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บันทึกนํา

คอนปแลวท่ีผูหวังดีไดเราเตือนไว วาควรจะเขียนบอกเลาช้ี
แจงแกไขเรื่องท่ีมีพระทานหน่ึงพูดพาดพิงถึงในนิตยสาร เนชันสุด
สปัดาห เก่ียวกับเร่ือง “นิพพาน อตัตา อนัตตา” เพราะถาปลอยไว
คนจะเขาใจผิด ตนเองก็เห็นวาไมควรประมาท แตท้ังอาพาธและ
เรงงานอืน่มากมาย เวลาผานไปๆ รางกายก็ไมดี ชีวิตก็ไมนาไวใจ 
จะกลายเปนประมาทไปจริงๆ จึงตกลงวา ผดัผอนตอไปไมได

ในชวงท่ีเขียนน้ี มีโรคหลายอยางท่ีลวนเจ็บปวด อยางหน่ึง
น้ันถึงข้ันวาเพียงขยับตัวนิดเดียว ก็เจ็บปวดตองชะงัก เทากับ
บอกวาตองรีบเขียนใหเสร็จ จนในท่ีสุดก็จบออกมาดังท่ีปรากฏ

ช่ือหนังสือวา พระไทย ใชเขาใชเรา? น้ี ตั้งข้ึนโดยมิไดมุง
นักท่ีความหมาย เพียงแตจะใหเปนเคร่ืองโยงไปถึงหนังสือเลม
กอนท่ีช่ือวา คนไทย ใชกบเฒา? ซ่ึงมีเน้ือหาเน่ืองกัน เสริมกัน 
ควรจะเขาชุดกัน ถาบังเอิญเปนถอยคําท่ีทําใหบางทานรูสึกไม
สบายใจ ก็โปรดทราบวาไมไดตั้งใจอะไร และขออภัยเพ่ือโปรดไม
ถือสา โดยเฉพาะทานท่ีไดเอยนาม ดวยความจําเปนของเรื่อง

ในท่ีสดุ จุดหมายท่ีแท ก็คอื การใหเกิดความรูเขาใจท่ีถูกตอง
เพ่ือความเจริญธรรมเจริญปญญา ท่ีจะใหกุศลงอกงาม และนํามา
ซ่ึงประโยชนสขุท่ีแทและยัง่ยืนแกประชาชนสบืตอไป
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 [นิพพาน – อนัตตา: ฉบับเพียงเพื่อไมประมาท]

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๒ ผูคุนพระคุนวัดทานหน่ึง 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 ของทานเจาคุณพระพรหมคุณา-
ภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) พูดขึ้นมาเลยวา นิพพานเปน
อนัตตา …

เนื่องจากอาตมาอยูระหวางอาพาธคอนขางรุนแรง คุณคุนพระคุน
วัดเกรงใจ จึงพูดคุยอยูไมนาน แตอาตมาก็ไดตั้งขอสังเกตใหฟงไวเฉพาะ
ขอความที่เขียนถึงอาตมาขางตนนั้นวา ถาพระคึกฤทธิ์จะใชถอยคําสํานวน



พระไทย ใชเขาใชเรา?๒
นั้น ควรจะพูดวา “ทานพุทธทาสพูดข้ึนมาเลยวา นิพพานเปน
อนัตตา” จึงจะถูกตอง

อาตมาไดบอกวา ควรจะเขียนอธิบายเรื่องนี้ไว เพื่อเปนความไม
ประมาท ไมควรปลอยไวใหคนเกิดความเขาใจผิดๆ แตอาตมาไมมีเวลา 
เรื่องที่ทําคางอยูมากมาย และก็กําลังอาพาธในข้ันที่ไมนาวางใจดวย

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 งานกม็ากนัก ไมสามารถขวนขวายอะไรอื่นได

นี่เวลาผานมาครึ่งปแลว ถามีชวงโอกาสก็ควรรีบเขียนไว เพราะ
เรื่องอื่นที่ตองทํายังรออยูมาก

ขอโอกาสขออภัยไวกอนตอทานที่จําเปนตองเอยนามในที่นี้ โปรด
เขาใจวาที่ตองเขียนอธิบายไว เพราะจําเปนในการที่พระจะพึงปฏิบัติเพื่อ
รักษาประโยชนทางจิตใจและทางปญญาของพุทธบริษัท และรักษาหลัก
ทางธรรมไว ในใจนั้นแทจริงไมตองการใหกระทบกระทั่งจิตใจของทานผูใด



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๓

๑. “ทานพุทธทาสพูดข้ึนมาเลยวา นิพพานเปนอนัตตา”

คําที่กลาวขางตนวา “ควรจะพูดวา ‘ทานพุทธทาสพูดข้ึนมาเลย
วา นิพพานเปนอนัตตา’ จึงจะถูกตอง” นั้น มิใชเปนการวาอะไรใหเสีย
หายแกทานพุทธทาสแตอยางใด เพียงแตพูดถึงลักษณะการแสดง
ธรรมของทานพุทธทาส คือทานพุทธทาสแสดงธรรมแบบนักสอน

แสดงธรรมแบบนักสอน บอกใหรูเขาใจแลวใหไปทาํกันเลย

ท่ีวาแสดงธรรมแบบนักสอน คือ ทานผูสอนบอกผูฟงวาควร
จะเอาเร่ืองน้ันไปปฏิบัติหรือไปใชประโยชนอยางไรๆ อยางเร่ือง
นิพพานเปนอนัตตาน้ี ทานพุทธทาสทานไมมาเสียเวลาตั้งข้ึนเปน
เร่ืองท่ีจะพิจารณาวา นิพพานเปนอนัตตาหรือไม หรือวานิพพาน
เปนอัตตาไหม ถาวาเปนอนัตตา ทานมีเหตุผลอยางไร มีหลักฐาน
ท่ีไหนบอกไววาอยางไรๆ ฯลฯ ทานไมใชเวลากับวิธีน้ี แตทานพูด
ออกมาเลย

ลองดูซิวาทานพุทธทาสพูดข้ึนมาเลยอยางไรวา “นิพพาน
เปนอนัตตา” ตอไปน้ีคือตัวอยางคําสอนของทานพุทธทาส (ตุลาการกิ-

ธรรม, พ.ศ. ๒๕๐๐, หนา ๔๖๓)

... และผูท่ีไดเห็นความเปนอนัตตาของนิพพาน
แลวเทาน้ัน ท่ีจะนิพพานได. ถายังยึดถือนิพพาน
โดยความเปนนิพพานอยู ยึดถือวานิพพานเปนของ
เราอยูแลว ก็ยังเปนนิพพานในอุปาทานอยูเร่ือย … 
ไมเปนนิพพานอันแทจริงได. น่ีเองเปนเหตุใหนัก
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ปฏิบัติในช้ันสูง ท่ีปฏิบัติมามากๆ นานปแลว ก็ยัง
นิพพานไมได เพราะเขาคอยจองจะจับยึดเอา
นิพพานโดยความเปนตัวเปนตน เปนของของตนอยู
เสมอไป โดยท่ีไมเห็นอนัตตาน่ันเอง …

เขาจําตองปฏิบัติตอไปในลักษณะท่ีจะเห็นวา 
นิพพานก็สักวานิพพาน ไมใชตัวตน เปนอนัตตา
เสมอกนักับส่ิงอื่น

ขอใหดูอีกแหงหน่ึง (ก ข ก กา ของการศึกษาพุทธศาสนา, หนา ๒๑–๒๒)

ฉะน้ันจึงไมถือวา นิพพานนั้นเปนอัตตา แมวา
จะมีคนบางคน ครูบาอาจารยบางทานสอนวา
นิพพานเปนอัตตาอะไรก็ตามใจเขา, ไมจําเปนจะ
ตองไปเถียงกัน, และน้ีตองการจะช้ีใหเห็นวาพระ
พุทธเจาทานทรงแสดงไวชัดวา ท่ีเปนสังขตะก็เปน
เพียงสักวาธาตุ, ท่ีเปนอสังขตะก็เปนเพียงสักวาธาตุ.

ฉะน้ันเม่ือเปนเพียงสักวาธาตุแลว ก็เปนตัวตน
ไปไมได; ดังน้ันจึงเปนอนัตตา.

ทําไมทานพุทธทาสจึงพูดข้ึนมาเลยวา “นิพพานก็สักวา
นิพพาน ไมใชตัวตน เปนอนัตตาเสมอกันกับส่ิงอื่น”

ตามท่ีเราเขาใจไดจากการมองดูคําสอนของทาน ก็คือ ทาน
พุทธทาสเห็นวา เร่ืองนิพพานเปนอนัตตาน้ีชัดเจนแจมแจงอยูแลว 
ไมเปนปญหาอะไรท่ีจะตองมาถกเถียงช้ีแจงกัน และความชัดเจน
น้ันก็คือวาไปตามหลักธรรมนิยาม ท่ีนิยมพูดกันใหงายเปนหลัก
ไตรลักษณ หรือสามัญลักษณ คือ หลักตามพุทธพจนท่ีวา
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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 ท้ังหมด ลวนเปนอนิจจัง (ไมเท่ียง) เปนทุกข และธรรม
ท้ังปวง ไมวาสังขตธรรม คือสังขาร ก็ตาม อสังขตธรรม คือวิสังขาร 
ไดแกนิพพาน ก็ตาม เปนอนัตตา (ไมเปนอัตตา) หมดท้ังสิ้น

ถาพูดแบบสามญัลกัษณะ ก็บอกวา
- ทุกอยางท่ีเปนสังขาร คอืสงัขตธรรม ลวนไมเท่ียง เปนทุกข
คงทนอยูมไิด เสมอเหมอืนกันท้ังหมด

- ทุกอยางท่ีเปนธรรม ไมวาสังขตธรรมคือสังขาร หรือ 
อสงัขตธรรมคอืวิสงัขาร ลวนเปนอนัตตา เสมอกันท้ังสิ้น

พูดอกีสาํนวนหน่ึงก็บอกวา
• ความไมเท่ียง เปนทุกข เปนลักษณะรวมเสมอกันของ

สังขารทุกอยาง
• ความเปนอนัตตา เปนลกัษณะรวมเสมอกันของธรรมทุก
อยาง ท้ังสงัขตธรรม และอสงัขตธรรม

วงการศึกษาและปฏิบัติท่ีเรียกวาเถรวาท เขาใจกันอยางน้ี 
จึงยุติวาพุทธพจนแสดงหลักธรรมนิยามอันบงถึงไตรลักษณน้ี บอก
ไวชัดเจนเพียงพอแลววานิพพานเปนอนัตตา

วงการศึกษาและปฏิบัติสายใหญๆ ในเมืองไทยน้ี แมวาบาง
สายจะไมเห็นดวยกับทานพุทธทาสเก่ียวกับหลักธรรมบางอยาง 
แตในเร่ืองธรรมนิยาม เร่ืองไตรลักษณหรือสามัญลักษณน้ี สอด
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คลองกัน ลงกันตามพทุธพจนท่ีเปนหลกัใหญน้ี แลวก็เปนอนัตรงกัน
ตามขอวินิจฉยัท่ีแสดงไวแลวในพระไตรปฎกน่ันเอง

(พระไตรปฎก เลม ๘ วา “อนจฺิจา สพพฺสงฺขารา ทกุขฺานตฺตา จ  
สงฺขตา, นพิพฺานเฺจว ปณฺณตฺติ อนตฺตา อิติ นิจฺฉยา” – สังขารท้ังปวง 
ประดาสังขตะ เปนอนิจจัง เปนทุกข เปนอนัตตา, นิพพาน และ
บัญญัติ เปนอนัตตา วินิจฉัยเปนดังน้ี [๘/๘๒๖/๒๒๔]; ในพระไตร
ปฎก เลม ๒๕ พระพุทธเจาตรัสเรียกพระอรหันตวาเปน “อตัตัญชหะ” 
(ผูละไรอัตตา คือไมมีความยึดติดถืออัตตา) [ขุ.สุ.๒๕/๔๑๑/๔๘๙];
คมัภรีช้ันอรรถกถา ยกเพียงตัวอยาง เชนวา “นิพฺพานธมฺโม อตฺตสฺเสว 
อภาวโต อตฺตสฺุโ” – นิพพานธรรมวางจากอัตตา เพราะความไมมีแหง
อัตตานั่นเอง [ปฏิสํ.อ.๒/๓๕๖])

ท่ีวามาน้ี มิใชวาจะนําเอาทานพุทธทาสหรือใครๆ หรือสํานัก
ใดๆ มาตัดสินความคิดอิสระในการอานและตีความพุทธพจน ของ
ทานเจาของขอเขียนน้ัน แตยกมาดูกันเผื่อจะเปนเคร่ืองประกอบ
ในการพิจารณาวา ทานพุทธทาสเปนตนน้ัน ก็เปนผูท่ีไดอานดูพุทธ
พจนมานาจะไมนอยกวาเรานัก

ธรรมทัง้ปวง ก็แคสังขาร หรอืสังขารทัง้ปวง แคสวนสังขตะของธรรม

คําสําคัญอยูในขอ ๓ คือ “ธรรม” จะเห็นวา พระพุทธเจาตรัส
มาใน ๒ ขอแรกท่ีแสดงอนจิจัง ทุกขัง (คาํเตม็วา อนจิจตา ทกุขตา) ทรง
ใชคําวา “สังขาร” (คือเฉพาะสังขตธรรม) แตพอถึงขอ ๓ ท่ีแสดง
อนัตตา (เตม็วา อนัตตตา) ทรงเปลี่ยนไปใชคําวา “ธรรม” (คือธรรม
หมดท้ังสิ้น ท้ังสังขตธรรม และอสังขตธรรม)

ทานท่ีบอกวา นิพพานไมเปนอนัตตา แตนิพพานเปนอัตตา
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(หรือจะบอกวา นิพพานไมเปนท้ังอัตตา ไมเปนท้ังอนัตตา ก็ตาม) 
ก็ทําใหตนเองจําเปนตองบอกวา สังขารคือสังขตธรรมเทาน้ันเปน
อนัตตา (มิฉะน้ันก็จะตองบอกวา นิพพานไมเปนท้ังสังขตธรรม ไม
เปนท้ังอสังขตธรรม ซ่ึงเปนทางตันท่ีไปไมได)

เมื่อตั้งทิฏฐิ หรือออกคํามั่นไปแลวอยางน้ัน ก็ทําใหจําเปน
ตอไปอีกวา จะตองหาทางบีบความหมายของคําวา “ธรรม” ในขอ 
๓ คือขอวา “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” ท่ีวาธรรมท้ังปวง เปนอนัตตาน้ี 
ใหธรรมท้ังปวง มีความหมายแคบลงมาแคสังขารท้ังปวงเทาน้ัน 
คือ ใหธรรมท้ังปวงในขอ ๓ มีความหมายเทากับสังขารท้ังปวงใน
ขอ ๑ และ ๒ (หรือใหธรรมท้ังปวง เปนสังขารท้ังหมด)

แลวก็จะตองพยายามอธิบายวา เหตุใด พระพุทธเจาเอง ท้ัง
ท่ีจะตรัสวา เพียงแคสังขารท้ังปวงเทาน้ัน ไมเท่ียง เปนทุกข เปน
อนัตตา และก็ตรัสมา ๒ ขอแลว ท้ังวา “สังขารท้ังปวงไมเท่ียง” 
และ “สังขารท้ังปวงเปนทุกข” ผานมาสองขออยางน้ันแลว ท้ังๆ ท่ี
จะตรัสวาสังขารท้ังปวงเปนอนัตตา แตกลับทรงเปลี่ยนคําไปตรัส
วา “ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา” เพ่ือใหพุทธบริษัทเขาใจวาทรงหมาย
ถึงสังขารท้ังปวงคือสังขตธรรมเทาน้ันเปนอนัตตา

วิธีบีบความหมายอยางน้ี เชนบอกวา ในขอ ๑ และ ๒ พระ
พุทธเจาตรัสวา สังขารท้ังปวงเทาน้ัน เปนอนิจจัง และทุกขัง ในขอ 
๓ จึงทรงรวมเอาวิญญาณ พรอมท้ังรูป เวทนา และสัญญา เขามา
ดวย วาธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ท้ังสามขอจึงหมายถึงขันธ ๕ ท่ี
เปนสังขตธรรมเทาน้ัน

อีกรายหน่ึงบีบเลี่ยงไปวา ในขอ ๑ และ ๒ พระพุทธเจาตรัส
รวมมาตั้งแตรูป เวทนา สัญญา จนถึงขันธท่ี ๔ วา สังขารท้ังปวง 
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เปนอนิจจัง และทุกขัง ในขอ ๓ จึงทรงรวมเอาขันธท่ี ๕ คือ
วิญญาณเขามาดวย วาธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ท้ังสามขอจึง
หมายถึงขันธ ๕ ท่ีเปนสังขตธรรมเทาน้ัน

การพยายามบีบความหมายอยางน้ี มีแตจะขัดกับตัวเอง
และทําใหสับสนมากข้ึน

สําหรับทานพุทธทาสน้ัน เห็นไดวา (ทานท่ีมีเวลาก็ลองตรวจ
สอบดู) ทานก็มองท่ีหลักใหญแหงธรรมนิยามซึ่งแสดงไตรลักษณน่ี
แหละ แลวทานก็ยุติโดยไมตองมาช้ีแจงถกเถียงอะไร ทานก็พูด
ออกมาเลยวา ธรรม (ในกรณีน้ี เรียกวา “ธาตุ” ก็ได) ท้ังปวงเปน
อนัตตา คือ นิพพานอันเปนอสังขตธรรม หรืออสังขตธาตุ ก็เปน
อนัตตาดวย ลองดูคําของทานสักหนอย

ทีน้ีในบรรดาธาตุท้ังหลายน้ัน จะมีกี่สิบอยาง กี่
รอยอยาง ก็สุดแท; แตสรุปแลวมันก็มีเพียง ๒ อยาง 
คือ สังขตธาตุ กับ อสังขตธาตุ. โดยสรุปยอ สังขต-
ธาตุก็คือส่ิงท่ีมีเหตุปจจัยปรุงแตง ...

ทีน้ีอยางท่ีสองเรียก อสังขตธาตุ น้ัน คือตรงกัน
ขาม ส่ิงน้ีไมมีปจจัยปรุงแตง, … บางทีก็เรียกวา
นิโรธธาตุ ..., บางทีกเ็รียกวานิพพานธาตุ ...

