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มาตอติดลูกศิษยหลวงตามหาบัว
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ร่วมมือกันทําความจริงให้ประจักษ์
และให้เป็นหลักฐานยืนยันในระยะยาว

สิ้นป ๒๕๕๙

เรื่องที่มาตอติดลูกศิษยหลวงตามหาบัว
เมื่อ ๗ ปกอนนี้ คือใน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมีกรณีที่พระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เขียน
เรื่อง “อัตตา อนัตตา นิพพาน” โดยนําเอาอาตมา (พระพรหมคุณาภรณ) เขาไป
รวมอยูในเรื่องนั้นดวย โดยพระคึกฤทธิ์ไดเขียนลงใน นิตยสาร เนชันสุดสัปดาห
คอลัมนชื่อวา “ธรรมวิจัย” ไดความวา มีความเห็นตางกัน ๓ อยาง คือ ธรรมกายวา
นิพพานเปนอัตตา พระพรหมคุณาภรณวานิพพานเปนอนัตตา และหลวงตามหาบัว
วานิพพานคือนิพพาน ไมใชทั้งอัตตา อนัตตา
คราวนั้น พระพรหมคุณาภรณจึงไดเขียนอธิบายใหจบเรื่องไป ออกมาเปน
หนังสือเลมหนึ่ง ชื่อวา พระไทย ใชเขาใชเรา? นิพพาน – อนัตตา: ฉบับเพียงเพื่อไม่
ประมาท เปนอันวาผานเรื่องนี้ไปแลว ทานผูตองการทราบ ก็หาอานได (ธ.ค. ๒๕๕๒)
คราวนั้น มีเรื่องพวง ซึ่งเปนความเขาใจผิดหรือความเท็จ ซึ่งไดชี้แจงเสร็จไป
ดวยแลวในคราวเดียวกันนั้น คือกรณีลูกศิษยหลวงตามหาบัว พูดแทรกเขาไปใน
บันทึกคํา “เทศนอบรมฆราวาส ที่วัดปาบานตาด” ในเดือนมกราคม ๒๕๔๙ ตอนหนึ่ง
บอกความทํานองวาพระพรหมคุณาภรณไดไปหาที่วัดหลวงตา และไปยอมรับคํา
เทศนของหลวงตาที่วานิพพานเปนนิพพาน ไมเปนอัตตา ไมเปนอนัตตา
เนื่องจากขอความในบันทึกเทศนนั้นบอกเรื่องราวที่ไมตรงตามความเปนจริง

ที่วา “เจาคุณประยุทธ ไปหาที่วัดหลวงตาในป ๔๙” ก็ไม่เป็นความจริง
ที่วา “เจาคุณประยุทธ ยอมรับตามที่หลวงตากลาว” ก็ไม่เป็นความจริง
แตเนื่องจากเปนเรื่องที่เกิดจากการพูดแทรกของลูกศิษยของหลวงตามหาบัว
จึงยกประโยชนใหวา ความผิดพลาดนี้คงเกิดจากลูกศิษยของหลวงตา
(คราวนั้น ไดเลาประกอบไวดวยวา เมื่อป ๒๕๔๐ พระพรหมคุณาภรณไดรับการผาตัด
ครั้งใหญ หลังจากนั้นมีสภาพรางกายที่ทําใหไมไดไปในสถานที่สําคัญนอกวัดเลย แมแตพระ
มหาเถระที่เคารพนับถือ ซึ่งเคยไปนมัสการเมื่อเขาพรรษาทุกป ก็หยุดหมด จึงไมมีทางเปนไป
ได และไมมีเหตุผลอันใด ที่จะไปที่วัดหลวงตามหาบัว หรือไปหาหลวงตามหาบัวในที่ไหนๆ)
เพื่อไมประมาท ถึงจะไมตองการใหเปนเรื่องราวเอะอะ ก็ไมควรปลอยใหคน
เขาใจผิด อยางนอยก็ควรทําอะไรใหมีเปนหลักฐานแสดงความจริงไว

๒
จึงใหทําคํา “ชี้แจงขาว” พิมพไวใน ขาวสารญาณเวศก ปที่ ๒ ฉบับที่ ๗ (มกราคม
๒๕๔๙) ซึ่งเผยแพรอยูในวงแคบๆ (คราวนี้บอกความกํากับใหชัดขึ้น) ดังนี้
(ขอความในไฮไลท มีมาในใบที่ผูหวังดีสงมาใหทาง ปณ. จึงแสดงไวดวย)

