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วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ นี้ เปนมงคลวารที่คุ ณนพพร
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พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวาเปนทานอันเลิศชนะทานทั้งปวง และได
แจงฉันทเจตนาที่จะพิมพหนังสือธรรม ๓ เลม คือ
๑. ไตรลักษณ
๒. ปฏิจจสมุปบาท
๓. ประโยชนสูงสุดของชีวิตนี้
หนังสือ ๓ เลม สามเรื่องนี้ ก็คือ บทที่ ๓ บทที่ ๔ และบทที่ ๖
ของหนังสือ พุทธธรรม เลมใหญ ซึ่งบัดนี้เพิ่งจัดพิมพเสร็จเปน พุทธ
ธรรม ฉบับปรับขยาย
คุณนพพร บุณยประสิทธิ์ เห็นวาธรรมบรรยายใน พุทธธรรม
๓ บทนี้ เปนเรื่องที่พุทธบริษัท เริ่มแตพระสงฆ นาจะสนใจและรูเขาใจ
อยางจริงจัง ควรไดรับการเผยแพรใหกวางขวาง จึงเลือกเปนหนังสือ
ธรรมทานสําหรับมงคลวารอันสําคัญนี้ และตั้งใจพิมพแยกเปน ๓ เลม
ต า งหากกั น เพื่ อ ให แ ต ล ะเล ม ไม ใ หญ เ กิ น ไป จะได เ หมาะกั บ การ
เผยแพรใหเปนประโยชนอยางแทจริง
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คุณนพพร บุณยประสิทธิ์ เปนผูศรัทธาอุปถัมภบํารุงวัดญาณเวศกวันตลอดมา ทั้งตนเองและครอบครัวไดใกลชิดวัดญาณเวศกวัน
เปนเวลายาวนาน พูดไดวาเทาอายุของวัดญาณเวศกวันนี้ คือเกินกวา
๒๐ ปแลว โดยพรอมทั้งคุณวิภาวี ไดรวมคณะของคุณแม คือ คุณ
โยมประภาศรี บุณยประสิทธิ์ มาทําบุญจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ
เปนประจําทุกสัปดาหอยางสม่ําเสมอ ตั้งแตระยะกอตั้งวัดญาณเวศกวันเรื่อยมา และไดรวมการบุญตางๆ รวมทั้งจาริกบุญ-จารึกธรรม ไป
นมัสการพุทธสังเวชนียสถานในอินเดียคราวใหญ ในป ๒๕๓๘
ขออนุโมทนาบุญกิริยาในมงคลสมัยนี้ ที่ไดเนนดานธรรมทาน
อันจะเปนการเสริมสรางสัมมาทัศนะ ซึ่งเปนรากฐานของสัมมาปฏิบัติ
ที่จะนําไปสูประโยชนสุขอันแทจริงและยั่งยืน แกประชาชนจํานวนมาก
สมตามพระพุทธประสงค ที่ไดทรงประกาศพระศาสนาไว
ในศรีโศภนมงคลวารที่ คุณนพพร บุณยประสิทธิ์ มีอายุครบ ๕
รอบนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอภิบาล ใหทานเจาของชาตกาล
อันครบรอบสําคัญนั้น พรอมทั้ง ครอบครัว ญาติ มิต ร วิ สสาสิกชน
เจริญงอกงามในธรรมและความสุข มีปติปราโมทย ในบุญกุศลที่ได
บําเพ็ญเพื่อประโยชนแกพระพุทธศาสนาและสังคมสวนรวม จงมีใจ
เอิ บ อิ่ ม ผ อ งใสเบิ ก บาน เป น พลั ง ที่ จ ะทํ า กุ ศ ลเพื่ อ พระศาสนาและ
มหาชนยิ่งขึ้นไป พรั่งพรอมดวยสรรพพรชัย ตลอดไปทุกเมื่อ
พระพรหมคุณาภรณ (ปยุตฺโต)
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

นิทานพจน
(ในการพิมพครั้งที่ ๑ ของฉบับขอมูลคอมพิวเตอร)

หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย นี้ ก็คือ พุทธธรรม ฉบับ
ปรับปรุงและขยายความ นั่นเอง แตในการพิมพครั้งใหมนี้ ไดตัด
ปรับชื่อใหสั้นเขา เพื่อจํางายเรียกไดสะดวก
นั บ แต ค ณะระดมธรรม และธรรมสถานจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดพิมพหนังสือนี้ขึ้นเปนครั้งแรก เสร็จเมื่อวันวิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงบัดนี้ เกือบเต็ม ๓๐ ป ระหวางกาลที่ผานมา
ไดมีการพิมพซ้ําหลายครั้ง แตพิมพไดเพียงซ้ําตามเดิม และการ
พิมพ มีคุ ณ ภาพดอ ย เนื่อ งจากเมื่ อ แรกพิมพ นั้น การพิ มพ อ ย า ง
ก า วหน า ที่ สุ ด มี เ พี ย งระบบคอมพิ ว กราฟ ก ที่ จั ด ทํ า เป น แผ น
อาร ต เวิร ค ซึ่ ง คงอยูไม น านก็ ผุ พั ง ไป แล ว ต อ จากนั้ น ตอ งใช วิ ธี
ถายภาพจากหนังสือรุนเกา โดยเลือกหนังสือเลมที่เห็นวาอานชัด
ที่สุดเทาที่จะหาไดมาถายแบบพิมพใชกันอยางพอใหเปนไป
ระหว า งนั้ น ผู ศ รั ท ธามี น้ํ า ใจหลายท า น หลายคณะ ได
พยายามนํ า ข อ มู ล หนั ง สื อ พุ ท ธธรรม ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง และขยาย
ความ นั้น จัดพิมพเปนขอมูลคอมพิวเตอร และกาวไปไดมาก แตมี
ขอติดขัดที่ซับซอนบางอยาง ที่ทําใหไมลุลวง จนกระทั่งวันหนึ่ง ได
ทราบวา นายแพทยณรงค เลาหวิรภาพ กําลังดําเนินการนําขอมูล
หนังสือนี้ลงในคอมพิวเตอร ที่จังหวัดเชียงใหม แมวาตอมา สํานัก
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหิดลจะไดนําขอมูล พุทธธรรมฯ ลงใน
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โปรแกรมพระไตรปฎกคอมพิวเตอร BUDSIR VI เสร็จสิ้นอยาง
รวดเร็วใน พ.ศ. ๒๕๕๐ แตคุณหมอณรงคก็ยังทํางานของตนเปน
อิสระตอไป
ในที่ สุ ด ณ วั น ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขณะที่ ผู เ ขี ย น
พํานักอยูที่สถานพํานักสงฆสหธรรมวาสี อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี
นายแพทยณรงค เลาหวิรภาพ ไดเดินทางไปกับคุณสุรเดช พรทวี
ทั ศ น (ผู ต น คิ ด สายนี้ ) และคุ ณ นริ ศ จรั ส จรรยาวงศ นํ า
ขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ ที่จัดเรียงครบจบเลมแลว พรอมทั้งดัชนี ไปถวาย
เวลาผานมา เมื่อผูเขียนพํานักอยูที่ศาลากลางสระ สถาน
พํ า นั ก สงฆ ส ายใจธรรม เขาสํ า โรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา ติดตอกันอีก ๒ พรรษา หลังสิ้นพรรษาแรกแลว ถึงวันที่
๒๙ ธั น วาคม ๒๕๕๓ จึ ง ได มี โ อกาสเริ่ ม งานตรวจชํ า ระ
ขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรมฯ ที่ไดรับถวายไวครึ่งป
เศษแลวนั้น และเพิ่มเติมจัดปรับใหพรอมที่จะพิมพเปนเลมหนังสือ
ประจวบวาตลอดชวงเวลาทํางานนี้ อาการอาพาธโรคตางๆ
ทั้งเกาและใหม ไดรุนแรงขึ้ น กับทั้งโรคติดเชื้อในกระแสโลหิตที่
คอนขางเสี่ยงชีวิต ก็แทรกซอนเขามา เปนเหตุใหงานไมราบรื่นบาง
ในบางชวง แตในที่สุด งานตรวจชําระเนื้อหนังสือก็เสร็จจบเลมเมื่อ
ขึ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๔ และไดสงขอมูลเนื้อหนังสือไปใหคุณ
หมอณรงคจัดปรับ (update) ดัชนีใหลงตัว
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โดยทั่วไป เนื้ อหนังสื อ พุ ทธธรรมฯ นี้ ก็ค งตามเดิม แต เมื่อ
ทํางานตรวจชําระและใชขอมูล คอมพิวเตอร เปนโอกาสที่จะจัด
ปรับไดสะดวก จึงไดจัดรูปใหอานงายขึ้น โดยเฉพาะซอยยอหนาถี่
ขึ้นอยางมาก และไดแทรกเพิ่มคําอธิบายในที่ตางๆ ตามสมควร
ที่ควรสังเกตคือ ไดนํา “บทความประกอบ” ทั้งหมดของภาค
๑ แยกออกไปจัดรวมไวตางหากเปนภาค ๓ คืออยูทายเลม และได
เพิ่มบทความประกอบอีก ๑ บท (บทความประกอบที่ ๖: ความสุข
๒: ฉบับประมวลความ) เปนบทสุดทาย ทําใหหนังสือนี้มีจํานวนบท
ทั้งเลมเพิ่มจาก ๒๒ เปน ๒๓ บท
อนึ่ ง ใน พุ ท ธธรรมฯ นี้ มี ต ารางและภาพหลายแห ง เมื่ อ
ถายภาพจากหนังสือเกา ก็ไมชัด พระชัยยศ พุทฺธิวโร จึงไดเขียน
ตารางและภาพเหลานั้นแทนให ๒๔ หนวย อีกทั้งตอมาไดมาพัก
ไมไกลกันบนภูเขา เมื่อเห็นภาพใดไมชัด ก็ทําใหมให และเมื่อเนื้อ
หนังสือเสร็จ ก็ไดชวยอานพิสูจนอักษรดวย
ในที่สุด เมื่อมองรวมทั้ งเลม ชื่อเดิมของหนังสือ ที่ วา พุทธ
ธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ นั้นยืดยาวเกินไป จึงเรียกใหม
ใหงายและสะดวกขึ้นเปน พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย
มีความประจวบพอดีเปนศรีศุภกาล ที่ทุกอยางจําเพาะมาลง
ตัวกันเองใหหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย นี้เสร็จ ในชวงแหง
มหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ใน
วันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
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โดยเฉพาะงานนี้ ดังที่กลาวแลว เปนการจัดการเนื้อหนังสือ
ที่เปนขอมูลคอมพิวเตอร ซึ่งตองอาศัยอุปกรณการทํางานที่มีราคา
สูงเปนหมื่นๆ บาท คือ เครื่องคอมพิวเตอร พรอมทั้งสวนชุดคําสั่ง
หรือซอฟตแวร จําเพาะวา ในป ๒๕๕๓ ทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอรที่
ไดใชมาก็เสีย คงหมดอายุ และซอฟตแวรที่มีอยูก็ลาสมัยมาก ใช
ทํางานขอมูลคอมพิวเตอรที่คุณหมอณรงคจัดทําและนํามาถวาย
ไมได จึงไดอาศัยไวยาวัจกรคือลูกศิษย ผูถือบัญชีนิตยภัตหลวง
จัดจายไดอุปกรณ ๒ อยางนั้นมา เปนอันใหทํางานสําเร็จไดดวย
พระบรมราชูปถัมภที่สืบมาตามราชประเพณี จึงถือความสําเร็จ
แหงหนังสือธรรมทานนี้ เปนการถวายพระพรอนุโมทนาพระราช
กุศล ในมหามงคลสมัยอันพิเศษที่มาถึง
การทําหนังสืออันเปนสาระของงาน สําเร็จในชวงมหามงคล
สมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ดังไดกลาว สวนการพิมพ
หนังสืออันเปนขั้นที่จะทําสาระนั้นใหปรากฏและบังเกิดประโยชน
แกมหาชน เปนภารกิจตางหาก ซึ่งสืบตอออกไปจากความเสร็จสิ้น
ของสาระนั้น และการพิมพนั้นมาลุลวงใน พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเปน
กาละที่บรรจบ ๒๖ ศตวรรษแหงการประดิษฐานพระพุทธธรรม ที่
นับแตการบรรลุโพธิญาณ และการทรงแสดงปฐมเทศนา ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา
การพิ ม พ ห นั ง สื อ พุ ท ธธรรมฯ อั น ใช ข อ มู ล ที่ ต รวจจั ด ใน
คอมพิวเตอรนี้ เปนธรรมทานครั้งพิเศษ ซึ่งสําเร็จดวยทุนบริจาค
ตามพิน ัย กรรมของ น.ส. ชมพูนุท กมลโชติ ในกองทุน ป. อ.

จ

นิทานพจน

ปยุตฺโต เพื่อเชิดชูธรรม ที่คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดตั้ง
ไว และทุนบริจาคตามมฤดกปณิธานของ น.ส. ชุณหรัชน สวัสดิฤกษ ทั้งนี้ เปนกุศ ลกิริยาของผู ศรัทธา ที่ไดขวนขวายสนองบุญ
เจตนาของทานผูที่ไดตั้งมโนปณิธิไว นับวาเปนความรวมใจในการ
ทํากุศลใหญครั้งสําคัญ
บัดนี้ ในวาระลุปริโยสานแหงงานธรรมทานที่ตั้งไว ขอทุก
ทานผูเกื้อหนุนในบุญการ จงเจริญดวยความเกษมสันตและสรรพ
กุศล ขอสัทธรรมจงรุงเรืองแผไพศาล เพื่อความเจริญไพบูลยแหง
ประโยชนสุขของปวงประชาตลอดกาลยืนนาน
พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต)
๑๙ พ.ย. ๒๕๕๔ – ๕ ม.ค. ๒๕๕๕

อักษรยอชื่อคัมภีร*
เรียงตามอักขรวิธีแหงมคธภาษา
(ที่พิมพตัวเอน คือ คัมภีรในพระไตรปฎก)
องฺ.อ.

องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกถา
(มโนรถปูรณี)

องฺ.อฏก. องฺคุตฺตรนิกาย อฏกนิปาต
องฺ.เอก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกนิปาต
องฺ.เอกาทสก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาต
องฺ.จตุกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาต
องฺ.ฉกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาต
องฺ.ติก.
องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต
องฺ.ทสก. องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาต
องฺ.ทุก.
องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาต
องฺ.นวก. องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาต
องฺ.ปฺจก. องฺคุตฺตรนิกาย ปฺจกนิปาต
องฺ.สตฺตก. องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต
อป.อ.

อภิ.ก.
อภิ.ธา.
อภิ.ป.
อภิ.ปุ.
อภิ.ยมก.
อภิ.วิ.
อภิ.สํ.

อปทาน อฏฺฐกถา
(วิสุทฺธชนวิลาสินี)

อภิธมฺมปฏก กถาวตฺถุ
อภิธมฺมปฏก ธาตุกถา
อภิธมฺมปฏก ปฏาน
อภิธมฺมปฏก ปุคฺคลปฺตฺติ
อภิธมฺมปฏก ยมก
อภิธมฺมปฏก วิภงฺค
อภิธมฺมปฏก ธมฺมสงฺคณี

อิติวุตฺตก อฏฺฐกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
อุ.อ., อุทาน.อ. อุทาน อฏฺฐกถา
(ปรมตฺถทีปนี)

ขุ.อุ.
ขุ.ขุ.
ขุ.จริยา.
ขุ.จู.
ขุ.ชา.
ขุ.เถร.
ขุ.เถรี.
ขุ.ธ.
ขุ.ปฏิ.
ขุ.เปต.
ขุ.พุทฺธ.
ขุ.ม.,ขุ.มหา.
ขุ.วิมาน.
ขุ.สุ.

ขุทฺทกนิกาย อุทาน
ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา
ขุทฺทกนิกาย จริยาปฏก
ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส
ขุทฺทกนิกาย ชาตก
ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา
ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา
ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท
ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค
ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ
ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส
ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส
ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ
ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต

ขุทฺทก.อ.

ขุทฺทกปาฐ อฏฺฐกถา
(ปรมตฺถโชติกา)
จริยาปิฏก อฏฺฐกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
ชาตกฏฺฐกถา
เถรคาถา อฏฺฐกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
เถรีคาถา อฏฺฐกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
ทีฆนิกาย อฏฺฐกถา
(สุมงฺคลวิลาสินี)

จริยา.อ.
ชา.อ.
เถร.อ.
เถรี.อ.

อิติ.อ.

ขุ.อป.
ขุ.อิติ.

ขุทฺทกนิกาย อปทาน
ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก

ที.อ.

ที.ปา.
ที.ม.
ที.สี.

ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค
ทีฆนิกาย มหาวคฺค
ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค

ช

อักษรยอชื่อคัมภีร
ธ.อ.
นิทฺ.อ.
ปญฺจ.อ.
ปฏิสํ.อ.
เปต.อ.
พุทฺธ.อ.
ม.อ.

ธมฺมปทฏฺฐกถา
นิทฺเทส อฏฺฐกถา
(สทฺธมฺมปชฺโชติกา)
ปญฺจปกรณ อฏฺฐกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
ปฏิสมฺภิทามคฺค อฏฺฐกถา
(สทฺธมฺมปกาสินี)
เปตวตฺถุ อฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี)
พุทฺธวํส อฏฺฐกถา
(มธุรตฺถวิลาสินี)
มชฺฌิมนิกาย อฏฺฐกถา
(ปปญฺจสูทนี)

ม.อุ.
ม.ม.
ม.มู.

มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก
มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก
มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก

มงฺคล.
มิลินฺท.

มงฺคลตฺถทีปนี
มิลินฺทปญฺหา

วินย.

วินยปฏก

วินย.อ.

วินย อฏฺฐกถา
(สมนฺตปาสาทิกา)
วินย.ฏีกา วินยฏฺฐกถา ฏีกา
(สารตฺถทีปนี)

วิภงฺค.อ. วิภงฺค อฏฺฐกถา
(สมฺโมหวิโนทนี)
วิมาน.อ. วิมานวตฺถุ อฏฺฐกถา
(ปรมตฺถทีปนี)
วิสุทฺธิ. วิสุทฺธิมคฺค
วิสุทฺธิ.ฏีกา วิสุทฺธิมคฺค มหาฏีกา
(ปรมตฺถมญฺชุสา)
สงฺคณี อ. สงฺคณี อฏฺฐกถา
(อฏฺฐสาลินี)
สงฺคห.
อภิธมฺมตฺถสงฺคห
สงฺคห.ฏีกา อภิธมฺมตฺถสงฺคห ฏีกา
(อภิธมฺมตฺถวิภาวินี)
สํ.อ.
สํยุตฺตนิกาย อฏฺฐกถา
(สารตฺถปกาสินี)

สํ.ข.
ส.นิ.
ส.ม.
ส.ส.
สํ.สฬ.

สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค
สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค
สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค
สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค
สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค

สุตฺต.อ.

สุตฺตนิปาต อฏฺฐกถา
(ปรมตฺถโชติกา)

____________________________________________________________
* หลังจากพิมพหนังสือนี้เปนฉบับขยาย ครั้ง แรก ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ แลว มีคัมภีรที่ตีพิมพใน
อักษรไทยทยอยเพิ่มขึ้นมาไมนอย แตในการพิมพครั้งนี้ ยังคงไวตามบัญชีเกา; สําหรับคัมภีร
ชั้นฎีกา แมที่ไมแสดงไว ก็พึงเขาใจไดเอง ตามแนววิธีในการใชคําวา “ฏีกา” หรืออักษรยอ “ฏี.” ไป
ตอทายอักษรยอของคัมภีรในพระไตรปฎก เปน ที.ฏีกา หรือ ที.ฏี. เปนตน ทํานองเดียวกับอรรถกถา
ที่นํา อ. ไปตอทายเปน ที.อ., ม.อ., สํ.อ. ฯลฯ

สารบัญ
นิทานพจน

ก

พุทธธรรม หรือ กฎธรรมชาติ และคุณคาสําหรับชีวิต

๑

ชีวิต เป็นอย่างไร?
ไตรลักษณ

๑

ตัวกฎ หรือตัวสภาวะ

๑

คําอธิบายไตรลักษณตามหลักวิชาในคัมภีร
๑. ความเขาใจเกีย่ วกับศัพทที่เกี่ยวของ

๘
๙

๑. สังขารทั้งปวง กับ ธรรมทั้งปวง
๒. สังขารในขันธ ๕ กับ สังขารในไตรลักษณ

๙
๑๓

๒. สิ่งที่ปดบังไตรลักษณ
๓. วิเคราะหความหมายของไตรลักษณ
๑. อนิจจตา และอนิจจลักษณะ
๒. ทุกขตา และทุกขลักษณะ
พิเศษ: ทุกขในอริยสัจ แยกใหชัด จากทุกขในไตรลักษณ
(ก) หมวดใหญของทุกข
ทุกขตา ๓
(ข) ไตรลักษณมี ๓ ไมใชแคทุกข
และทั้งสามเปนฐานของทุกขในอริยสัจ
(ค) ปญหาของมนุษย ที่มาในชื่อของทุกขมากมาย
ชุดที่ ๑ ทุกข ๑๒
ชุดที่ ๒ ทุกข ๒
ชุดที่ ๓ ทุกข ๒

๒๐
๒๔
๒๔
๒๗
๓๒
๓๒
๓๗
๓๙
๕๐
๕๑
๕๔
๕๔

ฎ

สารบัญ
๓. อนัตตตา และอนัตตลักษณะ

๕๙

ก) ขอบเขตความหมาย
ข) ความหมายพื้นฐาน
ค) ความหมายที่ไมตองอธิบาย
ง) ความหมายที่อธิบายทั่วไป

๕๙
๖๐
๖๓
๖๗

๔. อัตตา – อนัตตา และ อัตตา – นิรัตตา
อัตตา กับ มานะ
คุณคาทางจริยธรรม
ก. คุณคาที่ ๑: คุณคาดานการทําจิต หรือคุณคาเพื่อความหลุดพนเปนอิสระ
ข. คุณคาที่ ๒: คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความไมประมาท
ค. ความสําคัญและความสัมพันธของคุณคาทางจริยธรรม ๒ ดาน
ง. คุณคาเนื่องดวยความหลุดพน หรือคุณคาเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ
แหงความดีงาม
จ. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณตามลําดับขอ
๑. อนิจจตา
๒. ทุกขตา
๓. อนัตตตา

๙๒
๑๐๔
๑๐๙
๑๑๓
๑๑๗
๑๒๖

พุทธพจนเกี่ยวกับไตรลักษณ
ก. ความรูเ ทาทันสภาวะของไตรลักษณ
ข. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณ
(ดานทําจิตเปนอิสระ และดานทํากิจโดยไมประมาท)
- อนิจจตาแหงชีวติ และการเห็นคุณคาของกาลเวลา
- เรงทํากิจ และเตรียมการเพื่ออนาคต

๑๖๑
๑๖๑

๑๓๙
๑๔๓
๑๔๓
๑๔๘
๑๕๙

๑๖๘
๑๖๘
๑๙๐

ญ

พุทธธรรม

หนาวาง

พุทธธรรม
หรือ

กฎธรรมชาติ และคุณคาสําหรับชีวิต

ชีวิตเปนอยางไร?

ไตรลักษณ
ลักษณะโดยธรรมชาติ ๓ อยางของสิ่งทั้งปวง

ตัวกฎหรือตัวสภาวะ
ตามหลั ก พุ ท ธธรรมเบื้ อ งต น ที่ ว า สิ่ ง ทั้ ง หลายเกิ ด จาก
สวนประกอบตางๆ มาประชุมกันเขา หรือมีอยูในรูปของการรวมตัวเขา
ดวยกั น ของส ว นประกอบต า งๆ นั้ น มิ ใ ช ห มายความว าเป นการนํ า เอา
สวนประกอบที่เปนชิ้นๆ อันๆ อยูแลวมาประกอบเขาดวยกัน และเมื่อ
ประกอบเขาดวยกันแลว ก็เกิดเปนรูปเปนรางคุมกันอยูเหมือนเมื่อเอาวัตถุ
ตางๆ มารวมกันเปนเครื่องอุปกรณตางๆ
ความจริ ง ที่ ก ล า วว า สิ่ ง ทั้ ง หลายเกิ ด จากการประชุ ม กั น ของ
สวนประกอบตางๆ นั้ น เปนเพียงคํ ากลาวเพื่อเขาใจงายๆ ในเบื้องตน
เทานั้น แทจริงแลว สิ่งทั้งหลายมีอยูในรูปของกระแส สวนประกอบแตละ
อยางๆ ลวนประกอบขึ้นจากสวนประกอบอื่นๆ ยอยลงไป แตละอยางไมมี
ตัวตนของมันเองเปนอิสระ ลวนเกิดดับตอกันไปเรื่อย ไมเที่ยง ไมคงที่
กระแสนี้ ไหลเวี ยนหรื อดํ าเนิ นต อไป อย างที่ ดู คล ายกั บรั กษารู ปแนวและ
ลั ก ษณะทั่ ว ไปไว ไ ด อ ย า งค อ ยเป น ไป ก็ เ พราะส ว นประกอบทั้ ง หลายมี

๒

พุทธธรรม

ความสัมพันธเนื่องอาศัยซึ่งกันและกัน เปนเหตุปจจัยสืบตอแกกันอยางหนึ่ง
และเพราะสวนประกอบเหลานั้นแตละอยางลวนไม มีตัวตนของมันเอง
และไมเที่ยงแทคงที่อยางหนึ่ง
ความเป น ไปต า งๆ ทั้ ง หมดนี้ เป น ไปตามธรรมชาติ อาศั ย
ความสัมพันธและความเปนปจจัยเนื่องอาศัยกันของสิ่งทั้งหลายเอง ไมมี
ตัวการอยางอื่นที่นอกเหนือออกไปในฐานะผูสรางหรือผูบันดาล จึงเรียก
เพื่อเขาใจงายๆ วาเปนกฎธรรมชาติ
มีหลักธรรมใหญอยู ๒ หมวด ที่ถือไดวาพระพุทธเจาทรงแสดง
ในรูปของกฎธรรมชาติ คือ ไตรลักษณ และ ปฏิจจสมุปบาท
ความจริงธรรมทั้ง ๒ หมวดนี้ถือไดวาเปนกฎเดียวกัน แตแสดง
ในคนละแงหรือคนละแนว เพื่อมองเห็นความจริงอยางเดียวกัน คือ ไตรลักษณ มุงแสดงลักษณะของสิ่งทั้งหลายซึ่งปรากฏใหเห็นวาเปนอยางนั้น
ในเมื่อสิ่งเหลานั้นเปนไปโดยอาการที่สัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบ
ตอแกกันตามหลักปฏิจจสมุปบาท สวนหลักปฏิจจสมุปบาท ก็มุงแสดง
ถึงอาการที่สิ่งทั้งหลายมีความสัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอแก
กันเปนกระแส จนมองเห็นลักษณะไดวาเปนไตรลักษณ
กฎธรรมชาตินี้ เปน ธาตุ คือภาวะที่ทรงตัวอยูโดยธรรมดา เปน
ธรรมฐิติ คือภาวะที่ตั้งอยูหรือยืนตัวเปนหลักแนนอนอยูโดยธรรมดา เปน
ธรรมนิยาม1 คือกฎธรรมชาติ หรือกําหนดแหงธรรมดา ไมเกี่ยวกับผูสราง
1

ในคัมภีรอภิธรรมรุนอรรถกถา แบง นิยาม หรือกฎธรรมชาติเปน ๕ อยาง คือ
๑. อุตุนิยาม (physical laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณ
ธรรมชาติตางๆ โดยเฉพาะเรื่องลมฟาอากาศ และฤดูกาล ในทางอุตุนิยม อันเปน
สิ่งแวดลอมสําหรับมนุษย
๒. พีชนิยาม (genetic laws) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการสืบพันธุ รวมทั้งพันธุกรรม
๓. จิตตนิยาม (psychic law) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับกระบวนการทํางานของจิต
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๓

ผูบันดาล หรือการเกิดขึ้นของศาสนาหรือศาสดาใดๆ กฎธรรมชาตินี้แสดง
ฐานะของศาสดาในความหมายของพุท ธธรรมด วยว า เป น ผู ค น พบกฎ
เหลานี้ แลวนํามาเปดเผยชี้แจงแกชาวโลก
สํ า หรั บ ไตรลั ก ษณ นั้ น มี พุ ท ธพจน แ สดงหลั ก ไว ใ นรู ป ของกฎ
ธรรมชาติ วาดังนี้
“ตถาคต (พระพุทธเจ้า) ทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็
ตาม ธาตุ (หลัก) นั ้นก็ ดํ ารงอยู ่ เป็นธรรมฐิติ เป็น
ธรรมนิยามว่า
๑. สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง ...
๒. สังขารทั้งปวง2 เป็นทุกข์ ...
๓. ธรรมทั้งปวง
เป็นอนัตตา ...
ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักนั้นแล้ว จึงบอก แสดง วาง
เป็นแบบ ตั้งเป็นหลัก เปิดเผย แจกแจง ทําให้เข้าใจง่าย
ว่า “สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง ...สังขารทั้งปวง เป็นทุกข์
...ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา”3

2

3

๔. กรรมนิยาม (karmic law) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับเจตจํานงและพฤติกรรมมนุษย
คือ กระบวนการใหผลของการกระทํา
๕. ธรรมนิยาม (general law of the suchness of natural states, esp., that of cause
and effect) กฎธรรมชาติเกี่ยวกับสภาวะแหงธรรมดาทั่วไป เฉพาะอยางยิ่ง ความ
สัมพันธ และความเปนเหตุเปนผลแกกันของสิ่งทั้งหลาย (ที.อ.๒/๓๔; สงฺคณี อ.๔๐๘)
คําวา “สังขาร” ในไตรลักษณนี้ ตองเขาใจวาตางกับคําวาสังขารในขันธ ๕; ในขันธ ๕
สังขาร = ความดีความชั่วที่ปรุงแตงจิตใจ เปนนามธรรมอยางเดียว สวนในไตรลักษณ
สังขาร = สิ่งทั้งปวงที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง หรือที่เกิดจากสวนประกอบตางๆ ประชุม
กันเขา จะเปนรูปธรรม หรือนามธรรมก็ตาม คือ เทากับขันธ ๕ ทั้งหมด
องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖/๓๖๘
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ไตรลักษณนี้ ในอรรถกถาบางทีเรียกวา “สามัญลักษณะ” ใน
ฐานะเปนลักษณะรวม ที่มีแกสิ่งทั้งหลายเปนสามัญเสมอเหมือนกัน คือ
ทุ ก อย า งที่ เ ป น สั ง ขตะ เป น สั ง ขาร ล ว นไม เ ที่ ย ง คงทนอยู มิ ไ ด เสมอ
เหมื อ นกั น ทั้ ง หมด ทุ ก อย า งที่ เ ป น ธรรม ไม ว า สั ง ขตะคื อ สั ง ขาร หรื อ
อสังขตะคือวิสังขาร ก็ลวนมิใชตน ไมเปนอัตตา เสมอกันทั้งสิน้
เพื่อความเขาใจงาย ๆ จะแสดงความหมายของไตรลักษณ (The
Three Characteristics of Existence) โดยยอ ดังนี้
๑. อนิจจตา (Impermanence) ความไมเที่ยง ความไมคงที่ ความ
ไมยั่งยืน ภาวะที่เกิดขึ้นแลวเสื่อม และสลายไป
๒. ทุกขตา (Stress and Conflict) ความเปนทุกข ภาวะที่ถูกบีบคั้น
ดวยการเกิดขึ้นและสลายตัว ภาวะที่กดดัน ฝนและขัดแยง
อยู ใ นตั ว เพราะป จ จั ย ที่ ป รุ ง แต ง ให มี ส ภาพเป น อย า งนั้ น
เปลี่ยนแปลงไป จะทําใหคงอยูในสภาพนั้นไมได ภาวะที่ไม
สมบู ร ณ มี ค วามบกพร อ งอยู ใ นตั ว ไม ใ ห ค วามสมอยาก
แทจริง หรือความพึงพอใจเต็มที่แกผูอยากดวยตัณหา และ
กอใหเกิดทุกขแกผูเขาไปอยากเขาไปยึดดวยตัณหาอุปาทาน
๓ อนัตตตา (Soullessness หรือ Non-Self) ความเปนอนัตตา
ความไมใชตัวตน ความไมมีตัวตนจริงแทที่จะเปนเจาของ
ครอบครองสั่งบังคับใหเปนไปอยางไรๆ ได
สิ่งทั้งหลายทั่วไป มีอยูเปนไปในรูปของกระแส ที่ประกอบดวย
ปจจัยตางๆ อันสัมพันธเนื่องอาศัยกัน เกิดดับสืบตอกันไปอยูตลอดเวลา
ไมขาดสาย จึงเปนภาวะที่ไมเที่ยง เมื่อแตละสิ่งแตละสวนที่สัมพันธกัน
เกิดดับ ไมคงที่ และเปนไปตามเหตุปจจัยที่อาศัย ก็ยอมมีความบีบคั้น
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๕

กดดัน ขัดแยง และแสดงถึงความบกพรองไมสมบูรณอยูในตัว และทุกสิ่ง
ทุกอยาง ไมวาจะเปนไปในรูปกระแสที่เกิดดับอยูตลอดเวลา ขึ้นตอเหตุ
ปจจัยเชนนี้ ก็ตาม ไมขึ้นตอเหตุปจจัย ก็ตาม ก็มีภาวะที่เปนอยางนั้นๆ
ตามธรรมดาของมันอยูแลว จึงยอมไมเปนไมมีตัวตนอะไร ที่เหมือนกับมา
แฝงมาซอนมาคุม ดังเปนเจาของครอบครองสั่งบังคับใหเปนไปอยางไรๆ
ไดตามที่ปรารถนา
ในกรณีของสัตวบุคคล ใหแยกวา สัตวบุคคลนั้นประกอบดวย
ขันธ ๕ เทานั้น ไมมีสิ่งใดอื่นอีก นอกเหนือจากขันธ ๕ เปนอันตัดปญหา
เรื่องที่จะมีตัวตนเปนอิสระอยูตางหาก
จากนั้นหันมาแยกขันธ ๕ ออกพิจารณาแตละอยางๆ ก็จะเห็นวา
ขันธทุกขันธไมเที่ยง เมื่อไมเที่ยง ก็เปนทุกข เปนสภาพบีบคั้นกดดันแกผู
เขาไปยึด เมื่อเปนทุกข ก็ไมใชตัวตน
ที่วาไมใชตัวตน ก็เพราะแตละอยางๆ ลวนเกิดจากเหตุปจจัย ไม
มีตัวตนของมันเอง อยางหนึ่ง เพราะไมอยูในอํานาจ ไมเปนของของสัตว
บุคคลนั้นแทจริง (ถาสัตวบุคคลนั้นเปนเจาของขันธ ๕ แทจริง ก็ยอมตอง
บังคับเอาเองใหเปนไปตามความตองการได และไมใหเปลี่ยนแปลงไปจาก
สภาพที่ตองการได เชน ไมใหแก ไมใหเจ็บปวย เปนตน) อยางหนึ่ง
พุทธพจนแสดงไตรลักษณในกรณีของขันธ ๕ มีตัวอยางที่เดน
ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ
เป็นอนัตตา หากรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ
จั กเป็ นอั ตตา (ตั วตน) แล้ วไซร้ มั นก็ จะไม่ เป็ นไปเพื ่ อ
อาพาธ ทั้งยังจะได้ตามปรารถนาในรูป ฯลฯ ในวิญญาณว่า
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“ขอรูป...ขอเวทนา...ขอสัญญา...ขอสังขาร...ขอวิญญาณของ
เราจงเป็นอย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย” แต่เพราะ

เหตุที่รูป ฯลฯ วิญญาณ เป็นอนัตตา ฉะนั้น รูป ฯลฯ
วิญญาณ จึงเป็นไปเพื่ออาพาธ และใครๆ ไม่อาจได้ตาม
ความปรารถนา ในรูป ฯลฯ วิญญาณ ว่า “ขอรูป...ขอ
เวทนา...ขอสัญญา...ขอสังขาร...ขอวิญญาณของเราจงเป็น
อย่างนี้เถิด อย่าได้เป็นอย่างนั้นเลย”
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายมีความเห็นเป็นไฉน?”
“รูปเที่ยง หรือไม่เที่ยง?” (ตรัสถามทีละอยาง จนถึง
วิญญาณ)
“ไม่เที่ยง พระเจ้าข้า”
“ก็สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุข?”
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า”
“ก็ ส ิ ่ ง ใดไม่ เ ที ่ ย ง เป็ น ทุ ก ข์ มี ค วามแปรปรวนเป็ น
ธรรมดา ควรหรือที่จะเฝ้าเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา เรา
เป็นนั่น นั่นเป็นตัวตนของเรา?”
“ไม่ควรเห็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า”
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นแล รูป...เวทนา...สัญญา
...สังขาร...วิญญาณ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต
อนาคต และปัจจุบัน ทั้งภายในและภายนอก หยาบหรือ
ละเอียด เลวหรือประณีต ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ ทั้งหมดนั้น
เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้อง ตามที่มันเป็นว่า
4
“นั่นไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่นั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา”
4
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มีปราชญฝายฮินดูและฝายตะวันตกหลายทาน พยายามแสดง
เหตุผลวา พระพุทธเจาไมไดทรงปฏิเสธอัตตา หรือ อาตมัน ในชั้นสูงสุด
ทรงปฏิเสธแตเพียงธรรมที่เปนปรากฏการณตาง ๆ อยางเชนในพระสูตรนี้
เปนตน ทรงปฏิเสธขันธ ๕ ทุกอยางวาไมใชอัตตา เปนการแสดงเพียงวา
ไมใหหลงผิดยึดเอาขันธ ๕ เปนอัตตา เพราะอัตตาที่แทจริงซึ่งมีอยูนั้น
ไมใชขันธ ๕ และยกพุทธพจนอื่นๆ มาประกอบอีกมากมาย เพื่อแสดงวา
พระพุทธเจาทรงปฏิเสธเฉพาะธรรมที่เปนปรากฏการณตางๆ วาไมใชอัตตา
แตทรงยอมรับอัตตาในขั้นสูงสุด และพยายามอธิบายวา นิพพานมีสภาวะ
อยางเดียวกับอาตมัน หรือวานิพพานนั่นเอง คือ อัตตา เรื่องนี้ ถามีโอกาส
จะไดวิจารณในตอนที่เกี่ยวกับนิพพาน
ในขั้นนี้ แคชี้หลักไวงายๆ คือ ความจริงก็ชัดเจนอยูทุกเวลาวา
สิ่ ง ทั้ ง หลายมี ส ภาวะของมั น เองอยู แ ล ว จึ ง ย อ มมี อั ต ตาไม ไ ด และสิ่ ง
ทั้งหลายจะมีอยูเปนอยูตามภาวะของมันอยางนั้นๆ ได ก็ตองไมมีอัตตา
(ถามีอัตตา สิ่งทั้งหลายก็ดํารงสภาวะของมันอยูไมได คือเปนอยูเปนไป
ตามภาวะของมันที่เปนอยางนั้นๆ ไมได)
ส ว นในที่ นี้ ข อกล า วสั้ น ๆ เพี ย งในแง จ ริ ย ธรรมว า ปุ ถุ ช น
โดยเฉพาะผูที่ไดรับการศึกษาอบรมมาในระบบความเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่อง
อาตมัน ยอมมีความโนมเอียงในทางที่จะยึดถือหรือไขวควาไวใหมีอัตตา
ในรูปหนึ่งรูปใดใหจงได เปนการสนองความปรารถนาที่แฝงอยูในจิตสวน
ลึกที่ไมรูตัว เมื่อจะตองสูญเสียความรูสึกวามีตัวตนในรูปหนึ่ง (ชั้นขันธ ๕)
ไป ก็พยายามยึดหรือคิดสรางเอาที่เกาะเกี่ยวอันใหมขึ้นไว แตตามหลัก
พุทธธรรมนั้น มิไดมุงใหปลอยอยางหนึ่ง เพื่อไปยึดอีกอยางหนึ่ง หรือพน
อิสระจากที่หนึ่ง เพื่อตกไปเปนทาสอีกที่หนึ่ง

๘

พุทธธรรม

อาการที่สิ่งทั้งหลายมีอยูในรูปกระแส มีความสัมพันธเนื่องอาศัย
เปนปจจัยสืบตอกัน และมีลักษณะไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา อยางไร
ยังจะตองอธิบายดวยหลักปฏิจจสมุปบาทตอไปอีก ความจึงจะชัดยิ่งขึ้น

คําอธิบายไตรลักษณตามหลักวิชาในคัมภีร
ขอยกเอาหลักธรรมนิยามที่แสดงไตรลักษณ หรือสามัญลักษณะ
๓ อยาง มาตั้งเปนหัวขออีกครั้งหนึ่ง เพื่ออธิบายใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป ตาม
แนวหลักวิชาที่มีหลักฐานอยูในคัมภีรตางๆ ดังนี้
๑. สังขาร ทั้งหลายทั้งปวง ไมเที่ยง
๒. สังขาร ทั้งหลายทั้งปวง เปนทุกข
๓. ธรรม ทั้งหลายทั้งปวง เปนอนัตตา
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง เรียกตามคําบาลีวา เปนอนิจจ หรืออนิจจะ
แตในภาษาไทยนิยมใชคําวาอนิจจัง, ความไมเที่ยง ความเปนสิ่งไมเที่ยง
หรือภาวะที่เปนอนิจจหรืออนิจจัง นั้น เรียกเปนคําศัพทตามบาลีวา อนิจจตา,
ลักษณะที่แสดงถึงความไมเที่ยง เรียกเปนศัพทวา อนิจจลักษณะ
สังขารทั้งหลายเปนทุกข ในภาษาไทย บางทีใชอยางภาษาพูดวา
ทุกขัง, ความเปนทุกข ความเปนของคงทนอยูมิได ความเปนสภาวะมี
ความบีบคั้นขัดแยง หรือภาวะเปนทุกขนั้น เรียกเปนคําศัพทตามบาลีวา
ทุกขตา, ลักษณะที่แสดงถึงความเปนทุกข เรียกเปนศัพทวา ทุกขลักษณะ
ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา, ความเปนอนัตตา ความเปนของมิใช
ตัวตน หรือภาวะที่เปนอนัตตานั้น เรียกเปนคําศัพทตามบาลีวา อนัตตตา,
ลักษณะที่แสดงถึงความเปนอนัตตา เรียกเปนคําศัพทวา อนัตตลักษณะ

ไตรลักษณ

๙

ในหลักไตรลักษณ คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา นั้น มีขอ
ที่ควรทําความเขาใจ และอธิบายเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ความเขาใจเกี่ยวกับศัพทที่เกี่ยวของ
๑. สังขารทั้งปวง กับ ธรรมทั้งปวง
ผูศึกษาจะสังเกตเห็นวา ในขอ ๑ และขอ ๒ ทานกลาวถึงสังขาร
ทั้งปวงวา ไมเที่ยง และเปนทุกข แตในขอ ๓ ทานกลาวถึงธรรมทั้งปวงวา
เปนอนัตตา คือ ไรตัว หรือมิใชตน การใชคําที่ตางกันเชนนี้ แสดงวามี
ความแตกตางกันบางอยางระหวางหลักที่ ๑ และที่ ๒ คือ อนิจจตา และ
ทุกขตา กับหลักที่ ๓ คือ อนัตตตา และความแตกตางกันนี้จะเห็นไดชัด
ตอเมื่อเขาใจความหมายของคําวา “สังขาร” และคําวา “ธรรม”
“ธรรม” เปนคําที่มีความหมายกวางที่สุด กินความครอบคลุมทุก
สิ่งทุกอยางบรรดามี ทั้งที่มีไดและไดมี ตลอดกระทั่งความไมมี ที่เปนคูกับ
ความมีนั้น ทุกสิ่งทุกอยางที่ใครก็ตามกลาวถึง คิดถึง หรือรูถึง ทั้งเรื่อง
ทางวั ตถุ แ ละทางจิต ใจ ทั้ ง ที่ดี แ ละที่ชั่ ว ทั้ง ที่ เ ป น สามั ญ วิ สั ย และเหนื อ
สามัญวิสัย รวมอยูในคําวาธรรมทั้งสิ้น
ถาจะให “ธรรม” มีความหมายแคบเขา หรือจําเพาะอยางใดอยาง
หนึ่ ง ก็ เ ติ ม คํ า ขยายประกอบลงไปเพื่ อ จํ า กั ด ความให อ ยู ใ นขอบเขตที่
ตองการ หรือจําแนกแยกธรรมนั้นแบงประเภทออกไป แลวเลือกเอาสวน
หรือแงดานแหงความหมายที่ตองการ หรือมิฉะนั้นก็ใชคําวาธรรมคําเดียว
เดี่ยวโดดเต็มรูปของมันตามเดิมนั่นแหละ แตตกลงหรือหมายรูรวมกันไว
วา เมื่อใชในลักษณะนั้นๆ ในกรณีนั้น หรือในความแวดลอมอยางนั้นๆ จะ

๑๐

พุทธธรรม

ใหมีความหมายเฉพาะในแนวความ หรือในขอบเขตวาอยางนั้นๆ เชน เมื่อ
มาคู กั บ อธรรม หรื อ ใช เ กี่ ย วกั บ ความประพฤติ ที่ ดี ที่ ชั่ ว ของบุ ค คล
หมายถึง บุญ หรือคุณธรรมคือความดี เมื่อมากับคําวา อัตถะ หรืออรรถ
หมายถึงตัวหลัก หลักการ หรือเหตุ เมื่อใชสําหรับการเลาเรียน หมายถึง
ปริยัติ พุทธพจน หรือคําสั่งสอน ดังนี้เปนตน
“ธรรม” ที่กลาวถึงในหลักอนัตตตา แหงไตรลักษณนี้ ทานใชใน
ความหมายที่กวางที่สุดเต็มที่ สุดขอบเขตของศัพท คือ หมายถึง สภาวะ
หรือสภาพทุกอยาง ไมมีขีดขั้นจํากัด ธรรมในความหมายเชนนี้ จะเขาใจ
ชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อแยกแยะแจกแจงแบงประเภทออกไป เชน จําแนกเปน
รูปธรรม และนามธรรม บาง โลกิยธรรม และโลกุตรธรรม บาง สังขต
ธรรม และอสังขตธรรม บาง กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากฤตธรรม
(สภาวะที่ เ ป น กลางๆ) บ า ง ธรรมที่ จํ า แนกเป น ชุ ด เหล า นี้ แต ล ะชุ ด
ครอบคลุมความหมายของธรรมไดหมดสิ้นทั้งนั้น แตชุดที่ตรงกับแงที่ควร
ศึกษาในที่นี้คือ ชุด สังขตธรรม และอสังขตธรรม
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง แยกประเภทไดเปน ๒ อยาง คือ5
๑. สั ง ขตธรรม ธรรมที่ ถู ก ปรุ ง แต ง ได แ ก ธรรมที่ มี ป จ จั ย
สภาวะที่เกิดจากปจจัยปรุงแตงขึ้น สภาวะที่ปจจัยทั้งหลาย
มาร ว มกัน แต ง สรรค ขึ้ น สิ่ ง ที่ ปจ จั ย ประกอบเข า หรื อ สิ่ ง ที่
ปรากฏและเปนไปตามเงื่อนไขของปจจัย เรียกอีกอยางหนึ่งวา
สังขาร ซึ่งมีรากศัพทและคําแปลเหมือนกัน หมายถึง สภาวะ
5

ดู สงฺคณี อ.๓๔/๓/๒; ๗๐๒/ ๒๗๗; ๙๐๗/๓๕๔; ธ.อ.๕/๑๑๒; ฯลฯ (สังขตธรรม มี
คําจํากัดความแบบอภิธรรมนัยหนึ่ง ตามที่มาที่อางไวขางตนนั้นวา ไดแก กุศลในภูมิ
๔, อกุศล, วิบากในภูมิ ๔, กิริยาอัพยากฤตในภูมิ ๓, และรูปทั้งปวง)

ไตรลักษณ

๑๑

ทุกอยาง ทั้งทางวัตถุและทางจิตใจ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม
ทั้งที่เปนโลกิยะและโลกุตระ ทั้งที่ดี ที่ชั่ว และที่เปนกลางๆ
ทั้งหมด เวนแตนิพพาน
๒. อสั ง ขตธรรม ธรรมที่ ไ ม ถู ก ปรุ ง แต ง ได แ ก ธรรมที่ ไ ม มี
ปจจัย หรือสภาวะที่ไมเกิดจากปจจัยปรุงแตง ไมเปนไปตาม
เงื่อนไขของปจจัย เรียกอีกอยางหนึ่งวา วิสังขาร ซึ่งแปลวา
สภาวะปลอดสังขาร หรือสภาวะที่ไมมีปจจัยปรุงแตง หมายถึง
นิพพาน
โดยนัยนี้ จะเห็นชัดวา สังขาร คือสังขตธรรม เปนเพียงสวนหนึ่ง
ของธรรม แตธรรมกินความหมายกวางกวา มีทั้งสังขารและนอกเหนือจาก
สังขาร คือทั้งสังขตธรรมและอสังขตธรรม ทั้งสังขารและวิสังขาร หรือทั้ง
สังขารและนิพพาน เมื่อนําเอาหลักนี้มาชวยในการทําความเขาใจเกี่ยวกับ
ไตรลักษณ จึงสามารถมองเห็นขอบเขตความหมายในหลักสองขอตนคือ
อนิจจตาและทุกขตา วาตางจากขอสุดทายคืออนัตตตาอยางไร โดยสรุปได
ดังนี้
สังขาร คือ สังขตธรรมทั้งปวง ไมเที่ยง และเปนทุกข ตามหลักขอ
๑ และข อ ๒ แห ง ไตรลั ก ษณ (และเป น อนั ต ตาด ว ยตามหลั ก ข อ ๓)
แตอสังขตธรรม หรือวิสังขาร คือนิพพาน ไมขึ้นตอภาวะเชนนี้
ธรรมทั้งปวง คือ ทั้งสังขตธรรมและอสังขตธรรม ทั้งสังขารและ
มิใชสังขาร คือสภาวะทุกอยางทั้งหมดทั้งสิ้น รวมทั้งนิพพาน เปนอนัตตา
คือไรตัว มิใชตน

๑๒

พุทธธรรม

อนัตตตาเทานั้น เปนลักษณะรวมที่มีทั้งในสังขตธรรมและอสังขต
ธรรม สวนอนิจจตาและทุกขตาเปนลักษณะที่มีเฉพาะในสังขตธรรม ซึ่งทํา
ใหตางจากอสังขตธรรม ในพระบาลีบางแหงจึงมีพุทธพจนแสดงลักษณะ
ของสังขตธรรมและอสังขตธรรมไว เรียกวา สังขตลักษณะ และอสังขต
ลักษณะ ใจความวา6
สังขตลัก ษณะ คื อ เครื่อ งหมายที่ทําใหกําหนดรู หรื อเครื่อง
กําหนดหมายใหรูวาเปนสังขตะ (วาเปนสภาวะที่มีปจจัยทั้งหลายมารวมกัน
แตงสรรคขึ้น) ของสังขตธรรม มี ๓ อยาง คือ
๑. ความเกิดขึ้น ปรากฏ
๒. ความแตกดับหรือความสลาย ปรากฏ
๓. เมื่อดํารงอยู ความผันแปร ปรากฏ
สวน อสังขตลักษณะ คือ เครื่องหมายที่ทําใหกําหนดรู หรือ
เครื่องกําหนดหมายใหรูวาเปนอสังขตะ (วามิใชสภาวะที่ปจจัยทั้งหลาย
มารวมกันทําขึ้นแตงขึ้น) ของอสังขตธรรม ก็มี ๓ อยาง คือ
๑. ไมปรากฏความเกิด
๒. ไมปรากฏความสลาย
๓. เมื่อดํารงอยู ไมปรากฏความผันแปร
รวมความมาย้ําอีกครั้งหนี่งใหชัดขึ้นอีกวา อสังขตธรรม หรือ
วิสังขาร คือนิพพาน พนจากภาวะไมเที่ยงและเปนทุกข แตก็เปนอนัตตา
ไรตัว มิใชตน สวนธรรมอื่นนอกจากนั้น คือสังขารหรือสังขตธรรมทั้งหมด
6

องฺ.ติก.๒๐/๔๘๖-๗/๑๙๒.

