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พอทานจับหนังสือเลมนี้ยกขึ้นมาดูที่หนาปกก็จะทายในใจไดทันทีวา บทความเบื้องตนนี้

ผูเขียนจะพูดถึงเรื่องอะไร พอเปดตอไปหลังจากหนาคํานําแลว ก็จะเขาใจไดทันทีวา ออ ทานพูดถึง
เรื่อง โลก มันเกี่ยวของดวย ธรรม นี ่แนนอนทีเดียว ไมมีใครจะปฏิเสธไดสักคนเลยวา  คนเราที่เกิด
มานี้จะไมเอาวัตถุอันมีอยูในโลกนี้มาประกอบเปนโครงสรางตัวตนเปนไมมี (ธาตุทั้งสี่นี้แหละคือ
ธรรม) แมแตสัตวแลพืชติณชาติที่เกิดอยูบนแผนดินนี้ทั้งหมดก็ไมพนเอาวัตถุของโลกนี้มาประกอบ
จึงจะเกิดแลงอกงามขึ้นมาได 
 ฉะนั้นโลกอันนี้จึงเปนพื้นฐานที่รับรองของสัพพะสิ่งทั้งหลาย ผูหรือสิ่งอันจะตองเกิดขึ้น 
ทั้งของที่วิญญาณครองและหาวิญญาณครองมิได เมื่ออุบัติหรือเกิดปรากฏเปนรูปรางขึ้นมาแลว (ที่
เรียกวา สังขาร) ก็จะตองอาศัยโลกนี้อยูตอไปอีก ขณะเดียวกัน ก็จะตองขุดคน คุยเขี่ยแทะเอาสะเก็ด 
เปลือกผิวของโลกนี้แหละมาเปนเครื่องบํารุงหลอเลี้ยง จึงจะมีชีวิตอยูตอไปไดชั่วระยะหนึ่ง 
 หากเรือนรางหรือวัตถุโลกที่เขาเหลานั้นนํามาใชอยูนั้นวิปริตแปรปรวน ไมสามารถจะ
รับภาระไดแลวมันก็จะตองแตกดับ แปรสภาพเขาไปเปนสภาพเดิมของมัน ( คือธาตุทั้งสี่) สัตวผูยัง
มีหนี้สินติดพัวพันอยูกับโลกนี(้คือบุญ- กรรม) ตายไปแลวจะตองกลับมาชดใชหนี้สินโลกนี้อีก (คือ
มาเอาวัตถุโลกนี้มาประกอบแลวมาบริโภควัตถุโลกนี้สืบตอไป) 



 ตกลงวาวัตถุของโลกนี้เปนของกลาง มิใชของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ใครจะถือเอาเปน
กรรมสิทธิ์แตผูเดียวไมได ถึงจะถือเอาก็ไมเปนของตนไดแตผูเดียวใครเกิดมากอนเอาไปใชกอน 
และบริโภคชั่วระยะที่ยังดํารงอยูนี้  เวลาแตกดับแลวสละทิ้งไวในโลกนี้ตามเดิม คนทีหลังเกิดมาก็
ตองเอาของเขาทิ้งไวนั้นมาประกอบเกิดแลบริโภคตอไป 
อนึ่ง ของที่บริโภคนํามาหลอเลี้ยงในขณะที่ยังดํารงอยูนั้น เมื่อถายลงไปถมพื้นแผนดินนี้อีก 
กลายเปนปุยหลอเลี้ยงผักหญาแลลูกไม ผลไมตางๆ   ผูที่เกิดมาทีหลังก็จะตองอาศัยของเกาเขา
เหลานั้นบริโภคหลอเลี้ยงใหเขาไดทรงอยุตอไป ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันใชบริโภควัตถุของโลก
อยูอยางนี้ตลอดไปไมมีที่สิ้นสุดไมทราบวาใครเปนผูเกิดกอนเกิดหลังแลใครบริโภคของใครกันแน 
 ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงไดตรัสวาโลกนี้กลม แตพระองคมิไดหมายความวากลมอยางลูก
มะพราวกลมเพราะไมมีตนมีปลาย ไมทราบวาใครเกิดกอนใคร ใครตายกอนใคร และใครกินของ
ใคร ใครกินกอนกินหลัง ตกลงเรากิน เราถายแลวนํามากินอีก  เราตายแตกดับสละทอดทิ้งไวแลว 
คนหลังนําเอามาประกอบเกิดอีก แตมันมาตรงตามความเปนจริง คือโลกเปนของกลม 
 พระพุทธเจาตรัสวา มนุษยและสัตว ตลอดถึงตนไมใบหญาซึ่งเกิดมีอยูในโลกนี้ทั้งหมด อาจ
เปนเลือดเนื้อและกระดูกของมารดา บิดา หรือบุตร ธิดา หลาน เหลน หรือตัวเราเองก็ได ซึ่งของ
เหลานั้น  เกิดจากธาตุทั้งสี่อันเปนวัตถุของกลางของโลกนี้ ทุกคนเกิดมาก็ตองมายืมเอาไปใช
ดวยกันทั้งนั้น เหมือนกับธนบัตรของรัฐบาลที่เราใชกันอยูทุกวนันี้  แตละใบบางทีเราอาจนํามาใช
หลายครั้งแลวก็ไดใครจะไปรู เราไมสนใจเฉยๆ 
 พระองคทรงสอนใหเอ็นดูเมตตาสงสารซึ่งกันและกัน อยาไดเห็นแกตัวนัก คนอื่นสัตวอ่ืนก็
คือสวนหนึ่งของตัวเรานั่นเอง หรือมิฉะนั้นก็อาจเปนจิตเปนใจบิดามารดา ครูบาอาจารย บุตร 
หลาน ญาติมิตรของเราคนใดคนหนึ่งยังกําลังครองรางกอนนั้นอยูก็ได ธาตุทั้งสี่คือโลกอันนี้ จึง
นับวาเปนของมีพระคุณแกมนุษยชาวโลก ผูยังมกีรรมที่จะตองมาเกิดอีกเปนอันมาก 
 เมื่อเรามาศึกษาธรรมคําสอนของพระพุทธเจาแลวก็จะเห็นวา ธรรมคําสอนของ
พระพุทธเจา พระองคก็สอนใหรูเขาใจเทาทันในโลกธาตุ (คือตัวของคนเรานี้เอง)ฉะนั้น โลก กับ
ธรรม จึงเกี่ยวเนื่องกันอยูตลอดกาลเปนนิจ ในเมื่อจิตของเรายังไมพนหรือเหนือจากโลกถึงแมที่พน
จากโลกแลวก็ตาม เมื่อทานผูนั้นยังมีชีวิตอยูก็ตองเสวยวิบาก(คือเกี่ยวเนื่องอยูกับโลก) ตามสภาพ
ของมัน 
 โลกกับธรรมตางก็เดินเขาหาจุดหมายอันเดียวกันคือความสุข  แตวิธีเดินมันผิดกันไปคนละ
ทาง   ฉะนั้นผลมันจึงไมเหมือนกัน คือโลกมีแตจะเอาถายเดียว คิดปรุงแตงกอบโกยสะสมเอาๆ
หนักเขาจนเปนการเห็นแกตัว อันเปนเหตุทําความเดือดรอน เปนทุกขแกคนอื่นไปก็มี แลวก็ไมมี



