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ความพอดีมนัหายาก ความพอดีของพวกเรานะความพอดีของใจ ถา้ใจพอดีกนัใจ
ลงตวักนัเราจะมีความสุขมาก มีความสุขเพราะมีความสบายใจ แต่ถา้เราไม่สบายใจ เรา
ขดัขอ้งใจ ใจมนัไม่ปกติ  

อนัน้ีก็เหมือนกนั เราถือธุดงควตัร เพราะว่าหลวงตาบอกเลยว่า “ถา้เราไม่ท า 
ต่อไปในศาสนามนัมีแต่ต ารา” แลว้มนัไม่มีผูก้ระท า พอท าแลว้ ถา้เราท าคุณงามความดี 
พดูถึงถา้คุณงามความดี ความดี กล่ินของศีลมนัหอมทวนลม มนัหอมไปทวนลม มนัไป
ตามลม มนัหอมทวนไป ส่ิงน้ีมนัเป็นท่ีว่าใครท าคุณงามความดี แต่ตอนท าใหม่ๆ ล  าบาก
มาก ตอนท าใหม่ๆ ใครอยูใ่นป่า  

ดูอยา่งวดัถ  ้ากลองเพล วดัต่างๆ อยูใ่นป่า กว่าจะสร้างข้ึนไดน้ะ เราอ่านประวติั
สมยัหลวงปู่ ขาวไปอยู ่ อยูใ่นถ ้าอยูใ่นป่าลึก ตอ้งหามอาหารไปส่งนะ ตอ้งแบกตอ้งหา
อาหารไปส่ง เพราะมนับิณฑบาตกบัชาวป่าชาวเขามนัก็ไม่ไดส้มบรูณ์หรอก มนัเป็นไป
อยา่งนั้นมาตลอด แต่เพราะกล่ินของศีลกล่ินของความดีของท่าน มนัถึงท าใหเ้ป็นอย่าง
นั้นมา  

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือมนัมีความยุง่ยากบา้ง มนัมีความล าบากบา้ง มนัดูแลว้ไม่
สวยงาม ส่ิงท่ีไม่สวยงามเพราะเราขดักบัความรู้สึกของเรา เราตอ้งการความสะดวก เรา
ตอ้งการความสบาย เราตอ้งการทุกส่ิงทุกอยา่งใหม้นัสมบรูณ์แก่เรา มนัสมบรูณ์เพราะ
ดว้ยความสะดวกสบาย  

หลวงปู่ ฝ้ันบอกเลยว่า “คนมกัง่ายมนัจะไดย้าก คนมกัยากคนพยายามฝืนกบักิเลส
มนัจะไดส้มความปรารถนา” คนมกัง่ายไง อะไรก็ตอ้งการความสะดวก อะไรก็ตอ้งการ
ความสบาย ความสะดวกความสบายมนัเป็นทางของกิเลสชดัๆ เลย ทางกิเลสมนัตอ้งการ
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ความสะดวกความสบาย มนัสะดวกสบายมนัสะดวกสบายไปไหน เพราะอะไร? 
เพราะว่าการบงัคบัของการเกิด  

การเกิดมาเป็นชาติ มนุษยน่ี์เห็นไหม เราหายใจเขา้และไม่หายใจออกเราตอ้งตาย
นะ เราหายใจอยูต่ลอดเวลา จะอะไรเคล่ือนไหวไปเราตอ้งหายใจ ถา้อากาศไม่ข้ึนไปเล้ียง
สมองพกัเดียวเท่านั้นนะร่างกายจะผดิปกติเลย อากาศหายใจตลอดเวลา การด ารงชีวิตอยู่
ของเราดว้ยอากาศหายใจด ารงตลอดไป แลว้ถา้มนัขาดไป มนัสืบต่อตลอดไป ส่ิงน้ีมนั
บงัคบั มนัถึงสะดวกสบายไม่ได ้ การสะดวกสบายไม่ไดเ้พราะอะไร? เพราะร่างกายมนั
เกิดข้ึนมาแลว้มนัตอ้งเส่ือมสภาพไปโดยธรรมชาติของมนั  

