
เทศนเชา ผลของบุญ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๐ ๑ 

ผลของบุญ 
พระอาจารยสงบ มนสฺสนฺโต 

เทศนเชา วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๔๐ 
ณ วัดสันติธรรมาราม ต.คลองตาคต อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

ตอนนี้เรายังพูดเลยวา พอเห็นพระมานี่ ขายกอนซื้อ สุขกอนหาม เพราะความไม 
เขาใจไง ความไมเขาใจนี้มันทําใหพูดอะไรไปผิดประเด็น เวลาเราพูดอะไรออกไปครูบา 
อาจารยยังตองกลับมาแกเลย แตอยางที่เราพูดวาเวลาชิมอะไรนะรสก็แตกตางกันออกไป 

เราสังเกตเห็นไหม อยางเชน ผลไมตกลงมาจากตน หลุดขั้วแลวตกลงมา มันจะ 
ฟาดกับตนไมกอน เสร็จแลวมันจะหลนลงพื้นเลย เห็นไหม มันจะเสียเวลามันหลุดจาก 
ขั้วมัน 

ความรูสึกเราก็เหมือนกัน เวลาเราดับไปก็เหมือนกัน เราจะปลอยใหเปนอยางนั้น 
หรือ ถาเขาไมเช่ือตามศาสนา หรือวาทําตามความเห็นของเขา หลุดออกมาก็เหมือนหลุด 
ออกจากขั้ว อะไรก็แลวแตเวรแตกรรม จริงไหม หลุดออกมาจากขั้วมามันก็ฟาดกับกิ่งไม 
กอนกวามันจะลงถึงพื้น 

แตอยางนี้ ผลไมอยางนี้เราเอาตระกรอขึ้นไปสอยมันมา โอโฮ สุกหมดเลย บุญ 
กุศลนี่รองรับ บุญ.. บุญ.. บุญและกุศล เหมือนกับจิตไง เหมือนกับความรูสึกเรา เรารู 
อะไรเปนอะไรไง 

อยางเชน อยางพวกเราเจ็บไขไดปวยไหม? เจ็บไขไดปวย หมอเจ็บไขไดปวย 
ไหม? เจ็บไขไดปวย คนตายนี่ปกติเห็นไหม ก็เหมือนกับพวกคนไข แตถาพวกหมอตาย 
ละ พวกหมอเรื่องเจ็บไขไดปวย เขาจะรูใชไหมวาเขาเจ็บไขไดปวย แตเขาจะรักษาของ 
เขาได เขาจะเขาใจไง 

บุญกุศลเปนอยางนั้น มันตองเปนสภาพเดียวกัน หลุดออกมาจากขั้วเหมือนกัน 
แตหลุดออกมาจากผูรูไง หลุดออกมาจากความเขาใจไง เห็นไหม เราประคองชีวิตเราไป
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ไดดีกวา เราไมสะเปะสะปะไปตามกิ่งไม เราไมตกลงถึงดินเห็นไหม เราจะเอาตะกรอรับ 
บุญกุศลรับเราลงมา นี่ความรูความเขาใจของบุญกุศล เราทําของเราอยางนั้นเลย นี่มันถึง 
มาเขากับตรงนี้ แลวความรู รูอยางไร ความรูกลับมาเชือดตัวเองเหรอ 

เมื่อกอนไมเขามาศาสนานะ ก็ไมเห็นมีอะไรเลย พระอยูไปวันๆ ไมเห็นทําอะไร 
เลย พอเขามานี่เห็นไหม ยุงไปหมดเลย เพราะความรูเกาะตามกิเลส กิเลสมันใชความรู 
แปรเปนความยึดติด ความไมเขาใจ แตเราเขาใจตามหลักความจริง 

