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ฟ้าสางทางความลบัสดุยอด

ฟ้าสางทางความลบัสดุยอด 
ชวีติเป็นส�ิงท�ีพฒันาได ้ตามประสงค ์โดยกฏอทิปัปจัจยตา ดงัน�ัน
ชวีติจงึเป็นส�ิงท�ีเราเตมิธรรมะลงไปไดต้ามท�ีเราตอ้งการ โดยการ
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ปฏบิตัธิรรม. ﴾๑﴿ 
ถา้มกีารศกึษาท�ีเหน็แจง้จาก
ภายใน ﴾เป็นสนัทฏิฐโืก﴿ แลว้ ก็
ไมม่ทีางท�ีจะเป็นทาสทางสติ
ปญัญาของใคร แมแ้ตข่อง
พระพทุธเจา้ : น�ีเป็นหลกัของ
พระพทุธศาสนา ﴾ตามกาลามสตูร
ขอ้สบิ﴿ ﴾๒﴿ 
ถา้ใชห้ลกักาลามสตูรเป็นเคร�ือง
ตดัสนิวา่ เป็นส�ิงท�ีควรรบัถอืเป็นหลกัปฏบิตัแิลว้ กไ็มต่อ้งคาํนงึวา่
เป็นคาํสอนของใคร เป็นของเดมิแทห้รอืเป็นของใหม ่ฯลฯ หรอืวา่มี
ประวตัมิาอยา่งไร ﴾๓﴿ 
การมธีรรมะแทจ้รงิ กค็อืสามารถดาํรงตนอยู่เหนอืปญัหาหรอืความ
ทกุขท์�ังปวง; ไมเ่ก�ียวกบัปรญิญาบตัร ฯลฯ พธิรีตีอง หรอื หลกั
ปรชัญาชนดิฟิโลโซฟี�ใดๆ ﴾๔﴿ 
เรามวีธิทีาํใหช้วีติเป็นของเยน็ ทกุอริยิาบถตามท�ีเราประสงคจ์ะมี
ไมว่า่ในรปูแบบใดๆ : เพ�ือตนเอง  เพ�ือสงัคม  ตามธรรมชาติ
ลว้นๆ ﴾๕﴿ 
การศกึษา  ศาสนา  วฒันธรรม  ประเพณ ี การเมอืง  การ
ปกครอง  การเศรษฐกจิ  ศลิปะ ฯลฯ  วทิยาการใดๆ จะถอืวา่ถกู
ตอ้งได ้เฉพาะเม�ือพสิจูนก์ารดบัทกุขไ์ดใ้นตวัมนัเอง ﴾๖﴿ 
การเรยีน  การรู้  การมคีวามรู้  การปฏบิตั ิ การใชค้วามรู้ให้
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สาํเรจ็ประโยชน ์เหลา่น�ี มใิชส่�ิงเดยีวกนั; ระวงัการม ีการใช ้ใหถ้กู
ตอ้ง ﴾๗﴿ 
ชวีติเยน็เป็นนพิพาน ในปจัจบุนั คอืไมม่กีเิลส เกดิข�ึนแผดเผาให้
เรา่รอ้น ทกุเวลานาท ีทกุอริยิาบถ, ในความรู้สกึอยา่งสนัทฏิฐโิก
﴾คอืรู้สกึอยู่ภายในใจ﴿ 
มชีวีติเยน็เป็นนพิพาน ﴾นพิพฺโุต﴿ ในปจัจบุนัไดโ้ดยท�ีทกุอยา่งถกู
ตอ้งแลว้ พรอ้มแลว้ ไมว่า่สาํหรบัจะตายหรอืจะอยู่; เพราะไมม่ี
อะไรยดึถอืไวว้า่ กขูองก ู﴾๙﴿ 
กจิกรรมทางเพศเป็นของรอ้น และเป็นเร�ือง "บา้วบูเดยีว"; แตค่น
และสตัว ์﴾แมต้น้ไม?้﴿ กต็กเป็นทาสของมนัย�ิงกวา่ส�ิงใด ﴾๑๐﴿ 
อวยัวะสบืพนัธุ์ มไีวส้าํหรบัผู้ตอ้งการสบืพนัธุ์ หรอืผู้ตอ้งการรส
อรอ่ยจากกามคณุ ﴾กามอสสฺาท﴿ อนัเป็นคา่จา้งใหส้ตัวส์บืพนัธุ์ ดว้ย
ความยากลาํบากและนา่เกลยีด; แตไ่มเ่ป็นท�ีตอ้งการของผู้จะอยู่
อยา่งสงบ ﴾๑๑﴿ 
เร�ืองเพศหรอืเก�ียวกบัเพศ ธรรมชาตสิรา้งมาสาํหรบัมนษุย ์ สตัว ์
พฤกษชาต ิไมส่ญูพนัธุ์ ; ไมใ่ชข่องขวญัท�ีใครจะเรยีกรอ้ง ไมใ่ช่
ของควรบชูาในฐานะส�ิงสงูสดุ วา่เป็นกามเทพ เป็นตน้ ﴾๑๒﴿ 
กามารมณเ์ป็นคา่จา้งทางเพศ เพ�ือการสบืพนัธ ์อนัสกปรก
เหนด็เหน�ือยและนา่เกลยีดจากธรรมชาต,ิ มใิชข่องขวญั หรอื
หรรษทานจากเทพเจา้แตป่ระการใด เลกิบชูากนัเสยีเถดิ ﴾๑๓﴿ 
กามกจิกเ็ป็นหนา้ท�ีท�ีเป็นธรรมะอยา่งหน�ึงดว้ยเหมอืนกนั; แตต่อ้ง
ประพฤตกินัอยา่งถกูตอ้งและพอดสีาํหรบัอรยิชนท�ีครองเรอืน ﴾๑๔﴿



