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บ ท คั ด ย่ อ
บทความนี้มุ่งนำ�เสนอสารสำ�คัญของวรรณคดีเรื่องนิราสสังขารซึ่งบอก
เล่าเรื่องราวการเดินทางในจินตนาการของกวีที่มีแนวคิดและหลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ ขันธ์ห้า สังสารวัฏ นิพพาน ไตรลักษณ์ และอริยสัจ
สี่ นิราศเรื่องนี้เป็นตัวอย่างอันดีที่ชี้ให้เห็นว่าในการถ่ายทอดหลักธรรมมิได้จ�ำ กัด
อยู่เฉพาะในคัมภีร์หรือตำ�ราทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังสามารถสื่อสารในรูปแบบ
ของวรรณคดีนิราศได้ด้วย นอกจากนั้นนิราสสังขารยังต่างกับวรรณคดีนิราศ
เรื่องอื่นๆ คือไม่ได้นำ�เสนอเรื่องราวการเดินทางของกวีที่จำ�ต้องจากถิ่นที่อยู่และ
คนรัก หากแต่เป็นการละจากร่างกายและความเป็นตัวตนเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ
ความหลุดพ้นจากสังสารวัฏ การเดินทางในวรรณคดีเรื่องนี้จึงเป็นการปล่อยวาง
ทุกสิ่งเพื่อไปสู่นิพพานซึ่งเป็นความสุขสงบอย่างแท้จริง

คำ�สำ�คัญ: นิราสสังขาร, การเดินทาง, ความหลุดพ้น, แนวคิดทางพุทธศาสนา, หลักพุทธธรรม
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Abstract
This article aims to present the content of Niras Sangkhara which
is a literary work that tells the story of an imaginative journey of the
writer. Niras Sangkhara presents the Buddhist concepts and Buddhist
doctrines, namely Pañcakkhandha (the Five Aggregates), Sam· saravaṭṭa
(Cycle of Birth and Death), Tilakkhaṇa (the Three Characteristics), and
Cattar i  Ariyasaccan i (the Four Noble Truths). This work is a good example
to show that the Buddhist doctrines can be expounded not only in
usual religious texts, but also in poetry. Niras Sangkhara is different from
other titles of the same genre in that it is not the story of a poet who
has to travel far away from his hometown and lover, but away from his
corporeal body. The journey in this literary work is the desertion of the
world of transience in order to reach Nirvana, the true peace.
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บทนำ�

ความตายเป็นกฎของธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ทุกชีวิตต้องเผชิญ และ
เป็นสิ่งที่ไม่อาจคาดเดาได้ว่าจะมาถึงเมื่อใด คำ�อธิบายเกี่ยวกับความตาย
ปรากฏอยู่ในคำ�สอนของทุกศาสนา ในส่วนของศาสนาพุทธ คำ�สอนที่
เตือนให้ตระหนักถึงความตายคือเรื่อง “มรณสติ” (หรือมรณัสสติ) ซึ่งแนะ
ให้พุทธศาสนิกชนมีสติระลึกถึงความตายอยู่เสมอ นอกจากนั้นมรณสติ
ยังชี้ให้เห็นลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวงที่เรียกว่า “ไตรลักษณ์” อันได้แก่
อนิจจตา (ความไม่เที่ยง) ทุกขตา (ความเป็นทุกข์) และอนัตตตา (ความ
มิใช่ตัวตน)* เมื่อเข้าใจเรื่องเหล่านี้อย่างถ่องแท้แล้วย่อมนำ�ไปสู่การปล่อย
วางและไม่หวาดหวั่นหากต้องเผชิญกับความตาย
โดยทั่วไปการถ่ายทอดหลักธรรมคำ�สอนมักปรากฏอยู่ในรูปคัมภีร์
หรือตำ�ราทางพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฎก ไตรภูมพิ ระร่วง นิพพานสูตร
คำ�ฉันท์ ฯลฯ หรือบางครัง้ อาจปรากฏอยูใ่ นวรรณกรรมคำ�สอนโดยตรง เช่น
โคลงโลกนิติ คำ�กลอนบรรยายธรรมเทียบด้วยตัว ก ข สังขิตโตวาทคำ�
กลอนสอนใจ ฯลฯ มิฉะนั้นก็เป็นส่วนเสริมสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีหรือ

* คำ�ว่า อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา นั้น คนไทยนิยมเรียกสั้นๆ ว่า อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา
ตามลำ�ดับ (พระพรหมคุณาภรณ์ 2556: 120) อนิจจตา หมายถึงทุกสิ่งเป็นสิ่งไม่เที่ยง ทุกสิ่งย่อม
เปลี่ยนแปลง และสูญสลายไปได้ ทุกขตา หมายถึงชีวิตในโลกล้วนมีแต่ความทุกข์ จึงไม่ควรหลง
อยู่กับชีวิต ส่วน อนัตตตา หมายถึงไม่มีสิ่งใดเป็นตัวตน ไม่มีสิ่งใดเป็นของตน แม้แต่ร่างกายก็ตาม
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วรรณกรรมเรื่องต่างๆ แต่วรรณคดีเรื่องนิราสสังขารที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มี
ลักษณะเด่นเป็นพิเศษคือมีการนำ�หลักธรรมทางพุทธศาสนามาสื่อสารเป็น
ส่วนหลักและมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเดินทางของกวีเป็นส่วนเสริม
นิราสสังขารเป็นวรรณคดีทไี่ ม่ปรากฏชือ่ ผูป้ ระพันธ์ ต้นฉบับทีน่ �ำ มา
ศึกษาระบุว่าพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2502 จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์ราษฎร์เจริญหรือที่
เรียกกันทัว่ ไปว่าโรงพิมพ์วัดเกาะ* นิราศเรือ่ งนีแ้ ต่งเป็นกลอนแปด 206 บท
กลอนหก 14 บท และกาพย์ยานี 23 บท คำ�ประพันธ์เริ่มต้นด้วยกลอนแปด
58 บท ตามด้วยกาพย์ยานี 17 บท จากนั้นเป็นกลอนแปดอีก 148 บท (มี
บทหนึ่งต้นฉบับพิมพ์ตกไป 1 วรรค) กลอนหก 14 บท และจบท้ายด้วย
กาพย์ยานีอีก 6 บท
ในด้านเนื้อหา นิราสสังขารกล่าวถึงการละสังขารเพื่อให้หลุดพ้น
จากการเวียนว่ายตายเกิด เนื้อเรื่องเริ่มต้นด้วยการคร�่ำ ครวญอาลัยเมื่อดวง
จิตต้องพรากจากสังขารคือร่างกาย  จากนั้นพรรณนาถึงความเขลาความ
มัวเมาเพราะอวิชชา (ความไม่รจู้ ริง) กิเลส (สิง่ ทีท่ �ำ ให้เศร้าหมอง) และตัณหา
(ความทะยานอยาก) สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ หากยังยึดติดอยู่ ดวงจิต
จะไม่สามารถข้ามพ้นวัฏสงสารไปได้ ต่อเมื่อละขันธ์ห้า กิเลส ตัณหา และ
* นายสิน หรือสิงห์ ลมุลทรัพย์ เป็นผู้ก่อตั้งโรงพิมพ์ราษฎร์เจริญหรือโรงพิมพ์วัดเกาะเมื่อ ร.ศ. 108
(พ.ศ. 2432) ที่ริมถนนสำ�เพ็ง หน้าวัดเกาะแก้วลังการาม (ปัจจุบันคือวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร)
สำ�เพ็ง จังหวัดพระนคร โรงพิมพ์วัดเกาะเลิกกิจการไปในราว พ.ศ. 2520
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ความลุ่มหลงในอวิชชา ระลึกถึงพระรัตนตรัยและถือหลักอริยสัจสี่ก็จะส่ง
ผลให้ไปถึงนิพพานได้

