
                                                 คํานํา 
        กองตําราแหงมหามกุฏราชวิทยาลัย   ในพระบรมราชูปถมัภ   ได 
วางโครงการเพ่ือจัดสรางตําราเรียนประเภทหลักสูตร   และแบบอุปกรณ 
ใหบริบูรณและแพรหลาย     เพ่ือยังการศึกษาพระพุทธศาสนาใหเจริญ 
รุงเรือง. 
        หนังสือธรรมวิจารณ   ซึ่งสมเด็จพระมหาสมณเจา   กรมพระยา- 
วชิรญาณวโรรส   ทรงนิพนธข้ึน   เปนหนังสือท่ีมีอรรถอันลกึซ้ึง   ยาก 
ที่จะจดจําหลักสําคัญไดทั้งหมด   นอกจากจะมีอุบายในวิธีดูหนังสือ   จับขอ 
ความน้ัน ๆ   อาศัยเหตุนี้   จึงไดคิดเรียบเรียงอุปกรณธรรมวิจารณ   เพ่ือ 
ใหเปนหนังสืออุปกรณการดูขอความท่ีสําคัญน้ัน   เพ่ือใหความสะดวกแก 
นักเรียนยิ่งข้ึน   สวนวิธีทําน้ัน  ขาพเจาไดทําโดยเก็บใจความตอนสําคัญ 
ที่สมควรจดจําไวใหแมนยํา        และจัดเรียงลําดับตามทานทุกประการ 
เมื่อเรียบเรียงสําเร็จแลว    ไดเสนอคณะกรรมการกองตําราตรวจแกไข 
ขอบกพรองอีกครั้งหนึ่ง   นับวาทานเหลาน้ันไดมีสวนรวมมือเรียบเรียง 
หนังสือเลมน้ีดวย   สมควรขอบพระคุณเปนพิเศษ. 
        ความดีความชอบใด ๆ   ที่เกิดจากการเรียบเรียงหนังสือนี้  ขอจง 
ปรากฏเปนธรรมบรรณาการ    สนองพระคุณสมเด็จพระมหาสมณเจา 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส    ผูทรงเรียบเรียงหนังสือธรรมวิจารณแล 
แดสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย    (าณวโร   ป.  เอก.)    วัดเทพศิริน- 
ทราวาส   พระอุปชฌายะของขาพเจา   ตลอดถึงทานผูมีพระคุณท้ังหลาย 
โดยทั่วกัน. 
                                                        พระมหาเฉลียว      เฉโก 
วัอกันมาตุยาราม 
๑    มกราคม    ๑๔๗๙  
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                                  อุปกรณธรรมวิจารณ 
                                   สวนปรมัตถปฏปิทา 
 
                               ๑.  นพิพิทา   ความหนาย 
                                              อุทเทส 
        ๑.  เอถ   ปสฺสถิม   โลก                       จิตฺต   ราชรถูปม 
                ยตฺถ   พาลา    วิสีทนฺติ               นตฺถิ   สงฺโค   วิชานต. 
        สูทั้งหลาย  จงมาดูโลกนี้  อันตระการดุจราชรถ   ที่พวกคนเขลา 
หมกอยู  แตพวกผูรูหาของอยูไม. 
        ๒.  เย    จิตฺต   ส ฺเมสฺสนฺติ       โมกฺขนฺติ    มารพนฺธนา. 
        ผูใดจักระวังจิต   ผูนั้นจักพนจากบวงแหงมาร. 
        นิพพิทา   หมายเอากิริยาที่หนายในเบญจขันธดวยปญญา   หาได 
หมายถึงการหนายตามอาการของหญิงชายท่ีเกิดความเบ่ือหนาย  ในกัน 
และกันไม. 
                                        ใจความท่ีทานพรรณนา 
                                                     โลก ๒ 
        คําวา  " โลก "   ในพระบาลีขางตนแบงเปน  ๒ คือ :- 
        ๑.  โดยตรง   ไดแกแผนดินเปนท่ีอาศัย. 
        ๒.  โดยออม  ไดแกหมูสัตวผูอาศัย.  
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                                       สภาพของโลก 
        ในโลกคือชุมนุมมนุษย   ทั้งถิ่นทีส่ํานักมีลักษณะเปน ๓ คือ :- 
        ๑.  สิ่งอันใหโทษโดยสวนเดียว   เปรียบดวยยาพิษก็มี. 
        ๒.  สิ่งอันใหโทษในเมื่อเกินพอดี   เปรียบดวยของมึนเมาก็มี. 
        ๓.  สิ่งอันเปนอุปการะ   เปรียบดวยอาหารและเภสัชอันสบายก็มี 
แตใชในทางผิดอาจใหโทษก็ได. 
                                             พาลชน 
        ชนผูไรพิจารณ  ไมหยั่งเห็นโดยถองแท   ยอมเพลิดเพลินในสิ่ 
อันใหโทษ  ยอมละเลิงจนเกินพอดีในสิ่งอันอาจใหโทษ  ยอมติดอยูใน 
สิ่งอันเปนอุปการะ   ชื่อวาหมกอยูในโลกถอนตนไมออก   เชนนี้ยอม 
ไดเสวยทุกขบางสุขบาง   อันสิ่งนั้น ๆ พึงอํานวย  แมสุขก็เปนเพียง 
สามิส   เปนเหตุแหงความติด  ดุจเหย่ือคือมังสะอันเบ็ดเกี่ยวไว   เปน 
ผูอันจะพึงจูงไปไดตามปรารถนา. 
                                             บัณฑิตชน 
        ฝายบัณฑิต   พิจารณาเห็นความเปนจริงแหงสิ่งน้ันแลว  ไมของ 
ไมพัวพันในส่ิงอันลอใจ    ยอมเปนอิสระดวยตน   เชนนี้ยอมไดสุข 
เปนนิรามิสเปนสุขสุขุมเกิดข้ึนภายใน. 
                                         พระพุทธประสงค 
        สมเด็จพระบรมศาสดา  ตรัสชวนพวกเราพุทธบริษัทใหมาดูโลก 
อันตระการตา   เปรียบดวยราชถครั้งโบราณ  อันตกแตงงามวิจิตร 
นั้น   มิใชเพ่ือใหหลงชม   แตเพ่ือปลุกใจใหหยั่งซ้ึงลงไปถึงคุณโทษ  
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ประโยชนมใิชประโยชนแหงสิ่งน้ัน ๆ  อันคุมเขาเปนโลก   ดจุดูละคร 
เพงดูคติดีชั่วแสดงไปตามเน้ือเรื่อง    ดวยกําหนดรูคติของคนเขลา 
และฉลาด   จะไดไมต่ืนเตนไมติดในส่ิงน้ัน ๆ. 
                                      อาการสํารวมจิต 
        อาการสํารวมจิตมี  ๓  ประการ คือ :- 
        ๑.  สํารวมอินทรีย   มิใหความยินดีครอบงําในเม่ือเห็นรูปเปนตน 
อันนาปรารถนา  และมิใหความยินรายครอบงํา   ในเมื่อเหนรูปเปนตน 
อันไมนาปรารถนา. 
        ๒.  มนสิการกัมมัฏฐาน    อันเปนปฏิปกขตอกามฉันทะ   คือ 
อสุภะและกายคตาสติ   หรืออันยังจิตใหสลด    คือมรณสติ. 
        ๓.  เจรญิวิปสนา     คือพิจารณาสังขารแยกออกเปนขันธ 
สันนิษฐานเห็นเปนสภาพไมเที่ยง   เปนทุกข  เปนอนัตตา. 
                                                 มาร 
        กิเลสกาม   คือเจตสิกอันเศราหมอง  ชักใหใครใหรักใหอยาก 
ได  กลาวคือตัณหา  ราคะ   และอรติเปนตน   จัดวาเปนมาร   เพราะ 
เปนโทษลางผลาญคุณความดีและทําใหเสียคน. 
                                           บวงแหงมาร 
        วัตถุกาม  คือ   รูป  เสียง  กลิ่น   รส   และโผฏฐัพพะ   อันเปนของนาชอบ 
ใจ  จัดวาเปนบวงแหงมาร   เพราะเปนอารมณเครื่องผูกใจใหติดแหงมาร.  
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                                  ปฏปิทาแหงนิพพิทา 
                                          อุทเทส 
                สพฺเพ    สงฺขารา   อนิจฺจาติ  ---  ---  --- 
                สพฺเพ    สงฺขารา   ทุกฺขาติ    ---  ---  --- 
                สพฺเพ    ธมมฺา   อนตฺตาติ   ยทา  ป ฺาย   ปสฺสติ 
                อถ   นิพฺพินฺทติ  ทุกฺเข   เอส   มคฺโค   วิสุทฺธิยา. 