การสมรสดว้ยจติหรอืทางวญิญาณ ﴾เชน่ ทฏิฐติรงกนั﴿ น�ันเป็น
"พรหมสมรส" ยงับรสิทุธ�ิ สะอาดด ีไมก่อ่ใหเ้กดิทกุขห์รอืปญัหา
ใดๆ ; สว่นการสมรสทางกาย หรอืเน�ือหนงั น�ันสกปรก นา่เกลยีด
เหนด็เหน�ือยเกนิไป จนไมรู่้วา่อะไรเป็นการสมรส ﴾๑๕﴿ 
กามท�ีเก�ียวกบัเพศ เป็นไดท้�ังเทพเจา้และปีศาจ ท�ังน�ีแลว้แตผู่้
ประกอบกจิน�ัน มธีรรมะผดิถกูมากนอ้ยเพยีงไร ﴾๑๖﴿ 
พวกท�ีถอืพระเจา้ ถอืวา่อะไรๆ กแ็ลว้แตพ่ระเจา้บนัดาล สว่นชาว
พทุธถอืวา่แลว้แตก่ารกระทาํผดิหรอืถกู ตอ่กฏอทิปัปจัจยตา; ดงัน�ัน
ควรทาํความเขา้ใจเก�ียวกบัคาํวา่ "พระเจา้" กนัเสยีใหมใ่หถ้กูตอ้ง
คอืมที�ังท�ีมคีวามรู้สกึอยา่งบคุคล และไมม่คีวามรู้สกึอยา่งบคุคล
อยา่งไหนจะเป็นท�ีพ�ึงไดแ้ละยตุธิรรม ไมร่บัสนิบน ﴾๑๗﴿ 
พระเจา้คอืส�ิงสงูสดุน�ัน ไมด่ีไมช่�ัว แตอ่ยู่เหนอืดเีหนอืช�ัว จงึ
สามารถใหเ้กดิความหมาย วา่ด ีวา่ช�ัว ใหแ้กค่วามรู้สกึของมนษุย์
ไดท้กุอยา่งจนงงไปเอง ﴾๑๘﴿ 
พระเจา้ คอื กฏ สาํหรบับงัคบัส�ิงท�ีเกดิจากกฏใหต้อ้งเป็นไปตามกฏ
โดยเดด็ขาด และเท�ียงธรรม; ดงัน�ัน พระเจา้จงึอยู่เหนอืส�ิงท�ังปวงได้
จรงิ ﴾๑๙﴿ 
พระเจา้เป็นท�ีรวมแหง่ความจรงิ มใิชแ่หง่ความด ีซ�ึงเป็นส�ิงท�ียงัหละ
หลวม และเป็นมายาอยู่มาก จนตอ้งเป็นคู่กนักบัซาตานหรอืมารรา้ย
ไปเสยี ﴾๒๐﴿
ฟ้าสางทางความลบัสดุยอด ﴾๒﴿

ความจรงิเป็นส�ิงเดยีวไมม่คีู่ ﴾เอก ํห ิสจจฺ ํนทตุยีมตถฺ﴿ิ ; แมจ้ะมี



ความไมจ่รงิ ﴾ตามท�ีใครบญัญตัขิ�ึน﴿ มนักเ็ป็นความจรงิของ
ความไมจ่รงิ ﴾๒๑﴿ 
พระเจา้ท�ีเป็นท�ังผู้บนัดาลใหเ้กดิ และปลดเปล�ืองความทกุขไ์ด้
แทจ้รงิ น�ันคอื กฏอทิปัปจัจยตา; จงรู้จกัทา่นและกระทาํตอ่ทา่น
ใหถ้กูตอ้งเถดิ ﴾๒๒﴿ 
พระเจา้ท�ีแทจ้รงิ เป็นหวัใจของศาสนาทกุๆ ศาสนา น�ันคอื "กฏ"
หรอื ภาวะของความถกูตอ้งตามธรรมชาต ิเพ�ือความรอดของ
มนษุย"์; พทุธศาสนาย�ิงมกีฏหรอืภาวะน�ันท�ีเป็นไปตามกฏอทิปั
ปจัจยตา ﴾๒๓﴿ 
ถา้อยากพบ "พระเจา้ท�ีแทจ้รงิ" อยา่ต�ังปญัหาอยา่งอ�ืนใดข�ึนมา
นอกจากปญัหาวา่ อะไรท�ีสรา้ง  ควบคมุ  ทาํลายโลก  ใหญย่�ิง
 รู้ส�ิงท�ังปวง  มใีนท�ีท�ังปวง, โดยเฉพาะอยา่งย�ิงในยคุ
วทิยาศาสตรแ์หง่ปจัจบุนัน�ี ﴾๒๔﴿ 
คาํสอนของผู้รู้แทจ้รงิ แมเ้ป็นเวลา ๒๓ พนัปีมาแลว้ แตก่ย็งั
ใชไ้ดอ้ยู่เหมอืนคาํพดูใหม่ๆ สดๆ รอ้นๆ น�ันคอื คาํสอนของ
พระพทุธองคแ์กช่าวกาลาม ท�ีเรยีกวา่ กาลามสตูร ﴾ดงัตอ่ไปน�ี﴿
﴾๒๕﴿ 
อยา่เช�ือและรบัมาปฏบิตั ิดว้ยเหตเุพยีงสกัวา่ "ฟงัตามๆ กนัมา";
เพราะมนัผดิมาต�ังแตต่น้กไ็ด,้ เพราะเปล�ียนไปตลอดเวลาท�ีฟงั
ตามๆ กนัมา กไ็ด ้﴾๒๖﴿ 
อยา่เช�ือและรบัมาปฏบิตั ิดว้ยเหตเุพยีงสกัวา่ "ทาํตามสบืๆ กนั
มา"; เพราะมนัผดิมาต�ังแตต่น้ หรอื เปล�ียนไปๆ ตลอดเวลาท�ีทาํ



