ปราบมาร ภาค ๔

วิชาธรรมกายชัน้ สูง
โดย.. นายการุณย บุญมานุช
อดีตผูช วยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

ปราบมารเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง
ทาทายผูมีบารมีธรรมใหเขาไปเรียนรู
ตองบากบั่น ตองฝาฟน
ตองอดทน ตองอุทิศชีวิต
จึงจะเรียนไดรไู ดในความรูอนั ลึกนัน้
ถาเราไมเรียนรู ! เรามีแตแพสถานเดียว
แตถาเราเรียนรู ! เรามีทางชนะ

คํานํา
บางทานมีจดหมายไปเตือน บางทานโทรศัพทไปถาม เมื่อไรจึงจึงจะพิมพ “ปราบ
มาร ภาค ๔” ? ไมเวนแตละวัน บังเอิญขาพเจาเขารับ “การผาตัดกลองเสียง” เนื่องจากเปน
มะเร็ง งานทําตนฉบับปราบมาร ภาค ๔ จึงลาชา แมพี่นองไทยในตางประเทศก็เรงรัดขาม
ประเทศเขามา ใหรีบพิมพ “ปราบมาร ภาค ๔” อยางเรงดวน พวกเราอยากอานเหลือเกินแลว
บัดนี้ “ปราบมาร ภาค4” เสร็จออกมาแลว ขอเชิญทานทั้งปวงอานกันใหเต็มตา บาง
ตอนเปนความรูเมื่อปราบมารไดปที่ ๑๔ บางตอนเปนความรูปราบมารปที่ ๑๕ จึงของใหทาน
เขาใจดวย งานปราบมารทําติดตอกันมา ดวยเวลาอันยาวนาน แทบจะไมมีเวลานอนหลับ เปน
งานประจําที่ธาตุธรรมทานบังคับใหทํา บันทึกงานปราบมารขณะนี้เปนเลมที่ ๒๔ เลือกแตเรื่องที่
ควรรูควรทราบเทานั้น เรื่องใดที่เห็นวาไมควรเปดเผย ก็เงียบไปกอน
ขาพเจาเจ็บ ปว ยคราวนี้ รายแรงมาก ต องเขาโรงพยาบาล เข ารับการผ าตัด เสร็จ
ขั้นตอนผาตัดแลวมาถึงขั้นตอนฉายแสง พวกเราคือญาติธรรมไปเยี่ยมไมขาดระยะ เดือดรอนไป
กับขาพเจาดวย มีงานเผยแพรวิชาธรรมกายเขามาในระหวางปวยนั้น ก็ตองไปทําหนาที่ แตก็ไม
ตายและไม เ ป น ลมด ว ย ทํ า งานไปกั บ เขาได แม พู ด ไม ไ ด ก็ นั่ ง ฟ ง วิ ท ยากรต อ วิ ช า ชี วิ ต ของ
ขาพเจามาถึงตรงนี้ ปวยก็ไมได และจะตายก็ตายไมได ตองทําวิชาตลอด มีงานเผยแพรเขามา
ก็ตองทําอยางดวน และเพื่อพวกเราทุกขรอนเขามาหา ขาพเจาตองทําวิชาแกไข คือ คนปวย
ชวยคนปวยดวยกัน
โปรดเขาใจวา ตําราอยางนี้เกิดเปนครั้งแรกของโลก เรื่องลึกซึ้งอยางนี้ ไมมีที่ไหน
อีกแลว ดั งนั้ น จึ งเปน โชควาสนาของทานทั้ง ปวง ที่ ไดมีโ อกาสเรียนรู และเพื่อใหเ รื่องราว
ติดตอกัน รวมทั้งเพื่อใหเรื่องราวสัมพันธกัน โปรดอาน “ปราบมาร ภาค ๑-๒-๓” ควบคูกันไป
ดวย
ขอใหทุกทานโชคดี แลวพบกันใหมใน “ปราบมาร ภาค ๕” เมื่อโอกาสนั้นมาถึง
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อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
ผูเขียนวิชาธรรมกายทุกหลักสูตร
๑๓ เมษายน ๒๕๔๓
บานเลขที่ ๑/๓๑ ถนนพระยาตรัง

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

พระมงคลเทพมุนี
(หลวงพอวัดปากน้ํา)
¾
¾
¾
¾

ผูคนพบวิชาธรรมกาย
ผูนํารองวิชาปราบมาร (ทําวิชาปราบมารมาไมต่ํากวา ๓๐ ป)
ผูรวบรวมความรูวชิ าธรรมกายไวเปนหนังสือทุกหลักสูตร
คติของหลวงพอ “เกิดมาวาจะมาหาแกว พบแลวไมกําจะเกิดมา
ทําอะไร?” คําวา “แกว” ในความหมายของหลวงพอ หมายถึง
วิชาธรรมกาย นั่นเอง

หลวงปูชั้ว โอภาโส
¾ เครงพระวินยั เปนเลิศ เปนผูบวชเพือ่ สืบศาสนาโดยแท มีหนังสือวินัยอยูในมือ
ตลอดเวลา ปลงอาบัติทกุ วัน ลงอุโบสถไมเวน
¾ เรียนวิชาธรรมกายจากหลวงพอ ปฏิบัติตลอดวันตลอดคืน
¾ ชีวิตของหลวงปูเรียนวิชาธรรมกายอยางเดียว ทุมเททั้งชีวติ ยากที่ใครจะทํา
ไดอยางทาน
¾ คติของหลวงปู “วันคืนสั้นเกินไป ไมพอแกการฝกภาวนาของเรา อายุของเรา
นอยไป ไมพอแกการแสวงหาวิชาธรรมกาย”

ดวงกายสิทธิ์
(ตนปราบ)
¾ ดวงแกวกายสิทธิน์ ี้ เปนที่อยูของ “ตนปราบ” แมทัพปราบมาร พรอมดวย
จักรพรรดิสําคัญ คือ “ตรีภพ” และ “หยกชมพู” และจักรพรรดิทั้งปวง นับอสงไขย
ไมถวน
¾ เมื่อทานมีปญหาใดเกิดขึ้น โปรดตั้งใจ “บน” ตอ “ตนปราบ” แลว ทานจะพนภัย

นายการุณย บุญมานุช
(อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี)
- ผูปราบมาร เสนอผลงานปราบมารไปแลว ๔ ภาค
- ผูเ ขียน วิชาธรรมกายทุกหลักสูตร ตั้งแตหลักสูตรเบื้องตนจนถึงยากทีส่ ุด
- คติพจน “ ศิษยตองเกงกวาครูอาจารย โลกก็เจริญ ธรรมก็เจริญ ถาศิษยเกงนอยกวา
ครูอาจารย จะทําให โลกไมเจริญและธรรมก็เจริญไมได ”

สารบัญ
เรื่อง

หนา

ปราบมารภาค ๔
๑
ภาคความรูทั่วไป
การรบมาถึงตรงนี้ เกิดอะไรขึ้นแกขาพเจา? ………………………………………… ๗
ทราบหรือเปลาวาเดินวิชาไปแลวจะไดผลงานอะไร? ………………………………. ๘
มีความคิดอยางไรตอการที่พระพุทธองคและจักรพรรดิของเรากลับมาได? ……….. ๑๐
เราจะปราบอยางไร ? ………………………………………………………………… ๑๕
ตํารามีความสําคัญมาก อยาเรียนแบบภูมิปญญาชาวบาน ………………………… ๒๒
วิชาธรรมกาย คือ วิชาที่พระพุทธองคบรรลุในวันวิสาขบูชา ……………………….. ๒๔
อยากทราบวาวิชาธรรมกายลึกซึ้งแคไหน? เพียงทดลองอานบทบัญญัติ ก็จะทราบ
ความลึกซึ้งแลว ………………………………………………………………………. ๒๔
ใครจะรักษาวิชาธรรมกายนีไ้ วไดบาง? ถารักษาไมได อะไรจะเกิดขึน้ ? …………… ๒๔
เมื่อพระพุทธองคเสด็จเขาพระนิพพานแลว ๕๐๐ ป วิชาธรรมกายเสื่อสูญ ………. ๒๕
เมื่อหลวงพอวัดปากน้ําคนพบวิชาธรรมกายใหม ๆ ทางคณะสงฆกต็ ั้งขอสังเกต
สุดทายก็ยอมรับ ……………………………………………………………………… ๒๖
หลวงพอพูดถึงมารไวอยางไร? ……………………………………………………… ๒๗
กัณฑปพพโตปมคาถา (๒๘ มี.ค. ๒๔๙๗) ………………………………………….. ๒๗
กัณฑทานานุโมทนาคถา (๓ เมษายน ๒๔๙๗) …………………………………….. ๓๒
กัณฑสติปฏฐานสูตร (๓ ต.ค. ๒๔๙๗) ……………………………………………… ๓๗
สรุปเทศน ๓ กัณฑของหลวงพอ …………………………………………………….. ๓๙
หลวงปูชวั้ โอภาโส ไดกลาวถึงมารไวอยางไรบาง? ………………………………… ๔๐
หลวงปูบันทึกเรื่องของมารไว ควรนํามาพิจารณาตามสมควร ……………………
๔๑
สรุปเรื่องราวของมารตามที่หลวงปูบ ันทึก พระพุทธเจาภาคมารมีบารมีมากกวา
พระพุทธเจาภาคขาว ………………………………………………………………… ๔๓
พระพุทธเจาทรงอยากเขานิพพานเปนทัง้ นั้น เวนแตไมอาจ ………………………. ๔๔
หามสาวกแสดงฤทธิ์ และอยาไปแตะตองโครงการของเขา ………………………… ๔๗
พระพุทธเจาสามภาค ครองจีวรไมเหมือนกัน …………………………………......
๔๙
ขันธ ๕ เปนธรรมขันธ ………………………………………………………………... ๕๐
ทําความเขาใจกันใหมเพื่อใหเกิดความถูกตอง ……………………………….……… ๕๓

เรื่อง
เปนธรรมกายเหมือนกันแตไมเหมือนกัน ………………………..……………………
ทําไมจึงใหลุงการุณย บุญมานุช ปราบมาร? เหตุใดพระพุทธองคไมปราบเสียเอง?..
ความรูที่นํามากลาวในหนังสือปราบมาร เปนความรูสําคัญ ………………………
ในนิพพานของเรานั้นใครเปนผูปกครอง? …………………………………………….
เหตุใดจึงมีนิพพานกายธรรม? …………………………………………………..…….
ทันใดที่ธาตุ ๖ เกิดขึ้น เกิดธรรมภาคมารทันที ธรรมภาคขาวเกิดทีหลัง …………..
อํานาจการปกครองในเบื้องตน ไมมีการกระทบกระทั่งกัน ………………………….
ตอมาเกิดการกาวกายการปกครองในพระนิพพานขึ้นกอน …………………………
มารปฏิวัติมรรคผลนิพพานใหมและเกิดทุคติภูมิในตอนนี้ ………………………….
เฉลยคําตอบแลววาใครปกครองนิพพาน ……………………………………….……
บนนิพพานของเราแยกไมออกวาองคไหน เปนภาคพระ ! องคไหนเปนภาคมาร ! ..
วิธีปลอมหรือแปลงเขาทําอยางไร? …………………………………………………..
ทันใดที่เกิดมรรคผลนิพพาน มารเขาก็ปกครองตั้งแตวนั นั้นแลว ……………...…
มารปกครองนิพพานเกิดความเสียหายอยางไร? ………………………………….
ประเด็นความเสียหายที่มารปกครอง ……………………………………..………….
วิธีที่มารยึดอํานาจปกครอง ……………………………………………..………….
ทานที่จะทราบเรื่องทั้งปวงนี้ คือพระพุทธเจาเทานั้น ! ……………………………
คราวนี้เรามาพูดถึงงานปราบมาร เมื่อมาถึงจุดนี้แลว ไดความรูอะไรบาง? ………..
ความเสียหายสําคัญอีกอยางหนึ่งที่มารปกครอง คือ มรรคผลนิพพานลมสลาย ……
การสรางบารมีของโพธิสัตวนั้น มารเขาสงคนของเขามาแขงขันดวย ………………
อยามาตั้งแงเอาชนะกันเองในธาตุธรรมเดียวกัน ไมมีประโยชนเลย ……………….
การตรัสรูของพระพุทธเจามี ๒ ขั้นตอน …………………………………………...
พระพุทธเจาในนิพพานทรงนิโรธอยางไร? นิโรธใหไดอะไร? ………………………..
หลักสูตรของการตรัสรูของพระบรมศาสดาตองปรับปรุงใหมเสียแลว ……………..
หากเกิดความทอถอยในการทําวิชา จะแกอยางไร? ………………………………...
ความทอใจคือเรื่องใหญ ! ความนอยใจคือลางจะแพมาร ! ………………………….
ความลมเหลวของโพธิสัตวในการสรางบารมี ………………………………………..
ผลงานปราบมารภาค ๔ สืบตอจากปราบมารภาค ๓ ……………………………….
ตองทราบกอนวาพระพุทธเจาในนิพพานนั้นทรงอยูไดอยางไร? …………………...

หนา
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เรื่อง
เหตุใดจึงตองนําความรูวิชาปราบมาร เสนอสูชาวโลก? ………………...…………..
การแกเรื่องวินัยสงฆ จะแกอยางไร? ………………………………………………….
แนวทางการแกตองวางแผนลวงหนาไว ……………………………………………..
ความเปนมาของจักรพรรดิและกายสิทธิม์ ีอยางไร? ……………………………....
จักรพรรดิและกายสิทธิ์มีคุณอยางไร? ……………………………………………….
คุณของจักรพรรดิและกายสิทธิ์ไมเพียงแคนั้น มีคุณครอบจักรวาล ………………...
ความเปนมาของจักรพรรดิและกายสิทธิ์ และความเปนมาแตเดิม ………………….
มารปฏิวัตมิ รรคผลนิพพานเสียใหม เปนชัยชนะยิ่งใหญของมาร ภาคขาวแพมาร
ชนิดราบคาบ …………………………………………..…………………………….
งานปราบมารตองทําตอไปจนกวา ดวงทาน ศีล ภาวนา กําจัดดวงทุกข
และดวงสมุทยั ได ……………………………………………………………………
ถาใหมรรคผลนิพพานเปนอนุปาทิเสสนิพพาน เกิดการเสียหายอยางไร? …………
พระพุทธองคกลาววา นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ แปลวา นิพพานเปนสุขยิ่ง กับรายงานของ
ขาพเจาไมขัดกันหรือ? ………………………………………………………………..
ทําไมจึงรบแตภาคนิพพาน? ไมลงมารบในภาคภพ ๓ เลย ………………………
จะทราบไดอยางไรวาใครปราบมารได? ………………………...…………………
ทานลืมแลวหรือ? โบราณสอนวาฤๅษีผอม แตเราเปนฤๅษีอวน นี่คอื พลาดแลว ! …
โพธิสัตวลงมาเกิดเพื่อสรางบารมีเพิ่มเติม มารมาโกยบารมีไปไมรูวาเทาไรแลว?
ความรูนี้เพิ่งเปดเผย ……………………………………………………………..…
มารเขามีวิธที าํ ใหธรรมภาคขาวกลายเปนภาคมารได ………………………………
เปาหมายของงานปราบมาร ……………………………………..…………………
พบพระพุทธเจานิพพานกายธรรมจํานวนมากที่มารเอาไป แตไมมีตัวเลขแสดง …
พบพระพุทธเจานิพพานเปนที่มารเอาตัวไปกักกัน จํานวน ๔ อสงไขย ……………
พบจักรพรรดิจํานวนมหาศาล ที่มารเองตัวไปกักกัน รวมทั้งเอาไปทําโทษดวย ……
สมุดบันทึกเลมที่ ๒๒ เปนขอมูลชัดเจนวา มาเอาจักรพรรดิไปกักกันจํานวน
มหาศาล ………………………………..………………………………………….…
เมื่อพบเหตุการณเชนนี้ จึงทูลถามพระพุทธองควา ทรงทราบหรือไมที่จักรพรรดิเรา
หายไป? ……………………………………………………………………..……….
ปญหาของนิพพานพอกพูนไวมาก จนยากแกการแกไข ……………………………
ขาพเจาทําหนาที่ของขาพเจาสมบูรณแลว ………………………………..…………
เนื้องานนอกจากจะไดพระพุทธเจา และจักรพรรดิกลับมาแลวยังมีเนือ้ งานอะไรอีก

หนา
๙๐
๙๔
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๑
๑๐๑
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๘
๑๐๙
๑๑๐
๑๑๐
๑๑๑
๑๑๑
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๓
๑๑๕
๑๑๖

เรื่อง
หรือไม? ………………………………………………………….……………………
พบตนธาตุนพิ พานเปน และพบผูปกครองใหญนิพพานเปน มารเขาจับตัวไป
ทรมาน ...............................................................................................................
เหตุการณมาถึงธาตุธรรมระดับผูปกครองของนิพพานเปน มารยังเอาตัวไปได ทําให
ขาพเจาคิดมาก!……………………...…………………………...…………………
พบทะเลบุญของภาคขาวทีม่ ารมาจี้ปลนไป แลวเอาไปซอนไว เราไปเอากลับ
คืนมาได …………………………………………………………………..…….……
สรุปเนื้องานของปราบมารภาค ๔ …………………………………..………………
ทางตันของการเดินวิชาคืออะไร? …………………………………..………………
เราไดขอคิดอะไรบางเมื่อการรบมาถึงจุดนี้? ………………………………...………
สรุปการเดินวิชาปราบมารมาถึงทางตันตรงที่ไมมีดวงธรรม ๖ ดวงนั้น แกไดแลว
ตามวิธที ี่บรรยายมานี้ งานปราบมารยังตองทําตอไป เพราะมารยังดับไมหมด ……
ทานเสียใจทีล่ งุ รบมาถึงวันนี้ ทานไมมีสวนรวมเลย แมเงินบาทเดียวก็ไมเคย …
ทานลืมแลวหรือ? สมัยหลวงพอมีชีวิตอยู บกพรองอื่นใดหลวงพออภัยได แตถาเดิน
วิชาพลาด หลวงพอชวยไมได …………………………………………………
งานปราบมารในปกครองใหญ ทําใหเราเกิดความสับสนมาก เปนเพราะอะไรหรือ?.
เรื่องตลกที่จะเลาใหฟงก็คือ มารเขาเปนหมอความหรือที่เราเรียกวา “หัวหมอ” …

หนา

๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๘
๑๑๘
๑๒๑
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗

ความรูสําคัญที่เราตองรูก็คอื ใหรูวา มารปกครองอะไร? ปกครองตรงไหน? ……..
วันที่ ๒๗ ธันวาคม คือวันเอกราช ของธรรมภาคขาว เราตองนึกถึง “ตนปราบ” และ
กองทัพจักรพรรดิของทาน วันนั้นเราตองทํากุศลอะไรสักอยางใหจงได ………… ๑๒๙
คุณวันชัย จึงจรัสทรัพย เปนผูบนคนแรก เวลานี้คุณวันชัยแกโรคเบื้องตนไดแลว …. ๑๓๐
พระของขวัญของ “ตนปราบ” มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ไมคิดวาจะศักดิส์ ิทธิ์ขนาดนั้น ... ๑๓๑
วัตถุประสงคของการทําพระของขวัญ “ตนปราบ” เพื่อเปนที่ระลึกแกผูมีพะคุณที่สง
เงินไปให ……………………………………………………………….……………… ๑๓๒
พระของขวัญ “ตนปราบ” มีความศักดิ์สิทธิ์ เหตุใดจึงศักดิ์สิทธิ?์ นี่คือคําถามที่เรา
อยากทราบ …………………………………………………………………………….. ๑๓๓
หลวงพอเตือนขาพเจา ๒ ครั้งแลว ใหมอบแกผูมีความดี อยามอบใหดวยความ
สงสาร …………………………………………………………………………………. ๑๓๔
งานสืบสานวิชาธรรมกาย ขาพเจาทําครบทั้ง ๓ งาน ………………………............ ๑๓๔

เรื่อง
ภาควิชาการ
มารปกครองอะไร? ปกครองตรงไหน? ……………………………………………….
เปาหมายสําคัญเราเขาไปไมถึงเพราะเหตุใด? …………………………………….
เรื่องของใจมีความซับซอน เพราะใจมีหยาบและละเอียด โปรดดูเรื่องธาตุ ๑๘ และ
อินทรีย ๒๒ …………….…………………………………………………………….
ดวงธรรมของนิพพานมีจํากัด ทําใหเดินวิชาไมได เปนทางตัน ……………………..
อารมณของขาพเจาขึ้น ๆ ลง ๆ ถารบไดดีอารมณก็ดี ถารบไมไดผล อารมณก็ขุน
เปนเชนนี้มาแตไหนแตไรแลว ……………………………………………………….
อารมณของขาพเจาตอนอายุมาก แจมใสกวาตอนเปนหนุม …………………………
เรื่องปราบมารตามที่เสนอนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งเทานัน้ ……..………………………
การทําวิชาซอนสับทับทวีตามที่หลวงพอสอนไวนั้น ตองเขาใจวา วิชานี้ยากมาก !
ทําไปนานปจึงลงตัวเหมือนที่หลวงพอสอน ………………………………...…………
ขั้นตอนการทําวิชาซอนสับทับทวีในเชิงรบ ลําดับแรกคือ เดินวิชาจากตัวเรากอน…..
อานิสงสของวิชาซอนสับทับทวี คือ กรรวมพลังกันแลวก็กรีฑาทัพไป ………………
การเดินวิชาจะตองเขาดวงธรรม ๖ ดวงเสมอไป จากหยาบไปหาละเอียดเสมอไป …
ยุทธวิธีการรบคือ “ธาตุตรัสรูธรรมตรัสรู” “ธาตุเปนธรรมเปน” “ธาตุชนะธรรมชนะ”…

หนา
๑๓๘
๑๔๐
๑๔๒
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๗
๑๔๘
๑๕๓
๑๕๔

๑๕๔
พบอะไรก็ตามตองดับใหสิ้นเชื้อ ไมเหลือเศษเสมอไป ……………………………….. ๑๕๕
พวกเราไมเฉลียวใจเลยวา อายตนะนิพพานของเรา มารเขาปกครอง โดยหุมเหมือน
ไขขาวหุมไขแดง ……………………………………………………………………… ๑๕๕
ภาคปกิณกะ
งานเผยแพรทาํ ไดเปนอัศจรรย ………………….…………………………………… ๑๕๗
วิชาธรรมกายเปนของสูง มารเขาจอง จะดับอยูร่ําไป เราตองชวยกันสืบสาน ชวยกัน
เผยแพร ชวยกันอนุรักษ ……………………...……………………………………… ๑๖๐
ตําราวิชาธรรมกายที่หลวงพอรวบรวมไวนั้น ไดมีการอนุรักษเพื่อเปนการสืบสานไว
หรือไม? เพื่อใหการเรียนรูข องคนยุคใหมมีความงายขึ้น …………………………… ๑๖๒
ขอคิดจากประสบการณปราบมารของขาพเจา ……………………………………… ๑๖๓
ผลงานเขียนวิชาธรรมกายของนายการุณย บุญมานุช อดีตผูชวยศึกษาธิการ
จังหวัดจันทบุรี
บันทึกจากผูเขียน
คําถามทายเลม

มนุษยแกเจ็บตายเปนธรรมชาติหรืออยางไร?
ไมใชเรื่องธรรมชาติ เปนเรื่องการกระทําของมารทั้งสิ้น
หลวงพอเคยกลาวไวดังนี้

“ .....ที่ตั้งวัยใหแกยับเยินไปเชนนี้ เปนเอง
หรือใครทํา? อยูท ี่ไหน? รูทีเดียววา ใคร
ทําอยูไหน? รูวาไมใชใคร จับตัวไดคือ
“พญามาร” นั่นเอง เปนผูทําใหแก ใหเจ็บ
ใหตาย เกิด – แก – เจ็บ – ตาย อยาง
ยับเยิน .....”
หลวงพอวัดปากน้าํ

ปราบมาร ภาค ๔
เนื้อหาของหนังสือ “ปราบมาร ภาค ๔” มีอะไรบาง? นี่คือประเด็นของหนังสือเลมนี้ กอนที่จะ
ทราบเรื่องราวของปราบมารภาค ๔ ตองทราบกอนวา ปราบมารเลมกอน ๆ นั้น มีเรื่องราวอะไรบาง? ขอ
สรุปผลงานปราบมารตาง ๆ ใหทราบกอน ดังนี้

ผลงานปราบมารภาค ๑
๑. การเดินวิชาเพื่อไปใหสุดนิพพาน
๒. การพิจารณาทุคติภูมิ เปนภูมิที่มารเขาทําขึ้นไวทรมานพวกเรา พิจารณาเสร็จไปแลว
๓. การพิจารณาสวรรคชั้น ๕ สวรรคชั้น ๖ ภาคมารแอบแฝงเขามา พิจารณาเสร็จไปแลว
๔. พระพุทธองคทรงตรัสรูใหม ทําใหกายธรรมโตขึ้น
เนื้อหาสาระมีอยางไร? โปรดอาน “ปราบมาร ภาค ๑” พิมพครั้งแรกเมื่อป ๒๕๓๓ หนังสือรุนนั้น
หมดไปนานแลว บัดนี้ สํานักพิมพเลี่ยงเชียง ไดพิมพขึ้นใหม โปรดติดตอ สํานักพิมพเลี่ยงเชียง

ผลงานปราบมาร ภาค ๒
๑.
๒.
๓.
๔.

ดับตัวละครสําคัญที่หลวงพอตองการ
นิพพานกายธรรมมีกายมนุษย
การเปลี่ยนแปลงในธาตุในธรรม
ธาตุธรรมประกาศวันเอกราช คือ วันที่ ๒๗ ธันวาคมของทุกป เปนวันเอกราชของธาตุธรรม
ภาคขาว
๕. การสรางภพนิพพาน สรางภพทิพย สรางภพพรหม สรางภพอรูปพรหม
เนื้อหาสาระมีอยางไร? โปรดอาน “ปราบมาร ภาค ๒” พิมพครั้งแรกเมื่อป ๒๕๓๖ โปรดติดตอ
สํานักพิมพเลี่ยงเชียง

ผลงานปราบมาร ภาค ๓
๑. นิพพานกายธรรมมีกายมนุษยอยางแทจริงของพระองคแลว
๒. พบพระพุทธเจาจักรพรรดิภาคปราบจํานวนมาก ที่มารเอาไปกักกันไวในเหตุละเอียด ซึ่ง
ไมใชขอบขัณฑสีมาของนิพพาน
๓. พบพระพุทธเจานิพพานเปนและจักรพรรดิภาคปราบจํานวนมาก ที่มารเองไปกักกันหลบ
ซอนไวเหตุละเอียด ซึ่งไมใชขอบขัณฑสีมาของนิพพาน
เนื้อหาสาระมีอยางไร? โปรดอาน “ปราบมาร ภาค ๓” ซึ่ง สํานักพิมพเลี่ยงเชียง พิมพเมื่อป
๒๕๓๙

ปราบมาร ภาค ๔ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๒

ผลงานปราบมาร ภาค ๔
ถือวาเปนฉบับเฉพาะกาล เพราะทานผูสนใจเรียกรองใหพิมพเรื่องปราบมารภาค ๔ อยางเร็วทัน
ดวน เนื่องจากไดอาน “ปราบมาร ภาค ๓” แลว มีความสนใจที่จะอานปราบมาร ภาค ๔ ตอไป ไดชี้แจงตอ
ทานที่สนใจไปแลว ไมอาจจัดใหตามที่ทานตองการได เนื่องจากงานปราบมารตองใชเวลาเดินวิชาระยะยาว
จึงจะไดขอมูลและขอมูลทั้งปวงนั้น จะตองจดบันทึกไวอยางเปนหลักฐาน ตอเมื่อเวลาลวงไปแลว ๒-๓ ป จึง
นําขอมูลเหลานั้นมาเรียบเรียงเปนเรื่องราว จึงจะไดหนังสือขึ้นมาเลมหนึ่ง
การไดขอมูลหรือการไดความรูแตละอยางไมงาย ยากไปหมดทุกอยาง ตองบากบั่นเดินวิชา ตอง
มีความอดทน ตองอุทิศชีวิต จึงจะทําได การจะรูจะเห็นอะไรแตละอยางมันยากไปหมด ใชวาจะเขียน
อะไร? ก็เปดตําราคัดลอกออกมา งานปราบมารนี้ไมมีตํารา ไมมีหนังสือคนควา ไมมีหนังสืออุเทศก ถาม
ความรูจากใครไมไดทั้งนั้น ไมมีที่ปรึกษา ไมมีเพื่อนคูคิด เขาธรรมกายแลวก็ตองไปใหสุดนิพพานกายธรรม
และไปใหสุดนิพพานเปน รวบรวมเปน ๑ จากนั้นก็ตอรูตอญาณทัสสนะกับพระพุทธองค คํานวณกันไป เห็น
กันไป รูกันไป พบมารก็ทําวิชาดับ ไดรูเห็นอะไรก็บันทึกความรูไว และไดผลงานอะไรก็บันทึกไว เมื่อถึง
เวลาอันสมควรแลว จึงนําเรื่องราวทั้งปวงนั้น มาเรียบเรียงเปนหนังสือเลมหนึ่ง ดังที่ขาพเจาทําอยูนี้
ดังนั้น จึงไมอาจพิมพปราบมารภาค ๔ เสนอตามที่ทานตองการได เพราะหนังสือปราบมาร ภาค ๓
พิมพเมื่อป ๒๕๓๙ นี้เอง ไมมีความรูใหมมาเสนอ แตพอนําสมุดบันทึกมาเปดดู ปรากฏวาขอมูลที่บันทึกไวมี
พอสมควรทีเดียว ที่เปนเชนนี้เพราะขาพเจาเกษียณราชการแลว มีเวลาทําวิชามากกวาตอนที่รับราชการ
สมุดบันทึกขณะนี้เปนเลมที่ ๒๔ เปนสมุดเบอร ๒ เลมหนึ่งมี ๑๐๐ กวาหนา ครั้ นเปดพลิกขอมูลดูแลว
ปรากฏวามีน้ํามากกวาเนื้ อ คือสาระมีนอย แตสวนประกอบคือ พลความมีมาก จึงลองเรียบเรียงดูเปน
หนังสือ “ปราบมาร ภาค ๔” เลมเฉพาะกาล เพื่อฉลองศรัทธาตอทานที่สนใจวิชาธรรมกายชั้นสูง
อีกเหตุผลหนึ่ง ก็คือ หลักอริยสัจ ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค นั้น มาคิดวาระหวางที่รับราชการก็
ไดรับใชธาตุธรรมทานมา ถึงกับเขียนหนังสือปราบมารได ๓ ภาค บัดนี้เราพนหนาที่ราชการแลว เอาอีกภาค
หนึ่งไมไดหรือ? จะไดเปน ๔ ภาค เพื่อจะไดเขาสูตรอริยสัจ ๔ เราจะมีชีวิตอยูตอไปหรือเปลา? เราก็ทราบ
ไมได เพราะงานปราบมารนั้น ไมมีความแนนอน เราปราบเขา เขาก็ปราบเรา เราเลนงานเขา เขาก็เลนงาน
เรา เปนการสาดน้ําเขาหากัน สงครามรบกันในธาตุในธรรมไมมีการยุติสงคราม ไมมีกติกา ไมมีวันยุติศึก
เราจะมีชีวิตรับใชธาตุธรรมไดแคไหน? เราไมทราบ วันนี้คือวันที่ขาพเจามีลมหายใจอยู หากทําหนังสือปราบ
มารภาค ๔ ใหเสร็จ แลวนําไปถวายธาตุธรรมทานพิจารณา เปนเรื่องที่เราควรทํา อีกเหตุผลหนึ่งเปนเหตุผล
สวนตัว ซึ่งทานทั้งหลายไมรูเห็นดวย แตขาพเจารูเห็น เรื่องนั้นก็คือ ผูใหญในธาตุในธรรมทรงรับสั่งใหเขียน
เรื่อ งของพระองค นั่นคื อ ตนนิ พ พานเป น (ผู ป กครองใหญ นิพ พานเปน ) และตนใหญ (ผู ป กครองใหญ
นิพพานกายธรรม) ทรงรับสั่งวา “หนังสือของศึกษาฯ นิพพานทานอาน ไมมีเรื่องราวของขาบางหรือ?” เคย
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เขียนแตไมเขียนมาก เพราะเราไมกลา เนื่องดวยทรงเปนผูปกครองสูงสุด เราจะกลาไดอยางไร! แคนี้เราก็
ตัวสั่นแลว ทรงรับสั่งวา “เขียนไปเถิด รูเห็นอยางไร ก็เขียนไปตามนั้น” ทรงอนุญาตและทรงอภัยไมถือโกรธ
“ศึกษาฯ เขียนหนังสือนาอาน ไหนลองเขียนถึงขาบางไมไดหรือ?” ทรงรับสั่งอยางนี้ ขาพเจาก็มือเทาสั่น
เขียนถึงหลวงพอ เราเขียนได เพราะหลวงพอเปนอาจารยเกินเลยบางหลวงพอไมวา แตการเขียนถึงผูใหญ
ในธาตุในธรรม เราไมรูจะเขียนอยางไร?
หลักสูตรใน “ปราบมาร ภาค ๔” จะเปนดังนี้
๑. หลวงพอพูดถึงมารไวอยางไร? คนไดจาก หนังสือ “มรดกธรรมของหลวงพอวัดปากน้ํา” ใน
โอกาสฉลองสุพรรณบัฏสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย (ชวง วรปฺุโญ ป.ธ.๙) เจาอาวาสวัดปากน้ํา คือ
เทศนของหลวงพอ รวม ๖๒ กัณฑ คัดแตกัณฑเทศนที่หลวงพอพูดถึงเรื่องมารโดยเฉพาะ วาหลวงพอพูดถึง
เรื่องมารไวอยางไรบาง? นี่คือหลักฐานที่เปนหนังสือที่เราหาได สวนคําบอกเลาจากศิษยที่เกี่ยวกับเรื่อง
ปราบมารนั้น ขาพเจาไดนํามากลาวไวแลวในหนังสือปราบมารภาคอื่น ทานที่เลาคือ แมชีถนอม อาสไวย ซึง่
ขาพเจาไดกลาวไวพอสมควรแลว คราวนี้เรามาศึกษาความรูที่หลวงพอทานเทศนดูบาง
๒. บันทึกความรูเรื่องมารของหลวงปูชั้ว โอภาโส ซึ่งหลวงปูไดเขียนไว คัดมาเปนบางสวนเทานั้น
ขอมูลนี้ไดจากหนังสือ ทางมรรค ผล นิพพาน ซึ่งทางวัดปากน้ําจัดพิมพเมื่อ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๒๕ ดวยเห็น
วาความรูของหลวงปูตรงกับที่ขาพเจาไดพบเห็น หลวงปูมีประวัติดีเดนที่มีความเพียรยอดเยี่ยมในการศึกษา
วิชาธรรมกาย นอกจากประพฤติวินัยเครงครัดแลว ยังทุมเทชีวิตทั้งชีวิตเพื่อเรียนวิชาธรรมกายสถานเดียว
ไมแบงใจไปเลาเรียนอยางอื่นเลย คนควาวิชาธรรมกายเพียงอยางเดียวเทานั้น
๓. ความรูปราบมารที่ขาพเจาทํามาแตตน ควรนําความรูใดมาสรุปยอไดบาง เพราะไดทําวิชาปราบ
มารมาถึงขั้นนี้แลว ความรูใดที่ควรกลาว ก็จะกลาวในปราบมาร ภาค ๔ นี้ เรื่องใดที่เห็นวายังไมถึงเวลา ก็
จะงดไวกอน โปรดทําความเขาใจใหตรงกันวา ความรูเรื่องมารนี้ไมมีกลาวในพระไตรปฎก เพราะมาร
เขาปดมาตลอด เขาไมตองการใหใครรู แตเดิมมีกลาวไวในพระไตรปฎก ตอมาการรวบรวมพระไตรปฎก
ทําไมครบถวน เพราะมารเขามาดลใจอาจารยผูรวบรวม ทําใหหลงลืม ทําใหนึกไมถึง แลวความรูนั้นก็คอยๆ
หายไป จนแทบไมมีอะไรเหลือ หนังสือปราบมารแท ๆ ยังไมเคยปรากฏแกโลกมากอน เพราะมารเขา
หามไว ! ขาพเจามีเจตนาเอาชนะ จึงกลาพิมพหนังสืออยางนี้ใหปรากฏแกโลก เพราะเรื่องนี้เปน
เรื่องจริง ควรที่ผูมีบารมีธรรมจะตองศึกษาคนควาอยางเอาใจใส ไปปลอยใหมารมันมาขมเหงพวกเราอยู
ทําไม? ทําไมพวกเราไมไปตอบโต? ทําไมพวกเราไมเรียนรู? ทําไมพวกเราไมคนควา? ควรที่เราจะแสวงหา
วิชา แกโรคใหได สอนใหเฉียบคม ถึงจะทําไดไมมาก แตควรจะมีพยานรูเห็นบาง กลับไมสนใจ การไมมี
ขอมูลบงชี้วาวิชาธรรมกายกําจัดทุกข กําจัดภัย กําจัดโรคได เพียงแคนี้ก็ทําไมได แลวเราจะไปขึ้นหลักสูตร
ปราบมารกันไดอยางไร?
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- เมื่อกลาวถึงเรื่องที่สมควรแลว ตอมาก็ถึงเรื่องขอมูลที่ไดจากการทําวิชาปราบมาร หลังจากที่พิมพ
หนังสือปราบมาร ภาค ๓ ไปแลว มีขอมูลเพิ่มเติมอะไรอีกบาง? เปนเรื่องที่เราตองติดตาม
- คราวนี้ เรามาดู ค วามก า วหน า ของจั ก รพรรดิ สํ า คั ญ คื อ “ตรี ภ พ” และ “หยกชมพู ” ท า นมี
ความกาวหนาไปมากแลว ธาตุธรรมทานจับตาดูมานานแลว ความชอบในการปราบมารของพระองคมี
ความกาวหนามาเปนลําดับ บารมีเพิ่มพูนขึ้นมาเรื่อย ๆ เมื่อบารมีเขาเกณฑแลว ธาตุธรรมทานใหโอกาส
ทันที สถาปนาจักรพรรดิทั้ง ๒ ใหโตขึ้นมาอีก สวน “ตนปราบ” นั้น ทรงเปนจอมทัพผูเกียงไกรอยูแลว มีแต
จะเกรียงไกรเรื่อยไป หากไมมี “ตนปราบ” เพียงองคเดียว เราพูดอะไรไมออกทั้งนั้น กรณีที่พระองคมารับ
งานตอจากหลวงพอ นับเปนภาระหนักยิ่งกวาภูผาทับหนาอก งานปราบมารที่มีมาแลวในอดีต พระองคทรง
ทราบเปนอยางดี มีรสเปรี้ยวหวานมันเค็มแคไหน ? พระองคทราบชัดแลว แตการที่มารับหนาที่ตอจาก
หลวงพอมิใชเรื่องเล็กนอยเสียแลว กลายเปนเรื่องใหญโตไป พระองคทรงรับหนาที่ปกครองทั้งปวง ทั้งภาค
นิพพานและภาคภพ ๓ เปนความรับผิดชอบของพระองคทั้งหมด อยูในวินิจฉัยพิจารณาของพระองคทั้งหมด
โดยมีตรีภพและหยกชมพูเปนคูคิด ดังนั้นเราทานหากไมรูจัก “ตนปราบ” แปลวา เราอาภัพเหลือเกิน เราไม
รูจักผูปกครองของเรา เราไมรูจักนายของเรา แปลวา เราขาดประโยชนอันพึงมีพึงได เสียประโยชนที่จะมีที่
จะได ไมวาใครจะเกิด? ไมวาใครจะตาย? ไมวาเขาจะไปอยูสวรรคชั้นไหน? อยูในความดูแลของพระองค
ทั้งหมด พระองคตองวินิจฉัยชี้ขาด อะไรควรหรือไมควรอยางไร? อยูในความรับผิดชอบของพระองคทั้งนั้น
ใครสรางบารมีอะไร? ใครเปนวิชาแคไหน? ใครไปอยูที่ไหน? อยูในพระเนตรพระกรรณของพระองคทั้งนั้น
บางทีมีการลงโทษใครที่เดินวิชาตอตีนโจร พระองคก็ตองสั่งลงโทษ แมในนิพพานจะพิจารณาอะไร? ตน
ปราบตองใหความเห็นชอบดวยทุกเรื่อง ขาพเจามีสวนรูเห็น จึงนํามากลาวไว ทุกทานตองรูจักพระองค หาก
เราไมรูจัก ก็แปลวา เราไมรูเรื่องอะไรกับเขาเลย นาสงสารมาก
การที่ไดรูเห็นตามที่บรรยายนี้ เกิดจากการทําวิชาปราบมาร ซึ่งเปนวิถีทางของวิชาธรรมกายชั้นสูง
จะตองไปรูเห็นกันหมด นี่คือเรื่องสําคัญของธรรมภาคขาวภาคปราบ เราทานตองรูใหได หากเรารูไมได ก็ไม
รูจะสรางบารมีไปทําไม? เราไมรูจักแมทัพของเรา แลวเราจะรบไดอยางไร? เพราะการรบจะตองฟงแมทัพสั่ง
เราตองไปกับแมทัพ
ดั ง นั้ น วั นที่ ๒๗ ธั น วาคมของทุ ก ป เปน วั นสํ า คั ญ ของธาตุธ รรม คื อ เปน “วั น เอกราช” ตาม
เรื่องราวที่กลาวแลว ในเลม “ปราบมาร ภาค ๒” เราตองทําบุญใสบาตร เจริญภาวนา รักษาศีล ถวายกุศล
แก “ตนปราบ” ก็เปนเรื่องที่เราตองทํา ไมแนะนําใหบูชาขาวพระ เพราะทานทําไมถึง ควรเลิกวิธีบูชา
ขาวพระกันเสียแตวันนี้ เพราะไมถึงนิพพาน แมทานอางวา เรียนมานาน เรียนมากอนใคร แตทานทําไม
ถึง! จึงไปดีแกมาร เปนการไปใหกําลังมารโดยที่เราไมรู เราอยากไดบารมี ควรไปสนใจเรื่องอื่นดีกวา แตเดิม
ขาพเจาเคยทํามากับแมชีทองสุข สําแดงปน เราก็ทําตามอาจารยของเรา แตกาลตอมางานปราบมารไปถึง
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จุดหนึ่ง จึงไดรูวาที่เราทําไปนั้นไมถึง กวาจะรูเรื่องนี้ ตองปราบกันหลายป ไมใชจะรูไดงาย ๆ ก็ไดแต
เสนอแนะเทานั้น ที่กลาวนี้เปนเรื่องของความรู ความรูใดที่ถูกตองก็ขอใหคงไว หากความรูใดผิดพลาดไป ก็
ควรจะแกไขใหถูกตองมากขึ้น เปนเจตนาดีของผูเขียนเชนนั้น ไมมีเจตนาอื่น
ตอไปนี้ เปนเนื้อหาสาระของ “ปราบมาร ภาค ๔” ขอเชิญทานทั้งปวงอานโดยบันเทิงเถิด ขอให
ทานอานใหจบเลม ขอใหทานอานโดยพิจารณา เพราะเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง ไมใชเรื่องงาย กวาผูเขียน
จะรวบรวมเปนเลมได ตองใชเวลาคนควายาวนาน ตองฟนฝา ตองบากบั่น ตองตอสู ตองอดทน
เปนความรูที่หาที่ใดไมไดอีกแลว ไมมีวิทยาลัยในโลกใดที่สอนได ไมมีใครจะนําความรูอยางนี้มาเลาให
เราฟงได เปนบุญของทานแลวที่ไดรูไดทราบเรื่องลึกซึ้งอยางนี้ เพื่อใหเรื่องราวติดตอกัน เพื่อใหความรู
สัมพันธกัน โปรดอานเลม ปราบมาร ภาค ๑-๒-๓ ประกอบดวย มีอะไรของใจ โปรดถามขาพเจาไดเสมอ
ขาพเจาตอนรับเสมอ

๖
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เรื่องคุณคาของวิชาธรรมกายนั้น
วิชานี้เปนสือ่ ใหเราไปเห็นไดทุกอยาง
จะเอาวิชานี้ไปปราบมารก็ได หลวงพอพูดวา
“ .....เกิดมาเราพบวิชานี้ เราจะตองสู อยาง
อื่นสูไมไดทั้งนั้น เราจะหันสูดวยวิชานี้กันสุด
ฤทธิ์สุดเดช เอาใหถึงหมดแก หมดเจ็บ หมด
ตายของพญามารใหได ใหพญามารแพใหได
พญามารแพ เ ด็ ด ขาดเมื่ อ ไร เวลานั้ น หมด
ทุกขในโลก .....”
หลวงพอวัดปากน้าํ
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ภาคความรูทั่วไป
การรบมาถึงตรงนี้ เกิดอะไรขึ้นแกขาพเจา?
มารเอาพระพุทธเจาของเราไป ทั้งนิพพานเปนและนิพพานกายธรรม จํานวนพระพุทธเจานิพพาน
เปนมีจํานวน ๔ อสงไขย ตามที่ตนนิพพานเปนทรงบอก สวนจํานวนนิพพานกายธรรมไมทราบวาจํานวน
เทาไร? ขอมูลที่บันทึกไวจดบาง ไมจดบาง บอกไดแตวามากมายเหลือเกิน นี่คือขอมูลหนึ่ง
มารเอาจักรพรรดิสําคัญของเราไป ไมรูวาเทาไรตอเทาไร? มากมายเหลือเกิน
มารมาระเบิดบารมีไปจากพระพุทธองค ระเบิดเอาไปจากจักรพรรดิ จากทิพย – พรหม – อรูป
พรหม และจากมนุษยโลก ไมรูวาเทาไรตอเทาไร? มากมายนัก
“ แปลวา งานปราบมารมาถึงขั้นติดตามตามทรัพยสิน เงินทอง ผูคนที่มารมาลักขโมยไปกลับคืนไดหมด ”
ผลที่เกิดแกขาพเจาคือ ไมวาจะไปนิพพานใด พระพุทธองคทรงยกยองสรรเสริญ พูดเปนเสียง
เดียวกันหมด มาทางจักรพรรดิ ทานก็ยกยองสรรเสริญ มาทางทิพย – พรหม – อรูปพรหมบาง ไดยินแตยก
ยองสรรเสริญกันทั่ว เราไดยินเขาเราก็ชื่นใจ อีกใจหนึ่งก็คิดวา คําชมทั้งปวงนั้นเปนยาหอม หลอกใหเรา
ปราบมาร งานปราบมารยังไมเสร็จแคนี้ ยังจะมีตอไป
คาของชีวิตอยูตรงนี้ เกิดมาเปนนายการุณย บุญมานุช ก็ตองถูกบังคับใหทํางานอยางนี้ งานได
เงินเราไมไดทํา ดวงของเราเจอแตงานอันตราย ขาพเจาอยากใหทานที่เปนธรรมกายทํางานอยางนี้ อยากให
ทานไปดังในธาตุในธรรมบาง ขาพเจาดังมามากแลว ขอใหทานไปดังแทนบาง ขาพเจาไมอยากดังเลย แต
มันดังเอง การดังในมนุษยโลก เปนการดังไมจริง เพราะดังในหมูผูมีกิเลส จะไปเชื่ออะไรได เพราะ
เปนความคิดของคนมีกิเลส เราจะไปยึดมั่นไดอยางไร ! จิตใจของคนมีกิเลสขึ้นลงไปตามอากาศ เราไปยึด
มั่นถือมั่นไมได
ขาพเจากลาวเสมอวา ขาพเจายอมแพทุกคน ไมวาใคร ! ขาพเจายอมแพ อยาเกงกับขาพเจาเลย
ขาพเจาแพแลว ใครจะวาอะไร ! ขาพเจายอมแพ ยอมแพทุกรูปแบบ แตขาพเจาจะไปเกงกับมาร ขาพเจาไม
ยอมแพมาร ขาพเจาขอสูมารอยางสุดฤทธิ์สุดเดช ขึ้นชื่อวามารแลว จงเรียงหนาเขามาเถิด ขาพเจาไมถอย
เลย อยาใหขาพเจาติดตามคนหาเลย ขาพเจาเขาวิชาธรรมกายติดตามคนหา ๑๖ ปแลว ยังไปพบมารไมทั่ว
พบแตที่หยาบ ๆ มารละเอียดยังพบไมทั่ว อยากพบใหทั่ว จะไดรูกันเสียทีวา ใครจะแพใครจะชนะ
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มารเขาสูไมจริง เขาหนีสู คือหนีไปอยูเหตุละเอียด เราตามไมพบ การติดตามคนหา ตองใชวิชา
ธรรมกายชั้นสูง แมเรารวมธาตุธรรมภาคขาวทั้งหมดเปนหนึ่งแลว คํานวณไปเทาไร ก็ยังไมพบเขาทั่ว พบ
แตบางสวนเทานั้น ในสวนที่เรายังไมพบ คือมารระดับละเอียด เขาก็เอาระดับละเอียดนั้นมาปกครองเรา โดย
ที่รูญาณของเราไมเห็นวิชาปกครองของเขา นี่คือปญหาสําคัญ วิชาก็คิดกันแลว ทําแลวทุกอยาง แตยังพบ
มารไมทั่ว ยังกําจัดมารไดไมทั่ว
เมื่อกําจัดมารไดไมหมด ถือวางานปราบมารยังไมเสร็จ จะตองทําตอไป ถามวาทําอยางไร? ตอบ
วา เดินวิชากันไป ไดวิชาใหมก็ใชวิชาใหม วิชาใหมยังไมไดก็ใชวิชาเกา คนควาเรื่อยไป เปาหมายก็คือ เดิน
วิชาไปคนหามาร พบแลวก็กําจัด จนกวามารนอยใหญจะถูกเราดับทั้งหมด นี่คือเปาหมายของงานปราบมาร

ทราบหรือเปลาวาเดินวิชาไปแลวจะไดผลงานอะไร?
ขอตอบทันทีวา ไมทราบ ! ไมทราบอะไรทั้งนั้น เดินวิชาเรื่อยไป แตบังเอิญไปพบเขา อยางกรณีที่
เราพบพระพุทธเจาที่มารเองตัวไปกักกัน กรณีที่เราพบจักรพรรดิที่มารเอาไปกักกัน และพบดวงบารมีที่มาร
เองไปซอนไวในเหตุละเอียด การไปเห็นทั้งปวงที่กลาวนั้น เปนการบังเอิญทั้งสิ้น เราไมทราบลวงหนาเลยวา
เราจะพบอะไร? ขาพเจาเดินวิชาไปตามบุญตามกรรม ธาตุธรรมทานใชเรา เราก็ทําตามที่ได เรื่องก็มีเทานี้
เอง
เมื่อเราพบเหตุการณเชนนี้ เปนเรื่องที่เราตกใจมาก ธาตุธรรมทานก็เพิ่งรูเพิ่งทราบพรอมกับเรา
เหมือนกัน ธาตุธรรมทานคิดกันเอง พระพุทธองคทรงประชุมกันเอง ใหความเห็นวาเปนงานสําคัญ เปนงาน
กอบกูเอกราช แลวก็ประชุมใหญหมดธาตุหมดธรรม ทรงคํานวณดวงบารมีใหเรา เปนรางวัลแกเราในฐานะที่
บากบั่นอดทนเดินวิชาปราบมาร
เราจึงทราบวาบารมีสําคัญคืออยางไร? บารมีระดับไหน? งานอะไร? ตองแยกประเด็นใหออก
หนาที่ของเราก็คือ คอยดูความรูที่ธาตุธรรมทานทํา ทําอยางไร? มีขั้นตอนอยางไร? ความรูนี้ยังไมมีใครรู
เลย แมเรียนวิชาธรรมกายมาจนหมดอายุขัย ก็ยังไมรูเรื่องนี้ ไดแตทําตามกันไป ทําตามที่อาจารยบอก
ความรูแทจริงมีอยางไร? ไมมีใครรูทั้งนั้น ! ขาพเจาก็เพิ่งรูเห็นตอนที่ทําวิชาปราบมารนี้เอง แตกอนไมรูเรื่อง
อาจารยเขาวาอยางไรก็วาตามเขา ผิดถูกไมรู เขาวาถูก ก็ถูกดวย ความรูทั้งปวงมาชี้ขาดกันในตอนทําปราบ
มารแทบทั้งนั้น อยางเรื่องการบูชาขาวพระที่ขาพเจาเคยทํามา ความชัดเจนมาแจงเองในตอนที่ทําวิชาปราบ
มาร ครั้นทราบแลว แตก็แกไขอะไรไมได ก็ไดแตเปนการรูเฉพาะตนเทานั้น แตกอนเราไมเคยคิดถึงขอดี
ขอเสีย แตพอขาพเจามีอายุมากขึ้น และไดมีประสบการณในการทําวิชาปราบมาร ขอคิดอันหนึ่งเกิดขึ้นทันที
หากสิ่งที่บูชาไปถึงนิพพานจริง เราไดกําไรคือบารมี แตถาไมถึง เราขาดทุน ที่วาขาดทุนก็คือ เราไป
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บํารุงมารโดยที่เราไมรู เพราะมารเขาซอนอยูในพระพุทธองค และเราก็ไมรูวา มารมันซอนอยูอยางไร?
ความรูทางวิชาเรายังละเอียดสูเขาไมได จึงจับไมไดไลไมทัน
เรื่องนี้ขอพูดพาดพิงดวยการเปรียบเทียบ เพื่อจะไดเกิดความเขาใจ ของมีคาอยางหนึ่งที่มนุษยรูดี
คือ ชางเผือก เห็นชางเผือกที่ไหน ! มนุษยจะตองคลองเอามาไวในครอบครอง นางชางก็รูวามนุษยรูคาของ
ชางเผือก หากนางรูวาลูกของนางนั้นเผือก นางชางก็จะหาวิธีพรางตามนุษย ดวยการไปหาพืชในปา เอาพืช
นั้ น มาเคี้ ย วแล ว ก็ พ น ไปทั่ ว ตั ว ของลู ก ช า ง เพื่ อ ไม ใ ห ม นุ ษ ย เ ห็ น ความเผื อ ก แต ม นุ ษ ย ฉ ลาดกว า เมื่ อ ดู
ผิวพรรณไมไดและดูสีของขนไมได ก็ตองดูลักษณะอื่นประกอบ ที่เราเรียกวา “ตําราคชลักษณ” ในที่สุด!
มนุษยก็คลองเอาชางเผือกมาได นางชางจะหาวิธีปดบังอยางไร ก็ทําไมสําเร็จ
กลับมาดูเรื่องพระพุทธเจาของเรากับจักรพรรดิบาง แตกอนนี้ขาพเจาไมทราบเรื่องเลย ไดมารูเห็น
ในตอนที่ทําวิชาปราบมารนี้เอง พระพุทธเจาก็ดีและจักรพรรดิก็ดี ไมวาจะไปไหน อยูที่ใด? มารเขา
จะต อ งมากี ด กั น ไม ใ ห ม นุ ษ ย ไ ด เ ห็ น เขาเข า มาขั ด ขวางในทุ ก รู ป แบบ ไม ใ ห ม นุ ษ ย ไ ด รู ไ ด เ ห็ น
เชนเดียวกับนางชางพรางตามนุษย ไมใหมนุษยรูวาลูกของนางเปนชางเผือก การที่นางชางหวงลูกเผือก
เพราะนางรู ว า ลู ก เผื อ กจะนํ า ความสุ ข สมบู ร ณ ม าสู น าง ไม วั น ใดก็ วั น ใด นางจึ ง หวงลู ก เผื อ กยิ่ ง นั ก
เชนเดียวกับมาเหมือนกัน เขารูคุณคาของพระพุทธเจา เขารูคุณคาของจักรพรรดิ ไมวาพระพุทธเจา
จะอยูที่ใด และไมวาจักรพรรดิจะอยูที่ใด ยอมจะเกิดความสมบูรณที่นั่น เขาจะสวมรอยตรงจุดนั้น
โดยที่ใครก็จับไมได ไลไมทัน มีการถวายทานที่ใด มารก็ฉวยโอกาสจังหวะนั้น เหมือนโจรที่เชี่ยวชาญคอย
ดักจี้ปลนเวลาที่เราถอนเงินจากธนาคาร นั่นเอง แตการที่มารมาจี้ปลนนั้น เปนการจี้ปลนในธาตุในธรรม
ยากตอการเรียนรู เพราะมารเขามีวิชาละเอียดกวาธรรมภาคขาว รูญาณอยางเราจับไมไดไลไมทัน ยากที่จะ
พิสูจนและยากที่จะเรียนรู ไมใชเรื่องที่จะรูเห็นไดงายเลย ขาพเจารูเห็นได ก็ยกมือไหวฟาแลว ไดแตสอน
ตัวเองวา ถูกมารตมเอาแลว จงรูไวและจงรูไว อยาไปโทษครูอาจารยของเราเลย ทามีเจตนาดี หากไปถึงจริง
เราจะไดบุญบานตะไท ถาพลาดจะวาอยางไร? ไมมีใครคิดกันเลย เขาคําโบราณที่วา “เตะหมูเขาปากหมา”
ทันที มารเขามีวิธีสวมรอย แตเราไมรู ที่ไหนรวยก็ตองระวังใหดี มารเขามีสวนได แตเราไมรู เขาไม
ขัดขวางสมบัติ ปลอยใหเรารวยเชาค่ํา เงินไหลมาเปนพายุ มันจะตองมีเบื้องหนาเบื้องหลังอะไรเปนแน!
เรื่องนี้เพิ่งจะเขาใจในตอนที่อายุมากนี้เอง มารเขาบังคับไดหมด จะใหเชื่อก็ได ไมเชื่อก็ได เขาทําไดทั้งนั้น
จะใหใครไปใครมา เขาทําไดทั้งนั้น ไดเห็นเหตุการณกรณีปาราชิก ๒ รายที่ผานมา หนังสือพิมพทําขาวอยู
นานวัน ปรากฏวาสาวกของผูปาราชิกออกมาใหการสนับสนุนจํานวนมาก จนดูไปวาบานเมืองเรานี้ ไมมีใคร
รูวินัยพระสงฆเลยหรือ? เปนพระมีเมียไดหรือ? เกิดการสับสนในบานเมืองเราแลว มารเขาบังคับไดถึงเพียง
นี้ นี่คือตัวอยางที่เราเห็นอยู ขอใหเรายึดมั่นในความถูกตองไว อยาเอากําลังกองหนุนมาวากันเลย หากเรา
ไมยึดกองหนุน มารจะไมไดชอง
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ตามที่บรรยายมานี้ ก็เพื่อใหเกิดขอคิดแกทานที่เรียนวิชาธรรมกายชั้นสูง โปรดคิดถึงขอดีขอเสีย
ในทุกสิ่งที่เราทํา มารเขามีวิชาสูงกวาเรามาก เขาเปนเจาธาตุเจาธรรม กวาจะรูเห็นอะไรไดแตละอยาง
ตองเอาชีวิตเปนเดิมพันทั้งนั้น ความรูใดและผลงานใดที่ไดจากการทําวิชาปราบมาร เปนสิ่งมีคาเหลือคณา
นับ แตขาพเจาก็บอกไดเทาที่รูเห็น บอกไดเทาที่ไปถึงเทานั้น ความละเอียดของวิชาในสวนที่ขาพเจายังไป
ไมถึงและที่ยังไมรูไมเห็น ขาพเจาก็บอกทานไมได

