คําชี้แจง
ธรรมวิจารณสวนปรมัตถปฏิปทาและสวนสังสารวัฏ มีธรรมซึ่ง
ตั้งเปนอุเทศสําหรับวิจารณบาง ประกอบการวิจารณบาง ที่ยงั ไมได
บอกคัมภีรที่มาและเลขหนาแหงคัมภีรไวหลายแหง จึงไมสะดวกแก
นักวิจารณธรรมผูปรารถนาจะสอบสวนและตรวจคนธรรมเบื้องตน หรือ
เบื้องปลายอันมีอยูในคัมภีรนั้น ๆ.
อนึ่ง ขอความบางแหงในฉบับพิมพครั้งกอนมีเคลื่อนคลาดเพราะ
การพิมพเปนตน เพราะฉะนั้น คณะกรรมการผูตรวจรับรองพิมพครั้ง
นี้ จึงไดจัดการแกไขเพิ่มเติมดังนี้ :๑. คนที่มาแหงขอธรรม บอกอักษรยอและเลขหนาแหงคัมภีร
นั้น ๆ ไว ณ เชิงอรรถตามที่คนหาไดเพียงไร.
๒. แกไขขอคํา ใหถูกตองตามฉบับเดิมและบาลี หรือ สสกฤต
สวนอักขรวิธี ไดอนุโลมตามหลักบาลี หรือ สสกฤต และคําไทยเทาที่
ลงมติวาสมควร.
พระมหาทองสืบ จารุวณฺโณ
หัวหนากองตํารา
มหามกุฏราชวิทยาลัย
๑ กรกฎาคม ๒๔๗๙

คํานํา
บาลีรจนาธรรมของเรา กลาวกันมาวาพระอรหันตทั้งหลาย ได
ประชุมกันสังคายนาเปนครั้งแรก ไดเรื่องจากพระอานนทพุทธอุปฏฐาก
ผูอยูใกล ไดฟงในเวลาพระศาสดาตรัสแกผูรับเทศนาเปนพื้น และ
สังคายนาสืบ ๆ มาอีก โดยเคาคงเปนเชนนั้น ครั้งแรกคงไดประชุม
สอบถามความรูเห็นและฟงความของกันและกันแลว เลือกเรื่องที่ได

รับอนุมัติวางไวเปนแบบแผน จําทรงหรือจารึกบอกเรียนกันสืบมา ภาย
หลังการจําทรงหรือฉบับแตกตางกันขึ้น หรือเขาใจอรรถแหงบางเรื่อง
บางตอนไมลงรอยกัน พระสงฆผูเปนประธานในครั้งนั้น จึงประชุมกัน
ทําสังคายนาอีก. วินิจฉัยใหลงรอยกัน ขยายความแหงเรื่องแหงตอนอัน
ยังมัวใหแจม ถือเปนแบบสืบไปตามยุค. การที่วาในปูนแรก ๆ นํากัน
สืบมาดวยลําพังความทรงจํานั้น มีฐานะอยู ในเวลาพระศาสดาปรินิพพานไมชา พระสาวกทั้งหลายผูทันพระองคยังทรงชนมายุอยู ดูก็ไม
นาจะรจนาเปนอักษร เพราะทานเหลานั้นไดเคยรูเห็นมาพอแลว อาจ
นําการเรียนการปฏิบัติของบริษัทใหอนุวัตนตามครั้งพระศาสดายังเสด็จ
อยู ขอสาธกดวยการนํามาซึ่งศาสนวงศของพระสงฆคณะธรรมยุตติกนิกายในภายหลังแหงพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวนี้เอง เปน
มาเชนนั้น ถาการจดหมายเหตุไดใชมาตั้งแตครั้งแรกแลว คงเปนของ
เฉพาะองคระสาวก หาไดนําเขาอานและไดรับอนุมัติในที่ประชุมสงฆ
ไม สาธกดวยจดหมายเหตุแหงศาสนวงศของพระสงฆคณะธรรมยุตติกนิกายของพระเถระบางองคไดอีก. พึงเปนอยางนั้นตอมาอีกหลายชั่วอาย
ก็ได กวาจะไดจารึกลงเปนอักษร ที่ตามตํานานกลาวา ไดทําที่ลังกา
ในรอยปที่ ๖ คือพน ๕๐๐ แลว ยังไมเต็ม ๖๐๐ ภายหลังปรินิพพานแหงพระศาสดา แตในรอยปที่ ๓ ครั้งอโศกรัชกาลที่เปนคราว
ทําสังคายนาที่ ๓ ปรากฏวาในราชการไดใชหนังสือแลว ดังไดจารึก
ศิลาประกาศธรรมโดยกระแสพระราชดํารัส นาจักไดใชจารึกพระคัมภีร
ดุจกัน สวนโวหารในพระคัมภีร สอวาเปนของรจนาสําหรับจารึก มิใช
จดตามมุขปาฐะ คือคําออกจากปาก บางคัมภีรเปนโวหารเกาทั้งอธิมุตติ
คือความนอมใจนึกแหงเจาของโวหาร สอวามิไดทําเปนเดิมในลังกา
แตโวหารก็ดี วิธีใชอักษรก็ดี เทียบดวยคําจารึกศิลา ปรากฏวา ไดทํา
ขึ้นภายหลังอโศกรัชกาล แตไมหางมากนัก แตบางคัมภีรเปนโวหาร
ปูนหลังลงมาก็มี ถึงอรรถกถาเปนของรจนาขึ้นในลังกาแทแล ขาพเจา

กลาวถึงการทําสังคายนาในคราวตอลงมา เพื่อวินิจฉัยขอที่แตกตางใหลง
รอยกัน และเพื่อขยายความแหงขอที่ยังมัวใหแจมนั้น ความมุงหมาย
อยางตน มีแจงในเรื่องสังคายนาครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ นั้นแลว ความ
มุงหมายอยางหลังพึงเห็นในเรื่องหรือในตอนที่เพิ่มขึ้นในภายหลังแต
สังคายนาครั้งกอน จักสาธกเพียงดวยชักเรื่องมาอางเพื่อเห็นงาย ในฝาย
พระสูตร มีบางสูตรที่ปรากฏวาเพิ่มขึ้นทีหลัง เชนสุภสูตรในทีฆนิกาย
สีลขันธวรรค เปนภาษิตพระอานนทแสดงแกสุภมานพ โตเทยยบุตร
และมธุรสูตรในมัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก เปนภาษิตพระกัจจายนะ
แสดงแกพระเจากรุงมธุรา ภายหลังพระศาสดาปรินิพพานแลว เรื่อง
สังคายนาเอง ในจุลวรรคพระวินัยไดกลาวถึงทั้งครั้งที่ ๑ ทั้งครั้งที่ ๒.
พระคัมภีรของเราเปนมาอยางนี้ ของฝายศาสนาอื่นก็คงเปนเชนกัน
ทางที่ควรเปนก็เชนนั้น นับวาเปนของนํามาดีอยู แตในอีกทางหนึ่ง ทาน
ผูทําสังคายนาในปูนหลัง ๆ มิใชพระอรหันตดังกลาวยกยองก็อาจเปน
ได ยิ่งทานผูรจนาปกรณยิ่งอาจเปนผูมิใชพระอริยะ เปน เพียงกัลยาณชน
มีอัชฌาสัยงามก็ยังดี ชั้นอรรถกถาปรากฏวา ทานผูรจนาเปนปุถุชน
คือคนกิเลสหนาซ้ําเขาดวย เปนฐานะอยูที่ความเคยเชื่อถือลัทธิเกาใน
พื้นประเทศ และลัทธิตางประเทศอันแพรมาถึงเขาครอบงํา รับรอง
ลัทธินั้น ๆ เขาไวในคัมภีรของตน ดวยสันนิษฐานวาเปนจริง ยิ่ง
อัชฌาสัยของผูรจนาเลวทราม ความแหงปกรณที่แตง ยิ่งจะพึงระคน
ดวยลัทธิเหลานั้น จันทรคราธและสุริยคราธที่เชื่อกันในครั้งนั้นวา เปน
เพราะราหูผูเปนศัตรูแหงเทวดาเขาอมพระจันทรพระอาทิตย ตองมีเทพเจาผูมีฤทธิ์กวาหูเขาชวย ยังมามีในสูตรของเรา และกลาววาราหูตอง
ปลอยเพราะพระพุทธานุภาพ ในบัดนี้ วิทยาเปดเผยความจริงวาเปนดวย
อยางไร มีการคํานวณเวลาจับและเวลาหลุดถูกตองละเอียดจนนาทีเปน
เครื่องพิสูจน. จดหมายเหตุของภิกษุจีนชื่อฮวนเจียงผูไปอินเดียเมื่อราว
พ.ศ. ๑๒๐๐ กลาววา ครั้งนั้น ในอินเดีย ตางลัทธิตางนิกายกําลัง

ประชันขันแขงความรูความวิเศษแหงกัน ฝายใดบกพรองเปนตองเสื่อม
ตองลม ชางนากลัวจริง ๆ วา ในเวลาแยงกันเปนอยูอยางนั้น ลัทธิอัน
กลาวแลว นาไดชองเขามาแทรกในพระคัมภีรของเราถนัดใจ และนํา
สืบมาดวยความไมรูสึก แมในปกรณของเราเอง ก็ยังมีความรังเกียจดวย
สัทธรรมปฏิรูป คือสัทธรรมปลอม ดังปรารภถึงในกัสสปสังยุต นิทานวรรค โดยใจความวา สัทธรรมปฏิรปู ยังไมมีเพียงใด พระสัทธรรม
ยังทรงอยูเพียงนั้น เมื่อสัทธรรมปฏิรปู มีขึ้น พระสัทธรรมยอมอันตรธาน
ไป. โมฆบุรษุ [ คือคนเปลา ] ในพระศาสนานี้เอง เปนผูยังพระ
สัทธรรมใหอันตรธาน. แมพระธรรมเปน "สนฺทิฏิโก" อันผูพิจารณา
อันผูปฏิบัติ จะพึงเห็นเอง คือปรากฏแกใจของผูนั้น ที่เปนวิสัย ก็อาจ
เห็นไดอยางนั้น ที่พนวิสัย ยอมไมอาจเห็นเอง. ยิ่งเปนธรรมปฏิรูป
จักเห็นเองไมไดเลย.
ผูสนใจในการศึกษาธรรม ควรสอดสองใหรูวา เรื่องนั้นทานผู
กลาวในทองเรื่องมุงกลาวดวยหมายอยางไร สมหรือฝนคติแหงธรรมดา
ไดกันหรือแยงกันกับเรื่องอื่น โวหารเดียวตลอดเรื่องหรือมีเยื้องออกไป
พิจารณาเห็นไดเองหรือมิได มีเฉพาะแตในพระคัมภีรของเราหรือกลาว
ถึงในลัทธิอนื่ ดวย การสอดสองอยางนี้ จักชวยแหวกธรรมปฏิรูปอันเขา
มากําบังปญญาจักษุ ชี้ทางใหลงสันนิษฐานถนัด. สําหรับผูปฏิบัติยิ่งเปน
สําคัญ พึงเห็นในคําวา "อตฺถมฺาย ธมฺมมฺาย ธมฺมานุธมฺมปฏิปนฺโน โหติ" "รูอรรถทัว่ ถึงแลว รูธรรมทั่วถึงแลว ยอมเปนผูปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม" ถาเขาใจผิดแลว ไฉนจักปฏิบัติถูกทาง เปน
ไมไดอยูเอง ตอสอดสองใหรูประโยชนอันทานมุงหมาย หรืออธิบาย
อันทานจํานง ใหรูเคาเงื่อนอันทานเจาะจงกลาวไว การเลือกฟงธรรม
จึงเปนกิจจําปรารถนา เปนอุปการะทั้งแกผูศึกษา ทั้งแกผูปฏิบัติ ใน
บาลีก็ไดยกธัมมวินิจฉัยขึ้นเปนองคประการหนึ่ง แหงผูปฏิบัติเพื่อบรรลุ
ทุกขขัย ดังมีแจงในทัณฑวรรคแหงธรรมบท มีอธิบายกลาวมาแลว.

ขอนี้ นําขาพเจาใหปรารภจะแตงหนังสือธรรมวิจารณขึ้นเปน
คูกับวินัยมุข เพื่อเปนเครื่องประดับสติปญญาของทานผูเปนธรรมกามะ
ผูชอบตริตรองสอดสองธรรม ดวยหวังใจวา จักเปนอุปการะแกกิจนั้น
ไมมากก็นอย อยางไมสําเร็จประโยชนอะไรเลย ยังจักไดฟงติของผู
สนใจในทางนี้ผูหนึ่ง เปนธัมมสากัจฉา นึกเพียงวา ฟงเลนสนุก ๆ ก็ยัง
ได. ขาพเจาขอแสดงมติของขาพเจาไวดวยวา การวิจารณของขาพเจา
เปนตามอาการของผูศึกษาดังกลาวแลว และขาพเจาชอบทําความเขา
ใจตรง ๆ ตามศัพทตามความอันกลาวในทองเรื่อง ไมพอใจดัดความ
ดวยตีโวหาร ตองการหาหลักฐานประกอบกับมต ไดอยางนี้จึงจักถือ
เอาเปนประมาณ อีกทางหนึ่ง ขาพเจาไมยอมเปนผูงมงายเชื่อดายไปทั้ง
นั้น เลือกถือเอาเทาที่ควรเชื่อได ขอธรรมอันกลาวถึงในหนังสือนี้ ได
วิจารณดวยอาการอยางนี้ ดวยเหตุอยางไร ขาพเจาจึงจับปรมัตถปฏิปทา
ขึ้นวิจารณกอน ไมใชดว ยเหตุเปนธรรมลึก จริงอยู ธรรมลึกเขาใจยาก
ควรไดรับพิจารณากอน แตขาพเจาหาไดปรารภอยางนี้ไม ขาพเจาได
แตงอรรถศาสนไวแลว ๒ กัณฑ วาดวยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนกัณฑ ๑
สัมปรายิกัตถประโยชนกัณฑ ๑ ในความไปพักอยูที่สวนหลวงนันทอุทยาน นครปฐม ขาพเจาตั้งใจจะแตงอรรถศาสนกัณฑที่ ๓ วาดวย
ปรมัตถประโยชน ดวยรูส ึกวาแตงยาก หรือดวยชินวินัยมุขมา อธิบาย
มากความไปจนเขาชุดกับอรรถศาสน ๒ กัณฑนั้นไมได จึงเลยรจนาให
เขารูปเปนธรรมวิจารณอันปรารภจะแตงนั้นทีเดียว ดวยอยางนี้ จึงจับ
ปรมัตถปฏิปทาขึ้นวิจารณกอน จะรอไวเขาลําดับเรื่องอยางวินัยมุขก็ไม
แนใจวาจักไดแตงตอไปอีก ทั้งในเวลานี้ก็ยังไมไดคิดตั้งโครงขึ้นวา
จักวิจารณขออะไรบาง และจัดเขาลําดับอยางไร จึงยุติไวเทานี้ที ตอ
ไปมีเวลา จักแตงปรารภขออื่นอีก.
กรม - วชิรญาณวโรรส
วัดบวรนิเวศวิหาร

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๔๖๓
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ธรรมวิจารณ
สวนปรมัตถปฏิปทา
๑. นิพพิทา ความหนาย
อุทเทส
๑. เอถ ปสฺสถิม โลก
จิตฺต ราชรถูปม
ยตฺถ พลา วิสที นฺติ
นตฺถิ สงฺโค วิชานต.
สูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้ อันตระการดุจราชรถ ที่พวกคนเขลา
หมกอยู แตพวกผูรูหาของอยูไม.
โลกวคฺค ธมฺมปท.
๒. เย จิตฺต สฺเมสฺสนฺติ โมกฺขนติ มารพนฺธนา.
ผูใดจักระวังจิต ผูนั้นจักพนจากบวงแหงมาร.
จิตฺตวคฺค ธมฺมปท.
พรรณนาความ
คําวา 'โลก' ในบาลีขางตน โดยตรงไดแกแผนดินเปนที่อาศัย
โดยออมไดแกหมูสัตวผูอาศัย. แผนดินที่อาศัยนั้น อันเปนเองโดย
ธรรมดา ยอมเปนตาง ๆ กัน บางเปนพื้นดิน เปนที่ราบก็มี เปน
ที่ไมเสมอมีภูเขาดาดาษไปก็มี เปนที่ลุมมีบึงมีหนองประปรายไปก็มี
๑

๒

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๓๘. ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๐.
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มีตนไมขึ้นงอกงามเปนปาเปนดงก็มี แหงแลงเหี้ยนเกรียนจน
หาตนไมมิไดเลยก็มี โดยที่สุดมีหิมะปกคลุมอยูก็มี เชนนี้ยอมเปน
ตามอํานาจแหงอุตุนิยม คือดินฟาอากาศ บางเปนทะเลแคบกวาง
เวิ้งวางมีน้ําเค็มแผไป แตละสิ่ง ๆ ยอมเปนของชวนดูก็มี พื้นดินมี
ดินสีตาง ๆ มีหญาขึ้นเขียวชะอุม มีไมตนเล็ก ๆ ขึ้นเปนหยอม ๆ
เปนปาละเมาะ มีลําธรไหลผานไป มีแมน้ํานอยใหญวกไปมา เปน
คุงเปนแหลม มีหาดทรายสีตาง ๆ บางมีเกาะในระหวาง มีบึงมีหนอง
อันดอกไมน้ําตางพรรณ มีบัวตางชนิดเปนตนดาดาษ ภูเขาเลา ยอม
เปนตางชนิดโดยสัณฐานโดยขนาดโดยประมาณ เปนหินตางชนิด
ตางสีมีลายตาง ๆ บางก็มีตนไมขึ้นปกคลุมเขียวชะอุมรมเย็น บาง
ก็มีธารน้ําใสสะอาดไหลในระหวาง ถึงที่เปนโกรกเปนกระพัก ยอม
ไหลเทลงมาเปนน้ําตากน้ําโจน กระเซ็นเปนฝอยเปนละออง ที่ตองแสง
แดดฉาย กลายเปนสีตาง ๆ อยางรุงกินน้ํา บันลือเสียงสนั่น บางก็
มีถ้ํากวางบาง แคบบาง มีทางลดเลี้ยวเปนชั้นเดียวบาง เปนหลาย
ชั้นบาง มีปลองแสงสวางสองลงมาถึงบาง มืดบาง มีคราบน้ําหยัด
เปนสัณฐานตาง ๆ เปนวางน้ําก็มี เปนพวกพูหอยยอยก็มี เปนมาน
สองไขก็มี เปนดุจรูปตุกตาก็มี เปนอยางอื่น ๆ อีกก็มี ตนไมเลา
ยอมเปนตางประเภท ไมดอก ไมผล ไมตน ไมกอ ไมเลื้อย ไม
มีแกน ไมไมมีแกน ไมมีเนื้อแนน ไมมีโพรง ไมมีใบตางชนิด
ทะเลอยูในระหวางแผนดิน ทีล่ ึกเปนสีคราม บางก็มีเกาะใหญบาง
เล็กบาง ประปรายเปนหยอม ๆ ก็มี มีหาดทรายหาดกรวดสีตาง ๆ
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ที่เปนหาดทรายมีหอยตางพรรณอันคลื่นซัดขึ้นมาดาดาษ ที่เปนทะเล
สาบ ยอมงามดวยเกาะและหาดดุจกัน แตมีจํากัดใหแลเห็นสั้นเขา
มา เหลานี้เปนของอันธรรมดาแตงขึ้นไว แตลําพังก็เปนที่บันเทิงใจ
อยูแลว ไดอาศัยหมูมนุษยแตงเพิ่มเติม ยอมวิจิตรพิสดารยิ่งขึ้น
ตั้งกันอยูเปนบานเปนเมืองเปนประเทศ มีตึกเรือนโรงราน มีตลาด
ขายของตาง ๆ ตัดถนนหนทางและขุดคลองเปนที่ไปมา มีไรนา
เรือกสวน มีสํานักงานที่วาการตาง ๆ โรงงานที่ทําการตาง ๆ โรง
ขายอาหาร โรงสุรา โรงมหรสพ โดยที่สุดโรงหญิงนครโสเภณี
สํานักที่พักคนผูจรมา มีสโมสรนานาแหงคณะชน เพื่อบํารุงการคา
ขายก็มี เพื่อบํารุงศิลปวิทยาก็มี เพื่อบํารุงการเลนก็มี เพื่อบํารุง
กิจการอยางอื่นอีกก็มี มีโรงเรียนเปนที่ศึกษาศิลปวิทยาตางประเภท
มีวัดเปนที่ศึกษาและปฏิบัติกิจพระศาสนา มีอยางอื่น ๆ อีกเหลือที่จะ
พรรณนาใหถี่ถวน ประมวลความวา ปญญาความคิดของหมูมนุษย
เจริญขึ้นเพียงใด การตกแตงถิ่นฐานของเขาใหงดงาม เพื่อความสุข
สําราญและเพื่อความสะดวก ยอมพิบูลขึ้นเพียงนั้น เปนอันยุติการ
พรรณนาถึงโลกคือปฐพีที่อาศัยไวเพียงนี้.
หมูสัตวผูอาศัยแผนดินนั้นเลา ยอมเปนตาง ๆ กัน จักพรรณนา
ถึงหมูมนุษยกอน เพียงประเภทเดียว ยอมเปนตาง ๆ กัน โดย
สัญชาติ โดยภาษา โดยรูปพรรณสัณฐานภายนอก และโดยใจ
โดยอัธยาศัย โดยคุณสมบัติ โดยธรรมภายใน กรรมยอมจําแนก
ใหเปนตาง ๆ กันออกไปอีก เปนคนดีเปนคนเลว เปนคนชัน้ สูง
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คนชั้นต่ํา เปนคนมั่งมีเปนคนจน เปนคนเจริญเปนคนเสื่อม มี
เครื่องแตงกายชวยเพิ่มความงามแหงรูปสมบัติ หรือชวยดัดแปลง
ความไมสวยใหดีขึ้น มีขนบธรรมเนียมปรุงความงามแหงกิริยาชวย
ประกอบ ตางพยายามเพื่อเลี้ยงชีวิตของตน ตางขวนขวายในการ
งานที่เปนอุปการะแกกัน ตางชวยทําความสะดวกใหแกกัน ทําสิ่ง
เกื้อกูลแกความเปนอยูทั้งของกินของใชใหบริบูรณยิ่งขึ้น ที่ขัดกันตาง
คิดตัดรอนกัน ที่แยงกัน ตางคิดแขงขันกัน ทําความบริบูรณ
ใหเสื่อมใหชะงัก เปนอยางนี้ ไมเฉพาะบุคคลเทานั้น เปนทั้งหมูทั้ง
คณะตลอดถึงสัญชาติ ตางตองแสวงหาและสะสมกําลังและอํานาจไว
สูกันทานกัน หมูมนุษยเอง สามัคคีกันแลว เปนผูแ ตงโลกใหงาม
ขึ้นใหบริบูรณขึ้นกวาที่เปนมาโดยธรรมดา เปนอริกันขึ้นแลว เปน
ผูทําลายโลกใหยับเยิน. สวนหมูดิรัจฉานเลา มีประเภทตาง ๆเปน
อนันตพนพรรณนา สรุปลงวา เปนจตุรบทคือสี่เทาก็มี เปนทวิบท
คือสองเทาก็มี เปนพหุบทคือมีเทามากกวานั้นก็คือ เปนอบทคือหา
เทามิไดก็มี เปนสัตวเกิดในครรภหรือดื่มน้ํานมก็มี เปนสัตวเกิดใน
ฟองตองฟกจึงออกเปนตัวก็มี เปนสัตวมีมังสะเปนภักษาก็มี เปน
สัตวมีติณชาติเปนภักษาก็มี ตางชนิดตางแยงกันเปนอยู ตาง
เบียดเบียนกัน ตางลางผลาญกันลง มนุษยกับดิรัจฉานตางสังหาร
กันอีก แตดริ ัจฉานไมอาจผลาญมนุษยไดมากเทาเขาทํามัน. หมูสัตว
ผูอาศัยปฐพีนี้แล กลาวโดยเฉพาะ คือหมูมนุษย ยอมเปนผูหวงหาม
ถิ่นของตนและแยงเอาถิ่นของฝายอื่น ทําทั้งการแตงการทําลายโลก
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ที่อาศัย.
ในโลก คือชุมนุมมนุษย ทั้งถิ่นที่สํานัก สิ่งอันใหโทษโดยสวน
เดียวเปรียบดวยยาพิษก็มี สิ่งอันใหโทษในเมื่อเกินพอดีเปรียบดวย
ของมึนเมาก็มี สิ่งอันเปนอุปการะเปรียบดวยอาหารและเภสัชอัน
สบายก็มี แตใชในทางผิดอาจใหโทษก็ได. ชนผูไรพิจารณไมหยั่ง
เห็นโดยถองแท ยอมเพลิดเพลินในสิ่งอันใหโทษ ยอมระเริงจน
เกินพอดีในสิ่งอันอาจใหโทษ ยอมติดในสิ่งเปนอุปการะ ชื่อวาหมก
อยูในโลก ถอนตนไมออก เชนนี้ยอมไดเสวยทุกขบาง สุขบาง
อันสิ่งนั้น ๆ พึงอํานวย แมสุขก็เปนเพียงสามิส คือ มีเหยื่อเจือดวย
ของลอใจ เปนเหตุแหงความติด ดุจเหยื่อ คือ มังสะอันเบ็ดเกี่ยวไว
เปนผูอันจะพึงจูงไปไดตามปรารถนา. ฝายบัณฑิตพิจารณาเห็นความ
เปนจริงแหงสิ่งนั้น ๆ วาฉันไรแลว ไมของไมพัวพนในสิ่งอันลอใจ
อันใคร ๆ ไมอาจยั่วใหติดดวยประการใดประการหนึ่ง ยอมเปนอิสระ
ดวยตน เชนนี้ยอมไดสุขเปนนิรามิส คือ หาเหยื่อมิได เปนสุขสุขุม
เกิดภายใน.
สมเด็จพระบรมศาสดา ตรัสชวนพวกเราพุทธบริษัทใหมาดู
โลกอันตระการตา เปรียบดวยราชรถครั้งโบราณ อันตกแตงดวย
จิตรกรรมและประดับดวยอลังการอยางงาม มิใชเพื่อใหหลงชม ดุจ
ดูละครเห็นแกสนุก เพื่อทรงปลุกใจพวกเราใหหยั่งเห็นซึ้งลงไปถึงคุณ
โทษประโยชนมิใชประโยชนแหงสิ่งนั้น ๆ อันคุมเขาเปนโลก ดุจดู
ละครเพงคติชั่วที่แสดงไปตามเรื่อง ดวยกําหนดรูคติของคนเขลา
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และคนฉลาด จะไดไมตื่นเตนไมติดในสิ่งนั้น ๆ.
ผูใดสํารวมจิตไวอยู ไมปลอยใหเพลิดเพลินละเลิงพัวพันใน
สิ่งอันลอในเหลานั้น ผูนนั้ จักพนจากบวงแหงมาร. อาการสํารวม
จิตมี ๓ ประการ คือ :๑. สํารวมอินทรียมิใหความยินดีครอบงํา ในเมื่อเห็นรูป ฟง
เสียง ดมกลิน่ ลิ้มรส ถูกตองโผฏฐัพพะ อันนาปรารถนา.
๒. มนสิการกัมมัฏฐานอันเปนปฏิปกษตอกามฉันทะ คือ อสุภ
และกายคตาสติ หรืออันยังจิตใหสลด คือมรณสติ.
๓. เจริญวิปสสนา คือ พิจารณาสังขารแยกออกเปนขันธ
สันนิษฐานเห็นเปนสภาพไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา.
กิเลสกาม คือเจตสิกอันเศราหมอง ชักใหใคร ใหรัก ใหอยากได
กลาวคือ ตัณหา ความทะยานอยาก ราคะ ความกําหนัด อรติ
ความขึ้งเคียด เปนอาทิ จัดวาเปนมาร เพราะเปนโทษลางผลาญคุณ
ความดีและทําใหเสียคน. วัตถุกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ อันเปนของนาชอบใจ จัดวาเปนบวงแหงมาร เพราะ
เปนอารมณเครื่องผูกใจใหติดแหงมาร. บวงแหงมารนี้ ที่ผูนั้นติดมาแลว
เขาจักเปลื้องหลุดไป จักไมอาจคลองเขาใหติดอีก.
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ปฏิปทาแหงนิพพิทา
อุทเทส
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ... ... ...
สพฺเพ สงฺขารา ทุกขฺ าติ ... ... ...
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ยทา ปฺาย ปสฺสติ
อถ นิพพฺ ินฺทติ ทุกฺเข
เอส มคฺโค วิสุทธฺ ิยา.
เมื่อใด เห็นดวยปญญาวา สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง
...เปนทุกข ...ธรรมทั้งหลายทั้งปวง เปนอนัตตา เมื่อนั้น ยอม
หนายในทุกข นั่นทางแหงวิสุทธิ.
มคฺควคฺค ธมฺมปท.
พรรณนาความ
สังขารอธิบายไวแลวโดยประการ ในกัณฑที่ ๒ อธิการแหง
ภาวนา ในอธิการนี้ จักขยายความใหพิสดารออกไป โดยอนุรปู
แกบาลีอันเปนกระทู. สังขารนั้นไดแกปญจขันธ ๕ คือ รูป รางกาย
อันสงเคราะหดวยธาตุ ๔ ดิน น้ํา ไฟ ลม, เวทนา ความเสวย
อารมณ สุข ทุกข อุเบกขา, สัญญา ความหมายรู ความจํา,
สังขาร อารมณอันเกิดกับจิต อื่นจากเวทนาและสัญญา แตนา
จะหมายเอาเจตนาความคิดอานเปนที่ตั้ง, วิญญาณ ความรูแจงทาง
ทวาร ๖ อันธรรมดาแตงคุมกันเขาเปนกาย ดุจคุมเครื่องจักรเครื่อง
กล, ในที่นี้ ไมพึงเขาใจสังขาร คือ ประชุมปญจขันธและสังขาร คือ
๑