นิราสสังขาร: วรรณคดีที่ไม่เป็นไปตามขนบ

นิราศเป็นวรรณคดีประเภทหนึ่งของไทย ปรากฏหลักฐานว่ามีมา
ตัง้ แต่สมัยอยุธยาตอนต้นแล้วคือเรือ่ งทวาทศมาสและเรือ่ งกำ�สรวลสมุทร*
แต่ในสมัยนั้นยังไม่เรียกวรรณคดีชนิดนี้ว่านิราศ** นักวรรณคดีศึกษาต่าง
ยอมรั บ ว่ า วรรณคดี ทั้ ง สองเรื่ อ งนั้ น เป็ น ต้ น แบบหรื อ ส่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ประพันธ์วรรณคดีนิราศเรื่องอื่นๆ ในสมัยต่อมาด้วย เช่น นิราศนรินทร์
นิราศเดือน นิราศลำ�น�้ำ น้อย นิราศพระยาตรัง เป็นต้น ทัง้ นีล้ กั ษณะเฉพาะ
ของวรรณคดีที่เป็นต้นแบบก็คือมีบทคร่ำ�ครวญถึงนางที่รัก กล่าวถึงสิ่งที่กวี
กับหญิงคนรักเคยกระทำ�ร่วมกัน มีบทพรรณนาธรรมชาติและบทเปรียบ
เทียบสิ่งที่กวีพบเห็นระหว่างการเดินทางควบคู่ไปกับภาวะทางอารมณ์ของ
กวีทมี่ ตี อ่ นาง นอกจากนัน้ ยังมีการเปรียบเทียบการจากพรากระหว่างกวีกบั
หญิงคนรักโดยเชื่อมโยงเข้ากับการพลัดพรากของตัวละครเอกในวรรณคดี
โบราณของไทยด้วย
“นิราศ” เป็นคำ�ที่มีที่มาจากคำ�ภาษาสันสกฤต ในภาษาไทยนำ�มาใช้
เป็นทั้งคำ�นามและคำ�กริยา คำ�นามหมายถึง “เรื่องราวที่พรรณนาถึงการ
จากกันหรือจากทีอ่ ยูไ่ ปในทีต่ า่ งๆ” คำ�กริยาหมายถึง “ไปจาก, ระเหระหน,
ปราศจาก” (ราชบัณฑิตยสถาน 2556: 637) พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่น
พิทยาลงกรณทรงตัง้ ข้อสังเกตว่านิราศอาจเป็นวรรณคดีทแี่ ต่งขึน้ “ในคราว
ที่ถูกบังคับให้จากไป จะเป็นราชการบังคับ หรือกิจการอื่นบังคับก็เป็นได้”
(น.ม.ส. 2513: 103) ข้อสังเกตนีส้ อดคล้องกับเนือ้ หาโดยทัว่ ไปของวรรณคดี
* กำ�สรวลสมุทรมีชื่อเรียกอื่นว่า กำ�สรวลโคลงดั้น กำ�สรวลศรีปราชญ์ และโคลงกำ�สรวล
** ในพระนิพนธ์ค�ำ นำ�ของหนังสือเรื่องชีวิตและงานของสุนทรภู่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรม
พระยาดำ�รงราชานุภาพทรงกล่าวว่า วรรณคดีนิราศ “ชอบแต่งกันมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็น
ราชธานี แต่ที่เรียกชื่อว่าหนังสือนิราศ ดูเหมือนจะบัญญัติขึ้นในชั้นกรุงรัตนโกสินทร์นี้” (สมเด็จ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ 2557: 74)
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นิราศซึง่ กล่าวถึงเรือ่ งราวของกวีทจี่ �ำ ต้องเดินทางจากถิน่ ทีอ่ ยูไ่ ปยังทีแ่ ห่งอืน่
สำ�หรับสาเหตุในการประพันธ์วรรณคดีนริ าศ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ (2557: 73-74) ทรงอธิบายไว้ว่า “คงเป็น
เพราะเวลาเดินทางที่มักต้องไปเรือหลายๆ วัน มีเวลาว่างมาก ได้แต่นั่งๆ
นอนๆ ไปจนเกิดเบือ่ ก็ตอ้ งคิดหาอะไรทำ�แก้ร�ำ คาญ ผูส้ นั ทัดในทางวรรณคดี
จึงแก้ร�ำ คาญโดยทางกระบวนคิดแต่งบทกลอน” การแต่งวรรณคดีนริ าศจึงมี
จุดเริม่ ต้นมาจากการเดินทางทางเรือและเป็นกิจกรรมทีเ่ หล่ากวีใช้เพือ่ “แก้
รำ�คาญ” หรือเพื่อฆ่าเวลา
ส่วนรายละเอียดในด้านการประพันธ์นั้น พระราชวรวงศ์เธอ กรม
หมื่นพิทยาลงกรณ (2469: (2)-(4)) ทรงกล่าวถึงเนื้อเรื่องในวรรณคดีนิราศ
ว่าเป็นการ “ปรารภการไปทางไกล กล่าวละห้อยละเหีย่ เปนห่วงเมีย” แล้ว
ทรงขยายความเพิม่ เติมว่า “เมียทีก่ ล่าวในนิราศนัน้ เปนของไม่จ�ำ เปนจะต้อง
มีตัวตน เปนแต่ความคิดเปนเครื่องนึกขึ้นสำ�หรับช่วยให้แต่งโคลงไพเราะ
เท่านั้น...” ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าหญิงคนรักที่กวีกล่าวถึงในนิราศนั้นอาจ
มีตัวตนอยู่จริง หรือเป็นหญิงในจินตนาการของกวีก็ได้
แม้ดูเหมือนว่าวรรณคดีนิราศส่วนใหญ่จะนำ�เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ
อารมณ์และความรู้สึกของกวีเป็นหลัก แต่ก็ใช่ว่าจะทำ�ให้นิราศกลายเป็น
เรื่องที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำ�รงราชา
นุภาพ (2462: (1)-(2)) ทรงเคยกล่าวว่ามีผู้เข้าใจผิดว่าวรรณคดีนิราศ “เปน
แต่แต่งครำ�่ ครวญถึงคู่ครอง ซึ่งผู้แต่งต้องพรากไป แลถึงจะแต่งดี ก็ดีแต่ใน
กระบวนกลอนสังวาศ หาวิเศษไปกว่านัน้ ไม่” ทัง้ ทีจ่ ริงแล้ว “เขาแต่งว่าด้วย
การที่ไป แลพรรณาถึงถิ่นฐานบ้านเมืองตลอดจนกิจการที่ได้ไปรู้เห็นเปน
หลัก เอาความครำ�่ ครวญในทางสังวาศสอดสลับไว้เปนแต่เครื่องประดับ ...
นิราศทีแ่ ต่งดีจงึ มีขอ้ ความอันควรรูใ้ นทางโบราณคดีบา้ ง ในทางภูมปิ ระเทศ
แลกิจการต่างๆ บ้าง มิมากก็น้อยทุกๆ เรื่อง...” จากพระนิพนธ์ที่ยกมานี้
แสดงให้เห็นว่าบทคร�่ำ ครวญในวรรณคดีนริ าศเป็นแต่เพียง “เครือ่ งประดับ”
หรือขนบในการประพันธ์เท่านั้น แต่ก็เป็นขนบสำ�คัญที่วรรณคดีนิราศ
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ควรจะมี หากไม่มีจะไม่เป็นนิราศ ดังที่พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยา
ลงกรณทรงกล่าวว่า “...หนังสือชนิดนั้นจับเอาความเศร้า เพราะร้างรักนั้น
เป็นแก่นของเรือ่ ง ถ้ากล่าวละเอียดไปในทางอืน่ ก็เป็นกระพีท้ งั้ นัน้ นิราศบาง
เรื่องกระพี้สำ�คัญกว่าแก่น เช่นนิราศลอนดอนเป็นต้น แต่แก่นต้องมี ถ้าไม่มี
ไม่เป็นนิราศ...” (น.ม.ส. 2513: 103-104)
จากทีก่ ล่าวมานัน้ อาจพอสรุปได้เป็นเบือ้ งต้นว่าวรรณคดีนริ าศมีองค์
ประกอบสำ�คัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) มีการเดินทางจากถิ่นที่อยู่ 2) มีการ
พลัดพรากจากหญิงคนรัก และ 3) มีการรำ�พันความรู้สึกที่มีต่อนางอันเป็น
ที่รัก* ลักษณะทั้งสามนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นสัญนิยมการประพันธ์ (literary
convention) หรือขนบวรรณคดี ซึ่งกวีกับผู้อ่านต่างรู้กันดีอยู่แล้วว่าเป็น
สิ่งที่ขาดมิได้ แม้แต่เรื่องนิราสอพยพ 2487 ของสุกรหัสน์ซึ่งแต่งในชั้น
หลังและกวีเองก็ไม่ได้พลัดพรากจากคนรัก แต่ก็จำ�เป็นต้องแต่งตามขนบ
วรรณคดีดังที่ระบุไว้ว่า
อันวิสัยเขียนนิราสเพราะคลาดรัก
ต้องโหยหวนครวนคร�่ำ เพ้อรำ�พัน
แต่นิราสนี้มิคลาดรักไครหมด		
เมียก็ไปลูกก็ไปไม่ซบเซา		
แต่ต้องเพียรเรียนแยบแบบกวี		
จะขอชมธัมชาติผาดผ่านไป		

