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อนุโมทนา 

ทานเจาคุณพระราชปรีชามุนี, ดร. เจาคณะจังหวัดเลย 
ไดแจงบุญเจตนาขออนุญาตจัดพิมพหนังสือ ดู “ธรรมกาย” 
แทของพระพุทธเจา เขาใจ “อนัตตา” ใหตรงตามจริง เพื่อเผย
แผเปนธรรมทาน เนื่องในโอกาสมงคลตางๆ 

ธรรมทานนี้เปนไปโดยปรารภอายุวัฒนมงคลวารครบ 
๘๐ ป ๖๐ พรรษา ของทานเจาคุณพระราชปรีชามุนี, ดร. เจา
คณะจังหวัดเลย ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๖ ขออนุโมทนา เปน
การรวมแสดงมุทิตาธรรม ณ โอกาสสําคัญอันเปนมหามงคลนั้น 

ขออนุโมทนากุศลจริยาของ ทานเจาคุณพระราชปรีชา
มุนี, ดร. เจาคณะจังหวัดเลย ในการจัดพิมพหนังสือนี้ อันเปน
การเผยแผธรรม เพื่อสงเสริมการศึกษาพระธรรมวินัย และ
ความเจริญปญญาแกประชาชน ขอธรรมทานนี้จงเปนปจจัย
เพื่อความเจริญไพบูลยแหงกุศลธรรม และความแผไพศาลแหง
พระสัทธรรม ตลอดกาลนาน 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ 
 



คําช้ีแจง 

ไดเขียนบอกไวในตนเลมนําเรื่องเริ่มเน้ือความของหนังสือน้ีวา เม่ือเกือบ 
๒ ปลวงแลว พระเถระรูปหน่ึงซึ่งไปรวมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเจาสํานัก
ปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ไดสงเอกสารชุดหน่ึงมาให และในเอกสารชุดน้ัน มี
หนังสือสําคัญ ใชชื่อวาเปน “คูมือ” ซึ่งมีคําอธิบายวาดวยนิพพาน รวมท้ังเร่ือง
ธรรมกาย โดยนําขอความในพระไตรปฎกและอรรถกถาตางๆ มาแสดงเปน
หลักฐานท่ีจะยืนยันวา นิพพานเปนอัตตา มิใชเปนอนัตตา แตมีความผิดพลาด
สับสน พรามัว คลุมเครือมาก หลักฐานไมตรงบาง คําแปลไมถูกตองบาง หลาย
แหงจะพาใหเขาใจผิดถึงขั้นตรงขามกับความหมายท่ีเปนจริง ซึ่งควรแกไข 

ขอความนําเร่ืองตนเลมน้ันบอกไวพอใหทราบเหตุปรารภในการเขียน
หนังสือเลมน้ี โดยไมประสงคจะระบุใหเปนจุดเพงเล็งเดนชัดตอทานผูรับผิดชอบ
ทําหนังสือน้ัน แตมุงเพ่ือใหสนใจท่ีเน้ือหาของหนังสือซึ่งเปนเรื่องของหลักพระ
ธรรมวินัยอันสําคัญ ท่ีจะตองชวยกันรักษาไวใหคงอยูในความถูกตองเปนจริง  

ในคําชี้แจงน้ี เพื่อความชัดเจนในทางปฏิบัติสืบตอไป ขอบอก
รายละเอียดประกอบไววา หนังสือ “คูมือ” ท่ีกลาวน้ัน มีชื่อเต็มวา คูมือ
การศึกษาสัมมาปฏิบัติไตรสิกขา จัดพิมพโดย ศูนยประสานงานสํานักปฏิบัติ
ธรรมประจําจังหวัดแหงประเทศไทย ซึ่งไดเผยแพรท่ัวไปแลว เร่ิมแตราว 
พ.ศ. ๒๕๕๑ แตผูเขียนน้ีเพิ่งไดเห็นในป ๒๕๕๙ ซึ่งเปนฉบับพิมพครั้งท่ี ๑๑ น้ี 

หนังสือ คูมือการศึกษาฯ เลมท่ีกลาวน้ัน ไดจัดพิมพอยางเปนทางการ 
ในเชิงเปนการตกลงในขั้นของทางการคณะสงฆ ท่ีมุงจะใหใชเปนแนวทางใน
การศึกษาอบรมสมถวิปสสนาโดยมีมาตรฐานเดียวกัน  

หลักธรรมหลักวิ นัย น้ันมีความสํ าคัญอยางยิ่ ง เปนเ น้ือตัวของ
พระพุทธศาสนา ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไววาธรรมวินัยเปนพระศาสดาของพุทธ
บริษัท เหมือนแทนพระองคนับแตพุทธปรินิพพาน พุทธบริษัทจะตองสืบตอ
รักษาไวใหบริสุทธ์ิบริบูรณ  

เฉพาะอยางยิ่ง นิพพานเปนจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา เปนท่ี
สําแดงความแทจริงและเปนท่ีรวมความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันของความเปน
พระพุทธศาสนา อันจะตองระวังมิใหมีการนําหลักไปแสดงใหผิดเพ้ียนผันแปร
กลายเปนอยางอื่น 



ค 

สํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ซึ่งเวลาน้ีเทาท่ีทราบมีจํานวนมากกวา 
๑,๕๐๐ วัด เปนองคกรของทางการคณะสงฆ เกิดขึ้นดวยการรับรองโดย
ประกาศของราชการ จึงมีฐานะเปนหลักฐาน และท่ีสําคัญอยางยิ่งคือเปนท่ีนํา
หลักพระธรรมวินัยออกสูการปฏิบัติของพุทธบริษัทและประชาชน พรอมท้ังเปน
แหลงเผยแพรธรรมอยางกวางขวางท่ัวประเทศ ในกรณีน้ี ก็จะเปนสถานที่สอน
และเผยแพรหลักธรรมและการปฏิบัติตามท่ีอธิบายหรือกําหนดไวในหนังสือ 
คูมือการศึกษาฯ เลมท่ีกลาวน้ัน  

 ตามท่ีกลาวมาน้ี เม่ือคําสอนบรรยายอธิบายในหนังสือ คูมือการศึกษาฯ 
ดังกลาว มีความผิดพลาด มีคําแปลไมถูกตองตามคัมภีรบาลีตนเดิม เปนตน 
จึงเปนปญหาสําคัญอันควรรีบแกไขใหทันการ 

ตามความที่บอกเลาน้ัน เร่ืองน้ีผานเวลามานานหลายปแลว ผูเขียนน้ีเม่ือ
ทราบ เห็นวาเปนปญหาเรงดวน คิดจะนําเขาไปใหมีการพิจารณาในมหาเถรสมาคม 
แตตนเองติดขัดดวยปญหาโรคาพาธของระบบการหายใจและการเปลงเสียงพูด ซึ่ง
คาดหมายไมไดวาวันใดจะมีเสียงหรือไมมีเสียงท่ีจะพูด แมในวันท่ีมีเสียงพูด ก็ไม
สามารถพูดไดยาวนานพอแกงานที่สําคัญ ครั้นจะรอเวลา โรคาพาธอาจยิ่งทรุดลง 
และปญหาก็เรงดวน มิใชเรื่องจะพึงรอ จึงขอบอกเลาเปนเลมหนังสือน้ี 

การรักษาความจริงความถูกตอง รักษาพระธรรมวินัยน้ัน เปนหนาท่ี
ของพุทธบริษัทท่ัวทุกคน เฉพาะอยางยิ่ง พระภิกษุทุกรูปตองรักษาพระธรรม
วินัย และโดยทางการ มหาเถรสมาคมมีอํานาจหนาท่ีตามความในมาตรา ๑๕ 
ตรี แหงพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ วา “(๔) รักษาหลักพระธรรม
วินัยของพระพุทธศาสนา”  

สําหรับมหาเถรสมาคมน้ัน การรักษาพระธรรมวินัย เปนอํานาจหนาท่ี
ตามตัวบทกฎหมาย ซึ่งอาจทําโดยเปนผูนําและเปนท่ีระดมแรงระดมงาน แต
สําหรับพระภิกษุทุกรูป การรักษาพระธรรมวินัยเปนหนาท่ีโดยธรรม เปนหนาท่ี
ประจําตัวโดยภิกขุภาวะเลยทีเดียว  

สําหรับพระภิกษุสามเณรน้ัน การบรรยายชี้แจงแสดงหลักฐานบงชี้ใน
เรื่องหลักธรรมนี้ นอกจากเปนการชวนใหชวยกันรักษาพระธรรมวินัยแลว ถา
จะใหดี ก็เปนการชวยใหต่ืนตัวในการศึกษา โดยเฉพาะผูท่ีไดเลาเรียนภาษา
บาลี จะไดหันมาใชความรูภาษาบาลีน้ันในการศึกษาใหรูเขาใจหลักธรรมหลัก
วินัยกันมากขึ้น จริงจังขึ้น 



ง 
สําหรับตนแหลงที่ทําหนังสอื คูมือการศึกษาฯ เลมนั้นขึ้น ขอใหคิดวาความที่

เขียนนี้จะเปนเคร่ืองชวยใหไดทบทวนและตรวจทานงานท่ีไดทําไว หากพบ
ขอผิดพลาดเผลอไผลแลวแกไขใหเรียบรอย ก็จะเปนความดีงามในพระธรรมวินัย 
และแกพระธรรมวินัย โดยเฉพาะที่สําคัญไมนอย จะเปนการชวยกันรักษาพระมหา
เถระที่ เคารพนับถือ ใหทานไมตองพลอยเสียหายไปดวย ในการที่ทานกลาว
อนุโมทนาไปตามลําดับขั้นตอนของกิจในสายงาน ซึ่งผูทํางานควรทําถวายใหหมดจด
เรียบรอยกอนจะถึงองคทาน 

ท้ังหมดน้ีหวังวาจะมีผลรวมสมตามคําท่ีต้ังเปนหัวขอไววา “งานบอก
กลาวชวนกันรักษาพระธรรมวินัย” อันนําสูผลสุดทายคือความดํารงม่ันแหง
พระบวรพุทธศาสนา และประโยชนสุขของประชาชน 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ: อนุโมทนา 

เนื่องจากพระไตรปิฎก(แปล)ภาษาไทย มีหลายฉบับ และบางฉบับมีหลายรุน และตาง
ฉบับตางรุนเหลานั้น แปลบาลีที่กลาวความเกี่ยวนิพพานและบัญญัติ ในพระไตรปฎก เลมที่ ๘ 
ลงกันบาง ขัดกันบาง ตรงขามกันบาง ในที่นี้ตองการสอบเทียบหลักฐานใหเห็นถวนทั่ว ผูเขียนอยู
ในชนบทไกลหางจากหองสมุดทั้งหลาย ไมสามารถหามาตรวจสอบได ในเวลาที่จํากัดนี้ 

แตพระครูสังฆวิจารณ (พงศธรณ เกตุญาโณ) แมจะอยูในที่หางไกลถ่ินเดียวกันนั้น ได
เพียรพยายามใชเวลามากมายชวยติดตอกับหลายบุคคลหลายที่ในกรุงในเมือง โดยใชเคร่ืองมือ
สื่อสารท่ีฉับไว ในเวลาที่จวนแจ และก็ไดรับความรวมมือรวมใจเอ้ือเฟออยางดีย่ิง แตละทานแต
ละคนสละเวลาและเร่ียวแรงใหเต็มที่ โยงตอไปยังท่ีอ่ืนบุคคลอ่ืน บางทีตองเดินทางซํ้าๆ ไปท่ี
แหลงขอมูล ตองคนหาและถายเอกสาร สงไปทางพระครูสังฆวิจารณ ชวยใหตรวจสอบไดในข้ันครบ 

ในการน้ี พรอมกับอนุโมทนาพระครูสังฆวิจารณ ก็ขออนุโมทนาทั้งพระและโยมตาม
รายนาม โดยลําดับเวลาที่สื่อสาร ตอไปนี้  

- พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับหลวง พ.ศ. ๒๕๒๕ 
 บรรณารักษหรือพระเจาหนาที่หอสมุดมหาจุฬาฯ ที่วังนอย 
 คุณบังอร กรวิรัตน แหง BUDSIR คณะ ICT ม.มหิดล 
 ดร.พุทธชาติ แผนสมบุญ ม.มหาจุฬาฯ 
- พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา พ.ศ. ๒๕๓๐ 
 พระครูเมธังกร (ปณต คุณวฑฺโฒ) วดัญาณเวศกวัน 
- พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 พระมหาสุทธิ าณสุทฺโธ วัดจากแดง 



สารบัญ 
อนุโมทนา ก 
คําช้ีแจง ข-ง 
ดู “ธรรมกาย” แท้ ของพระพุทธเจ้า  
เขาใจ “อนัตตา” ใหตรงตามจริง ๑ 
ชวนกันแปลความบาลี ใหถูกใหตรง ๓ 

นิพพานก็เปนอนัตตา บัญญตักิ็เปนอนัตตา ชัดอยูแลว 
 ไมควรหลบไปอางคําแปลที่ผิดวา “บัญญัต ิคือนิพพาน” ๔ 
 - อางพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับไหนด?ี ๕ 
 - วาโดยพยัญชนะ ๑๑ 
 - วาโดยอรรถ ๑๔ 
ธรรมทั้งปวง เปนอนัตตา  
 คือทุกอยางรวมทั้งนิพพาน ไมเปนอัตตา ๑๘  
คําความที่บอกความหมายไวชัดแลว  
 กับคําความทีต่องชี้นัยไขความ ๑๙  
ธรรมทั้งปวง (“สพฺเพ ธมฺมา”) นั้น คือแคไหนเปนอนัตตา ๒๑ 
 ก) “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” ที่เปน นีตัตถะ ๒๑ 
 ข) “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” ที่เปน เนยยัตถะ ๒๕ 
จะพึ่งตน พึ่งอาตมา ก็คือพึ่งธรรมทีต่นปฏบิัติพัฒนา ๓๖ 
 -  รูทัน “พึ่งตน” ที่เปนโลกโวหาร  
  ก็ “พึ่งธรรม” ไปไดจนถึงนิพพาน ๔๓ 
 -  มองดูงายๆ มีรูปกาย กับนามกาย ก็ครบเปนตัวคน 
  แตจะดูวาการพัฒนาไดผล วัดคนไดที่ธรรมกาย ๔๗ 



ฉ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

ภาคผนวก (ความรู้เข้าใจหลัก) ๕๕ 
หลัก “อนัตตา” มากับปญญา 
ที่รูเขาใจ และทําการตามเหตุปจจัย ๕๗ 

หลักอนัตตา ปฏิเสธอัตตา ทีภ่าษาพราหมณเรียกวา “อาตมนั” ๕๗ 
ลัทธิอัตตา ลงทายพาคนมุงไปหาพรหมัน  
 ใหอาตมันไปรวมเขาในบรมอัตตา/ปรมาตมนั ๖๐ 
ปญญารูเห็นกระแสธารแหงปจจัย  
 อัตตาหายไป ไมมีอาตมัน ไมติดตันอยูกับอตัตา ๖๕ 
อนัตตา มากับความรูเหตุปจจัย  
 ที่คนจะไดประโยชนจริงแทจากการมีปญญา ๖๙ 
สรรพสังขาร ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา  
 นิพพานและบัญญัติ เปนอนตัตา ๗๔ 

คําปรารภ ในการพิมพครั้งท่ี ๑ จ 
 



ดู “ธรรมกาย” แทของพระพุทธเจา 

เขาใจ “อนัตตา” ใหตรงตามจริง 

เม่ือเกือบสองปลวงแลว พระเถระรูปหนึ่งซึ่งหวงใย
กิจการพระศาสนาและการรักษาพระธรรมวินัย ไดสงเอกสาร
และหนังสือชุดหน่ึงมาใหเพื่อบอกเลาวา ในฐานะพระสังฆาธิการ
ในถ่ิน ทานไดรับนิมนตหรือบอกแจงใหไปรวมประชุมสัมมนา
เชิงวิชาการ เจาสํานักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด ที่สวนงาน
คณะสงฆเจาของเร่ืองจัดขึ้น และในที่ประชุมนั้น ทานไดรับ
เอกสารชุดที่กลาวนั้นมา มีบางอยางที่ทานอยากใหดู  

ในเอกสารชุดนั้น มีหนังสือสําคัญ เลมใหญ หนา ใชชื่อ
วาเปน “คูมือ” ในหนังสือนั้น เร่ืองอธิปัญญาสิกขา ตอนท่ี ๘–๙ 
(หนา ๓๑๒–๓๓๘) และภาคผนวก: (หนา ๓๕๗–๔๒๑) เปน
คําอธิบายวาดวยนิพพาน รวมทั้งเร่ืองธรรมกาย   

เม่ืออานดูก็เห็นไดวาโดยทั่วไปเปนการนําขอความใน
พระไตรปฎกและอรรถกถาตางๆ มาแสดงเปนหลักฐานที่จะ
ยืนยันวา นิพพานเปนอัตตา มิใชเปนอนัตตา แตมีความ
ผิดพลาดสับสนมาก หลักฐานไมตรงบาง คําแปลไมถูกตอง
บาง หลายแหงจะพาใหเขาใจผิดถึงขั้นตรงขามกับความหมาย
ที่เปนจริง ควรขอใหแกไข 



๒ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

ขอท่ีสําคัญยิ่ง หนังสือเลมน้ีไดมีการตกลงในขั้นของทางการ
คณะสงฆ ท่ีจะใหใชเปนแนวทางในการศึกษาอบรมสมถวิปสสนา
โดยมีมาตรฐานเดียวกัน และไดเผยแพรท่ัวไปแลว เร่ิมแตราว พ.ศ. 
๒๕๕๑ แตผูเขียนน้ีเพิ่งไดเห็น ดังเลาขางตน ในป ๒๕๕๙ ซ่ึงเปน
ฉบับพิมพคร้ังท่ี ๑๑ เห็นวาจําเปนตองบอกกลาวเลากันเพื่อความรู
เขาใจและการทบทวนแกไข 

กรณีน้ีเปนเร่ืองของหลักฐาน คือคัมภีรท่ีใชเปนมาตรฐานใน
การตรวจสอบหลักธรรมวินัย จึงควรยํ้าเตือนขอรองกันใหเห็นแก
พระธรรมวินัย ชวนกันชวยกันรักษาความจริงความถูกตองใหม่ันไว 
ขอใหสามัคคีกันในธรรม ในวินัย ในความจริง ในความถูกตอง∗ 

ในท่ีน้ี จะนําความจากคัมภีรบาลีท่ีถูกอางมาแสดง ชี้แจงวามี
การแปลผิดพลาดอยางไร ความหมายท่ีถูกตองแทจริงคืออยางไร 
หลักฐานที่แทแสดงหลักพระพุทธศาสนาวาอยางไร   

                                         
∗  ต้ังแตไดรับเอกสารและพบขอเขียนน้ัน เห็นวาจําเปนตองเขียนใหรูเขาใจ แตคิดวาจะรอ
ทําหนังสือ ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ท่ีคางอยู ใหเสร็จกอน แตจนบัดน้ี หนังสือน้ันยัง
เสร็จไมถึงครึ่ง ขืนรอตอไป หนังสือท่ีคางก็ไมแนวาจะเสร็จหรือไม และอาจไมมีเวลา
เหลือสําหรับเรื่องน้ี จึงตกลงวาตองเขียนเร่ืองน้ีเปนงานแทรกในบัดน้ีกอน 



ชวนกันแปลความบาลี  
ใหถูกใหตรง 

ในหนังสือสําคัญที่มีชื่อวาเปน “คูมือ” ซึ่งแจกในการ
ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ เจาสํานักปฏิบัติธรรมประจํา
จังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดนําขอความในพระไตรปฎกและอรรถ
กถาตางๆ ซึ่งเปนภาษาบาลี มาแปลเปนภาษาไทย เพื่อใชเปน
หลักฐานที่จะยืนยันวา นิพพานเปนอัตตา มิใชเปนอนัตตา  

ขอความภาษาบาลีนั้นเปนของจริง แตคําแปลภาษาไทย
ไมถูกตอง ไมตรงตามคําบาลีที่เปนหลักฐาน และมิใชแปลผิด
เพียงบางแหง แตแปลผิดคําผิดความมากที่ แมกระทั่งตรงขาม 
ก็มี 

หลักฐานจากคัมภีรเหลานี้แสดงหลักธรรมใหญๆ ใน
ระดับหัวใจของพระพุทธศาสนา เปนเร่ืองสําคัญที่ควรจะบอก
ใหรูทัน เพื่อปองกันความเขาใจผิด และควรชวยกันแกไขให
ถูกตอง  

ในที่นี้ จะนําขอความจากคัมภีรภาษาบาลีที่ถูกอาง 
และคําแปลภาษาไทยในขอเขียนที่พูดถึงขางตนนั้นมาใหดู 
และจะไดชี้แจงวาคําแปลนั้นๆ ผิดพลาด ไมถูกตองอยางไร 
และความหมายที่ถูกตองแทจริงคืออยางไร   



๔ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

นิพพานก็เปนอนัตตา บัญญัติก็เปนอนัตตา ชัดอยูแลว 
ไมควรหลบไปอางคําแปลท่ีผิดวา “บัญญัติ คือนิพพาน” 

ในพระไตรปฎกเลมที่ ๘ มีคาถาเปนคําสรุประบุชัดไว 
(วินย.๘/๘๒๖/๒๒๔) ดังนี้ 

อนิจฺจา  สพฺพสงฺขารา ทุกฺขานตฺตา จ สงฺขตา 
นิพฺพานญ ฺเจว  ปณฺณตฺติ อนตฺตา อิติ นิจฺฉยา ฯ 

แปลวา: “สังขารทั้งปวง อันปัจจัยปรุงแต่ง ไม่เท่ียง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา  นิพพาน และบัญญัติ เปนอนัตตา 
วินิจฉัยมีดังนี”้ 

แตในขอเขียนที่เอานิพพานเปนอัตตานั้น ยกขอความใน
พระไตรปฎกตรงนี้มาอาง  

แตแทนที่ จะแปลว า  “นิพพานและบัญญัติ  เปน
อนัตตา”  

กลับอางคําแปลที่ผิดเปนวา “บัญญัติ คือนิพพาน 
เปนอนัตตา” ซึ่งเปนคําแปลที่ผิดทั้งคํา ผิดทั้งความ ผิดทั้ง
พยัญชนะ ต้ังแตผิดไวยากรณ และผิดทั้งอรรถหรืออัตถะ 
อยางเห็นไดชัด  

เรียกไดวาเปนการแปลที่ผิดโดยทั้งบิดคําและบิดความ 
  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕ 

อ้างพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับไหนดี?  
คาถาสรุปขางตนนี้ พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วินัย.๘/๒๕๗/๓๔๒) แปลไดความตรง
กับที่ไดบอกขางตนวา: “สังขารทั้งปวงที่ปัจจัยปรุงแต่ง ไม่
เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา พระนิพพานและบัญญัติ ท่าน
วินิจฉัยว่า เป็นอนัตตา” และพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับ
สังคายนา (วินัย.๘/๒๕๗/๒๘๘) ก็แปลไดความอยางนั้น แตคําวา 
“บัญญัติ” ขาดหายหรือตกหลนไป กลายเปนวา “ส่วนพระ
นิพพาน วินิจฉัยว่า เป็นอนัตตาอย่างเดียว” 

ในหนังสือ “คูมือ” นั้น ยกคําแปลบาลีตรงนี้มาบอกวา   
“...และบัญญัติ คือพระนิพพาน ท่าน/ควรวินิจฉัยว่าเป็น 

‘อนัตตา’.” 
โดยอางวาเปนคําแปลในพระไตรปฎก ภาษาไทย หลายฉบับ คือ 
(๑)  พระไตรปฎก ภาษาไทย (ฉบับอนุสรณงานฉลอง ๒๕ พุทธ

ศตวรรษ) พ.ศ. ๒๕๐๐ 
(๒)  พระไตรปฎก  ภาษาไทยฉบับหลวง  กรมการศาสนา 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๑๔ 
(๓)  พระไตรปฎก  ภาษาไทยฉบับหลวง  กรมการศาสนา 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๔)  พระวินัยปฎก เลมที่ ๘ ปริวาร และอรรถกถา ฉบับมหา  

มกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๕ 
(๕)  พระไตรปฎกภาษาไทย พระบาลีวินัยปฎก ปริวาร ฉบับเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในการจัดงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป พุทธศักราช ๒๕๔๙ จัดพิมพ
โดยมหาเถรสมาคม  



๖ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

ขอทําความเขาใจเก่ียวกับพระไตรปฎกภาษาไทยท่ี
นํามาอางเหลานี้วา พระไตรปฎกภาษาไทย ๓ ฉบับแรก (ฉบับ
อนุสรณ์งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ. ๒๕๐๐ และ ฉบับหลวง 
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง พ.ศ. ๒๕๑๔ และ พ.ศ. 
๒๕๒๑) ที่แทนั้น ก็คือฉบับเดียวกัน  

วาตามเร่ืองที่ เปนมาคือ พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับ
อนุสรณ์งานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ พ.ศ.๒๕๐๐ นั้น หลังงาน
อนุสรณฯ แลว ก็ไดมาอยูในความดูแลรักษาของกรมการ
ศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (ในความรับผิดชอบของกอง   
ศาสนศึกษา) และตอมาเม่ือพิมพใหม ไดเปลี่ยนเรียกวา 
พระไตรปิฎก ภาษาไทย ฉบับหลวง และไมวาจะพิมพ พ.ศ. 
๒๕๑๔ หรือ ๒๕๒๑ ก็คือฉบับเดียวกัน 

ขอเลาเร่ืองราวประกอบความรูวา เม่ือคร้ังอาจารยพิทูร 
มลิวัลย (ป.ธ.๙) เปนผูอํานวยการกองศาสนศึกษา กรมการ
ศาสนานั้น (ทานเกษียณอายุราชการใน พ.ศ. ๒๕๒๗) ทาน
เปนผูดูแลรักษา พระไตรปิฎก ภาษาไทยฉบับหลวง ดังที่วาแลว 
ทานเคยเลาใหฟงวาทานไดดําเนินการตรวจสอบ พระไตรปิฎก 
ภาษาไทยฉบับหลวง นี้ไปเรื่อยๆ และพบวามีคําแปลผิดพลาด
เปนอันมาก ที่วานี้ ไมวาเร่ืองราวจะเปนอยางไร ก็เปนเคร่ือง
เตือนสติในการใชในการอางพระไตรปฎก ภาษาไทย ทั้งหมดนี้ 

ตอไป พระวินัยปิฎก เล่มท่ี ๘ ปริวาร และอรรถกถา ฉบับมหา   
มกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๒๕ แปลตรงกับพระไตรปิฎกภาษาไทย 
ฉบับหลวง ที่วามาแลววา “...บัญญัติคือนิพพาน ท่านวินิจฉัยว่า
เป็น ‘อนัตตา’.”  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗ 

