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มหาภัยในวงกรรมฐาน 
 

 เรายังขาดทองคําอยูอีก ๑๕๐ กิโล ๒๓ บาท ๕๖ สตางค จะครบจํานวน ๕๐๐ กิโล 
เราก็ไดมาเร่ือย ๆ กฐิน ๘๔,๐๐๐ กอง ยังไมไดไปแตะเลยนะ เราจะรวบรวมไดทองคําเทา
ไรๆ พอจวนเวลาแลวไดเทาไร ขาดเทาไร นั่นละจะถอนออกมาทันท ีบวกเขาไปอยางนอย 
๕๐๐ กิโล เวลานี้ยังไมไดแตะกฐิน ๘๔,๐๐๐ กอง ท่ีเขาไวแลว ๆ ยังไมไดไปแตะ รวบรวม
ทองคําขางนอกไดเสียกอน ขาดเหลือเทาไรแลวน่ันละ ทีนี้หมดหวังจากขางนอกแลวจะเอา
ออกมาใหไดเลย เวลาน้ีฟงวาขาด ๑๕๐ กิโล ๒๓ บาท ๕๖ สตางค ท่ีวาขาดจาก ๕๐๐ นะ 
หลอมทีไรมันก็ลดบางเปนธรรมดา ถาไมใชทองแทงนะ ถาเปนทองแทงไมลด 

(ลูกศิษย : ตอนนี้เขากําลังออกอากาศวิทยุไทย-ลาวไปเทกซัส สหรัฐอเมริกา ซึ่งตรง
กับเวลา ๒ ทุมที่อเมริกาครับ ถายทอดสดแบบน้ีต้ังแตวันอังคารถึงวันเสารเปนประจํา) 
ทางนูน ๒ ทุม ทางนี้ก็ ๒ โมงเชาพอดีกัน ทางนูนเขาขอมาน่ี ใหติดตอไปรออยูที่นั่นใชไหม 
(ลูกศิษย  : ครับ เรียบรอยแลวเขาติดตอมาแลว) เขาติดตอมา พอพูดนี้ปบก็ออก
สหรัฐเด๋ียวน้ันเลย เหมือนเราพูดสูกันฟงเด๋ียวน้ี กับทางสหรัฐฟงกับเราฟง ไดยินพรอมกัน
เลย 

น่ีก็เร่ืองมาจากสหรัฐเขามาหาเรา เรื่องภัยของพุทธศาสนาเรา เวลาน้ีเทาท่ีทราบ
ตามที่เขามาบอกเลาก็คือวา ไปจากเมืองไทยนี้แหละ แลวไปจากจุดสําคัญเสียดวย จุด
สําคัญคือวงกรรมฐานหลวงปูม่ันท่ีชาวพุทธเราตายใจ เรียกวายอมรับแลวตายใจ อบอุน
ตลอดมาในสายหลวงปูม่ันน้ี เวลาน้ีพระสายน้ีกําลังออกไป เราอยากจะพูดเต็มอัตราของ
ความผิดความถูกในการแสดงออกของรายนี้วา มหาภัยในวงกรรมฐานเรา ออกอยางนี้
กอนนะ กําลังเริ่มแสดงตัวเปนพิษเปนภัยตอจิตใจของประชาชนชาวพุทธเรา ทั้งเมืองไทย
และที่อื่น ๆ เวลาน้ีกําลังเร่ิมแสดง 

การแสดงออกของรายนี้พูดใหตรง ๆ ไปก็คือวา อยากยกตนยกตัวใหเขารํ่าลือวา
เปนผูรูอรรถรูธรรมเลิศเลอ ถึงขั้นสิ้นสุดวิมุตติพระนิพพาน ก็เคยพูดอยูแลวตั้งแตเมือง
ไทยเรา เปนตนไป น่ีเราทราบอยางน้ีแลว เราทราบมาจากลูกศิษยลูกหาวงชาวพุทธดวยกัน
น้ันแหละวา เวลานี้เขาวาพระองคนี้กําลังอวดฤทธิ์อวดเดช อวดรูอวดฉลาด อวดมรรคผล



 ๒ 

นิพพาน บรรลุมรรคบรรลุผล มิหนําซ้ําเขายังออกมาอยางแจมแจงเขาอีกวา พระองคนี้วา
ไดหนังสือจากหลวงตาบัวไปในการพิมพแจกในงานศพทานเจาคุณธรรมเจดีย วัดโพธิสม
ภรณ ซึ่งเปนอุปชฌายของหลวงตาบัว เวลาเขาพิมพแจกทานในงานศพน้ี เขาบอกวาพระ
องคนี้ไดรับแจกหนังสือเลมนี้ดวย 

