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สอนใหไ้ปหาผล น้ีคนมนัไม่พดูถึงผลใช่ไหม พอไม่พดูถึงผลนะ เวลาอธิบายผลมนั
อธิบายผล ผลกบัเหตุมนัจะสอดรับกนัๆ ถา้คนไม่รู้ผลมนัจะพดูอยา่งไร? แต่! แต่เพราะเทศน์ครูบา
อาจารยเ์ราออกมามาก เขากจ็  าผลอนันั้นมา  

ถึงวา่ล่ะ ความสุขในศาสนาไง ความสุขความทุกขใ์นศาสนามนัมีหยาบมีละเอียดนะ แลว้
ละเอียดสุด แต่เวลาพดูกนัเป็นธรรมะนะ วา่มนัไม่มีหรอก สุขไม่มีหรอก ทุกขม์นัเกิดข้ึนอยู ่ ทุกข์
เกิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่แลว้ทุกขด์บัไป เวลาทุกขเ์กิดข้ึนมา สุขมนักไ็ม่มี เห็นไหม เวลาทุกขม์นัดบัไป 
สุขมนัจะเกิดข้ึน  

ไอน่ี้มนัเวลาพดูกนั มนัเป็นเร่ืองของโลกเขา เวลาเราพอใจมนักมี็ความสุขข้ึนมา คนชอบ
ส่ิงใด คนรักส่ิงใด คนปรารถนาส่ิงใด ไดส่ิ้งนั้นมาอนันั้นเป็นความสุขของเขา ความสุขของเขาน่ี
เจือดว้ยอามิส เห็นไหม โลกน่ีมีสุขมีทุกข ์ คนถึงแบ่งแยกไดเ้พราะคนฉลาด มีสุขมีทุกข ์ แต่ทุกข์
สุขในโลกเขา ศาสนาเกิดท่ามกลางของโลก เห็นไหม กเ็อาสุขเอาทุกขน่ี์มาอธิบายใหฟั้งวา่สุขกบั
ทุกข ์ 

พอสุขกบัทุกขข์องศาสนาน้ีมนัสุขทุกขใ์นขนัธ์ ในขนัธ์แลว้ละเอียดเขา้ไป ในขนัธ์คือ
อารมณ์ไง ขนัธ์น่ีคืออารมณ์ความรู้สึก ถา้มนัพอใจ ความรู้สึกเขา้ไป แลว้ถา้ไม่มีศาสนา เห็นไหม 
คนท่ีบอกก่อนท่ีไม่มีศาสนา พวกลทัธิชีพราหมณ์ต่างๆ เขาจะบอกวา่เขาถึงซ่ึงความสุข คือพระ
อรหนัต ์เพราะจิตมนัสงบเขา้ไป มนัผา่นจากขนัธ์เขา้ไปอยูท่ี่ความสงบนั้น  

เวลาจิตมนัผา่นขนัธ์เขา้ไปมนักมี็ความสงบใช่ไหม จิตท่ีสงบมนัคือผา่นขนัธ์เขา้ไป มนั
สงบจากขนัธ์ ขนัธ์กบัจิตน่ีมนักระเทือนกนั เห็นไหม อาจารยใ์ชว้า่ “มนัมีอารมณ์สอง” อารมณ์กบั
ใจน่ีเป็นเพื่อนสอง ถา้มนัเป็นหน่ึงเดียวมนักไ็ม่กระเทือนกนั ถา้มนัเป็นเพื่อนสอง ขนัธ์น่ีเป็น



เทศนเ์ชา้ เห็นถกูสุขจริง วนัท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๔๔ ๒ 

©2012 www.sa-ngob.com 

อารมณ์ แลว้หวัใจน่ีมนัเป็นอีกส่วนหน่ึง ๒ อนัน้ีกระทบกระทัง่กนัตลอดเวลา มนักเ็ลยวา่มีเพื่อน
สอง   

จิตน้ีมีเพื่อนน้ีเป็นสองกเ็ลยคิดทุกขไ์ป ถา้มนัพอใจมนักเ็ป็นสุขเป็นทุกข ์ อนัน้ีมนัสุขทุกข์
ในขนัธ์ไง กสุ็ขเวทนาทุกขเวทนา เห็นไหม แลว้จิตมนัสงบเขา้ไปนั้นกส็งบ จิตท่ีมนัสงบเขา้ไป
นั้นเป็นสุขในนอกศาสนา สุขนอกศาสนาคือความเป็นสมาธิ ท าไมเราวา่อนัน้ีไม่เป็นความสุขแท้
ล่ะ?  