มีความคิดอยางไรตอการที่พระพุทธองคและจักรพรรดิของเรากลับมาได?
ทันใดที่ผูใหญในธาตุในธรรม คือผูปกครองใหญในนิพพานสรุปผลงาน คือตนใหญและตนนิพพาน
เปนทรงยืนยันวา พระพุทธเจาของเราที่มารลักพาตัวไปและจักรพรรดิสําคัญกลับมาไดหมดแลว ขาพเจาดีใจ
ถึงกับกินขาวไมลง ปลื้มใจไมมีอะไรเทียบ เหตุผลที่ดีใจก็คือ การเปนพระพุทธเจาของแตละพระองคไมงาย
เลย สรางบารมีกันมานับภพนับชาติไมถวน สุดทายจะตองควักนัยนตาใหเปนทาน ตองยกลูกเมียใหเปน
ทาน ตองใหเขาไดทุกอยาง มิฉะนั้นก็เปนพระพุทธเจาไมได แบบธรรมเนียมการสรางบารมีของธรรมภาค
ขาวเปนอยางนี้ ในสวนของจักรพรรดินั้น ก็ตองอํานวยความสมบูรณบริบูรณแกโลกและแกโพธิสัตวเรื่อยไป
นับชาตินับภพไมถวนเชนกัน ชาวโลกที่ถูกศีลถูกธรรมทานชวย โพธิสัตวที่ถูกศีลถูกธรรมทานชวย ชวย
สารพั ด เรื่ อ ง สร า งบารมี ม ากกว า พระพุ ท ธเจ า บารมี ไ ม ม ากกว า พระพุ ท ธเจ า ก็ ดู แ ลพระพุ ท ธเจ า ไม ไ ด
เขาเกณฑนี้จึงจะเปนจักรพรรดิได
บัดนี้ พระพุทธองคมีทุกขหนัก มารมาขมเหงรังแกถึงขนาดเอาตัวของพระองคไปได เอาไปกักกัน
ไมใหรวมหมูรวมพวก บางก็เอาไปทรมาน สารพัดที่มารจะทํากับพระองค การที่เรารบไปพบพระพุทธองคใน
ที่ตกยากเชนนั้น รบกับมารจนในที่สุดเรารับพระองคกลับคืนมาไดหมดเปนเรื่องที่ขาพเจาดีใจ ถือวาเปนบุญ
ใหญเปนบารมีใหญ พระองครับสั่งวา พระองคหมดอนาคตแลว การพนทุกขคราวนี้เหมือนไดเกิดใหม
คราวนี้ก็เปนขั้นตอนการทบทวนความรูกันใหม เราแพเขาดวยความรูใด? จะแกตัวกันอยางไร? จะ
ทําวิชากันอยางไร? เพื่อใหเราชนะมารใหได เรื่องก็มีเทานี้ เปนเรื่องของนิพพานที่จะตองคิดปรับปรุงกันแลว
กลาวถึงจักรพรรดิ ทานไมกลับไปนิพพาน มาอยูกับ “ตนปราบ” ทั้งหมด ไมรูกี่หมื่นกี่พันอสงไขย
แลว ดวงกายสิท ธิ์อันเปนดวงของ “ตรีภพ” มีขนาดโตไมเทาไร เหตุใดจักรพรรดินอยใหญอยูไดหมด?
ขาพเจาก็ไมมีความรู แตวาใครจะมีบารมีเทาไร? ใครจะใหญใครจะโต? ใครจะมีความรูอะไร? ใครเกงใครไม
เกงอะไร? ใครรูมากรูนอย? ไมใชประเด็นสําคัญ เรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งที่ทราบก็คือ เดินวิชาใหตรงกันหมด
ทําวิชาอะไรก็ทําไป แตวิชาตรงกันหมด วิชาอะไรก็ตรงกันหมด วันนี้เดินวิชาหยาบก็หยาบตรงกันหมด วัน
ใดเดินวิชาโลดโผนก็โลดโผนตรงกันหมด นี่คือ ขอสังเกตที่ขาพเจาทราบ มีเรื่องเดียวที่ขาพเจาไมชอบ คือ
ขาพเจาตองทําวิชาทุกวัน เวนไมได เปนขอบังคับ เพราะพระองคจะตองอาศัยกายมนุษยของขาพเจาเปน
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ฐานทัพ กายมนุษ ยของขาพเจาเปนปอมปราการ พอเดินวิ ชาไปถึงนิ พพานกายธรรมและนิพพานเปน
นิพพานทั้งหมดเอากายมนุษยของเราเปนฐานทัพอีก คราวนี้จะเดินรูเดินญาณไปไหนก็วากันไป จึงไดรูวา
กายมนุษยของเรานี้สําคัญที่สุด ไมวากายใดตองใชกายมนุษยเปนปราการ ถาไมมีกายมนุษยของเรา
รอรับ การรบกระทําไมไดทีเดียว กายอื่นเปราะบาง กระทบกับมารก็แพเขา แตชวยไดในเรื่องรูและญาณ
การละลายมารจะต อ งเอากายมนุ ษ ย ไ ปดั บ กายอื่ น ไม มั่ น คงเท า กายมนุ ษ ย การที่ เ รามาเกิ ด ในโลก
วัตถุประสงคสําคัญก็คือใหมีกายมนุษย ก็เพื่อจะเอากายมนุษยไปสูมาร นั่นเอง
ขอสรุปวา การที่พระพุทธองคและจักรพรรดิกลับมาได ขาพเจาดีใจ แตดีใจไดไมนาน ดวยใจของ
เราไปประหวัดถึงคํากลาวของหลวงพอ หลวงพอทานพูดแกขาพเจา ๒ ประโยค ขาพเจาจําได คือ
(๑.) ถาศึกษาฯ ดับมารไมหมด มีหวังไดกลับมาเที่ยวในโลกมนุษยอีก หมายความวา ถาปราบมาร
คราวนี้ ยังดับมารไมหมด ธาตุธรรมทานใหมาเกิดใหม ใหมาปราบมารตอนั่นเอง
(๒.) ศึกษาฯ ดับมาร ตองดับใหหมด อยาใหเหลือเศษ ในสวนที่เรายังดับไมหมดนั้น มารจะเอา
สวนนั้นมาปกครอง คราวนี้เราจะแกอะไรไมไดทีเดียว
เราก็มาคิดถึงพระพุทธองคและจักรพรรดิที่เราไปติดตามกลับมาไดนั้น หากเราดับมารที่ละเอียดได
ไมหมด มันจะกลับมาเอาพระพุทธเจาและจักรพรรดิของเรากลับไปอีกหรือเปลา? ขณะนี้เราก็อายุมากแลว
จะตายเมื่อไรเราก็ไมรู ขณะนี้เรายังมีกายมนุษยอยู เราก็ยังดูแลพระองคไวได ยังปกปองพระองคได หากเรา
ตายไป อนาคตของพระองค จ ะเป น อย า งไร? เราก็ เ ดาเหตุ ก ารณ ไ ม ไ ด ไม ว า นิ พ พานใดและไม ว า
จักรพรรดิใด ไมตองการใหขาพเจาตายทั้งนั้น ความหวังทั้งปวงอยูที่ขาพเจาผูเดียว ขาพเจาทราบ
เปนอันดี ปนี้ขาพเจาดวงดีขึ้น เพราะมีหลายคนเห็นความสําคัญในตัวขาพเจา ตางก็สงอาหารบํารุงไปให
บางทานสงเงินไปให บอกวา “สิ้นเปลืองเทาไรไมวา ขอแตใหลุงการุณย บุญมานุช มีชีวิตอยูคูโลก เพื่อจะได
ประลองยุทธกับมารตอไป หากลุงการุณย บุญมานุช ตายไป พวกผมจะไปอานหนังสือปราบมารไดที่ไหน? ”
เลิกพูดเรื่องความตายกันไดแลว เพราเปนการกระทบกระเทือนพระทัยผูใหญในธาตุในธรรมของ
เรา คิดถึงตนนิพพานเปน คิดถึงตนใหญ คิดถึงหลวงพอ จะเสียพระทัยขนาดไหน? คิดถึงพระพุทธองคทั้ง
ปวง ทั้งนิพพานกายธรรมและนิพพานเปน ตองเสียพระทัยอยางใหญหลวง จักรพรรดิทั้งปวงก็ตองเสีย
พระทัยไปดวยกัน เพื่อเปนการรักษาพระทัยของพระองคทั้งหมด ขาพเจาตองไมตาย ขาพเจาไมเคยปรารภ
อายุมากใหพระองคฟงเลย ไปปรารภวาเราอายุมากแลว เทากับเอาเข็มไปแทงพระทัยทีเดียว อยาพูดอยา
กลาวเปนอันขาดทีเดียว
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ในขณะนี้ ขาพเจามีสถานภาพเหมือนนักมวยคนหนึ่ง ตอนเย็นตองออกไปวิ่ง บริหารรางกาย ยก
น้ําหนัก แลวกลับบาน พักผอนครูหนึ่ง แลวก็เดินวิชารบกับมาตอไป กายมนุษยมีสุขภาพดี ทําใหพระองคดี
พระทัยไปดวย
ดังนั้น การที่ทานทั้งหลายใหการอุปการะแกขาพเจา ก็คือ ทานไดบารมีปราบมารไปกับขาพเจา
ดวย ทานชวยขาพเจา ก็คือ ทานชวยธาตุธรรม ทานชวยพระพุทธองค ทานชวยจักรพรรดินั่นเอง
ทานทําวิชาไมได แตทานชวยอยางอื่น ทานทําถูกแลว การเงินที่ขาพเจาได ไมวาใครสงไป พอขาพเจาเขา
นิพพาน มักจะถามขาพเจาวา “วันนี้ไดเงินหรือ?” ก็ตอบวาคนนั้นสงไปให คนนี้สงไปให นิพพานใดถาม
หมายความวา นิพพานนั้นจัดหาให คือ พระองคจะลงมาเอง แลวเดินสมาบัติแกใคร? แลวคนนั้นจะนึกถึง
ขาพเจาทันที แลวก็จะสงเงินไปให นี่คือ พระพุทธเจาทรงหาเงินใหขาพเจาใช นั่นเอง
ขาพเจาไดเงินแลว เกิดความไมสบายใจอีก เกรงใจขาวของเงิน ไปบอกแกธาตุธรรมทานวา ไม
สบายใจที่เขาใหเงิน ธาตุธรรมทานกลาววา “จะเอาอยางไรกันแน? เวลาไมมีเงินก็มาขอกับขา แตพอใครเขา
ใหเงิน กลับเกิดความไมสบายใจ จะเอาอยางไรกันแน?” ธาตุธรรมทานวาขาพเจาเรื่องนี้บอย ๆ
นี่ก็เลาใหฟงอยางเปดใจ
วันใดที่ขาพเจาไดเงิน พอเราเขานิพพาน จะเห็นพระพุทธองคดีพระทัยผิดปกติ ทรงดีพระทัยวา
ขาพเจามีเงินใช แลวจะทําใหงานปราบมารดําเนินไปเปนปกตินั่นเอง หากเราเอาใจไปประหวัดกับเรื่อง
การเงินการทอง เอาใจไปยุงกับเรื่องครอบครัว ก็จะทําวิชาไมได วิชาไมกาวหนา พระพุทธองคจึงตองชวย
และจักรพรรดิทานก็ชวย แตการชวยนั้นทําเทาที่ไดเทานั้น เพราะมารเขาตอตานเต็มที่ เขาขัดขวางสมบัติ
เราเต็มที่ เขาระเบิดเราเต็มที่ เขาไมตอการใหเรามีกินมีใช เมื่อเราขาดเสบียงคลังแลว เราจะแพไปเอง
ขาพเจาจะไดอะไรแตละอยางดูมันยากไปหมด ไมเหมือนคนอื่นที่เขารวยเชารวยเย็น หนาที่ของเราก็คือ
อดทนเขาไว ทนอดเขาไว ตองคิดวาเอกราชของธาตุธรรมอยูเหนือสิ่งอื่นใด อยาหลงเงิน อยาหลง
ชื่อเสียง อยาหลงคํา ยกยอ
นี่คือวิถีชีวิตของคนปราบมาร ตามที่กลาวนี้เรียกวาเปดใจกันแลว
หากเราไมสละชีวิตอยางนี้ แลวใครเลาที่จะสละ การที่ธาตุธรรมเจาะจงเอาเราไปปราบมารนั้น ทรง
พิจารณากันหมดธาตุหมดธรรมแลว ไมมีทางเลือกอื่นแลว แมเราปฏิเสธก็ไมรับฟง บัดนี้ งานปราบมารมาถึง
ปที่ ๑๖ เราหวนกลับไปดูผลงานที่เรารบ ที่เรารบมานั้นไดงานอะไรบาง? เหตุการณที่ผานมา ๑๖ ปนั้น
รสชาติแหงการรบกับมารมีเปรี้ยวหวานมันเค็มไหน? เราก็พบมาแลวทั้งนั้น แลวใครเลาที่จะทนใหมาร
ระเบิดอยางที่เราอดทนมา? ธาตุธรรมทานตัดสินใจถูกแลว ที่มอบหมายความวางใจแกเรา เพราะเราสูไม
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ถอย ยิ่งยากยิ่งชอบ ยิ่งลําบากยิ่งเดินหนา จะมานิ่งดูดายใหมารมันมารังแกธาตุธรรมภาคขาวของเรา
เปนเรื่องที่ขาพเจายอมไมได เพราะเราเดินวิชามาแลว เราไดรูไดเห็นแลว วามารเขาปกครองธาตุธรรม
ของเราทั้งหมด เราไมรูเห็นก็ไมเปนไร แตเรารูเห็น เราจะปฏิเสธการรูเห็นของเราไมได เมื่อความจริง
ประจักษชัดแกสายตาเราเชนนี้ มารก็ตองมาประลองยุทธกับลุงการุณย บุญมานุช อยางแนนอน มารไมมา
ต อ รองอะไรกั บ ข า พเจ า เพราะข า พเจ า ไม ใ ช ห ลวงพ อ วั ด ปากน้ํ า เราคื อ การุ ณ ย บุ ญ มานุ ช จะ
ประลองยุทธกับทาน กองทัพของธรรมภาคมารมีเทาไร โปรดเตรียมตัวตอนรับใหจงดี ขาพเจาไมผิดศีลผิด
ธรรม ขาพเจาได รับ มอบหมายใหเ ปนผูปกครองทั้งหมด ขาพเจาตองรับผิดชอบธาตุ ธรรมของขาพเจา
ทั้งหมด ใครลวงล้ําอํานาจปกครองของขาพเจา ขาพเจาจะดับทานทั้งหมด ขาพเจาจะตรวจราชการของ
ขาพเจา หากขาพเจาพบมารที่ใด? ถือวาลวงล้ําอํานาจอธิปไตยของขาพเจา
แลวการรบก็เปดฉากขึ้นนับแตวันนั้น
ใชเวลารบแตวันนั้น จวบจนวันนี้ คิดงาย ๆ ๑๖ ป ยังไมมีการยุติสงคราม ยังไมมีการสงบศึก ไมมี
กติกา ไมมีศาลสถิตยุติธรรม ไมมีกรรมการตัดสิน มีผลงานนําเสนอผูคงแกเรียนเปนหนังสือปราบมาร เลมนี้
คือ ปราบมารภาค ๔
เราอยายอมใหมารมาตอรอง ปกติเขาจะมาตอรอง อยางยุคของหลวงพอ มารเขามาตอรอง
ตามที่หลวงปูชั้วทานเลา ซึ่งขาพเจาก็นํามากลาวแลวในปราบมารภาคอื่น เราก็ตองพูดตัดหนาไปกอนวา
เราไมใชหลวงพอวัดปากน้ํา มิฉะนั้นมารเขาไดชองคือเขาจะมาตอรองหากมีการตอรองเกิดขึ้นไมรูวา
เหตุการณจะพลิกผันไปในรูปใด? เราอาจหลงกลอุบายของเขา เชนเขาบอกวา เราอยามารบกันเลย
สิ้นเปลืองบารมีเปลา ๆ แลวจะใหถูกลอตเตอรี่รางวัลที่ ๑ จะใหเจานายที่มียศศักดิ์มาสนับสนุนยก
ยอง จะใหมีสาวงามมารับใช มารเขาจะใชลูกไมนี้ ซึ่งเขาทําได เพราะเขาบังคับไดหมด หากเราโดนกล
ยุทธนี้เขา เหตุการณจะพลิกผันไปได คนที่เสียใจมาก็คือ ธาตุธรรมภาคขาวทั้งหมด โดยที่เราออนแอเพียง
คนเดียวเทานั้น
เพราะใคร ๆ ก็อยากรวย ใคร ๆ ก็อยากใหคนมีหนามีตามายกยอง ใคร ๆ ก็อยากใหสาวงามมา
ปรนเปรอดวยกันทั้งนั้น เราไปหลงใหลสิ่งเหลานั้นไดอยางไร ! นี่มันเรื่องเอกราชของธาตุธรรม
ธาตุธรรมทานแหลมคม ที่ทานมามอบหมายงานปราบมารแกเรา ธาตุธรรมก็ทราบเต็มพระทัยวา
เราเปนฆราวาส เราเปนผูครองเรือน เราเปนชาวโลกที่มีกิเลส แตการที่ทรงบังคับเอาแกเรานั้น จะตองมี
เหตุผลอะไรสักอยางที่เราไมทราบ เราเอาแตเถียงพระองคไมลดละ จะไมใหเราเถียงไดอยางไร ก็ความรู
ของเราไมเห็นจะเขาทา ดีแตวันประชุมใหญวันนั้น “ตนใหญ” ทานเสด็จมา องคนี้แหละพูดกับหลวงพอวา
“หลวงพอเอาอยางนี้ ใหศึกษาฯ รับคําแกเรา”
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ทรงรับสั่งอยางนี้ ขาพเจาก็เถียงคัดคานอีก ดีแตหลวงพอทานหาม “ศึกษาฯ อยาเถียงทาน”
เมื่อหลวงพอหาม ขาพเจาก็ฟง เพราะในตอนนั้นเราไมรูวา “ตนใหญ” คือใครและสําคัญอยางไร?
เรามารูทีหลังวา “ตนใหญคือผูปกครองใหญ” องคนี้แหละคือผูที่ใหหลวงพอมาเกิด หลวงพอทานบอกทีหลัง
เราจึงรูทีหลังและองคนี้อีกนั่นแหละที่สั่งใหขาพเจามาเกิด พอเรารูความ จึงไปขอโทษทานทีหลัง ทานไม
ทรงถือโทษ ทรงใหอภัย เรื่องของเรื่องก็คือเราไมรูเรื่อง ถาเรารูเรื่องเสียแตตน เรื่องขุนของหมองใจในธาตุ
ในธรรมก็จะไมมี อายมารมันเปลา ๆ เรามาขัดแยงกันเองทําไม?
แตเรื่องจะเรียบรอยไมได เพราะเขาเขาแทรก มารเขาไมตองการใหขาพเจาปราบ จะเอาอะไร
ขอใหบอกเขา แตธรรมภาคขาวจะใหปราบ จึงมอบอํานาจใหเราปกครอง การมอบอํานาจทําเปดเผยไมได
เพราะจะทําใหมารเกิดการเคลื่อนไหวกอน การเคลื่อนไหวของเขา จะไปในรูปแบบใด เรายังไมทราบ เปน
การชิงไหวชิงพริบกัน ตางฝายตางมีชั้นเชิง
กลับมาอีกมุมหนึ่ง คือ ฝายธาตุธรรมของฝายเราบาง ผูใหญในธาตุในธรรมทานก็วา “ศึกษาฯ มัว
กระบิดกระบวนอะไรอยู หนาที่ของผูปกครองมีอยางไรก็นาจะรู ! ทําไมปลอยเขาเขามาเพนพานในธาตุธรรม
ของฝายเรา?” เราก็เรงเดินวิชาปราบสถานเดียว
กลับมาอีกมุมหนึ่ง ทางฝายมารเขาก็มาตอวาฝายผูปกครองของภาคขาว “ทําไมใหศึกษาฯ มา
ปราบพวกเรา?” ธาตุธรรมของฝายเราตอบแกเขาอยางไร?
“ศึกษาฯ เขาสรางบารมีจนมีฐานะเปนผูปกครองแลว ทางฝายมารมีอะไรก็ไปพูดกับเขา เรามอบ
อํานาจแกเขาไปแลว มีอะไรไปพูดกับเขาเถิด !”
แลวจะมีมารหนาไหนโงมาพูดกับขาพเจา เพราะมันกลัวถูกดับ
สรุปแลว เปาลออยูที่เราคนเดียว มารก็พุงเปามาที่เรา จะเลนงานเราสถานเดียว สวนธรรมภาค
ขาวมีอะไรก็ใหเราออกหนารับคนเดียว เราเปนเปาลอในทุกเรื่อง
นี่คือชีวิตของขาพเจา ตองมาประสบพบอยางนี้ ไมคิดวาเกิดมาชาตินี้จะตองมาปราบมาร ความ
อยากรูอยากเรียนวิชาธรรมกายนั้นมีอยู ตอเมื่อรูแนวทางแลว ก็นําไปประพฤติเฉพาะตน เรียนหนังสือจบ
แลวก็ออกไปรับราชการ ไมมีความปรารถนาที่จะมาโดงดังในเรื่องวิชาธรรมกายเลย หากทานอาน “ปราบ
มาร ภาค ๑” ทานจะทราบความเปนไปความเปนมาของขาพเจา
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เราจะปราบอยางไร?
ทานอยาตกใจในเรื่องนี้ เหมือนการเลนละครอยางไร ก็อยางนั้น เขากําหนดบทบาทใหเราแลว วา
เราเปนตัวอะไร? จะแสดงอยางไร? เหมือนการสวมวิญญาณ อยางขาพเจานี้ก็เปนพระเอกในทุกเรื่อง
มันเปนไปเอง ทําไดไปเอง เปนไปโดยสัญชาตญาณ มีตําราปราบมารใหอานถึง ๔ ภาคแลว ทําไมได
แลวจะมีอะไรมาเขียน ! ไมมีขอมูลแลวจะเอาอะไรมาเลา ! ลองดูกับตัวทานเองเถิด ลองเขียนมาอานสักภาค
หนึ่งเถิด ไมรูไมเห็นแลวจะเอาอะไรมาเขียน ! ลองกันดูเพียงแคนี้ ลองดูกับอาจารยของทานก็ได ไหนลอง
เลาใหฟงเรื่องเดียวในรอยเรื่องที่ลุงการุณย บุญมานุช นํามากลาว ดูทีเถิดวาทานจะเลาไดหรือไม ลองดูกัน
แคนี้
ลําดับแรก ตองไปสุดนิพพานเพื่อดูขอบขายอํานาจปกครองวามีแคไหน?
ไมไปใหสุดนิพพานแลว จะทราบไดอยางไรวา เรามีอํานาจปกครองแคไหน? ความรับผิดชอบของ
เรามีแคไหน? ไปดูใหทั่ว ! มีอะไรอยูที่ไหนอยางไร? เปนอํานาจปกครองของเราทั้งนั้น ธาตุธรรมทาน
มอบหมายแลว หมดความรับผิดชอบจากพระองคแลว เราจะตองรับผิดชอบแทนพระองคตอไป เราไปตอแย
อะไรกับพระองคไมไดอีกแลว
แต ก ารไปสุ ด นิ พ พานกายธรรมและการไปสุ ด นิ พ พานเป น นั้ น แค นี้ เ ราก็ เ อามื อ ก า ย
หนาผากแลว จนปญญาแลว ไมรูจะทําอยางไรจึงจะไปสุด? ลวงไปแลวไมรูกี่หมื่นกัปกัลปชาติ เรียนกัน
มาแลวไมรูกี่หมื่นกี่แสนชาติ ยังไมมีใครไปสุดนิพพานทั้งนั้น
แตเปนหนาที่ของเราจะตองไปใหสุด จะเรียนอยางไรจะเดินวิชาอยางไร? เปนเรื่องของทาน ! ทาน
ไมมีหนาที่โวยวายอะไรทั้งนั้น หากไปไมสุดก็ไมเห็นอะไรทั่ว ตองไปใหสุดจึงจะเห็นขอมูล จึงจะเห็นปญหา
งานปราบมารจะไปเริ่มตนตอนนั้น หากเราเดินวิชาอยางที่เราเห็นในทุกวันนี้ อีกรอยชาติก็ไปไมสุด
ตองคํานวณเรื่อยไป ดับหยาบไปหาละเอียดเรื่อย รบเรื่อยไป เอาละเอียดไปเปนหยาบเรื่อย ดังที่
แจงไวใน “ปราบมาร ภาค ๑” นั้น เพียงแคนี้เราก็ทราบวามารปกครองธาตุธรรมเราหมดแลว เปนจุดดํา
แทรกอยูทั่วไป จุดดําเล็กนี้ นับอสงไขยธาตุธรรมไมถวนของมารทีเดียว รายกาจนัก !
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ลําดับสอง ตรวจดูภพภูมิของมารใหทั่วมีอยูที่ใด? แลวจัดการไปเลย
ดูของหยาบกอน คือดูในภพ ๓ นี้ มีภพลับภพหนึ่ง ใครเปนคนทําไว? ทําไวเพื่ออะไร? แมเราจะไม
ชั ด แจ ง นั ก แต ก็ ต อ งศึ ก ษา ค อ ย ๆ เรี ย นรู ไ ป ขยั น ไปดู ข ยั น ไปรู เห็ น ไม ชั ด ก็ ต อ งหั ด เดิ น สมาบั ติ ใ หม
พากเพียรเขาเถิด จะกี่เดือนกี่ป ก็ตองอดทนเอา พอกายธรรมของเราใสขึ้น ความเห็นของเราจะชัดเจนขึ้น
กวาเกา แมจะไมไดเหตุผลเต็มรอย ก็จงอดทนฝกฝนวิชาใหหนักมือยิ่งขึ้น หากเรายอมแพแกความเพียร
เพียงคนเดียวแลวใครที่ไหนจะเอาความรูมาบอกแกเราได ขอใหคิดอยางนี้ คนเกงเขามี ผมไมเกง
ผมไมตองเรียน ก็เพราะเราคิดอยางนี้ บัดนี้ ลวงเลยมาแลวกี่กัปกัลปมาแลว เรามีพระพุทธเจาลงมาตรัสรู
แลว ไมรูเทาไรตอเทาไร ! ทุคติภูมิหรืออบายภูมิ คือ นรก อเวจี และโลกันต ก็มีอยูอยางนั้น ไมมีใครไป
พิจารณาอะไร?
สวนพวกเรา ก็ไดแตอานหนังสือไตรภูมิพระรวง ตองทองชื่อนรกตาง ๆ เอาไวตอบเวลาครูเขาออก
ขอสอบ สวนในพระไตรปฎกก็มีใหพวกเราไดเลาเรียน เปนที่นิยมกันวา ถาใครจําชื่อนรก ๘ ขุมได จะเปน
คนมีหนามีตา เปนที่ยกยอง
นี่คือประสบการณที่ขาพเจาสังเกตพบ จึงนํามาเลา
ภพภูมิเหลานี้คือเครื่องมือมาร มันคือคุก คือเรือนจํา มารเขาทําไวสําหรับทรมานพวกเรา เวลา
เราตายไปแลว เราจะตองไปสูภพเหลานั้น ใครผิดศีลผิดธรรมตองไปสูภพเหลานั้น ใครถูกศีลถูกธรรม ไปสู
ภพสวรรค
ภาคมารเขาปกครองคนผิ ด ศี ล ผิ ด ธรรม ภาคขาวปกครองคนถู ก ศี ล ถู ก ธรรม นี่ คื อ
กฎเกณฑในเบื้องตน
คราวนี้เรามาดูกันใหม พวกเราอยูในศีลในธรรมกันทั้งนั้น ดําเนินชีวิตอยูในกรอบของ ทาน ศีล
ภาวนากันทั้งนั้น แตเหตุไฉนเมื่อตายไปแลวตองไปตกนรก? จนโบราณเขากลาววา “คนขึ้นสวรรคเพียงเขา
โค (วัว) แตคนตกนรกเทาขนโค” คํานี้เราไดยินเขาพูดกันมานานแลว ทําไมเขาพูดกันอยางนี้? เราไดยิน
แลว เราก็กลัวจนขนหัวลุก หมายความวา คนขึ้นสวรรคเพียงเทาเขาวัว คือ สองคนเทานั้น แตคนตกนรก
เทากับจํานวนเสนขนของวัว นี่ก็คือ มนุษยเกิดมาเทาไรตกนรกกันหมด ! มีไดไปสวรรคเปนน้ํากระสายยา
เล็กนอยเทานั้น เมื่อเปนเชนนี้แลว ถามตัวเองวา เราเกิดมาทําไม? เพราะเราเกิดมาแลวเราตองตาย ตาย
แลวไปตกนรก ไปสูความทุกขยาก ไปสูการทรมาน แลวเราจะเกิดมาทําไม? ถามตัวเองเชนนี้ ถามเทาไรก็
ยังตอบคําถามไมได?
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คนดี ๆ จํานวนมาก ไมนาจะตองตกนรก เพราะเขาทําความดี เขาทําการกุศล เราก็รูเราก็เห็นอยู
เปนเพราะเหตุใดเขาจึงตกนรก? นี่คือคําถามที่เราจะตองหาคําตอบ
ไมมีใครในโลกที่เกิดมาแลวจะไมทําผิด แตเปนเรื่องเล็กนอย ความผิดเล็กนอยอยางนั้น จะทําให
เราตกนรกหรือ?
นี่คือคําถามที่เราตองการหาคําตอบ แตแลวเราก็ไมไดคําตอบ
ที่แน ๆ คือ พวกเราตกนรกไปแลว ขาพเจาไปเห็นแลวเกิดความสลดใจ เกิดความสลดใจก็เปน
เรื่องของทาน แตการคิดแกปญหา เราไมมีความคิดในเรื่องนั้น จนปญญาดวยประการทั้งปวง
ตอนนั้นเปนตอนที่ทําวิชาปราบมารใหม ๆ จําไดวา เขานิโรธไปถาม “ตนใหญ” ซึ่งเปนผูปกครอง
ใหญนิพพานกายธรรมทั้งหมด เราไมถามนิพพานอื่น เพราะทรงเปนพระพุทธเจายุคหลัง ๆ ตองไปถามผูมา
เปนพระพุทธเจาในโลกกอนใคร ๆ (ตอนนั้นยังไมคุนกับตนนิพพานเปน จึงไมกลาไปถาม) จําไดวาทูลถาม
พระองคดังนี้
“ขอพระองคไดทรงโปรด ขออนุญาตทูลถามความรูพระองคสักเรื่องหนึ่ง”
ทรงถามวา “เรื่องอะไร?”
“เมื่อครั้งพระองคตรัสรูเปนพระพุทธเจาในโลกนั้น ภูมินรก อเวจี และโลกันต เปนอยูอยางไร? มี
ความเปนมาอยางไร?”
ทรงตอบวา “ก็เห็นเปนอยูแตครั้งนั้นแลว”
อีกคําถามหนึ่ง ถามพระองควา “มีใครไปแตะตองบางหรือไม?” ทรงตอบวา “ไมมีใคร ! แตเห็น
หลวงพอวัดปากน้ําดําริอยู หลวงพอไมทันทําอะไร หลวงพอก็มรณภาพเสียกอน” ทรงตอบแกขาพเจาอยาง
นี้
เปนอันวา ภพนรก อเวจี และโลกันต มีมาแตครั้งใด เรายังจับความไมได
งานกําจัดภพทุคติภูมิ ยังไมไดคิด เพราะเกินความรูของเรา แตการคิดถึงบุญคุณของผูมีพระคุณ
ตอขาพเจานั้น ขาพเจาคิดไมเลิก คิดแลวก็เขาไปชวย จําไดวาการชวยในเบื้องตน ก็คือ ลงไปในนรกกอน
พบญาติของเราบาง ไมพบบาง ก็ใหเขาเรียนภาวนา ใครเห็นดวงใสแลว ใครเห็นกายธรรมเบื้องตน กายของ
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เขาจะเบา กายธรรมของเราขยายแผนฌานเขาเอาไปไวในสวรรคชั้นหนึ่งทั้งหมด ทําอยางนี้ทุกวัน แตไดผล
นอย ที่เราเอาเขาไปไวในสวรรคนั้น กลับตกนรกลงไปอีก เราก็บังคับใหเรียนภาวนาอีก ทําอยางนี้นานป
งานที่สองคือ รายการผูมีคุณแกบานเมือง เขากายธรรมไปตามทานเหลานั้น ดั้นดนไป ออกจาก
นรกขุมนี้ไปขุมนั้น ถามผูปกครองนรกเขาดูวาใครอยูที่ไหน? บางทีเขาก็บอก บางทีเขาก็ไมบอก ดวงของเรา
ดีอยูเรื่องหนึ่งคือ ผูปกครองขุมนรกไมวาอะไรเรา แตผูปกครองบางรายแสดงความไมพอใจ แตก็ไมทําอะไร
เรา มีเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดนอยมาก กวาจะเสร็จงานรายการผูมีคุณแกบานเมือง ใชเวลาทํางานเปนป แตไม
กลาเลา
ตอมาเกิดความเหิมเกริมขึ้นแกใจ นึกวิชาไดอยางไรไมทราบได ทําลายภพทั้งปวงจนหมดสิ้น
ทําไดไมยาก เพราะไมมีใครสู แปลกแท ๆ เราเดินวิชาดับภพ ดับเครื่องพันธนาการ ไมมีใครมาตอ
ตนเลย ยังจําบรรยากาศไดอยู
เรื่องที่วุนวายก็คือ สมาชิกในนรก อเวจี และสมาชิกโลกันต เอามาไวที่ตีนเขาพระสุเมรุทั้งหมด ไม
รูจะทําอยางไร ! ตัวเราเองก็เหนื่อยจากการเดินวิชา จึงออกจากนิโรธ บังเอิญลูกสาวของขาพเจาคือ “ลูก
กลวย” ตอนนั้นเธอยังเปนเด็กเล็ก เราเคี่ยวเข็ญใหเรียนภาวนา เธอก็ไมขัดใจพอ ไดใหลูกกลวยเขากาย
ธรรมไปทูลถามพระพุทธองค (พระสมณโคดม) วางานของพอในขั้นตอนนี้ไปถึงไหนแลว เสร็จแลวใหไปหา
แมชีถนอม อาสไวย ใหแมชีชวยดูเรื่องราวให ไดความอยางไรใหกลับมาบอกพอ ลูกกลวยเธอก็เขากาย
ธรรมไปหาพระพุทธองคตามที่สั่ง
กลาวถึงแมชีถนอม อาสไวย ในตอนนั้นแมชีตายไปแลว ทานอยูชั้นดุสิต
ลูกกลวยกลับมารายงานวา พระพุทธองคสั่งมาถึงคุณพอวา “เรียนผูกแลวตองเรียนแก” สวนคุณ
ยายถนอมบอก “ใหพอรีบเขากายธรรมไปสั่งงานใหเสร็จ ตอนนี้เหตุการณวุนวายใหญแลว คุณหนูรีบกลับไป
บอกคุณพอเดี๋ยวนี้”
ทันใดที่ลูกกลวยรายงาน ขาพเจาก็รีบเขากายธรรมไปที่เขาพระสุเมรุทันที ความวุนวานเกิดขึ้น
เพราะสมาชิกที่ออกมาจากนรก สมาชิกที่ออกมาจากอเวจีและสมาชิกที่ออกมาจากโลกันตมารวมกันที่นี่ ยัง
ไมไดจัดระบบปกครอง จึงเกิดความวุนวาย ขาพเจาก็ออกคําสั่งดังนี้
สมาชิกที่มาจากโลกันต มอบใหอรูปพรหมปกครอง
สมาชิกที่มาจากเอวจี มอบใหพรหมปกครอง
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สมาชิกที่มาจากนรก มอบใหทิพยปกครอง
จะลงโทษกันอยางไร ก็สุดแตจะเห็นสมควรตอไป
พวกเราลงโทษคนของเราเอง เราลงโทษกันเอง ไมใหมารมันมาลงโทษเหมือนกาลกอน ขาพเจา
ตองการอยางนี้ คือ ใหพวกเราปกครองกันเอง จะลงโทษอยางไรก็วากันไป ไปใหมารมาลงโทษพสกเราเปน
การไมถูกตอง โบราณทานกลาวไววา เมื่อตกนรกแลวแผนดินพูดไมได เราก็ไมไดเกิด แลวปไหนเลา
แผนดินจะพูดได หากตกอเวจีและโลกันตดวยแลว การกลับมาเกิดเลิกพูดกันทีเดียว
กลาวถึงดวงบุญที่เราทําไวขณะที่เรามีชีวิตอยูในโลกนั้น พอกายมนุษยหมดลมหายใจ มารมันก็มา
ลอกคราบดวงบุญที่ศูนยกลางกายของเราตั้งแตวินาทีนั้นแลว เมื่อดวงบุญถูกลอกคราบไป เราอยูในฐานะไม
มีบุญรักษา แลวเราก็ไปสูทุคติภูมิคือ นรกอเวจีและโลกันตตามระเบียบ
ตอไปนี้ ถาใครตายไป ก็ตองไปถูกสอบสวนที่เขาพระสุเมรุกอน ใครทําบาป เจาพนักงานเขาจะ
พิจารณาโทษ ใครทําการกุศล เขาก็สงไปสุคติภูมิตามสัดสวนแหงความดี
พนักงานเขาอาจถามทานวา “รูจักนายการุณย บุญมานุช หรือไม ?” ทานที่ตอบวาไมรูจัก จงระวัง
ตัวใหดี ! เขาจะไมลดหยอนผอนปรนอะไร แตถาตอบวา “ผมรูจักเปนอันดี ผมนี้แหละเปนมือขวาใหลุง
การุณย บุญมานุช เผยแพรวิชาธรรมกาย” หากตอบอยางนี้ จงระวังตัวใหดี เขาจะปูนบําเหน็จรางวัลแนนอน
เขาจะชวนคุยอะไรอีก เชนถามทานวา “ลุงการุณย บุญมานุช สุขสบายดีหรือ? กายมนุษยเจ็บไขบางหรือ
เปลา? พิมพตําราวิชาธรรมกายไปถึงไหนแลว? ปราบมารไดถึงไหนแลว? ทําไมคุณจึงรีบกลับมา? คุณกลับ
มาแลว ใครจะเปนคนชวยลุงการุณย?” เขาถามอยางนี้ ใหทานตอบไปตามที่รูเห็น รายใดพบอยางนี้เรียกวา
ดวงดีไดโชคหลายชั้น
ตามที่บรรยายมานี้ เปนผลงานในหนังสือ “ปราบมาร ภาค ๑” จะเอาใหดี ทานตองไปอานทบทวน
ใหม
เปนเรื่องที่นาดีใจ ภพทุคติภูมินี้มีมาแลวแตเมื่อไรก็ไมทราบ เปนเครื่องมือมารที่ใชทรมานพวก
เรามาแลวนานแคไหน? เราก็ไ มทราบได การที่เราดับ ภพทั้ง ปวงนี้ ได ตองวาเปนโชคของเราแลว
ขาพเจาไมคิดวาจะไดผลงานนี้ เหมือนหนึ่งฝนไป ยังถามตัวเองอยูทุกวันนี้ วาเราทําไดอยางไร ! ยังหา
คําตอบใหตัวเองอยูไมไดจนทุกวันนี้ หากเรากําจัดภพเหลานี้ไมได ทําใหมรรคผลนิพพานลาชา เพราะตอง
ไปเวียนวายอยูในภพเหลานั้น เสียเวลามาก ทําบุญทําทานมาบาง แตก็ถูกมารระเบิดเอาไป โดยที่เราไมมี
ความรูตอสู เปนเชนนี้นานแคไหนเราก็ไมทราบ ทุกคนโดนมาอยางนี้ทั้งนั้น และก็ไมมีใครเอาเรื่องราวมาเลา
ใหชาวโลกไดทราบเลย ไดยินมาบางก็ครึ่ง ๆ กลาง ๆ เทานั้น
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เห็นแลวหรือยัง ! ทําบุญใหมารกิน ทําเงินเดือนใหโจรใช คืออยางนี้ !
มีใครชวยเราได คิดดูเถิดมีใครชวยเราได สุดทายเราตกนรกเพราะไมมีใครทํากรรมดีไดทั้งหมด
มันตองมีทําชั่วบาง แลวมารก็อางเอาเหตุอันนั้น เอาเราตกนรกไดทุกคน มารเขาทํามาแลว เขาหากินโดยวิธี
นี้
ใครจะเปนผูนําเรื่องสําคัญอยางนี้มาเลาใหทานฟงได
นี่คือ ผลงานปราบมารในภาค ๑ กอนนี้ขาพเจานึกเคืองธาตุธรรม ที่มาบังคับใหขาพเจาทําวิชา
ปราบมาร ทําไมไมไปบังคับคนเกงๆ? เราไมเกงมาบังคับเราทําไม? นี่คือ ความในใจปที่ทําวิชาปราบมาร
แรก ๆ ตอนนี้ไมเคืองพระองคแลว เพราะทรงรูวาใครทําได ใครทําไมได เราจะไปรูดีกวาพระองคได
อยางไร? แตการที่พระองคไมทรงใหเหตุผล ทําใหเราไปโวยวายกับพระองค เราก็ทําไมถูกเหมือนกัน
เพราะการทําเชนนั้นจะเปนการกระทบกันหลายอยาง ก็มีความรูกันทั้งนั้น ก็เกงดวยกันทุกคน ดังที่เราเห็น
อยูทุกวันนี้ แตใครเลาที่จะทํางานใหพระองคได ทานก็บังคับเอากับคนนั้น ขาพเจาก็เพิ่งรู ความขุน
เคืองทางใจจึงหมดไป เลามาถึงตรงนี้ พอดีนึกเรื่องในสมัยหลวงพอได
เรื่องมีอยูวา มีคนมาขอใหหลวงพอชวยแกไขเรื่องอะไรจําไมไดแลว หลวงพอทานก็สั่งใหแมชี
ถนอม อาสไวยไปแกไข แตผูนําพาไมเอาแมชีถนอม กลับไปเอาพวกของตน พอกลับมาหลวงพอทานก็ถาม
เหตุผล ปรากฏวาตอบหลวงพอไมไดเลย หลวงพอก็นิ่งไมวาอะไร หลวงพอไมกลาคาน เพราะผูนําพาเปนผู
อุปการะวัด หลวงพอเกิดความเกรงใจ
นี่คือความหลัง ที่ขาพเจานํามาเลา ไมทราบวาแมชีถนอมอาสไวย ทานมีความรูดีอะไร? หลวงพอ
ทานใชตลอดเวลา เมื่อมีงานที่ตองใชวิชาธรรมกายแกไข หลวงพอจะเรียกแมชีถนอมกอนเสมอ ถาแมชี
ถนอมไมอยู หลวงพอจะไมพอใจ บางครั้งทานก็พูดเอาแรง ๆ จะใหดีตองใหแมชีญาณี ศิริโวหาร ทานเลา
ความหลัง บังเอิญแมชีญาณี ศิริโวหาร ตายไปแลว เราก็เลยไมไดฟงเรื่องดีๆ เทาที่ผมฟงดูก็เปนเรื่องของ
แมชีถนอม อาส-ไวย ทั้งนั้น สรุปวา แมชีถนอม อาสไวย มีธุระไปไหนไมได เพราะหลวงพอทานเรียกใชตอ
ลดเวลา เมื่อมีแขกมาหาหลวงพอ ก็มักมีปญหามาใหหลวงพอชวย พอหลวงพอรับทราบปญหา ก็จะเรียกแม
ชีถนอมแลวก็สั่งงาน
“หนอมชวยตออายุใหเขาดวย”
“หนอมแกโรคใหคนนี้หนอย”
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“หนอมชวยตรวจดูใหหนอย คนนี้เขาตายไปแลว ขณะนี้เขาอยูที่ไหน?” เปนตน คนอื่นหลวงพอ
ทานไมคอยเรียกใช
ขาพเจาดวงดี ที่เกิดมาไดพบแมชีถนอม อาสไวย ทานสอนวิชาให จนขาพเจาแกโรคได ปราบมาร
ได สอนได ทําไดสารพัด ความรูที่เคยเรียนมาจากแมชีทองสุข สําแดงปน ทานสั่งแกไขหมด รวม
ความวา ความรูของขาพเจายกเครื่องใหมหมดเลย เปนอานิสงสทันตาเห็น ขาพเจาแกโรคได มีคนมา
ใหขาพเจาแกโรคจํานวนมาก บางคนเขานึกถึงบุญคุณ เขาเอาเงินมาให ขาพเจานําเงินนั้นไปพัฒนาสํานัก
ของทานทั้งหมด สรางหองน้ํา ตอครัว เปนตน พอขาพเจายายราชการ การไปมาหาสูไมเปนปกติแลว ไปมา
หาสูกันยากขึ้น เพราะอยูกันคนละจังหวัด สุดทายแมชีมาพักอยูวัดปากน้ําขาพเจาก็ไปเปนผูชวยศึกษาธิการ
ที่จังหวัดจันทบุรี แมชีปวยและถึงแกกรรมที่วัดปากน้ํา ทุกวันนี้ขาพเจาเสียใจที่อุปถัมภทานไดไมเต็มมือ
เพราะความขาดแคลนของขาพเจานั่นเอง แมวาทานตายไปแลว แตก็ยังดูแลวิชาของขาพเจาอยู พรรค
พวกของขาพเจาตายไป ขาพเจาก็เอาไปฝากทานไว ทานก็รับดูแลให ทุกวันนี้คิดเสมอวา ถาไมมีแมชี
ถนอมเพียงคนเดียว งานปราบมารมีขึ้นไมได ความรูสึกอยางนี้ไมมีใครบอกเราได มีก็แตแมชีถนอม
อาสไวยเทานั้น ที่จะตอบปญหาใหเราได เปนธรรมกายเหมือนกันแตไมเหมือนกัน ฝมืออยางแมชีถนอม เรา
จะไปหาที่ไหน? ถาแมชีถนอมไมอยู ทําไมหลวงพอโกรธนัก ! ขาพเจาจึงเขาใจความหมายของหลวงพอ
ทําไมหลวงพอไมเรียกใชเรา? เราเองก็เปนธรรมกาย ก็เพราะไมถึงขั้น หลวงพอจึงไมเรียกใช คือ
ฝมือของเราใชการไมได หลวงพอทานจึงไมใช นั่นเอง แตเราก็เรียนมากับเขา อยูในหมูพวกของผูเปนวิชา
ธรรมกาย
ทานตองทราบน้ําใจของหลวงพอไวอยางหนึ่ง คือใครมาขอความอุปถัมภ หลวงพอทานจะไม
ปฏิเสธ เราจะพบวา ไมวาใครที่ไหนตางไปขอพึ่ง หลวงพอทานไมปฏิเสธ ตางก็อางวาเรียนวิชาธรรมกาย
ทั้งนั้น หลวงพอทานรับไวทั้งนั้น เรียนจริงเรียนเลนหลวงพอไมมีเวลาดูแล หลวงพอทานทําหนาที่เปนกงสี
ใหญ คือรับเลี้ยงทั้งหมด ใครที่ปรารถนาจะทํากรรมดีแลว หลวงพอยินดีทั้งนั้น ตรงนี้เอง บางครั้งหลวงพอก็
พลาด ที่วาพลาดก็คือ แตแรกก็วาเราปกครองกันได แตพออยูไปเกิดวายากสอนยาก เกิดความหนักใจแก
หลวงพอ แตหลวงพอก็ไมยอทอ ไมวาใครมาขอพึ่งหลวงพอก็รับไวอีก ครั้งนั้นขาพเจาเปนนักเรียนฝกหัด
ครู ไปเรียนวิชาธรรมกายที่วัดปากน้ําแลว ไดพบเห็นเหตุการณ ไดรูไดทราบความเปนไปของหลวงพอตลอด
มา หลวงพอมีใจเปนแมน้ํา เครงวินัยเปนเลิศ ไมมีอะไรเปนของตนเอง เทศนมาเทาไรตกเปนของวัดทั้งหมด
ไมเคยหยิบเงิน เวลาญาติบานนอกมาเยี่ยม หลวงพอยืมเงินจากไวยาวัจกรใหไป แตเวลาหลวงพอไดกัณฑ
เทศน หลวงพอใชหนี้วัดแถมยังใหดอกเบี้ยดวย เปนประวัติอันงามที่ใคร ๆ คารวะหลวงพอ เนื้อหาของวิชา
ธรรมกายจะพิสดารไปเพียงไร ทุกคนเชื่อหลวงพอ ไมโตแยง เพราะความบริสุทธิ์ของหลวงพอเปนมูลเหตุ
จึงชวนใหเชื่อและเคารพในความขาวบริสุทธิ์ของทาน หลวงพอของเรานี้เขาสูตรฤๅษีผอม ทุกอยางตก
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เปนของวัดหมด หลวงพอไมมีเงินเลย ขาพเจามีวาสนาบารมีจึงไดพบพระอริยเจาไดรูไดเห็นและได
สัมผัสของจริง
จึงไดขอคิดวา ผูคนพบโมกขธรรมนั้น มีความเพียรอันกลา มีความบริสุทธิ์อันเลิศ มีความ
เมตตาเปนเยี่ยม ก็คือ หลวงพอวัดปากน้ํา เราไดมาพบเห็น นับเปนบุญตา ตองวาเปนวาสนาบารมีแต
ปางหลังของเราจึงไดพบ เราทําอยางทานไมไดดวยประการทั้งปวง
มีหลายทานถามขาพเจาวา วัดพระธรรมกายมีกรณีอื้อฉาว จะทําใหวิชาธรรมกายตกวูบหรือไม?
ขาพเจาตอบวา ไมตกวูบ เพราะเปนเรื่องเฉพาะบุคคล วิชาก็คือวิชา วิชาตองทรงไว ศาสตรวาดวยวิชา
ธรรมกาย ขาพเจาขยายความใหทุกหลักสูตรแลว บัณฑิตยอมคนควาได เพราะมีตําราใหทุกหลักสูตรแลว
ใครๆ ก็คนควาได ก็เพราะเราไมทบทวนตํารา อาจทําใหเราเพี้ยนไดในความรู อยางมากก็แคภูมิปญญา
ชาวบาน เราตองยึดตําราใหแมนไว หมั่นทบทวนตํารา ก็เราเรียนแบบชาวบาน ไมดูตําราไมทบทวน
ตํารา อยางมากก็แคปญญาชาวบาน จะใหดีไปกวานั้นเห็นจะยาก เราเอาคนมาบวชจํานวนหมื่นจํานวนแสน
เอาเขามาเขาคายเพื่อฝกใหเปนธรรมกาย ปรากฏวาลมเหลวไมมีใครเห็นธรรม ไมมีใครเห็นธรรมกายคุมกับ
ความเหนื่อยของผูจัด ผลที่ไดไมคุมกับทุนที่เราทุมลงไป นั่นคือ ทานสอนไมเปน ขาดการเรียนรู แตอยาก
ประกาศจํานวนใหมากเขาไว เพื่อความโดงดังของทาน แตแลวผลงานลมเหลวโดยสิ้นเชิง ไมตองพูดถึงแก
โรค ไมตองพูดถึงการตรวจภพภูมิใหแกผูตาย เพราะความรูสูงเกินไป แมสอนเบื้องตนก็ไมเอาไหน อยาง
อื่นไมตองพูดถึงอีกแลว แปลวาความรูใชไมไดเลย ขอใหปรับปรุงความรูใหม
อยากสอนเบื้องตนใหไดผล อยากใหคนเห็นธรรมกายยกชั้น อยากใหคนเห็นธรรมกายหมดทั้งรุน
ทําไมไมอานตําราคูมือวิปสสนาจารย? ตําราของขาพเจามีอยูทุกหลักสูตร ทําไมทานไมคนควา? แลวจะรอบ
รูไดอยางไร? หากอยากจะทราบวาขาพเจาและคณะของขาพเจาสอนเฉียบคมแคไหน ไมยากเลย ! เชิญ
คณะของขาพเจามาสอนใหดู ก็นาจะทดลอง

ตํารามีความสําคัญมาก อยาเรียนแบบภูมิปญญาชาวบาน
คําวา “ภูมิปญญาชาวบาน” เปนคําที่ใชในยุคนี้ หมายถึง งานหัตถกรรม เปนความสามารถพิเศษ
เราทํางานนี้ขึ้นก็เลี้ยงตนเองได เชน งานชางฝมือ งานทําอาหาร งานประดิษฐตาง ๆ เปนตน
ขาพเจาเสนอแนะวา เรียนวิชาธรรมกายใหยึดมั่นตํารา หมั่นเปดตําราทบทวนความรูวา
ความรูยังแมนตําราอยูหรือไม? หรือวาผิดเพี้ยนไปอยางไร? เหมือนวัฒนธรรมของพระสงฆ จะตองลง
ฟงปาฏิโมกขในอุโบสถทุก ๑๕ วัน เปนการทบทวนวินัยของพระสงฆวายังครบถวนดีอยูหรือ? ตามหลักการ
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ที่วา “เจ็ดวันเวนดีดซอมดนตรี อักขระหาวันหนี” หมายความวา การดนตรีของเรานั้น ไมซอมเพียง ๗ วัน
ความชํานาญจะเฝอไปหมด ความรูทางหนังสือก็เชนกัน ไมไดทบทวนเพียง๕ วันเทานั้น เหมือนกับวา
ตัวหนังสือหนีไปหมดแลว ไมมีอะไรเหลืออยูแลว ความรูทางหนังสือไมเปนเองแลว เนื่องจากเราไมหมั่น
ทบทวน นั่นเอง
กลาวถึงวิชาธรรมกาย อันเปนศาสตรวาดวยการทําใจใหสวางใส ตามความรูตางๆ ที่หลวงพอวัด
ปากน้ําทานรวมไวใหนั้น มีทั้งหลักสูตรเบื้องตน หลักสูตรระดับกลางและหลักสูตรระดับยาก นั่นคือ เบื้องตน
ก็ไดแก หลักสูตร ๑๘ กาย ระดับกลางไดแกหลักสูตรคูมือสมภารและหลักสูตรมรรคผลพิสดาร หลักสูตร
ระดับยากไดแกวิชาปราบมาร มีตําราใหศึกษาเรียนรูแลว เราเคยเปดตําราอานทบทวนบางหรือไม? ถา
เรียนอยางภูมิปญญาชาวบาน เคยทําอยูอยางไรก็ทําอยูอยางนั้น ขาพเจาบอกไดเลยวาไมเปนผลดี ให
เปลี่ยนวิธีใหม วิธีใหมก็คือ หมั่นเปดตําราอานทวน เราทําเพี้ยนอยูหรือเปลา? หรือวายังแมนตําราอยู เพื่อ
เราจะไดปรับตัวใหความรูถูกตองเขาไว เหมือนกับที่พระสงฆ ทานลงฟงปาฏิโมกขนั้นไมมีการผอนผัน ตอง
บังคับตัวเอง
เหตุใดที่ขาพเจากลาวเชนนั้น ? ก็เพราะขาพเจาทําวิชาปราบมารมาถึงขั้นนี้แลว ไดรูไดเห็น ไม
เดินวิชาเพียงวันเดียว ความรูของเราเพี้ยนทันที เฝอไปหมด ไมไดเรื่องไปหมด ใชการไมได ตองมาเรียนตั้ง
ตนกันใหม กวาความรูจะเขาที่ดังเดิม ตองใชเวลาขัดเกลานาน
ทานตองเขาใจวา วิชาธรรมกายเปนวิชาสําคัญที่มารเขาพยายามลมลาง ถาวิชาธรรมกายดับ
ไปไมวาดวยเหตุใดๆ มารเขาจะทํางานเต็มมือ อธรรมก็จะชนะธรรม ความชั่วจะชนะความดี อกุศลชนะกุศล
บาปชนะบุญ มรรคผลนิพพานจะลมสลาย เพราะเราขาดสื่อแหงการรูเห็น กายธรรมคือสื่อแหงการรูเห็น
ก็เมื่อมารดับวิชาเสียแลว เราจึงขาดสื่อแหงการรูเห็น วิธีที่มารจะทําลายวิชาได ก็คือ เขาสอดละเอียดมาที่ใจ
ของเรา เอาดวงดําเขาหุมเคลือบ เอาความมืดมัวมาเอิบอาบ เพื่อใหใจของสัตวโลกมืดบอด หากเราไมหมั่น
เดินวิชาใหดวงธรรมใส แปลวา มารจะเขายึดปกครองใจเรา หากใจเราขุนมัว หมายถึงวาดวงธรรมขุน
มัวแลว เราจะคิดทําชั่วทันที ยอมหมายถึงวา มารยึดธาตุธรรมเสียแลว โลกจะมืด โลกจะวุนวาย โลกจะ
เดือดรอนดวยประการตางๆ ขาพเจาจึงแนะนําใหหมั่นเปดตําราทบทวนความรู ก็เพื่อไมใหมารยึดอํานาจ
ปกครองใจเรานั่นเอง ไมวาใคร ! ถาไมมีความอายเสียอยางเดียว ยอมทํากรรมชั่วไดทั้งนั้น ไมเกรงกลัวตอ
การทําบาป ไมนึกละอายตอการทําบาป นั่นคือ มารปกครองเต็มรูปแบบแลว
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วิชาธรรมกาย คือ วิชาที่พระพุทธองคบรรลุในวันวิสาขบูชา
วิชาธรรมกายมีอยูแลว คนที่จะมาคนควา จะตองเปนพระพุทธเจา คนอื่นคนควาไมได เพราะอะไร
จึงคนควาไมได เพราะบารมีไมพอกันจึงคนไมได เมื่อพระพุทธเจามาเกิด จะตองทําความเพียรเพื่อคนควา
วิชา วิชาที่คนควาพบคือวิชาธรรมกาย จึงจะมีฐานะเปนสัพพัญูพุทธเจา และจะตองคนควาในวันวิสาขบูชา
เปนประเพณีของพระพุทธเจาเชนนั้น
เมื่อพบวิชาธรรมกายแลว จึงจะบอกปฎกทั้งปวงได ถายังไมเปนธรรมกาย ยอมหมายความวา
ลมเหลวดวยประการทั้งปวง จะไมพบวิชาอะไรเลย หลวงพอวัดปากน้ําทานคนพบวิชาธรรมกาย รวบรวม
เปนตําราแลวหลายหลักสูตร ขาพเจาพิมพออกเผยแพรแลวทุกหลักสูตร โปรดติดตอไดที่ “สํานักพิมพเลี่ยง
เชียง” เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร
คราวนี้ขอกลาวถึงหลวงพอวัดปากน้ํา ทานปฏิบัติธรรมอยางไรจึงพบวิชาธรรมกายได เรื่องนี้เรา
ตองยอมรับในวาสนาบารมีของหลวงพอ ในประเทศไทยของเรานั้น ยังไมมีใครเขาถึงวิชาไดอยางนี้

อยากทราบวาวิชาธรรมกายลึกซึ้งแคไหน? เพียงทดลองอานบทบัญญัติ ก็จะทราบ
ความลึกซึ้งแลว
วิธีทดลองก็ทําไมยาก ไมวาใครทั้งนั้น ใหวางใจเปนกลาง แลวเปดตําราวาดวยวิชาธรรมกาย
ตั้งแตเลมเบื้องตน เลมหลักสูตรระดับกลาง และเลมหลักสูตรชั้นสูง ใหอานตัวบทบัญญัติ ยังไมตองอานบท
ขยายความที่ขาพเจาทํา เจาะจงเอาเฉพาะบทบัญญัติกอน แลวก็ถามตัวเองวา เราจะเขาถึงไหม? เราจะทํา
ไดไหม? เอาแคนี้กอน อยางอื่นคอยวากันใหม เมื่ออานแลว ใหนึกนาน ๆ วาเราจะทําไดสักบทไหม? เอาแค
บทเดียว ไมตองมาก เอาแคบทเดียวเทานั้น แลวทานจะทราบวา นี่คือความลึกซึ้ง นี่คือความยาก ไมมีอะไร
ยากไปกวานี้แลว ตอมาใหทานนึกถึงคุณคาของวิชา ใหนึกถึงคุณคาของความรูทานจะคิดอยางไร? คิดนาน
ๆ อยาดวนตัดสินใจ

ใครจะรักษาวิชาธรรมกายนี้ไวไดบาง? ถารักษาไมได อะไรจะเกิดขึ้น?
ขอให ท า นคิ ด ขอให ท า นตั้ ง คํ า ถามว า ถ า รั ก ษาวิ ช าธรรมกายไว ไ ม ไ ด อะไรจะเกิ ด ขึ้ น นั่ น
หมายความวา มนุษยไมมีสภาพใจใส ไมมีการพัฒนาสภาพใจใหเกิดพระรัตนตรัยทางใจ ใจมนุษยมีสภาพ
ขุ นมัว สง ผลให ไมเ กิ ดหิ ริ โ อตตั ป ปะ มารก็ป กครองเต็ม รูป แบบ โลกมี แต ค วามเดือ ดร อน เกิดภั ย
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ธรรมชาติ เกิดสงคราม ขาวยากหมากแพง ลูกไมเห็นคุณคาของพอแม ไมวาจะมองไปทางใด พบแตความ
ทุกขรอนของมนุษย
ถาดูเรื่องมรรคผลนิพพาน เมื่อมารปกครองโลกเต็มรูปแบบ แปลวา พระพุทธองคอยูใตปกครอง
ของมารดวย เมื่อมนุษยเดือดรอน เปนหนาที่ของพระพุทธองคจะตองมาชวยสัตวโลก ก็เมื่อพระพุทธองคยัง
ไมปลอดภัย พระองคจะมาชวยเราไดอยางไร? เพราะมารเขาตองขัดขวางทุกรูปแบบ ถามารปกคอรงแลว
เปนทุกขและเดือดรอนทั้งนั้น ไมเปนสุขเลย
เพราะเหตุนี้เอง เราตองรักษาวิชาธรรมกายไวใหได ใหอยูคูฟาคูดิน เพราะวิชาธรรมกายเปนวิชาที่
สอนใหทําใจใหสวางใส เมื่อใจคนสวางใส ก็เกิดหิริโอตตัปปะเปนเบื้องตน ไมวาโลกไหน ! ถามนุษยมีใจ
เปนหิริโอตตัปปะแลว โลกนั้นก็เปนสุข สวนคุณอยางอื่นมีมากมาย เชิญทานศึกษาเลาเรียนเองเอง
กลับมาดูประเด็นที่วา ใครจะเปนผูรักษาวิชาธรรมกาย? ก็ตอบวา บริษัท ๔ เปนผูรักษา
บัดนี้ คนที่มีความรูวิชาธรรมกายมีนอยแลว คนที่จะอธิบายความรูหลักสูตรทั้งปวงได ไมมีแลว
หมดผูรู แลว มี แต รู ประเภทครึ่ ง ๆ กลาง ๆ ทั้งนั้น ดั งนั้นการที่ขาพเจ าเขียนวิ ชาธรรมกายได ค รบทุก
หลักสูตร จึงเปนเรื่องของโชคของชาวโลก ขาพเจาไมทราบวาเขียนออกมาไดอยางไร? ขอเชิญทานทั้งปวง
ติดตามเอาเถิด

เมื่อพระพุทธองคเสด็จเขานิพพานแลว ๕๐๐ ป วิชาธรรมกายเสื่อมสูญ
วิชาธรรมกาย คือวิชาที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูในวันวิสาขบูชา คือวิชาที่วาดวยการทําใจใหสวางใส
ตามคําสอนขอ ๓ ที่วา สจิตฺตํ ปริโยทปนํ นั้น เมื่อพระพุทธเจาตรัสรูแลว ก็ทรงสอนประชาชนสืบมา ใคร
ปฏิบัติไดถึงละสังโยชนไดถือวาไดมรรคผลนิพพาน วิชานี้เสื่อมสูญไปเมื่อพระพุทธองคเสด็จดับขันธปริ
นิพพานได ๕๐๐ ป ตอเมื่อหลวงพอวัดปากน้ํามาเกิด ไดคนพบวิชาธรรมกายอีกครั้งหนึ่ง วิชาธรรมกาย
กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง บัดนี้วิชาธรรมกายเกิดขึ้นแลวในบานเรา ควรที่เราทานตองชวยกันรักษาไว อยาให
เสื่อมสูญไป หากเสื่อมหรือสลายไป หมายถึงวา มรรคผลนิพพานลมสลายไปดวย หมายความวามรรคผล
นิพพานหยุดชะงักลงชั่วคราว ตองคอยใหเกิดพระพุทธเจาองคใหมมาคนวิชาธรรมกายกันใหม ผูที่จะมาคน
วิชาตองเปนพระพุทธเจาเทานั้น คนอื่นคนไมไดเลย คนอยางเราทาน หมดสิทธิ์ ! เพราะบารมีไมถึง จึง
เอื้อมไมถึง ความยากอยูตงนี้ การหาพระพุทธเจามาเกิดนั้น ทํางายอยูหรือ?
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เมื่อหลวงพอวัดปากน้ําคนวิชาธรรมกายใหมๆ ทางคณะสงฆตั้งขอสังเกต
สุดทายก็ยอมรับ
ตามประวัติของหลวงพอวัดปากน้ํา เราจะพบวา พอคําวา “ธรรมกาย” เกิดขึ้น ทางการสงฆไทยก็
เห็ น ว า เป น เรื่ อ งแปลกอยู ต า งก็ ค น หาที่ ม าที่ ไ ป มี ก ารวิ จ ารณ กั น บ า ง สุ ด ท า ยก็ พ บที่ ม าที่ ไ ปของคํ า ว า
“ธรรมกาย” วันเวลาผานมาระยะหนึ่ง การยอมรับของสังคม เปนแบบคอยเปนคอยไป
ผูแสวงหาโมกขธรรมเดินทางไปวัดปากน้ํา เพื่อดูขอเท็จจริง เห็นหลวงพอปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ฟง
หลวงพอเทศน ขอของใจก็หายไป สุดทายก็ศึกษาเลาเรียน ขอวิจารณก็เบาลง นี่คือประวัติยอ
โดยเหตุที่หลวงพอเครงวินัยและปฏิบัติกิจของสงฆขาวสะอาดโปรงโลงเตียน ใครไดพบไดเห็นก็
เกิดศรัทธาเลื่อมใส ทําใหวิชาธรรกมายเผยแพรไปเองโดยไมตองโฆษณา เปนเรื่องที่แปลกมากทีเดียว การ
ขยายวงของวิชาธรรมกายเปนไปโดยธรรมชาติ พระสงฆผูใหญที่ติดตามการปฏิบัติธรรมของหลวงพอมา
ตลอด ก็คือ สมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๙) แหงวัดเบญจมบพิตร (ตอมาเลื่อนเปนสมเด็จ
พระสังฆราช) สุดทายพอใจในความรูวิชาธรรมกายของหลวงพอ แลวเกิดการชอบพอกัน หลวงพอก็เลยฝาก
พระมาเรียนเปรียญธรรมที่วัดเบญจมบพิตร เพื่อจะไดแบบอยางไปจัดที่วัดปากน้ํา ซึ่งไดแก สมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย (ชวง วรปฺุโญ ป.ธ. ๙) นั่นเอง
ตอมาสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร (สมเด็จพระวชิรญาณวงศ) ทรงสนพระทัยในความรู
วิชาธรรมกายที่หลวงพอวัดปากน้ําคนความาได ทรงรับสั่งใหอุบาสิกานวรัตน หิรัญรักษ (ศิษยของหลวงพอ)
เขียนเนื้อหาถวาย แลววิชาธรรมกายหลักสูตรคูมือสมภารก็เกิดขึ้นในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒
จํานวน ๒๕,๐๐๐ เลม โดยคณะศิษยหลวงพอวัดปากน้ํา จัดพิมพถวาย …. นี่คือประวัติแตเดิม
หลักฐานที่เปนหนังสือ มีใหคนควาไดที่วัดปากน้ํา สวนประวัติที่เกี่ยวของกับสมเด็จพระวันรัต วัด
เบญจมบพิตร มีเทปคําเทศนที่วัดปากน้ํา โปรดติดตามคนความาหาศึกษาได
สรุปแลว ไมมีใครแสดงความเห็นก้ําเกินวิชาธรรมกาย ความยากอยูที่เราเพียรนอยไป จึงยังไม
เห็นวิชา เพราะเปนเรื่องปฏิบัติทางใจ เปนเรื่องของการพัฒนาใจ ไมใชเปนเปรียญธรรมแลวจะเขาถึงได
โปรดเขาใจใหถูกตองวา การเรียนบาลีคือ หลักสูตรเปรียญธรรมของพระสงฆ เปนการเรียนภาษาบาลี
เพราะคําสอนของพระพุทธองคเปนคําบาลี เราเรียนบาลีก็เพื่อจะแปลคําสอนออกเปนภาษาไทย เปน
การรูธรรม แตยังไมถึงธรรม ยังไมเห็นธรรม จะใหถึง จะใหเห็น ก็ตองพัฒนาใจใหสวางใสตามคําสอน
ขอ ๓ ตามที่หลวงพอวัดปากน้ําอธิบายนั้น ความรูวิชาธรรมกายเปนหลักสูตรกวาง มีหลายหลักสูตร เทาที่
หลวงพอเขียนเปนตําราไว ขาพเจานํามาขยายความแลว ขอเชิญทานคนหาได
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หลวงพอพูดถึงมารไวอยางไร?
วิธีคนควา จะคนควาอยางไร? ก็ใหคนจากคําเทศนของหลวงพอ ซึ่งทางวัดปากน้ําไดพิมพคํา
เทศนของหลวงพออกจําหนาย เชน เลม “มรดกธรรมของหลวงพอวัดปากน้ํา” พิมพในนามของวัดปากน้ํา
และสมาคมศิษยหลวงพอวัดปากน้ํา ในโอกาสฉลองสุพรรณบัฏสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย (ชวง วรปฺุ
โญ ป.ธ. ๙) มี ๖๒ กัณฑ และหนังสืออื่น ๆ ที่วัดปากน้ําพิมพจําหนาย เปนตน
การคนทําโดยยอทอ เพื่อเอาเนื้อใหญใจความเทานั้น

กัณฑปพพโตปมคาถา (๒๘ มี.ค. ๒๔๙๗)
๑. สภาพความเปนเองปรุงแตง หรือวาใครปรุงแตง? อยูที่ไหน?
เรื่องนี้หมดทั้งประเทศ หมดทั้งชมพูทวีป หมดทั้งแสนโกฏิจักรวาล หมดทั้งอนันตจักรวาล ตลอด
นิพพาน ภพ ๓ โลกันต มากนอยเทาใดนั้น ไมรูกันทั้งนั้นวาเปนเพราะอะไร? แตวัดปากน้ํามีคนรูขึ้นแลว
ที่ตั้งวัยใหแกยับเยินไปเชนนั้น เปนเองหรือใครทํา อยูที่ไหน?
รูทีเดียววาใครทําอยูที่ไหน? รูวาไมใชใคร จับตัวไดคือ “พญามาร” นั่นเอง เปนผูทําใหแก ใหเจ็บ
ใหตาย เกิด- แก – เจ็บ – ตายอยางยับเยิน เกิดก็อยางยับเยินเดือดรอน พอไมตาย บางทีแมตาย บางทีลูก
ตายแมก็ตาย พอก็ยังจะตายตามอีก โดดน้ําตายเสียอกเสียใจ
เปนดังนี้ เพราะพญามารทําทั้งนั้น ทําเพื่อประหัตประหารฝายพระ ถามนุษยผูใดเปนพระ มารก็
ขมเหงอยูอยางนี้ ไมขาดสาย ไมทําอยางนี้ก็จะทําดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง บางทีหมั่นไสนัก ทําเกงกาจอวดดี ก็ให
ฆากันตาย ใหกินยาตาย ใหโดดน้ําตาย ใหผูกคอตาย
เหลา นี้ ใ ครเป นผู ทํ า? พญามารเป นผู ทํ าทั้ ง นั้น ไม ใช ใ ครอื่น แต ไ มมี ใ ครรู แม แ สนโกฏิ
จักรวาล อนันตจักรวาล นิพพานถอดกายมีเทาไร? ไมมีใครรู ไมรูเรื่องทีเดียว
ปกติแลว การเกิดของเราเปนอยางนั้น เกิดก็ไมเดือดรอน จะคลอดบุตรเหมือนถายอุจจาระ เหมือน
ถายปสสาวะ เหตุที่เราเดือดรอนยับเยินกันนั้น เปนเพราะพญามารเขาสงฤทธิ์ สงเดช สงอํานาจ สงวิชชาที่
ศักดิ์สิทธิ์มาบังคับบัญชา บังคับใหเปนไป
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๒. เราตองทําวิชาสูเพื่อรบกับพญามาร หากรบชนะ ทานทั้งหลายที่ไมไดรบก็ชนะดวย
เมื่อสูรบเชนนี้ ใครเคยไดยินไดฟงบาง? ไมมีเลย ! หมดทั้งชมพูทวีป แสนโกฏิจักรวาล อนันต
จักรวาล นิพพานถอดกายที่ไหน ๆ ไมมีเลย แลวไมมีใครรูจักเสียดวยซ้ํา
มารู จักขึ้ นแล ว ที่ วั ดปากน้ํ า ภิกษุ ส ามเณร อุ บ าสก อุ บ าสิกา อยู วัด ปากน้ําก็ จริ ง แตไม รูว า
สมภารวัดปากน้ําทําอะไร? นี่อัศจรรยนัก อยูดวยกันตั้งหลายสิบป อยูวัดปากน้ําทําวิชานี้ ๒๒ ป ๘ เดือน
๙ วัน วันนี้ไมมีใครรูวาทําอะไร? รูแตนิด ๆ หนอย ๆ รูจริงจังลงไปไมมี มีก็ผูทําวิชาดวยกัน รูจริงเห็นจริง
กันลงไปทีเดียว ทําอยูทุก ๆ วัน นั่นแหละก็รูจริง เห็นจริง นี่เปนวิชาลึกอยางนี้
เมื่อรูเชนนี้แลว จงอุตสาหวาตั้งแตบัดนี้ไป เราจะชวยเหลือแกไขดวยประการใดประการหนึ่ง ทาน
รบศึกสําคัญอยางนี้ ถาชนะละก็ เราชนะดวย ถึงเราไมไดทําเลยเราก็ชนะดวย ถาทําไดสําเร็จ เราก็
สําเร็จดวย เราไมไดทําเลยก็สําเร็จดวย เราตองสนับสนุนดวยทางใดทางหนึ่ง ใหสมควรทีเดียว
พวกที่เปนแลว ตั้งใจแนวแนวา ตั้งแตวันนี้ไป เราไมถอย เกิดมาเราพบวิชานี้ เราจะตองสู
อยางอื่นสูไมไดทั้งนั้น เราจะหันสูดวยวิชานี้กันสุดฤทธิ์สุดเดช เอาใหถึงหมดเจ็บ หมดแก หมดตายของ
พญามารใหได ใหพญามารแพใหได พญามารแพเด็ดขาดเมื่อไร? เวลานั้นหมดทุกขในโลก เทาปลายผม
ปลายขนก็ไมมี หมดแก หมดเจ็บ หมดตายในโลก เทาปลายขนก็ไมมี มีความสุขเหมือนยังกับทาวสวรรค
หรือเหมือนกับทาวพรหม หรือเหมือนกับพระนิพพาน สุขขนาดนั้น เปนสุขสําราญปานนั้น
สรุปสาระสําคัญของเนื้อความ
หลวงพอเทศนเมื่อ ๒๘ มีนาคม ๒๔๙๗ ปนี้เปนป ๒๕๔๓ แปลวาเปนเวลา ๔๖ ปโดยประมาณ
ขาพเจาเพิ่งไดอานเทศนกัณฑนี้ แตขาพเจาถูกธาตุธรรมบังคับใหทําวิชาปราบมารมาตั้งแตป ๒๕๒๗ นับถึง
ป ๒๕๔๓ แปลวาขาพเจาทําวิชาปราบมารมาแลว ๑๖ปโดยประมาณ เนื้อหาของงานปราบมารมีอยางไร?
โปรดติดตามหนังสื อ “ปราบมารภาค ๑” (พิ มพเ มื่อป ๒๕๓๓) หนั งสือ “ปราบมารภาค ๒” (พิ มพ เ มื่อ
๒๕๓๖) หนังสือ “ปราบมารภาค ๓” (พิมพเมื่อ ๒๕๓๙)
หนังสือ “ปราบมารภาค ๔” คือเลมที่ทานกําลังถืออยูในขณะนี้ พิมพเมื่อป ๒๕๔๓
หลวงพอทําวิชาปราบมารมากี่ป?
เมื่อป ๒๔๙๗ หลวงพอบอกวาทําวิชาปราบมารมาแลว ๒๒ ป ๘ เดือน ๙ วัน คราวนี้เราจะคิด
แบบโดยประมาณคือ คิดหยาบ ๆ หลวงพอมรณภาพเมื่อป ๒๕๐๒ เราก็นับป ๒๔๙๗ มาถึงป ๒๕๐๒ จะได
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๕ ป แลวบวกดวย ๒๒ ป จะได ๒๗ ปขึ้นไป หากคิดละเอียดก็ ๓๐ ปขึ้นไป ผิดถูกใหทานคํานวณเอง เพราะ
ขอมูลมีอยูแลว
หลวงพอไดผลงานอะไร? เพียงใด? แคไหน?
เรื่ อ งนี้ ไ ม มี เ อกสารให ค น คว า เลย แม ใ นกั ณ ฑ เ ทศน ก็ ไ ม มี ป รากฏ แต มี ก ารพู ด เป น เบื้ อ งหลั ง
เหตุการณเฉพาะในหมูนักรู ขาพเจาไดยินบอยๆ วิชาการนั้นไดยินแตเหตุ ๑๙ แลวก็พิสดารกาย ไดยินแต
แคนี้ สวนเหตุการณนั้น แมชีถนอม อาสไวย ทานกลาวไดเปนเรื่องเปนราวทีเดียว และพูดวิชาการไดอีก หู
ของขาพเจาก็แปลกอยูมาก ทําไมจดจําวิชาการที่เกี่ยวกับวิชาธรรมกายไดเกลี้ยงเกลา? วิชาการทางโลก
เรียนมาแลว ทางราชการเขาใหทําการ ทําไมเราจําวิชาการทางโลกไมได? ทําไปผิด ๆ ถูก ๆ เกือบจะถูก
ทางราชการดําเนินการทางวินัยหลายครั้ง
แตการทําวิชาปราบมารในยุคของขาพเจา ขาพเจาทําตําราไวทั้งหมด ไมใหเกิดปญหาในการ
คนควากันอีกตอไป บันทึกประจําวันนั้นทําไวสวนหนึ่ง แตการนําความรูมาเขียนตํารา พิจารณาตามที่
เห็นสมควร ซึ่งขณะนี้ทําตําราไปแลว ๔ เลมคือ ปราบมาร ๑-๒-๓-๔ สวนปราบมารภาคอื่น คงจะออกสู
ตลาดในโอกาสตอไป
สาระสําคัญของกัณฑเทศนนี้
สัตวโลกมีความ แก เจ็บ ตาย ถามวาใครเปนผูทํา? เปนธรรมชาติของบัญญัติหรือใครปรุงแตงขึ้น?
พวกเราเองมีความเห็นวา “ธรรมชาติบัญญัติ” เพราะไมวาใครก็แก เจ็บ ตาย ทั้งนั้นความจริงแลวไมใช!
มารเปนผูทําใหสัตวโลก แก เจ็บ ตาย ถามตอไปวา มีใครรูเห็นบาง? ตอบวา ไมมี ! แตหลวงพอทานเห็น
จึงทําวิชาปราบมารเพื่อกําจัดสิ่งนั้น แตการเห็นนั้นยังไมละเอียด เพราะถาเห็นไดถึงที่สุด ปานนี้งานปราบ
มารเสร็จไปแลว
กลาวถึงคําพูดที่หลวงพอทานวา หากหลวงพอชนะ ทานที่ไมทําก็ชนะดวย ทานที่ไมชวยเลย
ก็ชนะดวย แมทานที่เปนศัตรูก็ชนะดวย ขาพเจาชอบใจมากในคําพูดนี้
การรบในยุคของขาพเจา ขาพเจาทําอะไรไดบาง? เกิดผลงานอะไร? ขาพเจาเขียนออกมาอยาง
ชัดเจน คนหาไดในหนังสือปราบมารทั้ง ๔ ภาค
มารอยูที่ไหน? นี่คือคําถามสําคัญที่เรายังไมแจง หากแจงเรื่องนี้ ปานนี้งานปราบมารทําเสร็จไป
แลว หลวงพอทานก็บอกไดเทาที่หลวงพอไปถึง ในสวนที่หลวงพอยังไปไมถึง หลวงพอก็ยังบอกเราไมได
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คราวนี้เราไปถามพระพุทธองคบาง ทั้งนิพพานกายธรรมและนิพพานกายมนุษย ตั้งแตนิพพาน
เบื้องตนจนถึงนิพพานสุดละเอียด ลวนแตนับอสงไขยไมถวนทั้งนั้น นับไมถวนทั้งปวงนั้นทบเปนหนึ่งเดียว
แลวก็ถามพระองควา ที่สุดแหงมารอยูตรงไหน ? แลวนําหนึ่งเดียวนั้น มาเดินวิชาหาสุดละเอียดอีก สุด
ละเอียดของอะไร? สุดละเอียดของนิโรธ สุดละเอียดของสมาบัติ สุดละเอียดของตรัสรู สุดละเอียดของ
คํานวณ ซอนสับเปนหนึ่งอีก แลวก็ถามอีกวา สุดละเอียดของมารอยูที่ใด ?
คราวนี้คํานวณไปใหม สุดละเอียดของนิโรธ นับอายุธาตุนับอายุบารมีของนิโรธไมถวน ไมถวนสุด
ละเอียดสมาบัติ ตรัสรู – คํานวณ ซอนสับเปนหนึ่งอีก แลวก็ถามวา สุดละเอียดของมารอยูที่ไหน ?
คราวนี้ก็คํานวณใหแยบยลกวานั้นอีก เอาไมถวนอายุธาตุอายุบารมีของนิโรธไมถวน – สมาบัติ –
ตรัสรู – คํานวณ มาซอนสับเปนหนึ่งเดียวอีก แลวก็ตอกลองสองญาณทัสสนะออกไป ถามอีก สุดละเอียด
ของมารอยูที่ไหน? ก็ยังไมไดคําตอบจนบัดนี้ ขาพเจาพากเพียรมา ๑๖ ปแลว (นับถึงป ๒๕๔๓)
สิ่งที่เราตองการพบ เราไมพบ แตเราไปพบสิ่งที่เราไมคาดคิด คือ ไดพบพระพุทธเจาของเรา มาร
เขาเอาพระองคมาไวที่นี่ พบจักรพรรดิภาคปราบสําคัญ มารเขาเอามาไวที่นี่ เหตุใดพระองคมาอยูที่นี่? ที่นี่
ไมใชนิพพาน พระองคมาอยูที่นี่เพื่ออะไร? ใครเอาพระองคมาไวที่นี่? บอกเนื้อความใหขาพเจารูเดี๋ยวนี้
เรื่องราวเปนมาอยางไร?
เราเดินวิชาเพื่อจะคนหามาร ตามความรูที่หลวงพอสอน แตเราไมพบมาร แตไปพบพระ
พุทธองคแ ละไปพบจักรพรรดิภาคขาว จํานวนมากมาย มารเขาเอาพระองค มาไวที่นี่ได อย างไร?
เรื่องราวไมไดมีแคนี้ ขอใหทานอานหนังสือ “ปราบมาร ๑-๒-๓” แลวทานจะทราบวา เหตุคือที่อยูของมาร
นั้น มีความละเอียดเกินที่ใครจะบอกความรูแกเรา เห็นใจหลวงพอ เห็นใจพระพุทธองค เพราะทรงบาก
บั่นจนถึงที่สุดแลว บอกความรูแกเราไดแคนี้ นับวาเปนบุญหูของเราแลว เปนหนาที่ของเราผูมีบารมี
ธรรมจะตองคนควากันตอไป ทําอะไรไดแคไหน? ควรนําผลงานมาบอกกันบาง
งานปราบมารเปนงานสวนรวม หากชนะมารแลว คนที่ไมทําเลยก็ชนะ คนที่ไมชวยเลยก็
ชนะ แมศัตรูผูหมั่นไสเราก็ชนะดวย หลวงพอทานก็กลาวไวชัดแลว
พูดตรงนี้ ขาพเจามีสวนเกี่ยวของ ตรงที่ธาตุธรรมใชใหทําวิชาปราบมาร ขาพเจาทํามาตลอด และ
มีผลงานพิมพออกมาเสนอชาวโลก คือหนังสือปราบมารเลมตาง ๆ ตามที่กลาวแลว แตกอนยังไมมีความคิด
แตพอขาพเจาพนหนาที่ราชการ ความคิดอันหนึ่งเกิดขึ้น งานปราบมารเปนงานยาก ! ยากที่ใครจะทํา ! ยาก
ที่ใครจะรู ! ยากที่จะเดินวิชา ! แตเรามีเคราะหกรรมที่ธาตุธรรมทานบังคับใหเราทําวิชาปราบมาร แมเราไม
สมั ครใจทํา แต เราก็ทํ ามาตามมี ต ามได จนถึงขั้นพิมพตําราออกสูสายตาชาวโลก เราไดทําให ชาวโลก
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เดือดรอนอะไรบางหรือเปลา? ไปเอาเงินเขามาบางหรือเปลา? เราเกษียณราชการแลว แปลวา เราใกลตอ
ความตายแล ว เราใกล จ ะลาโลกแล ว เรามี ห นี้ ชี วิ ต บ า งหรื อ เปล า ? หนี้ ส ว นตั ว ไม เ ป น ไร แต ห นี้ ที่ มี ต อ
ประชาชนนั้น มีบางหรือเปลา?
ขาพเจาสบายใจ ขาพเจาไมมีหนี้ติดตัว เพราะขาพเจาไมไดเอาเงินประชาชน หนังสือเผยแพรวิชา
ธรรมกายของขาพเจาทุกหลักสูตร ขาพเจาทําใหเปนแบบธรรมทานมาตลอด โดยไมมีผลประโยชนตอบแทน
เลย ครั้นขาพเจาพนจากหนาที่ราชการแลว หมดความสามารถที่จะหาเงินพิมพหนังสือแจกอีกตอไป จึง
อยากทําวิชาสวนตัวคือวิชาปราบมาร เพราะงานปราบมารยังทําไมบรรลุเปา ทานทั้งหลายขอหนังสือไปอีก
จึงแกปญหานี้โดยสงหนังสือเขาสํานักพิมพ ใหสํานักพิมพชวยแกปญหาให ดังนั้น ทานใดที่ตองการวิชา
ธรรมกายหลักสูตรใด โปรดติดตอ สํานักพิมพเลี่ยงเชียง ตําราวิชาธรรมกายทุกหลักสูตร ขาพเจาทําไวแลว
ตั้งแตหลักสูตรงายจนถึงหลักสูตรยาก ทําไวแลวครบถวน
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กัณฑทานานุโมทนาคาถา (๓ เมษายน ๒๕๔๙)
๑. ผูเทศนตรวจเขาไปฉากหลังนี้แหละ ๒๕ ป ยังไมเต็มดี
ในการตรวจฉากหลังนั้น ยังไมเต็มเดือนเต็มวันดี ยังไมหมดฉากหลังนี้ ยังไมสุดฉากหลังนี้ ยังไมสุด
ภาคหลอเลี้ยงเหลานี้ ผูเทศนก็ยังเปนบาวเขาอยู ยังเปนบาวเปนทาสเขาอยู ยังเอาตัวรอดไมได เพราะ
อะไร? ยังไมสุดฉากหลัง เขายังปกครองเราอยู เมื่อไปสุดแลว เราจะเห็นฉากหลังในฉากหลังเขาไปอีก ฉาก
หลังในฉากหลังนี้ มีอีกเทาไรก็ไมรู?
ถารูฉากหลัง และบังคับฉากหลังได เราก็เลิกเปนบาวเปนทาสเขา เราจะไดเปนเจาเปนนายเขา
บาง ถาชาตินี้ยังไมรูฉากหลัง ยังไมพบฉากหลัง เราจะตองยอมตาย ตองเขาถึงฉากหลังใหได ผูปกครอง
ลับๆ ใชเราอยูลับๆ เราไมรูเลย
๒. เพราะเราไมทันฉากหลังเหลานี้ เขาก็ใชเราตามชอบใจ ใชเปนบาวเปนทาสปนป ถึงจะมีปญหาแคไหนก็
ชาง ใชเราเปนบาวเปนทาสปนป
เหตุใดจึงตองแกไข ตองไปใหสุดฉากหลังใหได ตองบริจาคทานตามใจนึก ใจเบิกบานสําราญใจ
ทําใจใหบริสุทธิ์ เจตนาใหดี บริสุทธิ์ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ใหสะอาด ทําใจใหใส พอใสดีแลว ก็ดูฉากหลัง
ใหม ทั้งในทั้งคืน เวนไวแตหลับ ตื่นแลวก็ไมรอทา ทําใหสดุ ใหได ไมสุดไมยอมเปนเด็ดขาด ถาเราไมไปเรา
ก็ตาย เราไปเราก็ตาย จะไปหรือไมไป ไมกี่เดือนกี่ปก็ตาย ตายหมดทุกคน ไปดีกวาไมไป !
หากไปและไปไดถึงแคไหน นับชาติตอ ๆ ไป ไมถอยหลังกันทีเดียว ชื่อวาเปนคนมีปญญา ตอง
ดําเนินอยางนี้เปนทางสูงสุดในพระพุทธศาสนา ที่ไมไปนั้น เปนการตายเปลาหาหลักฐานไมได
นี่คือสรุปยอของเทศนกัณฑนี้
สรุปเนื้อความ
หลวงพอใชคําวา “ฉากหลัง” มีความหมายอยางไร? เรามาดูความหมายกันกอน ดังนี้
(๑.) การแสดงละครและการแสดงลิเก เขาจัดเปนฉาก ๆ ตามที่เราเคยเห็นนั้น เราเห็นแตฉากหนา
แตเราไมเห็นฉากหลัง หากเราไปดูฉากหลัง เราจะพบวา เขามีอุปกรณการแสดง เขามีเครื่องแตงตัว เขา
กําลังแตงตัว กอนที่จะมีอุปกรณตาง ๆ กอนที่จะมีเครื่องแตงตัว เราไมทราบวาเขาหามาอยางไร?
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(๒.) คราวนี้มาดูประเทศมหาอํานาจบาง เชนรัสเซีย ในสมัยที่ครุสชอรพเปนผูนํา หลังมานเหล็ก
ของเขามีแสนยานุภาพแคไหน? เขาไมเคยอนุญาตใหประเทศใดในโลกไดรู เปนดินแดนหวงหามของเขา นี่
คือฉากหลัง
(๓.) คราวนี้มาดูประเทศที่มีอาวุธสําคัญ เชน ประเทศอิรัก แมสหประชาชาติจะขอเขาดูสถานที่
ผลิตอาวุธนิวเคลียร แตอิรักเขาไมยอม นี่คือฉากหลัง
คําวาฉากหลังตามความหมายทางโลกที่กลาวนี้ เราพอเขาใจ
แตคําวา “ฉากหลัง” ตามความหายของวิชาธรรมกายที่หลวงพอกลาวนั้น เปนอีกเรื่องหนึ่ง คือ
เปนเหตุลับที่มารเขาทําไวเพื่อบังคับนิพพานและบังคับสัตวโลก ดินแดนเหตุที่วานี้ หลวงพอใชเวลาเขากาย
ธรรมไปศึกษา ๒๕ ปแลว ก็ยังไปไดไมถึงสุดของเหตุ
เปนเพราะมารเขาทําไวลึกลับ เขาไมใหใครไปรูไปเห็น หลวงพอบอกวา เหตุตรงนี้คือดินแดนที่
มารเขาทําวิชาปกครองพวกเรา ที่มาอยูตรงนี้ ก็เพื่อเขาจะไดบังคับใหนิพพานเปนอยางไร หรือจะใหสัตว
โลกเปนเชนไร หากเราไปถึงได เราก็ตองทําวิชาดับนิพพาน ภพ โลกันตของเขาและดับกายของเขาใหหมด
ทําไดเชนนี้เราจึงจะพนจากการปกครองของเขา
แตวายังไมมีใครไปถึง หลวงพอของเราก็ยังไปไมถึงและแมพระพุทธองคก็ยังไปไมถึงเหมือนกัน
การที่เราไปไมถึงที่แปลวา เรายังอยูใตการปกครองของมาร คือมารเขายังบังคับเราอยู เขายังเปนนายเราอยู
ก็เมื่อนิพพานภาคขาวมารเขายังบังคับได แลวพวกเราเลาจะมีอะไรเหลือ?
ธาตุธรรมทานหาวิธีแกไขแลว วิธีแกคือปราบมาร ดังที่ขาพเจานําผลงานมาเสนอแลว คือ
ปราบมารภาค ๑ ปราบมารภาค ๒ ปราบมารภาค ๓ เลมนี้คือ ปราบมารภาค ๔ และภาคอื่นจะไดนําเสนอ
ในโอกาสตอไป
หลวงพอใชคําวา “ฉากหลัง” หรือจะใชวาเหตุละเอียดหรือเหตุลับหรือเหตุปกครอง ก็สุดแตหลวง
พอจะเรียก เปนเรื่องทางภาษา เปนเรื่องของความเขาใจ หลวงพอวาอยางไร เราก็เ รียนตามหลวงพอ
เรื่อยไป พอไดอานคําเทศนของหลวงพอกัณฑนี้ ทําใหขาพเจาคิดถึงเหตุการณปราบมารที่ขาพเจาไดดําเนิน
ไป ๑๖ ปนั้น ตรงนี้เองที่มารเอาบารมีมาซอนไว ตรงนี้เองที่มารเอาพระพุทธเจาของเรามากักกันไว ตรงนี้
เองที่มารเอาจักรพรรดิภาคขาวมาซอน ตรงนี้เองที่มารเอาจักรพรรดิของเรามาทรมาน ขอใหทานอาน
หนังสือปราบมารทั้ง ๓ ภาคใหจบ แลวจะทราบเรื่องราว
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สรุปกัณฑเทศนของหลวงพอ ๒ กัณฑ คือ เรื่องปราบมาร
๑. ผูทําใหสัตวโลก แก เจ็บ ตาย ก็คือมารเปนผูทํา โดยเขาทําวิชาทุกขและสมุทัยใสไวที่เห็น จํา
คิด รู ของสัตวโลก และการที่สัตวโลกใจมืดบอดไมเห็นธรรม เปนเพราะมารเขาทําวิชาปฎกของมารใสไวที่
เห็น จํา คิด รู อีกชั้นหนึ่ง นั่นคือ อวิชชา พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ โลภะ โทสะ ..... ฯลฯ
๒. การแกไขกระทําไดสถานเดียวคือ ปราบมาร เทานั้น หากมารยังมีอยู สัตวโลกก็ทุกขยากอยู
อยางนี้ แมนิพพานก็เดือดรอนดวย งานปราบมารยุคที่หลวงพอทํานั้น เราทราบกันทั่วแลว ไดกลาวเรื่องราว
ไวในหนังสือปราบมารทุกภาคแลว แตไมมีงานเอกสารความรูไวเลย นาเสียดายมาก คงมีแตกัณฑเทศน ๖๒
กัณฑเทานั้น ความรูวิชาธรรมกายในกัณฑเทศน สวนใหญเปนความรูวิชาธรรมกายเบื้องตน
งานปราบมารยุคหลวงพอมาสิ้นสุดในป ๒๕๐๒ อันเปนปที่หลวงพอมรณภาพ ศิษยของหลวงพอที่
เกง ๆ บางทานก็กลับบานเดิมไปประกอบอาชีพสวนตัว บางทานยังอยูที่วัดปากน้ํา แปลวา พลรบไมเปน
กลุมเปนกอน พลรบเสียขวัญแลว เพราะขาดแมทัพ ขาดผูอํานายการทางวิชา ใครเลาจะกลาประลองฝมือ
กับมาร เพราะเขาทําอยู เขายอมรูรสเปรี้ยวหวานมันขม เหมือนกับนักมวยไมอยากชก เหตุที่ชกเพราะได
เงินเปนคาตอบแทน ชกฟรีจะใหใครชก เพราะมีแตเจ็บตัว เหตุที่เขาชกมวยก็เพราะเขาไมมีอาชีพอื่น ลอง
ถามนักมวยดูเถิด เขาจะพูดอยางนี้
เปนการเปรียบเทียบ วาการชกมวยมันเจ็บตัว แลวการปราบมารเลาจะเจ็บแคไหน ! คนเปนวิชา
ธรรมกายชั้นสูง ทานทราบเปนอันดี แตทานไมแสดงออก เพียงแตทานระงับงานเดินวิชา งานปราบมารก็ยุติ
วันนั้น ไมมีการสานตอ หากทานจะใหขาพเจากลาวถึงการเจ็บตัวใหฟง ขาพเจาทราบเปนอันดี แตจะให
บรรยายวันนี้ เห็นวาควรนําไปกลาวในเลมปราบมาร ภาค ๕
งานปราบมารเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง เริ่มตั้งแตวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗ เปนตนมา โดยขาพเจา
เปนผูทําวิชาตั้งแตวันนั้นตราบเทาทุกวันนี้
๓. เทศน ๒ กัณฑของหลวงพอที่สรุปยอนี้ แตเดิมใจของเราเปนธรรมขันธ คือ ทาน ศีล ภาวนา
พอดวงทาน ดวงศีล ดวงภาวนา ประชุมกันเปนหนึ่ง จะเกิดดวงมรรคจิต หยุดกลางดวงมรรคจิตเกิดดวง
มรรคปญญา หยุดกลางดวงมรรคปญญาเกิดกายธรรมตั้งแตกายเล็กไปถึงกายใหญ หมายความวากายโลกีย
๘ กาย ประชุมดวงทาน ศีล ภาวนาไดเมื่อไร ก็เกิดกายธรรมไปเปนลําดับ สงผลใหกายมนุษยใสขึ้น จนชาติ
สุดทายอันเปนชาติไดมรรคผลนิพพาน กายมนุษยใสเปนแกวแลวก็เขานิพพานเปนไปเลย (สอุปาทิเสสนิ
พพาน) แตกาลกอนมรรคผลนิพพานเปนอยางนี้
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กอนนี้มรรคผลนิพพานคือนิพพานเปน (สอุปาทิเสสนิพพาน) ไมใชนิพพานกายธรรม (อนุปาทิ
เสสนิพพาน) ดังเชนปจจุบันนี้ มนุษยยุคกอนเปนมนุษยพระคือ มนุษยที่มีใจเปน ทาน ศีล ภาวนา ไมตองใช
กฎหมายปกครอง พอเขาเกิดมาเขาก็บริจาคทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เปนโลกแหงความรมเย็นเปนสุข
ประพฤติเชนนี้ไปทุกชาติ จนกวาดวงทาน ดวงศีล ดวงภาวนา โตเขาเกณฑมรรคผลนิพพาน เขาก็เขา
นิพพานโดยกายมนุษยนี้ คือ ไมตองตาย เอากายมนุษยกายนี้เขานิพพาน เหมือนกายพระสงฆ แตวาใสเปน
แกวขาว
ตอมามรรคผลนิพพานเปลี่ยนรูปแบบไป เขานิพพานดวยกายมนุษยอยางนั้นไมไดเสียแลว เปน
เรื่องนาเสียใจมาก มารเขาไมยอมใหมรรคผลนิพพานเปนกายมนุษย เขาคิดวิชาปกครองขึ้นใหม วิชานี้คือ
วิชาทุกขและสมุทัย มารเขาเอาทุกขและสมุทัยมาใสไวในใจของสัตวโลก ทําใหสัตวโลกเปนทุกขมีแก เจ็บ
ตาย เปนเบื้องหนา แคนั้นยังไมพอ ยังเอาปฎกของมารใสซ้ําไปอีก ทําใหใจมืดบอดไมเห็นธรรม โดนเขา
ไปเพียง ๒ วิชา สงผลใหมนุษย แก เจ็บ ตาย เปนโรคภัยไขเจ็บนานา แลวมรรคผลนิพพานก็เปลี่ยนไปดวย
หากไดมรรคผลนิพพานก็เขานิพพานดวยกายธรรมเทานั้น หมดสิทธิ์เขานิพพานดวยกายมนุษยอยางสิ้นเชิง
คือหมดสิทธิ์เขานิพพานสอุปาทิเสสนิพพาน คงเขาไดแตอนุปาทิเสสนิพพานเทานั้นนับมาตั้งแตบัดนั้นจน
จวบบัดนี้
ขอเสียของกายธรรมก็คื อ ตองมีกายมนุษยร องรับ จึง จะมีฤ ทธิ์เดช หากไมมีกายมนุ ษ ย
รองรับก็เหมือนบานที่ไมตอกเสาเข็ม เมื่อรากฐานไมมีเสาเข็มก็ไมแข็งแรง หากพายุพัดแรง บานก็โคนไดพัง
ได เพราะไมมีรากฐานที่มั่นคง
ทุกวันนี้ มนุษยมีใจเปนเบญจขันธ นั่นคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เปนทุกขและ
สมุทัย เปนมนุษยที่เกิดจากวิชาของมาร โลกจึงเดือดรอนวุนวาย ดังที่เราเห็นกันอยู
วิชาปราบมารที่ขาพเจาทําอยูนี้ หากสําเร็จเมื่อไร? มนุษยจะเปนมิตรกันทั่วโลก ไมมีการเอา
เปรียบกันอีกตอไป ความวุนวายจะหมดไป การขมเหงรังแกกันจะหมดไป ความดีจะชนะความชั่ว โจรผูราย
จะหมดไป ใจมนุษยจะเกิดหิริโอตตัปปะ มรรคผลนิพพานจะเขาสูยุคปกติ
นี่คือความคาดหมายของขาพเจาเทานั้น เพระเดินวิชามานานปแลว ใกลถึงจุดหมายแลว
ขาพเจากลาวเชนนี้ ก็เพื่อใหกําลังใจตัวเอง เมื่อไมมีใครใหกําลัง เราก็ตองใหกําลังใจตัวเราเอง
อยากใหงานปราบมารเสร็จสิ้นเสียที ตรากตรํามานานแลว ตอสูกันมานานแลว ยังไมสุดเหตุปกครองที่มาร
เขาทําไว ถึงขนาดวา รวมนิพพานกายธรรมทั้งหมดรวมเปนหนึ่ง แลวรวมนิพพานเปนทั้งหมดรวมเปนหนึ่ง
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แลวรวมหนึ่งทั้งสองนั้นเขาดวยกันเปนหนึ่งใหม รวม ใจ-จิต-วิญญาณ-นิโรธ-สมาบัติ-ตรัสรู-คํานวณ ของ
ทั้งหมดนั้น เพื่อไปใหสุดเหตุทะเลเหตุของมาร ทําเทาไรก็ไมสุดจริง ตราบเทาทุกวันนี้ จนดวยเกลาจริง ๆ
มารมันยิงเหตุปกครองเขามาที่ใจ จิต วิญญาณของสัตวโลก บังคับไดหมด จะใหใครดังก็ได จะให
ใครแก เจ็บ ตาย ก็ได เขาทําไดทั้งนั้น เขาบังคับไดหมด จะใหฮือฮาที่ไหนก็ได มารเขาทําไดทั้งนั้น
เราเปนวิชาธรรมกายออนๆ เหมือนเด็กสอนเดิน หากมารมันจะใหเราหลงผิด เขาก็ทําได โดยเขา
อยูหลังฉาก ไมมีวาจะทําอะไร มันดังสะทานโลก เงินทองหลั่งไหล ผูคนแหเขามาแทบจะเหยียบกันตาย มาร
เขาทําไดปานนั้น ประเด็นนี้เอง ที่ขาพเจาบอกวา ตองเอาเกณฑเขาวัดจึงจะพอเชื่อกันไดบาง คือ สอน
เบื้องตนไมเฉียบคม และแกโรคไมได พึงทราบเถิดวา ความรูเราไมเอาไหน! ตองเรียนรูใหม ! แกไข
ใหม ! หากเราหลงตัวเอง โดยเตนไปตามจังหวะที่มารเขากํากับ เราจะไมไดอะไรเลย แตดังไปดวยฤทธิ์
อุบายของมาร
มารไมมีฤทธิ์ แค นี้ แมใ นนิพพาน เขาก็ยั งเอาพระพุทธเจาของเราไปดับ เอาไปกักกัน เอาไป
ทรมาน แมจักรพรรดิของเรา มารเขายังเอาไปทรมาน เอาไปกักกัน สารพัดที่เขาจะทํา จะเสนอเรื่องราวให
ทราบเมื่อเรื่องราวพาดพิงไปถึง ขอใหอดทนไวกอน อยาเพิ่งใจรอน คอยๆ อานและทําความเขาใจไปทีละ
ขั้นตอนกอน
เราตั้งเปาหมายวา จะไปใหสุดเหตุปกครองของมาร สิ่งที่เราไดพบเห็น ไมไดเปนสิ่งที่เราตองการ
เสียแลว แตเราไดพบพระพุทธองคที่มารเขาเอาไปดับบาง เอาจักรพรรดิไปทรมานบาง ตามที่กลาวแลวนั้น
เนื้อหาสาระมีอยางไร? จะรายงานใหทราบในตอนนั้น
ไดยินวา “มีคนปราบมาร” เท็จจริงอยางไรไมทราบ เพียงไดยิน ขาพเจายกมือไหวฟา พูดเลน ๆ
ไมได ตองมีขอมูลมาเสนอ ตองมีหลักฐานชี้แจง ผูรูเขามี ถาเขามาไลเบี้ยเขา เราก็พรอมที่จะแสดงขอมูลและ
แสดงความรู
แตถาพูดวา “ปราบมาร” โดยมีเจตนาอื่นแอบแฝง แลวก็สรางของที่ระลึก ทําเชนนั้นเพื่อประโยชน
อะไร? นอกจากเปนการหลอกลวง อาจหลอกคนอื่นได แตสําหรับขาพเจาแลว ขาพเจาพอรู ความรูอยางนั้น
จะปราบมารไดอยางไร? ตองวาเปนความลมเหลวโดยสิ้นเชิงที่คนที่มีความรูวิชาธรรมกายไมสนใจวิชา แต
ไปสนใจงานวัตถุ โพธิสัตวประเภทนี้ไมควรใหพบเห็นอีกแลว แตเราก็ตองพบเห็น เมื่อไรเราจะชนะมาร ใน
เมื่อเรามีโพธิสัตวจอมปลอม เปลืองขาวชาวบาน
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กัณฑสติปฏฐานสูตร (๓ ต.ค. ๒๔๙๗)
คัดมาเพียงบางตอน เพื่อความเขาใจเทานั้น เนื้อหาสาระความละเอียดนั้น ทานไปหาอานไดใน
เทศนกัณฑนั้น
- ใจตองจรดอยูที่เดียวใน กาย เวทนา จิต ธรรม นั้นไมเผลอ เพื่อกําจัดความดีใจ ความเสียใจใน
โลกใหพินาศ กําจัดอภิชฌาในโลกใหพินาศ เพื่อกําจัดความอยากไดใหพินาศ จากกายในกาย เวทนาใน
เวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม ไปจนสุดละเอียด
- เมื่อไปถึงที่สุดของตัวไดละก็ รักษาตัวไดเปนอิสระ ไมมีใครมาบังคับบัญชา ถายังไมถึงที่สุดของ
ตัวแลว ก็หวานเลย เขาจะตองบังคับบัญชาแกทาเดียวเทานั้น แกจะตองเปนบาวเปนทาสเขา พญามารมา
บังคับใชสอยเปนบาวเปนทาสเขา เขาจะใชใหชก ใหตี ใหฆา ใหฟนแกง ก็ไดธรรมกายมารบังคับไดถึงปาน
นั้นทีเดียว จะใหเลวทรามต่ําชา ... ฯลฯ มารเขาทําได บังคับได ที่เปนเชนนี้เพราะตัวไมเปนใหญในตัว
เพราะตัวไมรูจักที่สุดของตัว
พระพุทธเจาพระอรหันต ทานก็ไปถึงที่สุดเหมือนกัน ถาใครยังไปไมถึงที่สุด ก็ยังไมฉลาดเต็มที่
ตอเมื่อไปถึงที่สุด กายของตัวตอไปแลวละก็ ฉลาดเต็มที่แน ตัวของตัวเองมีชีวิตที่พึ่งแกตัวเองไดแลว นี้เปน
ขอสําคัญที่สุด
มาเจอพระพุทธศาสนาแลว อยาไปทําเรื่องอื่น เปนมนุษยกับเขาทั้งที อยาเชื่อกิเลสเหลวไหล
เหลานี้แหละ จึงไดเลอะเลือน จะครองเรือนสักกี่รอยปก็ครองไปเถิด มันงานเรื่องของคนอื่นเขาทั้งนั้น
เรื่องของพญามารทั้งนั้น ไมใชงานของตัว ไมใชเรื่องของตัว ไปทํางานใหพญามารเขาทั้งวันทั้งคืน เอา
เรื่องอะไรไมได
- ตอแตนี้ไป เราจะตองเขาไปใหถึงที่สุด เขาไปในกายที่สุดของเราใหได เปนกาย ๆ ออกไป เมื่อ
เปนกาย ๆ เขาไปแลว ถาทําเปนแลว ไมใชเดินเทานี้ เดินในไสทั้งนั้น ในไสเห็น ไสจํา ไสคิด ไสรู ในกําเนิด
ที่ทําใหเปนสุดหยาบสุดละเอียด เดินในไส ไมใชเดินทางอื่น เดินในกลางดวงปฐมมรรค มรรคจิต มรรค
ปญญา เดินในกลางดวงศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ นั้นเปนทางเดินของพระพุทธเจา พระ
อรหันต เดินไปในไส ไมใชเดินไปในไสเพียงเทานั้น ในกลางวางของดวงธรรมานุปสสนาสติปฏฐาน ดวงศีล
ดวงสมาธิ ดวงปญญา ดวงวิมุตติ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ วางในวางเขาไป เหตุวางในเหตุวาง เหตุเปลาใน
เหตุเปลา เหตุดับ ..... ฯลฯ หนักเขาไปอีก ไมถอยหลังกลับ นับอสงไขยไมถวน นับชาติอายุไมถวน ....ฯ
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สรุปเนื้อหาสาระกัณฑนี้
๑. เนื้อหาของความรูของเทศนกัณฑนี้มีอยางไร? ขอใหทานไปอานเอง ที่ขาพเจายกเทศนเรื่องนี้
ขึ้นมาพิจารณา ก็เพื่อใหทราบวา เรามีกาย-ใจ-จิต-วิญญาณ-ธรรม ไมวาที่ใด! มารเขาไปทําวิชาปกครอง
ไวหมด อยางเรื่องสติปฏฐาน ๔ คือ เรื่อง กาย-เวทนา-จิต-ธรรม กายก็คือ ๑๘ กาย อันเปนกายหลัก ลําดับ
ไปหากายละเอียด คือ กายในกาย กายมนุษยในกายมนุษย กายทิพยในกายทิพย ....ฯลฯ เวทนาคือใจที่รับ
อารมณ ทุกข สุข ไมทุกขไมสุข ดีใจ เสียใจ (เวทนา ๓ เวทนา ๕ จิตก็คือใจละเอียดเทาดวงตาดํา ธรรมก็คือ
ดวงธรรมของกาย มารเขามายุงทําใหบอนแตกอีก ดีใจก็ไมได เสียใจก็ไมได อยากไดก็ไมได วิชาจะเห็นไม
สืบเนื่อง ไมเห็นติดตอ ทําไวในกายของเรา ละเอียดไปแคไหน? ไมมีใครรู! ถึงขนาดหลวงพอบอกวา ในการ
เดินวิชาตองใชคํานวณแบบไมถวนใหเปนหนึ่งคือ นับอสงไขยเหตุไมถวน นับชาติอายุไมถวน ใหเปนหนึ่ง
แลวเราก็ดับหยาบไปหาละเอียด คํานวณตอไปอีกและตอไปอีก พบแลวเทาไรละลายใหสิ้นเชื้อไมเหลือเศษ
ตามความรูที่หลวงพอสอน ทํามาแลวไมรูกี่ป ยังไปไมถึงสุดละเอียดของกายที่เปนเอกราช นี่แหละคือ
งานปราบมาร ทานมีหนาที่ปราบมาร ทานตองทําไป ทานจะทําอยางไร? เปนเรื่องของทาน หลวงพอทาน
ใชใหทํา ไมตองมาตอลอตอเถียงใหเสียเวลา ไปคิดวิชาเอง ไปเรียนเอง นี่คือหนาที่ของเรา
คําวา “ชาติ” แปลวา เกิดแลว หมายความวา เหตุทั้งปวงนั้น วางทั้งปวงนั้น มันเกิดมาแลวเทาไร?
ที่เกิดแลว กําลังเกิด และที่จะเกิดตอไป
คําวา “อายุ” หมายความวา เหตุนั้นมีอายุมาแลวเทาไร? อายุที่จะมีตอไปอีกเทาไร? ในระหวางที่
เรายังเดินวิชาไปไมถึงนั้น มารเขาออกลูกออกหลานอีกเทาไร? นั่นคือเขาพิสดารวิชาของเขาละเอียดไปอีก
แคไหน?
เรื่องวิชา เราเอาไวพูดทีหลัง ไมยาก ! เพราะหลวงพอทานใหแนวเราไวแลว
๒. กายเอกราชของเราอยูที่ไหน? ใครไปถึงบาง? ขาพเจาคนความาตั้งแตถูกกําหนดหนาที่ จนถึง
วันนี้ยังไมไดแคไหนเลย ถึงขนาดธาตุธรรมทานชวย หมายความวานิพพานถอดกายทั้งหมดและนิพพาน
เปนทั้งหมด ทรงชวยคํานวณแลว ชวยสารพัดวิชาแลว ยังไมไปไหนเลย ยังพูดผลงานไมได เขียนตํารา
ปราบมารไปแลว ๓ ภาค ยังพูดกายเอกราชไมได เพราะยังไมสุดเหตุปกครองที่มารเขาทําไวปกครอง ทั้ง
ปกครองยอยและปกครองใหญ
นี่คือความหนักใจของขาพเจา ไมทราบวาจะเดินวิชาอยางไร? ดับมารใหหมดเสียที จะไดพน
หนาที่ปราบมารเสียที หนักอกหนักใจเหลือทนแลว
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ทานทั้งหลายไมทราบความหนักใจ เพราะทานไมทําวิชาจริง หากทานเดินวิชาจริง ตามที่
ธาตุธรรมทานกําหนดบทบาท ทานจะหนักใจยิ่งกวาขาพเจาอีก
ทานที่มีบารมีธรรมที่จะทําไดมีอยู ไมใชไมมี! แตมารเขาฉลาดกวา เขารูลวงหนาดีกวาเรา เขาสกัด
ทางเดินวิชาของเราทันที โดยเราไมรูวามารเขาจะทําเชนนั้น นั่นคือดาบ ๓ เลม เงิน ยศ อํานาจ จะ
หลั่งไหลมาสู จนเราไมมีเวลาไปคิดเรื่องวิชา และเราจะอยูในวังวนแหงความหลง หลงในคํายกยอ หลงใน
คําสรรเสริญ หลงในยศศักดิ์ หลงทุกอยาง จะทราบตัวเองวาหลงไปแลว ก็วันตายเทานั้น วันนั้นเปนวัน
พิสูจนตัวเราเองทุกอยาง เราไปเชื่อกระแสสังคมไมได เพราะมารเขาบังคับไดทั้งนั้น ดาบ ๓ เลมนั้น
มารเขาใชไดผลมาทุกยุคทุกสมัย แมเราไมตองการ แตมันมาเอง มาเพื่อสกัดวิชาเรา ไมตองดูอะไร ทอง
นะโม ๓ ครั้ง เงินก็มาแลว ไมตองเปนวิชาอะไรกันมาก ขอใหทานพิจารณาดูเถิด สุดทายเราไมไดงานอะไร!
คงมีแตสิ่งกอสรางฝากปญหาไวแกคนขางหลัง สิ่งกอสรางแตกราว ไมมีเงินปฏิสังขรณ หากเปนพระพุทธรูป
ก็ถูกลักขโมยไปขายเมืองฝรั่ง เราก็เห็นกันอยูแลว
เรายังหลงงานวัตถุกันอีกหรือ? ไมใชงานของผูมีบารมีธรรมที่แทจริงเลย