นี่ละฉากตนที่จะขึ้น ทานท้ังหลายพิจารณาเอา เราพิจารณาตามเร่ืองราวท่ีเขามา
บอกเลาใหฟงอยางแจมแจง ไมมีคําวาโกหกหรือปลอมแปลงไปที่ไหนวา หนังสือเลมน้ีพระ
องคน้ีเปนผูมาเลาใหฟง พอไดรับแจกหนังสืองานศพ ซ่ึงหลวงตาบัวเปนผูเทศนในหนังสือ
เลมนี้ทุกกัณฑ ลูกศิษยทางกรุงเทพฯ เขาพิมพแลวมาแจกในงานศพทานเจาคุณอุปชฌายะ
เรา ที่วัดโพธิสมภรณ เขาบอกวา ทานเอาหนังสือเลมน้ีมาอานดู อานดูแลวรูสึกวาจับใจ ๆ 
หนังสือเลมนี้เลยติดยามไปตลอดเลย น่ีตามท่ีเขามาเลาใหฟงอยางน้ี เราไมไดไปเห็นเอง 
เราพูดตามคําบอกเลา  

หนังสือเลมน้ีก็เลยติดยามไปเลยเร่ือย ๆ วาไดคติไดความรูวิชาแปลก ๆ ตางๆ จน
ถึงขั้นแปลกประหลาดและอัศจรรยจากหนังสือเลมนี ้ วาไดธรรมะแปลกประหลาดอัศจรรย
จากหนังสือเลมน้ี จากน้ันหนังสือเลมน้ีเปนยังไง… (ตอมาทานไดนิมิตวาหลวงตาไปบอกวา
พึ่งตัวเองไดแลว หลวงตากับพระองคนี้ตางองคตางก็แยกกัน ไมเกี่ยวของกันอีกแลว) ฟงซิ
นะ มาแสดงเปนนิมิตขึ้นวาชวยตัวเองไดแลว ตอยครูตอยอาจารยก็หงายหมาไดแลว วา
อยางงี้ก็ได เราจะจับไดอันน้ีเองนะ คือวาหนังสือเลมน้ีเปนฐานเหยียบข้ึนท่ีจะยกตัวข้ึนมา 
เพราะในปจจุบันน้ีบรรดาพ่ีนองชาวพุทธท้ังหลายก็ทราบท่ัวถึงกันแลววา เขายอมรับหลวง
ตาบัวเปนครูเปนอาจารย อยากจะวาทั่วประเทศไทย  

เพราะฉะน้ันหนังสือเลมน้ีออกจากหลวงตาบัว จึงเปนท่ีตายใจของทานเหลาน้ัน ไอ
น้ีเองก็เอาหนังสือน้ีออกประกาศวาไดรับความรูความวิเศษมาจากน้ี จนกระทั่งชวยตัวเอง
ไดหรือเลี้ยงตัวเองได จากน้ีก็แยกกันเลย วาอยางง้ีนะ เราไมไดลืม ผูมาบอกเลาไมใชผูมา
โกหก น่ีแหละจึงเปนฐานเหยียบข้ึนไดเปนอยางดี เพราะหนังสือเลมน้ีออกจากหลวงตาบัว 
ใครก็มีความเคารพอยูแลว แลวพระองคนี้ก็ไดหนังสือหลวงตาบัวไปอาน จนไดอยางที่
กลาวมาแลวน้ี คติทุกสิ่งทุกอยาง แปลกประหลาดอัศจรรยจนเลิศ ถึงขนาดวาชวยตัวเองได
แลว ทีนี้ไมตองเกี่ยวของกัน น่ีเปนฐานเหยียบข้ึนไดเปนอยางดี เพราะเขาเคารพเราจาก
หนังสือนี ้แลวพระองคน้ีรูอรรถรูธรรมจากน้ี เขาก็ตองยอมรับ ใชไหมละ 

น่ีเราก็ทราบมาเปนลําดับ สําหรับเราเปนคนทิฐิสูง เรายังไมอยากเชื่อ เราวาอยางง้ี
กอน กอนที่จะเรื่องนี้จะมาประกาศยอนหลังอีกนะ เราไมอยากเช่ือวาหนังสือเลมน้ีจะเปน



 ๓

คติเตือนใจดังที่กลาวมานี้ เพราะเรื่องราวมันชักแสดงเปนฟนเปนไฟออกขางนอกแลว เรา
เช่ือเลยวา ใหเราน้ีเปนฐานเหยียบข้ึนเพ่ือยกตนเหยียบพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชน 
ดวยความปรารถนาลามกของพระองคนี้ก็ได เราอยากวาอยางน้ัน แลวตอมามันก็เปนอยาง
ที่วา นี่ก็ออกมาอีกแหละ เขาบริจาคทานดังพ่ีนองท้ังหลายบริจาคท่ัวประเทศไทย เพื่อผา
ปาชวยชาติของเรา  