ชี้แจงขาว
มีผูสงคําเทศนของหลวงตามหาบัวทางไปรษณีย (แตไมไดบอกชื่อที่อยู
ของผูสง คงจะสงดวยความหวังดีใหทราบขาว) เปนคําเทศนเมื่อวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๕๔๙ นี้เอง ในตอนทายมีความตอนหนึ่งวาดังนี้
“เพราะฉะนั้นคําวาอัตตาอนัตตาจึงหมด แตกอนเขาไปแทรกไปแอบไปเปน
นิพพาน อัตตาก็แอบไปเปนนิพพาน อนัตตาก็แอบไปเปนนิพพานเขาใจไหม ใครก็
แอบเปนนิพพาน พอดีลงผางทีนี้นิพพานคือนิพพาน เปนอื่นไปไมได แลวอัตตา
อนัตตาจะเขาถึงไดยังไง เปนอื่นไปไมได อัตตาอนัตตามันก็เปนอื่นใชไหมละ มันก็
เข า ไม ถึ ง ได นั่ น ถอดออกจากนี้ ซิ (เสี ย งพู ด แทรกจากข้ า งๆ คงเป็ น ลู ก ศิ ษ ย์ ว่ า
“ธรรมกายเขาบอกเปนอัตตา ทั่นเจาคุณประยุทธบอกเปนอนัตตา”) เอ ใคร ๙
ประโยคก็ไปหาเรา (เสียงพูดแทรกจากข้างๆ ว่า “เจาคุณประยุทธ ปยุตฺโต นี่ละครับ”)
พอเราตอบอันนี้เสร็จประกาศลั่นออกไปไมกี่วัน พอดีเจาคุณ ๙ ประโยคนี้ไปหาเรา
แสดงมารยาทวายอมรับเขาใจไหม แตพอดีไมเจอเราเสีย ไมเจอก็ไมเปนไร นิพพาน
คือนิพพานเปนอื่นไปไมได ก็พูดแลวนี่ เจาของอยูเจาของไปมีปญหาอะไรเขาใจ
เหรอ ไปละ”
ที่ยกมาใหดูขางบนนี้ คือบันทึกคําเทศนของหลวงตา มหาบัว ซึ่งไมตรงตาม
ความเปนจริง เมื่ออานดูก็เห็นไดวา คงเปนเสียงของลูกศิษยพูดแทรกบอกหลวงตา
หลวงตาทานก็คงเชื่อ หรือวาไปตามลูกศิษย ไมตองไปดวนวาทาน ที่จริงนั้น เจา
คุณประยุทธไมไดไปหาหลวงตามหาบัว และไมยอมรับคําที่หลวงตาพูดขางบนนี้
เรื่องนิพพานไมเปนอัตตานั้น ทานเจาคุณบอกวาเอาหลักที่เปนของกลางมา
บอกใหทราบไว หลักวาอยางไร ก็วาไปตามนั้น ไมใชเปนความเห็นสวนตัวของ
ทานเจาคุณเอง จึงไมตองไปที่ไหน ไมตองไปหาใคร ไมตองไปฟงใครอีก

๓
ขอย้ําไวใหชัดแจ งว า ขอความในบัน ทึ กหรื อในคําเทศน ของหลวงตา
มหาบัวนั้น บอกเรื่องราวที่ไมตรงตามความเปนจริง ไมเปนความจริง