        เมื่อใด  เห็นดวยปญญา   สังขารทั้งหลายท้ังปวง   ไมเที่ยง ---- 
เปนทุกข ----  ธรรมท้ังหลายท้ังปวงเปนอนัตตา   เมื่อน้ัน  ยอมหนายใน 
ทุกข   นั่นทางแหงวิสุทธิ. 
                                ใจความท่ีทานพรรณานา 
                                                 สังขาร 
        สังขารนั้น  ไดแกเบญจขันธ  คือ  รูป   เวทนา  สัญญา  สังขาร 
วิญญาณ.     สังขารนี้แมมีประเภทตาง ๆ กันดวยอํานาจกรรมจําแนก 
แตในทางหนึ่งคงมีลักษณะเสมอกันเปน ๓  คือ :- 
        ก.  อนิจฺจตา    ความไมเที่ยง. 
        ข.  ทุกขฺตา     ความเปนทุกข. 
        ค.  อนตฺตตา    ความเปนอนัตตา 
                        ก.  อนิจฺจตา  ความไมเท่ียง 
        ความไมเที่ยงแหงสังขาร  ยอมกําหนดรูไดดวยอาการอยางนี้:- 
        ๑)  ในทางงาย   ดวยความเกิดข้ึนในเบ้ืองตน   และความสิ้น  
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ในเบื้องปลาย. 
        ๒) ในทางที่ละเอียดกวาน้ัน   ยอมกําหนดรูไดดวยความแปร 
ในระหวางเกิดและดับ. 
                                   อาการแปรของสังขาร 
        ก.  ในเบ้ืองตน   แปรมาในฝายเจริญ. 
        ข.  แตนั้น   สังขารหยุดเจริญ  แตขยายตัว. 
        ค.  แตนั้น  สังขารทรุดโทรมลงไปจนปรากฏ. 
        ๓)  ในอีกทางอันเปนอยางสุขุม   ยอมกําหนดเห็นความแปร 
แหงสังขารชั่วขณะหน่ึง ๆ  คือไมคงที่อยูนาน   เพียงในระยะกาลนิด 
เดียวก็แปรแลว. 
                                      สรูปอนิจจลักขณะ 
        ๑.  ความเกิดแลวดับและความแปรในระหวางแหงสังขารดังกลาว 
มา   สรูปเขาในบาลีวา  " อุปฺปชฺชติ   เจว  เวติ  จ  อ ฺถา  จ   ภวติ " 
ยอมเกิดข้ึนดวย   ยอมเสื่อมส้ินดวย   ยอมเปนอยางอ่ืนดวย   เปน 
อนิจจลักขณะ. 
        ๒.  อนิจจลัขณะนี้   ยอมไดในสังขาร ๒  คือ   อุปาทินนกะ 
สังขารมีใจควาง    และอนุปาทินนกะ   สังขารไมมีใจครอง. 
                                ข.  ทกุขตา   ความเปนทุกข 
        ความเปนทุกขแหงสังขาร  ยอมกําหนดดวยทุกขเหลาน้ี :- 
        ๑.  สภาวทุกข   หรือ   ทุกขประจําสังขาร   คือ  ชาติ   ชรา 
มรณะ.  
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        ๒.  ปกณิณกทุกข  หรือทุกขจร  คือโสกะ  ปริเทวะ   ทุกข- 
โทมนัส   อุปายาส. 
        ๓.  นิพัทธทุกข   คือทุกขเนืองนิตย  หรือทุกขเปนเจาเรือน 
ไดแกหนาว  รอน  เปนตน. 
        ๔.  พยาธิทุกข  หรอืทุกขเวทนามีประเภทตาง ๆ  ตามสมุฏฐาน 
คืออวัยวะอันเปนเจาการไมทําหนาท่ีโดยปกติ. 
        ๕.  สันตาปทุกข  ทกุขคือความรอนรุมหรือทุกขรอน   ไดแก 
ความกระวนกระวายใจ   เพราะถูกไฟกิเลสคือ  ราคะ  โทสะ   และ 
โมหะ   เผา. 
        ๖.  วิปากทุกข   หรือผลกรรม  ไดแกวิปฏิสาร  คือความรอนใจ 
เปนตน. 
        ๗.  สหคตทุกข   ทกุขไปดวยกัน  หรือทุกขกํากับกัน  ไดแก 
ทุกขมีเนื่องจากวิบุลผล       ดังแสดงในโลกธรรมสูตรวา        ลาภ        ยศ 
สรรเสริญ  สขุ   เปนทุกขละอยาง ๆ. 
        ๘.  อาหารปริเยฏฐทิุกข   คือทุกขในการหากิน   ไดแกอาชีว- 
ทุกข. 
        ๙.  วิวาทมูลกทุกข   คือทุกขมีวิวาทเปนมูล   ไดแกความไม 
โปรงใจ   ความกลัวแพ  ความหว่ันหวาด   เน่ืองมาจากการทะเลาะกัน 
ก็ดี  สูคดีกัน   และรบกันก็ดี  แสดงในบาลีโดยความเปนกามาทีนพ. 
        ๑๐.  ทุกขขันธ   หรือทุกขรวบยอด  หมายเอาสังขารคือ  ประชุม 
เบญจขันธเอง   ดั่งคําวา     " โดยยออุปทานขันธ  ๕  เปนทุกข "     และ  
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" ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขทั้งมวลน้ัน  ยอมมีดวยอยางนี้. " 
        เพงทุกขหมวดน้ี   ทานจัดความเปนสภาพถูกความเกิดและความ 
สิ้นบีบค้ันเปนลักขณะ. 
                                        สรูปทุกขลักขณะ 
        ทุกขลกัขณะนี้   ยอมไดเฉพาะในอุปาทินนกสังขาร  เพราะ 
เปนเจตสิกธรรม. 
                                ค.  อนตฺตตา   ความเปนอนัตตา 
        ความเปนอนัตตาแหงสังขาร  พึงกําหนดรูดวยอาการเหลานี้ :- 
        ๑.  ดวยไมอยูในอํานาจ  หรือดวยฝนความปรารถนา. 
        ๒.  ดวยแยงตออัตตา. 
        ๓.  ดวยความเปนสภาพหาเจาของมิได. 
        ๔.  ดวยความเปนสภาพสูญ   คือวางหรือหายไป. 
        ๕.   ดวยความเปนสภาวธรรม   เปนไปตามเหตุปจจัย   เปน 
ลักษณะรวบยอดแหงอาการทั้ง ๔  แสดงในบาลีพุทธอุทาน  ใจความวา 
        " ในกาลใดแล   ธรรมท้ังหลายยอมปรากฎแกพราหมณผูมีเพียร 
เพงพิจารณา   ในกาลน้ัน   ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณนั้นยอม 
สิ้นไป   เพราะมารูธรรมเปนไปกับเหตุ   และเพราะมารูความสิ้นแหง 
ปจจัย. "                 
                                         ความหมายแหงอนัตตา 
        ทานไดวินิจฉัย   เปนขอควรกําหนด  คือ :- 
        ๑.  ขอวาเปนอนัตตาน้ัน  เพงความตามพยัญชนะ  ดูเหมือน  
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เปนมติคานอัตตาของลัทธิพรหมณเชื่อความเวียนเกิด   ยอมถือวา 
ในรูปกายน้ีมีอัตตาสิงอยู   เมื่อถึงคราวมรณะ   อัตตาจุติจากรูปกายน้ี 
ไปสิงในสรีระอ่ืน   สวนรูปกายท่ีอัตตาละไปแลวยอมสลายไป. 
        ๒.  อัตตาน้ีในมิลินทปญหาเรียก  " ชโีว "  ผูเปน   สวนไทยเรา 
เรียก   " เจตภูต "  ผูนึก. 
        ๓.  มติฝายพระพุทธศาสนาแยงวาไมมีอัตตาอยางนั้น  เปนแต 
สภาวธรรมเกิดข้ึนเพราะเหตุ  และสิ้นไปก็เพราะสิ้นแหงเหตุ. 
        บทวา  อนัตตา   มีความตามพยัญชนะวา   มใิชตัวมิใชตน 
แยงตรงตออุปาทาน. 