ไตรลักษณ

๑๓

ทั้งไมเที่ยง เปนทุกข และเปนอนัตตา ดังความในบาลีแหงวินัยปฏกผูก
เปนคาถายืนยันไววา
สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขตธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์
และเป็ น อนั ต ตา นิ พ พานและบั ญ ญั ต ิ เป็ น อนั ต ตา
วินิจฉัยมีอยู่ดังนี้7

๒. สังขารในขันธ ๕ กับ สังขารในไตรลักษณ
ในภาษาไทย มีตัวอยางมากมายที่คําพูดหรือคําศัพทเดียวกัน แต
มีความหมายตางกันหลายอยาง ที่ตางกันเล็ก นอย ยังมีเค าความหรื อ
ลักษณะบางอยางคลายคลึงหรือพอเทียบเคียงกันได ก็มี ที่ตางกันหางไกล
จนไมมีอะไรเทียบหรือโยงถึงกันเลย ก็มี เชน “กลอน” หมายถึงคํา
ประพันธประเภทหนึ่งก็ได หมายถึง ไมขัดหรือลูกสลักประตูหนาตาง ก็ได
หมายถึง ลูกตุมที่ใชเปนอาวุธ ก็ได
“เขา” ที่หมายถึงเนินอันสูงขึ้นไปบนพื้นดิน และ “เขา” ที่หมายถึง
สวนของกายมีลักษณะแข็ง ที่งอกออกมาจากหัวสัตวบางพวก กลาวไดวามี
ลักษณะคลายกันอยูบาง แต “เขา” ที่เปนสรรพนามบุรุษที่สาม กับ “เขา” ที่
เปนชื่อนกพวกหนึ่ง คงพูดไดยากวามีอะไรใกลเคียงหรือเทียบคลายกันได
อยางไรก็ตาม สําหรับผูที่เขาใจความหมายนัยตางๆ ของถอยคําดี
แลว และไดยินไดฟงไดใชอยูจนเคยชิน เมื่อพบคําเชนนั้น ที่มีผูใชพูดใช
7

วินย.๘/๘๒๖/๒๒๔; ในคัมภีรชั้นอรรถกถา พึงอางหลักฐานเชน “อมตบท (นิพพาน)
วางจากอัตตา” (อตฺตสุญฺญมตปทํ, วิสุทฺธิ.๓/๑๐๒) “นิพพานธรรมชื่อวาวางจากอัตตา
เพราะไมมีตัวตนนั่นเอง” (นิพฺพานธมฺโม อตฺตสฺเสว อภาวโต อตฺตสุญฺโญ, ปฏิสํ.อ.
๒/๓๕๖)

๑๔

พุทธธรรม

เขี ย นในข อ ความต า งๆ ตามปกติ จ ะแยกได ไ ม ย ากว า คํ า นั้ น ที่ ใ ช ใ น
ขอความนั้น มีความหมายอยางไร โดยมากจะเขาใจไดทันที ตัวอยางเชน
“จะเย็บผาได ก็ตองใชเข็ม จะสรางบานใหญ ทานใหลงเข็ม” “เขาขึ้นเขา
ตามลากวางเพื่อเอาเขา” “หญิงชราไปในเรือเดินทะเล พอไดยินวาจะพบลม
ใหญ ก็จะเปนลม” “เขาหักพวงมาลัยหลบเด็กขายพวงมาลัย” “อยาทํา
ลอเลน รถนี้มีแคสองลอ” “พอหนังจบ เขาก็รีบควากระเปาหนังรุดไปที่
ทํางาน” “ตายังตาดี แตฟนไมดี” “กาน้ํานั้นหากินในน้ํา กาน้ํานี้คนขาย
กาแฟใชหากิน” “เพราะเสียดสี จึงเสียสี” “รวงโรจไมรวงโรย” ดังนี้ เปนตน
ในภาษาบาลีก็เชนเดียวกัน มีศัพทมากมายที่มีความหมายหลาย
นัย ผูไดเลาเรียนดีแลว แมพบศัพทเหลานั้นที่ใชในความหมายหลายอยาง
ปะปนกันอยู ก็สามารถจับแยกและเขาใจไดทันที แตผูไมคุนเคยหรือผู
แรกศึกษาอาจสับสนงุนงงหรือถึงกับเขาใจผิดได
ตัวอยางคําจําพวกนี้ ที่มาจากภาษาบาลี เชน “นาค” อาจหมายถึง
สัตวคลายงูแตตัวใหญมาก ก็ได หมายถึงชางใหญเจนศึก ก็ได หมายถึง
บุคคลผูประเสริฐ ก็ได
“นิมิต” ในทางพระวินัย หมายถึง วัตถุที่เปนเครื่องหมายเขตที่
ประชุมสงฆบาง หมายถึงอาการแสวงหาลาภในทางที่ผิดดวยวิธีขอเขาแบบ
เชิญชวนโดยนัย บาง แตในทางธรรมปฏิบัติ หมายถึงภาพที่เห็นในใจใน
การเจริญกรรมฐาน
“นิกาย” หมายถึง หมวดตอนในพระไตรปฎกสวนพระสูตร ก็ได
หมายถึง คณะนักบวชหรือกลุมศาสนิกที่แบงกันเปนพวกๆ ก็ได
“ปจจัย” ในทางพระวินัย หมายถึงเครื่องอาศัยของชีวิต เชน
อาหาร แตในทางธรรม หมายถึง เหตุ หรือเครื่องสนับสนุนใหธรรมอื่น
เกิดขึ้น

ไตรลักษณ

๑๕

ขอให พิ จ ารณาความหมายของคํ า ศั พ ท เ ดี ย วกั น ที่ ต า งนั ย กั น
ออกไป เมื่อใชในขอความตางๆ ดังตัวอยางตอไปนี้
“ภิกษุรูรสดวยลิ้น อรอยก็ตาม ไมอรอยก็ตาม เธอไมปลอยใหความ
ติดใจหรือความขัดใจเขาครอบงําจิต ภิกษุนี้ชื่อวาสํารวมอินทรีย คือลิ้น”
“อินทรียคือศรัทธา มีการยังธรรมทั้งหลายที่ประกอบอยูดวยให
เขาถึงภาวะผองใสเปนรส ประดุจดังสารสม หรือมีการวิ่งแลนไปหาอารมณ
เปนรส ภิกษุพึงเจริญอินทรียคือศรัทธานั้น”
คําวา รส ก็ดี อินทรีย ก็ดี ในขอความ ๒ ทอนนี้ มีความหมาย
ตางกัน ในขอความแรก รส หมายถึงสิ่งที่รูดวยลิ้น หรือสิ่งที่เปนอารมณ
ของชิวหาวิญญาณ อินทรีย หมายถึงสิ่งที่เปนเจาการในการรับรูอารมณ
กลาวคืออายตนะภายใน สวนในขอความหลัง รส หมายถึงกิจหรือหนาที่
อินทรียหมายถึงกุศลธรรมที่เปนเจาการในการกําราบอกุศลธรรมที่เปน
ปฎิปกษ
“ภิกษุพึงกระทําโยคะ เพื่อบรรลุธรรมเปนที่ปลอดภัยจากโยคะ”
โยคะคํ าตน หมายถึ ง การประกอบความเพี ย รในการเจริ ญ ภาวนา คื อ
ฝกฝนพัฒนาจิตปญญา โยคะคําหลัง หมายถึงธรรมคือกิเลสที่ประกอบ
คือเทียมหรือผูกมัดสัตวไวกับทุกขในภพ
“ปุ ถุ ช นมองเห็ น รู ป บ า ง เวทนาบ า ง สั ญ ญาบ า ง สั ง ขารบ า ง
วิญญาณบาง วาเปนตน แตขันธทั้ง ๕ นั้น จะเปนตนหาไดไม เพราะสังขาร
ทั้งหลายทั้งปวงลวนไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตาคือไรตัวมิใชตนทั้งสิ้น”
สังขาร คําแรกหมายถึงเพียงขันธหนึ่งในบรรดาขันธ ๕ แตสังขารคําหลัง
ครอบคลุมความหมายของสังขตธรรมทั้งหมดที่เปนไปตามไตรลักษณ

๑๖

พุทธธรรม

คํา เกี่ ยวขอ งที่ตอ งการอธิ บายในที่ นี้ คื อ “สัง ขาร” แต ที่ได
ยกตัวอยางคําอื่นๆ มาแสดงไวมากมายและไดบรรยายมาอยางยืดยาว ก็
เพื่ อ ให เ ห็ น ว า คํ า พู ด ในภาษาไทยก็ ต าม ในภาษาบาลี ก็ ต าม ที่ เ ป น คํ า
เดียวกัน แตมีความหมายตางกันเปนสองอยางบาง หลายอยางบาง กวาง
แคบกวากันบาง เปนคนละเรื่องไมเกี่ยวกันบาง ตลอดจนตรงขามกันก็มี
นั้น มีอยูมากมายและเปนของสามัญ เมื่อเขาใจเชนนี้แลว มาเห็นคําวา
สังขารที่ทานใชในความหมายตางๆ หลายนัย ก็จะไมเห็นเปนของแปลก
และจะเขาใจมองเห็นตามไดงาย
คําวา “สังขาร” นั้น มีที่ใชในความหมายตางๆ กันไมนอยกวา ๔
นัย แตเฉพาะที่ตองการใหเขาใจในที่นี้ มี ๒ นัย คือ สังขารที่เปนขอหนึ่ง
ในขันธ ๕ กับสังขารที่กลาวถึงในไตรลักษณ เพราะสังขาร ๒ นัยนี้มาใน
หลักธรรมสําคัญ กลาวอางกันบอย และมีความหมายคลายจะซอนกันอยู
ทําใหผูศึกษาสับสนไดงาย อีกทั้งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับหลักธรรมที่กําลัง
อธิบายอยูโดยตรง เบื้องแรกขอยกคํามาดูใหเห็นชัด
๑. สังขาร ในขันธ ๕: รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
๒. สังขาร ในไตรลักษณ: สังขารทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้งปวง
เปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา
ขอนํ า ความหมายทั้ ง ๒ นั ย นั้ น มาทบทวน โดยเข า คู เ ที ย บให
เปรียบกันดู ดังนี้
๑. สังขาร ซึ่งเปนขอที่ ๔ ในขันธ ๕ หมายถึง สภาวะที่ปรุงแตง
จิต ใหดี ใหชั่ว ใหเปนกลาง ไดแก คุณสมบัติตางๆ ของจิต มีเจตนาเปน
ตัวนํา ที่ปรุงแปรการตริตรึกนึกคิดในใจ และการแสดงออกทางกาย วาจา

ไตรลักษณ

๑๗

ใหเปนไปตางๆ เปนตัวการของการทํากรรม เรียกงายๆ วา เครื่องปรุงของ
จิต เชน ศรัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ เมตตา กรุณา ปญญา โมหะ โลภะ
โทสะ เปนตน (คัมภีรอภิธรรมจําแนกไว ๕๐ อยาง เรียกวา เจตสิก ๕๐
ในจํานวนทั้งหมด ๕๒) ซึ่งทั้งหมดนั้นลวนเปนนามธรรม มีอยูในใจทั้งสิ้น
นอกเหนือจาก เวทนา สัญญา และวิญญาณ
๒. สังขาร ที่กลาวถึงในไตรลักษณ หมายถึง สภาวะที่ถูกปรุง
แตง คือ สภาวะที่เกิดจากเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้นทุกอยาง ประดามี ไมวาจะ
เปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม เปนดานรางกายหรือจิตใจก็ตาม มีชีวิต
หรือไรชีวิตก็ตาม อยูในจิตใจหรือเปนวัตถุภายนอกก็ตาม เรียกอีกอยาง
หนึ่งวา สังขตธรรม คือทุกสิ่งทุกอยาง เวนแตนิพพาน
จะเห็นวา “สังขาร” ในขันธ ๕ มีความหมายแคบกวา “สังขาร” ใน
ไตรลักษณ หรือเปนสวนหนึ่งของสังขารในไตรลักษณนั่นเอง ความตางกัน
และแคบกวากันนี้ เห็นไดชัดทั้งโดยความหมายของศัพท (สัททัตถะ) และ
โดยองคธรรม
ก. โดยความหมายของศัพท: “สังขาร” ในขันธ ๕ หมายถึง
สภาวะที่ปรุงแตงจิต ตัวปรุงแตงจิตใจ และการกระทํา ใหมีคุณภาพตางๆ
เครื่องปรุงของจิต หรือแปลกันงายๆ วา ความคิดปรุงแตง
สวน “สังขาร” ในไตรลักษณ หมายถึงสภาวะที่ถูกปรุงแตง คือ
ถูกปจจัยของมันปรุงแตงขึ้นมา แปลงายๆ วา สิ่งที่เกิดจากปจจัยปรุงแตง
สิ่งปรุงแตงหรือของปรุงแตง
นอกจากความหมายจะตางกันอยางที่พอสังเกตเห็นไดอยางนี้แลว
ความหมายนั้ น ยั ง แคบกว า กั น ด ว ย กล า วคื อ สภาวะที่ ป รุ ง แต ง จิ ต

๑๘
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เครื่องปรุงของจิต หรือความคิดปรุงแตง (สังขารในขันธ ๕) นั้น ตัวของ
มันเอง ก็เปนสภาวะที่ถูกปรุงแตง เปนสิ่งปรุงแตง หรือเปนของปรุงแตง
เพราะเกิดจากปจจัยอยางอื่นปรุงแตงขึ้นมาอีกตอหนึ่ง ทยอยกันไปเปน
ทอดๆ จึงไมพนที่จะเปนสวนหนึ่งของสังขารในความหมายอยางหลัง (ใน
ไตรลักษณ) คือ เปนสภาวะที่ถูกปรุงแตง หรือเปนของปรุงแตงนั่นเอง
“สังขาร” ในขันธ ๕ จึงกินความหมายแคบกวา เปนเพียงสวนหนึ่ง สวน
“สังขาร” ในไตรลักษณกินความหมายครอบคลุมทั้งหมด
ข. โดยองคธรรม: ถาแบงธรรมหรือสิ่งตางๆ ออกเปน ๒ อยางคือ
รูปธรรม กับ นามธรรม และแบงนามธรรมซอยออกไปอีกเปน ๔ อยางคือ
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ จะเห็นวา “สังขาร” ในขันธ ๕ เปน
นามธรรมอยางเดียว และเปนเพียงสวนหนึ่งในสี่สวนของนามธรรมเทานั้น
แต “สังขาร” ในไตรลักษณ ครอบคลุมทั้งรูปธรรมและนามธรรม อนึ่ง
รูปธรรมและนามธรรมที่กลาวถึงนี้ เมื่อแยกออกไปก็คือขันธ ๕ นั่นเอง
จะเห็นวา สังขารในขันธ ๕ เปนเพียงขันธหนึ่งในขันธ ๕ (เปน
ลําดับที่สี่) แตสังขารในไตรลักษณครอบคลุมขันธ ๕ ทั้งหมด กลาวคือ
สังขาร (ในขันธ ๕) เปนสังขารอยางหนึ่ง (ในไตรลักษณ) เชนเดียวกับขันธ
อื่นๆ ทั้งสี่ขันธ
นอกจากนั้น ธรรมหรื อสิ่งตางๆ ที่นํามาแบงในที่นี้ ก็คือ สังขต
ธรรม ซึ่งก็เปนไวพจนคืออีกชื่อหนึ่งของสังขาร (ในไตรลักษณ) นั่นเอง จึง
เห็ น ชั ด เจนว า สั ง ขาร (ในขั น ธ ๕) เป น เพี ย งส ว นย อ ยอย า งหนึ่ ง ฝ า ย
นามธรรมที่ร วมอยูดว ยกั นทั้ ง หมดภายในสัง ขาร (ในไตรลัก ษณ ) เท า
นั้นเอง

ไตรลักษณ

๑๙

ฉะนั้น คํากลาวที่วา รูปไมเที่ยง เวทนาไมเที่ยง สัญญาไมเที่ยง
สังขารไมเที่ยง วิญญาณไมเที่ยง กับขอความวา สังขารทั้งปวงไมเที่ยง จึง
มีความหมายเทาๆ กัน หรือพูดอีกนัยหนึ่ง ขอความวา “สังขารทั้งปวงไม
เที่ยง” เมื่อจะขยายออกไปใหละเอียด ก็พูดใหมไดวา “รูปไมเที่ยง เวทนา
ไมเที่ยง สัญญาไมเที่ยง สังขารไมเที่ยง วิญญาณไมเที่ยง”
เพื่อกันความสับสน บางทีทานใชคําวา “สังขารขันธ” สําหรับคําวา
สังขารในขันธ ๕ ที่เปนเพียงสวนหนึ่งในนามธรรม และใชคําวา สังขารที่
เปนสังขตธรรม หรือ “สังขตสังขาร” หรือ “สังขาร” เดี่ยวๆ สําหรับสังขาร
ในไตรลักษณที่มีความหมายครอบคลุมทั้งรูปธรรมและนามธรรม หรือ
ขันธ ๕ ทั้งหมด
การที่ขอธรรม ๒ อยางนี้มาลงเปนคําศัพทเดียวกันวา “สังขาร” ก็
เพราะมีความหมายเหมือนกันวา “ปรุงแตง” แตมาตางกันตรงที่วา อยาง
แรกเปน “ความคิดปรุงแตง” อยางหลังเปน “สิ่งปรุงแตง หรือของปรุง
แตง”

๒๐

พุทธธรรม

๒. สิ่งที่ปดบังไตรลักษณ
ทั้งที่ความเปนอนิจจัง ทุกข และอนัตตา นี้ เปนลักษณะสามัญ
ของสิ่งทั้งหลาย เปนความจริงที่แสดงตัวของมันเองอยูตามธรรมดาตลอด
ทุกเวลา แตคนทั่วไปก็มองไมเห็น ทั้งนี้เพราะเปนเหมือนมีสิ่งปดบังคอย
ซอนคลุมไว ถาไมมนสิการ คือไมใสใจพิจารณาอยางถูกตอง ก็มองไมเห็น
สิ่งที่เปนเหมือนเครื่องปดบังซอนคลุมเหลานี้ คือ8
๑. สันตติ บังอนิจจลักษณะ
๒. อิริยาบถ บังทุกขลักษณะ
๓. ฆนะ บังอนัตตลักษณะ
๑. ทานกลาววา เพราะมิไดมนสิการความเกิดและความดับ หรือ
ความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไป ก็ถูก สันตติ คือ ความสืบตอหรือความ
เปนไปอยางตอเนื่อง ปดบังไว อนิจจลักษณะจึงไมปรากฏ, สิ่งทั้งหลายที่เรารู
เราเห็นนั้น ลวนแตมีความเกิดขึ้นและความแตกสลายอยูภายในตลอดเวลา
แตความเกิดดับนั้นเปนไปอยางหนุนเนื่องติดตอกันรวดเร็วมาก คือ เกิดดับ-เกิด-ดับ-เกิด-ดับ ฯลฯ ความเปนไปตอเนื่องอยางรวดเร็วยิ่งนั้น ทําให
เรามองเห็ นเป นว า สิ่ งนั้ นคงที่ ถาวร เป นอย างหนึ่ งอย า งเดิ ม ไม มีความ
เปลี่ยนแปลง เหมือนอยางตัวเราเองหรือคนใกลเคียงอยูดวยกัน มองเห็น
กันเสมือนวาเปนอยางเดิมไมเปลี่ยนแปลง แตเมื่อเวลาผานไปนาน สังเกตดู
หรือไมเห็นกันนานๆ เมื่อพบกันอีกจึงรูวาไดมีความเปลี่ยนแปลงไปแลวจาก
เดิม แตตามความเปนจริง ความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาทีละ
นอยและตอเนื่องจนไมเห็นชองวาง
8
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ไตรลักษณ

๒๑

ตัวอยางเปรียบเทียบพอใหเห็นงายขึ้น เชน ใบพัดที่กําลังหมุนอยู
อยางเร็วยิ่ง มองเห็นเปนแผนกลมแผนเดียวนิ่ง เมื่อทําใหหมุนชาลง ก็เห็น
เปนใบพัดกําลังเคลื่อนไหวแยกเปนใบๆ เมื่อจับหยุดมองดู ก็เห็นชัดวา
เปนใบพัดตางหากกัน ๒ ใบ ๓ ใบ หรือ ๔ ใบ หรือเหมือนคนเอามือจับ
กานธูปที่จุดไฟติดอยูแลวแกวงหมุนอยางรวดเร็ว เปนรูปวงกลม มองดู
เหมือนเปนไฟรูปวงกลม แตความจริงเปนเพียงธูปกานเดียวที่ทําใหเกิดรูป
ตอเนื่องติดเปนพืดไป หรือเหมือนหลอดไฟฟาที่ติดไฟอยูสวางจา มองเห็น
เปนดวงไฟที่สวางคงที่ แตความจริงเปนกระแสไฟฟาที่เกิดดับไหลเนื่อง
ผานไปอยางรวดเร็ว หรือเหมือนมวลน้ําในแมน้ําที่มองดูเปนผืนหนึ่งผืน
เดียว แตความจริงเปนกระแสน้ําที่ไหลผานไปๆ เกิดจากน้ําหยดนอยๆ
มากมายมารวมกันและไหลเนื่อง สิ่งทั้งหลายเชนดังตัวอยางเหลานี้ เมื่อใช
เครื่องมือหรือวิธีการที่ถูกตองมากําหนดแยกมนสิการเห็นความเกิดขึ้น
และความดับไป จึงจะประจักษความไมเที่ยงแท ไมคงที่ เปนอนิจจัง
๒. ท านกล าวว า เพราะมิ ได มนสิ การความบี บคั้ นกดดั นที่ มี อยู
ตลอดเวลา ก็ ถู ก อิ ริ ย าบถ คื อ ความยั ก ย า ยเคลื่ อ นไหว ป ด บั ง ไว ทุ ก
ขลักษณะจึงไมปรากฏ, ภาวะที่ทนอยูมิได หรือภาวะที่คงสภาพเดิมอยูมิได
หรือภาวะที่ไมอาจคงอยูในสภาพเดิมได ดวยมีแรงบีบคั้นกดดันขัดแยงเราอยู
ภายในสวนประกอบตางๆ นั้น จะถึงระดับที่ปรากฏแกสายตาหรือความรูสึก
ของมนุษย มักจะตองกินเวลาระยะหนึ่ง แตในระหวางนั้น ถามีการคืบเคลื่อน
ยั ก ย า ยหรื อ ทํ า ให แ ปรรู ป เป น อย า งอื่ น ไปเสี ย ก อ น ก็ ดี สิ่ ง ที่ ถู ก สั ง เกต
เคลื่อนยายพนจากผูสังเกตไปเสียกอน หรือผูสังเกตแยกพรากจากสิ่งที่ถูก
สังเกตไปเสียกอน ก็ดี ภาวะที่บีบคั้นกดดันขัดแยงนั้น ก็ไมทันปรากฏให
เห็น ปรากฏการณสวนใหญมักเปนไปเชนนี้ ทุกขลักษณะจึงไมปรากฏ

๒๒

พุทธธรรม

ตัวอยางงายๆ ก็คือ ในรางกายของมนุษยนี้แหละไมตองรอใหถึง
ขั้นชีวิตแตกดับดอก แมในชีวิตประจําวันนี้เอง ความบีบคั้นกดดันขัดแยง
ก็มีอยูตลอดเวลาทั่วองคาพยพ จนทําใหมนุษยไมอาจอยูนิ่งเฉยในทาเดียว
ได ถาเราอยูหรือตองอยูในทาเดียวนานมาก ๆ เชน ยืนอยางเดียว นั่ง
อย า งเดี ย ว เดิ น อย างเดี ย ว นอนอย า งเดี ย ว ความบี บคั้ น กดดั น ตาม
สภาวะจะคอย ๆ เพิ่มมากขึ้น ๆ จนถึงระดับที่เกิดเปนความรูสึกบีบคั้น
กดดันที่คนทั่วไปเรียกวาเปนทุกข เชน เจ็บปวดเมื่อย จนในที่สุดก็จะทน
ไมไหว และตองยักยายเปลี่ยนไปสูทาอื่นที่เรียกวาอิริยาบถอื่น เมื่อความ
บีบคั้นกดดันอันเปนทุกขตามสภาวะนั้นสิ้นสุดลง ความรูสึกบีบคั้นกดดัน
ที่เรียกวา ความรูสึกทุกข (ทุกขเวทนา) ก็หายไปดวย (ในตอนที่ความรูสึก
ทุกขหายไปนี้ มักจะมีความรูสึกสบายที่เรียกวาความสุขเกิดขึ้นมาแทน
ดวย แตอันนี้เปนเพียงความรูสึกเทานั้น วาโดยสภาวะแลว มีแตความทุกข
หมดไปอยางเดียว เขาสูภาวะปราศจากทุกข)
ในความเปนอยูประจําวันนั้น เมื่อเราอยูในทาหนึ่งหรืออิริยาบถ
หนึ่งนานๆ พอจะรูสึกปวดเมื่อยเปนทุกข เราก็ชิงเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปสูทา
อื่นหรืออิริยาบถอื่นเสีย หรือเรามักจะเคลื่อนไหวเปลี่ยนทาเปลี่ยนอิริยาบถ
อยูเสมอ จึงหนีรอดจากความรูสึกทุกขไปได เมื่อไมรูสึกทุกข ก็เลยพลอย
มองขามไมเห็นความทุกขที่เปนความจริงตามสภาวะไปเสียดวย ทานจึงวา
อิริยาบถบังทุกขลักษณะ
๓. ทานกลาววา เพราะมิไดมนสิการความแยกยอยออกเปนธาตุ
ตางๆ ก็ถูก ฆนะ คือความเปนแทงเปนกอนเปนชิ้นเปนอันเปนมวลหรือ
เปนหนวยรวม ปดบังไว อนัตตลักษณะจึงไมปรากฏ

ไตรลักษณ

๒๓

สิ่ ง ทั้ ง หลายที่ เ รี ย กชื่ อ ว า อย า งนั้ น อย า งนี้ ล ว นเกิ ด จากเอา
สวนประกอบทั้งหลายมารวบรวมปรุงแตงขึ้น เมื่อแยกยอยสวนประกอบ
เหลานั้นออกไปแลว สิ่งที่เปนหนวยรวมซึ่งเรียกชื่อวาอยางนั้นๆ ก็ไมมี
โดยทั่วไป มนุษยมองไมเห็นความจริงนี้ เพราะถูกฆนสัญญาคือความจํา
หมายหรือความสําคัญหมายเปนหนวยรวมคอยปดบังไว เขากับคํากลาว
อยางชาวบานวา เห็นเสื้อ แตไมเห็นผา เห็นแตตุกตา มองไมเห็นเนื้อยาง
คือคนที่ไมไดคิดไมไดพิจารณา บางทีก็ถูกภาพตัวตนของเสื้อปดบังตา
หลอกไว ไมไดมองเห็นเนื้อผาที่ปรุงแตงขึ้นเปนรูปเสื้อนั้น ซึ่งวาที่จริง ผา
นั้นเองก็ไมมี มีแตเสนดายมากมายที่มาเรียงกันเขาตามระเบียบ ถาแยก
ดายทั้งหมดออกจากกัน ผานั้นเองก็ไมมี หรือเด็กที่มองเห็นแตรูปตุกตา
เพราะถูกภาพตัวตนของตุกตาปดบังหลอกตาไว ไมไดมองถึงเนื้อยางซึ่ง
เปนสาระที่แทจริงของตัวตุกตานั้น เมื่อจับเอาแตตัวจริง ก็มีแตเนื้อยาง หา
มีตุกตาไม แมเนื้อยางนั้นเองก็เกิดจากสวนผสมตางๆ มาปรุงแตงขึ้นตอๆ
กันมา
ฆนสัญญา ยอมบังอนัตตลักษณะไวในทํานองแหงตัวอยางงายๆ
ที่ ไ ด ย กมากล า วไว นี้ เมื่ อ ใช อุ ป กรณ ห รื อ วิ ธี ก ารที่ ถู ก ต อ งมาวิ เ คราะห
มนสิการเห็นความแยกยอยออกเปนสวนประกอบตางๆ จึงจะประจักษใน
ความมิใชตัวตน มองเห็นวาเปนอนัตตา

๒๔

พุทธธรรม

๓. วิเคราะหความหมายของไตรลักษณ
พึ ง สั ง เกตว า หลั ก ขั น ธ ๕ (เบญจขั น ธ ) ในบทที่ ๑ ก็ ดี หลั ก
อายตนะ ๖ (สฬายตนะ) ในบทที่ ๒ ก็ ดี แสดงเนื้ อ หาของชี วิ ต เน น
การศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับชีวิต คือ วาดวยขันธ ๕ ที่เปนภายใน และ
อายตนะภายในเป น สํ า คั ญ ส ว นหลั ก ไตรลั ก ษณ ใ นบทที่ ๓ นี้ ขยาย
ขอบเขตการพิจารณาออกไปอยางกวางขวางครอบคลุมทั้งขันธ ๕ ที่เปน
ภายใน และขั น ธ ๕ ที่ เ ป น ภายนอก ทั้ ง อายตนะภายในและอายตนะ
ภายนอก เปนการมองทั้งชีวิตและสิ่งทั้งปวงที่ชีวิตเกี่ยวของ คือวาดวยชีวิต
และโลกทั่วไปทั้งหมดทั้งสิ้น
ความหมายของไตรลักษณแต ละข อ ไดแสดงไวพอเห็ นเคาใน
เบื้องตนแลว ในที่นี้จะวิเคราะห ความหมายของไตรลักษณเหลานั้นให
ละเอียดลึกซึ้งลงไปอีก ตามหลักวิชาโดยหลักฐานในคัมภีร

๑. อนิจจตา และอนิจจลักษณะ
คัมภีรปฏิสัมภิทามัคคแสดงอรรถ (ความหมาย) ของอนิจจตาไว
อยางเดียววา “ชื่อวาเปนอนิจจัง โดยความหมายวา เปนของสิ้นไปๆ
(ขยฏเน)”9 หมายความวา เกิดขึ้นที่ไหนเมื่อใด ก็ดับไปที่นั่น เมื่อนั้น เชน
รูปธรรมในอดีต ก็ดับไปในอดีต ไมมาถึงขณะนี้ รูปในขณะนี้ ก็ดับไปที่นี่
ไมไปถึงขางหนา รูปในอนาคตจะเกิดถัดตอไป ก็จะดับ ณ ที่นั้นเอง ไมยืน
อยูถึงเวลาตอไปอีก ดังนี้เปนตน
ตอมาในคัมภีรชั้นอรรถกถา ทานตองการใหผูศึกษาเขาใจงายขึ้น
จึงไดขยายความหมายออกไปโดยนัยตาง ๆ ยักยายคําอธิบายออกไปให
9
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ไตรลักษณ

๒๕

เห็นความหมายในหลายๆ แง และหลายๆ ระดับ ตั้งแตร ะดับคราวๆ
หยาบๆ ลงมาจนถึงความเปนไปในแตละขณะๆ เชน เมื่อมองชีวิตของคน
เบื้องตนก็มองอยางงายๆ ดูชวงชีวิตทั้งหมด ก็จะเห็นวาชีวิตมีการเกิดและ
การแตกดับ เริ่มตนดวยการเกิดและสิ้นสุดลงดวยความตาย เมื่อซอยลง
ไปอีก ก็ยิ่งเห็นความเกิดและความดับ หรือการเริ่มตนและการแตกสลาย
กระชั้นถี่เขามา เปนชวงวัยหนึ่งๆ ชวงระยะสิบปหนึ่งๆ ชวงปหนึ่งๆ ชวงฤดู
หนึ่งๆ ชวงเดือนหนึ่งๆ ฯลฯ ชวงยามหนึ่งๆ ตลอดถึงชั่วเวลาขยับเขยื้อน
เคลื่อนไหว แตละครั้งแตละหน จนกระทั่งมองเห็นความเกิดดับที่เปนไป
ในทุกๆ ขณะ ซึ่งเปนของมองเห็นไดยากสําหรับคนทั่วไป
อยางไรก็ตาม ในสมัยปจจุบันนี้ ที่วิทยาศาสตรเจริญกาวหนามาก
แลว อนิจจตาหรือความไมเที่ยง โดยเฉพาะในดานรูปธรรม เปนสิ่งที่เขาใจ
ไดงายขึ้นมาก จนเกือบจะกลายเปนของสามัญไปแลว ทฤษฎีตางๆ ตั้งแต
ทฤษฎีวาดวยการเกิดดับของดาว ลงมาจนถึงทฤษฎีวาดวยการสลายตัว
ของปรมาณู ลวนใชชวยอธิบายหลักอนิจจตาไดทั้งสิ้น
ที่ ว า คั ม ภี รชั้ น อรรถกถายั ก เยื้ อ งคํ า อธิ บ ายออกไปหลายๆ แง
ขยายความหมายออกไปโดยนัยตางๆ นั้น เชน บางแหงทานอธิบายวา “ที่
ชื่ อ ว า เป น อนิ จ จั ง ก็ เ พราะเป น สิ่ ง ที่ ไ ม เ ที่ ย งแท ยั่ ง ยื น คงอยู ต ลอดไป
(อนจฺจนฺติกตาย) และเพราะเปนสิ่งที่มีความเริ่มตนและความสิ้นสุด (มีจุด
เริ่มและมีจุดจบ, อาทิอนฺตวนฺตตาย)”10
แตคําอธิบายอยางงายๆ ที่ใชบอย ก็คือขอความวา “ชื่อวาเปน
อนิจจัง โดยความหมายวาเปนสิ่งที่มีแลว ก็ไมมี (คือมีหรือปรากฏขึ้นแลว
ก็หมดหรือหายไป, หุตฺวา อภาวฏฺเฐน)”11
10
11

วิสุทฺธิ.๓/๒๓๗.
เชน วิสุทฺธิ.๓/๒๖๐

๒๖

พุทธธรรม

บางแหงก็นําขอความอื่นมาอธิบายเสริมเขากับขอความนี้อีก เชนวา
“ชื่อวาเปนอนิจจัง เพราะเกิดขึ้น เสื่ อมสลาย และกลายเปนอย างอื่ น หรือ
เพราะมีแลว ก็ไมมี (อุปฺปาทวยญฺญถตฺตภาวา หุตฺวา อภาวโต วา)”12
แต ที่ ถื อ ว า ท า นประมวลความหมายต า งๆ มาแสดงไว โ ดย
ครบถวน ก็คือ การแสดงอรรถแหงอนิจจตาเปน ๔ นัย หมายความวา
เปนอนิจจังดวยเหตุผล ๔ อยาง คือ13
๑. อุปฺปาทวยปฺปวตฺติโต เพราะเปนไปโดยการเกิดและการสลาย
คือ เกิดดับๆ มีแลวก็ไมมี
๒. วิปริณามโต เพราะเปนของแปรปรวน คือ เปลี่ยนแปลง
แปรสภาพไปเรื่อยๆ
๓. ตาวกาลิกโต เพราะเปนของชั่วคราว อยูไดชั่วขณะ ๆ
๔. นิจฺจปฏิกฺเขปโต เพราะแยงตอความเที่ยง คือ สภาวะของ
มั นที่เปนสิ่งไมเที่ย งนั้น ขัดกัน อยูเองในตั วกั บความเที่ยง
หรือโดยสภาวะของมันเองก็ปฏิเสธความเที่ยงอยูในตัว เมื่อ
มองดูรูเห็นตรงตามสภาวะของมันแลว ก็จะหาไมพบความ
เที่ยงเลย ถึงคนจะพยายามมองใหเห็นเปนเที่ยง มันก็ไมยอม
เที่ยงตามที่คนอยาก จึงเรียกวามันปฏิเสธความเที่ยง

12
13

วิสุทฺธิ.๓/๒๗๕
วิสุทฺธิ.๓/๒๔๖; ม.อ.๒/๑๕๐; วิภงฺค.อ.๖๒; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๔๗๙ วา เหตุผล ๔ อยางนี้
เปนวิธีพิจารณาที่ใชสําหรับสังขารฝายรูปธรรม แตความในอรรถกถาวิภังคแสดงให
เห็นวา ใชไดสําหรับสังขารทุกอยาง. ดู วินย.ฏีกา ๓/๘๐ ดวย

ไตรลักษณ

๒๗

๒. ทุกขตา และทุกขลักษณะ
คัมภีรปฏิสัมภิทามัคค แสดงอรรถของทุกขตาไวอยางเดียววา
14
“ชื่อวาเปนทุกข โดยความหมายวาเปนของมีภัย (ภยฏเน)” ที่วา “มีภัย”
นั้น จะแปลวา เปนภัย หรือ นากลัว ก็ได ทั้งนี้โดยเหตุผลวา สังขารทั้ง
ปวง เปนสภาพที่ผุพังแตกสลายได จะตองยอยยับมลายสิ้นไป จึงไมมี
ความปลอดภัย ไมใหความปลอดโปรงโลงใจ หรือความเบาใจอยางเต็มที่
แทจริง หมายความวา ตัวมันเองก็มีภัยที่จะตองเสื่อมโทรมสิ้นสลายไป
มันจึงกอใหเกิดภัย คือความกลัวและความนากลัวแกใครก็ตามที่เขาไป
ยึดถือเกี่ยวของ
สวนคัมภีรชั้นอรรถกถาขยายความหมายออกไปโดยนัยตางๆ
คําอธิบายที่ทานใชบอยมี ๒ นัย คือ
“ชื่อวาเปนทุกขโดยความหมายวา มีความบีบคั้นอยูตลอดเวลา
ดวยความเกิดขึ้นและความเสื่อมสลาย (อุปฺปาทวยปฏิปฬนฏเน15 หรือ
อุปฺปาทวยปฏิปฬนตาย16)” ทั้งบีบคั้นขัดแยงตอประดาสิ่งที่ประกอบอยูกับ
มัน และทั้งมันเองก็ถูกสิ่งที่ประกอบอยูดวยนั้นบีบคั้นขัดแยง17
18
“และ (ชื่อวาเปนทุกข) เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข (ทุกฺขวตฺถุตาย
หรือ ทุกฺขวตฺถุโต19)” คือ เปนที่รองรับของความทุกข หรือทําใหเกิดทุกข
เชน กอใหเกิดความรูสึกทุกข พูดใหงายเขาวา ที่เรียกวาเปนทุกข ก็เพราะ
14
15
16
17
18
19

ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๙/๕๓; อางใน วิสุทฺธิ.๓/๒๓๕
วิสุทฺธิ.๓/๒๖๐
วิสุทฺธิ.๓/๒๓๗
วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๔๖๒
วิสุทฺธิ.๓/๒๓๗
เชน วิสุทฺธิ.๓/๘๗

๒๘

พุทธธรรม

ทําใหเกิดความรูสึกทุกข เปนตน หรือที่เรียกวาบีบคั้น ก็เพราะทําใหเกิด
ความรูสึกบีบคั้น เปนตน
ความหมายที่ทานประมวลไวครบถวนที่สุดมี ๔ นัย คือ เปนทุกข
ดวยอรรถ ๔ อยาง ดังนี20้
๑. อภิณฺหสมฺปติปฬนโต เพราะมีความบีบคั้นอยูตลอดเวลา คือ
ถูกบีบคั้นอยูตลอดเวลา ดวยความเกิดขึ้น ความเสื่อมโทรม
และความแตกสลาย และบีบคั้นขัดแยงอยูตลอดเวลา กับสิ่ง
ที่ประกอบอยูดวย หรือปจจัยที่เกี่ยวของ ดวยตางก็เกิดขึ้น
ตางก็โทรมไป ตางก็แตกสลาย
๒. ทุกฺขมโต เพราะเปนสภาพที่ทนไดยาก คือคงทนอยูไมไหว
หมายความว า คงอยู ใ นสภาพเดิ ม ไม ไ ด จะต อ งเปลี่ ย น
จะตองกลาย จะตองหมดสภาพไป เพราะความเกิดขึ้นและ
ความโทรมสลายนั้น21
๓. ทุกฺขวตฺถุโต เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข คือเปนที่รองรับสภาวะ
แหงทุกข ซึ่งก็หมายความดวยวา เมื่อโยงมาถึงคน หรือในแง
ที่คนเกี่ยวของ ก็เปนที่กอใหเกิดทุกข เชน ทุกขเวทนา หรือ
ความรูสึกบีบคั้น เปนตน (อรรถกถาและฎีกา อธิบายวา เปน
ที่ตั้งแหงทุกขตาทั้ง ๓ และแหงสังสารทุกข22)
20
21

22

วิสุทฺธิ.๓/๒๔๖; ม.อ.๒/๑๕๑ (ขอแรกเปน สนฺตาป); วิภงฺค.อ.๖๒
ความหมายในภาษาไทยที่แปลตามตัวอักษรวา ทนไดยาก อาจใหรูสึกวาเขากันดีกับ
ทุกขเวทนา เชน ความเจ็บปวด ซึ่งอาจอธิบายไดวาเปนสิ่งที่คนทนไดยาก แตนั่นเปน
เพียงถอยคําแสดงความหมายที่พอดีมาตรงกับความรูสึก ความจริง ความหมายนั้น
เปนสํานวนในภาษาบาลี ซึ่งหมายถึงคงทนอยูไมได หรือคงสภาพอยูไมได ซึ่งเปน
ลักษณะของสังขารทั้งหมดทุกอยางดังไดอธิบายขางบนนั้น
เชน วินย.ฏีกา ๓/๘๑; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๔๖๒,๔๘๐

ไตรลักษณ

๒๙

๔. สุขปฎิกฺเขปโต เพราะแยงตอความสุข คือ โดยสภาวะของมัน
เอง ที่ถูกปจจัยทั้งหลายบีบคั้นขัดแยงและคงสภาพอยูไมได
มัน ก็ปฏิ เ สธหรื อ กี ดกั้ น ภาวะราบรื่ น คลอ งสะดวกอยู ใ นตั ว
(เปนเรื่องที่คนจะตองดิ้นรนจัดสรรปจจัยทั้งหลายเอา โดยที่
ความสุขที่เปนตัวสภาวะจริง ก็มีแตเพียงความรูสึก)
อธิบายวา สภาวะที่มีเปนพื้น ไดแก ทุกข คือ ความบีบ
คั้นกดดันขัดแยง ที่เปนลักษณะอยางหนึ่งของสังขารทั้งหลาย
ที่จริงก็เพียงเปนสภาวะตามปกติธรรมดาของธรรมชาติ แตใน
สภาพที่เกี่ยวของกับคน ก็กอใหเกิดความรูสึกบีบคั้นกดดัน
ขัดแยง ที่เรียกวา ความรูสึกทุกข (ทุกขเวทนา) ดวย เมื่อใด
ทุกขคือความบีบคั้นกดดันนั้นผอนคลายไป หรือคนปลอดพน
จากทุกขนั้น ก็เรียกวามีความสุขหรือรูสึกสุข ยิ่งทําใหเกิดทุกข
คือ บีบคั้นกดดัน ทําให รู สึก ขาด พรอ ง กระหาย หิ ว มาก
เทาใด ในเวลาที่ทําใหผอนหายปลอดพนจากทุกขหรือความ
บีบกดนั้น ก็ยิ่งรูสึกสุขมากขึ้นเทานั้น
เหมือนคนที่ถูกทําใหรอนมาก เชน เดินมาในกลางแดด
พอเขามาในที่รอนนอยลงหรืออุนลง ก็รูสึกเย็น ยิ่งไดเขาไปใน
ที่ที่เย็นตามปกติ ก็จะรูสึกเย็นสบายมาก ในทางตรงขาม ถา
ทําใหไดรับความรูสึกสุข (สุขเวทนา) แรงมาก พอเกิดความ
ทุ ก ข ก็ จ ะรู สึ ก ทุ ก ข (ทุ ก ขเวทนา) รุ น แรงมากด ว ยเช น กั น
แม แ ต ทุ ก ข เ พี ย งเล็ ก น อ ยที่ ต ามปกติ จ ะไม รู สึ ก ทุ ก ข เขาก็
อาจจะรูสึกทุกขไดมาก เหมือนคนอยูในที่ที่เย็นสบายมาก พอ
ออกไปสูที่รอน ก็รูสึกรอนมาก แมแตสภาวะที่คนอื่นๆ หรือ
ตัวเขาเองเคยรูสึกเฉยๆ เขาก็อาจจะกลับรูสึกเปนรอนไป

๓๐

พุทธธรรม
พูดลึกลงไปอีก ใหตรงความจริงแทวา ที่วาเปนสุขหรือ
รูสึกสุข (สุขเวทนา) นั้น ตามที่แทจริงก็ไมใชปลอดพนหรือ
หายทุ ก ข แต เ ป น เพี ย งระดั บ หนึ่ ง หรื อ ขี ด ขั้ น หนึ่ ง ของทุ ก ข
เทานั้น กลาวคือ ความบีบคั้นกดดันขัดแยงที่ผอนหรือเพิ่มถึง
ระดับหนึ่งหรือในอัตราหนึ่ง เราเรียกวาเปนสุข เพราะทําให
เกิดความรูสึกสุข แตถาเกินกวานั้นไป ก็กลายเปนตองทนหรือ
เหลือทน เรียกวา เปนทุกข คือรูสึกทุกข (ทุกขเวทนา) วาที่
แท จ ริ ง ก็ มี แ ต ทุ ก ข คื อ แรงบี บ คั้ น กดดั น ขั ด แย ง เท า นั้ น ที่
เพิ่มขึ้นหรือลดลง
เหมือนกับเรื่องความรอน และความเย็น วาที่จริง ความ
เย็นไมมี มีแตความรูสึกเย็น สภาวะที่เปนพื้นก็คือ ความรอน
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง จนถึงไมมีความรอน ที่คนเราพูดวาเย็น
สบายนั้น ก็เปนเพียงความรูสึก ซึ่งที่แทแลวเปนความรอนใน
ระดับหนึ่งเทานั้น ถารอนนอยหรือมากเกินกวาระดับนั้นแลว
ก็หารูสึกสบายไม
โดยนัยนี้ ความสุข หรือพูดใหเต็มวา ความรูสึกสุขคือสุข
เวทนา ก็เปนทุกข ทั้งในความหมายวาเปนทุกขระดับหนึ่ง มี
สภาวะเพียงความรูสึก และในความหมายวา เปนสิ่งที่ขึ้นตอ
ความบี บคั้ น กดดั น ขั ด แย ง จะต อ งกลาย จะต อ งผัน แปร
จะตองหมดไป เหมือนกับวาทุกขที่เปนตัวสภาวะนั้น ไมยอม
ใหสุขยืนยงคงอยูไดตลอดไป

อนึ่ง ในคัมภีรปฏิสัมภิทามัคคที่อางถึงขางตนวา ทานแสดงอรรถ
คือความหมายของ “ทุกข” ซึ่งเปนขอที่ ๒ ในไตรลักษณไวอยางเดียววา

ไตรลักษณ
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เปนสิ่งมีภัย (ภยฏเน) นั้น เมื่อถึงตอนที่อธิบายเรื่องอริยสัจ ทานไดแสดง
อรรถของทุกข ซึ่งเปนขอที่ ๑ ในอริยสัจวามี ๔ อยาง คือ มีความหมายวา
บีบคั้น (ปฬนฏ) มีความหมายวาเปนสังขตะ (สงฺขตฏ) มีความหมายวา
แผดเผา (สนฺตาปฏ) และมีความหมายวาผันแปร (วิปริณามฏ)23
เห็นวา ความหมาย ๔ นัยนี้ใชกับทุกขในไตรลักษณไดดวย จึงขอ
นํามาเพิ่มไว ณ ที่นี้ โดยตัดขอซ้ํา คือ ขอที่ ๑ และขอที่ ๔ (ปฬนฏ และ
วิปริณามฏ) ออกไป คงไดเพิ่มอีก ๒ ขอ คือ
๕. สงฺขตฏ โดยความหมายวาเปนของปรุงแตง คือ ถูกปจจัย
ตางๆ รุมกันหรือมาชุมนุมกันปรุงแตงเอา มีสภาพที่ขึ้นต อ
ปจจัย ไมเปนของคงตัว
๖. สนฺตาปฏ โดยความหมายวาแผดเผา คือ ในตัวของมันเองก็
มีสภาพที่แผดเผาใหกรอนโทรมยอยยับสลายไป และทั้งแผด
เผาผูมีกิเลสที่เขาไปยึดติดถือมั่นมันใหเรารอนกระวนกระวาย
ไปดวย24

