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 พากันมาฟงความเสื่อมฉิบหายของโลกตอไป "โลก" คือความเสื่อมอันจะตองถึงแกความ
ฉิบหายในวันหนึ่งขางหนา เขาจึงเรียกวาโลก ถาไมเชนนั้นแลวคําวา โลก ก็จะไมมี โลกเกิดจากวัตถุ
อันหนึ่งซึ่งเปนกอนเล็ก ๆ อันเกิดจากฟองมหาสุมทรที่กระทบกันแลวกลายเปนกอนเล็กๆขึ้นกอน 
จะเรียกวาอะไรก็เรียกไมถูก เรียกวาธาตุอันหนึ่งก็แลวกัน คือหมายถึงวัตถุธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาเอง 
เปนเองแลวคอยขยายกวางใหญไพศาลจรดขอบเขตแมน้ําและมหาสมุทรทั้งสี่โดยมีจักรวาลเปน
ขอบเขต  แลวคอยปริออกมาเปนสวนเล็กๆนอยๆแปรสภาพเปนรูปลักษณะตางๆ กัน มีอวัยวะครบ
บริบูรณ แลวมีจิตวิญญาณซึ่งคุนเคยเปนกันเอง  เขามาครอบครองทําหนาที่ บังคับบัญชาธาตุนั้นๆ
ใหเปนไปตามวัตถุของโลก  ซึ่งเราเรียกกันวา "คน " นั่นเอง 

  แตละคนหรือตัวตนที่สมมติวาคนนี้ ก็จะตองเสื่อมสลายไปในวันหนึ่งขางหนา
เชนเดียวกัน  แมในเดี๋ยวนี้คนหรือที่เรียกวา มนุษยสัตวโลกหรือมนุษยโลกก็กําลังเสื่อมไปอยูทุก
วันๆ ดังที่พระพุทธเจาไดตรัสไวเมื่อพระองคทรงสําเร็จพระโพธิญาณใหมๆวามนุษยชาวโลก นี้มี
อายุประมาณ100ปอายุคนจะลดนอยถอยลงมาปหนึ่ง  ปจจุบันนี้พระพุทธองคนิพพานไปได
ประมาณ 2,500 ปแลว  อายุของมนุษยจะเสื่อมลงคงเหลือประมาณ 75 ป  ถาจะคํานวณตามแบบนี้
อายุของมนุษยก็เสื่อมเร็วนักหนา อายุของมนุษยจะเสื่อมลงไปอยางนี้เรื่อยๆ จนกระทัง่เหลือ10ป ก็
มีครอบครัว เปนผัวเมียสืบพันธุกัน แมสัตวเดรัจฉานอื่นๆก็เสื่อมลงโดยลําดับเชนเดียวกันกับมนุษย 
 ดินฟาอากาศก็เปลี่ยนแปลงปรวนแปรเปนไปตางๆ จนเปนเหตุใหเกิดกลียคุฆาตายกันเปนหมูๆ 
เหลาๆ สัตวตัวใหญที่มีอิทธิพลก็ทําลายสัตวตัวนอย ใหลมตายหายสูญเปนอันมาก มนุษยจะ
กลายเปนคนไมมีพอแมพ่ีนอง หรือญาติวงศซึ่งกันและกันเมื่อเห็นหนากันและกันก็จับไมคอนกอน
ดินขึ้นมากลายเปนศาสตราวุธ ประหัตประหารฆากันตายเปนหมูๆ เรื่องศีลธรรมไมตองพูดถึงเลย  
แมน้ําลําคลอง หวย หนอง คลอง บึง  ก็เหือดแหงไปเปนตอนๆ ฝนไมตกเปนหมื่นๆ แสนๆป มีแต
เสียงฟารองครืนๆแตไมมีฝนตกเลย 

  เมื่อเปนเชนนั้น น้ําในทะเลอันใหญโตกวางขวาง และลึกจนประมาณมิได ก็เหือดแหง
กลายเปนทะเลทราย  ปลาตัวหนึ่งซึ่งใหญที่สุดในโลกมีชื่อวา "ติมิงคละ" กน็อนตายอยูบนกอง
ทราย และโดยอํานาจของแดดเผาผลาญ ทําใหปลาตัวนั้นมีน้ําไหล ออกมาบังเกดิเปนไฟลุกทวมทน 



