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พระอาจารยส์งบ มนสฺสนฺโต 

 
ณ วดัป่าสนัติพทุธาราม (วดัป่าเขาแดงใหญ่) ต.หนองกวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

 

ตั้งใจฟังธรรมเนาะ เวลาโยมมาจงัหนั ส่ิงน้ีเป็นวตัถุ ค่าของน ้าใจ ส่ิงท่ีเสียสละ เวลาฟัง
ธรรมๆ ใหธ้รรมเป็นทานๆ ให้ธรรมเป็นทานคือใหค้วามปลอดโปร่งของหวัใจไง หวัใจเวลามนั
อดัอั้น มนัอั้นตู ้ ถา้มีสัจธรรมเขา้ไป เขา้ไปหล่อเล้ียงมนั เขา้ไปหล่อเล้ียงใหห้วัใจมนัพอผอ่น
คลาย ส่ิงท่ีผอ่นคลายได ้ 

เวลาเราเกิดมา เราเกิดมาในชาติน้ี เกิดมาเป็นเดก็เป็นเลก็ ดูสิ พ่อแม่ถนอมรักษา รักษา
ข้ึนมา เราเติบโตข้ึนมา ถา้เราประสบความส าเร็จในชีวิต พ่อแม่จะมีความสุขไง มีความสุข ลูกเรา
ประสบความส าเร็จในชีวิต แต่ถา้ลกูของเรา ขอใหเ้ป็นคนดี จะมีหนา้ท่ีการงานอยา่งใดขอให้
เป็นคนดี แลว้ขอใหมี้ความสุข ถา้มีความสุข ความสุขอนัน้ีมนัเกิด สัจธรรมๆ ความสุขในชีวิตไง 

แต่การแสวงหาของกิเลสตณัหาความทะยานอยาก ค าวา่ “ตณัหาความทะยานอยาก” คือ
มนัพยายามอยากไดส่ิ้งท่ีท  าไม่ได ้ แต่ถา้เราอยากไดใ้นส่ิงท่ีเรามีความสามารถท่ีจะท าได ้ มนั
ไม่ใช่กิเลสหรอก มนัเป็นหนา้ท่ีการงานของเรา เวลาเป็นกิเลสๆ พระเราบวชมาอยากจะส้ินกิเลส 
เดินจงกรม นัง่สมาธิภาวนา อดอาหาร อดนอนผ่อนอาหาร อนัน้ีก็เป็นกิเลสน่ะสิ เพราะน่ีเป็น
การมุ่งมัน่ ความเพียรชอบ เราอดอาหาร ผอ่นอาหาร เราพยายามต่อสู้กบักิเลสของเราแลว้ ถา้มนั
ไม่ชอบธรรม มนัมีสมุทยั มนัมีความเห็นแก่ตวั มนัมีความคาดหมายของเราเขา้มา อยา่งน้ีมนัยงั
ไม่สะอาดบริสุทธ์ิ มนัยงัท าแลว้ไม่ไดผ้ลเลย  

ค าว่า “ไม่ไดผ้ล” เวลาไม่ไดผ้ล เราบอกมนัเป็นกิเลสๆ ถา้มีความอยาก มีตณัหาความ
ทะยานอยาก มนัจะปฏิบติัไม่ได ้ แต่ถา้ปฏิบติัไม่ไดเ้ลย ท าอยา่งไรล่ะ ก็นอนจมอยูอ่ยา่งนั้นใช่
ไหม นอนจมอยูอ่ยา่งนั้น รอใหส่ิ้งนั้นมนัมาใช่ไหม 