23

24

ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๕/๒๘; ๕๔๕/๔๔๙; อางใน วิสุทฺธิ.๓/๗๖; วิภงฺค.อ.๑๐๗; อนึ่ง ม.อ.๒/
๑๕๑ จัด สนฺตาป เปนขอที่ ๑ ในอรรถ ๔ ขางตน
คําอธิบายในที่นี้ หนักขางอัตโนมัติ ผูตองการคําอธิบายในอรรถกถาและฎีกา พึงดู
ปฏิสํ.อ.๑๑๙,๑๒๓; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๗๑
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พิเศษ: ทุกขในอริยสัจ แยกใหชัด จากทุกขในไตรลักษณ
(ก) หมวดใหญ่ของทุกข์
บทบรรยายตอนนี้ ความจริงเปนเรื่องของไตรลักษณ คือ อนิจจ
ตา ทุกขตา และอนัตตตา ทั้งหมด แตเมื่อพูดมาถึงทุกขตา คือเรื่องทุกข ก็
มีการพูดโยงไปเกี่ยวพันกับเรื่องทุกขที่มีอยูในหลักธรรมหมวดอื่นดวย
โดยเฉพาะทุกขในอริยสัจ ๔ เพราะเนื่องกัน ถึงกันอยู แตเมื่ออธิบายโยง
ถึงกันหรือพันกัน บางทีก็ทําใหสับสนได
พู ด ง า ยๆ ว า ทุ ก ข์ ในไตรลั ก ษณ์ ซึ่ ง เป น เรื่ อ งธรรมดาของ
ธรรมชาติ บางทีก็ไปเกิดเปนทุกข์ในอริยสัจ คือเมื่อคนไมรูเขาใจทํากับมัน
ไมถูก ทุกขในธรรมชาติ ก็เกิดเปนปญหาขึ้นแกตัวคน
พู ด ในทางกลั บ กั น ว า เพราะทุ ก ข ใ นไตรลั ก ษณ ซึ่ ง เป น เรื่ อ ง
ธรรมดาของธรรมชาติมีอยู มันมีภาวะกดอัดขัดแยงบีบคั้นคงสภาพอยู
ไมไดตามธรรมดาของมันก็จริง แตเมื่อคนมีปญญาไมถึงมัน ไมไดอยางใจ
ตัว ก็มาเกิดเปนความกดดันอึดอัดขัดแยงบีบคั้นขึ้นในชีวิตจิตใจของคน
ทุกขในอริยสัจก็เลยเกิดมีเกิดเปนขึ้นมา
พูดอีกอยางหนึ่งวา ทุกขในไตรลักษณ ก็เปนธรรมชาติไปตาม
ธรรมดาของมัน เราไปยกเลิกมันไมได ก็ตองฝกเจริญปญญาขึ้นมาใหรูเทา
ทัน แลวก็ปฏิบัติไปตามเหตุปจจัย
แตทุกขในอริยสัจ ที่เปนเรื่องของคนนี้ เรายกเลิกไป ทําใหหมด
สิ้นได และก็ทําอยางนั้นได ดวยการมีปญญารูเทาทัน และปฏิบัติตอทุกข
ในไตรลักษณคือสรรพสังขารนั่นแหละใหถูก
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นอกจากนั้น และเห็นงายกวานั้น ยังมีทุกขอีกอยางหนึ่ง เรียกวา
ทุกขเวทนา คือความรูสึกไมสบาย เจ็บปวด เปนตน ที่มีชุดของเขา คือมี
สุขเวทนา รูสึกสบาย ชื่นกายชื่นใจ และอทุกขมสุขแวทนา เฉยๆ (อุเบกขา)
ขอนี้ก็เกี่ยวของอาศัยสภาวะของสิ่งทั้งหลายที่เปนทุกขในไตรลักษณนี้ดวย
เชนกัน แตเมื่อมันเปนความรูสึกของคน รับรูไดทันที ก็เลยเขาใจงาย แทบ
ไมตองใชปญญาอะไร แคกิ่งไมไมเที่ยงเปนทุกขคงทนอยูไมได หักหลนลง
มาถูกศีรษะ คนโดนทุกขของธรรมชาติน้ีมากระทบตัวเขา ก็เจ็บปวดศีรษะ
เกิดทุกขเวทนา บางทีก็แทบทนไมไหว
ทุกขเวทนาอยางที่วานี้งาย ก็แกไข ไปหาหมอ หรือทําแผล ใสยา
รอเวลาแผลหาย ตรงไปตรงมา ก็จบ
แตถาเกิดไมรูวากิ่งไมที่มันทุกขตามธรรมดาของธรรมชาติแลวมัน
ทนอยูไมไหว ก็หักตกลงมาโดนตัว เกิดไปสงสัยคนนั้น ระแวงคนนี้วาคน
ไหนคิดประทุษราย แลวจงใจขวางกิ่งไมมาจะใหเราเจ็บตัวหรือตายไป
คราวนี้เลยคิดวุนวาย มีโกรธมีแคนมีคิดตางๆ นานา เริ่มไมสบาย
ใจ และกดดันบีบคั้นลึกลงไป ตอนนี้มีทุกขเวทนาพวงมาดวย แตทุกข
ใหญอยูลึกลงไป เปนปญหาของทุกขอริยสัจขึ้นแลว คราวนี้เรื่องราวอาจจะ
ใหญโตหรือยืดเยื้อยาวนาน ทุกขอริยสัจมา พลอยใหทุกขเวทนาขยายและ
ยืดยาวแยกยื่นบานปลายออกไปไดเยอะแยะ อาจจะไมจบ
ไดพู ดมา พอเห็น งายๆ แตที่จ ริ ง ทุกขอริย สัจ นี้เปน เรื่องใหญ
เทาไรก็ได พาเดือดรอนกันไป แมแตถึงขั้นสงครามโลกก็มี พูดงายๆ นี่ก็
คือปญหาของมนุษย
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เมื่อมองใหดี จะเห็นวา แตกอนนั้น มีทุกขเดียวแตในไตรลักษณ
แตพอมีคนมีชีวิตขึ้นมา ทั้ง ๓ ทุกขนั้น ทั้งทุกขในไตรลักษณ ทุกขเวทนา
และทุกขอริยสัจ ก็มากันครบเลย
เมื่อมีความเขาใจเบื้องตนอยางนี้แลว ก็มาดูหลักกันสักหนอ ย
ตอนแรกก็สรุปที่ไดพูดมา ไดสาระวา
“ทุกข” ปรากฏในหมวดธรรมสําคัญ ๓ หมวด เรียงตามงายยาก
ไดแก
(๑) ในเวทนา (เวทนา ๓ คือ ทุกข สุข อทุกขมสุข หรืออุเบกขา,
เวทนา ๕ คือ ทุกข สุข โทมนัส โสมนัส และอุเบกขา) เรียก
เต็มวา ทุกขเวทนา
(๒) ในไตรลั ก ษณ (อนิ จ จั ง ทุ ก ข อนั ต ตา) เรี ย กเต็ ม ว า
ทุกขลักษณะ
(๓) ในอริยสัจ ๔ (ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค) เรียกเต็มวา
ทุกขอริยสัจ
ทุก ขในหมวดธรรมทั้ งสามนั้น มีความหมายเกี่ยวโยงเนื่องอยู
ดวยกัน แตมีขอบเขตกวางแคบกวากัน เปนบางแงบางสวน หรือเปนผล
สืบตอจากกัน ดังนี้
ทุกข ที่มีความหมายกวางที่สุด ครอบคลุมทั้งหมด คือ ทุกขใน
ไตรลักษณ หรือ ทุกขลักษณะ หรือ ทุกขตา ไดแก ภาวะที่ไมคงตัว คงอยู
ในสภาพเดิม ไมได เพราะมีค วามบี บคั้ น กดดัน ขั ด แยงที่เ กิด จากความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมสลาย ดังไดอธิบายแลวขางตน ซึ่งเปนลักษณะของ
สังขารทั้งหลายทั้งปวง (สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา) กินขอบเขตเทากันกับความ
ไมเที่ยง คือ สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นก็เปนทุกข (ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขํ)
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ทุกข ที่มีความหมายแคบที่สุด เปนเพียงอาการสืบเนื่องดานหนึ่ง
เทานั้น ก็คือ ทุกขที่เปนเวทนา เรียกชื่อเต็มวา ทุกขเวทนา หรือความรูสึก
ทุกข ไดแก อาการสืบเนื่องจากทุกขในไตรลักษณ หรือความรูสึกที่เกิดขึ้น
ในบุคคลเนื่องมาจากทุกขในไตรลักษณนั้น กลาวคือ ความรูสึกบีบคั้น
กดดัน ขอ งขัด ของคน ซึ่ง เกิ ด ขึ้น เมื่ อ ความบีบคั้น กดดั น ขัด แย ง ที่เป น
สภาพสามัญของสิ่งทั้งหลาย เปนไปในระดับหนึ่ง หรือในอัตราสวนหนึ่ง
โดยสัมพันธกับสภาพกายและสภาพจิตของเขา ดังไดอธิบายมาแลวใน
ขอความบางตอนขางตน25
ทุกขเวทนานี้ ก็เปนทุกขตามความหมายในไตรลักษณดวย
เชนเดียวกับเวทนาอื่นๆ ทุกอยาง ไมวาจะเปนสุขเวทนา หรืออทุกขมสุข
เวทนา ก็ตาม หมายความวา เวทนาทุกอยาง จะเปนทุกขเวทนาก็ดี สุข
เวทนาก็ดี อทุกขมสุ ขเวทนา (ความรู สึก ไมทุก ข ไม สุข คือ เฉยๆ) หรื อ
อุเบกขาเวทนา ก็ดี ลวนเปนทุกขในความหมายที่เปนลักษณะสามัญนั้น
ทั้งสิ้น
ทุกขในอริยสัจ หรือ ทุกขอริยสัจ ก็คือ สภาวะที่เปนทุกขในไตร
ลั ก ษณ นั่น เอง ซึ่ง มาเป น ที่ ตั้ง ที่ อ าศั ย ที่ ก อ เกิ ด เปน ป ญ หาขึ้ น แก มนุ ษ ย
เนื่องจากมนุษยทําใหเปนปญหาขึ้นมา
ขยายความวา สังขารทั้งหลายถูกบีบคั้นตามธรรมดาของมัน โดย
เปนทุกขในไตรลักษณ และสังขารเหลานั้นนั่นแหละ (ไมทั้งหมดและไม
เสมอไป) เมื่อคนไมรูเทาทันและปฏิบัติจัดการไมถูก มันก็กอความบีบคั้น
ขึ้นแกคน โดยเปนทุกขในอริยสัจ (แตการที่มันจะกลายเปนของบีบคั้นคน
25

ดู ขอ ๔. สุขปฏิกฺเขปโต
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ขึ้นมาได ก็เพราะมันเองเปนสภาวะที่ถูกบีบคั้น โดยเปนทุกขในไตรลักษณ
จึงไมอาจเปนไปไดที่มันจะใหความสมอยากเต็มแทแนจริงแกคน)
พูดงายๆ วา ทุกขอริยสัจ หมายเฉพาะเรื่องของเบญจขันธ ที่เปน
อุปาทานขันธ เรียกเปนศัพทวา ไดแกทุกขเฉพาะสวนที่เปนอินทรียพัทธ
คือเนื่องดวยอินทรีย เกี่ยวกับชีวิต ไมรวมถึงทุกขที่เปนอนินทรียพัทธ (ไม
เนื่องดวยอินทรีย) ซึ่งเปนทุกขในไตรลักษณ แตไมจัดเปนทุกขในอริยสัจ
(พึงสังเกตวา ทุกขอริ ยสัจ เปนทุกข ในไตรลักษณดวย สมุทัย
และมรรค ก็เปนทุกขในไตรลักษณดวย โดยเปนเรื่องตามธรรมดาของ
ธรรมชาติ แตไมเปนทุกขอริยสัจ)
ขอสังเกตบางอยางที่จะชวยใหกําหนดขอบเขตของทุกขในอริยสัจ
งายขึ้น พอประมวลไดดังนี้
๑) เปนอินทรียพัทธ คือ เนื่องดวยอินทรีย เกี่ยวของกับชีวิต
เปนปญหาสําหรับมนุษย ไมรวมถึง อนินทรียพัทธ ไมใช
ทุกขในขอความวา “สังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนทุกข (สพฺเพ
สงฺขารา ทุกฺขา)” หรือในขอความวา “สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปน
ทุกข (ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขํ)” ซึ่งหมายถึงทุกขในไตรลักษณ ที่กิน
ความกวางขวางครอบคลุมทั้งหมด
๒) เปนเรื่องที่เกิดจากกรรมกิเลส คือ เปนทุกขที่เปนปญหาของ
มนุษย เกิดจากกิเลสและกรรมของคน (ใชศัพทตามพระบาลี
วา เกิดจากทุกขสมุทัย คือ เกิดจากตัณหา, และพึงสังเกต
ตามพุทธพจนที่วา “อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข”)
๓) เปนเรื่องที่เกี่ยวกับปริญญากิจ คือ ตรงกับกิจในอริยสัจขอที่
๑ อันไดแก ปริญญา อธิบายวา ปริญญา คือการกําหนดรู
หรื อ การรู จั ก ตามสภาพที่ มั น เป น เป น กิ จ ที่ ม นุ ษ ย จ ะต อ ง

ไตรลักษณ

๓๗

กระทํ า ต อ ทุ ก ข ใ นอริ ย สั จ คื อ การทํ า ความรู ค วามเข า ใจ
เกี่ยวกับปญหาของตน ทุกขในอริยสัจ จํากัดเฉพาะทุกขที่
เกี่ยวกับกิจคือปริญญานี้เทานั้น
๔) เนนความหมายในแงที่วาเปนที่ตั้งแหงทุกข หรือเปนที่รองรับ
ของทุกข (ทุกฺขวตฺถุตาย) ไมเพงความหมายในแงวามีความ
บี บ คั้ น กดดั น ขั ด แย ง ด ว ยการเกิ ด ขึ้ น และการเสื่ อ มสลาย
(อุทยพฺพยปฏิปฬนฏเน) ซึ่งเปนความหมายที่เต็มเนื้อหา
ของทุกขในไตรลักษณ26
เรื่องทุกขในอริยสัจ ยังมีขอพึงเขาใจยิ่งขึ้นไปอีก เบื้องตนนี้ พูด
ใหไดแงสังเกตเปนพื้นฐานไวกอน แลวจะไดวกกลับมาพูดตอไป แตตอนนี้
ขอแทรกเรื่องทุกขตา หรือทุกข ๓ อยาง เขามาประกอบการศึกษากอน
ทุกขตา ๓ หรือ ทุกข ๓27 เปนธรรมชุดสําคัญ พบในพระสูตร ๓
แหง กับในคัมภีรมหานิทเทสและจูฬ-นิทเทสหลายแหง เปนพุทธพจนแหง
หนึ่ง นอกนั้นเปนภาษิตของพระสารีบุตร แตทุกแหงนั้นแสดงไวเพียงชื่อ
ขอธรรม ไมอธิบายความหมายเลย (คงเปนคําสามัญในยุคนั้น) จึงปรึกษา
และเรียงขอไปตามคําอธิบายในอรรถกถา ซึ่งสวนมากลําดับขอตางจาก
เดิมในพระไตรปฎก (ในพระสูตรเปน ทุกขทุกขตา สังขารทุกขตา วิ
ปริณามทุกขตา)

26

27

แหลงสําคัญที่พึงคนสําหรับเรื่องนี้คือ อภิ.ยมก.๓๘/๘๒๕/๒๗๖; ปฺจ.อ.๓๓๖-๗; วิ
สุทฺธิ.๓/๑๐๑; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๒๑๐
ที.ปา.๑๑/๒๒๘/๒๒๙; สํ.สฬ.๑๘/๕๑๐/๓๑๘; สํ.ม.๑๙/๓๑๙/๘๕; วิสุทฺธิ.๓/๘๓; วิภงฺค.อ.
๑๒๑; วินย.ฏีกา ๔/๖๓; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๘๑

๓๘
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ทุกขตา ๓ หรือ ทุก ข ๓ เปนหลักธรรมที่แ สดงความหมายของ
ทุกขในไตรลักษณ โดยคลุมความเปนทุกขของเวทนาทั้ง ๓ และโยงเขาสู
ความเขาใจทุกขในอริยสัจ มีดังนี้
๑) ทุกขทุกขตา หรือ ทุกขทุกข ทุกขที่เปนความรูสึกทุกข ไดแก
ความทุกขทางกายและความทุกขทางใจ อยางที่เขาใจกันโดย
สามัญ ตรงตามชื่อ และตามสภาพ เชน ความเจ็ บปวด ไม
สบาย เมื่อยขบ เปนตน หมายถึง ทุกขเวทนานั่นเอง
๒) วิปริณามทุกขตา หรือ วิปริณามทุกข ทุกขเนื่องดวยความผัน
แปร หรือทุกขที่แฝงอยูในความแปรปรวน ไดแก ความรูสึกสุข
หรือสุขเวทนา ซึ่งเมื่อวาโดยสภาวะที่แทจริง ก็เปนเพียงทุกขใน
ระดับหนึ่ง หรือในอัตราสวนหนึ่ง สุขเวทนานั้น จึงเทากับเปน
ทุ ก ข แ ฝง หรื อ มี ทุ ก ข ต ามแฝงอยู ด ว ยตลอดเวลา ซึ่ ง จะ
กลายเปนความรูสึกทุกข หรือกอใหเกิดทุกขขึ้นไดในทันทีที่
เมื่อใดก็ตามสุขเวทนานั้นแปรปรวนไป พูดอีกอยางหนึ่งวา สุข
เวทนานั้น กอใหเกิดทุกขเพราะความไมจริงจังไมคงเสนคงวา
ของมันเอง (อธิบายอีกนัยหนึ่งวา สุขเวทนา ก็คือ ทุกขที่ผันแปร
ไปในระดับหนึ่ง หรืออัตราสวนหนึ่ง)
๓) สังขารทุกขตา หรือ สังขารทุกข ทุกขตามสภาพสังขาร คือ
สภาวะของสังขารทุกสิ่งทุกอยาง หรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิด
จากเหตุ ปจ จั ย ได แ ก ขัน ธ ๕ ทั้ ง หมด เป น ทุ ก ข คื อ เป น
สภาพที่ถูกบีบคั้น กดดันดวยการเกิดขึ้น และการเสื่อมสลาย
ของปจจัยตางๆ ที่ขัดแยง ทําใหคงอยูในสภาพเดิมมิได ไมคง
ตัว ทุกขขอที่สามนี้คลุมความของทุกขในไตรลักษณ

ไตรลักษณ

๓๙

(ข) ไตรลักษณ์มี ๓ ไม่ใช่แค่ทุกข์ และทั้งสามเป็น
ฐานของทุกข์ในอริยสัจ
ไดบอกแลววา ทุกขในไตรลักษณ คือลักษณะหรืออาการที่ปจจัย
ตางๆ ขัดแยงกันกดอัดบีบคั้น ทําใหคงทนอยูไมไดนั้น เปนสภาพของ
สังขารคือทุกสิ่งทุกอยางที่มนุษยปุถุชนคนทั่วไปจะรูจักเขาใจได หรือพูด
อี ก สํ า นวนหนึ่ ง โดยใชคํ า ที่ แ ทนกั น ได ว า เป น สภาวะตามธรรมดาแห ง
ธรรมชาติของขันธทั้ง ๕
ถึงแมวาทุกข คือภาวะกดดันขัดแยงบีบคั้นที่วานี้ จะมีอยูเปน
เรื่ อ งธรรมดาของธรรมชาติ แต ตั ว คนเองหมดทั้ ง ชี วิ ต และสิ่ ง ที่ ค น
เกี่ยวของในการเปนอยูทุกอยาง ก็คือสังขารหรือขันธ ๕ ทั้งนั้น ถาคนไมรู
เขาใจ ปฏิบัติตอมันไมแยบคาย ก็จะกลายเปนวา คนนั่นแหละจะเกิดภาวะ
กดดันบีบคั้นทนไมไดขึ้นมากับตัวเอง ซึ่งก็คือทุกข แตเปนทุกขของคน
เปนทุกขในอริยสัจ เปนของจริงขึ้นมาในตัวคน ทั้งที่ไมมีจริงในธรรมดา
ของธรรมชาติ
ทีนี้ ที่วาขันธทั้ง ๕ หรือประดาสังขารเปนทุกขในไตรลักษณนี้
ความจริงก็เปนวิธีพูดใหสะดวกเทานั้น ถาจะพูดใหถูกจริง ก็ควรจะวาเปน
ทุกข ซึ่งเปนลักษณะหนึ่งในลักษณะ ๓ ที่เรียกวาไตรลักษณ และลักษณะ
๓ นั้น ก็คือ เปนอนิจจา ไมเที่ยง เกิดขึ้นมาแลวก็สลายหายไป เปนทุกขา
มีปจจัยที่กอที่เกี่ยวขัดแยงบีบคั้นคงสภาพอยูไมได และเปนอนัตตา มี
สภาวะของมันที่ปรากฏตามความเปนไปของเหตุปจจัย ไมเปนไมมีตัวตน
หรือตัวการพิเศษที่ไหนจะมาแทรกแซงครอบครองเปนเจาของควบคุม
บังคับบัญชาใหเปนอยางอื่นไปได
จะพูดใหจํางายก็ได วา ไมคงที่ ไมคงทน และไมคงตัว

๔๐
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นี่ก็หมายความวา ที่วาเปนทุกขนั้น ยังพูดแคลักษณะเดียว ที่จริง
ขันธ ๕ หรือเบญจขันธ หรือสรรพสังขารนั้น ไมใชแคเปนทุกขเทานั้น แต
เปนอนิจจา เปนทุกขา และเปนอนัตตา แลวที่จากไตรลักษณ ไปเกิดเปน
ทุกขในอริยสัจ ก็ไมใชแคจากทุกขในไตรลักษณ ไปเปนทุกขในอริยสัจ แต
ที่จริงคือ จากไตรลักษณครบ ๓ ทั้งอนิจจา ทุกขา และอนัตตา ไปเปนตัว
ตั้งใหคนที่รูไมทันมัน กอเปนทุกขในอริยสัจขึ้นมา
นั่นแงหนึ่งละวา สังขารหรือเบญจขันธ ซึ่งรวมคนหมดตัวแลวทั้ง
กายและใจ เปนอนิจจา ทุกขา และอนัตตา เปนไตรลักษณครบทั้ง ๓ เปน
เรื่องของสภาวะตามธรรมดาของธรรมชาติทั้งนั้น ไมตองมีตัวคนเขาไปยุง
เกี่ยว มันก็เปนของมันอยูอยางนั้น จึงยังไมมาเขาในเรื่องของอริยสัจ (ทั้งที่
ทุกข/ทุกขา ก็มีอยูในไตรลักษณ)
ก็ถามตอไปวา แลวเมื่อไรละ เบญจขันธ หรือขันธ ๕ จึงจะมาเปน
ทุกขในอริยสัจ ก็ตอบวา เมื่อมันกลายเปนเบญจอุปาทานขันธ หรือเปน
อุปาทานขันธ ๕
อุปาทานขันธ ๕ คืออะไร? ก็คือ ขันธ ๕ ที่มีอุปาทานยึดถือยึด
ครอง ท า นใช คํ า แบบทางการว า “ประกอบด ว ยอาสวะ เป น ที่ ตั้ ง แห ง
อุปาทาน” จะวาขันธ ๕ ที่เกิดจากอุปาทาน เปนที่วุนวายของอุปาทาน หรือ
ที่รบั ใชอุปาทาน ก็ไดทั้งนั้น เปนเรื่องของอวิชชาตัณหาอุปาทาน อันนี้แหละ
คือ ทุกขที่เปนขอ ๑ ในอริยสัจ ๔
เมื่อไดความเขาใจเปนพื้นฐานที่จะมองแลว ก็มาศึกษาพุทธพจนที่
ตรัสในเรื่องนี้ เริ่มตั้งแตดูความแตกตางระหวาง ขันธ ๕ กับอุปาทานขันธ
๕ (เคยแสดงในบทวาดวยขันธ ๕) ขอยกมาดูอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้
“ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ์ ๕ และอุปาทานขันธ์ ๕ เธอทั้งหลายจงฟัง”

ไตรลักษณ

๔๑

“ขันธ์ ๕ เป็นไฉน? รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...
วิ ญ ญาณ อั น ใดอั น หนึ ่ ง ทั ้ ง ที ่ เป็ น อดี ต อนาคต
ปัจจุบัน เป็นภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม
ละเอียดก็ตาม ทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกล้ก็
ตาม...เหล่านี้ เรียกว่า ขันธ์ ๕”
“อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? รูป...เวทนา...สัญญา...
สังขาร...วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต
ปั จจุ บ ัน เป็นภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ ตาม
ละเอียดก็ตาม ทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกล้ก็ตาม
ที่ประกอบด้วยอาสวะ (สาสวะ) เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน
(อุปาทานิยะ)... เหล่านี้ เรียกว่า อุปาทานขันธ์ ๕”28
ถาสังเกตจะเห็นวา เวลาพระพุทธเจาทรงแสดงไตรลักษณ จะตรัส
เปนประจําวา ขันธ ๕ เปนอนิจจา เปนทุกขา เปนอนัตตา เพราะเปนเรื่อง
ความจริ ง ของสภาวะตามธรรมดาในธรรมชาติ ว า รู ป เวทนา สั ญ ญา
สังขาร และวิญญาณ ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ไมตรัสวาอุปาทาน
ขันธ ๕ เปนอนิจจา เปนทุกขา เปนอนัตตา เพราะรวมอยูแลวในขันธ ๕ ที่
ตรัสนั้น ไมตองตรัสตางหาก เพียงแตวา ใครไปยึดขันธ ๕ ที่ไมเที่ยง เปน
ทุกข เปนอนัตตานั้นเขา ก็กลายเปนอุปาทานขันธ ๕ เกิดเปนทุกขขึ้นมา
ตัวอยางที่ตรัสถึงขันธ ๕ ตามหลักไตรลักษณ
“ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง (อนิจจัง) เวทนาไม่เที่ยง
สัญญาไม่เที่ยง สั งขารทั้ง หลายไม่เที ่ยง วิ ญญาณไม่
เที่ยง;...
28

สํ.ข.๑๗/๙๕-๙๖/๕๘-๖๐

๔๒
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“ภิกษุทั้งหลาย รูป ปัจจัยบีบคั้นคงสภาพอยู่มิได้
(ทุ ก ข์ ) เวทนา...สั ญ ญา...สั ง ขารทั ้ ง หลาย...วิ ญ ญาณ
ปัจจัยบีบคั้นคงสภาพอยู่มิได้;...
“ภิกษุทั้งหลาย รูป ไม่เป็นตัวตน (อนัตตา) เวทนา
...สัญญา...สังขารทั้งหลาย...วิญญาณ ไม่เป็นตัวตน; อริย
สาวกผู้ได้เรียนรู้ เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติดแม้ใน
รูป...แม้ในเวทนา...แม้ในสัญญา...แม้ในสังขารทั้งหลาย...
แม้ในวิ ญญาณ, เมื่อหายติด (นิพพิท า) ย่ อมคลายออก
(วิราคะ), เพราะคลายออก ย่อมหลุดพ้น; เมื่อหลุดพ้น
ย่อมมีญาณว่า หลุดพ้นแล้ว; ย่อมรู้ชัดว่า สิ้นกําเนิด
จบมรรคาชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) เสร็จกรณีย์ ไม่มี
กิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้”29

พอรูเขาใจเบญจขัน ธ หรื อบรรดาสั งขาร ตามหลั กไตรลัก ษณ
อยางนี้ เห็นความจริงชัดแลว ก็ไมเกิดเปนอุปาทานขันธขึ้นมา หรือเลิกเปน
อุปาทานขันธ แตตรงกันขาม กลายเปนหลุดพนอิสระ หมดปญหา สวาง
สดใสเบิกบาน ไมเกิดมีทุกขอีกตอไป
ผูที่เคยสวดหรือฟงพระสูตรหมุนธรรมจักร ที่ทรงแสดงอริยสัจ ๔
แกเบญจวัคคีย คงจําไดหรือนึกออกวา พระพุทธเจาตรัสความหมายของ
อริยสัจขอที่ ๑ คือทุกข คอนขางยาว และเราก็ถือกันเปนหลักทํานองคํา
จํากัดความของทุกขอริยสัจนั้นวา
ภิกษุทั้งหลาย ก็นี้แลคือทุกขอริยสัจ: ความเกิด ก็
เป็นทุกข์ ความแก่ ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บ ก็เป็นทุกข์
29
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ความตาย ก็เป็นทุกข์ ความประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก
ก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์
ปรารถนาสิ่งใดไม่ ได้ แม้ ข ้ อนั้ น ก็เป็น ทุก ข์ , โดยย่ อ
อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์30
ขอพึงสังเกตใหชัดก็คือ คําสรุปความหมายตอนลงทายที่วา “โดย
ย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์” (สงฺขิตฺเตน ปฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา)
ตรงนี้เปนสาระสําคัญ คือ ที่วานั่นก็ทุกข นี่ก็ทุกขนั้น รวมความแลว ก็อยู
แคที่วา อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์
แลวก็ใหสังเกตตอไปอีกวา พระธรรมจักรที่ทรงแสดงแกเบญจ
วัคคียนี้ เปนปฐมเทศนา ไมเคยมีใครไดฟงมากอน พูดงายๆ วา ผูฟงไมมี
พื้นมาเลยที่จะรูจักแมแตคําวาทุกขในความหมายของพระพุทธศาสนา ทีนี้
จะขอใหเทียบกับพระสูตรที่ทรงแสดงอริยสัจในเวลาตอมา
ครั้งหนึ่ง เมื่อประทับที่เมืองสาวัตถี (แสดงวานานหลังจากปฐม
เทศนา) พระพุทธเจาตรัสอริยสัจครบทั้งหมดแกพระภิกษุสงฆ (แสดงวา
ผูฟงมีพื้น) จะยกมาใหดูวา พระองคตรัสความหมายของทุกข ตรงไปที่
อุปาทานขันธ ๕ อยางเดียว ไมมีอยางอื่นเลย ดังนี้
ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา แก่เธอทั้งหลาย เธอ
ทั้งหลายจงฟัง.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกข์เป็นไฉน? ทุกข์นั้น พึงกล่าวว่า
คืออุปาทานขันธ์ ๕. อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? คือ
30
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รูปอุปาทานขันธ์ ๑ เวทนาอุปาทานขันธ์ ๑ สัญญา
อุป าทานขันธ์ ๑ สั ง ขารอุ ป าทานขั นธ์ ๑ วิญ ญาณ
อุปาทานขันธ์ ๑, ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกข์.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขสมุทัยเป็นไฉน? คือ ตัณหา
อันนําให้มีภพใหม่ ประกอบด้วยนันทิราคะ ครุ่นใคร่ใฝ่หา
ในอารมณ์ น ั ้ น ๆ ได้ แ ก่ กามตั ณ หา ภวตั ณ หา
วิภวตัณหา ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกขสมุทัย.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธเป็นไฉน? คือ ความจาง
คลายดับไปไม่เหลือ แห่งตัณหานั่นแล ความสละ ความ
ไถ่ ถ อนเสี ย ได้ ความหลุ ดพ้ น ความไม่ ต ิ ด ค้ าง ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย นี้เรียกว่า ทุกขนิโรธ.
ภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นไฉน?
คื อ อริ ย มรรค ประกอบด้ ว ยองค์ ๘ นี ้ กล่ า วคื อ
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา31
เมื่ อ เที ย บตามพุ ท ธพจน นี้ แ ล ว ทํ า ให ม องไดว า ที่ ต รั ส ในปฐม
เทศนา เปนตน วานั่นก็เปนทุกข นี่ก็เปนทุกข มากหลายอยางนั้น เปนการ
ยกสภาพตางๆ ที่คนทั่วไปรูเขาใจพูดจานึกกันวานั่นๆ คือทุกข เอามานํา
ความเข า ใจก อ น แล ว จึ ง มาถึ ง ตั ว สาระของความหมายที่ แ ท จ ริ ง คื อ
อุปาทานขันธ ๕ ซึ่งถาพูดขึ้นมาเดี่ยวๆ ทันที คนทั่วไปซึ่งไมมีพื้นความรู
จะไมเขาใจเลย
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เพราะฉะนั้น จึงเปนไปไดวา ในกรณีอื่นๆ หรือในการทรงแสดง
ธรรมครั้งอื่น บางครั้ง พระพุทธเจา อาจทรงยกตัวอยางทุกขหรือปญหา
ของมนุษยอยางอื่นๆ มาแสดงวาเปนทุกข หรือสําหรับคนทั่วไป ไมวาเขา
จะพูดถึงนึกถึงทุกขนึกถึงปญหาอะไรของคน ก็วากันไป สุดแตจะนึกขึ้นมา
แตในที่สุดก็มาถึงตัวจริง ที่ทรงชี้วาทั้งหมดทั้งปวงนั้น ก็อยูที่อุปาทานขันธ
๕ อันนี้เอง
ทั้งนี้ คงจะเปนอยางที่ตรัสวา
“ภิกษุทั้งหลาย ในข้อที่เราบัญญัติว่า นี้เป็นทุกขอริยสัจนั้น มีอักขระนับปริมาณมิได้ มีพยัญชนะนับปริมาณ
มิได้ มีคําชี้แจงแสดงไขนับปริมาณมิได้ ว่า ทุกขอริยสัจนี้
คือแม้ดังนี้ๆ ฯลฯ ในข้อที่เราบัญญัติว่า นี้เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้น มีอักขระนับปริมาณมิได้
มีพยัญชนะนับปริมาณมิได้ มีคําชี้แจงแสดงไขนับปริมาณ
มิได้ ว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้ คือแม้ดังนี้ๆ
“ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงทํา
ความเพียร เพื่อรู้ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา”32
พุทธพจนนี้ เทากับย้ําเตือนใหมองกวางออกไปวา ดังที่รูกันอยู
แลว หลักธรรมที่พระพุทธเจาตรัสสอน ก็รวมลงไดในอริยสัจ ๔ นี้ แม
บางครั้ง คําสอนนั้นจะไมไดออกชื่ออริยสัจชัดออกมา แตก็เห็นไดวาอยูใน
อริยสัจนั่นเอง อยางพุทธพจนตอนหนึ่งที่จะคัดมาใหดูจากจูฬทุกขักขันธ
สูตรตอไปนี้ แสดงถึงปญหาโทษภัยความทุกขที่เกิดจากกาม ก็คือจาก
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กามตัณหา พรอมทั้งการปฏิบัติที่เปนขั้นตอนหนึ่งของอริยมรรค สูผลที่
เปนกุศลในระดับหนึ่งแหงการกาวไปสูนิโรธขั้นสุดทาย
ขอคัดมาประกอบความเขาใจในทุกขอริยสัจ ดังนี้
“ดูกรมหานาม แม้เรา ก่อนแต่สัมโพธิ เมื่อยังไม่ตรัสรู้
เป็นโพธิสัตว์อยู่ ก็มองเห็นเป็นอย่างดี ด้วยสัมมาปัญญา
ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า กามให้ความหวานชื่นน้อย มีทุกข์
มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามนี้ยิ่งนัก ดังนี้ แต่
เรายังมิได้ป ระสบปีติและความสุ ข นอกเหนือจากกาม
นอกเหนืออกุศลธรรม หรือประสบกุศลธรรมอื่นที่สงบซึ้ง
ยิ่งกว่านั้น เราก็ยังปฏิญาณมิได้ก่อนว่าเป็นผู้ไม่วกเวียน
มาหากาม แต่เมื่อใด เรามองเห็นเป็นอย่างดี ด้วยสัมมา
ปัญญา ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า กามให้ความหวานชื่นน้อย
มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามนี้ยิ่งนัก ดังนี้
และเราก็ได้ประสบปีติและความสุข นอกเหนือจากกาม
นอกเหนืออกุศลธรรม กับทั้งได้ประสบกุศลธรรมอื่นที่
สงบซึ้งยิ่งกว่านั้นอีก เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณได้ว่า เป็น
ผู้ไม่วกเวียนมาหากาม
“ดูกรมหานาม ก็อะไรเล่ าเป็นคุณ (ความหวานชื่น
ข้อดี) ของกามทั้งหลาย? ดูกรมหานาม กามคุณ ๕
ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน? คือ รูปที่พึงรู้ด้วยตา
อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนรัก ชวนใคร่ น่า
ติดใจ, เสียงที่พึงรู้ด้วยหู ... กลิ่นที่พึงรู้ด้วยจมูก ... รส
ที่พ ึ งรู้ ด้ ว ยลิ้ น ... โผฏฐั พพะที ่พ ึงรู้ ด้ ว ยกาย อั นน่ า
ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนรัก ชวนใคร่ น่าติดใจ;

ไตรลักษณ
ดู ก รมหานาม เหล่ า นี ้ แ ล คื อ กามคุ ณ ๕ ประการ,
ความสุ ข ความโสมนัส ใด อาศั ยกามคุณ ๕ เหล่ านี้
เกิดขึ้น นี้คือคุณของกามทั้งหลาย
“ดูกรมหานาม ก็อะไรเล่าเป็นโทษ (ข้อเสีย จุดอ่อน)
ของกามทั้งหลาย? กุลบุตรในโลกนี้ เลี้ยงชีวิตด้วยศิลปสถานะใด จะด้วยการนับคะแนนก็ดี ด้วยวิชาคํานวณก็ดี
ด้วยวิชาประเมินก็ดี ด้วยกสิกรรมก็ดี ด้วยการค้าขายก็ดี
ด้วยการเลี้ยงโคก็ดี ด้วยวิชาแม่นธนูก็ดี ด้วยการเป็นราช
บุรุษก็ดี ด้วยศิลปะอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ต้องหน้าสู้
หนาว ต้องหน้ าสู ้ร ้อ น ถูก สัมผั ส แต่ เหลื อบ ยุง ลม
แดด และสัตว์เลื้อยคลานรบกวน หิวกระหายเจียนตาย
ดูกรมหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย เป็นกอง
ทุกข์ที่เห็นชัดกับตัว มีกามเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มี
กามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเอง
“ดูกรมหานาม ถ้าเมื่อกุลบุตรนั้น ทั้งที่ขยัน เอาการ
เอางาน พยายามอยู่อย่างนี้ โภคะเหล่านั้นก็ไม่สําเร็จผล
เขาย่อมเศร้าโศก ฟูมฟาย พิไรรํ่า ตีอก ครํ่าครวญ ถึง
ความฟั่นเฟือนเลือนหลงว่า ความขยันของเราสูญเปล่า
เสียแล้วหนอ ความพยายามของเราไม่ออกผลเลยหนอ
ดูกรมหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย เป็นกอง
ทุกข์ที่เห็นชัดกับตัว ... เกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลาย
นั่นเอง
“ดูกรมหานาม ถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยัน เอาการเอางาน
พยายามอยู่อย่างนี้ โภคะเหล่านั้นสําเร็จผล การคอย
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รักษาโภคะเหล่านั้นก็เป็นตัวบังคับ ให้เขากลับเสวยความ
ทุกข์ยากไม่สบายใจว่า ทําอย่างไร ราชาทั้งหลายจะไม่พึงริบ
เอาโภคะของเราไปเสีย พวกโจรจะไม่มาปล้น ไฟจะไม่ไหม้
นํ้าจะไม่พัดพาเอาไป ทายาทอัปรีย์จะไม่เอาไปผลาญเสีย
“เมื่อกุลบุตรนั้น คอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้ ราชา
ทั้งหลายริบเอาโภคะเหล่านั้นไปเสียก็ดี โจรมาปล้นเอาไป
เสียก็ดี ไฟไหม้เสียก็ดี นํ้าพัดพาไปเสียก็ดี ทายาทอัปรีย์
เอาไปผลาญเสียก็ดี เขาย่อมเศร้าโศก ฟูมฟาย พิไรรํ่า ตี
อก ครํ่าครวญ ถึงความฟั่นเฟือนเลือนหลงว่า สิ่งที่เรา
เคยมี เป็นของเรา เราก็ไม่มี ไม่เป็ นของเราเสี ยแล้ว
ดูกรมหานาม แม้นี้ ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย เป็น
กองทุ ก ข์ ท ี ่ เห็ นชั ด กั บ ตั ว ... เกิ ด เพราะเหตุ แห่ ง กาม
ทั้งหลายนั่นเอง
“ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง เพราะกามเป็นเหตุ
เพราะกามเป็นต้นเค้า เพราะกามเป็นตัวบังคับ เพราะเหตุ
แห่งกามทั้งหลายนั้นแล แม้ราชาทั้งหลายก็วิวาทกับพวก
ราชา แม้พวกกษัตริย์ก็วิวาทกับพวกกษัตริย์ แม้พวก
พราหมณ์ก ็วิ ว าทกับพวกพราหมณ์ แม้ พวกคฤหบดีก็
วิวาทกับพวกคฤหบดี แม้มารดาก็วิวาทกับบุตร แม้บุตรก็
วิวาทกับมารดา แม้บิดาก็วิวาทกับบุตร แม้บุตรก็วิวาทกับ
บิดา แม้พี่ชายน้องชายก็วิ วาทกับพี่ ชายน้องชาย แม้
พี ่ ส าวน้ อ งสาวก็ ว ิ ว าทกั บ พี ่ ส าวน้ อ งสาว แม้ พ ี ่ ช าย
น้องชายก็วิวาทกับพี่สาวน้องสาว แม้เพื่อนก็วิวาทกับ
เพื่อน คนเหล่านั้นพากันเข้าทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันในที่
นั้นๆ ทําร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้าง ด้วยก้อนดิน

ไตรลักษณ
บ้าง ด้วยท่อนไม้บ้าง ด้วยศาสตราบ้าง ถึงความตายไป
ตรงที่นั้นบ้าง ถึงทุกข์ปางตายบ้าง ดูกรมหานาม แม้นี้ก็
เป็นโทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัว...
“ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง เพราะกามเป็นเหตุ ...
เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแล ฝูงชนต่างถือดาบและ
โล่ ผูกสอดแล่งธนู วิ่งเข้าสู่สงคราม ทั้ง ๒ ฝ่าย เข้า
โรมรันพันตู เมื่อลูกศรทั้งหลายถูกยิงไปบ้าง เมื่อหอก
ทั้งหลายถูกพุ่งไปบ้าง เมื่อดาบทั้งหลายถูกกวัดแกว่งอยู่
บ้าง ฝูงชนเหล่านั้น บ้างถูกลูกศรเสียบ บ้างถูกหอกแทง
บ้างถูกดาบตัดศีรษะ พากันถึงตายไปตรงนั้นบ้าง ถึงทุกข์
ปางตายบ้าง ดูกรมหานาม แม้นี้ ก็เป็ นโทษของกาม
ทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัว ... เกิดเพราะเหตุ
แห่งกามทั้งหลายนั่นเอง
“ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง เพราะกามเป็นเหตุ ...
เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแล ฝูงชนถือดาบและโล่
ผูกสอดแล่งธนู ตรูกันเข้าไปสู่เชิงกําแพงที่ฉาบด้วยเปือก
ตมร้อน เมื่อลูกศรถูกยิงไปบ้าง เมื่อหอกถูกพุ่งไปบ้าง
เมื่อดาบถูกกวัดแกว่งบ้ าง ชนเหล่านั้น บ้างถู กลูกศร
เสียบ บ้างถูกหอกแทง บ้างถูกรดด้วยโคมัยร้อน บ้างถูก
สับด้วยคราด บ้างถูกตัดศีรษะด้วยดาบ พากันถึงตายไป
ตรงนั้นบ้าง ถึงทุกข์ปางตายบ้าง ดูกรมหานาม แม้นี้ ก็
เป็นโทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัว
... เกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั่นเอง”33
33
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๔๙

๕๐

พุทธธรรม

(ค) ปัญหาของมนุษย์ ที่มาในชื่อของทุกข์มากมาย
เทาที่ไดบรรยายมา ถาเขาใจความหมายของทุกขในอริยสัจ และ
แยกออกไดชัดจากทุกขในไตรลักษณ พรอมทั้งมองเห็นความเกี่ยวโยงกัน
ระหวางทุกขในหมวดธรรม ๒ ชุดนี้แลว ก็ถือเปนอันสมวัตถุประสงค
ระหวางที่บรรยายนั้น ไดยกทุกขชื่อตางๆ หรือทุกขในลักษณะ
อาการตางๆ มาใหดูเปนตัวอยาง และไดขอใหเขาใจวา ทุกขตางๆ มากมาย
นั้น ไมพึงถือเปนเรื่องเครงครัดนัก แตมองไดวาเปนการที่ทานยกขึ้นมา
กลาวเพื่อนําความเขาใจ ใหงายและชัด เปนเรื่องที่ตางกันไปไดตามถิ่นฐาน
กาลสมัย พูดงายๆ ก็คือแสดงตัวอยางเรื่องราวที่เปนปญหาของมนุษย
(ใครในสมัยนี้ ถาสนใจ ก็อาจจะรวบรวมปญหาหรือทุกขของมนุษยใน
สมัยปจจุบันมาทําเปนบัญชีไว) ดังที่ทายสุด พระพุทธเจาก็ทรงสรุปไวให
แลว ที่วา “โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ คือทุกข”
เมื่อไดความเขาใจอยางนี้แลว จะแสดงชื่อทุกขที่ทานจําแนกแจก
แจงไวในที่ตางๆ ใหเห็นตัวอยางตอไป
ทุกขที่ทานจําแนกไว สวนใหญเปนทุกขในอริยสัจ เพราะเปนเรื่อง
เกี่ย วขอ งกั บ คน เป น ป ญ หาที่ จ ะตอ งแก ไ ข เป น สิ่ ง ควรคํ านึ ง เพื่ อ ปลด
เปลื้องเสียดวยการปฏิบัติ สวนทุกขที่ครอบคลุมความทั้งหมดอยางในไตร
ลักษณ ทานแสดงไวแตพอเปนหลัก เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจเทาทัน
ตามความเปนจริง
ในที่ นี้ จะยกมาแสดงเฉพาะชุ ด สํา คั ญ ๆ หรื อที่ ทา นกลา วถึ ง กั น
บอยๆ ดังนี้

ไตรลักษณ

๕๑

ชุดที่ ๑ ทุกข ๑๒34 เปนชุดไขความสําหรับแสดงความหมายของ
ทุกขในอริยสัจ ๔ มีดังนี้
๑) ชาติ ความเกิดเปนทุกข เพราะเปนที่ตั้งแหงความทุกขตางๆ
อเนกประการ ทานแบงซอยออกเปน
ก. คัพโภกกันติมูลกทุกข ทุกขเกิดจากการเกิดอยูในครรภ
อยูในที่อันแสนจะคับแคบอึดอัด มืดตื้อ แออัดดวยสิ่งที่
นารังเกียจ ดุจหนอนในของเนาหรือในน้ําครํา
ข. คัพภปริหรณมูลกทุกข ทุกข เกิดจากการบริหารครรภ
มารดาจะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว ลุกนั่งเดินวิ่งแรงหรือ
เบา กินดื่มของรอนเย็นเปรี้ยวเผ็ด เปนตน มีผลกระทบ
ตอเด็กในครรภทั้งสิ้น
ค. คัพภวิปตติมูลกทุกข ทุกขเกิดจากการวิบัติของครรภ
เชน ทองนอกมดลูก เด็กตายในครรภ ตองผาตัดออก
เปนตน
ง. วิชายนมูลกทุกข ทุกขเกิดจากการคลอด ทั้งถูกกระทุง
กระแทกพลิกหัน ทั้งถูกกดถูกบีบถูกอัดกวาจะผานชอง
อันแสนแคบออกมาได เจ็บปวดแสนสาหัส
จ. พหินิกขมนมูลกทุกข ทุกขเกิดจากการออกมาภายนอก
เด็กแรกคลอดมีรางกายและผิวละเอียดออนดังแผลใหม
ถูกสัมผัสจับตองเช็ดลางแสนเจ็บแสบ
34

เชน ที.ม.๑๐/๒๙๔/๓๔๐; สํ.ม.๑๙/๑๖๖๕/๕๒๘; วิสุทฺธิ.๓/๘๒-๙๓; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/
๑๗๙-๑๘๗ (ขอยอยของชาติทุกข คือ ๑) ก.-ช. มาในอรรถกถา)

๕๒

พุทธธรรม
ฉ. อัตตุปกกมมูลกทุกข ทุกขเกิดจากทําตัวเอง เชน ฆาตัว
ตายบาง ประพฤติวัตรบําเพ็ญตบะทรมานตนบาง โกรธ
เคืองเขาแลวไมกินขาว หรือทํารายตัวเองบาง เปนตน
ช. ปรุปกกมมูลกทุกข ทุกขเกิดจากคนอื่นทําให เชน ถูกฆา
ถูกจองจํา ถูกทําราย เปนตน
๒) ชรา ความแก ทํ า ให อ วั ย วะทั้ ง หลายย อ หย อ นอ อ นแอ
อินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น เปนตน ทําหนาที่บกพรอง
ผิดเพี้ยน กําลังวังชาเสื่อมถอย หมดความแคลวคลองวองไว
ผิวพรรณไมงดงามผองใส หนังเหี่ยวยน ความจําเลอะเลือน
เผลอไผล เสื่ อมอํานาจและความเปนเสรีทั้งภายนอกและ
ภายใน เกิดทุกขกายและทุกขใจไดมาก
๓) มรณะ ความตาย ยามจะสิ้นชีพ เคยทําชั่วไว ก็เห็นนิมิตของ
บาปกรรม มี ค นหรื อ ของรั ก ก็ ต อ งพลั ด พรากจากไป
สวนประกอบในรางกายก็พากันหยุดทําหนาที่ ทุกขทางกายก็
อาจมีมาก จะทําอะไรจะแกไขอะไรก็ทําไมไดแกไขไมได
๔) โสกะ ความเศราโศก ไดแกความแหงใจ เชน เมื่อสูญเสีย
ญาติ เปนตน
๕) ปริเทวะ ความคร่ําครวญหรือร่ําไร ไดแก บนเพอไปตางๆ
เชน เมื่อสูญเสียญาติ เปนตน

ไตรลักษณ

๕๓

๖) ทุกข ความทุกขกาย ไดแก เจ็บปวด เชน กายบาดเจ็บ ถูก
บีบคั้น เปนโรค เปนตน35
๗) โทมนั ส ความทุ ก ข ใ จ ได แ ก เจ็ บ ปวดรวดร า วใจ ที่ทํา ให
รองไห ตีอกชกหัว ลงดิ้น เชือดตัวเอง กินยาพิษ ผูกคอตาย
เปนตน
๘) อุปายาส ความคับแคน หรือสิ้นหวัง ไดแก เรารอนทอดถอนใจ
ในเมื่อความโศกเศราเพิ่มทวี เปนตน
๙) อัปปยสัม ปโยค การประสบคนหรือสิ่ งซึ่งไมเปนที่ รัก เชน
ตองพบตองเกี่ยวของกับคนที่ไมชอบหรือชิงชัง เปนตน
๑๐) ปยวิปโยค การพลัดพรากจากคนหรือสิ่งอันเปนที่รัก เชน
จากญาติ จากคนรัก สูญเสียทรัพยสิน
๑๑) อิจฉิตาลาภ การไมไดสิ่งที่ปรารถนา คือปรารถนาสิ่งใดแลว
ไมไดสมหวัง
๑๒) อุปาทานขันธ ขันธทั้งหาซึ่งเปนที่ตั้งแหงอุปาทาน กลาวคือ
ทุกขที่กลาวมาทั้งหมดนั้นเปนทุกขของอุปาทานขันธทั้ง ๕
เมื่อวาโดยสรุป หรือโดยรวบยอด ก็คือ อุปาทานขันธ ๕ เปน
ทุกข
35

พึงสังเกตวา ในทุกขชุดนี้ ไมมีพยาธิ ซึ่งตามปรกติจะตอจากชรา ที่เปนเชนนี้ ทาน
อธิบายวา เพราะพยาธินั้นเปนทุกขที่ไมแนนอนตายตัว คือหลายคนมี แตบางคนก็
อาจจะไมมี และอีกประการหนึ่ง พยาธินั้นจัดเขาในขอทุกขกายนี้แลว (วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/
๑๗๙) อยางไรก็ดี ในบาลีบางแหงก็พบวามีพยาธิอยูในทุกขชุดนี้ดวย ในกรณีเชนนั้น
ขอใหดูอธิบายใน วินย.ฏีกา ๔/๖๕.