สรุปเทศน ๓ กัณฑของหลวงพอ
กัณฑปพพโตปมคาถา เราไดรูเรื่องของมาร วาผูทําใหสัตวโลก แก เจ็บ ตาย คือมาร หลวงพอทํา
วิชาปราบมารมาแลว แตงานกวาดลางมารไมใชงานทํางาย ยังไมไดเนื้องานเทาที่ควร หลวงพอก็มรณภาพ
เสียกอน
กัณฑทานานุโมทนากถา งานปราบมารของหลวงพอ มาถึงเหตุละเอียด แตยังไปเรียนรูไมทั่ว
หลวงพอใชคําวา “ฉากหลัง” ตามที่เราอานมาแลวนั้น ฉากหลังคือเหตุละเอียดที่วานี้ จะมากมายเพียงใดและ
แคไหน? ยังไมมีใครรู จะใชเวลาอีกกี่ชาติกี่ภพเพื่อคนควา? ยังตอบไมได
กัณฑสติปฏฐานสูตร คือการพิจารณากายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต ธรรมในธรรม เพื่อ
หากายของเราที่เปนกายที่มารปกครองไมได ยังไมรูวาตองใชเวลาอีกกี่ชาติกี่ภพ?
สรุปแลว เปนเรื่องยากทั้งนั้น มีใครคิดถึงเรื่องเหลานี้บาง? ถามี! ก็นาอนุโมทนา
ความจริงหลวงพอกลาวถึงเรื่องมารไวมากกวานี้ แตขาพเจาคัดลอกมากลาวเฉพาะกัณฑเทศน
ของทานบางกัณฑเทานั้น สวนแนวการเดินวิชานั้น ขาพเจาจะเสนอในโอกาสตอไป
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หลวงปูชั้ว โอภาโส - ไดกลาวถึงมารไวอยางไรบาง?
ทานคงรูจักหลวงปูชั้ว โอภาโส ทั่วกันแลว ทานเปนชาวสุพรรณบุรีเชนเดียวกับหลวงพอ บานเกิด
ของทานอยูใกลกัน ทั้งหลวงปูชั้ว หลวงพอ และสมเด็จปา คือบานสองพี่นอง ตําบลสองพี่นอง อําเภอสองพี่
นอง จังหวัดสุพรรณบุรี หากอยากทราบเรื่องชัดกวานี้ โปรดอาน “อภินิหารหลวงพอวัดปากน้ํา”
กลาวถึงหลวงปูชั้ว ทานมาเรียนวิชาธรรมกายกับหลวงพอที่วัดปากน้ํา และสุดทายก็มรณภาพที่
วัดปากน้ํา หลวงปูเปนวิชาธรรมกายชั้นสูง ขาพเจากับหลวงปูรูจักกันมาตั้งแตขาพเจาเปนเด็กวัดแลว หลวง
ปูบวชพระอยูที่วัดสองพี่นอง อ.สองพี่นอง ขาพเจาเปนเด็กวัดสองพี่นอง เรียนหนังสือระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน เห็นหลวงปูที่ใด จะเห็นทานนั่งหลับตาในแบบการเจริญภาวนาทุกครั้งไป ตอมาชีวิตของขาพเจา
เรี ย นจบชั้ น ม.๖ แล ว ก็ ม าเรี ย นวิ ช าครู ใ นกรุ ง เทพฯ เรีย นวิ ช าครู จ บแล ว ออกรับ ราชการเปน ครู ใ น
กรุงเทพฯ ขาพเจาไปเรียนวิชาเบื้องตนกับแมชีทองสุข สําแดงปน ซึ่งอยูในวัดปากน้ํานั้น จึงไดพบหลวงปูที่
วัดปากน้ําอีกครั้งหนึ่ง หลวงปูเรียนวิชาธรรมกายกับหลวงพอ แตขาพเจาเรียนกับแมชีทองสุข สําแดงปน
หลวงปูใหขาพเจาเปนอุปฏฐาก ขาพเจาก็รับ หลวงปูปรารภเรื่อง “ราวตากจีวร” เพียงอยางเดียว อยางอื่น
หลวงปูไมเอาเลย หลวงปูนั่งเจริญภาวนาทั้งวันทั้งคืน เวนแตหลับไปเทานั้นที่ไมทํา ในมือมีหนังสือวินัยเลม
หนึ่ง ใครไปหาทาน ตองทําใหถูก เคลื่อนวินัยทานจะกางตําราใหดู เคลื่อนวินัยหนอยเดียว หลวงปูไมเอา
ทั้งนั้น ทานเลาเรื่องของหลวงพอใหขาพเจาฟงบอย ๆ โดยเฉพาะเรื่องปราบมาร ซึ่งขาพเจากลาวแลวในเลม
“ปราบมาร ภาค ๑”
ในสวนตัวของหลวงปู ทานพูดผิดหูขาพเจาอยูเรื่องหนึ่ง “ไอครู! ถาหลวงปูตายไป หลวงปูจะรีบมา
เกิด เพื่อสรางบารมีเพิ่มเติม ยังมีศาสนาอยู เรายังสรางบารมีได ไอครูคอยดูแลหลวงปูดวยนะ!”
ขาพเจาไมรูเรื่อง เพราะตอนนั้นขาพเจายังไมเปนวิชาอะไร ก็ไดแตฟงไปอยางนั้นเอง
ตอมาวิถีชีวิตของขาพเจาถูกธาตุธรรมบังคับใหทําวิชาปราบมาร จึงระลึกถึงคํากลาวของหลวงปู
อีกครั้งหนึ่ง แตหลวงปูมรณภาพไปแลว ขาพเจาไมไดเผาหลวงปูดวย เพราะทําราชการอยูบานนอก ไมรู
ขาวคราวอะไรกันเลย หนาที่ราชการของขาพเจาก็ยายไปยายมา เดี๋ยวอยูจังหวัดโนนเดี๋ยวมาอยูจังหวัดนี้
ระวังอยูแตเรื่องราชการ เพราะหมอขาวของเราอยูกับราชการ หากเกิดความพลาดพลั้งในหนาที่ราชการ จะ
เกิดการเสียหายแกเรา คิดถึงหลวงปู คิดถึงถอยคําของทาน ทานฝากธาตุธรรมแกเราไว อาจารยทานอื่นไม
มีใครกลาวอยางหลวงปู แมแมชีถนอม อาสไวย ซึ่งเปนอาจารยของขาพเจา ทานก็ไมพูดอะไร! เหตุใดหลวง
ปูจึงกลาวอยางนั้น? เปนการรูกาลขางหนาของหลวงปูวาขาพเจาตองมาปราบมาร และหลวงปูก็กลาวฝาก
ธาตุธรรมของทานแกเรา ตามที่กลาวนั้น
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สวนสมเด็จปา ไมไดกลาวอะไรทั้งนั้น พบกันที่ไหนก็ฝากเด็กเขาเรียนที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ทรง
ฝากเด็กเขาเรียนทุกป ปามีเมตตาสูง ไปพบเด็กชายลักษณะอวนที่ใด ก็ขอเอามาเลี้ยงไวที่กุฏิ ทรงดูแลให
การศึกษาทุกคนมีอนาคตดีทุกคน เด็กนอยเอาแตเลน กลับมากุฏิไมเขาไปกราบพระพุทธรูป ปาทรงเรียกมา
ทําโทษทั้งนั้น วันหนึ่งขาพเจามีโอกาสไปกราบปาที่กุฏิ ปายังสวดมนตอยู พบเด็กนอยหนาตานารัก ก็ถาม
วา “คุณหนูนอยคนนี้ถูกปาเฆี่ยนแลวหรือยัง?” คุณหนูตอบวา “ถูกแลว” เราถามตอไปวา “คุณหนูทําผิด
อะไรหรือ?” คุณหนูตอบวา “ลืมไวพระ” ขอดูกระเปาหนังสือ ปรากฏวามีแตของเลนทั้งนั้น หนังสือเรียน
ขาดหมด
สมเด็จปาทรงกลาวถึงหลวงพอหลายเรื่อง เพื่อใหคลายเครียดโปรดอาน “อภินิหารหลวงพอวัด
ปากน้ํา” จะเกิดความบันเทิงหลายรสทีเดียว หากบรรยายอีก เกรงจะซ้ํากัน

หลวงปูบันทึกเรื่องของมารไว ควรนํามาพิจารณาตามสมควร
๑. พระพุทธเจาภาคขาวที่ดับขันธปรินิพพานไปแลว เหมือนอยางพระสมณโคดม สักกี่โกฏิกี่ลาน
หรือสักกี่อสงไขยก็สูมารไมไดสักองคเดียว เพราะพระพุทธเจาภาคขาวที่ดับขันธถอดเอาธรรมกายเขา
นิพพานไปนั้น เหมือนอยางกุงหรือปูที่ลอกคราบ กามหรือกระดองออน ๆ อยางนั้น จะไปทําไรใครได ไม
เหมือนพระพุทธเจาชั้นกอน ๆ ที่เขานิพพานทั้งกายมนุษย แมอยางนั้นก็ยังเต็มรับเต็มสู
๒. พระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจาของเรานั้น ทานคิดจะเขานิพพานทั้งเปน ๆ เหมือนกัน แตสู
เขาไมได ก็ตองดับขันธปรินิพพาน
๓. กลาวถึงพระสมณโคดม เมื่อพระองคสําเร็จโพธิญาณใหม ๆ ไดเสด็จไปประทับที่ใตควงไมอช
ปาลนิโครธ พระยามารนิมนตใหเขานิพพานเสียทีเดียว พระองคไดตรัสแกมารวา ถาบริษัท ๔ เหลาคือ ภิกษุ
ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ยังไมบริสุทธิ์แพรหลายดีแลว จะยังไมเขานิพพาน มารไดฟงดังนั้นก็หลีกไป
เมื่อพระยามารหลีกไปแลว พระพุทธเจาภาคมารก็มาเอง ตอนนี้ทานทั้งหลายอยาเพิ่งเชื่อ เพราะ
บาลีไมกลาวไว เปนแตผูมีธรรมกายไปพบเขา พระพุทธเจาภาคมารนั้น พระกายดําเปนนิลใสเปนแกว โผล
ขึ้นมาตรงหนาพระพุทธองค แลวถามพระองควา “เมื่อทานยังไมเขานิพพาน แลวทานจะรบกับเราหรือโปรด
สัตว?”
พระพุทธเจาเพิ่งสําเร็จโพธิญาณใหม ๆ ไมทันจะทราบเรื่องราวอะไรนัก ตองเขานิโรธสมาบัติ ๗
วัน ขึ้นไปทูลถามพระพุทธเจานิพพานเกา ๆ ขึ้นไป จนถึงพระพุทธเจาที่เขานิพพานทั้งกายมนุษย (นิพพาน
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เปน) วาจะรบดีหรือจะโปรดสัตวดี พระพุทธเจานิพพานแก ๆ บอกวา “โปรดสัตวเถิด จะรบนั้นสูเขาไมได
เพราะบารมีทานนอยกวาเขา” แลวก็ใหนัยมาวา ใหตั้งกติกากับเขาขอเดียว เมื่อพระพุทธองคออกจากนิโรธ
แลวก็บอกแกมารวา “เราจะโปรดสัตว” แลวมารก็ตั้งกติกา ๔ ขอ คือ
๑.
๒.
๓.
๔.

ทานอยาไปแตะตองโครงการของเขา (ของมาร) ที่เขาทําใหทุกขแกสัตวไว แลวอยาไปพูด
ทานตองหามสาวก อยาใหแผงฤทธิ์เดช จนไปแตะตองโครงการของเขา
ทานจะเทศนาโปรดสัตว ทานตองเทศนาโทษวา “เปนกรรมของสัตว” อยาโทษวาเขาทํา (มาร)
เมื่อทานอายุครอบ ๘๐ ป ทานตองเขานิพพาน
นี่คือ กติกาที่มารเขาใหไวแกพระพุทธองค รวม ๔ ขอ

สวนพระพุทธองคก็ตั้งกติกาขอเดียว คือ “ศาสนาของเราไมมีกําหนด มรรคผลยังมีอยูตราบใด
ศาสนาก็ตั้งอยูตราบนั้น”
เมื่อรับกติกาตอกันอยางนี้ ก็จะไมมีการรุกรานกัน
แลวพระพุทธองคก็โปรดสัตวตอไป ครั้นศาสนาแพรหลายมีสาวกมากเขา ภาคดําก็เลนลูกไม
โดยสอดละเอียดเขาไปใน เห็น จํา คิด รู ของพระสาวกใหทําชั่วขึ้น อยางพระสุทินเสพเมถุน พระธนิยะทํา
อทินนาทาน พระที่แมน้ําวัคคุมุทาทํามนุสสวิคคหะบาง อวดอุตริมนุสธรรมบาง ใหทําปาราชิก ๔ แลวก็สอด
ละเอียดใหพระทําสังฆาทิเสส ๑๓, อนิยต ๒, นิสสัคคิยปาจิตตีย ๓๐, ปาจิตตีย ๙๒, ปาฏิเทสนียะ ๔, เสขิย
วัตร ๗๕,อธิกรณสมถะ ๗
จดหมด ๒๒๗ สิกขาบท พระพุทธเจาก็ตองตามบัญญัติสิกขาบทจนหมดสิ้น
๔.

มารเขาตั้งกติกาบาง เพื่อยึดอํานาจปกครอง

ผูที่ประพฤติไมเปนอาบัติ เปนสาวกของพระสมณโคดม สวนทานที่ประพฤติชั่วเปนอาบัติ เปนสาวก
ของเขาทั้งหมด (เปนสาวกของมาร)
เมื่อมารเขาตั้งกติกามาอยางนี้ พระพุทธองคไมรูจะเอาอยางไรเหมือนกัน ครั้นจะพูดเรื่องของเขาเขา
ก็จะเสียสัตยที่ตั้งกติกาไวตอกัน วาจะไมพูดเรื่องของเขา เพราะพระพุทธเจาภาคขาวตรัสสิ่งใดแลว ก็จะไม
คืนคายสัจวาจา ครั้นจะตอวาเขาก็ไมอาจทําไดภาคมารเขาถือวา ความซื่อสัตยและการคดโกงเปน
ธรรมของเขา ซึ่งมารก็ตองปฏิบัติตามธรรมดําของเขา

๔๓
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ครั้นจะปะทะกัน (รบกัน) ก็จะไมมีเวลาโปรดสัตว เพราะจะตองนิ่งอยูในนิโรธสมาบัติ ไมมีเวลาออก
จากนิโรธ แลวกําปนของเราเล็กกวาเขา (บารมีนอยกวาเขา) เพราะบารมีของพระองคเพียงสี่อสงไขยแสน
มหากัปเทานั้น ของเขา (ของมาร) ตั้งรอยอสงไขย พันอสงไขย หรือกวาพันอสงไขยก็มี ถึงปะทะกันขึ้น (รบ
กับเขา) ก็สูเขาไมได เพราะกําลังบารมีของเขามากวานั่นเอง
เหมือนกับประเทศไทยกับประเทศนอกสมัยราชาธิปไตย เขตแดนของเรามาก แตกําปนเล็กกวาเขา
ก็ตองปลอยใหเปนเขตแดนของผูอื่น จะสรางปนสักกระบอก เขาก็ถามวา “จะรบกับฉันหรือ?” แมจะสราง
เรือสักลํา เขาก็ถามวา “จะสรางไวรบกับฉันหรือ?” ไทยก็ตองอดทน เพราะกําปนเล็กกวาเขา นาเจ็บใจไม
นอย
พระพุทธเจาของเรา (พระสมณโคดม) กับภาคดํา (มาร) ก็แบบเดียวกัน
๕. มารเปนผูกําหนดอายุพระพุทธเจา
กลาวถึงพระพุทธองค เมื่อพระชนมายุยางเขา ๘๐ ป ก็เริ่มใหโอกาสแกพระอานนท (เพราะคิดวาจะ
เขานิพพานทั้งเปนเหมือนกัน) ตถาคตอาศัยอิทธิบาททั้ง ๔ แลวจะใหอายุยืนถึงกัปหรือกวากัปก็ได เพียรให
นิมิตโอกาสแกพระอานนทอยูถึง ๑๖ ตําบล ตําบลละ ๓ ครั้ง จะใหพระอานนททูลอาราธนาใหดํารงชีวิตอยู
อีกตอไป แตภาคดํา (มาร) คอยดลใจใหพระอานนทไมใหนึกขึ้นมาได พอครบ ๑๖ ครั้งเทาโสฬสกิจ ก็เปน
อันหมดโอกาส พระยามารก็มาเตือนใหนิพพานตามสัญญา ถาพระอานนททูลอาราธนาไวได มารก็หมด
โอกาส ทีนี้พระองคจะไดเดินสมาบัติเชื่อมกายหมดทุกกาย จนนับอสงไขยกายไมถวนใหติดเปนกายเดียว ใส
เปนแกว เขานิพพานทั้งเปนไดแลว จะไปกลัวอะไร! แตก็ตองดับขันธนิพพานอยางนั้น .... ถาเขานิพพานได
ทั้งเปนก็เลิศเทานั้น
(ขาพเจาคัดลอกมา เพียงแตใสเลขกํากับและทํายอหนา เพื่อใหอานสะดวกขึ้น)

สรุปเรื่องราวของมารตามที่หลวงปูบันทึก
พระพุทธเจาภาคขาว

พระพุทธเจาภาคมาร มีบารมีมากกวา

(ตามขอ ๑) เปนความรูที่ถูกตองแลว มารเขามีบารมีมากกวาธรรมภาคขาวดวยประการทั้งปวง
เราจึงเปนรองมารเขามาทุกสมัย พูดกันใหชัด ก็ตองวามารเขามาบดขยี้เรามาทุกสมัย พระพุทธเจา
นิพพานกายธรรมทั้งหมด หรือที่เรียกวา นิพพานถอดกายนั้น สูมารไมได แพเขาหมด แมนิพพานเปน คือ
นิพพานไมถอดกาย ก็ยังสูเขาไมได
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๔๔

แตภาคขาวคิดสูและสูมาตลอด ถึงจะสูไมไดแตก็ตองสู การสูฉากสุดทายที่เราทราบทั่วกันก็คอื
หลวงพอวัดปากน้ํามาเกิดคราวนี้เพื่อมาทําวิชาปราบมาร หลวงพอสูมาถึงที่สุดแลว ตามที่บรรยาย
มาแลวนั้น บัดนี้งานปราบมารตกอยูแกขาพเจา และขาพเจาก็เผยแพรเรื่องปราบมารไปแลวหลายภาค เลม
นี้คือ “ปราบมาร ภาร ๔”
เรื่องที่เราตองคิดกันก็คือ ทุกคนตองสู! ทุกทานตองคิด! หากเอาแตสรางวัด สรางศาลา สรางเจดีย
หลอพระพุทธรูป อยางที่เราเห็นในทุกวันนี้ ก็แพเขากอนที่จะรบแลว ไมตองรอไปถึงสมัยที่ทานจะลงมาเกิด
เปนพระพุทธเจา ถึงทานจะมาตรัสรูเปนพระพุทธเจา ก็หวานหมูเขาอยางที่หลวงปูทานกลาว
หากเราไมสนใจอะไร ไมสนใจเงิน ไมสนใจลาภยศ ไมสนใจความเปนใหญ ไมสนใจคํายกยอง
สนใจแตเดินวิชาปราบมาสถานเดียว อยางนี้พอสู เพราะอยางนอยก็เปนบารมีติดตัวทานไป เมื่อไปพบศึกใน
คราวที่เรามีหนาที่เปนพระพุทธเจา ก็จะมีวิชาสูกัน ถึงจะสูไมได แตมารเขาก็จะเห็นวาเราไมหมูจนเกินไป
แตใครเลาที่จะมีความสนใจตามที่ขาพเจากลาวนี้ ไมมี! ไมมีเลย! หากมีแนนอนที่สุด ธาตุธรรม
ทานตองบอกใหขาพเจารู และแนนอนที่สุด เขาผูนั้นจะเห็นวาขาพเจาคือเพื่อนรวมเดินทางของเขา เขาจะ
หางขาพเจาไมได เพราะธาตุธรรมอยางเดียวกัน จะตองชอบพอกันเปนธรรมดา ขาพเจาปราบมารมานาน
แลว ถึงขนาดแตงตําราได ผูมีบารมีธรรมตามที่เราตองการนั้น ยังตามไมพบ พบแตจอมปลอม อยางนั้นเชื่อ
ไมได หมั่นไสแมกระทั่งเรา แลวจะเชื่อไดอยางไร!

พระพุทธองคทรงอยากเขานิพพานเปนทั้งนั้น เวนแตไมอาจ
(ตามขอ ๒) หลวงปูเลาวา พระพุทธองคทรงอยากเขานิพพานเปน โดยไมตองถอดพระวรกาย ได
ทรงพบวิชาอิทธิบาทภาวนา หากหมั่นเจริญแลว จะทําใหมีพระชนมายุยืนนาน แตการจะอยูไดนั้น ตามธรรม
เนียมแลวตองอาราธนาเหมือนอยางเราจะใหพระสงฆทําอะไร? ก็ตองไปนิมนต พระสงฆจึงจะมาทําธุระให
ได
กรณีของพระพุทธเจานั้น มารเขาขีดเสนตายไวแลว วามีพระชนมายุอยูไดแค ๘๐ ป แตจะเอาชนะ
มารโดยใหพระอานนทอาราธนาไว เรื่องนี้เราจะพิจารณากันอยางไร?
การตรัสรูธรรมของพระบรมศาสนา การกําหนดพระวินัยและอายุขัยของพระบรมศาสดา
นั้ น ย อ มเป น ไปตามที่ ม ารบั ญ ญั ติ รวมทั้ ง การได ม รรคผลนิ พ พานด ว ย มารเขาเป น ผู กํ า หนด
หลักสูตรทั้งนั้น

ปราบมาร ภาค ๔ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๔๕

อะไรเปนหลักฐานสนับสนุนคําตอบนี้ ดูมรรคผลนิพพานกอน นิพพานธรรมกายมีไมรูเทาไร ไมมี
ใครอยากเขานิพพานกายธรรมกันทั้งนั้น แตจําเปนตองเขานิพพานกายธรรม เปนเพราะแกวิชาทุกขและ
สมุทัยไมตกนั่นเอง หากดับวิชาทุกขและสมุทัยไดจริง กายมนุษยก็ไมตาย ที่เราแกกันนั้น เปนเพียงผอน
หนักเปนเบาเทานั้น
กลับมาดู เ รื่องวิ นัย บาง เหตุ ใดพระพุท ธองคบัญญัติ มากมายนัก? จะไมบัญญัติ ไดอยางไร? ก็
พระสงฆสาวกของพระองคประพฤติผิด ทั้งผิดอยางราย ผิดยางธรรมดา และผิดอื่น ๆ เมื่อพระสงฆประพฤติ
ไมเรียบรอย ประชาชนไมศรัทธา ศาสนาก็ตั้งไมได
เหตุใดพระสงฆสาวกของพระองคตองประพฤติผิด? สงฆเหลานั้นลวนแตมีใจเบิกบานมาแลว
เนื่องจากสรางบารมีมาแลวมากชาติ จนถึงขั้นไดมรรคผลนิพพาน จึงไดมาเกิดพบพระพุทธเจาในชาตินี้ ฟง
ธรรมแลวก็บรรลุธรรมกาย แลวเพียรละสังโยชนครูเดียวก็สําเร็จเปนพระอรหันต แตที่ตองมาประพฤติผิด
จนพระพุทธองคบัญญัติวินัยหาม เปนเพราะมารเขาสอดละเอียดมาบังคับพระสงฆใหประพฤติไมดี
ประการตาง ๆ สุดทาย พระพุทธองคก็บัญญัติวินัยหาม ตามบัญญัติวินัยตาง ๆ ที่เห็นพระทองกันในทุก
วันนี้
คําวา “สอดละเอียด” เปนคําทางวิชาธรรมกาย คือ มารเขาสงเครื่องมาบังคับที่ใจ แลวใจเราก็
แปรปรวนไปตามอํานาจของเครื่องที่มารเขาทํา
เมื่อบัญญัติวินัยมาเทาไร ก็เปดโอกาสใหมารเขามามีอํานาจมากขึ้น แตแรกเราบวชพระ บง
บอกวาเปนสาวกของพระพุทธองค แตพอเราบกพรองทางวินัย มารเขาอางวาเปนสาวกของเขา เพราะไม
ปฏิบัติตามวินัยที่พระพุทธองคบัญญัติ เรื่องมันชิงไหวชิงพริบกัน
มาบวชอยูในศาสนาของพระพุทธองค แตแรกปฏิบัติวินัยเปนอันดี ตอมายอหยอยตอวินัย กรณีนี้
มารเขาบอกวาเปนสาวกของเขา ดังนั้น หากผิดวินัยตองรีบปลงอาบัติ หากดองอาบัติไวจะมีรัศมีไมสวย
เพราะอะไรจึงเปนเชนนั้น เพราะมารเขาปกครอง มารเขากายดํา สงผลใหเรามีรัศมีมัวหมอง แลวมารก็
จัดการบารมีของเราทันที โดยที่เราไมรูหลังฉากเขาเลย เรื่องนี้ตองสังเกตพระที่ดัง ๆ เอาเงินประชาชนไป
ทําบุญกอสราง เมื่อมากเขาแลว ตอมาก็เผลอตัวบกพรองทางวินัย จนถึงขั้นทางบานเมืองจับใหสึก เรารูแต
ฉากหนาคือ รูแตทางโลกเขาใหสึกเทานั้น แตบารมีของเขา มารเขามาจัดการอยางไร เราไมทราบ
สุดทายธาตุธรรมก็กลาย มารเขาทําใหดูตอหนาตอตาเรา เรื่องนี้ขอใหทานลองนึกเหตุการณในบานเรา
ทานก็จะนึกได
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นี่คือ ทําบุญใหมารกิน ทําเงินเดือนใหโจรใช ธาตุธรรมของเรากลายได มารเขาไมโง เขาหลอก
ใหเราทําบุญ พอไดโอกาส มารก็ตะครุบ ดังการเปรียบเทียบที่บรรยายมานี้ ที่ไหนเงินดกมักไมพลาด จะเสีย
ทีมารจนได มารเขามีลูกไม แตพวกเราแทนที่จะระวัง กลับอวดวาขานี้เกง พอขาอาปากเงินก็มา
สุดทาย พนมือมารหรือเปลา! ไมพลาดเลยแมแตรายเดียว
“บารมีของทานผูนี้อยูที่ไหน? โปรดหยิบยื่นมาใหเรา เพราะเขาเปนสาวกของเรา เราจะปกครอง
เอง”
“เขาเปนสาวกของเรา กอนนี้เปนสาวกของทานจริง เราไมเถียง แตเดี๋ยวนี้เขาไมประพฤติวินัย เขา
เปนสาวกของเรา เราเปนผูปกครอง จงหยิบยื่นบารมีของภิกษุรูปนี้แกเรา” แลวบารมีของเราก็หลุดมือไป
เรื่องนี้ไมมีใครรู ขาพเจาทําวิชาปราบมารไปรูเห็นเขา จึงนํามาเลากวาจะไดความรูเรื่องนี้ รบมา ๑๐ ปกวา
กลาวถึงพระพุทธองค เมื่อทรงพบวิชาอิทธิบาทภาวนาแลว จะสามารถมีอายุไดอยางยืนยาวถึงกัป
กัลปได จึงหาวิธีใหพระอานนททูลอาราธนาใหทรงมีพระชนมายุยืน เพื่อประกาศศาสนาตอไป ตัดหนามาร
ไม ใ ห ม ารมาทวงสั ญ ญาก อ นที่ พ ระชนมายุ จ ะถึ ง ๘๐ ป หากมารเขามาทวงสั ญ ญาก อ น ว า ให พ ระองค
สิ้นพระชนมเมื่ออายุ ๘๐ ป จะทําใหทางฝายของพระพุทธองคหมดขอแกตัว และหมดเหตุผลที่จะอางตอฝาย
มาร
นี่คือ วิธีการแกไขตามแนวคิดของพระพุทธองค
ครั้นแลวพระพุทธองคเสด็จไปกับพระอานนทจาริกไปในทองที่ ๑๖ ตําบล ทรงกลาวถึงอานุภาพ
แหงอิทธิบาทภาวนา หากเจริญใหยิ่งขึ้นแลว จะมีอานิสงสใหเรามีอายุยืนยาวเปนกัปเปนกัลปทีเดียว “เวลา
นี้ตถาคตบําเพ็ญวิชานี้ไดแลว” ถึงตําบลใดก็กลาวแกพระอานนทเชนนี้ตําบลละ ๓ ครั้ง แตพระอานนทก็ไม
เฉลียวใจอะไร? ไมทูลอาราธนาใหพระองคมีพระชนมายุสืบตอไป ครั้นเสร็จโสฬสกิจ ๑๖ แลว เราก็หมด
โอกาสทั้ ง ปวง พระอานนทม าทู ล อาราธนาหลั ง จากกิจ โสฬส ๑๖ ผ า นไปแล ว จึ ง ไม มีผ ล! การที่ พ ระ
อานนทไมอาราธนานั้น เปนเพราะภาคมารเขามาดลใจไมใหคิดได ตอเมื่อมารออกไปจากใจแลวจึง
คิดได และก็ไดอาราธนาในตอนนั้น พระพุทธองคทรงกลาวแกพระอานนทวา “ทําไมมาอาราธนาตอนนี้เลา?
เราใหสัญญาณแกพระอานนทใหอาราธนาถึง ๑๖ ตําบลตามสูตรกิจ ๑๖ ทําไมไมอาราธนาในตอนนั้น? มา
อาราธนากันตอนนี้ไมเกิดประโยชนแลว เราตองนิพพานเมื่ออายุ ๘๐ ตามสัญญาที่ใหไวแกมาร”
คําวิจารณที่เราทราบก็คือ พระอานนทยังไมเปนพระอรหันต จึงไมทันเหลี่ยมมาร
ฟงดูผิวเผิน ก็เปนเหตุผลที่นาฟง!
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หากพระอานนทเปนพระอรหันต มารเขาก็เอามารฝมือเหนือกวาขึ้นไปมาดลใจ เราก็ไมทันมารเขา
อยูดีและอีกขอมูลหนึ่งก็คือ พระพุทธเจากอน ๆ พระสมณโคดมนั้น มีบางไหมที่เขานิพพานไมถอดกาย
(นิพพานเปน ?) ปรากฏวาไมมีองคใดเขานิพพานเปนไดเลย และไมมีองคใดอยากเขานิพพานถอดกาย ทุก
พระองคประสงคเขานิพพานไมถอดกายทั้งสิ้น แตแลวเราก็เขานิพพานเปนไมได นับแตวันนั้นตราบเทาทุก
วันนี้
สรุปแลว ธรรมภาคมารเขาชนะเหนือกวาธรรมภาคขาวดวยประการทั้งปวง เปนตองเอาชนะเราได
ไมเหลี่ยมใดก็เหลี่ยมใด เรื่องนี้ทราบกันทั่วแลว แตทราบแลวยังไมทําอะไร ก็ไมมีประโยชนอะไร! เราตอง
คิดแกไขไวแตวันนี้ หากเราเปนธรรมกายแลว เราไมคิดทําอะไรเลย เปนเรื่องที่ไมสมควรอยางยิ่ง
สําหรับขาพเจาแลว ขาพเจาสูเต็มที่ บัดนี้ขาพเจาทําวิชาปราบมารมาถึงวันนี้ เปนเวลา ๑๖ ปแลว
ถาเราไมคนวิชา แปลวาถอยหลังเขาคลองแลว ความรูหยาบ ใชการไมไดแลว เพียงแตจะทําใหใสก็ยากแลว
เราเรียนวิชาธรรมกาย เหมือนขี่หลังเสือ ลงจากหลังเสือเมื่อไร มันกัดเราทันที!

หามสาวกแสดงฤทธิ์ และไปแตะตองโครงการของเขา
เปนขอตกลงที่มารใหไวแกพระพุทธองค คือหามสาวกแสดงฤทธิ์ เหาะเหินเดินอากาศทําไดบาง
แตการแสดงบดบังดวงอาทิตย มารเขาหาม! รวมทั้งการแสดงฤทธิ์อื่น ๆ
คราวนี้ มาถึ งโครงการของมาร จะไดแกอะไร? โครงการของมาร ก็คือ ภพที่ เขาทําไว เ พื่อ
ทรมานสัตว ไดแก นรก อเวจี และโลกันต มารเขาหามไมใหไปรูเห็น หามอธิบายความเปนมา ใครเปน
ผูทําใครเปนผูสราง หามพูด! ถาพูด ก็จะเอาใหตาย แลวใครเลาจะกลา? เพราะกลัวฤทธิ์เดชมารดวยกัน
ทั้งนั้น มารมันเกงถึงปานนี้ ใคร ๆ ก็กลัวเขา
ทุคติภูมิคือ นรก อเวจี และโลกันต มารเขาทําไวทรมานสัตวโลก ใครตกไปอยูในภูมิเหลานั้น ยอม
เนินชาตอมรรคผลนิพพาน เขาจึงพูดวา หากใครตกไปอยูในภูเหลานั้น แผนดินพูดไมได ก็แปลวายังเกิด
ไมได
ภูมิเหลานี้ ยังไมมีใครไปแตะตองเลย ไดแตทองชื่อนรก ทองชื่ออเวจี ใครทองไดหมดดูวามีหนามี
ตา ข าพเจาพิ จารณาเรื่องนี้ แล ว เรื่องราวมีอยางไร? โปรดอานหนังสือ “ปราบมารภาค ๑” เรามีความ
จําเปนตองพิจารณา เพราะเปนเครื่องมือมาร หากเรามีความผิดเกิดขึ้น เราควรทําโทษกันเอง ไมใชใหมาร
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มาทําโทษ มันเรื่องอะไรที่จะตองใหมารมาเกี่ยวของ อยากบรรยายใหละเอียดกวานี้ แตโดยเหตุที่งานนี้
พิจารณาเสร็จไปแลว เปนผลงานของงานปราบมารภาค ๑ ใหทานกลับไปอานดู แลวจะทราบเรื่องราว
มารเขามาบังคับพระพุทธองคอีก เวลาแสดงธรรมโปรดชาวบาน ใหบอกวา การที่เราตกนรกและ
ตกโลกันตนั้น ใหเทศนวาเปนกรรมของสัตว ไมใหเทศนวา มารเขาเอาไปทรมานในนรก อเวจี และโล
กันต เมื่อมารเขาหามเชนนี้ พระพุทธองคก็พูดความจริงไมได พวกเราก็เลยไมรูของจริงตราบเทาทุกวันนี้
ความจริงมารเขาพูดถูก ในขอตกลงที่วา ใครบําเพ็ญ ทาน ศีล ภาวนา เปนสาวกของพระพุทธองค เมื่อเขา
ตายไป เขาก็ไปสูสุคติภูมิ คือ สวรรค (ทิพย) พรหม และอรูปพรหม ตามความมากนอยแหงผล ทาน ศีล
และภาวนา แตถาใครไมอยูในหลักของ ทาน ศีล ภาวนาแลว มารเขาปกครอง ตายไปแลว เขาสงไปสูทุคติ
ภูมิคือ นรก อเวจี และโลกันต
ความไม ช อบธรรมอย า งหนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ยั ง ไม มี ใ ครแสดงความรู ไ ว ที่ ไ หน? ก็ คื อ เรื่ อ ง “สอด
ละเอียด” คนที่เปนสาวกของพระพุทธองค แตเดิมเขาเจริญอยูในกรอบของ ทาน ศีล ภาวนา ตอมาเขาไม
ทําอยางนั้นเสียแลว กรณีอยางนี้เปนฝมือใคร? ก็มารเปนผูทําทั้งนั้น นี่คือความไมชอบธรรม
ความไมชอบธรรมอีกประการหนึ่ง ยากที่เราจะจับไดไลทันก็คือ โพธิสัตวทานลงมาเกิดเพื่อสราง
บารมีเพิ่มเติม แตเดิมทานก็ดําเนินชีวิตในหลักของ ทาน ศีล ภาวนา ตอมาเกิดพลาดพลั้งทางวินัย นี่ก็ฝมือ
มาร
ความไมชอบธรรมอีกอยางหนึ่ง คือ บารมีคาบลูกคาบดอก เราจับไมไดไลไมทัน โพธิสัตวมีบารมี
ใกลจะลงมาตรัสรูอยูแลว เหตุใดธาตุธรรมแปรผันไปได กลายเปนธาตุธรรมของมารไปโดยที่เราไม
คาดคิด ภาษาวิชาธรรมกายเรียกวา “พลิกธาตุธ รรม” กรณีนี้ เปนฝมือของมารระดับ สู ง ยากที่ เราจะรู
หมายความวาเดิมเปนพวกเดียวกันเอง ตอมาเกิดเขมนกันขึ้น จะดวยเหตุใดไมทราบ ธาตุธรรมของเราถูก
มารเปลี่ยนแปลงไปแลว แตเดิมเรียนวิชาภาคพระ ตอมาเรียนวิชาของมาร อยางนี้เขาตํารามารพลิกธาตุ
ธรรมเหมือนกัน ปญหาจึงอยูที่วา บารมีของทานอยูอยางไรและอยูที่ไหน? เพราะเดิมทานเปนพระ เกิด
บารมีแกทานสวนหนึ่ง บัดนี้บารมีของทานไมใชพระแลว ถามวาบารมีของทานตั้งแตครั้งเปนพระนั้น
อยูที่ไหน? ใครเปนผูจัดการและเจาตัวรูเรื่องหรือไม? นี่คืออันตราย! เปนความรูสูง ขาพเจาจะยังไม
กลาว
ถามวา มีใครรูเรื่องนี้บาง? ตอบวา ไมมีใครรู! แมขาพเจาก็เพิ่งไดรูตอนทําวิชาปราบมารนี้
เอง บอกทานทั้งหลายไดคําเดียววา ระวังตัวกันบาง! มักนอยเขาไว! ละอายใจเขาไว! เจียมตัวเขาไว! ก็
พูดไดแคนี้ เพราะอาณาจักรปกครองของมารกวางใหญไพศาลและละเอียด เกินความคาดหมายที่พระพุทธ
องคจะบอกความรูแกเรา เขาเปนเจาธาตุเจาธรรม เขาเปนโลก การที่ขาพเจาปราบมารนั้น ก็คือรบกับเขา
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เหลานี้ กวาจะนําหนังสือปราบมารมาเสนอแกทานทั้งหลายได เขาก็บดขยี้ขาพเจาแทบเอาชีวิตไมรอด
เพราะขัดคําสั่งเขา เขาไมใหนําเรื่องของเขามาเปดเผย แตขาพเจาจะเปดเผย ตองตอสูกัน สุดทาย
ขาพเจานําเรื่องราวปราบมารเสนอไดถึง ๔ ภาค ขาพเจายกมือไหวฟาที่ขาพเจายังไมตายเพราะการ
ถลมของมาร ขาพเจาดีใจที่หนังสือชนิดนี้เกิดขึ้นในโลก ความรูสําคัญอยางนี้เกิดขึ้นแลวในโลก
หากขาพเจาตายไปเสียกอน ทานทั้งหลายคงไมไดอานเองลึกซึ้งอยางนี้
ขอกําชับทานวา หากทานเปนสมณะ เมื่อมีความบกพรองทางวินัย อยาดองไวถึง ๓ ราตรี ใหรีบ
ปลงอาบัติอยางเร็วพลัน หากปลงอาบัติลาชา ภาคมารจะไปถามพระพุทธองควา ทานผูนี้เปนสาวกของเขา
แลว เขาเปนผูปกครองโดยชอบธรรม บารมีของเขาอยูที่ไหน! จงเอามาใหเขา! โดนเขาอยางนี้แลวจะวา
อยางไร? ไมมีใครปกปองทานได จึงขอใหจดจําเรื่องนี้ไว อยาใหพลาดได สรางบารมีมาถึงขั้นนี้แลว อยาให
เกิดการพลาดพลั้งเลย
ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องการครองจีวรของพระพุทธเจา ที่หลวงปูชั้วแสวงหาความรูอยู และทาน
บันทึกเรื่องราวไวดวย ขาพเจาจะบรรยายใหทราบ เรื่องลึก ๆ อยางนี้ ไมมีใครแสดงใหฟงไดอีกแลว

พระพุทธเจาสามภาค ครองจีวรไมเหมือนกัน
การหมผามวนขวาและมวนซายนั้น มีที่มาอยางไรนั่นเอง ภาคขาวมวนขวาเสมอ ภาคมารมวน
ซาย ภาคกลางมวนตามใจชอบ นี่คือหลักกวาง ๆ เหมือนงานมงคลเวียนขวา งานอวมงคลเวียนซาย นั่นเอง
ภาคขาวหมผาคาดรัดประคด หรือบางทีหมบังเฉวียงคือ หมจีบพาดบาเอาชายผาขางหนึ่งเหน็บ
บนบาซาย ดูภาพถายของหลวงพอเปนตัวอยาง
การแตงการเปนเรื่องสําคัญ เพราะเปนตัวบงชี้ เชนโจรแตงตัวไมเหมือนสุภาพชนทั้งหลาย ดูละคร
เปนตัวอยาง พอเห็นการแตงกาย เราก็ทราบวาผูนี้เปนพระเอก ผูนี้เปนเสนา ผูนี้เปนโจร
แตการดูดวยรูญาณของกายธรรม ดูแตงตัวไมได เพราะหลอกกันไดงาย ตองดูธาตุธรรม ดวงธรรม
ดํา ธาตุก็ตองดํา และกายก็ดํา เสมอไป อยางนี้ภาคมารชัดเจน นี่คือการดูอยางหยาบ มารเขามีวิธีหลอกที่
เราจับไดยาก คือ มาซอนกายกับธรรมภาคขาว ภาคขาวอยูขางนอกและภาคมารซอนกายอยูขางใน อยางนี้
จับผิดถูกยาก ดูโดยไมพิจารณาวาขาว กรณีที่เราบูชาขาวพระ มารเขาซอนกายมากิน โดยที่เราจับ
ไมได นี่คืออันตราย! เราตองเรียนกันอีกมากนัก ขาพเจาไมสนับสนุนใหทํา เพราะเปนการไปให
กําลังแกมารแทๆ ขาพเจาแจงในเรื่องนี้ในตอนที่ทําวิชาปราบมารนี้เอง มารเขามีวิธีตมเราหลายรูปแบบ
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ตองเรียนกันมาก ถึงทานจะเรียนมานานป แตบากบั่นไมจริง คนควาไมจริง ยังไมถึงขั้นปราบมารได มารเขา
ก็หลอกรูลวงญาณวั นยั งค่ํ า ควรเอาดีทางอื่น ไมควรเอาดีท างบูชาขาวพระ หากเปนคุณประโยชน
ขาพเจาจะอนุโมทนา

ขันธ ๕ เปนธรรมขันธ
หลวงปูบันทึกไวอีกอยางหนึ่ง ที่ขาพเจาเห็นวาสําคัญก็คือ ขันธโลกในกายพระนิพพานนั้น เรียกวา
ธรรมขันธ แทนขันธ ๕ นี่คือเปาหมายสําคัญของงานเดินวิชา จะตองพากเพียรกันไปอีกกี่ชาติกี่ภพ จนกวา
เราจะดับปฎกของมารและของภาคกลางที่ทําไวในเห็น จํา คิด รูของเรานั้นประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง
ตองดับทุกขและสมุทัยที่เห็น จํา คิด รู ของเราใหไดจริง
เพราะตัวการที่ทําใหแก เจ็บ ตาย คือทุกขและสมุทัย ซึ่งเรายังแกไดไมจริง หากแกไดจริง เราก็ไม
ตาย และเมื่อเราไมตาย มรรคผลนิพพานของเราก็คือนิพพานเปน ไมใชนิพพานกายธรรมอยางเชน
ทุกวันนี้ อีกประการหนึ่งคือ ปฎกของมารและปฎกของธรรมภาคกลางที่มารเขาทําไวใจของเรานั้น สงผลให
เรามืดบอดไมเห็นธรรม ไมแจงในธรรม เพราะปฎกของธรรมภาคขาวถูกมารดับ มารเขาเอาปฎกของเขาใส
ไวให เรายังแกไขปญหานี้อยางครึ่ง ๆ กลาง ๆ เทานั้น เปาหมายของเราก็คือ ดับปฎกของมารใหได
แลวเอาธรรมขันธของเราคืนมาใหได
สวนประเด็นที่วา เราจะเดินวิชากันอยางไร? จะใชความเพียรกันอีกกี่ชาติ? เปนอีกเรื่องหนึ่ง
ตางหาก
งานที่เราจะแกไขมีเพียงแคนี้เมื่อไร? ยังมีมากเรื่องนัก เพราะเห็น จํา คิด รูของเรา มารเขาพิสดาร
กิเลสทั้งปวงไวอยางหนาแนนสารพัดเรื่อง แตละวิชาของเขา ลวนเปนปฏิจจสมุปบาททั้งนั้น ในเหตุอวิชชา
สังขาร วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ เวทนา ตัณหา อุปาทาน ภพ ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ อุ
ปายาสะ ลวนแตมีนิพพาน ภพ โลกันตของมารละเอียดไปอีก ไมแคนั้น ผูสงวิชาไปในเหตุรูป รส กลิ่น เสียง
สัมผัส ธรรมารมณ (อารมณฝายมาร) แลวก็มีนิพพาน ภพ โลกันต ของเหตุเหลานั้นละเอียดไปอีก
เมื่อดับนครของมารทั้งหมดไดแลว ทาน-ศีล-ภาวนา-ปฐมมรรค-มรรคจิต-มรรคปญญา ของเราอยู
ที่ไหน? มารเขาเอาไปดับไวอยางไร? กายธรรมของเราอยูที่ไหน? มารเขาดับไวที่ไหน? ตองไปตามมาเดิน
วิชาใหเกิดกายธรรมขึ้น กายธรรมที่เกิดขึ้นนั้นใชการไดหรือเปลา? แพมารอีกก็ใชไมได ตองคนควากันอีก
นาน กายโลกียของเราที่เปนกายสูมารไดอยูที่ใด? เพราะกายโลกียปจจุบันไมเกง เนื่องจากยอมใหมารเอา
ทุกขและสมุทัยมาใสไวได ตองคนควากันอีก
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นี่เปนแนวคิดเบื้องตน ทานคิดอยางขาพเจาหรือเปลา?
บางความรูหลวงพอใหแนวไวแลว ในหนังสือมรรคผลพิสดารนั้น จะใชไดผลหรือไม ? เราตอง
คนควาดู
ธาตุธรรมทานมีความเห็นวา หากแกกันแบบนี้ไมเปนผล ปราบมารเสียเลย เอากันใหรูเรื่องไปเลย
ดังที่ขาพเจาทําอยูแลว ทานทั้งหลายคิดกันบางหรือเปลา? หากไมคิด! ก็แปลวามารปด เห็น จํา คิด รู
อยางสนิท หากเราคิดไดบาง แมจะทําไมได ยังนาอนุโมทนา แตมารเขาฉลาดกวาเรา เขาจะไมยอมใหเรา
คิด เขาจะใหเราแตเรื่องเงิน เรื่องชื่อเสียง เรื่องอํานาจราชศักดิ์ ขืนยอมใหเราคิดวิชา สักวันหนึ่งเขา
หมดอํานาจปกครองแนนอน ขาพเจารบคนเดียวยังไดงานขนาดนี้ หากเรามารวมมือกัน จะตองไดงาน
มากกวานี้แนนนอน
หมออูด กฤษณานุวัตร เคยถามหลวงพอวา “หลวงพอครับ! เมื่อไรงานปราบมารของหลวงพอจะ
แลวเสร็จ?” หลวงพอตอบวา “มันจะเสร็จไดยังไง? พวกธรรมกายไมเคยอยูพรอมกันเลย!” คนโนนอยูคนนี้
ไมอยู เปนอยางนี้มาตลอด แมหลวงพอจะตั้งกฎกติกาอยางไร! คณะทําวิชาก็ไมอยูพรอมกันอยูดี ที่เปน
อยางนี้ เพราะมารเขาชักใยอยูหลังฉากนั่นเอง
กลับมาพิจารณาตัวขาพเจาบาง ไมมีใครชวยเรานั้น ดีแลว เราจะไดไมเปนหนี้บุญคุณใคร ก็ตอง
ปลงอยางนี้ เพราะมารเขาขัดขวางเราทุกรูปแบบ เราตองอดทน จะไปโทษใครไมได แตมีบางทานใหการ
อุปการะ ตองวาเขาผูนั้นมีบารมีสูง เพราะมารทําอะไรเขาไมได ทําอยางไรเขาก็ไมหนี มีแตจะสู! ธาตุธรรม
ทานทราบเรื่อง ทานก็ใหบารมี เปนโชคดีของเขาเหลานั้นไป นี่แหละคือคนสําคัญ ทานมาชวยใหงานของ
ธาตุธรรมลุลวง นาน ๆ จะพบสักรายหนึ่ง ถามธาตุธรรมทานวา “ทําไมทานผูนี้มาชวยผมได?” ธาตุธรรม
ทานตอบวา “ตองเปนผูบารมีแกกลาเทานั้น จึงจะมาประกบศึกษาฯ ได หากบารมีออน ๆ มารเขาระเบิดแตก
ไปหมด”
ขาพเจาเปนเปาหมายสําคัญของมาร เปนศัตรูหมายเลข ๑ ของเขา เขารวมตัวกันหมดธาตุ
หมดธรรมเพื่อมาถลมเราคนเดียว เพื่อจะใหขาพเจาตายใหจงได หากขาพเจาตายไปคนหนึ่ง มารเขาจะโห
รองกองเอาชัย ดว ยความดีใ จ จะไดไมมีใครเปนขวากหนามของเขาอี กตอไป ขาพเจาโดนมารบดขยี้
มาแลวทุกรูปแบบ หากทานอานปราบมารภาค ๑ ทานคงทราบ ดีแตวาขาพเจายังไมตาย!
การที่จะใหใครทั้งหลายมาชวยขาพเจานั้น เปนไปไมได มารเขาไมยอม! เขาจะตองขัดขวาง โดย
เขาจะยิงเครื่องบังคับมาที่ใจเรา ใหเกิดอุปสรรคนานา ไมใหไดพบกัน เขาตัดกําลังทุกรูปแบบ ขาพเจาใจดีสู
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เสือมาอยางนั้นเอง อดทนมาอยางนั้นเอง หากเรายอมแพไมวาจะดวยเหตุใด ธาตุธรรมทานจะเสีย
พระทัยมาก ดังนั้น เราจะตองสูกันใหถึงที่สุด
บางวันก็คิดมาเหมือนกัน เห็นพวกเรามีเงินใชกัน เห็นพวกเราไปเที่ยวเมืองนอก เราอยากสนุก
ขึ้นมาบาง แตก็ทําอยางทานทั้งหลายไมได ตองนั่งหลับตาเขาธรรมกายรบกับมาร ปแลวปเลาก็ทําอยูอยางนี้
ไปไหนมาไหนเหมือนคนอื่นไมได เพราะเอกราชของธาตุธรรมสําคัญกวาอะไรทั้งปวง! แลวอารมณของ
กิเลสก็หายไป ตั้งหนาตั้งตารบกับมารตอไป
ขาพเจาไดบรรยายความรูของหลวงปูชั้วมาพอสมควรแลว เห็นความยุติไดแลว.
สรุปความรูของหลวงปูชั้วเพื่อใหจําได
๑. อายุของพระพุทธเจา ยอมเปนไปตามที่มารบัญญัติ
๒. ความรู ที่ พระพุท ธเจา จะพึ งตรัสรู ไดม ากน อยเพีย งใดนั้ น ยอ มเป น ไปตามหลั กสู ต รที่ ม าร
บัญญัติ คือ รูไดแตความรูภาคโปรดสัตว สวนความรูภาคปราบ อันเปนความรูสําคัญ มารไม
อาจอนุญาตใหรไู ด เสียใจดวยที่ใหรูเห็นความรูอยางนั้นไมได มารเขาวาอยางนี้
๓. พอพระพุทธเจาทํางานตั้งศาสนา คือสอนมนุษยโลก มารก็เขามากาวกาย ใหเกิดการแตกแยก
เชน สาวกของพระพุทธองคประพฤติมิชอบประการตาง ๆ พระพุทธองคก็ตองบัญญัติวินัย
หาม ซึ่งวินัยนั้นบัญญัติไวมาก จนพระสงฆแทบกระดิกตัวไมได ไมวาอะไรหามไปหมด นั่นคือ
มารหาเหตุสกัดมรรคผลนิพพานตลอดเวลา หากพระสงฆพลาดพลั้งทางวินัย มารก็อางวาเปน
สาวกของมาร แลวดวงบารมีก็หลุดมือไปเปนของมาร สงผลใหมรรคผลนิพพานเนิ่นชาไปอีก
ตองไปตั้งตนสรางบารมีกันใหมอีก
๔. พระพุทธเจาของเราตั้งแตอดีต สูมารไมไดดวยมีบารมีนอยกวามารทั้งนั้น
ขอควรคิด
๑. เราตองเรียนวิชาธรรมกายใหแกกลา เพื่อจะไดเปนสื่อแหงความรู รูเห็นไดมากกวานี้ ใหมี
ฝมือกวานี้
๒. เราจะตองคิดแกไขอยางใดอยางหนึ่ง จะปลอยใหเหตุการณเปนเชนนี้ตอไปไดอยางไร? ถาเรา
ไมคิด แลวใครเลาจะคิด? ถาเราไมแกไข แลวใครเลาจะเปนผูแกไข?
๓. เราเดินวิชาไมได เพราะความรูออนไป ก็จงเปนกําลังให จะเปนกําลังในทางใด สุดแตทานจะ
คิด สวนขาพเจานั้นสูมารเต็มตัวแลว ขาพเจาเดินหนากลาตายแลว ขอบคุณทุกทานที่ให
กําลังใจ
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เราจะยอมใหมารมีอํานาจตอไปไมได เพราะเกิดการเสียหายมาก ถาเราไมสู เรามีแตแพสถาน
เดียว ถาเราสู เรามีทางชนะ เกิดมาพบวิชาธรรมกายแลว จงเรียนใหเต็มกําลัง ขาพเจาเขียนตําราให
แลวทุกหลักสูตร จงรีบศึกษาเลาเรียนเถิด
ที่ขาพเจากลาวเชนนี้ ก็เพราะทราบวา ทานที่เปนธรรมกายระดับแกกลา สวนใหญเปนผูที่ธาตุ
ธรรมส งมาเกิดเพื่ อให ทําวิ ชาปราบมาร แตแล ว ก็ไมไดทํากัน เปนเพราะมารเขาขวางไว มารเขาขวาง
อยางไร? ขาพเจาก็กลาวชัดแลว กลาวไวในหนังสือปราบมารทุกเลม ไมขวนขวายกันเอง ไมเอาใจใสเอง
โทษใครไมได ธาตุธรรมทานผิดหวังมาก จะถูกลงโทษหรือเปลาขาพเจาไมทราบ เปนเรื่องของธาตุธรรม
ที่จะพิจารณา ขาพเจาไมทราบและไมขอเกี่ยวของ ตัวใครก็ตัวใครกันแลว ในสวนที่เกี่ยวกับขาพเจานั้น ดูวา
จะรอดตัว เพราะธาตุธรรมทานใชใหปราบมาร ขาพเจาก็ทําแลว ทําเต็มขีดความสามารถ แถมยังทําตําราให
ดวย เห็นวาครบกระบวนยุทธศาสตรแลว
เหนื่อยยากเพียงไร! ลําบากแคไหน! ขัดสนแคไหน! อันเกิดจากมารระเบิดขาพเจา จนถึงกับธาตุ
ธรรมลงมาจากนิพพาน เพื่อมาหาเงินใหขาพเจาใช ขาพเจาก็มีประวัติอยางนี้มาแลว “เซฟ” ไมตอนรับ
ขาพเจา แต “เซฟ” จะตอนรับใคร? ขาพเจาไมสนใจเลย แตใครที่มีประโยชน ขาพเจาจะปกปองอยางเต็ม
กําลัง เพราะอยูในอํานาจปกครองของเราดวย
อยาไปดูวา คนโนนลงเซฟ คนนี้ถูกเซฟ ตองดูตัวเองจึงจะถูก!
การถูกเซฟ ไมใชเรื่องงาย อยาไปเชื่อญาณทัสสนะที่มารเขาจูงรูจูงญาณ เห็นอยางนั้น เปนวิธีของ
มารที่มันจะทําใหคนของเราแตกแยกกัน อยาเชื่อ! อยาสนใจ! สนใจคนควาของเราดีกวา เราไมมีหนาที่ เรา
ไปรูเห็นไดอยางไร? ไมใชของเราที่เราจะรูเห็นไดงาย “เซฟ” เปนเครื่องมือของแมทัพ เปนเครื่องมือ
ของผูปกครอง เราไมมีหนาที่ เราไมมีสิทธิ์ที่จะรูเห็น! ขอใหเขาใจกันใหม

ทําความเขาใจกันใหมเพื่อใหเกิดความถูกตอง
ประเด็นแรก
ขาพเจาก็เพิ่งรู การปราบมารนั้น เปนงานสําคัญสุดยอดของธรรมภาคขาว ธาตุธรรมทานพิจารณา
เอาคนของทานมาเกิด คัดเอาแตหัวกะทิ เพื่อสืบสานวิชาธรรมกาย ไมใหมารดับวิชาของเราได ใครอยูใน
หนาที่นี้ก็ดําเนินไป สอนกันไป ขยายผลกันไป อนุรักษกันไป เพื่อใหวิชาธรรมกายอยูคูฟา
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ประเด็นที่สองคือประเด็นสําคัญ
คืองานปราบมาร อันเปนงานสําคัญสุดยอด ใครจะเปนคนทํานั้น ธาตุธรรมทานรู แตเราไมรู ไมใช
ทํ า ได ทุ ก คน ทํ า ได เ ฉพาะบางคนเท า นั้ น ถึ ง เวลาที่ จ ะทํ า ธาตุ ธ รรมท า นประชุ ม นิ พ พานทั้ ง หมด แล ว
มอบหมาย กระทําในวันที่เดินวิชาไปสุดนิพพาน สุดวันไหนธาตุธรรมประชุมวันนั้น แลวเปนมติออกมา แลว
เราก็ตองรับผิดชอบตั้งแตวันนั้น ทานใดเปนวิชายังไมถึงขั้น แมจะเรียนมารอยชาติแสนป ก็ตองรวมสังฆ
กรรมกับเขาไปเหมือนการรวมวงดนตรี แตจะเปนผูนําวิชาไมได เพราะความรูยังติดขัด เปนหัวหนาวง
ไมได ธาตุธรรมทานรู ทานอยากใหเราทําใจจะขาด แตพระองคตัดสินใจอยางที่เราตองการไมได หาก
ตัดสินใจอยางที่เราตองการ แพมารสถานเดียว ขอใหเขาใจความถูกตองแตวันนี้ ที่ขาพเจากลาววา พวกเรา
เปนวิชาออนก็ควรชวยอยางอื่น วิชาเราไมเกง เราก็มีทางชวยอยางอื่น ใหกําลังเขา เพื่อใหงานของเขา
ดําเนินไป งานชางงานใหญคน ๆ เดียวจะทําไดหมดทุกเรื่อง ยอมเปนไปไมได หากเราชวยเขาในทางใด
เมื่อเวลาที่เขาไดบารมี เราก็ไดกับเขาดวย
เราทํางานอะไรกันตองพิจารณาความสําคัญ
งานสรางบารมี เปนวิถีของโพธิสัตว ตองลําดับความสําคัญวาอะไรควรอะไรไมควร เพราะชีวิตของ
เราจะตองจบลงในอีกไมกี่วัน ขนาดรัฐบาลทานจะทําอะไร? ทานจะตองจัดความสําคัญอะไรกอนอะไรหลัง
เลย ก็ชาตินี้เปนชาติที่เรามาพบวิชาธรรมกาย เหตุใดไมตักตวงวิชา งานวัตถุเมื่อไรก็ทําได มีเงินแลวทําได
ทั้งนั้น ไมยากอะไรเลย แตความรูทางวิชาธรรมกายนั้น หากไมมีพระพุทธเจามาเกิด เราไมรูจะไปหา
ความรูที่ไหน?

เปนธรรมกายเหมือนกันแตไมเหมือนกัน
การตักตวงความรูวิชาธรรมกายนั้น ไมใชเรื่องงาย ตองทําความเขาใจใหถูกตองตั้งแตวันนี้ เปน
ธรรมกายเหมือนกันแตไมเหมือนกัน เพราะความรูตางกัน วิชาธรรมกายนั้นมีเนื้อหาความรูหลายหลักสูตร
เหมือนปริญญาบัตรในทางโลก แตใครจะมีความรูระดับใด? เรื่องนี้ไมยากเลย ถาแกโรคไมได แกทุกขรอน
ปวงชนไม ไ ด ไม เ คยมี ป ระวั ติ ว า ทํ า ได เ ลย กรณี นี้ ไม มี ป ระกาศนี ย บั ต รให แต ก็ เ ป น ธรรมกาย
เหมือนกัน
หากเราศึกษาใหดี เราจะทราบวา ในสมัยที่หลวงพอมีชีวิตอยูนั้น ใครแกโรคได หลวงพอจะเรียกใช
ทุกวัน หางหลวงพอไมไดเลย วันหนึ่งหลวงพอจะไปสุพรรณบุรี คือบานสองพี่นอง อําเภอสองพี่นอง อันเปน
บานเกิดของทาน ปรากฏวามีพระเณรอยากไปกับหลวงพอ เพราะอยากไปเที่ยวบานหลวงพอ แตวาจํานวน
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ผูติดตามมีจํานวนมาก หลวงพ อก็บ อกวา “จะไปดว ยก็ได แตต องแกโรคได ” เพียงเท านี้ เองจํานวน
ผูติดตามก็ลดลงฮวบ
ความรู แ ก โ รคและความรู ดั บ ทุ ก ข บํ า รุ ง สุ ข เป น ความรู สํ า คั ญ เป น ความรู ที่ บ ง บอกอานุ ภ าพ
ธรรมกาย เราตองเรียนรูใหได ถึงเราจะไมเกงอยางหลวงพอ ถึงเราจะไมเกงอยางแมชีถนอม อาสไวย แตเรา
ก็ตองทําไดบาง ทุกวันนี้มีใครแกโรคไดบาง ไมไดยินขาวเลย เปนเรื่องนาเสียใจ ควรเรียนกันใหม
ทบทวนความรูกันใหม วางพื้นฐานความรูกันใหม ตัดความฟุงซานทางปญญาออกไป อยาเดินวิชาแบบที่
มารจูงรูจูงญาณ ทานตองทําได หลวงพอของเราทําได เราก็ตองทําได เพราะเราเรียนความรูมาจากหลวงพอ
ดวยกันทั้งนั้น
ใคร ๆ ก็ อยากเรี ยนรู แต การเรีย นรูนั้ นไมเ หมือนวิท ยาการในทางโลก ความรู ใ นทางโลกนั้ น
เดี๋ยวนี้ใครมีเงินก็ไปเรียนตางประเทศไดทุกคน จะเอาปริญญาอะไรก็ได แตความรูทางวิชาธรรมกาย มาร
เขาขัดขวางตลอดเวลา ขาพเจาก็เพิ่งรูในตอนที่อายุมากนี้เอง การที่จะไดพบคนมีความรูจริงนั้น ขึ้นอยู
กับบารมีสวนตัวของเราดวย ถาดวงบารมีของเรามารยังระเบิดได โอกาสที่เราจะพบคนเกงก็คลาดกันไป
คลาดกันมา มารมันไมยอมใหคนเกงกับคนเกงมาพบกันอยางเด็ดขาด เหมือนกับเราจะไปพบพระพุทธเจา
เหมือนกับเราจะไปพบชางเผือกในปา เปนความยากดวยประการทั้งปวง
เพราะเหตุใดจึงยากปานนั้น? คนเกงไปเรียนกับคนเกงเมื่อไร มารจะถูกดับอยางไมตองสงสัย
แลวเรื่องอะไรที่มารมันจะยอมใหผูมีบารมีมาพบกัน นี่คือเหตุผล
บอกแลววา การเรียนวิชาธรรมกายไมงายเหมือนเรียนวิทยาการในทางโลก
การที่ขาพเจาพิมพตําราวิชาธรรกายออกเผยแพรเปนการขัดคําสั่งของมาร และการที่ขาพเจา
เอาเรื่องราวงานปราบมารออกมาเผยแพร เปนการขัดคําสั่งของมารอยางรายแรง หากขาพเจาตาย
ไป ถือวายตายคาสังเวียน! ถือวาตายในสนามรบ!
ทานทั้งหลายอยาไดเกงกับขาพเจาเลย ขาพเจายอมแพทุกคนไมวาใคร! อยาไดวิจารณขาพเจาให
เสียเวลาของทานเลย ขาพเจายอมแพทานในทุกรูปแบบ ทานจะวาอยางไร ขาพเจาไมตอบโต เพราะยอมแพ
ทานแลว ทานไมควรเสียเวลากับคนที่ยอมแพทาน เขายอมแพทานทุกรูปแบบแลว ทานไปขมเขาทําไม?
เปนการไมสมควรเลย
ทานที่เกงแลว ตําราของขาพเจาไมมีประโยชนตอทาน ทานไมตองอานใหเสียเวลา
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ขาพเจาบอกทานแลววา ขาพเจาไปเกงกับมารเทานั้น ทานที่ไมใชมาร ขาพเจาจะไมแตะ
ตอง แตถาเปนมารแลว ไมวาจะอยูที่ใด? จะตองไดพบกับขาพเจา จะไดประลองวิชากับขาพเจาแนนอน แต
ใครที่มีธาตุธรรมเปนมาร หรือครึ่งพระครึ่งมาร หรือขางนอกบอกวาเปนพระแตขางในไมใชพระก็อยูใน
ขอบขายถูกปราบดวย

ทําไมจึงใหลุงการุณย บุญมานุช ปราบมาร? เหตุใดพระพุทธองคไมปราบเสียเอง?
นี่คือคําถามที่ทานทั้งหลายโทรศัพทไปถาม ถามแลว ถามอีก ขาพเจาก็ชี้แจงไปแลว และมีปรากฏ
ในหนังสือปราบมารเกือบทุกภาค หากทานอานใหทั่ว ทานจะพบ แตวายังไมเกิดความชัดเจน กลาวไวจริง
แตยังไมชัดเจน แมตัวขาพเจาเองก็ยังไมชัดเจน เหตุใดขาพเจาจะตองมาปราบมาร? ถึงแมวันนี้ขาพเจาก็ยัง
หาคําตอบที่แทไมได
งานปราบมารมาถึงวันนี้ ขาพเจาคุยกับทานไดวาเพิ่งไดรูเรื่องราว แตก็ยังไมชัดเจนอยูดี พอเลาให
ทานฟงไดดังตอไปนี้ ขาพเจาไมรูเรื่องอะไรทั้งนั้น พอถึงเวลาธาตุธรรมทานก็มอบหมายใหปราบมาร ความ
ของใจยังคาใจอยูจนบัดนี้ ตอเมื่อทําวิชามานานป พอจะทราบเรื่องระแคะระคายบางแลว การทราบนั้นมีวิธี
อยู!
วิธีนั้นก็คือ การปราบมารขั้นตอนใด หากเรารบไดดีมาก ถึงขั้นธาตุธรรมทรงบันเทิงนิโรธ แลว
พระองคจะกลาวอุทานออกมา เราตองรีบจดจําทันที จะไมกลาวแจมแจง เปนแบบทีละเล็กทีละนอย เราก็
ตองสะสมคํากลาวทั้งปวงนั้น แลวเราก็มาลําดับเรื่องราวเอาเอง ปนี้รบมาเปนปที่ ๑๖ แลว พอจะประมวล
เรื่องไดดังนี้
ธาตุธรรมทานสงคนของทานมาเกิดเปนมนุษย เพื่อใหมีกายมนุษยอยางเราทานนี้ เพื่อจะเอากาย
นี้รองรับกายธรรมทั้งปวง ใครจะเปนคนปราบ ธาตุธรรมรูแจงทั่วกันทุกนิพพาน เวนแตเราเทานั้นที่ไมรู! และ
พระองคก็จะไมบอกเราดวย อยาไปถามเลย ไมมีใครบอกทานทั้งนั้น ปดเปนเรื่องลับ ตอเมื่อกายมนุษยของ
ผูนั้นมีความรูถึงขั้นปราบมารได วันนั้นเปนวันที่ธาตุธรรมทานประชุมใหญ และจะบอกแกเราวันนั้น ดังที่
ขาพเจาประสบมาแลว จะใหดีตองกลับไปอานปราบมารภาค ๑ แลวจะทราบเรื่อง
ตัวเราไมทราบเรื่อง เกิดความนอยใจ ไปโวยวายกับธาตุธรรม เพื่อจะไมทําวิชาและโยนเรื่องไปให
คนอื่นทํา พระองคไมเอาไมตะพดฟาดศีรษะก็บุญนักหนาแลว
ขาพเจาทําความลําบากใจแกธาตุธรรมอยูมาก ซัดทอดไปใหนิพพานเปนทรงเปนผูปราบ ไมถูก
ธาตุธรรมเอาดาบตัดคอก็บุญอักโข เพราะอะไรหรือ? ก็เพราะชอบไปพูดในสิ่งที่ไมถูกพระทัยนั่นเอง ดวง
ดีที่ไมถูกทําโทษ ชอบไปพูดเรื่องตองหามอยูเรื่อย
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เรื่องที่จะไมปราบมาร ยังไมยุติแคนี้ เพราะความของใจมีอยู จะเปนปใดก็จําไมไดแลว เขานิโรธไป
หา “ตนนิพพานเปน” สมเหตุสมผลที่เราตองไปเฝา เพราะเปนวันที่ปราบมารไดดีมาก พอเราไปถึง ทรงดี
พระทัยที่งานปราบมารลุลวงไปถึงอีกจุดหนึ่ง พอไดจังหวะ เราก็กราบทูลกระซิบ หากไมกระซิบ เรื่องจะได
ยินกันทั่ว “ขอพระองคไดทรงโปรดเถิด เหตุใดพระองคไมทรงปราบมารเสียเอง?” พระองคไมทรงถือสา
ทรงตอบคําถามเปนอันดี
ไมทราบวาขาพเจาทําบุญไวแตชาติไหน? ไมเปนที่กระทบกระเทือนยุคลบาท ไมทรงถือสาอะไร!
ทรงตอบวา “ปราบมารเปนเรื่องศึกษาฯ” ขาพเจาจําติดหูนับแตนั้นจวบจนวันนี้ ไมไดเซาซี้เรื่องนี้อีกเลย
ขาพเจาถือวา ไดตอบคําถามเรื่องสําคัญชัดเจนแลว ขอรองทานทั้งปวง อยาไดถามเรื่องนี้อีก
เลย! ทานจะเขาใจหรือเปลา? ขาพเจาไมทราบและตัวขาพเจาเองจะเขาใจหรือเปลา? ขาพเจาก็ไมทราบ ถือ
วาเปดใจกันแลว
ก็ตอบบอกแกทานทั้งหลายไดแคนี้ หากทานอยากทราบละเอียดกวานี้ โปรดเขากายธรรมไปทูล
ถามพระพุทธองคเอาเองเถิด ไมวาทานจะทําอยางไร? ไมวาทานจะคิดอยางไร? ไมวาทานจะเชื่อ
หรือไม? สุดทายคนปราบมารก็ชื่อ การุณย บุญมานุช อยูดี
เราเปนผูไมรูอะไรทั้งนั้น แตเราเปนผูทํางานตามที่ธาตุธรรมทานสั่ง ธาตุธรรมคือผูปกครองใหญ
ทรงเปนผูรู ผูแจง เรามีหนาที่ทํางานตามที่พระองคมอบหมาย ใครเลาจะอยากทํา? ขาพเจาผูหนึ่งคือผูไม
อยากทํา ที่โวยวายมาแตตนก็เพราะไมอยากทํา เนื่องจากความรูของเราไมเขาทา คือความคิดในปนั้น อีก
ประการหนึ่ง มันคิดขึ้นมาอยางไรไมทราบ ไมเคยมีใครชนะมารไดเลย แลวฝมืออยางเราจะไปมีน้ํายาอะไร?
นี่คือความคิดในปนั้น หากทานอาน “ปราบมารภาค ๑” คงจะทราบเรื่องละเอียดกวาที่บรรยายนี้
บัดนี้ งานปราบมารดําเนินมาถึงปที่ ๑๖ กลับไประลึกถึงความหลังในเหตุการณวันที่ถูกบังคับให
ทําปราบมาร การที่เราเสนอใหคนเกงทั้งหลายในวันนั้นเปนผูปราบ เหตุใดธาตุธรรมไมเอา? เหตุผลอะไรที่
เอาคนไมเกงทั้งปวงนั้น มาถึงวันนี้เราพอทราบเหตุผลแลว แตเลาใหฟงไมได จนใจจริง ๆ นี่คือตัวอยาง
สําคัญที่เราตองจดจํา
เปนธรรมกายเหมือนกัน แตไมเหมือนกัน!
ธาตุธรรมกลายได แตแรกขาวตอมาไมขาวก็ได!
มารมันจูงรูจูงญาณไปได มารมันพารูพาญาณไปได มารมันหลอกรูลวงญาณได
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วันนั้นในปนั้น เรานึกเคืองธาตุธรรมที่เคี่ยวเข็ญบังคับเอาแกเรา ใหเราปราบมาร พอมาถึงวันนี้เรา
ไมเคืองพระองคแลว พระองคทรงมีเหตุผลและเหตุผลของพระองคถูกตอง วันนี้คนที่เราวาเขาเกงนั้น ผิด
ตาของเราเสียแลว เรามองคนพลาดไปแลว กวาจะทราบได ตองใชเวลาดูเปน ๑๐ ปทีเดียว
เปนธรรมกายจํานวนลาน หากปราบมารไดเพียงหนึ่ง ก็เปนบุญของโลกแลว เปนธรรมกายจํานวน
แสน หากสอนหลักสูตรเบื้องตนไดเพียงหนึ่ง ก็เปนบุญของโลกเชนเดียวกัน
เหตุนี้เอง เราจะพบวา เห็นเรียนกันแสนคน จะมี ๑๐ คนไหมที่ทําวิชา ๑๘ กายได? นี่คือเกณฑ
วัดวิปสสนาจารย อีกเกณฑหนึ่งก็คือแกโรคไมได และจะเอาอะไรเปนเครื่องมือวัดความดังของเขา
ดังนั้น การสอนเบื้องตนไมเฉียบคม และแกโรคใหแกผูอุปถัมภไมได ตองปรับปรุงความรู
ใหมทั้งหมด จะเอาความดังเปนเครื่องมือวัดไมได จะเอาความรวยเปนเครื่องวัดไมได เพราะสิ่งเหลานั้นมาร
เขาบันดาลใหไดทั้งนั้น เขากํากับการอยูเบื้องหลัง เราไมรู เราเปนหุนใหมารเชิด โดยที่เราไมรูตัว แตกอน
ขาพเจาไมทราบ คิดวาเปนบารมีของเขา เขาเกงนาอนุโมทนา แตพอทําวิชาปราบมารนานปเขา ไปรูเห็น
เขา จึงไดรูวามารเขากํากับ
มารเขาเปนเจา เขากํากับใคร? คนนั้นก็รวย คนนั้นก็ดัง เขาทําไดทั้งนั้น จะใหแก เจ็บ ตาย เขา
เปนผูทําจะใหอะไรเปนอยางไร? มารทําไดทั้งนั้น มารหลอกไดทั้งนั้น กวาจะนําความรูนี้มาบรรยายได ทํา
วิชาปราบมารมา ๑๐ ปเศษ กวาจะรูเห็นไดแตละอยาง ยากแสนยาก เอาชีวิตเขาเปนเดิมพันทั้งนั้น

ความรูที่นํามากลาวในหนังสือปราบมาร เปนความรูสําคัญ
ขอทําความเขาใจวา ความรูอยางนี้ ไปเรียนรูที่ใดไมได ไมมีกลาวในพระไตรปฎก จะไปถามคน
เกงที่ใดในโลก ไมมีใครบอกได ไมมีใครแสดงได ไมมีใครรูทั้งสิ้น หาผูรูแมแตหนึ่งก็ไมมีในโลกนี้ ความรู
อยางนี้ ตําราอยางนี้ เกิดขึ้นเปนครั้งแรกของโลก เมื่อขาพเจาปราบมาร ขาพเจาตองมีหลักฐาน ตองมีขอมูล
มานําเสนอ ตองนําเรื่องราวมาบอกกลาวกันไดบาง เลมนี้เปนเรื่องปราบมารภาค ๔ ดังจะไดกลาวตอไปนี้

ในนิพพานของเรานั้นใครเปนผูปกครอง
ตอบคําถามนี้ใหไดกอน คําถามมีอยูวา ในอายตนะนิพพานของเรานั้น ตั้งแตอดีตตราบเทาปจจุบัน
นี้ ถามวาใครเปนผูปกครอง? คือถามวา ใครเปนใหญมีอํานาจบังคับไดหมด?
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ตอบผิดหรือตอบถูก ไมวาอะไรทั้งนั้น ขอรองใหตอบทันที ทั้งนี้ก็เพื่อวัดความรู เราเรียนวิช า
ธรรมกายมาถึงวันนี้แลว ตองมีความรูตอบได ตอบเถิด ผิดถูกไมวาอะไรทั้งนั้น เมื่อตอบแลว จงจําคําตอบ
นั้นไว แลวมาดูเฉลยที่ขาพเจาจะชี้แจงดังตอไปนี้
ตั้งแตอดีตตราบปจจุบัน คือนับแตมีนิพพานมานั้น คือแตเดิมมีแตนิพพานเปน (สอุปาทิเสสนิ
พพาน) เขานิพพานโดยกายมนุษย คือไมตองตาย เมื่อเห็นธรรมกายแลว สงผลใหกายมนุษยเกิดความใส
แลวสุดทายกายมนุษยก็ใสเปนแกว แลวก็เขานิพพานไปเลย เรียกวา เขานิพพานเปน
ตอมามรรคผลนิพพานเปลี่ยนแปลงใหม กลายเปนวาเห็นธรรมกายแลวตองละสังโยชน สรุปแลว
ตองเห็นกายธรรมในอิริยาบถ ๕ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน และเมื่อเจ็บไข กายมนุษยก็ไมเล็กลงเลย คงหนาตัก
๒๐ วาตลอดไป ตอมากายมนุษยเจ็บไขแลวก็ตายไป แลวกายธรรมก็เขานิพพานถอดกายหรือเรียกนิพพาน
กายธรรม (อนุ ปาทิเ สสนิพพาน) นับ ตั้งแตมีนิพพานกายธรรมแลว แตวันนั้ นจวบจนวั นนี้ ไมมีการเขา
นิพพานเปนอีกเลย คงเขาแตนิพพานกายธรรมเทานั้น
นี่คือความรูหลัก!

