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หลักการพิจารณาพระนิพพานธาตุ
ตามแนวพระพุทธดำรัสและอรรถกถา

โดย พุทธธรรมประทีป
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คำนำ 
 

เร่ืองพระนิพพานเปนเรื่องละเอียดออน สุขุม ลุมลึก อันสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสไววา “เห็นไดยาก ตรัสรูตาม (พระองค) 
ไดยาก (แต) เปนวิสัยที่บัณฑิตพึงรู” ดังพระบาลีพุทธภาษิตวา  

อธิคโต โข มยายํ ธมฺโม คมฺภโีร ทุทฺทโส ทุรนุโพโธ 
สนฺโต ปณีโต อตกฺกาวจโร นิปุโณ ปณฺฑิตเวทนีโย. 

วินย. ๔/๗/๘. 

แปลความวา :  ธรรมที่เราบรรลุแลวนี้แล เปนสภาพลึกซึ้ง เห็น
ไดยาก ตรัสรูตามไดยาก เปนธรรมสงบระงับ ประณีต 
ไมเปนวิสัยท่ีหย่ังลงไดดวยตรรกะ เปนธรรมละเอียด 
อันบัณฑิตจะพึงรูแจง.  

เพราะเหตุนั้น การพิจารณาสภาวนิพพานวาเปน “อนัตตา” หรือ 
“โลกุตตรอัตตา (แท)” ตามที่มีขาวกันอยูในปจจุบันน้ี มิใชเปนเร่ืองที่ 

จะพิจารณาจากขอมูลที่ไดอยางลวกๆ หรือมักงาย แลวจะสามารถสรุปลง

อยางถูกตองวาเปนอยางนั้นอยางนี้ไดโดยงาย  

ถาเห็นถูก ก็ตรงนิพพานเลยทีเดียว แตถาลงความเห็นผิด หรือ
หลงตามคนเห็นผิด ก็จะตองเดินทางผิดไปอีกไกล อยางเบาก็อเวจี

มหานรก สวนผูที่เห็นผิดแลวนำคนอ่ืนใหเห็นผิดตามไปดวย ยอมได

รับผลกรรมหนักถึงโลกันตนรกไดงาย จึงเปนเรื่องที่จะประมาทมิได  

ดังที่พระบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท) อดีตเจาอาวาส 
วัดบรมนิวาส ไดแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง มงคลคาถา ๓๘ (ดานสุทธา 

การพิมพ จำกัด, พ.ศ.๒๕๓๖, หนา ๑๗๐-๑๗๑) มีขอความตอนหนึ่งวา 
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“ผูศึกษาธรรมในพระศาสนาควรตรึกตรองให
มาก อยาใหพลาดอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมใช
ของเลนๆ ถาดีก็ตรงนิพพานทีเดียว ถาพลาดก็
ตกโลกันต เลยทีเดียว” 

 
ผูศึกษาพึงศึกษา และพิจารณาขอมูลจากทั้ง เอกสารหลักฐาน  

ที่เชื่อถือได ที่ถูกตอง ที่ตรงประเด็น และที่สมบูรณพอ และโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง พึงศึกษาเปรียบเทียบขอมูลจากท้ังพระปริยัติสัทธรรม และ
ทั้งปฏิบัติพระสัทธรรมของพระสุปฏิปนโน ผูไดผานการศึกษาอบรม
ตนดวยอธิศีลสิกขา (การฝกอบรมในศีลอันย่ิง) อธิจิตตสิกขา (การฝก
อบรมในจิตอันยิ่ง) และ อธิปญญาสิกขา (การฝกอบรมในปญญาอันยิ่ง) 
มาดีพอสมควรแลว จึงจะสามารถอาศัยปญญาจากสุตมยปญญา  
(การอาน/การฟง) จินตามยปญญา (การคิดพิจารณา) และภาวนามย
ปญญา (การเจริญปญญาดวยการเห็นแจงรูแจง) ดวยตน สรุปลงได 
ถูกตอง เพราะพระพุทธศาสนามิใชเปนแตเพียงแตความเชื่อตามใคร

แลวจะสามารถรูแจงเห็นจริงไดแตเปนศาสนาคือคำสอนใหปฏิบัติให 

รูแจง เห็นแจงดวยตนเอง เปน “ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ” เทานั้น 

คณะกลุมผูปฏิบัติธรรม “พุทธธรรมประทีป” จึงขอเสนอ “หลัก 
การพิจารณาพระนิพพานธาตุ อันเปนปรมัตถธรรม ณ ภายในของ

พระอริยเจา/พระอรหันตเจา” วาเปน “อนตัตา” หรอื “อตัตาโลกุตตระ 

หรือ อัตตาวิมุต (แท)” เพื่อใหทานไดมีขอมูลที่เพียงพอแกการศึกษา
สัมมาปฏิบัติ ใหสามารถทำความเขาใจพระสัทธรรมอันเปนเรื่องที่
ลึกซ้ึง และใหสามารถวินิจฉัยไดถูกตองข้ึนดวยตัวเอง ดีกวาเพียงแต

ฟงความสั้นๆ จากผูใดหรือฝายใดฝายหน่ึง แลวก็สรุปและวินิจฉัยวา
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เปนอยางน้ัน อยางน้ี ฮือฮาตามเขาไป โดยท่ีตนเองก็ยังมิไดศึกษา
คนควาและทดลองปฏิบัติใหเห็นผลแจมแจงเอง หรืออยางนอยก็ให
พอมีประสบการณบางดวยตนเองเลย ก็จะมีโอกาสผิดพลาดไดมาก 
และยิ่งถาตั้งทิฏฐิไวกอนวาจะตองเปนอยางนั้นอยางนี้ ตามท่ีผูนั้นวา
อยางน้ันอยางน้ีเทาน้ัน โดยไมยอมรับฟงขอมูลจากแหลงอ่ืน ใหได
ขอมูลเพียงพอประกอบการวินิจฉัยใหถูกตองยิ่งขึ้นแลว ก็เสียโอกาส
ทองของทานไป 

ชีวิตน้ีสั้นนัก ถาคิดผิด เห็นผิด ฉวยวาตองตายไประหวางที่
ตนเองกำลังหลงผิดตามเขาไป เพราะตนเองน้ันมิไดศึกษา และปฏิบัติ
ใหรูแจงดวยตน แมใหพอมีประสบการณบาง หรือใหเกิดปญญาเห็น
แจงไดบาง ก็จะกลายเปนมิจฉาทิฏฐิไป จึงไมมีโอกาสแกตัวอีกแลว 
เกิดมาชาตินี้ไดพบพระพุทธศาสนาแลว แตก็เสียชาติเกิดแทๆ  

หลักการพิจารณาพระนิพพานธาตุนั้น ทานตองไดศึกษาทำความ
เขาใจทั้งโดยหลักปริยัติ และทั้งปฏิบัติสมถวิปสสนา อยางนอยใหพอมี

ประสบการณจากการปฏิบัติสมถวิปสสนาดีพอสมควร เพ่ือใหไดขอมูลท่ี

ถูกตอง ที่เช่ือถือได ที่ตรงประเด็น และที่สมบูรณ เพียงพอจะสรุป
ความไดดวยตนเองอยางมั่นใจวา “พระนิพพาน” คืออยางไร มิใช
เพียงสักแตวารับฟงเขามาแลวก็วาตามเขาไป กลาวคือ ทานตองทำ 

ความเขาใจ ใหรูแนแกใจวา 

[๑] พระพุทธดำรัสเคยตรัสไหมวา “พระนิพพานเปนอนัตตา” ? 
ถาเคย มีหลักฐานอยูที่ใด ? -- อยาฟงใคร ! จงเปดดูพระไตรปฎกให
ทราบแนชัดดวยตน !! 
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[๒] ที่แนๆ มีพระพุทธดำรัสตรัสแสดงเปรียบเทียบอัตตลักษณะ
กับ อนัตตลักษณะ โดยยกเบญจขันธขึ้นแสดงถึง ๕ คร้ัง มีปรากฏใน
อนัตตลักขณสูตร วา 

รูป ภิกฺ เขว อนตฺตา . รูปฺจ หิทํ ภิกฺขเว  
อตฺตา อภวิสฺส นยิทํ รูป อาพาธาย สํวตฺเตยฺย ลพฺเภถ จ 
รูเป เอวํ เม รูป โหตุ เอวํ เม รูป มา อโหสีติ.  

ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว รูป อนตฺตา ตสฺมา รูป อาพาธาย 
สํวตฺตติ น จ ลพฺภติ รูเป เอวํ เม รูป โหตุ เอว ํ เม รูป 
มา อโหสีติ.  

แปลความวา : ดูกอนภิกษุทั้งหลาย รูป เปน “อนัตตา”. ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย ถารูปนี้จักไดเปน “อัตตา” ไซร รูปนี้ก็ไม
พงึเปนไปเพ่ืออาพาธ และยอมไดในรูป (ตามปรารถนา) 
วารูปของเราจงเปนอยางนี้เถิด รูปของเราจงอยาเปน

อยางนี้เลย  
 ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะรูปแลเปนอนัตตา 

ฉะนั้น รูปจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ และจึงไม ไดในรูป  

(ตามปรารถนา) วารปูของเราจงเปนอยางนีเ้ถิด (หรอืวา) 
รูปของเราจงอยา เปนอยางนี้เลย  

ไดตรัสทำนองน้ี ๕ คร้ัง ตามเบญจขันธ ตามพระพุทธดำรัสน้ีเปนอัน

ไดทรงแสดงลักษณะของธรรมชาติที่เปน “อัตตา” ไวแลววา ไมพึง

เปนไปเพ่ืออาพาธ กลาวคือ ธรรมชาติที่เปนอัตตาน้ัน ยอมไมเปนไป
เพื่ออาพาธ คือยอมมีลักษณะท่ีเที่ยงและเปนสุข เพราะเหตุนี้ ทานจึง
ตองไปศึกษาท้ังหลักปริยัติ และท้ังการปฏิบัติสมถวิปสสนาใหรูแจงดวย
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ตัวเองวา มีธรรมชาติใดไหม ที่ไมเปนไปเพ่ืออาพาธ? ถามี ธรรมชาติ
นั้นแหละเปน “อัตตา” คือ มีลักษณะท่ีมีแกนสารสาระในความเปน
ตัวตน (อัตตา) แท กลาวคือ ยอมไดในรูป (ตามปรารถนา) วา  
รูปของเราจงเปนอยางน้ีเถิด รูปของเรา จงอยาเปนอยางน้ี (คือ 
จงอยาแก-เจ็บ-ตาย) เลย  

อน่ึง ในสูตรน้ี ไดตรัสตรงๆ วา “รูปเปนอนัตตา” โดยไดทรงแสดง
ลักษณะของธรรมชาติที่เปนอนัตตาวา “จึง (ยอม) เปนไปเพื่ออาพาธ” 
(ซึ่งก็คือ “ไมเที่ยง” และ “เปนทุกข” นั่นเอง) และยอมไมได (ตาม
ปรารถนา) ในรูปวา รูปของเราจงเปนอยางน้ีเถิด จงอยาเปนอยางนี้  
(อยาแก-เจ็บ-ตาย) เลย นั่นก็คือ ธรรมชาติที่เปนอนัตตา นั้นยอมมี
ลักษณะท่ีไมเที่ยงและเปนทุกข  

และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ไดตรัสหลักพิจารณาลักษณะ
ธรรมชาติที่เปนอนัตตา ไวแลวดังนี้  

ยทนิจฺจิ ตํ ทุกฺขํ   ยํ ทุกฺขํ ตทนตฺตา. 

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมที่ ๑๗สังยุตตนิกายขันธวรรค ขอ ๔๒ หนา ๒๘. 

แปลความวา : สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นแหละเปนทุกข๑ สิ่งใดเปน
ทุกข สิ่งนั้นแหละเปนอนัตตา 

 

๑ ทนอยูในสภาพเดิมไมไดนานตลอดไป ผูใดยึดมั่นถือมั่น ดวยตัณหา และทิฏฐิจึงเปนทุกข 
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ตามพระพุทธดำรัสทั้ง ๒ นี้ ยอมแสดงวา ความเปนสภาพ 
ไมเที่ยง (อนิจฺจตา) ความเปนทุกข (ทุกฺขตา) และความเปนสภาพท่ี
ไมมีแกนสารสาระในความเปนตัวตน (อนตฺตตา) จึงเปนเหมือนโซ  
๓ หวงคลองติดกันอยูมิใชเปนลักษณะท่ีแยกเปนอิสระจากกัน  

หลักน้ีทานตองจำใหแมน และใหม่ันคง เพราะเปนพระพุทธดำรัส
ใครอืน่จะลบลางหลกัธรรมทีพ่ระพทุธเจาไดทรงแสดงไวดแีลวนี ้มไิดเลย  

[๓] ตองทราบและเขาใจ “วิภาค ๖” แหงวิปสสนาโดยแจงชัด 
คือ การท่ีจะพิจารณาเห็นสภาวะของธรรมชาติใด วา “เปนสภาพท่ี 
ไมเท่ียง” “เปนทุกข” และ “เปนอนัตตา” น้ัน ตองพิจารณาเห็น ลักษณะ 
ที่แสดงความเปนของไมเที่ยง (อนิจฺจลกฺขณํ) ลักษณะท่ีแสดง 
ความเปนทุกข (ทุกฺขลกฺขณํ) และลักษณะท่ีแสดงความเปนอนัตตา  
(อนตฺตลกฺขณํ) วามีอยางไรอีกดวย คือ ตองพิจารณาเห็นสภาวะของ
ธรรมชาติตามที่เปนจริงวา  

๓.๑) ความเปนของไมเที่ยง (อนิจฺจตา) โดยการพิจารณาเห็น 

๓.๒) ลกัษณะทีแ่สดงวาเปนของไมเท่ียง (อนจิจฺลกขฺณ)ํ 

๓.๓) ความเปนทุกข (ทุกฺขตา) โดยการพิจารณาเห็น  
๓.๔) ลักษณะท่ีแสดงวาเปนทุกข คือทนอยูในสภาพ

เดิมไมไดนาน ตลอดไป (ทุกฺขลกฺขณํ) 

๓.๕) ความเปนของมิใชตัวตน (แท) (อนตฺตตา) โดยการ

พิจารณาเห็น  
๓.๖) ลักษณะที่แสดงวา เปนของไมมีแกนสารสาระ 

ในความเปนตัวตน (อนตฺตลกฺขณํ) 
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จึงจะสามารถวินิจฉัยไดแนนอนวา สิ่งใดเปนอนัตตา สิ่งใดไมเปน
อนัตตา ถาไมมีหลักพิจารณาไดอยางถูกตองแนนอน การที่จะรูจัก
ลักษณะของสังขารธรรมและวิสังขารธรรม ดังเชน พระนิพพาน วา
คืออยางไรแนๆ ก็เลอะเหลว  

ที่จะเขาใจ อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ไดอยางถูกตอง และแจมแจง 
ก็ตองศึกษาใหรูแจงจากทั้งหลักพระปริยัติธรรม และตองปฏิบัติ
สมถวิปสสนา จนถึงเกิดวิปสสนาปญญา เห็นแจง รูแจงดวยตน ลำพัง
แตอานจากตำรา หรือเพียงแตไดฟงเขาวามา แลวจดจำไวได ยังมี
โอกาสผิดพลาดไดมาก 

เมื่อเห็นแจงชัดสภาวะของสังขารคือธรรมชาติที่ประกอบดวย 
ปจจัยปรุงแตงวาเปน อนิจฺจํ ทุกฺขํ อนตฺตา ชื่อวา “วิปสสนาปญญา” 
แลวจึงจะสามารถพัฒนาภูมิปญญาสูงข้ึนไปเปนปญญาอันเห็นแจงรูแจง
พระอริยสัจ ๔ และ พระนิพพาน ชื่อวา “โลกุตตรปญญา” ตองทำ 
ความเขาใจ “พระนิพพาน” ทั้งโดยลักษณะ/สภาวะ โดยความเปนธาตุ 

ที่ทรงสภาวพระนิพพาน และโดยความเปนอายตนะ และตองทำความ

เขาใจ “พระนิพพาน” โดยความเปนบัญญัติธรรม และปรมัตถธรรม 
อนัเปนคุณธรรมภายในของพระอริยเจา/พระอรหันตเจา ฯลฯ ใหถกูตอง 
และตรงประเด็นอีกดวย 

เม่ือรูแจงเห็นแจงในพระนิพพานเพียงใด ก็จะรูแจงชัดวาพระนิพพาน 

มีลักษณะหรือสภาวะเปนอยางไร เพียงนั้น  

ถากลาวพระนิพพานโดยประเด็นใด มีลักษณะ หรือสภาวะ 
ที่แสดงความเปนสภาวธรรมท่ีไมมีแกนสารสาระในความเปนตัวตน  

ก็เปนอนัตตา 
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หรือ ถากลาวพระนิพพาน โดยประเด็นใด ที่มีลักษณะ หรือ 
สภาวธรรมท่ีมีแกนสารสาระในความเปนตัวตน  (คือมีสภาพท่ีตรงกันขาม
กับความเปนอนัตตา) ก็เปนอัตตาแท (ไมใชอัตตาสมมติ) 

พึงสำเนียกวา พระนิพพานธรรม น้ัน ตองรูแจงท้ังจากหลักปริยัติ 
และจากธรรมปฏิบัติ (สมถวิปสสนา) ดวยตน ใหแนใจดวยตนจึงจะ
ใชได เพราะพระธรรมท่ีลึกซ้ึงเชนนี้ เปน ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺูหิ 
คือเปนธรรมอันวิญูชนพึงรูแจงดวยตน 

คณะกลุมผูปฏิบัติธรรม “พุทธธรรมประทีป” จึงไดจัดรวบรวม
ขอมูลท่ีสำคัญโดยยอน้ีมาช้ีแจงแกผูสนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติ เพ่ือใหได
ใชเปนหลักการพิจารณาพระนิพพานธรรม วาตามหลักฐานในคัมภีร 
และตามธรรมชาติที่แทจริงของพระนิพพานธาตุ อันเปนปรมัตถธรรม
ที่เปนคุณธรรม ณ ภายใน ของพระอริยเจาที่ทานไดบรรลุนั้นเปน 
“อนัตตา” หรือ “อัตตาโลกุตตระ” กันแน และใหทราบอีกดวยวา  
พระสุปฏิปนโน ผูเปนท่ีศรัทธาเล่ือมใสเคารพนับถือของปญญาชนมากมาย 

ทานวาไวอยางไร จะไดไมเอาแตหลงฮือฮาไปตามกระแส จากเพียงแต

ฟงเนื้อความสั้นๆ จากผูใดผูหนึ่ง หรือฝายใดฝายหนึ่ง ถายเดียว 

สุดทายนี้ คณะกลุมผูปฏิบัติธรรม “พุทธธรรมประทีป” ขออานุภาพ
แหงคุณพระศรีรัตนตรัย จงไดโปรดอภิบาลคุมครองทุกทาน ใหปราศจาก

ความทุกข โศก โรค ภัย ทั้งปวง และจงดลบันดาลใหทุกทานจงเจริญ

รุงเรืองในบวรพระพุทธศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา และจง
สุขสมบูรณ บริบูรณ ดวยมนุษยสมบัติ สวรรคสมบัติ และนิพพานสมบัติ 
อันมีมรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑ ทุกทานทุกคน ตลอดกาลนานเทอญ. 

พุทธธรรมประทีป 
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สารบัญ  
หลักการพิจารณาพระนิพพานธาตุ 

คำนำ.................................................................................... [๒] 

บทที่ ๑ อารัมภกถา : นิพพาน ๓ นัย............................................... ๒ 

บทที่ ๒ ผลการปฏิบัติของพระสุปฏิปนโน   

 วา พระนิพพานธาตุเปนอัตตาและไมสูญ.......................... ๑๕ 

 [๑]  พระเดชพระคุณหลวงพอวัดปากน้ำ  

   พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)...................................... ๑๕ 

 [๒] พระอาจารยมั่น ภูริทตฺตมหาเถร....................................... ๑๖ 

 [๓] หลวงปูตื้อ อจลธมฺโม......................................................... ๑๗ 

 [๔] พระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคล  

   (หลวงตาพระมหาบวั ญาณสมฺปนฺโน).............................. ๑๘ 

 [๕] หลวงปูชอบ ฐานสโม.......................................................... ๒๓ 

บทที่ ๓ เรื่องเคยมีมาแลว............................................................... ๒๔ 

 [๑]  พระอรหันตตายแลว ไมขาดสูญ....................................... ๒๔ 

 [๒]  คนตาบอดชูคบเพลิง.......................................................... ๒๘ 

 [๓] ปญญายอมเกิดเพราะการประกอบ  

   (โยนิโสมนสิการ กลาวคือ การเจริญพระกัมมัฏฐาน)..... ๒๘ 

 [๔] คติของผูตำหนิ-ดาบริภาษพระภิกษุ  

   ผูทรงศีลทรงธรรม.............................................................. ๓๒ 
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บทที่ ๔ นิพพานคืออยางไร.............................................................. ๓๖ 

 หลักการพิจารณาคุณลักษณะของพระนิพพาน......................... ๓๙ 

 พระนิพพาน ๓ นัย........................................................................ ๔๙ 

วิจารณ  

 [๑]  พระนิพพานโดยความเปนสภาวะ  

   ผูทรงสภาวะ และที่สถิตอยูของพระนิพพานธาตุ........... ๕๒ 

 [๒] พระนิพพานเปนธรรมที่สามารถรู-เห็นได........................ ๕๓ 

บทที่ ๕ อนัตตาคืออยางไร............................................................... ๕๘ 

 หลักการพิจารณาธรรมที่เปนอนัตตา.......................................... ๕๙ 

 อนัตตธัมมสูตร พระสูตรวาดวยธรรมที่เปนอนัตตา.................. ๖๐ 

วิจารณ 

 [๑]  ความหมายของ “อนัตตลักษณะ”..................................... ๖๖ 

 [๒] ขอบเขตความหมายของคำวา  

   “สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา”............................................ ๗๗ 

 ความหมายของคำวา “อนัตตา” และ “อัตตา” .................... ๙๘ 

บทที่ ๖ อัตตาคืออยางไร............................................................... ๑๐๓ 

 อัตตา ๒ อยาง............................................................................ ๑๐๔ 

 หลักการพิจารณาลักษณะของอัตตา (แท) โดยปรมัตถ......... ๑๐๖ 

 [๑]  อัตตาโลกุตตระ (อัตตาแท)  

   ตองไมเปนไปเพื่ออาพาธ.................................................. ๑๐๖ 
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 [๒] โลกุตตรธรรม ชื่อวา เปนอัตตา (แท)........................... ๑๐๗ 

 [๓] อัตตาโลกุตตระ (อัตตาแท) คือธรรมโดยปรมัตถ........ ๑๐๙ 

 [๔] อัตตาโลกุตตรธรรมที่มีอยู ณ ภายใน  

   เปนที่พึ่งและเปนที่ไปในเบื้องหนา.................................. ๑๑๐ 

 [๕] พระนิพพาน คือ อสังขตธรรม มีอยูจริงโดยปรมัตถ  

   และเปนอัตตา (แท)......................................................... ๑๑๔ 

 [๖]  อัตตาแท อันเปนธรรมที่มีโดยปรมัตถ  

   สูญหรือวางจากอัตตาสมมติ............................................ ๑๑๕ 

 [๗] อริยสัจ ๔ วางจากอัตตาสมมติ...................................... ๑๑๗ 

บทที่ ๗ บทวิจารณ........................................................................ ๑๒๔ 

 [๑] การพิจารณาพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถ วา.......................  

  เปน “อัตตา หรืออนัตตา” โดยอาศัยหลักฐาน 

   ตามลำดับชั้น.................................................................... ๑๒๔ 

 [๒] หลักการเปรียบเทียบและใหความสำคัญตอหลักฐาน 

   ในยุคหลัง......................................................................... ๑๒๗ 

 [๓] การพิจารณาโดยอาศัยหลักฐาน ที่สำคัญสูงสุด 

   ตามลำดับชั้น.................................................................... ๑๒๘ 

 [๔] พระพุทธพจนแท อัตตโนมติไมอาจคัดคานได............. ๑๓๔ 

 [๕] การใชถอยคำเพื่อการสื่อความหมาย............................ ๑๓๙ 

 [๖]  ตองเขาใจเรื่อง “สฺุญตา” ใหถูก จึงไมมีโทษ............ ๑๔๓ 

 [๗]  สักกายทิฏฐิมีโทษอยู แตเบากวา ความเห็นวา “ไมมี”  

   หรือ “ขาดสูญ”................................................................ ๑๗๒ 
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 [๘] การละสักกายทิฏฐิ (ความเห็นวาเปนอัตตา)  

   จบลงเพียงแคขันธ ๕ เทานั้น........................................ ๑๗๓ 

 [๙] ผูมีอัตตาเปนที่พึ่งแลวเห็นอนัตตาไดชัดเจน  

   ยอมละโสกะ และปริเทวะเสียได................................... ๑๗๕ 

 สรุป............................................................................................. ๑๗๗ 

บทที่ ๘  การแทงตลอดสัจจะ ๔ ดวยความเปนอนัตตา................. ๑๘๕ 

 [๑]  อาการแทงตลอดสัจจะ ๔ เทานั้น ที่เปนอนัตตา.......... ๑๘๕ 

 [๒]  สภาพดับแหงนิโรธ เปนอนัตตา..................................... ๑๙๗ 

บทที่ ๙  ธรรมกาย คือ กายที่สำเร็จดวยธรรม 

 ของพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจา  

 พระปจเจกพุทธเจา และของพระอรหันตสาวก 

 นั้นเองคือพระนิพพานธาตุ ฯลฯ...................................... ๒๐๓ 

 [๑] สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา  

   พระองคเปนธรรมกาย..................................................... ๒๐๔ 

 [๒] สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา  

   พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย มีธรรมกายมาก............... ๒๐๖ 

 [๓] พระอรหันตแสดงตนเองวา เปนธรรมกาย................... ๒๐๖ 

 [๔] พระพุทธโฆษกจารยไดอรรถาธิบายวา ธรรมกาย คือ  

   พระตาถคต และโลกุตตรธรรม ๙ อยาง  

   เปนพระวรกายของพระตถาคต..................................... ๒๐๗ 
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 [๕] ผูใดเห็นธรรมกายดวยญาณจักษุ ผูนั้นเห็น 

  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา  

   และพระอรหันต............................................................... ๒๐๘ 

 [๖]  พระธรรมกายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  

   พระปจเจกพุทธเจา และพระอรหันต เปนอัตตา......... ๒๑๐ 

   ธรรมกาย ไดแกอะไร....................................................... ๒๑๐ 

บทที่ ๑๐ วิปสสนาวิธี ถึงธรรมกาย และเขามรรผล.................... ๒๑๒ 

 [๑]  ตัวอยางวิปสสนาวิธีแบบโบราณ ถึงธรรมกาย............ ๒๑๒ 

 [๒] ตัวอยางวิธีเจริญสมถวิปสสนา  

   แบบที่หลวงพอวัดปากน้ำสอนใหปฏิบัติ  

   ถึงธรรมกายและพิจารณาอริยสัจเขามรรคผล............. ๒๑๕ 



หลักการพิจารณาพระนิพพานธาตุ
ตามแนวพระพุทธดำรสัและอรรถกถา

โดย พุทธธรรมประทีป



บทท่ี ๑
อารัมภกถา : นิพพาน ๓ นัย

นยัท่ี ๑ : พระนิพพาน  โดยความเปน สภาวะ / คณุธรรม /
คณุลกัษณะ ไดแก

- เปนสภาวะทีว่าง หรอื ความดบัสนิทจากสรรพกเิลส
ตณัหา เครือ่งรอยรดั และทกุขทัง้ปวง

- เปนธรรมท่ีไมประกอบดวยปจจยัปรงุแตง (วสิงัขาร-
ธรรม)       หรือเปนธรรมท่ีไมถกูปจจยัปรุงแตง
(อสังขตธรรม)

- มีสภาพเทีย่ง (นจิจฺ)ํ  ยัง่ยนื (ธวุ)ํ  มัน่คง (สสสฺต)ํ
มิไดมีความแปรปรวนเปนธรรมดา (อวิปริณาม-
ธมมฺ)ํ

- เปนอมตธรรม ทีไ่มมคีวามเกดิ แก เจบ็ และตาย อกี
- เปนบรมสุข (ปรมํ สขุ)ํ

ฯลฯ



อารมัภกถา : นพิพาน ๓ นยั   3

นยัที ่๒ : พระนิพพาน โดยความเปนธรรมชาตทิีท่รงสภาวะ
(นพิพาน) ชือ่วา “พระนิพพานธาตุ” (ตเทว นสิสฺตตฺ-
นชิชฺวีฏเฐน สภาวธารณฏเฐน จ ธาตตู ินพิพฺานธาต.ุ
[ปรมตัถทปีนี อรรถกถา ขทุทกนกิาย อติวิตุตกะ หนา ๑๘๘.])

นยัที ่๓ : พระนพิพาน  โดยความเปน สถานทีท่ีพ่ระอเสขมนุี
(พระอรหนัตเจา) ไปแลวไมเศราโศก / ไมเดอืดรอน
และโดยความเปน “อายตนะ”    คือ   ทีส่ถิตอยู
(วาสฏฐาน) ตามพระพุทธดำรัสวา “อตฺถิ ภิกฺขเว
ตทายตน ํฯลฯ” (ข.ุ อ.ุ ๒๕/๑๕๘/๒๐๖-๒๐๗)

พระนิพพานธาตุ   อนัเปนปรมัตถธรรม   ณ  ภายใน   ของ
พระอรยิเจา/พระอรหนัตเจา  ผบูรรลุมรรคผลนพิพาน  นัน้แหละเปน
“อตัตาโลกุตตระ” หรือ อตัตาวมิตุิ โดยแท  (อตฺตา นาเมตถฺ ปรมตโฺถ
ธมโฺม อพภฺนตฺรฏเฐน. แปลความวา “ในบทวา อตัตทปีา เปนตนน้ี ธรรม
โดยปรมตัถ ชือ่วา อตัตา โดยหมายถงึ ธรรมท่ีม ีณ ภายใน” [ลนีตัถปัปกาสนา
มหาวรรคฎีกา ฎกีาทีฆนิกาย ภาค ๒ หนา ๑๘๐-๑๘๑.])

กรณทีีพ่ระธรรมสังคาหกาจารย  หรอืพระอรรถกถาจารย  ไดมี
มต ิหรอือรรถาธิบายพระพุทธดำรสัวา “ธรรมทัง้ปวงเปนอนตัตา” (สพเฺพ
ธมฺมา อนตฺตาติ) วา  หมายความรวมถึง พระนพิพาน  ก็ เปนอนัตตา
ดวยน้ัน กแ็ตโดยความหมายวา

- พระนพิพาน โดยความเปน “บญัญัตธิรรม” ไดแก สทัทบญัญัติ
(การกลาวขาน / ขนานนาม / เรยีกช่ือวา “นพิพาน”)   และ/หรอื  นพิพาน
ตามมติของคนนอกพระพทุธศาสนาท่ีบญัญตั ิวา มอีตัตาทีเ่ปนผสูราง
/ ผทูำ (การก) ผเูสวย (เวทก) ผมูอีำนาจเอง (สยวํส)ี อนัเปนสมมติ
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มใิชปรมตัถธรรม (ดรูายละเอยีด “ขอวิจารณ” ในบทที ่๕ เร่ืองอนัตตา
คืออยางไร)

- พระนพิพาน  โดยความหมาย ธรรมท่ีเปนไปในภมูทิี ่๔ ไดแก
อาการรแูจงในพระอริยสัจ ๔   และธรรมารมณทัง้หลายทัง้ปวง
(ทัง้สงัขาร/วสิงัขาร) อนัเปนสงัขตธรรม ทีย่งัเปนกรยิา เปนสมมติ
ทีย่งัมีความแปรปรวน และ/หรือ ทีไ่มเปนไปในอำนาจ (อวสวตตฺนฏเฐน)
ฯลฯ ไดแก พระโยคาวจร ขณะกำลงัรแูจงอรยิสัจ ๔  และไดบรรลุ
โคตรภูญาณ  ขณะเมือ่หยัง่ลงสสูมัมัตตนยิาม  ไดมพีระนพิพานเปน
อารมณ  แตยังไมถึงความไดบรรลุพระนิพพานธาตุ อันเปน
ปรมตัถธรรม เปนตน เทานัน้  ทีเ่ปน อนัตตา !

ความเปนอนตัตาจงึมิไดหมายรวมถึง พระนพิพานธาตทุีท่รง
สภาวธรรม  อนัเปนปรมัตถธรรม  เปนคุณธรรมภายในทีพ่ระอรยิเจา/
พระอรหนัตเจา ทานไดบรรลแุลว แตประการใดเลย !!

ดงัน้ัน จงึไมมพีระพทุธดำรสัตรัสไว ณ ทีใ่ดเลยวา พระ
นพิพานธาตุ  อนัเปนปรมัตถธรรม  เปนอนตัตา    แต พระพทุธองค
ไดตรสัเปรียบเทียบอัตตลักษณะ (ลกัษณะทีแ่สดงความเปนอตัตา) กบั
อนตัตลักษณะ (ลกัษณะทีแ่สดงความเปนอนตัตา) ไวในอนัตตลกัขณสูตร
อยางชัดแจง ไวแลวแกพระปญจวัคคีย  ณ อิสิปตนมฤคทายวัน
อนัแสดงถงึลกัษณะของวิสงัขารธรรม คอืพระนพิพาน เปรียบเทยีบ
กบัลักษณะของสงัขารธรรม โดยทรงยกตวัอยางเบญจขันธขึน้แสดง
จนพระปญจวัคคียไดบรรลอุรหัตตผลทกุองค  ณ บดัน้ันเอง !
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พระนิพพานธาตุอนัเปนปรมัตถธรรม  ทีไ่มประกอบดวยปจจยั
ปรงุแตง (วสิงัขาร/อสงัขตธรรม) นัน้มอีตัตลกัษณะทีเ่ปนสภาพตรงกันขาม
กบัอนตัตลกัษณะของสงัขาร/สงัขตธรรม  (ธรรมชาตทิีป่ระกอบดวยปจจยั
ปรงุแตง ไดแกเบญจขนัธเปนตน) อยางส้ินเชิง  จงึช่ือวา “อตัตาโลกุตตระ”
โดยแท  หรือจะกลาววา “อตัตาวิมตุ”ิ  คอื อตัตา (แท) ทีว่มิตุ  หลุดพนจาก
สรรพกิเลสเหตแุหงทกุข  กไ็มผดิ  เพราะ

อนตัตลักษณะ  คอื ลกัษณะหรอือาการอันแสดงสภาพธรรมที่
มใิชอตัตา (แท)  ซึง่รวมทัง้อนจิจลักษณะ และทกุขลกัษณะ นัน้ เปนลักษณะ
ประจำสงัขาร/สงัขตธรรม  (ธรรมชาติทีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตง)   คอื
ธรรมทีเ่ปนไปในภมู ิ๓ (กามภมู ิรปูภูม ิอรูปภมู)ิ ทัง้สิน้  กบัธรรมท่ีเปนไป
ในภมูทิี ่๔  เฉพาะสวนทีเ่ปนบัญญัต ิ ทีย่งัเปนกิรยิา  และ/หรือ เฉพาะสวน
ทีไ่มเปนไปในอำนาจ (อวสวตตฺนโต) เทาน้ัน

เพราะเหตุนัน้ หากจะมีเถรคาถา  และ/หรือ อรรถกถา  กลาว
อรรถาธบิายพระพุทธพจนทีต่รสัวา  “สพเฺพ ธมมฺา อนตตฺาต”ิ  วา
หมายรวมถงึพระนพิพาน หรอื ธรรมในภมูทิี ่๔ ดวยนัน้ จงึมักแสดง
เง่ือนไขไวดวยวา  “อวสวตตฺนตเฺถน  (โดยความหมายวา ไมเปนไป
ในอำนาจ)”   อนัเปนการแสดงวา   สภาวธรรมท้ังหลาย  แมทีเ่ปนไป
ในภมูทิี ่๔    กไ็มพงึเขาใจวา    “ชือ่วา  ‘ธรรมท้ังปวง’ (โดยสิน้เชิง)”
เพราะเหตุทีส่ตูรน้ันยังมีเน้ือความท่ีตองแนะนำ     [ดังท่ีพระพุทธ--
โฆษาจารย   ไดอรรถาธิบายไวในคัมภรีปปญจสูทนวีา  เนยยฺตถฺตตฺา  จสสฺ
สตุสสฺ น จตภุมูกิาป สภาวธมมฺา สพพฺธมมฺาต ิเวทิตพพฺา. (ม. อฎ. ๑/๑๙)]
แตทีจ่ะมอีรรถาธบิายอยบูางวา   ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา   ทานหมายความ
รวมธรรมทีเ่ปนไปในภมูทิี ่ ๔     และ/หรอื  อริยสจัทัง้ ๔    หรือพระนิพพาน
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โดยมไิดแสดงเงือ่นไขดวยนัน้   มเีพียงนอยครัง้       เพราะทาน (พระ-
เถระ/พระอรรถกถาจารย) ไดกลาวไวในท่ีมากแหงไวแลววา “โดยความหมาย-
วา ไมเปนไปในอำนาจ” นัน่เอง

สวนพระนพิพานธาตอุนัเปนปรมตัถธรรมนัน้  เปนธรรมพนโลก
(โลกตุตรธรรม) พนจากบญัญัต ิ  จงึพนจากอาณตัแิหงไตรลกัษณ คอืพน
จากความเปนของไมเท่ียง (อนิจจฺตา) ความเปนทุกข (ทกุขฺตา) และความ
เปนของมใิชตน (อนตตฺตา) ไปแลว  จงึไมปรากฏพระพุทธดำรสัตรสัไว
ทีใ่ด รวมท้ังพระเถระ/พระอรรถกถาแสดงไวทีใ่ดวา “พระนิพพานธาตุ
หรือ นโิรธธาต”ุ  อนัเปนปรมตัถธรรม ณ ภายใน ทีพ่ระอริยเจา ทาน-
ไดบรรลุแลวนัน้  เปนอนัตตา  เลย      ทั้งนี้  จะพิจารณาเหน็ไดจาก
พระพุทธดำรัส    และอรรถาธบิายของพระอรรถกถาจารยในบทตอไป
ซึง่เปนขอมลูทีเ่ช่ือถอืได  ทีถ่กูตอง  และทีต่รงประเดน็ทีส่ดุ  (the most
reliable, correct and valid data) แลว

อนึง่ เพือ่ใหไดขอมลูทีส่มบรูณยิง่ขึน้ ผศูึกษาพงึพิจารณาขอมูล
จากพระสารบีตุรมหาเถระ ซึง่ไดแสดงวิปสสนาวิธเีปรยีบเทียบสภาวธรรม
๒ ฝาย คือ เบญจขันธอนัเปนสงัขาร/สงัขตธรรม กบั พระนิพพานอันเปน
วสิงัขาร/อสังขตธรรม         โดยพิจารณาเห็นสภาวะของเบญจขันธในข้ัน
อนุวปิสสนา (ติลกฺขณานปุสฺสนา)        เพ่ือเจรญิวิปสสนาปญญา  คือ
ไดอนโุลมขันต ิ(วปิสสนาปญญา)  เริม่ตัง้แตการกำหนดกลาปะ  กำหนด
นามรูป  และปจจัยแหงนามรปู     พจิารณาเหน็แจงสภาวะเบญจขนัธโดย
ความเปนของไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนัตตา จนถงึพจิารณาเหน็แจงสภาวะ
วสิงัขารธรรม  คอื พระนพิพานอนัเปนอสงัขตธรรม   เจรญิโลกตุตรปญญา
คอื เมือ่พจิารณาเหน็ความดบัแหงเบญจขนัธเปนนพิพานวางอยางย่ิง  (วาง
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จากกเิลสตณัหา และจากอตัตาโลกิยะ อนัเปนสังขารทัง้หมด) เท่ียง เปน
บรมสุข และยัง่ยนื ฯลฯ     ยอมหย่ังลงสสูมัมัตตนิยาม คือ ขณะหยัง่ลงสู
ความบรรลุมรรคผล   ไดแก  หย่ังลงในขณะแหงมรรคและผล    โดยการ
พจิารณาเปรยีบเทยีบระหวางธรรม ๒ ฝาย ดงัตอไปน้ี

ฝายสังขาร/สงัขตธรรม มเีบญจขันธเปนตน ซึง่มสีภาวะไมเทีย่ง
(อนจิจฺ)ํ เปนทกุข (ทกุขฺ)ํ และมิใชตวัตน (อนตตฺา) รวมท้ังลกัษณะท่ีแสดง
ความไมเทีย่ง เปนทกุข  และความเปนของไมมแีกนสารสาระในความเปน
ตวัตน  อนัเปนลักษณะทีแ่ยงตออัตตา (อตฺตปฏกิเฺขป) ฝายหนึง่ กับ

พระนพิพานธรรม อนัเปนวิสงัขาร/อสังขตธรรม อนัมีสภาวะท่ี
เทีย่ง (นจิจฺ)ํ    เปนสขุ (สขุ)ํ   และยัง่ยนื (ธวุ)ํ   รวมทัง้ลกัษณะทีแ่สดง
ความเปนธรรมทีเ่ท่ียง เปนบรมสุข  และลกัษณะท่ีแสดงวามีแกนสารสาระ
ในความเปนตวัตน ทีว่มิตุหลุดพนจากสรรพกเิลสทัง้ปวง  ชือ่วาอตัตาวมิตุ
(วมิตุตฺอตฺตา) อนัเปนลกัษณะทีแ่ยงตออนัตตา (อนตฺตปฏิกเฺขป) อกีฝายหน่ึง
ในวิปสสนากถา โดยละเอียด  ดงัตอไปนี้

กติหากาเรหิ  อนุโลมิก ํ ขนฺต ึ ปฏิลภติ  กติหากาเรหิ
สมฺมตฺตนิยาม ํ  โอกกฺมต.ิ   จตตฺารสีาย   อากาเรห ิ  อนุโล
มกิํ  ขนฺตึ  ปฏิลภติ  จตฺตารีสาย  อากาเรหิ  สมฺมตฺตนิยามํ
โอกกฺมต.ิ

กตเมหิ จตฺตารีสาย อากาเรห ิอนุโลมิก ํขนฺต ึปฏิลภติ
กตเมหิ  จตตฺารสีาย  อากาเรห ิ สมมฺตฺตนิยาม ํ โอกฺกมต.ิ
ปฺจกฺขนฺเธ  อนจิฺจโต  ทกุขฺโต  โรคโต  คณฺฑโต  สลลฺโต
อฆโต  อาพาธโต  ปรโต  ปโลกโต  อตีโิต  อปุทฺทวโต
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ภยโต  อปุสคคฺโต  จลโต  ปภงคฺโต  อทฺธุวโต  อตตฺาณโต
อเลณโต   อสรณโต  รติตฺโต  ตจุฉฺโต  สุญฺโต  อนตฺตโต
อาทนีวโต  วปิริณามธมมฺโต  อสารกโต  อฆมลูโต  วธกโต
วิภวโต  สาสวโต    สงฺขตโต   มารามิสโต   ชาติธมฺมโต
ชราธมฺมโต   พฺยาธิธมฺมโต   มรณธมฺมโต   โสกธมฺมโต
ปรเิทวธมมฺโต อปุายาสธมฺมโต สงกฺเิลสิกธมฺมโต ปจฺกขฺนเฺธ
อนิจฺจโต   ปสสฺนฺโต   อนโุลมกิ ํ  ขนตฺึ   ปฏลิภต ิ  ปจฺนฺนํ
ขนฺธาน ํ นโิรโธ  นจิจฺ ํนพิฺพานนตฺิ ปสฺสนฺโต สมฺมตฺตนิยามํ
โอกฺกมติ ...ฯเปฯ... ปจฺกขฺนเฺธ  สงฺกเิลสิกธมมฺโต  ปสสฺนโฺต
อนุโลมิกํ  ขนฺตึ  ปฏิลภติ  ปฺจนฺนํ  ขนฺธานํ  นิโรโธ
อสงฺกลิฏิฐํ  นพิพฺานนตฺิ  ปสสฺนฺโต  สมฺมตฺตนิยาม ํโอกกฺมต.ิ

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๓๑ ขุททกนิกาย
ปฏิสัมภิทามรรค ขอ ๗๓๕ หนา ๖๒๙–๖๓๔.

แปลความวา : ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติดวยอาการเทาไร  หย่ังลง
สสูมัมัตตนิยามดวยอาการเทาไร  ภกิษุยอมไดอนุโลมขนัติ
ดวยอาการ ๔๐  หยัง่ลงสสูมัมัตตนิยาม ดวยอาการ ๔๐

ภิกษุยอมไดอนุโลมขันติดวยอาการ ๔๐ เปนไฉน?
หย่ังลงสสูัมมัตตนยิาม  ดวยอาการ ๔๐  เปนไฉน?

ภกิษพุจิารณาเหน็เบญจขันธ     โดยความเปนของ
ไมเท่ียง ๑  เปนทุกข ๑  เปนโรค ๑  เปนดังหัวฝ ๑  เปน
ดงัลูกศร ๑   เปนความลำบาก ๑   เปนอาพาธ ๑   เปนอยาง
อืน่ ๑   เปนของชำรุด ๑   เปนเสนียด ๑   เปนอุบาทว ๑
เปนภัย ๑   เปนอุปสรรค ๑   เปนความหว่ันไหว ๑
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เปนของ ผพุงั ๑  เปนของไมยัง่ยืน ๑  เปนของไมมอีะไร
ตานทาน ๑ เปนของไมมอีะไรปองกัน ๑  เปนของไมเปนท่ี
พึง่ ๑  เปน ของวาง ๑ เปนของเปลา ๑ เปนของสูญ ๑ เปน
อนตัตา ๑  เปนโทษ ๑  เปนของมคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา
๑  เปน ของหาสาระมไิด ๑  เปนมูลแหงความลำบาก ๑
เปนดัง เพชฌฆาต ๑  เปนความเส่ือมไป ๑  เปนของมอีา
สวะ ๑  เปนของอนัปจจยัปรงุแตง ๑ เปนเหยือ่แหงมาร ๑
เปนของม ีความเกิดเปนธรรมดา ๑  เปนของมีความแก-
เปนธรรมดา ๑     เปนของมคีวามปวยไขเปนธรรมดา ๑
เปนของมีความตาย เปนธรรมดา ๑    เปนของมีความ-
เศราโศกเปนธรรมดา  ๑         เปนของมคีวามร่ำไรเปน
ธรรมดา ๑  เปนของมคีวามคบัแคน ใจเปนธรรมดา ๑ เปน-
ของมคีวามเศราหมองเปนธรรมดา ๑

เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยความเปนของไมเท่ียง
ยอมไดอนุโลมขันติ    เมื่อพิจารณาเห็นวาความดับแหง
เบญจขันธเปนนิพพานเท่ียง      ยอมหยัง่ลงสสูมัมัตตนิยาม
...ฯลฯ ...

เม่ือพิจารณาเห็นเบญจขนัธ      โดยความเปนของมี
ความเศราหมองเปนธรรมดา     ยอมไดอนุโลมขันติ    เมือ่
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พจิารณาเหน็วา  ความดบัแหงเบญจขันธเปนนพิพานไมมี
ความเศราหมอง  ยอมหยัง่ลงสสูมัมัตตนิยาม.

ดงัจะไดแสดง
เปรียบเทยีบลกัษณะทีต่รงกนัขาม (แยงกนั)

ระหวางเบญจขนัธ (สงัขาร/สงัขตธรรม) กบัพระนิพพาน (วิ
สงัขาร/อสงัขตธรรม) โดยวภิาค ๖  ตอไปนี้

ลักษณะเบญจขันธ ลกัษณะนิพพาน
(สงัขาร/สงัขตธรรม) (วสิังขาร/อสังขตธรรม)
(๑) อนิจจฺ ํ(เปนของไมเทีย่ง) (๑) นจิจฺ ํนพิพฺาน ํ(นพิพานเทีย่ง)
(๒) อนิจจฺลกฺขณํ (ลกัษณะแสดง (๒) นจิจฺลกขฺณ ํ(ลกัษณะแสดงความ

ความเปนของไมเท่ียง) ที่นิพพานมีสภาพเท่ียง)
เปนของชำรุด นิพพานไมมคีวามชำรดุ--

เปนธรรมดา
เปนความหวั่นไหว นิพพานไมมีความหวั่นไหว
เปนของผุพัง นิพพานไมมีความผุพัง
เปนของไมยั่งยืน นิพพานเปนของยั่งยืน
เปนของมคีวามแปรปรวน-- นพิพานไมมคีวามแปรปรวน--
เปนธรรมดา เปนธรรมดา
เปนของหาสาระมไิด นิพพานมีสาระ
เปนความเส่ือมไป นิพพานไมมีความเส่ือม
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เปนของอันปจจยัปรุงแตง นิพพานไมมปีจจัยปรุงแตง
เปนของมคีวามตายเปนธรรมดา นิพพานไมมีความตาย

(๓) ทกุขฺํ (เปนทกุข) (๓) สขุ ํนพิพฺานํ (นพิพานเปนสุข)
(๔) ทกฺุขลกฺขณํ (ลกัษณะแสดง (๔) สุขลกขฺณํ (ลกัษณะแสดงความ

ความเปนทุกข) เปนสุข)
เปนโรค นิพพานไมมีโรค
เปนดังหัวฝ นิพพานไมมีหัวฝ
เปนดังลูกศร นิพพานไมมีลูกศร
เปนความลำบาก นิพพานไมมีความลำบาก
เปนอาพาธ นิพพานไมมีอาพาธ
เปนอยางอื่น นิพพานไมมีสิ่งอื่นเปนปจจัย
เปนเสนียด นิพพานไมมีเสนียด
เปนอุบาทว นิพพานไมมีอุบาทว
เปนภัย นิพพานไมมีภัย
เปนอุปสรรค นิพพานไมมีอุปสรรค
เปนของไมมีอะไรตานทาน นิพพานเปนท่ีตานทาน
เปนของไมมีอะไรปองกัน นิพพานเปนที่ปองกัน
เปนโทษ นิพพานไมมีโทษ
เปนมลูแหงความลำบาก นิพพานไมมีมูลแหงความลำบาก
เปนดังเพชฌฆาต นิพพานไมเปนดังเพชฌฆาต
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เปนของมีอาสวะ นิพพานไมมีอาสวะ
เปนเหยือ่แหงมาร นพิพานไมเปนเหย่ือแหงมาร
เปนของมีความเกิด-- นิพพานไมมีความเกิด
เปนธรรมดา
เปนของมีความแก-- นิพพานไมมีความแก
เปนธรรมดา
เปนของมคีวามปวยไข-- นิพพานไมมีความปวยไข
เปนธรรมดา
เปนของมีความตายเปนธรรมดา นิพพานไมมีความตาย
เปนของมคีวามเศราโศก-- นิพพานไมมีความเศราโศก
เปนธรรมดา
เปนของมคีวามคร่ำครวญ-- นิพพานไมมีความคร่ำครวญ
เปนธรรมดา
เปนของมีความคบัแคนใจ-- นิพพานไมมีความคับแคนใจ
เปนธรรมดา

(๕) อนตฺตา  เปนของมใิชตวั (๕) ปรมตถฺ ํ นพิพฺานํ  พระนิพพาน
มใิชตนท่ีถาวรแทจรงิของใคร เปนประโยชนอยางยิง่
(เปนเพียงอัตตาเทียมท่ีชาวโลก เปนอัตตาโลกุตตระ
บญัญตัขิึน้  หรอืดำรขิึน้วา ทีม่ีแกนสารสาระในความเปน
“ผทูำ  ผเูสวย  ผมูอีำนาจเอง” ตวัตนแท ทีว่มิตุหลุดพนแลว

จากกิเลสาสวะของ พระอริยเจา
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
“พงึรนูพิพานของตน”
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และวา “ไมเปนไปเพ่ืออาพาธ”
จงึเปน อตัตาวิมตุแทๆ

(๖) อนตตฺลกขฺณ ํเครือ่งหมายที่ (๖) อตฺตลกฺขณํ เคร่ืองหมายท่ีแสดง
แสดงความมิใชตวัตน ความเปนอตัตา (แท) ทีว่มิตุ
เปนลักษณะท่ีแยงอัตตา หลุดพนจากกิเลสาสวะ  และ
(อตฺตปฏิกฺเขป) ทีว่างจากสงัขาร  เปนลกัษณะ

ทีแ่ยงอนตัตา (อนตตฺปฏิกเฺขป)
- เปนของไมเปนท่ีพึง่ - นพิพานเปนทีพ่ึง่ (สรณ)ํ
- เปนของวาง (จากอตัตาเทยีม - นพิพานไมวาง (อรติตฺ)ํ จาก
คอื อตัตาโลกยิะ ทีช่าวโลก อัตตาท่ีแท  ที่วิมุต  หลุดพน
บญัญตั ิหรอืดำรขิึน้วา ผทูำ จากกิเลสาสวะ
ผเูสวย  ผมูอีำนาจเอง)

- เปนของเปลา - นพิพานไมเปลา (อตุจฉฺ)ํ จาก
(ไมมแีกนสารสาระ) ความมแีกนสารสาระ

- เปนของสญู  (ตองสูญสลาย - นพิพานสูญอยางยิง่ (ปรมํ สุญฺ)ํ
หมดสภาพเดิมของมันไป จากกเิลสาสวะ จากอตัตาเทียม
ในท่ีสุด) (โลกยิะ) และจากสิง่ทีเ่นือ่งดวย

อัตตาโลกิยะน้ัน
- เปนของมีความเศราหมอง - นพิพานไมมคีวามเศราหมอง
ดวยกิเลสเปนธรรมดา ดวยกิเลสาสวะ (อสงกฺลิฏิฐ)ํ

- ไมเกษมจากโยคะ - นพิพานเกษมจากโยคะ
(ไมปลอดจากธรรมเปนเครื่อง ปลอดจากธรรมเปนเครื่อง



14               อารมัภกถา : นพิพาน ๓ นยั

ประกอบสัตวไวกบัภพตางๆ ประกอบสัตวไวกบัภพตางๆ
คือ  กามโยคะ,  ภวโยคะ, (โยคกฺเขมํ)
ทฏิฐิโยคะ,  อวิชชาโยคะ)

พระนิพพานธาต ุ  อนัเปนปรมัตถธรรม  ณ  ภายในของ
พระอริยเจา พระอรหันตเจา ผูบรรลุมรรคผลนิพพาน มีสภาวะ
หรือลักษณะท่ีตรงกนัขามกบัอนตัตลกัษณะ   (ตรงกนัขามกับลักษณะ
ที่แสดงความเปนอนัตตา)  ทุกประการ จึงเปนอัตตาโลกุตตระ
(โลกุตตฺรอตฺตา) ทีว่มิตุหลดุพนจากสรรพกเิลสท้ังปวง ชือ่วาอตัตาวมิตุ
(วมิตุตฺอตฺตา) โดยแท  แตมใิชอตัตาโลกยิะ (โลกิยอตฺตา)  ซึง่เปนอนัตตา
แตประการใด ดวยประการฉะนี.้



บทที ่๒
ผลการปฏิบัติของพระสุปฏิปนโน

วาพระนพิพานธาตุเปนอตัตาและไมสญู

[๑] พระเดชพระคุณหลวงพอวัดปากน้ำ
พระมงคลเทพมนุ ี(สด จนทฺสโร)

ไดแสดงพระธรรมเทศนาเรือ่ง  “ตลิกัขณาทคิาถา”   เมือ่วันท่ี ๑
สงิหาคม ๒๔๙๗   ในหนังสือชีวประวัติและผลงาน  รวมพระธรรมเทศนา
๖๓ กัณฑ  หนา ๔๐๗ วา

“สวนกายพระอรหตั ถาถึงพระอรหัตละก็เปนนิจจัง
สขุงั  อตัตาแทๆ  กายธรรมกม็ขีนัธเหมือนกัน  แตเปน
ธรรมขนัธ  ทานไมเรยีกเบญจขันธ   เปนธรรมขันธเสยี
มธีาตุเหมือนกัน  เปนวิราคธาตุ เปนวิราคธรรม เปนธรรม
ไปทัง้กอน เพราะฉะน้ันกายธรรมพระอรหัตเปนนิจจัง สขุงั
อตัตาหมดทัง้กอน กายพระอรหัตกล็ะเอยีดเปนนจิจงั สขุงั
อตัตาหมดท้ังกอน”
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[๒] พระอาจารยมัน่  ภรูิทตฺตมหาเถร

ไดแสดงโวหารธรรม วา
“ไดสมบตัทิัง้ปวง     ไมประเสรฐิเทาไดตน

เพราะตวัตน  เปนท่ีเกิดแหงสมบัตทิัง้ปวง”
(จากแผนจารึกในพิพิธภัณฑ พระอาจารยมั่น ภูริทัตตมหาเถระ

วัดปาสุทธาวาส  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร)

และพระเดชพระคุณทานไดแสดงโวหารธรรมอันเกี่ยวเน่ืองกับ
สภาวพระนพิพานธรรม  วา

“พระขีณาสพเจาท้ังหลายดับโลก ๓ รุงโรจนอยู
คอืทำการพจิารณาและบำเพญ็เพยีรเปน ภาวโิต พหลุกีโต
คอืทำใหมาก เจรญิใหมาก จนจติมกีำลงัสามารถพิจารณา
สมมติทัง้หลาย  ทำลายสมมติทัง้หลายลงไปได จนเปนอกิริยา
กย็อมดบัโลก ๓ ได    การดับโลก ๓ นัน้  ทานขณีาสวเจา
ทัง้หลายมไิดเหาะข้ึนไปในกามโลก  รปูโลก  อรูปโลก  เลย
ทีเดียว  คงอยูกับที่นั่นเอง   แมพระบรมศาสดาของเรา
กเ็ชนเดยีวกนั   พระองคประทบันัง่อย ูณ ควงไมโพธพิฤกษ
แหงเดียว    เม่ือจะดบัโลก ๓  กม็ไิดเหาะข้ึนไปในโลก ๓
คงดับอยทูีจ่ติ  จติน่ันเองเปนโลก ๓  ฉะน้ันทานผตูองการ
ดับโลก ๓  พึงดับท่ีจิตของตนๆ  จนทำลายกิริยา คือ
ตวัสมมติหมดส้ินจากจิต ยงัเหลือแตอกิรยิา [คอืนิโรธธาตุ/
พระนิพพานธาตุ]  เปนฐตีจิติ  ฐตีธิรรม  อนัไมรจูกัตาย
[อมตธรรม] ฉะนีแ้ล.”

(พระอาจารยมัน่ ภรูทิตัตมหาเถระ , มุตโตทัย : รุงแสงการพิมพ, ไมบอกปพิมพ หนา ๒๗)



[15]



[16]



[17]



[18]
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[๓] หลวงปตูือ้  อจลธมโฺม

เม่ือเปนพระเจาแผนดินโลกุตตรมนุษย  ไดเปน
พระอรหนัตเขาพระนพิพานไปแลว    พระนิพพาน
กย็งัมอีย ู ไมเสือ่มสญู  พระพทุธเจาเขาพระนิพพาน
กม็อียใูนพระนพิพาน นัน้แล

พระโมคคัลลาน    พระสารีบตุร     พระอนุรทุธ
พระอานนท   เขานพิพาน    กม็อียูในพระนพิพานน้ันแล
นางภกิษณุทีัง้หลายไดบวชกาย วาจา ใจ   ใจก็เปนพระ
นพิพาน  แลวเขาพระนิพพานไดดวย  เหมือนกับพระจนัทร
พระจันทรไมมวีนัแก   พระจันทรไมมวีนัเจ็บ  พระจันทรไมมี
รอนไมมหีนาว  ดาวไมมเีกิดไมมตีาย

คนเรานีเ้ปนบาเปนบอ  คอยาว  ตาขาว  ลิน้ยาว
ใชไมได        สวนพระธรรมคำส่ังสอนเกิดจากหัวใจของ
พระพุทธเจา        เกิดจากหัวใจของพระอรหันตาท้ังหลาย
ทำไมพวกเราทัง้หลายและพวกทานท้ังหลายจงึไมร ู  ทำไม
เราจึงไมเห็น  ถาเราเปนพระอรหนัต  เปนพระโสดาบัน
เปนพระอนาคาเม่ือใด     กเ็มือ่นัน้แหละจึงจะเหน็จะรู
ทีอ่ยพูระพทุธเจา  ทีอ่ยขูองพระอรหนัตเจาท้ังหลาย.

(อาจาริยธัมโมทยาน  พ.ศ.๒๕๓๖  หนา ๑๒๗
เรียบเรียงโดยกลุมสอนปรัชญาและพุทธธรรม ;  หอรัตนชัยการพิมพ)
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[๔] พระเดชพระคณุพระธรรมวสิทุธิมงคล
(หลวงตาพระมหาบัว  ญาณสมฺปนฺโน)

ไดแสดงพระธรรมเทศนาเร่ือง “ความตายเปนธรรมดา” ในหนังสือ
ธรรมชดุเตรยีมพรอม หนา ๔๓๕  วา

“การท่ีเราบำเพญ็อยเูวลานี ้และบำเพญ็เรือ่ยมาน้ี
แล  คอืการดำเนินเพ่ือหลบหลกีปลีกภยัทัง้หลายโดยลำดับ
จนบรรลุถงึ “มหาสมบัตอินัพงึหวัง”      จากนัน้ จะเรียกวา
“นจิจัง” เปนของเทีย่งกไ็ด  เพราะไมมอีะไรเขามาเกีย่วของ
ไมมอีะไรเขามาทำลายจิตใหเดือดรอนวนุวาย   จะเรียกวา
“บรมสุข” กไ็มผดิ      จะเรยีกวา “อตัตา” กไ็มนาจะผดิ
เพราะเปน “ตน” แท  คอืตนในหลักธรรมชาต ิ ไมม ี“สมมติ”
นอยใหญ แมปรมาณูเขามาเก่ียวของใจ     แตไมไดหมายถงึ
“อตัตา” ทีเ่ปนคกูบั “อนตัตา” นัน้เปนความสมมติอกีขัน้หน่ึง
ซึ่งเปนทางดำเนินเพ่ือพระนิพพาน”

และยังไดแสดงเร่ืองนพิพาน ไวในหนงัสือ คำถาม-คำตอบปญหา
ธรรม พ.ศ.๒๕๓๖ หนา ๕๐ วา

“ทีว่าพระนิพพานไมมนีัน้  คอืกเิลสหลอกตรงๆ
กก็เิลสท้ังหลายตลอดโคตรแซของกิเลส   มนัไมเคย
เหน็นพิพาน   มนัจะทราบไดอยางไรวานิพพานมีหรือไมมี
พระพทุธเจาและพระอรหนัตตางหากเห็นนิพพาน  ทานจงึ
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สอนใหพวกเราไปนิพพานกนั  ถาอยากไปนพิพานกใ็หเชือ่
พระพุทธเจา  ถาอยากลงไปเปนปลาตมอยใูนนรก  กใ็ห
เชือ่กเิลสตัวหลอกวา นพิพานไมม”ี

อนึง่     ไดมบีทสนทนาธรรม (ถาม-ตอบ)     คำตอบอธบิายเรือ่ง
“นพิพาน” ของพระธรรมวสิทุธมิงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสมฺปนโฺน)
เมือ่วนัที ่๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๒  ลงในหนงัสอืพิมพดอกเบีย้ธรุกจิ ฉบบัที่
๓๑๘ ประจำวนัจันทรที ่๘ มนีาคม - วนัอาทิตยที่ ๑๔ มนีาคม ๒๕๔๒ วา

นพิพานเปนอนตัตาไดอยางไร
พระธรรมวิสทุธิมงคล (บวั ญาณสมฺปนฺโน)
แสดงเม่ือวนัที ่๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๒

ถาม : ตอนนี ้เร่ืองเกีย่วกบัวา “นพิพานเปนอัตตา
หรอือนตัตา”  หลวงตามคีวามเหน็อยางไร ?

