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พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 

ร่วมมือกันทําความจริงให้ประจักษ์  

และให้เป็นหลักฐานยืนยันในระยะยาว   
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เรื่องที่มาตอติดลกูศิษยหลวงตามหาบัว  

เมื่อ ๗ ปกอนน้ี คือใน พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดมีกรณีท่ีพระคึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เขียน
เร่ือง “อัตตา อนัตตา นิพพาน” โดยนําเอาอาตมา (พระพรหมคุณาภรณ) เขาไป
รวมอยูในเร่ืองน้ันดวย โดยพระคึกฤทธิ์ไดเขียนลงใน นิตยสาร เนชันสุดสัปดาห 
คอลัมนชื่อวา “ธรรมวิจัย” ไดความวา มีความเห็นตางกัน ๓ อยาง คือ ธรรมกายวา
นิพพานเปนอัตตา พระพรหมคุณาภรณวานิพพานเปนอนัตตา และหลวงตามหาบัว
วานิพพานคือนิพพาน ไมใชท้ังอัตตา อนัตตา 

คราวน้ัน พระพรหมคุณาภรณจึงไดเขียนอธิบายใหจบเร่ืองไป ออกมาเปน
หนังสือเลมหน่ึง ชื่อวา พระไทย ใชเขาใชเรา? นิพพาน – อนัตตา: ฉบับเพียงเพื่อไม่
ประมาท เปนอันวาผานเร่ืองนี้ไปแลว ทานผูตองการทราบ ก็หาอานได (ธ.ค. ๒๕๕๒) 

คราวนั้น มีเร่ืองพวง ซึ่งเปนความเขาใจผิดหรือความเท็จ ซ่ึงไดชี้แจงเสร็จไป
ดวยแลวในคราวเดียวกันน้ัน คือกรณีลูกศิษยหลวงตามหาบัว พูดแทรกเขาไปใน
บันทึกคํา “เทศนอบรมฆราวาส ที่วัดปาบานตาด” ในเดือนมกราคม ๒๕๔๙ ตอนหนึ่ง 
บอกความทํานองวาพระพรหมคุณาภรณไดไปหาท่ีวัดหลวงตา และไปยอมรับคํา
เทศนของหลวงตาท่ีวานิพพานเปนนิพพาน ไมเปนอัตตา ไมเปนอนัตตา  

เน่ืองจากขอความในบันทึกเทศนน้ันบอกเร่ืองราวที่ไมตรงตามความเปนจริง  
ที่วา “เจาคุณประยุทธ ไปหาท่ีวัดหลวงตาในป ๔๙” ก็ไม่เป็นความจริง  
ที่วา “เจาคุณประยุทธ ยอมรับตามที่หลวงตากลาว” ก็ไม่เป็นความจริง 
แตเน่ืองจากเปนเร่ืองที่เกิดจากการพูดแทรกของลูกศิษยของหลวงตามหาบัว 

จึงยกประโยชนใหวา ความผิดพลาดน้ีคงเกิดจากลูกศิษยของหลวงตา  
(คราวน้ัน ไดเลาประกอบไวดวยวา เม่ือป ๒๕๔๐ พระพรหมคุณาภรณไดรับการผาตัด

คร้ังใหญ หลังจากน้ันมีสภาพรางกายที่ทําใหไมไดไปในสถานที่สําคัญนอกวัดเลย แมแตพระ
มหาเถระที่เคารพนับถือ ซึ่งเคยไปนมัสการเมื่อเขาพรรษาทุกป ก็หยุดหมด จึงไมมีทางเปนไป
ได และไมมีเหตุผลอันใด ที่จะไปท่ีวัดหลวงตามหาบัว หรือไปหาหลวงตามหาบัวในท่ีไหนๆ) 

เพื่อไมประมาท ถึงจะไมตองการใหเปนเรื่องราวเอะอะ ก็ไมควรปลอยใหคน
เขาใจผิด อยางนอยก็ควรทําอะไรใหมีเปนหลักฐานแสดงความจริงไว  



 
๒ 

 

จึงใหทําคํา “ชี้แจงขาว” พิมพไวใน ขาวสารญาณเวศก ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๗ (มกราคม 
๒๕๔๙) ซึ่งเผยแพรอยูในวงแคบๆ (คราวนี้บอกความกํากับใหชัดขึ้น) ดังนี้  