จากนั้น พระไตรปิฎกภาษาไทย พระบาลีวินัยปิฎก ปริวาร ฉบับ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในการจัดงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๔๙ จัดพิมพ์โดยมหา
เถรสมาคม แปลวา “...บัญญัติคือพระนิพพาน ควรวินิจฉัยว่า
เป็น ‘อนัตตา’.” นี่ก็ใกลเคียงกับ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ
หลวง ที่วามาแลว แตมีคําวา “ควร” ซึ่งทําใหควรจะสงสัย 

เปนอันวา พระไตรปฎก ภาษาไทย ที่ถูกยกมาอาง
ทั้งหมดมี ๕ ฉบับ แตยังขาดอีก ๒ ฉบับ ซึ่งทานไมอาง คือ  

๑. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับสังคายนา ในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์เอกอัคร
ศาสนูปถัมภก ครบ ๕ รอบ พ.ศ. ๒๕๓๐ แปลวา “...ส่วนพระ
นิพพาน วินิจฉัยว่า เป็นอนัตตาอย่างเดียว” ฉบับนี้ตกหรือ
ขาด “บัญญัติ” ไปทั้งคํา  

๒. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  เนื่อง
ในมหามงคลสมัยท่ีทรงเจริญพระชนมายุ  ๖๐  พรรษา  ในพุทธศักราช  
๒๕๓๕ แปลวา “...พระนิพพานและบัญญัติ ท่านวินิจฉัยว่า 
เป็นอนัตตา” 

ทีนี้ก็รวมความวา พระไตรปิฎก ภาษาไทย ๒ ฉบับหลังที่
หนังสือ “คูมือ” นั้นไมอาง แปลต่างจาก ๕ ฉบับ ที่หนังสือ 
“คูมือ” ยกมาอาง (๕ ฉบับที่อางนั้น ที่จริง ๓ ฉบับคืออัน
เดียวกัน ดังนั้นจึงเปน ๓ ฉบับ) 
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ไมวาจะอยางไรก็ตาม  ก็ เปนอันวา  พระไตรปฎก 
ภาษาไทยทั้งหลาย ที่มีอยูมากฉบับเหลานี้ แปลไมตรงกัน 
อยางนอยก็ฟองอยูในตัววา ฝายหนึ่งแปลถูก อีกฝายหนึ่งแปล
ผิด แลวก็ฟองดวยถึงสภาพการศึกษาพระพุทธศาสนา จนถึง
สภาพการพระศาสนาทั่วๆ ไป 

ในดานที่วาแปลผิดหรือแปลถูกนั้น วินิจฉัยไดไมยากนัก 
ก็เอาความถูกตองมาตัดสิน คือ ถาแปลถูกตองตรงตามบาลี
ตนเดิม ก็ถูก ถาแปลไมตรงตามบาลีตนเดิม ก็เปนการแปลผิด 
โดยพิจารณาไดทั้งดานภาษา และดานสารัตถะ ทั้งโดย
พยัญชนะ และโดยอรรถ 

เร่ืองพระไตรปฎกภาษาไทย คือพระไตรปฎกฉบับแปล
เปนภาษาไทยนี้ ไดพูดไดบอกบอยคร้ังแลววาเปนหนังสือ
ประกอบการศึกษา  โดยเฉพาะก็คือชวยในการศึกษา
พระไตรปฎกบาลีนั่นเอง ไมใชเปนมาตรฐานหรือเปนเกณฑ
ตัดสินหลักธรรมวินัย  

มีข้อท่ีควรเข้าใจและช่วยกันส่งเสรมิงานพระศาสนาว่า 
- พระไตรปฎกภาษาไทย (คือพระไตรปฎกฉบับแปลเปน

ภาษาไทย) ที่มีอยู ทุกฉบับ มีคําแปลที่ผิดพลาดมากบาง นอย
บาง ถาจะอางอิงเปนหลักฐานสําหรับงานหรือเร่ืองราวที่
สําคัญ พึงอางอิงพระไตรปฎกตนเดิม คือพระไตรปฎกบาลี จะ
ไดเปนมาตรฐานแทจริง และชวยใหผูอานสะดวกที่จะไปดู
พระไตรปฎกบาลี เพื่อตรวจสอบขอความภาษาไทยของเราวา
เปนคําแปลที่ถูกตองหรือไม  
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ถาคัดเอาคําแปลจากพระไตรปฎกภาษาไทยไปใชงาน 
ถาไมมีเวลาตรวจสอบคําแปลทั้งหมด ขอความใดเปนตัว
ประเด็น หรือเปนจุดสําคัญ ควรตรวจสอบคําแปลตรงนั้นให
แนใจวาถูกตองตรงตามบาลี  ทั้ งนี้ เพื่อจะได เปนความ
รับผิดชอบตอคําแปลที่ตนยกขึ้นอางนั้น 

- ที่วาพระไตรปฎกภาษาไทย ทุกฉบับ  มีคําแปลที่
ผิดพลาด นอยบาง มากบางนั้น มิใชเปนการติเตียน แตเปน
เร่ืองที่ควรอนุโมทนาความมีน้ําใจกุศลที่จะทํางานอันย่ิงใหญ
อยางนี้ แลวก็เขาใจและเห็นใจ เพราะการแปลพระไตรปฎก
บาลีนั้น เปนงานใหญโตมโหฬาร และตองใชผูรูดีจํานวนมาก 
แตหาคนทําไดยาก เม่ือทั้งมากงานอันยากงายตางๆ กัน และ
มากคนทําที่ถนัดสามารถไมเทากัน กวาจะเสร็จงานก็แสนนาน 
และมีขอผิดพลาดบกพรองบาง  

แตขอสําคัญอยูที่วา เมื่องานเสร็จ พิมพ์เผยแพร่ ผู้คน
ใช้ศึกษาแล้ว ไม่พึงถือว่างานจบสิ้น แตทานเจาของโครงการ
นาจะวางระบบงานในการตามชําระใหหมดจดตอไปอีก ทั้งมี
คนในที่ตรวจทานตลอด และรับฟงเสียงบอกจากขางนอกมา
เสริม ในการชําระไปจนกวาจะหมดจดสมบูรณ  

- เปนเร่ืองนาแปลกวา พระไตรปฎกภาษาไทย ทําไมตองทํา
กันข้ึนมามากมายหลายฉบับ ไมเอาฉบับเกามาชําระทวนทานไป
จนกวาจะละเอียดบริสุทธิ์สมบูรณ แตทําฉบับใหมข้ึนมาๆ แลวก็มี
คําแปลท่ีแตกตางกัน โดยไมบอกแจงวาตรงน้ีๆ ของเกาผิดอยางไร 
แกเปนใหมดวยเหตุผลอะไร ใครผิดใครถูกก็ไมรู ทําใหชาวพุทธ
ไทยใจแตกพรา นาจะมีฉบับเดียวท่ีตกลงเปนมาตรฐานในภาษาไทย 
หรือของประเทศไทย ใหผูศึกษาไมตองแตกพราสับสน 
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ในเม่ือเวลานี้ เรามีพระไตรปฎกภาษาไทยมากหลาย
ฉบับ แลวก็แปลผิดแปลถูก ขัดแยงกันอยางที่เปนอยูนี้ ถึงเวลา
หนึ่งก็นาจะมีการมาประชุมกันของทุกฉบับ แลวมาชวยกัน
ตรวจสอบชําระใหลงตัวเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เสร็จแลวก็
รวมกันจัดพิมพออกมาเปนฉบับมาตรฐานอันหนึ่งอันเดียว 

ถามิฉะนั้น กท็ําไดอีกแบบหนึ่ง คือทุกฉบับมาประชุมกัน
อยางที่วานั้น สอบทานกัน ปรับแกใหถูกตองลงตัวเปนอยาง
เดียวกัน แลวแตละฉบับก็จัดพิมพเผยแพรของตัวตอไป ใหเรา
มีพระไตรปฎกภาษาไทยมากหลายฉบับ ที่มีความถูกตอง
รวมกันเปนอันหนึ่งอันเดียว แตมีสํานวนภาษาสละสลวย
งดงามไพเราะตางๆ กันไป 

พูดเร่ืองพระไตรปฎกภาษาไทยมายาวแลว  
ทีน้ีก็มาดูคําแปลของความบาลี “นิพฺพานญ ฺเจว ปณฺณตฺติ, 

อนตฺตา อิติ นิจฺฉยา” กันตอไป 
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ว่าโดยพยัญชนะ  
ในคาถาสรุปขางตนนั้น ขอความทอนที่วาแปลผิด ซึ่ง

จะตองพิจารณาคือ ความบาลีวา “นิพฺพานญ ฺเจว ปณฺณตฺติ, 
อนตฺตา...” ซึ่งคําแปลที่ถูกตอง คือ “นิพพานและบัญญัติ เป็น
อนัตตา” แตขอเขียนที่เอานิพพานเปนอัตตานั้นแปลวา “บัญญัติ
คือนิพพาน เป็นอนัตตา” 

พิจารณาโดยพยัญชนะ วาโดยคํา ตามหลักไวยากรณ 
ในขอความทอนวา “นิพฺพานญ ฺเจว ปณฺณตฺติ” นั้น “จ” (ใน 
“เจว”) เปนสมุจจยัตถะ คือเปนคําเชื่อมความรวมกัน ซึ่ง
แปลวา “และ”  ถาเปนความรอยแกว  ก็จะเขียนใหเต็มวา  
“นิพฺพานญ ฺเจว ปณฺณตฺติ จ” (ทั้งนิพพานดวย บัญญัติดวย = 
ทั้งนิพพาน และบัญญัติ) แตในที่นี้เปนคาถา เปนคํารอยกรอง 
ครบ ๘ คํา ตามฉันทบังคับ จึงละไว  

(ถาดูขอความบาลีจากคัมภีรตางๆ ที่จะยกมาใหดู
ขางหนา ก็จะเห็นวา นิพพานก็อยางหนึ่ง บัญญัติก็อยางหนึ่ง 
หรือนิพพานและบัญญัติ ไมใชนิพพานคือบัญญัติ ไมใช
บัญญัติคือนิพพาน) 

“เจว” ท่ีมาในคาถา ในลักษณะเดียวกับใน “นิพฺพานญ ฺเจว 
ปณฺณตฺติ” ซึ่งตองแปลวา “และ” (ทั้งนิพพานและบัญญัติ) 
ไมใชแปลยอนจากขางหลังมาวา “คือ” (บัญญัติคือนิพพาน) 
ขอใหดูตัวอยาง (ขุ.ชา.๒๘/๑๑๔๐/๔๐๓) 

อเถตฺถ เหฏฺฐา ปุริโส     อมฺพปกฺกานิ คณฺหติ 
อามานิ เจว ปกฺกานิ    วณฺณคนฺธรสุตฺตมาฯ 
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แปลวา: อนึ่ง ในบริเวณอาศรมนี้ บุรุษยืนอยู่ภายใต้ ก็เก็บ
มะม่วงสุกกินได้ ผลมะม่วง ทั้งดิบและสุก มีสีสวยกลิ่นหอมและมีรส
อร่อยท่ีสุด 

จะเห็นชัดวา “อามานิ เจว ปกฺกานิ” ตองแปลวา “ทั้งดิบ
และสุก” ไมใชแปลวา “สุกคือดิบ” 

ลองดูอีกตัวอยางหนึ่ง (ขุ.เถร.๒๖/๓๗๕/๓๕๔) 

อปฺปิจฺโฉ เจว สนฺตุฏฺโฐ ปวิวิตฺโต วเส มุนิ 
แปลวา: เป็นมุนี พึงอยู่วิเวก ทั้งมักน้อยและสันโดษ  
นี่ก็เห็นชัดวา “อปฺปิจฺโฉ เจว สนฺตุฏฺโฐ” ตองแปลวา “ทั้ง

มักน้อยและสันโดษ” ไมใชแปลวา “สันโดษคือมักน้อย” 
แลวดูอีกตัวอยางหนึ่งก็คงพอ (ขุ.ม.๑๐/๒๔๓/๒๙๒) ดังนี้ 

อาคู  ปญ ฺจสิโข เจว ติมฺพรู สุริยวจฺฉสา 
แปลวา: ทั้งปัญจสิขเทพบุตร และท้าวติมพรูจอมคนธรรพ์ 

และสุริยวัจฉสาเทพธิดา (ลูกสาวของท้าวติมพรู) มาท้ังนั้น  
นี่ก็เห็นชัดวา “ปญ ฺจสิโข เจว ติมฺพรู” ตองแปลวา “ทั้ง

ปัญจสิขเทพบุตร และท้าวติมพรู” ไมใชแปลวา “ท้าวติมพรู
คือปัญจสิขเทพบุตร” 

ตัวอยางเหลาน้ี ถาแปลเหมือนอยาง “บัญญัติคือนิพพาน” ก็
กลายเปน “สุกคือดิบ”, “สันโดษคือมักน้อย”, และ “ท้าวติมพรู
คือปัญจสิขเทพบุตร” ซ่ึงผิดชัดๆ แลวก็นาขําดวย 

ขอเขียนที่เอานิพพานเปนอัตตานั้นแปล “นิพฺพานญ ฺเจว 
ปณฺณตฺติ” วา “บัญญัติคือนิพพาน เป็นอนัตตา” นอกจากแปล
ผิดหลักภาษาแลว ก็เสียความอีกดวย  
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ถาคําแปลนั้น (“บัญญัติคือนิพพาน”) ทําใหเขาใจวา
บัญญัติเปนนิพพาน หรือวาบัญญัติกับนิพพานคืออันเดียวกัน 
ก็ผิดอยางแรง เทากับเอานิพพานที่เปนสภาวธรรมซึ่งมีอยู ไป
เปนบัญญัติที่ไมมีจริง  

ถาที่แปลน้ันตองการใหเขาใจวา บัญญัติวานิพพาน คือ
คําบัญญัติเรียกชื่อนิพพาน เปนอนัตตา ก็ไมมีความจําเปน 
และไมไดสาระอะไร ที่จะเอามาพูดมาบอกในขอความสําคัญ
ที่เปนการสรุปหลักการอันใหญนี้ เพราะรูกันอยูแลววา คํา
บัญญัติ คําเรียกชื่อทุกอยาง ไมวาจะเรียกชื่ออะไรๆ ก็เปน
อนัตตาหมดทั้งนั้น ไมตองมาเจาะจงเฉพาะนิพพาน ใหพาคน
สับสน งง หรือถึงกับเขาใจผิดไปวานิพพานไมมี∗ 
                                         
∗ ผูที่แปล “นิพฺพานญ ฺเจว ปณฺณตฺติ” วา “บัญญัติ คือนิพพาน” นั้น เหมือนกับจับ
เอาขอความที่ทานแสดงหลักธรรมในที่นี้ ใหเปนบทวิเคราะหคําศัพททางไวยากรณ
ไปเสีย คือจับเอาเปนบทวิเคราะหของอวธารณบุพพบท กัมมธารยสมาส, เมื่อรวม
แลว ก็เปนความไมถูกตองไปทุกอยาง เชนวา ๑) คาถาที่ทานกลาวไวนี้เปน
ขอความสรุปแสดงหลักสําคัญของพระพุทธศาสนา มิใชที่ที่จะมาทําการวิเคราะห
ศัพทที่เปนเรื่องของไวยากรณ ๒) ถาจะใหเปนรูปวิเคราะหทางไวยากรณ ก็ไมมี
เหตุผลอะไรที่จะใส “จ” ลงไป คือเปนแค “เอว” ก็จบแลว ไมใชเปน “เจว” ๓) ถา
แปลอยางเปนบทวิเคราะหศัพทอยางที่วา ทานก็ยอมแสดงรูปสําเร็จหรือบทปลงไว 
คือบอกวา “นิพฺพานํ เอว ปณฺณตฺติ นิพฺพานปณฺณตฺติ” มิใชปลอยไวลอยๆ ๔) 
รูปสําเร็จวา “นิพฺพานปณฺณตฺติ” (เขียน “นิพฺพานปญฺญตฺติ” ก็ได) ที่เปนคําสมาส
นั้น ก็มีใชมากแหงทีเดียว แตตามปกติเปนทวันทวสมาส และมักเปนอสมาหาร 
(คือแปลวา “นิพพานและบัญญัติ”) เชนเปน “นิพฺพานปญฺญตฺติโย” และ “นิพฺพาน  
ปญฺญตฺตีนํ” หรือมาในคําสมาสที่ตอออกไปอีก เชนเปน “นิพฺพานปญฺญตฺติวเสน”, 
สวนที่จะเปนกัมมธารยสมาส ใหแปลวา บัญญัติคือนิพพาน หรือบัญญัติวา
นิพพาน คือคําเรียกชื่อนิพพานนั้น มีนอย ซึ่งก็หมายถึงวาเปนบัญญัติอยางหนึ่ง
เทานั้น ไมใชนิพพานเอง และมิใชเปนความหมายที่ใชในกรณีนี้ ดังไดอธิบายแลว  



๑๔ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

ในแงคํา หรือพยัญชนะ พอแคนี้กอน ที่สําคัญคือโดย
ความ โดยอรรถ ซึ่งเม่ือเขาใจชัดแลว ก็จะมองเห็นคํา เห็น
พยัญชนะชัดไปดวย    

ว่าโดยอรรถ  
ที่จริง คาถาสรุปในพระไตรปฎก เลม ๘ นี้ มีคําอธิบาย

ชัดเจนอยูแลวในคัมภีรวิมติวิโนทนี (วิมติวิโนทนีฏีกา ๒/๓๕๑) วาดังน้ี  
ปาฬิยํ “นิพฺพาน ฺเจว ป ฺตฺตี”ติ เอตฺถ ยสฺมา 

สงฺขตธมฺเม อุปาทาย ปญ ฺญตฺตา สมฺมุติสจฺจภูตา ปุคฺคลาทิ- 
ปญ ฺญตฺติ ปรมตฺถโต อวิชฺชมานตฺตา อุปฺปตฺติวินาส- 
ยุตฺตวตฺถุธมฺมนิยเตน อนิจฺจทุกฺขลกฺขณทฺวเยน ยุตฺตาติ 
วตฺตุ ํ อยุตฺตา, การกเวทกาทิรูเปน ปน ปริกปฺปิเตน    
อตฺตสภาเวน วิรหิตตฺตา “อนตฺตา”ติ วตฺตุํ ยุตฺตา. 

ตสฺมา อยํ ปญ ฺญตฺติปิ อสงฺขตตฺตสามญ ฺญโต วตฺถุ-    
ภูเตน นิพฺพาเนน สห “อนตฺตา อิติ นิจฺฉยา”ติ วุตฺตา. 

อวิชฺชมานาปิ หิ สมฺมุติ เกนจิ ปจฺจเยน อกตตฺตา 
อสงฺขตา เอวาติ. 

แปลวา: ในขอความน้ีวา “นิพฺพาน ฺเจว ป ฺตฺติ” 
ในพระบาลี มีอธิบายดังน้ี  

ดวยเหตุท่ีบัญญัติมีบุคคลเปนตน อันเปนสมมติ
สัจจะ เพียงแคอาศัยสังขตธรรมบัญญัติข้ึน เพราะเปน
ส่ิงที่ไมมีจริงโดยปรมัตถ จึงไมควรจะกลาววาประกอบ  
ดวยลักษณะ ๒ คือ อนิจจลักษณะ และทุกขลักษณะ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕ 

อันแนนอนแกสิ่งท่ีประกอบดวยอุบัติ และวินาศ (เกิด-
ดับ) แตควรจะกลาววาเปนอนัตตา เพราะปราศจาก
สภาวะที่เปนอัตตา ซ่ึงกําหนดดวยอาการท่ีเปนผูกระทํา
และเปนผูเสวยหรือรับผลเปนตน 

เพราะฉะน้ัน กับท้ังนิพพาน ท่ีเปนสิ่งมีอยู แม
บัญญัตินี้ ทานก็กลาววา “วินิจฉัยวาเปนอนัตตา” เพราะ
เสมอกันโดยความเปนอสังขตะ 

จริงอยู สมมติ (บัญญัติ) แมไมมีอยู ก็เปนอสังขตะ 
เพราะไมถูกปจจัยใดๆ กระทําข้ึน 

นิพพานเปนอสังขตะที่มีอยู (เปนสภาวธรรม) สวนบัญญัติ
เปนอสังขตะที่ไมมีจริง (ไมเปนสภาวธรรม) แตเม่ือเปนอสังขตะ 
สองอยางนั้น คือทั้งนิพพาน และบัญญัติ  ก็เปนอนัตตา 

ดังวาแลว คําอธิบายจาก วิมติวิโนทนี ที่เดียวนี้ ก็ชัดเจน
พอแลว  

แตในที่นี้ จะยกคําอธิบายในคัมภีรแหงที่ตางๆ มาใหดู
ประกอบวา เปนธรรมดาท่ัวไป นิพพานอันเปนสภาวธรรมซึ่งมี
จริง กับบัญญัติซึ่งไมเปนสภาวธรรม ไมมีจริงนี้ ทานพูดถึงไวคู
กันบอยๆ ในฐานะที่ตางก็เปนอสังขตะ (ไมถูกปจจัยปรุงแตง) 
เปนอปจจัย (ไมมีปจจัย) เปนขันธวินิมุต (พนนอกเหนือขันธ 
๕) เปนกาลวินิมุต (พนจากกาล) แตเปนคนละอยาง ตางหาก
กัน จึงไมอาจและไมควรเอามาปะปนกัน ไมใชเร่ืองที่จะเอามา
แปลรวมเขาดวยกันวา บัญญัติคือนิพพาน หรือบัญญัติวา
นิพพาน อะไรทํานองนั้น  



๑๖ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

ทีนี้ก็มา ดู คําอธิบายในคัมภีรแหงที่ตางๆ ตอไปนี้ เปน
ตัวอยาง 

นิพพาน และบัญญัติ เปนขันธวินิมุต (พน/นอกเหนือขันธ ๕) 
ปญ ฺจกฺขนฺธวินิมุตฺต  นิพฺพานญ ฺเจว ปญ ฺญตฺติ จ. (ปญ ฺจ.อ.๓๓๖) 

[นิพพาน และบัญญัติ พนจากขันธ ๕] 

นิพพาน และบัญญัติ เปนกาลวินิมุต (พนจากกาล) 
วินาสาภาวโต อตีตาทิกาลวเสน น วตฺตพฺพา นิพฺพานํ ปญ ฺญตฺติ 

จ กาลวินิมุตฺต  นามฯ (อภิ.วิภา.๑๒๔) 
[นิพพาน และบัญญัติ ซึ่งไมพึงกลาวโดยกาลมีอดีตเปน

ตน เพราะไมมีวินาศ ชื่อวาพนจากกาล] 

นิพพาน และบัญญัติ เปนอสังขตธรรม (ไมถูกปจจัยสราง) 
นิพฺพานํ ปน ปญฺญตฺติ จ  อสงฺขตธมฺมา  โหนฺติ  อชาติธมฺมา  

อนุปฺปาทธมฺมา นิจฺจธมฺมา ธุวธมฺมาฯ ตสฺมา เตสํ อุปฺปาทาย วา    
ฐิติยา วา ปจฺจโย นาม นตฺถีติฯ (ปฏฐานุทฺเทสทีปนี, ฉบับอักษรพม่า-479) 

[นิพพาน และบัญญัติ เปนอสังขตธรรม-ไมเกิดจาก
ปจจัย เปนอชาติธรรม-ไมมีการเกิด เปนอนุปปาทธรรม-ไมมี
การอุบัติ เปนนิจจธรรม-เที่ยง  เปนธุวธรรม-คงที่, เพราะฉะนั้น 
จึงไมมีปจจัยเพื่อการเกิดขึ้นหรือดํารงอยู ของนิพพานและ
บัญญัตินั้น] 
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นิพพาน เปนสภาวะ มิใชเปนบัญญัติธรรม  
สภาวโต  คเหตพฺพธมฺโม  เหส  ยทิทํ  มคฺคผลนิพฺพานานิ,  

น  ปริยตฺติธมฺโม  วิย   ปญ ฺญตฺติธมฺมวเสน. (วิมาน.อ.๒๖๗)   

[นี่เปนธรรมที่พึงถือโดยเปนสภาวะ ไดแกมรรค-ผล-
นิพพาน มิใชพึงถือเปนบัญญัติธรรม เหมือนอยางปริยัติธรรม] 

นิพพาน เปนสภาวะ มีอยูจริงโดยปรมัตถ  
ตสฺมา  ปรมตฺถโต  อตฺถิเยว  นิพฺพานํ นาม  เอโก  สภาโวติฯ  

(อภิธมฺมาวตาร, ฉบับอักษรพม่า-110)   

[ฉะนั้น สภาวะหนึ่งชื่อวานิพพาน มีอยูแทโดยปรมัตถ] 

บัญญัติ ไมมีจริงโดยสภาวะ  
...สภาวโต  อวิชฺชมานตฺตา  ปญ ฺญเปตพฺพมตฺตฏฺเฐน         

ปญ ฺญตฺตีติ  อตฺโถ. (ปญ ฺจปกรณมูลฏีกา ๓๓)  

[อธิบายวา ชื่อวาบัญญัติ โดยความหมายวาเพียงเปน
อันตองแตงต้ังขึ้นมา เพราะมิใชมีโดยสภาวะ] 

ตามหลักที่ทานอธิบายกันไวมากมาย ดังยกตัวอยางมา
ใหดูนี้ ทุกอยางชัดเจนพอแลว  
  



๑๘ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

ธรรมท้ังปวง เปนอนัตตา 
คือทุกอยางรวมทัง้นพิพาน ไมเปนอัตตา 

หนังสือ “คูมือ” เลมนั้น (หนา ๓๗๕) อางคาถาธรรมบทที่
กลาวถึงหลักอนัตตาดวย คือพระคาถาที่มีความวา (ขุ.ธ.๒๕/๓๐/
๕๒)  “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ...”  (เม่ือใดบุคคลมองเห็นดวยปญญา
วา ‘ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา’ เม่ือน้ันยอมหนายในทุกข)   

แลวยกคําอธิบายในอรรถกถาธรรมบทมายืนยันวา ธรรม
ทั้งปวงที่วาเปนอนัตตานั้น ไมรวมถึงนิพพาน คือความที่วา  

“ตตฺถ  สพฺเพ  ธมฺมาติ  ปญฺจกฺขนฺธาเอว  อธิปฺเปตา” (ธ.อ.๗/๖๒) 
แปลวา: คําวา สพฺเพ ธมฺมา [ธรรมทั้งปวง] ในพระคาถานั้น 

พระผูมีพระภาคทรงประสงคเอาขันธ ๕ เทานั้น 
อีกทั้งยังไดยกคําอธิบายตามหลัก “เนยฺยตฺถ” มาสนับสนุน

ดวย (ม.อ.๑/๑๘) ดังที่วา  
“เนยฺยตฺถตฺตา จสฺส สุตฺตสฺส น จตุภูมิกาปิ สภาวธมฺมา 

‘สพฺพธมฺมาติ เวทิตพฺพา. สกฺกายปริยาปนฺนา ปน เตภูมิก- 
ธมฺมาว  อนวเสสโต เวทิตพฺพา.”∗ 

                                         
∗  ในหนังสือ “คูมอื” น้ัน ไดพมิพคําแปลของขอความบาลีน้ีไวดวย ดังน้ี 

แปลความวา: “อนึ่ง สภาวธรรมทั้งหลาย แมที่เปนไปในภูมิ ๔ ไมพึงเขาใจ
วาชื่อวา ธรรมทั้งปวง [โดยสิ้นเชิง] เพราะเหตุที่สูตรนั้นมีเนื้อความท่ีจะตอง
แนะนํา [ขยายความตอไป] แตสภาวธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓ [ทั้งปวง] เทาน้ัน ที่
นับเนืองในสักกายทิฏฐิ พึงเขาใจวา [ชื่อวา] ธรรมทั้งปวง โดยไมมีสวนเหลือ.”   