แต่เร่ิมจากเดก็ข้ึนมาเจริญเป็นผูใ้หญ่ ช่วงน้ีจะไม่เห็นความเปล่ียนแปลงของความ
ทุกข ์มนัจะเห็นเปล่ียนแปลงของความเจริญรุ่งเรือง เพราะมนัก าลงัผลิดอกออกใบ ตน้ไม้
ก าลงัผลิดอกออกใบน่ีเราจะเห็นว่ามนัสวยงามมาก ดอกไมอ้อกมาใหม่ๆ จะสวยงามมาก 
แต่พอมนัแก่แลว้ มนัเร่ิมร่วงโรยไป มนัจะเป็นแบบว่าไม่สมความปรารถนาของเราเลย 

น่ีก็เหมือนกนั ในเม่ือร่างกายกบัจิตใจมนัอยูด่ว้ยกนั แลว้มนับีบคั้นกนัอยูน่ี่ ถึงจะ
หาความสะดวกสบายๆ เป็นไปไม่ไดห้รอก เพียงแต่เร่ิมตน้ข้ึนมามนัเป็นประสบการณ์
ของชีวิต ผูท่ี้ด  ารงชีวิตมา เวลาเกิดข้ึนมาแลว้พอโตข้ึนมาตอ้งมีวิชาการตอ้งมีวิชาชีพ เดก็
ถึงตอ้งศึกษาเล่าเรียน การศึกษาเล่าเรียนการพยายามต่างๆ ของเราข้ึนมา ส่ิงน้ีมนัเป็นการ
ว่าสะสมข้ึนมาใหเ้ป็นวิชาชีพ ใหเ้ป็นผูท่ี้ฉลาดทนัคน ใหอ้ยูใ่นสังคมได ้ 

แต่อยูส่ังคมไดสู้งสุดขนาดไหนต ่าสุดขนาดไหน มนัก็ตอ้งตายไปทุกคน ส่ิงต่างๆ 
ตอ้งตายไป ส่ิงท่ีบีบบงัคบัไวมี้อยา่งน้ีอยู ่ เราถึงตอ้งหาส่ิงหน่ึง เห็นไหม หาส่ิงหน่ึงส่ิง
ท่ีว่ามนัเป็นความสุขเป็นความคงท่ีของใจ ส่ิงท่ีจะเป็นความคงท่ีของใจ ใจจะมีส่ิงนั้นอยู่
ในใจของเรา แต่มนัจะมองไม่เห็นส่ิงน้ี คนเราไม่ใช่ดีเพราะความเกิด คนเราเกิดมาชาติ
ตระกลูเป็นความดี ส่ิงต่างๆ น้ีไม่ใช่หรอก ชาติตระกลูดีคนนั้นดีๆ ดว้ย ชาติตระกลูดีคน
นั้นเกเรคนนั้นก็เกเร ชาติตระกลูต ่าตอ้ยขนาดไหนถา้คนนั้นดีมนัก็ดีไปดว้ย  

วตัรปฏิบติัก็เหมือนกนั การเปล่ียนแปลงการด าเนินของใจมนัมีโอกาส
เปล่ียนแปลงได ้ คุณงามความดีเกิดจากการกระท า คุณงามความดีเกิดจากการดดัแปลง
ตน การมีวิชาชีพคนเรียนมาจะสูงต ่าขนาดไหน ถา้เป็นคนดีส่ิงนั้นจะเป็นประโยชน์มาก 
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คนดีเรียนมามีวิชาชีพดว้ย แลว้คนนั้นเป็นคนดีดว้ย จะส่งเสริมจะเป็นท่ีพึ่งของสังคม 
สังคมจะพึ่งคนๆ นั้นได ้คนนั้นจะเป็นคน  

คนดีในประวติัศาสตร์ก็มีเป็นคนๆ ไป แต่ดีขนาดไหนมนัก็เป็นว่าถึงท่ีสุดก็ตอ้ง
ตายไป ส่ิงท่ีตายไปของภพชาติ วาระของภพชาติมนัตอ้งตายไป แต่ตวัจิตตวัน้ีไม่เคยตาย
ไป ตวัจิตตวัน้ีจะมีอยูโ่ดยธรรมชาติของมนั มนัเป็นความประหลาดมหศัจรรย ์ ส่ิงท่ี
มหศัจรรยส่ิ์งน้ีมนัอยูก่บัตวัเรา แต่มนัมีวาระๆ ปกปิดไว ้ การท่ีวาระปกปิดไวคื้อภพชาติ
มนัปกปิดไว ้ เราถึงไม่เขา้ใจส่ิงน้ี แลว้เรากพ็ยายามแสวงหาเขา้ไป แสวงหาดว้ยความคิด
ของเรา แสวงหาดว้ยวิชาการของเรา วิชาการของเราคิดอยา่งนั้น ส่ิงท่ีพิสูจน์ได ้ เราเป็น
นกัวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ตอ้งพิสูจน์ส่ิงใดๆ ได ้ถา้พสูิจน์อะไรไดท้างจิตก็ตอ้งพิสูจน์
ได ้ ถา้พสูิจน์ได ้ถึงว่าถา้พสูิจน์มนัพิสูจน์ไม่ไดถึ้งไม่มีไง พิสูจน์แลว้ไม่ไดถึ้งไม่มี  