(ขอความในไฮไลท มีมาในใบท่ีผูหวังดีสงมาใหทาง ปณ. จึงแสดงไวดวย)  

ช้ีแจงขาว 

มีผูสงคําเทศนของหลวงตามหาบัวทางไปรษณีย (แตไมไดบอกช่ือท่ีอยู
ของผูสง คงจะสงดวยความหวังดีใหทราบขาว) เปนคําเทศนเมื่อวันที่ ๑๐ 
มกราคม ๒๕๔๙ นี้เอง ในตอนทายมีความตอนหน่ึงวาดังน้ี 

“เพราะฉะน้ันคําวาอัตตาอนัตตาจึงหมด แตกอนเขาไปแทรกไปแอบไปเปน
นิพพาน อัตตาก็แอบไปเปนนิพพาน อนัตตาก็แอบไปเปนนิพพานเขาใจไหม ใครก็
แอบเปนนิพพาน พอดีลงผางทีน้ีนิพพานคือนิพพาน เปนอ่ืนไปไมได แลวอัตตา
อนัตตาจะเขาถึงไดยังไง เปนอ่ืนไปไมได อัตตาอนัตตามันก็เปนอ่ืนใชไหมละ มันก็
เขาไมถึงได น่ัน ถอดออกจากน้ีซิ  (เสียงพูดแทรกจากข้างๆ คงเป็นลูกศิษย์ ว่า 
“ธรรมกายเขาบอกเปนอัตตา ท่ันเจาคุณประยุทธบอกเปนอนัตตา”) เอ ใคร ๙ 
ประโยคก็ไปหาเรา (เสียงพูดแทรกจากข้างๆ ว่า “เจาคุณประยุทธ ปยุตฺโต น่ีละครับ”) 
พอเราตอบอันน้ีเสร็จประกาศล่ันออกไปไมก่ีวัน พอดีเจาคุณ ๙ ประโยคน้ีไปหาเรา 
แสดงมารยาทวายอมรับเขาใจไหม แตพอดีไมเจอเราเสีย ไมเจอก็ไมเปนไร นิพพาน
คือนิพพานเปนอ่ืนไปไมได ก็พูดแลวน่ี เจาของอยูเจาของไปมีปญหาอะไรเขาใจ
เหรอ ไปละ”  

ท่ียกมาใหดูขางบนน้ี คือบันทึกคําเทศนของหลวงตา มหาบัว ซ่ึงไมตรงตาม
ความเปนจริง เม่ืออานดูก็เห็นไดวา คงเปนเสียงของลูกศิษยพูดแทรกบอกหลวงตา 
หลวงตาทานก็คงเช่ือ หรือวาไปตามลูกศิษย ไมตองไปดวนวาทาน ท่ีจริงน้ัน เจา
คุณประยุทธไมไดไปหาหลวงตามหาบัว และไมยอมรับคําที่หลวงตาพูดขางบนน้ี 

เร่ืองนิพพานไมเปนอัตตาน้ัน ทานเจาคุณบอกวาเอาหลักที่เปนของกลางมา
บอกใหทราบไว หลักวาอยางไร ก็วาไปตามน้ัน ไมใชเปนความเห็นสวนตัวของ
ทานเจาคุณเอง จึงไมตองไปที่ไหน ไมตองไปหาใคร ไมตองไปฟงใครอีก 
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ขอย้ําไวใหชัดแจงวา ขอความในบันทึกหรือในคําเทศนของหลวงตา 
มหาบัวนั้น บอกเร่ืองราวที่ไมตรงตามความเปนจริง ไมเปนความจริง 
ที่วา “เจาคุณประยุทธ ไปหาท่ีวัดหลวงตาในป ๔๙” ก็ไม่เป็นความจริง  
ที่วา “เจาคุณประยุทธ ยอมรับตามที่หลวงตากลาว” ก็ไม่เป็นความจริง 
อยางท่ีบอกแลววา ตามบันทึกเทศนของทาน หลวงตามหาบัวก็คงเชื่อหรือวา

ไปตามลูกศิษย คือพูดไปตามเสียงของลูกศิษย ท่ีพูดแทรกหรือแซงขึ้นมา จึงไมตอง     
ติเตียนวาทาน ถือวาเปนปญหาจากลูกศิษยของทาน ซ่ึงจะดวยการพูดโดยไมดูใหชัด 
พูดเรื่อยเปอย หรือเจตนาพูดเท็จก็ตาม ก็เปนการทําความผิดความเสียหาย ซึ่งถาไม
ระวังใหดี ก็จะทําใหหลวงตาเสียได (สําคัญที่ลูกศิษย) 