[ขอความนี้เปนคําชี้แจงของอรรถกถา แหงมูลปริยายสูตร, ม.มู.๑๒/๑-๙/๑-๑๑; 
ในที่นี้ จะอธิบายไวเล็กนอยพอเขาใจ ที่เชิงอรรถทายหัวขอใหญนี้] 
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หลักธรรมและคําอธิบายที่เก่ียวของในเร่ืองที่พูดกันอยูนี้ 
จะเขาใจไดชัดเม่ือรูความหมายของ “เนยยัตถะ” พรอมทั้ง 
“นีตัตถะ” ซึ่งมาคูกัน ดังนั้นจึงเอาเร่ือง “เนยยัตถะ” และ    
“นีตัตถะ” มาทําความเขาใจกันกอน 
คําความที่บอกความหมายไว้ชัดแล้ว  
กับ คําความที่ต้องช้ีนัยไขความ  

มีพุทธพจนตรัสไว (องฺ.ทุก. ๒๐/๒๗๐/๗๖) วาดังนี้  
ภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกน้ี กล่าวตู่ตถาคต คือ คน

ผู้แสดงสุตตันตะที่ เป็นเนยยัตถะ ว่าเป็นสุตตันตะที่
เป็นนีตัตถะ ๑ คนผู้แสดงสุตตันตะที่เป็นนีตัตถะ ว่าเป็น
สุตตันตะท่ีเป็นเนยยัตถะ ๑ ภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวก
น้ีแล กล่าวตู่ตถาคต 

ภิกษุทั้งหลาย คน ๒ จําพวกน้ี ไม่กล่าวตู่ตถาคต คือ 
คนผู้แสดงสุตตันตะที่เป็นเนยยัตถะ ว่าเป็นสุตตันตะท่ีเป็น
เนยยัตถะ ๑ คนผู้แสดงสุตตันตะท่ีเป็นนีตัตถะ ว่าเป็น
สุตตันตะท่ีเป็นนีตัตถะ ๑ ภิกษุท้ังหลาย คน ๒ จําพวกน้ีแล 
ไม่กล่าวตู่ตถาคต  
สุตตันตะ คือคําตรัสสอน หรือขอความที่ทรงแสดงธรรม 

พูดในวงกวางออกไป ก็คือ ขอความ ถอยคํา หรือคําพูด  
คํา ๒ คําที่ตองทําความเขาใจ คือ 
๑. “เนยยัตถะ” = มีอรรถอันพึงนําไป หมายถึงขอความ 

หรือคําพูด ที่ยังตองบอกนัย ยังตองไขความ ยังตองชี้แสดง
ความหมาย พูดอีกอยางหนึ่งวา มคีวามหมายในขอบเขตเง่ือนไข 
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๒. “นีตัตถะ” = มีอรรถที่นําไปแลว หมายถึงขอความ 
หรือคําพูด ที่บอกนัย ที่ไขความ หรือชี้แสดงความหมายไวชัด
อยูแลว พูดอีกอยางหน่ึงวา มคีวามหมายแจงแลว 

ยกตัวอยางในภาษาไทยใหเขาใจไดงาย เชนคําวา      
“ทุกคน” ใน ๒ กรณีตอไปนี้ 

กรณีที่ ๑: เขาไดฟงมาวา “ทุกคน เกิดมาแลว ตองตาย” 
กรณีที่ ๒: ที่โรงงานอุตสาหกรรมนี้ ตอนบายมีการ

ประชุมคนงานทั้งหมด เนื่องจากมีงานเรงดวน แตเคร่ืองจักร
เสีย ซึ่งจะรีบซอมใหเสร็จในวันนี้ หัวหนาสั่งวา “พรุงนี้ ให      
ทุกคนมาถึงโรงงาน ๑ ชั่วโมงกอนเวลาทํางานตามปกติ”  

คําวา “ทุกคน” ในกรณีที่ ๑ เปนนีตัตถะ มีความหมายชี้
แสดงชัดแลววาหมายถึง ทุกคนท่ีเปนคน ตรงเต็มตาม
ความหมายจริงๆ คือคนทุกคนในโลก ตองตายทั้งนั้น 

แต คําวา  “ทุกคน ” ในกรณีที่  ๒  เปนเนยยัตถะ  มี
ความหมายที่ตองบอกนัยไขความ คือ ไมใชทุกคนที่เปนคน 
หรือมนุษยทุกคนในโลก แตหมายถึง ทุกคนที่เปนคนงานของ
โรงงานอุตสาหกรรมนั้น หรือในขอบเขตความประสงคของผู
พูดคือหัวหนา 

รวมความวา เม่ือเลาเรียนธรรมหรืออานฟงอะไรๆ ตอง
รูจักแยกแยะเขาใจเทาทันถอยคําขอความตามความหมายท่ี
เปนเนยยัตถะ และเปนนีตัตถะ อยางท่ีพูดมาน้ี  

ทานยกตัวอยางวา:  
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ภิกษุรูปหนึ่งพบพุทธพจนที่วา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธ
เจาเปนเอกบุคคล (เชน องฺ.เอก.๒๐/๑๔๑/๒๙) ก็พูดวา “เห็นไหม 
พระพุทธเจาตรัสไวเอง เปนหลักฐานยืนยันวาบุคคล/อัตตามีจริง” 
นี่คือภิกษุนั้นหลงผิด เอาเนยยัตถะ เปนนีตัตถะ ที่จริง บุคคล
เปนคําตรัสตามโลกโวหาร มิใชหมายความวามีจริงโดย
ปรมัตถ  

เร่ืองของหลักธรรม “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” (ธรรมทั้งปวง
เปนอนัตตา) ก็พึงเขาใจความหมายตามหลักเนยยัตถะ 
และนีตัตถะ นี้ แลวก็จะบอกไดโดยไมสับสนวา “สพฺเพ ธมฺมา” 
(ธรรมทั้งปวง) ที่เปนอนัตตานั้น คือแคไหน 

ธรรมทั้งปวง (“สพฺเพ ธมฺมา”) น้ัน  
คือแค่ไหนเป็นอนัตตา  

ทีนี้ก็มาดูวา ธรรมทั้งปวง ใน “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” ที่
พระพุทธเจาตรัสไว ซึ่งเปนเนยยัตถะ ก็มี เปน นีตัตถะ ก็มี  

เริ่มดวย นีตัตถะ ซ่ึงเปนหลักแทท่ีแจงชัดเต็มความหมายกอน 
ก) “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” ที่เปน นีตัตถะ 

“สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” ที่เปนนีตัตถะ ก็คือที่ตรัสใน
หลักธรรมนิยาม ๓  ซึ่งเรานิยมเรียกตามคําในสมัยอรรถกถา
วา “ไตรลักษณ” (ติลกฺขณ) หลักนี้ตรัสตามความจริงแหง
ธรรมดาของธรรมชาติ ตามที่มันเปนของมัน โดยมีความหมาย
เต็มแท ไมมีขอบเขตเง่ือนไข ขอใหดูพุทธพจนวา (อุปปาทสูตร,      
องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖/๓๖๘; ธรรมนิยามสูตร ก็เรียก) 
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อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา 
ตถาคตานํ ฐ ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺฐ ิตตา ธมฺมนิยามตา 
สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ... 

อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา 
ตถาคตานํ ฐ ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺฐ ิตตา ธมฺมนิยามตา 
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ... 

อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา 
ตถาคตานํ ฐ ิตาว สา ธาตุ ธมฺมฏฺฐ ิตตา ธมฺมนิยามตา 
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ... 
แปลวา:  
๑.  ภิกษุท้ังหลาย ตถาคตท้ังหลาย จะอุบัติหรือไม่    

ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ 
เป็นธรรมนิยาม ว่า สังขารท้ังปวง ไมเท่ียง... 

๒.  ภิกษุท้ังหลาย ตถาคตท้ังหลาย จะอุบัติหรือไม่     
ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ 
เป็นธรรมนิยาม ว่า สังขารท้ังปวง คงทนอยูมิได... 

๓.  ภิกษุท้ังหลาย ตถาคตท้ังหลาย จะอุบัติหรือไม่   
ก็ตาม ธาตุ (หลัก) นั้น ก็ดํารงอยู่ เป็นธรรมฐิติ 
เป็นธรรมนิยาม ว่า ธรรมท้ังปวง ไมเปนอัตตา... 

นอกจากตรัสเปนหลักใหญครอบคลุมไวในคราวน้ีแลว ก็
ไดตรัสแสดงไตรลักษณนี้ไวแบบเปนกลางๆ ไมมีขอบเขต
เงื่อนไข ในโอกาสตางๆ มากมาย จนเรียกวาเปนพหุลานุสาสนี 
และพระสาวกทั้งหลายก็ยกขึ้นกลาวอางอิงในที่ทั่วไป  
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ในกรณีที่ตรัสหรือยกข้ึนมากลาวอางอิงทั่วไปโดยไมมี
ขอบเขตเง่ือนไข ก็จะมีคําอธิบายบอกความหมายของ “ธรรม
ท้ังปวง” ใน “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” แบบนีตัตถะ คือครอบคลุม
ธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น รวมท้ังนิพพาน ดังจะยกคําอธิบายไข
ความของอรรถกถามากมายหลายแหงมาใหดูเปนตัวอยาง 

 สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ  สพฺเพ เตภูมกสงฺขารา อนิจฺจา.  
 สพเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ  สพเพ จตุภูมกธมฺมา อนตฺตา.  
   (สํ.อ. ๒/๓๔๖) 

แปล: พุทธพจน์ว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง หมายความว่า 
สังขารในภูมิ ๓ (กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ) ท้ังปวง ไม่
เท่ียง 

พุทธพจน์ว ่า  ธรรมทั ้งปวงเป็นอนัตตา  หมายความว่า 
ธรรมในภูมิ ๔ (กามาวจรภูมิ รูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ และโลกุตร
ภูมิ คือมรรค ผล นิพพาน) ท้ังปวง เป็นอนัตตา 

 สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ นิพฺพานํ อนฺโตกริตฺวา วุตฺตํ.  
   (นิทฺ.อ. ๒/๘) 

แปล: ข้อความว่า ‘ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา’ นั้น พระพุทธ
องค์ตรัสรวมท้ังนิพพานด้วย  

 สพฺเพ ธมฺมาติ นิพฺพานมฺปิ อนฺโตกริตฺวา วุตฺตา อนตฺตา 
อวสวตฺตนฏฺเฐน. (นิทฺ.อ. ๑/๒๑๙; ปฏิสํ.อ. ๑/๖๘) 
แปล: ข้อความว่า ‘ธรรมทั้งปวง’ ตรัสไว้รวมแม้ทั้งนิพพาน

ด้วย ช่ือว่าเป็นอนัตตา โดยความหมายว่าไม่เป็นไปในอํานาจ 
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 นิพฺพานธมฺโม อตฺตสฺเสว อภาวโต อตฺตสุญ ฺโญ. (ปฏิสํ.อ. ๒/๒๘๗) 
แปล: ธรรม คือนิพพาน สูญ(ว่าง)จากอัตตา เพราะไม่มีอัตตา

นั่นเอง 

 สงฺขตาสงฺขตา ปน สพฺเพปิ ธมฺมา อตฺตสงฺขาตสฺส ปุคฺคลสฺส 
อภาวโต อตฺตสุญ ฺญาติ. (ปฏิสํ.อ. ๒/๒๘๗) 
แปล: ก็ธรรมทั้งหลาย แม้ทั้งปวง ทั้งสังขตะ (สังขาร) 

และอสังขตะ (นิพพาน) ล้วนสูญ (ว่าง) จากอัตตา เพราะไม่มีบุคคล 
กล่าวคือ อัตตา  

 นิพฺพานํ อคฺคปรมตฺถวเสน สอุปาทิเสสอนุปาทิเสสวเสน จ 
ทฺวิธา กตฺวา วุตฺตํ.  

 ตานิ เทฺว อตฺตตฺตนิยสุญฺญโต สงฺขารสุญ ฺญโต จ สภาคานิ.  
    (ปฏิสํ.อ. ๒/๒๘๖) 
แปล: นิพพานตรัสแยกเป็น ๒ เป็นอัครสูญ กับปรมัตถสูญ 

และเป็นสอุปาทิเสสนิพพาน กับอนุปาทิเสสนิพพาน นิพพานทั้ง 
๒ ประเภทเหล่านั้น เสมอภาคกัน โดยเป็นภาวะที่ว่างจากอัตตา
และสิ่งท่ีเนื่องด้วยอัตตา และโดยเป็นภาวะท่ีว่างจากสังขาร 

ที่ยกมาดูกันนี้ เปนตัวอยางซึ่งแสดงหลักใหญกลางๆ 
อันมีความหมายครอบคลุม ไมมีขอบเขตขอแมขอจํากัด 
ปราศจากเง่ือนไข  

จากนั้นก็มาดู เนยยัตถะ อันแสดงความหมายอยางมี
ขอแมขอจํากัด ในขอบเขตของเงื่อนไข อันจะตองบอกนัยไข
ความใหดวย 
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ข) “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” ที่เปน เนยยัตถะ 
ในพระธรรมบท มีคาถาท่ีพระพุทธเจาตรัสแสดงการปฏิบัติ

ธรรมของผูเจริญวิปสสนา ซ่ึงในอรรถกถาใชคําเรียกวาเปนวิปสสนา
วิธี โดยผูปฏิบัติดํารงอยูในวิปสสนาอันมีไตรลักษณเปนอารมณ  

ในเถรคาถา ก็เลาวา คร้ังหน่ึง พระมหาสาวกอัญญา         
โกณฑัญญะนึกถึงพวกมนุษยปุถุชนท่ีเอาความคิดความดําริผิดๆ 
ขุนมัววุนวาย มาย่ํายีทํารายจิตใจตัวเอง ถาไดพิจารณามองเห็น
ความจริงท่ีเปนไปตามไตรลักษณดังท่ีตรัสไวในพระคาถาชุดน้ี ก็จะ
สงบคลายหายรุมรอน และชุมฉํ่าสบายเย็นใจ เหมือนมหาเมฆหลั่ง
ฝนใหญลงมาดับรอนในคิมหันตฤดู  

พระคาถาชุดนี้มีจํานวน ๓ มีความดังนี้ (ขุ.ธ. ๒๕/๓๐/๕๒;         
ขุ.เถร. ๒๖/๓๘๓/๓๖๖) 

สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ ยทา ปญ ฺญาย ปสฺสติ 
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา 
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ ยทา ปญ ฺญาย ปสฺสติ 
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา 
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ ยทา ปญ ฺญาย ปสฺสติ 
อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข เอส มคฺโค วิสุทฺธิยา. 

แปล: เมื่อใดบุคคลมองเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารท้ังปวงไมเท่ียง   
เมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์  นี้เป็นทางแหง่วิสุทธ ิ

เมื่อใดบุคคลมองเห็นด้วยปัญญาว่า สงัขารท้ังปวงเปนทุกข   
เมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์  นี้เป็นทางแหง่วิสุทธ ิ

เมื่อใดบุคคลมองเห็นด้วยปัญญาว่า ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา 
เมื่อนั้นย่อมหน่ายในทุกข์  นี้เป็นทางแห่งวิสุทธ ิ
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คําอธิบายของพระคาถาชุดนี้ มีทั้งในอรรถกถาแหง  
ธรรมบท และในอรรถกถาแหงเถรคาถา  

สําหรับ ๒ คาถาแรกท่ีวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวง
เปนทุกข คําวา “สังขารท้ังปวง” ทานวาไดแกเบญจขันธ ซ่ึงเปน
ความหมายสามัญอยางท่ีทานแสดงกันท่ัวไปตามปกติ ก็ผานไป 

ทีนี้มาถึงคาถาที่ ๓ วา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา คําวา 
“ธรรมท้ังปวง” ทานวาทรงประสงคเอาเบญจขันธเทานั้น คือมี
ความหมายอยูในขอบเขตเทากับ “สังขารท้ังปวง” ใน ๒ คาถา
กอน ซึ่งใหสังเกตไดวาไมเปนความหมายสามัญตามปกติ ทั้งนี้ 
ไดความตรงกันทั้งในอรรถกถาแหงธรรมบท และในอรรถกถา
แหงเถรคาถา แตบอกรายละเอียดตางกันบาง  

ดูที่อรรถกถาแหงธรรมบทกอน (ธ.อ.๗/๖๒) ดังนี้  
ตตฺถ สพฺเพ ธมฺมาติ ปญ ฺจกฺขนฺธาเอว อธิปฺเปตา.  
แปล: คําว่า ‘ธรรมท้ังปวง’ ในคาถานั้น ทรงประสงค์เอาขันธ์ ๕ 

เท่านั้น 
ที่ทานวา “ทรงประสงคเอาขันธ ๕ เทานั้น” ชวนใหถาม

หรือสงสัยวา ที่ทรงประสงคเอาแคนั้นนะ แลวที่นั่นมีอยูจริง
ทั้งหมดเทาไร และเพราะเหตุใดจึงทรงประสงคเอาเทานั้น (ไม
เอาทั้งหมด)  

ก็ไปดูในอรรถกถาแหงเถรคาถา ซึ่งเหมือนกับวาทานจะ
กันสงสัย จึงไดอธิบายความไวตลอดสาย (เถร.อ. ๒/๒๘๓) ดังนี้ 

สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตาติ  สพฺเพปิ  จตุภูมกิา  ธมฺมา  อนตฺตา.   
อิธ  ปน  เตภูมิกธมฺมาว  คเหตพฺพา. 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗ 

แปล: คําว่า “ธรรมท้ังปวงเป็นอนัตตา” หมายความว่า ธรรม
ท้ังหลายท่ีเป็นไปในภูมิ ๔ (กาม-รูป-อรูป-โลกุตรภูมิ รวมท้ังนิพพาน) แม้
ท้ังหมด เป็นอนัตตา.  

แต่ในท่ีนี้ พึงถือเอาเฉพาะธรรมท่ีเป็นไปในภูมิ ๓ (สังขาร/ขันธ 
๕) เท่านั้น 

เปนอันชัดเจนแลววา ที่เต็มความหมายจริงๆ คือไมวา
อะไรๆ ทั้งหมดทั้งสิ้น จนถึงนิพพาน เปนอนัตตาทั้งนั้น แตที่นี่
จําเพาะใหเอา ๓ ภูมิแรกคือแคในขันธ ๕ ดังที่วาทรงประสงค
เทานั้น นี่คือตอบแกขอสงสัยทอนแรกแลว แตยังไมหมดสงสัย
ทอนหลังวา เพราะเหตุใดจึงทรงประสงคเอาเทาน้ัน (ไมเอาทั้งหมด) 

ขอสงสัยทอนหลังนี้ก็ตอบไมยาก ความในพระคาถาก็
ชัดอยู แลววามิใชเปนการอธิบายตัวหลักเองลวนๆ แตใน
กรณีนี้ ตรัสถึงผูปฏิบัติธรรมในระดับที่เรียกวาเจริญวิปสสนา 
พิจารณามองเห็นความจริงดวยปญญาของเขาวาอยางนั้นๆ 

ในอรรถกถาตรงนี้เอง (เถร.อ. ๒/๒๘๓) ก็ไดอธิบายดวยวา
นี่เปนวิปสสนาวิธีในการปฏิบัติของผูที่กําลังพิจารณาธรรม 
โดยมองเห็นดวยวิปสสนาปญญา และเร่ืองวิปสสนาวิธีนี้ก็ดู
ประกอบไดในคัมภีรทั้งหลาย  

ดูคําสรุปสั้นๆ ในอรรถกถาแหงปฏิสัมภิทามัคคกอน 
(ปฏิสํ.อ.๑/๓๖) ทานวา 

(ในบรรดานามรูปท่ีจะกําหนดพิจารณา) นามที่เป็น
โลกุตระ ไม่อาจกําหนดพิจารณาได้ เพราะยังไม่บรรลุ 
และหาควรกําหนดไม่ เพราะนามที่เป็นโลกุตระไม่เข้าสู่
วิปัสสนา (ไม่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนา) 



๒๘ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

ที่ทานวานี้ก็คือตรงกับที่อรรถกถาแหงเถรคาถาบอกแลว
ขางตนวา “แต่ในท่ีนี้ พึงถือเอาเฉพาะธรรมท่ีเป็นไปในภูมิ ๓” 
เพราะวาธรรมในภูมิที่ ๔ คือ มรรค ผล นิพพาน เอามากําหนด
พิจารณาไมได 

แลวก็อาจจะดูปปญจสูทนีประกอบไปดวย (เช่น ม.อ.๓/
๑๐๘) ซึ่งจะชวยใหเขาใจวา ในวิปสสนาวิธีนี้ พิจารณาธรรมคือ
เบญจขันธ (ปญ ฺจกฺขนฺธธมฺม) เรียกวายกขึ้นสูไตรลักษณ ก็เห็น
ธรรมแคขันธ ๕ คือสรรพสังขารนั่นแหละวาเปนอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา ขอบเขตบอกอยูในตัววาแคนั้น คือดํารงอยูใน
วิปสสนามีไตรลักษณเปนอารมณ  

ทานอธิบายแถมดวยวา วิปสสนาจิตนอมไปในนิพพาน
วาเปนสภาวะสงบ ประณีต นั่นก็เปนนิพพานแคตามที่ไดยินได
ฟงมา ตามคําช่ืนชม ตามที่ไดเลาเรียนปริยัติ ตามชื่อท่ีบัญญัติเรียก
นิพพาน ไดแคนั้น คือไมพนขันธ ๕ ไมรูถึงนิพพานจริง จึงเปน
ธรรมดาที่ผูปฏิบัตินั้นยังไมรูนิพพานที่เปนสภาวะแทจริง  

และเม่ือพิจารณาเห็นอยางนั้น ก็หนายในทุกข คือ 
หนายในขันธ ๕ หรืออุปาทานขันธ ๕ ที่พิจารณานั้นเอง  

นี่ก็สอดคลองรับกันวาเร่ืองทั้งหมดอยูแคปญจขันธธรรม 
แลวแถมลงทายก็มีคําบอกวา “อถ นิพฺพินฺทติ ทุกฺเข” (“เม่ือ
นั้นยอมหนายในทุกข” คือแคเบญจขันธ) แสดงถึงความรูสึก
ของผูปฏิบัติที่เปนปุถุชน กอนจะหลุดพนออกไป  

ก็เปนอันวา สําหรับผูปฏิบัติซึ่งเจริญวิปสสนาอยู ธรรม
ทั้งปวงที่วาเปนอนัตตา ก็รูไดแคสัพพปญจขันธธรรม คือ
สังขารธรรมทั้งปวงนั่นเอง  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๙ 

ถึงตรงนี้ก็เปนอันไดตอบแกขอสงสัยทอนหลังวา เพราะ
เหตุใดจึงทรงประสงคเอาเทานั้น (ไมเอาทั้งหมด) แลวก็เปนอัน
ไดเห็นวา คําวา “ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา” ในกรณีนี้เปน 
“เนยยัตถะ” คือมีความหมายยังไมเต็มที่ แตจะตองชี้นัยไข
ความ ในขอบเขตของเงื่อนไขขอแม ดังที่ทานไดชี้แจงใหแลว 

เมื่อรูเขาใจเรื่องที่พูดมานี้แลว ก็จะมองออกแยกไดวา พระ
สูตรไหน พุทธพจนใด พระพุทธเจาตรัสแสดงความจริงหรือ
หลักการเต็มตามความหมายของมันเองเปนกลางๆ โดยมิได
ทรงมุงจําเพาะไปท่ีผูฟงคนใด พระสูตรไหน พุทธพจนใด ตรัส
แสดงโดยทรงมุงไปที่ผูฟงคนนั้นคณะนี้ ที่จะใหเขารูเขาใจใน
ขอบเขตความหมายแคนั้นๆ  

อยางธรรมนิยามสูตร ที่ยกมาใหดูเปนตัวอยางของพระ
สูตรที่เปนนีตัตถะ ซึ่งแสดงหลักไตรลักษณวา พระพุทธเจาจะ
อุบัติหรือไม ความจริงก็เปนของมันอยางน้ันๆ นั่นคือตรัสเต็ม
ความ ไมตองคํานึงถึงผูฟง แตคาถา “...ยทา ปญฺญาย...” ซึ่งก็
แสดงหลักไตรลักษณนั่นแหละ แตเปนการทรงสอนวิปสสนา
วิธีแกผูปฏิบั ติในการพิจารณาธรรม จึงเปนเนยยัตถะ มี
ความหมายอยูในขอบเขตหรือวิสัยของผูปฏิบัติ ดังวาแลว 

พระสูตรที่ทรงแสดงในขอบเขตหรือวิสัยของผูปฏิบัติมี
ตัวอยางทั่วไป เอาท่ีงายๆ รูจักกันดี ก็อยางอนัตตลักขณสูตร 
ที่พระพุทธเจาทรงแสดงเร่ืองความเปนอนัตตา รวมท้ังอนิจจัง 
ทุกขัง แกเบญจวัคคีย นี่ก็ชัดวาทรงมุงไปที่ผูฟง คือจะใหเบญจ
วัคคียบรรลุธรรม เบญจวัคคียเวลานั้นก็คือปุถุชน ยังมองไมถึง
โลกุตรธรรม ก็ตองดําเนินไปตามวิปสสนาวิธี  



๓๐ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

นี่แหละจะเห็นวา ความเปนอนิจจัง ทุกขัง ตลอดไป
จนถึงอนัตตาทั้งหมดในอนัตตลักขณสูตรนั้น ตรัสอยูใน
ขอบเขตของขันธ  ๕  เทานั้น  หาไดตรัสครบทั่วตลอดถึง
โลกุตรธรรมรวมทั้งนิพพาน อยางในธรรมนิยามสูตรไม 

 ทีนี้ ตอลงไปในชั้นอรรถกถา-ฏีกา ที่อธิบายพระสูตร
เหลานี้ ก็จะเห็นความสอดคลองรับกัน  