        ๔.  ในอนัตตลักขณะนี้   ยอมไดทั้งในสังขาร   ทั้งในวิสังขาร 
คือ  ธรรมอันมิใชสังขารที่ทานหมายเอานิพพาน   บาลีแสดงอนัตต- 
ลักขณะจึงวา   " ธรรมท้ังหลายท้ังปวง     เปนอนัตตา "  เพ่ือประมวล 
สภาวะเหลานั้นแสดง  เพราะบทวา  ธรรม  จึงหมายเอาสังขารก็ได 
วิสังขารกได. 
        ๕.  คําวา   " ธรรมทัง้หลายท้ังปวงเปนอนัตตา "   หมายความ 
ถึงธรรมดาดวย. 
                                            วิธีพิจารณา 
        การพิจารณาเห็นสังขารเปนอนัตตา  เวนโยนิโสมนสิการ   อาจ 
กลายเปนนัตถิกทิฏฐิไปกไ็ด  ฉะนั้น  พึงปรารถนาโยนิโสมนสกิารกํากับ 
จะไดกําหนดรูสัจจะท้ัง ๒ คือ :- 
        ๑.   สมมิตสัจจะ   จริงโดยสมมติ   เชนสังขารผูใหเกิด   ชาย  
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สมมติวาบิดา  หญิงสมมติวามารดาเปนตน. 
        ๒.  ปรมัตถสัจจะ   จริงโดยปรมัตถ   คืออรรถอันลึก   เชนรูป 
เวทนา  สัญญา   สังขาร   วิญญาณ  เปนตน  กระจายใหละเอียดออกไป 
ไดอีกเพียงใดยิ่งลึกเพียงน้ัน  ยอมเปนจริงโดยปรมัตถ. 
                                ประโยชนของการพิจารณา 
        เมื่อกําหนดรูสัจจะท้ัง ๒  นี้แลว  จะไดไมเอามาคานกัน  จะได 
สันนิษฐานวาเปนแตลึกกวากัน   แมเพงในทางปรมัตถ   สังขารท้ังหลาย 
ก็ยอมเปนตาง ๆ กัน   ดีบางเลวบาง   เปนไปตามกฏแหงธรรมดา 
จะไดไมแลนออกจากทางไปตกหลมคือมิจฉาทิฏฐิ.    อน่ึง  จะไดละ 
ทิฏฐิมานะความถือผิดและความถือตัวและกิเลสอยางอ่ืน    อันเนื่องมา 
จากการถือเราถือเขาถือกกถือพวก. 
        ผูพิจารณาเห็นดวยปญญาวา    สังขารทั้งปวงไมเที่ยง   เปน 
ทุกข    เปนอนัตตา   ดวยอาการดังกลาวแลว   ยอมหนายในทุกขขันธ 
ไมเพลิดเพลินหมกมุนในสังขารอันยั่วยวนเสนหา    ความหนายนั้น 
เรียกนิพพิทา   เกิดดวยปญญา  จัดเปนนิพพิทาญาณ  ยอมเปนทาง 
คือปฏิปทาแหงวิสุทธิ   ความหมดจดความผองแผว   ดั่งจะแสดง 
ตอไป.          
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                            ๒.  วิราคะ   ความส้ินกําหนัด 
                                             อุทเทส 
                                ๑.  นพฺิพินฺท   วิรชฺชติ. 
                                เมื่อหนาย   ยอมสิ้นกําหนัด. 
                               ๒.  วริาโค   เสฏโ    ธมฺมาน. 
                      วิราคะเปนประเสริฐ   แหงธรรมทั้งหลาย. 
               ๓.  สุขา   วริาคตา   โลเก   กามาน    สมติกฺกโม. 
        วิราคะ   คือความกาวลวงเสียดวยดีซึ่งกามาทั้งหลาย   เปนสุข 
ในโลก. 
                                 ใจความท่ีทานพรรณนา 
                                      ไวพจนแหงวิราคะ 
        บาลีอัคคัปปสาทสูตร     แสดงวิราคะวาเปนยอดแหงธรรม 
ทั้งปวง   ทั้งท่ีเปนสังขตะ  คืออันธรรมดาแตง  ทั้งที่เปนอสังขตะ  คืออน 
ธรรมดามิไดแตง   แลวแจกเปนไวพจน   คือคําสําหรับเรียกแทนกัน 
แหงวิราคะ  ดังนี้:- 
        ๑.  นทนิมฺมทโน    ธรรมยังความเมาใหสราง. 
        ๒.  ปปาสวินโย   ความนําเสียซึ่งความระหาย. 
        ๓.  อาลยสมุคฺฆาโต   ความถอนข้ึนดวยดีซึ่งอาลัย. 
        ๔.  วฏฏปจฺเฉโท    ความเขาไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะ. 
        ๕.  ตณฺหกฺขโย   ความส้ินแหงตัณหา. 
        ๖.  วิราโค   ความส้ินกําหนัด.  
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                              ๒.  วิราคะ  ความสิ้นกําหนัด 
        ๗.  นิโรโธ    ความดับ. 
        ๘.  นิพฺพาน   ธรรมชาตหาเครื่องเสียบแทงมิได. 
                                        อริยมรรค-อริยผล 
        วิราคะ   อันกลาวถึงในลําดับนิพพิทา   ทานวาไดแกอริยมรรค 
 สวนในอัคคัปปสาทสูตร    ทานแสดงวิราคะเสมอดวยธรรมอ่ืน  คือ 
ชวนใหเห็นเปนอริยผลดวยก็ได. 
                                              วิธีปฏิบติั 
        ผูปฏิบติัหัดจิตไปตามธรรมอันกลาวโดยไวพจนนั้น   จักเปน 
อันปฏิบัติโดยปรมัตถปฏปิทา   แตอยาลืมโยนิโสมนสิการท่ีจําเปน 
ปรารถนาสําหรับกํากับกัน. 
                                           ขอสังเกตุทั่วไป 
        มีขอสังเกตอยางหน่ึงวา   ปรมัตถปฏิปทาทานแสดงเฉพาะในทาง 
ละกิเลสกาม  ไมกลาวถึงกิเลสสวนปฏิฆะเลย  หรอืจะเห็นวากิเลสกาม 
เปนมูลเหตุแหงสวนปฏิฆะ  ขอผูสนใจในธรรมคํานึงดูเถิด.  
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                           ๓.  วิมุตติ  ความหลุดพน 
                                           อุทเทส 
                                ๑.  วรีาคา   วมิุจฺจติ. 
                        เพราะสิ้นกําหนัด  ยอมหลุดพน. 
                        ๒.  กามาสวาป  จิตฺติ  วิมุจฺจิตฺถ. 
ภวาสวาป  จตฺิต   วิมุจฺจิตฺถ   อวิชฺชาสวาป    จิตฺต   วิมุจฺจิตฺถ. 
        จิตหลุดพนแลว  แมจากอาสวะเน่ืองดวยกาม   จิตหลุดพนแลว   
แมจากอาสวะเน่ืองดวยภพ   จิตหลุดพนแลว  แมจากอาสวะเน่ืองดวย 
อวิชชา. 
                        ๓.  วมิุตฺตสฺมึ   วมิุตฺตมิติ   าณ   โหติ. 
                          เมื่อหลุดพนแลว   ญาณวาหลุดพนแลว  ยอมมี 
                                ใจความท่ีทานพรรณนา 
                                         เทียบอาสนะ 
        สิ้นกําหนัดแลว  จิตยอมหลุดพนจากอาสวะ  ๓   และอาสวะ 
พึงเทียบไดกับกิเลสที่คลายกัน คือ:- 
        ก.  กามาสวะ   พึงเทียบดวยกามตัณหา. 
        ข.  ภวาสวะ   พึงเทียบดวยภวตัณหา. 
        ค.  อวิชชาสวะ   ไดแกตัวอวิชชาเอง. 
                                     ความหมายแหงวิมุตติ 
        ๑.  วิมุตติ   ในลําดับแหงวิราคะ    ดังในบาลีกระทูตน   ทานวา  
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ไดแกอริยผล. 
        ๒.  สวนวิมุตติในบาลีกระทูที่ ๒  ทานแสดงในลําดับแหงการรู 
อริยสัจ ๔ ดูเปนที่อริยมรรค   เพราะมีบาลีกระทูที่ ๓  เปนความตอ 
สอวาเปนอริยผล. 
        ๓.  บาลีกระทูที่ ๓ นั้น   แสดงญาณมีสืบมาจากวิมุตติ  เรียกใน 
บาลีอ่ืนวา  วิมุตติญาณทัสสนะ. 