ตอบ : นีพุ่ทโธคำเดยีวกไ็มเคยวา     มาถามหา
“นพิพาน”  หาประโยชนอะไร  มนัไมเกดิประโยชนจะมาถาม
พทุโธคำเดียวยังวาไมจบ แอะๆๆ ยงัไมจบนะ กำลงัจะตาย
แลว งวงนอน วาพุทโธไมได แลวยังถามวานิพพานเปน
อตัตาหรอือนตัตา    เราไมตอบ     มนัไมสมเหตสุมผลกนั
ที่จะตอบ ไมตอบเขาใจไหม (หัวเราะ) มันสมควรจะตอบ
ตอบทันทีเลย   สมควรจะตอบ   ยงัไมถามก็ตอบ   เม่ือไม
สมควรจะตอบ     ถามเทาไรก็ไมตอบ     ไมเกิดประโยชน
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(หวัเราะ)…    ถามอะไร    นพิพานเปนอัตตาหรอือนัตตา
งัน้หรือตะกีน้ี ้   มนังมเงากันท้ังน้ันแหละพวกเรา    ผสูกัรู
พระนพิพาน เห็นพระนพิพานจริงๆ ทานไมถาม ถามอะไร
ไอพวกงมเงาน่ันแหละมนัถาม    ทัง้ๆ ทีไ่มสนใจกับคำนะ
(กย็งัมาถามวา)  “นพิพานเปนอตัตาหรอือนัตตา” (หวัเราะ)

ในหนังสือมี เคยอานหรือยัง ทกุคนน้ันแหละ เร่ือง
นพิพานเปนอตัตาหรืออนตัตา     ไปรคูำช่ือพระนพิพาน
พระนพิพานแทเปนยังไง     ไมเคยร ู    แลวปฏบิตัิเพ่ือ
พระนิพพานกไ็มเคยปฏิบตั ิ   แตกถ็ามโกๆ  ไปยังงัน้แหละ
เพราะฉะนัน้การตอบโกๆ     เราจงึไมอยากตอบ   ตองเอาตวั
จริงเขามาเลย… ม ีมผีมูาถามเหมอืนกัน พวกมหาเปรยีญ
เขามาถาม   เราเปนหลวงตาบัว  มาถามสิง่เหลาน้ีแหละ
แตเม่ือมันพอเปนคตบิาง   เราก็นำมาพูดใหฟง   อนัไหนทีไ่ม
เปนประโยชนเราไมพดู  เราจะพูดเพือ่ประโยชนอยางเดยีว

นพิพานเปนอนตัตา  วาอยางนัน้   บางทีอางคมัภีร
มาก็มี นิพพานเปนอัตตาหรือเปนอนัตตา มาถาม ถาหาก
วามีความจริงใจท่ีจะปฏิบตัติอแลว   จริงๆ แลว นพิพาน
เปนอตัตาหรอือนตัตา    กไ็มสำคัญยิง่กวาการปฏิบตัเิพือ่
อรรถเพือ่ธรรม      เพือ่ความสวางกระจางแจง      เพ่ือปลด
ทกุขออกจากใจของตนโดยลำดบัๆ    จะดกีวาถามหาช่ือ
พระนพิพานเปนไหนๆ นะ     มนัมีความหมายอยอูยางนัน้
ถาพูดตามหลกัธรรมชาติแลวนะ        ของผปูฏิบตัิแลว
นพิพานเปนอนตัตาไดอยางไร    นัน่มันก็ตองตอนเอา
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ตรงนัน้ซ ิ    ถานพิพานเปนอนตัตา     นพิพานก็เปน
ไตรลกัษณซิ   คอื อนิจจัง ทกุขัง อนัตตา ซึง่เปนทาง
พระนิพพาน        แลวพระนพิพานวเิศษวิโสไดอยางไร
นพิพานพนจากสมมตโิดยประการทัง้ปวง    แลวยังมา
กลับเปนอนตัตาอยอูกี  นพิพานก็เปนไตรลักษณซิ  นั่นคือ
อนจิจัง ทกุขัง อนตัตา     อนิจจัง ทกุขัง อนตัตา นีเ้ปนทาง
กาวเดินเพ่ือพระนพิพาน   เมือ่ผานน้ีหมดแลว   จติถึงจะเปน
นพิพานได    แลวนพิพานจะมากลบัเปนอนตัตานีไ้ดอยางไร
ถาไปเปนอนตัตาได   นพิพานนีเ้ปนไตรลกัษณซ ิ  วเิศษวโิส
อะไร  เขาใจไหมละ ทีพ่ดูน่ี

ปฏิบตัใิหถงึของจริงก็แลวกัน     ไมตองไปถามใคร
เหมอืนกบัวาความอ่ิมน่ี  เม่ือเรากินใหอิ่มเตม็ท่ีแลว  ความ
อิม่ของเราเปนอัตตาหรอือนัตตา     ถามบาอะไรอยางน้ัน
ใครกเ็คยกนิ   ใครก็เคยอิม่   รดูวยกันแลวถามหาอะไรวา
เปนอัตตาหรืออนตัตา มนัก็เต็มทองนี ่วาไง ถามลมๆ แลงๆ
อยางน้ันแหละ  เอากระพ้ีมาอวดกนั

สมยันีเ้ปนสมัยคมัภรี     ไมไดสนใจปฏิบตัิ
ศาสนากลายเปนศาสนาคัมภรี  ศาสนากระดาษไปหมด
ไมไดอยูกับความประพฤติหัวใจคนเลย  เวลานี้ชาวพุทธ
เราจึงเปนชาวพุทธกระดาษ     ศาสนากระดาษ    ศาสนา
ตคูมัภรีใบลาน    ไมไดเขามาสหูวัใจท่ีจะทรงมรรคทรงผล
ทีจ่ะขึน้ตามทางพระพทุธเจาสอนเลยนะ     เวลาน้ีหางเหนิ
ขนาดน้ันแหละ   ชาวพุทธเราเรยีนไปมากนอย   ไดเพยีง
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ความจำ  กเิลสตัวเดียวก็ไมถลอกปอกเปกออกจากความจำ
เรยีนถึงพระนิพพาน     กเิลสกไ็มถลอกปอกเปกแมสกันดิ
นงึนะ  แลวก็มาอวดร ู อวดฉลาด  อวดลมปาก  เจาของ
เพียงความจำเทาน้ันมาเปนมรรคผลนพิพานไดอยางไร  ตอง
ปฏบิตัซิ ิ  ทานสอนใหปฏบิตั ิ วาอยางไร  ตองทำมรรคผล
นพิพาน         สอนตัง้แตเริม่ ตัง้แตศลี สมาธ ิปญญา
สอนนกัปฏบิตัิเรา     ศลีรักษาใหดี     อะไรทีเ่ปนภัยตอศีล
อยาใหมายงุ   ตดัขาดสะบ้ันออกไปเลย   นัน่ผกูาวเดนิเพ่ือ
พระนพิพาน   สมาธเิปนอยางไร   พจิารณาทีจ่ติ   เวลาเรา
วนุวายอยเูวลานี ้ คอืจิตทำลายสมาธ ิ  ความสงบเยอืกเยน็
ของใจไมม ีบงัคับมันออก สิง่เหลาน้ีดวยจิตตภาวนาของเรา
มนัก็แจงข้ึนมา     สมาธกิป็รากฏเดนข้ึน    มาถามหาอะไร
แจงเขาไปๆ   ถงึข้ันปญญา     กก็ระจางไป     กเิลสมีเทาไร
ขาดสะบัน้ๆ ไปในหวัใจ    จนกระทัง่กิเลสขาดสะบัน้ออก
ไปหมด จติหลดุพนแลวถามหาอะไรนพิพาน  แลวหาตัง้ชือ่
นพิพานเปนอตัตาหรอือนัตตามีประโยชนอะไร       นัน่ภาค
ปฏิบตัิ   ภาคแกกเิลส     ภาคฆากิเลส    พระพทุธเจาสอน
อยางน้ีนะ สอนใหแกกิเลส ฆากิเลส ไมไดสอนใหจดจำ
คมัภรีใบลานแลวเอาน้ำลายมาอวดกนัเฉยๆ นะ  วาคนนัน้
เรียนไดมาก  ชัน้น้ันช้ันน้ี ชัน้ข้ีหมาอะไรกไ็มร ูมนัไมมคีวาม
หมายเลย  มแีตลมปาก  เอาความจำมาอวดกัน  เอามรรค
เอาผลท่ีทรงในหวัใจจากการปฏิบตัขิองตวัเองซ ิ     มาอวด
พระพุทธเจาเอามรรคเอาผล พระอรหันตเอามรรคเอาผล
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มาอวดกัน  ทานทรงไวแลว  นัน่เรามีแตลมปากลมๆ แลงๆ
มาอวดกนั มนัก็เปนศาสนาลมปาก เปนหนอนแทะกระดาษ
ไปเลย เรยีนเทาไรๆ กไ็มมคีวามหมาย ไมสนใจทีจ่ะแกกเิลส
มแีตจะส่ังสมกเิลส  สำคญัวาตนเรยีนรหูลกันกัปราชญ
ยิง่เขามายกยอวาพระไตรปฎกเคลือ่นท่ี      นีเ่ปนบา
ในสวนลานเลยนะ   นีเ่รียนสงู เรียนไดมาก  นีพ่ระไตรปฎก
เคลือ่นที ่  เปนบาของสวนลานเลยเชยีว   หากผปูฏบิตัจิรงิๆ
เห็นจริงๆ  ทานไมตืน่  ตืน่หาอะไร  เงากร็ ู ตวัก็ร ู เงากับตัว
มนัก็ตางกนั มนัก็รทูนัทีเลย อะไรจรงิ อะไรปลอมรทูนัทีเลย…

[๕] หลวงปชูอบ ฐานสโม
วดัปาโคกมน  ตำบลผานอย  อำเภอวงัสะพุง  จงัหวัดเลย

หนงัสอืชวีประวัตฉิบบัปรบัปรงุ  พ.ศ.
๒๕๓๕  หนา ๑๒๙-๑๓๐ วา

“นพิพานไมไดสญู    ไมไดอยู
ตามท่ีโลกคาดคะเนหรือเดากัน
ทำจรงิจะไดเห็นของจริง    รจูริง

และจะเห็นนิพพานเอง  เหน็พระพทุธเจา พระธรรม
พระสงฆ    เห็นครูบาอาจารยที่ทานบริสุทธิ์เอง
และหายสงสยัโดยประการทัง้ปวง”



บทท่ี ๓
เรื่องเคยมีมาแลว

[๑] พระอรหนัตตายแลว ไมขาดสญู
มปีรากฏในยมกสตูร   วาดวยพระขณีาสพตายแลวสูญหรือไม

(ส.ํ ข. ๑๗/๑๙๘-๑๙๙, ๒๐๒-๒๐๓/๑๓๒-๑๓๖)  มีความวา
สมัยหน่ึง  ทานพระสารีบตุรอยทูีว่หิารเชตวัน  อารามของทาน

อนาถบณิฑิกเศรษฐ ี ใกลพระนครสาวตัถี       กโ็ดยสมยัน้ันแล  ยมกภกิษุ
เกิดทิฏฐิชัว่ชาเห็นปานนีว้า “เรายอมรทูัว่ถงึธรรมตามท่ีพระผมูพีระภาคเจา
ทรงแสดงแลววา   พระขณีาสพเมือ่ตายไปแลว   ยอมขาดสูญ   ยอมพนิาศ
ยอมไมมอีกี”

ภกิษุหลายรูปไดฟงแลววา  ไดยนิวา ยมกภิกษุเกิดทิฏฐิอนัช่ัวชา
เห็นปานน้ีวา       “เรารทูัว่ถึงธรรมตามทีพ่ระผมูพีระภาคทรงแสดงแลววา
พระขีณาสพเมือ่ตายไปแลว  ยอมขาดสญู  ยอมพินาศ  ยอมไมมอีกี”

ครัง้นัน้   ภกิษเุหลานัน้จงึพากนัเขาไปหาทานยมกภกิษถุงึทีอ่ยู
ไดสนทนาปราศรยักบัทานยมกภกิษ ุ   ครัน้ผานการสนทนาปราศรยัชวนให
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ระลกึถงึกนัไปแลว  จงึนัง่ ณ ทีส่มควรสวนขางหนึง่   ครัน้แลวจงึถามทาน
ยมกภกิษ ุวา

“ดกูรทานยมกะ    ทราบวาทานเกดิทิฏฐิอันช่ัวชาเหน็ปานน้ีวา
เรารทูัว่ถึงธรรมตามทีพ่ระผมูพีระภาคเจาทรงแสดงแลววา   พระขณีาสพ
เม่ือตายไปแลว  ยอมขาดสญู  ยอมพนิาศ  ยอมไมมอีกี  จริงหรอื?

ทานยมกะ กลาววา  “อยางนัน้ อาวโุส”.
(ภิ.) “ดกูรอาวโุส  ยมกะ  ทานอยาไดพดูอยางนัน้   อยาได

กลาวตูพระผูมีพระภาค  เพราะการกลาวตูพระผูมี-
พระภาค ไมดเีลย    เพราะพระผมูพีระภาคไมพงึตรสั
อยางน้ีวา   พระขีณาสพเมือ่ตายไปแลว  ยอมขาดสญู
ยอมพนิาศ  ยอมไมมอีกี”.

ทานยมกะ เม่ือถูกภิกษเุหลาน้ันกลาวแมอยางนี ้ ยงัขนืกลาวถอื
ทฏิฐิอนัช่ัวชานัน้อยางหนักแนนอยางนัน้วา    “เรารทูัว่ถึงธรรมตามท่ีพระผู
มพีระภาคทรงแสดงแลววา  พระขณีาสพเมือ่ตายไปแลว  ยอมขาดสญู
ยอมพนิาศ  ยอมไมมอีกี”.

ภกิษุเหลาน้ัน  ยอมไมอาจเพือ่จะทำทานยมกะ  ใหถอนทิฏฐิอนั
ชัว่ชาน้ันได  จงึลุกจากอาสนะเขาไปหาทานพระสารบีตุรจนถงึท่ีอย ู คร้ันแลว
จงึกลาวกะทานพระสารบีตุรวา “ขาแตทานสารีบตุร  ยมกภิกษุเกิดทิฏฐิชัว่
เห็นปานนีว้า     ‘เรารทูัว่ถึงธรรมตามทีพ่ระผมูพีระภาคทรงแสดงแลววา
พระขีณาสพเมือ่ตายไปแลวยอมขาดสญู ยอมพินาศ ยอมไมมอีกี’ ขอโอกาส
นมินตทานพระสารีบตุรไปหายมกภิกษุถงึท่ีอย ู เพือ่อนุเคราะหเถิด”  ทาน
พระสารบีตุรรับนิมนตโดยดษุณีภาพ.
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ครัง้น้ันเวลาเย็น ทานพระสารบีตุรออกจากทีพ่กัผอนแลวเขาไป
หาทานยมกะถงึท่ีอย ูไดสนทนาปราศรยักับทานยมกะ คร้ันผานการสนทนา
ปราศรยัพอใหระลกึถงึกนัไปแลว จงึนัง่ ณ ทีค่วรสวนขางหน่ึง แลวไดถาม
ทานยมกะวา

“ดกูรอาวุโส   ยมกะ   ทราบวาทานเกิดทฏิฐอินัชัว่ชา
เหน็ปานนีว้า      เรารทูัว่ถงึธรรมตามทีพ่ระผมูพีระภาค
ทรงแสดงแลววา พระขณีาสพเมือ่ตายไปแลว ยอมขาดสญู
ยอมพินาศ  ยอมไมมอีกี ดงัน้ี  จรงิหรือ?”
ทานยมกะตอบวา

“อยางนัน้แล  ทานพระสารีบตุร”.

ทานพระสารีบตุรจึงถามพระยมกะ  มขีอความ  ๒  ตอน
(ขอ ๒๐๒-๒๐๓) วา

“ทานสำคญัอยางไรทานยมกะ      ทานมองเหน็รปู
เวทนา  สญัญา  สงัขาร  วญิญาณ  วาเปนตถาคตหรือ?”

พระยมกะตอบวา :
“มใิชเชนนัน้  ผมูอีายุ”

พระสารีบตุรถามตอไปอกีวา :
“ทานสำคญัอยางไรทานยมกะ ทานมองเห็นวาตถาคต

นัน้เปนสภาวะไมมรีปู ไมมเีวทนา ไมมสีญัญา ไมมสีงัขาร
ไมมีวิญญาณหรือ?”



                               เรือ่งเคยมมีาแลว   27

พระยมกะก็ตอบไปวา :
“มใิชเชนน้ันทานผมูอีาย”ุ

(พระยมกะตอบหมายความวา  พระตถาคตน้ันเปน
สภาวะมีเบญจขันธ)

พระสารบีตุรจึงกลาววา :
“ทานยมกะ ในปจจุบนัน้ีเองท่ีตรงน้ี ทานยังหาตถาคต

ทีแ่ทจริงไมได ควรหรอืท่ีทานกลาวแถลงวา ขาพเจารทูัว่
ถึงธรรมตามท่ีพระผูมีพระภาคตรัสไวแลววา  พระภิกษุ
ผเูปนขณีาสพ  เม่ือตายไปแลว  กจ็ะขาดสญูหายสิน้  ไมมี
อยูอีก”
พระยมกะไดสตวิา  พระตถาคต  พระอรหันต  มใิชเบญจขันธ

จงึไดบรรลธุรรมในบัดนัน้เอง  และกลาววา :
“ขาแตพระสารีบตุร  แตกอนเม่ือยงัไมร ู กระผมจึงมี

ความเหน็อนัชัว่รายนัน้    แตเพราะไดสดบัธรรมเทศนาของ
ทานสารีบตุรนี ้  กระผมจงึละความเหน็ชัว่รายนัน้ไดแลว
และกระผมไดบรรลุธรรมแลว”
เรือ่งนีเ้ปนอทุาหรณวา      ผทูีย่งัไมไดปฏิบตัิธรรมตามสมควร

แกธรรมนัน้  ยงัมีทฏิฐิชัว่  (ปาปกํ ทฏิฐคิตํ)       ดวยสำคญัวา พระตถาคต
พระอรหันต ทานม ี(หรือเปน) แตเพียงเบญจขนัธเทาน้ัน  เมือ่ตายแลวจึง
ขาดสูญ หายส้ิน ไมมอีะไรอยอูกี      --นี่แหละคือ  พวกสญุญะ  หรือ
อนัตตาตกขอบ    กลาวคือ   มแีตสญุญสญัญา  หรือ  อนัตตสญัญายิง่เกนิ
โดยทีย่งัไมมญีาณหยัง่ถงึพระนพิพานธาตุ  ซึง่เปนผทูรงสภาวะนิพพานทีเ่ปน
อมตธรรม ณ ภายใน ทีพ่ระพทุธเจา พระอรหนัตเจา ไดบรรลแุลว.
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[๒] คนตาบอดชคูบเพลิง
ดงัทีท่านพระอานนทเถระไดกลาววา

พหสุสฺโุต  อปปฺสตุํ โย  สเุตนาตมิฺญติ
อนฺโธ  ปทีปธาโรว ตเถว  ปฏภิาต ิ ม.ํ

ขุ. เถร. ๒๖/๓๙๗/๔๐๖

แปลความวา : ผใูดเลาเรียนมามาก ดหูม่ินผทูีศ่กึษาเลาเรียนมานอย
ดวยการสดับ  แตเขาไมไดปฏบิตัติามท่ีไดเลาเรียนมา  ยอม
ปรากฏแกเรา  เหมือนคนตาบอดถือดวงไฟไปฉะน้ัน.

เพราะฉะนัน้   ผไูมประมาท   ไมพงึเปนดงัเชนคนตาบอด
ชคูบเพลิง !

[๓] ปญญายอมเกดิเพราะการประกอบ
(โยนิโสมนสิการ กลาวคือ การเจริญพระกัมมัฏฐาน)

ความยอเร่ืองทานพระโปฐิลเถระ (จากธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๗ :
มหามกุฏราชวิทยาลยั, พ.ศ. ๒๕๓๕, หนา ๗๑-๗๓) วา

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เม่ือประทับอยใูนพระวหิารเชตวนั
ไดทรงปรารภเร่ืองพระโปฐิลเถระวา พระโปฐลิะนีไ้ดเปนผทูรงพระไตรปฎก
(เตปฏโก) ในศาสนาของพระพุทธเจาแลวถงึ ๗ พระองค เปนคณาจารย
ใหญ สอนธรรมแกพระภกิษถุงึ ๑๘ คณะใหญ รวม ๕๐๐ รปู พระบรม--
ศาสดาจงึทรงดำรวิา  “ภกิษนุีย้งัไมมแีมความคดิวา  ‘เราจกัสลดัตนออก
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จากทกุข’ แกตน     เราจักทำใหเธอเกดิความสงัเวชสลด”   ดงัน้ีแลว
ตัง้แตบดัน้ันเปนตนมา   พอพระโปฐิลเถระไดมาเฝาพระองค   พระองค
กต็รัสกับพระเถระนัน้วา

“มาเถอะ คณุใบลานเปลา (เอห ิตจุฉฺโปฐลิ), นัง่เถดิ คณุใบลาน
เปลา (นสิที ตจุฉฺโปฐลิ),  ไปเถิด คณุใบลานเปลา (ยาห ิตจุฉฺโปฐลิ)”

แมในเวลาท่ีพระเถระลุกไป กต็รสัวา “คณุใบลานเปลา ไปแลว”
(ตุจฺฉโปฐิโล คโต.)

ทานพระโปฐลิเถระ จงึคดิวา
“เรายอมทรงไวซึง่พระไตรปฎก  พรอมทัง้อรรถกถา  บอกธรรม

แกภกิษุ ๕๐๐ รปู ถงึ ๑๘ คณะใหญ    เม่ือเปนเชนน้ี พระศาสดายงัตรสั
เรยีกเราเนอืงๆ วา   “คณุใบลานเปลา”  พระศาสดาตรสัเรยีกเราอยางนี้
กเ็พราะความไมมคีุณวิเศษมีฌานเปนตน  แนแท”

ทานมคีวามสังเวชสลดเกิดข้ึนแลว  จงึคิดวา
“บดัน้ี เราจักเขาไปสปูา บำเพญ็สมณธรรมละ” ดงันีแ้ลว กจ็ดัแจง

บาตรและจีวรเอง  ออกจากสำนกัไปในเวลาใกลรงุ  โดยท่ีพระภกิษทุีก่ำลงั
ทองหนังสอือย ู  ไมทนัสงัเกตเห็น

พระเถระน้ันไดเดินทางไปไกลถึง ๑๒๐ โยชน    เขาไปวิงวอน
ขอเรียนพระกัมมัฏฐานกับพระภิกษุผเูปนศิษยของทานเอง   ซึง่ลวนแตเปน
พระอรหนัตทัง้ ๓๐ รปู    กไ็มมใีครรบัสอนให    ตางก็แนะนำใหไปหาองค
อืน่ๆ ตอๆ กนัไป     เพือ่ใหทานคลายมานะทฏิฐิในความเปนผคูงแกเรียน
ของทานเอง จนถึงพระอรหันตรปูสุดทาย เปนสามเณรอาย ุ๗ ขวบ ผใูหม
กวาสามเณรท้ังหมด  ซึง่กำลังเย็บผาอย ู พระเถระนัน้โดนเขาไมนัน้  กล็ด
มานะทิฏฐลิงได จงึประคองอัญชล ี (ไหว) สามเณรน้ัน และกลาววา
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“ทานสตับรุษุ ขอทานจงเปนท่ีพึง่ของผมดวยเถดิ”
สามเณรจงึกลาววา “โอ! ทานอาจารย พระคณุทานพดูอะไรน่ัน

พระคณุทานเปนคนแก    เปนพหสูตู    กจิอะไรๆ ทีก่ระผมควรร ู   กระผมก็
เรียนในสำนักพระคุณทานนั่นแหละ”

ทานพระโปฐลิเถระจึงออนวอนกะสามเณรตอไปวา “ทานสตับุรษุ
ทานอยาทำอยางนี ้ ขอทานจงเปนทีพ่ึง่แกผมใหไดเถอะนะ”

สามเณรจงึตอบวา  “พระคุณทานขอรับ หากพระคณุทานจักเปน
ผอูดทนตอโอวาทของกระผมไดไซร  กระผมกจ็กัเปนท่ีพึง่ของพระคุณทาน”

พระเถระจึงรบัคำวา “ผมเปนไดซ ิทานสตับรุษุ เม่ือทานจะบอก
ใหเขากองไฟ ผมกจ็ะเขาไปสแูมกองไฟไดเทยีวละ”

สามเณรนัน้ท้ังท่ีรวูาพระเถระนงุหมจีวรอยางดี ๒ ชัน้ แตเพ่ือจะ
ทดลองวา ทานพระเถระจะอดทนตอโอวาทไดจริงหรอืเปลา จงึส่ังพระเถระ
ใหนงุหมอยางน้ันแหละ เดินลยุลงน้ำในสระแหงหน่ึง คะเนวาทานพระเถระ
เดนิลงน้ำไป  พอชายจวีรเปยก  จงึกลาวกะทานวา

“กลับมาเถอะ  พระคุณทาน”   คร้ันทานพระเถระกลับมายืนอยู
ตอหนา  สามเณรจึงกลาวกับทานวา

“ทานผเูจรญิ ในจอมปลวกแหงหนึง่มชีองอย ู๖ ชอง เหีย้เขาไป
ภายในจอมปลวกทางชองๆ  หน่ึงน้ันแหละ     บคุคลผปูระสงคจะจับเห้ีย
กจ็งึตองอดุชอง ๕ ชองทีเ่หลอื  ทำลายชองที ่๖ แลวจงึลวงจบัเห้ียได

แมพระคุณทานก็จงปดทวารทัง้ ๕ ทีเ่หลืออยางน้ันแลว เร่ิมต้ัง
กาย (คอืบรกิรรม หรอืเจรญิพระกัมมฏัฐาน) ไวในมโนทวารเถดิ”

ดวยนยัมีประมาณเทาน้ี      ความแจมแจงไดเกิดมีแกพระภกิษุ
ผเูปนพหสูตู      ดจุการลกุโพลงแหงดวงประทปีฉะน้ัน      ทานพระเถระจงึ
กลาววา
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“ทานสตับุรษุ  คำมปีระมาณเทาน้ีกพ็อหละ”   แลวจึงหยัง่ญาณ
ลงในกรัชกาย  (ในกายอนัเกดิดวยธลุใีนสรรีะคอืในรางกาย)     เร่ิมเจริญ
สมณธรรม เจรญิพระกมัมฏัฐาน

สมเดจ็พระบรมศาสดานัน้ ประทบันัง่อยหูางไกลออกไปประมาณ
๑๒๐ โยชน ทอดพระเนตร (ดวยทพิยจกัษ)ุ ดพูระภกิษนุัน้แลว ทรงดำรวิา

“ภกิษุนีจ้ะเปนผมูปีญญากวางขวางดุจแผนดิน  ดวยประการใดแล
การทีเ่ธอตัง้ตนไวดวยประการนัน้แล ยอมควร” ดงัน้ีแลว ทรงเปลงรัศมีไป
ประหนึง่ตรสัอยกูบัภกิษนุัน้  ตรัสพระคาถาวา

โยคา เว ชายเต ภรูิ อโยคา  ภรูสิงขฺโย
เอตํ เทฺวธาปถ ํญตฺวา ภวาย วภิวาย จ
ตถตตฺาน ํนเิวเสยฺย ยถา ภรู ิปวฑฺฒติ.

แปลความวา : ปญญายอมเกิดเพราะการประกอบ (คือการกระทำ
ไวในใจโดยอุบายอันแยบคายในอารมณ ๓๘) แล, ความ
สิน้ไปแหงปญญา   เพราะการไมประกอบ   บณัฑติรทูาง
๒ แพรง  (คอืการประกอบอนัเปนทางแหงความเจริญ ๑
และการไมประกอบอันเปนทางแหงความเส่ือม ๑)  นัน่แลว
พงึต้ังตนไวโดยประการทีป่ญญาจะเจริญข้ึนได”
เมือ่สมเดจ็พระบรมศาสดาตรัสพระคาถานีจ้บ  ทานพระโปฐลิเถระ

กไ็ดบรรลมุรรคผลนพิพาน เปนพระอรหนัต.
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[๔] คติของผตูำหน ิ- ดาบรภิาษพระภกิษุ
ผูทรงศีลทรงธรรม

ความยอจากเรือ่งปลาช่ือ  “กปละ”  ปรากฏในตณัหาวรรค   พระ
ธมัมปทฏัฐกถา (ภาค ๘), มหามกุฏราชวิทยาลยั, พ.ศ. ๒๕๓๙ หนา ๑-๘ วา

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เม่ือประทับอยใูนพระวหิารเชตวนั
ไดทรงปรารภถงึปลาตวัใหญชือ่กปละ    มสีเีหมือนทองคำ    แตปากเหมน็
รายแรง     ทีช่าวประมงจับไดจากแมน้ำอจริวด ี    แลวนำไปถวายพระราชา
พระราชามปีระสงคจะทรงทราบเหตทุีป่ลามสีเีหมอืนทองคำ  แตปากเหมน็
มากเหลอืเกิน     จงึไดรบัส่ังใหคนนำปลานัน้ไปยังพระวิหารเชตวนั   และ
ทาวเธอก็ไดเสด็จไปสสูำนกัพระผมูพีระภาคเจาดวย   เพือ่ทูลถามสาเหตุ
ทีป่ลาเปนเชนน้ัน  พระบรมศาสดาจึงไดตรสัตอบพระราชาวา

“มหาบพติร  ปลานีไ้ดเปนภิกษุชือ่กปละ เปนพหูสตู (คอืไดเคย
เรยีนพระปริยตัธิรรมมาแลวมาก) มบีริวารมาก      ในธรรมวนิยัของพระผมู-ี
พระภาคทรงพระนามวา “กสัสปะ” ถกูความทะยานอยากในลาภครอบงำ
แลวดาบรภิาษพวกภกิษุผไูมเช่ือฟงคำของตน    ยงัพระศาสนาของพระผมูี
พระภาคทรงพระนามวากสัสปะใหเสือ่มลงแลว        เขาบังเกดิใน
อเวจมีหานรก ดวยกรรมน้ันแลว    บัดน้ี เกดิเปนปลาดวยเศษแหงวบิาก
กเ็พราะเธอบอกพระพุทธวจนะ  กลาวสรรเสริญคณุพระพุทธเจาสิน้กาลนาน
จงึไดอตัภาพมสีเีหมือนทองคำน้ี  ดวยผลแหงกรรมนัน้,    เธอไดเปนผดูา
บรภิาษภกิษทุัง้หลาย   กล่ินเหมน็จงึฟงุออกจากปากของเธอ   ดวยผลแหง
กรรมนัน้ มหาบพติร อาตมภาพจะใหปลานัน้พดู”.
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พระราชา : ใหพดูเถิด  พระเจาขา.
ลำดับนัน้  พระศาสดาตรัสถามปลาวา  “เจาชือ่กปละหรอื?”

ปลา : พระเจาขา  ขาพระองคชือ่กปละ.
พระศาสดา : เจามาจากท่ีไหน?
ปลา : มาจากอเวจมีหานรก  พระเจาขา.
พระศาสดา : พระโสธนะ  พีช่ายใหญของเจาไปไหน?
ปลา : ปรนิพิพานแลว  พระเจาขา.
พระศาสดา : กน็างสาธนี มารดาของเจาเลา ไปไหน?
ปลา : เกิดในนรก  พระเจาขา.
พระศาสดา : นางตาปนา  นองสาวของเจาไปไหน?
ปลา : เกดิในมหานรก  พระเจาขา.
พระศาสดา : บดันีเ้จาจักไปทีไ่หน?
ปลา : จกัไปสอูเวจีมหานรกดงัเดิม พระเจาขา.

ดงัน้ีแลว  อนัความเดือดรอนครอบงำแลว  เอาศรีษะฟาดเรอื
ทำกาละ (ตาย) ในทนัทนีัน่เอง เกดิในนรกแลว  มหาชนไดสลดใจ มโีลมชาติ
ชูชันแลว.

[ไดยนิวาในอดีตกาลครัง้นัน้,     พระโสธนะ   พีช่ายใหญของ
พระกปละน้ัน    เรียนและบำเพ็ญวปิสสนาอยใูนสำนกัแหงพระอาจารย
และพระอุปชฌาย ๕ พรรษา แลวจึงออกไปสูปาบำเพ็ญเพียร เจริญ
พระกมัมฏัฐานอย ู กบ็รรลพุระอรหตัตผล     สวนนางสาธนมีารดา กับ
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นางตาปนาผเูปนนองสาวของพระกปละน้ัน กถ็อืทฏิฐานคุตขิองพระกป-
ละ  เท่ียวดาบริภาษพระภกิษทุัง้หลายผทูรงศลีทรงธรรม  เมือ่ตายลงกไ็ป
บงัเกดิ ในอเวจมีหานรกนัน้ เชนเดยีวกนักับพระกปละเหมือนกนั]

ครัง้นัน้  พระผมูภีาคเจาทรงตรวจดูวาระจติของบริษทัผปูระชมุ
กนัในขณะนัน้  เพือ่จะทรงแสดงธรรมใหสมควรแกขณะนัน้  จงึตรัสกปลสตูร
ในสตุตนิบาตวา   “นกัปราชญทัง้หลายไดกลาวการประพฤตธิรรม ๑   การ
ประพฤตพิรหมจรรย ๑ นัน่ วาเปนแกวอนัสงูสดุ” ดงันีเ้ปนตนแลว ไดตรสั
พระคาถาเหลานีว้า

ตณัหาดจุเถายานทราย     ยอมเจรญิแกคนผมูปีกติ
ประพฤตปิระมาท    เขายอมเรรอนไปสภูพนอยใหญ    ดงั
วานรตัวปรารถนาผลไมอย ู      โลดแลนไปในปาฉะนัน้.
ตณัหานัน่เปนธรรมชาติต่ำชา  มกัแผซานไปในอารมณตางๆ
ในโลก ยอมครอบงำบุคคลใดได,  ความโศกท้ังหลายยอม
เจริญแกบคุคลน้ัน   ดจุหญาคมบางอันฝนตกรดแลวเจรญิอยู
ฉะนัน้,  แตผูใดยอมย่ำยีตัณหานัน่  ซึง่เปนธรรมชาติต่ำชา
ยากท่ีใครในโลกจะลวงไปได,  ความโศกทัง้หลายยอมตกไป
จากผนูัน้  เหมือนหยาดน้ำตกไปจากใบบัว ฉะน้ัน.  เพราะ-
ฉะนัน้   เราบอกกะทานทัง้หลายวา    ความเจรญิจงมแีก
ทานท้ังหลาย บรรดาทีป่ระชมุกันแลว ณ ทีน่ี ้ทานท้ังหลาย
จงขุดรากตัณหาเสียเถิด,  ประหน่ึงผูตองการแฝกขุดหญา
คมบางฉะน้ัน,    มาร  [กเิลสมาร  ขนัธมาร  มจัจุมาร  และ
เทพบุตรมาร]    อยาระรานทานทัง้หลายบอยๆ   ดจุกระแส
น้ำระรานไมออ ฉะนัน้.



                               เรือ่งเคยมมีาแลว   35

ขอเชิญทานผูสนใจศึกษาสัมมาปฏิบัติ  จงตั้งใจ
โยนิโสมนสิการ    ศึกษารายละเอียด  “หลักการพิจารณา
พระนพิพานธาตุ” จากเอกสารหลักฐานท่ีเชือ่ถอืได ทีถ่กูตอง
ที่ตรงประเด็น และสมบูรณ วาเปน อัตตาโลกุตตระ
/อัตตาวิมุติ อยางไร ในบทตอไป ดวยความเคารพเทอญ.



บทท่ี ๔
นพิพานคอือยางไร

พระนพิพาน ภาษาบาลวีา “นพิพฺาน” ภาษาสนัสกฤตวา “นริวฺาณ”
หมายความถงึ

[๑] ความดบั (อตถฺคมน)
[๒] วริาคธรรมเปนทีส่ิน้ไปแหงสรรพกเิลส  (อปวคคฺ)

(พระเจาวรวงศเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา วัดราชบพิธ, พระคัมภีร
อภิธานัปปทีปกา,  พิมพคร้ังท่ี ๓  [กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐], หนา ๒๕๙)

สวนความหมายของนิพพานศัพท   ดงัท่ีปรากฏในคัมภีรอภิธานัป-
ปทปีกาฎกีาคาถาท่ี ๖  ดงันี้

[๑] วานสงขฺาตาย   ตณหฺาย   นกิขฺนฺตตฺตา,   นพิพฺาติ
วา  เอเตน  ราคคฺคิอาทโกต ิ นพิพฺาน.ํ

แปลความวา : สภาพทีด่บัสนิทจากตณัหาท่ีเรียกวา วานะ  หรอื
ธรรมอันเปนเคร่ืองดับไฟมีราคะเปนตน ชือ่วาพระนิพพาน.

[๒] สพฺพกิเลสาน ํ ขยเหตุภเูต  วริาคธมเฺม  นพิพฺานํ.
แปลความวา : พระนิพพาน เปนไปในวิราคธรรมอันเปนเหตสุิน้ไป

แหงกเิลสทัง้ปวง.
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[๓] สพพฺสงฺขารสมโถ สพพฺปูฏนิสิสฺคโฺค ตณหฺกขฺโย
นโิรโธ  นพิพฺาน.ํ

แปลความวา : พระนิพพาน เปนสภาพที่สงบระงับจากสังขาร-
ธรรมท้ังปวง  สลัดอุปธิทัง้ปวง  สิน้ตัณหา  ปราศจากราคะ
ดบัราคะ

[๔] วานาภาเวน  นพิพฺาน.ํ
แปลความวา : เพราะไมมตีณัหา  จงึช่ือวา พระนพิพาน.

อน่ึง  นอกจากคำวา พระนิพพาน  อนัเปนชือ่ของอสังขตธรรม
ทีม่สีภาพดบัสนทิจากกเิลสตณัหาเปนตนแลว   พระผมูพีระภาคยงัตรสัเรยีก
อสังขตธรรมนีใ้นฐานะเปนคำไวพจนทีใ่ชแทนกนั โดยชือ่อ่ืนๆ อกีดงัตอไปนี้

[๑] ตรสัเรยีกพระนพิพานวา ทปี (นพิพาน, ทปีธรรม, ธรรมเปน
ทีพ่ึง่พิง) ดงัคำอธิบายวา

ปติฏฐฏเฐน  ทีปํ.  (สํ. อฏ. ๑๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๘๔)

แปลความวา : พระนิพพาน ชื่อวา ทปีะ  เพราะความหมายวา
เปนท่ีพึง่.

[๒] ตรสัเรียกพระนิพพานวา สรณ (นพิพานคือสรณ) ธรรมเปน
ทีก่ำจัดภยั  เปนทีพ่ึง่ทีร่ะลกึ.

ภยสรณฏเฐน  สรณ.ํ   (สํ. อฏ. ๑๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๘๔)

แปลความวา : พระนพิพาน ชือ่วา สรณ  เพราะความหมายวา
กำจดัภัย.
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[๓] ตรสัเรยีกพระนิพพานวา ตาณ (นพิพานคอืธรรมเคร่ืองรักษา,
เครือ่งตานทาน) ดงัคำอธบิายวา

ตายณฏเฐน  ตาณ.ํ  (สํ. อฏ. ๑๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๘๔)

แปลความวา : พระนพิพาน ชือ่วา ตาณ   เพราะความหมายวา
เปนท่ีตานทาน.

[๔] ตรสัเรยีกพระนิพพานวา เลณ (นพิพานเปนทีห่ลกีเรนจากภยั
ในสงสาร) ดงัคำอธบิายวา

อลลฺยีตพฺพยตุตฺฏเฐน  เลณ.ํ  (สํ. อฏ. ๑๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๘๔)

แปลความวา : พระนิพพาน ชือ่วา เลณ  เพราะอรรถวา เปนท่ี
หลีกเรน.

[๕] ตรสัเรยีกพระนพิพานวา ปรายณ  (ธรรมทีพ่ระอรยิะเขาถงึ)
ดังคำอธิบายวา

ปรํ  อยน ํ คติ  ปติฏฐาตตีิ  ปรายณํ.
สํ. อฏ. ๑๓/๓๗๗-๔๐๙/๑๘๔

แปลความวา : การไปถงึแลวดำรงอย ู ชือ่วา ปรายณ   (คอื
พระนพิพาน).

[๖] คำวา  นพิพฺานํ  ทปี ํ สรณํ  ตาณํ  เลณํ  ปรายณํ  อจฺจตุํ
(ธรรมทีไ่มมกีารเคลือ่นไปเปนอยางอ่ืน) และ อมต ํ (ธรรมท่ีไมตาย) เปนตนน้ี
เปนคำทีแ่ปลวานิพพานไดเหมอืนกนัท้ังส้ิน  คือ

นพิพฺานํ  ทปี ํ  สรณํ  ตาณํ  เลณํ  ปรายณํ
อจฺจตุ ํ อมตํ.   (อภิ. กถา. ๓๗/๑๐๗๖/๓๔๕)
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หลกัการพจิารณาคณุลกัษณะของพระนิพพาน
คณุลักษณะโดยยอของพระนิพพาน  มปีรากฏในพระไตรปฎกและ

อรรถกถา  ดงัตอไปน้ี
[๑] พระนิพพานเปนบรมสขุ  ดงัพระพทุธดำรสัวา

นพิพฺาน ํ  ปรมํ  สขุ.ํ  (พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ

เลมท่ี ๒๕ ขทุทกนกิาย ธรรมบท ขอ ๒๕ หนา ๔๒.)

แปลความวา : พระนพิพานเปนสขุอยางยิง่.

[๒] พระนพิพานอันเปนอสงัขตธรรม มอียู
 พระนพิพานเปนอสงัขตธรรม (ธรรมชาตอินัปจจยัปรุงแตงไมได)

เปนปรมตัถธรรมทีม่อียจูริง      ดงัปรากฏในพระสตุตันตปฎก เลมท่ี ๑๗
ขุททกนิกาย   อทุาน   ปาฏลิคามิยวรรคท่ี ๘   นพิพานสตูรท่ี ๓     วาดวย
พระนิพพานเปนธรรมชาตอินัปจจยัปรุงแตงไมได วา

อตฺถ ิ  ภิกฺขเว   อชาตํ   อภูต ํ  อกตํ   อสงฺขต,ํ
โน  เจ  ต ํ ภิกฺขเว  อภวิสสฺ  อชาตํ  อภูต ํ อกตํ  อสงฺขต,ํ
นยธิ  ชาตสสฺ  ภตูสสฺ  กตสสฺ  สงฺขตสฺส  นสิสฺรณํ
ปฺญาเยถ,  ยสฺมา  จ  โข  ภิกฺขเว  อตฺถ ิ อชาตํ  อภตูํ
อกต ํ อสงฺขตํ   ตสฺมา  ชาตสฺส  ภตูสสฺ  กตสสฺ  สงขฺตสฺส
นิสสฺรณ ํ ปญฺายต.ิ
พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๕ ขุททกนิกาย อุทาน ขอ ๑๖๐ หนา ๒๐๗-๒๐๘.

แปลความวา :  ภกิษุทัง้หลาย  ธรรมชาตอินัไมเกดิแลว  ไมเปน
แลว  อนัปจจยักระทำไมไดแลว ปรุงแตงไมไดแลว มอียู
ภกิษุทัง้หลาย  ถาธรรมชาตอินัไมเกดิแลว  ไมเปนแลว
อนัปจจยักระทำไมไดแลว ปรุงแตงไมไดแลว จกัไมไดมี
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แลวไซร  การสลดัออกซ่ึงธรรมชาติทีเ่กิดแลว  ปนแลว
อนัปจจยักระทำแลว    ปรงุแตงแลว    จะไมพงึปรากฏ
ในโลกน้ีเลย     ภกิษทุัง้หลาย  กแ็ล เพราะธรรมชาติ
อนัไมเกิดแลว    ไมเปนแลว    อนัปจจัยกระทำไมไดแลว
ปรุงแตงไมไดแลว มอียู     ฉะนัน้ การสลัดออกซ่ึง
ธรรมชาติทีเ่กดิแลว   เปนแลว   อนัปจจยักระทำแลว
ปรุงแตงแลว จงึปรากฏ.

อน่ึง  พระนพิพานเปนอสังขตธรรม  ประกอบดวยอสงัขตลกัษณะ
ซึง่เปนลักษณะของพระนิพพาน  สมดังพระพทุธดำรสัวา

น อปุปฺาโท  ปญฺายติ ไมปรากฏความเกดิ ๑
น วโย  ปญฺายติ ไมปรากฏความเสือ่มสลาย ๑
น ฐติสฺส อฺญถตฺต ํปฺญายติ เมือ่ตัง้อย ู ไมปรากฏความ-

แปรปรวน (เปนอ่ืน) ๑
พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๐ อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ขอ ๔๘๗ หนา ๑๙๒.

[๓] พระนพิพานเปนธรรมชาติเทีย่ง ยัง่ยนื มัน่คง มไิดมคีวาม แปร
ปรวนเปนธรรมดา  ดังพระสารีบตุรมหาเถระไดแสดงไววา

นพิพฺาน ํ  นจิจฺ ํ  ธวุ ํ  สสฺสตํ   อวิปริณามธมมฺนฺติ
อสหํริ ํ อสงกฺปุปฺ.ํ

แปลความวา : พระนิพพาน เปนธรรมชาติเที่ยง ยั่งยืน มั่นคง
มไิดมคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา    เพราะฉะนัน้  จงึได
ชือ่วา อนัอะไรๆ นำไปไมได  ไมกำเรบิ.

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๓๐ ขุททกนิกายจูฬนิทเทส ขอ ๖๕๙ หนา ๓๑๕.
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[๔] พระนิพพานเปนอมตธรรม  คือ ธรรมท่ีไมมีความเกิด  ไมมี
ความแก    ไมมคีวามเจบ็    ไมมคีวามตาย    อนัมลีกัษณะตรงกันขามกับ
ขนัธ ๕   ดงัท่ีพระสารบีุตรมหาเถระทานไดแสดงวิปสสนาวิธี ไววา

ปฺจกฺขนฺเธ  ชาติธมฺมโต  ปสฺสนฺโต  อนุโลมิกํ
ขนฺตึ    ปฏิลภติ    ปฺจนฺนํ    ขนฺธานํ    นิโรโธ    อชาตํ
นิพฺพานนฺติ     ปสฺสนฺโต      สมฺมตฺตนิยามํ      โอกฺกมติ,
ปจฺกขฺนเฺธ   ชราธมมฺโต   ปสฺสนฺโต   อนุโลมกิํ   ขนฺตึ
ปฏิลภติ,  ปฺจนฺนํ   ขนฺธานํ   นิโรโธ   อชรํ   นพิพฺานนตฺิ
ปสสฺนโฺต       สมมฺตตฺนยิาม ํ      โอกกฺมต ิ      ปจฺกขฺนฺเธ
พยฺาธิธมมฺโต  ปสฺสนฺโต  อนุโลมกิ ํ ขนฺต ึ ปฏิลภต ิ ปฺจนฺนํ
ขนธฺานํ    นโิรโธ    อพฺยาธิธมฺม ํ   นพิพฺานนฺต ิ   ปสฺสนฺโต
สมมฺตตฺนยิาม ํ    โอกฺกมต ิ    ปฺจกขฺนเฺธ     มรณธมฺมโต
ปสฺสนฺโต   อนุโลมิกํ   ขนฺตึ   ปฏิลภติ   ปฺจนฺนํ
ขนฺธานํ  นิโรโธ     อมต ํ    นพิฺพานนฺติ     ปสฺสนฺโต
สมฺมตฺตนิยามํ  โอกฺกมติ.

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๓๑ ขุททกนิกาย
ปฏิสัมภิทามรรค ขอ ๗๓๕ หนา ๖๓๓-๖๓๔.

แปลความวา : เมือ่พจิารณาเหน็เบญจขนัธ   โดยความเปนของ
มคีวามเกดิ   มคีวามแก   มคีวามปวยไข   มคีวามตาย
...ฯลฯ... เปนธรรมดา ยอมไดอนโุลมขนัต ิ(ไดวปิสสนาปญญา
คือเห็นไตรลักษณ) เ ม่ือพิจารณาเห็นวาความดับ
แหงเบญจขนัธ   เปนพระนพิพานไมมคีวามเกดิ  ไมมี
ความแก  ไมมคีวามปวยไข  ไมมคีวามตาย  ยอมหย่ังลง
สสูมัมัตตนิยาม  (หยัง่ลงในขณะมรรคและผล).
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ขอความน้ีพระสารบีตุรมหาเถระทานหมายถงึวา      การท่ีพระ
โยคาวจรจะบรรลุมรรคผลนพิพานนี ้จะตองเห็นแจงสภาวธรรมทัง้ ๒ ฝาย
คอื สังขาร/สังขตธรรม ๑ และวิสังขาร/อสังขตธรรม คอืพระนพิพาน ๑
โดยวภิาค ๖      โดยความเปนธรรมทีม่ลีกัษณะตรงกนัขามกนัระหวาง
ธรรม ๒  ฝายนัน่เอง   จงึรวมเปนความเหน็แจงพระอรยิสจั ๔   (ทกุขสจั
สมทุยัสจั  นโิรธสัจ  และมรรคสจั)  จงึจะไดบรรลมุรรคผลนิพพาน

[๕] อายตนะ (คอืพระนิพพาน) อนัเปนสถานท่ีทีไ่มมคีวามทกุข
(คอืเปนสุข) มอีย ู ดงัพระพุทธดำรสัวา

อตฺถ ิ   ภกิขฺเว    ตทายตน ํ   ยตฺถ    เนว    ปฐวี
น  อาโป   น  เตโช   น  วาโย   น  อากาสานฺจายตนํ
น วิญฺาณจฺายตนํ น อากิจฺฺญายตนํ  น เนวสฺญา-
นาสฺญายตนํ  นายํ  โลโก  น  ปรโลโก  น  อุโภ
จนฺทิมสุริยา,  ตมหํ  ภิกฺขเว  เนว  อาคตึ  วทามิ  น  คตึ
น  ฐติึ  น  จตุึ  น  อปฺุปตฺตึ  อปฺปติฏฐํ  อปฺปวตตฺํ
อนารมมฺณเมว  ต ํ เอเสวนโฺต  ทกุขฺสฺส.

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๕ ขุททกนิกาย อุทาน
ขอ ๑๕๘ หนา ๒๐๖-๒๐๗.

แปลความวา : ภกิษุทัง้หลาย   อายตนะ (คอืพระนิพพาน) นัน้
มอีย ูดนิ น้ำ  ไฟ  ลม  อากาสานัญจายตนะ  วญิญาณัญ-
จายตนะ  อากญิจญัญายตนะ  เนวสญัญานาสญัญายตนะ
โลกน้ี โลกหนา พระจันทรและพระอาทิตยทัง้สอง ยอมไมมี
ในอายตนะ (นิพพาน) ใด,  ภิกษุทั้งหลาย เรายอม
ไมกลาวซึง่อายตนะ (พระนพิพาน) นัน้วา  เปนการมา
เปนการไป   เปนการตัง้อย ู  เปนการจตุ ิ  เปนการอบุตั,ิ
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อายตนะ (พระนพิพาน) นัน้ หาทีต่ัง้อาศยัมิได มไิดเปนไป
หาอารมณมิได   นีแ้ล เปนทีส่ดุแหงทกุข.

คำวา “อายตน” แปลความวา “ทีส่ถิตอย”ู (วาสฏฐาน) ดงัปรากฏ
ในคัมภรีอภธิานปัปทปีกา วา

อายตน ศพัทเปนไปในความหมายคือ [๑] ประเทศ
ทีเ่กิด (สฺชาตเิทส),   [๒] เหตุ (เหตุ),    [๓] ทีส่ถิตอยู
(วาสฏฐาน),      [๔] บอเกิด (อากร),      [๕] ทีป่ระชมุ
(สโมสรณฏฐาน),  [๖] ยงับทใหเต็ม (ปทปูรณ).
(พระเจาวรวงศเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา วัดราชบพิธ, พระคัมภีร

อภิธานัปปทีปกา,  พิมพครั้งที่ ๓  [กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐], หนา ๒๒๖)

คำวา “การไป”  ในความหมายน้ี  มใิชกริยิาการไปทีป่รากฏมใีน
สงัขาร/สงัขตธรรม (ธรรมทีเ่ปนไปในภมูทิัง้ ๓  คอื กามาวจรภมู ิรปูาวจรภูมิ
และอรูปาวจรภูม ิ เพราะเปนกริยิาการไปท่ีเกีย่วเนือ่งดวยสงัขาร/สงัขตธรรม
เชน การไปจากสถานท่ีหน่ึงสสูถานท่ีหน่ึง หรือการไปดวยฤทธ์ิทีม่ฌีานสมาบัต-ิ
เปนบาทเปนตน) แตเปนการไปดวยญาณธรรมกายของพระอเสขมุนี
ทัง้หลายนัน่เอง.

อน่ึง   ตามพระพทุธดำรัสท่ียกมาแสดงไวนี้   พระพุทธองคตรัส
หมายถงึ สถานท่ีสถติอยขูองพระนพิพานธาต ุอนัเปนอมตธรรมของพระ-
อเสขมนุ ี คอื ของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระปจเจกพทุธเจา
และของพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจา   ซึง่ดบัเบญจขันธแลวเขา-
ปรนิพิพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุทีท่รงสภาวพระนพิพาน  นัน่เอง
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[๖] พระนิพพานธาต ุ๒ อยาง
พระนพิพานธาต ุ ไดแก วริาคธรรม อนัเปนทีส่ิน้ไปแหงสรรพกิเลส

นีไ้ดในความหมายวา   “วริาคธรรม  ธรรมอันออกแลวจากตณัหา”   และ
ดงัพระพุทธดำรสัวา

เทฺวมา  ภิกฺขเว  นพิพฺานธาตโุย,   กตมา  เทฺว
สอปุาทเิสสา จ นพิพฺานธาต ุอนุปาทิเสสา จ นพิพฺานธาต.ุ

แปลความวา : ภกิษทุัง้หลาย       นพิพานธาตุ  ๒  ประการ  นี,้
๒ ประการเปนไฉน    คอื  สอปุาทเิสสนิพพานธาตุ ๑
อนุปาทเิสสนิพพานธาตุ ๑.

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๕ ขุททกนิกาย
อิติวุตตกะ ขอ ๒๒๒ หนา ๒๕๘.

ตามพระพุทธดำรสัขางตนน้ี  พระนพิพานธาตุ  ม ี๒ ประการ คอื
[๑] สอปุาทิเสสนพิพานธาต ุคอื พระนพิพานธาตขุองพระอรหนัต

ทีย่งัครองเบญจขันธอย ู(ยงัมชีวีติ) ไดในพระบาลวีา
กตมา  จ  ภิกฺขเว  สอุปาทเิสสา  นพิพฺานธาตุ

อิธ  ภิกฺขเว  ภิกฺขุ   อรหํ   โหติ   ขณีาสโว   วุสิตวา
กตกรณีโย   โอหติภาโร   อนุปฺปตฺตสทตโฺถ   ปริกขฺณี--
ภวสํโยชโน   สมฺมทฺญา    วิมุตฺโต    ตสฺส   ติฏฐนฺเตว
ปฺจนิทฺรฺยิานิ เยสํ อวิฆาตตฺตา มนาปามนาป ํ ปจฺจนุโภติ
สขุทกุขฺ ํ   ปฏิสเํวทยติ    ตสฺส   โย  ราคกฺขโย  โทสกขฺโย
โมหกฺขโย  อยํ  วจุจฺต ิภกิขฺเว  สอุปาทิเสสา นพิพฺานธาตุ
...ฯเปฯ...

เอกา  ห ิ ธาตุ  อธิ  ทฏิฐธมมฺกิา
สอปุาทิเสสา  ภวเนตฺตสิงขฺยา.

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๕ ขุททกนิกาย
อิติวุตตกะ ขอ ๒๒๒ หนา ๒๕๙.
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แปลความวา : ภกิษทุัง้หลาย   กส็อปุาทเิสสนิพพานธาตเุปนไฉน
ภกิษใุนธรรมวินยันีเ้ปนพระอรหันตขีณาสพ     อยจูบ
พรหมจรรย  ทำกจิท่ีควรทำเสร็จแลว   ปลงภาระลงไดแลว
บรรลปุระโยชนของตนแลว   มสีงัโยชนในภพส้ินรอบแลว
หลุดพนแลวเพราะรโูดยชอบ   ภกิษนุัน้ยอมเสวยอารมณ
ทัง้ท่ีพงึใจและไมพงึใจ  ยงัเสวยสขุและทุกขอย ู เพราะ
ความทีอ่นิทรีย ๕ ทัง้หลายของเธอตัง้อยนูัน่เทยีว เปน
ธรรมชาตไิมบบุสลาย  ภกิษทุัง้หลาย  เราเรยีกความสิน้ไป
แหงราคะ  ความส้ินไปแหงโทสะ  ความสิน้ไปแหงโมหะนี้
ของภิกษนุัน้ วาเปนสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ...ฯลฯ...

ธาตุอยางหน่ึงแล  เปนไปในธรรมอนัแลเห็นแลว
(คอืในอัตภาพปจจุบนั) ในโลกนี ้   ชือ่วา (นพิพานธาตุ)
มอีปุาทิ (เบญจขันธ) ยงัเหลือ  เพราะส้ินตณัหาอันนำไป
สภูพ.

[๒] อนุปาทิเสสนพิพานธาตุ  คอื  พระนิพพานธาตุของพระอรหนัต
ทีเ่บญจขนัธแตกทำลายแลว (ตาย)  ดงัพระบาลวีา

กตมา  จ  ภกิขฺเว  อนปุาทิเสสา  นพิพฺานธาตุ
อธิ ภกิขฺเว ภกิขฺ ุอรหํ โหต ิขณีาสโว วสุติวา กตกรณโีย
โอหติภาโร        อนปุปฺตตฺสทตโฺถ        ปริกขฺณีภวสโํยชโน
สมฺมทฺญา  วมิตุโฺต  ตสฺส  อเิธว  ภกิขฺเว  สพฺพเวทยิตานิ
อนภินนฺทติานิ   สตีิภวิสฺสนฺติ   อยํ   วจฺุจติ   ภกิฺขเว
อนปุาทเิสสา  นพิพฺานธาตุ ...ฯลฯ...
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อนปุาทิเสสา  ปน  สมปฺรายกิา
ยมหฺ ิ นริชุฌฺนตฺ ิ ภวาน ิ สพฺพโส.

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๕ ขุททกนิกาย
อิติวุตตกะ ขอ ๒๒๒ หนา ๒๕๙.

แปลความวา : ภกิษุทัง้หลาย   กอ็นปุาทเิสสนิพพานธาตุเปนไฉน
ภกิษใุนธรรมวินยันีเ้ปนพระอรหันตขีณาสพ     อยจูบ
พรหมจรรย  ทำกจิทีค่วรทำเสรจ็แลว  ปลงภาระลงไดแลว
บรรลุประโยชนของตนแลว มสีงัโยชนในภพสิน้รอบแลว
หลดุพนแลวเพราะรโูดยชอบ     เวทนาทัง้ปวงในอัตภาพ
นีแ้หละของภิกษนุัน้   เปนธรรมชาติ (อนักิเลสท้ังหลาย
มีตัณหาเปนตน) ใหเพลิดเพลินมิไดแลว จัก(ดับ)เย็น
ภิกษุทั้งหลาย  นี้เราเรียกวา อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ
...ฯลฯ...

สวนธาตุเปนไปในธรรมอันจะพึงถึงขางหนา
เปนที่ ซ่ึงภพทั้งหลายดับโดยประการทั้งปวง เปน
(นพิพานธาตุ)  หาอปุาทิ (เบญจขนัธ) เหลือมิได.

อน่ึง พระธรรมปาลเถระ ไดอรรถาธิบาย “พระนพิพานธาตุ” ตาม
พระพุทธดำรัสน้ีวา   “เปนธรรมทีท่รงสภาวะพระนพิพาน”    ดงัมปีรากฏใน
คมัภรีปรมตัถทปีนี วา

ตเทว  นสิฺสตฺตนิชชฺวีฏเฐน  สภาวธารณฏเฐน  จ
ธาตูติ  นพิพฺานธาต.ุ

ปรมัตถทีปนี  อรรถกถา ขุททกนิกาย  อิติวุตตกะ หนา ๑๘๘.
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แปลความวา : พระนิพพานนัน้น่ันแล  ชือ่วาเปนธาตุ    เพราะ
ความหมายวาไมมีสัตวและไมมีชีวะ   และเพราะความ
หมายวาเปนผทูรงสภาวะ (พระนพิพาน) ไว  เพราะเหตุ
นั้น จึงช่ือวา พระนพิพานธาต.ุ

พระนพิพานนัน้ เปนสภาวะทีส่ญูแตกเิลส อวชิชา ตณัหา อปุาทาน
และ สญูจากสงัขารทัง้ปวง  จงึช่ือวา “อคัคสูญ” คอื ความสญูอนัเปนเลศิ
จากตน (โลกยิอตัตา) และสิง่ทีเ่นือ่งดวยตนน้ัน     และอกีอยางหนึง่ คอื
สูญจากสังขาร (ความปรุงแตง) ทั้งปวง (อรรถกถาขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามรรค

ภาค ๒  หนา ๒๗๙.)   นีไ้ดในกรณ ีพระอเสขมนุผีบูรรลุ  “สอปุาทิเสสนิพพาน
ธาต”ุ  แตยงัครองเบญจขันธอยู  และชือ่วา “ปรมัตถสญู”  คือความสญู
อันเปนประโยชนสูงสุด  เพราะไมมี สังขารท้ังปวง (อรรถกถาขุททกนิกาย
ปฏสิมัภทิามรรค ภาค ๒  หนา ๒๘๐.) กลาวคอื ไมมทีัง้ความปรงุแตงและทัง้เบญจขนัธ
นีไ้ดในกรณีพระอเสขมุนผีดูบัเบญจขันธแลว (ตาย) และ ปรนิพิพานดวย
“อนปุาทเิสสนพิพานธาตุ” อนัเปนอมตธรรมท่ีไมมคีวาม เกิด แก เจ็บ ตาย
อกีตอไป  จงึช่ือวาเปนสภาพ “เท่ียง (นจิจฺ)ํ” “เปนบรมสขุ (ปรมํ สขุ)ํ”
และ “ยัง่ยืน/มัน่คง (ธวุํ / สสสฺตํ)”

พระนิพพานธาตุที่ทรงสภาวพระนิพพาน หาไดสูญสิ้นหมดไป
ดวยไม อปุมาดังเรอืนวาง หมอวาง มไิดหมายความวา เรือนและหมอไมมี
หรอืสญูสิน้หมดไป   เพยีงแตวา เรอืนหรือหมอนัน้วางจากสิง่อืน่ อนัไมมี
แกนสารสาระในความเปนเรอืนหรือหมอน้ัน  เทาน้ัน  [ดูอธิบายในบทท่ี
๖ ขอท่ี ๖ และ ๗]

อายตนะ (คือพระนิพพาน) เปนที่สถิตอยูของพระพุทธเจา
พระอรหนัตทีท่านนพิพานแลวดวยอนปุาทเิสสนพิพานธาตุ เพราะเหตุนัน้
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พระผมูพีระภาคเจาจึงตรัสคำวา  “เต  ยนตฺ ิอจจฺตุ ํ ฐานํ  ยตฺถ คนตฺวฺา  น
โสจเร” แปลความวา “พระนิพพานเปนสถานทีท่ีไ่มมกีารเปลีย่นแปลงอกี
พระอรยิเจาพระอรหนัต ผไูปถงึพระนพิพานแลวไมตองเศราโศก” (โปรด
ดูรายละเอียดและการอางอิงในขอถัดไป)

สถานท่ีนัน้อยพูนภพภมูอินัเปนโลกยิะทัง้สิน้ จงึช่ือวา “โลกตุตรภมู”ิ
ไมมโีลกน้ี โลกหนา  และทัง้ไมมพีระจันทรและพระอาทติยทัง้  ๒ ในอายตนะ
(คือพระนิพพาน) นั้น

การเขาถึง  และ ร-ูเหน็อายตนะ (คอืพระนิพพาน) นัน้ได  ดวย
อายตนะ (เครือ่งเช่ือมตอ) ทีล่ะเอยีดเสมอกนั     ไดแก ญาณธรรมกาย
ทีล่ะเอยีด บรสิทุธิ ์ผองใส ตัง้แตระดบัโคตรภญูาณขึน้ไป ถงึธรรมกาย
ที่บรรลุมรรค ผล นิพพาน (ธาตุ) แลวเทาน้ัน   อายตนะอื่น ไดแก
จกัขุวญิญาณ  ของมนษุย ทพิย พรหม อรูปพรหม  ไมอาจเขาถึง และ
ร-ูเหน็ อายตนะ (คอืพระนพิพาน) นีไ้ดเลย    พระพุทธองคจงึไดตรสัวา

อธิคโต  โข  มยาย ํ ธมโฺม  คมภฺีโร  ททุทฺโส
ทุรนุโพโธ  สนฺโต  ปณีโต  อตกฺกาวจโร  นิปุโณ
ปณฺฑติเวทนีโย.
พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๔ วินัยปฎก มหาวรรค ขอ ๗ หนา ๘.

แปลความวา : ธรรมทีเ่ราบรรลแุลวนีแ้ล     เปนสภาพลึกซึง้
เห็นไดยาก    ตรสัรตูามไดยาก    เปนธรรมสงบระงับ
ประณตี  ไมเปนวสิยัทีห่ยัง่ลงไดดวยตรรกะ   เปนธรรม
ละเอยีด  อนับณัฑติจะพงึรแูจงได.
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พระนพิพาน ๓ นยั
คำวา นพิพาน  จงึอาจอธิบายไดโดยยอเปน ๓ นยั ดงัน้ี
[๑] สภาวนิพพาน คอื ธรรมท่ีไมถกูปจจัยปรงุแตง  มสีภาวะเทีย่ง

เปนสขุ และเปนอัตตา (แท)  ตามคำบาลวีา
น สงขฺต ํสงขฺตลกขฺณรหตินติฺ จ อสงขฺต.ํ

แปลความวา : พระนิพพาน    คอื  ธรรมทีไ่มถูกปจจัยปรงุแตง
และเวนจากลกัษณะทีถ่กูปรงุแตง    เพราะเหตุนัน้จึงชือ่วา
อสังขตะ.

อสงขฺตนตฺิ  นพิพฺานํ
แปลความวา : คำวา อสงขฺต ํ ไดแก พระนิพพาน

พระนิพพาน อนัเปน อสังขตธรรม ทีม่สีภาพเท่ียง และเปนบรมสขุ
มสีภาวะท่ีตรงตามพระพทุธดำรสัทีต่รสัไวในอนัตตลกัขณสตูรวา    “ดกูอน
ภกิษทุัง้หลาย  ถารูป ฯลฯ นี ้จกัไดเปนอตัตาไซร   รปู (ฯลฯ) นี ้ กไ็มพงึ
เปนไปเพือ่อาพาธ.” (ดอูธิบายในบทท่ี ๖)      และวา  “นพิพฺาน ํ ปรม ํ สขุ.ํ”
(พระไตรปฎกบาลี ฉบบัสยามรัฐ เลมที ่๒๕ ขทุทกนิกาย ธรรมบท ขอ ๒๕ หนา ๔๒.) แปลความวา
พระนพิพานเปนสขุอยางยิง่.

ดงัน้ัน  ธรรมโดยปรมัตถ  ซึง่หมายถงึ ธรรมท่ีม ีณ ภายใน นีแ้หละ
ทีท่านพระธรรมปาลเถระ ไดอรรถาธบิายวาเปน “อตัตา”  ดงับาลวีา

อตฺตา  นาเมตถฺ  ปรมตฺโถ  ธมฺโม  อพฺภนฺตรฏเฐน.
ลีนัตถัปปกาสนา  มหาวรรคฎีกา  ฎีกาทีฆนิกาย ภาค ๒  หนา  ๑๘๐-๑๘๑.

แปลความวา : ในบทวา อตฺตทปีา เปนตนน้ี ธรรมโดยปรมตัถ
ชือ่วา “อตัตา” โดยหมายความถงึ ธรรมท่ีมี ณ ภายใน.
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[๒] ธรรมชาตทิีท่รงสภาวนพิพาน กลาวคอื อสังขตธาตุ ที่ทรง
ไวซึง่ธรรมหรอืลกัษณะอันเปนความสงบ  ตามความหมายในพระบาลีวา

อสงขฺตเมว  นสิสฺตตฺนชิชฺวีฏเฐน  สนตฺลิกขฺณ-
ภาวโต  วา  ธาตูต ิ อสงขฺตธาตุ.

แปลความวา : พระนิพพานที่ไมถูกปจจัยปรุงแตงน่ันแล ชื่อวา
เปนธาตุ  เพราะความหมายวา ไมใชสตัว ไมใชชวีะ หรือ-
เพราะความเปนธรรมมีลักษณะสงบ เพราะเหตุนั้น
พระนิพพาน จงึชือ่วา อสงัขตธาต.ุ

ธรรมชาติทีท่รงสภาวพระนิพพาน อันไดแก นโิรธธาตุ หรือ
พระนพิพานธาต ุอนัเปนปรมตัถธรรม ณ ภายใน นีต้รงกับบาลอีรรถกถาวา

ตเทว  นสิสฺตฺตนิชชฺวีฏเฐน  สภาวธารณฏเฐน  จ
ธาตูติ  นพิพฺานธาตุ.  (ปรมัตถทีปนี อรรถกถา ขทุทกนิกาย  อติวิตุตกะ

หนา ๑๘๘.)
แปลความวา : พระนิพพานนัน้นัน่แล ชือ่วาเปนธาต ุเพราะความหมาย-

วาไมใชสัตว ไมใชชีวะ   และเพราะความหมายวา
ทรงไวซึ่งสภาวะของตน เพราะเหตุนั้น จึง ช่ือวา
พระนพิานธาต.ุ
[๓] พระนพิพานอนัเปนสถานทีท่ีอ่อกไปจากกิเลสตัณหา    หรือ

เปนสถานทีท่ีไ่ฟคอืราคะเปนตนดับสนทิไมมเีหลอื     เปนสถานทีท่ีไ่มจตุิ
ทีพ่ระอเสขมนุ ี(พระอรหันต) ไปแลวไมเศราโศก ตามคำบาลวีา

วานสงขฺาตาย  ตณหฺาย  นกิขฺนฺตตฺตา,  นพิพฺาติ
วา  เอเตน  ราคฺคิอาทโกต ิ นพิพฺาน.ํ

แปลความวา : ชือ่วา พระนิพพาน เพราะออกไปจากตณัหา ทีเ่รียกวา
วานะ  หรือเพราะเปนธรรมเครือ่งดบัไฟมรีาคะเปนตน.
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อายตนะ (คือพระนิพพาน) เปนที่สถิตอยู (วาสฏฐาน) ของ
พระนิพพานธาต ุ นีต้รงกับบาลีพระพุทธดำรสัวา “อตถฺ ิภกิขฺเว ตทายตนํ
ฯลฯ” (พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๕ ขุททกนิกาย อุทาน ขอ ๑๕๘ หนา ๒๐๖-๒๐๗.)
แปลความวา   “ดกูอนภกิษทุัง้หลาย อายตนะน้ันมอีย”ู

อนึง่ คำวา “อายตนะ” หมายถงึ ทีส่ถิตอย ู(วาสฏฐาน) ตามคัมภีร
อภธิานัปปทปีกา (ดงัรายละเอียดในขอ ๕ บทเดยีวกนันี)้

สถานที่อันไมจุติ เปนสถานท่ีๆ พระอรหันตไปแลวไมเศราโศก
มพีระพทุธดำรสั,  ภาษิตของพระธรรมสงัคาหกาจารย,  เถรคาถา  และ
อรรถกถา  มปีรากฏในพระไตรปฎกและอรรถกถามากแหงดวยกัน ดงัตอไปนี้

[๑] พระพทุธดำรสั  วา
อหึสกา  เย  มนุโย นิจจฺํ  กาเยน  สวํตุา
เต  ยนฺติ  อจฺจตุํ  ฐานํ ยตฺถ  คนตฺฺวา  น  โสจเร.

