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พระไทย ใชเขาใชเรา?
[นิพพาน – อนัตตา: ฉบับเพียงเพื่อไมประมาท]

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๒ ผูคุนพระคุนวัดทานหนึ่ง ไดนํา
นิตยสาร เนชันสุดสัปดาห ฉบับวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ มาใหดู บอก
วามีคอลัมนชื่อวา “ธรรมวิจัย” ของพระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เขียนเรื่อง
“อัตตา อนัตตา นิพพาน” โดยนําเอาอาตมาเขาไปรวมอยูในเรื่องนั้นดวย
และไดถวายสําเนาถายเอกสารขอเขียนสวนนั้นไว
คุณคุนพระคุนวัดไดอานขอความตนขอเขียนนั้นใหฟงหนอยหนึ่ง
ไดความวา มีความเห็นตางกันในเรื่องขางตนนั้น ๓ อยาง คือ ธรรมกาย
วานิพพานเปนอัตตา พระพรหมคุณาภรณวานิพพานเปนอนัตตา และ
หลวงตามหาบัววานิพพานคือนิพพาน ไมใชทั้งอัตตา อนัตตา
ตอนที่พูดถึงพระพรหมคุณาภรณนั้น ทานเจาของคอลัมน คือพระ
คึกฤทธิ์ เขียนวา
ความเห็นที่สอง ของทานเจาคุณพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) พูดขึ้นมาเลยวา นิพพานเปน
อนัตตา …

เนื่องจากอาตมาอยูระหวางอาพาธคอนขางรุนแรง คุณคุนพระคุน
วัดเกรงใจ จึงพูดคุยอยูไมนาน แตอาตมาก็ไดตั้งขอสังเกตใหฟงไวเฉพาะ
ขอความที่เขียนถึงอาตมาขางตนนั้นวา ถาพระคึกฤทธิ์จะใชถอยคําสํานวน
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นั้น ควรจะพูดวา “ทานพุทธทาสพูดขึ้นมาเลยวา นิพพานเปน
อนัตตา” จึงจะถูกตอง
อาตมาไดบอกวา ควรจะเขียนอธิบายเรื่องนี้ไว เพื่อเปนความไม
ประมาท ไมควรปลอยไวใหคนเกิดความเขาใจผิดๆ แตอาตมาไมมีเวลา
เรื่องที่ทําคางอยูมากมาย และก็กําลังอาพาธในขั้นที่ไมนาวางใจดวย
ขอเขียนของพระคึกฤทธิ์ที่เขาถวาย ก็ไดแตเก็บวางไว ไมมีเวลาจะ
อาน ตอมา เมื่อขอเขียนตอนใหมใน เนชันฯ ออกมา คุณคุนพระคุนวัดก็
นํามาถวายจนครบ รวมมีถึง ๔ ตอน ยาวไมนอย จึงยิ่งไมมีเวลาจะอาน
(จนกระทั่งขณะนี้ เพิ่งจะเอามาจัดเรียงรวมกัน เพื่อจะไดอานแลวเขียนถึง
ใหตรงเรื่องตอไป)
ระหวางนั้น วันหนึ่ง อีกทานหนึ่งมาหา ก็แสดงอาการรอนใจ
หนอยๆ บอกวาทานไดอานพบเรื่องที่พระคึกฤทธิ์เขียนนี้ ทานหลังนี้เปน
อาจารยชั้นผูใหญ ก็บอกอาตมาวา เรื่องนี้จะปลอยไวไมได และไมควร
ชักชา อาตมาตองใหลูกศิษยเขียนใหคนรูความจริง อาตมาก็ไดแตฟงไว
เพราะเปนเรื่องที่ผูมีความรูเขาใจและรักความจริง เห็นแกประโยชนของ
พระศาสนาและประชาชน จะใสใจแกไขดวยใจคิดของตนเอง อาตมาจะไป
บอกใคร แตละคนก็มีภาระของตน และอาตมาก็อาพาธมากอยู แทบไม
พบใคร งานก็มากนัก ไมสามารถขวนขวายอะไรอื่นได
นี่เวลาผานมาครึ่งปแลว ถามีชวงโอกาสก็ควรรีบเขียนไว เพราะ
เรื่องอื่นที่ตองทํายังรออยูมาก
ขอโอกาสขออภัยไวกอนตอทานที่จําเปนตองเอยนามในที่นี้ โปรด
เขาใจวาที่ตองเขียนอธิบายไว เพราะจําเปนในการที่พระจะพึงปฏิบัติเพื่อ
รักษาประโยชนทางจิตใจและทางปญญาของพุทธบริษัท และรักษาหลัก
ทางธรรมไว ในใจนั้นแทจริงไมตองการใหกระทบกระทั่งจิตใจของทานผูใด
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๓

๑. “ทานพุทธทาสพูดขึ้นมาเลยวา นิพพานเปนอนัตตา”
คําที่กลาวขางตนวา “ควรจะพูดวา ‘ทานพุทธทาสพูดขึ้นมาเลย
วา นิพพานเปนอนัตตา’ จึงจะถูกตอง” นั้น มิใชเปนการวาอะไรใหเสีย
หายแกทานพุทธทาสแตอยางใด เพียงแตพูดถึงลักษณะการแสดง
ธรรมของทานพุทธทาส คือทานพุทธทาสแสดงธรรมแบบนักสอน

แสดงธรรมแบบนักสอน บอกใหรูเขาใจแลวใหไปทํากันเลย
ที่วาแสดงธรรมแบบนักสอน คือ ทานผูสอนบอกผูฟงวาควร
จะเอาเรื่องนั้นไปปฏิบัติหรือไปใชประโยชนอยางไรๆ อยางเรื่อง
นิพพานเปนอนัตตานี้ ทานพุทธทาสทานไมมาเสียเวลาตั้งขึ้นเปน
เรื่องที่จะพิจารณาวา นิพพานเปนอนัตตาหรือไม หรือวานิพพาน
เปนอัตตาไหม ถาวาเปนอนัตตา ทานมีเหตุผลอยางไร มีหลักฐาน
ที่ไหนบอกไววาอยางไรๆ ฯลฯ ทานไมใชเวลากับวิธีนี้ แตทานพูด
ออกมาเลย
ลองดูซิวาทานพุทธทาสพูดขึ้นมาเลยอยางไรวา “นิพพาน
เปนอนัตตา” ตอไปนี้คือตัวอยางคําสอนของทานพุทธทาส (ตุลาการิกธรรม, พ.ศ. ๒๕๐๐, หนา ๔๖๓)

... และผูที่ไดเห็นความเปนอนัตตาของนิพพาน
แลวเทานั้น ที่จะนิพพานได. ถายังยึดถือนิพพาน
โดยความเปนนิพพานอยู ยึดถือวานิพพานเปนของ
เราอยูแลว ก็ยังเปนนิพพานในอุปาทานอยูเรื่อย …
ไมเปนนิพพานอันแทจริงได. นี่เองเปนเหตุใหนัก
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ปฏิบัติในชั้นสูง ที่ปฏิบัติมามากๆ นานปแลว ก็ยัง
นิ พ พานไม ไ ด เพราะเขาคอยจ อ งจะจั บ ยึ ด เอา
นิพพานโดยความเปนตัวเปนตน เปนของของตนอยู
เสมอไป โดยที่ไมเห็นอนัตตานั่นเอง …
เขาจําตอ งปฏิบัติตอ ไปในลัก ษณะที่จะเห็นวา
นิพพานก็สักวานิพพาน ไมใชตัวตน เปนอนัตตา
เสมอกันกับสิ่งอื่น
ขอใหดูอีกแหงหนึ่ง (ก ข ก กา ของการศึกษาพุทธศาสนา, หนา ๒๑–๒๒)
ฉะนั้นจึงไมถือวา นิพพานนั้นเปนอัตตา แมวา
จะมี ค นบางคน ครู บ าอาจารย บ างท า นสอนว า
นิพพานเปนอัตตาอะไรก็ตามใจเขา, ไมจําเปนจะ
ตองไปเถียงกัน, และนี้ตองการจะชี้ใหเห็นวาพระ
พุทธเจาทานทรงแสดงไวชัดวา ที่เปนสังขตะก็เปน
เพียงสักวาธาตุ, ที่เปนอสังขตะก็เปนเพียงสักวาธาตุ.
ฉะนั้นเมื่อเปนเพียงสักวาธาตุแลว ก็เปนตัวตน
ไปไมได; ดังนั้นจึงเปนอนัตตา.
ทําไมท า นพุ ท ธทาสจึ ง พู ด ขึ้ น มาเลยว า “นิ พ พานก็ สั ก ว า
นิพพาน ไมใชตัวตน เปนอนัตตาเสมอกันกับสิ่งอื่น”
ตามที่เราเขาใจไดจากการมองดูคําสอนของทาน ก็คือ ทาน
พุทธทาสเห็นวา เรื่องนิพพานเปนอนัตตานี้ชัดเจนแจมแจงอยูแลว
ไมเปนปญหาอะไรที่จะตองมาถกเถียงชี้แจงกัน และความชัดเจน
นั้นก็คือวาไปตามหลักธรรมนิยาม ที่นิยมพูดกันใหงายเปนหลัก
ไตรลักษณ หรือสามัญลักษณ คือ หลักตามพุทธพจนที่วา
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๑. สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา - สังขารทั้งปวง เปนอนิจจัง
๒. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา - สังขารทั้งปวง เปนทุกขัง
๓. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา - ธรรมทั้งปวง เปนอนัตตา
แสดงความหมายกันตามหลักวา สังขาร คือสังขตธรรม ได
แกขันธ ๕ ทั้งหมด ลวนเปนอนิจจัง (ไมเที่ยง) เปนทุกข และธรรม
ทั้งปวง ไมวาสังขตธรรม คือสังขาร ก็ตาม อสังขตธรรม คือวิสังขาร
ไดแกนิพพาน ก็ตาม เปนอนัตตา (ไมเปนอัตตา) หมดทั้งสิ้น
ถาพูดแบบสามัญลักษณะ ก็บอกวา
- ทุกอยางทีเ่ ปนสังขาร คือสังขตธรรม ลวนไมเทีย
่ ง เปนทุกข
คงทนอยูม ไิ ด เสมอเหมือนกันทัง้ หมด
- ทุ ก อย า งที่ เ ป น ธรรม ไมวาสังขตธรรมคือสังขาร หรือ
อสังขตธรรมคือวิสงั ขาร ลวนเปนอนัตตา เสมอกันทั้งสิ้น
พูดอีกสํานวนหนึง่ ก็บอกวา
• ความไมเที่ยง เปนทุกข เปนลักษณะรวมเสมอกันของ
สังขารทุกอยาง
• ความเปนอนัตตา เปนลักษณะรวมเสมอกันของธรรมทุก
อยาง ทัง้ สังขตธรรม และอสังขตธรรม
วงการศึกษาและปฏิบัติที่เรียกวาเถรวาท เขาใจกันอยางนี้
จึงยุติวาพุทธพจนแสดงหลักธรรมนิยามอันบงถึงไตรลักษณนี้ บอก
ไวชัดเจนเพียงพอแลววานิพพานเปนอนัตตา
วงการศึกษาและปฏิบัติสายใหญๆ ในเมืองไทยนี้ แมวาบาง
สายจะไมเห็นดวยกับทานพุทธทาสเกี่ยวกับหลักธรรมบางอยาง
แตในเรื่องธรรมนิยาม เรื่องไตรลักษณหรือสามัญลักษณนี้ สอด
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คลองกัน ลงกันตามพุทธพจนทเี่ ปนหลักใหญนี้ แลวก็เปนอันตรงกัน
ตามขอวินจิ ฉัยทีแ่ สดงไวแลวในพระไตรปฎกนัน่ เอง
(พระไตรปฎก เลม ๘ วา “อนิจจฺ า สพฺพสงฺขารา ทุกขฺ านตฺตา จ
สงฺขตา, นิพพฺ านฺเจว ปณฺณตฺติ อนตฺตา อิติ นิจฺฉยา” – สังขารทั้งปวง
ประดาสังขตะ เปนอนิจจัง เปนทุกข เปนอนัตตา, นิพพาน และ
บัญญัติ เปนอนัตตา วินิจฉัยเปนดังนี้ [๘/๘๒๖/๒๒๔]; ในพระไตร
ปฎก เลม ๒๕ พระพุทธเจาตรัสเรียกพระอรหันตวา เปน “อัตตัญชหะ”
(ผูละไรอัตตา คือไมมีความยึดติดถืออัตตา) [ขุ.สุ.๒๕/๔๑๑/๔๘๙];
คัมภีรช นั้ อรรถกถา ยกเพียงตัวอยาง เชนวา “นิพฺพานธมฺโม อตฺตสฺเสว
อภาวโต อตฺตสฺุโ” – นิพพานธรรมวางจากอัตตา เพราะความไมมีแหง
อัตตานั่นเอง [ปฏิสํ.อ.๒/๓๕๖])
ที่วามานี้ มิใชวาจะนําเอาทานพุทธทาสหรือใครๆ หรือสํานัก
ใดๆ มาตัดสินความคิดอิสระในการอานและตีความพุทธพจน ของ
ทานเจาของขอเขียนนั้น แตยกมาดูกันเผื่อจะเปนเครื่องประกอบ
ในการพิจารณาวา ทานพุทธทาสเปนตนนั้น ก็เปนผูที่ไดอานดูพุทธ
พจนมานาจะไมนอยกวาเรานัก

ธรรมทัง้ ปวง ก็แคสงั ขาร หรือสังขารทัง้ ปวง แคสว นสังขตะของธรรม
คําสําคัญอยูในขอ ๓ คือ “ธรรม” จะเห็นวา พระพุทธเจาตรัส
มาใน ๒ ขอแรกทีแ่ สดงอนิจจัง ทุกขัง (คําเต็มวา อนิจจตา ทุกขตา) ทรง
ใชคําวา “สังขาร” (คือเฉพาะสังขตธรรม) แตพอถึงขอ ๓ ที่แสดง
อนัตตา (เต็มวา อนัตตตา) ทรงเปลี่ยนไปใชคําวา “ธรรม” (คือธรรม
หมดทั้งสิ้น ทั้งสังขตธรรม และอสังขตธรรม)
ทานที่บอกวา นิพพานไมเปนอนัตตา แตนิพพานเปนอัตตา
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(หรือจะบอกวา นิพพานไมเปนทั้งอัตตา ไมเปนทั้งอนัตตา ก็ตาม)
ก็ทําใหตนเองจําเปนตองบอกวา สังขารคือสังขตธรรมเทานั้นเปน
อนัตตา (มิฉะนั้นก็จะตองบอกวา นิพพานไมเปนทั้งสังขตธรรม ไม
เปนทั้งอสังขตธรรม ซึ่งเปนทางตันที่ไปไมได)
เมื่อตั้งทิฏฐิ หรือออกคํามั่นไปแลวอยางนั้น ก็ทําใหจําเปน
ตอไปอีกวา จะตองหาทางบีบความหมายของคําวา “ธรรม” ในขอ
๓ คือขอวา “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” ที่วาธรรมทั้งปวง เปนอนัตตานี้
ใหธรรมทั้งปวง มีความหมายแคบลงมาแคสังขารทั้งปวงเทานั้น
คือ ใหธรรมทั้งปวงในขอ ๓ มีความหมายเทากับสังขารทั้งปวงใน
ขอ ๑ และ ๒ (หรือใหธรรมทั้งปวง เปนสังขารทั้งหมด)
แลวก็จะตองพยายามอธิบายวา เหตุใด พระพุทธเจาเอง ทั้ง
ที่จะตรัสวา เพียงแคสังขารทั้งปวงเทานั้น ไมเที่ยง เปนทุกข เปน
อนัตตา และก็ตรัสมา ๒ ขอแลว ทั้งวา “สังขารทั้งปวงไมเที่ยง”
และ “สังขารทั้งปวงเปนทุกข” ผานมาสองขออยางนั้นแลว ทั้งๆ ที่
จะตรัสวาสังขารทั้งปวงเปนอนัตตา แตกลับทรงเปลี่ยนคําไปตรัส
วา “ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา” เพื่อใหพุทธบริษัทเขาใจวาทรงหมาย
ถึงสังขารทั้งปวงคือสังขตธรรมเทานั้นเปนอนัตตา
วิธีบีบความหมายอยางนี้ เชนบอกวา ในขอ ๑ และ ๒ พระ
พุทธเจาตรัสวา สังขารทั้งปวงเทานั้น เปนอนิจจัง และทุกขัง ในขอ
๓ จึงทรงรวมเอาวิญญาณ พรอมทั้งรูป เวทนา และสัญญา เขามา
ดวย วาธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ทั้งสามขอจึงหมายถึงขันธ ๕ ที่
เปนสังขตธรรมเทานั้น
อีกรายหนึ่งบีบเลี่ยงไปวา ในขอ ๑ และ ๒ พระพุทธเจาตรัส
รวมมาตั้งแตรูป เวทนา สัญญา จนถึงขันธที่ ๔ วา สังขารทั้งปวง
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เปนอนิจจัง และทุกขัง ในขอ ๓ จึงทรงรวมเอาขันธที่ ๕ คือ
วิญญาณเขามาดวย วาธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ทั้งสามขอจึง
หมายถึงขันธ ๕ ที่เปนสังขตธรรมเทานั้น
การพยายามบีบความหมายอยางนี้ มีแตจะขัดกับตัวเอง
และทําใหสับสนมากขึ้น
สําหรับทานพุทธทาสนั้น เห็นไดวา (ทานที่มีเวลาก็ลองตรวจ
สอบดู) ทานก็มองที่หลักใหญแหงธรรมนิยามซึ่งแสดงไตรลักษณนี่
แหละ แลวทานก็ยุติโดยไมตองมาชี้แจงถกเถียงอะไร ทานก็พูด
ออกมาเลยวา ธรรม (ในกรณีนี้ เรียกวา “ธาตุ” ก็ได) ทั้งปวงเปน
อนัตตา คือ นิพพานอันเปนอสังขตธรรม หรืออสังขตธาตุ ก็เปน
อนัตตาดวย ลองดูคําของทานสักหนอย
ทีนี้ในบรรดาธาตุทั้งหลายนั้น จะมีกี่สิบอยาง กี่
รอยอยาง ก็สุดแท; แตสรุปแลวมันก็มีเพียง ๒ อยาง
คือ สังขตธาตุ กับ อสังขตธาตุ. โดยสรุปยอ สังขตธาตุก็คือสิ่งที่มีเหตุปจจัยปรุงแตง ...
ทีนี้อยางที่สองเรียก อสังขตธาตุ นั้น คือตรงกัน
ขาม สิ่งนี้ไมมีปจจัยปรุงแตง, … บางทีก็เรียกวา
นิโรธธาตุ ..., บางทีกเ็ รียกวานิพพานธาตุ ...
สังขตธาตุ ก็เปนแตสักวาธาตุ, อสังขตธาตุ ก็
เปนแตสักวาธาตุ; เพราะฉะนั้นมันจึงมีแตอนัตตา.
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตานั้นถูก;
แตธรรมทั้งปวงเปนอนัตตานั้นถูกกวา คือวาสังขารก็
ตาม วิสังขารก็ตาม หมายความวาที่เปนสังขารก็
ตาม ที่เปนวิสังขารก็ตาม เปนอนัตตาดวย; …
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ทานพุทธทาสแสดงธรรมแบบนักสอน ทานบอกใหรูเขาใจ
ตามที่ถือวายุติ เสร็จแลวทานก็มุงไปตรงที่วาควรจะนําไปใชเอาไป
ปฏิบัติกันอยางนั้นอยางนี้ วาไปเลย
ทีนี้ ในเรื่องนิพพานเปนอนัตตานั้น พระพรหมคุณาภรณไม
ใชพูดขึ้นมาเลย และตามปกติแทบไมพูดถึงเลย คือโดยทั่วไป พระ
พรหมคุณาภรณไมไดแสดงธรรมแบบนักสอน แตมีลักษณะการ
แสดงธรรมแบบเปนผูบอกเลาขาวสาร หรือเอาความรูมาบอกกัน
เพราะฉะนั้น แมวาตามปกติไมคอยไดสนใจ และไมไดพูดถึง
เรื่องนี้ แตเมื่อมีกรณีเกี่ยวของ เชน อธิบายหลักธรรมตางๆ มาตาม
ลําดับ มาถึงเรื่องนี้เขา หรือเกิดกรณีที่จะตองพิจารณาขึ้นมา
(อยางในกรณีธรรมกาย) ก็ใชวิธีเอาความรูมาบอกกัน คือวาไป
ตามเนื้อหา อธิบายไปตามหลัก นําเอาขอมูลหลักฐานจากแหลง
ซึ่งเปนที่ยอมรับกันตามลําดับ เอามาใหดู ใหผูอานผูฟงใชปญญา
ของตนพิจารณาเอง
โดยเฉพาะในกรณีที่เปนเรื่องของการแสดงหลักฐาน หรือ
การตรวจสอบเอกสารอางอิงที่มาที่ไป อยางกรณีธรรมกาย ก็ตอง
เน น ในด านขอมูลหลักฐานและแหลงที่มา จึงแทบจะไมพูดถึง
ความเห็นของตนเอง หรือพยายามงดเวนความเห็นสวนตัว เวนแต
ความคิดเห็นเชิงสรุปตามหลัก และตามหลักฐาน
ถาจะแสดงความเห็นสวนตัว ก็บอกใหรูกัน แตมุงไปใหผู
อานผูฟงเขาถึงหลักฐานแหลงขอมูล แลวใชปญญาคิดพิจารณา
วินิจฉัยไดดวยตนเอง (บนฐานแหงขอมูลขอเท็จจริงที่ครบถวนที่
สุด อยางนอยใหเพียงพอ ตรง และแมนยําเทาที่จะทําได)
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๒. ลูกศิษยควรรักษาพระอาจารยตามธรรม
ทีนี้ ที่วาเขียนความนี้ไวเพียงเพื่อเปนการไมประมาทนั้น ก็
ดั ง ที่ ก ล า วแล ว คื อ จะต อ งไม ล ะเลยการส ง เสริ ม และรั ก ษา
ประโยชนทางธรรมทางปญญาของประชาชน อยางนอยไมใหเกิด
ความเขาใจผิดที่จะทําใหเขวในการศึกษาปฏิบัติธรรม
ความเขาใจผิดตามขอเขียนที่กลาวถึงพระพรหมคุณาภรณ
โดยโยงไปถึงหลักธรรมนั้น ก็ยังเปนเรื่องกวาง แตในกรณีนี้ มีความ
เขาใจผิดที่จําเพาะเจาะจงกวานั้น
เพื่อความเขาใจที่ถูกตอง ขอเลาเรื่องใหรูและตระหนักกันไว
เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๙ วันหนึ่ง ไดรับเอกสารสงมาทาง
ไปรษณีย (คงสอดใสมาในซองจดหมาย) เปนใบบันทึก “เทศนอบรม
ฆราวาส ที่วัดปาบานตาด” มีเพียงใบบันทึกคําเทศนนั้น ไมบอกวา
ใครสงมา แตแนใจวาเปนผูหวังดีสงมาเพื่อใหทราบเรื่อง
ใบบันทึกนั้น ซึ่งมีขอความที่แสดงวาเปนเอกสารของวัดหรือ
องคกรที่สนองงานของหลวงตามหาบัวนั่นเอง (เชนบอกสถานีวิทยุ
และ Web site ที่จะชมจะฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา) ดังที่
บอกแลววา เปนบันทึก “เทศนอบรมฆราวาส ที่วัดปาบานตาด” มีคํา
เลาของหลวงตา พรอมทั้งคําแทรกเสริมของผูฟง
ในบันทึกเทศนนั้น ตอนหนึ่ง (ทานที่สง ปณ. มา ทําเครื่อง
หมายไวเปนพิเศษ) บอกความทํานองวาพระพรหมคุณาภรณไดไป
หาที่วัดหลวงตา และไปยอมรับคําเทศนของหลวงตาที่วานิพพาน
เปนนิพพาน ไมเปนอัตตา ไมเปนอนัตตา