อยางเชน ศีล ๒๒๗ แตความจริงศีลนี้มันมี ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ แตเวลาศีล 
๒๒๗ นี่มันเปนศีลในปาฏิโมกข เปนธรรมนูญของสงฆไง แตพระสมัยพุทธกาลเวลาจะ 
สึกบอกวายุงมาก พระพุทธเจาบอกใหรักษาเจตนาเห็นไหม รักษาใจตัวเดียว ศีลหนึ่งได 
ไหม รักษาศีลขอเดียวไดไหม? ได รักษาอะไร? ใหรักษาหัวใจ อยูได 

เพราะถาผิดแลวมันมีเจตนาตัวทําผิดไง ถาไมมีเจตนานะ มันก็เปนความผิดแตไม 
เปนอาบัตินะ เพราะเปนอนาบัติไง ไมครบองคประกอบของอาบัติก็ไมครบองคประกอบ 
ของความผิด ตองมีเจตนา มีการกระทํา มีผูเสียหาย 

แตพอเราเริ่มศรัทธา เวลาเราทําอะไรเราก็กลัวผิดไปหมดเลย เพราะเรากลัวผิดไง 
แตความจริงยังไมผิด พวกนักศึกษาปริยัติถึงวาทําแลวไมคอยผิด เหมือนนักกฎหมายมัน 
จะเลี่ยงได เขาเลี่ยงบาลี อันนี้พอเลี่ยงบาลีมันก็ไปได แตเราไมใชอยางนั้น เราตองคิด 
อยางนี้ 

พระพุทธเจาสอนไง “แกวน้ํามีน้ําเต็มแกวเลยแลวเราเทน้ําออกหมดเลย แลวตั้ง 
แกวขึ้นมา”

ทานถามวา “แกวมีน้ําไหม?” เราบอกวา “ไมมี เพราะเทเราน้ําออกหมด” 

แตความจริงมันมี มันตองมีติดแกวอยูใชไหม กิเลสของมนุษยมันเปนอยางนั้น 
ความลังเลสงสัยมันตองมีอยูในใจตลอดเวลา 

ถาเราไมมีเจตนา เราไมตั้งใจถือวาแกวน้ําไมมี มันไมมีน้ํา แตมันมีความสงสัย เรา 
ตองตัดตรงนี้ใหไดไง พอเราตัดตรงนี้ไดก็เปนความสุขของเรานะ ตัดความลังเลสงสัย
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ตัดนิวรณธรรมอันนี้ออกไปแลวเราทําความดีของเราไป ผิดถูกเราไปแกไข มันแกไขไป 
รวบรวมไปเปนปญญา 

ถาปญญาของศาสนานะ ปญญาคือความรอบรูในกองสังขาร สังขารคือความคิด 
ไง ปญญาที่รูความคิดอีกทีหนึ่ง อันนี้ปญญาชาวพุทธ ปญญาของพระพุทธเจา ปญญาที่ 
แบบควบคุมตัวเองไดไง 

อยางเชน เราอยากทําอะไรโดยผิดพลาดหรืออยากทําอะไรที่เราคึกคะนองไป 
แลวมีปญญาอีกตัวหนึ่งมาควบคุมตัวนี้ได นี่ปญญาคือการควบคุมตัวเอง โลกียะ โลกุต 
ตระไง เริ่มเปนโลกียะ เริ่มเปนโลกุตตระ 

โลกียะเหมือนกับคิดแบบโลกไง คิดแบบที่เราประกอบอาชีพ คนมีปญญามาก 
เห็นไหมนี่โลกียะ คิด พอคิดแลวเราก็เปนสวนหนึ่งของความคิด พอเราเปนสวนหนึ่ง 
ของความคิด เราตองเปนตัวจักรหมุนไป ความคิดมันเปนไปใชไหม แตโลกุตตระคิด 
เพื่อใหหยุดไง มันหมุนแบบลูกขาง คิดแลวหยุด ปญญานี้เปนปญญาชาวพุทธ พอนั่งคิด 
แลวเอ็งก็หมุนไปเลยวาเราตองแกอยางนั้นๆ ตองการอยางนั้นๆ เราคิดเห็นไหม นี่ 
ความคิดแบบโลกียะ แลวโลกุตตระละ ความคิดมาตอนความคิดอันนี้ใหหยุด 

