
มรดกอันล้ําคาของโลก 
โลกอันกวางขวาง เว้ิงวาง  ใหญโตมโหฬาร  ซึ่งเปนที่อยูอาศัยของเหลามนุษยแลสัตวทั้งหลาย  
อุดมสมบรูณ  พรอมแลวดวยสัพพะวัตถุอันมีคา  ตลอดถึงธรรมวิเศษทั้งหลาย เปนประดุจเรือนจํา  
คุมขังผูซึ่งกระทําผิด(บาปกรรม)  ควบคุมดวยนายคุม (คือตัณหา) ไมใหหนีไปไดรอดออกไปได  
แตเปนกระจกเงาสําหรับทานผูฉลาดทั้งหลาย 
 นักสํารวจโลก  เขาเขาใจวาโลกเปนของกลมดวยการออกเรือตรงไป  ไมไดหันหัวเรือกลับ   
แลวจะวกมาบรรจบที่เดิม  สมัยนี ้ทุกๆคนก็เชื่อตามนั้น  อันนี้เปนมติของผูที่ยังติดอยูในกามโลก  
สวนมติในดานพุทธศาสนา  พระสัมมาสัมพุทธเจาของเราทั้งหลาย  ผูไมมกีิเลสเปนเครื่องเกาะเกี่ยว  
และไมมีโอกาสจะไดเสด็จไปสํารวจดู  แตดูเหมือนพระพุทธองคไดทรงตรัสเรื่องของโลกนี้  พรอม
ทั้งเทวโลก  ไวกวางขวางพิสดารมากคลายๆกับพระพุทธองคไดเคยทองเที่ยวแลประทับอยูมาแลว 
นานเปนอเนกชาติ (ผูใครทราบเรื่องนี่ดีขอเชิญดูไดในคัมภีรไตรภูมิ) 
 

  ถึงแมพระองคจะมีความสามารถรูเรื่องของโลกภายนอก กวางขวางสักปานใดก็ตาม แต
พระองคก็ไมคอยจะตรัสถึงเรื่องเหลานั้นนัก โลกที่พระองคตรัสมากไดแก  ขันธโลก (คือตัวของ
คนเรานี้) อันมีคามหาศาลสมบูรณแลวไปดวยวัตถุธรรมทั้งหลาย  นักปราชญผูฉลาดทั้งหลาย  มี
พระพุทธเจาเปนตน  ทานมาคิดคนแสวงหาอมตะทรัพยในโลกนี้  รวยไดเปนเศรษฐีอมตะไปแลัว
นับไมถวน 

 
 ขันธโลกอันนี้ก็กลมเหมือนกัน  จึงไดกลิ้งไปหมุนไปอยูบนผิวพ้ืนโลกนี้  แตลักษณะความ
กลมที่พระพุทธเจาตรัสนั้น  ผิดแปลกจากที่พวกเรารูๆ กันอยู  พระองคตรัสวากลม เพราะตายๆ 
แลวเกิดๆ คอื เกิดเปนเด็ก  แลวเปนหนุมเปนสาว แลวก็แก แลตาย แลวกลบัมาเกิด  เวียนเปนเด็ก  
ตั้งตนเวียนไปอีก  จนถึงตายตามเดิมหมุนกลมอยูอยางนี้  ไมทราบวาจะไปนับตั้งตนเอาตรงไหน  
คนตายกอนมาเกิดในคนที่ยังไมตาย  ไมทราบวาใครเปนพอ เปนแม แลเปนลูก เปนหลานกันแน ที่
แนที่สุด  เมือ่ใครมาเกิดในผูใด  ก็สมมติเรียกเอาผูที่เรามาเกิดดวยนั้นวา เปนพอเปนแม  เทานั้นเอง 
 
 ทุกคนที่เกิดมา  ก็มิไดขนเอาสัพพะสัมภาระอะไรในการเกิดมาดวย  ลวนแลวแตมาเก็บเอา
ของที่มีอยูแลวในโลกนี้ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม  มาประสมเขากันเปนกอนใหเกิดเปนคนทั้งนั้น  เมื่อตาย
ก็เปอยเนาสลายลง เปนธาตุ ๔ ตามเดิม  ผูคน สัตวสาราสิงห แมที่สุดแตตนไมผักหญา ที่เกิดขึ้นมา
ในผืนแผนดินในโลกนี ้ลวนแลวแตเกิดจากธาตุ ๔ ทั้งนั้น เนื้อโค กระบือ หมู เห็ด เปด ไก ผัก 



ผลไม แลกุง ปลา ทั้งหลายที่คนพากันหอมลอมยื้อแยงซื้อกันกินอยูในที่ทั่วไปนั้น มันอาจเปนเนื้อ
บิดา มารดา หรือบุตร ธิดา ของเรา คนใด คนหนึ่งก็ไดหรืออาจเปนเลือดเนื้อของเราเองก็ไมแน 
 
 ที่แนที่สุดก็คือ ทุกคนกินของเกาของเราเองขอโทษมิใชมูตร คถู แตมันเปนดิน น้ํา ไฟ ลม ที่
เราสละไวแลวแตชาติกอน มาเกิดอีกชาตินี้ เราจึงลืมวัตถุของเกาของเรา แลวก็บริโภคอยางสบายไป
เลย ผักหญา ผลไมตางๆ ที่เราเก็บมันมารับประทาน แลวก็ถายลงไปในดินนั้น มันจะไปไหน  มันก็
ตองกลับมาบํารุงตนของมัน ใหเกิดผลอีก แลวคนเราก็ไปเก็บมาบริโภคอีก  แลวก็ถายลงไปอีก  
สะสมพอกพูนซึ่งกันแลกันอยูอยางนี้ตลอดกาล  โลกนี้จึงนับวันแตจะหนาขึ้นทุกวัน ไมมีบอบบาง
เลย บุคคลผูหลงมัวเมาทั้งหลาย เมื่อเกิดขึ้นมา ไดบริโภคของเหลานั้นแลวยังไมพอ ยังไปยึดเอาของ
เหลานั้นมาเปนของตัวอีก ไดชื่อวาเปนคนขี้ขโมยของโลกเขา ศีลไมบริสุทธิ์ ติดคุกอยูในโลกนี้
ตอไป 
 
 จักร ที่หมุนขันธโลกอันนี้ใหหมุนเปนวงกลมอยูตลอดกาล มสีามประการ ไดแก กรรมวัฏฏ 
การงานของขันธทั้งดี แลไมดี ๑ กิเลสวัฏฏ ความเศราหมองของใจทั้งที่ดีแลไมดี จัดเปนกิเลส ๑ 
แลวขันธก็หยุดทํางานยังเหลือแตกิเลส อันจะนําใหไปเกิดในภพนั้นๆ เรียกวา วิปากวัฏฏ ๑ จักร
สามตัวนี้  ยอมเกาะเกี่ยวหมุนเวียนกันอยูในโลกนี้ ไมมีเวลาหยุดเลย ขันธโลกอันนี้จึงเดือดรอน
ระทมทุกข เพราะถูกจักรสามตัวนี้บดขยี้อยูเปนนิจ 