เวลาอิ่มเวลาพอสักทีเสียดวย แมอายุจะสักรอยปตายไป ความอิ่มความพอก็ยังไมมีที่สิ้นสุด  ตายไป
แลวก็ยังเปนหนี้ของโลกอยูเลย(คือความบกพรองอยู)จึงเปนทุกขทั้งแกตนแลคนอื่นดวย 
 พระพุทธเจาทรงเห็นโทษในความไรคาชีวิตของคนเรานี้ จึงทรงสอนวาทุกสิ่งทุกอยางซึ่งมี
อยูในโลกนีแ้มที่สุดแตตัวของเราเอง มันเปนเพียงของอาศัยชั่วคราวเทานั้น ฉะนั้น เมื่อสิ่งนั้นๆ เกิด
มีมาแลวจงใหรูอ่ิมแลพอเปน แลวใชแลสละใหเปนประโยชน สมควรแกฐานะและหนาที่ของมัน
เสีย 
 ในโลกนี้ธรรมลวนๆยอมไมมี มีแตโลกเจือดวยธรรมทั้งนั้น 
   

 ผูเกิดมาเปนหนี้บุญคุณของโลก 
หากผูเกิดมาในโลกนี้มาเอาวัตถุของโลกนี้ไปใชไปบริโภคแลวหมดสิ้นไปๆ ไมไดถายทอด

ทิ้งไวเสียเลย เหมือนเขาขุดเอาน้ํามันมาเผาทิ้งแลวไซร โลกนี้ก็จะเปนของวางเปลา ที่ไหนเลยพวก
เราจะไดเกิดมาดังเห็นกันอยูทุกวันนี้ 
 เราเกิดมาเปนคน จะเปนหญิงเปนชาย รูปรางจะสวยจะงามงามหรือข้ีเหรอยางไร ก็อยาพา
กันดีใจเสียใจเลย นั่นมันมิใชของเรา มันเปนของกลางของโลกดังกลาวแลว ขอแตใหมันครบครัน
ใชไดก็พอแลว เหมือนกับธนบัตรของรัฐบาลดังกลาว จะเกาจะใหม ขาดบางเล็กนอย ราคาก็ยังเทา
เดิม เวนแตขาดมากใชไมไดก็เอาคืนรัฐบาล ทานก็ยังรับเปลี่ยนใช(คือตาย) 
 อนึ่ง ตัวของเราเกิดมาเปนกาย สิทธิดีวาธนบัตรรัฐบาลเสียอีก คือไมตองไปขวนขวายหามา 
แตมันเปนของเกิดมาคอยรับใชเราอยูกอนแลว แขน ขา หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใครไปหามาจากไหน 
เราเกิดมามีครบพรอมแลว และใชไดอยางดีเลิศดวย ของเหลานี้ใครจะเอาอันอื่นมาใชแทนก็ไม
เหมือน แลวก็ใชไดทนนานเปนพิเศษ บางเครื่องใชทนนานรวมรอยปก็ม ี แลวจะเอาอยางไรกันอีก 
จึงเรียกวา ผูเกิดมาไดชื่อวาเปนหนี้บุญคุณของโลกอยางยิ่ง 
 ถาผูมาระลึกถึงหนี้บุญคุณของโลกดังกลาวมานี้แลว คิดจะตอบแทนหนี้บุญคุณของโลก ก็
จะไดชื่อวาเปนคนดี การตอบแทนก็ไมมีอะไรหรอก เปนแตผูมาพิจารณาเห็นวาเราเปนหนี้บุญคุณ
ของโลกอยางไรบาง  แลวมาพยายามใชหนี้นั้นๆ ตามกําลังความสามารถของตนๆก็พอแลว ซึ่งเรา
จะใชใหหมดนั้น เปนหมดไมไดแนเพราะบุญคุณของโลกมีมากมาย 
 กอนที่จะใชหนี้บุญคุณของโลกนั้น จงมาดูที่ตัวของเรานี้กอนวาเราเอาอะไรของโลกมาใช 
แลวจะตองใชอยางไรจึงจะหมดหนี้ ใหเห็นเปนจุดๆตอนๆ ไป  จึงจะใชถูกแลหมดสิ้นไปได คือให
พิจารณาดังนี้ 