ถึงอกหักเพียงชีวาจะอาสัญ
ตามเชิงชั้นเช่นกวีผู้มีเชาวน์
แต่ก�ำ สดเพราะนิราสคลาดบ้านเก่า
ไม่เปลี่ยวเปล่าจะรำ�พันฝันถึงไคร
เพื่อไว้ลายวรรนคดีสรีสมัย**
อาดจะได้รสแปลกแปลกไม่แผกจาง
(สุกรหัสน์ 2487: 35)

อย่างไรก็ตามหากจำ�แนกวรรณคดีนริ าศตามลักษณะเนือ้ หาและทีม่ า
* นิราศบางเรื่องอาจมีองค์ประกอบไม่ครบตามขนบดังกล่าวก็ได้ เช่น นิราศจันทร์ (สันนิษฐานว่า
สุนทรภู่เป็นผู้แต่ง) มิได้เป็นบันทึกการเดินทางเช่นนิราศทั่วไปเพราะกวีมิได้เดินทางจากนาง เป็น
แต่เพียงการพรรณนาความรู้สึกที่มีต่อหญิงคนรักเท่านั้น ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าจุดสำ�คัญของการเป็น
วรรณคดีนิราศน่าจะเป็นการรำ�พันความรู้สึกที่มีต่อนางอันเป็นที่รักมากกว่า
** การทำ�อักษรเน้นและขีดเส้นใต้ค�ำ ประพันธ์ที่อ้างถึงในบทความนี้เป็นของผู้เขียนบทความ
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อาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือนิราศที่มีการเดินทางจริง นิราศที่สมมุติว่า
เดินทาง และนิราศที่มีที่มาจากวรรณคดี* เนื้อหาของวรรณคดีนิราศซึ่งตาม
ขนบต้องกล่าวถึงการเดินทางไกลจากหญิงคนรักและมีการรำ�พันความทุกข์
ทีต่ อ้ งพลัดพรากจากหญิงนัน้ อาจเป็นเนือ้ หาและอารมณ์ความรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้
จริงของกวี หรืออาจเป็นเรื่องจากจินตนาการ หรืออาจเป็นในลักษณะผสม
ผสานกันระหว่างเรื่องจริงกับจินตนาการก็ได้ เมื่อพิจารณาวรรณคดีเรื่อง
นิราสสังขารจะเห็นได้ว่าเป็นนิราศประเภทที่สมมุติว่าเดินทาง มีการรำ�พัน
ถึงความทุกข์จากการพลัดพรากควบคู่ไปกับการพรรณนาสภาพแวดล้อม
ขณะเดินทาง จะต่างกันก็เพียงกวีไม่ได้เดินทางจากหญิงคนรัก แต่เป็นการ
เดินทางที่ต้องพรากจากสังขารร่างกายของตัวเอง ดังคำ�ประพันธ์ตอนเริ่ม
เรื่องที่ว่า
นิราสเรื่องเมืองสังขารรำ�คาญคิด
เฝ้าร่ำ�รักกายาเป็นอาจิณ		
ยิ่งคิดไปใจหายไม่วายหวัง		
แสนวิตกอกร้อนไม่ผ่อนเย็น		

ด้วยน้ำ�จิตต์ห่วงหลังหวังถวิล
มิรู้สิ้นโศกซ้ำ�ด้วยจำ�เป็น
จะจากวังสังขารรำ�คาญเข็ญ
ต้องจำ�เป็นว้าเหว่มาเอกา (หน้า 1)

สิ่งที่กวีจากมาไม่ใช่หญิงคนรัก แต่เป็น “เมืองสังขาร” และ “วัง
สังขาร” ซึ่งไม่ได้หมายถึงเมืองจริงๆ แต่หมายถึง “กายา” คือร่างกาย
นอกจากนั้นคำ�ประพันธ์แห่งอื่นๆ ยังใช้หลากไปเป็น “จังหวัดสังขาร”
“พารา” “ธานี” และ “ศาลา” ด้วย การคร�่ำ ครวญถึงร่างกายเช่นนีเ้ ป็นการ
ใช้ภาพพจน์ประเภทสมมุติภาวะ (apostrophe) คือกำ�หนดให้ตัวละคร
เจรจา รำ�พึงรำ�พัน หรือคร�่ำ ครวญกับสิง่ ทีไ่ ม่มชี วี ติ เสมือนว่าสิง่ นัน้ มีชวี ติ ** ใน
* นิราศที่มีที่มาจากวรรณคดี คือนิราศที่แต่งขึ้นโดยอาศัยเนื้อความการพลัดพรากจากกันของตัว
ละครในวรรณคดี เช่น นิราศอิเหนา นิราศษีดา (ราชาพิลาปคำ�ฉันท์) พระรถนิราศ เป็นต้น
** คำ�อธิบายศัพท์ “สมมุติภาวะ” (apostrophe) ในที่นี้ปรับปรุงและดัดแปลงมาจากคำ�นิยามใน
พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรม อังกฤษ-ไทย ซึ่งกล่าวว่าสมมุติภาวะเป็น “ภาพพจน์แบบหนึ่งที่ใช้
กล่าวกับสิ่งของ สถานที่ นามธรรม ข้อคิดเห็น บุคคลที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว หรือบุคคลที่มิได้ปรากฏ
ตัวอยูใ่ นทีน่ นั้ เสมือนว่าเป็นสิง่ มีชวี ติ หรือปรากฏตัวอยูใ่ นทีน่ นั้ ด้วย” (ราชบัณฑิตยสถาน 2545: 34)
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ทีน่ แี้ ม้สงั ขารจะเป็นร่างกายของมนุษย์ แต่กเ็ ป็นเพียงร่างทีเ่ คยมีชวี ติ เท่านัน้
เมื่อบัดนี้ไม่มีดวงจิตแล้ว ร่างกายนั้นจึงเป็นเพียงซากศพที่ไร้ชีวิต
น่าสังเกตว่าการที่กวีเรียกสังขารร่างกายด้วยคำ�ที่หมายถึงดินแดน
พื้นที่ หรืออาณาเขตว่า “เมือง” “วัง” “จังหวัด” “พารา” “ธานี” และ
“ศาลา” นั้น สื่อนัยความหมายว่าเป็นที่อยู่ของดวงจิต เป็นที่ที่บันดาล
ประโยชน์คือทรัพย์สมบัติและความสะดวกสบายแก่ผู้ครอบครอง ด้วยเหตุ
นี้เมื่อจำ�ต้องละจากร่างกาย ดวงจิตจึงตกอยู่ในภาวะลำ�บาก ส่งผลให้เกิด
ความอาลัยอาวรณ์สิ่งต่างๆ ที่เคยครอบครอง ดังคำ�ประพันธ์ที่ว่า
นิจจาเอ๋ยเคยสำ�ราญผ่านสมบัติ
ยามวิบัติพลัดพรากจากพารา
เราจากวัง ครั้งนี้มิได้กลับ
สงสารซึ่งศาลา น่าปราณี

ในจังหวัด สังขารนานหนักหนา
ยิ่งตรึกตราครวญคะนึงถึงธานี
เหมือนเดือนดับมัวหมองไม่ผอ่ งศรี
จะเศร้าศรีซุดโซมถมแผ่นดิน (หน้า 1-2)

กล่าวได้ว่าวรรณคดีเรื่องนิราสสังขารมีความแปลกและแตกต่าง
กับวรรณคดีนิราศเรื่องอื่นๆ คือแทนที่จะรำ�พันถึงหญิงคนรักตามขนบใน
วรรณคดีนิราศ กลับคร่ำ�ครวญอาลัยอาวรณ์ถึงร่างกาย เป็นการเปรียบ
สังขารว่าเป็นที่อยู่ที่อาศัย เป็นสิ่งที่มนุษย์รักและหวงแหนมากที่สุด เหตุที่
เป็นเช่นนีค้ งเนือ่ งมาจากธรรมชาติของสิง่ มีชวี ติ ทีย่ อ่ มรักตัวเองมากทีส่ ดุ จึง
ไม่แปลกทีด่ วงจิตของผูต้ ายจะคิดอาลัยรักร่างกายของตัวเอง แทนทีจ่ ะรูส้ กึ
อาลัยอาวรณ์ถึงหญิงคนรักหรือคร่ำ�ครวญรำ�พันถึงผู้อื่น

