
                                       คําชี้แจง   
        ธรรมวิจารณสวนปรมัตถปฏิปทาและสวนสังสารวัฏ  มีธรรมซ่ึง 
ต้ังเปนอุเทศสําหรับวิจารณบาง  ประกอบการวิจารณบาง   ที่ยงัไมได 
บอกคัมภีรที่มาและเลขหนาแหงคัมภีรไวหลายแหง  จึงไมสะดวกแก 
นักวิจารณธรรมผูปรารถนาจะสอบสวนและตรวจคนธรรมเบื้องตน หรือ 
เบื้องปลายอันมีอยูในคัมภีรนั้น ๆ. 
        อน่ึง  ขอความบางแหงในฉบับพิมพครั้งกอนมีเคลื่อนคลาดเพราะ 
การพิมพเปนตน  เพราะฉะนั้น  คณะกรรมการผูตรวจรับรองพิมพครั้ง 
นี้  จึงไดจัดการแกไขเพ่ิมเติมดังน้ี :- 
        ๑.  คนท่ีมาแหงขอธรรม  บอกอักษรยอและเลขหนาแหงคัมภีร 
นั้น ๆ  ไว  ณ  เชิงอรรถตามท่ีคนหาไดเพียงไร. 
        ๒.  แกไขขอคํา  ใหถูกตองตามฉบับเดิมและบาลี  หรือ  สสกฤต 
สวนอักขรวิธี ไดอนุโลมตามหลักบาลี  หรือ  สสกฤต  และคําไทยเทาท่ี 
ลงมติวาสมควร. 
                                                พระมหาทองสืบ  จารุวณฺโณ 
                                                         หัวหนากองตํารา 
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
๑  กรกฎาคม  ๒๔๗๙ 
 
 
                                        คํานํา 
        บาลีรจนาธรรมของเรา  กลาวกันมาวาพระอรหันตท้ังหลาย ได 
ประชุมกันสงัคายนาเปนครั้งแรก  ไดเรื่องจากพระอานนทพุทธอุปฏฐาก   
ผูอยูใกล  ไดฟงในเวลาพระศาสดาตรัสแกผูรับเทศนาเปนพ้ืน  และ 
สังคายนาสืบ ๆ  มาอีก  โดยเคาคงเปนเชนนั้น  ครั้งแรกคงไดประชุม 
สอบถามความรูเห็นและฟงความของกันและกันแลว  เลือกเรื่องท่ีได 



รับอนุมัติวางไวเปนแบบแผน  จําทรงหรือจารึกบอกเรียนกันสืบมา  ภาย 
หลังการจําทรงหรือฉบับแตกตางกันข้ึน  หรือเขาใจอรรถแหงบางเรื่อง 
บางตอนไมลงรอยกัน  พระสงฆผูเปนประธานในครั้งน้ัน  จึงประชุมกัน 
ทําสังคายนาอีก.  วินิจฉัยใหลงรอยกนั  ขยายความแหงเรื่องแหงตอนอัน 
ยังมัวใหแจม  ถือเปนแบบสืบไปตามยุค.  การท่ีวาในปูนแรก ๆ  นํากัน 
สืบมาดวยลําพังความทรงจําน้ัน  มีฐานะอยู  ในเวลาพระศาสดาปริ- 
นิพพานไมชา  พระสาวกท้ังหลายผูทันพระองคยังทรงชนมายุอยู  ดูก็ไม 
นาจะรจนาเปนอักษร  เพราะทานเหลานั้นไดเคยรูเห็นมาพอแลว  อาจ 
นําการเรียนการปฏิบัติของบริษัทใหอนุวัตนตามครั้งพระศาสดายังเสด็จ 
อยู  ขอสาธกดวยการนํามาซึ่งศาสนวงศของพระสงฆคณะธรรมยุตติก- 
นิกายในภายหลังแหงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวน้ีเอง  เปน 
มาเชนนั้น  ถาการจดหมายเหตุไดใชมาต้ังแตครั้งแรกแลว  คงเปนของ 
เฉพาะองคระสาวก  หาไดนําเขาอานและไดรับอนุมัติในท่ีประชุมสงฆ 
ไม  สาธกดวยจดหมายเหตุแหงศาสนวงศของพระสงฆคณะธรรมยุตติก- 
นิกายของพระเถระบางองคไดอีก.  พึงเปนอยางนั้นตอมาอีกหลายชั่วอาย 
ก็ได  กวาจะไดจารึกลงเปนอักษร   ที่ตามตํานานกลาวา  ไดทําท่ีลังกา 
ในรอยปที่ ๖  คือพน  ๕๐๐  แลว  ยังไมเต็ม  ๖๐๐  ภายหลังปริ- 
นิพพานแหงพระศาสดา  แตในรอยปที่ ๓  ครั้งอโศกรัชกาลท่ีเปนคราว 
ทําสังคายนาท่ี ๓  ปรากฏวาในราชการไดใชหนังสือแลว  ดังไดจารึก     
ศิลาประกาศธรรมโดยกระแสพระราชดํารัส  นาจักไดใชจารึกพระคัมภีร 
ดุจกัน  สวนโวหารในพระคัมภีร  สอวาเปนของรจนาสําหรับจารึก มิใช 
จดตามมุขปาฐะ  คือคําออกจากปาก  บางคัมภีรเปนโวหารเกาทั้งอธิมุตติ 
คือความนอมใจนึกแหงเจาของโวหาร  สอวามิไดทําเปนเดิมในลังกา 
แตโวหารก็ดี  วิธีใชอักษรก็ดี  เทียบดวยคําจารึกศิลา  ปรากฏวา  ไดทํา 
ข้ึนภายหลังอโศกรัชกาล  แตไมหางมากนัก  แตบางคัมภีรเปนโวหาร 
ปูนหลังลงมาก็มี ถึงอรรถกถาเปนของรจนาข้ึนในลังกาแทแล  ขาพเจา 



กลาวถึงการทําสังคายนาในคราวตอลงมา  เพ่ือวินิจฉัยขอท่ีแตกตางใหลง 
รอยกัน  และเพ่ือขยายความแหงขอท่ียังมัวใหแจมน้ัน  ความมุงหมาย 
อยางตน  มีแจงในเรื่องสังคายนาครั้งท่ี ๒  ครั้งท่ี ๓  นั้นแลว  ความ 
มุงหมายอยางหลังพึงเห็นในเรื่องหรือในตอนท่ีเพ่ิมข้ึนในภายหลังแต 
สังคายนาครั้งกอน  จักสาธกเพียงดวยชักเรื่องมาอางเพ่ือเห็นงาย  ในฝาย 
พระสูตร  มบีางสูตรที่ปรากฏวาเพ่ิมข้ึนทีหลัง  เชนสุภสูตรในทีฆนิกาย 
สีลขันธวรรค  เปนภาษิตพระอานนทแสดงแกสุภมานพ  โตเทยยบุตร 
และมธุรสูตรในมัชฌิมนกิาย  มัชฌิมปณณาสก  เปนภาษิตพระกัจจายนะ 
แสดงแกพระเจากรุงมธุรา  ภายหลังพระศาสดาปรินิพพานแลว  เรื่อง 
สังคายนาเอง  ในจุลวรรคพระวินัยไดกลาวถึงท้ังครั้งท่ี ๑  ทั้งครั้งท่ี ๒. 
        พระคัมภีรของเราเปนมาอยางนี้  ของฝายศาสนาอ่ืนก็คงเปนเชนกัน 
ทางที่ควรเปนก็เชนนั้น  นับวาเปนของนํามาดีอยู  แตในอีกทางหนึ่ง  ทาน 
ผูทําสังคายนาในปูนหลัง ๆ  มิใชพระอรหันตดังกลาวยกยองก็อาจเปน 
ได  ยิ่งทานผูรจนาปกรณยิ่งอาจเปนผูมิใชพระอริยะ  เปน เพียงกัลยาณชน   
มีอัชฌาสัยงามก็ยังดี  ชั้นอรรถกถาปรากฏวา  ทานผูรจนาเปนปุถุชน 
คือคนกิเลสหนาซ้ําเขาดวย  เปนฐานะอยูที่ความเคยเชื่อถือลัทธิเกาใน 
พ้ืนประเทศ  และลัทธิตางประเทศอันแพรมาถึงเขาครอบงํา  รบัรอง 
ลัทธินั้น ๆ  เขาไวในคัมภีรของตน  ดวยสันนิษฐานวาเปนจริง  ยิ่ง 
อัชฌาสัยของผูรจนาเลวทราม  ความแหงปกรณที่แตง  ยิ่งจะพึงระคน 
ดวยลัทธิเหลาน้ัน  จันทรคราธและสุริยคราธท่ีเชื่อกันในครั้งน้ันวา  เปน 
เพราะราหูผูเปนศัตรูแหงเทวดาเขาอมพระจันทรพระอาทิตย  ตองมีเทพ- 
เจาผูมีฤทธิ์กวาหูเขาชวย  ยังมามีในสูตรของเรา  และกลาววาราหูตอง  
ปลอยเพราะพระพุทธานุภาพ  ในบัดนี้  วิทยาเปดเผยความจริงวาเปนดวย 
อยางไร  มีการคํานวณเวลาจับและเวลาหลุดถูกตองละเอียดจนนาทีเปน 
เครื่องพิสูจน.  จดหมายเหตุของภิกษุจีนชื่อฮวนเจียงผูไปอินเดียเม่ือราว 
พ.ศ.  ๑๒๐๐  กลาววา  ครั้งน้ัน  ในอินเดีย  ตางลัทธิตางนิกายกําลัง 



ประชันขันแขงความรูความวิเศษแหงกัน  ฝายใดบกพรองเปนตองเส่ือม 
ตองลม  ชางนากลัวจริง  ๆ  วา  ในเวลาแยงกันเปนอยูอยางนั้น  ลัทธิอัน 
กลาวแลว  นาไดชองเขามาแทรกในพระคัมภีรของเราถนัดใจ  และนํา 
สืบมาดวยความไมรูสึก  แมในปกรณของเราเอง  ก็ยังมีความรังเกียจดวย 
สัทธรรมปฏริูป  คือสัทธรรมปลอม  ดังปรารภถึงในกัสสปสังยุต  นิทาน- 
วรรค  โดยใจความวา  สัทธรรมปฏริปูยังไมมีเพียงใด  พระสัทธรรม 
ยังทรงอยูเพียงนั้น  เมื่อสัทธรรมปฏริปูมีข้ึน  พระสัทธรรมยอมอันตรธาน 
ไป.  โมฆบุรษุ [ คือคนเปลา ]  ในพระศาสนาน้ีเอง  เปนผูยังพระ   
สัทธรรมใหอันตรธาน.  แมพระธรรมเปน "สนฺทิฏ ิโก"  อันผูพิจารณา 
อันผูปฏิบัติ  จะพึงเห็นเอง  คือปรากฏแกใจของผูนั้น   ที่เปนวิสัย  ก็อาจ   
เห็นไดอยางน้ัน  ที่พนวิสัย  ยอมไมอาจเห็นเอง.  ยิ่งเปนธรรมปฏิรูป 
จักเห็นเองไมไดเลย. 
        ผูสนใจในการศึกษาธรรม  ควรสอดสองใหรูวา  เรื่องนั้นทานผู 
กลาวในทองเรื่องมุงกลาวดวยหมายอยางไร  สมหรอืฝนคติแหงธรรมดา 
ไดกันหรือแยงกันกับเรื่องอ่ืน  โวหารเดียวตลอดเรื่องหรือมีเยื้องออกไป 
พิจารณาเห็นไดเองหรือมิได  มีเฉพาะแตในพระคัมภีรของเราหรือกลาว 
ถึงในลัทธิอ่ืนดวย  การสอดสองอยางน้ี  จักชวยแหวกธรรมปฏิรูปอันเขา 
มากําบังปญญาจักษุ  ชี้ทางใหลงสันนิษฐานถนัด.  สําหรับผูปฏิบัติยิ่งเปน 
สําคัญ  พึงเห็นในคําวา  "อตฺถมฺาย  ธมฺมมฺาย  ธมฺมานุธมฺมปฏ-ิ 
ปนฺโน  โหติ"  "รูอรรถท่ัวถึงแลว  รูธรรมท่ัวถึงแลว  ยอมเปนผูปฏิบัติ 
ธรรมสมควรแกธรรม"  ถาเขาใจผิดแลว  ไฉนจักปฏิบัติถูกทาง  เปน 
ไมไดอยูเอง  ตอสอดสองใหรูประโยชนอันทานมุงหมาย  หรืออธิบาย 
อันทานจํานง  ใหรูเคาเง่ือนอันทานเจาะจงกลาวไว  การเลือกฟงธรรม 
จึงเปนกิจจําปรารถนา  เปนอุปการะทั้งแกผูศึกษา  ทั้งแกผูปฏิบัติ  ใน 
บาลีก็ไดยกธัมมวินิจฉัยข้ึนเปนองคประการหนึ่ง  แหงผูปฏิบัติเพ่ือบรรล ุ
ทุกขขัย  ดังมีแจงในทัณฑวรรคแหงธรรมบท  มอีธิบายกลาวมาแลว. 



        ขอน้ี  นาํขาพเจาใหปรารภจะแตงหนังสือธรรมวิจารณข้ึนเปน 
คูกับวินัยมุข  เพ่ือเปนเครื่องประดับสติปญญาของทานผูเปนธรรมกามะ   
ผูชอบตริตรองสอดสองธรรม  ดวยหวังใจวา  จักเปนอุปการะแกกิจน้ัน   
ไมมากก็นอย  อยางไมสําเร็จประโยชนอะไรเลย  ยังจักไดฟงติของผู 
สนใจในทางน้ีผูหน่ึง  เปนธัมมสากัจฉา  นึกเพียงวา  ฟงเลนสนุก ๆ ก็ยัง 
ได.  ขาพเจาขอแสดงมติของขาพเจาไวดวยวา  การวิจารณของขาพเจา 
เปนตามอาการของผูศึกษาดังกลาวแลว  และขาพเจาชอบทําความเขา 
ใจตรง ๆ ตามศัพทตามความอันกลาวในทองเรื่อง  ไมพอใจดัดความ 
ดวยตีโวหาร  ตองการหาหลักฐานประกอบกับมต  ไดอยางนี้จึงจักถือ 
เอาเปนประมาณ  อีกทางหนึ่ง  ขาพเจาไมยอมเปนผูงมงายเชื่อดายไปทั้ง 
นั้น  เลือกถือเอาเทาท่ีควรเชื่อได  ขอธรรมอันกลาวถึงในหนังสือน้ี   ได 
วิจารณดวยอาการอยางน้ี  ดวยเหตุอยางไร  ขาพเจาจึงจับปรมัตถปฏิปทา 
ข้ึนวิจารณกอน  ไมใชดวยเหตุเปนธรรมลกึ  จริงอยู  ธรรมลึกเขาใจยาก 
ควรไดรับพิจารณากอน แตขาพเจาหาไดปรารภอยางน้ีไม  ขาพเจาได 
แตงอรรถศาสนไวแลว  ๒  กัณฑ  วาดวยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนกัณฑ ๑ 
สัมปรายิกัตถประโยชนกัณฑ ๑  ในความไปพักอยูที่สวนหลวงนันท- 
อุทยาน  นครปฐม  ขาพเจาต้ังใจจะแตงอรรถศาสนกัณฑที่ ๓  วาดวย 
ปรมัตถประโยชน  ดวยรูสึกวาแตงยาก  หรือดวยชินวินัยมุขมา  อธิบาย 
มากความไปจนเขาชุดกับอรรถศาสน  ๒  กัณฑนั้นไมได  จึงเลยรจนาให 
เขารูปเปนธรรมวิจารณอันปรารภจะแตงน้ันทีเดียว  ดวยอยางนี้  จึงจับ   
ปรมัตถปฏิปทาข้ึนวิจารณกอน  จะรอไวเขาลําดับเรื่องอยางวินัยมุขก็ไม 
แนใจวาจักไดแตงตอไปอีก   ทั้งในเวลานี้ก็ยังไมไดคิดต้ังโครงข้ึนวา 
จักวิจารณขออะไรบาง  และจัดเขาลําดับอยางไร  จึงยุติไวเทานี้ที  ตอ 
ไปมีเวลา จักแตงปรารภขออ่ืนอีก.           
                                                                 กรม - วชิรญาณวโรรส 
วัดบวรนิเวศวิหาร 



วันที่  ๑๕  ธนัวาคม ๒๔๖๓  



นักธรรมเอก - ธรรมวิจารณ - หนาท่ี 1 

                                         ธรรมวิจารณ 
                                    สวนปรมัตถปฏิปทา 
                                 ๑.  นิพพิทา  ความหนาย 
                                               อุทเทส 
        ๑.  เอถ  ปสฺสถิม  โลก               จตฺิต  ราชรถูปม 
              ยตฺถ  พลา  วิสทีนฺติ              นตฺถิ  สงฺโค  วิชานต. 
        สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้  อันตระการดุจราชรถ  ที่พวกคนเขลา 
หมกอยู  แตพวกผูรูหาของอยูไม. 
                                    โลกวคฺค   ธมฺมปท.๑ 

        ๒.   เย  จิตฺต  สฺเมสฺสนฺติ        โมกฺขนติ  มารพนฺธนา. 
               ผูใดจักระวังจิต  ผูนั้นจักพนจากบวงแหงมาร. 
                                 จิตฺตวคฺค  ธมฺมปท.๒ 

                                     พรรณนาความ 
        คําวา 'โลก'  ในบาลีขางตน  โดยตรงไดแกแผนดินเปนที่อาศัย 
โดยออมไดแกหมูสัตวผูอาศัย.  แผนดินที่อาศัยนั้น  อันเปนเองโดย 
ธรรมดา  ยอมเปนตาง ๆ กัน  บางเปนพ้ืนดิน  เปนที่ราบก็มี  เปน 
ที่ไมเสมอมีภูเขาดาดาษไปก็มี  เปนที่ลุมมีบึงมีหนองประปรายไปก็มี 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๘.   ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๐.  
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มีตนไมข้ึนงอกงามเปนปาเปนดงก็มี  แหงแลงเห้ียนเกรียนจน 
หาตนไมมิไดเลยก็มี  โดยท่ีสุดมีหิมะปกคลุมอยูก็มี  เชนนี้ยอมเปน 
ตามอํานาจแหงอุตุนิยม  คือดินฟาอากาศ  บางเปนทะเลแคบกวาง 
เว้ิงวางมีน้ําเค็มแผไป  แตละสิ่ง ๆ  ยอมเปนของชวนดูก็มี  พ้ืนดินมี 
ดินสีตาง ๆ  มีหญาข้ึนเขียวชะอุม  มีไมตนเล็ก ๆ  ข้ึนเปนหยอม ๆ 
เปนปาละเมาะ  มีลําธรไหลผานไป  มีแมน้ํานอยใหญวกไปมา  เปน 
คุงเปนแหลม  มีหาดทรายสีตาง ๆ บางมีเกาะในระหวาง  มีบึงมีหนอง 
อันดอกไมน้ําตางพรรณ  มีบัวตางชนิดเปนตนดาดาษ  ภูเขาเลา  ยอม 
เปนตางชนิดโดยสัณฐานโดยขนาดโดยประมาณ  เปนหินตางชนิด 
ตางสีมีลายตาง  ๆ  บางก็มีตนไมข้ึนปกคลุมเขียวชะอุมรมเย็น  บาง 
ก็มีธารนํ้าใสสะอาดไหลในระหวาง  ถึงท่ีเปนโกรกเปนกระพัก  ยอม 
ไหลเทลงมาเปนน้ําตากนํ้าโจน  กระเซ็นเปนฝอยเปนละออง  ที่ตองแสง 
แดดฉาย  กลายเปนสีตาง ๆ  อยางรุงกินน้ํา  บันลือเสียงสน่ัน  บางก็ 
มีถ้ํากวางบาง  แคบบาง  มีทางลดเลี้ยวเปนชั้นเดียวบาง  เปนหลาย 
ชั้นบาง  มีปลองแสงสวางสองลงมาถึงบาง  มืดบาง  มีคราบนํ้าหยัด 
เปนสัณฐานตาง ๆ  เปนวางน้ําก็มี  เปนพวกพูหอยยอยก็มี  เปนมาน 
สองไขก็มี  เปนดุจรูปตุกตาก็มี  เปนอยางอ่ืน ๆ  อีกก็มี  ตนไมเลา 
 ยอมเปนตางประเภท  ไมดอก  ไมผล  ไมตน  ไมกอ  ไมเลื้อย  ไม 
มีแกน  ไมไมมีแกน  ไมมีเน้ือแนน  ไมมีโพรง  ไมมีใบตางชนิด 
ทะเลอยูในระหวางแผนดิน  ทีล่ึกเปนสีคราม  บางก็มีเกาะใหญบาง 
เล็กบาง  ประปรายเปนหยอม ๆ  ก็ม ี มีหาดทรายหาดกรวดสีตาง ๆ  
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ที่เปนหาดทรายมีหอยตางพรรณอันคลื่นซัดข้ึนมาดาดาษ  ที่เปนทะเล  
สาบ  ยอมงามดวยเกาะและหาดดุจกัน  แตมีจํากัดใหแลเห็นสั้นเขา 
มา  เหลาน้ีเปนของอันธรรมดาแตงข้ึนไว  แตลําพังก็เปนที่บันเทิงใจ 
อยูแลว  ไดอาศัยหมูมนุษยแตงเพ่ิมเติม  ยอมวิจิตรพิสดารย่ิงข้ึน 
ต้ังกันอยูเปนบานเปนเมืองเปนประเทศ  มีตึกเรือนโรงราน  มีตลาด 
ขายของตาง ๆ ตัดถนนหนทางและขุดคลองเปนที่ไปมา  มีไรนา 
เรือกสวน   มีสํานักงานที่วาการตาง ๆ  โรงงานท่ีทําการตาง ๆ โรง 
ขายอาหาร  โรงสุรา  โรงมหรสพ  โดยท่ีสุดโรงหญิงนครโสเภณี 
สํานักที่พักคนผูจรมา  มีสโมสรนานาแหงคณะชน  เพ่ือบํารุงการคา 
ขายก็มี  เพ่ือบํารุงศิลปวิทยาก็มี  เพ่ือบํารุงการเลนก็มี  เพ่ือบํารุง 
กิจการอยางอ่ืนอีกก็มี  มโีรงเรียนเปนที่ศึกษาศิลปวิทยาตางประเภท 
มีวัดเปนที่ศึกษาและปฏิบัติกิจพระศาสนา  มีอยางอ่ืน ๆ อีกเหลือท่ีจะ 
พรรณนาใหถี่ถวน ประมวลความวา  ปญญาความคิดของหมูมนุษย 
เจริญข้ึนเพียงใด  การตกแตงถิ่นฐานของเขาใหงดงาม  เพ่ือความสุข 
สําราญและเพ่ือความสะดวก ยอมพิบูลข้ึนเพียงนั้น  เปนอันยติุการ 
พรรณนาถึงโลกคือปฐพีที่อาศัยไวเพียงนี้. 
        หมูสัตวผูอาศัยแผนดินนั้นเลา  ยอมเปนตาง ๆ กัน  จักพรรณนา 
ถึงหมูมนุษยกอน  เพียงประเภทเดียว  ยอมเปนตาง ๆ กัน  โดย 
สัญชาติ  โดยภาษา  โดยรูปพรรณสณัฐานภายนอก  และโดยใจ 
โดยอัธยาศัย  โดยคุณสมบัติ  โดยธรรมภายใน  กรรมยอมจําแนก 
ใหเปนตาง ๆ  กันออกไปอีก  เปนคนดีเปนคนเลว  เปนคนชัน้สูง  
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คนชั้นตํ่า  เปนคนม่ังมีเปนคนจน  เปนคนเจริญเปนคนเส่ือม  มี   
เครื่องแตงกายชวยเพิ่มความงามแหงรูปสมบัติ  หรอืชวยดัดแปลง 
ความไมสวยใหดีข้ึน  มีขนบธรรมเนียมปรุงความงามแหงกิริยาชวย 
ประกอบ ตางพยายามเพ่ือเลี้ยงชีวิตของตน  ตางขวนขวายในการ 
งานที่เปนอุปการะแกกัน  ตางชวยทําความสะดวกใหแกกัน  ทําสิ่ง 
เกื้อกูลแกความเปนอยูทั้งของกินของใชใหบริบูรณยิ่งข้ึน  ที่ขัดกันตาง 
คิดตัดรอนกัน  ที่แยงกัน ตางคิดแขงขันกัน  ทําความบริบูรณ 
ใหเสื่อมใหชะงัก  เปนอยางนี้  ไมเฉพาะบุคคลเทานั้น  เปนทั้งหมูทั้ง 
คณะตลอดถึงสัญชาติ   ตางตองแสวงหาและสะสมกําลังและอํานาจไว 
สูกันทานกัน  หมูมนุษยเอง  สามัคคีกันแลว  เปนผูแตงโลกใหงาม 
ข้ึนใหบริบูรณข้ึนกวาท่ีเปนมาโดยธรรมดา  เปนอริกันข้ึนแลว  เปน 
ผูทําลายโลกใหยับเยิน.  สวนหมูดิรัจฉานเลา มีประเภทตาง ๆเปน 
อนันตพนพรรณนา  สรปุลงวา  เปนจตุรบทคือส่ีเทาก็มี เปนทวิบท 
 คือสองเทาก็มี  เปนพหุบทคือมีเทามากกวาน้ันก็คือ  เปนอบทคือหา 
เทามิไดก็มี  เปนสัตวเกิดในครรภหรือด่ืมน้ํานมก็มี  เปนสัตวเกิดใน 
ฟองตองฟกจึงออกเปนตัวก็มี  เปนสตัวมีมังสะเปนภักษาก็มี  เปน 
สัตวมีติณชาติเปนภักษาก็มี  ตางชนิดตางแยงกันเปนอยู  ตาง 
เบียดเบียนกัน  ตางลางผลาญกันลง  มนุษยกับดิรัจฉานตางสังหาร 
กันอีก  แตดริัจฉานไมอาจผลาญมนุษยไดมากเทาเขาทํามัน.  หมูสัตว 
ผูอาศัยปฐพีนี้แล  กลาวโดยเฉพาะ  คือหมูมนุษย  ยอมเปนผูหวงหาม 
ถิ่นของตนและแยงเอาถิ่นของฝายอ่ืน  ทําทั้งการแตงการทําลายโลก  
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ที่อาศัย.  
        ในโลก  คือชุมนุมมนุษย ทั้งถิ่นที่สํานัก สิ่งอันใหโทษโดยสวน 
เดียวเปรียบดวยยาพิษก็มี  สิ่งอันใหโทษในเมื่อเกินพอดีเปรียบดวย 
ของมึนเมาก็มี  สิ่งอันเปนอุปการะเปรียบดวยอาหารและเภสัชอัน 
สบายก็มี  แตใชในทางผิดอาจใหโทษก็ได.  ชนผูไรพิจารณไมหยั่ง 
เห็นโดยถองแท  ยอมเพลดิเพลินในสิ่งอันใหโทษ  ยอมระเริงจน 
เกินพอดีในสิ่งอันอาจใหโทษ  ยอมติดในสิ่งเปนอุปการะ  ชื่อวาหมก 
อยูในโลก  ถอนตนไมออก  เชนนี้ยอมไดเสวยทุกขบาง  สุขบาง 
อันสิ่งนั้น ๆ  พึงอํานวย  แมสุขก็เปนเพียงสามิส  คือ  มีเหยื่อเจือดวย 
ของลอใจ  เปนเหตุแหงความติด  ดุจเหยื่อ  คือ มังสะอันเบ็ดเกี่ยวไว 
เปนผูอันจะพึงจูงไปไดตามปรารถนา.  ฝายบัณฑิตพิจารณาเห็นความ 
เปนจริงแหงสิ่งน้ัน ๆ วาฉันไรแลว ไมของไมพัวพนในสิ่งอันลอใจ 
อันใคร ๆ ไมอาจยั่วใหติดดวยประการใดประการหน่ึง  ยอมเปนอิสระ 
ดวยตน  เชนนี้ยอมไดสุขเปนนิรามิส  คือ  หาเหยื่อมิได  เปนสุขสุขุม 
เกิดภายใน. 
        สมเด็จพระบรมศาสดา  ตรัสชวนพวกเราพุทธบริษัทใหมาดู 
โลกอันตระการตา  เปรียบดวยราชรถครั้งโบราณ  อันตกแตงดวย 
จิตรกรรมและประดับดวยอลังการอยางงาม  มิใชเพ่ือใหหลงชม  ดุจ 
ดูละครเห็นแกสนุก  เพ่ือทรงปลุกใจพวกเราใหหยั่งเห็นซึ้งลงไปถึงคุณ 
โทษประโยชนมิใชประโยชนแหงสิ่งน้ัน  ๆ  อันคุมเขาเปนโลก  ดุจดู 
ละครเพงคติชั่วท่ีแสดงไปตามเรื่อง  ดวยกําหนดรูคติของคนเขลา  
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และคนฉลาด จะไดไมต่ืนเตนไมติดในสิ่งน้ัน ๆ.    
        ผูใดสํารวมจิตไวอยู  ไมปลอยใหเพลิดเพลินละเลิงพัวพันใน 
สิ่งอันลอในเหลาน้ัน  ผูนัน้จักพนจากบวงแหงมาร.  อาการสํารวม 
จิตมี  ๓  ประการ  คือ :- 
        ๑.  สํารวมอินทรียมิใหความยินดีครอบงํา  ในเมื่อเห็นรูป  ฟง 
เสียง  ดมกลิน่  ลิ้มรส  ถกูตองโผฏฐัพพะ   อันนาปรารถนา. 
        ๒.  มนสิการกัมมัฏฐานอันเปนปฏิปกษตอกามฉันทะ คือ  อสุภ 
และกายคตาสติ  หรืออันยังจิตใหสลด  คือมรณสติ. 
        ๓.  เจรญิวิปสสนา  คือ  พิจารณาสังขารแยกออกเปนขันธ 
สันนิษฐานเห็นเปนสภาพไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
        กิเลสกาม  คือเจตสิกอันเศราหมอง  ชักใหใคร  ใหรัก  ใหอยากได 
กลาวคือ  ตัณหา  ความทะยานอยาก  ราคะ   ความกําหนัด  อรติ 
ความข้ึงเคียด  เปนอาทิ  จัดวาเปนมาร  เพราะเปนโทษลางผลาญคุณ 
ความดีและทําใหเสียคน.  วัตถุกาม  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส 
โผฏฐัพพะ  อันเปนของนาชอบใจ  จัดวาเปนบวงแหงมาร  เพราะ 
เปนอารมณเครื่องผูกใจใหติดแหงมาร. บวงแหงมารน้ี  ที่ผูนั้นติดมาแลว 
เขาจักเปลื้องหลุดไป  จักไมอาจคลองเขาใหติดอีก.  
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                             ปฏิปทาแหงนิพพิทา   
                                      อุทเทส 
        สพฺเพ  สงฺขารา  อนจิฺจาติ   ...   ...   ... 
        สพฺเพ  สงฺขารา  ทุกขฺาติ    ...   ...   ... 
        สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ      ยทา  ปฺาย  ปสฺสติ 
        อถ  นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเข          เอส  มคฺโค  วิสุทธฺิยา. 
        เมื่อใด  เห็นดวยปญญาวา    สังขารท้ังหลายท้ังปวงไมเที่ยง 
...เปนทุกข  ...ธรรมท้ังหลายท้ังปวง  เปนอนัตตา  เม่ือน้ัน  ยอม 
หนายในทุกข  นั่นทางแหงวิสุทธิ. 
                              มคฺควคฺค   ธมฺมปท.๑ 