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๕ ขุททกนิกาย
ธรรมบทคาถา ขอ ๒๗ หนา ๔๕.

แปลความวา : พระมุนีเหลาใดผูไมเบียดเบียน สำรวมแลวดวย
กายเปนนิตย   พระมุนเีหลาน้ันยอมไปสสูถานทีอ่นัไมจตุิ
ซึง่เปนท่ีไปแลวไมเศราโศก.
พระพุทธดำรัสนี ้ พระพทุธโฆษาจารยไดอรรถาธิบายไวในคัมภีร

ธมัมปทัฏฐกถา วา
อจจฺตุนตฺ ิ สสสฺตํ.  ฐานนตฺ ิ อกุปปฺฏฐาน ํ ธวุฏฐาน.ํ

ยตฺถาติ  ยสฺมึ   คนฺตฺวา   น   โสจนฺติ   น   วิหฺญนฺติ,
ต ํ  นพิพฺานฏฐานํ  คจฉฺนฺตตี ิ อตโฺถ.
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แปลความวา : บทวา อจจฺตุ ํคอืเท่ียง. บทวา ฐาน ํไดแก สถานท่ี
อนัไมกำเรบิ คือ สถานท่ีอนัยัง่ยนื.   บทวา ยตฺถ เปนตน
มคีวามวา พระมนุทีัง้หลายยอมไปสสูถานทีค่อืพระนพิพาน
ซึง่เปนท่ี (พระอเสขมนุทีัง้หลาย) ไปแลวไมเศราโศก คอื
ไมเดือดรอน.
คัมภีรธัมมปทัฏฐกถา อรรถกถาขุททกนิกาย ธรรมบทคาถา ภาค ๖ หนา ๑๘๐.

วจิารณ
[๑] พระนิพพานโดยความเปนสภาวะ

ผทูรงสภาวะ และท่ีสถิตอยขูองพระนิพพานธาตุ

ตามความหมายขางตนน้ี  “พระนพิพาน”  ตามธรรมชาติทีเ่ปน
จรงิ   มใิชเปนแตเพยีงสภาวะ   คือความวาง หรอืความดบัสนทิจาก
กเิลส ตณัหา เครือ่งรอยรดั และกองทกุข เทานัน้   หากแตยงัหมาย
ความถงึผทูรงสภาวะ นพิพาน คอืพระนิพพานธาตนุัน้เองดวย  เพราะถา
ไมมพีระนพิพานธาต ุทีท่รงไวซึง่สภาวพระนิพพานน้ีแลว    สภาวพระ
นพิพานนีก้ย็อมจะมีไมได    เหมอืนสภาวะคอืความดี ความช่ัว ความ
ทกุข ความสขุ เปนตน  ถาไมม ีผทูรงสภาวะเหลาน้ี   ไดแก  มนุษย  หรือ
สตัวโลก เปนตนแลว   สภาวะน้ี (ความด ีความชัว่ ฯลฯ) กย็อมมไีมได
ฉนัใดฉันนัน้.

อน่ึง ธรรมชาตทิีท่รงสภาวพระนพิพานน้ี จกัตองมใิชสงัขารหรือ
สงัขตธรรม (ธรรมชาตทิีป่ระกอบดวยปจจยัปรงุแตง) หากแตเปนวิราคธรรม
อนัเปนท่ีสิน้ไปแหงสรรพกิเลสท้ังปวง ชือ่วา “วสิงัขาร” หรือ “อสงัขตธรรม”
(ธรรมท่ีไมประกอบดวยปจจัยปรงุแตง)  คอื ธรรมกายอนัมแีกนสารสาระ
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ในความเปนอตัตา  [โปรดดเูอกสารอางองิในบทท่ี ๙ ขอ (๖) ประกอบ]
เมือ่มธีรรมชาติทีท่รงไวซึง่สภาวะ กจ็ะตองมทีีส่ถติอย ูดงัพระพุทธ-

ดำรัสวา “อตถฺ ิ ภกิขฺเว  ตทายตน”ํ   แปลวา  “ภกิษุทัง้หลาย  อายตนะ
(คอืพระนิพพาน) นัน้มอีย”ู เปนตน    เปรียบเสมือนโลกเปนท่ีอาศัยของ
สตัวโลก  แตทีส่ถิตของผทูรงสภาวพระนิพพานธาตนุัน้เปนแดนปราศจาก
สงัขาร   จงึเปนสถานท่ีอนัไมจตุ ิ คอื ไมเคลือ่นจากภพหนึง่ไปอีกภพหนึง่
เปนท่ีพระอเสขมนุไีปแลวไมเศราโศก

อนึง่ ทีส่ถิตอยขูองพระนพิพานธาตนุัน้ กม็ใิชทีใ่ดๆ ในภพ ๓ นี ้ และ

[๒] พระนพิพานเปนธรรมทีส่ามารถร-ูเห็นได
พงึทราบวา พระนิพพานนั้น เปนธรรมท่ีสามารถร-ูเห็นได ดวย

การปฏบิตั ิคือ ผปูฏบิตัิอธิศลีสิกขา อธิจติตสกิขา และ อธิปญญาสกิขา
(ผศูกึษาและปฏบิตัใินศีลอันย่ิง จติ[สมาธิ]อนัย่ิง และในปญญาอันย่ิง) อนัมี
นยัอยใูนอรยิมรรคมอีงค ๘    ผไูดบรรลคุณุธรรมตัง้แตโคตรภญูาณขึน้ไป
ยอมเห็นพระนพิพานได ดงัพระพทุธดำรสั วา

วิญฺาณ ํ อนิทสฺสนํ  อนนตฺ ํ สพฺพโตปภ.ํ
ม. มู. ๑๒/๕๕๔/๕๙๖

แปลความวา : พระนิพพานเปนธรรมชาติอันบุคคลพึงรูแจงได
เหน็ไมได (ดวยจกัษวุญิญาณ)  ไมมทีีส่ดุ  มแีสงสวาง
โดยรอบ.



54               นพิพานคืออยางไร

พระพทุธโฆษาจารย   ไดอรรถาธิบายพระพุทธพจนนีไ้วในคมัภีร
ปปญจสทูน ีวา

ตตถฺ   วิญฺานนฺติ   วิชานิตพฺพํ.     อนิทสฺสนนตฺิ
จกฺขวุิฺญาณสสฺ  อาปาถํ  อนปุคมนโต  อนทิสสฺน ํ นาม,
ปททฺวเยนป   นิพฺพานเมว   วุตฺตํ.      อนนฺตนฺติ   ตยิทํ
อปฺุปาทวยอนตฺรหติตฺตา  อนนตฺํ  นาม.  วตุตฺปํ  เหตํ:-

“อนฺตวนฺตานิ  ภตูานิ อสมฺภตูํ  อนนฺตกํ
ภเูต  อนฺตาน ิ ทสิสฺนฺติ ภเูต  อนตฺา  ปกาสติา”ต.ิ
สพพฺโตปภนฺต ิ สพฺพโส  ปภาสมปฺนฺน.ํ  นพิพฺานโต

หิ  อฺโญ  ธมฺโม  สปภาตโร  วา  โชติวนฺตตโร  วา
ปริสทฺุธตโร  วา  ปณฑฺรตโร  วา  นตถฺ,ิ   สพพฺโต  วา
ตถา  ปภูตเมว, น กตฺถจิ  นตฺถตี ิ สพฺพโตปภํ. ปรุตฺถมิ--
ทิสาทีสุ  หิ  อสุกทิสาย  นาม  นิพฺพานํ  นตฺถีติ  น
วตฺตพฺพ.ํ  อถวา  ปภนตฺ ิ ตติถฺสฺส  นาม,ํ  สพพฺโต  ปภมสฺสาติ
สพฺพโตปภ.ํ   นิพฺพานสฺส  กิร  ยถา  มหาสมุทฺทสฺส  ยโต
ยโต  โอตริตุกามา  โหนฺติ,  ตํ  ตเทว  ติตฺถํ,  อติตฺถํ  นาม
นตฺถิ,  เอวเมว  อฏฐตฺตึสาย  กมฺมฏฐาเนสุ  เยน  เยน
มุเขน  นพิพฺานํ  โอตริตุกามา  โหนฺติ, ตํ  ตเทว  ตติถฺํ.
นพิฺพานสฺส  อติตถฺํ  นาม  กมฺมฏฐาน ํ นตฺถิ.   เตน  วตุตฺํ
สพพฺโตปภนฺต.ิ

ม. อฏ. ๒/๓๒๐-๓๒๑

แปลความวา : ในพระดำรัสน้ัน    คำวา วิญฺาณ ํไดแก เปน
ธรรมชาตอินับคุคลพงึรแูจงได.  คำวา อนิทสฺสนํ  มคีวามวา
ชือ่วา เหน็ไมไดเพราะไมเขาไปสคูลองแหงจกัษวุญิญาณ.
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พระผมูพีระภาคเจาตรัสถึงพระนพิพานเทาน้ัน  แมดวย
บทท้ังสอง.    คำวา อนนตฺ ํมีความวา พระนิพพานนี้นั้น
ชือ่วาไมมทีีส่ดุ   เพราะเวนจากทีส่ดุคือความเกดิข้ึนและ
ความเส่ือมไป.
สมจรงิดงัพระดำรสัทีพ่ระผมูพีระภาคเจาตรสัไวแลววา

“สตัวทัง้หลายมีทีส่ดุ   พระนพิพานเปนธรรมชาติ
ไมเกดิ  ไมมทีีส่ดุ  ทีส่ดุยอมปรากฏในสัตว  เราประกาศท่ีสดุ
ในสัตวแลว.

คำวา สพพฺโตปภ ํ ไดแก  สมบรูณดวยแสงสวาง
โดยประการท้ังปวง.  แทจรงิ ธรรมอ่ืนนอกจากพระนพิพาน
ทีม่แีสงสวางกวา       มคีวามโชตชิวงกวา        มคีวาม
บริสทุธ์ิกวา หรือขาวกวา ยอมไมม.ี      อีกอยางหน่ึง
พระนิพพาน เปนแดนเกดิ (แสงสวาง) อยางนัน้โดยรอบ
ทีเดียว,  พระนิพพานไมใชไมมีในท่ีไหน  เหตุนัน้จึงช่ือวา
เปนแดนเกิด (แสงสวาง )โดยรอบ.    อน่ึง  ในทศิทัง้หลาย
มทีิศตะวันออกเปนตน     ใครๆ ไมพึงกลาววา “ชือ่วา
ในทิศโนน  ไมมพีระนิพพาน”.

อกีอยางหนึง่  คำวา ปภํ เปนช่ือของทา. ทาของ
พระนิพพานน้ันมีโดยรอบ  เหตนุัน้ พระนิพพานจงึชือ่วา
มีทาโดยรอบ.   เขาเลาเกีย่วกบัพระนพิพานวา  เหลาชน
ผูประสงคจะขามมหาสมุทรโดยท่ีใดๆ ที่นั้นๆ นั่นแหละ
เปนทา ชือ่วา ที่ๆ  ไมใชทา ยอมไมมี ฉนัใด,  ในกัมมัฏฐาน
๓๘ ประการ  พระโยคาวจรทัง้หลายประสงคจะขามไป
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พระนิพพานดวยอบุายใดๆ  อบุายน้ันๆ นัน่แหละเปนทา
ไมมกีมัมฏัฐานท่ีชือ่วาไมเปนทาของพระนิพพาน  ฉนัน้ัน
เหมือนกัน.   เพราะเหตุนัน้ พระผมูพีระภาคเจาจงึตรัสวา
“สพฺพโตปภํ”
และพระมหานามเถระไดอรรถาธบิายไวในคมัภีรสทัธัมมปกาสนิ ีวา

ทสสฺนนฺต ิ ห ิ โสตาปตตฺมิคโฺค.    โส  หิ  ปฐมํ
นพิพฺานทสฺสนโต  ทสสฺนนตฺ ิ วตุโฺต.  โคตรฺภุ  ปน  กิจฺาป
ปฐมตรํ  นพิพฺานํ  ปสฺสติ,      ยถา  ปน  รฺโญ  สนฺตกิํ
เกนจเิทว กรณีเยน อาคโต ปรุโิส ทรูโต ว รถิกาย จรนฺตํ
หตฺถกิฺขนฺธคต ํราชานํ ทสิวฺาป  “ทฏิโฐ เต ราชา”ต ิปฏุโฐ
ทสิวฺา   กตฺตพพฺกจิจฺสสฺ   อกตตฺตา  “น  ปสสฺาม”ีต ิ  อาห,
เอวเมว นพิพฺาน ํทสิวฺา กตฺตพฺพสฺส กเิลสปฺปหานสสฺาภาวา
“น ทสสฺนนฺ”ต ิวจุจฺต.ิ  ต ํ ห ิ ญาณํ  มคคฺสสฺ อาวชชฺนฏฐาเน
ติฏฐติ.

ปฏิสํ. อฏ. ๑/๓๐๐

แปลความวา : สวนบทวา ทสสฺน ํ    ไดแก  โสดาปตตมิรรค,
เพราะวา โสดาปตตมิรรคนัน้ทานกลาววา ทสสฺน ํ (การ
เห็น) เพราะเหน็พระนพิพานกอน.   สวนโคตรภญูาณยอม
เหน็พระนิพพานกอนกวากจ็ริง,   ถงึดังน้ัน โคตรภญูาณนัน้
แมเห็นพระนิพพาน  ทานกเ็รียกวา “ไมเห็น” เพราะไมมี
การละกเิลสท่ีตนควรทำ    เหมอืนบุรษุผมูาสสูำนกัของ
พระราชาดวยกิจอยางใดอยางหนึง่น่ันเทียว      แมเห็น
พระราชาผูประทับบนคอชาง เสด็จมาตามถนนแตที่ไกล
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เทียว    ถกูเขาถามวา   “ทานเฝาพระราชาแลวหรอื?”
แมเห็นแลวก็กลาววา “ขาพเจายังมิไดเฝา”  เพราะความ
ที่กิจอันบุคคลพึงกระทำ ตนยังมิไดกระทำ ฉะนั้น .
จรงิอย ู โคตรภญูาณน้ันดำรงอยใูนฐานะแหงอาวัชชนจิต-
ของมรรค.

บณัฑติผเูจริญปญญาดวยการทีไ่ดทัง้รหูลักปรยิตั ิ  และ เห็น-
ธรรมตามสมควรแกธรรมดวยการปฏิบตัพิระสัทธรรม   อบรม   กาย
วาจา และใจ (รวมทั้งปญญา)  ดวยอธิศีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา
และอธปิญญาสิกขา เทาน้ัน  จงึจะสามารถรแูจงเหน็แจงพระนิพพาน
ตามท่ีเปนจริงได  ถาเพียงแตไดขอมูลจากการอานหรือการฟง
อยางลวกๆ  กจ็ะไมมทีางไดรแูจงเห็นแจงพระนพิพาน  ตามท่ีเปนจริง
ไดเลย !



บทท่ี ๕
อนตัตาคืออยางไร

คำวา “อนัตตา” คอืสภาวะทีเ่ปนเองของธรรมชาติทัง้หลายทีไ่มมี
แกนสารสาระในความเปนตัวตน บุคคล เรา-เขา ของเรา-ของเขา
กลาวโดยยอคอื สภาพมใิชเปนอัตตา

คำวา “อนัตตา” คอื สภาพท่ีมใิชอตัตานี ้ภาษาบาลวีา “อนตตฺา”
เปนศัพทสมาส (อภุยตปัปุริสสมาส)    ม ี“น” อยหูนา ซึง่หากจะวเิคราะห
ศพัทตามหลกับาลไีวยากรณแลว  กจ็ะไดดงันี้

น อตตฺา = อนตฺตา  (อทิ ํ ขนฺธปฺจกํ  ขนัธปญจกน้ี) มใิชอตัตา
เหมือนการวิเคราะหศพัทสมาสอ่ืนๆ  ทีม่ี  “น”  อยหูนา เชน
น อริโย = อนริโย  (อยํ ชโน  ชนน้ี)  มใิชพระอริยเจา

   หรือ น อสฺโส = อนสโฺส  (อยํ สตฺโต  สัตวนี้) มิใชมา
สำหรบัคำวา อนตฺตา    ทีพ่ระพทุธเจาทรงอธบิายและทรงแสดง

รปูวเิคราะหเอง   และในพระบาลพีระพุทธพจนนัน้ กป็รากฏมรีปูวเิคราะห
ในทำนองเดียวกันวา

น  เมโส  อตตฺา  =  อนตฺตา. รูปขันธนี้มิใชอัตตาของเรา
ชือ่วา อนตัตา.
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โดยนัยนี ้คำวา “อนัตตา” จงึหมายถึง สภาพทีไ่มใชอตัตา กลาวคือ
สภาพอันไมมีแกนสารสาระในความเปนอัตตา

หลักการพิจารณาธรรมที่เปนอนัตตา
การจะพจิารณาวา “ธรรมใดเปนอนัตตา”   ตามหลัก  “ไตรลักษณ

(ลกัษณะทัง้ ๓ ประการ)”  หรือ “สามัญญลักษณะ (ลกัษณะทีม่คีณุคา
เสมอกัน)”     อนัเปนลักษณะทีม่คีวามสมัพันธเก่ียวเนือ่งเปนอันเดียวกัน
ใหเขาใจตรงกัน     จำเปนตองอาศัยหลักการท่ีพระพุทธดำรัสและอรรถกถา
มาเปนบรรทัดฐานสำหรบัพจิารณา  ดงันี้

๑. สมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาไดตรัส  หลกัพจิารณาส่ิงทีเ่ปน
อนัตตา (มใิชอตัตา) ไววา

ยทนจิจฺ ํ ต ํ ทกุขฺ ํ   ย ํ ทกุขฺ ํ ตทนตตฺา.
พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๑๗ สังยุตตนิกายขันธวรรค

ขอ ๔๒ หนา ๒๘.

แปลความวา : สิง่ใดไมเท่ียง    สิง่น้ันเปนทุกข    สิง่ใดเปนทุกข
สิง่นัน้เปนอนตัตา.
๒. ในทางกลบักนั     พระผมูพีระภาคกไ็ดตรสัหลักการสำหรบั

ตัดสินวา   “ถาสิง่ใดเปนอนัตตา     สิง่นัน้กย็อมเปนทกุข    และไมเทีย่ง
ดวยเชนกัน”  โดยทรงยกเอาขันธ ๕  ซึง่เปนปรมัตถธรรมทีม่สีามัญญลักษณะ
คอื ไมเท่ียง  เปนทุกข  และเปนอนตัตา   ขึน้แสดงทลีะขนัธ    ตัง้แตรปูขันธ
เปนตนไป ดงันี้

ยสฺมา  จ  โข  ภกิขฺเว  รปู ํ อนตฺตา  ตสมฺา  รปูํ
อาพาธาย  สวํตฺตติ.

วินย. ๔/๒๐/๒๔-๒๕
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แปลความวา : ภกิษทุัง้หลาย  กแ็ล  เพราะรปูเปนอนัตตา ฉะน้ัน
รปูจึงเปนไปเพือ่อาพาธ (คำวา “อาพาธ” ก็คือ ทุกข-
ลกัษณะ นัน่เอง).

หลกัการพจิารณาตดัสนิธรรมทีเ่ปนอนตัตาตามพระพุทธดำรสันี ้ได
ทรงแสดงทัง้ตามลำดบัในขอ ๑ และทวนยอนลำดับในขอ ๒  อนัแสดงถงึ
ความเปนหนึง่เดยีว  เกีย่วเน่ืองกนัภายในเงือ่นไขแหงความสมัพันธตามหลัก
“ไตรลกัษณ (ลกัษณะทัง้ ๓ ประการ)” หรอื “สามัญญลักษณะ (ลกัษณะ
๓ ประการทีต่างก็มคีณุคาเสมอกัน)” กลาวคือ อนจิจลักษณะ มคีวามหมาย
เทากับทกุขลกัษณะ  และมคีวามหมายเทากับ อนตัตลักษณะ นัน่เอง

๓. หลักฐานในพระสูตรท่ีเปนพระพุทธพจนโดยตรงอีกเชนกัน
ทีร่ะบวุา “สิง่ท่ีเปนอนตัตา  คอืขนัธ ๕ เทานัน้  มใิชสิง่อืน่นอกจากนี”้
ดงัทีป่รากฏในพระไตรปฎกเลมที ่๑๗ สงัยตุตนิกาย ขนัธวารวรรค  ขอ ๓๘๔
ดังน้ี

อนัตตธัมมสูตร
พระสูตรวาดวยธรรมที่เปนอนัตตา

ทานพระราธะไดทลูถามพระผมูพีระภาควา ขาแตพระองคผเูจริญ
ทีพ่ระองคตรสัวา  ธรรมทีเ่ปนอนัตตา  ธรรมทีเ่ปนอนัตตา ดงัน้ี   ธรรมที่
เปนอนัตตา เปนไฉนหนอแล?  พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ดูกรราธะ
รปู…เวทนา…สญัญา…สงัขาร…วญิญาณ แล  (คอื) ธรรมทีเ่ปนอนัตตา.
ดกูรราธะ อรยิสาวกผไูดสดบัแลว เหน็อยอูยางนี ้ยอมเบือ่หนาย ในรปู...
เวทนา…สญัญา...สงัขาร...วญิญาณ.  เมือ่เบือ่หนาย ยอมคลายกำหนดั
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เพราะคลายกำหนดัยอมหลดุพน.  คร้ันหลดุพนแลว ยอมมญีาณหยัง่รวูา
หลดุพนแลว.   รชูดัวาชาตสิิน้แลว  พรหมจรรยอยจูบแลว  กจิทีค่วรทำ
ทำเสรจ็แลว   กจิอืน่เพือ่ความเปนอยางนีม้ไิดม.ี

พระพุทธพจนนี้เปนหลักการพิจารณาท่ีระบุวา “สิ่งที่เปนอนัตตา
กค็อืขันธ ๕”   โดยตรัสวา  “กจิอืน่ เพือ่ความเปนอยางน้ีมไิดม”ี เปนการ
ยนืยันรับรองวา “ธรรมท่ีเปนอนัตตา คอื ขนัธ ๕ นัน่เอง”

๔. หลกั “อนัตตา” นี ้  หมายถงึ เฉพาะลกัษณะของสังขตธรรม
เทาน้ัน เพราะมีสภาวะเปนไปเนื่องดวยเหตุปจจัย  คือ มีความเกิดข้ึน
และเส่ือมสลายไปตามสายปฏิจจสมปุบาทธรรม   และมีลกัษณะตรงขามกบั
ลกัษณะของอสงัขตธรรม โดยมพีระพทุธดำรสัแสดงลกัษณะทัง้ ๒ ดงันี้

๔.๑. ลกัษณะของสงัขตธรรม ม ี๓ อยาง (พระไตรปฎกบาลี  ฉบับสยามรัฐ
เลมท่ี ๒๐ อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ขอ ๔๘๗ หนา ๑๙๒.) คอื

๔.๑.๑.) ความเกดิข้ึน ยอมปรากฏ  (อปุปฺาโท ปฺญายต)ิ
๔.๑.๒) ความเส่ือมสลาย หรือแตกดับไป ยอมปรากฏ

(วโย ปญฺายต)ิ
๔.๑.๓) เม่ือดำรงอย ู  ความผันแปรเปนอ่ืน   ยอมปรากฏ

(ฐติสสฺ อญฺถตฺต ํปญฺายติ)
๔.๒. ลกัษณะของอสงัขตธรรม ม ี๓ อยาง (พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั

เลมที่ ๒๐ อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต ขอ ๔๘๖ หนา ๑๗๙.) คอื
๔.๒.๑) ความเกิดข้ึน  ยอมไมปรากฏ (น อปุปฺาโท ปฺญายติ)
๔.๒.๒) ความเสือ่มสลาย หรือ ความแตกดบัไป ยอมไมปรากฏ

(น วโย ปฺญายติ)
๔.๒.๓) เม่ือดำรงอย ูความผนัแปรเปนอ่ืน  ยอมไมปรากฏ

(น ฐติสสฺ อญฺถตตฺ ํปญฺายต)ิ
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พระพุทธดำรสัทีแ่สดง  “ลกัษณะของสังขตธรรม”   อันมีความ
เกิดข้ึน และความเสือ่มสลาย สมัพันธกบั อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา ตาม
หลัก “ไตรลกัษณ” กลาวคอื ความไมเท่ียง  ความเปนทุกข  และความเปน
อนัตตา    มคีวามสัมพันธและเปนอันเดยีวกนักับความเกดิข้ึนและความ
เส่ือมสลาย   ซึง่เปนลักษณะของสงัขตธรรมทัง้ส้ิน   ถงึแมในท่ีบางแหง
พระอรรถกถาจารยจะยกเพียงเหตผุลอันใดอันหน่ึงของไตรลกัษณขึน้แสดง
วา “ธรรมทัง้ปวงเปนอนตัตา” กต็าม     แตเหตผุลอนัน้ันทานหมายถงึ
อนัตตลกัษณะในหมวด “ไตรลักษณ” เทานัน้     และยอมแสดงวา “ธรรม
ที่เปนอนัตตายอมไมกลับเปนสุขและเที่ยงอีก” เพราะไมมีพระพุทธพจน
ทีท่รงแสดงไวในทีแ่หงใดเลย วา สิง่ทีเ่ปนอนัตตาจะกลับกลายเปนของเท่ียง
และเปนสุขอีก

๕. ในอรรถกถามัชฌมินกิาย ไดพรรณนาความหมายของลกัษณะ
ทั้ง ๓   คือ อนจิจลักษณะ  ทกุขลักษณะ และ อนัตตลกัษณะ  ขยายความ
ออกเปนอยางละ ๔ นยั ดงันี้

๕.๑. เปนอนจิจลกัษณะเพราะเหต ุ๔ อยาง คอื
๕.๑.๑) อปุปฺาทวยวตตฺนฏเฐน  เพราะความหมายวา

เปนไปโดยการเกิดขึ้นและเสื่อมไป
๕.๑.๒) วปิริณามฏเฐน   เพราะความหมายวา

เปนของแปรปรวน
๕.๑.๓) ตาวกาลิกฏเฐน  เพราะความหมายวา

เปนของช่ัวคราว
๕.๑.๔) นจิจฺปฏิกเฺขปฏเฐน   เพราะความหมายวา

ปฏเิสธความเทีย่ง
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๕.๒. เปนทุกขลกัษณะ เพราะเหต ุ๔ อยาง คอื
๕.๒.๑) ปติปฬนฏเฐน   เพราะความหมายวา

บีบค้ันเสมอ
๕.๒.๒) สนฺตาปทุกขฺฏเฐน   เพราะความหมายวา

แผดเผา และเปนสภาพทนไดยาก
๕.๒.๓) ทกุขฺวตถฺกุฏเฐน   เพราะความหมายวา

เปนทีต่ัง้แหงทุกข
๕.๒.๔) สขุปฏกิเฺขปฏเฐน   เพราะความหมายวา

ปฏิเสธความสขุ

๕.๓. เปนอนตัตลกัษณะ เพราะเหต ุ๔ อยาง คอื
๕.๓.๑) สุญฺตฏเฐน   เพราะความหมายวาสูญ
๕.๓.๒) อสฺสามกิฏเฐน   เพราะความหมายวา

ไมมีเจาของ
๕.๓.๓) อนิสสฺรฏเฐน   หรือ  อวสวตฺตนฏเฐน

เพราะความหมายวา ไมเปนใหญ
หรอืไมเปนไปในอำนาจ

๕.๓.๔) อตตฺปฏิกเฺขปฏเฐน   เพราะความหมายวา
ปฏิเสธอัตตา

พงึสงัเกตวา ลกัษณะอนัตตา โดยความหมายทัง้ ๔ อยางนี ้ เปน
คำอธิบายของพระอรรถกถาจารยในภายหลัง  ไมมปีรากฏท่ีมาในพระพุทธพจน
โดยตรงท้ังหมด  เปนมตทิีต่องการปฏเิสธเพ่ือมใิหมกีารตคีวามไดวา
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“มอีตัตาท่ีเปนผสูราง ผเูสวยผล”  ในทศันของลทัธิศาสนาอืน่ แตมไิด
มงุหมายปฏเิสธอตัตาโดยประการทัง้ปวง    เพราะถาปฏเิสธโดยประการ
ทัง้ปวง   คอื ไมมแีมอตัตาโลกตุตระกจ็ะเปนอจุเฉททฏิฐไิป    เพราะเห็น
โลกุตตรธรรมขาดสูญ

ดังนั้น ลักษณะทั้ง ๓ คือ อนิจจลักษณะ ทุกขลักษณะ และ
อนัตตลกัษณะ นี ้ จงึเปนลักษณะเฉพาะของสงัขตธรรมทีอ่าศยักันและกนั
เกดิขึน้ และดับไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทธรรมเทานัน้  และเปนดจุโซ ๓
หวงทีค่ลองตดิเปนพวงเดยีวกนั  ไมวาจะยกหวงใดขึน้  อกี ๒ หวงกต็ดิกัน
ขึน้มาดวย

๖. ความเปนอันเดยีวกนัโดยความหมายของลกัษณะทัง้ ๓ คือ
เปนอนิจจลักษณะเพราะเหต ุ๔, ทกุขลกัษณะเพราะเหต ุ๔, เปนอนัตต--
ลกัษณะเพราะเหตุ  ๔  ดงักลาวมาแลวนัน้  แมบางแหงพระผมูพีระภาคทรง
แสดงอนัตตลักษณะอยางเดียว     แตกก็นิความถงึอนจิจลักษณะและ
ทกุขลกัษณะท่ีมไิดกลาวถงึดวย    ดงัน้ัน  พระอรรถกถาจารยจงึกลาวสรปุใน
อรรถกถามัชฌมินกิายนัน้เองวา

จรงิอย ู    พระผมูพีระภาคทรงแสดงความเปน
อนัตตา     เพราะความหมายวาไมเทีย่งไวในสูตรนีว้า
“บคุคลใดพงึกลาววา “จกัษเุปนอตัตา”     คำกลาวนัน้
ไมถกูตอง  (เพราะวา) แมความเกดิ  แมความเสือ่มยอม
ปรากฏแกจกัษุ.  กแ็ล แมความเกดิ แมความเส่ือม  ปรากฏ
แกผใูด ผนูัน้ยอมเปนอันรไูดอยางนีว้า  “กแ็ลอตัตาของเรา
ยอมเกดิขึน้”    ฉะนั้น คำท่ีกลาววา “จกัษุเปนอัตตา”
นัน้จึงไมถกู   จกัษุเปนอนัตตา  ดังน้ีแล.
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 ทรงแสดงความเปนอนตัตา   เพราะความหมายวา  เปนทกุข
ในอนัตตลักขณสูตรน้ีวา

“ดกูอนภกิษทุัง้หลาย กถ็ารปูนีจ้กัไดเปนอตัตาแลว
รปูนีก้ไ็มพงึเปนไปเพ่ืออาพาธ  และใครๆ กพ็งึไดในรูปวา
รปูของเราจงเปนอยางนี ้  รปูของเราจงอยาเปนอยางนี้
ดงันี ้  ดกูอนภกิษทุัง้หลาย กเ็พราะรูปเปนอนัตตา  ฉะนัน้
รปูจงึเปนไปเพือ่อาพาธ  และใครๆ จงึไมไดในรปูวา  ขอรปู
ของเราจงเปนอยางนี ้ รปูของเราจงอยาไดเปนอยางนีเ้ลย
ดังนี้.”
ทรงแสดงความเปนอนตัตา  เพราะความหมายวา ไมเทีย่ง และ

เปนทกุข ไวในอรหตัตสูตรนีว้า
“ดกูอนภกิษทุัง้หลาย   รปูไมเท่ียง   สิง่ใดไมเท่ียง

สิง่นัน้เปนทกุข     สิง่ใดเปนทกุข     สิง่นัน้เปนอนัตตา
สิง่น้ันพึงเห็นดวยสัมมัปปญญา  ตามความเปนจริงอยางน้ี
วา  รปูน่ันไมใชของเรา  เราไมใชเปนรูปน่ัน  รปูน่ันก็ไมใช
เปนอัตตาของเรา   พงึเห็นรปูนัน้ดวยปญญาตามความ
เปนจรงิ ดงัพรรณนามาฉะน้ีแล.”

อน่ึง   ในคัมภีรอรรถกถาชือ่ปรมตัถทีปนี      พระธรรมปาลเถระ
ไดอธิบายไว วา

อนจิจฺลกขฺเณ  ห ิ ทฏิเฐ  อนตตฺลกขฺณ ํ ทฏิฐเมว
โหต.ิ  ตสี ุ  ห ิ  ลกขฺเณส ุ  เอกสมฺ ึ  ทฏิเฐ  อติรทฺวยํ
ทฏิฐเมว  โหติ.

อทุาน. อฏ. ๒๕๑
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แปลความวา : แทที่จริง  เม่ือเห็นอนิจจลักษณะ   กเ็ปนอันเห็น
อนัตตลกัษณะเหมือนกัน.      เพราะเมือ่เหน็ลกัษณะ
อยางหนึง่ในบรรดาลักษณะทัง้ ๓ อยาง    กเ็ปนอนัเหน็
ลกัษณะอกี ๒ อยาง นอกน้ี  ดวยแท.

วิจารณ
๑. ความหมายของ “อนตัตลกัษณะ”

ความหมายทีร่ะบุความเปนอนตัตา และอนัตตลักษณะ  นอกจาก
พระพุทธพจนทีท่รงแสดงไวปรากฏอยหูลายแหงในพระไตรปฎกแลว  ยงัมี
เพิ่มเติมในยุคหลัง ที่พระอรรถกถาจารยไดรวบรวมมาแสดงไวอยางนอย
๔ นัยคือเพราะความหมายวาสูญ,  เพราะความหมายวา ไมมีเจาของ,
เพราะความหมายวาไมเปนใหญ  หรอืไมเปนไปในอำนาจ,    และเพราะ
ความหมายวาปฏิเสธอัตตา   พึงทราบวา ความหมายทั้ง ๔ นัยน้ีคือท่ี
ปรากฏในอรรถกถาโดยมาก      บางแหงทานยกมาแสดงเพียงขอเดียว
บางแหงแสดงท้ัง ๔ ขอ     และบางแหงทานเปล่ียนถอยคำในบางขอ
หรือขยายความออกไปเปนหลายขอก็มี  แตอยางไรก็ตาม ไมวาจะกลาว
เพียงเหตุผลใดเหตุผลหน่ึงใน ๔   หรือกลาวรวมหมดท้ัง ๔ ประการ
ดงักลาวแลวกต็าม   ลวนเปนความหมายของสงัขตธรรมหรอืสังขารธรรม
นั้นเอง

อน่ึง ในการอธบิายความเปน “อนัตตลักษณะ” ดวยเหต ุ๔ ประการ
ตามทีป่รากฏในคมัภรีอรรถกถาทัง้หลายนี ้  ทานอธบิายขยายความเพียง
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เพือ่ชีแ้จงรายละเอยีดลกัษณะของธรรมทีเ่ปนอนตัตา  โดยไมขดัแยงกบั
พระพทุธพจน เพราะอยูในหลักเกณฑการพิจารณาตามหลักไตรลักษณ
ที่พระผูมีพระภาคไดประทานไวแลววา “สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข
สิง่ใดเปนทกุข  สิง่นัน้เปนอนัตตา”  ในอนัตตลกัขณสูตร เปนตน นัน่เอง.

ถงึแมจะมทีั้งพระพุทธพจนและอรรถกถาท่ีไดแสดงลักษณะของ
อนัตตาไวอยางครบถวน   และครอบคลุมความหมายของไตรลักษณ   ใน
สงัขตธรรมท้ังหมดแลวกต็าม      แตกอ็าจมบีางทานทีย่งัเขาใจสบัสน
โดยถือเอาเพียงความหมายบางประการ     มาเปนประเด็นในการพิจารณา
เชน

๑.๑. ความเปนอนตัตาเพราะความหมายวา สญู หรือวางเปลา นัน้
ยงัมผีเูขาใจคลาดเคล่ือนอีกมาก เชน บางทานเขาใจวา ทีว่า “พระนพิพาน
สญู” นัน้หมายถงึ “พระนพิพานไมม”ี หรือบางทานแสดงมติวา “ในพระ
พทุธศาสนาน้ัน      ทานมีทาททีีช่ดัเจนคอืไมยอมรบัทฤษฎอีตัตา ดวย
ประการใดๆ คอืไมยอมรับอัตตาโดยปรมตัถ” เปนตน    อยางนีน้ับเปน
ความเขาใจยังคลาดจากสภาวธรรมตามท่ีเปนจริงอย ู   เพราะความหมาย
ของคำวา “สญู”    พระผมูพีระภาคมไิดหมายความวา “อตัตาคือธรรม
โดยปรมัตถไมมี”   อยางท่ีบางทานเขาใจ  เพราะอัตตาคือธรรมโดย
ปรมตัถมอียแูท    แตธรรมโดยปรมัตถนัน้วางจากอัตตาสมมติ กลาวคอื
บคุคลผสูราง ผเูสวย เปนตนเทานัน้  และคำวา “สุญฺ (สญูหรือวาง)”
ในอนัตตลักษณะน้ี  พระผมูพีระภาคตรสัหมายถึงความไมมสีาระในอัตตา
(อตัตาสมมตกิลาวคอื ผสูราง ผเูสวย เปนตน)   และสิง่ทีเ่นือ่งดวยอตัตา
ในธรรมน้ันเทาน้ัน   ดงัมพีระพทุธดำรสัตรสัชีแ้จงเรือ่ง “สญู”  ปรากฏใน
จูฬสุญญตสูตร  สุญญตวรรค  พระไตรปฎกเลมที่ ๑๔  มัชฌิมนิกาย
อปุรปิณณาสก ขอ ๓๓๔ ความวา
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ดกูรอานนท    ทัง้เมือ่กอนและบดัน้ี เราอยมูาก
ดวยสุญญตวิหารธรรม      เปรยีบเหมอืนปราสาทของ
มคิารมารดาหลงัน้ี    วางเปลาจากชาง  โค  มา  และลา
วางเปลาจากทองและเงิน    วางจากการชมุนุมของสตรี
และบุรษุ มไีมวางอยสูิง่เดียวก็เฉพาะภกิษุสงฆเทาน้ัน ฉนัใด
ดกูรอานนท  ภกิษุกฉ็นัน้ันเหมอืนกันแล  ไมใสใจสัญญา
วาบาน     ไมใสใจสญัญาวามนษุย     ใสใจแตสิ่งเดยีว
เฉพาะสญัญาวาปา จติของเธอยอมแลนไป เลือ่มใส ตัง้มัน่
และนึกนอมอยูในสัญญาวาปา   เธอจึงรูชัดอยางน้ีวา
ในสัญญาวาปานี้ไมมีความกระวนกระวายชนิดที่อาศัย
สญัญาวาบาน      และชนิดท่ีอาศยัสัญญาวามนษุยเลย
มีอยูก็แตเพียงความกระวนกระวายคือภาวะเดียวเฉพาะ
สญัญาวาปาเทาน้ัน  เธอรชูดัวา “สญัญาน้ีวางจากสญัญา
วาบาน   สญัญานีว้างจากสญัญาวามนษุย”  และรชูดัวา
“มไีมวางอยสูิง่เดียวเฉพาะสญัญาวาปาเทานัน้”  “กส็ิง่ใด
แล ไมมใีนส่ิงนัน้,   ภกิษยุอมพจิารณาเห็นสิง่นัน้วาสญู
ดวยเหตุนัน้.  แตสิง่ใดมีเหลอือยใูนสิง่นัน้,  สิง่นัน้มอียู
ภกิษยุอมรวูา “สิง่นีม้อีย”ู ดงัน้ีแล.  ดกูรอานนท แมอยางนี้
กเ็ปนการกาวลงสคูวามวางตามความเปนจริง   ไมเคล่ือน
คลาดบรสิุทธ์ิของภิกษุนัน้.

ดงัน้ัน   คำวา สุญฺ (สญูหรอืวาง) ในอนตัตลกัษณะนี ้  พระผมูี
พระภาคจงึมไิดตรสัหมายความวา “ธรรม (โดยปรมตัถ) ไมมี”   แตตรสั
หมายถึงความไมมสีาระในอตัตา  (อตัตาสมมติกลาวคือ  ผสูราง  ผเูสวย
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เปนตน)  และสิง่ทีเ่นือ่งดวยอตัตาในธรรมนัน้     ในเรือ่งนีท้านพระมหา-
นามเถระไดอรรถาธิบายวา   เปรยีบดัง่เรอืนวาง  หรือ หมอวาง   ซึง่มิได
หมายความวา  “เรือนหรือหมอไมม”ี  แตหมายความวา “ไมมสีิง่อืน่ในเรือน
หรือในหมอ” เทาน้ัน  ดงัปรากฏในคัมภีรสัทธัมมัปปกาสินี วา

สุญฺ ํ อตเฺตน  วา  อตฺตนเิยน  วาติ   “การโก
เวทโก  สยวํส”ีต ิ  เอวํ  โลกปรกิปปฺเตน  อตตฺนา  จ
อตตฺาภาวโตเยว  อตฺตโน  สนตฺเกน  ปรกิขฺาเรน  จ
สุญฺ.ํ   สพฺพํ   จกฺขาทิ   โลกิยํ   ธมฺมชาตํ,    ตํเยว
ลชฺุชนปลชุชฺนฏเฐน  โลโก  นาม.   ยสฺมา  จ  อตฺตา  จ
เอตฺถ  นตฺถิ,   อตฺตนิยฺจ  เอตฺถ  นตฺถิ,   ตสฺมา  สุโฺญ
โลโกต ิ วจุจฺตีต ิ อตฺโถ.  โลกุตตฺโรป  จ  ธมโฺม  อตตฺตตฺนเิยหิ
สุโฺญ  เอว.   ปุจฺฉานุรูเปน  ปน  โลกิโยว  ธมฺโม  วตุโฺต.

สุโฺญต ิ จ  ธมฺโม  นตฺถีติ  วุตฺตํ  น  โหติ,  ตสฺมึ
ธมฺเม  อตตฺตฺตนิยสารสสฺ  นตถฺภิาโว  วตุโฺต  โหติ. โลเก
จ  “สุญฺ ํ ฆรํ, สุโฺญ  ฆโฏ”ต ิ วตุเฺต  ฆรสสฺ  ฆฏสฺส
จ  นตฺถิภาโว  วุตฺโต  น  โหติ,  ตสฺมึ  ฆเร  ฆเฏ  จ
อฺญสฺส  นตฺถภิาโว  วตฺุโต  โหติ.

ภควตา  จ  “อติ ิ ย ํ ห ิ โข  ตตฺถ  น  โหต,ิ   เตน
ต ํ สุญฺ ํ สมนปุสสฺต.ิ   ย ํ  ปน  ตตฺถ  อวสฏิฐ ํ โหต.ิ
ต ํ สนตฺ ํ อทิมตฺถตี ิ ปชานาตี”ติ  อยเมว  อตฺโถ  วตฺุโต.
ตถา ญายคนฺเถ จ สทฺทคนเฺถ จ อยเมว อตฺโถ อติิ อมิสฺมึ
สตฺุตนฺเต  อนตตฺลกขฺณเมว  กถิตํ.

คมัภีรสทัธัมมัปปกาสนิี อรรถกถาขทุทกนิกาย ปฏิสมัภิทามรรค
ภาค ๒ หนา ๒๗๘-๒๗๙.
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แปลความวา : คำวา สุญฺ ํอตเฺตน วา อตตฺนเิยน วา  ความวา
สญูจากอตัตา (สมมติ) ทีช่าวโลกดำริไวอยางนีว้า “ผทูำ
ผเูสวย ผมูอีำนาจเอง”   และ จากบริขารอันเปนของตน
เพราะความไมมอีตัตา (สมมติ) นัน่แหละ.   จกัษุเปนตน
ทัง้หมดเปนธรรมชาตทิีเ่ปนของโลก, จกัษเุปนตนน่ันแหละ
ชือ่วาโลก เพราะยอมสลายไป.   อนึ่ง เพราะอตัตาไมมี
ในโลกน้ี  และสิง่ทีเ่นือ่งดวยอตัตากไ็มมใีนโลกน้ี, ฉะน้ัน
ทานจึงกลาววา “โลกสูญ”  แมโลกุตตรธรรมกส็ญู (วาง)
จากอัตตา (สมมติ)  และสิ่งที่เนื่องดวยอัตตา (สมมติ)
นัน่แหละ.  แตทานกลาวถงึโลกยิธรรมเทาน้ัน  โดยสมควร
แกคำถาม.

อน่ึง พระผมูพีระภาคเจาตรัสความน้ีไววา “กส็ิง่ใด
แล ไมมใีนสิง่นัน้,  ภกิษยุอมพิจารณาเหน็สิง่นัน้วา “สญู”
ดวยเหตุนัน้.  แตสิง่ใดมีเหลอือยใูนสิง่นัน้,  สิง่นัน้มอียู
ภกิษยุอมรวูา “สิง่นีม้อีย”ู  ดงัน้ีนั่นแหละ.

อนึง่  คำวา “โลกสญู” พระผมูพีระภาคมไิดตรสัวา
“ธรรมไมม”ี  (แต) ตรสัถงึความไมมสีาระในอตัตา (อตัตา
สมมติกลาวคอื ผทูำ ผเูสวย เปนตน)  และสิง่ทีเ่นือ่งดวย
อตัตาในธรรมนัน้.       อน่ึง  เม่ือเขาพดูกันในโลกวา
“เรือนสญู  หมอสูญ”  กม็ใิชกลาวถงึความไมมเีรือนและ
หมอ, (แต) กลาวถงึความไมมสีิง่อืน่ในเรือนและหมอนัน้.
ในญายคนัถะ (คมัภรีตกักศาสตร)  และสทัทคนัถะ (คมัภรี
ไวยากรณ) กม็เีน้ือความอยางน้ีเหมือนกัน.  ในพระสตูรนี้
ทานกลาวถึงอนัตตลักษณะนั่นเอง.
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ความหมายของคำวา “สญู”    ในอนตัตลกัษณะนัน้   จงึหมายถงึ
ความไมมสีาระในอัตตาสมมติ  กลาวคอื ผทูำ ผเูสวย เปนตน  แมมบีางทาน
บญัญตั ิ“ความสญู” ลวงเลยไปถึงอสังขตธรรมดวย  แตกม็นียัอยางเดียวกัน
เชน ในอรรถกถาปฏิสมัภิทา แสดงท้ังสังขตธรรมและอสังขตธรรมทัง้ปวง
วา “สญู” จากอัตตา เพราะไมมบีคุคลกลาวคือ อตัตา วา

สงฺขตาสงฺขตา ปน สพฺเพป ธมฺมา อตฺตสงฺขาตสฺส
ปคุคฺลสฺส  อภาวโต  อตตฺสุญฺาติ.

ปฏิสํ.อ. ๒/๒๘๗

แปลความวา : กธ็รรมท้ังหลายแมทัง้ปวง ทัง้สงัขตะและอสงัขตะ
ลวนสญู (วาง) จากอตัตา    เพราะไมมบีคุคล กลาวคอื
อัตตา.
ขอความอยางน้ีมปีรากฏในอรรถกถาบางแหงท่ีทานมงุปฏิเสธเฉพาะ

อตัตาสมมติ เพราะความทีส่มมตบิญัญัตไิมมอียจูริงโดยปรมัตถ แตกม็ไิด
หมายความวา พระนพิพานธาตุอนัเปนอสงัขตะ ซึง่เปนอตัตาโดยปรมัตถ
จะสูญไปดวย  ดงัน้ัน การท่ีอาจารยบางทานกลาววา

“ขออธิบายส้ันๆ วา    ในท่ีนี้ ขอความในพระ
ไตรปฎก   และอรรถกถานัน้   ปฏิเสธตรงไปทีอ่ตัตาเลย
ไมวาจะมีกี่นัย คือไมตองปฏิเสธนัยไหนของอัตตาทั้งน้ัน
แตปฏิเสธอตัตาทเีดียวหมดไปเลย   คอื ปฏิเสธอตัตาวา
ไมมอียจูริงโดยปรมตัถ  เปนอันวาไมตองไปพูดวาเปนอัตตา
หรอืตวัตนแบบไหน นยัอยางไหน เพราะทานไมไดปฏเิสธ
ความหมายตางๆ ของอตัตา  แตทานปฏเิสธทีค่ำวาอัตตา
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ตรงไปตรงมา ทเีดยีวเสรจ็สิน้ไปเลยวา อตัตาโดยปรมัตถ
ไมม”ี

(พระธรรมปฎก [ประยุทธ  ปยุตฺโต],  กรณีธรรมกาย :
บ.ธรรมสาร จก. ,  พิมพคร้ังท่ี ๑๘  พ.ศ.๒๕๔๒  หนา ๖๘-๖๙)

นั้น จึงเปนความเขาใจผิดท่ีอาจเลยเถิดไปถึงข้ันความเห็นผิดท่ีเปน
“อจุเฉททิฏฐ”ิ    อนัเปนอนัตรายเพราะทฏิฐหิรอืความเหน็เชนนัน้ได    (โปรด-
ด ูบทวิจารณเร่ือง “อจุเฉททิฏฐ”ิ ในบทที ่๗ ประกอบดวย)

สวนพระนพิพานอันเปนอสังขตธรรม มสีภาวะเท่ียง (นจิจฺ)ํ  เปน
บรมสขุ (ปรม ํสขุ)ํ และมอียโูดยปรมตัถสภาวะ  จะกลับเปนอนตัตา (อนตตฺา)
อกีไมได  เพราะพระนิพพานมอีย ู ไมใชไมม ี ทัง้ไมเปนของสญู  แมอาจารย
บางทานจะกลาวคัดคานตอพระพทุธพจน ใน “อนัตตลักขณสูตร” ดวย
อตัตโนมตขิองตน วา

“อันใดไมเท่ียง  อันน้ันยอมเปนทุกข  อันใด
เปนทุกข  อันน้ันยอมเปนอนัตตาก็จริง  แตอันใดเปน
อนตัตา    อนันัน้ไมจำเปนตองไมเทีย่ง    ไมจำเปนตอง
เปนทุกข เสมอไป”

(พระเทพเวที [ประยุทธ ปยุตฺโต] พุทธธรรม :
มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั,  พ.ศ.๒๕๓๒, หนา ๗๐/๒๘)

กพ็งึทราบวา นีเ้ปนเพยีงอตัตโนมตขิองทานผกูลาวเชนน้ีเทาน้ัน (ดอูธิบาย
ในบทท่ี ๗)

๑.๒. ในการอธิบาย“ลกัษณะความเปนอนตัตา เพราะความหมายวา
ไมเปนไปในอำนาจ” นี ้ เปนอีกประเดน็หนึง่ท่ีมกัมีผอูธิบายคลาดเคล่ือนไปวา
“พระนิพพานเปนอนัตตา” ทัง้ๆทีไ่มมพีระพทุธพจนแสดงไวในท่ีแหงใดเลย
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จงึมักอางความเปนอนัตตาของพระนพิพานโดยอาศยัชองวางของหลกัฐาน
ทีพ่ระอรรถกถาจารยแสดงไวไมสมบูรณ    ไมชดัเจน    เพราะเปนคำอธิบาย
อยางยอในท่ีบางแหง  เชน “พระนิพพานเปนอนตัตา   เพราะ ความหมาย
วา ไมเปนไปในอำนาจ” วา

  อนตตฺาต ิ อวสวตตฺนฏเฐน  อนตฺตา.
อํ. อฏ. ๒/๒๗๒

แปลความวา : บทวา อนตฺตา    ความวา ชื่อวาเปนอนัตตา
เพราะความหมายวาไมเปนไปในอำนาจ.

ลกัษณะความเปนอนตัตา  เพราะความหมายวา ไมเปนไปในอำนาจ
(อวสวตฺตนฏเฐน)”  จงึเปนความหมายเพียง ๑ ใน ๔ เหตุผลหลักท่ีพระ
อรรถกถาจารยมกันำมาแสดง  และเม่ือยกเพยีงความหมายขอใดขอหน่ึง
ขึน้มาแสดงแลว  ยอมกินความถงึอีก ๓ ประการทีเ่หลือดวย  ดงันัน้ ความ
เปนอนัตตา   เพราะความหมายวาไมเปนไปในอำนาจ    จงึเปนอนัทาน
หมายถงึ ความเปนของวาง (สุญฺ)  ความไมมีเจาของ (อสฺสามิก)   และ
ความปฏิเสธอตัตา (อตฺตปฏิกเฺขป) ดวย       เพราะเปนความหมายของ
ไตรลักษณดวยกัน  ดงัท่ีปรากฏในคมัภีรสทัธัมมปชโชติกา วา

ย ํ ทกุขฺ ํ ตทนตตฺาต ิ วจนโต  ตเทว  ขนธฺปฺจกํ
อนตตฺา.   กสฺมา ?   อวสวตฺตนโต.   อวสวตตฺนากาโร
อนตฺตลกฺขณํ.  อิมานิ  ตีณิป  ลกฺขณานิ  อุทยพฺพยํ
ปสสฺนตฺสเฺสว  อารมฺมณานิ  โหนฺติ.

นิทฺ. อ. ๔๖/๑๒๐/๑๐๕

แปลความวา : ขนัธ ๕ นั่นแหละ   ชื่อวาเปนอนตัตา  เพราะ
พระพทุธดำรสัวา   “สิง่ใดเปนทุกข    สิง่น้ันเปนอนัตตา”
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เปนตน.  ถามวา เพราะอะไร ?  ตอบวา เพราะไมเปนไป
ในอำนาจ.      อาการคอืความไมเปนไปในอำนาจ เปน
อนตัตลักษณะ.  ลกัษณะแมทัง้ ๓ อยางเหลานีเ้ปนอารมณ
ของบุคคลผเูห็นความเกิดข้ึนและความเสือ่มไปอยเูทาน้ัน.

มีหลักฐานบางแหงท่ีอธิบายความหมายของอนัตตาโดยสมบูรณ
โดยท่ีพระอรรถกถาจารยจะอธิบายโดยยกเหตุผลท้ัง ๔ ประการมาอางไว
และไดอธิบาย “ความไมเปนไปในอำนาจ” ไววา

อวสวตตฺนฏเฐน  ปน  อนตฺตา.  ยสฺมา วา  เอตํ
อปุปฺนฺน ํ ฐติ ึ ปาปุณาตุ,  ฐานปปฺตฺต ํ มา  ชรีตุ,  ชรปฺปตฺตํ
มา  ภิชฺชตูติ  อิเมสุ  ตีสุ  ฐาเนสุ  กสฺสจิ  วสวตฺตภิาโว
นตถฺ,ิ  สุญฺ ํ เตน  วสวตตฺนากาเรน,  ตสฺมา  สุญฺโต
อสสฺามกิโต  อตตฺปฏกิเฺขปโตต ิ อเิมหิ  จตหู ิ การเณหิ
อนตฺตา.

วิภงฺค. อ. ๕๔/๑๕๔/๕๔

แปลความวา : อน่ึง ชือ่วา อนตัตา เพราะความหมายวาไมเปน
ไปในอำนาจ.   หรือวา  เพราะเหตุทีภ่าวะคอืความเปนไป
ในอำนาจ ยอมไมมแีกใครๆ ในฐานะ ๓ อยางเหลานี ้คอื
“ขอรูปท่ีเกิดข้ึนแลวน้ีจงถึงความดำรงอยู, รูปท่ีดำรง
อยแูลว จงอยาแกเลย, (และ) ขอรูปท่ีถงึความชราแลว
จงอยาแตกไปเลย” ดังนี้,   (รูปเปนตนนี้) จึงเปนของ
วางเปลา (สุญฺ)ํ จากอาการท่ีเปนไปในอำนาจน้ัน, เพราะ
เปนของสูญ,  เพราะไมมเีจาของ  และ เพราะปฏิเสธ
อตัตา   ธรรมท้ังหลายชือ่วาเปนอนัตตา เพราะเหต ุ๔
เหลาน้ีแล.
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เหตุผลท้ัง ๔ ประการน้ี  ความจรงิแลวเปนอันเดียวกัน  แมจะยก
เอาเหตุผลข้ึนมาแสดงเพยีงประการเดยีว    กเ็ปนอันหมายรวมถงึอีก ๓
ประการทีเ่หลือดวย  เพราะเปนลกัษณะไมเทีย่ง เปนทกุข และเปนอนัตตา
อนัเปนลกัษณะของสงัขตธรรมเทานัน้  หาไดลวงเลยไปถึงอสงัขตธรรมไม

อนึง่ ในการพรรณนาความหมายของอนัตตลกัษณะ  โดยเง่ือนไข
๔ นยัอยางน้ี   บางแหงแสดงมากกวา ๔,   บางแหงสบัลำดบับาง   และบาง
แหงเปลีย่นขอ ๓.๒) จาก อสฺสามิกฏเฐน (เพราะความหมายวาไมมเีจาของ)
เปน อสารโต (เพราะไมมแีกนสาร) บาง     แตกจ็ดัเปนอนัตตลักษณะ
ทีร่วมลงในไตรลกัษณ อนัเปนลกัษณะของสังขตธรรมท้ังสิน้นัน่เอง  เชน

เต  หิ  อสารโต  อวสวตฺตนโต   สฺุญโต
อตฺตปฏิกเฺขปโต   จ   อนตฺตาต ิ วปิสฺสติพฺพา.

เถร. อฏ. ๒/๒๘๓

แปลความวา : จริงอย ู  ธรรมเหลานัน้พงึพจิารณาเหน็วา เปน
อนัตตา   เพราะไมมแีกนสาร   เพราะไมเปนไปในอำนาจ
เพราะเปนของสญู (วางเปลา) และเพราะปฏิเสธอตัตา.

อน่ึง   ในการพิจารณาลกัษณะอนตัตา   โดยกำหนดความหมาย
ทั้ง ๔ อยางน้ีแลว และเมื่อกลาวถึงส่ิงใดวาเปนอนัตตาดวยความหมาย
เพยีงขอใดขอหนึง่เทานัน้  กย็อมหมายถงึวาสิง่ทีเ่ปนอนตัตานัน้มคีวามหมาย
รวมถงึอีก ๓ ขอท่ีเหลือดวย แมจะไมกลาวไวทัง้หมดทกุขอก็ตาม เพราะ
ความหมายทัง้ ๔ นัน้ หมายถงึสังขารธรรมทีเ่ปนอนัตตาเทาน้ัน

พระสารบีตุรมหาเถระจงึไดอธบิายความหมายของ “ความไมเปน
ไปในอำนาจ” และ “ความเปนของสญู (วางเปลา)” มคีวามเกีย่วเนือ่งกัน
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ในพระไตรปฎกภาษาไทยเลมท่ี ๒๒  ขุททกนิกาย จูฬนิเทส ขอ ๕๐๕
มคีวามวา

คำวา “จงพจิารณาเหน็โลกโดยความเปนของสูญ”
ความวา   บคุคลพิจารณาเหน็โลกโดยความเปนของสูญ
ดวยเหต ุ๒ ประการ   คอื ดวยสามารถความกำหนดวา
ไมเปนไปในอำนาจ ๑      ดวยสามารถการพิจารณาเห็น
สงัขารโดยเปนของวางเปลา ๑.      (ถามวา) บคุคลยอม
พจิารณาเหน็โลก  โดยความเปนของสญูดวยสามารถการ
กำหนดวา ไมเปนไปในอำนาจ อยางไร?  (ตอบ) กำหนดวา
ใครๆ ยอมไมไดอำนาจในรปู ในเวทนา ในสญัญา ในสงัขาร
ในวิญญาณ.

สมจริงตามพระพุทธพจนทีพ่ระผมูพีระภาคตรัสวา
ดกูรภิกษุทัง้หลาย  รปูเปนอนัตตา.     ดกูรภิกษุทัง้หลาย
ถารูปน้ีจกัเปนอัตตาแลวไซร      รปูน้ีกไ็มพงึเปนไปเพือ่
อาพาธ.  และจะพงึไดในรปูวา  ขอรูปของเราจงเปนอยางนี้
รูปของเราอยาไดเปนอยางนี้เลย.    ดูกรภิกษุทั้งหลาย
แตเพราะรูปเปนอนตัตา   ฉะนัน้ รปูจงึเปนไปเพ่ืออาพาธ.
และยอมไมไดในรูปวา      ขอรปูของเราจงเปนอยางน้ี
รปูของเราจงอยาไดเปนอยางนีเ้ลย. (เวทนา… สญัญา…
สงัขาร…วญิญาณ …กเ็ปนแบบเดียวกัน)

โดยนัยน้ี  ความไมเปนไปในอำนาจ และความเปนของวางเปลา
จงึเปนคำไวพจนและเปนลกัษณะของอนตัตารวมกัน   จดัเปนลกัษณะของ
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สงัขตธรรมเทาน้ัน      เพราะสงัขตธรรมมีสังขตลักษณะคอืความเกิดข้ึน
และความเส่ือมสลายไป เปนตน  จงึไมเปนไปในอำนาจ ไมมใีครสามารถ
ควบคมุ บงัคบั ไมใหแก ไมใหเจบ็ ไมใหตายได  และเปนของสญู  กลาวคอื
ปราศจากลกัษณะของอสังขตธรรมคอืพระนพิพานทีมี่สภาวะเท่ียง เปนสขุ
และเปนอัตตา.

๒. ขอบเขตความหมายของคำวา “สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตา”
๒.๑. สงัขตธรรมในภูม ิ๔ “เปนอนตัตา”  ไมรวมถงึพระนพิพาน
พงึเขาใจความหมายวา  สภาวธรรมแมทีเ่ปนไปในภมู ิ๔    สวนที่

เปนสงัขตสงัขาร หรอืสงัขารธรรมทีม่าในพระบาลวีา อนจิจฺา วต สงฺขารา
(สงัขารทัง้ปวงไมเท่ียงหนอ) และวา ยงกิฺจฺ ิสมทุยธมฺม ํสพพฺนตฺ ํ นโิรธธมฺมํ
(สิง่ใดสิง่หนึง่ทีม่คีวามเกดิข้ึนเปนธรรมดา   สิง่นัน้ท้ังปวงลวนมคีวามดบัไป
เปนธรรมดา) เปนตน    สงัขตธรรมเหลาน้ีมีอยใูนภมูิ ๔  ดวย    กนิความ
ครอบคลุมสังขตธรรมท้ังหมดท่ีมเีหตปุจจัยเกดิปรงุแตงจัดสรรคขึน้ แตยงั
ไมนบัเขาในคำวา “ธรรมท้ังปวง” ทัง้หมด   เพราะพระสูตรนัน้ยงัมเีนือ้ความ
ทีจ่ะตองแนะนำ   เนือ่งจาก สพฺพ ศพัท (แปลวา “ทัง้ปวง”)   มขีอบเขต
ครอบคลมุหลายชัน้  จงึมเีนือ้ความทีจ่ะตองแนะนำ  ตองอธิบายเพิม่เตมิอกี
ตวัอยางเชน ประโยคท่ีทานกลาววา

สพฺเพ  ตสนฺติ  ทณฺฑสฺส,   สพฺเพ  ภายนฺติ  มจจฺุโน.
แปลความวา :   สตัวทัง้หลายทัง้ปวง  ยอมสะดงุตออาชญา  ยอมกลวั

ตอความตาย เปนตน
คำพดูนีเ้ปน เนยยตัถนัย  หมายความวา ตองมีการนำเอาไปอธบิาย

เพ่ิมเติมอีก  เชนเม่ือกลาววา “สตัวทัง้หลายทัง้ปวงกลวัความตาย” แลว
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จะตองอธบิายตออกีวา  สตัวทัง้หลายทัง้ปวง   ในทีน่ี ้ทานยกเวนสตัว
และบุคคลเหลาน้ี   คอื  ราชสีหอาชาไนย   ชางอาชาไนย   มาอาชาไนย
โคอาชาไนย บรุษุอาชาไนย  พระอรหันต พระอนาคามี และพรหมท้ังหลาย
ทีไ่มกลวัความตาย เปนตน  ดงัน้ัน สพฺพ ศพัท นี ้จงึมี ๒ อยางคือ

(๑) อนวเสสสพพฺ  หมายเอา ธรรมในภูม ิ๓ คือ กามาวจรภูม,ิ
รปูาวจรภมู ิและอรูปาวจรภมู ิทัง้ปวง เปนอนัตตา โดยไมมสีวนเหลือ คอื
ไมมยีกเวน.

(๒) สาวเสสสพพฺ  ในที่นี้หมายเอา ธรรมในภมู ิ๔ โดยมาก คือ
กามาวจรภมู ิ รปูาวจรภมู ิ อรปูาวจรภมู ิและโลกตุตรภูมทิัง้ปวงเปนอนตัตา
แตไมทัง้หมด  คือ ยกเวนพระนพิพานธาต ุอนัเปนอสังขตธรรม  เหมือน
สพฺพ  ศัพท  ในประโยควา “สตัวทัง้ปวงกลวัความตาย”   ดงัท่ีไดยกเปน
ตวัอยาง ไปแลวน้ันเอง.

ธรรมในภูม ิ๓ ทัง้ปวง โดยไมมสีวนเหลือเทานัน้ เปนธรรมทีม่ี
เหตปุจจัยปรงุแตงข้ึนเปนอนัตตา  เพราะนบัเขาในสกักายทิฏฐิ  จงึไมควร
ยดึมัน่  ดงัทีพ่ระพทุธโฆษาจารยไดอรรถาธบิายไวในคมัภรีปปญจสทูนวีา

เนยฺยตฺถตฺตา   จสฺส   สตฺุตสฺส   น   จตุภมูิกาป
สภาวธมมฺา  สพพฺธมมฺาต ิ เวทติพพฺา.  สกกฺายปริยาปนฺนา
ปน  เตภมูิกธมมฺาว  อนวเสสโต  เวทิตพฺพา.

คัมภีรปปญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปณณาสก เลม ๑ หนา ๑๙.