เขาถึงบอก เวลาขอพร ขอพร เราท าดีดีกว่าขอพร เรากท็  าคุณงามความดีของเรา เรา
ขยนัหมัน่เพียรของเรา เรามีการกระท าของเรา การกระท าอนัน้ีมนัเกิดมาจากไหน เกิดมาจากการ
ฝึกฝน เกิดมาจากพ่อแม่วางรากฐานไวใ้ห ้
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น่ีก็เหมือนกนั สัจธรรมๆ เกิดมามีส่ิงท่ีมีชีวิตแลว้ ส่ิงท่ีมีชีวิตมนัตอ้งแสวงหา มนัตอ้งมี
อาหารของมนั ตอ้งมีปัจจยัเคร่ืองอาศยั ส่ิงใดเป็นเคร่ืองอาศยั ถา้เราแสวงหาส่ิงน้ี ส่ิงน้ีเป็นหนา้ท่ี 
ค  าว่า “หนา้ท่ีๆ” เล้ียงชีพไวไ้ง เล้ียงชีพไวท้  าคุณงามความดีไง ถา้เล้ียงชีพไวท้  าคุณงามความดี ถา้
เราประสบความส าเร็จทางโลก มนัเป็นวตัถุ มนัเป็นปัจจยัเคร่ืองอาศยั เป็นเคร่ืองอาศยั ทุกคนก็
อยากได ้ ทุกคนก็อยากมีความสุขไง เราปรารถนาความสุข เกลียดความทุกข ์ ความสุขท่ีเรามี
สมบติั มีพสัถานของเรา แต่มีสมบติัพสัถานของเรา ดูสิ คนชอบบา้น คนชอบรถ คนชอบสมบติั
ต่างๆ ถา้มนัไดค้วามชอบธรรมมาแลว้มนักมี็ความสุข ถา้ไดม้าแลว้มนัไม่ชอบ ไม่ชอบมนัก็ยงัว่า
มนัจนอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ มนัยงัทุกขย์งัยากอยูอ่ยา่งนั้นน่ะ 

แต่ถา้เป็นเร่ืองของหวัใจล่ะ เร่ืองของหวัใจนะ ถา้หวัใจ ถา้มนัมีสติมีปัญญา รู้จกัประหยดั
มธัยสัถ ์ ค  าว่า “ประหยดัมธัยสัถ”์ มนัไม่ตอ้งมีมากมายขนาดนั้น ส่ิงท่ีมนัจะมีมากมายขนาดนั้น 
มีมากมายเพราะเราหามาดว้ยอ านาจวาสนาของเรา แต่จิตเราใชส้อยในตวัของเราดว้ยความ
ประหยดัมธัยสัถ ์ ดสิู องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้สอน สอนอยา่งนั้น องคส์มเดจ็พระ
สัมมาสัมพุทธเจา้เสียสละทั้งนั้น เสียสละ จะร้ือสัตวข์นสัตว์ๆ  ครูบาอาจารยข์องเราท่ีเป็นธรรมๆ 
นะ ท่านปรารถนาส่ิงใดก็ได ้ แต่ท่านก็ประหยดัมธัยสัถข์องท่าน ค าว่า “ประหยดัมธัยสัถ”์ มนั
เป็นเคร่ืองหมายของคนดีไง กตญัญูกตเวที ประหยดัมธัยสัถข์องเรา ค าวา่ “ประหยดั” ประหยดั
เพราะมนัมีสติปัญญาไง 

เวลาองคส์มเดจ็พระสมัมาสัมพุทธเจา้จะปรินิพพาน “เธอจงพิจารณาสังขารดว้ยความไม่
ประมาทเถิด” ความพิจารณาสังขารดว้ยความไม่ประมาท สังขารร่างกาย สังขารท่ีเราดูแลรักษา
มนั สังขารท่ีเป็นความคิด ความปรุง ความแต่ง ถา้มีสติปัญญา เรารู้จกัควบคุมดูแล การ
ควบคุมดูแลมนัรู้จกัเหตุรู้จกัผล ถา้ไม่รู้จกัเหตุรู้จกัผลก็ไม่รู้จกัประหยดัมธัยสัถใ์ช่ไหม ประหยดั
มธัยสัถ ์ร่างกายสุขภาพกดี็ สุขภาพจิตก็ดี สุขภาพดีไปหมดเลย ดว้ยความประหยดัมธัยสัถ ์ 

มนัไม่ใช่ว่าเราจะแสวงหามามหาศาลแลว้จะเป็นของเราๆ มนัเป็นของเราจริงๆ เป็นของ
เราในชาติน้ี ถา้เป็นของเราในชาติน้ีแลว้มีสติปัญญา เราเสียสละส่ิงนั้นๆ เสียสละเพื่อบริหาร
จิตใจไง เพื่อพฒันาใจของเรา ถา้ใจมนัมีแลว้มนัรู้จกัเสียสละ มนัพฒันานะ แลว้คนอยา่งน้ีมนัมี
อ  านาจวาสนามีบารมี 
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แต่คนของเราถา้มนัตระหน่ีถ่ีเหนียวมนัคบัแคบของมนั มนัไม่มีอ  านาจวาสนาบารมี
หรอก แลว้มีสมบติัก็มีไวอ้ยา่งนั้นน่ะ มีสมบติัคือมีโอกาส มีโอกาสไดท้  าคุณงามความดีของเรา
ทั้งนั้นน่ะ ถา้มนัไม่ท า ถา้มนัท าของมนัก็ไดป้ระโยชน์ ประโยชน์ท่ีไหน? ประโยชน์ท่ีใจ  

