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อยาชินชาตอความเพียร 
 
 การอยูกันเปนจํานวนมากตองชา ดีไมดีกลายเปนอืดอาดเนือยนายไป เพราะงานเกี่ยวของกัน 
แมจะไมใชงานกอสรางก็ตาม งานขอวัตรปฏิบัติที่มีประจําวันก็ทําใหลาชา กิจนั้นงานนี้ขององคนั้น
บาง ขององคนี้บาง ทําใหเสียเวลาไปวันหนึ่ง ๆ และเสียเวลาไปเรื่อย ๆ ความมีหมูมีเพื่อนมากทาง
ความเพียรก็ดอยลง จึงทําใหวิตกกังวลอยูเสมอ มีนอยมันคลองตัว การประพฤติปฏิบัติการขบการ
ฉันจัดนั้นจัดนี้รวดเร็วกวากันไมมีภาระมาก 
 ผูมาใหมก็ใหดูผูอยูกอนในสิ่งที่จะทราบไดดวยทางหูทางตา อยาตองใหส่ังสอนกันทุกแงทุก
มุมซ้ํา ๆ ซาก ๆ มันลําบากรําคาญแกผูสอน การสรางตนใหเปนพระโดยสมบูรณแบบนี้ ใหพึงทราบ
วาเปนงานประจําชีวิตจิตใจของตน อยาเห็นงานอื่นใดวามีคุณคาและสําคัญยิ่งกวางานสรางพระให
สมบูรณ คําวาพระก็คือความประเสริฐ สรางธรรมขึ้นที่ใจ เพราะธรรมเปนธรรมชาติที่ประเสริฐอยู
แลว และจะเกิดไดที่ใจจากการสรางการบําเพ็ญทุกวิถีทางอันเปนทางชอบ พอที่จะใหธรรมนั้น ๆ เกิด
ขึ้นได แตอยาสังหารธรรมที่ควรจะเกิด ที่กําลังเกิดและที่เกิดขึ้นแลวใหฉิบหายไปดวยความประมาท
ซึ่งผิดทางของศาสดา  

ใจกับสิ่งที่เปนขาศึกตอกันนั้นแนบสนิท ไมมีเวลาคลี่คลายตัวเองออกบางเลย แนบสนิทติด
กันประหนึ่งวาเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามหลักธรรมทานใหชื่อวากิเลสอาสวะเครื่องหมักหมมอยู
ภายในจิต ส่ิงที่เขาหมักหมมจิตนั้นลวนแลวแตเปนสิ่งที่สกปรก ใหพิษภัยแกจิตใจทั้งน้ัน ไมใชส่ิงที่จะ
ใหเกิดคุณแตอยางใดเลย ผูบําเพ็ญธรรมเพื่อใหธรรมเกิดและเพื่อขับไลส่ิงที่เคยหมักหมมจมกันอยู
นั้นออกไปโดยลําดับ จึงตองไดตั้งหนาตั้งตามีเจนนามีความบึกบึน มีความอุตสาหพยายาม มีสติ มี
ปญญา อยูตามขั้นภูมิของตนโดยสม่ําเสมอในอิริยาบถตางๆ ไมลดละความพากเพียรในธรรมที่กลาว
มาเหลานี้ 

นี่แลคือวิธีชําระซักฟอกหรือถอดถอนกิเลสความสกปรกโสมมออกจากใจ ในขณะเดียวกันก็
คือวิธีบําเพ็ญใหธรรมเกิดขึ้น เชนเดียวกับเราตัดตนไมดายหญาซึ่งปกคลุมพื้นที่ใหรกรุงรังน้ันออกไป
โดยลําดับ ก็เปนการสรางความเตียนโลงขึ้นในขณะเดียวกัน พื้นที่ที่รกรุงรังก็เพราะมีส่ิงปกคลุม หาก
ถากถางส่ิงปกคลุมหรือร้ือถอนสิ่งปกคลุมออกหมดโดยสิ้นเชิงแลว ที่ก็สะอาดขึ้นมาในขณะเดียวกัน
และในสถานที่นั้นแล ใจซึ่งเปนพื้นอันหนึ่งอันเปนที่ปกคลุมของเชื้อแหงวัฏวนและวิบากทั้งหลาย ก็
ยอมเปนเหมือนกับพื้นที่ การชําระดวยความพากเพียรโดยวิธีการตาง ๆ จึงเปนเหมือนกับการถาก