ทําใหมนุษยโลกทั้งหลายฉิบหายเปนจุนวิจุณ เขาเรียกวาไฟบรรลัยโลก โลกนี้ทั้งหมดก็จะกลายเปน
อัชฌัตตากาศอันวางเปลา สัตวที่มีวิญญาณก็จะขึ้นไปเกิดในภพของพรหมชั้นอาภัสสระ ซึ่งไฟไหม
ไมถึง 
 ในหนังสือไตรโลกวิตถารทานกลาววาโลกนี้ทั้งหมดจะตองฉิบหายโดยอาการ ๓ อยาง คือ 
ราคะ โทสะ โมหะ ๓ประการนี้เปนเหตุ สัตวหนาไปดวยราคะ โลกนี้จะตองฉิบหายดวยน้ํา สัตว
หนาไปดวยโทสะ  โลกจะตองฉิบหายดวยไฟ  สตัวหนาไปดวยโมหะ  โลกจะตองฉิบหายดวยลม 
โลกจะตองฉิบหายดวยการบรรลัยโลกกันอยูอยางนี้ในระหวางกัลปใหญๆ  

  ไฟบรรลัยโลกเล็กๆที่เกิดในระหวางกัลปใหญๆ นี้ มีปญหานาพิจารณา น้ําราคะ อันมีอยูใน
มนุษยชาวโลกแตละคนมีอยูนอยนิดเดียว ทําไมทานแสดงวา สามารถทวมโลกไดจนเปนน้ําบรรลัย
โลก โทสะและโมหะก็เหมือนกัน อยูในตัวมนุษยโลกซึ่งมองไมเห็น  ทําไมจึงแสดงฤทธิ์ใหญโตจน
ไหมโลกและพัดเอาโลกจนฉิบหาย ขอนักปราชญเจาจงใชปญญาพิจารณาใหถองแทเห็นจะไมทวม
โลกและเผาโลกใหฉิบหายเปนกัปปเปนกัลปดังวานั้นก็ได  พวกเราชาวโลกผูมีน้ําและไฟหรือลมอยู
ในตัวนิดหนอยนี้คงจะมองเห็นฤทธิ์เดชเรื่องของทั้ง ๓ นี้ วามีฤทธิ์เดชเพียงใด ราคะคือความ
กําหนัดยินดีในสิ่งสารพัดวัตถุทั้งปวงมีผัวเมียเปนตน มันทวมทนอยูในอกโดยความรักใครอันหา
ประมาณมิได โทสะคือไฟกองเล็กๆ นี้ก็เหมือนกันมันไหมเผาผลาญสัตวมนุษยไมมีที่สิ้นสุด  จน
กินไมไดนอนไมหลับ โมหะก็เชนเดียวกันมันพัดเอาฝุนละอองกิเลสภายนอกและภายในมาทวมทับ
หัวอกของคนจนมืดมิด  ใหเขาใจวา สิ่งที่ผิดเปนถูก  ของ ๓ อยางนี้มีฤทธิ์เดชมหาศาลสามารถ
ทําลายโลกใหเปนกัปปกัลปได แตละกัปปนั้นทานไมไดแสดงวามีอายุเวียนมาสักเทาไหร เปนแต
แสดงวาเปนกัปปเล็กๆในระหวางกัปปใหญ  เห็นจะเพราะน้ําราคะ  ไฟโทสะลมโมหะ ทวมโลก
และเผาผลาญโลกนี้ไมหมดสิ้น ทานจึงไมแสดงถี่ถวน  เพียงแตพูดเปรยๆ เพื่อใหนักปราชญผูมี
ปรีชาเอามาคิดเพื่อไมใหหลงผิดๆ ถูกๆ รูจักชัดแจงโดยใจของตนเอง ชัดแจงดวยใจของตนแลว
นํามาพิจารณาเฉพาะตนๆ 
 ความฉิบหายของโลกเปนอยางนี้แลวๆเลาๆ ไมมทีี่สิ้นสุด พระบรมโพธิสัตวผูซึ่งทานได
บําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศมาครบถวนบริบูรณแลว ชาวสวรรคทั้งปวงเล็งเห็นวาโลกนี้วุนวายเดือดรอน
กันมาก จึงไดไปทูลเชิญพระบรมโพธิสัตวจุติจากสวรรคชั้นดสุิต ลงมาปฏิสนธิในครรภของพระ
นางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจาสุทโธทนะ ตระกูลศากยราช เมื่อคลอดออกจากครรภของ
พระมารดาแลวเสด็จยางพระบาทไดเจ็ดกาว ทรงแลดูทิศทั้งสี่แลวเปลงอาสภิวาจาวา "อคฺโคหมสฺมิ 