๕๔

พุทธธรรม
ชุดที่ ๒ ทุกข ๒36 เปนเพียงการสรุปทุกขชนิดตางๆ ในแนวหนึ่ง
ไดแก
๑) ปฏิ จ ฉั น นทุ ก ข ทุ ก ข ป ด บั ง หรื อ ทุ ก ข ซ อ นเร น ไม ป รากฏ
ออกมาใหเห็นชัดๆ เชน ปวดหู ปวดฟน ใจเรารอนเพราะไฟ
ราคะและไฟโทสะ เปนตน
๒) อัปปฏิจฉันนทุกข ทุกขไมปดบังหรือทุกขเปดเผย เชน ถูก
หนามตํา ถูกเฆี่ยน ถูกมีดฟน เปนตน
ชุดที่ ๓ ทุกข ๒37 เปนเพียงการสรุปทุกขชนิดตางๆ อีกแนวหนึ่ง
ไดแก
๒) ปริยายทุกข ทุกขโดยปริยาย หรือทุกขโดยออม ไดแก ทุกข
ทุกอยางที่กลาวถึงขางตน นอกจากทุกขเวทนา
๓) นิปปริยายทุกข ทุกขโดยนิปริยาย หรือทุกขโดยตรง ไดแก
ความรูสึกทุกข ที่เรียกวาทุกขทุกข หรือทุกขเวทนา นั่นเอง

ในคัมภีรมหานิทเทส และจูฬนิทเทส บางแหงแสดงชื่อทุกขไวอีก
เปนอันมาก38 มีทั้งที่ซ้ํากับที่แสดงไวแลวขางตน และที่แปลกออกไป ขอ
ยกมาจัดเปนกลุมๆ ใหดูงาย ดังนี้
ก) ชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข โสก-ปริเทว-ทุกขโทมนัสส-อุปายาสทุกข
36
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วิสุทฺธิ.๓/๘๓-๘๔; วิภงฺค.อ.๑๒๐; ปฺจ.อ.๓๓๖; วินย.ฏีกา ๔/๖๓; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/
๑๘๑
วิสุทฺธิ.๓/๘๓-๘๔; วิภงฺค.อ.๑๒๐; ปฺจ.อ.๓๓๖; วินย.ฏีกา ๔/๖๓; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/
๑๘๑
ขุ.ม.๒๙/๒๓/๑๙; ๕๑/๕๒; ขุ.จู.๓๐/๖๘/๑๓; ๑๔๙/๗๔; ๖๔๐/๓๐๖
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๕๕

ข) เนรยิ กทุกข ติรั จฉานโยนิกทุก ข ปตติ วิสยิกทุกข มานุสก
ทุก ข (ทุกขของสัตวนรก ทุกขของสัตวดิรัจฉาน ทุก ขของ
สัตวในแดนเปรต ทุกขของมนุษย)
ค) คัพโภกกันติ มูลกทุกข (ทุก ข เกิด จากการลงเกิดในครรภ )
คัพเภฐิติมูลกทุกข (ทุกขเกิดจากการอยูในครรภ) คัพภวุฏ
ฐานมูลกทุกข (ทุกขเกิดจากการออกจากครรภ) ชาตัสสูปนิ
พันธิกทุกข (ทุกขติดพันตัวของผูที่เกิดแลว) ชาตัสสปราเธย
ยกทุกข (ทุกขเนื่องจากตองขึ้นตอผูอื่นของผูที่เกิดแลว) อัตตู
ปกกมทุกข (ทุกขที่ตัวทําแกตัวเอง) ปรูปกกมทุกข (ทุกขจาก
คนอื่นทําให)
ง) ทุกขทุกข สังขารทุกข วิปริณามทุกข
จ) โรคตางๆ เชน โรคตา โรคหู เปนตน รวม ๓๕ ชื่อ
ฉ) อาพาธ คือ ความเจ็บไขที่เกิดจากสมุฏฐาน ๘ อยาง คือ ดี
เสมหะ ลม สมุฏฐานตางๆ ประชุมกัน อุตุแปรปรวน บริหาร
รางกายไมสม่ําเสมอ ถูกเขาทํา เชน ฆาและจองจํา เปนตน
และผลกรรม
ช) หนาว รอน หิว กระหาย อุจจาระ ปสสาวะ ทุกขจากสัมผัส
แหงเหลือบยุงลมแดดและสัตวเลื้อยคลาน
ญ) ทุกขเพราะความตายของมารดา ความตายของบิดา ความ
ตายของพี่นองชาย ความตายของพี่นองหญิง ความตายของ
บุตร ความตายของธิดา
ฎ) ทุ ก ข เ พราะความสู ญ เสี ย ญาติ ความสู ญ เสี ย โภคะ ความ
สูญเสียดวยโรค ความสูญเสียศีล ความสูญเสียทิฏฐิ
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ในมหาทุกขักขันธสูตร และจูฬทุกขักขันธสูตร39 พระพุทธเจาตรัส
ถึ ง ทุ ก ขขั น ธ คื อ กองทุ ก ข ต า งๆ มากมาย ซึ่ ง เป น ป ญ หาแก ม นุ ษ ย สื บ
เนื่องมาจากกาม โดยสรุป ทุกขขันธ หรือกองทุกขเหลานั้น ไดแก
ก) ความลําบากตรากตรําเดือดรอน ตลอดกระทั่งสูญเสียชีวิต
เนื่องมาจากประกอบการงานหาเลี้ยงชีพ
ข) ความเศราโศกเสียใจ ในเมื่อเพียรพยายามในการอาชีพแลว
โภคะไมสําเร็จผล
ค) แมเมื่อโภคะสําเร็จผลแลว ก็เกิดความทุกขยากลําบากใจ ใน
การที่ตองคอยอารักขาโภคทรัพย
ง) ความเศราโศกเสียใจ เมื่อสูญเสียโภคทรัพยนั้นไป อารักขา
ไวไมสําเร็จ เชน ถูกโจรปลน ไฟไหม
จ) การทะเลาะวิวาทแกงแยง ทํารายกัน ถึงตายบาง ถึงทุกขปาง
ตายบาง ระหวางราชากับราชาบาง คฤหบดีกับคฤหบดีบาง
แมกระทั่งระหวางมารดาบิดากับบุตร พี่กับนอง และเพื่อน
กับเพื่อน
ฉ) การทําสงครามประหัตประหารกันระหวางหมูชน ๒ ฝาย ใน
สมรภูมิ ซึ่งตางพากันลมตายและไดรับความทุกขแสนสาหัส
เพราะถูกอาวุธหรือเนื่องมาจากการตอสูกันนั้น
ช) การทําสงครามที่ฝายหนึ่งรุกรานโจมตีบานเมืองของอีกฝาย
หนึ่ง และจากการตอสูกันก็ตองบาดเจ็บ ลมตาย ไดรับทุกข
เปนอันมาก
39
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๕๗

ญ) การทํ า ทุ จ ริ ต ก อ อาชญากรรมต า งๆ เช น ปล น ทรั พ ย ทํ า
ความผิดทางเพศ เปนตน แลวถูกจับกุมลงโทษตางๆ ถึงตาย
บาง ไมถึงตายบาง
ฎ) การประกอบกรรมทุจริตทางกาย วาจา ใจ ครั้นตายแลวก็ไป
ไดรับทุกขในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก
ในพระบาลีและอรรถกถา ยังกลาวถึงทุกขชื่ออื่นๆ กระจายกันอยู
แหงละเล็กละนอยอีกหลายแหง บางแหงมีเพียงคําบรรยายอาการของ
ความทุกข (เหมือนอยางในมหาทุกขักขันธสูตร และจูฬทุกขักขันธสูตร
ขางบนนี้) โดยไมเรียกชื่อทุกขไวโดยเฉพาะ บางแหงก็ระบุชื่อทุกขเฉพาะ
อยางลงไป เชน สังสารทุกข40 อบายทุกข วัฏฏมูลกทุกข อาหารปริเยฏฐิทุกข41 เปนตน42
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เชน วิสุทฺธิ.๓/๑๒๖; วิภงฺค.อ.๑๘๘,๑๙๓; บางแหงในจูฬนิทเทส เชน ๓๐/๖๘/๑๔
ฉบับอักษรไทย มี สํสารทุกฺขํ แตความจริงเปนปาฐะที่คลาดเคลื่อน ที่ถูกตองเปน
สงฺขารทุกฺขํ
ทุกข ๓ ชื่อหลังนี้ กลาวถึงบอยๆ ในสังเวควัตถุ (เรื่องนาสังเวช หรือสิ่งที่เปนที่ตั้งแหง
ความสังเวช) ๘ ประการ (เชน วิสุทฺธิ.๑/๑๗๑; ที.อ.๒/๒๕๓; ม.อ.๑/๔๐๘; สํ.อ.๓/
๒๕๐; ฯลฯ); อาหารปริเยฏฐิทุกข (ทุกขในการแสวงหาอาหาร หรือทุกขเกิดจากการหา
กิน) ก็ต รงกับเนื้อความในข อ ก) ขางบนนี้ สวนทุ ก ข ชื่อ อื่ นๆ ก็รวมอยู แ ลวในคํา
บรรยายขางตน ไมโดยตรงก็โดยออม
ในหนังสือธรรมวิจารณ ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (โรง
พิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, พิมพครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๐๑) หนา ๑๓-๑๗ ทรงประมวล
ทุกขชื่อตางๆ จากหลายแหลงมารวมไว ๑๐ อยาง บางอยางทรงตั้งชื่อเรียกใหมใหเปน
พวกๆ กัน มีดังนี้ ๑. สภาวทุก ข์ หรือ ทุก ข ประจําสัง ขาร คือชาติ ชรา มรณะ ๒.
ปกิณณกทุกข์ หรือทุกขจร คือโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส (รวมทั้ง อัปปย-
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อยางไรก็ดี เรื่องทุกขนี้ เราสามารถพรรณนาแสดงรายชื่อขยาย
รายการออกไปไดอีกเปนอันมาก เพราะปญหาของมนุษยมีมากมาย ทั้ง
ทุ ก ข ที่ เ ป น สามั ญ แก ชี วิ ต โดยทั่ ว ไป และทุ ก ข ที่ แ ปลกกั น ออกไปตาม
สภาพแวดล อ มของยุ ค สมั ย ถิ่ น ฐาน และสถานการณ แต ไ ม จํ า เป น ที่
จะตองบรรยายในที่นี้ใหเยิ่นเยอเนิ่นนาน ขอสําคัญอยูที่จะตองรูความมุง
หมาย
การที่ทานแสดงชื่อทุกขตางๆ ไวมากมายนั้น ก็เพื่อใหเรารูจักมัน
ตามสภาพ คือตามที่เปนจริง (ปริญญากิจ) เพื่อปฏิบัติตอทุกขนั้นๆ อยาง
ถูกตอง ดวยการยอมรับรูสูหนาสิ่งที่มีอยู ซึ่งตนจะตองเกี่ยวของ ไมใช
เลี่ยงหนีอําพรางปดตาหลอกตัวเอง หรือแมกระทั่งปลอบใจตนประดุจดัง
วาทุกขเหลานั้นไมมีอยู หรือตนเองหลีกหลบไปไดแลว และกลายเปนสราง
ปมป ญ หา เสริ ม ทุ ก ข ใ ห ห นั ก หนาซั บ ซ อ นและรุ น แรงยิ่ ง ขึ้ น แต เ ข า
เผชิญหนา ทําความรูจัก แลวเอาชนะ อยูเหนือมัน ทําตนใหปลอดพนได
จากทุกขเหลานั้น ปฏิบัติตอทุกขโดยทางที่จะทําใหทุกขไมอาจเกิดขึ้นได
ตั้งแตอยางชั่วคราว จนถึงโดยถาวร
สัมปโยค ปยวิปโยค และอิจฉิตาลาภ) ๓. นิพัทธทุกข์ คือ ทุกขเนืองนิตย หรือทุกข
เจาเรือน ไดแกหนาว รอน หิว กระหาย ปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ ๔. พยาธิทุกข์
หรือทุกขเวทนา ๕. สันตาปทุกข์ ทุกขคือความเรารุม หรือทุกขรอน ไดแกความกระวน
กระวายใจเพราะไฟกิเลส ๖. วิปากทุกข์ หรือผลกรรม ไดแกวิปฏิสาร การถูกลง
อาชญา การตกอบาย ๗. สหคตทุกข์ ทุกขไปดวยกันหรือทุกขกํากับกัน คือทุกขที่
พวงมากับโลกธรรมที่เปนอิฏฐารมณ เชน ไดลาภแลวทุกขเพราะระวังรักษา ๘.
อาหารปริเยฏฐิทุกข์ คือทุกขในการหากิน ไดแก อาชีวทุกข คือ ทุกขเนื่องดวยการหา
เลี้ยงชีวิต ๙. วิวาทมูลกทุกข์ คือทุกขมีวิวาทเปนมูล เชน กลัวแพ หวั่นหวาดในการรบ
กัน สูคดีกัน ๑๐. ทุกขขันธ์ หรือทุกขรวบยอด คือ โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข

๕๙
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๓. อนัตตตา และอนัตตลักษณะ
ก) ขอบเขตความหมาย
ขอทวนความกอ นวา อนัต ตตา คือ ความเปน อนัต ตา มี
ขอบเขตกวางขวางครอบคลุมมากกวาความไมเที่ยงและความเปนทุกข
ขอบเขตนั้นกวางแคบกวากันแคไหน เห็นไดชัดเจนทันทีในพุทธพจนที่
แสดงหลักนั้นเอง คือ
๑. สพฺเพ สงฺขารา อนิจจฺ า ๒. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา ๓. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา -

สังขาร ทั้งปวง ไมเที่ยง
สังขาร ทั้งปวง เปนทุกข
ธรรม ทั้งปวง เปนอนัตตา

พุทธพจนแสดงหลักธรรมนิยาม อันบงบอกถึงไตรลักษณนี้ ชี้ชัด
วา เฉพาะสังขารเทานั้นที่เปนอนิจจังและเปนทุกขทั้งหมดทั้งสิ้น คือ ยังมี
ธรรมบางอยางที่ไมเปนอนิจจังและไมเปนทุกขัง ไดแกธรรมที่ไมเปนสังขาร
แต ธ รรมทุ ก อย า ง รวมทั้ ง ธรรมที่ ไ ม เ ป น สั ง ขารนั้ น ด ว ย เป น
อนัตตา คือลวนมิใชอัตตา ไมมีอัตตา ไมเปนอัตตา หมดทั้งสิ้น ไมยกเวน
สิ่งใดทั้งนั้น ไมมีอะไรมีอัตตา ไมมีอะไรเปนอัตตาเลย
คําวา “ธรรม” ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง ไมมีอะไรอยูนอกเหนือ
คําวา “ธรรม” ไมวาสิ่งใดๆ ใชคําวาธรรมเรียกไดทั้งหมด
เมื่อธรรม ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอยาง ธรรม จึงจําแนกออกไปได
ไมมีที่สิ้นสุด แตอาจจัดประมวลไดเปนกลุมเปนประเภท
การจัดกลุมหรือประเภทที่เขากับเรื่องในที่นี้ คือ ธรรม ทั้งปวง
จําแนกเปน ๒ จําพวก ไดแก สังขตธรรม และอสังขตธรรม
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สั ง ขตธรรม คื อ ธรรมที่ ปจ จั ย ปรุ งแต ง หรื อ สภาวะที่ เ กิ ด จาก
ปจจัยหนุนเนื่องกันขึ้นมา เรียกงายๆ วา “สังขาร” ไดแก รูปธรรมและ
นามธรรมทั่วไป ที่จัดเขาในขันธ ๕
อสังขตธรรม คือ ธรรมที่ปจจัยไมปรุงแตง หรือสภาวะที่มิใชเกิด
จากปจจัยหนุนเนื่องกันขึ้นมา เรียกอีกอยางหนึ่งวา “วิสังขาร” ไดแก
สภาวะอันพนจากขันธทั้ง ๕ คือนิพพาน
โดยนัยนี้ จึงแสดงหลักธรรมนิยามแบบขยายความได ดังนี้
๑. สังขาร คือ สังขตธรรม (ขันธ ๕) ทั้งปวง ไมเที่ยง
๒. สังขาร คือ สังขตธรรม (ขันธ ๕) ทั้งปวง เปนทุกข
๓. ธรรม คือ สังขตธรรม และอสังขตธรรม ทั้งปวง ไมมีไมเปนอัตตา

พึงสังเกตไวใหตระหนักชัดวา พระพุทธเจาตรัสมาตามลําดับใน ๒
ขอแรก ทั้งขอไมเที่ยง และขอเปนทุกข เหมือนกันวา “สังขาร ทั้งปวง” แต
พอถึงขอ ๓ ที่เปนอนัตตา ทรงเปลี่ยนเปน “ธรรม ทั้งปวง”
เมื่อมองตรงตามพุทธพจนนี้ พุทธประสงค หรือพุทธาธิบาย
เกี่ยวกับขอบเขตแหงความหมายของอนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา ก็
ชัดแจงอยูในตัวแลว วาขอไหนแคใด ไมจําเปนตองอธิบายเพิ่มเติม

ข) ความหมายพื้นฐาน
อนัตตา จะแปลวา ไมเปนอัตตา หรือไมมีอัตตา คือ ไมเปนตัวตน
หรือไมมีตัวตน ก็ได ที่วา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ก็หมายความวา ทุกสิ่ง
ทุกอยาง เปนสภาวะที่มีอยู เปนอยูหรือเปนไปของมัน เปนธรรมดาอยาง
นั้นๆ เอง ไมเปนไมมีตัวตนที่จะครอบครองสั่งบังคับอะไรใหเปนหรือใหไม
เปนอยางนั้นอยางนี้ตามที่ปรารถนา
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ในเมื่อ อนัตตตาปฏิ เ สธความเป น อัตตา ถ า จะเข า ใจความเป น
อนัตตา ก็ตองเขาใจความหมายของอัตตานั้นกอน
อัตตา (เรียกอยางสันสกฤตวา อาตมัน) คือ ตัวตนอันแทอันจริง
ที่เปนแกนเปนแกนหรือซึมแทรกซอนแฝงหรือโอบคุมสิ่งนั้นๆ อันเที่ยงแท
ถาวร เปนตัวอยูตัวยืนตัวคงที่ ซึ่งสิงอยู สถิตอยู เปนเจาของ เปนผูครอบ
ครอง เปนตัวผูทําการ เปนตัวผูเสพเสวยความรูสึกตางๆ อยูเบื้องหลัง
ปรากฏการณ ทั้ ง หลาย รวมทั้ ง อยู เ บื้ อ งหลั ง ชี วิ ต นี้ ซึ่ ง มี อํ า นาจในตั ว
สามารถบงการหรือบังคับบัญชาสิ่งนั้นๆ ใหเปนไปตามตองการ หรือตาม
ปรารถนา
ในลัทธิศาสนาบางพวก สอนซอนลึกลงไปอีกวา เบื้องหลังโลก
แห ง ปรากฏการณ ทั้ งหมด และเหนื ออั ตตาหรื ออาตมั นของสั ตว และสิ่ ง
ทั้งหลายทั้งปวงนี้ มีอัตตาสูงสุดที่มีอํานาจเหนือทุกสิ่งทุกอยาง ซึ่งเปนตัว
ผูสรางและกําหนดจัดสรรบันดาลบงการทุกสิ่งทุกอยาง หรือเปนแหลงที่มา
และที่กลับเขาไปรวมสุดทายของสรรพสิ่งสรรพชีพ ดังที่ในศาสนาฮินดู
เรียกวา พรหมัน หรือปรมาตมัน
สาระสําคัญของหลั ก อนัตตตา ก็คือการปฏิเสธความมีอ ยูของ
อัตตาที่วามานี้ โดยสอนใหรูวา อัตตานั้นเปนเพียงภาพที่เกิดจากการยึดถือ
ของมนุษยปุถุชน ที่ไมมองเห็นสภาวธรรมคือสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน แต
มนุษยปุถุชนนั้นไดสราง(ภาพ)อัตตาหรือตัวตนขึ้นมาซอนไวบนสภาวธรรม
และ(ภาพ)อัตตาหรือตัวตนนั้นเอง ก็บดบังเขาไมใหมองเห็นสภาวธรรม
ความรูเขาใจอนัตตตา จะไถถอนความยึดถือนั้น และสลาย(ภาพ)
อัตตาหรือตัวตนที่ซอนบดบังสภาวธรรมลงไป ทําใหรูเห็นสภาวธรรมคือสิ่ง
ทั้งหลายตามที่มันเปน
หลักอนัตตตาเปนเรื่องของความรูเขาใจมองเห็นดวยปญญาตามที่
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สิ่งทั้งหลายมันเปนของมันวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเปนสภาวธรรม ซึ่งมี
อยูเปนอยูและเปนไปตามสภาวะ หรือตามธรรมดาของมันๆ ไมมีอัตตา
หรือตัวตนอะไรเปนแกนเปนแกนหรือสิงซอนแฝงโอบคุมกุมไว ที่จะเปน
เจาของครอบครองครอบงําบงการบัญชา ไมขึ้นตออํานาจของใคร ไมวาอยู
ขางใน หรือจากขางนอก
จะเห็นวา ความหมายพื้นฐานแหงความเปนอนัตตาของธรรมทั้ง
ปวง ไมวาจะเปนสังขตธรรม หรือ อสังขตธรรม ไมวาสังขาร หรือวิสังขาร
ก็งายๆ สั้นๆ เหมือนกันหมดวา สิ่งทั้งปวงนั้น ลวนเปนสภาวธรรม ซึ่งมี
อยูเปนอยูตามภาวะของมัน และเปนอยูหรือเปนไปตามธรรมดาของมันๆ
ถามีอัตตาเปนแกนเปนแกนแฝงซอนหรือโอบคุ ม สภาวธรรมก็เปนอยู
เปนไปตามภาวะที่เปนอยางนั้นๆ ตามธรรมดาของมันไมได แตในความ
เปนจริง สภาวธรรมก็มีอยูเปนอยูของมันอยางนั้นๆ จึงชัดเจนแนแทวา
อัตตาไมมีจริง
แตในตอนที่อธิบายขยายความหมายออกไป จุดที่แยกกัน หรือทํา
ใหมีรายละเอียดของคําอธิบายตางกัน ก็คือ สภาวะของสังขตธรรม กับ
สภาวะของอสังขตธรรม หรือธรรมดาของสังขาร กับธรรมดาของวิสังขาร
ที่เปนคนละอยางตางกันไป
ถาเปนอสั ง ขตธรรม หรื อ วิ สัง ขาร คือ นิ พ พาน ก็ ชัดอยู แ ล ว ว า
นิพพานนั้นเปนธรรมธาตุอันดํารงอยูตามสภาวะของมัน มีอยู ตามธรรมดา
ของสภาวะที่ไมเกิดจากปจจัย เปนนิสสัตตะนิชชีวะ มิใชสัตวบุคคลตัวตน
เราเขา ไมเปนของใคร ไมขึ้นตอใคร ไมมีใครกํากับบังคับควบคุม ไมมีตัว
ทําการที่จะดลบันดาลอะไรแกใครๆ
สวนสังขตธรรม คือสังขารทั้งหลาย อันไดแกขันธ ๕ ก็ชัดอยูแลว
เชนเดียวกัน คือ ทุกอยางนั้น ดํารงอยูตามสภาวะของมัน มีอยูเปนอยู
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เปนไปตามธรรมดาของมัน แตเปนธรรมดาของสังขตธรรม ซึ่งตรงขามกับ
ธรรมดาของ อสังขตธรรม กลาวคือ มีอยู ตามธรรมดาของสังขตธรรม ที่
เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ซึ่งก็ไมเปนไปตามความปรารถนาของใคร ไม
มีตัวตนอะไรสิงซอนอยูอาศัยที่จะเปนตัวทําการในการเสพเสวย สั่งบังคับ
หรือมีอํานาจบงการบัญชาใหขันธ ๕ นั้น ไมวาทั้งหมด หรือแตละอยาง ให
เปนไปตามความตองการของตน โดยเปนอิสระจากการทําตามหรือทําที่
เหตุปจจัย
ความหมายพื้นฐานที่ทานอธิบายอนัตตตา/ความเปนอนัตตา/ความ
ไมเปนไมมีตัวตนนี้ โดยทั่วไปใชคําสั้นๆ เพียงวา “อวสวตฺตนฏเน” หรือ
“อวสวตฺตนโต” (“อวสวตฺติโต” บางก็มี) คือ (ที่วาเปนอนัตตา ก็เพราะวา
หรือดวยความหมายวา) ไมเปนไปในอํานาจ คือไมอยูใตอํานาจ ใครจะ
เรียกรองหรือสั่งบังคับใหเปนไปอยางนั้นอยางนี้ตามความปรารถนาของตน
ไมได (สํานวนเกาวา ไมอาจไดตามปรารถนาของตน)
ความหมายพื้นฐานของอนัตตตา เปนดังที่วามานี้

ค) ความหมายที่ไมตองอธิบาย
กอนจะอธิบายตอไป พึงทําความเขาใจกอนวา พระพุทธศาสนา
พูดถึงเรื่อ งตัวตนหรือ อัตตาเพียงในระดั บสมมติเทานั้น คือ เป นสมมติ
สัจจะ ไมถือวาเปนของมีจริงแท ดังจะเห็นไดชัดเจนตามหลักที่มีพุทธพจน
แสดงไววา พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนศาสดาที่ไมยกเรื่องอัตตาขึ้นตั้งเปน
หลัก คือไมถือวามีอัตตาจริงเลย ดังนี้
“ดูกรเสนิยะ ศาสดานี้ใด ทั้งในปัจจุบัน ก็ไม่บัญญัติ
อัตตา โดยความเป็นของจริง โดยความเป็นของแท้ และใน
เบื้องหน้า ก็ไม่บัญญัติอัตตา โดยความเป็นของจริง โดย
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ความเป็นของแท้ นี้เรียกว่าศาสดาผู้สัมมาสัมพุทธะ”43
โดยนัยนี้ พระพุทธศาสนาจึงไมไดปรารภที่จะพิจารณา และไมได
ยกเปนขอที่จะพิจารณาวา อัตตามีหรือไม หรืออะไรๆ เปนอัตตาหรือไม
เรียกวาไมตองพูดถึงเรื่องอัตตา (ในแงหรือในระดับปรมัตถสัจจะ) กันเลย
พรอมนั้นก็มีพุทธพจนสําทับอีกวา
“บุคคลผู้มีความเห็นถูกต้องสมบูรณ์ (ทิฏฐิสัมบัน คือ
พระโสดาบัน) เป็นผู้ไม่อาจเป็นไปได้ ที่จะยึดถือธรรม
ใดๆ ว่าเป็นอัตตา”44
เมื่อบรรลุธรรมสูงสุด คือเปนพระอรหันตแลว ก็ไมมีเรื่องที่จะ
ดังที่พระพุทธเจาตรัสถึงพระอรหันตวาเปน
มานึกถึงอัตตาอีกเลย
45
อตฺตฺชโห/อัตตัชหะ แปลวา “ผูละอัตตา” หรือทิ้งอัตตาแลว คือละ
การถืออัตตา หรือเลิกเห็นวาเปนหรือมีตัวตนแลว
บางแหงก็ตรัสแบบอธิบายวา พระอรหันตนั้น อตฺตํ ปหาย อนุปาทิยาโน46 แปลวา ละอัตตาแลว ไมยึดติดถือมั่นอะไรๆ
เพื่อใหเปนขอสรุปที่อางอิงกันไดสะดวก ในพระไตรปฎกก็ไดแสดง
เปนคําวินิจฉัยไววา
“สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง สังขตธรรมทั้งปวง เป็น
ทุกข์และเป็นอนัตตา นิพพานและบัญญัติ เป็นอนัตตา
วินิจฉัยมีอยู่ดังนี้”47
43

อภิ.ก.๓๗/๑๘๘/๘๒; อภิ.ปุ.๓๖/๑๐๓/๑๗๙

44
องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๖๔/๔๘๙
45
ขุ.สุ.๒๕/๔๑๑/๔๘๙
46
47

ขุ.สุ.๒๕/๔๑๒/๔๙๑
วินย.๘/๘๒๖/๒๒๔
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อยางไรก็ตาม แมวาอัตตาจะไมมีจริง แตการยึดติดถืออัตตาก็มีอยู
และมันก็เปนสิ่งที่คนทั่วไปยึดติดถือมั่นกันอยางยิ่ง พระพุทธศาสนาจึงมุงมา
ปฏิเสธอัตตาที่เขายึดกันอยู คือมุงใหคนละเลิกการยึดติดถือมั่นที่เขาจม
วนกันอยูนั้น
พูดงายๆ วา ในพระพุทธศาสนา อัตตาไมไดเปนสาระหรือเปน
เรื่องที่ใสใจหรือนึกถึงหรือคํานึงวามีอยูจริงเลย แตพระพุทธศาสนามองไป
ที่การยึดติดถือมั่นในอัตตา หรืออัตตาที่มีอยูในความยึดติดถือมั่นของคน
ทั้งหลายนั้น อันจะตองสลัดถอนทิ้งไปเสีย
พระพุ ท ธศาสนาจึ งมี แ ตส อนให คนละเลิ ก การยึ ด ติด ถื อ มั่ น ใน
อัตตานั้น และเมื่อถอนละความยึดติดนั้นไดแลว ก็จบเรื่อง หมดภาระ ไม
มีอะไรที่จะตองพูดถึงอัตตาอีก
รวมความวา เมื่อรูสังขารหรือขันธ ๕ วาเปนอนัตตาแลว ก็จบ
เรื่องอัตตา-อนัตตา ผูบรรลุธรรมถึงอสังขตธรรมแลว ก็ไมคิดถึงและไม
พูดถึงอะไรอีกวาเปนอัตตา และอสังขตธรรมคือนิพพานก็ไมมีใครตองมา
อธิบายวาเปนอนัตตาอยางไรอีก
การที่ไมตองอธิบายเรื่องนิพพานเปนอนัตตา/ไมเปนอัตตา สรุปได
วา มีเหตุผล ดังนี้
ก) สิ่งที่คนทั้งหลายยึดถือกันอยูแ ละสามารถยึดถือได วาเปน
อัตตา ก็คือและแคสังขาร หรือขันธ ๕
ข) ปุถุชนคือคนทั่วไป รูจัก เขาใจ คิดนึกถึงอะไรๆ ไดในขอบเขต
ของขันธ ๕ แมเมื่อพูดถึงนิพพาน นิพพานที่เขาพูดถึงนึกถึง ก็
ไมใชนิพพานจริง แตเปนเรื่องของขันธ ๕ นั่นเอง สวนอริยชน
ก็รูเขาใจถึงนิพพานเองแลว และหมดความถือความเห็นวาเปน
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อัตตาไปแลว จึงไมพูดและไมตองพูดถึงเรื่องนี้อีก ถาพูด ก็มี
แตบอกวาพระอรหันตเปนผูละหมดอัตตาแลว (อัตตัญชหะ)
ไมถืออะไรเปนอัตตาเลย
ค) งานที่ผูสอนจะตองทําในเรื่องอัตตานั้น ก็คือและแคใหคนรู
แลวละความเห็นผิดที่ทําใหเขายึดติดเอาสังขาร หรือขันธ ๕
เปนอัตตา
ง) เมื่อรูแลว ละความเห็นผิด เลิกยึดติดเอาขันธ ๕ เปนอัตตาแลว
ก็ไม ไขวควาหายึด อะไรเป นอัตตาอีก เพราะไดประจักษ แจ
งอสังขตธรรมคือนิพพาน ที่พนจากขันธ ๕ และพนจากการ
ยึดถืออัตตาพรอมไปดวยกัน
(ผูมีปญญารูแจงนิพพาน มองเห็นอสังขตธรรมคือนิพพานนั้น
ตามสภาวะของมันเอง อันไมมีตัวตนอะไรที่ไหนมาสวมมาซอน
มาครอบมาครอง เรียกวาเห็นความเปนอนัตตาของอสังขตธรรมเองแลว ก็ไมตองมาพูดมาอธิบายอะไรกันอีก พูดอีกอยาง
หนึ่งวา เมื่อพนความเปนปุถุชนไปแลว เปนอริยบุคคลตั้งแต
โสดาบันขึ้นไป ไดเห็นประจักษความจริงแลว ทั้งความยึดติด
และความสงสัยไขวควาหาอัตตาก็หมดสิ้นไปแลว การที่จะตอง
พูดถึงความเปนอนัตตาของอสังขตธรรม ก็ยุติไปเอง หรือพูด
สั้นๆวา ไมมีเรื่องอัตตาอะไร ที่จะขึ้นไปสูการยึดถือ การสงสัย
หรือการถกเถียงอยางใดๆ ของอริยชน)
เมื่อเปนเชนนี้ ในคําอธิบายสามัญเกี่ยวกับอนัตตา ทานจึงมุงไปที่
สังขตธรรมคือเบญจขันธ ซึ่งเปนเรื่องปกติธรรมดา เพราะเกี่ยวของกับคน
ทั่วไป หมายความวามนุษยปุถุชนก็คิดนึกพูดกันอยูแคนั้น

ไตรลักษณ
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ง) ความหมายที่อธิบายทั่วไป
ดังไดกลาวแลววา คําอธิบายสามัญของอนัตตตา ทานมุงไปที่
สังขตธรรม เพราะเปนการพูดกับมนุษยปุถุชนทั้งหลาย ในเรื่องที่เกี่ยวของ
กับคนทั่วไป ที่ยังตองฝกตองศึกษาตองเรียนตองสอนกันอยู
ยิ่งกวานั้น ขอย้ําวา สิ่งที่มนุษยปุถุชน หรือคนทั่วไป รวมทั้งนัก
ทฤษฎีและเจาลัทธิทั้งหลาย จะมาคิดนึกพูดจาเอาเปนอัตตากันได ก็มีแค
เรื่องของสังขาร คือ สิ่งที่อยูในขั นธ ๕ ทั้งนั้น และเทานั้น ดังนั้น การชี้
ความเปนอนัตตาจึงเจาะเพียง และจบพอ ที่เรื่องขันธ ๕ นั้น
ทั้งนี้สอดคลองกับพุทธดํารัสที่วา
“ภิกษุทั้งหลาย สมณะทั้งหลาย ก็ดี พราหมณ์ทั้งหลาย ก็
ดี เหล่าหนึ่งเหล่าใด ก็ตาม ที่มองเห็นอัตตา/ตัวตน แบบ
ต่างๆ หลากหลายเป็นอเนก ย่อมมองเห็นอุปาทานขันธ์
เหล่านั้นทั้งหมด หรือไม่ก็มองเห็นขันธ์ใดขันธ์หนึ่ง ใน
บรรดาอุปาทานขันธ์เหล่านั้น (ว่าเป็นอัตตา) กล่าวคือ:“ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนในโลกนี้ ผู้มิได้เรียนสดับ ...
ย่อมมองเห็นรูปว่าเป็นอัตตาบ้าง ย่อมมองเห็นอัตตามี
รูปบ้าง ย่อมมองเห็นรูปในอัตตาบ้าง ย่อมมองเห็นอัตตา
ในรูปบ้าง ย่อมมองเห็นเวทนา ... สัญญา ... สังขาร
ทั้งหลาย ... วิญญาณ (ทํานองเดียวกัน) โดยนัย
ดังกล่าวนั้น การมองเห็นนี้แล ก็กลายเป็นความปักใจ
ยึดถือของเขาว่า “ตัวเรามี/ตัวเราเป็น”48
48
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พูดอีกอยางหนึ่งวา (การยึดถือ)อัตตามีแคที่มีขันธ ๕ และมีเพราะไป
ยึดมั่นขันธ ๕ นั้นไว ตามพุทธพจนวา
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะอาศัยอะไร
เพราะยึดถืออะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่า นั่นของเรา, เรา
เป็นนั่น, นั่นเป็นอัตตา/ตัวตนของเรา ...
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูป ... เมื่อเวทนา ... เมื่อ
สัญญา ... เมื่อสังขาร ... เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะ
อาศัย (รูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ...)
วิญญาณ เพราะยึดมั่น (รูป ... เวทนา ... สัญญา
… สังขาร …) วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่า นั่น
ของเรา, เราเป็นนั่น, นั่นเป็นอัตตา/ตัวตนของเรา”49
ถึงตอนนี้ จึงมาดูคําอธิบายเกี่ยวกับความเปนอนัตตาของขันธ ๕
แบบทั่วๆ ไป ที่ทานขยายความออกไปในแงตางๆ
แมวาในคําอธิบายทั่วๆ ไปนี้ ทานแสดงความหมายกันไวหลายนัย
แตเราอาจจะเริ่มตนดวยคัมภีรปฏิสัมภิทามัคคที่แสดงอรรถของ
อนัตตาไวอยางเดียววา “ชื่อวาเปน อนัตตา โดยความหมายวาไมมีสาระ
(อสารกฏเน)”50
ที่ ว า ไม มี ส าระ ก็ คื อ ไม มี แ ก น สาร ไม มี แ ก น หรื อ ไม มี แ กน
หมายความวา ไมมีสิ่งซึ่งเปนตัวแทที่ยืนยงคงตัวอยูตลอดไป ดังคําอธิบาย
วา “โดยความหมายวาไมมีสาระ หมายความวาไมมีสาระคือตัวตน (อัตตสาระ = ตัวตนที่เปนแกน หรือตัวตนที่เปนแกน) ที่คาดคิดกันเอาวาเปน
49
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อาตมัน (อัตตา = ตัวตน) เปนผูสิงอยูหรือครองอยู (นิวาสี) เปนผูสราง
หรือผูสรางสรรคบันดาล (การกะ) เปนผูเสวย (เวทกะ) เปนผูมีอํานาจใน
ตัว (สยังวสี) เพราะวา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นยอมเปนทุกข (คงตัวอยูไมได)
มันไมสามารถหามความไมเที่ยง หรือความบีบคั้นดวยความเกิดขึ้นและ
ความเสื่อมสิ้นไป แมของตัวมันเองได แลวความเปนผูสรางผูบันดาล เปน
ตนของมัน จะมีมาจากที่ไหน เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ภิกษุทั้งหลาย ก็ถารูปนี้จักไดเปนอัตตาแลวไซร รูปนี้ก็ไมพึงเปนไปเพื่อ
อาพาธ (มีความบีบคั้นขัดแยงของขัดตางๆ) ดังนี้เปนอาทิ”51
จะสังเกตเห็นวา ความหมายที่วาไมมีสาระคือตัวตนนี้ ทานกลาว
ไวโดยสัมพันธกับความหมายวา ดลบันดาลไมไดหรือไมมีอํานาจในตัว
ทั้งนี้เพราะถามีตัวตนคงที่ยั่งยืนอยูเปนแกนเปนแกนจริงแลว ก็ยอมขืน
ยอมฝนความเปลี่ยนแปลงได ไมตองเปนไปตามความเปลี่ยนแปลงนั้น ยิ่ง
ถา เป น ผู ค รอบครอง ก็ ย อ มต อ งมี อํ า นาจบั ง คั บสิ่ ง ที่ ถู ก ครอบครองให
เปนไปอยางไรๆ ก็ไดตามปรารถนา แตตามความเปนจริง หาเปนเชนนั้น
ไม ความไมเปนตัวตนและความไมมีตัวตนสิงสูอยูครอง จึงมีความหมาย
เด น ในแง ที่ ว า ไม มี อํ านาจบั ง คั บ ไม เ ป น ไปในอํ า นาจ ขั ด แย ง ตอ ความ
ปรารถนา
พึงสังเกตดวยวา ตามคําอธิบายนี้ แมแตพระพรหม พระผูเปน
เจา หรือเทพเจาสูงสุดใดๆ ก็ตาม ที่ถือวาเปนผูสรางผูบันดาล ทั้งหมดทั้ง
ปวงลวนเปนสังขาร รวมอยูในขันธ ๕ ทั้งสิ้น
โดยนัยนี้ คัมภีรรุนอรรถกถาจึงนิยมแสดงความหมายของอนัตตตาวา
“ชื่อวา อนัตตา โดยความหมายวา ไมเ ปนไปในอํานาจ (อวสวตฺตนฏเน
51
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หรือ อวสวตฺตนโต = เพราะไมเปนไปในอํานาจ)”52 และอธิบายในทํานองวา
ไมมีใครมีอํานาจบังคับ (ตามใจปรารถนาโดยไมทําตามเหตุปจจั ย) ต อ
สังขารทั้งหลายวา สังขารที่เกิดขึ้นแลว จงอยาถึงความทรงอยู ที่ถึงความ
ทรงอยูแลว อยาชรา ที่ถึงชราแลว จงอยาแตกดับ จงอยาบอบโทรมดวย
การเกิดขึ้นและการเสื่อมสลาย53 ตลอดจนอางพุทธพจนที่ตรัสวา “บุคคล
ยอมไมได (ตามปรารถนา) ในรูป (และในขันธอื่นๆ) วา รูปของเราจงเปน
อยางนี้ รูปของเราอยาไดเปนอยางนี”้ 54
ขยายความวา สิ่งทั้งหลายทั้ งปวงที่ปรากฏเปนตางๆ นั้น เมื่อ
วิเคราะหตามสภาวะถึงที่สุดแลว หาใชมีตัวแทตัวจริงที่คงที่คงตัวยั่งยืนอยู
ยงดั ง ที่ เ รี ย กชื่ อ กั น ว า อย า งนั้ น อย า งนี้ ไ ม แต เ ป น เพี ย งกระบวนธรรม
(ธรรมปวัตติ) คือกระบวนการแหงสังขารธรรมทั้งหลาย หรือกระบวนแหง
รูปธรรมและนามธรรม (ขันธปวัตติ ) ที่เกิดจากองคประกอบตางๆ มา
ประชุมหรือประมวลกันเขา และองคประกอบเหลานั้นแตละอยางๆ ลวนมี
การเกิดขึ้น และความเสื่อมสลาย เปนไปโดยอาการที่สัมพันธสืบเนื่องสง
ทอดเปนเหตุเปนปจจัยแกกัน ทั้งภายในกระบวนธรรมที่กําหนดแยกวา
เปนกระบวนหนึ่งๆ และระหวางกระบวนธรรมตางกระบวนทั้งหลาย ใน
สภาวะเชนนี้ มีสิ่งที่ควรกําหนดเปนขอเดนอยู ๔ ประการ คือ
๑. ไมมีตัวตนที่แทจริงของสิ่งนั้นยืนตัวเปนแกนเปนแกนอยู
๒. สภาพที่ปรากฏนั้น เกิดจากองคประกอบตางๆ มาประชุมกัน
ปรุงแตงขึ้น
52
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๓. องคประกอบเหลานั้นเกิดขึ้นแลวเสื่อมสลายอยูตลอดเวลา
และสัมพันธเปนปจจัยแกกัน ประมวลขึ้นเปนกระบวนธรรม
๔. ถากําหนดแยกออกเปนกระบวนธรรมยอยๆ มากหลาย ก็มี
ความสัมพันธเปนปจจัยตอกัน ระหวางตางกระบวนธรรม
ดวย
กระบวนธรรมที่องคประกอบตางๆ ซึ่งเกิดสลายและสัมพันธเปน
ปจจัยแกกันประมวลขึ้นนี้ ดําเนินไปเรื่อยๆ ปรากฏภาพและกลายไปตางๆ
ทั้งนี้จะปรากฏภาพและกลายไปอยางไร ก็สุดแตองคประกอบและความ
เป น เหตุปจ จั ย แก กัน นั้ น นั่ น เอง เป น เรื่ อ งที่สํา เร็ จ เสร็ จ สิ้ น ครบถ ว นใน
กระบวนการ โดยไมมีตัวตนอะไรอื่นอีกที่จะเขามาแทรกแซงหรือทําให
เปนไปอยางอื่นได หมายความวา ไมมีตัวตนตางหากจากกระบวนการนั้น
ไมวาจะในความหมายวา เปนตัวแกนภายในที่ยืนยงคงที่ฝนความเปนไป
ตามเหตุปจจัย สามารถทําใหเปนไปโดยลําพังตามปรารถนาของตนได
หรือในความหมายวาเปนตัวการภายนอกที่สามารถสรางสรรคดลบันดาล
ใหเปนไปอยางอื่น โดยไมตองเปนไปตามเหตุปจจัย
เมื่อองคประกอบตางๆ ประชุมกันเขา และสัมพันธเปนปจจัยแก
กันปรากฏเปนภาพรวมอยางหนึ่งๆ ขึ้น มนุษยมักตั้งชื่อเรียกภาพรวมนั้น
เชนวา คน มา แมว มด รถ ราน บาน นาฬิกา ปากกา นาย ก. เด็กหญิง
ข. เปนตน แตชื่อเหลานั้นเปนเพียงคําเรียกขานที่สมมติกันขึ้นใช เพื่อให
เกิดความสะดวกในการสื่อสารสําหรับความเปนอยูในชีวิตประจําวันของ
มนุษยเทานั้น มันหาใชเปนสภาวะที่มีอยูแทจริงไม คือ มันไมมีตัวตนอยู
จริงตางหากจากสวนประกอบที่มารวมกันเขานั้น ถาแยกสวนประกอบ
ทั้งหลายออกจากกัน ก็จะมีเพีย งสวนประกอบแตละหน วยที่มีชื่ อเรี ยก
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เฉพาะอยางๆ ของมันอยูแลว หาตัวตนของภาพรวมที่ตั้งชื่อใหนั้นไมพบ จะชี้
ตัวลงไปที่ไหนก็ไมมี
ชื่อที่ตั้งใหแกภาพรวมนั้น เปนตัวตนสมมติ ที่สรางขึ้นซอนสภาวะ
ที่เปนจริง ซอนอยูลอยๆ ไมมีความสัมพันธโดยตรง ไม มีอํานาจ ไมมี
ผลกระทบกระเทือนตอกระบวนธรรมที่กําลังเปนไปอยูนั้นเลย นอกจาก
โดยความยึดถือ (ซึ่งก็เปนองคประกอบอยางหนึ่งอยูในกระบวนธรรมเอง)
ในเมื่อเปนเพียงของสมมติ และเปนของซอนอยูลอยๆ ก็เปนธรรมดาอยู
เองที่ มั น จะไม มี อํ า นาจหรื อ ไม มี ท างที่ จ ะไปบั ง คั บ กระบวนธรรมหรื อ
องค ป ระกอบใดๆ ในกระบวนธรรมให เ ป น ไปอย า งหนึ่ ง อย า งใดได
กระบวนธรรม หรือกระบวนแหงสังขารธรรม ก็เปนไปของมันตามเหตุ
ปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนา ไมขึ้นตอตัวตนที่ซอนลอยนั้น
ที่วาไมเปนไปตามความปรารถนา ก็เพราะเมื่อวาตามความเปน
จริงแลว ความปรารถนานั้นก็หาใชเปนความปรารถนาของตัวตนไม แต
เป น เพี ย งองค ป ระกอบอย า งหนึ่ ง อยู ใ นกระบวนธรรม และเป น
องคประกอบที่ไมใชตัวใหสําเร็จกิจ มันจะใหสําเร็จผลไดก็ตอเมื่อมันเปน
ตัวผลักดันใหเกิดปจจัยขั้นตอไป คือการลงมือทําหรือปฏิบัติการ ซึ่งก็คือ
เปนไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัยนั่นเอง
การที่ จ ะมีตัวตนซ อ นลอย เป นตั ว ตนจริ ง ๆ อยู ตา งหาก ย อ ม
เปนไปไมได เพราะถาเปนไปได ความเปนไปตามเหตุปจจัยก็ยอมเปนไป
ไมได เพราะตัวคงที่ ซึ่งไมเปนไปตามเหตุปจจัยนั้น ขวางขืนกระแสอยู พา
ใหองคประกอบตางๆ เรรวนไปหมด ไมเปนกระบวนธรรม ยิ่งกวานั้น
ตัวตนซอนนั้น ก็กลายเปนตัวการพิเศษ ซึ่งอาจจะขัดขวางแทรกแซงและ
บิดผันธรรมทั้งหลายใหเปนไปอยางอื่นจากความเปนไปตามเหตุปจจัยอีก
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ดวย แตความเปนไปที่จริงแทก็คือ สังขารธรรมทั้งหลายเปนไปตามเหตุ
ปจจัย ดังนั้น ตัวตนตางหากจากกระบวนธรรม จึงไมมีอยูจริง ไมวาจะ
ภายในหรือภายนอกกระบวนธรรมนั้นก็ตาม จะมีไดก็แตตัวตนสมมติที่จะ
พึงรูจักใชประโยชนอยางรูเทาทัน ถามิฉะนั้น หากไมมีปญญารูเขาใจ มันก็
คือตัวแปลกปลอมที่คอยบีบคั้นบังคับและหลอกคนใหหลงกอโทษทุกขภัย
หลากหลายนานา
เมื่อสวนประกอบทั้งหลายรวมกันเขา ปรากฏรูปเปนอยางใดอยาง
หนึ่ง ก็มีการบัญญัติเรียกชื่อเปนอยางนั้นอยางนี้ อันยอมรับกันโดยสมมติ
เมื่อองคประกอบทั้งหลายพรอมอยู ปจจัยตางๆ ค้ําจุนหลอเลี้ยงอํานวย ก็
คงรูปรางหรือคงสภาพอยูสมตามที่สมมติเปนตัวตนอยางนั้น แตเมื่อใด
องคประกอบทั้งหลายแยกพรากจากกัน หรือปจจัยแวดลอมไมเกื้อกูล
สภาพตัวตนนั้นก็หายไป เหมือนดังเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึงระดับหนึ่ง น้ําแข็ง
ก็ละลาย ตัวตนที่ชื่อวาน้ําแข็งหายไป เหลืออยูแตน้ําเหลว เมื่อความรอน
เพิ่ม ขึ้น ถึง ระดับหนึ่งโดยสั มพั นธ กับ ความกดอากาศ น้ําเหลวก็ร ะเหย
กลายเปนไอน้ํา สภาพตัวตนของน้ําเหลวก็สิ้นไป หรือเมื่อกระดาษถูกเผา
ไฟไหมหมดแลว เหลือแตฝุนเถาไฟ ก็หาตัวตนที่จะเรียกวากระดาษไมได
อีกตอไป
ความหมายของอนัตตตาที่วา สิ่งทั้งหลายเกิดจากองคประกอบ
ตางๆ มาประชุมกันเขา สัมพันธกันเปนไปตามเหตุปจจัย วางเปลาจาก
ตัวตนที่เปนแกนอันยืนยงคงตัว ปราศจากตัวการที่สรางสรรคบันดาลนี้
เปนความหมายพื้นฐานที่อาจจะอางความในคัมภีรมาชวยเสริมความเขาใจ
ไดหลายแหง เชน พระบาลีวา
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“อาศัยเครื่องไม้