          วัฏฏปจเฉโท พระอริยเจาทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน ทานหักทําลายกงกรรมแหง
สงสารจักรนั้นหมดสิ้นแลว จึงไมมีการหมุนเวียนไปถึงกระแสแหงตัณหาอีกแลว ความใคร ความ
พอใจในธรรมทั้งหลายก็ไมมี ดับเยือกเย็นสนิทดีแลวไมมีไอแมแตความอยากทานนิพพานแลว 

 
   

ธรรมอาศัยอยูกับโลก 
 

 ธรรมตองอาศัยอยูกับโลก ไมมีโลกธรรมก็อยูไมได ผูเห็นธรรม รูธรรม ก็คือผูมารู มาเหน็
โลกตามความเปนจริง แลวเบื่อหนายคลายจากโลกนั่นเอง โลหะตางๆ มี เหล็ก ตะกั่ว ดีบุก ทองแดง 
เปนตน ตองอาศัยอยูกับแรจึงจะมีอายุยืนนาน หรืออีกนัยหนึ่ง แรนั่นแหละคอยกลายมาเปนโลหะ
เหลานั้น เหมือนกัน ธรรมลวนๆ แลวทรงตัวอยูไมไดนาน พระอริยเจาทั้งหลายทานถึงธรรม ได



ธรรมที่เปนสาระแลว เมื่อทานนิพพานไปธรรมเหลานั้นก็ไมปรากฏ จะยังเหลือปรากฎอยูแตโลก 
คือ "สมมติ บัญญัติ สัจจะ" เทานั้น 
 

  สมมุติ ชื่อของคน  แลสัตวสาราสิงห ตลอดถึง ตนไม ภูเขา วัตถุ สิ่งของเครื่องใชทั้งปวง ที่
ปรากฎเห็นดวยมังสจักขุ  โลกสมมติขึน้ไวใช เพื่อเปนเครื่องหมายใหรูกันในหมูมนุษย มนุษยเกิด
มาตองรูเรื่องเหลานี้ ถาไมรูก็ตองเรียน มิฉะนั้นแลว จะพูดอะไรไมถูก  อยูกบัโลกเขาไมได  อยูไป
เขาก็หาวาบา  แตมนุษย สตัว แลวัตถุ  สิ่งของเหลานี้  หาไดมีความจริงตามสมมติเหลานั้นไม 
แทจริงแลวมนัเปนตามสภาพของมันเองอยูอยางนั้นตลอดกาล ถึงมนุษยโลกจะสมมติหรือไม มัน
เปนอยูอยางไร มันก็เปนจริงอยูอยางนั้นตามเดิม 

 
 เชนที่สมมติวาคน อะไรเปนคนแน  เมื่อตรวจในคนดูก็ไมเห็นอะไรเปนคนสักอยางเดียว  
เห็นเปนแตกอนๆหนึ่ง ซึ่งมีรูปรางลักษณะเปนตางๆนานา แลวมนุษยโลกกส็มมติกันไปตาม
ลักษณะ หรอืตามชอบใจของตนเทานั้น  แตสิ่งเหลานั้น มันหาไดมีความรูสึกอะไรไม  เวนไวแต
คนเราจะเขาไปยึดเอาสมมตินั้นๆ มาเปนตน เปนตัว เชน เขาสมมติใหชื่อวา "แจว" แตบางคนเรียก
ไมชัด เปน "แมว" ไปเสีย เลยถือโกรธ หาวาเขาดูถูก เทียบเราเปนแมว เปนสุนัขไป ความจริง ตัวเรา
เองก็ยังเขาใจผิด เขาเรียกวาแมว มิใชเขาเรียกเราถูก ที่ถูกคือแจวตางหาก ควรจะใหเขาถูก เราเปน
ฝายผิดดีกวา  นี่เพราะความเขาใจผิด  ถือเอาสมมติมาเปนตัวเปนตนเขาจึงทําใหเกิดเรื่องราวขึ้นมา 
 บัญญัติ พระพุทธองคผูมีพระประสงค อยางนอย เพื่อความสันติของโลก จึงไดทรงบัญญัติ 
ทับสมมติลงไปเพื่อใหเห็นวา มนุษย สัตวโลก ตลอดถึงวัตถุ สิ่งของทั้งปวงที่ปรากฏมีอยูในโลกนี้ที่
สมมติเรียกกันไปตางๆ  นานานั้นมิไดเปนความจริงตามนั้นเลย  ที่แทคือเปนแตสักวากอนธาตุกอน
หนึ่งเทานั้น  กอนธาตุกอนนั้นใครจะวาอะไรๆ มันก็จะไมมีความรูสึกอะไรทั้งหมดคือชี้ใหเห็นวา
กอนธาตุเปนของสาธารณะทั่วไป มิใชของใครทั้งนัน้ เพื่อมิใหยดึมั่นสําคัญวาเปนตัว เปนตน เปน
เรา เปนเขา แลวแจงใหเห็นวา ในตัวของเรานี้มีธาตุ ๔ รวมกนัอยูวา สิ่งนั้นๆ เปนดิน สิ่งนั้นๆ เปน
น้ํา สิ่งนั้นๆ เปนไฟ สิ่งนั้นๆเปนลม แลวก็แจงออกใหเห็นเปน ขันธ ๕ อายตนะ ๖ ธาตุ๑๘ โดย
ลําดับเรียกวาบัญญัติทับสมมติวาบุคคล 

ผูมาพิจารณาเห็นบัญญัติตามนี้แลว ความถือเราถือเขาอัสมิมานะ หากจะยังไมหมดไปเสีย
ทีเดียว ก็ยังพอบรรเทาเบาบางลง พอยังโลกนี้ใหคลายความตึงเครียดลงบาง  เพราะเห็นสัจจะตาม
ความเปนจริงของมัน ในพระอภิธรรมบุคคลบัญญัติ ทานบัญญัติไวมี ๖ คือ 