ที่วา “เจาคุณประยุทธ ไปหาที่วัดหลวงตาในป ๔๙” ก็ไม่เป็นความจริง
ที่วา “เจาคุณประยุทธ ยอมรับตามที่หลวงตากลาว” ก็ไม่เป็นความจริง
อยางที่บอกแลววา ตามบันทึกเทศนของทาน หลวงตามหาบัวก็คงเชื่อหรือวา
ไปตามลูกศิษย คือพูดไปตามเสียงของลูกศิษย ที่พูดแทรกหรือแซงขึ้นมา จึงไมตอง
ติเตียนวาทาน ถือวาเปนปญหาจากลูกศิษยของทาน ซึ่งจะดวยการพูดโดยไมดูใหชัด
พูดเรื่อยเปอย หรือเจตนาพูดเท็จก็ตาม ก็เปนการทําความผิดความเสียหาย ซึ่งถาไม
ระวังใหดี ก็จะทําใหหลวงตาเสียได (สําคัญที่ลูกศิษย)
หลวงตาทานเปนพระมหาเถระผูเฒาปูนนี้แลว ควรชวยกันถนอมรักษาทานไว
ใหดี เมื่อเคารพรักทานจริง ก็ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง
อยางในกรณีนี้ ก็บอกวาหลวงตาพูดไปตามเสียงที่ลูกศิษยบอกวาอยางนั้นๆ
เมื่อทานพูดเผลอพูดพลาดไป ก็ควรใหอภัย แตถาพูดวา หลวงตามหาบัวบอกวาเจา
คุณประยุทธไปยอมรับกับทาน หรือแมแตวาไปหาหลวงตา ก็จะกลายเปนวาหลวงตา
พูดไมจริง นี่ก็คือการที่ลูกศิษยกลายเปนผูประทุษรายหลวงตาเสียเอง
เรื่ อ งนี้ ทั้ ง ที่ ไ ด แ ถลงชี้ แ จงชั ด แจ ง ไปนานมากแล ว (๗ ป แ ล ว คื อ ใน พ.ศ.
๒๕๕๒) แตเมื่อเดือนมกราคม ป ๒๕๕๙ นี้เอง ก็มีพระภิกษุนําบันทึกคําเทศนของ
หลวงตามหาบัว ที่มีขอความที่พูดขางตน ซึ่งเผยแพรทางเว็บไซต มาใหดู ทําให
ทราบวาทางสายวัดหรือสํานักของหลวงตามหาบัว ยังเผยแพรบันทึกคําเทศนนี้อยู
เรื่องนี้ แมมิไดประสงคใหเกิดความกระทบกระเทือนหรือความขุนมัวเศราหมอง
ตอทานผูใด แตจําเปนตองรักษาธรรม รักษาความจริงความถูกตอง จึงตองใหเรื่อง
ปรากฏตามเปนจริง เพราะคําพูดของบุคคลในบันทึกเทศนนั้น จะเปนของลูกศิษย
หรือคนใกลชิดหลวงตาหรือใครก็ตาม มีลักษณะเปนการกลาวตู มิใชกลาวตูเจาคุณ
ประยุทธเทานั้น แตเปนการกลาวตูพระธรรมวินัย ซึ่งจะกอความเสียหายอยางยิ่งตอ
สัจจะความจริง และตอพระพุทธศาสนา ดังนั้น เมื่อวันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๙ พระพรหม
คุณาภรณจึงไดมีลิขิตไปยังเจาอาวาสวัดปาบานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี “เรื่อง ขอ
ความรวมมือทําความจริงใหประจักษและใหเปนหลักฐานยืนยันในระยะยาว”

๔
ลิขิตนี้ มีข้อความ (ที่เป็นจุดสําคัญ) ว่า
“ในการนี้ ...เจาของงานหรือผูรับผิดชอบงานนั้น จะเผยแพรเรื่องดังกลาวนั้น

ตอไปหรือไม ไมขอกลาวถึง เปนเรื่องของทานที่จะพิจารณาเอง แตขอความรวมมือดังนี้
๑. ...ทานที่พูดแทรกบอกแกหลวงตามหาบัววา “ธรรมกายเขาบอกเปนอัตตา
ทั่นเจาคุณประยุทธบอกเปนอนัตตา” และวา “เจาคุณประยุทธ ปยุตฺโต นี่ละครับ”