เหตุใดจึงมีนิพพานกายธรรม?
เราเรียนวิชาธรรมกายกันมากี่ยุคกี่สมัยแลว เคยคิดบางไหมวา ทําไมจึงมีนิพพานกายธรรม? การ
มีนิพพานกายธรรมนั้น มีขอดีอะไรและมีขอเสียอะไร? และมีความตางกันกับนิพพานเปนอยางไร?
มีความจําเปนอะไรที่ตองมีนิพพานกายธรรม?
แตกอนนี้มีแตนิพพานเปน ทําไมตอมาจึงปฏิวัติใหมีนิพพานกายธรรม?
มีใครคิดเรื่องนี้บาง? มีใครอยากเรียนรูเรื่องนี้บาง? มีใครใฝรูเรื่องนี้บาง?
ถามี! ตองนับวาเปนโชค ถาไมมี! ก็แปลวาโลกนี้ไมมีบัณฑิตเลย
ความรูเรื่องนี้ ไมใชความรูธรรมดา ไมใชอยากรูก็รูได ไมใชอยากเห็นก็เห็นได ขาพเจาเองกวาจะรู
ได ก็ตองทําวิชาปราบมาร ๑๐ ปเศษ จึงจะพอรูบาง แตก็ยังไมละเอียดเทาไร พอจะเลาสูกันฟงไดบาง ดังนี้
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ทันใดที่ธาตุ ๖ เกิดขึ้น เกิดธรรมภาคมารทันที ธรรมภาคขาวเกิดทีหลัง
ยนยอเรื่องเอาความกันตรงนี้ คือแรกเริ่มทีเดียว มีธาตุ ๖ เกิดขึ้นกอน ตอนนี้เองเกิดธรรมภาคมาร
แลว ไมทราบวาธรรมภาคมารเกิดมาอยางไร? สวนธรรมภาคขาว คือธรรมภาคพระเกิดทีหลัง ยังจับความ
ไมชัดเหมือนกันวาเกิดอยางไร? ธาตุ ๖ คือ ดิน-น้ํา-ไฟ-ลม-อากาศธาตุ-วิญญาณธาตุ มารเขายึดครองทันที
การยึดครองนั้น เหมือนกับที่เราเรียนภูมิศาสตรในโรงเรียนเรื่องการคนพบโลกใหมนั่นเอง ใครไปพบกอน
เราก็ยึดครองบริเวณที่เขาพบนั้น เขาก็สรางบานสรางเมือง เราเขาไปในบริเวณของเขาไมได เพราะเปน
บานเมืองของเขา เขาหาม! หากเราเขาไป เขาก็ออกมาจัดการกับเรา คือ เขาออกมาทุบตีเรา ออกมาไลเรา
ออกมาเขนฆาเรา เพราะเราไปลวงอธิปไตยของเขา
บานเมืองก็คือ ภพ นิพพาน โลกันต ของเขา
การแสวงหาอาณานิ ค มของเขานั้น เขาทํ าไม หยุด ยั้ง ทางวิ ช าธรรมกายทา นพู ด วา “ทํา วิช า
ปกครอง”
ตอมามีธรรมภาคพระเกิดขึ้น พระก็ทําธาตุ ๖ ที่ทานแสวงหาได ทําใหขาวใหใส ก็ทําบานเมืองของ
ทาน บานเมืองของพระก็คือ ภพ และนิพพาน
ธรรมภาคมารเขาเปนนักเลงเกา เขาไมวาอะไร เขาจองมองอยู เขาก็รูวา โชคไดมาถึงเขาแลว
มีพระอยูที่ไหน เราไมอดตาย เราจะอาศัยพระหากิน เพราะพระไมรังแกใคร พระมีศีล ทาน ภาวนา

อํานาจการปกครองในเบื้องตน ไมมีการกระทบกระทั่งกัน
กลาวถึงการปกครองในเบื้องตน ภาคพระกับภาคมาร ไมมีการกระทบกระทั่งกัน มารก็อยูสวนมาร
พระก็อยูสวนพระ ไมมีการกาวกายกัน
มนุษยโลกตั้งแตครั้งนั้น มีเห็นจําคิดรูเปนธรรมขันธ คือเกิดมาแลวสรางแตกรรมดีสถานเดียว เมื่อ
ดวงบารมีเขาเกณฑแลว ก็สรางธรรมกาย ละสังโยชนได และไดมรรคผลนิพพาน แลวก็เขานิพพานเปนไป
เลย (สอุปาทิเสสนิพพาน) ยังไมมีนิพพานกายธรรม (อนุปาทิเสสนิพพาน)
สรุปแลว ในเบื้องตนมีแตนิพพานเปน ไมมีนิพพานถอดกาย ทิพย พรหม อรูปพรหม เปนสุข
มนุษยเปนสุข มนุษยมีศีลมีธรรม อบายภูมิคือ นรก อเวจี และโลกันต ยังไมมี
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ตอมาเกิดการกาวกายการปกครองในนิพพานขึ้นกอน
ยอเรื่องมาถึงขั้นตอนนี้ คือเกิดการกาวกายอํานาจปกครองขึ้นในนิพพานเปน โดยมารเขามากาว
กายทุกเรื่อง มารเขาก็มีพระพุทธเจา ธรรมภาคมารก็มีพระพุทธเจา ตางฝายตางมีพระพุทธเจา สุดทายก็ถึง
ขั้นยึดอํานาจปกครอง มารเขาไดอํานาจปกครอง เขาปกครองทั้งหมด เราอยูใตปกครองของเขาตั้งแตวันนั้น
เปนเบี้ยลางเขามาตั้งแตวันนั้น

มารปฏิวัติมรรคผลนิพพานใหม และเกิดทุคติภูมิในตอนนี้
เมื่อมารยึดอํานาจปกครองได เขาปฏิวัติใหมทั้งหมดคือ ไมใหเขานิพพานเปน หากไดมรรคผล
นิพพานก็ใหเขานิพพานกายธรรม และเกิดทุคติภูมิขึ้น คือ นรก อเวจี โลกันต ใครปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจา ก็ไปสูสุคติภูมิ คือ ทิพย พรหม และอรูปพรหม ใครไมปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา ก็
ตองไปสูทุคติภูมิที่มารเขาทําไวรับรอง คือ นรก อเวจี และโลกันต
ยุคนี้มนุษยมีเห็น จํา คิด รู เปนเบญจขันธ คือ กาย ใจ จิต วิญญาณ เปนทุกขและสมุทัยนั่นเอง
ยุคนี้คือยุคที่มนุษยแก เจ็บ ตาย หากไดมรรคผลนิพพาน ก็เขานิพพานถอดกายคือนิพพานกายธรรมนั่นเอง
มรรคผลนิพพานของเรา ก็คือนิพพานกายธรรม นับตังแตบัดนั้นตราบเททุกวันนี้

เฉลยคําตอบแลววาใครปกครองนิพพาน
โปรดพิ จารณาคําตอบของทาน วาทานตอบผิดหรือถูก หากตอบถูก ควรดี ใ จ วาเรามี ความรู
ถูกตองแลว ควรดีใจ วาเรามีความรูถูกตองแลว หากตอบไมถูก ขาพเจาไมวาอะไร เพราะเปนเรื่องยากที่จะรู
เห็น ความรูเพียงแคนี้ขาพเจาใชเวลารบ ๑๐ กวาป ไมใชเรื่องงายเลย แลวเราจะใหใครอาความรูลึกอยางนี้
มาบอกเราได นี่คือเรื่องที่ผูคงแกเรียนตองคิดตั้งแตวันนี้

บนนิพพานของเราแยกไมออกวาองคไหนเปนภาคพระ! องคไหนเปนภาคมาร!
เปนความหนักใจของขาพเจาตลอดเวลาที่ทําวิชารบ เราแยกไมออกวาองคไหนเปนพระพุทธเจา
ภาคมารและองคไหนเปนภาคพระ แตแรกเรารู หากกายดําถือวาเปนมาร หากสีตะกั่วเปนภาคกลาง องคนี้
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เปนภาคพระ แตพอการรบนานปไป มารเขาฉลาดขึ้น เขาแปลงกายได ใหเราเขาใจผิดได เหมือนกับการ
ปลอมพระของขวัญ องคไหนเปนองคที่หลวงพอซอนวิชา และองคไหนเปนองคที่เซียนพระทํามาขาย มองดู
แลวเหมือนของจริงทุกอยาง แตการแปลงกายที่มาเขาหลอกขาพเจานั้น เขาทําแนบเนียนกวานั้น
มากมาย เขาไมเกงจริงเขาจะมาเปนเจาธาตุเจาธรรมไดอยางไร!
เวลาเราเขากายธรรมไปนิพพาน ไปถามความรูพระพุทธองค เราจะพิสูจนวาอยางไรวา ที่เราได
ยินนั้น มารเขาพูดหรือพระพุทธองคพูด เรื่องนี้ตองตรวจสอบ โปรดอานหนังสือ “ปราบมารภาค ๓” เพราะ
ไดแสดงวิธีตรวจไวแลว การนําเรื่องนี้มากลาว ก็เพื่อบอกใหทราบวา บนนิพพานของเรานั้นมีมารเต็มอัตรา
จนเราแยกไมถูก บัดนี้ลดนอยลงเพราะปราบกันมานานปแลว เนื้อหาสาระของการปราบมีอยางไรนั้น ขอให
ทานอานหนังสือปราบมารภาค ๑-๒-๓ เพราะพิมพออกสูตลาดแลว คราวนี้เราจะกลาวเขาประเด็นของเรื่อง
ปราบมารภาค ๔

วิธีปลอมหรือแปลงเขาทําอยางไร?
การจะรูวามารเขาปลอมหรือแปลงอยางไรนั้น เปนความรูที่ตองเรียนกันนาน ตองมีประสบการณ
ในการปราบมารมาพอสมควร แมถึงอยางนั้น ก็ยังไมวายที่ถูกมารตม เพราะถาเราจับประเด็นนี้ได เขาก็ไป
คิดประเด็นใหม เราตามไมทัน
โปรดดูเรื่องในโลกเราเปนตัวอยาง นางชางเมื่อรูวา ลูกของนางเปนชางเผือก นางชางมีวิธีพรางตา
มนุษย โดยนางชางเขาปา ไปหาพืชอะไรไมทราบ นําพืชนั้นมาเคี้ยวแลวก็พนพืชนั้นไปทั่วตัวลูกชาง ความ
เผือกนั้นก็กลายเปนไมเผือก หากเราดูแบบไมพิจารณา เราก็วาเปนชางธรรมดา ไมใชชางเผือก แตมนุษย
ฉลาดนัก ทราบวานางชางพรางตาเรา ก็ตองเอาตําราคชลักษณมาเรียนกัน ชางเผือกจะมีลักษณะไมเหมือน
ชางธรรมดา แมนางชางจะพรางตามนุษยดวยวิธีใด สุดทายมนุษยก็จับเอาลูกเผือกไปจนได
กลับมาดูการปลอมพระเครื่องในบานเรา สายตาอยางเราดูไมออกวา เปนพระปลอมหรือพระไม
ปลอม แตเซียนพระเขาจะรูทันที
สรุปแลว เรือ่ งการปลอมตัวแปลงกายของมาร เขามีวิธีแยบยลเปนไหนๆ ยากที่จะจับไดไลทัน
ขออนุญาตกลาวถึงความรูบางอยางที่เพิ่งแจงชัด หากกลาวไวก็จะเปนขอคิดของบัณฑิต เพื่อให
เกิดความถูกตองในความรู ไมมีเจตนาในแงราย ใคร ๆ ก็ทราบวา ขาพเจาเปนศิษยอุบาสิกาทองสุข สําแดง
ปน ขาพเจาไดเรียนวิชาธรรมกายกับทานเปนเวลายาวนาน ความรูที่ทานสอนมี ๒ ความรูคือ ความรูเรื่อง
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เดินฌานสมาบัติ ทานอัดเทปไว ใครมาเรียนก็เปดเทปฟงและ ความรูบูชาขาวพระ การบูชาขาวพระนี้ ทํา
กับทานมานาน ทานสอนอยางไรก็ทําตามทั้งนั้น เหตุการณผานมาหลายป ขาพเจายายตําแหนงราชการไป
เปนศึกษาธิการอําเภอในตางจังหวัด และชีวิตในทางวิชาธรรมกายของขาพเจาถูกธาตุธรรมทานคาดคั้นให
ทําวิชาปราบมารในป ๒๕๒๗ งานทําวิชาปราบมารดําเนินมาระยะหนึ่ง จึงแจงเรื่องความรูบูชาขาวพระ ที่
เราเชื่อวาถึงพระพุทธองคนั้น เปนความเขาใจคลาดเคลื่อน แทที่จริงแลวไมถึงพระพุทธองค ดังที่กลาวไวใน
หนังสือปราบมารภาค ๑ นั้น เนื้อหาสาระมีอยางไรนั้น ขอใหทานอาน “ปราบมารภาค ๑” จะทราบเรื่อง
ละเอียด
ที่นําเรื่องมากลาวย้ํา ก็เพื่อใหเกิดขอคิดวา อะไรที่จะแกใหถูกได เปนสิ่งที่ควรทํา อยาให
ความไมถูกนั้นสืบตอไปถึงคนอื่นอีกเลย เพราะความไมถูกมารเขาเปนเจาของ และความถูกพระ
ทานเปนเจาของ ความถูกนั้นจะสืบทอดกันยาวนานแคไหน เปนเรื่องอันตรายมาก หากไมรูไมเห็น
ไมเปนไร แตเมื่อรูเห็นแลว เหตุใดไมชวยกันแกไขใหเกิดความถูกตอง นี่คือเหตุผล ขาพเจาไมมีเจตนาราย
ตออาจารยเลย สมาชิกที่ปฏิบัติธรรมตางยอมรับวา ขาพเจาเคารพอาจารยของขาพเจาเพียงไร ภาพพจน
แหงชีวิตระหวางขาพเจากับแมชีทองสุข สําแดงปน ไมตองนํามากลาวกันอีกแลว
เพราะการทําวิชาปราบมารนั้น มีการพิสูจนนั้นหลายขั้นตอนตามกระบวนการแหงการทําวิชา แลว
เรื่องราวจึงแจงขึ้น แตกาลกอนขาพเจาก็ไมไดคิด พอไดเห็นของจริง ความคิดหนึ่งเกิดขึ้นทันใด ที่เราบูชา
ขาวพระที่แลวมานั้น เราบํารุงใครกันแน เราวาเราบํารุงพระพุทธองค เอาเขาจริงพระพุทธองคไมไดฉัน
แตใครเลามากินเครื่องบูชาของเรา ดีแตวาเรื่องมาแจงขึ้น มิฉะนั้นเราจะโงอีกแคไหน ยังไมรู เปนอานิสงส
ของปราบมารแท ๆ ที่ไดมารูวาอะไรผิดอะไรถูก จึงไดนําเรื่องราวมากลาวไวในหนังสือปราบมารภาค ๑
การหลอกอยางนี้ เราถูกหลอกมาแลวนับชาติไมถวน แตเราไมรูวาถูกหลอก เพิ่งไดรูในชาตินี้โดย
วิชาซอนสับทับทวีที่หลวงพอสอน เมื่อเดินวิชาละเอียดจึงจะรู การหลอกระดับละเอียดจะมีอยางไร? ยังไม
ทราบ ขาพเจายังเดินวิชาไปไมถึง จึงนําความรูนั้นมากลาวไมได
กลาวถึงอะไรที่พอจะนํามาเรียนรูกันไดบาง ก็ควรนํามากลาว อยางนอยก็เกิดปญญา และเกิด
ความคิดเพื่อขจัดอวิชชา ไมใชเรียนโดยไมพิจารณา ตองพิจารณาใครครวญในทุกความรู เพื่อใหไดความรูที่
ถูกตอง ไมใชวาอะไรก็วาตามกัน อยางเชนความรูวิชาธรรมกายที่หลักสูตรคูมือสมภารและหลักสูตรวิชชา
มรรคผลพิสดาร แตละบทใชเวลาเดินวิชาแรมปกวาจะหาขอยุติได ไมใชเรื่องงายเลย โดยเฉพาะหลักสูตร
ปราบมารด ว ยแล ว ยากขึ้ น ไปอี ก เป น ร อ ยเท า แสนเท า ที เ ดี ย ว ท า นทั้ ง หลายไม ล องก็ ไ ม รู ข า พเจ า มี
ประสบการณมานานป ตองวาเขาสูตรเลือดโชกแลว ไดรูอะไรไดเห็นอะไรก็นํามาเขียนตํารา ถือวาเปน
ความรูสําคัญ มีความจําเปนที่เราตองเรียนรู หนังสืออยางนี้ ตําราอยางนี้ ยังไมเคยปรากฏแกโลกมา
กอน เลมนี้เปนการปราบมารภาค ๔ เรื่องราวของปราบมารภาค ๔ มีอยางไร? ขาพเจาจะกลาวตอไป
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ทันใดที่เกิดมีมรรคผลนิพพาน มารเขาก็ปกครองตั้งแตวันนั้นแลว
มรรคผลนิพพานเดิมคือนิพพานเปน เขานิพพานโดยกายมนุษย คือไมตองตาย เมื่อเปนธรรมกาย
แลว สงผลใหกายมนุษยใสขึ้นดวย เมื่อกายมนุษยใสพอสมควรแลว ก็เขานิพพานไปเลย เพราะอายตนะ
นิพพานดึงดูด เรื่องจะไปแจงในตอนที่เราเขานิพพานนั้น แจงเรื่องอะไร? แจงเรื่องของมาร? วามารยัง
ปกครองเราอยู รูอยูแตแกไขไมได
นี่คือตัวปญหา! รูแตปญหาแตแกปญหาไมได
กลาวถึงผูกําลังสรางบารมี ทานทราบหรือไมวา นิพพานเปนของเรานั้นมารเขาปกครอง?
ทานเปนโพธิสัตว ทานมีหนาที่ลงมาเกิดเปนมนุษยเพื่อสรางบารมี และทานตองเปนธรรมกาย เมื่อทานเปน
ธรรมกายแลว ทานตองไปนิพพานได และเมื่อทานไปนิพพานได ทานตองเรียนรูอะไรบาง? เพราะทานมี
บารมีเปนโพธิสัตว ทานตองรูเห็น จะไมรูไมเห็นยอมเปนไปไมได
ตอบวา รูแตรูไมชัด เหตุใดจึงรูไมชัด การที่รูไมชัดนั้น ยากตอการอธิบาย ทราบแตวาในตอนนั้น
มารเขาไมแสดงเดชานุภาพมาก ตางคนตางอยู ไมรุกรานกัน เมื่อไมรุกรานกัน ยอมไมเกิดปญหา พออยูกัน
ได
ตอมามารเขาเห็นวา ธรรมภาคพระคือธรรมภาคขาวมีฤทธิ์เดชยิ่งขึ้นทุกวัน เพราะมีกายมนุษย
หากไมคิดกําจัด สักวันหนึ่งเขาตองคิดสู ธรรมภาคมารอาจเพลี่ยงพล้ําหมดอํานาจปกครองก็ได หากเขา
หมดอํานาจปกครอง เขาจะหากินอยางไร? เพราะทุกวันนี้เขาอยูไดดวยการมาระเบิดดวงบารมีไปจากธรรม
ภาคพระ มารก็เหมือนโจร โจรหากินอยางไร มารก็หากินอยางนั้น
มารเขาคิดวิชาปกครองขึ้นใหม ทําอยางไรมรรคผลนิพพานไมใหเขานิพพานดวยกายมนุษย?
มารเขาคิดวิชาในที่ลับ ธรรมภาคพระไมรูความเพราะธรรมภาคพระไมรุกรานใคร ไมคิดแกลงใคร
ไมคิดทําอะไรใหใครเดือดรอน วิสัยของพระก็คือ ทาน ศีล ภาวนา จึงคิดรายไมเปน เมื่อเขานิพพานแลวก็
แสวงหาความวิเวกทางอารมณสถานเดียว ที่เราเรียกวา นิโรธ ไมคิดวามารจะรุกราน
วิ ช าปกครองที่ ม ารเขาคิ ด ได คื อ วิ ช าทุ ก ข แ ละสมุ ทั ย และวิ ช าป ฎ ก คื อ อภิ ช ฌา-พยาบาทมิจฉาทิฏ ฐิ -โลภะ-โทสะ-โมหะ-ราคะ-โทสะ-โมหะ-กามราคานุสัย-ปฏิ ฆ านุสัย-อวิ ช ชานุสัย-สั กกายทิ ฏฐิ สีลัพพตปรามาส-วิจิกิจฉา-กามราคะ-พยาบาท-รูปราคะ-อรูปราคะ-มานะ-อุทธัจจะ-อวิชชา
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แลวมารก็เดินเครื่องสวมวิชาทั้ง ๒ นี้เขาที่กําเนิดเดิมของสัตวโลก สัตวโลกจึง แก เจ็บ ตาย
ดวยอํานาจของทุกขและสมุทัย ใจของสัตวโลกมืดบอดไมเห็นธรรมดวยอํานาจของวิชาปฎก ตามที่
กลาวนั้น
เพียงเทานี้ มรรคผลนิพพานเปนก็สิ้นสุดลงเพียงนั้น ผูไดมรรคผลนิพพานแลว “นิพพานเปน”
ไมไดอีกตอไป เพราะกายมนุษยตองตาย แลวก็เขานิพพานกายธรรมมาตั้งแตวันนั้น กายธรรมเมื่ออยูใน
นิพพานไมมีฤทธิ์ เพราะไมมีกายมนุษยรองรับ
นับแตวันนั้นตราบเทาวันนี้ คงมีแตนิพพานกายธรรมเทานั้น นิพพานเปนไมมีกําลังหนุน
เพราะนิพพานกายธรรมไมมีกําลัง มารจึงขมเราดวยประการทั้งปวง เปนรองมารดวยประการทั้งปวง มารขม
เหงเราดวยประการตาง ๆ เพราะเขาเปนผูปกครอง มารเขาเปนใหญ ขอใหเราทราบตั้งแตวันนี้
การที่เราทําวิชาปราบมาร ก็คือ ปราบมารพวกนี้
แตการปราบนั้น ทํายาก! ไมงาย! ขาพเจาไดรับมอบหมายจากธาตุธรรมใหปราบมาร ปราบมาร
มาแลวตั้งแตป ๒๕๒๗ ตราบเทาทุกวันนี้ (พ.ศ.๒๕๔๓)

มารปกครองนิพพาน เกิดความเสียหายอยางไร?
การที่มารปกครองพระ คือปกครองนิพพาน ถามวาเกิดการเสียหายอยางไร? เราเคยคิดถึงเรื่องนี้
บางหรือไม ? ท านที่เป นธรรมกายออน ๆ เราไมวา แตทานที่เปนธรรมกาย ระดั บเกจิอาจารย จะตองมี
ความคิดไมอยางไรก็อยางไร เมื่อคิ ดแลวจะตองแสดงความเห็น หากทานใดไมคิดเลย แม จะเรียนวิช า
ธรรมกายมารอยป เราไมมีคะแนนให แมจะมีความรูเลิศ แตเปนความรูที่ใชการไมได
แตหลวงพอวัดปากน้ําทานคิด คิดอยูทุกลมหายใจ ถามวาคิดอะไร? ตอบวา คิดที่จะให
ธรรมภาคขาวเปนเอกราช
หลวงพอคิดจะใหธรรมภาคขาวเปนเอกราช คิดแลวแตไมทําอะไร ก็เหมือนสรางวิมานในอากาศ
การกอบกูเอกราชของธาตุธรรมไมใชเรื่องทํางาย ทราบจากหลวงปูชั้ว โอภาโส วาหลวงพอคิดอยู ๘ ป คิด
วาจะทําอยางไร? หลวงปูเลาใหขาพเจาฟงวา พอหลวงพอตัดสินใจทําวิชาปราบมาร มารเขาก็มาหาหลวง
พอทันที
หลวงปูไมรูเรื่องอะไรหรอก หลวงพอทานเลาใหหลวงปูฟงเอง
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หลวงปูถามหลวงพอทานวา “มารเขาวาอยางไรบาง?” หลวงพอบอกวา “มารเขามายับยั้งไมให
ทําวิชาปราบมาร หากหลวงพอไมทําวิชาปราบมาร มารเขารับคําวา จะใหคนสําคัญมาปฏิบัติหลวงพอ ๗
วัน”
“แลวหลวงพอตอบมารไปอยางไร?” หลวงพอไมไดวาอะไร เพียงแตหลวงพอพูดกับหลวงปูวา
“เรายินยอมตามคําขอของมาร เราเหมือนหนูเห็นขาวสาร”
สุดทาย หลวงพอทําวิชาปราบมาร โดยตั้งเวรทําวิชาคัดศิษยที่เกงวิชาธรรมกาย รับหนาที่เปน
เวรๆ ไป รวม ๖ เวร ทําวิชารบติดตอกันมาไมต่ํากวา ๓๐ ป ซึ่งกลาวละเอียดแลวในหนังสือ “ปราบมาร
ภาค ๑” เหตุผลที่ตองทําวิชาปราบมารก็คือเปนการกอบกูเอกราช เราถูกเขาปกครองก็เสมือนเราเปน
เชลย เขาสั่งใหทําอะไร? เราตองทําตาม! เขาบังคับเราสารพัด แตการบังคับเขาใชวิชา จะใหแกก็ได ให
เจ็บก็ได ใหตายได อยางเชน เขาเอาดวงทุกขและดวงสมุทัยมาใสไว เราแกไมตก แมทุกวันนี้เราก็ยังแก
ไมได เทาที่เราทําวิชาตามที่หลวงพอสอนนั้น เชน “วิธีถอดอนุสัย” ในหนังสือวิชชามรรคผลพิสดารนั้น เรา
ยังแกไดไมเด็ดขาด เพียงแตผอนหนักเปนเบาเทานั้น
สรุปแลวเรายังแกวิชาของมารไมได เราตองคนควากันตอไป ปญหาอยูที่วา ใครจะเปนผูคนควา?
เพราะไมใชเรื่องทํางาย มารเขาปกครองเรามายาวนานแคไหนแลว? เทาที่ขาพเจาไดสัมผัสงานปราบมาร
มาแลว ๑๐ กวาป ไดรูไดเห็น อะไรพอสมควร มีความเห็นวายาก คนที่เราเห็นวาเขาทา ดูไป ๆ ทานก็จะ
เปนมารเอาตอหนาตอตาเรา เพราะมารเขาพลิกธาตุธรรมได พูดถึงตรงนี้ ทําใหนึกถึงเหตุการณวันที่ดับตัว
ละครสําคัญ ตามที่ปรากฏในหนังสือ “ปราบมารภาค ๒” นั้น ตอนนั้นแมชีถนอม อาสไวย ทานตายไปแลว
ขาพเจาไปพบทาน ดีใจวาหมดงานปราบมารแลว เราจะไดวางเสียที แมชีทานพูดวา “ศึกษาฯ เราปราบพวก
เดี ย วกั น เสี ย แล ว ” ขอให ท า นอ า นปราบมาร ภาค ๒ ดู ใ หม ตั ว ละครสํ า คั ญ ที่ ก ล า วนี้ แม ชี เ ล า ว า เป น
เปาหมายสําคัญที่หลวงพอทานลงมาเกิด ก็เพื่อจะมากําจัดตัวละครทานนี้ ขาพเจาทราบมาจากการบอกเลา
ของทาน ขาพเจาไมเชื่อในขณะนั้นแตขาพเจาตองมาพบเอง
ตามที่กลาวมานี้ บงบอกวาประวัติมีมาแลว บัดนี้ขาพเจามองหาคนที่พบจะทํางานปราบมารได แต
เมื่อดูไป ๆ เราผิดหวัง ผิดหวังอยางเดียวไมวา รูปการณจะกลายเปนวา มาเพิ่มงานใหแกเราอีก เพราะ
มารเขาพลิกธาตุธรรมได ตามที่กลาวนั้น จึงเปนเรื่องหนักใจมาก หากไมนําเรื่องราวมาศึกษาเลาเรียนกัน
งานปราบมารก็ หยุ ด ลงเพี ย งนั้ น แต ค วามรูท างฝา ยมารไมหยุ ดเพีย งนี้ เรื่ อ งความรูวิช าธรรมกายไม มี
การศึกษาตอ แตความรูก็จบลงเพียงนั้น เขากลับคิดวิชาปกครองตอไปอีก ไมรูวาเขาจะคิดวิชาอะไร
เพราะวิชาปกครองขนานเกาที่เขาทําแกสัตวโลกนั้น เรายังแกวิชาของเขาไมได เชน วิชาทุกขและ
สมุทัย และวิชาปฎก ตามที่กลาวแลว
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หากขาดนักปราชญศึกษาคนควาตอ ก็เหมือนโครงการอวกาศของฝรั่งนั้น เมื่อเราไมเดินงาน
อวกาศตอ คนทั้งปวงที่เคยทํางานอยูเดิม เขาก็ไปหาอาชีพใหม เพราโครงการอวกาศเขาเลิกลม บางทาน
ไปเปนนักรอง บางทานไปเปนนักมวย บางทานไปถายรูป หากโครงการอวกาศจะมาเริ่มขึ้นใหมอีก เขา
เหลานั้นมาทําไมได เขาบอกวาฝมือของเขาลดนอยถอยลงแลว ความชํานาญไมเหลืออยูแลว เปรียบไดกับ
วิชาธรรมกายของเรา เมื่อรูและญาณทัสสนะเลือนลง ความใสแหงดวงธรรมลดลงแลว ก็ยากจะฟนคืนวิชา
เพราะมารเขากลืนรูกลืนญาณของเราแลว แมนเราจะฟนวิชาใหม ก็ยากที่จะทํา ขาพเจามีหนาที่ทําวิชา
ปราบมาร ขาพเจารูและทราบเปนอันดี หากเราเลิกคนวิชาก็แปลวา เราถอยหลังเขาคลองแลว
ไมตองดูอะไรมาก ดูวิชาธรรมกายหลักสูตรคูมือสมภารและหลักสูตรวิชามรรคผลพิสดารตามที่
หลวงพอทานเขียนตําราไว ปรากฏวาเวลานี้หาคนรูเรื่องไมได หาคนอธิบายไมได สุดทายอนุโลมปฏิโลม
วิชา ๑๘ กาย จะทําไมไดเอาเสียอีก ไมตองพูดถึงหลักสูตรปราบมารใหเสียเวลา นี่คือขอมูลบงชัดวา วิชา
ธรรมกายหาคนรูเองยากแลว ไมมีคนกระหายวิชา มีแตกระหายเงิน วิชาธรรมกายที่ขาพเจาเขียน ทาน
เจาสํานักบางสํานักบอกวาวิชาสูงไป ไมควรที่จะอาน อยางนี้ก็มีดวยหรือ? ธรรมภาคขาวเขาจะไมพูดอยางนี้
เพราะวิชาธรรมกายชั้นสูง จะไมเจริญในหมูธรรมภาคมาร เรามีแตจะชวยกันเผยแพรวิชาธรรมกายคน
ละไมคนละมือ ไปสกัดปญญาเขาทําไม? คนชั้นนําของเรามีความคิดอยางนี้ มารจะดับหมดไดอยางไร?
แมคนระดับเจาสํานักยังมีความคิดเปนมิจฉาทิฏฐิ
การนําความรูวิชาปราบมารออกเผยแพรนั้น ทําไดยาก! หากทานไดอานหนังสือ “ปราบมาร ภาค
๑” และหนังสือ “ปราบมาร ภาค ๒” ทานก็พอทราบแลว วาขาพเจาถูกมารถลมทลายแคไหน! อาศัยที่วา
ขาพเจามีความอดทน ทั้งอดทนและทนอดคูกัน ลองอานดูเถิด แลวทานจะทราบ สุดทายขอใหมองอยาง
ชาวโลก คือดูวาขาพเจามีผลประโยชนอะไร? มีบัณฑิตหลายทานเดินทางไปพบขาพเจา เพื่อสอบสวน
เรื่องราว ถึงไมถามอยางตรงเปาดวยเกรงใจ ทานก็ไลเบี้ยจนละเอียดลออ มีตําแหนงหนาที่ราชการอยางไร?
ไดเงินเดือนเทาไร? มีรายไดสวนตนหรือไม? มีบานชองอยางไร? มีลูกเมียอยางไร? มีประวัติการเรียนวิชา
ธรรมกายมาอยางไร? มีการเผยแพรวิชาธรรมกายมาอยางไร? ขอดูหลักฐานที่เปนภาพถาย ไดเงินมาจาก
ไหนจึงไดพิมพตําราแจกเขาอานได? หรือวามีใครหนุนหลังอยางไรหรือไม? ทานถามเอาตรง ๆ อยางนี้
ขาพเจาก็บรรยายตอบเทาที่จําได พอถามถึงหลักสูตรปราบมาร มีหลักฐานการทําวิชามาอยางไร? เอา
ความรูที่ไหนมาเขียนเรื่องราว? พอชี้ไปที่กองบันทึกกองโตเกือบ ๒๐ เลม เพียงเปดบันทึกดู เลมไหนตั้งแต
ปไหน พอเหตุการณมาถึงจุดนี้ ทุกทานเปลี่ยนคําพูด เปลี่ยนอิริยาบถ เปลี่ยนน้ําเสียง กลับแสดงความ
เคารพนับถือขาพเจาอยางทันใด

เมื่อจริงตอจริงมาพบกัน ก็ตองพบความจริง !

ปราบมาร ภาค ๔ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๖๘

นี่คือ เหตุการณบงบอกวา งานเผยแพรวิชาปราบมารทําไดยาก ยากแคไหน! ขาพเจาก็ทํามาแลว
ปญหามาอยูที่วา ใครจะเปนผูมีบุญวาสนาไดเรียน ประเด็นสําคัญอยูตรงนี้
เรื่องสําคัญอยางนี้ เกิดขึ้นแลวในโลกเรา ความรูสําคัญอยางนี้เกิดขึ้นแลวในบานเรา ไม
ต อ งไปเรี ย นที่ ไ หน! เพราะที่ ไ หน ๆ ก็ ไ ม มี ใ ครสอน เพราะไม มี ค วามรู อ ย า งนี้ ความรู อ ย า งนี้ ไ ม มี ใ น
ตางประเทศ อยาไดเสียเวลาทองไปเลย
ผูรูอยูในบานเรา ความรูนี้อยูในบานเรา แตเราไมรู เขาเรียกวาใกลเกลือกินดาง อับโชคเหลือเกิน
มารเขาสามารถสกัดกั้นไมใหมาพบเห็น หากมาพบเห็นเขา รูจักกันเขา ก็จะมาถายทอดวิชากัน สุดทายก็
ตองทําวิชาปราบมาร เรื่องอะไรที่มารจะยอมใหคนเกงมาพบกัน เรื่องอะไรจะใหใครมาปราบเขา
ดังนั้น เขาตองหาวิธีทุกอยางไมใหใครมาพบวิชา เราเองก็ไมรูตัว เพราะมารเขาประกบตัวอยู เขาคอย
ดลใจเหมือนที่พระอานนททรงประสบพบมาแลวนั่นเอง (เรื่องโสฬสกิจ)
พูดถึงเรื่องนี้ ระลึกถึงแมชีถนอม อาสไวย แตครั้งที่ทานยังไมตาย วันหนึ่งขาพเจาไปพบทาน ทาน
เลาใหฟงวา เมื่อคืนฝนเห็นหลวงพอ ในความฝนนั้น หลวงพอพูดวา “อยากใหแมหนอมรวมพวกเราขึ้นมา
ใหม จะไดรวมตัวกันทําวิชาสูมาร หากไดฉลวยมาคนหนึ่ง คงจะไดสนุกกันอีก” แมชีเลาวา “พอตื่นขึ้น ฉันก็
นึกถึงคุณฉลวยเขา ตั้งแตหลวงพอของเราตายไปแลว ตางคนตางไป ตางคนตางอยู ไมพบคุณฉลวยเลย
อยากพบเขาเหลือเกิน”
เมื่อขาพเจาไดยินดังนั้น ขาพเจาขานรับทันที “หากคุณฉลวยมาอยูกับแมครู ผมจะเปนผูสรางกุฏิ
ให ขอใหมาอยางเดียว คาใชจายทั้งปวงผมจะเปนผูรับผิดชอบ” เหตุการณผานไป ทําอยางไรก็ไมไดขาว
คราวจากคุณฉลวย ไมทราบวาคุณฉลวยอยูที่ใด? สืบถามเทาไรก็ไมมีใครรู
มันเรื่องอะไรที่มารมันจะยอมใหคนเกงกับคนเกงมาเจอกัน! ถึงเราจะพบกัน ก็เปนแบบเยี่ยม
เยียนกันเทานั้น ประเด็นที่จะอยูรวมกันทําวิชานั้น เลิกคิดได ถึงอยางไรมารมันก็ไมยอม วิธีที่เขาทําก็คือ
สอดละเอียด สักวันหนึ่งเราอาจขัดใจดวยเรื่องไมจิ้มฟนอันเดียวก็ได ซึ่งมารเขาทําไดทั้งนั้น หากทาน
ไดทราบเรื่องราวการปราบมารในยุคของหลวงพอ ทานจะสงสารหลวงพอเปนที่สุด ในระหวางที่ทําวิชา
นั้น ความไมราบรื่นเกิดขึ้นเสมอ อุปสรรคสิ่งขัดขวางเกิดขึ้นเสมอ ปญหาทั้งปวงเขามาจนเราไมมีเวลาคิด
วิชา ที่เปนเชนนี้ ก็เพราะมารเขาชักใยอยูเบื้องหลัง
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ประเด็นความเสียหายที่มารปกครอง
ขอกลาวแตโดยยอเทานั้น เพื่อใหทานที่เปนวิชาธรรมกายชั้นสูงไดเกิดขอคิด เพื่อใหเกจิอาจารยได
ทราบ สวนทานที่เปนธรรมกายเบื้องตน ก็ควรรูควรทราบไว ทั้งนี้ก็เพื่อทานจะไดชวยกันคิดชวยกันแก
สําหรับทานที่ไมเปนธรรมกาย รูไวบางจะเปนการดี หากวันหนาเราเปนธรรมกายบาง เราจะไดไปเปนกําลัง
กัน
๑.ธรรมภาคมารชนะธรรมภาคขาวทุกรูปแบบ ธรรมภาคขาวมีไวเพื่อใหธรรมภาคมารอยูอาศัย
มารไมตองทํากินอะไร? ไดเวลาก็มาระเบิดดวงบารมีไปจากธรรมภาคขาว เหมือนเสือไลตะครุบกวางเกงใน
ปา อยางไรก็อยางนั้น โดยที่ธรรมภาคขาวสูไมได ทั้งนั้น รวมทั้งจักรพรรดิ กายสิทธิ์ ทิพย พรหม อรูป
พรหม และมนุษยหมดทั้งโลก ไมมียกเวนเลย
๒. พระพุทธองคทั้งนิพพานกายธรรมและนิพพานเปนมาชวยมนุษยไมได เพราะมารเขาขัดขวาง
เหตุนี้เอง มนุษยโลกจึงเดือดรอนวุนวาย

วิธีที่มารยึดอํานาจปกครอง
ลําดับแรก เขาดับวิชาธรรมกายกอน เพราะธรรมกายคือเครื่องมือแหงการรูเห็น เมื่อดับวิชา
ธรรมกายไดแลว จากนั้นมารก็ไดเปรียบทุกประการ ฝายเราตกอยูในฐานะไมรูไมเห็น แตมารเขารูเขาเห็น
หากชกกันก็เหมือนคนสายตาสั้นชกกบคนสายตาปกติ คนสายตาปกติก็ชกคนสายตาสั้นขางเดียว เพราะคน
สายตาสั้นมองอะไรไมเห็น
ลําดับสอง มารคิดวิชาใหเรามืดบอด คือเอาปฎกของมารมาใสไวในเห็น จํา คิด รูของเรา โอกาสที่
เราจะรูเห็น เปนอันหมดหวัง การเห็นธรรมของเราสิ้นสุดลงแลว นอกจากนั้นมารยังเอาความตายมาให คือ
เอาวิชาทุกขและสมุทัยมาใสไวในเห็น จํา คิด รู แลวก็เอาธรรมภาคกิเลสทั้งปวงโถมใสสารพัด
ลําดับสาม มารเขาสรางเรือนจําคือ คุก ไวทรมานสัตวโลก คือ นรก อเวจี โลกันต ที่เราเรียกวา
ทุคติภูมิ นี่คือเครื่องมือมาร
ลําดับสี่ มารเขายึดอํานาจปกครองเปน ๒ แบบ คือปกครองใหญ ไดแก ปกครองในนิพพาน และ
ปกครองยอย ไดแกการปกครองในภพ ๓ เรื่องนี้ใหทานอานหนังสือ “ปราบมาร ภาค ๑” เพราะบรรยายไว
แลว
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ทานที่จะทราบเรื่องทั้งปวงนี้ คือพระพุทธเจาเทานั้น!
เพราะรูและญาณทัสสนะเหนือกวาพวกเรา อยางความรูเรื่องสุคติภูมิ คือ ทิพย พรหม อรูปพรหม
มีกี่ชั้น? อะไรบาง? พระพุทธองคจะกลาวไวในพระไตรปฎก อยางเรื่องทุคติภูมิคือ นรก อเวจี โลกันต พระ
พุทธองคก็บอก พวกเรารูเห็นไมได ความรูทั้งปวงนี้เรารูจากพระพุทธเจาทั้งนั้น ชาวโลกอยางเราไปรูเห็น
ไมไดเลย
นอกจากนี้ พระพุทธเจาทานมาชวยมนุษยโลกไมใหมารปกครอง โดยพระพุทธเจาทานมาสอน
มนุษ ย ใ หป ระพฤติกาย ประพฤติ ใ จ ประพฤติวาจา ไมใ หมารมาปกครอง นั่ นคือ ใหเราเจริญ ทาน ศีล
ภาวนา จึงจะพนจากการปกครองของมาร ดังที่เราทานทราบตรงกันแลวนั้น

คราวนี้เรามาพูดถึงงานปราบมาร เมื่อมาถึงจุดนี้แลวไดความรูอะไรบาง?
ตามที่กลาววา มารไมตองทํากินอะไร ไดเวลาก็มาระเบิดดวงบารมีไปจากธรรมภาคขาว เหมือน
เสือไลเกงกวางในปา รวมทั้งจักรพรรดิ กายสิทธิ์ ทิพย พรหม อรูปพรหม และมนุษยดวย คือ มารเขามา
ระเบิดดวงบารมีไปจากธรรมภาคขาวทั้งหมด ทําไดตามใจชอบ
นี่คือความรูที่ขาพเจารูเห็น จากการทําวิชาปราบมารมาถึงจุดนี้
ความรูเรื่องนี้ ในสมัยที่ขาพเจาเรียนวิชาธรรมกายเบื้องตน ไมไดยินครูอาจารยเขาพูดกันเลย รู
เรื่องกันหรือเปลาก็ไมทราบ? แตไดยินแมชีถนอม อาสไวย ทานเคยพูดใหฟงคราวหนึ่ง เรื่องราวมีอยูวา
ปนั้น จังหวัดยโสธรเชิญขาพเจาไปเปนวิทยากรสอนวิชาธรรมกายถวายความรูแกพระสงฆ ที่มา
อยูปริวาสกรรม ตอนนั้นขาพเจามีตําแหนงราชการเปนศึกษาธิการอําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง เมื่อ
กลับมาแลว ไดไปหาแมชีถนอมที่สํานักของทาน ทานถามวา “มีพระสงฆเห็นดวงธรรมเทาไร? ที่เห็นกาย
ธรรมมีเทาไร? และที่เดินวิชา ๑๘ กายไดมีบางไหม?” ขาพเจาก็รายงานเทาที่จําได เสร็จแลวทานก็บอกวา
“เอาอยางนี้ก็แลวกัน ใหศึกษาพิสดารดวงบารมีไปใหทั่ว อยาใหเกิดสงครามและอยาใหเกิดความวุนวายใน
บานเมืองเรา” แลวขาพเจาก็เดินวิชาเขานิพพาน พิสดารดวงบารมีเรื่อยไปตามที่แมชีสั่ง เสร็จแลวก็เดินวิชา
กลับ ถือวาเสร็จภารกิจตามที่แมชีสั่ง แตไดถามทานวา “แมครูชวยตรวจดูความถูกตองของวิชาใหดวย”
แลวทานก็หลับตาทําวิชา เสร็จแลวทานลืมตาแลวบอกวา “ที่ศึกษาฯ พิสดารบารมีไปนั้น พระพุทธองคไม
สามารถจะรักษาบารมีของศึกษาฯ ได จึงนําดวงบารมีมาฝากไวตอตนธาตุ”
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ความรูเรื่องการรักษาบารมีนี้ ขาพเจาลืมไปนานแลว ไมไดคิดถึงอีกเลย
ตอมาเมื่อเหตุการณผานมาถึงตอนที่ขาพเจามาทําวิชาปราบมาร จึงพบเหตุการณเขา ทําใหนึกถึง
ความรูของแมชีถนอมอีกครั้งหนึ่ง ความรูของแมชีถูกตอง คือมารเขาระเบิดดวงบารมีไปไดทั้งนั้น ไม
วาของใคร! ถาเขาตองการ พอเราทราบเรื่องเขา ขาพเจามือเทาออนหมดกําลังใจ เพราะมารระเบิดดวง
บารมีไปได เราไมมีความรูที่จะรักษาแมดวงบารมีของเรา ความรูออน ๆ อยางเรา แลวจะมีอะไรเหลือ? นี่คือ
ความคิดที่เราทําวิชาในปนั้น
งานปราบมารทํามาได ๑๐ กวาป จึงจะรูจึงจะทราบ เรื่องนี้ขอใหทานอานหนังสือ “ปราบมาร ภาค
๒-๓” ทานจะทราบ ขาพเจาจะไมกลาวโดยพิสดาร เพราะไดกลาวแลวในหนังสือที่อางนั้น วันนี้เรามาพูด
กันวา การที่มารปกครองนั้น เราเสียหายอยางไร? แมบารมีของพระพุทธองคมันยังเอาไปได แลว
ทิพยพรหม อรูปพรหม จะไปเหลืออะไร! สวนจักรพรรดิและกายสิทธิ์ ยิ่งหนักเขาไปใหญ
นี่แหละที่ขาพเจากลาววา ทําบุญใหมารกิน หาเงินใหโจรใช คือยางนี้ แตขาพเจาไมรู ในโลกนี้
จะมีใครรูเรื่องนี้สักคนหนึ่งไหม? ขอเพียงคนเดียว ไมไดขอมาก หากใครรูเรื่อง เขาผูนั้นควรที่เราจะนําขาว
นําน้ําไปบูชาความรูของทาน เพราะไมใชความรูธรรมดา เปนความรูลึกซึ้ง คําถามจึงมีวา มีใครอยากรูเพื่อ
จะไดแกไขมีบางไหม? ตอบวา ไมมี! ที่วารูกันนั้น เทาที่ฟงดู ก็ลวนแตรูที่ไมเปนเรื่องทั้งนั้น
ไมใชวาอยากรูแลวจะรูได ตองปราบมาร ตองฝาฟน ตองเอาจริง ตองเดินหนากลาตาย กวาจะไดรู
แตละเรื่องใชเวลาพากเพียร ๑๐ ปทั้งนั้น เอาแตนั่งคุยโต เอาแตนั่งโออวด เอาแตวางมาด คิดแตจะสราง
ศาลา คิดแตจะหลอพระ คิดแตจะหาอุบายหาเงิน อีกกี่หมื่นปก็ไมรูเรื่อง โพธิสตั วประเภทนี้มีมาก
ความเสียหายอีกเรื่องหนึ่งอันเกิดจากการปกครองของมารตามที่กลาวไวในขอ ๒ หนา ๑๓๒ ก็คือ
หากมนุษยเดือดรอน พระพุทธองคมาชวยไมถนัด มี ๒ กรณี คือกรณีที่มารขัดขวาง พระพุทธองคมาชวย
ไมได หากประพฤติชั่ว มารเขาใหเหตุผลวา เปนสาวกของเขา เพราะความชั่วทั้งปวงเปนธรรมของภาคมาร
ผิดศีล ผิดธรรมทั้งปวงเปนธรรมของภาคมาร ธรรมภาคขาวจะมาเกี่ย วของในสาวกของเขาไมได หาก
เกี่ยวของ ถือวาลวงล้ําอธิปไตย กรณีอยางนี้ตองรบกันแลว
กรณีที่เปนธรรมภาคขาวมาแตเดิม ตอมาเราประพฤติชั่วหรือผิดวินัยจะโดยเหตุใดก็ตาม มารเขา
อางวาสาวกของธรรมภาคขาวเขารีตเปนธรรมภาคมารแลว จึงประพฤติชั่ว จึงผิดวินัย ซึ่งความชั่วทั้งและ
การละเมิดวินัย เปนธรรมของภาคมาร กรณีอยางนี้เรามีทางแก โดยเรารีบปลงอาบัติและรับกระทําดี
อยางเร็ว พระพุทธองคจะถือโอกาสที่เราทําดีนั้นมาชวยเราได หากเราทําชั่วนานไปหรือผิดวินัยแลว
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ดองไวโดยไมปลงอาบัติ กรณีอยางนี้แกยากแลว เพราะธาตุธรรมกลายเปนธาตุธรรมของภาคมารไปโดยไม
รูตัว มารเขาก็ปกครองอยางสะดวกโยธิน เรียกวา หมดทางแก
อีกกรณีหนึ่ง เปนเรื่องยากที่จะรูเห็น แตก็ไดรูเห็นในชาตินี้ คือ สรางบารมีเปนธรรมภาคขาว
เกิดมาเปนโพธิสัตว ใกลจะไดตรัสรูเปนสัพพัญู แตธาตุธรรมกลายเปนภาคมารไป ขาพเจากําลังไต
สวนที่มาที่ไปอยู ความรูยังไมแจง จึงรายงานทานในวันนี้ไมได
ตองคิดไวเสมอวา เราสรางบารมีสําคัญ! มารจองมองเราอยูในที่ลับ บารมีแตละอยางที่เราได
มารสูบเอาไปเทาไร? เหลือไวเทาไร? พวกเราทราบเรื่องนี้กันหรือเปลา? การที่เงินไหลเขามาหาเรา
นั้น มาจากไหน? ใครเปนผูกํากับ? เราวาตัวเรามีบารมีพิเศษ ไมมีใครดังเทาเรา เราดังคับโลก ไมวาจะทํา
อะไร เปนตองดังทั้งนั้น เงินไหลมาราวพายุ เปนเพราะมารเขาหนุนใหเปนไป เขาคอยจังหวะจะฮุบ รอแตวา
เมื่อไรจะเปนจังหวะของเขา เขาเลี้ยงตอยไวโดยที่เราไมรู เราหลงตัวเองวา กูแน ไมมีใครเด็ดดวงเทากู ผูคน
มาหากูราวกับฝูงผึ้ง แมขาวกนบาตรยังมีคนแยงกันกิน กนบุหรี่ยังมีคนแยงเอาไปบูชา จีวรของกูยังมีคนขอ
ผืนขาดไปบูชา เพราะพระราคา ๕ มาสก คือหนึ่งบาทเทานั้น เวลานี้บุหรี่ราคาเกินหนึ่งบาทแลว พอเรา
พลาด มารเขาก็ไปหาพระพุทธองคทันที

“พระองคจะวาอยางไร? ภิกษุรูปนี้เปนสาวกของเรา เพราะผิดวินัยขอนั้น บารมีของเขาอยูที่ใด?
จงหยิบยื่นมาใหเราเดี๋ยวนี้ เพราะเราเปนผูปกครอง จะตองรักษาบารมีของเขา” พระพุทธองคพูดไมออก
แลวบารมีของเราก็หลุดมือไปภายในพริบตา โดนลูกไมนี้กันมาทั้งนั้น ถามวาใครรูเรื่องนี้กันบาง ก็เรียน
กันมารอยปแลว เปนธรรมกายระดับลูกพี่แลว รูเรื่องนี้บางไหม? ไมมีใครรูกันเลย! เราไวใจความรูอาจารย
ของเรา แตอาจารยของเราก็บอกไดเทาที่ทานรู เกินความรูของอาจารยแลว พวกเราตางหากที่จะตอง
คนควาบากบั่น
ที่กลาบรรยายไว ก็เพื่อใหเกิดขอคิดแกผูคงแกเรียนทั้งหลาย ขาพเจามีเจตนาดี อะไรที่บอกไดก็จะ
บอก เวนแตเกินความรูของขาพเจา อยางนี้จนใจ

ความเสียหายสําคัญอีกอยางหนึ่งที่มารปกครอง คือมรรคผลนิพพานลมสลาย
มรรคผลนิพพานของเราตั้งแตอดีตมาถึงปจจุบัน ตองวาไมปกติสุข เมื่อมารปกครองเสียแลว ไมดี
ทั้งนั้น ในปฎกไมมีกลาว เพราะมารเขาหามไว! ดังนั้น พระพุทธเจาทุกสมัยที่มาตรัสรูในโลก ไมไดกลาวไว
ในพระไตรปฎกทั้งนั้น ทั้งที่พระองคอยากกลาว แตก็กลาวไมได ดวยเหตุขัดของที่มารเขาหาม พวกเราชาว
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มนุษยโลกจึงไมรูของจริง มีแตกลาววานิพพานเปนสุขอยางยิ่ง (นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ) นิพพานจะเปนสุขจริงถา
มารไมมารังควาญ เรื่องของนิพพานตองไดรับการแกไขดวน
ที่ขาพเจากลาวอยางนี้ เพราะขาพเจาไปรูเห็นในตอนที่ทําวิชาปราบมารนี้เอง
นี่แหละคือผลแหงการที่มารปกครอง ไมวาธรรมภาคขาวจะไปทําอะไรไวที่ไหน? มารไปรัง
ควานทั้งหมด วิชาธรรมกายของพระพุทธองค มารก็มาบอนทําลาย นิพพานของพระองค มารก็มา
ยึดครอง
อยากจะบรรยายใหละเอียดกวานี้ แตเกรงวาบรรดาเกจิอาจารยจะตกใจ เทาที่กลาวนี้ก็ยนยอ
พอสมควรเทานั้น
ขอสรุปวา การแกไขทุกอยางตองปราบมารสถานเดียว เมื่อปราบมารไดถึงเปาแลว ทุกอยางจะดี
ขึ้นทั้งหมด นี่คือเนื้อหาสาระของงานปราบมาร แตแรกขาพเจาไมเขาใจวาเหตุใดธาตุธรรมยื่นคําขาดใหเรา
ปราบมาร เราคัดคานอยางไร! ไมทรงฟงทั้งนั้น! ดังที่แจงเรื่องไวแลวในหนังสือ “ปราบมาร ภาค ๑” ตอเมื่อ
เราอดทนทําวิชาไป ๑๐ กวาป จึงไดรูเห็นเรื่องราวของนิพพาน วาเรื่องจริงคืออะไรกันแน? ทานทั้งหลาย
เรียนวิชาธรรมกายกันมานานป ไดรูเห็นอะไรบาง? ทําอะไรไดบาง? แตแรกขาพเจานิยมวาทานที่เปน
ธรรมกาย คือ เทพเจา เรานับถือใหคา นิยมวาวิเศษ แตพอเราทําวิชาปราบมารมาถึงจุดนี้ ขาพเจาเปลี่ยน
ใจทันที คานิยมที่เราเคยใหกลายเปนสูญ เพราะอะไรหรือ? เพราะเราไมบากบั่น ไมคนควาจริง จึงอยูใน
ฐานะใหมารจูงรูจูงญาณ ความรูของเราอยูระดับเบื้องตน ยังใชการไมได เปนที่นาหนักใจมากจะคนควาอะไร
ก็คนไมได ความรูวนเวียนเหมือนพายเรืออยูในอาง ความรูไมเหมือนสมัยที่หลวงพอมีชีวิตอยู เพราะขาด
การกํากับทางวิชา
ขณะนี้เหตุการณในนิพพานดีขึ้นมากแลว จะเขาสูยุค นิพพานํ ปรมํ สุขํ แลว ถามวาใครเลามาเปน
คนทําใหดีขึ้น? ใครเลามาเปนคนแกไข? เปนเรื่องที่เราจะตองเรียนรูอยางดวน ไมทราบกันเลยหรือวา
นิพพานของเราลมสลายเพราะมารปกครอง? เอาแตรูสิ่งไมควรรู เห็นแตสิ่งไมควรเห็น เรียนสิ่งไม
ควรเรียน ทําสิ่งไมควรทํา เรียนไปตามการชักนําของมาร ความรูของพวกเราจึงไมไปไหน เตนไปตาม
จังหวะดนตรี ที่ มารเขากํ ากับ เอาแต วัต ถุมาอวดอาง เอาแตสรางวัด สร างศาลามาอวดกัน เอาแตหลอ
พระพุทธรูปแขงกัน จะไปไดเรื่องอะไร! นั่นมันเปนงานของเด็ก ไมใชงานของผูเปนวิปสสนาจารย อีกรอย
ชาติพันปก็ไมไดอะไร! กี่ยุคกี่สมัยก็เปนอยางนี้ เราจึงเปนรองมารเขามาตลอด วิชาของเราไมดีขึ้น แตไป
ดีที่วัตถุ ก็แปลวา มารเขาดับวิชาของเรามาตลอด โดยที่เราไมรู วิชาของเราจะเพี้ยนเรื่อย ๆ ในที่สุด
ความถูกไมมีเหลือ แตไปยึดเอาความเพี้ยนมาเปนความถูก นี่คือลักษณะที่มารดับวิชาของเรา ขอใหทราบ
ไวตั้งแตวันนี้

ปราบมาร ภาค ๔ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๗๔

การสรางบารมีของโพธิสัตวนั้น มารเขาสงคนของเขามาแขงขันดวย
คําวา “โพธิสัตว” นั้นมีทั้งภาคขาว ภาคมาร และภาคกลาง ยังกินความไปถึงภาคสารพัดธาตุ
สารพัดธรรมดวย บวชในศาสนาเดียวกัน ตําราเลมเดียวกัน แตเขาใจไปคนละแนว ทําใหการปฏิบัติไปคนละ
แนวดวย ตางฝายตางมีสาวกเปนพวกพองของตน
ขาพเจาไมมีความรูเรื่องนี้มากอน ตอเมื่อปราบมารไปนานป จึงไดเห็นเรื่องราวเขา เรื่องของเรื่องก็
คือ โพธิสัตวทานมาเกิดเพื่อสรางบารมีเพิ่มเติม ธรรมภาคมารจะตองสงคนของภาคมารลงมาเกิดดวย ไมวา
ธรรมภาคขาวจะทําอะไร? ดูวาภาคมารเขาเดือดรอนไปหมด เขาจะตองเขามายุงเกี่ยวทุกเรื่อง แต
เราไมรู เขามีหนาที่เพิ่มเติมบารมีคนของเขาใหโตกวาโพธิสัตวภาคขาวเสมอไป นี่คือสูตรของเขา
เวลานี้บานเมืองของเรามีความเชื่อหลายอยาง โดยไมมีคําสอนในพระศาสนาเลย แตเชื่อผี เชื่อเจา
เขาทรง เชื่อตนไม วัฒนธรรมที่นํามาเผยแพรทางโทรทัศน เปนขอมูลใหเราพิจารณา แมคนมีการศึกษาสูง
ยังไปเปนผูกํากับการแสดงใหเขา วัฒนธรรมที่นําออกมาเผยแพรนี้ บางเรื่องไมสงเสริมใหสภาพใจมนุษย
เจริญขึ้นเลย
นี่ก็คือเรื่องของสารพัดธาตุสารพัดธรรม เมื่อผลเกิดขึ้น จะตองมีเหตุของที่มาของธาตุธรรมประเภท
นั้น ๆ แตเราไมรูเหตุที่มานั้น เมื่อเดินวิชาละเอียด จึงไดรูวามารเขามีสารพัดธาตุสารพัดธรรมดวย
ตามแตใจของสัตวโลกจะเปดรับธรรมประเภทใด ขอใหบอกมาอยางเดียว เขามีบริการทุกชนิด
กลับมาดูวิธีการพัฒนาใจกันบาง เวลานี้ในบานเมืองเราไมรูวามีกี่แบบกี่ขนาน? ตางก็อางพระบรม
ศาสดาทั้งนั้น ไมผิดกับอินเดียสมัยกอนพุทธกาลทีเดียว ความเชื่อของมนุษยแตกแยกออกไป ดูความเชื่อ
ของประชาชนแลว เหมือนกับวาไมมีศาสนา แมการศึกษาทางโลกเจริญ แตก็ไมชวยใหสภาพจิตใจสูงไปตาม
ความรู ยิ่งมีการประสมประสานวัฒนธรรมกับตางชาติดวยแลว ทางฝายเราไมมีจุดยืนเลย อยางไรก็ได ฉัน
ไมเชื่อทั้งนั้น ลัทธิอะไรฉันก็เอา ฉันรับไดทั้งนั้น ขอแตวาใหถูกหวยกินรวบเพียงอยางเดียว ฉันรับไดทั้งนั้น
นี่คือความเชื่อของพวกเราในขณะนี้
สรุปวา บวชศาสนาเดียวกัน ศึกษาเลาเรียนความรูทางศาสนาเดียวกัน หลักสูตรเดียวกัน แตแนว
การปฏิบัติทางใจเขาใจไปคนละอยาง คนของเราจึงมีความเชื่อไมเปนอยางเดียวกัน ทั้งที่ตํารามียืนยันอยู
แตก็ฝนตํารา มารมันชักจูงไปไดหมด จะใหหันขวาหรือหันซาย มารเขาทําไดทั้งนั้น เขามีเครื่องบังคับอยู
ในเหตุละเอียด เรามองไมเห็น ตามหาไมพบ เครื่องนี้ทําหนาที่บังคับใจ ไมใชถูกบังคับแกเรา แมพระ
พุทธองคของเรานั้นมารยังเพียรบังคับ ที่เราปราบมารก็คือดับวิชาของมารพวกนี้ หากเราดับไดหมด ความ
เชื่อทั้งปวงชนจะถูกตองตามประสงคของพระพุทธองค
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ใครจะวาอยางไรก็ชางเขา! มารมันชักจูงไดก็พวกออนไหวเทานั้น แตสําหรับทานที่มีบารมีธรรม
แกกลา มารก็ทําอะไรไมถนัด เราตองอนุรักษวิชาธรรมกายของเราไว หากวิชาธรรมกายสูญ หมายถึง
วา มรรคผลนิพพานสิ้นสูญเพียงนั้น ขวนขวายวิชาธรรมกายใหมาก เรียนกันแบบหามรุงหามค่ํา หันหลัง
ใหกับงานวัตถุเสียทีเถิด อยาไปเสียเวลาใหกับงานอยางนั้นเลย ไมไดอะไร! เสียเวลาเปลา ๆ ชีวิตของเรา
ใกลหมดไปวันหนึ่ง ๆ โดยที่ความรูวิชาธรรมกายไมกาวไกล จัดวาประมาท

อยามาตั้งแงเอาชนะกันเอง ในธาตุธรรมเดียวกันไมมีประโยชนเลย
มารเขาหาวิธีทุกอยางที่จะใหวิชาธรรมกายดับ เพราะเขาทําสําเร็จมาแลว โปรดยอนกลับไปดู
เรื่องราวในอดีต เพียงแตพระพุทธองคเขานิพพานไปแค ๕๐๐ ปเทานั้น วิชาธรรมกายสิ้นสูญ แลวมรรคผล
นิพพานขาดตอนตั้งแตวันนั้น ขาพเจาเคยทูลถามพระสมณโคดม “ขอพระองคไดทรงโปรด ขอทูลถามเพื่อ
ความรู พระองคเขานิพพานไปไดกี่ปแนกอนที่วิชาธรรมกายจะดับไป? เพราะบางทานกลาววา ๑,๐๐๐ ป
บางทานวา ๕๐๐ ป ขอทูลถามวากี่ปกันแน?” ทรงตอบวา “อยูในราว ๕๐๐ ป ขาดเกินก็อยูราว ๆ นี้”
คราวนี้มาถึงประเด็นที่ขาพเจานําความรูมากลาว บางทานบอกวาตําหนิเขา ขาพเจาไมไดตําหนิ
ใครทั้งนั้น ที่กลาวนี้ก็เปนเรื่องของความรู มีความหวังดีตอทานที่มีบารมีธรรม ขาพเจารูเห็นมาอยางนี้ ทาน
ทั้งหลายไมสนใจก็เรื่องของทาน ขาพเจามีหนาที่ทําวิชาปราบมาร รูเห็นอะไรก็ควรที่จะนํามากลาวไว
บาง ก็ตองทํา! อยางนอยก็เปนขอคิดในวิถีทางการสรางบารมีของทาน หลังฉากของผูกํากับการแสดง
นั้น ไมมีใครรูเห็น กวาจะรูเห็นไดแตละอยาง ก็เดินวิชากัน ๙-๑๐ ป ขาพเจาของใจเรื่องความร่ํารวยมานาน
แลว วาเปนเพราะอะไร? มีอะไรเปนเหตุ? มีอะไรในเบื้องหนาและเบื้องหลัง? ก็เพิ่งไดรูวันนี้! ถึงรูไดไมมาก
แตก็พอบอกเลากันได
นี่คืออานิสงสของการทําวิชาปราบมาร ตองวาเปนความรูสําคัญสุดยอด วันนี้พูดกันอยางนี้ ตอไป
วันหนาจะยืนยันความรูดังเดิมหรือไม? ยังตอบไมได เพราะมารเขาจะตองมีความเคลื่อนไหวอยางใดอยาง
หนึ่ง เพื่อไมใหธรรมภาคขาวเทาทันเขา เขาตองคิดวิชาขึ้นใหมแน เพื่อมาปดรูบังญาณของพวกเราตอไป
ตามที่กลาวนี้ หากพวกเราชวยกันเดินวิชา เรายังจะไดรูเห็นอะไรอีกมาก เทาที่นํามากลาวนี้เปน
สวนหนึ่งเทานั้น ในสวนที่ยังไมสมควรนํามากลาว ยังมีอีกมาก ดวยเห็นวายังไมสมควรแกกาลเวลา
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การตรัสรูของพระพุทธองคมี ๒ ขั้นตอน
ขั้นตอนแรก เปนการตรัสรูในโลก เรียกวา ตรัสรูในปกครองยอย
ขั้นตอนที่สอง เปนการตรัสรูใหม คือ ตรัสรูในนิพพาน เรียกวา ตรัสรูในปกครองใหญ
การตรัสรูในโลก เราเขาใจกันแลว ไมตองอธิบาย แตการตรัสรูในนิพพาน พวกเรายังไมทราบ
ขาพเจาเพิ่งไดทราบในตอนที่ทําวิชาปราบมาร วาการตรัสรูระดับนี้แตแรกก็วาไมมีปญหา ตอเมื่อเกิดปญหา
ขึ้นมา เรื่องราวก็คือ การตรัสรูในนิพพานนั้น พระพุทธองคจะตองนิโรธคนวิชาอีก นิพพานเบื้องตนจะตองไป
เรียนวิชากับนิพพานลึก ๆ ลึกเขาไปเรื่อย ๆ จนกวาจะพนการปกครองของมาร นี่คือเรื่องยอ
แตมารเขาไมยอมใหทําเชนนั้น หากปลอยใหเหตุการณดําเนินการไปตามกฎเกณฑของภาคขาว
แลว ธรรมภาคมารจะหมดอํานาจปกครองไมวันใดก็วันใด วิธีที่เขาหามก็คือ เขาทําวิชาปกครองขึ้นกอน
นิพพานใครก็นิพพานใคร บานใคร ๆ อยู ไมใหไปมาหาสูกัน เพียงเทานี้เอง ทําใหการตรัสรูระดับ
นิพพานไมอาจดําเนินการได นี่แหละคือตัวปญหา
ธรรมภาคขาวหาวิธีแกไข โดยสงพวกเราลงมาเกิดเพื่อใหทําวิชาปราบมาร ไมมีวิธีอื่นเพราะกาย
มนุษยของเราไดเปรียบในประเด็นที่มารระเบิดไมแตก ถึงอยางไรก็ทําใหกายมนุษยตายไมได เวนแตหมด
อายุขัย คือเจ็บไขได ปวยตายเทานั้น ซึ่งการเจ็บไขไดปวยของเรานั้น เปนไปตามวิชาปกครองของมารที่เขา
ทําไวในดวงทุกขและดวงสมุทัย
การปราบมารที่เราทราบ คือยุคของหลวงพอ สวนยุคของขาพเจานั้น ขอบอกแกทานทั้งหลายวา
ขาพเจาไมรูเรื่องอะไรเลย เปนเพียงแกขัดชั่วคราวเทานั้น ไมมีไกก็เอาเปดไปขันแทน ขาพเจาคิดอยางนั้นใน
เบื้องตน เพราะความรูของขาพเจาเปนตัวบงบอกวาไมเขาทา เปนลูกมือพอเปนได แตถึงขนาดเปนแมทัพ
ยังไมถึงขั้นนั้น เหตุการณรบดําเนินมานานมากแลว จนถึงขณะนี้เปนปที่ ๑๖
การรบดําเนินมาถึงวันนี้ ขาพเจาเปนเพียงรักษาราชการแทน รอคอยผูมาดํารงตําแหนงแทน คอย
แลวคอยเลา ตั้งแตวันนั้นจนถึงวันนี้ ผูดํารงตําแหนงตัวจริงยังไมมารายงานตัว ขาพเจาก็ตองทําหนาที่แทน
ไปเรื่อย ๆ
งานปราบมารเป น งานของธาตุ ธ รรม ทํ า มาแล ว ตั้ ง แต อ ดี ต หลายยุ ค หลายสมั ย แต ไ ม ป ระสบ
ความสําเร็จ ธาตุธรรมทานบอกแกขาพเจาอยางนั้น ยุคนี้จะเปนยุค “เขาตากรรมการ” ทรงรับสั่งอยาง
นั้น ขาพเจาก็จํามากลาว จะเปนการใหยาหอมแกเราหรือเปลาไมทราบ คงจะเปนการเอาใจเราใหเราทําวิชา
มากกวา ขาพเจาคิดอยางนั้น
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สรุปแลว เราทราบเพียงพระพุทธองคตรัสรูในโลก ความรูที่ไดจากการตรัสรูคือพระไตรปฎกที่เรา
เรียนกันทุกวันนี้ สวนการตรัสรูหลังจากไดมรรคผลนิพพานแลวคือ การตรัสรูอีกขั้นตอนหนึ่งนั้น เราไมรูเรื่อง
เลย พระพุทธองคก็ไมสามารถมาบอกอะไรแกเราได และเราก็ไมสามารถไปหาพระพุทธองค นิพพานกับ
มนุษยขาดการติดตอกันตรงนี้ ขาดตอนกันตรงนี้ มารเขาไดชองทันที การที่ไปมาหาสูกันไมไดนี่เอง เปน
ชองวางใหมารทํางานไดเต็มมือ คือ สวนหนึ่งไปถลมนิพพาน อีกสวนหนึ่งไปถลมภพ ๓ และภพ ๓ นี้
ก็คื อพวกเรานั่นเอง รวมความว ามารปกครองทั้งหมด คือ ปกครองนิพพาน เรียกวา ปกครองใหญ
ปกครองภพ ๓ เรียกวา ปกครองยอย ทุกขรอนในมนุษยเราทราบ แตทุกขรอนในนิพพานไมมีใคร
ทราบเลย เกินปญญาที่เราจะไปรูไปทราบ ดีแตวาเราเปนธรรมกาย ถึงแมจะไมเกงแตก็พอเปนไป แมเรา
เปนธรรมกาย เราก็ยังไมแจงนิพพานนัก เพียงแตรูเห็นนิดหนอยเทานั้น ยังไมรูเห็นขั้นละเอียด
สําหรับขาพเจาที่นําเรื่องราวมากลาวได ก็เพราะขาพเจาปราบมาร บังเอิญไปรูเห็นไดบาง ก็นํามา
บอกเลา นิพพานเดือดรอนไมมีใครรู รูแตวานิพพานเปนสุข ใคร ๆ ก็วา นิพพานเปนสุขกันทั้งนั้น มีขาพเจา
อยูผู เ ดี ย วที่ความรูไม เ ปนไปตามตํ ารา ถาไมมีมารไปกอ กวน นิ พพานจะเปนสุขจริง แตถามารยังเป น
ผูปกครองอยู สถานภาพของนิพพานก็แปรปรวนไป การที่เราปราบมารก็เพื่อกําจัดตัวกอกวนนั้นใหหมดไป
นั่นเอง

พระพุทธองคในนิพพานทรงนิโรธอยางไร? นิโรธใหไดอะไร?
เปนประเด็นสําคัญสูงสุดที่เราอยากทราบวา พระพุทธเจาในนิพพานและผูไดมรรคผลนิพพาน มี
ภารกิจประจําวันอะไร? คําตอบก็คือ ทรงเขานิโรธ ถามวานิโรธไปไหน? นิโรธไปใหไดอะไร? หากทรงรูเห็น
อะไร? ควรบอกแกเราบาง
นี่คือเรื่องสําคัญ ขาพเจาพยายามจะรูมานานแลว เพราะทําวิชาปราบมารไปแลว เกิดการติดขัด
เราจะรูอะไร เราก็รูไมได จะเห็นอะไรก็เห็นไมได พยายามทูลถามพระองคเนือง ๆ ทรงบอกไดเทาที่พระองค
ทรงทําไดเทานั้น หากเกินรูเกินญาณทัสสนะของพระองคแลว ก็จนใจ!
ไมใชเราอยากทราบอะไรก็ทราบโดยทันที ขาพเจาพากเพียรมานานปแลว พระพุทธองคทรง
อยากบอกเราใจจะขาด แตบอกไมได เปนเพราะอะไร? นี่คือขอสังเกตที่เราจับได ถึงพระองคไมรับสั่ง
แตเราก็พอเดาได ที่เ ปนเชนนี้เพราะมารเขาออกคําสั่งหามไว เมื่อเปนเชนนี้ เราจึงไดความรูอยาง
ยากเย็นแสนเข็ญ ดูวาจะแจงไดแตละเรื่อง ใชเวลาคนควายาวนาน แมจะไดความรู แตก็รูแคบ ๆ ยังไมถึงขั้น
ละเอียดลออ
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เหตุใดพระพุทธองคเฉยเมยตอเรา? นี่คือของสังเกตเปนเพราะมารเขาหามไว! หากขัด
คําสั่ง จะมีอะไรเกิดขึ้น เมื่อขัดคําสั่งแลว จะมีอะไรเกิดขึ้นนั้น จะไดเสนอในตอนที่เปนผลงาน คือจะกลาว
ในตอนนั้น
คราวนี้กลับมาพูดถึงประเด็นที่วา พระพุทธเจาในนิพพานนิโรธใหไดอะไร? นิโรธไปไหน? ได
ความรูอะไรบาง? นี่คือเรื่องใหญ นี่คือเรื่องสําคัญ ที่เราตองเรียนรูใหได จะเสียอะไรเราไมวา เรายินดีจะเสีย
ขอใหไดแตความรูสําคัญนี้ แมเราจะรูไดไมมาก เพียงเปนน้ํากระสายยาก็ยังดี นี่คือเปาหมายในการบากบั่น
ทําวิชาของเรา ในที่สุดเราพอไดความรู ดังนี้
การนิโรธของนิพพานนั้น นิโรธเพื่อแสวงหาวิชากําจัดทุกขภัยและแสวงหาวิชาเพื่อปองกัน
ศัตรู คือ มาร นี่คือเปาหมายของพระองค นิพพานไหนก็มีเปาหมายอยางนี้ตรงกันหมด แตงานที่ไดไม
เปนไปตามเปาหมาย การนิโรธของพระองคเปนดังนี้
(ก.) นิโรธไปไดแตสถานที่ปลอดภัย คือ เขตปลอดอาวุธเทานั้น สถานที่ที่มีอาวุธ นิโรธไปไมได
มารเขาหาม! เปนเขตหวงหามของเขา หากใครล้ําแดนมารเขาจะออกมาจัดการ เขาจัดการอยางไร? จะเลา
ใหทราบเมื่อเรื่องพาดพิงถึง
(ข.) การนิโรธเพื่อศึกษาแสนยานุภาพของมาร กระทํามิได มารเขาหาม! หากใครขัดขืน จะตองมี
เรื่องกับมารเขา แลวมารเขาจะตอบโตอยางรุนแรง ความเสียหายที่เขากระทําตอธรรมภาคขาวนั้น จะเลาให
ทราบเมื่อเรื่องราวพาดพิงถึง
ตามที่อธิบายมานี้ เปนการตอบคําถามที่วา พระพุทธองคทรงนิโรธไปไหน? นิโรธไปใหไดอะไร?
นิโรธไปเพื่อใหไดความรูอะไร? ถือวาตอบชัดเจนแลว ทานจะใหอธิบายละเอียดกวานี้ กระทําไมได เพราะ
เกินปญญาของขาพเจาแลว
เราก็มาคิดวา เหตุใดมรรคผลนิพพานของเราจึงเปนอยางนี้? ทานทั้งหลายไมคิด แตขาพเจาตอง
คิด เพราะเปนหนาที่ของขาพเจาที่จะตองปราบมารตามบัญชาของพระพุทธองค แกอะไรไดแกไปเลย ทํา
อะไรไดทําไปเลย ไมตองหารือพระพุทธองค หากเราหารือ มารมันก็ไปลุยพระพุทธองคอีก ก็เพิ่งไดรู
เห็นในตอนที่ทําปราบมารนี้เอง มารมันรายขนาดนี้ทีเดียว การหารือของเราเทากับไปลงโทษพระพุทธ
องค ดังนั้น จะคิดอะไรหรือจะทําอะไร? พิจารณาใหดี! ใครครวญใหดี! อยาใหมารไดชอง หากมารไดชอง
แลว มันไปลุยพระพุทธองคของเราอีก ฐานที่บอกความรูแกเรา ทานทั้งหลายไมทําวิชาไปถึง ก็ไมรู ขาพเจา
ไปรูไปเห็นเขา เกิดความสงสารพระพุทธองคอยางทันใด นี่แหละที่ขาพเจาจึงเชิญชวนใหปราบมาร
ก็เพื่อเราจะไดชวยกันและกัน ถึงไมทําขาพเจาก็ไมวาอะไร? แตกลับจะมาเขมนขาพเจา รังเกียจขาพเจาหา
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วาขาพเจารูดีไปกวาตน ตอตานตําราของขาพเจา กลัววาขาพเจาจะดังกวา อยางนี้ก็มี นี่แหละพวกเราเปน
ฐานทัพใหมาร ก็เห็นกันชัด ๆ ไมตองตายก็ไดเห็นกันแลว เปนธาตุธรรมของมารแฝงมาในภาคขาว อยางนี้
ธาตุธรรมทานไมเก็บไวดูเลน มีเทาไรก็ไมเหลือ ธาตุธรรมของเราเปลี่ยนได ตามแตมารเขาจะพลิก เขา
เรียกวาพลิกธาตุธรรม แตแรกก็วาดี ตอมามันเปลี่ยนไดทั้งนั้น พิจารณาดูเถิดทานทั้งหลาย ทุกอยางมีให
ทานดู บอกแกทานแลววามารมันเลี้ยงตอยไว ไดเวลามันก็ฮุบเอาไป เสียดาย เราเสียเวลาสรางบารมีมานาน
หมดเงินชาวบานไมรูเทาไรแลว แลวผลตอบแทนออกมาอยางนี้ นาเสียดายที่ผลเปนสูญ บอกแลววามารมัน
มีชั้นเชิง คนไมเปนวิชาแตรวย รอยทั้งรอย กวาจะรูวาเงินที่เราลงไปเปนศูนย ก็สายกินแกแลว
กลับมาพิจารณาเรื่องการนิโรธของพระพุทธองคในนิพพานกันใหม ตามที่กลาววา พระพุทธองค
เขานิโรธในนิพพานนั้น นิโรธไปไดเฉพาะเขตแนวที่มารอนุญาตเทานั้น เขตหวงหามซึ่งเปนที่สะสมอาวุธของ
เขา เขาหามเราไปรูเห็น เพราะเปนเขตที่หวงหามของเขา เราไมฟง พอเราสอดรูสอดญาณเขาไป รูและ
ญาณของเราจะวกกลับทันที เพราะอะไรจึงเปนเชนนั้น? ก็เพระมารเขาสกัดรูสกัดญาณ มีเหตุขวางรูขวาง
ญาณ มีเหตุตัดรูตัดญาณ มีเหตุจูงรูจูงญาณ มีเหตุพารูพาญาณ
ทันใดที่รูและญาณของเราเขาไปสัมผัส มารเขาจะมีเหตุพารูพาญาณ เหตุจูงรูจูงญาณ ออกมา
ตอตานกอน คือเขาพารูพาญาณของเราไปทางอื่น เขาจูงรูจูงญาณของเราไปทางอื่น ไมใหไปถึงจุดหมายที่
เราตองการ เรารูทัน! เราก็จะไปตามจุดหมายที่เราตองการ เขาก็สงเหตุสกัดรูสกัดญาณ เหตุตัดรูตัดญาณ
เหตุขวางรูขวางญาณ ออกมาตอสู รูญาณของเราถอยหลังกลับทันที! สูเขาไมได เปนอันวาเราไปรูเห็นเรื่อง
สําคัญของมารไมได เรื่องก็ยุติแคนั้น เปนอันวาเราตรัสรูมากกวาเดิมไมได จึงไมรูสุดละเอียดของมาร
มาจนบัดนี้ ที่หลวงพอทานเทศนไวในกัณฑทานานุโมทนากถา เมื่อ ๓ เม.ย. ๒๔๙๗ ความวา ถาเรารูฉาก
หลังและบังคับฉากหลังได เราก็เลิกเปนบาวเปนทาสของมารและหลวงพอทานก็เดินวิชาถึงขนาดรวมธาตุ
รวมธรรมทั้งหมดแล ว ก็ ยั งไปไม ถึงฉากหลังที่วานั้ น ดั งนั้นคําวา “ฉากหลัง ” จะหมายถึงเหตุที่ กลาวนี้
หรือไม?
คราวนี้เรามาคิดกันวา กรณีที่พระพุทธเจาลงมาตรัสรูในโลก ทรงตรัสรูแตภาคโปรดเทานั้น แต
ความรูภาคปราบยังไมไดตรัสรู การที่ตรัสรูความรูภาคปราบไมไดน้นั เปนอันตรายอยางยิ่ง! เปนอันตราย
อยางไร? เรื่องราวของนิพพานตามที่ไดเขียนตําราปราบมารไปแลว ๓ ภาค รวมทั้งภาค ๔ นี้อีก ๑ ภาค
รวมเปน ๔ ภาค ลวนแตเปนเรื่องปราบมารในนิพพานทั้งสิ้น เรื่องราวมีอยางไร? ทานตองอานหนังสือปราบ
มารทั้ง ๔ ภาคใหจบ แลวจะเกิดความเขาใจวา อันตรายอยางไร?
นี่คือความรูที่เราพอทราบในขั้นตอนนี้ สวนเรื่องราวที่เราจะทราบตอไปในภายหนา เรายังไมทราบ
ตองใหโอกาสนั้นมาถึงเสียกอนจึงจะทราบ เพราะงานปราบมารนั้นจะตองใชเวลามาก
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ทําอยางไรเราจึงจะสูมารได? นี่คือคําถามที่ทานทั้งหลายถามขาพเจา ขาพเจาไมทราบวาจะ
ตอบแกทานอยางไร? เพราะความรูที่ใชในทุกวันนี้ ยังคํานวณไปไมสุดเหตุปกครองของมาร แลวทานก็ถาม
ตอไปวา แลวทําไมศึกษาฯ การุณย บุญมานุช ไมคํานวณใหมันสุดเลา? เราอยากจะคํานวณใหยิ่งกวา
คํานวณเสียอีก ขีดความสามารถของเราทําไดแคนี้ ก็พูดไดเพียงเทานี้