ถา้ใจ ดสิู เวลาความสุขความทุกขม์นับีบคั้น มนัทุกขย์ากมาก เวลามนัปลอดโปร่ง มนัมี
ความสุขมาก แลว้ถา้ใครฝึกหดัประพฤติปฏิบติันะ ถา้จิตมนัสงบเขา้มา ถา้จิตสงบเขา้มา มนัมี
ความสุข ความสุขน้ีซ้ือไม่ได ้ ดูสิ คนท่ีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะ ถา้เขาอยากไดม้รรคไดผ้ลนะ 
ถา้มนัซ้ือไดน้ะ เขากวา้นซ้ือหมดน่ะ เขาซ้ือสติ ซ้ือสมาธิ ซ้ือปัญญา เขาซ้ือมาหมดน่ะ ซ้ือมรรค
ซ้ือผลเขาก็ซ้ือของเขามา แต่มนัซ้ือไม่ได ้ ใครอยากไดต้อ้งประพฤติปฏิบติัเอา ใครอยากไดต้อ้ง
ท าของเราข้ึนมาเอง ฉะนั้น เวลายากดีมีจนไม่ส าคญั ส าคญัท่ีว่าเราแบ่งเวลาของเราเอง เราแบ่ง
เวลาของเราเอง เราดูแลรักษาหวัใจของเรา ถา้ดูแลรักษาหวัใจของเรา พฒันาข้ึนมา 

เวลาพระบวชใหม่ๆ พระบวชใหม่ ส่ิงท่ีทนไดย้ากคือทนค าสอน ค าสอน นู่นก็ไม่ได ้ น่ีก็
ไม่ได ้ ไม่ไดไ้ปทั้งนั้นน่ะ พระบวชใหม่บวชมาแลว้ยงัตอ้งฝึกหดัตอ้งขอนิสัย ถา้ไดนิ้สัยข้ึน
มาแลว้ ๕ พรรษาเป็นผูฉ้ลาด พน้นิสัย  

ไอน่ี้ก็เหมือนกนั เราปฏิบติัใหม่ คนท่ีปฏิบติัใหม่นะ มนัจะไปจบัอยา่งไรล่ะ จิตมนัเป็น
อยา่งไรล่ะ ความรู้สึกมนัก็ความรู้สึกเราอยูน่ี่ มนัจะจบัอยา่งไรล่ะ มนัจบัตน้ชนปลายไม่ถูก 
ฉะนั้น เขาถึงใหห้ายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ ใหเ้ป็นรูปธรรมข้ึนมา ถา้เป็นรูปธรรม 
หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ หายใจแลว้มนัก็ตะครุบเงา เด๋ียวตะครุบก็หายไปแลว้ ตะครุบ
อยูอ่ยา่งนั้นน่ะ แต่ถา้ฝึกหดั เราฝึกหดัของเรา มนัเป็นนามธรรม จิตของเราแท้ๆ  ให้มนัปรากฏ
ข้ึนมา  