                                   พรรณนาความ 
        สังขารอธิบายไวแลวโดยประการ   ในกัณฑที่ ๒  อธิการแหง 
ภาวนา  ในอธิการน้ี  จักขยายความใหพิสดารออกไป  โดยอนรุปู 
แกบาลีอันเปนกระทู.  สังขารนั้นไดแกปญจขันธ  ๕  คือ  รูป  รางกาย 
อันสงเคราะหดวยธาตุ  ๔  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม,  เวทนา  ความเสวย 
อารมณ  สุข  ทุกข  อุเบกขา, สัญญา  ความหมายรู  ความจํา, 
สังขาร  อารมณอันเกิดกับจิต  อ่ืนจากเวทนาและสัญญา  แตนา 
จะหมายเอาเจตนาความคิดอานเปนที่ต้ัง,  วิญญาณ  ความรูแจงทาง 
ทวาร ๖ อันธรรมดาแตงคุมกันเขาเปนกาย  ดุจคุมเครื่องจักรเครื่อง 
กล,  ในที่นี้  ไมพึงเขาใจสังขาร  คือ  ประชุมปญจขันธและสังขาร  คือ 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๑.  
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ขันธที่  ๔  ปนกัน  ทานหมายความตางกัน  สังขารแรกหมายเอาสภาพ 
อันธรรมดาแตงข้ึน  สังขารหลังหมายเอาสภาพอันแตงอันปรุงใจให 
เปนตาง ๆ  แตอยางไรทานจึงใชศัพทเหมือนกัน  เปนปญหาอันจะพึง 
สนใจ.  สังขารนี้  แมมีประเภทตาง ๆ กันดวยอํานาจแหงกรรมจําแนก 
แตในทรงหนึ่งคงมีลักษณะเสมอกันเปน ๓  คือ  อนิจฺจตา  ความไมเที่ยง 
ทุกฺขตา  ความเปนทุกข  อนตฺตตา  ความเปนอนัตตา. 
        อนิจฺจตา  ความไมเที่ยง  ยอมกําหนดรูได  ในทางงาย  ดวย 
ความเกิดข้ึนในเบื้องตน  และความส้ินในเบ้ืองปลาย  ไดในบาลีวา :- 
        อนิจฺจา  วต  สงฺขารา                อปฺุปาทวยธมฺมิโน๑ 

        อุปฺปชฺชตฺิวา  นิรุชฺฌนุติ             ...   ...   ... 
        สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ  มีความเกิดข้ึนและความเสื่อมส้ิน 
เปนธรรมดา.  (ไมเลือกวาเปนสังขารชนิดไร  ประณีตก็ตาม  ทราม 
ก็ตาม)  เกิดข้ึนแลวยอมดับ. 
        สังขารเหลาใดไดเกิดข้ึนแลวในอดีต  สังขารเหลาน้ันไดดับ 
เสียแลวในอดีต.  สังขารเหลาใดยอมเกิดข้ึนในปจจุบัน  สังขารเหลา 
นั้นยอมดับในปจจุบัน.  สังขารเหลาใดจักเกิดข้ึนในอนาคต  สังขาร 
เหลาน้ันจักดับในอนาคต.  ระยะกาลในระหวางเกิดและดับแหงสังขาร 
ที่สมมติวามนุษย  ทานกาํหนดวาหยอนกวา  ๑๐๐ ป  พนจากน้ันมีนอย 
นัก  ไมถึงซ่ึงอันดับ  มีแตยิ่งสั้นลงมา. 
 
๑.  ที.  มหา. ๑๐/๑๘๑.   



นักธรรมเอก - ธรรมวิจารณ - หนาท่ี 9 

        ในทางที่ละเอียดกวาน้ัน  ยอมกําหนดรูไดดวยความแปรใน  
ระหวางเกิดและดับ  ไดในบาลีวา :- 
        อจฺเจนฺติ  กาลา  ตรยนฺติ  รตฺติโย 
        วโยคุณา อนุปฺพฺพ  ชหนฺติ.๑ 

        กาลยอมลวงไป  ราตรียอมผานไป  ชั้นแหงวัยยอมละลําดับไป. 
        ระยะกาลในระหวางเกิดและดับนั้น  ทานปนเปน ๓ ปูน  เรียก 
วาวัย  ปูนตนเรียกปฐมวัย  ปูนกลางเรียกมัชฌิมวัย  ปูนหลังเรียก 
ปจฉิมวัย. ทานแบงวัยละเทา ๆ กัน เอา  ๑๐๐ ปเปนเกณฑ  ดวยเพง 
สังขาร  คือ  มนุษย. คงกําหนดดวยอาการแหงความแปรนั้นเอง  แต 
แบงระยะเทา ๆ กันนั้น  นาจะไมถูกแกความเปนจริง. อาการแปร 
แหงสังขาร  ในเบื้องตน  แปรมาฝายเจริญ  พึงเห็นในระยะต้ังแต 
เกิดจนเปนหนุมเต็มที่  ในระหวางน้ี  รูปกายเติบข้ึน ๆ นามกาย  คือ 
จิตเจตสิกวองไวข้ึน  ระยะน้ีจัดเปนปฐมวัย  มีระยะไมเกิน ๒๕ ป 
ประเพณีกําหนดอายุ ๒๕  เปนอภิลักขิตกาลคราวหนึ่ง  นาไดแก 
เต็มปฐมวัย  แตนั้น  สังขารหยุดเจริญ  แตขยายตัว  พึงเห็นเชน 
รูปกายผ่ึงผายออก  นามกายหนักแนนเขา  เชน  มีสติรูจักเหน่ียวรั้ง 
ต้ังอยูในความไมเลินเลอ  ระยะน้ีจัดเปนมัชฌิมวัย  มีระยะอยูใน ๕๐ ป 
ประเพณีกําหนดอายุ ๕๐  เปนอภิลักขิตกาลอีกคราวหน่ึง  นาได 
แกเต็มมัชฌิมวัย  แตนั้น สังขารทรุดโทรมลงไปจนปรากฏ รูปกาย 
หงอมและชํารุด  นามกายเง่ืองและเลือนเขาทุกที  ระยะน้ีจัดเปน 
 
๑.  ส.  ส.  ๑๕/๘๙.  
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ปจฉิมวัย  มีระยะพน  ๕๐  ปออกไปจนตลอดอายุ.  สวนประเพณี  
กําหนดอภิลักขิตกาลเปนผูใหญ  ในเมือ่อายุครบ ๓๐ ปแลว  และ 
เปนผูเฒาในเม่ืออายุครบ  ๖๐ ปแลว  เปนฐานะเครื่องกําหนดวัยได 
เหมือนกัน  ใกลไปขางกําหนดอันทานจัดไว. กําหนดโดยนัยหลงั 
มีโหราศาสตรเปนมูล  ตางเรื่องจากคาถาน้ี  จักไมอธิบาย แตก็นา 
ประหลาดวาความแปรแหงสังขารอนุโลมคติแหงดินฟา. 
        ความแปรแหงสังขารผานวัยทั้ง ๓ นั้น  เปรียบดวยเดินขาม 
สะพานสูงข้ึน ๆ แลวราบ  แลวตํ่าลง ๆ  แตคงผานไปไมไดตลอด 
ทั้งน้ัน  ยอมดับเสียในระหวางเปนอันมาก   เพราะกําลังแหงความเปน 
อยูอันธรรมดาแตงมา  กลาวคืออายุ  ยอมไมเสมอกัน  ดุจกําลังเกิด 
แตการปนแหงลูกขาง  ยังเนื่องดวยปจจัยภายนอกดันสนับสนุนหรือ 
ตัดรอนอีก.  ในอีกทางอันเปนอยางสุขุม  ยอมกําหนดเห็นความแปร 
แหงสังขารในชั่วขณะหน่ึง ๆ คือ  ไมคงที่อยูนาน  เพียงในระยะกาล 
นิดเดียวก็แปรแลว ไดในคาถามาในวิสุทธิมรรควา :- 
        ชีวิต  อตฺตภาโว  จ            สุขทุกขฺา  จ  เกวลา 
        เอกจิตฺตสมา  ยุตฺตา         ลหุโส  วตฺตเต  ขโณ.๑ 

        ชีวิต  อัตภาพ  และสุขทุกข  ทั้งมวล  ประกอบกัน  เปน 
ธรรมเสมอดวยจิตดวงเดียว  ขณะยอมเปนไปพลัน. 
        ความแปรเร็วอยางนี้  ยอมกําหนดเห็นชัดในนามกาย  จิต 
 
๑.  วิ.  มัคคามัคคญาณทัสสนะ.  ตติย.  ๒๕๕.  แต  ขุ.  มหา.  ๒๙/๑๔๑.  เปน  ลหุโส 
วตฺตติกฺขโณ.  
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บางขณะยอมขุนมัว  บางขณะยอมผองแผว บางขณะนึกอารมณ  
อยางนั้น  บางขณะนึกอารมณอยางนี้  เจตสิกก็เหมือนกัน  บางขณะ 
เสวยสุข  บางขณะเสวยทุกข  บางขณะเสวยอุเบกขา  สัญญา 
เจตนา  วิตก  วิจาร  ยอมแปรไปตามขณะที่ปรารภอารมณนั้น ๆ 
แมรูปกาย  นกัปราชญกลาววา  ยอมแปรดุจเดียวกัน  พึงเห็นฟน 
เปนอุทาหรณ เค้ียวอาหารยอมไมสึกหรอดุจฟนเทียม  อันที่จริง 
ยอมกรอนดุจเดียวกัน   แตเพราะมีอนุเกิดแทน  จึงปรากฏเปนอยางนั้น 
แตในระยะที่สั้นสังเกตเห็นยาก  เพงความแปรอยางนี้  นักปราชญใน 
ทางปรมัตถกลาววา  ความเปนแหงสภาวธรรม  เพียงชั่วขณะเทาน้ัน 
แตเพราะมีอยางอ่ืนเกิดสืบยังไมขาดลงจึงปรากฏเปนยังทรงอยู  กริิยา 
ที่เกิดสืบกันอยางนี้  ทานกลาววาสันตติ  เมื่อใดสันตติมาขาดลง 
เมื่อน้ันความดับความส้ินยอมปรากฏ  มรณะยอมกําหนดดวยความขาด 
แหงสันตติ. 
        ความเกิดแลวดับและความแปรในระหวางแหงสังขารดังกลาวมา 
สรูปเขาในบาลีวา "อุปฺปชฺชติ  เจว  เวติ  จ  อฺถา จ  ภวติ" 
ยอมเกิดขึ้นดวยเทียว  ยอมเสื่อมสิ้นดวย ยอมเปนอยางอื่นดวย 
เปนอนิจจลักขณะ  เครื่องกําหนดวาไมเท่ียวแหงสังขาร. 
        อนิจจลกัขณะน้ี  ยอมไดแมในสังขารอันสมมติวาดิรัจฉานและ 
ตนไม  ตลอดถึงสังขารอันมนุษยปรุงขึ้น  เชนรถและเรือน  ยนกลาว 
ยอมไดทั้งในอุปาทินนะ  สังขารมีใจครอง  ทั้งในอนุปาทินนะ สังขาร 
ไมมีใจครอง.  
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        ทุกขฺตา ความเปนทุกขแหงสังขาร  ยอมกําหนดเห็นดวย 
ทุกขอยางนี้ :- 
        ๑.  สภาวทุกข  หรือทุกขประจําสังขาร  คือ ชาติ  ชรา  มรณะ. 
        ๒.  ปกณิณกทุกข  หรือทุกขจร  คือ  โสกะ  ปริเทวะ  ทุกขะ 
โทมนัส  อุปายาส. 
        สองหมวดน้ี แสดงไวในบาลีทั่วไป  สวนในนเิทศแหงทุกข- 
อริยสัจ  แสดงทุกขหมวดท่ี  ๒  เพ่ิมออกไปอีก  คือประจวบดวยคน 
หรือส่ิงอันไมเปนที่รัก  พรากจากคนหรือส่ิงอันเปนที่รัก  ปรารถนา 
ไมไดสมหวัง. 
        ทุกขหมวดที่ ๑  ดูเหมือนทานหมายความดังนี้  การคลอด 
จากครรภมารดา  ที่เห็นวาเด็กไดความลําบากอยางไร  นากลัว 
เปนอันตรายอยางไร  เปนชาติทุกข ความทรุดโทรมแหงสังขารทํา 
ความเปนไปใหลําบาก  เปนชราทุกข  ความส้ินชีวิตมีเวทนากลา 
แข็งนําหนา  เปนมรณทุกข. ฝายพวกนักธรรมเขาใจชาติทุกขกวาง 
ออกไปวา ทุกขอันซัดไดวามีชาติเปนมูลแลว  จัดวาเปนชาติทุกข 
ไดทั้งน้ัน  ความเขาใจอยางนี้  สมดวยทุกขอันกลาวรวบยอด ดังจัก 
แสดงขางหนา  ขัดตอทุกขอันแจกเปนประเภท.  มักเขาใจมรณะวา 
เปนทุกข  เพราะเปนภัยนาหว่ันหวาด. 
        ทุกขหมวดที่ ๒  นอกจากทุกขเปนสวนเจตสิก  ที่กลาวทั่วไป 
ในบาลี  เกิดเพราะพรากจากปยารมณหรือมิไดสมหวัง  ที่กลาวเพ่ิม 
ในนิเทศแหงทุกขอริยสัจ  ดังจะจัดเขาหมวด  จัดทุกขเกิดเพราะ  
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ประจวบดวยอัปปยารมณ  เปนตนวา ความอึดอัด  ข้ึงเคียด เกลียดชัง  
เปนหมวด  ๑  จัดโสกะ ปริเทวะ  อุปายาส  เขาในหมวดแหงทุกข 
เกิดเพราะพรากจากปยารมณ  จัดโทมนัสเขาในหมวดแหงปรารถนา 
ไมไดสมหวัง  โดยนัยนี ้ นาเห็นวาเพ่ิมข้ึนทีหลังบาลีเดิม  แตก็ 
เปนอันเพ่ิมเขาที.  สวนทุกขในหมวดนี้  แกในนิเทศวา  ความทุกข 
ความไมสบายทางกาย  หมายความวา  ทุกขเกิดเพราะพยาธิ  ไมนา 
จัดไวในหมวดนี้เลย  ทั้งใชศัพทก็ซ้ํากับอุทเทส  ชะรอยจะเพ่ิมเขา 
ใหมเหมือนกัน ไมอยางนั้น  ชะรอยจะเห็นวาเปนทุกขจร  จึงสงเคราะห 
เขาไวในหมวดนี้. 
        ๓.  นิพัทธทุกข  คือ  ทุกขเนืองนิตย  หรือทุกขเปนเจาเรือน 
ไดแก  หนาว  รอน  หิว  ระหาย  ปวดอุจจาระ  ปวดปสสาวะ. 
ทุกขหมวดน้ีไมคอยมีใครคํานึงถึงนัก  เพราะเปนของระงับงาย  แต 
ถาเปนรุนแรงก็เหลือทนอยู. 
        ๔.  พยาธิทุกข หรือทุกขเวทนา  มีประเภทตาง ๆ ตามสมุฏฐาน 
คืออวัยวะอันเปนเจาการไมทําหนาท่ีโดยปกติ. 
        สองหมวดน้ี  แสดงไวในคิริมานันทสูตร  ตอนอาทีนวสัญญา 
โดยความเปนโทษแหงกาย. 
        ๕.  สันตาปทุกข  ทกุขคือความรอนรุม  หรือทุกขรอน  ไดแก 
ความกระวนกระวายใจเพราะถูกไฟคือกิเลส ราคะ โทสะ  โมหะ 
เผา.  ทุกขหมวดน้ีมาในอาทิตตปริยายสูตร  กลาวเพรื่อมาถึง 
ปกิณณกทุกขดวย  แตไมเรียกวาไฟเหมือนกิเลส  ใชกิริยาเพียงวา  
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เผาเหมือนกัน.  โสกะ  ปริเทวะ อุปายาส  ดูเปนผลสืบมาจากราคะ  
ในเมื่อไมไดปยารมณสมหวัง หรือในเม่ือไดแลวมาพรากไปเสีย 
โทมนัส ดูเปนผลสืบมาจากโทสะ  ทกุข  จะจัดเปนผลสืบมาจาก 
โมหะก็ไมสนิท  เชนนี้การจัดเปนปกิณณกทุกขเปนไฟอีกกองหนึ่ง จึง 
ไมสนิท  นาจัดเปนทุกขคงเดิม  เกิดเพราะถูกกิเลสเผา  ดุจความ 
รอนแสบอันเกิดเพราะถูกไฟลวก. 
        ๖. วิปากทุกข  หรือผลกรรม  ไดแกวิปฏิสารคือความรอนใจ 
การเสวยกรรมกรณ คือถกูลงอาชญา  ความฉิบหาย  ความตกยาก 
และความตกอบาย  มาในบาลีมากแหง. 
        ๗.  สหคตทุกข  ทุกขไปดวยกัน  หรือทุกขกํากับกัน  ไดแกทุกข 
มีเนื่องมาจากวิบุลผล  ดงัแสดงในโลกธรรมสูตร  อัฏฐกังคุดร 
วา  ลาภ  ยศ  สรรเสรญิ สขุ  เปนทุกขละอยาง ๆ .  บางอาจารย 
อธิบายวา เปนวิปริณามทุกข  คือไดทุกขเมื่อแปรเปนอ่ืนไป.  นา 
เขาใจวา  มีลาภคือทรัพย   ตองเฝาตองระวังจนไมเปนอันหลับนอน 
ไดโดยปกติ  เสียชีวิตในการปองกันทรัพยก็มี  มียศคือไดรับต้ังเปน 
ใหญกวาคนสามัญเปนชั้น ๆ ตองเปนอยูเติบกวาคนสามัญ  จําตอง 
มีทรัพยมากเปนกําลัง  มกัหาไดไมพอใช  ตองมีภาระมาก  เวลาไมเปน 
ของตน  เปนท่ีเกาะของผูอ่ืนจนนุงนัง  ตองพลอยสุขทุกขดวยเขา 
ไดรับสรรเสริญ  เหมือนด่ืมเหลาหวาน  ชวนจะเพลินไปวาตนดี  ตอง 
มีสติระวังมิใหเมากลาวคือเผลอตัว  ดื่มเหลาเสียอีก  ผูดื่มยังอาจยั้งได 
สวนสรรเสรญิมาจากผูยั่วยวนอยูเสมอ มีสุข  เปนทางปรารถนาย่ิงข้ึน  
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จึงยังไมอ่ิม  เปนอันไมไดสุขจริง  วิบุลผลอยางนี้  มีทุกขกํากับอยูดวย  
แสดงในโลกธรรมสูตรวาเปนทุกขก็สม. 
        ๘.  อาหารปริเยฏฐทิุกข คือทุกขในการหากิน ไดแกอาชีวทุกข 
 ืคือ  ทุกขเนื่องดวยการเลี้ยงชีวิต. สัตวทั้งหลายยอมแยงกันหากิน 
 ิดิรัจฉานมีเนื้อเปนภักษา ยอมผลาญชวิีตชนิดเล็กกวาตนเปนอาหาร 
ยอมสูกันเองบาง  เพราะเหตุแหงอาหาร  สัตวมีหญาเปนภักษา  ออก 
หากิน  ยอมเสี่ยงตออันตราย  ยอมหวาดเสียวเปนนิตย  ตองคอยหลีกหนี 
ศัตรู  หมูมนษุยมีการงานขัดทางแหงกันและกัน ตางคิดแขงขันตัด 
รอนกัน   ทํารายกัน   ผลาญชีวิตกัน    เพราะเหตุแหงอาชีวะก็มี 
ไดเสวยทุกขอันเปนวิบากเน่ืองมาจากอาชีวะก็มีเปนอันมาก  แมผูมีทาง 
หาโดยไมตองประกับผูอ่ืน  แทบทุกคนยังรูสึกวา  หาไดไมพอเพ่ือเปน 
อยูสะดวก.  ทุกขชนิดนี้แสดงในบาลี  โดยเปนสังเวควัตถุประการหนึ่ง. 
        ๙.  วิวาทมูลกทุกข  คือทุกขมีวิวาทเปนมูล  ไดแกความไม 
โปรงใจ  ความกลัวแพ  ความหว่ันหวาด  มีเนื่องมาจากทะเลาะกัน 
ก็ดี  สูคดีกันก็ดี  รบกันกด็ี  แสดงในบาลีโดยความเปนกามาทีนพ. 
        ทุกขโดยประเภทเหลาน้ี  พอเปนเครื่องกําหนดเห็นสังขารวา 
เปนทุกขไดอยู  จึงยุติไวเพียงนี้.         
        ๑๐.  ทุกขขันธ  หรือทุกขรอบยอด  หมายเอาสังขารคือประชุม 
ปญจขันธเอง  แสดงในบาลีธัมมจักกัปปวัตตนสูตรวา  "โดยยอ 
อุปาทานขันธ ๕  เปนทุกข"  แสดงในบาลีปฏิจจสมุปบาทวา  "ความ 
เกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลนั่น  ยอมมีดวยอยางนี้.  
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        การพิจารณาเห็นสังขารวาเปนทุกขเต็มที่  คือ  เห็นทุกขหมวดน้ี  
รูจักใชญาณกําหนดเห็นทุกขอยางละเอียด  ที่โลกเห็นเปนสุขมีสหคตทุกข 
เปนนิทัศนะ  ไดในบาลีวา 
        ทุกขฺเมว  ห ิ สมฺโภติ              ทกฺุข  ติฏติ  เวติ  จ 
        นาฺตรฺ  ทุกฺขา  สมฺโภติ     นาฺตฺร  ทุกขฺา  นริุชฺฌติ.๑ 

        ก็ทุกขนั่นแลยอมเกิดข้ึน   ทกุขยอมต้ังอยูดวย ยอมเสื่อมส้ิน 
ไปดวย  นอกจากทุกข  หาอะไรเกิดมิได  นอกจากทุกข  หาอะไร 
ดับมิได. 
        เพงทุกขหมวดน้ี   ทานจัดความเปนสภาพถูกความเกิดและ 
ความส้ินบีบค้ัน  เปนทุกขลักขณะ  เครื่องกําหนดวา เปนทุกขแหง 
สังขาร. 
        ทุกขลกัขณะนี้  ยอมไดเฉพาะในอุปาทินนกสังขาร  คือจําพวก 
สัตว แตบางทานปรารถนาใหไดในอนุปาทินนกะดวย  ดวยดัดความ 
วา ผูเขาไปยึดดวยอุปาทานทนไดยาก  ไมสมกับอุปาทินนกะเปน 
ทุกข  เพราะเปนผูเสวยเอง  บางทานแสดงความเฉาความซีดแหงใบ 
แหงตนไมวา  เปนอาการเสวยทุกขของมัน  ไมสมกันทุกขจัดเปน 
เจตสิกธรรม. 
        อนตฺตตา  ความเปนอนัตตาแหงสังขาร พึงกําหนดรูดวยอาการ 
เหลาน้ี  คือ. 
        ๑.  ดวยไมเปนอยูในอํานาจ  หรอืดวยฝนความปรารถนา  ดังแสดง 
 
๑.  ส.  ส.  ๑๕/๑๙๙.  
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ในอนัตตลักขณสูตรวา  "ถาปญจขันธจักเปนอัตตาแลวไซร  ปญจขันธ  
ไมพึงเปนไปเพ่ืออาพาธ  และจะพึงไดในปญจขันธตามปรารถนาวา  ขอ 
ปญจขันธของเราเปนอยางนี้เถิด  อยาไดเปนอยางน้ันเลย เหตุใด  ปญจ- 
ขันธเปนอนัตตา  เหตุนั้น  ปญจขันธจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ  และไม 
ไดในปญจขันธตามปรารถนาอยางนี้." 
        ๒.  ดวยแยงตออัตตา  ดังแสดงในอนัตตาลักขณสูตรนั้นวา 
"ก็สิ่งใดไมเที่ยง  เปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา  ควรหรือ 
หนอ  เพ่ือตามเห็นสิ่งน้ันวา  นั่นของเรา  นั่นเปนเรา  นั่นตัวของเรา." 
        ๓.  ดวยความเปนสภาพหาเจาของมิได  ดังแสดงในสูตร 
ทั้งหลาย  มีอนัตตลักขณสูตรนั้นเปนตน  วา  "เนต มม"  นั่นมิใช 
ของเรา  "เนโสหมสฺมิ"  นั่นมิใชเรา  "น  เมโส  อตฺตา"  นั่น 
มิใชตัวของเรา. 
        ๔.  ดวยความเปนสภาพสูญ  คือวางหรือหายไป  ดังแสดง 
ในพุทธภาษิตพยากรณปญหาแหงโมฆราชมาณพ  ในปารายนวรรค 
สุตตนิบาตวา 
        สฺุโต  โลก  อเวกขฺสฺสุ          โมฆราช  สทา  สโต 
        อตฺตานุทิฏ ึ  อูหจฺจ                   เอว  มจฺจุตฺตโร  สิยา                 
        เอว  โลก  อเวกขฺนฺต                   มจฺจุราชา  น  ปสฺสติ.๑         
        โมฆราช !  ทานจงมีสติทุกเม่ือ เล็งเห็นโลกโดยความเปนของ 
สูญ  ถอนอัตตานุทิฏฐิ  คือความตามเห็นวาเปนอัตตาเสีย  เชนนี้ 
ทานพึงเปนผูขามพนมฤตยุราชเสียได  มฤตยุราชยอมไมแลเห็นชน 
 
๑.  ขุ.  สุ.  ๒๕-๕๔๙.  ขุ.  จู.  ๓๐/๒๔๕.  
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ผูเล็งเห็นโลกอยูอยางนี้.  
        สังขารเปนสภาพวางนั้น พึงรูอยางนี้  ในกาลใด  ผูพิจารณา 
กําหนดเห็นสังขารกระจายเปนสวนยอย ๆ จากฆนะ  คือกอน  ใน 
กาลน้ัน  ยอมเห็นวาง  ถอนเสียไดซึ่งฆนสัญญา  ความหมายวา เปน 
กอน  อันไดแกความถือความเอาโดยนิมิต  วาเรา  วาเขา  วาผูนั้น  วา 
ผูนี้  ดังแสดงในบาลีวา 
        ยถา  หิ  องฺคสมฺภารา           โหติ  สทฺโท  รโถ  อิติ 
        เอว  ขนฺเธสุ  สนฺเตสุ              โหติ  สตฺโตติ  สมมฺติ.๑ 