 ขันธบัญญัติ แยกบุคคลออก บัญญัติใหเปนขันธ ๕ ไมใหเปนบุคคล ๑ 
 อายตนบัญญัติ กระจายขันธ๕ ออกใหเห็น เปนอายตนะหก ๑ 
 ธาตุบัญญัติ ชี้ขันธ๕ อายตนะ ๖นั่นเอง ใหเห็นเปนธาตุ๔ หรือธาตุ๑๘ คือใหเห็นความ
เปนอยูเขาทําหนาที่อยูตามหนาที่เขาอยางนั้น ๑ 
 สัจจบัญญัติ ชี้ใหเขาใจความจรงิในขันธ อายตนะธาตุ ที่มันมีหนาที่อยางไร มันก็ทําตาม
หนาที่ของมันอยูอยางนั้น  จะทําหนาที่แทนกันไมได๑ 
 อินทรียบัญญัติ  ก็บัญญตัิทับลงไปที่อาตยนะ ๖ นั่นเองแตที่บัญญัติเรียกวา อินทรีย เพราะ
บัญญัติตามกิจ หนาที่ ของมัน ที่มันทํางานประจําอยู ๑ 
 แลวก็รวมเอาขันธ๕ อายตนะ๖ ธาตุ๔ หรือธาตุ ๑๘ สัจจะอินทรีย ๖ มาบญัญัติใหเห็นเปน
บุคคลอีกทีหนึ่ง เรียกวาบุคคลบัญญัติ ๑ 
 ทําไมพระองคจึงบัญญัติยอนยอก กลับไปกลับมา บญัญัติบุคคลออกเปนขันธ เปนตน แลว
กลับมาบัญญัติใหเปนบุคคลอีก ทําใหผูศึกษายุงไปหมด 
 ตอบวา เปนความจริง เมื่อจะแกความเห็นของผูยังติดสมมุติอยู  ใหเห็นเปนบัญญัติหรือเปน
ธรรม จะตองแยกตัวสมมุติ คือตัวบุคคลนั่นแหละ  ออกใหเห็นเปนขันธ เปนตน  แลวรวมเอา
บัญญัติเหลานั้นเขามาบัญญัติใหเปนบุคคลอีก  เพื่อมิใหความเห็นนั้นเลยออกนอกขอบเขต  คือให
เห็นวาที่บัญญัตินั้นก็มิไดบัญญัติที่อ่ืนแทจริงนั้นก็บัญญัติบุคคลนี้เอง  เพื่อใหถอน อัสมมิานะ มา
เปนบัญญัติ ดังไดอธิบายมาแลวขางตน เพราะบัญญัติเปนสาธารณะแกบุคคลทั่วไป  ใครจะยึดเอา
เปนเอกสิทธิ์ไมได  

สัจจะ ของจริง ของแท แตของจริงแทไมมี ไดแก ทุกขสัจจ๑ สมุทัยสัจจ๑ นิโรธสัจจ๑ มัคค
สัจจ๑ ทั้งสี่อยางนี้  เปนของจริง  ของแท แตไหนแตไรมา ไมเคยเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่นเลย  ใคร
จะวา ทุกข ไมมีมันก็มีอยูอยางนั้น  สมุทัย เหตุเกิดทุกข  ใครจะวาไมเปนเหตุใหเกิดทุกข มันก็เปน
เหตุใหเกิดทุกขอยูอยางเดิม  นิโรธ ความดับทุกข   ใครจะวามิใชความดับทุกข มันก็ความดับทุกขอยู
อยางเดิม  มัคคะ ทางใหถึงความดับทุกข  ใครจะวามิใชทางใหถึงความดับทุกข  มันกเ็ปนทางใหถึง
ความดับทุกขอยูเชนเดิม จึงบัญญัติเรียกวา สัจจะ ของจริง ของแท ไมแปรผัน แตจะพูดในทาง
ปรมัตถแลวของเหลานี้ไมมี ของเหลานี้เปนธรรมเฉยๆ 
 สัพพะสิ่งทั้งปวงในโลกนี้ทั้งหมด  เปนตนวามนุษยแลสัตวทั้งปวง เปนตน เกิดขึ้นมาจาก 
ดิน น้ํา ไฟ ลม แลวก็ดับสลายไปเปน ดิน น้ํา ไฟ ลม ตามเดิมของมัน  มันหากเปนอยูอยางนี้ตลอด
กาล ใครจะหามก็ไมได  ใครจะดีใจเสียใจ  มันหากเปนอยูอยางนั้น นี้เรียกวา สัจจะ แตละอยางคน



ไปสมมติเรียกวาเกิด วาดับ  แตมันหากเปนอยูอยางนั้น ใครจะเรียกวาอยางไร ๆ มันเคยเปนอยู
อยางไร เปนมาอยางไร มันก็เปนอยูอยางนั้นตามเรื่องของมัน 

ถาจะกลาวโดยความจริงแลว สมมุตบิัญญัติ  ดังไดอธิบายมาแลว  ไมมีของจริงสักอยางเดียว 
เชน สมมุติวา มนุษย สัตว วัตถุสิ่งของนั้นๆ นี้ๆ หรือธาตุขันธ อายตนะ เปนตน สมมุติบัญญัติเรียก
พอใหรูความหมายซึ่งกันและกันในหมูมนุษยสังคมนี้เทานั้น ความจริงแลว สิ่งที่สมมุติบัญญัตินั้น 
หาไดเปนไปตามนั้นไม  มนุษย สัตว  แลวัตถุสิ่งของทั้งหลายที่ปรากฎแกสายตาของเราอยูในโลกนี้
ทั้งหมด ความจริงแลวไมทราบวามันเปนอะไรกันแน เด็กเกิดมา มีรูปรางลักษณะเหมือนๆกันกับ
คนทั่วๆไป  ถาไมสมมุติใหชื่อวาเด็กทองคําแลว  ก็จะไมมีเครื่องหมายวา คนไหนเปนเด็กอะไร แต
ความจริงแลว เด็กคนนั้น หาไดเปนทองคําไม มีรูปรางเนื้อหนังเหมือนๆกับเด็กทั่วไปนั้นเอง 
 ที่แนที่สุด ไมวามนุษย สัตว ทุกประเภท เกิดมาแลว มีความหิว กระหาย ตองบริโภคอาหาร 
แลวนอนหลับ ตื่นขึ้น สืบพันธุ  ตาย ทุกๆตัว สัตวเกลียดทุกข ตองการความสุขดวยกันทั้งหมด  อัน
นี้เปนขายของมัจจุราช(คือความตาย) อันลูกมือของมัน (คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน กรรม) เปนผู
ไลตอนมนุษย สัตวทั้งหลายใหมาติดอยู แลวนักปราชญทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ทานเห็นภัย
ในเรื่องนั้น  แลวจึงแสวงหาทางวิมุตติ เพื่อใหพนจากภัยเหลานั้น โดยดําเนิน มัคคปฏิบตัิ จนสําเร็จ
ตามปราถนา อันหาอาสวะกิเลสไมมีในที่สุด 
 ที่อธิบายมาทั้งหมดนั้น ลวนแลวแตเปนของมีอยูในโลกนี้ทั้งนั้น ใครจะรูจะเห็นหรือไม แต
สิ่งเหลานั้น ก็มีพรอมอยูตลอดกาล เรยีกวา "มรดกสมบัติของโลก"ผูชอบก็เสวยไป ผูอ่ิมพอแลวก็
สละหนีไป 
 