ขอทานที่เปนศิษยหรือเปนบุคคลใกลชิดผูนี้ โปรดบอกนามเพื่อยืนยันตนเอง
...ถาทานผูนี้จะสงวนนาม ไมเปดเผยชื่อ ก็ไมเปนไร แตโปรดบอกในขอตอไปวา
๒. ที่วา เจาคุณประยุทธมาที่วัดหลวงตาบัว หรือมาหาหลวงตามหาบัว ใน
พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น คือมาเมื่อใด ในวันที่ เดือนใด ในป ๒๕๔๙ นั้น หรือเมื่อใดก็ตามใน
๕ ป หรือใน ๑๐ ปใกลๆ นั้น แมถาจําไมได บอกตรงจําเพาะไมไดวาวันไหน ก็ขอให
บอกวาในชวงสัปดาหนั้นๆ ทั้งนี้ เจาคุณประยุทธหรือพระพรหมคุณาภรณ จะไดบอก
เลาแจกแจงใหทราบอยางชัดแจงวาในวันนั้นๆ พระพรหมคุณาภรณทําอะไรอยูในที่
ไหนๆ อันจะแสดงชัดวาเจาคุณประยุทธไมมีโอกาส และไมมีทางเปนไปได ที่จะมาที่
วัดหลวงตามหาบัว หรือที่จะไปหาไปพบหลวงตามหาบัวในที่ใดๆ”

จดหมายของพระพรหมคุณาภรณ ถึงเจาอาวาสวัดปาบานตาด
ดังที่วาแลว เพื่อทําความจริงใหประจักษ และใหเปนหลักฐานยืนยันในระยะ
ยาว จึงนําลิขิต/จดหมายของพระพรหมคุณาภรณ ที่เขียนไปถวายแกเจาอาวาสวัด
ปาบานตาด มาลงเปนหลักฐานไว ดังนี้
ที่พักสงฆในชนบท
ที่อางอิง วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙
เรื่อง ขอความรวมมือทําความจริงใหประจักษและใหเปนหลักฐานยืนยันในระยะยาว
เรียน พระอธิการสุดใจ ทนฺตมโน เจาอาวาสวัดปาบานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
ขอทวนความยอนหลังวา เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๙ วันหนึ่ง ผมไดรับเอกสารสง
มาทางไปรษณีย เปนใบบันทึก “เทศนอบรมฆราวาส ที่วัดปาบานตาด” มีเพียงใบบันทึก
คําเทศนนั้น ไมบอกวาใครสงมา แตแนใจวาเปนผูหวังดีสงมาเพื่อใหทราบเรื่อง

๕
ใบบันทึกนั้น ซึ่งมีขอความที่แสดงวาเปนเอกสารของวัดหรือองคกรที่สนองงาน
ของหลวงตามหาบัวนั่นเอง (เชนบอกสถานีวิทยุ และ Web site ที่จะชมจะฟงพระธรรม
เทศนาของหลวงตา) เปนบันทึก “เทศนอบรมฆราวาส ที่วัดปาบานตาด” ในวันที่ ๑๐ ม.ค.
๒๕๔๙ มีคําพูดจาบอกเลาของหลวงตา พรอมทั้งคําแทรกเสริมของลูกศิษยหรือผูใกลชิด
ในตอนนี้วา
“...อัตตาอนัตตามันก็เปนอื่นใชไหมละ มันก็เขาไมถึงไดนั่น ถอด

ออกจากนี้ซิ (เสียงแทรกเขามาวา “ธรรมกายเขาบอกเปนอัตตา ทั่นเจา
คุณประยุทธบอกเปนอนัตตา”) เอ ใคร ๙ ประโยคก็ไปหาเรา (เสียงตอบ
แทรกวา “เจาคุณประยุทธ ปยุตฺโต นี่ละครับ”)
ในบันทึกเทศนนั้น บอกตอไปวาพระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ) ไดไปหาที่วัด
หลวงตามหาบัว และไปยอมรับคําเทศนของหลวงตาที่วานิพพานเปนนิพพาน ไมเปน
อัตตา ไมเปนอนัตตา
เนื่องจากขอความในบันทึกเทศนนั้นบอกเรื่องราวที่ไมตรงตามความเปนจริง
ที่วา “เจาคุณประยุทธ” ไปหาที่วัดหลวงตามหาบัวในป ๒๕๔๙ ก็ไมเปนจริง
และที่วา “เจาคุณประยุทธ” ยอมรับตามที่หลวงตามหาบัวกลาว ก็ไมเปนความจริง
ความผิ ด พลาดนี้ ค งเกิ ด จากลู ก ศิ ษ ย ข องหลวงตามหาบั ว โดยลู ก ศิ ษ ย ห รื อ ผู
ใกลชิดพูดบอกใหทานเขาใจผิด ดังที่ยกมาดูขางบน ผมจึงใหทําคํา “ชี้แจงขาว” พิมพไว
ใน ขาวสารญาณเวศก ปที่ ๒ ฉบับที่ ๗ (มกราคม ๒๕๔๙)
บัดนี้ เวลาผานมา ๑๐ ปเศษแลว เมื่อ ๒-๓ วันนี้ ก็ยังมีพระบอกเลาใหทราบวาคํา
เทศนอบรมฆราวาสขางตนนั้น วัดหรือองคกรที่สนองงานของหลวงตามหาบัวยังเผยแพรอยู
ในที่นี้ ไมตองการใหเกิดความกระทบกระเทือนหรือเกิดความขุนมัวเศราหมองแก
ทานผูใดเลย แตเนื่องจากเปนเรื่องของความจริงความถูกตองอันสําคัญมากในทางธรรม
เฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวของกับหลักธรรมสําคัญในเรื่องอนัตตาที่จะตองเขาใจใหถูกตอง
เนื่องจากผมไมทราบเจาของงานหรือผูรับผิดชอบสถานีวิทยุ หรือ Web site
ขางตนนั้น แตเนื่องจากเปนกิจการที่เนื่องดวยหลวงตามหาบัวและวัดปาบานตาด จึงขอ
ความรวมมือทานพระอธิการชวยสงเรื่องนี้ใหแกทานเจาของงานหรือผูรับผิดชอบงานนั้น