        ๔.  วิมตุติในบาลี   ไมไดนิยมชัดในขณะแหงมรรคหรือผล  แต 
จําแนกไวเปน ๒ โดยชัดเจน  คือ :- 
        ก.  วิมุตติ. 
        ข.  วิมุตติญาณทัสสนะ. 
        เชนมาในบาลีแสดงอเสขธรรมขันธ  ๕ คือ  ศลี  สมาธิ  ปญญา 
จัดเปนธรรมขันธละอยาง ๆ  สวนสามัญ  วิมุตติและวิมุตติญาณทัสสนะ 
จัดแยกเปนตางธรรมขันธสวนวิสามัญ. 
                                วิมุตติที่เปนกิจแหงจิตและปญญา 
        ๑.  วิมุตติ   ในบาลกีระทูที่ ๑.  นาหมายวิมุตติเปนกิจแหงจิต 
เปนเบื้องตน. 
        ๒.  วิมตุติ   ในบาลกีระทูที่ ๓.  นาหมายวิมุตติเปนกิจแหงปญญา 
เปนเบื้องปลาย. 
                                   วิมุตติที่เปนอริยมรรค-อริยผล 
        ๑.  วิมุตติ  มา ๒  คูกนั   วิมุตติไดแกอริยมรรค   วิมุติญาณ- 
ทัสสนะไดแกอริยผล.          
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        ๒.  ถามาเฉพาะวิมุตติบทเดียว  ไดทั้งอริยมรรคอริยผล. 
                                วิมุตติที่เปนโลกิยะและโลกุตตระ 
        วิมุตตินั้นเขาใจกันวาเปนโลกุตตระ   แตมีบาลีแสดงเปนเชิง 
โลกิยะดวย   จึงบัญญัติลงวา  
        ๑.  ตทังควิมุตติ   และวิกขัมภนวิมุตติ   ๒  นี้เปนโลกิยะ. 
        ๒.  สมจุเฉทวิมุตติ   ปฏิปสสัทธวิิมุตติ  และนิสสรณวิมุตติ  ๓ นี ้
เปนโลกุตตระ.  
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                                ๔.   วิสุทธิ   ความหมดจด 
                                                อุทเทส 
                                ๑.  ป ฺาย   ปรสิุชฺฌติ 
                                ยอมหมดจดวยปญญา 
                                ๒.  เอส  มคฺโค   วิสุทฺธิยา. 
                        นั่น  [คือนิพพิทา]   เปนทางแหงวิสุทธิ. 
                                ใจความท่ีทานพรรณนา 
                                     วิสุทธิใน  ๓  ศาสนา 
        ลัทธิพราหมณ  ถือวาชําระบาปไดดวยการอาบน้ํา. 
        ลัทธิครสิตัง  ถือออนวอนพระเจาเพ่ือใหยกโทษ. 
        ฝายพระพุทธศาสนา  ถือวาบุญบาป  ยอมมีเพราะตนเองเปนผู 
ทํา  ไมมีใครจะชวยกันทําใหบริสุทธิ์หรือไมบริสุทธิ์   โดยนัยนีถ้ือวา 
ความบริสุทธ์ิภายใน  ยอมมีดวยปญญา. 
                                        ปฏิปทาแหงวิสุทธิ 
        ทานแสดงปฏิปทาแหงวิสุทธิดวยวิปสสนาญาณ  ๙   ซึ่งอยูใน 
หัวตอแหงภาวะเปนปุถุชน    และภาวะเปนอริยะ    โคตรภูญาณก็เรียก 
หมายความวาญาณครอบโคตร   คือลวงภาวะเดิม.  
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                                วิสุทธิอีกบรรยายหน่ึง 
                                           อุทเทส 
        ๓.  มคฺคานฏงฺคิโก   เสฏโ ---  --- 
                เอเสว   มคฺโค   นตฺถ ฺโ   ทสฺสนสฺส   วิสุทฺธิยา. 
        ทางมีองค ๘  เปนทางประเสริญสุดแหงทางท้ังหลาย  ทางนั่นแล 
ไมมีทางอ่ืน   เพ่ือหมดจดแหงทัสสนะ. 
                                ใจความท่ีทานพรรณนา 
                                เทียบมรรค  กับ  วิสุทธิ 
        ทางนี่แลนําไปถึงความหมดจดแหงทัสสนะอยางไร   พึงรูเทียบกับ 
วิสุทธิ  ๗  อยางเหลาน้ี :- 
        ๑.  สัมมาวาจา   สัมมากัมมันตะ   สัมมาอาชีวะ   สงเคราะหเขา 
เปนสีลวิสุทธิที่ ๑. 
        ๒.  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ   สมัมาสมาธิ   สงเคราะหเขาเปน 
จิตตวิสุทธิที่ ๒ อันไดแกสมาบัติ. 
        ๓.  สัมมาทิฏฐิ   และสัมมาสังกัปปะ  ไดในวิสุทธิ ๕  ในลําดับ. 
        สัมมาสังกัปปะ  ทํากิจพิจารณา  สัมมาทิฏฐิ  ทํากิจสันนิษฐาน. 
                                         ผลแหงวิสุทธิ 
        ในรถวินีตสูตร   มชัฌิมนิกาย   มลูปณณาสก   แสดงวิสุทธิวา 
สงตอกันโดยลําดับจนถึงอนุปาทาปรินิพพาน  เหมือนการเดินทางกวา 
จะถึงท่ีสุดดวยรถ ๗ ผลดั.  
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                                        วิสุทธิที่เปนโลกุตระ 
        ๑.  ปฏปิทาญาณทัสสนวิสุทธิ. 
        ๒.  ญาณทัสสนะวิสุทธิ. 
        ทั้ง ๒ นี้  จัดเปนโลกุตระดวยภาวะเปนอริยมรรค  อริยผล. 
                                                ลําดับวิสุทธิ 
        วิสุทธินี ้ ทานหาไดกลาวเขาลําดับกับวิมุติไม   ลําดับอันทาน 
กลาวนั้นลงเพียงวิมุติ   แตพึงรูไดโดยนัย   เหมือนอยางวา   ผาฟอกแลว 
ยอมหมดมลทิน   ยอมขาวผอง  ฉันใด    จิตสํารอกจากกิเลสกาม 
หรือจากอาสวะแลว  ยอมหลุดพนจากความเศราหมอง  ยอมผองแผว 
ฉันนั้น  เหตุนั้นจึงกลาวในลําดับแหงวิมุติ     ไมอยางนั้น    ยอมเปน 
สมุหนาม   ชือ่ท่ีรวมวิราคะและวิมุติ  ดังบรรยายไวแลวขางตน  หรือ 
เปนไวพจนแหงวิมุติ.  
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                                ๕.  สันติ   ความสงบ 
                                            อุทเทส 
                ๑.  สนฺติมคฺคเมว  พฺรหูย. 
            สูจงพูนทางแหงความสงบนั้นแล. 
                ๒.  นตฺถิ   สนฺติ   ปร   สขุ. 
            สุขอ่ืนจากความสงบยอมไมมี. 
                ๓.  โลกามิส   ปชเห   สนฺติเปกฺโข. 
            ผูเพงความสงบ   พึงละอามิสในโลกเสีย. 
                                  ใจความท่ีทานพรรณนา 
                                       สันติในไตรทวาร 
        สันตินัน้  ยอมเปนไปในไตรทวาร   สงบกาย  สงบวาจา  เปน 
สันติภายนอก  สงบใจ  จัดเปนสัติภายใน. 
                             โลกามิสอันผูมุงสันติจะพึงละ 
        เบญจพิธกามคุณ  อันนาปรารถนา  นาใคร   นาชอบใจ   เปน 
โลกามิส. 
                                สันติเปนโลกิยะโลกุตระ 
        ๑.  เปนโลกิยะ  ไดในคําวา   " บคุคลยอมถึงความสงบแหงจิต 
ดวยรองไห  ดวยเศราโศก   กห็าไม." 
        ๒.  เปนโลกุตระ  ไดในคําวา   " ผูเพงสันติ   พึงละโลกามิส 
เสีย."  
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                                     ลาํดับแหงสันติ 
        ทานเรียงไวในลําดับแหงวิสุทธิ  มีอธิบายวา   จิตวิสุทธิแลว 
ยอมสงบ   ดจุผาฟอกขาวผอง   ยอมมีนวล.  
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                                    ๖.  นิพพาน 
                                           อุทเทส 
                ๑.  นิพฺพาน   ปรม  วทนฺติ   พุทฺธา. 
                   พระพุทธเจาทั้งหลาย  ยอมกลาวนิพพานวายวดย่ิง. 