เราก็ไปในงานศพ ไอตัวนี้ก็ไปในงานศพก็ไปพูดใหเขาฟง อันน้ีเขาก็มาเลาใหฟง 
เราไมเห็นเองนะ แตเราเอาคําพูดท่ีเขามาเลาใหฟง เขาไมไดตั้งใจมาโกหกเรา วาพระองค
น้ีวาหลวงตาบัว เขามาบริจาคอยางน้ีแลวก็เอาเขาพุงตัวเองหมด นี่เขากันไดไหมกับหนังสือ
เลมนี้ติดยามไปสี่ปหาป จนกระทั่งชวยตัวเองแลว ชวยไดแลวท่ีจะฟาดหลวงตาบัวใหหงาย
หมาลงไป แตนี้ไมตองมาเกี่ยวของกันใชไหม ไมเกี่ยวก็ได อยูทางนูนก็ไดฟดมาทางนี้ ทาง
นี้อยูทางนี้ก็ได ฟดไปก็ได ใครจะหงายหมาก็แลวแตจะหงาย ก็มีเทานั้น 

เร่ืองเวลาน้ีกําลังเกิดข้ึนท่ีสหรัฐอเมริกา โดยพระองคนี้ยกตนโพนตัว วาเปนผูวิเศษ
วิโสมานานพอสมควรแลว เราจับไวเสมอ เราไมเชื่อพระองคนี้วาอยางงี้เลย แลวก็เอาเทป
มาใหเราฟงอีกดวย เราก็พูดเปดอกเลยเชียวนะ เทปที่องควิเศษนี้ละเทศน ฟาดไป วกไป
เวียนมา จนกระทั่งฟงไมไดนะเรา จนกระทั่งวามาเปนปญหาถามตัวเองเขาอีกทีหนึ่ง หือ 
เราเทศนสอนโลกเราก็เทศนสอนแบบน้ีละเหรอ มันทําไมฟงไมได ภาษาธรรมทําไมเปน
อยางนี้ ถาไมใชเปนภาษาฟนไฟเผาไหมศาสนาและหัวใจคน จะเปนภาษาอยางนี้ไมได น่ี
ตองเปนภาษาอยางท่ีวาน้ันแหละ เผาหัวใจคนชาวพุทธเรา เราอานแลว 

นี้เราก็พูดเพียงยอม ๆ คือจะฟงเทปฟงไมไดวางั้นเถอะ ไมถึง ๕ นาที ฝนกรูด ๆ 
มันจะไมยอมฟง ไอเราพูดตรง ๆ ก็เรียกวา ธรรมกถึกองคหนึ่ง หลวงตาบัวเทศนท่ัว
ประเทศไทย ถึงจะไมพูดวา ธรรมกถึก แปลวานักเทศน เราก็เทศนท่ัวประเทศไทย แลว
ทําไมฟงเทศนกัณฑนี้มันเปนยังไง มันฟงไมไดเลย ขวาง ๆ ตลอดเวลา แลวฝนใจ เอา 
ตองฟง ผูเทศนยังเทศนได เราจะฟงเอาเหตุเอาผลทําไมจะฟงไมได เราก็ฟงตลอดจนจบ 
จนกระทั่งตอบปญหาทุกสิ่งทุกอยางฟงหมด ดวยความฝนใจฟงนะเพื่อเอาเหตุเอาผล  

พอจบลงแลววาเทศนไมมีภูม ิ เราพูดอยางน้ีเลย แมแตสมาธิก็ไมม ี วาอยางน้ีเลย
นะ คนเทศนมีภูมิจะไมเทศนอยางนี้ ถึงขนาดนั้นละ มันผางออกมาเลยเชียว เพราะฝนฟง
ไปตลอดจนกระทั่งจบ จะไมฟง ฝนฟงเพื่อเอาเหตุเอาผล  พอไดความแลวก็บอกอยางนี้ละ 
บอกวาเทศนไมมีภูม ิแมแตสมาธิก็ไมม ีทุกสิ่งทุกอยาง การโตตอบปญหาในแงใด ๆ ขวาง 
ๆ ไปตลอดเวลา นี่เรื่องราวก็สืบตอมา ทีนี้ก็ระบาดออกไปทางนูน ก็ตัวสําคัญตัวนี้เอง วา
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จะไปแสดงฤทธาศักดานุภาพทางนูน แสดงแบบไหนพี่นองฟงเอานะ น่ีเขามาเปดใหเราฟง 
เรื่องราวทุกอยางเขาไมไดมาโกหก เราก็พูดดวยความไมโกหก ตามที่ไดยินไดฟงมาเปน
อยางนี้  

เง่ือนท่ีเราจับไดเบ้ืองตนไปจากหนังสือเรา ยกเทิดทูนเรา เพ่ือจะเหยียบหัวเราข้ึน
ไปนั่นเอง เราก็บอกโดยตรง น่ีมันไมใชจะเทิดทูนเรานะน่ี จะเหยียบหัวเรา เพราะคน
เคารพนับถือเรามาก ตองเอาเราเปนโลบังหนา แลวไดความรูวิเศษอัศจรรยมาจากหนังสือ
เลมน้ีก็มาสอถึงเรา เพื่อใหเขายอมรับนั่นเองพูดงาย ๆ ความจริงก็คือเหยียบหัวเราข้ึนน่ัน
เอง เพื่อจะใหสูงเดน ความหมายวาอยางง้ัน วาอยางง้ีแหละเรา เราพูดแลว เวลาน้ีกําลังข้ึน
แลว พี่นองชาวพุทธเราใหฟงดวยดีนะ เราฟงเสียงธรรมมานานแลว เสียงนี้เปนยังไง ฟง 
หรือเลิศกวาธรรมพระพุทธเจาก็ใหรูกันซิ เทียบเคียงกันใหรู  