 เอาเฉพาะ ตา กอน ตา เปนวัตถุของโลกที่เราเอาใชอยูนี้ บิดา มารดาเปนผูนํามาใชประดิษฐ
ประสิทธิ์ประสาทใหเราใช แลวเราใชไดประโยชนแลมีคุณคาแกเราสักกี่มากนอย ผูที่เขียนไม
จําเปนตองพรรณนา ทุกคนหลับตาพิจารณาเอาเองก็รู หากไมมตีา หรือใชตาเทียมแลวจะขัดของ
อยางไร ตากายสิทธิ์นี้ผูมอบใหเรา(คือบิดา มารดา ) ทานเรียกคาตอบแทนอะไรกับเราไหม เมื่อ
พิจารณาไปก็เห็นวาไมมี มีแตจะชวยบํารุงแลเพิ่มการรักษาใหดียิ่งๆ ขึ้น 
 ดังจะเห็นไดเมื่อตาเราเจ็บ บิดา มารดาเราจะเปนทุกขเดือดรอน ว่ิงหาหมอหายา หมดเทาไร
ไมวาขอแตใหตาลูกหายก็แลวกัน เมือ่ตาเปนฝาเปนฟางสายตาสั้นก็จะรีบหายาแวนมาใหใส เมื่อตา
ผองใสสวางดีอยูแลวก็จะหาชาดหาอายแชโดวมาปายมาทาเพื่อใหสวยงามขึ้น 
 อาการที่บิดา มารดาทํากับบุตร ธิดาดังกลาวนี้มันเปนการเพิ่มหนี้ใหแกลูกหนี้โดยเจาหนี้
มิไดรองขออะไรเลย แตเปนที่นาสงสารเจาหนี้ซึ่งลูกหนี้มิไดราํลึกถึงคุณของเจาหนี้เลย ลงทุนทํา
การบานงานเรือนใหดูก็ไมเอาใจใส หาหนังสือมาใหเรียนก็ไมอาน สงเขาโรงเรียนก็หนีโรงเรียนไป
หาคบเพื่อนเกเรเสีย พยายามลงทุนใหจนกระทั่งเติบโตเปนหนุมเปนสาวเปนทาวเปนนางขึ้นมา 
ลูกหนี้บางคนเริ่มจะโกงเจาหนี้ขึ้นมาแลวก็มี  ี พยายามอบรมใหใชทุนที่ลงทุนไปแลวกลัววาจะเอา
ไปลมจม ยิ่งอบรมยิ่งแนะนําเทาไหรลูกหนี้แทนที่จะคิดถึงบุญคุณเจาหนี้วาทานหวังดี กลับเห็นไป
วาโบราณไมทันกาลสมัย สูตนไมได 
 ดูแตนักศึกษา นักเรียนสมัยนี้ก็แลวกนั โดยมากใชสังคมแบบตะวันตก นานหนักเขาบางคน
ตัวเองก็พลอยตกไปตามดวย 
 ที่จริงชาวเอเชียเปนชาติที่เจริญมากอนแลว มขีนบธรรมเนียมแลประเพณีวัฒนธรรม 
ศีลธรรมดีงามเรียบรอยมากอนนานแลว ชาวตะวันตกเพิ่งเปลี่ยนสภาพจากเปนปามาเมื่อไมกี่พันป
นี้เอง พอเขาเปลี่ยนจากสภาพปามาเปนชาวบานใหม ชาวเอเชียเลยเห็นวาเปนของแปลกแลโกด ีเลย
ไปเอาแบบของเขามาใชจึงไดเลอะกันไปใหญ สวนเขาจะมีความรูสึกอะไร เพราะเขาเพิ่งเปลี่ยนจาก
ปามาใหมๆเหมือนกับเราเอาลิงมาหัดนุงกางเกงนุงเสื้อเลนละครนั้นเอง ความจริงคนเปนผูไปหัดลิง
ใหเลนละคร  แตพอลิงหัดไดบางไมไดบางคนกลับชอบใจวาลิงเลนดีกวาคน 
 เมื่อเรามาระลึกไดวาตัวของเรานี้เปนของมีคามหาศาล จะเปนคน จะมีลูกเมีย  จะเปนเศรษฐี 
มหาเศรษฐี หรือเปนเจาเปนนายมีคนนับหนาถือตาทั้งบานทั้งเมือง  ทั้งโลกก็ดี แมจะเปนพระเปน
สงฆ มีผูคนกราบไหวทั่วฟาดินแดนก็ดี  ยอมมาจากวัตถุของโลก  มีบิดามารดาเปนผูผลิตใหแลว จึง
ไมควรนําเอาของมีคาที่เราไดมาเปนกรรมสิทธิ์นีไ้ปใชในทางที่ไมสมควร 
 เบื้องตนเมื่อเราไดมาใหม ๆ  เมื่อไมรูจักวิธีใชก็ควรศึกษาและไตถามคอยฟงคําแนะนําของ
ทานผูมอบใหเรา จึงถือเสียวาทานเคยใชมากอนแลว  ตองเขาใจแลชํานาญกวาเราแน ไมควรจะฝา