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๕๑.
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ขันธที่ ๔ ปนกัน ทานหมายความตางกัน สังขารแรกหมายเอาสภาพ
อันธรรมดาแตงขึ้น สังขารหลังหมายเอาสภาพอันแตงอันปรุงใจให
เปนตาง ๆ แตอยางไรทานจึงใชศัพทเหมือนกัน เปนปญหาอันจะพึง
สนใจ. สังขารนี้ แมมีประเภทตาง ๆ กันดวยอํานาจแหงกรรมจําแนก
แตในทรงหนึ่งคงมีลักษณะเสมอกันเปน ๓ คือ อนิจฺจตา ความไมเที่ยง
ทุกฺขตา ความเปนทุกข อนตฺตตา ความเปนอนัตตา.
อนิจฺจตา ความไมเที่ยง ยอมกําหนดรูได ในทางงาย ดวย
ความเกิดขึ้นในเบื้องตน และความสิ้นในเบื้องปลาย ไดในบาลีวา :อนิจฺจา วต สงฺขารา
อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชติ ฺวา นิรุชฺฌนุติ
... ... ...
สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้น
เปนธรรมดา. (ไมเลือกวาเปนสังขารชนิดไร ประณีตก็ตาม ทราม
ก็ตาม) เกิดขึ้นแลวยอมดับ.
สังขารเหลาใดไดเกิดขึ้นแลวในอดีต สังขารเหลานั้นไดดับ
เสียแลวในอดีต. สังขารเหลาใดยอมเกิดขึ้นในปจจุบัน สังขารเหลา
นั้นยอมดับในปจจุบัน. สังขารเหลาใดจักเกิดขึ้นในอนาคต สังขาร
เหลานั้นจักดับในอนาคต. ระยะกาลในระหวางเกิดและดับแหงสังขาร
ที่สมมติวามนุษย ทานกําหนดวาหยอนกวา ๑๐๐ ป พนจากนั้นมีนอย
นัก ไมถึงซึ่งอันดับ มีแตยิ่งสั้นลงมา.
๑

๑. ที. มหา. ๑๐/๑๘๑.
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ในทางที่ละเอียดกวานั้น ยอมกําหนดรูไดดวยความแปรใน
ระหวางเกิดและดับ ไดในบาลีวา :อจฺเจนฺติ กาลา ตรยนฺติ รตฺติโย
วโยคุณา อนุปฺพฺพ ชหนฺติ.
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 พึงเห็นในระยะตั้งแต
เกิดจนเปนหนุมเต็มที่ ในระหวางนี้ รูปกายเติบขึ้น ๆ นามกาย คือ
จิตเจตสิกวองไวขึ้น ระยะนี้จัดเปนปฐมวัย มีระยะไมเกิน ๒๕ ป
ประเพณีกําหนดอายุ ๒๕ เปนอภิลักขิตกาลคราวหนึ่ง นาไดแก
เต็มปฐมวัย แตนั้น สังขารหยุดเจริญ แตขยายตัว พึงเห็นเชน
รูปกายผึ่งผายออก นามกายหนักแนนเขา เชน มีสติรูจักเหนี่ยวรั้ง
ตั้งอยูในความไมเลินเลอ ระยะนี้จัดเปนมัชฌิมวัย มีระยะอยูใน ๕๐ ป
ประเพณีกําหนดอายุ ๕๐ เปนอภิลักขิตกาลอีกคราวหนึ่ง นาได
แกเต็มมัชฌิมวัย แตนั้น สังขารทรุดโทรมลงไปจนปรากฏ รูปกาย
หงอมและชํารุด นามกายเงื่องและเลือนเขาทุกที ระยะนี้จัดเปน
๑

๑. ส. ส. ๑๕/๘๙.
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ปจฉิมวัย มีระยะพน ๕๐ ปออกไปจนตลอดอายุ. สวนประเพณี
กําหนดอภิลักขิตกาลเปนผูใหญ ในเมือ่ อายุครบ ๓๐ ปแลว และ
เปนผูเฒาในเมื่ออายุครบ ๖๐ ปแลว เปนฐานะเครื่องกําหนดวัยได
เหมือนกัน ใกลไปขางกําหนดอันทานจัดไว. กําหนดโดยนัยหลัง
มีโหราศาสตรเปนมูล ตางเรื่องจากคาถานี้ จักไมอธิบาย แตก็นา
ประหลาดวาความแปรแหงสังขารอนุโลมคติแหงดินฟา.
ความแปรแหงสังขารผานวัยทั้ง ๓ นั้น เปรียบดวยเดินขาม
สะพานสูงขึ้น ๆ แลวราบ แลวต่ําลง ๆ แตคงผานไปไมไดตลอด
ทั้งนั้น ยอมดับเสียในระหวางเปนอันมาก เพราะกําลังแหงความเปน
อยูอันธรรมดาแตงมา กลาวคืออายุ ยอมไมเสมอกัน ดุจกําลังเกิด
แตการปนแหงลูกขาง ยังเนื่องดวยปจจัยภายนอกดันสนับสนุนหรือ
ตัดรอนอีก. ในอีกทางอันเปนอยางสุขุม ยอมกําหนดเห็นความแปร
แหงสังขารในชั่วขณะหนึ่ง ๆ คือ ไมคงที่อยูนาน เพียงในระยะกาล
นิดเดียวก็แปรแลว ไดในคาถามาในวิสุทธิมรรควา :ชีวิต อตฺตภาโว จ
สุขทุกขฺ า จ เกวลา
เอกจิตตฺ สมา ยุตฺตา ลหุโส วตฺตเต ขโณ.
ชีวิต อัตภาพ และสุขทุกข ทั้งมวล ประกอบกัน เปน
ธรรมเสมอดวยจิตดวงเดียว ขณะยอมเปนไปพลัน.
ความแปรเร็วอยางนี้ ยอมกําหนดเห็นชัดในนามกาย จิต
๑

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 นักปราชญกลาววา ยอมแปรดุจเดียวกัน พึงเห็นฟน
เปนอุทาหรณ เคี้ยวอาหารยอมไมสึกหรอดุจฟนเทียม อันที่จริง
ยอมกรอนดุจเดียวกัน แตเพราะมีอนุเกิดแทน จึงปรากฏเปนอยางนั้น
แตในระยะที่สั้นสังเกตเห็นยาก เพงความแปรอยางนี้ นักปราชญใน
ทางปรมัตถกลาววา ความเปนแหงสภาวธรรม เพียงชั่วขณะเทานั้น
แตเพราะมีอยางอื่นเกิดสืบยังไมขาดลงจึงปรากฏเปนยังทรงอยู กิริยา
ที่เกิดสืบกันอยางนี้ ทานกลาววาสันตติ เมื่อใดสันตติมาขาดลง
เมื่อนั้นความดับความสิ้นยอมปรากฏ มรณะยอมกําหนดดวยความขาด
แหงสันตติ.
ความเกิดแลวดับและความแปรในระหวางแหงสังขารดังกลาวมา
สรูปเขาในบาลีวา "อุปฺปชฺชติ เจว เวติ จ อฺถา จ ภวติ"
ยอมเกิดขึ้นดวยเทียว ยอมเสื่อมสิ้นดวย ยอมเปนอยางอื่นดวย
เปนอนิจจลักขณะ เครื่องกําหนดวาไมเที่ยวแหงสังขาร.
อนิจจลักขณะนี้ ยอมไดแมในสังขารอันสมมติวาดิรัจฉานและ
ตนไม ตลอดถึงสังขารอันมนุษยปรุงขึ้น เชนรถและเรือน ยนกลาว
ยอมไดทั้งในอุปาทินนะ สังขารมีใจครอง ทั้งในอนุปาทินนะ สังขาร
ไมมีใจครอง.
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ทุกขฺ ตา ความเปนทุกขแหงสังขาร ยอมกําหนดเห็นดวย
ทุกขอยางนี้ :๑. สภาวทุกข หรือทุกขประจําสังขาร คือ ชาติ ชรา มรณะ.
๒. ปกิณณกทุกข หรือทุกขจร คือ โสกะ ปริเทวะ ทุกขะ
โทมนัส อุปายาส.
สองหมวดนี้ แสดงไวในบาลีทั่วไป สวนในนิเทศแหงทุกขอริยสัจ แสดงทุกขหมวดที่ ๒ เพิ่มออกไปอีก คือประจวบดวยคน
หรือสิ่งอันไมเปนที่รัก พรากจากคนหรือสิ่งอันเปนที่รัก ปรารถนา
ไมไดสมหวัง.
ทุกขหมวดที่ ๑ ดูเหมือนทานหมายความดังนี้ การคลอด
จากครรภมารดา ที่เห็นวาเด็กไดความลําบากอยางไร นากลัว
เปนอันตรายอยางไร เปนชาติทุกข ความทรุดโทรมแหงสังขารทํา
ความเปนไปใหลําบาก เปนชราทุกข ความสิ้นชีวิตมีเวทนากลา
แข็งนําหนา เปนมรณทุกข. ฝายพวกนักธรรมเขาใจชาติทุกขกวาง
ออกไปวา ทุกขอันซัดไดวามีชาติเปนมูลแลว จัดวาเปนชาติทุกข
ไดทั้งนั้น ความเขาใจอยางนี้ สมดวยทุกขอันกลาวรวบยอด ดังจัก
แสดงขางหนา ขัดตอทุกขอันแจกเปนประเภท. มักเขาใจมรณะวา
เปนทุกข เพราะเปนภัยนาหวั่นหวาด.
ทุกขหมวดที่ ๒ นอกจากทุกขเปนสวนเจตสิก ที่กลาวทั่วไป
ในบาลี เกิดเพราะพรากจากปยารมณหรือมิไดสมหวัง ที่กลาวเพิ่ม
ในนิเทศแหงทุกขอริยสัจ ดังจะจัดเขาหมวด จัดทุกขเกิดเพราะ
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ประจวบดวยอัปปยารมณ เปนตนวา ความอึดอัด ขึ้งเคียด เกลียดชัง
เปนหมวด ๑ จัดโสกะ ปริเทวะ อุปายาส เขาในหมวดแหงทุกข
เกิดเพราะพรากจากปยารมณ จัดโทมนัสเขาในหมวดแหงปรารถนา
ไมไดสมหวัง โดยนัยนี้ นาเห็นวาเพิ่มขึ้นทีหลังบาลีเดิม แตก็
เปนอันเพิ่มเขาที. สวนทุกขในหมวดนี้ แกในนิเทศวา ความทุกข
ความไมสบายทางกาย หมายความวา ทุกขเกิดเพราะพยาธิ ไมนา
จัดไวในหมวดนี้เลย ทั้งใชศัพทก็ซ้ํากับอุทเทส ชะรอยจะเพิ่มเขา
ใหมเหมือนกัน ไมอยางนั้น ชะรอยจะเห็นวาเปนทุกขจร จึงสงเคราะห
เขาไวในหมวดนี้.
๓. นิพทั ธทุกข คือ ทุกขเนืองนิตย หรือทุกขเปนเจาเรือน
ไดแก หนาว รอน หิว ระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ.
ทุกขหมวดนี้ไมคอยมีใครคํานึงถึงนัก เพราะเปนของระงับงาย แต
ถาเปนรุนแรงก็เหลือทนอยู.
๔. พยาธิทุกข หรือทุกขเวทนา มีประเภทตาง ๆ ตามสมุฏฐาน
คืออวัยวะอันเปนเจาการไมทําหนาที่โดยปกติ.
สองหมวดนี้ แสดงไวในคิริมานันทสูตร ตอนอาทีนวสัญญา
โดยความเปนโทษแหงกาย.
๕. สันตาปทุกข ทุกขคือความรอนรุม หรือทุกขรอน ไดแก
ความกระวนกระวายใจเพราะถูกไฟคือกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ
เผา. ทุกขหมวดนี้มาในอาทิตตปริยายสูตร กลาวเพรื่อมาถึง
ปกิณณกทุกขดวย แตไมเรียกวาไฟเหมือนกิเลส ใชกิริยาเพียงวา
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เผาเหมือนกัน. โสกะ ปริเทวะ อุปายาส ดูเปนผลสืบมาจากราคะ
ในเมื่อไมไดปยารมณสมหวัง หรือในเมื่อไดแลวมาพรากไปเสีย
โทมนัส ดูเปนผลสืบมาจากโทสะ ทุกข จะจัดเปนผลสืบมาจาก
โมหะก็ไมสนิท เชนนี้การจัดเปนปกิณณกทุกขเปนไฟอีกกองหนึ่ง จึง
ไมสนิท นาจัดเปนทุกขคงเดิม เกิดเพราะถูกกิเลสเผา ดุจความ
รอนแสบอันเกิดเพราะถูกไฟลวก.
๖. วิปากทุกข หรือผลกรรม ไดแกวิปฏิสารคือความรอนใจ
การเสวยกรรมกรณ คือถูกลงอาชญา ความฉิบหาย ความตกยาก
และความตกอบาย มาในบาลีมากแหง.
๗. สหคตทุกข ทุกขไปดวยกัน หรือทุกขกํากับกัน ไดแกทุกข
มีเนื่องมาจากวิบุลผล ดังแสดงในโลกธรรมสูตร อัฏฐกังคุดร
วา ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เปนทุกขละอยาง ๆ . บางอาจารย
อธิบายวา เปนวิปริณามทุกข คือไดทุกขเมื่อแปรเปนอื่นไป. นา
เขาใจวา มีลาภคือทรัพย ตองเฝาตองระวังจนไมเปนอันหลับนอน
ไดโดยปกติ เสียชีวิตในการปองกันทรัพยก็มี มียศคือไดรับตั้งเปน
ใหญกวาคนสามัญเปนชั้น ๆ ตองเปนอยูเติบกวาคนสามัญ จําตอง
มีทรัพยมากเปนกําลัง มักหาไดไมพอใช ตองมีภาระมาก เวลาไมเปน
ของตน เปนที่เกาะของผูอื่นจนนุงนัง ตองพลอยสุขทุกขดวยเขา
ไดรับสรรเสริญ เหมือนดื่มเหลาหวาน ชวนจะเพลินไปวาตนดี ตอง
มีสติระวังมิใหเมากลาวคือเผลอตัว ดื่มเหลาเสียอีก ผูดื่มยังอาจยั้งได
สวนสรรเสริญมาจากผูยั่วยวนอยูเสมอ มีสุข เปนทางปรารถนายิ่งขึ้น
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จึงยังไมอิ่ม เปนอันไมไดสุขจริง วิบุลผลอยางนี้ มีทุกขกํากับอยูดวย
แสดงในโลกธรรมสูตรวาเปนทุกขก็สม.
๘. อาหารปริเยฏฐิทุกข คือทุกขในการหากิน ไดแกอาชีวทุกข
ืคือ ทุกขเนื่องดวยการเลี้ยงชีวิต. สัตวทั้งหลายยอมแยงกันหากิน
ิดิรัจฉานมีเนื้อเปนภักษา ยอมผลาญชีวิตชนิดเล็กกวาตนเปนอาหาร
ยอมสูกันเองบาง เพราะเหตุแหงอาหาร สัตวมีหญาเปนภักษา ออก
หากิน ยอมเสี่ยงตออันตราย ยอมหวาดเสียวเปนนิตย ตองคอยหลีกหนี
ศัตรู หมูมนุษยมีการงานขัดทางแหงกันและกัน ตางคิดแขงขันตัด
รอนกัน ทํารายกัน ผลาญชีวิตกัน เพราะเหตุแหงอาชีวะก็มี
ไดเสวยทุกขอันเปนวิบากเนื่องมาจากอาชีวะก็มีเปนอันมาก แมผูมีทาง
หาโดยไมตองประกับผูอื่น แทบทุกคนยังรูสึกวา หาไดไมพอเพื่อเปน
อยูสะดวก. ทุกขชนิดนี้แสดงในบาลี โดยเปนสังเวควัตถุประการหนึ่ง.
๙. วิวาทมูลกทุกข คือทุกขมีวิวาทเปนมูล ไดแกความไม
โปรงใจ ความกลัวแพ ความหวั่นหวาด มีเนื่องมาจากทะเลาะกัน
ก็ดี สูคดีกันก็ดี รบกันก็ดี แสดงในบาลีโดยความเปนกามาทีนพ.
ทุกขโดยประเภทเหลานี้ พอเปนเครื่องกําหนดเห็นสังขารวา
เปนทุกขไดอยู จึงยุติไวเพียงนี้.
๑๐. ทุกขขันธ หรือทุกขรอบยอด หมายเอาสังขารคือประชุม
ปญจขันธเอง แสดงในบาลีธัมมจักกัปปวัตตนสูตรวา "โดยยอ
อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข" แสดงในบาลีปฏิจจสมุปบาทวา "ความ
เกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งมวลนั่น ยอมมีดวยอยางนี้.
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การพิจารณาเห็นสังขารวาเปนทุกขเต็มที่ คือ เห็นทุกขหมวดนี้
รูจักใชญาณกําหนดเห็นทุกขอยางละเอียด ที่โลกเห็นเปนสุขมีสหคตทุกข
เปนนิทัศนะ ไดในบาลีวา
ทุกขฺ เมว หิ สมฺโภติ
ทุกฺข ติฏติ เวติ จ
นาฺตรฺ ทุกฺขา สมฺโภติ นาฺตฺร ทุกขฺ า นิรุชฺฌติ.
ก็ทุกขนั่นแลยอมเกิดขึ้น ทุกขยอมตั้งอยูดวย ยอมเสื่อมสิ้น
ไปดวย นอกจากทุกข หาอะไรเกิดมิได นอกจากทุกข หาอะไร
ดับมิได.
เพงทุกขหมวดนี้ ทานจัดความเปนสภาพถูกความเกิดและ
ความสิ้นบีบคั้น เปนทุกขลักขณะ เครื่องกําหนดวา เปนทุกขแหง
สังขาร.
ทุกขลักขณะนี้ ยอมไดเฉพาะในอุปาทินนกสังขาร คือจําพวก
สัตว แตบางทานปรารถนาใหไดในอนุปาทินนกะดวย ดวยดัดความ
วา ผูเขาไปยึดดวยอุปาทานทนไดยาก ไมสมกับอุปาทินนกะเปน
ทุกข เพราะเปนผูเสวยเอง บางทานแสดงความเฉาความซีดแหงใบ
แหงตนไมวา เปนอาการเสวยทุกขของมัน ไมสมกันทุกขจัดเปน
เจตสิกธรรม.
อนตฺตตา ความเปนอนัตตาแหงสังขาร พึงกําหนดรูดวยอาการ
เหลานี้ คือ.
๑. ดวยไมเปนอยูในอํานาจ หรือดวยฝนความปรารถนา ดังแสดง
๑

๑. ส. ส. ๑๕/๑๙๙.
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ในอนัตตลักขณสูตรวา "ถาปญจขันธจักเปนอัตตาแลวไซร ปญจขันธ
ไมพึงเปนไปเพื่ออาพาธ และจะพึงไดในปญจขันธตามปรารถนาวา ขอ
ปญจขันธของเราเปนอยางนี้เถิด อยาไดเปนอยางนั้นเลย เหตุใด ปญจขันธเปนอนัตตา เหตุนั้น ปญจขันธจึงเปนไปเพื่ออาพาธ และไม
ไดในปญจขันธตามปรารถนาอยางนี้."
๒. ดวยแยงตออัตตา ดังแสดงในอนัตตาลักขณสูตรนั้นวา
"ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ควรหรือ
หนอ เพื่อตามเห็นสิ่งนั้นวา 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 อเวกฺขสฺสุ
โมฆราช สทา สโต
อตฺตานุทิฏึ อูหจฺจ
เอว มจฺจุตฺตโร สิยา
เอว โลก อเวกฺขนฺต
มจฺจุราชา น ปสฺสติ.
โมฆราช ! ทานจงมีสติทุกเมื่อ เล็งเห็นโลกโดยความเปนของ
สูญ ถอนอัตตานุทิฏฐิ คือความตามเห็นวาเปนอัตตาเสีย เชนนี้
ทานพึงเปนผูขามพนมฤตยุราชเสียได มฤตยุราชยอมไมแลเห็นชน
๑

๑. ขุ. สุ. ๒๕-๕๔๙. ขุ. จู. ๓๐/๒๔๕.