                ๒.  นิพฺพานคมน  มคฺค  ขิปฺปเมว   วิโสธเย. 
                                พึงรบีรัดชําระทางไปนิพพาน. 
                                ๓.   นิพฺพาน   ปรม  สุข. 
                                นิพพานเปนสุขอยางยวดยิ่ง. 
                                ใจความท่ีทานพรรณนา 
                                        วิเคราะหศัพท 
        นิพพาน   ศัพท  แปลเปน  ๒  นัยคือ :- 
        ๑.  แปลวา  ดับ  หมายเอาอนุปาทิเสส. 
        ๒.     "         หาของเสียบแทงมิได  หมายเอาสอุปาทิเสส. 
                                   ความหมายของนิพพาน 
        จะอธิยายนิพพานใหเขาใจชัด   จําจะกลาวถึงมติแหงลัทธิภายนอก 
กอน   คือ:- 
        ก.  มติศาสนาพราหมณวา   มีตนเดิมอยางหน่ึงเปนศัพทสสกฤต 
วา  " ปรมาตฺมนฺ "  เทียบกับศัพทมคธเปน " ปรมตฺตา. "   " ปรมตฺโถ " 
นาจะไดกับศัพทนี้  ปรมาตฺมนฺ  นั้น  แบงภาคออกจากตน  ใหเขาสิงรูป- 
กายอันสรางข้ึนตาง ๆ ชนิด  ซึ่งเรียกวา   " อาตฺมนฺ "    เทียบกับศัพท          
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มคธว   " อตฺตา "  ตกอยูในคติแหงกรรม  ทําบาปหนัก   เทียบดวย 
อนันตริยกรรมของเรา   จุติจากรางนั้นแลว  ยอมตกนรกไมมีกําหนด 
พัน   ที่ทําดพีอประมาณ   ยอมข้ึนสวรรคชั้นตํ่าหรือเกิดในมนุษยโลก 
ไดอัตภาพเปนคนชั้นดี  ทีท่ําบาปไมหนักหนา  ยอมตกนรกช่ัวคราว 
บาง  ไดอัตภาพเปนสัตวดิรัจฉาน  ปศาจ  ยักษ  และมนุษยชั้นเลวบาง 
ที่ทําดี  ยอมผลัดคติใหดีข้ึนตามกัน  เมื่ออาตมันทองเท่ียวไป  ในท่ีสุด 
ยอมถึงความบริสุทธิ์จากบาปท้ังปวง  ไดชื่อวา  " มหาตฺมนฺ "  เทียบ 
กับศัพทมคธวา  " มหตฺตา "   แปลวา  " อัตตาใหญ " ครั้นจุติจากราง 
ที่สุดแลว   ยอมกลับเขาหา   " ปรมาตฺมนฺ "  อันเปนตนเดิม  เปนอยูยืน 
ที่  ไมจุติอีก   นี้เปนทีสุดแหงสงสารของเขา  เรียกวา  นิรฺวาณมฺ 
แปลเหมือนนิพพานของเรา. 
        นิพพาน  มชีื่อเรียกในลัทธิภายนอก   พึงเห็นในคําแหงโธตก- 
มาณพทูลถามพระบรมศาสดา   " ฯ ล ฯ   สิกฺเข   นิพฺพานมตฺตโน " 
ขาพเจา   พึงศึกษานิพพานของตน. 
        ข.  มติลัทธิคริสตัง  บัญญัติที่สุดแหงสงสารก็ทํานองน้ี  แต 
โดยอาการอยูขางเปนบุคคลาธิษฐานจัด   นักบุญ  เบื้องหนาแตมรณะยอม 
ข้ึนสวรรค  อยูกับพระเจาเปนนิรันดร   ไมโยกยาย   แตปฏิเสธการได 
อัตภาพเปนมนุษย   และเปนดิรัจฉานตางชนิดสับสนกัน. 
        ค.  มติขางพระพุทธศาสนา   แยกมูลเหตุอันแตงสังขารเปนตน 
สาย  นิพพานเปนปลายสาย   และปฏิเสธอัตตา  แตยอมรับความเชื่อม 
ถึงกันแหงจุติจิตในภพหลัง   และปฏสินธิจิตในภพหนา   โดยอาการ  
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อยางสืบแหงสันตติในชีวิตอันเดียว   ผลแหงสันตติตน   ยอมสืบมาถึง 
สันตติหลัง   เมื่อสันตติขาดแลว  ยอมรบัการตกนรกข้ึนสวรรค  และ 
ถือเอากําเนิดเปนมนุษย   และเปนสัตวดิรัจฉานตางชนิดสับสนกันดวย 
อํานาจกรรม   แตบัญญัติการตกนรกมีที่สุด   กลาวความบริสุทธิ์แหงจิต 
อันทองเที่ยวในสังสารวัฏฏ   ที่ไดแกบรรลุพระอรหัต    แตคัดคาน 
การคอยบริสุทธิ์เองท่ีเรียกวา   สังสารสุทธิ  แกวาตองสําเร็จดวยวิริยะ 
กับปญญา   แตยอมรับวาไมสําเร็จโดยรวดเร็วในไมกี่ภพ. 
                                        ยกยองนิพพาน 
        ๑.  ยกยองวาเปนธรรมไมตาย   ไดในคําวา " อปฺปมาโท  อมต 
ปท "   ความไมประมาทเปนบทไมตาย. 
        ๒.  ยกยองวาเปนฐานไมจุติ   ไดในคําวา :-  
                " เต  ยนฺติ   อจฺจุต   าน   ยตฺถ    คนฺตฺวา   น   โสจเร " 
        มุนีเหลาน้ัน  ยอมไปสูสถานไมจุติ   ที่ไปแลวไมเศราโศก. 
                                         นิพพาน ๒ อยาง 
        นิพพานโดยบรรยาย  แจกเปน ๒ ชั้น คือ :- 
        ๑.  สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ไดแกความส้ินอาสวะ   แตจริมกจิต 
ยังทรงอยู   กลาวคือสําเร็จพระอรหัต. 
        ๒.  อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  คือจริมกจิตไดดับแลว. 
                                              อุปาทิศัพท 
        อุปาทิ    อันเปนเกณฑจําแนกนิพพานโดยบรรยายนั้น   แปล 
เปน  ๒  นัย  วา:-  
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        ๑.  ขันธบัญจก   โดยอรรถวา   อันกรรมกิเลสเขาถือม่ัน. 
        ๒.  ผูครอง  โดยอรรถวา   เขาไปถือเอา  อยางนี้ถูกตามศัพท 
วิเคราะหและความหมาย  โดยสุตันตนัย   ไดแกมโน   โดยอภิธรรมนัย 
ไดแกจิต. 
        ตอน้ีไป   บาลีแสดงปฏิปทาและนิพพาน  ๒  บรรยาย  จัดไวตาม 
ลําดับ.  
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                                บาลแีสดงปฏิปทา 
        ๑.  อปฺปมาทรโต   ภิกฺขุ   ปมาเท   ภยทสฺสิ    วา, 
              อภพฺโพ    ปรหิานาย    นิพฺพานสฺเสว   สนฺติเก. 
        ภิกษุยินดีในความไมประมาทแลว  หรือเห็นภัยในความประมาท 
โดยปรกติ   ยอมเปนผูไมพอเพื่อเส่ือมรอบ   ยอมปฏิบัติใกลนิพพาน 
เที่ยว. 
        ๒.   สตฺถุครุ    ธมมฺครุ           สงฺเฆ   จ   ติพฺพคารโว, 
                สมาธิครุ  อาตาป            สกิฺขาย  ติพฺพคารโว. 
                อปฺปมาทครุ   ภิกฺขุ         ปฏิสนฺถารคารโว, 
                อภพฺโพ   ปรหิานาย        นิพฺพานสฺเสว   สนฺติเก. 
        ภิกษุหนักในพระศาสดา    หนักในพระธรรม   มีเคารพกลาใน 
พระสงฆ   มคีวามเพียร  หนักในสมาธิ   มีความเคารพในสิกขา   หนักใน 
ความไมประมาท   และเคารพในปฏิสันถาร  ยอมเปนผูไมพอเพ่ือ 
เสื่อมรอบ  ยอมปฏิบัติใกลนิพพานเทียว. 
        ๓.  ยมหฺิ   ฌานฺจ   ป ฺา   จ    ส   เว   นิพพานสนฺติเก. 
        ฌานและปญญามีในผูใด   ผูนั้นปฏิบัติใกลนิพพาน. 