หลวงตาทานเปนพระมหาเถระผูเฒาปูนน้ีแลว ควรชวยกันถนอมรักษาทานไว
ใหดี เมื่อเคารพรักทานจริง ก็ตองปฏิบัติดวยความระมัดระวัง  

อยางในกรณีน้ี ก็บอกวาหลวงตาพูดไปตามเสียงท่ีลูกศิษยบอกวาอยางน้ันๆ 
เมื่อทานพูดเผลอพูดพลาดไป ก็ควรใหอภัย แตถาพูดวา หลวงตามหาบัวบอกวาเจา
คุณประยุทธไปยอมรับกับทาน หรือแมแตวาไปหาหลวงตา ก็จะกลายเปนวาหลวงตา
พูดไมจริง น่ีก็คือการที่ลูกศิษยกลายเปนผูประทุษรายหลวงตาเสียเอง  

เรื่องน้ี ทั้งที่ไดแถลงช้ีแจงชัดแจงไปนานมากแลว (๗ ปแลว คือใน พ.ศ. 
๒๕๕๒) แตเมื่อเดือนมกราคม ป ๒๕๕๙ น้ีเอง ก็มีพระภิกษุนําบันทึกคําเทศนของ
หลวงตามหาบัว ที่มีขอความที่พูดขางตน ซึ่งเผยแพรทางเว็บไซต มาใหดู ทําให
ทราบวาทางสายวัดหรือสํานักของหลวงตามหาบัว ยังเผยแพรบันทึกคําเทศนนี้อยู  

เร่ืองนี้ แมมิไดประสงคใหเกิดความกระทบกระเทือนหรือความขุนมัวเศราหมอง
ตอทานผูใด แตจําเปนตองรักษาธรรม รักษาความจริงความถูกตอง จึงตองใหเร่ือง
ปรากฏตามเปนจริง เพราะคําพูดของบุคคลในบันทึกเทศนน้ัน จะเปนของลูกศิษย 
หรือคนใกลชิดหลวงตาหรือใครก็ตาม มีลักษณะเปนการกลาวตู มิใชกลาวตูเจาคุณ
ประยุทธเทาน้ัน แตเปนการกลาวตูพระธรรมวินัย ซึ่งจะกอความเสียหายอยางยิ่งตอ
สัจจะความจริง และตอพระพุทธศาสนา ดังนั้น เมื่อวันท่ี ๑๖ ต.ค. ๒๕๕๙ พระพรหม
คุณาภรณจึงไดมีลิขิตไปยังเจาอาวาสวัดปาบานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี “เร่ือง ขอ
ความรวมมือทําความจริงใหประจักษและใหเปนหลักฐานยืนยันในระยะยาว” 



 
๔ 

 

ลิขิตน้ี มีข้อความ (ที่เป็นจุดสําคัญ) ว่า 

“ในการนี้ ...เจาของงานหรือผูรับผิดชอบงานนั้น จะเผยแพรเร่ืองดังกลาวนั้น
ตอไปหรือไม ไมขอกลาวถึง เปนเร่ืองของทานท่ีจะพิจารณาเอง แตขอความรวมมือดังนี ้

๑. ...ทานท่ีพูดแทรกบอกแกหลวงตามหาบัววา “ธรรมกายเขาบอกเปนอัตตา 
ทั่นเจาคุณประยุทธบอกเปนอนัตตา” และวา  “เจาคุณประยุทธ ปยุตฺโต นี่ละครับ” 
ขอทานท่ีเปนศิษยหรือเปนบุคคลใกลชิดผูน้ี โปรดบอกนามเพื่อยืนยันตนเอง  

...ถาทานผูน้ีจะสงวนนาม ไมเปดเผยช่ือ ก็ไมเปนไร แตโปรดบอกในขอตอไปวา  
๒. ท่ีวา เจาคุณประยุทธมาท่ีวัดหลวงตาบัว หรือมาหาหลวงตามหาบัว ใน 