ทรัพยไดมาจากสมบัต ิ
 สมบัติ หมายถึงของที่มีอยูแลว กอนกวาทรัพยจะเกิดขึ้น ธาตุ ๔ ดินน้ําลมไฟ เกิดขึ้นพรอม
กับความอุบัติขึ้นของโลก มนุษย สัตวทั้งหลาย ตลอดถึงสารพัดวัตถุทั้งปวงที่มีอยูในโลกนี้ ลวน
แลวแตไปยืมเอามาจากธาตุ๔ มาใชทั้งนั้น เมื่อตาย แตกดับแลว  ก็สงคืนไวตามเดิม ไมมีใครเอาไป
ดวยสักคนเดียว ผูเสียดายความตาย ความแตกดับของสิ่งเหลานี้  จึงเปนเหมือนคนยักยอก โกงเอา
ของคนอื่นมาเปนกรรมสิทธิ์ของตน ฉะนั้น โดยเฉพาะคนเราเกิดมาจึงไดชื่อวาเราไดสมบัติอันล้ําคา
มาไวใชแลวอยางสมบูรณ หากใครตองการปรารถนาจะแสวงหาทรัพยก็จงลงทุนดวยสมบัติอันตน
ไดแลวนั้น หาผลประโยชน เพื่อใหเกิดทรัพยตอไปเถิด 
 มนุษยคนเราเกิดมา เหมือนตลาดการคาฮองกง มีสิทธิเสรี คาไดเต็มที่ ไมวาสินคาประเภท
ไหน แลเอียงขวา หรือเอียงซาย ซื้อคลอง ขายไดทั้งนั้น มนุษยคนเราก็เปนศูนยกลางโลก ของธรรม 



ทั้งความดีความชั่ว อีกดวยเหมือนกัน ผูจะหาทรัพย(กรรมด ีกรรมชั่ว) เพื่อนําติดตัวไปตกนรก หรือ
ทนทุกขอยูในโลกนี ้หรอืจะไปสูสุคติก็ตาม ก็ตองอาศัยคนเรานี้ทั้งนั้นเปนทุนทําชั่วทุจริตตางๆ
นานาเสียกอน จึงจะไดรับทุกขทรมานอยูในโลกนี้ แลโลกหนา ผูจะไดรับความสุขความเจริญ อยู
ในโลกนี้ดวยชื่อเสียงอันดีงาม พรอมดวยทรัพยสินเงินทอง ก็ตองอาศัยคนเรานี้ทั้งนั้น แมผูจะเจริญ
กรรมฐาน ภาวนา เพื่อใหจิตใจสงบ ระงับ เสียจากอารมณกิเลสตางๆ ก็ตองมาตั้งตนเจริญกรรมฐาน 
ณ ที่ตัวคนเรานี้ทั้งนั้น เชน กําหนดเพงพิจารณากายนี้ ใหเห็นเปนอสุภะ ใหเห็นเปนของเกิด ดับ 
เปนทุกข เปนอนัตตา เปนตน ก็ตองมาพิจารณาที่กายนี้ทั้งนั้น เมื่อจะเจริญวิปสสนา ก็ตองยกเอากาย
อันนี้ขึ้นมาปรารภ เปนบทบาทขึ้นสูญาณทัศนะวิถี 
 สรุปแลวมนษุยคนเรานี้ เปนสมบัติชิ้นเดียวอันล้ําคาของโลก  ที่จะนํามาลงทุน เพื่อนํามาซึ่ง
ผลประโยชนทั้งปวงอันมีอยูในโลกนีแ้ละในโลกหนา ทั้งที่ดีแลที่เลว หากปราศจากมนุษยคนนี้คน
เดียวเสียแลว จะประกอบกิจการใดๆจะไมมีผลเลย ตางแตวา ถาลงทุนในทางที่ผิด ประกอบดวย
ทุจริต จะใหผลิตผลเปนทุกขแตหากลงทุนในทางที่ชอบ ประกอบดวยสุจริตแลว ผลิตผลอันเปนสุข
ก็จะตามมาเอง ทรัพยสมบัติสัพพะวัตถุทั้งปวง หรือพระธรรม กรรมฐาน ฌาน สมาธิ วิปสสนา ดัง
ไดอธิบายมาแลวก็ดี   หรอืนอกเหนือออกไปจากนี้ก็ดี  ลวนแลวแตมีอยูในตัวของเรานี้ทั้งนั้น จึงสม
กับพุทธพจนที่พระพุทธองคตรัสไววา "เราตถาคตจะเกิดมาหรือไมก็ดี ธรรมทั้งหลายหากมีอยูใน
โลกอยางนั้น " พระพุทธเจาเกิดมาก็ไมไดเอามาดวย แมพระพุทธเจานิพพานก็ไมไดเอาไปดวย  
ธรรมทั้งหลายหากอยูอยางนั้นจึงเรียกวา เปนสมบัติของโลก ผูตองการทรัพยทั้งหลาย พึงมาลงทุน
ดวยสมบัติอันล้ําคาดังอธิบายมาแลวนี้เถิด จะสมประสงค ขออยาไดหลงลืม สมบัติของตน แลวไป
แสวงหาทรัพยนอกจากกายอันนี้ก็แลวกัน 
   

สิกขาสามเปนเครื่องกลั่นกรองธรรมในโลกนี้ 
 เมื่อของสะอาด กับของไมสะอาด ปนกันอยู ผูมีปญญาปรารถนาจะเอาของสะอาด สามารถ
กลั่นกรองเอาของสะอาดมาใชได เหมือนน้ําที่ไมสะอาด กลั่นกรองเอาแตน้ําสะอาดมาบริโภคใช
สอยไดฉะนั้น โลก กับ ธรรม เปนของประสมโรงกันมาแตดั้งเดิม ดังไดอธิบายมาแลวขางตน ผูที่ยัง
ติดรสชาติของโลก ไมรูสึกอิ่มเบื่อ ก็เสวยนัวกันไป ผูอ่ิมแลว เห็นเปนภัยรายแรงของชีวิต เบื่อหนาย
คลายความพอใจในรสนั้น ก็พยายามกลั่นกรอง แกไข จนสละหลุดพนไปได  
 เครื่องกลั่นกรองของธรรมเพื่อใหใสสะอาดจากโลกนั้น นอกเหนือจาก ศีล สมาธิ ปญญา 
แลวไมมี พระอริยเจาทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน ทานคิดคนหามาใช ไดผลสําเร็จมาแลวเปน