ในแกว้น ้า มนัมีน ้าอยูเ่ตม็แกว้เลย เรารู้ไม่ไดว้่ามนัมีน ้าหรือไม่มีน ้าไง แต่ถา้ในน ้านั้นมนั
มีสีมีสันข้ึนมา โอ!้ เห็นเลย น่ีก็เหมือนกนั ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมใหม้นัระลึกพุทโธ มนัก็ระลึก
ข้ึนมา แลว้พุทโธๆ ถา้เราระลึกข้ึนมา พุทธานุสติ เพราะจิตมนัท า จิตมนัระลึกมนัถึงเป็นพุทธานุ
สติ แต่ถา้มนัเป็นพิธีกรรม พุทโธก็แยกไวส่้วนหน่ึงเป็นค าพดู ลมหายใจ ความรู้สึกก็แยกไวส่้วน
หน่ึง มนัไม่เป็นประโยชน์กบัใคร ส่ิงท่ีท  าๆ ก็เป็นประโยชน์กบัความรู้สึกเรา เป็นประโยชน์กบั
หวัใจเรา 
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น่ีไง เวลาเราทุกขเ์รายาก เราตอ้งการคนช่วยเหลือ ตอ้งการคนคุม้ครองดูแล แต่หวัใจของ
เรา แลว้มนัอยูไ่หน ใครจะคุม้ครองมนั แลว้คุม้ครองอยา่งไรล่ะ แต่ถา้เราระลึกพุทโธข้ึนมา มนั
ปรากฏตวัข้ึนมา มนัปรากฏตวัข้ึนมา ใครระลึกพุทโธ หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ มนั
เหมือนน ้า น ้ าในแกว้น ้านั้น เรารู้ว่ามีน ้ าหรือไม่มีน ้าไม่รู้ ถา้มีสีสันข้ึนมา เราจะรู้ไดว้า่ เออ! ในน ้า 
มนัมีน ้า ในแกว้มนัมีน ้า เพราะมนัมีสีมีสันท่ีเราเห็นได ้ 

พุทโธๆ เราก็ท่องกนัปากเปียกปากแฉะก็วา่กนัไป แต่ถา้มนัมีสติระลึกได ้ หายใจเขา้นึก
พุท หายใจออกนึกโธ ถา้มนัท าไม่ได ้ คนมนัท าไม่ไดเ้ขาเรียกสัทธาจริต สัทธาจริตคือความ
มัน่คง ใครมีความมัน่คงท าส่ิงน้ีได ้ หายใจเขา้นึกพุท หายใจออกนึกโธ แต่ถา้มนัเป็นพุทธจริต 
มนัคนท่ีมีปัญญานะ ของมนัเหมือนไม่มีค่า ของมนัแบบว่า “ใครพุทโธ พุทโธมนัจะเป็นอะไร 
มนัก็แค่ค าบ่น บ่นทุกข์ๆ ๆ มนัก็บ่นกนัอยูแ่ลว้ แลว้เราตอ้งมาบ่นพุทโธอีก”  

ไอบ่้นมนัส่วนบ่นสิ ไอบ่้นเพราะมนัทุกขแ์ลว้มนัถึงไดบ่้น ไอบ่้นเพราะกิเลสมนับีบคั้น
หวัใจแลว้ถึงไดบ่้น อนัน้ีเราตั้งใจ เราระลึก ระลึก วิตก วิจาร เราระลึกข้ึน วิตกคือยกจิตเราข้ึน ยก
จิตเราข้ึน ระลึกถึงพุทโธ ยกจิตเราข้ึน ถา้ยกข้ึน ถา้เราไม่ยกจิต เราไม่ระลึก พุทโธมนัมาจากไหน
ล่ะ วิจาร พุทกบัโธ พุทกบัโธ เรายกข้ึนมาแลว้เรากว็ิตก วิจาร พุทโธๆ เพราะมนับริกรรมใหม้นัมี
การกระท า  

กิจจญาณ คือจิตมนัมีการกระท า จิตมนัไดฝึ้กฝนตวัมนัเอง จิตมนัรักษาตวัมนัเอง จิตมนัก็
เด่นข้ึนมา แต่น่ีมนัไม่เห็น กิเลส อารมณ์ความรู้สึกมนัครอบง ามนัอยู ่ มนับีบมนัคั้น มนัลากไป
เลย นู่นก็ไม่ดี น่ีก็ไม่ดี ท  าก็ไม่ได ้ ไม่มีดีสักอยา่ง แต่เราระลึกพุทโธของเรา เพราะพุทโธเป็น
พุทธานุสติ มนัไม่มีใครใหค่้า กิเลสก็เขา้มายุง่ไม่ได ้ เราเองก็จะปรารถนาใหเ้ป็นดัง่ใจเราก็ไม่ได ้
ระลึกพุทโธ ๒ ทีจะใหเ้ป็นสมาธินะ ระลึกพุทโธแลว้ฉนัตอ้งเป็นคนดีนะ ระลึกพุทโธแลว้ฉนัจะ
เป็นพระอรหนัตน์ะ...ก็ไม่ได ้ กิเลสมนัก็มาแทรกไม่ได ้ ใครท าไม่ได ้ ถา้เราระลึก เห็นไหม มนั
เป็นกิจจญาณ มนัเป็นการกระท าไง 

