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ทรงเห็นแลวทุกอยางในบรรดาที่แสดงออกมาเปนที่แนใจแกผูเทศนผูสอน ไมมี

การสงสัยในการแสดงออกมา เพราะฉะนั้นผูฟงจึงไดผลไดประโยชนเต็มกําลังของตน 
เหมือนกับเราไปเห็นเหตุการณตาง ๆ ดวยตาของเรา ไดยินดวยหูของเราอยางชัดเจน 
จะเปนเด็กเปนผูใหญไมสําคัญ สําคัญที่ไดรูไดเห็นดวยตา จึงนําส่ิงน้ันเร่ืองน้ันมาพูด 
ยอมพูดไดอยางอาจหาญ พูดไดตรงกับความจริงมากยิ่งกวาไดยินคําบอกเลามาพูด 

ธรรมของพระพุทธเจามาสมัยปจจุบันนี ้ เปนศาสนาบอกเลามาแลว เปนธรรม
บอกเลา เพียงบอกเลากันมาเรื่อย ๆ หาผูรูความจริงไมมี เพราะฉะนั้นธรรมแมจะมีน้ํา
หนักมากเพียงไรตามหลักธรรมชาติของธรรมก็ตาม แตอาศัยผูนํามาไมแนนอนภายใน
จิตใจออกมาแสดง เรื่องความไมแนนอนนั้นจะใหผูฟงแนนอนไดอยางไร เมื่อผูแสดงก็
ไมแนใจผูฟงจะเอาความแนใจมาจากไหน ผลแหงความไมแนใจทั้งผูเทศนผูฟงก็คือไม
ไดผลเทาท่ีควรน่ันเอง เลยกลายเปนเร่ืองเทศนเปนพิธี ฟงเปนพิธีไปเสีย 

ครั้งพุทธกาลทานไมไดเปนอยางนั้น พระพุทธเจาเทศนก็ด ี พระสาวกเทศนก็ด ี
เทศนถอดออกมาจากใจที่รูจริงเห็นจริงแลวทุกสิ่งทุกอยาง เมื่อเปนเชนนั้นผูฟงก็ถึงใจ 
เพราะเทศนอยางถึงใจ เพราะรูความจริงอยางถึงใจการเทศนจะไมถึงใจไดอยางไร จะ
เทศนมากเทศนนอยขนาดไหน ลึกตื้นหยาบละเอียดเพียงไร ก็ออกมาจากความรูแลว
เห็นแลวทุกอยาง ผูฟงจึงไดรับผลรับประโยชนเปนความหนักแนนภายในจิตใจขณะท่ี
ฟง ตางกันอยางน้ี ที่วาครั้งพุทธกาลกับสมัยทุกวันนี้ตางกันอยางไรบาง คือตางกันตรง
นี้เอง 

ฟงวาสวากขาตธรรม ตรัสไวชอบแลว ผูปฏิบัติชอบแลวยัง นั่นตรงนั้น และรู
ชอบตามหลักธรรมน้ันแลวยัง ถาปฏิบัติไมชอบรูไมชอบจะแสดงออกมาดวยความชอบ
ธรรมไดอยางไร ผูฟงจะไดรับผลไดรับประโยชนใหเต็มเม็ดเต็มหนวยไดอยางไร เปน
ไปไมได ฉะนั้นขอใหทุกองคทุกทานไดตั้งใจประพฤติปฏิบัติใหเห็นความจริงภายในตน
เอง ดังพระพุทธเจาและสาวกทั้งหลายที่ทานรูทานเห็นมาตั้งแตครั้งพุทธกาล เพราะการ
ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเทานั้น ท่ีจะสามารถร้ือฟนธรรมของจริงข้ึนมาใหเห็นอยางชัดเจน
ไดประจักษใจ 