อยางเชนที่พูดเมื่อวาน ถาพูดอยางเวลาตายแลวตองมากําหนด อันนั้นผิดนะ ผิด 
เลย เพราะอะไร ความจริงนะ ถาเปนคําวาผิดนะเปน  ๒ ประเด็น ผิดหมายถึงวา ถาจะให 
เปนอยางนั้นนะ โยมคนนั้นมันจะตายไมไดเลย เพราะมันไมมีอยางนี้เลย จริงไหม ถาคุณ 
ไมมีจะทําอยางไร 

แตถามันเปนนิสัยของเขา เปนไป อยางเชนวาคนถนัดทางนี้นะ แตถาพูดถึงหลัก 
ความจริง มันจะสิ้นตั้งแตวันที่สมุจเฉทปหาน  วันที่สําเร็จไง พอวันที่สําเร็จแลว 
เพราะฉะนั้นจะตายอยางไรไดตลอดเวลาเลย เพราะอันนั้นมันแนนอนอยูแลว 

ก็อยางเชน เราหวงเครื่องประดับ แกวแหวนเงินทองนี้ เราเปนหวงมากเลย ถาเรา 
ปกติ แตเวลาเราเจ็บไขไดปวย เราจนตรอก เราจะหวงอะไรละ นี่ก็เหมือนกัน เวลาพวก 
ที่วาจะเขาฌาน พวกนี้มันเปนเหมือนแกวแหวนเงินทอง เพราะมันไมใชจิต
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แตถามันถึงจุดๆ หนึ่งแลวมันกระเทือนความรูสึกไง ความรูสึกอันนี้เหมือนกับ 
เชน เรารักอะไรละ อันนั้นมันเปนอาการของจิตทั้งหมด แตถาเราไมปลอยทั้งหมดเลย 
มันมีความรูสึกใชไหม นั่นละตัวมัน ฉะนั้นถามันจะตายมันตองวิ่งไปตรงนั้นหมด คนเรา 
จะตายนะมันจะวิ่งเขาตรงนี้ ตรงนี้เปนจิตตัวจิตปฏิสนธิ ไมใชอารมณรูปภายนอกนี่ไง 

อยางเชน พวกเราพวกประมาท จะคิดเรื่องโนนคิดเรื่องนี้ พอมันบีบรัดเขามาๆๆ 
มันคิดถึงตัวเราละ ถาบีบรัดถึงตัวเรานี้มันไมคิดถึงตัวเราแลว มันคิดถึงความรูสึก เพราะ 
มันเจ็บไขไดปวยไง มันจะบีบเขาไปภายใน แลวตัวนี้มันรอบอยูแลว มันจะไมตกใจ 
อะไรเลย มันพรอมที่จะไปเลย ฉะนั้นถึงวาไมตองตื่นเตนตกใจ ทุกวินาทีพออันโนนขยบั 
มันเขานี่ละ

แตของพวกเราไมอยางนั้นเพราะปุถุชนนะพอเวลานี้มันขยับ มันออกไปขางนอก 
กอนใหมๆ เห็นไหมจะเปนหวงเขาไปหมดเลย ไมเคยหวงตัวเองเลยนะ แตความจริงมัน 
หวง มันแบบวากิเลสมันบังเงา แตถามันสิ้นแลว มันไมมีอะไรจะหวง 