        ๔.  เต   ฌายิโน   สาตติกา   นิจฺจ   ทฬฺหปรกฺกมา 
              ผุสนฺติ   ธรีา   นพฺิพาน   โยคกฺเขม   อนุตฺตร. 
        ธีรชนเหลาน้ัน   เขาฌาน   มีเพียรติดตอ    มคีวามบากบ่ันมั่นเปน 
นิตย   ยอมถกูตองนิพพาน  อันเกษมจากโยคะ   หาธรรมอ่ืนยิ่งกวามิได.  
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        ๕.  สิ ฺจ   ภิกฺข ุ  อมิ   นาว            สิตฺตา   เต   ลหุเมสฺสติ, 
              เฉตฺวา    ราคฺจ   โทสฺจ       ตโต   นิพฺพานเมหิสิ. 
        ภิกษุ    เธอจงวิดเรือนี้   เรืออันเธอวิดแลว   จักพลันถึง   เธอตัด 
ราคะและโทสะแลว   แตนั้นจักถึงนิพพาน. 
        เรือนหมายเอาอัตภาพ.   เรืออันวิดแลวน้ัน   หมายเอาการบรรเทา 
กิเลสและบาปธรรมเสีย   จนขจัดไดขาด   จักพลันถงึทาคือนิพพาน. 
                                ๖.  สติ  กายคตา   อุปฏ ิตา 
                                      ฉสุ        ผสฺสายตเนสุ  สวุโต, 
                                      สตต  ภิกฺขุ   สมาหีโต 
                                      ชฺา   นิพฺพานมตฺตโน. 
        ภิกษุผูเขาไปต้ังกายคตาสติแลว   สังวรในบอเกิดแหงผัสสะ ๖ 
แลว  มีจิตต้ังมั่นติดตอแลว  พึงรูนิพพานแหงตน.  
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                                บาลแีสดงสอุปาทิเสสนิพพาน 
                ๑.  ตณฺหาย  วิปฺปหาเนน   นพฺิพาน   อิติ   วุจฺจติ. 
                     เพราะละตัณหาเสีย   ทานกลาววา   นิพพาน. 
        ๒.  สพฺพโส   ตณฺหาน   ขยา    อเสสวิราคนิโรโธ   นิพฺพาน. 
               ความดับดวยสํารอกโดยไมเหลือ    เพราะส้ินแหงตัณหาทั้งหลาย 
ดวยประการทั้งปวง   เปนนิพพาน. 
                        ๓.  เอกา   หิ   ธาตุ     อธิ   ทิฏธมมฺิกา 
                                 สอุปาทิเสสา   ภวเนติติสงฺขยา. 
        ธาตุอันหน่ึงแล   เปนไปในธรรมอันแลเห็นแลวในโลกน้ี   เปน 
นิพพานธาตุ   มีอุปาทิยังเหลือ   เพราะสิ้นธรรมชาติผูนําไปสูภพ  [ คือ 
ตัณหา.]  
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                        บาลีแสดงอุปาทิเสสนิพพาน 
        ๑.  อกิฺจน   อนาทาน          เอต   ทีป  อนาปร 
              นิพฺพาน   อิติ  น  พฺรมูิ     ชรามจฺจุปริกฺขย. 
        เรากลาวทวีปนั่นมิใชอ่ืน   หาหวงมิได  หาเครื่องยึดมิได  เปน 
ที่สิ้นรอบแหงชราและมัจจุ   วานิพพาน. 
                        ๒.  อนุปาทิเสสา   ปน   สมฺปรายิกา 
                               ยมฺห ิ  นิรุชฺฌนฺติ    ภวานิ   สพฺพโส. 
        สวนธาตุเปนไปในธรรมอันจะพึงถึงขางหนา   ที่ภพทั้งปวงดับ 
ดวยประการทั้งปวง   เปนนิพพานธาตุหาอุปาทิเหลือมิได. 
                        ๓.  เตส   วูปสโม   สุโข. 
        ความเขาไปสงบแหงสังขารเหลานั้น   ยอมเปนสุข. 
                        ๔.  อตฺถิ   ภิกฺขเว   ตทายตน  ฯ เป ฯ. 
        ภิกฺษุทั้งหลาย  อายตนะนั้นมีอยู   ที่ดิน  น้ํา   ไฟ   ลม   ไมมีเลย 
อากาสานัญจายตนะ   วิญญาณัญจายตนะ   อากิญจัญญายตนะ    เนว- 
สัญญานาสัญญายตนะ   ก็มิใช   โลกนี้ก็มิใช   โลกอ่ืนก็มิใช   ดวงจันทร 
ดวงอาทิตยทั้ง ๒  ก็มิใช   อน่ึง   ภิกษุทัง้หลาย   เราไมกลาวเลยซ่ึง 
อาตนะน้ันวาเปนการมา   เปนการไป   เปนการยืน   เปนการจุติ  เปน 
การเกิด   อายตนะน้ันหาท่ีต้ังอาศัยมิได   มิไดเปนไป   หาอารมณมิได 
นั่นแลท่ีสุดแหงทุกข. 
        ในสูตรนี้   เรียกนิพพานวา   อายตนะ   และสองความวา   นิพพาน  
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มีสภาพตามลําดับ  ดังนี้ :- 
        ๑.  มิใชรูปขันธ. 
        ๒.  มิใชนามขันธ. 
        ๓.  มใิชโลก   ในโหราศาสตร. 
        ๔.  ไมมีการสัมพันธดวยโลกอ่ืน. 
        ๕.  มิใชเปนโลกเองพรอมท้ังสัตวโลก. 
        ๖.  เปนปลายสายแหงทุกขขันธ. 
                                      คิดเทียบนิพพาน 
        ทานผูอุตสาหะคิดเทียบคําวา  " อตฺถิ   ตทายตน "   อายตนะมี 
อยู  เหมือนกับไฟที่โดยปกติไมปรากฏ   แตเปนธาตุมีอยู   ทานชักไฟ 
ฟามาชวยเปนอุทาหรณ. 
        ๕.  อตฺถิ   ภิกขฺเว   อชาต   อภูต  อกต   อสงฺขต 
        ภิกษุทั้งหลาย   อาตนะอันไมเกิดแลว  ไมเปนแลว   อันปจจัย 
ไมทําแลว  ไมแตงแลว  มอียู.  
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                          บาลีแสดงนิพพานท้ัง ๒ บรรยาย 
        ๑.  เอต   สนฺต   เอต   ปณีต   ยทิท   สพฺพสงฺขารสมโถ 
สพฺพูปธิปฏินิสฺสคฺโค   ตณฺหกฺขโย   วริาโค   นิโรโธ  นิพฺพาน 
        ธรรมชาตน่ันสงบแลว.   ธรรมชาตน่ันประณีต  ธรรมชาตไรเลา 
เปนที่สงบแหงสังขารท้ังปวง   เปนที่สละคืนอุปธิทั้งปวง  เปนท่ีสิ้นแหง 
ตัณหา  เปนที่สิ้นกําหนัด  เปนที่ดับ  คือนิพพาน. 
                                       อุปธิ  ศัพท ๒ 
        ๑.  เปนชื่อแหงกิเลส   ดวยอรรถวาเขาไปทรง   คือเขาครอง 
        ๒.  เปนชื่อแหงเบญจขันธ  ดวยอรรถวาเขาไปทรง  คือหอบไว 
ซึ่งทุกข. 
                                    นพิพาน ๒ บรรยาย 
        ๑. บทวาเปนที่สงบแหงสังขารท้ังปวง  และบทวาเปนที่สละคืน 
อุปธิทั้งปวง  หมายเอาอนุปาทิเสสนิพพาน. 
        ๒. สวน ๓ บท   มสีิ้นตัณหาเปนตน  หมายเอาสอุปาทิเสส- 
นิพพาน. 
                                บทนพิพาน  ไมมีบทคุณกํากับ 
        บทนิพพาน   แสดงโดยลําพังไมมีบทคุณกํากับ   เชนในบาลีวา 
" นิพฺพาน  สุคเตน  เทสิต "   นิพพานอันพระสุคตทรงแสดงแลว  พึง 
เขาใจวาแสดงรวบยอดตลอดถึงอนุปาทิเสส.  
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                                    นพฺิพุต  ศัพท 
        นิพฺพุต   ศัพทนี้   ใชในอรรถ  ๒ คือ :- 
        ๑.  ใชในอรรถทั่วไป  เชนคําวา  "สาลิกุร   สนุิพฺพุต "  ขาวตัง 
แหงขาวสาลี  อันเย็นดีแลว. 