นักธรรมเอก - ธรรมวิจารณ - หนาที่ 18

ผูเล็งเห็นโลกอยูอยางนี้.
สังขารเปนสภาพวางนั้น พึงรูอยางนี้ ในกาลใด ผูพิจารณา
กําหนดเห็นสังขารกระจายเปนสวนยอย ๆ จากฆนะ คือกอน ใน
กาลนั้น ยอมเห็นวาง ถอนเสียไดซึ่งฆนสัญญา ความหมายวา เปน
กอน อันไดแกความถือความเอาโดยนิมิต วาเรา วาเขา วาผูนั้น วา
ผูนี้ ดังแสดงในบาลีวา
ยถา หิ องฺคสมฺภารา
โหติ สทฺโท รโถ อิติ
เอว ขนฺเธสุ สนฺเตสุ
โหติ สตฺโตติ สมฺมติ.
เหมือนอยางวา เพราะคุมสวนทั้งหลายเขา เสียงวารถยอมมี
ฉันใด เมื่อขันธทั้งหลายยังมีอยู การสมมติวาสัตวยอมมี ฉันนั้น.
ยถา ยถา นิชฺฌายติ
โยนิโส อุปปริกขฺ ติ
ริตฺตก ตุจฺฉก โหติ
โย น ปสฺสติ โยนิโส.
เขาเพงพิจารณาเห็นโดยแยบคายดวยประการใด ๆ ยอมปรากฏ
เปนของวางเปนของเปลาแกผูเห็นโดยแยบคายนั้น.
สังขารเปนสภาพหายไปนั้น พึงรูดวยความสิ้น ดังแสดงใน
ชราสูตรวา
สุปเนน ยถาป สงฺคต
ปฏิพุทฺโธ ปุริโส น ปสฺสติ
เอวมฺป ปยายิต ชน
เปต กาลกต น ปสฺสติ.
๑

๒

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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คนผูตื่นขึ้นแลว ยอมไมเห็นอารมณอันประจวบดวยความฝน
ฉันใด ชนผูอ ยูยอมไมเห็นชนผูอันตนรักลวงไปแลว ฉันนั้น.
๕. ดวยความเปนสภาวธรรมเปนไปตามเหตุปจจัย เปน
ลักษณะรวบยอดแหงอาการทั้ง ๔ ดังแสดงในบาลีพุทธอุทานวา
ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา
อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส
อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา
ยโต ปชานาติ สเหตุธมฺม
... ... ...
ยโต ขย ปจฺจยาน อเวทิ.
ในกาลใดแล ธรรมทั้งหลาย ยอมปรากฏแกพราหมณผูเพียง
เพงพิจารณา ในกาลนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้น ยอม
สิ้นไป เพราะมารูธรรมเปนไปกับเหตุ และเพราะมารูความสิ้นแหง
ปจจัย.
นี้เปนอนัตตลักขณะ เครื่องหมายของความเปนอนัตตาแหง
สังขาร. ขอวาเปนอนัตตานั้น เพงความตามพยัญชนะ ดูเหมือน
เปนมติคานอัตตาของลัทธิพราหมณ. ลัทธิพราหมณและลัทธิอื่นที่เชื่อ
ความเวียนเกิด ยอมถือวาในรูปกายนี้มีอัตตาสิงอยู เปนผูคิด เปนผู
เสวยเวทนา และสําเร็จอาการอยางอื่นอีก เหมือนคนอยูในเรือน
เปนสิ่งอันยั่งยืนไมดับ เมือ่ ถึงคราวมรณะ อัตตาจุติจากสรีระนี้ไป
๑

๑. ขุ. อุ. ๒๕/๗๕. มหาวคฺค. ปม. ๔/๒.
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สิงในสรีระอื่น พบที่ดีหรือเลว สุดแตกรรมอันไดทําไว สวนสรีระ
ที่อัตตาละไปแลวยอมสลายไป. อัตตานี้ ในมิลินทปญหาเรียก
"ชีโว" ผูเปน สวนไทยเราเรียก "เจตภูต" ผูนึก. มติฝายพระ
พุทธศาสนาแยงวา ไมมีอัตตาอยางนั้น เปนแตสภาวธรรมเกิดขึ้น
เพราะเหตุ, สิ้น เพราะสิ้นแหงเหตุ ดังแสดงในบาลีวา
เย ธมฺมา เหตุปฺปาภวา เตส เหตุ ตถาคโต [อาห]
เตสฺจ โย นิโรโธ จ
เอว วาที มหาสมโณ.
ธรรมเหลาใด มีเหตุเปนแดนเกิด พระตถาคตตรัสเหตุแหง
ธรรมเหลานั้น และตรัสความดับแหงธรรมเหลานั้น พระมหาสมณะ
ตรัสอยางนี้.
และแสดงความเกิดแหงธรรมเนื่องกันเปนสาย ดังแสดงความ
เกิดแหงวิถีจิตวา อาศัยอายตนะภายใน มีจักษุเปนตน อายตนะ
ภายนอก มีรปู เปนตน ประจวบกันเขา เกิดวิญญาณ แตนั้นเกิด
สัมผัส เวทนา สัญญา สัญเจตนา ตัณหา วิตก วิจาร โดยลําดับ
"ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺม" สิ่งใดมีความเกิด
ขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นลวนมีความดับเปนธรรมดา ความคิดอาน
ความเสวยเวทนา และอาการอยางอื่น เปนกิจแหงจิตและเจตสิก
มิใชแหงอัตตา. เพียงเทานี้ก็ไมยุง ครัน้ รับวามีจุติจิต ดวยคําวา
"จิตฺเต สงฺกิลิฏเ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา" เมื่อจิตเศราหมอง
จําหวังทุคติ "จิตฺเต อสงฺกิลิฏเ สุคติ ปาฏิกงฺขา" เมื่อ
จิตไมเศราหมอง จําหวังสุคติ และรับรองปฏิสนธิจิตดวยคําวา
๑

๑. มหาวคฺค. ปม. ๔/๗๔.
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"วิฺาณปจฺจยา นามรูป" นามรูปยอมเกิดมี เพราะวิญญาณเปน
ปจจัย และรับการเวียนเกิดเขาดวย ยากเพื่อจะทําความเขาใจให
กระจาง เพราะอยางนี้กระมัง บาลีบรรยายความแหงบทอนัตตา
ในทางเปนแตสภาวธรรม เปนไปตามปจจัยดังกลาวแลว โดยนัยนี้
บทวาอนัตตา มีความตามพยัญชนะวา มิใชตัว มิใชตน แยงตรง
ตออุปาทาน.
บาลีแสดงอนัตตลักขณะคาถาหลังนี้แปลกอยูวา ธรรมทัง้ หลาย
ทั้งปวง เปนอนัตตา" ไมวาสังขารทั้งหลายทั้งปวง เหมือนใน ๒
คาถาขางตน ชวนใหนึกหาอธิบาย. ปญหานี้ ทานกอน ๆ ก็ได
เคยปรารภมาแลว ทานอธิบายวา อนิจจลักขณะและทุกขลักขณะ
ยอมไดเฉพาะในสังขาร บาลีแสดง ๒ ลักษณะนั้นจึงวา "สังขาร
ทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนทุกข" สวน
อนัตตลักขณะ ยอมไดทั้งในสังขาร ทั้งในวิสังขาร คือธรรมอันมิใช
สังขาร ที่ทานหมายเอานิพพาน บาลีแสดงลักขณะนี้จึงวา "ธรรม
ทั้งหลายทั้งปวงเปนอนัตตา" เพื่อประมวลสภาวะเหลานี้แสดง
เพราะบทวาธรรมหมายเอาสังขารก็ได วิสังขารก็ได. ดวยอยางไร
ทานจัดนิพพานเปนวิสังขาร จักกลาวขางหนา ในอธิการแหงนิพพาน.
ขาพเจาเห็นอีกบรรยายหนึ่ง จะอธิบายใหกระจาง จําจะเทียบดวย
มติของลัทธิอื่นอันถือผูสราง รวมทั้งลัทธิพราหมณดวย คนผูถ ือ
ลัทธิเชนนั้นเชื่อวา โลกอันสงเคราะหทั้งปฐพีที่อาศัยทั้งสัตวผูอาศัย
ดังกลาวแลวขางตน เปนของอันพระเจาสรางทั้งนั้น พระเจานั้นนึกเห็น
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โดยบุคคลาธิษฐาน มีรูปกายนามกายอยางมนุษยอันเปนชนิดสูงสุด
แหงสัตวนิกาย อันพระองคสราง มีโปรดมีกริ้วก็เหมือนกัน แต
มีฤทธิ์ลวงวิสัยแหงเหลาสัตวอันพระองคสราง พระเจานั้นเปนดั้งเดิม
หาผูสรางอีกตอหนึ่งมิได ไมมีเบื้องตนวา ปรากฏขึ้นแตเมื่อครั้งไร
ไมมีที่สุดวา จักอันตรธานเมื่อไร เปนผูเที่ยงยืนที่. ใครครวญมตินี้
ดูเหมือนเกิดขึ้นดวยสางหาหรือบัญญัติเหตุแหงสังขารนั้น ๆ ถอยหลัง
เขาไป ในที่สุดติดเขาหรือหยุดลงเพียงนั้น จึงสมมติสภาพนั้นวา
พระเจา ถือเอาเปนดั้งเดิมทีเดียว เชนนี้ตองบัญญัติวา ไมมีใคร
สรางอยูเอง ไมอยางนั้นเงื่อนจะยังไมขาดสาย. มติฝายพระพุทธศาสนาหาไดบัญญัติพระเจาขึ้นอยางนั้นไม ถือวาสังขารทั้งปวงอันเหตุ
แตงขึ้นทั้งนั้น กลาวคือ เกิดขึ้นเพราะมีเหตุ และเหตุนั้นยอม
เปนอยูเองโดยธรรมดา สางหาเขาไปก็ติดดุจเดียวกัน บัญญัติเหตุที่
ติดนั้นวาอวิชชา ดังจะอธิบายวา ธรรมชาติอันมิรูแจง แมสาวตอ
เขาไปอีก ก็จะจําขนานชื่ออยางเดียวกัน จึงจัดเอาอวิชชาเปนดั้งเดิม
กลาววา มีตนเงื่อนไมปรากฏ คลายกัน แตไมกลาวถึงปลายเงื่อน
เพราะมีนิพพานเปนที่ขาดสาย เพี้ยนจากลัทธิขางตน ดังจะกลาว
ขางหนา. เมื่อประมวลเหตุอันเนื่องกันเปนสายเขาวาธรรมดาเพื่อ
ยนใหสั้นแลว จะคนควาหาเหตุแหงธรรมดาอีกยอมไมพบ จึงนาจัด
ธรรมดาเปนวิสังขาร. คําวา "ธรรมทั้งหลายทั้งปวง เปนอนัตตา"
หมายความถึงธรรมดาดวย.
การพิจารณาเห็นสังขารเปนอนัตตา เวนโยนิโสมนสิการ อาจ
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กลายเปนนัตถิกทิฏฐิไปก็ได. คนอันทิฏฐิอยางนี้เขาครอบแลว ยอม
เห็นผลบุญผลบาปวาไมมี ยอมเห็นวามารดาบิดาไมมี โดยอธิบายวา
เปนแตสมมติทั้งนั้น ทิฏฐิอยางนี้ ไมยังประโยชนใหสําเร็จ ทาน
จัดเปนมิจฉาทิฏฐิอยางดิ่ง ยากที่จะถอนขึ้น. ความเห็นอนัตตาพึง
ปรารถนาโยนิโสมนสิการกํากับ จะไดกําหนดรูสัจจะทั้ง ๒ คือ สมมติสัจจะ จริงโดยสมมติ เชนสังขารผูใหเกิด ชายสมมติวาบิดา หญิง
สมมติวามารดา เปนตน ยอมเปนจริงโดยสมมติ เชนเดียวกับรถ
และเรือน จะพึงคัดคานมิได ปรมัตถสัจจะ จริงโดยปรมัตถะ คือ
อรรถอันลึก เชน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนตน
กระจายใหละเอียดออกไปไดอีกเพียงใด ยิ่งลึกดีเพียงนั้น ยอมเปน
จริงโดยปรมัตถะ มารดาก็ดี บิดาก็ดี ยอมเปนผูอันธรรมดาควบคุม
ขันธหรือธาตุนั้น ๆ แตงขึ้น เหมือนรถหรือเรือนอันธรรมดาควบคุม
สัมภาระนั้น ๆ ปรุงขึ้น จะพึงปฏิเสธขันธหรือธาตุเทากับสัมภาระ
เครื่องปรุงเสียมิได. การกําหนดรูถึงปรมัตถสัจจะ เปนความรู
ละเอียด ดุจรูจักสัมภาระแหงรถหรือแหงเรือน รูละเอียดยอมดีกวา
รูเผิน ๆ อยูเอง. กําหนดรูสัจจะทั้ง ๒ นี้แลว จะไดไมเอามาคานกัน
จะไดสันนิษฐานวา เปนแตลึกกวากัน. แมเพงในทางปรมัตถะ
สังขารทั้งหลายก็ยอมเปนตาง ๆ กัน ดีบาง เลวบาง ยอมเปนไป
ตามกฎแหงธรรมดา กลาวคือธรรม ยอมอํานวยผลใหเปนเชนนั้น
เขาใจอยางนี้แลว จะไดไมแลนออกจากทางไปตกหลม คือมิจฉาทิฏฐิ. อนึ่ง จะไดละทิฏฐิมานะ คือความถือผิดและความถือตัว
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และกิเลสอยางอื่น อันเนื่องมาจากการอื่นเราถือเขาถือกกถือพวก.
ความเห็นอนัตตาเปนไปดวยอาการอยางนี้ จึงยังประโยชนใหสําเร็จ
เหตุนั้น ทานจึงกลาววา ยอมปรากฏแกผูพิจารณาเห็นโดยแยบคาย.
ในคาถาแสดงไตรลักษณนี้เอง ทานกลาววา ยอมเห็นดวยปญญา.
หมายความอยางเดียวกัน.
ผูพิจารณามาเห็นดวยปญญาวา สังขารทั้งปวง ไมเที่ยง เปน
ทุกข เปนอนัตตา ดวยอาการดังกลาวแลว ยอมหนายในทุกขขันธ
ไมเพลิดเพลินหมกหมุนในสังขารอันยั่วยวนเสนหา. บาลีอนัตตลักขณสูตร 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
อุทเทส
๑. นิพฺพินฺท วิรชฺชติ.
เมื่อหนาย ยอมสิ้นกําหนัด.
อนัตตลักขณสูตร.
๒. วิราโค เสฏโ ธมฺมาน.
วิราคะ เปนประเสริฐ แหงธรรมทั้งหลาย.
มคฺควคฺค ธมฺมปท.
๓. สุขา วิราคตา โลเก กามาน สมติกฺกโม.
วิราคะ คือความกาวลวงเสียดวยดี ซึ่งกามทั้งหลาย เปนสุขในโลก.
พุทฺธอุทาน มหาวคฺค วินย.
พรรณนาความ
บาลีอัคคัปปสาทสูตร จตุกกังคุดร แสดงวิราคะวาเปนยอด
แหงธรรมทั้งปวง ทั้งที่เปนสังขตะ คืออันธรรมดาแตง ทั้งที่เปน
อสังขตะ คืออันธรรมดามิไดแตง แลวแจกไวพจน คือคําสําหรับ
เรียกแทนกันแหงวิราคะ คือ "มทนิมมฺ ทโน" ธรรมยังความเมา
ใหสราง "ปปาสวินโย" ความนําเสียซึ่งความระหาย "อาลยสมุคฺฆาโค" ความถอนขึ้นดวยดีซึ่งอาลัย "วฏฏปจฺเฉโท" ความ
เขาไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะ "ตณฺหกฺขโย" ความสิ้นแหงตัณหา "วิราโค"
๑

๒

๓

๑. มหาวคฺค. ปม. ๔/๒๘. ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๕๑. ๓. มหาวคฺค. ปม. ๔/๖.
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ความสิ้นกําหนัด "นิโรโธ" ความดับ "นิพฺพาน" ธรรมชาติ
หาเครื่องเสียบแทงมิได. ความเมาในที่นี้ หมายเอาความเมาใน
อารมณยั่วยวนใหเกิดความเมาทุกประการ. สมบัตแิ หงชาติ สกุล
อิสริยะ และบริวาร ก็ดี ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ก็ดี เยาววัย
ความหาโรคมิได และชีวติ ก็ดี นับเขาในอารมณประเภทนี้. ธรรม
อันยังความเมาอยางนี้ใหสราง นับเปนวิราคะ. ความระหาย
หมายเอาความกระวนกระวายเหตุความอยาก เปรียบดวยอาการ
ระหายน้ํา ความนําเสีย คือระงับเสีย ซึ่งความกระวนกระวายนั้น
นับเปนวิราคะดวย. อาลัย หมายเอาความติดพัน ความหวงใยใน
ปยารมณ การถอนขึ้นดวยดีซึ่งอาลัยนั้น พรากจิตออกเสียจาก
ปยารมณนั้น นับเปนวิราคะดวย. วัฏฏะ หมายเอาความเวียน
เกิดดวยอํานาจกิเลส กรรม และวิบาก. สัตวผูมีกิเลส ทําการอยาง
ใด การอยางนั้น จัดเปนกรรม กรรมนั้น ยอมอํานวยความเกิด
ในภพหนาเปนวิการ ไดเสวยวิบากเขา กิเลสเกิดขึ้นอีกเลา ทํากรรม
ไปอีก วิบากเกิดขึ้นใหม เวียนกันไป เฉพาะในภพเดียว ก็เวียน
อยูเหมือนกัน กิเลสยอมเปนปจจัยใหทํากรรม กรรมยอมอํานวย
วิบากดีหรือชั่ว เสวยวิบากเขา กิเลสยอมเกิดขึ้นอีก. แตอยางไร
ทานจึงจัดลําดับกรรมเปนตน กิเลสอยูกลาง วิบากอยูทาย ยังไมรู
อธิบายของทาน. เห็นอยูทางหนึ่งวา ดังจะยนลงเปน ๒ คือกรรม
กับวิบาก สงเคราะหกิเลสในกรรม โดยอธิบายวา ลําพังกรรม
เวนกิเลส ยอมเปนสักวากิริยา ยอมไมอํานวยวิบากในปรภพ ตอ
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เนื่องดวยกิเลส จึงอํานวยผลอยางนั้น แตนับวัฏฏะเปน ๓ อธิบาย
นี้จึงฟงไมไดสนิท. เมื่อละกิเลสอันเปนเบื้องตนเสีย ทําการอยางใด
อยางหนึ่ง ไมถึงเปนกรรรมนําไปสูปฏิสนธิ เปนสักวากิริยา วัฏฏะ
นั้นชื่อวาขาดสาย การเขาไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะอยางนี้ นับเปนวิราคะ
ดวย. ความอยาก ชื่อวาตัณหา อันมีอาการแสหากามารมณ
เปนกามตัณหา อันมีอาการรนไปในภพ เปนภวตัณหา อันมี
อาการสายเพื่อพนจากภพ เปนวิภวตัณหา. อรรถาธิบายแหง ๒
ประเภทหลังเปนอยางไร เขาใจกันยังไมกระจาง. ในขุททกวัตถุ
วิภังคแหงวิภังคปกรณแกวา ภวตัณหา ไดแกราคะสหรตดวย
ภวทิฏฐิ วิภวตัณหา ไดแกราคะสหรคตดวยอุจเฉททิฏฐิ. ทิฏฐิเนื่อง
ดวยภพ หรือความเห็นขางเกิดเปนภวทิฏฐิ ลงรอยกับอธิบาย
ขางตน. อีกอยางหนึ่ง จํากัดลงจําเพาะรูปภพและอรูปภพ สวน
กามภพจัดเขาในกามตัณหา. บางทานตีความวา หมายเอาสัสสตทิฏฐิ เทียบดวยอุจเฉททิฏฐิ. สัสสตทิฏฐิ ไดแกเห็นวาโลกเที่ยง
ไดกันกับเห็นวา มีอัตตายั่งยืนดังกลาวแลว ดูไมตรงกับรูปศัพท.
เปนแตชนบทพรอมดวยทิฏฐินี้ นาจะทําความอยากเกิดในภพ
อันพึงใจ ทิฏฐิเนื่องดวยขาดสูญ หรือความเห็นขางสูญ เปน
อุจเฉททิฏฐิ. ความตอนนี้มัว 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
ในภพครบทั้ง ๓. ความเขาใจจอยางนี้หมิ่นเหมมาก วิ อุปสัคเปน
ไปไดในอรรถตาง ๆ ในทีน่ ี้ไมไดเพงอรรถวาเจริญ เปนอุปสัค
แปรความใหตรงกันขามตอศัพทวา "ภโว" ที่แปลวา "ภพ คือ
โลกที่เกิด" ศัพทวา " วิภโว" ในที่นจี้ ึงควรแปลวา "ในภาวะ
อันมิใชภพ" หรือ "ในภาวะที่ไมเกิด" เชนเดียวกับศัพทวา
"วิราโค" หมายอรรถตรงกันขามตอศัพทวา "ราโค" ที่แปลวา
"กําหนัด" จึงแปลวา "สิ้นกําหนัด." โดยนัยนี้ มีบางมติวา อยาก
ถึงนิพพานเปนวิภวตัณหา. เพงเฉพาะอรรถวา นิพพานเปนธรรมที่
ไมเกิด ชวนใหเห็นตาม แตในพระพุทธศาสนาไมบัญญัติความขาด
สูญวานิพพาน พึงเห็นในคําวา "อตฺถิ ภิกฺขเว ตทายตน" ภิกษุ
ทั้งหลาย ! อายตนะนั้นมีอยู วิภวตัณหาจึงไมนาหมายเอาความอยาก
ถึงพระนิพพาน. โดยตนเคา ดูเหมือนภวตัณหา หมายเอาความ
อยากเกิดในภพที่นิยม แหงชนผูเชื่อการเวียนเกิด พึงเห็นตัวอยาง
ในชนผูทําบุญแลว อธิษฐานขอใหไปเกิดในภพอันตนเลือก วิภวตัณหา 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 นี้
แจกไวในนิเทศแหงทุกขสมุทัย แตในบาลีอื่นแสดงตัณหาเนื่องดวย
อายตนะภายนอก ๖ มีรูปเปนตนละอยาง ๆ ดูเหมือนจํากัดเพียงกามตัณหา ดวยเพงวาเปนไปเฉพาะในปยารมณ ดังเขาใจกันอยูโดย
ความรูสามัญ. การละตัณหาไดสิ้น นับเปนวิราคะดวย. วิราคะ
หมายความตรงกันขามตอราคะ ไดแกความสิ้นกําหนัด ปราศจาก
เสนหา ฟอกจิตจากน้ํายอมคือกิเลสกาม เปนนามตรง. นิโรธ
แปลวา ดับ. แหงอะไร ชวนใหถาม. นิโรธศัพทอันเปนกิริยาสามัญ
หมายเอาดับแหงธรรมมีเหตุเปนแดนเกิด ไดในคําเหลานี้วา "เตสฺจ
โย นิโรโธ จ" พระตถาคต ตรัสความดับแหงธรรมเหลานั้นดวย
"ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺม สพฺพนฺต นิโรธธมฺม" สิ่งใดมีความเกิดขึ้น
เปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเปนธรรมดา "เอวเมตสฺส
เกวลสฺส ทุกขฺ กฺธสฺส นิโรโธ โหติ" ความดับแหงกองทุกข
สิ้นเชิงนั้นยอมมีดวยอยางนี้ อันเปนกิริยามีนิยมตาง อยางหนึ่ง
มายเอาดับ คือระงับจิตเจตสิกในลําดับแหงสมาบัติที่ ๘ เรียก
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นิโรธสมาบัติ ดังกลาวถึงในจูฬเวทัลลสูตร อีกอยางหนึ่งหมายเอา
ดับทุกขเนื่องจากดับตัณหา ดังแสดงในนิเทศแหงทุกขนิโรธอริยสัจ ในที่นี้หมายเอาอรรถอยางหลัง. โดยนัยนี้ การดับแหงตัณหา
ดวยหากําหนัดมิไดโดยไมเหลือ มีดบั แหงเจตสิกทุกขเปนผล นับ
เปนวิราคะดวย. นิพพานจักแกในอธิการแหงบทนั้น พึงรูไวพลางวา
ในที่นี้ ทานนับเปนอยางเดียวกับวิราคะ.
วิราคะอันกลาวถึงในลําดับแหงนิพพิทา ทานวาไดแกอริยมรรค
สวนในอัคคัปปสาทสูตร ทานแสดงวิราคะเสมอดวยธรรมอื่น โดย
ความเปนไวพจนแหงกันและกัน อยางไรก็ตาม ผูปฏิบัติหัดจิตไป
ตามธรรมอันกลาวโดยไวพจนนั้น จักเปนอันปฏิบัติโดยปรมัตถปฏิปทา
แตอยาลืมโยนิโสมนสิการที่จําปรารถนาสําหรับกํากับกัน.
มีขออันจะพึงสังเกตอยางหนึ่งวา ปรมัตถปฏิปทาเทาที่กลาว
แลวก็ดี ยังจะกลาวขางหนาก็ดี ทานแสดงเฉพาะในทางละกิเลสกาม
ไมกลาวถึงกิเลสสวนปฏิฆะเลย จะวาเฉพาะในทางหนึ่งก็มิใช เพราะ
มิไดแสดงในทางนั้นเลย ชะรอยทานจะเห็นวากิเลสกามเปนมูลแหง
กิเลสสวนปฏิฆะ มีนิทัสสนะ เชนอาฆาตจะเกิดขึ้น ก็เพราะพบความ
ติดขัดแหงความปรารถนาเนื่องดวยปยารมณ หรืออธิบายอยางอื่นยัง
จะพึงมี ขอผูสนใจในธรรมคํานึงดูเถิด.
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๑. วิมุตติ ความหลุดพน
อุทเทส
๑. วิราคา วิมุจฺจติ.
เพราะสิ้นกําหนัด ยอมหลุดพน.
อนัตตลักขณสูตร.
๒. กามาสวาป จิตตฺ  วิมุจฺจิตฺถ ภวาสวาป จิตฺต วิมุจฺจิตฺถ
อวิชฺชาสวาป จิตฺต วิมุจจฺ ิตฺถ.
จิตหลุดพนแลว แมจากอาสวะเนื่องดวยกาม จิตหลุดพน
แลว แมจากอาสวะเนื่องดวยภพ จิตหลุดพนแลว แมจากอาสวะ
เนื่องดวยอวิชชา.
มหาวิภงฺค วินย.
๓. วิมุตฺตสสฺมึ วิมุตฺตมิติ าณ โหติ.
เมื่อหลุดพนแลว ญาณวาหลุดพนแลว ยอมมี.
อนัตตลักขณสูตร.
พรรณนาความ
สิ้นกําหนัดแลว จิตยอมหลุดพนจากอาสวะ ๓ นั้น. อาสวะ
นั้น เปนชื่อแหงเมรัยก็มี เชน "ผลาสโว" น้ําดองผลไม เปนชือ่
แหงกิเลสก็มี เชน "กามาสโว" กิเลสเปนเหตุใคร หรือกิเลส
เนื่องดวยกาม จึงนําความเขาใจวากิเลสานุสัย คือกิเลสอันนอนตาม
๑