ดูทานอธิบายความหมายของไตรลักษณวาอยางไร  
สําหรับอนิจจัง และทุกขังนั้น เปนเร่ืองพื้นๆ ไมซับซอน

อะไร ทานมักอธิบายวา “ช่ือวาไมเท่ียง โดยอรรถวามีแลวก็ไมมี” 
(หุตฺวา อภาวฏฺเฐน อนิจฺจา) “ช่ือวาเปนทุกข โดยอรรถวาบีบค้ัน” 
(สมฺปฏิปีฬนฏฺเฐน ทุกฺขา) คลายกันอยางนี้โดยทั่วไป (และยัง
แยกยอยออกไปไดอีกอยางละ ๔ ความหมาย ซึ่งในที่นี้ขอขาม
ไปกอน)  

แต ในขออนัตตานี้ ออกจะซับซ อนหนอย  เพราะ
ครอบคลุมทั่วตลอดทั้งหมด ต้ังแตขันธ ๕ ถึงนิพพาน ทั้ง
สังขาร และวิสังขาร แลวก็มาในพระสูตรที่เปนเนยยัตถะ ก็มี 
ในพระสูตรที่เปนนีตัตถะ ก็มี  

รวมความวา ขออนัตตาครอบคลุมธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น 
โดยมีความหมายหลักเปนอยางเดียวกันวา “อวสวตฺตนฏฺเฐน 
อนตฺตา” (ชื่อวาอนัตตา โดยอรรถวาไมเปนไปในอํานาจ) คือ 
ทั้งสังขารและวิสังขาร ไมวาขันธ ๕ หรือนิพพานนั้น ไมเปนไม
มีอัตตาแฝงซอนซอนอยูที่ไหนที่จะบังคับบัญชาสั่งการใหมัน
เปนไปหรือใหมันไมเปนไปอยางนั้นอยางนี้ไดตามความ
ปรารถนา  
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ความหมายหลักขอที่วา “ไมเปนไปในอํานาจ” นี้ ทาน
แสดงไวเปนอยางเดียวในคําอธิบายธรรมนิยามสูตร (อุปปาท
สูตร, ดูอรรถกถา องฺ .อ.๒/๒๗๒) ซึ่งบอกแลววา “ธรรมทั้งปวง” 
ครอบคลุมหมดทุกอยางกระทั่งนิพพาน 

แตในพระสูตรและพุทธพจนที่ทรงแสดงไตรลักษณใน
ความหมายที่ไมครอบคลุม ดังในวิปสสนาวิธีในคาถา “...ยทา 
ปญฺญาย...” และในอนัตตลักขณสูตร เปนตน ซึ่งในที่นั้นบอกชัด
อยูแลววา “ธรรมทั้งปวง ทรงประสงคเอาขันธ ๕ เทานั้น” ใน
กรณีนี้ ซึ่งไมเก่ียวกับนิพพาน นอกจากความหมายวาไม
เปนไปในอํานาจแลว  อรรถกถา -ฏีกาก็อธิบายเพิ่มแง
ความหมายอยางอ่ืนเขาไปดวย เปน ๔ อยางเปนตน 

ยกตัวอยาง เชน ในเนตติวิภาวินี (หน้า ๗๔) ทานยกคาถา 
“...ยทา ปญฺญาย...” ขึ้นต้ังแลวจึงอธิบาย พอถึงตอนวาดวย
อนัตตา นอกจากความหมายหลักที่วาไมเปนไปในอํานาจแลว 
ก็อธิบายใหเห็นแงอ่ืนๆ ดวย ดังอรรถวา “คําวา ‘อนัตตา’ มี
อธิบายวา ชื่อวาเปนอนัตตา โดยอรรถวาไมมีแกนสาร เพราะ
ปราศจากสาระท่ีเท่ียงแท สาระท่ีเปนสุข และสาระท่ีเปนตัวตน, หรือ
ช่ือวาเปนอนัตตา โดยอรรถวาไมเปนไปในอํานาจ” (อนตฺตาติ นิจฺจ-
สารสุขสารอตฺตสารรหิตตฺตา อสารกฏฺเฐน อนตฺตา, อวสวตฺตนฏฺเฐน 
วา อนตฺตา) นี่ก็ชัดเจนอยูแลววาเปนเร่ืองของขันธ ๕ ไมเก่ียว
อะไรกับนิพพาน  

ไมใชแคนั้น ในพระสูตรแบบนีตัตถะ ที่แสดงหลักกลาง 
กับในพระสูตรแบบเนยยัตถะ ที่จํากัดขอบเขตนั้น ไมเพียง
ความหมายของอนัตตาเทานั้นที่กวางแคบไมเทากัน แมแต
ความหมายของอนิจจัง และทุกขัง ก็ไมเทากันดวย  



๓๒ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

ขอใหดูเทียบกัน เชนวา:  
ในคาถา “...ยทา ปญฺญาย...” (เนยยัตถะ) คําวา “สังขารทั้ง

ปวงไม่เท่ียง สังขารท้ังปวงเป็นทุกข์” กินความไปไดแคสังขารใน
ภูมิ ๓ (เตภูมกสังขาร, ปฏิสํ.อ.๑/๓๐๖) เทาน้ัน  

แตในธรรมนิยามสูตร ซ่ึงแสดงหลักความจริงเต็มตาม
ธรรมดาของธรรมชาติ (นีตัตถะ) คําวา “สังขารท้ังปวงไม่เท่ียง 
สังขารท้ังปวงเป็นทุกข์” กินความรวมสังขารในภูมิ ๔ หมดทั้งสิ้น 
(จตุภูมิกสังขาร, องฺ .อ .๒/๒๗๒) คือรวมทั้งมรรค ผล อันเปน
โลกุตระ ซึ่งไมเขาสูวิปสสนาวิธีดวย  

พูดมายืดยาวนักแลว ก็เปนอันไดเห็นแลววา คําอธิบาย
ไขความของ “ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา” (สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา) 
ในพระสูตรหรือคําตรัสที่เปนเนยยัตถะ อยางในคาถา “...ยทา 
ปญฺญาย...” เปนตน มีคําจํากัดขอบเขตความหมายบอกไว ดังที่
ในอรรถกถาแหงธรรมบทบอกวา “ทรงประสงคเอา” (อธิปฺเปโต) 
และในอรรถกถาแหงเถรคาถาก็บอกวา “แตในคาถานี้ พึง
ถือเอา...เทานั้น” (อิธ ปน ...ว คเหตพฺพา) 

เม่ือรูเขาใจอยางนี้แลว ก็จะไดเคร่ืองสังเกต ถาไปพบ
คําอธิบายในคัมภีรที่ไหน มีคําบอกจําพวกวา “ประสงคเอา” 
“ในท่ีน้ี” “แตท่ีน่ีหมายเอา” อะไรอยางนี้ ก็จะไดนึกถึงเนยยัตถะ∗ 
                                         
∗ ในหนังสือ “คูมือ” เลมน้ัน ไดยกขอความจากอรรถกถา ซ่ึงอธิบาย “สพฺพธมฺม” (ธรรมท้ัง
ปวง) ในความท่ีเปน “เนยฺยตฺถ” มาลงไวอีก ๒ ตัวอยาง แตเปนเนยยัตถะในขอบเขตเงื่อนไข
อ่ืน ไมใชเรื่องของ “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” ในท่ีน้ีจึงมิไดพูดถึง แตเห็นวาควรบอกไวพอใหรูวา
อะไรเปนอะไร (เน่ืองจากเน้ือท่ีตรงน้ีไมพอ ขอยกคําบอกคําอธิบายไปไวทายตอนนี้) 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๓ 

แลวก็พึงจับจุดสังเกตที่สําคัญไวดวยวา ความหมายของ 
“ธรรมท้ังปวงเป็นอนัตตา” (สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา) ที่จํากัดเอา
เฉพาะธรรมในภูมิ ๓ คือแคสังขาร หรือแคขันธ ๕ เทานั้นอยางนี้ 
เปนคําอธิบายพุทธพจน “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ” ในกรณีของ
ถอยความท่ีเปนเนยยัตถะ อยางในคาถา “ยทา ปญ ฺญาย ปสฺสติ” 
นี ้เท า นั ้น ซึ ่ง ไม พ ึงจ ับ เอาไปเป นความหมายหลัก  หรือ เป น
มาตรฐานกลาง  

แตพุทธพจน “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” ในท่ีอ่ืน อยางในธรรมนิยาม
สูตร ซ่ึงแสดงหลักท่ัวไป อยางเปนนีตัตถะ โดยไมมีขอความที่เปน
เงื่อนไขหรือจํากัดขอบเขตบอกไว คือ ไมเปนเนยยัตถะนั้น 
ทานอธิบายวา “ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา หมายความวา ธรรม
ในภูมิ ๔ ทั้งหมด เปนอนัตตา” หรือไมก็อธิบายวา “ที่วาธรรม
ทั้งปวงเปนอนัตตานั้น พระพุทธเจาตรัสรวมทั้งนิพพานดวย”  

เม่ือไดความหมายจะแจงชัดเจนเด็ดขาดอยางนี้แลว ก็
เปนอันจบ นี่คือลงกันหมดเปนอันเดียว 

มองอย า ง ง า ย ๆ  ใ นหลั กทั่ ว ไ ปขอ ง ไต รลั กษณ 
พระพุทธเจาตรัสมาตามลําดับวา สังขารทั้งปวง (=ขันธ ๕) ไม
เที่ยง สังขารทั้งปวง เปนทุกข แตพอถึงขอ ๓ ทรงเปลี่ยนเปน
วา ธรรมท้ังปวง เปนอนัตตา   

ถาสังขาร/ขันธ ๕ เทานั้นเปนอนัตตา เม่ือพระองคตรัส
ผาน ๒ ขอแรกมาตามลําดับอยูแลววา สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง 
สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ ก็ยอมตรัสตอไปไดเลยวา สังขารทั้ง
ปวงเป็นอนัตตา พระองคจะทรงเปลี่ยนคําใหมทําไมใหยุงยาก
ลําบาก ทั้งแกพระองคเองและแกผูฟง  



๓๔ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

 
(แถมอรรถกถายังจะตองมาอธิบายกลับใหลําบากอีกวา 

ธรรมทั้งปวงหมายเอาแคสังขารทั้งปวง/ขันธ ๕)  
การที่พระองคเปลี่ยนมาตรัสวา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา 

ก็แสดงอยูแลววา ขอที่ ๓ นั้น มีอะไรแตกตางออกไปจาก ๒ ขอ
ตน และสิ่งที่แตกตางก็คือ เปลี่ยนจากสังขารท้ังปวง (สังขตธรรม/
ขันธ ๕) มาเปน ธรรมท้ังปวง (สังขตธรรม+อสังขตธรรม/นิพพาน) 

ฉะนั้น ความหมาย คําอธิบาย และเหตุผลตางๆ ของ
คัมภีรทั้งหลาย เชนบรรดาอรรถกถา ซึ่งอธิบายหลักไตรลักษณ
ที่วา สังขารทั้งปวง (ขันธ ๕) ไม่เที่ยง, สังขารท้ังปวง (ขันธ ๕) 
เป็นทุกข์,  ธรรมท้ังปวง (ขันธ ๕+นิพพาน, สังขาร+วิสังขาร) 
เป็นอนัตตา ที่ไหนมีขอบเขตเง่ือนไข ที่ไหนเต็มความหมาย 
ทานไดชี้แจงไวแลว ชัดเจนและสอดคลองกันดี ไมมีความ
ขัดแยงสับสนหรือเคลือบคลุมแตประการใด 
......................................... 
เชิงอรรถ หนา ๓๓ 
∗ ในหนังสือ “คูมือ” เลมนั้น ไดยกขอความจากอรรถกถา ซึ่งอธิบาย “สพฺพธมฺม” 

(ธรรมทั้งปวง) ในความที่เปน “เนยฺยตฺถ” มาลงไวอีก ๒ ตัวอยาง แตเปนเนยยัตถะใน
ขอบเขตเง่ือนไขอื่น ไมใชเรื่องของ “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” จึงไมไดพูดถึง แตเห็นวา
ควรบอกไวพอใหรูวาอะไรเปนอะไร  

ขอความแรก (หน้า ๓๑๖, ๓๗๗) นํามาจากอรรถกถาปปญจสูทนี (ม.อ.๑/๑๘) วาดังนี้  
“เนยฺยตฺถตฺตา จสฺส สุตฺตสฺส น จตุภูมิกาปิ สภาวธมฺมา 

‘สพฺพธมฺมาติ เวทิตพฺพา. สกฺกายปริยาปนฺนา ปน เตภูมิกธมฺมาว  
อนวเสสโต  เวทิตพฺพา.”  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๓๕ 
แปล: อนึ่ง เพราะเหตุที่พระสูตรนี่เปนเนยยัตถะ (มีความหมายอันตองช้ีไข) 

ไมพึงเขาใจเอาสภาวธรรมทั้งหลายแมทั้ง ๔ ภูมิ วาเปน ‘ธรรมทั้งปวง’ (ในพระ
สูตรนี้) แตสภาวธรรมที่มีในภูมิ ๓ ซึ่งนับเนื่องในเบญจขันธเทานั้น พึงเขาใจโดย
ไมมีสวนเหลือวาเปน ‘ธรรมทั้งปวง’ (ในพระสูตรนี้).   

ขอความน้ี จากอรรถกถาแหงมูลปริยายสูตร (ม.มู.๑๒/๑-๙/๑-๑๑) เปนอีก
ตัวอยางหนึ่งของคําวา “ธรรมทั้งปวง” (สพฺพธมฺมา) ที่เปนเนยยัตถะ ที่นั่นตรัส
เรื่องสัพพธรรมมูล คือมูลของธรรมทั้งปวง และ “ธรรมทั้งปวง” ที่นั่น ก็หมายถึง
ธรรมที่เนื่องในเบญจขันธเทานั้น มิใชธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นในภูมิทั้ง ๔ ไมรวมถึง
นิพพาน 

ขอความท่ี ๒ (หน้า ๓๑๘) นํามาจากอรรถกถาแหงปฏิสัมภิทามัคค (ปฏิสํ.อ.๑/
๓๓๗) วาดังนี้  

“ยสฺมา ปน โลกุตฺตรธมฺมา เหตุสมุจฺเฉเทน สมุจฺฉินฺทิตพฺพา  
น โหนฺติ, ตสฺมา สพฺพธมฺมสทฺเทน สงฺคหิตาปิ โลกุตฺตรธมฺมา    
สมุจฺเฉทวเสน สมฺภวโต อิธ น คเหตพฺพา, เหตุสมุจฺเฉเทน     
สมุจฺฉินฺทิตพฺพา เอว เตภูมกธมฺมา คเหตพฺพา.”  

แปล: ก็เพราะโลกุตรธรรมมิใชเปนธรรมที่ควรตัดขาด ดวยการตัดขาดเหตุ. 
ฉะนั้น โลกุตรธรรมแมทานสงเคราะหเขาดวยศัพทวา “สพฺพธมฺม” (ธรรมทั้งปวง) 
ก็ไมพึงถือเอาในที่นี้ เพราะ (โลกุตรธรรมนั้น) เกิดมีดวยอํานาจสมุจเฉท (ตัด
กิเลสเด็ดขาด), พึงถือเอาธรรมในภูมิ ๓ อันพึงตัดขาดดวยการตัดขาดเหตุเทานั้น   

ขอความนี้ ซึ่งอรรถกถาอธิบายความในปฏิสัมภิทามัคค (ขุ.ปฏิ.๓๑/๒๒๘/๑๔๙) ก็
เปนอีกตัวอยางหนึ่งของคําวา “ธรรมทั้งปวง” (สพฺพธมฺมา) ที่เปนเนยยัตถะ ที่นั่น
ทานกลาวถึงธรรมท้ังปวงที่จะพึงตัดใหสิ้นไปเด็ดขาด ไดแกประดากิเลส ดังนั้น 
“สัพพธรรม” ที่นั่น จึงไมรวมถึงโลกุตรธรรม (มรรค-ผล-นิพพาน) ในกรณีนี้ 
ขอบเขตเง่ือนไขที่ทําใหความหมายจํากัดแคนั้น ก็เห็นไดงายชัดเจน 

รวมความวา “สพฺพธมฺมา/ธรรมทั้งปวง” ทั้งในมูลปริยายสูตร และใน
ปฏิสัมภิทามัคค ที่ยกมาดูกันนี้ เปนเนยยัตถะ เชนเดียวกับในคาถา “...ยทา        
ปญฺญาย...” แตตางขอบเขตตางเง่ือนไขไปจากกรณีนี้ คือไมใชเรื่องของ “สพฺเพ    
ธมฺมา” หรือสรรพธรรม ในคําวา “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” 

 



จะพึง่ตน พึ่งอาตมา  
ก็คือพึ่งธรรม ท่ีตนปฏิบัติพัฒนา 

ในหนังสือ “คูมือ” น้ัน ยกพุทธพจนท่ีตรัสสอนภิกษุท้ังหลาย
ใหมีตนมีอัตตาเปนท่ีพึ่งท่ีระลึก มีธรรมเปนท่ีพึ่งท่ีระลึก เอามาอาง 
ทํานองจะยืนยันวานิพพานเปนอัตตา ดังบาลีวา (ที.ปา.๑๑/๔๙/๘๔) 

อตฺตทีปา ภิกฺขเว วิหรถ อตฺตสรณา อนญ ฺญสรณา,  
ธมฺมทีปา  ธมฺมสรณา  อนญ ฺญสรณา.                                                    
แปล: “ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงเปนผูมีตน (อตฺตา) 
เปนเกาะ (ทีปา) มีตน (อตฺตา) เปนท่ีพ่ึง (สรณา) ไมมี
สิ่งอื่นเปนท่ีพ่ึง, จงเปนผูมีธรรม (ธมฺม) เปนเกาะ (ทีปา) 
จงมีธรรม (ธมฺม) เปนท่ีพ่ึง ไมมีสิ่งอื่นเปนท่ีพ่ึง อยูเถิด” 
ที่จริง พุทธพจนนี้ยังไมจบ เม่ือตรัสเร่ิมตนดังนี้แลว 

พระองคก็ทรงอธิบายขยายความตอไปดวยวา ที่วามีตนเปนที่
พึ่ง มีธรรมเปนที่พึ่ง คือพึ่งตน พึ่งธรรมนั้น จะทําอยางไร และ
ในคราวน้ีก็ตรัสวาใหภิกษุเจริญสติปฏฐาน ปฏิบัติตามหลักสติ
ปฏฐาน พูดงายๆ วาเอาตัวเองนี่แหละปฏิบัติธรรม พอตัวเอง
ปฏิบัติธรรม ก็พึ่งตนโดยพึ่งธรรม หรือพึ่งตนคือพึ่งธรรมนั่นเอง  

ธรรมนั้นจะทําใหตัวเองอยูดีเจริญพัฒนา เม่ือตัวเอง
ปฏิบัติธรรมนั้น ก็คือตัวเองกระทํา ก็คือพึ่งตน และก็คือพึ่ง
ธรรม เม่ือตัวตกน้ํา ไมรอใครมาชวย ก็พึ่งตัวเอง  

ถามวาพึ่งตัวเองอยางไร ก็พึ่งธรรมคือวิริยะความเพียร
ออกแรงพยายามวายน้ําไป ในกรณีนี้ พึ่งตน ก็คือพึ่งธรรมขอ
วิริยะ และเม่ือพึ่งธรรมดวยการท่ีตัวเองปฏิบัติมัน ก็คือพึ่งตัวเอง 
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ทีนี้ก็มาดูวา พระพุทธเจาทรงอธิบายไขความวาอยางไร 
ตอจากที่ตรัสเร่ิมไวขางบนนั้น ก็ตรัสไขความตอไปใหรูวาพึ่งตน 
คือพึ่งธรรมนั้น พึ่งโดยทําอยางไร ดังนี้ 

กถญ ฺจ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อตฺตทีโป วิหรติ อตฺตสรโณ  
อนญ ฺญสรโณ, ธมฺมทีโป ธมฺมสรโณ อนญ ฺญสรโณ;   

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปี   
สมฺปชาโน  สติมา  วิเนยฺย  โลเก  อภิชฺฌาโทมนสฺสํ... 
เวทนาสุ... จิตเฺต... ธมฺเมสุ...  
แปล: “ภิกษุท้ังหลาย อยางไรเลา ภิกษุจึงจะชื่อวาอยูอยาง
มีตนเปนเกาะ มีตนเปนท่ีพ่ึง ไมมีสิ่งอื่นเปนท่ีพ่ึง, จึงจะ
มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนท่ีพ่ึง ไมมีอยางอื่นเปนท่ีพ่ึง.  

ภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในธรรมวินัยน้ี เปนผูตามเห็น
กายในกาย มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด
อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได… ในเวทนา… ในจิต… 
ในธรรมท้ังหลาย…”  
จะเห็นวา พระพุทธเจาเองทรงอธิบายไวชัดเจนแลววา: 

ให้พึ่งตน = ตัวเองเอาธรรมมาปฏิบัติ = พึ่งธรรม = ปฏิบัติ
ตามหลักสติปัฏฐาน ๔  พึ่งตนได้ = มีธรรมเป็นที่พึ่ง 
เปนอันวา พึ่งตน ก็คือพึ่งธรรม โดยปฏิบัติธรรมนั่นแหละ ไมมี
อะไรเก่ียวของกับการที่จะมีนิพพานเปนอัตตา แตอยางใด 

หนังสือ “คูมือ” น้ัน แสดงความหมายของคําวา “อตฺตทีปา” 
(มีตนเปนเกาะ เปนที่พึ่ง) โดยยกคําอธิบายของอรรถกถา-ฏีกา
บางแหงมาใหดู เร่ิมดวยอรรถกถา ๒ แหง (ที.อ.๓/๓๐; สํ.อ.๒/
๒๙๕) ซึ่งมีความตรงกันวา 



๓๘ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

“โก ปเนตฺถ อตฺตา นาม, โลกิยโลกุตฺตโร ธมฺโม.”  
แปล: “(ถาม) ก็ ในคําวาอตฺตทีปา เปนตนน้ี อะไร

ชื่อวา อัตตา/ตน 
(ตอบ) โลกิยธรรมและโลกุตรธรรม ชื่อวา อัตตา/

ตน.”  
ตามดวยฏีกาแหงหนึ่ง (สํ.ฏี.๒/๕๕๗) วา 

“อตฺตทีปาติ เอตฺถ อตฺต-สทฺเทน ธมฺโม เอว วุตฺโต, สฺวา-
ยมตฺโถ เหฏฺฐา วิภาวิโต เอว. นววิโธ โลกุตฺตรธมฺโม เวทิตพฺโพ.  
โส หิ จตูหิ โอเฆหิ อนชฺโฌตฺถรณียโต "ทีโป"ติ วุตฺโต.”  

แปล: “ดวย “อตฺต” ศัพทในบทวา “อตฺตทีปา” น้ี 
พระองคตรัสถึง “ธรรม” น่ันเอง, ความหมายน้ี ตรัสไว
ชัดแจงทีเดียวกอนน้ีแลว. พึงทราบวาไดแกโลกุตรธรรม 
๙ อยาง. แทจริง โลกุตรธรรม ๙ อยางน้ัน ตรัสเรียกวา 
“เกาะ” (ทีปะ) เพราะเปนท่ีอันหวงนํ้าท้ัง ๔ (กาม-ภพ-
ทิฏฐิ-อวิชชา) ไมพึงทวมได.”  
(คําแปลขางบนนี้ ไดแปลขึ้นใหมตามบาลี แตคําแปลใน

หนังสือ “คูมือ” นั้น หลังคําวา “เกาะ” [ทีโป] มีการเติมแทรก
ขอความลงไปวา “[คือ พระนิพพานโดยปรมัตถ]” ซึ่งไมมีใน
ขอความเดิมของคัมภีรฎีกาที่ยกมาอางนั้น เพียงแตวานิพพาน
ก็เปนอยางหนึ่งซึ่งรวมอยูแลวในโลกุตรธรรม ๙ นั้น) 

แทจริงนั้น ตามท่ีฏีกาแหงสังยุตตนิกายอธิบายไว วา 
“ตน” หรือ “อัตตา” ไดแกโลกุตรธรรม ๙ ก็เปนการบอกชัดอยู
แลววา “ตน” หรือ “อัตตา” ในคําอธิบายของทาน เปนแค
ถอยคําพูดจาตามโลกโวหาร อยางที่ชาวบานจะรูเขาใจกันได 
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นี่เปนการเตือนยํ้า บอกใหรูวา จะพ่ึงตัวเราเองนี้ไดจริงแท ก็
ตองพ่ึงใหถึงโลกุตรธรรม โดยปฏิบัติธรรมใหถึงข้ันโลกุตระ 

ถาตีความไปวา  “ที่ทานอธิบายวาตน /อัตตาไดแก
โลกุตรธรรม ๙ แสดงวานิพพานเปนอัตตา” ก็กลายเปนบอกวา
โลกุตรธรรมอ่ืนที่เหลืออีก ๘ (มรรค ๔ ผล ๔) ก็ตองเปนอัตตา
จริงๆ (คือเปนอัตตาที่เปนสภาวะ) ไปดวย ซึ่งไมมีทางที่จะ
เปนไปได เพราะชัดอยูแลววา โลกุตรธรรม ๘ (มรรค ๔ ผล ๔) 
นั้น เปนสังขาร รวมอยูในเบญจขันธ ไมมีทางท่ีจะพนออกมา
จากความเปนอนัตตา 

รวมความวา คําอธิบายของอรรถกถาและฏีกาทั้งหลาย
ตรงน้ี สอดคลองกับพุทธพจนขางตน คือที่ตรัสวา มีธรรมเปน
เกาะ  มีธรรมเปนที่พึ่ งนั้น  ธรรมก็ไดแก  โลกิยธรรมและ
โลกุตรธรรมนั่นเอง เม่ือจะพึ่งธรรม จะพูดใหชัด ขยายความ
ออกไปวาพึ่งธรรมอะไร ก็คือพึ่งโลกิยธรรมและโลกุตรธรรม 
ตรงไปตรงมา มีแคนั้น  

ต้ังแตชาวบานมีศีล ประพฤติสุจริต ขยันหม่ันเพียร
ประกอบสัมมาชีพ บํารุงบิดามารดา เลี้ยงดูครอบครัวอยูกันดี 
นี่ก็เปนตัวอยางของการมีตนเปนเกาะเปนที่พึ่ง คือมีธรรมเปน
เกาะเปนที่พึ่งในระดับโลกิยธรรม  

แลวประณีตขึ้นไป ดังที่ตรัสระบุในที่นี้ก็คือ ภิกษุปฏิบัติ
ธรรมเจริญสติปฏฐาน ๔ นี่คือโดยตรงที่ตรัสในพระสูตรนี้ วามี
ตนเปนเกาะเปนที่พึ่ง มีธรรมเปนเกาะเปนที่พึ่ง ก็คือเจริญสติ
ปฏฐาน ๔ นี้แหละเปนตัวอยาง  



๔๐ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

ยิ่งกวานั้น การปฏิบัติสติปฏฐาน ๔ นี้ ก็เปนไดทั้งโลกิย
ธรรม และโลกุตรธรรม คือแมแตจับที่สติปฏฐานอยางเดียว ก็
เปนการปฏิบัติไดต้ังแตโลกิยธรรม จนถึงโลกุตรธรรมสูงสุด ดัง
ยกตัวอยางความที่ทานอธิบายไว (ม.อ.๔/๑๐๓) วา 

เอตฺถ ปน อานาปานปริคฺคาหิกา สติ โลกิยา โหติ,  
โลกิยา  อานาปานา  โลกิยสติปฏฺฐานํ ปริปูเรนฺติ, โลกิยา 
สติปฏฺฐานา โลกุตฺตรโพชฺฌงฺเค ปริปูเรนฺติ, โลกุตฺตรา 
โพชฺฌงฺคา วิชฺชาวิมุตฺติผลนิพฺพานํ ปริปเูรนฺติ. 