        ๒. ใชในอรรถลึก  เชนบาลีในนโิรธอริยสัจโดยธัมมาธิฏฐาน 
วา  " อตฺถิ  นพฺิพุติ   น   นพฺิพุโต  ปุมา "  ความดับมีอยู  คนผูดับหามีไม. 
        เพราะเหตุนี้กระมัง  ที่ใชในอรรถลึกจึงเพ่ิม   " ปริ "  เขาขาง 
หนา  เปน  " ปรินิพฺพุโต   หรือยายไปตามลิงค  เชนนี้นําความเขาใจวา 
ในที่สุด   ดับดวยดับแหงจริมกจิต   แตความอ่ืนเพงเพียงวา   ดับรอน 
ดวยละกิเลสเสียได. 
                                       ขอควรสังเกต 
        ในอธิการแหงนิพพานนี้   มีกลาวถึงการส้ิน    การละกิเลสหรือ 
อาสวะอยางอ่ืนจากฝกฝายแหงกาม    แปลกจากอธิการอ่ืน   ทีก่ลาว 
การส้ิน   การละเฉพาะกิเลส   หรืออาสวะอันเปนฝกฝายแหงกาม. 
                        การกลาวถึงพระพุทธเจาหลายพระองค 
        ตามมติที่รับรองในบาลีหลายแหง   ในบางแหงมีมหาปทานสูตร 
เปนตน      ออกพระนามพระพุทธเจาทั้งหลายผูมีศาสนาลวงแลว  ๕ 
พระองค   คือ   พระวิปสสี   พระสิขี   พระเวสสภู    พระโกนาคมนะ  พระ 
กัสสปะ   ในท่ีหลายแหง   เปนแตใชพหูพจน   เชนในบาลีกระทูตน 
นี้มีขอท่ีสมคววรรู   คือ :- 
        ๑.  จะแสดงความมีอยูโดยธรรมดาแหงธรรม   อันพระพุทธเจา  
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ของเราไดทรงตรัสรูและทรงเปดเผย   และจะเชิดชูพระอภินิหารอันวา 
มหัศจรรยของพระองค   ในการตรัสรูธรรมนั้นตรงเผงกับการอยางนั้น 
แหงพระพุทธเจาท้ังหลายในปางหลัง. 
        ๒.  เมื่อไมระบุพระนาม   มีทางที่จะเขาใจวา   ธรรมยอมทรง 
อยูโดยธรรมดา   สมแกอรรถวาสภาพผูทรงอยู   เปนธรรมท่ีวิญูชน 
ทั้งหลายพึงรูเฉพาะตน. 
        ๓.  การกลาวระบุเปนพหูพจนเชน  " เอต  พุทฺธาน  สาสน "   นั่น 
มิใชคําสอนของพระองคเทาน้ัน  เปนคําสอนของทานผูอ่ืนดวย. 
        การอางพระพุทธเจาหลายพระองคอยางนี้   เพ่ือใหรูวาเปนมติ 
เกาหรือคําเกา     หรือเพ่ือแสดงวาเปนมติหรือเปนการท่ีผูรูทั้งหลาย 
เห็นรวมกันกับพระองค.  
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                                ความหมายแหงบาลีกระทู 
        พระพุทธภาษิตตรัสใหรีบรัดชําระทางไปพระนิพพาน   กระทู ๒ 
นั้น  ยอมเปนดังกรุยเครื่องหมายระยะทาง   ที่ผูเดินไปถึงเขาแลว  จะ 
พึงหมายหากรุยหนาตอไปกวาจะถึง. 
                                ทางไปนิพพานอีกทางหน่ึง 
        ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร   แสดงมัชฌิมาปฏิปทาทางกลาง   แลว 
แสดงทางอริยะองค  ๘  มสีันมาทิฏฐิเปนตน. 
                                กิจของผูไปนิพพาน ๒ อยาง 
        ๑. ผูชําระทางไปนิพพาน   พึงถางองคอันผิดตรงกันขามกับ 
อริยมรรค   เปนสวนปหานะ. 
        ๒.  พึงปฏิบัติหัดกายวาจาจิตไปตามองค ๘ นั้น   เปนอยาง ๆ 
กวาจะครบเขากันเปนธรรมสามัคคี   เปนสวนภาวนา. 
                                       นิพพานเปนบรมสุข 
        นิพพานเปนสุขสดใส   เปนสุขสงบ   เปนสขุเย็น   เชนน้าํระงับ 
ระหาย  เปนยอดแหงอามิสสุข   และหมายถึงนิพพานทั้ง ๒  บรรยายดวย 
จึงมีทางเขาใจเปน ๓  คือ :- 
        ๑.  บางทีจะพึงถือเอาความอันกลับกันกับคําวา      " เอเสวนฺโต 
ทุกฺขสฺส "   นั่นที่สุดแหงทุกข. 
        ๒.  มิเชนนั้น   จะพึงหมายเอาขณะดับจริมกจิตอันสัมปยุตดวยสุข 
ดังกลาวชมผูมรณะบางคนวา  ตายเปนสุข   หรือดังกลาวในอรรถกถาวา  
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" สุตฺตปฺปพุทฺโธ   วิย "   ดุจหลับแลวต่ืนข้ึน. 
        ๓.  หรอืจะพึงหมายเอาอาการปรากฏแกผูอ่ืน   ดังเราคิดเห็นเอา 
เองวา   อายตนะนั้นเปนสุข   หรือดังปรารภถึงทานผูทําคุณแกโลกและ 
ละโลกไปแลว  มีผูนับถอืกราบไหวบูชาเห็นนาอ่ิมใจ   ดังกลาววา  " เปจฺจ 
นนฺทติ "   ผูมีบุญอันทําแลว  ละไปแลว  ยอมยินดี.  
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                                               สรูปความ 
        จิตอันเคยกําหนัด   ในอารมณอันยวนความกําหนัด   มัวเมาใน 
อารมณอันชักใหมา   ภายหลังมาหนายโดยโยนโิสแลว   ยอมส้ินกําหนัด 
ยอมหลุดพน  ยอมถึงความหมดจดผองใส   ยอมสงบ  ยอมเปนจริมกริต 
ดับสนิทในอวสาน   นิพพิทา   วิราคะ   วิมุตติ  วิสุทธิ  สันติ  และนิพพาน 
เปนธรรมท่ีเนื่องกัน   ดวยประการฉะน้ี. 
        โดยนัยนี้   ปรมัตถปฏิทา   ยอมเปนปฏิปทาเหมาะแกผูบริบูรณ 
ดวยสามิสสุขแลว    หวังจะหานิรามิสสุขอันสุขุมกวาตอไป  และเปนอนุ- 
ปุพพปฏิปทา   อันจะพึงปฏิบัติข้ึนไปถึงโดยลําดับ   นับต้ังแตประโยชน 
ทางคดีโลกคดีธรรมข้ึนไปถึงไตรสิกขา   อันเปนนิพเพธภาคิยะ  คือเปน 
สวนแหงการแทงตลอดดวยปญญา.  
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                                   สวนสังสารวัฏ 
                         
                                โดยบุคคลาธิษฐาน 
                                           คติ 
                                        อุทเทส 
        ๑.  จิตฺเต   สงฺกิลิฏเ        ทุคฺคติ    ปาฏิกงฺขา. 
        เมื่อจิตเศราหมองแลว   ทุคติเปนอันตองหวัง. 
        ๒. จิตฺเต   อสงฺกิลฏิเ      สุคติ   ปาฏิกงฺขา. 
        เมื่อจิตไมเศราหมองแลว  สุคติเปนอันหวังได. 
                                ใจความท่ีทานพรรณนา 
                                        คติ ๒ ประการ 
        ใน ๒ อุทเทสขางตน     ไดคติคือภูมิเปนที่ไปถึงเบ้ืองหนาแต 
มรณะเปน ๒  คือ :- 
        ๑.  ทุคติ   ภูมิเปนทีไ่ปขางชั่ว. 
        ๒. สุคติ   ภูมิเปนทีไ่ปขางดี. 
                                        ทุคติ  ๒ ประการ 
        ทุคติในบางสูตรเปน ๒ คือ :- 
        ๑.  นริยะ   โลกหาความเจริญมิได. 
        ๒.  ติรจัฉานโยนิ   กําเนิดแหงดิรัจฉาน.  