        เหมือนอยางวา  เพราะคุมสวนท้ังหลายเขา  เสียงวารถยอมมี 
ฉันใด  เมื่อขันธทั้งหลายยังมีอยู  การสมมติวาสัตวยอมมี  ฉันนั้น. 
        ยถา ยถา  นิชฺฌายติ               โยนิโส  อุปปริกขฺติ 
        ริตฺตก  ตุจฺฉก  โหติ                  โย  น  ปสฺสติ  โยนิโส.๒ 

        เขาเพงพิจารณาเห็นโดยแยบคายดวยประการใด  ๆ ยอมปรากฏ 
เปนของวางเปนของเปลาแกผูเห็นโดยแยบคายน้ัน. 
        สังขารเปนสภาพหายไปน้ัน  พึงรูดวยความสิ้น  ดังแสดงใน 
ชราสูตรวา 
                สปุเนน  ยถาป  สงฺคต 
                ปฏิพุทฺโธ  ปุริโส  น  ปสฺสติ 
                เอวมฺป  ปยายิต  ชน 
                เปต  กาลกต  น  ปสฺสติ.๓ 

 
๑.  ส. ส.  ๑๕/๑๙๘  แต  ขุ.  มหา.  ๒๙/๕๓๖  เปน  ยถาป  องฺคสมฺภารา  ฯ เป ฯ 
๒.  ส.  ขนฺธ  ๑๗/๑๗๔.  ๓.  ขุ.  ส.  ๒๕/๕๙๒.  
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        คนผูต่ืนข้ึนแลว ยอมไมเห็นอารมณอันประจวบดวยความฝน  
ฉันใด  ชนผูอยูยอมไมเห็นชนผูอันตนรักลวงไปแลว ฉันนั้น.         
        ๕.  ดวยความเปนสภาวธรรมเปนไปตามเหตุปจจัย  เปน 
ลักษณะรวบยอดแหงอาการทั้ง ๔  ดังแสดงในบาลีพุทธอุทานวา 
                ยทา  หเว  ปาตุภวนฺติ  ธมมฺา 
                อาตาปโน  ฌายโต  พฺราหฺมณสฺส 
                อถสฺส  กงฺขา  วปยนฺติ  สพฺพา 
                ยโต  ปชานาติ  สเหตุธมฺม 
                                     ...   ...   ... 
                              ยโต  ขย  ปจฺจยาน  อเวทิ.๑ 

        ในกาลใดแล  ธรรมท้ังหลาย  ยอมปรากฏแกพราหมณผูเพียง 
เพงพิจารณา  ในกาลน้ัน  ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้น  ยอม 
สิ้นไป  เพราะมารูธรรมเปนไปกับเหตุ  และเพราะมารูความสิ้นแหง 
ปจจัย. 
        นี้เปนอนัตตลักขณะ  เครื่องหมายของความเปนอนัตตาแหง 
สังขาร.  ขอวาเปนอนัตตานั้น  เพงความตามพยัญชนะ  ดูเหมือน 
เปนมติคานอัตตาของลัทธิพราหมณ.  ลัทธิพราหมณและลัทธิอ่ืนที่เชื่อ 
ความเวียนเกิด  ยอมถือวาในรูปกายน้ีมีอัตตาสิงอยู  เปนผูคิด  เปนผู 
เสวยเวทนา  และสําเร็จอาการอยางอ่ืนอีก  เหมือนคนอยูในเรือน 
เปนสิ่งอันยั่งยืนไมดับ  เมือ่ถึงคราวมรณะ  อัตตาจุติจากสรีระนี้ไป 
 
๑. ขุ.  อุ.  ๒๕/๗๕.  มหาวคฺค.  ปม.  ๔/๒.  
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สิงในสรีระอ่ืน  พบท่ีดีหรอืเลว  สุดแตกรรมอันไดทําไว  สวนสรีระ  
ที่อัตตาละไปแลวยอมสลายไป. อัตตานี้  ในมิลินทปญหาเรียก 
"ชีโว"  ผูเปน  สวนไทยเราเรียก  "เจตภูต"  ผูนึก.  มติฝายพระ 
พุทธศาสนาแยงวา ไมมีอัตตาอยางนั้น  เปนแตสภาวธรรมเกิดข้ึน 
เพราะเหตุ,  สิ้น  เพราะสิ้นแหงเหตุ  ดังแสดงในบาลีวา 
        เย ธมฺมา  เหตุปฺปาภวา        เตส  เหตุ  ตถาคโต  [อาห] 
        เตสฺจ  โย  นิโรโธ  จ           เอว  วาที  มหาสมโณ.๑ 

        ธรรมเหลาใด  มีเหตุเปนแดนเกิด  พระตถาคตตรัสเหตุแหง 
ธรรมเหลาน้ัน  และตรัสความดับแหงธรรมเหลาน้ัน  พระมหาสมณะ 
ตรัสอยางนี้. 
        และแสดงความเกิดแหงธรรมเนื่องกันเปนสาย  ดังแสดงความ 
เกิดแหงวิถีจิตวา  อาศัยอายตนะภายใน  มีจักษุเปนตน  อายตนะ 
ภายนอก  มีรปูเปนตน  ประจวบกันเขา  เกิดวิญญาณ  แตนั้นเกิด 
สัมผัส เวทนา  สัญญา สญัเจตนา  ตัณหา  วิตก  วิจาร  โดยลาํดับ 
"ยงฺกิ ฺจิ สมทุยธมฺม  สพฺพนฺต  นิโรธธมฺม"  สิ่งใดมีความเกิด 
ข้ึนเปนธรรมดา  สิ่งนั้นลวนมีความดับเปนธรรมดา  ความคิดอาน 
ความเสวยเวทนา  และอาการอยางอ่ืน  เปนกิจแหงจิตและเจตสิก 
มิใชแหงอัตตา.  เพียงเทานี้ก็ไมยุง  ครัน้รับวามีจุติจิต  ดวยคําวา 
"จิตฺเต  สงฺกิลิฏเ  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขา"  เมื่อจิตเศราหมอง 
จําหวังทุคติ  "จิตฺเต  อสงฺกิลิฏเ  สุคติ  ปาฏิกงฺขา"  เมื่อ 
จิตไมเศราหมอง จําหวังสุคติ  และรบัรองปฏิสนธิจิตดวยคําวา 
 
๑.  มหาวคฺค. ปม.  ๔/๗๔.  
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"วิฺาณปจฺจยา  นามรูป"  นามรูปยอมเกิดมี  เพราะวิญญาณเปน  
ปจจัย  และรบัการเวียนเกิดเขาดวย  ยากเพ่ือจะทําความเขาใจให 
กระจาง เพราะอยางนี้กระมัง  บาลีบรรยายความแหงบทอนัตตา 
ในทางเปนแตสภาวธรรม  เปนไปตามปจจัยดังกลาวแลว  โดยนัยนี้ 
บทวาอนัตตา  มีความตามพยัญชนะวา  มิใชตัว  มใิชตน  แยงตรง 
 ตออุปาทาน.         
        บาลีแสดงอนัตตลักขณะคาถาหลังน้ีแปลกอยูวา  ธรรมทัง้หลาย 
ทั้งปวง  เปนอนัตตา"  ไมวาสังขารทั้งหลายทั้งปวง  เหมือนใน ๒ 
คาถาขางตน  ชวนใหนึกหาอธิบาย.  ปญหานี้  ทานกอน ๆ ก็ได 
เคยปรารภมาแลว ทานอธิบายวา  อนิจจลักขณะและทุกขลักขณะ 
ยอมไดเฉพาะในสังขาร  บาลีแสดง ๒ ลักษณะน้ันจึงวา  "สังขาร 
ทั้งหลายท้ังปวงไมเที่ยง  สังขารทั้งหลายท้ังปวงเปนทุกข"  สวน 
อนัตตลักขณะ  ยอมไดทั้งในสังขาร  ทั้งในวิสังขาร  คือธรรมอันมิใช 
สังขาร  ที่ทานหมายเอานิพพาน  บาลีแสดงลักขณะน้ีจึงวา  "ธรรม 
ทั้งหลายท้ังปวงเปนอนัตตา"  เพ่ือประมวลสภาวะเหลาน้ีแสดง 
เพราะบทวาธรรมหมายเอาสังขารก็ได วิสังขารก็ได.  ดวยอยางไร 
ทานจัดนิพพานเปนวิสังขาร   จักกลาวขางหนา  ในอธิการแหงนิพพาน. 
ขาพเจาเห็นอีกบรรยายหนึ่ง  จะอธิบายใหกระจาง  จําจะเทียบดวย 
มติของลัทธิอ่ืนอันถือผูสราง  รวมทั้งลัทธิพราหมณดวย   คนผูถือ 
ลัทธิเชนนั้นเชื่อวา  โลกอันสงเคราะหทั้งปฐพีที่อาศัยทั้งสัตวผูอาศัย 
ดังกลาวแลวขางตน  เปนของอันพระเจาสรางทั้งน้ัน  พระเจาน้ันนึกเห็น  
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โดยบุคคลาธิษฐาน  มีรูปกายนามกายอยางมนุษยอันเปนชนิดสูงสุด  
แหงสัตวนิกาย  อันพระองคสราง  มีโปรดมีกริ้วก็เหมือนกัน  แต 
มีฤทธิ์ลวงวิสัยแหงเหลาสัตวอันพระองคสราง  พระเจาน้ันเปนดั้งเดิม 
หาผูสรางอีกตอหนึ่งมิได  ไมมีเบื้องตนวา  ปรากฏข้ึนแตเมื่อครั้งไร 
ไมมีที่สุดวา จักอันตรธานเมื่อไร  เปนผูเที่ยงยืนที่.  ใครครวญมตินี้ 
ดูเหมือนเกิดข้ึนดวยสางหาหรือบัญญัติเหตุแหงสังขารนั้น  ๆ  ถอยหลัง 
เขาไป  ในท่ีสุดติดเขาหรือหยุดลงเพียงนั้น  จึงสมมติสภาพนั้นวา 
พระเจา  ถือเอาเปนดั้งเดิมทีเดียว  เชนนี้ตองบัญญัติวา ไมมีใคร 
สรางอยูเอง  ไมอยางนั้นเง่ือนจะยังไมขาดสาย.  มติฝายพระพุทธ- 
ศาสนาหาไดบัญญัติพระเจาข้ึนอยางนั้นไม  ถือวาสังขารทั้งปวงอันเหตุ 
แตงข้ึนทั้งน้ัน  กลาวคือ  เกิดข้ึนเพราะมีเหตุ  และเหตุนั้นยอม 
เปนอยูเองโดยธรรมดา  สางหาเขาไปก็ติดดุจเดียวกัน  บัญญติัเหตุที่ 
ติดนั้นวาอวิชชา  ดังจะอธิบายวา  ธรรมชาติอันมิรูแจง  แมสาวตอ 
เขาไปอีก  กจ็ะจําขนานชื่ออยางเดียวกัน  จึงจัดเอาอวิชชาเปนดั้งเดิม 
กลาววา  มีตนเง่ือนไมปรากฏ  คลายกนั  แตไมกลาวถึงปลายเง่ือน 
เพราะมีนิพพานเปนที่ขาดสาย  เพ้ียนจากลัทธิขางตน  ดังจะกลาว 
ขางหนา. เมื่อประมวลเหตุอันเนื่องกันเปนสายเขาวาธรรมดาเพ่ือ 
ยนใหสั้นแลว  จะคนควาหาเหตุแหงธรรมดาอีกยอมไมพบ  จึงนาจัด 
ธรรมดาเปนวิสังขาร.  คําวา "ธรรมทั้งหลายท้ังปวง  เปนอนัตตา" 
หมายความถึงธรรมดาดวย. 
        การพิจารณาเห็นสังขารเปนอนัตตา  เวนโยนิโสมนสิการ  อาจ  
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กลายเปนนัตถิกทิฏฐิไปกไ็ด.  คนอันทฏิฐิอยางนี้เขาครอบแลว  ยอม  
เห็นผลบุญผลบาปวาไมมี  ยอมเห็นวามารดาบิดาไมมี  โดยอธิบายวา 
เปนแตสมมติทั้งน้ัน  ทิฏฐิอยางนี้  ไมยังประโยชนใหสําเร็จ  ทาน 
จัดเปนมิจฉาทิฏฐิอยางดิ่ง  ยากท่ีจะถอนข้ึน.  ความเห็นอนัตตาพึง 
ปรารถนาโยนิโสมนสิการกํากับ จะไดกําหนดรูสัจจะท้ัง ๒ คือ  สมมติ- 
สัจจะ  จริงโดยสมมติ  เชนสังขารผูใหเกิด  ชายสมมติวาบิดา  หญิง 
สมมติวามารดา  เปนตน  ยอมเปนจริงโดยสมมติ  เชนเดียวกับรถ 
และเรือน  จะพึงคัดคานมิได ปรมัตถสัจจะ  จริงโดยปรมัตถะ  คือ 
อรรถอันลกึ  เชน รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  เปนตน 
กระจายใหละเอียดออกไปไดอีกเพียงใด  ยิ่งลกึดีเพียงนั้น ยอมเปน 
จริงโดยปรมัตถะ มารดาก็ดี  บิดาก็ดี  ยอมเปนผูอันธรรมดาควบคุม 
ขันธหรือธาตุนั้น  ๆ  แตงข้ึน  เหมือนรถหรือเรือนอันธรรมดาควบคุม 
สัมภาระนั้น ๆ  ปรุงข้ึน  จะพึงปฏิเสธขันธหรือธาตุเทากับสัมภาระ 
เครื่องปรุงเสียมิได.  การกําหนดรูถึงปรมัตถสัจจะ  เปนความรู 
ละเอียด ดุจรูจักสัมภาระแหงรถหรือแหงเรือน  รูละเอียดยอมดีกวา 
รูเผิน ๆ อยูเอง.  กําหนดรูสัจจะท้ัง ๒  นี้แลว  จะไดไมเอามาคานกัน 
จะไดสันนิษฐานวา  เปนแตลึกกวากัน.  แมเพงในทางปรมัตถะ 
สังขารทั้งหลายก็ยอมเปนตาง ๆ กัน  ดบีาง  เลวบาง  ยอมเปนไป 
ตามกฎแหงธรรมดา  กลาวคือธรรม  ยอมอํานวยผลใหเปนเชนนั้น 
เขาใจอยางนี้แลว  จะไดไมแลนออกจากทางไปตกหลม  คือมิจฉา- 
ทิฏฐิ.  อน่ึง  จะไดละทิฏฐิมานะ  คือความถือผิดและความถือตัว  
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และกิเลสอยางอ่ืน  อันเนื่องมาจากการอ่ืนเราถือเขาถือกกถือพวก.  
ความเห็นอนัตตาเปนไปดวยอาการอยางนี้  จึงยังประโยชนใหสําเร็จ 
เหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  ยอมปรากฏแกผูพิจารณาเห็นโดยแยบคาย.         
ในคาถาแสดงไตรลักษณนี้เอง  ทานกลาววา  ยอมเห็นดวยปญญา. 
หมายความอยางเดียวกัน. 
        ผูพิจารณามาเห็นดวยปญญาวา  สังขารทั้งปวง  ไมเที่ยง  เปน 
ทุกข  เปนอนัตตา  ดวยอาการดังกลาวแลว  ยอมหนายในทุกขขันธ 
ไมเพลิดเพลินหมกหมุนในสังขารอันย่ัวยวนเสนหา.  บาลีอนัตตลักขณ- 
สูตร  แจกทุกขขันธออกเปนขันธ  ๕  วา  "อริยสาวกผูสดับแลว  เห็น 
อยูอยางนี้  ยอมหนายแมในรูป  ยอมหนายแมในเวทนา ยอมหนาย 
แมในสัญญา ยอมหนายแมในสังขารทั้งหลาย  ยอมหนายแมใน 
วิญญาณ."  ความหนายนั้นเรียกนิพพิทา  เกิดดวยปญญา  จัดเปน 
นิพพิทาญาณ  ยอมเปนทางคือปฏิปทาแหงวิสุทธิ  ความหมดจด 
ความผองแผวอยางไร  พึงรูโดยนัยอันจะแสดงตอไปนี้.  
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                         ๒.  วิราคะ  ความสิ้นกําหนัด 
                                      อทุเทส 
                               ๑.  นพฺิพินฺท  วิรชชฺติ. 
                            เมื่อหนาย  ยอมส้ินกาํหนัด. 
                                  อนัตตลักขณสูตร.๑ 

                             ๒.  วริาโค  เสฏโ  ธมฺมาน. 
                     วิราคะ  เปนประเสริฐ  แหงธรรมทั้งหลาย. 
                                มคฺควคฺค  ธมฺมปท.๒ 

        ๓.  สขุา  วิราคตา  โลเก        กามาน  สมติกฺกโม. 
วิราคะ   คือความกาวลวงเสียดวยดี  ซึ่งกามท้ังหลาย  เปนสุขในโลก. 
                           พุทฺธอุทาน  มหาวคฺค  วินย.๓ 

                                     พรรณนาความ 
        บาลีอัคคัปปสาทสูตร  จตุกกังคุดร  แสดงวิราคะวาเปนยอด 
แหงธรรมทั้งปวง  ทั้งที่เปนสังขตะ คืออันธรรมดาแตง  ทั้งที่เปน 
อสังขตะ  คืออันธรรมดามิไดแตง  แลวแจกไวพจน  คือคําสําหรับ 
เรียกแทนกันแหงวิราคะ  คือ  "มทนิมมฺทโน"  ธรรมยังความเมา 
ใหสราง  "ปปาสวินโย"  ความนําเสียซึ่งความระหาย  "อาลย- 
สมุคฺฆาโค"  ความถอนข้ึนดวยดีซึ่งอาลัย  "วฏฏปจฺเฉโท"  ความ 
เขาไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะ  "ตณฺหกฺขโย"  ความส้ินแหงตัณหา  "วิราโค" 
 
๑.  มหาวคฺค.  ปม.  ๔/๒๘.  ๒. ขุ. ธ.  ๒๕/๕๑.  ๓.  มหาวคฺค.  ปม.  ๔/๖.  
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ความส้ินกําหนัด  "นิโรโธ"  ความดับ  "นิพฺพาน"  ธรรมชาติ 
หาเครื่องเสียบแทงมิได.  ความเมาในท่ีนี้  หมายเอาความเมาใน  
อารมณยั่วยวนใหเกิดความเมาทุกประการ. สมบัติแหงชาติ  สกุล 
อิสริยะ  และบริวาร  ก็ด ี ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข  ก็ดี  เยาววัย 
ความหาโรคมิได  และชีวิต  ก็ดี  นับเขาในอารมณประเภทน้ี.  ธรรม 
 อันยังความเมาอยางนี้ใหสราง  นับเปนวิราคะ.  ความระหาย 
หมายเอาความกระวนกระวายเหตุความอยาก  เปรียบดวยอาการ 
ระหายนํ้า  ความนําเสีย  คือระงับเสีย  ซึ่งความกระวนกระวายน้ัน 
นับเปนวิราคะดวย.  อาลัย  หมายเอาความติดพัน  ความหวงใยใน 
ปยารมณ  การถอนข้ึนดวยดีซึ่งอาลัยนั้น  พรากจิตออกเสียจาก 
ปยารมณนั้น  นับเปนวิราคะดวย.  วัฏฏะ หมายเอาความเวียน 
เกิดดวยอํานาจกิเลส  กรรม และวิบาก.  สัตวผูมีกิเลส ทําการอยาง 
ใด  การอยางนั้น  จัดเปนกรรม  กรรมนั้น  ยอมอํานวยความเกิด 
ในภพหนาเปนวิการ  ไดเสวยวิบากเขา  กิเลสเกิดข้ึนอีกเลา  ทํากรรม 
ไปอีก วิบากเกิดข้ึนใหม  เวียนกันไป  เฉพาะในภพเดียว  ก็เวียน 
อยูเหมือนกัน  กิเลสยอมเปนปจจัยใหทํากรรม  กรรมยอมอํานวย 
วิบากดีหรือชั่ว  เสวยวิบากเขา  กิเลสยอมเกิดข้ึนอีก. แตอยางไร 
ทานจึงจัดลําดับกรรมเปนตน   กิเลสอยูกลาง  วิบากอยูทาย  ยังไมรู 
อธิบายของทาน.  เห็นอยูทางหน่ึงวา  ดังจะยนลงเปน ๒  คือกรรม 
กับวิบาก  สงเคราะหกิเลสในกรรม  โดยอธิบายวา  ลําพังกรรม 
เวนกิเลส  ยอมเปนสักวากิริยา  ยอมไมอํานวยวิบากในปรภพ ตอ  
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เนื่องดวยกิเลส  จึงอํานวยผลอยางนั้น  แตนับวัฏฏะเปน ๓  อธิบาย  
นี้จึงฟงไมไดสนิท.  เมื่อละกิเลสอันเปนเบื้องตนเสีย  ทําการอยางใด 
อยางหน่ึง  ไมถึงเปนกรรรมนําไปสูปฏิสนธิ เปนสกัวากิริยา  วัฏฏะ 
นั้นชื่อวาขาดสาย  การเขาไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะอยางนี้  นับเปนวิราคะ 
ดวย.  ความอยาก  ชื่อวาตัณหา  อันมีอาการแสหากามารมณ 
เปนกามตัณหา อันมีอาการรนไปในภพ  เปนภวตัณหา  อันมี 
อาการสายเพ่ือพนจากภพ  เปนวิภวตัณหา.  อรรถาธบิายแหง ๒ 
ประเภทหลังเปนอยางไร  เขาใจกันยังไมกระจาง.  ในขุททกวัตถ ุ
วิภังคแหงวิภังคปกรณแกวา  ภวตัณหา  ไดแกราคะสหรตดวย 
ภวทิฏฐิ  วิภวตัณหา  ไดแกราคะสหรคตดวยอุจเฉททิฏฐิ.  ทิฏฐิเนื่อง 
ดวยภพ  หรอืความเห็นขางเกิดเปนภวทิฏฐิ  ลงรอยกับอธิบาย 
ขางตน.  อีกอยางหน่ึง  จํากัดลงจําเพาะรูปภพและอรูปภพ  สวน 
กามภพจัดเขาในกามตัณหา. บางทานตีความวา หมายเอาสัสสต- 
ทิฏฐิ  เทียบดวยอุจเฉททิฏฐิ.  สัสสตทิฏฐิ  ไดแกเห็นวาโลกเที่ยง 
ไดกันกับเห็นวา  มีอัตตายั่งยืนดังกลาวแลว  ดูไมตรงกับรูปศัพท. 
เปนแตชนบทพรอมดวยทิฏฐินี้  นาจะทําความอยากเกิดในภพ 
อันพึงใจ  ทิฏฐิเนื่องดวยขาดสูญ  หรอืความเห็นขางสูญ  เปน 
อุจเฉททิฏฐิ.  ความตอนน้ีมัว  แตถาถือเอาความแหงอุจเฉทะเปน 
อยางเดียวกับความแหงวิภวะ  คือขาดจากภพหรือตัดความเปนอยู 
เสีย  ความลงรอยกัน.  เพราะอยางนี้กระมัง ทานจึงไมกลาวถึง 
สัสสตทิฏฐิใหเปนคูกันในที่นี้.  บางทานเขาใจวิภวศัพทวา  ภพเจริญ  
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เทียบดวย  "วิภโว"  ที่แปลวา สมบัติ  จึงถือเอาอธิบายวา  ภวตัณหา  
ไดแกอยากเกิดในรูปภพ  คือโลกแหงพรหมมีรูป  วิภวตัณหา  ไดแก 
อยากเกิดในอรูปภพ  คือโลกแหงพรหมไมมีรูป  ที่เปนภพอยาง 
สูง  อยางละเอียด  จึงอธิบายกามตัณหาไปตามกันวา  ไดแกความ 
อยากเกิดในกามภพ  คือมนุษยโลกและสวรรค  เปนอันวาตัณหา 
ในภพครบท้ัง ๓.  ความเขาใจจอยางน้ีหม่ินเหมมาก  วิ  อุปสัคเปน 
ไปไดในอรรถตาง ๆ ในทีน่ี้ไมไดเพงอรรถวาเจริญ  เปนอุปสัค 
แปรความใหตรงกันขามตอศัพทวา "ภโว" ที่แปลวา  "ภพ  คือ 
โลกที่เกิด"  ศัพทวา " วิภโว" ในที่นีจึ้งควรแปลวา  "ในภาวะ 
อันมิใชภพ" หรือ  "ในภาวะท่ีไมเกิด"    เชนเดียวกับศัพทวา 
"วิราโค"  หมายอรรถตรงกันขามตอศัพทวา "ราโค"  ที่แปลวา 
"กําหนัด"  จึงแปลวา  "สิ้นกําหนัด."  โดยนัยนี้  มบีางมติวา  อยาก 
ถึงนิพพานเปนวิภวตัณหา. เพงเฉพาะอรรถวา  นพิพานเปนธรรมท่ี 
ไมเกิด  ชวนใหเห็นตาม  แตในพระพุทธศาสนาไมบัญญัติความขาด 
สูญวานิพพาน  พึงเห็นในคําวา "อตฺถิ  ภิกฺขเว  ตทายตน"  ภิกษุ 
ทั้งหลาย !  อายตนะน้ันมีอยู  วิภวตัณหาจึงไมนาหมายเอาความอยาก 
ถึงพระนิพพาน.  โดยตนเคา  ดูเหมือนภวตัณหา  หมายเอาความ 
อยากเกิดในภพท่ีนิยม  แหงชนผูเชื่อการเวียนเกิด  พึงเห็นตัวอยาง 
ในชนผูทําบุญแลว  อธิษฐานขอใหไปเกิดในภพอันตนเลือก วิภว- 
ตัณหา  หมายเอาความอยากพนไปจากภพ   ของชนผูไมเชื่อการ 
เวียนเกิด  ผูไมไดอัสสาทะในชีวิค  เห็นทางทําอัตตวินิบาตคือทําลาย  
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ตัวเองเปนเครื่องปลดเปลื้อง  แตตามความเปนไป  ภวตัณหา  ไม  
ตองเกี่ยวดวยการเชื่อการเวียนเกิดก็ได  สุดแตยังไดอัสสาทะในชีวิต 
ก็ยังอยากเปนอยูในภพ  ยังเพลิดเพลิน  ยังหวงใยอยูในโลก  วิภวตัณหา 
ไมตองเกี่ยวดวยการเชื่อวาไมเกิดอีกก็ได  สุดแตไดความคับแคนในชีวิต 
เขาแลว ก็ไมอยากอยูในภพ  หนักเขาถึงทําอัตตวินิบาต  อาการ ๒  อยาง 
นี้ปรากฏอยูในหมูชน.  อรรถาธิบายนําไปในทางที่ตองปฏิบัติ และ 
ประกอบผูปฏิบัติไวในอัตตสัมมาปณิธินั่นแลเปนดี.  ตัณหา  ๓  นี ้
แจกไวในนิเทศแหงทุกขสมุทัย  แตในบาลีอ่ืนแสดงตัณหาเน่ืองดวย 
อายตนะภายนอก ๖  มรีูปเปนตนละอยาง ๆ ดูเหมือนจํากัดเพียงกาม- 
ตัณหา  ดวยเพงวาเปนไปเฉพาะในปยารมณ  ดังเขาใจกันอยูโดย 
ความรูสามัญ.  การละตัณหาไดสิ้น  นับเปนวิราคะดวย.  วิราคะ 
หมายความตรงกันขามตอราคะ  ไดแกความส้ินกําหนัด  ปราศจาก 
เสนหา  ฟอกจิตจากน้ํายอมคือกิเลสกาม  เปนนามตรง. นิโรธ 
แปลวา  ดับ.  แหงอะไร  ชวนใหถาม.  นิโรธศัพทอันเปนกิริยาสามัญ 
หมายเอาดับแหงธรรมมีเหตุเปนแดนเกิด  ไดในคําเหลาน้ีวา  "เตสฺจ 
โย  นิโรโธ  จ"  พระตถาคต  ตรัสความดับแหงธรรมเหลาน้ันดวย 
"ยงฺกิฺจิ  สมุทยธมมฺ  สพฺพนฺต  นิโรธธมฺม" สิ่งใดมีความเกิดขึ้น 
เปนธรรมดา  สิ่งน้ันทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา  "เอวเมตสฺส 
เกวลสฺส  ทุกขฺกฺธสฺส  นิโรโธ  โหติ"  ความดับแหงกองทุกข 
สิ้นเชิงน้ันยอมมีดวยอยางน้ี   อันเปนกิริยามีนิยมตาง  อยางหนึ่ง 
มายเอาดับ   คือระงับจิตเจตสิกในลําดับแหงสมาบติัที่ ๘  เรียก  
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นิโรธสมาบัติ  ดังกลาวถงึในจูฬเวทัลลสูตร  อีกอยางหนึ่งหมายเอา  
ดับทุกขเนื่องจากดับตัณหา  ดังแสดงในนิเทศแหงทุกขนิโรธอริย- 
สัจ  ในท่ีนี้หมายเอาอรรถอยางหลัง.  โดยนัยนี้  การดับแหงตัณหา 
ดวยหากําหนัดมิไดโดยไมเหลือ  มีดบัแหงเจตสิกทุกขเปนผล  นับ 
เปนวิราคะดวย. นิพพานจักแกในอธิการแหงบทน้ัน  พึงรูไวพลางวา 
ในที่นี้  ทานนับเปนอยางเดียวกับวิราคะ. 
        วิราคะอันกลาวถึงในลําดับแหงนิพพิทา  ทานวาไดแกอริยมรรค 
สวนในอัคคัปปสาทสูตร  ทานแสดงวิราคะเสมอดวยธรรมอ่ืน  โดย 
ความเปนไวพจนแหงกันและกัน  อยางไรก็ตาม  ผูปฏิบัติหัดจิตไป 
ตามธรรมอันกลาวโดยไวพจนนั้น  จักเปนอันปฏิบัติโดยปรมตัถปฏิปทา 
แตอยาลืมโยนิโสมนสิการท่ีจําปรารถนาสําหรับกํากับกัน. 
        มีขออันจะพึงสังเกตอยางหนึ่งวา  ปรมัตถปฏปิทาเทาท่ีกลาว 
แลวก็ดี  ยังจะกลาวขางหนาก็ดี  ทานแสดงเฉพาะในทางละกิเลสกาม 
ไมกลาวถึงกิเลสสวนปฏิฆะเลย  จะวาเฉพาะในทางหน่ึงก็มิใช  เพราะ 
มิไดแสดงในทางนั้นเลย  ชะรอยทานจะเห็นวากิเลสกามเปนมูลแหง 
กิเลสสวนปฏิฆะ  มีนิทัสสนะ  เชนอาฆาตจะเกิดข้ึน  ก็เพราะพบความ 
ติดขัดแหงความปรารถนาเนื่องดวยปยารมณ  หรอือธิบายอยางอ่ืนยัง 
จะพึงมี  ขอผูสนใจในธรรมคํานึงดูเถิด.  
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                           ๑.  วิมุตติ  ความหลุดพน  
                                       อุทเทส 
                            ๑.  วิราคา  วิมุจฺจติ. 
                      เพราะสิ้นกําหนัด  ยอมหลุดพน. 
                                 อนัตตลักขณสูตร.๑ 