สังสารวัฏ: การว่ายเวียนในวังวนแห่งโลกีย์

ตามคติพุทธศาสนา การเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องปกติของสัตว์โลก
ทุกผู้ทุกนาม ตราบใดที่ยังมีกิเลส ตราบนั้นสรรพสัตว์ก็ยังคงต้องว่ายเวียน
ในวังวนแห่งความทุกข์ต่อไป คำ�ว่า “สังสารวัฏ” (หรือวัฏสงสาร) ประกอบ
จากคำ�ว่า “สังสาร” (หรือสงสาร) ซึ่งหมายถึง “การเวียนว่ายตายเกิด,
การเวียนตายเวียนเกิด” (ราชบัณฑิตยสถาน 2556: 1156) และ “วัฏฏะ”
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หมายถึง “วงกลม, การหมุน, การเวียนไป, รอบแห่งการเวียนเกิดเวียนตาย”
(ราชบัณฑิตยสถาน 2556: 1103) ตามหลักพุทธศาสนาสรรพชีวิตไม่ได้สิ้น
สุดลงเมื่อตาย หากยังมีกิเลส (สิ่งที่ท�ำ ให้เศร้าหมอง) กรรม (การกระทำ�ที่มี
ตัณหาเป็นแรงขับ) และวิบาก (ผลกรรมที่กระทำ�ไว้) ก็ยังต้องเกิดและตาย
อีกจนกว่าจะหมดกิเลสและหมดกรรมจึงจะพ้นวังวนของสังสารวัฏไปได้
ในวรรณคดีเรื่องนิราสสังขารกล่าวถึงการออกเดินทางของดวงจิต
ภายหลังจากสิน้ ชีวติ ไปแล้ว ผูต้ ายต้องเดินทางไปในป่า (“รีบด้นเดามาในป่า
พนาสัณฑ์”) (หน้า 4) ด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวเป็นทุกข์และลำ�บาก (“แสน
วิตกอกร้อนไม่ผ่อนเย็น ต้องจำ�เป็นว้าเหว่มาเอกา” (หน้า 1) ทั้งยังรู้สึก
อาลัยอาวรณ์สงั ขารร่างกายทีต่ นจากมา (“เฝ้าร�ำ่ รักกายาเป็นอาจิณ”) (หน้า
1) และหวนคิดถึงความสุขความรุ่งเรืองเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ (“นิจจาเอ๋ย
เคยสำ�ราญผ่านสมบัติ”) (หน้า 1) แม้จะรู้ว่าความทุกข์ทั้งปวงล้วนเกิดจาก
อวิชชา กิเลส และตัณหา แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะตัดใจละจากสังขารไปได้
การทำ�ใจให้ยอมรับความจริงเป็นสิ่งที่ยากยิ่งราวกับยกภูเขาพระสุเมรุดัง
คำ�ประพันธ์ที่ว่า
ประหลาดนักหักไม่หายวายวิตก เหมือนหนึ่งยกเมรุไกรใหญ่มหันต์
มีแต่ความทุกข์เข็ญไม่เว้นวัน
เฝ้าโศกศัลย์โศกาน้ำ�ตานอง (หน้า 4)

การยึดติดในโลกียค์ อื เรือ่ งทางโลกอันได้แก่ กาม ตัณหา ทิฏฐิ อวิชชา
และการยินดีในกามคุณ* สิง่ เหล่านีเ้ ป็นเหมือนพญามารทีฉ่ ดุ รัง้ ไม่ให้ดวงจิต
หลุดพ้นจากวัฏสงสาร การเดินทางในโลกหลังความตายเป็นเส้นทางที่ “ต้อง
เดินดั้นดงแดนแสนกันดาร” (หน้า 4) เมื่อผนวกรวมกับธรรมชาติรอบกาย
ที่ “มืดมัวทั่วฟ้าในอากาศ” (หน้า 4) ดวงจิตจึงไม่รู้ว่าจะเลือกไปทางใด ยิ่ง
เมื่อเกิด “ทางสามแยกแปลกประหลาด” (หน้า 5) ที่ดวงจิตจำ�ต้องตัดสินใจ
เลือกเดินไปทางใดทางหนึง่ ก็ยงิ่ ทำ�ให้เกิดความสับสนมากขึน้ ในช่วงเวลานัน้
* กามคุณคือสิ่งที่น่าปรารถนามี 5 ประการ ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส
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นับได้วา่ สติและสมาธิเป็นสิง่ สำ�คัญทีส่ ดุ ทีจ่ ะช่วยแก้ไขปัญหาให้คลีค่ ลายลง
ได้ ดวงจิตนั้นจึงต้อง “วางอารมณ์” (หน้า 5) และ “ขอคุณพระบารมีเป็น
ที่พึ่ง” (หน้า 5) เพื่อจะได้ไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ต้องการคือ “กรุง
ศรี” (หน้า 6) ซึ่งเป็น “เมืองแก้วจินดามหานคร” (หน้า 6) หรือเมืองสวรรค์
หนทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้ดวงจิตของผูต้ ายผ่านพ้นจากสิง่ ยึดเหนีย่ วต่างๆ ไปได้
ก็คือจะต้อง “ตัดสละละโลกีย์” (หน้า 4) และ “ถือศีลห้าสมาทาน” (หน้า
4) มิฉะนั้นก็จะต้องคิดฟุ้งซ่าน เป็นทุกข์ ตกอยู่ในวัฏสงสารซึ่งอยู่ในฝั่งโลกีย์
ต่อไปดังคำ�ประพันธ์ที่ว่า
เรื่องคิดนึกของใจใครเชื่อเข้า
ทำ�ให้วุ่นขุ่นเครื่องเรื่องรำ�คาญ		
คิดอย่างนี้เดี๋ยวนึกไปอย่างโน้น
หลงเชื่อไปตกหล่มต้องจมปรัง		

สังขาร: ต้นเหตุแห่งความยึดติด

ต้องโศกเศร้าติดตัวในสังขาร
เพราะคิดอ่านของจิตต์อนิจจัง
เหมือนลิงโผนไม่หยุดสุดจะหวัง
อยู่ในฝั่งโลกีย์ ที่กันดาร (หน้า 10)

มนุษย์ทุกผู้ทุกนามล้วนประกอบขึ้นจากรูป (คือกาย) และนาม (คือ
จิต) จึงจะเกิดมีชีวิตขึ้นมาได้ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556:
383) ให้ความหมายคำ�ว่า “ชีวิต” ตามมุมมองของทางโลกไว้ว่า “ความ
เป็น, ตรงข้ามกับความตาย” แต่ ในทางธรรม “ชีวิต” คือการประชุมร่วม
กันของรูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซึ่งเรียกรวมกันว่าขันธ์ห้า
พระพรหมคุณาภรณ์ (2552: 24) อธิบายความหมายของคำ�ว่า “ชีวิต” ไว้
ในหนังสือพุทธธรรมว่า “ขันธ์ทั้ง 5 อาศัยซึ่งกันและกัน รูปขันธ์เป็นส่วน
กาย นามขันธ์ทั้งสี่เป็นส่วนใจ มีทั้งกายและใจจึงจะเป็นชีวิต กายกับใจทำ�
หน้าที่เป็นปกติและประสานสอดคล้องกัน ชีวิตจึงจะดำ�รงอยู่ได้ด้วยดี...”
ขันธ์ห้าหรือเบญจขันธ์คือส่วนของรูปกับนามมีองค์ประกอบ 5 อย่าง ได้แก่
รูป (ร่างกายและพฤติกรรม) เวทนา (ความรู้สึกที่เกิดจากประสาทสัมผัส)
สัญญา (การรู้จำ�ความรู้สึก) สังขาร (สิ่งที่ปรุงแต่งจิต) และวิญญาณ (ความ
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รู้แจ้งแห่งอารมณ์)* น่าสังเกตว่าในนิราสสังขารไม่ได้จำ�แนกขันธ์ออกเป็น
ส่วนประกอบย่อยทั้ง 5 ส่วน และเมื่อใช้คำ�ว่า “สังขาร” ก็ใช้ในความหมาย
ทัว่ ไปคือหมายถึงร่างกายเท่านัน้ มิใช่สงิ่ ทีป่ รุงแต่งจิต นอกจากนัน้ เมือ่ กล่าว
ถึงขันธ์ห้าก็กล่าวถึงในลักษณะว่าเป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ และ
เป็นสิ่งชั่วร้ายที่ทำ�ให้ลุ่มหลงมัวเมาดังตัวอย่างต่อไปนี้
ขันธ์ห้าเป็นสิ่งไม่เที่ยง

นึกแต่ขันธ์ทั้งห้าว่าไม่เที่ยง
จะว่ากล่าวห้ามปรามให้ตามใจ

ขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ

ขันธ์ทั้งห้าย่นย่อก็ใจหาย
จึงหลงรักขันธ์ห้าจนตาปรือ
ของสิ่งเดียวชังแท้แต่ไปรัก
ต้องทนทุกข์ยากไร้ทั้งใจกาย

เป็นทุกข์เพียงแผลฝีดีที่ไหน
ก็ไม่ได้สมหวังสักอย่างเดียว

(หน้า 19)

แก่ไข้ตายต่างหากจากขันธ์หรือ
พูดกันอื้อชังแท้แก่ไข้ตาย
ดูขันนักพากันงงหลงไม่หาย
รู้แล้วหน่ายถอนรักผลักยินดี (หน้า 6)