พูดออกมาคําไหน ๆ เราหยิบไดละเล็กละนอย ถาเปนประจันหนากันแลว ถาหาก
วาตอบก็จะตอบกันอยางชัดเจนกวานี้ แตนี้เราฟงง ูๆ ปลา ๆ เราก็พูดแบบงู ๆ ปลา ๆ 
อยางงี้แหละ จึงเอาคําแนนอนยังไมไดจากคําบอกเลาเทาน้ัน น่ีเปนอยางน้ีใหฟงเอานะ
บรรดาพ่ีนองท้ังหลาย เวลานี้กําลังไปแสดงฤทธาศักดานุภาพอยูทางสหรัฐฯ จะเอาใหเปน
วิเศษวิโส เหยียบยํ่าทําลายยอนข้ึนมาหาประเทศไทยท่ีชาวพุทธเราเคารพนับถือพุทธ
ศาสนามาด้ังเดิม จะเหยียบใหแหลกหมด จะเอาศาสดาองคใหม คือเทวทัตตัวทําลายทั้ง
พระพุทธเจาและศาสนธรรมใหฉิบหายไปจากแดนแหงชาวพุทธเรา ไมใหมีเหลือเลย ไม
สงสัยเลยแหละเรา 

ลงไดพูดถึงขนาดนี้แลวออกมาจากเจตนารายทีเดียว ไมไดมีอะไร ฟงธรรมะ เสียง
อรรถเสียงธรรมก็รู มันไมใชเสียงธรรม มันเสียงมหาภัย ขาศึกศัตรูตอศาสนธรรมรอย
เปอรเซ็นต ๆ สวนทางกันไปเลย เราก็ไดยินมาแวว ๆ อีกขอหนึ่ง อันน้ีก็เปนคําบอกเลา
เชนเดียวกัน วายกพระเบญจวัคคียท้ังหาข้ึนเทศน อวดตนยกเบญจวัคคีย พระพุทธเจา
เทศนเบญจวัคคียท้ังหา ทานไมเห็นเทศนถึงศีลถึงสมาธิอะไร ทานฟาดสัมมาทิฏฐิ ที่แกยก
เอามากมายน่ันแหละ ยกสัมมาทิฏฐิแบบของแกนะ ไมใชยกแบบพระพุทธเจาสอนโลกนะ 
วาทานไมเห็นพูดถึงศีลถึงสมาธิ ทานพูดถึงเรื่องปญญาเลย  ถาพูดตอหนาเราใหเราตอบ ก็
โคตรพอโคตรแมมึงเคยไดภาวนาหรือ มันถึงมาอวดกูอยางนี้ มึงอยามาอวด  

พระเบญจวัคคียน้ี ตั้งแตอัญญาโกณฑัญญะไปทํานายพระพุทธเจา จากน้ันมาทาน
ออกปฏิบัติตัวและทํานายพระพุทธเจาวา จะไดเปนพระพุทธเจาโดยถายเดียว คืออาจารย
เหลาน้ันท่ีมาทายพระพุทธเจา คือสิทธัตถราชกุมารเวลาประสูติทีแรก อาจารยท้ังหลาย
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ทํานายเปนสองแง ถาอยูทางโลกจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ถาเสด็จออกบวชจะไดเปน
พระพุทธเจา แตอัญญาโกณฑัญญะในเบญจวัคคียทั้งหา ช้ีน้ิวเลย นี้จะเปนพระพุทธเจาโดย
ถายเดียวเทาน้ัน ทานเหลาน้ีก็ออกบวชรอ ยังไงก็จะเปน ทํานายแลวก็ออกบวชรอ พอพระ
พุทธเจาเสด็จออกทรงผนวช เบญจวัคคียท้ังหาก็ติดพันเลย น่ีแหละเร่ืองราวมัน 

เวลาพระองคไปทําทุกกรกิริยาของผูที่บําเพ็ญยังไมเขาอกเขาใจ ยังไมเคยรูเคยเห็น
ก็ดนเดาไปธรรมดาเหมือนเรา ๆ ทาน ๆ น่ีแหละ อดพระกระยาหารก็นึกวาจะไดตรัสรู 
ทางนี้ก็จอ เห็นวาไมใชทางพระพุทธเจาก็พลิกจากอดพระกระยาหารนั้นเสีย กลับมาเสวย
พระกระยาหาร นางสุชาดาไปถวายขาวมธุปายาส ๔๙ กอนที่ตนโพธิ์ใหญ เอา รื้อออกมา
ปริยัติก็รื้อออกมา ในคืนวันนั้นพระพุทธเจาก็พลิกมาทางอานาปานสต ิ ทีน้ีเบญจวัคคียท้ัง
หาเห็นพระพุทธเจาทรงทําความขวนขวายมาก โลภมาก กลับมาเสวยพระกระยาหาร เรียก
วามากินขาวเหมือนเรา ไมไดตรัสรูละ หมดหวังแลวพวกเรา เผนหนี  