แปลความวา : อน่ึง สภาวธรรมทัง้หลาย แมทีเ่ปนไปในภมู ิ๔ ไม
พงึเขาใจวา ชือ่วาธรรมทัง้ปวง (โดยส้ินเชงิ)  เพราะ เหตุ
ทีส่ตูรน้ันมเีนือ้ความท่ีจะตองแนะนำ.  แตสภาวธรรม ที่
เปนไปในภมู ิ๓ (ทัง้ปวง)เทานัน้  ทีน่บัเนือ่งในสักกายทิฏฐิ
พงึเขาใจวา   (ชื่อวา) ธรรมทัง้ปวง โดยไมมสีวนเหลอื.
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ธรรมารมณ   “เปนอนัตตา”   รวมอยใูนคำวา “สพฺเพ  ธมฺมา
อนตฺตา”

อกีนัยหนึง่  คำวา “ธรรมท้ังปวง” นี ้ เม่ือใชในความหมายกวาง
ทีส่ดุเตม็ทีห่มายเอา  “สงัขตธรรมทัง้ปวงท่ีเปนไปในภูม ิ๓ หรอืภมู ิ๔  และ
บญัญัตธิรรมมีกสิณบัญญัตเิปนตน” เทาน้ัน   ธรรมเหลาน้ีรวมลงอยใูน
“หลักอนัตตา”   ธรรมทัง้ปวงหมายถงึธรรมารมณ  ทีเ่ปนสงัขตธรรมคอื
ขนัธ ๕ เปนตน เปนอนตัตา     มพีระพุทธดำรัสตรัสแสดงไวปรากฏใน
เหตพุาหิรสตูร พระไตรปฎกเลมที ่๑๘ สงัยตุตนิกาย สฬายตนวรรค ขอ
๒๒๖  วา

รปูา... ฯเปฯ… ธมฺมา  ภกิฺขเว  อนตตฺา,  รปูา...
ฯเปฯ… ธมฺมา  อนตฺตา   โยป   เหตุ   โยป   ปจฺจโย
ธมฺมานํ   อุปฺปาทาย   โสป   อนตฺตา,   อนตฺตสมฺภูตา
ภกิฺขเว  ธมฺมา  กโุต  อตฺตา  ภวิสฺสนฺติ.

แปลความวา : ดกูรภกิษทุัง้หลาย    รปู …ฯลฯ… ธรรมารมณ
เปนอนัตตา   แมเหตุและปจจัยเพ่ือความเกิดขึ้นแหง
ธรรมารมณ กเ็ปนอนัตตา,     รปู …ฯลฯ… ธรรมารมณ
อนัเกดิแตเหตเุปนอนตัตาแลว    จกัเปนอัตตาแตทีไ่หน
อีกเลา.

หลงัจากทรงแสดงวา “ธรรมารมณและเหตปุจจยัทีใ่หธรรมารมณ
เกดิขึน้  อนัเปนสงัขตธรรมเปนอนัตตา” แลว  ไดตรัสตอไปเปนการสรุป
ทายอีกวา “อรยิสาวกผไูดสดบัแลว เหน็อยอูยางนี ้ยอมเบือ่หนายแมใน-
รปู ฯลฯ แมในธรรมารมณ เมือ่เบือ่หนาย ยอมคลายกำหนดั เพราะคลาย
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กำหนดั จงึหลดุพน เมือ่หลดุพนแลว ยอมมญีาณหย่ังรวูา หลดุพนแลว
รชูดัวาชาตสิิน้แลว  พรหมจรรยอยจูบแลว  กจิท่ีควรทำ ทำเสรจ็แลว
กจิอืน่เพือ่ความเปนอยางนีม้ไิดม”ี  จงึสามารถกลาวไดวา คำวา “ธรรม
ทัง้ปวงเปนอนตัตา” นัน้  หมายรวมถงึธรรมารมณนัน่เอง และเม่ือเหน็
ธรรมารมณเปนอนัตตาแลว  กเ็พยีงพอทีจ่ะใหเกดิความเบือ่หนาย และ
บรรลคุณุธรรม สามารถกระทำท่ีสดุทุกขได

พระพุทธพจนนี้  เปนตัวอยางที่สำคัญอีกแหงหนึ่งที่ทรงแสดงไว
ชดัเจนแลววา  “การเหน็อนตัตาของสงัขตธรรมทัง้ปวง  เปนการเพยีงพอ
แลว  เพราะสามารถใหผพูจิารณาบรรลุความสิน้อาสวะไดแลว”  การเห็น
อสงัขตธรรม คอืพระนพิพานวาเปนอนตัตาจงึไมจำเปนตองกลาวอกี และ
ทัง้ยังอาจเปนความเหน็ผิดจนลวงเลย  กลายเปน “อนัตตาตกขอบ” ไปได.
(ดคูำอธบิายในบทท่ี ๗)

๓. บญัญัตธิรรมคือพระนิพพาน  “เปนอนตัตา”   ไมรวมพระนิพพาน
โดยปรมตัถ

ธรรมซึง่เปนธรรมอีกสวนหนึง่ตางหากนอกเหนอืจากนาม-รปู เปนตน
คือ บญัญัต ิๆ นี ้มี ๒ คอื อตัถบัญญตั ิและ สทัทบญัญตัิ

(๑) อตัถบญัญัต ิไดแก ความหมาย หรือ เน้ือความ และ
ลกัษณะของวตัถ ุสิง่ของ เรือ่งราวตางๆ และสภาพปรมตัถ  ทีพ่งึถกูรไูด

(๒) สัททบัญญัติ  ไดแก เสียง หรือ คำพูด ที่ทำใหรู
เน้ือความ วตัถุสิง่ของ เร่ืองราว และสภาพปรมตัถ โดยประการตางๆ ได

ธรรมทีไ่ดชือ่วา “ปรมตัถธรรม” เทานัน้ ทีม่สีภาวะลกัษณะของตนๆ
และนอกจากนีจ้ดัเปนบญัญตทิัง้สิน้ เชน ธรรมทีม่สีภาพรอูารมณ เปนจติ
ปรมตัถ  แตคำกลาวทีว่า “โสมนสฺสสหคต ํทฏิฐคิตสมปฺยตุตฺ ํอสงฺขาริก”ํ
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เปนตน ไมใชตวัจิตปรมัตถ เปนแตชือ่ของจิต จงึเปนบัญญัตเิทาน้ัน
อน่ึง ธรรมทีม่สีภาพสงบดบัสญูสิน้จากกเิลสและรูป-นามขันธ ๕

นี้  เปนตัวนิพพานปรมตัถ    แตทีก่ลาววา นพิพาน หรอื อมตะ  อจัจุตะ
เปนตน  กไ็มใชเปนตวันพิพาน  เปนแตชือ่ของนิพพานปรมัตถ  จงึเปนเพยีง
บญัญตั ิเทาน้ัน

เพราะเหตุนัน้ พระเถระในปางกอน จงึมีมติแสดงไวในพระวินยัปฎก
เลมท่ี ๘ ปริวาร (ขอ ๘๒๖ หนา ๒๒๔) วา

อนจิจฺา  สพพฺสงขฺารา ทกุขฺานตตฺา  จ  สงฺขตา
นพิพฺานเฺจว  ปณฺณตฺติ อนตตฺา  อติ ิ นจิฉฺยา.

แปลความวา : สงัขารทัง้ปวงทีป่จจยัปรงุแตง ไมเทีย่ง เปนทกุข
เปนอนตัตา  และบญัญัติ คอื พระนพิพาน ทานวินจิฉยั
วา เปนอนัตตา*

ในคำวา “สพเฺพ  ธมมฺา  อนตตฺา” นัน้  พระฎกีาจารยทานแสดง
เหตผุลในการไมใชคำวา “สงัขาร”  แตใชคำวา “ธรรม” วา พระผมูพีระภาค
ทรงประสงครวบรวมบัญญตัธิรรม มกีสณิบญัญตั ิ เปนตน   และคำวา
“บญัญตัคิอืพระนิพพาน”    กเ็ชนเดยีวกนั    ทานพระธรรมสงัคาหกาจารย
(หมายถึงพระเถระชาวลงักา)  ทานตดัสนิวาเปนอนตัตาอยางเดียว  ดังมี
เนือ้ความท่ีปรากฏในคมัภรีฎกีาสามญัญผลสูตร สลีขนัธวรรค วา
* คำแปลพระบาลี “นิพฺพานฺเจว ปณฺณตฺติ  อนตฺตา อิติ นิจฺฉยา” วา “และบัญญัติ คือ
พระนพิพาน ทานวนิจิฉัยวา เปนอนตัตา” นี ้  มปีรากฏคำแปลใน :
[๑] พระไตรปฎก ภาษาไทย (ฉบับอนสุรณงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ) พ.ศ.๒๕๐๐ ;
[๒] พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบบัหลวง กรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ.๒๕๑๔ ;
[๓] พระไตรปฎก ภาษาไทยฉบบัหลวง กรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ.๒๕๒๑ ; และ
[๔] พระวินัยปฎก เลมที่ ๘ ปริวาร และอรรถกถา ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๒๕
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อตตฺวาเร       กสิณาทปิณณฺตตฺสิงคฺหณตฺถํ
“สงฺขาร”นตฺิ  อวตฺวา  “ธมฺม”นตฺิ  วตุตฺ.ํ  ยถาห  ปริวาเร
“อนจิจฺา  สพฺเพ  สงฺขารา, ทกุขฺานตตฺา  จ  สงขฺตา;
นพิพฺานเฺจว  ปฺญตตฺ,ิ  อนตตฺา  อติ ิ นจิฉฺยา”ต.ิ

อิเมสุ   ปน   ตีสุป   วาเรสุ   อริยสาวกสฺส
จตุภูมกวเสเนว ปริจฺเฉโท เวทติพฺโพ, เตภมูกวเสเนว วา.
ย ํยฺหิ  ปถุชฺุชโน  “นจิจฺ ํ สขุ ํ อตฺตา”ต ิ คาหํ  คณฺหาติ,
ตํ  ตํ  อริยสาวโก  “อนจิจฺ ํ ทกุขฺ ํ อนตตฺา”ต ิ คณหฺนฺโต
คาหํ วนิิเวเฐติ.

แปลความวา : ในอัตตวาระ พระผมูพีระภาคไมตรสัคำวา สงขฺารํ
แตตรสัวา ธมมฺ ํเปนตน  เพ่ือทรงรวบรวมเอาธรรม คอื
บัญญัติมีกสิณบัญญัติ เปนตน.   เหมือนท่ีพระธรรม--
สงัคาหกาจารย กลาวไววา

สงัขารท้ังปวงอันปจจัยปรุงแตงแลว    ไมเท่ี-
ยง เปนทุกข  เปนอนัตตา,   และบัญญัตคิือพระน-ิ
พพาน ทานวนิจิฉยัวาเปนอนตัตา.

อน่ึง ในวาระแมทัง้ ๓ เหลาน้ี พงึทราบกำหนด
สำหรับพระอรยิสาวก ดวยธรรมในภูมิ ๔ หรือภูม ิ๓ กไ็ด.
เพราะวาปุถุชนยอมยดึถือธรรมใดๆ   วาเทีย่ง   เปนสุข
เปนอัตตา  แตพระอริยสาวกเม่ือยึดถือธรรมนั้นๆ วา
ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ยอมเปลือ้งความยึดถือได.
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อนึง่  พระฎกีาจารยอธบิายวา “บญัญตั”ิ (คอืการกลาวขาน  การ
ขนานนาม หรอืการตัง้ชือ่ ภาษา ฯลฯ เปนตน)  เปนสมมติ  ไมใชปรมัตถ
เปนอนัตตาอยางเดียว  เพราะเวนจากอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะ
และสรุปตอไปวา

ตสมฺา   อย ํ  ปฺญตตฺปิ   อสงฺขตตฺสามฺญโต
วตถฺภุเูตน   นพิพฺาเนน   สห   “อนตฺตา   อติ ิ  นจิฉฺยาติ
วุตฺตา.

วิมติ. ฏีกา ๒/๒๕๗

แปลความวา : เพราะเหตนุัน้  แมบญัญัตนิีท้านกลาวพรอมดวย
พระนพิพานอนัเปนวตัถุ   (เครือ่งทรงไวซึง่คณุทีม่อียจูรงิ
โดยปรมัตถสภาวะ) วา “(บัญญัติคือพระนิพพาน) ทาน
ตดัสนิวา “เปนอนตัตา”  เพราะนพิพานและบัญญัตเิสมอ
กันโดยความเปนอสังขตธรรม.
บญัญัต ิ๒ อยาง คือ อวชิชมานบญัญตั ิ(หมายถงึสมมตบิญัญตัิ

ทีไ่มมสีภาวะทีแ่ทจรงิ เชนคำวา บคุคล, บรุษุ, สตรี เปนตน)  และ วชิชมาน-
บญัญตั ิ(หมายถึงปรมตัถบัญญัต ิเชน คำวา “รปู, เวทนา, นโิรธ, นพิพาน
เปนตน)   เพราะบัญญัติไมมสีภาวะ   คอืความเกิดและความเส่ือมสลาย
เปนตน   ดงัน้ัน แมจะกลาววา “บญัญตัเิปนอนัตตา” หรือไมตองกลาวก็ได
แตโบราณจารยทานตดัสนิเอาวา “เปนอนตัตาอยางเดียว” เพราะเวนจาก
ลกัษณะ ๒ คอื ความไมเท่ียง และความเปนทุกข นัน่เอง.

อน่ึง ขอความในฎีกาน้ีควรสังเกตวา พระฎีกาจารยทานแสดงวา
“เพราะบญัญัตเิปนอสังขตธรรมเสมอกับพระนิพพาน”    แตพระพุทธพจน
แสดงวา  “อสังขตธรรมมลีกัษณะ ๓ คอื ไมปรากฏความเกิด ๑  ไมปรากฏ
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ความเส่ือมสลาย ๑ และเมือ่ดำรงอยไูมปรากฏความผันแปร ๑” ดงันีจ้งึตอง
กำหนดจำแนกบัญญตัคิอืพระนิพพาน วาเปนอสงัขตบัญญตั ิซึง่เปนเพยีง
สมมติบญัญตั ิกลาวคอื บญัญตัคิอืพระนพิพานเปนอสงัขตธรรมโดยสมมติ
ที่ไมมีอสังขตลักษณะตามนัยแหงพระพุทธวจนะ

ในพระไตรปฎกเลมท่ี ๓๔ ธรรมสังคณี  ขอ ๘๔๓   อธบิายบญัญัติ-
ธรรม วา

กตเม  ธมฺมา  ปฺญตฺติ ?   ยา เตสํ เตสํ ธมฺมานํ
สงฺขา   สมฺญา   ปฺญตฺติ   โวหาโร   นามํ   นามกมฺมํ
นามเธยฺยํ   นิรุตฺติ   พฺยฺชนํ   อภิลาโป   อิเม   ธมฺมา
ปฺญตฺติ.  สพฺเพว  ธมมฺา  ปญฺตฺติปถา.

แปลความวา : บญัญตัธิรรมเปนไฉน?  การกลาวขาน  สมญัญา
บญัญัต ิ  โวหาร  ชือ่  การขนานนาม  การต้ังช่ือ  ภาษา
การระบชุือ่  การเรยีกขาน  ของธรรมน้ันๆ อนัใด   ธรรม
เหลาน้ี  ชือ่วาบญัญัติธรรม.    ธรรมท้ังหมดแล ชือ่วา
บญัญัตปิถธรรม.
อรรถกถาธัมมสงัคณ ี ชือ่ อฏัฐสาลินี นัน้เอง  ไดอธบิายลักษณะ

ธรรมทีเ่ปนบญัญตัวิาเปนธรรมอยางหน่ึง    อนัเปนการบญัญตัเิรยีกช่ือ
ธรรมทัง้ปวง  และครอบคลมุการเรยีกช่ือธรรมในภมู ิ๔ ทัง้ปวง วา

สพเฺพว     ธมฺมา     อธิวจนปถาต ิ    อธิวจนสฺส
โนปถธมฺมา  นาม  นตฺถิ. เอกธมฺโม  สพฺพธมฺเมสุ  นปิตติ,
สพฺพธมฺมา   เอกธมฺมสฺมึ    นิปตนฺติ.    กถํ ?    อยํ    หิ
นามปญฺตฺติ  เอกธมฺโม,  โส  สพเฺพส ุ จตภุมูิกธมเฺมสุ
นปิตติ.  สตฺโตป  สงฺขาโรป  นามโต  มตุตฺโก  นาม  นตฺถ.ิ

สงฺคณี. อ. ๕๓/๑๔๙๐/๔๔๘
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แปลความวา : คำวา  “ธรรมทัง้ปวงแล ชือ่วา บญัญัตปิถธรรม”
ความวา ธรรมทีไ่มนับวาเปนทางบญัญัติไมมี.    ธรรม
อยางหน่ึงยอมรวมลงในธรรมท้ังปวง,   ธรรมท้ังปวงยอม
รวมลงในธรรมอยางหน่ึง.    ถามวา “รวมลงอยางไร ?”.
ตอบวา   “เพราะการตัง้ช่ือเปนธรรมอยางหนึง่,   ธรรม
อยางหนึ่งนั้นยอมรวมลงในธรรมอันเปนไปในภูมิทั้ง ๔
ทัง้ปวง.  สตัวกต็าม  สงัขารก็ตาม  ทีพ่นไปจากชือ่  ยอม
ไมมเีลย.
อรรถกถาปญจปกรณ (อภธิรรมปฎก) ชือ่ปรมตัถทปีน ี ไดอธบิาย

คำวา  นโิรธ  นพิพาน  เปน อสังขตบญัญัต ิ    และ เปนวิชชมานบัญญัติ
คอื การบัญญัตเิรียกช่ือธรรมในภมู ิ๔ ทัง้ปวง ทีม่อียจูริงโดยปรมตัถ วา

นโิรโธ    นพิพฺานนฺติอาทิกา    อสงฺขตธมมฺสฺส
ปฺญาปนา   อสงฺขตปฺญตฺติ   นาม.   ตตฺถ   เอกจฺจา
ภมูปิฺญตฺต ิ อสงขฺตปญฺตฺต ิ จ  วชิชฺมานปญฺตฺตเิยว.

แปลความวา : การบัญญตัอิสงัขตธรรม  มกีารบัญญตัคิำเปนตน
วา นโิรธ นพิพาน เปนตน ชือ่วา อสงัขตบัญญตั.ิ  ในบรรดา
บญัญัตเิหลาน้ัน  ภมูบิญัญตัแิละอสงัขตบัญญตั ิ บางอยาง
เปนวิชชมานบญัญัต ิ(คอืการบัญญัตสิิง่มีอยจูริงโดยปรมตัถ)
เทาน้ัน.

ขอความในอรรถกถาดังกลาวมาน้ี แสดงวา “บญัญตัคิอืพระนิพพาน
เปนอสงัขตบัญญตั ิ   เพราะพระนพิพานมีอยจูรงิโดยปรมตัถ    จงึเปน
วชิชมานบญัญตัดิวย”  แตเพราะพระนพิพานอนัเปนวัตถเุครือ่งทรงไวซึง่คณุ
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มีอยูจริงโดยปรมัตถสภาวะดังกลาวแลว   ดังน้ัน พระนิพพานจึงมิได
เปนเพียงบัญญัตเิทาน้ัน     กลาวโดยสรปุไดวา บญัญัติคอืพระนิพพาน
เปนอสังขตบัญญตั ิ     สวนพระนพิพานธาตุเปนปรมัตถธรรมท่ีมอียจูรงิ
เพราะมีสภาวะเท่ียง (นจิจฺ)ํ เปนบรมสขุ (ปรม ํสขุ)ํ และเปนอัตตา (อตตฺา)
โดยเปนจรงิตามสภาวธรรมดวย.

สวนการทีม่ผีูแสดงความเหน็วา   “คำวา ธรรมท้ังปวง  รวมท้ัง
สงัขตธรรมและอสงัขตธรรมคือรวมทัง้พระนพิพานดวยเปนอนตัตา”  นัน้
เปนเพยีงคำกลาว (อตัตโนมติ) ของผกูลาวเชนน้ีเอง  ทีย่งัไมมพีระพุทธพจน
ทีเ่ปนหลักฐานอางอิง  หรือแมหลกัฐานใดๆ ทัง้อรรถกถาและฎีกา  ทีแ่สดง
ใหเหน็ชดัเจนวา อสังขตธรรม คอืพระนิพพาน ซึง่มีอยโูดยปรมัตถ มใิช
เปนเพยีงบญัญัต ิแตเปนอนตัตา  เพราะมลีกัษณะเท่ียง (นจิจฺ)ํ  เปนบรมสุข
(ปรมํ สขุ)ํ เปนตน  มาเปนขอมลูอางอิงท่ีสมบรูณเลย.

๔. สงัขตธรรมท้ังปวง “เปนอนัตตา” จงึไมควรยึดม่ัน
พระพุทธดำรัสวา  “ธรรมทัง้ปวงไมควรยดึม่ัน”  ทานหมายถึงเฉพาะ

สงัขาร (สงัขตธรรม)  อนัไดแก  ขนัธ ๕   อายตนะ ๑๒   ธาตุ ๑๘  เปนตน
เทาน้ัน ทีเ่ปนอนตัตา    แมใครๆ จะยดึถือเอาวา “สังขารท้ังหลาย  เท่ียง
(นจิจฺ)ํ  เปนสขุ (สขุ) และเปนอัตตา”  แตสงัขารกค็งกลับเปนของไมเทีย่ง
เปนทุกข และ เปนอนตัตา อยนูัน่เอง.     ดังทีพ่ระพทุธโฆษาจารยได
อรรถาธิบายไวในคมัภรีมโนรถปรูณ ีวา

สพเฺพ  ธมมฺา  นาลํ  อภนิเิวสายาต ิ เอตถฺ  สพเฺพ
ธมฺมา  นาม  ปฺจกฺขนฺธา  ทวฺาทสายตนานิ  อฏฐารส
ธาตุโย,  เต  สพเฺพป  ตณฺหาทิฏฐิวเสน  อภนิิเวสาย  นาลํ
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น  ปริยตฺตา  น สมตตฺา น  ยตฺุตา. กสฺมา?  คหติากาเรน
อติฏฐนโต.   เต   ห ิ  นจิจฺา   สขุา   อตฺตาต ิ  คหิตา
ป  อนจิจฺา   ทกุขฺา   อนตฺตาว   สมฺปชชฺนตฺ.ิ    ตสมฺา
นาล ํ อภนิเิวสาย.

องฺ. อฏ. ๓/๑๙๓

แปลความวา : ในคำวา  สพเฺพ ธมมฺา นาล ํอภนิเิวสาย (ธรรม
ทัง้ปวงไมควรเพือ่จะยดึม่ัน)   นีม้วีนิจิฉัยดังตอไปน้ี ชือ่วา
ธรรมท้ังปวงคือขันธ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘, ธรรม
แมทัง้หมดนัน้ ไมควร คอื ไมถกู ไมชอบ ไมเหมาะ เพือ่จะ
ยดึมัน่ดวยอำนาจตณัหาและทิฏฐ.ิ  เพราะเหตไุร จงึไมควร
ถอืมัน่?  เพราะธรรมเหลานัน้ไมตัง้อยโูดยอาการท่ีจะยดึถอื
ไวได.   จริงอย ู ธรรมทัง้หลายมขีนัธ ๕ เปนตนเหลาน้ัน
แมใครๆ จะยึดถือเอาวา  “สงัขารท้ังหลาย  เทีย่ง  เปนสขุ
และเปนอตัตา” กค็งกลับเปนของไมเทีย่ง เปนทกุข และ
เปนอนัตตาอยนูัน่เอง.  เพราะเหตุนัน้ จงึไมควรถือม่ัน.

หลกัเกณฑการพจิารณาไตรลักษณ  ทีพ่ระผมูพีระภาคไดประทาน
ไวแลววา “สิง่ใดไมเท่ียง  สิง่น้ันเปนทกุข  สิง่ใดเปนทกุข  สิง่น้ันเปนอนตัตา”
และท่ีตรสัแสดงลกัษณะของเบญจขันธ วาเปนอนัตตา อนัเปนลกัษณะที่
ตรงกันขามกับลักษณะของอตัตา ตามท่ีปรากฏในอนตัตลกัขณสตูรเปนตน
และตามอรรถกถาท่ีอธิบายพระพุทธพจน       ตางกไ็ดมแีสดงหลักการ
เหลานีแ้ลว โดยอเนกสถาน
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๕. พระพุทธโฆษาจารยจงึไดอรรถาธิบายความหมายของ สพเฺพ
ธมมฺา อนตฺตา (ธรรมทัง้ปวงเปนอนัตตา) วา    พระผมูพีระภาคเจาทรง
หมายถงึเบญจขนัธ อนัเปนสงัขตธรรมทัง้ปวงเทานัน้  ดงัไดแสดงไววา

ตตถฺ  สพเฺพ  ธมมฺาต ิ  ปฺจกฺขนฺธาเอว  อธิปเฺปตา.
อนตฺตาติ  มา  ชีรนฺตุ  มา  มียนฺตูติ  วเส  วตฺเตตุ ํ  น
สกฺกาต ิ อวสวตฺตนตเฺถน  อนตฺตา  สฺุญา  อสฺสามกิา
อนิสสฺราติ  อตฺโถ.
คัมภีรธัมมปทฏัฐกถา อรรถกถาขทุทกนกิาย ธรรมบทคาถา ภาค ๗ หนา ๖๒.

แปลความวา : คำวา สพฺเพ ธมฺมา (ธรรมท้ังปวง) ในพระคาถา
นัน้ พระผมูพีระภาคเจาทรงประสงคเอาขนัธ ๕ เทานัน้.
คำวา อนัตตา มอีธิบายวา ชือ่วาอนัตตา  คอืวางเปลา
ไดแกไมมเีจาของ ไมมอีสิระ  เพราะหมายถึง ความไม
เปนไปในอำนาจวา  ใครๆ ไมอาจทำขนัธ ๕  ใหเปนไปใน
อำนาจวา  “ขนัธ ๕  จงอยาแก จงอยาตาย”.

๖. ในอรรถกถาปฏสิมัภิทา แสดงทัง้สังขตธรรมและอสังขตธรรม
ทัง้ปวง วา “สญู” จากอตัตา เพราะไมมบีคุคล กลาวคอื อตัตา วา

สงฺขตาสงฺขตา ปน สพฺเพป ธมฺมา อตฺตสงฺขาตสฺส
ปคุคฺลสสฺ อภาวโต อตตฺสุญฺาติ.

ปฏิสํ.อ. ๒/๒๘๗

แปลความวา : กธ็รรมท้ังหลายแมทัง้ปวง ทัง้สงัขตะและอสงัขตะ
ลวนสญู (วาง) จากอัตตา    เพราะไมมบีคุคล  กลาวคอื
อัตตา.
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ดงัน้ัน ถามีผใูดพยายามจะอธิบายสภาวะของวสิงัขาร/อสงัขตธรรม
คอืพระนิพพาน อนัเปนธรรมชาตทิีไ่มประกอบดวยปจจยัปรุงแตง วา

“อยางไรก็ตาม  แมวาอนัใดไมเทีย่ง  อนันัน้ยอม
เปนทุกข  อนัใดเปนทุกข  อนัน้ันยอมเปนอนตัตากจ็ริง
แตอนัใดเปนอนัตตา  อนัน้ันไมจำเปนตองไมเท่ียง  ไมจำเปน
ตองเปนทุกขเสมอไป   กลาวคอื  สงัขารหรอืสังขตธรรม
ทัง้ปวงไมเทีย่ง     สงัขารหรอืสงัขตธรรมทัง้ปวงนัน้ยอม
เปนทกุข  และเปนอนตัตา      แตธรรมทัง้ปวงคอืทัง้
สงัขตธรรม และอสังขตธรรม  หรือท้ังสังขารและวสิงัขาร
แมจะเปนอนัตตา  แตกไ็มจำเปนจะตองไมเท่ียง  และเปน
ทกุขเสมอไป  หมายความวา อสังขตธรรมหรอืวิสงัขาร
(คอืนิพพาน)  แมจะเปนอนตัตา  แตกพ็นจากความไมเท่ียง
และพนจากความเปนทกุขโดยนยันี ้    คำอธิบายเก่ียวกับ
ลกัษณะทัง้สาม  เทาท่ีแสดงมาแลว  ซึง่มีความหมายเนือ่ง
เปนอันเดียวกัน    เปนตางดานของเร่ืองเดียวกัน   จงึมงุ
สำหรับสงัขารหรอืสงัขตธรรมเปนสำคญั    สวนความเปน
อนัตตาของวิสังขารหรืออสังขตธรรม ยังเปนเรื่องที่จะ
ตองหาความกระจางแจงกันตอไปอีก”

(พระเทพเวที [ประยุทธ ปยุตฺโต],  พุทธธรรม [ฉบับปรับปรุงและขยายความ]
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , พ.ศ. ๒๕๓๒ , หนา ๗๐ / ๒๘)
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ดงันี ้เปนตนนัน้. พงึทราบวา คำอธบิายเชนนีเ้ปนการคานพระพทุธดำรัส
ที่ตรัสวา

“สิง่ใดไมเทีย่ง  สิง่นัน้เปนทกุข  สิง่ใดเปนทกุข
สิง่น้ันเปนอนตัตา”
(เพราะมไิดตรสัยกเวนไว  ณ  ทีใ่ดวา  “สิง่ใดเปนอนตัตา   สิง่นัน้

ไมจำเปนตองไมเทีย่ง  และเปนทุกขเสมอไป”)
และ เพราะเปนการหักลางพระพุทธดำรัสทีต่รัสไวในอนตัต-

ลกัขณสูตร วา
“ภกิษุทัง้หลาย  กถ็ารูปน้ีจกัไดเปนอัตตาแลวไซร

รปูนีก้ไ็มพงึเปนไปเพ่ืออาพาธ...  ภกิษุทัง้หลาย  เพราะ
รปูน้ีเปนอนัตตา  ฉะนัน้ รปูน้ีจงึเปนไปเพ่ืออาพาธ”
การคานหรอืหกัลางพระพทุธพจนอยางนี ้  นบัเปนอนัตราย

ทีน่ากลวัท่ีสดุ !     เพราะอาจเปนการ  “ทำพระธรรมวนิยั อนัพระพทุธเจา
ตรสัไวดแีลว ใหวปิรติ”  นั่นแล

เพราะแททีจ่รงิผพูดูเองกย็งัสบัสน ยงัไมแจมแจง จงึไดแสดงออก
ตัวไววา

     “สวนความเปนอนัตตาของวิสงัขาร หรืออสังขต--
ธรรม  ยังเปนเรือ่งทีต่องหาความกระจางแจงกนัตอไป”

ขอความทีมุ่งจะอธิบายความหมายวา   “เปนอนัตตาเพราะไมอยู
ในอำนาจ”  โดยนำเอาสงัขตธรรมกบัอสงัขตธรรม  (ทัง้สังขารและวิสงัขาร)
อนัมีลกัษณะตรงขามกนั  มากลาวทำใหปะปนกนัจนสับสน ดงัท่ีกลาววา
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“เพราะทุกอยาง  (ทัง้สงัขารและวิสงัขาร)    เปน
สภาวะทีด่ำรงอย ู  หรือเปนอยตูามธรรมดาของมัน  ไมมี
ใครไปบังคบั   หรือขอรองใหเปนไปตามความปรารถนา
ของตวัได”

พระธรรมปฎก [ประยุทธ ปยุตฺโต] , นิพพานอนัตตา
บ.สหธรรมกิ จก. , พ.ศ.๒๕๓๙, หนา ๙๘)

นี้เปนการแสดงความหมายของ คำวา “เปนอนัตตาเพราะไมอยู
ในอำนาจ”   ผดิไปจากอรรถาธิบายของอรรถกถาจารยทีไ่ดแสดงความ
หมายไว (วภิงฺค. อ. ๕๔/๑๕๔/๕๔) วา

อน่ึง ชือ่วา อนตัตา เพราะความหมายวาไมเปน
ไปในอำนาจ.   หรือวา  เพราะเหตุทีภ่าวะคอืความเปนไป
ในอำนาจ ยอมไมมแีกใครๆ ในฐานะ ๓ อยางเหลานี ้คอื
“ขอรูปท่ีเกิดข้ึนแลวน้ีจงถึงความดำรงอยู, รูปท่ีดำรง
อยแูลว จงอยาแกเลย, (และ) ขอรูปท่ีถงึความชราแลว
จงอยาแตกไปเลย” ดังนี้,   (รูปเปนตนนี้) จึงเปนของ
วางเปลา (สุญฺ) จากอาการท่ีเปนไปในอำนาจนัน้, เพราะ
เปนของสูญ,  เพราะไมมเีจาของ  และ เพราะปฏิเสธ
อตัตา   ธรรมท้ังหลายชือ่วาเปนอนัตตา เพราะเหต ุ๔
เหลาน้ีแล.

อรรถาธบิายของพระอรรถกถาจารยนี ้ยอมแสดงถงึ “ความเปน
อนัตตา” วา เปนลกัษณะประจำของสงัขาร/สงัขตธรรม อนัเปนลกัษณะ
ของธรรมชาติที่ประกอบดวยปจจัยปรุงแตงตามที่เปนจริง เทาน้ัน
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แตอาจารยบางทานพยายามจะรวมลกัษณะของท้ังสงัขารและวิสงัขารธรรม
คอืพระนิพพานเขาดวยกนัวา ตางเปนอนตัตา เพราะไมอยใูนอำนาจดวยกนั
จึงกลาวแสดงออกมาอยางวิปริตผิดธรรมชาติอยางน้ัน

เพราะเหตนุัน้  ถาจะพูดใหมใหชดัเจนตามธรรมชาติทีเ่ปนจริงและ
ตามเอกสารหลักฐานทีถ่กูตองวา      “เพราะธรรมทีถ่กูปจจยัปรงุแตงขึน้
(สงัขารธรรม) ทัง้ปวง  เปนภาวะทีด่ำรงอย ู หรือเปนอยตูามธรรมดาของมนั
คอืวางจากอตัตาอันเปนสมมตบิญัญัต ิกลาวคอื สตัว บคุคล หรอืผสูราง
ผเูสวยใดๆ    จะไปบงัคบัหรือขอรองใหเปนไปตามความปรารถนาของตวั
ยอมไมได   และเพราะธรรมท้ังปวงอาศยัเหตปุจจัย   จงึเกิดข้ึนและเส่ือมไป
ตามธรรมดาของมนั  ธรรมทัง้ปวงนีจ้งึชือ่วาเปนอนตัตา  เพราะไมเปนไป
ในอำนาจ   สวนธรรมทีเ่หตุปจจัยปรุงแตงไมได (วสิงัขารธรรม)  มสีภาวะ
เท่ียง (นจิจฺํ ธวุ ํสสฺสตํ)  และเปนบรมสขุ (ปรมํ สขุ)ํ  จงึเปนอัตตา  เพราะ
ไมเปนไปเพ่ืออาพาธ  (คำวา “อาพาธ” หมายถึงทุกขลักษณะอันเปนลักษณะ
ตรงกันขามกับสขุ),  และเพราะไมวางเปลาจากธรรมอันเปนสาระในอตัตา”.

อยางนีก้ไ็มมปีญหาใหสบัสน

๗. ในพระสูตรท่ีตรสัวา  “ธรรมทัง้ปวง”  ทรงหมายเอา  “ธรรม
ทัง้ปวงท่ีมสีภาวะไมเท่ียงและเปนทุกข    มไิดหมายรวมถงึอสังขตธรรม
คอื พระนิพพานอนัเปนปรมัตถธรรม     เปนคณุธรรม  ณ  ภายในของ
พระอรยิเจา/พระอรหนัตเจา  ทีม่ลีกัษณะเทีย่ง (นจิจฺ)ํ  และ เปนบรมสขุ
(ปรม ํ สขุ)ํ  เหมอืนอยางทีบ่างทานเขาใจ   เพราะพระพุทธดำรสัทีต่รสัความ
เกีย่วเนือ่งกนัของอนตัตลักษณะ   ทกุขลักษณะ   และอนจิจลักษณะ นัน้
ตรัสไวในลำดับแหงนิพพิทาญาณ     ขณะเมื่อพระโยคาวจรกำลัง
เจรญิอนวุปิสสนา  พจิารณาเหน็ความเกดิดับแหงเบญจขันธ หรอื นามรปู
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และเจริญวิปสสนาญาณขึ้นมาเปนลำดับกอนถึงนิพพิทานุปสสนาญาณ
อนัยงัไมถงึโคตรภญูาณท่ีจะใหไดพระนิพพาน (วสิงัขาร) เปนอารมณเลย
จงึทรงหมายเอาเฉพาะสงัขตธรรม ไดแก ขนัธ ๕  อายตนะ ๑๒  ธาต ุ๑๘
หรอืธรรมทีเ่ปนไปในภมู ิ๓ เทาน้ันท่ีเปนอนัตตา วา

สพเฺพ สงขฺารา อนจิจฺาติ ยทา ปฺญาย ปสฺสติ
อถ นพิพฺนิทฺติ ทกุเฺข เอส มคโฺค วสิทุธฺยิา.
สพฺเพ สงฺขารา ทกุขฺาติ ยทา ปฺญาย ปสฺสติ
อถ นพิพฺนิทฺติ ทกุเฺข เอส มคโฺค วสิทุธฺยิา.
สพฺเพ ธมฺมา อนตตฺาติ ยทา ปฺญาย ปสฺสติ
อถ นพิพฺนิทฺติ ทกุเฺข เอส มคโฺค วสิทุธฺยิา.

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๕ ขุททกนิกาย
ธรรมบท ขอ ๓๐ หนา ๕๑-๕๒.

แปลความวา : เมือ่ใด บคุคลพจิารณาเหน็ดวยปญญาวา “สงัขาร
ทัง้ปวงไมเทีย่ง”    เมือ่น้ันเขายอมเบือ่หนาย “ในทกุข”
นีเ้ปนทางแหงความหมดจดวเิศษ.

เมือ่ใด บคุคลพจิารณาเหน็ดวยปญญาวา “สงัขาร
ทัง้ปวงเปนทกุข”   เม่ือนัน้เขายอมเบ่ือหนาย “ในทกุข”
นีเ้ปนทางแหงความหมดจดวเิศษ.

เมือ่ใด บคุคลพจิารณาเหน็ดวยปญญาวา “ธรรม
ทัง้ปวงเปนอนตัตา”  เม่ือน้ันเขายอมเบ่ือหนาย  “ในทุกข”
นีเ้ปนทางแหงความหมดจดวเิศษ.

ดงัท่ีอรรถกถาอลคทัทูปมสูตร ในมัชฌิมนิกาย ไดอธิบายวา คำวา
“นพิพฺนิทฺต”ิ พระผมูพีระภาคทรงหมายถึง “วฏุฐานคามนิวีปิสสนา” ซึง่มีชือ่
เรยีกไดหลายอยางเชน ธรรมฐติญิาณ เปนตน ดงัตอไปนี้
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[๒๔๕]  นพิพฺนิทฺตีต ิ  อกุกฺณฺฐติ.  เอตถฺ  จ  นพิพฺทิาติ
วฏุฐานคามนิวีปิสฺสนา อธิปเฺปตา. วฏุฐานคามนิวีปิสฺสนาย
ห ิ พหูนิ  นามานิ.  เอสา  ห ิ กตฺถจิ  สญฺคฺคนฺติ วตฺุตา.
กตฺถจิ   ธมฺมฏฐติญิาณนฺต.ิ กตฺถจิ  ปาริสทุธฺปิธานิยงฺคนฺต.ิ
กตฺถจิ  ปฏปิทาญาณทสฺสนวิสทุธฺตี.ิ

ม. อ. ๘/๒๔๕/๒๑

แปลความวา :   คำวา นพิพฺนิทฺต ิแปลวาเบือ่หนาย.  อน่ึง ในพระบาลนีี้
วฏุฐานคามนิวีปิสสนา (ความเหน็แจงอันเปนเหตใุหออกไป
จากความยึดถืออยางผิดๆ)  พระผูมีพระภาคทรงหมาย
เอาวา “ความเบือ่หนาย” ดงัน้ี.      ความจริงช่ือของ
วฏุฐานคามนิวีิปสสนามีหลายช่ือ.   บางแหงตรัสเรียกวา
“สญัญคัคะ” บางแหงตรสัเรยีกวา “ธรรมฐติญิาณ” บางแหง
ตรสัเรียกวา “ปารสิทุธปิธานยิงัคะ”  บางแหงตรสัเรยีกวา
“ปฏิปทาญาณทสัสนะวิสทุธิ”.

ดงันัน้ คำวา “สพฺเพ ธมฺมา อนตตฺา” ในพระคาถานัน้ จงึทรงหมาย
เอาเพียงธรรมทัง้ปวงในภมู ิ๓ เทาน้ัน ซึง่เปนอารมณของวิปสสนาญาณ
ทีพ่ระโยคาวจรผเูจรญิวิปสสนาถึงธรรมฐติญิาณ เห็นแจงวา “ธรรมทัง้ปวง
ในภูม ิ๓  ไมเทีย่ง  เปนทกุข  และเปนอนัตตา”  โดยประจักษแกตน
แตยงัไมเหน็แจงไปถึงพระนิพพาน  เพราะวิปสสนาญาณมีเพียงสงัขารธรรม
ในภูมิ ๓ ทั้งปวงเปนอารมณ       ยงัไมถงึพระนพิพาน คอืยังไมไดถอืเอา
พระนิพพาน เปนอารมณ นัน้เอง       จงึมีพระพทุธดำรสัท่ีตรัสแสดงวา
“ธรรมฐิตญิาณเกิดกอน  ญาณในพระนิพพานเกดิภายหลงั”  มปีรากฏใน
พระสตุตันตปฎก สงัยุตตนิกาย นทิานวรรค  สสุมิสูตร ขอ ๒๙๑ ความวา
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[๒๙๑]  อาชาเนยฺยาสิ วา  สสุมิ น  วา  ตวฺ ํ อาชาเนยฺยาสิ
อถ   โข   ธมฺมฏฐติิญาณํ   ปพฺุเพ   ปจฺฉา   นพิฺพาเน
ญาณํ.  ต ํก ึ มฺญสิ  สสุมิ รปูํ  นจิจฺํ  วา  อนิจจฺํ  วาติ.
อนิจฺจํ  ภนฺเต.  ยํ  ปนานิจฺจํ  ทุกฺขํ  วา  ตํ   สุขํ  วาติ.
ทกุขฺํ   ภนฺเต.  ย ํ ปนานิจจฺํ  ทกุขฺํ  วปิริณามธมฺมํ   กลฺลํ
นุ   ตํ   สมนุปสฺสิตุ   เอตํ   มม   เอโสหมสฺมิ  เอโส  เม
อตฺตาต.ิ  โน  เหต ํ ภนฺเต.   เวทนา   สฺญา ….  สงฺขารา
…. วิญฺาณ ํ….

แปลความวา :  ดกูรสุสมิะ เธอจะเขาใจหรอืไมเขาใจกต็าม โดยแท
จรงิแลว  ธรรมฐิตญิาณเกิดกอน  ญาณในพระนิพพาน
เกิดทีหลัง.
สสุมิะ เธอจะเขาใจความขอนัน้อยางไร รปูเทีย่งหรอืไมเทีย่ง
ไมเทีย่ง พระเจาขา.
กส็ิง่ใดไมเทีย่ง สิง่นัน้เปนทกุขหรอืเปนสขุเลา ?   เปนทกุข
พระเจาขา.
กส็ิง่ใดไมเท่ียง  เปนทุกข  มคีวามแปรปรวนเปนธรรมดา
สมควรหรอืหนอทีจ่ะตามเหน็ส่ิงน้ันวา  “นัน่ของเรา  นัน่
เปนเรา นัน่เปนตัวตนของเรา” ? ขอน้ีไมสมควร พระเจาขา
(เวทนา…สญัญา…สงัขาร…วญิญาณ แบบเดียวกนั)

อรรถกถาสุสมิสตูร ไดอธบิายพระพทุธดำรสัวา
ธมฺมฏฐติญิาณนฺติ   วปิสฺสนาญาณ,ํ  ต ํ ปฐมตรํ

อปฺุปชฺชติ.  นพิพฺาเน  ญาณนฺต ิ วปิสฺสนาย   จณิณฺนฺเต
ปวตฺตํ  มคฺคญาณํ,  ต ํ ปจฺฉา  อปุปฺชฺชติ.  ตสฺมา  ภควา
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เอวมาห. … เตปรวิฏฏเทสนาวสาเน  ปน  เถโร  อรหตตฺํ
ปตฺโต.

แปลความวา : วปิสสนาญาณ  ชือ่วาธรรมฐติญิาณ,  ธรรมฐิต-ิ
ญาณน้ันเกิดขึ้นกอน.    (สวน) มรรคญาณอันเปนไป
ในท่ีสุดแหงวิปสสนา  ที่พระเถระนั้นปฏิบัติแลวช่ือวา
ญาณในพระนิพพาน,  ญาณในพระนิพพานน้ันเกิดขึ้น
ในภายหลัง. เพราะฉะน้ัน พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส
ไวแลวอยางน้ี.   …อน่ึง ในเวลาจบเทสนาเร่ืองความ
เก่ียวเน่ืองกันของลักษณะท้ัง ๓ พระเถระก็ไดบรรลุ
พระอรหัตตผล.

อน่ึง พระพุทธดำรัสในสังยุตตนิกาย นทิานวรรค สสุมิสูตร ขอ ๒๙๓
ซึง่กเ็ปนพระสูตรๆ เดยีวกนั  ไดทรงสรปุไวอกีวา

[๒๙๓]  เอวํ   ปสฺสํ   สุสิม   สุตวา   อริยสาวโก   รูปสฺมึป
นพิพฺนิทฺต ิ  เวทนายป   นพิพฺนิทฺติ   สฺญายป   นพิพฺนิทฺติ
สงขฺาเรสปุ  นพิพฺนิทฺต ิ วิญฺาณสฺมปึ  นพิพฺนิทฺต ิ นพิพฺนิทฺํ
วิรชฺชติ  วิราคา  วิมุจฺจติ.   วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิติ  ญาณํ
โหต.ิ  ขณีา  ชาต ิ วสุติ ํ พรฺหฺมจรยิ ํ กตํ  กรณยีํ  นาปรํ
อติถฺตฺตายาติ  ปชานาติ.

แปลความวา :  ดูกรสุสิมะ อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางน้ี
ยอมเบ่ือหนาย แมในรปู.... แมในเวทนา… แมในสญัญา
…แมในสังขาร  …แมในวิญญาณ.   เมื่อเบื่อหนาย
ยอมคลายกำหนดั     เพราะคลายกำหนัดยอมหลดุพน.
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ครัน้หลดุพนแลว    ยอมมญีาณหยัง่รวูา “หลดุพนแลว”
รชูดัวาชาติสิน้แลว  พรหมจรรยอยจูบแลว  กจิท่ีควรทำ
ทำเสร็จแลว  กจิอ่ืนเพ่ือความเปนอยางน้ีมไิดม.ี

ทัง้พระพทุธพจนและพระอรรถกถาจารยอธบิายวา “ธรรมฐติญิาณ คอื
วปิสสนาญาณทีพ่จิารณาไตรลักษณเกดิกอนแลว    ตอจากนัน้ญาณใน
พระนพิพานจงึเกดิในภายหลัง”  อนัเปนการแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนวา
“วปิสสนาญาณท่ีทำหนาทีพ่จิารณาเหน็แจง   อนจิจงั   ทกุขงั   อนตัตา
เปนสวนหน่ึงตางหากจากญาณในพระนิพพานที่ชื่อวามรรคญาณ ซึ่งมี
พระนพิพานเปนอารมณอยางเดยีว”  เพราะในขณะท่ีธรรมฐติญิาณเกดิข้ึน
แกพระโยคาวจรผเูจริญวิปสสนาอยนูัน้    ในขณะน้ันทานพิจารณาเห็น
ธรรมทัง้ปวงในภูม ิ๓   เปนอารมณโดยความเปน อนิจจัง ทกุขัง อนัตตา
ดวยวิปสสนาญาณอยางเดียว   และเมือ่วิปสสนาญาณน้ันยังไมไดถอืเอา
พระนพิพานเปนอารมณ    ดงัน้ัน คำวา “ธรรมท้ังปวง” ซึง่เปนอารมณ
ของวปิสสนาญาณทีช่ือ่วา “ธรรมฐติญิาณ” จงึยังมิไดกนิความรวมไปถงึ
พระนิพพานอนัเปนอสงัขตธรรมทีเ่ปนอารมณของ “นพิพานญาณ” (ญาณ
ในพระนพิพาน)  แตประการใดเลย.
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ความหมายของคำวา “อนตัตา” และ “อตัตา”
[๑] ความหมายของ “อนตตฺา”  คือ สภาพท่ีมใิชอตัตา   จากรูป

วเิคราะหตามหลกัไวยากรณวา
น  อตฺตา   =   อนตฺตา (อิทํ  ขนฺธปฺจกํ  ขันธปญจกนี้)

มใิชอตัตา
นีย้อมหมายถึงวา  “อตัตา”  มอีย ู       พระผมูพีระภาคจึงไดตรัส

เปรยีบเทยีบสภาวะท่ีตรงกนัขามกนัได     ถาสภาวธรรมท่ีเปน “อตัตา”
ไมมแีลว   จะเปรียบเทยีบสภาวะทีต่รงกนัขามมไิดเลย   ทำนองเดียวกนั
กบัรูปวิเคราะหศพัทสมาสอืน่ๆ  ดงัเชน

น อริโย   =   อนรโิย  (อยํ ชโน  ชนน้ี)  มใิชพระอริยเจา
น อสโฺส   =   อนสโฺส  (อยํ สตฺโต  สัตวนี้)  มใิชมา
คำวา “อนรโิย”  แปลวา  “ชนน้ีมใิชพระอริยเจา”   แสดงถึงวา

“พระอริยเจา” มอีย ู แตชนท่ีกลาวถึงนี ้ “ไมใชพระอริยเจา”  ซึง่อาจจะเปน
มนุษยหรือเทวดาปถุชุนก็ได

และคำวา “อนสโฺส” แปลวา “สตัวนีม้ใิชมา” กแ็สดงวา “มา”
มอียู  แตสตัวตวัทีก่ลาวถงึนี ้“ไมใชมา”  อาจจะเปนลาหรอืลอ ซึง่มีรปูราง
คลายมาก็ได

ดงัน้ัน   เมือ่กลาวคำวา อนตัตา  (สภาวะทีไ่มใชอัตตา)    จึงมิได
หมายความวา  สภาวธรรมท่ีเปนอตัตาไมมอียโูดยประการท้ังปวง  เหมือน
ทีบ่างทานเขาใจ.

[๒] อกีประเดน็หนึง่ทีพ่งึพจิารณาโดยแยบคายกค็อืวา การเจริญ
ปญญารแูจงในสภาวะของธรรมชาติตามทีเ่ปนจริงในขัน้วปิสสนาน้ี  ผศูกึษา
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พงึตองมหีลกัในการพจิารณาสภาวธรรม    ใหเหน็แจงตามทีเ่ปนจรงิวา
“ธรรมชาตใิดมีสภาวะไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ  เปนทกุข (ทกุขฺ)ํ  และเปนอนัตตา
(อนตฺตา)”  ตามพระพุทธดำรสัทีไ่ดประทานหลกัวธิพีจิารณาไวแลว  และ
ตามหลกัในการพจิารณา คอื “วภิาค ๖” แหงวปิสสนา อกีทัง้พงึรหูลักใน
การพจิารณาวา  “ธรรมชาติใดทีม่สีภาวะตรงกนัขามกนั   คอืเปนสภาวะ
เทีย่ง (นจิจฺ)ํ  เปนสขุ (สขุ)ํ  และมแีกนสารสาระในความเปนอตัตา (อตตฺา)
แท” ตามท่ีเปนจริง  ไมใชสกัแตฟงเขาวาแลวก็วาตามเขา  โดยท่ีตนเอง
ไมอาศยัหลกัการพจิารณาทีพ่ระพทุธเจาตรสัไว     แตกลบัอาศยัความคดิ
อานดวยปญญาสามญัสำนกึโดยไมมหีลกั  นีเ้ปนจดุอนัตรายทีอ่าจทำให
หลงทางกลายเปนมิจฉาทฏิฐิไปไดโดยงาย

วภิาค ๖ แหงวปิสสนา อนัเปนหลักสำหรับพจิารณาศกึษาสภาวะ
ของธรรมชาติใหรแูจงวา   ธรรมชาตใิดทีม่สีภาวะไมเทีย่ง (อนิจจฺ)ํ  เปนทกุข
(ทกุขฺ)ํ  และเปนอนัตตา (อนตตฺา)   ผปูฏบิตัธิรรมตองพิจารณากำหนด
รลูกัษณะ หรอือาการ  คอื ความไมเท่ียง ความเปนทุกข ความเปนอนตัตา
ใหชดัเจน   และในทางกลับกัน  จะตองพจิารณากำหนดรวูา  ธรรมชาตใิด
ทีม่สีภาวะเท่ียง (นจิจฺ)ํ  เปนสุข (สขุ)ํ  และเปนอตัตา  กลาวคอื เปนสภาพทีม่ี
แกนสารสาระในความเปนอตัตา (อตฺตา) ดวย  เชนกัน

อนึง่ สมเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจาไดตรสัเปรยีบเทยีบลกัษณะของ
ธรรมที่เปนอนัตตา (อนตฺตลกฺขณํ) ของเบญจขันธโดยปรมัตถ  (ไดแก
รูปขันธ-เวทนาขันธ-สัญญาขันธ-สังขารขันธ-วิญญาณขันธ) กับลักษณะ
ของสภาวธรรมทีเ่ปนอตัตา (อตตฺลกขฺณ)ํ ไวในอนตัตลกัขณสตูร สำหรบั
เปนหลักการพิจารณาโดยชัดเจนแลววา
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ถาเบญจขนัธ (รูป - เวทนา - สัญญา - สังขาร -
วญิญาณ) เปนอัตตาแลว   เบญจขนัธนัน้ก็ตองไมเปนไป
เพ่ืออาพาธ   และยอมไดตามปรารถนาวา  “เบญจขันธ
จงอยาแก จงอยาเจบ็ และจงอยาตายเลย”

แตเพราะ เบญจขนัธ (รปู-เวทนา-สญัญา-สงัขาร--
วญิญาณ) เปนอนัตตา   ฉะนัน้ จงึเปนไปเพือ่อาพาธ  และ
ไมอาจไดตามปรารถนาวา   “เบญจขนัธจงอยาแก  จงอยา
เจบ็  และจงอยาตายเลย”
เปนอนัวา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสเปรียบเทียบลักษณะ

หรืออาการทีแ่สดงความเปนอนตัตากบัความเปนอัตตา    โดยแยกแสดง
ทลีะขนัธ  ตัง้แตรปูขนัธเปนตนไป  จนถงึวญิญาณขันธ  รวมถึง ๕ ครัง้
ในอนัตตลักขณสูตร แกพระปญจวัคคียผูไดบรรลุพระโสดาปตติผลแลว
ทีป่าอสิปิตนมฤคทายวนั  และเม่ือพระปญจวคัคียไดสดับพระธรรมเทศนา
นี้ก็ไดบรรลุพระอรหัตตผลทุกองค 

(สวนวา  ธรรมชาตใิดมลีกัษณะเปนอตัตาแท  คอยพิจารณาตอไป
ในบทที ่๖)

[๓] เม่ือพิจารณาวภิาค ๖ แหงวิปสสนา  และพระพทุธดำรสันีแ้ลว
กจ็ะทราบไดเลยวา  ไตรลักษณ  คือ ลักษณะ ๓  (อนิจจฺ ํทกุขฺ ํอนตตฺา)
ซึ่งเปนเสมือนโซ ๓ หวงคลองติดกันนี้  เปนลักษณะประจำของธรรมที่
เปนไป ในภูม ิ ๓ (กามภูม ิรปูภมู ิอรปูภมู)ิ  กบัธรรมในภมูทิี ่๔  เฉพาะสวน
ทีเ่ปน สงัขตธรรมและบญัญัต ิเทานั้น        หาใช วิสังขาร/อสังขตธรรม
คอื พระนิพพานธาต ุ   ผทูรงสภาวนพิพาน    ซึง่เปนธรรม ณ ภายในของ
พระอริยเจา/พระอรหันตเจา อันเปนธรรมในภูมิที่ ๔ ที่ไมประกอบดวย
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ปจจัยปรงุแตง  ทีพ่นจากสมมตบิญัญตั ิ เปนปรมัตถธรรมโดยสวนเดียว
ทีพ่นอาณตัแิหงไตรลกัษณ  และเปนอมตธรรม  คอื ธรรมท่ีไมตาย  แต
ประการใดเลย

เพราะ วสิังขาร / อสังขตธรรม ทีไ่มประกอบดวยปจจยัปรงุแตง
เปนธรรมในภมูทิี ่๔ คอื โลกตุตรภมูนิัน้ มสีภาพทีเ่ปนตรงกนัขามกับสงัขาร/
สงัขตธรรม  ทีป่ระกอบดวยปจจัยปรงุแตงโดยส้ินเชิง  กลาวคอื วสิงัขาร/
อสังขตธรรมนัน้   สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสอสงัขตลกัษณะวา
ไมปรากฏความเกดิ  ไมปรากฏความเสือ่มสลาย  และเมือ่ตัง้อย ูไมปรากฏ
ความแปรปรวน   จงึเปนธรรมที่มสีภาพเทีย่ง (นจิจฺ)ํ   เปนบรมสุข (ปรมํ
สขุ)ํ  ยั่งยืน (ธวุํ)  มัน่คง (สสฺสตํ)  เปนอมตธรรม (อมตํ)  ไมมคีวามเกดิ
ไมมคีวามแก   ไมมคีวามเจ็บไข   จงึเปนธรรมท่ีมแีกนสารสาระในความ
เปนอตัตา (แท)    ตามท่ีสมเดจ็พระสมัมาสมัพุทธเจาไดตรัสเปรียบเทยีบ
“อตัตลกัษณะ” กบั “อนัตตลกัษณะ” ในอนตัตลกัขณสตูร นัน่เอง.

ผใูดคานพระพทุธดำรัส (ในอนัตตลกัขณสูตรเปนตน)  ยอมเปน
อนัตรายอยางยิง่ !

ผรูตูวัเองแลวก็จงรีบแกตวั   กลับตัว   กลับใจ   เสยีแตทีย่งัมี
ชวีติอย ู     ฉวยวาจะตองมรณภาพหรอืตายไปกอนทีจ่ะมีความเหน็
ถกูตอง  โดยเฉพาะอยางย่ิง ผนูำกระแส และผสูงเสริมเตมิตอกระแส
อยางน้ี   ใหผคูนหลงตามเพราะความรเูทาไมถงึการ มมีากนับไมถวน
อาจมีคติเหมือนกอนศิลาท่ีตกลงไปในบอที่ไมมีกน !!   เพราะไหน
จะตองรบัวบิากกรรมจากทิฏฐอินัผดิพลาดของตัวแลว  ไหนยังตองแบก
ภาระเพิ่มคือตองรับผลกรรมเพิ่มทับทวีจากการที่ผูอื่นหลงผิดตาม
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เพราะรูเทาไมถึงการอีกนับไมถวน และเปนเวลานาน   อุปมาดังหิน
กอนแรก ทีต่กลงไปในบอทีถ่กูหนิกอนอืน่ๆ ตกทบัถมเพ่ิมลงไปในบออกี-
นบัไมถวน ตลอดกาลนานจนประมาณกาลเวลามิไดแล.



บทที ่๖

อตัตาคืออยางไร

คำวา อตัตา โดยอรรถหรือความหมาย  ไดแก (๑) จติ,  (๒) กาย,
(๓) ปรมตัต  หรือ ปรมาตมนั (ตามความหมายนอกพระพทุธศาสนา).   (๔)
สภาวธรรมโดยปรมตัถ   มทีี่มาดังตอไปน้ี

[๑] คำวา อตัตา หมายถึง จติ  ในพระบาลีวา อตฺตาน ํ ทมยนฺติ
ปณฺฑติา  แปลวา บณัฑติทัง้หลายยอมฝกตน

[๒] คำวา อตัตา  หมายถึง กาย   ในพระบาลวีา นตถฺ ิอตตฺสมํ
เปมํ  แปลวา  ความรักท่ีเสมอดวยความรักตนไมมี

[๓] คำวา อตัตา หมายถงึ ปรมัตต หรือปรมวญิญาณ  ในพระบาลี
วา อย ํอตตฺา นจิโฺจ ธโุว สสสฺโต อวปิรณิามธมฺโม แปลวา อตัตาน้ีมสีภาพ
เท่ียง คงท่ี ยนืยงตลอดไป ไมแปรเปนอ่ืนอีก

[๔] คำวา อตัตา หมายถึง สภาวสจัจะ  (ความเปนจริงตามสภาวะ
ของธรรมโดยปรมตัถ)   ในพระบาลวีา  อตฺตทีปา  ภกิขฺเว  วหิรถ   เปนตน
แปลวา  ภกิษทุัง้หลาย  เธอท้ังหลายจงมีตนเปนทีพ่ึง่อยเูถดิ
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อตัตา ๒ อยาง
พระพุทธศาสนาจำแนก  อตัตา  ออกเปน ๒ ลกัษณะ คอื
[๑] อตัตาโลกยิะ   ตามความหมายนอกพระพุทธศาสนา   และที่

ชาวโลกบญัญัตขิึน้ใชกนัโดยท่ัวไป แบงเปน ๒ ลกัษณะ ดงัน้ี
(๑.๑) อตัตา ที ่ปถุชุนสำคญัผิดไป วา  “ขนัธ ๕  คอื รปู

เวทนา เปนตน  มลีกัษณะเทีย่ง  เปนสุข  เปนอัตตา”  โดยอาการอันวปิรติ
จากสภาวะท่ีเปนจรงิ.

(๑.๒) อตัตาสมมต ิ ที ่ปถุชุนหรือลัทธินอกศาสนาสมมติ
กนั วา “อตัตา” คอื บคุคลผสูราง ผเูสวย เปนตน  แต อตัตาเหลานีเ้ปน
เพยีงสมมตบิญัญตัทิีไ่มมแีกนสารสาระในความเปนอตัตาแทจรงิ  เปนเพยีง
อตัตาสมมตทิีซ่อนอยลูอยๆ ดจุภาพมายา ดจุพยับแดด หรอืหนวดเตา และ
เขากระตาย   ทีใ่ครๆ ไมอาจหาตวัตนหรือสภาวะทีแ่ทจริงได   จงึเปนอนตัตา
เพราะมสีภาพสูญ หรอืวางจากธรรมโดยปรมัตถ.

อน่ึง อตัตา เหลานี ้หามีสภาวะเท่ียง ยัง่ยืน เปนสุข อยางแทจรงิ
ดงัท่ีปถุุชนผมูีความเห็นผิดพากนัคาดหวังไวไม  ดงัน้ัน กาย และ จติ หรอื
รปู นาม กลาวคอื ขนัธ ๕ เปนตนนี ้ จงึเปนอนัตตา โดยปรมัตถสภาวะ
ตามหลกัของไตรลักษณทีพ่ระพทุธเจาตรัสไวแลว  ดงัทีไ่ดยกมาแสดงโดย
พสิดาร ในบทที ่๕  วาดวยเร่ือง “อนตัตาคอือยางไร”

[๒] อตัตาโลกตุตระ (อตัตาแท) ตามความหมายในพระพทุธศาสนา
หมายเอาอสังขตธรรม (ธรรมทีไ่มถกูปจจัยปรงุแตง) ไมตกอยใูนอาณตัแิหง
ไตรลักษณ  จงึมสีภาวะเท่ียง (นจิจฺ)ํ  เปนสขุ (สขุ)ํ  และเปนอตัตา นัน่เอง
และเพราะมแีกนสารสาระในความเปนอัตตา   อนัเปนลักษณะตรงขามกบั
อนตัตลักษณะ  ดงัทีพ่ระพุทธเจาตรัสไวในอนัตตลักขณสูตร  เปนตน
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อนึง่  พงึเขาใจวา อตัตาโลกตุตระ นี ้  มไิดหมายถงึ ขนัธ ๕
อนัเปนสังขตธรรมฝายปรมตัถ  หรอืหมายถงึ บคุคล ผสูราง ผเูสวย  หรอื
แมองคอวัยวะสวนใดสวนหน่ึง มมีอื เทา ศรีษะ เปนตน หรอืแมรางกายน้ี
ทัง้หมด   วาเปน อตัตา    ดงัท่ีบางทานเขาใจและพากนัวพิากษวจิารณ
แตอยางใดเลย  แตอตัตาโลกตุตระนีห้มายเอาอสังขตธรรมคอืพระนิพพาน
ซึง่มีสภาวะเท่ียง (นจิจฺ)ํ  และเปนสขุ (สขุ)ํ  โดยสภาวสจัจะ คอื ความเปน
จริงตามสภาวะ    เพราะมไิดเกิดจากความดำริของใครๆ  หรือมีบคุคลใด
เปนผสูรางผบูนัดาลใหมขีึน้       แตมอียจูริงโดยมติองอาศัยเหตุปจจัย
และมไิดขึน้อยกูบัเหตปุจจยั (ตามหลักปฏจิจสมปุบาท) หรอืตามกระบวน
ธรรมท่ีอาศยักนัและกันเหมือนสงัขตธรรมทัง้หลาย.

ดงันัน้ อตัตาโลกุตตระ อนัเปนธรรมทีม่อียจูริงโดยปรมัตถนี ้เทานัน้
ทีม่สีภาวะและลกัษณะของอัตตาแทจริง คอืมีลกัษณะเทีย่ง และเปนบรมสุข
สมดงัลักษณะของอตัตาท่ีพระพุทธเจาทรงแสดง ไวในอนัตตลกัขณสูตร วา

รูปฺจ  หทิํ  ภกิฺขเว  อตฺตา  อภวิสสฺ  นยิทํ  รปูํ
อาพาธาย  สวํตฺเตยยฺ ….

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมที่ ๔ พระวินัยปฎก
มหาวรรค ขอ ๒๐ หนา ๒๔-๒๕.