สังขตธาตุ ก็เปนแตสักวาธาตุ, อสังขตธาตุ ก็
เปนแตสักวาธาตุ; เพราะฉะนั้นมันจึงมีแตอนัตตา. 
สังขารทั้งปวงไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตาน้ันถูก; 
แตธรรมท้ังปวงเปนอนัตตาน้ันถูกกวา คือวาสังขารก็
ตาม วิสังขารก็ตาม หมายความวาท่ีเปนสังขารก็
ตาม ท่ีเปนวิสังขารก็ตาม เปนอนัตตาดวย; …
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ทานพุทธทาสแสดงธรรมแบบนักสอน ทานบอกใหรูเขาใจ

ตามท่ีถือวายุติ เสร็จแลวทานก็มุงไปตรงท่ีวาควรจะนําไปใชเอาไป
ปฏิบัติกันอยางน้ันอยางน้ี วาไปเลย

ทีน้ี ในเร่ืองนิพพานเปนอนัตตาน้ัน พระพรหมคุณาภรณไม
ใชพูดข้ึนมาเลย และตามปกติแทบไมพูดถึงเลย คือโดยท่ัวไป พระ
พรหมคุณาภรณไมไดแสดงธรรมแบบนักสอน แตมีลักษณะการ
แสดงธรรมแบบเปนผูบอกเลาขาวสาร หรือเอาความรูมาบอกกัน

เพราะฉะน้ัน แมวาตามปกติไมคอยไดสนใจ และไมไดพูดถึง
เร่ืองน้ี แตเมื่อมีกรณีเก่ียวของ เชน อธิบายหลักธรรมตางๆ มาตาม
ลําดับ มาถึงเร่ืองน้ีเขา หรือเกิดกรณีท่ีจะตองพิจารณาข้ึนมา 
(อยางในกรณีธรรมกาย) ก็ใชวิธีเอาความรูมาบอกกัน คือวาไป
ตามเน้ือหา อธิบายไปตามหลัก นําเอาขอมูลหลักฐานจากแหลง
ซ่ึงเปนท่ียอมรับกันตามลําดับ เอามาใหดู ใหผูอานผูฟงใชปญญา
ของตนพิจารณาเอง

โดยเฉพาะในกรณีท่ีเปนเร่ืองของการแสดงหลักฐาน หรือ
การตรวจสอบเอกสารอางอิงท่ีมาท่ีไป อยางกรณีธรรมกาย ก็ตอง
เนนในดานขอมูลหลักฐานและแหลงท่ีมา จึงแทบจะไมพูดถึง
ความเห็นของตนเอง หรือพยายามงดเวนความเห็นสวนตัว เวนแต
ความคิดเห็นเชิงสรุปตามหลัก และตามหลักฐาน

ถาจะแสดงความเห็นสวนตัว ก็บอกใหรูกัน แตมุงไปใหผู
อานผูฟงเขาถึงหลักฐานแหลงขอมูล แลวใชปญญาคิดพิจารณา
วินิจฉัยไดดวยตนเอง (บนฐานแหงขอมูลขอเท็จจริงท่ีครบถวนท่ี
สุด อยางนอยใหเพียงพอ ตรง และแมนยําเทาท่ีจะทําได)
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๒. ลูกศิษยควรรักษาพระอาจารยตามธรรม

ทีน้ี ท่ีวาเขียนความน้ีไวเพียงเพื่อเปนการไมประมาทน้ัน ก็
ดังท่ีกลาวแลว คือ จะตองไมละเลยการสงเสริมและรักษา
ประโยชนทางธรรมทางปญญาของประชาชน อยางนอยไมใหเกิด
ความเขาใจผิดท่ีจะทําใหเขวในการศึกษาปฏิบัติธรรม

ความเขาใจผิดตามขอเขียนท่ีกลาวถึงพระพรหมคุณาภรณ
โดยโยงไปถึงหลักธรรมน้ัน ก็ยังเปนเร่ืองกวาง แตในกรณีน้ี มีความ
เขาใจผดิท่ีจําเพาะเจาะจงกวาน้ัน

เพื่อความเขาใจที่ถูกตอง ขอเลาเรื่องใหรูและตระหนักกันไว

เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๙ วันหน่ึง ไดรับเอกสารสงมาทาง
ไปรษณีย (คงสอดใสมาในซองจดหมาย) เปนใบบันทึก “เทศนอบรม
ฆราวาส ที่วัดปาบานตาด” มีเพียงใบบันทึกคําเทศนน้ัน ไมบอกวา
ใครสงมา แตแนใจวาเปนผูหวังดีสงมาเพ่ือใหทราบเร่ือง

ใบบันทึกน้ัน ซ่ึงมีขอความท่ีแสดงวาเปนเอกสารของวัดหรือ
องคกรท่ีสนองงานของหลวงตามหาบัวน่ันเอง (เชนบอกสถานีวิทยุ 
และ Web site ท่ีจะชมจะฟงพระธรรมเทศนาของหลวงตา) ดังท่ี
บอกแลววา เปนบันทึก “เทศนอบรมฆราวาส ที่วัดปาบานตาด” มีคํา
เลาของหลวงตา พรอมท้ังคําแทรกเสริมของผูฟง

ในบันทึกเทศนน้ัน ตอนหน่ึง (ทานท่ีสง ปณ. มา ทําเคร่ือง
หมายไวเปนพิเศษ) บอกความทํานองวาพระพรหมคุณาภรณไดไป
หาท่ีวัดหลวงตา และไปยอมรับคําเทศนของหลวงตาท่ีวานิพพาน
เปนนิพพาน ไมเปนอัตตา ไมเปนอนัตตา
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เน่ืองจากขอความในบันทึกเทศนน้ันบอกเรื่องราวท่ีไมตรง

ตามความเปนจริง
ท่ีวา “เจาคุณประยุทธ” ไปหาท่ีวัดหลวงตาในป ๔๙ ก็ไม

เปนจริง
และท่ีวา “เจาคุณประยุทธ” ยอมรับตามท่ีหลวงตากลาว ก็

ไมเปนความจริง
แตความผิดพลาดน้ีคงเกิดจากลูกศิษยของหลวงตา
(ตั้งแตปถัดจากรับการผาตัดใหญใน พ.ศ. ๒๕๔๐ แลว พระ

พรหมคุณาภรณมีสภาพรางกายท่ีทําใหไมไดไปในสถานท่ีสําคัญ
นอกวัดเลย แมแตพระมหาเถระท่ีเคารพนับถือ ซ่ึงเคยไปนมัสการ
อยางนอยเมื่อเขาสูเทศกาลพรรษาทุกป ก็หยุดหมดแตน้ันมา จึง
ไมมีทางเปนไปได ท่ีจะไปหาท่ีวัดหลวงตามหาบัว หรือไปหาหลวง
ตามหาบัวในท่ีไหนๆ)

เพ่ือไมประมาท ไมควรปลอยใหคนเขาใจผิด ถึงจะไม
ตองการใหเปนเร่ืองราวเอะอะไป อยางนอยก็ควรทําอะไรใหมีเปน
หลกัฐานแสดงความจริงไว

จึงตกลงวาใหทําคํา “ช้ีแจงขาว” พิมพไวใน ขาวสารญาณเวศก

ซ่ึงเผยแพรอยูในวงแคบๆ ดงัความในเอกสารน้ัน ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๗ 
(มกราคม ๒๕๔๙) ดังน้ี

(ขอความในไฮไลท มีมาในใบท่ีสงทาง ปณ. จึงแสดงไวดวย)
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ชี้แจงขาว

มีผูสงคําเทศนของหลวงตามหาบัวทางไปรษณีย 
(แตไมไดบอกช่ือท่ีอยูของผูสง คงจะสงดวยความหวังดีให
ทราบขาว) เปนคําเทศนเม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๔๙ น้ี
เอง ในตอนทายมีความตอนหนึ่งวาดังน้ี

“เพราะฉะน้ันคําวาอัตตาอนัตตาจึงหมด แตกอนเขา
ไปแทรกไปแอบไปเปนนิพพาน อัตตาก็แอบไปเปนนิพพาน 
อนัตตาก็แอบไปเปนนิพพานเขาใจไหม ใครก็แอบเปน
นิพพาน พอดีลงผางทีน้ีนิพพานคือนิพพาน เปนอื่นไปไมได 
แลวอัตตาอนัตตาจะเขาถึงไดยังไง เปนอื่นไปไมได อัตตา
อนัตตามันก็เปนอื่นใชไหมละ มันก็เขาไมถึงไดน่ัน ถอดออก
จากน้ีซิ  (ธรรมกายเขาบอกเปนอัตตา ท่ันเจาคุณประยุทธ
บอกเปนอนัตตา) เอ ใคร ๙ ประโยคก็ไปหาเรา (เจาคุณ
ประยุทธ ปยุตโฺต น่ีละครับ) พอเราตอบอันน้ีเสร็จประกาศ
ลั่นออกไปไมก่ีวัน พอดีเจาคุณ ๙ ประโยคน้ีไปหาเรา แสดง
มารยาทวายอมรับเขาใจไหม แตพอดีไมเจอเราเสีย ไมเจอก็
ไมเปนไร นิพพานคือนิพพานเปนอื่นไปไมได ก็พูดแลวน่ี เจา
ของอยูเจาของไปมีปญหาอะไรเขาใจเหรอ ไปละ”

แตตามความเปนจริง ทานเจาคุณไมไดไปหาหลวง

ตามหาบัว ตามขอความท่ีคัดมาขางตนนี้ เมื่ออานดูก็เห็นได
วา คงเปนเสียงของลูกศิษยพูดแทรกบอกหลวงตา (สังเกต
จากขอความท่ีใสในเคร่ืองหมายวงเล็บ) หลวงตาทานก็คง
เช่ือ หรือวาไปตามลกูศิษย อยาเพ่ิงไปดวนวาทาน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๓
เรื่องนิพพานไมเปนอัตตานั้น ทานเจาคุณบอกวาเอา

หลักท่ีเปนของกลางมาบอกใหทราบไว หลักวาอยางไร ก็วา

ไปตามนั้น ไมใชเปนความเห็นสวนตัวของทานเจาคุณเอง 

จึงไมตองไปท่ีไหนหรือรอฟงใครอีก

จบคําช้ีแจงใน ขาวสารญาณเวศก แคน้ี คราวน้ีก็ควรนําคําช้ี
แจงน้ันมาลงไวท่ีน่ีดวย เพราะ ขาวสารญาณเวศก น้ันอยูในวงจํากัด
เมื่อเกิดเหตุการณท่ีพระคึกฤทธิ์พูดเร่ืองนิพพาน - อัตตา – อนัตตา 
ข้ึน โดยโยงไปถึงท้ังหลวงตามหาบัว และพระพรหมคุณาภรณ ก็
อาจจะมลีกูศิษยของหลวงตา หรือใครท่ีไมไดอาน ขาวสารญาณเวศก

น้ัน และตั้งแตฟงหรืออานคําเทศนของหลวงตาคราวน้ัน ก็ไมได
ทราบอะไรท่ีจะแกความเขาใจผดิ ยังคงเขาใจผิดอยู ก็จะยกเอาคํา
เทศนของหลวงตาคราวน้ันข้ึนมารับสมอาง ก็จะขยายความเขาใจ
ผิดไปกันใหญ จึงตองนํามาลงไว

อยางท่ีวาแลว อยางนอยก็เพ่ือความไมประมาท พรอมกัน
น้ันก็ขออภัยทานดวยท่ีกลายเปนการพาดพิงไปถึงหลวงตา ดวย
เหตุผลท่ีเปนความสมควรอันจําเปน

อยางท่ีบอกแลววา ตามบันทึกเทศนของทานน้ัน หลวงตา 
มหาบัวก็คงเชื่อหรือวาไปตามลูกศิษย คือพูดไปตามเสียงของลูก
ศษิย ท่ีพูดแทรกหรือแซงข้ึนมา จึงไมควรไปดวนวาทาน เปนปญหา
จากลูกศิษยของทานท่ีวา จะดวยการพูดโดยไมดูใหชัด พูดเร่ือย
เปอย หรือเจตนาพดูเท็จก็ตาม ก็เปนการทําความผดิความเสยีหาย
ซ่ึงถาไมระวังใหดี ก็จะทําใหหลวงตาเสียได (สําคัญท่ีลูกศิษย)
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หลวงตาทานเปนพระมหาเถระผูเฒาปูนน้ีแลว ควรชวยกัน

ถนอมรักษาทานไวใหดี เมื่อเคารพรักทานจริง ก็ตองปฏิบัติดวย
ความระมัดระวัง

อยางในกรณีน้ี ก็ตองบอกวาหลวงตาพูดไปตามเสียงท่ีลูก
ศิษยบอกวาอยางน้ันๆ เมื่อทานพูดเผลอพูดพลาดไป ก็ควรจะให
อภยั แตถาพูดวา หลวงตามหาบัวบอกวาเจาคุณประยุทธไปยอมรับ
กับทาน หรือแมแตวาไปหาหลวงตา ก็จะกลายเปนวาหลวงตาพูด
ไมจริง น่ีก็คือการท่ีลูกศิษยกลายเปนผูประทุษรายหลวงตาเสียเอง

เพราะฉะน้ัน จึงควรถือเปนหนาท่ีอันสําคัญ ท่ีจะตองชวยกัน
ทะนุถนอมรักษาทานไวใหถูกตองตามวิถีทางแหงธรรม ตั้งแตไม
นําทานไปอางอยางไมระมัดระวัง อยางท่ีกลาวมาแลว

๓. แมว เปนชาง ก็ไมใช ไมเปนชาง ก็ไมใช?

ถาไมเลน ก็หลงภาษา วนไปเวยีนมา ก็อยูแคอนัตตาน่ีเอง

ทีน้ี ในขอศึกษาวา นิพพานเปนอัตตา หรือเปนอนัตตาน้ี 
เมื่อเกิดมีคํากลาวข้ึนมาวา “นิพพานเปนนิพพาน ไมใชอัตตา ไม
ใชอนัตตา” ก็ใหรูกันวา คําพูดน้ีเกิดจากความหลงภาษา หรือเปน
การเลนภาษาเทาน้ัน

เปนการหลงภาษา หรือเลนภาษาอยางไร
ขอพูดใหเขาใจงายๆ สั้นๆ คือในภาษาบาลีน้ัน พอพูดวา 

“นิพพานไมใชอัตตา” ก็คือบอกวา “นิพพานเปนอนัตตา”
เพราะอะไร ก็เพราะวา คําวา “ไมใชอัตตา” หรือ “ไมเปน

อัตตา” น้ัน พูดเปนคําภาษาบาลีวา  “อนัตตา”
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คําบาลีวา “อนัตตา” แปลเปนภาษาไทยวา “ไมใชอัตตา” 

หรือ “ไมเปนอัตตา” (ไมใช-, ไมเปน-, ไมมี- ไดท้ังน้ัน)
เหมือนคําวา “อนิจจัง” ท่ีคนไทยรูจักกันดี แปลวา “ไมเท่ียง” 

เรารูกันดีวาเปนการปฏิเสธ “นิจจัง” ท่ีแปลวา “เท่ียง” เมื่อมัน “ไม
เท่ียง” ก็คือมัน “ไมเปนนิจจัง” และก็คือมัน “เปนอนิจจัง”

พูดอยางไทยวา “ไมเปนนิจจัง” คือพูดแบบบาลีวา “เปนอนิจจัง”
พดูอยางไทยวา “ไมเปนอัตตา” คือพดูแบบบาลีวา “เปนอนตัตา”
ถาเขาถามวา “สังขารเปนนิจจัง (เท่ียง) ไหม?” ถามันไม

เท่ียง ก็ตอบเขาไปวา “สังขารเปนอนิจจัง” หรือจะวา “สังขารไม
เปนนิจจัง (ไมเท่ียง)” ก็ได มีความหมายเทากัน

แตถาตอบไปแลววา “สังขารไมเปนนิจจัง (ไมเท่ียง)” คือ
บอกไปแลววา “สังขารเปนอนิจจัง” ก็หมดสิทธิท่ีจะบอกวา 
“สังขารไมเปนอนิจจัง” เพราะตัวเองบอกไปแลววา “สังขารเปน
อนิจจัง”

เพราะฉะน้ัน ใครจะพูดข้ึนมาวา “สังขารก็เปนสังขาร ไม
เปนนิจจัง ไมเปนอนิจจัง” ก็พูดขัดกับคําของตัวเอง คือพูดกลับไป
กลับมา ก็เห็นอยูชัดๆ บอกวาสังขารเปนอนิจจัง แลวก็บอกวาไม
เปนอนิจจัง

พอพูดวา “สังขารไมเปนนิจจัง” ก็หมดสิทธิท่ีจะพูดวา
“สังขารไมเปนอนิจจัง” เพราะตัวเองบอกไปแลววาเปนอนิจจัง

พอพูดวา “นิพพานไมเปนอัตตา” ก็คือบอกตามคําบาลีวา 
“นิพพานเปนอนัตตา” ก็เลยหมดสิทธิท่ีจะพูดวา “นิพพานไมเปน
อนัตตา”
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เพราะฉะน้ัน ทานผูใดจะพูดวา “นิพพานก็เปนนิพพาน ไม

เปนอัตตา ไมเปนอนัตตา” ก็พูดขัดกับคําของตัวเอง ก็เห็นอยูชัดๆ 
พูดออกมาแลววานิพพานเปนอนัตตา แลวก็บอกวาไมเปนอนัตตา

ตามปกติ หรือจะใหถูก เขาไมถามวา “นิพพานเปนอัตตา 
หรือเปนอนัตตา” แตเขาถามวา “นิพพานเปนอัตตาไหม?” แลวที
น้ีก็ตอบมาซิ ถาเห็นวาเปน ก็บอกวา “นิพพานเปนอัตตา” ถาวาไม
เปน ก็บอกวา “นิพพานเปนอนัตตา” ก็คือหรือเทากับบอกวา 
“นิพพานไมเปนอัตตา” น่ันเอง

เปนอันวา พอพูดข้ึนมาวา “นิพพานไมเปนอัตตา” เทาน้ี
แหละ ก็พูดตอไปไมไดวา “นิพพานไมเปนอนัตตา” เพราะตัวเอง
บอกไปแลวชัดๆ วา “นิพพานเปนอนัตตา”

ดูงายๆ ในภาษาไทยน่ีแหละ จะเขาใจดี
ถาใครมาถามวา “แมวเปนชางไหม?” หรือถามวา “แมว เปน

ชาง หรือไมเปนชาง?” เราก็ตอบวา “แมวไมเปนชาง” หรือพูด
เลียนภาษาบาลีวา “แมวเปนอชาง” แคน้ีก็จบ พอแลว

ทีน้ี ถาถูกถามวา “แมวเปนชางไหม?” ใครตอบวา “แมวไม
เปนชาง ไมเปนอชาง” คือพูดอยางไทยแทวา “แมวไมเปนชาง   
ไมใชไมเปนชาง” หรือ “แมวเปนชาง ก็ไมใช ไมเปนชาง ก็ไมใช”
เราก็คงนึกวาน่ีจะเอาไงกัน

เร่ืองน้ี ถาไมใชวาท้ังท่ีรูอยู ก็ทําเปนเลนภาษา ก็เปนเพราะ
หลงภาษาอยางท่ีวาแลว คือ หลายคนทีเดียว เพราะไมรูภาษา
บาลี ไมรูไมเขาใจคําท่ีมาจากบาลี ก็เลยนึกวา “อัตตา” เปนอะไร
อยางหน่ึง และ “อนัตตา” ก็เปนอะไรอีกอยางหน่ึง ก็เลยตองมา
เลอืก หรือมาตัดสินวา เปนอยางไหน หรือไมใชท้ังสองอยาง
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แตท่ีแท ไมใชอยางน้ันเลย ไมใชมาตัดสินวา น่ีเปนอะไรท่ี

เรียกวา “อัตตา” หรือเปนอะไรอีกอยางหน่ึงท่ีเรียกวา “อนัตตา”
ไมใชมาตัดสินวา “แมว เปนชาง หรือเปนนกฮูก?”
อยางน้ัน จึงตอบวา “แมวเปนแมว ไมเปนชาง ไมเปนนกฮูก”
แตนี่ เขาถามวา  “แมวเปนชางไหม?” “แมว เปนชาง หรือไมเปนชาง?”
ก็ตอบวา “แมว ไมเปนชาง” ก็จบ
ไมใชบอกวา “แมวเปนแมว ไมเปนชาง ไมใชไมเปนชาง”
คราวน้ี เขาถามวา “นิพพาน เปนอัตตาไหม?” หรือวา 

“นิพพานเปนอตัตา หรือไมเปนอตัตา/เปนอนัตตา”
ก็ทํานองเดียวกับท่ีถามวา “แมว เปนชางไหม?” หรือวา “แมว

เปนชาง หรือไมเปนชาง/เปนอชาง?”
ใชหรือไมใช เปนหรือไมเปน ก็ตอบมาไดตรงๆ ทีเดียวเสร็จ 

ทอนเดียวจบ
ยํ้าไวอีกทีวา เร่ืองน้ีเปนเพียงความสับสนทางภาษา
มิใชวาอัตตาเปนอะไรอยางหน่ึง และอนัตตาเปนอะไรอีก

อยางหน่ึง แตอนัตตาเปนเพียงคําปฏิเสธอัตตา
ใครพูดวา “นิพพานไมเปนอัตตา” ก็คือบอกหรือยอมรับวา 

“นิพพานเปนอนัตตา” จบแคน้ี
ทานท่ีบอกวา “นิพพานเปนนิพพาน ไมเปนอัตตา ไมเปน

อนัตตา” น้ัน เมื่อพูดตามคําบาลี ก็คือทานบอกวา “นิพพานเปน
นิพพาน เปนอนัตตา ไมเปนอนัตตา” (= “นิพพานเปนนิพพาน 
ท้ังเปนอนัตตา ท้ังไมเปนอนัตตา” หรือ “นิพพานเปนนิพพาน 
เปนท้ังอนัตตา เปนท้ังไมอนัตตา”)

เทากับพูดวา “นิพพานเปนนิพพาน ไมเปนอัตตา ไมใชไม
เปนอัตตา”
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เร่ืองของภาษาไทยท่ีมีบาลีเขามาปน ก็อยางน้ีแหละ ถาจับ

จุดไดแลว ก็ไมมีอะไรซับซอนท่ีจะตองมาคิดอะไรไปไกลมากมาย
ขอเขียนหรือขอความท่ีทานเจาของคอลัมน “ธรรมวิจัย”

(พระคึกฤทธิ์) พูดไวในนิตยสาร เนชันสุดสัปดาห น้ัน ผูท่ีรูภาษา
บาลีอานแลว ก็เห็นไดวา สวนมากเปนการอธิบายวานิพพานไม
เปนอัตตา คือเปนอนัตตาน่ันเอง (พรอมกับบางแหงก็กลับตรงขาม 
กลายเปนวาทานประกาศลัทธิอัตตาเสียเองดวย)

(พึงสังเกตวา ในกรณีน้ี การพูดวา “นิพพานไมเปนอัตตา คือ
เปนอนัตตา” กับ “นิพพานไมเปนอัตตา แตเปนอนัตตา” มีความ
หมายเทากัน เปนวิถีของภาษา ซ่ึงเมื่อเขาใจถอยคําแลว ก็ไมตอง
งง เพียงอาจจะตินิดหนอยวาพูดจาซ้ําแลวซํ้าเลา)

น่ีก็หมายความวา ทานเจาของคอลมัน “ธรรมวจิยั” (ทานพระ
คกึฤทธิ)์ ไดมารวมอธิบายตามหลักท่ีวา นิพพานไมเปนอัตตา คือ
ทานมารวมช้ีแจงใหเห็นวานิพพานเปนอนัตตา น่ันเอง

ท่ีวาน้ี ทานเจาของขอเขียนจะเขาใจอยางไร ก็เปนความเขา
ใจสวนตัวของทาน แตภาษาไมใชเปนเร่ืองสวนตัว หากเปนเคร่ือง
สื่อสารระหวางมนุษย ซ่ึงรูเขาใจกันดวยถอยคําท่ีสมมุติเพียงเปน
บัญญัติ แตก็เปนไปตามความตกลงอยางเปนหลักเปนเกณฑ

ดังท่ีพระพุทธองคตรัสวา “(นิพพาน) ไมมีดิน ไมมีนํ้า ฯลฯ” 
พระองคไมตรัสวา “(นพิพาน) ไมมีดิน ไมใชไมมีดิน, ไมมีนํ้า ไมใชไม
มีนํ้า, ฯลฯ”

ท่ีน่ี เมือ่ทานบอกวา นิพพานไมใชอตัตา ไมเปนอตัตา คอืบอก
ตามคําบาลวีาเปนอนัตตาแลว ทานจะพูดตอไปวาไมเปนอนัตตา ก็
เปนอันเลยเขตท่ีผูรวมใชภาษาจะพึงตามไปรวมพิจารณา
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วา “นิพพาน เปนอัตตา” ไมใชแคผิด แตถงึข้ันเพรดิ เตลดิไปไกล

แทจริงน้ัน เร่ืองนิพพาน ท่ีเกิดปญหาข้ึนมาวาเปนอัตตา 
หรือไมเปนอัตตา หรือท้ังไมเปนอัตตาและไมใชไมเปนอัตตา อะไร
เหลาน้ี ไมมีอะไรมาก ก็มาจากความไมเขาใจภาษา หรือเปน
เพราะเขาใจคําพูดผิดไปเทาน้ันเอง (ทานผูหน่ึงเขาใจคําน้ีผิด แลว
ยกเปนเร่ืองข้ึนมา ก็เลยกลายเปนเร่ือง)

“อัตตา” เปนคําบาลี แปลเปนไทยวา ตัวตน ตัวเรา ตัวฉัน 
ตัวเอง หรือจะวา “ตัวกู” ก็แลวแต

อัตตา คือ ตัวตน ตัวฉัน ตัวกู น้ี เปนคําจําพวกเดียวกับ สัตว 
คน บุคคล เขา เรา ฉัน เธอ ฯลฯ  ท้ังหมดน้ีไมมีสภาวะท่ีเปนจริง 
แตมีข้ึนตามสมมติ เปนบัญญัติท่ีจะพึงรูเขาใจใชสื่อสารกัน

ในภาษาบาลีน้ัน พวกเจาของภาษาเอง เขาเถียงกันวา 
อัตตามีจริงไหม? อะไรเปนอัตตา? มีอัตตาคือตัวขา ตัวกู ท่ีเปนเจา
ก้ีเจาการ หรือเปนเจาของครอบครองสิ่งน้ันสิ่งน้ีไหม?