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๑

เนื่องจากขอความในบันทึกเทศนนั้นบอกเรื่องราวที่ไมตรง
ตามความเปนจริง
ที่วา “เจาคุณประยุทธ” ไปหาที่วัดหลวงตาในป ๔๙ ก็ไม
เปนจริง
และที่วา “เจาคุณประยุทธ” ยอมรับตามที่หลวงตากลาว ก็
ไมเปนความจริง
แตความผิดพลาดนี้คงเกิดจากลูกศิษยของหลวงตา
(ตั้งแตปถัดจากรับการผาตัดใหญใน พ.ศ. ๒๕๔๐ แลว พระ
พรหมคุณาภรณมีสภาพรางกายที่ทําใหไมไดไปในสถานที่สําคัญ
นอกวัดเลย แมแตพระมหาเถระที่เคารพนับถือ ซึ่งเคยไปนมัสการ
อยางนอยเมื่อเขาสูเทศกาลพรรษาทุกป ก็หยุดหมดแตนั้นมา จึง
ไมมีทางเปนไปได ที่จะไปหาที่วัดหลวงตามหาบัว หรือไปหาหลวง
ตามหาบัวในที่ไหนๆ)
เพื่ อ ไม ป ระมาท ไม ค วรปล อ ยให ค นเข า ใจผิ ด ถึ ง จะไม
ตองการใหเปนเรื่องราวเอะอะไป อยางนอยก็ควรทําอะไรใหมีเปน
หลักฐานแสดงความจริงไว
จึงตกลงวาใหทาํ คํา “ชีแ้ จงขาว” พิมพไวใน ขาวสารญาณเวศก
ซึง่ เผยแพรอยูใ นวงแคบๆ ดังความในเอกสารนัน้ ปที่ ๒ ฉบับที่ ๗
(มกราคม ๒๕๔๙) ดังนี้
(ขอความในไฮไลท มีมาในใบที่สงทาง ปณ. จึงแสดงไวดวย)

พระไทย ใชเขาใชเรา?

๑๒

ชี้แจงขาว
มี ผู ส ง คําเทศน ข องหลวงตามหาบั ว ทางไปรษณี ย
(แตไมไดบอกชื่อที่อยูของผูสง คงจะสงดวยความหวังดีให
ทราบขาว) เปนคําเทศนเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ นี้
เอง ในตอนทายมีความตอนหนึ่งวาดังนี้
“เพราะฉะนั้นคําวาอัตตาอนัตตาจึงหมด แตกอนเขา
ไปแทรกไปแอบไปเปนนิพพาน อัตตาก็แอบไปเปนนิพพาน
อนั ต ตาก็ แ อบไปเป น นิ พ พานเข า ใจไหม ใครก็ แ อบเป น
นิพพาน พอดีลงผางทีนี้นิพพานคือนิพพาน เปนอื่นไปไมได
แลวอัตตาอนัตตาจะเขาถึงไดยังไง เปนอื่นไปไมได อัตตา
อนัตตามันก็เปนอื่นใชไหมละ มันก็เขาไมถึงไดนั่น ถอดออก
จากนี้ซิ (ธรรมกายเขาบอกเปนอัตตา ทั่นเจาคุณประยุทธ
บอกเปนอนัตตา) เอ ใคร ๙ ประโยคก็ไปหาเรา (เจาคุณ
ประยุทธ ปยุตโฺ ต นี่ละครับ) พอเราตอบอันนี้เสร็จประกาศ
ลั่นออกไปไมกี่วัน พอดีเจาคุณ ๙ ประโยคนี้ไปหาเรา แสดง
มารยาทวายอมรับเขาใจไหม แตพอดีไมเจอเราเสีย ไมเจอก็
ไมเปนไร นิพพานคือนิพพานเปนอื่นไปไมได ก็พูดแลวนี่ เจา
ของอยูเจาของไปมีปญหาอะไรเขาใจเหรอ ไปละ”
แตตามความเปนจริง ทานเจาคุณไมไดไปหาหลวง
ตามหาบัว ตามขอความที่คัดมาขางตนนี้ เมื่ออานดูก็เห็นได
วา คงเปนเสียงของลูกศิษยพูดแทรกบอกหลวงตา (สังเกต
จากขอความที่ใสในเครื่องหมายวงเล็บ) หลวงตาทานก็คง
เชื่อ หรือวาไปตามลูกศิษย อยาเพิ่งไปดวนวาทาน

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๓

เรื่องนิพพานไมเปนอัตตานั้น ทานเจาคุณบอกวาเอา
หลักที่เปนของกลางมาบอกใหทราบไว หลักวาอยางไร ก็วา
ไปตามนั้น ไมใชเปนความเห็นสวนตัวของทานเจาคุณเอง
จึงไมตองไปที่ไหนหรือรอฟงใครอีก
จบคําชี้แจงใน ขาวสารญาณเวศก แคนี้ คราวนี้ก็ควรนําคําชี้
แจงนัน้ มาลงไวทนี่ ดี่ ว ย เพราะ ขาวสารญาณเวศก นัน้ อยูใ นวงจํากัด
เมื่อเกิดเหตุการณที่พระคึกฤทธิ์พูดเรื่องนิพพาน - อัตตา – อนัตตา
ขึ้น โดยโยงไปถึงทั้งหลวงตามหาบัว และพระพรหมคุณาภรณ ก็
อาจจะมีลกู ศิษยของหลวงตา หรือใครทีไ่ มไดอา น ขาวสารญาณเวศก
นั้น และตั้งแตฟงหรืออานคําเทศนของหลวงตาคราวนั้น ก็ไมได
ทราบอะไรทีจ่ ะแกความเขาใจผิด ยังคงเขาใจผิดอยู ก็จะยกเอาคํา
เทศนของหลวงตาคราวนั้นขึ้นมารับสมอาง ก็จะขยายความเขาใจ
ผิดไปกันใหญ จึงตองนํามาลงไว
อยางที่วาแลว อยางนอยก็เพื่อความไมประมาท พรอมกัน
นั้นก็ขออภัยทานดวยที่กลายเปนการพาดพิงไปถึงหลวงตา ดวย
เหตุผลที่เปนความสมควรอันจําเปน
อยางที่บอกแลววา ตามบันทึกเทศนของทานนั้น หลวงตา
มหาบัวก็คงเชื่อหรือวาไปตามลูกศิษย คือพูดไปตามเสียงของลูก
ศิษย ทีพ่ ดู แทรกหรือแซงขึน้ มา จึงไมควรไปดวนวาทาน เปนปญหา
จากลูกศิษยของทานที่วา จะดวยการพูดโดยไมดูใหชัด พูดเรื่อย
เปอ ย หรือเจตนาพูดเท็จก็ตาม ก็เปนการทําความผิดความเสียหาย
ซึ่งถาไมระวังใหดี ก็จะทําใหหลวงตาเสียได (สําคัญที่ลูกศิษย)

๑๔

พระไทย ใชเขาใชเรา?

หลวงตาทานเปนพระมหาเถระผูเฒาปูนนี้แลว ควรชวยกัน
ถนอมรักษาทานไวใหดี เมื่อเคารพรักทานจริง ก็ตองปฏิบัติดวย
ความระมัดระวัง
อยางในกรณีนี้ ก็ตองบอกวาหลวงตาพูดไปตามเสียงที่ลูก
ศิษยบอกวาอยางนั้นๆ เมื่อทานพูดเผลอพูดพลาดไป ก็ควรจะให
อภัย แตถา พูดวา หลวงตามหาบัวบอกวาเจาคุณประยุทธไปยอมรับ
กับทาน หรือแมแตวาไปหาหลวงตา ก็จะกลายเปนวาหลวงตาพูด
ไมจริง นี่ก็คือการที่ลูกศิษยกลายเปนผูประทุษรายหลวงตาเสียเอง
เพราะฉะนั้น จึงควรถือเปนหนาที่อันสําคัญ ที่จะตองชวยกัน
ทะนุถนอมรักษาทานไวใหถูกตองตามวิถีทางแหงธรรม ตั้งแตไม
นําทานไปอางอยางไมระมัดระวัง อยางที่กลาวมาแลว

๓. แมว เปนชาง ก็ไมใช ไมเปนชาง ก็ไมใช?
ถาไมเลน ก็หลงภาษา วนไปเวียนมา ก็อยูแ คอนัตตานีเ่ อง
ทีนี้ ในขอศึกษาวา นิพพานเปนอัตตา หรือเปนอนัตตานี้
เมื่อเกิดมีคํากลาวขึ้นมาวา “นิพพานเปนนิพพาน ไมใชอัตตา ไม
ใชอนัตตา” ก็ใหรูกันวา คําพูดนี้เกิดจากความหลงภาษา หรือเปน
การเลนภาษาเทานั้น
เปนการหลงภาษา หรือเลนภาษาอยางไร
ขอพูดใหเขาใจงายๆ สั้นๆ คือในภาษาบาลีนั้น พอพูดวา
“นิพพานไมใชอัตตา” ก็คือบอกวา “นิพพานเปนอนัตตา”
เพราะอะไร ก็เพราะวา คําวา “ไมใชอัตตา” หรือ “ไมเปน
อัตตา” นั้น พูดเปนคําภาษาบาลีวา “อนัตตา”

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๕

คําบาลีวา “อนัตตา” แปลเปนภาษาไทยวา “ไมใชอัตตา”
หรือ “ไมเปนอัตตา” (ไมใช-, ไมเปน-, ไมมี- ไดทั้งนั้น)
เหมือนคําวา “อนิจจัง” ที่คนไทยรูจักกันดี แปลวา “ไมเที่ยง”
เรารูกันดีวาเปนการปฏิเสธ “นิจจัง” ที่แปลวา “เที่ยง” เมื่อมัน “ไม
เที่ยง” ก็คือมัน “ไมเปนนิจจัง” และก็คือมัน “เปนอนิจจัง”
พูดอยางไทยวา “ไมเปนนิจจัง” คือพูดแบบบาลีวา “เปนอนิจจัง”
พูดอยางไทยวา “ไมเปนอัตตา” คือพูดแบบบาลีวา “เปนอนัตตา”

ถาเขาถามวา “สังขารเปนนิจจัง (เที่ยง) ไหม?” ถามันไม
เที่ยง ก็ตอบเขาไปวา “สังขารเปนอนิจจัง” หรือจะวา “สังขารไม
เปนนิจจัง (ไมเที่ยง)” ก็ได มีความหมายเทากัน
แตถาตอบไปแลววา “สังขารไมเปนนิจจัง (ไมเที่ยง)” คือ
บอกไปแล ว ว า “สั ง ขารเป น อนิ จ จั ง ” ก็ ห มดสิ ท ธิ ที่ จ ะบอกว า
“สังขารไมเปนอนิจจัง” เพราะตัวเองบอกไปแลววา “สังขารเปน
อนิจจัง”
เพราะฉะนั้น ใครจะพูดขึ้นมาวา “สังขารก็เปนสังขาร ไม
เปนนิจจัง ไมเปนอนิจจัง” ก็พูดขัดกับคําของตัวเอง คือพูดกลับไป
กลับมา ก็เห็นอยูชัดๆ บอกวาสังขารเปนอนิจจัง แลวก็บอกวาไม
เปนอนิจจัง
พอพู ด ว า “สั งขารไมเ ปน นิจ จัง ” ก็หมดสิทธิที่จ ะพูดวา
“สังขารไมเปนอนิจจัง” เพราะตัวเองบอกไปแลววาเปนอนิจจัง
พอพูดวา “นิพพานไมเปนอัตตา” ก็คือบอกตามคําบาลีวา
“นิพพานเปนอนัตตา” ก็เลยหมดสิทธิที่จะพูดวา “นิพพานไมเปน
อนัตตา”

๑๖

พระไทย ใชเขาใชเรา?

เพราะฉะนั้น ทานผูใดจะพูดวา “นิพพานก็เปนนิพพาน ไม
เปนอัตตา ไมเปนอนัตตา” ก็พูดขัดกับคําของตัวเอง ก็เห็นอยูชัดๆ
พูดออกมาแลววานิพพานเปนอนัตตา แลวก็บอกวาไมเปนอนัตตา
ตามปกติ หรือจะใหถูก เขาไมถามวา “นิพพานเปนอัตตา
หรือเปนอนัตตา” แตเขาถามวา “นิพพานเปนอัตตาไหม?” แลวที
นี้ก็ตอบมาซิ ถาเห็นวาเปน ก็บอกวา “นิพพานเปนอัตตา” ถาวาไม
เปน ก็บอกวา “นิพพานเปนอนัตตา” ก็คือหรือเทากับบอกวา
“นิพพานไมเปนอัตตา” นั่นเอง
เปนอันวา พอพูดขึ้นมาวา “นิพพานไมเปนอัตตา” เทานี้
แหละ ก็พูดตอไปไมไดวา “นิพพานไมเปนอนัตตา” เพราะตัวเอง
บอกไปแลวชัดๆ วา “นิพพานเปนอนัตตา”
ดูงายๆ ในภาษาไทยนี่แหละ จะเขาใจดี
ถาใครมาถามวา “แมวเปนชางไหม?” หรือถามวา “แมว เปน
ชาง หรือไมเปนชาง?” เราก็ตอบวา “แมวไมเปนชาง” หรือพูด
เลียนภาษาบาลีวา “แมวเปนอชาง” แคนี้ก็จบ พอแลว
ทีนี้ ถาถูกถามวา “แมวเปนชางไหม?” ใครตอบวา “แมวไม
เปนชาง ไมเปนอชาง” คือพูดอยางไทยแทวา “แมวไมเปนชาง
ไมใชไมเปนชาง” หรือ “แมวเปนชาง ก็ไมใช ไมเปนชาง ก็ไมใช”
เราก็คงนึกวานี่จะเอาไงกัน
เรื่องนี้ ถาไมใชวาทั้งที่รูอยู ก็ทําเปนเลนภาษา ก็เปนเพราะ
หลงภาษาอยางที่วาแลว คือ หลายคนทีเดียว เพราะไมรูภาษา
บาลี ไมรูไมเขาใจคําที่มาจากบาลี ก็เลยนึกวา “อัตตา” เปนอะไร
อยางหนึ่ง และ “อนัตตา” ก็เปนอะไรอีกอยางหนึ่ง ก็เลยตองมา
เลือก หรือมาตัดสินวา เปนอยางไหน หรือไมใชทั้งสองอยาง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๑๗

แตที่แท ไมใชอยางนั้นเลย ไมใชมาตัดสินวา นี่เปนอะไรที่
เรียกวา “อัตตา” หรือเปนอะไรอีกอยางหนึ่งที่เรียกวา “อนัตตา”
ไมใชมาตัดสินวา “แมว เปนชาง หรือเปนนกฮูก?”
อยางนั้น จึงตอบวา “แมวเปนแมว ไมเปนชาง ไมเปนนกฮูก”
แตนี่ เขาถามวา “แมวเปนชางไหม?” “แมว เปนชาง หรือไมเปนชาง?”
ก็ตอบวา “แมว ไมเปนชาง” ก็จบ
ไมใชบอกวา “แมวเปนแมว ไมเปนชาง ไมใชไมเปนชาง”
คราวนี้ เขาถามวา “นิพพาน เปนอัตตาไหม?” หรือวา
“นิพพานเปนอัตตา หรือไมเปนอัตตา/เปนอนัตตา”
ก็ทาํ นองเดียวกับทีถ่ ามวา “แมว เปนชางไหม?” หรือวา “แมว
เปนชาง หรือไมเปนชาง/เปนอชาง?”
ใชหรือไมใช เปนหรือไมเปน ก็ตอบมาไดตรงๆ ทีเดียวเสร็จ
ทอนเดียวจบ
ย้ําไวอีกทีวา เรื่องนี้เปนเพียงความสับสนทางภาษา
มิใชวาอัตตาเปนอะไรอยางหนึ่ง และอนัตตาเปนอะไรอีก
อยางหนึ่ง แตอนัตตาเปนเพียงคําปฏิเสธอัตตา
ใครพูดวา “นิพพานไมเปนอัตตา” ก็คือบอกหรือยอมรับวา
“นิพพานเปนอนัตตา” จบแคนี้
ทานที่บอกวา “นิพพานเปนนิพพาน ไมเปนอัตตา ไมเปน
อนัตตา” นั้น เมื่อพูดตามคําบาลี ก็คือทานบอกวา “นิพพานเปน
นิพพาน เปนอนัตตา ไมเปนอนัตตา” (= “นิพพานเปนนิพพาน
ทั้งเปนอนัตตา ทั้งไมเปนอนัตตา” หรือ “นิพพานเปนนิพพาน
เปนทั้งอนัตตา เปนทั้งไมอนัตตา”)
เทากับพูดวา “นิพพานเปนนิพพาน ไมเปนอัตตา ไมใชไม
เปนอัตตา”
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เรื่องของภาษาไทยที่มีบาลีเขามาปน ก็อยางนี้แหละ ถาจับ
จุดไดแลว ก็ไมมีอะไรซับซอนที่จะตองมาคิดอะไรไปไกลมากมาย
ขอเขียนหรือขอความที่ทานเจาของคอลัมน “ธรรมวิจัย”
(พระคึกฤทธิ์) พูดไวในนิตยสาร เนชันสุดสัปดาห นั้น ผูที่รูภาษา
บาลีอานแลว ก็เห็นไดวา สวนมากเปนการอธิบายวานิพพานไม
เปนอัตตา คือเปนอนัตตานั่นเอง (พรอมกับบางแหงก็กลับตรงขาม
กลายเปนวาทานประกาศลัทธิอัตตาเสียเองดวย)
(พึงสังเกตวา ในกรณีนี้ การพูดวา “นิพพานไมเปนอัตตา คือ
เปนอนัตตา” กับ “นิพพานไมเปนอัตตา แตเปนอนัตตา” มีความ
หมายเทากัน เปนวิถีของภาษา ซึ่งเมื่อเขาใจถอยคําแลว ก็ไมตอง
งง เพียงอาจจะตินิดหนอยวาพูดจาซ้ําแลวซ้ําเลา)
นีก่ ห็ มายความวา ทานเจาของคอลัมน “ธรรมวิจยั ” (ทานพระ
คึกฤทธิ)์ ไดมารวมอธิบายตามหลักที่วา นิพพานไมเปนอัตตา คือ
ทานมารวมชี้แจงใหเห็นวานิพพานเปนอนัตตา นั่นเอง
ที่วานี้ ทานเจาของขอเขียนจะเขาใจอยางไร ก็เปนความเขา
ใจสวนตัวของทาน แตภาษาไมใชเปนเรื่องสวนตัว หากเปนเครื่อง
สื่อสารระหวางมนุษย ซึ่งรูเขาใจกันดวยถอยคําที่สมมุติเพียงเปน
บัญญัติ แตก็เปนไปตามความตกลงอยางเปนหลักเปนเกณฑ
ดังที่พระพุทธองคตรัสวา “(นิพพาน) ไมมีดิน ไมมีน้ํา ฯลฯ”
พระองคไมตรัสวา “(นิพพาน) ไมมดี นิ ไมใชไมมดี นิ , ไมมนี า้ํ ไมใชไม
มีนา้ํ , ฯลฯ”
ทีน่ ี่ เมือ่ ทานบอกวา นิพพานไมใชอตั ตา ไมเปนอัตตา คือบอก
ตามคําบาลีวา เปนอนัตตาแลว ทานจะพูดตอไปวาไมเปนอนัตตา ก็
เปนอันเลยเขตที่ผูรวมใชภาษาจะพึงตามไปรวมพิจารณา
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วา “นิพพาน เปนอัตตา” ไมใชแคผดิ แตถงึ ขัน้ เพริด เตลิดไปไกล
แทจริงนั้น เรื่องนิพพาน ที่เกิดปญหาขึ้นมาวาเปนอัตตา
หรือไมเปนอัตตา หรือทั้งไมเปนอัตตาและไมใชไมเปนอัตตา อะไร
เหลานี้ ไมมีอะไรมาก ก็มาจากความไมเขาใจภาษา หรือเปน
เพราะเขาใจคําพูดผิดไปเทานั้นเอง (ทานผูหนึ่งเขาใจคํานี้ผิด แลว
ยกเปนเรื่องขึ้นมา ก็เลยกลายเปนเรื่อง)
“อัตตา” เปนคําบาลี แปลเปนไทยวา ตัวตน ตัวเรา ตัวฉัน
ตัวเอง หรือจะวา “ตัวกู” ก็แลวแต
อัตตา คือ ตัวตน ตัวฉัน ตัวกู นี้ เปนคําจําพวกเดียวกับ สัตว
คน บุคคล เขา เรา ฉัน เธอ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ไมมีสภาวะที่เปนจริง
แตมีขึ้นตามสมมติ เปนบัญญัติที่จะพึงรูเขาใจใชสื่อสารกัน
ในภาษาบาลีนั้น พวกเจาของภาษาเอง เขาเถียงกันวา
อัตตามีจริงไหม? อะไรเปนอัตตา? มีอัตตาคือตัวขา ตัวกู ที่เปนเจา
กี้เจาการ หรือเปนเจาของครอบครองสิ่งนั้นสิ่งนี้ไหม?
ครัง้ พุทธกาล ไมมีใครถามวา “นิพพานเปนอัตตาไหม (นิพพาน
เปนตัวเราไหม)?” มีแตคนทีส่ งสัยวา “มีอตั ตา (ตัวเรา) ทีบ่ รรลุนพิ พานไหม?”
เขาสงสัยวา “มีอัตตา(ตัวกู) ที่ได ที่เปนเจาของนิพพานไหม?”
ถาเขาใจตรง คําตอบก็มีอยูแลว ในพุทธพจนจากมูลปริยายสูตร ที่ทานเจาของบทความใน เนชันฯ นั่นเองยกมาอาง ที่วา
ภิ กษุทั้ งหลาย ปุถุชน … สําคัญมั่นหมายวา
“นิพพานของเรา” (นิพฺพานมฺเมติ มฺติ); ผูเสขะ … ไมยอม
มั่นหมายวา “นิพพานของเรา” (นิพฺพานมฺเมติ มามฺ)ิ ; พระ
อรหันต … ยอมไมสําคัญมั่นหมายวา “นิพพานของเรา”
(นิพฺพานมฺเมติ น มฺติ)