ฝนแลดื้อดานถือเอาแตความเห็นแกตัว ในระยะนี้ถึงแมชั่วประการใดก็เรียกวา ยังอยูในอารักขาของ
ทานอยูนั้นเอง 
 ผูกตัญูรูจักบุญคุณของผูอื่นที่ทําประโยชนใหแกตน จะเปนใหกําเนิดเกิดมาเปนคนก็ดี  ให
วิชาความรูแลหาอาชีพใหแกเราจนเปนหลักก็ดี แมที่สุดแตใหคําพูดดวยวาจาในเวลาที่เราไดรับ
ความเดือดรอน  อันเปนที่ระงับทุกขดวยสุนทรวาทีก็ดี   เมื่อคิดจะทดแทนเพราะเปนหนี้บุญคุณ
ของทานแลว เบื้องตนไมมีอะไร ขอแตใหเราแสดงความเคารพเชื่อฟง แลพูดจาดวยถอยคําซื่อสัตย
สุจริต เชื่อถอยฟงคําที่ทานสอนดวยความเมตตาเอ็นดูเทานี้ก็จะเปนการตอบแทนหนี้สนิบุญคุณ
ของทานเหลานั้นไดอยางมากทีเดียว  เมื่อทําตนไดอยางวานี้แลวเรื่องอื่นๆจึงคอยวากันทีหลัง  บาง
ทีบางทานเมื่อเราทําตนไดดังวานี้แลว อาจหลุดหนี้ทั้งหมดก็ได 
 ที่วามาทั้งหมดนี้มันเปนเรื่องของโลก แลเมื่อคนเราเกิดมาแลวมันก็เปนหนี้บุญคุณของอยาง
นี้ทุกคนไป  ถึงแมจะเปนเรื่องของโลกก็จริงแล แตเมื่อผูมาพิจารณาเห็นบุญคุณของโลกตามเปน
จริงแลว นั่นมันกลายเปนธรรมไป 
 ธรรมคือความจริง ผูปฏิบตัิตามธรรมคือปฏิบัติตามความจริง ยอมไดรับความสันติสุข ดังผู
เกิดมาในโลกนี้รูจักบุญคุณของโลก ไมทําตนใหเปนคนชั่วรกโลกเขา 
คนรกโลก ถาเปนนาก็เปนนารกราง ไมเปนประโยชนแกมนุษยโลกเลย แตมนุษยรกยังซ้ํารายกวา
นารกเสียอีก คือมนุษยมีปากมีทอง เมื่อข้ีเกียจเสียอยางเดียวแลวทองก็กลวง คนทองกลวงนี้แหละ
มันเปนเสี้ยนหนามในโลก ลักเล็กขโมยนอย ฉอโกง เบียดบังไมเลือก ของใครเอาตะบัน ขอแตให
ไดมาจุกทองกลวงของมันก็แลวกัน 
 ตกลงคนเราไมดีเสียอยางเดียวแลว จะทาํอะไรก็ไมดีทั้งนั้น เกิดในตระกูลผูดีมีหนา มีธรรม
ประจําตระกูลดีเขาศึกษาในสถาบันที่ดีมีระเบียบ สอนดีเขาทํางานในสถานที่งานด  ีๆ มีเงินเดือนสูง 
แตตนเองประพฤติไมดีก็ไรคาทั้งนั้น  แมแตเขามาบวชในพระพุทธศาสนาก็ไปทําลายความดีในที่
นั้น ๆ หมด 
 โดยเฉพาะในพระศาสดา ผูเขียนอยากจะใหความเห็นของคนบางคนไว ณ ที่นี้ดวยวา เมื่อ
คนบางคนไมดีมาแตเดิมแลว เวลามาบวชในพระศาสดาเขาธาตุแทความเลวของมันก็ยังติดตัวมาอยู
นั้นเอง มิใชมาบวชแลวมันจะหลุดออกไปหมดเหมือนกับเราถูขี้ไคลก็หาไม ทั้งระเบียบธรรมวินัย
บังคับก็มีอยู ครูบาอาจารยก็พร่ําสอนอยู แตมันไมยอมรับทําตามไมทราบจะทําอยางไร 
 ผูมามองคนไมดีเชนนั้นก็หาวาพุทธศาสนาไมดีวาเอาๆ พุทธศาสนาคลายกับวาเปนสถาบัน
สุดทายอบรมคนชั่วก็วาได เพราะหมดทางแลวจึงสงเขามาบวชในพระพุทธศาสนา คนดี ๆ เชนผูที่
ถือวาตนดีแลวทําไมไมเขามาบวชเปนตัวอยางนําเขาบาง ผูเขียนเขาใจวาผูเห็นเชนนั้นยังศึกษาพุทธ