คร้ังพุทธกาล ไมมีใครถามวา “นิพพานเปนอัตตาไหม (นิพพาน
เปนตัวเราไหม)?” มแีตคนท่ีสงสยัวา “มอีตัตา (ตัวเรา) ท่ีบรรลนิุพพานไหม?”

เขาสงสยัวา “มีอัตตา(ตัวก)ู ท่ีได ท่ีเปนเจาของนิพพานไหม?”
ถาเขาใจตรง คําตอบก็มีอยูแลว ในพุทธพจนจากมูลปริยาย-

สูตร ท่ีทานเจาของบทความใน เนชันฯ น่ันเองยกมาอาง ท่ีวา
ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชน … สําคัญม่ันหมายวา 

“นิพพานของเรา” (นิพฺพานมฺเมติ ม ฺต)ิ; ผูเสขะ … ไมยอม
ม่ันหมายวา “นิพพานของเรา” (นิพฺพานมฺเมติ มาม ฺ )ิ; พระ
อรหันต … ยอมไมสําคัญม่ันหมายวา “นิพพานของเรา” 
(นิพฺพานมฺเมติ น ม ฺต)ิ (ม.มู.๑๒/๒-๔/๑-๗)
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บอกแลววา ครั้งพุทธกาล ไมมีใครถามวา “นิพพานเปนอัตตาไหม

(นพิพานเปนตัวเราไหม)?” มแีตสงสัยวา “มีอัตตา (ตัวก)ู ที่เปนเจาของนิพพานไหม?”
นอกจากตรัสวาพระอรหันตไมสําคัญหมายคิดเขาใจไปวา 

“นิพพานของเรา” แลว พระพุทธเจายังตรัสดวยวา พึงศึกษา 
“นิพพานของตน” หรือ “นิพพานของอัตตา”

อยาเพ่ิงเขาใจผิดวาอัตตาเปนเจาของนิพพาน
พุทธพจนน้ีมาในอัตตทัณฑสูตร (ขุ.สุ.๒๕/๒๕/๔๒๒/๕๑๗) พระพุทธ

เจาตรัสเตือนใหมองดูสังคมมนุษยน้ี ท่ีแยงชิงเบียดเบียนฆาฟนกัน
เกิดทุกขภัยปญหาสารพัน จากอัตตทัณฑ คือโทษทัณฑของอัตตา
แปลงายๆ วา “เอาตัวกมูาตีกนั” ไดแกการยึดถือมัน่หมายติดอยูกับ
ตัวตน ถูกความยึดมั่นอัตตาครอบงํา ทําใหวิวาทขัดแยงกอเวรภัย
แกกัน จึงตรัสสอนใหรูจักนิพพานอัตตาเสีย ตามคําบาลีวา “สิกฺเข
นิพฺพานมตฺตโน” แปลตรงๆ วา “พึงศึกษานิพพานของอัตตา”

แปลใหชัดอกีหนอย นิพพานของอตัตา ก็คอื ความดับของอัตตา
ไขความออกไป ก็ไดความหมายวา ความสงบระงบัดบัเย็นมอดไปของ
ไฟกิเลสท่ีทําใหถือมัน่อตัตาหรือทําใหยึดถือตดิคาอยูกับตวัตนนัน่เอง

หมายความวา พระพุทธเจาทรงสอนใหศกึษาฝกหัดขัดเกลาตัว
เองใหรูเขาใจสงบหายเรารอนจากความยึดติดถือมัน่อตัตา ใหอัตตา
นิพพาน หมดฤทธิ์พิษรายท่ีจะครอบงํา ไมมีเร่ืองตัวตนท่ีจะวุนวาย
อีกตอไป เหลือแตอัตตาตัวตนท่ีเปนสมมติบัญญัติอันโลงเบาท่ีอยู
กับมันและใชมันใหเปนประโยชนอยางรูเขาใจเทาทันไมมีพิษภัย

พระอรหนัตบรรลุนพิพานแลว ไมสาํคัญหมายวานิพพานของเรา 
สวนปุถุชนและทุกคนที่ยังไมถึงนิพพาน ก็ศึกษาปฏบัิตกัินไปใหตัวเรา
นิพพาน คือใหหมดกิเลสท่ีทําใหยึดถืออัตตาหลงผิดติดคาอยูแค
ตัวเรา เลิกเอาตัวกูมาตีกัน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๑

๔. ต้ังระบบความคิดใหมข้ึนมา ทําใหคางคาติดวน

ทีน้ี ดูคลายกับวาทานจะอางเลยตอไป บอกวาเปนเร่ืองของ
ระบบสมมตุ ิ กับระบบวิมตุติ ท่ีแตกตางกัน ก็เลยมาพูดถึงระบบท่ีวา
น้ันกันหนอย (แตถึงอยางไรๆ ก็ไปไมไดตั้งแตในเชิงภาษา อยางท่ี
วามาแลว)

จากศษิยพระธรรมกาย ขยายมาเปน ระบบสมมติุ-ระบบวมิตุติ

เทาท่ียอนระลึกทวนเร่ืองได ระบบสมมุติ กับระบบวิมุตติน้ัน 
เปนระบบความคิดท่ีเร่ิมมาจากศษิยวัดพระธรรมกาย (ขออภยัท่ีเอย
นามเพ่ือประโยชนทางการศึกษา) โดยต้ังเคาจากคําสอนบางสวน
ของหลวงพอสด

ท่ีจริง หลวงพอสดทานไมไดวางเปนระบบอะไรลงไปในเรื่อง
น้ี ทานเพียงแตใชถอยคําใหแตกตางกันเพ่ือแยกความหมาย
เฉพาะกรณี แตมีการจับเอาถอยคําน้ันมาใช แลวไปๆ มาๆ เหมือน
กับพัฒนาข้ึนเปนระบบความคิดอยางท่ีวาน้ัน

ขอเลาความเกาเล็กนอยวา เมื่อ ๒๐ ปมาแลว ทานอาจารย
คฤหัสถผูใหญทานหน่ึงของวัดพระธรรมกาย ไดนําตนฉบับหนังสือ
ท่ีทานเขียนอธิบายคําสอนของหลวงพอสดไปใหผูเขียนน้ีชวยดู*

ในคําอธิบายน้ัน กลาวถึงคําของหลวงพอสดท่ีพูดวา “อัตตา
สมมุติ” กับ “อัตตาวิมุตติ” ซ่ึงเปนคําเกิดใหม
                                                                                
* ขออภัยท่ีเลาเรื่องน้ีไว เพราะเปนเรื่องของประโยชนสวนรวม อยางท่ีวาแลว และทานท่ี
กลาวถึงน้ี เปนผูใหญในวงครูอาจารย ซ่ึงยอมถือประโยชนทางวิชาการหรือความรูความ
เขาใจเปนสําคัญ (ตอมาในหนังสือของสํานักพระธรรมกายเอง เห็นใชคําวา “อัตตา
สมมติ” คูกับ “อัตตาแท”)
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ก็ไดบอกแกทานอาจารยน้ันไปทํานองวา หลวงพอสดทาน

หาถอยคํามาสื่อเพ่ือใหเห็นความแตกตางระหวางอัตตาท่ีเขาใจกัน
ตามปกติอยางสามัญ คืออัตตาท่ีสมมุติเรียกกัน หรืออัตตาโดย
สมมุติ กับอัตตาแทตามคําสอนของทาน ท่ีหลุดพนจากกิเลส หรือ
จะวาพนจากสมมติ ก็แลวแตทานจะอธิบาย

แตจะอยางไรก็ตาม ก็ตองรูเขาใจไววา หลวงพอสดทานใช
คําน้ีเพ่ือท่ีจะสื่อกันไดงาย หรือจะวาใชไปพลางกอนก็แลวแต เปน
การใชอยางไทยๆ เทาน้ัน

หมายความวา ถึงแมคําเหลาน้ีจะเปนคําพระท่ีมาจากภาษา
บาลี แตไดกลายเปนคําไทยไปแลว และหลวงพอสดใชมันแบบ
ภาษาไทย คือ “อัตตาสมมุติ” หมายความวาอัตตาท่ีสมมติกัน 
และ “อัตตาวิมุตติ” ก็แปลวาอัตตาท่ีวิมุตติ ตามความหมายแบบ
ไทยๆ วาอัตตาท่ีหลุดพน

แตถาวาตามหลักภาษาบาลีเจาของคําน้ันเอง คําท้ังสองท่ี
ประกอบข้ึนใหมแบบไทยๆ น้ี มีความหมายไมคอยตรงตามท่ี
ตองการ อาจจะถึงกับตรงขามกันไปเลย

น่ันก็คือ “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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ถาแปลตามหลักภาษาบาลีอยางท่ีวาทายน้ี คือ “อัตตา

วิมุตติ” เปนความหลุดพนจากอัตตา ก็แสดงวา ในท่ีสุดแลว หลวง
พอสดทานก็มุงใหไปสูจุดหมายของพระพุทธศาสนา ท่ีใหหลุดพน
จากการยึดติดในตัวตน หรือจากความยึดถืออัตตา

รวมแลวก็เพียงแตอธิบายใหทานฟง ทานจะไปตกลงอยางไร
ก็สุดแตทานจะพิจารณา และน่ันก็เปนเร่ืองของหลวงพอสดท่ีทาน
เพียงหาหรือคิดถอยคําข้ึนมาใชสื่อความหมายเฉพาะเร่ืองเฉพาะ
กรณี

แตทีน้ี กลายเปนวา จากลูกศิษยดานวัดพระธรรมกาย มี
การนําเอาถอยคําน้ันมาใชขยายความหมาย จนเปนระบบความ
คิดในเชิงจัดแบงหรือแยกธรรมท้ังหลายออกไป วาเปนระบบสมมุติ
กับระบบวิมุตติ ซ่ึงทําไปทํามา ถาคนเขาใจผิดวาหลวงพอสดเปน
เจาของระบบความคิดน้ัน ก็จะทําใหเสียหายแกทาน ท้ังท่ีทานไม
ไดรูเร่ืองดวย

สมมติุ กับวมิตุติ เขาคูเขาชุดกันไมได

การจัดแบงธรรมเปนสมมุติ กับวิมุตติน้ัน ฟงเสียงดูเหมือน
จะเปนคูกันดี แตพึงเขาใจวา ท่ีจริงไมมีแงใดท่ีจะมาเปนคูกันได
เลย ไมวาจะเปนคูเหมือน หรือคูตาง เปนคูตรงกัน หรือเปนคูตรง
ขาม แมแตจะเปนคูเทียบตางระดับ ก็ไมไดท้ังน้ัน

ย่ิงถาคิดวาจะใหเปนคูท่ีหลุดจากกัน ทํานองวา วิมุตติคือ
พนจากสมมุติ ก็ย่ิงหมดทาง ทําไมวาอยางน้ัน ก็เพราะวา อะไรก็
ตามท่ีคนพูดถึงได ก็สมมุติไดท้ังน้ัน ไมพนไปไดเลย การท่ีจะพนไป
จากสมมุติไดน้ัน ไมมีทาง และก็ไมรูวาจะพนไปทําไม



พระไทย ใชเขาใชเรา?๒๔
พูดสั้นๆ วา สมมุติกับวิมุตติน้ัน ไมเขาชุดท่ีจะเปนคูกันได 

นอกจากเสียงวา “มุดๆ” และรูปคําท่ีเขียนคลายกันเปน “มุติ” กับ 
“มุตติ” แตน่ันเปนทํานองความบังเอิญเทาน้ัน

“มุติ” ในสมมุติ กับ “มุตติ” ในวิมุตติ ไมมีอะไรเกี่ยวของกัน
“มุติ” ในสมมุติ (เขียน “มติ” เปนสมมติ ก็ได) แปลวาความรู 

เมื่อใส “สํ  สม” เขาขางหนา เปนสมมุติ หรือสมมติ (คัมภีรบาลี
ของไทยนิยมเขียน “สมฺมติ” แตของพมานิยมใช “สมฺมุติ”) ก็แปล
วา รูรวมกัน ยอมรับ หรือตกลงกัน คือรูกัน ตกลงกันวา อันน้ันอันน้ี 
คนน้ันคนน้ี เรียกช่ือวาอยางน้ันอยางน้ี จนกระท่ังวาสภาวะน้ีเรียก
วาจิต ธรรมน้ีเรียกวาฌาน ตลอดจนในเชิงสังคม หรือในการอยู
รวมกัน เราจะทําเร่ืองน้ีกันอยางน้ีๆ ใหของ ใหคน ใหหมูชนน้ันๆ 
ไดช่ือ ไดสถานะเปนอยางน้ีๆ เปนตน

เมื่อสมมุติ คือรูกัน หรือตกลงกันวาอยางไรแลว ก็บัญญัติจัด
ตั้งวางตราลงไปอยางน้ัน ไปๆ มาๆ สองคําน้ี คือ สมมุติ และ
บัญญัติ เลยบางทีกลายเปนคําท่ีใชแทนกันได ใชคูเคียงกันไป หรือ
ปนๆ กันไป (แตท่ีจริง สมมุติเนนดานความหมายเชิงสังคม)

การท่ีคนเราสื่อสารกันได และพูดกันรูเร่ือง มีเคร่ืองกําหนด
หมายในการคิด พูด และทําการตางๆ ก็เพราะสมมุติน่ีแหละ

สวน “มุตติ” ในวิมุตติ แปลวา ความพนไป หลุดไป มี “วิ” มา
เติมเขาขางหนาใหหนักแนนข้ึน แปลกันวา การหลุดออกไป ความ
หลุดพน เชน หลุดจากเคร่ืองผูกมัด พนจากบวง จากพันธนาการ  
พนจากโรคภัย ในทางธรรม หมายถึงหลุดพนจากกิเลส จากวัฏฏ-
ภัย หรือจากสภาวะท่ีไมดีท้ังหลาย



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๕
[แต “วิ” ท่ีมาเติมขางหนาน้ัน ในบางกรณีก็หักความใหตรง

ขาม ทําให “วิมุตติ” แทนท่ีจะหมายถึงหลุดพน ก็แปลทํานองวา
โนมดิ่งไปในเรื่องน้ัน หรือในสภาวะน้ัน (เชน “อภเย วิมุตฺโต” หมาย
ความวา นอมแนวไปในนิพพานอันไมมีภัย)]

สมมุติน้ัน มันไมใชของจริงอยูแลว คือคนตกลงกันเรียกขาน
หรือใหเปนอยางน้ันข้ึนมา จะสมมุติบนสิ่งท่ีมจีริงก็ได บนสิ่งท่ีไมมี
จริงก็ได แตเมื่อสมมุติแลว คนสวนใหญก็ไปติดอยูท่ีสมมุติน้ันเสีย 
หลงเอาสมมติเปนตัวของจริงไป เลยอยูกันแคสมมติ แลวก็คิดปรุง
แตงไปบนฐานแหงสมมติน้ัน เลยวิจิตรพิสดารไปกันใหญ ลืมมอง
ของจริงท่ีเหมือนกับวาอยูขางหลังสมมุติน้ัน

พูดสํานวนอุปมาวา เอาสมมุติมาบังตาตัวเอง หรือหลง
สมมุติไป ท้ังท่ีของจริงมันก็อยูของมันอยางน้ัน

พูดใหงายๆ สะดวกๆ วา สิ่งท้ังหลายท่ีมีอยูก็แครูปธรรมและ
นามธรรม แลวบนรูปธรรมและนามธรรมน้ันๆ เชนท่ีประกอบกัน
เขาเปนสัดสวนในลักษณาการท่ีมีความเปนไปอยางน้ีๆ 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 ท่ีสมมุติข้ึนมา
น้ี ไมมีจริง เมื่อเอาช่ือหรือคําเรียกออกไป หรือมองผานทะลุคํา
เรียกช่ือน้ันไป ก็มีเพียงรูปธรรมและนามธรรม (ท่ีจัดแยกเปน
ประเภทหรือเปนพวกๆ เรียกวาขันธ ๕ หรือจะแยกแยะละเอียดลง
ไปกวาน้ันก็ได)
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“รูปธรรม-นามธรรม” แมจะเปนคําเรียกท่ีบัญญัติข้ึนมา แตก็

เปนคาํท่ีสือ่ถึงสิง่ท่ีมอียูจริง (ใชคาํอยางบาลวีา “สภาวะ” หรือ “สภาว-
ธรรม” คอืสิง่ท่ีมภีาวะของมันเอง หรือสิง่ท่ีมคีวามเปนจริงของมัน) 
ดังเชน “เตโชธาตุ” “ชีวิตินทรีย” “จักขุวิญญาณ” “ผัสสะ” “สุข” 
“ทุกข” “โทสะ” “เมตตา” “สมาธิ” “ปญญา” ฯลฯ จนถึง “วิมุตติ” 
“สันติ” “นิพพาน” เปนตน

สวน “สัตว” “บุคคล” “ตัวตน/อตัตา/อาตมา/อาตมัน” “เรา” 
“เขา” เปนตน ไมสื่อถึงสภาวะคือสิ่งท่ีมีอยูจริงน้ัน แตเปนช่ือท่ี
สมมุติซอนข้ึนมาอีกช้ันหน่ึง บนของจริงท่ีเปนสภาวะของมัน ท่ี
สัมพันธกันอยู เชนเปนเหตุปจจัยแกกันในลักษณาการตางๆ พอ
ระบบสัมพันธน้ันแปรหรือสลาย องคประกอบวิบัติกระจัดกระจาย 
“สัตว” “บุคคล” “ตัวตน/อัตตา/อาตมา/อาตมัน” ฯลฯ น้ันๆ ก็หาย
ไป มีแตสภาวธรรมท้ังหลายท่ีเปนไปตามวิถีทางของมัน

เหมือนอยางเมื่อองคยอยหรือช้ินสวนหลากหลายท่ีเขาสราง
หรือจัดรูปแตงรางข้ึน ถูกนํามาประกอบเขาดวยกันใหปรากฏในรูป
ลักษณท่ีจะใชทําการสนองความมุงหมายแหงเจตจํานงในการขน
สงเดินทาง ก็เกิดเปนสิ่งท่ีมีช่ือเรียกวา “รถ”

ในตัวอยางน้ี “รถ” เปนสมมุติ ท่ีเปนเพียงการประกอบกัน
เขาของช้ินสวนท้ังหลาย ไมมีรถท่ีเปนตัวของมันตางหากจากช้ิน
สวนเหลาน้ัน ท่ีเรียกวาเปนสวนประกอบของมัน

ไมมีตัว “รถ” ท่ีเปนเจาของสวนประกอบเหลาน้ันจริง พอช้ิน
สวนท่ีประกอบกันน้ันสลายแยกกระจายออกไป สมมุติท่ีเรียกวา 
“รถ” ก็หายไปเอง



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๒๗
ท่ีวาไมมีอัตตา ไมเปนอัตตา ก็มองไดจากอุปมาอยางน้ี
นอกจากสมมุติท่ีไมมีจริงซอนข้ึนมาบนสภาวะท่ีเปนของจริง

แลว มนุษยยังสมมุติชนิดไมมีจริงซอนสมมุติท่ีไมมีจริงน้ันตอข้ึนไป
อีกๆ บางทีมากมายหลายชั้น เชน จากสมมติวา “คน” ก็สมมุติวา
คนน้ันเปน “นายมี” “นายหมด” “รถของนายมี” “รถย่ีหอมิลเลียน
ของคนไทยท่ีเปนเศรษฐีใหญช่ือวานายมี” ฯลฯ