๒

๓

๑-๓. มหาวคฺค. ปม. ๔/๒๘. ๒. มหาวิภงฺค. ปม. ๑/๙.
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คือดองอยูหมักอยูในจิตตสันดาน ไดแกกิเลสเปนเจาเรือนเปนอาสวะ
แตดูเหมือนเปนไวพจนแหงกันและกัน ในบาลีเรียกอาสวะ ใน
อรรถกถาเรียกกิเลสเปนพื้น. กามาสวะ พึงเทียบดวยกามตัณหา
ภวาสวะ พึงเทียบดวยภวตัณหา อวิชชาสวะ ไดแกตัวอวิชชาเอง
ที่แปลวาความไมรูแจงคือความเขลา ขาพเจาแปลในที่นี้วา อาสวะ
เนื่องดวยอวิชชาเพื่อใหเขากับภวาสวะ เชนนี้ อาการแหงโมหะอันเนื่อง
มาจากอวิชชาคือความไมรูซึ่งสภาพที่ไมรู เชนเชือ่ วามีพระเจาผูสราง
ทําการออนวอนและบวงสรวงเปนอาทิ ตลอดถึงสีลัพพตปรามาส การ
ถือความศักดิ์สิทธิ์เนื่องมาจากพระเจา ยอมสงเคราะหเขาในอวิชชาสวะ
หมวดนี้.
วิมุตติ ในลําดับแหงวิราคะดังในบาลีกระทูตน ทานวาไดแก
อริยผล สวนวิมุตติในบาลีกระทูที่ ๒ ทานแสดงในลําดับแหงการ
รูแจงอริยสัจ ๔ ดูเปนทีอริยมรรค เพราะมีบาลีกระทูที่ ๓ เปน
ความตอ สอวาอริยผล. บาลีกระทูที่ ๓ นั้น แสดงญาณมีสืบมาจาก
ิวิมุตติ เรียกในบาลีอื่นวาวิมุตติญาณทัสสนะ. วิมุตติในบาลีไมได
นิยมชัดในขณะแหงมรรคหรือในขณะแหงผล แตจําแนกไวเปน ๒
โดยชัดเจน คือ วิมุตติ ๑ วิมุตติญาณทัสสนะ ๑ เชนมาในบาลี
แสดงอเสขธรรมขันธ ๕ ศีล สมาธิ ปญญา จัดเปนธรรมขันธ
ละอยาง ๆ สวนสามัญ วิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะ จัดแยกเปน
ตางธรรมขันธ สวนวิสามัญ.
วิมุตติ ๒ ประเภทนี้ วิมุตติไดในบาลีวา "วิราคา วิมุจจฺ ติ"
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เพราะสิ้นรัก ยอมหลุดพน นาหมายวิมุตติเปนกิจแหงจิต เปนเบื้อง
ตน วิมุตติญาณทัสสนะ ไดในบาลีวา "วิมุตฺตสฺมึ วิมุตฺตมิติ
าณ โหติ" เมื่อหลุดพนแลว ญาณวาหลุดพนแลวยอมมี นา
หมายวิมุตติเปนกิจแหงปญญา เปนเบือ้ งปลาย.
โดยนัยนี้ วิราคะไมไดกลาวถึงในที่ใด วิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะ กลาวถึงพรอมกันในที่นั้น จะทําความเขาใจวา วิมุตติ ไดแกอริยมรรค วิมุตติญาณทัสสนะไดแกอริยผล ถามาเฉพาะวิมุตติ
บทเดียว ไดทั้งอริยมรรคอริยผล ดูเหมือนไมผิด. เจโตวิมุตติและ
ปญญาวิมุตติกลาวถึงในนิเทสแหงปฏิปทาแหงพระอรหันต และใน
บาลีอื่น นาจะไดแกวิมุตติ ๒ นี้ แตทานแกวา เจโตวิมุตติไดแก
ปฏิปทาแหงพระอรหันต ผูสําเร็จอริยมรรคดวยบําเพ็ญสมถภาวนา
และวิปสสนาภาวนามาโดยลําดับ ปญญาวิมุตติไดแกปฏิปทาแหงพระ
อรหันต ผูสาํ เร็จอริยมรรคดวยลําพังเจริญวิปสสนาอยางเดียว ขาพเจา
เขาใจไมพอจะอนุโมทนาหรือคาน แตเทียบกันเขา ไมสมกับวิสุทธิอัน
จะกลาวในลําดับ.
วิมุตตินั้น เขาใจกันวาเปนโลกุดร แตในบาลีแสดงอเสขธรรมขันธ 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 และในบาลีธัมมจักกัปปวัตตนสูตรวา "อกุปฺปา เม วิมุตฺติ" วิมุตติของเราไมกําเริบ
ดังจะบรรยายวา วิมุตติเปนกุปปธรรมคือรูจักกําเริบก็มี ถาวิมุตติเปน
โลกิยะไมมี ใชบทเหลานั้นกํากับหาประโยชนมิได โดยนัยนีก้ ระมัง
อาจารยปูนหลังไดแจกวิมุตติเปน ๕ คือ "ตทงฺควิมุตฺต" ความ
หลุดพนดวยองคนั้น ๆ ไดแกการระงับอกุศลเจตสิกไดเปนคราว ๆ
"วิกฺขมฺภนวิมุตฺติ" ความหลุดพนดวยขมไว ไดแกการระงับ
กิเลสกามและอกุศลธรรมดวยกําลังฌาน, ๒ นี้เปนโลกิยวิมตุ ติ "สมุจ-ฺ
เฉทวิมุตฺติ" ความหลุดพนดวยตัดขาด ไดแกระงับกิเลสดวย
อริยมรรค "ปฏิปสฺสทฺธิวิมุตฺติ" ความหลุดพนดวยความสงบราบ
ไดแกอริยผล "นิสฺสรณวิมุตฺติ" ความหลุดพนดวยออกไปเสีย ไดแก
นิพพาน, ๓ นี้เปนโลกุดร. การบัญญัติตทังควิมุตติ ดูเหมือน
ถือเอาบรรยายวา วิมุตติของผูมิใชพระเสขะ มิใชพระอเสขะ คือปุถุชน
ก็มีเปนเกณฑ การบัญญัติวิกขัมภนวิมุตติ ดูเหมือนถือเอาบรรยาย
วา เจโตวิมุตติเปนสาสวะก็มีเปนเกณฑ การบัญญัติสมุจเฉทวิมุตติ
และปฏิปสสัทธิวิมุตติ คงเปนตามสันนิษฐานวา วิมุตติเปนไดทั้ง
อริยมรรคทั้งอริยผล ดังอธิบายมาแลว เกณฑบัญญัตินิสสรณวิมุตติ
ยังตริไมเห็นอยางอื่นจากบทบูรณ คือเพิ่มใหเต็มจํานวนแหงโลกุตตรธรรม ๓.
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สําหรับผูปฏิบัติ การหัดทําจิตใหปลอดจากกิเลสกามและอกุศลวิตกอยางอื่น จักสําเร็จประโยชน.
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๔. วิสุทธิ ความหมดจด
อุทเทส
๑. ปฺาย ปริสุชฺฌติ.
ยอมหมดจดดวยปญญา.
ยกฺขสยุตฺต สคาถวคฺค.
๒. เอส มคฺโค วิสุทธฺ ิยา.
นัน่ [คือนิพพิทา] เปนทางแหงวิสุทธิ.
มคฺควคฺค ธมฺมปท.
พรรณนาความ
ลัทธิพราหมณถือวา บาปที่ทําแลวอาจลอยเสียดวยทําพิธีเมื่อ
อาบน้ํา เชนเดียวกับชําระมลทินกายดวยอาบน้ําโดยปกติ และลัทธิ
คริสตังถือวา ออนวอนพระเจาเพื่อโปรดยกประทานไดอยู เชนเดียว
กับพระเจาแผนดิน โปรดยกโทษพระราชาทานแกคนผูทําผิด ใหพน
พระราชอาญา ฝายพระพุทธศาสนาถือวา
อตฺตนา ว กต ปาป
อตฺตนา สงฺกิลิสฺสติ
อตฺตนา อกต ปาป
อตฺตนา ว วิสชุ ฺฌติ
สุทฺธิ อสุทฺธิ ปจฺจตฺต
นาฺโ อฺ วิโสธเย.
ทําบาปเอง ยอมเศราหมองเอง ไมทําบาปเอง ยอมหมดจด
เอง ความหมดจดและความเศราหมองเปนเฉพาะตัว คนอื่นยังคน
๑

๒

๓

๑. ส. ส. ๑๕/๓๑๕. ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๕๒. ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๓๗.
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อื่นใหหมดจดหาไดไม. โดยนัยนี้ ถือวาความบริสุทธิ์ภายในยอมมี
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
สิ่งนั้นยอมไมมีในโลก นับเขาในบาลีวา "อุปาทาเน ภย ทิสวฺ า"
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.
ขาพเจาเขาใจญาณหลังนี้ ไมพอจะอธิบายใหพิสดารไปกวานี้
ตอนี้เปนวาระแหงอริยมรรคและอริยผลโดยลําดับกัน นิพพิทาชือ่ วา
เปนทางแหงวิสุทธิดวยประการฉะนี้.
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อีกบรรยายหนึ่ง
อุทเทส
๓. มคฺคานฏงฺคิโก เสฏโ
.................
เอเสว มคฺโค นตฺถฺโ
ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา.
ทางมีองค ๘ เปนประเสริฐสุด แหงทางทั้งหลาย....ทางนั้นหมด
ไมมีทางอื่น เพื่อหมดจดแหงทัสสนะ.
มคฺควคฺค ธมฺมปท.
พรรณนาความ
ทางมีองค ๘ นั้น ในนิเทศแหงทุกนิโรคามนีปฏิปทาอริยสัจ
แหงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเปนตน จําแนกออกไปอยางนี้ :สมฺมาทิฏิ
ความเห็นชอบ
สมฺมาสงฺกปฺโป
ความดําริชอบ
สมฺมาวาจา
เจรจาชอบ
สมฺมากมฺมนฺโต
การงานชอบ
สมฺมาอาชีโว
เลี้ยงชีวิตชอบ
สมฺมาวายาโม
พยายามชอบ
สมฺมาสติ
ระลึกชอบ
สมฺมาสมาธิ
ตั้งใจชอบ.
ในอัคคัปปสาทสูตรกลาวยกเปนยอดแหงสังขตธรรม เชนเดียว
กันกับกระทูน ี้. ความเปนทางประเสริฐเปนทางยอด เห็นไดชดั
๑

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๕๑.
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เพราะองค ๘ นั้นแตละอยาง ๆ ก็เปนธรรมดี ๆ รวมกันเขาทั้ง ๘
ยอมเปนธรรมดียิ่งนัก และเปนทางเดียวนําไปถึงความดับทุกข หรือ
ถึงความหมดจดแหงทัสสนะ แตจัดเปนพวกสังขตธรรม ดวยอธิบาย
อยางไร ขาพเจาเขาใจไมชัดพอจะยืนยัน ไดแตคะเนวาชะรอยจะ
เพงวาเปนธรรมเนื่องดวยอุปทานขันธ จึงจัดเปนสังขตะดวยกัน ครั้น
เทียบกับวิราคะอันจัดเปนอสังขตะเขา นอกจากหมาเอาอนุปาทาปรินิพพาน 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 ทํากิจสันนิษฐาน
เปนชั้น ๆ อยางนี้ :พิจารณาแลเห็นสังขารโดยไตรลักษณ จัดเปนทิฏฐิวิสุทธิ หมดจด
แหงความเห็น นับเปนที่ ๓.
พิจารณาแลเห็นความเปนไปแหงสังขารเนื่องดวยเหตุ ดังแสดง
ในบาลีวา
ยถา หิ อฺตร พีช เขตฺเต วุตฺต วิรูหติ
ปวีรสฺจ อาคมฺม
สิเนหฺจ ตทูภย
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เอว ขนฺธา จ ธาตุโย
ฉ จ อายตนา อิเม
เหตุ ปฏิจฺจ สมฺภูตา
เหตุภงฺคา นิรุชฌ
ฺ เร.
เหมือนอยางวา พืชชนิดใดชนิดหนึ่ง อันหวานไวแลว
อาศัยรสแหงแผนดินและยางในพืชรวมกันเขาทั้ง ๒ อยาง ยอมงอก
ขึ้นในนา ฉันใด ขันธ ธาตุ อายตนะ ๖ เหลานี้ อาศัยเหตุ
เกิดขึ้น ฉันนั้น ยอมดับเพราะสลวยแหงเหตุ จัดเปนกังขาวิตรณวิสุทธิ หมดจดแหงญาณเปนเครื่องขามความสงสัย นับเปนที่ ๔
ไดในบาลีวา
อถสฺส กงฺขา วปยนฺติ สพฺพา
ยโต ปชานาติ สเหตุธมฺม
... ... ...
ยโต ขย ปจฺจยาน อเวทฺ.
ในกาลนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้นยอมสิ้น
เพราะมารูธรรมเปนไปกับเหตุ.... และเพราะมารูความสิ้นแหงปจจัย
ทั้งหลาย.
พิจารณาแลเห็นสังขารดวยอาการอยางนั้น ดวยใชโยนิโสมนสิการกํากับ รูจ ักวานอมจิตอยางไรถูกทาง อยางไรผิดทางดังกลาวแลวใน
อนัตตลักขณะ จัดเปนมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ หมดจดแหงญาณทัสสนะวาทางหรือมิใชทาง นับเปนที่ ๕.
ในวาระนี้ ทานแกละเอียดลงไปจนถึงวาไดเสวยผลแหงวิปสสนา
๑

๒

๑. ส. ส. ๑๕/๑๙๗. ๒. ขุ. อ. ๒๕/๗๔. มหาวคฺค. ปม. ๔/๓.
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แลวเกิดทะนงขึ้น จัดเปนอุปกิเลสแหงวิปสสนา มิใชทาง พิจารณา
แลเห็นสําเร็จเปนอริยมรรค จัดเปนปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ หมดจด
แหงญาณทัสสนะเปนทาง นับเปนที่ ๖.
พิจารณาแลเห็นเปนอริยผล จัดเปนญาณทัสสนวิสุทธิ หมด
จดแหงญาณทัสสนะ นับเปนที่ครบ ๗ ที่หมายกลาวในบาลีวา
เอเสว มคฺโค นตฺถฺโ ทสฺสนสฺส วิสุทฺธิยา
ทางนั้นแล ไมมีทางอื่น เพื่อหมดจดแหงทัสสนะ.
ในรถวินีตสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก แสดงวิสุทธิ ๗
วาสงตอกันโดยลําดับจนถึงอนุปาทาปรินิพพาน เหมือนการเดินทาง
กวาจะถึงที่สุด ดวยรถ ๗ ผลัด.
ในวิสุทธิ ๗ นี้ วิสทุ ธิ ๒ เบื้องปลาย จัดเปนโลกุดรดวยภาวะ
เปนอริยมรรคอริยาผล ทวงทีเดียวกับวิมุตติ แตแกเฉพาะในทาง
บริสุทธิ์แหงทัสสนะ เปนวิสุทธิเปนกิจแหงปญญา ชะรอยวิสทุ ธิ
เปนกิจแหงจิตเอามาใชธรรมภูมิต่ําเสียแลว เชนจิตตวิสุทธิใน
วิสุทธิ ๗ นี้เอง แมอยางนั้นวิสุทธิชั้นสูง เปนกิจของจิต คงปฏิเสธ
มิได เปนแตงแฝงอยู ในบาลีวา "ปฺาย ปริสชุ ฺฌติ" ยอมบริสุทธิ์
ดวยปญญา อะไรเปนบทกัตตา คืออะไรบริสุทธิ์ แกเปนอยางสุขุม
ไมใชจิตหรือ. ทานแกวิมุตติ ยกเจโตวิมุตติเปนสูง ทานแกวิสุทธิ
จัดจิตตวิสุทธิเปนต่ํา ขาพเจาจึงกลาววาขัดกันอยูและหาทางเขาใจไป
อยางอื่น.
๑

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๕๑.
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วิสุทธินี้ ทานหาไดกลาวเขาลําดับกับวิมุตติไม ลําดับอันทาน
กลาวนั้นสุดลงเพียรวิมุตติ แตพึงรูไดโดยนัย. เหมือนอยางวา ผาฟอก
แลวยอมหมดมลทิน ยอมขาวผอง ฉันใด จิตสํารอกจากกิเลสกาม
หรือจากอาสวะแลว ยอมหลุดพนจากความเศราหมอง ยอมผองแผว
ฉันนั้น. เหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาวถึงในลําดับแหงวิมุตติ. ไมอยางนั้น
ยอมเปนสมุหนาม ชื่อที่รวมวิราคะและวิมุตติ. ดังไดบรรยายกลาว
ไวแลวในขางตน หรือเปนไวพจนแหงวิมุตติ.
สําหรับผูปฏิบัติ การหัดจิตไปตามทางแหงวิสุทธิ เปนดี
ไมมีเสีย.
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๕. สันติ ความสงบ
อุทเทส
๑. สนฺติมคฺคเมว พฺรูหย.
สูจงพูนทางแหงความสงบนั้นแล.
มคฺควคฺค ธมฺมปท.
๒. นตฺถิ สนฺติปร สุข.
สุขอื่นจากความสงบยอมไมมี.
สุขวคฺค ธมฺมปท.
๓. โลกามิส ปชเห สนฺติเปกฺโข.
ผูเพงความสงบ พึงละอามิสในโลกเสีย.
สคาถวคฺค สยุตฺต.
พรรณนาความ
พระพุทธภาษิตสอนใหพูนทางแหงสันตินั้น สันติยอมเปนไป
ในไตรทวาร ไดในบาลีวา
สนฺต ตสฺส มน โหติ สนฺตา วาจา จ กมฺม จ.
ใจของผูนั้น ยอมเปนทวารสงบแลว วาจารแลวการ [กาย]
ก็ยอมเปนทวารสงบแลว.
สงบกาย สงบวาจา จัดเปนสันติภายนอก สงบใจจัดเปน
สันติภายใน การทํา การพูด การคิดอยางใด ยอมเปนไปเพื่อสันติ
เชนเวนจากเบียดเบียนกัน ชักนําเพื่อกายสามัคคี เวนจากวิวาทและ
๑

๒

๓

๔

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 ตลอดถึงพึงหัดจิตใหเปนไปตามปรมัตถปฏิปทาที่หมายกลาวในบาลีนั้น. ตรัสสอนอยางนี้ ก็เพราะสุขอื่นยิ่งไป
กวาสันติยอมไมมี. กามสุขยอมเจือดวยความรอนรุนแหงกิเลส สุขเพราะ
ไดลาภยศและสรรเสริญ ยอมระคนดวยทุกขดังกลาวแลว สุขเพราะ
ชนะ ตั้งแตเลนกัน แขงขัน โตกัน สูกัน ตลอดถึงรบกัน ยอม
เกี่ยวพันดวยเวร สวนสุขเกิดสืบมาแตความสงบเปนแตเพียงภายนอก
เชนความเปนไมตรีกัน ตางรักษากายสมาจารวจีสมาจารเรียบรอย ที่
เปนภายใน นึกถึงการที่อยูดวยความไมมีภัยไมมีเวรกับผูอื่น นึกถึง
ศีลาจารอันประพฤติมาโดยเรียบรอย สะกดจิตจากกิเลสอยางทารุณ
มีสาราคะคือราคะกลาและอิสสาเปนตัวอยาง ยอมเปนสุขอยางสดชื่น
ที่เกิดสืบมาจากความสงบกิเลสอยางสุขุม ยอมเปนสุขอยางแจมใส
อยางสนิท. ผูมุงสันติอันเปนสุขอยางจริงจัง พึงละโลกามิสเสีย. อะไร
เปนโลกามิส. ปญจพิธกามคุณ คือ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
อันนาปรารถนา นาใคร นาชอบใจ เปนโลกามิส เพราะเปนเครื่อง
ลอใจใหติดในโลกดุจเหยื่ออันเบ็ดเกี่ยวอยู. การทําใจมิใหติดในปญจพิธกามคุณ ยอมเปนปฏิปทาของทานผูรูผูสงบดีแลว แสดงในชราสูตรวา
อุทพินฺทุ ยถาป เปกฺขเร
ปทุเม วาริ ยถา น ลิปฺปติ
เอว มุนิ โนปลิปฺปติ
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ยทิท ทิฏสุต มุเตส วา.
หยาดแหงน้ํายอมไมติดในใบบัว แมฉันใด วารียอมไมกําซาบ
ในดอกปทุม ฉันใด มุนยี อมไมเขาไปติดในอารมณอันเห็นแลวก็ดี
อันฟงแลวก็ดี อันทราบแลวก็ดี ฉันนั้น.
สันติเปนไดทั้งโลกิยะทั้งโลกุดร ดุจเดียวกับวิสุทธิ ที่เปนโลกิยะ
ไดในบาลีวา
น หิ รุณฺเณน โสเกน สนฺตึ ปปฺโหติ เจตโส.
บุคคลยอมถึงความสงบแหงจิต ดวยรองไห ดวยเศราโศก
ก็หาไม.
ที่เปนโลกุดรไดในบาลีวา
โลกามิส ปชเห สนฺติเปกฺโข.
ผูเพงสันติพึงละโลกามิสเสีย.
ขาพเจาเรียงไวในลําดับแหงวิสุทธิ มีอธิบายวา จิตวิสุทธิ์แลว
ยอมสงบ ดุจผาฟอกขาวผองแลว ยอมมีนวล.
สําหรับผูปฏิบัติ การประพฤติไตรทวารในทางแหงสันติ เปนดี
ไมนอย.
๑

๒

๑. ขุ. สุ. ๒๕/๔๙๓. ๒. ส. ส. ๑๕๑ภ. ๗๗. ๙๐.