แปล: “ก็ในเรื่องน้ี สติท่ีกําหนดลมหายใจ เปนโลกิยะ, 
อานาปานที่ เปนโลกิยะ ยอมทําโลกิยสติปฏฐาน ให
บริ บูรณ ,  สติปฏฐานที่ เปนโลกิยะ ยอมทําโลกุตร
โพชฌงค ใหบริบูรณ, โพชฌงคท่ีเปนโลกุตระ ยอมทํา
วิชชา วิมุตติ ผล และนิพพาน ใหบริบูรณ 
ในพระอภิธรรมปฎกก็แสดงการปฏิบัติโลกุตรธรรมไว 

เชน (อภิ.สํ.๓๔/๒๖๙/๑๐๔): 
กตเม  ธมฺมา  กุสลา:  ยสฺมึ  สมเย  โลกุตฺตรํ  

มคฺคํ  ภาเวติ  ฯเปฯ  โลกุตฺตรํ   สติปฏฺฐานํ  ภาเวติ  
ฯเปฯ  โลกุตฺตรํ สมฺมปฺปธานํ  ภาเวติ  ฯเปฯ  โลกุตฺตรํ  
อิทฺธิปาทํ  ภาเวติ  ฯเปฯ  โลกุตฺตรํ  อินฺทฺริยํ  ภาเวติ  
ฯเปฯ โลกุตฺตรํ พลํ ภาเวติ ฯเปฯ โลกุตฺตรํ โพชฺฌงฺคํ  
ภาเวติ  ฯเปฯ  โลกุตฺตรํ  สจฺจํ  ภาเวติ  ฯเปฯ 
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แปล: “ธรรมเปนกุศล เปนไฉน? โยคาวจรบุคคล 
เจริญมรรคที่เปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญสติปฏฐานที่
เปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญสัมมัปปธานที่เปนโลกุตระ 
ฯลฯ เจริญอิทธิบาทที่ เปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญ
อินทรียที่เปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญพละที่เปนโลกุตระ 
ฯลฯ เจริญโพชฌงคที่ เปนโลกุตระ ฯลฯ เจริญ
สัจจะที่เปนโลกุตระ ฯลฯ 
เห็นไดชัดวา การมีตนมีธรรมเปนที่พึ่งนั้น ทรงประสงคที่

การปฏิบัติธรรม มุงที่ธรรมภาคปฏิบัติเทานั้น และเม่ือกลาวถึง
โลกุตรธรรม ๙ ก็กลาวถึงแตธรรมภาคปฏิบัติ  

ถึงแมวานิพพานอยูในโลกุตรธรรม ๙ แตนิพพานเปน
สภาวะ ทานก็ไมกลาวถึงนิพพานไวในกรณีนี้ 

แม ว า ฏีกาจะเนน เกาะที่ โอฆะทั้ งสี่ มิ อาจท วมได 
โลกุตรธรรมอ่ืนทั้ง ๘ ก็พนโอฆะสี่ไปตามลําดับจนสิ้นเชิงใน
ที่สุด  

แตไมวาจะอยางไร ก็ไมมีอะไรเก่ียวของกับการที่นิพพาน
จะเปนอัตตา   

ถอยคําสื่อสารเปนสํานวนโวหาร โดยเฉพาะในการสอน
ธรรมใหผูฟงไดแงสนใจบาง มองเห็นงายอยางเปนรูปธรรมบาง 
หรือโยงกับสิ่งกับเร่ืองที่ตนคุนอยูอันจะชวยใหเขาใจงายขึ้นนี้ 
ถาเรารูหลัก แมนในหลักไว ก็จะไมหลงเขาใจผิดพลาดไป  
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อยางเชนบางครั้ง พระพุทธเจาตรัสวา “พึงรูนิพพานของตน” 
(ชญ ฺญา นิพฺพานมตฺตโน, ขุ.อุ.๒๕/๗๗/๑๑๒) บางทีก็ตรัสวา “พึงศึกษา
นิพพานของตน” (สิกฺเข นิพฺพานมตฺตโน, ขุ.สุ.๒๕/๔๒๒/๕๑๗) บางทาน
คิดวานี่พระพุทธเจาตรัสวานิพพานเปนตน เปนอัตตา  

แตที่จริงตรัสวา “นิพพานของตน” คือตรัสถึงตนหรือ
อัตตาที่เสมือนเปนเจาของนิพพาน ไมไดตรัสวานิพพานเปนตน
เปนอัตตา แลวใครหรืออะไรเปนตนเปนอัตตาที่เปนเจาของ
นิพพาน  

ทีนี้พอดูขอความแวดลอม (บริบท) และดูคําอธิบายของ
อรรถกถา ก็ไดความวาพระพุทธเจาทอดพระเนตรเห็นพระมหา
โมคคัลลานะเจริญวิปสสนาอยู จึงไดทรงเปลงพระวาจาเปน
พุทธอุทานลงทายวาอยางนั้น  

ดังท่ีพูดแลวขางตนวา วิปสสนาจิตยังไมสามารถมีนิพพาน
เปนอารมณ ทีนี้ที่วา “พึงรู้นิพพานของตน” นั่นก็คือกาวหนาไป
จนไดมรรคญาณและผลญาณ เม่ือถึงขั้นนี้จึงมีนิพพานเปน
อารมณได ก็คือรูประจักษนิพพานดวยมรรคญาณและผลญาณ  

ถึงตอนนี้แหละ จึงพูดไดโดยโวหารวามรรคญาณและผล
ญาณเปนเจาของนิพพาน ดวยการที่นิพพานนั้นเปนอารมณ 
เปนวิสัย เปนโคจรของมรรคญาณและผลญาณ และก็พูดถึง
มรรคญาณและผลญาณในนามของผูไดญาณนั้นเอง จึงพูดวา 
“พึงรู้นิพพานของตน”  
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เรื่องเปนอยางนี้ มิใชนิพพานเปนตัวตนเปนอัตตาที่ไหนเลย∗ 

รู้ทัน “พึ่งตน” ที่เป็นโลกโวหาร 
ก็ “พึ่งธรรม” ไปได้จนถึงนิพพาน  

รวมความแลว ที่ตรัสวา จงมีตนเปนที่พึ่ง จงมีธรรมเปนที่
พึ่งนั้น ก็คือเปนคําสอนใหพึ่งตนเอง คือใหทําหรือใหปฏิบัติ
ธรรมดวยตนเอง เชนตัวเองนี่แหละมีสติ ตัวเองก็เพียรขยัน 
ตัวเองก็ม่ันดวยสมาธิ ตัวเองก็ใชปญญา นี่ก็คือพึ่งตน และก็คือ
พึ่งธรรม เปนเร่ืองของการใชภาษาของชาวโลกอยางที่เราเขาใจ
กันในชีวิตประจําวัน  
                                         
∗ “พึงรูนิพพานของตน” (ชญ ฺญา นิพฺพานมตฺตโน) น้ี มีคําอธิบายของอรรถกถา 

(อุ.อ.๒๐๑) วา 
ชญ ฺญา  นิพฺพานมตฺตโนติ  อญ ฺเญสํ  ปุถุชฺชนานํ  สุปินนฺเตปิ  อโคจรภาวโต  

อริยานํ ปน  ตสฺส  ตสฺเสว อาเวณิกตฺตา อตฺตสทิสตฺตา จ "อตฺตา"ติ ลทฺธโวหารสฺส 
มคฺคผลญาณสฺส สาติสยวิสยภาวโต เอกนฺตสุขาวหํ นิพฺพานํ อสงฺขตธาตุ        
"อตฺตโน"ติ วุตฺตํ, ตํ นิพฺพานํ ชญ ฺญา ชาเนยฺย, มคฺคผลญาเณหิ ปฏิวิชฺเฌยฺย,  
สจฺฉิกเรยฺยาติ  อตฺโถ.  เอเตน  อริยานํ  นิพฺพาเน  อธิมุตฺตตํ  ทสฺเสติ. 

บทวา “ชญฺญา นิพฺพานมตฺตโน” ความวา นิพพานอสังขตธาตุ อันนํามาซึ่ง
ความสุขอยางแทจริง ตรัสวา “ของตน” เพราะนิพพานไมเปนอารมณของคน
เหลาอื่นจําพวกปุถุชนแมในความฝน แตเพราะนิพพานเปนอารมณอันดีเย่ียม 
ของมรรคญาณและผลญาณ ซึ่งไดโวหารเรียกวา “อัตตา” เพราะมรรคญาณผล
ญาณนั้นๆ เปนของพิเศษจําเพาะของพระอริยเจาทั้งหลาย และเพราะมรรค
ญาณและผลญาณนั้นเปนเชนกับตัวเอง, พึงรู คือพึงทราบพระนิพพานนั้น 
อธิบายวา พึงแทงตลอด คือพึงทําใหแจงดวยมรรคญาณและผลญาณทั้งหลาย. 
ดวยคําดังวานั้น ทรงแสดงถึงความที่พระอริยเจาทั้งหลายมีจิตนอมไปในนิพพาน. 



๔๔ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

คําวา “พึ่งตน” นี้ คนไทยคุนกันดี อยางที่เราจําพุทธ
ภาษิตกันไดวา อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ = ตนเปนที่พึ่งของตน 
ซึ่งชาวบานไทยก็เขาใจกันดี แตคนขางนอกที่เรียนเร่ืองอินเดีย
มา คุนกับเร่ืองอัตตา/อาตมันของพราหมณ ฝร่ังบางทานเปนผูรู
ผูใหญ มาเห็นพุทธภาษิตนี้ ก็เลยเอาพุทธไปเปนพราหมณ เปน
ฮินดู ถึงกับแปลพุทธภาษิตนี้เขาลัทธิฮินดูไปเลย ทานแปล
ออกมาไดความวา อัตตา/อาตมันใหญ เปน Lord ของอัตตา/
อาตมันสามัญ (เขาหลักปรมาตมัน กับ ชีวาตมัน) นี่คือคิดกันไป
เลยเถิดเปนวา พระพุทธเจาสอนหลักอาตมัน 

พุทธภาษิต อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ น้ี ถาจําไดเต็มคาถา จะ
เปนประโยชนอยางยิ่ง เปนคาถาธรรมบท (ขุ.ธ.๒๕/๒๒/๓๖) วาดังน้ี   

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ  โก หิ นาโถ ปโร สิยา 
อตฺตนา  หิ  สุทนฺเตน    นาถํ  ลภติ  ทุลฺลภํ 

แปล: “ตนแลเปนท่ีพ่ึงของตน คนอื่นใครเลาจะเปนท่ีพ่ึง
จริงได บุคคลมีตนท่ีฝกดีแลว จะไดท่ีพ่ึงซ่ึงหาไดยาก.  
จะพึ่งตน ก็ตองมีตนที่พึ่งได ตนนั้นจะพึ่งได ก็ตองฝกตน

นั้นขึ้นมาใหดี จะฝกตนไดดี ก็ตองพัฒนาใหมีธรรมขึ้นมามากๆ 
ทั้งวิริยะ สติ สมาธิ ฯลฯ จนถึงปญญา แลวพึ่งธรรมเหลานั้นโดย
ปฏิบัติหรือใชมัน ก็จะพึ่งตนไดดี  

คําวา “ตน” “ตัวตน” นี้ อยูในคําพูดชุดที่คนไทยเกาๆ พูด
กันมาติดปากวา “สัตว บุคคล ตัว ตน เรา เขา” รูกันวาเปนโลก
โวหาร เปนถอยคําสื่อสารกันของชาวโลก เปนสมมติบัญญัติ ไม
มีไมเปนจริง คือวาโดยปรมัตถไมมี  
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แตอยางที่วา ถอยคําสํานวนโวหารเปนของจําเปนในการ
อยูรวมกันในสังคมมนุษย ที่จะติดตอสื่อสารพูดจาใหรูเร่ืองกัน 
ทานจึงใหรูจักใชอยางรูเทาทัน ใหสามารถสื่อความหมายได
อยางฉลาด ไมเปนทาสของภาษา ดังพุทธพจนที่วา (สํ.ส.๑๕/๖๕/
๒๑ และ ที.สี.๙/๓๑๒/๒๔๘ ตามลําดับ) 

“ภิกษุผู้อรหันตขีณาสพ...จะพึงกล่าวว่า ฉันพูด ดังนี้
ก็ดี เขาพูดกับฉัน ดังนี้ก็ดี เธอเป็นผู้ฉลาด รู้ถ้อยคําท่ีเขา
พูดกันในโลก ก็พึงกล่าวไปแค่พอดีแก่โวหาร” 

“เหล่านี้เป็นโลกสมัญญา เป็นโลกนิรุติ เป็นโลกโวหาร 
เป็นโลกบัญญัติ ซ่ึงตถาคตใช้พูดจา แต่หายึดติดไม่” 
เม่ือพูดวาตน วาตัวฉัน วาทาน วาเธอ ก็เร่ิมเร่ือง เขาเร่ือง

ได แตเอาเขาจริง ก็พราๆ มัวๆ อยางที่วาใหพึ่งตนนะ ตนไหน 
รูปธรรมนั้นเห็นงาย ก็มองไปที่รางกายกอน เอาที่เนื้อตัว แขนขา 
เร่ียวแรงของอวัยวะท้ังหลาย ออ ก็พึ่งพารางกายแขนขา
องคาพยพนี้แหละ แตถาไดแคนี้ ก็ไปไดไมไกล  

ทางพระทานไมใหมองอะไรๆ แบบเปนช้ินเปนกอนน่ิงๆ ท่ือๆ 
เด่ียวโดด (เรียกวาไมมองเปน “ฆนะ”) แตใหรูจักแยกแยะมองเห็น
เปนการประชุมรวมกันขององคประกอบท้ังหลาย (รูจักมองแบบ 
“ฆนวินิพโภค”) เชนรางกายน้ีท่ีเกิดจากสวนประกอบต้ังแต ท่ี
มองเห็นขางนอก เปนผม ขน เล็บ ฟน หนัง เขาไปภายใน มีตับ 
ปอด ไต ลําไส ฯลฯ และมองเปนระบบเห็นกระบวนของปจจัยท่ีสง
ตอสืบทอดสัมพันธประสานกันไปอยางรูเทาทันความจริง ต้ังแต
งายๆ เชนพูดวา “กําปน” มีจริงไหม แคแบมือ กําปนก็ไมมี หาไม
เจอ หัดมองระบบกระบวนปจจัยสัมพันธใหปญญารูทันความจริง 
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ท่ีเรียกวาคนวาตัวตนน้ี เร่ิมตนมองเห็นแคสวนรูปธรรมท่ี
เรียกวารางกาย และรางกายน้ีก็คือท่ีรวมท่ีประชุมหรือชุมนุมแหง
องคอวัยวะสวนประกอบท้ังหลาย ทานจึงเรียกวาเปน “รูปกาย” 

ในภาษาบาลี “กาย” เปนคําพูดสามัญ แปลวา หมวด กอง 
ที่รวม ชุมนุม การประชุมหรือประกอบกันเขา เชน “เกสกาย” 
คือกองผม หรือเสนผมรวมๆ กัน “ชนกาย” คือหมูคน “พลกาย” 
คือกองทหาร “รถกาย” คือกองรถ “หัตถิกาย” คือกองชาง         
“รูปกาย” ก็แปลวาที่รวมหรือที่ชุมนุมของรูปธรรม เชนอวัยวะ
ทั้งหลายอยางที่วาแลว ซึ่งในภาษาไทยเราเรียกวา “รางกาย” 

พอพูดวาตัว วาตน วาพึ่งตน คนก็คิดถึงพึ่งแขนขา
เร่ียวแรงกําลังของอวัยวะท้ังหลายอยางที่วาแลว นี่คือแคผิว
เผิน มองต้ืนมาก 

เม่ือคิดใหดี ก็เห็นไดชัดวา การที่แขนขาองคาพยพของ
รูปกายเคลื่อนไหวทํางานไดนั้น มีองคประกอบดานนามธรรม
อยู เบื้องหลังรวมทํางานหรือสั่งการอยูดวย  ไดแกจิตใจ
เจตจํานงความรูสึกนึกคิด พูดสั้นๆ วา จิตและเจตสิก 

พวกนามธรรมเหลานี้เม่ือมองทั้งหมดรวมกัน ก็เรียกวา 
“นามกาย” คือท่ีรวมหรือท่ีชุมนุมของนามธรรม ไดแกจิตใจ
เจตจํานงความรูสึกนึกคิดอยางท่ีวาแลว ก็มาเขาคูกับ “รูปกาย” 

เม่ือพูดวาตัว วาตน วาพึ่งตน คนท่ีมีปญญามากข้ึน ก็คิดถึง
การพึ่งอาศัยโดยมีจิตใจความรูสึกนึกคิดท่ีเปนนามกายอันดีงาม
เขมแข็งฉลาดสามารถเหลาน้ีดวย ไมมองแคบๆ ต้ืนๆ อยูแครูปกาย 

มีรูปกาย กับนามกาย สองกายน้ี ฝกฝนใหดีทั้ง ๒ กาย 
จึงจะเปนคน เปนตัวตน ที่เกงที่ดีที่สามารถ อาจพ่ึงตนไดดี 
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มองดูง่ายๆ มีรูปกาย กับนามกาย ก็ครบเป็นตัวคน  
แต่จะดูว่าการพัฒนาได้ผล วัดคนได้ที่ธรรมกาย  

ดังวาแลว ตัวตนคนเราน้ี ดานรูปธรรมมีอวัยวะขางนอกขาง
ในใหญนอยเน้ือหนังรวมอยูดวยกันเปนรางกายคือรูปกาย และดาน
นามธรรมก็มีจิตใจเจตจํานงความรูสึกนึกคิดรวมเปนนามกาย ซ่ึงมี
ความสําคัญอยูเบ้ืองหลังเหมือนกํากับบทบาทการแสดงของรูปกาย 

ทีนี้ ในการพัฒนาคนน้ัน ดานรูปกายนี้มองเห็นชัด เรา
บํารุงเลี้ยงไดดวยปจจัยสี่ ต้ังแตอาหารเปนตนไป แตนามกาย
นั้นเปนนามธรรมมองดวยตาเนื้อไมเห็น และมีเนื้อหามากมาย
หลากหลายทั้งดีทั้งราย ปะปน คลุกเคลากันอยู  

เม่ือจะเอาจริงเอาจังกับการพัฒนาใหไดผล ทานจึงจับ
แยกสวนที่ดีที่สําคัญอันควรเจริญพัฒนาเอามาต้ังใหเห็นเปนที่
มุ งหมายชัดเจนและใช วัดผลไดแมนยํา  ดังที่ ไดจับเอา
คุณสมบัติตางๆ  เชน  สติ  สมาธิ  ความเพียร  ศรัทธา  หิ ริ 
โอตตัปปะ เมตตา กรุณา ความเพียรขยัน ความเขมแข็งอดทน 
ขันติ ปญญา ฯลฯ ที่เรียกวา “ธรรม” ยกขึ้นมาบอกมาเนนไว   

คนไหนพัฒนาธรรม คือทําใหเกิดมีคุณสมบัติเหลานี้
ขึ้นมาไดมากแคไหน ก็เปนกองรวม เปนประชุมหรือชุมนุม
ธรรมของเขา เรียกวา “ธรรมกาย” ของคนนั้นๆ ในเวลานั้น 
หรือถึงเวลานั้น เทานั้นๆ   

ถึงตอนนี้ก็นับวามองตัวคนหนึ่งๆ ได ๓ กาย คือ รูปกาย 
นามกาย นี่เปนพื้นฐานสามัญ แลวก็ ธรรมกาย ซึ่งก็อยูใน
นามกายนั่นแหละ แตเอาเฉพาะสวนที่เปนคุณสมบัติดีงาม
พิเศษที่พัฒนาขึ้นมาไดของบุคคลนั้นๆ  
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ถาพูดเปนคําไทยงายๆ ก็วา กายเนื้อ กายนาม และ
กายธรรม 

คราวนี้ก็นาจะเห็นชัดแลววา พึ่งตนไดนั้น มีทั้งพึ่งตัวที่
เปนรูปกาย พึ่งตัวที่เปนนามกาย และพึ่งตัวที่เปนธรรมกาย แต
จะใหชัดเจนจําเพาะจริงๆ ก็ดูที่ “ธรรมกาย” เพราะจะเห็น
คุณสมบัติแทๆ ที่เขามี ที่เขาไดพัฒนาขึ้นมาแลว 

ถาดูการพัฒนาของคนที่รูปกาย ก็แคพื้นฐานผิวเผินวา
รางกายแข็งแรงสดใสไรโรคา ดูการพัฒนาของนามกาย ก็
รวมๆ ปนๆ กันอยู จะดูจําเพาะใหชัด ก็ดูที่ธรรมกาย จะไดเห็น
วา เขาไดเขามีธรรมอยางใดๆ ขึ้นมาแคไหนๆ มีสมาธิ มีฌาน 
มีวิริยะ มีสติ มีวิมังสา มีปญญา มีญาณ ฯลฯ หรือไม และแค
ไหน ยิ่งเจริญธรรมพัฒนาชีวิตมากขึ้นไป ก็ยิ่งจะมีธรรมกาย
คือชุมนุมแหงธรรมอยูขางในที่ยิ่งใหญ ซึ่งจะเปนที่พึ่งที่อาศัย
ของตนเอง และแกผูอ่ืน ชวยประชาชนไดมากมาย 

เม่ือเจริญธรรม มีภาวนาพัฒนาในการปฏิบัติกาวหนา
ไปๆ ก็ดังที่วา จะมี “ธรรมกาย” ตัวรวมแหงธรรมที่สูงใหญ
ประณีตขึ้นๆ จากคุณความดีที่เปนโลกิยธรรม ก็พัฒนาขึ้นเปน
โลกุตรธรรม จนกระทั่งเปนพระอรหันต  

คําวา ”ธรรมกาย” ที่ใชในความหมายนี้ครั้งสําคัญ ก็คือ 
คราวที่พระมหาปชาบดีโคตมี พระมารดาเลี้ยงและพระนานาง
ของพระพุ ทธ เ จ า  ซึ่ ง ไ ด ผนวช เป น ภิกษุ ณี รูปแ รก ใน
พระพุทธศาสนา เม่ือชราแลว วันหนึ่งไดมาทูลลาพระพุทธเจา
ไปปรินิพพาน 
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พระนางไดกลาวเปนคํารอยกรอง คือคาถา ตอนหนึ่งวา 
พระนางเปนพระมารดาของพระพุทธเจา แตพระพุทธเจาก็
เปนพระบิดาของพระนางดวย พระนางไดเลี้ยงดูรูปกายของ
พระพุทธเจาใหเจริญเติบโต แตพระพุทธเจาก็ไดชวยทําให
ธรรมกายของพระนางเจริญเติบโตขึ้น คือชวยใหพระนางได
ปฏิบัติธรรม บําเพ็ญไตรสิกขา จนกระท่ังบรรลุ มรรค ผล 
นิพพาน ดังคํากลาวของทานเองวา (ขุ.อป.๓๓/๑๕๗/๒๘๔) 

ข้าแต่พระสุคตเจ้า หม่อมฉันเป็นมารดาของ
พระองค์ ข้าแต่องค์พระธีระเจ้า พระองค์ก็เป็นบิดาของ
หม่อมฉัน ข้าแต่องค์พระนาถะ พระองค์ทรงเป็นผู้
ประทานความสุขอันเกิดจากพระสัทธรรม ทรงให้กําเนิด
แก่หม่อมฉัน 

ข้าแต่พระสุคตเจ้า รูปกายของพระองค์นี้ หม่อม
ฉันได้เลี้ยงดูให้เติบใหญ่ขึ้นมา แลพระองค์ก็ได้พัฒนา
ธรรมกายอันน่าช่ืนใจให้แก่หม่อมฉัน 

หม่อมฉันให้พระองค์ดูดดื่มน้ํานมอันระงับความ
หิวกระหายให้สงบได้ช่ัวคราว แต่พระองค์ได้ให้หม่อมฉัน
ดูดดื่มธรรมกษิรธาร คือน้ํานมแห่งธรรม อันนําให้
เกิดสันติแท้ ท่ีไม่คืนคลาย ข้าแต่พระองค์พระมหามุนี 
พระองค์มิได้เป็นหนี้หม่อมฉันเลยในภาระผูกพันและ
การปกปักรักษา 

เล่ากันมาว่า สตรีท่ีปรารถนาบุตร ทําการเซ่นสรวง 
จะได้บุตรสมปรารถนา ถึงกระนั้น สตรีแม้ที่เป็นพระ
มารดาของมหาราชดังพระเจ้ามันธาตุราช ก็ยังดําดิ่ง
อยู่ในห้วงมหรรณพ์แห่งภพ  
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แต่ โอ้ ! พระโอรสเจ้า หม่อมฉันผู้มารดานี้ ยามท่ี
ยังจมอยู่ในทะเลแห่งภพ อันพระองค์ได้โปรดช่วยให้
ข้ามพ้นไปได้แล้ว จากภวสาคร 

พระนามว่า พระมเหสี พระพันปีหลวงนั้น สตรี
ท้ังหลายยังได้กันง่าย แต่นามว่าพระพุทธมารดานี้ แสน
ยากท่ีใครจะได้ ข้าแต่พระมหาวีระเจ้า นามว่าพุทธมารดา
นั้น หม่อมฉันก็ได้รับแล้ว ปวงปณิธานใดๆ ท้ังน้อยแล
ใหญ่ หม่อมฉันได้สัมฤทธิ์เต็มเป่ียมแล้ว ด้วยพระองค์ 

(บัดนี้) หม่อมฉันปรารถนาจะละร่างกายนี้
ปรินิพพาน ข้าแต่องค์พระวีรนายก ผู้บําบัดทุกข์บําราศ
สิ้น โปรดทรงอนุญาตเถิด ขอได้โปรดทรงเหยียดออก 
ซ่ึงพระบาทอันดารดาษด้วยลายจักรและธงชัย ท้ัง
ละเอียดอ่อนดังกมลมาลย์ หม่อมฉันจะถวายบังคมพระ
ยุคลบาทนั้น แสดงความรักฉันมารดาต่อบุตร 

ข้าแต่องค์พระนายกเจ้า หม่อมฉันได้เห็นพระ
วรกาย ท่ีงามเปล่งปลั่งดั่งกองทอง ปรากฏชัดด้วยดี
แล้ว จะขอเดินทางสู่สันติแห่งพระนิพพาน... 