ในสมยัพุทธกาลนะ กษตัริยไ์ม่เช่ือเร่ืองศาสนา เขาเป็นกษตัริยเ์ขาสามารถพิสูจน์
ได ้ เขาเอานกัโทษก่อนตายเอามาใส่โลงแกว้ไว ้ แลว้ยาไวดู้ว่าจิตมนัตายมนัจะไปไหน 
เวลาท่ีคนตายวิญญาณออกไปไหน ว่ามีใจๆ ใจอยูไ่หนหาไม่เจอ ส่ิงน้ีในสมยัพุทธกาล
สมยัพระพุทธเจา้อยูค่นไม่เช่ือก็มี แลว้มีความสามารถดว้ยนะ พยายามทดลอง พยายาม
พิสูจน์ต่างๆ พิสูจน์ขนาดไหนก็ไม่มีสามารถได ้ 

สุดทา้ยมาเจอพระอรหนัต ์ ถามวา่ เวลากษตัริยเ์วลานอนเวลาฝันเห็นว่ามนั
ออกไปไหม? เวลาจิตมนัฝันเห็นตวัเองออกไปไหม? มนัไม่เห็นตวัเองออกไป จะพิสูจน์
ว่าตวัใจมนัมีอยู ่ สุดทา้ยแลว้เขาพลิกแพลงนะ เขามีความเห็น พอเร่ิมเขามีความเห็น เห็น
ว่าพระอรหนัตพ์ดูๆ ใหเ้ขาเขา้ใจได ้ เขาบอกว่าเขาเขา้ใจแลว้ล่ะ แต่เขาก็จะถือทิฏฐิ
ความเห็นของเดิมของเขาตลอดไป เพราะอะไร? เพราะเขาเป็นกษตัริย ์ เขาไม่สามารถจะ
ยอมรับความท่ีว่าเขาเห็นผดิมาได ้ 

พระอรหนัตถึ์งบอกว่า มนัก็เปรียบเหมือนเราแบกอุจจาระมา แลว้โดนน ้าไหล
น ้ามนัรดตวัเราๆ จะสละทิง้ไหม เราไปเจอเหลก็ ไปเจอทองค า ไปเจอส่ิงต่างๆ ดีข้ึน เรา
จะละความเห็นของเราไหม พดูจนเขาละความเห็นไดน้ะ ส่ิงท่ีละความเห็นได ้ ถา้ละ
ความเห็นผดิ ทิฏฐิเห็นไหม มิจฉาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ ถา้เรามีทิฏฐิความเห็นถกูตอ้งจิตน้ีจะ
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กา้วเดินไปได ้ถา้เรามีมิจฉาทิฏฐิความเห็นของเราไม่ถูกตอ้ง มนัปิด ใจน่ีมนัโดนความคิด
เราปิดไวอี้กทีหน่ึง  

ความคิดมนัเป็นส่ิงท่ีจรมา ส่ิงท่ีจรมาเวลาเราคิดข้ึนมา มนัคิดข้ึนมาโดยพลงังาน
ของใจ พลงังานคือ ตวัธาตุรู้เป็นพลงังานเฉยๆ แต่ตวัคิดเป็นตวัขนัธ์ ส่ิงท่ีเป็นตวัขนัธ์มนั
มีความคิดมนัคิดออกไป แลว้มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผดิ ความคิดผดิมนัปกคลุมส่ิงน้ีได ้
ส่ิงท่ีปกคลุมพลงังานอยู ่พลงังานตวันั้นถึงแสดงตวัเองไม่ไดเ้ลย  