เพราะอนัน้ีมนัเป็นโลกียะ เห็นไหม ส่ิงท่ีเป็นโลกียะท่ีแหวกขนัธ์คือแหวกจอกแหนเขา้ไป
ถึงตรงจิตน้ีแลว้ แต่ยงัไม่ไดช้ าระกิเลสในจิตนั้น ค าวา่ “โลกียะ” โลกียะคือวา่มนัยงัเส่ือมสภาพได ้
มนัตกอยูก่ฎของไตรลกัษณ์ คือวนอยูใ่นโลกน้ี  

แต่ถา้มนัไปช าระไอท่ี้วา่หน่ึงเป็นบุคคลคนเดียวนั้นนะ ไม่ใช่กระทบกบัขนัธ์ เห็นไหม จิต
น้ีเป็นสมัมาสมาธิ แลว้พิจารณาตรงนั้น ไปช าระกิเลสท่ีตรงนั้น ก่อนท่ีจะช าระกิเลสท่ีตรงนั้น การ
เคล่ือนไป ก่อนท่ีศาสนาพทุธจะเกิดข้ึนมา ตรงน้ีไม่มี  

พอศาสนาพทุธเกิดข้ึนมาเกิดข้ึนมาเพราะเหตุตรงน้ี มนัเกิดศาสนาพทุธข้ึนมา ศาสนาพทุธ
คือมรรค ๘ ไง มรรคท่ีมนัรวมตวั มรรคท่ีมนัเป็นภาวนามยปัญญา มนัจะเกิดข้ึนตรงน้ีไง 
พระพทุธเจา้ตรัสรู้ตรงน้ี พระพทุธเจา้ถึงปฏิญาณตนวา่ “ไม่ไดศึ้กษามาจากลทัธิศาสนาไหน ไม่มี
ครูบาอาจารยจ์ะสอนพระพทุธเจา้ พระพทุธเจา้ตรัสรู้เอง”  

ตรัสรู้ตรงน้ีไง ตรัสรู้วา่เหตุท่ีท าใหเ้ป็นโลกตุตระเกิดจากตรงน้ี ถา้แหวกขนัธ์เขา้ไปถึงจิตท่ี
เป็นหน่ึงเดียว แลว้เร่ิมจบัตรงนั้นได ้ เห็นไหม จบัจิตตวัน้ีได ้ วิปัสสนาตรงนั้นเขา้ไป น่ีคือโสดา
ปัตติมรรค ผูท่ี้เดินโสดาปัตติมรรค เห็นไหม บุคคล ๘ จ าพวก ถา้เราเขา้ไปถึง แหวกจอกแหนเขา้
ไปถึงจุดน้ี จุดถึงวา่หน่ึงเดียวของจิต จิตน้ีเป็นหน่ึงเดียว น่ีกลัยาณปุถุชน  

พวกเราน่ีปุถุชนคนหนาไปดว้ยกิเลส จิตน้ีมีเพื่อนสอง อารมณ์กบัจิตน้ีจะเป็นเพื่อนกนั
ตลอดไป แลว้มนัควบคุมใจไม่ได ้ ถึงวา่เป็นปุถุชนคนหนาไปดว้ยกิเลส เป็นปุถุชนคนแพอ้ารมณ์
ตวัเอง เป็นปุถุชนเพราะวา่ควบคุมความคิดตวัเองไม่ได ้ แต่ท าความสงบเขา้ไป มนัจะผา่นขนัธ์น้ี
เขา้ไป เห็นไหม ผา่นอารมณ์ความรู้สึกน้ีเขา้ไปถึงตวัจิตนั้น แลว้จบัตวัจิตนั้นได ้ ผา่นเขา้ไปเป็น
กลัยาณปุถุชน ผา่นอารมณ์เขา้ไปมนัถึงตวัจิตนั้นได ้มนัซาบซ้ึงใจไง  
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พอมนัผา่นเขา้ไปได ้ ออ้.. อนัน้ีเป็นความสุขมาก อนัน้ีเป็นปัจจตัตงั เป็นส่ิงท่ีวา่เราจบัตอ้ง
ได ้เป็นส่ิงท่ีเราสร้างข้ึนมาได ้มนัมัน่ใจเพราะอะไร เพราะเราเป็นคนสร้างสมข้ึนมาเอง ส่ิงใดท่ีเรา
จบัตอ้ง เราสร้างสมข้ึนมาเอง มนัเป็นสมบติัของเรา เราสามารถควบคุมได ้ เราจะมัน่ใจมาก น่ี
กลัยาณปุถุชน  