        ๒.  กามาสวาป  จิตฺต  วิมุจฺจิตฺถ  ภวาสวาป  จิตฺต วิมุจฺจิตฺถ 
อวิชฺชาสวาป  จิตฺต  วมิุจจฺิตฺถ. 
        จิตหลุดพนแลว  แมจากอาสวะเน่ืองดวยกาม  จิตหลุดพน 
แลว แมจากอาสวะเน่ืองดวยภพ  จิตหลุดพนแลว  แมจากอาสวะ 
เนื่องดวยอวิชชา. 
                                มหาวิภงฺค  วินย.๒ 

             ๓.  วิมุตฺตสสฺมึ  วิมุตฺตมิติ  าณ  โหติ. 
        เมื่อหลดุพนแลว  ญาณวาหลุดพนแลว  ยอมมี. 
                                อนัตตลักขณสูตร.๓ 

                                พรรณนาความ 
        สิ้นกําหนัดแลว  จิตยอมหลุดพนจากอาสวะ  ๓ นั้น.  อาสวะ 
นั้น  เปนชื่อแหงเมรัยก็มี  เชน "ผลาสโว"   น้ําดองผลไม  เปนชือ่ 
แหงกิเลสก็มี  เชน  "กามาสโว"  กิเลสเปนเหตุใคร  หรือกิเลส 
เนื่องดวยกาม  จึงนําความเขาใจวากิเลสานุสัย คือกิเลสอันนอนตาม 
 
๑-๓.  มหาวคฺค.  ปม.  ๔/๒๘. ๒.  มหาวิภงฺค.  ปม.  ๑/๙.  
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คือดองอยูหมักอยูในจิตตสันดาน  ไดแกกิเลสเปนเจาเรือนเปนอาสวะ  
แตดูเหมือนเปนไวพจนแหงกันและกัน  ในบาลีเรยีกอาสวะ  ใน 
อรรถกถาเรียกกิเลสเปนพ้ืน.  กามาสวะ  พึงเทียบดวยกามตัณหา 
ภวาสวะ  พึงเทียบดวยภวตัณหา  อวิชชาสวะ  ไดแกตัวอวิชชาเอง 
ที่แปลวาความไมรูแจงคือความเขลา  ขาพเจาแปลในท่ีนี้วา  อาสวะ 
เนื่องดวยอวิชชาเพื่อใหเขากับภวาสวะ  เชนนี้  อาการแหงโมหะอันเนื่อง 
มาจากอวิชชาคือความไมรูซึ่งสภาพที่ไมรู  เชนเชือ่วามีพระเจาผูสราง 
ทําการออนวอนและบวงสรวงเปนอาทิ  ตลอดถึงสีลัพพตปรามาส  การ 
ถือความศักด์ิสิทธิ์เนื่องมาจากพระเจา  ยอมสงเคราะหเขาในอวิชชาสวะ 
หมวดน้ี. 
        วิมุตติ  ในลําดับแหงวิราคะดังในบาลีกระทูตน  ทานวาไดแก 
อริยผล  สวนวิมุตติในบาลีกระทูที่ ๒  ทานแสดงในลําดับแหงการ 
รูแจงอริยสัจ  ๔ ดูเปนทีอริยมรรค  เพราะมีบาลีกระทูที่ ๓  เปน 
ความตอ  สอวาอริยผล. บาลีกระทูที่ ๓  นั้น  แสดงญาณมีสืบมาจาก 
 ิวิมุตติ  เรียกในบาลีอ่ืนวาวิมุตติญาณทัสสนะ.  วิมุตติในบาลีไมได 
นิยมชัดในขณะแหงมรรคหรือในขณะแหงผล  แตจําแนกไวเปน ๒ 
โดยชัดเจน  คือ  วิมุตติ ๑  วิมุตติญาณทัสสนะ ๑  เชนมาในบาล ี
แสดงอเสขธรรมขันธ  ๕  ศีล  สมาธิ  ปญญา  จัดเปนธรรมขันธ 
ละอยาง ๆ  สวนสามัญ  วิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะ  จัดแยกเปน 
ตางธรรมขันธ  สวนวิสามัญ. 
        วิมุตติ ๒  ประเภทน้ี  วิมุตติไดในบาลีวา  "วิราคา  วิมุจจฺติ"  
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เพราะสิ้นรัก  ยอมหลุดพน  นาหมายวิมุตติเปนกิจแหงจิต  เปนเบ้ือง  
ตน  วิมุตติญาณทัสสนะ  ไดในบาลีวา  "วมิุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิติ 
าณ โหติ" เมื่อหลุดพนแลว  ญาณวาหลุดพนแลวยอมมี  นา 
หมายวิมุตติเปนกิจแหงปญญา  เปนเบือ้งปลาย. 
        โดยนัยนี้  วิราคะไมไดกลาวถึงในท่ีใด  วิมุตติและวิมุตติญาณ- 
ทัสสนะ  กลาวถึงพรอมกันในที่นั้น  จะทําความเขาใจวา วิมุตติ  ได- 
แกอริยมรรค  วิมุตติญาณทัสสนะไดแกอริยผล  ถามาเฉพาะวิมุตติ 
บทเดียว  ไดทั้งอริยมรรคอริยผล  ดูเหมือนไมผิด.  เจโตวิมุตติและ 
ปญญาวิมุตติกลาวถึงในนิเทสแหงปฏิปทาแหงพระอรหันต  และใน 
บาลีอ่ืน  นาจะไดแกวิมุตติ  ๒ นี้  แตทานแกวา  เจโตวิมุตติไดแก 
ปฏิปทาแหงพระอรหันต  ผูสําเร็จอริยมรรคดวยบําเพ็ญสมถภาวนา 
และวิปสสนาภาวนามาโดยลําดับ  ปญญาวิมุตติไดแกปฏิปทาแหงพระ 
อรหันต  ผูสาํเร็จอริยมรรคดวยลําพังเจริญวิปสสนาอยางเดียว  ขาพเจา 
เขาใจไมพอจะอนุโมทนาหรือคาน  แตเทียบกันเขา  ไมสมกับวิสุทธิอัน 
จะกลาวในลําดับ. 
        วิมุตตินั้น เขาใจกันวาเปนโลกุดร  แตในบาลีแสดงอเสขธรรม- 
ขันธ  ใชบทอเสขะกํากับวา "อเสเขน  วิมุตฺติกฺขนฺเธน  อเสเขน 
วิมุตฺติาณทสฺสนกฺขนฺเธน  สมนฺนาคโต"  มาตามพรอมแลว 
ดวยกองวิมุตติของพระอเสขะ  ดวยกองวิมุตติญาณทัสสนะของพระ 
อเสขะ ดังจะบรรยายวา  วิมุตติของพระเสขะก็มี  หรือแมของผูมิใช 
พระ ๒  ประเภทนั้นก็มี  และในบาลีแสดงปฏิปทาแหงพระอรหันต  
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ใชบทอนาสวะกํากับวา  "อนาสว  เจโตวิมุตฺตึ  ปฺาวิมุตฺตึ"  
[ทําใหแจง]  ซึ่งเจโตวิมุตติ  ซึ่งปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได 
ดังจะบรรยายวา  วิมุตติอันเปนสาสวะก็มี  และในบาลีธัมมจักกัปป- 
วัตตนสูตรวา  "อกุปฺปา  เม  วมิุตฺติ"   วิมุตติของเราไมกําเริบ 
ดังจะบรรยายวา  วิมุตติเปนกปุปธรรมคือรูจักกําเริบก็มี ถาวิมุตติเปน 
โลกิยะไมมี  ใชบทเหลาน้ันกํากับหาประโยชนมิได  โดยนัยนีก้ระมัง 
อาจารยปูนหลังไดแจกวิมุตติเปน ๕ คือ  "ตทงฺควิมุตฺต"  ความ 
หลุดพนดวยองคนั้น  ๆ  ไดแกการระงับอกุศลเจตสิกไดเปนคราว ๆ 
"วิกฺขมฺภนวมิุตฺติ"  ความหลุดพนดวยขมไว  ไดแกการระงับ 
กิเลสกามและอกุศลธรรมดวยกําลังฌาน, ๒  นี้เปนโลกิยวิมตุติ  "สมุจ-ฺ 
เฉทวิมุตฺติ" ความหลุดพนดวยตัดขาด  ไดแกระงับกิเลสดวย 
อริยมรรค "ปฏิปสฺสทฺธิวิมุตฺติ"  ความหลุดพนดวยความสงบราบ 
ไดแกอริยผล  "นิสฺสรณวิมุตฺติ"  ความหลุดพนดวยออกไปเสีย  ไดแก 
นิพพาน, ๓  นี้เปนโลกุดร. การบัญญติัตทังควิมุตติ  ดูเหมือน 
ถือเอาบรรยายวา  วิมุตติของผูมิใชพระเสขะ  มิใชพระอเสขะ  คือปุถุชน 
ก็มีเปนเกณฑ  การบัญญติัวิกขัมภนวิมุตติ  ดูเหมือนถือเอาบรรยาย 
วา  เจโตวิมุตติเปนสาสวะก็มีเปนเกณฑ  การบัญญติัสมุจเฉทวิมุตติ 
และปฏิปสสทัธิวิมุตติ  คงเปนตามสันนิษฐานวา  วิมุตติเปนไดทั้ง 
อริยมรรคทั้งอริยผล  ดังอธิบายมาแลว  เกณฑบัญญัตินิสสรณวิมุตติ 
ยังตริไมเห็นอยางอ่ืนจากบทบูรณ คือเพ่ิมใหเต็มจํานวนแหงโลกุตตร- 
ธรรม ๓.  
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        สําหรับผูปฏิบัติ  การหัดทําจิตใหปลอดจากกิเลสกามและอกุศล- 
วิตกอยางอ่ืน  จักสําเร็จประโยชน.  
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                    ๔.  วิสุทธิ  ความหมดจด  
                                    อุทเทส 
                       ๑. ปฺาย  ปริสุชฺฌติ. 
                       ยอมหมดจดดวยปญญา. 
                         ยกฺขสยุตฺต สคาถวคฺค.๑ 

                        ๒.  เอส  มคฺโค  วิสุทธฺิยา. 
                 นัน่  [คือนิพพิทา] เปนทางแหงวิสุทธิ. 
                             มคฺควคฺค  ธมฺมปท.๒ 

                                พรรณนาความ 
        ลัทธิพราหมณถือวา  บาปท่ีทําแลวอาจลอยเสียดวยทําพิธีเมื่อ 
อาบนํ้า  เชนเดียวกับชําระมลทินกายดวยอาบนํ้าโดยปกติ  และลัทธ ิ
คริสตังถือวา  ออนวอนพระเจาเพ่ือโปรดยกประทานไดอยู  เชนเดียว 
กับพระเจาแผนดิน  โปรดยกโทษพระราชาทานแกคนผูทําผิด  ใหพน 
พระราชอาญา  ฝายพระพุทธศาสนาถือวา 
        อตฺตนา ว กต  ปาป                  อตฺตนา  สงฺกิลิสฺสติ 
        อตฺตนา  อกต  ปาป                  อตฺตนา  ว  วิสชฺุฌติ 
        สุทฺธ ิ อสุทฺธิ  ปจฺจตฺต               นาฺโ  อฺ  วิโสธเย.๓ 

        ทําบาปเอง  ยอมเศราหมองเอง  ไมทําบาปเอง  ยอมหมดจด 
เอง  ความหมดจดและความเศราหมองเปนเฉพาะตัว คนอ่ืนยังคน 
 
๑.  ส. ส.  ๑๕/๓๑๕.  ๒.  ขุ. ธ.  ๒๕/๕๒.  ๓.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๓๗.  
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อ่ืนใหหมดจดหาไดไม.  โดยนัยนี้  ถอืวาความบริสุทธิ์ภายในยอมมี  
ดวยปญญา. 
        ผูพิจารณามาเห็นดวยปญญาวา สังขารไมเที่ยง  เพราะเพง 
ความเกิดและความดับ นี้เปนอุทยัพพยญาณ  คือเห็นเกิดดับ. 
        เพราะเพงความแปรในชั่วขณะ  จัดเปนภังคญาณ  คือเห็น 
ยอยยับ. 
        เล็งเห็นสังขารวาเปนทุกข  นี้จัดเปนอาทีนวญาณ  คือเห็นโทษ. 
        มาเล็งเห็นวาสังขารเปนอนัตตา  ยอมเห็นในขณะเดียวกัน  พอง 
ดวยพระปจฉิมวาจา  แหงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัววา 
"นตฺเถต  โลกสฺมึ ย  อุปาทิยมาน  อนวชฺช  อสฺส"  สิ่งใดเขาไป 
ยึดเขาไปถืออยู  [โดยความเปนเจาของ]  จะพึงเปนของหาโทษมิได 
สิ่งน้ันยอมไมมีในโลก  นับเขาในบาลีวา  "อุปาทาเน  ภย  ทิสวฺา" 
เห็นภัยในการยึดการถือแลว  นี้เทียบไดกับภยตูปฏฐานญาณ  คือ 
เห็นปรากฏโดยความเปนของนากลัว. 
        ความหนายในลําดับ  เปนนิพพิทาญาณ. 
        นิพพิทานั้น  ยอมเปนปฏิปทาเครื่องสาวไปถึงความเปนผูใคร 
จะปลดอุปาทานเสีย  อันจัดเปนมุญจิตุกัมยตาญาณ. 
        ความพิจารณาหาอุบาย  อันจัดเปนปฏิสังขาญาณ. 
        ความวางเฉยในสังขาร  อันจัดเปนสังขารุเปกขาญาณ  โดยลําดับ 
กัน. 
        แตนั้นจัดเปนสัจจานุโลมิกญาณ  คือเห็นอนุโลมอริยสัจ เปน  
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วิปสสนาญาณคํารบ  ๙  อยูในหัวตอแหงภาวะเปนปุถุชนและภาวะเปน  
อริยะ  โคตรภูญาณก็เรียก  หมายความวา  ญาณครอบโคตร  คือ 
ลวงภาวะเดิม. 
        ขาพเจาเขาใจญาณหลังน้ี  ไมพอจะอธิบายใหพิสดารไปกวานี้ 
ตอน้ีเปนวาระแหงอริยมรรคและอริยผลโดยลําดับกัน  นิพพิทาชือ่วา 
เปนทางแหงวิสุทธิดวยประการฉะน้ี.  
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                                 อีกบรรยายหน่ึง  
                                        อุทเทส 
        ๓.  มคฺคานฏงฺคิโก  เสฏโ          ................. 
        เอเสว  มคฺโค  นตฺถฺโ               ทสฺสนสฺส  วิสุทฺธิยา. 
        ทางมีองค ๘  เปนประเสริฐสุด  แหงทางท้ังหลาย....ทางนั้นหมด 
ไมมีทางอ่ืน  เพ่ือหมดจดแหงทัสสนะ. 
                             มคฺควคฺค  ธมฺมปท.๑ 

                               พรรณนาความ 
        ทางมีองค ๘ นั้น  ในนิเทศแหงทุกนิโรคามนีปฏิปทาอริยสัจ 
แหงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเปนตน  จําแนกออกไปอยางนี้ :- 
        สมฺมาทิฏ ิ                           ความเห็นชอบ 
        สมฺมาสงฺกปฺโป                     ความดําริชอบ 
        สมฺมาวาจา                           เจรจาชอบ 
        สมฺมากมฺมนฺโต                      การงานชอบ 
        สมฺมาอาชีโว                          เลี้ยงชีวิตชอบ 
        สมฺมาวายาโม                        พยายามชอบ 
        สมฺมาสติ                               ระลกึชอบ 
        สมฺมาสมาธิ                           ต้ังใจชอบ. 
        ในอัคคัปปสาทสูตรกลาวยกเปนยอดแหงสังขตธรรม  เชนเดียว 
กันกับกระทูนี้.  ความเปนทางประเสริฐเปนทางยอด  เห็นไดชดั 
 
๑. ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๑.  
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เพราะองค ๘ นั้นแตละอยาง ๆ  ก็เปนธรรมดี ๆ   รวมกันเขาท้ัง ๘  
ยอมเปนธรรมดียิ่งนัก  และเปนทางเดียวนําไปถึงความดับทุกข  หรือ 
ถึงความหมดจดแหงทัสสนะ  แตจัดเปนพวกสังขตธรรม  ดวยอธิบาย 
อยางไร  ขาพเจาเขาใจไมชัดพอจะยืนยัน  ไดแตคะเนวาชะรอยจะ 
เพงวาเปนธรรมเนื่องดวยอุปทานขันธ  จึงจัดเปนสังขตะดวยกัน ครั้น 
เทียบกับวิราคะอันจัดเปนอสังขตะเขา  นอกจากหมาเอาอนุปาทา- 
ปรินิพพาน  ยอมชักฉงน.  ทางนี่แลนําไปถึงความหมดจดแหงทัสสนะ 
อยางไร  พึงรูดวยเทียบกับวิสุทธิ  ๗  อยางนี้ 
        สัมมาวาจา  สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สงเคราะหเขาเปน 
สีลวิสุทธิที่ ๑. 
        สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ  สงเคราะหเขาเปน 
จิตตวิสุทธิที่ ๒  อันไดแกสมาบัติ. 
        สัมมาทิฏฐิ  และสัมมาสังกัปปะ ไดในวิสุทธิ  ๕  ในลําดับ. 
        สัมมาสังกัปปะ ทํากิจพิจารณา สัมมาทิฏฐิ  ทาํกิจสันนิษฐาน 
เปนชั้น  ๆ  อยางนี้ :- 
        พิจารณาแลเห็นสังขารโดยไตรลกัษณ  จัดเปนทิฏฐิวิสุทธิ  หมดจด 
แหงความเห็น  นับเปนที่ ๓. 
        พิจารณาแลเห็นความเปนไปแหงสังขารเนื่องดวยเหตุ  ดังแสดง 
ในบาลีวา 
        ยถา  หิ  อฺตร  พีช       เขตฺเต  วุตฺต  วิรูหติ 
        ปวีรสฺจ  อาคมมฺ           สิเนหฺจ  ตทูภย  
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        เอว  ขนฺธา  จ  ธาตุโย             ฉ จ  อายตนา  อิเม  
        เหตุ  ปฏิจฺจ  สมฺภูตา               เหตุภงฺคา  นิรุชฌฺเร.๑ 

        เหมือนอยางวา  พืชชนิดใดชนิดหน่ึง   อันหวานไวแลว 
อาศัยรสแหงแผนดินและยางในพืชรวมกันเขาท้ัง ๒ อยาง  ยอมงอก 
ข้ึนในนา  ฉันใด   ขันธ  ธาตุ อายตนะ  ๖  เหลาน้ี  อาศัยเหตุ 
เกิดข้ึน  ฉันนั้น  ยอมดับเพราะสลวยแหงเหตุ  จัดเปนกังขาวิตรณ- 
วิสุทธิ  หมดจดแหงญาณเปนเครื่องขามความสงสัย  นับเปนที่ ๔ 
ไดในบาลีวา 
                อถสฺส  กงฺขา  วปยนฺติ  สพฺพา 
                ยโต  ปชานาติ  สเหตุธมฺม 
                                         ...   ...   ... 
                ยโต  ขย  ปจฺจยาน  อเวทฺ.๒ 

        ในกาลนั้น     ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้นยอมส้ิน 
เพราะมารูธรรมเปนไปกับเหตุ....  และเพราะมารูความส้ินแหงปจจัย 
ทั้งหลาย. 
        พิจารณาแลเห็นสังขารดวยอาการอยางน้ัน  ดวยใชโยนโิสมนสิ- 
การกํากับ  รูจักวานอมจิตอยางไรถูกทาง อยางไรผิดทางดังกลาวแลวใน 
อนัตตลักขณะ จัดเปนมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ  หมดจดแหงญาณ- 
ทัสสนะวาทางหรือมิใชทาง  นับเปนที่ ๕. 
        ในวาระน้ี  ทานแกละเอียดลงไปจนถึงวาไดเสวยผลแหงวิปสสนา 
 
๑.  ส.  ส.  ๑๕/๑๙๗.  ๒.  ขุ.  อ.  ๒๕/๗๔.  มหาวคฺค.  ปม.  ๔/๓.  
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แลวเกิดทะนงข้ึน  จัดเปนอุปกิเลสแหงวิปสสนา  มิใชทาง  พิจารณา  
แลเห็นสําเร็จเปนอริยมรรค  จัดเปนปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ  หมดจด 
แหงญาณทัสสนะเปนทาง  นับเปนที่ ๖. 
        พิจารณาแลเห็นเปนอริยผล  จัดเปนญาณทัสสนวิสุทธิ  หมด 
จดแหงญาณทัสสนะ  นับเปนที่ครบ  ๗  ที่หมายกลาวในบาลีวา 
        เอเสว  มคฺโค  นตฺถฺโ        ทสฺสนสฺส   วสิุทฺธิยา๑ 

        ทางนั้นแล  ไมมีทางอ่ืน  เพ่ือหมดจดแหงทัสสนะ. 
        ในรถวินีตสูตร  มัชฌิมนิกาย  มชัฌิมปณณาสก  แสดงวิสุทธิ ๗ 
วาสงตอกันโดยลําดับจนถึงอนุปาทาปรินิพพาน  เหมือนการเดินทาง 
กวาจะถึงท่ีสุด  ดวยรถ ๗ ผลัด. 
        ในวิสุทธิ  ๗  นี ้ วิสทุธิ  ๒  เบื้องปลาย จัดเปนโลกุดรดวยภาวะ 
เปนอริยมรรคอริยาผล  ทวงทีเดียวกับวิมุตติ  แตแกเฉพาะในทาง 
บริสุทธิ์แหงทัสสนะ  เปนวิสุทธิเปนกิจแหงปญญา  ชะรอยวิสทุธิ 
เปนกิจแหงจิตเอามาใชธรรมภูมิตํ่าเสียแลว  เชนจิตตวิสุทธิใน 
วิสุทธิ  ๗ นี้เอง  แมอยางนั้นวิสุทธิชั้นสูง เปนกิจของจิต  คงปฏิเสธ 
มิได  เปนแตงแฝงอยู  ในบาลีวา  "ปฺาย  ปริสชฺุฌติ"  ยอมบริสุทธิ์ 
ดวยปญญา  อะไรเปนบทกัตตา  คืออะไรบริสุทธิ์  แกเปนอยางสุขุม 
ไมใชจิตหรือ. ทานแกวิมุตติ  ยกเจโตวิมุตติเปนสูง  ทานแกวิสุทธิ 
จัดจิตตวิสุทธิเปนตํ่า  ขาพเจาจึงกลาววาขัดกันอยูและหาทางเขาใจไป 
อยางอ่ืน. 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๑.  
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        วิสุทธินี ้ ทานหาไดกลาวเขาลําดับกับวิมุตติไม  ลําดับอันทาน  
กลาวนั้นสุดลงเพียรวิมุตติ  แตพึงรูไดโดยนัย. เหมือนอยางวา  ผาฟอก 
แลวยอมหมดมลทิน  ยอมขาวผอง  ฉันใด  จิตสํารอกจากกิเลสกาม 
หรือจากอาสวะแลว  ยอมหลุดพนจากความเศราหมอง  ยอมผองแผว 
ฉันนั้น. เหตุนั้น  ขาพเจาจึงกลาวถึงในลําดับแหงวิมุตติ.  ไมอยางนั้น 
ยอมเปนสมุหนาม ชื่อท่ีรวมวิราคะและวิมุตติ. ดังไดบรรยายกลาว 
ไวแลวในขางตน  หรือเปนไวพจนแหงวิมุตติ. 
        สําหรับผูปฏิบัติ  การหัดจิตไปตามทางแหงวิสุทธิ  เปนด ี
ไมมีเสีย.  
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                      ๕.  สันติ  ความสงบ  
                               อุทเทส 
                  ๑.  สนฺติมคฺคเมว  พฺรูหย. 
            สูจงพูนทางแหงความสงบนั้นแล. 
                      มคฺควคฺค  ธมฺมปท.๑ 

                     ๒.  นตฺถิ  สนฺติปร สุข. 
               สุขอ่ืนจากความสงบยอมไมมี. 
                         สุขวคฺค  ธมฺมปท.๒ 

                 ๓.  โลกามิส  ปชเห  สนฺติเปกฺโข. 
            ผูเพงความสงบ  พึงละอามิสในโลกเสีย. 
                         สคาถวคฺค  สยุตฺต.๓ 

                            พรรณนาความ 
        พระพุทธภาษิตสอนใหพูนทางแหงสันตินั้น  สันติยอมเปนไป 
ในไตรทวาร ไดในบาลีวา 
        สนฺต  ตสฺส มน  โหติ   สนฺตา  วาจา  จ  กมมฺ  จ.๔ 

        ใจของผูนั้น  ยอมเปนทวารสงบแลว  วาจารแลวการ  [กาย] 
ก็ยอมเปนทวารสงบแลว. 
        สงบกาย  สงบวาจา  จัดเปนสันติภายนอก  สงบใจจัดเปน 
สันติภายใน  การทํา  การพูด  การคิดอยางใด  ยอมเปนไปเพ่ือสันติ 
เชนเวนจากเบียดเบียนกัน  ชักนําเพ่ือกายสามัคคี  เวนจากวิวาทและ 
 
๑. ขุ.  ธ. ๒๕/๕๓.  ๒.  ขุ. ธ.  ๒๕/๔๒.  ๓.  ส.  ส.  ๑๕/๓.  ๔.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๘.  
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ผรุสวาจา  กลาวถอยอันสุภาพ  นึกในทางเมตตากรุณา  พึงทํา  
พึงพูด พึงคิด  อยางนั้น  ตลอดถึงพึงหัดจิตใหเปนไปตามปรมัตถ- 
ปฏิปทาท่ีหมายกลาวในบาลีนั้น.  ตรัสสอนอยางนี้ ก็เพราะสุขอ่ืนยิ่งไป 
กวาสันติยอมไมมี.  กามสุขยอมเจือดวยความรอนรุนแหงกิเลส  สุขเพราะ 
ไดลาภยศและสรรเสริญ ยอมระคนดวยทุกขดังกลาวแลว  สุขเพราะ 
ชนะ  ต้ังแตเลนกัน  แขงขัน  โตกัน  สูกัน  ตลอดถึงรบกัน  ยอม 
เกี่ยวพันดวยเวร  สวนสุขเกิดสืบมาแตความสงบเปนแตเพียงภายนอก 
เชนความเปนไมตรีกัน  ตางรักษากายสมาจารวจีสมาจารเรียบรอย  ที ่
เปนภายใน นึกถึงการท่ีอยูดวยความไมมีภัยไมมีเวรกับผูอ่ืน  นึกถึง 
ศีลาจารอันประพฤติมาโดยเรียบรอย  สะกดจิตจากกิเลสอยางทารุณ 
มีสาราคะคือราคะกลาและอิสสาเปนตัวอยาง  ยอมเปนสุขอยางสดชื่น 
ที่เกิดสืบมาจากความสงบกิเลสอยางสุขุม  ยอมเปนสุขอยางแจมใส 
อยางสนิท.  ผูมุงสันติอันเปนสุขอยางจริงจัง  พึงละโลกามิสเสีย. อะไร 
เปนโลกามิส.  ปญจพิธกามคุณ  คือ  รปู  เสียง  กลิน่  รส  โผฏฐัพพะ 
อันนาปรารถนา  นาใคร  นาชอบใจ  เปนโลกามิส   เพราะเปนเครื่อง 
ลอใจใหติดในโลกดุจเหย่ืออันเบ็ดเกี่ยวอยู.  การทําใจมิใหติดในปญจพิธ- 
กามคุณ  ยอมเปนปฏิปทาของทานผูรูผูสงบดีแลว  แสดงในชราสูตรวา 
                อทุพินฺทุ  ยถาป  เปกฺขเร 
                ปทุเม  วาร ิ ยถา  น  ลิปฺปติ 
                เอว  มุนิ  โนปลิปฺปติ  
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                ยทิท  ทิฏสุต  มุเตส  วา.๑ 

        หยาดแหงน้ํายอมไมติดในใบบัว  แมฉันใด  วารียอมไมกําซาบ   
ในดอกปทุม  ฉันใด  มุนยีอมไมเขาไปติดในอารมณอันเห็นแลวก็ด ี
อันฟงแลวก็ดี  อันทราบแลวก็ดี  ฉันนั้น. 
        สันติเปนไดทั้งโลกิยะท้ังโลกุดร  ดุจเดียวกับวิสุทธิ  ที่เปนโลกิยะ 
ไดในบาลีวา 
        น  ห ิ รณฺุเณน  โสเกน        สนฺตึ  ปปฺโหติ  เจตโส. 
        บุคคลยอมถึงความสงบแหงจิต  ดวยรองไห  ดวยเศราโศก 
ก็หาไม. 
        ที่เปนโลกุดรไดในบาลีวา 
                  โลกามิส  ปชเห  สนฺติเปกฺโข.๒ 

                          ผูเพงสันติพึงละโลกามิสเสีย. 
        ขาพเจาเรียงไวในลําดับแหงวิสุทธิ  มีอธิบายวา  จิตวิสุทธิ์แลว 
ยอมสงบ  ดุจผาฟอกขาวผองแลว  ยอมมีนวล. 
        สําหรับผูปฏิบัติ  การประพฤติไตรทวารในทางแหงสันติ  เปนดี 
ไมนอย. 
 