ทีน้ี หันไปดูทางดานสภาวะ หรือสภาวธรรม ท่ีเปนสิ่งมีอยู
จริง สภาวธรรมก็มีมากมาย และมีภาวะ มีคุณสมบัติ มีอาการใน
การสัมพันธกับสภาวะอยางอื่น เปนตน ท่ีเปนลักษณะเฉพาะตัว
บาง เหมือนกันหรือรวมกันเปนพวกๆ หรือเปนประเภทๆ บาง ดังท่ี
สื่อโดยบัญญัติเรียกใหมีช่ือตางๆ เชน เปนรูปธรรม หรือเปน
นามธรรม อยางท่ีพูดถึงมาแลวบาง เปนโลกิยธรรม หรือเปน
โลกุตรธรรมบาง เปนสังขตธรรม หรืออสังขตธรรมบาง เปนตน

ยกนิพพานเปนตัวอยาง นิพพานเปนนามธรรม แตก็ตางจาก
นามธรรมสวนมากในแงท่ีวานิพพานเปนโลกุตรธรรม และพรอม
กันน้ัน นิพพานก็ตางจากโลกุตรธรรมอื่นท้ังหมด ในแงท่ีนิพพาน
เปนอสังขตธรรม ไมข้ึนตอเหตุปจจัยในระบบสัมพันธ

สมมติุ ไมมใีครหลดุ ไมตองไปพน เอาแครูทนัและใชมนัใหเปน

พึงสังเกตดวยวา “สมมุติ” หรือ “สมมติ” น้ี เปนคําท่ีนิยมใช
มากในคัมภีรช้ันอรรถกถาลงมา สวนในพระไตรปฎก ก็มีใชบาง 
แตโดยมากมาในคํากลาวของพระสาวก โดยเฉพาะพระสารีบุตร 
(เชน ในสังคีติสูตร ทสุตตรสูตร ในนิทเทส และปฏิสัมภิทามัคค) 
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สวนทานอืน่ก็มพีระวชิราภกิษุณี เปนตวัอยาง แลวในพระอภธิรรม-
ปฎก ไดเกิดคาํวา “สมมตสิจัจะ/สมมตุสิจัจะ” ข้ึนในคัมภรีกถาวัตถุ
แหงสมัยสังคายนาคร้ังท่ี ๓ (ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐)

แตสําหรับพระพุทธเจาเอง ตามปกติ ทรงใชคําวา “สมมุติ” 
หรือ “สมมติ” ในพระวินัย ซ่ึงเปนเร่ืองทางสังคม คือการท่ีภิกษุสงฆ
ตกลงกันต้ังพระภิกษุ หรือภิกษุณีสงฆตกลงกันต้ังพระภิกษุณี ให
เปนเจาหนาท่ีรับผิดชอบในกิจการตางๆ (เชน ภัตตุทเทสกสมมตุิ 
คือการท่ีสงฆประชุมกันต้ังพระเปนภัตตุเทศก ไดแกพระเจาหนาท่ี
จัดแจกอาหาร, คลายกับท่ีประชาชนมาลงคะแนนสมมุติคือเลือก
ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร) หรือตกลงกันกําหนดบริเวณหน่ึงให
เปนเขตท่ีประชุมทํากิจการของสงฆ ดังท่ีเรียกวา สมมติสีมา (บาลี
วา สีมาสมฺมติ หรือ สีมาสมฺมุติ) ตลอดจนกําหนดสถานท่ีน้ันๆ ให
เปนท่ีทําการน้ันๆ (เชน ภณัฑาคารสมมุติ คือการท่ีสงฆประชุมกัน
ตกลงกําหนดใหใชท่ีน้ันเปนโรงเก็บของ)

พุทธพจนท่ีตรัสใชคําวา “สมมุติ” ในทางธรรม พบในพระ
สูตรเดียว เปนคาถาในสุตตนิบาต (ขุ.สุ.๒๕/๔๒๐/๕๐๙-๕๑๒) และทรงใช
ในความหมายอยางเดียวกับทิฏฐิ

ถาจะใชคําตามอยางพุทธพจน คําท่ีทรงใชในความหมาย
อยางน้ี ก็คือ “โวหาร” (การแลกเปลี่ยนขาวสาร, การโตตอบ, การ
สื่อภาษา, ถอยคําท่ีสื่อสารกัน) และคําอื่นๆ ท่ีมักมาดวยกันเปนชุด 
(คือ สมัญญา นิรุตติ บัญญัติ เปนตน)

อานพุทธพจนเพียงสั้นๆ ตอไปน้ี ก็จะมองเห็นความหมาย
และแนวทางปฏิบัติในเร่ืองน้ีพอสมควร ขอยกมาดูดังน้ี
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ภิกษุทั้งหลาย … ไมพึงยึดแนนติดคากับภาษาถิ่น 

ไมพึงแลนเลยเถิดขามถอยคําที่ชาวโลกรูเขาใจกัน (… 
ชนปทนิรุตฺตึ  นาภินิเวเสยฺย  สมฺ ํ  นาติธาเวยฺย) … ใน
ถิ่นแดนนั้นๆ ชนทั้งหลายรูจักส่ิงน้ันกันอยางไรๆ วา 
‘ดังที่ทราบมาวา ที่ทานเหลาน้ีพูดหมายถึงสิ่งน้ี’ ภิกษุก็
พูดจากลาวขานไปอยางน้ันๆ โดยไมยึดติดถือม่ัน

(ม.อุ. ๑๔/๖๖๒/๔๒๙)

ดูกรจิตตะ การไดตัวตน (อัตตา) เหลาน้ีแล เปน
ถอยคําที่รูเขาใจกันของชาวโลก (โลกสมัญญา) เปน
ภาษาของชาวโลก (โลกนิรุตติ) เปนคําส่ือสารกันของชาว
โลก (โลกโวหาร) เปนบัญญัติของชาวโลก (โลกบัญญัติ) ที่
ตถาคตก็ใชพูดจา โดยมิไดถือม่ันยึดติด (อิมา โข จิตฺต 
โลกสมฺา โลกนิรุตฺติโย โลกโวหารา โลกปฺตฺติโย ยาหิ
ตถาคโต โวหรติ อปรามสนฺโต)

(ที.สี.๙/๓๐๒-๓๑๒/๒๔๑-๒๕๗)

ถึงแมคําวา “สมมุติ” จะเปนคําท่ีนิยมใชในช้ันรอง และช้ัน
หลงัตัง้แตอรรถกถาลงมา ก็มไิดนารังเกียจอะไร แตกลบันาใชในแง
เปนคําท่ีสื่อสารไดงาย คนไทยคุนกันดี แตขอสําคัญอยูท่ีวา ควร
ระวังท้ังในแงท่ีจะใชใหสื่อความหมายท่ีถูกตอง ไมใหเกิดความเขา
ใจผดิ และถูกตรงตามระบบของธรรม ไมใหเกิดความสบัสนไขวเขว

อยางท่ีบอกขางตนแลววา คําวา ระบบสมมุติ และ ระบบ
วิมุตติ เปนคําแสดงระบบความคิดท่ีแตงสรรข้ึนใหม ซ่ึงเร่ิมปรากฏ
ข้ึนท่ีศิษยบางคนของวัดพระธรรมกาย แตเมื่อมองตามหลักธรรม
แลว ระบบสองสวนน้ันไมมีอะไรท่ีจะเขาคูหรือเขาชุดกันได เฉพาะ
อยางย่ิง จะปรุงแตงใหเกิดความเขาใจผิดเขวออกไป
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ถาจะใหสมมุติคูกับวิมุตติ และบอกวาระบบวิมุตติคือเร่ือง

ของธรรมท่ีพนจากสมมุติ ก็ไมใช เพราะวา ธรรมอะไรๆ ก็เปนอยู
ตามสภาวะของมันอยางน้ันๆ เปนเร่ืองของคนตางหากท่ีจะหลุด
พน คือจิตใจหลุดพน และก็ไมใชหลุดพนจากสมมุติ แตหลุดพน
จากกิเลสท่ีทําใหหลงผิดแลวก็ยึดตดิในสมมุติ

พูดสั้นๆวา ไมตองพนจากสมมุติ แตพนจากการติดสมมุติ
หลุดพนดวยปญญาท่ีรูความจริง ก็หลุดพนจากโมหะของตัว

เอง ไมใชหลุดพนจากสมมุติหรอก สวนสมมุติน้ันก็ไมตองไปหลุด
พน มีแตใหรูเทาทันมัน   

สมมุติไมใชเร่ืองท่ีจะตองไปหลุดพน คือ สิ่งท้ังหลายท่ีมีจริง 
ก็เปนสภาวะท่ีมีอยูของมันอยางน้ันๆ สิ่งท่ีไมมจีริง ก็ไมเปนสภาวะ
ท่ีมีอยู สมมุติเปนเร่ืองของมนุษยท่ีพยายามสื่อสารกัน ถาใชมัน
เปน ก็คือเอามันมาชวยใหเรารูตอไปถึงหรือไปเขาถึงสภาวะ 
สมมุติก็เหมือนมาซอนอยูเทาน้ัน

เมื่อรูถึงสภาวะแลว เรารูวาสมมุติเปนสมมติ ก็ใชมันตอไป 
เรียกวาใชมันอยางรูเทาทัน ไมยึดติดถือมั่น ไมตกเปนทาสของมัน 
มันก็เปนประโยชนไปตามฐานะท่ีแทจริงของมัน

เพราะฉะน้ัน ทานจึงสอนเตือนไวใหรูเทาทันสมมติ คือรูจัก
สมมติวาเปนสมมติ แลวก็ใชมันอยางรูเขาใจ ไมติดคางถือคาอยู
กับมัน พูดจาไปตามสมมุติ แตปญญาหย่ังไปถึงสภาวะโนน อยาง
ท่ีพระพุทธเจาตรัสดังท่ียกมาใหดูขางบนน้ัน ก็หมดปญหา

แตถาไมรูเขาใจตามเปนจริง เอาสมมติเปนตัวความจริง ก็
ติดอยูกับสมมติน้ัน มองไมถึงสภาวะ เหมือนกับวาสมมุติมาบังตา
ไว ทําใหไมเห็นความจริง เรียกวาหลงสมมุติ ไมรูเทาทันมัน สมมุติ
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กลายเปนทิฏฐิ แลวก็ยึดติดถือมั่นไปตามสมมติ ใชสมมติไมเปน ก็
กลายเปนโทษไป

เปนอันวา เร่ืองสมมติน่ี  ไมตองพนมันหรอก ไมตองไปหลุด
พนจากสมมติหรอก ธรรมไหนๆ ก็อยูตามสภาวะของมัน ไมตอง
หลุดพนจากสมมติ คนรูเขาใจธรรมไปตามสภาวะ คือเกิดปญญารู
ทันมัน ถึงความจริงของมัน ก็จบ ไมตองไปหลุดพนจากสมมติ เรา
มีหนาท่ีเพียงรูเทาทัน อยายึดตดิอยูกับมัน และไปใหถึงสภาวะ

รวมความวา สมมติไมไดเขาคูหรือเขาชุดอะไรกับวิมุตติ แต
แทจริงน้ัน เปนท่ีรูกันดีตลอดมา ดังจะมองเห็นไดจากท่ีพูดเมื่อก้ีน้ี
เองวา สมมติคูกับสภาวะ (สภาวะในแงน้ี มาถึงยุคหน่ึง ไดนิยมใชคํา
เรียกใหมีความหมายจําเพาะและหนักแนนมากข้ึนวา “ปรมัตถ”)

เราสมมติข้ึนมาบนสภาวะบาง สมมติซอนตอกันข้ึนไปบน
สมมุติ เปนสมมุติลอยๆ โดยไมมีสภาวะบาง แลวในท่ีสุด เมื่อเรา
รูทันสมมติ และรูถึงสภาวะ ก็ปฏิบัติตอมัน อยูกับมันไดดวยดีโดย
ชอบ อยางเปนอิสระท้ังสองอยาง

๕. รูทันสมมุติ ก็จะวิมุตติ

เปนอันวา เราไมมาจัดมาตั้งธรรมท้ังหลายแยกเปนระบบ
สมมติ กับระบบวิมุตติ จะดีกวา

ระบบท่ีพระพุทธเจาตรัสไว และท่ีทานแสดงไวในพระไตร
ปฎก จัดแยกเปนรูปธรรม-นามธรรม เปนโลกิยธรรม-โลกุตตรธรรม 
เปนสังขตธรรม-อสังขตธรรม เปนตน น่ันแหละ ชัดเจนดีแลว

เฉพาะอยางย่ิง ท่ีเก่ียวของโดยตรงท่ีน่ี ก็คือ สังขตธรรม-
อสังขตธรรม
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ในท่ีน้ี ไมไดมุงมาเขียนเร่ืองน้ี แตอยางท่ีบอกแตตนแลววา 

พูดไวเพียงเพื่อเปนความไมประมาท จึงจะไมนําพุทธพจนและ
หลักฐานตางๆ มาแสดงใหมาก ขอเพียงสรุปความในบางแงบาง
มุม ใหนําไปพิจารณากันดู

สังขตธรรม อสังขตธรรม ขันธ ๕ นิพพาน เปนสภาวะ ไรอัตตาทัง้น้ัน

สังขตธรรม หรือสังขาร ท่ีแยกแยะเปนขันธ ๕ ก็เปนสภาวะ 
ซ่ึงมีอยูเปนอยูตามท่ีมันเปนของมัน โดยมีอาการเปนไปท่ีเรียกวา
สังขตลักษณะ

อสังขตธรรม คือนิพพาน ก็เปนสภาวะ ซ่ึงมีอยูเปนอยูตามท่ี
มันเปนของมัน โดยไมมีอาการเปนไปอยางสังขตธรรมน้ัน เรียกวา
มีอสังขตลักษณะ

ท้ังสังขตธรรม และอสังขตธรรม ก็ลวนเปนสภาวะ ไมเปน
สัตว ไมเปนบุคคล ไมเปนอัตตา ไมเปนตัวตน ฯลฯ ไมเปนสมมติ
อะไรท้ังน้ัน

ขันธ ๕ ก็ตาม นิพพาน ซ่ึงพนจากขันธ ๕ ก็ตาม ก็มีก็เปน
ตามภาวะของมันๆ ไมเปนอัตตา ไมมีอัตตาอยูท่ีไหน

แตเมื่อขันธ ๕ เปนไปของมันตามเหตุปจจัย ตามกระบวนท่ี
เรียกวาอิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท สภาวะท้ังหลายก็เกิด ก็ดับ 
ก็แปรเปลี่ยนไปตามวิถีแหงเหตุปจจัยน้ันๆ

เมื่อไมมีความรูเขาใจสภาวะ ไมหย่ังถึงความจริงตาม
สภาวะน้ัน ขันธ ๕ หรือนามรูป พรอมท้ังวิญญาณท่ีเปนไปอยาง
น้ัน ก็เทากับอยูในภาวะท่ีพรอมจะใหเกิดมีการยึดถือ สมมุติ 
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บัญญัติข้ึนมาวา สัตว บุคคล อตัตา ตวัตน ตลอดจนวาคนชือ่น้ันช่ือ
น้ี เกิด แก เจ็บ ตาย ฯลฯ เปนอยางน้ัน มีอยางน้ี

เมื่ออยูกันดวยความยึดติดถือมั่น ไมรูทันสมมุติแลว ปญหา
ทุกขภัยนานาจากการยึดถือตามสมมติบัญญัติ ก็เกิดข้ึน จนถึง
การขัดแยงเบียดเบียนกันในโลก

เมื่อเกิดความรูเขาใจถึงสภาวะ หย่ังถึงสภาวะท่ีเปนความ
จริงของขันธ ๕ แลว ความเขาใจผิด ความหลงผิด ความยึดติดใน
สมมุติ ก็หายไป ความวาวุนภายในและความวุนวายภายนอกจาก
การยึดติดถือมั่นคางคาอยูกับสมมุติ ก็สงบ ก็ประจักษแจงนิพพาน 
มีความสุขสงบอยูดวยปญญา ซ่ึงรูถึงสภาวะ และรูทันสมมติ

เมื่ออยูดวยความตระหนักรูถึงสภาวะ และรูทันสมมติ ไมติด
สมมติ ก็อยูกับคนท้ังหลายในโลก สื่อสารกับคนท้ังหลายไปตาม
สมมุติดวยบัญญัติท่ีตกลงใชกัน ใหสําเร็จประโยชนท่ีพึงประสงค 
โดยไมยึดติดถือคางถือคา ท่ีจะใหเกิดเปนพิษภัยแกตนและผูอื่น

คนท่ีบัญญัติเรียกตามสภาวะของกิเลสท่ีมีอยูวาปุถุชนน้ัน 
เมื่ออยูกับขันธ ๕ แตไมรูถึงสภาวะท่ีเปนเพียงขันธท้ังหลาย ก็ยึด
ติดสําคัญมั่นหมายข้ึนมาวามีวาเปนอัตตา บัญญัติเปนสัตว เปน
บุคคลอยางน้ันอยางน้ี

ปุถุชนน้ัน เมื่อไดยินไดฟง หรือแมแตรํ่าเรียนเรื่องนิพพาน ก็
แครูจักนิพพานไปตามสัญญา ตามความจําหมายในสมมตุบัิญญัติ
ไมไดประจักษนิพพาน  ก็อาจยึดเอานิพพาน  (คือบัญญัติวา 
“นิพพาน”) เปนอัตตาข้ึนมาได คือยึดเอาสัญญาบาง ถือเอาเวทนา
บาง เปนตน วาเปนนิพพาน ท่ีแทก็คือยึดอยูในขันธ ๕ น่ันเอง
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แตพระอรหันตซ่ึงประจักษนิพพาน ก็คือรูถึงสภาวะ และรู

ทันสมมติ จึงแจงนิพพาน
เมื่อไมติดบัญญัติ ไมหลงสมมติอยูแลว ก็ยอมเปนธรรมดาท่ี

จะไมยึดถือสําคัญมั่นหมายเอานิพพานเปนอัตตา
ดังน้ัน พระอรหันตจึงอยูท้ังกับสังขตธรรม หรือขันธ ๕ และ

กับอสังขตธรรมคือนิพพาน ดวยปญญาท่ีรูถึงสภาวะของขันธท้ัง
หลายตามท่ีเปนสังขตธรรม และสภาวะของนิพพานตามท่ีเปน
นิพพาน หรือตามท่ีเปนอสังขตธรรม ไมยึดถือเอาธรรมใดๆ ไมวา
ขันธ ๕ หรือนิพพาน ไมวาสังขตธรรม หรืออสังขตธรรม วาเปน
อัตตา หรือเปนสัตว บุคคล โดยรูทันสมมติใชบัญญัติไปตามท่ีเปน
โวหารเคร่ืองสื่อสารในโลก อยางท่ีวามาแลว

เมื่อการยึดติดสมมติถือมั่นตามบัญญัติ เปนเร่ืองของปุถุชน 
และปุถุชนก็รูอยูแคในขอบเขตของขันธ ๕ แมจะพูดถึงนิพพาน ก็
เปนเพียงสัญญาในบัญญัติ เมื่อเปนอยางน้ี การยึดถืออัตตาจึง
เปนเร่ืองของปุถุชน และท่ียึดถือเปนอัตตา ก็ยึดไดแคขันธ ๕

เพราะฉะน้ัน จึงมีพุทธพจนท่ีตรัสวา สมณพราหมณเหลา
หน่ึงเหลาใดก็ตาม ท่ีจะยึดถืออัตตา ก็ยึดกันอยูท่ีขันธ ๕ น่ีแหละ (ดู 

สํ.ข.๑๗/๙๔/๕๗) ดังน้ัน เมื่อจะสอนไมใหยึดติดถืออัตตา ตามปกติ ก็
สอนเนนอยูกับเร่ืองขันธ ๕ น้ี

(ผูแจงนิพพานแลว เขาถึงสภาวะ ไมยึดถืออัตตาอยูแลว รู
กันอยูแลว ก็ไมตองสอน ไมตองพูดถึงเปนธรรมดา)

นิพพานก็ไมเปนอัตตา ขันธ ๕ ก็ไมเปนอัตตา ไมไดมีอัตตา
แทจริงอยูท่ีไหนท้ังน้ัน ไมใชวาขันธ ๕ เปนไป จะมีอัตตาข้ึนมา ไม
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ไดมอีตัตาท่ีจะเกิดข้ึนและดับสลายไป อตัตาไมม ีมแีตการยึดถือวามี
อัตตา คืออัตตามีอยูเพียงในการยึดถือ เมื่อหมดการยึดถือ การยึด
ถือหายไป อัตตาท่ีไมมี ก็ไมมีไปตามเดิม ภาพอัตตาก็หายไป

เพราะฉะน้ัน คําวา “อัตตา” น้ี ในบาลี เมื่อแปลลึกลงไป จึง
หมายถึงการยึดถืออัตตา เชน ในพุทธพจนท่ีตรัสเรียกพระอรหันต
วาเปน “อัตตัญชโห” แปลแคตามรูปศัพทวา “ผูละอัตตา” แตความ
หมายคือ “ผูละไรความยึดถืออัตตา” เพราะไมมีอัตตาท่ีจะไปละ

เมื่อละความยึดถืออัตตาได อัตตาท่ีไมมีอยูแลว ก็หมดภาพ
ท่ีสรางใสใหไวแกช่ือของมัน ภาพอัตตาท่ียึดไวถือมาก็ลับตาหาย
ไป เหลือแตสมมติบัญญัติวาอัตตาท่ีจะใชกันอยางรูเทาทันตอไป

ปถุชุนรูตามสัญญาติดคาสมมุติ อรยิชนรูทนัเจาะถงึสภาวะดวยปญญา

ทานเจาของขอเขียนใน เนชันสุดสัปดาห น้ัน พูดถึงพุทธพจน
ในมูลปริยายสูตร ท่ีทานพุทธทาสแปลรวมไวในหนังสือ ปฏิจจ-
สมุปบาทจากพระโอษฐ และยกเอาบางตอนมาอางไว