กลัยาณปุถุชนคือตดัรูป รส กล่ิน เสียงภายนอก คือขนัธ์กบัจิตท่ีเพื่อนสองน่ีออกจากกนั จิต
น้ีเป็นอิสรเสรี น่ีเป็นกลัยาณปุถุชน คือควบคุมใจของตวัเองได ้ ใจน้ีเป็นอิสระกบัเพือ่นสอง มนั
เป็นคนเดียว มนัเป็นเอกเทศ มนัไม่มีเพื่อนสองท่ีมนัชกัน าไป มนัไม่คบเพื่อนอีกแลว้ ถา้ไม่คบ
เพื่อนอีกแลว้ แลว้ถา้มีอารมณ์เวลาส่ือ ส่ือน้ีคือวา่เวลามนัใชง้านกนั มนักใ็ชง้านเขา เป็นเจา้นายไง 
แต่เดิมน้ีเป็นเพื่อนกนั มีอ  านาจเสมอกนั ดึงกนัไปดึงกนัมา แต่พอเป็นกลัยาณปุถุชนน้ีเป็นผู ้
ควบคุมอารมณ์ได ้ใหค้วบคุมอารมณ์นั้นแยกจากตวัเองได ้ 

กลัยาณปุถุชนคือเป็นกลัยาณชน เป็นผูท่ี้ประเสริฐ เป็นผูท่ี้วา่ควบคุมตวัเองได ้ แลว้วกเขา้
ไปหาใหเ้จอกายกบัจิต พอเจอกายกบัจิตน้ีถา้จะยกข้ึนวิปัสสนา น้ีเดินตามมรรคแลว้ น่ีมคัโคทาง
อนัเอก มีในศาสนาพทุธน้ีเท่านั้น พอเดินมรรคเขา้ไปเป็นชั้นๆ เขา้ไปนะ มรรค ๔ ผล ๔ เห็นไหม 
จนเขา้ไปถึงท่ีสุด ความสุขน่ีมนัเกิดข้ึนไปได ้ 

พอมรรครวมตวัคร้ังหน่ึง มรรคสามคัคีคร้ังหน่ึง มนัช าระกิเลสข้ึนเป็นโสดาบนั ถา้เป็น
โสดาบนั เห็นไหม อกปุปธรรม ไม่เส่ือมสภาพนั้น ความสุขจะมีมัน่คง มัน่คงตรงเป็นอกปุปะ แต่
ความทุกขท่ี์มนัยงัมีอยูม่หาศาลขา้งใน  

ความสุขในศาสนามนัมีจริง แลว้มนัไม่ใช่วา่มีแลว้มนัจะเส่ือมสภาพอีก อกปุปะคือความ
มัน่คงท่ีไม่แปรสภาพ จากโสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี จนข้ึนไป เห็นไหม จนองคส์มเดจ็พระ
สมัมาสัมพทุธเจา้เสวยวิมุตติสุข เห็นไหม วนัวิสาขบูชา พระพทุธเจา้ตรัสรู้ธรรมทั้งหมดเลย แลว้
เสวยวิมุตติสุข ท าไมตอ้งมีค าวา่ “เสวย” อีกล่ะ?  

ค าวา่ “เสวย” น่ีเป็นค าวา่สมมุติ แต่มนัไม่ไดเ้สวยหรอก มนัเป็นส่ิงท่ีวา่เป็นวิมุตติสุขอยู่
แลว้ วิมุตติน่ีวมุิตติอยูต่ลอดเวลา แลว้ถา้มนัปล่อยออกมากมี็อารมณ์กระทบ เห็นไหม แต่น่ีท่าน
เสวยวิมุตติสุขคือนัง่อยูโ่คนตน้โพธ์ินั้น ๗ วนันะ เสวยวิมุตติสุข สุขอนัน้ี สุขในศาสนาพทุธน้ีถึง
วา่มนัมีจริง มนัไม่ใช่สุขแบบท่ีวา่เราเขา้ใจกนั เรามองเห็นกนั  
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น่ีศาสนาประเสริฐประเสริฐมหาศาล ประเสริฐตรงนั้น สุขในศาสนาน้ีมี วิมุตติสุขน้ีเป็น
สุขท่ีวา่ย ัง่ยนื เป็นสุขท่ีคงท่ี เป็นสุขท่ีไม่แปรสภาพ เพราะจิตจากท่ีวา่แหวกอารมณ์สองเขา้มา 
จนถึงตวัมนัเองแลว้ภาวนาเขา้ไปเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไป จนช าระเป็นโลกตุตระ  