๑.  ขุ.  สุ.  ๒๕/๔๙๓.  ๒.  ส.  ส.  ๑๕๑ภ.  ๗๗. ๙๐.  
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                                ๖.  นพิพาน   
                                    อุทเทส 
                ๑.  นิพฺพาน  ปรม  วทนฺติ  พุทฺธา. 
       พระพุทธเจาท้ังหลาย  ยอมกลาวนิพพานวายวดย่ิง. 
 ุ                           พุทฺธวคฺค  ธมฺมปท.๑ 

             ๒.  นิพฺพานคมน  มคฺค  ขิปฺปเมว  วิโสธเย. 
                       พึงรีบรัดชาํระทางไปนิพพาน. 
                             มคฺควคฺค  ธมฺมปท.๒ 

                             ๓.  นพฺิพาน  ปรม  สขุ. 
                          นิพพานเปนสุขอยางยวดยิ่ง. 
                                  สุขวคฺค  ธมฺมปท.๓ 

                                      พรรณนาความ 
        นิพพานศัพท  นัยหนึ่ง  แปลวา  ดับ  ออกจากธาตุ  วา  ม ี นี 
เปนบทหนา  ยุ  ปจจัย  ทีแ่ปลงเปน  อน   อีกนัยหนึ่ง  แปลวา  หาของ 
เสียบแทงมิได  ออกจาก  วาน  ศัพท  อันเปนชื่อของลูกศร มี  นี 
เปนบทหนา  หมายความปฏิเสธ  เขารูปเปนปญจมีหรือฉัฏฐีพหุพพิหิ- 
สมาส  เทียบไดกับบทวา  "อพฺพุฬฺหสลฺโล"  มีลูกศรอันถอนแลว 
เปนคูณบทของพระอรหนัต.         
        จะอธบิายนิพพานใหเขาใจชัด  จําจะเลามติแหงลัทธิภาย 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๐.  ที.  มหา.  ๑๐/๕๗.  ๒. ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๓.  ๓.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๒.  ม. ม.  ๑๓/๓๘๑.  
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นอกกอน   มติแหงศาสนาพราหมณเขาใจวา   มีตนเดิมอยางหนึ่ง  
เรียกวา   "ปรมาตฺมนฺ"   เทียบกับศัพทมคธเปน   "ปรมตฺตา." 
"ปรมตฺโถ"   นาจะไดกับศัพทนี้.   ปรมาตฺมนฺ  นั้น   แบงภาคออก 
จากตน  ใหเขาสิงรูปกายอันสรางข้ึนตาง ๆ ชนิด  ภาคเหลาน้ี  เรียกวา 
"อาตฺมนฺ"  เทียบกับมคธวา "อตฺตา"  คลายกับปราชญในทาง 
โหราศาสตรลงสันนิษฐานวา  โลกทั้งหลายรวมท้ังโลกที่เราเกิดอยูนี้ดวย 
เปนภาคแตกกระจายมาจากดวงอาทิตย.  อาตฺมนฺ  นั้น  ตกอยูในคติ 
แหงกรรม  ทําบาปหนัก  เทียบดวยอนันตริยกรรมของเรา  จุติจากราง 
นั้นแลว  ยอมตกนรกไมมีกําหนดพน  เทียบดวยผูรายถูกลงโทษจําคุก 
ตลอดชีวิต  พระอรรถกถาจารยผูรจนาอรรถกถาธรรมบท  ไดแตงเรื่อง 
สัตวนรกพูดกัน  มันตนหนึ่งวา  ต้ังแตพวกเราถูกเผามา  เต็มหกหมื่น 
ปแลว  เมื่อไรจะมีที่สุด  มันอีกตนหน่ึงตอบวา  ที่สุดยอมไมมี  ที่สุด 
จักมีแตขางไหน  ที่สุดยังไมเล็งเห็น  เพราะในครั้งนั้นเจากับขาทําบาปไว 
นักแลว.  ที่ทาํดีพอประมาณ ยอมข้ึนสวรรคชั้นตํ่าหรือเกิดในมนุษยโลก 
ไดอัตภาพเปนคนชั้นดี  ทีท่ําบาปไมถึงหนักหนา  ยอมตกนรกชัง่คราว 
บาง  ไดอัตภาพเปนสัตวดิรัจฉานตางชนิดบาง  เปนปศาจบาง  เปนยักษ 
บาง  เปนมนุษยชั้นเลวบาง  ที่ทําดีปน  ความดีนั้น ยอมผลัดคติใหดี 
ข้ึน ทําดีมากข้ึน  คติยอมดีข้ึน  เทียบกบัคติของสัตวผูทองเที่ยวใน 
สังสารวัฏอันกลาวในอรรถกถาแหงชาดก  ในเมตตสูตร กลาวถึง 
แผเมตตาแกสัตวผูแสวงหาที่เกิด  เรียกสัมภเวสี  คูกับสัตวผูเกิดแลว 
เรียกภูตะ  สัตวชนิดนั้นเทียบไดกับ  อาตฺมนฺ  กําลังรอนหาราง  
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เพ่ือเขาสิง.  อาตฺมนฺ  นั้น  ทองเท่ียวไป  ในท่ีสุด  ยอมถึงความบริสุทธิ์   
จากบาปดวยประการทั้งปวง  ไดชื่อวา  "มหาตฺมนฺ"  เทียบกับมคธ 
วา " มหตฺตา"  แปลวา "อัตตาใหญ."  ศัพทมคธน้ีมาในคาถานิคม 
แหงธัมมคารวสูตร  จตุกกังคุดร วา 
        ตสฺมา  หิ  อตฺตกาเมน            มหตฺตมภิกงฺขตา 
        สทฺธมฺโม  ครุกาตพฺโพ             สร  พุทฺธาน  สาสน.๑ 

        เพราะเหตุนั้นแล  ผูรักตนจํานงมหัตตา  มาระลึกถึงคําสอน 
แหงพระพุทธเจาท้ังหลาย  พึงทําเคารพพระสัทธรรม. 
        แตแปลบทมหัตตาวา  ประโยชนใหญบาง  ความเปนใหญบาง 
อยางตนความไมไดกับพยัญชนะ  อยางหลังตามพยัญชนะเปนมหัตตะ 
ก็ได  แตความเขากับพากยไมสนิท.  อีกศัพทหน่ึงคือ  "มหคฺคต" 
ที่แปลวา  ถึงความเปนใหญ  บางทีเลียนศัพทนี้ก็ได  แตมีอธิบาย 
ตางวา  ไดแกจิตและสัมปยุตดวยฌาน.  ศัพทนี้มาในนิเทศแหง 
จิตตานุปสสนาในมหาสติปฏฐานสูตรวา "มหคฺคต  วา  จิตฺต 
มหคฺคต   จตฺิตนฺติ  ปชานาติ"  ภิกษุยอมรูชัดซึ่งจิตเปนมหรคตก็มี 
วาจิตเปนมหรคต.  "มหาตฺมนฺ"  นี ้จุติจากรางที่สุดแลว  ยอม 
กลับเขาหา  "ปรมาตฺมน"ฺ อันเปนตนเดิม  เปนอยูยืนที่  ไมจุติอีก 
นี้เปนที่สุดแหงสงสารของเขา  เรียกวา  "นริฺวาณม"ฺ  แปลอยาง 
เดียวกับนิพพานของเรา.  เขามีปกรณชื่อ  "นิรฺวาณปุราณมฺ" 
ไมเคยอาน  ดูทีไดกันกับมหาสาวกนิพพานของเรา.  นิพพานมีชื่อเรียกใน 
 
๑.  องฺ. จตุกก.  ๒๑/๒๗.  
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ลัทธิภายนอก  พึงเห็นในคําแหงโธตกมาณพทูลพระบรมศาสดาวา   
                ปุจฺฉามิ  ต  ภควา   พฺรหูิ  เม  ต 
                วาจาภิกงฺขามิ  มเหสิ  ตุยฺห 
        ตว  สุตฺวาน  นคฺโฆส      สิกฺเข  นิพฺพานมตฺตโน.๑ 

        ขาแตพระภควา  ขาพระเจาขอทูลถามพระองค  ขาแตพระองค 
ผูแสวงคุณใหญ  ขอพระองคตรัสขอนั้นแกขาพระเจา   ๆ ฟงพระดํารัสแลว 
พึงศึกษานิพพานของตน. 
        คราวนั้น  โธตกะมาเฝาเปนครั้งแรก  ยังไมรูธรรมในพระ 
พุทธศาสนา  นิพพานอันกลาวถึงในคําน้ี  นาหมายเอานิพพานในลัทธ ิ
ของตน. 
        มติแหงลัทธิคริสตังบัญญัติที่สุดแหงสงสารก็ทํานองน้ี แตโดย 
อาการอยูขางเปนบุคคลาธิษฐานจัด  นักบุญ  เบื้องหนาแตมรณะยอม 
ข้ึนสวรรค  อยูกับพระเจาเปนนิรันดร  ไมโยกยาย  แตปฏิเสธการ 
ไดอัตภาพเปนมนุษย  และเปนดิรัจฉานตางชนิดสับสนกัน. 
        มติขางพระพุทธศาสนา  แยกมูลเหตุอันแตงสังขารเปนตนสาย 
นิพพานเปนปลายสาย  และปฏิเสธอัตตา  แตยอมรับความเชื่อมถึงกัน 
แหงจุติจิตในภพหลัง  และปฏิสนธิจิตในภพหนา  โดยอาการอยาง 
สืบแหงสันตติในชีวิตอันเดียว  ผลแหงสันตติตน ยอมสืบมาสันตติ 
หลัง  แตเชื่อมถึงกันดวยอยางไรในเม่ือสันตติขาดแลว  เปนขอลี้ลับ 
อยู  ยอมรับการตกนรกขึ้นสวรรค  และการถือเอากําเนิดเปนมนุษย  และ 
 
๑.  ขู. จู.  ๓๐/๑๐๘.  
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เปนดิรัจฉานตางชนิดสับสนกันดวยอํานาจกรรม  แตบัญญัติการตกนรก   
มีที่สุด  พึงเห็นในการพยากรณคติแหงคนทําอนันตริยกรรมเชน 
พระเทวทัตและพระเจาอชาตศัตรู  คงส้ินกรรมแลวไดตรัสรูเปนพระ- 
ปจเจกพุทธะในอวสาน  กลาวความบริสุทธิ์ดวยประการทั้งปวงแหงจิต 
อันทองเที่ยวในสังสารวัฏ  ที่ไดแกบรรลุพระอรหัต  โดยอาการอยาง 
เดียวกัน  แตคัดคานการคอยบริสุทธิ์เองท่ีเรียกวาสังสารสุทธิ  แกวา 
ตองสําเร็จดวยวิริยะกับปญญา  แตยอมรับวาไมสําเร็จโดยรวดเร็วใน 
ไมกี่ภพ  พึงเห็นในการกลาวถึงระยะกาลท่ีบําเพ็ญพระบารมีของพระ 
โพธิสัตว  ในอวสาน  กลาวถึงการดับแหงจิตอันบริสุทธิ์นั้น  ในปจฉิม- 
ชาติแลวไมเกิดอีก  เปนถงึท่ีสุดเพียงนี้  ไดในบาลีธมัมจักกัปปวัตตน- 
สูตรวา  "อยมนฺติมา  ชาติ  นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโว"  นี้เปนชาติ 
มีในที่สุด  บดันี้ภพอีกยอมไมมี  และในบาลีอนัตตลักขณสูตรเปนตน 
วา  "ขีณา    ชาติ    วุสิต    พฺรหฺมจริย    กต   กรณยี    นาปร 
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ"  ยอมรูวาชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยไดอยู 
จบแลว  กรณียะทําแลว  กิจอ่ืนเพ่ือความเปนอยางไมมีอีก  นี้กลาว 
คือนิพพาน  ยกยองวาเปนธรรมไมตาย  เปนฐานไมจุติ  ไดในบาลีวา 
"อปฺปมาโท  อมตปท"  ความไมประมาทเปนบทไมตาย  และใน 
บาลีวา 
        เต  ยนฺติ  อจฺจุต  าน    ยตฺถ  คนฺตฺวา  น  โสจเร.๑ 

        มุนีเหลาน้ัน  ยอมไปสูสถานไมจุติ  ที่ไปแลวไมเศราโศก. 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๔๕.  
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        โดยนัยนี้  นิพพานอันเปนปลายสาย  ยอมจัดเปนวิสังขาร  มิใช   
สังขาร  และเปนอสังขตะ  อันปจจัยมิไดแตง  เพราะพนจากความ 
เปนสังขาร  และอันปจจัยมิไดแตงใหเกิดอีก. 
        โดยอรรถอันกลาวแลว ๒ ประการ  นิพพานโดยบรรยายจึง 
แจกเปน  ๒  ชั้น  พึงรูโดยบาลีแหงทุกนิบาต  อิติวุตตกะวา "เทฺวมา 
ภิกฺขเว  นิพฺพานธาตุโย  กตมา  เทฺว  สอุปาทิเสสา  จ  นิพฺพานธาตุ 
อนุปาทิเสสา จ นิพฺพานธาตุ"  เปนอาทิ  ความวา  ภิกษุทั้งหลาย ! 
นิพพานธาตุเหลาน้ีมี  ๒ ๆ  เปนไฉน ?  นิพพานธาตุเปนสอุปาทิเสส  ม ี
อุปาทิเหลืออยู  ๑  นิพพานธาตุเปนอนุปาทิเสส  หามีอุปาทิเหลืออยู 
ไม ๑.  ภิกษุทั้งหลาย  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุเปนไฉน ?  ภิกษุ 
ทั้งหลาย  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เปนพระอรหันต  มีอาสวะสิ้นแลว 
อยูจบแลว  มีกรณียะอันทําแลว  มีภาระอันปลงแลว  มีประโยชน 
อยางดี  [คือพระอรหัต]  อันตามบรรลุแลว  มีเครื่องประกอบไว 
กับภพส้ินรอบแลว  รูชอบแลวจึงหลุดพนแลว  อินทรีย  ๕  ของเธอ 
ยังต้ังอยูเทียว  เพราะความท่ีแหงอินทรียเหลาไรเลาเปนของไมวิบัติ 
เธอยอมเสวยอารมณอันชอบใจบาง  อันไมชอบใจบาง ยอมรูสึก 
สุขบาง  ทุกขบาง  [สวน]  ความสิ้นแหงราคะ  ความสิ้นแหงโทสะ 
ความส้ินแหงโมหะใดของเธอ  ภิกษุทั้งหลาย  นี้กลาววา  สอุปาทิเสส- 
นิพพานธาตุ.  ภิกษุทั้งหลาย  ก็แลอนปุาทิเสสนิพพานธาตุเปนไฉน ? 
ภิกษุทั้งหลาย  ภิกษุเปนพระอรหันตขีณาสพ...  รูชอบแลวจึงหลุด 
พนแลว การเสวยอารมณทั้งปวงของเธออันไมเพลิดเพลินแลวจักเย็น  
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[คือจักดับ]  ในโลกนี้เทียว  ภิกษุทั้งหลาย นี้กลาววา  อนุปาทิเสส-   
นิพพานธาตุ.๑ 

        มีขอควรสังเกตวา  นิพพานอันกลาวโดยบรรยาย  ในบาลนีี้ 
เรียกวา  นิพพานธาตุ.  อุปาทิอันเปนเกณฑจําแนกนิพพานโดยบรรยาย 
นั้น แปลกันมาวา ขันธบัญจก  โดยอรรถวา  อันกรรมกิเลสเขา 
ถือม่ัน  แตไมสมแกรูปศพัทที่ปรากฏเปนกัตตุสาธนะ  นาจะไดแก 
ธรรมชาติผูครองขันธบัญจก  คือเปนปจจัยแหงการคิด  การพูด  การทํา 
อุปาทิ  ศัพทนี้  แปลวา  ผูครอง  โดยอรรถวา  เขาไปถือเอา  ก็จะได 
โดยสุตตันตรัยไดแกมโน  ที่เรียกในสสกฤตวา มนัส  มโนธาตุ  ก็เรียก 
โดยอภิธรรมนัย  ไดแกจิต  ความลงกัน  เพราะธรรมชาตินี้ เปนผูคิด 
เปนปจจัยแหงกายวิญญัติ  คือการไหวกาย  และวจีวิญญัติ  คือการไหว 
วาจาหรือเปลงเสียง.  ใจความแหงสูตรนี้วา  ความสิ้นอาสวะแตจริมกจิต 
ยังทรงอยู  กลาวคือสําเร็จพระอรหัต  เปนสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ครั้น 
จริมกจิตดับแลว  เปนอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. 
        นิพพานศัพท หมายเอาสอุปาทิเสส  ควรแปลวา หาของเสียบ 
แทงมิได.  แตกอนแปลกันมาวา  หาเครื่องรอยรัดมิได  แตขาพเจา 
ไดสอบละเอียดถึงธาตุแหงศัพทแลว  ไดความวา  วา  ธาตุ  มีอรรถ 
วาเสียบ  วาแทง  ยุ  ปจจัย  เปน  อน   ลงในกัตตุสาธนะ  เขารูปเปน 
 
๑.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๕๘-๙.  
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"วาน"  แปลวา  วัตถุอันเสียบแทง  หรือเครื่องเสียบแทง  ไดอรรถ 
พิเศษวา  ลูกศร  นี ้ อุปสคับอกอรรถแหงปฏิเสธ  สําเร็จรูปเปน 
"นิพฺพาน"  แปลอยางขางตน  มีบทเทียบวา  "อพฺพุฬฺหสลฺโล" 
มีลูกศรอันถอนแลว  เปนคุณบทของพระอรหันต.  นิพพานศัพท 
หมายเอาอนุปาทิเสส  ควรแปลวา ดับ ในสูตรนี้ใชศัพทวา  เย็น  แทน 
ดับ  มีอธิบายวา  เย็นก็คือดับรอน. 
        ตอน้ีไป  บาลีแสดงปฏิปทาและนิพพาน  ๒ บรรยาย  จัดไวตาม 
ลําดับ.  
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                                 บาลแีสดงปฏิปทา  
        อปฺปมาทรโต  ภิกฺข ุ              ปมาเท  ภยเทสฺสิ  วา 
        อภพฺโพ  ปรหิานาย                นิพฺพานสฺเสว  สนฺติเก. 
        ภิกษุยินดีในไมประมาทแลว  หรือเห็นภัยในประมาทโดยปกติ 
ยอมเปนผูไมพอเพื่อเส่ือมรอบ  ยอมปฏิบัติใกลนิพพานเทียว. 
                              อปฺปมาทวคฺค  ธมฺมปท.๑ 

        สตฺถุครุ  ธมฺมคร ุ                   สงฺเฆ  จ  ติพฺพคารโว 
        สมาธิครุ  อาตาป                   สิกขฺาย  ติพฺพคารโว 
        อปฺปมาทครุ  ภิกขฺุ                  ปฏสินฺถารคารโว 
        อภพฺโพ  ปรหิานาย                 นพิพานสฺเสว  สนฺติเก. 
        ภิกษุหนักในพระศาสดา  หนักในพระธรรม  มีเคารพกลาใน 
พระสงฆ  มีเพียร  หนักในสมาธิ  มีเคารพกลาในสิกขา  หนักในไม 
ประมาท  และเคารพในปฏิสันถาร  ยอมเปนผูไมพอเพื่อเส่ือมรอบ 
ยอมปฏิบัติใกลนิพพานเทียว. 
                                คารวสูตร  สตฺตกงฺคุตฺตร.๒ 

        ยมฺหิ  ฌานฺจ  ปฺา  จ   ส  เว  นิพฺพานสนฺติเก. 
        ฌานและปญญามีในผูใด  ผูนั้นปฏิบัติใกลนิพพาน. 
                                 ภิกฺขุวคฺค  ธมฺมปท.๓ 

        เต  ฌายิโน  สาตติกา              นจิฺจ  ทฬฺหปรกฺกมา 
        ผุสนฺติ  ธีรา  นิพฺพาน                โยคกฺเขม  อนตฺุตร. 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๙.  ๒.  องฺ.  สตฺตก.  ๒๓/๒๙.  ๓.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๕.  
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        ธีระเหลาน้ัน  เขาฌาน  มีเพียรติดตอ  มีความบากบ่ันมั่นเปนนิตย  
ยอมถูกตองนิพพาน  อันเกษมจากโยคะ  หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได. 
                              อปฺปมาทวคฺค    ธมมฺปท.๑ 

        ธรรมอันประกอบไวเรียกโยคะ.  จําแนกเปน ๔ คือ กาม ภพ 
ทิฏฐิ  อวิชชา. 
        สิฺจ  ภิกฺขุ  อิม  นาว              สตฺิตา  เต  ลหุเมสฺสติ 
        เฉตฺวา ราคฺจ  โทสฺจ          ตโต  นิพฺพานเมหิสิ. 
        ภิกษุ  เธอจงวิดเรือนี้  เรืออันเธอวิดแลว  จักพลันถึง  เธอ 
ตัดราคะและโทสะแลว  แตนั้นจักถึงนิพพาน. 
                                ภิกฺขุวคฺค  ธมฺมบท๒ 

        เรือหมายเอาอัตภาพ  เรืออันวิดแลวน้ัน  หมายเอาบรรเทากิเลส 
และบาปธรรมเสียใหบางเบาจนขจัดไดขาด  จักพลันถึงทาคือนิพพาน 
ความแหง ๒ บาทหลัง  เปนอธิบาตความแหง ๒  บาทตน. 
                สติ  กายคตา  อุปฏ ิตา 
                ฉสุ  ผสฺสายตเนสุ  สวุโต 
                สตต  ภิกฺขุ  สมาหิโต 
                ชฺา  นิพฺพานมตฺตโน. 
        ภิกษุเขาไปต้ังกายคตาสติแลว  สังวรในบอเกิดแหงผัสสะ  ๖ แลว 
มีจิตต้ังม่ันติดตอแลว  พึงรูนิพพานแหงตน. 
                                นนฺทวคฺค  อุทาน.๓ 

 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๑๘.  ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๕.  ๓.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๓.  
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                          บาลีแสดงสอุปาทิเสสนิพพาน  
        ตณฺหาย  วิปฺปหาเนน     นิพฺพาน  อิติ  วุจฺจติ. 
        เพราะละตัณหาเสีย  ทานกลาววานิพพาน. 
        อุทยมาณวกปฺหา   ปารายนวคฺค  สุตฺตนิปาต.๑ 

        สพฺพโส  ตณฺหาน  ขยา    อเสสวริาคนิโรโธ  นิพฺพาน. 
        ความดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ  เพราะสิ้นแหงตัณหาทั้งหลาย 
ดวยประการทั้งปวง  เปนนิพพาน. 
                                นนฺทวคฺค  อุทาน.๒ 

                        เอกา  ห ิ ธาตุ  อิธ  ทิฏธมฺมิกา 
                        สอุปาทิเสสา  ภวเนตฺติสงฺขยา. 
        ธาตุอันหน่ึงแล  เปนไปในธรรมอันแลเห็นแลวในโลกน้ี  เปน 
นิพพานธาตุ  มีอุปาทิยังเหลือ  เพราะสิ้นธรรมชาติผูนําไปสูภพ 
[คือตัณหา]. 
                                 ทุกนิปาต  อิติวุตฺตก.๓ 

        ไวพจนแหงวิราคะมี  "มทนิมมฺทโน"  เปนตน  ดังกลาวแลว 
ในอธิการน้ัน  หมายเอาสอุปาทิเสสนิพพาน. 
 