(ม.มู.๑๒/๒-๔/๑-๗)
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บอกแลววา ครั้งพุทธกาล ไมมีใครถามวา “นิพพานเปนอัตตาไหม
(นิพพานเปน ตัวเราไหม)?” มีแตสงสัยวา “มีอัตตา (ตัวกู) ที่เปนเจาของนิพพานไหม?”
นอกจากตรัสวาพระอรหันตไมสําคัญหมายคิดเขาใจไปวา
“นิพพานของเรา” แลว พระพุทธเจายังตรัสดวยวา พึงศึกษา
“นิพพานของตน” หรือ “นิพพานของอัตตา”
อยาเพิ่งเขาใจผิดวาอัตตาเปนเจาของนิพพาน
พุทธพจนนี้มาในอัตตทัณฑสูตร (ขุ.สุ.๒๕/๒๕/๔๒๒/๕๑๗) พระพุทธ
เจาตรัสเตือนใหมองดูสังคมมนุษยนี้ ที่แยงชิงเบียดเบียนฆาฟนกัน
เกิดทุกขภัยปญหาสารพัน จากอัตตทัณฑ คือโทษทัณฑของอัตตา
แปลงายๆ วา “เอาตัวกูมาตีกนั ” ไดแกการยึดถือมัน่ หมายติดอยูก บั
ตัวตน ถูกความยึดมั่นอัตตาครอบงํา ทําใหวิวาทขัดแยงกอเวรภัย
แกกัน จึงตรัสสอนใหรูจักนิพพานอัตตาเสีย ตามคําบาลีวา “สิกฺเข
นิพฺพานมตฺตโน” แปลตรงๆ วา “พึงศึกษานิพพานของอัตตา”
แปลใหชดั อีกหนอย นิพพานของอัตตา ก็คอื ความดับของอัตตา
ไขความออกไป ก็ไดความหมายวา ความสงบระงับดับเย็นมอดไปของ
ไฟกิเลสทีท่ าํ ใหถอื มัน่ อัตตาหรือทําใหยดึ ถือติดคาอยูก บั ตัวตนนัน่ เอง
หมายความวา พระพุทธเจาทรงสอนใหศกึ ษาฝกหัดขัดเกลาตัว
เองใหรเู ขาใจสงบหายเรารอนจากความยึดติดถือมัน่ อัตตา ใหอัตตา
นิพพาน หมดฤทธิ์พิษรายที่จะครอบงํา ไมมีเรื่องตัวตนที่จะวุนวาย
อีกตอไป เหลือแตอัตตาตัวตนที่เปนสมมติบัญญัติอันโลงเบาที่อยู
กับมันและใชมันใหเปนประโยชนอยางรูเขาใจเทาทันไมมีพิษภัย
พระอรหันตบรรลุนพิ พานแลว ไมสาํ คัญหมายวานิพพานของเรา
สวนปุถุชนและทุกคนที่ยังไมถึงนิพพาน ก็ศึกษาปฏิบตั กิ นั ไปใหตัวเรา
นิพพาน คือใหหมดกิเลสที่ทําใหยึดถืออัตตาหลงผิดติดคาอยูแค
ตัวเรา เลิกเอาตัวกูมาตีกัน
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๔. ตั้งระบบความคิดใหมขึ้นมา ทําใหคางคาติดวน
ทีนี้ ดูคลายกับวาทานจะอางเลยตอไป บอกวาเปนเรื่องของ
ระบบสมมุติ กับระบบวิมตุ ติ ทีแ่ ตกตางกัน ก็เลยมาพูดถึงระบบทีว่ า
นั้นกันหนอย (แตถึงอยางไรๆ ก็ไปไมไดตั้งแตในเชิงภาษา อยางที่
วามาแลว)

จากศิษยพระธรรมกาย ขยายมาเปน ระบบสมมุต-ิ ระบบวิมตุ ติ
เทาที่ยอนระลึกทวนเรื่องได ระบบสมมุติ กับระบบวิมุตตินั้น
เปนระบบความคิดทีเ่ ริม่ มาจากศิษยวดั พระธรรมกาย (ขออภัยทีเ่ อย
นามเพื่อประโยชนทางการศึกษา) โดยตั้งเคาจากคําสอนบางสวน
ของหลวงพอสด
ที่จริง หลวงพอสดทานไมไดวางเปนระบบอะไรลงไปในเรื่อง
นี้ ท า นเพี ย งแต ใ ช ถ อ ยคําให แ ตกต า งกั น เพื่ อ แยกความหมาย
เฉพาะกรณี แตมีการจับเอาถอยคํานั้นมาใช แลวไปๆ มาๆ เหมือน
กับพัฒนาขึ้นเปนระบบความคิดอยางที่วานั้น
ขอเลาความเกาเล็กนอยวา เมื่อ ๒๐ ปมาแลว ทานอาจารย
คฤหัสถผูใหญทานหนึ่งของวัดพระธรรมกาย ไดนําตนฉบับหนังสือ
ที่ทานเขียนอธิบายคําสอนของหลวงพอสดไปใหผูเขียนนี้ชวยดู*
ในคําอธิบายนั้น กลาวถึงคําของหลวงพอสดที่พูดวา “อัตตา
สมมุติ” กับ “อัตตาวิมุตติ” ซึ่งเปนคําเกิดใหม
*

ขออภัยที่เลาเรื่องนี้ไว เพราะเปนเรื่องของประโยชนสวนรวม อยางที่วาแลว และทานที่
กลาวถึงนี้ เปนผูใหญในวงครูอาจารย ซึ่งยอมถือประโยชนทางวิชาการหรือความรูความ
เขาใจเปนสําคัญ (ตอมาในหนังสือของสํานักพระธรรมกายเอง เห็นใชคําวา “อัตตา
สมมติ” คูกับ “อัตตาแท”)
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ก็ไดบอกแกทานอาจารยนั้นไปทํานองวา หลวงพอสดทาน
หาถอยคํามาสื่อเพื่อใหเห็นความแตกตางระหวางอัตตาที่เขาใจกัน
ตามปกติอยางสามัญ คืออัตตาที่สมมุติเรียกกัน หรืออัตตาโดย
สมมุติ กับอัตตาแทตามคําสอนของทาน ที่หลุดพนจากกิเลส หรือ
จะวาพนจากสมมติ ก็แลวแตทานจะอธิบาย
แตจะอยางไรก็ตาม ก็ตองรูเขาใจไววา หลวงพอสดทานใช
คํานี้เพื่อที่จะสื่อกันไดงาย หรือจะวาใชไปพลางกอนก็แลวแต เปน
การใชอยางไทยๆ เทานั้น
หมายความวา ถึงแมคําเหลานี้จะเปนคําพระที่มาจากภาษา
บาลี แตไดกลายเปนคําไทยไปแลว และหลวงพอสดใชมันแบบ
ภาษาไทย คือ “อัตตาสมมุติ” หมายความวาอัตตาที่สมมติกัน
และ “อัตตาวิมุตติ” ก็แปลวาอัตตาที่วิมุตติ ตามความหมายแบบ
ไทยๆ วาอัตตาที่หลุดพน
แตถาวาตามหลักภาษาบาลีเจาของคํานั้นเอง คําทั้งสองที่
ประกอบขึ้นใหมแบบไทยๆ นี้ มีความหมายไมคอยตรงตามที่
ตองการ อาจจะถึงกับตรงขามกันไปเลย
นั่นก็คือ “อัตตาสมมุติ” แปลวา การสมมติหรือตกลงกันให
เปนอัตตา
สวน “อัตตาวิมุตติ” จะแปลวาความหลุดพนแหงอัตตา ก็ไป
ได แตนาจะแปลวา ความหลุดพนจากอัตตา คือพนไปไดจากการ
ยึดถืออัตตา เหมือนอยางคําในบาลีแทวา “มลวิมุตติ” (ความหลุด
พนจากมลทิน) “โรควิมุตติ” (ความหลุดพนจากโรค) “กิเลสวิมุตติ”
(ความหลุดพนจากกิเลส) เปนตน
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ถาแปลตามหลักภาษาบาลีอยางที่วาทายนี้ คือ “อัตตา
วิมุตติ” เปนความหลุดพนจากอัตตา ก็แสดงวา ในที่สุดแลว หลวง
พอสดทานก็มุงใหไปสูจุดหมายของพระพุทธศาสนา ที่ใหหลุดพน
จากการยึดติดในตัวตน หรือจากความยึดถืออัตตา
รวมแลวก็เพียงแตอธิบายใหทานฟง ทานจะไปตกลงอยางไร
ก็สุดแตทานจะพิจารณา และนั่นก็เปนเรื่องของหลวงพอสดที่ทา น
เพียงหาหรือคิดถอยคําขึ้นมาใชสื่อความหมายเฉพาะเรื่องเฉพาะ
กรณี
แตทีนี้ กลายเปนวา จากลูกศิษยดานวัดพระธรรมกาย มี
การนําเอาถอยคํานั้นมาใชขยายความหมาย จนเปนระบบความ
คิดในเชิงจัดแบงหรือแยกธรรมทั้งหลายออกไป วาเปนระบบสมมุติ
กับระบบวิมุตติ ซึ่งทําไปทํามา ถาคนเขาใจผิดวาหลวงพอสดเปน
เจาของระบบความคิดนั้น ก็จะทําใหเสียหายแกทาน ทั้งที่ทานไม
ไดรูเรื่องดวย

สมมุติ กับวิมตุ ติ เขาคูเ ขาชุดกันไมได
การจัดแบงธรรมเปนสมมุติ กับวิมุตตินั้น ฟงเสียงดูเหมือน
จะเปนคูกันดี แตพึงเขาใจวา ที่จริงไมมีแงใดที่จะมาเปนคูกันได
เลย ไมวาจะเปนคูเหมือน หรือคูตาง เปนคูตรงกัน หรือเปนคูตรง
ขาม แมแตจะเปนคูเทียบตางระดับ ก็ไมไดทั้งนั้น
ยิ่งถาคิดวาจะใหเปนคูที่หลุดจากกัน ทํานองวา วิมุตติคือ
พนจากสมมุติ ก็ยิ่งหมดทาง ทําไมวาอยางนั้น ก็เพราะวา อะไรก็
ตามที่คนพูดถึงได ก็สมมุติไดทั้งนั้น ไมพนไปไดเลย การที่จะพนไป
จากสมมุติไดนั้น ไมมีทาง และก็ไมรูวาจะพนไปทําไม
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พูดสั้นๆ วา สมมุติกับวิมุตตินั้น ไมเขาชุดที่จะเปนคูกันได
นอกจากเสียงวา “มุดๆ” และรูปคําที่เขียนคลายกันเปน “มุติ” กับ
“มุตติ” แตนั่นเปนทํานองความบังเอิญเทานั้น
“มุติ” ในสมมุติ กับ “มุตติ” ในวิมุตติ ไมมีอะไรเกี่ยวของกัน
“มุติ” ในสมมุติ (เขียน “มติ” เปนสมมติ ก็ได) แปลวาความรู
เมื่อใส “สํ Æ สม” เขาขางหนา เปนสมมุติ หรือสมมติ (คัมภีรบาลี
ของไทยนิยมเขียน “สมฺมติ” แตของพมานิยมใช “สมฺมุติ”) ก็แปล
วา รูรวมกัน ยอมรับ หรือตกลงกัน คือรูกัน ตกลงกันวา อันนั้นอันนี้
คนนั้นคนนี้ เรียกชื่อวาอยางนั้นอยางนี้ จนกระทั่งวาสภาวะนี้เรียก
วาจิต ธรรมนี้เรียกวาฌาน ตลอดจนในเชิงสังคม หรือในการอยู
รวมกัน เราจะทําเรื่องนี้กันอยางนี้ๆ ใหของ ใหคน ใหหมูชนนั้นๆ
ไดชื่อ ไดสถานะเปนอยางนี้ๆ เปนตน
เมื่อสมมุติ คือรูกัน หรือตกลงกันวาอยางไรแลว ก็บัญญัติจัด
ตั้งวางตราลงไปอยางนั้น ไปๆ มาๆ สองคํานี้ คือ สมมุติ และ
บัญญัติ เลยบางทีกลายเปนคําที่ใชแทนกันได ใชคูเคียงกันไป หรือ
ปนๆ กันไป (แตที่จริง สมมุติเนนดานความหมายเชิงสังคม)
การที่คนเราสื่อสารกันได และพูดกันรูเรื่อง มีเครื่องกําหนด
หมายในการคิด พูด และทําการตางๆ ก็เพราะสมมุตินี่แหละ
สวน “มุตติ” ในวิมุตติ แปลวา ความพนไป หลุดไป มี “วิ” มา
เติมเขาขางหนาใหหนักแนนขึ้น แปลกันวา การหลุดออกไป ความ
หลุดพน เชน หลุดจากเครื่องผูกมัด พนจากบวง จากพันธนาการ
พนจากโรคภัย ในทางธรรม หมายถึงหลุดพนจากกิเลส จากวัฏฏภัย หรือจากสภาวะที่ไมดีทั้งหลาย
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[แต “วิ” ที่มาเติมขางหนานั้น ในบางกรณีก็หักความใหตรง
ขาม ทําให “วิมุตติ” แทนที่จะหมายถึงหลุดพน ก็แปลทํานองวา
โนมดิ่งไปในเรื่องนั้น หรือในสภาวะนั้น (เชน “อภเย วิมุตฺโต” หมาย
ความวา นอมแนวไปในนิพพานอันไมมีภัย)]
สมมุตินั้น มันไมใชของจริงอยูแลว คือคนตกลงกันเรียกขาน
หรือใหเปนอยางนั้นขึ้นมา จะสมมุติบนสิ่งที่มจี ริงก็ได บนสิ่งที่ไมมี
จริงก็ได แตเมื่อสมมุติแลว คนสวนใหญก็ไปติดอยูที่สมมุตินั้นเสีย
หลงเอาสมมติเปนตัวของจริงไป เลยอยูกันแคสมมติ แลวก็คิดปรุง
แตงไปบนฐานแหงสมมตินั้น เลยวิจิตรพิสดารไปกันใหญ ลืมมอง
ของจริงที่เหมือนกับวาอยูขางหลังสมมุตินั้น
พูดสํานวนอุปมาวา เอาสมมุติมาบังตาตัวเอง หรือหลง
สมมุติไป ทั้งที่ของจริงมันก็อยูของมันอยางนั้น
พูดใหงายๆ สะดวกๆ วา สิ่งทั้งหลายที่มีอยูก็แครูปธรรมและ
นามธรรม แลวบนรูปธรรมและนามธรรมนั้นๆ เชนที่ประกอบกัน
เข า เป น สั ด ส ว นในลั ก ษณาการที่ มี ค วามเป น ไปอยางนี้ๆ เราก็
สมมุติเรียกวาเปน “สัตว” เปน “คน” เปน “บุคคล” เปน “ตัว” “ตน”
หรือ “ตัวตน” (อัตตา, อาตุมา, อาตมา) เปน “เรา” เปน “เขา” เปน
“ทาน” ฯลฯ
“สัตว” “บุคคล” “ตัวตน” “เรา” “เขา” เปนตน ที่สมมุติขึ้นมา
นี้ ไมมีจริง เมื่อเอาชื่อหรือคําเรียกออกไป หรือมองผานทะลุคํา
เรียกชื่อนั้นไป ก็มีเพียงรูปธรรมและนามธรรม (ที่จัดแยกเปน
ประเภทหรือเปนพวกๆ เรียกวาขันธ ๕ หรือจะแยกแยะละเอียดลง
ไปกวานั้นก็ได)
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“รูปธรรม-นามธรรม” แมจะเปนคําเรียกที่บัญญัติขึ้นมา แตก็
เปนคําทีส่ อื่ ถึงสิง่ ทีม่ อี ยูจ ริง (ใชคาํ อยางบาลีวา “สภาวะ” หรือ “สภาวธรรม” คือสิง่ ทีม่ ภี าวะของมันเอง หรือสิง่ ทีม่ คี วามเปนจริงของมัน)
ดังเชน “เตโชธาตุ” “ชีวิตินทรีย” “จักขุวิญญาณ” “ผัสสะ” “สุข”
“ทุกข” “โทสะ” “เมตตา” “สมาธิ” “ปญญา” ฯลฯ จนถึง “วิมุตติ”
“สันติ” “นิพพาน” เปนตน
สวน “สัตว” “บุคคล” “ตัวตน/อัตตา/อาตมา/อาตมัน” “เรา”
“เขา” เปนตน ไมสื่อถึงสภาวะคือสิ่งที่มีอยูจริงนั้น แตเปนชื่อที่
สมมุติซอนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง บนของจริงที่เปนสภาวะของมัน ที่
สัมพันธกันอยู เชนเปนเหตุปจจัยแกกันในลักษณาการตางๆ พอ
ระบบสัมพันธนั้นแปรหรือสลาย องคประกอบวิบัติกระจัดกระจาย
“สัตว” “บุคคล” “ตัวตน/อัตตา/อาตมา/อาตมัน” ฯลฯ นั้นๆ ก็หาย
ไป มีแตสภาวธรรมทั้งหลายที่เปนไปตามวิถีทางของมัน
เหมือนอยางเมื่อองคยอยหรือชิ้นสวนหลากหลายที่เขาสราง
หรือจัดรูปแตงรางขึ้น ถูกนํามาประกอบเขาดวยกันใหปรากฏในรูป
ลักษณที่จะใชทําการสนองความมุงหมายแหงเจตจํานงในการขน
สงเดินทาง ก็เกิดเปนสิ่งที่มีชื่อเรียกวา “รถ”
ในตัวอยางนี้ “รถ” เปนสมมุติ ที่เปนเพียงการประกอบกัน
เขาของชิ้นสวนทั้งหลาย ไมมีรถที่เปนตัวของมันตางหากจากชิ้น
สวนเหลานั้น ที่เรียกวาเปนสวนประกอบของมัน
ไมมีตัว “รถ” ที่เปนเจาของสวนประกอบเหลานั้นจริง พอชิ้น
สวนที่ประกอบกันนั้นสลายแยกกระจายออกไป สมมุติที่เรียกวา
“รถ” ก็หายไปเอง
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ที่วาไมมีอัตตา ไมเปนอัตตา ก็มองไดจากอุปมาอยางนี้
นอกจากสมมุติที่ไมมีจริงซอนขึ้นมาบนสภาวะที่เปนของจริง
แลว มนุษยยังสมมุติชนิดไมมีจริงซอนสมมุติที่ไมมีจริงนั้นตอขึ้นไป
อีกๆ บางทีมากมายหลายชั้น เชน จากสมมติวา “คน” ก็สมมุติวา
คนนั้นเปน “นายมี” “นายหมด” “รถของนายมี” “รถยี่หอมิลเลียน
ของคนไทยที่เปนเศรษฐีใหญชื่อวานายมี” ฯลฯ
ทีนี้ หันไปดูทางดานสภาวะ หรือสภาวธรรม ที่เปนสิ่งมีอยู
จริง สภาวธรรมก็มีมากมาย และมีภาวะ มีคุณสมบัติ มีอาการใน
การสัมพันธกับสภาวะอยางอื่น เปนตน ที่เปนลักษณะเฉพาะตัว
บาง เหมือนกันหรือรวมกันเปนพวกๆ หรือเปนประเภทๆ บาง ดังที่
สื่อโดยบัญญัติเรียกใหมีชื่อตางๆ เชน เปนรูปธรรม หรือเปน
นามธรรม อยางที่พูดถึงมาแลวบาง เปนโลกิยธรรม หรือเปน
โลกุตรธรรมบาง เปนสังขตธรรม หรืออสังขตธรรมบาง เปนตน
ยกนิพพานเปนตัวอยาง นิพพานเปนนามธรรม แตก็ตางจาก
นามธรรมสวนมากในแงที่วานิพพานเปนโลกุตรธรรม และพรอม
กันนั้น นิพพานก็ตางจากโลกุตรธรรมอื่นทั้งหมด ในแงที่นิพพาน
เปนอสังขตธรรม ไมขึ้นตอเหตุปจจัยในระบบสัมพันธ