อยางดี แมกาลเวลาจะลวงเลยมาแลวตั้งสองพันกวาปก็ตาม ผูมีปญญาจะนํามาใชใหถูกตอง ตาม
วิธีการของทาน  ก็ยังไดผลอยูเชนเดิม 
 บิดา มารดา รักบุตรหลาน  บุตรหลานรักบิดามารดา ปู ยา ตา ยาย สามีภรรยารักใครชอบใจ
ในกันแลกัน  เรื่องเหลานี้ เปนสัญชาติญาณของสัตวโลกยอมมีไดทั่วไป แตยังไมไดจัดเขาในเกณฑ
ของการกลั่นกรองธรรม แตผูใดที่มีความรักใคร  หรือเคารพนับถือในผูมีพระคุณ หรือมีหิริโอตัป
ปะอยูในใจ แลวงดเวนจากความชั่วบาปกรรมนั้นๆ เพราะกลัวความดีของตนจะเสื่อมเสียไป  ผูนั้น
จัดไดชื่อวา เปนผูกาวขึ้นสูขั้นความเจริญแลว  
 ศีล จัดเปนเครื่องสําหรับกลั่นกรองคนออกจากสัญชาตญาณของสัตวทั่วไปไดดีที่สุด  
เพราะวาสัญชาตญาณของมนุษย สัตวทั้งหลาย  ที่เกิดมาในโลกนี้ยอมมีความเห็นแกตัวเปนมูลฐาน  
แลวก็อิจฉา ริษยา ฆาฟน บั่นทอนกําลังของผูอ่ืน  เพื่อจะยื้อแยง หยิบฉวยเอาเนื้อหนังแลทรัพย
สิ่งของของคนอื่นมาเปนของตัว ไมคิดถึงความชั่วชาสามานยในการกระทําอันเปนบาปกรรมนั้น
เลย ศีล ถึงแมวาจะเปนเครื่องกลั่นกรอง อยางหยาบ ก็ยังไดชื่อวาละบาป ทางกาย แลวาจา ซึ่ง
ปรากฎออกมาแกสายตาของสามัญชนทั่วไป เชน งดเวนจากการฆาสัตว ถึงใจยังปรารถนา อยากได
เนื้อของเขามาบริโภคอยูเพ่ือชีวิตของตัว แตเมื่อนึกถึงศีลขอนี้แลวกาย แลวาจา ไมกลาจะลงมือทํา
ได ทานก็ไมจัดวาศีลขาด เพราะไมพรอมดวยองคสาม คือกาย วาจา  แลใจ  ศีลขออ่ืนๆทั้งศีล ๕ ศีล 
๘ ศีล ๑๐ แลศีล ๒๒๗ ของภิกษุก็ใน ทํานองเดียวกันนี้ ศีล จึงไดชื่อวาเปนเครื่องกลั่นกรองของไม
ดี ออกไปจากกาย วาจา ไดชั้นหนึ่ง 
 อนึ่ง บางคนรูวาการกระทําเชนนั้นผิดจากศีลแลวไมยอมละการกระทําชั่วนั้น  หรือละได
แลวเปนครั้งคราวแลวกลับทําอีก เชนการดื่มเหลา ก็เขาใจดีอยูแลววาผิดศีลขอหา เมื่อถึงเวลาพระ
เขาพรรษาก็เขาบางพอออกแลว ยิ่งดื่มหนักกวาเกา คลายๆกับวาดื่มเหลาบาปแตในฤดูเขาพรรษา ก็
เขาบางออกพรรษาแลวไมบาปเลยดื่มทดแทนในพรรษาเสียใหคุม  อยางนี้เรียกวาเครื่องกรองขาด 
ใชไมได ผูมศีีลตามภูมิของตนๆจะสมบูรณหรือไมก็ตาม  ก็จัดไดชื่อวาเปนผูนําเครื่องกรองมาใช
แลว 
 สมาธิ ไดแก การหัดใจใหสงบจากอารมณตางๆ จะดวยการใชบริกรรม นึกแตในใจวาพุทโธ 
ๆๆ หรืออรหังๆๆ  มรณงัๆๆ  บทใดบทหนึ่งก็ได หรือบทบรกิรรมนอกเหนือไปจากนี้ก็ไดทั้ง นั้น 
แลวแตจะชอบใจ คือเมื่อบริกรรมแลว  จิตสงบ สบาย โลงดี ใชไดทั้งนั้น  แตใหเอาบทเดียว อยาไป
เอาโนนบาง นี่บาง ใชไมได  ในขณะที่กําลังบริกรรมอยูนั้น ใหตั้ง สติ ประคอง จิต (คือผูรูสึก หรือ
ผูนึกคิด)  ใหแนวอยูที่คําบริกรรมนั้นแหงเดียว  กลั่นกรองเอาความคิด ความนึก ที่นอกเหนือจาก
นั้น สละทิ้งหมด เชน คดินึกสงสาย  หรือทะเยอทะยานอยากโนนอยากนี่แมแตจิตที่จะแวบออกไป



จากเอกัคคตารมณ ก็อยาใหมี ปลิดทิ้ง สละใหหมด อยาใหมีเหลือไว ณ ทีน่ั้น  ใหคงยังเหลืออยูแต 
เอกัคคตาจิต คือ จิตที่ปราศจากความกังวล วุนวาย สงสาย แลวสงบสุขเย็นอยูเฉพาะมันคนเดียว 
 เมื่อเราฝกหัดจิตใหไดอยางนั้นแลว เราก็จะเห็นตัวจิตไดชัดทีเดียววา จิตแทไมมีอะไร ที่มี
เรื่องยุงเหยิง แลวุนวายเดือดรอนดวยประการตางๆ นั้นมิใชจิต แตจิตไปรับเอาเรื่องภายนอกจากจิต
มาประสมโรงตางหาก แลวจิตก็ไปเดือดรอน โวยวาย โนนนี่ แลวอยากหนีจากความเดือดรอน
วุนวายนั้นๆ จิตนี้ชอบกล ยิ่งดิ้นก็ยิ่งรัด ยิ่งมัดยิ่งผูกใหแนนตึงเขาไปทุกที  หากเรานิ่งเฉยเสีย ถึงมัน
จะไมหลุด  แตมันก็ไมรัดใหเดือดรอนเกินไป 
 ปญญา เปนสิ่งที่คนเราทุกคน ไมเลือกชั้น ไมวา ไพร ผูดี มี จน ยอมปรารถนาดวยกันทั้งนั้น 
ถาไดทราบวา คนนั้น คนนี้ แมจะไมใชลูกหลานเหลน หรือญาติมิตรของเราก็ตาม วาเขาเปนผูดีมี
ปญญา เฉลียวฉลาดแลว ก็จะแสดงความสนใจเปนพิเศษในบุคคลนั้นอยางนอยก็อยากจะดูวา
หนาตาเขามีลักษณะทาทีเปนอยางไร บางคนทั้งๆที่ตนก็สนใจอยูกับเรื่องปญญานั้น แลวก็ใชปญญา
นั้น ซึ่งมีประจําอยูในตัว เทาทีมีอยู แตก็หาไดรูไมวา ปญญามีลกัษณะแลคุณประโยชนอยางไร
ไม คนชนิดนี้ คิดๆดูแลวก็นาขบขัน แลคนที่นาขบขันยิ่งกวานั้นก็คือ ผูที่ไมรูจักลักษณะของปญญา 
แลปญญานัน้ก็ไมมีในตนเสียดวย แตอยากจะแสดงภูมิปญญาใหปรากฎแกสายตาของคนอื่น 
 ปญญามีชื่อหลายอยางตางๆกัน และชื่อเหลานั้นไมทราบวาใครเปนผูตนบัญญัติ แลบญัญัติ
มาแตเมื่อไร จะมีความหมายเหมือนคนปจจุบันนี้เขาใจหรือไม ก็ไมทราบ ปญญา วิชชา เมธี ญาณ 
เปนตน เหลานี้เปนชื่อของปญญาทั้งนั้น  พระพุทธเจาของพวกเราทั้งหลาย  พระองคก็ทรงเปลง
อุทาน ครั้งทรงแสดงปฐมเทศนา พระธัมมจักรกัปปวัตตนสูตร เพื่อยืนยันความตรัสรูของพระองค
แกพระปญจวัคคียวาดูกอนภิกษุทั้งหลาย จักษุ(คือดวงตา ปญญาเห็นธรรม) ไดเกิดขึ้นแลวแก
เรา  ญาณ ปญญา ความรูทั่วในธรรม ทั้งหลาย ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา วิชชา ความรูแจงแสงสวาง ไมมี
เครื่องปกปดในธรรมทั้งหลายวา นี่ทุกข นี่สมุทัย นี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาไดเกิดขึ้นแลวแก
เรา  โดยที่เรามิไดฟง ไดเรียนมากับใครเลยแตกอน 
 หมายความวา ปญญาจักษุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ทั้ง ๕ นี้ เปนชื่อปญญาญาณ เครื่อง
ตรัสรูของพระสัพพัญูสัมพุทธเจา โดยมิไดเคยไดยิน ไดฟงไดเรียนมาจากใครๆเลย  แตมาปรากฎ
ขึ้นในพระทัยอันบริสุทธิ์ของพระองคเอง ฉะนั้น  พระองคจึงทรงอุทานขึ้นดวยความกลาหาญ เบิก
บาน อยางนั้น  