ถา้มีการกระท าข้ึนมานะ พอมนับริหารจดัการอยา่งน้ีแลว้จิตมนัถึงแสดงตวัข้ึนมา ถา้พุท
โธๆๆ พุทโธจนถา้มนัพุทโธไม่ไดน้ะ พุทโธๆ มนัจะมีอาการของมนั มนัจะเวิง้วา้ง มนัจะมี
อาการ มนัจะตกท่ีสูงท่ีต ่า มนัจะเป็นของมนั น่ีไง เหมือนกบัเราคนส่ิงท่ีมีวตัถุอยู ่ มนัมีปฏิกิริยา
ของมนัไง ส่ิงท่ีเคล่ือนท่ีมนัมีพลงังาน  
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จิตก็เหมือนกนั ท่ีมนัก าหนดพุทโธ มนัรู้สึกตวัมนั มนัมีคุณประโยชน์ มนัเป็นของดี 
พุทธานุสติ กรรมฐาน ๔๐ หอ้ง ไอพุ้ทธจริตบอก “เออ!  พุทโธๆ พุทโธอะไรกนั อะไรพุทโธ 
ท าไมตอ้งพุทโธ” มนัเห็นเป็นของไร้ค่า ของไร้ค่ารู้จกัเก็บรู้จกัถนอมรักษา มนัจะมีค่า ทีน้ีคนถา้
เป็นพุทธจริต พุทธะ มนัเป็นผูมี้ปัญญา ท าไม่ได ้มนัไม่มัน่คงพอ ศรัทธาไม่มัน่คงพอ ไม่มีความ
มัน่คงพอ ใชปั้ญญาอบรมสมาธิ พอมนัคิดข้ึนมา มีสติทนัความคิดไป คิดท าไม คิดแลว้คิดอีก คิด
ท าไม คิดมาใหทุ้กข์น่ีคิดท าไม ถา้คิดท าไมมนัก็หยดุ เด๋ียวก็คิดต่อ ธรรมชาติของจิตเป็นแบบน้ี 

ฟังธรรมๆ เพื่อรักษาจิตดวงน้ีไง แลว้จิตดวงน้ีถา้มนัมีค่า เราอาบเหง่ือต่างน ้าท  าหนา้ท่ี
การงานกนัมาแสนทุกขแ์สนยาก แลว้ความสุขหาท่ีไหน ความสุขหามาเพื่อเราท างานประสบ
ความส าเร็จแลว้ถึงเป็นความสุขของเรา 

น่ีก็เหมือนกนั ถา้ความสุขแลว้ ความสุขน้ีจะเป็นสมมุติ เป็นสุขชัว่คราว ก็ตอ้งแสวงหา
ใหม้ากข้ึนเพื่อใหม้นัพอใจ ถา้มีความพอใจ มนัสนองตณัหาแลว้มนัก็มีความสุขของมนั มนัตอ้ง
เป็นอามิส ตอ้งไดเ้สพส่ิงท่ีพอใจมนัถึงมีความสุขไง น่ีสุขทางโลก 

แต่ถา้เป็นสุขทางธรรมๆ นะ เสียสละ สมบติัเราก็วางไวน้ัน่ ของเราจริงๆ น่ีแหละ เงินใน
บญัชีไม่หายไปไหนหรอก มนัอยูใ่นบญัชีนัน่แหละ วางไว ้ อยา่ไปคิดถึงมนั มาพุทโธดีกว่า มา
พุทโธดีกว่า มาพุทโธ มาใชปั้ญญาอบรมสมาธิของเราดีกว่า สมบติัก็เป็นสมบติัอยูอ่ยา่งนั้นแหละ 
ถา้สมบติัของเรา เราไปคิดถึงมนัก็ไปผกูพนัอยูก่บัมนันัน่น่ะ สมบติัของเรา เราวางไวแ้ลว้เราพุท
โธของเราใหจิ้ตเป็นอิสระ ใหจิ้ตเป็นตวัของมนัเอง ถา้เป็นตวัของมนัเอง เราท าแบบน้ี 