เพราะธรรมทั้งหลายไมอยูที่ใด ใจเปนภาชนะอันสําคัญสําหรับรับรองธรรมได
อยางเต็มเม็ดเต็มหนวย ดินฟาอากาศก็เปนดินฟาอากาศไป โลกก็เปนโลกไป ธรรม
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เปนธรรม ใจเปนภาชนะท่ีเหมาะสมอยางย่ิงในการรับธรรม เชนเดียวกับเหมาะสมกับ
การรับกิเลส ส่ิงท่ีเปนขาศึกตอธรรมน้ันแลทานเรียกวากิเลส การปฏิบัติก็เพื่อรื้อเพื่อ
ถอนสิ่งที่ปกคลุมหุมหออันเปนของจอมปลอมนี้ออกจากใจ ดวยการประพฤติปฏิบัติ
ชอบ ความประพฤติปฏิบัติชอบนั้นแลเปนอุบายวิธีที่จะรื้อถอนสิ่งปกคลุมหุมหอจิตใจ
ออกได ถาปฏิบัติไมชอบอยางไรก็ไมไดไมมีทาง เพราะไมถูกกับหลักมัชฌิมา 

คําวาหลักมัชฌิมาก็คือความเหมาะสม การปฏิบัติเหมาะสมควรจะแกกิเลส
ประเภทใดได ก็แกไดตามความเหมาะสมแหงการปฏิบัต ิทานจึงยกถึงเรื่อง สัมมาทิฏฐ ิ
สัมมาสังกัปโป ข้ึน เปนเร่ืองปญญาใหมีความเฉลียวฉลาด คิดหลายแงหลายสันหลาย
คม อุบายวิธีการแกไขตนเองตองพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงหลายแงหลายกระทง ไมงั้น
ไมทันกับกิเลสซึ่งมีความแหลมคมอยูมากภายในจิตใจของเรา มีธรรมะเทาน้ันท่ี
สามารถปราบปรามกิเลสได ธรรมะเครื่องมือที่จะปราบปรามกิเลสก็คือสติปญญาเปน
หลักสําคัญมากทีเดียว 

น่ีไดปฏิบัติมาเต็มกําลังความสามารถ ไมเห็นอันใดยิ่งไปกวาสติกับปญญา มี
ศรัทธา มีความพากเพียรเปนเคร่ืองหนุนหลัง สติปญญาเปนเคร่ืองบุกเบิก พิจารณา
อะไรถามีสติก็รูไดชัด มีปญญาสอดสองมองทะลุไปไดไมครั้งใดก็ตองครั้งหนึ่ง เห็นไป
ไดโดยลําดับ 

ครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ตางกันดังที่วามานี้ คือผูปฏิบัติก็กลายเปนเรื่องพิธีไปเสีย 
สักแตวาปฏิบัติ สักแตวาเรียน ไมไดเรียนเพ่ือหวังความรูจริงเห็นจริงในธรรมแลว
ประพฤติปฏิบัติตามที่ศึกษาเลาเรียนมานั้น เพราะฉะน้ันเรียนไดมากนอยจึงไม
กระเทือนกิเลสแมนิดเดียวเลย หนังถลอกสักนิดหนึ่งก็ไมได 

ย่ิงเรียนมากเทาไรก็ย่ิงเปนการส่ังสมกิเลสมาก ดวยความสําคัญของตนวารูวา
ฉลาด ไดเรียนอรรถเรียนธรรมมามาก น่ีแหละธรรมกลายเปนกิเลสข้ึนมาเปนท่ีตรงน้ี
ดวยความสําคัญของตนเอง ถาเรียนเพ่ือจะรูอรรถรูธรรมจริง ๆ ไมเปนอยางนั้น เรียนรู
ตรงไหนจุดใด บทใดบาทใด นําไปพินิจพิจารณา นําไปไตรตรองจนเห็นเหตุเห็นผล 
เห็นความลึกต้ืนหยาบละเอียดแหงบทธรรมน้ัน ๆ ผูนั้นแลชื่อวาผูปริยัติเพื่อปฏิบัติจริง 