หลักสูตรของการตรัสรูของพระบรมศาสดาตองปรับปรุงใหมเสียแลว
เหตุใดจึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักสูตรการตรัสรูของพระบรมศาสดา นี่คือเรื่องที่ทานทั้งหลาย
อยากทราบ นิพพานของเรามีผูปกครอง เชนเดียวกับในโลกของเราเหมือนกัน ในโลกของเรานี้มีพระเจา
แผ นดิ น เป น ประมุ ข มีน ายกรั ฐ มนตรี เ ป น ผูป กครองแทนทั้ ง หมด อํา นาจปกครองลดหลั่น กั น ลงมาจาก
นายกรัฐมนตรี ก็มีรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ กํานัน ผูใหญบาน สวน
การปกครองของผูไดมรรคผลนิพพานนั้ น ก็มีตนใหญ ต นยอยและยอยลงไปอีก ทําหน าที่ชว ยตนใหญ
ปกครองดูแล
กรณีที่นิพพานมีปญหา ธาตุธรรมทานก็คิดกันวาจะแกไขอะไรและอยางไร? อยางเชนเรื่องการตรัส
รูของพระพุทธองคนั้น ก็มีการคิดกันแลว ควรจะตองกําหนดหลักสูตรการตรัสรูภาคปราบดวย หากไม
ตรัสรูภาคปราบเราก็เปนบาวของมารอยูอยางนี้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการสรางบารมีจะยากงายแคไหน
เพียงไรนั้นเรายังไมกลาว หากไมทําแบบนี้ไมรอดมือมาร
นี่คือแนวคิด แตความเปนไปไดจะมีเพียงไรนั้น ยังไมทราบ !
ปจจุบันนี้หาโพธิสัตวชั้นดีไดที่ไหน? มีแตพระปนมาร พระจริง ๆ หายาก ยิ่งเราจะอาราธนาใหใคร
มาตรัสรู ยังหายาก แลวเราจะวาอยางไรกัน โพธิสัตวที่กําลังสรางบารมีในโลกทุกวันนี้ มีใครบาง ที่เขา
ตากรรมการ? สุดทายก็มายุติเรื่องความรู เพราะความรูไมเอาไหน! เห็นกันตั้งแตชาตินี้ แลวจะรอวา
ชาติหนาปญญาเราจะเรือง พูดอยางนั้นก็คือ พูดแบบภาพยนตรอินเดีย เรื่องความรูปราบมารไมตองพูดถึง
หาทําน้ํากระสายยาไมไดเลย จะดูอะไรกันมาก ถามเพียงวา ตําราวิชาธรรมกายหลักสูตรคูมือสมภารและ
หลักสูตรมรรคผลพิสดาร เคยอานบางหรือเปลา? ไมตองถามวา ความรูบทนี้เดินวิชาอยางไร? เอากันงาย ๆ
อยางนี้ ทานทั้งหลายโตวา บอกลุงการุณย บุญมานุชอยาไดวิตก! อาราธนาเทวดาชั้นดุสิตลงมาเกิดเพื่อสืบ
ตอวิชาธรรมกาย แลวเขาก็จะปราบมารกันไดเอง โปรดอยาเปนหวงเลยฟงดูเขาทา แตความเปนไปไดไมมี
ชุดบารมีชั้นครูรุนหลวงพอเรานั้น รุนนั้นถือวาเอกอุดมแลว คัดเลือกมาอยางดีแลว รุนนั้นตายไปเกือบ
หมดแลว เหลือแตรุนสืบตอวิชาธรรมกาย รุนนี้ก็คัดยิ่งกวาคัด แลวทานก็มาดูวา รุนนี้วิชาธรรมกายไปได
แคไหน? แมสอนเบื้องตนยังไมไดเรื่อง แลวจะหาฝมือแกโรคอยางแมชีถนอม อาสไวย ไมมีแลว!
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คนที่แกโรคได คนที่แกทุกขรอนได ขาพเจามีชีวิตอยูจนแก ยังไมเคยไดยินเขาหู มีแตยกยองกันเอง
สรางความนิยมกันเอง เมื่อความจริงปรากฏอยางนี้ เราจะไปหวังอะไร !
คราวนี้มาถึงประเด็นสําคัญที่วา เหตุใดจึงกําหนดหลักสูตรตรัสรูภาคปราบดวย? จะตรัสรูภาค
โปรดอยางบรรพกาลไมไดหรือ? ตอบวาการตรัสรูภาคโปรดเพียงอยางเดียวเราสูมารไมได จะไปเสียทามาร
ในตอนที่ไดมรรคผลนิพพาน ดังที่เราไดรูและทราบกันแลว เมื่อไดมรรคผลนิพพานแลว จึงไปตรัสรูภาค
ปราบกันในภาคมรรคผลนิพพานนั้นไมไดหรือ? ตอบวา การตรัสรูในระดับมรรคผลนิพพานนั้น เรามีแต
กายธรรมไมมีกายมนุษยรองรับ ทําใหกายธรรมขาดความแข็งแรงสูมารไมได การตรัสรูในระดับนี้
จึงเกิดขึ้นไมได จึงตองเปลี่ยนหลักสูตรการตรัสรูใหม คือใหตรัสรูทั้งภาคโปรดและภาคปราบแลว

เขานิพพานโดยกายมนุษย เลิกเขานิพพานโดยกายธรรม
เหตุผลที่ตองตรัสรูทั้ง ๒ ภาค คือ ภาคโปรดและภาคปราบในขณะที่มีกายมนุษยอยูนั้น ก็เพราะ
การตรัสรูในขณะที่มีกายมนุษยอยูเกิดความมั่นคง เนืองจากกายธรรมมีกายมนุษยรองรับ สวนกายธรรมใน
นิพพานที่ไมมีกายมนุษยรองรับเปราะบางเกินไป ปะทะกับมารแลวสูเขาไมได ในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ตรัสรูภาคพิเศษหลังจากไดมรรคผลนิพพานแลว ถือวาเปนการตรัสรูภาคพิเศษ เพราะมีประสบการณจาก
การตรัสรูในโลกมาแลวทั้งภาคปราบและภาคโปรด ภาคปราบคือสูมาร และภาคโปรดคือเผยแพรความรู
ศาสนา
หากมีกรณีเพลี่ยงพล้ํา กายมนุษยตายเปนผลใหเขานิพพานดวยกายมนุษยไมได ใหชะลอการได
มรรคผลนิพพานไวกอน ตองลงมาตรัสรูแกตัวใหม จนกวากายมนุษยไมตายแลวเขานิพพาน

ดวยกายมนุษย
หลั กสู ต รดัง กล า วนี้ ธาตุ ธรรมทา นเห็นด วยอย างแนนอน รู ปการแหง การสร างบารมีก็ จะต อ ง
เปลี่ยนไป ขืนยอมใหเขานิพพานดวยกายธรรมเหมือนอดีต ไมเปนผลดีดวยประการทั้งปวง หากเราไม
ปรับปรุงหลักสูตร มารก็ขมเราอยูอยางนี้ เราตกเปนบาวเปนทาสของมาร มารบังคับเราไดทุกรูปแบบ ดวง
บารมีของเราที่เราสรางมาเกือบลมเกือบตายนั้น มารเขายังมาระเบิดเอาไปตอหนาตอตาโดยที่เรา
ไมมีทางตอสู มารเขาเห็นวานิพพานคืออูขาวอูน้ําของเขา เขาไมตองทํามาหากินอะไร! ไดเวลาเขาก็มา
ระเบิดดวงบารมีไปจากพวกเราเหมือนเสือลากวางในปา เราหมดเนื้อเกงกวางไปแลวกี่ฝูง เกงกวางก็ไมเคย
คิดตอสู เวลาเสือวิ่งมาตะครุบ เกงกวางก็วิ่งหนีแตวิ่งหนีไมพน เสือก็ตะครุบเอาไป ดั งที่เราเคยเห็นใน
ภาพยนตรนั้น จะเห็นวาสัตวเล็กคือมาลาย กวาง เกง วัวปา เปนอาหารอันโอชะของเสือ เพราะไมมีอาวุธ
ตอสูเสือนั่นเอง กลับมาดูภาพยนตรอีกมวนหนึ่ง คือควายปาตัวเดียวสูกับเสือฝูงหนึ่งโดยเสือลอมหนาลอม
หลัง ควายก็สูเต็มฝมือ แตไมรูจะสูกับเปาไหน? เพราะเสือวางกําลังรบไวรอบตัวควาย สุดทายควายลมลง
ฝูงเสือก็รุมกันกินเนื้อ เหตุผลที่แพก็เพราะเสือหลายตัว แตควายตัวเดียว เราชมน้ําใจควายปา แมตัวเองจะ
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ตาย แตก็ตอสูเต็มฝมือแลว ภาพยนตรอีกมวนหนึ่ง ควายปา ๒ ตัวกับเสือหนึ่งฝูง ฝูงเสือวิ่งเขามา ควายทั้ง
๒ เอาหลังชนกันแลวสูกับเสือ ปรากฏวาเสือสูไมได
นี่ก็คือ ความรูเปนอาวุธ เราไมมีความรูก็คือ เราไมมีอาวุธไปสูมาร บัดนี้ เราจับความไดแลว
วา มารรังแกทั้งนั้น แมกระทั่งพระพุทธองคมันยังรังแก จักรพรรดิกายสิทธิ์ มารก็รังแก แลวอรูปพรหม
พรหม ทิพย และมนุษย จะไปเหลืออะไร? ทําไมไมมีใครคิดสู? เราเปนทาสเปนบาวของมารมานาน
แลว ปลอยใหมารขมเหงรังแกอยูไดทุกวัน ถาคิดจะสูก็ตองหาอาวุธ และอาวุธก็คือความรูวิชา
ธรรมกายชั้นสูง วิชาธรรมกายออน ๆ สูเขาไมได! จะสูหรือไม? ถาสูตองเรียนใหสูง เรียนใหเกงกวา
ขาพเจา เกงนอยกวาขาพเจาไมได ถึงมนุษยไมรูวาเราสูมาร แตพระพุทธองคทานรู ทานชมเชย ทานจงได
อยาดีใจเลย หากพระพุทธองคทานชมเชย จึงควรแกการดีใจ คนอยางเราพระพุทธองคทานยกยอง อยางนี้
นาดีใจ

หากเกิดความทอถอยในการทําวิชา จะแกอยางไร?
มารเขารูดีกวาเรา เราเปนรองเขาดวยประการทั้งปวง ชีวิตเราจะตองรบกับมาร กี่ปกี่เดือนเราก็รบ
กับมารอยูอยางนี้ ถึงคราวที่เราจะรบกับมารระดับแกกลา เขาจะเขามาดลใจเรากอน ใหเรานึกเบื่อ
หนายตอการทําวิชา คนอื่นเขาร่ํารวยกันหมด เรามารบกับมารอยูอยางนี้จะไดอะไร? ระหวางที่มาร
เข า บั ง คั บ นั้ น เราจะคิ ด อะไรร อ ยแปด สรุ ป แล ว เราถอดใจไม สู กรณี เ ช น นี้ อั น ตรายมาก หากเกิ ด
ความรูสึกเชนนี้ จงแกโดยการระลึกถึงพระพุทธองคทันที ใหนึกวาพระพุทธองคใชใหเราทํา
อะไร? เมื่อเราทําไดแลว พระองคก็ชมเชยเพื่อใหใจเราไปจับอยูกับคําชมของพระพุทธองค เพื่อจะไดลืม
อารมณเบื่อหนายอันนั้น ขืนใหอารมณเบื่อหนายเกิดแกใจตามที่มารกระซิบสั่ง เราก็จะถอดใจไมสูมารไปเฉย
ๆ อารมณเชนนี้เกิดแกขาพเจาหลายครั้ง แตแกไดทัน โดยขาพเจานึกถึงเหตุการณที่พระพุทธองคทรงใชให
ไปปราบมารในประเทศอินเดีย ตามที่กลาวไวในหนังสือ “ปราบมาร ภาค ๑” นั้น
เรานี้มีประวัติวา พระพุทธองคใชใหไปปราบมารที่ประเทศอินเดีย เมื่อป ๒๕๓๐ เหตุการณมีแตใจ
หายใจคว่ํา รวมเดินทางไปกับรองเจาคณะจังหวัดจันทบุรี ทานเจาคณะจังหวัดนครราชสีมา และพระอาจารย
กิตติวุฑโฒ เราก็ไปรบกับมารในจุดสังเวชนียสถานครบทุกแหง รายกาจขนาดนั้น! ทําไมเรารบมาได?
ภาพถายก็ยังปรากฏอยูในหนังสือปราบมาร ภาค ๑ เราไปสูกับมารถึงตางแดน เปนดินแดนของพระ
พุทธองค เรายังสูมาได เหตุผลอะไรเราจึงเกิดความเบื่อหนายวันนี้? คิดอยางนี้แลวความเบื่อหนาย
จะหายไปทันที
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เรื่องที่มารเขามาดลใจจะไมใหเราประลองยุทธกับเขา เขามีวิธีดลใจหลายแบบ เขาคอยจองจะหา
เรื่องใหเราคิดฟุงซานดวยเรื่องเหลวไหล เสร็จเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ สรุปแลวจะใหเราถอดใจไมสู จะใหเราเกิด
ความเบื่อหนายสารพัดเรื่องที่เราจะพบ ดังนั้น เราตองใจหินเขาไว มีเหตุผลเขาไว มักนอยเขาไว
อดทนเขาไว ทานที่มีความโลภอยากรวย อยากมีชื่อเสียง อยากโก อยากใหเขายกยอง ทานจะทําวิชา
ปราบมารไมได ถึงแมวาทําได ก็จะทําไมตลอด เพราะทนตอการบีบคั้นของมารไมไหว มันจะหาเรื่องวุนวาย
ใหเราตลอด ขาพเจาทําวิชาปราบมารมาแลว ๑๐ กวาป ไดรูไดทราบและไดเห็นมาทุกกระบวนความแลว ได
รูรสชาติมาแลวเปนอันดี ดังนั้น คนที่จะปราบมารไดนั้น ธาตุธรรมทานคัดแลวคัดอีก ดูแลวดูอีก ไมใชใคร ๆ
ก็ทําได คัดคนกันถึงขนาดนี้ ยังพลาดพลั้ง คือ แพมารเขา แพมาทุกสมัย แพมาทุกยุค ยังไมมีใครชนะมารได
เลย เปนเรื่องที่นาเจ็บใจจริง ๆ เทวดาชั้นดีที่ธาตุธรรมสงมาเกิดเพื่อใหปราบมาร แตแรกเราก็วาเขาทา
แตพอปลาย ๆ มือก็ไมเปนเรื่อง เปนเชนนี้ทุกราย มันนาเจ็บใจ เราจะพบแตเกงไมเปนเรื่อง จะพบแต
งานที่ไมควรทํา แตเราก็ทํางานที่ธาตุธรรมทานไมตองการ แลวอยางนี้เราจะเอาอะไรไปชนะมาร
เหตุใดจึงกลาววา หากมีเรื่องใดมากระทบใจ ใหทานระลึกผลงานดีเดนที่เราทําได ใหระลึกถึงงาน
ยากแสนสาหัสที่เราทําได นําอารมณแหงความบันเทิงใจในผลงานเขาสูใจใหจงได ก็เพื่อสกัดการสงวิชาของ
มารในทันที ไมทําอยางนี้ มารไดชองสงวิชามารังควานใจเราไมขาดสาย หากไมสกัดไว เราก็คิดเรื่องราวตาง
ๆ ตามการชี้นําของมาร การที่ใจของเราฟุงซานดวยเรื่องตาง ๆ นั้น บงบอกวามารเขามายึดพื้นที่ใจ
ของเราเต็มภาคภูมิแลว ผลที่ไดรับคือ เราถอดใจเอาดื้อ ๆ แลวอะไรก็ไดที่เรานึกขึ้นมาแลว จะทําใหเรามี
กําลังใจ จะทําใหเรามีเหตุผล ก็จงนึกถึงสิ่งนั้น ๆ เถิด

ความทอใจคือเรื่องใหญ! ความนอยใจคือลางจะแพมาร !
กลาวแลววา มารเขามีชั้นเชิงและวิธีการหลายรูปแบบ ที่จะไมใหเราทําวิชาปราบมาร โดยเฉพาะ
ความทอถอยตามที่กลาวแลว โปรดจําใหมั่นวาความรูสึกทางใจเชนนั้น เกิดจากมารเขามาดลใจ เพื่อใหเรา
ไมทําวิชาปราบมาร เราตองเรียนรูไวแตวันนี้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ มารเขาตัดสมบัติของเราหมด เราแทบ
จะไมมีกินมีใช แตคนอื่นเขารวยกัน เราเกิดความนอยใจ นอยเนื้อนอยใจในวาสนาชะตาตัวเอง อยากจะรวย
และอยากมีชื่อลือนามอยางเขาบาง ถึงทราบเถิดวาเปนวิธีที่มารเขามาดลใจ ใหเราคิดไปอยางนั้น หากเรา
ไมระงับความรูสึกไว ปลอยใหใจเรานึกคิดเรื่องไมเปนเรื่องเชนนั้น ก็แปลวา เราเขาขายจะแพมาร
แลว เราตองระงับใจไวอยางทันดวนและตอสูตอไป
กี่ภพกี่ชาติมาแลว เราเห็นโพธิสัตวหลงเงิน หลงชื่อเสียง หลงคําชม หลงยศศักดิ์ สุดทายก็
แพมารดวยประการทั้งปวง ไมตองปราบมารกัน เพราะมีแตคนอยากรวย มีแตคนอยากดัง มีแตคนอยาก

ปราบมาร ภาค ๔ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๘๔

ใหญโต ไมมีคนเดินวิชา ไมมีคนคนวิชา ไมมีคนรักวิชา จึงแพมารมาทุกชาติ เปนผลใหไมมีการแกไขใด ๆ
ในนิพพาน ตราบแตวันนั้นจนถึงวันนี้ เปนเรื่องที่นาเสียใจมาก ขาพเจาทราบเรื่องเขา ขาพเจาก็เสียใจ ไม
ยินดีในบารมีธรรมของโพธิสัตวทั้งปวงนั้น มาเกิดกันกี่ยุคกี่สมัยก็มีแตคนอยางนั้น เกิดมาลวงโลก เกิดมา
ลวงชาวบาน งานปราบมารทําไมได เพราะมีแตคนเชนนั้น บางวันอยากใหธาตุธรรมทานลงโทษเสียบาง
เมื่ อ ตายไปแล ว ก็ ต อ งไปเป น เทวดาอยู ส วรรค ชั้ น ๒ ชั้ น ๓ และชั้น ๔ ควรเรี ย กตั ว มาทํ า โทษทั้ ง หมด
โพธิสัตวประเภทนี้อยาใหมีเชื้ออีกสืบไป
การที่เรานึกคิดอะไรรอยแปดเชนนั้น เปนเพราะมารเขายิงเครื่องบังคับเขามา ที่ใจ-จิต-วิญญาณ
ของเรา เครื่องนั้นก็มาหุม เคลือบ เอิบ อาบ ซึม ซาบ ปนเปน ที่ใจของเรา แลวเราก็นึกคิดเรื่องไปตาม
อํานาจของเครื่องบังคับของมาร
วิธีแกเบื้องตน ใหเอาเรื่องของเหตุผลถามตัวเองทันที คิดเชนนั้นนึกเชนนั้น มีเหตุผลฟงไดไหม?
มีเหตุผลอะไรที่ตองนึกคิดเรื่องเหลวไหลเชนนั้น มันเรื่องของกิเลสดลใจทั้งนั้น แลวเราไปคิดนึกทําไม?
เสียเวลาคนควาวิชาของเรา แลวก็ทองใจหยุดในหยุด ๆๆ นิ่งในนิ่ง ๆๆ พอดวงธรรมสวางเทานั้นเอง เรื่อง
บาบอทั้งปวงหายไปจากใจเราทันที
วิ ธี แ ก สํ า คั ญ เราจะต อ งอธิ ฐ านกํ า กั บ ดวงบารมี ข องเราไว อย า ให เ รายิ น ดี ใ นลาภ ยศ
ชื่อเสียง ทั้งปวง ไปทุกชาติ หากไมทําอยางนี้มารเขาไดชอง เราไมอยากไดลาภ ยศ ชื่อเสียง แตมารเขาก็
เอามาใหโดยที่เราไมรูไมเห็น โดยที่มารเขาซอนตัวอยูในที่ลับ เพราะลาภ ยศ ชื่อเสียงที่มีขึ้นในคราวนี้เรา
ไมไดปรารถนา เราไมมีความตองการ แตมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ พึงทราบเถิดวา มารเขาเปนผูชักใยอยู
เบื้องหลัง โดยที่รูญาณของเรารูเห็นไมได เพราะมันละเอียดยิ่งนัก แมเราจะสืบรูสืบญาณไปเทาไร? เราก็ไมรู
ไมทราบอยูดี เพราะความละเอียดของวิชามารนั่นเอง
เหตุใดมารเขาจึงทําเชนนั้น? ตอบวา เขาทําเพื่อใหเราหลง แตแรกเราไมหลง ตอไปเราก็ลืม
ตัวโดยที่เราไมรู เพราะลาภ ยศ ชื่อเสียง คืออาวุธรายของมารที่ทําใหเราหลงได เมื่อเราหลง เราก็ไม
คนวิชา เราก็ไมปราบมาร มารจึงรอดตัวไป แลวมารเขาก็ชนะ สวนเราผูอุดมลาภ ยศ ชื่อเสียง แพมารไป
ตามระเบียบ เปนเชนนี้มาทุกสมัย สุดทายมารก็เปนเจาธาตุเจาธรรมตอไป ไมวาโพธิสัตวใด โดนเพลงนี้
กันทั้งนั้น
มาถึงตรงนี้ ขอถามทานวา ทานจะหวังพึ่งใคร? ใครจะปราบมารให? นี่คือคําถามสําคัญ
ทานหวังพึ่งผูมีบุญที่เราเรียกวาโพธิสัตวนั้น โพธิสัตวองคไหนชวยได? ยังไมเคยไดยินผูมีบุญทาน
ใดพูดคําวา “ปราบมาร” เลย แมแตคําพูด เรายังไมเคยไดยิน ไมตองไปถามความรูทางวิชาธรรมกายให
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เสียเวลา ทานเปนธรรมกายเหมือนขาพเจา ก็ลองเขาธรรมกายเที่ยวไปใหทั่ว ในนิพพานก็เที่ยวใหทั่ว ถาม
เรื่อยไป ทานใดจะอาสาปราบมารบาง? กลับมาที่อรูปพรหม พรหม ๑๖ ชั้นบาง แลวก็มาเที่ยวสวรรค ๖ ชั้น
พากเพียรถามเรื่อยไป อดทนเดินวิชาใหได ๓ ป แลวทานจะพบวา หาคนปราบมารไมได จนดวยเกลาจริง
ๆ ที่ขาพเจาปราบมารก็เพราะถูกบังคับ จึงตองอดทนไป
ใครเลาจะอาสาเพราะมันยาก ถางาย! ปานนี้มารดับหมดไปแลว เพราะปราบกันมาหลายยุคแลว

ความลมเหลวของโพธิสัตวในการสรางบารมี
หากเราสังเกตดูเหตุการณในโลกเรา เราจะพบเกจิอาจารยชื่อดังตาง ๆ ไปตามยุคตามสมัย แต
แรกก็เขาทาทั้งนั้น แตพอนานไปชั กไมเขาทา บางรายชื่อเสียงไมดีไปตอหนาตอตาเรา เหตุใดจึงเปน
เชนนั้น?
มารเขาไมโง! เขาคอยสอดละเอียดจะใหลมสลายเรื่อยไป เพียงแตคอยจังหวะเทานั้น เพราะมาร
เขามีอาชีพอยางนั้น หนาที่ของเขาเปนอยางนั้น การสกัดกั้นมรรคผลนิพพานเปนหนาที่ของเขา การ
ดับวิชาธรรมกายเปนหนาที่ของเขา การทําใหเกิดการหลงผิด เปนหนาที่ของเขา การทําใหหลง
ตัวเอง เปนหนาที่ของเขา เขาจะกํากับทางเดินของเราอยูเบื้องหลัง โดยที่เราไมรู
เขากลัววาวิชาของเราจะสูงไป หากวิชาของเราสูงขึ้นไป ก็จะไปเห็นคําพูดของเขาสักวันหนึ่งและ
เมื่อไดรูเห็นแลว เราก็ตองคิดวิชาสู เรื่องอะไรที่เขาจะยอมใหเราเขาถึงวิชาชั้นสูง วิธีที่เขาทํานั้น ก็คือ
ปดรูบังญาณเรื่อยไป หลอกรูลวงญาณเรื่อยไป พารูพาญาณเรื่อยไป บังคับรูบังคับญาณเรื่อยไป จูงรู
จูงญาณเรื่อยไป ตรงนี้เองที่ความรูของเราคลาดเคลื่อน
แตวิธีที่เขาใชไดมาผลทุกสมัย ก็คือโยนดาบ ๓ เลมให คือ ลาภ ยศ คํายอ พูดงาย ๆ ก็
คือ เงิน ยศศักดิ์ และคํายกยอง แตแรกใจเราแข็งก็ไมเปนไร แตพอเราเผลอใจไปยินดีเขาเพียงเทานั้นเอง
ความรูถดถอยทันที ความมืดบอดทางใจเกิดแกเราทันที วิชาไมกาวหนา วิชาเดิมที่เคยแมนยํา กลับ
เพี้ยนและเพี้ยนไปเรื่อย ๆ ลักษณะนี้บงบอกวา ธรรมภาคมารปกครองใจเต็มรูแบบแลว มรรคผล
นิพพานลมสลายแลว
นี่คือทางตันของโพธิสัตว!

ปราบมาร ภาค ๔ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๘๖

เรายินดีในเงินจนเกินขอบขาย จนเขาพูดกันวาเลนหุนเลนแชร แลวอยางนี้มรรคผลนิพพานของ
เราจะไมลมสลายไดอยางไร?
มรรคผลนิพพานไมใชของงาย! ไมใชเรื่องที่จะทําไดงาย!
แตแรกขาพเจาไมทราบ ตอเมื่อทําวิชาปราบมารไปนานป จึงไดรูวามารเขาเลนกับเราอยางนี้ มาร
เขาทําไดทั้งนั้น จะใหดังก็ได จะใหรวยก็ได จะใหแก เจ็บ ตาย เขาทําไดทั้งนั้น ขาพเจาเปนฆราวาส
ไมอยูในบังคับแหงศีลและวินัยของสงฆ เรียนวิชาธรรมกายดวย ทําวิชาปราบมารไปดวย มารมันไมมีขออาง
หากขาพเจาบวชพระ ปานนี้จบเหไปนานแลว หากปราบมารในฐานะแหงความเปนพระ มารมันก็จะ
เอาวินัยเขาสูกับเรา เราจะเผลอและพลาดทางวินัย แลวมารมันจะเอาเปนขออาง เราก็จบเหอยางงายดาย
การที่ขาพเจาไมไดบวชพระนั้น เปนโชคของขาพเจาแลว
การแกไขที่ดี ก็คือ เราตองสรางสภาพใจใหมักนอยเขาไว ตั้งกฎเกณฑกับตัวเอง บังคับเอากับตัว
เราเอง ใหยินดีในความสันโดษ ยินดีในความขัดสน ถือคติวา “ฤๅษีผอม” ตามแบบโบราณ คือ เปนนักบวช
ตองไมรวย มีความขัดสนเปนเจาเรือน อยูไปตามมีตามได แตความรูวิชาธรรมกายเราคนควารุดหนา และ
ความรูนั้นจะตองไมฟุงซานทางปญญา
หากทําไดอยางนี้ มรรคผลนิพพานเปนที่หวังของเรา และวิชาธรรมกายก็มาอยูกับเรา
ตามที่บรรยายมานี้ เปนประโยชนตอนักบุญทั้งปวง อยางนอยก็เกิดขอคิดแกเรา ตองคอยระวัง
เสมอวา มารเขาจะสอดละเอียดเลนงานเราในทางใดบาง? คิดเสมอและคิดเนือง ๆ อยาเปดชองวางใหมาร
เขาหาเหตุได เราสรางบารมีมาถึงขั้นนี้แลว เราทุมเทชีวิตถึงขนาดนี้แลว หากเกิดความพลาดพลั้งโดยเราไม
ตั้งใจ นั่นคือชัยชนะของมาร และเราคือผูแพ! แพเหลี่ยมมาร! ไมใชแพพวกเรากันเอง อยาโทษพวกเรา
กันเอง ตองโทษตัวเอง วาเราประมาทเสียแลว! แลวก็แกไขอะไรไมได ใครก็ชวยไมไดทั้งนั้น มารมันเกง
ถึงปานนี้ มันทําใหใครตอใครลมสลายมาแลวในทุกยุคทุกสมัย เหตุนี้เองเราจึงตองปราบมาร ดังที่ขาพเจา
ทําอยูในขณะนี้
กลาวถึงโพธิสัตวที่เปนธรรมกาย ตองระวังวินัยใหมาก เพราะมารมันจองตะครุบอยูแลว
ไดจังหวะเราเผลอเมื่อไร! มันเขมือบเราเมื่อนั้น! เพราะมันอางวา บกพรองวินัยก็เปนสาวกของมาร หาก
วินัยบริบูรณก็เปนสาวกของพระบรมศาสดา ดูไปแลวก็เปนศึกแยงอํานาจปกครองระหวางภาคขาวกับภาค
มาร หนาที่ของเราก็คือ ระวังตัวทุกลมหายใจ พลาดเมื่อไร! เสร็จเขาเมื่อนั้น! เหมือนขี่หลังเสือ ลง

จากหลังเสือเมื่อไร! มันกัดเมื่อนั้น!

ปราบมาร ภาค ๔ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๘๗

ผลงานปราบมารภาค ๔ สืบตอจากปราบมารภาค ๓
ยังเปนเรื่องราวคาบเกี่ยวกันอยู สมุดบันทึกที่ทําอยูขณะนี้เปนเลมที่ ๒๔ เมื่อเปดอานดูแลว เปน
เรื่องที่มารลักพาตัวพระพุทธเจาของเราไปกักกัน และเปนเรื่องที่มารลักพาตัวจักรพรรดิสําคัญของเราไป
กักกันก็มี เอาไปทรมานก็มี เอาไปซุกซอนก็มี
เราไมรูวาเดินวิชาวันนี้จะไดพบอะไร? เปาหมายของเราก็คือไปลาตัวมาร เอามากําจัดใหหมด
มารเขาทํ า เหตุ ป กครองไว ที่ ไ หน? เราต อ งกํ าจั ด ให ห มด นิ พ พาน ภพ ๓ โลกั น ต และเครื่ อ ง
ปกครอง ไมวามารทําไวที่ไหน? เราตองกําจัดใหหมด กายของมารที่ซอนตัวอยูในเหตุ ซอนตัวอยูในนิพพาน
ในภพ และในเครื่องปกครอง เปนหนาที่ของเรา ที่เราจะตองเอามาดับใหได
นี่คือเปาหมายการเดินวิชา
แตแลวก็พลาดไปหมด ไมพบกายมารที่เราตองการ แตกลับไปพบเหตุละเอียด พอเราดับเหตุทั้ง
ปวงนั้นไดกลับพบวาพบพระพุทธเจาของเรา มารเอามาซอนไวที่นี่ มารเอามากักกันไวที่นี่ ที่มารมันทรมาน
ก็มี แลวเราก็ตองทําวิชาแกไข อาราธนาพระองคกลับมาอยูในนิพพาน
พบแตอยางนี้ พบแลวพบอีก พบติดตอเรื่อยมาเปนระยะเวลาที่ยาวนานมากแลว
เราเห็นเขา มันเจ็บใจ! มารเขาทําแกพระพุทธเจาของเราขนาดนี้เชียวหรือ? ขาพเจาคิดมากทันที!
การจะเปนพระพุทธเจาไดแตละองค ไมงายเลย! ตองสรางบารมีกันมากมาย นับชาติไมถวนนับภพไมถวน
แมแตลูกเมียอันเปนที่รักของเรา เราตองนํามาบริจาคเปนทางได ใครขออะไรหมดบานหมดเมือง เราตอง
สละใหเขาได! นั่นแหละจึงจะเปนพระพุทธเจาได
ก็มารมันเอาพระพุทธเจาของเราไปบดขยี้อยางนั้น เราทนดูไมได ตองเจอกับลุงการุณย บุญมานุช
จึงจะพูดกันรูเรื่อง ใครไมสู? แตลุงการุณยสู! สูมาจนถึงเหตุการณปราบมารภาค ๔ แลว แลวจะตองสูตอไป
มารมันประกาศวา ไมใหใครชวยลุงการุณย ใหลุงการุณยสูกับเขาตัวตอตัว เมื่อลุงการุณยสู
กับเขาตัวต อตั ว แลว ลุง การุ ณย จะหมดเสบียง เปนผลใหลุง การุณ ยแ พ เขาไปเอง เพราะมารมัน
ประกาศอยางนี้ จึงไมมีใครกลาชวยลุง ตราบใดที่ยังมีลมหายใจและมีขาวกิน เรื่องอะไรที่ลุงจะยอม! ลุงสูไม
ถอย! ใครจะรวยก็รวยไปเถิด ใครจะเที่ยวเมืองฝรั่งก็ไปเที่ยวเถิด แตลุงจะขอสูกับมารไมเลิก
จะเลิกสูไดอยางไร? ก็มารมันทํากับพระพุทธเจาของเราถึงขนาดนี้!

ปราบมาร ภาค ๔ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๘๘

ความเจ็บใจของขาพเจาไมมีแคนั้น เมื่อเดินวิชาละเอียดเขาไป ไมพบกายมาร ไมรูมันหนีไปอยูที่
ไหน? ลึกเขาไปถึงเหตุละเอียด ละเอียดในละเอียดไมมีละเอียดตอไป พอดับเหตุละเอียดได พบอะไรหรือ?
พบจักรพรรดิของเราจํานวนมาก? มารมันเอามากักตัวไวที่นี่ และมารมันทรมานเอาไวก็มาก เรา
ตองทําวิช ากลั่ นธาตุ ธ รรมกันใหม อาราธนาพระองคกลับ นิพพานของเรา แต พระองคไม อยูในนิ พพาน
กลับไปอยูกับ “ตนปราบ” ไปอยูกับ “ตรีภพ” และ “หยกชมพู” ที่บานของขาพเจา
ถามพระองควา “ทําไมไมอยูในนิพพาน?” ทรงตอบวา “ไมปลอดภัย”
เมื่อเหตุการณเปนเชนนี้ เปนการเพิ่มความเจ็บแคน ใหแกลุงการุณยยิ่งนัก

ตองทราบกอนวาพระพุทธเจาในนิพพานนั้นทรงอยูไดอยางไร?
ตองทราบกอนวา พระพุทธเจาทั้งหมดในนิพพาน ทั้งนิพพานกายธรรมและนิพพานเปน ทรงอยูได
อยางไร? ใครดูแล? ใครใหความเปนอยู? ใครใหการอุปการะ? ตองทราบความรูเรื่องนี้กอน ถาไมทราบ
แปลวา ความรูเราออนเกินไป ถึงจะเรียนวิชาธรรมกายมารอยป ก็ตองดูวาความรูใชไมได ไมรูแมแตความรู
เบื้องตน
ในนิพพานนั้น ทั้งนิพพานกายธรรมและนิพพานเปน พระพุทธองคและผูไดมรรคผลนิพพาน อยูได
ดวยการดูแลของจักรพรรดิ จักรพรรดิทานใหการอุปการะ-ปกปอง-ปองกัน จักรพรรดิทานเปนเกราะปองกัน
มารให
เมื่อเปนที่ประจักษชัดวา มารกวาดตอนเอาจักรพรรดิของเราไป แปลวา พระพุทธองค
หมดภูมิคุมกัน มารก็ถือโอกาสบดขยี้พระพุทธองคอยางตามใจชอบ ขาพเจาไปเห็นเหตุการณเขาถึง
กับ สะอื้นใจ สะอื้นคนเดียว เพราะไมมีใครไปรูเห็นดวย จึงไมมีใครสะอื้นดวย
ในเหตุเบื้องตน เราไดเห็นพระพุทธองคถูกมารดับ ลึกลงไปเห็นพระพุทธองคถูกมารเอาไปกักกัน
เอาไปบังคับ ขูเข็ญก็มี ลึกเขาไปอีก ไปพบจักรพรรดิที่มารเขากวาดตอนมา บางสวนถูกทรมาน บางสวนก็
เหมือนถูกกักบริเวณ พบแลวพบอีก ไมรูจบสิ้น
สรุปวา มารบดขยี้ไดหมดตามที่เขาตองการ ขอมูลนี้สรุปวาธรรมภาคขาวแพมารทุกรูปแบบ เขา
บังคับไดหมด นี่คือระดับนิพพาน มารเขายังทําไดถึงเพียงนี้ แลวระดับอรูปพรหม พรหม ทิพย และมนุษย
โลก จะไปมีอะไรเหลือ!

ปราบมาร ภาค ๔ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๘๙

คราวนี้มาพูดกันวา พระพุทธเจาของเราและจักรพรรดิของเรา ไปอยูในสภาพทุกขรอนเชนนั้น
เหตุการณนั้นมีที่มาตั้งแตเมื่อไร? ยาวนานแคไหน? กวาที่เราจะไปรูเห็นนั้น เวลาลวงมาแลวนานเพียงใด
และแคไหน? เรื่องนี้ขาพเจาพยายามรู จนบัดนี้ยังไมมีใครบอกได
ถาเราไมไปรูเห็นเขา อะไรจะเกิดขึ้น? และอะไรจะลุกลามไปเพียงใดและแคไหน? เราก็
คาดการณไมถูก เปนเรื่องที่ขาพเจาตกใจมาก ไมใชตกใจแตขาพเจาเทานั้น แมแตธาตุธรรมและพระพุทธ
องค ทานก็ตกใจไมแพเรา เราก็วาเราคิดมากแลว แตธาตุธรรมทานคิดมากยิ่งกวาเรามากมายนัก พระองคก็
ไมทรงทราบเรื่องราวเหมือนกัน เรื่องเปนไปอยางไร? ตั้งแตเมื่อไร? ก็ไมทราบเหมือนกัน พระองคไมรูจะ
ปรับทุกขแกใคร? ก็ไดแตปรับทุกขกับขาพเจา ความชอบคือรางวัลที่ใหแกขาพเจาคือ ดวงบารมี
ในระยะหลัง ๆ นี้ ธาตุธรรมทรงชมเชยขาพเจามาก ถึงกับรับสั่งวา “ในที่สุดก็ไดพึ่งศึกษาฯ คนนี้
เปนผูมาดับทุกขใหในทุกเรื่อง” ขาพเจาจําไมลืม รูวาคําชมคือยาหอม คําชมคือการหลอกใช ธาตุธรรมทาน
ใช วิธี นี้ แ กข า พเจ า มานานแล ว ตั้ ง แต ข า พเจ า เป น หนุ ม ตราบเท า อายุ ม าก คํ าชมทั้ ง ปวงได ยิน มาตลอด
ขาพเจาไมไดใสใจ ไมยินดี แตก็อดทนทําวิชาปราบมารมาตลอด ทั้งที่ไมสมัครใจทํา แตก็ตองจําใจทํา ทํา
เพราะถูกบังคับ ดังที่ทานไดอานมาแลวในหนังสือปราบมารทุกภาค ขาพเจายืนยันอยางนี้มาตลอด
ครั้ น เหตุ ก ารณ ม าถึ ง วั น นี้ ข า พเจ า มี อ ายุ ม ากขึ้ น เรี ย กว า เป น คนสู ง อายุ ความคิ ด บางอย า ง
เปลี่ยนไป ถาเราดื้อดึงไมทําวิชาปราบมาร ตามที่ธาตุธรรมทานมอบหมายหนาที่ใหนั้น แลวอะไรจะเกิดขึ้น
ในธาตุธรรมภาคขาวของเรา? เพราะเราก็ไดรูเห็นอะไรมาพอสมควรแลว เหตุการณมาถึงวันนี้แลว ขาพเจา
ปลื้มใจในผลงานตาง ๆ ที่ไดทําไป ตั้งแตผลงานปราบมาร ภาค ๑ จนถึงปราบมาร ภาค ๔ เปนเวลา ๑๖ ป
แลว การรบยังไมยุติ ขาพเจาจะรบตอไปจนกวาชีวิตของขาพเจาจะจบลง คงจะมีผลงานอะไรตอมิอะไร
นํามาเสนอในโอกาสตอไป ดังนั้นทานทั้งหลายอยาเพิ่งตายในวันนี้ รอไวอานผลงานปราบมารในเลม “ปราบ
มาร ภาค ๕” กันกอน
ตํ า ราอย า งนี้ เ กิ ดขึ้ น เป น ครั้ ง แรกของโลก ความรู อ ย า งนี้ ไ มเ คยปรากฏที่ ใ ดมาก อน มารเขา
ขัดขวางไมใหขาพเจาเปดเผย แตขาพเจาจะเปดเผย เพื่อชาวโลกจะไดรูของจริงกันเสียที วาของ
จริงมันคืออะไร? การตอสูระหวางขาพเจากับมารเพื่อใหตําราอยางนี้ออกสูสายตาชาวโลก ไมงาย! ขาพเจา
พบอุปสรรคมาแลวนานาประการ อันเกิดจากการกลั่นแกลงของมาร ขาพเจาพบมาแลวในทุกรูปแบบ แต
ตําราสําคัญก็ออกสูสายตาชาวโลกได แปลวาโลกของเรานี้ยังมีบุญตาที่จะไดอานตําราสําคัญ
หากทานใดใฝรู โปรดอยาเกรงใจขาพเจาเลย ขอใหบัณฑิตทั้งปวงรวมตัวกันเถิด และขาพเจาจะ
บรรยายละเอียดใหทราบ แตวาตองใชเวลามาก เพราะขณะนี้สมุดบันทึกเปนเลมที่ ๒๔ (สมุดเบอร ๒ เกือบ

ปราบมาร ภาค ๔ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๙๐

๒๐๐ หนาตอเลม) เนื้อหาสาระตามที่นํามากลาวในหนังสือปราบมารนั้น ยังกลาวไมหมดความ เรื่องลับยัง
ไมไดกลาวเลย นํามากลาวไดเพียงบางสวนเทานั้น

เหตุใดจึงตองนําความรูวิชาปราบมาร เสนอสูชาวโลก?
วัตถุประสงคสําคัญ คือสรางตําราไว เพื่อโพธิสัตวจะไดใชเปนขอมูลศึกษาคนควา เพราะโพธิสัตว
จะตองลงมาเกิดเพื่อสืบสานงานปราบมารไมใหงานปราบมารขาดตอน ธาตุธรรมทานตองใหคนของทานลง
มาเกิด เพื่อใหทํางานปราบมารสืบตอกันไป หากงานปราบมารหยุดชะงักลง ไมวาจะโดยเหตุใด มารมันจะ
คิดวิชาของมันขึ้นใหม เตรียมไวตอสูรับมือกับเรา คราวนี้การแกไขจะยากขึ้น
ดูตัวอยางหลวงพอของเราเถิด พอ “ตนปราบ” เสด็จมา หลวงพอก็ถวายงานใหตนปราบทานทํา
ตอ ดังเรื่องราวที่ไดกลาวไวแลวในหนังสือ “ปราบมาร ภาค ๒” นั้น
หากเราไมทําตําราไว และไมทําขอมูลไว จะมาตั้งตนคนวิชากันใหม หาขอมูลกันใหม ใช
เวลาตลอดชีวิตก็จะไมไดวิชาอะไร! ไดบางก็เปนวิชาเบื้องตนความรูพื้นฐาน ความรูสําคัญยังเขาถึง แลว
ชีวิตของเราก็จบลงคือตายไป แลวงานปราบมารจะไปเริ่มตรงไหน? แกนของงานไมได ไดแตเปลือกของงาน
หากมารมันปดรูบังญาณทัสสนะหนักมือเขา เราจะไมเขาถึงวิชาเลย สุดทายเราก็ทํางานสรางวัดสรางศาลา
ตัวอยางนี้ไดพบมาแลวในทุกยุคทุกสมัย
ความรูปราบมารคนไดยาก เขาถึงไดยาก เพราเปนตําราพิชัยสงคราม ธรรมภาคมารเขา
จะตองตอสูเต็มกําลัง เพราะหมายถึงการแยงอํานาจปกครอง ใครเลาจะยอมใหเสียเอกราช? การเขาถึงวิชา
ปราบมารจึงเปนเรื่องยาก! เพราะมารเขาไมยอมใหรูใหเห็น ที่เรารูมาไดเพราะเราปราบชนะ แตก็เปนการรู
ไมตลอดตน กลาง ปลาย เราทราบแลววา มารเขาเปนผูกําหนดอายุของพระพุทธเจา! เรารูแลววา
มารเขาเปนผูกําหนดหลักสูตรการตรัสรูของพระบรมศาสดา! ทุกอยางเปนไปตามที่มารเขาบัญญัติ
เรื่องอะไรที่เขาจะยอมใหเราเขาถึงความรูปราบมาร? นี่คือเหตุผล!
ดังนั้น ความรูปราบมารจึงเปนความรูสําคัญ ตองเรียนรู ตองศึกษาคนควา ตองรักษาไว
ชั่วลูกชั่วหลานทีเดียว ไมมีอะไรสําคัญไปกวานี้อีกแลว! ไมมีอะไรมีคามากไปกวานี้อีกแลว! กวาจะรู
เห็นไดแตละอยาง เอาชีวิตเขาแลกทั้งนั้น
ทานใดเห็นอะไร? รูอะไร? ตองจดไว บันทึกไว และตองอนุรักษไว เดี๋ยวนี้เกิดปญหาขึ้นแลว
ปญหานั้นคืออะไร? ปญหานั้นก็คือความรูของหลวงพอ คือ หลวงพอไดจดไว แตใครไมรูขอยืมไป หลวงพอ
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ก็ใหไป จนบัดนี้ยังตามหากเอกสารชิ้นนั้นไมได (ทราบจากคุณฉลวย สมบัติสุข) ขาพเจาพากเพียรมานาน
แลว เขากายธรรมไปถามหลวงพอหลายครั้งแลว รบเราเพื่อจะเอาเอกสารชิ้นนั้นใหได แตก็ไมเปนผล ความ
พยายามของขาพเจาตั้งแตวันนั้นจวบจนวันนี้ ไมสําเร็จ!
นี่คือตัวอยางที่เราไดพบ โปรดเขาใจใหถูกตองกันเสียทีเถิด วิชาสําคัญกวาเงิน อยาไปสนใจเงิน
หากสนใจเงินแลว มารเขาไดชองทันที พอมารเขาปาเงินมาให ความรูจะหดหาย ความรูจะเพี้ยน
และเพี้ยนไปเรื่อย ๆ สุดทายมาก็ยึดวิชา ภาษาวิชาธรรมกายทานใชวา มารยึดธาตุธรรม บอกแลววามาร
มันไมโง ตราบใดที่กระหายเงิน วิชาก็สูญสิ้นไปตราบนั้นเชนกัน
ขาพเจาไดรูเรื่องในตอนที่ทําวิชาปราบมาร วามารมันมีเลหเหลี่ยมมีชั้นเชิงสารพัด กลยุทธที่มารจะ
ใหเราตกเหว ตกหลุมพรางมีมากมาย ในสวนที่ขาพเจายังไปไมถึง ก็ยังมาบอกไมได ขาพเจาบอกไดเทาที่รู
เห็นเทานั้น
กลับมาดูเรื่องเงินของพระสงฆบาง โอกาสพลาดพลั้งทางการเงินมีมาก วินัยบัญญัติราคาพระสงฆ
ไวแค ๕ มาสก คือ ๑ บาทเทานั้น ไมรูวาเราจะเผลอเมื่อไร? จังหวะที่เราจะพลั้งเผลอนั้น รอบดาน! เราจะ
พลาดโดยไมรูตัว อันตรายมาก มารมันหาจังหวะอยูแลว รอแตวาเราจะเผลอเมื่อไรเทานั้น เมื่อเราพลาด
มารมันพูดทันที วาเราเปนสาวกของมาร บารมีของทานอยูที่ไหน? จงบอกมา เปนผูปกครองของ
ภาคมาร เราจะขอมารักษาดูแลเอง โดนอยางนี้เขา แลวเราจะไปรองไหเอาแกใคร! นาเสียใจไหม?
เราสรางบารมีมาเกือบตาย เห็นแลวหรือยังวามารมันเจาเลหขนาดไหน? บอกแลววาอยาสนใจเงิน เราจะขอ
อยูตามมีตามได ไมมีใครฟง โพธิสัตวของเราโดนลูกไมนี้กันแทบทั้งนั้น แตเราไมรูตัว เสนทางเดินของ
โพธิสัต วมีแต ขวากหนาม มารมันวางกลลวงไวทุ กฝกาว เราตองระวัง เห็นทาไมดี ใหรีบลาสิกขา
เสียกอน บารมียังเปนของเรา เปนฆราวาสเรายังปฏิบัติธรรมได มารมันจะอางอะไรแกฆราวาสไมได เพราะ
เราไมอยูในบังคับของวินัยสงฆ
คราวนี้เมาดูโพธิสัตวที่เปนธรรมกายกับโพธิสัตวที่ไมเปนธรรมกาย มารเขาจองเขมือบใคร
มากกวากัน? โพธิสัตวที่เปนธรรมกายมีบารมีมากกวา มันจองอยูแลว จะเอาอะไรขอใหบอกอยางเดียว
แลวเขาจะกํากับอยูฉากหลัง โดยเราไมรู อะไรตอมิอะไรหลั่งไหลมาหาเราราวพายุพัด เขาจะปลอยใหอะไร
ตอมิอะไรสุกงอม แลววันหนึ่งก็เปนจังหวะของเขา มารเขาทําลายคนดีของเราโดยวิธีนี้ กวาเราจะไดคนเกง
มาแตละคน มันงายอยูหรือ? เปรียบไปแลวเหมือนกับที่เราเห็นในทุกวันนี้ คือเราเห็นคนดีของสังคม เขา
ไตเตาขึ้นมาจนถึงขั้นมีชื่อเสียง เราเห็นวาเราจะพึ่งได เมื่อเขาไดเปน ส.ส. แลว เราคงไดพึ่ง แตพอเขาลง
สมัครรับเลือกตั้ง ก็ถูกเขายิงตาย สุดทายเราก็ไมไดพึ่งเขา
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การที่ทานผูนี้ตายไป เราสูญเสียอะไรบาง? คาลงทุนใหการศึกษาแกเขา เบ็ดเสร็จเทาไร? คา
รักษาพยาบาลตั้งแตเล็กจนโตเทาไร? ทางราชการสงไปดูงานตางประเทศ เปนคาใชจายอะไรบาง? คิดให
ละเอียดลงไปเถิด เราจะทราบวาสิ้นเปลืองไมนอยเลย แตผลลัพธเปนสูญ
เชนเดียวกับโพธิสัตวของเรา มารมันใชวิธีทําลายลางตามที่กลาวนั้น ถามวาเราสูญเสียอะไรบาง?
ญาติโยมบริจาคเงินใหเราสรางวัด ทอดกฐิน ทอดผาปา และอะไรตอมิอะไร นํามารวมใหหมด ก็จะเปน
ตัวเลขออกมา เขาอดมื้อกินมื้อ อดออมนําเงินมารวมจํานวน เต็มไปดวยความอดทน บางคนขายบานขาย
ที่ดิน นี่คือศรัทธาของเขา เสียเทานี้ไมเทาไร เรามีจะเสีย เรายินดีเสีย เราก็ใจนักเลงเหมือนกัน เรื่องไดเรื่อง
เสียเรื่องเล็ก เพราะเราเคยไดเคยเสียมาแลว เปนเรื่องธรรมดาของโลก ไมวากัน ไมคิดมาก แตการเสีย
อยางหนึ่งประมาณคาไมได นั่นคือโพธิญาณของเราสิ้นสุดลง นับเปนการเสียหายอยางใหญหลวง
ทานทั้งหลายไมคิด แตขาพเจาคิด ทําไมจึงคิด? เพราะทานทั้งปวงนั้นไมใชญาติและไมใชเพื่อน
ทําไมเราตองเดือดรอน? มันเรื่องอะไรที่เราตองเดือดรอน ใจเย็น ๆ ไวกอน ฟงขาพเจาบรรยายกอน อยา
เพิ่งตําหนิขาพเจาเลย
ธรรมภาคขาวสูญเสียคนสําคัญไปหนึ่งคน กระทบกระเทือนไปทั่วธาตุทั่วธรรม หมายมั่นปนมือวา
จะไดใชงาน จึงใหลงมาสรางบารมี เมื่อถึงกําหนดเวลาก็จะไดบรรลุโพธิญาณ ธาตุธรรมทานมีงานจะใช จะใช
งานไดก็ตอเมื่อบรรลุโพธิญาณ หากไมบรรลุ แปลวายังไมมีความรู ยังทํางานไมได ตอเมื่อบรรลุแลวจึงมี
ความรู การงานทางวิชาธรรมกายชั้นสูงจะเริ่มกันในตอนนั้น สวนจะเปนงานอะไรนั้น ธาตุธรรมทานเตรียม
ไวแลว เพียงแตคอยเวลาหนอยเดียวเทานั้น
ธรรมภาคขาวหมดกําลังโดยวิธีนี้ กองทัพธรรมภาคขาวโตไมได ถูกมารกวาดลางคนสําคัญไปหมด
แลวเราจะไดใครไปปราบมาร เราจะไดใครไปทํางาน สงมากี่คนก็เปนอยางนี้กันหมด แลวเราจะไดกําลังจาก
ที่ไหน? ธาตุธรรมทานเสียใจมาก พระพุทธองคก็เสียใจ ขาพเจาคนหนึ่งเสียใจยิ่งกวาใคร! เพราะเราขาดคน
สําคัญ เราไมมีคนชวยงาน ไมวาใคร? ไมวาอยูเมืองใดประเทศใด? แมขาพเจาไมรูจัก ขาพเจาก็เสียใจ ธรรม
ภาคขาวถูกดับไปหนึ่ง ขาพเจาจะไมเสียใจยอมเปนไปไมได หมดคนทํางานรวมกับเรา เราทําคนเดียวไม
ไหว! เราตองชวยกันในทุกรูปแบบ แตโพธิสัตวของเราถูกลดจํานวนลงทุกวัน ขาพเจาเสียใจมาก หากทาน
ใดรักษาตนไดดี มีความมักนอย ไมประมาทในการเงิน ตั้งใจเลาเรียนวิชาธรรมกายดวยความไประมาท ไม
วาทานจะเปนใครอยูเมืองใดประเทศใด แมขาพเจาไมรูจัก ขาพเจาก็อนุโมทนากับเขาผูนั้น เพราะจะไดเพิ่ม
ธรรมภาคขาวอีกหนึ่งกองทัพภาคขาวจะไดมีกําลังขึ้น เราจะไดมาชวยกัน เพื่อใหธรรมภาคขาวเปนเอกราช
นี่คือความคิดของขาพเจา
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ทุกทานอยากใหกองทัพภาคขาวเติบโต ไมมีใครอยากใหธรรมภาคขาวขาดกําลัง ไมวาใคร ตางมี
ความคิดเห็นตรงกัน ปญหาอยูที่วา เราจะแกปญหานี้อยางไร? เราจะปลอยใหปญหานี้เกิดขึ้นตอไปไมไดอีก
แลว เพราะเกิดความเสียหายมาก ทานจะคิดแกอยางไรก็ทําเถิด
ตองคิดไวเสมอวา ราคาพระสงฆเพียง ๑ บาทเทานั้น โอกาสพลาดพลั้งมีมากเหลือเกิน จะเปนการ
พลาดพลั้งโดยไมรูตัว มารมันไดเปรียบตรงนี้ เพราะการบัญญัติวินัยนั้น มารมันมากํากับอยู พระพุทธองคไม
บัญญัติตามที่มารตองการก็ไมได เขาบังคับอยู หากไมบัญญัติ เขาก็สอดละเอียดใหพระสงฆของเราประพฤติ
ไมดีอีก ความไมดีนั้นหากลวงรูไปถึงประชาชน จะทําใหประชาชนไมเลื่อมใส เมื่อประชาชนไมเลื่อมใส
ศาสนาก็ตั้งอยูไมได คือ ตั้งศาสนาไมได เมื่อตั้งศาสนาไมไดแลว งานของพระพุทธองคก็ลมเหลว การที่พระ
พุทธองคจุติมาตรัสรูเปนพระพุทธเจา แลวมีเหตุตั้งศาสนาไมได ยิ่งจะเสียหายใหญหลวง มรรคผลนิพพานจะ
สูญสิ้นทันที
สรุปวา บัญญัติวินัยโดยตีราคาพระสงฆราคา ๑ บาท เพียงเทานี้เอง มารเขาไดเปรียบทันที
ไดเปรียบอยางไร? นี่คือประเด็นที่ทานอยากทราบ
เราทราบแล ว ว า ละเมิ ด วิ นั ย เมื่ อ ใด มารมั น ก็ อ า งว า เป น สาวกของเขา แล ว จะ
กระทบกระเทือนบารมีของเราทันที วิธีแกก็คือ ตองรีบปลงอาบัติ หากดองอาบัติไวเพียง ๒ ราตรี คราวนี้
ก็ยุงแลว เราจะมีเวลาปลงอาบัติทุกวันหรือ? จังหวะที่มารมันจะถลมเรา เราจะมีภาระจนกระดิกตัวไมไหว ไม
รูงานอะไรตอมิอะไร เรียงหนาเขามาหาเรา แลวเราก็ลืมปลงอาบัติ นี่แหละคือชั้นเชิงของมาร เขาหากินโดย
วิธีนี้มาแตไหนแตไร โพธิสัตวของเราลดจํานวนลงโดยวิธีนี้
ดังนั้น เราตองเรียนรูไว
ไปทางไหนมีแตคาเงิน แลวเราจะไปหวังอะไร? ไมมีการสะดุงหวาดกลัวแลว ไมมีหิริโอตตัปปะ
แลว แลวอยางนี้ธรรมภาคขาวลดจํานวนลงหรือวาเพิ่มจํานวนธรรมภาคขาว
เปนเรื่องที่นาเสียใจ ในเมื่อกองทัพธรรมภาคขาวลดจํานวนลงทุกวันเชนนี้ เราจะไดใครไปสูมาร
เพราะการสูมารนั้น ไมใชมีกําลังใจแลวจะสูได ตองมีความรูไปสู ความรูนั้นไมใชอยูดี ๆ แลวจะรูได ตอง
บรรลุโพธิญาณกอน จึงจะมีความรู กอนจะบรรลุโพธิญาณ ตองสรางบารมีกอน ตองมาเปนโพธิสัตวสราง
บารมีกอน จะกี่ภพกี่ชาติก็วากันไป ก็แลวเราถูกมารดับดวยวินัยประเด็นของการเงิน ตามที่บรรยายมานี้
แลวเราจะวาอยางไรกัน?
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การแกเรื่องวินัยสงฆ จะแกอยางไร?
ตามที่กลาวนั้น เปนความเห็นคือแนวคิด แตวาทํายากคือพูดงายทํายาก หนทางแกจะตองไปแกใน
ศาสนาหนา กลาวคือ ผูมาแกจะตองเปนพระพุทธเจาภาคปราบ คือ เปนพุทธภูมิภาคปราบ ไมใชภาคโปรด
ดังที่แลว ๆ มา เพราะถาเปนพุทธภูมิภาคโปรด ก็คือไดตรัสรูเปนสัพพัญูพุทธเจาภาคโปรด ก็ตองมาแพ
มารเขาอยูดี ดังเหตุการณในศาสนาที่แลว ๆ มานั้น ตามที่หลวงปูชั้ว โอภาโสไดกลาวไวนั้น เพราะภาค
โปรดไมมีความรูสูมาร มีแตความรูสอนศาสนาเทานั้น
เราตองเขาใจใหถูกตองวา พระพุทธเจาภาคขาวมี ๒ ภาค คือ ภาคโปรดกับภาคปราบ ภาคปราบ
หาไมไดเลย ที่แลว ๆ มามีแตภาคโปรดเทานั้น
แนวคิดที่ขาพเจากลาวนั้น กลาววาเราจะตองแกวินัยในประเด็นราคาพระสงฆ ๕ มาสก คือวินัยขอ
นี้ไมใหมีอยูในวินัยสงฆ ขืนใหมีวินัยขอนี้ไวอีก โพธิสัตวภาคขาวจะถูกลดจํานวนตามที่แสดงความเห็นไวนั้น

แนวทางแกตองวางแผนลวงหนาไว
แผนการที่กลาวนี้ก็คือ พระพุทธเจาองคตอไป ตองคัดเลือกเอาภาคปราบมาเกิด และสาวกสําคัญ
จํานวน ๘๐ ทานของพระองคตามประเพณีนั้น ตองเอาฝมือภาคปราบมาเกิด ทานก็ตองตรัสรู และเมื่อตรัสรู
แลวสาวกสําคัญ ๘๐ ทาน (อสีติสาวก) ก็จะเขามาฟงธรรมตอพระพุทธเจา อสีติสาวก ๘๐ ทาน ก็จะเห็น
ธรรม แลวก็เรียนวิชาอาสวักขยญาณ เขาสูหลักสูตรปราบมารทันที จายงานปราบมารทันที งานปราบมารก็
เริ่มขึ้น เปนผลใหมารสอดละเอียดไมได หมายความวา มารจะสอดละเอียดทําใหสาวกของพระพุทธองค
วุนวายไมได เมื่อมารหมดโอกาสสอดละเอียด ศาสนาของพระองคก็เรียบรอยราบรื่น โอกาสที่มารจะมา
บังคับใหพระพุทธองครจนาวินัย กระทํามิได เมื่อมารเขามายุงไมได วินัยเรื่อง ๕ มาสกก็ตกไป และวินัย
มากมายกายกอง ก็จะเหลือไมกี่ขอ
นี่คือแนวทาง!
การที่มารจะกําหนดหลักสูตรใหพระพุทธเจาตรัสรูอะไรและอยางไรนั้น มารหมดโอกาส และการ
ที่มารจะมากําหนดอายุของพระพุทธเจา วาตองมีอายุเทานั้นเทานี้ มารกระทําไมไดอีกตอไป
นี่คือแนวคิด ขาพเจาทําวิชาปราบมารมาถึงจุดนี้ เห็นลูทางแก จึงนําแนวคิดมาเสนอไว แตความ
เปนไปไดมีแคไหนและเพียงไร? เรื่องนี้ธาตุธรรมทานคิดอยูแลว
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คราวนี้เรามาดูวา ใครควรลงมาเกิดบาง? เพื่อแกไขเหตุการณเชนวานั้น นี่คือทางตัน มองทางไหน
พบแตบารมีสรางวัด บารมีสรางศาลา บารมีสรางพระพุทธรูป ยังไมเห็นใครเขาตากรรมการเลย ทําหนาที่
กอบโกยเงินให นี่คือทางตัน เรามีแตคนที่สามารถไมถูกทาง เรามีแตคนเกงไมเขาเรื่อง
คนที่เราเห็นวาใชได มารเขาก็เขามากํากับ โดยเขาแอบแฝงอยูเบื้องหลัง ทําหนาที่จูงรูจูงญาณ ทํา
หนาที่บังคับคนใหเฮเขามา ทําหนาที่กอบโกยเงินให เพื่อใหเราหลงวิชา สุดทายเราไมเขาถึงวิชา บารมี
ที่แทเราไมได มารเขากํากับและควบคุมอยางนี้ บารมีสําคัญเราจะไมได เพราะอะไรจึงไมได? เปนความรู
สําคัญที่ยังหาผูรูไมได ทานตองทราบกอนวา การใหบารมีนั้น พระพุทธองคทรงเปนผูประทานให ทํายากยิ่ง
กวาอะไรทั้งนั้น ทรงใหแลวเรารักษาไมได เพราะมารมาระเบิดไปจากศูนยกลางกายของเรา เพราะเราไม
มีความรูรักษา นี่คือความรูสําคัญ มีคนรูเรื่องสักคนไหม?
อีกประการหนึ่ง บารมีสําคัญพระพุทธองคตองรวมรูรวมญาณทัสสนะกันทํา มารเขาจะยอมหรือ?
แนนอนที่สุด เขาตองเขาขัดขวาง เพราะเราจะตองตอสูกับเขาในวันหนา นี่คือตัวปญหา ทานทั้งหลายไม
ปราบมาร ทานก็ไมรูเห็น ขาพเจาทําหนาที่ปราบมารไดรูเห็น จึงนําเรื่องมาบอกไว เรื่องไมงายดังที่ทานคิด
พระพุทธองคไมทรงขัดของอะไร? แตปญหาไปอยูที่การรักษา ใครจะรักษาไดใหมาแลวรักษาไมได เรายัง
ตองเรียนรูอีกมากนัก
ความรูวาดวยการรักษาบารมีนี้ ยากแสนยากยิ่งนัก เมื่อเหตุการณพาดพิงถึง ขาพเจาจะนําความรู
นี้กลาวขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ตรงนี้เองที่ขาพเจากลาววา ภาคขาวเปนอูขาวอูน้ําของมารเขา ที่กลาวเชนนี้ ก็เพราะ
รูเห็นมาในตอนที่ทําวิชาปราบมารนี้เอง เรารักษาบารมีตัวเองไมได นี่คืออันตราย มีคนทราบสักคน
ไหมในโลกนี้? หากเราเปรียบเทียบกับทางโลก ก็คือ เราหาเงินไดแตรักษาไมได หมายความวา หาเงินได
แลว ปลอยใหโจรมาปลนเอาไปนั่นเอง โจรก็ยังลอยนวลอยูอยางนั้น ไมมีใครไปทําอะไรเขา

ความเปนมาของจักรพรรดิและกายสิทธิ์ มีอยางไร?
ทานทราบเรื่องความเปนมาของจักรพรรดิและกายสิทธิ์จาก “ปราบมาร ภาค ๓” แลว จักรพรรดิ
ไมใ ช เ รื่องที่ เราจะให ผานหู ผานตาไปเพียงนั้น งานปราบมารดํา เนิ นตอมา ทํ าใหขาพเจ ามี ความรูเ รื่อง
จักรพรรดิเพิ่มขึ้น ดังนี้
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จักรพรรดิและกายสิทธิ์มีคุณอยางไร?
ทานที่อานหนังสือธรรมกายชั้นสูง หลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดารของหลวงพอวัดปากน้ํา ทานจะ
ทราบวา วิชาธรรมกายหลักสูตรนี้ หลวงพอกลาวถึงคุณของจักรพรรดิไวแลว ขาพเจาจะไมกลาวถึงอีก แต
ความรูเพิ่มเติมที่ไดจากการปราบมาร ทําใหรูเห็นเรื่องราวของจักรพรรดิและกายสิทธิ์มากขึ้น
นิพพานของธรรมภาคขาว ทั้งนิพพานเปน (นิพพานกายมนุษย) และนิพพานกายธรรม (นิพพาน
ถอดกาย) นั้น ถามวาใครเปนผูจัดทําขึ้น? ตอบวา จักรพรรดิทานจัดทําทั้งสิ้น
ความเปนอยูของพระพุทธเจาในนิพพาน จักรพรรดิทานดูแลใหความสมบูรณบริบูรณ ปกปองและ
ปองกันมารให ความรูนี้กวาจะทราบได ใชเวลาปราบมารถึง ๑๔-๑๕ ปทีเดียว
กลับมาดูสุคติภูมิ คือ ภพอันแสนสบาย เปนที่พักชั่วคราว ในระหวางที่มนุษยยังเวียนวายตายเกิด
เกิดแลวตาย เมื่อตายแลวก็มาพักที่สุคติภูมินี้ คือ ทิพยไดแก สวรรค ๖ ชั้น พรหม ๑๖ ชั้น และอรูปพรหม
๔ ชั้น ถามวาสุคติภูมินี้ ใครเปนผูทําไว? ตอบวา จักรพรรดิทานจัดทําให
คราวนี้มาดูทุคติภูมิบาง คือ ภพทรมานมนุษย คือ นรก อเวจี และโลกันต มีไวเปนที่พักชั่วคราว
ของมนุษยในระหวางที่มนุษยยังเวียนวายตายเกิด เกิดแลวตาย ตายแลวมาสูทุคติภูมิ สําหรับมนุษยที่
ประพฤติชั่ว ผิดศีลผิดธรรม ถามวาทุคติภูมินี้ใครเปนผูจัดทํา? ตอบวา มารเปนผูจัดทําขึ้น
ใครปฏิ บัติต ามคําสอนของพระพุทธองค คือผูเ จริญในทาน ศีล ภาวนา หากยังไมไดมรรคผล
นิพพาน ตายไปแลวก็สูสุคติภูมิ สวนมนุษยที่ผิดศีลผิดธรรม ตายไปแลวก็สูทุคติภูมิ มารเขาเปนผูปกครอง
ทุคติภูมิ มารเขาเปนผูลงโทษทั้งหมด
ทุคติภูมิ คือเครื่องมือมาร มีไวทรมานสัตวโลก เหตุใดภาคขาวจึงไมทําโทษ? ปลอยใหมารเขามา
เกี่ยวของในคดีโทษ ทําไม? นี่คือความเห็นของขาพเจา คนของพระคือคนของภาคขาวประพฤติผิด ภาคขาว
ควรทําโทษกันเอง จะทําอยางไรก็เปนเรื่องของภาคขาว! มารไมเกี่ยว! ปลอยใหมารมากาวกายทําไม? เปน
การไมชอบดวยประการใด ๆ ใครตกไปอยูในทุคติภูมิ โบราณทานพูดวา แผนดินพูดไมไดเราก็ไมไดเกิด ทํา
ใหมรรคผลนิพพานลาชาเขาไปอีก
การพิจารณาทุคติภูมินี้ เปนผลงานในเลม “ปราบมาร ภาค ๑” โปรดกลับไปอานทบทวน ขาพเจา
ไมคิดวาจะทําได แตเกิดทําไดขึ้นมาอยางคาดไมถึง ขาพเจาดีใจจนเนื้อเตน ตอนนี้ทุคติภูมิไมมีแลว ใครผิด
ศีลผิดธรรม ภาคขาวทําโทษกันเอง หากทานอยากทราบวา ตายไปแลวไปอยูที่ไหน? ก็จงเรียนวิชาธรรมให
แตกฉาน เวลาใครตาย ทานก็เขากายธรรมไปดูเอง จะใหลุงการุณย บุญมานุช เลาทุกเรื่องไดอยางไร? ลุง
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เองก็ตกใจ ที่เวลานี้ตกต่ํามาก หาคนมีความรูตรวจวาตายแลวไปไหน? หาไมได! หมดผูรูแลว! ลุงเสียใจมาก
เรื่องแกโรค ไมตองพูดกันแลว ไมมีใครทําไดเลย เอาแคสอนเบื้องตน จะใหเห็นธรรมอยางที่ลุงสอนและคณะ
ของลุงทํา ไมมีที่ไหนทําได? ไมรูวาเรียนกันมาอยางไร? ลุงเสียใจมาก! งานทุกอยางก็ไปตกอยูที่ลุงคนเดียว
เปนภาระหนักของลุง ลุงพูดไมออก ทุกขรอนของทาน ลุงจะดูดายไดอยางไร?