ปญญาญาณ ทั้ง๕ เปนตนนั้น ของพระพุทธเจาอาจมีความหมายผิดกันบาง  หาไมแลวคงจะ
พูดคําเดียวตรัสคําเดียวก็พอ ภาษาคําพูดสมัยสองพันกวาปมาแลว  นํามาใชในสมัยนี้ อาจ
ตีความหมายผิดกันไปบาง ยิ่งภาษาคนละภาษากัน  ก็ยิ่งจะหางกันไมมาก หากเราจะนําเอามาอธิบาย



สูกันฟง  พอเขาใจกันงายๆเห็นจะไดแก เมื่อพระองคทรงดําเนินตามพระอริยมรรค  อันมีปญญา
สัมมาทิฏฐิ เปนเครื่องดําเนินอยู มีสัมมาสมาธิเปนหลักหนักแนน มีสัมมาสติ เปนผูควบคุมแลว 
ความรูทั้ง ๕เปนตนนั้น ก็เกิดขึ้น ณ ที่นั้น จักษ ุเกิดขึ้น เหมือนคนตาบอดมาแตกําเนิด เมื่อมาถูกยาดี
เขา ตาเลยสวางมองเห็นสิ่งรอบๆตัวดวยความปติยินดียิ่งเหลือประมาณ เมื่อตาสวางแลว ญาณ  คือ
ความรูเห็นสิ่งตางๆจนไมมีขอบเขต จนเปนเหตุใหเกิดความตื่นเตน  แลวก็เกิด ปญญา เขามาสกัด
วงลอมเอาไว  อยูในขอบเขตของเหตุผล ดี ชั่ว ควร แลไมควร เปนตน วิชชา ความฉลาดเฉียบแหลม 
รูจริงเห็นจริง ในสิ่งนั้นๆในธรรม ธรรมก็ผุดโผลขึ้นมาเปนเครื่องตัดสิน อโลโก ความสวางสิ้น
สงสัย ในเหตุปจจัย แลในธรรมนั้น ก็เกิดขึ้นในที่สุด 
 นี่เปนขออุปมาอุปมัยของขาพเจา แตขาพเจาก็ไมรับรองวาถูกตองทั้งหมด ที่นํามา
อุปมาอุปไมยนี้ก็พอเปนแนวความคิดของนักศึกษาเทานั้น ขออุปมาอุปมัยใครๆก็ทราบดีอยูแลววา 
มิใชของจริง เมื่อเราจะนําเอาของจริงนั้นมาพูดใหตรงๆไมไดจึงใชอุปมาอุปไมย เพื่อไขขอความนั้น
ใหกระจางออกไป ฉะนั้นขออุปมาอุปไมยนั้น อาจถูกก็ได ผิดก็ได ทั้งสองอยาง 
 ชื่อเหลานี้ คือ ปญญา วิชชา เมธี ญาณ สองอยางเบื้องตนเปนชื่อของความรู คือปญญา 
ความรูรอบ รูทั่วไป ไมเลือก เปนปญญาที่เปนรากฐาน เมื่ออบรมปญญานี้ใหเจริญกาวหนา วิชชา 
ความรูแจงในประเภทของความรูนั้นๆก็เกิดมีขึ้น 
 สําหรับนักปฏิบัติแลว เมือ่ปฏิบัติกันจริงๆแลวเรื่อง ปริยัติ ไมคํานึงถึงเลย ปริยัติจะวา
อยางไรก็ชาง ตั้งหนาตั้งตาลงมือปฏิบัติไปอยางเดียว  ปฏิบัตกิ็เพ่ือละ สัญญา สังขาร ไมใหมี
เกี่ยวของอยูในจิต ถามีสัญญา สังขาร อยูในจิตแลวภาวนาก็จะไมเกิดเลย  เมื่อภาวนาเปนไปไดที่
แลว นั่นแหละ จึงเอาปริยัติมาพิจารณา แลวก็ถูกตองไดอยางดี ทุกประการ ทั้งชัดเจนขึ้นในใจของ
ตนเองดวย ที่เรียกวา ปรยิัติกับปฏิบัติแยกกันนั้น มันแยกกันตรงนี้ 
 ถาผูที่ไมมีปริยัติเสียเลย ไมไดเรียนปริยัติมากอน เรียนมาเล็กๆนอยๆ จากครูบาอาจารยมา
พอปฏิบัติเทานั้น เมื่อปฏิบัติถูกตองเปนไปแลว จะมีความรูเกิดขึ้นในตัวเอง ก็จะเปนบท เปนบาท
สั้นๆ เชน เกิดขึ้นวาสมถะ คือความสงบ วิปสสนา คือความรูแจง  ดังนี้  เปนตน แตความรูอันนั้น
เปนของมีคามาก ชัดเจนแจมแจงมาก เกิดขึ้นแลว ตลอดชีวิตจะไมลืมเลย 
 ผูที่ไดเรียนปริยัติมากอน แลวปฏิบัติ ยอมไดเปรียบคนที่ไมไดเรียน ตรงที่แตกฉาน ฉลาด
มากกวาผูที่ไมไดเรียน แตผูเรียนปริยัติมากนั้น ปฏิบัติไมคอยไดผล เพราะมัวแตติดอยูกับปริยัติ 
หรือปฏิบัติเปนไปแลวแตสมาธิไมแนนหนา เมื่อนําเอาปริยัติมาพิจารณา  มักจะสงออกไปนอก 
ปฏิบัติเลยเสื่อม ทีหลังทําสมาธิไมได หรือไมยอมเชื่อเอาดื้อๆวา สมาธิเปนปจจัยใหเกิดปญญาได
แทจริง 