ขันธ์ห้าเป็นสิ่งชั่วร้ายที่ท�ำ ให้ลุ่มหลงมัวเมา

ขันธ์ห้าแก่ไข้ตายควรหน่ายรัก เหมือนของหนักแบกไปในวิถี
ขันธ์ชั่วร้ายลวงบอกหลอกว่าดี ประหนึง่ ผีหลอกให้หมายว่าจริง (หน้า 6)

ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่ากวีต้องการกล่าวถึง “ขันธ์ห้า” ใน
ภาพรวมเท่านั้น คือหมายถึง “ร่างกาย, ตัวตน, สิ่งที่ประกอบและปรุงแต่ง
ขึ้นเป็นร่างกายและจิตใจรวมกัน” (ราชบัณฑิตยสถาน 2556: 1199) สิ่งที่
น่าสังเกตเป็นพิเศษในวรรณคดีเรื่องนี้คือการเน้นย้ำ�เรื่องความไม่เที่ยงและ
ความน่ารังเกียจของร่างกาย ดังปรากฏว่ากวีใช้ถอ้ ยคำ�ว่า “แก่ไข้ตาย” และ
“ชังแท้” ในคำ�ประพันธ์ซ�้ำ ๆ อยู่หลายแห่ง จึงเป็นไปได้ว่ากวีมิได้ต้องการ
สือ่ ถึงรายละเอียดปลีกย่อยทัง้ ห้าของสังขารเพราะเป็นเรือ่ งทีซ่ บั ซ้อนเกินไป
* ปรับปรุงและดัดแปลงจากคำ�อธิบายในหนังสือพุทธธรรม (ฉบับเดิม) ของพระพรหมคุณาภรณ์
(2553: 20-22)
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นอกจากนั้นในการสื่อแสดงพุทธธรรมเกี่ยวกับขันธ์ห้าก็มักไม่แสดง
โดยลำ�พังคือต้องแสดงโดยสัมพันธ์กบั ธรรมชาติอย่างอืน่ เช่น หลักอนัตตตา
เพื่อให้เห็นว่า “ชีวิตเป็นการประชุมเข้าของส่วนประกอบต่างๆ หน่วยรวม
ของส่วนประกอบเหล่านี้ก็ไม่ใช่ตัวตน ส่วนประกอบแต่ละอย่างๆ นั้นเอง
ก็ไม่ใช่ตวั ตน และสิง่ ทีเ่ ป็นตัวตนอยูต่ า่ งหากจากส่วนประกอบเหล่านีก้ ไ็ ม่ม”ี
(พระพรหมคุณาภรณ์ 2553: 24) ตามแนวคิดของกวีที่ปรากฏในนิราส
สังขาร นอกจากขันธ์ห้าจะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้ น่ารังเกียจ และชั่วร้ายแล้ว
ขันธ์ห้ายังเปรียบเสมือน “แผลฝี” และ “ของหนัก” ซึ่งเป็นต้นเหตุส�ำ คัญ
ของความทุกข์ด้วย ในการกำ�จัดทุกข์จึงต้องละจากขันธ์ห้าก่อน
ตามความเชื่อของคนโบราณ สังขาร ร่างกาย หรือตัวตนของมนุษย์
เกิดขึ้นจากธาตุทั้งสี่คือ ดิน น้ำ� ลม และไฟ* ธาตุดินคือองค์ประกอบของ
ร่างกายที่มีลักษณะแข็ง เช่น เล็บ ฟัน หนัง ผม ขน เนื้อ เอ็น กระดูก
ม้าม หัวใจ ฯลฯ ธาตุน�้ำ คือน�้ำ ดี เสมหะ น�้ำ หนอง น้ำ�ลาย เลือด น้ำ�ตา
น้ำ�มูตร ฯลฯ ธาตุลมคือลมหายใจ ลมปราณ ลมในกระเพาะที่เป็นแก๊ส
ลมบน ลมล่าง ฯลฯ และธาตุไฟคือความอบอุน่ ของร่างกาย การย่อยอาหาร
(กุสมุ า รักษมณี 2559) เมือ่ ใดธาตุทงั้ สีแ่ ตกสลาย บุคคลผูน้ นั้ ก็จะถึงแก่ความ
ตาย เมื่อดวงจิตออกจากร่างแล้วสิ่งที่พึงกระทำ�ก็คือการยอมรับความเป็น
จริงทีเ่ กิดขึน้ หากยอมรับไม่ได้กจ็ ะต้องเป็นทุกข์หวนคิดถึงแต่สงั ขารของตน
ดังทีก่ วีกล่าวไว้วา่ “โอ้สงั ขารป่านฉะนีจ้ ะเศร้าหมอง จะขึน้ พองเปือ่ ยเปล่า
ต้องเน่าเหม็น    ยงิ่ ตรองตรึกนึกน่าน�ำ้ ตากะเด็น   ไม่วายเว้นเวทนาเอกากาย”
(หน้า 2) ผู้คนทั้งหลายซึ่งลุ่มหลงในขันธ์ห้าจึงต้องทนทุกข์ทรมานอย่างยิ่ง
ผู้ที่หลงใหลอยู่กับความสุขความทุกข์ซึ่งเป็นดังไฟพิษ ดวงจิตจะ
ฟุ้งซ่าน สับสน วุ่นวาย วิธีการที่จะช่วยบรรเทาหรือแก้ไขก็คือต้องใช้
ธรรมะซึ่งเปรียบเหมือนน้ำ�ทิพย์ช่วยดับไฟในกายและในใจของตน เพราะ
“รสพระธรรมหวานฉำ่�ยิ่งนำ้�ทิพย์ พอนึกจิบชื่นจิตต์คิดสงวน   ยิ่งจิบก็ยิ่ง
* ปรีชา ช้างขวัญยืน และสมภาร พรมทา (2547: 142) เปรียบดิน น้ำ� ลม และไฟ ให้เข้าใจได้ง่าย
ว่าเป็นของแข็ง ของเหลว ก๊าซ และพลังงานตามลำ�ดับ
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ปลื้มดื่มใจชวน   พระคุณล้วนสุขสบายพ้นภัยเวร” (หน้า 8) ที่สุดแล้วผู้ที่
เข้าใจความไม่เที่ยงแท้และมีธรรมะเป็นเครื่องกำ�กับก็จะ “สิ้นอยากรู้หาย
รนหมดขวนขวาย” (หน้า 10) และพ้นจากความทุกข์ร้อนทั้งปวงไปได้
นอกจากนั้นกวียังกล่าวเปรียบให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าขันธ์ห้าเป็นเปลือก
ส่วนธรรมะเป็นแก่น ผูท้ เี่ ลือกรสเปลือกจะ “เมาไม่สร่างทางเกิดตาย” (หน้า
7) คือต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไป ส่วนผูท้ เี่ ลือกธรรมะหรือรสแก่นย่อมสละ
ขันธ์ห้าได้ สามารถ “ระงับดับทุกข์ร้อน” (หน้า 7) คือพ้นความทุกข์ทั้งปวง
และ “หมดนิวรณ์พน้ ยุง่ ความฟุง้ หาย” (หน้า 7) คือหลุดพ้นจากสิง่ ทีข่ ดั ขวาง
จิตใจไม่ให้เข้าถึงธรรมะ คุณของธรรมะนั้นมีพลานุภาพมาก ช่วยให้ดวงจิต
งดงามบริสทุ ธิ์ บุคคลโดยทัว่ ไปย่อมถูกความลุม่ หลงในสังขารชักนำ�ไปได้โดย
ง่าย แต่สำ�หรับผู้มีธรรมะนั้นต่างไปเพราะเสมือนมีเครื่องถ่วงน้ำ�หนักไม่ให้
เอนเอียงไปในฝ่ายโลกีย์ ไม่ให้หลงใหลในสังขาร และไม่เพลิดเพลินไปกับ
ความเป็นไปของโลกทั้งสามดังคำ�ประพันธ์ต่อไปนี้
รูภ้ าคธรรมสร่างเพลินจากโลกสาม
เผลอไปทางโลกเพลินเดินสบาย
ถึงจะเพลินก็ไม่เพลินเหมือนแต่ก่อน
มีสติขึ้นมาอุตส่าห์วิจารณ์

ดวงจิตต์งามผ่องเหมือนดังเดือนหงาย
เพราะใจกายเคยเพลินเดินมานาน
เพราะธรรมคอนถ่วงหนักคอยหักหาญ
ปล่อยสังขารรู้ธรรมไว้ร�่ำ ไป (หน้า 8)