แปลความวา :  ภกิษทุัง้หลาย    กถ็ารปูน้ีจกัไดเปนอัตตาแลว
ไซร รปูนีต้องไมเปนไปเพ่ืออาพาธ …
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หลักการพจิารณาลกัษณะของอตัตา (แท) โดยปรมตัถ
การพจิารณาวา สิง่ใดเปนอัตตาหรอือนตัตา นัน้    มหีลักในการ

พจิารณาเปนองคประกอบเบือ้งตน  คอื พระนพิพานเปนอสังขตธรรมทีม่ี
อยจูริง  ซึง่พระผมูพีระภาคทรงแสดงโดยปรมัตถสภาวะอยางเดยีว   เพราะ
ในฝายอนัตตา  ทรงแสดงธรรมท่ีประกอบดวยอนัตตลักษณะ  โดยทรงยก
เอาขนัธ ๕  ซึง่เปนปรมตัถธรรมขึน้แสดง   ดงัน้ัน แมในฝายอตัตา กค็วร
ยกเอาปรมตัถธรรมข้ึนพิจารณาเทาน้ัน       ไมควรยกเอาอตัตาสมมติหรือ
สมมติบญัญัตมิาเก่ียวของในการพจิารณาดวย    เพราะอตัตาสมมต ิ(เชน
บคุคล, ผกูระทำ, ผเูสวย เปนตน) เปนเพียงอัตตาสมมตทิีช่าวโลกกำหนด
เรยีกไปตามความเขาใจ   อกีท้ังไมมสีภาวลักษณะคือ นจิจฺ ํหรือ อนิจจฺํ
เปนตน แตประการใดเลย

อนึง่   พระผมูพีระภาคทรงแสดงหลกัการพิจารณาลกัษณะของ
อตัตา  โดยหลักสจัจธรรมทีม่อียเูปนอยจูรงิตามสภาวะเปนสำคญั  ดงัจะ
เหน็ไดจากพระพทุธดำรสัและคำอธบิายของอรรถกถา มนียัตางๆ ดงัตอไปน้ี

[๑] อตัตาโลกตุตระ (อตัตาแท) ตองไมเปนไปเพือ่อาพาธ
ในอนัตตลักขณสูตร โดยทรงยกเอาสังขตธรรมคอืขันธ ๕ มรีปูขันธ

เปนตน   ซึง่เปนธรรมฝายโลกิยะ   และมีอยจูริงโดยปรมัตถ   ขึน้มาแสดง
เปนตัวอยางในการนยิามลักษณะของอตัตาตามความหมายในพระพทุธศาสนา
วา   “ถาขนัธ ๕  เปนอตัตา  กจ็ะตองไมเปนไปเพ่ืออาพาธ”   แตขันธ ๕
เปนไปเพือ่อาพาธ จงึเปนอนตัตา     นีเ้ปนนยัสำคญัทีท่รงแสดงหลกัการ
พจิารณาลักษณะของอัตตาไวแลว ดงัเชนพระพุทธดำรสัวา
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รปฺูจ....เวทนา....สฺญา....สงขฺารา....วิญฺาณํ หทิํ
ภกิฺขเว อตฺตา อภวสิสฺ   นยิท ํ รปู ํ อาพาธาย  สวํตฺเตยยฺ.

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมที่ ๔ พระวินัยปฎก
มหาวรรค ขอ ๒๐ หนา ๒๔-๒๕.

แปลความวา : ภกิษุทัง้หลาย  กถ็ารปู...เวทนา...สญัญา...สงัขาร
...วญิญาณ (แตละอยาง) จกัไดเปนอัตตาแลว รปู...เวทนา
...สญัญา...สงัขาร...วญิญาณ  นีต้องไมเปนไปเพ่ืออาพาธ.
(คำวาอาพาธเปนทุกขลักษณะ)
โดยปกติ  พระนพิพานเปนปรมตัถธรรมทีม่อียจูริง  ไมเปนไปเพ่ือ

อาพาธ  คอืเปนบรมสุข และนจิจงั   คำวา อตัตา จงึเปนคำทีม่คีวามหมาย
ตรงกนัขามกับอนัตตา (ไมใชอตัตา) ซึง่พระพทุธเจาทรงนยิามความหมาย
ของคำวา อตัตา ไวอยางชัดเจนวา   ถาเปนอตัตาตองไมเปนไปเพ่ืออาพาธ
จงึไมตองไปหาความหมายหรอืคำแปลจากทีไ่หน  เพราะตรสัไวในอนัตต-
ลักขณสูตรน้ีแลว.

[๒] โลกตุตรธรรม ชือ่วา เปนอตัตา (แท)
อตัตา คอืสภาวธรรมทีม่จีริงโดยปรมตัถ ดงัเชนพระพทุธดำรัสวา

ดวยการพึง่ตนพึง่ธรรม  อนัหมายเอา โลกยิธรรม  และ โลกุตตรธรรม
ดังตอไปน้ี

พระพุทธดำรสัมวีา
อตฺตทีปา ภกิขฺเว วหิรถ อตฺตสรณา อนญฺสรณา

ธมฺมทีปา  ธมฺมสรณา  อนฺญสรณา.
พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๑๑ ทีฆนิกาย

ปาฏิกวรรคขอ ๔๙ หนา ๘๔.
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แปลความวา : ภกิษุทัง้หลาย    เธอทัง้หลาย จงเปนผมูอีตัตา
เปนทีพ่ึง่  มอีตัตาเปนสรณะ   ไมมสีิง่อ่ืนเปนสรณะ  จงเปน
ผมูธีรรมเปนท่ีพึง่  มธีรรมเปนสรณะ  ไมมสีิง่อ่ืนเปนสรณะ
อยเูถิด.

พระอรรถกถาจารยกอ็ธิบายวา อตัตา   ในพระสตูรน้ีคอืโลกิยธรรม
และโลกุตรธรรม ดังนี้

โก  ปเนตถฺ  อตฺตา  นาม ?   โลกิยโลกตุตฺรธมโฺม
แปลความวา : ถามวา  กอ็ะไรช่ือวา อตัตา ในคำวา อตตฺทีปา

เปนตน นี ้ แกวา โลกิยธรรมและโลกุตตรธรรม (ชือ่วา
อัตตา)

สุมังคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ภาค ๓ หนา ๓๐-๓๑.

อน่ึง ฎกีาก็อธิบายวา โลกตุตรธรรม ๙ คือ อตัตา และทีเ่ปนทีพ่ึง่
ดจุเกาะ (คอืพระนพิพาน)

อตฺตทปีาติ  เอตฺถ  อตฺตสทฺเทน  ธมฺโม  เอว
วุตฺโต,  สฺวายมตฺโถ  เหฏฐา วิภาวิโต เอว.   นววิโธ
โลกุตฺตรธมฺโม  เวทิตพฺโพ.  โส  หิ  จตูหิ  โอเฆหิ
อนชฺโฌตฺถณียโต  ทีโปติ  วุตฺโต.

คัมภีรลีนัตถปกาสนาสังยุตตฎีกา มหาวรรค เลม ๒ ขอ ๓๗๕ หนา ๕๕๗.

แปลความวา : ดวย อตัต ศพัท ในบทวา อตฺตทีปา นี ้ ทานกลาว
ถงึธรรมนัน่เอง,   เน้ือความน้ีนัน้ ซึง่พระผมูพีระภาคทรง
ประกาศไวกอนแลวน่ันเทียว  พงึทราบวา (คอื) โลกุตตร-
ธรรม ๙ อยาง      เพราะวา โลกุตตรธรรม ๙ อยาง น้ัน
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พระผมูพีระภาคตรสัเรยีกวาเกาะ(คอืพระนิพพาน) เพราะ
ไมพึงถูกหวงน้ำท้ัง ๔  (ไดแก หวงน้ำคือกาม,  ภพ,  ทฏิฐิ
และอวิชชา)  ทวมทับเอา.

[๓] อตัตาโลกตุตระ (อตัตาแท)
คือธรรมโดยปรมัตถ

อตัตาโลกตุตระ คอืสภาวะท่ีเปนอัตตาแท ทีส่มเดจ็พระสัมมา-
สมัพทุธเจาตรสัแกพระภกิษทุัง้หลาย ใหพากนัเจรญิสตปิฏฐาน ๔  โดยอาศยั
อตัตาโลกยิะอนัเปนเพยีงสมมตบิญัญตั ิ ปฏบิตัธิรรมเพือ่ความบรรล ุ คอื
เพ่ือความเขาถึง  ร-ูเห็น  และเปน พระนิพพานธาตทุีม่อีย ูโดยปรมัตถ ณ
ภายใน เปนท่ีพึง่อยางแทจริง คอืเปนท่ีพึง่ท่ีมสีภาพไมวปิริต ดงัเชน อตัตา
ทีพ่วกลัทธิภายนอกศาสนาพากันกำหนดถอืเอา     โดยอาการอนัวิปริต
ตรงขามกับความจรงิจากอตัตาท่ีมอียโูดยปรมตัถนัน้

สำหรบัขอความในพระพทุธพจนทีท่รงแสดงวา อตัตาโลกตุตระ คอื
ธรรมโดยปรมัตถ นี ้มปีรากฏดงัเชนคำวา “อตตฺทปีา” คมัภรีอรรถกถาช่ือ
สมุงัคลวิลาสิน ี ไดอธบิายคำวา “อตตฺา”   ในท่ีนี ้วาหมายถงึ พระนพิพาน
อนัเปนทีพ่ึง่ดจุเกาะ   สวนคำวา “ธมฺม”  ซึง่เปนคำไวพจนของคำวา “อตตฺา”
ทานหมายถงึ โลกตุตรธรรม ๙  ดงันี้

อตฺตทปีาต ิ มหาสมุททฺคตา ทปีํ วยิ อตฺตาน ํทปีํ
ปติฏฐ ํ กตฺวา  วหิรถ.  อตฺตสรณาต ิ อตตฺคติกา  โหถ,  มา
อฺญคตกิา.  ธมมฺทีปธมมฺสรณปเทสุป  เอเสว  นโย.  เอตถฺ
จ  ธมฺโมต ิ นววิโธ  โลกุตตฺรธมฺโม  เวทติพโฺพ.

สารตัถปกาสนิี อรรถกถาสงัยุตตนกิาย มหาวารวรรค เลม ๓  หนา ๒๗๗.
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แปลความวา : บทวา อตฺตทปีา   ความวา ทานท้ังหลายจงทำ
อัตตาใหเปนที่พึ่ง (คือพระนิพพานอันเปนที่พึ่งดุจเกาะ)
ดจุชนผอูยทูามกลางมหาสมุทรกระทำเกาะใหเปนทีพ่ึง่อยู
เถิด.    บทวา  อตฺตสรณา  คอื จงมีอตัตาเปนคติ (ทีไ่ป)
จงอยามสีิง่อืน่เปนคติ (ทีไ่ป).   แมในบทวา ธมมฺทปี และ
ธมมฺสรณ กม็นีัยเดยีวกนัน่ันแล.   อนึง่ พงึทราบวา คำวา
ธรรม ในท่ีนี้ไดแก โลกุตตรธรรม ๙ อยาง.

[๔] อตัตาโลกุตตรธรรมทีม่อีย ูณ ภายใน
เปนท่ีพึ่งและเปนท่ีไปในเบื้องหนา

อตัตาโลกุตตรธรรมนีแ้หละ  ทีพ่ระผมูพีระภาคตรสัแสดงวา เปน
ดจุเกาะ (พระนิพพาน) คอื เปนท่ีพึง่ เปนท่ีไปในเบือ้งหนา และเปนธรรม
ทีม่อียจูรงิโดยปรมัตถ ณ ภายใน  คอืเปนทีพ่ึง่ทีม่สีภาพไมวปิรติดงัเชนอตัตา
ทีพ่วกลทัธภิายนอกศาสนาพากันกำหนดถอืเอา  โดยอาการอนัวปิรติจาก
ความจริงตามลักษณะของอตัตาท่ีมอียโูดยปรมตัถ  ซึง่พระธรรมปาลเถระ
ไดอธิบายไวในคัมภีรฎกีาลีนตัถัปปกาสนา วา

ทวฺหีิ  ภาเคหิ  อาโป  คโต  เอตฺถาติ  ทโีป,
โอเฆน  ปริคโต  หตฺุวา  อนชฺโฌตฺถโฏ  ภมูิภาโค,  อธิ
ปน  จตูหปิ  โอเฆหิ,  สสํารมโหเฆเนว  วา  อนชฺโฌตฺถโฏ
อตฺตา  “ทโีป”ต ิ อธิปเฺปโต.  เตนาห “มหาสมทุทฺคตา”ตอิาทิ.
อตฺตสรณาต ิอตตฺปปฺฏสิรณา.  อตฺตคตกิา วาต ิอตตฺ--
ปรายณา  ว.   มา  อฺญคตกิาติ  อฺญํ  กิฺจิ  คตึ
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ปฏิสรณํ  ปรายณ ํ มา  จนิตฺยิตถฺ.   กสฺมา ?  อตฺตา นาเมตฺถ
ปรมตถฺโต   ธมฺโม  อพฺภนตฺรฏเฐน,  โส  เอวํ  สมฺปาทิโต
ตมุหฺากํ  ทปี ํ  ตาณํ  คติ  ปรายณนฺติ.  เตน  วุตฺตํ
“ธมมฺทปีา”ตอิาทิ.

ลีนัตถัปปกาสนา มหาวรรคฎีกา ฎีกาทีฆนิกาย ภาค ๒ หนา ๑๘๐-๑๘๑.

แปลความวา : ชือ่วา ทีโป (เกาะ)  เพราะอรรถวาเปนสถานที ่ที่
มนี้ำโดย ๒ สวน,   ไดแก ภมูภิาคท่ีถูกลอมดวยหวงน้ำ
(แต) ไมถูกน้ำทวม,  แตวาในท่ีนี้  อตัตาทีท่านประสงค
เอาวา ทโีป (เกาะ) เปนอตัตาท่ีไมถกูหวงน้ำแมทัง้ ๔ อยาง
หรอืหวงน้ำใหญคอืสงัสารทวมทบัไดนัน่เอง.  เพราะเหตุนัน้
ทานจงึกลาวคำ เปนตนวา  มหาสมุททฺคตา.      บทวา
อตฺตสรณา แปลวา มอีตัตาเปนท่ีระลกึเฉพาะ.    บทวา
อตตฺคติกา วา แปลวา มตีนเปนท่ีไปในเบือ้งหนาน่ันเอง.
บทวา  มา อญฺคติกา   ความวา เธอทัง้หลายจงอยา
คิดถึงคติที่ระลึกเฉพาะที่ไปในเบ้ืองหนาอะไรๆ อื่นเลย.
เพราะอะไร?      เพราะในบทวา  อตตฺทปีา เปนตนน้ี
ธรรมโดยปรมตัถชื่อวาอัตตา   โดยหมายถงึ ธรรมท่ีมี
ณ ภายใน.   ธรรมโดยปรมตัถทีเ่ปนอตัตานัน้   ทีเ่ธอ
ทัง้หลายใหถงึพรอมแลวอยางน้ี  ชือ่วา เปนเกาะ เปนทีพ่ึง่
เปนคต ิ เปนท่ีไปในเบ้ืองหนา.   เพราะเหตนุัน้ พระผมูี
พระภาคจงึตรสัวา “ธมฺมทีปา”  เปนตน.
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อน่ึง   คำวา อตฺตา  ใชหมายถึงพระนพิพาน  ในฐานะเปนท่ีพึง่
เชนในประโยควา....

อตฺตา  ทโีป  ปติฏฐา  เอเตสนฺติ  อตฺตทีปา.
แปลความวา : อตัตาเปนทีพ่ึง่ของชนเหลานัน่      เหตนุัน้

ชนเหลานัน้ ชือ่วา มทีีพ่ึง่คอือตัตา
ลนีัตถัปปกาสนา มหาวรรคฎกีา ฎีกาทีฆนิกาย ภาค ๒ หนา ๒๑๙.

อน่ึง   ในพระไตรปฎก  เลมท่ี ๑๗  ขทุทกนิกาย  สตุตนิบาต   มี
พระพุทธพจนปรากฏในมาฆสูตรที่ ๕    กลาวถึงการถวายไทยธรรมใน
บคุคลผมูอีตัตาเปนท่ีพึง่วา ผถูวายอยางนัน้ยอมประสบผลบญุเปนอนัมาก
ดงัมขีอความปรากฏในคาถาวา

เย  อตฺตทีปา  วจิรนตฺิ  โลเก
อกิจฺนา  สพฺพธิ  วปิปฺมุตตฺา
กาเลน  เตสุ  หพยฺ ํ ปเวจฺเฉ
โย  พรฺาหฺมโณ  ปุญฺเปกฺโข  ยเชถ.

แปลความวา : ชนเหลาใด   เปนผมูตีนเปนท่ีพึง่    ไมมีกิเลส
เครือ่งกงัวลหลดุพนวเิศษแลว     ในเพราะธรรมทัง้ปวง
พราหมณ ผตูองการบุญพงึหลัง่ไทยธรรมบูชาชนเหลานัน้
ตามกาล.
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และอรรถกถา ขทุทกนิกาย สตุตนิบาต นัน้เอง  อธิบายวา
อตฺตทีปาต ิ อตตฺโน คเุณเอว  อตตฺโน  ทปี ํ กตวฺา

วจิรนตฺา  ขณีาสวา  วจุจฺนตฺ.ิ
แปลความวา : พระขณีาสพผทูำคณุธรรมของตนน่ันเอง ใหเปน

ทีพ่ึง่ของตน เทีย่วไป ทานเรียกวา เปนผมูอีตัตาเปนท่ีพึง่.

อตัตาโลกตุตระ อนัเปนปรมตัถธรรมทีพ่ระอริยเจา เชน พระปญจ--
วคัคีย เปนตน  ผไูดสดับพระธรรมเทศนา “อนตัตลกัขณสูตร” จากสมเด็จ
พระสัมมาสัมพทุธเจา ณ อสิปิตนมฤคทายวันแลว และไดบรรลุแลวนีแ้หละ
คือ ธรรมท่ีพระสุปฏปินโน อนัมหีลวงพอวดัปากน้ำฯ  พระมงคลเทพมุนี
(สด จนฺทสโร)     พระเดชพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตา
พระมหาบัว ญาณสมปฺนฺโน) ฯลฯ   ทานกลาวหมายถงึ  ซึง่ตางแสดงวา
พระนพิพาน เปนสภาพเทีย่ง  (นจิจฺ)ํ

เปนบรมสุข  (ปรม ํสขุ)ํ
เปนอัตตา (อตฺตา) แท (ไมใชอัตตาโลกิยะอันเปนเพียง

อตัตาสมมติ หรืออัตตาเทยีม)
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[๕] พระนิพพาน  คอื อสังขตธรรม
มอียจูรงิโดยปรมตัถ และเปนอตัตา (แท)

พระนิพพานเปนอสงัขตธรรม คอื เปนธรรมชาตอินัปจจยัปรงุแตง
ไมได ที่มอียจูรงิโดยปรมตัถ     ดงัปรากฏในพระสตุตันตปฎก เลมท่ี ๑๗
ขทุทกนกิาย  อทุาน  ปาฏลคิามยิวรรคที ่๘      นพิพานสตูรท่ี ๑  วาดวย
พระนพิพานเปนอสังขตะมีอย ูดงัน้ี

อตฺถ ิ  ภกิขฺเว   อชาต ํ  อภูต ํ  อกตํ   อสงฺขตํ,
โน  เจ  ตํ  ภิกฺขเว  อภวิสฺส  อชาตํ  อภูตํ  อกตํ  อสงฺขตํ,
นยธิ ชาตสสฺ ภตูสสฺ กตสฺส สงขฺตสฺส นสิสฺรณํ ปญฺาเยถ,
ยสฺมา  จ  โข  ภกิฺขเว  อตฺถิ  อชาตํ  อภูตํ  อกต ํ อสงขฺตํ
ตสฺมา ชาตสสฺ ภตูสฺส กตสสฺ สงฺขตสสฺ นสิสฺรณ ํปฺญายต.ิ

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๕ ขุททกนิกาย
อุทาน ขอ ๑๖๐ หนา ๒๐๗-๒๐๘.

แปลความวา : ภกิษทุัง้หลาย ธรรมชาติอนัไมเกิดแลว ไมเปนแลว
อนัปจจยักระทำไมไดแลว   ปรงุแตงไมไดแลว  มอีย ู   ภกิษุ
ทัง้หลาย     ถาธรรมชาตอินัไมเกดิแลว     ไมเปนแลว
อนัปจจยักระทำไมไดแลว    ปรงุแตงไมไดแลว    จกัไมไดมี
แลวไซร   การสลัดออกซ่ึงธรรมชาตทิีเ่กดิแลว  เปนแลว
อนัปจจยักระทำแลว    ปรงุแตงแลว    จะไมพงึปรากฏ
ในโลกน้ีเลย      ภกิษทุัง้หลาย กแ็ลเพราะธรรมชาติ
อนัไมเกดิแลว  ไมเปนแลว  อนัปจจยักระทำไมไดแลว
ปรุงแตงไมไดแลว มอีย ู ฉะน้ัน การสลัดออกซ่ึงธรรมชาติ
ทีเ่กดิแลว เปนแลว อนัปจจยักระทำแลว ปรงุแตงแลว
จึงปรากฏ.
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[๖] อตัตาแท ัอนัเปนธรรมทีม่โีดยปรมตัถ
สญูหรอืวางจากอตัตาสมมติ

คำวา สุญฺ (สญูหรอืวาง) ในอนตัตลกัษณะนี ้พระผมูพีระภาค
มไิดหมายความวา “ธรรม (โดยปรมตัถ) ไมม”ี แตตรัสหมายถงึความไมมี
สาระในอัตตา (อตัตาสมมตกิลาวคือ ผทูำ ผเูสวย เปนตน)  และสิง่ท่ีเน่ือง
ดวยอัตตาในธรรมน้ัน   ในเร่ืองน้ี ทานพระมหานามเถระทานไดอรรถา--
ธบิายวา  เปรียบด่ังเรือนวาง หรอืหมอวาง ซึ่งมไิดหมายความวา “เรือน
หรือหมอ ไมม”ี แตหมายความวา “ไมมสีิง่อ่ืนในเรือนหรือในหมอ” เทาน้ัน
ดงัปรากฏในคมัภีรสทัธัมมัปปกาสนิ ีวา

สุญฺ ํ อตฺเตน  วา  อตตฺนเิยน วาต ิ “การโก
เวทโก  สยวํส”ีต ิ  เอวํ  โลกปรกิปปฺเตน  อตตฺนา  จ
อตตฺาภาวโตเยว  อตฺตโน  สนตฺเกน  ปรกิขฺาเรน  จ
สุญฺํ.  สพฺพํ  จกฺขาท ิ  โลกยิํ  ธมฺมชาตํ,   ตเํยว
ลชุชฺนปลชุชฺนฏเฐน  โลโก  นาม.  ยสฺมา  จ  อตฺตา  จ
เอตฺถ  นตถฺ,ิ  อตตฺนยิจฺ  เอตถฺ  นตถฺ,ิ  ตสมฺา  สุโฺญ
โลโกต ิ วจุจฺตีต ิ อตฺโถ.  โลกุตตฺโรป จ ธมฺโม อตฺตตฺตนิเยหิ
สุโฺญ  เอว.    ปจุฉฺานุรเูปน  ปน  โลกโิยว  ธมโฺม  วตุโฺต.

สุโฺญต ิ จ  ธมฺโม  นตฺถีติ  วุตฺตํ  น  โหติ,  ตสฺมึ
ธมฺเม  อตตฺตฺตนิยสารสสฺ  นตถฺภิาโว  วตุโฺต  โหติ. โลเก
จ  “สุญฺ ํ ฆรํ, สุโฺญ  ฆโฏ”ติ  วุตฺเต  ฆรสฺส  ฆฏสฺส
จ นตฺถภิาโว วตฺุโต  น  โหติ,  ตสฺม ึฆเร  ฆเฏ จ อฺญสฺส
นตฺถิภาโว  วตุโฺต  โหติ.
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ภควตา จ “อติ ิ ย ํห ิ โข  ตตถฺ  น  โหติ,  เตน
ต ํ สุญฺ ํ สมนปุสสฺต.ิ   ย ํ  ปน  ตตฺถ  อวสฏิฐ ํ โหต.ิ
ต ํ สนตฺ ํ อทิมตฺถตี ิ ปชานาตี”ติ  อยเมว  อตฺโถ  วุตฺโต.

อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๒ หนา ๒๗๘-๒๗๙.

แปลความวา : คำวา สุญฺ ํอตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา (วางเปลา
จากอัตตาหรือส่ิงท่ีเน่ืองดวยอตัตา)  ความวาสญูจากอัตตา
ทีช่าวโลกดำรไิวอยางน้ีวา “ผทูำ ผเูสวย ผมูอีำนาจเอง”
และจากบรขิารอนัเปนของตน   เพราะความไมมอีตัตา
(สมมติ) นั่นแหละ.  จักษุเปนตนท้ังหมดเปนธรรมชาติ
ทีเ่ปนของโลก,  จกัษเุปนตนนัน่แหละช่ือวาโลก  เพราะ
ยอมสลายไป.      อน่ึง เพราะอัตตาไมมใีนโลกน้ี   และสิง่ท่ี
เนื่องดวยอัตตาก็ไมมีในโลกน้ี,  ฉะน้ัน ทานจึงกลาววา
“โลกสูญ” แมโลกตุตรธรรม (อตัตาแท) กส็ญูจากอตัตา
(สมมติ) และสิ่งที่เนื่องดวยอัตตา (สมมติ) นั่นแหละ.
แตทานกลาวถึงโลกิยธรรมเทาน้ัน โดยสมควร แกคำถาม.

อนึง่ คำวา “สญู” ทานไมกลาววา “ธรรมไมมี”,
ทานกลาวถึงความไมมีสาระในอัตตาและสิ่งท่ีเน่ืองดวย
อตัตาในธรรมนัน้.       อน่ึง  เมือ่เขาพดูกนัในโลกวา
“เรอืนสญู   หมอสญู”    กม็ใิชกลาวถงึความไมมเีรอืน
และหมอ, (แต) กลาวถงึความไมมสีิง่อืน่ในเรือนและใน
หมอน้ัน.



      อตัตาคืออยางไร   117

อนึง่ พระผมูพีระภาคเจาตรัสความนีไ้ววา “กส็ิง่ใด
แลไมมใีนสิง่นัน้     ภกิษยุอมพจิารณาสิง่นัน้วาสญูดวย
เหตนุัน้ แตสิง่ใดมเีหลอือยใูนส่ิงน้ัน สิง่น้ันมีอย ู ภกิษุยอม
รวูาส่ิงน้ันมีอยู...”    ในพระสตูรนี ้ ทานกลาวถงึอนตัต-
ลักขณสูตรเทาน้ัน.”

[๗] อรยิสจั ๔  วางจากอัตตาสมมติ
พระอรรถกถาจารยจงึไดอธบิายวา อรยิสจั ๔ โดยปรมตัถ วางจาก

บคุคลอันเปนสมมตบิญัญัตเิหลาน้ีคอื  ผเูสวย  ผทูำ  ผดูบัแลว  และผดูำเนิน
เปนตน ดังตอไปน้ี

สพฺพาเนว       ปเนตานิ      สจฺจาน ิ     ปรมตเฺถน
เวทกการกนิพพฺตุคมกาภาวโต    สุญฺานตี ิ   เวทิตพฺพาน.ิ
เตเนต ํ วจุจฺติ:-

“ทกุขฺเมว  ห ิ น  โกจ ิ ทกุขฺิโต
การโก  น  กริิยาว  วชิฺชติ,
อตฺถ ิ นพิพฺตุิ  น  นพิพฺโุต  ปมุา
มคฺคมตฺถิ  คมโก  น  วิชฺชตี”ติ.

ปฏิสํ. อ. ๔๗/๑๐๘/๒๑๔

แปลความวา : อนึง่  โดยปรมตัถ  สจัจะเหลาน้ีทัง้หมด นัน่แหละ
พึงทราบวา สูญ (วางเปลา) เพราะไมมีผูเสวย ผูทำ
ผดูบัแลว  และผดูำเนนิ.  เพราะเหตนุัน้ ทานจึงกลาววา
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“ความจรงิ ทกุขเทานั้น มอียู แตใครๆ ผถูงึทกุขไมมี
กริยิา (การกระทำ) มอียู แตผกูระทำไมม,ี
ความดับ (พระนิพพาน) มอียู แตคนผดูบัแลว ไมมี
มรรค (ทาง) มอียู แตคนผดูำเนนิไมม.ี”

ขอความท่ีโบราณจารยกลาวถงึเรือ่ง “สญู”    ในท่ีนีเ้ปนหลักการ
ในเร่ืองการใชภาษา ๒ อยาง คอื ภาษาทางปรมตัถ และภาษาทางสมมติ
บญัญัตนิั้นเอง      โดยทานกลาวนำกอนคาถา     มเีน้ือความโดยสรุปวา
อริยสัจ ๔  ซึง่เปนปรมัตถธรรม    เม่ือกลาวโดยปรมตัถกถาอนัเปนภาษา
ในระดับปรมัตถแลว จะไมมคีำพดูในระดบัสมมติ เชนคำวา ผเูสวยทุกข
ผทูำ เปนตน    หมายความวา   เม่ือใชภาษาปรมตัถพดูกันแลว  กต็องไมใช
ภาษาสมมติซ้ำซอนอีกนั่นเอง

ดงัน้ัน ขอความในคาถานีจ้ึงหมายถงึ “อรยิสจั ๔ อนัเปนสภาว--
ธรรมโดยปรมัตถ  วางจากบคุคลอันเปนสมมติบญัญตั”ิ  มอีธิบายเปนขอๆ
ดังน้ี

[๑] ทกุขสัจ มอีย ู  แตไมมผีถูงึทกุข (ทกุขฺโิต)
อธิบายวา : ในทีน่ีท้านใชคำวา “ทกุขฺ”ํ แทน “ทกุขสจั” และใชคำวา

“เวทโก” ในคำนำกอนถึงคาถา   และใชคำวา “ทกุขฺโิต” ในคาถาหมายถึง
บคุคลผเูสวยทุกข  ซึง่เปนสมมตบิญัญัต.ิ

[๒] สมทุยัสจั เปนเหตใุหทกุขเกิดข้ึน มอีย ู แตไมมบีคุคลผกูระทำ
(การโก)

อธิบายวา :   ในท่ีนี้ทานใชคำวา “กริยิา”  หมายถึง “สมทุยัสจั”
และใชคำวา “การโก” หมายถงึ บคุคลผกูระทำกรรมอนัทีเ่ปนเหตใุหทกุข
เกิด  ซึง่เปนสมมติบญัญัต.ิ
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[๓] พระนิพพาน (นโิรธสจั) มอีย ู แตไมมผีนูพิพาน (นพิพฺโุต)
อธบิายวา : ในท่ีนี้ทานใชคำวา “นพิพฺตุ”ิ แทน “นโิรธสัจ” และ

ใชคำวา “นพิพฺโุต” หมายถงึ บคุคลผบูรรลนุพิพานแลว ซึง่เปนสมมติบญัญัต.ิ

[๔] มรรคสัจ มอีย,ู   แตผดูำเนนิ (คมโก) ไมมี
อธบิายวา :  ในท่ีนีท้านใชคำวา  “มคฺโค”  แทน  “มคัคสัจ”  และ

ใชคำวา “คมโก”  หมายถงึ  บคุคลผกูำลงัปฏิบตัเิพ่ือบรรลุนพิพาน  ซึง่เปน
สมมติบญัญัต.ิ

สรุปความวา กลาวโดยปรมัตถแลว ทุกขสัจ มีอยู, กิริยา (การ
กระทำหมายเอาตณัหาสมทุยั) มอีย,ู  พระนพิพาน มอีย,ู  มรรคมอีย ู สวน
อตัตาสมมต ิไดแก ผถูงึทกุข (ทกุขฺโิต),  ผกูระทำ (การโก),  ผเูสวย (เวทโก),
ผดูบัแลว (นพิพฺโุต) และคนผดูำเนิน (คมโก) หามีไม  เพราะเปนสงัขตธรรม
คอืเปนเพียงอัตตาสมมติทีช่าวโลกบญัญัตขิึน้  จงึไมมแีกนสารสาระในความ
เปนอัตตาท่ีแทจริง ชือ่วา “สญู”  และ “เปนอนตัตา”    สวนอสงัขตธรรม
คอืพระนิพพานเปนธรรมทีม่โีดยปรมตัถ  และเปนอัตตา (แท)

อน่ึง  มบีางทานชอบอางพระพทุธพจน  ทีต่รัสจำแนกศาสดา ๓
ประเภท คอื ทีบ่ญัญัตแิละไมบญัญัตบิคุคลวา “เปนอัตตา” โดยความเปน
ของจริง ของแท   ในคมัภีรกถาวตัถุ  พระไตรปฎกเลมท่ี ๓๗  วา

สกวาท ี: ทานหยัง่เห็นบคุคลได     โดยสัจฉกิตัถปรมัตถ
(โดยสภาวะตามท่ีเปนจริง) หรือ ?
ปรวาที : ถกูแลว
สกวาท ี: พระผมูพีระภาคมปีกตติรสัคำจรงิ ตรสัสมกาล
ตรัสเร่ืองท่ีเปนจริง ตรัสถูกตอง ตรัสไมผิด ตรัสไม
คลาดเคล่ือน  มใิชหรือ?
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ปรวาท ี: ถกูแลว
สกวาท ี: พระผมูพีระภาคไดตรัสวา    “ดกูอนเสนยิะ
ศาสดา ๓ ประเภทนีม้ปีรากฏอย ูในโลก ...ฯลฯ... ในศาสดา
๓ ประเภทนัน้

[๑] ศาสดาท่ีบญัญัตอิตัตา โดยความเปนของจริง
โดยความเปนของแท    ทัง้ในปจจุบนั   ทัง้ในเบือ้งหนา
นีเ้รียกวาศาสดาทีเ่ปน “สสัสตวาท” (ผมูคีวามเหน็ผิดวา
“โลกเท่ียง”)

[๒] ศาสดาท่ีบญัญัตอิตัตา   โดยความเปนของจริง
โดยความเปนของแท  เฉพาะในปจจบุนั ไมบญัญตัเิชนนัน้
ในเบือ้งหนา      นีเ้รียกวาศาสดาทีเ่ปน “อจุเฉทวาท”
(ผมูคีวามเห็นผดิวา “ขาดสญู”)

[๓] ศาสดาที่ไมบัญญัติอัตตา    โดยความเปน
ของจริง    โดยความเปนของแท    ทัง้ในปจจุบนั    ทัง้ใน
เบ้ืองหนา      นี้เรียกวาศาสดาทีเ่ปน “สมัมาสมัพุทธะ”
ดกูอนเสนิยะ    ศาสดา ๓ ประเภทนีม้ปีรากฏอยใูนโลก
ดงันี ้ เปนพระสูตรทีมี่อยจูรงิมใิชหรอื?
ปรวาที : ถกูแลว
สกวาท ี:  ถาอยางน้ัน ทานก็ไมพงึกลาววา “ทานหย่ัง
เหน็บคุคลไดดวยสจัฉกิตัถปรมตัถ นะส”ิ

อภิ. ก. ๓๗/๑๘๘/๘๒
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อธบิาย : พระศาสดาสมัมาสัมพุทธะ ไมทรงบัญญัตอิตัตาสมมติ
กลาวคือบคุคล   โดยความเปนของจรงิ   โดยความเปนของแท   ทัง้ในโลกน้ี
ทัง้ในโลกอืน่      เพราะอัตตาสมมต ิ(สตัว บคุคล ชวีะ)  เมือ่กลาวโดย
สภาวปรมัตถแลว  ไมมสีภาพใดๆ ทีเ่ปนของเทีย่ง คงท่ีเลย.

ดังนั้น พึงพิจารณาใหถองแทวาพระพุทธองคทรงปฏิเสธวา ที่ไม
บญัญตัอิตัตา  ทัง้ในอตัตภาพนี ้ และในอัตตภาพอืน่  โดยความเปนของจริง
โดยความเปนของแท  ทรงหมายถึงอัตตาตามที่ชาวโลก หรือลัทธิอื่น
อนัไดแก พวกศาสดาสัสสตวาทะ และศาสดาอจุเฉทวาทะ เปนตน บญัญตัิ
ขึน้นัน้ ซึง่ลวนเปนอตัตาโลกยิะและเปนอตัตาสมมตทิัง้นัน้ เพราะศาสดา
เหลาน้ันยังไมมใีครรเูร่ืองพระนิพพานอนัเปนโลกตุตรธรรมท่ีแทจริงเลย

เหตผุลท่ีแสดงมาโดยลำดับเหลานี ้ เปนองคประกอบหลัก และมี
ความสมัพันธเก่ียวเน่ืองกัน     ในการทีจ่ะนำมาพจิารณาคณุลักษณะของ
พระนิพพาน วา  เปนอสังขตธรรมทีม่อียจูริงโดยปรมตัถ  มสีภาวะเทีย่ง
เปนบรมสขุ เปนอตัตา ตรงกันขามกันกบัสงัขตธรรมคอืขนัธ ๕  เปนตน
ทีแ่มมอียจูรงิโดยปรมตัถสภาวะ  แตขนัธ ๕  มสีภาวะไมเทีย่ง  เปนทกุข
และเปนอนัตตา  ตามหลกัพระพทุธวจนะท่ีทรงแสดงไว ดงัน้ี

[๑] ทรงแสดงหลกัการสำคญัรวบยอดในการพจิารณาปรมตัถ--
ธรรมท่ีเปนอนัตตาไววา

ยทนจิจฺ ํ ต ํ ทกุขฺ ํ  ย ํ ทกุขฺ ํ ตทนตฺตา.
พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๑๗ สังยุตตนิกาย

ขันธวรรค ขอ ๔๒ หนา ๒๘.

แปลความวา : สิง่ใดไมเท่ียง    สิง่น้ันเปนทุกข    สิง่ใดเปนทุกข
สิ่งน้ันเปนอนัตตา.
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[๒] ทรงแสดงหลักการสำคญัรวบยอดในการพิจารณาปรมัตถธรรม
ทีเ่ปน อตัตา ไววา

กถ็า   รปู...เวทนา...สญัญา...สงัขาร...วญิญาณ
(แตละอยาง) จกัไดเปนอตัตาแลว  รปู...เวทนา...สญัญา
...สงัขาร...วญิญาณ นีต้องไมเปนไปเพือ่อาพาธ. (คำวา
อาพาธเปนทุกขลกัษณะ)

[๓] ในการพจิารณาวาสิง่ใดเปนอตัตา หรอื อนตัตา   พงึกำหนด
ปรมตัถธรรมเปนเกณฑ  ไมพงึถือเอาอัตตาสมมตอินัเปนสมมติบญัญัตเิขามา
ปะปนดวย และพงึเขาใจวา  แทจรงิแลว  ธรรมทีเ่ปนอัตตา เปนท่ีพึง่ มอียู
โดยปรมตัถ   ดงัทีพ่ระผมูพีระภาคตรัสไววา

อตตฺทปีา  ภกิขฺเว  วหิรถ  อตตฺสรณา  อนฺญสรณา
ธมฺมทีปา  ธมฺมสรณา  อนฺญสรณา.

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๑๑ ทีฆนิกาย
ปาฏิกวรรคขอ ๔๙ หนา ๘๔.

แปลความวา : ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลาย  จงเปนผูมีอัตตา
เปนท่ีพึง่  มอีตัตาเปนสรณะ ไมมสีิง่อืน่เปนสรณะ จงเปน
ผมูธีรรมเปนท่ีพึง่  มธีรรมเปนสรณะ  จงอยามีสิง่อ่ืนเปน
สรณะ อยเูถดิ.
พระอรรถกถาจารยไดอธิบายวา

โก ปเนตถฺ อตตฺา นาม ?  โลกิยโลกตุตฺรธมโฺม
สุมังคลวิลาสินี อรรถกถาทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ภาค ๓ หนา ๓๐-๓๑.

แปลความวา : ถามวา กใ็นคำวา อตตฺทปีา นี ้ อะไรชือ่วา อตัตา
   แกวา  โลกิยธรรมและโลกุตตรธรรม (ชือ่วาอตัตา)
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พระฎกีาจารยไดอธบิายอกีวา
อตฺตา นาเมตถฺ ปรมตฺถโต ธมฺโม อพฺภนฺตรฏเฐน,

โส  เอว ํ สมปฺาทิโต  ตมุหฺากํ  ทปี ํ ตาณ ํ คต ิ ปรายณนฺต.ิ
เตน  วตุตฺ ํ “ธมมฺทปีา”ตอิาทิ.

แปลความวา : ในบทวา อตฺตทปีา เปนตนน้ี ธรรมโดยปรมตัถ
ชือ่วา อตัตา  โดยหมายถงึธรรมท่ีม ี ณ  ภายใน.  ธรรม
โดยปรมัตถที่เปนอัตตานั้น  ที่เธอทั้งหลายใหถึงพรอม
แลวอยางน้ี  ชือ่วา เปนดจุเกาะ เปนทีพ่ึง่ เปนคต ิเปนทีไ่ป
ในเบ้ืองหนา.    เพราะเหตนุัน้  พระผมูพีระภาคจงึตรสัวา
“ธมฺมทีปา”  เปนตน.

ดงัน้ัน    ถาใครจะกลาววา   “ธรรมชาติทีท่รงสภาวพระ
นพิพาน คอื พระนิพพานธาตุ ไมม”ี  กย็อมคานพระอรรถกถาจารย

หรอืวา  ถาใครจะกลาววา  อายตนะ (คอืพระนิพพาน) ไมมี
กต็พูระพทุธพจน

และถาใครจะกลาว หรอืไดกลาวแลวในทำนองวา   “พระ
พทุธเจาไมเคยตรัสเร่ืองอัตตา” และ/หรอื ใครจะกลาววา “ทัง้สงัขาร
และวิสงัขาร แมจะเปนอนตัตา  แตกไ็มจำเปนจะตองไมเท่ียง  และ
เปนทกุขเสมอไป”  ผนูัน้ยอมคานพระพุทธพจน แล !



บทที ่๗

บทวิจารณ

ในบทนี ้จะเปนการนำขอมูลบางสวนจากทีแ่สดงในบทที ่๑-๖ มา
ประกอบหลักการพิจารณาตัดสิน ตามแบบแผนที่พระสัมมาสัมพุทธเจา
และโบราณจารยไดวางไว    มาวจิารณเพ่ือแสดงใหเห็นชัดเจนย่ิงข้ึนวา
“สงัขตธรรมทัง้ปวง เปนอนจิจงั ทกุขงั อนตัตา”  สวน “อสงัขตธรรม คอื
พระนพิพาน เปนนิจจงั สขุงั อตัตา”  และถาไมเปนดังน้ี  จะมโีทษตามมา
อยางไรไดบาง  ดงัตอไปน้ี

๑. การพิจารณาพระนิพพานธาตุโดยปรมัตถวา  “เปนอัตตา
หรอืเปนอนัตตา”  โดยอาศยัหลักฐานตามลำดบัชัน้

จากการทีม่บีคุคลบางทานแสดงความรคูวามเหน็เกีย่วกบัหลกัธรรม
ชั้นสูง คือ พระนิพพาน วาเปนอนตัตา โดยยกหลกัฐานจากพระไตรปฎก
ในคมัภีรบริวารพระวนิยัมีขอความวา “บญัญัตคิอืพระนพิพาน ทานตดัสนิ
วาเปนอนัตตา”     มาสนบัสนนุความเหน็ของตน    และชีช้ดัอยางมัน่ใจวา
พระนพิพานเปนอนัตตา ดวยหลกัฐานอันมิใชพระพทุธพจนโดยตรง แตเปน
อตัตโนมติ  โดยมองขามหลกัฐานท่ีสำคญักวา กลาวคือพระพทุธพจนโดยตรง
ทีท่รงแสดงไวในพระสตูรตางๆ ในพระไตรปฎก
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การศึกษาและวจิารณหลักธรรมขัน้สูง คอื โลกุตตรธรรมอนัไมเปน
อารมณของอุปาทาน   และไมสามารถเขาถึงได ดวยเพียงแคการอานตำรา
ผศูกึษาและวิจารณจงึไมควรยึดมัน่แตความเหน็ฝายตนวาถกูตองโดยสวน
เดยีว ฝายอืน่ผดิ เพราะยงัไมเคยพบหลกัฐานทีใ่ดเลยทีแ่สดงวา “ผทูีก่ลาว
วาพระนพิพานมสีภาวะเท่ียง ยัง่ยนื เปนบรมสขุ และมีสภาวะเปนอตัตา
(โดยปรมัตถ)  ทานจัดเปนสัสสตวาทีบุคคล”   เหมือนอยางที่บางทาน
กลาวหาเลย

ทีก่ลาวเชนน้ีเพราะตามธรรมดา สสัสตวาทบีคุคล เม่ือจะบัญญัติ
ความเทีย่ง  ลวนแลวแตบญัญตัขินัธ ๕  หรือสภาวธรรมท่ีนบัวายงัไม
พนไปจากสังขารหรือสังขตธรรมอันเปนไปในภพ ๓ ทั้งสิ้น    เพราะ
สสัสตวาทีบคุคลเหลานัน้ยงัมวีสิยัทีม่ไิดลวงเลยไปจากภพ ๓   และยัง
ไมเคยรเูหน็พระนิพพานทีแ่ทจรงิเลย  จงึไมสามารถบัญญตัพิระนิพพาน
อนัเปนโลกุตตรธรรมได ทัง้นีเ้ปนเพราะเหตวุา โลกุตตรธรรมคือมรรค ๔
ผล ๔ และนพิพาน ๑ เปนธรรมท่ีสามารถบรรลุไดจากการศึกษา และ
ปฏิบตัใินศีล สมาธ ิปญญา เทาน้ัน

ในการศึกษาหรือวิจารณธรรม    เพ่ือคนหาความรทูีถ่กูตรงตาม
พระพทุธดำรสัวาเปน อตัตา หรอื อนัตตา  จงึควรตัง้ประเดน็ในการศกึษา
เพือ่ความเขาใจท่ีถกูตอง    ไมใชเพือ่ใหเกดิการโตแยง    ไมยอมรับความรู
ความเขาใจของผอูืน่   คอยจับผดิผอูืน่ร่ำไป   ถาเปนอยางนีก้ารศกึษาปริยตัิ
คงจะเปนการศกึษาท่ีเปรียบเสมอืนการเท่ียวแสวงหางูพษิเปนแนแท

ในการคนหาขอมูลประกอบการตดัสิน  ยอมตองอาศยัพระพทุธพจน
เปนหลกัเปนประธาน  และหลักฐานช้ันรองลงมาในยคุหลงัๆ ตามลำดบัชัน้
ทีพ่ระอรรถกถาจารยไดวางไวเปนแนวทางดงัตอไปน้ี
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ชัน้ท่ี ๑ พระสตูร หมายเอา พระบาลีพทุธวจนะแทๆ  และมีทีม่า
ในพระไตรปฎก

ชั้นท่ี ๒ สตุตานโุลม หมายเอาพระพุทธวจนะ ทีต่รัสแสดงไปใน
แนวเดยีวกนักบัพระสตูร

ชั้นที่ ๓ อาจรยิวาท หมายถึงแบบแผนอรรถกาถาท่ีพระอรหนัต
๕๐๐  รปู มพีระมหากสัสปเถระเปนประธานไดวางแบบ
ไวสำหรบัอธบิายขยายความพระบาลพีทุธพจน

ชั้นที่ ๔ อตัตโนมตัิ คอืความรคูวามเหน็สวนตน และพระเถระ-
วาทะแมทั้งหมดท่ีมาในอรรถกถาแหงพระสูตร     พระ
อภธิรรม   และพระวินยั   ทีเ่กดิจากการอนุมานเอาของ
พระอรรถกถาจารย   นบัเปนอัตโนมตดิวย     และจัดวา
มีความนาเช่ือถือในลำดับสุดทาย.

จากแนวทางท่ีพระอรรถกถาจารยแสดงไว  ทำใหทราบไดวา แท-
จรงิ แลวแบบแผนอรรถกถาทีห่มายถงึในอาจรยิวาทอนัเปนหลกัฐานช้ันที่
๓ นัน้ หมายเอาเฉพาะแบบแผนท่ีพระอรหนัต ๕๐๐ รปู มพีระมหากัสสปเถระ
เปนประธาน  ไดวางแบบแผนไวสำหรบัอธบิายพระบาลีพทุธพจน  ดงันัน้
คำวา อาจรยิวาทในท่ีนี ้จงึมไิดหมายถึงคมัภรีอรรถกถาซ่ึงเขียนข้ึนในภาย-
หลัง ประมาณ พ.ศ. ๑๐๐๐ ทั้งหมด เพราะอรรถกถาในยุคหลังยังได
รวบรวมเอาอัตตโนมตบิางสวนของพระเถระชาวลงักาในยคุนัน้ไวดวย.
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๒. หลักการเปรียบเทียบและใหความสำคัญตอหลักฐานใน
ยุคหลัง

หลกัการพจิารณาธรรมโดยปรมัตถวา “ธรรมใดเปนอนตัตาและ
ธรรมใดเปนอัตตา”  ทีพ่ระพุทธเจาทรงแสดงไวในอนัตตลกัขณสูตร และ
อตัตทีปสตูร   จดัเปนหลักฐานชัน้ที ่๑   เปนสิง่ทีใ่ครๆ จะคัดคานไมได
ถาหลกัฐานนัน้เปนช้ันรองๆ ลงมาจากพระสตูรแลว แตมมีติไมลง ไมสมกนั
กบัพระสตูร  กไ็มควรถือเอา  แมจะมีเปนรอยเปนพนั  กค็วรสอบสวนดู
โดยเอาพระสูตรเปนเกณฑ   ดงัมคีำอธบิายวา

“สุตฺตํ หิ อปฏิวตฺติยํ การกสงฺฆสทิสํ พุทฺธานํ
ฐติกาลสทสิ.ํ ตสมฺา ยทา เทวฺ ภกิขฺ ูสากจฺฉนตฺ ิสกวาที
สตุตฺ ํ  คเหตฺวา   กเถต ิ  ปรวาท ี  สตุตฺานโุลม.ํ    เตหิ
อญฺมญฺ ํเขป ํวา ครหํ วา อกตฺวา สตุตฺานโุลมํ สตุเฺต
โอตาเรตพฺพํ. สเจ โอตรติ สเมติ คเหตพฺพํ โน เจ น
คเหตพพฺ ํ สตุตฺสมฺเึยว  ฐาตพพฺ.ํ   อถายํ  สตุตฺํ  คเหตฺวา
กเถต ิปโร อาจรยิวาท ํ.... อตฺตโน มตึ เตหิป อฺญมฺญํ
เขปํ   วา   ครหํ   วา   อกตฺวา   อตฺตโน   มติ   สุตฺเต
โอตาเรตพฺพา.  สเจ  โอตรต ิ สเมต ิ คเหตพฺพา  โน  เจ
น คเหตพพฺา  สตุตฺสมฺเึยว  ฐาตพพฺ.ํ”

แปลความวา : “จริงอยางนัน้ พระสตูร (หลักฐานช้ันท่ี ๑) เปน
ของอนัใครๆ จะคัดคานไมได    เปนเหมอืนสงฆผทูำ
(ปฐมสงัคายนา) เปนเหมือนกาลท่ีพระพุทธเจาทัง้หลาย
ยงัทรงพระชนมอย.ู  ฉะน้ัน  เมือ่ภกิษ ุ๒ รปูสากจัฉากนั
สกวาทีอางพระสูตรกลาว     ปรวาทีอางสุตตานุโลม
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...อาจรยิวาท...อตัโนมตกิลาว.   เม่ือน้ัน ทัง้สองรปูนัน้
ไมควรทำการเพดิเพย  หรอืติเตียนกันและกนั  ควรตรวจ
สอบสุตตานุโลม...อาจริยวาท....อัตโนมติ ในพระสูตร.
ถาลงกันสมกัน (กบัพระสูตร) จงึควรถือเอา,  ถาไมลงกนั
ไมสมกนั ไมควรถือเอา ควรต้ังอยใูนสูตรเทาน้ัน.”

๓. การพิจารณา โดยอาศยัหลักฐานทีส่ำคญัสูงสุดตามลำดับช้ัน
ในการรวบรวม   และคัดเลือกหลักฐาน   มาประกอบพิจารณา

ตองอาศัยหลักฐานอางอิง  ทีเ่ช่ือถือได  และตรงประเด็น  ตามลำดบัช้ัน
ของหลักฐานดังท่ีกลาวถึงแลว ในขอ ๑ โดยแบงเปน ๔ ชัน้ ในการถอืเอา
หลกัเกณฑดงักลาวแลวมาพิจารณาวา   “ธรรมใดเปนอนตัตาและธรรมใด
เปนอัตตา” นี ้กเ็ชนเดยีวกนั ในชัน้ที ่๑ คอื พระสตูรทีเ่ปนพระบาลพีทุธพจน
และหลกัฐานในช้ันรองๆ ลงมาทีเ่ปนไปในแนวเดยีวกับพระสตูร  เปนหลัก
ในการวนิจิฉยัวา สงัขตธรรมคอืธรรมทีป่ระกอบดวยปจจัยปรงุแตง เปนไป
ตามกระบวนธรรมทีม่กีารเกดิดับ  แตกสลาย  ไมยนืยงคงที ่ เทาน้ัน   ทีเ่ปน
อนัตตา  แตพระนิพพานธาตอุนัเปนอสงัขตธรรมโดยปรมตัถ  ทีม่ีสภาวะ
จริงแท ไมแปรผัน ยนืยงคงทีต่ลอดไปเทาน้ัน ทีเ่ปนอัตตา ดงัน้ี
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๓.๑ หลกัฐานเร่ือง “ธรรมท่ีเปนอนัตตา”
ชัน้พระสตูร (หลักฐานลำดบัช้ันท่ี ๑)

๓.๑.๑) มพีระพทุธดำรสัทีท่รงแสดงลักษณะและความหมายของ
อนตัตา วา

“ยทนิจจฺ ํ ต ํ ทกุขฺํ ย ํ ทกุขฺ ํ ตทนตตฺา.”
แปลความวา : “สิง่ใดไมเทีย่ง    สิง่นัน้เปนทกุข    สิง่ใดเปนทกุข

สิง่นัน้เปนอนตัตา.”
พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั เลมท่ี ๑๗ สงัยุตตนกิายขันธวรรค ขอ ๔๒ หนา ๒๘.

๓.๑.๒) ในทางกลบักนั    พระผมูพีระภาคกไ็ดตรสัหลกัการสำหรบั
ตดัสินวา  “ถาส่ิงใดเปนอนัตตา  สิง่น้ันก็ยอมเปนทุกข  และไมเทีย่ง  ดวย
เชนกนั”  ดงันี้

“ยสมฺา  จ  โข  ภกิขฺเว  รปํู  อนตตฺา  ตสมฺา  รปูํ
อาพาธาย  สวํตตฺต.ิ”

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมที่ ๔ พระวินัยปฎก
มหาวรรค ขอ ๒๐ หนา ๒๔-๒๕.

แปลความวา : “ภกิษุทัง้หลาย กแ็ล เพราะรปูเปนอนัตตา   ฉะนัน้
รูปจึงเปนไปเพื่ออาพาธ (คำวา “อาพาธ” ก็คือ ทุกข-
ลักษณะนั่นเอง).”

หลักการพิจารณาตัดสินธรรมที่เปนอนัตตาตามพระพุทธดำรัสนี้
ทรงแสดงทัง้ตามลำดบัในขอ   (๑) และทวนยอนลำดบัในขอ (๒)   กลาวคอื
ถาอันใดไมเท่ียง อนัน้ันยอมเปนทุกข อนัใดเปนทุกข อนัน้ันก็ยอมเปนอนัตตา
และในทางกลบักนั  ถาอนัใดเปนอนตัตา  อนันัน้ยอมเปนทกุข  ไมเทีย่งดวย
และพระพทุธพจนนีเ้ปนหลักการใหญสำคญัรวบยอดท่ีทรงแสดงใหเหน็วา
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“สิง่ทีเ่ปนอนัตตาจะมลีกัษณะไมเทีย่งและเปนทกุขเทานัน้”     ลกัษณะ
ดงักลาวนี ้  เปนลกัษณะ ๓ ประการของส่ิงเดยีวกนั    มแีตเฉพาะใน
สงัขตธรรมเทาน้ัน มไิดลวงเลยไปถงึฝายอสังขตธรรมแตประการใดเลย
จงึชือ่วา “ไตรลกัษณ”.

๓.๑.๓) หลักฐานในพระสตูร ทีเ่ปนพระพทุธพจนโดยตรงอกีเชนกัน
ทีร่ะบุวา   “สิง่ท่ีเปนอนัตตา กค็อืขันธ ๕ นัน่เอง”  ดงัท่ีปรากฏในอนัตต-
ธมัมสตูร  พระไตรปฎกเลมท่ี ๑๗  สงัยุตตนิกาย ขนัธวารวรรค ดังน้ี

“ดกูรราธะ    รปู…เวทนา…สญัญา…สงัขาร…
วญิญาณ แล   (คอื) ธรรมทีเ่ปนอนัตตา.    ดกูรราธะ
อริยสาวกผูไดสดับแลว เห็นอยูอยางนี้ ยอมเบื่อหนาย
ในรปู....เวทนา…สญัญา…สงัขาร…วญิญาณ.    เม่ือ
เบือ่หนาย  ยอมคลายกำหนดั ฯลฯ  กจิอืน่เพ่ือความเปน
อยางน้ีมไิดม.ี”

อน่ึง แมในพระสูตรท่ีวาดวยธรรมท่ีไมเท่ียง และธรรมท่ีเปนทุกข
กท็รงหมายเอาสังขตธรรมคือขันธ ๕ นัน่เอง  มไิดหมายถงึธรรมอืน่นอก
ไปจากสงัขารธรรมน้ีเหมอืนอยางทีบ่างทานเขาใจ.

๓.๑.๔) ชัน้อตัตโนมต ิ (หลกัฐานลำดบัชัน้ที ่ ๔)
ดงัท่ีพระธรรมปาลเถระ  ไดอธิบายไวในคัมภีรปรมัตถทีปนี วา

“อนจิจฺลกขฺเณ  ห ิ ทฏิเฐ  อนตตฺลกขฺณ ํ ทฏิฐเมว
โหติ.  ตสีุ  ห ิ  ลกฺขเณสุ  เอกสฺมึ  ทฏิเฐ  อติรทฺวยํ
ทฏิฐเมว  โหต.ิ”
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แปลความวา : “แททีจ่ริง  เมือ่เหน็อนจิจลกัษณะ  กเ็ปนอนัเหน็
อนตัตลักษณะเหมือนกัน.      เพราะเม่ือเห็นลกัษณะ
อยางหนึง่ ในบรรดาลักษณะทัง้ ๓ อยาง กเ็ปนอนัเหน็
ลกัษณะอกี ๒ อยาง นอกนี ้ดวยแท.”

อุทาน. อฏ. ๒๕๑

หลกั  “ไตรลกัษณ” หรือ ลกัษณะท้ัง ๓ ประการดงักลาวน้ี เปน
ลกัษณะรวมของส่ิงเดยีวกนั จะแยกจากกันมไิด เปนดจุโซ ๓ หวง คลอง
ตดิกนัเปนพวงเดียวกนั  ไมวาจะยกหวงใดข้ึน  อกี ๒ หวงกต็ดิกนัขึน้มาดวย
แตถาเกิดมีความเห็นอันใดฉีกแนวจากหลักการของพระพุทธเจาและพระ
อรรถกถาจารย   เชนทีก่ลาววา  “แตอนัใดเปนอนตัตา   อนัน้ันไมจำเปน
ตองไมเทีย่ง ไมจำเปนตองเปนทกุขเสมอไป” นีจ้ดัเปนความเหน็สวนบุคคล
เปนอัตตโนมติที่แปลกปลอม แตกแยกจากแนวทางของพระพุทธพจน
และอาจกลายเปนทฏิฐทิีอ่นัตราย  ถงึขัน้เปนเหตใุหตกไปสปูลองความคดิ
เห็นข้ันอุจเฉททฏิฐิไปได

๓.๒. หลกัฐานเรือ่ง “ธรรมทีเ่ปนอตัตา (โดยปรมตัถ)”
ชัน้พระสูตร (หลักฐานลำดับท่ี ๑)
๓.๒.๑) ทรงแสดงลักษณะอตัตาโดยปรมตัถ ในอนัตตลักขณสูตรวา

“รปฺูจ    หทิ ํ   ภกิขฺเว   อตตฺา   อภวสิสฺ   นยทิํ
รปู ํ อาพาธาย  สวํตฺเตยยฺ.”

แปลความวา : ภิกษุทั้งหลาย ก็ถารปูจักไดเปนอัตตาแลว รปูน้ีตอง
ไมเปนไปเพือ่อาพาธ.

วพระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๔ พระวินัยปฎก
มหาวรรคขอ ๒๐ หนา ๒๔-๒๖.
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๓.๒.๒) อตัตา  คอืสภาวธรรมทีม่จีริงโดยปรมัตถ   ดงัมีพระพุทธ-
ดำรัสใหภกิษมุอีตัตาเปนทีพ่ึง่ วา

“อตฺตทีปา  ภกิขฺเว  วหิรถ  อตตฺสรณา  อนฺญ-
สรณา  ธมฺมทปีา  ธมฺมสรณา  อนฺญสรณา.”
พระไตรปฎกบาล ีฉบบัสยามรัฐ เลมที ่๑๑ ทฆีนกิาย ปาฏิกวรรคขอ ๔๙ หนา ๘๔.

แปลความวา : “ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลาย จงเปนผูมีอัตตา
เปนท่ีพึง่  มอีตัตาเปนสรณะ ไมมสีิง่อืน่เปนสรณะ จงเปน
ผมูธีรรมเปนท่ีพึง่   มธีรรมเปนสรณะ   ไมมสีิ่งอ่ืนเปน
สรณะอยเูถดิ.”

๓.๒.๓) ในพระสุตตันตปฎก ขทุทกนิกาย สุตตนิบาต มาฆสูตร
มพีระพทุธดำรสัตรสักบัมาฆมาณพ วา

“เย อตฺตทปีา วจิรนตฺ ิโลเก อกิจฺนา สพฺพธ ิวปิปฺมุตตฺา
กาเลน เตสุ หพฺย ํปเวจฺเฉ โย พรฺาหฺมโณ ปุญฺเปกฺโข ยเชถ.”

ขุ. สุ. ๑๗/๓๖๒/๔๒๓

แปลความวา : “พราหมณผตูองการบญุ ควรบูชา จดัถวายเครือ่ง
ไทยธรรม ตามกาล  แกเหลาชนผมูตีน (อตัตา) เปนท่ีพึง่
ผไูมมกีเิลสเคร่ืองกงัวล     หลดุพนวเิศษแลวในธรรม
ทัง้ปวง.”

๓.๒.๔) ขัน้อตัตโนมต ิ(หลกัฐานลำดบัชัน้ที ่๔)
ในอรรถกถา พระสุตตนัตปฎก ขทุทกนิกาย สตุตนิบาต มาฆสูตร

ไดอธิบายคำวา อตฺตทีปา วา
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“อตตฺทปีาต ิ  อตตฺโน   คเุณเอว   อตฺตโน   ทปีํ
กตฺวา  วจิรนตฺา  ขณีาสวา  วจุจฺนตฺ.ิ”

แปลความวา : “พระขีณาสพผูทำคุณธรรมของตนนั่นเองใหเปน
ทีพ่ึง่ของตน เทีย่วไป ทานเรียกวา เปนผมูตีน (อตัตา)
เปนท่ีพึง่.”

นอกจากพระพทุธพจนทีต่รัสลกัษณะของธรรมทีเ่ปนอตัตาแลว ยงั
มีหลักฐานในชั้นอัตตโนมติ  ของพระอรรถกถาและฎีกาจารย  ไดแสดง
หลักพิจารณาธรรมโดยปรมตัถทีม่ ีณ ภายใน   ชื่อวาอตัตาอกี  ดังเชน
พระธรรมปาลเถระ ไดแสดงไวในคัมภีรฎกีาลนีตัถปัปกาสนา วา

“ทฺวีหิ   ภาเคหิ   อาโป   คโต   เอตฺถาติ   ทโีป,
โอเฆน ปริคโต  หตฺุวา  อนชฺโฌตฺถโฏ  ภมูภิาโค,  อธิ  ปน
จตูหปิ  โอเฆหิ, สสํารมโหเฆเนว วา อนชฺโฌตฺถโฏ อตฺตา
“ทโีป”ต ิ  อธิปฺเปโต.    เตนาห   “มหาสมทฺุทคตา”ตอิาท.ิ
อตฺตสรณาติ   อตตฺปปฺฏสิรณา.    อตฺตคติกา   วาติ
อตฺตปรายณา  ว.   มา  อฺญคติกาต ิ อญฺ ํ กิจฺ ิ คตึ
ปฏิสรณ ํปรายณํ  มา  จนิตฺยิตถฺ. กสฺมา?  อตฺตา นาเมตฺถ
ปรมตฺถโต  ธมโฺม  อพฺภนตฺรฏเฐน,  โส  เอวํ  สมฺปาทิโต
ตุมฺหากํ  ทีปํ  ตาณํ  คติ  ปรายณนฺติ. เตน  วุตฺตํ
“ธมมฺทปีา”ตอิาทิ.”

ลีนัตถัปปกาสนา มหาวรรคฎีกา ฎีกาทีฆนิกาย ภาค ๒ หนา ๑๘๐-๑๘๑.

แปลความวา : “ทีช่ือ่วา  ทโีป (เกาะ) เพราะอรรถวาเปนสถานที่
ทีม่นี้ำโดย ๒ สวน,   ไดแก  ภมูภิาคท่ีถูกลอมดวยหวงน้ำ
(แต)ไมถูกน้ำทวม, แตวาในทีน่ี้  อตัตาทีท่านประสงคเอา
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วา ทีโป (เกาะ) เปนอตัตาทีไ่มถกูหวงน้ำแมทัง้ ๔ อยาง
หรอืหวงน้ำใหญคอืสงัสารทวมทบัไดนัน่เอง.  เพราะเหตุนัน้
ทานจงึกลาวคำเปนตนวา  มหาสมทุทฺคตา.       บทวา
อตฺตสรณา แปลวา มอีตัตาเปนทีร่ะลกึเฉพาะ.    บทวา
อตฺตคติกา วา  แปลวา  มอีตัตาเปนทีไ่ปในเบือ้งหนา
นัน่เอง.  บทวา  มา  อญฺคตกิา  ความวา  เธอทัง้หลาย
จงอยาคดิถงึคติทีร่ะลกึเฉพาะทีไ่ปในเบือ้งหนาอะไรๆ อืน่
เลย.   เพราะอะไร?   เพราะในบทวา  อตตฺทปีา เปนตนน้ี
ธรรมโดยปรมัตถ ชือ่วา อตัตา  โดยหมายถงึธรรมทีม่ี
ณ ภายใน.   ธรรมโดยปรมตัถทีเ่ปนอตัตานัน้   ทีเ่ธอ
ทัง้หลายใหถงึพรอมแลวอยางนี ้  ชือ่วา เปนเกาะ เปนทีพ่ึง่
เปนคต ิ เปนท่ีไปในเบือ้งหนา.   เพราะเหตุนัน้ พระผมูี
พระภาคจงึตรสัวา “ธมฺมทปีา” เปนตน.”