ตามๆ กนัมา กไ็ด ้﴾๒๗﴿ 
อยา่เช�ือและรบัมาปฏบิตั ิดว้ยเหตเุพยีงสกัวา่ "กาํลงัเลา่ลอือยู่
อยา่งกระฉอ่น"; เพราะการเลา่ลอืเป็นการกระทาํของพวกท�ีไมม่ี
สตปิญัญา, มแีตโ่มหะ กไ็ด ้﴾๒๘﴿ 
อยา่เช�ือและรบัมาปฏบิตั ิดว้ยเหตเุพยีงสกัวา่ "มที�ีอา้งองิใน
ปิฎก﴾ตาํรา﴿"; เพราะปิฎกหรอืตาํราท�ังหลายเกดิข�ึนและเปล�ียน
ไป ตามปจัจยัท�ีแวดลอ้มหรอืตามกฏอทิปัปจัจยตา กย็งัได ้﴾๒๙﴿
อยา่เช�ือและรบัมาปฏบิตั ิดว้ยเหตเุพยีงสกัวา่ "ถกูตอ้งตามหลกั
ทางตรรกะ"; เพราะตรรกะเป็นเพยีงความคดิช�ันผวิเปลอืก, ใช้
เหตผุลและเดนิตามเหตผุลช�ันผวิเปลอืก ﴾๓๐﴿ 
อยา่เช�ือและรบัมาปฏบิตั ิดว้ยเหตเุพยีงสกัวา่ "ถกูตอ้งตามหลกั
ทางนยายะ"; เพราะนยายะ เป็นการคาดคะเนท�ีเดนิไปตาม
เหตผุลเฉพาะหนา้ในการคาดคะเน น�ันเอง ﴾๓๑﴿ 
อยา่เช�ือและรบัมาปฏบิตั ิดว้ยเหตเุพยีงสกัวา่ "ถกูตอ้งตาม
สามญัสาํนกึ"; เพราะสามญัสาํนกึเดนิตามความเคยชนิของ
ความรู้สกึช�ันผวิเปลอืก ﴾๓๒﴿ 
อยา่เช�ือและรบัมาปฏบิตั ิดว้ยเหตเุพยีงสกัวา่ "ทนตอ่การเพง่
ดว้ยทฏิฐขิองตน"; เพราะทฏิฐขิองเขาผดิได ้โดยเขาไมรู่้สกึตวั
﴾๓๓﴿ 
อยา่เช�ือและรบัมาปฏบิตั ิดว้ยเหตเุพยีงสกัวา่ "ผู้พดูอยู่ในฐานะ
ควรเช�ือ"; เพราะเป็นเหตใุหไ้มค่ดิใชส้ตปิญัญาของตนเอง ใน
การพจิารณา ﴾๓๔﴿ 



อยา่เช�ือและรบัมาปฏบิตั ิดว้ยเหตเุพยีงสกัวา่ "สมณะผู้พดูเป็น
ครขูองเรา"; เพราะเป็นเหตใุหไ้มค่ดิใชส้ตปิญัญาของตนเองใน
การศกึษา ﴾๓๕﴿ 
ในกรณเีหลา่น�ี เขาจะตอ้งใชย้ถาภตูสมัมปัปญัญา หาว�ีแวววา่
ส�ิงท�ีกลา่วน�ัน มทีางจะดบัทกุขไ์ดอ้ยา่งไร; ถา้มเีหตผุลเชน่น�ัน ก็
ลองปฏบิตัดิ ูไดผ้ลแลว้ จงึจะเช�ือและปฏบิตัใิหย้�ิงข�ึนไป กวา่จะ
ถงึท�ีสดุแหง่ความดบัทกุข ์﴾๓๖﴿ 
กฏของธรรมชาตเิป็นส�ิงท�ีทาํใหเ้กดิมกีาย ใจ อยา่งท�ีสตัวท์�ัง
หลายกาํลงัม ีและใหใ้จคดิไปตามผสัสะจากส�ิงแวดลอ้ม จนมี
การบญัญตัเิร�ืองทฏิฐ ิเร�ืองกรรม เร�ืองสขุทกุข ์เร�ืองดชี�ัว เป็นตน้
﴾๓๗﴿ 
ก ข ก กา แหง่การดบัทกุข ์คอืการรู้ความลบัของอายตนกิธรรม
๕ หมวด คอื อายตนะภายในหก อายตนะภายนอกหก วญิญาณ
หก ผสัสะหก เวทนาหก ตามท�ีเป็นจรงิอยา่งไร ในชวีติประจาํ
วนั เป็นเร�ืองท�ีตอ้งหามาศกึษาใหรู้้อยา่งละเอยีด ﴾๓๘﴿ 
การเกดิทางรา่งกายจากทอ้งแม ่น�ันไมส่าํคญัยงัไมเ่ป็นปญัหา,
จนกวา่จะมกีารเกดิทางจติใจ คอืเกดิ ตวักูของก ูจงึจะเป้นการ
เกดิท�ีสมบรูณค์อืมปีญัหาและมที�ีต�ังแหง่ปญัหา กลา่วคอื ความ
ทกุข ์﴾๓๙﴿ 
ถา้พน้จากการเกดิแหง่ตวักเูสยีได ้ยอ่มพน้จากปญัหาและความ
ทกุขท์�ังปวงได ้และจะพน้จากปญัหาแหง่การเกดิทางกาย
ท�ังหมด ไดเ้องดว้ย ﴾๔๐﴿



การไดเ้กดิมามชีวีติ ยงัไมค่วรจดัวา่บญุหรอืบาป แตย่งัเป็น
กลางๆ อยู่; แลว้แตว่า่เราจะจดัใหเ้ป็นอยา่งไร คอืเป็นบญุ
เป็นบาป หรอืใหพ้น้บญุพน้บาปไปเสยีเลยกไ็ด ้﴾๔๑﴿ 
มนษุยท์�ีไมเ่ขา้ถงึ หรอืไมรู่้ความลบัสดุยอดของมนษุย ์จะ
เป็นมนษุยไ์ปไดอ้ยา่งไร; มนษุยค์อืผู้ท�ีอาจจะมจีติใจสงู อยู่
เหนอืปญัหาหรอืความทกุขพือสมควรแกค่วามเป็นมนษุย์
หรอืเหนอืปญัหาและความทกุขโ์ดยส�ินเชงิ ซ�ึงเป็นยอดของ
มนษุย ์﴾๔๒﴿ 
มนษุยไ์มค่วรบชูาอะไร นอกจากความถกูตอ้งของความ
เป็นมนษุยเ์อง คอืความมจีติอยู่เหนอืปญัหาเหนอืความทกุข์
โดยประการท�ังปวง ซ�ึงความหมายน�ีมคีวามหมายรวมถงึ
พระพทุธพระธรรมพระสงฆ ์อยู่ดว้ย ในฐานะเป็นภาวะท�ีถกู
ตอ้งถงึท�ีสดุ ﴾๔๓﴿ 
ถอืศาสนาไหนอยา่งไร แลว้ความทกุขไ์มม่แีกท่า่น ศาสนา
น�ันแหละถกูตอ้งเหมาะสมแกท่า่นอยา่งแทจ้รงิ พทุธศาสนา
รวมอยู่ในศาสนาชนดิน�ี กลวัแตว่า่ทา่นจะไมรู่้จกัตวัความ
ทกุขเ์สยีเอง ﴾๔๔﴿ 
เม�ืออบรมจติถงึท�ีสดุแลว้ จติจะบงัคบักายและตวัมนัเองได้
ในทกุกรณ ีสาํหรบัจะไมม่คีวามทกุขใ์นทกุกรณอีกีเชน่กนั;
ขอใหเ้ราศกึษาธรรมชาต ิหรอืธรรมสจัจะขอ้น�ีกนัเถดิ ﴾๔๕﴿
ความรู้สกึอนัเป็นทกุขท์รมาน กบัลกัษณะแหง่ความทกุข์
ทรมาน มใิชเ่ป็นส�ิงเดยีวกนั; คนอาจจะมทีกุขลกัษณะโดยท�ี