การถางสิ่งที่รกรุงรังในพื้นที่ใหหมดไปโดยลําดับลําดา จิตใจก็คอยเตียนโลงขึ้นมา ๆ จนกระทั้ง
สะอาดปราศจากมลทินโดยสิ้นเชิง เปนใจที่บริสุทธิ์เต็มดวง เพียงพื้นที่ที่สะอาดก็นาดูนาชม เหตุใดใจ



ที่สะอาดปราศจากสิ่งที่สกปรกทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแลว กลายเปนธรรมทั้งแทง เปนธรรมทั้งดวงภาย
ในจิตแลว จะไมประเสริฐความประเสริฐอยูที่ตรงนั้นแล 

อยามองขามใจไป ความทุกขหรือความหมนหมองความวุนวายตาง ๆ อยูที่ใจ เขาไมไดสราง
หอปราสาทราชมณเฑียร เขาไมไดสรางตึกรามบานชองอยูเหมือนสัตวเหมือนบุคคล แตเขาอาศัยจิต
เปนสถานที่บานเรือน เปนที่ขับที่ถายมาเปนประจํา เพราะฉะนั้นผูปฏิบัติธรรมจึงไมควรคาดวากิเลส
ความลามก หรือความสุขความเจริญจะอยูที่ไหน นอกจากอยูที่ใจนี้เทานั้นเปนสําคัญ การถอดถอน
การชําระลางจึงตองชําระลางที่ใจซึ่งเปนปญหาใหญ อันกิเลสทั้งหลายผูกมัดหรือตั้งปญหากอปญหา
ขึ้นแลว เราตองเปนผูแกปญหาเราเองดวยอรรถดวยธรรม โดยองดูจุดนี้เปนสําคัญยิ่งกวาจุดอื่นใด 
 นี่ละการสรางพระจะวายากก็ยาก แตสําคัญที่ศรัทธา ความมุงมั่นนี้เปนหลักใหญ ถาศรัทธา
ความเชื่อตอแดนพนทุกขและความมุงมั่นตอแดนพนทุกขมีมากนอยเพียงไร เร่ืองความเพียรความ
อุตสาหพยายามหากพอบึกพอบึนพอเปนพอไปพออดทน จนถึงขั้นวาทนจนตาย สูจนตาย ไมมีคําวา
แพ ไมมีคําวาลดละทอถอย เพราะความมุงมั่นเปนธรรมชาติอันสําคัญ ความเชื่อกับความมุงมั่น เชื่อ
ก็คือเชื่อแดนพนทุกขนั่นแล ความมุงมั่นก็เพื่อความพนทุกข ยอมจะฉุดลากเครื่องสนับสนุนคือความ
พากเพียรความอุตสาหพยายามนี้ใหกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน จนหมุนตัวไปไดโดยไมคํานึง
ถึงกาล สถานที่ เวล่ําเวลา ความทุกขยากลําบากนอยอันใดเลย เพราะความมุงมั่นนั้นมุงตอผลที่พึง
หวังโดยถายเดียว 
 ดวยเหตุนี้สําหรับวัดนี้จึงมีความสนใจและหนักแนนทั้งสอนใหหนักแนน ทั้งสอนใหสนใจ ทั้ง
สอนใหบําเพ็ญทางดานจิตตภาวนามากยิ่งกวาส่ิงอื่นใด ทั้งน้ีก็เพื่อการสรางจิตซึ่งเปนสิ่งสําคัญยิ่งกวา
ส่ิงอื่นใด ใหเปนจิตประเสริฐเลิศเลอภายในตัวเอง โดยไมตองคิดวาใครจะมานิยมชมชอบเรา ใครจะ
วาเราดีเราไมดีขนาดไหนหรือวิเศษวิโสเพียงไรก็ตาม ขอใหเราเปนผูบําเพ็ญเพื่อความสมบูรณแบบ 
และสมบูรณตามความมุงหมายของเราที่กลาวมาแลวเหลานี้เถิด เร่ืองส่ิงภายนอกนั้นไมมีอันใดเปน
ปญหา หากเปนธรรมชาติที่พอตัวอยูกับใจดวงที่สมบูรณเต็มที่แลวนั้น  
 การประกอบความเพียรมักจะทองถอยและมักจะเอางานอื่นเขามาแทรก มักจะหาเรื่องแก