สมมุติ ไมมใี ครหลุด ไมตอ งไปพน เอาแครทู นั และใชมนั ใหเปน
พึงสังเกตดวยวา “สมมุติ” หรือ “สมมติ” นี้ เปนคําที่นิยมใช
มากในคัมภีรชั้นอรรถกถาลงมา สวนในพระไตรปฎก ก็มีใชบาง
แตโดยมากมาในคํากลาวของพระสาวก โดยเฉพาะพระสารีบุตร
(เชน ในสังคีติสูตร ทสุตตรสูตร ในนิทเทส และปฏิสัมภิทามัคค)
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สวนทานอืน่ ก็มพี ระวชิราภิกษุณี เปนตัวอยาง แลวในพระอภิธรรมปฎก ไดเกิดคําวา “สมมติสจั จะ/สมมุตสิ จั จะ” ขึน้ ในคัมภีรก ถาวัตถุ
แหงสมัยสังคายนาครั้งที่ ๓ (ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐)
แตสําหรับพระพุทธเจาเอง ตามปกติ ทรงใชคําวา “สมมุติ”
หรือ “สมมติ” ในพระวินัย ซึ่งเปนเรื่องทางสังคม คือการที่ภิกษุสงฆ
ตกลงกันตั้งพระภิกษุ หรือภิกษุณีสงฆตกลงกันตั้งพระภิกษุณี ให
เปนเจาหนาที่รับผิดชอบในกิจการตางๆ (เชน ภัตตุทเทสกสมมุติ
คือการที่สงฆประชุมกันตั้งพระเปนภัตตุเทศก ไดแกพระเจาหนาที่
จัดแจกอาหาร, คลายกับที่ประชาชนมาลงคะแนนสมมุติคือเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร) หรือตกลงกันกําหนดบริเวณหนึ่งให
เปนเขตที่ประชุมทํากิจการของสงฆ ดังที่เรียกวา สมมติสีมา (บาลี
วา สีมาสมฺมติ หรือ สีมาสมฺมุติ) ตลอดจนกําหนดสถานที่นั้นๆ ให
เปนที่ทําการนั้นๆ (เชน ภัณฑาคารสมมุติ คือการที่สงฆประชุมกัน
ตกลงกําหนดใหใชที่นั้นเปนโรงเก็บของ)
พุทธพจนที่ตรัสใชคําวา “สมมุติ” ในทางธรรม พบในพระ
สูตรเดียว เปนคาถาในสุตตนิบาต (ขุ.สุ.๒๕/๔๒๐/๕๐๙-๕๑๒) และทรงใช
ในความหมายอยางเดียวกับทิฏฐิ
ถาจะใชคําตามอยางพุทธพจน คําที่ทรงใชในความหมาย
อยางนี้ ก็คือ “โวหาร” (การแลกเปลี่ยนขาวสาร, การโตตอบ, การ
สื่อภาษา, ถอยคําที่สื่อสารกัน) และคําอื่นๆ ที่มักมาดวยกันเปนชุด
(คือ สมัญญา นิรุตติ บัญญัติ เปนตน)
อานพุทธพจนเพียงสั้นๆ ตอไปนี้ ก็จะมองเห็นความหมาย
และแนวทางปฏิบัติในเรื่องนี้พอสมควร ขอยกมาดูดังนี้
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ภิกษุทั้งหลาย … ไมพึงยึดแนนติดคากับภาษาถิ่น
ไมพึงแลนเลยเถิดขามถอยคําที่ชาวโลกรูเขาใจกัน (…
ชนปทนิรุตฺตึ นาภินิเวเสยฺย สมฺํ นาติธาเวยฺย) … ใน
ถิ่นแดนนั้นๆ ชนทั้งหลายรูจักสิ่งนั้นกันอยางไรๆ วา
‘ดังที่ทราบมาวา ที่ทานเหลานี้พูดหมายถึงสิ่งนี้’ ภิกษุก็
พูดจากลาวขานไปอยางนั้นๆ โดยไมยึดติดถือมั่น
(ม.อุ. ๑๔/๖๖๒/๔๒๙)

ดูกรจิตตะ การไดตัวตน (อัตตา) เหลานี้แล เปน
ถอยคําที่รูเขาใจกันของชาวโลก (โลกสมัญญา) เปน
ภาษาของชาวโลก (โลกนิรุตติ) เปนคําสื่อสารกันของชาว
โลก (โลกโวหาร) เปนบัญญัติของชาวโลก (โลกบัญญัติ) ที่
ตถาคตก็ใชพูดจา โดยมิไดถือมั่นยึดติด (อิมา โข จิตฺต
โลกสมฺา โลกนิรตุ ตฺ โิ ย โลกโวหารา โลกปฺตฺตโิ ย ยาหิ
ตถาคโต โวหรติ อปรามสนฺโต)
(ที.สี.๙/๓๐๒-๓๑๒/๒๔๑-๒๕๗)

ถึงแมคําวา “สมมุติ” จะเปนคําที่นิยมใชในชั้นรอง และชั้น
หลังตัง้ แตอรรถกถาลงมา ก็มไิ ดนา รังเกียจอะไร แตกลับนาใชในแง
เปนคําที่สื่อสารไดงาย คนไทยคุนกันดี แตขอสําคัญอยูที่วา ควร
ระวังทั้งในแงที่จะใชใหสื่อความหมายที่ถูกตอง ไมใหเกิดความเขา
ใจผิด และถูกตรงตามระบบของธรรม ไมใหเกิดความสับสนไขวเขว
อยางที่บอกขางตนแลววา คําวา ระบบสมมุติ และ ระบบ
วิมุตติ เปนคําแสดงระบบความคิดที่แตงสรรขึ้นใหม ซึ่งเริ่มปรากฏ
ขึ้นที่ศิษยบางคนของวัดพระธรรมกาย แตเมื่อมองตามหลักธรรม
แลว ระบบสองสวนนั้นไมมีอะไรที่จะเขาคูหรือเขาชุดกันได เฉพาะ
อยางยิ่ง จะปรุงแตงใหเกิดความเขาใจผิดเขวออกไป

๓๐

พระไทย ใชเขาใชเรา?

ถาจะใหสมมุติคูกับวิมุตติ และบอกวาระบบวิมุตติคือเรื่อง
ของธรรมที่พนจากสมมุติ ก็ไมใช เพราะวา ธรรมอะไรๆ ก็เปนอยู
ตามสภาวะของมันอยางนั้นๆ เปนเรื่องของคนตางหากที่จะหลุด
พน คือจิตใจหลุดพน และก็ไมใชหลุดพนจากสมมุติ แตหลุดพน
จากกิเลสที่ทําใหหลงผิดแลวก็ยึดติดในสมมุติ
พูดสั้นๆวา ไมตองพนจากสมมุติ แตพนจากการติดสมมุติ
หลุดพนดวยปญญาที่รูความจริง ก็หลุดพนจากโมหะของตัว
เอง ไมใชหลุดพนจากสมมุติหรอก สวนสมมุตินั้นก็ไมตองไปหลุด
พน มีแตใหรูเทาทันมัน
สมมุติไมใชเรื่องที่จะตองไปหลุดพน คือ สิ่งทั้งหลายที่มีจริง
ก็เปนสภาวะที่มีอยูของมันอยางนั้นๆ สิ่งที่ไมมจี ริง ก็ไมเปนสภาวะ
ที่มีอยู สมมุติเปนเรื่องของมนุษยที่พยายามสื่อสารกัน ถาใชมัน
เป น ก็ คื อ เอามั น มาช ว ยให เ รารู ต อ ไปถึ ง หรื อ ไปเข า ถึ ง สภาวะ
สมมุติก็เหมือนมาซอนอยูเทานั้น
เมื่อรูถึงสภาวะแลว เรารูวาสมมุติเปนสมมติ ก็ใชมันตอไป
เรียกวาใชมันอยางรูเทาทัน ไมยึดติดถือมั่น ไมตกเปนทาสของมัน
มันก็เปนประโยชนไปตามฐานะที่แทจริงของมัน
เพราะฉะนั้น ทานจึงสอนเตือนไวใหรูเทาทันสมมติ คือรูจัก
สมมติวาเปนสมมติ แลวก็ใชมันอยางรูเขาใจ ไมติดคางถือคาอยู
กับมัน พูดจาไปตามสมมุติ แตปญญาหยั่งไปถึงสภาวะโนน อยาง
ที่พระพุทธเจาตรัสดังที่ยกมาใหดูขางบนนั้น ก็หมดปญหา
แตถาไมรูเขาใจตามเปนจริง เอาสมมติเปนตัวความจริง ก็
ติดอยูกับสมมตินั้น มองไมถึงสภาวะ เหมือนกับวาสมมุติมาบังตา
ไว ทําใหไมเห็นความจริง เรียกวาหลงสมมุติ ไมรูเทาทันมัน สมมุติ
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กลายเปนทิฏฐิ แลวก็ยึดติดถือมั่นไปตามสมมติ ใชสมมติไมเปน ก็
กลายเปนโทษไป
เปนอันวา เรื่องสมมตินี่ ไมตองพนมันหรอก ไมตองไปหลุด
พนจากสมมติหรอก ธรรมไหนๆ ก็อยูตามสภาวะของมัน ไมตอง
หลุดพนจากสมมติ คนรูเขาใจธรรมไปตามสภาวะ คือเกิดปญญารู
ทันมัน ถึงความจริงของมัน ก็จบ ไมตองไปหลุดพนจากสมมติ เรา
มีหนาที่เพียงรูเทาทัน อยายึดติดอยูกับมัน และไปใหถึงสภาวะ
รวมความวา สมมติไมไดเขาคูหรือเขาชุดอะไรกับวิมุตติ แต
แทจริงนั้น เปนที่รูกันดีตลอดมา ดังจะมองเห็นไดจากที่พูดเมื่อกี้นี้
เองวา สมมติคูกับสภาวะ (สภาวะในแงนี้ มาถึงยุคหนึ่ง ไดนิยมใชคํา
เรียกใหมีความหมายจําเพาะและหนักแนนมากขึ้นวา “ปรมัตถ”)
เราสมมติขึ้นมาบนสภาวะบาง สมมติซอนตอกันขึ้นไปบน
สมมุติ เปนสมมุติลอยๆ โดยไมมีสภาวะบาง แลวในที่สุด เมื่อเรา
รูทันสมมติ และรูถึงสภาวะ ก็ปฏิบัติตอมัน อยูกับมันไดดวยดีโดย
ชอบ อยางเปนอิสระทั้งสองอยาง

๕. รูทันสมมุติ ก็จะวิมุตติ
เปนอันวา เราไมมาจัดมาตั้งธรรมทั้งหลายแยกเปนระบบ
สมมติ กับระบบวิมุตติ จะดีกวา
ระบบที่พระพุทธเจาตรัสไว และที่ทานแสดงไวในพระไตร
ปฎก จัดแยกเปนรูปธรรม-นามธรรม เปนโลกิยธรรม-โลกุตตรธรรม
เปนสังขตธรรม-อสังขตธรรม เปนตน นั่นแหละ ชัดเจนดีแลว
เฉพาะอยางยิ่ง ที่เกี่ยวของโดยตรงที่นี่ ก็คือ สังขตธรรมอสังขตธรรม
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ในที่นี้ ไมไดมุงมาเขียนเรื่องนี้ แตอยางที่บอกแตตนแลววา
พูดไวเพียงเพื่อเปนความไมประมาท จึงจะไมนําพุทธพจนและ
หลักฐานตางๆ มาแสดงใหมาก ขอเพียงสรุปความในบางแงบาง
มุม ใหนําไปพิจารณากันดู

สังขตธรรม อสังขตธรรม ขันธ ๕ นิพพาน เปนสภาวะ ไรอตั ตาทัง้ นัน้
สังขตธรรม หรือสังขาร ที่แยกแยะเปนขันธ ๕ ก็เปนสภาวะ
ซึ่งมีอยูเปนอยูตามที่มันเปนของมัน โดยมีอาการเปนไปที่เรียกวา
สังขตลักษณะ
อสังขตธรรม คือนิพพาน ก็เปนสภาวะ ซึ่งมีอยูเปนอยูตามที่
มันเปนของมัน โดยไมมีอาการเปนไปอยางสังขตธรรมนั้น เรียกวา
มีอสังขตลักษณะ
ทั้งสังขตธรรม และอสังขตธรรม ก็ลวนเปนสภาวะ ไมเปน
สัตว ไมเปนบุคคล ไมเปนอัตตา ไมเปนตัวตน ฯลฯ ไมเปนสมมติ
อะไรทั้งนั้น
ขันธ ๕ ก็ตาม นิพพาน ซึ่งพนจากขันธ ๕ ก็ตาม ก็มีก็เปน
ตามภาวะของมันๆ ไมเปนอัตตา ไมมีอัตตาอยูที่ไหน
แตเมื่อขันธ ๕ เปนไปของมันตามเหตุปจจัย ตามกระบวนที่
เรียกวาอิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท สภาวะทั้งหลายก็เกิด ก็ดับ
ก็แปรเปลี่ยนไปตามวิถีแหงเหตุปจจัยนั้นๆ
เมื่ อ ไม มี ค วามรู เ ข า ใจสภาวะ ไม ห ยั่ ง ถึ ง ความจริ ง ตาม
สภาวะนั้น ขันธ ๕ หรือนามรูป พรอมทั้งวิญญาณที่เปนไปอยาง
นั้น ก็เ ทากับ อยูในภาวะที่พ รอมจะใหเกิดมีการยึดถือ สมมุติ
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บัญญัติขึ้นมาวา สัตว บุคคล อัตตา ตัวตน ตลอดจนวาคนชือ่ นัน้ ชือ่
นี้ เกิด แก เจ็บ ตาย ฯลฯ เปนอยางนั้น มีอยางนี้
เมื่ออยูกันดวยความยึดติดถือมั่น ไมรูทันสมมุติแลว ปญหา
ทุกขภัยนานาจากการยึดถือตามสมมติบัญญัติ ก็เกิดขึ้น จนถึง
การขัดแยงเบียดเบียนกันในโลก
เมื่อเกิดความรูเขาใจถึงสภาวะ หยั่งถึงสภาวะที่เปนความ
จริงของขันธ ๕ แลว ความเขาใจผิด ความหลงผิด ความยึดติดใน
สมมุติ ก็หายไป ความวาวุนภายในและความวุนวายภายนอกจาก
การยึดติดถือมั่นคางคาอยูกับสมมุติ ก็สงบ ก็ประจักษแจงนิพพาน
มีความสุขสงบอยูดวยปญญา ซึ่งรูถึงสภาวะ และรูทันสมมติ
เมื่ออยูดวยความตระหนักรูถึงสภาวะ และรูทันสมมติ ไมติด
สมมติ ก็อยูกับคนทั้งหลายในโลก สื่อสารกับคนทั้งหลายไปตาม
สมมุติดวยบัญญัติที่ตกลงใชกัน ใหสําเร็จประโยชนที่พึงประสงค
โดยไมยึดติดถือคางถือคา ที่จะใหเกิดเปนพิษภัยแกตนและผูอื่น
คนที่บัญญัติเรียกตามสภาวะของกิเลสที่มีอยูวาปุถุชนนั้น
เมื่ออยูกับขันธ ๕ แตไมรูถึงสภาวะที่เปนเพียงขันธทั้งหลาย ก็ยึด
ติดสําคัญมั่นหมายขึ้นมาวามีวาเปนอัตตา บัญญัติเปนสัตว เปน
บุคคลอยางนั้นอยางนี้
ปุถุชนนั้น เมื่อไดยินไดฟง หรือแมแตร่ําเรียนเรื่องนิพพาน ก็
แครูจักนิพพานไปตามสัญญา ตามความจําหมายในสมมุตบิ ัญญัติ
ไม ไ ด ป ระจั ก ษ นิ พ พาน ก็ อ าจยึ ด เอานิ พ พาน (คื อ บั ญ ญั ติ ว า
“นิพพาน”) เปนอัตตาขึ้นมาได คือยึดเอาสัญญาบาง ถือเอาเวทนา
บาง เปนตน วาเปนนิพพาน ที่แทก็คือยึดอยูในขันธ ๕ นั่นเอง
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แตพระอรหันตซึ่งประจักษนิพพาน ก็คือรูถึงสภาวะ และรู
ทันสมมติ จึงแจงนิพพาน
เมื่อไมติดบัญญัติ ไมหลงสมมติอยูแลว ก็ยอมเปนธรรมดาที่
จะไมยึดถือสําคัญมั่นหมายเอานิพพานเปนอัตตา
ดังนั้น พระอรหันตจึงอยูทั้งกับสังขตธรรม หรือขันธ ๕ และ
กับอสังขตธรรมคือนิพพาน ดวยปญญาที่รูถึงสภาวะของขันธทั้ง
หลายตามที่เปนสังขตธรรม และสภาวะของนิพพานตามที่เปน
นิพพาน หรือตามที่เปนอสังขตธรรม ไมยึดถือเอาธรรมใดๆ ไมวา
ขันธ ๕ หรือนิพพาน ไมวาสังขตธรรม หรืออสังขตธรรม วาเปน
อัตตา หรือเปนสัตว บุคคล โดยรูทันสมมติใชบัญญัติไปตามที่เปน
โวหารเครื่องสื่อสารในโลก อยางที่วามาแลว
เมื่อการยึดติดสมมติถือมั่นตามบัญญัติ เปนเรื่องของปุถุชน
และปุถุชนก็รูอยูแคในขอบเขตของขันธ ๕ แมจะพูดถึงนิพพาน ก็
เปนเพียงสัญญาในบัญญัติ เมื่อเปนอยางนี้ การยึดถืออัตตาจึง
เปนเรื่องของปุถุชน และที่ยึดถือเปนอัตตา ก็ยึดไดแคขันธ ๕
เพราะฉะนั้น จึงมีพุทธพจนที่ตรัสวา สมณพราหมณเหลา
หนึ่งเหลาใดก็ตาม ที่จะยึดถืออัตตา ก็ยึดกันอยูที่ขันธ ๕ นี่แหละ (ดู
สํ.ข.๑๗/๙๔/๕๗) ดังนั้น เมื่อจะสอนไมใหยึดติดถืออัตตา ตามปกติ ก็
สอนเนนอยูกับเรื่องขันธ ๕ นี้
(ผูแจงนิพพานแลว เขาถึงสภาวะ ไมยึดถืออัตตาอยูแลว รู
กันอยูแลว ก็ไมตองสอน ไมตองพูดถึงเปนธรรมดา)
นิพพานก็ไมเปนอัตตา ขันธ ๕ ก็ไมเปนอัตตา ไมไดมีอัตตา
แทจริงอยูที่ไหนทั้งนั้น ไมใชวาขันธ ๕ เปนไป จะมีอัตตาขึ้นมา ไม
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ไดมอี ตั ตาทีจ่ ะเกิดขึน้ และดับสลายไป อัตตาไมมี มีแตการยึดถือวามี
อัตตา คืออัตตามีอยูเพียงในการยึดถือ เมื่อหมดการยึดถือ การยึด
ถือหายไป อัตตาที่ไมมี ก็ไมมีไปตามเดิม ภาพอัตตาก็หายไป
เพราะฉะนั้น คําวา “อัตตา” นี้ ในบาลี เมื่อแปลลึกลงไป จึง
หมายถึงการยึดถืออัตตา เชน ในพุทธพจนที่ตรัสเรียกพระอรหันต
วาเปน “อัตตัญชโห” แปลแคตามรูปศัพทวา “ผูละอัตตา” แตความ
หมายคือ “ผูละไรความยึดถืออัตตา” เพราะไมมีอัตตาที่จะไปละ
เมื่อละความยึดถืออัตตาได อัตตาที่ไมมีอยูแลว ก็หมดภาพ
ที่สรางใสใหไวแกชื่อของมัน ภาพอัตตาที่ยึดไวถือมาก็ลับตาหาย
ไป เหลือแตสมมติบัญญัติวาอัตตาที่จะใชกันอยางรูเทาทันตอไป