ทีนี้ปฏิบัติก็มีความจดจอตอเนื่องกันดวยขอปฏิบัติที่ถูกชอบจริง ๆ น่ีก็เปนบาท
ฐานเพ่ือปฏิเวธะ คือความรูแจงแทงตลอดในธรรมโดยลําดับ ๆ คําวาปฏิเวธธรรมนี้ไม
ไดหมายถึงวาจะรูทีเดียวพรวดพราดใหเสร็จไปเลย คือรูไปโดยลําดับ ๆ ตามกําลังของ
สติปญญาศรัทธาความเพียรของตน ตลอดถึงความรูแจงเห็นจริงทั่วถึงในจิตใจนี ้ ไมมี
อันใดล้ีลับ น่ันเรียกวารูตลอดท่ัวถึง 
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ผูปฏิบัติอยามองที่อื่นใดใหนอกเหนือไปจากใจซึ่งเปนตัวสั่งสมกิเลส หรือเปน
โรงงานผลิตกิเลสเปนสวนมากย่ิงกวาจะผลิตธรรม ใหมองดูตรงนี้ อยาไปคาดสถานที่
น่ันท่ีน่ีกาลเวลํ่าเวลาหรือผูใดจะมาชวยเรา ใหตั้ง อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ เปนที่พึ่งของ
ตน ตนน้ันแลเปนผูจะถอนกิเลส เพราะการสั่งสมกิเลสไมไดมีผูใดมาสั่งสมให เราเปน
คนสั่งสมเองมาตั้งแตไหนเมื่อไร ทีนี้เราจะคอยใหผูใดมาถอดถอนกิเลสประเภทตาง ๆ 
ใหเรา อกฺขาตาโร ตถาคตา พระพุทธเจาทานสอนเอาไว ตุมฺเหหิ กิจฺจํ อาตปฺป ความ
เพียรเปนเคร่ืองแผดเผากิเลสใหทานท้ังหลายพึงทําเอง พระพุทธเจาทั้งหลายเปนแต
เพียงผูชี้บอกอุบายแนวทางเทานั้น การทํางานเปนหนาท่ีของทานท้ังหลายจะทําเอง นี่
ทานสอนไวอยางนี้ 

เราก็เปนลูกศิษยตถาคต ประหนึ่งวาไดรับโอวาทของพระองคอยูทุกวันดวยสัจ
ธรรมที่แสดงอยูกับตน มีแตจะตั้งหนาตั้งตาประพฤติปฏิบัติกําจัดกิเลสประเภทตาง ๆ 
ซ่ึงลวนแลวแตเปนภัยท้ังน้ัน ไมมีกิเลสตัวใดที่จะเปนคุณตอจิตใจของคนของสัตว มีแต
เปนโทษทั้งนั้น มากนอยก็ตาม และไมมีใครที่จะรูอยางถึงจิตถึงใจ เห็นโทษเห็นคุณ
อยางชัดเจนเหมือนพระพุทธเจา เหมือนพระสาวกอรหันตทาน ทานรูทั้งโทษทั้งคุณของ
กิเลสและของธรรม ทานจึงนํามาสอนดวยความถูกตองแมนยํา สอนใครก็เมือ่ตางคน
ตางมุงความจริงอยูแลวทําไมจะไมเขาใจ และทําไมจะไมดูดดื่มในธรรมที่ทานสอน 
เพราะธรรมเปนธรรมชาติท่ีมีรสชาติเหนือส่ิงใดในโลก สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาต ิ รส
แหงธรรมชํานะซึ่งรสทั้งปวง 

หูมีตามีใหดูผูมาศึกษาอบรม อยาคอยฟงแตครูบาอาจารยจะบอกจะกลาวแนะ
นําส่ังสอน หรือข้ึนธรรมาสน นโม ตสฺส ถึงจะวาเทศน ผูมาใหมก็ใหดูผูอยูเกา ผูอยูเกา
ทํายังไงใหสังเกตด ู หูมีตามีใหดูใหฟง นั่นเปนการศึกษาอยูในตัว ครูบาอาจารยสอน
เปนอีกอยางหนึ่ง เราศึกษาจากหมูจากคณะที่ทําถูกตองอยูแลวนั้นเปนอีกอยางหนึ่ง 