โลกสฺมิ" เราจะเปนเลิศในโลก  



  เมื่อทรงพระเจริญวัยข้ึนมาก็ไดเสวยความสุขอันเลิศ จนกระทัง่เสด็จหนีออกบรรพชาทรง
บําเพ็ญทุกรกิริยาอยูถึง ๖ พรรษา จึงไดคนพบพระอริยสัจธรรมสําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเปน
พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาแลวจึงทรงพิจารณามองเห็นสัตวโลก ที่เดือดรอนวุนวายดวยไมมี
ศีลธรรมเปนเครื่องครอบครองหัวใจ จึงเปนเหตุใหเกิดการอิจฉาริษยา  ฆาฟนกันตายเปนหมูๆ 
เหลาๆ เปนเครื่องเดือดรอนอยูตลอดกาลและดวยอาศัยพระเมตตากรุณาอันใหญหลวงของพระพุทธ
องคที่ทรงมีตอมนุษยสัตวทั้งหลาย จึงทรงเทศนาสั่งสอนสัตวนิกรทั้งหลายใหเขาถึงธรรมะ ใหมี
ศีลธรรมประจําตนของแตละคนๆเพื่อใหอยูเย็นเปนสุขตลอดกาล ดั่งที่พระองคทรงเทศนาธรรม
โลกบาล คือธรรมอันเปนเครื่องคุมครองสัตวโลกมี 2 อยาง คือหิริ และโอตตัปปะ 

  แตมนุษยชาวโลกทั้งหลายกลับเห็นวาพระพุทธเจาเกิดมาทีหลังโลก ทานตองคุมครองเราซิ
ไมใหมีอันตรายและเดือดรอนวุนวายจึงจะถูก 

  ความเปนจริงและพระพุทธเจาไมสอนใหมนุษยเปนทาสกรรมกรซึ่งกันและกัน แต
พระองคสอนใหมนุษยมีอิสระคุมครองตัวเองแตละคน จึงจะอยูเย็นเปนสุขถาพระองคสอนใหเปน
ทาสกรรมกรซึ่งกันและกันเหมือนกับตํารวจและทหารตองอยูเวรเขายาม รักษาการณอยูทุกเมื่อแลว
โลกก็ดูจะเดือดรอนอยูไมเปนสุขตลอดกาลแต พระองคทรงสอนหัวใจคนทุกคนใหรักษาตนเองโดย
ใหมหีิร-ิโอตตัปปะ คือความละอายและเกรงกลัวตอบาป  ถาทุกๆคน มีธรรมสองอยางนี้อยูในหัวใจ
แลวก็จะไมมเีวรมีภัยและการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน มนุษยคือโลกเล็กๆนี้ก็จะ อยูเปนสุขตลอด
กาล แลวโลกอันกวางใหญไพศาลก็จะพลอยอยูเย็นเปนสุขไปดวย 

  เปนวิสัยธรรมดาของโลกที่จะตองมีความเห็นเขาขางตัวเอง คือเห็นวาพระพุทธเจาจะตอง
คุมครองรักษาโลกเหมือนกับตํารวจรักษาเหตุการณฉะนั้น เหตุนั้นเมื่อพระพุทธเจาตรัสรูพระธรรม
แลวจึงทรงสอนมนุษยชาวโลกใหมีศลีธรรมเกิดขึน้ในใจของตนแตละคน  มนุษยจึงจะอยูเย็นเปน
สุขรวมกันไดในโลกนี้ทัง้หมด โลกอนักวางใหญไพศาลนี้เกิดขึ้นมากอนแลวธรรมจึงคอยเกิดขึ้น 
ภายหลังดังที่พระพุทธองคตรัสไววา โลกธรรมแปด โลกที่เกิดขึ้นที่ใดธรรมตองเกิดขึ้นที่นั้น ถาโลก
ไมเกิดธรรมก็ไมมี ที่พระพุทธองคทรงแสดงโลกธรรมแปดนั้น หมายถึงโลกธรรม๔ คูมอีาการ ๘ 
อยางคือ  

             มีลาภ - เสื่อมลาภ๑ 
             มียศ - เสื่อมยศ๑ 
             มีสรรเสริญ - นินทา๑ 
             มีสุข - ทุกข๑ 