สมมุติวาขางนอกนี้วาง พุงออกมามันทะลุไปเลย คือมันไมมีภพ ไมมีภวาสวะตัว 
นี้เปนตัวรองรับไว เห็นไหม เหมือนกับวาไมมีตัวใจรองรับไว มันหมดแลว ถามัน 
ยอนกลับมาๆๆ ยอนกลับตรงนี้ปบ ไมมีอะไรเลย โลกมันสบาย ไมมีการหลอกในหัวใจ 
วาอยางนั้นเลย หัวใจนี้มันหลอกตลอด หัวใจมันจะหลอกตลอดนะ กลัวไปหมดแลว 
จินตนาการไปหมดเลย ถึงบอกวามะมวงหลุดออกจากขั้วไง มันฟาดไปทั่วละ 

ถาเราหวง เราจินตนาการ ไอตัวนี้มันจะคิดไปหมดเลย แลวอันนี้เปนโทษนะ 
อยางที่วานี้ มันเปนโทษหมายถึงวามันกังวลใชไหม มันก็คิดไปเรื่อยเปอย เหมือนกับคน 
ไมเอาตะกรอสอยลงมาไง ไมมี ไมรองรับ แตถามันมีบุญกุศลมันรองรับลงมาจนถึงกับ 
ที่วาถึงที่สุดแลว 

อยางเทวดาในพระไตรปฎก สวรรค ๖ ช้ัน มีรถ ๖ ช้ันมารับหมดเลยจะไปช้ัน 
ไหนก็ไดถาบุญเราพอนะ รถมารับเลยไปชั้นไหนก็ไดใหเราเลือกเอา แตถาเราบุญครึ่งๆ 
กลางๆ ก็ตองไปผานตรงนี้ ไอที่วาตองไปตัดสินกัน แตถานั่นก็ไปเลยๆ ถาจะลงต่ําก็ต่ํา 
ไปเลย นั่นพูดถึงวาถามันไมพอ
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แตบุญกุศลไง ถึงมาเพื่ออะไร มาเพื่อตรงนี้แหละ ความเขาใจเปนโทษตรงนี้ มัน 
ลังเลสงสัยไง อารมณมันออกไป มันเสวยอารมณตรงนั้นกอน เขาถึงใหคิดถึงอารมณ 
ของเรา ถาบุญมันพอแลว มันไมสงสัย มันไมกลัวอะไร พอไมกลัวอะไรมันก็เสวย 
อารมณนั้นเพราะอยางที่วาเห็นไหม เสวยอารมณนั้น 

ฟงสิ คําวาเสวยอารมณนั้นไปตามภพนั้น มันมีเครื่องหมายบอก แตเวลาที่วาสิ้น 
แลวมันไมมีอารมณใหเสวย มันวางหมด นิพพานมันเปนอยางนั้น พอมันวางหมดมันก็ 
ไปประสามัน แลวตองมาเขาอะไรอีก ถาเขาก็เสวยอารมณ พระพุทธเจาไมไดเขา 
พระพุทธเจามาผานตรงนี้กอน 

ฟงนะ ในพระไตรปฎกนะ พระพุทธเจามาเขา ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน 
จตุตถฌาน แลวก็ขึ้นอากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนว 
สัญญานาสัญญายตนะ ถอยกลับมา แลวก็ถอยลงมา แลวผานมาถึงระหวางนั้น พอถึง 
ระหวางรูปฌานกับอรูปฌาน ถึงระหวางนั้นพระพุทธเจาก็ปรินิพพานตรงนั้น ถึงระหวาง 
นั้นแลวออก ไมใชนิพพานในฌานนั้น จริงไหม 

ถานิพพานในฌานนั้น อันนั้นเปนรูปแลว ฌานสมาบัตินะ รูปราคะ อรูปราคะ 
มานะ อุทธัจจะ อวิชชา เปนสังโยชนตัวหนึ่งนะ เปนการติด ฌานนี้เปนวัตถุ จิตนี้มา 
เขารูปฌานกับอรูปฌานก็ถือวาเปนสังโยชน เพราะรูปฌานไง รูปฌาน อรูปฌาน รูปราคะ 
อรูปราคะ ฌานนี้เปนราคะ เปนความติดเนื่อง 