๔. พระพทุธพจนแท อตัตโนมตไิมอาจคดัคานได
จากหลกัฐานในชัน้พระสตูร   คอื  พระพทุธพจนอนัเปนหลกัฐาน

ชัน้ท่ี ๑ ประกอบกบัมตขิองพระอรรถกถาและฎีกาจารย  อนัเปนหลกัฐาน
สำคญัทีส่ามารถยนืยนัไดวา  พระนพิพานเปนอตัตาโดยปรมตัถ  และ
จะเปนอนัตตาอกีมไิด    เพราะถาเปนอนัตตากย็อมขัดกบัพระพุทธพจน
ทีต่รสัวา “สิง่ใดไมเทีย่ง สิง่นัน้เปนทกุข  สิง่ใดเปนทกุข  สิง่นัน้เปน
อนัตตา”. แตถาจะเปนอนตัตาก็ไดเฉพาะในฐานะท่ีเปนบญัญตั ิ แตบญัญตั-ิ
ธรรมทัง้ปวงไมมสีภาวะปรมตัถ  คอื ไมมลีกัษณะเทืย่ง หรอืไมเทีย่ง เปนสุข
หรอืเปนทุกขแตอยางใด   จงึไมนบัเขาในไตรลกัษณ    พระโบราณจารย
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ทานจึงตัดสินกันวา  “บญัญตัคิอืพระนพิพานเปนอนัตตาอยางเดยีว”
พระพทุธพจนนัน้ยอมมคีติแนนอน   ใครๆ จะใหหมุนกลบัมิได

ถงึจะมหีลักฐานอืน่ๆ   อกีมากมายทีม่ใิชพระพทุธพจน    ดงัเชนท่ีอาจารย
บางทาน (อตัตโนมต)ิ     มักนำมาอางเพ่ือประกอบความเห็นของตนวา
“นพิพานเปนอนตัตา”   แตเปนหลักฐานช้ันหลัง   ถงึแมจะอางวามีอยใูน
พระไตรปฎกก็ตาม แตกเ็ปนคำของพระเถระในยคุหลัง และพระเถระเหลานัน้
ยอมไมแสดงโดยขัดแยงตอพระพุทธพจน    ดงัน้ัน จงึควรระมัดระวังเร่ือง
การแปล  และกอนท่ีจะแปลออกไปอยางไร  ควรทำความเขาใจใหถกูตอง
แยบคายและตรงประเดน็ตามทีพ่ระเถระผรูจนาคมัภรีทานมงุหมายเสียกอน
ดงัเชน คาถาทีป่รากฏในพระไตรปฎก เลมท่ี ๘ คมัภีรบริวารวินยั วา

“อนิจจฺา  สพฺพสงขฺารา ทกฺุขานตตฺา  จ  สงฺขตา
นพิพฺานเฺจว ปณณฺตตฺิ อนตฺตา อติ ิ นจิฉฺยาต.ิ”

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๘ พระวินัยปฏก ปริวารขอ ๘๒๖ หนา ๒๒๔.

ขอความวา “นพิพฺานเฺจว ปณณฺตตฺ”ิ นีเ้ขยีนในรปูคาถาปฐยาวตั
ร ประกอบดวย เอว ศพัท ซึง่มอีรรถอวธารณะ และ เอว ศพัท ตองแปลวา
คอื     เปนการช้ีเฉพาะเพยีงบญัญตัคิอืพระนิพพานอันเปนธรรมารมณ
ทีว่ปิสสนาญาณนึกหนวงเอาเปนอารมณ เทาน้ัน    ไมรวมถึงพระนพิพาน
ตวัจรงิ และเพราะการเขยีนเปนรปูคาถาโศลกเพือ่สรรเสรญิพระรัตนตรัย
ซึง่ตองถกูบงัคบัโดยกฏเกณฑของฉนัทลกัษณ    จงึอาจทำใหการสือ่ความ
หมายถกู จำกดัโดยหลักเกณฑขอกำหนดของฉนัทลกัษณได  จงึแปลได ๒
แบบ คอื
แปลแบบที ่๑ : สงัขารท้ังปวงอันปจจัยปรุงแตง ไมเท่ียง เปนทุกข

เปนอนตัตา, และบญัญัต ิคอื พระนิพพาน  ทานวนิจิฉัย
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วา เปนอนตัตา.
คำแปลนี ้ เปนคำแปลใน
(๑) พระไตรปฎก ภาษาไทย (ฉบบังานอนสุรณฉลอง ๒๕ พทุธ-

ศตวรรษ) พ.ศ.๒๕๐๐
(๒) พระไตรปฎก ภาษาไทยฉบบัหลวง จดัพมิพโดยกรมการศาสนา

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๑๔
(๓) พระไตรปฎก ภาษาไทยฉบบัหลวง จดัพมิพโดยกรมการศาสนา

กระทรวงศึกษาธกิาร พ.ศ.๒๕๒๑  และ
(๔) พระไตรปฎก และอรรถกถา จดัพมิพโดยมหามกฎุราชวทิยาลยั,

พ.ศ.๒๕๒๕

แปลแบบท่ี ๒ : “สงัขารทัง้ปวงอนัปจจัยปรุงแตง ไมเท่ียง เปนทุกข
เปนอนตัตา,   นพิพานและบัญญัตเิปนอนัตตา   วนิจิฉัย
มีดังน้ี.”
สวนคำแปลแบบท่ี ๒ นี ้   เปนคำแปลจากฉบับท่ีมเีปล่ียนแปลง

สำนวนใหม   เปนการแกไขสำนวนเพ่ือใหตรงกับความคิดเห็นของผแูปล
ในภายหลงั ไดแก :-

(๑) พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับสังคายนา พ.ศ.๒๕๓๐ และ
(๒) พระไตรปฎก ภาษาไทย ฉบับจัดพิมพโดยมหาจุฬาลงกรณ-

ราชวทิยาลยั พ.ศ.๒๕๓๙

อยางไรกต็าม  ขอความนีก้เ็ปนเพียงสวนหนึง่ของคำปรารภกอน
เร่ิมเขียนคัมภีรเพ่ือสรรเสริญพระรัตนตรัย   ตามธรรมเนียมปฏิบัติของ
พระคนัถารจนาจารยทัง้หลายในสมัยโบราณน้ันเอง  และนอกจากน้ียงัมขีอที่
พงึพจิาณาอีกหลายประการ จงึขอแสดงเหตุผลเปนขอๆ ไปดังตอไปน้ี
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๔.๑. เนือ่งจากเปนขอความทีม่ใิชพระพุทธพจนโดยตรง   เพราะ
ไมมปีรากฏอยใูนพระสตูรใดเลย ถงึแมจะปรากฏในคัมภรีชัน้พระไตรปฎก
เพยีงแหงเดียว แตมกีห็ลกัฐานทีแ่สดงวานาจะเขยีนโดยพระเถระในลังกา
เม่ือคราวท่ีมกีารสังคายนาครัง้ท่ี ๕ เพราะมีขอความปรากฏอีกหลายแหง
ทีก่ลาวถงึชือ่เกาะลงักา   และพระเถระชาวสิงหลหลายรปูผสูอนพระวนิยั
ในเกาะตัมพปณณิอันเปนช่ือเดิมของเกาะลังกา

๔.๒. เมือ่นำมาเปรยีบเทียบตามลำดบัชัน้   ตามความสำคญัของ
หลกัฐานแลว   ขอความในคาถานีค้วรจัดเปนเพียงอัตตโนมต ิ  ซึง่เปน
หลกัฐานช้ันสดุทายเทานัน้     เพราะเปนคำกลาวในยคุหลังเถรวาทหรอื
แบบแผนอรรถกถาทีพ่ระธรรมสงัคาหกาจารย   ซึง่มพีระมหากสัสปเถระ
เปนประธาน ไดวางไวเปนแบบ    นาจะเขยีนข้ึนภายหลังแบบแผนอรรถกถา
หรอืมตขิองอาจรยิวงศ ประมาณถงึ ๔๐๐ กวาป.

๔.๓. โดยปกตแิลว  คำกลาวของพระสาวกมหาเถระทัง้หลายยอม
จะมมีตทิีค่ลอยตามพระพุทธวจนะเสมอ จะขดัแยงมไิดเลย แมคำกลาว
เหลาน้ันจะมีนยัตางๆ มากมายเปนรอยเปนพันก็ตาม   ซึง่อาจมีคนเขาใจ
ผดิไดเพราะมนียัหลากหลาย  ดงัน้ัน กลุบุตรผอูางอตัตโนมตกิลาว จงึไมควร
ยดึถือจนหนกัแนน    ควรกำหนดเหตเุทียบเคียงบาลีกบัเน้ือความ  และ
เนือ้ความกับบาลีแลวจึงกลาวโดยไมขดัแยงกับพระพุทธพจน     ซึง่เม่ือ
พจิารณาดวยความรอบคอบแลว จะเหน็วา...

๔.๓.๑) คำกลาวนีเ้ปนการวินจิฉยัวา บญัญตั ิคอื พระนพิพาน
ทีท่านบัญญตัเิปนถอยคำเรยีกช่ือวา “สทัทบัญญัต”ิ    และกำหนดความหมาย
ไปตามถอยคำเรยีกวา “อตัถบญัญตั”ิ  เพือ่ใหผปูฏิบตัถิอืเอาเปนอารมณ
ยงัไมถอืเปนพระนพิพานตวัจริง เปนเพียงบัญญัตธิรรม ทีแ่มเปนอสังขต--
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บญัญัต ิ   แตกไ็มมสีภาวะอันเปนแกนสารสาระท่ีแทจริง  เพราะยังไมใช
นิพพานโดยปรมัตถ  ทานจึงจัดเปนธรรมารมณอยางเดียว  โดยรวม
อยใูน คำวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา ดวย

๔.๓.๒) พระนิพพานทีเ่ปนธรรมารมณ เปนอารมณกรรมฐาน
สำหรับพระโยคาวจร ได   เชนเดยีวกบับัญญัตคิอืกสณิเปนตน   แตพระ
นพิพานทีแ่ทจรงิเปนอสงัขตบญัญตั ิและเปนอนารมัมณะจงึมอียโูดยปรมตัถ
สวนบญัญตัทิีแ่มไมมสีภาวะกเ็ปนอสงัขตธรรมดวย      เพราะสมมติบญัญตัิ
ทกุอยางไมมโีดยปรมตัถ  และไมนบัเขาในไตรลกัษณ   เพราะสูญ (วาง)
จากอตัตา กลาวคือ บคุคลผกูระทำและผเูสวย ทานจึงวนิจิฉยัวาเปนอนัตตา
และเพราะเปน “การวนิจิฉยั”  จงึควรเปนเพียงช้ันอตัตโนมตเิทานัน้  สวน
พระนพิพานมีอยโูดยความเปนของจริงของแท  และเปนอตัตาโดยปรมัตถ
ไมตองวนิจิฉยัอกี   เพราะพระนพิพานเปนธรรมทีม่อียโูดยปรมัตถ   มไิดมี
สภาพขาดสญู  หรอืไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา แตอยางใด

เมือ่ความจรงิเปนดงันีแ้ลว  แมจะมีใครอางหลกัฐานในอรรถกถา
สนบัสนนุความเห็นสวนตนอีกมากมายเทาใดกต็าม ทีเ่ปนอตัตโนมติทัง้หลาย
เหลาน้ัน  ลวนตองคลอยตามพุทธพจนทัง้สิน้  ดงันัน้ ผอูางอิงจงึควรอางอิง
และชีแ้จงหลักฐานอยางตรงไปตรงมา และตองระมัดระวงัใหมากเปนพิเศษ
เพราะสวนมากมกัอางหลกัฐานท่ีพระอรรถกถาจารยทานอธบิายเร่ือง “สญู”
หรือ “วาง” จากอัตตาสมมต ิกลาวคือบุคคลผทูำ ผเูสวย เปนตน
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๕. การใชถอยคำเพื่อการส่ือความหมาย
ความเขาใจในการใชถอยคำ เพ่ือการสือ่ความหมายใหเขาใจอยาง

ตรงประเด็น ตามสมควรแกอัธยาศรัยของผูฟง เปนเร่ืองสำคัญที่พึงตอง
พจิารณาใหรอบคอบ เพราะถอยคำทีพ่ระสมัมาสมัพทุธเจาตรสัม ี๒ ระดบั
ดงัทีพ่ระพุทธโฆสาจารยไดนำทฤษฎีสจัจะ ๒ อยาง มาอธิบายพระพุทธพจน
ปรากฏในอรรถกถาหลายแหง  เชนในอรรถกถาองัคตุตรนิกาย และอรรถกถา
อภธิรรมกถาวัตถ ุวา

“อนึง่  กถา คอื ถอยคำ  ของพระพทุธเจาทัง้หลาย
ม ี๒ คือ  สมมตกิถาและปรมตัถกถา  ใน ๒ อยางน้ัน
คำวา สตัว บคุคล เทวดา พรหม เปนตน  ชือ่วา สมมติกถา
คำวา  อนจิจัง  ทกุขัง  อนตัตา  ขนัธ  ธาต ุ อายตนะ
สตปิฏฐาน  และ สมัมปัธาน  เปนตน  ชือ่วา  ปรมัตถกถา.

บคุคลใด  เมือ่คำวา  สตัว  บคุคล  ฯลฯ  หรือบุรษุ
หรือพรหม เปนตน   ทีพ่ระองคตรัสดวยเทศนาอนัเปน
ของสมมต ิ  ยอมอาจเพือ่รธูรรม   เพ่ือรตูลอด   เพ่ือออกไป
จากสังสารวฏั  เพือ่ถอืเอาชยัคอืพระอรหตัตได  พระผมูี
พระภาคยอมตรสัถงึคำวา สตัว บคุคล ฯลฯ หรอืพรหม
เปนตน ตัง้แตตนทีเดียว สำหรบัผนูัน้.

สวนบคุคลใด  สดับฟงคำวา  อนจิจฺ ํทกุขฺ ํ เปนตน
อยางใดอยางหน่ึง   ดวยปรมัตถเทศนาแลว  กอ็าจเพ่ือรู
ธรรม  เพือ่แทงตลอด  เพ่ือออกไปจากสงสารวัฏ  เพ่ือถือ
เอาชัยคือพระอรหัตตได  พระผูมีพระภาคยอมตรัสคำ
อยางใดอยางหนึง่ในคำวา  อนิจจฺ ํ เปนตน  เพ่ือผนูัน้ดงันี.้
…ฯลฯ…
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โดยปกติพระองคยอมตรัสสมมติกถากอนเทียว
แลวจึงตรัสปรมัตถกถาในภายหลัง    ซึง่เปนการเทศนา
ทีท่ำไดโดยงาย  เพราะฉะนัน้ พระพทุธเจาทัง้หลายจงึทรง
แสดงสมมตกิถากอน  แลวจงึตรสัปรมัตถกถาในภายหลงั.
พระพทุธเจาทัง้หลายเหลานัน้ แมเมือ่ตรัสสมมติกถา  ชือ่วา
ยอมตรัสซ่ึงสัจจะนัน่แหละ     และจะช่ือวาเปนผตูรัส
คำไมจรงิกห็าไม.”

และคัมภีรปรมัตถทีปนี   สงัคหมหาฎกีาปาฐะ  ไดอธิบายลักษณะ
ของสจัจะ ๒ ในกถาหรอืถอยคำทัง้ ๒ อยางนัน้ วา

“สจัจะม ี๒ อยาง คอื สมมติสจัจะ และ ปรมัตถ--
สจัจะ     ในสจัจะ ๒ อยางนัน้ เน้ือความทีบ่ัญญัตกิันวา
สตัว บคุคล อตัตา ชวีะ เปนตน เปนเนือ้ความทีไ่มมอียจูริง
โดยสภาวะ. แตวา เน้ือความเหลาน้ัน แมทีเ่ปนของใหญๆ
ยอมปรากฏในความคดิของมหาชนผขูาดปญญาเปนเครือ่ง
กำหนดธรรมดุจเปนของมอีย.ู     และมหาชนเหลาน้ัน
ตางพรอมใจกนัถือเอาเนือ้ความเหลาน้ัน    วามีอยโูดย
สวนเดียว แลวพากันเรียกไปอยางน้ันๆ  และตางก็ยอมรับ
กนัดวย.     ฉะนัน้ เน้ือความเหลาน้ัน  ทานจงึเรยีกวา
“สมมตสิจัจะ (ความจริงโดยสมมติ)”     เพราะมหาชน
พรอมเพรยีงกนัสมมตเิรยีก  และเพราะความเปนเหตแุหง
วจีสจัจะและวิรติสจัจะ     โดยเปนเน้ือความอนัมหาชน
พากนัสมมตเิรยีกนัน้เอง.  บคุคลผดูำรงอยใูนสมมตสิจัจะ
นั้นแลวปฏิบัติอยูโดยชอบ    ยอมไดชื่นชมโลกิยสมบัติ
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ทัง้ปวง และธรรมอันเปนเครือ่งประกอบแหงปญญาเคร่ือง
ตรัสรทูัง้ปวงดวย.     (สวน) บคุคลผปูฏิบตัผิดิยอมเปน
ผพูอกพนูทางแหงอบาย.

จริงอย ู    สมมติสจัจะมีความสำคญัอยางน้ีแล.
แตวา (สมมติ) สจัจะน้ันน่ันแล   คร้ันมาถงึปรมัตถสัจจะ
ยอมกลายเปนของไมจริง.    เพราะวา สมมติสจัจะน้ัน
ที่เปนของไมมีอยูเองน้ันแล    ยอมยังมหาชนใหถือเอา
ดจุเปนของมอีย.ู  สมมตสิจัจะท่ีเปนเหตแุหงสกักายทิฏฐ,ิ
ทิฏฐิ ๖๒ และมิจฉาทิฏฐิ ๓ จำพวกยอมไมใหเพื่อจะนำ
พาลชนออกไปจากวฏัฏทุกข.  สมมติสจัจะเปนของวิปรติ
อยางนี.้ และเปนของมโีทษมากอยางนีแ้ล.”

จากขอความท้ังหมดนี ้  กลาวโดยสรุปวา  ถอยคำ อนัเปนสจัจะ
(ความจรงิ) ม ี๒ อยาง คอื สมมติสจัจะ และปรมัตถสัจจะ ซึง่มคีวามตาง
กันคือ

[๑] สมมติสัจจะ   จริงโดยสมมติ    หรือโดยความคาดหวัง
(ปรกิปปฺโต)   คอื โดยเปนอารมณทีก่ำหนดรคูลาดเคล่ือน (วปิลาส) จาก
ความเปนจริงตามสภาวะ   ซึง่ชาวโลกใชพดูจาสือ่สารกนั  แตอาจไมเปน
จริงเสมอไปกไ็ด    เชน บคุคลท่ีชือ่นายรวย แตโดยสภาพทีเ่ปนจริงเขา
อาจจนกไ็ด  ทีช่ือ่นายขาว แตอาจผวิดำก็ได

[๒] ปรมัตถสัจจะ  คอื ความจรงิท่ีสำเรจ็โดยสภาวะ (สภาวโต)
มคีวามเปนจรงิตามสภาวลักษณะ เชน กศุลธรรม อกศุลธรรม เปนตน หรอื
ธรรมท่ีมสีภาวะจรงิแท  โดยเฉพาะสำหรับพระอรยิบคุคลทัง้หลาย ไดแก
นโิรธสัจจ เปนตน
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ในกรณีคำวา “อตัตา” กเ็ชนกัน   ปถุชุนชาวโลกหรอืพวกถอืลัทธิ
นอกศาสนา  อาจสมมตเิรียกขันธ ๕ เปนตนวาเปนอัตตา  เพราะกำหนด
ความหมายวา “ขนัธ ๕ มรีูปเปนตนน้ี มสีภาวะเท่ียง เปนสุข เปนอัตตา”
ดงันีก้ไ็ด  แตขนัธ ๕ มไิดเปนอตัตาแทจรงิโดยปรมัตถ  เพยีงแตเปนอตัตา
โดยสมมตเิทานัน้  ดงัน้ัน เม่ือกลาวโดยปรมตัถแลวจึงถือวาขันธ ๕ เปน
อนัตตา   เพราะไมมีสภาวะทีเ่ปนอัตตา    เมือ่ชาวโลกสมมติเรียกขนัธ ๕
วาเปนอัตตา  อตัตาดงักลาวเปนจริงโดยสมมติ  ตามทีช่าวโลกสมมตกินั
เทาน้ัน และผกูลาวสมมติสัจจะนี ้ยอมไดชือ่วา “ผกูลาวความจริง” ดังที่
พระอรรถกถาจารยกลาวรบัรองไววา

“พระพุทธเจาทั้งหลายเหลานั้น    แมเมื่อตรัส
สมมตกิถา ชือ่วายอมตรสัซ่ึงสัจจะนัน่แหละ  และจะช่ือวา
เปนผตูรสัคำไมจรงิก็หาไม”
ในพระดำรัสของพระพุทธเจา    ไมวาจะตรัสโดยสมมติหรือโดย

ปรมัตถกต็าม    ชือ่วาเปนการตรสัสัจจะทัง้น้ัน    เพราะความจรงิแลวใน
คำสอนของพระพุทธเจาท้ัง ๒ นัน้   ปรมัตถกถาเปนความจริงขัน้สงูสดุ
แตสมมติกถาเปนเพยีงความจรงิโดยสมมต ิ    เปนถอยคำของชาวโลก
เปนโลกโวหาร    และบางเรือ่งบางอยางอาจจะไมมคีวามจรงิโดยสภาวะ
ในแงของปรมตัถเลย แตเปนความจริงในระดบัชาวโลก ทีช่าวโลกยอมรบักนั

ดงันัน้  เมือ่กลาวปรมตัถสจัจะ  คอืกลาวตามความจรงิโดยสภาวะ
พระสมัมาสมัพทุธเจาไดทรงแสดงลักษณะของ “อตัตา” ไว   เราจึงสามารถ
ทราบลักษณะของอตัตาจากขอความในพระสตูรตางๆ เชน อนตัตลักขณสูตร
เปนตน   ซึง่มีลกัษณะทีพ่อสรปุไดวา  สิง่ทีเ่ปนอตัตา ตองมีลกัษณะคงท่ี
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ไมเปลีย่นแปลง  ไมเปนไปเพ่ืออาพาธ  หรือไมเปนทกุขนั่นเอง  จงึเปน-
อตัตา ทีเ่ปนทีพ่ึง่ เปนคติ เปนทีร่ะลึก ฯลฯ  ไดอยางแทจรงิ  และลกัษณะ
ดงักลาวน้ี ไมสามารถคนหาไดในธรรมท้ังปวงทีม่อียใูนโลกน้ี  แตลกัษณะ
ดังกลาวนี้ มีอยูเฉพาะในพระนิพพานธาตุอันเปนอสังขตธรรมเทานั้น
เพราะพระนพิพานมอีย ู  โดยเปนโลกุตตรธรรมทีพ่นโลกและพนจากสมมติ
บญัญตั ิทัง้ปวง แล

๖. ตองเขาใจเรือ่ง “สุญฺตา” ใหถกู  จงึไมมโีทษ
“สุญฺตา” ความเปนอนตัตา เพราะความหมายวา “สญู” หรอื

“วางเปลา” นัน้  ตามความหมายทีแ่ทจริง  มไิดหมายความวา “ธรรมไมมี
โดยประการทัง้ปวง”   และมไิดเปนการปฏเิสธอัตตาคือธรรมโดยปรมตัถ
ไปดวย  แตกย็ังมีผเูขาใจคลาดเคลือ่นอย ูเชน ความเหน็ท่ีวา

“ในพระพทุธศาสนาน้ัน    ทานมทีาททีีช่ดัเจน
คอืไมยอมรับทฤษฎอีตัตาดวยประการใดๆ คอืไมยอมรับ
อตัตาโดยปรมตัถ”

(พระธรรมปฎก [ป.อ. ปยุตฺโต] , กรณีธรรมกาย ;
บ.สหธรรมิก จก. , พ.ศ.๒๕๔๒ , หนา ๖๕๕)

ผมูคีวามเหน็อยางนี ้มกัอางขอความในอรรถกถาทีท่านอธบิายเรือ่ง
“ธรรมท้ังหลาย แมทัง้ปวง ทัง้สังขตะ และอสังขตะ  สญู (วาง) จากบุคคล
อนัเปนอตัตาสมมติ” เปนตน วา

สงขฺตาสงฺขตา  ปน  สพฺเพป  ธมฺมา  อตฺตสงฺขาตสสฺ
ปคุคฺลสฺส  อภาวโต  อตตฺสุญฺาติ.

ปฏิสํ.อ. ๒/๒๘๗
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แปลความวา : กธ็รรมท้ังหลายแมทัง้ปวง ทัง้สังขตะและอสงัขตะ
ลวนสญู (วาง) จากอัตตา   เพราะไมมบีคุคล   กลาวคือ
อัตตา.

การอางอยางน้ี    อาจมาจากความเขาใจท่ียังคลาดเคลื่อนจาก
สภาวธรรมตามท่ีเปนจรงิอย ู        เพราะความหมายของคำวา “สญู”
พระผมูีพระภาคมิไดหมายความวา    “อตัตาคอืธรรมโดยปรมตัถไมม”ี
อยางทีอ่าจารยบางทานเขาใจ  เพราะอตัตาคือธรรมโดยปรมัตถมีอยูแท
แตธรรมโดยปรมตัถนัน้วางจากอัตตาสมมตกิลาวคอืบคุคล ผทูำ ผเูสวย
เปนตน เทาน้ัน      และคำวา “สุญฺ (สญูหรอืวาง)” ในอนัตตลักษณะน้ี
พระผมูพีระภาคตรัสหมายถงึความไมมสีาระในอตัตา (อตัตาสมมตกิลาว
คอื ผทูำ ผเูสวยท่ีเปนความดำริของชาวโลกและลัทธินอกศาสนา  เปนตน)
และสิง่ท่ีเน่ืองดวยอตัตาในธรรมน้ัน เทาน้ัน

ดงัมพีระพทุธดำรสัทีต่รสัชีแ้จงเรือ่ง  “สญู”    ในจูฬสุญญตสตูร
มชัฌิมนิกาย อปุริปณณาสก  มใีจความสำคญัวา

“กส็ิง่ใดแลไมมใีนส่ิงนัน้,    ภกิษยุอมพิจารณา
เหน็สิง่นัน้วา “สญู” ดวยเหตนุัน้.  แตสิง่ใดมีเหลืออยใูน
สิง่น้ัน,  สิง่น้ันมีอย ู ภกิษุยอมรวูา “สิง่น้ี มอีย”ู ดงัน้ีแล.

ดงันัน้  คำวา “สุญฺ” (สญูหรือวาง) ในอนตัตลักษณะนี ้ อรรถกถา
ขทุทกนิกาย ปฏสิมัภทิา  จงึไดอธบิายโดยอางพระพุทธพจนวา

อน่ึง  คำวา “โลกสูญ” พระผมูพีระภาคมไิดตรัส-
วา “ธรรมไมม”ี (แต) ตรสัถงึความไมมสีาระในอตัตา (อตัตา--
สมมตกิลาวคอื ผทูำ ผเูสวย เปนตน)  และสิง่ทีเ่นือ่งดวย
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อตัตาในธรรมน้ัน. อนึง่ เม่ือเขาพดูกนัในโลกวา “เรอืนสญู
หมอสูญ”   กม็ใิชกลาวถงึความไมมเีรือนและหมอ,  (แต)
กลาวถึงความไมมีสิ่งอ่ืนในเรือนและหมอน้ัน.

อรรถกถาขุททกนิกาย  ปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๒  หนา ๒๗๘-๒๗๙.

แตความเห็นของอาจารยบางทาน (ชัน้อัตตโนมต)ิ เชนท่ีกลาววา
“ขออธบิายสัน้ๆ วาในทีน่ี ้ขอความในพระไตรปฎก

และอรรถกถาน้ันปฏเิสธตรงไปท่ีอตัตาเลย ไมวาจะมกีีน่ยั
คอืไมตองปฏิเสธนัยไหน ของอัตตาท้ังนัน้ แตปฏิเสธอัตตา
ทเีดียวหมดไปเลยคือปฏิเสธอัตตาวา     ไมมอียจูริงโดย
ปรมตัถ  เปนอันวา ไมตองไปพูดวาเปนอัตตาหรือตัวตน
แบบไหน  นัยอยางไหน  เพราะทานไมไดปฏิเสธความ
หมายตางๆ ของอัตตา แตทานปฏิเสธคำวาอัตตาตรงไป
ตรงมาทเีดียวเสร็จส้ินไปเลยวา    อตัตาโดยปรมตัถไมมี
สวนอัตตาโดยสมมติ คือตัวตนตามภาษาพูดท่ีใชสื่อสาร
ในชีวติประจำวนัและในระดบัศีลธรรม    กเ็ปนธรรมดา
อยแูลว ไมไดมปีญหาอะไร  หมายความวา นอกจากอตัตา
ทีท่านปฏิเสธไปแลวนี ้  คำทีก่ลาวถงึอตัตา  กเ็ปนการกลาว
โดยสมมติเทานั้น

(พระธรรมปฎก [ป.อ.ปยุตฺโต] , กรณีธรรมกาย ;
บ.สหธรรมิก จก. , พ.ศ.๒๕๔๒, หนา ๖๘)
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ความเหน็นี ้อาจเทียบไดกบั “อจุเฉททิฏฐิ” ความเหน็วา ขาดสญู”
เพราะธรรมท่ีเปนอตัตาโดยปรมตัถมอีย ู  แตความเหน็อยางนี ้  เกดิจาก
ความเห็นยดึมัน่ความขาดสูญจนตกขอบ     จงึปฏเิสธธรรมท่ีเปนอตัตา
โดยปรมตัถดวย  นบัเปนความเหน็ทีเ่สีย่งอนัตรายอยไูมนอย  เพราะจะ
กลายเปนพวก “อนัตตาตกขอบ” และอาจกลายเปนมจิฉาทฏิฐ ิ จนออก
นอกพระพุทธศาสนาไปโดยรูเทาไมถึงการณ

ดงัทีพ่ระเดชพระคณุพระอุบาลคีณุปูมาจารย (จนัทร  สริจินโฺท)
อดีตเจาอาวาสวัดบรมนิวาส   ทานไดกลาวไวในพระธรรมเทศนาเร่ือง
“ธรรมวิจยานุศาสน” แสดงโทษของการเห็นอนัตตาสูญเปลา (หนา
๑๗๐-๑๗๒)  วา

“อกีพวกหนึง่มีสติปญญามากเกินไป เอาอนตัตา--
นปุสสนา   สญุญตานปุสสนา   เปนอารมณเกนิไป   จนเกิด
อนัตตสญัญา        สญุญตสญัญา       เห็นไมมตีนไมมตีวั
เห็นสูญวางเปลา   ถอืความวางเปลา ความสญูเขามาเปน
อารมณ เขาใจวา ความวาง ความสญูเปนพระนพิพาน
ตกลงพวกนีเ้อาอวชิชาเปนสรณะเปนทีพ่ึง่   ความสูญ
ความไมมนีัน้เองเปนตวัอวชิชา  จงึชือ่วาเอาตัวอวิชชา
เปนทีพ่ึง่ เปนตวัโมฆปุรโิส  บรุษุเปลาแท  เปนตวัอกตญัู
ขาดจากคุณพระรัตนตรัย  คุณบิดา-มารดา  คุณครู
บาอาจารย     คณุพระราชามหาอำมาตย     ไมมใีนตน
คนเหลาน้ีจะเหน็วาตายสญูหรือตายเกดิก็ตาม   กค็งตก
อยใูนพวกมจิฉาทฏิฐ ิ จะทำคณุความดแีกตนไมไดอกีแลว
เลยยกโทษเอาครูบาอาจารยวา  ทานรจูกัของจรงิเตม็ตัว  แต
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ทานอาศัยการหลอกลวงเขาเล้ียงชีวิต  ทานจึงแสดงวา
ทำอยางนัน้เปนบญุ  ทำอยางนัน้เปนบาป  ตัง้หนาหลอก
เขากินเทาน้ัน     ทีจ่ริงจะเอาบุญบาปท่ีไหนมา     มกัพูด
อยางน้ี  คนจำพวกนัน้มักยกโทษทานผมูคีณุ  ยกขมทาน
ดวยประการตางๆ อยางน้ี  สวนตนก็ไมทำบุญ ใหทาน
รกัษาศลี   ยงัซ้ำติเตียนทานเสยีดวย   เสยีท้ังประโยชน
สวนตวั    ทัง้ประโยชนผอูืน่ซ่ึงคบหาสมาคม    เปนท้ังน้ี
กเ็พราะโทษเหน็อนัตตาสูญเปลา   เปนตัวมิจฉาทิฏฐิคอื
รผูดิเหน็ผดิ  จงึชือ่วามจิฉาทิฏฐ ิ เปนผศูกึษาในพระศาสนา
แตกลายเปนภายนอก   (พวกนอกศาสนา)  ไปเสียไมรตูวั
อยางนี้นับดวยรอยดวยพันไมถวน    ผูศึกษาธรรมใน
พระศาสนาควรตรึกตรองใหมาก   อยาใหพลาด   อนิจจงั
ทกุขงั  อนตัตา  ไมใชของเลน  ถาดกีต็รงพระนพิพาน
ทเีดยีว  ถาพลาดทากต็กโลกันตเลยทเีดยีว”

ปจจยัใหเกดิอจุเฉททิฏฐิ
เร่ืองทำนองน้ี  เปนเร่ืองละเอยีดออน  และมใิชเพ่ิงมามีในยุคน้ี

เทาน้ัน  แมในอดตีพระฉนันเถระ  ซึง่เปนสหชาตขิองพระพุทธเจา  กย็งั
เคยหลงประเดน็   จนเปนเหตุใหเกิดอุจเฉททิฏฐิ   จนพระอานนทเถระ
ตองมาชวยแกความเห็นผิดนั้น ดังมีขอความปรากฏในพระสุตตันตปฎก
สงัยุตตนิกาย ขนัธวารวรรค ฉนันสูตร  มใีจความโดยสรปุวา

เม่ือพระศาสดาดบัขันธปรนิพิพานแลว        สงฆไดประชมุกัน
ลงพรหมทณัฑแกพระฉันนะ   ไมพดูจาคบหากบัพระฉันนะ    ภายหลัง
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พระฉนันะจงึไดกลับตัวคลายความถอืตัวเยอหย่ิงลงได  จงึไปหาภิกษุรปูหน่ึง
แลวขอใหทานแสดงธรรม    พระภกิษุทานน้ันจึงไดบอกอารมณวปิสสนา
เพยีงลกัษณะ ๒  คอื อนจิจลักษณะ และอนตัตลักษณะเทาน้ัน  ไมบอก
ทกุขลักษณะ เมือ่ทานพระฉันนะกลับไปพจิารณาตามทีภ่กิษนุัน้สอน จงึเกิด
ความสะดงุและอปุทานเกดิข้ึนวา “แลวอะไรเลา เปนอัตตาของเรา” คร้ันเม่ือ
สังขารทั้งหลายปรากฏโดยความเปนของวางเปลา    จึงกลับเปนปจจัย
(ใหเกดิ) อจุเฉททิฏฐิ และความสะดงุวา  “เราจกัขาดสญู  เราจักพนิาศ”.
ในเรือ่งนี ้พระอรรถกถาจารยกไ็ดอรรถาธบิายขอความ ในพระสตูรนัน้วา

บทวา ปรติสนฺา  อปุาทาน ํ อปุปฺชชฺต ิ ความวา
ความสะดงุ และอุปทานเกิดข้ึน.    บทวา  ปจฺจทุาวตตฺติ
มานส ํ อถ  โก  จรห ิ เม  อตตฺา  ความวา ใจของผมหมุน
กลับอยางนีว้า ถาวาในขนัธ ๕ มรีูปเปนตน ไมมีแมขันธ
เดียวท่ีเปนอัตตาไซร  แลวอะไรเลาเปนอัตตาของเรา.

ไดยินวา     พระฉนันเถระนีเ้ร่ิมเจริญวิปสสนา
โดยไมกำหนดปจจัยเลย.   วิปสสนาที่หยอนกำลังของ
ทานน้ัน  จงึไมสามารถกำจดัการยดึถอือตัตาได  คร้ันเมือ่
สงัขารท้ังหลายปรากฏโดยความเปนของวางเปลา จงึกลบั
เปนปจจัย (ใหเกดิ) อจุเฉททฏิฐ ิและความสะดงุ วา  “เราจัก
ขาดสูญ  เราจกัพนิาศ”.   และทานก็เห็นตนเหมอืนตกลง
ไปในเหว    จงึกลาววา   ความสะดงุและอปุาทานเกิดข้ึน
ใจของผมหมนุกลบัอยางนีว้า  “แลวอะไรเลา เปนอตัตา
ของเรา”
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บทวา น โข ปเนตํ ธมมฺ ํปสสฺโต โหติ  ความวา
ความคดิอยางนี ้ยอมไมมแีกบคุคลผเูห็นธรรมคอืสัจจะ ๔.

การท่ีพระเถระผมูอีปุนิสยัท่ีจะบรรลพุระอรหตัต และเปนสหชาติ
กบัพระพทุธเจา  ยงัเผลอปฏิบตัผิดิเปนมจิฉาทฏิฐไิปชัว่ขณะ  เมือ่พจิารณา
ไปโดยมิไดกำหนดวา  “สงัขตธรรมทีป่ระกอบดวยปจจัยปรงุแตง  เพราะมี
อวชิชาเปนเหตปุจจยัทีเ่ปนไปตามกระบวนธรรมเทานัน้    จงึนบัเขาใน
ไตรลกัษณ”    วปิสสนาท่ีหยอนกำลงั   เพราะยงัไมสามารถกำจดัการ
ยึดถือในสักกายทฏิฐิ ที่เห็นสังขตธรรมมีขันธ ๕ เปนตนวาเปนอัตตาได
เมือ่กำหนดอารมณวปิสสนา เพือ่พจิารณาโดยเปนอนัตตา จงึเห็นผดิไป
วา “ธรรมทัง้ปวงรวมทัง้สงัขตธรรมและอสังขตธรรมเปนอนัตตา” โดยมิได
กำหนดแยกออกมาเฉพาะสงัขตธรรม  จงึทำใหเกิดอุจเฉททฏิฐิ  (ความเหน็
วาขาดสูญ) อนันับเปนมิจฉาทิฏฐิทีเ่ปนอันตราย เพราะมิจฉาทิฏฐิทีเ่ห็นวา
ขาดสูญน้ีมโีทษมาก   ทำใหไดรบัวบิากตองตกนรกถงึโลกนัตนรก  อนัเปน
สถานท่ีรบัวบิากกรรมท่ีรนุแรงและยาวนานท่ีสดุ

โทษของมจิฉาทฏิฐวิา “ขาดสญู”
เพ่ือใหผูศึกษาเขาใจลักษณะและมองเห็นโทษของนิยตมิจฉาทิฏฐิ

จำพวกเหน็วา “ขาดสูญ”   หรอืท่ีเรียกกันอีกอยางหน่ึงวา “อจุเฉททิฏฐ”ิ
พอสงัเขป   จะขอนำใจความโดยสรุปตามทีป่รากฏในคมัภรีมงัคลตัถทีปนี
ภาคที ่๑ วนิยักถา ขอ ๒๒๕-๒๔๑ ดงัน้ี

ในกถาวาดวยมโนกรรม   ทานกลาวถึงอุจเฉททิฏฐิ (ความเห็นวา
ขาดสญู) ๓ อยาง คอื
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[๑] อกิรยิทิฏฐิ (ความเห็นวา “ไมเปนอนัทำ”)
เจาลทัธชิือ่ปรูณะกลาวอกิรยิะวาทะเปนตนอยางน้ี วา

เมือ่บคุคลทำเองหรอืใหผอูืน่ทำ  ตดัเองหรอืใหผอูืน่ตดั เบยีด
เบียนเอง  หรอืใหผอูืน่เบียดเบียน เศราโศกเอง หรือ ใหผู
อืน่เศราโศก  ลำบากเอง  หรือใหผอูืน่ลำบาก  ดิน้รนเอง
หรอืใหผอูืน่ดิน้รน ฆาสัตวเอง ลกัทรพัย บกุทำลาย ปลน
สดมภ   ปลนบาน (หลงัเดียว)  ดกัซมุ (ชงิทรัพย)  ตามทาง
เปลีย่ว  เปนชกูบัภรยิาผอูืน่ พดูมสุา เมือ่บคุคลทำ (อยางนี)้
ไมชื่อวาทำบาป”      เจาลัทธิชื่อปูรณะ ชื่อวา อกริยิวาที
(ผูมีวาทะวาไมเปนอันทำ).

[๒] อเหตกุทิฏฐิ (ความเหน็วา “ไมมีเหต ุไมมปีจจัย”)

เจาลัทธิชือ่มักขล ิ   กลาวอเหตกุะวาทะเปนตน
อยางน้ีวา  “เหตไุมม ี ปจจยัไมม ี เพือ่ความเศราหมองแก
สตัวทัง้หลาย,  สตัวทัง้หลายไมมเีหต ุ ไมมปีจจยั เศราหมอง
เอง, เหตไุมม ีปจจัยไมม ีเพ่ือความบรสิทุธ์ิแกสตัวทัง้หลาย,
สตัวทั้งหลายไมมเีหต ุ ไมมปีจจัย  บรสิุทธ์ิเอง”.     และ
เจาลัทธิชื่อมักขลินั้นเปนผูมีความเห็นความบริสุทธ์ิแหง
สงัสารวฏัฏ     จงึกลาวความเศราหมองและความบรสิทุธิ์
แหงสตัวทัง้หลาย วา “ไมมเีหต”ุ.



บทวจิารณ   151

[๓] นตัถิกทฏิฐ ิ(ความเห็นวา “ขาดสูญ”)
เจาลัทธิชือ่อชิตะ   กลาว  นตัถิกะวาทะเปนตน

อยางน้ีวา  “ทานทีท่ายกใหแลวไมมีผล  การบูชาทีบุ่คคล
บชูาแลวไมมผีล” และเจาลทัธอิชติะน้ันชือ่วาเปนผมูวีาทะ
วา “ไมม”ี  เปนผมูวีาทะวา  “ขาดสญูบาง”  จรงิอยางน้ัน
เจาลัทธิอชิตะนั้น กลาวความขาดสูญวา “สัตวทั้งหลาย
หลังจากตายแลว  ยอมขาดสญู  ยอมหายไป  ยอมไมม”ี

กรรมบถขาดเพราะมิจฉาทิฏฐ ิ๓ อยางนี้
มจิฉาทฏิฐิทัง้ ๓ อยางนี ้ มคีวามเห็นวา “กรรม

และผลของกรรมไมม”ี       และปฏเิสธเหตแุหงความ
เศราหมอง   และความบรสิทุธ (พนฺธโมกขฺเหต)ุ   กรรมบถ
จงึขาดเพราะทฏิฐิ ๓ อยางน้ีเทาน้ัน  หาขาดเพราะทิฏฐิ
เหลาอ่ืนไม ดงัน้ัน จงึไมควรถือทิฏฐิ  แมสกัอยางหน่ึงเลย
เพราะความเห็นผิด ทำสัตวโลกใหตองตกไปในอบายภูมิ
อาจอำนวยผลเปนวบิากถงึขัน้ไปตกโลกันตนรกเลยทีเดยีว.

อนึง่ มจิฉาทฏิฐทิีด่ำเนนิไปถงึขัน้เปน นิยตมิจฉา--
ทฏิฐ ิ(มจิฉาทฏิฐทิีใ่หผลแนนอนแลว) เปนอนัหามทัง้สวรรค
และมรรคผล  แมมพีระพุทธเจาตัง้รอยหรือตัง้พนัพระองค
กไ็มสามารถจะชวยบคุคลเหลานัน้ใหตรสัรไูด   จงึนบัวา
เปนอนัตรายและมโีทษมากแมกวาอนนัตรยิกรรม ๕ อยาง
อนัไดแก  ฆามารดา,  ฆาบิดา,  ฆาพระอรหันต,  ทำราย
พระพทุธเจาจนถงึหอพระโลหติ,   ทำสงฆใหแตกแยกกัน
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ดงัทีพ่ระผมูพีระภาคตรัสไวในเอกนบิาต องัคตุตรนกิายวา
“ภกิษุทัง้หลาย เรายังไมเห็นธรรมอ่ืนแมอยางหน่ึง ซึง่มี
โทษมากเหมือนอยางมิจฉาทิฏฐินี้เลย,   ภิกษุทั้งหลาย
โทษทัง้หลายมีมจิฉาทฏิฐิเปนอยางยิง่”

ในอรรถกถา เอกนบิาต องัคตุตรนิกาย อธิบายวา
“จริงอย ู อนนัตริยกรรม ๔ อยางแรก  พระผมูพีระภาค
ตรัสวา “ยงับุคคลผทูำใหบงัเกิดในนรก” แมกรรมคอืการยงั
สงฆใหแตกแยกกนั   กย็อมเปนกรรมยงัผทูำใหตัง้อยใูน
นรกเพียงช่ัวกัปปเทาน้ัน  อนันตริกรรม ๕ อยางน้ียังมี
กำหนดเวลา   มรีะยะกาลส้ินสุด    สวนนยิติมิจฉาทฏิฐินี้
ไมมกีำหนด  เพราะนยิตมจิฉาทฏิฐนิัน้เปนเหตใุหวนเวยีน
อยใูนภพ ๓       ผมูมีจิฉาทฏิฐิจึงออกไปจากภพไมได
นยิตมิจฉาทฏิฐบิคุคลเหลานัน้ยอมช้ีนำพวกชนทีเ่ชือ่ฟงตาม
ใหหลงดำเนนิไปผิดทาง   และเขาเหลาน้ันยอมไมไดเกิด
ในสวรรค   ทัง้ไมสามารถบรรลุมรรคผลไดเลย.   แมใน
เวลากปัปพนิาศ  เมือ่ชนสวนใหญไปบงัเกดิในพรหมโลก
นิยตมิจฉาทิฏฐิบุคคลก็ไมไดไปบังเกิดในพรหมโลกดวย
(ไพลไป) เกดิเสยีทีห่ลงัจกัรวาล.  ถามวา “ทีห่ลงัจกัรวาล
ไฟไมไหมหรอื?”  ตอบวา “ไหม”  อาจารยบางพวกกลาววา
“แมเมือ่หลงัจกัรวาลนัน้ ถกูไฟไหม นยิตมจิฉาทิฏฐบิคุคล
นัน้ กถ็กูไฟไหมอยใูนท่ีแหงหน่ึงในอากาศน่ันเอง”.
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ผลพวงจากความเห็นวา “ขาดสญู”
ความเห็นวา “พระนพิพานเปนอนัตตาสญูเปลา” นี ้เปนมโนกรรม

เปนเรือ่งละเอียดออน  ถาเห็นผดิไปจากทำนองคลองธรรม  คอืเหน็เลย
เถิดไปจนถึงวา  พระนิพพานอันเปนอสังขตธรรม  เปนอนัตตา  หรือ
ขาดสูญหายสิ้นไมมีเหลือ  ดังท่ีพระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย
แสดงไววา  “อีกพวกหนึ่งมีสติปญญามากเกินไป  เอาอนัตตานุปสสนา
สญุญตานุปสสนา  เปนอารมณเกนิไป  จนเกิดอนัตตสัญญา  สญุญตสญัญา
เห็นไมมีตนไมมีตัว  เห็นสูญวางเปลา  ถือความวางเปลา  ความสูญ
เขามาเปนอารมณ  เขาใจวา  ความวาง  ความสูญ  เปนพระนพิพาน
ตกลงพวกนีเ้อาอวชิชาเปนสรณะเปนทีพ่ึง่  ความสญู ความไมมนีัน้เอง
เปนตัวอวิชชา   จึงชื่อวาเอาตัวอวิชชาเปนที่พึ่ง   เปนตัวโมฆปุริโส
บรุษุเปลาแท เปนตัวอกตญัู ขาดจากคณุพระรตันตรยั คณุบดิา-มารดา
คณุครูบาอาจารย  คณุพระราชามหาอำมาตย  ไมมใีนตน”  ถาเปนอยางน้ี
อาจมผีลสบืเนือ่งตอไปถงึความคิดอานท่ีเบีย่งเบน  ผดิพลาดคลาดเคล่ือน
ไปจนถงึคดิวา “เม่ือพระนพิพานไมมแีลว ชาติกอน ชาติหนา นรกสวรรค
จะมหีรอืไม” เปนตน ไปจนถงึเกดิความสงสยัในคำสอนของพระพุทธเจา
อนัเปนรากเหงาทางปญญาของตัว     หนัไปถือความเช่ือภายนอกศาสนา
เปนสำคัญ  จนถึงขั้น “อนัตตาตกขอบ”  อันเปนที่มาของแนวคิดและ
ผลงานทีเ่ปนอันตราย    เพราะเปนการขยายผลชีน้ำในวงกวางแกผไูมรู
กรณีอยางน้ีมตีวัอยางมาเปนกรณีศกึษาอยบูางแลว  ดงัเชนขอความทีว่า

เร่ืองชาตกิอน ชาติหนา นรกสวรรค มจีริงหรือไม
เปนคำถามทีค่นสนใจกันมาก และเปนขอกงัวลคางใจของ
คนทัว่ไป     เพราะเปนความลบัของชีวิตท่ีอยใูนอวชิชา
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จงึเห็นควรกลาวสรุปแทรกไวทีน่ีเ้ล็กนอย    เฉพาะแงวา
มจีรงิหรือไม พสิจูนไดอยางไร

๑) ตามคำสอนในพุทธศาสนา เมือ่วาตามหลกัฐาน
ในคัมภีร  และแปลตามตวัอักษร กต็อบไดวา สิง่เหลาน้ีมี

๒) การพิสจูนเรือ่งนีไ้มมทีีส่ิน้สดุ  ไมอาจแสดง
ใหเหน็ประจักษแกผไูมร ู ไมวาในทางบวกหรอืในทางลบ
คือไมวาในแงมีหรือในแงไมมี เปนไปไดเพียงขั้นเชื่อวามี
หรอืเช่ือวาไมม ีเพราะท้ังผเูชือ่และผไูมเชือ่ หรอืผพูยายาม
พสิจูนวามแีละผพูยายามพสิจูนวาไมม ีตางกไ็มรทูีม่าทีไ่ป
แหงชีวติ ไมวาของตนหรอืผอูืน่ ตางก็มดืตออดีต รไูกลออก
ไปไมถงึแมเพียงการเกิดคราวนีข้องตนเอง    แมแตชวีติ
ตนเองทีเ่ปนอยขูณะนีก้ไ็มรู      และมองไมเห็นอนาคต
แมเพยีงวา  พรงุนีจ้ะเปนอยางไร

๓) ถาจะพสิจูน หลกัมวีา สิง่ทีเ่หน็ ตองดดูวยตา
สิง่ท่ีไดยนิ ตองฟงดวยหู สิง่ท่ีลิม้ ตองชิมดวยล้ิน เปนตน
สิง่ท่ีเห็นถึงจะใชสบิหูและสิบล้ินรวมกัน    กพ็สิจูนไมได
หรอืสิง่ทีไ่ดยนิจะใชสบิตากับสบิจมูกรวมกนั  กพ็สิจูนไมได
หรือส่ิงท่ีเห็น  สิง่ท่ีไดยนิ  แตตางระดบัคล่ืน  ตางความถ่ี
กไ็มรกูนั บางอยางทีแ่มวมองเหน็ สบิตาคนรวมกนัก็ไมเห็น
บางอยางทีค่างคาวไดยนิ  สบิหคูนรวมกนักไ็มไดยนิ เปนตน
ในแงทีห่นึง่   การตายการเกดิเปนประสบการณของชวีติ
โดยตรง  หรอืแคบลงมาเปนปรากฏการณของจติ  ซึง่ตอง
พสิจูนดวยชวีติหรอืจติเอง  การพสิจูนจงึควรเปนไปดงันี้
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ก) การพิสจูนดวยจติ ทานใหตองใชจติท่ีเปนสมาธิ
แนวแนถงึท่ี  แตถาไมยอมทำตามวิธนีี้  หรือกลัววาท่ีเห็น
ในสมาธิ  อาจเปนการเอานิมติมาหลอกตัวเอง  กเ็ล่ือนสู
วิธีตอไป

ข) พสิจูนดวยชีวติ  ตัง้แตเกดิมาคราวน้ี  คนท่ีอยู
ยงัไมเคยมีใครตาย  ดงันัน้ จะรวูาเกดิหรอืไม ตองพสิจูน
ดวยการตายของใครของคนนัน้     แตวธินีี้ไมปรากฏวา
มีใครกลาทดลอง

ค) เม่ือไมยอมพิสจูน   กไ็ดเพียงข้ันแสดงหลักฐาน
พยานและชีแ้จงเหตผุล  เชน หาตัวอยางคนระลกึชาติได
และสอบสวนกรณตีางๆ เชนนัน้  หรือแสดงเหตผุล โดยหา
ความจริงอื่นมาเปรียบเทียบ อยางเรื่องวิสัยแหงการเห็น
การไดยนิ  ทีข่ึน้ตอระดบัคล่ืนและความถี ่เปนตน  ดงัได
กลาวแลว  ชวยใหเห็นวา นาเชือ่ เช่ือบาง หรือเชือ่มากขึน้
เปนตน  ซึง่รวมอยใูนข้ันของความเช่ือเทาน้ัน.

(พระเทพเวที [ประยุทธ ปยุตฺโต] พุทธธรรม :
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  พ.ศ.๒๕๓๒, หนา ๑๙๘-๑๙๙)

เพยีงแคขอความไมกีบ่รรทัด แตมคีวามสำคญั เพราะผคูนสวนมาก
มกัเหน็วาทานเปนปราชญของพระศาสนามีอทิธิพลช้ีนำความคิดและการ
กระทำของหมชูนท่ียงัมีความรเูทาไมถงึการณ    ยงัมีความคดิไมแยบคาย
พอเพยีงทีจ่ะปฏบิตัิตนใหปลอดภยัและถกูทาง     เม่ือเหน็บทสรปุเรือ่ง
นรกสวรรคนีแ้ลว อาจมีผลตามมาหลายประการ เชน
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[๑] การกลาววา “การพสิจูนเรือ่ง ชาติกอนชาตหินา นรกสวรรค
นี ้ ไมมทีีส่ิน้สุด”  ขดักบัหลกัการของพระพทุธศาสนาในเรือ่ง การปฏิบตัิ
ไตรสกิขา ไดแก อธศิลีสกิขา อธจิติสกิขา อธปิญญาสิกขา อนัมนียัอยใูน
อริยมรรคมอีงค ๘ เพ่ือความรแูจง/เห็นแจงในสภาวธรรมท้ังหลาย และ
สจัจธรรมตามท่ีเปนจรงิ  และในเรือ่งวิชชา ๓  ไดแก ปพุเพนวิาสานสุตญิาณ
และ จตุปูปาตญาณ  และอาสวักขยญาณ เปนตน ทีส่อนใหรแูจง เห็น-
แจงนรก สวรรค นพิพาน ไดจริง ตามทีพ่ระพทุธเจาตรัสไวในทีม่ากแหง
เปนตนวา ใน พระสุตตนัตปฎก ทฆีนกิาย สลีขนัธวรรค สามญัญผลสตูร
ขอ ๑๓๕ ทีต่รัสสอนไววา

[๑๓๖] ภิกษุนั้น เม่ือจิตเปนสมาธิบริสุทธ์ิผองแผว ไมมี
กเิลส  ปราศจากอปุกเิลส ออนโยน  ควรแกการงาน  ตัง้มัน่
ไมหว่ันไหวอยางนี ้ยอมโนมนอมจติไปเพ่ือปุพเพนิวาสา--
นุสสติญาณ  เธอยอมระลึกชาติกอนไดเปนอันมาก คือ
ระลกึไดชาติหนึง่บาง  สองชาติบาง…  แสนชาตบิาง…
ตลอดสังวัฏฏวิวฏัฏกัปเปนอันมากบางวา    “ในภพโนน
เรามีชื่ออยางนั้น มีโคตร...มีผิวพรรณ...มีอาหารอยางนั้น
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเทานั้น
คร้ันจุตจิากภพน้ันแลวไดไปเกิดในภพโนน  แมในภพน้ัน
เรากไ็ดมชีือ่อยางนัน้มีโคตร...มผีวิพรรณ...มอีาหารอยางนัน้
เสวยสุขเสวยทุกขอยางนั้นๆ มีกำหนดอายุเพียงเทานั้น
ครัน้จตุจิากภพนัน้แลวไดไปเกดิในภพนี ้ เธอยอมระลกึถงึ
ชาติกอนไดเปนอันมากพรอมทั้งอาการ  พรอมทั้งอุเทศ
ดวยประการฉะน้ี    ดกูรมหาบพติร เปรยีบเหมือนบรุษุ
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จะพงึจากบานตนไปบานอืน่  แลวจากบานนัน้ไปยงับาน
อืน่อีก  จากบานน้ันกลับมาสบูานของตนตามเดิม  เขาจะ
พงึระลกึไดอยางนีว้า  “เราไดจากบานของเราไปบานโนน
ในบานน้ัน เราไดยนือยางน้ันไดนัง่อยางน้ัน ไดพดูอยางน้ัน
ไดนิง่อยางน้ัน      เราไดจากบานแมนัน้ไปยงับานโนน
แมในบานนั้นเราก็ไดยืนอยางนั้น ไดนั่งอยางนั้น ไดพูด
อยางน้ัน  ไดนิง่อยางน้ัน  แลวเรากลบัจากบานน้ันมาสู
บานของตนตามเดิม”  ดงัน้ี ...
[๑๓๗] ภกิษุนัน้เม่ือจิตเปนสมาธิ      บริสุทธ์ิผองแผว
ไมมีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสออนควรแกการงาน ตั้งมั่น
ไมหว่ันไหวอยางน้ี  ยอมโนมนอมจิตไปเพือ่รจูตุแิละอปุบัติ
ของสัตวทัง้หลาย เธอเห็นหมสูตัวทีก่ำลงัจตุ ิกำลงัอปุบตัิ
เลว ประณีต มผีวิพรรณด ีมผีวิพรรณทราม ไดด ีตกยาก
ดวยทพิยจกัษอุนับรสิทุธิ ์ ลวงจกัษขุองมนษุย  ยอมรชูดั
ซึง่หมสูตัวผเูปนไปตามกรรมวา สตัวเหลาน้ีประกอบดวย
กายทจุริต   วจีทจุริต   มโนทจุริต    ตเิตียนพระอริยเจา
เปนมิจฉาทิฏฐิ   ยดึถือการกระทำดวยอำนาจมจิฉาทิฏฐิ
เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก     เขายอมเขาถึงอบาย
ทคุติ  วนิบิาต  นรก        สวนสตัวเหลาน้ีประกอบดวย
กายสุจริต  วจสีจุริต  มโนสุจรติ  ไมตเิตียนพระอริยเจา
เปนสัมมาทฏิฐิ   ยดึถือการกระทำดวยอำนาจสัมมาทฏิฐิ
เบ้ืองหนาแตตายเพราะกายแตก    เขายอมเขาถึงสุคติ
โลกสวรรค ดังนี้  เธอยอมเห็นหมูสัตวที่กำลังจุติ กำลัง
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อปุบัตเิลว ประณีต มผีวิพรรณด ีมผีวิพรรณทราม ไดดี
ตกยาก   ดวยทพิยจกัษอุนับรสิทุธิ ์  ลวงจกัษขุองมนษุย
ยอมรูชัดซ่ึงหมูสัตวผูเปนไปตามกรรม ดวยประการฉะนี้
เปรียบเหมือนปราสาทตัง้อย ูณ ทาง ๓ แพรงทามกลาง
พระนคร  บรุษุผมูจีกัษยุนือยบูนปราสาทน้ัน  จะพงึเหน็
หมูชนกำลังเขาไปสูเรือนบาง   กำลังออกจากเรือนบาง
กำลังสญัจรเปนแถวอยใูนถนนบาง  นัง่อยทูีท่าง ๓ แพรง
ทามกลางพระนครบาง    เขาจะพงึรวูาคนเหลาน้ีเขาไป
สเูรือน    เหลาน้ีออกจากเรอืน     เหลาน้ีสญัจรเปนแถวอยู
ในถนน    เหลาน้ีนัง่อยทูีท่าง ๓ แพรงทามกลางพระนคร
ฉนัใด  ภกิษุกฉ็ันน้ันแล ...

ฯลฯ

เมือ่มพีระพทุธพจนตรสัสอนไวชดัเจนแลว  ควรจะนำพระพทุธพจน
มาเปนหลกัการสำคญัในการอธบิาย  แตกลบักลาวเสยีวา “การพิสจูนดวยจติ
ทานใหตองใชจติทีเ่ปนสมาธิแนวแนถงึท่ี  แตถาไมยอมทำตามวิธนีี้  หรือ
กลวัวาทีเ่หน็ในสมาธิ  อาจเปนการเอานมิติมาหลอกตวัเอง” เหมือนเปน
การจงใจละเลยพระพทุธพจน   และขาดความเคารพเชือ่ถือพระปญญาตรสัรู
และทิพพจักขญุาณของพระสัมมาสัมพทุธเจา    โดยใหความสำคญัตอปญหา
ในประเด็นปลีกยอยอนัเกดิจากการปฏบิตัิสมาธทิีย่งัไดผลไมสมบูรณ และ
ไมไดชี้แจงเหตุผลนั้นเสียกอน

อน่ึง ในฐานะเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา และทำหนาท่ีทนาย
ตางพระศาสนา    พงึตองมีความศรัทธาเชือ่ถือในพระสัมมาสมัพุทธเจา
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ดงัมีพระพุทธดำรสัท่ีตรัสไวในอลคทัทูปมสูตร พระสุตตันตปฎก มชัฌิมนิกาย
มลูปณณาสก มขีอความตอนหน่ึงวา

“ดกูรภกิษทุัง้หลาย  ในธรรมท่ีเรากลาวไวดแีลว
อยางนี ้  เปนของตืน้   เปดเผย   อนัเราประกาศไวแลว
เปนธรรมปราศจากหยากไย     (ความผดิพลาดมวัหมอง
ดจุหยากไย),   บคุคลเหลาใดมเีพยีงความเช่ือ    มเีพยีง
ความรกัในเรา  บคุคลเหลาน้ันท้ังหมดยอมเปนผมูสีวรรค
เปนท่ีไปในเบือ้งหนา”
เมือ่มพีระพทุธพจนเปนหลกัอยแูลว   ถาไมถอืเอาพระพุทธพจน

เปนบรรทัดฐานในการตดัสิน     แลวยังแนะนำผคูนใหพสิจูนนรกสวรรค
ดวยขอความวา

“แตถาไมยอมทำตามวธินีี้    หรือกลวัวาทีเ่หน็
ในสมาธิ  อาจเปนการเอานมิติมาหลอกตวัเอง  กเ็ลือ่น
สวูธิตีอไป” (คอืทานแนะนำขอตอไปวา) “พสิจูนดวยชีวติ
ตัง้แตเกดิมาคราวน้ี  คนทีอ่ย ูยงัไมเคยมใีครตาย  ดงันัน้
จะรวูาเกิดหรือไม      ตองพิสจูนดวยการตายของใคร
ของคนน้ัน  แตวธินีีไ้มปรากฏวามใีครกลาทดลอง”

(พระเทพเวที [ประยุทธ ปยุตฺโต] พุทธธรรม :
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  พ.ศ.๒๕๓๒, หนา ๑๙๙)

ฉวยวา บงัเอิญมี  หรอืไมบงัเอิญ   แตวามีคนทดลองตามวธินีี้จริง
จะเกิดผลดีอยางไรขึน้มา  และผแูสดงขอความอยางน้ีจะไดรบัผลอยางไร?
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ตอบวา  ประการแรกคอื ถาผทูดลองยงัไมไดบรรลเุปนพระอรยิ-
บคุคล  กจ็ะตองตายและตองเกดิอีก   อาจจะไดรเูหน็ (เพราะเขาถงึ) นรก
หรอืสวรรค  แตถามาเกดิเปนมนษุยอกีกค็งไมไดเหน็นรกหรอืสวรรคอยดูี
เหมือนปุถชุนสวนมากในปจจุบนัน้ีทีไ่มไดเห็นนรกสวรรค    เพราะยงัมิได
ปฏบิตัธิรรมทีถ่งึขัน้จะพอเห็นได  และท่ีสำคญัคอืผทูีฆ่าตวัตายนัน้โดยทัว่ไป
นาจะตองไปทุคติ  เพราะเปนปาณาติบาต

ประการท่ีสอง   ผูที่แนะนำวิธีปฏิบัติที่วิปริตเชนน้ัน   ถาเปน
พระภกิษดุวยแลว ยอมจะเปนเรือ่งทีอ่นัตรายย่ิงขึน้ไปอกี เพราะมีพระวนิยั
พทุธบัญญตัเิกีย่วกับ “การพรรณนาคณุความตายดวยการเขยีนหนังสือ”
และถาครบองคของปาณาติบาตดวยแลว      ยอมมโีทษหนกัถงึอาบตัิ
ปาราชกิ (ขอท่ี ๓) ชื่อ “มนสุสฺวคิคฺห”    เพราะการมเีจตนาเขยีนขอความ
พรรณนาคุณความตายเพ่ือพสิจูนใหรเูรือ่งนรกสวรรคอยางน้ี     อาจนับเปน
การจงใจใหมนุษยฆาตัวตายดวย เทากับมีเจตนาฆามนุษย แลวเม่ือมีผทูำ
ตามโดยรเูทาไมถงึการณ  พากันไปฆาตัวตายเพือ่ตองการพสิจูนนรกสวรรค
ตามอยางขอความนัน้จริงๆ    ผทูีแ่นะนำและผรูวมมือการเขียนหนังสือน้ัน
อาจจะไมพนโทษตามพระวนิยัพุทธบัญญัต ิ  ดงัท่ีปรากฏคำอธิบายขอความ
วธิกีารชกัชวนใหฆาตวัตายในพระวินยัปฎกและอรรถกถา ดงัตอไปน้ี

๑) ในพระวินัยปฎก มหาวิภังค ตติยปาราชิก มีขอความแสดง
การพรรณนาคุณของการตายดวยการเขยีนหนังสอื วา.

ที่ชื่อวา พรรณนาดวยหนงัสือ ไดแก ภกิษุเขียน
หนังสือไววา  “ผใูดตายดวยประการอยางน้ี   ผนูัน้จะได
ทรัพย  ไดยศ  หรอืไปสวรรค  ดงัน้ี,  ภกิษุผเูขียนตองอาบตัิ
ทกุกฏ ทกุๆ ตวัอักษร.  ผใูดผหูน่ึงเห็นหนังสือแลวคิดวา
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“เราจกัตาย”  แลวยังทุกขเวทนาใหเกิด.    ภกิษุผเูขียน
ตองอาบตัถิลุลจัจยั.   (ถา) เขาตาย  ภกิษุผเูขียนตองอาบัติ
ปาราชิก.

๒) ในอรรถกถาตตยิปราชกินัน้  ขยายความออกไปอีกวา
ในการพรรณนาดวยการเขยีนขอความ มวีนิจิฉยั

ดงัน้ี.  คำวา  เลข ํ ฉนิฺทติ  มอีธิบายความวา  ภกิษุเขียน
หนงัสอืลง (จาลกึอกัษรลงไป) ทีใ่บไม  หรือทีใ่บลานวา
“ผใูดใชศสัตราฆาตัวตาย หรือกระโดดเหวตาย หรือตาย
ดวยอบุายอยางอืน่ มกีารกระโดดเขากองไฟ และกระโดด
น้ำตาย เปนตน   ผนูัน้จะไดสิ่งน้ี   หรือวา เปนความชอบ
ของผูนั้น.  แมในการเขียนหนังสือที่ไมเจาะจงน้ี ก็พึง
ทราบวาเปนอาบัตทิกุกฏ ถลุลจัจยัและปาราชกิ โดยนัย
ดงักลาวแลวน่ันแล.

แตเม่ือภิกษุเขียนหนังสือเจาะจงตวั   เขยีนเจาะจง
ถงึผใูด  เมือ่ผนูั้นตายไป  ยอมเปนปาราชิก.   เมือ่เขียน
เจาะจงหลายคน เปนปาณาติบาตตามจำนวนคนท่ีตายไป
เปนอนันตริยกรรมเพราะมารดาบิดาตาย.     แมหนังสือ
ทีเ่ขียนไมเจาะจงก็เหมือนกัน.  เม่ือภิกษุเกิดความเดอืดรอน
ขึน้วา “คนจะตายกันมาก”  จงึเผาใบลานน้ันเสีย หรือลบ
ขอความนัน้เสีย จงึพนได.