 เมื่อโลกเกิดขึ้นแลวพระองคจึงทรงสอนธรรมทับลงไปเหนือโลก ตัวอยางเชน ความไดใน
สิ่งสารพัดทั้งปวงเรียกวาลาภเกิดขึ้น มนุษยไดลาภก็เกิดความพอใจยินดีแลวไมอยากใหลาภเสื่อม
เสียไป และเมื่อลาภเสื่อมเสียไปก็เกิดความเดือดรอนตีโพยตีพาย วุนวายกระสับกระสายไมเปนอัน
จะกินจะนอนนั้นเรียกวาโลกโดยแทพระองคจึงทรงสอนธรรมทับลงเหนือโลกแท คือ แสดงความ
ไดลาภ-เสื่อมลาภ ใหเหน็ตามเปนจริงวา เปนธรรมดาของโลก แตไหนแตไรมาโลกนี้ตองเปนอยู
อยางนั้น เราจะถือวาของกูๆไมได ถายึดถือวาของกูๆอยูร่ําไป เมื่อลาภเสื่อมไปมันจึงเปนทุกข
เดือดรอนกลุมใจ นั่นแสดงใหเห็นชัดเลยวาสิ่งนั้นไมใชของตนมันจึงเสื่อมไปหายไป ถามันเปนของ
เราแลวไซรมันจะหายไปที่ไหนได ทานจึงวามันเปนอนัตตาไมใชของตนของตัว มันจึงตองเปนไป
ตามอัตภาพของมัน พระองคทรงสอนอยางนี้ ใหเห็นตามเปนจริงอยางนี้ เห็นตามอัตภาพแทจริง
ของมัน จึงเรียกวาพระพุทธองคทรงสอนธรรมทบัลงเหนือโลก ใหเห็นโลกเปนธรรมนั่นเอง 

   ความไดยศ-เสื่อมยศ กเ็ชนเดียวกัน ไดยศคือความยกยองวาเปนใหญเปนโต มีหนามี
เกียรติ มีอํานาจหนาที่  มชีื่อเสียงจิตก็พองตัวข้ึนไปตามคําวา "ยศ" นั้นหลงยึดวาเปนของตัว
จริงๆจังๆ ธรรมดาความยกยองของคนทั้งหลายแตละจิตละใจก็ไมเหมือนกัน เขาเห็นดีเห็นงามใน
ความมียศศักดิ์ของตนดวยประการตางๆ เขาก็ยกยอชมเชยดวยความจริงใจ แตเมื่อเขาเห็นกิริยาวาจา
อันนารังเกียจของตนที่แสดงออกมาดวยอํานาจของยศศักดิ์ เขาก็จําเปนตองเสแสรงแกลงปฏิบัติไป
ดวยความเกรงกลัว ตนกลับไปยึดถือยศศักดิ์นั้นวาเปนของจริงของจัง เมื่อมันเสื่อมหายไป ความ
เกรงใจจากคนอื่นก็หมดไปดวย  ตนเองก็กลับโทมนัสนอยใจ  ไมเปนอันหลับอันนอน อันอยูอัน
กิน  แทจริงแลวความไดยศ-เสื่อมยศนี้เปนของมีอยูในโลกแตไหนแตไรมาเชนนี้ ตั้งแตเรายังไมเกิด
มา พระพุทธองคจึงทรงสอนธรรมทับลงเหนือโลก ใหเห็นวา ไดยศ-เสื่อมยศนี้เปนของมีอยูในโลก
มิใชของใครทั้งหมด ถาผูใดไปยึดถือเอาของเหลานั้นยอมเปนทุกขไมมีที่สิน้สุดใหเห็นวามันเปน
อนัตตาไมใชของใครทั้งหมด มันหากเปนจริงอยูอยางนั้นแตไหนแตไรมา 

  สรรเสริญ-นินทา ความสรรเสริญและนินทาก็เชนเดียวกัน ในตัวคนคนเดียวกันนั่นแหละ
เมื่อเขาเห็นกิริยาอาการตางๆที่นาชอบ เขาก็ยกยอสรรเสริญชมเชย  แตเมื่อเขาเห็นกิริยาวาจาที่นา
รังเกียจเขาก็ติเตียนคนผูเดียวกันนั่นแหละมีทั้งสรรเสริญและนนิทา มันจะมีความแนนอนที่ไหน 
อันคําสรรเสริญและนินทาเปนของไมมีขอบเขตจํากัด แตคนในโลกนีโ้ดยมากเมื่อไดรับสรรเสริญ
จากมนุษยชาวโลกทั้งหลายที่เขายกให  ก็เขาใจวาเปนของตนของตัวจริงๆจังๆ อันสรรเสริญไมมี
ตัวตนหรอก มีแตลมๆแลงๆหาแกนสารไมได  แตเรากลับไปหลงวาเปนตัวเปนตนจริง  ไปหลง
หอบเอาลมๆแลงๆมาใสตนเขา ก็เลยพองตัวอ่ิมไปตามความยึดถือนั้น ไปถอืเอาเงาเปนตัวเปนจริง
เปนจัง แตเงาเปนของไมมีตัว เมื่อเงาหายไปก็เดือดรอนเปนทุกข โทมนัสนอยใจไปตามอาการตางๆ



