง และให โอกาสแก
วิทยากรสอนไดเรียงลําดับชั้นเรียนไป รับรองวา นักเรียนตองเห็นธรรมทั้งโรงเรียน
โรงเรียนและสถานศึกษาควรทดลอง เพราะไมตองเสียคาใชจายอะไรเลย เราทําให
เปนธรรมทานทั้งหมด สอนเสร็จแลวพวกเราก็จากไป โรงเรียนใดเชิญ? วิทยากรของขาพเจาก็
ไปสอนให วิทยากรของขาพเจาไมมีประวัติเสียหาย ชื่อเสียงของขาพเจาเปนประกันในเรื่อง
ความดี เวลานี้สังคมใหความนิยมวิทยากรของขาพเจามาก เรียกรองใหไปสอนตามโรงเรียน แต
วิทยากรของขาพเจ ามีจํากัด ขาพเจากําลังฝกวิทยากรอยู ขณะนี้ ขาพเจาก็ชวยสังคมเทาที่
ขาพเจามีกําลัง เพราะวิทยากรนั้น เกิดจากอาสาสมัคร ใครมีบารมี ธรรม? ก็เดินทางไปพบ
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ขาพเจา ข าพเจ าก็ ฝ กวิช าให เ ขา เขาผานการสอบจากขาพเจ าแลว เขาก็มาทํ าหน าที่เ ป น
วิทยากร
เรื่องที่ขาพเจาอยากกําชับแกโรงเรียนและสถานศึกษา ก็คือ พยายามกําชับนักเรียน
ใหเห็นกายธรรมอยูเนือง ๆ ผลที่เกิดแกนักเรียนก็คือ เกิดสภาพใจใสขึ้นแลว ใจนั้นก็เกรงกลัว
บาป มีความละอาย เกิดความรูสึกชั่วดี ไมแตะตองอบายมุข ไมนิยมยาเสพติด ไมอาฆาตจอง
เวรกัน การที่ใจนักเรียนเปนเชนนั้น ก็เพราะกายธรรมที่เห็นนั้นใหการรักษา ในทํานองเดียวกัน
ถาครูอาจารยไมหมั่นสอนใหเด็กเห็นธรรมดังกลาวเนือง ๆ แลว สงผลใหสภาพใจของเด็กขุนมัว
ทันที ความขุนมัวเปนกิเลส มีอํานาจบังคับใจสัตวโลกใหทํากรรมชั่วตาง ๆ
โปรดจําไววา สภาพใจที่สวางใส จะเห็นดวงธรรมขาวใสในทองของเรา ใจนึกเห็น
เมื่อไร? ดวงธรรมในทองของเราก็สวางโชติ การเห็นดวงใสโดยใจสวางโชติเชนนี้ เปนไปตามคํา
สอนของพระพุทธเจาขอที่ ๓ ที่วา สจิตฺตปริโยทปนํ (แปลวาการทําใจใหสวางใส) สงผลใหใจ
ของเราเกิดคุณธรรมคือหิริโอตตัปปะ เกรงกลัวตอบาปทันที ทานที่เห็นกายธรรมแลว เมื่อ
นึกอยากเห็น ทานก็เห็นกายธรรมในทองของเราสวางใส อารมณทางใจก็แชมชื่น รูจักบาป
บุญคุณโทษทันที อบายมุขหรือยาเสพติดใด ๆ ไมสามารถเขาใกลบุคคลประเภทนี้ได เพราะ
กายธรรมของเราใหการรักษาเสียแลว แตถาครูอาจารยไมหมั่นบอกวิชาใหเด็กฝกดังที่คณะ
วิทยากรของขาพเจามาสอนให ดวงใสที่เด็กเคยเห็นก็จะมัวจะขุนและกายธรรมก็จะมัวจะขุน
สงผลใหสภาพใจของเด็กไมกลัวตอบาปเสียแลว เพราะความขุนมัวเปนกิเลส กิเลสบังคับใจ
ไมใหเกรงกลัวอะไรทั้งนั้น ไมกลัวบาปกรรม ฆาแกงก็ได ฟนแทงก็ได อบายมุขก็ไมเวน เกิด
ความนิยมตามอากาศทันที ยาเสพติดก็ไดชองมาหาเด็กของเราในจังหวะนี้ ดังนั้น ครูอาจารย
ตองคอยเตื อ นเด็ กวัย เรี ย นของเรา ใหทํ า ใจใหสว า งใสตามวิธี การของวิท ยากรของ
ข า พเจ า ให ไ ด ทุ ก วั น เป น ยุ ท ธศาสตร เ ดี ย วเท า นั้ น ที่ จ ะช ว ยเด็ ก ของเราให ห า งจาก
อบายมุขได
เปนขอเสียที่ครูอาจารยในบานเราไมศึกษาเลาเรียนเรื่องการทําใจใหสวางใสใหชัดแจง
วาพระพุทธเจาทรงสอนไวอยางไร? มีวิธีฝกอยางไร? ขาพเจาเรียนมาจากหลวงพอวัดปากน้ํา
เพื่อใหครูอาจารยจะไดมียุทธศาสตรไวแกปญหาของเด็ก ทุกวันนี้ประเทศของเรามีปญหาเรื่อง
เด็กวัยเรียนมากมาย ครูอาจารยไมทราบวิธีแก จะแกโดยการสอนบรรยายแบบเขาหูซายออกหู
ขวาไมไดแลว จะตองแกโดยการพัฒนาใจเทานั้น ตองฝกใจเทานั้น ตามวิธีที่วิทยากรของ
ขาพเจาไปสอนนั้น ไมมีศาสตรอยางอื่นชวยไดเลย หากปลอยใหเด็กของเราติดยาเสพติด
เด็กเขาอยูในสถานพินิจ ดังที่เราทราบนั้น อนาคตของชาติจะเปนเชนไร? เราตองมาชวยกันแก
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ตั้งแตวันนี้ วิธี แกก็คื อวิธี ที่ข าพเจาไดกลาวแลว และข าพเจ าก็กํ าลั งทํ าอยู ขอใหทุกทานมา
รวมมือกับขาพเจาเถิด วิทยากรของขาพเจาใหบริการแกโรงเรียนทั่วไปแลว หากมีวิทยากร
มากกว า นี้ ก็ จ ะรณรงค ทั่ ว ประเทศโดยไม ต อ งการสิ่ ง ตอบแทนเลย นี่ คื อ งานของข า พเจ า ที่
ขาพเจารับใชสังคม
ประเด็นที่ขาพเจาอยากปรารภใหทราบ เพื่อใหเราเกิดขอคิดก็คือ เวลานี้ครูอาจารย
และนักการศึกษาของเรา เรียนจบปริญญาโทปริญญาเอกมามากมายแลว แตงานพัฒนานักเรียน
เราทําไมได แปลวาเราตองขาดความรูอะไร? ผลที่ตามมาก็คือเด็กของเราดอยคุณธรรม เด็กติด
ยาเสพติด ดังที่กลาวแลวนั้น เกิดความเสียหายแกบานเมือง ดังนั้น จึงควรเรียนความรูการ
พัฒนาใจเพื่อนําไปแกปญหาใหแกชาติบานเมืองไดแลว ตําราทั้งปวง ขาพเจาจัดทําให
ครบถวนแลว ผูเปนบัณฑิตทั้งปวงศึกษาเลาเรียนไดแลว อยาใหเด็กของเราเสียหายมากไปกวา
นี้เลย เอาความรูเหลานี้ไปฝกเพื่อพัฒนาใจของเด็กเราไดแลว
บัดนี้ ครูอาจารยของเราและนักการศึกษาของเรามีการศึกษาสูงมาก จบปริญญาโท
และปริญญาเอกกันมาก แตความรูที่เราเรียนมานั้น ในที่สุดก็แกปญหาอะไรใหแกหนาที่การงาน
ของเราไมได? เพราะอะไรหรือ? เพราะหนาที่การงานของครูอาจารยคือ การสรางคุณธรรมให
เกิดแกใจ ปรากฏวาเด็กของชาติไมมีสภาพใจเปนหิริโอตตัปปะ เด็กของเราติดยาเสพติด เด็ก
ของเราประพฤติต นเสียหาย เด็กส ว นหนึ่งไปอยูในสถานกักกัน ที่ เราเรียกวา “สถานพินิต ”
ปญหาจึงมีวา เหตุใดเด็กของชาติเปนเชนนั้น? เราตอบวาครูอาจารยไมสอนใหเขาพัฒนาใจให
สวางใสตามคําสอนของพระพุทธเจาขอ ๓ ที่กลาววา สจิตฺตปริโยทปนํ (แปลวา การทําใจให
สวางใส) ถามตอไปวา ครูอาจารยเรียนจบปริญญาโทและปริญญาเอกกันทั้งนั้น เหตุใดความรูแ ค
นี้จึงสอนนักเรียนไมได? ครูอาจารยก็ตอบวา ผมไมไดเรียนมาในทางนี้ จึงไมมีความรูที่จะสอน
เด็ก
นี่คือ คําตอบของครูอาจารย เรื่องก็จบแคนี้ เพราะครูอาจารยไมมีความรูสอน เด็กของ
เราจึงมีปญหาเชนนี้
ก็เมื่อเด็กของบานเมืองมีปญหาดังที่กลาวนั้น บานเมืองของเราจะเปนเชนไรตอไปใน
อนาคต? ใครจะตอบคําถามนี้ได? ประชาชนคนไทยทั้งปวงตางก็หนักใจในอนาคตของชาติ
ดวยกันทั้งนั้น ไมมีใครแสดงความคิดแกไข มองไปทางฝายสงฆ ทานก็เฉย เวนแตโรงเรียนใด?
พานักเรียนเขาวัด พระก็เทศนสอนใหฟง เสร็จแลวก็พาเด็กกลับโรงเรียน เด็กมีความประพฤติดี
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ขึ้นหรือไม? ยังไมมีการวัดผล โรงเรียนใดพาเด็กเขาวัดบาง? ไมมีใครเอาใจใส? ถามใครก็ไมมี
ใครรูเรื่องกันทั้งนั้น? ก็เมื่อเหตุการณเปนเชนนี้ บานเมืองของเราจึงเปนเชนนี้
หลับมาดูผลงานของขาพเจาบาง ขาพเจาตั้งวิทยากรขึ้นคณะหนึ่ง ไปสอนธรรมปฏิบัติ
ตามแนววิชาธรรมกายที่กลาวแลว ชวยสังคมไทยเทาที่ทําได เพราะทุกทานที่มาสมัครเปน
วิทยากรลวนแตเปนอาสาสมัครทั้งนั้น ไมไดหวังอะไรตอบแทน สอนเสร็จแลวก็ลากลับ หนาที่
อันหนักอยูที่ขาพเจา เพราะขาพเจาตองสอนและฝกวิชาใหเขา ตอเมื่อเขาสอบได เขาจึงมาทํา
หนาที่วิทยากรใหแกสังคมได หากขาพเจามีวิทยากรจํานวนมากพอ ขาพเจาจะสงไปสอนใหทั่ว
ประเทศไทยกันทีเดียว แตขณะนี้จํานวนวิทยากรยังไมมาก จึงไดงานเพียงบางจุดเทานั้น
ดังนั้น ครูอาจารยและนักการศึกษาตองเปลี่ยนวิธีสอนใหม เปลี่ยนความคิดใหม หันมา
สนใจความรูของพระบรมศาสดาในขอ ๓ ที่กลาววา สจิตฺปริโยทปนํ ซึ่งแปลวา ทําใจใหสวางใส
นั้น มีเนื้อหาสาระอยางไร? มีการฝกอยางไร? คุณประโยชนแหงการเรียนรูมีอยางไร?ทานควร
ศึกษาและเรียนรูเพื่อนํามาฝกเด็กในโรงเรียนของทาน จะมาตั้งขอสังเกตการสอนของวิทยากร
ที่ ม าสอนโนโรงเรี ย นแค นั้ น ไม เ พี ย งพอ จะต อ งลงมื อ ศึ ก ษาเล า เรี ย นเอง ตํ า ราทุ ก หลั ก สู ต ร
ขาพเจามีใหครบถวนทุกหลักสูตรแลว ครูอาจารยไมเรียนกันเอง เราจึงไมมีความรูมาสอนเด็ก
ของเรา เด็กของเราก็เสียหายไปมากแลว ทานคอยพึ่งแตคณะของขาพเจาอยางเดียวไมพอ
เพราะขาพเจาไมมีกําลังอะไร ทําใหเปนวิทยาทานเพื่อใหดูเปนตัวอยางเทานั้น ครูอาจารยตอง
ศึกษาเลาเรียนเอง ตําราที่ใชศึกษาคนควาขาพเจามีใหครบถวนแลว และเวลานี้ตําราดังกลาว
แปลเปนภาษาได ๒ ภาษาแลว คือภาษาอังกฤษและภาษาพมา สวนการแปลเปนภาษาอื่นตอง
รอโอกาสตอไป
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ขอควรคิดเกี่ยวกับหอไตร มีอยางไร? จงอธิบาย
หากเราไปวัดปากน้ํา เราจะเห็น “หอไตร” ตั้งอยูกลางน้ํา เราก็แปลกใจวาเหตุใด “หอ
ไตร” จะตองเอาน้ํามารองรับหอไตร? เหมือนกับที่เราเอาภาชนะใสกับขาวแลวก็เอาไป “หลอน้ํา”
การหลอน้ําของเรามีวัตถุประสงคปองกันไมใหมดมาขึ้นกับขาว เหตุใดการสรางอาคารเก็บ
พระไตรปฎกจึงทําเหมือนกับเราเอากับขาวมาหลอน้ํา?
นี่คือการสังเกตของเรา
คําวา “หอไตร” เปนคํายอ คําเต็มคือ หอพระไตรปฎก คําวา “หอ” เปนคําที่ใชในทาง
สงฆ เชนคําวา “หอฉัน” แปลวา สถานที่ฉันอาหารของพระสงฆ หอระฆังคือสถานที่แขวนระฆัง
ของวัด เก็บระฆังไวตรงนั้น หากเราใหสัญญาณแกพระสงฆในเรื่องใดที่เรานัดหมาย? เราก็ขึ้น
ไปหอระฆังเพื่อตีระฆังเปนการใหสัญญาณ ดังนั้น คําวา “หอ” จึงมีความหมายวา เปนเรือนหรือ
ตัวอาคารที่เราสรางขึ้น เชน หอกลอง ก็คือหอที่แขวนกลองของวัด นั่นเอง
ครั้นเรามีโอกาสไปเที่ยววัดสําคัญ เราจะพบหอไตรในรูปแบบเดียวกัน คืออยูกลางน้ํา
เสมอ ไมทราบวาเขาขุดคลองเล็กใหเกิดเปนรูปสระไดอยางไร? สระนี้น้ําไมแหง มีน้ําตลอดป นี่
คือความเพียรพยายามของคนโบราณที่สามารถทําได จนเราไดเห็นหอไตรตามวัดในทุกวันนี้
ประเด็นสําคัญ ก็คือ เหตุใดจึงเอาน้ําไปหลอหอไตร? คําตอบก็คือปองกันปลวก
ไมใหไปกัดกินพระไตรปฎก เพราะแตเดิมพระไตปฎกเปนใบลาน ในปจจุบันเปนหนังสือปก
แข็ง
นี่คือ การใหความสําคัญตอพระไตรปฎก อันเปนตําราที่เราชาวพุทธเลาเรียนกันมา
นานแสนนาน คราวนี้เรามาสรุปยอพระไตรปฎกกันกอน พระไตรปฎกคือ สุตตันตปฎก วินัย
ปฎก และอภิธรรมปฎก เราเรียนไปก็เพื่อนําคําสอนที่ปรากฏในพระไตรปฎกมาประพฤติปฏิบัติ
ถามว า ปฏิ บั ติ เ พื่ อ อะไร? ตอบว า ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให เ กิ ด ความเจริ ญ แก ต น ความเจริ ญ อั น เป น
เปาหมายสุดทายคืออะไร? ตอบวา เปาหมายสุดทายคือมรรคผลนิพพาน
การจะไดมรรคผลนิพพานนั้น เราจะตองปฏิบัติทางใจเพื่อใหหมดกิเลส แตกิเลสมี
กองทัพมากมาย การสูกับกองทัพกิเลสนั้น ภาษาวิชาธรรมกายทานใชวา ละสังโยชนหรือ
สัญโญชน โดยกายธรรมเปนผูกําจัด โปรดคนควารายละเอียดไดในตําราปราบมารภาค ๑
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ดังนั้น การไมเปนธรรมกาย เราจึงหมดหวังเรื่องมรรคผลนิพพาน เพราะวิชาธรรมกายเปนหัวใจ
ของพระไตรปฎก เปนความรูสรุปรวบยอดของพระไตรปฎก
เพราะวิชาธรรมกายมีความสําคัญสุดยอด จึงควรมีตําราวิชาธรรมกายรวมไวที่
“หอไตร” ดวย วัดใดที่ยังไมมี? ก็ตองจัดหาใหมี หอสมุดโรงเรียนและวิทยาลัยใด? ตองจัดใหมี
ครอบทุกหลักสูตร ใหเราสรางคานิยมใหคนของเราไดอานไดตั้งแตเธออายุยังนอย เปนนิสัยเปน
ปจจัยติดตัวเธอไปในภพเบื้องหนา
ขอเสียของการเก็บพระไตรปฎกคืออะไร? ทางวัดเก็บไวใหเกาเก็บ ใสตูกุญแจ ยากตอ
การหยิบอาน ตองรณรงคโฆษณาใหมีการอาน มีการใหรางวัล มีการใหประกาศนียบัตร จัดใหมี
การสอบ สุดแตทางวัดและทางโรงเรียนจะคิดอาน การเอาพระไตรปฎกไปเก็บไวในตูเฉย ๆ หา
ประโยชนอะไรไมได ญาติโยมเสียเงินเสียทองซื้อถวาย ลงทุนสรางหอไตรให นับวาลงทุนสูง แต
การใชประโยชนไมไดผลคุมคา นี่คือ ความเขาใจของวัด ไมจัดใหมีการเรียนการอาน แลวจะเกิด
ประโยชนตรงไหน?

วิธีบนตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู
มีสมาชิกถามไปมากวาจะมีวิธีบนอยางไร?
มีสมาชิกหลายทานสงเงินแกบนไปใหขาพเจา บอกวาเกิดความทุกขรอนขึ้นแกชีวิต
จึงอธิฐานใจจุดธูป อธิษฐานใจถึง “องคตนปราบ” ขอใหชวย หากเหตุรายยุติแลว จะถวายเงินตอ
พระองคเปนเงินเทาไรก็บรรยายไป ปรากฏวา มีหลายทานสงเงินไปใหขาพเจา เรื่องที่บนมี
หลายเรื่อง เชน เจ็บปวย ขายที่ดิน เลื่อนตําแหนง และอื่น ๆ
การเอยนามจะเอยแต “องคตนปราบ” เพียงอยางเดียวหรืออยางไร? จะเอยอยางไรก็
ไดทั้งนั้น จะเอยใหครบ “ทั้งคณะ” ก็ได หรือจะเอยนาม “องคตนปราบ” ผูเปนจอมทัพองคเดียวก็
ได เพราะเวลาทานมาชวย ทานมาเปนคณะทีเดียว ยกพลมาเปนกองทัพ
งานสรางบารมีที่ขาพเจาทําทุกวันนี้ ทําในนามของ “ตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู” รวม
๓ งาน คืองานอะไรบาง?
งานสําคัญ ๓ งาน ทําในนามของ “ตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู” มีดังนี้
๑. งานปราบมาร เขียนตําราปราบมารไปแลวคือ ปราบมารภาค ๑-๒-๓-๔-๕
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๒. งานเขียนตําราวิชาธรรมกายทุกหลักสูตร เขียนแลวทุกหลักสูตร ครบถวนกระบวน
ความ มีทุกเลมทุกรส โปรดหาความบันเทิงใจไดในทุกเลม
๓. งานสรางวิทยากรสอนวิชาธรรมกายทั่วประเทศกําลังทําอยู ขณะนี้มีวิทยากรมาก
พอ สรางความอัศจรรยใหเกิดขึ้นแกโรงเรียนและวิทยาลัยมากแลว ไดรับความนิยมทั่วประเทศ
ไมมีใครที่ไหนรังเกียจวิทยากรของขาพเจาเลย เพราะขาพเจาควบคุม ไมยุงเรื่องการเงิน
สอนเสร็จก็กลับ ไปสอนโรงเรียนอื่นตอไป วิทยากรของขาพเจาเปนวิทยากรสมัครเลน ทานทั้ง
ปวงที่เดินทางไปพบขาพเจา มีความประสงคจะสรางบารมี ขาพเจาก็สอนใหทันที ทําไดตาม
หลักสูตรที่ขาพเจาสอบแลว ทานก็เดินทางไปสอนตามโรงเรียนตาง ๆ ครั้นถึงวันอาทิตยปลาย
เดื อน อันเป นวันนัดหมาย ทุกวิทยากรทั่ว ประเทศ ตางเดิ นทางไปประชุมที่จังหวัดจัน ทบุรี
ขาพเจานัดพบที่รานอาหาร เนื่องจากบานสวนตัวแคบไปไมพอรับคณะนักบุญ พบขาพเจาที่
รานอาหาร ทุกจังหวัดทุกวิทยากรตองรายงานผลการสอนตอที่ประชุมใหพวกเรารับทราบ มี
ปญหาใดก็ถามขาพเจาได สาธิตการสอนใหดู คําถามตาง ๆ ที่ถามขาพเจา บันทึกเปนหนังสือ
ชื่อวา “ปุจฉาวิสัชนา-วิชาธรรมกาย” ตําราเลมนี้มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะการตอบคําถามทุก
แงทุกมุมของวิชาธรรมกาย ยากที่ใครจะตอบได! บัดนี้รวมคําถามและคําตอบไดหลายรอยขอ
ตอไปในภาคหนาจะกี่พันขอ? ยังไมทราบ ขาพเจาพิจารณาแลวเห็นวาเปนความรูสําคัญ ที่ทุก
คนตองรูตองทราบทั้งนั้น งานที่ทําในวันประชุมนี้มีอะไรบาง?
(๑.) วิทยากรรายงานผลงานตอที่ประชุม
(๒.) สาธิตการสอนรูปแบบตาง ๆ ใหดู
(๓.) กอนรับประทานอาหารกลางวัน เขาวิชาบูชาขาวพระกันกอน ทําวิชาบูชาขาว
พระเสร็จแลวจึงรับประทานอาหารกลางวันพรอมกัน (ขาพเจาขอหามไมใหทาน
ผูอื่นทําวิชาบูชาขาวพระ เหตุผลนั้น ขาพเจาเคยชี้แจงแลวในปราบมารเลมกอน
ๆ)
(๔.) เวลาบาย ตองทําวิชาชั้นสูง เขานิพพาน คํานวณดวงบารมีตามผลงานที่วิทยากร
ไปสอนตามโรงเรียนตาง ๆ นั้น เวลา ๑๕.๐๐ น. จึงแยกยายกันกลับ อยาลืมวา
เวลา ๑๐.๐๐ น. ตองพรอมกันที่รานอาหาร เมื่อพรอมกันแลว จึงเริ่มงานทันที
สมาชิก คือวิทยากรทุกทาน ตองผานการสอบทั้งหมด สอบไดตามหลักสูตรจึงจะเปน
วิ ท ยากรได พวกเราต า งให ค วามตื่ น เต น ตกใจ เหตุ ใ ดนัก เรี ย นเห็ น ธรรมกั น แบบอั ศ จรรย ?
ขาพเจาก็บอกวา การสอนตองมีวิธีและมีเทคนิคที่ถูกตอง การฝกจึงจะประสบความสําเร็จ ดังนั้น
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การสอนของขาพเจาจึงตองสอนทุกเดือน ใครไมทําตามแบบอยางที่ขาพเจาสอน? การ
สอนของเขาจะไมไดผล เมื่อทานทั้งหลายไดมาสัมผัสจริง ไดมาทดลองดวยตนเอง ตางให
ความนับถือในขาพเจาทุกคน เพราะเราเปนฆราวาสดวยกัน มีกิเลสเหมือน ๆ กัน ไดเห็นของ
จริง วาของจริงคืออะไร? ขาพเจาเกิดความสบายใจ หากขาพเจาเปนพระสงฆจะทําใหไมกลาพูด
ไมกลาแสดง เพราะตองระวังวินัยสงฆ จะทําใหเราไมกลาทําอะไร? เมื่อไมกลาทําอะไร? สงผล
ใหการสอนเกิดความไมกระจางชัด ความรูที่เราไดรับก็ไมกระจางชัดไปดวย
สมาชิกที่เดินทางไปพบขาพเจานั้น ถามแลว ไดความวาอานตําราของขาพเจาแลว
เกิดความประทับใจ จึงเดินทางไปพบผูเขียน ครั้นพบขาพเจาแลว ขาพเจาก็ใหเปนวิทยากรทุก
คน สวนใหญพวกเราเรียนวิชาธรรมกายมาจากที่อื่นแลวทั้งนั้น เรียนกันมานาน ๆ เสียดวย
ครั้ น มาพบวิ ธี ส อนที่ ทํ า ให นั ก เรี ย นเป น ธรรมกายได ง า ย ๆ ท า นก็ บ ากบั่ น สอนเพื่ อ
กอบโกยเอาบารมี ทุกทานปลื้มใจไมคิดวาตัวเองจะมีความสามารถปานนี้ ขาพเจาปลุก
ปนใหเกงไดทุก ๆ คน เพราะการพบขาพเจานั้นถือเปนดานสุดทายของชีวิตแลว ดังนั้น จึงขอให
พวกเราไปพบขาพเจามาก ๆ เถิด เพื่อเราจะไดสอนโรงเรียนและวิทยาลัยไดทั่วประเทศกันเสีย
ที เวลานี้วิทยากรของขาพเจามีไมพอแกความตองการของโรงเรียนและวิทยาลัย
นี่คือ งาน ๓ งานที่ “ตนปราบ ตรีภพ และหยกชมพู” รับผิดชอบอยู งานนี้ยังทําตอไป
ไมหยุดยั้ง ทานใดจะรวมสรางบารมีกับพระองค ก็ควรรีบตั้งแตวันนี้