จติไมม่ทีกุขเวทนา ﴾๔๖﴿ 
คนโบราณท�ีรู้ธรรมะกลา่ววา่ "ท�ังช�ัวท�ังดลีว้นแตอ่ปัรยี ์﴾ไม่
นา่รกั﴿" น�ัน มคีวามจรงิวา่ ถา้ไปยดึถอืเอาดว้ยอปุาทานแลว้
ท�ังความช�ัวและความด ีมนัจะกดัผู้น�ันโดยเทา่กนั จงรู้จกัมนั
กนัในลกัษณะเชน่น�ีเถดิท�ังความช�ัวและความด ี﴾๔๗﴿ 
ทารกและปถุชุนรู้จกัทาํอะไรๆ กแ็ตเ่พ�ือตนหรอือยา่งมากก็
เพ�ือโลก; แตส่ตับรุษุหรอือรยิชน รู้จกัทาํอะไรๆ กเ็พ�ือธรรม
คอืหนา้ท�ีอนัถกูตอ้งของมนษุย ์﴾๔๘﴿ 
ธรรมะคอืหนา้ท�ีของส�ิงท�ีมชีวีติทกุระดบัจะตอ้งทาํเพ�ือความ
รอด ท�ังฝ่ายกายและฝ่ายจติ ท�ังของตนเองและของผู้อ�ืน ซ�ึง
เป็นเพ�ือนเกดิแกเ่จบ็ตายดว้ยกนั ﴾๔๙﴿ 
เม�ือกลา่วโดยพสิดาร คาํวา่ "ธรรมะ" ม ี๔ ความหมาย คอื
ตวัธรรมชาต ิ ตวักฏธรรมชาต ิ หนา้ท�ีตามกฏธรรมชาต ิ
และผลจากหนา้ท�ีน�ันๆ ﴾๕๐﴿ 
ในคนเราคนหน�ึงๆ กายและใจเป็นตวัธรรมชาต ิกฏท�ีบงัคบั
ชวีติหรอืกายใจอยู่ เรยีกวา่ กฏของธรรมชาต ิหนา้ท�ีท�ีตอ้ง
ทาํเพ�ือความอยู่รอดของกายและใจ เรยีกวา่ หนา้ท�ีตามกฏ
ของธรรมชาต ิผลเป็นสขุหรอืทกุขก์ต็ามท�ีเกดิข�ึน เรยีกวา่
ผลเกดิจากหนา้ท�ีตามกฏของธรรมชาต ิ﴾๕๑﴿ 
ธรรมะสามารถชว่ยไดใ้นทกุกรณอียา่งแทจ้รงิ; หากแตบ่ดัน�ี
เรายงัไมรู่้จกัธรรมะและมธีรรมะ อยา่งถกูตอ้งและสมบรูณ์
โดยนาํมาใชแ้กป้ญัหาไดอ้ยา่งถกูตอ้งและทนัแกเ่วลา ﴾๕๒﴿ 



เราตอ้งเตรยีมตวัไวอ้ยา่งสาํคญัท�ีสดุสกัอยา่งหน�ึง คอืเม�ือ
บางส�ิงหรอืแมท้กุส�ิงไมเ่ป็นไปตามท�ีเราตอ้งการ แลว้เราก็
ยงัไมเ่ป็นทกุขอ์ยู่น�ันเอง ﴾๕๓﴿ 
พวกเราในยคุน�ี ไมไ่ดค้น้ควา้พสิจูนท์ดลองธรรมะเหมอืนท�ี
เรากระทาํตอ่วชิาวทิยาศาสตร ์ ประวตัศิาสตร ์ เศรษฐกจิ
 ฯลฯ ท�ีเรากาํลงัหลงใหลกนันกั; ดงัน�ัน จงึยงัไมม่ธีรรมะมา
ชว่ยเรา ﴾๕๔﴿ 
เรารู้ธรรมะไมไ่ด ้เพราะไมรู่้แมแ้ตป่ญัหาในชวีติของตวัเอง
ท�ีกาํลงัมอียู่ วา่มอียู่อยา่งไร จงึไดแ้ตล่บูคลาํธรรมะใน
ลกัษณะท�ีเป็นสลีพัพตปรามาส หรอืไสยศาสตร ์ไปเสยีหมด
﴾๕๕﴿ 
คนมปีญัญาแหลมคมอยา่งยอดนกัวทิยาศาสตร ์กม็ไิดใ้ช้
ความแหลมคมของมนั สอ่งเขา้ไปท�ีตวัปญัหาอนัแทจ้รงิของ
ชวีติ มวัจดัการกนัแตป่ญัหาเปลอืก อนัมผีลทางวตัถ ุร�ําไป
﴾๕๖﴿ 
อาจารยส์อนธรรมะ แมใ้นข�ันวปิสัสนา กย็งัสอนเพ�ือลาภ
สกัการสโิลกะของตนเองเป็นเบ�ืองหนา้ แลว้จะไมใ่หโ้มหะ
ครอบงาํท�ังอาจารยแ์ละลกูศษิยไ์ดอ้ยา่งไร ﴾๕๗﴿ 
คนมาเรยีนธรรมะวปิสัสนา หวงัจะไดอ้สัสาทะ﴾รสอรอ่ย﴿
แกก่เิลสของเขา ตามรปูแบบน�ันๆ ย�ิงข�ึนไป จงึไมพ่บวธิที�ี
จะลดิรอนกาํลงัของกเิลสเอาเสยีเลย ﴾๕๘﴿ 
ผู้ท�ีเรยีนโดยมาก ไมไ่ดเ้รยีน ดว้ยจติใจท�ังหมด เพราะยงั