ตามวิสัยของโลก แทจริงสรรเสริญ-นินทามันหากเปนอยูอยางนั้นแตไหนแตไรมา กอนที่เราจะเกิด
มาเสียอีก พระพุทธองคทรงเห็นวามนุษยโงเขลาหลงไปยึดถือเอาสิ่งไมแนนอนมาเปนของแนนอน 
จึงเดือดรอนกันอยางนี้  แลวพระองคก็ทรงบัญญัตธิรรมทับลงเหนือโลกอันไมมีแกนสารนี้ให
เห็นชัดลงไปวามันไมใชของตัวของตนแตเปนลมๆแลงๆ  สรรเสริญเปนภัยอันรายกาจแกมนุษย
ชาวโลกอยางนี้ แลวก็ทรงสอนมนุษยชาวโลกใหเห็นตามเปนจริงวาสิ่งนั้นๆเปนอนัตตาจะสูญ
หายไปเมื่อไหรก็ได   มนษุยผูมีปญญาพิจารณาเห็นตามความจริงดั่งที่พระองคทรงสอนแลวก็คลาย
ความทุกขเบาบางลงไปบาง แตมิไดหมายความวา โลกธรรมนัน้จะสูญหายไปจากโลกนี้เสีย
เมื่อไร  เปนแตผูพิจารณาเห็นตามเปนจริงดั่งที่กลาวมาแลว ทุกขทั้งหลายก็จะเบาบางลงเปนครั้ง
คราว  เพราะโลกนี้ยังคงเปนโลกอยูตามเดิม ธรรมก็ยังคงเปนธรรมอยูตามเดิม แตธรรมสามารถ
แกไขโลกไดเปนบางครั้งบางคราวเพราะโลกนี้ยังหนาแนนดวยกิเลสทั้ง ๘ ประการอยูเปนนิจ 
ความเดือดรอนเปนโลก ความเห็นแจงเปนธรรม ทั้งสองอยางเปนเครื่องปรับปรุงเปนคูกันไปอยู
อยางนี้ เมื่อกิเลสหนาแนนก็เปนโลก เมื่อกิเลสเบาบางก็เปนธรรม 

  มีสุข-ทุกข ทุกขเปนของอันโลกไมชอบ แตก็เปนธรรมดาดวยโลกที่เกิดมาในทุกข อันนี้ก็
เปนทุกขเดือดรอนอยูนั่นเอง ความสุขยอมเปนที่ปรารถนาของโลกโดยทั่วไปฉะนั้น เมื่อความทุกข
เกิดขึ้นจึงเดือดรอน เมื่อความสุขหายไปจึงไมเปนที่ปรารถนา แตแทที่จริงความทุกขและความสุขที่
เกิดขึ้นแลวหายไปนั้นมันหากเปนอยูอยางนี้ตลอดเวลา เราเกิดมาทีหลังโลก เราจึงมาตื่นทุกขตื่นสุข
วาเปนของตนของตัว ยึดมั่นสําคัญวาเปนจริงเปนจังเมื่อทุกขเกิดขึ้นสุขหายไป จึงเดือดรอนกระวน
กระวาย หาที่พ่ึงอะไรก็ไมได พระพุทธเจาทรงเทศนาวาโลกอันนี้มีแตทุกขไมมีสุขเลย 

  ฉะนั้น ทุกขจึงเปนเหตุใหพระองคพิจารณาจนเห็นตามสภาพความจริงแลวทรงเบื่อหนาย
คลายจากทุกขนั้นจึงทรงเห็นพระอริยสัจธรรม   แลวพระองคก็ทรงบัญญัตธิรรมลงเหนือทุกข-สุข 
ใหเห็นวา โลกอันนี้มันหากเปนอยูอยางนั้น อยาถือวาเปนของเรา ถือเอาก็ไมไดอะไรไมถือก็ไมได
อะไร ปลอยวางเสียใหเปนของโลกอยูตามเดิม ทรงรูแจงแทงตลอดวาอันนั้นเปนธรรม โลกกับธรรม
จึงอยูคูเคียงกันดังนี้ 