๑.  ขุ. สุ.  ๒๕/๕๔๗.  ขุ.  จู.  ๓๐/๒๑๗.  ๒.  ขุ.  อุ.  ๒๕/๑๒๒.  ๓.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๕๙.  
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                               บาลีแสดงอนุปาทิเสสนิพพาน  
        อกิฺจน  อนาทาน                      เอต  ทีป  อนาปร 
        นิพฺพาน  อิติ  น  พฺรูมิ                  ชรามจฺจุปริกฺขย. 
        เรากลาวทวีปนั่นมิใชอ่ืน  หาหวงมิได  หาเครื่องยึดมิได  เปน 
ที่สิ้นรอบแหงชราและมัจจุ  วานิพพาน. 
                     กปฺปมาณวกฺปฺหา  ปารายนวคฺค  สุตฺติปาต.๑ 

                                อนุปาทิเสสา  ปน  สมฺปรายิกา 
                                ยมฺห ิ นิรุชฺฌนฺติ  ภวานิ  สพฺพโส. 
        สวนธาตุเปนไปธรรมอันจะพึงถึงขางหนา  ที่ภพทั้งปวงดับ 
ดวยประการทั้งปวง  เปนนิพพานธาตุหาอุปาทิเหลือมิได. 
                                   ทุกนิปาต  อิติวุตฺตก.๒ 

                                      เตส  วูปสโม  สุโข. 
        ความเขาไปสงบแหงสังขารเหลานั้น  ยอมเปนสุข. 
                                   นิทานวคฺค  สยุตฺต.๓ 

                                อตฺถิ  ภิกฺขเว  ตทาตน  ฯ  เป  ฯ 
        ภิกษุทั้งหลาย  อายตนะนั้นมีอยู  ที่ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ไมมีเลย 
อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญจายตนะ  อากิญจัญญายตนะ  เนว- 
สัญญานาสัญญายตนะก็มิใช  โลกน้ีก็มิใช  โลกอ่ืนก็มิใช  ดวงจันทร 
ดวงอาทิตยทั้ง ๒  ก็มิใช  อนึ่ง  ภิกษุทั้งหลาย  เราไมกลาวเลย  ซึ่ง 
อายตนะนั้นวาเปนการมา  เปนการไป  เปนการยนื  เปนการจุติ  เปน 
 
๑.  ขุ. สุ.  ๒๕/๕๔๔.  ขุ.  จู.  ๓๐/๑๘๕.  ๒.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๕๙.  ๓.  ส.  นิ.  ๑๖/๒๒๘.  
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การเกิด  อายตนะนั้นหาที่ต้ังอาศัยมิได  มิไดเปนไป  หาอารมณมิได  
นั่นแลท่ีสุดแหงทุกข. 
                               ปาฏลคิามิวคฺค  อุทาน.๑ 

        ในสูตรนี้  เรียกนิพพานวาอายตนะ  ดวยอธิบายอยางไร  ขาพเจา 
ไมแนใจ  อนุมานวาเรียกตามอยางอรูปฌานหรืออรูปภพดังออกชื่อ 
มาแลว  ในสตูรนี้เอง  เพ่ือแสดงความเปนธรรมลึกหรือละเอียดไม 
ดอยกวาน้ัน สวนอรูปฌานหรืออรูปภพ  อันเปนเหตุและผลแหงกัน 
เปนมนายตนะกับธัมมายตนะ  มีเกณฑเรียกอยู  หรือนิพพานก็นับ 
เปนธัมมายตนะดวย  จึงเรียกอยางนั้น.  การกลาววา ดิน  น้ํา ไฟ ลม 
ไมมีในนิพพานน้ัน  สองความวานิพพานมิใชรูปขันธ  การกลาววา 
มิใชอากาสานัญจายตนะเปนตนนั้น  สองความวานิพพานมิใชนามขันธ 
การกลาววา  มิใชโลกนีโ้ลกอ่ืนและดวงจันทรดวงอาทิตยนั้น  สองความ 
วานิพพานมิใชโลกอยางใดอยางหน่ึงในโหราศาสตร  การกลาวปฏิเสธ 
การไปมาเปนตน  สองความวานิพพานไมมีสัมพันธดวยโลกอื่น  ดวยไป 
มาถึงกันโดยอาการปกติก็ดี  ดวยเวียนเกิดในสงสารก็ดี  การกลาววา 
หาที่ต้ังอาศัยมิไดเปนตน สองความวานิพพานมิใชเปนโลกเองพรอม 
ทั้งสัตวโลก  แตบาลีวา  "อจฺจุต  าน"  สถานอันไมจุติ  "ทีป" 
ทวีป  ดูแยงกับบทวา "อปฺปติฏ"  หาที่ต้ังอาศัยมิได  อยางไรก็ดี 
๒  บทขางตนคงหมายเอา  "อนฺโต"  ที่สุด  ซึ่งในสูตรนี้เรียกวา 
"อนฺโต  ทุกสฺฺส"  ที่สุดแหงทุกข  แตใชโวหารใหใกลขางสมมติ 
 
๑.  ขุ. อุ.  ๒๕/๒๐๖.  
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เพ่ือชวนคิด  การกลาววาเปนที่สุดแหงทุกขนั้น  สองความวาเปนปลาย  
สายแหงทุกขขันธ ๆ สุดลงเพียงน้ี.  ความแหงสูตรนี้กับทั้งอธิบายของ 
บางทานผูแสดง  ยังผูอานใหงุนงานใจพออยู  เปนแตกลาวปฏิเสธ 
ขนาบไป  อยางนั้นก็มิใช  อยางนี้ก็มิใช  ไดแกอะไรก็ไมขยาย  จนเลย 
ไมมีแกใจจะรู  ไมตองกลาวถึงวาจะตองการ.  แตนาชมบางทานผูอุตสาหะ 
คิดเทียบคําวา    "อตฺถิ  ตทายน"    อายตนะนั้นมีอยู    กับไฟท่ี 
โดยปกติไมปรากฏ  แตเปนธาตุมีอยู  ขาพเจาขอชักไฟฟามาชวยเปน 
อุทาหรณ.  ขาพเจาจะอธิบายถึงนิพพานในอธิการน้ีบาง  ต้ังใจจะใหผูอาน 
เขาใจแจมข้ึน  จึงไดชักมติแหงพาหิรลัทธิมาเลาสูกันฟงกอน  จะไดเทียบ 
กันดู  เพ่ือเปนทางทําความเขาใจ  เคยถูกทานสําทับไมใหนึกไมใหลง 
สันนิษฐานบางเลยออกเข็ด  ๆ  ไมกลาอธิบายโดยอําเภอใจ  จึงชักบาลี 
อันกลาวถึงนิพพานมาไว  ตามรวบรวมไดในเวลาน้ี  เพ่ือผูอานทําความ 
เขาใจเอาเอง. 
        อตฺถิ  ภกิฺขเว  อชาต  อภูต  อกต  อสงฺขต. 
        ภิกษุทั้งหลาย  อายตนะอันไมเกิดแลว  ไมเปนแลว  อันปจจัย 
ไมทําแลว  ไมแตงแลว  มีอยู. 
                                 ปาฏลิคามิวคฺค  อุทาน.๑ 

 
๑.  ขุ.  อุ. ๒๕/๒๐๗.  
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                 บาลีแสดงนิพพานทั้ง ๒  บรรยาย   
        เอต  สนฺต  เอต  ปณีต  ยทิท  สพฺพสงฺขารสมโถ  สพฺพูปธิ- 
ปฏินิสฺสคฺโค  ตณฺหกขฺโข  วิราโค  นิโรธ  นิพฺพาน. 
        ธรรมชาตน่ันสงบแลว  ธรรมชาตน่ันประณีต  ธรรมชาตไรเลา 
เปนที่สงบแหงสังขารท้ังปวง  เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง  เปนท่ีสิ้นแหง 
ตัณหา  เปนที่สิ้นกําหนัด  เปนที่ดับ  คือนิพพาน. 
                             นวกาทิกงฺคุตฺตร.๑ 

        อุปธิ ในคําน้ี  เปนชื่อแหงกิเลสก็วา  ดวยอรรถวาเขาไปทรง 
คือเขาครอง  ไดในบทวา  "อุปธิวิเวโก"  สงัดแหงอุปธิ  เปนชื่อแหง 
ปญจขันธก็วา  ดวยอรรถวาเขาไปทรงคือหอบไวซึ่งทุกข  ไดในคําวา :- 
                รูเป  จ  สทฺเท  จ  อโถ  รเส  จ 
                กามิตฺถิโย  ยาภิวทนฺติ  ยฺา 
                เอต  มลนฺติ  อปุธีสุ  ตฺวา 
                ตสฺมา  น  ยฏิเ  น  หุเต  อรฺชึ.๒ 

        ยญัท้ังหลาย  ยอมกลาวยกยอง  รูป  เสียง รส  กาม  และสตรี 
ทั้งหลาย  ขาพเจารูวา  นั่นมลทินในอุปธิทั้งหลายแลว เหตุนั้น  จึงไม 
 ิยินดีแลวในการเซน  ไมยินดีแลวในการบําบวง. 
         อุปธิในที่นี้  ไดแกปญจขันธ  เปนไวพจนของสังขารในบทตน. 
บทวาเปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง  และบทวาเปนที่สละคืออุปธิทั้งปวง 
หมายเอาอนุปาทิเสสนิพพาน  สวน ๓  บทตอมามีสิ้นตัณหาเปนตน 
 
๑.  องฺ.  นวก. ๒๓/๔๓๙.  ๒.  มหาวคฺค.  ปม.  ๔/๖๖.  
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หมายเอาสอุปาทิเสสนิพพาน  เรียงเขาลําดับแปลกอยู  นาเรียงบทแสดง  
สอุปาทิเสสนิพพานไวตน  สันนิษฐานวา  ชะรอยคําน้ีมุงจะแสดง 
นิพพานโดยนิปปริยายกอน  แตนั้นผอนแสดงนิพพานโดยปริยาย  ดังจะ 
สอปฏิปทาในน้ันเอง  ไมอยางนั้น คงเปนบทเก็บรวมข้ึนทีหลัง  สมดัง 
ในคิริมานันทสูตร แสดงเปนนิเทศแหงวิราคสัญญา  ยกบทนิโรธเสีย 
แสดงเปนนิเทศแหงนิโรธสัญญา  ยกบทวิราคะเสีย.  แตบางทานปรารถนา 
จะใหความเขากัน  อธิบายสังขารเปนกรรม  สวนขาพเจาพอใจจะถือ 
เอาความตรง ๆ. 
        บาลีปาฏลิคามิวัคค  อุทาน  แสดงอีกบรรยายหนึ่ง  เปนจุณณิย- 
บทยืดยาวเหลือที่จะยกมาต้ังเปนกระทู  แปลกความวา  ความหว่ันไหว 
ยอมมีแกผูอาศัย [ตัณหา]  ยอมไมมีแกผูไมอาศัย  เมื่อความหว่ันไหว 
ไมมี  ปสสัทธิ  คือความสงบยอมมี  เมื่อปสสัทธิมี  รติ  คือความยินดี 
ยอมไมมี  เมื่อรติไมมี  การมาการไปยอมไมมี  เมื่อการมาการไปไมมี 
การจุติการเกิดยอมไมมี  เมื่อการจุติการเกิดไมมี  โลกน้ีโลกอ่ืนก็ไมมี 
โลกในระหวางโลกทั้ง ๒  ก็ไมมี "เอเสวนฺโต  ทุกฺขสฺส" นั่นแลท่ีสุด 
แหงทุกข. 
        บทนิพพาน แสดงโดยลําพังไมมีบทคุณกํากับ  เชนในบาลวีา 
"นิพฺพาน  สคุเตน  เทสิต"  นิพพานอันพระสุคตทรงแสดงแลว  พึง 
เขาใจแสดงรายยอดตลอดถึงอนุปาทิเสส. 
        เมื่อกลาวโดยบุคคลาธิษฐาน  บทกิริยาของทานผูนิพพานดวยดับ 
จริมกจิต  ในมหาปรินิพพานสูตรใชวาปรินิพพาน  อุทาหรณในบทกิริยา  
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อาขยาต ดังนี้  "จตุตฺถา  ฌานา วุฏหตฺิวา  สมนนตฺรา  ภควา  
ปรินิพฺพายิ"  สมเด็จพระภควา  เสด็จออกจากฌานที่ ๔ แลวปรินิพพาน 
[ดับรอบ]  ในหัวตอ.  ในบทกิริยานามวา  "ปรินพฺิพุเต  ภควติ สห 
ปรินิพฺพานา  สกฺโก  เทวานมินฺโท  อมิ  คาถ  อภาส ิ
        อนิจฺจา  วต  สงฺขารา            อุปฺปาทวยธมฺมิโน 
        อุปฺปชฺชตฺิวา  นิรุชฺฌนฺติ         เตส  วูปสโม  สุโข.๑ 

        เมื่อสมเด็จพระภควาดับรอบแลว พรอมดวยปรินิพพาน  ทาวสักกะ 
จอมเทวดาไดตรัสคาถานี้วา  สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ  มีความเกิด 
ข้ึนและเสื่อมสิ้นเปนธรรมดา  เกิดข้ึนแลวยอมดับ  ความเขาไปสงบ 
แหงสังขารเหลาน้ัน  ยอมเปนสุข. 
        ในที่อ่ืนใชอยางนี้ยังมี  เชนในบาลีปาปวรรคแหงธรรมบทวา 
"ปรินิพฺพนฺติ  อนาสวา" ทานผูหาอาสวะมิไดยอมปรินิพพาน." แต 
บทกิริยากิตกไมใช  ปรนิิพฺพาน  ใช  ปรินิพฺพุต ที่แปลวาดับรอบแลว 
แทน  เชนในประชุมบทวา  "ปรินิพฺพุเต  ภควติ"  ขางตน.  ศพัท 
หลังน้ี  มีธาตุตางจากนิพพาน  ตามรูปเปน  วุ  ธาตุ  มี น ิ เปนบทหนา 
หมายความวาดับ  ต  ปจจัย  สําเร็จรูปเปนไตรลิงค  "นิพฺพุโต  นิพฺพุตา 
นิพฺพุต"  ถาหมายความเปนธรรมาธิษฐาน ใช  ติ  ปจจัย  สําเร็จรูปเปน 
"นิพฺพุต"  เปนไวพจนของนิพพานหรือของนิโรธ  เทียบกับธาตุ 
สสกฤต  เปน  นิร-ฺวฺฤตฺ  เชนนี้  นาเปนธาตุ  นิ-วุต. สําเร็จรูปเปน 
"นิพฺพุตฺติ  นิพฺพุตฺโต"  แตยังไมพบเลย  จึงแยกธาตุไวจากรูปท่ีพบ. 
 
๑.  ที.  มหา. ๑๐/๑๘๑.  
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การใชศัพทนี้แทนศัพทนิพพาน  เขาใจวาเพราะธาตุแหงศัพทนิพพาน  
ไมเคยใชกับ  ต  ปจจัย. 
        นิพฺพุต ศัพทนี้  ใชในท่ีอรรถดาษก็มี เชนในประชุมบทวา 
"สาลิกูร  สุนพฺิพต"  ขาวตังแหงขาวสาลี  อันเย็นดแีลว  และใน 
คําวา  "นิพฺพุตา  นูน  สา  มาตา"  หญิงผูนั้น  ผูมารดา  ยอมดับ [เข็ญ] 
ไดเปนแน  ใชในอรรถลกึก็มี  เชนในบาลีแสดงนิโรธอริยสัจโดยธรรมา- 
ธิษฐานวา  "อตฺถิ  นิพฺพุติ  น  นิพฺพุโต  ปุมา"  ความดับมีอยู 
คนผูดับหามีไม.  เพราะเหตุนี้กระมัง  ที่ใชในอรรถลึกจึงเพ่ิม  "ปริ" 
เขาขางหนาเปน  "ปรินิพฺพุโต"  หรือยายไปตามลิงคและวจนะ. 
เชนนี้นําความเขาใจวา ในท่ีสุด  ดับดวยดับแหงจริมกจิต  แตความอ่ืน 
บงเพียงวา ดับรอนดวยละกิเลสเสียได.  ตอน้ีไป  บาลีชักมาสาธก. 
        อาสวาน  ขยา  ภกิขฺุ        นิจฺฉาโต  ปริพฺพุโต. 
        เพราะสิ้นแหงอาสวะท้ังหลาย  ภิกษุหายหิว  ดับรอบแลว. 
                                ติกนปิาต  อิติวุตฺตก.๑ 

        นิกขฺิปตฺวา  ครุ  ภาร                 อฺ  ภาร  อนาทิย 
        สมูล  ตณฺห  อพฺพุยฺห                 นิจฺฉาโต  ปรินิพฺพุโต. 
        ปลงภาระอันหนักเสียแลว ไมถอืเอาภาระอันอ่ืน  ถอนตัณหากับ 
ทั้งมูลเสียแลว  หายหิว  ดบัรอบแลว. 
                              ภารสูตร  ขนฺธวารวคฺค  สยุตฺต.๒ 

        ภาระในคาถานี้  หมายเอาปญจขันธ  การถือเอาภาระ  หมายเอา 
 
๑.  ขุ.  อิติ.  ๒๕/๒๖๘.  ๒.  ส.  ขนฺธ.  ๑๗/๓๓.  
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การถือดวยอุปทาน  การปลงภาระ  หมายเอาการถอนอุปาทาน  แตมี  
ทางจะเขาใจอีกอยางหนึ่งก็ไดวา  ละขันธปญจกน้ี  ดวยดับจริมกจิตแลว 
ไมถือเอาขันธปญจกอ่ืน  ดวยเกิดอีก  แตไมกินความกับ  ๒ บาทหลัง. 
                ราคโทสโมหกฺขยา   ปรินิพฺพุโต. 
           เพราะสิ้นราคะ  โทสะ  โมหะ ดับรอบแลว. 
                                ปาฏลิคามิวคฺค  อุทาน.๑ 

        เยส  สมฺโพธิยงฺเคสุ          สมฺมา  จิตฺต  สุภาวิต 
        อาทานปฏินิสฺสคฺเค          อนุปาทาย  เย  รตา 
        ขีณาสวา  ชุติมนฺโต          เต  โลเก  ปรินิพฺพุตา.๒ 

        จิตของผูใด  อบรมดีโดยชอบแลว  ในองคแหงสัมโพธิ  [คือ 
ปญญาเปนเครื่องรูเอง]  ผูใดไมถือม่ัน  [ ดวยอุปาทาน ]  ยินดแีลวใน 
อันสละการถือ  ผูนั้นมีอาสวะส้ินแลว  มีความรุงเรือง  [ ดวยญาณ ] 
ดับรอบแลวในโลก. 
        ศัพทวา  ปรินิพฺพุติ  ยังไมเคยพบเลย  ศัพทวา  นิพฺพุติ  ยังพบ 
หางเต็มที  เทากับศัพทวา  นิพฺพุโต  ในเวลานี้นึกที่มาไดแหงเดียว 
ไดชักมาแสดงแลวในหนหลัง. 
        มีขอควรสังเกตวา  ในอธิการแหงนิพพานน้ี   มีกลาวถึงการส้ิน 
การละกิเลสหรืออาสวะอยางอ่ืนจากฝกฝายแหงกาม  แปลกจากอธิการ 
เปนฝกฝายแหงกาม.  ถึงอยางนั้น  โดยมากก็ยังกลาวตามทางนั้น. 
 
๑.  ขุ. อุ.  ๒๕/๒๑๕.  ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๖.  
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        วิสัยนักปราชญมีปกติใชสติปญญาสอดสองอรรถอันสุขุม  หรือท้ัง 
เคยไดประสบสามิสสุขมาดวยตนเอง  เห็นลงวา  สามิสสุข  เปนเครื่อง 
เกี่ยวไวดุจเบ็ด  เปนเครื่องรอยไวดุจสนตะพายหรือบังเหียน  ผูของใน 
สามิสสุขนั้น   เปนผูอันจะพึงจูงไปไดตามปรารถนา  ไมเปนโสดแกตน 
ทั้งเปนสุขไมรูจักอิ่ม  ไดแลวยังไมพอ    ในที่สุดยอมแปรปรวนไป  จึงทํา 
ความพอใจในสุขอันสุขุมกวาน้ัน  เชนในสุขเกิดแตการรูสึกวาไดทํากิจอัน 
ควรทํา  พระศาสนาทรงหมายเอาการรูสึกอยางน้ีแล  ไดเปลงพระสุรสิงห- 
นาทวา  กิจอยางน้ัน   อันเราไดทําแลวแกพวกเธอทุกอยาง  หรือวาตน 
อยูดวยความไมมีภัยไมมีเวรกับผูอ่ืน  ดังแสดงวา  ภิกษุมีใจไปกับเมตตา 
กรุณา  เปนจิตวิบูลถึงความเปนจิตใหญ  หาจํากัดมิได  หาเวรมิได  หา 
ความเบียดเบียนมิได  แผไปอยู  หรอืวาไมเปนอยูเปลา   ไดยงัประโยชน 
ใหสําเร็จแกเขาทั้งหลาย  ดังแสดงวา  สัตบุรุษยอมเกิดมาเพ่ือประโยชน 
เพ่ือเกื้อกูล  เพ่ือสุขแกมหาชน  หรือเกดิแตการนึกอารมณอยางอ่ืนอีก 
อันละมายกัน  หรือเกิดแตการเลื่อมใสในธรรม  ดังแสดงวา 
        ธมฺมปติ  สุข  เสติ             วิปฺปสนฺเนน  เจตสา.๑ 

        ผูมีใจผองใสไดปติอาศัยธรรม  ยอมอยูเปนสุข. 
หรือเกิดแตการพิจารณาธรรม  ดังแสดงวา 
        ยโต  ยโต  สมมฺสติ              ขนฺธาน  อุทยพฺพย 
        ลภติ  ปติปาโมชฺช                อมตนฺต วิชานต.๒ 

 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๒๕.  ๒.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๖๖.  
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        ในกาลใด ๆ ยอมพิจารณาความเกิดความดับแหงขันธทั้งหลาย 
ในกาลน้ัน ๆ ยอมไดปติปราโมทย  นัน้เปนน้ําอมฤตของผูรูทั้งหลาย.  
        ยังฉันทะใหเกิดในนิรามิสสุขละเอียดเปนชั้น ๆ  ปลูกความนิยม 
ในธรรมอันซึ้งตามกัน  ตลอดถึงนิพพานเปนที่สุด.   เหตุนั้น  พระ 
พุทธเจาท้ังหลาย  จึงกลาวยกยองพระนิพพานวา  เปนธรรมยวดยิ่ง. 
        ในที่นี ้ ขออธิบายนอกประเด็นสักขอหนึ่ง.  การกลาวถึงพระ 
พุทธเจาหลายพระองคนั้น  ตามมติที่รับรองในบาลีหลายแหง.  ในบาง 
แหงมีมหาปทานสูตรเปนตน  ออกพระนามพระพุทธเจาท้ังหลาย  ผูม ี
พระศาสนาลวงแลว ๕ พระองค  คือ พระวิปสสี  พระสิขี  พระเวสสภู 
พระโกนาคมนะ  พระกสัสปะ  ในมากแหงเปนแตใชพหุพจน  เชนใน 
บาลีกระทูตน  ในอธิการนี้.  ตามกระแสความ  ดังจะแสดงความมีอยู 
โดยธรรมดาแหงธรรม  อันพระพุทธเจาของเราไดตรัสรูและทรง 
เปดเผย  และจะเชิดชูพระอภินิหารอันนามหัศจรรยของพระองค ใน 
การตรัสรูธรรมน้ันตรงเผงกับการอยางนั้น แหงพระพุทธเจาท้ังหลาย 
ในปางหลัง  แตกลับทําความไมชอบใจแกผูเห็นวา  มีพระพุทธเจา 
เฉพาะของเราพระองคเดียว  จึงจักสมแกพระธรรมท่ีเปน  "เอหิปสฺสิ- 
โก"  ควรเรียกกันมาดูมาชม  โดยอรรถวานาท่ึง.  เทียบดวยลัทธิอื่น 
ของพวกพราหมณ  มีพระนารายณอวตารลงมาชวยโลก  ของพวกมหหมัด 
มีนาบีลงมาฟนเปนคราว  ๆ  ในอดีต  และยังจักมใีนอนาคต  ทวงทีเดียว 
กัน  ชะรอยจะไดอยางมาจากลัทธิอันเกากวา  หรือมาในช้ันหลงั  เห็น 
ของเขาม ี ของเราตองมีบาง.  พระพุทธเจาในอนาคตของเราก็มี  
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เหมือนกัน  ดังแสดงในจักกวัตติสูตร  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวัคค  วา ใน  
ภายหนา  พระเมตเตยยสัมมาสัมพุทธจักเกิดข้ึน   นี้คือท่ีเราเรียกวา 
พระศรีอารฺยเมตฺไตฺรย คํานําพระนามเปนสสกฤตแท  พระนามเปนศัพท 
เพ้ียนมาจากไมเตฺรย นาขันวา  เราไดมาจาพวกอุตตรนิกายกระมัง 
การกลาวถึงพระพุทธเจาทั้งหลายในอนาคตไมออกพระนาม ในบาลี 
ของเราก็มีดวย.  เห็นพอจะอธิบายใหเขาทางไดอยู.  ธรรมยอมทรงอยู 
โดยธรรมดา  สมแกมีอรรถวาสภาพผูทรงอยู  และธรรมน้ันทานกลาววา 
"ปจฺจตฺต  เวทิตพฺโพ  วิฺ ูหิ"  อันวิญูชนทั้งหลายพึงรูเฉพาะตน 
คือตามวิสัย  พึงรูต้ืนลึกมัวกระจางตามสติปญญาของตน.  ในมหาชน 
ชุมนุมหน่ึง ๆ ในบางยุค  ไดนักปราชญผูหลักแหลมเปนผูสั่งสอน 
มหาชน  คนท้ังหลายนับถือเปนเจาลัทธิ  มชีื่อเสียงปรากฏโดงดัง  เชน 
ฤษี  ๗ ตนของพวกพราหมณ  ปถัค  โอรัส  และสอเคฺรเตส  ของพวก 
กรีก  ขงจู  ของพวกจีน  เยซู  ของพวกเฮบรู  ครั้นลวงยุคนั้นมาแลว 
ในชุมนุมใดไดมีนักปราชญเปนโจกข้ึนอีก  เปนผูสอนลัทธิใหม  ไมเนื่อง 
กับเจาลัทธิกอน  หรือดัดแปลงลัทธิกอน  เชนสอเคฺรเตส  เปนโจกข้ึนใน 
ประเทศกรีก  ในยุคเปนลาํดับแหงปถัค  โอรัส  เขาก็นับถือเปนเจา 
ลัทธิอีกผูหน่ึง  ที่เปนผูสอนลัทธิของอาจารยสืบลงมา  เชน  เปฺลโตศิษย 
ของ  สอเคฺรเตส  เสนตจอนและผูอ่ืนอีก  ศิษยของเยซู  เขาก็นับถือเปน 
สาวก  ยกยองสติปญญาความรูพูดออกชื่อตอมา  อดีตพุทธะทั้งหลายใน 
มหาปทานสูตร  นาไดเปนศาสดามาแลวในยุคหนึ่ง  ๆ ที่พระพุทธ- 
ศาสนายกยองไมคัดคาน  โดยฐานมีโอวาทานุสาสนีไมเปนปฏิปกษแหง 
กัน  หรือนับถืออยางสูงเทากับพระศาสดาของตน.  อธิบายน้ีมีบาลีสาธก  



นักธรรมเอก - ธรรมวิจารณ - หนาท่ี 69 

ดวย  ในบางสูตรกลาวถึงสุเนตตะก็มี  กลาวถึงสรภังคะก็มี  เรียกศาสดา  
แตไมเรียกพุทธะ  กลาวถงึคุณสมบัติของทานผูหน่ึง ๆ วา  "กาเมส ุ
วีตราโค"   มคีวามกําหนัดในกามทั้งหลายไปปราศแลว  และวาสมเด็จ 
พระบรมศาสดาของเรา  ยกเอาคําสอนของทานท้ัง ๒  มาตรัสเลาแก 
ภิกษุทั้งหลายในเวลาทรงแสดงธรรม.  การกลาวถงึพระพุทธะหลายพระ 
องคดวยใชพหุพจน  มีอธิบายอีกทางหนึ่งวา  ไมเฉพาะพระองคเทาน้ัน 
ทานผูรูอ่ืนก็กลาวนิพพานวา  เปนธรรมยวดยิ่งเหมือนกัน  "เอต 
พุทฺธาน  สาสน"  มีอธิบายวา  นั่นมิใชคําสอนของพระองคเทาน้ัน 
เปนคําสอนของทานผูอ่ืนดวย.  การอางพระพุทธะหลายพระองคอยางนี้ 
เพ่ือใหรูวา  เปนมติเกา  หรือคําเกา ดุจเดียวกันคําวา  "เอส  ธมฺโม 
สนนฺตโน"  ธรรมนั่นของเกา  หรือเพ่ือแสดงวาเปนมติหรือเปนการที่ 
ผูรูทั้งหลายเห็นรวมกับพระองค.  โดยบรรยายนี้  ทานผูถือพระพุทธเจา 
พระองคเดียว  แปล  พุทธฺา  วา ทานผูรูทั้งหลาย  พุทฺธาน วา ของ 
ทานผูรูทั้งหลาย.  การแปลอยางนี้  มิใชทานริข้ึนเอง  พระอรรถกถา- 
จารย  ไดแสดงพุทธศัพท  เปนชื่อของผูรูตางประเภทไวแลว  พหุสุตก็ 
จัดเปนพุทธะได  แตเติมคําหมายตางวา  สุตพุทธะ ผูรูเพราะไดฟง. 
ขาพเจาก็พอใจแปลอยางนี้  หรือตัดวจนะเสีย  ในกถาอันมิใชธรรม- 
วิจารณ  แตพุทธศัพท  แมแปลวาผูรู  แตไดอรรถพิเศษวาพระพุทธเจา 
แปลอยางนั้นในหนังสือนี้  หาเหมาะไม  จึงแปลตามอรรถพิเศษวาพระ 
พุทธเจาท้ังหลาย  และอธิบายมติของขาพเจาสูกันฟง. 
        ผูเต็มปรารถนาดวยภูมิธรรมเพียงใด  ยอมไมเลื่อนพนจากภูมิ  
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ธรรมเพียงน้ัน  สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสสอนวา  
        ภิกขฺุ  วสิฺสาสมาปาทิ              อปฺปตฺโต  อาสวกฺขย.๑ 

        ภิกษุ !  เธอยังไมถึงความส้ินอาสวะแลว  อยาไดถือวิสสาสะ  [ คือ 
ความนอนใจ ]. 
        เหตุนั้น  ปฏิบัติถึงภูมิธรรมใดแลว  ควรทําความเพียรเพื่อบรรล ุ
ธรรมยิ่งกวานั้นอันยังไมบรรลุแลว พระพุทธภาษิตตรัสใหรีบรัดชําระ 
ทางไปพระนิพพาน  กระทู  ๒  ยอมเปนดังกรุยเคร่ืองหมายระยะทางที่ผู 
เดินไปถึงเขาแลว  จะพึงหมายหากรุยหนาตอไปอีกกวาจะถึง.  และทางไป 
พระนิพพานน้ัน  นอกจากท่ีแสดงมาแลวโดยบรรยาย.  ในธัมมจักกัปป- 
วัตตนสูตร  แสดงมัชฌิมาปฏิปทาทางกลาง  ไมจดสวนสุด ๒  คือ กาม- 
สุขัลลิกานุโยค  การตามประกอบความเปนผูติดในกามสุข  อันเปนสวน 
ยอหยอน  และอัตตกิลมถานุโยค  การตามประกอบความลําบากสวนแตตน 
อันเปนสวนตึงเครียด  วาทําจักษุทําญาณ  ยอมเปนไปเพ่ือความเขาไป 
สงบ  เพ่ือความรูยิ่ง  เพ่ือความรูเอง  เพ่ือนิพพาน  แลวแสดงทาง 
อริยะมีองค  ๘  มีสัมมาทิฏฐิเปนตน  ดังแจกไวแลวในอธิการแหงวิสุทธิ 
วาเปนมัชฌิมาปฏิปทาน้ัน.  ผูชําระทางไปนิพพาน  พึงถางองคอันผิด 
ตรงขาม  เปนดุจหนามดุจตอกีดหรือชักชา  เปนสวนปหานะ  พึง 
ปฏิบัติหัดกายวาจาจิตไปตามองค  ๘ นั้นเปนอยาง ๆ กวาจะครบเขากัน 
เปนธรรมสามัคคี  เปนสวนภาวนา. 
        ลุนิพพานแลว  นับวาถือบรมสุข   ดังแสดงในบาลีกระทูที่ ๓. 
 