ไดฟงไดอานคาถาของพระมหาปชาบดีโคตมีแคนี้ ก็รู
เขาใจไดชัดแลววา “ธรรมกาย” ในพระพุทธศาสนา ตั้งแตใน
พระไตรปฎกลงมา คืออะไร และทานก็กลาวไวคูกับ “รูปกาย” 
ดวย จึงยิ่งทําใหชัดเจนแจมแจง 

จะสังเกตเห็นวา พระวาจานี้มีคํากวีเชิงเปรียบเทียบ หรือ
อุปมาอุปไมยมากมาย  
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นอกจากธรรมกายแลว ยังมีธรรมเกษียร (น้ํานมแหงธรรม) 
ภวอรรณพ และภวสาคร (ทะเลแหงภพ) เปนตน ผูอานนาจะ
ชื่นชมกับความงดงามของคําประพันธ ที่จะโนมใจไปสูการ
เจริญธรรม ดีกวาจะไปนึกถึงเร่ืองอะไรที่ดูลึกลับพิสดาร 

ในพระไตรปฎกพบคําวา “ธรรมกาย” (ธมฺมกาย) เพียง ๔ 
แหง แตในอรรถกถากลาวถึงมากมายเกิน ๑๐๐ แหง  

พึงทราบดวยวา ตามปกติ ทานเรียกธรรมกาย หมาย
เฉพาะธรรมกายของพระพุทธเจา อยางที่ตรัสแกพระวักกลิ 
(สํ.ข.๑๗/๒๑๖/๑๔๗) วา “ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา, ผู้ใดเห็นเรา ผู้
นั้นเห็นธรรม” อรรถกถาอธิบายวา เห็นธรรม ที่วาคือเห็น
พระพุทธเจานั้น คือเห็นธรรมกาย ซึ่งเปนองคพระพุทธเจา 
ไดแกโลกุตรธรรม ๙ (เชนวา “นววิโธ หิ โลกุตฺตรธมฺโม ตถาคตสฺส 
กาโย นาม”, สํ .อ .๒/๓๔๒, เทียบ อิ ติ .อ .๓๓๔) บางแหงก็วา เห็น
ธรรมกายของพระพุทธเจา ดวยการเห็นอริยสัจ (อุ.อ.๓๓๒) 

โลกุตรธรรม ๙ นี้พูดไดวาเปนเนื้อแทของธรรมกาย 
ตามปกติอรรถกถายอมรับเปนธรรมกายตอเม่ือไดมรรคที่ ๔ 
(อรหัตตมรรค) คือเปนพระอรหันต (สุตฺต.อ.๒/๔๔๓)  

แลวทานก็ใชคํากันในความหมายกวางๆ วา ธรรมกาย
ของพระพุทธเจา หมายถึงพระคุณสมบัติทั้งหมดของพระพุทธเจา 
โดยมีโลกุตรธรรม ๙ นั้นเปนแกน ดังที่บางแหงวาธรรมกาย
พร่ังพรอมดวยศีลขันธ เปนตนไป (เช่น เถร.อ.๑/๑๖๗) บางแหงก็
วา ธรรมกายพร่ังพรอมดวยทศพลญาณ เวสารัชชญาณ ๔ 
อสาธารณญาณ ๖ พุทธธรรม ๑๘ เปนตน (วิมาน.อ.๒๔๖)  
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มีคร้ังหนึ่งที่พระพุทธเจาตรัสจําเพาะวา “คําว่า ธรรมกาย 
ก็ดี พรหมกาย ก็ดี ธรรมภูต ก็ดี พรหมภูต ก็ดี เป็นช่ือของ
ตถาคต” (ที.ปา.๑๑/๕๕/๙๒)  

ทั้งนี้โดยมีเร่ืองราวเปนมาวา มาณพ ๒ คน ออกจาก
ตระกูลใหญของพราหมณมาขอบวชอยูกับพระพุทธเจา 
ระหวางมาพักเตรียมบวช ก็ไดศึกษาหลักพุทธเทียบกับหลัก
พราหมณดวย พุทธพจนที่ตรัสคร้ังนี้เปนการนําถอยคําและ
ความคิดของพราหมณมาวางโยงกับพื้นภูมิหลังในใจของ
มาณพ ใหมองหลักพราหมณที่รูอยู แลวมาดูเห็นเขาใจหลัก
พุทธธรรมที่ตางไปอยางใหม ซ่ึงคงไมใชโอกาสที่จะอธิบายในที่นี ้ 

แตพูดจําเพาะคําวา “ธรรมกาย” ในที่นี้ อธิบายอยาง
งายๆ วา (โดยไมตองเก่ียวกับการบันดาลหรืออํานาจของเทพ
เจา) พระพุทธเจาเปนธรรมกาย คือเปนที่รวม เปนที่ประชุม
หรือที่ชุมนุมของธรรม เม่ือมีธรรมที่ทรงทราบและทรงไวใน
พระองคพรอมบริบูรณแลว พระองคก็ทรงเปนแหลงที่หลั่งไหล
ของธรรมทั้งหลายดวยเทศนาเปนตน ออกไปสูผูสดับผูศึกษา
ปฏิบัติและปวงประชา เพื่อใหเกิดประโยชนสุขแกมวลชาวโลก 
อยางที่อรรถกถาอธิบาย (ที.อ.๓/๕๐) วา  

เ พ ร า ะ เหตุ ไ ร  จึ ง ต รั ส เ รี ย กพร ะตถ าคต ว่ า  
‘ธรรมกาย’  ก็ เพราะตถาคตทรงคิดพุทธพจน์ คือ
พระไตรปิฎกด้วยพระหทัยแล้ว ทรงนําออกแสดงด้วย
พระวาจา ด้วยเหตุนั้น พระกายของพระผู้มีพระภาคก็จึง
คือธรรม เพราะสําเร็จด้วยธรรม 
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เปนอันวา รูปกาย คือที่ประชุมชุมนุมกองรวมของรูป 
อยางที่พูดวาอาการ ๓๒ มี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน และ 
นามกาย  คือที่ประชุมชุมนุมกองรวมของนาม  คือจิตใจ
เจตจํานงความรูสึกนึกคิด พูดสั้นๆ วาจิตและเจตสิก สองกาย
นี้มีอยูทั่วกันเปนธรรมดา ควรจะศึกษาปฏิบัติพัฒนาใหเจริญ
ดวย ธรรมกาย คือที่ประชุมชุมนุมกองรวมแหลงแหงธรรม หรือ
บรรดาคุณสมบัติทั้งศีลสมาธิปญญา ที่เจริญพัฒนาภาวนา
ขึ้นมาได อยางที่พระมหาปชาบดีโคตมีไดเลาใหฟงแลว เปน
ตัวอยาง  

ไหนๆ ก็ไดพูดมามากแลว ทุกคนควรไดประโยชนในเชิง
ปฏิบัติจากเร่ืองธรรมกายนี้ดวย โดยหม่ันเตือนตัวเอง และ
เตือนกัน เชน เตือนลูกหลานวา อยามัวบํารุงเลี้ยงแตเพียง
รางกาย/รูปกายเทานั้น แตควรเจริญธรรมพัฒนาคุณความดี
หรือคุณสมบัติตางๆ เชน ความขยันหม่ันเพียร ความเขมแข็ง 
ความมีฉันทะ ใฝรูใฝธรรม ความสุภาพออนโยน ความมีศีลมี
วินัย มีกตัญูกตเวทิตา ขันติ สติ สมาธิ ปญญา ฯลฯ ให
ธรรมกายของเราเจริญเติบโตขึ้นมาดวย∗ 
                                         
∗ ในพระพุทธศาสนาฝายมหายาน มีหลักคําสอนสําคัญเร่ือง “ตรีกาย” 
บอกวา พระพุทธเจาทรงมีพระกาย ๓ คือ ๑. ธรรมกาย ไดแกกายธรรม 
กายท่ีเปนเน้ือแทแหงธรรม ดังท่ีเรียกวาพระไวโรจนะ ๒. สัมโภคกาย 
ไดแกกายในภาวะแหงการเสวยสุขในสรวงสวรรค ดังพระอมิตาภะ ใน
สุขาวดี และ ๓. นิรมาณกาย ไดแกกายสําแดง หรือกายนิรมิต ดังท่ีสําแดง
พระองคในโลกเปนพระศากยมุนี; เร่ืองธรรมกาย ในตรีกายน้ัน ไมพึง
นํามาปนเปสับสนกับธรรมกายในท่ีน้ี เร่ืองธรรมกายท่ีน่ี ไมมีอะไรเปน
mystic หรือเปน esoteric อยางใดท้ังน้ัน 
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เม่ือไดพัฒนาธรรมกายของตนใหเติบใหญแข็งกลามาก
ขึ้น คุณสมบัติขอสําคัญคือปญญา ก็จะเฉียบคมจนถึงขั ้นที่
หยั่งรูหยั่งเห็นสัจธรรม พูดเปนสํานวนวา เห็นธรรมกายของ
พระพุทธเจา หรือเห็นองค(ธรรมที่ทําใหเปน)พระพุทธเจา 

รวมแลวก็ไดความวา “ธรรมกาย” มิใชเปนขอธรรม หรือ
เปนองคธรรมโดยตัวมันเอง แตเปนคํารวมเรียกซอนเสริม
ความหมายและหนุนการปฏิบัติ และก็เปนอันไดรูเห็นเขาใจไป
ดวยวา ตัวตน/อัตตานี้ เปนแคโลกโวหาร คือคําเรียกขานตาม
สมมติของภาษา เพื่อจะสื่อสารกันไดในสังคมมนุษย มิไดมี
อะไรอันใดเปนชิ้นเปนอันเปนกอนด่ิงนิ่งตายตัว ที่จะใหจิตไป
ติดไปยึดไว  

แตพึงใหเปนเร่ืองของปญญา ที่รูเขาใจความจริงแหง
ปจจยาการ เทาทันกระแสธารแหงเหตุปจจัย แลวจะไดดําเนิน
ชีวิตเปนอยูรูจักปฏิบัติจัดการเร่ืองราวสิ่งทั้งหลายใหตรงให
เต็มใหทันเหตุปจจัย จะไดถึงปจจยักขัยสิ้นเหตุปจจัยหลุดโลง
ปลอดพนปญหา เปนความสุขแทแหงสันติที่เปนอิสระแทจริง 

 



ภาคผนวก 

(ความรูเขาใจหลัก) 

 



 

 

หนาวาง 

 

 



หลัก “อนัตตา” 

มากับปัญญาท่ีรู้เข้าใจ และทําการตามเหตุปัจจัย 

หลักอนัตตา ปฏิเสธอัตตา  
ท่ีภาษาพราหมณเรียกวา “อาตมัน” 

ในการดูขอความจากคัมภีรภาษาบาลีท่ีถูกยกมาเปนหลักฐาน 
และคําแปลท่ีใชยืนยันคําอางวานิพพานเปนอัตตาในหนังสือ “คูมือ” 
ขางตนน้ัน วาแปลผิดพลาด ไมตรงอยางไร ควรมีความรูเขาใจหลัก
อนัตตา พรอมท้ังคําวา อัตตา และอนัตตา เปนพื้นฐานไว เพื่อให
มองเร่ืองออก 

หลักอนัตตา คือพระพุทธเจาทรงสอนหลักธรรมความ
จริงวา สิ่งทั้งปวง ไมวาอะไรๆ ทุกสิ่งทุกอยาง เปนอนัตตา คือ
ไมเปนไมมีอัตตา ทีนี้ อัตตานั้นแปลวาตัวตน อนัตตาจึงแปลวา
ไมเปนไมมีตัวตน  

หลายคนพอไดยินวาไมเปนไมมีตัวตน ก็นึกเอาวาคือไมมีอะไร 
อะไรๆ ก็ไมมี แลวก็นึกวาพระพุทธศาสนาสอนวา สิ่งท้ังหลายไมมีจริง 
อะไรๆ ก็ไมมีจริง แตน่ันเปนความเขาใจผิด ท่ีแทน้ันตรงขามเลย  

ตรงขามอยางไร ที่วาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงหรือทุกสิ่งทุก
อยางไมเปนไมมีอัตตา ไมเปนไมมีตัวตนนั้น ก็คือ สิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวงหรือทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยูนั้น เปนสภาวธรรม จะพูดสั้นๆ 
วาเปนสภาวะ ก็ได  



๕๘ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

ท่ีวาเปนสภาวะ∗ คือเปนสิ่งท่ีมีภาวะของมันเอง หมายความวา 
สิ่งท้ังหลายท้ังปวง ทุกสิ่งทุกอยางมีภาวะของมัน เชนสังขารท้ังหลาย 
ท่ีเปนไปตางๆ เปนอยางน้ันอยางน้ี ก็เกิดจากองคประกอบ มีปจจัย
ตางๆ สืบตอสัมพันธปรุงแปลงสรรคแตงข้ึนมา ไมตองและไมอาจจะ
มีอัตตาตัวตนอะไรสิงซอนเปนเจาของครอบครองบงการบัญชาใหมัน
เปนไปอยางน้ันอยางน้ีตามอยากตามปรารถนาของตัวตนแทรกซอน
เขาไปได คําวาตัวตน ตัวกู ตัวขา ตัวเขา ฯลฯ เปนขอยึดถือหรือ
สมมติทางภาษา เพื่อความสะดวกท่ีจะรับสมอางในการสื่อสารเปน
ตนเทาน้ัน   

เพื่อชวยใหเขาใจงายขึ้นอีก ขอยกคําอธิบาย “อนัตตา” 
ในพจนานุกรม (พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พ.ศ. ๒๕๖๑) 
มาใหดู ตอนหนึ่งวา  

อนัตตา ไม่ใช่อัตตา, ไม่ใช่ตัวใช่ตน, ไม่เป็น
ไม่มีตัวตน; ส่ิงทั้งหลายท้ังปวง ไม่เป็นไม่มีอัตตา 
แต่เป็นสภาวะ ซ่ึงมีภาวะของมันเอง ที่เป็นอยู่
เป็นไปตามธรรมดาของมัน ไม่มีตัวตนอะไรท่ีจะ
เป็นเจ้าของ ครอบครอง หรือส่ังการบัญชา ให้
เป็นไปอย่างใดๆ ตามความปรารถนาของใครๆ... 

                                         
∗   คําที่มีความหมายกวางที่สุดคือ “ธรรม” ซึ่งไมมีคําไทยที่จะแปลใหตรงกัน (คําที่
ใกลที่สุดคือ “ส่ิง”) ใชไดกับทุกสิ่งทุกอยาง และคําวา “ธรรม” นั้นมีความหมาย
มากมายหลายนัยนัก ในภาษาไทย คนไทยมักจับเอาความหมายแงนั้นแงนี้มา
ปะปนกัน ทําใหเขาใจผิดพลาดสับสน, “ธรรม” จัดแยกจําพวกไดหลายแบบ เชน
เปน รูปธรรม กับนามธรรม ฯลฯ, ในที่นี้ก็แยกไดเปน สภาวธรรม (ส่ิงที่มีภาวะ
ของมัน) กับบัญญัติธรรม (ปญฺญตฺติธมฺม, สิ่งที่เปนบัญญัติ คือสิ่งที่มนุษยบัญญัติ
ขึ้นตามสมมติ ไมมีจริง)  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๙ 

ตัวอย่างในจําพวกสังขตธรรม เช่น คนพูดว่า
แขนของตน หรือว่าแขนของตัวเขา ดังที่เขาส่ัง
บังคับแขนน้ันให้หยิบ ให้ยก ให้ทําอะไรๆ ได้ตาม
ปรารถนา แต่แท้จริงนั้น แขนนั้นเคล่ือนไหว
เป็นไปต่างๆ อย่างน้ันๆ ได้ ตามเหตุปัจจัยที่
สัมพันธ์กัน ถ้าเหตุปัจจัยขาดหายหรือเป็นไป
อย่างอ่ืน เช่น เส้นประสาทหรือกล้ามเน้ือเส้นเอ็น
เสียหาย แม้เขาจะร่ําว่า “แขนของฉัน แขนของ
ข้า” เขาก็ส่ังบังคับแขนนั้นไม่ได้ มันเป็นของเขา
ตามที่ถือกันหรือยึดถือเท่านั้น ไม่เป็นของเขาจริง 

ใครๆ ก็ไม่ได้ตามใจปรารถนาต่อส่ิงทั้งหลาย
ที่เขาคิดยึดถือว่าเป็นตัวเขาเป็นของตัวเขา ว่ามัน
จงเป็นอย่างนี้ มันจงอย่าเป็นอย่างนั้น เพราะมัน
เป็นตัวเขา เป็นของตัวเขา ตามที่ยึดถือหรือตกลง
ยอมรับกันเท่าน้ัน แต่เม่ือเขาต้องการให้อะไรเป็น
อย่างไร เขาต้องเรียนรู้เข้าใจเหตุปัจจัยที่จะให้
เป็นอย่างน้ัน แล้วปฏิบัติจัดทําที่เหตุปัจจัย    

เมื่อรู้ความจริงว่ามันเป็นอนัตตา ว่ามันมี
ภาวะของมันเองแล้ว ก็จะไม่ทุกข์เมื่อส่ิงนั้นๆ ไม่
เป็นไปตามตัณหาท่ีอยากที่ปรารถนา แต่รู้ตรงไป
ที่เหตุปัจจัยว่าแก้ไขได้หรือไม่ได้ และแก้ไขจัดการ
ที่เหตุปัจจัยนั้นๆ 

เปนธรรมดาวา มนุษยทั้งหลาย เม่ือยังไมมีปญญารูแจง
ความจริง ก็ยึดถืออัตตาหรือตัวตนนี้  



๖๐ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

ทีนี้ถาเขาเอาแตยึดถืออัตตา เอาแตความอยากความ
ปรารถนาของตัวตนน้ีไปเรียกรองสั่งการบัญชาใหสิ่งทั้งหลาย 
แมแตรางกายท่ีถือวาเปนตัวตนเปนของตนนี้ ใหเปนอยางนั้น
อยางนี้อยางที่ตองการ ก็จะไมไดตามที่อยากที่ปรารถนานั้น ก็
คืออยูดวยอวิชชาตัณหา ก็จะตองผิดหวังจมอยูในความทุกข  

สวนคนมีปญญารูความจริง ไมติดตันอยูกับความยึดตัวตน 
ยอมศึกษาสืบคนกระบวนการสัมพันธสืบตอใหรูเทาทันเหตุปจจัย 
และแกไขจัดการท่ีเหตุปจจัยในระบบสัมพันธน้ัน จึงพนหายไรทุกขได 

ลัทธิอัตตา ลงทายพาคนมุงไปหาพรหมัน  
ใหอาตมันไปรวมเขาในบรมอัตตา/ปรมาตมัน  

คํา “อัตตา” ที่วาตัวตนนี้ เราเรียกตามภาษาบาลีที่ใชใน
พระพุทธศาสนา แตกอนเกิดมีพระพุทธศาสนา ศาสนาเกาพื้น
เดิมในชมพูทวีป คือศาสนาพราหมณ ซึ่งใชภาษาสันสกฤต 
เรียกอัตตานั้นวา “อาตมัน” และเขาไดพัฒนาความคิดในเร่ือง
อัตตา/อาตมันนี้อยางเอาจริงเอาจัง 

เปนธรรมดาของมนุษยปุถุชน คนทั่วไปแตไหนแตไรมา 
เม่ือยังไมมีปญญารูเขาใจพอที่จะแยกแยะองคประกอบอัน
ละเอียดซับซอนและกระแสสัมพันธสืบทอดของเหตุปจจัย ก็
ยึดถือทั้งชีวิตเปนตนเหมารวมเอาเปนกอนเปนตัวยืนยงคงท่ี 
ตกลงกันเรียกวาเปนตัวตน-อัตตา-อาตมาชื่อนั้นชื่อนี้ ตัวตน
นั้นๆ ตองการอยางนั้น ทําหรือไมทําอยางนี้ ไดและเปนหรือ
ไมไดไมเปนอยางนั้นอยางนี้ มีสุขมีทุกขอยางนั้นอยางนี้ อยู
ดวยความยึดถือ โดยไมรูเทาทัน 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๑ 

พวกพราหมณคิดลึกละเอียดลงไปแลวสอนวา ตัวตน-
อัตตา-อาตมา-อาตมันนั้น เปนตัวแทตัวจริง มีอยูตางหากแต
สิงซอนซอนซานอยูกับชีวิตกายจิตตัวคนนี้ โดยเปนเจาของ
ครอบครองสั่ งการบัญชากายใจองคาพยพรูปรางนี้ ให
เคลื่อนไหวเปนไปตางๆ ตามปรารถนาของตัวมัน และเพื่อตัว
มัน เปนตัวแทที่กระทําการ และเปนตัวจริงที่เสพเสวย เปนตัว
ยืนอันคงที่เที่ยงแทถาวรไมมีความเปลี่ยนแปลง เม่ือคนตาย 
ตัวตน-อัตตา-อาตมา-อาตมันนี้ก็ยายออกไปเขาอยูในรางใหม
ตอๆ เร่ือยไป  

มองกวางไกลออกไปอีก ตัวตน-อาตมันนี้มาจากไหน
อยางไร แตกอนนานมาแลว พราหมณสอนวาทุกสิ่งทุกอยาง
บรรดามี หมดทั้งสากลจักรวาล รวมทั้งมวลมนุษยที่จําแนก
เปนวรรณะสี่นั้น พระพรหม เทพเจาสูงสุด ไดทรงสรางและ
จัดสรรบันดาล  

ตอมา ลัทธิในสายพราหมณนั้นไดพัฒนาความคิดนี้
ละเอียดลึกซึ้งลงไปอีก จนในที่สุดเขาบอกวา มีตัวตน-อาตมัน
ใหญยิ่งอันหนึ่งเดียวครอบคลุมทั่วทั้งสากลพิภพจบสิ้นจักรวาล 
คือพรหมัน เปนปรมาตมัน หรือบรมอาตมัน คืออาตมันสูงสุด 
อันเปนตนกําเนิดที่เกิดปรากฏออกมาของทุกสิ่งทุกอยาง เปน
ที่มาของชีวาตมัน คือตัวตน-อาตมัน ในบุคคลหรือแตละคนนี้ 
และเปนจุดหมาย ซึ่งในที่สุด ชีวาตมัน คือตัวตน-อาตมันหนวย
ยอยจะไปรวมกลืนเขาดวยเปนหนึ่งเดียว 



๖๒ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

 พระพุทธศาสนาปฏิเสธอัตตาน้ี แตบอกวาความจริงเปน
อยางที่วาแลวขางตน คือ สิ่งทั้งหลายเปนสภาวธรรม มันมีภาวะ
ของมันเองที่เปนธรรมดาอยางน้ัน คือเปนไปในอาการที่เกิดขึ้น
แลวดับหายๆ โดยสัมพันธเปนปจจัยแกกัน กลายเปนการ
ตอเนื่องสืบทอดที่ปรากฏออกมาเปนตางๆ เปนกระแสธารแหง
ปจจัย หรือปจจยาการ พูดสั้นๆ วาเปนไปตามเหตุปจจัย พูด
รวมๆ วา เปนสิ่งที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง พูดตามคําบาลีวา
เปน “สังขตธรรม” หรือพูดใหสั้นลงไปอีกวาเปน “สังขาร”   

เม่ือสิ่งทั้งหลายเกิดมีและเปนไปตามปจจัยที่สัมพันธกัน
อยางนี้ จึงไมมีและไมอาจจะมีอะไรๆ นอกเหนือสภาวธรรม
เหลานั้น ที่จะมาเปนตัวเปนตนเปนอัตตา-อาตมา-อาตมัน เปน
แกนเปนแกนยืนยงคงที่ เที่ยงแทตายตัว ที่จะเปนเจาของ
ครอบครองสั่งการบัญชาสภาวธรรมอันเปนสังขตะ เปนสังขาร
นั้น ใหเปนไปหรือไมเปนไปตามปรารถนาของมัน ซึ่งก็คือใหไม
เปนไปตามเหตุปจจัยของมันได แตสรรพสิ่งสรรพสังขารก็
เปนไปตามเหตุปจจัยตามสภาวะของมันอยางนั้นเอง ไมขึ้นตอ 
ไมเปนไปตามความอยากความปรารถนาหรือการบังคับสั่งการ
บัญชาของใครๆ หรืออะไรๆ    

ลักษณะหรืออาการที่เกิดแลวดับหาย มีแลวไมมีนั้น พูด
สั้นๆ วา ไมเที่ยง ไมคงที่ ไมยั่งยืน (อนิจจัง)  

เม่ือทุกสิ่ง แตละอยางๆ เกิดแลวดับหาย ก็คุมกันคงตัว
อยูไมได คงอยูในภาวะเดิมไมได มีความขัดแยง ถูกบีบค้ัน 
กดดัน ไมคงทน เปนลักษณะที่ทนอยูไมได ไมคงตัว (ทุกขัง) 
จึงผันแปรเปลี่ยนแปลงไป กลายไป เปนอยางอ่ืนไป  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๓ 

การที่สิ่งทั้งหลายไมคงตัว ผันแปรเปลี่ยนแปลง กลาย 
เปนอยางอ่ืนไป ก็เนื่องมาจากการที่มันเปนสิ่งที่เกิดมีขึ้นจาก
ปจจัยซึ่งสัมพันธกัน ข้ึนตอบรรดาปจจัย ไมมีไมเปนตัวเปนตนอัน
เที่ยงแทที่จะเปนเจาของครอบครองบังคับสั่งการบัญชาตามความ
อยากความตองการของตัวตนนั้นได (อนัตตา-อนาตมัน)  

เร่ืองความไมเที่ยง-อนิจจัง และเปนทุกขนั้น คนรูจักกัน
มานานนักแลว อยางนอยในขั้นหยาบๆ ที่มองเห็นชัดๆ ซึ่ง
กระทบตัวกระทบใจคนอยูตลอดเวลา ต้ังแตการเกิดแกเจ็บ
ตาย การพลัดพรากจากกัน ความกระทบกระแทกขัดแยงบีบ
ค้ันกดดันไมคงทนและเปลี่ยนแปลงไปของสิ่งทั้งหลายขางนอก 
ก็กระทบกระแทกบีบค้ันเขามาที่ใจของคน ทุกขที่เปนธรรมดา
ตามเหตุปจจัยในธรรมชาติ ก็มาเปนทุกขปรุงแตงของเหตุ
ปจจัยในใจของคน  