ศาสนาไมซึ้งเขาถึงแกนของจริง  ความจริงแลวพุทธศาสนาเปนคําสอนที่ดีเลิศผูมายอมทําตามเปนผู
ประเสริฐจนพนจากทุกขไปแลวก็นับไมถวน แตนี่คนไมดีตางหาก เขาที่ไหน ทําอะไรเลยไมดี
ทั้งนั้น 
 เมื่อผูเกิดมาในโลกนี้รูจักคุณคาของตน แลวทดแทนบุญคุณของโลกและบิดา มารดา ผูผลิต
เราใหเกิดมา แมไมมากมายอะไร เบื้องตนเพียงแตแสดงความเคารพแลพูดจาดวยถอยคําซื่อสัตย 
สุจริต เชื่อถอยฟงคําสอนที่ทานสอนดวยความเมตตาเอ็นดู ดังไดอธิบายเบื้องตนเทานี้ โลกนี้มันก็
เกิดสันติสุขแลว คือจะตองหมดหนี้สนิซึ่งกันและกัน ไมตองทวงหนี้บุญคุณกันอีก นั่นโลกเลย
กลายเปนธรรมไป 
 สังขารยอมแตกดับไป แตธรรมยอมทรงอยูตามเดิม 
   

 ธรรมเปนของแทรกอยูกับโลก 
 ไดกลาวถึงเรื่องของโลกมาพอควรแลว หวังวาผูอานทั้งหลายคงพอเขาใจไดแลว หรืออาจ
เขาใจไดมากกวาที่แสดงมาแลวนี้ก็ได เพราะทุกคนไดเกิดมาในโลกนี้ดวยกันทั้งนั้น และได
ประสบการณมาดวยกันมากบางนอยบาง ฉะนั้น ความรูในดานทางโลกอาจไมเหมือนกัน 
 ที่เขียนมาแลวนั้นเปนเพียงเอกเทศทัศนะสวนหนึ่งขอผูเขียนเทานั้น ผูอานหรือผูที่ได
ประสบการณมากกวานี้ อาจไดความรูความเขาใจในเรื่องของโลกมากกวานี้ก็ได  นั่นเปนสิทธิของ
แตละบุคคล ผูซึ่งเกิดมาแลวจะตองใชโดยเสรี ผูเขียนซึ่งไดเขียนมาแลวเปนเพียงเพ่ือจะชี้วา โลก กับ
ธรรม มันแฝงกันอยูเทานั้นเอง แลวจะชี้ใหเห็นวา  อันนั้นเปนโลก อันนั้นเปนธรรม 
 ตอนนี้ผูอานอยาไดเขาใจผิดวา ผูเขียนมาตั้งแตงแบงโลกแบงธรรม  เปลาดอก ผูเขียนมิใช
พระเจาผูสรางโลกสรางธรรม เปนแตจะสมมติเปนภาษาวาอันนั้นคือโลก อันนั้นคือธรรม เพื่อให
เขาใจในความหมายของคําอธิบายในคําพูดของหนังสือเลมนี้ เพื่อประโยชนแกการปฏบิัติธรรม
เทานั้น 
 บัดนี้จะไดพูดถึงเรื่องธรรมอันเปนขอปฏิบัติ ซึ่งเปนความประสงคในหนังสือเลมนี้ 
 อันวาธรรมๆนี้นั้นก็มิใชอะไรที่ไหนดอก แท  จริงก็คือความจริง ของจริงธรรมดาๆนี่เอง 
อยางที่พวกเราเคยพูดกันอยูทั่วๆไปวา คนเราเกิดมาแลวก็จะตองเจ็บ ตองตายเปนธรรมดา มนุษย 
สัตว เกิดมาแลวก็จะตองมีการสมสูคูรักสืบพันธุกันเปนธรรมดา ผูบวชเปนพระเปนเณรแลวก็ตอง
สึกออกมาเปนธรรมดา มกีลางคืนแลวตองมีกลางวัน เปนธรรมดามีรอนแลวก็ตองมีเย็นเปน
ธรรมดา  ดังนี้เปนตน ถาเชนนั้นจะตองแยกออกใหเปนโลกเปนธรรมทําไมกัน   มันมีเหตุผลที่ทาน
ผูรูทั้งหลายจะตองแบงแยกออกใชใหไดตางกัน คือดังนี้ 