คุณของจักรพรรดิและกายสิทธิ์ ไมเพียงแคนั้น มีคุณครอบจักรวาล
กลาวแลววา จักรพรรดิสรางนิพพานใหพระพุทธองค สรางสุคติภูมิคือ ภพอันแสนสุขใหแกชาว
สวรรค ใหแก พรหม ๑๖ ชั้น และใหอรูปพรหม ๔ ชั้น พวกเราก็ไปอยูกันอยางสบายใจ แตไมทราบวาใครทํา
ให? ตอเมื่อไดไปอยูแลวจึงรู แตไมรูจะขอบคุณทานอยางไร?
ความเปนอยูประจําวัน จักรพรรดิทานจัดทําใหทั้งนั้น กลาวถึงในนิพพาน จักพรรดิอุปการะทุก
สถาน ทั้งยังปกปองคือปองกันมาร ไมใหมารมากล้ํากลายพระพุทธองค เมื่อพระพุทธองคยังมีพระชนมอยู
คือยังทําหนาที่พระพุทธเจาอยูในโลก จักรพรรดิทานก็ชวยทุกอยาง และเมื่อพระพุทธองคเขานิพานไปแลว
อีกทั้งพระอรหันตของพระองคก็ไดเขานิพพานหมดแลว แตศาสนาของพระองคยังอยูในโลก ถามวาใครดูแล
ศาสนาให? ไมมีใครบอกความรูแกทานได ขาพเจาไปรูเรื่องเมื่อตอนไปปราบมารในอินเดียเมื่อป ๒๕๓๐ นั้น
ถามจักรพรรดิที่อยูในองคพุทธไสยาสนเมืองกุสินารา ถามหนาที่ของทาน ทานอยูอยางไร? ฟงทานอธิบาย
ยังเปนภาพติดตาจนบัดนี้ แมเราขึ้นเครื่องบินเดินทางกลับ ทานยังตามมาสงอีกดวย ขอใหทานอานปราบ
มาร ภาค ๑ ดูอีกครั้ง ศาสนาของพระพุทธองคอยูไดดวยจักรพรรดิและกายสิทธิ์ทั้งนั้น แตเราไมรู
ความเปนอยูประจําวันของทิพย พรหม และอรูปพรหม จักรพรรดิทานดูแลเชนเดียวกัน อยาวาแต
ทิพย พรหม และอรูปพรหมเลย แมมนุษยอยางพวกเรา จักรพรรดิทานก็ดูแล หากทานไมดูแล เราจะอยู
ไดอยางไร? แตพวกเราไมรู
นี่คือคุณของจักรพรรดิและกายสิทธิ์เพียงยอ ๆ
แปลกแตจริง คือ ไมมีใครรูคุณ! ไมมีใครระลึกถึง! ไมมีใครกราบไหว! โปรดจําไววา ในพระ
ประธาน ในพระพุทธรูป ในพระเครื่อง เปนกายสิทธิ์ทั้งนั้น
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ความเปนมาของจักรพรรดิและกายสิทธิ์ และความเปนมาแตเดิม
บารมียังออนก็เปนกายสิทธิ์ แตพอบารมีแกกลาเขาจึงเลื่อนฐานะเปนจักรพรรดิ หลวงพอสอนแลว
อยูในหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดาร โปรดอานปราบมาร ภาค ๓
จั ก รพรรดิ คื อ มนุ ษ ย อ ย า งเรานี้ มี กํ า เนิ ด เมื่ อ ครั้ ง มนุ ษ ย มี ใ จเป น ทาน ศี ล ภาวนา ยุ ค นั้ น การ
ปกครองกันโดยธรรม ไมมีกฎหมาย ไมมีโจร มนุษยที่เกิดมาแตแรกยังไมงาม อายุยืน แบงวัยเปน ๓ ระยะ
คือวัยเด็ก วัยกลาง และวัยสูงอายุ วัยเด็กยังไมงาม พอถึงวัยกลางเริ่มงามแลว พอถึงวัยสูงอายุคือ วัยแก
เปนวัยสวยงาม คือ แกอยางเพชรพลอย ไมใชแกอยางพืชผักหญา กายใสขึ้นเรื่อย ๆ เพราะบารมีภาวนา
นั่นเอง เราจะเอาดีทางไหน? ถาถนัดทางธรรมก็เปนพระพุทธเจาไป ถาถนัดทางโลกก็ไปเปนจักรพรรดิ
แยกกันตรงนี้ ไดมรรคผลกันตอหนาตอตาอยางนี้ทีเดียว
ทานใดที่บารมีเขาเกณฑมรรคผลนิพพาน ก็เขานิพพานไป ไปมีหนาที่ในนิพพาน ยุคนั้นเปน สอุ
ปาทิเสสนิพพาน คือนิพพานเปน สําเร็จดวยกายมนุษยใสเปนแกว หมายความวา กายมนุษยไมตองตาย
สวนจักรพรรดิและกายสิทธิ์ที่เราเห็นในดวงแกว ในเพชรพลอยทุกวันนี้ เปนจักรพรรดิตกรุน ยังไม
ทันไดมรรคผลนิพพาน ยังตองสรางบารมีตอไป เพราะเปนยุคที่มารเขาปฏิวัติใจมนุษย จากเดิมใจมนุษยเปน
ทาน ศีล ภาวนา เปลี่ยนมาเปนเบญจขันธ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั่นคือ รูปไดแกกาย
เวทนาคือเห็น สัญญาคือจํา สังขารคือคิด วิญญาณคือรู ไมใชทาน ศีล ภาวนา แตเปลี่ยนเปนทุกขและสมุทัย
เปนผลใหสัตวโลก แก เจ็บ (เปนโรค) ตาย และมรรคผลนิพพานเปลี่ยนจากสอุปาทิเสสนิพพานมาเปนอนุ
ปาทิเสสนิพพาน คือเขานิพพานดวยกายมนุษยไมได ใหเขานิพพานดวยกายธรรม คําวา อนุปาทิเสสนิ
พพานนั้น หลวงพอเรียกวานิพพานตาย หมายความวา กายมนุษยตายแลวจึงเอากายธรรมเขานิพพาน
โปรดจับใจความตรงนี้ จักรพรรดิและกายสิทธิ์รุนที่มนุษยมีใจเปน ทาน ศีล ภาวนานั้น ใน
กลุมพวกที่ยังเขานิพพานไมได คือยังไมไดมรรคผลนิพพาน ยังตองสรางบารมีสืบตอมาจนถึงยุค
เบญจขันธคือ ยุคของทุกขสมุทัย
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มารปฏิวัติมรรคผลนิพพานเสียใหม เปนชัยชนะยิ่งใหญของมาร ภาคขาวแพมาร
ชนิดราบคาบ
เรื่องมรรคผลนิพพานนี้ ขาพเจาดูมาตลอด วาเรื่องจริงคืออยางไรกันแน ใชเวลาศึกษาเลาเรียนกัน
มานาน ตลอดเวลาที่ทําวิชาปราบมาร ตั้งใจเรียนรูมาตลอด แตไมใชจะรูไดงาย แมถึงวันนี้ก็ยังไมรูแจงชัด
แตพอพูดไดบางเทานั้น จะเอาอะไรชัดเจนนักยังไมได เพราะเปนเรื่องลึกซึ้งเกินกวาที่คนอยางเราจะเรียนรู
ได แตขาพเจามีหนาที่ปราบมาร จะไมรูเห็นเรื่องราวของนิพพานเลยนั้นยอมเปนไปไมได เพราะทําหนาที่
ปราบมาร ตองรูเห็นเรื่องของนิพพานทุกวัน แมจะรูเห็นไมละเอียดนัก แตก็พอจะพูดไดบาง
แตเดิมนั้น ธรรมภาคขาวกับธรรมภาคมารไมกระทบกระทั่งกัน บานใคร ๆ อยู อูใคร ๆ นอน
ตอมาเกิดการกระทบกระทั่งกัน ดวยเรื่องอะไรไมทราบ แตเดิมมรรคผลนิพพานเปนนิพพานเปน หรือ
เรียกวานิพพานไมถอดกาย คําพระใชวาสอุปาทิเสสนิพพาน หมายความวาเขานิพพานดวยกายมนุษย คือ
กายมนุษยใสเปนแกว แลวก็เขานิพพานไป พระพุทธเจานิพพานเปนหรือเรียกวา นิพพานไมถอดกายนี้ มี
ฤทธิ์เดชมาก เปนเพราะอะไรไมทราบ มารเขาคิดวิชาปกครองขึ้นใหม คือวิชาเบญจขันธ นั่นคือ วิชาทุกข
และสมุทัย ทําใหเราตองตาย คือกายมนุษยตายและเอากายธรรมเขานิพพาน นิพพานที่กายธรรมไปอยูนั้น
เรียกวา “อนุปาทิเสสนิพพาน” กายธรรมไมมีกายมนุษยรองรับ มีความเปราะบาง ไมแข็งแรง ตรงนี้เองที่
มารเขาขมเหงอยางไมเกรงใจ แมแตดวงบารมีของเรา มารเขายังเอาไปได เขาโกงไปตอหนาตอตา เขาขม
เหงสารพัด ตามที่ขาพเจากลาวไวในตําราปราบมาร
คงจะมีขาพเจาคนเดียวที่กลาขัดคําสั่งมาร เพราะเขาหามใครขัดคําสั่งเขา ใครขัดคําสั่ง เขาจัดการ
ทั้งนั้น เขาหามพูดเรื่องของเขา! ขาพเจาก็พูด เขาหามแตะตองเรื่องของเขา! ขาพเจาก็เลา ตํารา
ปราบมารไมเคยปรากฏแกสายตาชาวโลก แตขาพเจาก็พิมพออกมาแลวหลายเลม เขาหามพูดเรื่องของเขา
ไมวาอะไรเขาหามทั้งนั้น เราเชื่อเขา เราก็ตาย เราไมเชื่อฟงเขา เราก็ตาย แลวเรื่องอะไรที่เราจะตองมา
งอมืองอเทา
โปรดทราบไวตั้งแตวันนี้วา ตําราปราบมารที่ขาพเจาทําขึ้นนี้ เปนครั้งแรกของโลก ถาขาพเจาไม
พิมพออกมา ทานทั้งหลายจะไมรูเรื่องอะไรเลย เหมือนหนึ่งถูกปดตาปดหู ความรูอยางนี้ไมมีการเปดเผย
กลัวฤทธิ์เดชของมารดวยกันทั้งนั้น แตขาพเจามีหนาที่ปราบมาร จะไมใหขาพเจาพูดอะไรเลยนั้น ก็
แปลวาเราอยูในกํากับการแสดงของมาร เรื่องอะไรที่เราจะตองไปฟงการบงการของเขา
แตแรกที่ภาคขาวเกิดมรรคผลนิพพาน ที่เรียกวา สอุปาทิเสสนิพพานนั้น เปนการเขานิพพานดวย
กายมนุษย ตามที่กลาวมานั้น มารเขาเขมือบไมถนัด เพราะพระพุทธเจานิพพานกายมนุษยมีฤทธิ์เดชมาก
เขาก็คิดวิชาขึ้นใหม เพื่อปฏิวัติมรรคผลนิพพาน หากปฏิวัติสําเร็จ เขาก็ไมตองทํากินอะไร ไดเวลาเขาก็มา
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ระเบิดเอาดวงบารมีไป เพราะนิพพานคืออูขาวอูน้ําของเขา แลวเขาก็คิดวิชาไดสําเร็จสมใจหมาย เปนชัย
ชนะที่ยิ่งใหญและใหญยิ่ง นั่นคือ วิชาทุกขและสมุทัย ใครโดนวิชานี้เปนตองแก เจ็บ ตาย ทั้งนั้น ไมอยูค้ําฟา
ไปได แมเปนพระพุทธเจาก็ตาย ตายทั้งนั้น นั่นคือยุคเบญจขันธ คือยุคกายกับใจเปนทุกข แตบัดนั้นสืบตอ
มาถึงทุกวันนี้ เรื่องมรรค-ผล-นิพพาน ใครที่ไดมรรคผลนิพพาน จะเขานิพพานดวยกายมนุษยเหมือนยุค
สอุปาทิเสสนิพพานไมได ตองเขานิพพานดวยกายธรรม เพราะกายมนุษยตายไปดวยวิชาทุกขและสมุทัย
ของมาร เรียกนิพพานกายธรรมวา อนุปาทิเสสนิพพาน บางก็เรียกนิพพานตาย หมายความวา กายมนุษย
ตายแลวเอากายธรรมเขานิพพาน
อนุปาทิเสสนิพพานหรือนิพพานกายธรรมนี้ เปนอาหารอันโอชะของมารเพราะเปราะบาง งายตอ
การแตกสลาย หลวงพอทานเปรียบใหฟง เหมือนปูนิ่มคือกระดองไมแข็ง เมื่อกระดองไมแข็ง ก็ปองกัน
ศัตรูไมได เหมือนเตาไมมีประดอง เหมือนผลไมไมมีเปลือกนั่นเอง มารเขาไมตองทํากินอะไร เมื่อตอง
ประสงคสิ่งใด ก็มาระเบิดไปจากดวงบารมีของธรรมภาคขาว เพราะนิพพานกายธรรมเปราะบางสูมารไมได
ขนาดระดับนิพพานของเรา มารเขายังระเบิดได แลวอรูปพรหม ๔ ชั้น พรหม ๑๖ ชั้น สวรรค ๖ ชั้น และ
มนุษยจะมีอะไรเหลือ? มารเอาไปไดทั้งนั้น นี่คือวิชาสําคัญของมาร เปนวิชาปกครองสําคัญ เปนชัยชนะที่
ยิ่งใหญมาก
ตั้ ง แต วั น นั้ น จนมาถึ ง วั น นี้ ธรรมภาคขาวยั ง แก วิ ช าของเขาไม ต ก แพ ม ารมาตลอด มรรคผล
นิพพานก็ยังเปนอนุปาทิเสสนิพพานอยูเชนนั้น ยังไมกลับไปเปนสอุปาทิเสสนิพพานเชนแตเดิม มรรคผล
นิพพานของเราสืบทอดตอกันมา ไมรูวานานแคไหนแลว มีแตนิพพานกายธรรมทั้งนั้น ขาพเจา
เสียใจมาก ยิ่งรูเห็นก็ยิ่งเสียใจ เหตุที่รูเห็นก็เพราะทําวิชาปราบมาร ตองสัมผัสทุกวัน
วิชาปกครองที่สําคัญอีกวิชาหนึ่งที่มารเขาทําสําเร็จ เปนชัยชนะที่ยิ่งใหญของเขา คือ วิชาปฎก
คือวิชาที่ขึ้นตนวา อภิชฌา-พยาบาท-มิจฉาทิฏฐิ-โลภะ-โทสะ .......ฯ เปนวิชาปดตาปดหู เพราะวิชานี้เอง ทํา
ใหเราตาหูมืดมัว ถาเปรียบเปนนักมวย เราก็ถูกเขาชกขางเดียว เราชกคูตอสูไมถูก เพราะเราหูตามัว มองคู
ตอสูไมเห็น แตคูปรับเห็นเรา ภาคขาวโดนวิชานี้เขาไปอีก จึงแพอยางหมดทางสู ก็เราแพมารราบคาบ
อยางนี้ บารมีของเราจะไปเหลืออะไร! ผูชนะก็เอาไปอยางสบายมือ
ขาพเจาบรรยายมาถึงตรงนี้ ทานของใจวา กรณีที่มารเขามาปฏิวัตินิพพานของธรรมภาคขาว เหตุ
ใดนิพพานเปนที่มีอยูจึงไมตอตาน? ตอบวา ตอตานแลวตอสูแลว แตสูไมได มารจึงกระทําการไดสําเร็จ
นี่คือความพายแพอยางราบคาบของภาคขาว มรรคผลนิพพานของเราลมสลาย เราอยูใตปกครอง
ของมารทุกรูปแบบ ทานอยากทราบตอไปวา ภาคขาวคิดวิชาแกไขอยางไรหรือไม? ตอบวา ภาคขาวคิดแก
ตลอดเวลาที่ผานมา แตแกไมสําเร็จ จึงแพมารมาทุกสมัย การแกไขที่เรารูเห็นก็คือการแกของหลวงพอวัด
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ปากน้ํา นั่นคือหลวงพอวัดปากน้ํามาเกิด เพื่อมาปราบมาร ตามที่กลาวแลวในหนังสือปราบมารภาคตน ๆ
นั้น บัดนี้ งานปราบมารอยูในหนาที่ของขาพเจา และขาพเจานําผลงานเสนอมาตลอดแลว

งานปราบมารตองทําตอไปจนกวาดวงทาน ศีล ภาวนา กําจัดดวงทุกข
และดวงสมุทัยได
แลวฟนสภาพของ “นิพพานเปน” ขึ้นมาใหม ใหมรรคผลนิพพานเขาสูสอุปาทิเสส นิพพานดั้งเดิม
นี่คือเปาหมายของงานปราบมารของขาพเจา
แตเดิมนั้น มรรคผลนิพพานเปนสอุปาทิเสสนิพพาน คูกับใจที่เปนทาน ศีล ภาวนา และปจจุบันนี้
มรรคผลนิพพานเปนอนุปาทิเสสนิพพาน คูกับใจเบญจขันธที่เปนทุกขสมุทัย
พูดงาย ๆ ก็คือ แตเดิมมรรคผลนิพพานเขานิพพานดวยกายมนุษย โดยที่กายมนุษยไมตองตาย
และปจจุบันนี้มรรคผลนิพพาน เขานิพพานดวยกายธรรม โดยที่กายมนุษยตองตายเพราะโรคภัย
แนวของการทําวิชา จะทําอยางไรก็สุดแต เปาหมายคือ ทําใหดวงทาน ศีล ภาวนา มีอานุภาพ
กําจัดดวงทุกขสมุทัยใหสิ้นเชื้อไมเหลือเศษ กายโลกียที่สําคัญอันเปนกายรองรับกายธรรมคือกายมนุษย เรา
ตองทําใหไมแก ไมเจ็บ (คือไมมีโรค) และไมตาย และตองทําใหกายมนุษยใสขึ้นมาใหได แลวมรรคผล
นิพพานก็จะกลับสูสภาพเดิมเปนสอุปาทิเสสนิพพานเชนเดิม
นี่คือเปาหมาย! นี่คือแนวคิด!
ประเด็นสําคัญที่วา จะทําวิชาอยางไรนั้น เราคอยวากันใหม ลองใหงานปราบมารของขาพเจา
ดําเนินไปอีกระยะหนึ่ง คงไดเห็นลูทางในตอนนั้น

ถาใหมรรคผลนิพพานเปนอนุปาทิเสสนิพพาน เกิดการเสียหายอยางไร?
นี่คือเรื่องใหญที่เราอยากทราบ!
ตามที่ไดกลาวแลววา “อนุปาทิเสสนิพพาน” เปนนิพพานที่มารเขาปฏิวัติขึ้น ผูไดมรรคผลนิพพาน
เขานิพพานโดยกายธรรม กายมนุษยตองตายดวยโรค เพราะอานุภาพของดวงทุกขสมุทัยที่มารเขาทํา
ปกครองสัตวโลก กายธรรมที่ไมมีกายมนุษยรองรับ ไมมีฤทธิ์เดชอะไร! เปรียบเหมือนปูนิ่ม ตอสูกับใคร
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ไมได เพราะไมมีกระดอง จึงขาดภูมิคุมกัน กายธรรมจะมีฤทธิ์ตอเมื่อมีกายมนุษยรองรับ กายมนุษยทํา
หนาที่เปนกระดองนั่นเอง
ความเสียหายคืออยางไร? ขาพเจากลาวมากไป ทานทั้งปวงก็ตกใจ จะไมกลาวเลยทานก็อยาก
ถาม เพราะตองการจะรูความจริง การที่มารปฏิวัติจนเกิดอนุปาทิเสสนิพพานแทนสอุปาทิเสสนิพพาน ก็
เพื่อใหบังคับงายขึ้น เพื่อใหปกครองงายขึ้น จะเอาอะไรก็ไดดั่งใจ ผูอยูใตปกครองไมมีทางสูดวย
ประการใด ๆ แลวมารเขาก็เอาบารมีไปไดตามอําเภอใจของเขา หากมรรคผลนิพพานยังเปนสอุปาทิเสสนิพพานเชนเดิมนั้น มารบังคับไดยากกวา เพราะ “นิพพานเปน” เปนกายมนุษยใสเปนแกว กวาจะบังคับได
ก็ตองสูกันเหนื่อย
ขาพเจาตอบทานไมไดอยูประเด็นหนึ่ง คือ เหตุใด “นิพพานเปน” สูมารไมได? ทั้งที่มีกายมนุษย
ใสเปนแกว ดูมานานแลว ก็ยังหาคําตอบไมได ขอมูลที่สนับสนุนวาสูมารไมได ตองไปดูเลม “ปราบมาร
ภาค ๓” เราจะพบวา มารเอาพระพุทธเจาของเราไปกักกันและเอาจักรพรรดิของเราไปบังคับมีจํานวน
มากมาย จนขาพเจาจําไมไดแลววามีจํานวนเทาไร? เหตุการณของการปราบมารสืบเนื่องมาถึงปราบมาร
ภาค ๔ คิดว าพระพุทธเจ าของภาคขาวที่มารเอาตัวไปกักกัน นาจะกลับมาไดหมดแลว ก็ยังได พบอีก !
จักรพรรดิของเราที่มารเอาไปกักกันไว นาจะกลับไดหมดแลว ที่ไหนได ยังกลับไมหมด ยังพบอีก! ขาพเจา
ตกใจมาก! ตกใจประเด็นที่วานาจะหมดปญหาเรื่องนี้แลว การที่เราไดพบอีก แปลวา มารเอาไปทําโทษ
ตั้งแตเริ่มตนมีมรรคผลนิพพานทีเดียว เปนการคาดเดาของขาพเจาเอง
นี่ก็เลาสูกันฟง
คิดวาตอบชัดเจนแลววา มารปกครองนั้นเสียหายอยางไร? บารมีเขาก็เอาไปไดหากเขาตองการ
เวลาใด และเขาเอาตัวไปบังคับได เอาตัวไปกักกันได ขัดคําสั่งเขาไมได ตองอยูในปกครองสถานเดียว เขามี
โทษที่จะกระทํา ตามที่กลาวไวในปราบมารเลมกอน ๆ แลว เราของใจวา ทําไมพระพุทธองคไมบอก
ความรูแกเรา? ทําไมพระพุทธองคมาชวยมนุษย? ตอบวาพระพุทธองคอยากชวย แตทําไมได!
เพราะมารเขาหามไปหมด หากขัดขืนเขาก็ทําโทษ
ทานอยากทราบตอไปวา คนที่มีคามรูจะรายงานเรื่องลึกซึ้งอยางลุงการุณย บุญมานุช จะมีอีก
ไหม? ลุงตอบไมได แตลุงมีหนาที่ปราบมาร ตองมีผลงานมารายงานไดบาง
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พระพุทธองคกลาววา นิพพานํ ปรมํ สุขํ แปลวา นิพพานเปนสุขยิ่ง กับรายงานของ
ขาพเจาไมขัดกันหรือ?
นิพพานเปนภพหนึ่งของผูไดมรรคผล เปนที่อยูตลอดกาลของผูไดมรรคผล ในเบื้องตน ธรรมภาค
ขาวคือภาคพระกับภาคมารไมมีการกระทบกระทั่งกัน ตางคนตางอยู ไมกาวกายกัน นิพพานเปนบรมสุข
ตามที่พระพุทธองคกลาวไวนั้น ถูกตองแลว ตอมาเกิดการกาวกายอํานาจปกครอง มารเขาเขายึดอํานาจ
เด็ดขาดได อํานาจปกครองจึงเปนของมาร ทําใหมรรคผลนิพพานระส่ําระสาย ที่วาสุขนั้นยังสุขไมจริง เพราะ
การคุกคามของมาร เมื่อมีกรณีเชนนี้เกิดขึ้นตอนิพพาน ถามวาทางนิพพานคิดแกไขปญหานี้อยางไร?
เรื่องนี้ทางนิพพานคือธาตุธรรมระดับผูปกครองใหญ ทรงคิดแกมาตลอดและแกไขมาตลอด ตั้งแต
ครั้งบรรพกาลแลว วิธีแกก็คือ สงผูมีบุญมาเกิดเปนมนุษยเพื่อใหมาปราบมาร ในลําดับแรกผูมีบุญนั้นจะ
คนพบวิชาธรรมกายกอน ลําดับตอมาจึงคนวิชาอาสวักขยญาณเปนวิชากําจัดกิเลส ตอมาเมื่อพบวิชาปราบ
มาร จากนั้นจึงจะถึงขั้นตอนปราบมาร ที่เราพอจะรูเรื่องในยุคนี้ ก็คือปราบมายุคหลวงพอวัดปากน้ํา งาน
ปราบมารที่ขาพเจาทําอยูขณะนี้ เปนการสืบงานของหลวงพอ โดยมี “ตนปราบ” เปนแมทัพ ทานคงรูจัก
“ตนปราบ” แลว หากยังไมรูจัก โปรดกลับไปอาน “ปราบมาร ภาค ๒”
แตการปราบมารในยุคของหลวงพอ เปนที่นาเสียใจ ที่ไมไดทําเปนหลักฐานทางหนังสือไวเลย
พวกเราจึงหมดหนทางคนควา ไมรูจะไปคนควาที่ไหน? พองานปราบมารตกมาถึงยุคของขาพเจา ขาพเจา
ทําบันทึกผลงานทางวิชาไวทุกวัน คนควาได อางอิงได แลวรวบรวมเนื้อหาสาระบางสวนมาเขียนตํารา ดังที่
ทานไดอานแลว เลมนี้คือ “ปราบมาร ภาค ๔”
งานปราบมารเทาที่ขาพเจาไดทราบจากการบอกเลาจากนิพพาน ไมประสบความสําเร็จ แมแตยุค
ใด ๆ ทั้งนั้น แมยุคของขาพเจาก็ยังไมมีขอยุติ แตเปนโชคดีของชาวโลก ที่ตําราอยางนี้เกิดขึ้นเปนครั้ง
แรกของโลก มารเขาไมยอมใหทํา แตขาพเจาไมฟงมาร อุปสรรครอยเรื่องสารพัดปญหา ถาจะใหดี
โปรดถามคุณกิตติ เอี่ยมโอภาส (ทนายความ) เพราะทานชวยดําเนินการจัดพิมพให (ยุคปราบมาร ภาค ๑
เปนธรรมทาน) การสงมอบภาพถายระหวางเรากับโรงพิมพกระทําอยางดี ปรากฏวาภาพที่เตรียมไวหายไป
หมดเลย ใหทนายกิตติ เอี่ยมโอภาสเลาความหลัง แลวจะทราบวาฤทธิ์เดชของมารนั้นเหลือราย
ดังนั้น การที่หนังสืออยางนี้ ความรูอยางนี้ เกิดขึ้นไดในโลก แปลวา โลกของเราชะตาดีแลว ที่ไดรู
เรื่องลึกลับเชนนี้ เปนโชคหูเปนโชคสายตาของชาวโลกแลว
กลับมาพิจารณาผลงานปราบมารกันใหม ปราบมารภาค ๔ มาถึ งวันนี้ เปนการปราบมารใน
ปกครองใหญ คือ ปราบมารในนิพพาน คือ มารที่ยึดอํานาจปกครองระดับนิพพาน สวนการปราบมารใน
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ระดับปกครองยอย คือการปกครองภพ ๓ ไดแก อรูปพรหม ๔ ชั้น พรหม ๑๖ ชั้น สวรรค ๖ ชั้น และใน
มนุษยโลก ยังไมไดปราบเลย ยังไมไดลงมารบเลย ตลอดเวลา ๑๖ ปมานี้ รบในปกครองใหญสถานเดียว
เพราะยังไมเสร็จภาคนิพพานจึงลงมาภาคภพ ๓ ไมได เมื่อไรจึงจะเสร็จการรบในภาคนิพพาน? ยังตอบ
ไมได! ผลการรบในภาคนิพพานเปนอยางไรบาง? ประเด็นนี้คือเรื่องสําคัญที่ทานอยากทราบ
การรบในภาคนิพพาน เปนเวลา ๑๖ ปที่ผานมา บรรยากาศของนิพพานเขาสูยุค นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ
แลว แตยังสุขไมเต็มรอย เมื่อไรจึงจะเต็มรอย? ยังตอบไมได! ก็ตอบไดแบบภาพรวมอยางนี้

ทําไมจึงรบแตภาคนิพพาน ไมลงมารบในภาคภพ ๓ เลย
ถือหลักวา ถาพระพุทธองคปลอดภัย พระองคก็จะมาชวยมนุษยในภพ ๓ ได ถาพระพุทธองคยัง
ทุกขรอนอยูอยางนั้น การลงมาชวยมนุษยโลกก็เปนเรื่องยาก เพราะมารเขาสกัดกั้นอยู เขาขัดขวางอยู เขา
จองจะทําลายลางพระพุทธองคในทุกรูปแบบ ทานทั้งปวงไมรูเห็น แตขาพเจารูเห็น เพราะขาพเจาทําวิชา
ปราบมาร ตองรูเห็นทุกวัน
การมาชวยไมใชทํางาย เราตองอาราธนา ถาไมอาราธนา มารเขามาตั้งขอหาทันที “เขาไมได
อาราธนา ทานไปชวยเขาโดยไมมีใครอาราธนา นั่นคือทานเปนธรรมภาคมาร เมื่อทานเปนธรรมภาคมาร เรา
นี้แหละคือผูปกครอง บารมีของทานอยูที่ไหน? จงนํามาใหเรารักษาไว เพราะเราเปนผูปกครอง” โดนอยางนี้
แลวจะวาอยางไร? มารเขาหาเรื่องจะเลนงานรอยแปด มารเขาเปนนาย เขาขมเหง เขาบดขยี้ตลอดมา ไมมี
ใครรู! ไมมีใครพูดใหฟง! อยาไปวาใครเลย เพราะการที่จะเอาความรูอยางนี้มาพูดมาเลา ไมใชเรื่องงาย เปน
ธรรมกายกันแสนคน จะเอาเหตุผลไดสักคนหนึ่งหรือเปลา?
เมื่อรูปการเปนอยางนี้ ขาพเจาตองรบในภาคนิพพานกอน ใหพระพุทธองคปลอดภัยกอน เมื่อ
พระพุทธองคปลอดภัยแลว พระองคจะไดมาชวยมนุษยได ถึงอยางไรก็ตองมาชวย เพราะพระพุทธองค
เปนสรณะของสัตวโลกคือเปนที่พึ่งเปนที่ระลึกของมนุษยโลก แตวาตองเปนชาวพุทธ ถาไมเปนชาวพุทธก็
ยากอีก เพราะมารเขาจะกลาวหาวาไปกาวกายศาสนาของเขา แลวก็จะหาเรื่องมาคุกคามพระพุทธองคอีก
เวนแตมารดับหมดถึงขั้นสิ้นเชื้อ คราวนี้แหละพระพุทธองคจะชวยได แบบครอบจักรวาล หมดตัวผูมา
ขัดขวางทั้งปวงแลว พระพุทธองคก็จะทํางานไดเต็มรูปแบบ
ปญหาใหมที่ยังแกไมได คือหาคนปราบมารไมได ทั้งโลกจะมีปราบมารไดสักคนไหม? ขาพเจารอ
คอยมาจนถึงวันนี้ คอยมาจนเกษียณราชการแลว รอคอยมาจนอายุปูนนี้ก็แลว ยังไมมีวี่แวววาจะพบคน
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ปราบมารได ทั้งที่ตําราของขาพเจาทุกเลมแพรไปมากแลว แพรไปถึงเมืองฝรั่งแลว ยังคอยผูมีบุญคนนั้น
คอยมาจนถึงวันนี้ ยังไมพบ! ไมพบแมแตวี่แวว!
เคยกลาวไวแลวในตําราเลมกอน ๆ วา ใหเดินทางไปในแสนโกฏิจักรวาล อนันตจักรวาล จะไป
ไหนก็จงไปเถิด ไปติดตามหาโพธิสัตวผูมีความรูปราบมาร ใชเวลาคนควาสัก ๑๐ ป จะพบไหม? นี่คือความ
ยาก! ยากยิ่งกวาอะไรทั้งปวง ใครจะมาเปนคนปราบมาร? เพื่อใหธรรมภาคขาวเปนเอกราช ใหพนจากการ
ปกครองของมาร ทานผูนั้นอยูที่ไหน? จงคนควาตอไป

จะทราบไดอยางไรวา ใครปราบมารได?
มีขอสังเกต ๒ ประการ คือประการแรก ในระหวางที่เราเขานิพพานนั้น ธาตุธรรมทานจะบอก การ
บอกนั้นไมโจงแจง ตองคอยสังเกตเอาเอง เพราะมารจะขัดขวางได ตองระวังเรื่องนี้ใหจงหนัก ไมใชจะทราบ
ได ง า ยอย า งที่ เ ราพู ด กั น เพราะธาตุ ธ รรมท า นก็ ต อ งระวั ง ตั ว เพราะมารเขาจะต อ งเคลื่ อ นไหว จะไม
เคลื่อนไหวไมได เขาจะตองตอสูกันในวันหนา ดังนั้น อะไรที่จะถลมไดในวันนี้ มารเขาตองทํากอน เปนการ
ชิงไหวชิงพริบของกันและกัน

ดังนั้น โปรดจําไววา ธาตุธรรมจะพูดอะไรกับเรา? ทรงคิดแลวคิดอีก! ระวังแลวระวังอีก!
ขอสังเกตประการที่ ๒ ก็คือ ทานผูนั้นเห็นเรา จะเหมือนมีแรงแมเหล็กดูด เขาจะพอใจเรา เขาจะ
เขาใกลเรา ถาเขาตอตาน จงจําไวเถิด คน ๆ นั้น ไมใชธรรมภาคขาวแลว เขาไมใชธาตุธรรมของภาคขาว
ถึงเขาจะเรียนวิชาธรรมกาย ถึงเขาจะรักษาศีล ตอไปก็กลับกลายได ดังคํากลาวที่เราไดยินเขาพูดกันวา
ขึ้นตนเปนลําไมไผ แตพอเหลาลงไปกลายเปนบองกัญชา คือตนไมไผนี้งามนัก แตพอเราเอาไปใชงาน เหตุ
ใดกลายเปนบองกัญชาไปได หมดงามดวยประการทั้งปวง เปนการเปรียบเทียบไว ใหเราขยายความเอาเอง
เปนคําพูดแตโบราณมา
แตแรกมาบวชในศาสนา รักษาศีลเปนอันดี ตอมาไมเคารพศีลไมเคารพวินัย แตก็อยูในเพศของ
พระสงฆ การรักษาศีลการรักษาวินัยในเบื้องตนคือลําไมไผ ตอมาไมรักษาศีล ไมรักษาวินัย แตยังอยูใน
รูปแบบครองผากาสาวพัสตร ตรงนี้คือบองกัญชาแลว ลักษณะนี้เปนรูปแบบของมารแฝงกายเขามาทําลาย
ศาสนา นั่นเอง
ยิ่งในยุทธจักรวิชาธรรมกายดวยแลว มารเขาจะสงคนของเขามาทําลายวิชา เปนยุทธศาสตรของ
มารเขา เราตองระวัง! เพราะถาเขาทําใหวิชาธรรมกายดับไดแลว นิพพานของภาคขาวยิ่งเปนอันตราย
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เพราะอะไรหรือ? ก็เพราะวิชาธรรมกายเปนสื่อใหเห็นนิพพาน ถาวิชาธรรมกายดับลงไป เราก็เหมือนคน
ตาบอด หมดโอกาสที่เราจะไปเห็นนิพพาน ดังนั้น มารเขาตองสงคนของเขาเขามาเปนไสศึก แตแรกทํา
เปนวาศรัทธาในวิชา ตอมาก็จะเกิดปญหา เหตุการณเชนนี้มีมาแลว ตั้งแตครั้งหลวงพอมีชีวิตอยู ขาพเจา
เลาบางสวนแลว ควรแกการศึกษาไว
เราบวชเปนพระสงฆในศาสนา หากเราไมรักษาศีล ไมรักษาวินัย บารมีของเราก็หลุดมือไป ตามที่
กลาวไวแลว เปนวิธีสําคัญของมารเขา ธรรมภาคขาวตองมาถูกดับดวยวิธีนี้ วิธีแกมีวิธีเดียว คือการ
ซื่อสัตยตอตัวเอง หากเราเห็นวารักษาศีลและรักษาวินัยไมได ใหรีบลาสิกขา คือรีบสึกมาครองเพศ
ฆราวาส เพื่อไมใหมารมาเองดวงบารมีไป เราเปนฆราวาส เราก็เรียนวิชาธรรมกายได เรียนไดเปนอยางดี
จะสรางบารมีอยางไรก็ได อยางที่คณะของขาพเจาทําอยูในทุกวันนี้ มารจะอางอะไรกับเราไมได เพราะเรา
เปนฆราวาส

ทานลืมแลวหรือ? โบราณสอนวา ฤๅษีผอม แตเราเปนฤๅษีอวน นี่คือพลาดแลว!
“ฤๅษีผอม” หมายความวา นักบวชหรือนักพรตตองผอม ไมใชรางกายผอม ผอมในความหมายนี้
คือยากจน ขัดสน ผูที่มีคือนักบวชร่ํารวยไมได เราบวชก็เพื่อขัดเกลากิเลส ไมหยิบเงินไมไยดีเงิน แตเราบวช
เพื่อหาเงิน บวชเพื่อเอาผาเหลือง มาสรางคานิยม คนเชื่อผาเหลือง แลวก็ออกอุบายหาเงินดวย วิธีตาง ๆ
จนมีขาวดังออกไปวา เอาเงินไปเลนแชร เอาเงินไปเลนหุน เอาเงินไปซื้อที่ดิน พฤติกรรมเชนนี้ไมเขาหลัก
ฤๅษีผอม สุดทา เงินก็ทําลายนักบวช ไมใชมรรคผลนิพพาน แตเปนมรรคผลแหงความหายนะ!
เมื่อเงินเขามือ ความหลงตัวเกิดขึ้น แตเราไมรู การละเมิดวินัยจะเกิดขึ้น เราไมทันสังเกตแลว
ภารกิจจะหนักมือ จนเราไมวางจะปลงอาบัติ สุดทายบารมีก็หลุดไป มารเขาฉลาด เขาเองเงินมาลอ เอายศ
มาให เอาอํานาจมาประเคน ไมนานเกินคอย จบเหดวยประการฉะนี้ทั้งนั้น เพื่อนเอย!
ทานที่เปนธรรมกายตองระวัง! มารเขาจองอยูแลว อยาลืมคําโบราณที่วา ฤๅษีผอม ทองไว! จําไว!
ถาเห็นวาเราจะครองสภาพความเปนพระสงฆไมได ศีลก็ไมรักษา วินัยสงฆก็ไมระวัง ทั้งยังยินดีในเงิน ออก
อุบายหาเงินดวยวิธีตาง ๆ อางวาเปนบุญใหญ อางตาง ๆ ใหคนเชื่อ ผูคนเขาเชื่อผาเหลือง เขาก็เอาเงินมา
เทให แคนั้นยังไมพอใจ ยังวิ่งเตนใหไดมาในยศศักดิ์ เอาเงินไปแลก วิ่งเตนใหไดตําแหนงใหไดอํานาจ ไม
สนใจอบรมจิตใจใหหางกิเลส มีความตองการสารพัด แลวจะหางกิเลสไดอยางไร? ถาเขาลักษณะนี้ แปลวา
มารไดชองแลว เขาจะประเคนใหเราทั้งนั้น เราหลงวาเกิดจากบารมีแตปางหลังของเรา และหลงวาเกิดจาก
วิชาธรรมกายของเรา เปนการเขาใจผิดของเรา ที่แทจริงนั้น!มารเขาเปนผูจัดให โดยเขาแฝงตนอยูเบื้องหลัง

ปราบมาร ภาค ๔ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๑๐๗

โดยเราไมรูไมเห็น สวนที่มารไดรับคืออะไร? ไมมีใครรูทั้งนั้น! ขาพเจาเพิ่งรูเมื่อทําวิชาปราบมารไปแลว ๑๐
กวาป ระหวาง ๑๓-๑๔ ปนี่เอง
ทําไมมารเขาทําอยางนั้น? นี่คือคําถามที่ใคร ๆ อยากรู ขาพเจารูก็เพราะธาตุธรรมทานบอก ทาน
ที่ทําวิชาไมถึง แมจะเรียนมา ๑๐๐ ป ทานก็ไมรูอยูดี ไมใชอยูดี ๆ ก็จะรูได ตองทําวิชาปราบมาร ตองฟนฝา
ตองบากบั่น ตองมักนอย ตองอดทน นี่คือความประพฤติสวนตัว เรื่องสําคัญก็คือ การทําวิชาธรรมกาย หลัก
มีอยูวา วิชาตองไมเพี้ยน ถาวิชาเพี้ยนแลว มารเขาไดชองทันที แลวเราจะพลาด หากพลาดแลวแกตัวไมได
เพราะเกิดการเสียหายใหญหลวง
การที่มารเขามาเกี่ยวของ เพราะเขามีสวนได สวนเสียไมมี มีแตไดสถานเดียว ถามวาไดอะไร?
ตอบวาไดบารมี เงินที่ไดมานั้น มารเขาถือวาเขาเปนผูจัดหาให ดังนั้น บารมีที่เกิดนั้น ตองเปนของ
เขาสวนหนึ่ง เหมือนกับเราเปนผูจัดการนักมวย นักมวยของเราเปนแชมเปยนโลก เมื่อนักมวยของเราชก
เราในฐานะเปนผูจดั การก็รับเงินกอนใหญ ดังที่เราเห็นในทุกวันนี้
คราวนี้กลับมาพิจารณาเรื่องการสรางบารมีของผูเปนธรรมกายบาง ตรวจสอบบางหรือเปลาวาเงิน
ที่ได อํานาจวาสนาที่มี ใครเปนผูกํากับอยูหลังฉาก ถาภาคขาวทานจัดใหก็นาอนุโมทนา แตถามารเขากํากับ
บารมีก็ตกเปนของเขา โดยที่พระพุทธองคพูดไมออก ตัวเราเองหลงวาไดบารมี ที่แทบารมีหยาบเราได
สวนบารมีละเอียด มารเขารับไป นี่คือความรูลึก! ไมมีใครรูเลย! ที่ขาพเจารูไดก็เพราะธาตุธรรมทานบอก
หมายความวาวิชาเราละเอียดไปถึงกรณีเชนนั้นแลว ธาตุธรรมจึงบอก ถาไมถึงก็ไมบอก มันยากอยางนี้
ขอใหเขาใจวา เรื่องนี้เปนเรื่องความรูสึก เรียนกันมา ๑๐๐ ปจะมีรูเรื่องสักคนไหม? ตําราของขาพเจามี
คุณคาสูง ทานทั้งหลายไดอานครบทุกเลมแลวหรือยัง? ความรูอยางนี้เรียนรูที่ใดไมไดในโลกนี้
ทานจะเห็นวา การเดินทางสรางบารมีของผูเปนธรรมกายนั้น ไมงาย! ยากและมีอุปสรรค
เปนเรื่องสําคัญที่ทุกทานตองเรียนรู เพราะมารเขาจองอยูแลว ทานตองระวังเสนทางของมรรคผลนิพพานไม
งาย มีขวากหนาม ทานตองระวัง ถามีแตธรรมภาคขาวอยางเดียวก็ไมมีปญหา แตมีภาคมารคอยสกัด
เสนทางของเราในทุกรูปแบบ เพื่อใหมรรคผลนิพพานมีอุปสรรค เปนเรื่องที่นักสรางบารมีตองเรียนรู เพื่อจะ
ไดระวังตัวไว
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โพธิสัตวลงมาเกิดเพื่อสรางบารมีเพิ่มเติม มารมาโกยบารมีไปไมรูวาเทาไรแลว?
ความรูนี้จึงเพิ่งเปดเผย
ขาพเจาเพิ่งรู กวาจะรูไดคนความาตลอด เปนเวลา ๑๐ ปขึ้นไป จํานวนปที่กวา ๑๐ ปขึ้นไปนี้
ไมแนวากี่ป ประมาณเอาวา ๑๓-๑๔ ป ปราบมารไปดวยสังเกตไปดวย รูวามารเอาบารมีละเอียดไปได
บารมีหยาบตกแกโพธิสัตวที่กําลังสรางบารมี ถามวารูแลวจะปองกันอยางไร? ตอบวา ถึงรูก็ยังแกอะไรไมได
เกินความรูของเรา เหมือนกับที่เรารูวาทุกขและสมุทัย เปนผูทําใหแก เจ็บ และตาย รูแลวเขาใจแลว แตยัง
ไมมีความรูแกที่เด็ดขาด เราก็ยังแก เจ็บคือเปนโรค และตายในที่สุด แมพระพุทธองคสอนความรูแก ก็ยังแก
ไมไดมาจนบัดนี้ และมีพระพุทธเจาเกิดมาแลวไมรูเทาไร? ก็ยังแกปญหานี้เด็ดขาดไมได ปญหานั้นยังสืบตอ
มาถึงเวลานี้
เรื่องการรักษาบารมีนั้น เปนความรูสําคัญสุดยอด ความรูเด็ดขาดขณะนี้ ขาพเจาทราบแตวา
พระพุทธเจาระดับผูปกครองใหญจึงจะรักษาได พระพุทธเจาธรรมดายังตองเรียนรูตอไปอีก ตรงนี้
เองที่ขาพเจาบอกวา ไมใชความรูธรรมดา ถาขาพเจาไมปราบมาร หากสรางบารมีแบบผูเปนธรรมกายทั่ว ๆ
ไปนั้น ปานนี้คงไมมีอะไรเหลือ? มารก็คงกวาดบารมีไปหมด และเราก็ไมรูตัวดวย ยังหลงตัวเองวา บารมี
ของเรายังคงอยู เพราะเราทําดีทุกวัน เรื่องมันยากปานนี้ ขอใหทานกลับไปอาน “ปราบมาร ภาค ๓” อีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อใหเกิดความกระจางกวานี้
ตองคิดไวเสมอวา การสรางบารมีเปนเรื่องใหญของชีวิตเรา การที่เราเกิดมาเปนมนุษย ก็เพื่อ
มาสรางบารมีเพิ่มเติม แตพวกเราไมรูกัน เกิดมาแลวก็หลงโลกจนลืมสรางบารมี เปนเชนนี้กัน
ทั้งนั้น กอบโกยเพื่อใหรวย แตพอรวยแลว ไมปรับเปลี่ยนเงินใหเปนบารมี แลวเราก็ตายไป ทิ้งเงินไวแก
ลูกหลาน พอเราตายแลว เราไปคิดไดตอนนั้น ถึงคิดไดก็ไมชวยอะไรไดแลว หมดโอกาสแลว
สาระสําคัญที่ทานตองเรียนรูก็คือการเก็บรักษาบารมี ตองเรียนวิชาธรรมกายกันเปนพันป จึง
จะรูวิธีเก็บรักษา ไมใชความรูที่เรียนไดงาย หากเปนธรรมกายออน ๆ ก็เปนโอชะของมาร เปนหมูของมาร
มารก็โกงบารมีเอาไป โดยที่เราไมมีความรูชวยตัวเอง ขาพเจาก็ชวยไดแตพรรคพวกของขาพเจาเทานั้น
ทานอื่นที่ไมขึ้นลงกัน ขาพเจาก็ชวยไมได ขาพเจาก็บอกแลววา เปนธรรมกายเหมือนกันแตไมเหมือนกัน
ขอใหทานทองไว โปรดจําไววา บารมีของพวกเรานั้น มารเอาไปแลว ไมรูวาเทาไรตอเทาไร! ที่ขาพเจาไป
ตามกลับมาไดนั้น ครบถวนหรือเปลา? ขาพเจายังไมทราบ ในสวนที่เกินความรูของขาพเจา ขาพเจาก็ยัง
กลาวไมได แลวพวกเราที่วารูที่วาเกงนั้น รูเห็นเรื่องนี้กันบางไหม? อาจารยของทานที่ทานยกยองนับถือ
ถามวารูเห็นความรูที่วานี้บางไหม?
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ความรูวาดวยการรักษาบารมี เปนความรูลึกซึ้ง เรียนกันกี่พันปจึงจะรูได ขาพเจาเอาความรูนี้มา
บอกได ตองวาเปนบุญอันประเสริฐของชาวโลกแลว ที่มีวาสนาไดรูไดฟงความรูลึกซึ้งเชนนี้ ขาพเจาบอก
แลววา ตําราอยางนี้เกิดขึ้นเปนครั้งแรกของโลก มารไมยอมใหเปดเผย กวาขาพเจาจะเปดเผยได
ทานทราบไหมวาขาพเจาตอสูมารมาขนาดไหน? ขาพเจาบอกแลววา ถาพบทนายกิตติ เอี่ยมโอภาส จง
ถามทานดูเถิด ใหทานเลาใหฟง

มารเขามีวิธีทําใหธรรมภาคขาว กลายเปนภาคมารได
เราบวชในพระพุทธศาสนา ไดชื่อวาเปนสาวกของพระบรมศาสดา เปนธรรมภาคขาว ตามที่เรา
ทานรูนั้นถูกตองแลว เหตุใดเลาธาตุธรรมของเราจึงกลายเปนภาคมารไปได? ขาพเจาทําวิชาปราบมารมา
นานป เมื่อเดินวิชาไปแลว ก็บันทึกความรูไวเปนหลักฐาน ครั้นจะเขียนตําราก็นําตํารามาเปดอาน แลวก็
ลําดับเรื่องราวใหสอดคลองกัน จะเขียนสักเทาไรก็ทําได เพราะมีขอมูลอยูแลว ไมยากอะไร! ในบันทึกเลมที่
๒๒ นี้ มีเรื่องสําคัญทั้งนั้น ทั้งความรูวิชาธรรมกาย ทั้งเหตุการณที่พบเห็น แลวแตนารูทุกเรื่องไป เหตุการณ
ทุกอยางระทึกใจทั้งนั้น เราไมเคยรูเห็นมากอน ครั้นไดมารูเห็น เราเกิดการตื่นเตน ไมใชตื่นเตนแตเรา แม
พระพุทธองคก็ทรงตื่นเตนไปกับเรา ความรูบางอยาง เราไดรูเห็นไปพรอมกับพระพุทธองค แตการลําดับ
ความรูเราทําไมได มารเขาคอยมาแทรกทุกเรื่อง เผลอไปนิดเดียวก็ลืม การลําดับอะไรกอนอะไรหลังทําได
ยาก จะถามพระพุทธองค มารเขาก็หาม! หากเราไมรู เราถามพระพุทธองคเพื่อการใฝรูของเรา นั่นคือ
การทําโทษพระพุทธเจาของเรา เพราะอะไรหรือ? ก็เพราะวา มารเขาจะไปทําโทษพระพุทธเจาของเรา
ดวยเหตุนี้เอง ความรูของขาพเจาจึงขาดเกิน ตองขออภัยตอทานทั้งปวงดวย
ทานไมไดปรามมาร ทานจะไมทราบอะไร? ถาทานไดมาเดินวิชาอยางที่ขาพเจาทําอยูนี้ พอเราได
รูเรื่องราวเขา เราเกิดความสงสารพระพุทธองคทันที แตพูดกับใครไมได เพราะไมรูเห็นอยางเรา มารเขา
บังคับพระพุทธองคในนิพพาน จนกระดิกตัวไมได เราจะใหพระพุทธองคบอกความรูเรา จึงเปนเรื่องยาก เรา
ตองใชเวลา ตองใชความสังเกต แลวรีบจดรีบบันทึกความรู นี่คือวิธีที่ดีที่สุด
กลาวถึงเราบวชเปนพระสงฆในพระพุทธศาสนา ตอมาวินัยบกพรอง คือเกิดอาบัติ เราดองอาบัติ
ไว ๒ คืน ไมทันไดปลงอาบัติตามวิธีการของสงฆ แคนี้เราก็พังแลว เขาไปบอกแกพระบรมศาสดาวา “ทานผู
นี้เปนภาคมารแลว เพราะการดองอาบัติเปนธรรมของมาร บารมีของเขาอยูไหน? จงยื่นแกเรา เพราะเราเปน
ผูปกครอง” แลวดวงบารมีของเราก็หลุดมือไป มารเขาหากินอยางนี้ โดยเฉพาะคนที่เปนธรรมกายมีบารมี
มาก มารเขาจองอยู แลวก็เสร็จเขาทั้งนั้น
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ในกรณีที่เรามีอาบัติหนัก คืออาบัติสังฆาทิเสส เราตองไปอยูกรรมเปนเวลา ๗-๑๕ วัน เรียกวา อยู
ปริวาสกรรม มีขั้นตอนและวิธีการมากมาย บางครั้งเรามีกิจธุระ จึงวางเวนกิจเชนนั้นไป แปลวาเราทํากิจไม
ครบ ขาดไปอยางหรือสองอยาง กรณีเชนนี้หวานคอมารแลว เขาบอกวากิจของเราไมครบ ก็เรียบรอยไปอีก
ดังนั้น จึงขอกําชับเรื่องปลงอาบัติ อยาดองไวใหขามวัน รีบทําอยางอยางทันใด! มิฉะนั้น ธาตุธรรม
ของเราจะถูกมารเอาไปปกครอง กลายเปนธรรมภาคมารทันที!

เปาหมายของงานปราบมาร
งานปราบมารทํามาตลอด รวมพระพุทธองคทั้งปวง ทั้งนิพพานกายธรรมและนิพพานเปน ใหเปน
หนึ่ง แลวรวมรูรวมญาณทัสสนะ ตามแนววิชาซอนสับทับทวี ที่หลวงพอ ทานสอนไว สืบรูสืบญาณทัสสนะ
ออกไปตามหามาร พบแลวก็กําจัด พบนิพพานของมาร พบภพอันเปนที่อาศัยของมารแลว เราก็กําจัด พบ
เครื่องปกครองที่มารทําไว เราก็กําจัดใหหมด
นี่คือเปาหมายของวิชาปราบมาร มีวัตถุประสงคใหมารดับใหหมด ใหเหลือแตธรรมภาคขาวเพียง
อยางเดียว ในขั้นตนเราพบกายมารที่เปนกายดํา ครั้นตอมาไมพบอยางนั้น แตพบกายมารที่ละเอียดเหมือน
ฝุน มองไมเห็นกายเหมือนรุนกอน ๆ
ตอมาไมพบมารเลย แตไปพบพระพุทธเจา มารเขาเอาตัวไปกักกัน เอาไปทําโทษก็มี ไปพบ
จักรพรรดิสําคัญ มารเอาตัวไปกักกันไว ทั้งยังทําโทษ บางครั้งไปพบดวงใส นั่นคือดวงบารมีที่มารเอาไป
ซอนไว

พบพระพุทธเจานิพพานกายธรรมจํานวนมากที่มารเอาไป แตไมมีตัวเลขแสดง
มารเอาพระพุทธเจาของเราไปกักกัน เหมือนกักบริเวณ เอาไปแยกพวกแยกหมู ไมใหรวมพวก
รวมหมู ที่ตรงนั้นไมใชนิพพาน ที่ตรงนั้นจะเรียกอะไรก็สุดแตจะเรียก จะเรียกแดนกักกันหรือแดนกักบริเวณ
ก็สุดแตใครจะเรียก
จํานวนธรรมกายจํานวนมาก แตไมมีตัวเลขแสดง เพราะไมไดจดไว ระยะหลัง ๆ นี้ไมพบ คงพบ
แตในปตน ๆ ที่ทําวิชาปราบมาร
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๑๑๑

พบพระพุทธเจานิพพานเปน ที่มารเอาตัวไปกักกันจํานวน ๔ อสงไขย
พระพุทธเจานิพพานเปน หมายความวา เปนนิพพานที่ไมมีเกตุบัวตูม พระวรกายเหมือนพระสงฆ
เขานิพพานดวยกายมนุษย ตนนิพพานเปนบอกจํานวนเมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๓๙ (สมุดบันทึกเลม
๑๗ หนา ๘๘) เมื่อมาถึงปนี้ ตัวเลขคลาดเคลื่อนเล็กนอย

พบจักรพรรดิจํานวนมหาศาลที่มารเอาตัวไปกักกัน รวมทั้งเอาไปทําโทษดวย
เคยบอกไววา จักรพรรดิมีคุณอนันต ทานทําใหเราทุกอยาง ภพนิพพานนั้น พระองคทําไวใหแกผู
ไดมรรคผลนิพพานไดอยูกัน อีกทั้งภพทิพย ภพพรหม และภพอรูปพรหม ทานก็ทําไวให ในระหวางที่พวก
เรายังไมไดมรรคผลนิพพาน เรายังเวียนวายตายเกิดอยูนั้น เมื่อเราตายไปแลว เราก็ไปพักอยูในภพทิพย
บาง ภพของพรหมบาง และภพของอรูปพรหมบาง ที่อยูทั้งปวงนั้น จักรพรรดิเปนผูทําไวใหทั้งนั้น
นอกจากจะสรางที่อยูอาศัยใหแลว ยังใหบริการอาหารการกิน ใหความสะดวกตาง ๆ ใหการดูแล
และปองกันมารใหดวย ในระหวางที่เราเวียนเกิดเวียนตายเพื่อมาสรางบารมีในโลกนั้น ทานมาเปนคูบารมีให
อีกดวย หมายความวา ทานทําใหเราทุกอยาง
กลับมาดูนิพพานบาง พระพุทธองคทรงอยูไดดวยการค้ําจุนของจักรพรรดิใหการดูแล ใหการ
ปกปองและปองกันมาร เมื่อพระพุทธเจาเขานิพพานไปแลว การดูแลกิจการของศาสนา จักรพรรดิ
และกายสิทธิ์เปนผูดูแลทั้งนั้น พูดถึงในนิพพานนั้น กลาวโดยภาพรวมแลว จักรพรรดิเปนดานหนาและ
เปนธุระใหทุกอยาง เปนหนังหนาไฟในทุกเรื่องทีเดียว ขาพเจาเพิ่งไดรูเห็นในตอนที่ทําวิชาปราบมารนี้เอง
เวลานอน ตองไหวทานกอน ไมวาทานจะอยูที่ใด? ขาพเจาไหวทั้งหมด แตกอนนี้ไมรูเรื่อง ตองขอ
อภัยทาน
แมปราบมารในทุกวันนี้กลับตกเปนหนาที่ของจักรพรรดิ แปลวา จักรพรรดิรับเละทุกเรื่อง ทานคง
ทราบเรื่องราวของ “ตนปราบ” แลว ถาไมทราบ ตองกลับไปอานใหม จะเลาอีกก็เกรงวาจะยาวความ

๑๑๒
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สมุ ด บั น ทึ ก เล ม ที่ ๒๒ เป น ข อ มู ล ชั ด เจนว า มารเอาจั ก รพรรดิ ไ ปกั ก กั น จํ า นวน
มหาศาล
เมื่อเดินวิชาไป ความมุงหมายของเราก็คือไปใหพบมาร เพื่อจะไดกําจัด พบเหตุเราก็ดับเหตุ พบ
ภพ ๓ และนิพพานของมาร เรากําจัดทั้งนั้น พบเครื่องปกครอง เราดับเครื่องปกครอง นี่คือเปาหมาย แต
พลาดไปหมด ยิ่งเดินวิชาละเอียดเขาไป กลายเปนวาพบจักรพรรดิจํานวนมากหลาย ถูกมารเอาตัวไปกักกัน
บางก็ถูกทําโทษ เราเดินวิชาเขาชวยเอาจักรพรรดิของเรากลับมา มีจํานวนดังนี้
วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๔๑ จํานวน ๔๘ อสงไขย
วันที่ ๖ มี.ค. ๒๕๔๑ จํานวน ๔๘ อสงไขย
วันที่ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๑ จํานวน ๔๘ อสงไขย
วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๑ จํานวน ๔๘ อสงไขย
วันที่ ๑๖ มี.ค. ๒๕๔๑ จํานวน ๔๘ อสงไขย
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๔๑ จํานวน ๑,๒๐๐ อสงไขย (หนา ๙๘-๑๐๓)
วันที่ ๑๗ เม.ย. ๒๕๔๑ จํานวน ๑,๒๐๐ อสงไขย
วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๔๑ จํานวน ๑,๒๐๐ อสงไขย

(หนา ๑๑๗-๑๑๙)

วันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๔๑ จํานวน ๘๔,๐๐๐ อสงไขย
วันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๔๑ จํานวน ๘๔,๐๐๐ อสงไขย
วันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๔๑ จํานวน ๘๔,๐๐๐ อสงไขย

(หนา ๑๒๗-๑๓๐)

ใหสังเกตวา แตแรกเราพบจํานวนไมมาก ตอมาพบจํานวนมาก นาใจหาย! ตกเวลาเย็น ไดเวลา
บูชารับขวัญดวยดอกไม เดินวิชาบูชาดอกไมแกนิพพานเสร็จแลว ก็บูชาจักรพรรดิชุดใหมที่พบวันนี้ ธาตุ
ธรรมทานตรวจบารมีและใหนามรุนเปนรุน ๆ ไป ลวนแตมีบารมีมากกวามารทั้งนั้น มากกวา ๒๐๐-๔๐๐
เทาก็มี ผมตกใจมาก ตกใจในประเด็นที่วา มีบารมีมากกวามารแตแพมาร ธาตุธรรมทานตรวจให แลว
เราก็รีบจดบันทึก ขอที่แปลกมากก็คือ เสร็จงานตรวจบารมีแลว พระองคไมอยูในนิพพานเลย เสด็จมาอยูกับ
“ตรีภพ” ทั้งหมด หมายความวา เขามาอยูในกองทัพของ“ตนปราบ” ทั้งหมด เพราะ “ตนปราบ” เปนแมทัพ

๑๑๓
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บางรุนเปนเพียงกักบริเวณ บางรุนถูกทําโทษเอาของหนักทับรางกาย บางองคไมมีเครื่องทรง มาร
เขาเอาเครื่องทรงไปหมด เราตองจัดทําใหพระองคมีเครื่องทรงในภายหลัง เคยถามทาน มารเขาเอาของ
หนักทับรางกาย ทําไมเราไมตาย? ทานตอบวา เปนเพราะไมมีดวงทุกขและดวงสมุทัยที่ดวงธรรมในกาย
ตอบอยางบัณฑิตทีเดียว ถามวามารเขาเอามาทําโทษเปนเวลานานแคไหนแลว? ตอบไมได รูแตวานานแสน
นานแลว ไมคิดวาจะไดเปนอิสระ เมื่อพนโทษออกมา ทานก็ดีใจ

เมื่อพบเหตุการณเชนนี้ จึงทูลถามพระพุทธองควา
ของเราหายไป?

ทรงทราบหรือไมที่จักรพรรดิ

พระพุทธองคตอบวา ไมทราบ ก็เลยถามธาตุธรรมทานดู (หมายถึงผูใหญในธาตุในธรรม เปน
ผูปกครองใหญ) เหตุใดพระพุทธองคไมทรงทราบวา จักรพรรดิของเราหายไป? ถามธาตุธรรมทานไปเชนนั้น
ธาตุธรรมทานตอบอยางไร? นี่คือเรื่องราวที่เราอยากทราบ
ธาตุธรรมทานตอบวา “ตอนนั้นวิชายังไมเปด” ฟงแลวก็ไมเขาใจ ผมคิดอยูหลายวัน คําวา “วิชา
ยังไมเปด” คืออะไร? ในที่สุดก็คิดได ขอใหเราทบทวนดูการศึกษาของบานเมืองเรา แตกอนเรามีเพียง ๒
มหาวิทยาลัยเทานั้น คือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร แตเดี๋ยวนี้เรามีมหาวิทยาลัย
ทั้ง ของรัฐ และเอกชนไม ต่ํ า กว า ๕๐ มหาวิ ท ยาลัย การที่ วิช าเราเปดเราจึ งมี มหาวิ ทยาลั ย มาก วิ ช าป ด
หมายถึง มีมหาวิทยาลัยนอย คือมีความรูนอยจึงมีหมาวิทยาลัยนอยนั่นเอง (บันทึกเลม ๑๗ หนา ๕๗)

ปญหาของนิพพานพอกพูนไวมาก จนยากแกการแกไข
ขณะที่ ข า พเจ า กํ า ลั ง เขี ย นอยู นี้ เป น การรบของต น ป ที่ ๑๖ เกิ ด ความคิ ด ว า นิ พ พานมี ป ญ หา
มากมาย ยิ่งทําวิชาก็ยิ่งไดพบเห็น พบเห็นแลวก็นึกถึงความรูที่เราไดเรียนรูจากพระไตรปฎก คําที่วา นิพฺ
พานํ ปรมํ สุขํ แปลวา นิพพานเปนสุขอยางยิ่งนั้น เรามารูเห็นแลว เราคิดอยางไร? นี่คือความคิดของ
ขาพเจา
ถามารไมมากาวกาย นิพพานเปนสุขจริง ขาพเจาไมเถียงเลย
แตการที่นิพพานมีปญหา เปนเพราะมารเขามาปกครอง มารเขาที่ไหนเดือดรอนที่นั่น วุนวายไป
หมด สับสนไปหมด งานปกครองดําเนินไปไมได งานนิโรธจําตองหยุดลง การไปมาหาสูกันกระทําไมได มาร
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๑๑๔

เขาหามไปหมดทุกเรื่อง ใครขัดคําสั่งเขา เขาทําโทษ การที่เราเดินวิชาไปพบพระพุทธเจาในที่ตาง ๆ ก็ดี
และการที่เราไดพบจักรพรรดิของเราในที่ตาง ๆ นั้น ที่ตรงนั้นไมใชนิพพาน เราไปอยูไดอยางไร? นั่นคือ
แดนกักกัน นั่นคือแดนทําโทษที่มารเขาทําขึ้นนั้น เขาลงโทษทั้งนั้น
เพราะเหตุนี้เอง พระพุทธเจาของเราจึงมีความรูจํากัด อยางที่ธาตุธรรมทานวาวิชาไมเปด
บางวันขาพเจาไมอยากทําวิชา เพราะเกิดความเบื่อหนาย แตเมื่อเรารูเห็นอยูวาพระพุทธเจาของ
เราถูกมารรังแก เรารูเห็นแลววาจักรพรรดิของเราถูกมารขมเหง กําลังใจเกิดขึ้นแกเราอีก เราก็รบตอไปอีก
ซึ่งไมทราบวา การรบระหวางขาพเจากับมารจะสิ้นสุดเมื่อไร?
กลับมาดูปญหาของนิพพานกันใหม เหตุใดปญหาจึงหมักหมม? นี่คือขอสังเกต เมื่อมีพระพุทธเจา
องคใหมมาเกิด เหตุใดจึงไมแกไข? นี่คือความเขาใจของเรา ครั้นเราดูไปนาน ๆ เราจึงทราบความจริงวา
พระพุทธเจารุนนองเขานิโรธไปหาพระพุทธเจารุนพี่ ทําไดไมงาย พูดอยางวิชาธรรมกาย ก็วาพระพุทธเจา
ในอดีตก็นาจะบอกปญหาแกพระพุทธเจาในปจจุบัน เมื่อพระพุทธเจาในปจจุบันจะตองทําวิชาปราบมาร เปน
การแกปญหา นี่คือความคิดของเรา แตความจริงนั้น ไมเปนอยางที่เราเขาใจ
พระพุ ท ธเจ า ในป จ จุ บั น เข า นิ โ รธไปในนิ พ พาน มารเขาก็ มี ชั้ น เชิ ง เขาก็ ห ลบกายออกไป
พระพุทธเจาในอดีตก็พูดแตที่ดี ๆ ที่มารเขาอนุญาต จะพูดความจริงกันจนหมดไสหมดพุงนั้น กระทํา
มิได ตรงนี้เองคือความคลาดเคลื่อนของความจริง เปนเรื่องนาเห็นใจ
ตอมาขอกลาวถึงพระไตรปฎก คือความรูเกิดจากการตรัสรูของพระพุทธเจา ขาพเจาไดกลาวไว
แลว วาการตรัสรูของพระพุทธองคนั้น ยอมเปนไปตามหลักสูตรที่มารเขากําหนด
เมื่อเปนเชนนี้แลว เราตองยอมรับสภาพ!
ขาพเจาบอกความแลววา มารเขามาที่ไหนยุงที่นั่น ความจริงกลายเปนไมจริง ความถูก
กลายเปนผิด ความวุนวายสารพัดที่เกิดขึ้นไมวาที่ไหน! มารเขาเปนผูกํากับทั้งสิ้น
ต อ มาก็ ม าถึ ง ประเด็ น ที่ ว า เมื่ อ นิ พ พานมี ป ญ หาเช น นี้ ธาตุ ธ รรมท า นจะแก ป ญ หาอย า งไร?
ขาพเจาเคยตอบไปแลว ทานอานปราบมารมา ๓ ภาคแลว ทานคงตอบได วิธีแกของธาตุธรรมก็คือ ใหคน
ของทานมาเกิดเพื่อใหมาทําวิชาปราบมาร ยุคของเราที่เราทราบตรงกันก็คือ ยุคของหลวงพอวัดปากน้ํา
หลวงพอมาเกิดก็เพื่อมาทําวิชาปราบมาร ตามที่ขาพเจาเคยเลามาแลว จะไดผลอยางไรหรือไม? ตองใช
เวลา ขาพเจาบอกตรง ๆ เลย ไมงาย! ถางาย งานปราบมารจบไปแลว นี่ขาพเจาก็ปราบมาเปนเวลา ๑๖ ป
(๑๖ ปยาง ยังไมเต็ม ๑๖ ป ปนี้ ๒๕๔๓)
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๑๑๕

โปรดเขาใจใหตรงวา มารเขาเห็นวานิพพานของภาคขาวคืออูขาวอูน้ําของเขา เคยกลาวไวใน
ปราบมารเลมกอน ๆ แลว ปญหาทั้งปวงจะสิ้นสุด แกไดอยางเดียวคือปราบมารเทานั้น ปญหาจึงมีอยู
ที่วา ใครเลาจะเปนผูปราบ ถาทานถามความเห็นของขาพเจา ขาพเจาจะตอบอยางไร? เพราะมีคนมาถาม
ขาพเจาบอย ๆและขาพเจาก็ตอบคําถามไมได ถาอนุญาตใหออกความเห็นอยางนั้นพอพูดไดบาง เอาอยาง
นี้ คนในโลกของเรามีหกพันลานคน ถามีเพียงคนเดียวที่มีความรูปราบมารได โลกนี้ก็นาอยูนาอาศัยแลว

ขาพเจาทําหนาที่ของขาพเจาสมบูรณแลว
ธาตุธรรมมอบใหขาพเจาปราบมาร ขาพเจาก็ทําแลว มันไมงายอยางที่ใครคิด ยากยิ่งกวาอะไรทั้ง
ปวง มารเขาตอบโตมา ขาพเจาไดรับผลอะไรบาง? ทานยังไมทราบ ขาพเจาเคยกลาววา วันหนึ่งมีขาวกิน มี
อากาศหายใจ นับวาดีที่สุดแลว ขาพเจาทําราชการเพื่อเอาเงินเดือนเลี้ยงชีวิต เพื่อไมใหชีวิตเปนหนี้ ตลอด
ชีวิตราชการจนกวาจะเกษียณนั้นไมสนุกเลย ความชั่วไมเคยทํา ความระยําไมเคยสราง ขาดราชการไมเคย
มี ไมมีเสียงบนนินทาจากลูกนองและเจานาย หลังจากที่พนราชการไปแลว ถามีความมัวหมองอะไรเพียงนิด
เดียว เราก็อยูในราชการไมไดแลว มารมันจะเอากับเราแคไหนก็ไมรู อยูรอดมาไดก็วาบุญอักโขแลว ความ
ร่ํารวยอยาพูดใหเสียเวลาเลย มีกินมีใชไปวันหนึ่ง ๆ ขาพเจาก็ยกมือไหวฟาแลว แลวเราจะเอาใครไปสูมาร
ใครคนไหนจะมีแกใจมาทําวิชาให โดนมารระเบิดเพียงหนสองหน จะหายหนาหาไมพบตัวแลว ถาจะปราบ
มาร ขอแนะนําวา อยาบวชเปนพระ ถาบวชเปนพระแลว นั่นคืออาหารอันโอชะของมารทันที พอมารสอด
ละเอียด เราจะบกพรองวินัยสงฆ แลวเราจะเอาตัวไมรอด
๑. หนาที่ปราบมาร ทํามาสมบูรณแลว พิมพตําราปราบมารเผยแพรครบถวน พรอมทั้งบันทึก
เหตุการณไวใหไดพิสูจนกันดวย เปนหลักฐานใหคนควาไดทุกเรื่อง
๒. งานเขี ยนตํ ารา ทําได อย างไร? ขาพเจ า ตอบไมได แต เ ขียนไดอยางดี เข าใจแจ งในทุก
หลักสูตร ใครอานแลวเปนตองชม เวลานี้หาคนเขียนความรูวิชาธรรมกายไมไดแลว
๓. งานเผยแพรวิชาธรรมกาย ทํามาตลอดชีวิต แมขาพเจาปวยไขผาตัดกลองเสียง เพราะเปน
มะเร็ งพู ดไม ได ข าพเจาก็ไ ปนั่งเปน ประธานให ประวั ติ การสอนเป นอัศ จรรย ตลอดมา ที่ว า
อัศจรรย คือ สอนไดผลเปนเลิศ คือสอนไดยกชั้น สอนไดยกรุน เชน สอนนักเรียน ปรากฏวา
นักเรียนเห็นธรรมยกชั้น สอนสามเณรฤดูรอน ปรากฏวา เห็นธรรมยกรุนในเวลาเพียง ๒ วัน
เวลานี้ขาพเจายังพูดไมได แตฝกวิทยากรไวมาก ใครเชิญไป ก็พรอมที่จะสงวิทยากรไปสอนให
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เนื้องานนอกจากจะไดพระพุทธเจาและจักรพรรดิกลับมาแลว
ยังไดเนื้องานอะไรอีกหรือไม?
โปรดเขาใจวา ในการเดินวิชารบแตละวันนั้น เจตนาของเราอยูที่จะกวาดลางมารใหหมด พบแลว
เทาไร? จะเอามาฆาใหหมด เอามาฆาใหตาย ภาษาวิชาธรรมกายทานใชวาเอามาดับ บางทานใชวาเก็บ
หมดมารเมื่อไร? หนาที่ของเราจบลงวันนั้น
เปนเพราะอะไรไมทราบ พลาดหวังไปหมด ไมพบมารเลย เปนเพราะมารเขาหนีเอาตัวรอด เขา
หนีไปอยูที่ไหน ไมมีใครรู แตกลับไปพบพระพุทธเจาที่มารเอาตัวไปกักกันและพบจักรพรรดิของภาคขาวที่
มารเอาตัวไปทําโทษ พบจักรพรรดิสําคัญที่มารเขาเอาตัวไปกักกัน ตามที่กลาวนั้น สรุปแลว ผลงานไมตาง
ไปจาก “ปราบมาร ภาค ๓” เทาไร เหตุใดจึงพบเชนนั้นอยูอีก? เรื่องนี้ขาพเจาตอบไมได ไดแตคิดวา เราทํา
วิชามานานปแลว ก็ยังพบเหตุการณซึ่งหนาเชนนี้อยูอีก ก็แปลวา มารเขากวาดตอนเอาธาตุธรรมของภาค
ขาวไปเปนเชลยเกือบหมดนิพพาน
แลวก็ถามวา ยังพบดวงบารมีของภาคขาวที่มารระเบิดเอามาอีกหรือไม? พูดงาย ๆ ก็คือ ดวง
บารมีที่มารเขาจี้ปลนเอามานั้น ยังพบอีกหรือไม? ตอบวา ระยะหลังนี้ไมคอยพบ พบบางแตไมมากเหมือน
รุนปราบมารภาค ๓ แตที่จะรายงานใหทราบก็คือ

พบตนธาตุนิพพานเปน และพบผูปกครองใหญนิพพานเปน
มารเขาจับตัวไปทรมาน
พบ “ต น นิ พ พานเป น ” เมื่ อวั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๔๒ (บั น ทึ ก เลม ๒๔ หน า ๑๐๔) มารเอา
พระองคไปซอนไวลึกมาก พระองคอยูองคเดียว เหมือนมีอะไรมัดพระวรกายพระองค พอเราชวยออกมาได
ถามพระองคดู ทรงบอกวาเปน “ตนธาตุนิพพานเปน” ขาพเจาตกใจมือเทาออน! ไดความวาเปนรุนกอน
“ตนนิพพานเปน” ยังจําติดตา พระวรกายผิวเนื้อสองสี ไมขาวอยางคนผิวขาว จีวรแพรเนื้อละเอียด สีจีวรไม
เหลืองทีเดียว เปนแบบเหลืองเขม พระเกศาสั้นเหมือนพระสงฆของเรา รางสันทัดไมใหญ กายไมใสเปนแกว
ไมเปนทอง แตเหมือนอยางพระสงฆของเราในทุกวันนี้
ตอมาวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๒ (บันทึกเลม ๒๔ หนา ๑๑๗) พบ “ผูปกครองใหญนิพพานเปน”
มารเอาพระองคไปกักกันไวลึกเชนเดียวกัน อยูองคเดียวไมปะปนกับใคร ถูกทรมานเชนเดียวกัน ถาม
พระองค แล ว ทรงบอกว า เป น “ผูป กครองใหญ นิพ พานเปน ” ข า พเจ าตกใจอี ก! เมื่ อไมกี่ วัน มานี้ ไ ดพ บ
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“ตนธาตุนิพพานเปน” วันนี้ไดพบ “ผูปกครองใหญนิพพานเปน” เขาอีก แปลวา ขาพเจามีโชคมาก ที่ไดชวย
พระองค พระองคเปนธาตุธรรมสําคัญ ไมคิดวามารมันจะขนาดนี้
ตกเย็นของวันนั้น ขาพเจาไดจัดบูชาดอกไมแกนิพพาน ธาตุธรรมทานสั่งใหทํา เพื่อตอนรับธาตุ
ธรรมสําคัญที่รับตัวพระองคกลับมาได นิพพานของเราตกใจกันหมด ไมคิดวาจะพบเหตุการณเชนนี้ นี่คือ
การสรางบารมีของลุงการุณย บุญมานุช ไมใชเอาเงินประชาชนมาสรางเจดีย ไมใชหลอพระพุทธรูป ไมใช
เอาไปกวานซื้อที่ดิน ไปทํางานอยางนั้นภาษามวยไทยเขาพูดวาหมดรูปหมดมวยแลว ถารูปมวยออกมา
เชนนั้น เซียนมวยเขาบอกวามีแตแพกับแพ เปนวิชาธรรมกายแลวไปทํางานอยางนั้น อายเขาเปลา ๆ อยา
ทําเลย! อายเขา!

เหตุการณมาถึงธาตุธรรมระดับผูปกครองของนิพพานเปน
มารยังเอาตัวไปได ทําใหขาพเจาคิดมาก!
จําไดวา “ตนนิพพานเปน” เคยรับสั่งกับขาพเจา ไมทราบวาขาพเจาจดไวในบันทึกเลมใด ทรง
กลาววา เมื่อพระองคไดมรรคผลนิพพาน สถานภาพของนิพพานเปนก็เปนอยูอยางนี้ ขาพเจาไดแตฟง แต
ไมเขาใจอะไร ครั้นเหตุการณมาถึงวันนี้ จึงนึกไดขึ้นวา “ตนนิพพานเปน” เคยกลาวเหตุการณไวแลว แต
ขาพเจาไมรูเรื่องเอง ซึ่งเรื่องของนิพพานมันละเอียดเกินความรูที่คนมีกิเลสอยางลุงการุณยจะรูเห็นไดแคนี้ก็
บุญอักโขแลว
ความหมายแหงการรับสั่งของพระองคจะมีความหมายอยางไร? เราไมเขาใจ แตวันนี้ไดขอคิดวา
“ตนนิพพานเปน” ทํางานหนัก เพราะตองทําหนาที่ผูปกครองใหญของนิพพานเปนทั้งหมด แตวันนี้ “ตน
ธาตุนิพพานเปน” และ “ผูปกครองใหญนิพพานเปน” กลับมาแลว งานของนิพพานเปนก็จะแบงความ
รับผิดชอบกันไป นี่คือความเขาใจของเรา
ความเขาใจของขาพเจาผิดไป ความพรอมของธาตุธรรมสําคัญดังกลาวนี้ ยังไมพรอมที่จะทํา
หนาที่ จะตองฟตซอมวิชากันอีกนาน
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พบทะเลบุญของภาคขาวที่มารมาจี้ปลนไป
แลวเอาไปซอนไว เราไปเอากลับคืนมาได
วัตถุประสงคของการเดินวิชา ก็เพื่อใหพบมาร คือใหพบกายของเขา เพื่อจะเอากายมารมาดับให
ตาย เมื่อหมดมารแลว หนาที่ปราบมารของขาพเจาจะไดจบลง แตแลวก็ผิดหวัง เราไมพบมาร แตไปพบ
อยางอื่น นั่นคือพบทะเลบุญของภาคขาว ที่มารเขามาระเบิดไปจากภาคขาว เขาเอาไปซอนไวในที่ลึกลับ
เกินความรูที่เราจะไปถึง แตเปนการบังเอิญที่เราไปพบเห็น พบเห็นไมมาก ในระยะนี้พบเพียง ๓ รายการ
จะเลาใหฟงดังนี้
รายการแรก พบเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๒ (บันทึกเลม ๒๓ หนา ๙๘) เปนทะเลหิมะ ดวง
ขาวซอนกันมากมาย ธาตุธรรมทรงบอกวาเปนของวัดพระธรรมกาย
รายการสอง พบเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๒ (บันทึกเลม ๒๓ หนา ๑๑๘) ไมทราบวาเปน
บารมีของใคร? ในบันทึกไดเขียนวา ไมพบดวงบารมีนานแลว เราลืมเรื่องนี้ไปแลว
รายการสาม พบเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒ (บันทึกเลม ๒๔ หนา ๑๐๔) มีลักษณะแปลก
มาก คือแบบแรก มีลักษณะคลายเกล็ดปลา คือเปนดวงใสเล็กซอนกัน เปนกองโตมหึมา อีกแบบหนึ่งมี
ลักษณะเปนน้ําใสเปนบึงใหญ

สรุปเนื้องานของปราบมารดภาค ๔
ตามที่ ร ายงานมาแล ว นั้ น เราจะพบว า ผลงานเป น งานไปตามทรั พ ย สิ น กลั บ คื น มา นั่ น เอง
ทรัพยสินที่เปนบุคคล ไดแก การติดตามพระพุทธเจาและจักรพรรดิของเรากลับมา ทรัพยสินที่เปรียบเหมือน
เงินทองก็คือดวงบุญและดวงบารมี ทําไดละเอียดมากแลว ขณะนี้เปนการรบปที่ ๑๖ ถามวาตามกลับไดหมด
หรือไม? ยังตอบไมได การรบที่ละเอียดเขาไปอีก จะพบอะไรบาง? ยังตอบไมได ถามวามารจะถูกดับหมด
หรือไม? ยังตอบไมได

ทางตันของการเดินวิชาคืออะไร?
การเดินวิชาดําเนินมาเปนเวลา ๑๖ ป วิธีเดินวิชาคือรวมนิพพานกายธรรมทั้งปวงรวมกับนิพพาน
เปนทั้งปวง อีกทั้งจักรพรรดิและกายสิทธิ์ทั้งหมด ใหเปนเนื้อเดียวกัน ใหเปนหนึ่งเดียว ตามแนววิชาซอนสับ
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ทับทวีของหลวงพอ นั่นคือ รวมรู รวมญาณทัสสนะ รวมนิโรธ รวมสมาบัติ รวมตรัสรู รวมคํานวณ แลวเดิน
เข าดวงธรรม ๖ ดวงเป นลํ าดับ ไป ดวงธรรม ๖ ดวง ก็คือ ดวงธรรมฯ ศีล สมาธิ ปญญา วิมุต ติ วิมุต ติ
ญาณทัสสนะ ซึ่งดวงธรรมทั้ง ๖ นี้ มีหยาบและละเอียดเปนลําดับไป
สืบรูสืบญาณทัสสนะไป เพื่อไปหาเหตุละเอียด เพื่อไปหามารละเอียด เพื่อเราจะไดกําจัดใหสิ้นเชื้อ
ตามยุทธวิธีของการรบที่หลวงพอทานสอนไว เขากลางดวงธรรมทั้ง ๖ เสมอไป
ตามวิธีนี้ แตไหนแตไรไมมีปญหา! แตพอมาถึงปที่ ๑๕ ติดตอเขาปที่ ๑๖ มีปญหา ปญหานั้นคือ
อะไร?
ปรากฏวา ดวงธรรม ๖ ดวงของนิพพานมีแคนั้น ไมมีตอไปอีก แปลวา สุดละเอียดของ
ภาคขาวมีแคนั้น ทําใหเกิดปญหาใหญโต ปญหาใหญโตที่วานี้คืออะไร? คือเราทั้งปวงของภาคขาวเดินวิชา
ไมได เหตุ ใดจึ งเดิ นวิ ชาไม ไ ด? ตอบว า ไมมีด วงธรรมใหเ ดิน เพราะดวงธรรมคื อมรรค ดวงธรรมคื อ
ทางเดิน เมื่อไมมีทางเดินแลว เราไปไหนไมไดทั้งนั้น เปรียบเทียบก็คือไมมีถนนใหเดินนั่นเอง
นี่คือ ขอมูลบงบอกวา ภาคขาวเสียทะเลรูทะเลญาณทัสสนะไปแลว ก็คือเราเสียปญญาไปแลว มาร
เขามาบอนแตก เอาดวงธรรมจากนิพพานไปแลว ภาคขาวจึงหูสั้นตาสั้น ไปรูไปเห็นไดในขอบเขตจํากัด
(บันทึกเลม ๒๔ หนา ๔๕)
ตรงนี้คือชัยชนะอันยิ่งใหญของมารเขา เพราะเขาสามารถทําใหภาคขาวเดินวิชาไมได ตรง
นี้คือการสูญเสียปญญา ถามวาปญญาที่สูญเสียไปนี้ตีราคาออกมาไดไหม? ตอบวา ตีราคาไมได เราจะแก
ทางตรงนี้อยางไร? ถาเราแกได นิพพานทานก็ยิ้มออกมาได หากเราแกไมได นิพพานของเราก็เงียบกริบกัน
อีก เงียบกริบเพราะอะไรหรือ? ตอบวา เพราะทุกขใจที่เดินวิชาไมไดนั่นเอง
เหตุการณเชนนี้ เกิดมาตั้งแตเมื่อไร? ไมมีใครรูเห็นทั้งนั้น ตรงนี้คือการพายแพของภาคขาวอยาง
ใหญหลวง แลวจะแกปญหานี้อยางไร? ใครเปนผูรู? ใครจะบอกวิชาแกเราได? มองไปทางไหน มืดแปดดาน
ความยากของการปราบมารอยูตรงนี้ นักรูที่ทานนิยมอยูไหน? อาจารยของทานที่ทานทุมเงินลานใหไปอยู
ไหน? ไหนลองแสดงความรูออกมาใหฟงบาง? จะมีน้ํายาไหม? เรามีแตอาจารยประเภทเปลืองขาวชาวบาน
อยางนั้นจะมีน้ํายาอะไร!
บานเมืองเรามีแตคนเกงไมเขาเรื่อง มันนาเจ็บใจ!
บัดนี้ เรามาถึงทางตันแลว ดวงธรรมของนิพพานมีเพียงแคนี้ ก็แปลวา ทะเลรูทะเลญาณของภาค
ขาวอยูในวงจํากัด เราตองแกได! ณ ที่สุดแหงดวงธรรมนั้น จงนึกเอาใจของเราเปนปลายเข็มปากกาจรดลง
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ตรงนั้น แลวกระทําหมุนขวาอยูกับที่ ทองใจเรื่อยไป นึกใหใจหมุนขวาเรื่อยไป นึกในใจ แลบ ลั่น ยอย แยก
ระเบิด ผา ดับ ละลาย เรื่อยไปในเครื่องบังคับที่มารเขาทําไว ทําอยู และที่จะทําตอไป
๑. แลบ ลั่น ... ... ... ฯ เครื่องบังคับนิโรธ เครื่องบังคับสมาบัติ เครื่องบังคับตรัสรู เครื่องบังคับ
คํานวณ เครื่องในเครื่อง ไมมีเครื่องตอไป เครื่องบังคับในเครื่องบังคับไมมีเครื่องบังคับตอไป
เครื่องปกครองในเครื่องปกครองไมมีเครื่องปกครองตอไป
๒. นอมใจเราเขาไปในกาล ๓ คือนอมไปในอดีต ในปจจุบัน และในอนาคต ใหสุดอดีต สุด
ปจจุบัน สุดอนาคต แลบ ลั่น ยอย แยก .....ฯ เรื่อยไป อยาหยุด
๓. นอมใจเขาสูยุคแหง ทาน ศีล ภาวนา นอมใจไปในทะเลทาน ทะเลศีล ทะเลภาวนา คํานวณ
ใหทั่วอดีต ทั่วปจจุบัน ทั่วอนาคต

ขั้นตอนตอไปจะทําอยางไร?
หลวงพอสอนวา ใหกําหนดออกมาเปน ๒ สวน คือ กําหนดใหเปนธาตุสวนหนึ่ง ใหเปนธรรมสวน
หนึ่ง เอาแตละสวนมาทําใหใส ดวยการเดินสมาบัติ หวังวาทุกคนเคยเรียนมาแลว เมื่อทั้ง ๒ สวนใสดีแลว
ใหประกอบเปนกายมนุษยพิเศษของเราขึ้น แลวก็เอากายมนุษยพิเศษของเรานี้พิสดารใหมากกาย แลวยิง
เขาตั้งแตจุดที่เราทําใจหมุนขวาจรดอยูกับที่นั้น ใหกายมนุษยพิเศษของเรานี้ ไปแลบ ลั่น ยอย แยก ระเบิด
ผา ดับ ละลาย ...... ฯลฯ ตั้งแตขอ (๑) ขอ (๒) และขอ (๓) นั้น

o ขั้นตอนตอไปจะทําอยางไร?
ทําอยางเดิมอีก คือ ใหแยกทั้งปวงนั้นเปน ๒ สวน คือสวนหนึ่งเปนธาตุ อีกสวนหนึ่งเปนธรรม
แลวเดินสมาบัติแตละสวนใหใส ดวยการเดินฌานสมาบัติ เมื่อทั้ง ๒ สวนใสดีแลว เอา ๒ สวนนั้นมาซอนกัน
เขา สงใจนิ่งลงกลาง ก็จะเกิดจุดใสเทาปลายเข็ม จุดใสนี้คือ “กลาง” กําหนดใหเกิด ดวงทาน ดวงศีล ดวง
ภาวนาขึ้น นิ่งลงไปกลางดวงทาน ศีล ภาวนา กําหนดใหเกิดจุลจักร มหาจักร บรมจักร อุดมบรมจักร ขึ้น
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o ขั้นตอนตอไปจะทําอยางไร?
ตอไปเอากายภาคผูเลี้ยงทั้ง ๔ มาสับกันตามแนววิชาซอนสับทับทวีที่หลวงพอสอน พอเรานึกสับ
กาย กายจุลจักรมากอน สับดวยกายมหาจักร สับดวยกายบรมจักร และสับดวยกายอุดมบรมจักร เมื่อกาย
ภาคผูเลี้ยงสับกันดีแลว ลําดับตอมา ใหสงใจลงไปที่กลางดวงธรรมของภาคผูเลี้ยง แลวใหเกิดดวงทาน ศีล
ภาวนา ที่เราทําไวแลวนั้น แลวอธิษฐานใหดวงทาน ศีล ภาวนา เปนธาตุธรรม ๓ อยาง คือ
๑. ใหเปนธาตุตรัสรู ธรรมตรัสรู
๒. ใหเปนธาตุเปน ธรรมเปน
๓. ใหเปนชนะ ธรรมชนะ
มารมากระทบไมวาสวนใด ใหละลายไปถึงที่มาของธาตุนั้นธรรมนั้น ใหละลายไปถึงที่มาของเหตุ
ทั้งปวงนั้น ถาไมทําอยางนี้ก็จะแพมารอีก

o ขั้นตอนตอไปจะทําอยางไร?
สรุปกอนวา ขั้นตอนนี้เปนอยางไรแลว มีดวงธรรมแลว และมีภาคผูเลี้ยงกํากับดูแลแลว ดวงธรรม
นี้เปนธาตุธรรม ๓ อยางแลว ดวงธรรมนี้เกิดจากอะไร? ตอบวาเกิดจากดวงทาน ศีล ภาวนา สรุปความรูของ
เราใหชัดเจนกอน เมื่อชัดเจนขั้นตอนนี้แลว เราก็มาคิดวา ดวงธรรมทั้งปวงจะตองประกอบดวยดวงธรรม
๖ ดวงเสมอไปเปนอัตโนมัติ เราก็ลองเดินวิชาดู สงใจนิ่งลงกลางดวงธรรม คือ ดวงธรรม ศีล สมาธิ ปญญา
วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ ลําดับ ๖ ดวงเรื่อยไป แลวก็สืบรูสืบญาณทัสสนะตอไปอีก ไมติดขัดอะไรแลว
รบตอไปได พระพุทธองคก็ทรงดีพระทัยไปกับเราดวย นี่คือปราบมาร ยากอยางนี้ ไมงาย! ถางาย คนอื่นทํา
ไดหมดแลว หมดโลกของเรานี้ ถาทําวิชาปราบมารไดคนหนึ่ง โลกเราก็นาอยูนาอาศัย