ขอเลาซ้ําวา ทีนี้ พวกนักคิดนักปราชญ ซึ่งในอดีตกาล
นานไกลโนน ไดแกคนที่เรียกกันวานักบวชนักศาสนาอยาง
พวกพราหมณ ก็สนใจพยายามศึกษาใหรูเขาใจเบื้องหนา
เบื้องหลังของสภาพที่ไมเที่ยง เปนทุกข แปรผันเปลี่ยนแปลง
เหลานี้ พยายามหาทางพนมันไป และชวยคนอ่ืนใหพนดวย   

บรรดานักคิดนักปราชญ เหลานั้น  หลายคนคิดคน
กาวหนาไปบอกวา นอกเหนือทุกสิ่งทุกอยางที่คนรูจัก ที่ไม
เที่ยงแทไมคงทน เปนอนิจจังทุกขังเหลานี้ ที่จริงนั้นมีสิ่งหนึ่ง มี
ภาวะอันหนึ่ง ที่เที่ยงแทคงอยูตลอดไป เปนอมตะ เปนนิรันดร 
อันไรทุกข มีแตความสุข  
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ตอนแรกสิ่งเที่ยงแทมีแตสุขนี้ คิดออกมาในเชิงรูปธรรม ก็
เปนตัวตนท่ีเที่ยงแทนิรันดรเปนอนันต อยูในภาวะเปนเทพเจา 
อยางที่เรียกวาพระพรหม ซึ่งเที่ยงแทอมตะ ปราศจากความไม
เที่ยงเปนทุกข เปนตนกําเนิดของสิ่งทั้งปวง เปนผูสรางสรรพสิ่ง
และสรรพสัตว ผูใดตองการหลุดพนจากความไมเที่ยงมีทุกข ก็
ตองกลับคืนไปรวมเขากับพระพรหมที่เปนตนกําเนิดอันเที่ยง
แทอมตะน้ัน แลวนักคิดนักบวชเหลานั้นก็สอนขอปฏิบัติอันเปน
วิธีการหรือหนทางที่จะไปรวมเขากับพระพรหม (พรหมสหัพยตา) 

ตอมาก็มีพวกที่คิดลึกละเอียดลงไปอีก บอกวา สิ่งที่เที่ยง
แทอมตะ เปนตนกําเนิดที่แยกออกมาของสรรพสิ่งสรรพสัตว
นั้น เปนภาวะเดิมแทอันสมบูรณคงอยูตลอดไป เรียกวาพรหมัน 
เปนที่มาของทุกสิ่งทุกอยาง เปนอาตมันใหญยิ่งสูงสุด เปนบรม
อัตตา คือปรมาตมัน เปนแหลงที่มาของอัตตา/อาตมันยอยๆ 
หรือเฉพาะตัวๆ คือชีวาตมัน ในทุกบุคคล อัตตาหรืออาตมันนี้
เปนตัวแทตัวจริงที่เที่ยงแทยั่งยืน เปนแกนในตัวจริงที่จัดสรรสั่ง
การบัญชาการเคลื่อนไหวทําการของบุคคล เหมือนกับท่ีพรหมันหรือ
ปรมาตมันเปนตัวแทตัวจริงท่ีจัดสรรสั่งการบัญชาทุกสิ่งทุกอยางใน
สากลจักรวาล และท่ีแทน้ัน อัตตา/อาตมันในบุคคลน้ี ก็ออกมาจาก
และก็คืออันเดียวกับพรหมันหรือปรมาตมันน่ันเอง  

เม่ือใดบุคคลหายแปลกแยก รูถึงอัตตา/อาตมันในตัว
บุคคลของเขา ที่เปนอยางเดียวอันเดียวกับปรมาตมันที่เปน
อาตมันสากลแลว อัตตา/อาตมันก็จะรวมคืนกลืนเขาเปนหนึ่ง
เดียวกับพรหมัน นี่คือจุดหมายสุดทายที่จะตองทําใหสําเร็จ 
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การที่จะเขาถึงอัตตา/อาตมันน้ัน ก็ตองอาศัยจิตท่ีม่ันแนวรวม
จุดหลุดพนไปจากเร่ืองราวสิ่งท้ังหลายท่ีจะติดของพัวพันหรือทําให
สับสนซานสายเหเฉพรามัว จึงตองทําจิตใหเปนสมาธิ แลวก็พัฒนา
วิธีปฏิบัติในการทําจิตใหเปนสมาธิ ซ่ึงแนวด่ิงลึกด่ืมดํ่ายิ่งข้ึนๆ ใน
ท่ีสุดคือพนไปไดจากบรรดาทุกสิ่งอ่ืน มาเขาถึงรวมเปนหน่ึงเดียวกับ
ภาวะยิ่งใหญสมบูรณสูงสุดคือพรหมันน้ัน  

ปญญารูเห็นกระแสธารแหงปจจัย  
อัตตาหายไป ไมมีอาตมัน ไมติดตันอยูกับอัตตา  

พระพุทธเจา กอนตรัสรู คือยังเปนพระโพธิสัตว ก็ไดทรง
ศึกษาลัทธิอัตตา-อาตมัน และลัทธิทั้งหลาย ที่มีในเวลานั้น 
ทรงปฏิบัติไดทําไดเจนจบหลักลัทธิของสํานัก ทรงมองเห็นวา
เปนความสําเร็จทางสมาธิจิตอยางสูงเย่ียมยอด แตไมทรง
ยอมรับวาเปนความจริง มิใชเปนการลุถึงจุดหมายที่แท มิใช
ความเปนอิสระหลุดพนจริงแท แตกลายเปนความพนจากสิ่ง
เกาะเก่ียวทั้งหลายอ่ืน เพื่อไปติดแนนกับสิ่งหนึ่ง พนไปไดใน
ระดับหนึ่ง แลวไปติดหนับในอีกระดับหนึ่ง  

ตอมา เม่ือเสด็จออกประกาศธรรม ไดตรัสสอนวาทิฏฐิหรือ
ลัทธิเหลาน้ีเปนพรหมชาละ คือเปนตาขายหรือแหช้ันสูงท่ีดักเหลา
สมณพราหมณนักคิดนักปราชญใหติดพันตัว ไมอาจพนไปได 

พระโพธิสัตว เม่ือทรงจบลัทธิที่จัดเจนทางจิตไดสมาธิ
สูงสุดถึงจบอรูปสมาบัติ และทรงทราบตระหนักวามิใชทางมิใช
จุดหมายแลว จึงเสด็จออกไปทรงคนควาในทางของพระองคเอง 
ซึ่งใหมตางออกไป  
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พระโพธิสัตวทรงใชสมาธิตามประโยชนที่ถูกตองของมัน 
คือในฐานะท่ีสมาธิยังมิใชเปนจุดหมาย และมิใชตัวทําการให
สําเร็จลุจุดหมาย แตบนฐานของสมาธิซึ่งเปนภาวะจิตที่ดี
พรอมเต็มที่ของมัน ที่ทานเรียกวาเปนภาวะท่ีเหมาะแกงาน 
หรือพรอมที่จะใชงาน (กัมมัญญ, กัมมนีย หรือกรรมนีย) ก็ทรง
ใชสมาธิจิตนั้นเปนที่ทํางานของปญญา และในที่สุดดวย
ปญญาที่เปนโพธิ ก็ไดตรัสรู ที่วาเปนพุทธะ 

หลังตรัสรู เม่ือเสวยวิมุตติสุข ๑ สัปดาหแลว ออกจาก
สมาธิแลว ไดตรัสปฐมพุทธพจน คือพระดํารัสคร้ังแรกของ
พระพุทธเจา∗ โดยทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท คือความจริง
ของการที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันๆ เกิดขึ้น ปรากฏมีเปนไปขึ้นตอ
ปจจัย และทรงเปลงพุทธอุทานเปนขอความ ๓ คาถา ซ่ึงทรงบอก
เลาวาพระองคตรัสรูอะไร คือ 

ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท ทั้งอนุโลมและปฏิโลมแลว 
ตรัสอุทานคาถาที่ ๑ วา เม่ือธรรมปรากฏ ก็หมดสิ้นความสงสัย 
เพราะรูชัดสเหตุธรรม (ธรรมพรอมทั้งเหตุปจจัย, สิ่งทั้งหลาย
ซึ่งปรากฏมีตามเหตุปจจัย = ปัจจยาการ)  

                                         
∗  สามคาถา วา “ยทา หเว...” นี้ เปนจุดเริ่มของมหาขันธกะ แหงวินัยปฎก (วินย.๔/
๑/๒) เปนที่ตั้งตนของการประกาศพระศาสนา และการตั้งสังฆะ, และเปนอุทาน
เริ่มแรกของคัมภีรอุทาน (ขุ.อุ.๒๕/๓๘/๗๓); แตมีมติฝายผูสืบคัมภีรธรรมบทวา 
ปฐมพุทธพจนไดแกคาถาวา “อเนกชาติสํสารํ...” อยางไรก็ตาม มีคําอธิบายใหได
ขอยุติวา คาถา “อเนกชาติสํสารํ...” เปนความที่ตรัสกะพระองคเองในพระทัย และ
ตรัสเลาแกพระอานนทภายหลัง สวนสามคาถาวา “ยทา หเว...” นี้ ตรัสโดยเปลง
ออกมาเปนพระวาจา 
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ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท ทั้งอนุโลมและปฏิโลมแลว 
ตรัสอุทานคาถาที่ ๒ วา เม่ือธรรมปรากฏ ก็หมดสิ้นความสงสัย 
เพราะทราบปจจยักขัย (สภาวะที่หมดสิ้นปจจัย = นิพพาน) 

ทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท ทั้งอนุโลมและปฏิโลมแลว 
ตรัสอุทานคาถาที่ ๓ วา เม่ือธรรมปรากฏ ก็กําจัดมารและเสนาไดดุจ
ดวงสุริยากําจัดมืดสองสวางกลางทองฟา (ขอนี้อธิบายวา = มรรค) 

ตอจากนั้น เม่ือทรงปรารภการที่จะประกาศธรรมสั่งสอน
ประชาชน ก็ตรัสชัดเจนวาธรรมที่พระองคตรัสรู (ดู วินย.๔/๗/๘) 
เปนเร่ืองที่หมูประชายากจะรูเขาใจ คือ ปฏิจจสมุปบาท      
(ปจจยาการ) และนิพพาน (ปจจยักขัย)  

รวมความวา พระพุทธเจาทรงประกาศธรรมคําสอนใหม 
ใหคนดับทุกขแกปญหาดวยการใชปญญาพัฒนาปญญาใหรู
เขาใจเหตุปจจัยและจัดการทําการที่เหตุปจจัย มิใชอยูแคกับ
จิตใจท่ีจะเอาจะใหอะไรๆ  เปนไปตามความอยากความ
ปรารถนาของตัวตน แมกระท่ังจะใหตัวตนไปเขาไปรวมกับ    
พรหมัน ปรมาตมัน หรือภาวะจิตแนวนิ่งด่ืมดํ่าที่จะใหตัวตนได
พนไปจากสภาพที่ไมพอใจ  

หลักความจริงที่วา สิ่งทั้งหลายเปนสภาวธรรม คือมี
ภาวะของมันเอง เกิดมีแลวก็ดับหาย คงอยูไมได เปลี่ยนแปลง
แปรผันเปนไปตามปจจัยนี้ บอกอยูเองวาไมมีและไมอาจจะมี
ตัวตน/อัตตา/อาตมันที่จริงแทคงที่ที่จะเปนเจาของครอบครอง
บังคับสั่งการบัญชาใหสิ่งทั้งหลายเปนอยางนั้นอยางนี้ตามท่ี
มันตองการปรารถนาได เพราะสิ่งท้ังหลายก็มีก็เปนไปตามเหตุปจจัย
ของมัน ขัดตอความอยากความปรารถนา ไมอาจเปนไปตามความ
ตองการหรือสั่งการของอัตตาได ซ่ึงท่ีแทก็คืออัตตาไมมีน่ันเอง  
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หลักปฏิจจสมุปบาทหรือปจจยาการน้ีจึงบอกอยูในตัวถึง
ความเปนอนัตตา/อนาตมัน และชวยอธิบายใหรูเขาใจความ
เปนอนัตตา/อนาตมันนั้น 

ถาใครอางวาสิ่งทั้งหลายจะเกิดมีขึ้นได ตองมีผูสราง 
ตองมีตนกําเนิด จึงตองมีพระพรหม หรือมีพรหมันมีบรม
อัตตา/ปรมาตมัน ก็คิดไดงายๆ วา พระพรหม หรือพรหมัน/
บรมอัตตา/ปรมาตมันที่วาเปนผูสราง เปนตนกําเนิดนั้น เกิดมี
ขึ้นมาไดอยางไร ใครหรืออะไรสรางพระพรหม สรางพรหมัน/
บรมอัตตา/ปรมาตมันนั้นขึ้นมา  

ถาจะวาพระพรหม หรือพรหมัน/บรมอัตตา/ปรมาตมันมี
อยูเอง ไมมีใครสราง ไมมีตนกําเนิด ก็ตอบไดวา สิ่งทั้งหลาย
เปนสภาวธรรม มีภาวะของมันเองตามธรรมดาของมันอยาง
นั้น ยอมไมตองมีใครสราง ไมตองมีใครมาบันดาล  

อีกอยางหน่ึง แมจะพูดเปนสํานวนภาษาวาสิ่งทั้งหลาย
ถูกสรางขึ้นมาก็ได อยางที่พูดแลววาสิ่งทั้งหลายเปนสังขาร
หรือสังขตธรรม ก็คือถูกปจจัยสรางขึ้นมา [สังขาร และสังขต ก็
มาจาก “การ” และ “กต” ที่แปลวาทําหรือสรางนั่นเอง ดัง
วิเคราะหศัพทวา “ปจฺจเยหิ สงฺคมฺม กริยนฺตีติ สงฺขารา.” และ   
“ปจฺจเยหิ สงฺคมฺม กตตฺตา สงฺขตา." (เพราะถูกปจจัยท้ังหลายประสบ
กันทําขึ้น จึงชื่อวาสังขาร, ...จึงชื่อวาสังขตะ)] แตที่วาถูกปจจัยสราง
ขึ้น ก็คือไมมีผูสรางนั่นเอง คือมันเกิดมีเปนไปขึ้นตอปจจัย 

เปนอันวา ความรูเขาใจความเปนอนัตตา มาดวยกันกับ
ความรูเขาใจความเกิดมีเปนไปตามเหตุปจจัย และก็จึงเปน
เร่ืองของปญญาและการที่ตองใชปญญา  
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ในทางปฏิบัติ ความเปนอนัตตาเปนหลักความจริงท่ีสอนใหเรา
ดําเนินชีวิต ต้ังแตมองดู มีทาที และปฏิบัติ จัดการ ทําการ และ
แกไขปญหาทั้งหลาย ดวยการศึกษาใหรูท่ัวทันเหตุปจจัย และทําการ
ท้ังหลายใหตรงใหท่ัวถึงเหตุปจจัย ไมใชมัวดึงดันจะใหอะไรๆ 
เปนไปตามใจอยากของอัตตา (ท่ียึดถือไว ซ่ึงไมมีจริง)  

อนัตตา มากับความรูเหตุปจจัย  
ท่ีคนจะไดประโยชนจริงแทจากการมีปญญา  

ความรูเขาใจอนัตตา ซึ่งมาดวยกันกับความรูเขาใจเหตุ
ปจจัยนี้ ตอเนื่องกันตลอดต้ังแตรูอนิจจัง และทุกขัง เชนที่วาสิ่ง
ทั้งหลายไมเที่ยงแทถาวร เกิดขึ้นแลวก็ดับหายๆ เปลี่ยนแปลง
ไปนั้ น  มิ ใช ว า มัน ดับ มันหายไปอย า ง เลื่ อนลอย  ห รือ
เปลี่ยนแปลงเร่ือยเปอยไป การเกิดมีแลวดับหายนั้นๆ แหละ
เปนปจจัยของการเกิดมีแลวดับหายๆ ที่เปนการตอเนื่องสืบ
ทอดและเปนความเปลี่ยนแปลงที่เปนไปตามเหตุปจจัย เปน
กระบวนธรรม เปนกระแสธาร 

เม่ือมีปญญารูเขาใจความจริงนี้ รูทันกระบวนหรือกระแส
เหตุปจจัยแลว คนมีปญญาจึงสามารถปฏิบัติจัดการ เชนเอา
ปญญาเขาไปเปนปจจัยรวมในกระบวนกระแสเหตุปจจัยนั้น รู
เขาใจแลวทําการที่จะใหมีผลเปนการปองกัน แกไข ตลอดจน
ใหความเปลี่ยนแปลงเปนไปในลักษณาการอันพึงประสงคได 
เปนตน การรูอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แทจริง จึงทําใหไมเปนคน
ที่มีชีวิตเปนอยูอยางเลื่อนลอย ปลอยตัวไปตามน้ําตามลม 
หรือแคอยูไปวันๆ แตจะเปนอยูอยางไมประมาท  
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หลักความจริงแหงไตรลักษณ เร่ิมดวยอนิจจัง ที่วาสิ่ง
ทั้งหลายไมเที่ยง คงอยูเร่ือยไปไมได จะตองเปลี่ยนแปลงไปนี้ 
คอยเรงเรากระตุนเตือนใหเรามีชีวิตอยูดวยสติปญญา ที่จะ
ศึกษาสืบคนใหรูเทาทันเหตุปจจัยในกระแสธารของปจจยาการ 
แลวเรงรัดทําการที่ควรทําใหทันการดวยความไมประมาท  

ดังที่พระพุทธเจาไดตรัสเตือนไวเปนพระดํารัสสุดทาย
กอนเสด็จดับขันธปรินิพพาน เรียกวาปจฉิมวาจา ซึ่งพึงถือวา
สําคัญอยางย่ิงวา “วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” 
(สังขารทั้งหลายมีความเส่ือมสลายไปเปนธรรมดา จงทํากิจทั้ง
ปวงใหถึงพรอม ดวยความไมประมาท) 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่เรียกวาไตรลักษณ ก็คือเปนแค
ลักษณะ เปนอาการที่ปรากฏใหกําหนดหมาย แตตัวแสดงที่แท 
ไดแกสภาวธรรม อันเปนสังขารหรือสังขตะ ซึ่งเกิดมีแลวดับ
หายเปนไปตามเหตุปจจัย ทําใหสืบทอดตอเนื่องเปนกระแส
ธารแหงปจจยาการที่ผันแปรเปลี่ยนแปลงเปนไปตามปจจัยที่
สัมพันธกัน   

ความเปลี่ยนแปลงตามเหตุปจจัยนี้ เม่ือมองในแงของคน 
ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงวาอยางนี้เปนโทษภัย วาอยางนั้นเปน
คุณประโยชน ความเปนไปอยางนี้คือเสื่อม ความเปนไปอยาง
นั้นคือเจริญ คนเรานี้มีปญญาและคุณสมบัติมากมายซึ่งเปน
สภาวธรรมที่สามารถเปนปจจัยใหความเปลี่ยนแปลงไมเปนไป
ในทางท่ีเปนโทษภัย หรือที่เรียกวาเสื่อม แตใหเปนความ
เปลี่ยนแปลงในทางที่เปนคุณประโยชน หรือที่เรียกวาเจริญ  
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ถึงตอนน้ีพูดดวยภาษาแบบตัวตนวา คนก็เอาปญญา เอา
ฉันทะ เอาสติ เอาวิริยะคือความเพียร เปนตน เขาไปทําการเปน
ปจจัยใหความเปลี่ยนแปลงไมเปนไปในทางท่ีเปนโทษเปนความ
เสื่อม แตใหเปนไปในทางท่ีเปนคุณประโยชน เปนความเจริญ  

ความรูเขาใจอนัตตาครอบคลุมอนิจจังทุกขัง หย่ังลงไป
ถึงปจจยาการ สอนคนใหรูจักและใสใจทําการที่จะหลีกพน
ความเสื่อมความชั่วราย และสรางสรรคความดีงามความเจริญ 
ตามหลักความไมประมาท มิใชมีชีวิตเปนอยูอยางปลอยตัว 
เร่ือยเปอย รอโชคชะตา 

ขอใหระลึกวาพระพุทธเจาตรัสหลายคร้ังหลายคราว ถึง
หลักธรรมที่พระบาง ชาวบานชาวเมืองบาง จะพึงปฏิบัติอยางจริงจัง
เปนประจํา เรียกวาเปนอปริหานิยธรรม คือธรรมท่ีทําใหไมเสื่อม 
ตรัสไวเปนหมวดๆ ๗ ขอบาง ๖ ขอบาง พระองคตรัสวา ถาปฏิบัติ
ตามหลักน้ันๆ “วุฑฺฒิเยว...ปาฏิกงฺขา โน ปริหานิ” – จะหวังไดแต
ความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม (เช่น องฺ.สตฺตก.๒๓/๑๙/๑๕)  

ท่ีพระพุทธเจาตรัสน้ีไมไดขัดหลักอนิจจังอยางใดเลย แตตรัส
ตามความจริงของความเปนอนิจจัง ท่ีไมเท่ียง แลวก็เปลี่ยนแปลงไป
ตามเหตุปจจัย จะวาใหรูจักใชความรูอนิจจังใหเปนประโยชน ก็ได 

รวมความวา เร่ืองความไมเที่ยง ผันแปรเปลี่ยนแปลงไป
ตางๆ นี้ เม่ือรูเขาใจไตรลักษณ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึ่งบงชี้
ไปยังสภาวธรรมอันเปนไปตามเหตุปจจัยแลว การปฏิบัติของ
คนก็ทําดวยปญญาโดยมุงไปที่เหตุปจจัย เชน เม่ือมีความ
เปลี่ยนแปลงในทางสูญเสียเสื่อมสลายซึ่งไมนาชอบใจเกิดขึ้น 
การปฏิบัติดวยปญญาอาจทําในเชิงเปนขั้นตอน คือ 
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๑. ตระหนักรูตามความเปนจริงวาสิ่งทั้งหลายเปนอนิจจัง 
เปนไปตามเหตุปจจัยที่เปนธรรมดาของมัน มันไม
เปนไปตามความอยากความตองการของใคร จะมัว
ดึงดันเอาแตใจจะใหเปนไปตามใจอยากใจปรารถนา
ของตัวตนของอัตตาที่ยึดไวไมได  ใหวางใจตาม
ความรูเขาใจความจริงที่เปนธรรมดานั้น อยางที่พูด
กันสั้นๆ วา รูทันธรรมดา มีใจสงบเบาอยูกับความจริง 
พูดอีกอยางหน่ึงวาไมจับไมรับเอาเร่ืองรายเขามา
กระทบกระแทกใจ แตยกเร่ืองนั้นใหปญญาเอาไป
จัดการ 

๒. ปญญามองดูว า ในความเปลี่ ยนแปลงที่ ไมน า
ปรารถนานั้น เหตุปจจัยของมันอยูในวิสัยที่เราจะทํา
การอยางใดที่จะเปนเหตุปจจัยในทางแกไข ผอนเบา 
หรือใหเกิดผลกลับในทางตรงขาม ไดหรือไม หรือพน
วิสัย หรือไดแคไหนเพียงใด  

๓. เม่ือรูความเปนไปไดหรือเปนไปไมได มองเห็นวิสัย
ของเหตุปจจัยที่จะทําใหเปนไปไดแคไหนแลว ก็ศึกษา
ใหรูทั่วชัดเหตุปจจัย และปฏิบัติจัดการทําการใหตรง
ทั่วถึงเหตุปจจัยทั้งนั้น    

การมีชีวิตเปนอยูดวยปญญาที่ตระหนักถึงความเปน
อนัตตา รูเทาทันกระบวนธรรมกระแสธารของปจจยาการ และ
ปฏิบัติจัดการทําการตรงตอเหตุปจจัยนี้ คือความเปนอยูที่พอดี
ตามความเปนจริงโดยมีใจเปนสุขอยางอิสระ  
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นอกจากหลุดพนจากการมีชีวิตที่ขึ้นตอตัณหา ซึ่งไดแค
วาแลวแตความอยากความปรารถนาของความยึดถือตัวตนจะ
บัญชาหรือพาไปแลว และนอกจากข้ึนไปเหนือการติดคาความ
ลึกล้ําทางจิตที่เขาถึงภาวะดูดด่ืมดํ่าด่ิงรวมเขาไปกลืนหายแลว 
ก็จะพนไปไดจากการที่จะตกไปในลัทธิเดียรถีย์ ๓ พวก (องฺ.ติก.
๒๐/๕๐๑/๒๒๒) ลัทธิอะไรบาง คือ 

๑. ลัทธิกรรมเกา ที่ถือหักเหไปวาอะไรๆ จะเปนไป
อยางไรๆ คนจะไดสุขเจอทุกขอยางไร ก็เปนเพราะกรรมที่ทําไว
ในปางกอน (ปุพเพกตเหตุวาท)  

๒. ลัทธิเทพเจาดลบันดาล ที่ถือเลยเถิดไปวาอะไรๆ จะ
เปนไปอยางไรๆ คนจะไดสุขเจอทุกขอยางไร ก็เปนเพราะเทพผู
เปนใหญดลบันดาล (อิศวรนิรมิตวาท) และ 

๓. ลัทธิแลวแตโชค ที่ถือเลื่อนลอยไปวาอะไรๆ จะเปนไป
อยางไรๆ คนจะไดสุขเจอทุกขอยางไร ก็แลวแตคราวโชคคราว
เคราะห ไมมีเหตุไมมีปจจัย (อเหตุอปัจจัยวาท)    

หลักอนัตตา ซึ่งมากับปญญาที่รูและทําที่เหตุปจจัย อัน
เปนหลักธรรมสําคัญที่จําเปนตอการเขาถึงพระพุทธศาสนานี้ 
คงตองยอมรับวา เปนธรรมระดับปญญาที่คนไทยยังหางเหิน
ไมคุนใจ จะวาคอนขางแปลกแยกก็ได  

ถาจะใหสมกับการไดชื่อวานับถือพระพุทธศาสนา และ
ไดประโยชนจากพระพุทธศาสนาสมกับการเอยอางวานับถือ
นั้น คนไทยควรจะตองหันมาสนใจและเอาจริงเอาจังในการที่
จะทําความคุนใจคุนปญญากับอนัตตา จนถึงปจจยาการ ให
พอที่จะพูดถึงไดอยางสะดวกปากสะดวกใจ 
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สรรพสังขาร ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา  
นิพพานและบัญญัติ เปนอนัตตา  

หันกลับมาทวนความตามหลัก เร่ิมต้ังแตศัพทแสงหรือ
ถอยคํา เรามีคําใหญที่สุด ซึ่งมีความหมายครอบคลุมทุกอยาง
สุดบรรยาย คือคําวา “ธรรม” ไดแกทุกสิ่งทุกอยางที่คนจะรูจัก
และรูสึกนึกคิดถึงได 