แต่ถา้ยงัเป็นเพื่อนสองอยู ่ ยงัเป็นอารมณ์ท่ีเราพิจารณาของเราอยู ่ เห็นไหม น่ีสุขในขนัธ์ 
สุขในขนัธ์คือสุขในความพอใจ เวทนาขนัธ์ เห็นไหม สุข ทุกข ์ เฉยๆ น่ีเวทนา มีความสุข มีความ
ทุกข ์แลว้แต่วา่ใจมนัจะเสวยอะไร มนัพอใจส่ิงใด  

สุขทุกขอ์นัน้ีมนัถึงมนัไม่มี เพราะอะไร มนัเป็นสมมุติไง มนัเกิดข้ึนชัว่คราว เวลามนั
เกิดข้ึนพกัหน่ึง ทุกขข์นาดไหนมนักต็อ้งดบัไป ทุกขข์นาดไหนมนักต็อ้งแปรสภาพไป มนัตกอยู่
ใตข้องอนตัตาแต่เราไม่เห็นมนั เราจึงเป็นทาสของมนั แปรสภาพของมนัไป เวลาน่ีมนัถึงไม่คงท่ี 
มนัถึงมองไม่เห็นไง  

เขาถึงบอกวา่ทุกขเ์กิดข้ึน ทุกขต์ั้งอยู ่แลว้ทุกขด์บัไป..  

จริง! จริงตามสมมุติ แลว้บญัญติัเขา้มาครอบเขา้ไป บญัญติัคือพระพทุธเจา้ตรัสบญัญติัเป็น
ขนัธ์ ๕ เป็นอะไร  

น่ีสุขทุกขใ์นศาสนาในฝ่ายเหตุท่ีการก าลงักา้วเดินอยูไ่ป มนัเป็นสมมุติทั้งหมด คือวา่มนั
น่าเป็นภยัไง มนัท่ีวา่ธรรมะสอนวา่มนัเป็นของท่ีไม่คงท่ี ของท่ีเกิดข้ึนชัว่คราว ของท่ียมืมา มนัถึง
น่าจะเห็นโทษ แต่คนจะเขา้ใจมนัตอ้งวิปัสสนาจนเป็นโลกตุตระ พอโลกตุตระ กิเลสมนักลวัธรรม 
โลกตุตระเกิดข้ึน มรรคมนัเกิดข้ึนมนัจะไปปหานกนัตรงนั้น มนัไม่ใช่เขา้ใจแลว้แค่แหวกเขา้มา 
ผา่นเขา้มา การผา่นเขา้มาคือผา่นเขา้ไปหา อยา่งเช่นวา่เขาจะท าธุรกิจกนัเขาตอ้งหาทุนก่อน หาทุน
หาเทคโนโลยต่ีางๆ  

อนัน้ีกเ็หมือนกนั การแหวกเขา้ไปนั้นคือหาตน้ทุนไง การแหวกเขา้ไปเจอตรงตอของจิต
หรือเจอกายอยา่งนั้น แลว้ถึงจะเดินวิปัสสนา การเดินวิปัสสนานั้น น่ีอกปุปะจะเกิดจากตรงนั้นเขา้
ไป แต่ถา้ไม่มีตรงน้ี มนัอธิบายตรงน้ีไม่ได ้อธิบายผลของอกปุปธรรมกบักปุปธรรม อธิบายวา่สุข
ท่ีเกิดข้ึน เจริญข้ึน เส่ือมไปโดยธรรมดา น่ีมนัอยูใ่นวงของวฏัฏะ อยูใ่นวงของอนิจจงัทั้งหมด กบั
สุขในวิมุตติสุข สุขในอกปุปะตั้งแต่โสดาบนัข้ึนไปนั้นไม่แปรสภาพ  
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ถา้มนัมีผลเขา้ใจตามผลนั้น ขณะท่ีวา่จากโลกียะแปรสภาพเป็นโลกตุตระ ความแปรสภาพ 
เห็นไหม ท่ีวา่เม่ือวานน้ีท่ีวา่มนัระเบิด มนัตอ้งระเบิด มนัตอ้งท าลายกนั ส่ิงท่ีท าลายกนัในศาสนา
สอนท่ีวา่ “เวลากิเลสมนัขาดดงัแขนขาด” คนท่ีเห็นแขนขาด คนท่ีปาระเบิด คนท่ีถา้พดูวา่เรานะ 
เหมือนคนท่ีท าลายส่ิงท่ีวา่สกปรก เหมือนกบัท าลาย เราฆ่ากิเลส ไม่ใช่ฆ่าเรา มนัเหมือนกบัการ
ท าลายตวัเอง มนัจะท าไม่ไดเ้พราะวา่เป็นการท าลายตวัเอง  