แต่ถา้มีความทิฏฐิ มีความเห็นถูกตอ้ง พลงังานตวันั้นจะเปิด ถา้พลงังานตวันั้นจะ
เปิด เพราะความเห็นความท่ีปิดบงัไว ้ความปิดบงัมนัเป็นสัมมาทิฏฐิ ส่ิงท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ
มนัจะเปิดใหเ้ขา้ไปเห็นพลงังานตวันั้น ถา้มนัความฟุ้งซ่านความคิดท่ีผดิ มนัเป็นขนัธ์ 
มนัเป็นส่ิงท่ีปกปิดอยู ่มนัปกปิดใจ เราถึงพิสูจน์ไม่ไดไ้ง  

ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได ้ พิสูจน์เร่ืองของหวัใจไม่ได ้ เพราะหวัใจเป็น
นามธรรม จะพิสูจน์เร่ืองหวัใจไดต้อ้งหลบัตา มนัพิสูจน์ไดโ้ดยพุทธศาสตร์ ปรัชญาใน
โลก ในพุทธศาสตร์ศาสนาส่ิงน้ีมนัจะพิสูจน์ได ้ องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ก็
พิสูจน์ เพราะองคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้ไปอยูก่บัอาฬารดาบส เวลาจิตสงบบอกว่า 
มีความสามารถ อยูส่อนได ้ อยูส่อนลูกศิษยล์ูกหาได ้ ท่านยงัไม่ยอมรับ เพราะอะไร? 
เพราะมนัมีความสะเทือนใจ มนัมีความทุกขค์วามสุขความเศร้าหมองในหวัใจ ส่ิงท่ีเศร้า
หมองในหวัใจน้ีคือเป็นความทุกข ์ ส่ิงน้ีเป็นส่ิงท่ีจบัตอ้งได ้ ส่ิงน้ีจบัตอ้งไดม้นัจะเป็น
ความจริงไปไดอ้ยา่งไร 

การพสูิจน์ใจ มนัพสูิจน์จนพยายามใชค้วามคิดใหม้นัสงบตวัลง ใหม้นัเกิด
พลงังานตวันั้น ตวันั้นคือสัมมาทิฏฐิ เอกคัคตารมณ์ เป็นสัมมาสมาธิ สัมมาสมาธิเป็น
เอกคัคตารมณ์ เป็นจิต เป็นพลงังานตวัหน่ึง ถา้ใครประพฤติปฏิบติัพอจิตมนัสงบเขา้ไป
มนัจะไปเห็นพลงังานตวัน้ีไง ไปเห็นพลงังานตวัน้ีป๊ับมนัก็เส่ือมสภาพ มนัแปรสภาพไป 
เพราะสรรพส่ิงน้ีแปรสภาพตลอด ส่ิงท่ีเร่ืองของโลกเป็นอนิจจงัตลอดเลย  

แต่เร่ืองของใจเป็นนามธรรมมนัเป็นอนิจจงัในตวัมนัเองอยูแ่ลว้ แลว้มนัเร็วมาก 
แต่เพราะมนัไม่เคยมีสมัมาสมาธิ ไม่เคยมีสติ ไม่เคยมีความสงบเขา้ไปเห็นใจ มนัจะไม่
เห็นใจ ไม่เห็นตวัพลงังานตวัน้ี พอไม่เห็นพลงังานตวัน้ีมนัก็ใชค้วามคิดออกไป มนัเป็น
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อนุโลมไป ส่ิงท่ีเป็นอนุโลมไปมนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิ มนัเป็นปัญญาอบรมสมาธิถา้
เป็นสัมมาทิฏฐิ ถา้เป็นมิจฉาทิฏฐิมนัไม่เป็นปัญญาอบรมสมาธิหรอก มนัเป็นกิเลสใส่ไฟ
ใหห้วัใจเร่าร้อนไป กิเลสมนัจะใส่เขา้ไปในหวัใจความคิดความเห็นนั้นจะใส่เขา้ไปใน
หวัใจ แลว้มนัจะเร่าร้อนมาก ร้อนไปตามประสาของมนัเพราะมนัเป็นกิเลส มนัเป็น
มิจฉาทิฏฐิความเห็นผดิ ส่ิงท่ีเห็นผดิความผดิพลาด  