พ.ศ. ๒๕๔๙ น้ัน คือมาเมื่อใด ในวันที่ เดือนใด ในป ๒๕๔๙ น้ัน หรือเมื่อใดก็ตามใน 
๕ ป หรือใน ๑๐ ปใกลๆ น้ัน แมถาจําไมได บอกตรงจําเพาะไมไดวาวันไหน ก็ขอให
บอกวาในชวงสัปดาหน้ันๆ ทั้งนี้ เจาคุณประยุทธหรือพระพรหมคุณาภรณ จะไดบอก
เลาแจกแจงใหทราบอยางชัดแจงวาในวันน้ันๆ พระพรหมคุณาภรณทําอะไรอยูในท่ี
ไหนๆ อันจะแสดงชัดวาเจาคุณประยุทธไมมีโอกาส และไมมีทางเปนไปได ท่ีจะมาท่ี
วัดหลวงตามหาบัว หรือที่จะไปหาไปพบหลวงตามหาบัวในท่ีใดๆ” 
จดหมายของพระพรหมคุณาภรณ ถึงเจาอาวาสวัดปาบานตาด  

ดังท่ีวาแลว เพื่อทําความจริงใหประจักษ และใหเปนหลักฐานยืนยันในระยะ
ยาว จึงนําลิขิต/จดหมายของพระพรหมคุณาภรณ ท่ีเขียนไปถวายแกเจาอาวาสวัด
ปาบานตาด มาลงเปนหลักฐานไว ดังน้ี 

 ที่พักสงฆในชนบท  
ท่ีอางอิง วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทกึ อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐ 

 ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
เร่ือง ขอความรวมมือทําความจริงใหประจักษและใหเปนหลักฐานยืนยันในระยะยาว 
เรียน พระอธิการสุดใจ ทนฺตมโน  เจาอาวาสวัดปาบานตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี  

ขอทวนความยอนหลังวา เม่ือเดือนมกราคม ๒๕๔๙ วันหน่ึง ผมไดรับเอกสารสง
มาทางไปรษณีย เปนใบบันทึก “เทศนอบรมฆราวาส ที่วัดปาบานตาด” มีเพียงใบบันทึก
คําเทศนน้ัน ไมบอกวาใครสงมา แตแนใจวาเปนผูหวังดีสงมาเพ่ือใหทราบเร่ือง 
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ใบบันทึกน้ัน ซ่ึงมีขอความท่ีแสดงวาเปนเอกสารของวัดหรือองคกรท่ีสนองงาน
ของหลวงตามหาบัวน่ันเอง (เชนบอกสถานีวิทยุ และ Web site ท่ีจะชมจะฟงพระธรรม
เทศนาของหลวงตา) เปนบันทึก “เทศนอบรมฆราวาส ท่ีวัดปาบานตาด” ในวันท่ี ๑๐ ม.ค. 
๒๕๔๙ มีคําพูดจาบอกเลาของหลวงตา พรอมท้ังคําแทรกเสริมของลูกศิษยหรือผูใกลชิด
ในตอนนี้วา  

 “...อัตตาอนัตตามันก็เปนอ่ืนใชไหมละ มันก็เขาไมถึงไดน่ัน ถอด
ออกจากน้ีซิ  (เสียงแทรกเขามาวา “ธรรมกายเขาบอกเปนอัตตา ทั่นเจา
คุณประยุทธบอกเปนอนัตตา”) เอ ใคร ๙ ประโยคก็ไปหาเรา (เสียงตอบ
แทรกวา “เจาคุณประยุทธ ปยุตฺโต น่ีละครับ”) 
ในบันทึกเทศนน้ัน บอกตอไปวาพระพรหมคุณาภรณ (ประยุทธ) ไดไปหาท่ีวัด

หลวงตามหาบัว และไปยอมรับคําเทศนของหลวงตาท่ีวานิพพานเปนนิพพาน ไมเปน
อัตตา ไมเปนอนัตตา  

เน่ืองจากขอความในบันทึกเทศนน้ันบอกเร่ืองราวที่ไมตรงตามความเปนจริง  
ท่ีวา “เจาคุณประยุทธ” ไปหาท่ีวัดหลวงตามหาบัวในป ๒๕๔๙ ก็ไมเปนจริง  
และท่ีวา “เจาคุณประยุทธ” ยอมรับตามท่ีหลวงตามหาบัวกลาว ก็ไมเปนความจริง  
ความผิดพลาดน้ีคงเกิดจากลูกศิษยของหลวงตามหาบัว โดยลูกศิษยหรือผู