ฉะนั้นพูดถึงไมเขาอันนี้ เพราะอันนี้มันเปนสังโยชนอยูแลว เพียงแตที่มาเขานี่ 
เพราะจะยืนยันไง จะเปนตัวอยางแบบอยางใหเราชาวพุทธวานิพพานมีไง ถาไมมีจิตนี้ 
มันจะสูญไป จิตนี้มันจะมาเขาอะไร ตัวจิต ตัวนิพพาน มันจะมาเขาอะไร ตัวที่จิตเปน 
นิพพานจะมาเขาอะไร มาเขาไปยืนยันวานี่มันมีความรูสึก มันมีผูรับผล เหตุผลมันอยู 
ตรงนั้น ไมใชวาตองมาเขา ไมใช! ไมใชเลย เพราะอันนี้มันเปนตัวติดอยูแลว เปนตัว 
สังโยชนอยูแลว 

แลวกอนที่พระพุทธเจาจะเกิด มันก็มีอยูแลว สมาบัติมีอยูแลว พระพุทธเจาไป 
เรียนกับ อาฬารดาบส อุทกดาบส นั่นเห็นไหม พระพุทธเจาไปเรียนมากอนแลว แลวพูด 
ถึงมาสําเร็จจนนิพพานแลวจะกลับไปเขาตรงนั้นอีกหรือ เพียงแตยืนยันกันเทานั้นเอง นี่
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พูดถึงจิตไง บุญกุศลไง เราสรางไป เราทําของเราไป เราเช่ือของเรานี่ชาวพุทธเปนผูมี 
ปญญา 

อาจารยมหาบัวถึงไดบอก “ศาสนาพุทธเราเปรียบเสมือนหางสรรพสินคา” มี 
ตั้งแตวาทําบุญตักบาตรหนาบานไดบุญที่สุด กับไปถึงก็รูปฌาน อรูปฌานเห็นไหม มันมี 
ตั้งแตไมจิ้มฟน มีทุกอยาง มีขายพรอมหมด แลวแตเขาจะเอาอะไร เราอยาไปติดตรงนั้น 
สิ เราสูงกวาเขาแลวไง 

อยางเชน คนเขาถามเรา “หลวงพี่ ตักบาตรตองกรวดน้ําไหม?” 

“ตอง!” ตองเลย เพราะอะไร เพราะเขาใหมๆ เขาฟนเฟอน ตองใหเขาแบบวา ให 
เขาเปนวัตถุกอน เห็นไหม 

พอเขาทําคลองแลว “หลวงพี่ตองกรวดน้ําไหม” 

“กรวดน้ําใจสิ น้ํานั้นหยาบเกินไปแลว” นี่เราจะสอนคนไง 

ฉะนั้นไอตรงนั้น เขายังอยูช้ันนั้น เราขึ้นมาสูงกวาเขาแลวเราจะลงกลับไปตรง 
นั้นทําไม เราอยูที่เหนือกวาใชไหม เราเขาใจไดเหนือกวา เราตองเหนือออกมาเรื่อยๆ สิ 
แตบอกอันนั้นไมใช ก็ไมใชนะ อันนั้นเปนการเริ่มตน 

ศาสนาเรามันถึงวามีมากมายเลย เราจะเอาตรงไหน แลวเราจะพัฒนาใจเราขึ้นมา 
แคไหน เห็นไหมเพราะวาเขาเถียงกันตรงนั้น เราจะลดตัวเราเขาไปเถียงตรงนั้นเลย 
ไมใช ไมใช ไมได คือวาเราผานตรงนั้นมาแลว 