ทีนี้ เม่ือธรรมคืออะไรๆ ในบรรดาทุกสิ่งทุกอยาง เราก็
จัดแยกธรรมเปนประเภทเปนจําพวกตางๆ และทานผูรูก็ได
จัดแยกไวเปน ๒ พวกบาง เปน ๓ พวกบาง โดยเฉพาะที่
แบงเปน ๒ พวกน้ัน จัดแยกไดหลายแบบ ในที่นี้ ที่ตรงตามที่
เราจะศึกษา คือ ธรรม แยกเปน ๒ ประเภท ไดแก 

๑. สังขตธรรม คือ สิ่งที่ถูกปจจัยสรางหรือปรุงแตงข้ึน เรียก
สั้นก็ไดวา สังขาร  

 (เรียกวา ปัจจยุปบันนธรรม หรือ ปฏิจจสมุปปันนธรรม 
หรือ สเหตุธรรม ก็ได) 

๒. อสังขตธรรม คือ สิ่งที่ไมถูกปจจัยสรางหรือปรุงแตงข้ึน 
เรียกสั้นก็วา วิสังขาร  

(เรียก อปัจจัยธรรม ก็ได, ถาเรียก ปัจจยักขัย หมายถึง 
นิพพาน ตรงกับ วิสังขาร) 

ที่ไดพูดมาขางตนมากมายยืดยาวในเร่ืองสภาวธรรมที่
เกิดมีเปนไปตามเหตุปจจัยนั้น ก็คือเร่ืองของสังขตธรรม หรือ
สังขาร ในขอ ๑ และก็ไดพูดแลววาสังขตธรรม หรือสังขาร
เหลานั้น เปนอนิจจัง-ไมเที่ยง ทุกขัง-คงทนอยูไมได และเปน
อนัตตา-ไมเปนไมมีตัวตน/อัตตา/อาตมัน  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๕ 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นั้นเรียกรวมๆ วา ไตรลักษณ 
คือ เปนลักษณะของธรรมหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวง  

ทีนี้ก็ควรดูหลักไตรลักษณ นี้ใหชัด จะไดรูวาลักษณะไหน
ขอไหน มีขอบเขตกวางขวางครอบคลุมแคไหนเพียงใด  

ไตรลักษณ คือลักษณะ ๓ อยางนี้ พระพุทธเจาตรัสไววา 
๑. สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา – สังขาร/สังขตธรรมทั้งปวง 
ไมเที่ยง  

๒. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา  – สังขาร/สังขตธรรมทั้งปวง 
คงทนอยูไมได  

๓. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา  – ธรรมทั้งปวง ไมเปนไมมี
ตัวตน/อัตตา/อาตมัน  

พอดูหลักตามคําตรัสอยางนี้ ก็เห็นชัดวา ในขอ ๑ และ
ขอ ๒ ที่วาไมเที่ยง เปนทุกขนั้น หมายเอาเฉพาะธรรมพวก
แรก คือสังขตธรรม ที่เรียกสั้นๆ วา สังขาร  

แตในขอ ๓ ที่วาอนัตตา/ไมมีไมเปนอัตตานี้ ครอบคลุม
ธรรมหมดทุกอยาง  ก็คือ ทั้งสังขตธรรม  (สังขาร) และ 
อสังขตธรรม (วิสังขาร) 

พูดอีกอยางหนึ่งก็คือบอกวา  
ก. สังขตธรรม (สังขาร/ปัจจยุปบันนธรรม) ทั้งปวง เปน

ทั้งอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา (ทั้งไมเที่ยง คงทนอยูไมได และ
ไมมีไมเปนอัตตา) คือมีลักษณะทั้ง ๓ ครบไตรลักษณ แต  

ข. อสังขตธรรม (วิสังขาร/อปัจจัยธรรม/ปัจจยักขัย) ทั้ง
ปวง เปนแคอนัตตา พนจากเปนอนิจจังและทุกขัง (จึงเที่ยง คง
แท แตไมมีไมเปนอัตตา)  



๗๖ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

ในขอแรก คือ ก. ที่วา สังขาร (สังขตธรรม/ปัจจยุปบันน
ธรรม) ทั้งปวง เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ครบไตรลักษณน้ัน 
เปนอันวาไดอธิบายมามากมายครบพอแลว    

ไดบอกแลวดวยวา สังขาร/สังขตธรรมทั้งหมดนั้น เปน
สภาวธรรม คือเปนสิ่งที่มีภาวะของมันเอง ที่วาเกิดมีเปนไป
ตามปจจัย (จะพูดใหยาวหนอยสะดวกปากวาตามเหตุปจจัย ก็ได)  

เม่ือมันเปนไปตามเหตุปจจัย มันก็เปนก็มีอัตตาไมได 
เพราะถามันมีมันเปนอัตตา มันก็ตองเปนไปตามความตองการ
ตามอยากตามปรารถนาตามคําสั่งการบัญชาของอัตตา มันก็
ไมเปนไปตามเหตุปจจัย แลวที่จริงก็คือมันเปนไปตามเหตุ
ปจจัย ไมมีอัตตาที่ไหนมาสั่งการบัญชามันได (นอกจากคนไมรู
ความจริงมองไมถึง แลวหลงเขาใจผิดไป) 

เม่ือเขาใจเร่ืองราวในขอ ก. ชัดเจนพอแลว ทีนี้ก็มาพูด
กันไดงายในขอ ข. ที่วา อสังขตธรรม (วิสังขาร/อปัจจัยธรรม/
ปัจจยักขัย) ทั้งปวง พนจากเปนอนิจจังและทุกขัง แตก็เปน
อนัตตา คือไมมีไมเปนอัตตา 

พูดกันสั้นๆ ใหงายๆ วา อัตตา/อาตมันนั้นไมมีไมเปนอยู
แลวต้ังแตที่เปนสังขารเปนสังขตธรรม หมดเร่ืองแลว คือมีแต
สภาวธรรมที่เกิดมีเปนไปตามปจจัย ไมมีอะไรจะตองพูดถึง
อัตตา/อาตมันแลว เปนอันวามีแตเร่ืองสภาวธรรม กับปจจัย 

ตอไปอีก สังขาร/สังขตธรรมเปนสภาวธรรมที่ เกิดมี
เปนไปตามปจจัย (ปัจจัย ก็คือสภาวธรรมในอาการที่สัมพันธกัน
ของการเกิดมีดับหายเปนไป) และเม่ือมันเกิดมีเปนไปตามปจจัย 
มันก็จึงตองเปนอนิจจัง เปนทุกขัง คือไมเที่ยง คงทนอยูไมได  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๗ 

ทีนี้ ถามีสภาวธรรมที่ไมเกิดมีจากปจจัย มันก็ไมเปน
สังขตธรรม (คือเปนอสังขตธรรม) ไมเปนสังขาร (คือเปนวิสังขาร) 
และมันก็พนจากเปนอนิจจังทุกขัง แตก็เปนอนัตตาตามธรรมดา  

ถามวามีไหม สภาวธรรมที่ไมเกิดมีจากปจจัย ก็ตอบวามี 
ไดแก นิพพาน 

เปนอันวา นิพพานเปนอสังขตธรรม เปนวิสังขาร ไมเกิดมี
จากปจจัย ไมขึ้นตอปจจัย เปนปัจจยักขัย คือภาวะหมดสิ้นปจจัย 
พนจากอนิจจังทุกขัง แตยอมเปนอนัตตา คือไมมีไมเปนอัตตา ตาม
ธรรมดาแหงลักษณะสามัญของบรรดาสภาวธรรม ท่ีมีภาวะของมัน
อยางน้ันเอง ไมมีอะไรๆ จะเปนอัตตาตัวตนท่ีจะแทรกซอนหรือ
ครอบครองบังคับสั่งการบัญชาปรารถนาอะไรๆ  

(ตัวตน/อัตตา/อาตมันน้ันไมมีจริงอยูแลว แตเกิดมีข้ึนจากการ
ยึดถือสังขารยึดถือเบญจขันธคือยึดถือสภาพท่ีมีท่ีเปนปจจัย เอา
เปนอัตตา เม่ือเลิกยึดถือสังขาร สิ้นปจจัยแลว อัตตาก็หายไปเอง) 

นิพพานไมใชเปนเร่ืองของความมีใจอยากใจปรารถนา
เปนปจจัย ไมใชเปนภาวะท่ีจะไปเขารวมเขาไปติดหรือด่ืมดํ่า
ดูดกลืนในอะไรๆ ดวยวิธีการทางจิตโดยสมาธิ แมจะอาศัยสมาธิ
จิตเปนบาทฐาน แตเปนเร่ืองของปญญาที่สวางรูแจมแจงชัด
ปจจัยในกระบวนปจจยาการ แลวปจจัยสิ้นหายดวยวิชชา
ความรูแจมแจงโลงสวางพนไปได   

ในวิถีแหงนิพพาน ภาวะนี้ในทางปฏิบัติก็เห็นได เม่ือ
ไมใหความอยากความปรารถนาของอัตตาตัวตน (ตัณหา) ที่
เกาะกุมจิต เปนปจจัยในการทําการทั้งหลาย แตเปลี่ยนเปนทํา
การดวยปญญา 



๗๘ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

ที่วาทําการดวยปญญาคือ เม่ือมีปญญารูชัดวาภาวะที่
ปลอดพนปญหา ที่ดีงามเต็มสมบูรณ คืออยางไร และจะเปน
อยางนั้นดวยปจจัยใดๆ ก็ทําใหเกิดมีฉันทะที่จะปฏิบัติจัดทํา
การนั้นๆ อันจะเปนปจจัยใหเกิดเปนผลที่พึงมีพึงเปนไป โดยไม
ตองเกิดมีอัตตาตัวตนเจาของตัณหาอุปาทาน แตเปนไปดวย
ปญญาที่ปลอดพนเปนอิสระ ที่ใหทําการเพ่ือความดีงาม
สมบูรณเต็มสภาวะของเร่ืองนั้นสิ่งนั้นเอง 

อัตตาตัวตนนั้น ถูกยึดถือขึ้นไวดวยอุปาทาน ใหเปน
เจาของความอยากความปรารถนาที่เรียกวาตัณหา อยากหรือ
ปรารถนาอะไร ก็คืออยากเสพความรูสึกสุขเอร็ดอรอยทางตาหู
จมูกลิ้นกาย และในความไดเปนนั่นเปนนี่เปนตน คนไมมี
ปญญาไมมีความรู อยูในอวิชชา ทําอะไรๆ เพียงดวยความ
อยาก ก็ทําไมคอยสําเร็จ ตอเม่ือมีปญญาขึ้นมาบาง ใชปญญา
มากขึ้น ก็สําเร็จไดมากขึ้น แตเม่ือไมสําเร็จ ไมไดตามอยาก
ตามปรารถนา อัตตาตัวตนนั้นก็ถูกบีบค้ันกดดันเปนทุกข   

สวนปญญาเปนความรูจักรูความจริงของสิ่งท้ังหลาย ท่ีเปน
อยางน้ันๆ โดยไมข้ึนตอความอยากความปรารถนาของตัวตนของ
ใคร เม่ือรูวาอะไรเปนอะไร สภาวะท่ีแทท่ีสมบูรณท่ีเปนไปอยางดี
ของมันคืออยางไร ถามันยังไมเปนอยางน้ัน ก็เกิดมีฉันทะ (ความ
อยากความปรารถนาตามธรรมดาของเหตุปจจัย ไมใชความอยาก
ของอัตตาตัวตน) ท่ีจะทําใหมันดีมันเต็มมันสมบูรณอยางน้ัน  

เม่ือรูทั่วถวนเหตุปจจัยที่จะใหมันเปนอยางนั้น แลวทํา
เหตุปจจัยใหทั่วพรอม ผลก็สําเร็จขึ้นมาอยางนั้นเอง โดยไม
ตองอยากไมตองปรารถนา ไมตองมีตัวตนที่อยากที่ปรารถนา  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๙ 

ถาทําเหตุปจจัยไมทั่วพรอม ผลไมเกิดอยางนั้น ก็รูแลว
แกไขใหทั่วพรอมที่เหตุปจจัย นี่คือไมตองมีตัวตนอัตตาที่ยึดที่
อยากซึ่งจะทําใหเกิดเปนทุกข จึงอยูดีพนเปนอิสระไปไมมีทุกข  

เร่ืองวาสังขาร/สังขตธรรมทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา /ไม เปนไม มี อัตตา  ธรรมทั้ งปวงทั้ งสั งขตธรรม
และอสังขตธรรมไมเปนไมมีอัตตา โดยรวมทั้งอสังขตธรรมหรือ
วิสังขารไมเปนไมมีอัตตานั้น ก็มีความหมายอยางที่ไดพูดมานี้ 

กอนผานเร่ืองนี้ไป ขอยํ้าความเพ่ือใหชัดใหตรงพอดีวา 
ตามหลักท่ีตรัสไววา สรรพสังขาร/สังขตธรรม/เปนอนิจจังทุกขัง
อนัตตา และสรรพธรรมทั้งสังขตะและอสังขตะคือตลอดถึง
นิพพาน เปนอนัตตานี้ เปนเร่ืองของสภาวธรรม คือตรัสถึงสิ่ง
ที่มีภาวะของมันอยูจริง ดังที่กลาวแลว 

อยางไรก็ดี ในหมูมนุษยทั่วๆ ไปนี้ สิ่งที่เขาเรียกขาน
พูดจาเอามาบอกเลากันนั้น มีทั้งเปนของมีจริง และของที่ไมมี
จริง คือเปนสภาวธรรมก็มี ไมเปนสภาวธรรมก็มี อยางที่
พระพุทธเจาตรัสไววา (สํ.ส.๑๕/๒๑๐/๕๙)  

“รูปํ ชีรติ มจจฺานํ   นามโคตฺตํ น ชีรติ” 
“รูปกายของสัตวทั้งหลายยอมแกโทรมไป  

แตชื่อแซหาแกโทรมไปไม” 
รูปกายของคน ยอมแกเฒาเสื่อมโทรมไป ดังที่วาเปน

อนิจจังทุกขัง แตนามและโคตรชื่อแซของเขา หาไดแกเฒา
เสื่อมโทรมไปไม คือไมเปนอนิจจังทุกขัง ทําไมเปนอยางนั้น  



๘๐ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

ตอบวา รูปกายนั้นเปนสภาวธรรม เปนสิ่งที่มีภาวะของ
มัน เขาในหลักความจริงที่วาสังขารอันเกิดมีเปนไปตามปจจัย 
ไมเที่ยงเปนทุกข ดังวาขางตน แตนามโคตรชื่อแซ่มิใชเปน
สภาวธรรม คือไมมีจริง ไมมีปจจัยที่จะใหเปนไป แลวจะเอา
อะไรมาเปนอนิจจังทุกขัง ชื่อแซอะไรก็เปนอยูอยางนั้น รูปกาย
แกแลวตายไป แตช่ือแซก็อยูอยางน้ัน ไมแกไมตายไมแตกสลาย  

เพราะฉะน้ันจึงตองรูเขาใจแยกได รูปกายน้ันเปนสภาวธรรม 
มีจริง แตชื่อแซไมเปนสภาวธรรม ไมมีจริง เพื่อใหสะดวกตอ
ความรูเขาใจ ทานใหเรียกชื่อแซนามโคตรอะไรๆ เหลานี้วาเปน
บัญญัติ เรียกเขาคูกับสภาวธรรม วาเปนบัญญัติธรรม (ปญฺญตฺติ
ธมฺม/ปณฺณตฺติธมฺม) คือไมเปนสิ่งที่มีที่เปนจริง เปนสิ่งที่มนุษย
ต้ังใหเพื่อใชเรียกกันไปตามสมมติ คือตามที่ตกลงรูรวมกัน 

บอกแลววา ที่พระพุทธเจาตรัสหลักทั่วไปวาสังขารทั้ง
ปวงเปนอนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา วาธรรมทั้งปวงเปนอนัตตานั้น 
เปนการตรัสถึงสภาวธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่มีดังวาแลว 

ทีนี้ พวกมนุษยนี้เม่ือพูดจาสื่อสารกันโดยใชชื่อเรียก
ตางๆ ก็อาจจะสับสนแยกไมออกวาอะไรเปนสภาวธรรมมีจริง 
อะไรเปนเพียงบัญญัติธรรมไมมีจริง ในบางโอกาส ทานจึง
กลาวหลักไตรลักษณ โดยกลาวถึงบัญญัติธรรมนี้ไวดวย 

ดังที่วาแลว บัญญัติธรรมไมมี มันจึงพนจากการที่จะเปน
อนิจจัง-ทุกขัง แตเม่ือมันไมมีจริง มันก็ไมมีปจจัยไมขึ้นตอ
ปจจัย เปนอสังขตะ และมันก็จึงเปนอนัตตาไมมีไมเปนตัวตน
อัตตาอาตมัน  
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ถึงตอนนี้ ก็เปนอันวา นิพพานก็พนจากไมเที่ยงเปนทุกข 
บัญญัติก็พนจากไมเที่ยงเปนทุกข นิพพานเปนอนัตตา บัญญัติ
ก็เปนอนัตตา ตางกันที่วานิพพานเปนสภาวธรรมมีจริง สวน
บัญญัติไมมีจริง ไม เปนสภาวะ  ขอใหดูความที่ทานสรุป
ครอบคลุมไวในพระวินัยปฎก (วินย.๘/๘๒๖/๒๒๔) ดังนี้ 

“อนิจฺจา  สพฺพสงฺขารา    ทุกฺขานตฺตา จ สงฺขตา  
นิพฺพานญ ฺเจว ปณฺณตฺติ   อนตฺตา อิติ นิจฺฉยา.”  

“สังขารท้ังปวง อันปจจัยปรุงแตง ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา 
นิพพาน และบัญญัติ เปนอนัตตา วินจิฉัยมีดังนี้” 

ย้ําความสรุปทายไวอีกคร้ังหนึ่งวา:  
นิพพาน เป็นสภาวธรรม มีจริง เป็นปัจจยักขัย คือ

ภาวะสิ้นปัจจัย จึงเป็นอสังขตะ ไม่เป็นไม่มีตัวตน/อัตตา/
อาตมัน (เป็นอนัตตา) 

ช่ือนามคําเรียกขาน เป็นบัญญัติธรรม ไม่มีจริง เป็น  
อปัจจัย คือไม่มีปัจจัย จึงเป็นอสังขตะ ไม่เป็นไม่มีตัวตน/
อัตตา/อาตมัน (เป็นอนัตตา) 

ความจริงของสิ่งทั้งหลายเปนอยางที่วามา การรูเขา
ใจความจริงนี้เปนงานของปญญา เม่ือมีปญญารูเขาใจแลว ก็
พึงมีชีวิตเปนอยูดวยปญญาที่จะปฏิบัติจัดทําการทั้งหลายให
เปนไปดวยดี  



๘๒ ดูธรรมกาย...เขาใจอนัตตา 

ดังเชนวา เปนปญญาชาญฉลาดอยางสําคัญที่มนุษย
สามารถพูดจาใชถอยคําสื่อสาร โดยรูจักสมมติ คือสมรูมีมติ
รวมกันตกลงบัญญัติวาใหถือใหทําใหเรียกขานอะไรๆ อยาง
นั้นอยางนี้ แลวก็ปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น ทานยอมรับวาเปน
สมมติสัจจะ คือจริงตามที่ตกลงยอมรับรวมกัน  

พระพุทธเจาทรงสอนใหรูจักใชรูจักสื่อสารสัมพันธไปตามโลก
สมัญญา โลกนิรุติ โลกโวหาร โลกบัญญัติของสังคมถิ่นแควนอยาง
รูเทาทันถึงความจริง ใหสําเร็จประโยชน โดยไมยึดถือเลยเถิดไป 
(เช่น ที.สี.๙/๓๑๒/๒๔๘; ม.ม.๑๓/๒๗๓/๒๖๗; ม.อุ.๑๔/๖๖๒/๔๓๐) คือวาไป
ตามสมมติสัจจะอยางรูทัน ไมยึดเอาเปนความจริงของสภาวะ  

ดังตัวอยางท่ีพูดแลวขางตน คนพูดวา ฉันเจ็บแขน แขนของ
ฉันเจ็บ อยางน้ีคือโลกโวหาร และเปนสมมติสัจจะ ผูมีปญญายอม
ไมมัวยึดถือวาเปนแขนของตัวตน แลวดึงดันจะเอาความอยากความ
ปรารถนาของอัตตาที่ยึดถือไวไปสั่งบังคับวา แขนของขาจงอยาเจ็บ 
แขนของขาจงหายเจ็บ จงเปนอยางน้ันอยางน้ี ซ่ึงเปนไปไมได  

แตดวยความรูเขาใจความจริงของอนัตตาที่มันเปนไป
ตามเหตุปจจัย ก็ใชปญญาตรวจสอบสืบคนปจจยาการของ
อาการเจ็บแขนนั้น จนรูวาแกไดหรือไม แกอะไร ที่ตรงไหน 
อยางไร แลวจัดการแกไขใหตรงเหตุปจจัย   

เม่ือแกไขจัดการทําการท่ีเหตุปจจัยท่ัวพรอมแลว ผลก็เกิดมี
เปนไปอยางน้ันของมันเอง ไมขึ้นตอความอยากความปรารถนาของตัว   
ตนอัตตาไหนๆ ไมวาจะมีอัตตาตัวตนขึ้นมาอยากมาปรารถนา หรือไม
อยากไมปรารถนา ผลก็เกิดมีเปนไปของมันอยางน้ัน ไมมีตัวตนอัตตา
บรมอัตตาท่ีไหนจะมาขัดขืนฝนหรือสั่งการใหเปนไปอยางอื่นได  
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มีแต่ว่า ถ้าคนมีตัวตนอัตตาท่ียึดไว้ซ่ึงถูกขัดความปรารถนา 
ก็จะเกิดเป็นทุกข์ที่ทําให้แก่ตัวเอง 

ถาอัตตามีจริง สิ่งท้ังหลายก็ไมตองและไมอาจเปนไปตามเหตุ
ปจจัย แตเม่ือสิ่งท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย อัตตาก็ไมอาจจะมี  

สําหรับชาวบานจําไวใชงายๆ ในทางปฏิบัติวา สิ่งท้ังหลายไม
เปนไปตามใจของเรา แตมันเปนไปตามเหตุปัจจัยของมัน เราจึงตอง
ปฏิบัติจัดการมัน ดวยปญญาท่ีรูเขาใจและทําใหตรงเหตุปจจัยน้ันๆ 

ไมวาจะเปนเร่ืองรูปธรรมหรือนามธรรม ไมวาจะเปนการ
ทําการทางวัตถุหรือการปฏิบัติทางจิตใจ เม่ือปจจัยพร่ังพรอม
ถึงที่ ผลก็เกิดมีตามปจจัยนั้น ดังความตามพุทธพจนวา ภิกษุ
ไมเจริญโพธิปกขิยธรรม ถึงจะปรารถนาใหจิตหลุดพน จิตก็ไม
หลุดพนไปได แตเม่ือเธอเจริญโพธิปกขิยธรรม ถึงแมไมต้ังจิต
ปรารถนา จิตก็หลุดพนไป  

เหมือนแมไกไมขึ้นกกไมฟกไข ถึงจะออนวอนปรารถนา
ขอใหเกิดลูกไกออกมาจากไข ก็ไมมีลูกไกกะเทาะเปลือกไข
ออกมา แตถาแมไกขึ้นกกข้ึนฟกไขใหพรอมไดที่ ถึงจะไมออน
วอนปรารถนาขอใหเกิดลูกไกออกมาจากไข ก็มีลูกไกกะเทาะ
เปลือกไขออกมา (ดูเช่น สํ.ข.๑๗/๒๖๑/๑๘๕)    

เม่ือผูศึกษามีความรูเขาใจหลักธรรมเปนพื้นฐานดัง
บรรยายมานี้แลว ก็จะอานคําชี้แจงขางตนไดเขาใจงายขึ้นวา 
หนังสือ “คูมือ” ที่พูดถึงนั้น นําความจากคัมภีรภาษาบาลีมา
อาง โดยแปลเปนภาษาไทยไมถูกตองอยางไร และความหมาย
ที่ถูกตองแทจริงคืออยางไร 



คําปรารภ 
(ในการพิมพคร้ังแรก พ.ศ. ๒๕๖๑) 

ดังที่ทราบกันดี กอนจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจาตรัส
วา “โดยกาลลวงไปแหงเรา ธรรมและวินัย ที่เราแสดงแลว บัญญัติแลว 
แกเธอทั้งหลาย จักเปนศาสดาของพวกเธอ” จึงไดถือกันมาวาเปนหนาที่
ของเหลาพุทธบริษัท โดยเฉพาะพระสงฆ ที่จะรักษาธรรมวินัยนั้น ทั้งโดย
ปฏิบัติดวยตนเอง และดํารงสืบทอดหลักคําส่ังคําสอนที่รักษาไวใน
พระไตรปฎก โดยมีคัมภีรที่แวดลอม เชนอรรถกถาฏีกาชวยพิทักษความ
แมนยําและมั่นคง  

เนื่องดวยคัมภีรทั้งหลายเหลานั้นเปนภาษาบาลี ชาวพุทธจึงมีหนาที่
เพิ่มขึ้นในการศึกษาใหรูเขาใจภาษาบาลีนั้น และส่ือสารพระธรรมวินัยให
ถูกตอง ตั้งตนแตแปลใหถูกใหตรง ถามีความเผลอไผลผิดพลาด ก็
ชวยกันบอกกลาว โดยไมตองมัวถือสากัน จะไดเปนการสวนรวมที่มุงเพื่อ
จะรักษาพระธรรมวินัยนั้นเปนที่หมาย 

หนังสือนี้เกิดมีมาอยางไร ไดเลาไวในตนเรื่องแลว ขอย้ําเพื่อความ
เขาใจวา การที่บอกกลาวกันไมใชเปนเรื่องของความคิดเห็น แตเปนเรื่อง
ความถูกตรงแมนยําแหงหลักคําสอนที่ยกมาแสดง โดยเฉพาะคําแปลที่พึง
ชวยกันตรวจสอบบอกกันใหมั่นใจได ยกตัวอยางเทียบเคียงงายๆ อยาง
เรื่องที่เอามาเลากันวา เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๔ ผูใหญลีบอกแกชาวบานที่มา
ชุมนุมวา สุกร คือหมานอยธรรมดา อยางนี้ถึงจะไมถือสากัน แตก็ควรรู
เขาใจวาเปนการแปลความหมายที่ไมถูกตอง และก็ชวยกันบอกเลาให
แกไข จะไดมีสมบัติที่ดีอันคงอยูเปนของแท 

ขอเกริ่นนําเรื่องไวเพียงนี้ ขอกุศลรักษาพระธรรมวินัยใหดํารงมั่น
แผไพศาล เพื่อประโยชนสุขของปวงประชาและมวลชาวโลกยืนนานสืบไป 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๖ เมษายน ๒๕๖๑ 