 พระสมัยพุทธกาล ทานมีบุญบารมีมาก เชนอยางพระราธะ เมื่อกอนเคยเปนคนอาศัยเศษขาว
วัดเลี้ยงชีพ อยากจะบวชพระใครก็ไมบวชให พระสารีบุตรทานรับไปบวชให เพราะมีบุญคุณแก
ทานดวยการเคยตักบาตรใหทานเพีงทัพพีเดียวเทานั้น  เมื่อบวชแลวก็ไมนานไดสําเร็จเปนพระ
อรหันต  ทานก็คงไมไดศึกษาเลาเรียนอะไรมากนัก นอกจากจะเรียนพระกรรมฐานทั้ง๕ มี เกสา 
โลมา นขา ทนัตา ตโจ ที่ พระอุปชฌายทานสอนใหนั้น ใจเลื่อมใสศรัทธายิ่งในกรรมฐานนั้น เลยได
สําเร็จเปนพระอรหันต  บางองคเรียนธรรมคําสอนของพระพุทธเจาพระคาถาเดียวสามเดือนลวงไป
แลวก็ไมจํา  เชนอยางพระจุลลบันถกะ พระมหาบันถกะผูพ่ีชายเห็นทื่อนัก  จําอะไรไมได จึงขับสง 
พระพุทธเจาจึงทรงรับมาสอนเอง มันยากนักเรียนมากไมได ก็เรียนเอาบาทเดียว วา รโช หรณํ รช ํ
หรติ แลวทรงประทานผาทอนเกาๆใหทอนหนึ่ง  แลวทานก็ทองไป ขยี้ผาไป เลยไดสําเร็จเปนพระ
อรหันต แลวปรากฎวาทานเปนผูมีฤทธิ์มาก แสดงทานองคเดียวใหเห็นพันองค 
 มนุษยคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ไดชื่อวาไดมรดกอันล้ําคา เพราะเราไดรางกายอันนี้เปลา 
ไมไดซื้อไปหามาจากที่ไหน คลอดออกมาก็สําเร็จรูปมาพรอมทุกสิ่งทุกอยาง เปนแตบํารุงใหเติบโต  
แลวก็ใชไดเลย  จะใชใหทําอะไรก็ได  มีไวพรอมทุกอยาง เชน จะทําอะไรก็มีกายไวรับรองไว
พรอม จะทํามาคาขาย เกษตรกรรม แลรับราชการเปนเจาเปนนายใหญโตก็ได เปนเศรษฐี เปน
นักเลงฆาฟนกันก็ได  ลวนแลวแตกายนี้กระทําทั้งนั้น บิดา มารดา สรางมาใหพรอมแลว ไมตองไป
ยืมคนอื่นมาทําให เราทําเองไดสําเร็จเลย เมื่อจะใชเสียงพูดใหคนอื่นเขาไดยิน ก็มีปากไวใหพูด ไม
ตองใชลําโพง มีลิ้นพรอมแลวในตัว จะพูดคอย พูดดังก็ได  จะพูดออนหวาน เสนาะเพราะโสต ให
คนหลงตายก็ได จะพูดกระทบกระแทก แดกดัน จนคนมองไมไดก็ได ตา หู จมูก แลกายอันนี้ ลวน
แตสื่อแสดงใหคนอื่นดู ใหเห็นวาของเราเปนของนารัก แลนาเกลียดทั้งนั้น 
 สวนภายใน ยิ่งพิสดารยิ่งกวานัก ถึงแมจะไมแสดงออกมาภายนอกใหเห็นก็ตาม  แตมันทํา
ตามอัตโนมัติของมันเอง เชน อาหารที่เราสงเขาไป ในชองมุขททวารปากเมื่อกลืนเขาไป พนลําคอ
เขาไปแลว ก็หมดเรื่องของเราตอจากนั้นก็เปนหนาที่ของภายในที่จะจัดการของมันเอง แลวก็จัดการ
ไดดีเสียดวย อาหารทุกชนิดไมวาจะเปนอาหารหวาน คาว เผ็ด เค็ม หรือของอะไรก็ตาม ที่จะนําไป
หลอเลี้ยงรางกายแลว จําเปนจะตองใสเขาไปในปากนี้ทั้งนั้น เมื่อเขาไปแลว เครื่องจักรทั้งสี่ ไดแก 
ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ยังทํางานเปนปกติอยู จะบดใหละเอียด ยอยละลายกระจาย แลว
นําไปเลี้ยงๆสวนตางๆทั่วสรรพางคกาย ตั้งแตพ้ืนเทา ตลอดถึงศีรษะ สิ่งที่เปนดิน แข็งขันก็นําไป
หลอเลี้ยงเพิ่มเติม ไมใหสึกหรอ เปนตน วา ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น เปนตน สิ่งที่เปนน้ํา
เหลวๆก็นําไป หลอเลี้ยงที่เปนน้ําดวยกัน เชน น้ําด ีน้ําเสลด น้ําเลือด น้ําเหลือง เปนตน  สิ่งเหลานี้ 



แตละอยางยอมมีลักษณะตางๆกัน จักรทั้งสี่คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม ยอมจัดการนําไปหลอเลี้ยงให ตาม
ตองการทุกอยาง ดีไมมีใครเหมือน 
 ถึงแมมนุษย ในโลกนี ้จะสรางจักรกลไกไดดีสักปานใด ถาจักรทั้งสี่ตัวนี้ไมมีทํางานเสียแลว 
มนุษยจะสรางจักรกลไกไมไดเด็ดขาด มนุษยสรรหาโลหะ ของแข็ง จนกระทั่ง หลอหลอม ดวยไฟ
มาทําถึงขนาดนั้นก็ยังแพจักร๔ ของมนุษย ซึ่งบุญ-กรรมกอสรางมาดวยเนื้อหนังมังสัง ซึ่งเปนของ
ออนนิ่ม จักร๔นี้ใชไดทนทานบางเครื่องใชไดตั้งเปน ๗๐ -๘๐ ปก็มี จึงไดชื่อวา เปนมรดกอันล้ําคา  
เมื่อจักรภายในอันนี้ยังเปนไปอยู จักรภายนอก คืออิริยาบถทั้งสี่ จะหมุนไปตลอดเวลา 
 ของทั้งหลายเหลานี้ ที่อธิบายมานี้ มีอยูในกายเรานี้ทั้งหมด ลวนแตเปนมรดกอันล้ําคา โดย
ที่เรามิไดแลกเปลี่ยนซื้อหาแตไหนเลย หากเกิดเอง เปนเอง มีมาพรอมทุกอยาง จะซื้อขายกันก็ไมได 
สัพพวัตถุสิ่งของ มีเพชร นิล จินดา แกว แหวน ของมีคา เปนตน เวลาจนเขา เราก็ยังเอาไปขายเพื่อ
แกจนได แตของในกายเราที่วานี้ จะจนแสนจน ไมเคยเห็นใครเอาไปวางตลาดขายเลยสักคนเดียว 
ถึงแมจะมีคนเอาไปวางตลาดขายก็ไมมีใครซื้อเหมือนกัน เพราะไมทราบวา จะเอาไปทําอะไร 
เพราะทุกๆคนตางก็มีดวยกันพรอมแลว 
 สวนมรดกอันล้ําคา ยิ่งกวานั้น ซึ่งมนุษยคนเรามองเห็นไดยาก คือคุณธรรม ซึ่งมีพรอมแลว
ทุกสิ่งทุกอยางเหมือนกัน อันมีอยูในตัวของมนุษยเรานี้ ตั้งแตปฏิสนธิเกิดมา ซึ่งทานกลาวไวใน
คัมภีรวิสุทธิมรรค ปฏิสนธิกถา วา "มาตา เปสิกสัมภโว" สัมภวธาตุของมารดา บิดาประสมกันเขา 
เปนน้ําใสๆนิดเดียว ซึ่งมองไมเห็นดวยสายตาเปลาของบุคคลธรรมดา  ปฏิสนธิวิญญาณเขามาเกาะ
อาศัยอยู ณ ที่นั้น ก็หมด เรื่องของมารดา บิดา แลววัฒนากลายมาเปน "กลละ" เปนน้ําใสๆ เปน"
ฆน"เปนกอนเลือด แลวแตกเปนปญจขันธ ๕ อยาง คือ แขน๒ ขา๒ ศีรษะ๑ ถาหาก สัมภวธาตุของ
บิดา มารดา ไมสมดุลกัน เชนสัมภวธาตุอีกฝายหนึ่งแดง หรือเหลือง หรือดําเสียสัมภวธาตุอันนั้นก็
ประสมกันไมติด คือไมมีเชื้อและมีตัวสเปอรมาโตซัวนั้นเอง วิญญาณก็จะไมเกาะไมติด คือไมเปน
ตัว 
 ทานกลาวไววา คนเราเมื่อจะเกิดมา  สัมภวธาตุของมารดา บิดา สมดุลกันแลว วิญญาณจึงมา
เกาะติด  จึงวัฒนามาโดยลําดับ คือ ธาตุเกิดกอน วิญญาณจึงมาปฏิสนธิ เมื่อตาย วิญญาณดับแลว 
ธาตุจึงคอยดับภายหลัง จะเห็นไดเมื่อวิญญาณดับ คือหมดความรูสึกแลว แตความอบอุนยังมีอยู 
 วิญญาณคนเรา เมื่อเขามาสูปฏิสนธิ มารดาบิดาก็หาไดรูไม วิญญาณนั้นจะตองเปนของภพ
กอนยึดถือในภพที่ตนปฏิสนธินั้นๆวาเปนของดิบของดี หาไดรูไมวามันจะทุกข เรียกวา อวิชชา 
ความอยากมาเกิดในภพที่ตนปฏิสนธิอยูนั้น เรียกวา ตัณหา ความเขาไปยึดเอาภพที่ตนถือปฏิสนธิ
อยูนั้น เรียกวา อุปาทาน ทั้งสามอยางนี้คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน เปน กรรม ของ วิญญาณ ธรรม