  ความเปนอยูของโลกทั้งหมดเมื่อประมวลเขามาแลวก็มี ๔ คู ๘ ประการ ดัง่อธิบายมาแลว 
ไมนอกเหนือไปจากธรรม ๔ คู ๘ ประการนี้ โลกเกิดมาเมื่อไรก็ตองเจอธรรม ๔ คู ๘ ประการนี้เมื่อ
นั้นร่ําไป พระพุทธเจาทุกๆพระองคทรงอุบัติขึ้นมาก็เพื่อมาแกทุกข ๔ คู  ๘ ประการนี้ทัง้นั้น 
พระองคจึงตรัสวา "เอสะ ธัมโม สะนะนัตโน" ธรรมนี้เปนของเกาแกแตไหนแตไรมา พระพุทธเจา
ทุกๆพระองคก็มาตรัสรูในธรรมทั้งหลายเหลานี้ ถาจะมีคําถามวาพระพุทธเจาที่มาตรัสรูในโลกก็
เอาของเกาที่พระพุทธเจาองคกอนๆตรัสไวแลวแตเมื่อกอนมาตรัสรูหรือ  วิสัชชนาวา ไมใชเชนนั้น 



ความตรัสรูของพระพุทธเจาเปนของที่ไมเคยไดยินไดฟงมาแตกอน และไมมีครูบาอาจารยสอนเลย 
พระองคตรัสรูดวยพระองคเองตางหาก ไมเหมือนความรูที่เกิดจากปริยัติ ความรูอันเกิดจากปริยัติ
ไมชัดแจงเห็นจริงในธรรมนั้นๆ สวนธรรมที่พระองคตรัสรูนั้นเปนของ ปจุจัตตัง รูดวยตัวเอง ไมมี
ใครบอกเลา  และก็หายสงสัยในธรรมนั้นๆ   แตเมื่อรูแลวมันไปตรงกับธรรมที่พระองคทรงเทศนา
ไวแตกอน เชน ทุกขเปนของแจงชัดประจักษในใจ  สมุทัยเปนเหตุใหเกิดทุกข เมื่อละสมุทัยก็
ดําเนินตามมรรค และถึงนิโรธ ตรงกนัเปงกับธรรมที่พระพุทธเจาทรงสอนไวแตกอน ๆ โนน  จึง
เปนเหตุใหเขาถึงอริยสัจ ไมเหมือนกับคนผูเห็นตามบัญญัติที่พระองคตรัสไวแลวและจดจําเอาตาม
ตํารามาพูด แตไมเห็นจริงตามตําราในธรรมนั้นๆดวยใจตนเอง 

     เมื่อโลกนีเ้กิดขึ้นมาแลวจึงตองมีการใชจายใชสอยแลกเปลี่ยนวัตถุสิ่งของซึ่งกันและกัน
จึงจะอยูได เหตุนั้นรัฐบาลจึงคิดเอาวัตถุธาตุคือโลหะแข็งๆมาทําเปนรูปแบนๆ กลมๆ แลวก็จารึก
ตัวเลขลงบนโลหะนั้น เปนเลขสิบบางยี่สิบบางหนึ่งรอยบาง ที่เรียกวาเหรียญสิบบาท ยีส่ิบบาทรอย
บาท เปนตน หรือเอากระดาษอยางดีมาตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา แลวใสตัวเลขลงไปเปน สิบบาง 
ยี่สิบบาง หนึ่งรอยบาง หารอยบาง ตามความตองการแลวเรียกวาธนบัตร  เอาไวใหประชาชน
แลกเปลี่ยนซื้อขายซึ่งกันและกัน เมื่อมีเงินจะซื้อวัตถุสิ่งของอะไรก็ไดตามที่ตนตองการ คนที่
ตองการเงินก็เอาวัตถุสิ่งของ อีกคนตองการธนบัตรที่มีราคาเทากันก็จะไดแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 
การที่ได ของที่ตนชอบใจมาเปนกรรมสิทธิ์ จะเปนวัตถุหรือเงินตราก็ชาง เรียกวา " ได " แตเมื่อได
วัตถุมาเงินก็หายไป เรียกวาไดลาภเสื่อมลาภพรอมกันทีเดียว 