เราไดขอคิดอะไรบางเมื่อการรบมาถึงจุดนี้ ?
ใหเรานิ่งฟงธาตุธรรมทานวิจารณ โดยฟงวาพระองคจะทรงมีคํากลาวอยางไร? ฟงไปใหทั่วทุก
นิพพาน แล วเราก็ รับจดบันทึ กเหตุการณ และบั นทึ กความรู แตค วามรูนั้ นยั งไม เ ปนระเบียบ ยังไมเ ปน
ขั้นตอน ยังไมเปนหมวดหมู ตองใชเวลาสังเกต ใชเวลาพิจารณาไปอีกนาน ระหวางนี้จงอยาเชื่ออะไร!
เพราะมารเขาพารูพาญาณเราไปได เขาหลอกรูหลอกญาณเราไดเสมอ
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ตําราของขาพเจาทุกเลม กลาวไวแลว เห็นอะไร อยาเชื่อ! ใหตรวจสอบกอนเสมอไป จงดูเลม
ปราบมารภาค ๓ จําความรูนั้นไว มารเขามีเหตุหลอกรูลวงญาณ กวาขาพเจาจะรูได ขาพเจาก็ปราบมารมา
หลายรูปแบบ อยางเชน การบูชาขาวพระ ขาพเจากลาวไวแลวตั้งแตรุนปราบมารภาค ๑ (พิมพเมื่อ
๒๕๓๐) เขียนไวแลววาอยาทํา! เพราะไมถึงพระพุทธองค มารมันมาหลอกกิน กลายเปนวาเราไปบํารุง
มาร แตเดิมความรูนี้ขาพเจาเรียนมาจากแมชีทองสุข สําแดงปน การบูชาขาวพระในตอนนั้น ก็มีแมชีจันท
ขนนกยูง แมชีเธียร ธีระสวัสดิ์ แมชียอย แมชีอาภรณ และขาพเจารวมทําอยูดวย เราก็เชื่ออาจารย ครั้น
ตอมาชีวิตของขาพเจามาถึงขั้นตอนที่ธาตุธรรมบังคับใหทําวิชาปราบมาร ขาพเจาก็ปราบมารมาตลอด หวน
กลับไปดูผลงานที่เราเคยทําคือบูชาขาวพระ ทบทวนไป ทบทวนมา ดูแลวดูอีก ปรากฏวาไมถึงพระพุทธองค
มารมันหลอกกินหมด จึงไดขอคิดวา เราบํารุงใครกันแน! เราไมไดบํารุงพระพุทธองค แตกลับเปนวา
เราบํารุงมาร ขอรองวา พี่นองอยาทําเลย! ความรูของทานยังออนเกินไป ทานอยากไดบุญควรไปทําอยาง
อื่น โปรดเชื่อลุงเถิด!
ขาพเจาปราบมารจะใหมารดับ แตทานไปบูชามาร ใหมารมีกําลัง มันขัดกัน แตขาพเจาพูดชัดเจน
ไม ไ ด เกรงวา คนอื่ น เขาจะตํ า หนิ ว า ลบหลู อ าจารย เพราะข า พเจ า เรี ย นมาจากแม ชี ท องสุ ข สํ า แดงป น
ขาพเจาขอรองไมวาใคร อยาบูชาขาวพระเลย! ความรูของทานออนไป ทานทําไมถึง ขาพเจาดูเหตุการณนี้
มานานปแลว
นี่คืออานิสงสของการปราบมาร ทําใหเราไดรูอะไรไดหลายอยาง ความรูของขาพเจาที่เลาเรียนมา
แตแรกก็วาถูกตอง พอนานไปจึงทราบวา ความรูนี้เพี้ยนเสียแลว ขืนเชื่อความรูนี้ตอไป ก็เทากับเราชัก
ศึกเขาบาน ก็เทากับเราตอตีนโจร เพราะเราเดินวิชาชั้นสูง มารเขาหาชองโหว มารเขาหาชองวาง พอเขา
ไดชองเนื่องจากเราเดินวิชาพลาด เขาก็เขามายึดปกครอง มันเสียหายตรงนี้ โปรดจําไว! ธาตุธรรมทานจะ
ลงโทษเขาผูนั้น ถึงทานจะเรียนมารอยป เปนรุนพี่รุนพอหรือรุนปู จําไวเถิด! ไมวารุนไหนถูกลงโทษ
ทั้งนั้น ฐานเดินวิชาผิดพลาด
ดั ง นั้ น จึ ง ขอให ท า นเรี ย นโดยพิ จ ารณา จงอย า เชื่ อ! ใหต รวจสอบก อ นเสมอไป ตามความรู ที่
ขาพเจาไดเสนอแลว อยาเรียนแบบภูมิปญญาชาวบาน เคยทําอยางไรก็อยางนั้น จงเรียนโดยเปด
ตํารา โปรดดูเลมคูมือสมภารและเลมวิชชามรรคผลพิสดาร ใหแมนตําราเขาไว อยาใหเพี้ยน ถาเพี้ยนแลว
มารเขาพารูพาญาณทันที หลอกรูลวงญาณทันที ใหไปเห็นรอยแปด เอาเงินมาสรางเจดีย อีกกี่แสนลานก็ไม
พอ คนก็จนหมดทั้งประเทศ นี่มันอะไรกัน! ไมถูกตอง! มันแผนการของมารทั้งนั้น
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สรุปการเดินวิชาปราบมารมาถึงทางตันตรงที่ไมมีดวงธรรม ๖ ดวงนั้น แกไดแลว
ตามวิธีการที่บรรยายมานี้ งานปราบมารยังตองทําตอไป เพราะมารยังดับไมหมด
มาถึงตรงนี้ ทําใหเราทราบวา นิพพานของเรามีทะเลรูทะเลญาณจํากัด บัดนี้ เราแกไดแลว ตอไปนี้
เราจะพบอะไร? และจะมีเหตุการณอะไรอีกนั้น? เราทราบไมได ตองเดินวิชาตอไปกอน จึงจะไปทราบเอาใน
ตอนนั้น
เมื่อไรมารจะหมดเสียที? นี่คือคําถามที่ทานอยากทราบ ขาพเจาอยากใหมารดับสิ้นเชื้อไมเหลือ
เศษในวันนี้ เพื่อจะไดสิ้นสุดหนาที่ของขาพเจา ขาพเจาเบื่อหนายเหลือเกินแลว ไมมีใครบอกไดวามารอยูที่
ไหน? ทุกวันนี้เขาหนีเราตลอด ภาษาวิชาธรรมกายทานใชคําวา “ถอนถอยธาตุถอนถอยธรรม” คือหนี
ออกไปเรื่อย ๆ ถามวาหนีไปไหน? ตอบวาไมทราบ ไมทราบวาเขาหนีไปไหน? ก็เหมือนโจรหนีตํารวจ
ตํารวจไมรูวาโจรหนีไปไหนนั่นเอง จึงจับตัวโจรไมได
ถามารรบแบบปะทะ ปานนี้งานปราบมารเสร็จไปนานแลว แตเขาไมปะทะ เขาใชวิธีหนี แตยิง
เครื่องบังคับเขามา เครื่องบังคับของเขา ไปสัมผัสที่ใดก็บังคับไดหมด คือ บังคับไดหมด นั่นคือ บังคับใจ
เหมือนเรากด “รีโมท” เปลี่ยนชองโทรทัศน เครื่องปกครองและเครื่องบังคับ มารเขาทําไวทั่ว เหมือนกับการ
วางระเบิดในแดนรบ
กายมารคือเนื้อตัวของเขา ไมเปนกายอยางที่เราเคยเห็นมา กายที่เราเคยเห็นเปนกายหยาบ คือ
เรามองเห็นดวงญาณทัสสนะ แตในวันนี้ กายของมารเปนเหมือน “ฝุน” เหมือน “ผงยานัตถุ” เปนจุดเล็ก
ที่สุด เวลาเราทําวิชาดับ ตองเอาใจเราเปนเข็มจี้ลงที่จุดเล็กนั้น บังคับใหนิ่ง แลวละลายเครื่องปกครอง
ละลายภพ แลวปกใจลงที่กําเนิดกาย กําเนิดใจ กําเนิดจิต กําเนิดวิญญาณ แลวทองใจ แลบ ลั่น ยอย แยก
ระเบิด ผา ดับ ละลาย จากกายหยาบของเขาลําดับไปถึงกายละเอียดใหสุดเหตุ ๑๙ เสมอไป (ถาไมทองใจ
วิชาจะไมเดิน เพราะมารเขาปดนิโรธ จําหลักขอนี้ไว) การดับกายมาร ทําเพียงแคนี้กายของเขายังไม
ดับคือ ยังไมตาย ตองเดินวิชาปฏิโลมอีก นั่นคือ เดินวิชาเดินหนาถอยหลังแบบอนุโลมปฏิโลมนั่นเอง ทําให
มากเที่ยว จนแนใจวากายของมันดับสิ้นเชื้อจริง ๆ
จําไววา ตองหากายมารใหพบ เขาจะไมใหพบ เพราะเขาลมกายเปนวาง เราก็ลม เห็น-จํา-คิด-รู
ของเราเขาไปในเหตุลมกายนั้น ทองเรื่อย “ลมในลม ไมมีลมตอไป” หมายความวา ไมมีลมกาย-ลมใจ-ลม
จิต-ลมวิญญาณ ตอไป เมื่อถึงจุดที่ไมลมตอไปแลว จึงจะเห็นกาย แตก็ไมเปนกายอยางที่เราเคยเห็น จะเปน
“ฝุน” คือจุดเล็ก นี่คือกายมารชั้นเกงของเขา ถาเราไมดับกาย กายมันก็ไปคิดวิชามาสูเราอีก ดังนั้น จึง
ตองตั้งกติกาวา ตองดับกายใหไดเสมอไป
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สรุปวา การรบมาถึงตรงนี้ ตอไปจะเปนเชนไร? ขาพเจาบอกทานไมได ทานก็อยากทราบตอไปอีก
วา ทําไมไมถามนิพพาน? ก็บอกแลวในตําราทุกเลม ถาพระองคบอกได ปานนี้งานปราบมารเสร็จไปนาน
แลว

ทานเสียใจวาลุงรบมาถึงวันนี้ ทานไมไดมีสวนรวมเลย แมเงินสักบาทเดียวก็ไมเคย
เปนเรื่องของวาสนาบารมีเฉพาะบุคคล ลุงชวยไมได ทานปรารภวาทุมไปในเรื่องเหลวไหลเปน
รอยลาน นั่นเปนเรื่องเคราะหกรรมของทาน แลวก็มารูทีหลังวา รอยลานนั้นละลายเปนน้ําไปแลว ไมได
อะไร! ทานตองเขาใจวา มารเขาบังคับไดหมด แมนิพพานเขายังบังคับได ดังที่ลุงบรรยายมาโดยลําดับนั้น
เขาจะใหใครรวยก็ได จะใหใครจนก็ได จะใหเฮโลไปไหนก็ได แตเขาไมใหเฮโลไปที่ลุง เพราะลุงปราบเขา
เขาตองการใหลุงขัดสน เขาตองการใหลุงตาย! จะไดไมมีใครไปรังควาญเขา ก็เพราะมารเขาสูกับลุง
อยางนี้ ทานทั้งหลายจึงพลาดกับลุง ทานไมรูตัววาเทไปรอยลานนั้น มารมันเอาบารมีของทานไปเทาไร?
เหลือเศษไวเทาไร? ลุงทําวิชาไปเห็นเขา จึงไดรู
ขอใหเขาใจเถิด ใครก็ตามไมเปนวิชา หรือเปนวิชาเบื้องตน หรือเปนวิชาแตวาออนไป แตวารวย
เชารวยเย็น ผูคนแตกตื่นมาเทเงินให แตแรกลุงคิดวาเปนบารมีของเขา ตั้งขอสังเกตดูอยู ๑๐ ป ทําวิชาไป
ถึงขั้นนั้น จึงไดรูวา การรวยเชารวยเย็นนั้น เปนเพราะมารเขาหนุนอยูฉากหลัง ทําไมมารเขาทําเชนนั้น?
ตอบวาเขามีสวนได สวนไดของเขาคือบารมี เขามีสวนไดตรงนี้ พระพุทธองคพูดไมออก เราตองทราบ
ความรูสําคัญอยางหนึ่งวา หนาที่ใหบารมีคือพระพุทธองค ทานทั้งหลายมาชวยกิจการของศาสนา พระองคก็
ใหบารมี บารมีนี้ก็มาอยูที่ศูนยกลางกายของทาน ในวันที่ไดบารมี มารเขาบอกวา การสิ่งนี้สําเร็จดวยเขา
เปนผูเกื้อหนุน จนถึงขั้นไดเงินมาทํางาน เขาจึงมีสวนในความสําเร็จนี้ แลวเขาก็เอาดวงบารมีไป พระพุทธ
องคพูดไมออก เพราะพระองคก็อยูในปกครองของเขา สวนเรานั้นไดบารมี แตวาเปนแคเศษเดนเทานั้น
บารมีชั้นหัวกะทิมารเขาเอาไป ขาพเจารูเห็นเรื่องนี้และบอกความรูใหทานทราบแลว
ความรูนี้ไมใชรูเห็นไดงาย ใชเวลาพากเพียรทําวิชามานานป ดังที่กลาวแลว ทานก็วาอาจารยของ
ทานเรียนมารอยป ก็ลองดูวาทานจะรูเรื่องอยางที่ขาพเจาพูดหรือเปลา? เมื่อครั้งเราอยูกับหลวงพอ มีอะไร
บกพรอง หลวงพอทานก็แกใหทางวิชา บัดนี้เราไมมีหลวงพอแลว ไมมีคนคุมวิชาให เราถือวาเรียนแบบภูมิ
ปญญาชาวบาน เคยฝกอยางไรก็ทําอยางนั้น ไมเคยอานตํารา ตําราของหลวงพอมีอยู เราไมเคยสนใจก็ตอง
พลาดวันยังค่ํา มารเขาไมโง เขาไมเกงจริงเขาจะเปนเจาธาตุเจาธรรมไมได! จริงอยูในอดีตเราเคยดัง
เพราะหลวงพอทานกํากับ ตอนนี้ไมมีหลวงพอกํากับ เราเรียนอยางสมัยหลวงพอไมไดแลว ตองยึดตําราให
แมนเขาไว
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ทานลืมแลวหรือ? สมัยหลวงพอมีชีวิตอยู บกพรองเรื่องใดหลวงพออภัยได แตถา
เดินวิชาพลาด หลวงพอชวยไมได
เราทราบแลววา หลวงพอเลี้ยงพระเลี้ยงสามเณรจํานวนมาก อีกทั้งอุบาสกและอุบาสิกาทั้งปวง
กลาวถึงในสวนที่เกี่ยวกับวิชาธรรมกาย ถาวิชาบกพรองแลว หลวงพอชวยไมได อยูรวมกับทานไมได
แตแรกขาพเจาไมเขาใจ ทําไมหลวงพอไมชวย? เรื่องแคนี้ ทําไมหลวงพอไมอภัย? ตอเมื่อขาพเจาทําวิชา
ปราบมารมานานป จึงไดรูวา ถาวิชาพลาดก็เทากับเปดประตูใหโจรเขาบาน จึงนึกถึงหลวงพอวา หลวงพอมี
ความเห็นเชนนั้นถูกแลว! เปนการตัดไฟแตตนลม หมายถึงวาเราเปนฐานทัพใหมารเขา เปนสื่อใหมารเขา
พวกเราถามเหตุผลหลวงพอ ฟงทานชี้แจงเหตุผล เราจึงเขาใจ วาเกี่ยวของกับเอกราชของธาตุธรรม เราไป
เดินวิชาเชนนั้นเทากับ “ตอตีนโจร” เปนเรื่องของวิชาชั้นสูง พวกเราคิดกันบางหรือเปลา?
หลวงพอของเราโดนมรสุมมามาก แตเปนเพราะทานมีศีลบริสุทธิ์ มีปาฏิโมกขเรียบรอย มีงาน
สะอาด ไมหยิบเงิน จะทําอะไรก็ตองใหมีพระพี่เลี้ยงรูเห็นเปนพยาน ทานจึงมีคติวา “ไมสู แตไมหนี ทํา
ความดีเรื่อยไป” เราจะเอาแบบอยางก็ได แตถามวา เรามีศีลบริสุทธิ์ไหม? ปาฏิโมกขเปนอยางไร? การ
งานเปนอยางไร? การเงินการทองของเราสะอาดอยูหรือ? หากเลอะเทอะไปหมดทุกเรื่อง คติหลวงพอก็ชวย
เราไมได
ประวัติของหลวงพอวัดปากน้ํามีอยางไร? คติธรรมของทานมีอยางไร? ขาพเจานําเสนอครบถวน
แลว เขียนเปนหนังสือเลมโต ขอใหติดตามนํามาศึกษาเลาเรียน อานตรงไหนไมเขาใจ โปรดถามขาพเจาได
เสมอ เปนตําราชั้นดีทันสมัยอยูเสมอ อานเมื่อไรสนุกเมื่อนั้น เราเปนศิษยอยากเอาหลวงพอเปนแบบอยาง
นาอนุโมทนา แตวามีกฎกติกาอยูก็คือ เราตองมักนอย มีความละอายแกใจเขาไว ใหศีลบริสุทธิ์เขาไว วินัย
ของเราเครงครัดเขาไว อยายุงการเงินและสตรี ถาเขากฎเกณฑนี้ คติของหลวงพอใหคุณแกทานแนนอน

งานปราบมารในปกครองใหญ ทําใหเกิดความสับสนมาก เปนเพราะอะไรหรือ?
โปรดทําความเขาใจใหถูกตองวา มารเขาปกครอง ๒ อยาง คือปกครองใหญ ไดแก ปกครอง
นิพพานและปกครองย อย ไดแก ปกครองภพ ๓ สรุปแลว มารเขาปกครองหมด คือ ปกครองมรรคผล
นิพพานและปกครองพวกเรา คําวา พวกเรา หมายถึง มนุษยโลก ทิพย (สวรรค ๖ ชั้น) พรหม (คือพรหม
๑๖ ชั้น) อรูปพรหม (คืออรูปพรหม ๔ ชั้น) รวมทั้งจักรพรรดิและกายสิทธิ์ดวย หมายความวา จักรพรรดิและ
กายสิทธิ์ที่อยูในนิพพาน ในทิพย พรหม อรูปพรหม มารเขาปกครองหมด ไมเวนใครทั้งนั้น
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เมื่อเขาใจความรูหลักแลว คราวนี้จะเกิดความเขาใจเรื่องราวมากขึ้น ผลงานปราบมารที่นํามา
เสนอ ตั้งแตปราบมารภาค ๑ ถึงปราบมารภาค ๔ รวม ๔ ภาค ใชเวลารบนับถึงขณะนี้ป ๒๕๔๓ เปนปที่
๑๖ รายงานแตละผลงานรบในภาคนิพพานทั้งหมด ผลงานปราบมารในภพ ๓ ยังไมมีเลย เพราะยังทํางาน
รบในปกครองใหญไมเสร็จ นั่นเอง
ผลงานที่วาฟลุคมาก คือ ผลงานในปราบมารภาค ๑ ที่ดับทุติยภูมิไปได ผลงานนี้นับวาโชคดีมาก
ขอใหทานกลับไปอานเลมปราบมารภาค ๑ ดูใหม ผลงานนอกจากนี้ไมฟลุคเลย กวาจะไดงานแตละอยาง
ยากเหลือหลาย แตในระยะหลังนี้เกิดการสับสน เพราะบางวันนิโรธของเราสะดวกโยธินตลอดคืนไมมีอะไร
ติดขัด โลงโปรงเตียนไปหมด อารมณของเราบันเทิง แจมใส ไมพบมารเลย จนธาตุธรรมเชื่อวามารหมดแลว
ทรงรับสั่งแกเราวาหมดมาร เราก็ดีใจวา เราหมดหนาที่แลว หมดเวรหมดกรรมเสียที แตแลวก็ดีใจไดไมกี่วัน
ก็พบมารเขาอีก จึงเกิดการสับสนมาก อยางเชน จู ๆ เราก็เดินวิชาไมได เนื่องจากเห็น จํา คิด รูของเราขยับ
เขยื้อนไมไดเลย ตัวเราเปนอยางนี้และนิพพานก็เปนอยางเรา เหมือนกับวาถูกตรึงดวยการเทคอนกรีต
เหตุใดเห็น จํา คิด รูของเราเปนเชนนี้? นี่คือชั้นเชิงของมารเขา เขาถอยหนีออกไป ทําใหหลงผิดไปวา
หมดมารแลว เราจะไดไมปราบตอ ตอกรณีที่เรามาพบวา เห็น จํา คิด รู ถูกตรึงแนนเหมือนถูกเท
คอนกรีต นั่นคือวิชาหมัดตายของเขาทีเดียว ครั้นมาพบเหตุการณเชนนี้ ธาตุธรรมทานก็บอกวา ตอง
เดินวิชาตอไป หยุดรบไมได ตองรบตอ!
เรื่องของนิพพานเปนเรื่องละเอียดลึกซึ้ง แตดวยวิถีของการปราบมาร เมื่อเราไดสัมผัสนานปเขา ก็
พอจะรูเห็นได แตพอเราไดรูเรื่อง เราตกใจ เพราะเราคิดไมถึงวา นิพพานจะมีปญหามากปานนั้น ปญหาคือ
อะไร? คือ ปญหาที่มารเขาปกครอง พระพุทธองคทรงทําอะไรไมได มารเขาบังคับไปหมด ไปมาหาสูกันก็
ไมได จะคนควาวิชาก็ไมได ถูกบังคับไปหมด ขาพเจาไดมารูเห็นเขา เกิดความตกใจและเหงื่อแตกดวย! แม
จะฤดูหนาวแตเหงื่อก็ออก

เรื่องตลกที่จะเลาใหฟงก็คือ มารเขาเปนหมอความ หรือที่เราเรียกวา “หัวหมอ”
ขาพเจาทําวิชาปราบมารมานานป ไดรูเห็นเรื่องราวทั้งหลายในนิพพาน รูแลวเห็นแลวก็ไมเชื่อ!
เพราะไมเชื่อรูไมเชื่อญาณตัวเอง กลัววามารเขาหลอก เมื่อตั้งขอสังเกตมานานป จึงทราบวามารมันเปน
หมอความหรื อ ที่ เ ราเรี ย กว า “หั ว หมอ” เนื้ อ หาสาระสํ า คั ญ ก็ คื อ มารเขาห า มไปหมด ห า มค น คว า วิ ช า
หามบอกความรูแกผูมาแสวงหาความรูในนิพพาน ใครขัดคําสั่ง เขาจะทําโทษ ขาพเจารูไดอยางไรไมทราบ
(บันทึกเลมที่ ๒๒ วันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๔๑ หนา ๙๗) ตรงนี้เองคือตัวปญหาใหญ เราถามความรูพระพุทธองค
ไมได นั่นคือทางตันของเรา เพราะเราไมใชผูรู ผูรูคือพระพุทธเจา ขาพเจาเห็นผิดสังเกต จึงถอนคําสั่ง
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มารตั้งแตวันนั้น! หามธรรมภาคขาวปฏิบัติตามคําสั่งมาร! อาราธนาพระพุทธองคทรงคนวิชาและเขา
นิโรธเปนปกติตอไป
อยาโยนภาระไปใหแกธาตุธรรมเปนอันขาด ถาหากขาพเจาบอกวาใหฟงคําสั่งจากธาตุธรรม นั่น
คือขาพเจาหาเรื่องใหแกธาตุธรรม มารมันก็ตรงไปที่ธาตุธรรม ไปกลาวโทษและจะทําโทษ แตเปนเพราะ
ขาพเจาอาราธนาเอง ขาพเจาสั่งเอง มารก็เขาไปหาธาตุธรรม แลวถามวา ทําไมมาเพิกถอนคําสั่งของเขา?
ธาตุธรรมทานก็วา ทานไมไดสั่ง ศึกษาฯการุณย บุญมานุช เปนคนสั่ง ถามีอะไรติดใจก็จงไปหา
ศึกษา
ฯการุณย ไปพูดกับเขาเองเถิด นี่คือทางออกของธาตุธรรม แลวมารหนาโงตนใดจะไปหาขาพเจา เพราะมัน
กลัวขาพเจาจับตัว มันกลัวถูกขาพเจาดับ ทุกวันนี้มันหนีขาพเจา ไมสูแบบซึ่งหนา ถาเราเผลอมันก็ลุยเรา
คราวนี้กลับมาดูชั้นเชิงของมารกันใหม ถาขาพเจาบอกวา ใหฟงคําสั่งจากธาตุธรรม ถามวาอะไร
จะเกิดขึ้น? ตรงนี้คือประเด็นสําคัญ มารเขาจะตั้งขอหากับเราทันที! เขาจะพูดวาเราตระบัตยสัตย เรากลับ
กลอก เราไมอยูกับรองกับรอย ซึ่งการผิดคําพูดทั้งปวงนี้เปนของธรรมภาคมาร ดังนั้นทานเปนภาคมาร เรา
เปนผูปกครองของภาคมาร บารมีของทานอยูที่ใด? จงยื่นใหแกเรา เราจะเปนผูรักษาเองตามระบบของมาร
หากโดนลูกไมนี้เขา เราจะเดือดรอน นี่แหละมารมันหัวหมอ โพธิสัตวของภาคขาวโดนเพลงนี้มาแลวทั้งนั้น
ไมปลงอาบัติเพียง ๒ ราตรี บารมีก็หลุดมือแลว พวกเราไมรูกันเอง ก็ไมเรียนใหลึกจะรูไดอยางไร? จองแต
จะหาเงิน จองแตจะละเมิดวินัย นั่นคือทางปนของมารเขา เรียนวิชาธรรมกายก็ไมคนควาจริง หลงเชื่อ
ความรูที่มารเขาพารูพาญาณไป แลวจะไปไดเรื่องอะไร? สุดทายมารก็กวาดไปหมด โพธิสัตวของภาคขาว
เกิดไมได นาเสียใจมาก ขาพเจาบอกความรูไวแลว ไมอานกันเอง ไมศึกษาเลาเรียนกันเอง เอาแตวางมาด
วากูแน เอาแตสรางภาพวาใคร ๆ ก็ซูฮกกู นั่นเปนวิธีการของมารเขา เขาลวงเรา แลวเราก็ตายดวยกลยุทธ
ของเขา มีรอดสักรายไหม?

ความรูสําคัญที่เราตองรูก็คือใหรูวา มารปกครองอะไร? ปกครองตรงไหน?
มารปกครองมนุษยคือพวกเรานี้ เขาปกครองที่ “ใจ” ปกครองตรงไหน? ตอบวา ตรง เห็น จํา
คิด รู เมื่อปกครองใจได กายก็ไมเหลือ ใจของเรามีหยาบมีละเอียด ใจเบื้องตน เบื้องกลาง และเบื้องปลาย
นั่นคือทั้งใจ และจิต และวิญญาณถูกปกครองทั้งหมด
มารปกครองนิพพาน คือ ปกครองพระพุทธองคและผูไดมรรคผลนิพพาน เขาปกครองนิโรธสมาบัติ -ตรั ส รู และคํา นวณนั่นเอง ใหสังเกตในการเดินวิช า ถา เห็น จํา คิด รู เกิดอาการฝ ดคือ ไม
คลองตัว มีความอืดอาด จงทราบไวเถิด มารเขาสงวิชามากระทําที่เห็น จํา คิด รู คือเขาหุม เคลือบ เอิบ
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อาบ ซึม ซาบ ปนเปน สวม ซอน รอยไส เราแลว เราก็ตองรบดวยการแลบ ลั่น ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ
ละลาย ตามวิธีการรบตอไป
มารเขาบังคับเราดวย “เครื่อง” เวลาเขายิงเครื่องปกครองเขามานั้น เหมือนกับเรากด “รีโมท”
เปลี่ยนชองโทรทัศน เราไมเห็นตัวเราเอง กายมารเขาซอนอยูในที่ลับ ความยากของเราคือ เดินวิชาคนหา
กายของเขา
สรุปแลวเขาหลัก มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา สิ่งทั้งหลายมีใจถึงกอน มีใจเปน
ใหญ สําเร็จแลวดวยใจ คําบาลีแปลยากอยู พูดอยางไทย ๆ เราก็วา อะไรทั้งหลายที่มีใจครอง ใจยอมเปน
ใหญคือทําหนาที่เปนประธาน ความสําเร็จอยูที่ใจ ประเด็นที่วาสําเร็จดวยใจ หมายความวา ธรรมภาคไหน
ปกครองใจ? ความสําเร็จก็อยูที่ธรรมภาคนั้น! หมายความวา ธรรมภาคขาวหริอธรรมภาคดํา (มาร) หรือ
ธรรมภาคกลาง (จะขาวก็ไมขาว จะดําก็ไมดํา จึงเรียกวาธรรมภาคกลาง)
คํ า สอนของพระพุ ท ธองค ขอที่ ๓ ที่ วา สจิตฺต ปริโ ยทปนํ คื อการทํา ใจให สว า งใสนั้น มี ค วาม
ประเสริฐเลิศลนแลว ถูกตองแลว ใจของเรายังขุนมัว แปลวาเปนใจที่มารปกครองเรา นาเจ็บใจ ใจของเรา
แทๆ เหตุใดปลอยใหมารปกครอง? ทําไมเราไมปกครองใจของเราเสียเอง? ใหมารมาปกครองทําไม? ก็
เพราะมารปกครองนี่เอง สงผลใหเราแก เจ็บ (เปนโรค) ตาย นี่คือผลแหงการบังคับของมาร เราเสียหายปาน
ไหน? เราก็ทราบกันแลว
คราวนี้เราไปดูนิพพานบาง เกิดการเสียหายใหญหลวงแคไหน? ขาพเจานําผลงานปราบมารมา
เสนอแลว เลมนี้เปนเลมที่ ๔ เรียกวาปราบมารภาค ๔ เรื่องจะยาวความไปอีกแคไหน? ไมมีใครบอกเราได
ขาพเจาก็รบของขาพเจาไปตามหนาที่ ไมรูวาการรบจะยุติเมื่อไร? กองทัพของเรามีแคไหน? ไมมีใครทราบ!
ยุทธศาสตรของเรามีเพียงไร? ไมมีใครทราบ! สวนแสนยานุภาพของเขา ทราบแตวาไมมีใครสูเขาได เขา
เปนเจาธาตุเจาธรรมตลอดมา ไมวาใครก็ตามถูกเขาปกครองทั้งนั้น ผูถูกปกครองเดือดรอนกันทั่วหนา
ผลงานที่ขาพเจานํามาเสนอนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น ที่สุดแหงการปราบมารที่ขาพเจาทําอยู โปรด
ติดตามตอไป ยังมีเรื่องดี ๆ เลาสูกันฟงอีกมากมาย
ความยากของการปราบมารก็คือความรู เราจะใชความรูอะไรมาใช? นี่คือประเด็น มีคนถาม
ขาพเจาเสมอวา มีตัวแทนหรือมือสํารองชวยปราบมารแลวหรือยัง? ถามกันมานานแลว ตอบไดแตวา ยังไม
พบคนเกงคนนั้น โลกของเรานี้ ขณะนี้มีประชากร “หกพันลานคน” ถามีคนหนึ่งปราบมารได โลกนี้ก็นาอยู
ตอบเขาไปอยางนั้น
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วันที่ ๒๗ ธันวาคม คือวันเอกราชของธรรมภาคขาว เราตองนึกถึง “ตนปราบ”
และกองทัพจักรพรรดิของทาน วันนั้นเราตองทําการกุศลอะไรสักอยางใหจงได
“ตนปราบ” คือพระพุทธเจาฝายจักรพรรดิภาคปราบ เสด็จมาจากนิพพาน มาชวย “ตรีภพ” และ
“หยกชมพู” (ตรีจักร) ปราบมาร ตามที่ไดเสนอประวัติไปแลวในเลม “ปราบมาร ภาค ๒” นั้น ถายังไมได
อาน ตองติดตามหามาอานเพื่อใหเรื่องสัมพันธติดตอกัน เหตุการณมาถึงปนี้ “ตนปราบ” มีอภินิหารมากแลว
คนรูจักมากแล ว ข าพเจาตกใจอยูระยะหนึ่ง จู ๆ ทานทั้งหลายก็สงธนาณัติ ไปใหขาพเจา ขาพเจาอาน
จดหมายก็ทราบความวา ทานที่อยูบานของทาน ได “บนตนปราบ” ที่บานของทาน เมื่อมีทุกขรอนเกิดขึ้น
แกชีวิตของทาน บัดนี้ทานหมดทุกขรอนแลว ทานก็สงเงินไปใหขาพเจา เพื่อใหขาพเจาบูชาแก “ตนปราบ”
ตอไป นี่คือเหตุการณประจําวันที่ขาพเจาไดพบ ขาพเจาก็จัดบูชาใหตามประสงคของทาน เพราะ “ตน
ปราบ” ประทับอยูในดวงแกวของ “ตรีภพ” ที่บานของขาพเจา
ขออนุญาตเลาเรื่องอยางบันเทิงใจ คือคุยกันแบบตลกขบขัน นั่นคือเรื่องของดวงแกวกายสิทธิ์ของ
ตรีภพ เปนดวงแกวที่เปรียบเสมือนเปนเมืองใหญเปนนครใหญ มีประชากรหนาแนน ประชากรคือจักรพรรดิ
ทั้งปวงที่ขาพเจาปราบมารชนะ พบพระองคจํานวนมากที่มารเอาตัวทานไปกักกัน เมื่อพระองคหลุดมาจาก
ปกครองของมารแลว ก็มาอยูกับ “ตรีภพ” ทั้งหมด ในขณะนี้นับจํานวนไมถวนแลว คือนับเปนอสงไขยก็ยัง
นับไมถวน และที่เสด็จมาจากนิพพาน รวมทั้งเสด็จมาจากภพ ๓ เมื่อใครตอใครทราบขาววา “ตนปราบ”
ทานมาเปนแมทัพปราบมาร จักรพรรดิทั้งปวงก็หลั่งไหลมาชวยสมทบจนเกิดศูนยจักรพรรดิขึ้น
เกี่ยวกับเรื่องการบน “ตนปราบ” ทานอยูที่ใดก็บนได แตวาใหบนเปนเงิน ทานอยูที่ใดก็บนที่นั่น
โดยไมตองเดินทางไปที่บานของขาพเจา มีทุกขรอนอะไร? ก็ใหจุดธูปอธิษฐานบนในใจ เสร็จแลวก็ปกธูปไว
กลางบานของทาน จากนั้นขอใหทานทําภาวนาตามวิธีการของวิชาธรรมกาย ทําทุกวัน อยาเวน แลวทุกข
รอนของทานจะหมดไป โรคภัยไขเจ็บจะคอย ๆ หายไป แลวทานก็สงเงินแกบนทางธนาณัติไปใหขาพเจา
ขาพเจาก็นําบูชา “ตนปราบ” ตอไป
แตเดิมนั้น เรื่องการบน “ตนปราบ” ขาพเจาไมรูเรื่องเลย ไมมีความรูเรื่องการบน รูแตเรื่องปราบ
มารอยางเดียว เมื่อไดทําวิชาปราบมาร ขาพเจาก็ซอนกายสับกายกับ “ตนปราบ” กับ “ตรีภพ” กับ “หยก
ชมพู” กับกองทัพจักรพรรดิที่บานของขาพเจา จากนั้นก็เดินวิชารบตอไป ตอมาทานทั้งหลายมีทุกขรอน มี
จํานวนมากขึ้น เกินกําลังที่ขาพเจาจะแกให ก็เลยบอกใหบน “ตนปราบ” ปรากฏวา เกิดประเพณี การบน
“ตนปราบ” มาตั้งแตวันนั้น
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คุณวันชัย จึงจรัสทรัพย เปนผูบนคนแรก เวลานี้คุณวันชัยแกโรคเบื้องตนไดแลว
คุณวันชัย จึงจรัสทรัพย (๘๒/๓๖๘-๓๖๙ ถนนเนื่องจํานง ซอยเนื่องจํานงพลาซา ต.บานบึง จ.
ชลบุรี ๒๐๑๗๐ โทร (๐๓๘) ๔๔๔๗๒๐-๑) กับพระอาจารยกอบชัย อัตตสันโต (ธรรมสถานลานโพธิ์วิชา
ธรรมกาย บานหวยมะไฟ ต.บานบึง อ.บานบึง จ.ชลบุรี) ไปเรียนกับขาพเจาทุกเดือน กลาวถึงการแกโรค
ขาพเจารับไม ไหว เพราะมี จํานวนมากดวยกัน ท านสงจดหมายไปพรอมทั้งสงภาพถายของท านไปให
ขาพเจาแกโรคให ขาพเจาก็รับใช ดวยถือคติวาเปนวิชาธรรมกายแลว ตองแกโรคไดและตองสอนวิชา
ธรรมกายเบื้องตนไดอยางเฉียบคม ตามคติที่เรียนมาจากหลวงพอวัดปากน้ํา ทานที่แกโรคไมไดและสอน
ใหใครเห็นธรรมกายไมได ผิดตําราของหลวงพอแลว ขาพเจาไมมีคะแนนใหทาน ขาพเจาไมใหความนับถือ
จริงอยู เราตองแก ตองปวยไข และตองตาย แตเราตองมีประวัติวาเราแกโรคได ตองมีประวัติวา
เราสอนไดอยางเฉียบคม ถาไมมีประวัติอยางนี้ แปลวา ผิดความรูที่หลวงพอทานสอนแลว
คุณวันชัยทําอยางไรไมทราบ เมื่อใครมีทุกขรอน คุณวันชัยแนะนําใหบน “ตนปราบ” เมื่อคุณวัน
ชัยเดินทางไปเรียนวิชาธรรมกาย จะนําซองเงินแกบนไปใหแกขาพเจาบอย ๆ ขาพเจาก็ถามความเปนไป
ความเปนมาของซองเงินแกบนนั้น คุณวันชัยก็เลาวา มีทั้งปวยเขาหองไอซียูและขาราชการเลื่อนตําแหนง
คุณวันชัยแนะนําใหเขาบน “ตนปราบ” รายที่ขาพเจาตกใจก็คือภรรยาของคุณวันชัย เลื่อนตําแหนงของ
ขาราชการจากระดับ ๔ เปนระดับ ๖ ใชเวลาทําปริมาณงานเพียง ๓ วัน รายละเอียดมีอยางไร ขาพเจาก็เลา
ไมถูก ใหทานโทรถามคุณวันชัย คงไดรายละเอียดมากกวาที่ขาพเจาเลา แปลวา “ตนปราบ” ทานมีอภินิหาร
ทําไมจึงเปนไปไดปานนั้น ไดความวา เวลาทานบน “ตนปราบ” กองทัพของ “ตนปราบ” ทานมาชวยกันแก
นั่นเอง ขอแนะนําวา อยาปลอยใหอาการปวยเรื้อรัง อยารอใหเรื่องทุกขรอนลุกลามไปมาก ควรรีบบนแตตน
มือ
กลับมาพิจารณาถึงกิจกรรมที่จะทําใน “วันเอกราชของธาตุธรรม” ตรงกับวันที่ ๒๗ ธันวาคม ของ
ทุกปนั้น ใหทานระลึกถึงความดีของ “ตนปราบ” ระลึกถึงจักรพรรดิสําคัญ คือ “ตรีภพ” และ “หยกชมพู”
รวมทั้งกองทัพจักรพรรดิของทานที่ชวยกันรบ จนเกิดชัยชนะระดับหนึ่ง จนถึงขั้นธาตุธรรมกําหนดใหวันที่
๒๗ ธันวาคม เปนวันเอกราชของธาตุธรรม แลวใหทานบําเพ็ญกุศลอยางใดก็ได คือใสบาตร ทําบุญ รักษา
ศีล เจริญภาวนา นั่นคือวิธีที่ทานจะทําได
แตสํ าหรับตั วของขาพเจาทําแคนั้ นไมได ต องจัดบูชาอาหารและผาไตรเขาไปในนิพพาน ใช
ความรูสูง ดังที่เลาไวในเลม “ปราบมาร ภาค ๒” แลว สําหรับทานทั้งหลายไมแนะนําใหทํา เพราะไมถึง
นิพพาน แมวาทานเปนธรรมกาย ก็ไมแนะนําใหทํา เรื่องนี้กลาวหามไวตั้งแตรุนพิมพ “ปราบมาร ภาค ๑”
แลว ซึ่งพิมพในป พ.ศ. ๒๕๓๐ เพราะไมถึงนิพพาน ผลรายก็คือ มารเขามากินเปนการบํารุงมาร ไมได
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บํารุงพระพุทธองค ทราบวาสํานักใหญทําเดือนละครั้ง ดวยความหวังดีจึงหามไว! ไมเชื่อก็ตามใจ! ขาพเจา
ทํา แตหามใครมารวม เพราะอะไรหรือ? ถาเขาพูดวาเราหลอกเขา เราจะไดอะไรมาชี้แจง มันยากอยางนี้
ขาพเจาทําเฉพาะตนแตไหนแตไรมาแลว นี่แหละ! ทําอะไรตองมีเหตุผล ตองรอบคอบ ตองใครครวญ อยา
ใหเรื่องเงินมีอํานาจเหนือเรา

พระของขวัญของ “ตนปราบ” มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ไมคิดวาจะศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้น
พระของขวัญของ “ตนปราบ” มีรูปรางลักษณะอยางเดียวกับพระของขวัญของหลวงพอวัดปากน้ํา
คือเปนรูปรางพระประทานพร ขนาดก็เทากัน เนื้อขององคพระก็อยางเดียวกัน ทําไมจึงทําเหมือนพระ
ของขวัญของหลวงพอ? ตอบวา เปนสายธาตุสายธรรมเดียวกัน เราตองรักษาวัฒนธรรมไว แตสวนผสม
ตางกันอยูบาง ดังนี้
วัสดุที่ทําผงเปนองคพระ ทํามาจากเกสรดอกไมที่บูชาพระรัตนตรัยและบูชาตนปราบ ตากแหงแลว
นํามาตําใหละเอียด แตผสมดวยน้ํายาอยางหนึ่ง องคพระถูกน้ําแลวไมละลาย เปนสูตรของคุณวิบูลย รัตนพงษวัฒนา ขาพเจาไดมอบหมายใหคุณวิบูลยไปทําตั้งแตเริ่มตนจนถึงขั้นอัดเปนองคพระ มีจํานวนทั้งสิ้น
๖,๐๐๐ องคกวาเล็กนอย กวาเทาไรตองถามคุณวิบูลย แบงเปน ๓ แบบ
(ก.) แบบฝงเพชร มีจํานวน ๑๐๐ องค เพื่อมอบแกทานที่เปนวิทยากร
(ข.) แบบฝงพลอย มีจํานวนเกือบ ๖,๐๐๐ องค
(ค.) แบบธรรมดา คือไมไดฝงเพชรและไมไดฝงพลอย
สวนผสมสําคัญของพระของขวัญ “ตนปราบ” คือ ผสมดวยดินบานเกิดของหลวงพอวัดปากน้ํา
การไปเอาดินที่บานเกิดของหลวงพอวัดปากน้ํา ก็คือบานสองพี่นอง ตําบลสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรี
บานของหลวงพออยูตรงขามกับวัดสองพี่นอง ในสมัยที่ขาพเจาเปนเด็กวัดสองพี่นอง เรียนหนังสือระดับ
มัธยมศึกษาโรงเรียนอุภัยภาดาวิทยาลัย มีสะพานโคงขามแมน้ํา จากหนาบานหลวงพอไปยังวัดสองพี่นอง
แตบัดนี้ เขายายสะพานไปอยูอีกทิศหนึ่งแลว วัดสองพี่นองสมัยนั้นกับที่เห็นวันนี้เปลี่ยนแปลงไปหมด ไมคง
สภาพเดิมไวเลย คงสภาพเดิมอยางเดียวคืออุโบสถเทานั้น นอกนั้นเปลี่ยนแปลงไปหมด จนขาพเจาจําไมได
กลาวถึงบานเกิดของหลวงพอ ซึ่งอยูคนละฝงกับวัดสองพี่นอง ไดพบคุณทองหลอม มีฐานะเปนหลานของ
หลวงพอ สมัยที่ขาพเจาเปนเด็กวัดสองพี่นอง คุณทองหลอมบวชเปนพระอยูวัดสองพี่นอง ทานจําขาพเจา
ไมได พอเลาถึงความหลัง ทานก็จําได แจงความประสงควา ที่มาวันนี้ก็เพื่อมาขอดินตรงที่เคยเปนที่ตั้งบาน
ของหลวงพอ เพื่อจะเอาไปผสมทําพระเครื่อง คุณทองหลอมอนุญาต
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คุณทองหลอมชี้วา ตรงนี้คือที่ตั้งบานของหลวงพอ ขณะนี้ไมมีบานแลว เปนที่ดินวางเปลา แตวา
อยูติดกับบานของคุณทองหลอม ขาพเจาอธิษฐานใจขอตอหลวงพอ แลวก็ขุดดินมาหนอยหนึ่ง ขาพเจาและ
คณะซึ่งประกอบดวยคุณวิบูลย รัตนพงษวัฒนา และคุณชูชัย ศรีสุชินวงศ ก็ถายภาพกับหลานหลวงพอ
ถายภาพที่ตั้งบานของหลวงพอไวเปนหลักฐาน ทั้งยังไดเห็นบานของหลวงปูชั้ว โอภาโส บานของสมเด็จปา
ซึ่งบานของนักปราชญทั้ง ๓ ทาน ไมหางกันเลย หัวบันไดบานแทบติดกัน เหมือนหนึ่งวานัดกันมาเกิด ใน
บริเวณบานของหลวงพอนั้น มีเสาเกาอยูตนหนึ่ง มีนอตติดอยูตัวหนึ่ง เลยอธิษฐานใจขอตอหลวงพอ ขอให
ชีวิตของขาพเจามั่นคงเสียทีเถิด จะเกษียณราชการอยูแลว ยังไมไดเรื่องอะไร! คุณวิบูลยเอานอตตัวนี้มาลาง
สนิม แลวใหขาพเจาบูชาไวจนทุกวันนี้
พูดถึงของที่ระลึกจากหลวงพอ ขาพเจามีสบงของหลวงพอตัวหนึ่ง อยูในสภาพสมบูรณ จําไดวา
“สบงตัวนี้” ไดในวันที่หลวงพอรณภาพได ๒ วัน คือวันนี้เปนวันมรณภาพของหลวงพอ วันรุงขึ้น ขาพเจาจึง
ไปวัดปากน้ําไปกราบศพหลวงพอ เมื่อไปถึงไดพบพระครูญาณปรีชา (พระมหาณรงค สมณศักดิ์ในตอนนั้น
ตอมาทานไดเปนเจาคุณ แลวไปเปนจาอาวาสวัดราชโอรส) ขาพเจาแจงตอทานพระครูฯ วา อยากไดสมบัติ
ของหลวงพอชิ้นหนึ่ง ทานก็หยิบสบงของหลวงพอมาให ขาพเจาดีใจมาก ตองเขาใจวา ทานพระครูญาณ
ปรีชา ทานรูจักขาพเจาเปนอันดี ขาพเจาไปเรียนวิชาธรรมกายในวัดปากน้ําที่บานแมชีทองสุข สําแดงปน
เขาออกวัดปากน้ําจนพระรูจักขาพเจาทั้งวัด ตอนนั้นขาพเจาเปนขาราชการชั้นตรี เปนครูโรงเรียนวัดบวร
นิเวศ เรียกวาโตมาก มีเกียรติสูง ทานพระครูฯ เกรงใจจึงใหของดี ๆ เวลานี้สบงของหลวงพออยูในสภาพ
บริบูรณ วันดีคืนดีจะนัดใหวิทยากรไปไหวพรอมกัน สบงคือเครื่องแตงกาย นอตคือความมั่นคง ใครไดไหว
ทั้งสบงทั้งนอต แปลวา เราสะดวกโยธินแลว
พระครูญาณปรีชารูปนี้เอง ที่ขาพเจานําเงิน ๕๐,๐๐๐ บาทไปใหทาน เพื่อสรางบานใหแมชีจันท
ขนนกยูง ทานก็รับทําให ตอมาบานหลังนี้ ทราบวาชื่อบานธรรมประสิทธิ์ แลวการติดตอระหวางขาพเจากับ
แมชีก็ไมไดติดตอกันอีกเลย ตั้งแตวันนั้นจนถึงวันนี้

วัตถุประสงคของการทําพระของขวัญ “ตนปราบ”
เพื่อเปนที่ระลึกแกผูมีพระคุณที่สงเงินไปให
บางท านส งเงิ นไปถวาย “ตนปราบ” โดยสงเงิน ใหทางธนาณัติ บางท านส งเงิ น ให แกขาพเจา
ประจําเดือน บางทานสงเงินไปรวมบูชาในวันเอกราช ขาพเจาเกิดความคิดวา ในโอกาสที่ “ตนปราบ” ลง
มาจากนิพพาน มาทํางานปราบมารคราวนี้ ควรมีอะไรสักอยางเปนของที่ระลึก เพื่อใหเราระลึกถึง
“ตนปราบ” และคณะจักรพรรดิที่มาทําวิชาปราบมาร จึงคิดที่จะทําพระของขวัญ ใหเหมือนกับที่หลวงพอ
ทานทํา แลวมอบใหแกทานที่มีอุปการคุณ นี่คือวัตถุประสงคหลัก
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ตอมาทางกรุงเทพเชิญขาพเจาไปสอนนักเรียนเพื่อใหเกิด “พระในใจ” เพื่อใหเยาวชนของชาติมี
คุณธรรม ขาพเจารับเชิญ แมขาพเจาจะพูดไมได เพราะผาตัดกลองเสียง เนื่องจากเปนมะเร็ง ขณะนั้นกําลัง
รักษาตัวอยู จึงสรางวิทยากรขึ้นอยางกะทันหัน แมจะพูดไมได แตมอบหมายใหคุณชูชัย ศรีสุชินวงศ (เภสัช
กร) ชวยฝกวิทยากรให โดยขาพเจาบอกหลักสูตรวาวิทยากรควรบอกวิชาไดแคไหน? และจะสอนอยางไร?
แตโดยเหตุที่คุณชูชัยเปนผูตรวจสอบความถูกตองของวิชาธรรมกายทุกหลักสูตรที่ขาพเจาเขียน กอนที่
สํานักพิมพเลี่ยงเชียงจะจัดพิมพ ปรากฏวาคุณชูชัยรูเรื่องวิชาธรรมกายและบอกวิชาไดตรงกับความตองการ
ของขาพเจาจึงจัดสอบวิปสสนาจารยขึ้น ใครผานการสอนตามหลักสูตรนี้ ถือวาเปนวิทยากรได ทานใดที่จะ
เปนวิทยากรจะตองไปเรียนความรูจากคุณชูชัย เสร็จกระบวนการจากคุณชูชัยแลว จึงสงมาสอบความรูปาก
เปลาจากขาพเจา ผานการตรวจสอบจากขาพเจาแลว ถือวาผานหลักสูตร โชคดีมากที่งานฝกวิทยากร
เกิดขึ้นไดในจังหวะที่ขาพเจาพูดไมได จึงมีเจตนาจะเอาพระของขวัญ “ตนปราบ” ชนิดฝงเพชรมอบแก
วิทยากร ซึ่งมีเพียง ๑๐๐ องคเทานั้น สวนนอกจากนั้น จะมอบแกผูมีอุปการคุณ
ทานที่มีอุปการะตอขาพเจาก็ดี ที่สงเงินไปรวมงานเอกราชก็ดี โปรดติดตอไปที่ขาพเจา เพื่อรับ
ของขวัญ หรือจะเดินทางไปรับเองที่จังหวัดจันทบุรีก็ได (หากพระของขวัญหมดลงเมื่อใด ตองกราบขออภัยเปน
อยางสูงมา ณ โอกาสนี้)

พระของขวัญ “ตนปราบ” มีความศักดิ์สิทธิ์
เหตุใดจึงศักดิ์สิทธิ์? นี่คือคําถามที่พวกเราอยากทราบ
เราทานตองการทราบวา พระของขวัญ “ตนปราบ” มีความศักดิ์สิทธิ์นั้น เปนเพราะเหตุใด? เรื่องนี้
ใหพิจารณาไปทีละประเด็น ดังนี้
๑. ผู ทํ า คื อ “ต น ปราบ” ทํ า ในนามของ “ต น ปราบ” เราทราบชั ด ว า “ต น ปราบ” ท า นเป น
พระพุทธเจาภาคปราบ ในฝายของจักรพรรดิ หมายความวา จักรพรรดิทั้งปวงรวมกันทํา แตทําในนามของ
ตนปราบ
๒. “ตนปราบ” เปนแมทัพปราบมาร คือทานเปนจอมทัพ รูกันหมดทั่วธาตุตลอดธรรม ในภพ ๓ นี้
ก็รูกันหมด หมายความวา ทิพย พรหม และอรูปพรหม เขารูกันหมด ไมรูก็แตมนุษยเทานั้น ดังนั้น “ตน
ปราบ” จะทําอะไร? จึงไดรับความรวมมือทั้งนั้น ยกเวนมนุษย เนื่องจากเขาไมรู งานปราบมารสําคัญแคไหน
และเพียงไรนั้น ทั่วธาตุตลอดธรรมทราบเปนอันดี แมทิพย พรหม และอรูปพรหมเขาก็ทราบ ยกเวนมนุษย
เทานั้นที่ไมทราบ
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๓. การซอนวิชาของพระองคเปนเชนไรนั้น เรื่องนี้เราหมดความรูที่จะพิจารณา เพราะเราเปนผู
ตาม พระองคเปนผูนํา นั่นคือ ทรงอาราธนาจักรพรรดิและกายสิทธิ์ชั้นดีจากนิพพาน ใหลงมาชวยกันกําจัด
ทุกข กําจัดภัย กําจัดโรค ใหแกชาวโลก ทานใดที่ปรารถนาสรางบารมีเพิ่มเติมก็รับคําอาราธนา แลวก็มาเดิน
วิชาสรางที่อยูในองคพระ นั่นหมายถึงวา มาสรางภพในองคพระประทานพร ตามเนื้อหาสาระของวิช า
ธรรมกาย ไมไดมาองคเดียว บริวารของพระองคมาดวย ไดถามพระองคดูแลว ทานพูดกับขาพเจาวา มา
ทํางานตามที่รับอาราธนา เสร็จภารกิจของทานแลว ทานก็เขานิพพานของทาน

หลวงพอเตือนขาพเจา ๒ ครั้งแลว
ใหมอบแกผูมีความดี อยามอบใหดวยความสงสาร
เปนเพราะเหตุใดไมทราบ หลวงพอทานเตือนขาพเจา ๒ ครั้งแลว พระของขวัญของตนปราบ ให
มอบแกผูมีความดี อยามอบใหแกใครดวยความสงสาร ขาพเจาคิดอยูหลายวัน ทําไมหลวงพอเปนหวง? ก็ได
เหตุผลวา พระมีจํานวนนอยเพียง ๖,๐๐๐ กวาองคเทานั้น ถาเราใหดวยความสงสาร อีกเทาไรก็ไมพอแจก
ขาพเจาเองเปนคนสงสารคนเสียดวย แตไหนแตไรก็เปนอยางนี้ เห็นอะไรก็สงสารไปหมด เอาเปรียบใครไม
เปน ดังนั้น ใครไดพระของ “ตนปราบ” ขอใหบูชาทานอยางดี หมั่นเอาดอกมะลิบูชาทาน หมั่นฝก
วิชาธรรมกาย หมั่นสอนวิชาธรรมกาย ทานชอบอยางนั้น นั่นคือ ทานคุมเราใหสรางบารมี นั่นเอง

งานสืบสานวิชาธรรมกาย ขาพเจาทําครบทั้ง ๓ งาน
คืองานเผยแพรวิชาธรรมกาย งานเขียนตําราวิชาธรรมกายทุกหลักสูตร และงานทําวิชาปราบมาร
ทํามานานแลว และจะทําตอไปเปนบารมีสําคัญ ที่ทานทั้งหลายควรมีสวนรวมอยางยิ่ง
๑. งานเผยแพรวิชาธรรมกาย
ทํามาตลอด ตั้งแตในระหวางรับราชการ จนเกษียณราชการ สมัยที่รับราชการนั้น สอนคนเดียว ไม
วางานใด ๆ ก็สอนคนเดียวอยูอยางนั้น แตพอเกษียณราชการแลว เปนมะเร็งกลองเสียง จึงผาตัดกลองเสียง
และทาการรั ก ษา ทํ า ให พู ด ไม ไ ด ต อนนี้ เ อง ได ส ร า งวิ ท ยากรขึ้ น และแบ ง วิ ท ยากรเป น สาย แบ ง ความ
รับผิดชอบกันสอน ขณะนี้งานฝกวิทยากรนั้น หัวหนาสายเปนผูฝก เสร็จแลวสงไปสอบปากเปลากับขาพเจา
ปรากฏวาคุณวิบูลย รัตนพงษวัฒนาฝกไดมาก เทคนิคการฝกอยูในการกํากับของวิทยากรเอก เมื่อถึงเวลา
สอน หัวหนาสายเปนวิทยากรเอก สวนวิทยากรที่เหลือทําหนาที่เปนวิทยากรโท การสอนไดผลเปนอัศจรรย
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มีคนถามบอย ๆ เหตุใดคณะของลุงจึงฝกไดเกง ลุงตอบวา วิชาธรรมกายมีวิธีเฉพาะ ตองเรียนใหลึกซึ้ง จึง
จะรูเทคนิคของวิชา ก็ตอบไปอยางนั้น สมัยที่ลุงยังไมไดผาตัดกลองเสียง ลุงยังพูดได ไปสอนที่ไหนก็ถาย
วีดีโอไว เปนหลักฐานนํามาศึกษาเพื่อวิเคราะหวิจัยได นํามาพิสูจนได

๒. งานเขียนตํารา
โดยเหตุที่ขาพเจาสอนวิชาธรรมกายมาตั้งแตตน ขึ้นชื่อวาวิชาธรรมกาย ไมวาหลักสูตรใด ลวนแต
ยากทั้งนั้น เปนวิชาลึกซึ้งยากตอการเรียนรู ยากตอการฝก ตําราทั้งปวงที่หลวงพอทําไว ขาพเจานําไปถวาย
พระสงฆตั้งแตครั้งที่ขาพเจาเปนศึกษาธิการอําเภอนั้น พระทานปรารภวา อานตําราจนถึงขั้นทองจําได ก็ยัง
เดินวิชาอยางที่หลวงพอทานเขียนไวไมได ตําราจึงไมอาจชวยได ภาระจึงตกหนักแกขาพเจา เพราะขาพเจา
เปนผูเผยแพร ในสมัยนั้นไมมีใครเผยแพรกันเลย มีขาพเจาเผยแพรคนเดียวเทานั้น แมวัดปากน้ําซึ่งเปนตน
กําเนิดของวิชาธรรกมายก็ไมไดเผยแพร ขาพเจาเปนศึกษาธิการอําเภอ มีราชการเกี่ยวดวยเรื่องพระสงฆ
องคเณร ทั้งยังเปนวิทยากรสอนวิชาธรรมกาย ไมมีความรูวิชาธรรมกาย ก็ตองพูดวาเสียหนา ไปสอนพระ
เณร แตพระเณรทาถาม เราตอบไมได เปนการเสียหนาเรา เปนการเสียเกียรติภูมิดวย ขาพเจานึกถึงเรื่องนี้
ตลอดมา จึงหาวิธีอธิบายใหเขาใจงาย หาวิธีปฏิบัติงาย ทั้งความรูปริยัติคือทฤษฎี และความรูปฏิบัติตอง
สอดคลองกัน และตองงายทั้งหมด ตองไมมีอะไรยาก เรียนกับขาพเจาแลว ตองงายทั้งหมด จึงเขียนตํารา
ขึ้นใหมทั้งหมดทุกหลักสูตร โดยยกความรูวิชาธรรมกายแตละเรื่องขึ้น หลวงพอเขียนไวอยางไร? ยกบทนั้น
ๆ มาทั้งบท ซึ่งบทบัญญัติเปนตัวทฤษฎีเขียนอธิบายความกอน แลวโยงเขาสูภาคปฏิบัติ เปนโชคดีของ
ขาพเจาทําไดทุกบทและทุกหลักสูตร
บัดนี้ วิชาธรรมกายที่หลวงพอทําเปนตําราไว ขาพเจานํามาขยายความจากความยากใหเปนความ
งายแลว ทานทั้งหลายขอบคุณขาพเจา ขาพเจาทราบแลว บางทานสงเงินไปใหเปนรางวัลที่เขียนตําราไดดี
บางทานขอบคุณทางโทรศัพท
บัดนี้ ตําราวิชาธรรมกายทุกหลักสูตร ตั้งแตหลักสูตรเบื้องตนจนถึงหลักสูตรวิชาธรรมกายชั้นสูง
ทําไดครบทุกหลักสูตร เชิญทานติดตอไดที่สํานักพิมพเลี่ยงเชียง ราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ โทร. (๐๒) ๘๗๒๙๘๙๘, ๘๗๒-๕๙๗๕-๙ (คุณถนอมศักดิ์ จงพิพัฒนยิ่ง ผูจัดการ) ทานที่อยูตางจังหวัด โปรดติตอรานตัวแทน
ถาทานซื้อจํานวนมาก ทางสํานักพิมพเขาลดราคาให ควรติดตอไปที่สํานักพิมพ
ไมทราบความเปนไปความเปนมา ตําราของขาพเจามีจําหนายในตางประเทศ เขาเขียนจดหมาย
ชมเชยมา จึงรูวาตําราวิชาธรรมกายไปถึงตางประเทศ
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เมื่อ ๒-๓ วันนี้ มีเสียงชมมาวา “หนูอานตําราวิชาธรรมกายหลายอาจารยแลว หนูไมรูเรื่อง แตอาน
ตําราของลุงแลว หนูรูเรื่อง” บางครั้งไดยินมาวา รองเจาอาวาสยึดมั่นตําราของลุง เปนที่ขัดใจเขาอาวาส
เพราะตําราของเขาอาวาสก็มี ทําไมไมเอาตําราเจาอาวาส? รองเจาอาวาสชี้แจงวา ของลุงอานแลวรูเรื่อง
สวนตําราของเจาอาวาส ยิ่งอานยิ่งไมรูเรื่อง เรื่องงาย ๆ ทําใหยากก็เลยไมรูเรื่อง

๓. งานปราบมาร
เปนงานยากที่สุด ไมมีอะไรยากไปกวานี้แลว ขาพเจาทําวิชาปราบมารมาตั้งแตวันเขาพรรษาป
๒๕๒๗ ตรงกับวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗ นับถึงวันเขาพรรษา ป ๒๕๔๒ ตรงกับวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๔๒ ขาพเจาทําวิชาปราบมารครบ ๑๕ ปบริบูรณ นําความรูปราบมารออกเผยแพรแลว ๓ ภาค คือปราบ
มาร ภาค ๑- ภาค ๒ –ภาค ๓ เลมนี้คือ ปราบมาร ภาค๔ และปราบมารภาคอื่นในโอกาสตอไป เปนงานที่
เราไมวางเลย ตองทําวิชาตลอด วันใดรบชนะ อารมณเราปลอดโปรง วันใดไมไดความ อารมณเราไมดี เปน
เชนนี้ตลอด เมื่อรบมานานป ทานทั้งหลายถามวา มีมือสํารองแลวหรือยัง? ตอบทานไมไดเลย ไดแตพูดวา
ขณะนี้โลกของเรามีประชากร “หกพันลานคน” ตามที่ทางราชการเขาประกาศ สมมุติวาเปนธรรมกายหมด
ทั้งโลก ขอเพียงคนเดียวที่ปราบมารได โลกนี้ก็นาอาศัยแลว ก็ตอบไปอยางนั้น ตองวิชาใชการได แลวธาตุ
ธรรมทานตองตรวจบารมีกอน จึงจะบอกได อยางขาพเจานี้เขาเรียกวาถูกบังคับ ขาพเจาไมคิดวาขาพเจา
จะตองมาปราบมาร เพราะความรูเราไมเขาทา แตธาตุธรรมทานวาเขาทา เราวาเราปราบไมได แตธาตุธรรม
ทานวาได ความเห็นไมตรงกัน เนื้อหาสาระของปราบมารมีอยางไร? ทานไดอานแลว แตขอเรียนวายังเขียน
ไมครบ ยังบรรยายแบบยั้งมือ ถาใหพูดเปดใจ นั่นคือความรูตัวจริง แตยังทําไมได เพราะยังไมถึงเวลา
นั่นเอง แตก็พอเขียนแบบคุยกันได ดังที่ทานไดอานมาแลว

๑๓๗
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การปราบมารเปนเรื่องใหญ เปนเรื่องสําคัญ
หลวงพอไดกลาวไวในการเทศนครั้งหนึ่ง
ในเรื่องของการปราบมารวา

“ .....เมื่อเรารูเชนนี้ จงอุตสาหวา ตั้งแตบัดนี้ไป เราจะ
ชวยเหลือแกไขดวยประการใดประการหนึ่ง ทานรบศึก
สําคัญอยางนี้ ถาชนะละก็ เราชนะดวยกัน ถึงเราไมได
ทําเลย เราก็ชนะดวย ถาทําไดสําเร็จ เราก็สําเร็จดวย
เราไม ไดทํา เลย ก็สํ า เร็จ ดวย เราตองสนับสนุนดวย
ทางใดทางหนึ่ง ใหสมควรทีเดียว .....”

หลวงพอวัดปากน้าํ

๑๓๘
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ภาควิชาการ
ภาควิชาการ คือภาคความรูวิชาธรรมกาย เนนเรื่องสําคัญที่เราใชในการเดินวิชาปราบมาร สวน
วิชาการเรื่องอื่น ขอใหทานคนควา จากเลม “คูมือสมภาร” และเลม “วิชชามรรคผลพิสดาร”

มารปกครองอะไร? ปกครองตรงไหน?
ไดกลาวแลววามารปกครองสัตวโลกอยางไร? และมารปกครองนิพพานอยางไร? ประการแรก ให
เราพูดภาพรวมกอน สวนความรูละเอียดพูดกันทีหลัง สรุปแลวมารปกครอง “ใจ” เมื่อยึด “ใจ” ได กาย
จะไปเหลืออะไร? เพราะกายเปนบาวเปนขาทาสของใจ นั่นคือ กายเปนผูรับใชของใจ
ใหกลับไปเรียนเรื่องอายตนะภายในกับเรื่องอายตนะภายนอก ใหเกิดความเขาใจ เพราะบรรยาย
ไวชัดเจนแลว จะกลาวในบทนี้แตชื่อวิชาเทานั้น อายตนะภายใน ๖ คือ หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ สัมพันธกับ
อายตนะภายนอก ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ (อารมณของธรรมฝายใด นั่นเอง)
ใจมีหยาบมีละเอียด รับกิเลสมาจากสื่อ ซึ่งสื่อนั้นก็คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และอารมณ สงเขา
มายึด “ใจ” เพื่อให “ใจ” อยูในอํานาจปกครองของเขา เปาหมายสําคัญคือ “ใจ” เปนสําคัญ
เมื่อเขาใจภาพรวมแลว คราวนี้งายแลว จะเขาใจทั้งหมด มารเขาทํารูป-ทําเสียง-ทํารส-ทําสัมผัส
และทําอารมณ ในรูปแบบตาง ๆ แลวยิงเขามาที่ “ใจ” แลว “ใจ” ก็หมดสภาพที่จะตอสู เปนไปตามอํานาจที่
เขาบังคับ เหมือนชางถูกควาญชางบังคับดวย “ขอ” เหมือนอยางวัวควาย ก็ถูกเขาเจาะจมูกรอยดวยเสน
เชือก ที่ชาวนาเขาเรียกวา “สายตะพาย” และเหมือนอยางมา ก็ถูกใส “ขลุม” ที่หัว นั่นคือ ขอสําหรับบังคับ
ชาง สายตะพายสําหรับบังคับวัวควาย และขลุมสําหรับบังคับมา
การบังคับนั้น มารเขาทําวิชาเบ็ดเสร็จไวแลว เหมือนสายตะพายก็ยังอยูที่จมูกวัวควาย และขลุมก็
อยูหัวของมา เหมือนดวงทุกขและดวงสมุทัย ก็ยังเปนวงแหวนดําอยูที่ดวงธรรมของเรา เวลาที่ตองการ
บังคับ มารเขาบังคับไดทันที เหมือนกับที่เรากด “รีโมท” เปลี่ยนชองโทรทัศน เหมือนกับที่เราบังคับ
มา เพียงแตเราจับขลุมมาแลวเอาเชือกผาปาก ดึงเชือกจะใหไปทางไหน มาก็ไปทางนั้น หากบังคับวัวควาย
เพียงเราดึงเชือกที่จมูก จะใหไปทางใด วัวควายก็ตองไปทางนั้น
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๑๓๙

วิชาที่มารทําขึ้นนี้รายกาจมาก บังคับไดหมด อยางดวงขุนและดวงดําที่เรียกวา ดวงทุกขและดวง
สมุทัยที่มารทําขึ้นนั้น ไมวาใคร! ตองแก เปนโรค (เจ็บ) และตายทั้งนั้น ไมมีใครรอดไดเลย เรายังแกวิชา
ของมารไมไดมาจนบัดนี้ และแมมีพระพุทธเจามาตรัสรูแลว ก็ยังแกวิชามารเรื่องนี้ไมได จึงเปนปญหานา
หนักใจมาจนถึงวันนี้
คราวนี้ กลับมาพิจารณานิพพานกันบาง ทําไมมารปกครองนิพพานได? ขาพเจาทําวิชาปราบมาร
มาถึงวันนี้เปนปที่ ๑๖ ตั้งขอสังเกตเรื่อยมา ก็ยังตอบไมได วาทําไมมารเขาจึงปกครองได? ถามวาปกครอง
อะไร? ก็ตอบวาปกครอง “ใจ” พูดใหเปนวิชาธรรมกายก็วาปกครองนิโรธ พูดใหชัดอีกหนอยก็วา ปกครอง
นิโรธ-สมาบัติ-ตรัสรู-คํานวณ
คําวา “นิโรธ” ในที่นี้หมายถึง การทําใจนิ่งแสวงหาความรูทางใจที่ละเอียด
คําวา “สมาบัติ” ในที่นี้หมายเอาวา ลีลาการตอสูเชิงรุกและถอยหลังเหมือนการชกมวย คือรุกและถอย
คําวา “ตรัสรู” ก็หมายถึง ใหรูละเอียดขึ้นไป
คําวา “คํานวณ” หมายถึง การคาดหมาย ไดแกการคาดหมายในทางวิชา คือวิชาของเราตองใหละเอียด
กวามาร ตองใหเหนือกวามาร ถาวิชาของเราหยาบ แปลวาคํานวณเราของสูมารไมได
ทําไมมารจึงปกครองนิพพานได? ยังตอบไมได ก็เมื่อมารปกครองนิพพานได มรรคผลนิพพานไม
ลมสลายหรือ? ขาพเจากลาวไปมากแลว จนมีคําถามวา ลุงกลาวเชนนี้ทําใหคนหมดกําลังใจที่จะทําความดี
ลุงก็วาลุงพูดของจริง พวกเราจะไดพากเพียรทําความดีใหยิ่งขึ้นไป แลวความดีนั้นจะมาชวยหนุนใหเรามี
กําลังใจตอสูมาร เราจะปลอยใหมารมันเปนนักเลงโตอยูเชนนี้ไดอยางไร? เราก็ตองชวยกันคิดอาน ทํา
วิชาไมได ก็ตองชวยทางอื่น จะปลอยใหลุงสูอยูคนเดียวไดอยางไร? ทําไมไมคิดอยางลุงบาง? ทําไม
คิดแตวาจะไมทําความดี? ทําไมคิดแตวาทําบุญไปทําไม? เพราะถึงอยางไรก็ไมชนะมาร ไมเขาใจเหตุผล
ของการคิดนั้น คิดตอสู! ทําไมเราไมคิด? คิดแตจะแพสถานเดียวทําไม? เพราะมารเขาก็ลุยเรามาตลอดแลว
แมทุกวันนี้เขาก็ลุย แตพอลุงเอาความจริงมาพูด พวกเรากลับแสดงความพายแพกอนที่เราจะตอสู เปนเรื่อง
ไมสมควรที่จะคิดเชนนั้น

โปรดจําไววา ถาเราไมสู เราแพสถานเดียว! ถาเราสู เรามีทางชนะ!
คราวนี้ เรามาดูเรื่องอายตนะภายนอก วามารเขาทําอยางไรจึงเขามาถึงอายตนะภายในของเรา
พูดใหเ ขาใจงาย อายตนะภายนอกเขาสงอะไรเขามาในใจของเรา ถึงใจของเราสูเขาไมได มาถึ งความ
ละเอียดของวิชาในตอนนี้ เหตุอายตนะภายนอกเรียกยอวา “เหตุอายตนะ” มารเขาทําเปนเครื่องปกครอง
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๑๔๐

เครื่องก็คือ เอาธาตุ ๖ มาหมุนซาย แลวเอาดวงบาปใสเขาไป อธิษฐานจะใหเปนอยางไร? ก็สุดแตมารเขาจะ
ทํา แลวก็ยิงเขามาที่ใจเรา แลวเครื่องนั้นก็มากระทําการที่ใจเรา สงผลใหใจของเราอยูในบังคับของเขา นี่คือ
ความรูยอ ใหเราเห็นภาพรวมวามารเขาทําอยางไร?
ในเครื่องปกครองมีผูบังคับเครื่อง เหมือนกับคนบังคับเครื่องยนต ในเครื่องมีภพ ๓ ในภพ ๓ มี
นิพพาน ในนิพพานมีเครื่องปกครอง ในเครื่องปกครองมีกายมาร ถาเครื่องทําจนละเอียด เราเรียกวา “เหตุ”
เราเรียกวา “เหตุวาง” นี่คือความรูที่หลวงพอทานสอนไว สรุปแลวก็แคนี้ เครื่องก็ดี นิพพานก็ดี ภพ ๓ ก็ดี
กายมารก็ดี ถาทําละเอียดก็เหมือนฝุนละอองก็เหมือนกับยานัตถุ นั่นเอง
กลับมาพูดถึงเครื่องปกครอง มีหลายรูปแบบ บางรูปแบบเปนภพ ๓ บางรูปแบบเปนนิพพานและ
เปนรูปแบบตาง ๆ เรียกวา สารพัดแบบ เหตุใดจึงมากรูปแบบ ตอบวามารเขาไมใหจับรูปแบบยุทธศาสตร
ของเขาได จึงวางหลักวิชาไมได เราเดินวิชาไป เปนเพราะเหตุใดจึงเห็นเปนภูเขา นั่นคือเขาทําเปนเหตุ
ภพ ๓ เรียกยอวา “เหตุภพ” เอามาขวางรูขวางญาณเรา เราเห็นเขาเทานั้นก็ถอยกลับ ไปไมไดเนื่องจากมี
ภูเขากั้น ทานจะถอยกลับไมได ตองเดินวิชาทะลุภูเขาไปใหได ถาทานถอยกลับ แปลวาทานแพ!
ทุกวันนี้ เราทําลายเหตุหลายรูปแบบในอายตนะไมหมด อายตนะที่มารเขาทําไวมากคือ “อายตนะ
รูป” และ “อายตนะธรรมารมณ” อายตนะอื่นเขาไมคอยทํา

เปาหมายสําคัญเราเขาไปไมถึงเพราะเหตุใด?
จุดหมายสําคัญ คือ เปาหมายที่เราอยากไปถึงและอยากใหพบ เราจะไมพบและเราจะไมถึง ทั้งนี้
เปนเพราะมาร เขาสรางเหตุคุมกันแนนหนา เหตุสําคัญนี้แบงเปนกองทัพได ๒ พวกคือ
กองทัพแรก ประกอบดวยเหตุ ๔ อยาง
-

เหตุพารูพาญาณ
เหตุจูงรูจูงญาณ
เหตุหลอกรูลวงญาณ
เหตุบังคับรูบังคับญาณ
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๑๔๑

กองทัพสอง ประกอบดวยเหตุ ๒ อยาง
- เหตุสกัดรูสกัดญาณ
- เหตุขวางรูขวางญาณ
ชื่อของ “เหตุ” บอกหนาที่ของเหตุชัดเจนแลว วาแตละเหตุมีหนาที่อยางไร? เหตุเหลานี้ทําหนาที่
เปนทีม เหมือนการเลนฟุตบอล ใครมีหนาที่อะไรก็ทําหนาที่นั้น เชนเดียวกับสุนัขปาหรือฝูงเสือ เมื่อพบ
เนื้อปาคือกวางปา มันจะแบงหนาที่การงานกันทํา เวลาลาสัตวมันเครงครัดหนาที่ของมัน สุดทายสัตวตาย
หมด มันจับกินจนหมด
เมื่อเปนเชนนี้ งานเดินวิชาชั้นสูง เราตองเรียนรูกันใหมาก เวลานี้เราไมมีหลวงพอชวยคุม เราตอง
คุมตัวเอง อยาเดินวิชาพลาด ถาพลาดก็แพมารทันที เกิดการเสียหายตอสวนรวมมาก หมายถึงเสีย
เอกราชทีเดียว ดวยเหตุนี้เอง หลวงพอทานไมอภัยใหแกคนเดินวิชาพลาด หากเดินวิชาผิดแลว หลวงพอ
ทานไมเอาดวย ขาพเจานําเรื่องมาเลาแลว โปรดอานใหพบในเลมปราบมาร ๒-๓ นั้น
ขอยกตัวอยาง มีอยูทานหนึ่งเปนสตรี มีประวัติวาเห็นกายธรรมทันทีที่ตื่นนอน สตรีทานนี้เดินทาง
ไปพบขาพเจาที่จันทบุรี ขาพเจาแปลกใจมาก เพราะไมรูจักทานมากอน จึงเขากายธรรมไปถามหลวงพอวา
ทานผูนี้มาพบขาพเจาทําไม? หลวงพอตอบวา ทานพามาเอง “มีเจตนาใหมาเดินวิชากับศึกษาฯ” ตอมาทาน
ผูนี้หายไป จึงไปถามหลวงพอดูใหม ทําไมคนเกงทานนี้หายไป? หลวงพอบอกวา “มันเดินวิชาตอตีนโจร”
ขาพเจาฟงแลวก็เขาใจ ตั้งแตวันนั้น คนเกงคนนี้หางจากขาพเจา ทราบวาไปทรงเจาเขาผีแลว
คําตอบสําคัญที่เราไปไมถึงเปาหมาย เปนเพราะแกไขเหตุคุมกัน ๒ กองทัพของมารไมได เราจึง
ไปไมถึงเปาหมายสําคัญ จึงทราบวา พวกเราแพมารตรงนี้เอง ผานดานสําคัญนี้ไมได ก็แพเขาวันยังค่ํา การ
ที่พวกเราพลาด เปนเพราะเชื่อรูเชื่อญาณเรา ขาพเจาบอกแลววาเห็นอะไรจงอยาเชื่อ! ใหทําวิชา
ตรวจสอบกอนเสมอไป ทานไมเรียนกันเองจึงพลาด
เรื่องบูชาขาวพระขาพเจาหามมาตั้งแตป ๒๕๓๐ แลววาอยาทํา! เพราะมารมันแปลงกายมากิน
ทานบูชาไปไมถึง เพราะความรูเพี้ยน เพราะความรูออน ขาพเจาเตือนแลว ทานไปใหกําลังแกมาร ไมได
บูชาพระพุทธองค ทานไมเชื่อก็จนใจ เตือนมาตั้งแตรุนปราบมารภาค ๑ แลว
สรุปวา งานปราบมารของขาพเจามาถึงตรงนี้ พบความรูอยางนี้ เปนทางตันที่เราเดินวิชาตอไปได
ตอเมื่อผานดานนี้ไปได จึงจะไปพบอะไรอีก ซึ่งยังเดาไมได ตรงนี้เองที่เราพบวา พวกเราผานจุดนี้ไมได การ
จะผานได ตองรวมนิพพานกายธรรมทั้งหมดเขากับนิพพานเปนทั้งหมด รวมรูรวมญาณกัน แลวเดินวิชารบ
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ใหญ ไมใชรบยอย นั่นแหละจึงจะผานดานนี้ไปได ความรูที่ทานเคยเห็นนั้น ใชไมได! ญาณทัสสนะที่ทาน
เคยเห็นนั้นเชื่อไมได! มารเขาหลอกใหทั้งนั้น
ขอถามทานตรง ๆ ว า พวกเราที่วาเรียนมารอยปนั้น รู เรื่องไหม? ถาไมรู ตองเรียนใหรู โดย
เฉพาะตัวของขาพเจาเอง ตองรบสถานเดียว เดินหนาสถานเดียว ใชความรูวิชาซอนสับทับทวี หลวงพอสอน
แลว อยูในหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดาร

เรื่องของใจมีความซับซอน เพราะใจมีหยาบมีละเอียด
โปรดดูเรื่องธาตุ ๑๘ และอินทรีย ๒๒
ใจของเราทุกวันนี้ คือ ใจหยาบ
ใจละเอียด ก็คือ เรื่องของธาตุ ๑๘ และอินทรีย ๒๒ ในหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดาร ซึ่งหลวงพอ
สอนเราแลว
สวนใจของพระอริยเจายิ่งละเอียดยิ่งขึ้น ยิ่งเปนใจของพระพุทธเจาดวยแลว ยิ่งละเอียดยิ่งขึ้นไปอีก
จะละเอียดไปแคไหนไมมีใครทราบ ก็เพราะใจของเราหยาบนี่เอง เปนเหตุใหเรารูเห็นไดนอย มีรูญาณสูมาร
เขาไมได
เมื่อ ๒-๓ วันมานี้ ขาพเจาตกใจมาก แมเราจะรวมรูรวมญาณทัสสนะกับนิพพานแลว จักรพรรดิมี
เทาไรในนิพพาน นํามารวมกันเปนหนึ่ง “หนึ่งเดียว” ตามแนววิชาซอนสับทับทวี ปรากฏวาเราเดินวิชาไมได
เลย ใจของเราขยับเขยื้อนไมไดเลย ถูกตรึงเหมือนหนึ่งวาถูกเททับดวยคอนกรีต กวาจะหมดปญหานี้ไปได
สูรบกันอยูนาน
นี่คือมารเขาปกครองนิโรธ เขาปกครองพระพุทธเจา จนกระทั่งใจของเราถูกหุมรูหุมญาณทัสสนะ
ถึงขนาดวากระดุกกระดิกไมไดทีเดียว แตก็ผานปญหานี้ไปได แลวไปพบปญหาใหมอีก

ดวงธรรมของนิพพานมีจํากัด ทําใหเดินวิชาไมได เปนทางตัน
เมื่อเร็ว ๆ นี้เชนเดียวกัน ขาพเจาเหงื่อแตกอีก หลักของการเดินวิชา จะตองเขาดวงธรรม ๖ ดวง
เสมอไป นั่นคือ ดวงธรรมฯ (ดวงปฐมมรรค) ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปญญา ดวงวิมุตติ ดวงวิมุตติญาณทัส-
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สนะ แลวก็มีดวงธรรม ๖ ดวงละเอียดตอไปอีก ไมมีที่สิ้นสุด ดวงทั้งปวงนี้ก็คือทางเดิน (มรรค) ของใจ ถาไม
มีดวงธรรมเหลานี้ ใจไมมีทางเดินคือ ไมมีถนนใหเดิน เปนปญหาใหญ เปนทางตันของนิพพาน ก็ไดความรู
วา ถาดวงธรรมของนิพพานมีมาก แปลวา มีทะเลรูทะเลญาณมาก หากมีนอย หมายความวารูเห็นนอยไป สู
มารเขาไมไดนั่นเอง

อารมณของขาพเจาขึ้น ๆ ลง ๆ ถารบไดดีอารมณก็ดี
ถารบไมไดผล อารมณก็ขุน เปนเชนนี้แตไหนแตไรแลว
วันใดรบไดดี เราจะอารมณโปรงใส ยิ่งไดเห็นพระพุทธองคทรงดีพระทัย ใจของเราก็บันเทิง วันใด
รบไมดี ดับมารไมได แกปญหาทางวิชาไมได เกิดความทุกขทางใจทันที เดินไปคิดไป แมปวยไขก็คิดวิชา
ระหวางปวย กินขาวไมได แรงไมมี เขามาเชิญใหไปสอนทั้งที่พูดไมได จะนอนปวยอยูไมได ธาตุธรรมทาน
ไมยอม ทานสั่งใหไปสอนตามที่เขาเชิญ ชีวิตของขาพเจาเปนอยางนี้ ไมไดสบายเหมือนชาวบานเขา เมื่อ
ตอนเปนหนุมมีตําแหนงราชการเปนศึกษาธิการอําเภอ อยากไปจีบสาวกับเขาก็ไปไมได ตองไปสอนตาม
จังหวัดตาง ๆ ตามแตจังหวัดไหนจะเชิญ เลยไมไดไปเกี้ยวสาวกับเพื่อน ๆ พอเกษียณราชการอายุมากขึ้น
เคยปรารภกับเพื่อน บอกเขาวาเราพอมีเวลาวาง จะไปจีบสาวที่ไหนก็เอา เพื่อนเขายอนวา เราแกปูนนี้แลว
สาว ๆ ที่ไหนจะชอบ ไมมีใครชอบคนแก ดังนั้น ใหขาพเจาสอนวิปสสนาตอไป เพื่อนเขายอนมาอยางนี้ นี่ก็
เลากันอยางเปดใจ เปนการ “ปลงอาบัติ” กันไปในตัว วาเรื่องจริงเปนอยางนี้

อารมณของขาพเจาตอนอายุมาก แจมใสกวาตอนเปนหนุม
เมื่อขาพเจาอายุมาก อารมณของขาพเจาแจมใสกวาตอนเปนหนุม ตอนเปนหนุมไมอยากทําวิชา
และที่ทําวิชาก็เพราะถูกบังคับ แตพออายุมากเปนคนสูงอายุ ไดเห็นผลงานแลวก็สบายใจ แตกอนไมคิด แต
มาคิดในตอนที่อายุมาก ผลงานที่ทําใหอารมณแจมใสก็คือ
๑. ทุคติภูมิ คือ นรก อเวจี และโลกันต ถูกดับไปได ขาพเจาสบายใจมาก (ตั้งแตรุนปราบมาร
ภาค ๑)
๒. ไดถอนถอยเอาพระพุทธองคกลับมาได เพราะมารเอาไปทําโทษบาง เอาไปกักกันบาง เมื่อ
พระองคกลับมาได ขาพเจาสบายใจ
๓. ไดถอนถอยเอาจักรพรรดิกลับมาได เนื่องจากมารเอาพระองคไปทรมานบาง เอาไปกักกันบาง
พระองคกลับมาได ขาพเจาสบายใจ
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๔. ดวงบารมีทั้งปวงของภาคขาว ที่มารระเบิดเอาไปได แตเราไปปลนเอากลับมาได เรื่องนี้
ขาพเจาสบายใจ
นี่คือการสรางบารมีของขาพเจา ไมใชสรางวัด ไมใชสรางเจดีย ไมใชหลอพระพุทธรูป ไมใชเอาเงิน
ประชาชนไปละลายน้ําเลน ขาพเจามีกิเลสเหมือนทานทั้งหลาย ตามที่เลาไมไดวางมาดเปนพระอรหันตเพื่อ
สรางฉากหาเงิน ทานตองคิดวาดวงใสคือดวงธรรมที่เราเห็น จะทําใหเราสะดุงหวาดกลัวตอบาป
(หิริโอตตัปปะ) ถาเราไมหวาดกลัว นั่นไมใชธรรมของภาคขาวแลว แตเปนธรรมของภาคมารแอบแฝง
เขามา เราควรรูใหเทาทันวิธีการของมารเขาบาง ไมใชจองแตจะควักเงินใหโดยไมพิจารณาอะไรเลย! นั่น
เปนความประมาทของเรา เงินทองยุคของเรานี้หายาก การใชจายควรมีเหตุผล
เมื่อไรเราจะเลิกทํางานทางวัตถุกันเสียที ไมไดอะไรเลย! เสียเวลาคนวิชา งานกอสรางไมใชงาน
ของผูเปนวิชาธรรมกาย ไปทํางานเชนนั้นมารเขาก็หัวเราะชอบใจ เพราะมารเขาทําใหเราหลงงานได
งานคนควาวิชาธรรมกายชั้นสูงเปนอันไมไดทํา แปลวามารเขาชนะวันยังค่ํา นาเสียใจไหม!