ถาใบลานนัน้เปนของผอูืน่    ภกิษเุขยีนเจาะจง
หรือไมเจาะจงก็ตาม (ลบออกขอความออก) วางไวในท่ี
ที่ตนถือเอามาแลว ยอมพนได.  ถาใบลานน้ันซ้ือเขามา
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เธอคืนใบลานแกเจาของใบลาน   และเอาเงินคืนมาได
จงึจะพน.  กภ็กิษหุลายรปูมอีธัยาศัยรวมกันวา  “พวกเรา
จะเขยีนหนงัสอืพรรณนาคณุความตาย” ดังนี้  รปูหน่ึง
ขึน้ตนตาลตดัใบตาล,  รปูหน่ึงนำมา,  รปูหน่ึงทำใหเปน
ใบลาน, รปูหน่ึงเขยีน ถาเปนการเขยีนดวยใบลานกเ็อา
เขมาทา  ครัน้ทาแลว  จดัใบลานเขาเปนผูก  เธอท้ังหมด
นำไปวางไวทีส่ภา หรอืรานตลาด หรอืที่ๆ  ผคูนจำนวน
มากแตกต่ืนมาประชุมกนัดหูนงัสอื.    ประชาชนอาน
หนงัสอืนัน้แลว    ถามคีนตายคนเดยีว    ภกิษทุัง้หมด
ตองอาบัตปิาราชิก   ถาตายไปมากคนกม็นียัเดยีวกนัแล.

แตเม่ือเกิดความเดือดรอนขึ้น ถาภิกษุเหลาน้ัน
เอาใบลานนัน้เก็บไวในหีบ   และมคีนอ่ืนพบเห็นใบลานนัน้
แลวนำออกแสดงแกประชาชนจำนวนมากอกี,     เธอ
ทัง้หมดก็จะไมรอดตัวเลย.     นอกจาก (เกบ็ใน) หบี,
ถาแมนพวกเธอเหวี่ยงใบลานนั้นลงไป, หรือลางใบลาน
ในแมน้ำหรือทะเลเสีย  หั่นเปนทอนๆ หรือเผาไฟเสีย
กย็งัไมรอดตัว    ตราบเทาท่ีตวัหนังสือท่ีลางไมหมดดี
หรือเผาไฟไมหมด     ตวัอักษรท่ีใบลานยังปรากฏอย.ู
แตเม่ือทำโดยประการท่ี  อักษรทั้งหลายไมปรากฏเลย
จงึจะรอดตวัแล.

ความเส่ียงตออันตรายอยางน้ี    อาจเกิดข้ึนไดเพราะความรเูทา
ไมถงึการณของผเูพียงศกึษาจากคมัภีร   มปีญญามาก   แตขาดการศึกษา
ในภาคปฏบิตัใินระดับอธศิลี (ศลีอนัยิง่)  อธจิติ (จติอันย่ิง)  อธปิญญา คอื
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ปญญาอันย่ิงท่ีลกึซ้ึงเพยีงพอทีจ่ะเขาใจและมองเหน็ “อนัตตา” ตามหลกัท่ี
สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาไดตรัสประทานไวแลววา  ยทนจิจฺ ํ ต ํ ทกุขฺํ
ย ํทกุขฺ ํตทนตฺตา (สิง่ใดไมเท่ียง สิง่น้ันเปนทุกข  สิง่ใดเปนทุกข สิง่น้ัน
เปนอนตัตา  จงึปลอยใหความคิดแลนเลยไปจนถงึขัน้เปน “อนัตตาตกขอบ”
คอืเห็นวาง เหน็ขาดสูญ เหน็ไมม ี ดงัทีพ่ระเดชพระคุณพระอุบาลีคณุปูมา-
จารย ไดแสดงไววา

“อกีพวกหน่ึงมสีตปิญญามากเกินไป  เอาอนตัตา-
นปุสสนา    สญุญตานปุสสนา    เปนอารมณเกินไป
จนเกิดอนัตตสัญญา   สญุญตสัญญา   เห็นไมมตีนไมมตีวั
เห็นสูญวางเปลา  ถอืความวางเปลา  ความสูญเขามาเปน
อารมณ  เขาใจวาความวาง  ความสญูเปนพระนพิพาน
ตกลงพวกนีเ้อาอวชิชาเปนสรณะ  เปนทีพ่ึง่”
การเห็น อนัตตาสญูเปลา  คอื เขาใจวา  ความวาง  ความสญู

เปนพระนพิพาน นี ้ เม่ือหนักเขาอาจเปน “มจิฉาทฏิฐ”ิ ถงึขัน้ทีพ่ระเดช
พระคุณพระอบุาลคีณุปูมาจารยไดแสดงไววา “กลายเปนภายนอก (พวก
นอกศาสนา) ไปเสยีไมรตูวั  อยางนีน้บัดวยรอยดวยพนัไมถวน  ผศูกึษาธรรม
ในพระศาสนาควรตรกึตรองใหมาก  อยาใหพลาด  อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา
ไมใชของเลน  ถาดีกต็รงพระนพิพานทเีดียว  ถาพลาดทาก็ตกโลกนัตเลย
ทเีดยีว”

อน่ึง  ขอความท่ีวา   “อริยสัจ ๔ โดยปรมัตถ   วางจากบุคคลอนั
เปนสมมติบญัญัตเิหลาน้ี  คอื ผเูสวย ผทูำ ผดูบัแลว และผดูำเนนิ เปนตน”
ทีพ่ระพุทธโฆษาจารยกลาววา
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“ความจรงิ ทกุขเทานั้น มอียู แตใครๆ ผถูงึทกุขไมมี
กริยิา (การกระทำ) มอียู แตผกูระทำไมม,ี
ความดับ (พระนพิพาน) มอียู แตคนผดูบัแลว ไมมี
มรรค (ทาง) มอียู แตคนผดูำเนนิไมม.ี”

เปนการกลาวเพือ่แสดงความหมายวา “สิง่หน่ึงวางจากอีกสิง่หน่ึง”
มไิดหมายความวา  “ทัง้สองสิง่น้ันไมม”ี   แตมบีางทานมักนำขอความน้ี
มาอางเพ่ือสนับสนุนความคดิเห็นแบบ “ขาดสูญ” ของตนบอยคร้ัง

ความจรงิขอความในคาถาน้ีเปนขอความทีโ่บราณจารยกลาวแสดง
หลักการใชภาษา ๒ อยาง   คอื ภาษาทางปรมัตถ และ ภาษาทางสมมติ
บญัญัติ  โดยทานยกตัวอยางวา  “ในอรยิสัจ ๔ นัน้ เม่ือกลาวโดยภาษา
ปรมตัถลวนๆ แลว  จงึไมมบีคุคลใดๆ อนัเปนถอยคำในระดบัสมมติ” นัน้เอง
(โปรดดรูายละเอียดเกีย่วกบัเรือ่งนี ้ในบทที ่๖ ขอที ่๗ ประกอบดวย)

 อน่ึง แมการเห็นสังขารเปนอนตัตาโดยเวนโยนิโสมนสิการ ยงัอาจ
กลายเปนนตัถกิทฏิฐ ิ(มจิฉาทฏิฐทิีเ่หน็ผดิไปวา  ผลบญุผลบาปไมม ี มารดา
บดิาไมม)ี ไปได   และคงไมตองกลาวถึงโทษจากการเห็นอสังขตธรรม คอื
พระนพิพาน เปนอนัตตาโดยเวนโยนโิสมนสิการอกีวาจะมโีทษเพียงใด เรือ่ง
“การเห็นสังขารเปนอนัตตา    โดยเวนโยนิโสมนสิการแลวอาจกลายเปน
นตัถิกทิฏฐิ” นี ้ สมเดจ็พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชริญาณวโรรส กไ็ด
ทรงแสดงไวในหนงัสอืธรรมวจิารณ  สวนปรมตัถปฏิปทาท่ีใชเปนหลกัสตูร
นักธรรมและธรรมศึกษาชั้นเอก จัดพิมพโดยมหามกุฎราชวิทยาลัย หนา
๒๒-๒๔ มขีอความวา
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“การพิจารณาเหน็สงัขารเปนอนตัตา      เวน
โยนโิสมนสิการ       อาจกลายเปนนตัถกิทฏิฐไิปกไ็ด.
คนอันทฏิฐิอยางนีเ้ขาครอบแลว  ยอมเหน็ผลบญุผลบาป
วาไมม ี   ยอมเหน็วามารดาบดิาไมมี     โดยอธบิายวา
เปนแตสมมตทิัง้น้ัน   ทฏิฐิอยางน้ีไมยงัประโยชนใหสำเรจ็
ทานจดัเปนมจิฉาทิฏฐอิยางดิง่ ยากท่ีจะถอนขึน้.  ความเห็น
อนตัตาพงึปรารถนาโยนโิสมนสกิารกำกบั  จะไดกำหนดรู
สจัจะทัง้ ๒  คอื สมมตสิจัจะ  จริงโดยสมมติ  เชนสงัขาร
ผใูหเกดิชายสมมตวิาบดิา   หญงิสมมติวามารดา   เปนตน
ยอมเปนจริงโดยสมมต ิ เชนเดียวกับรถและเรอืน  จะพงึ
คดัคานมไิด  ปรมตัถสจัจะ  จรงิโดยปรมตัถะ  คอือรรถ
อนัลึก เชน รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ เปนตน
กระจายใหละเอยีดออกไปไดอกีเพยีงใด   ยิง่ลกึดเีพยีงนัน้
ยอมเปนจริงโดยปรมัตถะ  มารดากด็ ี บดิาก็ด ี ยอมเปน
ผอูนัธรรมดาควบคุม ขนัธหรือธาตุนัน้ๆ แตงข้ึน เหมือนรถ
หรอืเรอืนอันนายชางควบคมุสมัภาระนัน้ๆ  ปรุงขึน้ จะพงึ
ปฏิเสธขันธหรือธาตุเทากับสัมภาระเครื่องปรุงเสียมิได.
การกำหนดรถูงึปรมัตถสจัจะ เปนความรลูะเอียด ดจุรจูกั
สมัภาระแหงรถหรอืแหงเรอืน  รลูะเอียดยอมดกีวา รเูผนิๆ
อยเูอง.   กำหนดรสูจัจะท้ัง ๒ นีแ้ลว  จะไดไมเอามาคานกนั
จะไดสนันิษฐานวาเปนแตลกึกวากัน.     แมเพงในทาง
ปรมตัถะ  สงัขารท้ังหลายก็ยอมเปนตางๆ กนั ดบีาง เลวบาง
ยอมเปนไปตามกฎแหงธรรมดา    กลาวคอื   กรรมยอม
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อำนวยผลใหเปนเชนน้ัน เขาใจอยางน้ีแลว จะไดไมแลน
ออกจากทางไปตกหลม คอืมจิฉาทฏิฐ.ิ

อน่ึง จะไดละทิฏฐิมานะคอืความถอืผิดและความ
ถอืตัวและกเิลสอยางอ่ืน  อนัเน่ืองมาจากการถือเราถอืเขา
ถอืกกถือพวก.  ความเห็นอนัตตาเปนไปดวยอาการอยางน้ี
จงึยงัประโยชนใหสำเรจ็  เหตุนัน้ ทานจึงกลาววา ยอม
ปรากฏแกผพูิจารณาเห็นโดยแยบคาย.     ในคาถาแสดง
ไตรลักษณนี้เอง   ทานกลาววา ยอมเห็นดวยปญญา
หมายความอยางเดียวกัน.

ผพูจิารณามาเหน็ดวยปญญาวา   สงัขารทัง้ปวง
ไมเท่ียง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  ดวยอาการดงักลาวแลว
ยอมหนายในทุกขขันธ  ไมเพลิดเพลินหมกหมนุในสังขาร
อนัย่ัวยวนเสนหา.   บาลีอนัตตลักขณสูตร  แจกทกุขขันธ
ออกเปนขันธ ๕ วา “อริยสาวกผสูดับแลว เห็นอยอูยางน้ี
ยอมหนายแมในรูป  ยอมหนายแมในเวทนา  ยอมหนาย
แมในสัญญา  ยอมหนายแมในสังขารทัง้หลาย  ยอมหนาย
แมในวญิญาณ”   ความหนายนัน้เรียกนิพพิทา  เกดิดวย
ปญญา   จดัเปนนิพพิทาญาณ   ยอมเปนทางคือปฏิปทา
แหงวสิทุธ”ิ

ขอความทีส่มเด็จพระมหาสมณเจา   กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ทรงรจนานี้ เปนขอเตือนใจอยางดีแกผูมักยึดถือและคลอยตามความเห็น
จำพวกนิยมความขาดสูญ (อนัตตาตกขอบ) ไดเปนอยางดี   ความเห็น
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จำพวกนยิมความขาดสูญอยางผดิๆ นี ้ นาจะเคยมีมาแลว  แมในปจจบุนันี้
กม็ขีอความทีม่กัแสดงวา

“ทีเ่ราทำกรรมและรบัผลกรรมกนัอยทูกุวนันี ้กท็ำ
และรับผลกรรมกนัอยโูดยไมตองมตีวัผทูำกรรม  และไมมี
คนรบักรรมอยแูลว   ในส่ิงท้ังหลายทีป่ระชุมกันอยแูละ
ดำเนนิไป เปนกระบวนธรรมนัน้ ตองพจิารณาในแงทีว่า
มอีะไรบางเขาไปเปนปจจยั  อะไรไปสมัพนัธกบัอะไร  แลวมี
ผลอะไรเกดิข้ึนในกระบวนธรรมนัน้  ทำใหกระบวนธรรม
นัน้ผันแปรเปนไปอยางไรๆ  เม่ือมีเหตทุีเ่รียกวาการกระทำ
เกิดข้ึนเปนปจจัยแลว  ก็ยอมมีผลท่ีเรียกวาวิบากเกิดข้ึน
ในกระบวนธรรมนัน้เอง  เรียกวามีการกระทำ  และมผีล
การกระทำเกดิข้ึน    โดยไมตองมีเจาของกรรมมาเปน
ผทูำกรรม และเปนผรูบัผลกรรมนัน้อกีชัน้หน่ึง”

(พระธรรมปฎก [ประยุทธ ปยุตฺโต] , ไตรลักษณ
สำนักพิมพธรรมสภา , พ.ศ.๒๕๔๑, หนา ๑๙๕)

ขอความดงักลาวน้ี เปนการใชถอยคำปะปนกนั จนอาจทำใหผอูาน
เขาใจไปไดวา “บคุคลผทูำกรรมอนัเปนสมมตบิญัญัตไิมมี”  ซึง่ถามีผอูาน
เขาใจหรอืคลอยตามไปวา “บคุคลผทูำดทีำชัว่ไมม”ี เปนตนแลว อาจกลาย
เปนการเสนอ “นตัถิกทิฏฐิ” ความเหน็แบบ “ขาดสญู”  อนัเปนความเห็นผิด
ทีข่ดัแยงกบัพระพทุธพจน ในอปณณกสตูร พระสตุตนัตปฎก มชัฌมินกิาย
มชัฌิมปณณาสก  วา
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[๑๐๖] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย    บรรดา
สมณพราหมณสองพวกน้ัน     สมณพราหมณทีม่ีวาทะ
อยางนีม้ีความเหน็อยางนีว้า      “ทานท่ีใหแลวไมมีผล
การบวงสรวงไมมผีล  การบูชาไมมผีล  ผลวบิากแหงกรรม
ทีส่ัตวทำดี ทำช่ัวไมมี โลกนีไ้มม ีโลกหนาไมม ีมารดาไมมี
บิดาไมมี    อุปปาติกสัตว (เทวดาเปนตน) ไมมี  สมณ--
พราหมณที่ไปโดยชอบ    ปฏบิตัิโดยชอบ    ทำโลกน้ีและ
โลกหนาใหแจงชัด  ดวยปญญาอันย่ิงเองแลว  ประกาศ
ใหรทูัว่ ไมมใีนโลกดงัน้ี”   เปนอันหวังขอน้ีได คอื จกัเวน
กศุลธรรม ๓ ประการน้ี  คอื กายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ
จกัสมาทานอกุศลธรรม  ๓  ประการนี ้    คอื   กายทจุริต
วจีทจุริต มโนทุจริต แลวประพฤติ.

ขอนัน้เพราะเหตุไร     เพราะทานสมณพราหมณ
เหลานัน้ไมเหน็โทษความต่ำทราม   ความเศราหมองแหง
อกศุลธรรม   ไมเหน็อานิสงสในเนกขมัมะ   อนัเปนคณุฝาย
ขาวแหงกศุลธรรม.

ก็โลกหนามีอยูจริง    ความเห็นของผูนั้นวา
“โลกหนาไมม”ี  ความเหน็ของเขานัน้เปนมิจฉาทิฏฐิ.

กโ็ลกหนามีอยจูริง    แตเขาดำรวิา  “โลกหนา
ไมม”ี  ความดำรขิองเขานัน้เปนมิจฉาสังกัปปะ.

กโ็ลกหนามีอยจูริง  แตเขากลาววาจาวา  “โลกหนา
ไมม”ี วาจาของเขานัน้เปนมิจฉาวาจา.
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กโ็ลกหนามีอยจูริง  เขากลาววา  “โลกหนาไมม”ี
ผูนี้ยอมทำตนเปนขาศึกตอพระอรหันตผูรูแจงโลกหนา.

กโ็ลกหนามีอยจูริง      เขายังผอูืน่ใหเขาใจวา
“โลกหนาไมมี”  การใหผูอื่นเขาใจของเขานั้นเปนการให
เขาใจผดิโดยไมชอบธรรม   และเขายงัจะยกตนขมผอูืน่
ดวยการใหผอูืน่เขาใจผิด โดยไมชอบธรรมนัน้ดวย.

เขาละคณุ   คอืเปนคนมศีีลแลว   ตัง้ไวเฉพาะ
แตโทษ  คอืความเปนคนทศุลีไวกอนเทยีว  ดวยประการ
ฉะนี้.

อกุศลธรรมอันเลวทรามหลายอยางเหลาน้ี คือ
มิจฉาทิฏฐิ มิจฉาสังกัปปะ มิจฉาวาจา ความเปนขาศึก
ตอพระอรยิะ     การใหผอูืน่เขาใจผดิโดยไมชอบธรรม
การยกตน การขมผอูืน่ ยอมม ีเพราะมิจฉาทฏิฐเิปนปจจยั
ดวยประการฉะนี.้

อปณณกธรรมทีถ่อืไวชัว่
[๑๐๗] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ในลัทธิของ
สมณพราหมณเหลานัน้   บรุษุผรูแูจงยอมเหน็ตระหนกั
ชดัวา ถาโลกหนาไมม ี เม่ือเปนอยางน้ี ทานบุรษุบุคคลน้ี
เม่ือตายไป  จกัทำตนใหสวัสดีได  ถาโลกหนามี  เม่ือเปน
อยางนี ้ ทานบรุษุบุคคลน้ีเม่ือตายไป จกัเขาถึงอบาย ทคุติ
วนิบิาต นรก.
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อน่ึง   โลกหนาอยาไดมจีริง  คำของทานสมณ--
พราหมณเหลาน้ัน จงเปนคำจรงิ เม่ือเปนอยางน้ัน ทานบุรษุ
บคุคลน้ี   เปนผอูนัวิญูชนติเตียนไดในปจจุบนัวา   เปน
บรุษุบุคคลทุศลี เปนมิจฉาทิฏฐิ เปนนัตถิกวาท.

ถาโลกหนามีจริง       ความยึดถือของทานบุรษุ
บคุคลน้ีปราชยัในโลกทัง้สอง คอืในปจจุบนั  ถกูวิญูชน
ตเิตียน   เม่ือตายไป จกัเขาถึงอบาย ทคุติ วนิบิาต นรก
ดวยประการฉะนี.้       อปณณกธรรมนี ้ทีผ่นูั้นถือไวชัว่
สมาทานช่ัว   ยอมแผไปโดยสวนเดียว   ยอมละเหตแุหง
กศุลเสยี  ดวยประการฉะนี.้
[๑๐๘] ดูกรพราหมณและคฤหบดีทั้งหลาย ในลัทธิของ
สมณพราหมณเหลาน้ัน         สมณพราหมณเหลาใด
มวีาทะอยางน้ี มคีวามเห็นอยางน้ีวา ทานทีบุ่คคลใหแลว
มีผล ฯลฯ   สมณพราหมณที่ไปโดยชอบ ปฏิบัติชอบ
ทำโลกน้ีและโลกหนาใหชดัแจงดวยปญญาอนัย่ิงเอง.  แลว
ประกาศใหรทูัว่ มอียใูนโลก    สมณพราหมณเหลาน้ัน
เปนอันหวังขอน้ีได     คอืจักเวนอกุศลธรรมท้ัง ๓ คอื
กายทุจริต  วจีทจุริต  มโนทจุริต   จกัสมาทานกุศลธรรม
ทัง้ ๓ คอื กายสุจริต วจีสจุริต มโนสุจริต แลวประพฤติ

ขอน้ันเพราะเหตไุร?  เพราะทานสมณพราหมณ
เหลาน้ันเหน็โทษความต่ำทราม     ความเศราหมองแหง
อกุศลธรรม   เหน็อานสิงสในเนกขมัมะอนัเปนฝายขาว
แหงกศุลธรรม.
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กโ็ลกหนามีอยจูริง       ความเห็นของผนูั้นวา
“โลกหนามอีย”ู ความเหน็ของเขานัน้เปนความเห็นชอบ.

กโ็ลกหนามีจรงิ    เขาดำรวิา “โลกหนามจีรงิ”
ความดำริของเขานั้นเปนความดำริชอบ.

ก็โลกหนามีจริง  เขากลาววา “โลกหนามีจริง”
วาจาของเขาน้ันเปนวาจาชอบ.

ก็โลกหนามีจริง  เขากลาววา “โลกหนามีจริง”
ชือ่วาไมทำตนเปนขาศกึตอพระอรหนัต ผรูแูจงโลกหนา.

ก็โลกหนามีจริง เขาใหผูอื่นเขาใจวา “โลกหนา
มจีริง”   การใหผอูืน่เขาใจของเขานัน้   เปนการใหผอูืน่
เขาใจโดยสทัธรรม   และเขายอมไมยกตน   ไมขมผอูืน่
ดวยการทีใ่หผอูืน่เขาใจโดยสัทธรรมนัน้ดวย.   เขาละโทษ
คอืความเปนคนทศุลี  ตัง้ไวเฉพาะแตคณุ  คอืความเปนคน
มศีีลไวกอนเทียว  ดวยประการฉะน้ี.

กศุลธรรมเปนอเนกเหลาน้ี     คือ สมัมาทฏิฐิ
สมัมาสังกัปปะ    สมัมาวาจา    ความไมเปนขาศึกตอ
พระอริยะ   การใหผอูืน่เขาใจโดยสทัธรรม   การไมยกตน
การไมขมผอูืน่   ยอมมีเพราะสัมมาทิฏฐเิปนปจจยั    ดวย
ประการฉะน้ี.
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๗. สกักายทฏิฐิ มโีทษอย ู   แตเบากวาความเหน็วา “ไมม”ี
หรือ “ขาดสูญ”

สกักายทฏิฐิ (ความเห็นวาเปนอัตตาในขันธ ๕) คอื อปุาทานในขันธ
๕ ขนัธๆ  ละ ๔ หมวด คอื เห็นรูปโดยความเปนอัตตา ๑  เหน็อัตตามรีปู ๑
เห็นรูปในอัตตา ๑ เห็นอัตตาในรูป ๑ (และในเวทนา สัญญา สังขาร
วญิญาณ  แบบเดียวกัน)

สกักายทิฏฐ ิ  ยอมเกิดข้ึนไดกบัปุถชุนทุกจำพวก   นบัต้ังแตผเูร่ิม
ศกึษาพระพทุธศาสนาทัว่ไปจนถงึโสดาปตติมรรค   (จะละไดเด็ดขาด   เมือ่
ปฏิบตัถิงึโสดาปตติมรรค)   และในฐานะท่ีเปนปุถชุนผยูงัละสังโยชนกเิลส
เครือ่งรอยรัดใหตดิอยกูบัโลกยงัไมไดโดยเดด็ขาด    จงึไมมใีครอาจยกตน
ขมทาน   หรอืกลาวแสดงความเห็นอนัเปนการตำหนติเิตยีนผปูฏบิตัเิพือ่
บรรลุโสดาปตตมิรรคดวยกนั  เพือ่ใหใครๆ เหน็วาตนวิเศษกวาผอูืน่เลย
เพราะปถุชุนนัน้ถาเผลอสตเิม่ือใด   กอ็าจยดึถือมัน่ในสกักายทฏิฐิไดเม่ือน้ัน

อน่ึง ในกรณีของบุคคลท่ีมกัแสดงความรใูนทำนองวา ตนไมมคีวาม
ยดึติดในอัตตา หรือปฏเิสธอัตตาโดยประการทัง้ปวงนัน้ ในทางตรงกันขาม
อาจกลายเปนผมูวีาทะวา “ไมม”ี หรือ “นตัถกิทฏิฐ”ิ ซึง่จะกลบัเปนมิจฉาทิฏฐิ
ทีม่โีทษมากกวาเสียอกี  ดงัทีใ่นอรรถกถาขทุทกนกิาย อติวิตุตกะ ทานกลาววา
“ทฏิฐทิกุจำพวกลวนมโีทษทัง้สิน้  แตมจิฉาทฏิฐ ิ๓ อยางคอื อเหตกุทฏิฐิ
อกิรยิทฏิฐ ิ และนตัถกิทฏิฐ ิ นีม้โีทษมากกวา”   เพราะมจิฉาทฏิฐทิัง้ ๓
อยางน้ี  อาจมีความเห็นวา “กรรมและผลของกรรมไมม,ี คณุบดิา-มารดา
ไมม,ี    ทานทีบ่คุคลใหแลวไมมผีล,     โลกนีโ้ลกหนาไมม,ี     คนตายแลว
เปนอันสูญส้ินหมดไป” เรียกอีกอยางหน่ึงวา “พวกอุจเฉททฏิฐ”ิ ทานบอกวา
“กรรมบถขาดเพราะมจิฉาทฏิฐ ิ๓ อยางนีเ้ทานัน้” และถาใครรบัฟงแลว
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ถอืตามความเหน็เหลานี ้ยอมมีโทษมาก  เพราะความเหน็ผดิจำพวกเหลานี้
ทำสัตวโลกใหตองตกไปในอบายภมู ิ  อาจอำนวยผลเปนวบิากถึงขัน้ไปตก
โลกันตนรกได.

ดังที่กลาวแลววา “มิจฉาทิฏฐิที่มีโทษมาก จะอยูในกลุมนิยต--
มจิฉาทฏิฐิจำพวกทีเ่ห็นขาดสญู (อจุเฉททฏิฐ)ิ นัน้เอง    เพราะนำไปสู
อบายภูมโิดยสวนเดียว” เทาน้ัน  สวนสกักายทิฏฐิ ทีแ่มเปนความเหน็ผิด
ก็เปนเพียงความเห็นวิปริตที่มีไดเปนไดในปุถุชนทุกจำพวกอยูแลว เพราะ
ปถุชุนยงัมอีปุาทานอย ู  ยงัมีหนาทีท่ีจ่ะตองปฏบิตัเิพือ่ละสงัโยชนเบือ้งต่ำ
อันมีสักกายทิฏฐินี้ใหหมดไปเทานั้น

๘. การละสักกายทิฏฐิ (ความเหน็วาเปนอตัตา) จบลงเพียงแค
ขนัธ ๕ เทาน้ัน.

สกักายทิฏฐิ ๒๐ อยาง  ทีม่ีโทษเบากวามิจฉาทิฏฐิ ๓ อยางน้ัน
เพราะไมหามสวรรค  ถาเปนกรรมวาที คอืเช่ือกรรมดวยแลว ยงัสามารถ
ไปสวรรคได   คงหามแตมรรคผลเทานัน้   และเม่ือละสกักายทฏิฐสิงัโยชน
นีไ้ด  กส็ามารถทำโสดาปตติมรรคใหเกิดและเจริญข้ึนไดแล

จงึเปนอันวาสักกายทิฏฐิเหลาน้ี   จดัเปนความเห็นวิปริตท่ีมอียใูน
ปถุชุนท่ัวไป เพราะยังละสงัโยชนเบือ้งต่ำไมได  ตราบใดทีย่งัไมบรรลมุรรคผล
เปนพระโสดาบันบคุคลแลว   จงึไมควรประมาท   ยงัมโีอกาสไปสอูบายภูมิ
ไดเสมอ    และแมยงัเปนปถุชุนอยแูลวไมประมาท    กย็อมมีโอกาสท่ีจะไป
สวรรค และทำความดสีงูข้ึนไปจนบรรลมุรรคผลได  โดยไมตองลงัเลสงสยั.

ในการละสักกายทิฏฐิ     พระผูมีพระภาคก็ไดทรงตรัสไวใน
พระสุตตันตปฎก มชัฌิมนิกาย อปุริปณณาสก ขอ ๑๒๖ วา
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ภกิษถุามวา : ขาแตพระองคผเูจริญ สกักายทิฐจิะไมมไีดอยาง-
ไร

พระพทุธเจาทรงตอบวา :    ดกูรภิกษุ   อริยสาวกผไูดสดับแลว
ในธรรมวนิยัน้ี เปนผไูดเห็นพระอรยิะ ฉลาดในธรรมของ
พระอริยะ ฝกดแีลวในธรรมของพระอริยะ ไดเห็นสตับรุษุ
ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษ ฝกดีแลวในธรรมของสัตบุรุษ
ยอมไมเล็งเห็นรูปโดยความเปนอัตตาบาง   ไมเล็งเห็น
อตัตาวามีรปูบาง  ไมเล็งเห็นรูปในอัตตาบาง  ไมเล็งเห็น
อัตตาในรูปบาง (เวทนา…สัญญา…สังขาร…วิญญาณ
กเ็หมือนกัน)  ดกูรภิกษุ  อยางน้ีแล สกักายทิฐจิงึไมม.ี

จะเหน็วา ในพระพทุธดำรสันี ้ มไิดทรงแสดงวิธกีารละสกักายทฏิฐิ
โดยใหเล็งเห็นวา  “พระนิพพานอันเปนอสังขตธรรมเปนอนัตตา”  หรือ
แมทีต่รสัวา     “การไมเลง็เห็นพระนิพพานอันเปนอสังขตธรรมเปนอตัตา”
กไ็มปรากฏเลย     เพราะเหตุทีพ่ระนิพพานมิไดเปนเหตุแหงสักกายทิฏฐิ
หรืออุปาทาน  เหมือนอยางขันธ ๕ นัน่เอง

แตพระพทุธดำรสัน้ี   ทรงแสดงวิธกีารละสักกายทฏิฐิ   คอืความ
เห็นผิดในขนัธ ๕ เปนตนวา “รปูเปนอัตตา” หรอืเหน็วา “มอีตัตาในรูป”
เสียดวยวิธกีารกลับความเห็นเสียใหม  คอื “ไมเลง็เหน็อตัตาวามี รปูบาง
ไมเลง็เหน็รปูในอัตตาบาง”  และเมือ่ทำไดดงันีแ้ลวกเ็ปนอนัพอเพยีงเพือ่
การละสักกายทิฏฐิ   มไิดแสดงมากไปกวาน้ี   ดงัน้ัน การละสักกายทิฏฐิ
(ความเหน็วาเปนอัตตา) จงึจบลงเพียงแคขนัธ ๕ เทาน้ัน.
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๙. ผมูอีตัตาเปนท่ีพึง่แลวเห็นอนัตตาไดชดัเจน  ยอมละโสกะ
และปริเทวะเสียได

เพราะเหตทุี ่พระสัมมาสมัพทุธเจาไดทรงแสดงลกัษณะของอตัตาไว
ฉะน้ัน เราจงึสามารถทราบลักษณะของอัตตา  จากขอความในพระสตูรตางๆ
เชน อนัตตลักขณสูตร โปฏฐปาทสูตร เปนตน ซึง่มีลกัษณะท่ีพอสรุปไดวา
สิง่ทีเ่ปนอตัตาตองมลีกัษณะคงที ่ ไมเปลีย่นแปลง  ไมเปนไปเพือ่อาพาธ
หรอืไมเปนทกุขนัน่เอง จงึเปนทีพ่ึง่ ทีร่ะลึก เปนคติ ฯลฯ  ไดอยางแทจริง
และลักษณะดังกลาวน้ีไมสามารถคนหาไดในสังขารธรรมทั้งปวงที่มีอยูใน
โลกนี ้ แตลกัษณะดงักลาวน้ีมอียเูฉพาะในพระนิพพานอนัเปนอสงัขตธรรม
เทาน้ัน   และเมือ่บคุคลใดๆ กต็าม แมยงัเปนปถุชุนอย ู   ถาไดปฏิบตัติาม
พระพทุธดำรสัดวยการมอีตัตา    (คอืพระนพิพานอนัเปนอสงัขตธรรม)
ดงักลาวน้ี เปนทีพ่ึง่    เมือ่เล็งเห็นวา “ขนัธ ๕ มีรปูเปนตน เปนอนัตตา”
แลว ยอมจะสามารถละกเิลสเหตแุหงโสกะ ปรเิทวะ ทกุข โทมนัส และ
อปุายาสได  ดงัทีพ่ระผมูพีระภาคเจาตรสัไวในอตัตทปีสูตร วา

ดกูรภิกษุทัง้หลาย    เมือ่เธอท้ังหลายจะมีอตัตา
เปนท่ีพึง่ มอีตัตาเปนสรณะ ไมมสีิง่อ่ืนเปนสรณะ มธีรรม
เปนทีพ่ึง่   มธีรรมเปนสรณะ   ไมมสีิง่อืน่เปนสรณะอยู
จะพงึพิจารณาโดยแยบคายวา โสกะ ปริเทวะ ทกุข โทมนัส
และอุปายาส มีกำเนิดมาอยางไร เกิดมาจากอะไร?
ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ก็โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส
และอุปายาส  มกีำเนดิมาอยางไร  เกิดมาจากอะไร?

ดกูรภกิษทุัง้หลาย ปถุชุนผมูไิดสดับแลวในโลกนี้
ไมไดเห็นพระอริยเจาท้ังหลาย     ไมฉลาดในธรรมของ
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พระอริยเจา   ไมไดรบัแนะนำในอรยิธรรม   ไมไดเห็น
สตับุรษุท้ังหลาย ไมฉลาดในธรรมของสัตบุรษุ ไมไดรบั
แนะนำในสัปปรุสิธรรม   ยอมตามเห็นรปูโดยความเปน
อตัตา ๑, ยอมเห็นอตัตามีรปู ๑, ยอมเห็นรปูในอัตตา ๑,
ยอมเหน็อตัตาในรูป ๑ ดงันี ้ รปูนัน้ของเขายอมแปรไป
ยอมเปนอยางอืน่ไป โสกะ ปรเิทวะ ทกุข โทมนัส และ
อปุายาส ยอมเกิดขึน้แกเขา เพราะรปูแปรไป และเปน
อื่นไป. (เวทนา…สัญญา…สังขาร…วิญญาณ ก็เหมือน
กัน).
[๘๘] ดูกรภกิษุทัง้หลาย    กเ็ม่ือภิกษุรวูา    “รปูไมเทีย่ง
แปรปรวนไป  คลายไป  ดบัไป”  เหน็ตามความเปนจรงิ
ดวยปญญาอันชอบอยางนีว้า    “รปูในกาลกอนและรปู
ทัง้มวลในบัดนี ้ ลวนไมเทีย่ง  เปนทกุข  มคีวามแปรปรวน
เปนธรรมดา” ดงันี ้ ยอมละโสกะ ปริเทวะ ทกุข โทมนสั
และอุปายาสได  เพราะละโสกะเปนตนเหลาน้ันได  จงึไม
สะดงุ เม่ือไมสะดงุ ยอมอยเูปนสุข  ภกิษผุมูปีกติอยเูปนสุข
เราเรยีกวา  “เปนผนูพิพานแลวดวยองค (คอืการละกิเลส)
นัน้ๆ”.  (เวทนา…สญัญา…สงัขาร…วญิญาณ  กเ็หมือน
กัน).
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สรุป
สักกายทิฏฐิ  คือความเห็นวาเปนอัตตาในขันธ ๕  จัดเปน

ความเหน็ วปิริตท่ีมอียใูนปถุชุนทัว่ไป      ไมเวนแมในบคุคลท่ีตั้งทิฏฐิวา
“ขาดสญู” วา “ไมม”ี และวา “ไมเปนอนัทำ” ซึง่เปนมจิฉาทิฏฐโิดยสวนเดียว
แตสกักายทฏิฐิยงัมีโทษเบากวามิจฉาทฏิฐิ ๓ อยางน้ัน แมกระนัน้ ผศูกึษา
สมัมาปฏบิตัทิุกคนท่ียงัเปนปุถชุนอย ู  กไ็มควรประมาท  เพราะตราบใด
ที่ตนยังละสังโยชนเบื้องต่ำมีสักกายทิฏฐิเปนตนไมไดโดยเด็ดขาดแลว
กย็งัตองอบรม สตใิหพจิารณาเห็น อนจิจัง  ทกุขงั อนัตตา ตามทีเ่ปนจรงิ
อยูตราบน้ัน  ดังท่ี พระเดชพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร
สริจินโฺท) ทานกลาววา

“อกีพวกหนึง่มีสติปญญามากเกนิไป เอาอนัตตาน-ุ-
ปสสนา  สญุญตานปุสสนา  เปนอารมณเกนิไป จนเกดิ อนตัต-
สญัญา  สญุญตสัญญา  เหน็ไมมตีนไมมตีวั  เหน็สูญ วาง-
เปลา   ถือความวางเปลา ความสูญเขามาเปนอารมณ
เขาใจวา ความ วาง ความสูญ เปนพระนิพพาน ตกลง
พวกน้ีเอาอวิชชา เปนสรณะเปนทีพ่ึง่  ความสูญ ความไมมี
นั้นเองเปนตัวอวิชชา    จึงชื่อวาเอาตัวอวิชชาเปนที่พึ่ง
เปนตวัโมฆปรุโิส  บรุษุเปลาแท  เปนตวัอกตญัู ขาดจาก
คณุพระรตันตรัย   คณุบิดา-มารดา   คณุครูบาอาจารย
คณุพระราชามหาอำมาตย  ไมมใีนตน  คนเหลานีจ้ะเห็น
วาตายสูญหรอืตายเกิดกต็าม  กค็งตกอย ูในพวกมิจฉาทฏิฐิ
จะทำคุณความดีแกตนไมไดอีกแลว ฯลฯ   ผูศึกษาธรรม
ในพระศาสนาควรตรึกตรองใหมาก  อยาใหพลาด  อนิจจงั
ทกุขัง  อนัตตา  ไมใชของเลน  ถาดีกต็รงพระนิพพาน ทเีดียว
ถาพลาดทาก็ตกโลกันตเลยทีเดียว”
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ทีพ่ระเดชพระคุณพระอบุาลคีณุปูมาจารย (จนัทร สริจินโฺท) ทาน
กลาววาไวดงัน้ี เพราะมกัมีผสูำคัญตนวามีสติปญญามากเกินไป ถอืความ
วางเปลา  ความสญู  เขามาเปนอารมณ     เขาใจวา  ความวาง  ความสญู
เปนพระนิพพาน  ตำหนกิารปฏบิตัสิมาธ ิเทากับมองขามความสำคญัของ
การปฏิบตัไิตรสกิขา คอื อธิศลีสิกขา  อธจิติ(สมาธ)ิสกิขา และอธิปญญาสกิขา
มวัแตยดึม่ันในจินตายมปญญาท่ีสำเรจ็จากความคิดเหน็คาดเดา  มกัแนะนำ
บคุคลอ่ืนใหเห็นคลอยตามตน    และสำคัญตนวาเปนผรูอบรทูัว่ถึงคัมภีร
พระไตรปฎกมากกวาใคร  แตกลับตำหนิผูที่กำลังปฏิบัติตามข้ันตอนและ
ถกูทางตามลำดับวิธปีฏิบตัิในไตรสิกขาเปนตน  ตามทีส่มเด็จพระสมัมา--
สมัพุทธเจาตรัสไวในท่ีอเนกสถาน   และยงัทรงแสดงความสำคัญของการ
ปฏบิตัอัินจำเปนตองปฏบิตัไิปตามขัน้ตอน     มใิชวาจะมกีารบรรลอุรหตัผล
โดยมิตองผานการปฏิบตั ิดงัมีพระพุทธพจนในพระสุตตันตปฎก องัคุตตร--
นกิาย อฏัฐกนิบาต ขอ ๑๐๙  วา

ดกูรปหาราทะ    มหาสมุทรลาด  ลมุ  ลกึลงไป
โดยลำดบั ไมโกรกชนัเหมอืนเหว ฉนัใด  ในธรรมวนิยันี้
ก็ฉันน้ันเหมือนกัน   มีการศึกษาไปตามลำดับ  มีการ
กระทำไปตามลำดับ มีการปฏิบัติไปตามลำดับ มิใชวา
จะมีการบรรลุอรหัตผลโดยตรง

ดกูรปหาราทะ   ขอท่ีในธรรมวนิยัน้ีมกีารศึกษา
ไปตามลำดบั มกีารกระทำไปตามลำดบั มกีารปฏิบตัไิป
ตามลำดบั   มใิชวาจะมีการบรรลุอรหตัผลโดยตรงนีเ้ปน
ธรรมทีน่าอัศจรรยอนัไมเคยมีมา ประการที ่๑ ในธรรม--
วนิยัน้ี ทีภ่กิษทุัง้หลายเห็นแลวๆ  จงึอภริมยอย.ู
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การทีส่มเดจ็พระสัมมาสมัพทุธเจาทรงเปรยีบการปฏิบตัใินพระพทุธ-
ศาสนา เหมอืนมหาสมุทร ทีม่ลีกัษณะลาดลง ลกึลงไปโดยลำดบั  ไมโกรก-
ชนั เหมอืนเหว แสดงใหเห็นวาการปฏบิตัใินพระพทุธศาสนา ตองมกีารศึกษา
ไตรสิกขา ปฏิบตัธิดุงค ๑๓ เปนตน เจริญอนุปสสนา ๗  มหาวิปสสนา ๑๘
จำแนกอารมณ ๓๘  และโพธิปกขยิธรรม ๓๗ ไปตามลำดบั  ไมมใีครสามารถ
คดิลวงเลยลำดบัไปบรรลมุรรคผลนพิพานได  กลาวคอื  ไมมใีครสามารถ
บรรลอุรหตัผลไดดวยเพยีงแตคดิเดา แลวพดูวาตนรอูยางนัน้อยางนีเ้ทานัน้
แมพระสมัมาสมัพทุธเจาเองกท็รงปฏบิตับิำเพญ็   อบรมอนิทรยี   สรางสม
บารมีนับภพนับชาติเปนอเนกมาแลว

การวิพากยวจิารณวธิปีฏบิตัขิองบุคคลอ่ืน หรอืผปูฏบิตัอิืน่ทีป่ฏบิตัิ
ตามไตรสิกขาเปนตน   โดยท่ีตนเองมิทนัไดปฏิบตัใิหรจูริงในส่ิงท่ีตนกำลัง
วพิากยวจิารณเสียกอน     มงุแตชีโ้ทษของผอูืน่เพ่ือใหเขาเหน็ความสามารถ
ของตนเปนสำคัญ      มกัตำหนใิครๆ วา “ชอบแตยดึมัน่ถอืมัน่อตัตา”
สวนตนเองอางพระไตรปฎก  (พดูคลมุไปเหมอืนดงัวาขอความน้ันเปนพระ
พุทธพจน) วา “พระนิพพานเปนอนัตตา”  แตไมสามารถอธิบายไดวา
“ความเปนอนัตตาของพระนิพพานตามทฤษฎีของตน ตางจากอนัตตา
ของขนัธ ๕ อยางไร”  จนอาจเปนท่ีมาของมิจฉาทิฏฐิทีว่า “พระนพิพานธาตุ
ขาดสูญ” ไปดวย   เม่ือไมรจูะอธบิายสภาวะอยางไร  จงึมักวกวนอยกูบัเรือ่ง
“ความวาง ความสญู”  แตอธิบายไมตรงประเดน็ของเรือ่ง  จนตกขอบไปอยู
ในสภาพทีล่อแหลมตออันตรายอยางย่ิง  เพราะใกลตอมิจฉาทิฏฐิ  ผขูาด
สติปญญาใครครวญเพ่ือรตูามโดยชอบจึงอาจกลายเปนมิจฉาทฏิฐิบคุคลไปได
โดยงาย  ดงันัน้ ผปูระสงคจะดำรงตนตามแนวสมัมาปฏิบตั ิ ไมใหผดิพลาด
ไมใหเกดิโทษ  จงึตองรใูหชดั ดงันีค้อื
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๑) ขนัธ ๕ หรอื ธรรมในภมู ิ๓ ทัง้ปวง มสีภาวะไมเทีย่ง เปนทกุข
และ เปนอนตัตา   เปนสมฏุฐาน (เหตุใหเกิด) ของทฏิฐิ  คอื ความเหน็ผดิ
มโีทษจากนอยไปจนถงึมากทีส่ดุตามลำดบัดงันี ้คอื

๑.๑) สกักายทฏิฐิ  มโีทษอย ูเพราะเปนสงัโยชนเบือ้งต่ำ
ทีป่ถุชุนทกุจำพวก ยงัละไมไดอยางเดด็ขาด (ดวยสมจุเฉทปหาน)

๑.๒) สสัสตทฏิฐิ  คอื ความยึดถือในขันธ ๕ วาเปนอัตตา
กม็โีทษอย ู แต

๑.๓) อจุเฉททิฏฐิ  คอื ความยึดถอืวา  ไมมอีตัตา  และโลก
จกัขาดสูญ เปนตน  มโีทษมากทีส่ดุ แมกวาอนนัตรยิกรรม ๕ อยาง มฆีาบดิา
ฆามารดาเปนตน

จงึมพีระพทุธพจนทีต่รสัไมใหยดึมัน่ถอืมัน่ในอตัตวาทะ ทีน่บัเน่ือง
ในสกักายทฏิฐิ     และตรัสวา “ยงัไมเคยเห็นความยึดถอืในอัตตวาทะ
(ความยดึถือในขันธ ๕ เปนตนวาเปนอัตตา)  ทีย่ดึถอืแลวจะไมทำใหเกดิ
ความโศก ปรเิทวะ ทกุข โทมนัส และอุปายาส เลย”  จากพระไตรปฏกเลมท่ี
๑๒ อลคทัทูปมสตูร มชัฌิมนิกาย มลูปณณาสก ขอ ๒๘๓ วา
พระพทุธเจา : ภกิษทุัง้หลาย      เธอทัง้หลายพึงเขาไปยึดถอื

อตัตวาทะ เฉพาะท่ีเม่ือยึดถือแลว  จะไมทำใหเกิดความโศก
ปริเทวะ ทกุข โทมนสั และอปุายาส.    แตพวกเธอทัง้หลาย
เห็นความยดึถือในอัตตวาทะ     ทีจ่ะไมใหเกิดความโศก
ปริเทวะ ทกุข โทมนัส และอุปายาสน้ันหรอืไม?

ภกิษ ุ: ยงัไมเหน็อยางนัน้เลย พระเจาขา.
พระพทุธเจา : ดลีะ  ภกิษุทัง้หลาย  แมเรากย็งัไมเคยเหน็ความ

ยดึถือในอัตตวาทะทีเ่มือ่ยึดถือแลวจะไมทำใหเกดิความโศก
ปริเทวะ ทกุข โทมนสั และอปุายาสนัน้เลย.
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และ พระพุทธพจน ทรงแสดงการไมเขาไปถือมั่นที่สุด ๒ อยาง
คอื“ความมีอยู” และ “ความไมมีอย”ู ของโลกธรรมในภูมิ ๓ และสมมติ--
บญัญตัทิัง้ปวง  ซึง่ปุถชุนสวนมากยึดถือกัน  เพราะยังละสักกายทิฏฐิสงัโยชน
ไมได และตรัสวา “ตถาคตแสดงธรรมโดยสายกลาง” เปนตน ในพระไตรปฏก
เลมท่ี ๑๖ กจัจานโคตตสูตร สงัยุตตนกิาย นทิานวรรค ขอ ๔๓-๔๔ วา

ดกูรกัจจานะ โลกน้ี โดยมากอาศยัสวน ๒ อยาง
คอื ความมอีย ูและความไมมอีย ู กเ็มือ่บคุคลเหน็ความเกดิ
ของโลก ดวยปญญาอันชอบตามทีเ่ปนจรงิแลว  ความไมมี
ในโลก ยอมไมม,ี   เมือ่บุคคลเหน็ความดบัของโลก ดวย
ปญญาอนัชอบตามท่ีเปนจรงิแลว    ความมีในโลก    ยอม
ไมมี ….

ดกูรกัจจานะ ทีว่า สิง่ทัง้ปวงมอีย ู เปนสวนสุดขอ
ที ่๑   ทีว่า สิง่ท้ังปวงไมม ีเปนสวนสุดขอท่ี ๒   ตถาคต
แสดงธรรมโดยสายกลาง  ไมเขาไปใกลสวนสุดท้ัง ๒ นัน้
วา    “เพราะอวชิชาเปนปจจัยจึงมีสงัขาร     เพราะสังขาร
เปนปจจัยจึงมีวญิญาณ ...     ความเกดิข้ึนแหงกองทุกข
ทัง้มวลนี ้ยอมมีดวยประการอยางนี ้เพราะอวชิชาน่ันแหละ
ดบัดวยการสำรอกโดยไมเหลอื   สงัขารจงึดบั   เพราะ
สงัขารดบั วญิญาณจงึดับ ... ความดับแหงกองทกุขทัง้มวลนี้
ยอมมีดวยประการอยางน้ี.
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๒) ตองรใูหชดัวา  ธรรมทีเ่ปน อตัตาสมมติ กลาวคอื สตัว บคุคล
ชวีะ เปนตน    และอสังขตบญัญัตคิอืนิโรธ   บญัญัตคิือนิพพาน   และ
บญัญตัธิรรมทัง้ปวงเหลานีไ้มมสีภาวะตามทีเ่ปนจรงิโดยปรมตัถ เพราะเปน
เพียงการบญัญัตเิรียกเทาน้ัน.

๓) ตองรใูหชดัวา “มธีรรมทีเ่ปนอตัตาโดยปรมตัถ มสีภาพเทีย่ง
คงที ่ คอืพระนิพพานอันเปนอสงัขตธรรม  เปนทีพ่ึง่อยางแทจรงิ”   ดงัมี
พระพุทธพจนที่ตรัสใหภิกษุมีอัตตาเปนพึ่ง มีธรรมเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่น
เปนทีพ่ึง่ เปนตน ดงันี้

“ภิกษุทั้งหลาย  เธอทั้งหลาย จงเปนผูมีอัตตา
เปนท่ีพึง่  มอีตัตาเปนสรณะ   ไมมสีิง่อืน่เปนสรณะ  จงเปน
ผมูธีรรมเปนท่ีพึง่  มธีรรมเปนสรณะ  ไมมสีิง่อ่ืนเปนสรณะ
อยเูถิด”

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๑๑ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคขอ ๔๙ หนา ๘๔.

๔) ตองรใูหชดัวา “ธรรมอนัเปนท่ีพึง่ คอื อตัตาซึง่มสีภาวะคงที่
เปนบรมสุข ไมถกูเหตปุจจัยปรงุแตงได   คอื พระนิพพานธาตุ ๒ ประการ
มอียแูท และมีอยโูดยปรมัตถ” สมดังพระพทุธดำรสัท่ีตรัสไวใน ขทุทกนกิาย
อติวิตุตกะ วา

ภกิษทุัง้หลาย  นพิพานธาต ุ๒ ประการ นี้,    ๒
ประการ เปนไฉน     คอื  สอุปาทเิสสนิพพานธาตุ   และ
อนปุาทิเสสนพิพานธาตุ

๑. ภกิษุทัง้หลาย กส็อปุาทิเสสนิพพานธาตุเปนไฉน
ภิกษุในธรรมวินัยน้ีเปนพระอรหันตขีณาสพ อยูจบ
พรหมจรรย ทำกจิทีค่วรทำเสรจ็แลว   ปลงภาระลงไดแลว



บทวจิารณ   183

บรรลุประโยชนของตนแลว มสีงัโยชนในภพสิน้รอบแลว
หลุดพนแลวเพราะรโูดยชอบ   ภกิษนุัน้ยอมเสวยอารมณ
ทัง้ทีพ่งึใจและไมพงึใจ ยงัเสวยสขุและทกุขอย ูเพราะความ
ทีอ่นิทรีย ๕ ทัง้หลายของเธอต้ังอยนูัน่เทียว เปนธรรมชาติ
ไมบบุสลาย  ภกิษุทัง้หลาย เราเรียกความส้ินไปแหงราคะ
ความสิน้ไปแหงโทสะ   ความส้ินไปแหงโมหะนี ้  ของภกิษุ
นัน้วาเปนสอุปาทเิสสนิพพานธาต ุ...ฯลฯ...

ธาตุอยางหน่ึงแล  เปนไปในทิฏฐธรรม(ในปจจุบนั)
ในโลกน้ี     ชือ่วา (นพิพานธาต)ุ มอีปุาท ิ(เบญจขนัธ)
ยงัเหลอื  เพราะสิน้ตัณหาอนัเปนเหตใุหตองเกดิอีก.

ภกิษทุัง้หลาย ก็อนปุาทเิสสนพิพานธาตุเปนไฉน
ภกิษุในธรรมวินยัน้ีเปนพระอรหันตขณีาสพ  อยจูบพรหม-
จรรย  ทำกิจท่ีควรทำเสรจ็แลว ปลงภาระลงไดแลว บรรลุ
ประโยชนของตนแลว      มสีงัโยชนในภพส้ินรอบแลว
หลดุพนแลว  เพราะรโูดยชอบ  เวทนาท้ังปวงในอัตภาพ
นีแ้หละของภิกษนุัน้เปนธรรมชาติ    (อนักิเลสท้ังหลาย
มตีณัหาเปนตน)   ใหเพลดิเพลินมไิดแลว    จกั(ดบั)เยน็
ภกิษทุัง้หลาย นีเ้ราเรยีกวา อนปุาทิเสสนพิพานธาต ุ...ฯลฯ...

สวนธาตเุปนไปในธรรม   อนัจะพึงถงึขางหนา
เปนที่ๆ ภพทั้งหลายดับ โดยประการท้ังปวง เปน
(นิพพานธาตุ) หาอุปาทิ (เบญจขนัธ) เหลอืมิได.

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๒๕ ขุททกนิกาย
อิติวุตตกะ ขอ ๒๒๒ หนา ๒๕๙.
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อนึง่ อรรถกถา อติวิตุตกะ กไ็ดอธบิายวา “พระนพิพานธาต”ุ ตาม
พระพุทธดำรสันีว้า   “ไมใชสตัว   ไมใชชวีะ   แตเปนธรรมทีท่รงสภาวะ
พระนพิพาน”  ดงัมีปรากฏในคมัภีรปรมัตถทีปนี วา

พระนิพพานนั้นน่ันแล  ช่ือวาเปนธาตุ  เพราะ
ความหมายวา   ไมมสีตัวและไมมชีวีะ   และเพราะความ
หมายวาเปนผทูรงสภาวะ (พระนิพพาน) ไว  เพราะเหตนุัน้
จงึชือ่วา พระนิพพานธาตุ.

คัมภีรปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  อิติวุตตกะ หนา ๑๘๘.



บทท่ี ๘
การแทงตลอดสัจจะ ๔ ดวยความเปนอนตัตา

[๑] อาการแทงตลอดสจัจะ ๔ เทานัน้ ทีเ่ปนอนตัตา
พระธรรมเสนาบดี   ทานพระสารีบตุรมหาเถระ   พระอคัรสาวก

เบ้ืองขวาของสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา     ไดแสดงธรรมเรือ่งการแทง
ตลอดสัจจะ ๔  วา

กตหิากาเรห ิ     จตฺตาริ      สจฺจานิ      เอกปฏเิวธานิ.
ทวฺาทสหากาเรหิ   จตฺตาร ิ  สจฺจาน ิ  เอกปฏเิวธาน ิ  ตถฏเฐน
อนตฺตฏเฐน     สจจฺฏเฐน     ปฏเิวธฏเฐน     อภชิานนฏเฐน
ปรชิานนฏเฐน        ธมมฺฏเฐน        ตถฏเฐน        ญาตฏเฐน
สจฉฺกิริยิฏเฐน ผสสฺนฏเฐน  อภิสมยฏเฐน  อเิมห ิ ทวฺาทส--
หากาเรห ิ จตตฺาริ  สจจฺานิ  เอกสงฺคหติานิ   ย ํ เอกสงฺคหติํ
ต ํ เอกตฺตํ  เอกตฺต ํ เอเกน  ญาเณน  ปฏิวชิฺฌตีติ  จตตฺาริ
สจจฺาน ิ เอกปฏเิวธานิ.

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๓๑ ขุททกนิกาย
ปฏิสมัภิทามรรค ขอ ๕๔๙ หนา ๔๕๓ – ๔๕๔.
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แปลความวา : “สจัจะ ๔   มกีารแทงตลอดดวยญาณเดียว   ดวย
อาการเทาไร?    สจัจะ ๔ มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว
ดวยอาการ ๑๒ คอื ดวยความเปนของแท ๑, ดวยความ
เปนอนัตตา ๑, ดวยความเปนของจริง ๑, ดวยความ
เปนปฏิเวธ ๑,  ดวยความเปนเคร่ืองรยูิง่ ๑,  ดวยความ
เปนเครือ่งกำหนดร ู๑,  ดวยความเปนธรรม ๑,  ดวยความ
เปนเหมอืนอยางนัน้ ๑,    ดวยความเปนธรรมท่ีรแูลว ๑,
ดวยความเปนธรรมทีค่วรทำใหแจง ๑,    ดวยความเปน
เครือ่งถกูตอง ๑,  ดวยความเปนเครือ่งตรสัร ู๑

สจัจะ ๔ ทานสงเคราะหดวยญาณเดยีว ดวยอาการ
๑๒ อยางน้ี   สจัจะใดทีท่านสงเคราะหเปนหน่ึง   สจัจะน้ัน
เปนหนึ่ง  บุคคลยอมแทงตลอดสัจจะหน่ึงดวยญาณเดียว
เพราะเหตนุัน้ สจัจะ ๔ จงึมกีารแทงตลอดดวยญาณเดียว.”
โดยมหีลักเร่ืองการแทงตลอดดวยญาณเดียว       เปนตนวา

สิง่ใดไมเท่ียง  สิง่น้ันเปนทุกข ๑,  สิง่ใดไมเท่ียงและเปนทุกข  สิง่น้ันเปน
อนัตตา ๑ ...ฯลฯ... ดงัตอไปนี้

กติหากาเรห ิ  จตตฺาร ิ  สจจฺาน ิ  เอกปฏเิวธานิ.   ยํ
อนิจฺจํ    ตํ   ทุกฺขํ    ยํ   อนิจฺจฺจ   ทุกฺขฺจ    ตํ   อนตฺตา
ย ํ อนิจฺจฺจ  ทกุขฺฺจ  อนตฺตา  จ  ต ํ ตถํ  ย ํ อนิจฺจฺจ
ทกฺุขฺจ  อนตตฺา  จ  ตถจฺ  ต ํ  สจจฺํ  ย ํ  อนจิฺจฺจ
ทกฺุขฺจ  อนตตฺา  จ  ตถฺจ  สจฺจฺจ  ต ํ เอกสงฺคหิตํ   ยํ
เอกสงคฺหิต ํ ต ํ เอกตตฺ ํ เอกตตฺ ํ เอเกน  ญาเณน  ปฏวิชิฌฺตีติ
จตตฺาร ิ สจจฺาน ิ เอกปฏเิวธาน.ิ

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๓๑ ขุททกนิกาย
ปฏิสัมภิทามรรค ขอ ๕๔๙ หนา ๔๕๓.
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แปลความวา : สจัจะ ๔ มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว  ดวยอาการ
เทาไร.  สิง่ใดไมเท่ียง สิง่น้ันเปนทุกข ๑ สิง่ใดไมเท่ียงและ
เปนทกุข  สิง่นัน้เปนอนัตตา ๑  สิง่ใดไมเทีย่ง เปนทกุข
และเปนอนตัตา  สิง่น้ันเปนของแท ๑  สิง่ใดไมเท่ียง เปนทุกข
เปนอนัตตา และเปนของแท สิง่นัน้เปนของจรงิ ๑  สิง่ใด
ไมเทีย่ง เปนทกุข เปนอนตัตา เปนของแท และเปนของจรงิ
สิง่น้ันทานสงเคราะหเปนหนึง่  สิง่ใดทานสงเคราะหเปนหนึง่
สิง่นัน้เปนหนึง่   บคุคลยอมแทงตลอดสจัจะหนึง่ดวยญาณ
เดยีว  เพราะเหตนุัน้ สจัจะ ๔ จงึมกีารแทงตลอดดวยญาณ
เดียว.
ซึ่งสรุปความวา อาการแทงตลอด คือ อาการเห็นแจงรูแจง

กลาวคอื  ความตรัสรใูนสจัจะ ๔ นัน่เอง  เปนสภาพแท  เปนสภาพมใิช
ตน (อนตฺตา) เปนสภาพจริง และเปนสภาพแทงตลอด คือท้ังตรัสรู
(Penetration/comprehension) และบรรลธุรรม (Attainment)

(ปฏิเวโธ การแทงตลอด, ตรัสรู - Pativetho penetration. comprehension, attainment
ตามปทานกุรมบาล-ีไทย-สนัสกฤต ฉบับพระเจาวรวงศเธอ กรมพระจนัทบุรนีฤนาถ, พ.ศ.๒๕๑๒, หนา ๔๕๔.)
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สวนสภาพธรรมของแตละสัจจะ    คือ  ทกุขสัจจะ  สมทุยัสจัจะ
นโิรธสัจจะ และ มรรคสจัจะ นัน้มลีกัษณะเฉพาะตวัของแตละสจัจะ ซึง่เปน
คนละแผนกจากสภาพธรรมของอาการแทงตลอดนี้   ดงัปรากฏเน้ือความ
ตอนตอไปอีกวา

กถํ  ตถฏเฐน  จตฺตาริ  สจฺจานิ  เอกปฏิเวธานิ.
โสฬสห ิ  อากาเรหิ  ตถฏเฐน  จตฺตาร ิ สจฺจาน ิ เอกปฏิเวธานิ
ทกุขฺสฺส   ปฬนฏโฐ   สงฺขตฏโฐ   สนฺตาปฏโฐ   วปิริณามฏโฐ
ตถฏโฐ   สมทุยสสฺ   อายุหนฏโฐ   นทิานฏโฐ   สโฺญคฏโฐ
ปลิโพธฏโฐ   ตถฏโฐ   นิโรธสฺส   นสิสฺรณฏโฐ   วเิวกฏโฐ
อสงขฺตฏโฐ   อมตฏโฐ   ตถฏโฐ  มคฺคสฺส  นยิฺยานฏโฐ
เหตฏโฐ  ทสฺสนฏโฐ  อาธิปเตยฺยฏโฐ  ตถฏโฐ  อิเมหิ
โสฬสห ิ อากาเรห ิ ตถฏเฐน   จตตฺาริ  สจฺจานิ  เอกสงฺคหติานิ
ย ํ เอกสงฺคหิตํ  ต ํ เอกตฺต ํ  เอกตฺตํ   เอเกน   ญาเณน
ปฏิวชิฺฌตีติ   จตฺตาร ิ  สจฺจาน ิ เอกปฏเิวธานิ.

กถ ํ  อนตตฺฏเฐน  ...ฯเปฯ...  สจจฺฏเฐน   ปฏเิวธฏเฐน
อภชิานนฏเฐน     ปริชานนฏเฐน     ธมฺมฏเฐน     ตถฏเฐน
ญาตฏเฐน    สจฺฉกิริิยฏเฐน    ผสฺสนฏเฐน    อภิสมยฏเฐน
จตฺตาริ   สจฺจานิ   เอกปฏเิวธานิ.

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๓๑ ขุททกนิกาย
ปฏิสัมภิทามรรค ขอ ๕๔๗ หนา ๔๕๑.

แปลความวา : “สจัจะ ๔  มกีารแทงตลอดดวยญาณเดียว ดวยความ
เปนของแทอยางไร?  สจัจะ ๔ มกีารแทงตลอดดวยญาณ
เดียว  ดวยความเปนของแท  ดวยอาการ ๑๖  คอื
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สภาพแหงทกุข  เปนสภาพบบีคัน้ ๑ เปนสภาพทีป่จจยั
ปรุงแตง ๑  เปนสภาพทีเ่ดือดรอน ๑  เปนสภาพแปรปรวน
๑  เปนสภาพแท

สภาพแหงสมทุยั เปนสภาพประมวลมา ๑    เปน
เหต ุ๑    เปนเคร่ืองประกอบไว ๑     เปนสภาพกงัวล ๑
เปนสภาพแท

สภาพแหงนโิรธ เปนท่ีสลัดออก ๑ เปนสภาพสงัด ๑
เปนสภาพทีป่จจัยไมปรุงแตง ๑  เปนอมตะ ๑  เปนสภาพแท

สภาพแหงมรรค  เปนเคร่ืองนำออก ๑  เปนเหตุ ๑
เปนทัสสนะ ๑  เปนใหญ ๑  เปนสภาพแท

สจัจะ ๔  ทานสงเคราะหดวยญาณเดียว  ดวยความ
เปนของแท  ดวยอาการ ๑๖ นี ้    สจัจะใดทานสงเคราะห
เปน ๑    สจัจะนัน้เปน ๑    บคุคลยอมแทงตลอดสจัจะ ๑
ดวยญาณเดียว   เพราะเหตนุัน้  สจัจะ ๔ จงึมกีารแทงตลอด
ดวยญาณเดียว

สจัจะ ๔  มกีารแทงตลอดดวยญาณเดียว  ดวยความ
เปนอนัตตา ฯลฯ    ดวยความเปนของจริง    ดวยความเปน
ปฏิเวธ    ดวยความเปนเคร่ืองรยูิง่     ดวยความเปนเคร่ือง
กำหนดร ู   ดวยความเปนธรรม    ดวยความเปนเหมอืน
อยางนัน้   ดวยความเปนธรรมท่ีรแูลว   ดวยความเปนธรรม
ทีค่วรทำใหแจง  ดวยความเปนเคร่ืองถูกตอง  ดวยความ
เปนเคร่ืองตรสัรู อยางไร.
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ในกรณสีจัจะ ๔ มกีารแทงตลอดดวยญาณเดียว ดวยความเปน
อนัตตานัน้ ถาจะเขียนใหเต็มความ กจ็ะไดเชนเดียวกันกับการแทงตลอด
ดวยญาณเดียว ดวยความเปนของแท (ซึง่จะจัดรูปใหอานทำความเขาใจงาย)
ดังน้ี

สจัจะ ๔   มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว   ดวยความเปนอนตัตา
อยางไร?