แต่เราเขา้ใจวา่การท าลายตวัเองในทางโลก ฆ่าตวัตายน่ีเป็นบาปกรรมมหาศาล แต่การฆ่า
กิเลสน้ีประเสริฐท่ีสุด ประเสริฐท่ีตรงเพราะกิเลสมนัอยูท่ี่ใจ มนัตอ้งท าลายท่ีใจ มนัถึงตอ้งระเบิด
ไง  

เหมือนกบัระเบิดบา้นเรา ไม่มีใครกลา้ท าระเบิดบา้นระเบิดท่ีอยูอ่าศยัของตวัเอง ยิง่ระเบิด
ออกไป ส่ิงท่ีเป็นวตัถุท่ีกระจายออกไป แต่นามธรรมท่ีเหลือ เจา้ของบา้นท่ีเราระเบิดบา้นออกไป 
บา้นเราสกปรกนั้น คิดวา่เป็นบา้นของเรา ระเบิดออกไปแลว้มนัเป็นของชัว่คราว ระเบิดก่อน เห็น
ไหม ท่ีเขาบอกวา่ “ตายก่อนตาย รู้ก่อนรู้” เห็นไหม มนัทลายออกไป  

มนัถึงวา่ถา้อยา่งนั้นแลว้มนัถึงวา่มนัไม่แปรสภาพอีก นามธรรมอนันั้นไม่แปรสภาพอีก ถา้
เป็นบา้น บา้นยงัเก่าชราคร ่าคร่าไปได ้ขนัธ์น้ีตอ้งแปรสภาพไปโดยธรรมชาติของมนั เพราะมนัอยู่
ใตก้ฎของอนิจจงั แต่ส่ิงท่ีรู้ข้ึนมาเป็นอกปุปธรรม มนัถึงจะอธิบายวา่ มนัไม่ใช่วา่รู้เท่าแลว้มนัจะ
ปล่อยหรอก มนัตอ้งรู้จนเห็นโทษไง โดยวปัิสสนา เห็นโทษแลว้มนัช าระขาดออกไปจากใจ  

พอมนัเห็นผลอนันั้นถึงบอกวา่มนัเป็นผลท่ีตายตวั มนัไม่ใช่เป็นผลท่ีเกิดดบั ส่ิงท่ีเป็น
สมมุติอยูน้ี่เป็นอาการท่ีเกิดดบั อาการท่ีเกิดดบัแปรสภาพเรายงัทุกขอ์ยู ่ เราอยูใ่ตอ้  านาจของมนั แต่
ส่ิงท่ีเป็นอกปุปะมนัตายตวั คงท่ี  

ส่ิงท่ีคงท่ี เห็นไหม อกปุปะท าใหไ้ม่เส่ือมสภาพจากต ่า แต่สูงข้ึนไปจนถึงวมุิตติสุข สุขอนั
นั้น พอสุขอนันั้นป๊ับ มนัถึงบอกสุขโดยสุขเฉยๆ โดยเอกเทศ ไม่อาศยัส่ิงใดเป็นเกาะเก่ียวเลย มนั
ถึงวา่ถา้อยา่งนั้นมนัตอ้งเห็นหมด ความขาดอนัน้ีตอ้งแน่นอนออกไป มนัถึงจะเป็นผลข้ึนมา สุข
ในศาสนา สุขในการเร่ิมตน้ประพฤติปฏิบติั แลว้มนัจะเห็นจริงเขา้ไป เห็นจริงเขา้ไป  