ความเพลิดเพลินและติดข้องอยู่ในกิเลสทั้งหลายนั้นหากเปรียบเป็น
อัญมณีก็เปรียบได้กับพลอยเท่านั้น การละขันธ์ห้าได้จึงเท่ากับเป็นการ
ประจักษ์ถึงสิ่งที่มีค่าอย่างแท้จริง “เหมือนได้เพ็ชร์สิ้นอร่อยในพลอยศรี”
(หน้า 19) ขันธ์ห้าซึ่งไม่คงทนเที่ยงแท้และน่ารังเกียจนั้นเมื่อมีธรรมะ
กำ�กับอยู่จะเปลี่ยนเป็นขันธ์ที่สะอาด ไม่ชักนำ�ให้ยึดติด ไม่ชวนให้หลงใหล
เพลิดเพลิน เมื่อละได้แล้วดวงจิตจะผ่องใส เป็นสุข หมดสิ้นกิเลส และพ้น
จากความทุกข์ทั้งปวง ดังคำ�ประพันธ์ที่ว่า
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ปล่อยได้หมดขันธ์ห้าเป็นผาสุข
กิเลสหายตายจากพรากอารมณ์
ขันธ์เปล่า ถึงที่สุดหลุดความชั่ว
เป็นจบเรื่อง เครื่องกังวลรนอยากดี

ไม่มีทุกข์มาระคายเท่าปลายผม
สิ้นนิยมสังขารการโลกีย์
หมด ความกลัวใจผ่องไม่หมองศรี
ชั่วไม่มีดีไม่เว้นเย็นสบาย (หน้า 7)

นิพพาน: เป้าหมายปลายทางแห่งความสุขสงบ

ชีวติ และอายุของสัตว์ทงั้ หลายย่อมเริม่ เสือ่ มสูญไปนับแต่วนิ าทีแรกที่
ปฏิสนธิ แต่คนทั่วไปมักหลงคิดว่านั่นเป็นการเจริญเติบโต ทั้งที่จริงเป็นการ
ก้าวเข้าไปใกล้ความตายอยู่ทุกขณะ กระทั่งในที่สุดจะถึงจุดดับสูญดุจเดียว
กับสายน้ำ�ที่ถูกแสงอาทิตย์แผดเผา ค่อยๆ แห้งเหือดไปในที่สุด (เสฐียรพงษ์
วรรณปก 2557: 3-4) ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่จะรอดพ้นจากความตายไปได้ และ
ไม่มวี ธิ กี ารใดทีจ่ ะหยุดยัง้ ไม่ให้สรรพชีวติ ก้าวเข้าสูค่ วามตายได้เช่นกัน ดังนัน้
การเตรียมความพร้อมเพือ่ ไปสูป่ ลายทางแห่งชีวติ จะทำ�ให้ดวงจิตเป็นสุขสงบ
ได้ และหากการตายนั้นเป็นการดับสิ้นทุกสิ่งคือหลุดพ้นจากวงจรแห่งการ
เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ ก็นับว่าเป็นความสุขอย่างยิ่ง ในทางพุทธ
ปรัชญาเรียกภาวะเช่นนี้ว่า นิพพาน ซึ่งตรงข้ามกับสังสารวัฏ (ปรุตม์ บุญ
ศรีตัน 2556: 152)
นิพพาน* แปลว่าความดับสนิทแห่งกิเลสและกองทุกข์ (ราชบัณฑิตยสถาน 2556: 635) ในทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นหนทางแห่งความหลุดพ้น
แต่กใ็ ช่วา่ มนุษย์จะเข้าถึงนิพพานได้โดยง่าย มนุษย์และสัตว์ทงั้ หลายต่างต้อง
วนเวียนเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในภพภูมิต่างๆ อย่างไม่มีสิ้นสุด “ความตาย
ในชีวติ ปัจจุบนั จะนำ�ไปสู่การเกิดใหม่ ซึง่ ก็จะนำ�ไปสู่การตายอีก วนเวียนไป
เช่นนีเ้ รือ่ ยไปจนกว่าบุคคลจะรูแ้ จ้งความจริงอยูเ่ หนือกฎแห่งกรรมได้ จึงจะ
หยุดและสิ้นสุดการเกิด แก่ เจ็บ และตาย” (สรายุทธ ยหะการ 2555: 37)
ตามแนวคิดของฝ่ายจิตนิยมเชื่อว่าความตายเป็นการเปลี่ยนแปลงของจิต
* คำ�ว่า “นิพพาน” มีค�ำ อื่นที่ใช้แทนได้หลายคำ� เช่น นิโรธ โมกขธรรม วิราคะ วิมุตติ วิโมกข์
สันติวรบท อมตธรรม อมตบท อสังขตธรรม ฯลฯ (พระธรรมกิตติวงศ์ 2553: 413)
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วิญญาณจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่ง ความตายจึงมีนัยสำ�คัญอยู่ที่
ว่าเมือ่ ตายแล้วไปไหนและจะเป็นอะไรต่อไปอีก จิตนิยมเชือ่ ว่าจิตสำ�คัญกว่า
กายเพราะเป็นตัวตนทีแ่ ท้จริงของสิง่ มีชวี ติ ร่างกายนัน้ มีการเปลีย่ นแปลง มี
เกิดและมีดับ ส่วนจิตนั้นเป็นอมตะ (สรายุทธ ยหะกร 2555: 29-30) ด้วย
เหตุนี้การที่จะเข้าถึงนิพพานได้จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ในวรรณคดีเรื่องนิราส
สังขารกล่าวว่าอุปสรรคสำ�คัญของนิพพานคือกิเลส* ตัณหา** และอารมณ์
ทั้งหก*** ดังนี้
กิเลส รู้ผิดจริง		
อารมณ์ทั้งหก ไว้		
ใจสำ�คัญว่าไว้		
ใจนั้นธรรมดา			

ตัณหา วิ่งเที่ยวอยากได้
เปลี่ยนกันไปทั้งหกนา
อารมณ์ไว้จึงครวญหา
ไม่ค่อยได้สิ่งใดเลย (หน้า 11)

ในทีน่ กี้ เิ ลสหรือความอยากเป็นตัวการสำ�คัญทีฉ่ ดุ รัง้ ไม่ให้ดวงจิตไปถึง
นิพพาน หรือไปถึงนิพพานได้ชา้ มีแต่เพียงดวงจิตทีว่ า่ งเปล่าเท่านัน้ จึงจะพ้น
บ่วงมารและพบแต่ความสุข ผูท้ ไี่ ม่รเู้ ท่าทันความอยากจึงต้องว่ายเวียนอยูใ่ น
วัฏสงสารต่อไป ดังคำ�ประพันธ์ต่อไปนี้
ความอยากประกอบใจ
พัวพันกันแน่นหนา		

ใช้ใจไปหาสัญญา
ทำ�ให้ช้าทางนิพพาน

* กิเลส คือสิ่งที่ทำ�ให้เศร้าหมอง เป็นเครื่องสกัดกั้นไม่ให้ถึงความบริสุทธิ์ทางกาย วาจา และใจ มี
10 ประการ ได้แก่ โลภะ (ความอยากได้) โทสะ (ความคิดประทุษร้าย) โมหะ (ความหลง) มานะ
(ความถือตัว) ทิฏฐิ (ความเห็น) วิจิกิจฉา (ความลังเล) ถีนะ (ความหดหู่) อุทธัจจะ (ความฟุ้งซ่าน)
อหิริกะ (ความไม่ละอายต่อบาป) และอโนตตัปปะ (ความไม่เกรงกลัวต่อบาป) โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในพจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ ของพระพรหมคุณาภรณ์ (2556)
** ตัณหามี 3 อย่าง ได้แก่ กามตัณหา (ความทะยานอยากในกาม) ภวตัณหา (ความอยากเป็น) และ
วิภวตัณหา (ความไม่อยากเป็น) (พระพรหมคุณาภรณ์ 2556, 101)
*** อารมณ์ทั้งหก คือเครื่องยึดหน่วงของจิต สิ่งที่จิตยึดหน่วง สิ่งที่ถูกรู้หรือถูกรับรู้ ได้แก่ อายตนะ
ภายนอก 6 อย่าง คือรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่รับรู้ด้วยกาย) และธรรมารมณ์ (สิ่งที่รับ
รู้ด้วยใจ) (พระพรหมคุณาภรณ์ 2556, 548) การรับรู้เหล่านั้นเป็นภาวะที่เกิดจากอายตนะทั้งหก
ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจตามลำ�ดับ
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ใจเปล่าสิ้นอยากได้
กินนอนไม่รำ�คาญ		
ไม่รู้นี่แลร้าย		
เวียนเกิดเวียนตายกัน		

นั้นแลใจพ้นห่วงมาร
เป็นผาสุขทุกคืนวัน
พาเวียนว่ายเหมือนกังหัน
เพราะไม่รู้จักความจริง (หน้า 12-13)