เวลาพระองคสําเร็จเปนพระอรหันตขึ้นมาแลวจึงไปสอนก็ไมยอมลง สรุปความลง
เลย จากนี้พระองคก็รับสั่งยอ ๆ เพ่ือใหทานเหลาน้ันสะดุดใจ วาเราไดตรัสรูแลว เราไดรู
แลวเห็นแลวในธรรมท้ังหลาย เราไดตรัสรูเรียบรอยแลว คําเหลาน้ีท่ีเรามาพูดกับพวกเธอ
ท้ังหลายน่ีเคยไดยินเราพูดไหม แตกอนทานเหลานี้มาบําเพ็ญกับพระพุทธเจาอยูก็ไมเคย
รับสั่งพูดวายังไง จนกระทั่งถึงแหวกแนวหนีไปแลว ทีน้ีเวลาพระองคทรงบําเพ็ญดวยอานา
ปานสต ิ ในวันเดือนหกเพ็ญ ไดตรัสรูขึ้นมา หลังจากนั้นก็ไปเทศนสอนเบญจวัคคียทั้งหา 
พระเบญจวัคคียท้ังหาไมเคารพ วาทําความขวนขวายมาก โลภมากแลวจะมาสอนหา
ประโยชนอะไร  

พระองคจึงไดยอนเอาธรรมนี้ขึ้นมา ธรรมนี้เราเคยพูดไหมแตกอน ที่พวกเธอทั้ง
หลายอยูกับเราเปนเวลานานเคยไดยินไหม สะดุดใจ พอสะดุดใจก็ยอม ฟงซิถาตองการ
ความจริงจริงๆ พระองคก็แสดงขึ้นถึง เทฺวเม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา ขึ้น
มรรค ๘ เลย จากน้ันทานเหลาน้ีก็ไดตรัสรูธรรม เอายอ ๆ เลยนะ คือเบื้องตนพระอัญญา
โกณฑัญญะนี้แหละไดบรรลุพระโสดา อายสฺมโต โกณฑฺญสฺส วิรช ํวีตมล ํธมฺมจกฺขุ อุท
ปาท ิใชไหมละ ในขณะที่พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมอยูนั้น พระอัญญาโกณฑัญญะไดดวง
ตาเห็นธรรม วิรช ํ วีตมล ํ ธมฺมจกฺขุ อุทปาท ิ ไดดวงตาเห็นธรรมแลว ปราศจากมลทิน
ความมัวหมองทั้งหลาย แนวแนตอมรรคผลนิพพานแลว จากน้ันพระพุทธเจาทรงรับส่ัง
ตอบรับกันวา อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ พระอัญญาโกณ
ฑัญญะไดรูแลวหนอ ไดรูแลวหนอ รับรองความรูความเห็นของพระอัญญาโกณฑัญญะ  
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หลังตอจากนั้นไปก็เทศนอนัตตลักขณสูตร ยกไตรลักษณขึ้นมา เบญจวัคคียท้ังหา
ไดตรัสรูธรรมหมด บรรลุธรรมหมดท้ังหาองค สวนพระอัญญาโกณฑัญญะไดบรรลุพระ
โสดาฯ ตั้งแตเทศนธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทีแรกนะ นี่ละพระองคไมไดแสดงศีล ไมได
แสดงสมาธิเพราะอะไร ทานเหลาน้ีบําเพ็ญศีลมาต้ังแตวันบวชแลว ถาหากวาไมเปนความ
จริง  แลวทานท้ังหลายไดเห็นในตําราไหมวา เบญจวัคคียท้ังหาน้ีบวชมาหาคน ไปเที่ยว
ปลน เท่ียวฆา เที่ยวจี้คนทั่วประเทศเขตแดนมา เคยเห็นไหม ถาวาทานไมมีศีล ทานไปหา
ปลนหาฆาใคร ๆ แมแตสัตวตัวหน่ึงก็ไมเคยไดยินเบญจวัคคียน้ีฆาคนฆาสัตวนะ ทาน
บําเพ็ญมาแตนูน 