วิชาธรรมกายแปลเปนภาษาตางประเทศ
แลว ๒ ภาษา คือภาษาอังกฤษกับภาษาพมา
๑. วิ ชาธรรมกายหลักสูตรเบื้องตน วิ ชา ๑๘ กาย ถายทอดเปนภาษาอังกฤษโดย
นายแพทยนิพนธ หลงประดิษฐ (โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา ต.แมกลอง อ.เมือง จ.
สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐)
๒. วิชาธรรมกายหลักสูตรเบื้องตน เลม “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคต
คือธรรมกาย” ถายทอดเปนภาษาพมา โดยนายจักรชัย ธีรสุขพิมล (คนไทยมีภรรยาเปนชาว
พมา มีอาชีพอยูในเมืองพมา)
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มีความตั้งใจจะถายทอดเปนภาษาจีนและภาษาญี่ปุน รอคอยผูเปนเจาของบุญผูนั้น
หากถายทอดเปนภาษาตางประเทศไดมาก การเผยแพรในตางแดนจะทําไดผลยิ่งขึ้น

การระลึกถึง “ตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู”
จะทําอยางไร
เราทราบเรื่องราวที่นํามากลาวแลวคือ “ตนปราบ ตรีภพ ยกชมพู” เปนผูปกครอง
ใหญ ตามที่ธาตุธรรมผูใหญในอายตนะนิพพาน เปนผูมอบหมายแตงตั้งหนาที่ ตั้งแตวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๔๓ นั้น หมายความวา ทั้งนิพพานเปน (สอุปาทิเสสนิพพาน) และนิพพานกาย
ธรรม (อนุปาทิเสสนิพพาน) ไดสถาปนาพระองคใหทําหนาที่ปกครองอายตนะนิพพานทั้งหมด
คือเปนผูปกครองใหญ และใหป กครองอรูปพรหม ๔ ชั้น พรหม ๑๖ ชั้น สวรรค ๖ ชั้น และ
มนุษยโลกดวย คือใหเปนผูปกครองยอยดวย
ดังนั้น ทั้ง “ตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู” มีหนาที่ปกครองทั้งหมด พวกเราคือมนุษยทั้ง
โลกอยูในปกครองของพระองคดวย แตพวกเราไมรู ทานที่รูคือทานที่อานตําราของขาพเจา
เทานั้น นอกนั้นไมมีใครรู?
หนาที่ของเราคืออยางไร? ตอบวา ตองเคารพทาน บูชาทาน ระลึกถึงทาน กราบ
ไหวทาน หากเราไมทําตามที่ขาพเจากลาว ถามวาอะไรจะเกิดขึ้นแกเรา? มารเขาไดชองทันที
มารเขาจะรังแกเรา เพราะมารเขาถือวา เราไมมีผูปกครอง อะไรที่มารจะทําใหเราทุกขรอน
ได มารเขาทําทั้งนั้น จงดูตัวอยางในโลกเราได คนที่ไมมีผูใหญคุมกัน ทําอะไรก็ไมดีทั้งนั้น มีแต
คนกลั่นแกลงเรา แมทําราชการก็ไมไดดี มีแตจะถูกเขาสั่งยายเปนวาเลน หากใครที่เขามีผูใหญ
นายโตคุมกัน? เราจะเห็นเขาอยูอยางสบาย ไมมีนักเลงมารังควาญ หากทําราชการก็ไดเลื่อน
ตําแหนง นี่คือการเปรียบเทียบเพื่อใหเกิดความเขาใจ มนุษยเรานี้หากไมมีลูกพี่คุมกัน มักไมมี
ความสุข
แต “ตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู” ไมใชรับผิดชอบมนุษยในโลกเทานั้น แมทิพย พรหม
อรู ป พรหม ก็ ยั ง ต องกราบไหว บูช าพระองคเ ชน เดี ย วกั บ เรา ยิ่ง กวา นั้น พระองค ยั งต อ งไป
รับผิดชอบในอายตนะนิพพานทั้งหมดดวย ทั้งนิพพานเปน (สอุปาทิเสสนิพพาน) และนิพพาน
กายธรรม (อนุปาทิเสสนิพพาน)
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สรุปแลว ความรับผิดชอบของ “ตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู” มีอํานาจปกครอง
แบบครองจักรวาลทีเดียว พวกเราคงอานเรื่องราวแลว ขาพเจาไดถามพระองควา พระองค
ไดรับอํานาจปกครองแบบรวบยอดอยางนี้ พระองคดีพระทัยหรือไม? พระองคยิ้มไมออก ทรง
กลาววา “เปนภาระหนักมาก เปนเรื่องที่หลีกเลี่ยงไมได” ธาตุธรรมผูใหญทานมอบอํานาจ
ใหแลว พระองคปฏิเสธไมได เพราะปราบมารมากับมือ จะไมทําตอไดอยางไร?
นี่คือ ความรับผิดชอบของ “ตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู” เราเห็นใจพระองค ที่ตองรับ
หนาที่อันยิ่งใหญนี้

หลายทานมีวาสนาในการสรางบารมี
สงเงินไปถวาย “ตนปราบ” ในโอกาสตาง ๆ
เปนการสรางบารมีรวมกับพระองค
เปนการสรางความผูกพันระหวางเรากับพระองค เปนการบังคับที่ใหพระองคนึกถึงเรา
เสมอไป เทาที่สังเกตดู จะพบวา มีการสงเงินไปถวาย “ตนปราบ” ๔ รูปแบบ ดังนี้
(1.) สงเงินไปบูชาเปนรายเดือน
(๒.) สงเงินไปในโอกาสวันนักขัตฤกษ เชน วันเกิด ทําบุญที่มีอายุครบโอกาสตาง ๆ
ในโอกาสที่โชดดีมีลาภ ในโอกาสที่ชะตาชีวิตไมคอยดี ถือวาเปนการสะเดาะเคราะห ในโอกาสที่
หายโรค หายภัย ในโอกาสที่ไดเลื่อนตําแหนง เปนตน
(๓.) สงเงินไปตามงวด ไมใชเปนการสงรายเดือน ไมทราบวาทานผูนั้นมีกติกาอะไร
ของทาน
(๔.) สงเงินไปเปนการแกบน
ทุกทานที่สงเงินไป ขาพเจาจะตอบรับใหทราบเสมอ การที่ทานรวมสรางบารมีกับ “ตน
ปราบ ตรี ภพ หยกชมพู” นั้น เปนเหตุ ผลที่ ถูกตองแลว ขาพเจาคิดอยูเสมอ หากไม มี “ตน
ปราบ ตรีภพ หยกชมพู” เสียอยางเดียว งานปราบมารที่ธาตุธรรมกํากับใหขาพเจาทํา
นั้น ขาพเจาจะทําไดอยางไร? ขาพเจาจะมีน้ํายาอะไร? เปนเพราะในอดีตชาติไดรวมสราง
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บารมีไวกับพระองค ในชาตินี้ธาตุธรรมทานใหขาพเจาปราบมาร พระองคจําเปนตองกระโดดลง
มาชวยขาพเจาอยางหลีกเลี่ยงไมได
ทานทั้งหลายสงเงินไปรวมสรางบารมีกับพระองค จึงเปนความคิดที่ฉลาดมาก แตวา
จะมีผูโชคดีสักกี่คนที่จะมีโอกาส? เรื่องนี้ขึ้นอยูกับโชควาสนาของแตละบุคคล
นับเปนโอกาสดี ที่เราเกิดมาไดพบ “จักรพรรดิภาคปราบ” ที่ทานเสด็จจากนิพพานลง
มาอยูในมนุษยโลกเพื่อมาทําวิชาปราบมาร เหตุการณเชนนี้ไมเคยมีมาในอดีตกาล เราก็ไดมา
พบเห็นในชาตินี้ เราไดมาพบ “ตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู” ควรอยางยิ่งที่เราจะไดรวมสราง
บารมีกับพระองค ใครบางที่จะไดมีวาสนาบารมีรวมสรางบารมีกับพระองค? โอกาสดีและโชคดี
มาถึงเราแลว ขอใหทุกทานจงโชคดีเถิด