กวีกล่าวต่อไปอีกว่าความอยากที่ส�ำ คัญคือความอาลัยในกามซึ่งเป็น
เครื่องกีดขวางทางธรรมดังที่ว่า
เรื่องสบายในกามความอาลัย
เมื่อนึกไปในกามห้ามจิตต์หยุด
หมดเรื่องราวเงียบจริงทิ้งบาปกรรม
อยู่ฝงั่ หนึ่งไม่ปนกามงามสะอาด
แสนสำ�ราญเพราะใจไม่พันพัว

เป็นแก่งใหญ่กีดขวางหนทางธรรม
ก็ผ่องผุดเย็นใจหายชอกช�้ำ
เหมือนทองคำ�สิ้นราคีไม่มีมัว
เหมือนจันทร์ปราศเมฆกระจ่างสว่างทัว่
กับกามมัวหมองใจหายรำ�คาญ (หน้า 17-18)

จากคำ�ประพันธ์ข้างต้นกวีเปรียบดวงจิตของผู้ที่สามารถระงับความ
อาลัยในกามได้ว่าเป็น “เหมือนทองคำ�สิ้นราคี” คืองามสะอาด หมดความ
มัวหมอง และเปรียบเหมือนดวงจันทร์ยามค�่ำ คืนทีส่ อ่ งสว่างทัว่ ท้องฟ้าเพราะ
ปราศจากเมฆบดบัง กามในทีน่ จี้ งึ ไม่ตา่ งกับความชัว่ ร้าย เป็นราคี เป็นมลทิน
เป็นสิ่งที่จะนำ�พาความมัวหมองมาให้ และที่สำ�คัญคือเป็นอุปสรรคต่อการ
หลุดพ้น ในการขจัดกิเลส ตัณหา และความโง่เขลา กวีกล่าวว่าต้องใช้หลัก
ไตรลักษณ์เป็นเครื่องประหารดังคำ�ประพันธ์ที่ว่า
ทั้งความโง่เพื่อนเจ้าเรารู้จัก
พระไตรลักณ์ จะกำ�จัดให้ตัดษัย
สงบจิตต์ไม่อยากดูอยู่ภายใน
ส่วนธรรมใช่อยากรู้มีอยู่เอง
ธรรมกับขันธ์ทั้งคู่ดูสะอาด
เพราะตัดขาดความอยากพ้นจากเพ่ง
ขันธ์รู้ธรรมอุ่นใจไม่วังเวง
ดูปลั่งเปล่งใสสดหมดราคี
ขันธ์ก็เอี่ยมธรรมก็อ่อนทั้งสองภาค เป็นสิ้นอยากจากทุกข์เป็นสุขศรี
ทรัพย์สมบัติน้อยใหญ่ในโลกีย์
ถึงไม่มกี ไ็ ม่ทกุ ข์สขุ ในธรรม (หน้า 9-10)
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การเดินทางโดยทั่วไป มนุษย์มียานพาหนะหลากหลายชนิดที่จะ
ช่วยนำ�พาไปยังจุดหมายปลายทาง พาหนะนั้นอาจเป็นรถ เรือ เครื่องบิน
หรือเป็นการเดินเท้าก็ได้ แต่ในวรรณคดีไทยการเดินทางเพื่อข้ามจากฝั่ง
โลกีย์ไปสู่ฝั่งพระนิพพานนั้นจะต้องใช้เรือ เหตุที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยแต่โบราณที่ผูกพันกับสายน้ำ�* อีกทั้งตาม
ความเชื่อของคนไทยวัฏสงสารเปรียบได้กับห้วงมหรรณพซึ่งเป็นห้วงน้ำ�ที่
กว้างใหญ่ เป็นห้วงน�้ำ ที่ข้ามยาก เรือจึงเป็นพาหนะพิเศษเพียงชนิดเดียวที่
จะพาดวงจิตข้ามไปยังฝั่งที่ปรารถนาคือนิพพานอันเป็นปลายทางของชีวิต
ตามอุดมคติในพระพุทธศาสนา
ในนิราสสังขาร กวีกล่าวว่าการจะไปถึง “เมืองแก้วจินดามหานคร”
ซึง่ เป็นเมืองแห่งนิพพานได้นนั้ ต้องอาศัยมรรคดังคำ�ประพันธ์ทวี่ า่ “นิพพาน
ไม่ใช่หวังอยู่ฝั่งหนึ่ง ยังไม่ถึงต้องพึ่งมรรคเป็นหลักถาน เหมือนอาศัย
สัดจองรองเป็นยาน แต่พอทานกายข้ามแม่นำ�้ ไป” (หน้า 27-28) มรรคที่
ใช้เป็นพาหนะนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักอริยสัจสี่ซึ่งว่าด้วยเรื่องความจริงอัน
ประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่ ทุกข์ (สภาพที่ทนอยู่ได้ยาก)** สมุทัย (เหตุแห่ง
ทุกข์)*** นิโรธ (ความดับทุกข์)† และมรรค (หนทางในการดับทุกข์) †† ในทีน่ ี้
* สุปาณี พัดทอง (2552: 6) กล่าวถึงความผูกพันระหว่างวิถชี วี ติ ของคนไทยกับสายน�้ำ ไว้วา่ “สายน�ำ้
และท้องทะเลนับเป็นสิ่งแวดล้อมสำ�คัญที่กำ�หนดวิถีการดำ�รงชีวิตของคนไทย การตั้งชุมชน การ
สร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ และการคมนาคม จึงมีเรือเป็นพาหนะสำ�คัญในการ
สัญจรเดินทางและเป็นปัจจัยสำ�คัญในการประกอบอาชีพ”
** ทุกข์ คือสภาพที่ทนอยู่ได้ยาก ได้แก่ ชาติ ชรา และมรณะ คือการประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก
การพลัดพรากจากของรัก ความปรารถนาไม่สมหวัง (พระพรหมคุณาภรณ์ 2553: 179)
*** สมุทยั คือเหตุแห่งทุกข์ ได้แก่ ตัณหา คือความทะยานอยากทีท่ �ำ ให้เกิดภพใหม่ เพลิดเพลินและ
ติดใจใฝ่หาความยินดีใหม่ๆ อยู่เรื่อยไป มี 3 อย่าง ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา
(พระพรหมคุณาภรณ์ 2553: 179)
†
นิโรธ คือความดับทุกข์ การสละตัณหาได้พ้น (พระพรหมคุณาภรณ์ 2553: 180)
††
มรรค คือทางประเสริฐมี 8 ประการ ได้แก่ สัมมาทิฏฐิ (ความเห็นชอบ) สัมมาสังกัปปะ (ความ
ดำ�ริชอบ) สัมมาวาจา (วาจาชอบ) สัมมากัมมันตะ (การกระทำ�ชอบ) สัมมาอาชีวะ (เลี้ยงชีพชอบ)
สัมมาวายามะ (ความพยายามชอบ) สัมมาสติ (ระลึกชอบ) และสัมมาสมาธิ (จิตมั่นชอบ) มรรคใน
อริยสัจสี่สามารถเทียบได้กับไตรสิกขาซึ่งประกอบด้วยศีล สมาธิ และปัญญา (พระพรหมคุณาภรณ์
2553: 180, 224, 226)
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กวีเปรียบ “มรรค” ซึ่งเป็นหนทางในการดับทุกข์กับ “สัดจอง” คือเรือลำ�
น้อยที่จะนำ�พาสรรพสัตว์ข้ามแม่น้ำ�ไปสู่ฝั่งนิพพาน และเมื่อถึงฝั่งนิพพาน
แล้วก็จำ�เป็นต้อง “วางสัดจอง” คือสละเรือไว้ที่ริมฝั่งนั้น เท่ากับเป็นการ
สละทิ้งสิ่งยึดเหนี่ยวสุดท้าย ดวงจิตก็จะหมดสิ้นจากกิเลสทั้งปวง ผ่องใส
และเป็นสุข ไม่ต้องเวียนว่ายอยู่ในวังวนแห่งสังสารวัฏอีกต่อไป ดังความว่า
“พอถึงฝั่งขึ้นฝั่งวางสัดจอง หมดมัวหมองพ้นผิดจิตต์ผ่องใส แสนสุขดีปรีดิ์
เปรมเกษมใจ เพราะพ้นภัยหายทุกข์สขุ อนันต์” (หน้า 28) สำ�หรับคนทัว่ ไป
หากยึดหลักมรรคมีองค์แปดย่อมสามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างเป็นสุขพ้นจากทุกข์
ทั้งปวงได้ดังคำ�ประพันธ์ในตอนท้ายเรื่องที่ว่า
ใครถึงพระสัมพุทธ์
อีกเห็นพระธรรมตรง		
ทุกข์หนึ่งเหตุเกิดทุกข์
หนทางแปดประการ		
ที่พึ่งทั้งหลายนี้		
แสนสุขสบายใน		