ศีลทานสมบูรณแลว จะไปกลาวถึงทําไม สมาธ ิ จิตใจทานอิ่มดวยสมาธิแลว ยัง
เหลือแตดานปญญาที่ยังไมออกไดเทานั้น ก็อยูในชองนี้จะออกนี้ พระพุทธเจาจึงแสดง เทฺว
เม ภิกฺขเวฯ  ถึงเรื่องปญญาลวน ๆ เปดทางจากสมาธิที่จิตใจอิ่มอารมณ อิ่มทางรูป ทาง
เสียง ทางกลิ่น ทางรส ไมยุงเหยิงวุนวาย คิดน้ันวุนน้ี น่ีเปนหัวใจท่ีหิวโหยเขาใจไหม น้ีจิต
อิ่มตัว คือจิตอิ่มทางสมาธ ิ มีความสงบเย็นเรียบรอยแลว ศีลทานก็รักษามาต้ังแตวันบวช 
ในตํารับตําราก็ไมเคยไดยินวา เบญจวัคคียท้ังหาไปหาฆาผูฆาคนท่ัวประเทศเขตแดน แลว
บําเพ็ญสมาธิขึ้นมาจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพาน ก็ไมเคยไดยิน ทานไมฆาคนก็ทราบแลว  

สมาธิของทานก็แนนหนามั่นคงดีแลว เปนฐานของดานปญญา เมื่อพระพุทธเจา
แสดงอริยสัจสัมมาทิฏฐิขึ้นแลว จากนั้นพระอัญญาโกณฑัญญะก็ไดบรรลุธรรมโสดาปตติ
ผล พอวันหลังขึ้นปญญาลวน ๆ เลย อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ข้ึนปญญาลวน ๆ ในอนัตต
ลักขณสูตร ทานเหลาน้ีบรรลุธรรมดวยปญญาลวน ๆ เพราะพระพุทธเจาเปดทางดาน
ปญญาใหในเวลาน้ัน เพราะทางสมาธิ ทางศีลทานสมบูรณแลว จําเปนอะไรจะตองมาเทศน
ถึงเรื่องศีลเรื่องสมาธิอีกตอไป ถาไมอยางงั้นจะเรียกวาศาสดาองคเอกหรือ สอนโลกไมรูจัก
แงหนักเบาของโลก สอนโลกไดยังไง  

นี่ก็คือศาสดาเอกนั่นเอง ผูที่จะสอนขึ้นดาน อนุปุพพิกถา ๕ ก็สอน เรียงไปโดย
ลําดับก็ม ี พระพุทธเจาเองสอนจะเปนใครสอน สอนตั้งแตเรื่องพื้นฐานดั้งเดิม เร่ืองทาน 
เรื่องศีล ผูท่ีมีการทําบุญใหทานแลวยอมไปสวรรค เทศนเปนลําดับ จากสวรรคแลวก็ 
อาทีนพ ไปสวรรคแลวก็ไมคอยแนนอน ก็เห็นโทษเรื่องความเกิด แก เจ็บ ตาย ยังไมพน 
จากนั้นก็เทศนถึง เนกขัมมะ เม่ือเห็นโทษแลวออกบวช สลัดปดทิ้งออกหมด น่ีทานเทศน
เปนลําดับ ๆ ไปตั้งแตขั้นพื้น ๆ เร่ืองทาน เรื่องศีล สวรรค จากน้ันก็อาทีนพ เนกขัมมะไป
เร่ือย สูง ๆ ไปเรื่อย  
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ผูที่ควรเทศนอยางนี้พระองคก็เทศน ผูที่ควรจะปดออกเลย เชนอยางพระเบญจ
วัคคียท้ังหาน้ีเปนผูควรอยางย่ิงแลวตอมรรคผลนิพพานในเวลาน้ัน เหมือนหน่ึงวาประตูน้ี
รอแตจะมีผูมาเปดปากคอก เพราะสัตวทั้งหลายรออยูปากคอกแลวที่จะออก พอเปดคอก
ปบก ็เทฺวเม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตนฯ นี้คือเปดปากคอก ทานเหลานั้นก็พุงออกได พระ
อัญญาโกณฑัญญะออกกอน พออันดับที่สองเปดคอกใหญก็พุงออกทั้งหาองคเลย ทานจะ
ไปแสดงทําไมเรื่องศีล ทานไปฆาใครท่ีไหน ทานรักษาศีลมาต้ังแตวันทานออกบวช สมาธิ
ทานบําเพ็ญมาตั้งแตทานออกบวช  

พระพุทธเจาจะไปกลาวถึงอะไรเมื่อสมบูรณแลว อันใดที่ยังบกพรอง คือปญญา 
พระองคก็แสดงถึงเรื่องของปญญา สัมมาทิฏฐ ิ สัมมาสังกัปโป แหวกออกดวยกฎ  อนิจฺจํ 
ทุกฺขํ อนตฺตา เปดออกหมด น่ีเบญจวัคคียท้ังหาบรรลุธรรมดวยปญญา เพราะสมควรแก
ขั้นปญญาแลว น่ีพระพุทธเจาสอนโลกควรหรือไมควร เราไปหางมเงาอะไร จนกระทั่งถึง
เอาปลามาแกงกินอิ่มแลว ยังไปตามหารอยปลา ปลาเอามาจากบึงไหน อยูบึงไหน มันเปน
บาหรือมันจึงหารองหารอยน่ัน เขาเอามากินจนอิ่มทองแลว 