เชน ขอวัตรปฏิบัติตอนเชาตอนเย็นมีการทําอยางไรบาง เราอยาถือวาเราเปน
พระอาคันตุกะ เราอยาถือวาเราเปนพระแขก เราเปนพระของพระพุทธเจาดวยกัน เปน
พระลูกศิษยตถาคตเหมือนกัน หนาที่การงานขอวัตรปฏิบัติเปนหนาที่ของเราจะตองทํา 
เพื่อกําจัดกิเลสดวยกัน ไมมีอะไรผิดแปลกกัน ฉะนั้นการมาศึกษาใหศึกษาดวยด ี ต้ัง
หนาตั้งตาประพฤติปฏิบัต ิทั้งกิจภายนอก ทั้งงานภายในคือจิตตภาวนา ใหทําใหถึงเหตุ
ถึงผลถึงความสัตยความจริง เรื่องมรรคผลนิพพานจะพนอํานาจของความเพียรนี้ไปไม
ได ไมวาสมัยใด ๆ มรรคผลนิพพานตองปรากฏขึ้นไดเพราะความเพียรของผูไมทอ
ถอย 
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การฝกหัดอบรมภาวนา ผูเร่ิมตนยังไมเขาใจในเร่ืองภาวนา เราสังเกตบทธรรม
บทตาง ๆ ท่ีเรียกวากรรมฐาน ฐานท่ีต้ังแหงงาน คืออะไร ทานสอน เกสา โลมา นขา 
ทันตา ตโจ ต้ังแตวันบรรพชาอุปสมบทมาน้ันมีความหมายอยางไร โลกนี้ติด ผม ขน 
เล็บ ฟน หนัง เหลาน้ีเปนสําคัญ ทานจึงสอนเรื่องผม เรื่องขน เร่ืองเล็บ เรื่องฟน เร่ือง
หนัง วามีรูปพรรณสัณฐานเปนของท่ีนารักนาชอบใจท่ีตรงไหน นอกจากเปนของปฏิกูล
โดยหลักธรรมชาติของมันเทานั้น จนกระทั่งไปถึงหนัง คนเราเมื่อไมมีหนังแลวดูกันไม
ได หาความสวยงามไมมีเลยไมวาผูหญิงผูชาย จะเปนชาติช้ันวรรณะใดก็ตาม คนเรา
เมื่อไมมีหนังแลวดูกันไมได ทานจึงสอนแตเพียงหนัง เพราะเวลาน้ันเปนเวลาท่ีจําเพาะ
ซึ่งไมควรจะสอนเอามากมาย 

แตอยางไรก็ตาม ตโจ น้ันหนังครอบหมดในอาการ ๓๒ ถลกหนังออกลองดูซิ 
คนดูไดไหม ดูไมไดทั้งหญิงทั้งชาย เพียงมองดูแลวเปนของปฏิกูลนาเกลียดนาเบื่อนา
หนายไปเสียท้ังหมด ที่เกิดความรักความชอบกันก็เพราะมีหนังหุมหอนั่นเอง หลงผิว
บาง ๆ เทากระดาษหรือเทาใบลานนี้ก็ไมได จะวาเราโงขนาดไหนมนุษยเรา ก็รูอยูแลว
วาผิวบาง ๆ เทาน้ันเปนเคร่ืองหลอกตาก็ยังเช่ือ เขาไปขางในน้ันเปนปุพโพโลหิตนํ้าเนา
น้ําหนองเต็มไปหมดดวยของปฏิกูลหรือปาชาผีดิบ เราพิจารณาอยางน้ีพิจารณาเขา
พิจารณาออกหลายตลบทบทวน ทําไมจะไมเขาใจตามความจริง เพราะความจริงมอียู
เปนประจําในแตละบุคคล ๆ ใหพิจารณาอยางน้ี จากนั้นผูที่จะกระจายขยายออกไปถึง
อาการ ๓๒ อาการใดก็แลวแตความถนัด 

ในขณะท่ีภาวนาใหกําหนด จะกําหนด พุทโธ เปนคําบริกรรม ธัมโม สังโฆ ก็ได 
เราจะกําหนดอานาปานสติ คือลมหายใจเขาออกก็ได ลมนั้นสัมผัสที่ตรงไหนมากกวา
กัน เชนดั้งจมูกลมสัมผัสมากกวากันก็ใหตั้งความรูไวที่นั้น ตั้งสติไวที่ตรงนั้น ใหรูเวลา
ลมผานเขาผานออก รูอยูอยางนั้นไมตองไปคาดไปหมายถึงเรื่องมรรคผลนิพพานใด ๆ 
นอกเหนือไปจากงานที่กําลังทําอยูในเวลานั้น เรียกวาในวงปจจุบัน 

จิตเมื่อไดอาศัยสติคอยควบคุมใหทํางานอยูเสมอก็ไมสายแสไปในที่อื่น ๆ ยอม
ต้ังหนาทําการทํางาน แลวก็ไดเปนความสงบขึ้นมา เม่ือเปนความสงบข้ึนมาแลวความ
สบายความเย็นไมตองพูด ความแปลกประหลาดอัศจรรย ตองปรากฏขึ้นจากความสงบ
นี้กอนอื่น จึงขอใหพากันพินิจพิจารณา 