รําคาญในการแกกิเลส ในการตอสูกับกิเลส ซึ่งเปนอุบายวิธีการหรือวิธีกลของกิเลสไปเสีย ผูปฏิบัติจึง
ไมถึงไหนกิเลสมันสอดแทรกอยูทุกขณะทุกแงทุกมุม รัดตัวจนมองหาตัวไมเห็น กิเลสมันรัดหัวใจหุม
หอจิตใจจนมองหาใจอันแทจริงไมเจอเลย แลวการแสดงออกจะไมเปนเรื่องของกิเลสลวน ๆ ออก
หนาไดอยางไร นี่ซิประโยคเบื้องตนจึงตองไดทุมเทกําลังหนักก็รับวาหนัก ทุกขก็ยอมรับวาทุกข 
เพราะทุกขนี้เคยทุกขอยูแลว เนื่องจากทุกขนี้มีประจําอยูกับหนาที่การงานและในธาตุขันธของตัวเอง
โดยหลักธรรมชาติของมันอยูแลว จึงไมควรอิดหนาระอาใจในทุกขที่เกิดขึ้นจากการประกอบความ
พากเพียร 
 หากเปนสิ่งที่ไมเคยมีไมเคยเปนไมเคยทุกข งานอื่น ๆ ไมเคยทุกข ส่ิงอื่น ๆ ไมเคยทําใหทุกข 
มาทําใหทุกขเฉพาะการประกอบความพากเพียรเทานั้น ก็พอที่จะไดคิดวาการประกอบความ



พากเพียรนี้เปนความทุกขโดยแท อยางอื่นไมไดเปนความทุกข งานอื่นไมไดเปนความทุกข แตนี้งาน
ไหนก็งานนั้นมีความทุกขความลําลากไปตามแงหนักเบาแหงงานนั้น ๆ เหมือนกันหมด แตผล
ปรากฏใหเปนที่พึงใจนั้นมีนอยไมสมหวังบาง สวนงานภายในจิตงานบําเพ็ญจิตนี้ยิ่งมีความหนักแนน 
มีความเขมแข็ง มีความอดทน ดวยความเปนนักตอสูมีสติปญญาศรัทธาความเพียรหนุนกันไปมาก
เพียงไร ยิ่งจะเห็นความแปลกประหลาดภายในจิตใจ คําที่วาหนุนกันไปมากเพียงไรคือหนุนในการ
ตอสูกับสิ่งที่เปนขาศึก ไดแกกิเลสคือความฟุงซานสายแสของจิตนั้นแล เมื่อจิตมีกําลังในทางความ
เพียรสิ่งเหลานี้ก็จะคอยลดนอยลงไป  
 ความทุกขในวันนี้อยานําไปเปนอารมณ ในวันหนาความทุกขที่ผานมาแลวเพราะการประกอบ
ความพากเพียรอยานํามาเปนอารมณในขณะที่ภาวนานี้ นั่นเปนเรื่องของกิเลสอีกเชนเดียวกัน ที่ไป
ลากเอาทุกขในการประกอบความเพียรมากีดขวางทางเดินใหกาวเพื่อความเพียรไมออก ตองเอา
ปจจุบันธรรม เอาความมุงมั่น เอาความที่วารูจริงเห็นจริงเปนเข็มทิศทางเดิน เอาสติปญญาจดจอลง
ในหนาที่การงานของตน ใหงานเปนชิ้นเปนอันอยูในหลักปจจุบันนั้นชื่อวาเปนงานที่ชอบธรรม ไมให
กิเลสมาหลอกไดวาเปนความลําบากลําบนโดยวานนี้ก็ลําบาก วานซืนนี้ก็ลําบาก เดือนนี้ก็ลําบาก 
เดือนที่แลวก็ลําบาก 
 นับแตวันบวชมามีแตความลําบากลําบนเพราะการปฏิบัติธรรม ประหนึ่งวาเราเคยอยูหอ
ปราสาทราชมณเฑียรหรือวิมารชั้นพรหมโลกมาแลวอยางประจักษ แลวก็เอามาเทียบเคียงกันกับการ
ประกอบความเพียรแลวเกิดทุกขอยางนั้น อยูที่ไหนก็ทุกขเหมือนกันไมเห็นเอามาเทียบมาเคียงมา
บวกมาลบ มาคิดเปนอารมณเปรียบเทียบกันพอมีทางออกบาง เขาไมไดภาวนาเขาก็ทุกข สัตวโลกนี้