๖
ในการนี้ การที่เจาของงานหรือผูรับผิดชอบงานนั้น จะเผยแพรเรื่องดังกลาวนั้น
ตอไปหรือไม ผมไมขอกลาวถึง เปนเรื่องของทานที่จะพิจารณาเอง แตผมขอความรวมมือ
ดังนี้
๑. ถาไมเปนการลําบากใจ ทานที่พูดแทรกบอกแกหลวงตามหาบัววา “ธรรมกาย
เขาบอกเปนอัตตา ทั่นเจาคุณประยุทธบอกเปนอนัตตา” และตอบแทรกบอกแกหลวง
ตาวา “เจาคุณประยุทธ ปยุตฺโต นี่ละครับ” ขอทานที่เปนศิษยหรือเปนบุคคลใกลชิดผูนี้
โปรดบอกนามเพื่อยืนยันตนเอง
อยางไรก็ตาม แมถาทานผูนี้จะขอสงวนนาม ขอไมเปดเผยชื่อ ก็ไมเปนไร แตโปรด
บอกในขอตอไปวา
๒. ที่ทานวา เจาคุณประยุทธมาที่วัดหลวงตาบัว หรือมาหาหลวงตามหาบัว ใน
พ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น คือมาเมื่อใด ในวันที่ เดือนใด ในป ๒๕๔๙ นั้น หรือเมื่อใดก็ตามใน ๕ ป
หรือใน ๑๐ ปใกลๆ นั้น แมถาจําไมได บอกตรงจําเพาะไมไดวาวันไหน ก็ขอใหบอกวา
ในชวงสัปดาหนั้นๆ ทั้งนี้ เจาคุณประยุทธหรือพระพรหมคุณาภรณ จะไดบอกเลาแจกแจง
ใหทราบอยางชัดแจงวาในวันนั้นๆ พระพรหมคุณาภรณทําอะไรอยูในที่ไหนๆ อันจะแสดง
ชัดวาเจาคุณประยุทธไมมีโอกาสและไมมีทางเปนไปไดที่จะมาที่วัดหลวงตามหาบัว หรือ
ที่จะไปหาไปพบหลวงตามหาบัวในที่ใดๆ
ทั้งนี้ พึงตอบหรือบอกแจงไปที่วัดญาณเวศกวัน ตามเลขหมายสถานที่ขางตน
ขอย้ํ าใหไ ดโ ปรดสบายใจว า ที่ เ ขียนมานี้ ไม ต องการให ก ระทบกระเทื อนหรื อ
แม แต ไ ม ส บายใจแกท า นผู ใ ดผู หนึ่ ง แต จํ า เป นต องปฏิ บั ติ เพื่ อรั ก ษาความจริ ง ความ
ถูกตองตามธรรม เฉพาะอยางยิ่งเพื่อปองกันความเขาใจผิดตอหลักธรรมขอใหญดังเชน
ความเปนอนัตตา (อนัตตตา) ซึ่งมีความสําคัญอยางยิ่งในพระพุทธศาสนา หากจะทําให
เกิดความไมสบายใจแกทานผูใดโดยมิไดตั้งใจ ก็ขออภัยดวย
ขอใหเจริญงอกงามพรั่งพรอมดวยกันในพระธรรมวินัย
เรียนมาโดยธรรม
พระพรหมคุณาภรณ