นี่พระพุทธเจาทานแสดงไปถึงนิพพานแลว มันยังมาดึงหาศีล หาธรรมอะไรอีก ถา
ไมใชบาสอนคน ถาเปนศาสดาสอนโลกก็ดูเอาซิเปนยังไง ผูที่สอนโดยลําดับก็ม ี ผูที่เปด
ปากคอกออกเลยเดี๋ยวนี้ก็ม ีเขาใจเหรอ น่ีละใหพิจารณา เพียงเทาน้ีมันคานไหม ธรรมพระ
พุทธเจา พิจารณาซิ ถาวาเปนผูรูธรรมจริง ๆ ทําไมจึงไมรูแงหนักเบาที่พระพุทธเจาสอน
โลกละ ตองรูซิ  อันใดที่ผานมาแลวไปยุงกับมันทําไม ที่ยังไมไดผานเปดออกใหผาน นั่นถึง
ถูก นี่ละมันขวางกันไหมกับธรรมพระพุทธเจา พิจารณาซิ 

แลวยังมีอะไรอีกละ (ลูกศิษย : ไปนิพพานงายนิดเดียว) นั่นฟงด ูไปนิพพานงายนิด
เดียว โคตรพอโคตรแมมันเคยไปนิพพานที่ไหนสักที มันมาโกหกโลกอยางงั้น (ลูกศิษย : 
เขาวาอวิชชาน่ีคือความไมรู เขาก็ทําตรงขามกับความไมรู คือใชความคิดใชปญญาหาความ
รูก็ไปนิพพานไดแลว) แลวปญญาโคตรพอโคตรแมมันหามาแขงพระพุทธเจาที่ตรงไหน ตั้ง
แตโคตรพอโคตรแมมันไมเคยมีปญญามันเอามาอวดพระพุทธเจาไดยังไง ใครจะเลิศเลอ
ยิ่งกวาศาสดาองคเอก ในเร่ืองปญญาปรีชาญาณ วางายนิดเดียวๆ ก็งายละซีมันเปนเหมือน
หนอนอยูในสวม มันก็งายนิดเดียวละซี ถาเปนคนที่จะบึกบึนออกจากสวมจากถานมันก็
ตองยากซิ แตผูที่จะจมลงในถานมันก็งายแหละ อยางท่ีวามันงายนิดเดียว ก็มันปนลงถาน 
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เอาวาไป (กราบเรียนอีกขอหนึ่งจากเทปที่อัดมาเลย บอกวาท่ีเรามาชาอยูน่ี ก็เพราะ
เรามามัวถือศีล มาทําสมาธ ิมาภาวนาพุทโธ ๆ อยู คร้ังพุทธกาลสําเร็จกันมาก ๆ เพราะ
เขาใชปญญา) เมื่อถึงขั้นปญญาแลวสมาธิหรือความนอนจมอยูในมูตรในคูถ ทานไมสนใจ 
ถึงขั้นปญญาทานจะออกทางดานปญญาทีเดียว ธรรมพระพุทธเจาใหเหมาะใหสมแกผูได
ยินไดฟง ดังที่พูดตะกี้นี้แลว แลวพูดอะไรตะกี้นี้ (มาน่ังภาวนาพุทโธ ๆ กันอยูเสียเวลํ่า
เวลา ตองใชความคิดดานปญญาไปเลย แลวจะสําเร็จกันเยอะๆ) ปญญาโคตรพอโคตรแม
มันมาจากไหน ปญญาประเภทนี ้ในพระพุทธเจาไมมี มีแต สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล 
โหต ิ มหานิสํโส ศีลเปนเคร่ืองทําความอบอุนแกจิตใจใหทําความสงบเย็นใจไดงาย ไม
ระแคะระคายวาศีลตนไมบริสุทธ์ิ  

สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิ มหานิสํสา ผูที่มีสมาธิเปนเครื่องอบรม
จิตใจใหมีความอบอุนแลว การพิจารณาทางดานปญญาเพื่อความหลุดพนนี้คลองตัว น่ัน 
ปฺญา ปริภาวิตํ จิตฺต ํสมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ จิตที่ปญญาซักฟอกแลวยอมหลุดพน
จากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ น่ีคือพระโอวาท ทานสอนบรรดาพระสงฆทุกองคเวนไมไดใน
เหลาน้ีนะ สอนตั้งแตศีลขึ้นไป ศีลหนุนจิตใจใหสงบ สมาธิหนุนปญญาใหเดินคลองตัว 
ปญญาเปนเครื่องซักฟอกจิตใหพนจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบ นี่เปนพระโอวาทที่สอนพระ
บวชใหม พอบวชจบลงแลวจะสอนพระโอวาทน้ี อนุศาสนวาไง นิสสัย ๔ คือประเภทนี้ อกร
ณียกิจ ๔ นิสสัย ๔ คือประเภทน้ีแหละ 