นักธรรมเอก - ธรรมวิจารณ - หนาที่ 47

๖. นิพพาน
อุทเทส
๑. นิพฺพาน ปรม วทนฺติ พุทฺธา.
พระพุทธเจาทั้งหลาย ยอมกลาวนิพพานวายวดยิ่ง.
ุ
พุทฺธวคฺค ธมฺมปท.
๒. นิพฺพานคมน มคฺค ขิปฺปเมว วิโสธเย.
พึงรีบรัดชําระทางไปนิพพาน.
มคฺควคฺค ธมฺมปท.
๓. นิพฺพาน ปรม สุข.
นิพพานเปนสุขอยางยวดยิ่ง.
สุขวคฺค ธมฺมปท.
พรรณนาความ
นิพพานศัพท นัยหนึ่ง แปลวา ดับ ออกจากธาตุ วา มี นี
เปนบทหนา ยุ ปจจัย ทีแ่ ปลงเปน อน อีกนัยหนึ่ง แปลวา หาของ
เสียบแทงมิได ออกจาก วาน ศัพท อันเปนชื่อของลูกศร มี นี
เปนบทหนา หมายความปฏิเสธ เขารูปเปนปญจมีหรือฉัฏฐีพหุพพิหิสมาส เทียบไดกับบทวา "อพฺพุฬฺหสลฺโล" มีลูกศรอันถอนแลว
เปนคูณบทของพระอรหันต.
จะอธิบายนิพพานใหเขาใจชัด จําจะเลามติแหงลัทธิภาย
๑

๒

๓

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 ใหเขาสิงรูปกายอันสรางขึ้นตาง ๆ ชนิด ภาคเหลานี้ เรียกวา
"อาตฺมนฺ" เทียบกับมคธวา "อตฺตา" คลายกับปราชญในทาง
โหราศาสตรลงสันนิษฐานวา โลกทั้งหลายรวมทั้งโลกที่เราเกิดอยูนี้ดวย
เปนภาคแตกกระจายมาจากดวงอาทิตย. อาตฺมนฺ นั้น ตกอยูในคติ
แหงกรรม ทําบาปหนัก เทียบดวยอนันตริยกรรมของเรา จุติจากราง
นั้นแลว ยอมตกนรกไมมีกําหนดพน เทียบดวยผูรายถูกลงโทษจําคุก
ตลอดชีวิต พระอรรถกถาจารยผูรจนาอรรถกถาธรรมบท ไดแตงเรื่อง
สัตวนรกพูดกัน มันตนหนึ่งวา ตั้งแตพวกเราถูกเผามา เต็มหกหมื่น
ปแลว เมื่อไรจะมีที่สุด มันอีกตนหนึ่งตอบวา ที่สุดยอมไมมี ที่สุด
จักมีแตขางไหน ที่สุดยังไมเล็งเห็น เพราะในครั้งนั้นเจากับขาทําบาปไว
นักแลว. ที่ทาํ ดีพอประมาณ ยอมขึ้นสวรรคชั้นต่ําหรือเกิดในมนุษยโลก
ไดอัตภาพเปนคนชั้นดี ทีท่ ําบาปไมถึงหนักหนา ยอมตกนรกชัง่ คราว
บาง ไดอัตภาพเปนสัตวดิรัจฉานตางชนิดบาง เปนปศาจบาง เปนยักษ
บาง เปนมนุษยชั้นเลวบาง ที่ทําดีปน ความดีนั้น ยอมผลัดคติใหดี
ขึ้น ทําดีมากขึ้น คติยอมดีขึ้น เทียบกับคติของสัตวผูทองเที่ยวใน
สังสารวัฏอันกลาวในอรรถกถาแหงชาดก ในเมตตสูตร กลาวถึง
แผเมตตาแกสัตวผูแสวงหาที่เกิด เรียกสัมภเวสี คูกับสัตวผูเกิดแลว
เรียกภูตะ สัตวชนิดนั้นเทียบไดกับ อาตฺมนฺ กําลังรอนหาราง
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เพื่อเขาสิง. อาตฺมนฺ นั้น ทองเที่ยวไป ในที่สุด ยอมถึงความบริสุทธิ์
จากบาปดวยประการทั้งปวง ไดชื่อวา "มหาตฺมนฺ" เทียบกับมคธ
วา " มหตฺตา" แปลวา "อัตตาใหญ." ศัพทมคธนี้มาในคาถานิคม
แหงธัมมคารวสูตร จตุกกังคุดร วา
ตสฺมา หิ อตฺตกาเมน
มหตฺตมภิกงฺขตา
สทฺธมฺโม ครุกาตพฺโพ
สร พุทฺธาน สาสน.
เพราะเหตุนั้นแล ผูร ักตนจํานงมหัตตา มาระลึกถึงคําสอน
แหงพระพุทธเจาทั้งหลาย พึงทําเคารพพระสัทธรรม.
แตแปลบทมหัตตาวา ประโยชนใหญบาง ความเปนใหญบาง
อยางตนความไมไดกับพยัญชนะ อยางหลังตามพยัญชนะเปนมหัตตะ
ก็ได แตความเขากับพากยไมสนิท. อีกศัพทหนึ่งคือ "มหคฺคต"
ที่แปลวา ถึงความเปนใหญ บางทีเลียนศัพทนี้ก็ได แตมีอธิบาย
ตางวา ไดแกจิตและสัมปยุตดวยฌาน. ศัพทนี้มาในนิเทศแหง
จิตตานุปสสนาในมหาสติปฏฐานสูตรวา "มหคฺคต วา จิตฺต
มหคฺคต จิตฺตนฺติ ปชานาติ" ภิกษุยอมรูชัดซึ่งจิตเปนมหรคตก็มี
วาจิตเปนมหรคต. "มหาตฺมนฺ" นี้ จุติจากรางที่สุดแลว ยอม
กลับเขาหา "ปรมาตฺมนฺ" อันเปนตนเดิม เปนอยูยืนที่ ไมจุติอีก
นี้เปนที่สุดแหงสงสารของเขา เรียกวา "นิรฺวาณมฺ" แปลอยาง
เดียวกับนิพพานของเรา. เขามีปกรณชื่อ "นิรฺวาณปุราณมฺ"
ไมเคยอาน ดูทีไดกันกับมหาสาวกนิพพานของเรา. นิพพานมีชื่อเรียกใน
๑

๑. องฺ. จตุกก. ๒๑/๒๗.
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ลัทธิภายนอก พึงเห็นในคําแหงโธตกมาณพทูลพระบรมศาสดาวา
ปุจฺฉามิ ต ภควา พฺรหู ิ เม ต
วาจาภิกงฺขามิ มเหสิ ตุยฺห
ตว สุตฺวาน นคฺโฆส สิกฺเข นิพฺพานมตฺตโน.
ขาแตพระภควา ขาพระเจาขอทูลถามพระองค ขาแตพระองค
ผูแสวงคุณใหญ ขอพระองคตรัสขอนั้นแกขาพระเจา ๆ ฟงพระดํารัสแลว
พึงศึกษานิพพานของตน.
คราวนั้น โธตกะมาเฝาเปนครั้งแรก ยังไมรูธรรมในพระ
พุทธศาสนา นิพพานอันกลาวถึงในคํานี้ นาหมายเอานิพพานในลัทธิ
ของตน.
มติแหงลัทธิคริสตังบัญญัติที่สุดแหงสงสารก็ทํานองนี้ แตโดย
อาการอยูขางเปนบุคคลาธิษฐานจัด นักบุญ เบื้องหนาแตมรณะยอม
ขึ้นสวรรค อยูกับพระเจาเปนนิรันดร ไมโยกยาย แตปฏิเสธการ
ไดอัตภาพเปนมนุษย และเปนดิรัจฉานตางชนิดสับสนกัน.
มติขางพระพุทธศาสนา แยกมูลเหตุอันแตงสังขารเปนตนสาย
นิพพานเปนปลายสาย และปฏิเสธอัตตา แตยอมรับความเชื่อมถึงกัน
แหงจุติจิตในภพหลัง และปฏิสนธิจิตในภพหนา โดยอาการอยาง
สืบแหงสันตติในชีวิตอันเดียว ผลแหงสันตติตน ยอมสืบมาสันตติ
หลัง แตเชื่อมถึงกันดวยอยางไรในเมื่อสันตติขาดแลว เปนขอลี้ลับ
อยู ยอมรับการตกนรกขึ้นสวรรค และการถือเอากําเนิดเปนมนุษย และ
๑

๑. ขู. จู. ๓๐/๑๐๘.
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เปนดิรัจฉานตางชนิดสับสนกันดวยอํานาจกรรม แตบัญญัติการตกนรก
มีที่สุด พึงเห็นในการพยากรณคติแหงคนทําอนันตริยกรรมเชน
พระเทวทัตและพระเจาอชาตศัตรู คงสิ้นกรรมแลวไดตรัสรูเปนพระปจเจกพุทธะในอวสาน กลาวความบริสุทธิ์ดวยประการทั้งปวงแหงจิต
อันทองเที่ยวในสังสารวัฏ ที่ไดแกบรรลุพระอรหัต โดยอาการอยาง
เดียวกัน แตคัดคานการคอยบริสุทธิ์เองที่เรียกวาสังสารสุทธิ แกวา
ตองสําเร็จดวยวิริยะกับปญญา แตยอมรับวาไมสําเร็จโดยรวดเร็วใน
ไมกี่ภพ พึงเห็นในการกลาวถึงระยะกาลที่บําเพ็ญพระบารมีของพระ
โพธิสัตว ในอวสาน กลาวถึงการดับแหงจิตอันบริสุทธิ์นั้น ในปจฉิมชาติแลวไมเกิดอีก เปนถึงที่สุดเพียงนี้ ไดในบาลีธมั มจักกัปปวัตตนสูตรวา "อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโว" นี้เปนชาติ
มีในที่สุด บัดนี้ภพอีกยอมไมมี และในบาลีอนัตตลักขณสูตรเปนตน
วา "ขีณา ชาติ วุสิต พฺรหฺมจริย กต กรณีย นาปร
อิตฺถตฺตายาติ ปชานาติ" ยอมรูวาชาติสิ้นแลว พรหมจรรยไดอยู
จบแลว กรณียะทําแลว กิจอื่นเพื่อความเปนอยางไมมีอีก นี้กลาว
คือนิพพาน ยกยองวาเปนธรรมไมตาย เปนฐานไมจุติ ไดในบาลีวา
"อปฺปมาโท อมตปท" ความไมประมาทเปนบทไมตาย และใน
บาลีวา
เต ยนฺติ อจฺจุต าน ยตฺถ คนฺตฺวา น โสจเร.
มุนีเหลานั้น ยอมไปสูสถานไมจุติ ที่ไปแลวไมเศราโศก.
๑

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 !
นิพพานธาตุเหลานี้มี ๒ ๆ เปนไฉน ? นิพพานธาตุเปนสอุปาทิเสส มี
อุปาทิเหลืออยู ๑ นิพพานธาตุเปนอนุปาทิเสส หามีอุปาทิเหลืออยู
ไม ๑. ภิกษุทั้งหลาย สอุปาทิเสสนิพพานธาตุเปนไฉน ? ภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เปนพระอรหันต มีอาสวะสิ้นแลว
อยูจบแลว มีกรณียะอันทําแลว มีภาระอันปลงแลว มีประโยชน
อยางดี [คือพระอรหัต] อันตามบรรลุแลว มีเครื่องประกอบไว
กับภพสิ้นรอบแลว รูชอบแลวจึงหลุดพนแลว อินทรีย ๕ ของเธอ
ยังตั้งอยูเทียว เพราะความที่แหงอินทรียเหลาไรเลาเปนของไมวิบัติ
เธอยอมเสวยอารมณอันชอบใจบาง อันไมชอบใจบาง ยอมรูสึก
สุขบาง ทุกขบาง [สวน] ความสิ้นแหงราคะ ความสิ้นแหงโทสะ
ความสิ้นแหงโมหะใดของเธอ ภิกษุทั้งหลาย นี้กลาววา สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ. ภิกษุทั้งหลาย ก็แลอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเปนไฉน ?
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเปนพระอรหันตขีณาสพ... รูช อบแลวจึงหลุด
พนแลว การเสวยอารมณทั้งปวงของเธออันไมเพลิดเพลินแลวจักเย็น
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[คือจักดับ] ในโลกนี้เทียว ภิกษุทั้งหลาย นี้กลาววา อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
มีขอควรสังเกตวา นิพพานอันกลาวโดยบรรยาย ในบาลีนี้
เรียกวา นิพพานธาตุ. อุปาทิอันเปนเกณฑจําแนกนิพพานโดยบรรยาย
นั้น แปลกันมาวา ขันธบัญจก โดยอรรถวา อันกรรมกิเลสเขา
ถือมั่น แตไมสมแกรูปศัพทที่ปรากฏเปนกัตตุสาธนะ 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

๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๕๘-๙.
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"วาน" แปลวา วัตถุอันเสียบแทง หรือเครื่องเสียบแทง ไดอรรถ
พิเศษวา ลูกศร นี้ อุปสัคบอกอรรถแหงปฏิเสธ สําเร็จรูปเปน
"นิพฺพาน" แปลอยางขางตน มีบทเทียบวา "อพฺพุฬฺหสลฺโล"
มีลูกศรอันถอนแลว เปนคุณบทของพระอรหันต. นิพพานศัพท
หมายเอาอนุปาทิเสส ควรแปลวา ดับ ในสูตรนี้ใชศัพทวา เย็น แทน
ดับ มีอธิบายวา เย็นก็คือดับรอน.
ตอนี้ไป บาลีแสดงปฏิปทาและนิพพาน ๒ บรรยาย จัดไวตาม
ลําดับ.
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บาลีแสดงปฏิปทา
อปฺปมาทรโต ภิกฺขุ
ปมาเท ภยเทสฺสิ วา
อภพฺโพ ปริหานาย
นิพพฺ านสฺเสว สนฺติเก.
ภิกษุยินดีในไมประมาทแลว หรือเห็นภัยในประมาทโดยปกติ
ยอมเปนผูไมพอเพื่อเสื่อมรอบ ยอมปฏิบัติใกลนิพพานเทียว.
อปฺปมาทวคฺค ธมฺมปท.
สตฺถุครุ ธมฺมครุ
สงฺเฆ จ ติพฺพคารโว
สมาธิครุ อาตาป
สิกขฺ าย ติพฺพคารโว
อปฺปมาทครุ ภิกขฺ ุ
ปฏิสนฺถารคารโว
อภพฺโพ ปริหานาย
นิพพานสฺเสว สนฺติเก.
ภิกษุหนักในพระศาสดา หนักในพระธรรม มีเคารพกลาใน
พระสงฆ มีเพียร หนักในสมาธิ มีเคารพกลาในสิกขา หนักในไม
ประมาท และเคารพในปฏิสันถาร ยอมเปนผูไมพอเพื่อเสื่อมรอบ
ยอมปฏิบัติใกลนิพพานเทียว.
คารวสูตร สตฺตกงฺคุตฺตร.
ยมฺหิ ฌานฺจ ปฺา จ ส เว นิพฺพานสนฺติเก.
ฌานและปญญามีในผูใด ผูนั้นปฏิบัติใกลนิพพาน.
ภิกฺขุวคฺค ธมฺมปท.
เต ฌายิโน สาตติกา
นิจฺจ ทฬฺหปรกฺกมา
ผุสนฺติ ธีรา นิพฺพาน
โยคกฺเขม อนุตฺตร.
๑

๒

๓

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๑๙. ๒. องฺ. สตฺตก. ๒๓/๒๙. ๓. ขุ. ธ. ๒๕/๖๕.
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ธีระเหลานั้น เขาฌาน มีเพียรติดตอ มีความบากบั่นมั่นเปนนิตย
ยอมถูกตองนิพพาน อันเกษมจากโยคะ หาธรรมอื่นยิ่งกวามิได.
อปฺปมาทวคฺค ธมฺมปท.
ธรรมอันประกอบไวเรียกโยคะ. จําแนกเปน ๔ คือ กาม ภพ
ทิฏฐิ อวิชชา.
สิฺจ ภิกฺขุ อิม นาว
สิตฺตา เต ลหุเมสฺสติ
เฉตฺวา ราคฺจ โทสฺจ
ตโต นิพฺพานเมหิสิ.
ภิกษุ เธอจงวิดเรือนี้ เรืออันเธอวิดแลว จักพลันถึง เธอ
ตัดราคะและโทสะแลว แตนั้นจักถึงนิพพาน.
ภิกฺขวุ คฺค ธมฺมบท
เรือหมายเอาอัตภาพ เรืออันวิดแลวนั้น หมายเอาบรรเทากิเลส
และบาปธรรมเสียใหบางเบาจนขจัดไดขาด จักพลันถึงทาคือนิพพาน
ความแหง ๒ บาทหลัง เปนอธิบาตความแหง ๒ บาทตน.
สติ กายคตา อุปฏิตา
ฉสุ ผสฺสายตเนสุ สวุโต
สตต ภิกฺขุ สมาหิโต
ชฺา นิพฺพานมตฺตโน.
ภิกษุเขาไปตั้งกายคตาสติแลว สังวรในบอเกิดแหงผัสสะ ๖ แลว
มีจิตตั้งมั่นติดตอแลว พึงรูนิพพานแหงตน.
นนฺทวคฺค อุทาน.
๑

๒

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.
สพฺพโส ตณฺหาน ขยา อเสสวิราคนิโรโธ นิพฺพาน.
ความดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ เพราะสิ้นแหงตัณหาทั้งหลาย
ดวยประการทั้งปวง เปนนิพพาน.
นนฺทวคฺค อุทาน.
เอกา หิ ธาตุ อิธ ทิฏธมฺมิกา
สอุปาทิเสสา ภวเนตฺติสงฺขยา.
ธาตุอันหนึ่งแล เปนไปในธรรมอันแลเห็นแลวในโลกนี้ เปน
นิพพานธาตุ มีอุปาทิยังเหลือ เพราะสิ้นธรรมชาติผูนําไปสูภพ
[คือตัณหา].
ทุกนิปาต อิติวุตฺตก.
ไวพจนแหงวิราคะมี "มทนิมมฺ ทโน" เปนตน ดังกลาวแลว
ในอธิการนั้น หมายเอาสอุปาทิเสสนิพพาน.
๑

๒

๓

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.
เรากลาวทวีปนั่นมิใชอื่น หาหวงมิได หาเครื่องยึดมิได เปน
ที่สิ้นรอบแหงชราและมัจจุ วานิพพาน.
กปฺปมาณวกฺปฺหา ปารายนวคฺค สุตฺติปาต.
อนุปาทิเสสา ปน สมฺปรายิกา
ยมฺหิ นิรุชฺฌนฺติ ภวานิ สพฺพโส.
สวนธาตุเปนไปธรรมอันจะพึงถึงขางหนา ที่ภพทั้งปวงดับ
ดวยประการทั้งปวง เปนนิพพานธาตุหาอุปาทิเหลือมิได.
ทุกนิปาต อิติวุตฺตก.
เตส วูปสโม สุโข.
ความเขาไปสงบแหงสังขารเหลานั้น ยอมเปนสุข.
นิทานวคฺค สยุตฺต.
อตฺถิ ภิกฺขเว ตทาตน ฯ เป ฯ
ภิกษุทั้งหลาย อายตนะนั้นมีอยู ที่ดิน น้ํา ไฟ ลม ไมมีเลย
อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนะก็มิใช โลกนีก้ ็มิใช โลกอืน่ ก็มิใช ดวงจันทร
ดวงอาทิตยทั้ง ๒ ก็มิใช อนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย เราไมกลาวเลย ซึ่ง
อายตนะนั้นวาเปนการมา เปนการไป เปนการยืน เปนการจุติ เปน
๑

๒

๓

๑. ขุ. สุ. ๒๕/๕๔๔. ขุ. จู. ๓๐/๑๘๕. ๒. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๕๙. ๓. ส. นิ. ๑๖/๒๒๘.
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การเกิด อายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยมิได มิไดเปนไป หาอารมณมิได
นั่นแลที่สุดแหงทุกข.
ปาฏลิคามิวคฺค อุทาน.
ในสูตรนี้ เรียกนิพพานวาอายตนะ ดวยอธิบายอยางไร ขาพเจา
ไมแนใจ อนุมานวาเรียกตามอยางอรูปฌานหรืออรูปภพดังออกชื่อ
มาแลว ในสูตรนี้เอง เพื่อแสดงความเปนธรรมลึกหรือละเอียดไม
ดอยกวานั้น สวนอรูปฌานหรืออรูปภพ อันเปนเหตุและผลแหงกัน
เปนมนายตนะกับธัมมายตนะ มีเกณฑเรียกอยู หรือนิพพานก็นับ
เปนธัมมายตนะดวย จึงเรียกอยางนั้น. การกลาววา ดิน น้ํา ไฟ ลม
ไมมีในนิพพานนั้น สองความวานิพพานมิใชรูปขันธ การกลาววา
มิใชอากาสานัญจายตนะเปนตนนั้น สองความวานิพพานมิใชนามขันธ
การกลาววา มิใชโลกนีโ้ ลกอื่นและดวงจันทรดวงอาทิตยนั้น สองความ
วานิพพานมิใชโลกอยางใดอยางหนึ่งในโหราศาสตร การกลาวปฏิเสธ
การไปมาเปนตน สองความวานิพพานไมมีสัมพันธดวยโลกอื่น ดวยไป
มาถึงกันโดยอาการปกติก็ดี ดวยเวียนเกิดในสงสารก็ดี การกลาววา
หาที่ตั้งอาศัยมิไดเปนตน สองความวานิพพานมิใชเปนโลกเองพรอม
ทั้งสัตวโลก แตบาลีวา "อจฺจุต าน" สถานอันไมจุติ "ทีป"
ทวีป ดูแยงกับบทวา "อปฺปติฏ" หาที่ตั้งอาศัยมิได อยางไรก็ดี
๒ บทขางตนคงหมายเอา "อนฺโต" ที่สุด ซึ่งในสูตรนี้เรียกวา
"อนฺโต ทุกสฺ ฺส" ที่สุดแหงทุกข แตใชโวหารใหใกลขางสมมติ
๑