ใกลชิดพูดบอกใหทานเขาใจผิด ดังท่ียกมาดูขางบน ผมจึงใหทําคํา “ช้ีแจงขาว” พิมพไว
ใน ขาวสารญาณเวศก ปท่ี ๒ ฉบับท่ี ๗ (มกราคม ๒๕๔๙)  

บัดน้ี เวลาผานมา ๑๐ ปเศษแลว เม่ือ ๒-๓ วันน้ี ก็ยังมีพระบอกเลาใหทราบวาคํา
เทศนอบรมฆราวาสขางตนนั้น วัดหรือองคกรที่สนองงานของหลวงตามหาบัวยังเผยแพรอยู 

ในท่ีน้ี ไมตองการใหเกิดความกระทบกระเทือนหรือเกิดความขุนมัวเศราหมองแก
ทานผูใดเลย แตเน่ืองจากเปนเรื่องของความจริงความถูกตองอันสําคัญมากในทางธรรม 
เฉพาะอยางย่ิงเก่ียวของกับหลักธรรมสําคัญในเร่ืองอนัตตาท่ีจะตองเขาใจใหถูกตอง  

เน่ืองจากผมไมทราบเจาของงานหรือผูรับผิดชอบสถานีวิทยุ หรือ Web site 
ขางตนน้ัน แตเน่ืองจากเปนกิจการท่ีเน่ืองดวยหลวงตามหาบัวและวัดปาบานตาด จึงขอ
ความรวมมือทานพระอธิการชวยสงเรื่องน้ีใหแกทานเจาของงานหรือผูรับผิดชอบงานนั้น  
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ในการน้ี การท่ีเจาของงานหรือผูรับผิดชอบงานน้ัน จะเผยแพรเรื่องดังกลาวน้ัน
ตอไปหรือไม ผมไมขอกลาวถึง เปนเร่ืองของทานท่ีจะพิจารณาเอง แตผมขอความรวมมือ
ดังน้ี 

๑. ถาไมเปนการลําบากใจ ทานท่ีพูดแทรกบอกแกหลวงตามหาบัววา “ธรรมกาย
เขาบอกเปนอัตตา ท่ันเจาคุณประยุทธบอกเปนอนัตตา” และตอบแทรกบอกแกหลวง
ตาวา  “เจาคุณประยุทธ ปยุตฺโต น่ีละครับ” ขอทานท่ีเปนศิษยหรือเปนบุคคลใกลชิดผูน้ี 
โปรดบอกนามเพ่ือยืนยันตนเอง  

อยางไรก็ตาม แมถาทานผูน้ีจะขอสงวนนาม ขอไมเปดเผยช่ือ ก็ไมเปนไร แตโปรด
บอกในขอตอไปวา  

๒. ท่ีทานวา เจาคุณประยุทธมาท่ีวัดหลวงตาบัว หรือมาหาหลวงตามหาบัว ใน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ น้ัน คือมาเม่ือใด ในวันท่ี เดือนใด ในป ๒๕๔๙ น้ัน หรือเม่ือใดก็ตามใน ๕ ป 
หรือใน ๑๐ ปใกลๆ น้ัน แมถาจําไมได บอกตรงจําเพาะไมไดวาวันไหน ก็ขอใหบอกวา
ในชวงสัปดาหน้ันๆ ท้ังน้ี เจาคุณประยุทธหรือพระพรหมคุณาภรณ จะไดบอกเลาแจกแจง
ใหทราบอยางชัดแจงวาในวันน้ันๆ พระพรหมคุณาภรณทําอะไรอยูในท่ีไหนๆ อันจะแสดง
ชัดวาเจาคุณประยุทธไมมีโอกาสและไมมีทางเปนไปไดท่ีจะมาท่ีวัดหลวงตามหาบัว หรือ
ท่ีจะไปหาไปพบหลวงตามหาบัวในท่ีใดๆ  

ท้ังน้ี พึงตอบหรือบอกแจงไปท่ีวัดญาณเวศกวัน ตามเลขหมายสถานท่ีขางตน 
ขอยํ้าใหไดโปรดสบายใจวา ท่ีเขียนมาน้ี ไมตองการใหกระทบกระเทือนหรือ

แมแตไมสบายใจแกทานผูใดผูหน่ึง แตจําเปนตองปฏิบัติ เพื่อรักษาความจริงความ
ถูกตองตามธรรม เฉพาะอยางย่ิงเพื่อปองกันความเขาใจผิดตอหลักธรรมขอใหญดังเชน 
ความเปนอนัตตา (อนัตตตา) ซ่ึงมีความสําคัญอยางย่ิงในพระพุทธศาสนา หากจะทําให
เกิดความไมสบายใจแกทานผูใดโดยมิไดต้ังใจ ก็ขออภัยดวย 