๗
จดหมายตอบ จากเจาอาวาสวัดปาบานตาด
ตอมา ในวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๙ ไดรับจดหมายตอบจากเจาอาวาสวัดปาบาน
ตาด ลงวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙ ขอนํามาลงไวใหเห็นเรื่องชัดเจน ดังนี้

๘
ตามจดหมายที่นําลงนี้ วาไดตัดเนื้อหาในกัณฑเทศนดังกลาวออกแลว ดูก็
นาจะอนุโมทนาในแงนั้น แตขอติงวา ตามจดหมายของวัดปาบานตาด ไดอางความ
ที่กลายไปเปนวา จดหมายของพระพรหมคุณาภรณขอใหแกไขพระธรรมเทศนาของ
หลวงตามหาบัว เมื่อวาโดยธรรม พระพรหมคุณาภรณไมมีสิทธิอะไรที่จะบอกจะขอให
แกไขพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัว หรือของทานผูใด เมื่อหลวงตาเทศนวาอยางไร
คําเทศนของทานก็ไดมีอยางนั้น แตจะเปนอยางที่ทานเทศนหรือไม ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง
ตามลิขิตของพระพรหมคุณาภรณนั้นชัดเจนวา มิไดขอใหแกไขคําเทศนของหลวง
ตา แตขอหลักฐานขอมูลของเหตุการณ เพื่อใหพระพรหมคุณาภรณจะไดแจงขอเท็จจริง
และแสดงหลักฐาน เพื่อรวมมือกันทําความจริงใหประจักษและใหเปนหลักฐานยืนยันใน
ระยะยาว สวนการจะทําอยางไรกับคําเทศนของหลวงตา พระพรหมคุณาภรณไดเปดไว
แลววาใหเปนเรื่องของทางวัดปาบานตาดที่จะพิจารณาเอง ดังนั้น การที่ไดตัดเนื้อหาใน

กัณฑเทศนดังกลาวออกไปดังที่แจงนั้น จึงเปนไปตามการพิจารณาดําเนินการของ
ทางสายของวัดหรือสํานักวัดปาบานตาดเอง ขอทําใหเปนความชัดเจนไวดังที่วานี้
ขอย้ํ า ว า ที่ เ ขี ย นบอกกล า วเล า เรื่ อ งนี้ ไ ว มิ ไ ด คิ ด หมายที่ จ ะให เ กิ ด ความ
กระทบกระเทือนหรือเกิดความขุนมัวเศราหมองแกทานผูใด แตเนื่องจากเปนเรื่อง
ของความจริงความถูกตอง เฉพาะอยางยิ่งเปนเรื่องของหลักพระธรรมวินัยโดยตรง
และเปนหลักใหญดวย อันจะตองรูเขาใจใหถูกตอง และมิใหมีความเขาใจเลือนราง
สับสนแทรกปนเขามา ที่จะปดกั้นขัดขวางหรือพาใหไขวเขวแกเหลาผูตั้งใจศึกษา
อยางนอยใหหนทางของการศึกษาภาวนาโลงสวางตามที่ควรจะเปน
เรื่องวา นิพพานเปนอัตตา หรือไมเปนอัตตา (พูดตามบาลีวา อนัตตา) นั้น ได
อธิบายไวแลวในหนังสือเลมที่ไดพูดถึงตั้งแตตน ที่ชื่อวา พระไทย ใชเขาใชเรา?
นิพพาน – อนัตตา: ฉบับเพียงเพื่อไม่ประมาท จึงไมตองอธิบายซ้ําที่นี่อีก เพียงแต
ขอยกตัวอยางมาบอกกลาวใหรูเขาใจกันแบบงายๆ
พูดแบบเขาใจกันงายๆ คําวา “อนัตตา” เปนคําภาษาบาลี แปลเปนไทยวา “ไม
เปนอัตตา” คนเขาถามเขาเถียงกันวา อันนั้นเปนอัตตา ใชไหม? อันนี้เปนอัตตา
หรื อ ไม ? พระพุ ท ธเจ า ตรั ส ว า “อนั ต ตา” คื อ ตรั ส สอนให เ ขารู ว า มั น ไม เ ป น อั ต ตา
อะไรๆ ก็ไมเปนอัตตา พูดแบบบาลีก็วา อนัตตา คือไมเปนอัตตา ก็แคนั้นเอง