เถาเชือก ดินฉาบ และหญ้ามุง มี
ช่ อ งว่ า งแวดล้ อ ม ย่ อ มเรี ย กกั นว่ า เป็ น เรื อ น ฉั น ใด
อาศัยกระดูก เส้นเอ็น เนื้อ หนัง มีช่องว่างแวดล้อม
ย่อมเรียกกันว่าเป็นตัวคน (รูป) ฉันนั้น”55
มารถามพระวชิราภิกษุณีวา
“สัตว์นี้ (ตัวบุคคลนี้) ใครสร้าง ผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหน
สัตว์เกิดที่ไหน สัตว์ดับที่ไหน?”
พระวชิราภิกษุณีตอบวา
“นี่แน่ะมาร ท่านเชื่อหรือว่าเป็นสัตว์ (เป็นตัวบุคคล)
ท่านมีความเห็น (อย่างนั้น) หรือ? นี้คือกองแห่งสังขาร
ล้ ว นๆ จะหาตั ว สั ต ว์ ในนี ้ ไ ม่ ไ ด้ เ ลย เพราะประชุ ม
ส่วนประกอบเข้าด้วยกัน ย่อมมีศัพท์เรียกว่ารถ ฉันใด
เมื่อขันธ์ (กองแห่งรูปธรรมและนามธรรม) ทั้งหลายมี
อยู่ ก็มีสมมติเรียกว่าสัตว์ ฉันนั้น แท้จริงทุกข์ (สภาพ
ไม่คงตัว) เท่านั้นเกิดมี และทุกข์ก็ตั้งอยู่และเสื่อมสลาย
ไป นอกจากทุ ก ข์ (สภาพไม่ ค งตั ว ) ไม่ ม ี อ ะไรเกิ ด
นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรดับ”56
พระเสลาภิกษุณีตอบวา
“ร่างนี้ ไม่มีใครสร้าง ตัวนี้ไม่มีใครบันดาล, อาศัยเหตุ
มันก็เกิดมี, เพราะเหตุสลายมันก็ดับ, เม็ดพืชอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่เขาหว่านในนา อาศัยรสในแผ่นดินและยางในเมล็ด
55
56
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พืชทั้งสองอย่างนี้ ก็ย่อมงอกงามขึ้นได้ ฉันใด ฉันนั้น
เหมือนกัน ประดาขันธ์ ธาตุทั้งหลาย และอายตนะทั้ง
๖ เหล่านี้ อาศัยเหตุย่อมเกิดมี เพราะเหตุสลาย ก็ย่อม
ดับไป”57
ชางมาเหลาทหารและยานรบทั้งหลายรวมๆ เขาดวยกัน ก็เรียกวา
กองทัพ ตึกรามบานเรือนผูคนและกิจการตางๆ มากหลายชุมนุมกันอยู ก็
เรียกวาเมือง มือกับนิ้วรวบเขาดวยกันในทาหนึ่ง เขาเรียกวากําปน หรือ
หมัด กําปนหรือหมัดไมมีอยูจริง มีแตมือและนิ้ว มือและนิ้ว เมื่อแยก
สวนประกอบยอยๆ ออกไป ก็ไมมีเชนเดียวกัน วิเคราะหกระจายสวน
ออกไปได โ ดยลํ า ดั บ จนหาตั ว ตนอะไรเป น ชิ้ น เป น อั น ไม ไ ด พระสู ต ร
ทั้งหลายมากมาย แสดงแตเรื่องนามรูป หรือนามธรรมและรูปธรรม ไม
กลาวถึงสัตวหรือบุคคลเลย58
เมื่อ ว า โดยสรุป พระอรรถกถาจารย ป ระมวลความหมายของ
อนัตตาแสดงไวเปนหมวด รวม ๔ นัย ซึ่งแมวาทานมักใชอธิบายสังขต
ธรรม หรือขันธ ๕ ที่คนทั่วไปเกี่ยวของ แตก็อธิบายอสังขตธรรมไดเชนกัน
คือ59
๑. สฺุโต เพราะเปนสภาพวาง คือ เปนแตสภาวธรรมซึ่งมี
ภาวะของมันตามที่เปนอยางนั้นๆ เอง ปราศจากตัวตนที่เปน
แกนเปนแกน (อัตตสาระ = สาระ คือ ตัวตน) หรือวางจาก
57
58
59
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ความเปนสัตวบุคคลตัวตนเราเขาที่แทจริง ไมมีตัวผูสิงสูอยู
ครอง ไมมีตัวผูสรางสรรคบันดาล ไมมีตัวผูเสวย นอกจาก
โดยการสมมติ พูด ง ายๆ ว า ว า งเปล า จากความเป น สั ต ว
บุคคล ตัวตน เรา เขา จากความเปนนั่นเปนนี่ ที่ยึดถือกันไป
หรือกําหนดหมายกันขึ้น
๒. อสฺส ามิก โต เพราะเปน สภาพไรเ จ าของ คื อไม มี ใครเปน
เจาของ ไมเปนของของใครหรือของตัวตนใดๆ ไมมีตัวตนที่
จะเปนเจาของครอบครองสภาวธรรมทั้งหลาย ซึ่งมีภาวะอัน
เปนของมันอยางนั้นๆ ตามที่เปนสังขตะหรืออสังขตะอยูแลว
๓. อวสวตฺตนโต เพราะไมเปนไปในอํานาจ คือ โดยธรรมดาที่
เปนสภาวธรรมซึ่งมีภาวะตามที่เปนของมันอยางนั้นๆ มันจึง
ไมอยูในอํานาจของใคร ไมขึ้นตอผูใด ไมมีตัวตนที่ไหนจะมี
อํานาจสั่งบังคับมันได ใครจะเรียกรองหรือปรารถนาใหมัน
เป น อย า งใดๆ ไม ไ ด ใช ศั พ ท อี ก อย า งหนึ่ ง ว า อนิ สฺ ส รโต
แปลวา เพราะไมมีใครเปนเจาใหญ ไมมีตัวตนอะไรที่ไหนจะ
มาเปนใหญ ที่จะบงการหรือใชอํานาจบังคับมันได บางแหงใช
วา อกามการิยโต แปลวา เพราะเปนสภาพที่ไมอาจทําไดตาม
ความอยาก คือ จะใหเปนไปตามความอยากความปรารถนา
มิได หรือจะเอาใจอยากเขาวาไมได รวมความวา ไมมีตัวตน
อะไรจะมาเปนใหญเหนือมัน มันไมอยูในอํานาจของใคร ใคร
จะสั่งบังคับใหเปนไปตามปรารถนาไมได ไมไดขึ้นตออํานาจ
หรือความปรารถนาของใคร
ถาเปนอสังขตธรรม ก็มีอยูเปนอยูตามสภาวะที่ไมขึ้น
ต อ ป จ จั ย อยู อ ย า งนั้ น (ไม มี อั ต ตาที่ ไ หนไปครอบครองมี
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อํานาจเหนือมันไดอีก) ถาเปนสังขตธรรม มันก็เปนไปตาม
เหตุ ป จ จั ย ของมั น ใครจะไปสั่ ง บั ง คั บ มั น ให เ ป น ไปตาม
ปรารถนาตามใจอยากไมได เชน มันเกิดขึ้นแลว จะสั่งวาอยา
ตั้งอยู มันตั้งอยูแลว จะสั่งวาอยาโทรม มันโทรมแลว จะสั่ง
วาอยาสลาย ไมไดทั้งนั้น เมื่อมันขึ้นตอเหตุปจจัยของมัน จึง
มีแตวา ถาตองการจะใหมันเปนอยางไร ก็ตองทําการอันเปน
เหตุปจจัยที่จะใหมันเปนไปของมันที่จะเปนอยางนั้น คือตอง
ทําเหตุทําปจจัยเอา หรือตองทําใหเปนเหตุเปนปจจัยขึ้นมา
๔. อตฺตปฏิกฺเขปโต เพราะแยงตออัตตา คือ โดยสภาวะของ
มันเองก็ปฏิเสธอัตตาอยูในตัว หมายความวา โดยธรรมดาที่
เปนสภาวธรรมซึ่งมีภาวะตามที่เปนของมันอยางนั้นๆ ถามี
อัตตา ก็ยอมขัดแยงกัน ทําใหภาวะของสภาวธรรมไมเปนอยู
เปนไปตามที่มันเปนของมันอยางนั้นๆ จึงเปนไปไมไดที่จะมี
อัตตา
ในเรื่องนี้ สําหรับคนทั่วไป ก็ดูงายๆ (และเพื่อปฏิบัติ
ใหไดประโยชนดวย) โดยดูที่สังขตธรรม ซึ่งเปนกระบวน
ธรรมที่องคประกอบทั้งหลายสัมพันธกันดําเนินไปโดยความ
เปนไปตามเหตุปจจัย อั นเปนการปฏิเสธอยูในตัวว า ไมมี
ตัวตนตางหากซอนอยูที่จะมาแทรกแซงบงการ หรือแมแต
ขวางขื น ความเป น ไปตามเหตุ ป จ จั ย และตั ว ตนต า งหาก
เชนนั้นมีไมได เพราะถามี ก็ไมอาจมีความเปนไปตามเหตุ
ปจจัย แตจะกลับกลายเปนวาตองเปนไปตามความบังคับบง
การของตัวตนนั้น

๗๘

พุทธธรรม
อีกอยางหนึ่ง กระบวนธรรมที่เปนไปตามเหตุปจจัยนั้น
มีความสําเร็จเสร็จสิ้นสมบูรณพรอมในตัวอยูแลว ไมจําเปน
และไมอาจจะมีตัวการอยางอื่นที่จะเขามาแทรกแซงสั่งการอีก
ได

มีความหมายอีก ๒ อยาง ซึ่งแมจะรวมอยูในความหมาย ๔ ขอ
ตน แลว แต เห็ น วา มี ค วามสํ า คั ญ เป น พิ เศษ ควรนั บ เป น ข อ ต า งหากไว
เพราะเปนลักษณะที่ใชเสริมคําอธิบายไดดี สําหรับสังขตธรรม ซึ่งมีความ
เปนกระบวนธรรม อันจะเห็นเดนชัดเมื่อวิเคราะหกระบวนธรรมออกไป จึง
ขอนํามาเพิ่มตอไวดวย คือ
๕. สุทฺธสงฺขารปฺุชโต หรือ สุทฺธธมฺมปฺุชโต เพราะเปนกอง
แหงสังขารทั้งหลายลวนๆ หรือเปนกองแหงธรรมทั้งหลาย
(รูปธรรมและ/หรือนามธรรม) ลวนๆ หรือ องฺคสมฺภารโต
เพราะเปนการประกอบกันขึ้นของสวนยอยตางๆ คือเกิดจาก
สวนประกอบยอยๆ ทั้งหลายมาประชุมหรือประมวลกันขึ้น
ไมเปนตัวตนชิ้นอันที่สมบูรณในตัว ที่จะยั่งยืนคงตัวอยูได
ไมมีสัตวบุคคลตัวตนที่แทจริงนอกเหนือจากสวนประกอบ
เหลานั้น (ความหมายขอนี้เนนอยูแลวในความหมายขอที่ ๑.
ขางตน)
๖. ยถาปจฺจยปวตฺติโต เพราะความเปนไปตามเหตุปจจัย คือ
องคประกอบทั้งหลายที่ประมวลหรือประชุมกันเขานั้น ตาง
สัมพันธเปนปจจัยแกกัน เรียกรวมๆ วา กระบวนธรรมนั้น
เปนไปตามเหตุปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนาของใคร
และไมอาจมีตัวตน ไมวาจะเปนตัวแกนภายใน หรือตัวการ

๗๙

ไตรลักษณ

ภายนอก ที่จะขวางขืนหรือบงการบังคับมันได (ความหมาย
ข อ นี้ แทรกอยู ทั่ ว ไปในความหมายทั้ ง ๔ ข อ ข า งต น
โดยเฉพาะขอที่ ๓. และ ๔.)
รวมความวา สิ่งทั้งหลายมีอยูเปนอยูตามภาวะของมัน ถาเปน
สังขตะ ก็เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน เหตุปจจัยมี (ที่จะใหเปนอยางนั้น)
มันก็เกิด (เปนอยางนั้น) เหตุปจจัย (ที่จะใหเปนอยางนั้น) หมด มันก็ดับ
(จากสภาพอยางนั้น) มันหาฟงเสียงใครออนวอนขอรองหรือปรารถนาไม
มันไมเปนตัว ไมเปนอะไรๆ (อยางที่วากัน) หรือเปนของใครทั้งนั้น
ความหมายของอนัตตาเทาที่กลาวมาในตอนนี้ เนนในแงที่เปน
ลักษณะของสังขารหรือสั งขตธรรม ซึ่ งคนทั่ วไปเกี่ยวของและควรจะรู
เขาใจ ดังไดชี้แจงไวขางตนแลว
จุ ด สํ า คั ญ ที่ มี ค วามเข า ใจไขว เ ขวและหลงผิ ด กั น มาก ก็ คื อ
ความรูสึกวา มีตัวผูคิด ตางหากจากความคิด (= ผูคิดความคิด) มีผูจงใจ
หรือเจตนา ตางหากจากเจตนา มีผูเสพเสวยเวทนา ตางหากจากเวทนา
ตลอดจนมีตัวผูทํากรรม ตางหากจากกรรม หรือตางหากจากการกระทํา
แมแตนักปราชญใหญๆ มากมาย ก็พากันติดอยูในกับดักของ
ความหลงผิดอันนี้ จึงไมสามารถเขาถึงความจริงที่ลวนๆ บริสุทธิ์ปราศจาก
การเคลื อ บคลุ ม ของความรู สึก ที่ เป น อั ตตวิสั ย ดั ง เช น นั ก ปรั ช ญาชาว
ฝรั่งเศสผูมีชื่อเสียงมากทานหนึ่ง พิจารณาไตรตรองเปนนักหนาเกี่ยวกับ
ความสงสัย ครุนคิดไปมาแลว ก็ลงขอสรุปวา “ฉันคิด เพราะฉะนั้น ฉันจึง
มี”60
60

“Cogito, ergo sum” (วาทะของ René Descartes, 1596-1650)

๘๐

พุทธธรรม

ความรูสึกในตัวตน คืออัตตาหรืออาตมัน ที่แยกออกมาอยางนี้
เปนความรูสึกสามัญของปุถุชนโดยทั่วไป เปนความรูสึกที่นึกนาสมจริง
และคลายจะสมเหตุสมผลโดยสามั ญ สํานึ ก แตเมื่อสืบสาวลึก ลงไปให
ตลอดสาย จะมีความขัดแยงในตัวเอง
คําถามทํานองนี้ไดมีผูยกขึ้นทูลถามพระพุทธเจามาแลวตั้งแตครั้ง
พุทธกาล เชนวา “ใครหนอผัสสะ (ใครรับรู)? ใครเสวยเวทนา? ใครอยาก?
ใครยึด?” พระพุทธเจาตรัสตอบวา คําถามเชนนั้นใชไมได เปนคําถามที่
ตั้งขึ้นตามความรูสึก ไมสอดคลองกับสภาวะ เขากับสภาพความเปนจริงที่
แทไมได ถาจะใหถูก ตองถามวา อะไรเปนปจจัยใหมีการรับรู? อะไรเปน
ปจจัยใหมีเวทนา? อะไรเปนปจจัยใหมีการอยาก การยึด?61
อธิ บ ายว า การคิ ด ก็ ดี ความจงใจเจตนาก็ ดี การอยากการ
ปรารถนาก็ดี การเสวยเวทนาก็ดี เปนองคประกอบอยูในกระบวนการแหง
รูปธรรมและนามธรรม ฉันใด ความรูสึกถึงตัวผูคิด หรือตัวผูเจตนา เปน
ตน ก็เปนองคประกอบอยูในกระบวนธรรมนั้น ฉันนั้น และองคประกอบ
เหลานั้นก็สมั พันธโดยอาการเปนเหตุเปนปจจัยสืบทอดตอกัน มีแตการคิด
และความรูสึกถึงตัวผูคิด (คือความหลงผิดวามีตัวผูคิด ไมใชมีตัวผูคิด
เอง) เปนตน ที่เกิดสืบตอกันอยูในกระบวนธรรมเดียวกัน
วาที่จริง ความรูสึกวามีตัวผูคิด ก็เปนอาการคิดอยางหนึ่ง พูด
อยางงายๆ วา เปนขณะหนึ่งในกระบวนการคิด การที่เกิดความหลงผิด
(คิ ด ผิ ด ) รู สึ ก ว า มี ตั ว ผู คิ ด ก็ เ พราะไม รู จั ก แยกองค ป ระกอบต า งๆ ที่
สัมพันธสืบตอกันอยูในกระบวนธรรม และไมสามารถกําหนดแยกความ
เปนไปในแตละขณะๆ
61
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๘๑

ในขณะกําลังคิ ด ยอ มไมมีความรูสึกถึงตัวผู คิด และในขณะ
กํา ลั ง รู สึ ก ถึง ตั วผู คิ ด ก็ ไ ม มี ก ารคิ ด กล า วคื อ ในขณะกํ า ลัง คิ ด เรื่ อ งที่
พิจารณา ยอมไมมีการคิดถึงตัวผูคิด และในขณะกําลังคิดถึงตัวผูคิด ก็
ยอมไมมีการคิดเรื่องที่กําลังพิจารณา
แทจริงแลว การคิดเรื่องก็ดี ความรูสึกถึงตัวผูคิดหรือความคิดวา
มี ตั ว ผู คิ ด ก็ ดี ต า งก็ เ ป น ความคิ ด ต า งขณะกั น ที่ อ ยู ใ นกระบวนธรรม
เดียวกัน สวนตัวผูคิด ก็เปนเพียง(ภาพ)ความคิดปรุงแตง ที่กลับมาเปน
อารมณ (สวนประกอบอยางหนึ่ง) ของความคิดอีกขณะหนึ่งเทานั้นเอง
ความเขาใจเขวหรือหลงผิดที่กลาวมานี้ เกิดจากการพิจารณาโดย
ไมแยบคาย (อโยนิโสมนสิการ) เขาหลักทิฏฐิ ๖ อยางใดอยางหนึ่ง ใน
พุทธพจนที่วา
“เมื่อปุถุชนนั้น มนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ ทิฏฐิ
อย่างใดอย่างหนึ่งในทิฏฐิ ๖ อย่าง ย่อมเกิดขึ้น คือ
เขาย่อมเกิดทิฏฐิ (ยึดถือ) เอาเป็นจริงเป็นแท้ว่า เรามี
อัตตา,... เราไม่มีอัตตา,... เรากําหนดรู้อัตตาด้วยอัตตา,...
เรากําหนดรู้สภาวะที่มิใช่อัตตาด้วยอัตตา,... เรากําหนดรู้
อัตตาด้วยสภาวะที่มิใช่อัตตา, หรือมิฉะนั้น ก็จะมีทิฏฐิ
ดังนี้ว่า อัตตาของเรานี้แหละที่เป็นตัวบงการ เป็นผู้เสวย
ประสบวิบากแห่งกรรมที่ดีและชั่ว ณ ที่นั้นๆ”62
ที่กลาวไวขางตนวา ชื่อที่ตั้งใหแกภาพรวม เปนตัวตนสมมติที่
ซอนอยูลอยๆ ไมมีความสัมพันธหรือมีผลกระทบกระเทือนตอกระบวน
62
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ธรรมเลย นอกจากโดยความยึด ถือ นั้ น ขอขยายความเสริ ม เข าอี ก ว า
ถึงแมตัวตนจะไมมีอยูจริงก็ตาม แตความยึดถือในตัวตนนั้นก็กอใหเกิด
ปญหาได เพราะความยึดถือนั้น เมื่อเกิดขึ้นแลว ก็เปนองคประกอบอยาง
หนึ่งในกระบวนธรรม เมื่อเปนองคประกอบอยางหนึ่ง มันก็เปนปจจัยแก
องคประกอบอยางอื่น และทําใหเกิดผลกระทบแกกระบวนธรรมได
เนื่ อ งจากความยึ ด ถื อ ตั ว ตนนั้ น เป น ป จ จั ย ฝ า ยอกุ ศ ล คื อ ไม
เกื้อกูล เพราะเกิดจากอวิชชาความไมรูตามเปนจริง และเกิดขึ้นโดยอาการ
แทรกแซงเขามาขวางขืนกระแส คือ ทั้งที่ไมแกไขเหตุปจจัย ก็จะไมยอมให
เปนไปตามเหตุปจจัย จึงกอใหเกิดผลทางราย ในดานหนึ่ง ก็กอใหเกิด
ความขั ด แยงภายในกระบวนธรรม จนออกผลเป น ความรู สึก บีบคั้น ที่
เรียกวาทุกขเวทนา
ดัง นั้ น ผู ไมรู เท า ทัน ตามเป น จริ ง หลงยึดติด ในสมมติ ถื อ มั่น
ตัวตนที่สมมติขึ้นเปนจริงจัง ก็จะถูกความยึดติดถือมั่นนั้นแหละบีบคั้น
กระทบกระแทกเอา ทําใหไดรับความรูสึกทุกขเปนอันมาก
สวนผูรูเทาทันสมมติ ไมยึดติดถือมั่นในตัวตนนั้น ก็มองเห็นแต
กระบวนธรรมที่เปนไปตามเหตุปจจัย เขาสมมติเรียกขานกระบวนธรรม
นั้นกันอยางไร ก็รูเขาใจเรียกขานไปตามนั้น แตเมื่อตองการอยางไร ก็
แกไขและทําการไปตามเหตุปจจัย ไมหลงใหความอยากความยึดมาเปน
เครื่ อ งบี บ คั้ น ตั ว ก็ ไ ม ต อ งได รั บ ความทุ ก ข จ ากความยึ ด ติ ด ถื อ มั่ น นั้ น
เรียกวา รูจักใชสมมติใหเปนประโยชน โดยทําการไดสําเร็จดวยปญญาที่
หยั่งถึงความจริงแหงเหตุปจจัย และทั้งอีกดานหนึ่งก็ไมตองประสบโทษ
ทุกขภัยจากความยึดติดในสมมตินั้นดวย

ไตรลักษณ

๘๓

ความยึดถือในตัวตนจะกอผลทางราย หนุนใหเกิดองคประกอบ
ฝายอกุศลที่เรียกวากิเลส ขึ้นในกระบวนธรรมตามติดมาอีกหลายอยาง
โดยเฉพาะ ตัณหา คือความเห็นแกตัว ทะยานอยากแสหาเครื่องบํารุง
บําเรอปรนเปรอตน มานะ คือความถือตัว สําคัญตนเปนนั่นเปนนี่ ใฝ
แสวงอํานาจมาเชิดชูตน และ ทิฏฐิ คือ ความยึดติดในความเห็นของตน
ถือรั้นเอาความเห็นของตนเปนความจริง หรือถือมั่นใหความจริงจะตอง
เปนอยางที่ตนเห็น ซึ่งลวนเปนปจจัยกอใหเกิดความบีบคั้นขัดแยงขยาย
เพิ่มพูนและกวางขวางออกไปทั้งภายในและภายนอก
ผูไมรูเทาทันสมมติ หลงยึดติดถือมั่นตัวตนเปนจริงจัง จะปลอยให
กิเลสเหลานี้เปนตัวบงการบัญชาการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของตน ทํา
ใหความทุกขแพรหลายและเพิ่มทวีทั้งแกตนเองและแกผูอื่นที่เกี่ยวของ
สวนผูรูเทาทันสมมติ ไมหลงยึดติดถือมั่นในตัวตนนั้น ยอมปลอดพนจาก
อํานาจบงการของกิเลสเหลานี้ ไมยึดถือดวยความหลงวา นี่ของฉัน ฉัน
เปนนี่ นี่เปนตัวของฉัน ครองชีวิตอยูดวยปญญา ที่รูเทาทันสมมติ และให
ทําการตามเหตุปจจัย เปนฐานที่ตั้งและที่แพรขยายแหงความปลอดภัยไร
ทุกขทั้งแกตนเองและแกผูอื่น
ความหลงผิดอีกอยางหนึ่งที่มักชักพาคนใหเขาไปติด ก็คือ การ
แล น จากสุ ด โต ง แห ง ความคิ ด เห็ น ด า นหนึ่ ง ไปยั ง สุ ด โต ง อี ก ด า นหนึ่ ง
กลาวคือ คนพวกหนึ่งยึดติดถือมั่นในตัวตนวาเปนของจริงแทคงที่ถาวร
สัตว บุคคล เปนตัวตนอยางนั้น ซึ่งมีจริง มิใชสิ่งสมมติ สัตว บุคคล มีตัว
จริงตัวแทที่ยั่งยืนคงอยูตลอดไป ไมวาคนจะตาย ชีวิตจะสิ้นสุด ตัวสัตว
ตัวบุคคล ตัวตน ดวงชีวะ อาตมัน หรืออัตตา (soul) นี้ ก็จะคงอยูอยาง
เดิม ไมเปลี่ยนแปลง ไมสูญสลายไปดวย บางก็วาอัตตาตัวนี้ไปเวียนวาย
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ตายเกิด บางก็วาอัตตาตัวนี้รออยูเพื่อไปสูนรกหรือสวรรคนิรันดรสุดแตคํา
ตัดสินของเทพสูงสุด ความเห็นของคนพวกนี้ เรียกวา สัสสตทิฏฐิ หรือ
สัสสตวาท แปลวา ความเห็นวาเที่ยง คือเห็นวา สัตวบุคคลตัวตนหรือ
อัตตา เที่ยงแทยั่งยืนตลอดไป
สวนคนอีก พวกหนึ่งก็เห็นวามี ตัวตนเชนนั้นอยู คือ ยึดถือสัตว
บุคคล เปนตัวแทตัวจริง แตสัตว บุคคลนั้นไมเที่ยงแทถาวร สูญสลายไป
ได เมื่ อ คนตาย ชี วิ ต จบสิ้ น สั ต ว บุ ค คล ก็ ข าดสู ญ ตั ว ตนก็ ห มดไป
ความเห็นของคนพวกนี้ เรียกวา อุจเฉททิฏฐิ หรือ อุจเฉทวาท แปลวา
ความเห็นวาขาดสูญ คือเห็นวา สัตวบุคคล ตัวตนหรืออัตตา ไมเที่ยงแท
ถาวร ดํารงอยูชั่วคราวแลวก็สูญสิ้นไป
แมแตผูศึกษาพระพุทธศาสนา ถาเขาใจไมชัดเจนถองแท ก็อาจ
ตกไปในทิฏฐิ ๒ อยางนี้อยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะผูที่ศึกษาหลักกรรม
ในแงสังสารวัฏ (เวียนตายเวียนเกิด) ถาเขาใจพลาด ก็อาจกลายเปน
สัสสตทิฏฐิ คือเห็นวาเที่ยง ผูที่ศึกษาหลักอนัตตา ถาเขาใจพลาด ก็อาจ
กลายเปนอุจเฉททิฏฐิ คือเห็นวาขาดสูญ
จุ ด พลาดที่ เ หมื อ นกั น ของทิ ฏ ฐิ สุ ด โต ง ทั้ ง สองอย า ง ก็ คื อ
ความเห็นวา หรือยึดถือวา มีสัตว บุคคล ที่เปนตัวแทตัวจริง แตพวกหนึ่ง
ยึดถือวาสัตว บุคคล ตัวตนนั้น คงตัวอยูยั่งยืนตลอดไป สวนอีกพวกหนึ่ง
เห็นไปวา สัตว บุคคล ตัวตนที่มีอยูนั้นมาถึงจุดหนึ่งตอนหนึ่ง โดยเฉพาะ
เมื่อกายแตกสลาย ชีวิตนี้สิ้นสุด สัตว บุคคล ตัวตน หรืออัตตา ก็ถูกตัด
ขาดสูญสิ้นไปดวย
นอกจากนี้ ยังมีอีกพวกหนึ่งที่เห็นเลยเถิดไปอีกทางหนึ่งวา ความ
ไมมีตัวตนก็คือ ไมมีอะไรเลย ความไมมีสัตว บุคคล ก็คือไมมีผูรับผล
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เมื่อไมมีใครรับผล การกระทําใดๆ ก็ไมมีผล ทําก็ไมเปนอันทํา ไมมีความ
รับผิดชอบตอกรรม หรือพูดงายๆ วากรรมไมมีนั่นเอง
ความเห็นและความยึดถือแนวนี้ ถาแยกละเอียดออกไปก็มี ๓
ทิฏฐิ คือ พวกหนึ่งเห็นวา ทําก็ไมเปนอันทํา หรือวาการกระทําไมมีผ ล
เรียกชื่อวา อกิริยทิฏฐิ หรือ อกิริยวาท พวกหนึ่งเห็นวา สิ่งทั้งหลายเปนไป
อยางเลื่อนลอย สุดแตความบังเอิญ ไมมีเหตุปจจัย พูดงายๆ วาเห็นวาไม
มีเหตุ เรียกชื่อวา อเหตุกทิฏฐิ หรือ อเหตุวาท และพวกหนึ่งเห็นวา หรือ
ถื อ ว า ไม มีอ ะไรเลย ไม มีส ภาวะที่ จ ะกํา หนดเอาเป น หลั ก เปน สาระได
เรียกชื่อวา นัตถิกทิฏฐิ หรือ นัตถิกวาท
ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเปนกระบวนธรรม เกิดจากสวนประกอบตางๆ
ประมวลกันขึ้น และเปนไปตามเหตุปจจัย ก็ยอมไมมีทั้งตัวตนที่จะเที่ยง
แทยั่งยืน และทั้งตัวตนที่จะดับสิ้นขาดสูญ คือ แมแตในขณะที่เปนอยูนี้ ก็
ไมมีสัตวบุคคลตัวตนอยูแลว จะเอาตัวตนที่ไหนมายั่งยืน จะเอาตัวตนที่
ไหนมาขาดสูญ เปนอันปฏิเสธทั้งสัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิ
ในเมื่อกระบวนธรรมดําเนินไปอยู โดยองคประกอบทั้งหลาย
สัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกัน เปนไปตามเหตุปจ จัย จะว าไม มีอะไรได
อยางไร และจะวาสิ่งทั้งหลายเปนไปอยางเลื่อนลอยตามความบังเอิญ ไมมี
เหตุปจจัยไดอยางไร เปนอันปฏิเสธทั้งนัตถิกทิฏฐิและอเหตุกทิฏฐิ
ในเมื่อกระบวนธรรมดําเนินไปตามเหตุปจจัย แปรเปลี่ยนไปตาม
เหตุและผลที่เกิดขึ้นในกระบวนธรรมนั้น การกระทําทุกอยางที่เกิดขึ้นเปน
เหตุอยูในกระบวนธรรมนั้น จึงยอมจะตองมีผล ไมมีทางสูญเปลา และเปน
การมีผลโดยไมตองมีผูรับผล คือผลเกิดขึ้นในกระบวนธรรมเอง (เชน สุข
เวทนา ทุกขเวทนา และความแปรเปลี่ยนหรือเสริมย้ําคุณสมบัติของจิตใจ
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หรือบุคลิกภาพ เปนตน จะเรียกอยางกึ่งสมมติก็วากระบวนธรรมนั้นแหละ
เปนผูรับผล) ซึ่งเปนการเกิดผลที่แนนอนยิ่งกวาการมีตัวตนเปนผูรับผลเสีย
อีก (เพราะถามีตัวตนที่เที่ยงแทคงตัว ตัวตนนั้นอาจปฏิเสธไมยอมรับผลก็
ได) ในเมื่อความเปนไปตามเหตุปจจัยมีอยู เหตุและผลเกิดขึ้นในกระบวน
ธรรม กระบวนธรรมก็แปรเปลี่ยนไป จะวาทําไมเปนอันทําหรือการกระทําไมมี
ผลไดอยางไร เปนอันปฏิเสธอกิริยทิฏฐิ หรืออกิริยวาท
ขอความตอไปนี้ จากคัมภีรวิสุทธิมัคค อาจชวยเสริมความที่
กลาวมาขางตนนี้ได จึงขอยกคําแปลมาแสดงไว ณ ที่นี้
“ว่าโดยความจริงแท้ (สัจจะ) ในโลกนี้มีแต่นามและรูป
(นามธรรมและรูปธรรม) ก็แล ในนามและรูปนั้น สัตว์
หรือคน ก็หามีไม่ นามและรูปนี้ว่างเปล่า ถูก (ปัจจัย)
ปรุงแต่งขึ้น เหมือนดังเครื่องยนต์ เป็นกองแห่งทุกข์
(สิ่งไม่คงตัว) เช่นกับหญ้าและฟืน”63
“ทุกข์นั่นแหละมีอยู่ แต่ผู้ทุกข์หามีไม่, การกระทํามี
อยู่ แต่ผู้ทําไม่มี, นิพพานมีอยู่ แต่คนผู้นิพพานไม่มี,
ทางก็มีอยู่ แต่ผู้เดินทางไม่มี”64
“ผู้ทํากรรมก็ไม่มี ผู้เสวยผลก็ไม่มี มีแต่ธรรมทั้งหลาย
ล้วนๆ เป็นไป (กระบวนธรรม), อย่างนี้นี่เป็นความเห็น
ที่ถูกต้อง เมื่อกรรมและวิบาก (ผลของกรรม) พร้อมทั้ง
เหตุ เป็ น ไปอยู ่ อ ย่ า งนี ้ ต้ น ปลาย ก็ ไ ม่ เป็ น ที ่ ร ู ้ ไ ด้
63
64
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เหมือนดังก่อนหรือหลังแห่งเมล็ดพืชกับต้นไม้ เป็นต้น
แม้ในอนาคต เมื่อสังสาระยังมีอยู่ ก็ยังมองไม่เห็นการที่
จะไม่เป็นไป (ของกรรมและวิบาก)”
“พวกเดียรถีย์ไม่รู้ความข้อนี้ จึงไม่เป็นอิสระ (อสยํวสี
= ไม่มีอํานาจในตน หรือไม่เป็นตัวของตนเอง ต้องขึ้น
ต่ อ ผู ้ อ ื ่ น ด้ ว ยการยึ ด ถื อ ผิ ด ) ยึ ด เอาสั ต ตสั ญ ญา
(ความสําคัญหมายว่าเป็นสัตว์บุคคล) แล้ว มีความเห็น
ไปว่า เที่ยงแท้ยั่งยืน (เป็นสัสสตะ) บ้าง ว่าขาดสูญ
(เป็นอุจเฉทะ) บ้าง พากันถือทิฏฐิ ๖๒ อย่าง ขัดแย้ง
กันและกัน, พวกเขาถูกมัดด้วยเครื่องพันธนาการคือทิฏฐิ
ถูกกระแสตัณหาพัดพาไป, เมื่อล่องลอยไปตามกระแส
ตั ณหา ก็ พ ้ นจากทุ ก ข์ ไ ม่ ไ ด้ ส่ ว นภิ ก ษุ พ ุ ท ธสาวก รู้
กระจ่างความที่ว่ามาอย่างนี้ ย่อมเข้าใจปรุโปร่ง (แทง
ตลอด) ถึงปัจจัยที่ลึกซึ้งละเอียดและว่าง
“กรรมไม่มีในวิบาก วิบากก็ไม่มีในกรรม ทั้งสองอย่าง
ว่างจากกันและกัน, แต่ปราศจากกรรม ผลก็ไม่มี เหมือน
ดังว่า ไฟมิใช่อยู่ในแสงแดด มิใช่อยู่ในแว่นแก้ว (อย่าง
เลนส์นูน) มิใช่อยู่ในมูลโคแห้ง (ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง) แต่ก็
มิ ใช่ อยู่ ภายนอกจากวั ตถุท ั ้ ง สามนั ้น หากเกิ ดจากการ
ประกอบพร้อมเข้าด้วยกัน ฉันใด, วิบากก็หาไม่ได้ที่
ภายในกรรม แต่ภายนอกกรรม ก็หาไม่ได้ ส่วนกรรมเล่า
ก็ไม่มีในวิบากนั้น กรรมว่างจากผล ผลก็ไม่มีในกรรม แต่
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ผลก็อาศัยกรรมนั่นแหละ เกิดขึ้นจากกรรมนั้น ฉันนั้น
แท้จริง ในกระบวนแห่งสังสาระนี้ เทพก็ตาม พรหมก็
ตาม ผู้สร้างสังสาระ หามีไม่ มีแต่ธรรมทั้งหลายล้วนๆ
เป็นไป ด้วยอาศัยการประชุมพร้อมแห่งเหตุเป็นปัจจัย”65
“ธรรมชาตินี้ มีเหตุ เกิดขึ้นพรั่งพร้อมแล้วอย่างนี้
เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง คลอนแคลน เป็นของชั่วคราว ไม่
ยั่งยืน. ธรรมทั้งหลาย ก็เกิดจากธรรมทั้งหลาย โดยเป็น
เหตุกัน, ในกระบวนความเป็นไปนี้ จึงไม่มีทั้งตัวตน
(อัตตา) ไม่มีทั้งตัวอื่น
“ธรรมทั้งหลายยังธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้น โดยความ
ประกอบพร้อมแห่งเหตุปัจจัย, พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ธรรมเพื่อความดับแห่งเหตุทั้งหลาย. เมื่อเหตุทั้งหลาย
ระงับไป วงจร (วัฏฏะ) ขาด ก็ไม่หมุนต่อไป, ชีวิต
ประเสริฐ (พรหมจรรย์) ย่อมมีเพื่อการทําความจบสิ้น
ทุกข์อย่างนี้. เมื่อหาตัวสัตว์ไม่ได้ จึงไม่มีทั้งขาดสูญ ไม่
มีทั้งเที่ยงแท้ยั่งยืน”66

กลาวโดยสรุป หลักอนัตตาชวยใหเกิดความกระจางแจง ซึ่งเปน
เครื่องยืนยันและมีความสัมพันธสอดคลองกับหลักการตอไปนี้ คือ
ก. ปฏิเสธทั้งลัทธิที่ถือวาเที่ยง (สัสสตวาท) และลัทธิที่ถือวาขาด
สูญ (อุจเฉทวาท)
65
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ข. ปฏิ เ สธลั ท ธิ ที่ ถื อ ว า มี เ ทพสู ง สุ ด ผู ส ร า งสรรค บั น ดาลโลก
กําหนดโชคชะตาชีวิตของมนุษย (อิศวรนิรมิตวาท)
ค. เป น เครื่ อ งสนั บ สนุ น หลั ก กรรมตามความหมายของพุ ท ธ
ธรรม พรอมกันนั้นก็ปฏิเสธลัทธิที่ถือวาการกระทําไมมีผล
ทําไมเปนอันทํา (อกิริยวาท) ปฏิเสธลัทธิกรรมเกา (ปุพเพกตวาท เชน ลัทธินิครนถ) ปฏิเสธลัทธิกรรมแบบมีอาตมัน
หรือลัทธิกรรมแบบมีวรรณะ (เชน ลัทธิฮินดู) ปฏิเสธลัทธิ
เสี่ยงโชคที่ถือวา ทุกอยางเปนไปอยางเลื่อนลอยสุดแตความ
บังเอิญ ไมมีเหตุปจจัย (อเหตุวาท) และปฏิเสธลัทธิที่ถือวา
ไมมีอะไรเลย (นัตถิกวาท)
ง. แสดงลั ก ษณะแห ง บรมธรรม (ธรรมสู ง สุ ด คื อ จุ ด หมาย
สุดทาย) ของพระพุทธศาสนา ซึ่งตางจากจุดหมายของลัทธิ
ศาสนาจําพวกอาตมวาท (ลัทธิที่ถือวามีอาตมันหรืออัตตา เชน
ศาสนาฮินดู เปนตน)
ลักษณะทั้งสาม คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ที่ไดบรรยายมานี้
เปนภาวะที่สัมพันธเนื่องอยูดวยกัน เปนอาการสามดาน หรือสามอยาง ของ
เรื่องเดียวกัน เปนเหตุเปนผลของกันและกัน ดังพุทธพจนที่ตรัสบอยๆ วา
“สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข, สิ่งใดเปนทุกข สิ่งนั้นเปนอนัตตา (ยทนิจฺจํ ตํ
ทุกฺขํ, ยํ ทุกฺขํ ตทนตฺตา)” และมักมีขอความที่ตรัสตอไปอีกดวยวา “สิ่งใด
เปนอนัตตา, สิ่งนั้นพึงเห็นดวยสัมมาปญญา ตามที่มันเปนวา “นั่นไมใช
ของเรา, มิใชเราเปนนั่น, นั่นไมเปนตัวตนของเรา”67 หรือที่ตรัสในรูป
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คําถามคําตอบในที่หลายแหงวา “รูป ฯลฯ เที่ยง หรือไมเที่ยง?” เมื่อได
รับคํากราบทูลตอบวาไมเที่ยง ก็ตรัสตอไปวา “สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปน
ทุกข หรือเปนสุข?” เมื่อไดรับคํากราบทูลตอบวา เปนทุกข ก็ตรัสตอไปวา
“ก็สิ่งใดไมเที่ยง เปนทุกข มีความปรวนแปรไปไดเปนธรรมดา, ควรหรือที่
จะมองเห็นสิ่งนั้นวา นั่นของเรา, เราเปนนั่น, นั่นเปนตัวตนของเรา?"68
ความเนื่องอยูดวยกัน ความสัมพันธสืบตอกัน ความเปนตางดาน
ของเรื่องเดียวกัน และความเปนเหตุเปนผลแกกัน ของลักษณะทั้งสามนี้
อาจกลาวใหสั้นที่สุดไดวา สิ่งทั้งหลายเกิดจากองคประกอบตางๆ ประมวล
กันเขา องคประกอบเหลานั้นสัมพันธกันโดยอาการที่ตางก็เกิดขึ้น ตั้งอยู
แลวดับสลาย เปนปจจัยสงตอสืบทอดกัน ผันแปรเรื่อยไป รวมเรียกวา
เปนกระบวนธรรมที่เปนไปตามเหตุปจจัย ในสภาพนี้
๑. ภาวะที่องคประกอบทั้งหลายเกิดสลายๆ องคประกอบทุก
อยาง หรือกระบวนธรรมทั้งหมด ไมคงที่ = อนิจจตา
๒. ภาวะที่องคประกอบทั้งหลายหรือกระบวนธรรมทั้งหมดถูก
บีบคั้นดวยการเกิดสลายๆ ตองผันแปรไป ทนอยูในสภาพ
เดิมมิได ไมคงตัว = ทุกขตา
๓. ภาวะที่เกิดจากองคประกอบทั้งหลายประมวลกันขึ้น ไมมีตัว
แกนถาวรที่จะบงการ ตองเปนไปตามเหตุปจจัย ไมเปนตัว
= อนัตตตา
ถามองดูลักษณะทั้งสามอยางนี้พรอมไปดวยกัน ก็จะมองเห็นสิ่ง
ใดสิ่ ง หนึ่ ง ที่ ส มมติ เ รี ย กเป น ตั ว ตนอั น หนึ่ ง ๆ นั้ น เป น ที่ ร วมของ
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องคประกอบตางๆ มากมาย ที่มาแออัดยัดเยียดกันอยู และองคประกอบ
เหลานั้นทุกอยาง ลวนกําลังเกิดดับ แตกสลาย ไมคงที่ และตางก็จะแยก
พรากกระจัดกระจายกันออกไป เต็มไปดวยความบีบคั้นกดดันขัดแยงกัน
อันทําใหผันแปรสภาพไป ไมคงตัว ตองอาศัยความสัมพันธตามเหตุปจจัย
เปนเครื่องควบคุมความเปนไปใหคงรูปเปนกระแส เปนกระบวนธรรม
อันหนึ่งอยู ไมเปนตัวใดๆ ลวนเปนไปตามเหตุปจจัย ไมเปนไปตามความ
ปรารถนาของใคร
อยางไรก็ตาม แมวาอันใดไมเที่ยง อันนั้นยอมเปนทุกข อันใดเปน
ทุ ก ข อั น นั้ น ย อ มเป น อนั ต ตา ก็ จ ริ ง แต อั น ใดเป น อนั ต ตา อั น นั้ น ไม
จําเปนตองไมเที่ยง ไมจําเปนตองเปนทุกขเสมอไป กลาวคือ สังขารหรือ
สังขตธรรมทั้งปวงไมเที่ยง สังขารหรือสังขตธรรมทั้งปวงนั้น ยอมเปนทุกข
และเปนอนัตตา แตธรรมทั้งปวง คือทั้งสังขตธรรม และอสังขตธรรม หรือ
ทั้งสังขาร และวิสังขาร แมจะเปนอนัตตา แตก็ไมจําเปนจะตองไมเที่ยงและ
เปนทุกขเสมอไป คือ สวนที่เที่ยงและไมเปนทุกข ก็มี
หมายความวา อสังขตธรรม หรือวิสังขาร (คือ นิพพาน) แมจะ
เปนอนัตตา แตก็พนจากความไมเที่ยงและพนจากความเปนทุกข
โดยนั ย นี้ คํ า อธิ บ ายเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะทั้ ง สามเท า ที่ แ สดงมา
ในตอนนี้ ซึ่ งมี ความหมายเนื่อ งเปนอั นเดี ยวกัน เปนตางดานของเรื่ อง
เดียวกัน จึงมุงสําหรับสังขารหรือสังขตธรรม ตามความที่กลาวนําหนา
ไว สวนความเปนอนัตตาของวิสังขารหรืออสังขตธรรม พึงเขาใจตามนัย
ที่ไดอธิบายกอนแลวขางตน
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๔. อัตตา – อนัตตา และ อัตตา – นิรัตตา
ในสุตตนิบาต มีพุ ทธพจนหลายแหงตรัสถึ งพระอรหันต คือผู
บรรลุจุดหมายแหงชีวิตประเสริฐแลว หรือทานผูปฏิบัติถูกตองแลววา เปน
ผูที่ ไมมีทั้งอัตตาและนิรัตตา หรือทั้ง อตฺตํ และ นิรตฺตํ69 แปลเปนไทย
งายๆ วา ไมมีทั้งอัตตาและไรอัตตา หรือ ไมมีทั้งตัวและไรตัว
คัมภีรมหานิทเทสอธิบาย “อตฺตา” หรือ “อตฺตํ” วาไดแก
อัตตทิฏฐิ คือความเห็นวาเปนตัวตน หรือ สัสสตทิฏฐิ คือความเห็นวา
หรือ
(มีตัวตนที่) เที่ยงแทยั่งยืนคงอยูตลอดไป และ “นิรตฺตา”
“นิรตฺตํ” วาไดแกอุจเฉททิฏฐิ คือ ความเห็นวา (ตัวตน) ขาดสูญ อีกนัย
หนึ่งอธิบาย “อตฺตา” หรือ “อตฺตํ” วาไดแก สิ่งที่ถือไวหรือสิ่งที่ยึดถือ และ
“นิรตฺตา” หรือ “นิรตฺตํ” วาไดแก สิ่งที่จะตองละหรือปลอย
ถือเอาใจความวา พระอรหันต ทานผูปฏิบัติถูกตอง หรือทานผูมี
ปญ ญาเขา ใจถู กต อ งแล ว ย อ มไม มี ทั้งความยึ ด ถือ ตัวตนและทั้ ง ความ
ยึดถือวาไมมีตัวตน (ตัวตนขาดสูญ) ไมมีทั้งสิ่งที่ยึดถือเอาไว และทั้งสิ่งที่
จะตองละตองปลอยหรือตองสลัดทิ้ง
คัมภีรมหานิทเทสอธิบายตอไปอีกวา ผูใดมีสิ่งที่ยึดถือไว ผูนั้นก็
มีสิ่งที่จะตองปลอยละ ผูใดมีสิ่งที่จะตองปลอยละ ผูนั้นก็มีสิ่งที่ยึดถือไว
พระอรหันตลวงพนการยึดถือและการปลอยละไปแลว70
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ความเขาใจในพุทธพจนและอรรถาธิบายขางตนนี้ จะชวยใหเขาใจ
ความหมายของหลักอนัตตาครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น
ธรรมดาวา ปุถุชนยอมมีความยึดถือในตัวตนอยางเหนียวแนน
อยางหยาบๆ ก็ถือเอารูป คือรางกาย เปนตัวตน เมื่อคิดลึกซึ้งลงไป เห็นวา
รางกายเปนตัวตนไมได เพราะมีความเปลี่ยนแปลงใหเห็นไดชัดๆ โตงๆ ก็
เลื่อนไปยึดเอาจิตหรือคุณสมบัติบางอยางของจิต เชน ความรูสึก ความจํา
ปญญา การรับรู เปนตน วาเปนตัวตน ถาใชศัพททางธรรมก็วา ยึดเอา
ขันธใดขันธหนึ่งเปนอัตตา บางทีก็ยึดถือรวมๆ คลุมๆ ทั้งกายและใจ คือ
ขันธ ๕ ทั้งหมด วาเปนตัวตน
บางคิดแยบยลลึกซึ้งตอไปอีกวา ทั้งกายและใจ หรือขันธหมดทั้ง
๕ เปนตัวตนไมได แตมีตัวตนอยูตางหาก เปนอัตตาหรืออาตมันตัวแทตัว
จริ ง เป น แก น เป น แกนของชี วิ ต ซ อ นอยู ภ ายในขั น ธ ๕ หรื อ อยู
นอกเหนือจากขันธ ๕ แตเปนตัวครอบครองควบคุมอยูอีกชั้นหนึ่ง
เจาลัทธิและนักปราชญเจาปญญาผูสามารถทั้งหลาย พากันคิดคน
เรื่องตัวตนนี้โดยโยงเขากับการคนหาสภาวะแทที่มีอยูจริงในขั้นสุดทาย
หรือตัวสัจธรรม หรือบรมธรรม บางทานก็ประกาศวาตนไดเขาถึงสภาวะที่
แทจริงนั้นแลว อันเปนตัวแทตัวจริง เปนอัตตาหรืออาตมันสูงสุด อยางที่
บัญญัติเรียกวา ปรมาตมันบาง พรหมันบาง พระผูเปนเจาบาง
ตองยอมรับวา เจาลัทธิและนักปราชญเหลานั้นเปนเจาความคิด
อย า งสู ง มี ค วามรู ค วามสามารถมาก อย า งที่ ท า นเรี ย กว า เป น
สมณพรามหณผูประเสริฐ หรือเปนเจาทฤษฎีชั้นพรหม และสภาวะที่ทาน
เหลานั้นกลาวถึง ก็ประณีตลึกซึ้งอยางยิ่ง แตตราบใดที่สภาวะนั้นยังมี
ความเปนตัวตนติดอยู หรือยังเปนเรื่องของตัวตน ก็พึงทราบวายังไมใช
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สภาวะที่จริงแท ไมใชปรมัตถธรรม ไมใชบรมธรรม เพราะยังถูกเคลือบ
คลุม และยังพัวพันดวยความยึดถือ
สภาวะจริงแทนั้นมีอยู มิใชเปนความสูญสิ้นไมมีอะไรเลย แตก็
มิใชเปนสภาวะที่จะเขาถึงหรือประจักษไดดวยความรูที่ถูกกั้นบังใหพรามัว
หรื อ บิ ดเบือนโดยภาพเกาๆ ที่ผิ ดพลาด และด วยจิตที่ถูกฉุดรั้งไวโ ดย
ความยึดติดในภาพเกาที่ผิดพลาดนั้น การที่สมณพราหมณผูประเสริฐหรือ
เจาลัทธิชั้นพรหมจํานวนมาก ไมสามารถรูแจงแทงตลอดถึงสภาวะแทจริง
ขั้นสุดทาย ก็เพราะวา แมวาสมณพราหมณหรือเจาลัทธิเจาทฤษฎีเหลานั้น
จะรู ชั ด แล วว า ตั ว ตนระดั บ กายใจชนิ ด ที่ เ คยยึ ด ถื อ มาก อ น ไม ใ ช เ ป น
สภาวะที่จ ริงแท และไมยอมรับแมกระทั่งขันธ ๕ แตทานเหลานั้ นก็ยัง
นําเอาเครื่องพรางตาตัวเอง ๒ อยางของปุถุชนติดตัวไปดวยตลอดเวลาใน
การคนหาสภาวะที่แทจริงขั้นสุดทาย กลาวคือ
๑) บัญญัติ (concept) แหงอัตตา คือ มโนภาพของตัวตนที่เปน
คราบติดมาตั้งแตครั้งยึดติดในตัวตนหยาบระดับรางกาย แม
มโนภาพนี้จะละเอียดประณีตขึ้นมากเพียงใด มันก็เปนภาพ
อันเดียวกันหรือเทือกเถาเดียวกันอยูนั่นเอง และเปนภาพ
แหงความหลงผิด ซึ่งเมื่อเขาไปเกี่ยวของกับสภาวะใดๆ เขาก็
จะเอาบัญญัติหรือมโนภาพอันนี้ไปปายหรือฉาบทาสภาวะนั้น
ทําใหมีสิ่งกั้นบัง เกิดความพรามัวหรือบิดเบือน และทําให
สภาวะที่เขาเขาใจ ไมใชสภาวะจริงแทนั้นเองที่ลวนๆ บริสุทธิ์
๒) ความยึดติดถือมั่น (อุปาทาน) ซึ่งเขามีมาแตเดิมตั้งแตยึดติด
ในอัตตาอยางหยาบๆ ขั้นตน ซึ่งเปนความหลงผิดอยูแลว
เขาก็ ยั ง พาเอาความยึ ด ติ ด นี้ ไ ปด ว ย และนํ า ไปใช ใ นการ
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สัมพั นธ เกี่ยวข องกับสภาวะที่จ ริ งแท ความยึดติดในภาพ
ตั ว ตนนี้ จึ ง กลายเป น เครื่ อ งฉุ ด รั้ ง เขาไว ให ไ ม อ าจเข า ถึ ง
สภาวะที่จริงแทนั้นได