๑.  ขุ.  ธ.  ๒๕/๕๑.  
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อยางไรทานจึงกลาววานิพพานเปนบรมสุขนั้น พึงรูโดยอธิบายแหง  
บาลีกระทูตน  ในที่นี ้ ยนกลาวเพียงวา  เปนสุขสดใส  เปนสุขสงบ 
เปนสุขเย็น  เชนน้ําระงับระหาย  เปนยอดอามิสสุข.  นิพพาน  เปน 
บรมสุขน้ัน  หมายเองนิพพานบรรยายไหน.  นาจะหมายเองสอุปาทิเสส 
เพราะสุขเปนเจตสิก  สงเคราะหในเวทนาขันธ  แตมีบาลีบงความชัดวา 
หมายตลอดถึงอนุปาทิเสส  นี้คือ  "เตส  วูปสโม  สโุข"  ความเขา 
ไปสงบแหงสังขารเหลานั้นเปนสุข.  มีทางเขาใจเปน ๓  คือ 
        ๑.  บางทีจะพึงถือเอาความอันกลับกันกับคํา  "เอเสวนฺโต 
ทุกฺขสฺส"  นัน่ที่สุดแหงทุกข. 
        ๒.  มิเชนนั้น  จะพึงหมายเอาขณะดับจริมกจิตอันสัมปยุตดวยสุข 
ดังเรากลาวชมผูมรณะบางคนวาตายเปนสุข  หรือดังกลาวในอรรกถา 
วา  "สุตฺตปฺปพุทฺโธ  วิย"  ดุจหลับแลวต่ืนข้ึน. 
        ๓.  หรอืจะพึงหมายเอาเอาการอันปรากฏแกผูอ่ืน  ดังเราคิดเห็นเอง 
วาอายตนะนั้นวาเปนสุข  หรือดังเราปรารภถึงทานผูทําคุณแกโลก  และ 
ละโลกไปแลว  มีผูนับถอืกราบไหวบูชา เห็นนาอ่ิมใจ  ดังกลาววา 
"เปจฺจ  นนทฺติ"  ผูมีบุญอันทําแลว  ละไปแลว  ยอมยินดี. 
        สําหรับผูปฏิบัติ  การหัดจิตไปตามทางแหงนิพพาน  เปนการ 
ดําเนินใกลนิพพานเขาทุกที  ไดในบาลีวา  "นิพฺพานสฺเสว  สนติฺเก."  
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                                          สรูปความ  
        จิตอันเคยกําหนัดในอารมณอันยวนความกําหนัด  มัวเมาใน 
อารมณอันชักใหเมา  ภายหลังมาหนอยโดโยนิโสแลว  ยอมส้ินกําหนัด 
ยอมหลุดพน  ยอมถึงความหมดจดผองใส  ยอมสงบ  ยอมเปนจริกจิต 
ดับสนิทในอวสาน  นิพพิทา  วิราคะ  วิมุตติ  วิสุทธิ  สันติและนิพพาน 
เปนธรรมเนื่องถึงกัน  ดวยประการฉะน้ี. 
        ชนผูถึงสามิสสุขบริบูรณแลว  จะพึงพบวาสุขนั้นยอมมีทุกขกํากับ 
กัน  เราเชนอยางนั้นแลว  มีทางจะนอมจิตใหหนายงายกวาชนผูขาดหรือ 
บกพรองจากสุขชนิดนั้น  ดุจไดแตกลิ่นโภชนะหาร  ยอมรูสึกอรอย 
มากกวารูรสเมื่อบริโภค  ความระอา  เพราะไมสามารถหาสุขอยางนั้น 
ไมจัดเปนนิพพิทา  เปน  ถีน  ความทอแท.  ทําจิตใหมาตามดวยนิพ- 
พิทาไดแลว  ยอมส้ินกําหนัดไปเอง  ดวยมิไดกระทบกระท่ัง  เทียบ 
ดวยสามีภรรยาอยูดวยกันมาแตรุนคุมแก  คลายเสนหาดวยอํานาจกิเลส- 
กาม  แตคงอยูในความรักกันดวยเคหสิตเปมะ  ความรักอาศัยเรือน ได 
แกรักกันโดยฉันเปนคนเนื่องถึงกัน  ในเรื่องกลาวถึงอุบาสกอนาคามีสิ้น 
ความกําหนัดในกามแลว  แตยังอยูครอบเรือน  นาไดแกความท่ีกลาวมา 
ความรักชนิดนี้พึงมีแมในระหวางมารดาและภิกษุผูบุตร  ความสิ้นรัก 
เพราะกระทบกระทั่ง ดังสามีภรรยาแตกกัน  ไมจัดเปนวิราคะ  เปน 
อฏฏิยนา  ความระอา  หรือ  ชิคุจฺฉา  ความชัง.  ทําจิตใหบรรลวิุราคะ 
ไดแลว  ยอมหลุดพนจากอาสวะไปเองดวยมิตองปลดเปลื้อง  ดงัปราบ  
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โจรแลวพนจากอันตราย  นับวาเปน "ขีณาสโว"  ผูมีอาสวะสิ้นแลว  
เปนผูวิสุทธิ์  เปนผูสงบแลว  ดุจผาสิ้นมลทินแลวยอมขาวสะอาดมีนวล 
ถึงอายุขัยยอมดับรอบ  ดวยดับแหงจริมกจิต  ดุจไฟส้ินเชื้อแลวดับไป 
เอง. โดยนัยน้ีปรมัตถปฏปิทา  ยอมเปนปฏิบัติเหมาะแกผูบริบูรณดวย 
อามิสสุขแลว   หวังจะหานิรามิสสุขอันสุขุมกวาตอไป และเปนอนุปุพพ- 
ปฏิปทา  อันจะพึงปฏิบัติข้ึนไปถึงโดยลําดับ นับต้ังแตประโยชนทาง 
คดีโลกทางคดีธรรมข้ึนไปถึงไตรสิกขาอันเปนนิพเพธภาคิยะ  คือเปน 
ไปในสวนแหงการแทงตลอดดวยปญญา  ดุจข้ึนสูปราสาทโดยบันไดทีละ 
ข้ัน  ๆ    สะดวกกวากาวลักลั่นหรือปนปายอันมิใชทาง.  เพราะอยางนี้ 
ไมควรดูหม่ินธรรมอันเปนบุรพภาควาตํ่าไป  ควรทําความเคารพใน 
ธรรมทุกชั้น และควรปฏิบัติเพ่ือยังคุณอันบกพรองใหเต็ม  คืบข้ึนไป 
ทุกที  อยางนี้  จึงถึงความเจริญงอกงามและความไพบูลยในพระพุทธ- 
ศาสนานี้แล.  
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                               ธรรมวิจารณ  
                               สวนสังสารวัฏ 
                           โดยบุคคลาธิษฐาน 
                                        คติ 
                                     อุทเทส 
        ๑.  จิตฺเต  สงฺกิลิฏเ  ทุคฺคติ  ปาฏิกงฺขา. 
        เมื่อจิตเศราหมองแลว  ทุคติเปนอันตองหวัง. 
        ๒.  จิตฺเต  อสงฺกิลิฏเ  สุคติ  ปาฏิกงฺขา. 
        เมื่อจิตไมเศราหมองแลว  สุคติเปนอันหวังได. 
                                วตฺถปูมสุตฺต.๑ 

                                 พรรณนาความ 
        ลัทธิทั้งหลายรับรองการเวียนเกิดในกําเนิดตาง ๆ  อยางไร และ 
พระพุทธศาสนาอนุมัติเพียงไร ไดกลาวแลวในเรื่องนี้  สวนปรมัตถ- 
ปฏิปทาอธิการแหงนิพพาน  จักไมกลาวซ้ําอีก  ในอธิการน้ี จักพรรณนา 
ความแหงอุทเทสทีเดียว.  ใน ๒  อุทเทสขางตน  ไดคติคือ  ภูมิเปนที่ 
ไปหรือเปนที่ถึงเบ้ืองหนาแตมรณะเปน ๒ คือ  ทคุติ  ภูมิเปนที่ไปขาง 
ชั่ว ๑ สติ  ภูมิเปนที่ไปขางดี  ๑.  คติทั้ง ๒ นั้น  แจกออกไปโดย 
ประเภทในบาลีแหงสูตรทั้งหลายตาง ๆ กัน. 
 
๑.  ม. มู.  ๑๒/๖๔.  
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        ทุคติในบางสูตรแจกเปน ๒ คือ  นิรยะ  ๑  ติรจัฉานโยนิ  ๑.  ใน  
บางสูตร  เพ่ิมปตติวิสัยเขาเปน  ๓ ดวยกัน.  ที่แจกเปน  ๓  เรียกชื่อตาง 
ออกไปอีกนัยหน่ึงวา อบาย  ทุคติ  วินบิาต.  ในสูตรโดยมากเพิ่มนิรยะ 
เขาขางทาย  เปน  ๔  ดวยกัน. 
        นิรยะ  แปลวา  โลกหาความเจริญมิได ไดแกนรก.  ดริัจฉานโยนิ 
แปลวา  กําเนิดแหงดิรัจฉาน  คือสัตวเจริญโดยขวางหรือไปตามยาว. 
สัตวนอกจากมนุษยและอมนุษย  โดยท่ีสุดชาติวานร  เมื่อเดิน ยอม 
ทอดตัวไปทั้งน้ัน.  ปตติวิสยะ  แปลวา  แดนแหงเปรต คือจําพวกผี. 
อบาย  แปลวา  โลกปราศจากความเจริญ  ในอรรถกถาแจกเปน  ๔  คือ 
นิรยะ ๑  ติรจัฉานโยนิ  ๑  ปตติวิสยะ  ๑  อสุรกาย  คือจําพวกยักษที่เรียก 
อสูร ๑.  ทุคติ แปลไวขางตนแลว  หมายเอาอะไร  จักวินิจฉัยขางหนา. 
วินิบาต  แปลวา  โลกหรอืวิสัยเปนที่ตกแหงสัตวผูไรอํานาจ  ทานวา 
ไดแกปตติวิสัย  ดังจะวาสัตวจําพวกนี้หาอํานาจอันชอบธรรม  คือ  สิทธ ิ
มิได. 
        สุคติแจกเปน  ๒  ในบางสูตรเรียกวา  เทวะ  ๑  มนุษย  ๑.  ใน 
สูตรโดยมากเรียกวา  สุคติ  ๑  โลกสวรรค ๑. 
        เทวะ  เปนคําเรียกเทวดาชั้นสวรรคก็ได  ชัน้พรหมก็ได  สุดแลว 
แตความบงถึง.  มนุษยหมายเอาจําพวกสมประกอบ  ในสูตรนีช้ี้เอามหา- 
ศาล  คือคนม่ังมีมาก  ตางโดยจําพวก คือขัตติยมหาศาล  พราหมณ- 
มหาศาล  คหปติมหาศาล. สุคติ  แปลไวขางตนแลว หมายเอาอะไร 
จักวินิจฉัยขางหนา. สวรรค  แปลวา  โลกเปนที่ไปดีหรือโลกม ี 
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อารมณดี ดูเหมือนหมายเอาเทวโลกชัน้ตํ่าท่ีเปนกามาวจร  คือเทวดา  
ในเทวโลกชัน้นี้   เสพกามคุณเหมือนมนุษย  เพราะกุศลที่ทําเปน 
ปจจัยนําเกิดในสวรรคนั้น เปนเพียงกามาวจร.  สวรรคของพราหมณ 
เขาก็หมายเอาเทวโลกชั้นตํ่าเหมือนกัน. 
        ในวาระน้ี  จักวินิจฉัยถึงคติตางชื่ออันแกมาแลวขางตน. ทุคติ ๓ 
เปน ๒  นัยนัน้  เทียบไดกนัดังน้ี:-  นิรยะนัยตนและอบายนัยหลงัไดกัน 
แปลไดความเปนอยางเดียวกัน  ทั้งมบีาลีรับสม  พึงเห็นในสูตรที่ ๓๘ แหง 
ทสกังคุตตร  [๒๔/๗๙] วา  "อปายิโก  เนรยิโก  กปฺปฏโ  สงฺฆเภทโก" 
แปลวา  "ผูยงัสงฆใหแตกกัน เปนผูเกิดในอบาย  เปนผูเกิดในนิรยะ  ต้ัง 
อยูชั่วกัลป"  ในสูตรอ่ืนกลาวถึงอบายกับนิรยะเปนอยางเดียวกัน  ยังมีอีก 
ถือเปนมติของทานผูรจนาบาลีได.  ติรัจฉานโยนินัยตน  และทุคตินัยหลัง 
ไดกัน  สุคติไดแกมนุษยแลว  ทุคติกน็าไดแกดิรัจฉาน  เพราะในการ 
แบงประเภทสัตว  แบงมนุษยเปนสัตวจําพวกสูง   ดิรัจฉานเปนสัตว 
จําพวกตํ่า.  ปตติวิสยะนัยตน  และวินิบาตนัยหลังไดกัน  โดยเอกเสสนัย 
คืออาการกําหนดดวยเหลือศัพทเดียว และโดยมติที่เติมอมนุษยชั้นเลว 
เขาอีกจําพวกหนึ่ง.  ในธนัญชานิสูตร มัชฌิมนิกาย  มชัฌิมปณณาสก [๑๓/ 
๖๓๗]  กลาวลําดับแหงคติทั้งขางชั่วท้ังขางดีอันดีกวากันข้ึนไปโดยลําดับ 
นิรยะ  เปนอยางเลวท่ีสุด  แตนั้นติรัจฉานโยนิ  ปตติวิสยะ  มนุษย  สวรรค 
และชั้นพรหมเปนดีเยี่ยม  ทุคติ  ๓  นัน้  เทียบไดตามลําดับนี้ดวย. มีเพ้ียน 
ไปบาง  ในบางสูตร  คือในเทวทูตสูตร  มชัฌิมนิกาย  อุปริปณณาสก 
[๑๔/๓๓๔]  ที่เรียงลําดับปตติวิสยะกอน  แตนั้น  ติรัจฉานโยนิ  นิรยะ  
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ในที่สุด  เอาทุคติ  ๓  นัยหลัง  มาผสมเขาในหมวดหลังดวย  แตลําพังสูตร  
เดียวหรือนอยสูตร ถือเอาเปนประมาณมิได.  ทุคติ ๔ เติมนิรยะเขาขาง 
ทายซ้ํากับอบายขางตนนั้น  ดูเปนเติมเขางาย ๆ เขากันไมกลมเกลียว  แต 
มีมาในสูตรเปนอันมาก  พบมากกวาทุคติ  ๓  เสียอีก  ในสูตรเดียวกัน 
กลาวทั้ง ๓ ทั้ง ๔ ก็ม ี และการที่เติมนิรยะเขาขางทายนั้น  ดังสอวา 
จัดระเบียบใหมดวย.  พระอรรถกถาจารยแกวา  อบายไดแกติรัจฉานโยนิ 
ทุคติไดแกปตติวิสยะ  วินิบาตไดแกอสุรกาย.  อสุรกายนั้น  ที่กลาวถึง 
ในบาลี หมายเอาพวกอยูมาเดิมในชั้นดาวดึงส เทวดาเกิดข้ึน  ตางทํา 
สงครามกัน  เพ่ือปองกันและแยงชิงถิ่นฐาน  แพพวกเทวดา  ในบาลี 
บางสูตรวา  ยังต้ังมั่นอยูในชั้นนั้น  [นวกังคุดร  ๒๓/๔๕๐]  ใน 
อรรถกถาวา  พวกเทวดากําจัดตามสมุทรลงไป  ถายอมเปนบริษัทพระ 
อินทรนาจักไดพวกสวรรค   ดุจพวกยักษบริวารทาวกุเวร.  แตลําดับ 
โดยอรรถกถานัยนี้ต้ังแตขางเบา  เชนนี้  ปตติวิสยะเบากวาอสุรกาย 
ไมสมแกอสุรกายจําพวกนั้น  ถาหมายเอาพวกผียักษเลว ๆ  ทีห่ลอนคน 
เขาคนพอไปได.  สวนขาพเจาเองเห็นลําดับขางตนจัดไวไดหลักฐานดี 
แลว  ไมกลารื้อของทาน  จึงคิดเห็นทางเดียววา  นิรยะท่ีเติมเขาใหม 
ไดแกมหานิรยะที่มีนายนิรยบาลเปนผูลงทัณฑ  อบายบทเดิมหมายเอา 
สัตวนรก  หรือเปรตผูเสวยกรรมกรณตามลําพัง  ดวยอํานาจแหงกรรม 
โดยนัยอันพวกพุทธศาสนิกเขาใจกันอยู  เชนนีล้ําดับเดิมคงที่  ไมตอง 
แกสับสน  บทนิรยะที่เติมเขาใหม  ไมเขาลําดับก็จริง  แตไดแผนคือ 
ขอความท่ีเติมเขาในสังคายนาทีหลัง  เติมขางทาย  ไมแทรกลางเลย  
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แตจะถูกความมุงหมายของทานผูเติมหรือไม  หารูไมเลย. เพ่ือสังเกต  
เห็นไดถนัดเรียงเทียบไวดังนี้ :- 
                                                ทุคติ 
                        ๑.  นริยะ  ติรัจฉานโยนิ. 
                        ๒.  นิรยะ  ติรัจฉานโยนิ  ปตติวิสยะ. 
                        ๓.  อบาย  ทุคติ  วินิบาต. 
                        ๔.  อบาย  ทุคติ  วินิบาต  นิรยะ. 
        ในสวนสุคติ  ๒ นัยเทวะนัยตน  และสวรรคนัยหลังไดกัน ขางหน่ึง 
พูดถึงผูอยู  อีกขางหน่ึงพูดถึงภูมิ เชนนี้  มนุษยนยัตนและสุคตินัยหลัง 
เปนอันไดกันโดยเอกเสสนัย.  แตในบางสูตร [ปญจกังคุดร  ๒๒/๒๔๙] 
กลาวถึงสุคติพรหมโลก  ๑  สุคติสวรรคโลก ๑  เปนที่หมายความวา 
พรหมโลกและสวรรคโลก  เปนบทไขแหงสุคติ  คือเปนอันเดียวกัน. 
แตไมสมกับสุคติ  ๒  นัยตน  ทั้งลําพังสูตรนั้นสูตรเดียวหรือนอยสูตร 
ไมควรถือเปนประมาณ. 
        ตอนสุคตินี้  เรียงลําดับไขวกันอยู  นัยแรกเรียงเทวะเปนตน 
มนุษยเปนปลาย  ดังจะจักลําดับตามเคาทุคติที่จัดนิรยะเปนอยางหนัก 
ไวตน.  ในสวนน้ีจัดคติอยางสูงไวตน. นัยหลังเรียงสุคติเปนตน  สวรรค 
เปนปลาย  ดงัจะจัดลําดับใหคอยดีข้ึนไปกวากัน  ดังแสดงในธนัญชานิ- 
สูตร  เชื่อมกนัไดกับปตติวิสยะ. 
        ถาไมกลาวคติทั้งหลายเหลาน้ันโดยพิสดารแลว  ความเขาใจ 
ของผูอานจักไมกวางขวาง  ควรจะกลาวไวดวย ทานผูใดเบื่อ  ขอจง  
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ขามเสียแลว  เลือกอานตอนท่ีปรารถนา.  
        นิรยะนั้น  ไมใชมีเฉพาะของเรา  ของลัทธิอ่ืนบรรดาที่รับรอง 
ความเวียนเกิด  ยอมมีดวยกันทั้งน้ัน  ในที่นี้จักชักมาเทียบเฉพาะของ 
พราหมณที่เหมือนกับของเรา.  นิรยะน้ันเปนศัพทบาลี  พวกพราหมณ 
เขาเรียกวา  นรกะ  ตามศัพทสสกฤต  ในภาษาของเราเรียกวา นรก 
ตามอยางเขา.  อีกอยางหน่ึง  เขาเรียกวา  ปาตาละ เราเรียกตามเขาวา 
บาดาล  แตเราเขาใจไปวา  นาคภพ.  นรกของเขาน้ัน  เปนที่ลงโทษ 
อาตฺมนฺ  ผูทําบาปในเมื่อยังอยู ณ  โลกน้ี.  แบงเปนสวนใหญ  ๗ ใน 
หนังสือท่ีขาพเจาอานไมไดระบุชื่อไว  ใครควรตกนรกขุมอะไร  ตาม 
บาปท่ีทํา.  พระยมเปนราชาของนรกเหลาน้ี  และเปนผูพิพากษาความ 
ผิดเองดวย.  ทูตของพระยมคอยตรวจดูอยูตลอดโลก  พอมีคนตายลง 
ยอมนําตัวไปแสดงแกพระยม.  ทูตเหลาน้ีเขาเรียกวาอะไร ?  ในภาษา 
สสกฤตหาทราบไม  ฉบับที่ขาพเจาอานเปนภาษาอังกฤษ  เปนเรื่อง 
แตงใหมไมใชปกรณเดิม  ตรงกับของเราวา  นิรยบาล.  ทางไปนรกตอง 
ผานแมน้ําเพลิง  จึงมีธรรมเนียมวา เมื่อคนเจ็บหนักจวนตาย  ทายาท 
ยอมจัดใหทําโคทาน  คือใหโคแกพราหมณตัวหนึ่ง  เพ่ือจะไดใชเปน 
พาหนะขามแมน้ําเพลิงน้ัน.  เมื่อไปถึงแลว  ไมปรากฏวาพระยมได 
ซักถามเอาคําใหการของผูนั้น  มีรายงานไวเสร็จแลววา  ผูนั้นเมื่อยัง 
อยู ณ  โลกนี ้ ไดทํากรรมอยางไรไวบาง  เปนแตเปดรายงานน้ันสอบดู 
แลวพิพากษาทีเดียว  ถาเปนผูไมไดทําบาปหรือทําบาง  แตไดทําบุญไว 
อาจกลบลบกัน  ยอมปลอยตัวสงไปข้ึนสวรรคหรือไปเกิดใหมใน  
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มนุษยโลก  ถาเปนผูไดทําบาปไวมากหรือทําบาปหนัก  ยอมลงโทษ  
สมแกความผิด  กรรมกรณอันผูนั้น  จะพึงเสวยในคราวตกนรกนั้น คือ 
ถูกขังในท่ีมืดต้ือ  หรือจมอยูในบอเต็มดวยปสสาวะสุนัขและนํ้ามูก 
ของคน  ถูกลงอาชญาดวยไฟ  ดวยเหล็กแดง  ดวยใหสัตวมีพิษกัด 
ดวยใหนกและสัตวรายมีมังสะเปนภักษาจิกบางกัดบาง  ถูกสนตะพาย  
ที่จมูกลากไปบนมีดอันคมกริบ  ถูกบังคับใหลอดรูเข็ม  ถูกใหแรงควัก 
ลูกตา  ถกูภูเขา  ๒  ขางกระแทกกันบด  แมอยางนั้นก็ไมตาย  ทนไปได 
กวาจะส้ินกรรม  ครั้นสิ้นกรรมแลวยอมพน  ไมตองติดเสมอไปเหมือน 
สัตวนรกของบางลัทธิ  แตนั้นยอมไปเกิดในกําเนิดดิรัจฉานเลว ๆ 
กวาจะพบชองทําความดี  จึงจะไดคติที่ดี.  เรื่องที่เลามาน้ี  ผูแตงอางวา 
ชักเอามาจากปกรณชื่อปทมปุราณะ  ชะรอยนรกนี้จักชื่อปทมนรก  ตรง 
กับของเราวาปทุมนิรยะ. 
        ฟงเฉพาะของเขา  เรายอมเห็นวาเปนเรื่องแตงเทียบคุกของ 
อาณาจักรในสมัยที่ยังลงอาชญาอยางรุนแรง  เชนที่เรียกวาทวัตติงส- 
กรรมกรณ  (เครื่องลงอาชญา ๓๒ ประการ)  เปนแตกลาวทําให 
รุนแรงกวา  ภายหลังไมรูเทาเลยเชื่อเอาเปนจริง. มาบัดนี้เปนเรื่องขัน 
เชนลงอาชญาดวยเหล็กแดงหรือดวยอยางอ่ืนอันทําจากเหล็ก  มนุษย 
เรากอนรูจักใชเหล็ก  ไดใชหินทําศัสตราวุธมากอน  ขุมนรกรูจักใชเหล็ก 
มากอนแลว  ไมอยางนั้นพ่ึงเปลี่ยนใชเหล็ก  เมื่อมนุษยเรารูจักใชเหล็ก 
เปนแลว. ความคิดเดิมเพ่ือใหเปนของนากลัวนาสยดสยอง  กลายเปนของ 
ไมนากลัว.  แตนรกชนิดนั้นพรรณนาไวในปกรณของเราก็มีเหมือนกัน  
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จักชักมากลาวโดยใจความเพ่ือเทียบกับของเขา.  
        ในเทวทูตสูตร  มัชฌิมนิกาย  อุปริปณณาสก  (๑๔/๓๓๔) 
เลาถึงมหานิรยะวา นายนิรยบาลจับคนทําบาปผูตายแลวน้ันไปแสดง 
แกยมราชขอใหลงโทษ.  ยามราชซักถามผูนั้นวาไวเคยเห็นเทวทูต ๕ 
คือเด็กแรกคลอด  คนแก  คนเจ็บ  คนถูกลงราชทณัฑ  คนตายบาง 
หรือไม ?  เมื่อเขารับเคยเห็น  ถามอีกวาไดนอมมาในตนวาจักตอง 
เปนเชนนั้นหรือไม ?  เมื่อเขาปฏิเสธและแกตัววามัวประมาทเสีย 
กลาววาเจามัวประมาทเสีย  ไมทําความดีไวดวย  กาย วาจา  ใจ เขา 
จักทําเจาตามฐานประมาท  บาปกรรมน้ันคนอ่ืนไมไดทําใหแกเจา ๆ 
ทําแลวเอง  เจาจักตองเสวยวิบาก  ครั้นกลาวฉะน้ีแลว  นิ่งอยู.  ใน 
ลําดับนั้นนายนิรยบาล  ยอมทํากรรมกรณ  ชื่อปญจพิธพันธนะ  คือ 
เครื่องถึง  ๕  อยางแกผูนั้น  ตรึงดุนเหล็กอันรอย  ที่มือ  ๒  ขาง  ที ่
เทา  ๒  ขาง  และที่กลางอก.  ตรึงเขาเขาแลว  ถากเขาดวยผ่ึง  จับ 
ตัวใหหัวหอยเทาชี้ฟา  ถากดวยพรา  เอาตัวเทียมในรถแลว  ใหว่ิง 
ไปว่ิงมาบนพ้ืนอันรอนโชน  ใหข้ึนภูเขาถานเพลิงอันรอนโชน  จับตัว 
เอาหัวหอยเทาชี้ฟาทิ้งลงในโลหกุมภี  (หมอเหล็ก) อันรอนโชน  เขา 
ถูกเค่ียวอยูในนั้นผุดเปนฟอง  บางคราวผุดข้ึนขางบน  บางคราวจมลง 
ขางลาง  บางคราวแลนขวาง. เขาถูกทํากรรมกรณอยางนี้  ยอมเสวย 
ทุกขเวทนาอันแรงกลา  แตก็ยอมไมทํากาละตลอดเวลาที่กรรมยังไมสิ้น. 
แลวนายนิรยบาลขังเขาในมหานิรยะ. ในลําดับนั้นพรรณนามหานิรยะ 
วา  มีสัณฐานเปนสี่เหลี่ยม  มีประตูดานละหน่ึง  ภายในจัดเปนสวน ๆ  
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มีกําแพงเหล็กลอม  ครอบขางบนดวยเหล็ก  พ้ืนแหงนิรยะนั้นเปนเหล็ก  
รอนโชนเปนเปลว  แผไปตลอดรอยโยชนโดยรอบต้ังอยูทุกเม่ือ  ม ี
เปลวไฟออกจากฝาแหงนิรยะทั้ง ๔  ดาน และจากเบ้ืองลางเบื้องบนแลบ 
ไปกระทบดานตรงกันขาม.  แตนั้นพรรณนาถึงสัตวนิรยะนั้นพยายาม 
จะหนี  พอเห็นประตูดานใดดานหน่ึงเปดว่ิงไป  ผิว หนัง เนื้อ  เอ็น 
ไหม  กระดกูรอนเปนควัน  ไปยังไมทันถึง  ประตูปดเสีย  บางคราวจับ 
พลัดจับผลูหนีออกไปได  ยอมตกคูถนิรยะใหญอันต้ังอยูใกลนั้น  สัตว 
มีปากแหลมดูจเข็มในคูถนิรยะนั้น  ยอมบอน  ผิว  หนัง  เนื้อ  เอ็น 
กระดูก  เยื่อกระดูก  หลดุจากน้ันไปได  ยอมตกกุกกุลนริยะ  คือนรก 
เทารึงใหญอันต้ังอยูใกลนั้น  จากน้ันไปอีก มีปาไมง้ิวใหญสูงต้ังโยชน 
มีหนามยาว  ๑๖  นิ้ว  รอยโชน  เขาถูกใหข้ึนตนง้ิวนั้น  จากน้ันมีปา 
ไมมีใบคมดุจดาบ  เขาเขาไปในน้ัน  ใบไมอันลมพัด  ยอมบาดมือเทา 
ใบหูและจมูก  จากน้ันมีแมน้ําใหญ  มีน้ําเปนดางหรือนํ้ากรด เขา 
ตกลงในน้ัน ลอยไปตามกระแสบาง ทวนกระแสบาง  นายนิรยบาล 
เอาเบ็ดเกี่ยวข้ึนมาบนบก  ถามวา  อยากอะไร ?  เขาบอกวาหิว  นาย 
นิรยบาลเอาขอเหล็กแดงงัดปากแลว  ยัดกอนเหล็กแดงเขาไป  กอน 
เหล็กนั้นยอมไหมริมฝปาก  ไหมปาก คอ  อก  พาเอาไสใหญไสนอย 
ออกมาทางเบื้องลาง  ถามเขาอีกวา  อยากอะไรอีก,  เขาบอกวา  ระหาย 
นายนิรยบาลเอาทองแดงละลายควางกรอกเขาไปในปาก  เผาอวัยวะ 
อันกลาวแลวนําออกมาเบื้องลาง  ในที่สุด  นายนิรยบาลอาตัวกลับไป 
ขังในมหานิรยะอีก  เขาเสวยทุกขเวทนากลาถึงปานน้ัน  ก็ไมตาย  
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กวาส้ินกรรม.  ในลําดับนั้น  กลาวถึงยมราชปรารภเหลาสัตวผูทําบาป  
แลวตองเสวยกรรมกรณอยางนั้น  ปรารถนาจะไดความเปนมนุษย 
และไดพบไดฟงธรรมและไดรูธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. 
ในทายสูตรยืนยันวา  พระผูมีพระภาคทรงไดยินมาจากสมณพราหมณ 
ผูใดผูหน่ึงแลวตรัสเลาตามก็หามิได  พระองคทรงเห็นเองรูเองทีเดียว. 
        ในพาลบัณฑิตสูตร  ปณณาสกเดียวกัน  [๑๔/๓๑๑]  และใน 
ติกังคุตตร  [๒๐/๑๗๕]  กลาวถึงมหานิรยะอยางเดียวกัน  แตตัดสั้น 
ลงเพียงพรรณนาถึงมหานิรยะ  ในสตูรหลังกลาวถึงยมราชปรารถนา 
ความเปนมนุษยและพบพระพุทธเจาดวย. 
        เรื่องนรกของพราหมณกับนิรยะในปกรณของเรา  เทียบกันเขา 
แลวยอมมีเคาเปนอันเดียวกัน  เปนทางใหลงสันนิษฐานวา ตางได 
มาจากตนเดิมเดียวกัน  หรือถายอยางจากกันมา  เปนแตยักเยื้อง 
ใหเหมาะแกลัทธิของตน  เชนเรานับถอืยุกติธรรมปรารถนาจะแปล 
เทวทูต  เปนความเส่ือมความทุกขความส้ินโดยธรรมดาดวย  เราก็ 
ทําใหยมราชซักถาม  เราเสียวไสในการส่ังลงโทษ  เราก็ทําใหยมราช 
ถามแลวน่ิงเสีย  ใหนายนิรยบาลรูเอาเอง  เรานับถือพระศาสนาของ 
เรา ๆ  ก็ทําใหยมราชเลื่อมใส ของเขาก็นามีดุจกัน  เชนเขาตองการ 
ใหมีอํานาจแกได  เพ่ือลอใหคนทําบาปนับถือพระเจาของเขาเปน 
สรณะ  เขาก็กลาวถึงพระวิษณุและพระศิวะวา  มีอํานาจใชเทวทูตไป 
แยงอาตฺมนฺของผูนับถือพระองคจากเทวทูตพระยม  ไปสูเทวโลกของ 
พระองค  เปนอันพนจากตกนรก  และพระวิษณุมีพระกรุณาปลอย  
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สัตวนรกก็ได  และเรื่องของเขาเชื่อวามีตัวอยางอันจะพึงเห็นใน  
มนุษยครั้งน้ันดวย.  เชนนี้  ทางที่เราจะพึงวิจารณพึงมีดังน้ี:- 
        ๑.  พระพุทธศาสนารับรองมติในเรื่องนิรยะเพียงใด  รับรองเทา 
ที่กลาวสักวาชื่อในบาลน้ัน  ๆ ดังกลาวมาแลว  หรอืรับรองตลอดถึง 
เรื่องพิสดารดังแสดงในเทวทูตสูตรดวย. 
        ๒.  ถาไมรับรองเรื่องหลัง  จะพึงทําความเขาใจวา  สมเด็จพระ 
บรมศาสนานํามาตรัสเพ่ือแสดงนรกในมนุษยโดยนัย แตเรื่องถูกเดิม 
หรือดัดแปลงใหเปนจริงไป.  หรือเปนธรรมปฏริปู  คือธรรมปลอม 
รจนาแทรกข้ึนทีหลัง. 
        ๓.  การวิจารณ ๒  ขอขางตนนั้น  จักนําใหลงสันนิษฐานวา พระ 
พุทธศาสนารับรองเรื่องปรัมปราท่ีเคยเชื่อถือกันมา  ดวยมิไดปรากฏ 
แกญาณ  เปน  "สนฺทิฏ ิโก"  คือเห็นเอง  หรือนอกจากเห็นเองแลว 
ไมรับรองเรื่องเปนที่ยังไมไดจริง. 
        ขาพเจาเรียงขอวิจารณ ๓ นี้ตามความท่ีปรารภ  แตดูทีจะตอง 
ทําความเขาใจขอ  ๓  กอนกระมัง ?  จึงจักวิจารณ ๒  ขอขางตนได 
ถนัด.  ถาคนถือศาสนาอ่ืนแตเปนธรรมจะพึงวิจารณ  เขาคงไมตีราคา 
พระศาสนาของเราสูงเกินไป  เขาอาจลงความเห็นวา  ศาสนาของเรา 
รับรองมติปรัมปราอันยังไมอาจชําแรกดวยญาณดวย  เชนนี้เขาจักไมเห็น 
นาเกลียดนาชังเรื่องเชนน้ี  อันมีอยูในปกรณของเรา.  สวนเรายอม 
ตีราคาพระศาสนาของเราสูงโดยธรรมดา  มาพบเรื่องเชนนี้เขาในปกรณ 
ของเรายอมตะขิดตะขวง  จะรับรองก็อาย  จะปฏิเสธก็ไมถนัดปาก.  