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                                     ทคุติ  ๓  ประการ 
        ในบางสูตร  เพ่ิมปตติวิสัย   แดนแหงเปรต   คือจําพวกผี  เรียก 
ชื่อตางออกไปอีกนัยหน่ึง  วา :- 
        ๑.  อบาย  โลกปราศจากความเจริญ. 
        ๒. ทุคติ. 
        ๓.  วินบิาต  โลกหรอืวิสัยเปนที่ตกแหงสัตวผูไรอํานาจ   ทานวา 
ไดแกปตติวิสัย. 
                                      ทุคติ ๔ ประการ 
        ในสูตรโดยมากเพิ่มนิรยะเขาขางทายเปน ๔ ดวยกัน. 
                                     สคุติ  ๒ ประการ 
        ในบางสูตรเรียกวา   เทวะ  ๑ มนษุย ๑  ในสูตรโดยมากเรียกวา 
สุคติ ๑  โลกสวรรค ๑. 
        เทวะ  เปนคําเรียกเทวดาข้ึนสวรรคก็ได   ชัน้พรหมก็ได    สุด 
แลวแตความบงถึง. 
        มนุษย   หมายเอาจําพวกสมประกอบ  ในสูตรนี้ชี้เอามหาศาล  คือ 
คนมั้งมี  มีขันติยมหาศาสเปนตน. 
        สวรรค   แปลวาโลกเปนที่ไปดีหรือโลกมีอารมณดี   ดูเหมอืน 
หมายเอาเทวโลกชั้นตํ่าท่ีเปนกามาวจร. 
                                            เทียบทุคติ 
        ๑.  นริยะนัยตน    และอบายนัยหลังไดกัน.  
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        ๒.  ติรจัฉานโยนินัยตน   และทุคตินัยหลังไดกัน. 
        ๓.  ปตติวิสัยนัยตน   และวินิบาตหลังไดกัน. 
            เพ่ือสังเกตเห็นถนัดเรียงเทียบไว  ดังน้ี :- 
        ๒.  นิรยะ  ติรัจฉานโยนิ. 
        ๓.   นิรยะ  ติรัจฉานโยนิ  ปตติวิสัย. 
        ๔.   อบาย  ทุคติ   วินิบาต. 
        ๕.   อบาย  ทุคติ   วินิบาต  นิรยะ. 
        นี้แสดงตามพระสูตรอันกลาวถึงทุคติไวในที่นั้น ๆ  เปนที ่๒ บาง 
๓ บาง  เหลาน้ีเปนตน. 
                                        มติอรรถกถาจารย 
        ๑.  อบาย   ไดแกติรจัฉานโยนิ. 
        ๒.  ทุคติ   ไดแกปตติวิสัย. 
        ๓.  วินบิาต  ไดแกอสุรกาย. 
                                               เทียบสุคติ 
        ๑.  เทวะนัยตน   และสวรรคนัยหลังไดกัน. 
        ๒.  มนษุยนัยตน   และสุคตินัยหลังเปนอันไดกันโดยเอกเสสนัย. 
                                        สันนิษฐานเร่ืองนิรยะ 
        นิรยะนั้น   ไมใชมีเฉพาะของเรา   ของลัทธิอ่ืนบรรดาที่รับรอง 
ความเวียนเกิด   มีลัทธิพราหมณเปนตน  ยอมมีดวยกันทั้งน้ัน   เปน 
แตยักเยื้องใหเหมาะแกลัทธิของตน   เมื่อเชนนี้ทางที่เราจะพึงพิจารณา  
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จึงมีดังน้ี :-  
        ๑.  พระพุทธศาสนา  รับรองมติในเรื่องมิรยะเพียงไร  ?  รับรอง 
เทาท่ีกลาวสักวาชื่อในบาลีนั้น ๆ  ดังกลาวมาแลว   หรือรับรองตลอดถึง 
เรื่องพิสดารด่ังแสดงในเทวทูตสูตรดวย. 
        ๒.  ถาไมรับรองเรื่องหลัง   จะพึงทําความเขาใจวา  สมเด็จพระ- 
บรมศาสนานํามาตรัส   เพ่ือแสดงนรกในมนุษยโดยนัย   แตเรื่องถูกเติม 
หรือดัดแปลงใหเปนจริงไป   หรือเปนธรรมปฏริปู  คือธรรมปลอมรจนา 
แทรกข้ึนทีหลัง. 
        ๓.  การวิจารณ   ๒  ขอขางตน   จักนําใหลงสันนิษฐานวา  พระ- 
พุทธศาสนารับรองเรื่องปรัมปราท่ีเคยเชื่อถือกันมา   ดวยมิไดปรากฎแก 
ญาณเปน   " สนฺทิฏ ิโก "   คือเห็นเองหรือนอกจากเห็นเองแลวไมรับ 
รองเรื่องที่ยังไมไดจริง. 
                                        นิรยะ  ๑๐  ประเภท 
        ในทสกงัคุตตระ   แสดงชื่อนิรยะได  ๑๐ คือ :- 
        ๑.   อัพพุทะ. 
        ๒.  นิรพัพุทะ. 
        ๓.  อพัพพะ. 
        ๔.  อหหะ. 
        ๕.  อฏฏะ. 
        ๖.  กุมทุะ. 
        ๗.  โสคันธิกะ.  
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        ๘.  อุปปละ. 
        ๙.  ปุณฑริกะ. 
        ๑๐. ปทมุะ. 
                                   ติรจัฉาน  ๕  ประเภท 
        ในพาลบัณฑิตสูตร  แสดงดิรัจฉาน  ๕  ประเภท  คือ :- 
        ๑.  ติณภักขา   จําพวกมีหญาเปนภักษา   ระบุชื่อ  มา  เปนตน. 
        ๒.  คูถภักขา   จําพวกมีคูถเปนภักษา   ระบชุื่อ  ไก   เปนตน. 
        ๓.  จําพวกเกิดแกตายในที่มืด   ระบุชื่อ  ต๊ักแตน   เปนตน. 
        ๔.  จําพวกเกิดแกตายในน้ํา   ระบุชื่อ   ปลา  เปนตน. 
        ๕.  จําพวกเกิดแกตายในของโสโครกเชนเกดิในปลาเนาเปนตน. 
                                    ชนิดแหงดิรัจฉาน ๗ 
        ในทสกงัคุตตระ   แสดงดิรัจฉานประเภทเสือกคลานไว  ๗  ชนิด 
คือ  งู   แมลงปอง   ตะขาบ  พังพอน  แมว   หนู   นกเคา. 
                                       อธิบายปตติวิสัย 
        ๑. ไดแกบุรพบิดาท่ีลวงลับไป   ตามศาสนาพราหมณ   จึงมี 
ธรรมเนียมเซนและทําทักษิณาอุทิศบุรพบิดรของเขา   เรียกวาศราทธะ 
ธรรมเนียมนี ้ พระพุทธศาสนาก็อนุมัติ   เรียกวาปุพพเปตพลี   โดยความ 
เปนกิจอันอริยสาวกผูครองเรือนจะพึงทําประการหน่ึง. 
        ๒.  ไดแกจําพวกผีบุรพบิดร   ในฝายพุทธศาสนา   ดังจะเห็นใน 
บางสูตรกลาว   ทายกทําทานอุทิศใหบิดาคือญาติสายโลหิต   ผูเขาไป 
เกิดในกําเนิดอ่ืน  ทั้งที่เปนทุคติ   ทัง้ท่ีเปนสุคติ   ยอมเปนอยูดวยอาหาร  
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ในคติที่เขาเกิด   หาไดรับผลแหงทานท่ีอุทิศถึงไม  ตอไปเกิดในปตติวิสัย 
จึงไดรับผลแหงทานที่อุทิศถึงน้ัน. 
                                        ประมวลชนิดเปรต 
        ปกรณทั้งหลายไดกลาวถึงชนิดเปรต  คือ :- 
        ๑.   ชนดิรูปรางไมสมประ    ซูบผอม  อดโซ. 
        ๒.   ชนิดรูปรางวิการ      เชนกายเปนอยางของมนุษย   แตศีรษะ 
เปนอยางของดิรัจฉาน  เชนเปนกาบาง. 
        ๓.  ชนดิรูปรางพิกล   เสวยกรรมกรณอยูตามลําพัง   ดวยอํานาจ 
บาปกรรม. 
        ๔.  ชนดิรูปรางของมนุษยโดยปกติ  แมเปนผูเสวยก็มี   มีวิมาน 
เปนที่อยู      แตในราตรีตองออกจากวิมานไปเสวยกรรมกรณกวาจะรุง 
เรียกเวมานิกเปรต. 