 โลกเปรียบเหมือนแรของธาตุตางๆ มีแรเหล็ก แรดีบุก เปนตน แรเหลานั้น แหละเปนมูล
ฐานคลังรักษาเนื้อเหล็กแลดีบุกไวไดนานแสนนาน ยิ่งนานหลายรอยลานปเทาไร เนื้อของเหล็กแล
ดีบุกก็ยิ่งจะเพิ่มทวีคุณภาพใหดีขึ้น ไมมีการเสียหายแมแตนอยเลย 
 โลกอันนี้ก็เหมือนกัน ตั้งมาไดเปนรอยลาน พันลาน แสนลานปมาแลวก็ตาม ธรรมแทคอื
ของจริง  ความจริงยังตั้งมั่นอยูในโลกนั้นเอง เมื่อไมมีผูรูฉลาดคิดคนเอาธรรมของจริงออกมาใช ก็
ใชโลกนั้นไปพลางกอน 
 เชนคนผูเกิดมาก็ตองเอาธาตุทั้งสี่ (คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม) อันเปนวัตถุของโลกดังกลาวแลว มา
ปรุงเขาเปนกอนรูปกาย เปนหญิงเปนชายตามกรรมวิธีของนายชาง(คือ อวิชชา ตัณหา อุปาทาน ) 
แลวก็นํามาใชวานั่นลูกกู        นั่นหลานกู  นั่นพอก ูนั่นแมกู  นัน่ผัวกู  นั่นเมียกู  ฯลฯ อะไรตออะไร
จิปาถะ  สนุกเพลินไปตามเพลง  ถามีใครพูดวานั่นไมใช(บอกตามเปนจริง)  แลวก็ไมชอบเอาเลย  
หากมีผูมาสนับสนุน(ยุใหหลง)  วานั่นลูกของเธอ หลานของเธอ พอแมของเธอ ลูกผัวของเธอแลว
ชอบใหญ บางทีอาจมีของกํานัลดวยซ้ําไป 
 หากวัตถุโลกกอนนั้นแหละมันจะแสดงเปนธรรมขึ้นมาอีกแงหนึ่ง เชนเกิดวิกลวิการ
แปรปรวน แตกหักบิ่นบุบสลายไปตามธรรมดาของมันเขา ผูที่ถือวาโลกเปนโลก เปนของกูๆๆอยู
นั้น ไมเขาไปเห็นเปนธรรมวาเปนธรรมดา มันจะตองเปนไปอยางนั้นเสียแลว จะตองเปนทุกข
กลุมใจแสนสาหัส 
 ถาหากผูมาเห็นความจริงตามเปนจริงวา รูปกายทั้งตัวของเราแลของผูอ่ืนทั่วไปก็ตามที่เกิด
มานี้ไปยืมเอาวัตถุของโลกมาประกอบเพื่อใชชั่วคราว เมื่อถึงกาลแลวก็ตองสงกลับคืนที่เดิม เหมือน
เรายืมของคนอื่นมา เจาของเขามาทวงจะไมใหเขาจะไดหรือ เมื่อเขาใจตามความเปนจริงดังนี้แลวก็
หมดเรื่อง 
 นี่แล ทานผูรูทั้งหลายทานเห็นประโยชนแลคุณคาของการแยกโลกแลธรรม แลวใชให
ถูกตองตามหนาที่ของมนั  จึงจะอํานวยคุณประโยชนใหแกผูใชตามประสงค 
 ความแกหงอมของรางกาย ยิ่งแกเทาไรธรรมกย็ิ่งเจริญเทานั้น 

ใชวัตถุของโลกใหคุมคา 

 ดังไดกลาวมาแลว เราเกิดมาไดชื่อวาเปนหนี้บุญคุณของโลกอยู เพราะเราเปนผูมาสูโลกนี้  
แลวก็มาเอาวัตถุของโลกนี้มาประกอบเปนตัวเปนตนขึ้นมา  ทั้งก็ยังไดอาศัยโลกนี้อยูตอมา เมื่อเรา
รูตัววาเราเปนหนี้บุญคุณของโลกแลว  พยายามทดแทนบุญคุณหนี้สินของโลก ก็จัดเปนธรรม
ประการหนึ่ง 



 ธรรมแทที่พระองคทรงสอนนั้นมิไดสอนอื่น  แทจริงก็คือสอนใหเห็นแลเขาใจชัดแจงใน
เรื่องความเปนอยูแลเปนไปของโลกนั้นเอง  จึงจะหายกังวลสงสัยพนจากความของเกี่ยวในโลก ไมมี
ทุกข  ผูที่ไมเขาใจแลรูเรื่องของโลกตามเปนจริงเทานั้นที่เปนทุกข 
 คนเราเกิดมาที่วาเปนทุกขๆนั้น มันทุกขตรงที่ไมเขาใจแลรูเรื่องของโลก แลวเขาไปยึดเอา
โลกมาเปนตนเปนตัว เปนของเรานี้เทานั้น ผูที่เขาไปยึดเอาธาตุสี่ขโมยธาตุสี่ ดิน น้ํา ไฟ ลม ที่เอามา
ประกอบเปนตนเปนคนขึ้นมานี้ มันเปนของกลาง ไมมีใครเปนกรรมสิทธิส์ักคนเดียว เราตายแลว
ทอดทิ้งไวในโลกนี้ตามเดิม คนเกิดมาทีหลังก็จะเอามาประกอบใหเปนคนตอไปอีกดังกลาวแลว 
ใครหลงเขาไปยึดถือเอามาเปนกรรมสิทธิ์สวนตัวคนนั้นไดชื่อวาไปขโมยเอาของกลางมาเปนของ
สวนตัว  จะตองมีโทษไดรับทุกขมากเหมือนกับคนผูที่ไปขโมยเอาของหลวงแผนดิน 
 อทินนาทาน กับ อุปาทาน เปนการขโมย 
 อทินนาทาน แปลวาถือเอาซึ่งสิ่งของที่เจาของเขาไมไดอนุญาตให 
 อุปาทาน  แปลวาเขาไปยึดเอา คือยึดเอาสิ่งที่มีอยูเปนของกลางนั้นเอง 
 จัดเปนขโมยดวยกันทั้งสองอยาง ตางกันแตอทินนาทาน เปนการขโมยของสวนบุคคล สวน
อุปาทานเปนการขโมยของสวนกลาง 
 ถาจะพูดถึงดานทําใหศีลขาดแลว อทินนาทาน ทําลายศีลในมรรคแปดในอรยิมรรคดวย 
สวนอุปาทาน ทําลายเฉพาะศีลในอริยมรรคเทานั้น เพราะอริยมรรค ศีล สมาธิ ปญญา  มารวมอยูใน
ที่เดียวแลจุดเดียวคือ อริยมรรคที่กําลังเดินตรงไปอยูนั้น อยูในทาภาวนาจิต  มิไดมีการเคลื่อนไหว 
ทางกาย แลวาจาแตอยางไร เชน 
 สัมมาวาจา ก็หมายเอาความวิตกไปในทางพระกรรมฐาน อุบายใหเกิดสมาธิแลวิปสสนา
โดยเฉพาะ  มิไดพูดออกปากเปนถอยคําอะไรออกมาเลย 
 สัมมากัมมันโต ก็หมายเอาการงานของจิตที่ทําหนาที่ใหเปนไปในสมาธิแลวิปสสนา
เชนเดียวกัน มิไดหมายเอาการกระทําดวยกายแลวาจาแตอยางไร เพราะกายแลวาจากําลังสงบเต็มที่
อยูแลว 
 สัมมาอาชีโว ก็หมายความเปนอยูที่ในขณะที่ การวาจา แลใจสงบ แลวดําเนินไปในมัคควิถี 
มีบัญญัติคิดคนเหตุผลในธรรมนั้นๆ มิไดหมายเอาการดิ้นรนขวนขวายแสวงหาสัมมาอาชีวะอยาง
สามัญชนทั่วไปเขาใจนั้น 
 ศีลในมรรคแปดแลศีลทัว่ไป ปุถุชนแลกัลยาณปุถชุน ตลอดถึงพระอริยเจายอมกระทําได 
ดวยการพยายามรักษาแลทําใหเกิดมีขึ้นได เพราะเกี่ยวเนื่องถึงกายแลวาจาอันเปนของภายนอก แล