ชาตินี้เราโชคดีที่ไดเกิดมาพบ “ตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู”
เราควรทําอะไรกับพระองคใหจงได
พระองคไดมรรคผลนิพพานแลว แตเรายังตองเวียนเกิดเวียนตาย อีกกี่ชาติกี่ภพ? เรา
ก็ไมทราบ เพราะเราจะตองลงมาเกิดเปนมนุษยเพื่อสรางบารมีเพิ่มเติม จนกวาดวงบารมีของเรา
จะเขาเกณฑไดมรรคผลทั้งตัวเรา ลูกเมีย ญาติพี่นองทุกคน เพื่อนฝูง พวกพอง รวมทั้งเพื่อน
มนุษยท้ังโลก หากเราไดสรางบารมีรวมกับพระองคไว เปนการรวมบุญกับผูยิ่งใหญ พระองคก็
ตองระลึกถึงเรา แมเราจะเวียนเกิดเวียนตายอยูในโลก พระองคก็ตองติดตามดูแลเรา เราไมรู
เรื่อง เพราะเรายังไมมีความรูที่จะทําวิชาระลึกชาติได แตเราจะผานเหตุรายทั้งปวงไปได โดยที่
เราไมทราบวาเรารอดมาไดอยางไร? เรื่องนี้เกิดแกขาพเจาแลว เพราะอยางนี้เอง ขาพเจาจึง
บอกแกพวกเราไววา อยาลืมบูชาองคตนปราบ ตรีภพ หยกชมพู เปนอันขาด บอกลูก
บอกหลานไวทีเดียว
ขอใหกลับไปอานหนังสือปราบมารภาค ๑-๒-๓-๔-๕ ทานจะทราบเรื่องราวทั้งหมด วา
งานปราบมารที่ผานมาได ก็เพราะ “ตนปราบ” เปนแมทัพ สวน “ตรีภพและหยกชมพู” เปนกระบี่
ซายขวา ผลงานปราบมารมีอยางไร? ขอใหทานอานหนังสือปราบมารใหจบทั้ง ๕ ภาค แลวจะ
เขาใจอะไรทั้งหมด
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ในสวนที่เกี่ยวกับขาพเจานั้น ขาพเจามีประวัติ “จะตายรายวัน” ตั้งแตเกิดเปนทารก
นอย เกิดพลัดตกน้ําแตไมจมน้ํา พอโตขึ้นเปนเด็กเล็ก ยังวิ่งแกผาอยู ตองไปชวยพอแมทํานา
หนาที่ของขาพเจาตอนนั้นคือ “เลี้ยงควาย” เพราะยังเล็กอยู ยังไถนาไมได เกี่ยวขาวไมได ก็ตอง
อยูหนาที่เลี้ยงควาย ตองเอาควายไปเลี้ยง แตดวยตัวเล็กมาก บังคับควายไมอยู มันเขาไปกิน
ขาวในนาของเขา เจาของนา เขาก็ตีขาพเจา มีอยูคราวหนึ่งเอาควายไปลงน้ําในคลอง มันเจอคู
ตอสูของมัน มันขวิดกัน ไมรูวาขาพเจาหลุดออกจากรัศมีการตอสูของมันไดอยางไร? น้ําก็ลึก
ขาพเจากําลังทําความสะอาดใหมัน คูตอสูของมันมาจากไหน? เราไมทันเห็น มันก็จะตอสูกัน
น้ําราวหนาอก ขาพเจาพยายามเอาตัวออกมาจากรัศมีการตอสูของมัน เพราะเวลามันขวิดมันจะ
หมุนตั ว หากเราออกจากรั ศ มี นั้นไมได มันก็ เหยีย บเราตายทันที น้ําลึกราวหนาอก ไมรูวา
ขาพเจาหลุดออกมาไดอยางไร? เปนเรื่องอัศจรรยใจหายใจคว่ํา ก็ไอตัวนี้อีกคราวหนึ่ง มันจะเอา
ขาพเจาตายใหได มันกําลังกินหญา เราก็จูงมันไป พอมันเจอหญาเขียว ขาพเจาก็ใหมันกินตรง
นั้น แตเพราะวามันอวนกําลังเปลี่ยว ขาพเจาก็ลูบตัวมันดวยความเอ็นดู เพียงเทานั้นเอง มัน
แวงมาตรงที่ขาพเจาลูบตัวมัน ตัวขาพเจาอยูที่หัวของมัน ปลายเขาของมันไมถูกตัวขาพเจา ถา
ปลายเขาของมันถูกตัวเรา เราเปนเด็กเล็กก็ทะลุ ตัวเราจะไปติดอยูที่เขาของมัน มันคงสลัด ตัว
เราก็ตายสถานเดียว ขาพเจามีอาการจุกอยูครูหนึ่ง โกรธมันมาก เลี้ยงมันมาดวยความเอ็นดู แต
มันขวิดเรา ตัวนี้ชื่อไอหมอน คราวที่ขวิดกับคูตอสูของมันในแมน้ํา ก็ไอหมอนตัวนี้
รวมความวา ไอหมอนตัวนี้ จะทําใหขาพเจาตายถึง ๒ ครั้ง ตามที่เลามานั้น เปนตอน
ที่ขาพเจาอยูวัยเด็กเล็ก ยังวิ่งแกผาอยู จนวันนี้ขาพเจาไมคิดจะตรวจติดตามไอหมอนวามันไป
เกิดเปนอะไรแลว? แตตัวอื่นขาพเจาตรวจใหหมดแลว แถมยังใหบุญดวย ถือวาเขาเกิดมาชวย
เรา
ตัวที่ขาพเจารักมันมาก ชื่อไอหนุมกับไอทอก ไอหนุมเขาสั้น ไอทอกเขากาง เปนรุน
กอนไอหมอน เมื่อจบรุนไอหนุมไอทอกแลว จึงจะมาถึงรุนไอหมอน เรื่องมีอยูวา เราเอาไอหนุม
กับไอทอกไปลงน้ําในลําคลอง ตองใหมันนอนน้ําแลวเราก็ทําความสะอาดใหมัน อันเปนเรื่อง
สําคัญของการเลี้ยงควาย พอมันขึ้นจากแมน้ําแลว มันเกิดราเริงขึ้นมา มันออกวิ่งตามแบบฉบับ
ของมัน ขาพเจาดึงเชือกบังคับไมอยู จึงตกจากหลังควาย แลวมันก็วิ่งเรื่อยไป สวนขาพเจาก็
นอนบิดตัวอยูตรงนั้น แผนดินหมุน หายใจไมคอยทัน เพราะมันจุก ไมรูวาเอาสวนไหนกระทบ
พื้น นั่งเจ็บปวดอยู คนเดียวพักใหญ พออาการแผนดินหมุนหมดไป จําไดวาขาพเจารองไห
เพราะกลัวควายหาย ออกเดินตามควาย เดินรองไหไปตามทาง พบผูใหญคนหนึ่ง เขาถามวา
หนูรองไหทําไม? ขาพเจาตอบวา ตามควายไมพบ เขาก็บอกเห็นควาย ๒ ตัว มันวิ่งไปทางโนน
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ใหหนูไปตามทางโนน ขาพเจาเปลี่ยนเสนทางใหม จึงมองเห็นไอหนุมกับไอทอกแตไกล วามัน
อยูตรงไหน? อาการมึนงงทางรางกายทุเลาลงแลว ขาพเจาก็วิ่งบางเดินบาง เพื่อรีบไปใหถึง
ควาย เมื่อถึงควายแลว เราก็ขี่มันกลับบาน
ตกควายคราวนี้ ถึงอยางไรก็ไมตาย! เพียงแตจุกเทานั้น เพียงแตแผนดินหมุนเทานั้น
เพราะรางกายพลัดตกหกลมอยางนี้ รางกายของขาพเจาจึงไมโต
สรุปตรงนี้กอน ตอนเปนทารกนอย ตกน้ํา ๑ ครั้ง พี่สาวเลาวา ตกน้ําในตอนน้ําทวม
แมลงไปชวยไมได เพราะทองแก กมไมได ไดแตตะโกนเรียกเพื่อนบานใหมาชวย พี่สาวเลาวา
ตกน้ํา แตตัวลอยน้ํา ไมจมน้ํา พี่สาวยังเลาอีกวา พี่สาวเปนคนพาขาพเจาไปตามบานใกลเรือน
เคียง ใครกางติดคอ? ก็เอาขาของขาพเจาไปเขี่ยที่คอ แลวกางปลาก็หลุดไป ดังนั้น วันหนึ่งก็
ตองไปกับพี่สาว ไปเขี่ยกางปลาติดคอ วิธีทําก็ไมยาก พี่สาวเลาวาเอาขาของขาพเจาไปสัมผัสที่
คอของเขา แลวก็ดึงขาลง แลวกางปลาจะหลุดไปจากลําคอ ดังนั้น ตอนเปนทารกนอย ก็ตกน้ํา
หนเดียวเทานั้น
สรุปตอนเปนเด็กนอย ตอนเลี้ยงควายคือเลี้ยงไอหมอน นาอันตราย ๒ ครั้ง ตอนที่
เลี้ยงไอหนุมไอทอก ไมอันตราย ตกจากหลังควายถึงอยางไรก็ไมตาย เพียงแตวาจะเลี้ยงไมโต
เทานั้น
สรุปประวัติตอนเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนหนึ่ง ซึ่งนาอันตรายมาก ขอเลาโดยยอ
วา เรียนหลักสูตรมัธยมศึกษาชั้น ม.๕ โรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย เปนโรงเรียนราษฎรของวัด
สองพี่นอง ขาพเจาเปนเด็กวัดสองพี่นอง ผูใหญยันตเปนผูไปขอมาของศึกษาธิการอําเภอสองพี่
นองมาใหขาพเจาหัดขี่ ขาพเจาก็เอามาตัวนี้เลี้ยงไวที่วัดสองพี่นอง ไดเวลาขาพเจาก็ฝกหัดขี่ ฝก
ขี่คราวใด? มันจะวิ่งเขาใตถุนบานทุกคราวไป คือมันพาเราวิ่งไปตามบานของชาวบานเขา แลว
มันก็เขาใตถุน จะเปนเหตุใหไดรับอันตรายอีก เพราะถาเราหมอบตัวไมทัน หรือหมอบตัวไมพน
ระดับใตถุนบาน ตัวเราก็จะถูกใตถุนบานเสียบตัวของเรา อันตรายคือตรงนี้
แต พ อมั น พอเข า ใต ถุ น บ า น เราต อ งหมอบตั ว ให ติ ด หลั ง ม า เข า ไว ผู ค นเขาก็ มุ ง ดู
ขาพเจานึกอายเขาเหมือนกัน เพราะเราบังคับมันไมเปน มามันจะแสดงอาการพยศหลายอยาง
ตอเมื่อเราบังคับมันไดเมื่อไร? เมื่อนั้นมันจึงจะวิ่งเปนปกติใหเราขี่ได เจตนาที่หัดขี่มา ก็เพื่อจะ
ไดไมตองเดินเทาไปบาน เพราะการเดินไปบานเกิดของขาพเจา ไมรูวากี่สิบกิโลเมตร? หากเรา
ขี่มาได ทําใหการเดินทางสะดวกขึ้น นั่นเอง
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การฝกตอมา ขาพเจาพอจะเปนบางแลว พอจะบังคับมาไดแลว แตยังไมถึงขั้นสันทัด
นัก
กลาวถึงเหตุการณวันหนึ่ง ขาพเจาตองไปบานเกิด เพื่อเอาเงินมาเสียคาเทอม จึงขี่มา
ออกจากวั ด สองพี่ น อ งมุ ง หน า ไปวั ด ท า จั ด เพราะวั ด ท า จั ด เป น วั ด ใกล บ า นของข า พเจ า แต
เสนทางกอนที่จะถึงวัดทาจัดนั้น ตองผานวัดยวน (วัดแมพระประจักษ) กอน วัดยอนหรือวัดแม
พระประจักษเปนวัดคริสต มีปาชาเปนสุสานฝงศพ ที่หลุมฝงศพมีไมกางเขนปกประจําหลุมเรียง
รายไป
พอมาวิ่งมาถึงปาชาฝงศพ เปนเพราะอะไรก็ไมทราบ? มาวิ่งเตลิดเปดเปง ขาพเจา
บังคับเชือกเทาไรก็ไมอยู มันวิ่งเร็วมาก ตรงนี้ไมเปนไร? ขาพเจาไปกับมันได พอสุดปาชามาถึง
รองออยชาวบาน เปนเสนทางยาวมาก มากระโจนขามรองออยเรื่อยไป ขาพเจาบังคับมันไมอยู
แลว อันตรายคือตรงนี้ ถาเราตกจากหลังมา ศีรษะของเราก็เหมงกับรองออย แลวก็ไมตองพูด
อะไรกันมากแลว ตายสถานเดียว เปนเพราะอะไรไมทราบ? ตัวของขาพเจาเลื่อนไปอยูที่คอมา
ไมไดอยูบนหลังมาแลว มามันวิ่งตอไป จนไปถึงหลังโบสถวัดทาจัด แลวมาก็หยุดวิ่งไปเฉย ๆ
ยืนนิ่งเฉย ขาพเจาคุมสติไดก็ประคองตัวเองลงจากคอมา มาก็ไมกมกินหญา มันยืนนิ่งดวย
ความเหนื่อย สวนขาพเจาก็ใจหายใจคว่ํา นั่งพักเหนื่อย แลวลําดับเหตุการณวาไปอยางไรมา
อยางไร? มันเกิดอะไรขึ้น? เราจะตายเพราะเหตุนี้หรือ? เรายังเรียนไมจบชั้นมัธยม เราจะตาย
แลวหรือ? นึกถึงพระอาจารยที่เราเปนลูกศิษย เราไปสงปนโตทุกวัน หากเราตายไปในวันนี้ ใคร
จะไปสงปนโตใหทาน? คิดเรื่อยไปตามอารมณ เดี๋ยวเราก็ไปถึงบาน พอกับแมก็ตองถามวา มึง