ทั้งหลายเหลานี้ มาพรอมกันกับ ปฎิสนธิวิญญาณ แตวิญญาณหาไดรูตัวไม ถารูตัวแลว ก็ไมไดมา
เกิดอีก 
 ตอจากนั้นก็เปนหนาที่ของ กรรม ทั้งนั้น เปนตนวาเมื่อปฏิสนธิวิญญาณ จิตมาเกาะกับสัม
ภวธาตุอันละเอียดนิดเดียว จนมองดวยตาเปลาไมสามารถจะเห็นไดแลว อยูประมาณ ๗วัน ก็เปลี่ยน
มาเปน "กลละ" น้ําเหลวๆใสๆ ตอจากนั้นมาประมาณ ๗วัน ก็จะกลายมาเปนกอนเลือด กอนเนื้อ 
ตัวเซลลก็จําแนกใหเปนปญจขันธหา คือ ขาสองขา แขนสองแขน ศีรษะอันหนึ่ง โดยลําดับ ตลอด
ถึงอวัยวะประกอบชิ้นสวนตางๆใหครบถวนบริบูรณ ตามภาวะของสัตวนั้นๆ จนใชการไดทุก
ประการ จึงไดชื่อวา เราไดมรดกอันล้าํคา หาที่ไหน ไมไดอีกแลว ที่จะไดของวิเศษเชนนี้ 
 เมื่อไดของล้ําคาอยางนี้แลว ยังมีของอันล้ําคายิ่งกวานั้น อีก คือ ธรรมอันวเิศษ ก็เกิดขึ้นมา
พรอมๆกัน โดยไมไดเรียกรอง และแสวงแตที่ไหนเลย แต ธรรม ก็เกิดขึ้นมาเองพรอมกับปฏิสนธิ
นั่นเอง ธรรมอันนี้ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สามอยางนี้ เปนของหาคามิไดแทจริง ของอันนี้ คือ 
บุคคลในโลกนี้หาซื้อไมได ไมมีใครซื้อขายกันในโลก ที่ซื้อขายกันตามตลาดนั้น  ซื้อขายกันแต
เพียงแคกระดาษและใบลานซึ่งจารึกพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาดวยตัวอักษรเทานั้น พระ
ธรรมแทไมมีใครจารึกและซื้อขายกันได 
 ธรรมเกิดพรอมกันแตปฏิสนธิวิญญาณ แลวก็แปรสภาพมาเปนน้ําลางเลือดมาเปนกอนเลือด 
มาเปนปญจขันธหาแหง คือ ขาสองขา แขนสองแขน ศีรษะอันหนึ่ง ตลอดถึงอวัยวะทุกชิ้นสวน จน
ครบบริบูรณใชการได นัน่เปน อนิจจัง ของไมเที่ยงแปรเปลี่ยนไปตามสภาพของมัน ทนทุกข 
ทรมานนอนอยูทาเดียวต้ัง ๘-๙ เดือน จึงคลอดออกมา เมื่อคลอด ก็ช้ําทุกขแสนสาหัสเขาไปอีก เปน
อนัตตา มิใชของตนของตัว มันหากเกิดขึ้นมาตามกรรมของสัตว แลวก็แกชราไปตามสภาพของมัน 
ผลที่สุดก็แตกดับในที่สุด 
 นี่พูดเฉพาะธรรมที่เกิดขึ้นในขณะอยูในครรภของมารดา แตเมื่อคลอดออกมาแลวมีมากมาย 
หลายเหลอืที่จะพรรณนาใหจบสิ้นได แตก็ไมนอกเหนือไปจากกายนี้ทั้งนั้น เปนตนวา ตา หู จมูก 
ลิ้น กาย แลใจ ทั้งหกนี้ ลวนแตเปนบอเกิดของธรรมทั้งสิ้น 
 เมื่อ ตา เห็นรูป ห ูไดฟงเสียง จมูก ไดสูดกลิ่นเหม็น กลิ่นหอม ลิ้น ไดรับรสชาติของเผ็ด เค็ม 
หวาน เปรี้ยว กาย ไดถูกสมัผัส ของนิ่มนวล ออนแข็ง ใจ ไดสัมผสัอารมณ ที่ชอบใจแลไมชอบใจ 
แลวเกิดความมากไมเห็นเปนธรรม จึงจมอยูในกองกิเลส เดือดรอนวุนวาย นักปราขญทั้งหลาย มี
พระพุทธเจาเปนตน ทานเห็นสิ่งทั้งหลายเหลานี้เปนธรรม เปนของควรพิจารณาใหรูเหตุผลของมนั 
ทานจึงไมเดือดรอน เย็นสงบ สุขสบายแลว 