พุทธพจนน้ี ทานยกมาอางแลว จะตีความอยางไร ก็ยกไว
เปนสวนของทาน แตในเน้ือความท่ีเปนพุทธพจน มีสวนท่ีควรทํา
ใหชัดเจน เพ่ือปองกันความเคลื่อนคลาดและความเขาใจผิดท่ีอาจ
จะเกิดข้ึน และไหนๆ เมื่อกลาวถึงความน้ีเปนขอสําคัญแลว ก็ขอ
บอกเลาสาระท่ีควรสังเกตในพระสูตรน้ันไวบางแมเล็กนอย พอ
เปนเคาใหไปชวยกันพิจารณา

ทานเจาของขอเขียนน้ัน กลาวถึงความในพระสูตรน้ีวา
“ในขันธหา เอกภาวะคือวิญญาณ เพราะเวลาทํางาน 

พระพุทธเจาดึงวิญญาณออกมาเด่ียวๆ เลย แลวทํางาน
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อยูกับขันธทั้งสี่ แลวขันธทั้งสี่คืออะไร คือนานาภาวะ … 
สิ่งที่ถูกรูคืออะไร คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร สี่ขันธน้ี 
น่ีไง สัพเพ สังขารา คือสี่ขันธ (ขีดเสนใตน้ีใสเขามาเพ่ือเปนท่ีสังเกต)

สีข่นัธน้ีเปนอนิจจัง สีข่นัธน้ีเปนทกุขงั แตเวลาจะจบ ก็
ตองตบทายดวยการพิจารณาตวัเองผูรู คอืเอกภาวะ หรอื
ตัววิญญาณวาเปนอนัตตาดวย เพราะฉะน้ัน จึงตบทาย
ดวย สัพเพ ธัมมา อนัตตา ดังน้ัน สัพเพ ธัมมา อนัตตา 
ยอมไมเก่ียวกับวิมุตติ เพราะมันคือสมมติทั้งระบบ …”

ทานเจาของขอเขียนกลาวความน้ีทํานองจะใหเขาใจวา 
หลกัไตรลกัษณตามธรรมนิยามขอ ๑ และ ๒ ท่ีวา “สัพเพ สังขารา”
สังขารท้ังปวงน้ัน กินความเพียง ๔ ขันธแรก ยังไมรวมวิญญาณ
ดวย ตอเมื่อรวมวิญญาณเขาไป จึงเปน “สัพเพ ธัมมา” คือธรรม
ท้ังปวงท่ีวาเปนอนัตตา ดังน้ัน ท่ีวาธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา (คือไม
เปนอัตตา) จึงหมายถึงแคขันธ ๕ เทาน้ัน

ขอใหดูพุทธพจนในพระสูตรน้ีโดยตรง พระพุทธเจาตรัสถึง
การรูท่ีตางกัน ๓ ระดับ คือการรูของปุถุชน การรูของพระเสขะ 
และการรูของพระอรหันต จนถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา

เร่ิมดวยปุถุชน รู ปฐวี อาโป เตโช วาโย ส่ําสัตว ประดาเทพ
พรหม รูป เสียง ฯลฯ เอกัตตะ (เอกภาวะ) นานัตตะ (นานาภาวะ) 
สัพพะ (สัพพภาวะ) จนถึงรูนิพพาน คร้ันรูแลว ก็สําคัญมั่นหมาย
ตอสิ่งน้ันๆ ไปในแงตางๆ จนแมแตสําคัญมั่นหมายวาเปนนิพพาน
ของฉัน และติดเพลินนิพพาน

การ รู ของปุถุชนน้ี พระพุทธเจาทรงใชคาํวา สชฺานาต ิ และ
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สฺตฺวา คือรูปกริยาของ “สัญญา” น่ันเอง หมายความวามนุษย
ปุถุชนรูจักสิ่งตางๆ แมกระท่ังนิพพาน แตรูแคตามท่ีจําไวตามท่ีได
ฟงไดอานโดยสัญญา คือวาไปตามสมมุติบัญญัติ เพราะฉะน้ัน รู
แลวก็สําคัญมั่นหมายไปตามสัญญาเทาน้ัน

จากน้ัน ในระดับท่ี ๒ พระอริยะข้ันเสขะ รู ปฐวี อาโป เตโช 
วาโย ส่ําสัตว ประดาเทพพรหม รูป เสียง ฯลฯ เอกัตตะ (เอกภาวะ) 
นานัตตะ (นานาภาวะ) สพัพะ (สพัพภาวะ) จนถึงรูนิพพาน คร้ันรูแลว 
ก็ไมปลอยใจใหมัน่หมายตอสิง่น้ันๆ ไปในแงตางๆ จนถึงวาไมปลอย
ใจใหมั่นหมายวาเปนนิพพานของฉัน ไมยอมติดเพลินนิพพาน

การ รู ของพระเสขะน้ี พระพุทธเจาทรงใชคาํวา อภชิานาติ และ
อภิฺาย หรือ อภิฺตวฺา คอืรูปกริยาของ “อภญิญา” หมายความวา
พระอริยะรูเขาใจสิ่งตางๆ แมกระท่ังนิพพาน โดยรูดวยปญญาท่ี
เจาะตรงถึงสภาวะ ทะลุสมมุติบัญญัติไปได แมจะยังอยูระหวางยัง
ศึกษา ก็ตัดก็บรรเทาการสําคัญมั่นหมายลงไปไดตามลําดับ

ในระดับท่ี ๓ พระอรหันต รู ปฐวี อาโป เตโช วาโย ส่ําสัตว 
ประดาเทพพรหม รูป เสียง ฯลฯ เอกัตตะ (เอกภาวะ) นานัตตะ 
(นานาภาวะ) สัพพะ (สัพพภาวะ) จนถึงรูนิพพาน คร้ันรูแลว ก็ไม
สําคัญมั่นหมายตอสิ่งน้ันๆ ไมวาในแงใดๆ จนถึงไมมั่นหมายวา
เปนนิพพานของฉัน ไมติดเพลินนิพพาน

การ รู ของพระอรหันต พระพุทธเจาก็ทรงใชคาํวา อภชิานาติ

และ อภิฺาย หรือ อภิฺตวฺา ท่ีเปนรูปกริยาของ “อภญิญา” หมาย
ความวา พระอรหันตรูเขาใจสิ่งตางๆ แมกระท่ังนิพพาน โดยรูดวย
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ปญญาท่ีเจาะตรงถึงสภาวะ จนละความสําคัญมั่นหมายลงไปได
สิ้นเชิง อยูดวยปญญา ไมยึดติดคางคากับสมมุติบัญญัติใดๆ เลย

จากน้ันตรัสถึงการ รู ของพระพทุธเจา ซ่ึงก็เชนเดียวกับพระ
อรหันต แตมขีอพิเศษท่ีทําใหเปนการตรัสรู

ระดับของปุถุชนน้ัน ตรัสวาเปนข้ัน “อปริญญาต” คือยังไมมี
ปญญาท่ีเปนปริญญา

ระดับของพระเสขะ ตรัสวาเปนข้ัน “ปริญไญย” คือยังตอง
พัฒนาปญญาใหเปนปริญญาตอไป

สวนระดับของพระอรหันต ตรัสวาเปนข้ัน “ปริญญาต” คือ
จบปริญญาแลว

ท้ังน้ี มิไดทรงยกช่ือขันธ ๕ ข้ึนมาเปนขอพิจารณา ไมไดตรัส
ถึงวิญญาณแตประการใด และขันธอื่นอีกท้ังสี่ ก็มิไดเปนขอท่ี
ปรากฏข้ึนมาในการตรัส ไมมีอะไรเกี่ยวของกับเอกัตตะ หรือเอก-
ภาวะ และนานัตตะ หรือนานัตตภาวะ ซ่ึงก็เปนภาวะท่ีถูกรูดวยกัน 
(และมีความหมายอยางอื่น) วิญญาณก็ทําหนาท่ีรูของมันไปตาม
ปกติ มิไดมีบทบาทอะไรเปนพิเศษ โดยท่ีขันธท้ังหาถูกรูไปดวยกัน 
ในช่ือท่ีปรากฏโดยบัญญัติวาเทพ วาพรหม เปนตน

แตความรูท่ีเนนออกมาชัดใหเห็นความแตกตาง ก็คือ การรู
ดวยสัญญา กับการรูดวยปญญาท่ีเปนอภิญญา

นอกจากน้ัน ในพระสูตรน้ี มิไดตรัสมาโยงกับหลักไตร
ลักษณโดยตรงแตอยางใดเลย ไมมีคําวา “สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา, 
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา, สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา” ปรากฏในพระสูตรน้ี
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อิทปัปจจยตา มาบรรจบไตรลกัษณ

อีกเร่ืองหนึ่งท่ีอางมาก คือ อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาท อัน
น้ีก็เปนเร่ืองของสภาวธรรมน่ีแหละ คือความเปนไปของสภาวธรรม
ในอาการท่ีสัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกัน มันไมใชเปนระบบสมมุติ 
แตเปนระบบของสภาวธรรมจําพวกสังขตธรรมท่ีเรียกวาขันธ ๕ ซ่ึง
เช่ือมโยงกับสมมุติ ท้ังในดานสงผล และรับผล

ถาพูดตามภาษาของสมมุติ ปฏิจจสมุปบาทก็เรียกไดวาเปน
ตัวชักใยอยูเบ้ืองหลังสมมตุิ สงผลตอสมมุติ เปนตัวท่ีทําใหสมมติ
เกิดข้ึนและดําเนินไปไดเลยทีเดียว และพรอมกันน้ัน มันก็รับผล
สะทอนจากสมมติมาผลักดันปนตัวเอง ถาพูดภาษางายๆ ก็วา ท้ัง
เปนตัวปนสมมติ และถูกสมมุติปน

แยกใหเห็นงายๆ ดวยตัวอยางเล็กนอย คน สัตว รถ บาน 
เปนสมมติ หรือบัญญัติตามสมมุติ แตความยึดติดถือมั่นในสมมติ
น้ันๆ เปนสภาวธรรม

ยอนหลังไป ความคิดปรุงแตงท่ีเปนสภาวธรรมนั่นเองเปน
เหตุใหมีการสมมติข้ึนมา คร้ันมีสมมุติข้ึนมาแลว เมื่อยึดติดถือมั่น
ในสมมติน้ัน ก็เปนปจจัยใหคิดการและทํากรรมตางๆ

จากความยึดมั่นตอสมมุติ บางคร้ังสภาวธรรมตัวโลภะเกิด
ข้ึนมา อยากไดสิ่งสมมุติน้ัน เปนเหตุใหพูดหลอกลวงเขา คําพูด
เท็จเปนสมมติ แตเจตนาท่ีจะพูดคําเท็จน้ัน หรือท่ีจะพูดไมใหตรง
ตามสมมติน้ัน เปนสภาวธรรม

ดวยอาการอยางน้ี ความเปนตางๆ ก็ดําเนินไป ท้ังใน
กระบวนแหงสภาวธรรมในชีวิตจิตใจ และในโลกแหงสมมุติรอบตัว
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ในมหานิทานสูตร พระพุทธเจาทรงแสดงอิทัปปจจยตา 

ปฏิจจสมุปบาทกระบวนใหญโดยมีเวทนาเปนจุดรวม ซ่ึงเปน
ปจจัยใหดานหน่ึง ตัณหาขับเคลื่อนวงจรสภาวธรรมแหงขันธ ๕ 
ของชีวิต และอีกดานหน่ึง ตัณหาก็ปนกระแสความเปนไปในโลก
ของสมมุติ

อิทัปปจจยตาปฏิจจสมุปบาทน้ี เปนธรรมนิยามหน่ึง (ธมฺม-
นิยามตา) อยางท่ีบอกแลววา แสดงความเปนไปของสภาวธรรมใน
อาการท่ีสัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกัน

มีธรรมนิยามอีก ๓ ขอท่ีตรัสไวดวยกันเปนชุดท่ีแสดงไตร
ลักษณ ถานํามาเรียงตอจากขอน้ี ก็รวมเปนธรรมนิยาม ๔ ขอ คือ

๑. … อุปฺปาทา  วา  ตถาคตาน  อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน   ิตาว  สา 
ธาตุ ธมฺมฏ ิตตา ธมฺมนิยามตา อิทปฺปจฺจยตา …

๒. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน อนุปฺปาทา วา ตถาคตาน  ิตาว สา 
ธาตุ ธมฺมฏ ิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจาติ

๓. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน อนุปฺปาทาวา ตถาคตาน  ิตาว สา   
ธาตุ ธมฺมฏ ิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขาติ

๔. อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตาน อนุปฺปาทาวา ตถาคตาน  ิตาว สา  
ธาตุ ธมฺมฏ ิตตา ธมฺมนิยามตา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตาติ

จับแตหัวขอเปน ๔ คือ
ธรรมนิยามที่ ๑ อิทัปปจจยตา (ปฏิจจสมุปบาท)
ธรรมนิยามที่ ๒ อนิจจตา (ภาวะท่ีสังขารท้ังปวง ไมเท่ียง)
ธรรมนิยามที่ ๓ ทุกขตา (ภาวะท่ีสังขารท้ังปวง คงอยูมิได)
ธรรมนิยามที ่๔ อนัตตตา (ภาวะท่ีธรรมท้ังปวง ไมเปนอัตตา)



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๑
อยางท่ีพูดแลววา ขอ ๑ อิทัปปจจยตา (ปฏิจจสมุปบาท) เปน

ธรรมนิยามท่ีแสดงสภาวะของขันธ ๕ ในอาการท่ีสัมพันธเปนเหตุ
ปจจัยแกกัน เปนเร่ืองอาการความเปนไปของสังขตธรรมคือประดา
สังขาร ท่ีเรียกไดวาอยูเบ้ืองหลังปรากฏการณในโลกแหงสมมุติ

ขอ ๒ - ๓ อนิจจตา และ ทุกขตา เปนธรรมนิยามท่ีแสดง
สภาวะของประดาสังขาร อันเปนสังขตธรรม ไดแกขันธ ๕ ท้ังหมด 
วามีลักษณะรวมกัน คือ (สพฺเพ สงฺขารา) ทุกอยางท่ีเปนสังขาร
เปนสังขตะ ลวนไมเท่ียง คงอยูมิได เสมอเหมือนกันท้ังหมด

ขอ ๔ อนัตตตา เปนธรรมนิยามท่ีแสดงสภาวะของธรรมทุก
สิง่ทุกอยาง ไมวาจะเปนสงัขตธรรม หรืออสงัขตธรรม ไมวาจะอยูใน
ขันธ ๕ หรือพนจากขันธ ๕ (ขันธวินิมุต) วามีลักษณะรวมกัน คือ 
“สพฺเพ ธมฺมา” ธรรมท้ังปวง ไมวาสังขาร เปนสังขตะ หรือวิสังขาร 
เปนอสังขตะ ลวนไมเปนอัตตา (อนัตตา) เสมอเหมือนกันท้ังสิ้น

ธรรมนิยามท่ี ๑ คือ อิทัปปจจยตา (ปฏิจจสมุปบาท) แสดง
อาการท่ีสภาวธรรมในขันธ ๕ สัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกันในแนว
ทางท่ีรวมเปนกระบวนการแหงการกอใหเกิดทุกข ถือวาเปนความ
หมายของอริยสัจจขอท่ี ๒ คือ สมุทัยอริยสัจจ ดังท่ีเรียกวา 
ปฏิจจสมุปบาทสมุทัยวาร

อาการท่ีขันธ ๕ เปนไปตามกฎอิทัปปจจยตาน้ี แสดงใหเห็น
อยูในตัวถึงลักษณะท่ีเปนอนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ท่ีเรียกวาไตร
ลักษณ ของขันธท้ัง ๕ หรือประดาสังขตธรรม

แตย่ิงกวาน้ัน ธรรมนิยามท่ี ๔ คือ “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”
บอกตอไปอีกวา ไมเพียงสังขตธรรมท่ีเปนไปตามกฎอิทัปปจจยตา
เทาน้ัน ท่ีไมเปนอัตตา แมแตอสังขตธรรม ซ่ึงเปนสภาวะท่ีพนเหนือ



พระไทย ใชเขาใชเรา?๔๒
อิทัปปจจยตา อันเปนภาวะท่ีสงบ ไมเปนไปแหงปฏิจจสมุปบาท 
ตัดวัฏฏะ ระงับสังขาร เปนนิโรธแหงกระบวนการของปฏิจจสมุป-
ปนนธรรม ถึงภาวะท่ีเปนทุกขนิโรธ อันลุไดตามวิถีท่ีเรียกช่ือวา 
ปฏิจจสมุปบาทนิโรธวาร ซ่ึงเปนนิยามของอริยสัจจขอท่ี ๓ คือ 
นิโรธอริยสัจจ สภาวะน้ีก็ไมเปนอัตตาเชนกัน

หมายความวา ทุกขนิโรธ คือนิพพาน อันเปนอสังขตธรรม ท่ี
ประจักษในท่ีจบสิ้นสุดลงแหงปฏิจจสมุปบาท อันเปนนิโรธวารน้ี 
แมจะพนจากภาวะท่ีเปนสังขตะ จึงไมเปนอนิจจัง ไมเปนทุกขัง แต
ก็เชนเดียวกับสภาวธรรมท้ังหลายในแง ท่ีวา  ไม เปนอัตตา  
(อนัตตา) ไมเปนของใคร ไมเปนใครๆ ไมเปนตัวตนของใคร ไมเปน
ไปตามปรารถนาของใคร แตเปนสภาวะตามท่ีเปนของมัน ไมข้ึน
ตอสมมติท่ีตกลงบัญญัติกันของชาวโลก

เปนอันวา ในธรรมนิยาม ๔ ขอน้ี
ขอที่ ๑ อิทัปปจจยตา แสดงอาการที่เปนไปของสังขตธรรม
ขอที่ ๒-๓ อนิจจตา, ทุกขตา แสดงลักษณะรวมของสังขตธรรม
ขอที่ ๔ อนัตตตา แสดงลักษณะรวมของสัพพธรรม คือทุกสภาวะ
ขอสาํคัญอีกอยางหน่ึงท่ีควรยํ้าก็คือ จะตองเขาใจไวดวยวา 

ธรรมนิยามน้ี เปนนิยามแหงธรรม เปนลกัษณะ เปนอาการ ท่ีแสดง
ความเปนอยูเปนไปของธรรม หรือของสภาวะน้ันๆ ไมใชเปนองค
ธรรม ไมใชเปนตัวสภาวะน้ันเอง

ดังน้ัน ธัมมนิยามตา (ธรรมนิยาม) อทัิปปจจยตา ตถตา   
อนิจจตา อนัตตตา ฯลฯ จึงไมใชเปนเบญจขันธ ไมใชเปนนิพพาน ไม
ใชเปนสงัขตธรรม ไมใชเปนอสงัขตธรรม เปนตน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๓
ปรพิาชกชอบถกปญหา แตนอยคนนักหนาจะมาบอยกวาวจัฉโคตต

ทานเจาของขอเขียนใน เนชนัสุดสัปดาห น้ัน กลาวไดความวา 
พระพุทธเจาไมทรงบัญญัตยืินยันหลกัลทัธเิก่ียวกับอตัตา โดยยกตัว
อยางเร่ืองท่ีวัจฉโคตตปริพาชกมาทูลถามพระพุทธเจาวา “อตัตา มี
หรือ?” ก็ทรงน่ิงเสยี ทูลถามวา “อตัตา ไมมหีรือ?” ก็ทรงน่ิงเสยี 
ปริพาชกน้ันจึงลุกหนีไป

ในเร่ืองน้ี มีขอสังเกตท่ีขอต้ังไวเพ่ือชวยกันพิจารณาวา
- ธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสน้ัน พึงดูดวยวาทรงแสดงโดยปรารภ
หลักโดยตรง หรือปรารภบุคคล ในกรณีน้ี ชัดเจนวาตรัสโดย
ปรารภบุคคล ดงัท่ีตรัสแกพระอานนทวา ถาทรงตอบแกปริพาชก
น้ันอยางใดอยางหน่ึง ก็จะไมเกิดผลดอีะไรแกเขา จึงทรงน่ิงเสยี 
คอืเมือ่ตรัสปรารภบุคคล ก็ตรัสใหเหมาะกับผูฟง โดยทรงมพีระ
มหากรุณาท่ีจะใหเปนประโยชนแกเขา เชน ทรงรอหรือทรง
เตรียมพ้ืนของเขาใหพรอมเสียกอน (พระพุทธเจายังจะทรงพบ
และสนทนากับวัจฉโคตตอีกหลายโอกาสในหลายพระสูตร)

- คําถามของปริพาชกน้ีวา “อตัตา มหีรือ?” “อตัตา ไมมหีรือ?” ไม
ใชอยางเดียวกับคาํถามวา “นิพพาน เปนอตัตาหรือ?” “นิพพาน 
ไมเปนอตัตาหรือ?” แตเปนคําถามท่ีคลมุหมด คอืคลมุท้ังสงัขต-
ธรรม และอสงัขตธรรม แสดงวาในกรณน้ีี ไมทรงตอบท้ังน้ัน มใิช
ไมทรงตอบเพราะเขาทูลถามเก่ียวกับนิพพาน หรือเฉพาะเมือ่เขา
ทูลถามเก่ียวกับนิพพาน