ปุถชุ นรูต ามสัญญาติดคาสมมุติ อริยชนรูท นั เจาะถึงสภาวะดวยปญญา
ทานเจาของขอเขียนใน เนชันสุดสัปดาห นั้น พูดถึงพุทธพจน
ในมูลปริยายสูตร ที่ทานพุทธทาสแปลรวมไวในหนังสือ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ และยกเอาบางตอนมาอางไว
พุทธพจนนี้ ทานยกมาอางแลว จะตีความอยางไร ก็ยกไว
เปนสวนของทาน แตในเนื้อความที่เปนพุทธพจน มีสวนที่ควรทํา
ใหชัดเจน เพื่อปองกันความเคลื่อนคลาดและความเขาใจผิดที่อาจ
จะเกิดขึ้น และไหนๆ เมื่อกลาวถึงความนี้เปนขอสําคัญแลว ก็ขอ
บอกเลาสาระที่ควรสังเกตในพระสูตรนั้นไวบางแมเล็กนอย พอ
เปนเคาใหไปชวยกันพิจารณา
ทานเจาของขอเขียนนั้น กลาวถึงความในพระสูตรนี้วา
“ในขันธหา เอกภาวะคือวิญญาณ เพราะเวลาทํางาน
พระพุทธเจาดึงวิญญาณออกมาเดี่ยวๆ เลย แลวทํางาน

๓๖

พระไทย ใชเขาใชเรา?
อยูกับขันธทั้งสี่ แลวขันธทั้งสี่คืออะไร คือนานาภาวะ …
สิ่งที่ถูกรูคืออะไร คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร สี่ขันธนี้
นี่ไง สัพเพ สังขารา คือสี่ขันธ (ขีดเสนใตนี้ใสเขามาเพื่อเปนที่สังเกต)
สีข่ นั ธนเี้ ปนอนิจจัง สีข่ นั ธนเี้ ปนทุกขัง แตเวลาจะจบ ก็
ตองตบทายดวยการพิจารณาตัวเองผูร ู คือเอกภาวะ หรือ
ตัววิญญาณวาเปนอนัตตาดวย เพราะฉะนั้น จึงตบทาย
ดวย สัพเพ ธัมมา อนัตตา ดังนั้น สัพเพ ธัมมา อนัตตา
ยอมไมเกี่ยวกับวิมุตติ เพราะมันคือสมมติทั้งระบบ …”

ท า นเจ า ของข อ เขี ย นกล า วความนี้ ทํานองจะให เ ข า ใจว า
หลักไตรลักษณตามธรรมนิยามขอ ๑ และ ๒ ทีว่ า “สัพเพ สังขารา”
สังขารทั้งปวงนั้น กินความเพียง ๔ ขันธแรก ยังไมรวมวิญญาณ
ดวย ตอเมื่อรวมวิญญาณเขาไป จึงเปน “สัพเพ ธัมมา” คือธรรม
ทั้งปวงที่วาเปนอนัตตา ดังนั้น ที่วาธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา (คือไม
เปนอัตตา) จึงหมายถึงแคขันธ ๕ เทานั้น
ขอใหดูพุทธพจนในพระสูตรนี้โดยตรง พระพุทธเจาตรัสถึง
การรูที่ตางกัน ๓ ระดับ คือการรูของปุถุชน การรูของพระเสขะ
และการรูของพระอรหันต จนถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา
เริ่มดวยปุถุชน รู ปฐวี อาโป เตโช วาโย ส่ําสัตว ประดาเทพ
พรหม รูป เสียง ฯลฯ เอกัตตะ (เอกภาวะ) นานัตตะ (นานาภาวะ)
สัพพะ (สัพพภาวะ) จนถึงรูนิพพาน ครั้นรูแลว ก็สําคัญมั่นหมาย
ตอสิ่งนั้นๆ ไปในแงตางๆ จนแมแตสําคัญมั่นหมายวาเปนนิพพาน
ของฉัน และติดเพลินนิพพาน
การ รู ของปุถชุ นนี้ พระพุทธเจาทรงใชคาํ วา สฺชานาติ และ
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สฺตฺวา คือรูปกริยาของ “สัญญา” นั่นเอง หมายความวามนุษย
ปุถุชนรูจักสิ่งตางๆ แมกระทั่งนิพพาน แตรูแคตามที่จําไวตามที่ได
ฟงไดอานโดยสัญญา คือวาไปตามสมมุติบัญญัติ เพราะฉะนั้น รู
แลวก็สําคัญมั่นหมายไปตามสัญญาเทานั้น
จากนั้น ในระดับที่ ๒ พระอริยะขั้นเสขะ รู ปฐวี อาโป เตโช
วาโย ส่ําสัตว ประดาเทพพรหม รูป เสียง ฯลฯ เอกัตตะ (เอกภาวะ)
นานัตตะ (นานาภาวะ) สัพพะ (สัพพภาวะ) จนถึงรูน พิ พาน ครัน้ รูแ ลว
ก็ไมปลอยใจใหมนั่ หมายตอสิง่ นัน้ ๆ ไปในแงตา งๆ จนถึงวาไมปลอย
ใจใหมั่นหมายวาเปนนิพพานของฉัน ไมยอมติดเพลินนิพพาน
การ รู ของพระเสขะนี้ พระพุทธเจาทรงใชคาํ วา อภิชานาติ และ
อภิ
ฺ าย หรือ อภิ
ฺ ตฺวา คือรูปกริยาของ “อภิญญา” หมายความวา
พระอริยะรูเขาใจสิ่งตางๆ แมกระทั่งนิพพาน โดยรูดวยปญญาที่
เจาะตรงถึงสภาวะ ทะลุสมมุติบัญญัติไปได แมจะยังอยูระหวางยัง
ศึกษา ก็ตัดก็บรรเทาการสําคัญมั่นหมายลงไปไดตามลําดับ
ในระดับที่ ๓ พระอรหันต รู ปฐวี อาโป เตโช วาโย ส่ําสัตว
ประดาเทพพรหม รูป เสียง ฯลฯ เอกัตตะ (เอกภาวะ) นานัตตะ
(นานาภาวะ) สัพพะ (สัพพภาวะ) จนถึงรูนิพพาน ครั้นรูแลว ก็ไม
สําคัญมั่นหมายตอสิ่งนั้นๆ ไมวาในแงใดๆ จนถึงไมมั่นหมายวา
เปนนิพพานของฉัน ไมติดเพลินนิพพาน
การ รู ของพระอรหันต พระพุทธเจาก็ทรงใชคาํ วา อภิชานาติ
และ อภิ
ฺ าย หรือ อภิ
ฺ ตฺวา ทีเ่ ปนรูปกริยาของ “อภิญญา” หมาย
ความวา พระอรหันตรูเขาใจสิ่งตางๆ แมกระทั่งนิพพาน โดยรูดวย
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ปญญาที่เจาะตรงถึงสภาวะ จนละความสําคัญมั่นหมายลงไปได
สิ้นเชิง อยูดวยปญญา ไมยึดติดคางคากับสมมุติบัญญัติใดๆ เลย
จากนั้นตรัสถึงการ รู ของพระพุทธเจา ซึง่ ก็เชนเดียวกับพระ
อรหันต แตมขี อ พิเศษทีท่ าํ ใหเปนการตรัสรู
ระดับของปุถุชนนั้น ตรัสวาเปนขั้น “อปริญญาต” คือยังไมมี
ปญญาที่เปนปริญญา
ระดับของพระเสขะ ตรัสวาเปนขั้น “ปริญไญย” คือยังตอง
พัฒนาปญญาใหเปนปริญญาตอไป
สวนระดับของพระอรหันต ตรัสวาเปนขั้น “ปริญญาต” คือ
จบปริญญาแลว
ทั้งนี้ มิไดทรงยกชื่อขันธ ๕ ขึ้นมาเปนขอพิจารณา ไมไดตรัส
ถึงวิญญาณแตประการใด และขันธอื่นอีกทั้งสี่ ก็มิไดเปนขอที่
ปรากฏขึ้นมาในการตรัส ไมมีอะไรเกี่ยวของกับเอกัตตะ หรือเอกภาวะ และนานัตตะ หรือนานัตตภาวะ ซึ่งก็เปนภาวะที่ถูกรูดวยกัน
(และมีความหมายอยางอื่น) วิญญาณก็ทําหนาที่รูของมันไปตาม
ปกติ มิไดมีบทบาทอะไรเปนพิเศษ โดยที่ขันธทั้งหาถูกรูไปดวยกัน
ในชื่อที่ปรากฏโดยบัญญัติวาเทพ วาพรหม เปนตน
แตความรูที่เนนออกมาชัดใหเห็นความแตกตาง ก็คือ การรู
ดวยสัญญา กับการรูดวยปญญาที่เปนอภิญญา
นอกจากนั้ น ในพระสู ต รนี้ มิ ไ ด ต รั ส มาโยงกั บ หลั ก ไตร
ลักษณโดยตรงแตอยางใดเลย ไมมีคําวา “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา,
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา, สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” ปรากฏในพระสูตรนี้
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อิทปั ปจจยตา มาบรรจบไตรลักษณ
อีกเรื่องหนึ่งที่อางมาก คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท อัน
นี้ก็เปนเรื่องของสภาวธรรมนี่แหละ คือความเปนไปของสภาวธรรม
ในอาการที่สัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกัน มันไมใชเปนระบบสมมุติ
แตเปนระบบของสภาวธรรมจําพวกสังขตธรรมที่เรียกวาขันธ ๕ ซึ่ง
เชื่อมโยงกับสมมุติ ทั้งในดานสงผล และรับผล
ถาพูดตามภาษาของสมมุติ ปฏิจจสมุปบาทก็เรียกไดวาเปน
ตัวชักใยอยูเบื้องหลังสมมุติ สงผลตอสมมุติ เปนตัวที่ทําใหสมมติ
เกิดขึ้นและดําเนินไปไดเลยทีเดียว และพรอมกันนั้น มันก็รับผล
สะทอนจากสมมติมาผลักดันปนตัวเอง ถาพูดภาษางายๆ ก็วา ทั้ง
เปนตัวปนสมมติ และถูกสมมุติปน
แยกใหเห็นงายๆ ดวยตัวอยางเล็กนอย คน สัตว รถ บาน
เปนสมมติ หรือบัญญัติตามสมมุติ แตความยึดติดถือมั่นในสมมติ
นั้นๆ เปนสภาวธรรม
ยอนหลังไป ความคิดปรุงแตงที่เปนสภาวธรรมนั่นเองเปน
เหตุใหมีการสมมติขึ้นมา ครั้นมีสมมุติขึ้นมาแลว เมื่อยึดติดถือมั่น
ในสมมตินั้น ก็เปนปจจัยใหคิดการและทํากรรมตางๆ
จากความยึดมั่นตอสมมุติ บางครั้งสภาวธรรมตัวโลภะเกิด
ขึ้นมา อยากไดสิ่งสมมุตินั้น เปนเหตุใหพูดหลอกลวงเขา คําพูด
เท็จเปนสมมติ แตเจตนาที่จะพูดคําเท็จนั้น หรือที่จะพูดไมใหตรง
ตามสมมตินั้น เปนสภาวธรรม
ดวยอาการอยางนี้ ความเปนตางๆ ก็ดําเนินไป ทั้งใน
กระบวนแหงสภาวธรรมในชีวิตจิตใจ และในโลกแหงสมมุติรอบตัว

๔๐

พระไทย ใชเขาใชเรา?