  โลกอันนี้เปนอยูอยางนี้แตไหนแตไรมา คนหลงมัวเมาในวัตถุและเงินตรา ก็คิดวาตนไดมา 
ตนเสียไปก็แสดงอาการชอบใจและเสียใจตามสิ่งของนั้น ๆ    พระพุทธเจาทรงเห็นโลกเดือดรอน
วุนวายดวยประการนี้ และดวยอาศัยความเมตตากรุณาอยางยิ่ง ที่ทรงมีตอบรรดาสัตว
ทั้งหลาย พระองคจึงทรงชี้เหตุเหลานั้นวาเปนทุกขเดือนรอนเมื่อของเหลานั้นหายไป เปนสุขสบาย
เมื่อไดของเหลานั้นมา ไมเห็นตามเปนจริงในสิ่งเหลานั้น เมื่อเกิดเปนทุกขกระสับกระสายในใจของ
ตน ก็เปนเหตุใหแสดงอาการดิ้นรนไปภายนอกดวยอากัปกิริยาตางๆจนเปนเหตุใหเดือดรอนวุนวาย
ทั่วไปหมดทั้งโลก   เหตุนั้นพระองคจึงสอนใหเขาใจถึง "ใจ" เพราะมนุษยมีใจดวยกันทุกคน
สามารถที่จะรูได ผูมีปญญารูตามที่พระองคทรงสอนวาไดลาภ-เสื่อมลาภมีพรอมๆกัน ใน
ขณะเดียวกัน  จึงไมมีใครไดใครเสีย ไดเพราะมัวเมา เสียก็เพราะมัวเมาในกิเลสเหลานั้น ผูมีปญญา
พิจารณาเห็นแจงตามนัยที่พระองคทรงสอนจึงสรางจากความมืดมนเหลานั้นพอจะบรรเทาทุกขลง
ไดบาง แตมิไดหมายความวาพระองคทรงสอนใหรูแจงเห็นจริงตามเปนจริงแลวจะบรรเทาทุกขได
ทั้งหมดเปนธรรมลวนๆก็หาไม   เพราะวา โลกนีม้ันมืดมนเหลือเกิน พอจะสวางนิดหนอย กิเลสมนั



ก็เขามาอีก  โลกนี้มันหากเปนอยูอยางนั้นแตไหนแตไรมา พระองคลงมาตรัสรูในโลกอันมืดมนก็
ดวยทรงเห็นวา สิ่งเหลานั้นมันเปนความทุกขของสัตวโลก จึงไดลงมาตรัสรูในหมูชุมชนเหลานั้น 
ถาโลกไมมีกเิลสไมมี พระองคก็ทรงไมไดเสด็จลงมาตรัสรู เปนพระพุทธเจาในโลกนี้พระพุทธเจา
ทุกๆพระองคที่ลงมาตรัสรูในโลกนีก้็ทํานองเดียวกัน   ทรงเลง็เห็นโลกอยางเดียวกัน คือทรงเห็น
ความเดือดรอนวุนวายเพราะมนุษยไมมีปญญาพิจารณาเห็นโลกตามเปนจริงดังกลาวมาแลว  

     พระองคทรงสอนใหพวกมนุษยที่มัวเมาอยูในโลกเหลานั้นเห็นแจงประจักษดวยใจ
ตนเองวาเปนทุกขจาก ไมเขาใจรูแจงเห็นจริงตามสภาวะของโลกดังอธิบายมาแลว  บางคนพอรูบาง
ก็สรางจากความมัวเมา เพราะรูแจงตามเปนจริงของปญญาของตนๆ แตบางคนก็มืดมิดไมเขาใจของ
เหลานี้ตามเปนจริงเอาเสียเลยก็มีมากมาย ทุกขของโลกจึงเปนเหตุใหพระพุทธเจาเสด็จลงมาตรัสรู
ในโลกและก็อาศัยความเมตตากรุณาอยางเดียวนี้ดวยกันทั้งนั้น พระพุทธเจาทุกๆพระองคที่ทรง
ปรารถนาจะมาตรัสรูในโลกก็โดยทํานองเดียวกันนี้หรือจะกลาววาโลกเกิดขึ้นกอนแลววุนวาย 
กระสับกระสายเดือดรอน ดวยประการอยางนี้จนเปนเหตุใหพระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลกเรียกวา 
โลกเกิดกอนธรรม  ก็วาได 