แบง่จติใจไวส้ว่นหน�ึง เพ�ือลองภมูอิาจารย ์หรอื แยง่
ตาํแหนง่อาจารย ์กย็งัม ีดงัน�ัน จงึเรยีนไดน้อ้ย รบัเอาไป
นอ้ย ﴾๕๙﴿ 
แมจ้ะเป็นคนบรมโงส่กัเทา่ไร เขากย็งัคดิวา่ เขายงัมอีะไรท�ี
ดกีวา่อาจารย ์อยู่อยา่งใดอยา่งหน�ึง ; ดงัน�ัน จงึมองขา้ม
ความรู้ของอาจารยเ์สยีบางอยา่ง หรอืมากอยา่งกย็งัม ี﴾๖๐﴿
ลกูศษิยส์มยัวตัถนุยิม คดิจะเอาอะไรจากอาจารย ์มากกวา่ท�ี
จะใหแ้กอ่าจารย ์มากมายหลายรอ้ยเทา่นกั แมท้�ีคดิจะไมใ่ห้
อะไรเลย กย็งัม ีโดยถอืวา่อาจารยเ์ป็นลกูจา้ง ﴾๖๑﴿
ความเคารพเช�ือฟงัครนู�ันแหละ คอื กระบงุท�ีจะตกัตวงเอา
ความรู้จากคร;ู ขอแตอ่ยา่ทาํตนเป็นกระบงุกน้ร�ัวเสยีเอง
﴾๖๒﴿ 
เหนอืฟ้า ยงัมฟี้า; เหนอืพระพทุธเจา้ ยงัมสี�ิงท�ีพระองคท์รง
เคารพ น�ันกค็อื กฏอทิปัปจัจยตาปฏจิจสมปุบาท อนัเป็น
มหาอรยิสจั ท�ีไดต้รสัรู้และดบัทกุขไ์ดด้ว้ยพระองคเ์อง ﴾๖๓﴿
พวกเราสว่นมาก ไมรู่้สจัจภาวะของเราเองท�ีมอียู่จรงิ คอื
ความท�ี พระพทุธเป็นพอ่ พระธรรมเป็นแม ่พระสงฆเ์ป็นพ�ี
จงึยงัเควง้ควา้งกนัไปหมด ﴾๖๔﴿ 
ธรรมะแท ้คอื หนา้ท�ีอนัถกูตอ้งของตวัใครตวัมนั อนัเขาจะ
ตอ้งทาํใหด้ที�ีสดุ จนพอใจตวัเอง ยกมอืไหวเ้คารพตวัเองได้
อยู่ตลอดเวลา; ใครมธีรรมะอยา่งน�ีกนับา้ง ﴾๖๕﴿ 
การงานเป็นส�ิงท�ีทาํใหส้นกุได ้จนวาระสดุทา้ย แตเ่ป็นความ



ลบัของธรรมชาต ิซ�ึงจะเขา้ถงึไดก้ต็อ่เม�ือรู้ธรรมะอยา่งเพยีง
พอ ถงึความหมายอนัสงูสดุของธรรมะน�ัน จงึจะมธีรรมะใน
การงาน ﴾๖๖﴿ 
ธรรมะคอืหนา้ท�ีอนัแทจ้รงิของส�ิงท�ีมชีวีติ ท�ีใครมแีลว้
สามารถดาํรงจติไวอ้ยา่งสขุสงบเยน็ ไมเ่ป็นทกุข ์หรอืแมแ้ต่
เพยีงเศรา้หมองหงดุหงดิราํคาญ ซ�ึงลว้นแตเ่กดิมาจากความ
ไมรู่้ธรรมะท�ังน�ัน ﴾๖๗﴿ 
ฆราวาสธรรม มใิชส่าํหรบัใหฆ้ราวาสไดจ้มอยู่ในโลก หาก
แตส่าํหรบัใหฆ้ราวาสน�ัน ไดอ้าศยัยกตวัเองข�ึนมาเสยีจาก
ปลกัของฆราวาส พน้ทกุข ์เป็นโลกตุตระ เป็นนพิพานใน
ท�ีสดุ ﴾๖๘﴿ 
ศาสนวตัถกุด็ ีศาสนสถานกด็ ีศาสนพธิกีด็ ีย�ิงมมีาก ย�ิง
ปิดบงัการเหน็ธรรม; แมแ้ตจ่ะเหน็เปลอืกของธรรมกย็งัยาก
จะตอ้งชว่ยกนัชาํระสะสาง ปรบัปรงุส�ิงน�ันๆ ใหม้กีารปิดบงั
นอ้ยลงอกีมาก ﴾๖๙﴿ 
เม�ือพระองคย์งัทรงอยู่กด็ ีเม�ือทรงลว่งลบัไปแลว้โดยพระ
กายกด็ ีการเหน็พระองคโ์ดยแทจ้รงิมเีพยีงอยา่งเดยีว วธิี
เดยีวเทา่น�ัน คอืการเหน็ธรรม ﴾ธรรมกาย﴿ ﴾๗๐﴿ 
ความดบัของไฟ หาพบไดท้�ีไฟ ความดบัของทกุข ืหาพบ
ไดท้�ีความทกุข;์ นพิพานหาพบไดท้�ีวฏัฏสงสาร, แตไ่มม่ี
ใครเหน็หรอืเช�ือ เลยไมไ่ดห้า จงึไมพ่บ ﴾๗๑﴿ 
นพิพานเป็นของแปลก : ย�ิงตอ้งการย�ิงหนไีกล; เม�ือไม่



ตอ้งการอะไร กว็�ิงมาหาเอง ; แตอ่ยา่พดูอกีเลย จะกลายเป็น
แรดกนัเสยีหมด เพราะแรดไมรู่้จกัฟงัเสยีงปี� เอาเสยีเลย
﴾๗๒﴿ 
การลา้งบาป  การยกเลกิกรรม มไีดแ้ตโ่ดยการกระทาํให้
ถกูตอ้งกฏอทิปัปจัจยตา; มใิชโ่ดยพธิรีตีอง หรอือาํนาจส�ิง
ศกัด�ิสทิธ�ิใดๆ ﴾๗๓﴿ 
ส�ิงมชีวีติท�ังหลายอยู่ไดด้ว้ยอาหาร ไมว่า่ในแงข่องกาย  จติ
 วญิญาณ; คาํวา่ "สตัว"์ มคีวามหมายวา่ "ขอ้ง", คอืขอ้งอยู่
ในความมชีวีติ ตามกฏของอทิปัปจัจยตา ﴾๗๔﴿ 
รสอรอ่ย ﴾อสัสาทะ﴿ ของกนิ  กาม  เกยีรต ิเป็นส�ิงท�ีหลง
กนัเกนิไป จนเกดิปญัหา; ท�ีแทม้นัมคีวามเลวรา้ย ﴾อาที
นวะ﴿ ดว้ยโดยเทา่กนั เอามนัมาใชเ้ป็นกาํลงังาน ในการ
ทาํความรอดเสยีดกีวา่ ﴾๗๕﴿ 
วยัรุ่นท�ังหลายรู้จกัแตร่สอรอ่ย ﴾อสัสาทะ﴿ ทางระบบ
ประสาท จงึต�ังตน้คดิผดิ  ทาํผดิ  พดูผดิ จนเป็นปญัหา
ตลอดชวีติ ท�ังแกต่นเอง และแกส่งัคม ﴾๗๖﴿ 
จติท�ีไมไ่ดย้ดึม�ันถอืม�ันอะไรไว ้โดยความเป็นตวักูของกู
เป็นจติท�ีจะทาํหนา้ท�ีการงานใดๆ ไดด้ที�ีสดุ แตไ่มม่ใีครเคย
ลอง หรอืกลา้ลอง เพราะเขา้ใจผดิตอ่คาํวา่ยดึม�ันถอืม�ัน
﴾๗๗﴿ 
งานมหกรรมระดบัชาตทิ�ีจดักนัข�ึนอยา่งมากมายน�ัน เรามอง
กนัแตเ่พยีงทางวตัถ;ุ สว่นความเสยีหายดา้นจติใจทางศลี