ใจกบัพลงังานอยูด่ว้ยกนั ถา้มนัเห็นถูกมนัจะมีความสมดุล มีความพอใจ มนัจะมี
ความสุขของมนั ส่ิงน้ีมนัเกิดได ้ มนัมีอยูใ่นใจของเราแลว้ แต่เราไม่สามารถ เราไม่เคย
คน้ควา้มนัเอง แต่ถา้เราคน้ควา้ถา้มนัสมดุลกนัไปมนัก็พอใจ ความพอใจมนัก็ปล่อยวางๆ
ธรรมชาติของมนั แต่ไม่เป็นสัมมาสมาธิอะไร เพราะมนัไม่ลึกเขา้ไป ไม่มีสติประคองเขา้
ไป  

แต่ถา้มนัเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกตอ้ง พลงังานท่ีสมดุลแลว้ เราก าหนด
พุทโธๆ ใหม้นัลึกเขา้ไป มนัเป็นเอกคัคตารมณ์ มนัจะตั้งมัน่ข้ึนมา ส่ิงท่ีมนัแปรสภาพๆ 
ตลอดไป แต่เรามีสติเราประคองไว ้ เราพยายามส่งเสริมมนั ส่ิงท่ีเราส่งเสริมมนัจะยนืตวั
ได ้ ยนืตวัไดบ่้อยคร้ังเขา้บ่อยคร้ัง จิตสงบบ่อยๆ มนัถึงเป็นสัมมาสมาธิ ถา้เป็น
สัมมาสมาธิเป็นมรรคองคห์น่ึงในมรรค ๘ บุคคล ๘ จ าพวก โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติ
ผล ความคิดของเราน่ี เราเป็นปุถุชนมนัจะเดินโสดาปัตติมรรคไม่ได ้ มนัเป็นความเห็น
ของเรา ความเห็นเป็นปัญญาอบรมสมาธิถา้มนัความถูกตอ้ง ถา้เป็นความผดิพลาดมนัก็
เป็นกิเลสไป  

ส่ิงน้ีมนัคิดอยูต่ลอดไป แลว้ถา้มนัหมุนเขา้มา มนัความถูกตอ้งเขา้มา มนัทรงตวั
ข้ึนมาไดม้นัก็เร่ิมเป็นกลัยาณปุถุชน ส่ิงท่ีเป็นกลัยาณปุถุชน ปุถุชนคนหนาไปดว้ยกิเลส
ประคองตวัเองไม่ได ้ กลัยาณปุถุชนคือท าจิตสงบข้ึนมา พอจิตมนัสงบข้ึนมาเราเลือก
แยกแยะความคิดไดแ้ลว้ ความคิดเราไม่มีอ  านาจเหนือเราหรอก เราพอแยกแยะได ้ ส่ิงท่ี
เราแยกแยะไดเ้ราจะคิดแต่ส่ิงท่ีเป็นคุณงามความดี  

ส่ิงท่ีเป็นคุณงามความดีแลว้มนัยอ้นกลบัเขา้มาเพราะมีหลกัของศาสนา มีศาสน
ธรรมค าสั่งสอนขององคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้อยูแ่ลว้ เรายอ้นส่ิงน้ีกลบัมา มนั
เป็นสัมมาสมาธิ มนัเป็นมรรค เป็นหน่ึงในมรรค ๘ การงานชอบ ความเพียรชอบ มนัจะ
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เร่ิมตน้ข้ึนตรงน้ี ถา้เร่ิมตน้ข้ึนตรงน้ีมนัจะวนกลบัเขา้ไป ความสมดุลต่างๆ มนัจะเห็นนะ 
ความสมดุลคือมรรคสามคัคี ความสมดุลคือมชัฌิมาปฏิปทา มชัฌิมาปฏิปทาในการ
ด าเนินของใจ ถา้ใจเป็นมชัฌิมาปฏิปทาเขา้มามนัจะช าระกิเลส วนช าระกิเลส น่ีจะเห็น
สภาพของใจ  

วิทยาศาสตร์พสูิจน์ไดไ้ม่ได ้ ผูท่ี้ปฏิบติัจะพิสูจน์อนัน้ี หลบัตาแลว้ใชพ้ลงังานตวั
มนัเองเขา้ไปท าลายตวัมนัเองจะเห็นหลกัการของพุทธศาสตร์ เห็นหลกัการของ
วิทยาศาสตร์ ส่ิงท่ีเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทางจิตนะ วิทยาศาสตร์ของโลกเขา
ทดลองไปแลว้เขียนเป็นต าราวางไว ้ 