เปนทุกขดวยกันทั้งนั้น เราเองน้ีรูกับเราประจักษใจในธาตุขันธของเรา เวลาอยูที่ไหนไปที่ใดทํางาน
ประเภทใด มีแตเร่ืองความทุกขเขาไปเกี่ยวของอยูทุกขณะ ทุกชิ้นทุกสวนของงาน ทําไมเราจึงไมคิด
วางานเรานั้นเปนงานลําบากลําบน  เปนความทุกขความยากความลําบาก เหตุใดจึงมาคิดงานที่จะแก
ที่จะถอน ๆ ส่ิงที่ฝงจมอยูภายในใจใหออกหรือใหหลุดพนออกไปไดนี้ วาเปนงานใหความทุกขแกตน 
นี่เปนความคิดที่ผิด 
 ดวยเหตุนั้นนักปฏิบัติจึงตองตั้งอยูในวงปจจุบัน เพื่อพุงไปในทางอนาคตอันเจริญรุงเร่ืองแก
ตนจึงถูกตอง จิตจะผาดโผนโลดเตนขนาดไหนก็พนอุบายวิธีของเราไปไมได เพราะกิเลสกับธรรมเมื่อ
นําธรรมมาใชตองปราบกิเลสได นอกจากใหกิเลสปราบตัวเองเสียอยางเดียว ทําอะไรก็มีแตใหมัน
หลอกอยูเร่ือย ๆ วันคืนเดือนปผานไป ๆ แตกิเลสไมไดผานไป หลอกอยูตลอดเวลาในอิริยาบถทั้งส่ี 
ทุกขณะจิตที่คิดที่ปรุงออกมามีแตกิเลสเส้ียมสอนใหคิดใหปรุง จะวาบําเพ็ญธรรมอยางไร เราจะระงับ
ดับความคิดอันเปนเรื่องของกิเลส และนําความคิดความปรุงอันเปนเรื่องของธรรมขึ้นมาแทนที่ในจิต
ดวงเดียวกันโดยการประกอบความพากเพียร จึงจะเห็นผลคือความสงบเย็นใจและความแยบคายขึ้น
มาโดยลําดับลําดาที่ธรรมไดเกิดขึ้นภายในใจ เชน สมาธิธรรม ปญญาธรรม จะเกิดขึ้นที่นี้ไมเกิดขึ้นที่
อื่น 



 สติเปนของสําคัญเคยพูด พูดทุกขณะที่เทศนทุกกัณฑที่เทศนอบรมสั่งสอนหมูเพื่อน ลําดับตอ
ไปก็ค็อปญญา เพราะเห็นความสําคัญในธรรมทั้งสองประเภทนี้อยางประทับใจไมมีวันลืม สติไมมีก็
เสียทา ปญญาไมมีก็หาความฉลาดแกกิเลสไมได ความโงเปนเรื่องของกิเลส ความเผลอสติเปนพื้นเพ
ของกิเลสอยูแลว ไมควรนํามาใชในวงความเพียรของพระผูตั้งใจจะสรางพระใหเปนพระสมบูรณแบบ 
ตองสรางดวยสติสรางดวยปญญา สรางดวยศรัทธาความพากเพียรความอุตสาหพยายาม 
 เมื่อเราทําตัวของเราใหมีความแนนหนามั่นคงไดแลวการแนะนําส่ังสอนคนอื่นเปนสิ่งที่ตามมา
อยางแยกไมออก เราสามารถสั่งสอนไดทั้งน้ัน เมื่อเราก็ไดทํามาเต็มสติกําลังความสามารถ และไดรู
ไดเห็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทํามานั้นเปนขั้นเปนภูมิโดยลําดับ จนกระทั่งทะลุปรุโปรงไปหมดไมมี
ขอสงสัยแลว การสั่งสอนคนอื่นจะเอาควาสงสัยมาจากไหน การสอนดวยความแนใจเพราะความรู
ความเห็นและความเปนมาของตน เปนสิ่งที่สนิทอาจหาญมากเพราะเปนความจริง การทํามาก็ทํา
อยางนี้ เปนความจริงไมไดหลอกตนเอง แลวจะเอาอะไรไปหลอกโลก การรูเห็นธรรมทุกขั้นก็รูเห็น