ถาพูดอยางสั้นๆ ก็คือ สมณพราหมณหรือเจาทฤษฎีเหลานั้นยัง
ไมหลุดพนนั่นเอง ยังไมหลุดพนจากบัญญัติหรือภาพที่หลงผิด และยังไม
หลุดพนจากความยึดติดถือมั่น ซึ่งวาที่จริงก็พันกันอยูเปนเรื่องเดียวกัน
คือ พูดรวมเขาดวยกันไดวา พวกเขาหลงผิดหยิบเอาภาพอัตตาที่ติดมา
จากอุปาทานเดิมของตน ไปป ดทั บสภาวะหรือกระบวนการที่ มีอ ยู ตาม
ธรรมชาติเสีย เลยวนเวียนติดตันอยูตามเดิม
ความหลุดพนนี้ เปนเงื่อนไขสําคัญที่จะใหเขาถึงหรือรูประจักษ
สภาวะที่จริงแทได เพราะสภาวะจริงแทขั้นสุดทายหรืออสังขตธรรม มี
ภาวะตรงขามกับสภาวะฝายปรุงแตงหรือสังขตธรรม เปนสภาวะที่ถึงเมื่อ
สภาวะฝายสังขตะสิ้นสุดลง คือเปนสภาวะที่จะเขาถึงเมื่อละความยึดถือใน
อัตตาไดแลว
แมแตจะพิจารณาในระดับสังขตธรรมคือสังขาร เมื่อพิจารณาตาม
แนวพุทธธรรมดังไดบรรยายมาแลวขางตนวา อัตตาหรือตัวตนเปนสิ่ง
สมมติ สภาวะที่จริงแทยอมเปนสิ่งตรงขามกับสมมติ เปนคนละเรื่องคนละ
ดานกัน อัตตามีสําหรับสิ่งสมมติ เมื่อพนจากสมมติจึงจะเขาถึงสภาวะจริง
แท สภาวะจริงแทก็คือไมเปนอัตตา พูดงายๆ อยางชาวบานวา ของจริง
ตองไมเปนอัตตา ถายังเปนอัตตาก็ไมใชของจริง หรือพูดอีกสํานวนหนึ่งวา
พอพนสมมติ อัตตาก็หมด พอเลิกยึด อัตตาก็หาย
ตัวการสําคัญของความหลงผิด ก็คือบัญญัติหรือภาพของอัตตา
กับความยึดติดถือมั่นหรือความยึดถือ ในเมื่ออัตตาหรือตัวตนไมมีอยูจริง
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เปนเพียงของสมมติ มันจึงเปนเพียงสิ่งที่ถูกยึดถือเอาไว ฉะนั้น ในสุตต
นิบาตที่อางขางตน คําวา “อตฺตา” หรือ “อตฺตํ” จึงแปลได ๒ อยาง คือ
แปลว าตัวตน หรือการยึดถือตัวตนก็ได แปลว า สิ่งที่ยึดถือเอาไวก็ ได
หมายความวา ตัวตน ก็คือสิ่งที่ยึดถือเอาไวเทานั้นเอง มิใชสภาวะที่มีอยู
จริง
อีกประการหนึ่ง ในสุตตนิบาตที่อางถึ งนั่นแหละ ทานกลาวถึง
“อตฺตา” คูกับ “นิรตฺตา” หรือ “อตฺตํ” คูกับ “นิรตฺตํ” และบอกวา พระ
อรหันตหรือผูปฏิบัติชอบ ไมมีทั้งอัตตาหรืออัตตัง และไมมีทั้งนิรัตตาหรือ
นิรัตตัง นิรัตตาหรือนิรัตตัง ก็แปลได ๒ อยางเชนเดียวกับอัตตาหรืออัตตัง
คือแปลวา (การยึดถือวา) ไมมีอัตตา หรือการถือวา (อัตตา) ขาดสูญ ก็ได
แปลวา สิ่งที่จะตองปลอยละหรือสลัดทิ้งก็ได ขอนี้หมายความวา เมื่อไม
ยึดถือวามีอัตตาแลว เลิกความเห็นผิดยึดถือผิดตอสิ่งสมมติไดเสร็จแลว
ก็แลวกัน จบเทานั้น ไมตองไปยึดถืออีกวา ไมมีอัตตา ตัวเองจะเปนอิสระ
สบายดีอยูแลว แตไปจับยึดสิ่งที่พาใหผิดเขา เมื่อเลิกจับเลิกยึดไดแลว ก็
จบเรื่อง ไมตองไปจับไปยึดอะไรอีก เมื่อไมมีสิ่งที่ยึดถือเอาไว ก็ไมมีสิ่งที่
จะตองละตองปลอย เหมือนดังพุทธพจนที่วา “สิ่งที่ยึดถือไวก็ไมมี แลวสิ่ง
ที่ตองปลอยละจะมีมาแตที่ไหน (นตฺถิ อตฺตา กุโต นิรตฺตํ วา)”71
พึงสังเกตดวยวา ถาจะพูดกันใหถูกตองจริงๆ แลว แมแตคําวา
ความยึดถืออัตตา ก็ใช ไมได ตองพูดวา ความยึดถือในภาพของอัตตา
หรือยึดถือบัญญัติแหงอัตตา เพราะอัตตาเปนเพียงสิ่งสมมติ ไมมีอยูจริง
ในเมื่อ อัต ตาไมมีอ ยู จ ริง ก็ เพีย งไม ยึ ดถื อ (วา มี ) อัต ตา หรื อ ไม ยึด ถื อ
บัญญัติของอัตตาเทานั้น ไมตองละอัตตา เพราะไมมีอัตตาที่จะยึดถือได
71
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จะไปละอัตตาที่ไหน การถือ (วามี) อัตตา ก็คือการสรางภาพอีกอันหนึ่ง
ขึ้นมาซอนสภาพความเปนจริงที่มีอยูเปนไปอยู สิ่งที่จะตองทํา ก็เพียงเลิก
สรางภาพนั้นเทานั้น ถาไมเลิกสรางภาพนั้น แมเลิกยึดอยางหนึ่งแลว ไป
จับสิ่งอื่นอะไรก็ตาม ก็จะเอาภาพหรือคราบของอัตตาไปปะติดหรือปาย
หรือฉาบทาสิ่ งนั้น ใหไมเ ห็ นตั ว จริง หรื อ เห็ นผิด เพี้ยนไป ดังนั้ น กิจ ที่
จะตองทํา ก็คือ ถอนเลิกความยึดติดถือมั่นในภาพอัตตาที่เคยมี แลวไม
ยึดอะไรใหมวาเปนอัตตา และทั้งไมตกไปใน นิรัตตา ก็จะมีแตสภาวะแท
ที่มีอยูจริง ซึ่งไมเกี่ยว ไมเปนไปตาม ไมขึ้นตอความยึดถือของตน
ในเมื่อตัวตนเปนสิ่งสมมติ เปนบัญญัติ (concept) เพื่อประโยชน
ในการสื่อสาร ถาเราเพียงแตรูเทาทัน ใชโดยไมยึดติด มันก็ไมมีพิษสง ไม
กอใหเกิดโทษความเสียหายอันใด และถาเราเคยยึดถือมัน ก็เพียงแตเลิก
ยึดเทานั้น เมื่อไมมีการยึดแลว ก็เปนอันจบเรื่อง ไมตองเอาภาพอัตตาไป
ใสใหอะไรอีก ไมตองไปควาเอาอะไรมายึดเปนอัตตาอีก ตลอดจนไมตอง
ไปคนหาอัตตาที่ไหนอีก
เพราะฉะนั้น ภาระในการสอนของพระพุทธเจา จึงมีเพียงแคทรง
สอนใหเลิกยึดถืออัตตาที่ยึดถืออยูแ ลวเทานั้น คือใหเลิกยึดถือขันธ ๕
เปนอัตตา เมื่อเลิกยึดอัตตาแลว ก็เปนอันหมดเรื่องกับอัตตา ตอนั้นไปก็
เปนเรื่องของการเขาถึงสภาวะที่จริงแท ซึ่งมีอยู แตไมเกี่ยวอะไรกับอัตตา
จึงเรียกวาเปนอนัตตา เปนเรื่องพนจากการยึดถืออัตตาแลว และก็ไมตอง
ไปยึดถือตอไปอีกวามีอัตตาหรือไมมีอัตตา สิ่งที่ไมมี เมื่อรูวาไมมีแลว ก็
เสร็จเรื่องกัน จากนั้นก็เขาถึงสิ่งที่มีจริงหรือสภาวะจริงแท คืออสังขตธรรม
ซึ่งไมตองพูดถึงอัตตาอีกตอไป
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ผลรา ยที่สํา คั ญ อย า งหนึ่ ง ของการยึ ด ติ ด ในอั ตตา หรือ ยึ ด ถื อ
บัญญัติแหงอัตตา ก็คือ ผูยึดถือจะโยงอัตตานี้เขากับความหมายวา เปน
ตัวแกนหรือ ตัวการที่มีอํานาจบังคับบัญชาบันดาลใหเปนไปตางๆ เมื่อ
ความคิดในเรื่องอัตตานี้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปจนถึงสภาวะขั้นสุดทาย ก็จะ
สรางความคิดใหมีอัตตาหรืออาตมันใหญอันเปนสากล ที่เปนผูสรางผู
บันดาลทุกสิ่งทุกอยาง จินตนาการใหมีพระผูสรางเขามาซอนแทรกแซง
กระบวนการแหงเหตุปจจัยโดยไมจําเปน
ที่วาไมจําเปน ก็เพราะสภาวธรรมทั้งหลายก็มีอยูไดเอง กระบวน
ธรรมก็สัมพันธกันเกิดความเปนไปตามเหตุปจจัยของมันอยูเอง โดยไม
ตองมีผูสรางผูบันดาล ถาจะวาตองมีผูสรางกอนเปนเบื้องแรกจึงจะมีสิ่ง
ทั้ ง หลายได จึ ง ต อ งมี พ ระเจ า เป น ผู ส ร า งสภาวธรรม ถ า เช น นั้ น ก็ ใ ห
สภาวธรรมทั้งหลายนั่นแหละเปนสิ่งที่มีอยูกอนเปนเบื้องแรกแทนพระเจา
เสียเลย (เพราะสภาวธรรมก็ปรุงแตงกันตามเหตุปจจัย เรียกอยางงายๆ
วาสรางกันและกันเองไดอยูแลว) จะไดตัดปญหา ไมตองไปวุนวายตอบ
คําถามยอนตอไปอีกวา อะไรมีอยูกอนแลวพระเจาจึงมีขึ้นได หรือวาใคร
สรางพระเจา คือใครใหกําเนิดพระเจา หรือวาพระเจามาจากไหน
ถาจะวา การที่สภาวธรรมทั้งหลายหรือกระบวนธรรมตางๆ จะ
เป น ไปตามเหตุ ป จ จั ย ก็ ต อ งมี ผู บั น ดาลให เ ป น ไป คื อ มี พ ระเจ า อยู
เบื้องหลัง ขอนี้ก็เกินจําเปน และไมสมจริงอีก เพราะถามีพระเจาเปนผู
บั น ดาลจริ ง ก็ จ ะกลายเป น ว า มี ร ะบบซ อ นกั น อยู ๒ ชั้ น คื อ พระเจ า
ชั้นหนึ่ง กับกระบวนธรรมอีกชั้นหนึ่ง กระบวนธรรมจะเปนไปอยางไร ก็
ตองรอการบันดาลจากพระเจา แตกระบวนธรรมจะเปนไปตามการบันดาล
ของพระเจาก็ไมสะดวก เพราะมันจะตอ งเปนไปตามเหตุปจจัยภายใน

ไตรลักษณ

๙๙

ระบบของมันเองอยูแลว คือองคประกอบตางๆ เกิดดับ ก็สัมพันธเปน
ปจจัยสงตอสืบทอดแกกันในกระบวนธรรม การบันดาลของพระเจาเลยจะ
กลายเปนการแทรกแซงขัดขวางและขัดแยงกับความเปนไปของกระบวน
ธรรมเสียมากกวา
ยิ่งกวานั้น ถาพระเจาบันดาล พระเจามีอารมณเปลี่ยนแปลงได ก็
จะใหสภาวธรรมเป นไปตามพระประสงคเดี๋ยวก็จะใหเปนไปอยางโนน
เดี๋ยวก็จ ะใหเปนไปอยางนี้ กระบวนธรรมก็ยิ่งไมมีทางเปนไปตามเหตุ
ปจจัย ก็จะยิ่งปนปวนวุนวายมาก แตความจริงก็ไมเปนเชนนั้น กระบวน
ธรรมก็คงเปนไปของมันตามเหตุปจจัย
ถาจะวา ที่กระบวนธรรมเปนไปตามเหตุปจจัยนั้นก็เพราะเปนกฎ
และพระเจาเปนผูสรางหรือวางกฎนั้นไว ถาเชนนั้น กฎก็จะตองไมแนนอน
อาจเปลี่ยนแปลงเมื่อไรก็ได ไมอาจวางใจได เพราะมีผูวางกฎ และผูวาง
กฎก็ยังอยูตางหากจากกฎ อีกทั้งมีความประสงคของตนที่เปลี่ยนแปรได
เพิ่มลดดัดแปลงได แตตามความเปนจริง กฎก็ไมเคยเปลี่ยนแปลง
ในทางกลับกัน ตามความเปนจริงนั้น ก็ไมจําเปน และไมอาจจะมี
ผูสรางกฎดวยซ้ํา เพราะสภาวธรรมทั้งหลายจะตองเปนไปอยางใดอยาง
หนึ่ง และมันก็ไดเปนมาอยางที่มันเปนอยูนี้ คือเปนไปตามเหตุปจจัย
โดยที่มันก็เปนเชนนั้นเอง (ตถตา) เพราะมันไมเปนและไมอาจจะเปนไป
อยางอื่น (อวิตถตา) กฎเปนเพียงบัญญัติ (concept) ซึ่งเกิดจากการที่
สภาวธรรมทั้งหลายมันเปนไปอยางนั้นตางหาก
อนึ่ง การไมมีพระเจาผูสรางผูบันดาล และการที่กระบวนธรรม
เปนไปตามเหตุปจจัยของมันเองนั้น ยังตัดปญหาไปไดอีกอยางหนึ่ง คือ
สภาวะแทจริงขั้นสุดทาย หรืออสังขตธรรม ก็มีอยูตามสภาวะของมัน โดย

๑๐๐

พุทธธรรม

ไม ต อ งมายุ ง เกี่ ย วเป น ผู ส ร า งผู บั น ดาลสิ่ ง ต า งๆ ไม ต อ งมาแทรกแซง
ขั ด ขวางหรื อ ขั ด แย ง กั บ กระบวนธรรมฝ า ยสั ง ขตะ (ในแง นี้ จ ะเห็ น ว า
นิพพานไมมีทางเปนพระเจา หรือ God ไดเลย ไมวาบางทานจะพยายาม
เพี ย งใดก็ ต ามที่ จ ะเที ย บให เ ป น อย า งเดี ย วกั น นอกจากจะยอมปรั บ
ความหมายของ God เสียใหม)72
เมื่อวาโดยสามัญวิสัย ยอมเปนธรรมดาที่มนุษยทั่วไปจะตองคิด
วามีตัวตน มีพระผูสรางผูบันดาลโลกและชีวิต เพราะตามที่มองเห็นดวย
สายตา การที่อะไรจะเกิดขึ้น จะเปนไปอยางไร ก็ตองมีผูสรางหรือผูทํา
สวนการที่จะมองเห็นเหตุปจจัยซึ่งเปนไปอยูเบื้องหลังภาพของผูสรางผูทํา
นั้น เปนเรื่องลึกซึ้งเห็นไดยาก ดังนั้น ในสมัยโบราณ แมแตฟารอง ลมพัด
น้ําทวม แผนดินไหว ก็จึงเขาใจกันไปวามีเทวดาประจําอยูเปนผูทําทั้งนั้น
ดวยเหตุนี้ จึงมิใชเรื่องแปลก ที่สมณพราหมณผูประเสริฐหรือเจาลัทธิชั้น
พรหม จะพากันมาติด อยูในความคิ ดเรื่องอัตตาหรื ออาตมัน และพระ
ผูสรางผูบันดาล ทานผูใดมีปญญามาก ก็ทําความคิดในเรื่องนี้ใหละเอียด
72

วาที่จริง ทั้งคําวาพระเจา และคําวา God ตางก็จัดอยูในจําพวกคําที่มีขอบเขต
ความหมายไมลงตัว คําวาพระเจานั้น แตเดิมเปนคําที่ชาวพุทธใชเรียกพระพุทธเจา
(พระผูเปนเจา ก็เปนคําเรียกพระภิกษุ) ตอมา เมื่อชาวคริสตใชคํานั้นเรียกเทพสูงสุด
ของตนแลว ชาวพุทธก็ปลอยจนลืมความหมายที่ตนเคยใชเดิม สวนคําวา God ชาว
คริสตใชเรียกเทพสูงสุดที่ตนนับถือวาเปนผูสรางโลก มีลักษณะเปนตัวบุคคล แตนัก
ปรัชญาบางคนแปรขยายความหมายของ God ออกไปเปนสภาวะนามธรรม ซึ่งไม
จํ า เป น ต อ งเกี่ ย วกั บ การสร า งโลก นั ก ปราชญ ค ริ ส ต ส มั ย ใหม บ างท า นก็ อ ธิ บ าย
ความหมายของ God ใหมอยางเปนนามธรรม ไมเปนตัวบุคคล แตสถาบันศาสนา
คริสตไมยอมรับ (ถาไมถึงกับถือหรือประณามวานอกคอก); Hans Küng [ใน Does
God Exist? An Answer for Today, trans. Edward Quinn (London: Collins,
1980), pp.594-602] เมื่อพยายามเปรียบเทียบ God กับ นิพพาน ก็ตระหนักดีถึง
ความแตกตางในแงที่นิพพานไมเกี่ยวกับการสรางสรรคบันดาลโลก

ไตรลักษณ

๑๐๑

ซับซอนกวางขวางมาก แตโดยสาระก็พากันมาวนเวียนติดอยูที่จุดเดียวกัน
นี้
การที่พระพุทธเจา ซึ่งก็นาจะติดอยูในวงความคิดนั้น แลวขยาย
บัญญัติใหละเอียดประณีตยิ่งขึ้นไป แตกลับทรงคนพบความเปนอนัตตา
หลุดพนจากความยึดถือตัวตน มาทรงแสดงใหเห็นวากระบวนธรรมเปนไป
ตามเหตุปจจัยไดอยางไรโดยไมตองมีผูสรางผูบันดาล และอสังขตธรรม
ซึ่งเปนสภาวะแทจริงสูงสุด มีอยูไดโดยไมตองเปนอัตตา ไมตองเกี่ยวกับ
การสรางสรรคบันดาลอยางไร ขอนี้จึงนับเปนความกาวหนาครั้งยิ่งใหญ
และสําคัญยิ่ง แหงวิวัฒนาการทางปญญาในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ
เปนการถอนตัวหลุดพนจากหลุมดักอันใหญโตแสนลึก ที่มหาชนพากันมา
ตกติดอยู
นักปราชญยิ่งใหญในอดีตกอนหนานั้น แมจะเขาใจถึงหลักอนิจจ
ตา และทุกขตา แตก็มาติดอยูในความคิดเรื่องอัตตา ความเปนอนัตตาจึง
เป น ภาวะที่ เ ห็ น ได ย ากมาก พระพุ ท ธเจ า เมื่ อ จะทรงอธิ บ ายความเป น
อนัตตา ก็มักตองทรงแสดงโดยใชอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะเปน
เครื่องชวยชี้นํา ขอที่วาอนัตตตาเห็นไดยากจนตองใชอนิจจตาและ ทุกข
ตาเปนเครื่องชวยอธิบายก็ดี การคนพบอนัตตาเปนความกาวหนาสําคัญ
ของปญญา และไมปรากฏกอนหรือนอกพระพุทธศาสนาก็ดี เปนเรื่องที่
พระอรรถกถาจารยก็ไดตระหนักอยูแ ลว ดังจะยกคํากลาวของทานมา
แสดงไวดังตอไปนี้73
“แท้ จริ ง พระสั ม มาสั มพุ ท ธเจ้ า เมื ่ อ จะทรงแสดง
อนัตตลักษณะ ย่อมแสดงด้วยความไม่เที่ยงบ้าง ด้วย
73

วิภงฺค.อ.๖๓-๖๔; และบางสวนใน ม.อ.๒/๑๕๑-๒; วินย.ฏีกา ๔/๘๒

๑๐๒

พุทธธรรม
ความเป็นทุกข์บ้าง ด้วยทั้งความไม่เที่ยงและความเป็น
ทุกข์บ้าง
“ในข้ อที ่ ว ่ า นั ้ น พระองค์ ท รงแสดงอนั ต ตลั ก ษณะ
ด้วยความไม่เที่ยง ในพระสูตรนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย บุคคล
ใดพึงกล่าวว่า จักขุ (ตลอดถึงกายและใจ) เป็นอัตตา, คํา
กล่าวของผู้นั้นไม่สม (เพราะว่า) จักขุ (ตลอดถึงกายและ
ใจ) ย่อมปรากฏแม้ความเกิด แม้ความเสื่อม, ผู้มีความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปปรากฏนั้น ก็จะต้องลงเนื้อความ
ว่า อัตตาของเราเกิดขึ้นและเสื่อมไป, เพราะฉะนั้น คําที่
กล่าวว่าจักขุ (ตลอดถึงกายและใจ) เป็นอัตตานั้น จึงไม่
สม. จั ก ขุ (ตลอดถึ ง กายและใจ) ย่ อ มเป็ น อนั ต ตา
ฉะนี้74
“พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักษณะ ด้วย
ความเป็นทุกข์ ในพระสูตรนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็น
อนัตตา. ก็ถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วไซร้, รูปนี้ก็ไม่พึง
เป็นไปเพื่ออาพาธ (มีความบีบคั้นข้องขัด=ทุกข์) และใครๆ
ก็พึงได้ (ตามปรารถนา) ในรูปว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนี้,
รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้. แต่เพราะรูปเป็นอนัตตา
ฉะนั้น รูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ (=ทุกข์) และจึงไม่ได้
(ตามปรารถนา) ในรูปว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนี้, รูปของเรา
อย่าได้เป็นอย่างนี75้

74
75

ม.อุ.๑๔/๘๑๘/๕๑๒
สํ.ข.๑๗/๑๒๗/๘๒

ไตรลักษณ
“พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักษณะ ด้วย
ทั้งความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์ ในพระสูตรทั้งหลาย
เช่นที่ว่า ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง, สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่ง
นั้นเป็นทุกข์, สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา, สิ่งใด
เป็นอนัตตา สิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามที่มัน
เป็นอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเรา, มิใช่เราเป็นนั่น, นั่นไม่ใช่
ตัวตนของเรา”76
“เพราะเหตุไร จึงทรงแสดงอย่างนี้? เพราะความไม่
เที่ยงและความเป็นทุกข์เป็นสภาพปรากฏ (คือมองเห็นได้
ง่าย) จริงทีเดียว เมื่อถ้วย ชาม ขัน หรือวัตถุอย่างใด
อย่างหนึ่ง ตกจากมือแตก ชนทั้งหลายย่อมกล่าวว่า “โอ้
อนิจจัง” อย่างนี้ ความไม่เที่ยง จึงชื่อว่าเป็นของปรากฏ,
เมื่อฝีและตุ่มเป็นต้นเกิดขึ้นตามร่างกาย หรือถูกตอถูก
หนามเป็ น ต้ น ทิ ่มตํ า ชนทั ้ ง หลายย่ อ มกล่า วว่ า “โอย
ทุกข์น่ะ” อย่างนี้ ทุกข์จึงชื่อว่าเป็นของปรากฏ ส่วน
อนัตตลักษณะ ไม่ปรากฏ คือไม่กระจ่างแจ้ง เข้าใจตลอด
ได้ยาก แสดงได้ยาก บัญญัติได้ยาก
“อนิจจลั กษณะ และทุกขลักษณะนั ้น พระตถาคต
ทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ก็ย่อมปรากฏ, แต่อนัตต
ลักษณะ ย่อมไม่ปรากฏ นอกจากพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติ
ขึ้น, จะปรากฏก็แต่ในอุบัติกาลของพระพุทธเจ้าเท่านั้น

76

เชน สํ.ข.๑๗/๔๒/๒๘

๑๐๓

๑๐๔

พุทธธรรม
“จริงอยู่ ท่านดาบสและปริพาชกทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์
มาก มี อ านุ ภ าพมาก ดั ง เช่ น สรภั ง คศาสดา เป็ น ต้ น
ย่อมสามารถกล่าวว่า อนิจจัง ทุกขัง ได้ แต่ไม่สามารถที่
จะกล่าวว่า อนัตตา แม้นหากว่าท่านสรภังคศาสดาเป็น
ต้นเหล่านั้น จะพึงสามารถกล่าวว่าอนัตตา แก่บริษัทที่
ประชุมกันได้แล้ว, บริษัทที่มาประชุมกัน ก็คงจะมีการ
บรรลุมรรคผลได้ แท้จริง การบัญญัติ (ยกขึ้นมาวางให้
ดู) อนัตตลักษณะ มิใช่วิสัยของใครๆ อื่น, หากเป็นวิสัย
ของพระสั พ พั ญ ญู พ ุ ท ธเจ้ า ทั ้ ง หลายเท่ า นั ้ น . อนั ต ต
ลักษณะนี้เป็นของไม่ปรากฏโดยนัยดังกล่าวฉะนี้”

อัตตา กับ มานะ
ป จ จุ บั น นี้ ได มี ค วามสั บ สนเกิ ด ขึ้ น บ า งในการใช คํ า ศั พ ท ที่ มี
ความหมายเกี่ยวกับเรื่องตัวตน และการยึดถือตัวตน ซึ่งเห็นวาควรจะ
นํามาชี้แจงเปนเรื่องเบ็ดเตล็ดแทรกไว ณ ที่นี้ดวย คําที่เปนปญหาในกรณี
นี้ คือ อัตตา กับ มานะ
“อัตตา” เปนคําบาลี รูปสันสกฤตเปน “อาตมัน” แปลวา ตน ตัว
หรือตัวตน พุทธธรรมสอนวา ตัวตนหรืออัตตานี้ ไมมีอยูจริง แตเปนสิ่งที่
สมมติขึ้นเพื่อสะดวกในการสื่อสาร เพื่อความหมายรูรวมกันของมนุษยใน
ความเปนอยูประจําวัน กําหนดตามชื่อที่บัญญัติขึ้น หรือตั้งขึ้น สําหรับ
เรียกหนวยรวมหรือภาพรวมหนึ่งๆ
อัตตานี้จะเกิดเปนปญหาขึ้น ก็ตอเมื่อคนหลงผิดเกิดความยึดถือ
ขึ้นมา วามีตัวตนจริงๆ หรือเปนตัวตนจริงๆ เรียกวารูไมเทาทันความเปน
จริง หรือหลงสมมติ

ไตรลักษณ

๑๐๕

ในการแกปญหาเกี่ยวกับอัตตานี้ พึงทราบวา อัตตาไมใชเปนกิเลส
มิใชสิ่งที่จะตองละ เพราะอัตตาไมมีอยูจริง จึงไมมีอัตตาที่ใครจะละได
อัตตามีอยูแตเพียงในความยึดถือ สิ่งที่จะตองทําก็มีเพียงการรูเทาทันตาม
เปนจริงวา ไมมีอัตตา หรือไมเปนอัตตา อยางที่เรียกวา รูทันสมมติเทานั้น
พูดอีกนัยหนึ่งวา ละความยึดถือในอัตตา ละความยึดถือวาเปนอัตตา หรือ
ถอนความหลงผิดในภาพของอัตตา หรือในบัญญัติแหงอัตตาเสียเทานั้น
เรื่องอัตตาและการปฏิบัติตออัตตาในความหมายที่ใชทั่วไป มีเพียงเทานี้
อยางไรก็ดี ในสุตตนิบาตที่ไดยกมาอางในขอกอน ทานใชคําวา
อัตตา คูกับ นิรัตตา (หรือ อัตตัง คูกับ นิรัตตัง) และไดขยายความหมาย
ของ “อัตตา” ในกรณีนี้ออกไปวา หมายถึงการยึดถือในอัตตา หรือการ
ยึดถือวามีอัตตา และอีกนัยหนึ่งวา สิ่งที่ยึดถือไว คูกับ “นิรัตตา” ซึ่ง
หมายถึงการยึดถือวาไมมีอัตตา หรือการถือวาอัตตาขาดสูญไป และอีกนัย
หนึ่งวา สิ่งที่จะตองปลอยละ
ความหมายของอัตตาในกรณีนี้ เปนความหมายแบบขยายตัวเกิน
ศัพท คือ มุงเนนที่ ทิฏฐิ อันไดแกความเชื่อถือหรือความยึดถือในอัตตา ที่
เรียกวา อัตตทิฏฐิ หรือ อัตตานุทิฏฐิ ซึ่งก็คือความเชื่อวามีตัวตนที่เปน
แกนเปนแกนถาวร ที่เรียกวา สัสสตทิฏฐิ ดังนั้น ในคัมภีรมหานิทเทสและ
จูฬนิทเทส ที่อธิบายสุตตนิบาตตอนที่อางนั้น จึงไขความคํา “อัตตา” หรือ
“อัตตัง” วาไดแก อัตตทิฏฐิ หรือ สัสสตทิฏฐิ ในเมื่ออัตตาในกรณีนี้
หมายถึงตัวทิฏฐิ ซึ่งเปนกิเลส (คือ ทิฏฐิตออัตตา หรือทิฏฐิวามีอัตตา) จึง
เปนสิ่งที่ตองละ ฉะนั้น ในสุตตนิบาตนั้น จึงมีขอความบาลีกลาวถึงการละ

๑๐๖

พุทธธรรม

อัตตาวา “ผูละอัตตา (อตฺตฺชโห)”77.1 บาง “ละอัตตา (คืออัตตทิฏฐิ
หรือสัสสตทิฏฐิ) ไดแลว (อตฺตํ ปหาย)”184.2 บาง
ยังมีการถือเกี่ยวกับตัวตนอีกอยางหนึ่ง ซึ่งแตกตางจากการถือ
อยางทิฏฐิ กลาวคือ ทิฏฐินั้นเปนการถือวามีตัวตนหรือเปนตัวตน เห็นสิ่ง
นั้นสิ่งนี้เปนตัวตน เห็นวาตัวตนเปนของถาวร เปนตน สวนการถือเกี่ยวกับ
ตัวตนอีกอยางหนึ่งนั้น เปนการถือสําคัญ หมายความวา ถือเทียบเคียง
ระหว า งตัว เองกั บตัวอื่ น ถื อ เอาไว วัด ไว แ ข งกัน ถือ สู ง ต่ํา ถือ ตั วตนใน
ลักษณะที่จะเอาตัวตนนั้นไปเปนนั่นเปนนี่ เชนวา ฉันเปนนี่ ฉันแคนี้ ฉัน
สูงกวา ฉันต่ํากวา เราดอยกวา เราเทากับเขา เปนตน การถืออยางนี้มีชื่อ
เฉพาะเรียกวา มานะ แปลวา ความถือตัว ความทะนงตน ความสําคัญตน
วาสูง ต่ํา เดน ดอย เทาเทียม เทียบเขาเทียบเรา ตลอดจนความรูสึกภูมิๆ
พองๆ ถือตัวอยูภายใน มานะนี้เปนกิเลสอยางหนึ่ง เชนเดียวกับทิฏฐิ จึง
เปนสิ่งที่ตองละหรือตองกําจัดเสีย
ในปจจุบัน ไดเริ่มมีความนิยมขึ้นบางในบางทานหรือบางหมูที่จะ
ใช “อัตตา” ในความหมายของมานะอยางนี้ เชนวา คนนั้นมีอัตตามาก
อัตตาเขาใหญ อยาเอาอัตตามาวากัน อยาใหอัตตาแรงนัก ดังนี้เปนตน
พึงตระหนักวา การใช “อัตตา” ในความหมายอยางนี้ เปนเพียง
ความนิยมเทานั้น แตไมถูก คําที่ถูกตองสําหรับกรณีนี้คือ “มานะ” ซึ่งเปน
กิ เ ลสตั ว การที่ ทํ า ให ไ ม ฟ ง กั น ไม ล งกั น ไม ย อมกั น ทํ า ให แ ข ง ให อ วด
ตลอดจนกดขมกัน
อนึ่ง พึงสังเกตดวยวา แมแตการถือตัววาเทากับเขา ก็เปนมานะ
เปนกิเลส เชนเดียวกับการถือวาสูงกวา เหนือกวาเขา หรือต่ํากวา ดอยกวาเขา
77.1

ขุ.สุ.๒๕/๔๑๑/๔๘๙ (ดูประกอบ ขุ.ม.๒๙/๑๒๒/๑๐๗)
ขุ.สุ.๒๕/๔๑๒/๔๙๑ (ดูประกอบ ขุ.ม.๒๙/๑๖๔/๑๒๙)

184.2

ไตรลักษณ

๑๐๗

เพราะตราบใดที่ยังเปนการถือ ตราบนั้นก็ยังเปนการเทียบตัว และการกดบีบ
หรือเบงพองของจิต ซึ่งอาจไมตรงเทากับความเปนจริง หรือเอาความจริงมา
เปนฐานกอความกําเริบกดบีบเบงพองจิต จึงยังเปนภาวะไมอิสระ ไมปลอด
โปรงผองใส การที่จะไมใหเปนมานะ ไมใหเปนกิเลส ก็คือการรูตามที่เปนจริง
ไมวาจะรูวาสูง ต่ํา หรือเทากันก็ตาม ถาเปนการเขาถึงความรูและเปนเพียงแค
รู ก็ไมเปนมานะ ไมเปนกิเลส.
ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งวา “อัตตา” และ “มานะ” เปนคําศัพท
เกี่ยวกับตัวตน และการยึดถือตัวตน ๒ คํา ที่เขามาในภาษาไทยแลว มี
ความหมายเพี้ยนไป และสับสนกัน สันนิษฐานไดวา ตอนแรก มานะถูกใช
เพี้ยนไปกอน คือ มานะ แทนที่จะหมายถึงการถือตัวถือตน คนไทยใชกัน
ไปมา กลายเปนหมายถึงความพากเพียร เมื่อมานะมีความหมายเพี้ยนเปน
ความเพียรไปเสียแลว ตอมา คนไทยจะพูดถึงความยึดถือตัวตน หรือ
ความถือ ตั วถือตนนั้น ก็ตอ งหาคําอื่นมาใช เห็นคําว า “อัตตา”
มี
ความหมายใกลกัน ก็เลยเอาคําวาอัตตามาใชในความหมายของมานะ ทํา
ใหทั้งมานะและอัตตามีความหมายคลาดเคลื่อนไปทั้งสองคํา และแถมยัง
ทําใหสับสนกันเสียอีกดวย
อย า งไรก็ ต าม เรื่ อ งของภาษานี้ เมื่ อ คนหมู ใ หญ นิ ย มใช กั น ไป
กว างขวางยาวนานแล ว ก็ แ ก ไ ขได ยาก มั กจะต อ งปล อ ยไป ยอมให เ ป น
ความหมายที่งอกไปอีกแงหนึ่ง แตสําหรับผูศึกษา เปนเรื่องที่จะตองรูเทาทัน
และใชดวยความระมัดระวังโดยไมประมาท เฉพาะอยางยิ่ง เมื่อมาศึกษาธรรม
จะใหเขาใจถึงสภาวะ ก็ตองรูใหถึงความหมายแทที่ถูกตองชัดเจน
ใจความของเรื่องนี้อยูที่วา อัตตา เปนปญหาของปญญา เปนเรื่อง
ของความรู วาจริงหรือเท็จ มีจริงหรือไม เปนเรื่องของสภาวะหรือสภาพ
ความเปนจริงที่จะตองรูเขาใจดวยปญญา ถารูไมถึงสภาวะที่แท ก็เกิด
ความเขาใจผิด เห็นผิดวามีตัวมีตน มีอัตตาจริงๆ ก็เปนทิฏฐิขึ้นมา จึงวา

๑๐๘

พุทธธรรม

เปนปญหาของปญญา คือจะตองแกดวยปญญา หนาที่ของเราก็เพียงแครู
เขาใจ หรือรูความจริง พอเกิดปญญารูเขาใจถูกตองตามความเปนจริงวา
อัตตาไมมีจริง มีแคสมมติกัน สิ่งทั้งปวงเปนอนัตตา ไมมีไมเปนอัตตา
เทานั้นเรื่องก็จบ
สวนมานะ เปนปญหาของจิตใจ เปนเรื่องของความรูสึก แตเปน
ความรูสึกที่ไมดี (เรียกวากิเลส) เปนอาการของจิตที่มุงจะถือใหตัวสําคัญ
จะยกตัวขึ้น จะกดเขาลง มัวหมอง กดดัน หนัก เครียด ขัดแยง แบงแยก
เบียดเบง ใหตัวปอง ใหตัวพองโต ไมโลง ไมโปรง ไมเบาสบาย เปนอาการ
ของจิตที่จะตองแกไขไถถอน หนาที่ของเราคือฝกจิตพัฒนาใจ พยายาม
เลิกละ กําจัดมันเสีย และหัดเปนคนสุภาพ ออนโยน ออนนอม ถอมตน
รูจักใหเกียรติ ใหโอกาส ใหความสําคัญแกผูอื่น เปนตน
พูดใหงายวา มานะเปนปญหาดานจริยธรรม เพื่อไมใหปลอยใจไป
ตามกิเลส ก็สอนวา ไมควรถือตัวถือตน สวนอัตตาเปนปญหาดานสัจธรรม
ที่แกไขดวยการที่ปญญารูความจริงวา ไมมีตัวตนที่จะถือ
แลวในขั้นสุดทาย ทั้งสองอยางนี้ก็มาบรรจบกัน คือ การรูเขาใจ
อนัตตา ทําใหละมานะไปเอง เมื่อรูเขาใจวาไมมีอัตตา ไมยึดเอาอะไรเปน
อัตตาแลว ความยึดถืออัตตาหายไป มานะก็หมดไป; เมื่อเกิดปญญารู
เข า ใจว า สิ่ ง ทั้ ง หลายไม เ ป น ตั ว ตน มองเห็ น ความไม เ ป น ตั ว ตน (เห็ น
อนัตตา) แลว ปญญาก็ปลดปล อยจิ ตใจใหหมดความถือ ตัวถือ ตน ไม
ทะนงตัว ไมหยิ่งผยอง ไมลําพองตน เลิกสําคัญตนวาสูงต่ํายิ่งใหญ เปนตน
(หมดมานะ) ดังพุทธพจนวา
"ผู้หมายรู้ในสิ่งทั้งหลายว่าเป็นอนัตตา จะลุถึงภาวะที่
ถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะ (ความถือพองว่าเป็นตัวกู) เป็น
นิพพานในปัจจุบันทีเดียว"78
78

องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕/๓๖๕; ๒๐๗/๓๗๑; ขุ.อุ.๒๕/๘๙/๑๒๘

ไตรลักษณ

๑๐๙

คุณคาทางจริยธรรม
ในดานคุณคาทางจริยธรรม คําสอนตางๆ มักอางอิงถึงอนิจจตา
คือความไมเที่ยง มากกวาลักษณะอื่นอีกสองอยาง ทั้งนี้เพราะความไม
เที่ยง เปนภาวะที่ปรากฏชัด มองเห็นงาย สวนทุกขตาเปนภาวะที่มองเห็น
ยากปานกลาง จั ด เป น ลํ า ดั บที่ สอง และอนั ต ตตา เป น ภาวะที่ป ระณี ต
มองเห็นไดยากที่สุด จัดเปนลําดับสุดทาย อีกประการหนึ่ง ทานกลาวถึง
อนิจจตาที่มองเห็นไดงาย เพื่อเปนพื้นฐานเบื้องตนที่จะนําเขาสูความเขาใจ
ในทุกขตาและอนัตตตาตอไป
พุทธพจนสองแหงตอไปนี้ ซึ่งก็แสดงอนิจจตาเปนขอเดนนําไว
อาจถือไดวาเปนตัวแทนที่ชี้ถึงคุณคาทางจริยธรรม ๒ ประการ ของไตร
ลักษณ คือ
๑. “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและ
เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป, ความ
สงบวางแห่งสังขารเหล่านั้น เป็นสุข”79
๒. “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา,
เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม (หรือจง
บําเพ็ญกิจให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท)”80
79

ที.ม.๑๐/๑๘๖/๒๒๘; สํ.นิ.๑๖/๔๖๑/๒๒๘; ทานผูอื่นกลาวใน ที.ม.๑๐/๑๔๗/๑๘๑; สํ.ส.
๑๕/๒๕/๘; ๖๒๓/๒๓๒; ขุ.อป.๓๓/๑๗/๓๕
80
พุทธพจนนี้เปนปจฉิมวาจาของพระพุทธเจา ถือกันวามีความสําคัญอยางมาก มาใน ที.
ม.๑๐/๑๐๗/๑๔๑; ๑๔๓/๑๘๐; สํ.ส.๑๕/๖๒๐/๒๓๑; พระเรวตะ และพระสารีบุตร
กลาวคลายกันนี้ใน ขุ.เถร.๒๖/๓๘๒/๓๖๓; ๓๙๖/๔๐๕

๑๑๐

พุทธธรรม

เบื้องตน ขอใหเขาใจไวกอนวา ที่จริง พุทธพจนขอแรกแสดงถึง
สภาวะที่เปนสัจจะ คือภาวะสงบสังขาร หมายถึงนิพพานนั่นเอง เปนการ
บอกใหรูวา นิพพานที่เปนภาวะสงบสังขาร ไมตองเปลี่ยนแปรขึ้นตอการ
เกิดดับเสื่อมสลายอีก ตอไปนั้น เปนภาวะที่เปนสุข แตพุทธพจนที่เปน
คาถาบทนี้เรานํามาพูดนํามาอางกั นบอยมากจนอยูในประเพณีของคน
ทั่วไป (คือบทวา “อนิจฺจา วต สงฺขารา ...”) เมื่อเกี่ยวของกับคนทั่วไปจะให
เขาไดรับประโยชน ก็จึงมองความหมายซึ่งอิงนิพพาน ที่โยงมาสูการปฏิบัติ
ในแนวทางของความสงบสังขารที่คนทั่วไปเหลานั้นจะพิจารณาได เปนการ
ชี้นัยที่เนนคุณคาทางจริยธรรม ดังจะกลาวในที่นี้
พุทธพจนขอที่ ๑ ชี้ถึงคุณคาในดานการวางใจตอสังขาร คือโลก
และชีวิต ใหรูเทาทันวา สิ่งทั้งหลายซึ่งเปนสภาพปรุงแตง ลวนไมเที่ยงแท
ยั่งยืน ตองเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไป ไมอาจคงสภาพเดิ มอยู ได มิใช
ตัวตนที่จะบังคับบัญชาใหเปนไปไดตามความปรารถนา มันเปนไปตามเหตุ
ปจจัย และเปนธรรมดาของมันอยางนั้นเอง เมื่อรูเชนนี้แลว ก็จะมีทาทีของ
จิตใจที่ถูกตอง ไมยึดติดถือมั่นในสิ่งทั้งหลาย แมสิ่งทั้งหลายที่พบเห็น
เกี่ยวข องจะแปรปรวนเสื่ อมสลายพลัดพรากสู ญ หายไป จิตใจก็ไม ถู ก
ครอบงําย่ํายีบีบคั้น ยังคงปลอดโปรง ผองใส เบิกบานอยูได ดวยปญญาที่
รูเทาทันธรรมดา พาใหถึงความสงบ คุณคาขอนี้เนนความหลุดพนเปน
อิสระของจิตใจ เปนระดับโลกุตระ เรียกงายๆ วา คุณคาดานการทําจิต
พุทธพจนขอ ที่ ๒ ชี้ ถึ งคุ ณ คาในด านการปฏิบัติกิจ หนาที่ เพื่ อ
ความมีชีวิตที่เรียกวาเปนอยูหรือดําเนินไปอยางถูกตองดีงามในโลก อัน
เปนไปเพื่อประโยชนสุขทั้งแกตนเองและบุคคลอื่น และเพื่อใหเขาถึงบรม
ธรรมที่ เ ป นจุ ด หมายสู ง สุ ด ของชี วิ ต โดยให รู ต ามความเป น จริ ง ว า สิ่ ง
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ทั้ ง หลายทั้ ง ปวง ทั้ ง ชี วิ ต และโลก ล ว นเกิ ด จากองค ป ระกอบทั้ ง หลาย
ประมวลกันขึ้น ดํารงอยูไดชั่วคราว ไมเที่ยง ไมยั่งยืน มีความบีบคั้น กด
อัดขัดแยงแฝงอยูทั้งภายนอกและภายใน จะตองทรุดโทรมแตกสลาย
เปลี่ยนแปลงกลายรูปไป ไมอยูในอํานาจของความปรารถนา ขึ้นตอเหตุ
ปจจัยและเปนไปตามเหตุปจจัย กระบวนการแหงความเปลี่ยนแปลงตาม
เหตุปจจัยนี้ ดําเนินไปตลอดทุกขณะ ไมรอเวลา ไมคอยความปรารถนา
ไมฟงเสียงเรียกรองวิงวอนของใคร เฉพาะอยางยิ่ง ชีวิตนี้สั้นนัก และไม
แนนอน จะวางใจมิไดเลย เมื่อรูเชนนี้แลว ก็จะไดกระตือรือรนเราเตือน
กระตุนตนเองใหเรงรัดขวนขวายทําสิ่งที่ควรทํา และเวนสิ่งที่ควรเวน ไม
ละเลย ไมรอชา ไมปลอยเวลาและโอกาสใหสูญเสียไปเปลา เอาใจใสแกไข
สิ่งเสียหายที่ไดเกิดขึ้น ระมัดระวังปองกันหนทางที่จะเกิดความเสื่อมทรุด
เสียหายตอไป และสรางสรรคสิ่งดีงามความเจริญกาวหนา โดยไตรตรอง
พิจารณาและดําเนินการดวยปญญาอันรูที่จะจัดการตามเหตุปจจัย ทําให
เกิดผลสําเร็จดวยดีทั้งในแงกิจที่ทําและจิตใจของตน คุณคาขอนี้เนนดาน
ความไมประมาทเรงรัดทํากิจ เปนระดับโลกิยะ เรียกงายๆ วา คุณคาดาน
การทํากิจ
คุณคาขอที่ ๒ นี้ จะตองใชกับเรื่องของชีวิตและกิจตอโลกทุกขั้น
ทุกระดับ ตั้งแตเรื่องเล็กนอยสวนตัว จนถึงความเรียบรอยดีงามของสังคม
ส ว นรวม ตั้ ง แต ป ระโยชน ขั้ น ต น จนถึ ง ประโยชน สู ง สุ ด ตั้ ง แต ก าร
ประกอบการงานอาชีพแสวงหาทุนทรัพยของคฤหัสถ จนถึงการบําเพ็ญ
เพีย รแสวงโพธิญ าณของพระพุทธเจา ดั งจะเห็ นพุทธพจนตอไปนี้ เป น
เครื่องชี้คุณคา

๑๑๒

พุทธธรรม
ชุดที่ ๑: “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ตน
(อัตตัตถะ) ก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อม
ด้วยความไม่ประมาท, เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ผู้อื่น
(ปรัตถะ) ก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อม
ด้วยความไม่ประมาท, เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสอง
ฝ่าย (อุภยัตถะ) ก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์นั้นให้ถึง
พร้อม ด้วยความไม่ประมาท”81
ชุ ด ที่ ๒: “มหาบพิ ต ร ธรรมเอกอั น เดี ย วที ่ ย ึ ด เอา
ประโยชน์ (อัตถะ) ได้ทั้งสองอย่าง คือ ทั้งประโยชน์บัดนี้
(หรื อ ประโยชน ส ามั ญ ที่ ต าเห็ น =ทิ ฏ ฐธั ม มิ กั ต ถะ) และ
ประโยชน์ เบื ้ อ งหน้ า (หรื อ ประโยชน ที่ ลึ ก ล้ํ า ยิ่ งขึ้ น ไป=
สัมปรายิกัตถะ) นั้น มีอยู่ ฯลฯ นั่นคือ ความไม่ประมาท
(อัปปมาทะ) ฯลฯ ผู้ไม่ประมาทเป็นบัณฑิต ย่อมยึดเอาได้
ซึ ่ ง ประโยชน์ ท ั ้ ง สองอย่ าง คื อ ทั ้ ง ประโยชน์ บ ั ดนี ้ และ
ประโยชน์เบื้องหน้า, จะเรียกว่าธีรชน (หรือ) บัณฑิต ก็
เพราะบรรลุประโยชน์ (ทั้งสองนี้)”82
ชุดที่ ๓: ก) “ภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องนี้ ผู้มีศีล ถึงพร้อม
แล้วด้วยศีล อาศัยความไม่ประมาทเป็นเหตุ ย่อมประสบ
กองโภคะอันใหญ่”83
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สํ.นิ.๑๖/๖๗/๓๕; องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๙/๑๓๗
สํ.ส.๑๕/๓๗๘-๓๘๐/๑๒๖-๗; และดู สํ.ส.๑๕/๓๘๕/๑๓๐; องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๓/๕๓;
ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๑/๒๔๒
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๒๕/๑๗๐/๒๑๗; นอกนี้ พึงดูขอความทอนตนที่ไมไดคัดมา ณ ที่มาขอกอนดวย
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ข) “ภิกษุทั้งหลาย โพธิ (ความตรัสรู้) อันเรานั้นได้
บรรลุด้วยความไม่ประมาท, แม้นหากพวกเธอจะพึงเพียร
พยายามอย่างไม่ร ะย่อท้อถอย ฯลฯ ไม่ นานเลย แม้
พวกเธอก็ จ ะประจั ก ษ์ แจ้ ง จุ ด หมายของชี ว ิ ต ประเสริ ฐ
(พรหมจรรย์) เข้าถึงได้ด้วยปัญญาอั นยิ่งเองในชาตินี้
ทีเดียว”84
คุณคาสองขอนี้ สัมพันธกันและเสริมกัน เมื่อปฏิบัติใหไดคุณคา
ครบทั้งสองอยาง จึงจะไดรับประโยชนบริบูรณ และคุณคาทั้งสองนี้ยังมี
รายละเอียดที่พึงทราบเพิ่มเติมอีก จึงจะไดบรรยายตอไป