ธรรมน�ัน ไมส่นใจ ﴾๗๘﴿ 
ดนตร ี เพลง  ราํ น�ัน มไีดท้�ังอยา่งสง่เสรมิกเิลส และราํงบั
กเิลส โดยเทา่กนั; แตเ่รามไิดท้าํกนัอยา่งเลอืกเฟ้น ดงัน�ัน
สว่นใหญ ่จงึมผีลแตส่ง่เสรมิกเิลส ﴾๗๙﴿ 
ทกุขลกัษณะ  ทกุขเวทนา  ทกุขตถา ﴾หรอืทกุขอรยิสจั﴿
เหลา่น�ี ดใูหด้ ี: มใิชส่�ิงเดยีวกนั; แตก่ม็ใิชอ่�ืนจากกนั หรอื
ไมเ่ก�ียวขอ้งกนัเสยีเลย ﴾๘๐﴿

ทกุขใ์นความหมายใดกต็าม จะเกดิเป็นอาการทกุข์
ทรมานข�ึนมา กต็อ่เม�ือมอีปุาทานเขา้ไปยดึถอื; ดงัน�ัน
จงรู้จกัส�ิงท�ีเรยีกวา่ อปุาทาน ﴾ความยดึม�ันถอืม�ัน﴿ กนั
เสยีใหด้ีๆ เถดิ ﴾๘๑﴿ 
ความรู้สกึเป็นความทกุข ์สว่นมากเกดิมาจากการทาํ
เลน่ๆ อยา่งสะเพรา่ๆ ใหก้บัภาวะท�ีไมเ่ป็นทกุข ์ดว้ย
ความขาดสตขิองทา่นเอง; ดงัน�ัน เลกิการกระทาํอยา่ง
น�ันกนัเสยีเถดิ ﴾๘๒﴿ 
ความรู้สกึทกุขน์�ันเป็นนรก, ความรู้สกึสขุน�ันเป็น
สวรรค,์ เหนอืทกุขเ์หนอืสขุน�ันเป็นนพิพาน; ขอใหรู้้จกั
แยกแยะกนัเสยีอยา่งถกูตอ้ง เพราะลว้นแตเ่ป็นส�ิงท�ีมอียู่
ในจติใจ อยา่งเป็นสนัทฏิฐโิกดว้ยกนัท�ังน�ัน ﴾๘๓﴿ 
ความเจบ็ของกาย กบัความทกุขข์องใจ น�ันเป็นคนละ
เร�ืองกนั แมม้นัจะเน�ืองกนัอยู่; จงดใูหเ้หน็ชดัจรงิๆ, มิ
ฉะน�ัน ทา่นจะไมอ่าจจดัการอะไรกบัมนัไดเ้ลย ﴾๘๔﴿ 



"เราเป็นสขุ" น�ันไมอ่าจจะมไีด,้ มไีดเ้พยีงแตว่า่ "จติ
ไมรู่้สกึเป็นทกุข"์; เพราะวา่ ส�ิงท�ีเรยีกวา่เราน�ันเป็น
เพยีงมายา และสขุน�ันกม็ไิดม้อียู่จรงิ, ไมเ่หมอืนส�ิงท�ี
เรยีกวา่ "จติ" และ "ทกุข"์ ซ�ึงมอียู่จรงิ ﴾๘๕﴿ 
ถา้มนัแสดงลกัษณะวา่จะไมไ่ด ้หรอืจะตอ้งตาย, ก็
สมคัรท�ีจะไมเ่อา หรอืสมคัรตายเสยีกอ่นท�ีจะตายจรงิ,
กอ่นแตท่�ีจะมคีวามทกุขเ์กดิข�ึน เพราะความผดิหวงั; น�ี
เป็นหลกัธรรมท�ีดบัทกุขน์�ันๆ ได,้ เพราะไมอ่ยาก  ไม่
หวงั  ไมย่ดึม�ัน เพราะเหน็สญุญตา หรอื อนตัตา ในข�ัน
สงูสดุ ﴾๘๖﴿ 
ถา้ทาํอะไรดว้ยสตปิญัญา มใิชด่ว้ยความอยากหรอืความ
หวงั, กไ็มม่ทีางท�ีจะเป็นทกุข ์เพราะความผดิหวงั; ดงั
น�ัน เม�ือส�ิงใดแสดงอาการตอ่ตา้นในลกัษณะท�ีเรยีกวา่
ผดิหวงั กร็บีสลดัโยนท�ิงส�ิงน�ันออกไปเสยีกอ่น เพ�ือไม่
ตอ้งมคีวามผดิหวงั, แลว้กท็าํส�ิงน�ันตอ่ไปดว้ยสตปิญัญา
ลว้นๆ โดยไมต่อ้งหวงั จนกวา่จะประสบความสาํเรจ็
﴾๘๗﴿ 
ตู้เยน็เกดิไมเ่ยน็ข�ึนมา กเ็พราะขาดระบบปจัจยัแหง่
ความเยน็, ชวีติน�ีกเ็หมอืนกนั เกดิไมเ่ยน็ข�ึนมา กเ็พราะ
ขาดปจัจยัแหง่ความเยน็ ตามกฏอทิปัปจัจยตา ฉนัใดก็
ฉนัน�ัน ﴾๘๘﴿ 
จติจะเยน็เป็นนพิพานอยู่ทกุเวลานาท ีตลอดเวลาท�ีรู้สกึ