เวลาเรามาวดัมาวา เรามีวตัถุมาเสียสละ น่ีเป็นการเสียสละ น่ีมนัเป็นเจตนา เพื่อเป็นบุญ
กุศลน่ีเป็นอามิส เวลาเราประพฤติปฏิบติัข้ึนมา วิธีการมนัก็เป็นวิธีการ ก็เหมือนอามิส แต่เวลา
เป็นจริงข้ึนมามนัเป็นท่ีใจ ถา้เป็นท่ีใจ ผูใ้ดเห็นธรรม ผูน้ั้นเห็นตถาคต เราเห็นสัจจะความจริง 
เห็นในหวัใจของเรา เราท าเพื่อเหตุน้ีไง ถา้เราท าเพื่อเหตุน้ี มนัเป็นการปฏิบติับูชา  

การปฏิบติั เราขวนขวายมาน่ีก็เป็นการปฏิบติั เราขวนขวายมาไม่ใช่เป็นการปฏิบติั แต่มนั
ปฏิบติัโดยอามิส เป็นวตัถุท่ีเราจบัตอ้งได ้ มนัถึงพอใจ แต่เวลาเราท าของเราเอง มนัเป็น
นามธรรม เราท าของเราข้ึนมา เวลาท าข้ึนมานะ จิตสงบแลว้ สุขอ่ืนใดเท่ากบัจิตสงบไม่มี จิต
สงบระงบัน้ีมีความสุขมาก ถา้ไม่มีความสุขมาก พระไม่ติดวา่เป็นนิพพาน เวลาไปติดสมาธิ ติด
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สมาธิก็คิดวา่มนัเป็นนิพพานน่ีไง ถา้เป็นนิพพาน เวลามนัคลายตวัออกมา เพราะนิพพานมนัคงท่ี
ของมนั แต่สมาธิมนัเจริญแลว้เส่ือม  

ถา้เป็นนิพพานมนัเส่ือมไม่ได ้ อกุปปธรรมไม่มีวนัเส่ือม ไม่มีวนัแปรสภาพ อกุปปธรรม 
เหนือโลก เหนือสงสาร เป็นอีกอนัหน่ึงท่ีแน่นอนคงท่ีของมนั แต่คงท่ีแบบไม่มี คงท่ีแบบมารหา
ไม่เจอ คงท่ีแบบจบัตอ้งไม่ได ้แต่คงท่ี 

แต่สมาธิมนัข้ึนไป “ว่างๆ ว่างๆ” เด๋ียวก็เรียบร้อย แต่ถา้เราฝึกหดัของเรา ดูแลของเรา 
พฒันาข้ึน ศีล สมาธิ ปัญญา ปัญญาท่ีเกิดข้ึนจากสัมมาสมาธิถึงเป็นภาวนามยปัญญา ปัญญาท่ี
องคส์มเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้ปรารถนา ปัญญาของพุทธศาสนา ปัญญาของพุทธะ ไม่ใช่
ปัญญาอยา่งท่ีเราท ากนัอยูน่ี่หรอก ปัญญาอยา่งน้ีเขาเรียกว่าวิชาชีพ มนัเป็นสัญญา มนัเป็นทาง
โลก มนัเป็นประโยชน์ไหม? เป็น ถา้ไม่มีปัญญาอยา่งน้ี ไม่มีการคน้ควา้อยา่งน้ี เราจะไม่มาวดัมา
วากนั เราจะไม่สามารถพสูิจน์ไดว้่าศาสนาจริงหรือไม่จริง เราไม่สามารถพิสูจน์ได ้ เราสามารถ
พิสูจน์กนัน้ี เราก็พสูิจน์ดว้ยปัญญาของเราไง ปัญญาอยา่งน้ีปัญญาทางโลก ปัญญาทาง
วิทยาศาสตร์ของเรา พสูิจน์ของเรา  

อยา่เพิ่งเช่ือ กาลามสูตร ไม่ใหเ้ช่ือส่ิงใดทั้งส้ิน ใหพ้ิจารณามากข้ึน ปฏิบติัมากข้ึน ใหเ้ป็น
ความจริงข้ึนมาในใจ ถา้ใจมนัเป็นความจริงข้ึนมา น่ีจะเป็นประโยชน์กบัใจดวงน้ี 

ฟังธรรมๆ เพื่อเหตุน้ีไง เรามีสติปัญญา เราก็เลือกได ้ แยกแยะไดท้างโลก แต่ถา้เป็นการ
ประพฤติปฏิบติั เราตอ้งมีครูบาอาจารยค์อยแยกแยะผดิถูกกบัเรา เพื่อหวัใจดวงน้ี เอวงั 