๑. ขุ. อุ. ๒๕/๒๐๖.
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เพื่อชวนคิด การกลาววาเปนที่สุดแหงทุกขนั้น สองความวาเปนปลาย
สายแหงทุกขขันธ ๆ สุดลงเพียงนี้. ความแหงสูตรนี้กับทั้งอธิบายของ
บางทานผูแสดง ยังผูอานใหงุนงานใจพออยู เปนแตกลาวปฏิเสธ
ขนาบไป อยางนั้นก็มิใช อยางนี้ก็มิใช ไดแกอะไรก็ไมขยาย จนเลย
ไมมีแกใจจะรู ไมตองกลาวถึงวาจะตองการ. แตนาชมบางทานผูอุตสาหะ
คิดเทียบคําวา "อตฺถิ ตทายน" อายตนะนั้นมีอยู กับไฟที่
โดยปกติไมปรากฏ แตเปนธาตุมีอยู ขาพเจาขอชักไฟฟามาชวยเปน
อุทาหรณ. ขาพเจาจะอธิบายถึงนิพพานในอธิการนี้บาง ตั้งใจจะใหผูอาน
เขาใจแจมขึ้น จึงไดชักมติแหงพาหิรลัทธิมาเลาสูกันฟงกอน จะไดเทียบ
กันดู เพื่อเปนทางทําความเขาใจ เคยถูกทานสําทับไมใหนึกไมใหลง
สันนิษฐานบางเลยออกเข็ด ๆ ไมกลาอธิบายโดยอําเภอใจ จึงชักบาลี
อันกลาวถึงนิพพานมาไว ตามรวบรวมไดในเวลานี้ เพื่อผูอานทําความ
เขาใจเอาเอง.
อตฺถิ ภิกฺขเว 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 สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค ตณฺหกฺขโข วิราโค นิโรธ นิพฺพาน.
ธรรมชาตนั่นสงบแลว ธรรมชาตนั่นประณีต ธรรมชาตไรเลา
เปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง เปนที่สิ้นแหง
ตัณหา เปนที่สิ้นกําหนัด เปนที่ดับ คือนิพพาน.
นวกาทิกงฺคุตฺตร.
อุปธิ ในคํานี้ เปนชื่อแหงกิเลสก็วา ดวยอรรถวาเขาไปทรง
คือเขาครอง ไดในบทวา "อุปธิวิเวโก" สงัดแหงอุปธิ เปนชื่อแหง
ปญจขันธก็วา ดวยอรรถวาเขาไปทรงคือหอบไวซึ่งทุกข ไดในคําวา :รูเป จ สทฺเท จ อโถ รเส จ
กามิตฺถิโย ยาภิวทนฺติ ยฺา
เอต มลนฺติ อุปธีสุ ตฺวา
ตสฺมา น ยิฏเ น หุเต อรฺชึ.
ยัญทั้งหลาย ยอมกลาวยกยอง รูป เสียง รส กาม และสตรี
ทั้งหลาย ขาพเจารูวา นั่นมลทินในอุปธิทั้งหลายแลว เหตุนั้น จึงไม
ิยินดีแลวในการเซน ไมยินดีแลวในการบําบวง.
อุปธิในที่นี้ ไดแกปญจขันธ เปนไวพจนของสังขารในบทตน.
บทวาเปนที่สงบแหงสังขารทั้งปวง และบทวาเปนที่สละคืออุปธิทั้งปวง
หมายเอาอนุปาทิเสสนิพพาน สวน ๓ บทตอมามีสิ้นตัณหาเปนตน
๑

๒

๑. องฺ. นวก. ๒๓/๔๓๙. ๒. มหาวคฺค. ปม. ๔/๖๖.
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หมายเอาสอุปาทิเสสนิพพาน เรียงเขาลําดับแปลกอยู นาเรียงบทแสดง
สอุปาทิเสสนิพพานไวตน สันนิษฐานวา ชะรอยคํานี้มุงจะแสดง
นิพพานโดยนิปปริยายกอน แตนั้นผอนแสดงนิพพานโดยปริยาย ดังจะ
สอปฏิปทาในนั้นเอง ไมอยางนั้น คงเปนบทเก็บรวมขึ้นทีหลัง สมดัง
ในคิริมานันทสูตร แสดงเปนนิเทศแหงวิราคสัญญา ยกบทนิโรธเสีย
แสดงเปนนิเทศแหงนิโรธสัญญา ยกบทวิราคะเสีย. แตบางทานปรารถนา
จะใหความเขากัน อธิบายสังขารเปนกรรม สวนขาพเจาพอใจจะถือ
เอาความตรง ๆ.
บาลีปาฏลิคามิวัคค อุทาน แสดงอีกบรรยายหนึ่ง เปนจุณณิยบทยืดยาวเหลือที่จะยกมาตั้งเปนกระทู แปลกความวา ความหวั่นไหว
ยอมมีแกผูอาศัย [ตัณหา] ยอมไมมีแกผูไมอาศัย เมื่อความหวั่นไหว
ไมมี ปสสัทธิ คือความสงบยอมมี เมื่อปสสัทธิมี รติ คือความยินดี
ยอมไมมี เมื่อรติไมมี การมาการไปยอมไมมี เมื่อการมาการไปไมมี
การจุติการเกิดยอมไมมี เมื่อการจุติการเกิดไมมี โลกนี้โลกอื่นก็ไมมี
โลกในระหวางโลกทั้ง ๒ ก็ไมมี "เอเสวนฺโต ทุกฺขสฺส" นั่นแลที่สุด
แหงทุกข.
บทนิพพาน แสดงโดยลําพังไมมีบทคุณกํากับ เชนในบาลีวา
"นิพฺพาน สุคเตน เทสิต" นิพพานอันพระสุคตทรงแสดงแลว พึง
เขาใจแสดงรายยอดตลอดถึงอนุปาทิเสส.
เมื่อกลาวโดยบุคคลาธิษฐาน บทกิริยาของทานผูนิพพานดวยดับ
จริมกจิต ในมหาปรินิพพานสูตรใชวาปรินิพพาน อุทาหรณในบทกิริยา
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อาขยาต ดังนี้ "จตุตฺถา ฌานา วุฏหิตฺวา สมนนฺตรา ภควา
ปรินิพฺพายิ" สมเด็จพระภควา เสด็จออกจากฌานที่ ๔ แลวปรินิพพาน
[ดับรอบ] ในหัวตอ. ในบทกิริยานามวา "ปรินพิ ฺพุเต ภควติ สห
ปรินิพฺพานา สกฺโก เทวานมินฺโท อิม คาถ อภาสิ
อนิจฺจา วต สงฺขารา
อุปฺปาทวยธมฺมิโน
อุปฺปชฺชติ ฺวา นิรุชฺฌนฺติ เตส วูปสโม สุโข.
เมื่อสมเด็จพระภควาดับรอบแลว พรอมดวยปรินิพพาน ทาวสักกะ
จอมเทวดาไดตรัสคาถานี้วา สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีความเกิด
ขึ้นและเสื่อมสิ้นเปนธรรมดา เกิดขึ้นแลวยอมดับ ความเขาไปสงบ
แหงสังขารเหลานั้น ยอมเปนสุข.
ในที่อื่นใชอยางนี้ยังมี เชนในบาลีปาปวรรคแหงธรรมบทวา
"ปรินิพฺพนฺติ อนาสวา" ทานผูหาอาสวะมิไดยอมปรินิพพาน." แต
บทกิริยากิตกไมใช ปรินิพฺพาน ใช ปรินิพฺพุต ที่แปลวาดับรอบแลว
แทน เชนในประชุมบทวา "ปรินิพฺพุเต ภควติ" ขางตน. ศัพท
หลังนี้ มีธาตุตางจากนิพพาน ตามรูปเปน วุ ธาตุ มี นิ 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 จึงแยกธาตุไวจากรูปที่พบ.
๑

๑. ที. มหา. ๑๐/๑๘๑.
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การใชศัพทนี้แทนศัพทนิพพาน เขาใจวาเพราะธาตุแหงศัพทนิพพาน
ไมเคยใชกับ ต ปจจัย.
นิพฺพุต ศัพทนี้ ใชในที่อรรถดาษก็มี เชนในประชุมบทวา
"สาลิกูร สุนพิ ฺพต" ขาวตังแหงขาวสาลี อันเย็นดีแลว และใน
คําวา "นิพฺพุตา นูน สา มาตา" หญิงผูนั้น ผูมารดา ยอมดับ [เข็ญ]
ไดเปนแน ใชในอรรถลึกก็มี เชนในบาลีแสดงนิโรธอริยสัจโดยธรรมาธิษฐานวา "อตฺถิ นิพฺพุติ น นิพฺพุโต ปุมา" ความดับมีอยู
คนผูดับหามีไม. เพราะเหตุนี้กระมัง ที่ใชในอรรถลึกจึงเพิ่ม "ปริ"
เขาขางหนาเปน "ปรินิพพฺ ุโต" หรือยายไปตามลิงคและวจนะ.
เชนนี้นําความเขาใจวา ในที่สุด ดับดวยดับแหงจริมกจิต แตความอื่น
บงเพียงวา ดับรอนดวยละกิเลสเสียได. ตอนี้ไป บาลีชักมาสาธก.
อาสวาน ขยา ภิกขฺ ุ นิจฺฉาโต ปริพฺพุโต.
เพราะสิ้นแหงอาสวะทั้งหลาย ภิกษุหายหิว ดับรอบแลว.
ติกนิปาต อิติวุตฺตก.
นิกขฺ ิปตฺวา ครุ ภาร
อฺ ภาร อนาทิย
สมูล ตณฺห อพฺพุยฺห
นิจฺฉาโต ปรินิพฺพุโต.
ปลงภาระอันหนักเสียแลว ไมถอื เอาภาระอันอื่น ถอนตัณหากับ
ทั้งมูลเสียแลว หายหิว ดับรอบแลว.
ภารสูตร ขนฺธวารวคฺค สยุตฺต.
ภาระในคาถานี้ หมายเอาปญจขันธ การถือเอาภาระ หมายเอา
๑

๒

๑. ขุ. อิติ. ๒๕/๒๖๘. ๒. ส. ขนฺธ. ๑๗/๓๓.
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การถือดวยอุปทาน การปลงภาระ หมายเอาการถอนอุปาทาน แตมี
ทางจะเขาใจอีกอยางหนึ่งก็ไดวา ละขันธปญจกนี้ ดวยดับจริมกจิตแลว
ไมถือเอาขันธปญจกอื่น ดวยเกิดอีก แตไมกินความกับ ๒ บาทหลัง.
ราคโทสโมหกฺขยา ปรินิพพฺ ุโต.
เพราะสิ้นราคะ โทสะ โมหะ ดับรอบแลว.
ปาฏลิคามิวคฺค อุทาน.
เยส สมฺโพธิยงฺเคสุ
สมฺมา จิตฺต สุภาวิต
อาทานปฏินิสฺสคฺเค
อนุปาทาย เย รตา
ขีณาสวา ชุติมนฺโต
เต โลเก ปรินิพฺพุตา.
จิตของผูใด อบรมดีโดยชอบแลว ในองคแหงสัมโพธิ [คือ
ปญญาเปนเครื่องรูเอง] ผูใดไมถือมั่น [ ดวยอุปาทาน ] ยินดีแลวใน
อันสละการถือ ผูนั้นมีอาสวะสิ้นแลว มีความรุงเรือง [ ดวยญาณ ]
ดับรอบแลวในโลก.
ศัพทวา ปรินิพฺพุติ ยังไมเคยพบเลย ศัพทวา นิพฺพุติ ยังพบ
หางเต็มที เทากับศัพทวา นิพฺพุโต ในเวลานี้นึกที่มาไดแหงเดียว
ไดชักมาแสดงแลวในหนหลัง.
มีขอควรสังเกตวา ในอธิการแหงนิพพานนี้ มีกลาวถึงการสิ้น
การละกิเลสหรืออาสวะอยางอื่นจากฝกฝายแหงกาม แปลกจากอธิการ
เปนฝกฝายแหงกาม. ถึงอยางนั้น โดยมากก็ยังกลาวตามทางนั้น.
๑

๒

๑. ขุ. อุ. ๒๕/๒๑๕. ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๒๖.
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วิสัยนักปราชญมีปกติใชสติปญญาสอดสองอรรถอันสุขมุ หรือทั้ง
เคยไดประสบสามิสสุขมาดวยตนเอง เห็นลงวา สามิสสุข เปนเครื่อง
เกี่ยวไวดุจเบ็ด เปนเครื่องรอยไวดุจสนตะพายหรือบังเหียน ผูของใน
สามิสสุขนั้น เปนผูอันจะพึงจูงไปไดตามปรารถนา ไมเปนโสดแกตน
ทั้งเปนสุขไมรูจักอิ่ม ไดแลวยังไมพอ ในที่สุดยอมแปรปรวนไป จึงทํา
ความพอใจในสุขอันสุขุมกวานั้น เชนในสุขเกิดแตการรูสึกวาไดทํากิจอัน
ควรทํา พระศาสนาทรงหมายเอาการรูสึกอยางนี้แล ไดเปลงพระสุรสิงหนาทวา กิจอยางนั้น อันเราไดทําแลวแกพวกเธอทุกอยาง หรือวาตน
อยูดวยความไมมีภัยไมมีเวรกับผูอื่น ดังแสดงวา ภิกษุมีใจไปกับเมตตา
กรุณา เปนจิตวิบูลถึงความเปนจิตใหญ หาจํากัดมิได หาเวรมิได หา
ความเบียดเบียนมิได แผไปอยู หรือวาไมเปนอยูเปลา ไดยงั ประโยชน
ใหสําเร็จแกเขาทั้งหลาย ดังแสดงวา สัตบุรุษยอมเกิดมาเพื่อประโยชน
เพื่อเกื้อกูล เพื่อสุขแกมหาชน หรือเกิดแตการนึกอารมณอยางอื่นอีก
อันละมายกัน หรือเกิดแตการเลื่อมใสในธรรม ดังแสดงวา
ธมฺมปติ สุข เสติ
วิปฺปสนฺเนน เจตสา.
ผูมีใจผองใสไดปติอาศัยธรรม ยอมอยูเปนสุข.
หรือเกิดแตการพิจารณาธรรม ดังแสดงวา
ยโต ยโต สมฺมสติ
ขนฺธาน อุทยพฺพย
ลภติ ปติปาโมชฺช
อมตนฺต วิชานต.
๑

๒

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๒๕. ๒. ขุ. ธ. ๒๕/๖๖.
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ในกาลใด ๆ ยอมพิจารณาความเกิดความดับแหงขันธทั้งหลาย
ในกาลนั้น ๆ ยอมไดปติปราโมทย นัน้ เปนน้ําอมฤตของผูรูทั้งหลาย.
ยังฉันทะใหเกิดในนิรามิสสุขละเอียดเปนชั้น ๆ ปลูกความนิยม
ในธรรมอันซึ้งตามกัน ตลอดถึงนิพพานเปนที่สุด. เหตุนั้น พระ
พุทธเจาทั้งหลาย จึงกลาวยกยองพระนิพพานวา เปนธรรมยวดยิ่ง.
ในที่นี้ ขออธิบายนอกประเด็นสักขอหนึ่ง. การกลาวถึงพระ
พุทธเจาหลายพระองคนั้น ตามมติที่รับรองในบาลีหลายแหง. ในบาง
แหงมีมหาปทานสูตรเปนตน ออกพระนามพระพุทธเจาทั้งหลาย ผูมี
พระศาสนาลวงแลว ๕ พระองค คือ พระวิปสสี พระสิขี พระเวสสภู
พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ ในมากแหงเปนแตใชพหุพจน เชนใน
บาลีกระทูตน ในอธิการนี้. ตามกระแสความ ดังจะแสดงความมีอยู
โดยธรรมดาแหงธรรม อันพระพุทธเจาของเราไดตรัสรูและทรง
เปดเผย และจะเชิดชูพระอภินิหารอันนามหัศจรรยของพระองค ใน
การตรัสรูธรรมนั้นตรงเผงกับการอยางนั้น แหงพระพุทธเจาทั้งหลาย
ในปางหลัง แตกลับทําความไมชอบใจแกผูเห็นวา มีพระพุทธเจา
เฉพาะของเราพระองคเดียว จึงจักสมแกพระธรรมที่เปน "เอหิปสฺสิโก" ควรเรียกกันมาดูมาชม โดยอรรถวานาทึ่ง. เทียบดวยลัทธิอื่น
ของพวกพราหมณ มีพระนารายณอวตารลงมาชวยโลก ของพวกมหหมัด
มีนาบีลงมาฟนเปนคราว ๆ ในอดีต และยังจักมีในอนาคต ทวงทีเดียว
กัน ชะรอยจะไดอยางมาจากลัทธิอันเกากวา หรือมาในชั้นหลัง เห็น
ของเขามี ของเราตองมีบาง. พระพุทธเจาในอนาคตของเราก็มี
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เหมือนกัน ดังแสดงในจักกวัตติสูตร ทีฆนิกาย ปาฏิกวัคค วา ใน
ภายหนา พระเมตเตยยสัมมาสัมพุทธจักเกิดขึ้น นี้คือที่เราเรียกวา
พระศรีอารฺยเมตฺไตฺรย คํานําพระนามเปนสสกฤตแท พระนามเปนศัพท
เพี้ยนมาจากไมเตฺรย นาขันวา เราไดมาจาพวกอุตตรนิกายกระมัง
การกลาวถึงพระพุทธเจาทั้งหลายในอนาคตไมออกพระนาม ในบาลี
ของเราก็มีดวย. เห็นพอจะอธิบายใหเขาทางไดอยู. ธรรมยอมทรงอยู
โดยธรรมดา สมแกมีอรรถวาสภาพผูทรงอยู และธรรมนั้นทานกลาววา
"ปจฺจตฺต เวทิตพฺโพ วิฺูหิ" อันวิญูชนทั้งหลายพึงรูเฉพาะตน
คือตามวิสัย พึงรูตื้นลึกมัวกระจางตามสติปญญาของตน. ในมหาชน
ชุมนุมหนึ่ง ๆ ในบางยุค ไดนักปราชญผูหลักแหลมเปนผูสั่งสอน
มหาชน คนทั้งหลายนับถือเปนเจาลัทธิ มีชื่อเสียงปรากฏโดงดัง เชน
ฤษี ๗ ตนของพวกพราหมณ ปถัค โอรัส และสอเคฺรเตส ของพวก
กรีก ขงจู ของพวกจีน เยซู ของพวกเฮบรู ครั้นลวงยุคนั้นมาแลว
ในชุมนุมใดไดมีนักปราชญเปนโจกขึ้นอีก เปนผูสอนลัทธิใหม ไมเนื่อง
กับเจาลัทธิกอน หรือดัดแปลงลัทธิกอ น เชนสอเคฺรเตส เปนโจกขึ้นใน
ประเทศกรีก ในยุคเปนลําดับแหงปถัค โอรัส เขาก็นับถือเปนเจา
ลัทธิอีกผูหนึ่ง ที่เปนผูสอนลัทธิของอาจารยสืบลงมา เชน เปฺลโตศิษย
ของ สอเคฺรเตส เสนตจอนและผูอื่นอีก ศิษยของเยซู เขาก็นับถือเปน
สาวก ยกยองสติปญญาความรูพูดออกชื่อตอมา อดีตพุทธะทั้งหลายใน
มหาปทานสูตร นาไดเปนศาสดามาแลวในยุคหนึ่ง ๆ ที่พระพุทธศาสนายกยองไมคัดคาน โดยฐานมีโอวาทานุสาสนีไมเปนปฏิปกษแหง
กัน หรือนับถืออยางสูงเทากับพระศาสดาของตน. อธิบายนี้มีบาลีสาธก
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ดวย ในบางสูตรกลาวถึงสุเนตตะก็มี กลาวถึงสรภังคะก็มี เรียกศาสดา
แตไมเรียกพุทธะ กลาวถึงคุณสมบัติของทานผูหนึ่ง ๆ วา "กาเมสุ
วีตราโค" มีความกําหนัดในกามทั้งหลายไปปราศแลว และวาสมเด็จ
พระบรมศาสดาของเรา ยกเอาคําสอนของทานทั้ง ๒ มาตรัสเลาแก
ภิกษุทั้งหลายในเวลาทรงแสดงธรรม. การกลาวถึงพระพุทธะหลายพระ
องคดวยใชพหุพจน มีอธิบายอีกทางหนึ่งวา ไมเฉพาะพระองคเทานั้น
ทานผูรูอื่นก็กลาวนิพพานวา เปนธรรมยวดยิ่งเหมือนกัน "เอต
พุทฺธาน สาสน" มีอธิบายวา นั่นมิใชคําสอนของพระองคเทานั้น
เปนคําสอนของทานผูอื่นดวย. การอางพระพุทธะหลายพระองคอยางนี้
เพื่อใหรูวา เปนมติเกา หรือคําเกา ดุจเดียวกันคําวา "เอส ธมฺโม
สนนฺตโน" ธรรมนั่นของเกา หรือเพื่อแสดงวาเปนมติหรือเปนการที่
ผูรูทั้งหลายเห็นรวมกับพระองค. โดยบรรยายนี้ ทานผูถือพระพุทธเจา
พระองคเดียว แปล พุทธฺ า วา ทานผูรูทั้งหลาย พุทฺธาน วา ของ
ทานผูรูทั้งหลาย. การแปลอยางนี้ มิใชทานริขึ้นเอง พระอรรถกถาจารย ไดแสดงพุทธศัพท เปนชื่อของผูรูตางประเภทไวแลว พหุสุตก็
จัดเปนพุทธะได แตเติมคําหมายตางวา สุตพุทธะ ผูรูเพราะไดฟง.
ขาพเจาก็พอใจแปลอยางนี้ หรือตัดวจนะเสีย ในกถาอันมิใชธรรมวิจารณ แตพุทธศัพท แมแปลวาผูรู แตไดอรรถพิเศษวาพระพุทธเจา
แปลอยางนั้นในหนังสือนี้ หาเหมาะไม จึงแปลตามอรรถพิเศษวาพระ
พุทธเจาทั้งหลาย และอธิบายมติของขาพเจาสูกันฟง.
ผูเต็มปรารถนาดวยภูมิธรรมเพียงใด ยอมไมเลื่อนพนจากภูมิ
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ธรรมเพียงนั้น สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสสอนวา
ภิกขฺ ุ วิสฺสาสมาปาทิ
อปฺปตฺโต อาสวกฺขย.
ภิกษุ ! เธอยังไมถึงความสิ้นอาสวะแลว อยาไดถือวิสสาสะ [ คือ
ความนอนใจ ].
เหตุนั้น ปฏิบัติถึงภูมิธรรมใดแลว ควรทําความเพียรเพื่อบรรลุ
ธรรมยิ่งกวานั้นอันยังไมบรรลุแลว พระพุทธภาษิตตรัสใหรีบรัดชําระ
ทางไปพระนิพพาน กระทู ๒ ยอมเปนดังกรุยเครื่องหมายระยะทางที่ผู
เดินไปถึงเขาแลว จะพึงหมายหากรุยหนาตอไปอีกกวาจะถึง. และทางไป
พระนิพพานนั้น นอกจากที่แสดงมาแลวโดยบรรยาย. ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แสดงมัชฌิมาปฏิปทาทางกลาง ไมจดสวนสุด ๒ คือ กามสุขัลลิกานุโยค การตามประกอบความเปนผูติดในกามสุข อันเปนสวน
ยอหยอน และอัตตกิลมถานุโยค การตามประกอบความลําบากสวนแตตน
อันเปนสวนตึงเครียด วาทําจักษุทําญาณ ยอมเปนไปเพื่อความเขาไป
สงบ เพื่อความรูยิ่ง เพื่อความรูเอง เพื่อนิพพาน แลวแสดงทาง
อริยะมีองค ๘ มีสัมมาทิฏฐิเปนตน ดังแจกไวแลวในอธิการแหงวิสุทธิ
วาเปนมัชฌิมาปฏิปทานั้น. ผูชําระทางไปนิพพาน พึงถางองคอันผิด
ตรงขาม เปนดุจหนามดุจตอกีดหรือชักชา เปนสวนปหานะ พึง
ปฏิบัติหัดกายวาจาจิตไปตามองค ๘ นั้นเปนอยาง ๆ กวาจะครบเขากัน
เปนธรรมสามัคคี เปนสวนภาวนา.
ลุนิพพานแลว นับวาถือบรมสุข ดังแสดงในบาลีกระทูที่ ๓.
๑

๑. ขุ. ธ. ๒๕/๕๑.
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อยางไรทานจึงกลาววานิพพานเปนบรมสุขนั้น พึงรูโดยอธิบายแหง
บาลีกระทูตน ในที่นี้ ยนกลาวเพียงวา เปนสุขสดใส เปนสุขสงบ
เปนสุขเย็น เชนน้ําระงับระหาย เปนยอดอามิสสุข. นิพพาน เปน
บรมสุขนั้น หมายเองนิพพานบรรยายไหน. นาจะหมายเองสอุปาทิเสส
เพราะสุขเปนเจตสิก สงเคราะหในเวทนาขันธ แตมีบาลีบงความชัดวา
หมายตลอดถึงอนุปาทิเสส นี้คือ "เตส วูปสโม สุโข" ความเขา
ไปสงบแหงสังขารเหลานั้นเปนสุข. มีทางเขาใจเปน ๓ คือ
๑. บางทีจะพึงถือเอาความอันกลับกันกับคํา "เอเสวนฺโต
ทุกฺขสฺส" นัน่ ที่สุดแหงทุกข.
๒. มิเชนนั้น จะพึงหมายเอาขณะดับจริมกจิตอันสัมปยุตดวยสุข
ดังเรากลาวชมผูมรณะบางคนวาตายเปนสุข หรือดังกลาวในอรรกถา
วา "สุตฺตปฺปพุทฺโธ วิย" ดุจหลับแลวตื่นขึ้น.
๓. หรือจะพึงหมายเอาเอาการอันปรากฏแกผูอื่น ดังเราคิดเห็นเอง
วาอายตนะนั้นวาเปนสุข หรือดังเราปรารภถึงทานผูทําคุณแกโลก และ
ละโลกไปแลว มีผูนับถือกราบไหวบูชา เห็นนาอิ่มใจ ดังกลาววา
"เปจฺจ นนฺทติ" ผูมีบุญอันทําแลว ละไปแลว ยอมยินดี.
สําหรับผูปฏิบัติ การหัดจิตไปตามทางแหงนิพพาน เปนการ
ดําเนินใกลนิพพานเขาทุกที ไดในบาลีวา "นิพฺพานสฺเสว สนฺติเก."