ไปเอามาใครมาขี่? มึงขี่เปนหรือ? ญาติพี่นองของเราไมมีใครขี่มาเปน ใหมึงไปอยูวัดเพื่อเรียน
หนังสือ แลวมึงเอามามาเลี้ยงไดอยางไร? มันเปนมาของใคร? มาตัวหนึ่งราคาไมถูก ไมรูจะตอบ
คําถามไดอยางไร? นึกคิดเรื่อยไป พอไดสติก็ขี่มาไปบาน บานเกิดของขาพเจาอยูไมไกลจากวัด
ทาจัดเทาไร? เมื่อไปถึงบานแลวไมขอเลาตอ ขอจบเรื่องราวเพียงแคนี้
เรื่องอันตรายทั้งปวงที่เกิดแกขาพเจา ตั้งแตเปนทารกเปนเด็กนอย และประวัติวัยโต
ตอนเรียนอยูชั้น ม.๕ นั้น สรุปวาเปนเรื่อง “จะตายรายวัน” แตแลวเรากลับไมตาย มีเหตุตอง
หวุดหวิดตลอดมา ดังที่เลามานั้น
ครั้ นมาถึ งเหตุการณ ที่ ขาพเจาทําวิชาปราบมาร งานปราบมารทํามาไดระยะหนึ่ ง
ปรากฏวา “ตนปราบ” ทานเสด็จมา ขอใหทานไปอานหนังสือปราบมารภาคตาง ๆก็พอทราบ
เรื่องราว ขาพเจาเลาเรื่องราวอันตรายตาง ๆ ที่เกิดแกขาพเจา ตั้งแตเปนทารกนอยมาทีเดียว
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ดังเรื่องราวที่เลามานั้น หากตายไปกอน ก็ไมไดทําวิชาปราบมาร เหตุใดไมตาย? ใครชวยผมไว
หรือ? พอปอนคําถามนี้ไปตอองคตนปราบ เห็นพระองคทรงยิ้ม ๆ เพียงเทานั้น เราาก็ทราบ
ความในวา “ตนปราบ” ชวยเราไวทั้งนั้น
นี่คือ บารมีแตปางหลังที่เราไดรวมกับพระองคไว พระองคทรงมาชวยเราไว โดยที่เรา
ไมรู หากไมมี “ตนปราบ จรีภพ หยกชมพู” งานปราบมารก็เกิดขึ้นไมได ดังนั้น จึงขอใหทาน
ทั้งหลายสรางบารมีกับพระองคไว ดังที่ขาพเจาไดนํามากลาวแลว ไมวาจะทําอะไร?
ตองนึกถึงพระองคเสมอ
หากขาพเจาถึงแกความตายตั้งแตครั้งที่เปนทารกตกน้ํา หรือตอนที่เปนเด็กวิ่งแกผา
ไปเลี้ยงควาย ถูกควายขวิดบาง ตกจากหลังควายบาง หรือตอนที่โตแลว ขี่มาเขาปาชาวัดยวน
มาวิ่งขามรองออย ตามที่กลาวมาแลวนั้น หากตองตายลงไปไมวาในตอนใด? งาปราบมารก็
เกิดขึ้นวันนี้ไมได งานยากอีกงานหนึ่ง คืองาไมใหวิชาธรรมกายดับสูญ หากทําใหวิชา
ธรรมกายงายขึ้นไมได วิชาธรรมกายก็จะสูญในเร็ววัน เพราะไมมีใครเรียนไดเนื่องจาก
ความยากเปนเหตุสําคัญ ขาพเจาไดนําวิชาธรรมกายทุกหลักสูตรมาเขียนขยายความใหม ให
อานแลว ตองรูเรื่อง อานแลวตองเกิดความเขาใจถูกตอง อานจบบทเรียนแลวตองเดินวิชาได
ทันที นี่คือความยากที่ขาพเจาไดพบ
บัดนี้ ขาพเจาไดเขียนขยายความหลักสูตรวิชาธรรมกายทุกคัมภีรเสร็จสิ้นแลว วิชา
ธรรมกายงายแลว ไมยากอีกตอไป
งานเผยแพรวิชาธรรมกายอีกงานหนึ่ง ทําอยางไรนักเรียนจึงจะเห็นธรรมกายใหจง
ได? ในประวัตการเรียนวิชาธรรมกาย เหตุใดคนเรียนหนึ่งรอยคน เห็นดวงปฐมมรรคไดเพียง
หนึ่งคนเทานั้น? อีก ๙๙ คนทําไมไมเห็น? นี่คือขอมูลที่ติดตามมาตั้งแตการเรียนยุคกอน ๆ แลว
แมการเผยแพรของสํานักตาง ๆ ในปจจุบัน สอนเทาไรก็ไมมีใครเห็นดวงธรรม นี่คือ ขอมูลที่เรา
ไดเรียนรู หากขืนใหเหตุการณเชนนี้มีอยูตอไป วิชาธรรมกายก็สูญแนนอน ขาพเจาจึงปรับปรุง
เทคนิควิธีสอนใหม เอาประสบการณที่ขาพเจาสอนพระสงฆมา ๒๐ ป ตั้งแตครั้งขาพเจาเปน
ศึกษาธิการอําเภอมาพิจารณาดูใหม แลวจัดฝกวิทยากรขึ้นใหม เปนวิทยากรสมัครเลน ไปสอน
ตามโรงเรียนและวิทยาลัย โดยไมคิดคาบริการใด ๆ ปรากฏวามีนักเรียนเห็นธรรมแบบยกชั้น
เรียนทีเดียว มีกี่คนก็ตามจะตองเห็นกายธรรมทุกคน หากเปนสามเณรภาคฤดูรอน ไมวาจะมีกี่
รอยกี่พัน? รับรองวาเพียง ๒ วัน สามเณรฤดูรอนทั้งหมดเห็นกายธรรมยกรุน รุนนี้บวชเทาไรไม
วาจะกี่รอยกี่พัน? ตองเห็นธรรมทั้งหมด นี่คือ ประสิทธิผลที่วิทยากรของขาพเจาทดลองมาแลว
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อยางเจนใจ หากนักเรียนอยูในความตั้งใจเรียน ตั้งใจฝกตามที่วิทยากรกํากับแลว ไดผลเต็มรอย
เวนแตบางรายวิทยากรกํากับไมได อยางนี้รับรองผลไมได เพราะผูฝกไมตั้งใจ จะโทษวิทยากร
สอนไมเปนไมได นับวางานเผยแพรเปนผลอยางอัศจรรย ตอหนาครูอาจารยที่สังเกตการณชม
การสอนของเรา หากโรงเรียนและวิทยาลัยใหโอกาสและใหความรวมมือในการสอนอยาง
ตั้งใจ รับรองวานักเรียนจะตองเห็นกายธรรมหมดประเทศ
มีหลายทานถามขาพเจาเสมอ เหตุใดที่ไหน ๆ ก็สอนไมไดผลอยางขาพเจา? ทั้งที่
เรี ย นมาจากหลวงพอ วั ดปากน้ํ าด ว ยกั น ข า พเจา ไมรู จ ะตอบอยา งไร? กล า วอะไรออกไปก็
กระทบกระเทือนกัน ขาพเจาพูดไดแตวา ความรูตองไมเพี้ยน ตองถูกตองตามกฎเกณฑ
ของเขา จึงจะเปนให ผิดวิธีแลวเปนยาก ขาพเจาใหบริการเปนธรรมทาน ไมไปคิดเงิน
ทองอะไรเลย? พวกเราสอนเสร็จก็เดินทางกลับ ขาพเจาก็พูดไดแคนี้ ไมเอาวิธีของขาพเจา
ไปใช ก็ยากที่จะทําได เรื่องนี้พิสูจนไดเลย
เหตุใดคณะวิทยากรของขาพเจาเรียบรอยดีเหลือเกิน? ไมมีเสียงวิจารณจากที่ไหน
เลย? ไปที่ไหนมีแตคําชม ขาพเจาก็ตอบวา ขาพเจาควบคุม ใครไมอยูในกฎกติกา? ขาพเจาก็
ไมอนุญาตใหรวมคณะ ทุกคนมีอาชีพทําอยูแลว ทุกคนประสงคจะสรางบารมี ขาพเจาก็ควบคุม
ให ที่นาสนุกก็ คือ การประชุมประจํา เดือน ทุกคนไมวาจะอยูจังหวัดใด? เมื่ อถึงกํ าหนดนัด
ประชุมวันอาทิตยปลายเดือน ทุกทานพรอมกันในรานอาหารที่ใชเปนหองประชุม วิทยากรทุก
สายตองรายงานผลงานสอนประจําเดือนใหที่ประชุมทราบ วาสอนโรงเรียนใดบาง? ไดผลงานคือ
เห็นกายธรรมกี่คน? ทําวิชา ๑๘ กายไดกี่คน? เสร็จแลวมีการสาธิตการสอน ถามปญหาตาง ๆ
ขาพเจาเปนผูตอบ คําถามคําตอบจัดทําเปนเลม ชื่อวา “ปุจฉาวิสัชนา-วิชาธรรมกาย” มีแจกแก
วิทยากรทุกเดือน กอนรับประทานอาหาร ขาพเจาคุมวิชาบูชาขาวพระ เสร็จแลวเดินวิชาเขา
นิพพานคํานวณดวงบารมี อันเปนผลงานที่วิทยากรแตละทานไดสอนไป นาสนุกมาก หากทาน
ไดพบเห็น ทานจะพอใจ
ทานทั้งหลายเกิดความพอใจ บอกวา โชคดีที่เกิดมาได พบขาพเจาหากไมไป
พบขาพเจา ก็ไมรูคุณคาของขาพเจา เมื่อพบขาพเจาก็แนะนําใหเปนวิทยากร ตองสอบ สอบ
ผานแลว ก็ใหรวมคณะไปสอนตามโรงเรียน เธอไมคิดวาจะสามารถทําใหนักเรียนเห็นธรรมได
เปนรอยเปนพัน มันเปนเหตุการณซึ่งหนา ไมคิดวาตัวเองจะทําไดถึงปานนั้น เธอดีใจ เธอปลื้ม
ใจ ไมคิดวาตนเองจะมีประโยชน หากไมเจอคุณลุง หนูก็หมดคุณคา ก็คงปลอยชีวิตใหลวงไปวัน
หนึ่ ง ๆ เหมื อ นคนอื่ น รอวั น ตาย แต ต อนนี้ เ ธอได บ ารมี ธ รรมจากการสอนนั ก เรี ย น เป น
ความหวังของเธอ แตการไดพบขาพเจาไมงาย! มารเขาจะยอมใหใคร ๆ มาพบขาพเจา
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อยางงายดายหรือ? แตทานทั้งหลายก็ไดพบดวยการชี้นําของตําราขาพเจา ทานประทับใจใน
ตํารา จึงเดินทางไปพบขาพเจา
แตขณะนี้วิทยากรยังไมพอ เพราะไมวาที่ใดตางก็เชิญใหวิทยากรของขาพเจาไปสอน
ยังสอนไมทั่วประเทศ เพราะวิทยากรไมพอแกความตองการของโรงเรียน แตขาพเจาตั้งใจฝก
วิทยากร ทานใดมีความประสงคแลว? ฝกใหทั้งนั้น หากเรามีวิทยากรจํานวนมาก การสอนทั่ว
ประเทศจึงมีความเปนไปได ในขณะนี้เราใหบริการแบบตามมีตามได เทาที่เรามีวิทยากรให
เทานั้น ดังนั้น โรงเรียนใดตองการ? ตองติดตอแตเนิ่น ๆ เพราะวิทยากรมีจํากัด
***** ติดตอคณะวิทยากรสังกัด ชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา จังหวัด
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จังหวัดจันทบุรี (ผูเขียน) ตามรายนามดังนี้ (ขอมูล ณ ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ทานสามารถ Up to date
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มารในประเทศอินเดียดวย (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index๑๖.htm )
๒. ชื่อหนังสือ “ปราบมารภาค ๒” พิมพเมื่อ ๒๕๓๖ งานปราบมารในชวงนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงในธาตุในธรรม จักรพรรดิภาคปราบทรงพระนามวา “ตนปราบ” เสด็จมาชวย
หลวงพอถวายงาน ปราบมารให “ตนปราบ” รับชวงตอจากทาน มีผลงานแปลกๆ ธาตุธรรม
ประกาศใหวันที่ ๒๗ ธันวาคม เปนวันเอกราชของธาตธรรม (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่
http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm )
๓. ชื่อหนังสือ “ปราบมารภาค ๓” พิมพเมื่อ ๒๕๓๙ โรงพิมพเลี่ยงเชียง เปนผูจัดพิมพ
เปนผลงานในยุคของตนปราบ พบวามารเอาพระพุทธเจาและจักรพรรดิของเราไป กวาจะรบชิง
เอากลับคืนมาได ทําไดยากมาก (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่
http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm ); (เพิ่มเติม: ปราบมารภาค ๔ (เพิ่มเติม: อานผาน
Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm ), ปราบมารภาค ๕ (เพิ่มเติม: อานผาน
Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๒๐.htm ))