วา่ "ทกุอยา่งถกูตอ้งและเป็นไปด"ี น�ีเป็นส�ิงท�ีทาํไดต้า
มกฏอทิปัปจัจยตา ﴾๘๙﴿ 
จติชนดิหน�ึงซ�ึงเป็นทกุขไ์มไ่ด ้แมท้างกายจะกาํลงัไดร้บั
ทกุขเวทนาสกัปานใด กย็งัไมผ่ดิปกตหิรอืโทมนสัแมแ้ต่
นอ้ย : น�ีกย็งัเป็นส�ิงท�ีมไีด ้﴾๙๐﴿ 
แมพ้ระอรหนัตเถร ีกย็งักลา่วคาํเยาะเยย้ความทกุข ์ใน
ฐานะเป็นส�ิงท�ีไมม่พีษิสงอะไร; ทา้ใหฝ้นตกเม�ือหลงัคา
มงุดแีลว้! ﴾๙๑﴿ 
การนมสัการพระพทุธองค ์ควรจะเลยไปถงึส�ิงท�ีพระองค์
ทรงเคารพ คอื พระเจา้อทิปัปจัจยตาปฏจิจสมปุบาทดว้ย
จงึจะสมบรูณ ์﴾๙๒﴿ 
พระพทุธเจา้มจีรงิหรอืไม ่ตรสัพระไตรปิฎกไวจ้รงิหรอื
ไม ่น�ีไมเ่ป็นปญัหา พกัไวก้อ่นกไ็ด;้ พจิารณากนัแตว่า่
ถอ้ยคาํท�ีตรสัไวน้�ัน คร�ันปฏบิตัติามแลว้ ดบัทกุขไ์ดห้รอื
ไม ่﴾๙๓﴿ 
หลกักาลามสตูร ﴾ท�ีกลา่วมาแลว้ขา้งตน้﴿ เป็นเคร�ืองชว่ย
ใหเ้ราไมต่อ้งมปีญัหาวา่ พระพทุธเจา้เกดิข�ึนจรงิหรอื
ไม?่ คดัลอกกนัมาถกูตอ้งหรอืไม?่ มปีลอมปนหรอืไม?่
﴾๙๔﴿ 
เม�ือทรงพระชนมอ์ยู่ ไดต้รสัวา่ การเหน็กายของ
พระองค ์แตไ่มเ่หน็ธรรม น�ันไมช่�ือวา่ เหน็พระองค;์
บดัน�ีเราจะเหน็อฐัธิาต ุรปูวาด รปูหลอ่ของพระองค ์วา่



เป็นพระองคไ์ดอ้ยา่งไร รบีเหน็ธรรมกนัเสยีเถดิ! ﴾๙๕﴿ 
คนแขวนพระเคร�ือง คอืคนไมถ่อืพระพทุธศาสนา
เพราะถอืสลีพตปรามาส หวงัพ�ึงของขลงัของศกัด�ิสทิธ�ิ
ไมพ่�ึงตวัเอง ไมเ่ช�ือกรรม หรอืกฏอทิปัปจัจยตา ตาม
หลกัพระพทุธศาสนา ﴾๙๖﴿ 
ความถกูตอ้งแทจ้รงิ คอืถกูตอ้งตามกฏของธรรมชาติ
น�ันมใิชค่วามถกูตอ้งของเรา ซ�ึงมกัจะเป็นความถกูตอ้ง
ของกเิลส ตามทฏิฐขิองเรา ﴾๙๗﴿ 
หนา้ท�ีของเรา คอืหนา้ท�ีท�ีจะตอ้งสอดสอ่งไปถงึวา่ เพ�ือน
เกดิแกเ่จบ็ตายของเรา เขาตอ้งการอะไรและเราจะชว่ย
เขาไดอ้ยา่งไรอกีดว้ย แตห่นา้ท�ีน�ี ไมค่อ่ยมใีครชอบ
﴾๙๘﴿ 
สทิธทิ�ีจะเรยีกรอ้งอยา่งยตุธิรรมน�ัน จะเกดิตอ่เม�ือไดท้าํ
หนา้ท�ีน�ันๆ แลว้จรงิๆ ; แตค่นสว่นมาก เรยีกรอ้งสทิธิ
กอ่นการทาํหนา้ท�ี, และยงัเรยีกรอ้งมากเกนิไปอกีดว้ย
﴾๙๙﴿ 
อยา่หลงไปคดิวา่ "ตายดตีายรา้ยกช็า่งหวัมนัไหนๆ มนั
กต็ายเทา่กนั"; แตจ่งตายใหด้ ีมศีลิป์ท�ีสดุ คอืตายอยา่ง
รู้สกึวา่ไมม่ใีครตาย มแีตส่�ิงปรงุแตง่เปล�ียนไป ﴾๑๐๐﴿

การกระทาํของมนษุยต์ามธรรมดาท�ีเรยีกวา่ "การพฒันาๆ" ยอ่มมกีารพฒันาใหแ้กก่เิลสรวม
อยู่ดว้ยอยา่งนอ้ยกค็ร�ึงหน�ึง; ดงัน�ัน ย�ิงพฒันากย็�ิงเพ�ิมปญัหา ﴾๑๐๑﴿ 
คาํวา่ "พฒันา" ﴾วฑฒฺน﴿ น�ันแปลวา่ "รกหนาข�ึน" ดงัน�ีกไ็ด,้ วา่ "บา้กวา่ธรรมดา" กไ็ด ้ดงัน�ัน
ควรระวงัส�ิงท�ีเรยีกวา่ "การพฒันา" น�ันใหด้ีๆ มนัจะเพ�ิมปญัหาให ้﴾๑๐๒﴿ 
การพฒันา เป็นส�ิงท�ีตอ้งทาํดว้ยโพธปิญัญา; อยา่ทาํตามลาํพงักเิลสตณัหา หรอืแมแ้ต่