ก. คุณคาที่ ๑: คุณคาดานการทําจิต หรือคุณคาเพื่อความ
หลุดพนเปนอิสระ
คุณคาดานนี้ พรอมทั้งหลักปฏิบัติเพื่อเขาถึงคุณคานั้น เปนเรื่อง
เกี่ยวดวยจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรม ซึ่งเปนเรื่องใหญ สําคัญ เปนสวน
คลุมยอดของระบบทั้งหมดของพระพุทธศาสนา มีขอบเขตกวางขวาง อีก
ทั้ ง มี ร ายละเอี ย ดในการปฏิ บั ติ ที่ พึ ง ทํ า ความเข า ใจโดยเฉพาะ คั ม ภี ร
ทั้งหลายจึงกลาวถึงบอยและมาก บางคัมภีรก็นํามาประมวลแสดงเปน
ขั้นตอนตามลําดับโดยตลอด ดังเช นคัมภี รวิสุทธิมัคค เปนตน แมใน
หนังสือนี้เอง ก็ไดบรรยายไวทั่วๆ ไปแลว จึงจะไมนํามากลาวรวมไวในที่นี้
แตจะพูดไวพอเปนแนวสําหรับความเขาใจอยางกวางๆ
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ตามปกติ ผูเจริญปญญาดวยการพิจารณาไตรลักษณ จะพัฒนา
ความเข า ใจตอ โลกและชี วิ ตให เ ข ม คมชั ดเจนยิ่ ง ขึ้ น พร อ มกั บ มี ค วาม
เปลี่ยนแปลงทางดานสภาพจิตเปนขั้นตอนสําคัญ ๒ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ เมื่อเกิดความรูเทาทันสังขาร มองเห็นความไมเที่ยง
ความเปนทุกข และความไมเปนตัวตนชัดเจนขึ้นในระดับปานกลาง จะมี
ความรู สึ ก ทํ า นองเป น ปฏิ กิ ริ ย าเกิ ด ขึ้ น คื อ รู สึ ก ในทางตรงกั น ข า มกั บ
ความรูสึกที่เคยมีมาแตเดิม กอนนั้นเคยยึดติดหลงใหลในรูปรสกลิ่นเสียง
เป น ต น มัว เมาเพลิ ด เพลิ น อยู กั บสิ่ ง เหล านั้น คราวนี้ พอมองเห็น ไตร
ลักษณเขาแลว ความรูสึกเปลี่ยนไป กลายเปนรู สึกเบื่อหน าย รังเกียจ
อยากจะหนี ไ ปเสี ย ให พ น บางที ถึ ง กั บรูสึ ก เกลีย ดกลั ว หรื อ ขยะแขยง
นับวาเปนขั้นที่ความรูสึกแรงกวาความรู (เรียกอยางภาษาไทยวา อารมณ
เหนือปญญา)
ขั้นตอนแรกนี้ แมวาจะเปนขั้นตอนที่ปญญายังไมสมบูรณ และ
ความรูสึกยังเอนเอียง แตก็เปนขั้นตอนที่สําคัญ หรือบางทีถึงกับจําเปน ใน
การที่จะถอนตนใหหลุดออกไปไดจากความหลงใหลยึดติด ซึ่งเปนภาวะที่
มีพลังแรงมาก เพื่อจะสามารถกาวตอไปสูภาวะที่สมบูรณในขั้นตอนที่ ๒
ตอไป ในทางตรงขาม ถาหยุดอยูเพียงขั้นนี้ ผลเสียจากความรูสึกที่เอน
เอียงก็จะเกิดขึ้นได
ขั้นตอนที่ ๒ เมื่อความรูเทาทันนั้นพัฒนาตอไป จนกลายเปน
ความรูเห็นตามความเปนจริง ปญญาเจริญเขาสูภาวะสมบูรณ เรียกวา
รูเทาทันธรรมดาอยางแทจริง ความรูสึกเบื่อหนายรังเกียจและอยากจะหนี
ใหพนไปเสียนั้น ก็จะหายไป กลับรูสึกเปนกลาง ทั้งไมหลงใหล ทั้งไม
หนายแสยง ไมติดใจ แตก็ไมรังเกียจ ไมพัวพัน แตก็ไมเหม็นเบื่อ มีแต
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ความรูชัดตามที่มันเปน และความรูสึกโปรงโลงเปนอิสระ พรอมดวยทาที
ของการที่จะปฏิบัติตอสิ่งนั้นๆ ไปตามความสมควรแกเหตุผล และตาม
เหตุปจจัย
พัฒนาการทางจิตปญญาในขั้นตอนที่สองนี้ ในระบบการปฏิบัติ
ของวิปสสนา ทานเรียกวา สังขารุเปกขาญาณ (ญาณอันเปนไปโดยความ
เปนกลางตอสังขาร) เปนขั้นตอนที่สําคัญและจําเปน ในการที่จะเขาถึง
ความรูประจักษแจงสัจจะ และความเปนอิสระของจิตโดยสมบูรณ
คุณคาดานความเปนอิสระหลุดพนของจิตนี้ โดยเฉพาะในระดับที่
พั ฒ นาสมบูร ณแ ลว (ถึง ขั้น ตอนที่ ๒) จะมี ลัก ษณะและผลขา งเคีย งที่
สําคัญ ๒ ประการ คือ
๑) ความปลอดทุกข คือ เปนอิสระหลุดพนจากความรูสึกบีบคั้น
ที่เกิดจากความยึดติดถือมั่นตางๆ มีความสุขที่ไมอิงอาศัยอามิส หรือไม
ขึ้นตอสิ่งลอ ปลอดโปรง ผองใส สดชื่น เบิกบาน ไรกังวล ไมหวั่นไหว ไม
เศราโศก ไมเหี่ยวแหงไปตามความผันผวนปรวนแปรขึ้นๆ ลงๆ ที่เรียกวา
โลกธรรม ไมถูกกระทบกระแทกเนื่องจากความสูญเสียเสื่อมสลายพลัด
พราก เปนตน
ลักษณะขอ นี้ มีผลไปถึ งจริ ย ธรรมด วย ในแงที่จ ะไมกอ ปญหา
เนื่องจากการระบายทุกขของตนแกผูอื่นหรือแกสังคม ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญ
อยางหนึ่งของปญหาจริยธรรม และในแงที่มีสภาพจิตใจซึ่งงายตอการ
เกิดขึ้นของคุณธรรม โดยเฉพาะเมตตากรุณา ความมีไมตรีจิตมิตรภาพ
ซึ่งเปนสิ่งที่เกื้อกูลแกจริยธรรมเปนอันมาก

๑๑๖
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๒) ความปลอดกิเลส คือ เปนอิสระหลุดพนจากอํานาจบีบคั้น
ครอบงําและบงการของกิเลสทั้งหลาย เชน ความโลภ ความโกรธ ความ
ติดใคร ชอบชัง ความหลง ความริษยา และความถือตัวถืออํานาจ เปนตน
โปร ง โล ง เป น อิ ส ระ สงบ และบริ สุ ท ธิ์ ลั ก ษณะข อ นี้ มี ผ ลโดยตรงต อ
จริยธรรม ทั้งดานภายในที่จะคิดการหรือใชปญญาอยางบริสุทธิ์เปนอิสระ
ไมเอนเอียงไปดวยชอบชังรังเกียจและความปรารถนาผลประโยชนสวนตัว
เปนตน และดานภายนอก ที่จะไมทําความผิดความชั่วตางๆ ตามอํานาจ
บังคับบัญชาของกิเลสทุกอยาง ตลอดจนสามารถทําการตางๆ ที่ดีงามตาม
เหตุผลไดอยางจริงจังเต็มที่ เพราะไมมีกิเลส เชน ความเกียจคราน ความ
หวงผลประโยชน เปนตน มาคอยยึดถวงหรือดึงใหพะวักพะวน
อยางไรก็ดี คุณคาขอที่ ๑ นี้ ในขั้นที่อยูระหวางกําลังพัฒนา ยัง
ไม ส มบู ร ณ สิ้ น เชิ ง ถ า มี แ ต ลํ า พั ง อย า งเดี ย ว ก็ มี ช อ งทางเสี ย คื อ อาจ
กอใหเกิดโทษได ตามหลักที่วา กุศลเปนปจจัยแกอกุศลได85 กลาวคือ
เมื่ อ ทํ าจิ ต ได แ ล ว ใจสบาย มี ค วามสุ ข แล ว ก็ ติด ใจเพลิ ด เพลิน อยู กั บ
ความสุขทางจิตใจเสีย หรือพอใจในผลสําเร็จทางจิตนั้น แลวหยุดความ
เพียรพยายามเสีย หรือปลอยปละละเลยไมเรงทํากิจที่ควรทํา ไมจัดการ
แกไ ขป ญ หาภายนอกที่ ค า งคาอยู เรี ย กว า ตกอยู ในความประมาท ดั ง
ตัวอยางในพุทธพจนที่วา
“นันทิยะ อย่างไรอริยสาวกจะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความ
ประมาท? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบด้วยความ
เลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว ในพระพุทธเจ้า... ในพระธรรม...
85

กุสโล ธมฺโม อกุสลสฺส ธมฺมสฺส อารมฺมณปจฺจเยน ปจฺจโย (อภิ.ป.๔๐/๔๘๘/๑๕๕);
อธิปติปจฺจเยน (๔๐/๔๙๘/๑๖๐); อุปนิสฺสยปจฺจเยน (๔๐/๕๔๕/๑๗๖)

ไตรลักษณ

๑๑๗

ในพระสงฆ์ . .. ประกอบด้ ว ยศี ล ทั ้ ง หลายที ่ พ ระอริ ย ะ
ยอมรับ...อริยสาวกนั้ น พอใจ (หรืออิ่มพอ=สันโดษ)
ด้วยความเลื่อมใส... ด้วยศีลทั้งหลายที่พระอริยะยอมรับ
เหล่านั้น ย่อมไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไป ฯลฯ อย่างนี้แล
นันทิยะ อริยสาวกชื่อว่าเป็นอยู่ด้วยความประมาท”86
ทางออกที่จะปองกันไมใหเกิดผลเสียที่กลาวถึงนี้ ก็คือ จะตอง
ปฏิบัติตามหลักการที่จะใหเกิดคุณคาขอที่ ๒ ควบคูกันไปดวย

ข. คุณคาที่ ๒: คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความ
ไมประมาท
ในดานการทํากิจ คือ ปฏิบัติหนาที่การงานหรือทําสิ่งที่ควรทํานั้น
เปนธรรมดาที่วา ปุถุชนทั้งหลายมักมีความโนมเอียงดังตอไปนี้
ก. เมื่อถูกทุกขบีบคั้นเขาแลว มีภัยมาถึงตัว เกิดความจําเปนขึ้น
เฉพาะหนา จึงหันมาเอาใจใสปญหาหรือกิจที่จะตองทํา แลวดิ้นรนหรือบาง
ทีถึงกับตะลีตะลานที่จะพยายามแกไขปญหา หรือทําการนั้นๆ ซึ่งบางคราว
ก็แกไขหรือทําไดสําเร็จ แตบางทีก็ไมทันการ ตองประสบความสูญเสีย
หรือถึงกับพินาศยอยยับ แมถึงจะแกไขหรือทําไดเสร็จ ก็ตองเดือดรอน
กระวนกระวายมาก และยากที่จะสําเร็จอยางเรียบรอยดวยดี อาจเปน
อยางที่เรียกวา สําเร็จอยางยับเยิน
ข. ยามปกติอยูสบาย หรือแกไขปญหาลุลวงไปได ทํากิจเฉพาะ
หนาเสร็จไปทีหนึ่งแลว ก็นอนกายนอนใจ เฝาแสวงหาแสเสพแตความสุข
สําราญ หลงใหลมัวเมาในความปรนเปรอบํารุงบําเรอ หรือไมก็เพลิดเพลิน
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ติดในความปกติสุขอยูสบายไปชั่ววันๆ ไมคิดคํานึงที่จะปองกันความเสื่อม
และภั ยที่อาจมาถึงในวันข างหนา มีกิจ ที่ควรทํา ถ ายังไม จ วนตั ว ก็ผัด
เพี้ยนรอเวลาใวกอน
พอทุกขบีบคั้น ภัยถึงตัว จําเปนเขา ก็ตะลีตะลานแกไข พอผาน
พ น ไปได ก็ ล งนอนเสพสุ ข ต อ ไปอี ก ปฏิ บั ติ ว นเวี ย นอยู ใ นวงจรเช น นี้
จนกวาจะถึงวันหนึ่งที่ไมอาจแกไขไดทันการ หรือแกไขสําเร็จอยางยับเยิน
เกินกวาจะดํารงอยูตอไปได ก็เปนอันจบสิ้น
สภาพความเปนอยู หรือการดําเนินชีวิตอยางที่กลาวมานี้ เรียกวา
ความประมาท ซึ่งแปลงายๆ วา ความละเลย หลงเพลิน ปลอยตัว ทอดทิ้ง
กิจ ไมใสใจ ไมเห็นสําคัญ ไมกระตือรือรนขวนขวาย ผัดเพี้ยน เรื่อยเปอย
เฉื่อยชา มักพวงมาดวยความเกียจคราน ขาดความเพียรพยายาม
ความเปน อยู หรือการดําเนิน ชีวิต ที่ตรงข ามกับที่ก ลาวมานั้ น
เรียกวา ความไมประมาท หรือ อัปปมาท แปลงายๆ วา การอยูไมขาดสติ
หรื อ การกระทํ าจริง จั ง ต อ เนื่ อ งไม ท อดทิ้ ง หมายถึ ง ความเป น อยู อ ย า ง
พากเพียร โดยมีสติเปนเครื่องเราเตือนและควบคุม คือสํานึกอยูเสมอถึง
สิ่งที่จะตองเวนและสิ่งที่จะตองทํา ใสใจเวนการอันพึงเวนและทําการอันพึง
ทําใหสําเร็จ มองเห็นความสําคัญของกาลเวลา กิจกรรม และเรื่องราวทุก
อยาง แมที่เล็กนอย ไมยอมถลําพลาดไปในทางเสื่อมเสีย และไมทอดทิ้ง
โอกาสสําหรับความดีงาม ความเจริญ เรงรุดกาวหนาไปในทางที่ดําเนินสู
จุดหมาย หรือในทางแหงความดีงาม ไมหยุดยั้ง และคิดเตรียมการโดย
รอบคอบ
กลาวไดวา ลักษณะสําคัญของอัปปมาท หรือความไมประมาทนี้มี
๓ อยาง คือ

ไตรลักษณ
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ก) เห็นคุณคาและความสําคัญของเวลาที่ผานไปทุกๆ ขณะ ไม
ปลอยกาละและโอกาสใหผานไปเสียเปลา ใชเวลาอยางมีคุณคา ใหคุมคา
และเกิดประโยชนอยางคุมควร
ข) ไมมัวเมา ไมหลงระเริง ไมละเลิงเหลิงไป และไมเลื่อนลอย
ระมัดระวังควบคุมตนอยูเสมอ ที่จะไมใหเผลอพลาดลงไปในทางผิด ไม
ปลอยตัวใหถลําลงไปในทางที่เสื่อมเสีย หรือที่จะทํากรรมชั่ว
ค) เร ง สร า งสรรค ค วามดี ง ามและประโยชน สุ ข กระตื อ รื อ ร น
ขวนขวายในการทํากิจหนาที่ ไมละเลย แตขะมักเขมนในการพัฒนาจิต
ปญญา และทําการอยางรอบคอบ (ขอนี้เรียกวา ความไมประมาทในกุศล
ธรรมทั้งหลาย)
ความรูในไตรลักษณ เปนตัวเรงโดยตรงสําหรับความไมประมาท
เพราะเมื่อรูวาสิ่งทั้งหลายไมเที่ยงแทแ นนอน ไมคงที่ เปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา ไมคงตัว จะตองแตกสลายกลับกลายไป ไมรอเวลาและไมฟง
ใคร เปนไปตามเหตุปจจัย เมื่อเปนเชนนี้ ก็จําเปนอยูเองวา วิธีปฏิบัติที่
ถู ก ต อ งย อ มมี อ ยู อ ย า งเดี ย ว คื อ พึ ง เร ง รั ด ทํ า การตามเหตุ ป จ จั ย
หมายความวา จะตองเรงขวนขวายปองกันความเสื่อมที่ยังไมเกิดขึ้น แกไข
ปญหาหรือความเสียหายผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว รักษาสิ่งดีที่มีใหคงอยู
และทําสิ่งที่ดีเพื่อใหเจริญงอกงามตอไป ทั้งนี้ดวยการศึกษาเหตุปจจัยและ
ทําการตรงตัวเหตุปจจัยนั้น เชน รูอยูวา สิ่งทั้งหลายไมเที่ยง จะเสื่อมสิ้น
สูญสลายไปตามเหตุปจจัย เมื่อเราตองการความดีงามความเจริญ เราก็
ตองเพียรพยายามทํากรรมทั้งหลาย อันจะเปนเหตุใหสิ่งดีงามนั้นเกิดมีขึ้น
เจริญงอกงาม ดํารงอยูไดนานที่สุด และบังเกิดประโยชนแกคนมากที่สุด
โดยนัยนี้จึงเรียกวา คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความไมประมาท
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เมื่อพิจารณาใหละเอียด จะเห็นไดวา ตัวแกนหรือฐานแทจริง (ตัว
บี บ หรื อ แรงดั น ) ที่ ทํ า ให เ กิด ความเร ง ในการทํ า กิ จ นั้ น ก็ คื อ ทุ ก ข แต
ความสัมพันธของคนกับความทุกข จะเปนเงื่อนไขที่ทําใหทาทีตอการทํากิจ
แตกตางกันออกไป เปนความประมาท ความไมประมาท และความไม
ประมาทที่มีคุณภาพอันแผกกัน การแยกแยะในเรื่องนี้จะชวยใหมองเห็น
ลักษณะและคุณคาของความไมประมาทที่ถูกตองอยางชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอ
นํามากลาว ณ ที่นี้ดวย
ทุกขเปนฐานใหเกิดแรงเรงในการทํากิจ ๓ แบบ คือ
๑. ทําการเพราะถูกทุกขบีบ ไดแก พวกที่หลงใหลเพลิดเพลิน
อยูในความสุขสบาย ปลอยปละละเลยกิจ เพลิดเพลินมัวเมา ไมคิดถึง
ความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นตามเหตุปจจัย รอจนกระทั่งภัยมาถึงตัว
เกิดความเดือดรอนและจําเปนขึ้นแลว จึงรีบทําการ รีบแกไข หรือปรับปรุง
เฉพาะหนา ซึ่งทันการบาง ไมทันการบาง อยางที่กลาวแลวขางตน
๒. ทําการเพราะกลัวความทุกข ไดแก พวกที่หวาดระแวง หวั่น
ตอภัยอันตราย ความทุกข ความเดือดรอนที่ยังไมมาถึง จึงเรงรีบแกไข
ปรับปรุงและทําการตางๆ ที่เห็นวาควรทํา เพื่อปองกันภัยหรือความทุกข
คือความเสื่อม ความพินาศ เปนตน และสรางเสริมความเจริญกาวหนา
มั่นคง ซึ่งการที่ทําก็มักสําเร็จไดผลดี แตเปนไปดวยจิตใจที่มีความเรารอน
กระวนกระวาย พูดงายๆ วากลัวความทุกข แลวก็ทุกขเพราะความกลัว
และทําการเพราะถูกความกลัวบีบอีกตอหนึ่ง
๓. ทําการดวยความรูทุกข ไดแก พวกที่คิดจัดการกับทุกขที่
อาจเกิดมีขางหนาดวยปญญา มิใชหวาดผวาดวยความหวั่นกลัว กลาวคือ
รูเทาทันสภาวะที่จะตองเปนไปตามไตรลักษณ เขาใจถึงความเปลี่ยนแปลง

ไตรลักษณ
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และความทุ ก ข ห รื อ ป ญ หาที่ อ าจเกิ ด มี ใ นภายหน า จึ ง ใช ป ญ ญาศึ ก ษา
พิจ ารณาเหตุปจ จั ยในกระบวนการแห ง ความเปลี่ ยนแปลง แลวอาศั ย
ความรูในวิถีแหงอนิจจตา และโอกาสที่อํานวยโดยอนัตตา กําหนดเอา
ทางเลือกแหงความเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนาหรือที่ดีกวา พรอมทั้งใช
ความรูในประสบการณสวนอดีตเปนบทเรียน แลวเรงรัดปรับปรุงแกไข
และทําการตางๆ เพื่อตัดทางมิใหทุกขเขามาครอบงําตน หรือบรรเทาเสีย
ตลอดจนเบนใหเปนไปในทางที่ดีงามเจริญกาวหนา เทาที่เปนไปได ทําให
สามารถปองกันทุกข หรือทําตนใหปลอดทุกขขางหนาเทาที่อยูในวิสัยดวย
และทั้งปลอดโปรงผองใส ไมมีทุกข ไมหวาดหวั่นกระวนกระวายในขณะ
กําลังทําการดวย
แบบที่ ๑. ก็คือ ความเปนอยูดวยความประมาทอยางที่กล าวแล ว
ขางตน แบบที่ ๒. และแบบที่ ๓. คือความเปนอยูโดยไมประมาท หรือเปนอยู
ดวยอัปปมาท แตความไมประมาทในแบบที่ ๒. เปนอัปปมาทที่อาศัยกิเลส
จึงเจือปนดวยความทุกข สวนความไมประมาทในแบบที่ ๓. เปนอัปปมาท
ที่เกิดพรอมดวยปญญา จึงปราศจากปมปญหา ไมมีความทุกขในจิตใจ
เปนความไมประมาทที่ถูกตองสมบูรณ ซึ่งพระอรหันตเทานั้นจะบําเพ็ญได
อยางเต็มความหมาย สวนปุถุชนจะบําเพ็ญความไมประมาทไดดีแคไหน ก็
สุดแตวาจะใชปญญา (ตามแบบที่ ๓.) ไดมาก และถูกบีบคั้นดวยความ
กลัวและความเรารอนกระวนกระวาย (ตามแบบที่ ๒.) นอยลงเพียงใด
ดังไดยกหลักฐานมาใหดูแลวในตอนทายคําอธิบายของคุณคาขอ
ที่ ๑. วา ไมเฉพาะแตปุถุชนเทานั้น แมถึงพระอริยบุคคลชั้นตนๆ ก็ยังอาจ
เปนผูอยูดวยความประมาทได เหตุที่ทําใหประมาทก็คือ ความพอใจ อิ่ม
หรือสันโดษดวยคุณวิเศษบางอยางบางขั้นที่ตนไดบรรลุแลว ซึ่งเปนความ
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ติดเพลินในความสุขสบายและความปลอยปละละเลยทอดทิ้งกิจ อยาง
หนึ่ง
ทั้งนี้ กินความรวมถึงการที่มองเห็นไตรลักษณ รูเท าทันความ
เปลี่ยนแปลงเปนตนแลว ปลงใจไดตอสังขารทั้งหลาย หายเศราโศก ไม
ทุกข ไมเดือดรอนคับแคนใจเพราะความสูญเสียเสื่อมสลายพลัดพรากเปน
ตน เมื่อสุขสบายภายในหรือปรับภายในไดแลว ก็เลยหยุดนิ่ง ไมสนใจ ไม
ขวนขวาย ไมเพียรพยายามแกไขปญหาที่คางคาอยูภายนอก ไมทํากิจที่
ควรทําเพื่อปองกันหรือปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นตอไป ปลอยปละละเลยสิ่งที่เปน
ปญหาใหดําเนินสภาพของมันตอไปหรือยิ่งขึ้นไป
กรณีอยางนี้ เรียกวาการไดคุณคาขอที่ ๑. คือคุณคาดานการทํา
จิต หรือคุณคาเพื่อความหลุดพนเปนอิสระของจิต (ระดับตนๆ) นั้น เปน
ปจจัยใหเกิดความประมาท เพราะผูนั้นปฏิบัติผิด คือปฏิบัติเพียงดาน
เดียว ไมครบถวน ขาดการปฏิบัติเพื่อใหไดคุณคาขอที่ ๒. ดานการทํากิจ
หรื อ คุณ ค า เพื่อ ความไม ป ระมาทไปเสี ย ซึ่ ง จํ า เปน จะต อ งแก ไ ขโดยให
ตระหนักในคุณคาทั้งสองดาน แลวปฏิบัติใหคุณคาทั้งสองอยางนั้นเกิดขึ้น
โดยสมบูรณ
ปจจัยปลีกยอยอยางหนึ่งที่ทําใหบางคนกลายเปนผูประมาทไป
โดยไมสมควร ก็คือ “ความยึดมั่นในความไมยึดมั่น” ซึ่งก็เปนเรื่องที่
เกี่ยวของกับไตรลักษณเหมือนกัน และเปนเรื่องที่พึงเขาใจใหถูกใหชัด
วาตามหลัก ความรูเทาทันสังขารดวยมองเห็นไตรลักษณ ทําให
คลายหรือถอนความยึดติดถือมั่นในสังขารทั้งหลายเสียได ความไมยึดติด
ถือมั่นนี้ เปนหัวใจของความหลุดพนเปนอิสระและความปลอดพนจาก
ทุกข ซึ่งจะทําใหเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา
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ในการปฏิบัติที่ถูกตอง ความไมยึดติดถือมั่นจะเกิดขึ้นเอง เปน
ผลจากการมองเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริงเมื่อมองเห็นไตรลักษณ
ชัดเจนแลว แตความผิดเพี้ยนหรือภาวะครึ่งๆ กลางๆ เกิดขึ้นในกรณีที่
บางคนยังไมไดรูเห็นความจริงดวยความประจักษแจงไตรลักษณอยางนั้น
เปนแตไดยินไดฟงมาและคิดเห็นไปตามเหตุผล พรอมทั้งถือตามไปดวย
สัญญาวาจะตองไมยึดติดถือมั่นสิ่งใดๆ ในโลก จึงจะหลุดพนจากทุกข
คนที่ ถื อ ไปตามสั ญ ญาอย า งที่ ว า เมื่ อ คิ ด คํ า นึ ง ไปเช น นั้ น จึ ง
พยายามแสดงทั้งแกตนและแกผูอื่นวาตนไมยึดติดถือมั่นตอสิ่งทั้งหลาย
หรือหมดกิเลสแลว โดยอาการที่กลายเปนการไมเอาเรื่องเอาราวอะไร87 ทํา
ใหเกิดการกระทําและการไมกระทําที่เกินพอดี และเกินเลยความสมควร
ตามความเปนจริง การเพิกเฉยละเลยเรื่องที่ควรเอาใจใสและการไมกระทํา
กิ จ ที่ ค วรทํ า โดยไม ส มเหตุ ผ ล อาการละเลยการกระทํ า ในลั ก ษณะนี้
เรียกวา ความยึดมั่นในความไมยึดมั่น เปนความไมยึดมั่ นอยางเทียม
ไมใชความไมยึดมั่นที่ถูกตองแทจริง
ถานําเอาการกระทําและการไมกระทําหลายๆ แบบ ที่มีแรงจูงใจ
เบื้องหลังแตกตางกัน มาวางเทียบกันดู ก็อาจจะทําใหมองเห็นลักษณะของ
การกระทําและการไมกระทําที่เกิดจากความไมประมาท ชัดเจนมากขึ้น จึง
87

การไมเอาอะไรนั้นดี แตการไมเอาเรื่องอะไร ควรระวังใหมาก การไมเอาอะไร คือการ
ทําโดยไมตองการผลประโยชนตอบแทนเพื่อตน เปนความประพฤติที่นายกยอง แสดง
วาไมมีหรือไมตกอยูในอํานาจของตัณหา แตการไมเอาเรื่องอะไร อาจกลายเปนการ
ละเลยทอดทิ้งกิจหนาที่ การไมเอาใจใสเรื่องที่ควรใสใจ ซึ่งหมายถึงความประมาท
และความหลงผิดถือผิด ตลอดจนความมีตัณหา ที่ทําใหติดเพลินในความสบาย อยาง
นอ ยก็เป นเครื่ องแสดงถึง ความขาดกุ ศลฉั น ทะที่ เปน บั นไดขั้น ต น ของคุ ณความดี
ทั้งหลาย
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ขอลองนํ า การกระทํ า และการไม ก ระทํ า สั ก ๔ แบบมาวางให พิ จ ารณา
ดังตอไปนี้
๑) คนพวกหนึ่ง ถาไมไดผลประโยชนเพื่อตน หรือถาทําจะเสีย
ผลประโยชน ข องตน ก็ ไ ม ทํ า จะทํ า ต อ เมื่ อ ตนจะได
ผลประโยชน หรือทําเพื่อรักษาผลประโยชนของตน
๒) คนพวกหนึ่ง ไมทํา เพราะยึดมั่นในความไมยึดมั่น คือจะ
แสดงวาตนไมมีกิเลส จึงไมทํา
๓) คนพวกหนึ่ ง ไม ทํ า เพราะมี ค วามประมาท ติ ด เพลิ น ใน
ความสุขสบาย เนื่องจากไมถูกทุกขบีบคั้น หรือเนื่องจากปรับ
ใจไดแลว สบายใจ พอใจแลว ก็จึงวางใจนอนใจเสีย
๔) คนพวกหนึ่ง ทําหรือไมทํา แลวแตความสมควรแหงเหตุผล
เมื่อรูวาควรทํา แมวาทําแลวตนจะไมไดผลประโยชน ก็ทํา
เมื่อรูวาไมควรทํา แมวาทําแลวตนจะไดผลประโยชน ก็ไมทํา
และทําในทันทีที่ควรกระทํา ไมละเลย ไมผัดเพี้ยนรีรอ
การกระทําในข อ ๔) เปนลักษณะของการกระทําดวยความไม
ประมาทที่ถูกตองแทจริง ซึ่งเปนไปพรอมดวยสติและปญญาที่บริสุทธิ์เปน
อิสระ
คําสอนของพระพุทธเจาที่แนะนําใหทํากิจดวยความไมประมาท
นั้น แบงตามประเภทของกิจได ๒ อยาง คือ
๑. เกี่ยวกับกิจดานใน ไดแก คําสอนที่แนะนํากระตุนเตือนให
เรงพัฒนาจิตใจของตน อยางที่เรียกวา ทําความเพียรทางจิต เพื่อบรรลุภูมิ
ธรรมที่สูงยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งก็คือ การเข าถึ งคุณ คาด านการทําจิตของไตร
ลักษณ หรือ ความสามารถทําใจของตนใหหลุดพนเปนอิสระไดมากขึ้นไป
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โดยลําดับนั่นเอง กิจดานนี้อาจเรียกงายๆ วา การปรับปรุงภายใน หรือ
เรียกใหสั้นวา ปรับภายใน
๒. เกี่ยวกับกิจดานภายนอก ไดแก คําสอนที่แนะนําเราเตือนให
เรงพัฒนาชีวิตดานนอก เกี่ยวกับความเปนอยูประจําวัน การดํารงตนใน
โลก ใหกระตือรือรนขยันหมั่นเพียร ในการประกอบอาชีพการงาน การทํา
หนาที่ของตน การแกไขปองกันปญหาตางๆ การสรางสรรคสิ่งดีงาม และ
การบําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขของสวนรวม กิจดานนี้อาจเรียกงายๆ วา
การปรับปรุงภายนอก หรือเรียกใหสั้นวา ปรับภายนอก
ในดานกาลเวลา คําสอนเกี่ยวกับความไมประมาท ยอมเกี่ยวของ
กับกาลทั้ง ๓ คือ
๑) ส ว นอดี ต ให พิ จ ารณาเหตุ ก ารณ ปรากฏการณ หรื อ
ประสบการณที่ลวงแลว แลวถื อเอามาเปนบทเรียน เปนเครื่อ งกระตุน
เตือนใหเรงแกไขปรับปรุงและเพียรพยายามทํากิจตอไป
๒) สวนปจจุบัน ใหเรงทํากิจของตนๆ อยางจริงจัง ไมใหรีรอ
ไมใหผัดเพี้ยน ใหใชเวลาทุกขณะทุกโอกาสใหเปนประโยชน
๓) สว นอนาคต ให คิด ถึ ง ความเปลี่ ย นแปลงที่ อ าจเกิด ขึ้น ได
ตอไปภายหนา ทั้งในทางดีและในทางราย โดยใชปญญาพิจารณาความ
เปนไปตามเหตุปจจัย แลวเตรียมการปองกันอนาคตภัย และกําหนดวิธี
ปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปนไปในทางที่ดีงามหรือเจริญมั่นคง
ถาเปรียบเทียบกับคําสอนเกี่ยวกับคุณคาดานการทําจิต คําสอน
ของพระพุ ท ธเจ า ที่ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ค า ด า นการทํ า กิ จ แสดงเนื้ อ หาและ
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รายละเอียดนอยกวา กระจายอยู หางๆ และมักเป นคํา สอนสั้นๆ ทั้ง นี้
เพราะกิจกรรมของมนุษยยอมแตกตางกันไปหลากหลายตามกาลเทศะ
มิใชเรื่องยืนตัวที่จะพูดไวแนนอนเปนอยางเดียว จึงแสดงแตหลักการหรือ
ใหคติไวเทานั้นก็เพียงพอ ตางจากการทําจิตที่เปนเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของความเปนมนุษย ซึ่งตราบใดที่ยังเปนมนุษย สภาวะดานจิตก็เหมือนๆ
กัน อีกทั้งเปนเรื่องประณีตล้ําลึก เขาใจไดยาก ปฏิบัติไดยาก และเปนสวน
พิเศษจําเพาะของคําสอน จึงแสดงรายละเอียดเทาที่เปนไปไดไวใหแลวเสีย
ทีเดียว

ค. ความสําคัญและความสัมพันธของคุณคาทางจริยธรรม ๒ ดาน
ยังมีขอควรทราบอีกบางประการเกี่ยวกับความสําคัญของคุณคา
ทางจริยธรรมทั้งสองอยางของไตรลักษณ พรอมทั้งความสัมพันธระหวาง
คุณคาทั้งสองนั้น ซึ่งจะนํามากลาวไว ณ ที่นี้ ดังนี้
๑. คุณคาดานการทําจิต กับคุณคาดานการทํากิจ ชวยปดชอง
เสียของกันและกัน และชวยเสริมกันใหเกิดคุณประโยชนโดยสมบูรณ
ก. คุณคาดานการทําจิต หรือคุณคาเพื่อความหลุดพนเปน
อิสระ ชวยเสริมคุณคาดานการทํากิจหรือคุณคาเพื่อความไมประมาท ดังนี้
๑) ช ว ยให ก ารทํ า กิ จ เป น ไปโดยบริ สุ ท ธิ์ คื อ ทํ า การด ว ย
จิตใจที่บริสุทธิ์ ไมมีเงื่อนปมของกิเลสที่แอบแฝงคอยชัก
พาไป ปฏิ บั ติ ต รงไปตรงมาตามเหตุ ป จ จั ย เพื่ อ
จุดมุงหมายที่ดีงามอยางแทจริง
๒) ชวยใหการทํากิจดําเนินไปดวยความสุข คือ ปดชองเสีย
สําคัญของนักทํากิจ ที่เมื่อกระตือรือรนเรงรัดทํางาน ก็

ไตรลักษณ

๑๒๗

มักทําดวยความเรารอนกระวนกระวาย มีความเครียด
กังวลมาก เพราะทําดวยถูกแรงกิเลสบีบคั้น เชน ทําดวย
ความกลัว ดวยความคิดแขงขันชิงดีชิงเดนกัน เปนตน
เปลี่ยนเปนทํางานดวยจิตใจที่สงบสุข เบิกบาน ผองใส
ดวยความรูเทาทัน ที่ชวยใหทําใจเปนอิสระไดเสมอ
นอกจากนั้น ในเมื่อผูทํากิจเห็นคุณคาของความบริสุทธิ์หลุดพน
และความสงบสุขของจิตแลว การทํางานสรางสรรคพัฒนาตางๆ ภายนอก
ก็จะเปนไปโดยมีความมุงหมายเพื่อสงเสริมความมีชีวิตที่บริสุทธิ์และสุข
สงบไปดวย พูดสั้นๆ วา การพัฒนาวัตถุจะดําเนินไปพรอมกับการพัฒนา
จิตใจ
ข. คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความไมประมาท
ชวยเสริมคุณคาดานการทําจิตหรือคุณคาเพื่อความหลุดพนเปนอิสระ คือ
ตามหลักสามัญที่วา คนทั่วไปเมื่อสุขสบายแลว ก็มักประมาท โดยหยุดนิ่ง
เฉยเสีย คือไมกระตือรือรนที่จะทํากิจตอไป ไมเฉพาะคนผูสรางสรรค
พัฒนาวัตถุหรือแกไขปญหาภายนอกเทานั้น ที่เมื่อเจริญสุขสบายแกไข
ปญหาสําเร็จแลว มักจะประมาท แมแตคนที่ปลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได
แลว จิตใจหายทุกข โลงสบาย ก็มัก ติดเพลินในความสงบสบายใจนั้น
แลวหยุดนิ่งเฉย ไมแกไขปญหาภายนอกที่คางคาอยู ไมเรงรัดตนเองใหทํา
กิจที่ควรทํา ทั้งเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาภายนอกตอไป คุณคาดาน
การทํากิจของไตรลักษณ จะปดชองเสียนี้ และเรงเราผูนั้นใหกระตือรือรน
ทํากิจตอไป

๑๒๘

พุทธธรรม

กลาวโดยยอ ในการปฏิบัติที่ถูกตอง คุณคาทั้งสองดานนี้จะตอง
ประสานและหนุนเสริมซึ่งกันและกัน การทําจิตจะตองชวยการทํากิจให
ไดผลดียิ่งขึ้น โดยใหทําอยางบริสุทธิ์และมีความสุข ไมใชมาหยุดหรือถวง
การทํากิจ การทํากิจก็จะตองเสริมการทําจิตไมใหกลายเปนความติดเพลิน
แตใหเรงรัดกาวหนาตอไป
การปฏิบัติที่ถูกตองนั้น จะแกไขปญหาเรื่องทําการดวยใจมีทุกข
และสบายแลวหยุด ใหกลายเปนทํากิจดวยจิตสบาย และถึงแมสบายก็ยัง
ทํากิจ หรือ เมื่อสรางความเจริญอยู ก็ไมมีทุกข เมื่อเจริญสบายแลว ก็ไม
นิ่ ง หยุ ด สามารถเอาการทํ า จิ ต มาคุ ม การทํ า กิ จ และเอาการทํ า กิ จ ไป
สนับสนุนการทําจิต ใหไดผลสมบูรณดวยกัน และพรอมกันทั้งสองดาน
๒. คุณคาทั้งสองดานตางก็อาศัยปญญาหรือมีแกนรวมที่ปญญา
ก. ในด า นการทํ า จิ ต ป ญ ญาที่ รู เ ท า ทั นสั ง ขาร มองเห็ นไตร
ลักษณ ทําใหหายยึดติดถือมั่นในสังขาร สามารถสละ ละ ปลอยวาง ทําใจให
หลุดพนเปนอิสระ ยิ่งรูเทาทันชัดเจนมากขึ้น ก็ยิ่งเปนอิสระมากขึ้น บรรลุภูมิ
ธรรมสูงขึ้น และสามารถดํารงอิสรภาพของจิตไวไดตลอดเวลา เชน เมื่อได
ฌานไดวิปสสนา ก็รูเทาทันแมแตสุขในฌานในวิปสสนานั้นวา ไมเที่ยง เปน
ทุกข เปนอนัตตา แลวไมติดในสุขนั้น ไมติดในฌานในวิปสสนานั้น เปนตน
ข. ในด านการทํ ากิ จ ป ญญาที่ รู เท าทั นสั งขาร มองเห็ นไตรลักษณ ทําใหเกิดแรงกระตุนเราเตือนที่จะเรงทํากิจ ใชชีวิตใชเวลาใหเกิ ด
คุณคามากที่สุด ความรูเทาทันวาสิ่งทั้งหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ก็ทําให
พิจารณาคนหาเหตุปจจัย เพื่อแกไขที่เหตุปจจัย หรือทําการใหตรงตัวเหตุตัว
ปจจัย ความรูและทําใหตรงตัวเหตุปจจัยนี้ รวมไปถึงการพิจารณาทบทวน
วิเคราะหหาเหตุปจจัยในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสวนที่ผานมาแลว เพื่อเปน

ไตรลักษณ

๑๒๙

บทเรียน และกําหนดเหตุปจจั ยที่จะตองเกี่ยวข องในการที่จะกระทํา เพื่อ
ปองกันความเสื่อม และสรางสรรคความเจริญพัฒนาตอไปดวย
๓. คุ ณ ค า ทางจริ ย ธรรมทั้ ง สองข อ ของไตรลั ก ษณ แสดงถึ ง
ความสําคัญอยางยวดยิ่งของหลักไตรลักษณ ดังนี้
ก. ไตรลักษณ เปนจุดบรรจบของสภาวสัจจะสําหรับปญญาจะ
รูเขาใจใหเกิดความหลุดพนเปนอิสระ และของจริยธรรมที่จะตองประพฤติ
ปฏิบัติดวยความไมประมาท กลาวคือ ไตรลักษณนั้นเปนสภาวสัจจะ หรือ
ความจริงตามสภาวะ ซึ่งเปนเรื่องสําหรับปญญาจะรูเขาใจ ซึ่งเมื่อรูเขาใจ
เทาทันแลว ก็จะทําใหจิตหลุดพนเปนอิสระ และในเวลาเดียวกันนั้น ไตร
ลักษณ ก็เปนเครื่องเราเตือน ทําใหผูรูเขาใจไตรลักษณแลว เกิดความไม
ประมาท เรง รั ดทํา กิจ ที่ ค วรทํ า และหลี ก เว น การที่ค วรเว น ขวนขวาย
สรางสรรคสิ่งที่ดีงาม ดวยการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมตางๆ
ข. ไตรลักษณเปนจุดกําเนิดของจริยธรรม ตั้งแตขั้นตนจนถึงขั้น
สุดทาย ขอนี้ก็มีเหตุผลทํานองเดียวกับขอ ก. คือ ความสํานึกในไตรลักษณ
เปนเครื่องเราเตือนใหไมประมาท ทําใหเวนชั่ว ทําดี ทํากิจสรางสรรค ทํา
ใหมีการประพฤติจริยธรรมตั้งแตขั้นเริ่มตนขึ้นไป จนในที่สุดเมื่อมีความรู
แจงชัดในไตรลักษณโดยสมบูรณ ก็จะทําใหสามารถดํารงจิตเปนอิสระ
ปลอดโปรง หลุดพน เปนเสรีโดยสิ้นเชิง ซึ่งเปนจุดสุดยอดของจริยธรรม
ค. ไตรลักษณ เปนที่บรรจบของโลกิยธรรมและโลกุตรธรรม
กลาวคือ คุณคาดานการทําจิตหรือความมีใจหลุดพนเปนอิสระนั้น เปน
คุณคาในระดับโลกุตระ สวนคุณคาดานการทํากิจหรือความไมประมาท
เปนคุณคาระดับโลกิยะ การที่คุณคาทั้งสองดานนั้น ชวยหนุนเสริมซึ่งกัน

๑๓๐
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และกั น ก็ เ ป น เครื่ อ งแสดงว า ในชี วิ ต ที่ พึ ง ปรารถนา โลกิ ย ธรรมกั บ
โลกุตรธรรมจะอิงอาศัยไปดวยกันพรอมๆ กัน
ดังหลักฐานยืนยันที่ชัดเจน คือ พระอรหันต มีพระพุทธเจา
เปนตน ซึ่งเปนบุคคลแบบอยางสูงสุด เปนผูมีจิตหลุดพน เปนอิสระแลว
โดยสมบูรณ และอิสรภาพสมบูรณของจิตนั้น ทานไดทําสําเร็จแลวดวย
ความไมประมาท พระอรหันตจึงเปนบุคคลระดับเดียวที่ไดชื่อวา เปนผูได
บําเพ็ญความไมประมาทแลวโดยสมบูรณ88 เปนตัวอยางของผูที่ไดทํากิจ
สํ า เร็ จ แล ว ด ว ยความไม ป ระมาท แม เ มื่ อ เป น พระอรหั น ต แ ล ว ท า นก็
บําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขของพหูชนดวยความไมประมาทตอไป
แมคนทั่วไปที่ยังเปนปุถุชน ก็ควรดําเนินตามแบบอยางของ
ทา นผูบ รรลุ จุ ด หมายสู ง สุ ด แล ว เหล า นี้ ด วยการดํ า เนิ น ชี วิตที่ จ ะให ไ ด
คุณคาทั้งสองดานของไตรลักษณ คือ ทั้งทําจิตใจใหหลุดพนเปนอิสระ
เทาที่จะทําไดในวิสัยของตน และทั้งทํากิจดวยความไมประมาทไปดวย
พรอมกัน89
ง. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณ เปนหลักประกันของ
ศีลธรรมที่สมบูรณ ซึ่งไดผลแนนอน มั่นคง และเด็ดขาด อธิบายวา สิ่งที่
จะเปนหลักประกันใหคนมีศีลธรรมไดอยางแนนอนเด็ดขาดมี ๒ อยาง คือ
88

89

มีพุทธพจนบางแหงตรัสแสดงคุณสมบัติของพระอรหันตไววา “เปนผูไมอาจ (คือ
เปนไปไมได) ที่จะประมาท” (ม.ม.๑๓/๒๓๑-๒/๒๒๙; สํ.สฬ.๑๘/๒๑๓/๑๕๗) ทาน
แสดงเหตุผลวา เพราะกิจที่พึงทําดวยความไมประมาท พระอรหันตเหลานั้นไดทาํ เสร็จ
แลว
ตามหลักอภิธรรม ทานวา พระอรหันตผูบรรลุโลกุตรธรรมสูงสุดแลวนั้น เมื่อทํากิจ
ธุระการงานตางๆ ยอมทําดวยมหากิริยาจิต ที่เปนโลกิยะ ขั้นกามาวจร

ไตรลักษณ

๑๓๑

๑) จิตไมเอา คือ ความรูสึกของจิตใจที่ไมเกาะเกี่ยว ไม
อยาก ไมปรารถนาอามิส ไมคิดละเมิด หรือคิดที่จะทําผิดใดๆ เลย เพราะ
จิตพนไป ใจอยูเหนือ ไมมีกิเลสที่จะเปนเหตุใหกระทําเชนนั้นเหลืออยู
หมดความเห็นแกตัว
๒) ความสุขที่ดีกวา อยางที่ทานเรียกวา ความสุขอัน
ประณีต ซึ่ งเขาถึง ไดด วยวิ ธีการอื่ นที่ ไมขึ้ นตอ อามิ ส ไมตอ งอาศั ยการ
กระทําที่ผิดศีลธรรมเลย
วาที่จริง เพียงขอ ๑) อยางเดียว ก็เปนหลักประกันที่เพียงพออยู
แลว สําหรับความเปนอยูที่จะไมมีการประพฤติผิดศีลธรรม หรือละเมิด
กฎเกณฑทางศีลธรรม สวนขอที่ ๒) เปนคุณคาที่เสริมย้ําเพิ่มใหแนนหนา
ยิ่งขึ้นไปอีก
คุ ณ ค าข อ ที่ ๑ ของไตรลั ก ษณ คื อ คุณ ค าด า นการทํ า จิ ต หรื อ
คุณคาเพื่อความเปนอิสระหลุดพนของจิต อํานวยสิ่งที่จะเปนหลักประกัน
ของศีลธรรมทั้งสองขอนี้ กลาวคือ
ความรูเทาทันสังขาร มองเห็นไตรลักษณ ยอมทําใหจิตใจเปน
อิสระ หายยึดติดผูกพัน สลัดพนไป ลอยตัว ไมเห็นสิ่งนั้นๆ เรื่องนั้นๆ วา
นาเอา นาเปน หรือนาเกลียด นาชัง ที่จะเปนเหตุใหทําการอยางใดอยาง
หนึ่งที่เรียกวาเปนการผิดศีลธรรม พูดอีกนัยหนึ่งวา ศีลธรรมเกิดขึ้นเอง
โดยอัตโนวัติ เพราะไมมีแรงจูงใจที่จะทําใหประพฤติผิดศีลธรรมนั้นเลย
อีกประการหนึ่ง ความหลุดพนเปนอิสระของจิต เปนเหตุใหเกิด
ความสุขอยางประณีตลึกซึ้ง ซึ่งไมตองพึ่งพาอาศัยอะไรๆ ที่เกี่ยวของกับ
การละเมิดศีลธรรมนั้น คือ ผูหลุดพน มีความรูสึกเปนเสรี ปลอดโปรงโลง

๑๓๒
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เบา เบิก บานผ อ งใส 90 และบางท านก็ อ าจจะได ส มาธิ ไ ด ฌ านที่ ทํ า ให มี
ความสุขประณีตแบบตางๆ ไดอีก เมื่อมีความสุขอยูแลว และเปนสุขที่
ดีกวา ก็จึงเปนธรรมดาอยูเอง ที่ผูนั้นยอมจะไมเกิดความคิดใดๆ ที่จะ
ละเมิดศีลธรรมเพื่อหวังความสุขที่ตนยังไมได
อยางไรก็ตาม จะตองเขาใจดวยวา สิ่งที่เปนหลักประกันขอที่ ๒)
คือความสุขที่ประณีตอยางเดียว ถาเปนสุขในระดับโลกิยะ เชน ไดฌาน
เปนตน ก็ยังไมเปนหลักประกันที่ปลอดภัยโดยสมบูรณ เพราะผูไดสุข
ประณีตระดับโลกิยะ อาจถอยกลับมาหมกมุนในสุขหยาบๆ ไดอีก จะให
ปลอดภัยแทจริง ตองไดหลักประกันขอที่ ๑) คือ จิตไมเอาดวย มิฉะนั้นก็
ตองเปนสุขประณีตขั้นโลกุตระ ซึ่งก็ยอมมาดวยกันกับหลักประกันขอที่ ๑
อยูเองเปนธรรมดา
บุคคลโสดาบัน เปนผูที่มีหลักประกันทางศีลธรรมทั้งสองขอที่
กลาวนี้อยูกับตัวแลว จึงเปนผูมีศีลธรรมสมบูรณ จะไมมีการประพฤติผิด
ศีลธรรมใดๆ เลยอยางแนนอน แมโดยหลักการทานก็เรียกพระอริยบุคคล
หรืออารยชน ตั้งแตชั้นโสดาบันขึ้นไป วาเปนผูมีศีลสมบูรณ91 ดังนั้น ถา
ตองการใหศีลธรรมแผทั่วไปในสังคมอยางมั่นคง ก็จะตองพัฒนาคนสวน
ใหญใหเปนโสดาบัน จึงจะประสบความสําเร็จแทจริง
ถาไมสามารถสรางหลักประกัน ๒ อยางนี้ขึ้น ความหวังที่จะให
สังคมมีศีลธรรมมั่นคงก็เปนไปไดยาก เพราะมีเชื้อหรือความโนมเอียงที่จะ
ละเมิดศีลธรรมอยูภายในตัวคนทั่วๆ ไป อันไดแกจิตที่จะเอา หรือกิเลสที่
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แตการประสบไตรลักษณอยางไมรูเทาทัน กลับทําใหเกิดทุกข เชน สํ.ข.๑๗/๔/๔;
๓๒/๒๑; ๘๗/๕๓
เชน อง.นวก.๒๓/๒๑๖/๓๙๔; อภิ.ปุ.๓๖/๑๐๑/๑๗๘

ไตรลักษณ

๑๓๓

จะละเมิด ในกรณีเชนนี้ การสรางเสริมศีลธรรมจะตองใชวิธีสรางระบบการ
บังคับควบคุม การขมฝน หรือใชพลังอยางอื่นที่แรงกวามากดหรือทวมทน
ออกไป ซึ่งยอมไมปลอดภัยจริง และไมไดผลสมบูรณ
ตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงความไมสําเร็จผลดวยดีของวิธีการเชนนี้
มีอยูทั่วไป เชน คนในยุคปจจุบันนี้เอง ไดเลาเรียนกันมามากๆ ทั้งที่รูอยูวา
อะไรดีอะไรชั่ว อะไรถูกอะไรผิด เปนคุณหรือเปนโทษ แตเพราะตกอยูใน
อํานาจของความอยาก ความชัง ความหลงมัวเมา คือ โลภะ โทสะ โมหะ
ก็ละเมิดศีล ทําการที่เปนการเบียดเบียนตนเอง (เชน ดื่มสุรา เปนทาสยา
เสพติ ด ) บ า ง เบี ย ดเบี ย นสั ง คม (เช น ทุ จ ริ ต แย ง ชิ ง เอาเปรี ย บคน
ตลอดจนตัดไมทําลายปา) บาง คําชี้แจงโดยเหตุผลก็ดี การใชกฎหมาย
บังคับก็ดี ปรากฏวาไดผลนอยกวาที่ควร ไมแนไมจริง บางทีเหมือนเลน
เอาเถิดกัน
ในกรณีที่ไมสามารถสรางหลักประกันของศีลธรรมอยางที่กลาว
ขางตน มนุษยทั่วไปจะใชวิธีการตอไปนี้ ในการรักษาหรือสงเสริมศีลธรรม
ซึ่งไดผลมากบางนอยบาง แตไมเด็ดขาด คือ
- ใชพลังความกลัว โดยขูบังคับดวยอํานาจของคน ไดแกการวาง
กฎเกณฑ กฎหมาย และระบบการลงโทษ ซึ่งจะมีการพยายาม
หลบเลี่ยง ทําใหตองวางระบบการควบคุมซับซอนยิ่งขึ้น และ
อาจจะมีความทุจริตในระบบ เชน การสมคบกัน โดยตรงบาง
โดยออมบาง ทําใหการรักษาศีลธรรมไดผลนอยลงๆ
- ใชพลังความกลัว โดยขูดวยอํานาจเรนลับ เชน เทพเจาและสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ซึ่งในสมัยที่คนเชื่อ ก็ไดผลไมนอย แตเมื่อคนมี