ปราบมาร ภาค ๕ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๒๐๑

๔. ชื่อหนังสือ “แนวเดินวิชาหลักสูตรคูมือสมภารของหลวงพอวัดปากน้ํา” เปน
วิชาธรรมกายชั้นสูง มี ๑๕ บท หากรวมบทภาคผูเลี้ยงดวย เปน ๓๐ บท (เพิ่มเติม: อานผาน
Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๑๒.htm )
๕. ชื่อหนังสือ “แนวเดินวิชาหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดารของหลวงพอวัดปากน้ํา”
เป น ความรู วิ ช าธรรมกายชั้ น สู ง มี ๔๖ บท (เพิ่ ม เติ ม :
อ า นผ า น Website
ที่
http://www.crystalmind.org/library/makphol๑/index.htm ); (เพิ่มเติม: แนวเดินวิชาหลักสูตร
มรรคผลพิสดาร ภาค ๒ ของหลวงพอวัดปากน้ํา http://www.kayadham.org/index-๑๔.htm )
๖. ชื่อหนังสือ “วิชาสอนและเทคนิควิธีฝก ใหเปนธรรมกาย” (คูมือของวิปสสนาจารย)
การเปนธรรมกายคือเปาหมายสูงสุด ตองสอนเปนและฝกเปนจึงจะเกิดผล เหมาะแกวิปสสนา
จารยและผูเปนวิทยากรอยางยิ่ง (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่
http://www.kayadham.org/index-๒๒.htm )

วิชาธรรมกายหลักสูตรที่ไดรับความนิยมสูง
๑. ชื่อหนังสือ “ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย” เขียน
ขึ้นเพื่อชวยขยายความเลม ๑๘ กายของหลวงพอ ใหงายขึ้น เลมนี้ไดรับความนิยมมาก บัดนี้โรง
พิมพเลี่ยงเชียง จัดพิมพ ไดปรับปรุงเนื้อหาสาระใหมแลว นาอานกวาเลมเดิม (เพิ่มเติม: อาน
ผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๘.htm )
๒. ชื่อหนังสือ “พระศาสดาพาเราสูความเปนอารยะ ใหเราสุขภาพดี เกิดสันติแก
โลก ดวยวิธีการอยางไร” ทําขึ้นเพื่อจะถายทอดเปนภาษาตางประเทศ ยังไมทันแปลเปน
ภาษาตางประเทศ เกิดความนิยมในบานเราอีก
๓. ชื่อหนังสือ “สรางคุณธรรมสูแผนดินธรรม” เปนหลักสูตรขาราชการชั้นผูใหญ
และผูบริหารที่จะนําไปสรางคุณธรรมแกผูใตบังคับบัญชา พิมพนานแลว และหมดนานแลว
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๔. ชื่อหนังสือ “ไมหยุดไมถึงพระ” เปนหนังสือปฏิบัติวิชาธรรมกายเลมเล็ก ทําขึ้นเพื่อ
สอนกํานัน ผูใหญบาน ตามโครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง ของทางราชการ พิมพนานแลว
หมดนานแลว
เหมาะสําหรับแจกนักเรียน นักศึกษา พิมพมากราคาไมแพง จะใชแจกงานศพก็ได งานมงคลก็ดี
เหมาะแกทุกงาน
๕. ชื่อหนังสือ “อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา” เจตนาพิมพแตแรก ก็เพื่อชวยกิจการของ
พระสมศักดิ์ มหพฺพโล ตอมากลายเปนที่นิยม พิมพคราวนั้นหมดแลว ใหติดตอโรงพิมพเลี่ยง
เชียง (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่
(http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm )
๖. ชื่อหนังสือ “คติธรรม คตินิยม การดําเนินชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ํา” เลมนี้
รับรองวาอานสนุก โปรดติดตอโรงพิมพเลี่ยงเชียง (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่
http://www.kayadham.org/index-๖.htm )
๗. ชื่อหนังสือ “ทางรอดของมนุษย มีทางเดียวเทานั้น” (เพิ่มเติม:
Website ที่ http://www.crystalmind.org/library/thangrod/index.htm )

อานผาน

๘. ชื่อหนังสือ “ปุจฉา – วิสัชนา วิชาธรรมกาย” (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่
http://www.crystalmind.org/questions/question๓.asp )