เปนเครื่องกําจัดกิเลสสวนกลางได  ถาจะใชศีลกําจัดกิเลสสวนละเอียดแลว ก็จะตองใชศีลใน
อริยมรรคดังไดกลาวแลวขางตน  

หรือจะเรียกวา ศีลหา ศีลแปด ศีลสิบของสามเณร แลศีล ๒๒๗ ของพระภิกษุ ตลอดถึงศีล
ในมรรคแปดดังกลาวแลวเปนโลกียศีลก็ได แลวก็สามารถนําโลกนี้ใหเจริญงอกงามเกิดสันติสุขได
เหมือนกัน สวนศีลในอรยิมรรคเปนโลกุตตรศีล เหตุนั้น อทินนาทานในอุปาทานจึงไมสามารถจะ
ทํามรรคผลใหเกิดขึ้นได เพราะศีลตัวอทินนาไมบริสุทธิ์ 
 มีเรื่องเลาไววา พระเถระรูปหนึ่งไปทําเจริญกรรมฐานภาวนาอยูในปารูปเดียวในฤดูดอกไม
บาน เย็นวันหนึ่งทานไดกลิ่นดอกไมอันลมพัดมาถูกจมูกทานเขา ทําใหทานชื่นใจอยากดม จึงเดิน
เขาไปหาตนดอกไมแลวสูดเอากลิ่นดอกไมนั้นใหสมความตองการ ขณะนั้นเทวดาไดทักทวงทาน
วา “ทําไมพระผูเปนเจาไปขโมยของเขาเลา”พระเถระตอบวา “เรามิไดขโมยของใคร เราดมดอกไม
ตางหาก “ เทวดาไดย้ําวา “ทานไปสูดเอากลิ่นดอกไม มิไดสํารวมในทวารนี่” 
 เปนอันวาผูเจริญในอริยมรรคมิไดสํารวมในทวารทั้งหก หลงเขาไปติดในรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ ทําศีลในอริยมรรคไมใหบริสุทธิ์ยอมเปนอุปสรรคแกการเจริญมรรคโดยแท 
 อาหารที่สัมผัสทางกายกินอิ่มพอได แตอาหารทางใจ(มโนสัญเจตนาหาร) กินไมรูจักอิ่มจัก
พอสักที 
 ตาเห็น รูป ที่สวยๆ ชอบใจรักใครยินดใีนรูปนั้น แลวนําเอาภาพของรูปนั้นเขาไปเก็บไวที่
จิต ทําใหเกิดความพอใจรักใครยินดีในภาพนั้น ก็จัดเปนอาการขโมยอยางหนึ่ง เพราะเจาตัวรูปเขา
ไมไดรู แลเขาไมไดยินยอมใหเราเอามายึดไว แมรูปที่ไมสวยไมนารักใครชอบใจก็เชนเดียวกัน หาก
ไปเกิดความเกลียดชังสะอิดสะเอียนเบือนหนาหนีเขา ก็เปนการฉอโกงเหมือนกัน หากเจาของรูป
เรารูเขาก็จะยิ่งเกิดโทษหนัก 
 เสียง ที่ไดยินทางหู จะเปนเสียงดีเสียงนาชอบใจหรือเสียงดาใหเจ็บใจ ดูถูกเหยียดหยามไม
นาฟงอะไรก็ตาม หากเราเอามาเก็บยึดไวที่จิต เสวยเปนอารมณอยูนั่นก็เปนขโมยอีกสวนหนึ่ง
เหมือนกัน เพราะเสียงเปนของไมมีตัวตน เปนลมเปนแลงไปแลว แตเราไปโกงเอามาปนใหเปน
อาการจริงจังขึ้นมา ทั้งๆที่ เสียงนั้นมันก็หายไปนานแลว ถึงแมเราจะอัดเทปไวก็เอาเถอะ เมื่อเปด
เทปเทปขึ้นมาเสียงก็จะปรากฎ แตเสียงนั้นก็ไมมีตนมีตัว ถึงจะไปดูที่เทปก็จะเห็นแตเทปเทานั้น 
 การโกงเอาเสียงเปนของไรคามาก แยมากกวาการขโมยแลฉอโกงอยางอื่น เพราะขโมยแล
ฉอโกงแลวก็ไมเห็นไดอะไรติดมือมาเลย จะมีแตชอบใจแลกลุมใจอยูคนเดียว ผูที่โกงเอาเสียงมายึด
ไวในจิตของตนจึงเปนคนประเภทที่นาสงสารมาก เสียงที่นารักใครชอบใจก็ไมมีใครรูเห็นแลรวม