     พระพุทธเจาทั้งหลายที่จะลงมาตรัสรูตามยุคตามสมัยของพระองค เมื่อพระองคทรง
เล็งเห็นวาคน ในยุคนั้นสมัยนั้น อายุประมาณเทานั้นเทานี้สมควรจะไดรับฟงพระธรรมเทศนาของ
พระองค พระองคจึงไดอุบัติขึ้นมาเทศนาสั่งสอนนิกรสัตวทั่วโลก เมื่อเทศนาสั่งสอนแลวจนเขา
พระนิพพาน บางพระองคก็ไดไวศาสนา อยางพระโคดมบรมครูของพวกเราทั้งหลาย พระองคทรง
ไวศาสนาเมื่อนิพพานแลว ๕,000 ป เพื่ออนุชนรุนหลังที่ยังเหลือหลอจะไดศึกษาพระธรรมวินัย
ตอไป บางพระองคก็ไมไดไวพระศาสนาอยางพระศรีอารยเมตไตรยทรงมีพระชนมายุ ๘0,000 
ป เปนตน  เมื่อพระองคตรัสรูแลว ทรงสั่งสอนมนุษยสัตวนิกรอยูจนพระชนมได ๘0,000 ป ก็เสดจ็
ปรินิพพานแลวก็ไมไดทรงไวพุทธศาสนาอีกตอไป เพราะพระองคทรงพิจารณาแลวเห็นวาสัตวผู
จะมาศึกษาพระธรรมวินัยของพระองคไดหมดไปไมเหลือหลอแลว ผูสมควรจะไดมรรคผล
นิพพานสิ้นไปหมดเทานั้น 

   โลกวินาศยอมหมุนเวียนเปลี่ยนไปเปนวัฎจักรดั่งอธิบายมาแลวแตตนตลอดกัปปตลอด
กัลป หาความเที่ยงมั่นถาวรไมมีสักอยางเดียว แตคนผูมีอายุสั้นหลงไหลในสิ่งที่ตนไดตนเสียก็
เดือดรอนวุนวายอยูร่ําไป แทที่จริงสิ่งเหลานั้นมีอยูประจําโลกแตไหนแตไรมา  ผูมีปญญาพิจารณา
เห็นความเสื่อมความเสียตามนัยที่พระองคทรงสอนเห็นเปนของนาเบื่อหนาย จิตใจสลดสังเวชจน
เปนเหตุใหผูมีปญญาเหลานั้นเบื่อหนายคลายความกําหนัด แลวละโลกนี้เขาถึงพระนิพพานจนหา
ประมาณมิได ผูไมมีปญญาก็จมอยูในวัฎสงสารมากมายเหลือคณานับ โลกเปนที่คุมขังของผูเขลา



เบาปญญา  แตผูมีปญญาแลวไมอาจสามารถคุมขังเขาได โลกเปนของเกิด-ดับอยูทุกขณะ  ธรรม
อุบัติขึ้นมาใหรูแจงเห็นจริงในโลกนัน้ๆ แลวต้ังอยูมั่นคงถาวรตอไป เรียกวา โลกเกิด-ดับ ธรรม
เกิดขึ้นตั้งอยูถาวรเปนนิจจังเพราะไมตั้งอยูในสังขตธรรม ธรรมเปนของไมมีตัวตน แตพระพุทธเจา
ทรงเทศนาไวที่หัวใจของคน คนรูแลวต้ังมั่นตลอดกาล  ถึงคนไมรูเทาทันแตธรรมนั้นก็ยงัตั้งอยูเปน
นิจกาล เปนแตไมมีใครรูใครสอนธรรมนั้นออกมาแสดงแกคนทั้งหลาย ถึงแมพระพุทธองคจะ
นิพพานไปแลว แตธรรมนั้นก็ยังตั้งอยูคูฟาแผนดิน  จึงเรียกวา อมตะ โลกเปนของฉิบหายดังกลาว
มาแลว เพราะตั้งอยูใน สังขตธรรม มีอันตองแปรปรวนเปนธรรมดา ธรรมที่พระองคทรงสอนใหรู
แจงเห็นจริงเขาถึงหัวใจคนเปนของไมมีตัวตน เปนอนิจจังไมได ตั้งอยูเปนกลางๆถึงคน คนนั้นจะ
ตายไป แตธรรมก็ยังมีอยูเชนนั้น จึงเรียกวา  “สิ้นโลก-เหลือธรรม” ดวยประการฉะนี้ 