ขอใหเจริญงอกงามพรั่งพรอมดวยกันในพระธรรมวินัย 

เรียนมาโดยธรรม 

พระพรหมคุณาภรณ  
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จดหมายตอบ จากเจาอาวาสวัดปาบานตาด  
ตอมา ในวันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๙ ไดรับจดหมายตอบจากเจาอาวาสวัดปาบาน

ตาด ลงวันท่ี ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๙ ขอนํามาลงไวใหเห็นเร่ืองชัดเจน ดังน้ี   
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ตามจดหมายท่ีนําลงน้ี วาไดตัดเนื้อหาในกัณฑเทศนดังกลาวออกแลว ดูก็
นาจะอนุโมทนาในแงนั้น แตขอติงวา ตามจดหมายของวัดปาบานตาด ไดอางความ
ที่กลายไปเปนวา จดหมายของพระพรหมคุณาภรณขอใหแกไขพระธรรมเทศนาของ
หลวงตามหาบัว เม่ือวาโดยธรรม พระพรหมคุณาภรณไมมีสิทธิอะไรท่ีจะบอกจะขอให
แกไขพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัว หรือของทานผูใด เม่ือหลวงตาเทศนวาอยางไร 
คําเทศนของทานก็ไดมีอยางน้ัน แตจะเปนอยางท่ีทานเทศนหรือไม ก็เปนอีกเรื่องหน่ึง  

ตามลิขิตของพระพรหมคุณาภรณน้ันชัดเจนวา มิไดขอใหแกไขคําเทศนของหลวง
ตา แตขอหลักฐานขอมูลของเหตุการณ เพื่อใหพระพรหมคุณาภรณจะไดแจงขอเท็จจริง
และแสดงหลักฐาน เพื่อรวมมือกันทําความจริงใหประจักษและใหเปนหลักฐานยืนยันใน
ระยะยาว สวนการจะทําอยางไรกับคําเทศนของหลวงตา พระพรหมคุณาภรณไดเปดไว
แลววาใหเปนเรื่องของทางวัดปาบานตาดท่ีจะพิจารณาเอง ดังน้ัน การท่ีไดตัดเน้ือหาใน
กัณฑเทศนดังกลาวออกไปดังท่ีแจงน้ัน จึงเปนไปตามการพิจารณาดําเนินการของ
ทางสายของวัดหรือสํานักวัดปาบานตาดเอง ขอทําใหเปนความชัดเจนไวดังที่วาน้ี 

ขอย้ําวา ท่ีเขียนบอกกลาวเลาเร่ืองนี้ไว มิไดคิดหมายที่จะใหเกิดความ
กระทบกระเทือนหรือเกิดความขุนมัวเศราหมองแกทานผูใด แตเนื่องจากเปนเร่ือง
ของความจริงความถูกตอง เฉพาะอยางยิ่งเปนเรื่องของหลักพระธรรมวินัยโดยตรง 
และเปนหลักใหญดวย อันจะตองรูเขาใจใหถูกตอง และมิใหมีความเขาใจเลือนราง
สับสนแทรกปนเขามา ท่ีจะปดกั้นขัดขวางหรือพาใหไขวเขวแกเหลาผูตั้งใจศึกษา 
อยางนอยใหหนทางของการศึกษาภาวนาโลงสวางตามท่ีควรจะเปน 

เร่ืองวา นิพพานเปนอัตตา หรือไมเปนอัตตา (พูดตามบาลีวา อนัตตา) น้ัน ได
อธิบายไวแลวในหนังสือเลมที่ไดพูดถึงตั้งแตตน ท่ีชื่อวา พระไทย ใชเขาใชเรา? 
นิพพาน – อนัตตา: ฉบับเพียงเพื่อไม่ประมาท จึงไมตองอธิบายซํ้าท่ีน่ีอีก เพียงแต
ขอยกตัวอยางมาบอกกลาวใหรูเขาใจกันแบบงายๆ  