ปราบมาร ภาค ๕ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๒๐๓

ประวัติยอ
นายการุณย บุญมานุช (พ.ม., กศ.บ.)
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
พ.ศ. ๒๕๙๖ – ๒๕๙๙ เรียนวิชาครูที่ ร.ร. ฝกหัดครูพระนคร วังจันทรเกษม ในระหวาง
นี้ ไปเรียนวิชาธรรมกายเบื้องตนที่วัดปากน้ําโดยตลอด
พ.ศ. ๒๕๙๙ – ๒๕๐๐ เรียนจบประกาศนียบัตรประโยคครูประถม (ป.ป.) แลวบรรจุเขา
รั บ ราชการเป น ครู ที่ ร.ร. โยธิ น บู ร ณะ ในระหว า งนี้ ไปเรี ย นวิ ช าธรรมกายที่ วั ด ปากน้ํ า กั บ
แมชีทองสุข สําแดงปน
พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๙ ย า ยราชการมาเป น ครู ที่ ร.ร. วั ด บวรนิ เ วศ และสอบได วุ ฒิ
ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) และวุฒิการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ตามลําดับ
ระหวางนี้ไปเรียนวิชาธรรมกายกับแมชีทองสุขที่วัดปากน้ํา อยางสม่ําเสมอ
พ.ศ. ๒๕๐๙ – ๒๕๑๔ ยายสังกัดราชการจากครูมาเปนศึกษาธิการ เริ่มรับราชการเปน
ศึกษาธิการอําเภอ ที่อําเภอทาใหม จ.จันทบุรี ระหวางนี้เรียนวิชาธรรมกายดวยตัวเอง เพราะ
หางครู-อาจารย
พ.ศ. ๒๕๑๔ – ๒๕๒๓ ยายราชการมาเปนศึกษาธิการอําเภอปาโมก จ.อางทอง ไดพบ
กับแมชีถนอม อาสไวย ศิษยเอกของหลวงพอวัดปากน้ํา ไดเรียนวิชาธรรมกายกับแมชีถนอม
และเปนวิชาธรรมกายอยางแทจริงที่นี่ รวมทั้งไดเริ่มตนเผยแพรวิชาธรรมกาย โดยเปนวิทยากร
สอนในงานตางๆ ของพระสงฆในตางจังหวัด ตามแตจะเชิญมา
พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๒๔ เลื่อนตําแหนงราชการเปน “ผูชวยศึกษาธิการจังหวัด” โดยมารับ
ตําแหนงที่ จ.ปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๕ ยายไปเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร และไดเผยแพร
วิชาธรรมกายไวที่วัดเจษฎาราม โดยการสนับสนุนอยางแข็งขันของทานเจาคุณพระราชสาครมุนี
เจาคณะจังหวัดฯ ในขณะนั้น
พ.ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๘ ยายราชการมาเปนผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ไดเปน
วิทยากรเผยแพรวิชาธรรมกายใหแกสถานศึกษาและวิทยาลัย และเปนวิทยากรสอนผูบริหาร
ระดับตางๆ รวมทั้งยังได พิมพตําราเกี่ยวกับวิชาธรรมกายเผยแพรเ ปนธรรมทาน ตราบจน

ปราบมาร ภาค ๕ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๒๐๔

เกษียณราชการ นอกจากนี้ ยังไดทําวิชาปราบมารตั้งแตวันเขาพรรษาของป พ.ศ. ๒๕๒๗ มา
จนถึงทุกวันนี้
ขณะนี้มหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน มีหนังสือดังกลาว ไวในหองสมุด
แลวเกือบทั่วประเทศ (ขอมูลเมื่อ ๕ พ.ย. ๒๕๔๐) คาดวาอีกไมนานคงจะครบทุกมหาวิทยาลัย
ในประเทศ
จึ ง ขอเชิ ญ ชวนท า นสร า งบารมี ธ รรม เพื่ อ ความเป น สิ ริ ม งคลแก ชี วิ ต ด ว ยการสั่ ง ซื้ อ
หนังสือทั้ง ๘ เลมนี้ ในราคาพิเศษสุด เพียงชุดละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อเปนธรรมทานใหแก วัดทุก
วัด และหองสมุด ร.ร. มัธยม – ร.ร. ประถมตางๆ ทั่วประเทศ เพราะหนังสือชุดดังกลาวเปนที่
ปรารถนาของวัดทุกวัด และเปนที่ปรารถนาของโรงเรียนทุกโรงเรียน
ฉะนั้น ในวันเกิดของทานก็ดี ในวันที่ทานทําบุญขึ้นบานใหมก็ดี หรือในวันที่ทานโชคดีมี
ชัย ควรที่ทานจะซื้อหนังสือชุดดังกลาวถวายแกวัดทุกวัด หรือมอบใหแกโรงเรียนตางๆ ตาม
โอกาสอันควร
เปนโอกาสดีของทานทานบดีทั้งหลายแลว ที่จะไดสรางบารมีธรรมชั้นสูง เพื่อเปนการ
อนุรักษและสืบสานวิชาความรูของพระศาสนา (วิชาธรรมกาย) มิใหดับสูญสืบไป
ทางสํานักพิมพเลี่ยงเชียง ขอรวมอนุโมทนาในกุศลเจตนา ของทานทานบดีทั้งหลายมา
ณ โอกาสนี้ดวย
เพิ่มเติม:

อานประวัติของ อ.การุณย บุญมานุช อยางละเอียดเพิ่มเติมไดโดย คลิ๊กที่นี่

http://www.kayadham.org/index-๒๕.htm

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
การใหธรรมเปนทาน ชนะการให (ทาน) ทั้งปวง

๒๐๕

ปราบมาร ภาค ๕ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

ปราบมาร ภาค ๑

ปราบมาร ภาค ๒

ปราบมาร ภาค ๓

ราคา ๑๔๐ บาท

ราคา ๑๔๐ บาท

ราคา ๑๔๐ บาท

คําวา “ปราบมาร” เปนคําที่หลวงพอวัดปากน้ําทานใช สมัยที่หลวงพอมีชีวิตอยู หลวงพอไดทํางาน
สําคัญอยางหนึ่ง งานนั้นคือ “ปราบมาร” หมายความวา ตองเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง จึงจะรูจึงจะเห็น แลวใช
ความรูชั้นสูงนั้นไปกําจัดอวิชชา (มาร) ที่มายึดอํานาจปกครองในธรรมภาคมาร
งานปรายมารคือเนื้อหาสําคัญที่สุดในชีวิตของหลวงพอ การที่อวิชชา (มาร) มายึดอํานาจปกครอง
เชนนี้ มีผลกระทบตอมรรคผลนิพพาน มีผลกระทบตอธาตุธรรม มีผลกระทบตอมนุษย เกิดความเดือดรอน มี
การขมเหงรังแกกัน เกิดสงคราม เกิดกลียุค ฝนฟาไมตองตกตองตามฤดูกาลและทุกขรอนดวยประการตางๆ
ตองเรียนวิชาธรรมกายถึงระดับแกกลา จึงจะรู จึงจะเห็น จึงจะทราบ วา “มาร” เขาทําวิชาปกครอง
ไวอยางละเอียดลึกซึ้ง หากไมเปนวิชาธรรมกายแลว รูเห็นไมไดเลย แมเปนวิชาธรรมกายแลว แตเปนอยาง
ออน ก็รูเห็นไมไดเชนเดียวกัน
การที่หลวงพอทําวิชาเพื่อกําจัดอวิชชาที่วานี้ เรียกวา “ปราบมาร” ขอเชิญทาน โปรดติดตามไดใน
หนังสือปราบมารภาค ๑-๒-๓-๔-๕ ( http://www.kayadham.org/index-๑๕.htm )
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๒๐๖

....................................................................................
วิธีสอนและเทคนิคฝกใหเปนธรรมกาย

คูมือวิปสสนาจารย
ราคา ๒๕๐ บาท
..................................................................................
ตําราเลมนี้ เปนหลักสูตรเบื้องตน คือ หลักสูตรวิชา ๑๘ กาย เมื่อผูเรียนสามารถกําหนดดวงปฐม
มรรคไดแลว การที่จะใหเขาเดินวิชา ๑๘ กายไดตามหลักสูตรหนังสือ “ทางมรรคผล ๑๘ กาย” ของหลวงพอ
วัดปากน้ํานั้น ไมใชเรื่องงายดายเลย วิทยากรหรือที่เราเรียกวา วิปสสนาจารยนั้น จะตองใชความรูและเทคนิค
หลายๆ อยาง เพื่อใหผูเรียนทําวิชา ๑๘ กายได
ตําราเลมนี้ เขียนขึ้นเพื่อชวยวิปสสนาจารย ทําใหการสอนไดผลมากกวาเดิม ความเชื่อที่วา วิชา
ธรรมกายยากที่จะเรียนรูนั้น ไมเปนความจริง เราตองเรียนรูไดทุกระดับความรู ตามที่หลวงพอไดทําตําราไว
นั้น เราตองเรียนรูไดทั้งหมด แตวาเราตองเรียนกับผูรู หากเรียนกับผูรูครึ่งๆ กลางๆ ก็ยากที่จะเขาถึงความรู
อันนั้น
ขอใหทานและวิปสสนาจารย อานอยางใครครวญและจําใหได และทําตามใหได ในที่สุด ทานก็จะ
ปลื้มใจวา ทานประสบความสําเร็จนี่คือคุณคาของหนังสือเลมนี้

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

คูมือสมภาร
ราคา ๒๕๐ บาท
..................................................................................
แนวเดินวิชาหลักสูตรคูมือสมภารเลมนี้ จัดเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง ทานที่จะเรียนรูหนังสือเลมนี้
จะตองฝกวิชา ๑๘ กายไดแลว และเขานิพพานไดอยางคลองตัว
เมื่อทานสามารถเลื่อนชั้นมาเรียนหลักสูตรคูมือสมภาร ขอใหทานตั้งใจฝกไปทีละบท วาบทเรียนนี้มี
ความรูอะไร มีขั้นตอนเดินวิชาอยางไร มีวิธีฝกอยางไร แตละขั้นตอนมีรายละเอียดอยางไร ขอใหทบทวน
ความแมนยําในทุกๆ ดาน แลวจึงเริ่มหลับตาเดินวิชา
ระหวางเดินวิชา อยาไดลืมตามาเปดตําราเปนอันขาด ตองอดทนเดินวิชาใหจบบทฝก แตละบทเรียน
ใหฝกหลายครั้ง จนกวาจะแจงใจ แมจะใชเวลานานแคไหน ก็อดทนฝกบทเรียนนั้น ๆ จนกวาจะแจง ใครมีวิธี
เรียนอยางนี้ หลวงพออนุโมทนาแนนอน
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....................................................................................
ผูใดเห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต
ตถาคตคือธรรมกาย
ราคา ๘๐บาท
..................................................................................
หนังสือเลมนี้ แสดงวิธีปฏิบัติทางใจ ตามคําสอนของพระบรมศาสดา ขอที่ ๓ ที่วา สจิตฺตปริโยทปนํ
ซึ่งแปลวา การทําใจใหสวางใส
ไดอธิบายวิธีปฏิบัติทางใจไวอยางชัดเจน วาทําใจอยางไรจึงจะสวางใส และเมื่อสวางใสแลว เราจะ
เขาถึงโมกขธรรมอะไรบาง และเมื่อเขาถึงธรรมเบื้องตนแลว เราจะเขาถึงธรรมชั้นสูงตอไปไมมีที่สิ้นสุด รวม
เรียกวาวิชาธรรมกาย ทั้งนี้ก็เพื่อใหแจงมรรคผลนิพพาน อันเปนยอดปรารถนาของพระศาสนา
หนังสือเลมนี้ไดแสดงความชัดเจนไวแลวอยางครบถวน ทั้งความรูปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ รอแต
ความพากเพียรของผูศึกษาคนควา วาจะเรียนจริงหรือเรียนเลน เทานั้น (หนังสือเลมนี้พิมพแลวหลายครั้ง
พิมพเทาไรก็ไมพอแกความตองการของประชาชน โดยเฉพาะพระสงฆทั่วประเทศ ใหความสนใจแกหนังสือ
เลมนี้มาก