พอพดูถึงผลอนันั้น มนักเ็ขา้ใจเหตุอนัน้ี ถา้ผลอนันั้น พดูถึงวา่มนัไม่พดูวงรอบของผลอนั
นั้น เหตุนั้นมนักไ็ม่รับกนั เหตุนั้นมนักรั็บกนัไดแ้ค่! แค่เห็นไหม แค่ท าความสงบเขา้มา แลว้มนั
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เส่ือมสภาพ ผลมนัพดูออกมาอยา่งนั้น เห็นไหม ผลท่ีวา่ตามรู้ตามทนัแลว้มนัจะจบ แมแ้ต่คนท่ี
ช าระไปแลว้กย็งัตามรู้ตามทนัไปจนจบ เพราะมนัไม่เขา้ถึงผลอนัความเป็นจริงไง ไม่เขา้ถึงผลอนั
เป็นอกปุปะไง เขา้ถึงผลท่ีวา่เคยตอ้งรักษาเอาไวต้ลอดไป  

นัน่มนัถึงวา่เป็นสมถกรรมฐาน วา่ถา้เป็นสมถะนะ เขายงัวา่ท าไม่ได ้ ถึงจะเป็นสมถะ เขา
วา่ยงัไม่เป็นสมถะอีก เพราะอะไร เพราะไม่เขา้ใจตามความเป็นจริง...ไม่ตอ้งไปเขา้ใจมนั ปัจจตัตงั 
รู้จ  าเพาะตน ตอ้งเรียนจนเขา้ใจสมถะถึงจะท าสมถะได ้ตอ้งเรียนวิปัสสนาถึงท าวิปัสสนาได ้ เรียน
ข้ึนมาเป็นสุตมยปัญญา แลว้จินตมยปัญญา แลว้กท็  าเขา้ไปจนเกิดเป็นภาวนามยปัญญา  

มนัไม่มีในต าราหรอก มนัจะเกิดข้ึนเองรู้เองตามหวัใจอนันั้น แลว้มนัจะสมุจเฉทปหาน
จากใจดวงนั้นโดยธรรมชาติ ใจดวงนั้นนะ ใจทุกดวงท่ียงัมีความรู้สึกท่ียงัจบัตอ้งได ้ท าไดห้มดทุก
ดวงใจ ไม่มีดวงใจไหนเลยท่ีไม่มีวาสนา  

เพราะการเกิดเป็นมนุษยน้ี์ประเสริฐท่ีสุดแลว้ การเกิดเป็นมนุษยแ์ลว้พอหนัจิตเขา้มา 
ปัญญาอนัน้ีส าคญัมาก หนัใจเขา้มาศึกษาในศาสนา อยากศึกษาในศาสนา แลว้พอศึกษาใจมนัมี
โอกาสไง คนท่ีมีโอกาสเหมือนคนท่ีไดส้มคัรงานแลว้มีงานท า เห็นไหม ท างานเขา้ไปงานตอ้ง
ประสบความส าเร็จแน่นอน เพียงแต่วา่ตอ้งพยายามมุมานะเขา้ไป มุมานะ เห็นไหม  

เหตุช าระกิเลสมนัส าคญัท่ีสุด ใจน่ีมนัหมกัหมมไปดว้ยกิเลส ใจน่ีมนัเป็นสมบติัอนัล ้าค่า 
มนัเกิดมนัตายอยูน้ี่ใจพาเกิด ใจพาเกิดใจท่ีเป็นมนุษยอ์ยูน้ี่เพราะมีใจข้ึนมาถึงเป็นมนุษย ์ เวลาคน
ตายไปซากศพน้ีอยูค่รบบริบูรณ์ มีแต่หวัใจน่ีออกจากร่างไปเท่านั้นเอง แลว้หวัใจกไ็ปเกิดใหม่เกิด
ใหม่ ถา้มนัถึงตรงนั้นแลว้มนัตอ้งพลดัพรากโดยธรรมดาของมนั  

แต่ถา้เราเขา้ใจเสียตรงน้ี พลดัพรากเสียตรงน้ี พลดัพรากออกจากกิเลส ท าลายออกจากมนั
ทั้งหมด น่ีใจถึงประเสริฐ มนัเกิดมาดว้ยความสกปรก แต่มนัจะประเสริฐ จะสะอาดบริสุทธ์ิอยู่
ท่ามกลางหวัใจของเรา มนัจะสะอาดบริสุทธ์ิอยูท่่ามกลางหวัใจ ฟังสิ! แลว้มนัจะรู้ผลตามความ
เป็นจริงทั้งหมด เอวงั  