อนัน้ีก็เหมือนกนั องคส์มเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจา้เป็นศาสดาเป็นผูค้น้พบก่อน 
แลว้วางธรรมไว ้ มนัก็เป็นทางวิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองของมรรค มนัทางจิต มนัเป็น
วิทยาศาสตร์เลย ถา้เราทดลองแลว้เราพสูิจน์เขา้มาน่ีมนัจะเห็นจากใจ เห็นจากใจ ใครท า
ข้ึนมาน่ีแลว้มนัเป็นส่ิงท่ีเป็นอกุปปะ ถา้มนัท าลายใจของตวัเองมนัจะพน้จากกิเลสๆ ไป 
เป็นชั้นเป็นตอนไป บุคคล ๘ จ าพวกใจมนัเจริญข้ึนไป โสดาปัตติมรรค โสดาปัตติผล 
สกิทาคามิมรรค สกิทาคามิผล อนาคามิมรรค อนาคามิผล อรหตัตมรรค อรหตัตผล  

วิทยาศาสตร์พสูิจน์ไดเ้ป็นขั้นตอนแลว้ส่ือได ้ เพราะครูบาอาจารยส์มยัอยูใ่นป่า
คุยกนั เวลาส่ือธรรมกนันะ ถา้ใครพดูถูกเหมือนกนัหมดมนัจะถูกตอ้ง นัน่ถูกตอ้ง น้ีท  า
มาถูกตอ้ง ถา้ผูท่ี้ต  ่ากวา่พดูแลว้มนัวิทยาศาสตร์มนัไดส้องสามขั้นตอน แลว้คิดว่ามนัเป็น
ถึงท่ีสุดแลว้ มนัยงัมีขั้นตอนต่อไปเพราะเราไม่เคยเห็น เราไม่เคยทดลอง เราจะไม่เห็น
อยา่งนั้น ผูท่ี้เห็นผูท่ี้ทดลองพยายามส่งเสริมข้ึนไป ส่งเสริมข้ึนไปจนถึงท่ีสุดนะ ๘ 
จ าพวก บุคคล ๘ จ าพวก นิพพาน ๑ มรรค ๘ นิพพาน ๑ หน่ึงอนันั้นพน้ออกไป ใจน้ี
ประเสริฐข้ึนมา  

การเกิดและการตาย เกิดเป็นมนุษยมี์อ  านาจวาสนามาก แต่เกิดมาแลว้สจัจะความ
จริงมนัก็เป็นอริยสัจ มนัเป็นความทุกขอ์นัหน่ึง เกิดมาดว้ยเราจะมาเปล่ียนแปลงหวัใจ
ของเรา ถา้เราประพฤติปฏิบติัเราจะเปล่ียนแปลงหวัใจ สรรพส่ิงน้ีเปล่ียนแปลงได ้ ความ
ดีความชัว่ไม่ไดเ้กิดจากชาติ ไม่ใช่เกิดจากตระกลู ไม่ไดเ้กิดจากความใครจะคาดหมายได ้
เกิดจากเราสร้างสมทั้งนั้น  
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เกิดเป็นมนุษยน้ี์ก็กรรมดีสร้างมาเราถึงไดเ้กิดเป็นมนุษย ์ แลว้ถา้เกิดเราพน้
ออกไปจากการเกิดการตายน้ี มนัก็เกิดจากการสร้างสมของเรา เกิดจากหวัใจท่ีมนัหมุน
กลบัมาวิปัสสนา แลว้มนัจะปล่อยวางเป็นชั้นเป็นตอนเขา้ไปจนถึงท่ีสุดได ้ พน้ออกไป
จากกิเลสไดโ้ดยความเป็นจริง  

พิสูจน์ไดจ้ากใจเรา ถา้ใจเราทุกข ์ ทุกขน้ี์แกไ้ขได ้ ทุกขน้ี์ดบัได ้ ถา้ความทุกขม์นั
กงัวานในใจของเรา ศาสนาลบลา้งส่ิงน้ี ศาสนาท าลายส่ิงน้ี ถา้ศาสนาท าลายความกงัวล 
ความอาลยัอาวรณ์ ส่ิงท่ีอาลยัอาวรณ์กงัวลติดขอ้งในใจ น่ีกิเลสทั้งนั้นเลย แลว้ส่ิงน้ีดบัได้
ดว้ยมรรคอริยสัจจงั เอวงั             