แตของเขาใช ตองเปนอยางนั้นเลย ใช! ทําเลย พอมันทํามากเขาๆ เขาจะละเอียด 
ขึ้นมาๆ มันก็ขึ้นมาเปนเราไง จริงไหม เราถึงบอกวาใช! ใชระดับหนึ่ง ใชของเขา เพราะ 
ในหางสรรพสินคานี้ แบบวาอันนั้นมันต่ํากวา จะบอกวาไมใชไมไดนะ อันนั้นหมายถึง 
วา มันไมมีหยาบ มีกลาง มีละเอียด 

แมแตมรรคอยางที่วาโลกียะ โลกุตตระ พิจารณาใหมๆ มันก็จะเปนโลกียะ 
ทั้งหมด แลวถาไมพิจารณาเลย แลวจะเอาอะไรมาพิจารณา ตองพิจารณารูป รส กลิ่น 
เสียง ภายนอก มันตองอิงกันไง จากหยาบๆ แลวมันละเอียดเขาไปเปนกลางๆ จนละเอียด
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สุด เห็นไหม มรรคมันตองมันสับกันอยูอยางนั้น แลวเราใชแงใดแงหนึ่งไมได มันไมพอ 
ไวตองดูไป ดูเขาๆ 

แลวอยางการพิจารณาก็เหมือนกัน จริตนิสัย ความไมเหมือนกัน แตเหตุผล 
โครงสรางตองเหมือนกัน อาจารยมหาบัวอีกแหละพูด ทานเทศนรอยแปด แตสุดทาย 
ทานผานตรงนี้ ผานประตูไง ตองผานประตู ถาเราไมผานประตูนี้ถือวาไมใชนะ จะมา 
ทางไหนก็แลวแตตองผานตรงนี้ ตองผานตรงนี้ๆๆ ถาผานตรงนี้ก็ถือวาสิ้นสุดไง 

แลวอยางที่เขาเขาใจกัน พวกปริยัติเขาใจ สวนใหญเดี๋ยวนี้จะเขาใจอยางนี้หมด 
เลย เขาใจวาภาวนาไปใหจิตวาง ใหจิตสบายๆ เรายกตัวอยางวาพระไง วาเอ็งสรางตึก 
๑๐๐ ช้ันเลย แลวไมมีประตูเขาออกเลย เอ็งสรางขึ้นมาเพื่ออะไร สรางขึ้นมาไมมี 
ประโยชนใหใครไดอยูอาศัยแลว เพราะเราสรางตึกขึ้นมาเลย แลวเราไมมีประตูไมมี 
หนาตางอยางนี้  มันจะไปมีประโยชนอะไร มันมีแตวันลมสลายไป วัตถุนั้นมัน 
เสื่อมสภาพแลวมันตองลมสลายไป แลวใครไดประโยชน ไมมีใครไดประโยชนเลย 

ทําใจใหวางๆๆ ไวอยางนั้น มันก็เหมือนอยางนั้นละ เหมือนกับเราสรางโดมขึ้น 
มาแลวไมมีทางเขาออก จิตนี้มันก็ครอมอยูอยางนั้น ถึงเวลาแลวมันก็เสื่อมสลายไป สัพ 
เพนี้ทํามาตองเปนอนัตตาทั้งหมด แลวเอ็งไดอะไรขึ้นมา แตดวยความเขาใจผิดของเขา 
นะ เขาวา “ผมจะทําไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ จนเปนนิพพาน” โอโฮ มันแทบตายเลยนะ มานั่ง 
ลอๆ อยางนี้ 

เขาบอกวา “ก็ทําไปเรื่อยๆ” แลวพระพุทธเจาสอน สมถะกรรมฐาน วิปสสนาฐาน 
เพื่ออะไร แลววิปสสนากรรมฐานนี้ มันปญญาฆากิเลสนะ สมถะมันฆากิเลสไดที่ไหน 
สมถะมันก็เหมือนกับเราสรางตึกขึ้นมาหลังหนึ่ง เขามีความสุขนะ สมาธินี้ โอโฮ สมาธิ 
จิตสงบ วางอยูอยางนั้นละ แลวก็จะรอใหมันละเอียดลงๆ ใหมันเปนนิพพานไง ไมมี 
ทาง! ไมมีทางเลย นี่ความไมเขาใจนี้ มรรคหยาบๆ เห็นไหม 