สญัชาตญาณ; มนัจะเลวรา้ยกวา่การไมพ่ฒันาอกีมากมายนกั ﴾๑๐๓﴿ 
เพราะเขาเอากเิลสเป็นตวัเองโดยไมรู่้สกึตวั เขาจงึพฒันาตวัเอง และชว่ยผู้อ�ืนใหพ้ฒันาแตใ่น
ทางเป็นทาส หรอืเป็นปจัจยัแกก่เิลส ไมเ่หมาะแกต่วัท�ีเป็นธรรมเสยีเลย ﴾๑๐๔﴿ 
ถา้ทา่นมองเหน็วา่ พฤตกิรรมตา่งๆ ของทา่นหรอืเก�ียวกบัทา่น ไดเ้ป็นไปอยา่งถกูตอ้งตามกฏอิ
ทปัปจัจยตาแลว้ ปรกตสิขุจะมแีกจ่ติใจของทา่นทกุเวลานาท ี﴾๑๐๕﴿ 
อยา่มุ่งหมายความสขุอนัประเสรฐิอะไรๆ ใหม้ากไปกวา่ความปกตขิองจติท�ีไมย่นิดยีนิรา้ย ไม่
ข�ึนไมล่งไปตามอารมณท์�ีกระทบ; เพราะไมม่สีขุอะไรประเสรฐิย�ิงไปกวา่ความปกตขิองจติน�ัน
﴾๑๐๖﴿ 
ในโลกแหง่มนษุยย์คุปจัจบุนั คนอยู่กนัอยา่งกเิลสบงัคบัคน, มใิชค่นบงัคบักเิลส; ดงัน�ัน การก
ระทาํตามอาํนาจของกเิลส จงึเตม็ไปท�ังโลก ﴾๑๐๗﴿ 
สวรรคอ์นัแทจ้รงิ มไีดท้�ีน�ีและเด�ียวน�ี คอืการกระทาํหนา้ท�ีของตนอยา่งถกูตอ้งและสมบรูณ ์จน
ยกมอืไหวต้วัเองได ้สวรรคอ์�ืน  อยา่งอ�ืน  คราวอ�ืน ท�ังหมด ถา้ม ีกข็�ึนอยู่กบัสวรรคท์�ีวา่น�ี
﴾๑๐๘﴿ 
นรกท�ีแทจ้รงิ มไีดท้�ีน�ีและเด�ียวน�ี คอืบกพรอ่งผดิพลาดในหนา้ท�ีอนัแทจ้รงิของตน จนเกลยีด
น�ําหนา้ตนเอง; นรกอ�ืน อยา่งอ�ืน คราวอ�ืน ถา้ม ีกข็�ึนอยู่กบันรกท�ีกลา่วน�ี ﴾๑๐๙﴿ 
การอบรมจติอยา่งแทจ้รงิ คอืการรู้ความลบัแหง่ธรรมชาตขิองจติ แลว้สามารถควบคมุดาํรงจติ
ไวใ้นลกัษณะท�ีความรู้สกึอนัเป็นทกุข ์เกดิข�ึนไมไ่ด ้﴾๑๑๐﴿ 
เราไมท่าํ และไมย่อมทาํ การศกึษาคน้ควา้เร�ืองกเิลสและความทกุขก์นัใหม้าก เหมอืนเร�ือง
โบราณคด ี วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ี เศรษฐกจิการเมอืง ฯลฯ ดงัน�ัน ความเลวรา้ยฝ่าย
วญิญาณ จงึครองโลกท�ังสว่นบคุคลและสงัคม อยา่งมหาศาล ﴾๑๑๑﴿ 
ตน มใิชเ่ป็นท�ีพ�ึงแกต่นอยา่งเดยีว หากแตเ่ป็นท�ีต�ังแหง่ความคดิและการกระทาํท�ีเหน็แกต่วั
แลว้ทาํตนใหเ้ป็นทกุขด์ว้ยในคราวเดยีวกนั ﴾๑๑๒﴿ 
ตน ﴾ซ�ึงเป็นผลของความยดึม�ันดว้ยอปุาทาน﴿ น�ันแหละเป็นส�ิงท�ีทาํความทกุขใ์หแ้กต่น, และ
จะเปล�ืองทกุขใ์หแ้กต่นไดด้ว้ย; จงรู้จกัมนัใหถ้งึท�ีสดุ ท�ังสองทางเถดิ ﴾๑๑๓﴿ 
อยา่คดิ  พดู  ทาํ ไปในลกัษณะท�ีเหยยีดหยามใครๆ วา่เป็นคนโง;่ เพราะเราอาจจะเป็นคนโง่
เชน่น�ันเพราะเหตนุ�ัน  อยู่แลว้โดยไมรู่้สกึตวั ﴾๑๑๔﴿ 
ถา้เราประมาทอยา่งเตม็ท�ีข�ึนมาเม�ือไร กอ็าจจะเผลอรู้สกึวา่ พ�ีชาย  พ�ีสาว  ป้า  นา้  บดิา 
มารดา  ครบูาอาจารย ์ พระสงฆอ์งคเ์จา้  แมก้ระท�ัง พระพทุธเจา้ เป็นคนโงไ่ปท�ังหมดกไ็ด้
﴾๑๑๕﴿ 
คาํพดูท�ีหย�ิงยโสสามหาว คอืผลของความโง ่ในการโออ้วดส�ิงท�ีไมจ่าํเป็นตอ้งอวด; มนัเกดิมา
จากภวตณัหา ท�ีปรงุข�ึนมาอยา่งไมท่นัรู้สกึตวั ﴾๑๑๖﴿ 
ความคดิท�ีดาํเนนิไปมากกวา่เหต ุจนไมค่ดิท�ีจะทาํอะไร หรอืรบัผดิชอบอะไร น�ันมใิชก่าร
ปลอ่ยวาง; หากแตเ่ป็นกเิลสประเภทวภิวตณัหา ท�ีมอียู่อยา่งไมรู่้สกึตวั เดอืดข�ึนมา ﴾๑๑๗﴿ 
ความไมรู่้วา่ การงานคอืการปฏบิตัธิรรม, หรอืไมรู่้วา่ ธรรมะน�ันหนา้ท�ีของส�ิงท�ีมชีวีติ : น�ี
แหละคอืความรู้ท�ีพทุธบรษิทัยงัขาดอยู่ ในศาสนาของตน ﴾๑๑๘﴿ 
มใีครสกัก�ีคน ท�ีทาํอะไรเป็นท�ีพอใจตนเอง จนยกมอืไหวต้นเองได;้ เพราะรสนยิมของเขาอยู่ท�ี
การบชูา และตกเป็นทาสของกามตณัหา โดยไมรู่้สกึตวั ﴾๑๑๙﴿ 
เดก็ๆ ในครอบครวัของพทุธบรษิทั ตอ้งไดร้บัการอบรมใหรู้้วา่ บดิามารดาเป็นพรหม  เทพ 
ครคูนแรก  อาหเุนยบคุคล; มฉิะน�ันจะกลายเป็น เรอืนมนีรกครอบครอง ﴾๑๒๐﴿
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