นักธรรมเอก - ธรรมวิจารณ - หนาที่ 72

สรูปความ
จิตอันเคยกําหนัดในอารมณอันยวนความกําหนัด มัวเมาใน
อารมณอันชักใหเมา ภายหลังมาหนอยโดโยนิโสแลว ยอมสิน้ กําหนัด
ยอมหลุดพน ยอมถึงความหมดจดผองใส ยอมสงบ ยอมเปนจริกจิต
ดับสนิทในอวสาน นิพพิทา วิราคะ วิมุตติ วิสุทธิ สันติและนิพพาน
เปนธรรมเนื่องถึงกัน ดวยประการฉะนี้.
ชนผูถึงสามิสสุขบริบูรณแลว จะพึงพบวาสุขนั้นยอมมีทุกขกํากับ
กัน เราเชนอยางนั้นแลว มีทางจะนอมจิตใหหนายงายกวาชนผูขาดหรือ
บกพรองจากสุขชนิดนั้น ดุจไดแตกลิ่นโภชนะหาร ยอมรูสึกอรอย
มากกวารูรสเมื่อบริโภค ความระอา เพราะไมสามารถหาสุขอยางนั้น
ไมจัดเปนนิพพิทา เปน ถีน ความทอแท. ทําจิตใหมาตามดวยนิพพิทาไดแลว ยอมสิ้นกําหนัดไปเอง ดวยมิไดกระทบกระทั่ง เทียบ
ดวยสามีภรรยาอยูดวยกันมาแตรุนคุมแก คลายเสนหาดวยอํานาจกิเลสกาม แตคงอยูในความรักกันดวยเคหสิตเปมะ ความรักอาศัยเรือน ได
แกรักกันโดยฉันเปนคนเนื่องถึงกัน ในเรื่องกลาวถึงอุบาสกอนาคามีสิ้น
ความกําหนัดในกามแลว แตยังอยูครอบเรือน นาไดแกความที่กลาวมา
ความรักชนิดนี้พึงมีแมในระหวางมารดาและภิกษุผูบุตร ความสิ้นรัก
เพราะกระทบกระทั่ง ดังสามีภรรยาแตกกัน ไมจัดเปนวิราคะ เปน
อฏฏิยนา ความระอา หรือ ชิคุจฺฉา ความชัง. ทําจิตใหบรรลุวิราคะ
ไดแลว ยอมหลุดพนจากอาสวะไปเองดวยมิตองปลดเปลื้อง ดังปราบ
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โจรแลวพนจากอันตราย นับวาเปน "ขีณาสโว" ผูมีอาสวะสิ้นแลว
เปนผูวิสุทธิ์ เปนผูสงบแลว ดุจผาสิ้นมลทินแลวยอมขาวสะอาดมีนวล
ถึงอายุขัยยอมดับรอบ ดวยดับแหงจริมกจิต ดุจไฟสิ้นเชื้อแลวดับไป
เอง. โดยนัยนี้ปรมัตถปฏิปทา ยอมเปนปฏิบัติเหมาะแกผูบริบูรณดวย
อามิสสุขแลว หวังจะหานิรามิสสุขอันสุขุมกวาตอไป และเปนอนุปุพพปฏิปทา อันจะพึงปฏิบัติขึ้นไปถึงโดยลําดับ นับตั้งแตประโยชนทาง
คดีโลกทางคดีธรรมขึ้นไปถึงไตรสิกขาอันเปนนิพเพธภาคิยะ คือเปน
ไปในสวนแหงการแทงตลอดดวยปญญา ดุจขึ้นสูปราสาทโดยบันไดทีละ
ขั้น ๆ สะดวกกวากาวลักลั่นหรือปนปายอันมิใชทาง. เพราะอยางนี้
ไมควรดูหมิ่นธรรมอันเปนบุรพภาควาต่ําไป ควรทําความเคารพใน
ธรรมทุกชั้น และควรปฏิบัติเพื่อยังคุณอันบกพรองใหเต็ม คืบขึ้นไป
ทุกที อยางนี้ จึงถึงความเจริญงอกงามและความไพบูลยในพระพุทธศาสนานี้แล.
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ธรรมวิจารณ
สวนสังสารวัฏ
โดยบุคคลาธิษฐาน
คติ
อุทเทส
๑. จิตฺเต สงฺกิลิฏเ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา.
เมื่อจิตเศราหมองแลว ทุคติเปนอันตองหวัง.
๒. จิตฺเต อสงฺกิลิฏเ สุคติ ปาฏิกงฺขา.
เมื่อจิตไมเศราหมองแลว สุคติเปนอันหวังได.
วตฺถปู มสุตฺต.
พรรณนาความ
ลัทธิทั้งหลายรับรองการเวียนเกิดในกําเนิดตาง ๆ อยางไร และ
พระพุทธศาสนาอนุมัติเพียงไร ไดกลาวแลวในเรื่องนี้ สวนปรมัตถปฏิปทาอธิการแหงนิพพาน จักไมกลาวซ้ําอีก ในอธิการนี้ จักพรรณนา
ความแหงอุทเทสทีเดียว. ใน ๒ อุทเทสขางตน ไดคติคือ ภูมิเปนที่
ไปหรือเปนที่ถึงเบื้องหนาแตมรณะเปน ๒ คือ ทุคติ ภูมิเปนที่ไปขาง
ชั่ว ๑ สติ ภูมิเปนที่ไปขางดี ๑. คติทั้ง ๒ นั้น แจกออกไปโดย
ประเภทในบาลีแหงสูตรทั้งหลายตาง ๆ กัน.
๑