ขึ้นที่ใจของตัวเองประจักษกับใจอยูแลว การสั่งสอนคนอื่นทําไมจะขัดของยุงเหยิง ทําไมจะสะทก
สะทาน ทําไมจะไมมีเครื่องสอน ส่ิงที่ใหสอนก็ปรากฏอยูในใจนี้แลว การสอนคนอื่นนั้นเปนผลพลอย
ไดจากการสอนตนเองไดแลว 
 เพราะฉะนั้นเวลานี้เปนโอกาสที่เราจะพยายามฝกฝนอบรมสั่งสอนหรือทรมานตนเอง อันเปน
ตัวพยศเต็มอยูในหัวใจนั้นใหหายพยศไปโดยลําดับลําดา กลายเปนจิตที่ดีหรือเรียกวาคนดีพระดีขึ้น
มา ตามขั้นตามภูมิแหงความพากเพียรและกําลังความรูของตน ตามขั้นตามภูมิแหงความพากเพียร
และกําลังความรูของตน เรียกวามีกําลังขึ้นมาโดยลําดับ เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ เรียกวาเจริญสมณ
ธรรมใหเจริญอยางนั้น เมื่อไดส่ังสอนตนเต็มภูมิและรูเต็มภูมิแลว การสั่งสอนคนอื่นผูที่ฟงก็ยอมได
รับผลประโยชนเต็มสติกําลังความสามารถของเขา เพราะผูสอนไมไดสอนแบบสุมเดา สอนตามแนว
ทางที่ถูกตองดีงามจริง ๆ ไมผิดไมเพี้ยน ไมทําใหผูมาอบรมศึกษาเกิดขอของใจสงสัยแตประการใด 
ผลก็ยอมปรากฏขึ้นไดโดยลําดับลําดา เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาและสาวกทานสั่งสอนสัตวโลกจึงได
ผลเปนที่พอใจ ทีนี้ธรรมที่ทานประกาศไวแลวนั้นและจดจารึกลงในคัมภีรใบลาน อาศัยความไมรูของ
เราไปจดจําธรรมเหลานั้นมา ธรรมเหลานั้นก็ไมพนที่จะอยูในความสงสัยของใจผูไมรูอยูนั้นเอง 
เพราะฉะนั้นธรรมถึงจะเปนของจริง แตใจเปนของปลอมแลวการสั่งสอนใครก็ตามก็ไมทําใหจริงจังได 
ไมใหตนและผูอื่นเปนที่แนใจได 
 เมื่อธรรมทุกขั้นไดประสบประสานกับจิตเต็มภูมิดวยภาคปฏิบัติ ที่เรียกวาเปนความจริงเต็ม
ภูมิแลว จะสอนขั้นใดภูมิใดก็เต็มเม็ดเต็มหนวย ผูฟงก็ฟงอยางจุใจไมมีความสงสัย นี่แหละหลักใหญ
จึงอยูที่เรา ตองทําใหเปนที่อบอุนเปนที่แนใจในเรา อยาใหสงสัย อยาใหตําหนิตนได ทําลงไปจนหาที่
ตําหนิตนไมไดแลวก็ภูมิใจคนเรา ภูมิใจเปนลําดับลําดา 
 อยาชินชาตอความเพียร ตอสถานที่ ตอหมูเพื่อน ใหระมัดระวังตัวอยูเสมอ เพราะเราอยูใน
ขวากในหนามคือกิเลสหอมลอมและเสียดแทงเราอยูทุกอิริยาบถ จึงไมควรประมาทนอนใจ ทําใจให



ไดเบิกกวางออกไป กิเลสน่ันแหละมันเบิกกวางออกไป เบิกออกดวยอํานาจของธรรมผลักดันมันออก
ไป ขับไลมันออกไป ความรูสึกของใจก็เบิกกวาง เบาไปภายในตัวเองโดยลําดับ จะสวางกระจางแจง
ขึ้นที่ใจดวงนี้เมื่อปราศจากสิ่งที่ทับถมแลว ใจยอมเปนอิสระขึ้นโดยลําดับลําดาจนเปนอิสระเต็มที่ ทีนี้
ไมมีอะไรแหละ ขึ้นชื่อวาสมมุติแลวที่จะเขามาเหยียบย่ําทําลาย หรือกระทบกระเทือนใจที่เปนอิสระ
ดวยความเปนธรรมเต็มดวงแลว นั่นแหละทานวาธรรมประเสริฐ 