เรื่องปราบมารตามที่เสนอนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น
คุณชูชัย ศรีสุชินวงศ (เภสัชกรหนุม) เปนผูเดียวที่อานบันทึกการปราบมารทุกเลม อานทุกตัว จึงรู
เรื่องราวตลอดยิ่งกวาใคร ๆ หากทานผูใดอยากทราบรายละเอียดกวานี้ ตองใหคุณชูชัยเปนผูเลา
เรื่องราวของการปราบมาร เทาที่นําเสนอนี้ เปนเพียงสวนหนึ่งเทานั้น เมื่อรูจักกันใหม ๆ คุณชูชัย
ขออนุญาตยืมสมุดบันทึกไปอาน ขาพเจาเขากายธรรมไปถามหลวงพอเพื่อการตัดสินใจของขาพเจา เพราะ
มีเรื่องลึกตื้นทั้งปวง ที่จดไว ไมกลาใหใครอานงาย ๆ
บัดนี้ เภสัชกรหนุมนี้มาขอยืมอาน ควรอนุญาตหรือไม? หลวงพอทานบอกวา เภสัชกรผูนี้จะมาทํา
หนาที่ “พระอานนท” ใหแกศึกษาฯ อนุญาตไดเลย จําไดวาคุณชูชัยขนเอาสมุดบันทึกทั้งหมดที่มีในคราวนั้น
ไปอานเปนแรมเดือน อานแลวยังชวยขีดเสนใตไวใหดวย แปลวาตรงนั้นสําคัญ เวลาเปดอาน เราจะไดรูวา
ตรงไหนสําคัญ
ตั้งแตวันนั้นมา คุณชูชัยเพียรไปมาหาสูขาพเจา ชวนคุยเรื่องวิชาธรรมกายบาง ถามเรื่องปราบ
มารลึก ๆ บาง เขาไปคูกับทันตแพทยบุญชัย องคศรีตระกูล ทราบวาเรียนจบมารุนเดียวกัน บานอยูใกลกัน
เขาเปนเพื่อนกัน ตอมาทานทั้ง ๒ คิดรวมตําราวิชาธรรมกายที่ขาพเจาเขียนทุกหลักสูตรใหรวมไวเปนจุด
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เดียวกัน เพื่อสะดวกแกการซื้อหาของสมาชิก จึงติดตอกับสํานักพิมพ ใหทําการจัดพิมพทุกหลักสูตรและทุก
เลม ปรากฏวา “สํานักพิมพเลี่ยงเชียง” รับจัดพิมพ
นับ แต นั้น มา ตํ า ราวิ ช าธรรมกายทุ ก หลั ก สู ต รไปทั่ ว ประเทศ ขา พเจ า ได รั บ คํ า ชมจากสมาชิ ก
สมาชิกบางทานพอใจเปนพิเศษ ถึงกับสงเงินทางธนาณัติไปใหเปนรางวัล เขาบอกวาหนูอานรูเรื่อง เธอบอก
วาเคยอานมาหลายอาจารย ยิ่งอานยิ่งไมรูเรื่อง ตําราของคุณลุงหนูยิ่งอานยิ่งรูเรื่อง นี่คือผลงานแรกของ
เภสัชกรชูชัยและทันตแพทยบุญชัย
ครั้นมาถึงพิมพเขาจริง เกิดปญหาใหญ ปญหาใหญคืออะไร? ปญหาใหญคือปญหาการตรวจทาน
ความถูกตองของวิชากอนที่จะตัดสินใจพิมพจริง เราจะไดใครมาตรวจเรียงพิมพให เราจะไดใครมาตรวจ
ความถูกตองให เพราะวิชาธรรมกายไมเหมือนความรูทั้งหลายที่ใคร ๆ จะตรวจได นี่คือปญหาใหญของ
สํานักพิมพที่จะตองหาผูสันทัดมาตรวจตนฉบับและตรวจความถูกตองของเนื้อวิชา โชคดีแท ๆ ที่คุณชูชัย
ชวยตรวจใหได ทุกหลักสูตรและทุกเลม คุณชูชัยตรวจไดหมด สงผลใหคุณชูชัยเปนพหูสูตในวิชาธรรมกาย
ทุกหลักสูตร ใครทําวิชาถูกใครทําวิชาผิด พอพูดความรูออกมา คุณชูชัยตัดสินไดเลย และใครสอนผิดสอน
เพี้ยน คุณชูชัยบอกไดเชนเดียวกัน นับวาโชคดีที่คนพบพระเอกวิชาธรรมกายในยุคนี้
หลวงพอทานพูดวา เภสัชกรผูนี้จะมาทําหนาที่ “พระอานนท” ใหนั้น เปนจริงตามที่หลวงพอบอก
แลว
นับแตวันนั้นมา ขาพเจามีเรื่องราวทางวิชาธรรมกาย ขาพเจาจะพูดใหคุณชูชัยไดทราบตลอดมา
เพราะสักวันหนึ่งเราก็ลืม แลวก็เปนจริงตามที่เราคาดหมาย หลังจากที่ขาพเจาเกษียณราชการแลว ขาพเจา
เขารับการผาตัดกลองเสียง เนื่องจากเปนมะเร็ง ความจําของขาพเจาไมเหมือนแตกอน ตองถามคุณชูชัย
แลวคุณชูชัยจะเปนผูยืนยันวา ขาพเจาพูดเรื่องนี้กับเขา ตั้งแตเมื่อไร? พูดวาอยางไร? เขาจําไดหมด เขา
ยืนยันความถูกตอง อยางเชนเรื่องของพระสมศักดิ์ มหพฺพโล แหงสํานักปฏิบัติธรรม อ.แมสาย จังหวัด
เชียงราย เปนตน เลาเรื่องยอใหฟงดังนี้
เรื่องของพระสมศักดิ์ ใคร ๆ ก็ทราบวา ขาพเจาชวยทานมา เพื่อใหทานตั้งสํานักปฏิบัติธรรม วิธี
ชวยของขาพเจาทําถวายทาน คือเขียนหนังสือเรื่องกายสิทธิ์หยกพมา เขียนเพื่อโฆษณาหยกพมา แลวก็เอา
หยกพมามาแกะพระจําหนาย แกผูสั่งซื้อ นี่คือเรื่องสรุปยอ เขียนมาหลายเลม ตอมาเห็นวาเรื่องกายสิทธิ์
หยกมีหลายเลมแลว ควรจะหยุดแคนั้น หากวามากไปกวานี้ เขาก็จะวาเปนการพาณิชย เปนหวงพระ
สมศักดิ์ จึงบอกใหหยุดออกหนังสือ ขอใหเปนที่รูวา ถาตองการหยกในรูปแบบใด ก็ติดตอไดที่พระสมศักดิ์
เพราะเราออกหนังสือติดตอมาหลายเลมแลว

ปราบมาร ภาค ๔ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๑๔๖

มีบางทานถามความรูเรื่องกายสิทธิ์ โดยอางวาอานหนังสือมาคิดวาขาพเจาเปนผูเขียน เพราะ
หลายเลมเท าที่อานมาเป นตํ าราที่ข าพเจาเขียนให คิ ดวาเปนความรูของขาพเจา ฟงเนื้ อหาที่ถามแลว
ความรูนั้นไมใชความรูของขาพเจา จึงสอบสวนทวนความดู จึงทราบวาพระสมศักดิ์ใหคนอื่นเขียน แลวเอา
ความรูที่ขาพเจาเขียนมาผสมเขาไปอีก เลยไมรูวาอะไรเปนอะไร? สับสนไปหมด
เตือนพระสมศักดิ์แลว ทานไมฟง ขาพเจาจึงวางมือโดยไมติดตอกัน และไมเดินวิชาชวยตั้งแตวัน
นั้นเปนตนไป โดยมีเหตุผลวา ทานไมเชื่อเราแลว ก็ไมเกิดประโยชนอะไร! ธาตุธรรมทานรูวาระใจของ
ขาพเจา ไดปรารภกับขาพเจาถึงเรื่องพระสมศักดิ์ สรุปความรูพอจําได “ถาศึกษาฯ ไมดูแล เดี๋ยวมารก็เอา
ไป” จึงนําเรื่องนี้พูดกับคุณชูชัย ตอมาพระสมศักดิ์ มีขาวทางหนังสือพิมพวาถูกคนรายชิงทรัพย คนรายฆา
เจาทรัพยตาย โดยคุณชูชัยโทรศัพทบอก ตอนนั้นขาพเจาเสร็จจากขั้นตอนการฉายแสงรักษามะเร็งแลว
ขาพเจาตกใจมาก! คุณชูชัยบอกวา “ลุงเคยปรารภกับผมเอง” ขาพเจาลองนึกดูเรื่องราว ก็พอนึกไดลําดับ
ความได
ตอมาก็เรื่องของวัดพระธรรมกาย เกิดการเฉลียวใจอยางไรไมทราบ จึงปรารภกับคุณ ชูชัย เกรง
วาจะมีเรื่อง
สรุปวา ไมวาอะไร ขาพเจามักพูดกับคุณชูชัย ดังนั้น ทานใดอยากทราบอะไร? ตองถามคุณชูชัย
ขาพเจาเองชักหลงลืมไปมากแลว แตความแมนยําทางญาณทัสสนะนั้น แมนยํามาก เกิดการทบทวนความรู
เห็นอะไรจงอยาเชื่อ ใหตรวจสอบความรูทางวิชาธรรมกายกอนเสมอไป ขาพเจานําความรูมาแสดงแลวใน
เลมปราบมาร ภาค ๓ นั้น ขอใหทานศึกษาเรียนรูไว อยาใหความหลงผิดติดตัวเราไปอีก เพราะความ
เขลานั้นติดตัวเราขามภพขามชาติไปได มารเขาทําได กวาจะพบความรูถูกตอง เราเสียเวลาเลาเรียน
กันตลอดชีวิต ตองคิดเสมอวาเราเรียนแขงกับมาร อยาใหมารไดชองเปนอันขาด
บรรยายมาถึงตรงนี้ ทานของใจวา ทําไมไมแมนยํามาก? ขาพเจาตอบไมได แตคิดวาเปนอานิสงส
ของการทําวิชาปราบมาร เห็นโลงโปรงเตียนไป จึงรูจึงทราบ แตก็หาคนรูเห็นดวยไมได จึงพูดกับใครไมได
ทานของใจอีกวา คนอื่นก็เรียนวิชาธรรมกายมานานกวาลุง ทําไมไมแมนยําเหมือนลุง? ลุงก็ตอบไมไดอีก
แตลุงก็บอกไวในตําราของลุงแลว “เปนธรรมกายเหมือกัน แตไมเหมือนกัน” แลวทานก็ของใจตอไปอีกวา
บางทานเรียนมารอยปแลว ใคร ๆ ก็เชื่อวาเขาเกง เรียนมาแตรุนปูรุนตารุนยาย เหตุใดไมแมนยําอะไรเลย?
ลุงก็บอกแลววา วิชาธรรมกายเปนของสูง ตองหมั่นเปดตํารา ทบทวนความรูอยูเสมอ เหมือนพระสงฆตอง
ลงอุโบสถฟงปาฏิโมกข อยาเรียนแบบ “ภูมิปญญาชาวบาน” คือเคยทํามาอยางไรก็ทําอยางนั้น ไม
เคยเปดตําราทบทวนความรู ถาเรียนอยางนั้น มารเขาจองพลิกธาตุธรรมเรา รูญาณของเราใชการไมได
แตไปเห็นตามการกํากับของมาร ทานก็อางตออีกวา สมัยหลวงพอมีชีวิตอยู ทานยังชมเชยยกยองเรา ขอ
เรียนวา นั่นเปนสมัยของหลวงพอมีชีวิตอยู เปนเพราะทานคุมวิชาของเรา บกพรองอะไรทานก็แกไขให ทาน
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ชมเราก็เพื่อใหเราเกิดกําลังใจ ไมใหเราเบื่อหนายตอการเดินวิชา แตสมัยนี้เราไมมีหลวงพอคุมวิชา เราไป
หลงตัววาเราเกงเหมือนสมัยนั้น เราคิดอยางนั้นไมได
บางทานไมเคยหยิบตําราเลย ไมเคยเปดอานดวยซ้ํา ไมรูดวยวาวิชาธรรมกายที่หลวงพอทําเปน
หนังสือไวมีกี่เลม? อะไรบาง? เราเคยอานบางหรือเปลา? แตอาศัยวาเราเปนรุนลายคราม เปนรุนเกาจริง
แตความรูยังไมไดรับการตรวจสอบ ขาพเจาเคยกลาวไวในตําราของขาพเจาแลว ใหเอาเกณฑ ๒ ขอไปวัด
เพื่อตรวจสอบเบื้องตน คือ
(๑.) สอนเบื้องตนไมมีประสิทธิผลเลย คือไมมีคนเห็นธรรมเทาที่ควร
(๒.) ไมมีประวัติวาแกโรคได
เกณฑ ๒ ขอนี้คือ เครื่องมือวัด วาใชการไดหรือไม! ถาวัดแลว ไดความวาไมเอาไหน! ขอให
ปรับปรุงความรูใหมทันที แปลวาเรียนมาเพี้ยน ใหตั้งตนเรียนใหม ตํารามีครบแลวทุกหลักสูตร ทานไมเลา
เรียนเอง ไมคนควาเอง แลวจะไดเรื่องอะไร
ดังนั้น จึงขอใหทานหมั่นอานตํารา หมั่นอานทบทวนตํารา หมั่นเปดตํารา เพราะความรูทางวิชา
ธรรมกายเกี่ยวโยงกันหมดทุกเรื่อง ถาเราไมอานตํารา ความรูจะเพี้ยนโดยเราไมรูตัวโดยฝมือของมารเขา
เพราะมารเขามีหนาที่ทําใหเพี้ยน เพราะเขามีหนาที่ปดรูปดญาณ ในที่สุดเขาก็ดับวิชาธรรมกายได หากมาร
เขาดับวิชาธรรมกายได ไมวาจะโดยเหตุใด นั่นคือ เราแพมารถึงขั้นราบคาบ เพราะเราขาด “สื่อ
แหงการเห็น” เราอยูในฐานะเหมือนคนตาบอด แลวเราจะไปชกตอยกับใครได นั่นคือ ความมืดมาสู ไม
วาอะไรมืดไปหมด แลวอะไรจะเกิดแกสัตวโลก? แนนอน! นั่นคือ อันตรายมาสูมนุษย แลวสงผลกระทบไป
ทั่วสวรรคทั่วนิพพานดวย ดังนั้น หนาที่ของเราตองรักษาวิชาธรรมกายไวใหได

การทําวิชาซอนสับทับทวีตามที่หลวงพอสอนไวนั้น
ตองเขาใจวาวิชานี้ยากมาก! ทําไปนานปจึงลงตัวเหมือนที่หลวงพอสอน
ใหทานกลับไปปดตําราหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดาร ใหดูเรื่องวิชาซอนสับทับทวี อานหลาย
เที่ยว แลวทดลองทําแบบงาย ๆ ดูกอน ใหทําไปนานป แลวจะทราบวาวิชานี้ยากมาก แบบที่ขาพเจาจะ
กลาวตอไปนี้ เปนแบบยากมาก มีขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้
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๑. เปาหมายแรก ตองรวมนิพพานกายธรรมกับนิพพานเปน ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันใหได
๒. รวมทั้งจักรพรรดิและกายสิทธิ์ดวย ทั้งที่มีอยูในนิพพานและในกายตาง ๆ ของเรา
๓. ตอไปจึ งเดินวิชารบ สื บรู สื บญาณทัสสนะกันตอไป สืบรูสืบญาณทั สสนะไปเพื่อคนหามาร
พอแลวเราตองดับใหหมด พบเครื่องปกครองของมาร เราทําวิชาดับ พบวิชาของมาร เราทําวิชาดับ พบ
ภพ ๓ และนิพพานของมาร เราดับทั้งนั้น พบเหตุตาง ๆ ของมาร เราดับทั้งนั้น อยาใหเหลือแมแต “หนึ่ง
เดียว”
๔. ประเด็นที่วา จะไปไหน? ใหไดอะไร? ไปถึงไหน? นั่นเปนเรื่องขางหนา ไมมีใครบอกเราได

ขั้นตอนการทําวิชาซอนสับทับทวีในเชิงรบ ลําดับแรกคือเดินวิชาจากตัวเรากอน
๑. สงใจนิ่งลงที่กําเนิดกายมนุษยตัวเรา สับเขากําเนิดจุลจักร กําเนิดมหาจักร กําเนิดบรมจักร และ
กําเนิดอุดมบรมจักร กําเนิดตนสับกําเนิดกลางและสับกําเนิดปลาย กายจักรพรรดิหรือเรียกวากายภาคผู
เลี้ยงจะสับกัน โดยกายของจุลจักรอยูนอก ถัดไปเปนกายของมหาจักร กายของบรมจักร และกายของอุดม
บรมจักร สับกายหยาบไปจนสุดกายละเอียด สุดกายเถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด ......ฯ
- แลวเอามาสับกายฝน (กายมนุษยละเอียด) กายทิพยหยาบ-ละเอียด กายพรหมหยาบ-ละเอียด .......
กายธรรมพระอรหัตตละเอียด..สุดเถา..ชุด..ชั้น..ตอน..ภาค..พืดฯ
- กายเบื้องตนสับกายเบื้องกลางและสับกายเบื้องปลาย
๒. ตอ เห็น-จํา-คิด-รู-ใจ-จิต-วิญญาณ-นิโรธ-สมาบัติ-ตรัสรู-คํานวณ-อายตนะภายใน
๓. เดินดวงธรรม ๖ ดวง เพราะเราทําวิชา “ตอ” เสร็จมาแลว ดวงธรรมตรงกันหมดแลว ตรงนี้คือ
สุดละเอียดของกายธรรม ใหเดินวิชาในกายมนุษยตัวเรา นั่นคือนิพพานของผูเลี้ยงกาย นั่นเอง
หยุดนิ่งกลางดวงธรรม (ดวงปฐมมรรค) ทองใจ “ตรัสรูในตรัสรู ไปสุดธาตุตรัสรูธรรมตรัสรู สุดธาตุ
เปนธรรมเปน สุดชาติชนะธรรมชนะ” ดวงธรรมก็จะใสขึ้นเปน ๓ จังหวะ นึก แลบ ลั่น ยอย แยก ระเบิด ผา
ดับ ละลาย ใหความขุนมัวสิ้นเชื้อไมเหลือเศษ (ถาไมทองใจ มารเขาปดเห็น จํา คิด รู ทันที)
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แลวมาหยุดกลางดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปญญา ดวงวิมุตติ ดวงวิมุตติญาณทัสสนะ ใหครบ ๖ ดวง
แลว ก็ลําดับดวงธรรม ๖ ดวงที่ละเอียดตอไปอีก คือที่ดวงวิมุตติญาณทัสสนะนั้นก็มีดวงธรรมละเอียดตอไป
อีก สุดแตความพอใจของเรา วาเราจะเดินวิชาละเอียดไปแคไหน? ถาจะใหละเอียดมาก เราก็เดินวิชาตอไป
๔. คราวนี้เราจะกลับมาหาจักรพรรดิที่มีอยูที่บานของเรา เราจะ “สับวิชา” กันอยางไร? ขอให
สังเกตใหดี สับดวงธรรมกําเนิดตน สับดวงกําเนิดกลาง สับดวงกําเนิดปลาย จากนั้นทําถอยหลัง ซอนดวง
ธรรมกําเนิดปลาย มาหาดวงกําเนิดกลาง และซอนมาหาดวงกําเนิดตน ซอนพืดมาหาภาค มาหาตอน มาหา
ชั้น มาหาชุด มาหาเถา มาหาพระอรหัตละเอียด ........ มาหากายมนุษย จากนั้นใหนึก “สับกับดวงธรรมของ
จักรพรรดิ” ของเราทั้งหมด พระของขวัญ มีเทาไรสับใหหมด จุลจักร มหาจักร บรมจักร อุดมบรมจักร มี
เทาไรเอามาสับเปนกายเดียวใหหมด จักรพรรดิทานรู ทานสับกายของทานทุกประเภท เปนกายเดียวกัน
เปนขั้นตอนการสับวิชาจักรพรรดิในกายกับจักรพรรดินอกกายเขาดวยกัน ใหดูการเชื่อมโยงใหดี
หยุดนิ่งกลางดวงธรรมของกายจักรพรรดินอกกาย นึกใหกายของจักรพรรดิในกายเขาไปซอนกาย
จักรพรรดินอกกายทันที หลวงพอใชถอยคําวา “สับ” แลวก็เดินวิชา เหมือนกับที่เดินวิชาแลว คือหยุดนิ่ง
กลางดวงธรรม จรดใจนิ่งลงไปที่กําเนิดเดิม จุลจักร สับไปหากําเนิดเดิมของมหาจักร สับลงไปที่กําเนิดเดิม
ของบรมจักร และสับลงไปที่กําเนิดของอุดมบรมจักร รวม ๔ จักร
กําเนิดตนสับกําเนิดกลางและสับกําเนิดปลาย แลวสับกายจากกายหยาบไปหากายละเอียด คือ
กายหยาบ กายฝน กายทิพยหยาบ-ละเอียด พรหมหยาบ-ละเอียด ..... กายธรรมพระอรหัตตละเอียด....เถา
....ชุด....ชั้น....ตอน....ภาค....พืด
๕. ตอจากนี้ไป เปนขั้น “ตอ” ดังที่เคยทํามาแลว เปนขั้นตอนเชื่อมใหจักรพรรดินอกกายของเรา
กับจักรพรรดิภาคผูเลี้ยงในกายประสานสัมพันธกัน เพื่อใหเดินวิชาไปดวยกัน นั่นคือนิพพานในกาย ซึ่งเปน
นิพพานของภาคผูเลี้ยงนั่นเอง ทําวิชารวมกับจักรพรรดินอกกาย คือจักรพรรดิและกายสิทธิ์ที่เรามีอยูที่บาน
(มีทุกคน มากบาง นอยบาง)
- ตอ เห็น-จํา-คิด-รู-ใจ-จิต-วิญญาณ-นิโรธ-สมาบัติ-ตรัสรู-คํานวณ-อายตนะภายใน
- เดินวิชา ไปตามดวงธรรม ๖ ดวง ดังที่เคยทํามาแลวในขอ ๓ นั้น สงผลใหดวงธรรมใสทั้งหมด
ตรงนี้คือเดินวิชาในกายหยาบ โดยมีกายมนุษยของเรารองรับ ยังไมไดไปเดินวิชาในสุดละเอียด
ของกายธรรม เราจะตองไปเดินวิชาในสุดละเอียดของกายธรรมตอไป ดังนี้
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- นึกสงใจนอมลงไปที่ดวงกําเนิดตน สับดวงกําเนิดกลาง สับดวงกําเนิดปลาย แลวเดินวิชาถอย
หลัง เรียกวา “ซอน” คือ ซอนดวงปลายมาหาดวงกลาง และซอนดวงกลางมาหาดวงตน ซอนพืดมาหาภาค
มาหาตอน มาหาชั้น มาหาชุด มาหาเถา มาหาพระอรหัตตละเอียด.......มาหากายมนุษย จากนั้นสับเขาหา
กายฝน กายทิพยหยาบ-ละเอียด พรหมหยาบ-ละเอียด ....พระอรหัตหยาบ-ละเอียด.....เถา.....ชุด....ชั้น.....
ตอน.....ภาค.....พืด
- นึกสงใจนอมมาที่ดวงกําเนิดตน สับดวงกําเนิดกลาง สับดวงกําเนิดปลาย จากนั้น เปนขั้น “ตอ”
คือตอ เห็น-จํา-คิด-รู-ใจ-จิต-วิญญาณ-นิโรธ-สมาบัติ-ตรัสรู-คํานวณ-อายตนะภายใน .....ฯ
จากนี้ เปนการเดินวิชาในดวงธรรม ๖ ดวง เพื่อใหดวงใส คือ ดวงธรรม ศีล สมาธิ ปญญา .....ฯ
แตละดวง ใหใจนิ่งเปน ๓ จังหวะ คือ
นิ่งจังหวะแรก ทองใจ “ตรัสรูไมถวน ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธของธาตุตรัสรูธรรมตรัสรู”
นิ่งจังหวะสอง ทองใจ “ตรัสรูไมถวน ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธของธาตุเปนธรรมเปน”
นิ่งจังหวะสาม ทองใจ “ตรัสรูไมถวน ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธของธาตุชนะธรรมชนะ” ดวงธรรมจะใส
เปน ๓ จังหวะ ไมวาจะหยุดนิ่งไปที่ดวงธรรมใด ก็ทองเชนที่วานี้เสมอไป
- เห็ นว า ลํ า ดั บ ดวงธรรม ๖ ดวงไปมากแลว เราจะปฏิโลมกลั บ เพื่อ จะไปประสานรู ป ระสาน
ญาณทัสสนะกับ ภาคอายตนะนิ พพาน และเรามีภาระที่จะตองไปรบในอายตนะนิพพาน ขั้นตอนนี้เ ปน
ขั้นตอนทําใหกายของเราใส ทําใหกายของภาคผูเลี้ยงในกายใส ทําใหกายจักรพรรดิและกายสิทธิ์ที่อยูใน
ครอบครองของเราใส เทานั้น
- นึกสับดวงธรรมของกําเนิดตน สับดวงกําเนิดกลาง สับดวงกําเนิดปลาย หยุดนิ่งกลางดวงธรรม
กําเนิดปลาย ซอนดวงกําเนิดกลาง ซอนดวงกําเนิดตน ปฏิโลมวิชาคือเดินถอยหลัง หลวงพอใชคําวา “ซอน”
(ในความรูเรื่องซอนสับทับทวี ประเด็นที่วาทานจะถนัดใชถอยคําใด ก็สุดแตจะพอใจ เราเดินวิชาของเราได
ถือวาใชได)
- ถอยหลัง ซอนจากพืด มาหาภาค มาหาตอน มาหาชั้น มาหาชุด มาหาเถา มาหาพระอรหัตต
ละเอียด พระอรหัตหยาบ ........ มายุติที่กายมนุษยตัวเรา
- จากนั้น เดินวิชาจากกายมนุษยตัวเราเขาอายตนะนิพพานตอไป
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๖. อนุโลมวิชาจากกายมนุษยตัวเรานี้ เขาอายตนะนิพพาน คือลําดับดวงในทองกายมนุษยเรา
๖ ดวง มาถึงกายฝน (กายมนุษยละเอียด) กายทิพยหยาบ-ละเอียด....กายธรรมพระอรหัตละเอียด เอากาย
ธรรมของเราสับกายกับกายธรรมตนธาตุเสียกอน (ระหวางภพ ๓ กับอายตนะนิพพาน) การสับใหสับแบบ
เอาดวงกําเนิดตนสับกําเนิดกลาง สับกําเนิดปลาย แลวสับกายจักรพรรดิคือผูเลี้ยงในกาย ลําดับจากกาย
หยาบไปหากายละเอียด.....กายธรรมพระอรหัตละเอียด.....เถา....ชุด.....ชั้น.....ตอน.....ภาค.....พืด
- เสร็จแลว ทําวิชา “ตอ” ดังที่เคยทํามาแลว จากนั้นเดินดวงธรรม ๖ ดวงเขาอายตนะนิพพาน
ตอไป
๗. คํ า นวณไปให สุ ด อายตนะนิ พ พานกายธรรมในอดี ต สุ ด ป จ จุ บั น สุ ด อนาคต สุ ด ทะเลเหตุ
ปกครอง สุดจุลจักร สุดมหาจักร สุดบรมจักร สุดอุดมบรมจักร สุดปกครอง สุดไมมีปกครองตอไป
(ก.) นึกเอากายมนุษยสับกันทั้งหมด ใหเปนกายเดียวกัน แลวกายมนุษยของพระพุทธองคกับกาย
จักรพรรดิทั้งปวงก็รวมกันเปนกายเดียวโดยอัตโนมัติ สิบศูนยตรงกัน กําเนิดเดิมตรงกัน ดวงธรรมก็สับกัน
เห็น จํา คิด รู สับกันหมด จากนี้ไป เราจะเดินวิชาซอนสับทับทวี ตามที่หลวงพอสอนไว
- ลําดับแรกสับกําเนิดเดิมกอน กําเนิดตนสับกําเนิดกลาง สับกําเนิดปลาย กําเนิดจุลจักรสับกําเนิด
มหาจักร สับกําเนิดบรมจักร สับกําเนิดอุดมบรมจักร แลวก็เดินวิชาดับหยาบไปหาละเอียด จากกายหยาบไป
จนสุดกายละเอียด คือ กายหยาบไดแกกายมนุษย ลําดับไปจนสุดละเอียดของกายมนุษย.....กายพระอรหัต
ละเอียด...เถา...ชุด...ชั้น...ตอน...ภาค...พืด ตอมาก็คือกายฝน (กายมนุษยละเอียด) ตอมาคือ กายทิพย
หยาบ-ละเอียด.....กายธรรมพระอรหัตละเอียด.....เถา.....ชุด.....ชั้น.....ตอน.....ภาค.....พืด นั่นเอง (ก็คือกาย
๑๘ กายนั่นเอง เพียงแตเพิ่มกายเถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด)
- ลําดับสองเปนขั้นตอน “ตอ” ก็คือพูดงาย ๆ วา ตอเห็น จํา คิด รู นั่นเอง แตวามีรายการมากขึ้น
สับกําเนิดตน เขากับกําเนิดกลาง เขากับกําเนิดปลาย แลวดวงธรรมก็ตรงกันหมด ตอจากนี้ไปสงใจนิ่งลงไป
ที่ดวงธรรม นึกลงไปที่ดวงเห็น ก็นึกตอเห็น (ถาไมนึกมารเขาปดทันที) ทองใจไปดวย จะตออะไรก็ทองสิ่ง
นั้น นี่คือเทคนิคสําคัญ สรุปวา ตอเห็น-จํา-คิด-รู-ใจ-จิต-วิญญาณ-นิโรธ-สมาบัติ-ตรัสรู-คํานวณ-อายตนะ
ภายใน.....ฯลฯ
(ข.) เมื่อเดินวิชา “ตอ” เสร็จแลว จากนี้ไปเปนการเดินวิชาจากดวงธรรม ๖ ดวงเปน ๓ จังหวะ
ตามที่กลาวแลว เห็นอะไร ขุน มัว ดํา ใหนึกใจ แลบ ลั่น ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย ใหสิ้นเชื้อไมเหลือ
เศษไปสุดเหตุ ๑๙ เสมอไป ถาเห็นกายดํา กายขุน กายมัว ตองดับกายเหลานั้นดวย ดวงธรรม ๖ ดวงมีเปน
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ลําดับไปไมมีที่สิ้นสุด เห็นวาเดินวิชาพอสมควรแลว จึงสับเขากายมนุษยละเอียด (กายฝน) และกายอื่น
ตอไป เพราะเทาที่เราเดินวิชามาถึงตรงนี้ เปนเรื่องนิพพานในกายมนุษยเทานั้น กายอื่นยังไมไดทํา
(ค.) เปนขั้นตอนปฏิโลมวิชาจากกายสุดละเอียดของนิพพานกายมนุษยมา “สับ” กับกายมนุษย
ละเอียด กายทิพยหยาบ-ละเอียด.....กายธรรมพระอรหัตละเอียด เถา ชุด ชั้น ตอน ภาค พืด ตอไป
- ดวงกําเนิดตน สับดวงกําเนิดกลาง สับดวงกําเนิดปลาย จากนั้น ซอนดวงกําเนิดปลายมาหาดวง
กําเนิดกลาง ซอนมาหาดวงกําเนิดตน แลวซอนพืดมาหาภาค มาหาตอน มาหาชั้น มาหาชุด มาหาเถา มา
หาพระอรหัตละเอียด มาหาพระอรหัตหยาบ พระอนาคามีละเอียด.....ถอยหลังเรื่อยมาถึงกายมนุษย
- จากนั้น สับเขากับกายมนุษยละเอียด (กายฝน) กายทิพยหยาบ กายทิพยละเอียด.....พระอรหัต
ละเอียด เถา.....ชุด.....ชั้น.....ตอน.....ภาค.....พืด
(ง.) จากนั้นเปนขั้น “ตอ” คื อ ตอเห็น-จํา-คิด-รู-ใจ-จิต-วิญญาณ-นิโรธ-สมาบัติ-ตรั สรู-คํานวณ
-อายตนะภายใน จากนั้น ก็เดินวิชา ๖ ดวงธรรมเปนลําดับไป เปน ๓ จังหวะ ดังกลาวแลว นึกใจ แลบ ลั่น
ยอย แยก ระเบิด ผา ดับ ละลาย ใหดวงธรรมและกายใสไวกอน ยังไมรบ
๘. ปฏิโลมวิชาจากสุดละเอียดมาหาสุดหยาบ เพื่อไปสับกับอายตนะนิพานเปน มีวิธีทําดังนี้
(ก.) ดวงกําเนิดตนสับดวงกําเนิดกลาง สับดวงกําเนิดปลาย ซอนดวงกําเนิดปลายมาหาดวงกําเนิด
กลาง ซอนมาหาดวงกําเนิดตน แลวซอนจากพืดมาหาภาค จากภาคมาหาตอน จากตอนมาหาชั้น จากชั้นมา
หาชุด จากชุดมาหาเถา จากเถามาหาพระอรหัตละเอียด ถอยหลังเรื่อยมา มาถึงกายมนุษย กายมนุษยของ
นิพพานกายธรรมคํานวณไปหาอายตนะนิพพานเปน คํานวณไปใหสุดอายตนะนิพพานเปนในอดีต สุด
นิพพานเปนในปจจุบัน สุดนิพพานเปนในอนาคต สุดจุลจักร สุดมหาจักร สุดบรมจักร สุดอุดมบรมจักร
ลําดับดวงธรรม ๖ ดวงในกายมนุษยของอายตนะนิพพานเปน ดับหยาบไปหาละเอียด แวบเดียวก็สุด เพราะ
ธาตุธรรมของนิพพานเปนทานดึงดูด เหมือนแมเหล็กดูดเหล็ก อะไรมาขวางกันก็ทองใจ แลบ ลั่น ยอย แยก
ระเบิด ผา ดับ ละลาย เรื่อยไป
(ข.) จากนี้ไป ใหนึกรวมกายมนุษยทั้งหมดเขาดวยกัน รวมทั้งกายของจักรพรรดิดวย ทานจะ
รวมกันเร็วเปนอัตโนมัติ ตรงนี้คือขั้นตอนอายตนะนิพพานกายธรรมประสานสัมพันธกับอายตนะนิพพาน
เปน คือเอากายมนุษยมารวมกันหมด ตอนแรก ๆ ทําไมได ขาพเจารบอยูหลายปกวาจะรวมกันได มารเขา
ขัดขวางทุกรูปแบบ นั่นเอง

ปราบมาร ภาค ๔ -- วิชาธรรมกายชั้นสูง

๑๕๓

(ค.) เปนขั้นตอนการเดินวิชาเหมือนขอ ๗ นั่นเอง เพียงแตขั้นตอนนี้ เอานิพพานเปนผนวกเขามา
เทานั้นเอง จากนั้น ใหเดินวิชาตามแบบในขอ ๗ ตั้งแตขอ ก. ถึงขอ ง. เมื่อถึงขอ๗-ง.แลว ใหทําดังนี้
(ง.) ใหเดินวิชาลําดับดวงธรรม ๖ ดวงเปนลําดับไป ครบดวงธรรม ๖ ดวงแลว ก็มีดวงธรรม ๖ ดวง
ที่ละเอียดตอไปอีก กลาวคือ พอถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะแลว กลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะนั้น ก็มีดวง
ธรรม ดวงศีล ดวงสมาธิ ดวงปญญา.....ฯลฯ เปนลําดับไป

๙. ขอสําคัญอยูที่การรบตรงนี้ การเดินดวงธรรมจะไมราบรื่น จะพบอะไรรอยแปด ที่เรามาพบ
พระพุทธเจาภาคขาวที่มารเขามากักกัน ก็ตรงนี้ พบจักรพรรดิสําคัญที่มารเขาเอามากักสถานที่บาง ทําโทษ
บาง ก็ตรงนี้ แมดวงบารมีของภาคขาวที่มารเขาปลนมาได เขาก็เอาไวตรงนี้
คําวา “ตรงนี้” หมายความวา เดินวิชาจากจุดนี้ ละเอียดเรื่อยไป ไมมีที่สิ้นสุด ไมใชพบเปนจุด
เดียวกัน พระพุทธองคก็อยูจุดหนึ่ง จักรพรรดิก็อีกจุดหนึ่ง บารมีก็อีกจุดหนึ่ง ไมมีอะไรเปนเครื่องหมาย มาร
เขาคํานวณวา จุดหมายสําคัญอันเปนที่ซอนสมบัติ อันเปนที่กักเชลย เขาคํานวณวิชาของเขาแลววาไมมีใคร
มาถึง เขาทําไวตั้งแตเมื่อไร? ไมมีใครทราบ? เพราะยังไมมีใครมาถึง! การที่ขาพเจามาถึง เปนเรื่องของ
โชคชะตาที่ภาคขาวจะเปนอิสระ นั่นเอง
ขาพเจาคิดดูวา ถาขาพเจามาไมถึง พระพุทธองคจะทุกขทรมานไปอีกนานแคไหน? ไมมีใครรู!
และจักรพรรดิทั้งปวงที่มารเขาเอามาทําโทษบาง เอามากักกันบาง เอามากักขังบาง จะทุกขรอนไปอีกนาน
แคไหน? ไมมีใครรู! ทรัพยสินสําคัญของเราคือดวงบารมีที่พระบรมศาสดาประทานใหเรา เนื่องจากความดี
ของเราที่เราบํารุงพระศาสนาบาง บริจาคทานบาง รักษาศีลบาง เผยแพรธรรมบาง เราคิดวาบารมีของเราอยู
ที่ศูนยกลางกายของเรา ที่ไหนได มารเขาระเบิดเอาไปเกือบหมด ก็ไดรูเห็นกันตอนที่ขาพเจาทําวิชาปราบ
มาร เปนความรูใหมที่ขาพเจาไมรูมากอน พอขาพเจามารูเห็นเขาขาพเจาก็ตกใจ วามารมันรายกาจแคไหน!

อานิสงสของวิชาซอนสับทับทวี คือการรวมพลังกันแลวก็กรีฑาทัพไป
วิชาซอนสับทับทวี หลวงพอทานสอนไว มีปรากฏในตําราแลว ขาพเจาอธิบายไวแลว กวาวิชาจะ
ลงตัว กวาจะไดความรู ใชเวลานานป ไมงาย! ขึ้นชื่อวาวิชาธรรมกายแลว ไมมีอะไรงาย! มีแตยาก ๆ ทั้งนั้น
แตขาพเจาก็พยายามทําความยากใหเปนความงาย เรื่องนี้ขอใหทานติดตามตําราทุกเลม แลวหาไวใน
ครอบครอง อานใหครบทุกเลมแลว จะรูวาไมยาก ขาพเจาอธิบายแลวทุกคนตองเขาใจ
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กลาวถึงอานิสงสของวิชาซอนสับทับทวี เปนการรวมสรรพกําลังกัน เปนการรวมรูรวมญาณทัสสนะกัน ทานใดยังไมเกง ก็ตองเกง ยังไมใสก็ตองใส ทานใดที่ยังไมรูก็ตองรู เพราะไปดวยกัน ไปรูไปเห็นมา
ดวยกัน ไปตอสูมาดวยกัน เปรียบเหมือนเพื่อนนักเรียนดวยกัน เราสามารถนําพาไปไดหมด ไมมีใครตก
หลนเลย นี่คือความรูที่หลวงพอทานสอนไว ขอบคุณหลวงพออยูทุกวัน ลําพังขาพเจาเองจะไปมีน้ํายาอะไร?
ความรูของหลวงพอทั้งนั้น ทําไมพวกเราไมอานตํารา? ความรูดี ๆ อยางนี้ เราจะไปเรียนที่ไหน? ไมมีใครมี
ความรูอยางนี้!

การเดินวิชาจะตองเขาดวงธรรม ๖ ดวงเสมอไป จากหยาบไปหาละเอียดเสมอไป
ตอนใดจะเดินวิชาเร็ว ตอนใดจะดับหยาบไปหาละเอียด ตอนไหนจะลําดับดวงธรรม ๖ ดวงไปตาม
ตํารา เรื่องนี้ยังถือเปนตําราไมได ตองสังเกตเอาเอง เพราะมารเขาตองแกวิชาของภาคขาวอยูเรื่อย ตางฝาย
ตางไมใหใครมาลวงรูวิชาของตน ตางฝายตางปดวิชา ตางฝายตางไมใหใครมารูแสนยานุภาพของตน เพราะ
ถารูวิชาของฝายตรงขามได ยอมเปนประโยชนแกฝายที่รู ทุกวันนี้ มารเขาเปนฝายรูของภาคขาวหมด
สิ้น ธรรมภาคขาวไมรูอะไรของฝายมารเลย เราจึงแพมารชนิดราบคาบ แพอยางหมดทางสู เปนหมู
ใหมาร
จงดูขอมูลที่นําเสนอ แมพระพุทธเจาของเรา เขายังเอาตัวไปได จักรพรรดิชั้นดีของเรา เขาก็เอา
ตัวไปได บารมีของเรา เขาก็เอาไปได มีอะไรบางที่มารเอาไปไมได เขาเอาไปไดหมดทุกอยาง
อายตนะนิพพานของภาคขาว มีไวสําหรับทานที่ไดมรรคผลนิพพาน เขาก็มาครอบครองเสียเอง
มาปกครองเอง มากํากับเอง ดังรายงานที่ขาพเจานําเสนอมานั้น แมสวรรค ซึ่งประกอบดวย ทิพย (สวรรค ๖
ชั้น) พรหม (พรหม ๑๖ ชั้น) อรูปพรหม (อรูปพรหม ๔ ชั้น) มารเขาก็ปกครองรวมทั้งมนุษยคือพวกเรานี้มาร
เขาก็ปกครอง ทุกวันนี้เราแก เจ็บ ตาย ก็เกิดจากผลของวิชามารทั้งนั้น ธรรมภาคขาวยังแกวิชาของมารไม
ตกเลย ยังแกอะไรไมไดเลย!

ยุทธวิธีการรบคือ “ธาตุตรัสรูธรรมตรัสรู” “ธาตุเปนธรรมเปน” “ธาตุชนะธรรมชนะ”
ในการรบจะใชยุทธวิธีไหน? ที่กลาวไวในตํารานี้ก็คือ ธาตุตรัสรูธรรมตรัสรู เพราะถาไมตรัสรูก็แพ
เขา ตอมาคือ ธาตุเปนธรรมเปน คืออยาใหเปนธาตุตายธรรมตาย เพราะธาตุตายธรรมตายก็แพเขาอีก ธาตุ
ชนะธรรมชนะก็คือไมใหแพเขาอีกตอไป สมมุติฐานทั้ง ๓ นี้คือ ยุทธวิธีการรบ
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พบอะไรก็ตามตองดับใหสิ้นเชื้อ ไมเหลือเศษเสมอไป
ในการเดินวิชาไปพบเห็นกายมาร เราตองดับใหไดและพบที่อยูอาศัยของเขา ซึ่งไดแกอายตนะ
นิพพานของเขา ภพ ๓ ของเขา เราตองดับใหไดทั้งหมด พบเครื่องปกครองของเขา เราตองดับใหหมด นี่คือ
หลักการใหญ ๆ
ในเหตุมีนิพพาน ในนิพพานมีผูอาศัย ผูอาศัยคือกายมาร ในเหตุมีเครื่องบังคับเหตุ ใครเครื่องก็มี
เครื่องบริวารและมีเครื่องรวมใหญ และมีหัวใจเครื่องรวมใหญ ถาเราดับกายมารได อานุภาพของเครื่องก็
หยุด อานุภาพ เพราะอานุภาพอยูที่ผูบังคับเครื่อง เหมือนกับเราบังคับเครื่องบินและเครื่องเรือยนต
ขอสําคัญตองจับกายมารใหได ถาเอากายมารมาดับไมได มันก็ไปคิดวิชามาสูเราอีก เนื้อหาสาระ
การดับมารหรือละลายมารมีอยางไร? โปรดอานปราบมารเลมตน ๆ

พวกเราไมเฉลียวใจกันเลยวา อายตนะนิพพานของเรา
มารเขาปกครอง โดยหุมเหมือนไขขาวหุมไขแดง
ขาพเจารบมานานแลวไมเคยสังเกต เพิ่งไดคิดเมื่อ ๒-๓ วันนี้เอง หลวงพอสอนใหดูดวงทุกขกับ
ดวงสมุทัย วาหุมดวงธรรมของเราอยางไร? นั่นคือกายโลกียทุกกาย จะมีวงแหวนดํา ๒ วงหุมดวงธรรมของ
เรา ดวงหนึ่งคือดวงทุกข และอีกดวงคือดวงสมุทัย ครั้นมาปราบมาร การเดินวิ ชาเปรี ยบเสมือนวา เรา
เดินทางจากไขแดงเพื่อเจาะไขขาวใหทะลุ กี่ปมาแลว? ยังไมทะลุ และกี่ยุคมาแลว? ยังไมมีใครทะลุไปได
อายตนะนิพพานของเรานั้น ถาเปนประเทศไหนในโลกก็ตองวาเปนเมืองปด คือไมมีทางออก
เนื่ อ งจากมี ด วงขุ น มาหุ ม อยู ใ นรู ป แบบของไข ข าวหุ ม ไข แ ดงนั้ น เมื่ อ ถึ ง วาระที่ เ ราได ม รรคผลนิ พ พาน
อายตนะนิพพานดึงดูดเราเอง เหมือนแมเหล็กดูดเหล็ก ถาเปรียบอายตนะนิพพานเปนบาน บานของเรามี
นักเลงคุม นักเลงก็คือดวงขุนที่เปรียบวาเปนไขขาวนั่นเอง
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การเดินวิชาระดับสูง มาถึงขั้นตอนและจับตัวมารละเอียด
ที่มันบังคับมนุษยโลกไว เรายังตามหาตัวตนไมพบ
หลวงพอกลาวไว ดังนี้

“ .....ถารูฉากหลัง และบังคับฉากหลังได เรา
ก็เลิกเปนบาวเปนทาสเขา เราจะไดเปนเจา
เปนนายเขาบาง ถาชาตินี้ยังไมรูฉากหลัง ยัง
ไม พ บฉากหลั ง เราจะต อ งยอมตาย ต อ ง
เขาถึงฉากหลังใหได ผูปกครองลับ ๆ ใชเรา
อยูลับ ๆ เราไมรูเลย .....”
หลวงพอวัดปากน้าํ
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งานปกิณกะ
งานเผยแพรทําเปนอัศจรรย
ที่วาเปน “อัศจรรย” ก็เพราะวา มีคนเห็นธรรมมากมาย จึงเรียกวาเปน “อัศจรรย” แมวาขาพเจา
จะพูดไมได ก็ใหคณะวิปสสนาจารย (วิทยากร) ของขาพเจาไปสอนให โรงเรียนใดเชิญมา วิทยาลัยใดเชิญ
มา ขาพเจาจะจั ดวิ ปสสนาจารย ไปสอนใหทั้งนั้น ผลของการสอน นักเรียนเห็นธรรมยกชั้นต อหนาการ
สังเกตการณของครูอาจารย เพราะเหตุนี้เอง คณะของขาพเจาจึงเปนที่นิยมไปทั่ว พวกเรารูจักขาพเจาใน
นามของ ลุงการุณย บุญมานุช อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี ไมเปนที่รังเกียจของใครเลย เปนที่
นิยมและเปนที่ยินดีของโรงเรียน เปนที่ยินดีของวิทยาลัยและสถานศึกษาทุกระดับ
คณะวิ ป ส สนาจารย (วิ ท ยากร) ของข า พเจ า มี ทั้ ง พระสงฆ นายแพทย เภสั ช กร ทั น ตแพทย
พยาบาล วิศวกร ครูอาจารย และนักศึกษา พรอมใหสังคมพิสูจนความชัดเจนโดยทั่วกัน
หากทานจะเชิญคณะของขาพเจาไปสอน โปรดติดตอกับคนของขาพเจา ดังตอไปนี้ คือขาพเจาได
ตั้งหัวหนาสายวิทยากรเปนสายตาง ๆ เพื่อสะดวกตองานเผยแพร คือ

หัวหนาสายทําหนาที่คุมทั่วไป
คุณเลอศักดิ์ ทองวิวัฒน
๙๒/๒๙๑ โครงการ ๓, เมืองเอก ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี โทร. (๐๘๑) ๘๐๕-๓๑๒๘

หัวหนาสายสอน ๑๔ จังหวัดภาคใต
หลวงพี่บรรเจิด โรจนญาโณ
สํานักสงฆวิภาวดีรังสิตาราม หมู ๗ ต.บานสอง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏรธานี ๘๔๑๙๐ (จําพรรษาที่ใด ตอง
ถามทานดู สอนเกงมาก)
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๑๕๘

หัวหนาสายทําหนาที่สอนทั่วไป
(๑.) น.พ.นิพนธ หลงประดิษฐ
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา ต.แมกลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ๗๕๐๐๐ โทร. (๐๓๔) ๗๑๕๘๕๘, (๐๘๑)๘๑๒-๙๑๔๒ e-mail : niphonl@cscoms.com
(๒.) คุณวิบูลย รัตนพงษวัฒนา
บริษัทมาลัยทองจํากัด ๗๕/๓๙ ซอยชัยวัฒน ถนนวุฒากาศ แขวงบางคอ เขตจอมทอง กทม. ๑๐๑๕๐ โทร.
(๐๒)๔๖๘-๑๔๖๗, (๐๘๑)๘๑๕-๙๕๘๑
(๓.) คุณสุธิพร มุกโชควัฒนา
๕๕/๒๒๐ ถ.งามวงศวาน ต.ทุงสองหอง เขตบางเขน กทม. ๑๐๒๐๐ โทร. (๐๒) ๙๓๓-๖๒๐๙, (๐๘๑) ๙๓๗๓๙๙๕
(๔.) คุณเกษม สุภาวัฒนา
๒๐๑ ถ.ลาดพราว ต.คลองจั่น อ.บางกะป กทม. ๑๐๓๑๐ โทร. (๐๒) ๗๓๑-๐๖๒๖, (๐๘๑) ๙๔๐-๐๘๒๒
(๕.) คุณสหภูมิ ดอกแกว
๕๗/๑๔๗ หมู ๓ ถ.ปนเกลา-นครชัยศรี แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๗๐ โทร. (๐๒) ๘๘๒-๑๓๐๑,
๑๕๒-๒๐๙๙๖๓, e.mail : sahameditation@usa.net
(๖.) คุณประคอง ตอพล
๔๙/๕ หมู ๙ ถ.รามอินทรา แขวงทาแรง เขตบางเขน กทม. โทร. (๐๒) ๕๑๐-๕๙๐๔
(๗.) คุณยงยุทธ สุภาวัฒนา
๒๐๑ ถ.ลาดพราว ต.คลองจั่น อ.บางกะป กทม.๑๐๓๑๐ โทร. (๐๒) ๗๓๑๐๖๒๖, (๐๘๑) ๙๔๐-๐๘๒๒
(๘.) คุณชูชัย ศรีสุชินวงศ
๔๒ ถนนจักรพงษ แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐ โทร. (๐๘๑) ๖๓๗-๒๕๕๐
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๑๕๙

(๙.) คุณประภาส ผูไพบูลยผล
๓๖๕/๓๐๑ ม.สวนธน ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุงครุ กทม. ๑๐๑๕๐ โทร. (๐๒) ๘๗๐-๕๓๕๑,
(๐๘๑) ๘๑๖๙๒๗๕
หนาที่ประสานงานและชวยทั่วไป
ผอ. อโนชา
คุณนรินทร
คุณทวีศักดิ์
คุณสรณะ
น.พ.สุรพงษ
คุณภคพล
พ.ต.ต. ธนเกียรติ
ทันตแพทยบุญชัย
คุณโกศลศิลป

ยุวานนท
เอื้อศิริวรรณ
จิวเวชดํารงกุล
รัตนเสถียร
ดีพอ
อุนจิตร
วงศาโรจน
องคศรีตระกูล
อุนใจ

เหตุผลที่ตองฝกวิทยากรไวเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีการเสื่อมถอยในวิชาธรรมกาย ขอใหทาน
พบขาพเจากอน ขอใหทานพบการสอนเบื้องตนจากคณะของขาพเจากอน พิสูจนวิธีการของขาพเจากอน
วิชาธรรมกายเรียนยาก ตองเขาใจวิธีเฉพาะของวิชา เปนธรรมกายเหมือนกัน แตไมเหมือนกัน ฟงขาพเจา
กอน อยาเพิ่งถอดใจไมสู ทานพบแตของหลอกมาตลอด ขาพเจาปราบมารมานานป ไดรูเห็นอะไรมามาก
แลว นี่คือเจตนาดีของขาพเจา

หมายเหตุ : รายชื่อและที่อยูของวิทยากร รวมทั้งเบอรของเครื่องมือสื่อสารตาง ๆ นั้น เปนไปตามที่แจงไวนี้ใน
ขณะที่พิมพตนฉบับ (พ.ศ. ๒๕๔๓) หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น ทางสํานักพิมพกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย
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๑๖๐

วิชาธรรมกายเปนของสูง มารเขาจองจะดับอยูร่ําไป
เราตองชวยกันสืบสาน ชวยกันเผยแพร ชวยกันอนุรักษ
บัดนี้ มีกรณีของวัดพระธรรมกายเกิดขึ้น ทําใหผูคนสับสน ทําใหเกิดการไขวเขว ทําใหเกิดการ
ถดถอย เรื่องของวิชาธรรมกายก็คือเรื่องของวิชา ไมเกี่ยวกับเรื่องความประพฤติของบุคคล วิชาเปน
ของจริงยอมทรงอยู แตขึ้นอยูกับผูปฏิบัติวาปฏิบัติไดเที่ยงตรงหรือไมอยางไร? ตัวอยางเชน พระสงฆปฏิบัติ
วินัย เมื่อมีกรณีเกิดขึ้น ดังขาวที่เราเห็นในหนังสือพิมพนั้น ผูปฏิบัติไดรับโทษ เขาเชิญใหลาสิกขา เนื่องจาก
เราปฏิบัติยอหยอน นี่คือวินัยทานทรงอยู แตผูปฏิบัติยอหยอนเอง จะไปโทษวินัยไมได วิชาธรรมกายก็
เชนกัน วิชายอมทรงอยู ควรแยกออกจากกัน ประเด็นที่วาทานปฏิบัติของทานอยางไร? เรื่องนี้เราไมทราบ
ไมใชหนาที่ที่เราจะตองพิจารณา แตขาพเจาตองการใหแยกประเด็นออกจากกัน เพื่อใหงานเผยแพร
วิชาธรรมกายของเราดําเนินไป ไมเกี่ยวอะไรกับวัดพระธรรมกาย มีหลายทานถาม ขาพเจาก็ตองชี้แจง
เพื่อใหเกิดความเขาใจและไมไดวาอะไรใคร เพียงแตชี้แจงใหเห็นประเด็น เพื่อใหคณะวิทยากรของขาพเจา
ดําเนินงานไปได เพราะขณะนี้เกิดความสับสนเกิดขึ้น ขาพเจาจึงชี้แจง เพื่อทําความเขาใจ ใหเกิดความ
เขาใจถูกตอง เพื่องานเผยแพรจะไดไมสะดุดหยุดชะงัก นั่นเอง
วิชาธรรมกายคือวิชาที่วาดวยการทําใจใหใส ตามคําสอนขอ ๓ ที่วา สจิตฺตปริโยทปนํ ซึ่งแปลวา
การทําใจใหใสนั้น เมื่อใจใสแลว ยอมเห็นธรรมและเห็นวิชา ธรรมที่วานี้มีลักษณะเปนรูปธรรม คือเปนดวงใส
ที่ศูนยกลางกายของเรา และเมื่อเห็นดวงธรรมแลว ตอไปจะเห็นธรรมชั้นสูงและเห็นวิชาเปนลําดับไป ธรรม
และวิชาที่วานี้รวมเรียกวาวิชาธรรมกาย เนื้อหาสาระของวิชาธรรมกายมีมากมาย เปนของละเอียด เปนเรื่อง
ลึกซึ้ง เปนเรื่องยาก หลวงพอทานทําตําราไวเปนหนังสือหลายเลม ตั้งแตหลักสูตรเบื้องตน จนถึงหลักสูตร
ระดับยาก ทานทั้งปวงตองเรียนรูใหได เพราะเปนบุญกุศลอยางเอก
วิชาธรรมกายคือวิชาที่พระพุทธองคทรงบรรลุในวันวิสาขบูชา แลวพระองคก็ทรงสอนสาวกของ
พระองคเรื่อยมา ในครั้งพุทธกาลนั้น ใครเห็นกายธรรม ก็เพียรละสัญโญชน (สังโยชน) แลวก็ไดมรรคผล
นิพพานไป หมายความวาทานเหลานั้นไดเกิดมาแลวมากชาติ พากเพียรสรางบารมีมาแลวจนดวงบารมี
เขาเกณฑ รอใหพระพุทธเจามาเกิด แลวมาฟงธรรมจากพระพุทธองคก็จะเห็นธรรมโดยพลัน เปรียบเทียบ
กันวา ในโองของเรามีน้ําเต็มแลว เพียงแตเราทราบวิธีเปดฝาโองจากพระพุทธองคเทานั้น แลเราก็พบน้ํา
ของเรา ซึ่งน้ํานั้นเราสะสมไวแลว คือเราไดสรางบารมีไวแลว นั่นเอง
วิชาธรรมกายคือวิชาที่ทําใหเราไดมรรคผลนิพพาน ถายังไมเปนธรรมกายแลว มรรคผลนิพพาน
ยังหวังไมได นี่คือเนื้อหา มีหลายคนถามขาพเจาวา ถาไมเปนธรรมกายแลวจะไดมรรคผลนิพพานไหม?
ขาพเจาตอบทันทีวา ยังหวังไมได แตผูนั้นมีบารมีมากแลว แมทานยังไมเปนธรรมกาย วันหนาทานก็ตอง
เปน เพราะบารมีของทานปานนั้นแลว แตที่เรายังเปนธรรมกายไมได เนื่องจากมารยังขัดขวางอยู มี
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๑๖๑

เหตุที่เราจะเลาเรียนวิชาธรรมกายไมไดอยูเรื่อยไป และไปเรียนอยางอื่นตามแตมารจะจูงไป ไมวาเราจะ
เรียนอะไร? เราจะเรียนไดดีทั้งนั้น เพราะอะไรหรือ? ก็เพราะบารมีของเราแกกลาแลว แมกระดูกยังใส มาร
เขารูวา ขืนใหเราเปนธรรมกาย สงผลใหดวงบารมีของเราโตเร็วพลัน บารมีของเราจะมากกวามาร เกินหนา
มารเขาไป เหตุนี้เอง เราจึงมีเหตุไมไดเปนธรรมกาย เรื่องนี้ขาพเจาพิจารณาดูอยูนานป จึงไดรูของจริง วา
เรื่องจริงเปนตามที่ขาพเจาบรรยายมานี้
คราวนี้มาถึงประเด็นที่วา วิชาธรรมกายสูญหายไปตั้งแตเมื่อใด? เรื่องนี้ขาพเจาเลามาแลว ทาน
อานมาแลว เลาอีกเปนการซ้ํากัน ขาพเจาเคยทูลถามพระพุทธองคแลว สาระสําคัญคือ อยากรูวา วิชา
ธรรมกายสูญหายไปหลังจากพระองคเขานิพพานแลวประมาณกี่ป? พระองคทรงตอบวา “ขาดเกินก็ชวง
๕๐๐ ปนี่แหละ” ขาพเจาจําเรื่องนี้มาตลอด แตแรกวิชาจะเพี้ยนกอน มารเขามาลบเลือนเรื่อยไป ใหเราลืม
โนนลืมนี่อยูร่ําไป เดิมก็เพี้ยนนอย ตอมาความเพี้ยนมากขึ้น แลวก็สูญไปเลย หมายความวา ไมมีพระสงฆ
ปฏิบัติสืบตอ พอวิชาธรรมกายดับ มรรคผลนิพพานก็ไดแคนั้น จะใหมรรคผลนิพพานเกิดเหมือนเดิม ก็ตอง
รอพระพุทธเจาองคใหม เพราะการคนความรูวิชาธรรมกายตองเปนฝมือระดับพระพุทธเจาเทานั้น
เปนการบังเอิญที่หลวงพอวัดปากน้ํามาเกิด เราจึงไดพบวิชาธรรมกายอีกครั้ง หลวงพอวัดปากน้ํา
ไมใชพระธรรมดา ทานมีบารมีสูง เราตองยอมรับเรื่องนี้ มีคนถามขาพเจาบอย ๆ ถึงเรื่องหลวงพอวัดปากน้ํา
ขาพเจาก็พูดเปดใจวา “ความรูลึกอยางนี้ ยังไมมีใครเขาถึง” ทานถามตอไปอีกวา “เพราะเหตุผลอะไร?”
ขาพเจาก็ตอบวา “วิชาอยางนี้ ความรูอยางนี้ ใครเลาจะรูเห็นได มีก็แตหลวงพอวัดปากน้ําเทานั้น”
แมวันนี้ ขาพเจาก็ยืนยันคําพูดของขาพเจาอยางเดิม แตพวกเราเรียนกันเพี้ยนเอง ควรทบทวนความรูของ
เรา วาถูกตองตามที่หลวงพอสอนหรือไม!
คุณคาของวิชาธรรมกายนั้นใหญหลวงนัก พวกเราจะชวยกันสืบสานไดแคไหน? จะอนุรักษกัน
อยางไร? นี่คือแนวทางการสรางบารมีของโพธิสัตว มีงานใหทําแลว ทานใดที่ยังไมไดทํา ก็จงรวมกับคณะ
ของขาพเจาไดตั้งแตวันนี้ คณะวิทยากรของขาพเจาเปนกองทัพใหญ สอนหลักสูตรเบื้องตนไดเปนอัศจรรย
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ตําราวิชาธรรมกายที่หลวงพอรวบรวมไวนั้น ไดมีการอนุรักษเพื่อเปนการสืบสาน
ไวหรือไม? เพื่อใหเกิดการเรียนรูของคนยุคใหมมีความงายขึ้น
สาเหตุของการปรับปรุงวิชาธรรมกายใหงายตอการปฏิบัติ เกิดจากชีวิตของขาพเจาที่ตองมีความ
บังเอิญวา ตองเผยแพรวิชาธรรมกาย ในสมัยที่ยังมีตําแหนงราชการเปนศึกษาธิการอําเภอนั้น พระสงฆทาน
มาเชิญไปเปนวิทยากรสอนวิชาธรรมกายหลักสูตรเบื้องตน ไมทราบวาชะตาชีวิตของขาพเจาเปนอยางไร?
พระสงฆทานมักมาเชิญไปเปนวิทยากรตลอดมา ไปสอนที่ใด ก็เอาตําราหลวงพอเลมเบื้องตน (คือเลม ๑๘
กาย) ไปถวายพระ ตอนนั้นเพียงเลมละ ๒ บาทเทานั้น แตไมประสบความสําเร็จ แมพระทานเห็นดวงปฐม
มรรคแลว ก็ยังเดินวิชา ๑๘ กายไมได ทั้งที่ทองไดทั้งเลมก็ตาม เราตองบอกวิชาเอง การทําวิชา ๑๘ กายจึง
ดําเนินไปได พระทานปรารภวา ตําราบอกแตหลักการเทานั้น ไมไดบอกวิธีเดินวิชาไว ดังนั้น เมื่อเห็นดวง
ปฐมมรรค จึงไมอาจทําวิชา ๑๘ กายได นี่คือปญหา
เลมเบื้องตนยังเปนปญหาถึงปานนี้ แลววิชาธรรมกายหลักสูตรชั้นสูง ยอมจะเกิดปญหาเปนทวีคูณ
ขึ้นชื่อวาวิชาธรรมกายแลว ยากทั้งนั้น! ตําราของหลวงพอนั้น เหมาะสําหรับผูมีบารมีชั้นสูง สวนปญญา
ระดับอยางพวกเรานี้ไมอาจเดินวิชาได ถาไมชี้แนะวิธีเดินวิชาที่ชัดเจนให ตําราของหลวงพอเปรียบเหมือน
เปนทฤษฎีวิชาเราขาคณิต แตยังไมแสดงการพิสูจนไว ขาพเจาจึงคิดวิธีที่จะใหทุกทานเดินวิชาได โดยเขียน
เปนแนวเดินวิชาไว คือทําปริยัติใหเกิดการปฏิบัติที่ชัดเจน จึงไดนําตําราวิชาธรรมกายของหลวงพอทุก
หลักสูตรมาขยายความใหม ใหอานงายเขาใจงายและแสดงการปฏิบัติใหดูทุกบทเรียน เพื่อเปนการอนุรักษ
และสืบสานวิชาธรรมกาย ดังนี้
(๑.) จากเลมเบื้องตนคือ เลม “ทางมรรคผล” (เลม ๑๘ กาย) ขยายความแลวมาเปนเลม “ผูใด
เห็นดวงธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต ตถาคตคือธรรมกาย”
(๒.) จากเลม “คูมือสมภาร” ขยายความแลวมาเปนเลม “แนวเดินวิชาหลักสูตรคูมือสมภาร
ของหลวงพอวัดปากน้ํา”
(๓.) จากเลม “วิชชามรรคผลพิสดาร” ขยายความแลวมาเปนเลม “แนวเดินวิชชาหลักสูตร
วิชชามรรคผลพิสดารของหลวงพอวัดปากน้ํา”
(๔.) จากเลม “วิชชามรรคผลพิสดาร ๒” ขยายความแลวมาเปนเลม “แนวเดินวิชชาหลักสูตร
วิชชามรรคผลพิสดาร ๒ ของหลวงพอวัดปากน้ํา”
หนังสือทั้ง ๔ เลมที่ขาพเจาขยายความนั้น ออกวางสูตลาดแลว ไดรับการตอนรับจากผูมีบารมี
ธรรมอยางดี โปรดติดตอ “สํานักพิมพเลี่ยงเชียง” เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐ โทร. (๐๒)๘๗๒-
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๙๘๙๘ และรานสาขาในตางจังหวัด และหนังสือของขาพเจาทุกรายการ ไปถึงตางประเทศแลว คนไทยใน
ตางประเทศไดอานกันทั่ว บางทานสงเงินทางธนาณัติใหรางวัลการเขียน บอกวาเขียนดีมาก จึงสงเงินมาให
เปนรางวัล ทําใหขาพเจาเกิดกําลังใจขึ้นอีกโขทีเดียว

ขอคิดเกิดจากประสบการณปราบมารของขาพเจา
วิชาธรรมกายเกิด

มารสู

วิชาธรรมกายเรืองจรัส

มารดับ

วิชาธรรมกายดับ

มารเกิด

อธิ บ าย : วิ ช าธรรมกายเป น สื่ อ กลางให เ ราได รูไ ด เ ห็ น ถ า ไม มี วิ ช าธรรมกาย แปลว า เราไม มี
สื่อกลาง มารเขาก็ตมเราไดอยางที่เราไมมีทางสู ดังนั้น เมื่อวิชาธรรมกายเกิดขึ้น มารเขาสูทันที การสูของ
เขาก็คือจองดับวิชาธรรมกาย เพื่อใหสื่อแหงการเห็นสื่อแหงการรูดับไป เพื่อเขาจะไดปกครองพวกเราอยาง
สะดวกโยธิน สิทธิ์ขาดแหงผูปกครองนั้น เขากวาดตอนไปไดหมด บารมีของเขาก็เอาไปได จะใหเราแก เจ็บ
ตาย จะใหเปนโรค จะใหเปนภัยอยางไร จะใหเกิดกลียุคอยางไร จะใหเกิดสงครามประการใด มารเขาบันดาล
ไดทั้งนั้น แมพระพุทธเจาของเรามากนอยแคไหน และจักรพรรดิของเรามากนอยแคไหน ที่เขากวาดตอนไป
เปนเชลย ขาพเจาก็รายงานผลงานปราบมารใหทราบไปแลว แมบารมีของพระพุทธองคมารเขาก็บังคับเอา
ไปได ตามขอมูลที่ไดเสนอผลงานปราบมารไปแลวนั้น
ทางสูของเรามีอยางเดียวเทานั้น คือ ปราบมาร การจะปราบได ไมใชอยูเฉย ๆ แลวจะทําได ไมใช
ใจสูแลวก็ทําได ทําเชนนั้นไมได ตองอดทนเรียนวิชาธรรมกายใหแกกลา ใหมีความรูชั้นสูง เพื่อใหเขาถึง
ยุทธศาสตรของวิชาเสียกอน เพื่อจะไดนําความรูนั้นมาปราบมารได เมื่อเริ่มทําวิชาแลวจะหยุดไมไดเลย
ตองทําตลอดไป ตองรบตลอดไป ไมมีกติกาเหมือนชกมวย ไมมีกติกาเหมือนทําสงครามในโลกของเรา ซึ่ง
การทําสงครามในโลกของเรานั้น เราประกาศหยุดยิงได ประกาศหยุดรบเนื่องในวันสําคัญได แตการรบกับ
มารนั้นไมมีกติกาใด ๆ ไมมีกรรมการ ไมมีศาลตัดสินใด ๆ ทั้งนั้น ตองรบกันไปอยางนั้น จนกวามารจะถูก
ดับหมด การที่มารถูกดับหมด บงชัดวาวิชาธรรมกายเรืองจรัส มารจึงดับไป
แตถามารเขามีฤทธิ์แกกลา จนในที่สุด วิชาธรรมกายไมมีการปฏิบัติสืบตอไปได นั่นบงบอกวาวิชา
ธรรมกายดับแลว แลวมารก็พากันเกิดขึ้นอีกราวกับดอกเห็นทีเดียว คราวนี้จะเอาใครไปปราบ จะไดคนเกงที่
ไหนไปสู เพราะมันมีภูมิคุมกันแกกลากวามารรุนกอน ๆ
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ในโลกของเราขณะนี้ มีประชากรประมาณหกพันลานคน ถามีเพียงคนเดียวที่ทําวิชาปราบมารได
โลกของเราก็นาอยูนาอาศัย นี่คือคําอธิบายที่วา “วิชาธรรมกายเกิด มารสู – วิชาธรรมกายเรืองจรัส
มารดับ – วิชาธรรมกายดับ มารเกิด”
ดังนั้น ขาพเจาเอาใจชวย ขอใหมีการปราบมารติดตอกันไป อยาใหขาพเจาเกงคนเดียว ทานตอง
เกงดวย บางทานเสียใจที่ไมมีสวนรวมในงานการปราบมารที่ขาพเจาทําเลย แมเงินบาทหนึ่งก็ไมเคยสงไป
สนับสนุน แมทานทําวิชาไมได ก็ควรชวยอยางอื่น แตมีบางทานสงเงินไปชวย ไดเวลาทานก็สงธนาณัติไป
อยานี้แปลวาทานมีบุญเกา ไดบุญศักดิ์สิทธิ์ ที่ทานไดมีโอกาสรวมบารมีสําคัญกับขาพเจา ขออนุญาตกลาว
นามทานดวยคือ คุณศิลป ทังปริยานนท อัยการพิเศษฝายคดียาเสพติด สํานักงานอัยการสูงสุด ทานสงเงิน
ธนาณัติไปรวม เปนเวลา ๑๐ ปเศษแลว แมเดือนเดียวก็ไมขาด
ขอใหทานไดรับความปรารถนาดีจากผูเขียนโดยถวนทั่ว พบกันใหมเมื่อโอกาสนั้นมาถึง
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ผลงานเขียนวิชาธรรมกาย
ของ
นายการุณย บุญมานุช
อดีตผูชวยศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
วิชาธรรมกายชั้นสูง
๑. ชื่อหนังสือ “ปราบมารภาค ๑” พิมพเมื่อ ๒๕๓๓ กลาวถึงวิชาปราบมาร ที่รับชวงงาน
ปราบมารตอจากหลวงพอวัดปากน้าํ เพราะธาตุธรรมขอรองใหทาํ ไมทราบวาจะบายเบี่ยงอยางไร
มีผลงานประการตางๆ การปราบมารในชวงนี้ หลวงพอคุมวิชาเต็มที่ กลาวถึงไปปราบมารในประเทศอินเดีย
ดวย (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๑๖.htm )
๒. ชื่อหนังสือ “ปราบมารภาค ๒” พิมพเมื่อ ๒๕๓๖ งานปราบมารในชวงนีม้ ีการเปลี่ยนแปลงใน
ธาตุในธรรม จักรพรรดิภาคปราบทรงพระนามวา “ตนปราบ” เสด็จมาชวย หลวงพอถวายงาน
ปราบมารให “ตนปราบ” รับชวงตอจากทาน มีผลงานแปลกๆ ธาตุธรรมประกาศใหวนั ที่ ๒๗ ธันวาคม
เปนวันเอกราชของธาตธรรม (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm )
๓. ชื่อหนังสือ “ปราบมารภาค ๓” พิมพเมื่อ ๒๕๓๙ โรงพิมพเลี่ยงเชียง เปนผูจัดพิมพ เปนผลงาน
ในยุคของตนปราบ พบวามารเอาพระพุทธเจาและจักรพรรดิของเราไป กวาจะรบชิงเอากลับคืนมาได ทําได
ยากมาก (เพิม่ เติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๑๗.htm ); (เพิ่มเติม: ปราบมาร
ภาค 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 ))
๔. ชื่อหนังสือ “แนวเดินวิชาหลักสูตรคูม ือสมภารของหลวงพอวัดปากน้ํา” เปนวิชา
ธรรมกายชัน้ สูง มี ๑๕ บท หากรวมบทภาคผูเลี้ยงดวย เปน ๓๐ บท (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่
http://www.kayadham.org/index-๑๒.htm )
๕. ชื่อหนังสือ “แนวเดินวิชาหลักสูตรวิชชามรรคผลพิสดารของหลวงพอวัดปากน้ํา”
เปนความรูวิชาธรรมกายชั้นสูง มี ๔๖ บท (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่

http://www.crystalmind.org/library/makphol๑/index.htm ); (เพิ่มเติม: แนวเดินวิชาหลักสูตรมรรคผล
พิสดาร ภาค ๒ ของหลวงพอวัดปากน้ํา http://www.kayadham.org/index-๑๔.htm )
๖. ชื่อหนังสือ “วิชาสอนและเทคนิควิธีฝก ใหเปนธรรมกาย” (คูมือของวิปสสนาจารย)
การเปนธรรมกายคือเปาหมายสูงสุด ตองสอนเปนและฝกเปนจึงจะเกิดผล เหมาะแกวิปสสนาจารยและผู
เปนวิทยากรอยางยิ่ง (เพิ่มเติม: อานผาน Website ที่ http://www.kayadham.org/index-๒๒.htm )

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

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

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

สพพทานํ ธมมทานํ ชินาติ
การใหธรรมเปนทาน ชนะการให (ทาน) ทั้งปวง

ปราบมาร ภาค ๑
ราคา ๑๔๐ บาท

ปราบมาร ภาค ๒
ราคา ๑๔๐ บาท

ปราบมาร ภาค ๓
ราคา ๑๔๐ บาท

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.

ทานที่เรียนวิชาธรรมกายชั้นสูง
โปรดคิดถึงขอดีขอเสียในทุกสิ่งที่เราทํา
มารเขามีวิชาสูงกวาเรามาก
เขาเปนเจาธาตุเจาธรรม
กวาจะไดความรูมาแตละอยาง
ตองเอาชีวิตเปนเดิมพันทั้งนั้น
ความรูใดและผลงานใด
ที่ไดจากการทําวิชาปราบมาร
เปนสิ่งที่มีคาเหลือคณานับ

มารทําใหมนุษยเดือดรอน
ตั้งแตไหนแตไรมาแลว
ทําใหเราแก เจ็บ (เปนโรค) ตาย
ทําใหเกิดสงครามก็ได ทําใหเกิดกลียุคก็ได
มารทําใหโลกเดือดรอนสารพัด
แมพระพุทธองคในอายตนะนิพพาน
มารยังไปทําใหพระพุทธองคเดือดรอน
เดือดรอนอยางไร?
ตองเรียนวิชาธรรมกายใหลกึ
จึงจะรูจ ึงจะทราบได
มาทําใหเดือดรอนทัง้ นั้นไมวาที่ใด!
เรื่องราวมีอยางไร ติดตามไดในหนังสือ
ปราบมารทุกภาค

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