สจัจะ ๔  มกีารแทงตลอดดวยญาณเดียว  ดวยความเปนอนัตตา
ดวยอาการ ๑๖ (แตละสัจจะมอีาการ ๔) คอื

สภาพแหงทุกข (ทกุขฺสฺส)
เปนสภาพบบีคัน้ (ปฬนฏโฐ) ๑
เปนสภาพท่ีปจจยัปรงุแตง (สงขฺตฏโฐ) ๑
เปนสภาพท่ีใหเดอืดรอน (สนตฺาปฏโฐ) ๑
เปนสภาพแปรปรวน (วปิรณิามฏโฐ) ๑

(สภาพแหงทุกข ๔ อยางน้ี   มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว)
เปนอนัตตา (อนตฺตฏโฐ)

สภาพแหงสมทุยั (สมทุยสสฺ)
เปนสภาพประมวลมา (อายหุนฏโฐ) ๑
เปนเหตุ (นทิานฏโฐ) ๑
เปนเคร่ืองประกอบไว (สโฺญคฏโฐ) ๑
เปนสภาพกงัวล (ปลโิพธฏโฐ) ๑

(สภาพแหงสมุทยั ๔ อยางน้ี  มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว)
เปนอนัตตา (อนตฺตฏโฐ)
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สภาพแหงนิโรธ (นโิรธสฺส)
เปนทีส่ลดัออก (นสิสฺรณฏโฐ) ๑
เปนสภาพสงดั (วเิวกฏโฐ) ๑
เปนสภาพท่ีปจจยัไมปรงุแตง (อสงขฺตฏโฐ) ๑
เปนอมตะ (อมตฏโฐ) ๑

(สภาพแหงนโิรธ ๔ อยางนี ้  มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว)
เปนอนัตตา (อนตฺตฏโฐ)

สภาพแหงมรรค (มคคฺสสฺ)
เปนเครือ่งนำออก (นยิยฺานฏโฐ) ๑
เปนเหต ุ(เหตฏโฐ) ๑
เปนทัสสนะ (ทสฺสนฏโฐ) ๑
เปนใหญ (อาธปิเตยฺยฏโฐ) ๑

(สภาพแหงมรรค ๔ อยางน้ี  มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว)
เปนอนัตตา (อนตฺตฏโฐ)

จะเหน็วา  สจัจะ ๔  มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว  ดวยอาการ
๑๒  มเีปนตนวา ดวยความเปนของแท ๑,  ดวยความเปนอนตัตา ๑ ฯลฯ
นัน้ เปนแผนกหน่ึง  อาการแทงตลอดนีย้งัเปนกริยิา จงึเปนอนตัตา

สวนสภาพธรรมแตละสัจจะนัน้มอียางละ ๔ รวมเปนอาการ ๑๖
นีเ้ปนอีกแผนกหน่ึง ดงัท่ีไดแสดงเนือ้ความเต็มๆ ใหเห็นท้ังกรณี ดวยความ
เปนของแท  และดวยความเปนอนตัตา  เปนตนแลว

เพราะฉะนัน้   อยาเขาใจสบัสน   คอือยาเอาสภาพธรรมของ
อาการแทงตลอดสจัจะ ๔  ดวยอาการ ๑๒ ดงัเชน “ดวยความเปนอนัตตา”
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ไปรวมเขากบัความเปนสภาพธรรมของแตละสจัจะ    วาเปนสภาพธรรม
ของสัจจะท้ัง ๔ ดวย  เพราะแตละสจัจะมสีภาพธรรมสจัจะละ ๔  โดยเฉพาะ
ของตนอกีตางหาก  จงึรวมเปนอาการ ๑๖

อาการแทงตลอดสัจจะ ๔ เทานัน้ ทีเ่ปนอนัตตา
พระสารีบตุรไดแสดงสัจจะ ๔ วามลีกัษณะ ๒, มลัีกษณะ ๖,

และวา มลีกัษณะ ๑๒  ดงัตอไปน้ี
สจฺจาน ํ  กต ิ  ลกขฺณานิ.   สจฺจาน ํ  เทวฺ   ลกขฺณานิ

สงฺขตลกฺขณฺจ  อสงขฺตลกฺขณฺจ  สจจฺานํ  อมิานิ  เทวฺ
ลกฺขณานิ.

สจฺจาน ํ  กต ิ  ลกขฺณาน.ิ  สจจฺาน ํ  ฉ  ลกขฺณานิ
สงฺขตาน ํ  สจจฺาน ํ อปุปฺาโท  ปฺญายต ิ วโย  ปฺญายติ
ฐติาน ํ  อฺญถตฺต ํ  ปฺญายต ิ  น  อสงขฺตสสฺ  สจฺจสฺส
อปฺุปาโท  ปญฺายติ  น  วโย  ปญฺายติ  น  ฐติสฺส
อฺญถตตฺํ  ปญฺายติ  สจจฺาน ํ อมิาน ิ ฉ  ลกขฺณาน.ิ

สจฺจานํ   กติ   ลกฺขณานิ.   สจฺจานํ   ทวฺาทส
ลกฺขณานิ  ทกุขฺสจจฺสฺส  อปุปฺาโท  ปญฺายติ  วโย  ปญฺายติ
ฐติสฺส   อญฺถตฺตํ   ปญฺายติ   สมทุยสจฺจสฺส   อปุปฺาโท
ปฺญายต ิ วโย  ปญฺายต ิ ฐติสฺส  อญฺถตฺต ํ ปญฺายติ
มคฺคสจจฺสฺส  อปฺุปาโท  ปฺญายต ิ วโย  ปฺญายต ิ ฐติสฺส
อฺญถตฺต ํ ปฺญายต ิ น  นโิรธสจจฺสฺส  อปุปฺาโท  ปฺญายติ
น   วโย   ปฺญายติ   น   ฐิตสฺส   อฺญถตฺตํ   ปฺญายติ
สจฺจาน ํ อมิาน ิ ทวฺาทส  ลกขฺณานิ.

พระไตรปฎกบาล ีฉบับสยามรฐั  เลมท่ี ๓๑ ขทุทกนกิาย
ปฏิสัมภิทามรรค ขอ ๕๕๐ หนา ๔๕๔-๔๕๕.
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แปลความวา : สจัจะมีลกัษณะเทาไร?      สจัจะมีลกัษณะ ๒  คอื
สงัขตลักษณะ ๑ อสงัขตลักษณะ ๑ สจัจะมลีกัษณะ ๒ นี้

สจัจะมีลกัษณะเทาไร?    สจัจะมีลกัษณะ ๖   คอื
สจัจะทีป่จจัยปรุงแตง    มคีวามเกิดปรากฏ ๑    ความเส่ือม
ปรากฏ ๑   เม่ือยังต้ังอย ูความแปรปรวนปรากฏ ๑   สจัจะ
ทีป่จจยัไมปรงุแตง    ความเกิดไมปรากฏ ๑     ความเสือ่ม
ไมปรากฏ ๑ เม่ือยังต้ังอย ู ความแปรปรวนไมปรากฏ ๑
สจัจะมลีกัษณะ ๖ นี้

สจัจะมีลกัษณะเทาไร?  สจัจะมีลกัษณะ ๑๒  คอื
ทกุขสัจ      มคีวามเกดิข้ึนปรากฏ ๑     ความเสือ่ม

ปรากฏ ๑  เมือ่ยังต้ังอย ูความแปรปรวนปรากฏ ๑
สมุทยัสัจ      มคีวามเกดิข้ึนปรากฏ ๑      ความเสือ่ม

ปรากฏ ๑   เมือ่ยังต้ังอย ู ความแปรปรวนปรากฏ ๑
มรรคสัจ      มคีวามเกดิข้ึนปรากฏ ๑      ความเสือ่ม

ปรากฏ ๑  เมือ่ยังต้ังอย ูความแปรปรวนปรากฏ ๑
นโิรธสจั     ความเกิดไมปรากฏ ๑     ความเสือ่ม

ไมปรากฏ ๑ เม่ือยังต้ังอย ูความแปรปรวนไมปรากฏ ๑

สจัจะมีลกัษณะ ๑๒ นี้
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} {

แสดงความยอไดดงัน้ี
ทุกขสัจ  มคีวามเกิดปรากฏ ๑

๑) สมุทัยสัจ     ม ีสงัขตลักษณะ ๑)  มคีวามเส่ือมปรากฏ ๑
มรรคสัจ  เม่ือต้ังอย ูมคีวามแปรปรวน

 ปรากฏ ๑

ไมปรากฏความเกดิ ๑
๒) นโิรธสจั     ม ีอสังขตลกัษณะ ๒) ไมปรากฏความเสือ่มสลาย ๑

เม่ือต้ังอย ู   ไมปรากฏความ
แปรปรวน ๑

และ ไดแสดงอาการแทงตลอดสจัจะทัง้ ๔ วา มกีารแทงตลอด
ดวยญาณเดียว ดวยอาการ ๔  (พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๓๑ ขุททกนิกาย

ปฏิสัมภิทามรรค ขอ ๕๔๖ หนา ๔๕๐.)  คอื
ดวยความเปนของแท (ตถฏเฐน) ๑ ดวยความเปนอนัตตา (อนตฺตฏเฐน) ๑
ดวยความเปนของจรงิ (สจจฺฏเฐน) ๑ ดวยความเปนปฏเิวธ (ปฏเิวธฏเฐน) ๑

ทีท่านพระสารีบตุรมหาเถระไดแสดงอาการแทงตลอดสัจจะ ๔
ดวยอาการ ๔    โดยเฉพาะอยางยิง่  ดวยความเปนอนัตตานัน้  ทานหมาย
เฉพาะอาการแทงตลอดซึง่เปนกริยิาเทานัน้ทีเ่ปนอนตัตา  แตหาไดหมายถึง
สจัจะหมดทัง้ ๔ เปนอนตัตาไม

สจัจะ ๔ ทีม่สีงัขตลักษณะเหมอืนกนักม็ ีไดแก ทกุขสจั ๑ สมทุยัสจั
๑ มรรคสัจ ๑ ทัง้ ๓ สจัจะนีม้สีงัขตลกัษณะเหมือนกัน แตทีต่างกันกม็ ีคอื
นโิรธสจันัน้ มีอสงัขตลักษณะ

สจัจะ ๓ คอื ทกุข-สมทุยั-มรรคสจั มสีงัขตลกัษณะ จงึมสีภาวะ
ทีเ่ปนอนตัตา

{

{ } {



       การแทงตลอดสจัจะ ๔ ดวยความเปนอนัตตา   195

สวนนโิรธสจันั้น  โดยความหมายเดียว  คือ นโิรธธาตุ  อนัเปน
ปรมัตถธรรมทีพ่ระอริยเจาทานบรรลุถงึ  มีอสงัขตลกัษณะ  จงึหาไดมี
สภาวะทีเ่ปนอนัตตาดวยไม

นโิรธธาตุ หรอื พระนพิพานธาต ุ  อนัเปนปรมตัถธรรมทีพ่นโลก
ชือ่วาโลกตุตรธรรม ทีพ่ระอรยิเจาทานบรรลนุีแ้หละ  ทีท่านพระอาจารยมัน่
ภรูทิตัตมหาเถระ  ทานเรียกวา ฐีตจิติ  ฐีตธิรรม ดงัท่ีทานกลาววา

“...ฉะน้ันทานผตูองการดับโลกสาม    พงึดบัทีจ่ติ
ของตน   จนทำลายกิรยิา    คอืตัวสมมติหมดสิน้จากจิต
ยงัเหลือแตอกริยิา  เปนฐีตจิติ  ฐีติธรรม  อนัไมรจูกัตาย
ฉะนีแ้ล”

(โอวาทของพระอาจารยมั่น  ภูริทัตตมหาเถระ  ในหนังสือมุตโตทัย  หนา ๒๕)

ตองพจิารณาทำความเขาใจตามหลกัฐานนีใ้หด ี  มฉิะนัน้จะเขว
กลายเปนพวกอนตัตาตกขอบเปนมิจฉาทฏิฐิ   ออกนอกพระพุทธศาสนา
ไปโดยไมรตูวั  กลายเปนปลาใหญตายน้ำตืน้ได

ดงัที่พระอบุาลคีณุปูมาจารย (จนัทร สริจินโฺท)   อดตีเจาอาวาส
วดับรมนิวาส ทานไดกลาวไวในพระธรรมเทศนาเร่ือง “ธรรมวจิยานุศาสน”
แสดงถงึโทษของการเหน็อนตัตาสูญเปลา  วาดงันี้

อกีพวกหน่ึงมีสติปญญามากเกินไป เอาอนตัตา--
นปุสสนา   สญุญตานุปสสนา   เปนอารมณเกนิไป    จนเกดิ
อนตัตสญัญา  สญุญตสญัญา  เหน็ไมมตีนไมมตีวั  เห็นสูญ
วางเปลา    ถอืเอาความวาง   ความสญูเขามาเปนอารมณ
เขาใจวาความวาง  ความสญูเปนพระนพิพาน   ตกลงพวกน้ี
เอาอวิชชาเปนสรณะเปนทีพ่ึง่   ความสูญความไมมนีัน่เอง
เปนตัวอวิชชา    จงึช่ือวาเอาตวัอวิชชาเปนท่ีพึง่     เปนตัว
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โมฆปุรโิส    บรษุเปลาแท     เปนตวัอกตัญขูาดจาก
คณุพระรตันตรัย    คณุบิดามารดา    คณุครูบาอาจารย
คุณพระราชามหาอำมาตย ไมมีในตนคนเหลานี้ จะเห็น
วาตายสญูหรือตายเกดิก็ตาม  กค็งตกอยู ในพวกมจิฉาทฏิฐิ
จะทำคณุความดีแกตนไมไดอกีแลว       เลยยกโทษเอา
ครบูาอาจารยวา ทานรจูกัของจรงิเตม็ตวั  แตทานอาศัยการ
หลอกลวงเขาเล้ียงชวีติ   ทานจึงแสดงทำอยางนัน้เปนบญุ
ทำอยางนีเ้ปนบาป ตัง้หนาหลอกเขากนิเทาน้ัน   ทีจ่รงิจะ
เอาบุญเอาบาปที่ไหนมา  มักพูดอยางน้ี  คนจำพวกน้ัน
มกัยกโทษทานผมูคีณุ    ยกตนขมทานดวยประการตางๆ
อยางนี ้ สวนตนก็ไมทำบญุใหทาน รกัษาศีล ยงัซ้ำตเิตยีน
ทานผอูืน่เสยีดวย  เสียทัง้ประโยชนสวนตวั  ทัง้ประโยชน
ผูอื่น ซึ่งคบหาสมาคม เปนท้ังน้ีก็เพราะโทษเห็นอนัตตา
สญูเปลา  เปนตวัมจิฉาทฏิฐ ิ คอืรผูดิ เหน็ผดิ  จงึชือ่วา
มจิฉาทฏิฐิ เปนผศูกึษาในพระศาสนา แตกลายเปนภายนอก
ไปเสียไมรตูวั  อยางน้ีนบัดวยรอยดวยพันไมถวน  ผศูกึษา
ธรรมในพระศาสนาควรตรกึตรองใหมาก   อยาใหพลาด
อนจิจงั ทกุขงั อนตัตา ไมใชของเลนๆ  ถาดกีต็รง
นพิพานทีเดียว      ถาพลาดก็ตกโลกันตเลยทีเดียว
การรตูวัเห็นตวัวาเปนของชัว่   ทานจึงแสดงวาเปนสะพาน
แหงความเสือ่มความฉบิหาย        สมดวยพุทธปริยายวา
‘ทวุชิชฺาโน  ปราภโว’  ดวยประการฉะนี.้

(พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท), พระธรรมเทศนา : มงคลคาถา ๓๘:
ดานสุทธาการพิมพ จำกัด, พ.ศ.๒๕๓๖. หนา ๑๗๐-๑๗๑)
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[๒] สภาพดบัแหงนิโรธ เปนอนตัตา
พระสารีบุตรมหาเถระ ไดแสดงการแทงตลอดสัจจะ ๔ ดวย

ญาณเดียว  ดวยความเปนอนัตตา  ดวยอาการ ๔  ดงัน้ี
กถํ   อนตฺตฏเฐน   จตตฺาร ิ  สจจฺาน ิ  เอกปฏิเวธานิ.

จตูหากาเรหิ   อนตฺตฏเฐน   จตฺตาร ิ  สจฺจาน ิ  เอกปฏิเวธานิ
ทุกฺขสฺส   ทุกฺขฏโฐ   อนตฺตฏโฐ   สมุทยสฺส   สมุทยฏโฐ
อนตฺตฏโฐ   นโิรธสสฺ   นโิรธฏโฐ   อนตฺตฏโฐ   มคฺคสฺส
มคฺคฏโฐ   อนตตฺฏโฐ   อเิมห ิ จตูหากาเรห ิ อนตตฺฏเฐน
จตฺตาร ิ  สจฺจานิ  เอกสงคฺหิตาน ิ   ย ํ  เอกสงคฺหิต ํ  ตํ
เอกตฺตํ  เอกตฺตํ  เอเกน  ญาเณน  ปฏิวชิฺฌตีติ  จตฺตาริ
สจจฺาน ิ เอกปฏเิวธานิ.

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๓๑ ขุททกนิกาย
ปฏิสัมภิทามรรค ขอ ๕๔๖ หนา ๔๕๐.

แปลความวา : สจัจะ ๔  มกีารแทงตลอดดวยญาณเดียว  ดวยความ
เปนอนัตตาอยางไร ?

สจัจะ ๔  มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว ดวยความ
เปนอนตัตา ดวยอาการ ๔ คอื

สภาพทีท่นไดยากแหงทุกข เปนสภาพมใิชตน (อนัตตา) ๑
สภาพเปนเหตเุกิดสมุทยั เปนสภาพมใิชตน (อนัตตา) ๑
สภาพดับแหงนโิรธ เปนสภาพมใิชตน (อนัตตา) ๑
สภาพเปนทางแหงมรรค เปนสภาพมใิชตน (อนัตตา) ๑

สจัจะ ๔  ทานสงเคราะหเปนหน่ึง  ดวยความเปน
อนตัตา  ดวยอาการ ๔ นี ้  สจัจะใดทานสงเคราะหเปน
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หนึง่  สจัจะนัน้เปนหน่ึง        บคุคลยอมแทงตลอดสัจจะ
หนึง่ ดวยญาณเดียว     เพราะเหตุนัน้   สจัจะ ๔  จงึมกีาร
แทง ตลอดดวยญาณเดียว.
ดังน้ีนัน้   เฉพาะนิโรธสจัจะ  มกีารแทงตลอดดวยญาณเดยีว

ดวยความเปนอนตัตาน้ัน ทานหมายเอา “สภาพดบัแหงนิโรธ” คอือาการ
หรอืสภาวะทีส่มุทยัดับ  กลาวคอื อาการ หรอืสภาวะท่ีอวชิชาดบั....กเิลส
ตณัหา อปุาทาน ดบั    และภพ ชาต ิชรา มรณะ ทกุข ดบั  นีช้ื่อวา
สภาวะหรือสภาพดบัแหงนโิรธ ดวยความเปนอนัตตา

สวนนโิรธธาต ุ    คือ  พระนพิพานธาต ุ  อนัเปนปรมัตถธรรม
อนัพระอริยเจาทานบรรลุนี ้  หาไดดบัเสือ่มสญูไปดวยไม   เพราะเปน
อสังขตธรรมทีม่อีสังขตลักษณะ  คอืไมปรากฏความเกดิ ๑    ไมปรากฏ
ความเสือ่มสลาย ๑   เมือ่ต้ังอย ูมไิดปรากฏความแปรปรวน ๑

“สภาพดับแหงนโิรธ”     ทีว่าเปนอนัตตานัน้    มอีปุมาดังสภาวะ
หรืออาการทีแ่สงสวางปรากฏขึน้ทำลายความมืดเทาน้ันท่ีเปนอนตัตา    แต
ประทปีท่ีใหแสงสวางน้ัน  หาไดดบัตามไปดวยไม

นโิรธธาต ุหรือ พระนพิพานธาต ุ อนัพระอรยิเจาบรรลนุัน้นัน่เอง
คอื ผทูรงสภาวนิพพาน

อนึง่  แมพระมหานามเถระจะไดยกขอความทีพ่ระสารบีตุรมหาเถระ
แสดงไว  มาอรรถาธิบายในคมัภีรสทัธัมมปัปกาสนิีวา

ย ํ  อนิจฺจฺจ   ทกฺุขฺจ   อนตฺตา   จาติ   เตหิ   ตหีิ
สห  นโิรธสจฺจฺจ  สงฺคหิต.ํ  จตฺตาริป  ห ิ อนตฺตาเยว.

คัมภีรสัทธัมมัปปกาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๒ หนา  ๒๓๐.
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แปลความวา : บทวา ย ํอนจิจฺจฺ ทกุขฺจฺ อนตตฺา จ (สิง่ใดไมเท่ียง
เปนทุกข และเปนอนัตตา) ทานสงเคราะหนโิรธสัจ เขากับ
สจัจะ ๓ เหลาน้ัน.   จรงิอย ูแมสจัจะ ๔ กเ็ปนอนัตตา
เหมือนกัน.
การพจิารณาสจัจะ ๔    ใหเหน็แจงแทงตลอดตามทีเ่ปนจรงินัน้

กไ็มหนีหลักธรรมสำหรับพิจารณาสภาวธรรมท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ไดตรัสประทานไวแลวน่ันเองวา  สิง่ใดไมเทีย่ง สิง่นัน้เปนทกุข  สิง่ใดเปนทกุข
สิง่นัน้แหละเปนอนัตตา (ยทนิจจฺ ํ ต ํ ทกุข ํ   ย ํ ทกุขฺ ํ ตทนตตฺา)

เม่ืออาศยัหลกัธรรมของสมเดจ็พระสัมมาสมัพุทธเจาน้ี พจิารณา
สภาวธรรมทัง้หลายน้ีแลว กจ็ะไดความจริงวา สภาพธรรมใดเปนสังขาร
หรือสังขตธรรม  และ/หรือ ทีย่งัเปนกิรยิาหรืออาการอย ู สภาพธรรมนี้
เทานัน้แหละท่ีเปนของไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ   เปนทกุข (ทกุขฺ)ํ   และเปนสภาพ
มใิชตน (อนตฺตา)  อยางเชนกรณกีารพจิารณาสัจจะ ๔ นี ้ กต็องตกอยใูน
กฎเกณฑของธรรมชาตอิยางนี ้ทัง้นัน้  คอื

ทกุขสจั สมทุยัสจั มรรคสจั เปนสงัขารหรอืสงัขตธรรม จงึไมเทีย่ง
สิง่ใดไมเทีย่ง  สิง่นัน้กเ็ปนทกุข  สิง่ใดเปนทกุข  สิง่นัน้กเ็ปนอนัตตา

นโิรธสัจ เฉพาะสวนท่ีเปนสังขารหรอืสังขตธรรม และ/หรือ ทีย่งั
เปนกิรยิาหรืออาการ  เชน ญาณแทงตลอดนิโรธสัจ  และการสลดัออกซึง่
ทกุขสัจ  สมทุยัสจั  เปนตนเหลานีเ้ทานัน้ ทีเ่ปนสภาพไมเทีย่ง  สิง่ใดไมเทีย่ง
สิง่น้ันเปนทุกข  สิง่ใดเปนทุกข สิง่น้ันเปนอนตัตา

นิโรธสจั แมพระอรรถกถาจารยจะไดสงเคราะหเขากบัสจัจะ ๓
และกลาววา “จรงิอย ูแมสจัจะ ๔ กเ็ปนอนัตตาเหมอืนกัน” นัน้ก็โดยความ
หมายวา เฉพาะที่เปนสังขารหรือสังขตธรรม และ/หรือ ที่ยังเปนกิริยา
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อาการอยเูทานัน้ทีเ่ปนอนตัตา      หาไดหมายความรวมถงึนโิรธธาตุ
หรอืนพิพานธาต ุ  อนัเปนวสิงัขาร/อสงัขตธรรม และ/หรอืทีเ่ปนอกริยิา
แลว เปนปรมัตถธรรม  ณ  ภายในพระอรยิสงฆ  อริยเจา ทีท่านไดบรรลุ
แลว วาเปนอนตัตา ดวยไม

ดงัทีท่านพระสารบีตุรมหาเถระไดแสดงความหมายของสจัจะ ๔
โดยเฉพาะนโิรธสัจ   เพ่ือประกอบการพิจารณาสภาวะของสัจจะท้ัง  ๔  นี้
เฉพาะสวนท่ีหมายถงึการสลดัออกซึง่ทุกขสัจ  สมทุยัสัจ   เปนตนเทาน้ัน
ดังตอไปนี้

ชรามรณ ํ  ทกุขฺสจจฺํ  ชาต ิ  สมทุยสจจฺํ  อภุนินฺปํ
นสิสฺรณํ  นโิรธสจฺจ ํ  นโิรธปปฺชานนา   มคคฺสจฺจ ํ  ...ฯเปฯ...
สงขฺารา ทกุขฺสจฺจ ํ อวชิชฺา  สยิา  ทกุขฺสจฺจ ํ สยิา สมทุยสจจฺํ
อภุนินฺปํ นสิสฺรณํ นโิรธสจฺจ ํนโิรธปฺปชานนา มคฺคสจฺจนฺต.ิ

พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๓๑ ขุททกนิกาย
ปฏิสัมภิทามรรค ขอ ๕๕๖ หนา ๔๖๑-๔๖๒.

แปลความวา : ชราและมรณะเปนทุกขสจั  ชาตเิปนสมทุยัสัจ  ความ
สลัดชรามรณะและชาติแมทัง้สองเปนนิโรธสัจ   การรจูกั
ความดับเปนมรรคสัจ   ชาติเปนทกุขสจั   ภพเปนสมทุยัสัจ
การสลัดชาตแิละภพแมทัง้สองเปนนโิรธสจั  การรจูกัความ
ดบัเปนมรรคสจั    ภพเปนทุกขสัจ   อปุาทานเปนสมุทยัสัจ
การสลดัภพและอปุาทานแมทัง้สองเปนนโิรธสจั  การรจูกั
ความดับเปนมรรคสัจ อุปาทานเปนทุกขสัจ ตัณหาเปน
สมุทยัสัจ     การสลดัอุปาทานและตณัหาแมทัง้สองเปน
นโิรธสัจ การรจูกัความดบัเปนมรรคสจั  ตณัหาเปนทกุขสัจ
เวทนาเปนสมุทัยสัจ การสลัดตัณหาและเวทนาแมทั้งสอง
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เปนนโิรธสจั    การรจูกัความดับเปนมรรคสจั    เวทนาเปน
ทกุขสจั   ผสัสะเปนสมทุยัสัจ   การสลัดเวทนาและผสัสะ
แมทัง้สองเปนนิโรธสัจ      การรจูกัความดบัเปนมรรคสจั
ผสัสะเปนทุกขสัจ  สฬายตนะเปนสมุทยัสัจ  การสลดัผัสสะ
และสฬายตนะแมทัง้สองเปนนโิรธสัจ     การรจูกัความดบั
เปนมรรคสจั  สฬายตนะเปนทกุขสัจ  นามรูปเปนสมุทยัสจั
การสลัดสฬายตนะและนามรูปแมทัง้สองเปนนิโรธสจั  การ
รจูกัความดบัเปนมรรคสจั   นามรูปเปนทุกขสัจ   วญิญาณ
เปนสมุทยัสัจ  การสลดันามรปูและวญิญาณแมทัง้สองเปน
นโิรธสัจ การรจูกัความดับเปนมรรคสัจ วญิญาณเปนทุกขสัจ
สงัขารเปนสมุทยัสัจ  การสลดัวิญญาณและสังขารแมทัง้สอง
เปนนโิรธสจั  การรจูกัความดบัเปนมรรคสจั  สงัขารเปน
ทกุขสจั   อวิชชาเปนสมทุยัสัจ  การสลัดสังขารและอวชิชา
แมทัง้สองเปนนิโรธสจั        การรจูกัความดบัเปนมรรคสัจ
ชรามรณะเปนทุกขสจั   ชาติเปนทุกขสจัก็ม ี  เปนสมทุยัสัจ
กม็ี      การสลัดชรามรณะและชาตแิมทั้งสองเปนนิโรธสจั
การรจูกัความดบัเปนมรรคสจั    ชาติเปนทุกขสจั    ภพเปน
ทกุขสจักม็ ี เปนสมทุยัสจักม็ ีการสลดัชาตแิละภพแมทัง้สอง
เปนนโิรธสจั   การรจูกัความดบัเปนมรรคสจั ...ฯลฯ...  สงัขาร
เปนทุกขสจั    อวิชชาเปนทุกขสจัก็มี   เปนสมทุัยสัจก็มี
การสลดัสังขารและอวิชชาแมทัง้สองเปนนิโรธสจั   การรจูกั
ความดบัเปนมรรคสจั ฉะนีแ้ล.
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อน่ึง พระมหานามเถระก็ไดอรรถาธิบายสรุปความหมายของ
คำวา “นโิรธสัจ” วาเปนญาณแทงตลอด   ซึง่ยังเปนกิรยิาหรืออาการอยู
ดงัปรากฏในคัมภรีสทัธัมมัปปกาสิน ีวา

นโิรธสจจฺนตฺ ิ นโิรธสจจฺารมมฺณ ํนโิรธสจจฺปปฺฏิเวธ-
-ญาณํ.

คัมภีรสัทธัมมัปปกาสินี อรรถกถาขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค ภาค ๒ หนา  ๒๓๕.

แปลความวา : คำวา นโิรธสจจฺ ํ(นโิรธสจั)  คอื ญาณแทงตลอด
นโิรธสัจ  มนีโิรธสัจเปนอารมณ.
นีก้แ็สดงความหมายของ “นโิรธสัจ” วาเปน “ญาณแทงตลอด”

ซึง่ยงัเปนกริยิา หรอือาการอย ู    โดยธรรมชาตทิีเ่ปนจริง   เปนของ
ไมเทีย่ง (อนจิจฺ)ํ    สิง่ใดไมเทีย่ง สิง่นัน้เปนทกุข (ทกุขฺ)ํ   สิง่ใดเปนทกุข
สิง่นัน้เปนสภาพมใิชตน (อนตฺตา)     นโิรธสจั  ทานสงเคราะหเขากบั
สจัจะ ๓  โดยสภาพธรรมทีเ่ปนความจรงิอยางน้ี     ทานหาไดรวมความ
หมายถงึ “นโิรธธาตุ”   หรือ พระนิพพานธาตุ ณ ภายใน พระอรยิสงฆ
พระอริยเจา ทีท่านไดบรรลุแลวไม    เพราะนิโรธธาตุเปนวิสงัขารหรือ
อสังขตธาต ุ เปนปรมัตถธรรมทีพ่นโลก พนอาณัตแิหงพระไตรลกัษณแลว.



บทที่ ๙
ธรรมกาย คอื กายท่ีสำเร็จดวยธรรม

ของพระตถาคตสัมมาสัมพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา
และของพระอรหนัตสาวกน้ันเอง คอืพระนพิพานธาตุ

ผทูรงสภาวะนิพพาน ซึง่เปนอมตธรรม
ที่มีแกนสารสาระ

ในความเปนตัวตน คอืเปนโลกตุตรอัตตา (แท)

สมเด็จพระสงัฆราชสา (ปสุสฺเทวมหาเถร) ไดทรงเรยีบเรียงไว
ในหนังสอืปฐมสมโพธิ  หลกัสูตรนักธรรมและธรรมศึกษาชัน้ตรี-เอก (สมเด็จ
พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชริญาณวโรรส ทรงชำระ) ฉบบัพมิพครัง้
ที ่๒๓/๒๕๓๘, สำนักงานมลูนิธมิหามกฏุราชวทิยาลยั, พ.ศ.๒๕๓๘, หนา ๑๐
ความวา

เอวํ  อติทุลฺลภปาตุภาโว  แมองคพระตถาคต-
องัคีรสศักยมุนโีคดมสมัมาสัมพุทธเจาน้ี    ซึง่มีความปรากฏ
ในโลกอันสัตวไดดวยยาก ดงัน้ี พระองคไดอบุตับิงัเกิดข้ึน
แลวในโลก  ดวยรูปกายอุบตัิและธรรมกายอบุตั ิ ทัง้ ๒
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ประการ  พรอมดวยอจัฉรยิอพัภตูธรรมตามธรรมดานยิม
โดยพทุธธรรมดา  ความบงัเกิดดวยรูปกายนัน้ จดัเปน ๒
คอื โอกกันติสมัยลงสพูระครรภ และนกิขมนสมัย ประสูติ
จากพระครรภ.      สวนความบงัเกิดดวยธรรมกาย นั้น
คอื ตรสัรพูระอนตุตรสมัมาสมัโพธญิาณ.

ธรรมกาย  ภาษาบาลวีา    “ธมฺมกาย”    เปนคำสมาสของศพัท
๒ ศัพท  คือ “ธมฺม” และ “กาย”

เฉพาะคำวา “กาย” หมายความถงึ
(๑) กาย  (เทห)
(๒) กอง,  ประชมุ  (ราส)ิ

(พระเจาวรวงศเธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา วัดราชบพิธ, พระคัมภีร
อภิธานัปปทีปกา,  พิมพคร้ังท่ี ๓  [กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๐], หนา ๓๒๗)

สรุปความหมาย “ธรรมกาย”  คือ กายที่สำเร็จดวยธรรม
ดงัมพีระพทุธดำรสั และพระอรรถกถาจารยไดแสดงไวดงันี้

[๑] สมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาตรสัวา
พระองคเปนธรรมกาย

ตถาคตสฺส   เหตํ   วาเสฏฐา   อธิวจนํ   ธมฺมกาโย
อติปิ พรฺหฺมกาโย อติปิ  ธมฺมภูโต  อติปิ  พรฺหฺมภูโต อติปิ.
พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๑๑ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรคขอ ๕๕ หนา ๙๒.
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แปลความวา : ดกูอนวาเสฏฐะและภารทวาชะ         เพราะคำวา
ธรรมกายกด็ ี  วาพรหมกายก็ดี   วาธรรมภูตก็ดี    วา
พรหมภตูกด็ ี เปนชือ่ของตถาคต.

พระพทุธโฆษาจารยไดอรรถาธิบายพระพุทธพจนนีว้า พระวรกาย
ของพระตถาคตน้ันเปนธรรมแท  เพราะสำเรจ็ดวยธรรม  พระธรรมเปน
พระวรกายของพระองค   ฉะนัน้ พระองคจงึเปนธรรมกาย มปีรากฏใน
คมัภรีสมุงัคลวิลาสนิี วา

ตตฺถ    “ธมฺมกาโย    อิติป”ติ    กสฺมา    ตถาคโต
“ธมฺมกาโย”ติ   วตุโฺต.   ตถาคโต   หิ   เตปฏกํ   พทุธฺวจนํ
หทเยน   จนิฺเตตฺวา   วาจาย   อภินีหริ.   เตนสสฺ   กาโย
ธมมฺมยตตฺา ธมโฺมว.  อติ ิ ธมฺโม  กาโย  อสสฺาต ิ ธมฺมกาโย.

คัมภีรสมุังคลวลิาสินี อรรถกถาทฆีนิกาย ปาฏกิวรรค ภาค ๓ หนา ๕๐.

แปลความวา : ในพระพทุธพจนนัน้ คำวา ธมมฺกาโย อติปิ มีความ
วา   เพราะเหตุไร    พระตถาคตจงึไดรบัขนานพระนามวา
“ธรรมกาย”     เพราะพระตถาคตทรงคิดพระพทุธพจนคอื
พระไตรปฎกดวยพระหทัยแลว        ทรงนำออกแสดงดวย
พระวาจา.     ดวยเหตุนัน้พระวรกายของพระตถาคตนัน้
จงึเปนธรรมแท    เพราะสำเรจ็ดวยธรรม.    พระธรรม
เปนพระวรกายของพระตถาคตน้ัน  ดงัพรรณามาน้ี   ฉะน้ัน
พระองคจงึเปนธรรมกาย.
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[๒] สมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาตรสัวา
พระปจเจกพทุธเจาทัง้หลาย มธีรรมกายมาก

มหนตฺธมมฺา  พหธุมมฺกายา.
พระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๓๒ ขุททกนิกาย อปทาน ขอ ๒ หนา ๒๐.

แปลความวา : (นกัปราชญเหลาน้ัน ยอมเปนพระสยมัภูปจเจกชนิเจา)
มธีรรมใหญ  มธีรรมกายมาก.

พระอรรถกถาจารยไดอรรถาธบิายพระพุทธพจนนี ้   ไวในคัมภีร
วสิทุธชนวิลาสนิ ีวา

ก ึ ภตูา?  มหนฺตธมฺมา  ปรูิตมหาสมฺภารา  พหุธมฺม
กายา อเนกธมมฺสภาวสรรีา.

คัมภีรวสิุทธิชนวลิาสินี อรรถกถาขทุทกนกิาย อปทาน เลม ๑ หนา ๒๔๕.

แปลความวา : ถามวา  ทานเปนอยางไร?     ตอบวา  ทานเปนผมูี
ธรรมยิง่ใหญ   คอืมีบญุสมภารใหญ   อนัไดบำเพ็ญมาแลว
มธีรรมกายมาก คอืมีสภาวธรรมมใิชนอย เปนกาย.

[๓] พระอรหันตแสดงตนเองวา เปนธรรมกาย
สวํทฺธิโตย ํ สคุต รปูกาโย  มยา  ตว
อานนทฺิโย  ธมฺมกาโย มม  สวํทฺธิโต  ตยา.

  ขพระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๓๓ ขุททกนิกาย
อปทาน ขอ ๑๕๗ หนา ๒๘๔.

แปลความวา : ขาแตพระสุคตเจา รปูกายของพระองคนี ้หมอมฉัน
ทำใหเจรญิเตบิโตแลว    ธรรมกายอนันาเพลดิเพลนิของ
หมอมฉัน  อนัพระองคทำใหเจริญเติบโตแลว.
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[๔] พระพุทธโฆษาจารยไดอรรถาธิบายวา
ธรรมกายคือพระตถาคต และโลกุตตรธรรม ๙ อยาง เปนพระ

วรกายของพระตถาคต

มปีรากฏในคัมภรีสารตัถัปปกาสนิ ีวา
โย  โข  วกฺกลิ  ธมฺมนฺติ  อิธ  ภควา  “ธมฺมกาโย  โข

มหาราช  ตถาคโต”ต ิ วตุตฺํ  ธมฺมกายตํ  ทสฺเสติ.  นววิโธ
ห ิ โลกุตฺตรธมโฺม  ตถาคตสสฺ  กาโย  นาม.

คมัภรีสารตัถปกาสนิ ีอรรถกถาสงัยตุตนกิาย
ขันธวารวรรค เลม ๒  หนา ๓๔๒-๓๔๓.

แปลความวา : ในคำวา  “โย  โข  วกฺกลิ  ธมฺมํ” นี ้ พงึทราบวา
พระผมูพีระภาคเจาทรงแสดงความท่ีพระองคเปนธรรมกาย
ทีต่รสัไววา “ขอถวายพระพรมหาบพิตร  ธรรมกายแล คอื
พระตถาคต”  ความจรงิ โลกตุตรธรรม ๙ อยาง ชือ่วา
เปน พระวรกายของพระตถาคต.

คำวา “โลกตุตรธรรม ๙ อยาง” ไดแก มรรค ๔ ผล
๔  และ พระนิพพานธาตุ (อสงัขตธาต)ุ ๑ (พระไตรปฎกบาลี
ฉบับสยามรัฐ เลมท่ี ๓๔ (อภิธรรมปฎก) ขอ ๗๐๖ หนา ๒๗๘.)

เพราะเหตนุัน้ พระธรรมกายทีบ่รรลพุระอรหตัตผลแลวนัน่เอง
เปนผทูรงสภาวะนพิพาน เปน “พระนิพพานธาตุ”  และ  เปนพระตถาคต
พระอรหันตองคจริง.
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[๕] ผใูดเห็นธรรมกายดวยญาณจกัษุ
ผนูัน้เห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจา พระปจเจกพุทธเจา

และพระอรหันต

ดงัท่ี พระธรรมปาลเถระไดแสดงไวในคมัภีรปรมัตถทปีนี วา
โส  อารกาว  มยหฺ,ํ   อหฺจ  ตสสฺาต ิ โส  ภกิขฺ ุ มยา

วตุตฺปฏปิทํ  อปเูรนโฺต  มม  ทเูรเยว,  อหจฺ  ตสสฺ  ทเูรเยว.
เอเตน  มํสจกฺขุนา  ตถาคตทสฺสนํ  รูปกายสโมธานฺจ
อการณํ,   ญาณจกฺขุนาว   ทสฺสนํ   ธมฺมกายสโมธานเมว
จ   ปมาณนฺติ  ทสฺเสติ.  เตเนวาห  “ธมฺมํ  หิ  โส  ภิกฺขเว
ภกิขฺุ  น  ปสฺสติ,  ธมฺมํ  อปสฺสนฺโต  มํ  น  ปสฺสติ”ติ.

ตตฺถ   “ธมฺโม   นาม   นววิโธ   โลกุตฺตรธมฺโม,   โส
จ  อภิชฺฌาทีหิ  ทสฺุสิตจิตฺเตน  น  สกฺกา  ปสฺสติุ  ํ, ตสฺมา
ธมฺมสฺส  อทสฺสนโต  ธมฺมกายํ  จ  น  ปสฺสติ” ติ  ตถา  หิ
วุตฺตํ:-

“กนิฺเต  วกฺกลิ  อมิินา  ปตูิกาเยน  ทฏิเฐน,  โย  โข
วกฺกลิ  ธมฺมํ  ปสฺสติ,  โส  มํ  ปสฺสติ.  โย  มํ  ปสฺสติ,  โส
ธมฺมํ  ปสฺสตี”ต,ิ

“ธมมฺภูโต  พรฺหฺมภโูต”ต ิ จ
“ธมฺมกาโย  อติปิ,  พรฺหฺมกาโย  อติปิ”ต ิ จ  อาทิ.

  คัมภีรปรมัตถทีปนี  อรรถกถาขุททกนิกาย  อิติวุตตกะ หนา ๓๓๔.



           ธรรมกายของพระสมัมาสมัพทุธเจา   209

แปลความวา : คำวา โส อารกาว มยฺหํ, อหฺจ ตสฺส (ภิกษุนั้น
อยหูางไกลเราทีเดยีว  และเราก็อยหูางไกลภิกษนุัน้) ความ
วาภกิษุนัน้ เม่ือไมบำเพญ็ปฏปิทาทีเ่ราตถาคตกลาวแลว ให
บริบูรณ  ก็ชื่อวาเปนผูอยูไกลเราตถาคตทีเดียว,  และ
เราตถาคตก็ชือ่วาอยไูกลเธอเหมอืนกนั.  ดวยคำนี ้พระองค
ทรงแสดงวา การเห็นพระตถาคตดวยมงัสจกัษกุด็ ีการอยู
รวมกันทางรูปกายก็ด ี ไมใชเหต,ุ  การเห็นดวยญาณจกัษุ
เทานัน้  และการอยรูวมกนัดวยธรรมกายตางหาก  เปน
ประมาณ.  เพราะเหตนุัน้น่ันเอง พระผมูพีระภาคเจาจงึได
ตรสัวา “ภกิษทุัง้หลาย เพราะวาภิกษุนัน้ ไมเห็นธรรม, เม่ือ
ไมเหน็ธรรม  กไ็มเหน็เราตถาคต”.

ในคำวา  “เมือ่ไมเหน็ธรรม  กไ็มเหน็เราตถาคต”  นัน้
มอีธบิายวา  “โลกตุตรธรรม ๙ ประการ ช่ือวาธรรม,  กเ็ธอ
ไมอาจจะเห็นโลกตุตรธรรมนัน้ไดดวยจิตท่ีถกูอภิชฌาเปนตน
ประทุษราย,     เพราะฉะน้ัน  ก ็เหตทุีไ่มเห็นธรรม  เธอจงึ
ชือ่วาไมเห็นธรรมกาย”  สมจรงิตามท่ีพระผมูพีระภาคเจา
ตรัสไววา:-

“ดกูอนวกักล ิประโยชนอะไรแกเธอดวยกายอนัเปอย
เนานีท้ีเ่ธอไดเหน็แลว, ดกูอนวกักล ิผใูดแล เหน็ธรรม, ผนูัน้
กเ็หน็เราตถาคต.  ผใูดเหน็เราตถาคต,  ผนูัน้กเ็หน็ธรรม”

และวา    “เราตถาคตเปนพระธรรม    เราตถาคตเปน
พระพรหม”

และวา   “เราตถาคตเปนธรรมกายบาง,   เปน
พรหมกายบาง”  ดงันีเ้ปนตน.
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[๖] พระธรรมกายของสมเด็จพระสัมมาสมัพทุธเจา
พระปจเจกพทุธเจา และพระอรหนัต เปนอัตตา

พระธรรมปาลเถระไดแสดงไวในคมัภรีปรมัตถทปีนี วา
ปรํ  วา  อตฺตภูตโต  ธมฺมกายโต  อฺญํ  ปฏิปกฺขํ  วา

ตทนตฺถกรํ  กเิลสโจรคณํ  มนิาติ  หสึตีติ  ปรโม.
คัมภีรปรมัตถทีปนี อรรถกถาขุททกนิกาย จริยาปฎก หนา ๓๒๔.

แปลความวา : หรอืบารมยีอมทำลายปฏปิกษอืน่     จากธรรมกาย
ทีเ่ปนอัตตา   หรือยอมทำลายหมโูจรคือกิเลส   ทีท่ำความ
พนิาศแกธรรมกายท่ีเปนอตัตานัน้ เหตุนัน้จงึชือ่วา ปรมะ.
ขอมูลจากหลกัฐานในคัมภีรตางๆทีน่ำมาแสดงพอเปนตัวอยางนี้

เพยีงพอท่ีจะสรปุไดวา พระนพิพานธาต ุอนัมีแกนสารสาระในความเปน
ตนโลกตุตระ (โลกุตตฺรอตตฺา) แท  กค็อืธรรมกาย (กายทีส่ำเร็จดวยธรรม)
ทีบ่รรลุอรหัตตผลแลว  ของพระตถาคตสมัมาสัมพทุธเจา  พระปจเจก--
พทุธเจา และของพระอรหันตเจาทัง้หลาย นัน่เอง.

ธรรมกายไดแกอะไร
ธรรมทีเ่รียกวา “ธรรมกาย” นี ้ เขาใจวา  หมายเอาอสังขตธรรม

ทัง้ท่ีเปนวิราคะ ทัง้ท่ีเปนสราคะ  ถาเปนวิราคธรรม กเ็ปนธรรมกายท่ีบริสทุธ์ิ
ถายังไมเปนวิราคธรรม กย็งัไมเปนธรรมกายทีบ่ริสทุธ์ิ  แตธรรมกายท่ีมา
ในอัคคัญญสูตร ซึง่แสดงวา คำวา ธรรมกายกด็ ีพรหมกายกด็ ี ธรรมภูต
กด็ ี พรหมภตูกด็ ีเปนชือ่หรือคำรองเรยีกซึง่ “ตถาคต” นัน้ มปีรากฏท่ี
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พระสมัมาสมัพทุธเจาทรงแสดงไวในท่ีอืน่อกีหลายแหง เชน ในอัคคเิวสสน--
วจัฉโคตรสูตรเปนตน    เลาวา   พระสมัมาสมัพุทธเจาไดทรงแสดงแก
วจัฉโคตรปรพิาชก  ปฏเิสธปญจขันธวา เขาบญัญัตติถาคตดวยรปู เวทนา
สญัญา สงัขาร วญิญาณ  อนัใด     รปู เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ
อนันัน้ ตถาคตละเสยีไดแลว ทำใหเหมอืนตาลมรีากขาด มยีอดดวน ไมเจรญิ
อีกแลว ดังน้ี   นี่ก็ไดความวา  ตถาคตไมใชนาม ไมใชรปู ไมใชขนัธ ๕
ไมใชอายตนะ ๖  ไมใชธาตดุนิ ธาตนุ้ำ ธาตไุฟ ธาตลุม ไมใชโลกยิธาตุ
ตถาคตนัน้เปนธรรม    ซึง่บางครัง้หรอืบางแหง กเ็รยีกวา  “เรา”   เชนใน
วกักลสิตูร ทรงแสดงแกพระวักกลวิา “ประโยชนอนัใดดวยการมาน่ังแลดู
รางกายซึง่เปนของเนานี ้   ผใูดเหน็ธรรม  ผนูัน้เหน็เรา    ผใูดเหน็เรา
ผนูัน้เห็นธรรม ดงัน้ี”  แตคำวา “เราๆ” นี ้มทีีใ่ชหลายแหง เราแก เราเจบ็
เราตายก็ม ี เราเปนผพูลดัพรากจากนามรปู ทีแ่ก ทีเ่จบ็ ทีต่าย ซึง่เปนของรกั
ยิง่นัน้กม็ ี เราเปนผเูปนไปตามกรรมกม็ ี อนัมาในอภณิหปจจเวกขณ.  “เรา”
ไมแก ไมเจ็บ ไมตาย กม็.ี    “เรา”ทีแ่สดงไวในวักกลิสตูรน้ัน    ไมใชเรา
๓ ขอขางตนในอภิณหปจจเวกขณนัน้   “เรา”ในพระสตูรนี ้  เปน“เรา
ตถาคต”   “เรา”ใชในธรรมกายท่ีบริสุทธ์ิ  ดงัน้ี.

(พระพรหมมุนี [สุวจเถร] , ปาฐกถาเร่ืองกายสาม ;
มหามกุฏราชวิทยาลัย , พิมพครั้งที่ ๔ ; พ.ศ.๒๕๒๗ , หนา ๓๕-๓๖)



บทท่ี ๑๐
วปิสสนาวธิ ีถงึธรรมกายและเขามรรคผล

[๑] ตวัอยางวิปสสนาวิธีแบบโบราณ ถึงธรรมกาย

แบบขึน้กมัมฏัฐาน
หองพระพทุธคณุ  พระธรรมคณุ  พระสงัฆคณุ
ไดตนฉบับจากวัดประดโูรงธรรม      กรุงศรีอยุธยา (กรุงเกา)

พระอาจารยกลาวไววา  เปนแบบท่ีสบืเน่ืองมาจากทานทิสาปาโมกขาจารย
๕๖ องค  แตคร้ังโบราณฯ  มขีอความตอนทายวา

ตอนัน้ใหยกจิต   โลกตุตฺร ํ จติตฺ ํ ฌานํ  จนทำลาย
ประกฤติ = ปรา = อปรา ไดแลว  กายสขุ ํความสขุกาย
จติตฺสุขํ  ความสขุจิต  จกัเกดิมีทีอ่าตมา  เม่ือกายเปนสุข
จติเปนสุขแลว    สนฺตฏุโฐ เปนผสูนัโดษ    สลเฺลโข เปนผู
ประพฤติขดัเกลา   ปหิตตโฺต เปนผมูตีนสงไปสคูุณความดี
เปนเบ้ืองหนา จึงตั้งจิตพิจารณาดูธรรมกายในรูปกาย
ดวยการดำเนินในโพชฌงคทัง้ ๗ ประการ จนจติรแูจง



           วปิสสนาวิธถีงึธรรมกายและเขามรรคผล   213

แทงตลอดรปูธรรม  และ นามธรรม ไดแลว  จกัมตีน
เปนทีพ่ึง่  จกัมธีรรมเปนทีพ่ึง่ ดวยประการฉะนี้

องคสมถะ  เปรยีบเหมอืนการกอสรางเคหะสถาน
ไดเอง คอืสรางเบญจขนัธดวยความรจูรงิ   วปิสสนา เปรยีบ
นายชางผูฉลาดในการรื้อการทำลายสถานที่    แตไมให
เสียหายแตอยางใดอยางหน่ึง   คอื พระอรหนัตขณีาสพเจา
ทำลายเบญจขันธ ดวยการตัดอุปทานดวยวิชชา ฉะน้ี.

[พระมหาโชติปฺโญ (ใจ ยโสธรรัตน) วัดบรมนิวาส  หนังสือพุทธรังษีธฤษดีญาณ
วาดวยสมถแลวิปสสนากัมมัฏฐาน ๔ ยุค,  กมลศิลปการพิมพ ชลบุรี, พ.ศ. ๒๔๗๙, หนา ๒๖๙]

แบบขึน้พระกมัมฏัฐานหองพระสังฆคณุ ๑๔
ตัง้ธาต ุตัง้ฌาน  ตามระเบียบแลวดำเนินในวิปสสนาญาณ ๙

ตอไป...ฯลฯ  เปนเสรจ็พธิทีี ่๒
ตอนัน้     ทานสอนใหดำเนนิในการปฏิบตัทิางใจ โดยตรง      คอื

สปุฏปินโน ปฏิบตัดิวยความภักดีตอใจ    อชุปุฏปินโน  ปฏิบตัติรง คอืใหมี
ความสัตยตอจติ (อตตฺ)      ญายปฏิปนโน  ปฏบิตัริแูจงในเร่ืองของจิต
สามีจปิฏิปนโน  ปฏบิตัชิอบตอจติ  โดยความก็ใหกำหนดรกูระแสของจติ
ทัง้ ๗ คอื (๑) จติเดมิ, (๒) ความคดิ, (๓) ความเหน็,  (๔) ความนอมอารมณ
(๕) ความรบัอารมณ,  (๖) ความกำหนดอารมณ,  (๗) ความตรวจอารมณ
และตัวเชาววิถีที่แลนไปจากจิต พระโยคาวจรผูที่จะปฏิบัติชอบตอจิตได
กต็องดำเนนิในหองวิปสสนาญาณท้ัง  ๙  ประการ    ความจึงจักแจมใน
สกลกายนีม้ทีีต่ัง้ ๑  ผทูำ ๑  เครือ่งมอืตางๆ ๑    ความรู  นบัในวิปสสนา
ขอรู  นบัในอาการ  ๙  อยาง   ผูร ู นบัในจติเพราะจติเปนผรู ู ผเูหน็และ
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ผรูับรดูวย  ผเูสวยดวย  สวนเคร่ืองทำ ๑  การทำ ๑  ผทูำ ๑  สามอยาง
นี ้สงเคราะหใหเกดิกรรม    กรรมนัน้เองเกิดจากเจตนา    อนัเนือ่งดวยจติ
จติเนือ่งอยใูนอตัตะ  ภาวะของความรซูอนความลึกลับไวอยางมหัศจรรย
อยางน้ี จึงจำเปนตองพิจารณาดูสกลกายนี้ดวยวิปสสนาญาณ เพื่อได
รแูจงแทงตลอดในภาพของจติ  คอื

[๑] ความรปูระเภทใด   ทำใหเห็นเอกภาพ  เอกจติ  เอกธรรม  อนั
ตัง้ม่ัน  ไมเส่ือมสญูในสิง่ท้ังปวง   และทำใหเห็นไมแยกในส่ิงท่ีแยกกนัอยู
ไดแก    การเหน็ตวัสภาวธรรมท่ีเปนธรรมธาต ุ   ธรรมฏัฐติ ิ   ธรรมนยิาม
ความรนูัน้จงทราบเถิดวาเปนความรจูรงิประกอบในทางโมกขธรรม โดยแท
ควรดำเนิน

[๒] ความรปูระเภทใด   รใูนสรรพส่ิงท่ีเปนภาวะตางๆ  อนัตางชนดิ
โดยความเปนตางๆ กนั  นำใหเกลียด  นำใหชอบ  นำใหเมา  พงึทราบวา
เปนความรทูีป่ระกอบดวย “รโชธุลี” ควรละ

[๓] ความรปูระเภทใด ทำใหตดิอยใูนการกระทำอยางเดียว แตสวน
ผลนัน้มีอาการเปนเหมอืนรรูอบหมดแลว     ทัง้ไมเท่ียงแทแนนอน    และมี
เพียงประมาณเลก็นอยเทาน้ัน       ความรชูนิดน้ันพึงทราบวาประกอบดวย
“ตะโม มดื หรอื โมหะ หลง” ควรละ

[๔] ความรปูระเภทใด  ทีท่ำใหมี  มานะ  ทฏิฐิ  อหงัการ  มมงัการ
ความรปูระเภทน้ันประกอบดวย “โทโส โทษ  หรือ โกโธ โกรธ” ควรละ

พระโยคาวจรผรูวูา  ธรรมกายดำรงอยใูนหทยัประเทศแหง
สรรพภูต ทำใหหมุนดังวาหนุยนต ทานจึงต้ังใจเจรญิพระวปิสสนาญาณ
เพ่ือใหถงึธรรมกาย     เปนท่ีพึง่อนัยอดเย่ียมโดยส้ินเชงิ    ถงึสถาน
อนัสงบระงับประเสริฐเท่ียงแท     เพราะความอำนวยของธรรมกาย
นัน้เปนอมตะ.   [อางแลว, หนา ๒๘๓]
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[๒] ตวัอยางวิธเีจริญสมถวปิสสนา
แบบท่ีหลวงพอวดัปากน้ำสอนใหปฏบิตัิ

ถงึธรรมกายและพิจารณาอรยิสัจเขามรรคผล

ใหรวมใจของทกุกายอย ู  ณ ศนูยกลางธรรมกายอรหตัทีล่ะเอยีด
ที่สุด    เอาใจธรรมกายอรหตัเปนหลกั  เจรญิฌานสมาบตั ิ (รปูฌาน ๔)
หมดพรอมกันทกุกายหยาบกายละเอยีด โดยอนโุลมและปฏโิลม ๑-๒-๓ เทีย่ว
ใหใจผองใสจากกิเลสนวิรณ  ออนโยน  ควรแกการงาน  แลวธรรมกาย
พระอรหัตท่ีสดุละเอยีดทำนโิรธดบัสมุทยั   คอื  พสิดารธรรมกายอรหตัใน
อรหัต  ออกจากฌานสมาบัต ิ  (ไมตองพิจารณาอารมณฌาน)  ผานศูนย
กลางกำเนิดธาตุธรรมเดิมอันเปนท่ีตั้งของธาตุ-ธรรม และเห็น-จำ-คิด-รู
อนัเปนท่ีตัง้ของกเิลส  อวชิชา  ตณัหา  อปุาทาน  ของกายโลกยีะสุดกาย
หยาบกายละเอียด    ปหานอกศุลจติของกายในภพ ๓  ใหบรสิทุธิ ์  เปนแต
ใจ (คอืญาณรัตนะ)  ของธรรมกายท่ีบริสทุธ์ิลวนๆ  จนสดุละเอยีด   ปลอย
อปุาทานขนัธ ๕   และความยนิดใีนฌานสมาบัตไิด  (แมชัว่คราว)     เปน
วกิขมัภนวิมตุต ิ    ธรรมกายทีห่ยาบจะตกศนูย    ธรรมกายท่ีสดุละเอยีด
จะปรากฏในอายตนะนพิพาน    กใ็หซอนธรรมกายท่ีบรสิทุธิส์ดุละเอยีดน้ัน
ทีก่ลางของกลางพระนิพพาน  โคตรภูจติยึดหนวงพระนิพพานเปนอารมณ
อยูแลวนั้น

[๑] ใชตา  (ญาณ)  พระธรรมกายพิจารณาอรยิสัจท่ีกลางกายมนษุย
เหน็แจงแทงตลอดอริยสจัเหลานี ้  พรอมกบัเดนิสมาบตั ิ  เม่ือถกูสวนเขา
พระธรรมกายกต็กศนูยเปนดวงใส วดัเสนผาศนูยกลาง ๕ วา ในไมชาศนูยนัน้
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กก็ลับเปนพระธรรมกาย หนาตักกวาง ๕ วา สงู ๕ วาข้ึนไป เกตุดอกบัวตูม
นีเ้ปนธรรมกายพระโสดา  กลาวคอื

เมื่อผูปฏิบัติภาวนาสามารถเจริญปญญารูแจงในพระสัจจธรรม
ดงักลาวแลว  ธรรมกายโคตรภูละเอียดกต็กศนูย แลวธรรมกายพระโสดา--
ปตติมรรคกป็รากฏขึน้    ปหาน (ละ) สงัโยชนเบ้ืองต่ำ     คอื  สกักายทฏิฐิ
วจิกิจิฉา  และสลีพัพตปรามาส ไดแลว     ธรรมกายพระโสดาปตติมรรค
กต็กศูนย        ธรรมกายพระโสดาปตติผลก็จะปรากฏข้ึนเขาผลสมาบัติ
พจิารณาปจจเวกขณ ๕ คอืพจิารณามรรค, ผล, กเิลสทีล่ะได, กเิลสทีย่งั
เหลอื  และพิจารณาพระนพิพาน  ไดบรรลมุรรคผลเปนพระโสดาบนั  และก็
จะเหน็ธรรมกายพระโสดาปตตผิลใสละเอียดอยตูลอดเวลา  ไมกลบัมวัหมอง
หรือเลก็เขามาอกี

[๒] แลวธรรมกายพระโสดานัน้เขาฌาน   พจิารณาอรยิสัจของกาย
ทพิย  ใหเหน็จรงิในทุกข สมทุยั นโิรธ มรรค  ทำนองเดียวกบัทีก่ลาวมาแลว
เมือ่ถกูสวนเขา  ธรรมกายพระโสดากต็กศูนยเปนดวงใส วดัเสนผาศนูยกลาง
ได ๑๐ วา ในไมชาศูนยนัน้ก็กลับเปนพระธรรมกาย หนาตักกวาง ๑๐ วา
สงู ๑๐ วาข้ึนไป  เกตดุอกบัวตมู  นีเ่ปนธรรมกายพระสกิทาคาม ี กลาวคอื

เม่ือธรรมกายพระสกิทาคามิมรรคปรากฏขึน้  กำจัดสังโยชน และ
สามารถละโลภะ  โทสะ  และโมหะ  จนเบาบางลงมากแลว   กจ็ะตกศูนย
และปรากฏธรรมกายพระสกทิาคามผิลเขาผลสมาบตั ิ     และพจิารณา
ปจจเวกขณ  ๕     ไดบรรลมุรรคผลเปนพระสกทิาคาม ี     และทานกจ็ะเหน็
ธรรมกายพระสกิทาคามีใสละเอียดอยูตลอดเวลา

[๓] แลวธรรมกายพระสกทิาคามนีัน้เขาฌาน       ดอูริยสัจของกาย
รปูพรหม ใหเหน็จรงิในทกุข สมทุยั นโิรธ มรรค  เมือ่ถกูสวนเขา ธรรมกาย
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พระสกิทาคามีกต็กศนูยเปนดวงใส วดัเสนผาศูนยกลางได ๑๕ วา ในไม-
ชา ศนูยนั้นก็กลับเปนพระธรรมกาย  หนาตักกวาง  ๑๕ วา  สงู ๑๕ วาขึน้-
ไป เกตดุอกบวัตมู นีเ่ปนธรรมกายพระอนาคามี  กลาวคอื

เม่ือธรรมกายพระอนาคามิมรรคปรากฏขึน้ปหานกามราคานสุยั
และปฏิฆานุสยัไดอกี  แลวก็จะตกศูนย  ปรากฏธรรมกายพระอนาคามิผล
เขาผลสมาบัต ิ   และพิจารณาปจจเวกขณ ๕  ไดบรรลมุรรคผล   เปนพระ
อนาคามบีคุคล     และทานจะเหน็ธรรมกายพระอนาคามีใสละเอยีดอยู
ตลอดเวลา

[๔] แลวธรรมกายพระอนาคามีนัน้เขาฌาน  ดอูรยิสจัของกายอรูป--
พรหม ใหเหน็จริงในทุกข สมทุยั นโิรธ มรรค  เม่ือถูกสวนเขา ธรรมกาย
พระอนาคามีก็ตกศูนยเปนดวงใส วดัเสนผาศูนยกลางได ๒๐ วา ในไมชา
ศนูยนัน้กก็ลบัเปนพระธรรมกายหนาตกักวาง   ๒๐ วา    สงู  ๒๐  วาข้ึนไป
เกตุดอกบวัตูม  นีเ่ปนธรรมกายพระอรหตัแลว  กลาวคอื

เมื่อธรรมกายพระอรหัตตมรรคปรากฏขึ้นปหานสังโยชนเบื้อง
สงูอีก ๕ ประการ  คอื รปูราคะ อรูปราคะ  มานะ  อทุธัจจะ และ อวิชชา
ไดโดยเด็ดขาดแลวก็ตกศูนย     ธรรมกายพระอรหัตตผลก็จะปรากฏขึน้
เขาผลสมาบัต ิ      และพจิารณาปจจเวกขณ  ๔  คอืพิจารณามรรค  ผล
กเิลสท่ีละไดหมด      และพิจารณาพระนพิพาน     ไดบรรลุมรรคผลเปน
พระอรหนัตขีณาสพ        แลวทานจะเหน็ธรรมกายพระอรหตัของทาน
ใสละเอียด  และมรีศัมสีวางอยตูลอดเวลา ไมกลบัมัวหมองหรอืเล็กลงอกี
และก็จะมีญาณหยั่งรูวาทานไดบรรลุพระอรหัตตผลแลว

เมือ่ไดกายพระอรหตันีแ้ลว  กใ็หซอนสับทับทวีกบัพระนพิพาน
ในพระนิพพานตอๆ ไปจนถึงตนๆ ไปจนสุดละเอียด     แลวหยุดตรึกน่ิง
เพื่อฟงตรัสรูในธรรมที่ควรรูอีกตอไป
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การเจรญิสมาบตัพิจิารณาพระอรยิสจัทัง้ ๔ นี ้  เม่ือกำหนดร-ู
ทกุข สมทุยั นโิรธ และมรรค  ดวยสจัจญาณ กจิจญาณ และกตญาณ
แลว    ญาณท้ัง ๓ กลมุนีเ้องทีเ่ปนปญญาผดุรขูึน้มาเองในระหวางการ
ปฏบิตั ิ เปนปญญาท่ีทำใหรวูาสจัจธรรมน้ันมจีรงิ  ถาเพยีรปฏิบตัอิยางถกู
ตองไมทอถอย กจ็ะพนจากทุกขได  ญาณท้ัง ๓ กลมุ รวม ๑๒ ญาณของอรยิสัจ
ในตอนนี ้เปรียบเหมอืนจอบเสยีมท่ีนำมาใชในการขดุพืน้ดนิเพ่ือกระแสธาร
ปญญา จะสามารถไหลไปสนูพิพทิาญาณ     ทน้ัีนญาณทัง้ ๑๒ ญาณ
ของอรยิสัจ จะวิวฒันาการเปนความเหน็แจงในปฏจิจสมุปบาทธรรม ๑๒
ทำให สามารถกำหนดรอูนจิจงั  ทกุขงั  อนัตตา  และสมทุยั     ซึ่งเปน
ตนทาง ใหกำหนดรอูรยิสจั  และพระไตรลักษณขัน้ละเอยีด วา   สพเฺพ
สงฺขารา  อนจิจฺา  สพเฺพ  สงขฺารา  ทกุขฺา  และ สพเฺพ  ธมมฺา (สงัขาร/
สงัขตธรรม ทัง้ปวง)  อนตฺตา  ซึง่เปนธรรมาวุธอันคมกลา  ปหานสังโยชน
พนิาศไปใน พริบตา

ญาณทัง้ ๓ กลมุ คือ สจัจญาณ กจิจญาณ และกตญาณ อนัให
เหน็แจงในอริยสจั  ๑๒  นี ้   จะเหน็และกำหนดรไูดเปนอยางดี     โดยทาง
เจโตสมาธิ   หรอืธรรมปฏบิตัติามแนวสตปิฏฐาน ๔    ทีพ่ระเดชพระคุณ
หลวงพอวัดปากน้ำไดปฏิบตัแิละส่ังสอนถายทอดไว  ดวยประการฉะน้ีแล.
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