 เกิดขึ้นที่ใจของผูปฏิบัติ เชนเราเปนพระนักปฏิบัติเกิดขึ้นที่ใจของเราผูปฏิบัตินี้เต็มภูมิ ก็เรียก
วาเราสรางพระไดสมบูรณแบบ เต็มภูมิของพระ พระโสดา พระสกิทา พระอนาคา และพระอรหันต 
เต็มอยูในจิตนี้ไมมีอยูที่อื่น อยาสําคัญมั่นหมายไป อยาตะครุบเงา ชื่อเปนเงาอยาคาดออกไป กิเลส
ไมมีชั้นใดภูมิใดแตมันสามารถบังคับจิต บีบคั้นจิตใหอยูในเงื้อมมือของมันไดตลอดมาถึงปจจุบันนี้ 
นั่นสิ่งที่เปนพิษก็เปนพิษ 
 การปฏิบัติตนเองก็ไมตองไปคํานึงถึงชั้นใดภูมิใด ถาคํานึงก็ใหคํานึงถึงความพนทุกข คือพน
จากเครื่องกดขี่บังคับทรมานอยูภายในใจนี้ เมื่อเต็มที่ภายในใจหาสิ่งสมมุติเขามาเกี่ยวของไมไดแลว 
ก็รูอยางเต็มใจ จะวาโลกธาตุไมมีก็พูดไดเพราะไมมีภายในใจ แดนสมมุติในสามโลกธาตุนี้ทานเรียก
วาแดนสมมุติ สมมติอยางหยาบอยางกลางอยางละเอียด เรียกวาสมมติดวยกัน ไมมีในจิตใจ ใจพน
แลวจากแดนสมมตินี้ ทั้งที่ใจก็เปนธรรมชาติที่บริสุทธิ์และรู ๆ อยู ในทานกลางแหงสามแดนโลกธาตุ
ที่เปนสมมตินี้ เฉพาะอยางยิ่งในระหวางขันธกับจิต 
 ขันธก็เปนสมมติ ไมวาจะเปนรูปขันธ เวทนาขันธ ที่มีอยูในรางกาย สัญญาขันธ สังขารขันธ 
วิญญาณขันธ อันเปนกระแสของจิต นี่เปนความสมมติทั้งมวล แตธรรมชาติอันแทจริงคือจิตที่บริสุทธ
แลวไมใชความสมมติทั้งหานี้ หรือไมใช ขันธ ๕ นี้ เปนเพียงอาศัยกันอยูเทานั้น เหมือนขันธ ๕ นี้ไมมี
ก็ได คือไมมีที่จะไปเสียดแทงจิตใจใหไดรับความเดือดรอน ทุกขก็ทราบวาทุกข หิวกระหายก็ทราบใน
เวลาที่ครองขันธอยู ก็ทราบอยูภายในของขันธ เมื่อยหิวออนเพลียก็ทราบอยูภายในขันธ วามันลด
กําลังของมันลงไป มันตองการอะไรก็ทราบ วาอาการทั้ง ๕ นี้ตองการอะไร เมื่อหมดทางที่จะสืบตอ
กันตอไปแลว ขันธสลายก็สลายไปตามสภาพของมัน ธรรมชาติที่ไมใชสมมติ คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์
นั้นก็อยูตามหลักธรรมชาติของตน ก็มีเทานั้น 
 ถาปฏิบัติไดถึงขั้นนี้แลว เรียกวาสรางพระไดสมบูรณเต็มที่ อยูไหนก็อยูเถอะทีนี่ เร่ืองภัยที่
เคยเกิดทางหูทางตา ทางจมูก ทางล้ิน ทางกาย และเกิดขึ้นจากทางใจ เกี่ยวของกับ รูป เสียง กล่ิน รส 
เครื่องสัมผัส กวางแคบขนาดไหนนั้นหมดปญหาไปโดยสิ้นเชิง ไมมีอะไรสืบตอกันแลว นี่กลาวถึงผล
เหตุก็ดังที่อธิบายใหฟงแลว อยาอิดหนาระอาใจตอความเพียรและความทุกขที่เกิดขึ้นจากความเพียร 
ใหถือความมุงมั่นเปนสําคัญในหลักของการดําเนินงานจะไมทอถอยออนแอ และจะถึงแดนแหงความ
พนทุกขในวันหนึ่งโดยไมสงสัย 
 



เอาละแสดงเพียงเทานี้วันนี้ เหนื่อย 