- หลงัจากปริพาชกน้ันลุกออกไปแลว พระพุทธเจาไดทรงอธิบาย
แกพระอานนทถึงเหตุผล ๒ ชุด ท่ีไมทรงตอบ แตทรงน่ิงเสีย 
เหตุผลชุดหลังคือ ถาทรงตอบวา “อัตตามี” ก็จะไมเปนการ



พระไทย ใชเขาใชเรา?๔๔
อนุโลมเพ่ือความบังเกิดข้ึนแหงญาณวา “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา/
ธรรมท้ังปวงไมเปนอัตตา (เปนอนัตตา)”

สําหรับผูศึกษาจํานวนไมนอย เมื่ออานความน้ีแลว ก็ถือวา 
น้ีเปนการแสดงชัดอยูแลววา ท่ีตรัสไปน้ัน ไมกระทบธรรมนิยาม
ขออนัตตตา ท่ีเปนหลักยืนและมีความหมายชัดอยูแลว

สวนท่ีตรัสตอไปวา ถาทรงตอบวา “อัตตาไมมี” ก็จะทําให
ปริพาชกน้ัน ซ่ึงหลงงมอยูแลว ย่ิงงวยงงหนักข้ึนไปอีกวา เมื่อ
กอนน้ัน อัตตาของเราคงไดมีอยูเปนแน แตแลวบัดน้ี อัตตาน้ัน
ไมมี เหตุผลน้ีก็ชัดวา ท่ีทรงน่ิง ก็เพราะทรงเก้ือกูลแกตัว
ปริพาชกน้ันเอง

เร่ืองวัจฉโคตตปริพาชกน้ี ถาจะพิจารณาใหเห็นชัดข้ึน ควร
ทราบภูมิหลังของเขา และตามดูเร่ืองของเขาไปใหตลอดดวย

วัจฉโคตตปริพาชกน้ีเกิดในตระกูลพราหมณ คือเดิมเปน
พราหมณน่ันเอง เขาศึกษาพราหมณวิชาจบแลว ไมเห็นเปนสาระ จึง
ออกบวชเปนปริพาชก และเท่ียวแสวงหาคําตอบ จนกระท่ังไดมา
เฝาพระพุทธเจา และทูลถามปญหาท่ีจะแกความสงสัย

เขาเปนนักศึกษาและแสวงหาอยางแทจริง จึงมาทูลถาม
บอยมาก ท้ังท่ีพระเชตวัน เมืองสาวัตถี ท่ีปามหาวัน เมืองเวสาลี 
และท่ีเขาคิชฌกูฏ เมืองราชคฤห และมิใชเฉพาะพระพุทธองคเทา
น้ัน บางทีก็เขาไปถามพระสาวกผูใหญ เทาท่ีมีบันทึกไว คือ พระ
มหาโมคคัลลานะ และพระสภิยกัจจานะ

รวมเร่ืองของปริพาชกผูน้ี มบัีนทึกไวในพระไตรปฎกเปนพระ
สูตรประมาณ ๖๐ สูตร มีท้ังในมัชฌิมนิกาย ในสังยุตตนิกาย ท้ัง
ขันธวารวรรค และสฬายตนวรรค และในอังคุตตรนิกาย เขามาซัก



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๕
ถามจนในท่ีสุดเมื่อเลื่อมใสจนมั่นใจแลว ก็ประกาศตนเปนอุบาสก 
แลวตอมาก็ยังมาถามปญหาเพ่ิมอีก

คร้ังสุดทายท่ีมีบันทึกเปนพระสูตรไว วัจฉโคตตมีศรัทธาแรง
กลา ไดทูลขออุปสมบทโดยยอมประพฤติติตถิยปริวาส ๔ เดือน ใน
ฐานะท่ีเปนเดียรถียมากอน หลังจากบวชแลวไมนานนัก ก็ไดบรรลุ
อรหัตตผล เปนพระอรหันตองคหน่ึง

ขอท่ีควรทราบและสังเกตไวก็คือ ปญหาท่ีวัจฉโคตต-
ปริพาชกถามบอยมาก ถามแลวถามอีก ก็คือ ปญหาท่ีลัทธิท้ัง
หลายสมัยน้ันชอบถกเถียงกัน ไมรูจักจบจักพอ คือคําถามจําพวก
ท่ีเปนทิฏฐินิสสัย (ติดทิฏฐิ, ถือทฤษฎี; เขียนอยางไทยเปน “ทิฐินิสัย” 
ก็ได) อยางท่ีสมัยใกลๆ น้ีนิยมเรียกวาพวกปญหาอภิปรัชญา

ในพระไตรปฎก ในพระสูตรจํานวนมาก กลาวถึงนักบวช 
โดยเฉพาะพวกปริพาชก ซ่ึงเปนนักแสวงปญญา มาทูลถามพระ
พุทธเจาเก่ียวกับปญหาจําพวกน้ี และเปนปกติทีเดียววาพระองค
จะไมทรงตอบ ทานจัดเปนอัพยากตปญหา คือคําถามท่ีไมทรง
ตอบ ไมทรงตัดสิน เพราะไมกอประโยชน บางทีก็ทรงนําผูถามออก
ไปสนทนาในเร่ืองท่ีจะมองเห็นสาระอันพึงนําไปปฏิบัติหรือทําให
เปนประโยชนได

วัจฉโคตตปริพาชกก็อยูในวงของนักถามปญหาแบบน้ี และ
ดูจะครุนคิดเอาจริงเอาจังมากเปนพิเศษเลยทีเดียว

ปญหาแบบน้ี ท่ีเดนมาก มาเปนชุด คือ คําถามของพวกลัทธิ
ถือทฤษฎีสุดโตง ท่ีเรียกวาอันตคาหิกทฏิฐิ ๑๐ วา โลกเท่ียง, โลกไม
เท่ียง; โลกมีท่ีสุด, โลกไมมีท่ีสุด; ชีวะอันน้ัน สรีระก็อันน้ัน, ชีวะ



พระไทย ใชเขาใชเรา?๔๖
อยางหน่ึง สรีระก็อยางหน่ึง; ตถาคต (สัตว หรืออัตตา, อาตมัน) 
เบ้ืองหนาแตตาย เปนอยู, ตถาคต เบ้ืองหนาแตตาย ไมเปนอยู;
ตถาคต เบ้ืองหนา แตตาย เปนอยู ก็ใช ไมเปนอยู ก็ใช, ตถาคต 
เบ้ืองหนาแตตาย เปนอยู ก็ไมใช ไมเปนอยู ก็ไมใช

ทิฏฐินิสสัยท่ีกลาวถึงมากในพระไตรปฎกอีกเร่ืองหนึ่ง คือ 
คําถามหรือขอถกเถียงเก่ียวกับ “อัตตา และโลก” (อตฺตา จ โลโก จ) 
ซ่ึงปรากฏในพระสูตรหลายแหง มีแงท่ีถามตางๆ หลากหลาย แตก็
เปนเร่ืองของความสุดขางท้ังน้ัน เชนวา อัตตาและโลก เท่ียง ... 
อัตตาและโลก ไมเท่ียง ... อัตตาและโลก ท้ังเท่ียง และไมเท่ียง ... 
อัตตาและโลก เท่ียงก็ไมใช ไมเท่ียงก็ไมใช ... อัตตาและโลก มีท่ี
สุด ... อัตตาและโลก ไมมีท่ีสุด ... อัตตาและโลก ท้ังมีท่ีสุด และไม
มีท่ีสุด ... อัตตาและโลก มีท่ีสุดก็ไมใช ไมมีท่ีสุดก็ไมใช ... อัตตา
และโลก มีสัญญาแบบเดียว ... อัตตาและโลก มีสัญญาตางแบบ 
... อัตตาและโลก มีสัญญาแคบจํากัด ... อัตตาและโลก มีสัญญา
หาประมาณมิได ... อัตตาและโลก มีสุขโดยสวนเดียว ... อัตตา
และโลก มีทุกขโดยสวนเดียว ... อัตตาและโลก มีท้ังสุขและทุกข ... 
อัตตาและโลก มีทุกขก็ไมใช มีสุขก็ไมใช

วัจฉโคตตปริพาชกทูลถามพระพุทธเจาเก่ียวกับปญหา
จําพวกน้ีมากมาย มิใชเฉพาะเร่ือง “อัตตา มีหรือ” (อตฺถตฺตา) 
“อัตตา ไมมีหรือ” (นตฺถตฺตา) ท่ีพูดถึงขางตนเทาน้ัน และคําถาม
อื่นๆ จําพวกสุดโตง เปนทิฏฐินิสสัยอยางน้ี ก็ไมทรงตอบท้ังน้ัน มี
แตวา ถาเขาเปลี่ยนคําถามเปนวา ทิฏฐิเหลาน้ีเกิดข้ึนมาไดเพราะ
อะไร อยางน้ีพระองคจึงทรงอธิบาย หรือมิฉะน้ัน พระองคก็ทรง



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๗
อธิบายธรรมใหเขาเขาใจท่ีจะมองและวางทาทีปฏิบัติใหถูกตองตอ
ทิฏฐิเหลาน้ี ดวยตัวเขาเอง โดยไมตองทรงตอบคําถามเหลาน้ัน

เมื่อไดอานพระสูตรเกี่ยวกับทิฏฐินิสสัยสุดขางเปนอันมาก
เหลาน้ีแลว ก็จะไมแปลกใจ ในเร่ืองท่ีพระพุทธเจาตรัสกับกัจจานะ
(หมายถงึพระกัจจานโคตต) วาชาวโลกยดึองิอยูกับภาวะ (สดุขาง) ๒
อยาง คอื อตัถิตา (ความม)ี และนตัถิตา (ความไมมี) แตผูท่ีรูเขาใจ
ตามเปนจริงแลว ก็ไมเขาไปเกาะติดยึดถือตัณหาอุปาทานตั้งเปน
อนุสัยแหงทิฏฐิวา “อัตตาของเรา” …

อยาวาแตจะถามวา “อัตตามีหรือ” “อัตตาไมมีหรือ” เลย แม
แตถามในเร่ืองท่ีคนท่ัวไปนึกแนใจวาตนรูคําตอบชัดเจน ดังเชนรู
หลักคําสอนท่ีวา ขันธ ๕ ท้ังรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
ไมเท่ียง เปนทุกข ไมเปนอัตตา แตถาเปนคนลัทธิภายนอกท่ีติดใน
ทิฏฐินิสสัยอยางท่ีวาน้ัน มาทูลถามคําถามแบบสุดโตง ๒ ขาง
อยางขางตน พระพุทธเจาก็ทรงไมตอบ

ขอใหดูตัวอยางเร่ืองตอไปน้ี (ที.สี.๙/๒๙๒/๒๓๒)

โปฏฐปาทปริพาชกกราบทูลถามวา “ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขาพระองคอาจทราบความขอน้ีไดไหมวา สัญญาเปนอัตตา ของ
บุรุษ หรือวา สัญญาก็อยางหน่ึง อัตตาก็อยางหน่ึง”

พระพุทธเจาตรัสตอบวา “ดูกรโปฏฐปาทะ ทานถือทิฏฐิเปน
อยางอื่น มีขอท่ีเขากับความเขาใจเปนอยางอื่น มีขอถูกใจใฝนิยม
เปนอยางอื่น มีการประกอบสะสมมาในการปฏิบัติอยางอื่น มีหลัก
ของอาจารยในลัทธิอยางอื่น ยากท่ีจะรูความขอน้ีไดวา สัญญา
เปนอัตตาของบุรุษ หรือวาสัญญาก็อยางหน่ึง อัตตาก็อยางหน่ึง”



พระไทย ใชเขาใชเรา?๔๘
อธิบายอยางงายๆ วา ปริพาชกน้ันมีแนวความคิดความเห็น

ความเขาใจท่ีเปนพ้ืนมาตามแบบของเขา ถาพระพุทธเจาตรัสตอบ
วา “ใช” หรือ “ไมใช” เขาก็จะเขาใจคําตอบของพระองค หรือแปล
ความหมาย ตีความไปตามทิฏฐิท่ีเปนพ้ืนเพของเขาน่ันเอง ซ่ึงก็คือ
ไมตรงตามความหมายท่ีพระพุทธเจาตรัสแกเขา

เพราะฉะน้ัน เมื่อคนถือลัทธิภายนอก หรือใครก็ตาม ซ่ึงมี
พ้ืนความคิดความเขาใจสะสมมาตามลัทธิของตน หรือตามทิฏฐิท่ี
ถือกันมา ถาเขาทูลถามปญหาแบบใช หรือไมใช อยางน้ันหรือ
อยางน้ี ก็จะไมทรงตอบ

ลทัธิถอืสุดโตง กับสันทฏิฐิกธรรม

พูดงายๆ วา นักบวชน้ัน หรือคนผูน้ัน ถามคําถามท่ีเปนไป
ตามทิฏฐิ เปนเร่ืองของสมมุติบัญญัติ นอกจากแตละฝายเขาใจไป
ตามแนวความคิดของลัทธิหรือตามพื้นเพของตนแลว ก็เปนเร่ือง
ของการคิดไปตามสมมติบัญญัติ ตกไปสูสุดขาง เปนสัสสตทิฏฐิ 
กับอุจเฉททิฏฐิ อยางใดอยางหน่ึง แลวก็วกวนอยูในการถกเถียง
กันไมรูจักจบสิ้น พระพุทธเจาจึงไมทรงตอบ

เมื่อไมทรงตอบคําถามแบบใช หรือไมใช อยางน้ันหรืออยาง
น้ี ของเขาแลว ถาเปนโอกาส พอย้ังหยุดตัดบทจากเร่ืองสมมุติ
บัญญัติแลว ก็จะตรัสอธิบายนําเขาเขาสูการพิจารณาสภาวะ

จากเร่ืองโลก อัตตา สัตว บุคคล เทพ พรหม ฯลฯ ท่ีลวนเปน
สมมติบัญญัติ พระพุทธเจาทรงนําผูถามหรือผูสนทนา ตรงไปดู
สภาวะท่ีเปนของจริง เหมือนอยูเบ้ืองหลังสมมติบัญญัติน้ัน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๔๙
 แทนท่ีจะมัวถกเถียงกันในเร่ืองอัตตา เร่ืองโลก เปนตน ท่ีไม

มีสภาวะของมัน อันไมเปนจริง แลวก็สรุปไปตามภาพท่ียึดถือเปน
ขางโนน เปนขางน้ี และจะใหคนอื่นยุติไปตามขอสรุปของตัว ซ่ึง
เปนไปไมได ก็ใหมองเสียใหม

 ใหมอง ใหรูวา ท่ีแทน้ัน เบ้ืองหลังปรากฏการณท่ีมองเห็น
เปนภาพความคิดตามสมมุติบัญญัติ น้ัน  มีแต รูปธรรมและ
นามธรรม ซ่ึงมีคุณสมบัติตางๆ แยกไดเปนขันธๆ คือเปนกลุมๆ 
เปนพวกๆ เรียกใหหมายรูกันวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ สภาวะท่ีเปนจริงมีแคน้ี

พรอมกันน้ัน ธรรมคือสภาวะเหลาน้ี ก็เปนไปโดยสัมพันธ
เปนเหตุเปนปจจัยแกกัน มีอาการปรากฏเปนตางๆ และคืบเคลื่อน
ดําเนินไป เปนปฏิจจสมุปปนนธรรม ตามกระบวนท่ีเรียกใหมีช่ือท่ี
สื่อหรือหมายรูกันไดวาปฏิจจสมุปบาท

แลวจากความไมรูเทาทันถึงความจริงตามสภาวะน้ัน ก็เกิด
สภาวะแหงความติดใครไดอยากไปตางๆ และความยึดจะใหเปน
อยางน้ันอยางน้ี จากความยึดถือ ก็ตั้งก็ตราก็บัญญัติข้ึนมาเปนน่ัน
เปนน่ี แลวโลกของสมมุติบัญญัติก็เกิดข้ึน

เมื่อเปนอยูโดยไมรูเทาทัน เช่ือมสมมุติบัญญัติไปถึงกันกับ
สภาวะไมได มองสมมุติบัญญัติไมทะลุตลอดถึงสภาวะ ก็อยูกับ
ความหลงผิด เห็นผิด ถือผิด และหลงติด มีตัณหา มานะ และทิฏฐิ
ข้ึนมานํา มาครอบงํา มาปนจิต ปนความคิด ปนกรรม แลวประดา
ทุกขภัยของชีวิต และการเบียดเบียนวุนวายในสังคมก็ประดัง
ดําเนินไป เปนสมุทัยแหงทุกขของชีวิตและสังคม



พระไทย ใชเขาใชเรา?๕๐
เพียงรูเขาใจความจริงตามสภาวะของธรรมท้ังหลาย ท้ัง

รูปธรรมและนามธรรม อันเปนกลุมตางๆ ท้ัง ๕ ขันธ ท่ีเปนไปใน
อาการแหงความสัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกัน เปนดังกระแสไหล
วนตอเน่ืองเรื่อยไป แหงธรรมท้ังหลายอันเปนสังขตะ คือเกิดข้ึน
ปรากฏเปนไปตามเหตุปจจัย ลวนไมเท่ียง ไมคงท่ี เกิดข้ึนแลวก็ดับ
สลาย คงทนอยูมิได ไมมีตัวตนท่ีเปนอยางน้ันอยางน้ี เปนน่ัน เปน
น่ี เปนเรา เปนเขา เปนของของใครไดจริงจังย่ังยืน เรียกใหรูกันงาย
วาเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

เมื่อรูเขาใจเห็นความจริงของประดาสิ่งท้ังหลายท่ีไดช่ือได
นามตามสมมติบัญญัติเปนตางๆ นานาหลากหลาย วาแทจริงก็คือ
รูปธรรมนามธรรมแหงขันธท้ัง ๕ ท่ีเปนไปตามเหตุปจจัยใน
กระบวนของมัน พอรูทันความจริงอยางน้ี คือเห็นแตรูปนามแหง
ขันธ ๕ ท่ีไหลไปเปนกระแสปฏิจจสมุปบาทแหงธรรมท้ังหลายท่ี
เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็เกิดปญญาสวางใจ มองเห็นโลงผาน
ตลอดทะลุสมมติบัญญัติ ถึงสภาวะ

พอตระหนักรูความจริงตามสภาวะ จิตใจเหมือนหลุดออก
มาไดจากการผูกรัดของตัณหา มานะ และทิฏฐิ พนจากความหลง
ผิดในขันธ ๕ จากความยึดติดถือมั่นท่ีผูกเปนสมมุติบัญญัติข้ึนมา 
เรียกวาถึงวิมุตติ ประจักษแจงนิพพาน อันเปนอสังขตธรรม แลวก็
เปนอยูดวยปญญา ท่ีตระหนักรูตามสภาวะ

ยังมียังอยูกับขันธ ๕ ก็อยูกับมันโดยไมมีความหลงผิดใน
ขันธ ๕ น้ัน สมมติบัญญัติท่ีตั้งท่ีตราไว ก็รูจัก ก็พูดจา ก็ใชไปตาม
โวหารของชาวโลกท่ีตกลงกัน อยางเปนอิสระ ไมตกเปนทาสของ
มัน เรียกวารูเทาทันสมมติบัญญัติน้ัน



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๕๑
ดวยความรูขันธ ๕ ตามเปนจริงน่ีแหละ ก็หลดุพน เปนวิมตุติ

ข้ึนมา ไมตองหลุดพนจากขันธ ๕ (บางทีเรียกวาขันธ ๕ ดับ หมด
ฤทธิ์ หมดพิษ แลวพอถึงเวลา ขันธ ๕ ก็หมดการปรุงตัวไปเอง) แต
หลุดพนจากความเขาใจผิดหลงผิดในสังขตธรรมท้ังหลาย ท่ีทําให
ยึดติดอยูในสมมุติบัญญัติ เกิดความรูทัน และดวยความหลุดพน
น้ัน ก็ถึงนิพพาน ท่ีเปนอสังขตธรรม

(พึงสังเกตดวยวา วิมุตติมักใชในความหมายท่ีกวาง ใน
หลายกรณี หมายถึงมรรค หรือผลเทาน้ัน มิใชหมายถึงนิพพาน)

เมื่อหลุดพนจากความยึดมั่นถือผิดตามท่ีสมมติบัญญัติเปน
สัตว เปนบุคคล เปนอัตตา เปนตัวตน เปนเรา เปนเขา จบมาแลว 
พระอรหันตจะยึดอะไรตามสมมติบัญญัติข้ึนมาอีกไดอยางไร ก็จึง
ไมมีการยึดติดถือตัวตน ถืออัตตา เปนธรรมดา พูดเปนสํานวนวา
ยังยึดถืออัตตา ก็ไมรูจักนิพพาน พอถึงนิพพาน ก็ละอัตตาเสียแลว

ขันธ ๕ หรือสงัขตธรรม ก็ไมเปนอตัตาอยูแลว มแีตการยึดติด
ถือมั่นอัตตาท่ีเปนสมมุติบัญญัติ  คืออัตตาเปนสมมุติบัญญัติ 
เหมอืนกับสตัว บุคคล เรา เขา รถ โลก ท่ีเรียกเปนช่ือกันข้ึนมาซอนอยู
บนสภาวธรรม ไมมอียูจริง อสงัขตธรรมคือนิพพานจึงเปนธรรมดาท่ี
จะไมเปนอัตตา หรือเปนอะไรๆ ท่ีสมมติบัญญัติเรียกกันน้ัน