ใหไดทรงมรรคทรงผล อยาใหไดยินแตขาววาครั้งพุทธกาลองคนั้นสําเร็จอยูที่
น่ัน สําเร็จพระโสดา สกิทา อนาคา อรหันต อยูที่ตรงนั้น ๆ องคน้ันอยูในเขาลูกน้ัน 
องคนั้นอยูในปานั้น แลวขาวเราไมมีอะไรเลย มีแตขี้หมูราขี้หมาแหงเต็มตัว เพราะ
ความเพียรไมเปนทา ศรัทธาไมม ีผลประโยชนจะเกิดขึ้นไดยังไง ก็มีแตศาสนาขาว ฟง



 

หัวใจดวงเสาะแสวงหา ๑๔ 

๑๔

แตขาวคนอื่น ขาวของตัวไมไดเรื่อง ฟงแตขาวทานไปสวรรคนิพพานกัน ขาวเรามีแต
จมอยูกับนรกคือความรุมรอนของใจตลอดเวลา ความรุมรอนแมจะเปนข้ึนมานิดหนอย
ก็ยังมีเปนความทุกขไมใชนอยพอที่จะไปนอนใจได พากันพิจารณาซิ 

ถาการปฏิบัติยังมีมรรคผลนิพพานก็ยังมี  คือมรรคผลนิพพานน้ันจะเกิดข้ึนจาก
การปฏิบัติน้ีเทาน้ัน  ไมขึ้นอยูกับกาลสถานที่ใด ๆ เปนสําคัญยิ่งกวาการปฏิบัต ิ แต
สถานที่ที่บําเพ็ญนั้นยอมอํานวยความสะดวกใหแกการบําเพ็ญได  ดังพระพุทธเจาทรง
สอนวา  รุกขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีว ํ อุสฺสาโห กรณีโย โนน
รมไมชายเขา รุกขมูลอยูในปา ซอกหวยริมเขาท่ีตรงไหนเปนท่ีสะดวกสบายแกการ
ประกอบความเพียร ขอใหเธอทั้งหลายไปอยูในสถานที่เชนนั้น ไมพลุกพลานวุนวาย
สะดวกแกการบําเพ็ญเพียร คือเปนเคร่ืองสนับสนุนความเพียรของเราไดดี 

แตอยาลืมวากิเลสน้ันอยูภายในจิตใจ ไปอยูในปาถาความเพียรไมมี สติไมเปน
ทา ก็เหมือนกับกระรอก กระแต ท่ีเขาอยูในปาก็ไมเห็นวิเศษวิโสอันใด ที่พระพุทธเจา
ทรงสอนนี้ เพ่ือสนับสนุนถึงเร่ืองความเพียรของเราท่ีดีอยูแลวใหไดรับความสะดวกย่ิง
ขึ้นไป อํานวยความสะดวกมากข้ึน จนถึงข้ันบรรลุไดในธรรมข้ันตาง ๆ จนกระทั่งถึง
อรหัตผล สด ๆ รอน ๆ อยูกับธรรมของพระพุทธเจา บรรดามรรคผลนิพพานไมอยูใน
ที่อื่นใด อยูดวยกันกับธรรมของพระพุทธเจาคือสวากขาตธรรม ทานตรัสไวชอบแลว 

ขอใหปฏิบัติใหชอบเถิด เรื่องมรรคผลนิพพานไมมีผูอื่นใดที่จะมีอํานาจวาสนา
มากีดกันหวงหามไมใหผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นไดรับผลเปนที่พึงใจ นอกจากกิเลส
ภายในหัวใจของเราเทาน้ันก้ันกางไมใหเรารูเราเห็นมรรคผลนิพพานได เพราะเราเช่ือ
มัน เราลืมตัวเรา หลงมัน กลมายาของมันมีมากกิเลส จะทําความพากเพียรเล็ก ๆ นอย 
ๆ มันก็แสดงอุปสรรคกีดขวางเขามาเสีย ทําใหไมเต็มเม็ดเต็มหนวย กลัวแตจะลมจะ
ตาย กลัวจะไมไดหลับไดนอน กลัวจะเปนความลําบาก ซึ่งลวนแลวแตเปนกลมายาของ
กิเลส เลยไมเปนทาเปนทาง 