๒๐๘
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อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา

คติธรรม คตินิยม

ราคา ๑๐๐ บาท

การดําเนินชีวิตของหลวงพอวัดปากน้ํา
ราคา ๙๐ บาท

หลวงพอผูมีบารมีธรรมสูง สามารถบําเพ็ญกิจทางใจ
จนบรรลุวิชาธรรมกาย อันเปนความรูสูงสุดในพระศาสนา
เปนผูคนพบความรูมรรคผลนิพพาน จะมีอะไรๆ พิเศษ
กวาคนทั้งหลาย หนังสือเลมนี้กลาวถึง ประวัติชีวิตของ
หลวงพอ ตั้งแตเยาววัยจนกระทั่งมรณภาพ วากลวงพอมี
คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษหลาย ๆ ประการ มี บุ ญ ญาธิ ก าร จน
สามารถสรางความสําเร็จนานาประการใหแกพระศาสนา
ไดสมควร ที่เราทานจะศึกษาจดจํา และเคารพเทิดทูน
บูชาในคุณธรรมของหลวงพอสืบไป

คติธรรม คตินิยม ของหลวงพอวัดปากน้ํา เปนที่ใฝ
รูของคนทั้งหลาย การตีความคติธรรมของหลวงพอ ทํา
ใหยาก เพราะการบําเพ็ญธรรมของหลวงพอนั้น ทานไป
เห็นวิชาชั้นสูง ครั้นไดรูเห็นธรรมอะไร ก็จะกลาวเปนคติ
ออกมา
บางคติ เ ป น โวหารคารมคมคาย ทํ า ให คิ ด ไปได
หลายแงหลายมุม จะยุติเปนอยางไรนั้น สุดแตบัณฑิต
ทั้งหลายจะพิจารณาตามที่เห็นสมควรเถิด
เมื่ อท า นอ า นหนัง สือ เลม นี้แ ล ว คติ ธ รรมของ
หลวงพ อ ไปใช จะสามารถเปลี่ ย นจิ ต ใจของเราให มี
คุณธรรม ชีวิตของเราจะมีสาระขึ้นกวาเดิม มีเหตุผลขึ้น
กว า เดิ ม สภาพจิ ต ใจจะโปร ง ใสขึ้ น กว า เดิ ม เราจะไม
ปลอยชีวิตของเราไปตามความผันแปรของสิ่งแวดลอม
อีกตอไป (หนังสือเลมนี้ จัดพิมพขึ้นใหม พิมพเทาไร ก็
ไมพอแกความตองการ)
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บันทึกจากผูเขียน
ทานทั้งหลายรูจักลุงทั่วกันแลว ลุงมีกิเลสไมแพใคร! แตชีวิตของลุงมาเกี่ยวของกับ
วิชาธรรมกายไดอยางไร? ลุงก็ไมทราบ ที่ผานมาลุงทําราชการเพียงแตอาศัยเงินเดือนหลอเลี้ยง
ชีวิตใหรอดตายเทานั้น แตงานที่ทํามาคูกับราชการคือ งานเผยแพรวิชาธรรมกาย งานแตงตํารา
วิชาธรรมกาย และงานปราบมาร รวม ๓ งาน เหมือนมีอะไรมาบังคับ ชีวิตตองเปนอยางนี้ ชีวิต
ตองพบแตอยางนี้
ไดพบเห็นมามาก บางทานศรัทธาถึงออกบวช บางทานประกาศตนเจริญตามแบบ
หลวงพอ ลุงเห็นแลว ก็ปลื้มใจ ปลื้มใจในบารมีของเขา ครั้นลุงอายุมากขึ้น ความคิดของลุง
เปลี่ยนไปหมด คนที่เราเคยปลื้มใจในเขา กลับถูกมารพลิกธาตุธรรมไปแลว กลายเปนฐานให
มารมาดับวิชาธรรมกาย เปนแผนอันแยบยลของมาร กวาเราจะรูวาอะไรจริงอะไรปลอม ก็แทบ
จะหมดตัวกันทั้งนั้น นี่แหละคือ แผนของมาร สุดทาย เขาก็จะดับวิชา
วิชาธรรมกายเรียนยาก จงหมั่นทบทวนตําราเขาไว อยาใหวิชาเพี้ยน อยาเรียนโดย
ไมเปดตํารา การเรียนโดยไมเปดตํารา เปนชองใหมารเขาแทรก เหมือนเราเปนฐานทัพใหมาร
มารเขาไดจังหวะกํากับการแสดงของเรา เหมือนผูกํากับการแสดงละครอยางไรก็อยางนั้น นี่คือ
เจตนาดีของลุง จึงฝากขอคิดนี้ไวเตือนใจทานทั้งหลายสืบไป
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คําถามทายเลม
ถาม : หลวงพอวัดปากน้ํารวบรวมความรูวิชาธรรมกาย โดยทําเปนตําราไวมีกี่เลม? ชื่อหนังสือ
อะไรบาง? พิมพแตเมื่อไร? จงตอบคําถามนี้ ถาทานตอบได แปลวาทานใฝรู ถาทาน
ตอบไมได จงรีบหาความรูอยางดวน
ตอบ : หลวงพอวัดปากน้ํารวบรวมความรูวิชาธรรมกาย ทําเปนตําราไว ๔ เลม คือ
๑. ชื่อหนังสือ “ทางมรรคผล” (วิธีไหวพระบูชาพระกอนเวลาภาวนา) ปกเปนภาพ
๑๘ กายคือ หนังสือฝกภาวนาเบื้องตน เปนวิชาธรรมกายเบื้องตน
๒. ชื่อ หนัง สื อ “คู มือ สมภาร” เป นวิ ช าธรรมกายชั้ นสู ง เขี ย นในนามของ น.ส.
ฉลวย สมบั ติ สุ ข (ผู เ ปน ศิษ ยข องหลวงพอ เรีย นวิ ช าธรรมกายกั บ หลวงพ อ ที่วั ด
ปากน้ํา ในสมัยนั้น) เขียนถวายสมเด็จพระวชิรญาณวงศ สมเด็จพระสังฆราชเจา วัด
บวรนิเวศวิหาร เมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๒ปกหนังสือเปนภาพพระพุทธรูป บรรยายใตภาพ
พระพุทธรูปวา นี่คือธรรมกาย หลักสูตรนี้มีความรู ๑๕ บท (รวมภาคผูเลี้ยงดวย จะ
เปน ๓๐ บท)
๓. ชื่อหนังสือ “วิชชามรรคผลพิสดาร” เปนวิชาธรรมกายชั้นสูงระดับยาก พิมพ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยทานเจาคุณภาวนาโกศลเถร (พระอาจารยวีระ) อาจารยใหญ
วิปสสนาวัดปากน้ํา เปนผูจัดพิมพ เปนความรูวิชาธรรมกาย ๔๖ บท เปนหนังสือปก
แข็ง ปกเปนภาพลักษณะของฐานที่ ๗
๔. ชื่อหนังสือ “วิชชามรรคผลพิสดาร ๒” เปนวิชาธรรมกายชั้นสูงระดับยากมาก
พิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยทานเจาคุณภาวนาโกศลเถร (พระอาจารยวีระ) อาจารย
ใหญ วิป สสนาวั ดปากน้ํา เปนผูจัดพิมพ เปนความรูวิชาธรรมกายหลายบท เปน
หนังสือปกออน ปกเปนภาพลักษณะของฐานที่ ๗
๕. คุณฉลวย สมบัติสุข เลาวาวิชาธรรมกายมีอีกเลมหนึ่ง ไมทราบวาใครมาขอยืม
หลวงพอ แลวหลวงพอก็ใหเขาผูนั้นยืมไป แลวไมสงคืนหลวงพอ จนบัดนี้ ไมทราบ
วาตําราเลมนี้อยูกับใคร หากใครทราบเรื่องราววาใครยืมไป โปรดแจงใหขาพเจา
ทราบดวน ขาพเจามีรางวัลใหแกทาน ตองคิดวาวิชาธรรมกายคือสมบัติล้ําคาของ
ชาวโลก ที่ทุกคนตองชวยกันอนุรักษและสืบสาน
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การปราบมารในยุคของขาพเจา
ขาพเจาสูปญหามาทุกรูปแบบ
พิมพตําราปราบมารออกสูตลาดได
บัดนี!้ พิมพได ๕ ภาคแลว
คือปราบมารภาค ๑-๒-๓-๔-๕
ขอเชิญผูคงแกเรียนศึกษาคนควาไดเต็มที่
จะใหดีเพื่อความรูติดตอสืบเนื่องกัน
ตองอานใหครบทุกภาค
อานแลวจงจับเนื้อหาสาระใหได
เพื่อเราจะไดทราบวา
เหตุใดมารเขาจึงไมยอมใหเปดเผยเรื่องลึกลับเหลานี้?
เหตุใดมารจึงไมยอมใหเรื่องราวของมารเปนที่รูกันในหมูมนุษย?
จงอานหลาย ๆ เที่ยวเถิด
ทานที่ไมไดอาน มีเคราะหกรรมอะไรมาสกัดการเรียนรูของเราหรือ?
ขอใหทุกทานมีโชคไดอานทุกทานเถิด
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“ปราบมาร” เปนชื่อของหนังสือเลมนี้
แสดงถึงผลงานปราบมารที่ทํามาแลวระยะหนึ่ง
ไดผลงานอะไรบาง? ก็นาํ ผลงานทั้งปวงมาเลาไว
เปนเรื่องลึกซึ้งสลับซับซอน เปนงานที่ทาํ ยากยิ่ง
นี่คือผลงานที่นาํ เสนอตอชาวโลก
เรื่องอยางนี้! ความรูอยางนี้!
เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในโลก
การปราบมารใชความรูวชิ าธรรมกายชั้นสูง
มีการปราบมารมาแลวตั้งแตอดีตกาล
แตนําเรือ่ งราวมาเปดเผยไมได
เพิ่งเปดเผยไดสําเร็จในยุคนี้
บัณฑิตผูมีบารมีธรรมทั้งปวงจะไดอานหรือไม ?
ขึ้นอยูกับโชควาสนาของแตละบุคคล

.
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