พูดแบบเขาใจกันงายๆ คําวา “อนัตตา” เปนคําภาษาบาลี แปลเปนไทยวา “ไม
เปนอัตตา” คนเขาถามเขาเถียงกันวา อันนั้นเปนอัตตา ใชไหม? อันนี้เปนอัตตา
หรือไม? พระพุทธเจาตรัสวา “อนัตตา” คือตรัสสอนใหเขารูวามันไมเปนอัตตา 
อะไรๆ ก็ไมเปนอัตตา พูดแบบบาลีก็วา อนัตตา คือไมเปนอัตตา ก็แคน้ันเอง 
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ไมใชวา อัตตา ก็อันหนึ่งอยางหนึ่ง อนัตตา ก็อีกอันหนึ่งอีกอยางหนึ่ง แลวมา
ถามวา อันไหนเปนอัตตา อันไหนเปนอนัตตา การถามอยางน้ัน หรือพูดอยางนั้น 
แสดงวาไมรูความหมายของคําบาลี พึงรูไวใหชัดวา ถาพูดวาไมเปนอัตตา ก็คือคํา
บาลีวา อนัตตา (=ไมเปนอัตตา) จบเทาน้ัน ใครพูดวา ไมเปนอัตตา ไมเปนอนัตตา ก็บอก
ในตัวเองวาไมรูความหมาย ไมรูคําแปล ไมรูจักคําวาอนัตตาน่ันเอง  

ตัวอยางท่ีจะเทียบใหเขาใจ ก็งายๆ อยางที่เคยวามาแลว เชนมีคนหน่ึงถามวา 
ชางเปนแมว หรือชางไมเปนแมว ถาเรารู ก็ตอบเขาไปสิวา ชางไมเปนแมว  

เขาถามวา นิพพานเปนอัตตา หรือไมเปนอัตตา (ไมเปนอัตตา = บาลีวา
อนัตตา) ก็ตอบเขาไปสิวา ไมเปนอัตตา (อนัตตา) 

ถาใครตอบวา นิพพานไมเปนอัตตา แลวก็ไมเปนอนัตตา หรือวา นิพพานนั้น 
อัตตาก็ไมเปน อนัตตาก็ไมเปน  

น่ันก็เหมือนกับคนท่ี พอถูกเขาถามวา “ช้างเป็นแมว หรือช้างไม่เป็นแมว?” ก็ตอบวา 
“ช้างก็เป็นช้าง ช้างไม่เป็นแมว และช้างไม่ใช่ไม่เป็นแมว” (หรือตอบวา “ช้างเป็นแมว ก็ไม่ใช่ ช้างไม่
เป็นแมว ก็ไม่ใช่”) พูดไปพูดมา ลงทายกลายเปนบอกวา ช้างก็เป็นชา้ง และช้างก็เป็นแมว  

เร่ืองของภาษา เมื่อจะพูดจะตอบ ก็ตองรูเขาใจความหมายของถอยคํา ไมใช
เปนเร่ืองที่จะนึกเอาวาเอา  

อัตตา-อนัตตา ไมใชเรื่องท่ีจะวาใครมีความเห็นอยางไร แตเรื่องอยูท่ีวาพระพุทธเจา
ทรงสอนไวอยางไร และทําปญญาภาวนาใหประจักษสภาวะน้ัน มีพุทธพจนปดทายวา  

ดูก่อนอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยน้ี ย่อมรู้ชัดว่า “มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ที่
บุคคลผู้มีความเห็นถูกต้องสมบูรณ์ (คือต้ังแตพระโสดาบันขึ้นไป) จะพึงยึดถือ
สังขารใดๆ ว่าเท่ียง…จะพึงยึดถือสังขารใดๆ ว่าเป็นสุข…จะพึงยึดถือ
ธรรมใดๆ ว่าเป็นอัตตา น่ันมิใช่ฐานะท่ีจะเป็นไปได้”  (ม.อุ.๑๔/๒๔๕/๑๗๐) 
(ตอนที่วาเที่ยงหรือไมเที่ยง สุขหรือทุกข เอาแคสังขาร, แตตอนไมยึดเปนอัตตา

ไปถึงธรรม คือคลุมหมด นิพพานก็เปนธรรม – จึงเรียกวา “นิพพานธรรม” จะใหหนัก
แนนขึ้นอีกก็วา “อสงฺขโต นิพฺพานธมฺโม” หรือวา “นิพฺพานธมฺโม นิโรโธ นิโรธสจฺจํ” ฯลฯ) 

จบไวเพียงน้ีกอน 
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 