สนุกดวย เสียงที่นาเศราโศกแลเปนทุกขกลุมใจก็ไมมีใครจะชวยแบกหาม แลปลดเปลื้องชวยได 
ทนทรมานคนเดียวแทๆ 
 กลิ่น ที่สูดเขาไปทั้งดีแลไมดีที่เกิดจากของภายนอกแลวทําให จิต ชอบบาง ไมชอบบาง 
ชอบก็ขโมยนํามาเก็บไวที่จิต ไมชอบก็ขโมยนํามาเก็บไวที่จิต ความจริงจมูกนาสงสารมากกวาจิต
อีกเสียดวยซ้ําเพราะกลิ่นเขาไปตามลมแลว ลมหายใจก็มีชองเดียวคือ จมูกเทานั้น กลิ่นเหม็น กลิ่น
หอม กลิ่นไมดี จมูกตองรับภาระทั้งนั้น คนอื่นจะรับแทนไมได จะปดกลิ่นชั่ว  เปดรับเอาแตเฉพาะ
กลิ่นดีก็ไมได เดี๋ยวจะขาดใจตาย แตนี่จิตไปรับเอาเปนภาระทั้งหมด กลิ่นชั่วไมดีแทนที่จะปลอย
วางเสีย  แตกลับไปรับเอาหนักกวากลิ่นดี จนถึงใหเกลียดโกรธ หากกลิ่นนั้นมาจากบุคคลจะตอง
เกิดเรื่องกันแน นี่เพราะโทษเราไปโกงเอากลิ่นมาโดยไมชอบธรรมนั่นเอง 
 รส หมายเอารสที่เกิดจากสัมผัสทางลิ้น ใหรูสึกเผด็เค็ม หวาน เปรี้ยว อรอย แลไมอรอย แลว 
จิต ไปชิงเอามาไวเปนกรรมสิทธิ์สวนตัว  ไมยอมใหลิ้นมีกรรมสิทธิ์จึงจัดวาเปนการโกงเอา
กรรมสิทธิ์ของเขามาเปนของตัว  จึงจัดเปนการอทินนาทานสวนหนึ่งในศีลของอริยมรรค  ถึงแม
ลิ้นจะไมรูสึกรสอะไรเลยในบางครั้ง แตจิตก็จะไปบังคับใหลิ้นมีรสอยูร่ําไป 
 จิตนี้จึงเปนนักตม นักโกงดีนัก ซอกแซกเขาไปลักฉอโกง ตมตุนเขาเสียทุกซอกทุกมุม ไมวา
ของเล็กของใหญ มีรูปรางหรือไม เอาดะไปเลย ถาใครไปคบมันเขาแลว ฉิบหายทุกราย ฝน กัญชา 
สุรา ยาเมา แมแตผงเฮโรอีนนิดเดียวมันก็ขโมยเอาจนได จิตนี้จะเรียกวามหาโจรในโลกก็ได 
 สัมผัส หมายเอาสัมผัสที่กระทบกาย เมื่อกายเปนวัตถุที่ปรากฎกจํ็าตองมีวัตถุภายนอกมา
กระทบ  การกระทบก็จะตองมทีั้งสิ่งที่พอใจแลไมพอใจ ก็เปนการขโมยอีกนั่นแหละ เพราะเขาหาก
กระทบกันตามธรรมดาของเขาอยูอยางนั้น แต จิต เราไปขโมยเอาของเขามาครองเสียคนเดียว โดย
ที่กายเราไมไดรูแลอนุญาตใหแตอยางไร เหมือนลมพัดตนไม คลื่นกระทบฝง จิตคนเราไปกลัวและ
หนวกหู แตตนไมถึงแมจะหักขาดกระจุยไปตนไมก็มิไดมีความรูสึกอะไร หรือตะฝงก็มิไดหนวกหู 
 ธรรมลวนๆยอมตั้งอยูในโลกไมไดนาน 
 ตาขี้ขโมยชอบลักเล็กขโมยนอย คอบจับจองลอๆลับๆจับผิดเขาเกง หาซอกซอนขโมยของที่
เขาซุกๆซอนๆเผลอไมไดขโมยเลย 
 หูขี้ขโมยตัวฉกรรจ ชอบซุกอยูที่ชื้นแฉะ ดักลักขโมยเอาแตเสียงที่เย็นๆ  ถูกกระทบรอนเขา
กระโดดผึงวิ่งราวเลย 
 นักเลงอุปาทานเหลานี้ ถึงแมกฎหมายบานเมืองจะไมควบคุมถึง แลเจาหนาที่จะไมตามลา
จับก็ตาม  แตมีโทษหนักกวาโทษทางบานเมืองตั้งหลายรอยหลายพันเทา   เพราะจะตองถูกกามเทพ
ลงทัณฑ   ใหติดคุมขังอยูในกามภพนี้นานแสนนาน 



ผูไมเขาใจในเหตุผลของความตาย 

 เมื่อถึงความตายจึงเปนทุกข เพราะอาลัยในความตาย 
 แตผูตายกลับสบายแฮ เพราะไมตองตายอีก 
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