๑. ม. มู. ๑๒/๖๔.
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ทุคติในบางสูตรแจกเปน ๒ คือ นิรยะ ๑ ติรจั ฉานโยนิ ๑. ใน
บางสูตร เพิ่มปตติวิสัยเขาเปน ๓ ดวยกัน. ที่แจกเปน ๓ เรียกชื่อตาง
ออกไปอีกนัยหนึ่งวา อบาย ทุคติ วินบิ าต. ในสูตรโดยมากเพิ่มนิรยะ
เขาขางทาย เปน ๔ ดวยกัน.
นิรยะ แปลวา โลกหาความเจริญมิได ไดแกนรก. ดิรัจฉานโยนิ
แปลวา กําเนิดแหงดิรัจฉาน คือสัตวเจริญโดยขวางหรือไปตามยาว.
สัตวนอกจากมนุษยและอมนุษย โดยที่สุดชาติวานร เมื่อเดิน ยอม
ทอดตัวไปทั้งนั้น. ปตติวิสยะ แปลวา แดนแหงเปรต คือจําพวกผี.
อบาย แปลวา โลกปราศจากความเจริญ ในอรรถกถาแจกเปน ๔ คือ
นิรยะ ๑ ติรจั ฉานโยนิ ๑ ปตติวิสยะ ๑ อสุรกาย คือจําพวกยักษที่เรียก
อสูร ๑. ทุคติ แปลไวขางตนแลว หมายเอาอะไร จักวินิจฉัยขางหนา.
วินิบาต แปลวา โลกหรือวิสัยเปนที่ตกแหงสัตวผูไรอํานาจ ทานวา
ไดแกปตติวิสัย ดังจะวาสัตวจําพวกนี้หาอํานาจอันชอบธรรม คือ สิทธิ
มิได.
สุคติแจกเปน ๒ ในบางสูตรเรียกวา เทวะ ๑ มนุษย ๑. ใน
สูตรโดยมากเรียกวา สุคติ ๑ โลกสวรรค ๑.
เทวะ เปนคําเรียกเทวดาชั้นสวรรคก็ได ชัน้ พรหมก็ได สุดแลว
แตความบงถึง. มนุษยหมายเอาจําพวกสมประกอบ ในสูตรนีช้ ี้เอามหาศาล คือคนมั่งมีมาก ตางโดยจําพวก คือขัตติยมหาศาล พราหมณมหาศาล คหปติมหาศาล. สุคติ แปลไวขางตนแลว หมายเอาอะไร
จักวินิจฉัยขางหนา. สวรรค แปลวา โลกเปนที่ไปดีหรือโลกมี
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อารมณดี ดูเหมือนหมายเอาเทวโลกชัน้ ต่ําที่เปนกามาวจร คือเทวดา
ในเทวโลกชัน้ นี้ เสพกามคุณเหมือนมนุษย เพราะกุศลที่ทําเปน
ปจจัยนําเกิดในสวรรคนั้น เปนเพียงกามาวจร. สวรรคของพราหมณ
เขาก็หมายเอาเทวโลกชั้นต่ําเหมือนกัน.
ในวาระนี้ จักวินิจฉัยถึงคติตางชื่ออันแกมาแลวขางตน. ทุคติ ๓
เปน ๒ นัยนัน้ เทียบไดกนั ดังนี้:- นิรยะนัยตนและอบายนัยหลังไดกัน
แปลไดความเปนอยางเดียวกัน ทั้งมีบาลีรับสม พึงเห็นในสูตรที่ ๓๘ แหง
ทสกังคุตตร [๒๔/๗๙] วา "อปายิโก เนรยิโก กปฺปฏโ สงฺฆเภทโก"
แปลวา "ผูยงั สงฆใหแตกกัน เปนผูเกิดในอบาย เปนผูเกิดในนิรยะ ตั้ง
อยูชั่วกัลป" ในสูตรอื่นกลาวถึงอบายกับนิรยะเปนอยางเดียวกัน ยังมีอีก
ถือเปนมติของทานผูรจนาบาลีได. ติรัจฉานโยนินัยตน และทุคตินัยหลัง
ไดกัน สุคติไดแกมนุษยแลว ทุคติกน็ าไดแกดิรัจฉาน เพราะในการ
แบงประเภทสัตว แบงมนุษยเปนสัตวจําพวกสูง ดิรัจฉานเปนสัตว
จําพวกต่ํา. ปตติวิสยะนัยตน และวินิบาตนัยหลังไดกัน โดยเอกเสสนัย
คืออาการกําหนดดวยเหลือศัพทเดียว และโดยมติที่เติมอมนุษยชั้นเลว
เขาอีกจําพวกหนึ่ง. ในธนัญชานิสูตร มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปณณาสก [๑๓/
๖๓๗] กลาวลําดับแหงคติทั้งขางชั่วทั้งขางดีอันดีกวากันขึ้นไปโดยลําดับ
นิรยะ เปนอยางเลวที่สุด แตนั้นติรัจฉานโยนิ ปตติวิสยะ มนุษย สวรรค
และชั้นพรหมเปนดีเยี่ยม ทุคติ ๓ นัน้ เทียบไดตามลําดับนี้ดวย. มีเพี้ยน
ไปบาง ในบางสูตร คือในเทวทูตสูตร มัชฌิมนิกาย 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 ก็มี และการที่เติมนิรยะเขาขางทายนั้น ดังสอวา
จัดระเบียบใหมดวย. พระอรรถกถาจารยแกวา อบายไดแกติรัจฉานโยนิ
ทุคติไดแกปตติวิสยะ วินิบาตไดแกอสุรกาย. อสุรกายนั้น ที่กลาวถึง
ในบาลี หมายเอาพวกอยูมาเดิมในชั้นดาวดึงส เทวดาเกิดขึ้น ตางทํา
สงครามกัน เพื่อปองกันและแยงชิงถิ่นฐาน แพพวกเทวดา ในบาลี
บางสูตรวา ยังตั้งมั่นอยูในชั้นนั้น [นวกังคุดร ๒๓/๔๕๐] ใน
อรรถกถาวา พวกเทวดากําจัดตามสมุทรลงไป ถายอมเปนบริษัทพระ
อินทรนาจักไดพวกสวรรค ดุจพวกยักษบริวารทาวกุเวร. แตลําดับ
โดยอรรถกถานัยนี้ตั้งแตขางเบา เชนนี้ ปตติวิสยะเบากวาอสุรกาย
ไมสมแกอสุรกายจําพวกนั้น ถาหมายเอาพวกผียักษเลว ๆ ทีห่ ลอนคน
เขาคนพอไปได. สวนขาพเจาเองเห็นลําดับขางตนจัดไวไดหลักฐานดี
แลว ไมกลารื้อของทาน จึงคิดเห็นทางเดียววา นิรยะที่เติมเขาใหม
ไดแกมหานิรยะที่มีนายนิรยบาลเปนผูลงทัณฑ อบายบทเดิมหมายเอา
สัตวนรก หรือเปรตผูเสวยกรรมกรณตามลําพัง ดวยอํานาจแหงกรรม
โดยนัยอันพวกพุทธศาสนิกเขาใจกันอยู เชนนีล้ ําดับเดิมคงที่ ไมตอง
แกสับสน บทนิรยะที่เติมเขาใหม ไมเขาลําดับก็จริง แตไดแผนคือ
ขอความที่เติมเขาในสังคายนาทีหลัง เติมขางทาย ไมแทรกลางเลย
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แตจะถูกความมุงหมายของทานผูเติมหรือไม หารูไ มเลย. เพื่อสังเกต
เห็นไดถนัดเรียงเทียบไวดังนี้ :ทุคติ
๑. นิรยะ ติรัจฉานโยนิ.
๒. นิรยะ ติรัจฉานโยนิ ปตติวิสยะ.
๓. อบาย ทุคติ วินิบาต.
๔. อบาย ทุคติ วินิบาต นิรยะ.
ในสวนสุคติ ๒ นัยเทวะนัยตน และสวรรคนัยหลังไดกัน ขางหนึ่ง
พูดถึงผูอยู อีกขางหนึ่งพูดถึงภูมิ เชนนี้ มนุษยนยั ตนและสุคตินัยหลัง
เปนอันไดกันโดยเอกเสสนัย. แตในบางสูตร [ปญจกังคุดร ๒๒/๒๔๙]
กลาวถึงสุคติพรหมโลก ๑ สุคติสวรรคโลก ๑ เปนที่หมายความวา
พรหมโลกและสวรรคโลก เปนบทไขแหงสุคติ คือเปนอันเดียวกัน.
แตไมสมกับสุคติ ๒ นัยตน ทั้งลําพังสูตรนั้นสูตรเดียวหรือนอยสูตร
ไมควรถือเปนประมาณ.
ตอนสุคตินี้ เรียงลําดับไขวกันอยู นัยแรกเรียงเทวะเปนตน
มนุษยเปนปลาย ดังจะจักลําดับตามเคาทุคติที่จัดนิรยะเปนอยางหนัก
ไวตน. ในสวนนี้จัดคติอยางสูงไวตน. นัยหลังเรียงสุคติเปนตน สวรรค
เปนปลาย ดังจะจัดลําดับใหคอยดีขึ้นไปกวากัน ดังแสดงในธนัญชานิสูตร เชื่อมกันไดกับปตติวิสยะ.
ถาไมกลาวคติทั้งหลายเหลานั้นโดยพิสดารแลว ความเขาใจ
ของผูอานจักไมกวางขวาง ควรจะกลาวไวดวย ทานผูใดเบื่อ ขอจง
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ขามเสียแลว เลือกอานตอนที่ปรารถนา.
นิรยะนั้น ไมใชมีเฉพาะของเรา ของลัทธิอื่นบรรดาที่รับรอง
ความเวียนเกิด ยอมมีดวยกันทั้งนั้น ในที่นี้จักชักมาเทียบเฉพาะของ
พราหมณที่เหมือนกับของเรา. นิรยะนั้นเปนศัพทบาลี พวกพราหมณ
เขาเรียกวา นรกะ ตามศัพทสสกฤต ในภาษาของเราเรียกวา นรก
ตามอยางเขา. อีกอยางหนึ่ง เขาเรียกวา ปาตาละ เราเรียกตามเขาวา
บาดาล แตเราเขาใจไปวา นาคภพ. นรกของเขานั้น เปนที่ลงโทษ
อาตฺมนฺ ผูทําบาปในเมื่อยังอยู ณ โลกนี้. แบงเปนสวนใหญ ๗ ใน
หนังสือที่ขาพเจาอานไมไดระบุชื่อไว ใครควรตกนรกขุมอะไร ตาม
บาปที่ทํา. พระยมเปนราชาของนรกเหลานี้ และเปนผูพิพากษาความ
ผิดเองดวย. ทูตของพระยมคอยตรวจดูอยูตลอดโลก พอมีคนตายลง
ยอมนําตัวไปแสดงแกพระยม. ทูตเหลานี้เขาเรียกวาอะไร ? ในภาษา
สสกฤตหาทราบไม ฉบับที่ขาพเจาอานเปนภาษาอังกฤษ เปนเรื่อง
แตงใหมไมใชปกรณเดิม ตรงกับของเราวา นิรยบาล. ทางไปนรกตอง
ผานแมน้ําเพลิง จึงมีธรรมเนียมวา เมื่อคนเจ็บหนักจวนตาย ทายาท
ยอมจัดใหทําโคทาน คือใหโคแกพราหมณตัวหนึ่ง เพื่อจะไดใชเปน
พาหนะขามแมน้ําเพลิงนั้น. เมื่อไปถึงแลว ไมปรากฏวาพระยมได
ซักถามเอาคําใหการของผูนั้น มีรายงานไวเสร็จแลววา ผูนั้นเมื่อยัง
อยู ณ โลกนี้ ไดทํากรรมอยางไรไวบาง เปนแตเปดรายงานนั้นสอบดู
แลวพิพากษาทีเดียว ถาเปนผูไมไดทําบาปหรือทําบาง แตไดทําบุญไว
อาจกลบลบกัน ยอมปลอยตัวสงไปขึ้นสวรรคหรือไปเกิดใหมใน
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มนุษยโลก ถาเปนผูไดทําบาปไวมากหรือทําบาปหนัก ยอมลงโทษ
สมแกความผิด กรรมกรณอันผูนั้น จะพึงเสวยในคราวตกนรกนั้น คือ
ถูกขังในที่มืดตื้อ หรือจมอยูในบอเต็มดวยปสสาวะสุนัขและน้ํามูก
ของคน ถูกลงอาชญาดวยไฟ ดวยเหล็กแดง ดวยใหสัตวมีพิษกัด
ดวยใหนกและสัตวรายมีมังสะเปนภักษาจิกบางกัดบาง ถูกสนตะพาย
ที่จมูกลากไปบนมีดอันคมกริบ ถูกบังคับใหลอดรูเข็ม ถูกใหแรงควัก
ลูกตา ถูกภูเขา ๒ ขางกระแทกกันบด แมอยางนั้นก็ไมตาย ทนไปได
กวาจะสิ้นกรรม ครั้นสิ้นกรรมแลวยอมพน ไมตองติดเสมอไปเหมือน
สัตวนรกของบางลัทธิ แตนั้นยอมไปเกิดในกําเนิดดิรัจฉานเลว ๆ
กวาจะพบชองทําความดี จึงจะไดคติที่ดี. เรื่องที่เลามานี้ ผูแตงอางวา
ชักเอามาจากปกรณชื่อปทมปุราณะ ชะรอยนรกนี้จักชื่อปทมนรก ตรง
กับของเราวาปทุมนิรยะ.
ฟงเฉพาะของเขา เรายอมเห็นวาเปนเรื่องแตงเทียบคุกของ
อาณาจักรในสมัยที่ยังลงอาชญาอยางรุนแรง เชนที่เรียกวาทวัตติงสกรรมกรณ (เครื่องลงอาชญา ๓๒ ประการ) เปนแตกลาวทําให
รุนแรงกวา ภายหลังไมรูเทาเลยเชื่อเอาเปนจริง. มาบัดนี้เปนเรื่องขัน
เชนลงอาชญาดวยเหล็กแดงหรือดวยอยางอื่นอันทําจากเหล็ก มนุษย
เรากอนรูจักใชเหล็ก ไดใชหินทําศัสตราวุธมากอน ขุมนรกรูจ ักใชเหล็ก
มากอนแลว ไมอยางนั้นพึ่งเปลี่ยนใชเหล็ก เมื่อมนุษยเรารูจักใชเหล็ก
เปนแลว. ความคิดเดิมเพื่อใหเปนของนากลัวนาสยดสยอง กลายเปนของ
ไมนากลัว. แตนรกชนิดนั้นพรรณนาไวในปกรณของเราก็มีเหมือนกัน
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จักชักมากลาวโดยใจความเพื่อเทียบกับของเขา.
ในเทวทูตสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก (๑๔/๓๓๔)
เลาถึงมหานิรยะวา นายนิรยบาลจับคนทําบาปผูตายแลวนั้นไปแสดง
แกยมราชขอใหลงโทษ. ยามราชซักถามผูนั้นวาไวเคยเห็นเทวทูต ๕
คือเด็กแรกคลอด คนแก คนเจ็บ คนถูกลงราชทัณฑ คนตายบาง
หรือไม ? เมื่อเขารับเคยเห็น ถามอีกวาไดนอมมาในตนวาจักตอง
เปนเชนนั้นหรือไม ? เมื่อเขาปฏิเสธและแกตัววามัวประมาทเสีย
กลาววาเจามัวประมาทเสีย ไมทําความดีไวดวย กาย วาจา ใจ เขา
จักทําเจาตามฐานประมาท บาปกรรมนั้นคนอื่นไมไดทําใหแกเจา ๆ
ทําแลวเอง เจาจักตองเสวยวิบาก ครั้นกลาวฉะนี้แลว นิ่งอยู. ใน
ลําดับนั้นนายนิรยบาล ยอมทํากรรมกรณ ชื่อปญจพิธพันธนะ คือ
เครื่องถึง ๕ อยางแกผูนั้น ตรึงดุนเหล็กอันรอย ที่มือ ๒ ขาง ที่
เทา ๒ ขาง และที่กลางอก. ตรึงเขาเขาแลว ถากเขาดวยผึ่ง จับ
ตัวใหหัวหอยเทาชี้ฟา ถากดวยพรา เอาตัวเทียมในรถแลว ใหวิ่ง
ไปวิ่งมาบนพื้นอันรอนโชน ใหขึ้นภูเขาถานเพลิงอันรอนโชน จับตัว
เอาหัวหอยเทาชี้ฟาทิ้งลงในโลหกุมภี (หมอเหล็ก) อันรอนโชน เขา
ถูกเคี่ยวอยูในนั้นผุดเปนฟอง บางคราวผุดขึ้นขางบน บางคราวจมลง
ขางลาง บางคราวแลนขวาง. เขาถูกทํากรรมกรณอยางนี้ ยอมเสวย
ทุกขเวทนาอันแรงกลา แตก็ยอมไมทํากาละตลอดเวลาที่กรรมยังไมสิ้น.
แลวนายนิรยบาลขังเขาในมหานิรยะ. ในลําดับนั้นพรรณนามหานิรยะ
วา มีสัณฐานเปนสี่เหลี่ยม มีประตูดานละหนึ่ง ภายในจัดเปนสวน ๆ
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มีกําแพงเหล็กลอม ครอบขางบนดวยเหล็ก พื้นแหงนิรยะนั้นเปนเหล็ก
รอนโชนเปนเปลว แผไปตลอดรอยโยชนโดยรอบตั้งอยูทุกเมื่อ มี
เปลวไฟออกจากฝาแหงนิรยะทั้ง ๔ ดาน และจากเบื้องลางเบื้องบนแลบ
ไปกระทบดานตรงกันขาม. แตนั้นพรรณนาถึงสัตวนิรยะนั้นพยายาม
จะหนี พอเห็นประตูดานใดดานหนึ่งเปดวิ่งไป ผิว หนัง เนื้อ เอ็น
ไหม กระดูกรอนเปนควัน ไปยังไมทันถึง ประตูปดเสีย บางคราวจับ
พลัดจับผลูหนีออกไปได ยอมตกคูถนิรยะใหญอันตั้งอยูใกลนั้น สัตว
มีปากแหลมดูจเข็มในคูถนิรยะนั้น ยอมบอน ผิว หนัง เนื้อ เอ็น
กระดูก เยื่อกระดูก หลุดจากนั้นไปได ยอมตกกุกกุลนิรยะ คือนรก
เทารึงใหญอันตั้งอยูใกลนั้น จากนั้นไปอีก มีปาไมงิ้วใหญสูงตั้งโยชน
มีหนามยาว ๑๖ นิ้ว รอยโชน เขาถูกใหขึ้นตนงิ้วนั้น จากนั้นมีปา
ไมมีใบคมดุจดาบ เขาเขาไปในนั้น ใบไมอันลมพัด ยอมบาดมือเทา
ใบหูและจมูก จากนั้นมีแมน้ําใหญ มีน้ําเปนดางหรือน้ํากรด เขา
ตกลงในนั้น ลอยไปตามกระแสบาง ทวนกระแสบาง นายนิรยบาล
เอาเบ็ดเกี่ยวขึ้นมาบนบก ถามวา อยากอะไร ? เขาบอกวาหิว นาย
นิรยบาลเอาขอเหล็กแดงงัดปากแลว ยัดกอนเหล็กแดงเขาไป กอน
เหล็กนั้นยอมไหมริมฝปาก ไหมปาก คอ อก พาเอาไสใหญไสนอย
ออกมาทางเบื้องลาง ถามเขาอีกวา อยากอะไรอีก, เขาบอกวา ระหาย
นายนิรยบาลเอาทองแดงละลายควางกรอกเขาไปในปาก เผาอวัยวะ
อันกลาวแลวนําออกมาเบื้องลาง ในที่สุด นายนิรยบาลอาตัวกลับไป
ขังในมหานิรยะอีก เขาเสวยทุกขเวทนากลาถึงปานนั้น ก็ไมตาย
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กวาสิ้นกรรม. ในลําดับนั้น กลาวถึงยมราชปรารภเหลาสัตวผูทําบาป
แลวตองเสวยกรรมกรณอยางนั้น ปรารถนาจะไดความเปนมนุษย
และไดพบไดฟงธรรมและไดรูธรรมของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา.
ในทายสูตรยืนยันวา พระผูมีพระภาคทรงไดยินมาจากสมณพราหมณ
ผูใดผูหนึ่งแลวตรัสเลาตามก็หามิได พระองคทรงเห็นเองรูเองทีเดียว.
ในพาลบัณฑิตสูตร ปณณาสกเดียวกัน [๑๔/๓๑๑] และใน
ติกังคุตตร [๒๐/๑๗๕] กลาวถึงมหานิรยะอยางเดียวกัน แตตัดสั้น
ลงเพียงพรรณนาถึงมหานิรยะ ในสูตรหลังกลาวถึงยมราชปรารถนา
ความเปนมนุษยและพบพระพุทธเจาดวย.
เรื่องนรกของพราหมณกับนิรยะในปกรณของเรา เทียบกันเขา
แลวยอมมีเคาเปนอันเดียวกัน เปนทางใหลงสันนิษฐานวา ตางได
มาจากตนเดิมเดียวกัน หรือถายอยางจากกันมา เปนแตยักเยื้อง
ใหเหมาะแกลัทธิของตน เชนเรานับถือยุกติธรรมปรารถนาจะแปล
เทวทูต เปนความเสื่อมความทุกขความสิ้นโดยธรรมดาดวย เราก็
ทําใหยมราชซักถาม เราเสียวไสในการสั่งลงโทษ เราก็ทําใหยมราช
ถามแลวนิ่งเสีย ใหนายนิรยบาลรูเอาเอง เรานับถือพระศาสนาของ
เรา ๆ ก็ทําใหยมราชเลื่อมใส ของเขาก็นามีดุจกัน เชนเขาตองการ
ใหมีอํานาจแกได เพื่อลอใหคนทําบาปนับถือพระเจาของเขาเปน
สรณะ เขาก็กลาวถึงพระวิษณุและพระศิวะวา มีอํานาจใชเทวทูตไป
แยงอาตฺมนฺของผูนับถือพระองคจากเทวทูตพระยม ไปสูเทวโลกของ
พระองค เปนอันพนจากตกนรก และพระวิษณุมีพระกรุณาปลอย
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สัตวนรกก็ได และเรื่องของเขาเชื่อวามีตัวอยางอันจะพึงเห็นใน
มนุษยครั้งนั้นดวย. เชนนี้ ทางที่เราจะพึงวิจารณพึงมีดังนี้:๑. พระพุทธศาสนารับรองมติในเรื่องนิรยะเพียงใด รับรองเทา
ที่กลาวสักวาชื่อในบาลนัน้ ๆ ดังกลาวมาแลว หรือรับรองตลอดถึง
เรื่องพิสดารดังแสดงในเทวทูตสูตรดวย.
๒. ถาไมรับรองเรื่องหลัง จะพึงทําความเขาใจวา สมเด็จพระ
บรมศาสนานํามาตรัสเพื่อแสดงนรกในมนุษยโดยนัย แตเรื่องถูกเดิม
หรือดัดแปลงใหเปนจริงไป. หรือเปนธรรมปฏิรปู คือธรรมปลอม
รจนาแทรกขึ้นทีหลัง.
๓. การวิจารณ ๒ ขอขางตนนั้น จักนําใหลงสันนิษฐานวา พระ
พุทธศาสนารับรองเรื่องปรัมปราที่เคยเชื่อถือกันมา ดวยมิไดปรากฏ
แกญาณ เปน "สนฺทิฏ ิโก" คือเห็นเอง หรือนอกจากเห็นเองแลว
ไมรับรองเรื่องเปนที่ยังไมไดจริง.
ขาพเจาเรียงขอวิจารณ ๓ นี้ตามความที่ปรารภ แตดูทีจะตอง
ทําความเขาใจขอ ๓ กอนกระมัง ? จึงจักวิจารณ ๒ ขอขางตนได
ถนัด. ถาคนถือศาสนาอื่นแตเปนธรรมจะพึงวิจารณ เขาคงไมตีราคา
พระศาสนาของเราสูงเกินไป เขาอาจลงความเห็นวา ศาสนาของเรา
รับรองมติปรัมปราอันยังไมอาจชําแรกดวยญาณดวย เชนนี้เขาจักไมเห็น
นาเกลียดนาชังเรื่องเชนนี้ อันมีอยูในปกรณของเรา. สวนเรายอม
ตีราคาพระศาสนาของเราสูงโดยธรรมดา มาพบเรื่องเชนนี้เขาในปกรณ
ของเรายอมตะขิดตะขวง จะรับรองก็อาย จะปฏิเสธก็ไมถนัดปาก.
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เพราะอยางนี้ เปนการยากเพื่อจะลงสันนิษฐาน ขอยกไวใหผูอาน
ทําความเขาใจเอาเอง.
นรกหรือนิรยะเทาที่ชักมา พอยังผูอานใหลงสันนิษฐานไดแลว
แตบรรยายอื่นยังมีอีก จักชามากลาวในที่นี้ เพื่อไวสอบกับนรก
ของพราหมณ. ในทสกังคุตตร [๒๔/๑๘๕] แสดงชื่อนิรยะไว ๑๐
คือ อัพพุทะ นิรัพพุทะ อพัพพะ อหหะ อฏฏะ กุมุทะ โสคันธิกะ
อุปปละ ปุณฑริก ปทุมะ กําหนดกาลที่ตกนานกวากัน ๒๐ เทา.
อัพพุทนิรยะ มีเกณฑคะเนดังนี้:- เมล็ดงาโกศลเต็มเกวียน อัน
บรรทุกน้ําหนักได ๒๐ ขารี ลวงแสนป หยิบเอาออกเสียเมล็ดหนึ่ง
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 สุนัขจิ้งจอก ๑ จําพวกเกิดแกตายในที่มืด ระบุชื่อไว
ตั๊กแตน บุง ไสเดือน ๑ จําพวกเกิดแกตายในน้ํา ระบุชื่อ ปลา
เตา ฉลาม ๑ จําพวกเกิดแกตายในของโสโครก เชนเกิดในปลา
เนา ในศพเนา ในขนมบูด ในน้ําครํา ในน้ําเนา ๑. ในทสกังคุตตร
[๒๔/๓๑๐] แสดงดิรัจฉานประเภทเสือกคลานไว ๗ ขนิด คือ งู
แมลงปอง ตะขาบ พังพอน แมว หนู นกเคา. ทานยกดิรัจฉานห
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เหลานี้ขึ้นแสดง โดยความเปนประเภทอันเลวทราม ดูเหมือนกับ
เปนของเกลียดของพวกพราหมณดวย เวนประเภทติณภักขาและ
พังพอนกับแมว. อยางไรจึงกลาวถึงสัตวติณภักขาดวย นาคิดอยู. เห็น
ในคําอธิบายวา เล็มหญาดวยฟนกิน ชะรอยจะเห็นสกปรกระมัง
แตอยางไรไมเกลียดโค กลับชอบเสียอีก. การจัดพังพอน แมว นกเคา
เขาในจําพวกสัตวเสือกคลาน อยางไรอยู. มีเรื่องเลาถึงพราหมณ
เลี้ยงพังพอน แตแมวเลี้ยงหรือไมยังไมพบ. การชีด้ ิรัจฉานเหลานี้เปน
ทุคติ ก็ดุจชีม้ นุษยจําพวกสมประกอบเปนอุทาหรณแหงสุคติ.
จะอธิบายปตติวิสยะใหเขาใจชัด จําจะเลาถึงธรรมเนียมพราหมณ
เนื่องดวยบุรพบิดรของเขากอน. พวกพราหมณเขามีธรรมเนียมเซนและ
ทําทักษิณาอุทิศบุรพบิดรของเขา เรียกวาศราทธะ เปนการจรเนื่องจาก
การเผาศพบาง เปนการประจําปที่บรรจบรอบวันตายของบุรพบิดรหรือ
ตนเดือนตนปบาง. บุรพบิดรเพียง ๓ ชั้น คือ บิดา ๑ ปู ๑ ทวด ๑ เปนผู
อันจะพึงเซนดวยกอนขาว เรียก "สปณฑะ" แปลวา ผูรวมกอนขาว
บุรพบิดรพนจากทวดขึ้นไปก็ดี ญาติผูไมไดสืบสายตรงก็ดี เปนผูจะพึงได
รับน้ํากรวด เรียก "สมาโนทกะ" แปลวาผูรวมน้ํา. บุรพบิดร ๓ ชั้น
นั้น กรวดน้ําใหดวยก็ได. การกรวดน้ําของเขาลงไปในแมน้ํา เอา
๒ มือกอบน้ําขึ้นปลอยใหคอย ๆ รั่วลง นึกอุทิศถึงผูตายไปพลางวา
ขอใหน้ํานี้ระงับความระหายของทานผูนั้น ๆ. ธรรมเนียมนี้เนื่องมาถึง
พวกไทยเรา การทําขาวบิณฑ คือเอาขาวกรอกในกรวยใบตองคว่ําลง
บนภาชนะมีพานเปนตน มีกับขาวของกินเรียงรายบางเล็กนอย ประดับ
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ดวยดอกไมสด หรือดวยเครื่องประดับอยางอื่น มีธูปเทียนติดตั้งเปน
เครื่องสักการะในวันเทศกาล คือในวันสารท ในวันตรุษ ในวังสงกรานต นี้ตรงกับขาวบิณฑของพราหมณ เดิมชะรอยจะทําเซนบุรพิบิดร แตภายหลังเราเขาใจวา ทําบูชาพระพุทธเจา. การกรวดน้ํา
เรายังทําอยูจนบัดนี้ ในเวลาพระสงฆอนุโมทาน แตใชภาชนะเชนเตา
ขวดหรือจอก มีภาชนะอีกในหนึ่ง เชนขันหรือถาดรับน้ํากรวดแลวเอาไป
เทที่ดิน หรือกรวดลงดินทีเดียว ขณะกรวดเปลี่ยนความนึกเปนให
สวนบุญ ตามวิธีขางพระพุทธศาสนา แมจืดจางลงก็ยังไมเลิกทีเดียว.
ขาวบิณฑของพราหมณนั้น เขาทําพิธีเซนแลว โยนใหทานสัตว กาบาง
ปสุบาง. กานั้นเขาถือวาเปนนกผี ไดอาหารกินแลว จะไดไมรังควาน
บุรพบิดรของเขา. ปสุนนั้ เชน โค กระบือ พวกพราหมณเขาใชแต
โค โคจักกินขาวบิณฑนั้นหรือไม นาสงสัยอยู แตไดยินวาโคในเมือง
เราที่เจาของหัดมาแตเล็กกินขาวและขนมไดจิปาถะ โคของเขาจักเปน
เชนนั้นกระมัง ? การทําทักษิณาที่เรียกวาศราทธะของเขา คือเชิญพวก
พราหมณดวยกันมาเลี้ยง เสร็จแลวแจกไทยธรรม ผาเปนของที่เวนไม
ได พวกพราหมณเอาธุระนัก เพื่อไมใหบุรพบิดรของเขาหิวระหาย
และเปลือกกาย. การใหผา ในทักษิณานุปทานของเราก็มีเหมือนกัน แต
เราเขาใจวา เนื่องมาจากภิกษุผูถือบังสุกุล ไมรับผาจากมือของผูให จึง
วางใหเพื่อหยิบเอาเอง โดยสังเขปวา ผาบังสุกุล การเซนและทํา
ศราทธะอุทิศบุรพบิดร พวกวรรณะอื่นมีกษัตริยเปนตน ก็ทําเหมือน
กัน ในการทําศราทธะ คงเอาพวกพราหมณเปนปฏิคาหก ไมกลาวถึง
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การเลี้ยง ชะรอยพวกพราหมณไมฉันของที่วรรณะอื่นทํา.
พวกพราหมณยอมเชื่อวา คนตายแลวยอมไปเกิดในคตินั้น ๆ
แตดวยความรักและความนับถือบุรพบิดรของตน จึงสําคัญเห็นอีก
สวนหนึ่งวา ยังทรงอยูดวยเปนอทิสสมานกาย คือแลไมเห็นตัว มี
ถิ่นเปนที่อยู เรียก ปตฺฤโลกะ ความรูส ึกอยางนี้ พวกเราก็ไดมา
จากเขา แตเราเขาใจวาอยูบานเรือนเดิม ไดแกผีเรือน.
การทําทักษิณานุปทาน ที่เรียกวาศราทธะของพวกพราหมณ
พระพุทธศาสนาก็อนุมัติ เรียกวาปุพพเปตพลี แสดงในอาทิยสูตร
ปญจกังคุดร [๒๒/๔๘] โดยความเปนกิจอันอริยสาวกผูครองเรือนจะ
พึงทําประการหนึ่ง และมีมาในที่อื่นวา
ยงฺกิฺจารมฺมณ กตฺวา
ทชฺชา ทานมมจฺฉรี
ปุพฺเพ เปเตว อารพฺภ
อถวา วตฺถุเทวตา.
แปลความวา กุลบดีปรารภเหตุอยางใดอยางหนึ่งเปนอารมณ
คือ ปรารภบุรพบิดรทั้งหลายก็ดี วัตถุเทวดา [ คือพระภูมิ ] ทัง้ หลายก็ดี
พึงเปนผูไมตระหนี่ ใหทาน.
ในลําดับนี้ จักแกถงึ ปตติวิสยะที่เขาใจวาเนื่องมาจากปตฺฤโลกะ
ของพวกพราหมณ ในอรรถกถาใชศพั ทวา เปตโลโก ก็มีที่ตรง
กันทีเดียว. ศัพทวา "ปตฺติวิสโย" แปลกันมาวา วิสัย [คือแดน
หรือถิ่นฐาน] ของเปรต ไมสมพยัญชนะ ปตฺติ ทีแ่ ปลวา ของ
เปรต มีเฉพาะศัพทนี้เทานั้น. ขาพเจาเขาใจวา เปนศัพทตรงกับ
ปตฺฤ ในภาษาสสกฤต โดยวิธีแปลงเทียบเคียงกันเหมือนศัพทอื่น
๑

๑. ขุ. เปต. ๒๖/๑๕๘.
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แตก็เห็นเฉพาะศัพทนี้เทานี้ แตยังมีศัพทอันจะพึงเทียบใหเห็นไดอีก
คือ "เปตฺติก" และ "เปติก" ที่แปลวา ของบิดา "เปตฺติก" ก็
คือลง ณิก ปจจัยทับ "ปตฺต" แลวพฤทธิ อิ ตัวหนาเปน เอ. สวน
"เปติก" ไมซอน "ต" มาแตเดิม ลง ณิกปจจัยและพฤทธิ์อยาง
เดียวกัน. อีกศัพทหนึ่งวา "เปตฺเตยฺยา" เกื้อกูลแกบิดา ลง เอยฺย
หรือ เณยฺย ปจจัยและพฤทธิ์. เปต ศัพทที่เขาสมาสกับ ปุพฺเพ
ศัพทเปน "ปุพฺพเปตา" ก็ถอดมาจาก "เปตฺติก" หรือ "เปติก"
นั้นเอง แตศัพทนี้ความเปน ๒ นัย หมายเอาคนตายอยางหนึ่ง
หมายเอาบุรพบิดรอยางหนึ่ง. 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 เมือ่ หมายถึงบุรพบิดรจึงตองใชบทหมายตางกํากับ
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 สมดวยเคาเงื่อนที่แสดงมา
แตอยางไรพระคัณถรจนาจารยในปูนหลังแหงทานผูรจนาบาลี จึงทํา
ความเขาใจและแกปตติวิสยะ เปนจําพวกผีเปรตอดโซรูปรางไมสมประกอบ เปนสัตวทั้งนากลัวทั้งนาสงสาร. ขาพเจาเขาใจวา ทานจงใจ
เหยียดบุรพบิดาของพวกพราหมณใหเปนผีชนิดนี้ โดยอาการเยยหยัน
อยางเดียวกับพวกเขาเหยียดเราก็มี. พวกพราหมณกลัวเปนอยางยิ่งวา
บุรพบิดรของเขาจักอดหิว จักระหายน้ํา จักเปลือยกาย จึงทํากายเซน
ดวยของเหลานี้บาง ใหของเหลานี้เปนทานบาง. เราก็เหยียดบุรพบิดร
พวกนี้วา เปนผีอดหิว ระหายน้ํา เปลือยกาย เสริมตอในขอที่อดหิว
และระหายวา มีทองใหญ แตมีปากเทารูเข็ม ไดขาวไดน้ํากินเขาไป
ไมไดเทาไร ไมรูจักหายอยาก กระวนกระวายดวยความอยากดุจถูก
ไฟเผา เสริมความเปลือยกายเขาวา มีรูปไมสมประกอบตาง ๆ ทั้ง
ทรวดทรงทั้งผิวพรรณ สุดแตจะนาเกลียดนากลัวไดเพียงไร. พวก
บุรพบิดรของพราหมณถูกเหยียดลงเปนเปรตชนิดนี้แลว ถูกจัดเขา
ในพวกทุคติ ก็ใชได แตจะวาดีกวาสัตวดิรัจฉานก็ไมเชิง สัตวดิรัจฉาน
มันมีปากกินอาหารไดคลอง ดื่มน้ําไดสะดวก ความอยากอาหารก็เห็น
จะไมรุนแรงเหมือนของเปรตพวกนี้ รูปรางของมันไมเหมือนมนุษย
แตมันก็งามตามวิสัยของมัน ถาไมดีไปกวาสัตวดิรัจฉานแลว ก็ไมสมกับ
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ลําดับในธนัญชานิสูตร.
ในบางสูตรกลาววา ทายกทําทานอุทิศใหบิดรคือญาติสาโลหิต
เขาไปเกิดในกําเนิดอื่น ทั้งที่เปนทุคติ ทั้งที่เปนสุคติ ยอมเปนอยูดวย
อาหารในคติที่เขาเกิด หาไดรับผลแหงทานที่อุทิศถึงไม ตอไปเกิดใน
ปตติวิสยะ จึงไดรับผลแหงทานที่อุทิศถึงนั้น นี้พอเห็นไดวา เนื่องมาจาก
การทําศราทธะอุทิศถึงบุรพบิดร ผีชนิดนี้จําพวกเดียวที่เขาทําทานแลว
อุทิศถึง จําพวกอื่นอยางเลวสัตวนรก อยางดีเทวดา เขาก็หาอุทิศถึงไม
เทวดาไดรับแตเครื่องสังเวย พึ่งมามีในพระพุทธศาสนาที่แนะให
ทําทักษิณา แลวอุทิศแกเทวดา.
ประมวลชนิดเปรต อันกลาวถึงในปกรณทั้งหลายเทาที่นึกได
ชนิดรูปรางไมสมประกอบ ซูบผอม อดโซ ดังกลาวแลว ๑ ชนิด
รูปรางวิการ เชนกายเปนอยางของมนุษย แตศีรษะเปนอยางของ
ดิรัจฉาน เชน เปนกาบาง เปนสุกรบาง เปนงูบาง ๑ ชนิดรูปราง
พิกลเสวยกรรมกรณอยูตามลําพัง ดวยอํานาจบาปกรรม ๑ ชนิดรูปราง
อยางของมนุษยปกติ แมเปนผูสวยก็มี มีวิมานอยู แตในราตรีตอง
ออกจากวิมานไปเสวยกรรมกรณกวาจะรุง เรียกเวมานิกเปรต ๑ รวม
เปน ๔ ชนิด. อธิการแหงเปรตในปกรณเหลานี้ เปนแตแกบทบาง
เลานิยายถึงคนทําบาป ตายไปตกนรกแลว พนจากนั้นมาเกิดเปน
เปรตบาง. พิจารณาเห็นวา ไมใชมติรบั มาจากของพวกอื่นดุจนิรยะ
เปนมติของพวกพุทธศาสนิกาเกิดขึ้นเอง. มตินี้ ดูเหมือนออกจากการ
เปรียบดวยพวกมนุษยผูไมสมประกอบ เชนแสดงในพาลบัณฑิตสูตร
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มัชฌิมนิกาย อุปริปณณาสก [๑๔/๓๒๐] โดยความเปนเศษแหง
นิรยะวา สัตวนรกนั้น ครั้นสิ้นกรรมแลว มาเกิดเปนมนุษย ยอมเกิด
ในสกุลต่ํา เปนคนยากจน อดอยาก เปนอยูโดยฝดเคือง มีรูปราง
ผิวพรรณไมสมประกอบ. จะจัดมนุษยจําพวกนี้เปนทุคติไมไดอยูเอง
เพราะมนุษยจัดเปนสุคติไวแลว เทากับจะจัดจําพวกดิรัจฉานที่วามีฤทธิ์
จําแลงกายไดเสวยสุขสมบัติมิไดเลย แมพวกถือพาหิรลัทธิ เขาก็จัด
มนุษยเปนกําเนิดสูง ดิรัจฉานเปนกําเนิดต่ําเหมือนกัน. เชนนีก้ ระมัง
ทานจึงเลี่ยงแสดงโดยนัยในกําเนิดอื่น.
หมดตนฉบับเทานี้.