๙
ไมใชวา อัตตา ก็อันหนึ่งอยางหนึ่ง อนัตตา ก็อีกอันหนึ่งอีกอยางหนึ่ง แลวมา
ถามวา อันไหนเปนอัตตา อันไหนเปนอนัตตา การถามอยางนั้น หรือพูดอยางนั้น
แสดงวาไมรูความหมายของคําบาลี พึงรูไวใหชัดวา ถาพูดวาไมเปนอัตตา ก็คือคํา
บาลีวา อนัตตา (=ไมเปนอัตตา) จบเทานั้น ใครพูดวา ไมเปนอัตตา ไมเปนอนัตตา ก็บอก
ในตัวเองวาไมรูความหมาย ไมรูคําแปล ไมรูจักคําวาอนัตตานั่นเอง
ตัวอยางที่จะเทียบใหเขาใจ ก็งายๆ อยางที่เคยวามาแลว เชนมีคนหนึ่งถามวา
ชางเปนแมว หรือชางไมเปนแมว ถาเรารู ก็ตอบเขาไปสิวา ชางไมเปนแมว
เขาถามว า นิ พ พานเป น อั ต ตา หรื อ ไม เ ป น อั ต ตา (ไม เ ป น อั ต ตา = บาลี ว า
อนัตตา) ก็ตอบเขาไปสิวา ไมเปนอัตตา (อนัตตา)
ถาใครตอบวา นิพพานไมเปนอัตตา แลวก็ไมเปนอนัตตา หรือวา นิพพานนั้น
อัตตาก็ไมเปน อนัตตาก็ไมเปน
นั่นก็เหมือนกับคนที่ พอถูกเขาถามวา “ช้างเป็นแมว หรือช้างไม่เป็นแมว?” ก็ตอบวา
“ช้างก็เป็นช้าง ช้างไม่เป็นแมว และช้างไม่ใช่ไม่เป็นแมว” (หรือตอบวา “ช้างเป็นแมว ก็ไม่ใช่ ช้างไม่
เป็นแมว ก็ไม่ใช่”) พูดไปพูดมา ลงทายกลายเปนบอกวา ช้างก็เป็นช้าง และช้างก็เป็นแมว

เรื่องของภาษา เมื่อจะพูดจะตอบ ก็ตองรูเขาใจความหมายของถอยคํา ไมใช
เปนเรื่องที่จะนึกเอาวาเอา

อัตตา-อนัตตา ไมใชเรื่องที่จะวาใครมีความเห็นอยางไร แตเรื่องอยูที่วาพระพุทธเจา
ทรงสอนไวอยางไร และทําปญญาภาวนาใหประจักษสภาวะนั้น มีพุทธพจนปดทายวา
ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ชัดว่า “มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ที่
บุคคลผู้มีความเห็นถูกต้องสมบูรณ์ (คือตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป) จะพึงยึดถือ
สังขารใดๆ ว่าเที่ยง…จะพึงยึดถือสังขารใดๆ ว่าเป็นสุข…จะพึงยึดถือ
ธรรมใดๆ ว่าเป็นอัตตา นั่นมิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้”
(ม.อุ.๑๔/๒๔๕/๑๗๐)
(ตอนที่วาเที่ยงหรือไมเที่ยง สุขหรือทุกข เอาแคสังขาร, แตตอนไมยึดเปนอัตตา
ไปถึงธรรม คือคลุมหมด นิพพานก็เปนธรรม – จึงเรียกวา “นิพพานธรรม” จะใหหนัก
แนนขึ้นอีกก็วา “อสงฺขโต นิพฺพานธมฺโม” หรือวา “นิพฺพานธมฺโม นิโรโธ นิโรธสจฺจํ” ฯลฯ)
จบไวเพียงนี้กอน
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