อกรณียกิจ ๔ คือไมสมควรอยางยิ่งไมใหทําในกิจ ๔ ประการ เชน ฆาสัตวอยางน้ี
เปนตน หรืออวดอุตตริมนุสสธรรม ตนโงเหมือนหมาตายวาเปนอรหันตสดๆ อยางน้ีเลว
รายมาก ปาราชิโก โหต ิ อสํวาโส ผูอวดอุตตริมนุสสธรรม ดวยเจตนาท่ีเลวรายเหลาน้ี 
เรียกวาหมดสิทธ์ิขาดจากความเปนพระ อสํวาโส โลกรอนอยูโลกไมได อสํวาโส หาที่อยูไม
ได แปลเลยน่ัน นี่ทานก็แสดงไวอยางงั้น อรหันตพระพุทธเจาทานดําเนินตามธรรมของ
พระพุทธเจาทั้งนั้น น่ีไดธรรมแหวกแนวมาจากไหนจะมาร้ือโลกร้ือสงสาร เหยียบหัวพระ
พุทธเจาไปมีอยางที่ไหน พิจารณาซิ 

แลวพูดถึงปญญา เมื่อถึงขั้นปญญาแลวปญญาจะออกเอง เมื่ออยูในขั้นที่จะอบรม
ตองอบรมใหจิตสงบเย็นใจ เม่ือเย็นใจแลวจิตอ่ิมตัวในอารมณไมวุนวายแลว พาออกเดิน
ทางดานปญญาพุงทางดานปญญา ผูที่มีจิตใจพรอมแลวที่จะออกทางปญญาไมตองมาสอน
สมาธิกัน สอนหาอะไร ออกทางปญญาเปดประตูให เอา ออก ๆ เลย นี่พระพุทธเจาสอน
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โลก ใครจะเหมาะสมยิ่งกวาศาสดาองคเอก ไมง้ันจะวาเรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไว
ชอบแลวไดเหรอ เอา มีอะไรวามาซิ 

(อีกขอหนึ่ง ใครอยากไดเปนพระโสดาบัน ก็ไมยากครับผม สละความโลภอยาง
เดียว โกรธยังมีอยูก็ได หลงยังมีอยูก็ได อยาโลภก็แลวกันเปนพระโสดาบัน) 

ใหโสดาบันเลย ละความโลภไดอยางเดียว ความโกรธ ราคะตัณหา จะม ี๒๐ ผัว 
๒๐ เมียก็ไดไมเปนไร ละความโลภไดอยางเดียว คําวาโลภมันแปลวาอะไร แปลวาได ๒๐ 
เมีย ๓๐ ผัวไมพอใชไหม ความโลภมันเปนขาศึกกันหรือไม มันเอาพูดหาพอหาแมมันหา
อะไรเขาใจหรือ  น่ีเห็นไหมมันอวดเอาอยางตอหนาตอตาน่ีเลวมากท่ีสุดเลยเทียว วันน้ีเอา
แคน้ีเสียกอน ใหเอาไปพิจารณา 

(พระองคนี้ยังไมไดโสดาบันเพราะยังโลภอยู เขาบอกวาชนะความโลภแลวจะได
โสดาบัน ถางั้นคนนี้ยังไมไดโสดาบัน) 

ไมไดโสดาบัน เขาก็มีโสเดาไดเขาใจไหม ไมไดโสดาเขาก็มีโสเดา เขาเดาไปเรื่อยได
นี่วะจะไปวาอะไร เอาละพอเปนคตินะเขาใจหรือ ใหเปนคติเคร่ืองพิจารณาท่ีเราพูดวันน้ีนะ 
ผลของการสําเร็จโสดาเปนอะไรมันก็รูแลวในธรรมท้ังหลาย มันมาพูดหลับหูหลับตาชนฝา
ใหคนตาดีเขาดูไดยังไง ตั้งแตหมาตาบอดมันก็ยังไมไปชนตนเสา ไอคนตาบอดชนนะ หมา
ตาบอดมันไมชนตนเสานะมันหลบน้ันหลีกน้ี แตคนตาบอดนี้ชนปงๆ เลย พระตาบอดยิ่ง
แลวชนไดดะไปเลย หัวพระพุทธเจาก็ชน ธรรมพระพุทธเจาจะเอาใหพังเลย น่ีละท่ีวาพระ
ตาบอด เราไมอยากเรียกพระนะ บักตาบอดเหมาะดี ก็วางั้นละซ ิเวลาจะเอาก็ตองฟดกัน
เลยเต็มเหน่ียวซิ ลงมาแลวก็เปนคนธรรมดา เวลาขึ้นก็ซัดกันละซ ิเอาแคน้ีละ ใหเอาไป
พิจารณา เวลาน้ีกําลังไประบาดสาดกระจายอยูทางเมืองนอกเมืองนาสหรัฐ ทางน้ันเขาก็
อยากฟง อยากฟงเราก็ย่ืนใหเลยเอาเลย มันเคยเปนมาจากเมืองไทยน้ีแลว ไมมีใครยอม
รับมัน มันก็โดดไปเมืองนอกมันจะไปฟาดเมืองนอก กลัวจะไมมีโลกอยูอีกนูนนะ เขาใจ
ไหม เอาละพอ 
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