ทีนี้เราก็กอดกรรมฐานอยูเฉย ๆ เกสา โลมา นขา ทันตา ตโจ ก็อยูในตัวของเรา 
นอนทับนั่งทับอยูนั้น ไมไดเรื่องอะไรจากกรรมฐานดังที่ทานสอนไว มรรคผลนิพพาน
จะเกิดข้ึนจากการพิจารณารูแจงเห็นจริงในส่ิงเหลาน้ีแลวก็ไมเกิดได เพราะเราไมรู 

ใจเปนของอัศจรรยมาก ไมมีสิ่งใดเสมอในโลกนี้ เลวก็เลวมากถากิเลสพาให
เปนในทางท่ีเลว กิเลสไมไดทําจิตใจใหมีคุณคา นอกจากจะทําใหเสื่อมคุณภาพของใจ
ลงโดยลําดับ ธรรมเทาน้ันเปนส่ิงท่ีจะสงเสริมจิตใจใหมีคุณคาข้ึนโดยลําดับ จนกระทั่ง
ถึงมีคุณคาอยางเต็มภูม ิ ฉะน้ันเราไมไดมุงมาหากิเลส ไมมุงมาทําลายจิตใจของตนให
ลดคุณคาลงไป เรามุงเพื่ออรรถเพื่อธรรม เพ่ือการสงเสริมจิตใจใหมีคุณคาข้ึนโดย
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ลําดับ จนกระทั่งถึงเต็มภูมิของใจที่มีคุณคาตางหาก เพราะฉะน้ันจึงเห็นความสําคัญ
ของความพากเพียร อยาลดละอยาทอถอย 

ปาชามีอยูทุกแหงทุกหน ใครเกิดมาปาชามาพรอมไมวาท่ีไหน เกิดตัวไหนตัว
เกิดตัวนั้นตัวตาย ตัวน้ันตัวครํ่าคราชรา ตัวนั้นตัวทุกขตัวลําบากอยูที่นั่นหมด ไมอยูที่
อื่นพอที่เราจะไปคาดโนนคาดนี้ ตายท่ีโนนตายท่ีน่ีเทาน้ันปเทาน้ีเดือน มันอยูกับลม
หายใจ เมื่อลมหายใจหมดไปแลวตายไดดวยกันทั้งนั้นทั้งหญิงทั้งชาย ชาติช้ันวรรณะใด
ไมนิยม กระทั่งถึงสัตวตายไดทั้งนั้นเมื่อหมดลมหายใจแลว 

แตเวลาน้ีลมมีอยูรูอยูวาเจาของเปนคน มิหนําซํ้าเรายังเปนพระ มีหนาท่ีการงาน
อันเดียวคือการประพฤติปฏิบัติกําจัดกิเลสออกจากภายในจิตใจ โดยไมตองยุงเหยิงวุน
วายกับงานใด ๆ เลย ควรท่ีเราจะขะมักเขมนในงานของเราใหเต็มเม็ดเต็มหนวย ให
เห็นเหตุเห็นผลภายในจิตใจ ไดทรงไวซึ่งมรรคผลนิพพานดังครั้งพุทธกาลทานทรง 
เพราะขอปฏิบัติอันดีอันงาม สุปฏ ิ อุชุ ญาย สามีจิปฏิปนฺโน น้ีแลเปนทางเดินเพ่ือ
มรรคผลนิพพาน 

ทานวา ยทิท ํ จตฺตาริ ปุริสยุคาน ิ อฏฐ ปุริสปุคฺคลา คูแหงบุรุษ ๔ เปนบุรุษ
บุคคล ๘ ก็หมายถึงคนคนเดียวน้ันแล จะเปนผูทรงมรรคทรงผลถึงนิพพานได เอส 
ภควโต สาวกสงฺโฆ นั้นแลคือสาวกอันแทจริงของพระพุทธเจา แนะทานก็วาไวอยาง
น้ัน ไมใชสาวกปลอม สาวกอันแทจริง พากันตั้งใจปฏิบัติ 

พูดเพียงแคนี้กอน 