ในมหานิ ท านสู ต ร พระพุ ท ธเจ า ทรงแสดงอิ ทัป ปจจยตา
ปฏิ จ จสมุ ป บาทกระบวนใหญ โ ดยมี เ วทนาเปนจุดรวม ซึ่งเปน
ปจจัยใหดานหนึ่ง ตัณหาขับเคลื่อนวงจรสภาวธรรมแหงขันธ ๕
ของชีวิต และอีกดานหนึ่ง ตัณหาก็ปนกระแสความเปนไปในโลก
ของสมมุติ
อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาทนี้ เปนธรรมนิยามหนึ่ง (ธมฺมนิยามตา) อยางที่บอกแลววา แสดงความเปนไปของสภาวธรรมใน
อาการที่สัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกัน
มีธรรมนิยามอีก ๓ ขอที่ตรัสไวดวยกันเปนชุดที่แสดงไตร
ลักษณ ถานํามาเรียงตอจากขอนี้ ก็รวมเปนธรรมนิยาม ๔ ขอ คือ
๑. … อุปฺปาทา วา ตถาคตาน อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน ิตาว สา
ธาตุ ธมฺมฏิตตา ธมฺมนิยามตา อิทปฺปจฺจยตา …
๒. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน ิตาว สา
ธาตุ ธมฺมฏิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ
๓. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน อนุปฺปาทาวา ตถาคตาน ิตาว สา
ธาตุ ธมฺมฏิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ
๔. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน อนุปฺปาทาวา ตถาคตาน ิตาว สา
ธาตุ ธมฺมฏิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ
จับแตหัวขอเปน ๔ คือ
ธรรมนิยามที่ ๑ อิทัปปจจยตา (ปฏิจจสมุปบาท)
ธรรมนิยามที่ ๒ อนิจจตา (ภาวะที่สังขารทั้งปวง ไมเที่ยง)
ธรรมนิยามที่ ๓ ทุกขตา (ภาวะที่สังขารทั้งปวง คงอยูมิได)
ธรรมนิยามที่ ๔ อนัตตตา (ภาวะที่ธรรมทั้งปวง ไมเปนอัตตา)
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อยางที่พูดแลววา ขอ ๑ อิทัปปจจยตา (ปฏิจจสมุปบาท) เปน
ธรรมนิยามที่แสดงสภาวะของขันธ ๕ ในอาการที่สัมพันธเปนเหตุ
ปจจัยแกกัน เปนเรื่องอาการความเปนไปของสังขตธรรมคือประดา
สังขาร ที่เรียกไดวาอยูเบื้องหลังปรากฏการณในโลกแหงสมมุติ
ขอ ๒ - ๓ อนิจจตา และ ทุกขตา เปนธรรมนิยามที่แสดง
สภาวะของประดาสังขาร อันเปนสังขตธรรม ไดแกขันธ ๕ ทั้งหมด
วามีลักษณะรวมกัน คือ (สพฺเพ สงฺขารา) ทุกอยางที่เปนสังขาร
เปนสังขตะ ลวนไมเที่ยง คงอยูมิได เสมอเหมือนกันทั้งหมด
ขอ ๔ อนัตตตา เปนธรรมนิยามที่แสดงสภาวะของธรรมทุก
สิง่ ทุกอยาง ไมวา จะเปนสังขตธรรม หรืออสังขตธรรม ไมวา จะอยูใ น
ขันธ ๕ หรือพนจากขันธ ๕ (ขันธวินิมุต) วามีลักษณะรวมกัน คือ
“สพฺเพ ธมฺมา” ธรรมทั้งปวง ไมวาสังขาร เปนสังขตะ หรือวิสังขาร
เปนอสังขตะ ลวนไมเปนอัตตา (อนัตตา) เสมอเหมือนกันทั้งสิ้น
ธรรมนิยามที่ ๑ คือ อิทัปปจจยตา (ปฏิจจสมุปบาท) แสดง
อาการที่สภาวธรรมในขันธ ๕ สัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกันในแนว
ทางที่รวมเปนกระบวนการแหงการกอใหเกิดทุกข ถือวาเปนความ
หมายของอริยสัจจขอที่ ๒ คือ สมุทัยอริยสัจจ ดังที่เรียกวา
ปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาร
อาการที่ขันธ ๕ เปนไปตามกฎอิทัปปจจยตานี้ แสดงใหเห็น
อยูในตัวถึงลักษณะที่เปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ที่เรียกวาไตร
ลักษณ ของขันธทั้ง ๕ หรือประดาสังขตธรรม
แตยิ่งกวานั้น ธรรมนิยามที่ ๔ คือ “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”
บอกตอไปอีกวา ไมเพียงสังขตธรรมที่เปนไปตามกฎอิทัปปจจยตา
เทานั้น ที่ไมเปนอัตตา แมแตอสังขตธรรม ซึ่งเปนสภาวะที่พนเหนือ
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อิทัปปจจยตา อันเปนภาวะที่สงบ ไมเปนไปแหงปฏิจจสมุปบาท
ตัดวัฏฏะ ระงับสังขาร เปนนิโรธแหงกระบวนการของปฏิจจสมุปปนนธรรม ถึงภาวะที่เปนทุกขนิโรธ อันลุไดตามวิถีที่เรียกชื่อวา
ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร ซึ่งเปนนิยามของอริยสัจจขอที่ ๓ คือ
นิโรธอริยสัจจ สภาวะนี้ก็ไมเปนอัตตาเชนกัน
หมายความวา ทุกขนิโรธ คือนิพพาน อันเปนอสังขตธรรม ที่
ประจักษในที่จบสิ้นสุดลงแหงปฏิจจสมุปบาท อันเปนนิโรธวารนี้
แมจะพนจากภาวะที่เปนสังขตะ จึงไมเปนอนิจจัง ไมเปนทุกขัง แต
ก็ เ ช น เดี ย วกั บ สภาวธรรมทั้ ง หลายในแง ที่ ว า ไม เ ป น อั ต ตา
(อนัตตา) ไมเปนของใคร ไมเปนใครๆ ไมเปนตัวตนของใคร ไมเปน
ไปตามปรารถนาของใคร แตเปนสภาวะตามที่เปนของมัน ไมขึ้น
ตอสมมติที่ตกลงบัญญัติกันของชาวโลก
เปนอันวา ในธรรมนิยาม ๔ ขอนี้
ขอที่ ๑ อิทัปปจจยตา แสดงอาการที่เปนไปของสังขตธรรม
ขอที่ ๒-๓ อนิจจตา, ทุกขตา แสดงลักษณะรวมของสังขตธรรม
ขอที่ ๔ อนัตตตา แสดงลักษณะรวมของสัพพธรรม คือทุกสภาวะ
ขอสําคัญอีกอยางหนึ่งที่ควรย้าํ ก็คือ จะตองเขาใจไวดวยวา
ธรรมนิยามนี้ เปนนิยามแหงธรรม เปนลักษณะ เปนอาการ ทีแ่ สดง
ความเปนอยูเปนไปของธรรม หรือของสภาวะนัน้ ๆ ไมใชเปนองค
ธรรม ไมใชเปนตัวสภาวะนัน้ เอง
ดังนั้น ธัมมนิยามตา (ธรรมนิยาม) อิทปั ปจจยตา ตถตา
อนิจจตา อนัตตตา ฯลฯ จึงไมใชเปนเบญจขันธ ไมใชเปนนิพพาน ไม
ใชเปนสังขตธรรม ไมใชเปนอสังขตธรรม เปนตน
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ปริพาชกชอบถกปญหา แตนอ ยคนนักหนาจะมาบอยกวาวัจฉโคตต
ทานเจาของขอเขียนใน เนชันสุดสัปดาห นัน้ กลาวไดความวา
พระพุทธเจาไมทรงบัญญัตยิ นื ยันหลักลัทธิเกีย่ วกับอัตตา โดยยกตัว
อยางเรือ่ งทีว่ ัจฉโคตตปริพาชกมาทูลถามพระพุทธเจาวา “อัตตา มี
หรือ?” ก็ทรงนิง่ เสีย ทูลถามวา “อัตตา ไมมหี รือ?” ก็ทรงนิง่ เสีย
ปริพาชกนั้นจึงลุกหนีไป
ในเรื่องนี้ มีขอสังเกตที่ขอตั้งไวเพื่อชวยกันพิจารณาวา
- ธรรมที่พระพุทธเจาตรัสนั้น พึงดูดวยวาทรงแสดงโดยปรารภ
หลักโดยตรง หรือปรารภบุคคล ในกรณีนี้ ชัดเจนวาตรัสโดย
ปรารภบุคคล ดังทีต่ รัสแกพระอานนทวา ถาทรงตอบแกปริพาชก
นัน้ อยางใดอยางหนึง่ ก็จะไมเกิดผลดีอะไรแกเขา จึงทรงนิง่ เสีย
คือเมือ่ ตรัสปรารภบุคคล ก็ตรัสใหเหมาะกับผูฟ ง โดยทรงมีพระ
มหากรุณ าที่จะใหเปนประโยชนแกเขา เชน ทรงรอหรือทรง
เตรียมพื้นของเขาใหพรอมเสียกอน (พระพุทธเจายังจะทรงพบ
และสนทนากับวัจฉโคตตอีกหลายโอกาสในหลายพระสูตร)
- คําถามของปริพาชกนี้วา “อัตตา มีหรือ?” “อัตตา ไมมห
ี รือ?” ไม
ใชอยางเดียวกับคําถามวา “นิพพาน เปนอัตตาหรือ?” “นิพพาน
ไมเปนอัตตาหรือ?” แตเปนคําถามทีค่ ลุมหมด คือคลุมทัง้ สังขตธรรม และอสังขตธรรม แสดงวาในกรณีนี้ ไมทรงตอบทัง้ นัน้ มิใช
ไมทรงตอบเพราะเขาทูลถามเกีย่ วกับนิพพาน หรือเฉพาะเมือ่ เขา
ทูลถามเกีย่ วกับนิพพาน
- หลังจากปริพาชกนั้นลุกออกไปแลว พระพุทธเจาไดทรงอธิบาย
แกพระอานนทถึงเหตุผล ๒ ชุด ที่ไมทรงตอบ แตทรงนิ่งเสีย
เหตุผลชุดหลังคือ ถาทรงตอบวา “อัตตามี” ก็จะไมเปนการ
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อนุโลมเพื่อความบังเกิดขึ้นแหงญาณวา “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา/
ธรรมทั้งปวงไมเปนอัตตา (เปนอนัตตา)”
สําหรับผูศึกษาจํานวนไมนอย เมื่ออานความนี้แลว ก็ถือวา
นี้เปนการแสดงชัดอยูแลววา ที่ตรัสไปนั้น ไมกระทบธรรมนิยาม
ขออนัตตตา ที่เปนหลักยืนและมีความหมายชัดอยูแลว
สวนที่ตรัสตอไปวา ถาทรงตอบวา “อัตตาไมมี” ก็จะทําให
ปริพาชกนั้น ซึ่งหลงงมอยูแลว ยิ่งงวยงงหนักขึ้นไปอีกวา เมื่อ
กอนนั้น อัตตาของเราคงไดมีอยูเปนแน แตแลวบัดนี้ อัตตานั้น
ไมมี เหตุผลนี้ก็ชัดวา ที่ทรงนิ่ง ก็เพราะทรงเกื้อ กูลแกตัว
ปริพาชกนั้นเอง
เรือ่ งวัจฉโคตตปริพาชกนี้ ถาจะพิจารณาใหเห็นชัดขึ้น ควร
ทราบภูมิหลังของเขา และตามดูเรื่องของเขาไปใหตลอดดวย
วัจฉโคตตปริพาชกนี้เกิดในตระกูลพราหมณ คือเดิมเปน
พราหมณนนั่ เอง เขาศึกษาพราหมณวิชาจบแลว ไมเห็นเปนสาระ จึง
ออกบวชเปนปริพาชก และเที่ยวแสวงหาคําตอบ จนกระทั่งไดมา
เฝาพระพุทธเจา และทูลถามปญหาที่จะแกความสงสัย
เขาเปนนักศึกษาและแสวงหาอยางแทจริง จึงมาทูลถาม
บอยมาก ทั้งที่พระเชตวัน เมืองสาวัตถี ที่ปามหาวัน เมืองเวสาลี
และที่เขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห และมิใชเฉพาะพระพุทธองคเทา
นั้น บางทีก็เขาไปถามพระสาวกผูใหญ เทาที่มีบันทึกไว คือ พระ
มหาโมคคัลลานะ และพระสภิยกัจจานะ
รวมเรื่องของปริพาชกผูนี้ มีบันทึกไวในพระไตรปฎกเปนพระ
สูตรประมาณ ๖๐ สูตร มีทั้งในมัชฌิมนิกาย ในสังยุตตนิกาย ทั้ง
ขันธวารวรรค และสฬายตนวรรค และในอังคุตตรนิกาย เขามาซัก
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ถามจนในที่สุดเมื่อเลื่อมใสจนมั่นใจแลว ก็ประกาศตนเปนอุบาสก
แลวตอมาก็ยังมาถามปญหาเพิ่มอีก
ครั้งสุดทายที่มีบันทึกเปนพระสูตรไว วัจฉโคตตมีศรัทธาแรง
กลา ไดทูลขออุปสมบทโดยยอมประพฤติติตถิยปริวาส ๔ เดือน ใน
ฐานะที่เปนเดียรถียมากอน หลังจากบวชแลวไมนานนัก ก็ไดบรรลุ
อรหัตตผล เปนพระอรหันตองคหนึ่ง
ข อ ที่ ค วรทราบและสั ง เกตไว ก็ คื อ ป ญ หาที่ วั จ ฉโคตตปริพาชกถามบอยมาก ถามแลวถามอีก ก็คือ ปญหาที่ลัทธิทั้ง
หลายสมัยนั้นชอบถกเถียงกัน ไมรูจักจบจักพอ คือคําถามจําพวก
ที่เปนทิฏฐินิสสัย (ติดทิฏฐิ, ถือทฤษฎี; เขียนอยางไทยเปน “ทิฐินิสัย”
ก็ได) อยางที่สมัยใกลๆ นี้นิยมเรียกวาพวกปญหาอภิปรัชญา
ในพระไตรปฎก ในพระสูตรจํานวนมาก กลาวถึงนักบวช
โดยเฉพาะพวกปริพาชก ซึ่งเปนนักแสวงปญญา มาทูลถามพระ
พุทธเจาเกี่ยวกับปญหาจําพวกนี้ และเปนปกติทีเดียววาพระองค
จะไมทรงตอบ ทานจัดเปนอัพยากตปญหา คือคําถามที่ไมทรง
ตอบ ไมทรงตัดสิน เพราะไมกอประโยชน บางทีก็ทรงนําผูถามออก
ไปสนทนาในเรื่องที่จะมองเห็นสาระอันพึงนําไปปฏิบัติหรือทําให
เปนประโยชนได
วัจฉโคตตปริพาชกก็อยูในวงของนักถามปญหาแบบนี้ และ
ดูจะครุนคิดเอาจริงเอาจังมากเปนพิเศษเลยทีเดียว
ปญหาแบบนี้ ที่เดนมาก มาเปนชุด คือ คําถามของพวกลัทธิ
ถือทฤษฎีสุดโตง ที่เรียกวาอันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐ วา โลกเที่ยง, โลกไม
เที่ยง; โลกมีที่สุด, โลกไมมีที่สุด; ชีวะอันนั้น สรีระก็อันนั้น, ชีวะ
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อยางหนึ่ง สรีระก็อยางหนึ่ง; ตถาคต (สัตว หรืออัตตา, อาตมัน)
เบื้องหนาแตตาย เปนอยู, ตถาคต เบื้องหนาแตตาย ไมเปนอยู;
ตถาคต เบื้องหนา แตตาย เปนอยู ก็ใช ไมเปนอยู ก็ใช, ตถาคต
เบื้องหนาแตตาย เปนอยู ก็ไมใช ไมเปนอยู ก็ไมใช
ทิฏฐินิสสัยที่กลาวถึงมากในพระไตรปฎกอีกเรื่องหนึ่ง คือ
คําถามหรือขอถกเถียงเกี่ยวกับ “อัตตา และโลก” (อตฺตา จ โลโก จ)
ซึ่งปรากฏในพระสูตรหลายแหง มีแงที่ถามตางๆ หลากหลาย แตก็
เปนเรื่องของความสุดขางทั้งนั้น เชนวา อัตตาและโลก เที่ยง ...
อัตตาและโลก ไมเที่ยง ... อัตตาและโลก ทั้งเที่ยง และไมเที่ยง ...
อัตตาและโลก เที่ยงก็ไมใช ไมเที่ยงก็ไมใช ... อัตตาและโลก มีที่
สุด ... อัตตาและโลก ไมมีที่สุด ... อัตตาและโลก ทั้งมีท่สี ุด และไม
มีที่สุด ... อัตตาและโลก มีที่สุดก็ไมใช ไมมีที่สุดก็ไมใช ... อัตตา
และโลก มีสัญญาแบบเดียว ... อัตตาและโลก มีสัญญาตางแบบ
... อัตตาและโลก มีสัญญาแคบจํากัด ... อัตตาและโลก มีสัญญา
หาประมาณมิได ... อัตตาและโลก มีสุขโดยสวนเดียว ... อัตตา
และโลก มีทุกขโดยสวนเดียว ... อัตตาและโลก มีทั้งสุขและทุกข ...
อัตตาและโลก มีทุกขกไ็ มใช มีสุขก็ไมใช
วั จ ฉโคตตปริ พ าชกทู ล ถามพระพุ ท ธเจ า เกี่ ย วกั บ ป ญ หา
จําพวกนี้มากมาย มิใชเฉพาะเรื่อง “อัตตา มีหรือ” (อตฺถตฺตา)
“อัตตา ไมมีหรือ” (นตฺถตฺตา) ที่พูดถึงขางตนเทานั้น และคําถาม
อื่นๆ จําพวกสุดโตง เปนทิฏฐินิสสัยอยางนี้ ก็ไมทรงตอบทั้งนั้น มี
แตวา ถาเขาเปลี่ยนคําถามเปนวา ทิฏฐิเหลานี้เกิดขึ้นมาไดเพราะ
อะไร อยางนี้พระองคจึงทรงอธิบาย หรือมิฉะนั้น พระองคก็ทรง
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อธิบายธรรมใหเขาเขาใจที่จะมองและวางทาทีปฏิบัติใหถูกตองตอ
ทิฏฐิเหลานี้ ดวยตัวเขาเอง โดยไมตองทรงตอบคําถามเหลานั้น
เมื่อไดอานพระสูตรเกี่ยวกับทิฏฐินิสสัยสุดขางเปนอันมาก
เหลานีแ้ ลว ก็จะไมแปลกใจ ในเรือ่ งทีพ่ ระพุทธเจาตรัสกับกัจจานะ
(หมายถึงพระกัจจานโคตต) วาชาวโลกยึดอิงอยูก บั ภาวะ (สุดขาง) ๒
อยาง คือ อัตถิตา (ความมี) และนัตถิตา (ความไมมี) แตผูที่รูเขาใจ
ตามเปนจริงแลว ก็ไมเขาไปเกาะติดยึดถือตัณหาอุปาทานตั้งเปน
อนุสัยแหงทิฏฐิวา “อัตตาของเรา” …
อยาวาแตจะถามวา “อัตตามีหรือ” “อัตตาไมมีหรือ” เลย แม
แตถามในเรื่องที่คนทั่วไปนึกแนใจวาตนรูคําตอบชัดเจน ดังเชนรู
หลักคําสอนที่วา ขันธ ๕ ทั้งรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ไมเที่ยง เปนทุกข ไมเปนอัตตา แตถาเปนคนลัทธิภายนอกที่ติดใน
ทิฏฐินิสสัยอยางที่วานั้น มาทูลถามคําถามแบบสุดโตง ๒ ขาง
อยางขางตน พระพุทธเจาก็ทรงไมตอบ
ขอใหดูตัวอยางเรื่องตอไปนี้ (ที.สี.๙/๒๙๒/๒๓๒)
โปฏฐปาทปริพาชกกราบทูลถามวา “ขาแตพระองคผูเจริญ
ขาพระองคอาจทราบความขอนี้ไดไหมวา สัญญาเปนอัตตา ของ
บุรุษ หรือวา สัญญาก็อยางหนึ่ง อัตตาก็อยางหนึ่ง”
พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ดูกรโปฏฐปาทะ ทานถือทิฏฐิเปน
อยางอื่น มีขอที่เขากับความเขาใจเปนอยางอื่น มีขอถูกใจใฝนิยม
เปนอยางอื่น มีการประกอบสะสมมาในการปฏิบัติอยางอื่น มีหลัก
ของอาจารยในลัทธิอยางอื่น ยากที่จะรูความขอนี้ไดวา สัญญา
เปนอัตตาของบุรุษ หรือวาสัญญาก็อยางหนึ่ง อัตตาก็อยางหนึ่ง”
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อธิบายอยางงายๆ วา ปริพาชกนั้นมีแนวความคิดความเห็น
ความเขาใจที่เปนพื้นมาตามแบบของเขา ถาพระพุทธเจาตรัสตอบ
วา “ใช” หรือ “ไมใช” เขาก็จะเขาใจคําตอบของพระองค หรือแปล
ความหมาย ตีความไปตามทิฏฐิที่เปนพื้นเพของเขานั่นเอง ซึ่งก็คือ
ไมตรงตามความหมายที่พระพุทธเจาตรัสแกเขา
เพราะฉะนั้น เมื่อคนถือลัทธิภายนอก หรือใครก็ตาม ซึ่งมี
พื้นความคิดความเขาใจสะสมมาตามลัทธิของตน หรือตามทิฏฐิที่
ถือกันมา ถาเขาทูลถามปญหาแบบใช หรือไมใช อยางนั้นหรือ
อยางนี้ ก็จะไมทรงตอบ

ลัทธิถอื สุดโตง กับสันทิฏฐิกธรรม
พูดงายๆ วา นักบวชนั้น หรือคนผูนั้น ถามคําถามที่เปนไป
ตามทิฏฐิ เปนเรื่องของสมมุติบัญญัติ นอกจากแตละฝายเขาใจไป
ตามแนวความคิดของลัทธิหรือตามพื้นเพของตนแลว ก็เปนเรื่อง
ของการคิดไปตามสมมติบัญญัติ ตกไปสูสุดขาง เปนสัสสตทิฏฐิ
กับอุจเฉททิฏฐิ อยางใดอยางหนึ่ง แลวก็วกวนอยูในการถกเถียง
กันไมรูจักจบสิ้น พระพุทธเจาจึงไมทรงตอบ
เมื่อไมทรงตอบคําถามแบบใช หรือไมใช อยางนั้นหรืออยาง
นี้ ของเขาแลว ถาเปนโอกาส พอยั้งหยุดตัดบทจากเรื่องสมมุติ
บัญญัติแลว ก็จะตรัสอธิบายนําเขาเขาสูการพิจารณาสภาวะ
จากเรื่องโลก อัตตา สัตว บุคคล เทพ พรหม ฯลฯ ที่ลวนเปน
สมมติบัญญัติ พระพุทธเจาทรงนําผูถามหรือผูสนทนา ตรงไปดู
สภาวะที่เปนของจริง เหมือนอยูเบื้องหลังสมมติบัญญัตินั้น
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แทนที่จะมัวถกเถียงกันในเรื่องอัตตา เรื่องโลก เปนตน ที่ไม
มีสภาวะของมัน อันไมเปนจริง แลวก็สรุปไปตามภาพที่ยึดถือเปน
ขางโนน เปนขางนี้ และจะใหคนอื่นยุติไปตามขอสรุปของตัว ซึ่ง
เปนไปไมได ก็ใหมองเสียใหม
ใหมอง ใหรูวา ที่แทนั้น เบื้องหลังปรากฏการณที่มองเห็น
เป น ภาพความคิ ด ตามสมมุ ติ บั ญ ญั ติ น้ั น มี แ ต รู ป ธรรมและ
นามธรรม ซึ่งมีคุณสมบัติตางๆ แยกไดเปนขันธๆ คือเปนกลุมๆ
เปนพวกๆ เรียกใหหมายรูกันวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ สภาวะที่เปนจริงมีแคนี้
พรอมกันนั้น ธรรมคือสภาวะเหลานี้ ก็เปนไปโดยสัมพันธ
เปนเหตุเปนปจจัยแกกัน มีอาการปรากฏเปนตางๆ และคืบเคลื่อน
ดําเนินไป เปนปฏิจจสมุปปนนธรรม ตามกระบวนที่เรียกใหมีชื่อที่
สื่อหรือหมายรูกันไดวาปฏิจจสมุปบาท
แลวจากความไมรูเทาทันถึงความจริงตามสภาวะนั้น ก็เกิด
สภาวะแหงความติดใครไดอยากไปตางๆ และความยึดจะใหเปน
อยางนั้นอยางนี้ จากความยึดถือ ก็ตั้งก็ตราก็บัญญัติขึ้นมาเปนนั่น
เปนนี่ แลวโลกของสมมุติบัญญัติก็เกิดขึ้น
เมื่อเปนอยูโดยไมรูเทาทัน เชื่อมสมมุติบัญญัติไปถึงกันกับ
สภาวะไมได มองสมมุติบัญญัติไมทะลุตลอดถึงสภาวะ ก็อยูกับ
ความหลงผิด เห็นผิด ถือผิด และหลงติด มีตัณหา มานะ และทิฏฐิ
ขึ้นมานํา มาครอบงํา มาปนจิต ปนความคิด ปนกรรม แลวประดา
ทุ ก ข ภั ย ของชีวิต และการเบีย ดเบียนวุนวายในสังคมก็ประดัง
ดําเนินไป เปนสมุทัยแหงทุกขของชีวิตและสังคม
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เพียงรูเขาใจความจริงตามสภาวะของธรรมทั้งหลาย ทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม อันเปนกลุมตางๆ ทั้ง ๕ ขันธ ที่เปนไปใน
อาการแหงความสัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกัน เปนดังกระแสไหล
วนตอเนื่องเรื่อยไป แหงธรรมทั้งหลายอันเปนสังขตะ คือเกิดขึ้น
ปรากฏเปนไปตามเหตุปจจัย ลวนไมเที่ยง ไมคงที่ เกิดขึ้นแลวก็ดับ
สลาย คงทนอยูมิได ไมมีตัวตนที่เปนอยางนั้นอยางนี้ เปนนั่น เปน
นี่ เปนเรา เปนเขา เปนของของใครไดจริงจังยั่งยืน เรียกใหรูกันงาย
วาเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เมื่อรูเขาใจเห็นความจริงของประดาสิ่งทั้งหลายที่ไดชื่อได
นามตามสมมติบัญญัติเปนตางๆ นานาหลากหลาย วาแทจริงก็คือ
รู ป ธรรมนามธรรมแห ง ขั น ธ ทั้ ง ๕ ที่ เ ป น ไปตามเหตุ ป จ จั ย ใน
กระบวนของมัน พอรูทันความจริงอยางนี้ คือเห็นแตรูปนามแหง
ขันธ ๕ ที่ไหลไปเปนกระแสปฏิจจสมุปบาทแหงธรรมทั้งหลายที่
เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็เกิดปญญาสวางใจ มองเห็นโลงผาน
ตลอดทะลุสมมติบัญญัติ ถึงสภาวะ
พอตระหนักรูความจริงตามสภาวะ จิตใจเหมือนหลุดออก
มาไดจากการผูกรัดของตัณหา มานะ และทิฏฐิ พนจากความหลง
ผิดในขันธ ๕ จากความยึดติดถือมั่นที่ผูกเปนสมมุติบัญญัติขึ้นมา
เรียกวาถึงวิมุตติ ประจักษแจงนิพพาน อันเปนอสังขตธรรม แลวก็
เปนอยูดวยปญญา ที่ตระหนักรูตามสภาวะ
ยังมียังอยูกับขันธ ๕ ก็อยูกับมันโดยไมมีความหลงผิดใน
ขันธ ๕ นั้น สมมติบัญญัติที่ตั้งที่ตราไว ก็รูจัก ก็พูดจา ก็ใชไปตาม
โวหารของชาวโลกที่ตกลงกัน อยางเปนอิสระ ไมตกเปนทาสของ
มัน เรียกวารูเทาทันสมมติบัญญัตินั้น
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ดวยความรูข นั ธ ๕ ตามเปนจริงนีแ่ หละ ก็หลุดพน เปนวิมตุ ติ
ขึ้นมา ไมตองหลุดพนจากขันธ ๕ (บางทีเรียกวาขันธ ๕ ดับ หมด
ฤทธิ์ หมดพิษ แลวพอถึงเวลา ขันธ ๕ ก็หมดการปรุงตัวไปเอง) แต
หลุดพนจากความเขาใจผิดหลงผิดในสังขตธรรมทั้งหลาย ที่ทําให
ยึดติดอยูในสมมุติบัญญัติ เกิดความรูทัน และดวยความหลุดพน
นั้น ก็ถึงนิพพาน ที่เปนอสังขตธรรม
(พึงสังเกตดวยวา วิมุตติมักใชในความหมายที่กวาง ใน
หลายกรณี หมายถึงมรรค หรือผลเทานั้น มิใชหมายถึงนิพพาน)
เมื่อหลุดพนจากความยึดมั่นถือผิดตามที่สมมติบัญญัติเปน
สัตว เปนบุคคล เปนอัตตา เปนตัวตน เปนเรา เปนเขา จบมาแลว
พระอรหันตจะยึดอะไรตามสมมติบัญญัติขึ้นมาอีกไดอยางไร ก็จึง
ไมมีการยึดติดถือตัวตน ถืออัตตา เปนธรรมดา พูดเปนสํานวนวา
ยังยึดถืออัตตา ก็ไมรูจักนิพพาน พอถึงนิพพาน ก็ละอัตตาเสียแลว
ขันธ ๕ หรือสังขตธรรม ก็ไมเปนอัตตาอยูแ ลว มีแตการยึดติด
ถื อ มั่ น อั ต ตาที่ เ ป น สมมุ ติ บั ญ ญั ติ คื อ อั ต ตาเป น สมมุ ติ บั ญ ญั ติ
เหมือนกับสัตว บุคคล เรา เขา รถ โลก ทีเ่ รียกเปนชือ่ กันขึน้ มาซอนอยู
บนสภาวธรรม ไมมอี ยูจ ริง อสังขตธรรมคือนิพพานจึงเปนธรรมดาที่
จะไมเปนอัตตา หรือเปนอะไรๆ ที่สมมติบัญญัติเรียกกันนั้น
แมแตคําที่เรียกวา “นิพพาน” วา “อสังขตธรรม” เอง ก็เปน
บัญญัติ เชนเดียวกัน หากแตเปนบัญญัติเพื่อสื่อถึงสภาวะที่มีอยู
เปนจริง ซึ่งก็ตองรูทัน ไมพึงยึดติดเชนกัน
ทานจึงวา พระอรหันต รวมทั้งอริยชนแมตั้งแตพระโสดาบัน
เปนผูไมอาจเปนไปไดที่จะยึดมั่นถืออัตตา ดังพุทธดํารัสวา
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อิธานนฺท ภิกฺขุ “อฏานเมต อนวกาโส ย ทิฏิสมฺปนฺโน
ปุคฺคโล กิฺจิ สงฺขาร นิจฺจโต อุปคจฺเฉยฺย เนต าน วิชฺชตีติ
ปชานาติ ฯ ... “อฏานเมต อนวกาโส ย ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล
กิฺจิ สงฺขาร สุขโต อุปคจฺเฉยฺย เนต าน วิชฺชตีติ ปชานาติ ฯ ...
“อฏานเมต อนวกาโส ย ทิฏิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล กิฺจิ ธมฺม
อตฺตโต อุปคจฺเฉยฺย เนต าน วิชฺชตีติ ปชานาติ ฯ