แลววาไมใชมรรคหรือ? ใช! แลวมรรคมันหยาบ ถาไมละเอียดเขาไปมันก็เปน 
มรรค มันก็คาอยูอยางนั้น มันมรรคหยาบ ตองมามรรคกลาง แลวมรรคละเอียดเขาไป 
เห็นไหม ตองมีอยางนี้เพิ่มขึ้นมา พอเขาไปเสวยมันตื่นเตนมาก มีความสุขมาก โอโฮ
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อารมณนี้แหละอารมณนิพพาน วาง สบาย โลง แลวเดี๋ยวมันก็จะกลิ้ง เพราะเดี๋ยวตึกนั้น 
มันก็จะพังไป 

ตึก ความมั่นคงของใจไง ใจนี้ตั้งมั่น เปนสมาธินี้ตั้งมั่นมาก ใจนี้มั่นคง แตมั่นคง 
ขนาดไหนก็แลวแตมันก็ตองเสื่อมสภาพ ไมมีสิ่งไหนคงที่เลย โลกนี้เปนอนิจจังทั้งหมด 
แมแตเรื่องของใจ กิเลสมันละเอียดขนาดไหน มันยึดขนาดไหน มันยังพังทลายเลย ถา 
มรรคเราเดินเขาไปถูกตอง แตมรรคนี้สรางขึ้นมาแลวกิเลสมันหลอกใชอีกทีหนึ่ง 

อาจารยใชคําวาบังเงาไง กิเลสบังเงาอยูหลังการประพฤติปฏิบัติของเรา มันใช 
กิริยาที่เราประพฤติปฏิบัตินี้ลอ ใชมาฆาเราอีกทีหนึ่ง เพื่อไมใหเราพนจากมือของมัน นี่ 
ขายกอนซื้อ  สุกกอนหามไง พอเขาไปแลวก็ เขาใจวามันไปจินตนาการธรรมะ 
พระพุทธเจากอนไง จินตนาการของครูบาอาจารยไง แลวพยายามทําใจใหเปนอยางนั้น 
ไง 

การจินตนาการนี้พออารมณเปนอยางนั้นมันบอกวาวางอยางนั้นๆ แลวก็วาง 
จริงๆ แตวางดวยการเก็บไวใตพรมไง ไมไดวางดวยการสมุจเฉทปหานดวยที่วาเดินเขา 
ประตูไง ตองเขาประตูตรงนี้อยางเดียว จะไปไหนก็แลวแตตามสบายเลย 

โครงสรางตองกลับมาผานตรงนี้ ผานการสมุจเฉทกัน ตองเขาประตูนี้ ตองรูขณะ 
เปดประตู เขาไง วิปปยุตเขาไปเลย กลั่นเขาไปเหมือนเรากลั่นเหลาหรือกลั่นกิเลสเขาไป 
กลั่นเขาไปเลย พอมันคลายตัวมันความบริสุทธิ์ก็โผลออกมาเห็นไหม 

ความบริสุทธิ์ ไอจากการกลั่นนั้นมันออกมา อันนั้นเปนความบริสุทธ์ิ นี่วิปปยุต 
เขาไปเลยขณะที่มันเดือด ขณะที่มันกลั่นแลวมันคลายตัวออกมา พอมันเย็นตัวลงอันนั้น 
ถึงเปนผลของมัน นี่คือวิปสสนา ปญญาไง ปญญาที่วานี้ปญญา ปญญา ปญญานี้มันก็ตอง 
ใครครวญ ศาสนาพุทธ พุทธะคือปญญา พุทธะคือเอาตัวรอดใหได (เทปสิ้นสุดเพียง 
เทานี้) 
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