แมแตคําท่ีเรียกวา “นิพพาน” วา “อสังขตธรรม” เอง ก็เปน
บัญญัติ เชนเดียวกัน หากแตเปนบัญญัติเพ่ือสื่อถึงสภาวะท่ีมีอยู
เปนจริง ซ่ึงก็ตองรูทัน ไมพึงยึดติดเชนกัน

ทานจึงวา พระอรหันต รวมท้ังอริยชนแมตั้งแตพระโสดาบัน 
เปนผูไมอาจเปนไปไดท่ีจะยึดมั่นถืออัตตา ดังพุทธดํารัสวา
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อิธานนฺท ภิกฺขุ “อฏานเมต อนวกาโส ย ทิฏ ิสมฺปนฺโน      

ปุคฺคโล กิ ฺจิ สงฺขาร นิจฺจโต อุปคจฺเฉยฺย เนต าน วิชฺชตีติ    
ปชานาติ ฯ ... “อฏานเมต อนวกาโส ย ทิฏ ิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล 
กิ ฺจิ สงฺขาร สุขโต อุปคจฺเฉยฺย เนต าน วิชฺชตีติ ปชานาติ ฯ ... 
“อฏานเมต อนวกาโส ย ทิฏ ิสมฺปนฺโน ปุคฺคโล กิ ฺจิ ธมฺม     
อตฺตโต อุปคจฺเฉยฺย เนต าน วิชฺชตีติ ปชานาติ ฯ

ดูกอนอานนท ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ยอมรูชัดวา            
“มิใชฐานะ มิใชโอกาส ที่บุคคลผูมีความเห็นถูกตองสมบูรณ 
(คือตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป) จะพึงยึดถือสังขารใดๆ วาเที่ยง
… จะพึงยึดถือสังขารใดๆ วาเปนสุข … จะพึงยึดถือ     
ธรรมใดๆ วาเปนอัตตา นั่นมิใชฐานะที่จะเปนไปได”

ในข้ันสุดทาย มีพุทธพจนตรัสถึงพระอรหันตวา “อตฺตํ 
ปหาย” (ขุ.สุ.๒๕/๔๑๒/๔๙๑) วาละอัตตาแลว คือเลิกยึดติดถือมั่นอัตตา 
และเรียกพระอรหันตวาเปน “อตฺตฺชโห” (ขุ.สุ. ๒๕/๔๑๑/๔๘๙) วาผูละ
อัตตาได คือหมดหรือพนไปแลวจากความยึดติดถือมั่นอัตตา

นิพพาน และวิมุตติ เปนตน เปนคําท่ีสื่อสภาวะสําคัญท่ีเรา
เรียกวาเปนจุดหมายท่ีจะไปใหถึง และตองถึงดวยปญญาท่ีทําให
จิตหลุดพนประจักษแจง

แมวาคนท่ัวไปท่ีเปนปุถุชนจะยังไมรูเขาใจสภาวะน้ัน ก็เปน
เร่ืองท่ีพระพุทธเจาตรัสอธิบายอยูเสมอ อยางนอยก็ใหเห็นความ
เปนไปไดท่ีจะหลุดพนไปจากปญหาท้ังหลาย และจากโทษทุกขภัย
นานา โดยทรงใชคําเทียบเคียงตางๆ มาสื่อบาง ทรงสื่อดวยอุปมา
บาง ตลอดจนตรัสวิธีปฏิบัติท่ีจะใหลุถึงหรือประจักษแจง
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วิมตุติ นิพพาน เปนสนัทิฏฐิกธรรม ซ่ึงรูเห็นไดทันทีประจักษกับ

ตัว ตรงขามกับเร่ืองสมมุติบัญญัติท่ีอยูกันแคความคิดและการถก
เถียงไปตามความยึดถือ ท่ีจับตัวฝงเปนทิฏฐินิสสัยในเร่ืองตางๆ 
มากมาย เห็นวาเปนอยางน้ันอยางน้ี ถกเถียงกันไป แลวก็วกเวียน
กันอยูในวังวนของความคิดท่ียึดติดกับสมมุติบัญญัติน้ัน ไมรูจบ

ดังน้ัน ถาใครมาทูลถามเร่ืองสมมุติบัญญัติลัทธิทิฏฐินิสสัย  
ก็จะไมทรงตอบ ทรงน่ิงเสีย แตในเร่ืองวิมุตติ หรือนิพพาน อันเปน
สันทิฏฐิกธรรมน้ัน ทรงอธิบายอยางจริงจัง

ในดานทิฏฐินิสสัยเร่ืองสมมุติบัญญัติ เมื่อไมทรงตอบแลว 
ถาเปนโอกาส ก็ทรงสนทนาหรืออธบิายแกเขา โดยผันกลับใหมา
มองดูความเปนจริงตามสภาวะ ท่ีเปนเร่ืองอยูกับตัว อยูกับชีวิต 
อยูกับสภาพแวดลอม ท่ีรูเขาใจแลว จะเปนประโยชนจริง ตั้งแต
สภาวะของเบญจขันธ ทางปฏิบัติท่ีจะรูเขาใจความจริงของมัน จน
หลุดพนจากความยึดติดถือมั่นในอาการของสมมุติบัญญัติตอ
เบญจขันธน้ัน จนถึงวิมุตติ ถึงนิพพาน อยางน้ีจึงจะตรัสอยู
สม่ําเสมอเปนประจํา

มิฉะน้ัน หากเขายังไมพรอม หรือพรอมกันน้ันเอง ในดานท่ี
เขายังอยูในโลกของสมมุติบัญญัติ มีครอบครัว มีลูกหลาน ทําการ
งานเลี้ยงชีวิตอยูในสังคม ก็ทรงสอนทรงอธิบายมากมาย ถึงวิธี
ปฏิบัติ และวิถีแหงการดําเนินชีวิตอันถูกตองชอบธรรม ท่ีจะไมถูก
ความยึดติดถือมั่นในสมมุติบัญญัติน้ันครอบงํามากเกินไป หรือรู
จักพิจารณาท่ีจะผอนเบาความยึดติดถือมั่นน้ันลงไดบาง เพ่ือท่ีจะ
ใหมีชีวิตท่ีดีงาม มีความสุข อยูรวมดวยดีในสังคม ไมเบียดเบียน
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กัน แตเปนกําลังในทางสรางสรรค ใหสังคมมีสันติสุข ในโลกท่ีแวด
ลอมอันเก้ือกูล โดยเฉพาะธรรมชาติท่ีสดช่ืนร่ืนรมย

น่ีก็คือวิถีชีวิตแหงอริยมรรคา ของผูท่ีรูจักพัฒนาตัวเอง ดวย
มีการศึกษาตามหลักแหงศีลอันใหมีความสัมพันธท่ีดีงามเก้ือกูล
กันกับผูคนและสิ่งแวดลอม สมาธิท่ีจะพัฒนาจิตใจใหดีงามมีคุณ
ภาพพรอมท่ีจะทํางานใชการอยางมีความสุข และปญญาท่ีจะช้ีนํา
สองทางใหกาวไปในอริยมรรคาน้ัน จนกระท่ังรูถึงสภาวะของ
ประดาธรรม และรูทันสมมุติบัญญัติ หลุดพนเปนอิสระ มีชีวิตแหง
ปญญา และมีความสุขไรทุกขอยางแทจริง

แตกตางไดในเรือ่งสมมติุบัญญัติ ไมขัดในสภาวธรรม

ในเร่ืองปลีกยอยตางๆ ซ่ึงก็มีอีกไมมาก คงจะขามไป แตเห็น
ควรต้ังขอสังเกตไวเล็กนอยเก่ียวกับขอความท่ีวาพระอรหันตก็ยัง
ขัดแยงกัน

ในเร่ืองน้ี บางทีจะเปนความแตกตาง แตไมใชความขัดแยง
ละกระมัง

ความแตกตางน้ัน ก็เปนเร่ืองธรรมดา คือ พระอรหันตก็มี
องคอวน ทวม ผอม สูง เต้ีย ดํา คล้ํา ขาว ฯลฯ แตกตางกัน มี
บุคลิกถูกตาถูกใจชาวบานบาง ไมถูกตาไมถูกใจบาง ตางๆ กันไป 
แตทุกทานมีจิตหลุดพนจากกิเลสเหมือนกัน

พระอรหันตเองก็มีความถนัดอัธยาศัยแตกตางกัน บางทาน
มีปาเปนท่ีสัปปายะ ปลีกตัวไปอยูปาเปนประจํา บางทานใสใจท่ี
จะแนะนําสั่งสอนอยูใกลหมูชน เปนตน มีการปฏิบัติตอสภาพ
สมมุติแตกตางกัน แตทุกทานมีความรูเขาใจตอสภาวธรรมตรงกัน
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๖. เขาถึงพระไตรปฎก ตรงสูพุทธพจน

นายินดีวา ในชวงเวลาระยะน้ี ไดมีความต่ืนตัวในการศึกษา
พระไตรปฎก เพ่ือเรียนธรรมจากพุทธพจนโดยตรง แนนอนวา การ
ศึกษาพระพุทธศาสนาท่ีแท จะตองเขาถึงพระดํารัสของพระพุทธ
เจาท่ีรวบรวมรักษาไวในพระไตรปฎก

นาเสียดายวา ในเมืองไทยน้ี นับเปนศตวรรษทีเดียวท่ีการ
เรียนพระพุทธศาสนา แทนท่ีจะใสใจใหความสําคัญสูงสุดแกพระ
ไตรปฎก กลับเนนหรือแมกระท่ังศึกษากันอยูแคคัมภีรช้ันอรรถกถา
ลงมาและตําราช้ันหลัง

เดิมน้ัน แมจะกําหนดอรรถกถาเปนตน เปนหลักสูตร หรือ
เปนแบบเรียน แตเห็นไดวา ความมุงหมายท่ีแทน้ัน มุงจะใหคัมภีร
รุนรองหรือรุนหลังน้ัน เปนเคร่ืองโยงและแมกระท่ังเปนเคร่ือง
บังคับใหเขาสูการศึกษาคนควาพระไตรปฎก

อยางไรก็ตาม เมื่อกาลผานมา การเรียนซ่ึงเนนท่ีการแปล
คัมภีรอันเปนแบบเรียนน้ันใหได และมุงท่ีการสอบผานช้ัน โดยให
แปลภาษา ไมไดเรียกรองความรูเขาใจสาระคือตัวหลักพระธรรม
วินัย ไดทําใหผูศึกษาจํากัดตัวอยูแคคัมภีรท่ีอยูตอหนา และไดแค
ภาษาพอใหแปลไดตามกําหนด

หันกลบัไปเฝาฟงพระพุทธองคตรสั แลวอรรถกถาอยูตรงไหน

ทานพุทธทาสเปนผูมีความคิดริเร่ิมอยางสําคัญ อยางนอยก็
เปนทานหน่ึง ท่ีมุงตรงกลับไปหาพระไตรปฎก และไดอุทิศเวลา
และเร่ียวแรงใหแกการศึกษาคนควาพุทธพจนอยางจริงจัง โดยใช
ภาษาเปนสื่อมุงไปหาเน้ือธรรม
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การท่ีทานพุทธทาสเนนและเอาจริงเอาจังกับงานคนควา

พุทธพจนในพระไตรปฎกน้ัน มากมายแคไหน เห็นไดไมยาก แค
หนังสือชุดจากพระโอษฐ ตั้งแต พุทธประวัติจากพระโอษฐ เปนตน
มา ก็เปนหลักฐานท่ียืนยันไดอยางชัดเจน มองเห็นทันที

เปนธรรมดาวา ในการศกึษาคนควาและทํางานตางๆ เก่ียวกับ
พระไตรปฎกน้ัน สวนงานท่ีสาํคัญก็คอื การแปลภาษาบาล ีและการ
ปรึกษาคัมภรีประกอบ เฉพาะอยางย่ิง การดูอรรถกถา ในเร่ืองน้ี ก็ชัด
เจนวา ทานพุทธทาสมีความชํานาญและไดปฏิบัติอยางจริงจัง 
หนังสือท่ีเปนงานแปลพระไตรปฎกซ่ึงเจาะตรงไปท่ีหลักธรรม
สําคัญ จึงปรากฏออกมาใหใชประโยชนกันไดอยางดี

  อยางไรก็ตาม ผูศึกษาท่ีอานท่ีใชพระไตรปฎกแปล ไมวาจะ
เปนของทานพุทธทาสหรือของใคร หรือฉบับไหนก็ตาม บางทีไม
ทราบและมองไมเห็นภาพรวมแหงการเกิดข้ึนของหนังสือแปลพระ
ไตรปฎก ทําใหไมเขาใจสถานะของคัมภีรท้ังหลาย ตลอดจนการ
ปฏิบัติตอพระไตรปฎกฉบับท่ีแปลจากภาษาบาลีใหพอดีและสม
ควรตามความเปนจริง

บางทานอานหนังสือของทานพุทธทาส พบวาหลายแหง
ทานวิจารณอรรถกถาแรงๆ ในทางไมเห็นดวย ก็นึกหรือสรุปเอาวา
ทานพุทธทาสคงไมเอาดวยกับอรรถกถา เลยกลายเปนเขาใจผิดไป

ท่ีจริง อานหนังสือของทานพุทธทาสไมตองมาก ก็เห็นไดวา 
ทานก็เชนเดียวกับนักแปลพระไตรปฎกท้ังหลาย ในแงท่ีวาไดอาน
ไดคนอรรถกถาอยางเอาจริงเอาจัง (ทานเองก็อางอรรถกถาอยู
เร่ือยๆ) และโดยท่ัวไป การปรึกษาอรรถกถาก็ดําเนินไปตามปกติ 
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แตสวนท่ีมีพิเศษก็คือ เมื่อใดทานพบขอท่ีทานเห็นวาไมสมเหตุผล
หรือไมเห็นดวย ทานก็วาออกมาตรงๆ ไมใชวาตามกันเร่ือยไป

ถาไมเขาใจเร่ืองน้ี บางคนก็จะประณามอรรถกถาหรือ
ปฏิเสธอรรถกถาไปเลย  กลายเปนสุดโตงไปดวยความไมรู

อยางนอยจึงควรรูจักอรรถกถาวาคืออะไร อรรถกถาน้ันช่ือก็
บอกอยูในตัวแลววาคืออะไร

“อรรถกถา” แปลตรงตัววา “คําบอกความหมาย” ถาแปลให
ใหญข้ึนอีก ก็ตรงกับ “อัตถสังวรรณนา” คือขอความท่ีพรรณนา
ความหมาย

 วาโดยพ้ืนฐาน พูดอยางสมัยน้ี อรรถกถาก็คือ พจนานุกรม 
หรือ dictionary น่ันเอง แตเปน dictionary ท่ีไมเรียงคําตาม
ลําดับอักษร (ไมใช alphabetically arranged) แตเรียงตาม
ลําดับพุทธพจนท่ีอยูในพระไตรปฎก (เรียงตาม text sequence; 
text น้ีคือตัวบทอันไดแกพุทธพจน)

แตขอท่ีทําใหคนบางทีมองอรรถกถาไมออก จับไมถูกวา
อะไรคืออรรถกถา ก็อยูท่ีวา อรรถกถาเปนพจนานุกรม หรือ 
dictionary ท่ีเรียกไดวา superbly illustrated เลยทีเดียว คือมี 
illustrations อันไดแกสวนเสริมประกอบชวยอธิบายมากมาย
เหลือลน แมจะมิใชภาพประกอบ แตมีตัวอยาง มีเร่ืองราว มีคําเลา
ขาน มีนิทาน ท่ีใชประกอบและขยายคําอธิบายเกลื่อนไป บางที
เปนเร่ืองเลาในทองถ่ิน หรือเปนเหตุการณท่ีเลาลือจําติดกันมา 
บางทีเปนเร่ืองนิยมตามยุคสมัย ซ่ึงอาจจะดูพิลึกพิลั่นไปเลยก็มี
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(ทานพุทธทาสก็นําเร่ืองประกอบ หรือ illustrations จาก

อรรถกถามาเลามาใชมาก)
เร่ืองเลาตามเหตุการณและตาํนาน เปนตนน้ี มปีระกอบเสริม

เขามา กวาพระพุทธโฆสจะไปแปลอรรถกถากลับเปนภาษาบาลี ก็
ใกล พ.ศ. ๑๐๐๐ แลวพระพุทธโฆสเองและพระอาจารยรวมสมยั ก็ยัง
เขียนมติของทานและเร่ืองราวของยุคสมัยลงไปดวย คนท่ีอาน
อรรถกถา บางทีมองภาพของอรรถกถาท่ีสวนเสริมประกอบเหลาน้ี 
หรือจับเอาสวนน้ีเปนความหมายของอรรถกถา ก็เขาใจเตลิดไป

ท่ีจริง เน้ือตวัแทๆ  หรือสวนแกนของอรรถกถา ก็ตรงไปตรงมา
คือ “คําบอกความหมาย” คลาย dictionary ท่ีวาขางตน และสวน
น้ีแหละท่ีนักแปลพระไตรปฎกกลาวไดวาทุกทานไดปรึกษาอาศัย

อยางท่ีทานเจาของขอเขียนใน เนชันสุดสัปดาห ยกคําแปล
ของทานพุทธทาสมาตอนหน่ึง (จาก ปฏจิจสมปุบาทจากพระโอษฐ) วา

สัตวโลกน้ีโดยมาก ถูกผูกพันแลวดวยตัณหา ดวย
อุปาทาน ดวยทฏิฐ ิ(อุปายุปาทานาภินิเวสวินิพนฺโธ)

จะเห็นไดวาคําแปลน้ี ทานพุทธทาสไดปรึกษาอรรถกถาแลว 
ดังท่ีทานแปล “อุปาย” [พระไตรปฎกอักษรพมา เปนตน และอรรถกถา 

เปน “อุปย”] ตามนัยอรรถกถาวา “ตัณหา”
(ที่เจอกันมา อันตรายที่สุด คือผูแปล-ตีความ ที่อึกอักก็อัตโนมัติ)
อยางไรก็ดี ตอจากสวนแกนท่ีเปนอยางพจนานุกรมน้ีแลว 

อรรถกถามีสวนท่ีเหนือข้ึนไปอีก คือการสรุปคําอธิบาย การเช่ือม
โยงเร่ืองราวหรือสาระกับหลักฐานท่ีอื่น การแสดงมติของทานเอง 
การยกมติของผูอืน่มาวิจารณและเทียบเคียง เปนตน และคงเพราะมี
สวนน้ีน่ันเองท่ีทําใหฝร่ังแปล “อรรถกถา” วา commentary
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พระไตรปฎกแปลชวยได แตจะแนตองใหถงึพระไตรปฎกบาลี

ทีน้ี ทานท่ีใชพระไตรปฎกฉบับแปล หรือหนังสือแปลจาก
พระไตรปฎก (ไมวาจะแปลเปนภาษาไทย ภาษาพมา ภาษา
อังกฤษ หรือภาษาไหนๆ) ในการศึกษา ก็จะตองทําในใจหรือ
ตระหนักไวตลอดเวลาวา คําแปลท่ีดีๆ ท่ีงดงามน้ัน ทานผูแปลเปน
ผูเสียสละ ทําสิ่งท่ีทําไดยาก ทําสิ่งท่ีเปนคุณประโยชน มีคณูุปการ
อยางสูงตอการศึกษาพระพุทธศาสนาของเราและคนมากมาย

แตกระน้ัน ถึงอยางไรๆ คําแปลพระไตรปฎกก็เปนเพียง
อุปกรณเคร่ืองชวยในการศึกษา เพ่ือเปนสื่อชวยใหเขาถึงพุทธ
วจนะไดสะดวกข้ึนเทาน้ัน เพราะวา ในท่ีสุด เราจะม่ันใจไดมากท่ี
สุดเทาท่ีเปนไปได และถือเปนเกณฑตัดสินได ก็ตอเมื่อไดตรวจ
สอบกับพระไตรปฎกภาษาบาลีท่ีเปนแหลงตนเดิม

พระไตรปฎกแปลน้ัน ทานผูแปลอาศัยอรรถกถามากบาง 
นอยบาง บางแหงบางสวน เมื่อเราไปอานไปคนดู กลายเปนอาน
คําแปลตามคําอธิบายของอรรถกถา เพราะทานผูแปลเอาคําไข
ความของอรรถกถามาใสเปนคําแปล

บางทีอรรถกถาอธิบายไวกวางบาง แสดงความหมายหลาย
นัยใหเลือกไดบาง ทานผูแปลก็จับเอามาสวนหน่ึง หรือยุติกับตัว
เลือกนัยหน่ึง

ย่ิงกวาน้ัน บางที คําบาลีคําเดียวกัน ปรากฏในพระไตรปฎก
ตางแหงหลายเลม ผูแปลหลายทานแบงงานแบงเลมกันไปแปล 
คําแปลท่ีออกมา แตกตางกันกลายเปนสิ่งของคนละอยางไปเสีย*

                                                                                
* ดูตัวอยางในหนังสือของผูเขียนน้ี คนไทย ใชกบเฒา, มี.ค. ๒๕๕๒
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ไมตองพูดถึงวา บางทีแปลไปมากๆ คําบาลีตกหลน พลาด

ตาไปเสียบาง บางทีเวลาแปลนึกถึงเน้ือความสําคัญท่ีกําลังเพงอยู
ดานหน่ึง แปลขามคําท่ีขณะน้ันไมไดนึกวาจะมีความหมายสําคัญ
อะไร แตตอมา เกิดมีเร่ืองแงอื่นท่ีตองวินิจฉัย คําเล็กนอยน้ันกลับ
เปนตวัตัดสนิสาํคัญ แตแปลขามขาดไปเสยีแลว อาจเกิดปญหาทํา
ใหเสยีหายได อยางนอยก็แปลไมครบ ไมเต็มความ ไมสมบูรณ หรือ
อุตสาหะทําอยางดี แตคําสําคัญท่ีควรใสวงเล็บหรือหมายเหตุบอก
คําเดิมไวใหเปนท่ีสังเกตในการศึกษา บางทีผานเลยไปเสีย ฯลฯ

นอกจากวาในพระไตรปฎกแปลชุดเดียวกัน ตางแหง ตางผู
แปลบาง ตางเวลาแปลบาง ท้ังท่ีพุทธพจนท้ังตอนเหมือนกัน แต
แปลออกมาตางกัน (บางทีถึงกับขัดแยงกัน ถาท่ีหน่ึงแปลถูก อีกท่ี
หน่ึงก็ผิด) นอกจากน้ันแลว เวลาน้ีมีพระไตรปฎกแปลหลายชุด แม
แตพุทธพจนท่ีเดียวกัน ก็แปลตางๆ กันไป ถาเพียงแคตางสํานวนก็
ยังดี แตบางทีแปลผิดกันคนละความ

ในขณะท่ีเรายังไมมีการนําพระไตรปฎกแปลทุกชุด มาตรวจ
สอบพรอมกัน เพ่ือปรับแกใหถูกตองลงตัวกันท้ังหมด มองในแงดี 
ก็สามารถใชชุดและฉบับท่ีแตกตางกันเหลาน้ีเปนเคร่ืองตรวจสอบ
ซ่ึงกันและกัน

แตรวมแลว ไมวาจะอยางไรก็ตาม พอถึงข้ันตัดสินจริง ก็
ตองไปถึงพระไตรปฎกบาลี

 ในท่ีน้ี จะยกตัวอยางคําแปลพุทธพจนท่ีเดียวกัน จากพระ
ไตรปฎกแปลตางชุดมาใหดู พอใหมองเห็นภาพแหงความแตกตาง 
โดยจะยกเอาตอนท่ีไมยาก และไมตางกันมากนัก จะไดเห็นทางท่ี
จะวางตัวเราไดถูกตอง



พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) ๖๑
(พระไตรปฎกแปลภาษาไทย เรียงตามกาลเวลาที่จัดทํากอนหลัง)
พุทธพจนในพระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ ดังน้ี

สุภปรมาห ภิกฺขเว เมตฺตาเจโตวิมุตฺตึ วทามิ ฯ           
อิธ ป ฺสฺส [ฉบับอื่น เชน อักษรพมา เปน อิธป ฺสฺส] 
ภิกฺขุโน อุตฺตริวิมุตฺตึ อปฺปฏิวิชฺฌโต ฯ (สํ.ม.๑๙/๕๙๗/๑๖๔)

พระไตรปฎกแปล ฉบับอนุสรณฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ท่ี
กรมการศาสนาดูแลสืบมา (แปลจากบาลีฉบับสยามรัฐ) วา

ดกูรภกิษุทัง้หลาย เรากลาวเมตตาเจโตวิมุตวิา มีสุภ-
วิโมกขเปนอยางย่ิง เพราะภิกษุน้ันยังไมแทงตลอดวิมุติ
อันยวดย่ิงในธรรมวินัย ปญญาของเธอจึงยังเปนโลกีย.

พระไตรปฎกแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (แปลจาก
บาลีฉบับสยามรัฐ) วา

ดกูอนภกิษุทัง้หลาย เรากลาวเมตตาเจโตวิมุตตวิา มีสุภ-
วิโมกขเปนอยางย่ิง เพราะภกิษุน้ันยังไมแทงตลอดวิมุตติ
อนัยวดย่ิงในธรรมวินัยน้ี ปญญาของเธอจึงยังเปนโลกีย.

พระไตรปฎกแปล ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (แปล
จากบาลีฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) วา

ภิกษุทั้งหลาย เรากลาวเมตตาเจโตวิมุตติวามีสุภ-
วิโมกขเปนอยางยิ่ง สําหรับภิกษุผูมีปญญาอันเปน
โลกิยะ ยังไมรูแจงวิมุตติที่ยอดเยี่ยมในธรรมวินัยน้ี

พุทธประวัติจากพระโอษฐ ของ พุทธทาสภิกขุ (แปลจาก
บาลีฉบับสยามรัฐ) วา

ภิกษุ ท.! เรากลาวเมตตาเจโตวิมุตติ วาเปนธรรม
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มีสุภวิโมกขเปนอยางยิ่ง. ในกรณีน้ี 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 ในธรรมวินัยน้ี ที่ยังมิไดแทงตลอด
วิมุตติอันยิ่งขึ้นไป

(บางทานอาจสงสัยวา Bhikkhu Bodhi/ภิกขุโพธิ เปนใคร 
พอจะแปลบาลีไดแคไหน เทาท่ีควรทราบ ทานเปนชาวอเมริกัน มา
บวชในศรีลงักา เปนศิษยของพระมหานายกะ อานันทไมตรี ขณะน้ีมี
พรรษา ๓๗ หรือ ๓๘ แปลพระไตรปฎกไวมากมาย เฉพาะสังยุตต-
นิกายน้ี ทานแปล ๑๐ ปจึงจบ)

จะเห็นวา พระไตรปฎกแปลไทยท้ัง ๓ ชุด มีคําวา “ปญญา…
เปนโลกีย/โลกิยะ” น่ีก็คือใสคําแปลของอรรถกถาเขามาดวย

(อรรถกถาตรงน้ีวา “อิธปฺสฺสาติ อิเธว ปฺา อสฺส, นยิมํ  
โลก ํอตกิกฺมตตี ิอธิปโฺ, ตสฺส อธิปฺสฺส, โลกยิปฺสฺสาต ิอตโฺถ 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

อีกทานหน่ึง คือ Bhikkhu Bodhi บอกวา ทานดูอรรถกถา
ตรงน้ีแลว ไมเต็มใจ พอดีคําวา “อิธปฺสฺส” น้ี มีคําอธิบายใน
อรรถกถาอีกคัมภีรหน่ึงดวย คือ มโนรถปูรณี (ท่ีดูขางตนคือ สารัตถ-
ปกาสินี) ก็เทียบกันดู

ใน มโนรถปูรณี อธบิายวา “อิธปฺสฺสาต ิอมิสมึฺ สาสเน ปฺา อธิ-

ปฺา นาม, สาสนจรติาย อริยปฺาย  ิตสสฺ อริยสาวกสสฺาติ อตฺโถ ฯ [คําวา 

‘อธิปฺสสฺ’ มีอธิบายวา ปญญาในหลกัคําสอนน้ี ชือ่วา อธิปญญา, ไดแกอริย-

สาวกผูดํารงในอริยปญญาท่ีไดบําเพ็ญมาในพระศาสนา]” (อง.อ.๓/๘๘๐/๓๘๐)

Bhikkhu Bodhi บอกวา ดูอรรถกถาแหงน้ีแลวแนใจกวา 
ทานจึงยุติแคท่ีวาขางตน

เวนทีสุ่ดสองขาง สูทางสายกลางในการศกึษาพระไตรปฎก

การศึกษาพระไตรปฎกโดยเขาถึงพุทธพจนในพระไตรปฎก
น้ัน เปนความดีงามประเสริฐ อันพึงนิยมบูชา แตกระน้ันก็ตาม 
เวลาเราศึกษา เราก็สรุปความตีความวาอยางน้ันอยางน้ีดวย และ
ตรงน้ีก็คือมติของเราเขาไปคลุม หรือไมก็เขาไปแทรก มากบาง 
นอยบาง ไมใชพุทธพจนลวนๆ ไมใชปลอดบรสิุทธิ์ ย่ิงไปบอกไป
สอนคนอื่นดวย มติสวนตัวก็ย่ิงออกมา

 ในเร่ืองน้ี อรรถกถา เปนตน นอกจากอยางนอยใหประโยชน
ในทํานองพจนานุกรมอยางท่ีวาแลว เราควรมองดวยวา ทานก็
อานพระไตรปฎกมาอยางนอยก็แบบเดียวกับเรา แลวทานก็ตี
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ความสรุปความเขียนไว ถึงแมถาตัวเราน้ีไมนับถือทานเลย แตใน
ฐานะเปนแหลงอางอิงซ่ึงเปนท่ียอมรับนับถือกันอยู อยางนอยเพื่อ
ความเปนธรรม เราก็ควรใหโอกาสท่ีมติของทานจะออกมาแสดง
ตัวแขงกับมติของเรา

นอกจากน้ัน สําหรับผูเรียนผูศึกษาผูอานหรือผูฟง เขาควรมี
โอกาสเขาถึงขอมูลท่ีพึงรูพึงทราบในเร่ืองน้ันๆ เขานาจะมีสิทธิเขา
ถึงหลักฐานขอมูลท่ีควรจะรูควรจะพิจารณาใหเต็มท่ี เอาละ ขอมูล
น่ี ตัวฉันเองไมเช่ือ ไมนับถือ แตมันเปนแหลงใหญสําคัญท่ีเขายอม
รับกัน ขอมูลน้ันวาอยางน้ีนะ คุณดูเสียใหเต็มท่ี แลวพิจารณาเอา
เอง แตฉันวาอยางน้ีนะ คนอานคนฟงรูชัดเจนเห็นจะแจงแลว ก็จะ
ไดโลงไป บางคนอาจจะเห็นวาขอมูลแหลงน้ันน่ันแหละ ถูกตอง ดี
กวาของเรามากมาย ก็ใหเขาเปนอิสระของเขา

ดังน้ัน วิธีศึกษาพระไตรปฎก นอกจากเขาถึงโดยตรงแลว ก็
เปดใหผูศึกษาใชปญญาอยางเพียงพอ โดยเปนอิสระดวย เพราะ
อยางท่ีเคยพูดแลววา หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา รวมท้ัง
คัมภีรท้ังหลาย ทานถือเปน ขอมูลเพ่ือใหรู ไมใชขอมูลเพ่ือใหเชื่อ

เมื่อฟงอานดูพระไตรปฎกกัน ฉันเองมีความเห็นความเขาใจ
วาอยางน้ี พรอมกันน้ัน ฉันไมปดก้ัน ไมปดบัง มีเร่ืองราวท่ีควรรู
ควรพิจารณา แหลงโนนแหลงน้ีท่ีควรรูควรฟง ก็เอามาบอก มาวาง 
มาตั้งใหศึกษา ใหพิจารณา สากัจฉากัน วากันไปใหจะแจงชัดเจน

เราดูพระไตรปฎกเปนหลักอยูแลว มีอะไรจะมาประกอบ 
หรือมาปะทะ ใหคมชัดข้ึนมาได ก็ย่ิงดี ตอนรับท้ังน้ัน
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ทีน้ี ท่ีทานเจาของขอเขียนใน เนชันสุดสัปดาห ยกเอาพุทธ

พจนในมูลปริยายสูตร จากหนังสือ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ
ของทานพุทธทาสมาอางน้ัน วากันตามจริง แมจะขออภัย ก็ควร
พูดไววา ผูอานไดเห็นพุทธพจนนิดเดียว

แตสิ่งท่ีปรากฏในหนานิตยสารน้ันมาก ก็คือถอยคําและขอ
ความท่ีเปนความเห็น เปนมติ เปนขอสรุปตามความคิดและการตี
ความของทานเจาของขอเขียนน้ันเอง

จุดสําคัญคือ ใน เนชันสุดสัปดาห น้ัน ทานวา

พระพุทธเจาดึงวิญญาณออกมาเด่ียวๆ เลย 
แลวทํางานอยูกับขันธท้ังส่ี แลวขันธท้ังส่ีคืออะไร คือ 
นานาภาวะ … แตเวลาจะจบ ก็ตองตบทายดวยการ
พิจารณาตัวเองผูรู คือเอกภาวะ หรือตัววิญญาณวา
เปนอนัตตาดวย

ถาผูอานดูพุทธพจนเองโดยตรง ก็ไมพบไมเห็นตามท่ีทานวา
น้ัน ท่ีวาทรงดึงวิญญาณออกมา (เปนตัวผูรู) ก็กลับตรงขาม กลาย
เปนวาตลอดท้ังพระสูตรน้ี ไมไดตรัสถึงวิญญาณแมแตคร้ังเดียว 
นอกจากท่ีแฝงอยูกับคําวา วิญญาณัญจายตนะ และวิญญาตะ ซ่ึง
รวมอยูในฝายท่ีถูกรู

เชนเดียวกับเอกัตตะ (เอกภาวะ) นานัตตะ (นานาภาวะ) ซ่ึง
ไมไดมีความสําคัญอะไรในการเปนขันธ ๕ หรือเก่ียวของกับขันธ 
๕ มากไปกวาสภาวะอยางอื่นท่ีตรัสในพระสูตรน้ัน แลวก็มิใชวา
ขันธหน่ึงรู อีกสี่ขันธถูกรู แตถูกรูหมดท้ังหาขันธน่ันแล
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ดงัท่ีเคยบอกแลววา ในกรณีน้ี วิญญาณกทํ็าหนาท่ีของมนัไป

ตลอดเวลาเปนธรรมดาโดยไมตองเอยถึงเลย
แตท่ีสําคัญ ท่ีพระพุทธเจาตรัสเปนสาระของพระสูตรท้ัง

หมด ก็คือ การรูท่ีจัดเปน ๓ ระดับใหญ คือ การรูของปุถุชน การรู
ของพระอริยบุคคลข้ันเสขะ และการรูของพระอรหันต ตลอดไปถึง
การรูของพระสัมมาสัมพุทธเจา

บางที คําวา “รู” ในท่ีน้ี จะถูกเขาใจวาเปน “วิญญาณ” เลย
ทําใหพลาดไป

ท่ีจริง ในคําแปลพุทธพจนน้ัน พอจะเห็นไดวา ทานพุทธทาส
ไดพยายามใชคําท่ีจะใหอานทราบวาเปนการรูคนละอยาง ตางข้ัน
ตางระดับ คือ

ในข้ันท่ี ๑ ของปุถุชน ทานพุทธทาสใชคําวา “รูสึก” ปุถุชนจึง
มีสภาพอยูแคท่ีทานใชคําแปลวา “มิไดรูโดยรอบแลว”

ในข้ันท่ี ๒ ของพระเสขะ ทานพุทธทาสใชคําวา “รูโดยยิ่งข้ึน
ไป” ก็ดีข้ึนไปถึงระดับท่ีทานใชคําแปลวา “จะพึงรูไดโดยรอบ”

ในข้ันท่ี ๓ ของพระอรหันต ทานพุทธทาสใชคําวา “รูชัดแจง” 
ซ่ึงถึงข้ันท่ีทานใชคําแปลวา “ไดรูโดยรอบแลว”

ทีน้ีพอไดเคาจากคําแปลของทานพุทธทาส หรือจากพระไตร
ปฎกแปลแลว เราเกิดสนใจอยากรูใหชัดย่ิงข้ึน ก็ไปดูใหถึงตัวจริงคือ
พระไตรปฎกบาลี ทีน้ีก็จะเจอถอยคําท่ีช้ีไปถึงองคธรรมตางๆ ซ่ึง
จะทําใหเราเขาใจชัดข้ึนมาอีกมากทีเดียว ดังน้ี
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ในข้ันท่ี ๑ ของปุถุชน พุทธพจนบาลีเดิมใชคําวา “สฺชานาติ 

- สฺตฺวา” คือรูแบบสัญญา เขาใจไปตามสมมุติบัญญัติ ไมรูทัน
ภาษาท่ีสื่อสาร จึงอยูแค “อปริญญาต - ไมไดปริญญา”

ในข้ันท่ี ๒ ของพระเสขะ พุทธพจนบาลีใชคําวา “อภิชานาติ 
- อภิฺญาย/อภิฺญตฺวา” รูตรงไปถึงสภาวะ พอจะรูทันสมมุติ
บัญญัติ ดีข้ึนไปเปน “ปริญไญย - จะพึงไดปริญญา”

ในข้ันท่ี ๓ ของพระอรหันต บาลีก็ใชคําวา “อภิชานาติ -      
อภิฺญาย/อภิฺญตฺวา” รูเขาใจตามสภาวะท้ังหมด ไมติดสมมุติ
บัญญัติ อยูดวยปญญา ถึงข้ัน “ปริญญาต - ไดปริญญาจบแลว”

ถาสนใจอยากรูวา ครูอาจารยรุนเกากอน ท่ีสอนครูอาจารย
ของเรา ทานสั่งสอนอธิบายกันมาวาอยางไร มีอะไรนารูใหชัดเจน
ข้ึนอีกไหม ก็ลองไปคนอรรถกถาเปนตนดู ก็จะพบวา ทานอธิบาย
พระสูตรน้ีไวยืดยาวเหลือเกิน (อรรถกถาตอนน้ี ปปญจสูทนี ฉบับ
มหาจุฬาฯ หนา ๒๑–๖๕ ก็ยาวถึง ๔๕ หนา)

หลังจากอารัมภบทยืดยาว อรรถกถาก็อธิบายต้ังแตวา
ปุถุชนรูดวยการจําหมายตามสัญญา แลวหลงไปตามสัญญา ยึด
ติดสมมุติ มองไมทะลุบัญญัติ ไมรูทันภาษาท่ีสื่อสาร เกิดตัณหา 
มานะ ทิฏฐิ แลวก็ออกอาการกันไปตางๆ จบเร่ืองของปุถุชน ก็ตอ
ไปเร่ืองพระเสขะ พระอรหันต และพระพุทธเจา

ใครสนใจก็ไดศึกษาเพ่ิมข้ึนไป อะไรไมเห็นดวย ทานก็ไมวา
อะไร จะไมอานใหนาน ก็คนเอาแตแงมุมท่ีตองการ แลวแตเห็นวา
จะเปนประโยชนแคไหน
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ธัมเมสนา - โลกานุทัย

เปนอันวา ท่ีตั้งใจจะศึกษาพุทธพจนจากพระไตรปฎกโดย
ตรงน้ัน เปนบุญกิริยาท่ีนาอนุโมทนาย่ิงแลว เราก็มาชวยกันทําให
การศึกษาน้ันไดผลดีสมท่ีมุงหมาย

ท้ังน้ีเรามาศึกษาดวยความตระหนักรูเทาทัน ขอสําคัญมิให
ตกไปในสุดโตงสุดขาง

สุดทางหน่ึง คือการเรียนแตคัมภีรประกอบ อยูแคอรรถกถา 
และตํารับตํารารุนหลัง

สุดขางน้ันเปนอนัวาเราพนมาได แตก็ระวังไมใหเอียงตกไป
เสียอีกขางหน่ึง

ดังท่ีบอกไว นอกจากเขาใหถึงพระไตรปฎกบาลีแลว ก็ระวัง
ไมใหกลายเปนวา ดูพระไตรปฎกไปมา คิดตีความอยูคนเดียว แลว
ก็แลนไปกับความคิดเห็นสวนตัวของตนเอง จนติดอัตโนมัติไปเสีย

เมื่อศึกษากันอยางน้ี ก็จะมีความเจริญงอกงามไปดวยกัน 
และเมื่อเรามุงศึกษาตัวพระไตรปฎก ตรงไปท่ีพุทธพจน อยูกับองค
พระพุทธเจา ครูอาจารยเปนกัลยาณมิตรอยูเองแลว เราก็ไมตอง
ไปพาดพิงถึงหลวงปูหลวงตาครูอาจารยผูเฒาใหทานตองลงมา
เก่ียวของในทางท่ีอาจจะเกิดความกระทบกระเทือน

อยางท่ีทานเจาของขอเขียนใน เนชันสุดสัปดาห กลาวอางใน
ทํานองใหมองคลายวาหลวงตามหาบัวเปนหลักท่ียืนยันความถูก
ตอง ในฐานะเปนลูกศิษยหลวงปูมั่นน้ัน
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เมื่อตัวทานเองถือพระไตรปฎกเปนใหญ เนนจุดรวมไวท่ีพระ

พุทธเจาแลว การกลาวอางน้ันอาจกลายเปนการเปดชองข้ึนมาได
บางคนอาจพูดติงเชิงลอเอาไดวา น่ี  ทานเจาของขอเขียนใน 

เนชันสุดสัปดาห น้ี ตอไป ทานเองอาจจะบอกวา หลวงตามหาบัว
เปนลูกศิษยหลวงปูมั่น แตฉันน้ีเปนถึงลูกศิษยพระพุทธเจา

ท้ังหลวงปูมัน่ ท้ังหลวงตามหาบัวน้ัน เมือ่เคารพนับถือทาน ก็
รักษาทานไวในปูชนียสถานะตามท่ีทานดํารงอยูใหย่ังยืนสืบตอไป

สิ่งท่ีจะตองชวยกันใสใจอยางจริงจัง อยูท่ีวา มาชวนกันใน
หมูพุทธบริษัท ใหเอาใจใสศึกษาพระพุทธศาสนา โดยมีพระไตร
ปฎกเปนศูนยกลางของแหลงอางอิง ท้ังเลาเรียน ท้ังปฏิบัติ ท้ังสั่ง
สอนแนะนําบอกเลาเผื่อแผกันเผยแพรไป ใหชีวิตและสังคมเจริญ
กาวหนาในวิถีแหงกุศลธรรม จนกวาจะบรรลุจุดหมายตามคติท่ี
พระบรมศาสดาประกาศไว กลาวคือ ใหพระพุทธศาสนธรรมแพร
หลายไพศาล เพ่ือประโยชน เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือความสุขแกพหูชน 
เพ่ือเก้ือการุณยแกชาวโลก สืบตอไปตลอดกาลย่ังยืนนาน
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