ทั้งพระธรรมแลพระสงฆ์
คือความจริงสี่ประการ
แลดับทุกข์ในสงสาร
รู้เห็นจริงประจักษ์ใจ
ใครถึงแล้วพ้นทุกข์ได้
น้ำ�จิตต์พ้นความกลัวเอย

(หน้า 41)

วรรณคดีเรื่องนิราสสังขาร นอกจากจะถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็น
แนวคิดและหลักธรรมทางศาสนา เช่น กิเลส ไตรลักษณ์ อริยสัจสี่ ฯลฯ ดัง
กล่าวมาแล้ว กวียังสอดแทรกทรรศนะที่มีต่อชีวิตรวมทั้งคำ�สอนเพื่อการใช้
ชีวติ อย่างเป็นสุขไว้โดยตลอดเรือ่ งด้วย เช่น สอนไม่ให้เพ่งโทษผูอ้ นื่ เพราะจะ
ทำ�ให้ใจเป็นทุกข์ ความชั่วของคนอื่นหากรับมาก็จะติดตัวเราด้วย เช่น “ชั่ว
ของใครร้อยพันก็ของเขา ไม่ทำ�เราให้ระคายเท่าปลายผม ว่าเขาชั่วชั่ว
ติดเราเผาอารมณ์ ต้องนอนตรมเตรียมตรองหมองใจตน” (หน้า 14) แต่
ควรพิจารณาโทษของตัวเองดังนี้ “หมั่นรีบร้อนสอนใจของตนเอง อย่าง
เที่ยวเพ่งโทษเขาโทษเราถม รู้ตัวผิดละได้หายระทม นั่นแลสมหาสุขถูก
ทำ�นอง” (หน้า15) นอกจากนั้นกวียังแนะให้ท�ำ จิตใจให้สงบ ว่างเปล่า และ
ไม่กระทำ�ความชั่ว เช่น “ใจเปล่าไม่มีตัว หมดความชั่วทั้งหลายเอ๋ย กิน
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นอนไปตามเคย สิ่งใดชั่วไม่ควรทำ�” (หน้า 12)
น่าสังเกตว่าแม้ในนิราสสังขารจะมีศัพท์เฉพาะทางพุทธศาสนา
อยู่เป็นจำ�นวนมาก ผู้อ่านที่ไม่คุ้นเคยอาจรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อน แต่ก็
สามารถทำ�ความเข้าใจได้ไม่ยากนักเพราะกวีเองก็คงตระหนักถึงปัญหาข้อ
นี้เช่นกัน ดังนั้นเมื่อกล่าวถึงศัพท์เฉพาะจึงมักให้นิยามหรือคำ�อธิบาย หรือ
ไม่ก็ใช้การเปรียบเทียบ หรือยกตัวอย่างประกอบเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
การให้นยิ ามหรือคำ�อธิบาย เช่น คำ�ศัพท์วา่ “ธรรม” และ “อนิจจัง”
ดังนี้
ธรรม คือไม่โลภไม่โกรธสิน้ โทษหลง ตั้งดำ�รงค์ทรงไว้ไม่ให้ต่ำ�
ใจก็เปล่าหมดละอองไม่หมองดำ�
เหมือนทองคำ�หมดมลทินสิน้ ราคี (หน้า 31)
อนิจจัง คือไม่เที่ยง
ไม่ใช่ตัวอย่าพัวพัน		

อย่าหลีกเลี่ยงเลยทุกข์ทั้งนั้น
ขันธ์ทั้งนั้นใช่ของเรา (หน้า 39)

การเปรียบเทียบ เช่น เปรียบตัณหากับหนอน เปรียบจิตกับปลา
ตัณหาเหมือนหนอนบ่อนจิตต์
ทุกข์ด้วยเกิดแก่เจ็บตาย		

ทำ�ให้ติดทุกข์ไม่วาย
โศกร่ำ�ไรเพ้อรำ�พัน (หน้า 40)

จิตต์คิดขึ้นเหมือนปลาผุดที่สุดดับ ธรรมระงับเงียบกว้างสว่างไสว
วิเวกจิตต์ทิ้งยุ่งฟุ้งไป			
สิน้ สงสัยหายร้อนนอนสบาย (หน้า 18)

การยกตัวอย่างประกอบการอธิบาย เช่น ตัวอย่างเรื่องนกกระจิบ
สองตัวที่มีพฤติกรรมต่างกัน
นกกระจิบบินล่องไปสองตัว
ที่เคยจับใจเหนี่ยวเที่ยวเหลียวแล
ไม่ต้องหมายกิ่งไม้ก็ได้พึ่ง
นกจับกิ่งถูกยิงลงกลิ้งนอน

ตัวหนึ่งกลัวหมายกิ่งไม่ทิ้งแผล
ตัวหนึ่งแผ่ปีกหางกลางอัมพร
ปีกหางหนึ่งเท่านั้นกันลูกศร
ตัวที่จรไม่จับกลับสบาย (หน้า 31-32)
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ตัวอย่างข้างต้นเปรียบนกกับดวงจิต หากผูกพันยึดติดกับกิง่ ไม้คอื ขันธ์
ก็ยอ่ มต้องถูกศรคือมัจจุราชส่งให้ตอ้ งไปเวียนว่ายตายเกิดไม่รจู้ บ ส่วนนกอีก
ตัวหนึ่งไม่ยึดติดสิ่งใดจึงพ้นจากภยันตรายคือความทุกข์ทั้งปวง
กล่าวได้วา่ วรรณคดีเรือ่ งนิราสสังขารนำ�เสนอหลักธรรมคำ�สอนหลาก
หลายระดับ ทั้งธรรมะขั้นพื้นฐานที่ช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขและธรรมะ
ขั้นสูงที่ช่วยให้ข้ามไปสู่ฝั่งนิพพาน ในการข้ามผ่านวัฏสงสารหรือการเวียน
ว่ายตายเกิดนัน้ อุปสรรคสำ�คัญทีส่ ดุ ไม่ใช่สงิ่ อืน่ ใดแต่เป็นสังขารร่างกายและ
ความเป็นตัวตนของตัวเอง นิราสสังขารจึงเป็นวรรณคดีทเี่ ตือนสติให้มนุษย์
พิจารณาสังขารซึง่ เป็นเครือ่ งพันธนาการทีเ่ หนีย่ วรัง้ ไม่ให้ไปถึงเป้าหมายอัน
สูงสุด และชี้ให้เห็นว่าการจะข้ามพ้นห้วงมหรรณพไปได้หรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้น
อยู่กับผู้อื่น หากแต่ขึ้นอยู่กับตัวเองทั้งสิ้น

สรุป

นิราสสังขารเป็นวรรณคดีทบี่ อกเล่าเรือ่ งราวการเดินทางของดวงจิต
ภายหลังจากสิ้นชีวิตไปแล้ว ระหว่างทางดวงจิตมีโอกาสได้คิดทบทวนและ
พินจิ ความจริงแท้ของชีวติ ว่าความทุกข์ทงั้ หลายนัน้ เกิดขึน้ เพราะต้องเผชิญ
กับความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิต เป็นการตอกย้ำ�หลักธรรมทางพุทธ
ศาสนาเรื่องไตรลักษณ์อันได้แก่ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา ทั้งยังชี้
ให้เห็นว่าการจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทงั้ ปวงได้นนั้ อันดับแรกคือต้องไม่ยดึ
ติดกับสังขารร่างกาย ต่อมาคือต้องตัดกิเลส ตัณหา และอวิชชา จากนั้น
จึงใช้มรรคซึ่งเป็นหนึ่งในอริยสัจสี่ช่วยปูทางไปสู่ความหลุดพ้น แนวคิดด้าน
พุทธธรรมทีน่ �ำ เสนอในวรรณคดีเรือ่ งนีจ้ งึ เป็นแนวคิดในระดับโลกุตรธรรมคือ
ธรรมอันมิใช่วสิ ยั ของโลกนัน่ คือพ้นจากโลกียะ วิธกี ารทีก่ วีน�ำ มาใช้เพือ่ สอน
เรือ่ งความทุกข์และการขจัดทุกข์เป็นความจงใจในการเลือกใช้การประพันธ์
ประเภทนิราศซึ่งสื่อแสดงอารมณ์รักและห่วงหาอาวรณ์ของมนุษย์มาสอน
เรื่องการปลดเปลื้องตนเองออกจากอารมณ์เหล่านั้น การเดินทางในนิราศ
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เรื่องนี้จึงเป็นการเดินทางเพื่อเป้าหมายสูงสุด เป็นการเดินทางเพื่อความ
หลุดพ้นโดยแท้
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