นักธรรมเอก - ธรรมวิจารณ - หนาท่ี 85 

เพราะอยางนี้  เปนการยากเพ่ือจะลงสันนิษฐาน  ขอยกไวใหผูอาน  
ทําความเขาใจเอาเอง. 
        นรกหรอืนิรยะเทาท่ีชักมา  พอยังผูอานใหลงสันนิษฐานไดแลว 
แตบรรยายอ่ืนยังมีอีก  จักชามากลาวในท่ีนี้  เพื่อไวสอบกับนรก 
ของพราหมณ.  ในทสกังคุตตร [๒๔/๑๘๕]  แสดงชื่อนิรยะไว ๑๐ 
คือ  อัพพุทะ  นิรัพพุทะ  อพัพพะ  อหหะ  อฏฏะ  กุมุทะ  โสคันธิกะ 
อุปปละ  ปุณฑริก  ปทุมะ  กําหนดกาลท่ีตกนานกวากัน  ๒๐ เทา. 
อัพพุทนิรยะ  มีเกณฑคะเนดังน้ี:-  เมลด็งาโกศลเต็มเกวียน อัน 
บรรทุกน้ําหนักได  ๒๐ ขารี  ลวงแสนป  หยิบเอาออกเสียเมล็ดหน่ึง 
เมล็ดงานั้น  จะพึงหมดกอนอัพพุทนิรยะหนึ่ง.  ในสูตรนี้ไมไดกลาวถึง 
กรรมกรณวาจะพึงเสวยอยางไร  มุงแสดงระยะกาลอันจะพึงเสวยยืดยาว 
อยางกําหนดกาลจําคุกในกฎหมายประมวลอาชญา. 
        ติรัจฉานโยนินั้น  ในพาลบัณฑิตสูตรนั้น  แสดงดิรัจฉาน ๕ 
ประเภท  คือ  ติณภักขา  จําพวกมีหญาเปนภักษา  ระบุชื่อ  มา  โค 
ลา  แพะ  เนือ้ ๑  คูถภักขา  จําพวกมีคูถเปนภักษา  ระบุชื่อ  ไก 
สุกร  สุนัข สนุัขจ้ิงจอก ๑  จําพวกเกิดแกตายในท่ีมืด  ระบชุื่อไว 
ต๊ักแตน  บุง  ไสเดือน ๑  จําพวกเกิดแกตายในนํ้า  ระบุชื่อ  ปลา 
เตา  ฉลาม ๑  จําพวกเกิดแกตายในของโสโครก  เชนเกิดในปลา 
เนา  ในศพเนา  ในขนมบูด ในน้ําครํา  ในนํ้าเนา  ๑.  ในทสกังคุตตร 
[๒๔/๓๑๐]   แสดงดิรัจฉานประเภทเสือกคลานไว  ๗  ขนิด  คือ  งู 
แมลงปอง  ตะขาบ  พังพอน  แมว  หนู  นกเคา.  ทานยกดิรัจฉานห  
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เหลาน้ีข้ึนแสดง  โดยความเปนประเภทอันเลวทราม  ดูเหมือนกับ  
เปนของเกลียดของพวกพราหมณดวย  เวนประเภทติณภักขาและ 
พังพอนกับแมว.  อยางไรจึงกลาวถึงสัตวติณภักขาดวย  นาคิดอยู. เห็น 
ในคําอธิบายวา  เล็มหญาดวยฟนกิน  ชะรอยจะเห็นสกปรกระมัง 
แตอยางไรไมเกลียดโค  กลับชอบเสยีอีก.  การจัดพังพอน  แมว  นกเคา 
เขาในจําพวกสัตวเสือกคลาน  อยางไรอยู.  มีเรื่องเลาถึงพราหมณ 
เลี้ยงพังพอน  แตแมวเลี้ยงหรือไมยังไมพบ.  การชีด้ิรัจฉานเหลาน้ีเปน 
ทุคติ  ก็ดุจชีม้นุษยจําพวกสมประกอบเปนอุทาหรณแหงสุคติ. 
        จะอธิบายปตติวิสยะใหเขาใจชัด  จําจะเลาถึงธรรมเนียมพราหมณ 
เนื่องดวยบุรพบิดรของเขากอน. พวกพราหมณเขามีธรรมเนียมเซนและ 
ทําทักษิณาอุทิศบุรพบิดรของเขา  เรียกวาศราทธะ เปนการจรเน่ืองจาก 
การเผาศพบาง  เปนการประจําปที่บรรจบรอบวันตายของบุรพบิดรหรือ 
ตนเดือนตนปบาง.  บุรพบิดรเพียง ๓ ชั้น  คือ บิดา  ๑  ปู ๑  ทวด  ๑  เปนผู 
อันจะพึงเซนดวยกอนขาว  เรียก "สปณฑะ"  แปลวา  ผูรวมกอนขาว 
บุรพบิดรพนจากทวดข้ึนไปก็ดี  ญาติผูไมไดสืบสายตรงก็ดี  เปนผูจะพึงได 
รับน้ํากรวด  เรียก "สมาโนทกะ"  แปลวาผูรวมนํ้า. บุรพบิดร  ๓ ชั้น 
นั้น  กรวดนํ้าใหดวยก็ได.  การกรวดน้ําของเขาลงไปในแมน้ํา เอา 
๒ มือกอบนํ้าข้ึนปลอยใหคอย ๆ รั่วลง   นึกอุทิศถึงผูตายไปพลางวา 
ขอใหน้ําน้ีระงับความระหายของทานผูนั้น  ๆ.  ธรรมเนียมนี้เน่ืองมาถึง 
พวกไทยเรา  การทําขาวบิณฑ คือเอาขาวกรอกในกรวยใบตองควํ่าลง 
บนภาชนะมีพานเปนตน  มีกับขาวของกินเรียงรายบางเล็กนอย  ประดับ  
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ดวยดอกไมสด  หรือดวยเครื่องประดับอยางอ่ืน  มีธูปเทียนติดต้ังเปน  
เครื่องสักการะในวันเทศกาล คือในวันสารท  ในวันตรุษ  ในวังสง- 
กรานต  นี้ตรงกับขาวบิณฑของพราหมณ  เดิมชะรอยจะทําเซนบุรพ- 
 ิบิดร  แตภายหลังเราเขาใจวา  ทําบูชาพระพุทธเจา.  การกรวดน้ํา 
เรายังทําอยูจนบัดนี้  ในเวลาพระสงฆอนุโมทาน แตใชภาชนะเชนเตา 
ขวดหรือจอก  มีภาชนะอีกในหน่ึง  เชนขันหรือถาดรับน้ํากรวดแลวเอาไป 
เทที่ดิน  หรอืกรวดลงดินทีเดียว  ขณะกรวดเปลี่ยนความนึกเปนให 
สวนบุญ  ตามวิธีขางพระพุทธศาสนา  แมจืดจางลงก็ยังไมเลิกทีเดียว. 
ขาวบิณฑของพราหมณนั้น เขาทําพิธีเซนแลว  โยนใหทานสัตว  กาบาง 
ปสุบาง.  กาน้ันเขาถือวาเปนนกผี  ไดอาหารกินแลว   จะไดไมรังควาน 
บุรพบิดรของเขา.  ปสุนัน้  เชน  โค  กระบือ  พวกพราหมณเขาใชแต 
โค  โคจักกนิขาวบิณฑนั้นหรือไม  นาสงสัยอยู  แตไดยินวาโคในเมือง 
เราที่เจาของหัดมาแตเล็กกินขาวและขนมไดจิปาถะ  โคของเขาจักเปน 
เชนนั้นกระมัง ?  การทําทักษิณาที่เรียกวาศราทธะของเขา  คือเชิญพวก 
พราหมณดวยกันมาเลี้ยง  เสร็จแลวแจกไทยธรรม  ผาเปนของท่ีเวนไม 
ได  พวกพราหมณเอาธุระนัก  เพ่ือไมใหบุรพบิดรของเขาหิวระหาย 
และเปลือกกาย.  การใหผาในทักษิณานุปทานของเราก็มีเหมือนกัน  แต 
เราเขาใจวา  เนื่องมาจากภิกษุผูถือบังสุกุล  ไมรับผาจากมือของผูให จึง 
วางใหเพื่อหยิบเอาเอง  โดยสังเขปวา  ผาบังสุกุล  การเซนและทํา 
ศราทธะอุทิศบุรพบิดร  พวกวรรณะอ่ืนมีกษัตริยเปนตน  ก็ทําเหมือน 
กัน  ในการทําศราทธะ  คงเอาพวกพราหมณเปนปฏิคาหก  ไมกลาวถึง  
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การเลี้ยง  ชะรอยพวกพราหมณไมฉันของท่ีวรรณะอื่นทํา.  
        พวกพราหมณยอมเชื่อวา  คนตายแลวยอมไปเกิดในคตินั้น ๆ 
แตดวยความรักและความนับถือบุรพบดิรของตน  จึงสําคัญเห็นอีก 
สวนหนึ่งวา ยังทรงอยูดวยเปนอทิสสมานกาย  คือแลไมเห็นตัว ม ี
ถิ่นเปนที่อยู  เรียก  ปตฺฤโลกะ  ความรูสึกอยางนี้  พวกเราก็ไดมา 
จากเขา  แตเราเขาใจวาอยูบานเรือนเดิม  ไดแกผีเรือน. 
        การทําทักษิณานุปทาน  ที่เรียกวาศราทธะของพวกพราหมณ 
พระพุทธศาสนาก็อนุมัติ  เรียกวาปุพพเปตพลี  แสดงในอาทิยสูตร 
ปญจกังคุดร [๒๒/๔๘]  โดยความเปนกิจอันอริยสาวกผูครองเรือนจะ 
พึงทําประการหนึ่ง  และมีมาในท่ีอ่ืนวา 
        ยงฺกิฺจารมฺมณ     กตฺวา            ทชฺชา  ทานมมจฺฉร ี
        ปุพฺเพ  เปเตว  อารพฺภ                 อถวา  วตฺถุเทวตา.๑ 

        แปลความวา  กุลบดปีรารภเหตุอยางใดอยางหนึ่งเปนอารมณ 
คือ  ปรารภบรุพบิดรท้ังหลายก็ดี  วัตถเุทวดา  [ คือพระภูมิ ]  ทัง้หลายก็ดี 
พึงเปนผูไมตระหน่ี  ใหทาน. 
        ในลําดับนี้  จักแกถงึปตติวิสยะท่ีเขาใจวาเน่ืองมาจากปตฺฤโลกะ 
ของพวกพราหมณ  ในอรรถกถาใชศพัทวา  เปตโลโก  ก็มีที่ตรง 
กันทีเดียว. ศพัทวา  "ปตฺติวิสโย"  แปลกันมาวา  วิสัย  [คือแดน 
หรือถิ่นฐาน]  ของเปรต  ไมสมพยัญชนะ  ปตฺติ  ทีแ่ปลวา  ของ 
เปรต  มีเฉพาะศัพทนี้เทานั้น.  ขาพเจาเขาใจวา  เปนศัพทตรงกับ 
ปตฺฤ  ในภาษาสสกฤต  โดยวิธีแปลงเทียบเคียงกันเหมือนศัพทอ่ืน 
 
๑. ขุ.  เปต.  ๒๖/๑๕๘.  
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แตก็เห็นเฉพาะศัพทนี้เทานี้  แตยังมีศัพทอันจะพึงเทียบใหเห็นไดอีก  
คือ  "เปตฺติก"  และ  "เปติก"  ที่แปลวา ของบิดา "เปตฺติก"  ก ็
คือลง  ณิก  ปจจัยทับ   "ปตฺต"  แลวพฤทธิ  อิ ตัวหนาเปน  เอ. สวน 
"เปติก"  ไมซอน  "ต"  มาแตเดิม  ลง  ณิกปจจัยและพฤทธิ์อยาง 
เดียวกัน.  อีกศัพทหน่ึงวา  "เปตฺเตยฺยา" เกื้อกูลแกบิดา  ลง  เอยฺย 
หรือ  เณยฺย  ปจจัยและพฤทธิ์.  เปต  ศัพทที่เขาสมาสกับ  ปุพฺเพ 
ศัพทเปน  "ปุพฺพเปตา"  ก็ถอดมาจาก  "เปตฺติก"  หรือ  "เปติก" 
นั้นเอง  แตศัพทนี้ความเปน  ๒  นัย  หมายเอาคนตายอยางหน่ึง 
หมายเอาบุรพบิดรอยางหน่ึง. นัยตน  สําเร็จรูปจากธาตุ  ป-อิ-ต  ปจจัย 
เขาสนธิเปน  "เปต"  แปลวา  ผูละไปแลว  ไดในอุทาหรณวา  "เปโต 
กาลกโต"  แปลวา  ผูละไปแลว  มีกาละอันทําแลว  สสกฤตเปน 
เปฺรต.  นัยหลัง ออกจากศัพท "  เปตฺติก"  หรือ  "เปติก"  ดังกลาว 
แลว  ชะรอยจะตองแปลวาบิดร  ไดในบทวา  "ปุพฺพเปตพลี"  และ 
"ปุพฺเพ  เปเตว  อารพฺภ"  ในคาถาขางตน  และไดในอุทาหรณวา 
"เปตา  าติสาโลหิตา"  แปลวา บิดร  คือ  ญาติรวมโลหิต  อธิบายวา 
ญาติผูใหญผูสืบสายตรงลงมา  สสกฤต  เปน  ปตฺฤ  ลําพังศัพทเดียว 
หรืออยูขางทายใชพหุวจนะ  ทั้ง ๒  ภาษา. เพราะในมคธภาษา  เปต 
ศัพท  มีอรรถเปน ๒  เมือ่หมายถึงบุรพบิดรจึงตองใชบทหมายตางกํากับ 
ดังอุทาหรณขางตน. 
        โดยนัยนี้  ปตติวิสยะ  นาจะหมายเอาจําพวกผีบุรพบิดร.  ขาพเจา 
ไดคนหาคําพรรณนาถึงปตติวิสยะ  ในบาลีที่เปนหลัก  ไมเคยไดพบเลย.  
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ดูก็ไมใชจําพวกผีที่เลว  ไมนาจักเปนทุคติ  นาจัดเปน  ภุมมเทวะ  
หรือ วัตถุเทวดา อยางไรจึงจัดเปนพวกทุคติ  คาดความมุงหมายของ 
ทานไมถูก  หรือนับเนื่องอยูในพวกผี  จึงยังตองจัดอยางนั้น  แตใน 
ธนัญชานิสูตรเรียงลําดับดีกวาติรัจฉานโยนิ  สมดวยเคาเง่ือนท่ีแสดงมา 
แตอยางไรพระคัณถรจนาจารยในปูนหลังแหงทานผูรจนาบาลี  จึงทํา 
ความเขาใจและแกปตติวิสยะ  เปนจําพวกผีเปรตอดโซรูปรางไมสม- 
ประกอบ  เปนสัตวทั้งนากลัวท้ังนาสงสาร.  ขาพเจาเขาใจวา  ทานจงใจ 
เหยียดบุรพบิดาของพวกพราหมณใหเปนผีชนิดนี้  โดยอาการเยยหยัน 
อยางเดียวกับพวกเขาเหยียดเราก็มี.  พวกพราหมณกลัวเปนอยางยิ่งวา 
บุรพบิดรของเขาจักอดหิว  จักระหายนํ้า  จักเปลือยกาย  จึงทํากายเซน 
ดวยของเหลาน้ีบาง  ใหของเหลาน้ีเปนทานบาง.  เราก็เหยียดบุรพบิดร 
พวกน้ีวา  เปนผีอดหิว  ระหายนํ้า  เปลือยกาย  เสริมตอในขอท่ีอดหิว 
และระหายวา  มีทองใหญ  แตมีปากเทารูเข็ม  ไดขาวไดน้ํากินเขาไป 
ไมไดเทาไร  ไมรูจักหายอยาก  กระวนกระวายดวยความอยากดุจถูก 
ไฟเผา  เสริมความเปลือยกายเขาวา  มีรูปไมสมประกอบตาง ๆ ทั้ง 
ทรวดทรงทั้งผิวพรรณ สุดแตจะนาเกลียดนากลัวไดเพียงไร.  พวก 
บุรพบิดรของพราหมณถูกเหยียดลงเปนเปรตชนิดนี้แลว  ถูกจัดเขา 
ในพวกทุคติ ก็ใชได  แตจะวาดีกวาสัตวดิรัจฉานก็ไมเชิง  สัตวดิรัจฉาน 
มันมีปากกินอาหารไดคลอง  ดื่มน้ําไดสะดวก  ความอยากอาหารก็เห็น 
จะไมรุนแรงเหมือนของเปรตพวกน้ี  รูปรางของมันไมเหมือนมนุษย 
แตมันก็งามตามวิสัยของมัน ถาไมดีไปกวาสัตวดิรัจฉานแลว  ก็ไมสมกับ  
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ลําดับในธนัญชานิสูตร.  
        ในบางสูตรกลาววา ทายกทําทานอุทิศใหบิดรคือญาติสาโลหิต 
เขาไปเกิดในกําเนิดอ่ืน  ทั้งที่เปนทุคติ ทั้งท่ีเปนสุคติ  ยอมเปนอยูดวย 
อาหารในคติที่เขาเกิด  หาไดรับผลแหงทานที่อุทิศถึงไม  ตอไปเกิดใน 
ปตติวิสยะ จึงไดรับผลแหงทานที่อุทิศถึงน้ัน นี้พอเห็นไดวา  เนื่องมาจาก 
การทําศราทธะอุทิศถึงบุรพบิดร  ผีชนิดนี้จําพวกเดียวท่ีเขาทําทานแลว 
อุทิศถึง  จําพวกอ่ืนอยางเลวสัตวนรก  อยางดีเทวดา  เขาก็หาอุทิศถึงไม 
เทวดาไดรับแตเครื่องสังเวย  พ่ึงมามีในพระพุทธศาสนาที่แนะให 
ทําทักษิณา  แลวอุทิศแกเทวดา.         
        ประมวลชนิดเปรต  อันกลาวถึงในปกรณทั้งหลายเทาที่นึกได 
ชนิดรูปรางไมสมประกอบ  ซูบผอม  อดโซ  ดังกลาวแลว ๑  ชนิด 
รูปรางวิการ  เชนกายเปนอยางของมนุษย  แตศีรษะเปนอยางของ 
ดิรัจฉาน  เชน  เปนกาบาง  เปนสุกรบาง  เปนงูบาง ๑  ชนิดรูปราง 
พิกลเสวยกรรมกรณอยูตามลําพัง  ดวยอํานาจบาปกรรม ๑ ชนดิรูปราง 
อยางของมนุษยปกติ  แมเปนผูสวยก็มี  มีวิมานอยู  แตในราตรีตอง 
ออกจากวิมานไปเสวยกรรมกรณกวาจะรุง  เรียกเวมานิกเปรต  ๑  รวม 
เปน ๔ ชนิด.  อธิการแหงเปรตในปกรณเหลาน้ี  เปนแตแกบทบาง 
เลานิยายถึงคนทําบาป  ตายไปตกนรกแลว  พนจากน้ันมาเกิดเปน 
เปรตบาง.  พิจารณาเห็นวา  ไมใชมติรบัมาจากของพวกอ่ืนดุจนิรยะ 
เปนมติของพวกพุทธศาสนิกาเกิดข้ึนเอง.  มตินี้  ดเูหมือนออกจากการ 
เปรียบดวยพวกมนุษยผูไมสมประกอบ เชนแสดงในพาลบัณฑิตสูตร  
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มัชฌิมนิกาย  อุปริปณณาสก  [๑๔/๓๒๐]  โดยความเปนเศษแหง  
นิรยะวา สัตวนรกน้ัน  ครั้นสิ้นกรรมแลว  มาเกิดเปนมนุษย  ยอมเกิด 
ในสกุลตํ่า  เปนคนยากจน  อดอยาก  เปนอยูโดยฝดเคือง  มีรูปราง 
ผิวพรรณไมสมประกอบ. จะจัดมนุษยจําพวกนี้เปนทุคติไมไดอยูเอง 
เพราะมนุษยจัดเปนสุคติไวแลว  เทากับจะจัดจําพวกดิรัจฉานที่วามีฤทธิ์ 
จําแลงกายไดเสวยสุขสมบัติมิไดเลย  แมพวกถือพาหิรลัทธิ  เขาก็จัด 
มนุษยเปนกําเนิดสูง  ดิรัจฉานเปนกําเนิดตํ่าเหมือนกัน.  เชนนีก้ระมัง 
ทานจึงเลี่ยงแสดงโดยนัยในกําเนิดอ่ืน. 
                                     หมดตนฉบับเทาน้ี. 