ดู ก อ นอานนท ภิ ก ษุ ใ นธรรมวิ นั ย นี้ ย อ มรู ชั ด ว า
“มิใชฐานะ มิใชโอกาส ที่บุคคลผูมีความเห็นถูกตองสมบูรณ
(คือตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป) จะพึงยึดถือสังขารใดๆ วาเที่ยง
… จะพึงยึดถือสังขารใดๆ วาเปนสุข … จะพึงยึดถือ
ธรรมใดๆ วาเปนอัตตา นั่นมิใชฐานะที่จะเปนไปได”
ในขั้ น สุ ด ท า ย มี พุ ท ธพจน ต รั ส ถึ ง พระอรหั น ต ว า “ อตฺ ตํ
ปหาย” (ขุ.สุ.๒๕/๔๑๒/๔๙๑) วาละอัตตาแลว คือเลิกยึดติดถือมั่นอัตตา
และเรียกพระอรหันตวาเปน “อตฺตฺชโห” (ขุ.สุ. ๒๕/๔๑๑/๔๘๙) วาผูละ
อัตตาได คือหมดหรือพนไปแลวจากความยึดติดถือมั่นอัตตา
นิพพาน และวิมุตติ เปนตน เปนคําที่สื่อสภาวะสําคัญที่เรา
เรียกวาเปนจุดหมายที่จะไปใหถึง และตองถึงดวยปญญาที่ทําให
จิตหลุดพนประจักษแจง
แมวาคนทั่วไปที่เปนปุถุชนจะยังไมรูเขาใจสภาวะนั้น ก็เปน
เรื่องที่พระพุทธเจาตรัสอธิบายอยูเสมอ อยางนอยก็ใหเห็นความ
เปนไปไดที่จะหลุดพนไปจากปญหาทั้งหลาย และจากโทษทุกขภัย
นานา โดยทรงใชคําเทียบเคียงตางๆ มาสื่อบาง ทรงสื่อดวยอุปมา
บาง ตลอดจนตรัสวิธีปฏิบัติที่จะใหลุถึงหรือประจักษแจง

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๕๓

วิมตุ ติ นิพพาน เปนสันทิฏฐิกธรรม ซึง่ รูเ ห็นไดทันทีประจักษกบั
ตัว ตรงขามกับเรื่องสมมุติบัญญัติที่อยูกันแคความคิดและการถก
เถียงไปตามความยึดถือ ที่จับตัวฝงเปนทิฏฐินิสสัยในเรื่องตางๆ
มากมาย เห็นวาเปนอยางนั้นอยางนี้ ถกเถียงกันไป แลวก็วกเวียน
กันอยูในวังวนของความคิดที่ยึดติดกับสมมุติบัญญัตินั้น ไมรูจบ
ดังนั้น ถาใครมาทูลถามเรื่องสมมุติบัญญัติลัทธิทิฏฐินิสสัย
ก็จะไมทรงตอบ ทรงนิ่งเสีย แตในเรื่องวิมุตติ หรือนิพพาน อันเปน
สันทิฏฐิกธรรมนั้น ทรงอธิบายอยางจริงจัง
ในดานทิฏฐินิสสัยเรื่องสมมุติบัญญัติ เมื่อไมทรงตอบแลว
ถาเปนโอกาส ก็ทรงสนทนาหรืออธิบายแกเขา โดยผันกลับใหมา
มองดูความเปนจริงตามสภาวะ ที่เปนเรื่องอยูกับตัว อยูกับชีวิต
อยูกับสภาพแวดลอม ที่รูเขาใจแลว จะเปนประโยชนจริง ตั้งแต
สภาวะของเบญจขันธ ทางปฏิบัติที่จะรูเขาใจความจริงของมัน จน
หลุ ด พ น จากความยึ ด ติ ด ถื อ มั่ น ในอาการของสมมุ ติ บั ญ ญัติตอ
เบญจขันธนั้น จนถึงวิมุตติ ถึงนิพพาน อยางนี้จึงจะตรัสอยู
สม่ําเสมอเปนประจํา
มิฉะนั้น หากเขายังไมพรอม หรือพรอมกันนั้นเอง ในดานที่
เขายังอยูในโลกของสมมุติบัญญัติ มีครอบครัว มีลูกหลาน ทําการ
งานเลี้ยงชีวิตอยูในสังคม ก็ทรงสอนทรงอธิบายมากมาย ถึงวิธี
ปฏิบัติ และวิถีแหงการดําเนินชีวิตอันถูกตองชอบธรรม ที่จะไมถูก
ความยึดติดถือมั่นในสมมุติบัญญัตินั้นครอบงํามากเกินไป หรือรู
จักพิจารณาที่จะผอนเบาความยึดติดถือมั่นนั้นลงไดบาง เพื่อที่จะ
ใหมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข อยูรวมดวยดีในสังคม ไมเบียดเบียน
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กัน แตเปนกําลังในทางสรางสรรค ใหสังคมมีสันติสุข ในโลกที่แวด
ลอมอันเกื้อกูล โดยเฉพาะธรรมชาติที่สดชื่นรื่นรมย
นี่ก็คือวิถีชีวิตแหงอริยมรรคา ของผูที่รูจักพัฒนาตัวเอง ดวย
มีการศึกษาตามหลักแหงศีลอันใหมีความสัมพันธที่ดีงามเกื้อกูล
กันกับผูคนและสิ่งแวดลอม สมาธิที่จะพัฒนาจิตใจใหดีงามมีคุณ
ภาพพรอมที่จะทํางานใชการอยางมีความสุข และปญญาที่จะชี้นํา
สองทางใหกาวไปในอริยมรรคานั้น จนกระทั่งรูถึงสภาวะของ
ประดาธรรม และรูทันสมมุติบัญญัติ หลุดพนเปนอิสระ มีชีวิตแหง
ปญญา และมีความสุขไรทุกขอยางแทจริง

แตกตางไดในเรือ่ งสมมุตบิ ญ
ั ญัติ ไมขดั ในสภาวธรรม
ในเรื่องปลีกยอยตางๆ ซึ่งก็มีอีกไมมาก คงจะขามไป แตเห็น
ควรตั้งขอสังเกตไวเล็กนอยเกี่ยวกับขอความที่วาพระอรหันตก็ยัง
ขัดแยงกัน
ในเรื่องนี้ บางทีจะเปนความแตกตาง แตไมใชความขัดแยง
ละกระมัง
ความแตกตางนั้น ก็เปนเรื่องธรรมดา คือ พระอรหันตก็มี
องคอวน ทวม ผอม สูง เตี้ย ดํา คล้ํา ขาว ฯลฯ แตกตางกัน มี
บุคลิกถูกตาถูกใจชาวบานบาง ไมถูกตาไมถูกใจบาง ตางๆ กันไป
แตทุกทานมีจิตหลุดพนจากกิเลสเหมือนกัน
พระอรหันตเองก็มีความถนัดอัธยาศัยแตกตางกัน บางทาน
มีปาเปนที่สัปปายะ ปลีกตัวไปอยูปาเปนประจํา บางทานใสใจที่
จะแนะนําสั่งสอนอยูใกลหมูชน เปนตน มีการปฏิบัติตอสภาพ
สมมุติแตกตางกัน แตทุกทานมีความรูเขาใจตอสภาวธรรมตรงกัน
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๖. เขาถึงพระไตรปฎก ตรงสูพุทธพจน
นายินดีวา ในชวงเวลาระยะนี้ ไดมีความตื่นตัวในการศึกษา
พระไตรปฎก เพื่อเรียนธรรมจากพุทธพจนโดยตรง แนนอนวา การ
ศึกษาพระพุทธศาสนาที่แท จะตองเขาถึงพระดํารัสของพระพุทธ
เจาที่รวบรวมรักษาไวในพระไตรปฎก
นาเสียดายวา ในเมืองไทยนี้ นับเปนศตวรรษทีเดียวที่การ
เรียนพระพุทธศาสนา แทนที่จะใสใจใหความสําคัญสูงสุดแกพระ
ไตรปฎก กลับเนนหรือแมกระทั่งศึกษากันอยูแคคัมภีรชั้นอรรถกถา
ลงมาและตําราชั้นหลัง
เดิมนั้น แมจะกําหนดอรรถกถาเปนตน เปนหลักสูตร หรือ
เปนแบบเรียน แตเห็นไดวา ความมุงหมายที่แทนั้น มุงจะใหคัมภีร
รุ น รองหรื อรุนหลังนั้น เปนเครื่องโยงและแมกระทั่ง เปนเครื่อ ง
บังคับใหเขาสูการศึกษาคนควาพระไตรปฎก
อยางไรก็ตาม เมื่อกาลผานมา การเรียนซึ่งเนนที่การแปล
คัมภีรอันเปนแบบเรียนนั้นใหได และมุงที่การสอบผานชั้น โดยให
แปลภาษา ไมไดเรียกรองความรูเขาใจสาระคือตัวหลักพระธรรม
วินัย ไดทําใหผูศึกษาจํากัดตัวอยูแคคัมภีรที่อยูตอหนา และไดแค
ภาษาพอใหแปลไดตามกําหนด

หันกลับไปเฝาฟงพระพุทธองคตรัส แลวอรรถกถาอยูต รงไหน
ทานพุทธทาสเปนผูมีความคิดริเริ่มอยางสําคัญ อยางนอยก็
เปนทานหนึ่ง ที่มุงตรงกลับไปหาพระไตรปฎก และไดอุทิศเวลา
และเรี่ยวแรงใหแกการศึกษาคนควาพุทธพจนอยางจริงจัง โดยใช
ภาษาเปนสื่อมุงไปหาเนื้อธรรม
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การที่ทา นพุทธทาสเนนและเอาจริงเอาจังกับงานคนควา
พุทธพจนในพระไตรปฎกนั้น มากมายแคไหน เห็นไดไมยาก แค
หนังสือชุดจากพระโอษฐ ตั้งแต พุทธประวัติจากพระโอษฐ เปนตน
มา ก็เปนหลักฐานที่ยืนยันไดอยางชัดเจน มองเห็นทันที
เปนธรรมดาวา ในการศึกษาคนควาและทํางานตางๆ เกีย่ วกับ
พระไตรปฎกนัน้ สวนงานทีส่ าํ คัญก็คอื การแปลภาษาบาลี และการ
ปรึกษาคัมภีรป ระกอบ เฉพาะอยางยิง่ การดูอรรถกถา ในเรือ่ งนี้ ก็ชัด
เจนวา ทานพุทธทาสมีความชํานาญและไดปฏิบัติอยางจริงจัง
หนั ง สื อ ที่ เ ป น งานแปลพระไตรป ฎ กซึ่ ง เจาะตรงไปที่ ห ลั ก ธรรม
สําคัญ จึงปรากฏออกมาใหใชประโยชนกันไดอยางดี
อยางไรก็ตาม ผูศึกษาที่อานที่ใชพระไตรปฎกแปล ไมวาจะ
เปนของทานพุทธทาสหรือของใคร หรือฉบับไหนก็ตาม บางทีไม
ทราบและมองไมเห็นภาพรวมแหงการเกิดขึ้นของหนังสือแปลพระ
ไตรปฎก ทําใหไมเขาใจสถานะของคัมภีรทั้งหลาย ตลอดจนการ
ปฏิบัติตอพระไตรปฎกฉบับที่แปลจากภาษาบาลีใหพอดีและสม
ควรตามความเปนจริง
บางทานอานหนังสือของทานพุทธทาส พบวาหลายแหง
ทานวิจารณอรรถกถาแรงๆ ในทางไมเห็นดวย ก็นึกหรือสรุปเอาวา
ทานพุทธทาสคงไมเอาดวยกับอรรถกถา เลยกลายเปนเขาใจผิดไป
ที่จริง อานหนังสือของทานพุทธทาสไมตองมาก ก็เห็นไดวา
ทานก็เชนเดียวกับนักแปลพระไตรปฎกทั้งหลาย ในแงที่วาไดอาน
ไดคนอรรถกถาอยางเอาจริงเอาจัง (ทานเองก็อางอรรถกถาอยู
เรื่อยๆ) และโดยทั่วไป การปรึกษาอรรถกถาก็ดําเนินไปตามปกติ
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แตสวนที่มีพิเศษก็คือ เมื่อใดทานพบขอที่ทานเห็นวาไมสมเหตุผล
หรือไมเห็นดวย ทานก็วาออกมาตรงๆ ไมใชวาตามกันเรื่อยไป
ถ า ไม เ ข า ใจเรื่ อ งนี้ บางคนก็ จ ะประณามอรรถกถาหรื อ
ปฏิเสธอรรถกถาไปเลย กลายเปนสุดโตงไปดวยความไมรู
อยางนอยจึงควรรูจักอรรถกถาวาคืออะไร อรรถกถานั้นชื่อก็
บอกอยูในตัวแลววาคืออะไร
“อรรถกถา” แปลตรงตัววา “คําบอกความหมาย” ถาแปลให
ใหญขึ้นอีก ก็ตรงกับ “อัตถสังวรรณนา” คือขอความที่พรรณนา
ความหมาย
วาโดยพื้นฐาน พูดอยางสมัยนี้ อรรถกถาก็คือ พจนานุกรม
หรือ dictionary นั่นเอง แตเปน dictionary ที่ไมเรียงคําตาม
ลําดับอักษร (ไมใช alphabetically arranged) แตเรียงตาม
ลําดับพุทธพจนที่อยูในพระไตรปฎก (เรียงตาม text sequence;
text นี้คือตัวบทอันไดแกพุทธพจน)
แตขอที่ทําใหคนบางทีมองอรรถกถาไมออก จับไมถูกวา
อะไรคืออรรถกถา ก็อยูที่วา อรรถกถาเปนพจนานุกรม หรือ
dictionary ที่เรียกไดวา superbly illustrated เลยทีเดียว คือมี
illustrations อันไดแกสวนเสริมประกอบชวยอธิบายมากมาย
เหลือลน แมจะมิใชภาพประกอบ แตมีตัวอยาง มีเรื่องราว มีคําเลา
ขาน มีนิทาน ที่ใชประกอบและขยายคําอธิบายเกลื่อนไป บางที
เปนเรื่องเลาในทองถิ่น หรือเปนเหตุการณที่เลาลือจําติดกันมา
บางทีเปนเรื่องนิยมตามยุคสมัย ซึ่งอาจจะดูพิลึกพิลั่นไปเลยก็มี
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(ทานพุทธทาสก็นําเรื่องประกอบ หรือ illustrations จาก
อรรถกถามาเลามาใชมาก)
เรือ่ งเลาตามเหตุการณและตํานาน เปนตนนี้ มีประกอบเสริม
เขามา กวาพระพุทธโฆสจะไปแปลอรรถกถากลับเปนภาษาบาลี ก็
ใกล พ.ศ. ๑๐๐๐ แลวพระพุทธโฆสเองและพระอาจารยรว มสมัย ก็ยัง
เขียนมติของทานและเรื่องราวของยุคสมัยลงไปดวย คนที่อาน
อรรถกถา บางทีมองภาพของอรรถกถาที่สวนเสริมประกอบเหลานี้
หรือจับเอาสวนนี้เปนความหมายของอรรถกถา ก็เขาใจเตลิดไป
ทีจ่ ริง เนือ้ ตัวแทๆ หรือสวนแกนของอรรถกถา ก็ตรงไปตรงมา
คือ “คําบอกความหมาย” คลาย dictionary ที่วาขางตน และสวน
นี้แหละที่นักแปลพระไตรปฎกกลาวไดวาทุกทานไดปรึกษาอาศัย
อยางที่ทานเจาของขอเขียนใน เนชันสุดสัปดาห ยกคําแปล
ของทานพุทธทาสมาตอนหนึง่ (จาก ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ) วา
สัตวโลกนี้โดยมาก ถูกผูกพันแลวดวยตัณหา ดวย
อุปาทาน ดวยทิฏฐิ (อุปายุปาทานาภินิเวสวินิพนฺโธ)

จะเห็นไดวาคําแปลนี้ ทานพุทธทาสไดปรึกษาอรรถกถาแลว
ดังที่ทานแปล “อุปาย” [พระไตรปฎกอักษรพมา เปนตน และอรรถกถา
เปน “อุปย”] ตามนัยอรรถกถาวา “ตัณหา”
(ที่เจอกันมา อันตรายที่สุด คือผูแปล-ตีความ ที่อึกอักก็อัตโนมัติ)
อยางไรก็ดี ตอจากสวนแกนที่เปนอยางพจนานุกรมนี้แลว
อรรถกถามีสวนที่เหนือขึ้นไปอีก คือการสรุปคําอธิบาย การเชื่อม
โยงเรื่องราวหรือสาระกับหลักฐานที่อื่น การแสดงมติของทานเอง
การยกมติของผูอ นื่ มาวิจารณและเทียบเคียง เปนตน และคงเพราะมี
สวนนี้นั่นเองที่ทําใหฝรั่งแปล “อรรถกถา” วา commentary
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พระไตรปฎกแปลชวยได แตจะแนตอ งใหถงึ พระไตรปฎกบาลี
ทีนี้ ทานที่ใชพระไตรปฎกฉบับแปล หรือหนังสือแปลจาก
พระไตรปฎก (ไมวาจะแปลเปนภาษาไทย ภาษาพมา ภาษา
อังกฤษ หรือภาษาไหนๆ) ในการศึกษา ก็จะตองทําในใจหรือ
ตระหนักไวตลอดเวลาวา คําแปลที่ดีๆ ที่งดงามนั้น ทานผูแปลเปน
ผูเสียสละ ทําสิ่งที่ทําไดยาก ทําสิ่งที่เปนคุณประโยชน มีคณ
ุ ูปการ
อยางสูงตอการศึกษาพระพุทธศาสนาของเราและคนมากมาย
แตกระนั้น ถึงอยางไรๆ คําแปลพระไตรปฎกก็เปนเพียง
อุปกรณเครื่องชวยในการศึกษา เพื่อเปนสื่อชวยใหเขาถึงพุทธ
วจนะไดสะดวกขึ้นเทานั้น เพราะวา ในที่สุด เราจะมั่นใจไดมากที่
สุดเทาที่เปนไปได และถือเปนเกณฑตัดสินได ก็ตอเมื่อไดตรวจ
สอบกับพระไตรปฎกภาษาบาลีที่เปนแหลงตนเดิม
พระไตรปฎกแปลนั้น ทานผูแปลอาศัยอรรถกถามากบาง
นอยบาง บางแหงบางสวน เมื่อเราไปอานไปคนดู กลายเปนอาน
คําแปลตามคําอธิบายของอรรถกถา เพราะทานผูแปลเอาคําไข
ความของอรรถกถามาใสเปนคําแปล
บางทีอรรถกถาอธิบายไวกวางบาง แสดงความหมายหลาย
นัยใหเลือกไดบาง ทานผูแปลก็จับเอามาสวนหนึ่ง หรือยุติกับตัว
เลือกนัยหนึ่ง
ยิ่งกวานั้น บางที คําบาลีคําเดียวกัน ปรากฏในพระไตรปฎก
ตางแหงหลายเลม ผูแปลหลายทานแบงงานแบงเลมกันไปแปล
คําแปลที่ออกมา แตกตางกันกลายเปนสิ่งของคนละอยางไปเสีย*
*

ดูตัวอยางในหนังสือของผูเขียนนี้ คนไทย ใชกบเฒา, มี.ค. ๒๕๕๒
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ไมตองพูดถึงวา บางทีแปลไปมากๆ คําบาลีตกหลน พลาด
ตาไปเสียบาง บางทีเวลาแปลนึกถึงเนื้อความสําคัญที่กําลังเพงอยู
ดานหนึ่ง แปลขามคําที่ขณะนั้นไมไดนึกวาจะมีความหมายสําคัญ
อะไร แตตอมา เกิดมีเรื่องแงอื่นที่ตองวินิจฉัย คําเล็กนอยนั้นกลับ
เปนตัวตัดสินสําคัญ แตแปลขามขาดไปเสียแลว อาจเกิดปญหาทํา
ใหเสียหายได อยางนอยก็แปลไมครบ ไมเต็มความ ไมสมบูรณ หรือ
อุตสาหะทําอยางดี แตคําสําคัญที่ควรใสวงเล็บหรือหมายเหตุบอก
คําเดิมไวใหเปนที่สังเกตในการศึกษา บางทีผานเลยไปเสีย ฯลฯ
นอกจากวาในพระไตรปฎกแปลชุดเดียวกัน ตางแหง ตางผู
แปลบาง ตางเวลาแปลบาง ทั้งที่พุทธพจนทั้งตอนเหมือนกัน แต
แปลออกมาตางกัน (บางทีถึงกับขัดแยงกัน ถาที่หนึ่งแปลถูก อีกที่
หนึ่งก็ผิด) นอกจากนั้นแลว เวลานี้มีพระไตรปฎกแปลหลายชุด แม
แตพุทธพจนที่เดียวกัน ก็แปลตางๆ กันไป ถาเพียงแคตางสํานวนก็
ยังดี แตบางทีแปลผิดกันคนละความ
ในขณะที่เรายังไมมีการนําพระไตรปฎกแปลทุกชุด มาตรวจ
สอบพรอมกัน เพื่อปรับแกใหถูกตองลงตัวกันทั้งหมด มองในแงดี
ก็สามารถใชชุดและฉบับที่แตกตางกันเหลานี้เปนเครื่องตรวจสอบ
ซึ่งกันและกัน
แตรวมแลว ไมวาจะอยางไรก็ตาม พอถึงขั้นตัดสินจริง ก็
ตองไปถึงพระไตรปฎกบาลี
ในที่นี้ จะยกตัวอยางคําแปลพุทธพจนที่เดียวกัน จากพระ
ไตรปฎกแปลตางชุดมาใหดู พอใหมองเห็นภาพแหงความแตกตาง
โดยจะยกเอาตอนที่ไมยาก และไมตางกันมากนัก จะไดเห็นทางที่
จะวางตัวเราไดถูกตอง
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(พระไตรปฎกแปลภาษาไทย เรียงตามกาลเวลาที่จัดทํากอนหลัง)
พุทธพจนในพระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ ดังนี้
สุภปรมาห ภิกฺขเว เมตฺตาเจโตวิมุตฺตึ วทามิ ฯ
อิธ ปฺสฺส [ฉบับอื่น เชน อักษรพมา เปน อิธปฺสฺส]
ภิกฺขุโน อุตฺตริวิมุตฺตึ อปฺปฏิวิชฺฌโต ฯ (สํ.ม.๑๙/๕๙๗/๑๖๔)
พระไตรปฎกแปล ฉบับอนุสรณฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ที่
กรมการศาสนาดูแลสืบมา (แปลจากบาลีฉบับสยามรัฐ) วา
ดูกรภิกษุทงั้ หลาย เรากลาวเมตตาเจโตวิมตุ วิ า มีสภุ วิโมกขเปนอยางยิ่ง เพราะภิกษุนั้นยังไมแทงตลอดวิมุติ
อันยวดยิ่งในธรรมวินัย ปญญาของเธอจึงยังเปนโลกีย.

พระไตรปฎกแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (แปลจาก
บาลีฉบับสยามรัฐ) วา
ดูกอ นภิกษุทงั้ หลาย เรากลาวเมตตาเจโตวิมตุ ติวา มีสภุ วิโมกขเปนอยางยิง่ เพราะภิกษุนนั้ ยังไมแทงตลอดวิมตุ ติ
อันยวดยิ่งในธรรมวินัยนี้ ปญญาของเธอจึงยังเปนโลกีย.

พระไตรปฎกแปล ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (แปล
จากบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) วา
ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเมตตาเจโตวิมุตติวามีสุภวิ โ มกข เ ป น อย า งยิ่ ง สําหรั บ ภิ ก ษุ ผู มี ป ญ ญาอั น เป น
โลกิยะ ยังไมรูแจงวิมุตติที่ยอดเยี่ยมในธรรมวินัยนี้

พุทธประวัติจากพระโอษฐ ของ พุทธทาสภิกขุ (แปลจาก
บาลีฉบับสยามรัฐ) วา
ภิกษุ ท.! เรากลาวเมตตาเจโตวิมุตติ วาเปนธรรม
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มีสุภวิโมกขเปนอยางยิ่ง. ในกรณีนี้ เปนวิมุตติของภิกษุ
ผูมีปญญาชนิดที่ยังไมแทงตลอดวิมุตติอันยิ่งขึ้นไป.

Bhikkhu Bodhi แปลไวใน The Connected Discourses of the
Buddha, vol. II, p. 1609 (แปลจากบาลีอักษรโรมัน ฉบับของ Pali
Text Society) วา
Bhikkhus, the liberation of mind by
lovingkindness has the beautiful as its
culmination, I say, for a wise bhikkhu here who
has not penetrated to a superior liberation.

(แปลตอออกมาเปนไทยไดวา) ภิกษุทั้งหลาย เรากลาว
เมตตาเจโตวิมุตติวามีสุภสภาวะเปนอยางยิ่ง สําหรับ
ภิกษุผูมีปญญา ในธรรมวินัยนี้ ที่ยังมิไดแทงตลอด
วิมุตติอันยิ่งขึ้นไป

(บางทานอาจสงสัยวา Bhikkhu Bodhi/ภิกขุโพธิ เปนใคร
พอจะแปลบาลีไดแคไหน เทาที่ควรทราบ ทานเปนชาวอเมริกัน มา
บวชในศรีลงั กา เปนศิษยของพระมหานายกะ อานันทไมตรี ขณะนีม้ ี
พรรษา ๓๗ หรือ ๓๘ แปลพระไตรปฎกไวมากมาย เฉพาะสังยุตตนิกายนี้ ทานแปล ๑๐ ปจึงจบ)
จะเห็นวา พระไตรปฎกแปลไทยทั้ง ๓ ชุด มีคําวา “ปญญา…
เปนโลกีย/โลกิยะ” นี่ก็คือใสคําแปลของอรรถกถาเขามาดวย
(อรรถกถาตรงนี้วา “อิธปฺสฺสาติ อิเธว ปฺา อสฺส, นยิมํ
โลกํ อติกกฺ มตีติ อิธปฺโ, ตสฺส อิธปฺสฺส, โลกิยปฺสฺสาติ อตฺโถ ฯ”
[คําวา ‘อิธปฺสฺส’ มีอธิบายวา ปญญาของเธอแคในโลกนี้เทานั้น ไมเกิน
โลกนี้ เหตุนั้น เธอจึงชื่อวา อิธปฺโ, ภิกษุผูมีปญญาแคโลกนี้ คือมี
โลกิยปญญา นั้น] - สํ.อ.๓/๒๕๖/๒๔๒)
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สวนทานพุทธทาส มิไดนําคําไขความเพิ่มเติมของอรรถกถา
มาใสในคําแปลของทาน คือคงดูอรรถกถาเพียงคนหาความหมาย
หรือปรึกษาใหมั่นใจ
อีกทานหนึ่ง คือ Bhikkhu Bodhi บอกวา ทานดูอรรถกถา
ตรงนี้แลว ไมเต็มใจ พอดีคําวา “อิธปฺสฺส” นี้ มีคําอธิบายใน
อรรถกถาอีกคัมภีรหนึ่งดวย คือ มโนรถปูรณี (ที่ดูขางตนคือ สารัตถปกาสินี) ก็เทียบกันดู
ใน มโนรถปูรณี อธิบายวา “อิธปฺสฺสาติ อิมสฺมึ สาสเน ปฺา อิธปฺา นาม, สาสนจริตาย อริยปฺาย ิตสฺส อริยสาวกสฺสาติ อตฺโถ ฯ [คําวา
‘อธิ ปฺสฺส’ มีอธิบายวา ปญญาในหลักคําสอนนี้ ชือ่ วา อิธปญญา, ไดแกอริยสาวกผูดํารงในอริยปญญาที่ไดบําเพ็ญมาในพระศาสนา]” (อง.อ.๓/๘๘๐/๓๘๐)
Bhikkhu Bodhi

บอกวา ดูอรรถกถาแหงนี้แลวแนใจกวา

ทานจึงยุติแคที่วาขางตน

เวนทีส่ ดุ สองขาง สูท างสายกลางในการศึกษาพระไตรปฎก
การศึกษาพระไตรปฎกโดยเขาถึงพุทธพจนในพระไตรปฎก
นั้น เปนความดีงามประเสริฐ อันพึงนิยมบูชา แตกระนั้นก็ตาม
เวลาเราศึกษา เราก็สรุปความตีความวาอยางนั้นอยางนี้ดวย และ
ตรงนี้ก็คือมติของเราเขาไปคลุม หรือไมก็เขาไปแทรก มากบาง
นอยบาง ไมใชพุทธพจนลวนๆ ไมใชปลอดบริสุทธิ์ ยิ่งไปบอกไป
สอนคนอื่นดวย มติสวนตัวก็ยิ่งออกมา
ในเรื่องนี้ อรรถกถา เปนตน นอกจากอยางนอยใหประโยชน
ในทํานองพจนานุกรมอยางที่วาแลว เราควรมองดวยวา ทานก็
อานพระไตรปฎกมาอยางนอยก็แบบเดียวกับเรา แลวทานก็ตี
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ความสรุปความเขียนไว ถึงแมถาตัวเรานี้ไมนับถือทานเลย แตใน
ฐานะเปนแหลงอางอิงซึ่งเปนที่ยอมรับนับถือกันอยู อยางนอยเพื่อ
ความเปนธรรม เราก็ควรใหโอกาสที่มติของทานจะออกมาแสดง
ตัวแขงกับมติของเรา
นอกจากนั้น สําหรับผูเรียนผูศึกษาผูอานหรือผูฟง เขาควรมี
โอกาสเขาถึงขอมูลที่พึงรูพึงทราบในเรื่องนั้นๆ เขานาจะมีสิทธิเขา
ถึงหลักฐานขอมูลที่ควรจะรูควรจะพิจารณาใหเต็มที่ เอาละ ขอมูล
นี่ ตัวฉันเองไมเชื่อ ไมนับถือ แตมันเปนแหลงใหญสําคัญที่เขายอม
รับกัน ขอมูลนั้นวาอยางนี้นะ คุณดูเสียใหเต็มที่ แลวพิจารณาเอา
เอง แตฉันวาอยางนี้นะ คนอานคนฟงรูชัดเจนเห็นจะแจงแลว ก็จะ
ไดโลงไป บางคนอาจจะเห็นวาขอมูลแหลงนั้นนั่นแหละ ถูกตอง ดี
กวาของเรามากมาย ก็ใหเขาเปนอิสระของเขา
ดังนั้น วิธีศึกษาพระไตรปฎก นอกจากเขาถึงโดยตรงแลว ก็
เปดใหผูศึกษาใชปญญาอยางเพียงพอ โดยเปนอิสระดวย เพราะ
อยางที่เคยพูดแลววา หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา รวมทั้ง
คัมภีรทั้งหลาย ทานถือเปน ขอมูลเพื่อใหรู ไมใชขอมูลเพื่อใหเชื่อ
เมื่อฟงอานดูพระไตรปฎกกัน ฉันเองมีความเห็นความเขาใจ
วาอยางนี้ พรอมกันนั้น ฉันไมปดกั้น ไมปดบัง มีเรื่องราวที่ควรรู
ควรพิจารณา แหลงโนนแหลงนี้ที่ควรรูควรฟง ก็เอามาบอก มาวาง
มาตั้งใหศึกษา ใหพิจารณา สากัจฉากัน วากันไปใหจะแจงชัดเจน
เราดูพระไตรปฎกเปนหลักอยูแลว มีอะไรจะมาประกอบ
หรือมาปะทะ ใหคมชัดขึ้นมาได ก็ยิ่งดี ตอนรับทั้งนั้น
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ทีนี้ ที่ทานเจาของขอเขียนใน เนชันสุดสัปดาห ยกเอาพุทธ
พจนในมูลปริยายสูตร จากหนังสือ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ
ของทานพุทธทาสมาอางนั้น วากันตามจริง แมจะขออภัย ก็ควร
พูดไววา ผูอานไดเห็นพุทธพจนนิดเดียว
แตสิ่งที่ปรากฏในหนานิตยสารนั้นมาก ก็คือถอยคําและขอ
ความที่เปนความเห็น เปนมติ เปนขอสรุปตามความคิดและการตี
ความของทานเจาของขอเขียนนั้นเอง
จุดสําคัญคือ ใน เนชันสุดสัปดาห นั้น ทานวา
พระพุทธเจา ดึง วิญญาณออกมาเดี่ยวๆ เลย
แลวทํางานอยูกับขันธทั้งสี่ แลวขันธทั้งสี่คืออะไร คือ
นานาภาวะ … แตเวลาจะจบ ก็ตองตบทายดวยการ
พิจารณาตัวเองผูรู คือเอกภาวะ หรือตัววิญญาณวา
เปนอนัตตาดวย
ถาผูอานดูพุทธพจนเองโดยตรง ก็ไมพบไมเห็นตามที่ทานวา
นั้น ที่วาทรงดึงวิญญาณออกมา (เปนตัวผูรู) ก็กลับตรงขาม กลาย
เปนวาตลอดทั้งพระสูตรนี้ ไมไดตรัสถึงวิญญาณแมแตครั้งเดียว
นอกจากที่แฝงอยูกับคําวา วิญญาณัญจายตนะ และวิญญาตะ ซึ่ง
รวมอยูในฝายที่ถูกรู
เชนเดียวกับเอกัตตะ (เอกภาวะ) นานัตตะ (นานาภาวะ) ซึ่ง
ไมไดมีความสําคัญอะไรในการเปนขันธ ๕ หรือเกี่ยวของกับขันธ
๕ มากไปกวาสภาวะอยางอื่นที่ตรัสในพระสูตรนั้น แลวก็มิใชวา
ขันธหนึ่งรู อีกสี่ขันธถูกรู แตถูกรูหมดทั้งหาขันธนั่นแล
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ดังทีเ่ คยบอกแลววา ในกรณีนี้ วิญญาณก็ทาํ หนาทีข่ องมันไป
ตลอดเวลาเปนธรรมดาโดยไมตองเอยถึงเลย
แตที่สําคัญ ที่พระพุทธเจาตรัสเปนสาระของพระสูตรทั้ง
หมด ก็คือ การรูที่จัดเปน ๓ ระดับใหญ คือ การรูของปุถุชน การรู
ของพระอริยบุคคลขั้นเสขะ และการรูของพระอรหันต ตลอดไปถึง
การรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา
บางที คําวา “รู” ในที่นี้ จะถูกเขาใจวาเปน “วิญญาณ” เลย
ทําใหพลาดไป
ที่จริง ในคําแปลพุทธพจนนั้น พอจะเห็นไดวา ทานพุทธทาส
ไดพยายามใชคําที่จะใหอานทราบวาเปนการรูคนละอยาง ตางขั้น
ตางระดับ คือ
ในขั้นที่ ๑ ของปุถุชน ทานพุทธทาสใชคําวา “รูสึก” ปุถุชนจึง
มีสภาพอยูแคที่ทานใชคําแปลวา “มิไดรูโดยรอบแลว”
ในขั้นที่ ๒ ของพระเสขะ ทานพุทธทาสใชคําวา “รูโดยยิ่งขึ้น
ไป” ก็ดีขึ้นไปถึงระดับที่ทานใชคําแปลวา “จะพึงรูไดโดยรอบ”
ในขั้นที่ ๓ ของพระอรหันต ทานพุทธทาสใชคําวา “รูชัดแจง”
ซึ่งถึงขั้นที่ทานใชคําแปลวา “ไดรูโดยรอบแลว”
ทีนพี้ อไดเคาจากคําแปลของทานพุทธทาส หรือจากพระไตร
ปฎกแปลแลว เราเกิดสนใจอยากรูใหชัดยิ่งขึ้น ก็ไปดูใหถึงตัวจริงคือ
พระไตรปฎกบาลี ทีนี้ก็จะเจอถอยคําที่ชี้ไปถึงองคธรรมตางๆ ซึ่ง
จะทําใหเราเขาใจชัดขึ้นมาอีกมากทีเดียว ดังนี้

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

๖๗

ในขั้นที่ ๑ ของปุถุชน พุทธพจนบาลีเดิมใชคําวา “สฺชานาติ
- สฺตฺวา” คือรูแบบสัญญา เขาใจไปตามสมมุติบัญญัติ ไมรูทัน
ภาษาที่สื่อสาร จึงอยูแค “อปริญญาต - ไมไดปริญญา”
ในขั้นที่ ๒ ของพระเสขะ พุทธพจนบาลีใชคําวา “อภิชานาติ
- อภิฺ ญาย/อภิฺ ญตฺวา” รูตรงไปถึงสภาวะ พอจะรูทันสมมุติ
บัญญัติ ดีขึ้นไปเปน “ปริญไญย - จะพึงไดปริญญา”
ในขั้นที่ ๓ ของพระอรหันต บาลีก็ใชคําวา “อภิชานาติ อภิฺ ญาย/อภิฺ ญตฺวา” รูเขาใจตามสภาวะทั้งหมด ไมติดสมมุติ
บัญญัติ อยูดวยปญญา ถึงขั้น “ปริญญาต - ไดปริญญาจบแลว”
ถาสนใจอยากรูวา ครูอาจารยรุนเกากอน ที่สอนครูอาจารย
ของเรา ทานสั่งสอนอธิบายกันมาวาอยางไร มีอะไรนารูใหชัดเจน
ขึ้นอีกไหม ก็ลองไปคนอรรถกถาเปนตนดู ก็จะพบวา ทานอธิบาย
พระสูตรนี้ไวยืดยาวเหลือเกิน (อรรถกถาตอนนี้ ปปญจสูทนี ฉบับ
มหาจุฬาฯ หนา ๒๑–๖๕ ก็ยาวถึง ๔๕ หนา)
หลั ง จากอารั ม ภบทยื ด ยาว อรรถกถาก็ อ ธิ บ ายตั้ ง แต ว า
ปุถุชนรูดวยการจําหมายตามสัญญา แลวหลงไปตามสัญญา ยึด
ติดสมมุติ มองไมทะลุบัญญัติ ไมรูทันภาษาที่สื่อสาร เกิดตัณหา
มานะ ทิฏฐิ แลวก็ออกอาการกันไปตางๆ จบเรื่องของปุถุชน ก็ตอ
ไปเรื่องพระเสขะ พระอรหันต และพระพุทธเจา
ใครสนใจก็ไดศึกษาเพิ่มขึ้นไป อะไรไมเห็นดวย ทานก็ไมวา
อะไร จะไมอานใหนาน ก็คนเอาแตแงมุมที่ตองการ แลวแตเห็นวา
จะเปนประโยชนแคไหน
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ธัมเมสนา - โลกานุทัย
เปนอันวา ที่ตั้งใจจะศึกษาพุทธพจนจากพระไตรปฎกโดย
ตรงนั้น เปนบุญกิริยาที่นาอนุโมทนายิ่งแลว เราก็มาชวยกันทําให
การศึกษานั้นไดผลดีสมที่มุงหมาย
ทั้งนี้เรามาศึกษาดวยความตระหนักรูเทาทัน ขอสําคัญมิให
ตกไปในสุดโตงสุดขาง
สุดทางหนึ่ง คือการเรียนแตคัมภีรประกอบ อยูแคอรรถกถา
และตํารับตํารารุนหลัง
สุดขางนั้นเปนอันวาเราพนมาได แตก็ระวังไมใหเอียงตกไป
เสียอีกขางหนึ่ง
ดังที่บอกไว นอกจากเขาใหถึงพระไตรปฎกบาลีแลว ก็ระวัง
ไมใหกลายเปนวา ดูพระไตรปฎกไปมา คิดตีความอยูคนเดียว แลว
ก็แลนไปกับความคิดเห็นสวนตัวของตนเอง จนติดอัตโนมัติไปเสีย
เมื่อศึกษากันอยางนี้ ก็จะมีความเจริญงอกงามไปดวยกัน
และเมื่อเรามุงศึกษาตัวพระไตรปฎก ตรงไปที่พุทธพจน อยูกบั องค
พระพุทธเจา ครูอาจารยเปนกัลยาณมิตรอยูเองแลว เราก็ไมตอง
ไปพาดพิงถึงหลวงปูหลวงตาครูอาจารยผูเฒาใหทานตองลงมา
เกี่ยวของในทางที่อาจจะเกิดความกระทบกระเทือน
อยางที่ทานเจาของขอเขียนใน เนชันสุดสัปดาห กลาวอางใน
ทํานองใหมองคลายวาหลวงตามหาบัวเปนหลักที่ยืนยันความถูก
ตอง ในฐานะเปนลูกศิษยหลวงปูมั่นนั้น
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เมื่อตัวทานเองถือพระไตรปฎกเปนใหญ เนนจุดรวมไวที่พระ
พุทธเจาแลว การกลาวอางนั้นอาจกลายเปนการเปดชองขึ้นมาได
บางคนอาจพูดติงเชิงลอเอาไดวา นี่ ทานเจาของขอเขียนใน
เนชันสุดสัปดาห นี้ ตอไป ทานเองอาจจะบอกวา หลวงตามหาบัว
เปนลูกศิษยหลวงปูมั่น แตฉันนี้เปนถึงลูกศิษยพระพุทธเจา
ทัง้ หลวงปูม นั่ ทัง้ หลวงตามหาบัวนัน้ เมือ่ เคารพนับถือทาน ก็
รักษาทานไวในปูชนียสถานะตามที่ทานดํารงอยูใหยั่งยืนสืบตอไป
สิ่งที่จะตองชวยกันใสใจอยางจริงจัง อยูที่วา มาชวนกันใน
หมูพุทธบริษัท ใหเอาใจใสศึกษาพระพุทธศาสนา โดยมีพระไตร
ปฎกเปนศูนยกลางของแหลงอางอิง ทั้งเลาเรียน ทั้งปฏิบัติ ทั้งสั่ง
สอนแนะนําบอกเลาเผื่อแผกันเผยแพรไป ใหชีวิตและสังคมเจริญ
กาวหนาในวิถีแหงกุศลธรรม จนกวาจะบรรลุจุดหมายตามคติที่
พระบรมศาสดาประกาศไว กลาวคือ ใหพระพุทธศาสนธรรมแพร
หลายไพศาล เพื่อประโยชน เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแกพหูชน
เพื่อเกื้อการุณยแกชาวโลก สืบตอไปตลอดกาลยั่งยืนนาน