๑๓๔

พุทธธรรม
ความรูอยางปจจุบันมากขึ้น ก็ไดผลนอย การใชพลังความกลัว
ในขอนี้รวมไปถึงความกลัวตอการไปเกิดในนรกดวย
- ใชพลังความกลัว โดยบีบดวยอํานาจเกียรติยศและความนิยม
นับถือ คือใชอํานาจบีบคั้นของสังคม ทําใหกลัวความติเตียน
ความเสียชื่อเสียง เปนตน สําหรับบางคนก็ไดผล บางคนก็ไม
ไดผล ถึงแมไดผล ก็ไมเด็ดขาด (เชน อาจจะลอบทํา หลบทํา)
- ใชพลังความอยาก โดยลอดวยรางวัลหรือผลตอบแทน ทั้งจาก
คนดวยกัน จากเทพเจาหรืออํานาจเรนลับศักดิ์สิทธิ์ ตลอดจน
การไปเกิดในสวรรค ซึ่งก็ไดผลบาง ไมไดผลบาง ตามกาลเทศะ
ไมแนนอน
- ใชพลังมโนธรรม โดยเราความละอายแกใจ ความเคารพตนเอง
และความมีส ติ สัม ปชั ญ ญะ พลัง ข อ นี้ น อ ยคนจะมีม าก คน
สวนมากมีพลังนี้นอย มักพายแพแกพลังความอยากเปนตน จึง
รักษาศีลธรรมไวไดเพียงบางสวน โดยเฉพาะในยุคที่มีสิ่งลอเรา
เยายวนมาก และมีคานิยมหยาบ พลังมโนธรรมนี้ก็คุมครอง
ไมไดมาก
- ใชพลังศรัทธา โดยเราใหจิตแลนพุงดิ่งไปในอุดมคติ อุดมการณ
หรือสิ่งสูงสงดีงามอยางใดอยางหนึ่ง ดวยความเชื่อมั่นอยางแรง
กลา ซึ่งทําสําเร็จไดยาก และแมสําเร็จแลว ก็ไมแนนอน อาจ
กลับกลายเปนอื่นไปได เพราะความเชื่อ เปนการขึ้นตอสิ่งอื่น
ไมใชความรูจริง และก็ยังไมหมดเชื้อกิเลสภายใน ซึ่งอาจกําเริบ
มีกําลังแข็งกลาขึ้นมากลบทับศรัทธาในคราวหนึ่งคราวใดก็ได

ไตรลักษณ
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หรือศรัทธานั้นก็อาจจะจางลงและหายไปเอง (ขอนี้รวมถึงพลัง
สมาธิในระดับเจโตวิมุตติขั้นตนๆ ดวย)
- ใชพลังฉันทะ โดยเราใหเกิดความอยากสรางสรรคสิ่งที่ดีงาม
หรือความใฝดี ขอนี้เปนพลังตรงขาม หรือคูปรับโดยตรงกับ
พลังตัณหาที่เปนตัวการใหประพฤติผิดหรือละเมิดศีลธรรม ใน
กรณีที่ยังไมสามารถสรางความหลุดพนเปนอิสระของจิตขึ้นได
ควรมุงเนนการสรางพลังฉันทะนี้ เพราะเปนพลังที่เปนกุศล เจือ
ดวยปญญา และสงตอถึงความหลุดพนเปนอิสระไดโดยตรง
กวาขออื่นๆ
ไมวาจะมีพลังชนิดใดอยูเบื้องหลัง การปฏิบัติก็ตองอาศัยสัญญ
มะ คือการบังคับควบคุมตนเองเปนหลักในการทําใหศีลธรรมสัมฤทธิผล
ดังนั้น ในการพัฒนาคนดานศีลธรรม จึงตองฝกใหคนมีความเขมแข็ง รูจัก
บังคับควบคุมตนได ซึ่งความสําเร็จผลจะงายหรือยาก และผลจะดีมาก
หรือนอย ก็ขึ้นตอพลังหนุนที่อยูเบื้องหลังดวย
ในบรรดาพลังที่กลาวมานั้น พลังที่จัดวาอยูในขั้นประณีต ก็คือ
พลังมโนธรรม พลังศรัทธา และพลังฉันทะ แตทั้งนี้ พึงระลึกไวเสมอวา
พลังเหลานี้จะยังไมสามารถใหผลแนนอนเด็ดขาด ศีลธรรมของสังคมจะ
มั่น คงแท จ ริ ง ก็ ตอเมื่ อ คนเข าถึง สิ่ งที่เป น หลั ก ประกั น ของศี ล ธรรม ๒
อยาง ซึ่งทําใหมีศีลธรรมขึ้นมาเองโดยอัตโนวัติ คือ จิตที่พน และสุขที่
ประณีต ซึ่งไมขึ้นตออามิส ดังไดกลาวแลวขางตน

๑๓๖

พุทธธรรม

จ. ความไมประมาท ซึ่งเปนคุณคาทางจริยธรรมขอที่ ๒ ของ
ไตรลักษณนั้น เปนเครื่องเรงเราใหเกิดความกาวหนาในธรรม และพรอม
กันนั้นก็เปนเครื่องวัดความกาวหนาในธรรมดวย
ดังไดกลาวแลววา พระอรหันตเปนจุดสุดยอด เปนที่บรรจบรวม
และเปนที่แสดงออก ทั้งของความหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ และการ
ที่ได บําเพ็ญความไมประมาทโดยสมบูร ณ เปนจุดสมบูรณ ทั้งของการ
ปฏิบัติทางจริยธรรม และของความรูแจงเขาถึงสัจธรรม เปนที่ประสาน
กลมกลืนของความปลอยวางไมยึดมั่น กับการกระทําอยางเอาใจใสจริงจัง
เปนจุดเต็มแหงการบรรลุโลกุตรธรรม และการปฏิบัติถูกตองตอโลกิย
ธรรม เปนที่แสดงใหเห็นวา สิ่งที่ดูเหมือนขัดแยงตรงขามกัน แตที่จริง
สอดคลองไปดวยกันไดอยางไร มิใชเพียงสอดคลองไปกันไดเทานั้น แตยัง
ชวยค้ําชูสงเสริมกันอีกดวย
ความไมประมาทเปนศูนยรวมของจริยธรรม และเปนตัวเรงให
เกิดการกระทําตลอดกระบวนการแหงปฏิบัติการทางจริยธรรม ตั้ งแต
เริ่มตนจนถึงที่สุด ดังมีพุทธพจนตรัสเรียกวาเปนดุจรอยเทาชางที่ใหญ ซึ่ง
คุ ม รอยเท า ของสั ต ว บ กอื่ น ๆ ได ห มดทุ ก ชนิ ด ความไม ป ระมาทคุ ม
คุณธรรมขออื่นทุกอยางใหออกทํางาน คุณธรรมขออื่นๆ ตองมีความไม
ประมาทออกรวมปฏิบัติงาน ถาประมาทเสียอยางเดียว คุณธรรมขออื่นๆ
ถึงแมมีอยูมากมาย กลาวถึงเต็มไปทั่วคัมภีรทั้งหลาย ก็เงียบเฉย เหมือน
ไมมีหรือนอนตายแล วทั้งหมด เปลาประโยชน ตอ เมื่ อไมประมาทแลว
คุณธรรมทั้งหลายจึงจะสําแดงผลอยางแทจริง
แตสําหรับบุคคลที่มีกิเลส จิตยังไมหลุดพน ความไมประมาท
มักจะถูกถวงรั้งใหยอหยอนหรือหยุดเฉย กลายเปนความประมาทเสีย
บอยๆ เพราะมัวติดเพลินอยูในอามิส และในอารมณที่ลอใหลุมหลงหรือ

ไตรลักษณ
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ใหเขวไปเสียบาง ถูกกิเลสเชนตัณหา พาใหเกียจคราน หวงกังวล หรือเถล
ไถลเสียบาง การปฏิบัติจริยธรรม จึงบกพรองอยูเนืองๆ หรือไมสําเร็จผล
เลย
ในทางตรงขาม ยิ่งมีจิตหลุดพนเปนอิสระมากขึ้น ก็ยิ่งไมติดเพลิน
ในอามิสและในอารมณที่ลอหลอก และไมถูกกิเลสครอบงํา ไมมีเครื่อง
ถวงรั้งไว จึงยิ่งจะเปนผูไมประมาท เรงรัดทํากิจที่ควรทําไดมากขึ้น ความ
เปนอิสระละวางกับความเอาจริงเอาจังในงาน จึงเสริมกันใหตางก็สมบูรณ
ไปดวยกันฉะนี้
พรอมกันนั้น หลักความไมประมาทเทาที่กลาวมา ก็เปนเครื่อง
เตือนใจใหสํานึกวา ทุกคนแมเปนอริยะแลวในชั้นตนๆ ตราบใดที่ยังไม
บรรลุอรหัตตผล ก็ยังมีจุดออน อาจไปติดเพลินในความสุขสบาย และอิ่ม
พอในผลสําเร็จที่ลุถึงแลว กลายเปนผูประมาท คือ พลั้งพลาด เอากุศล
ธรรมและคุณวิเศษที่ไดบรรลุแลว เปนปจจัยแหงความประมาทไปเสีย จึง
ตองเตือนตนอยูเสมอ ใหตั้งอยูในความไมประมาท และหมั่นสรางความ
สังเวช คือคอยเราเตือนจิตสํานึกใหคิดที่จะไมประมาทอยูตลอดทุกเวลา
ในเมื่อคนทั้งหลายมีเชื้อหรือมีความโนมเอียงที่จะเปนผูประมาท
จึงเปนธรรมดาวา ในหมูชนที่อยูรวมๆ กัน มากก็ตาม นอยก็ตาม จะตอง
มีคนอยางนอยสวนหนึ่งที่ตกอยูในความประมาท จึงเปนความไมประมาท
อยางหนึ่งของคนผูไมประมาท ที่จะทําตนเปนกัลยาณมิตร ชวยเราเตือน
ใหคนเหลานั้น ถอนตนจากความประมาทและกลายเปนผูไมประมาทดวย
ความมีกัลยาณมิตร หรือกัลยาณมิตตตา เปนหลักสําคัญอยาง
หนึ่งที่ทานใหใชเปนคูเสริมกันกับความไมประมาท เพื่อจะใหตอบไดซึ่ง
คําถามวา คุณธรรมขออื่นๆ ก็นอนเปนตายหมด ในเมื่อประมาท และก็

๑๓๘

พุทธธรรม

เมื่ อ ประมาทแลว จะแกไ ขได อ ย า งไร โดยไมต อ งรอให ทุก ขม าบี บคั้ น
เสียกอน
กลาวโดยสรุป ทุกคนพึงไมประมาท คือ เรงรัดทํากิจหนาที่ ทั้ง
เพื่อประโยชนตน คือเพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อประโยชนแกผูอื่น คือเพื่อ
ชวยผูอื่นใหพัฒนา เชน
- ผู ป กครองรั ฐ พึ ง ไม ป ระมาท ในการสร า งเสริ ม ความสงบ
เรียบรอยเปนสุข จัดสรรสภาพแวดลอมใหเกื้อกูลแกความอยูดี
มีธรรม และการแสวงหาคุ ณคาที่สูงขึ้นไปทางจิตปญญาของ
ประชาชน
- พระเถระ พึงไมประมาท ในการเผยแผธรรมเพื่อประโยชนสุข
ของประชาชน ขวนขวายบําเพ็ญกิจเพื่อเห็นแกชุมชนที่จะเกิดมา
ภายหลัง (ปจฉิมาชนตา) และทําการทุกอยางที่จะใหสัทธรรม
ดํารงมั่นเพื่อประโยชนสุขของชนจํานวนมากตลอดกาลนาน
- พระภิกษุทุกรูป พึงไมประมาท ในการบําเพ็ญสมณธรรม และ
ในการทําจิตของประชาชนให ผองใส สร างความรูสึก รมเย็น
ปลอดภัย ทั้งดวยความประพฤติที่ปราศจากการเบียดเบียนของ
ตนเอง และดวยการสั่งสอนประชาชนใหประพฤติดีงามทําสังคม
ใหรมเย็น
- คนทุกคน พึงไมประมาท ในการบําเพ็ญประโยชนตน ดวยการ
ทําตนใหเปนที่พึ่งแกตนได และในการบําเพ็ญประโยชนผูอื่น
ดวยการชวยใหเขาสามารถพึ่งตนโดยมีตนที่พึ่งได พัฒนาจิต
ปญญาเพื่อเขาถึงประโยชนสุขสูงสุด ที่จะใหมีจิตหลุดพนเปน
อิสระ และเปนอยูดวยความไมประมาท

ไตรลักษณ

๑๓๙

อนึ่ ง เนื่ อ งด ว ยเป น สามั ญ วิ สั ย ของมนุ ษ ย ทั้ ง หลายที่ ว า เมื่ อ
เจริญกาวหนาแกปญหาสําเร็จ มีวัตถุพรั่งพรอม อยูสุขสบายแลว มักจะ
ประมาท หรือมองเห็นสภาวะของสิ่งทั้งหลาย ยอมรับความจริง ทําจิตปรับ
ในปลงใจไดแลว ก็มักประมาท จึงเปนธรรมเนียมของพระศาสดา ผูนํา
และผูบริหารที่ดี จะตองทําตนเปนกัลยาณมิตรใหญ คอยหาอุบายเรงเรา
อยูเ สมอ ทั้ งโดยตรง และโดยออ ม ด ว ยการแนะนํา สั่ง สอนบาง สร าง
สถานการณปลุกใจบาง ทําเหตุบีบคั้นที่ไมเสียหายบาง เพื่อกระตุนเตือน
มนุษยทั้งหลายใหตั้งอยูในความไมประมาท

ง. คุณคาเนื่องดวยความหลุดพน
หรือคุณคาเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณแหงความดีงาม
คุณคาขอนี้ วาที่จริงก็รวมอยูในคุณคาขอแรก คือคุณคาดานการ
ทําจิต ในแงความปลอดกิเลส แตมีความสําคัญเดนเฉพาะ จึงยกมากลาว
เนนไวตางหาก
คุณค าสองขอ แรกนั้น ทั้งคู ทานมัก กลาวถึงโดยอางอิงหลั ก
อนิจจตา เพราะความเปนอนิจจังเปนภาวะที่มองเห็นไดงาย ผูปฏิบัติธรรม
แมแ ตในระดับเบื้องต น ก็ จะได รับประโยชน จากไตรลักษณโดยเข าถึง
คุณคาสองขอแรกนั้นตามสมควรแกปญญาของตน แตคุณคาขอที่สามนี้
มักจะมาพรอมกับการมนสิการความเปนอนัตตา92 เชนวา
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ความจริง การพิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ยอมใหผลเนื่องถึงกันหมด ดังนั้น
การพิจารณาลักษณะทั้งสาม จึงมีคุณคาสงถึงความหลุดพนไดทั้งสิ้น แตกระนั้นตัว
เดนในการตัดสินชี้ขาดจะอยูที่ความรูความเขาใจอนัตตา ดังจะเห็นไดจากพุทธพจน
ที่วา “พึงเจริญอนิจจสัญญา เพื่อถอนอัสมิมานะ, ดูกรเมฆิยะ แท้จริงเมื่อมีอนิจจ-

๑๔๐

พุทธธรรม
“ภิกษุมองเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามที่มันเป็นว่า รูป
...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ อย่างหนึ่งอย่างใด
เป็นอดีต ปัจจุบัน อนาคต ก็ตาม ฯลฯ ทั้งหมดนั้น
ไม่ใช่ของเรา มิใช่เราเป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา, เมื่อ
รู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้แล จึงจะไม่มีอหังการ มมังการ
และมานานุสัย ทั้งในกายอันพร้อมด้วยวิญญาณนี้ และ
ในนิมิตหมายทั้งปวงภายนอก”93

อหัง การ ได แก กิเลสที่ เรี ยกชื่ อ วาทิฏ ฐิ มมัง การ ไดแ กกิ เลสที่
เรียกชื่อวาตัณหา มานานุสัย ไดแกกิเลสที่เรียกชื่อสั้นๆ วา มานะ นิยม
เรียกเปนชุดวา ตัณหา มานะ ทิฏฐิ
พุทธพจนนี้มีสาระสําคัญวา ผูที่มองเห็นความเปนอนัตตาชัดแจง
แลว ก็จะไมมีหรือจะชําระลางเสียได ซึ่งกิเลสที่เกี่ยวเนื่องผูกพันกับตัวตน
หรือกิเลสที่เอาตนเปนศูนยกลาง ทั้งสามอยาง คือ ความเห็นแกตัว ความ
แสหาแตส่ิงบํารุงบําเรอปรนเปรอตน มุงไดมุงเอาผลประโยชนสวนตัว ที่
เรียกวา ตัณหา ความถือตัว ความทะนงตน สําคัญตนเปนนั่นเปนนี่ อยาก
ยิ่งใหญใฝเดน ขมขี่ครอบงําผูอื่น แสวงหาอํานาจมายกชูตน ที่เรียกวา
มานะ และความยึดติดในความเห็นของตน ความถือมั่น งมงาย ตลอดจน
คลั่งไคลในความเชื่อถือ ทฤษฎี ลัทธินิยม และอุดมการณตางๆ ที่เรียกวา
ทิฏฐิ
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สัญญา อนัตตสัญญาจึงปรากฏ ผู้มีอนัตตสัญญา (หมายรู้ในสิ่งทั้งหลายว่าเป็น
อนัตตา) จะลุถึงภาวะที่ถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะ (ความถือพองว่าเป็นตัวกู) เป็น
นิพพานในปัจจุบันนี้แหละ” (ขุ.อุ.๒๕/๘๙/๑๒๘; และดู องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕/๓๖๕;
๒๐๗/๓๗๑
ม.อุ.๑๔/๑๒๘/๑๐๕-๖

ไตรลักษณ

๑๔๑

กิ เ ลส ๓ อย า งนี้ มี ชื่ อ เรี ย กรวมกั น เป น ชุ ด ว า ปป ญ จะ หรื อ
ปปญจธรรม แปลกันมาวา ธรรมเครื่องเนิ่นชา ถาจะแปลใหงายก็วา กิเลส
ตัวปน คือ ปนแตงเรื่องราว ปนใจใหทุกข ปนหัวใหเรื่องมาก ทําใหยืดเยื้อ
เยิ่นเยอ ยุงเหยิง ยืดยาว ฟามเฟอ ฟนเฝอ ลาชา วกวน วุนวาย นุงนัง
สับสน สลับซับซอน ทําใหเขวหางหรือไถลเชือนเฉออกไปจากความเปน
จริงที่งายๆ เปดเผย ปญหาที่ยังไมมี ก็ทําใหเกิดมีขึ้น ปญหาที่มีอยูแลวก็
ไมอาจแกไขอยางตรงไปตรงมาตามเหตุ แตกลับทําใหยุงยากซับซอนนุงนัง
ยิ่งขึ้น เปนตัวบงการพฤติกรรมที่ทําใหมนุษยพลานไปมา ขัดแยง แขงขัน
แยงชิงกัน ตลอดจนกอสงครามระหวางพวกระหวางฝาย
ไมเฉพาะแตจะเปนเหตุใหทําความชั่วรายนานัปการเทานั้น แม
เมื่อจะทําสิ่งที่ดีงาม ถามีกิเลสตัวปนเหลานี้อยูเบื้องหลัง การทําความดีนั้น
ก็มีเงื่อนงํา มีปมแอบแฝง ไมบริสุทธิ์ และทําไดไมบริบูรณ ไมเต็มที่ กิเลส
เหลานี้จะคอยขัดถวงหรือชักใหเขว
ความรูเขาใจมองเห็นไตรลักษณ โดยเฉพาะความเปนอนัตตา จะ
บรรเทากิเลสที่เกี่ยวเนื่องผูกพันกับตัวตนเหลานี้ใหเบาบางลง ตลอดจน
ขจัดทําลายลางใหหมดสิ้นไป สุดแตกําลังปญญาจะเห็นประจักษแจงทําจิต
ใหเปนอิสระหลุดพนไดเพียงไหน เมื่อไมมีกิเลสตัวปนเหลานี้เปนเงื่อนปม
แอบแฝง และเปนตัวกีดกั้นจํากัดใหคับแคบหรือเปนแรงพัดพาใหเชือนเฉ
แลว หนทางแหงการทําความดีงามก็เปดโลงกวาง ไมจํากัดขอบเขต จะ
บําเพ็ญคุณธรรมหรือสรางสรรคกรรมที่ดีงามใดๆ เชน ไมตรี กรุณา ทาน
ศีล อัตถจริยา (การบําเพ็ญประโยชน) ก็ทําไดอยางบริบูรณเต็มที่ และ
สะอาดบริสุทธิ์

๑๔๒

พุทธธรรม

รวมความวา การเห็นไตรลักษณดวยมนสิการอยางถูกวิธี จะนํา
ใหเกิดคุณคาทางจริยธรรมทั้งความดีงาม และความงอกงาม ที่มาพรอม
ดวยความสุข กลาวคือ ดีงามดวยกุศลธรรมที่แลนโลงไป ไมมีอกุศลคอย
ขัดถวงหรือบีบเบียน งอกงามดวยความไมประมาทในการทํากิจ และเปน
สุขดวยปญญารูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต ที่ทําใหจิตปลอดโปรง
ผองใส เบิกบาน เปนอิสระ
ความสุขไมเปนจริยธรรมโดยตัวของมันเอง แตเปนคุณคาสําคัญ
ทางจริยธรรม เปนพื้นที่อิงอาศัยของจริยธรรม ทําใหจริยธรรมดํารงอยูได
มั่นคง ความสุขในที่นี้มุงเอานิรามิสสุข คือสุขที่ไมอาศัยอามิสเปนสําคัญ
เพราะเปนสุขที่ไมเจือดวยความหมักหมม ที่มักบูดเนาหรืออืดเฟอ และกอ
โทษขึ้นไดในภายหลัง
ผูที่มองเห็นไตรลักษณ รูเทาทั นธรรมดา และมีนิรามิสสุขเปน
หลักประกัน แมจะยังเสพกามสุข ก็จะไมมืดมัวถึงกับหมกมุนหลงใหลหรือ
ถลําลึกจนเกิดโทษรุนแรง โดยเฉพาะจะไมเกินเลยจนกลายเปนเหตุแหง
การเบียดเบียนตนและผูอื่น และแมเมื่อความสุขนั้นผันแปรไป ก็จะไมถูก
ความทุกขใหญทวมทับเอา ยังคงดํารงสติอยูได มีความกระทบใจแตนอย
เปนผูพรอมที่จะเสวยความสุขในทุกระดับไดอยางสมบูรณเต็มอิ่มเต็มรส
และคลองใจ เพราะไมมีความกังวลขุนของเปนเงื่อนปมหรือเปนเครื่องกีด
ขวางที่คอยรบกวนอยูภายใน และยิ่งกวานั้น ทั้งที่สามารถเสวยสุขทั้งหลาย
ไดอยางสมบูรณที่สุด แตก็ไมติดในสุขเหลานั้น ไมวาจะประณีตหรือดี
วิเศษเพียงใด

ไตรลักษณ

๑๔๓

จ. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณตามลําดับขอ
เทาที่บรรยายมานี้ เปนการกลาวถึงคุณคาทางจริยธรรมของไตร
ลักษณอยางรวมๆ กันไป ตอไปนี้ เปนการพิจารณาคุณคาทางจริยธรรม
ของไตรลักษณนั้น โดยจําแนกตามลําดับขอ

๑. อนิจจตา
หลักอนิจจตาแสดงความไมเที่ยง ความเกิดขึ้น ตั้งอยู และดับไป
ของสิ่ ง ทั้ ง หลาย จนถึ ง ส ว นย อ ยที่ ล ะเอีย ดที่ สุ ด ทั้ งฝ ายรู ป ธรรม และ
นามธรรม ความไมเที่ยงของสวนยอยตางๆ เมื่อปรากฏเปนผลรวมออกมา
แกสวนใหญที่มนุษยพอสังเกตเห็นได ก็เรียกกันวาความเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
ทําใหเกิดความเขาใจหรือรูสึกเหมือนกับวาสิ่งตางๆ เหลานั้นมีตัวมีตนของ
มั น ซึ่ ง เดิ ม มี ส ภาพเป น อย า งหนึ่ ง และบั ด นี้ ตั ว ตนอั น นั้ น เองได
เปลี่ยนแปลงแปรรูปไปเปนอีกอยางหนึ่ง
ความเขาใจหรือรูสึกเชนนี้ เปนความหลงผิดอยางหนึ่ง เปนเหตุให
เกิดความยึดมั่นถือมั่น นําตนเขาไปผูกพันอยูกับภาพความนึกคิดอยาง
หนึ่งของตนเอง ซึ่งไมตรงกับความเปนจริง เมื่อดํารงชีวิตอยูอยางผูไมรูเทา
ทันสภาวะ ยอมถูกฉุดลากใหกระเสือกกระสนกระวนกระวายไปตามภาพที่
สรางขึ้นลวงตนเองนั้น เรี ยกวา อยูอย างเปนทาส แตผูรูเทาทันสภาวะ
ยอมอยูอยางเปนอิสระ และสามารถถือเอาประโยชนจากกฎธรรมดาเหลานี้
ได
ในทางจริยธรรม หลักอนิจจตาอาจใชใหเปนประโยชนไดเปนอัน
มาก เชน
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๑) ความเปนอนิจจังนั้น วาตามสภาวะของมัน ยอมเปนกลางๆ
ไมดีไมชั่ว แตเมื่อเปนเรื่องเกี่ยวของกับความเปนอยูของมนุษย ก็มีบัญญัติ
ความเปลี่ยนแปลงดานหนึ่งวาเปนความเจริญ และความเปลี่ยนแปลงอีกดาน
หนึ่ งวาเปนความเสื่ อม อย างไรก็ ดี ความเปลี่ยนแปลงจะเปนไปในดานใด
อยางไร ยอมแลวแตเหตุปจจัยที่จะใหเปน
ในทางจริยธรรม นําหลักอนิจจตามาสอนอนุโลมตามความเขาใจ
ในเรื่องความเสื่อมและความเจริญไดวา สิ่งที่เจริญแลว ยอมเสื่อมได สิ่งที่
เสื่อมแลว ยอมเจริญได สิ่งที่เสื่อมแลว ยอมเสื่อมลงไปอีกได และสิ่งที่
เจริญแลว ยอมเจริญยิ่งขึ้นไปได ทั้งนี้แ ลวแตเหตุปจจัย ต างๆ และใน
บรรดาเหตุ ป จ จั ย ทั้ ง หลายนั้ น มนุ ษ ย ย อ มเป น เหตุ ป จ จั ย ที่ สํ า คั ญ และ
สามารถบันดาล94เหตุปจจัยอื่นๆ ไดอยางมาก
โดยนัยนี้ ความเจริญและความเสื่อมจึงมิใชเรื่องที่จะเปนไปเอง
ตามลมๆ แตเปนสิ่งที่มนุษยเขาไปเกี่ยวของ ทําและสรางสรรคได อยางที่
เรียกวาตามยถากรรม95 คือแลวแตมนุษยจะทําเอาตามวิสัยแหงเหตุปจจัย
โดยไม ต อ งคอยระแวงการแทรกแซงจากตั ว การอย า งอื่ น นอกเหนื อ
ธรรมชาติ เพราะตัวการนอกเหนือธรรมชาติไมมี และมิใชปลอยเรื่อยเปอย
รอใหมันเปนเอง แบบนอนคอยโชค
ดังนั้น ในทางจริย ธรรม ความเป นอนิ จ จัง หรือ แม จะเรีย กว า
ความเปลี่ยนแปลง จึงเปนกฎธรรมชาติที่ทําใหมนุษยมีความหวัง เพราะ
กฎธรรมชาติยอมเปนกลางๆ จะใหเปนอยางไรแลวแตจะทําเหตุปจจัยที่จะ
94

“บันดาล” ในที่นี้ ใชอยางเปนสํานวนลอความเทานั้น ความหมายก็คือ เปนปจจัยสงตอ
แกปจจัยอื่นๆ
95
ในที่นี้ ใชคําวา “ยถากรรม” ตามความหมายทางธรรม ไมใชตามความหมายที่เขาใจใน
ภาษาไทย
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ใหเปนอยางนั้นขึ้น การเปลี่ยนแปลงเพื่อใหดีขึ้น จึงเปนสิ่งที่ทําได ไมวาจะ
เปนการสรางความเจริญทางวัตถุ หรือทางนามธรรม ตั้งแตการทําคนโงให
เปนคนฉลาด จนถึงทําปุถุชนใหเปนพระอรหันต และการแกไข กลับตัว
ปรับปรุงตนเองทุกอยาง สุดแตจะเขาใจเหตุปจจัยที่จะใหเปนอยางนั้น
แลวสรางเหตุปจจัยนั้นๆ ขึ้น
โดยสรุป ความเปนอนิจจัง ในความเขาใจระดับที่ เรียกวาเปน
ความเปลี่ยนแปลง สอนวา สําหรับผูสรางความเจริญหรือผูเจริญขึ้นแลว
ตองตระหนักวา ความเจริญนั้นอาจเปลี่ยนเปนเสื่อมได เมื่อไมตองการ
ความเสื่อม ก็ตองไมประมาท ตองหลีกเวนและกําจัดเหตุปจจัยที่จะใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อม พยายามสรางและเปดชองใหแกเหตุปจจัย
ที่จะใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางที่จะรักษาความเจริญนั้นไว สําหรับผู
พลาดเสื่อมลงไป ก็สามารถแกไขปรับปรุงได โดยละทิ้งเหตุปจจัยที่ทําให
เสื่ อ มนั้ นเสี ย กลับ มาสรา งเหตุ ปจ จัย ที่ จ ะทํ าให เจริ ญตอ ไป ยิ่ งกวานั้น
ความเปลี่ยนแปลงที่เปนไปในทางเจริญอยูแลว ก็สามารถสงเสริมใหเจริญ
ยิ่งขึ้นได โดยเพิ่มพูนเหตุปจจัยที่ทําใหเจริญใหมากยิ่งขึ้น พรอมกับที่ตอง
ไมประมาทละเลิงในความเจริญ นั้น จนมองไมเห็นความเปนไปไดของ
ความเสื่อม และเหตุปจจัยตางๆ ที่จะใหเกิดความเสื่อมนั้นเสียเลย
กล า วมาถึ ง ขั้ น นี้ ก็ ม าถึ ง หลั ก ธรรมสํ า คั ญ ที่ สุ ด ที่ เ ป น เครื่ อ ง
ประสานระหวางสัจธรรมกับจริยธรรม คือการที่จะตองมีปญญา ตั้งตนแต
รูวาความเสื่อมและความเจริญแทจริงที่ตองการนั้น คืออะไร เหตุปจจัยที่
จะใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางที่ตองการนั้นคืออะไร ตลอดจนขอที่วา
จะเพิ่มพูนความสามารถของมนุษยในการเขาไปบันดาลเหตุปจจัยตางๆ ได
อยางไร
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หลักอนิจจตาจึงมีความหมายอยางยิ่งในทางจริยธรรม ตั้งแตให
ความหวังในการสรางความเจริญกาวหนา รับรองหลักกรรม คือความมีผล
แหงการกระทําของมนุษย จนถึงเนนความสําคัญของการศึกษาอบรมให
เกิดปญญาที่สําหรับจะเขามาเกี่ยวของกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางมี
ผลดี
๒) ในดานชีวิตภายใน หรือคุณคาทางจิตใจโดยตรง หลักอนิจจ
ตา ชวยใหดํารงชีวิตอยูอยางผูรูเทาทันความจริง ในขณะที่ทางดานชีวิต
ภายนอก สามารถใชปญญาหลีกเวนความเสื่อ ม และสร างสรรค ความ
เจริญไดตางๆ ภายในจิตใจ ก็ดํารงอยูอยางเปนอิสระ ไมตกเปนทาสของ
ความเสื่ อมหรื อ ความเจริ ญ เหลา นั้ น รู จั ก ที่ จ ะถื อ เอาประโยชน จ ากกฎ
ธรรมชาติ และเกี่ยวของกับมันอยางผูรูทัน ที่ทรงตัวอยูไดดวยดี โดยมิ
ตองถูกซัดเหวี่ยงฉุดกระชากไปอยางเลื่อนลอยมืดมัว เพราะการเขาไปยึด
มั่นเกาะติดอยูกับเกลียวคลื่นสวนโนนสวนนี้ในกระแสของมัน อยางไมรู
หัวรูหน จนชวยตัวเองไมได ที่จะชวยคนอื่นเปนอันไมตองพูดถึง
ผูมีจิตใจเปนอิสระ รูเขาใจสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง ไมยึด
มั่นถือมั่นดวยตัณหาอุปาทานเทานั้น จึงจะรูวาอะไรเปนความเสื่อม อะไร
เปนความเจริญที่แทจริง มิใชเพียงความเจริญที่อางสําหรับมาผูกรัดตัวเอง
และผู อื่ น ให เ ป น ทาสมากยิ่ ง ขึ้ น หรื อ ถ ว งให จ มต่ํ า ลงไปอี ก และจึ ง จะ
สามารถใชประโยชนจากความเจริญที่สรางขึ้นนั้นไดมากที่สุด พรอมกับที่
สามารถทําตนเปนที่พึ่งแกคนอื่นไดอยางดี
ในทางจริยธรรมขั้นตน หลักอนิจจตา สอนใหรูธรรมดาของสิ่ง
ทั้งหลาย จึงชวยไมใหเกิดความทุกขเกินสมควรในเมื่อเกิดความเสื่อมหรือ
ความสูญเสีย และชวยไมใหเกิดความประมาทละเลิงในเวลาเจริญ ในขั้น
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สูง ทําใหเขาถึงความจริงโดยลําดับจนเขาใจหลักอนัตตา ทําใหดํารงชีวิต
อยูดวยจิตที่เปนอิสระ ไมมีความยึดมั่นถือมั่น ปราศจากทุกข อยางที่
เรียกวามีสุขภาพจิตสมบูรณแทจริง
หลักอนิจจตา มักมีผูนิยมนํามาใชเปนเครื่องปลอบใจตนเอง หรือ
ปลอบใจผูอื่น ในเมื่อเกิดพิบัติ ความทุกข ความสูญเสียตางๆ ซึ่งก็ไดผล
ชวยใหคลายทุกขลงไดมากบางนอยบาง การใชหลักอนิจจตาในรูปนี้ ยอม
เปนประโยชนบาง เมื่อใชในโอกาสที่เหมาะสม และโดยเฉพาะสําหรับใหสติ
แกผูไมคุน หรือไมเคยสํานึกในหลักความจริงนี้มากอน
แต ถ า ถึ ง กั บ นํ า เอาการปลอบใจตั ว แบบนี้ ม าเป น หลั ก ในการ
ดํารงชีวิต หรือมีชีวิตอยูดวยการปลอบใจตัวเองอยางนี้ จะกลับเปนโทษ
มากกวา เพราะเทากับเปนการปลอยตัวลงเปนทาสในกระแสโลก หรือการ
ไมไดใชหลักอนิจจตาใหเปนประโยชนนั่นเอง เปนการปฏิบัติผิดตอหลัก
กรรมในดานจริยธรรม ขัดตอการแกไขปรับปรุงตนเองเพื่อเขาถึงจุดหมาย
ที่พุทธธรรมจะใหแกชีวิตได
กลาวโดยยอ จริยธรรม หรือการรูจักถือเอาประโยชนจากหลัก
อนิจจตา มี ๒ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่หนึ่ง เมื่อประสบความเปลี่ยนแปลงที่ไมปรารถนา ก็
บรรเทาหรือกําจัดทุกขโศกได เมื่อประสบความเปลี่ยนแปลงที่พึงใจ ก็ไม
หลงใหลมัวเมา โดยรูเทาทันกฎธรรมดา
ขั้นตอนที่สอง เรงขวนขวายทํากิจที่ควรทําตอไปใหดีที่สุด และทํา
ดวยจิตใจที่เปนอิสระ เพราะรูวาความเปลี่ยนแปลงนั้น เปนไปตามเหตุ
ปจจัย ไมใชเปนไปเองหรือเลื่อนลอย หรือตามความปรารถนาของเรา
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ผูที่เห็นวา สิ่งทั้งหลายไมยั่งยืน ยอมเปลี่ยนแปลงไป จะทําอะไร
ไปทําไม แลวปลอยชีวิตใหเลื่อนลอย ปลอยอะไรๆ เรื่อยเปอยไปตามเรื่อง
แสดงถึงความเขาใจผิด และปฏิบัติผิดตอหลักอนิจจตา ขัดกับพุทธโอวาท
ที่เปนปจฉิมวาจาวา “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา
เธอทั้งหลายจงทํากิจใหสําเร็จดวยความไมประมาท”96

๒. ทุกขตา
ในหลักทุกขตา มีเกณฑสําคัญสําหรับกําหนดคุณคาทางจริยธรรม
อยู ๒ อยาง คือ
ก. ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเกิดจากการประชุมกันเขาขององคประกอบ
ตางๆ ที่เปนสวนยอยๆ ลงไป และองคประกอบเหลานั้น แตละอยางลวนไม
เที่ยง กําลังตกอยูในอาการเกิดขึ้น แปรไป และสลายตัวตามหลักอนิจจตา
อยู ดวยกันทั้ งสิ้ น สิ่ งที่ เป นหน วยรวมนั้ น จึ ง เท ากั บเป นที่ ร วมของความ
ปรวนแปร และความขัดแยงตางๆ และแฝงเอาภาวะที่พรอมจะแตกแยก
และเสื่อมสลายเขาไวในตัวดวยอยางเต็มที่
เมื่ อ เป น เช น นี้ การที่ จ ะควบคุ ม องค ป ระกอบต า งๆ ที่ กํ า ลั ง
เปลี่ยนแปลงอยูนั้นใหคุมรูปเปนหนวยรวมตามรูปแบบที่ประสงคก็ดี การ
ที่ จ ะควบคุ ม การเปลี่ ย นแปลงนั้ น ให ดํ า เนิ น ไปในทิ ศ ทางที่ ต อ งการก็ ดี
จะตองใชพลังงานและวิธีการจัดระเบียบเขามารวมเปนองคประกอบชวย
เปนเหตุปจจัยเพิ่มขึ้นอีกดวย ยิ่งองคประกอบสวนยอยๆ ตางๆ นั้น มีมาก
และสลั บ ซั บซ อ นยิ่ ง ขึ้ น เท า ใด ก็ ต อ งใช พ ลั ง งานมากขึ้ น และมี ก ารจั ด
96

ที.ม.๑๐/๑๔๓/๑๘๐; ประโยคหลังแปลอีกอยางหนึ่งวา “ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์
ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาท” หรือแปลตรงๆ สั้นๆ วา “(เธอ
ทั้งหลาย) จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม”
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ระเบียบที่ละเอียดรัดกุมยิ่งขึ้นเทานั้น การปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลาย เพื่อใหเปน
อยางนั้นอยางนี้ จะตองทําที่ตัวเหตุปจจัยของมัน และรูชัดถึงความสําเร็จ
ผล หรือความผิดพลาด พรอมทั้งทางแกไขตอไป ตามความพรอมของเหตุ
ปจจัยเหลานั้น นี้คือวิธีปฏิบัติตอสิ่งทั้งหลายอยางอิสระ ไมผูกมัดตัว และ
ไมเปนเหตุใหเกิดความทุกข
สวนวิธีที่ตรงขามจากนี้ ก็คือการกระทําตามความยึดอยากดวย
ตัณหาอุปาทาน โดยเอาตัวเขาไปผูกมัดใหสิ่งเหลานั้นบีบคั้น ซึ่งนอกจากจะ
ทําใหเกิดความทุกขแกตนเองแลว ก็ไมชวยใหเกิดผลดีอยางใดๆ ขึ้นมา
ข. ตามหลักกิจในอริยสัจ หนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอทุกข ไดแก
“ปริญญา” คือการกําหนดรู หรือทําความเขาใจ หมายความวา เรื่องทุกขนี้
บุคคลมีหนาที่เกี่ยวของเพียงแคกําหนดรู หรือทําความเขาใจเทานั้น
การปฏิบัติตอทุกขโดยถูกตองตามหลักกิจในอริยสัจนี้ เปนเรื่อง
สําคัญอยางยิ่ง แตเปนเรื่องที่มักถูกมองขามไป พุทธธรรมสอนใหปฏิบัติตอ
ทุกขดวยการศึกษาใหรูวาอะไรเปนอะไร ใหรูจักทุกข คือใหรูจักปญหาของ
ตนเอง มิใชเพื่อเปนทุกข แตเพื่อปฏิบัติตอมันไดถูกตอง แลวจะไดไมมี
ทุกข หรือพูดอยางงายๆ วา เพื่อจะไดมีความสุขที่แทจริงนั่นเอง
พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ หลักกิจในอริยสัจสอนวา สิ่งใดก็ตามที่เปน
ปญหาแก ตน มนุษ ยจ ะต องศึกษาสิ่งนั้นให รูให เขา ใจอยางชัดเจนที่ สุด
กอนที่จะลงมือจัดการแกไขปญหานั้น การศึกษาปญหา มิไดหมายความวา
เปนการสรางปญหาหรือหาปญหามาใสตน แตเปนวิธีการที่จะทําใหปญหา
หมดไปตางหาก
ผูที่ไมทราบหลักกิจในอริยสัจ อาจปฏิบัติตอทุกขอยางผิดพลาด
ไรจุดหมาย เขวออกนอกทาง และอาจกลายเปนการเพิ่มทุกขแกตนดวย
การมองโลกในแงรายไปก็ได
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เมื่อทราบหลักเกณฑใหญๆ ๒ ขอนี้แลว จึงควรกําหนดคุณคา
ตางๆ ในทางจริยธรรมของหลักทุกขตาดังตอไปนี้
๑) การที่สิ่งทั้งหลายถูกบีบคั้นดวยการเกิดขึ้น การเจริญ และ
การสลายตัว ทําใหเกิดความกดดัน ขัดแยง และการที่จะทนอยูในสภาพ
เดิมตลอดไปไมได ภาวะเชนนี้แสดงวา สิ่งทั้งหลายมีความบกพรอง มี
ความไมสมบูรณอยูในตัว ความบกพรองหรือความไมสมบูรณนี้ ยิ่งมีมาก
ขึ้นโดยสัมพันธกับกาลเวลาที่ผานไป และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้ง
ภายในและภายนอก เมื่อเปนเชนนี้ สิ่งทั้งหลายที่จะรักษาสภาพของตนไว
หรือขยายตัวเขาสูความสมบูรณ จึ งตองตอสูดิ้นรนอยูตลอดเวลา การ
ดํารงสภาพชีวิตที่ดีไว การนําชีวิตเขาสูความเจริญ และความสมบูรณ จึง
ตองมีการแกไขปรับปรุงตัวอยูตลอดเวลา
๒) เมื่อความขัดแยง ดิ้นรนตอสู เกิดขึ้นจากเหตุปจจัยที่ใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลง จะเปนเหตุปจจัยภายในหรือภายนอกก็ตาม การฝน
แบบทื่อๆ ยอมใหผลรายมากกวาผลดี ไมวาจะในกรณีของสิ่งตางๆ บุคคล
หรือสถาบัน เชน ในเรื่องวัฒนธรรม ดังนั้น การรูจักปรับตัวและปรับปรุง
จึงมีความสําคัญ และขอนี้ ยอมเปนการย้ําความจําเปนของปญญา ใน
ฐานะหลักจริยธรรมสําหรับรูเทาทันและจัดการทุกสิ่งทุกอยางใหตรงเหตุ
ปจจัย
๓) ความสุข และสิ่งที่ใหความสุขอยางที่เขาใจกันในโลก ก็ตก
อยูในหลักความจริงขอนี้ดวย ความสุขเหลานี้ ยอมมีความไมสมบูรณอยู
ในตัว ในแงที่วา จะตองแปรปรวนไปจากสภาพที่เปนความสุข หรือจาก
สภาพที่จะหาความสุขนั้นได อยางหนึ่ง และดังนั้น จึงเปนสิ่งที่ไมอาจให
ความพึงพอใจไดโดยสมบูรณ อยางหนึ่ง ผูที่ฝากความหวังในความสุขไว
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กับสิ่งเหลานี้อ ยางขาดสติ ยอมเทากั บทําตัวใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกับ
ความไม ส มบู ร ณ ข องสิ่ ง เหล า นั้ น หรื อ ทิ้ ง ตั ว ลงไปอยู ใ นกระแสความ
แปรปรวนของมัน แลวถูกฉุดลากกดดันและบีบคั้นเอาอยางควบคุมตัวเอง
ไมได สุดแตสิ่งเหลานั้นจะแปรปรวนไปอยางไร ความหวังในความสุขมาก
เทาใด เมื่อความแปรปรวนหรือผิดหวังเกิดขึ้น ความทุกขก็รุนแรงมากขึ้น
ตามอัตรา เปนการหาความสุขชนิดขายตัวลงเปนทาส หรือเอาคาของชีวิต
เปนเดิมพัน
ผูหาความสุขที่ฉลาด เมื่อยังยินดีที่จะหาความสุขจากสิ่งเหลานี้อยู
จึงตองมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันความจริง แสวงหาและเสวยความสุขอยางมี
สติสัมปชัญญะ โดยประการที่วา ความแปรปรวนของมันจะกอโทษใหเกิด
พิษภัย หรือเกิดความกระทบกระเทือนนอยที่สุด พูดอีกอยางหนึ่งวา ถึงจะ
เปนอยางไร ก็ใหรักษาอิสรภาพของจิตใจไวใหดีที่สุด
๔) ความสุขแยกโดยคุณคา มี ๒ ประเภท คือ ความสุขในการ
ไดสนองความอยากความตองการตางๆ อยางหนึ่ง และความสุขในภาวะ
จิตที่เปนอิสระปลอดโปรงผองใส ไมมีความอยากความตองการที่จะตอง
สนอง อยางหนึ่ง
ความสุขประเภทแรก คือ สุขในการได สนองความอยากความ
ตองการนั้น ยังแยกยอยเปน ๒ จําพวก คือ สุขในการไดสนองความความ
อยากความตองการที่เปนอกุศล (ตัณหา) กับสุขในการไดสนองความความ
อยากความตองการที่เปนกุศล (ฉันทะ)
จําพวกแรกเปนการสนองความตองการทางประสาททั้งหาของตน
โดยมุงเอาจากของจากคนอื่ นมาใหแกตัว ดังที่เรียกวาความเห็นแกตัว
สวนจําพวกหลังเปนการสนองความตองการความปรารถนาเพื่อความดี
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ความงามความสมบูรณของสรรพสัตวสรรพสิ่ง อันเปนเหตุใหคิดจะทํา
ให แ ก เ ขา ทํ าเพื่อ ให เ ขาหรื อ เพื่อ ให ข องเหล านั้ น ดีง ามมี ค วามสุ ข ความ
สมบูรณ ความตองการจําพวกที่สอง คือฉันทะนี้ เปนคุณสมบัติสําคัญใน
การสรางสรรคความดีงามและพัฒนาชีวิตพัฒนาคน ใหเกิดความสุขที่
ลึกซึ้งสูงขึ้นไป และเปนตัวเชื่อมโยงที่จะนํามนุษยไปสูความสุขประเภทที่
๒ แตเปนสภาวะที่ไมปรากฏเดนชัดสําหรับคนทั่วไป เหมือนซอนหรือซอน
อยูขางหลังของจําพวกแรก เปนขั้นตอนของการพัฒนาและความกาวหนา
ไปในระหวาง จึงแยกออกไปพูดตางหาก
ในที่ นี้ จะพู ด ถึ ง ความสุ ข ประเภทที่ ๑ เฉพาะจํ า พวกแรก ซึ่ ง
ปรากฏเดนชัดอยูในโลก ที่มนุษยปุถุชนคนทั่วไปใฝแสวง ติดของ หมกมุน
ครุ น คิ ด ร า นรน ทะยานหา พากั น วุ น วายอยู ซึ่ ง เหมื อ นตรงข า มกั บ
ความสุขประเภทที่ ๒ อันโปรงโลง สงบ ปราศจากสิ่งของขัด กีดกั้น จํากัด
ความนึกคิด เชน ความวิตกกังวล ความรูสึกคับแคบ และกิเลสตางๆ ที่
พัวพันผูกรัดกดดันจิตใจ
ความสุขประเภทแรก จําพวกที่อาศัยการสนองความตองการทาง
ผัสสะนั้น เปนแบบที่ขึ้นตอปจจัยภายนอก คือ วัตถุและอารมณสําหรับ
สนองความตองการตางๆ ลักษณะอาการของจิตในสภาพที่เกี่ยวของกับ
ความสุขประเภทนี้ คือ การแสหาดิ้นรนกระวนกระวายเปนอาการนําหนา
อยางหนึ่ง และความรูสึกที่ยึดติด คับแคบ หวงแหน ผูกพั นเฉพาะตัว
อยางหนึ่ง อาการเหลานี้มีความสําคัญมากในทางจริยธรรม เพราะเปน
อาการของความยึ ด อยาก หรื อ ความเห็ น แก ตัว และในเมื่ อ ไม จั ด การ
ควบคุมใหดี ยอมเปนที่มาแหงปญหาตางๆ
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การที่ตองอาศัยอารมณอยางอื่น ตองขึ้นตอปจจัยภายนอกเชนนี้
ยอมเปนธรรมดาอยูเอง ที่ความสุขประเภทนี้ จะตองทําใหตัวบุคคลตก
เปนทาสของปจจั ยภายนอก ในรู ปใดรูปหนึ่ง ไม มากก็นอย และความ
แปรปรวนของปจจัยภายนอกนั้น ยอมทําใหเกิดความกระทบกระเทือนแก
บุคคลนั้นดวย
ความสุขประเภทนี้ ทางธรรมเรียกวาสามิสสุข เปนสุขเนื่องดวย
หาสิ่งสําหรับมาเติมความรูสึกบางอยางที่ขาดไป หรือพรองอยู คือตอง
อาศัยอามิส
สวนความสุขประเภทหลัง เปนความสุขที่ไมตองอาศัยสิ่งสนอง
ความอยาก (อารมณภายนอก) ตางๆ มาเปนองคประกอบ หรือเปนเครื่อง
เสริม เปนภาวะของจิตใจภายใน อยางที่เรียกไดวาเปนตัวของตัวเอง ไมมี
สิ่งรบกวน โดยอาจบรรยายลักษณะไดวา เปนความ สะอาด เพราะไมมี
ความรูสึกที่เปนกิเลสตางๆ เขาไปปะปนขุนมัว สวาง เพราะประกอบดวย
ปญญา มองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน เห็นกวางขวาง ไมมีขีดจํากัด มี
ความเขาอกเขาใจ และพรอมที่จะรับรูพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาววิสัย
สงบ เพราะไม มี ค วามกระวนกระวาย ปลอดจากสิ่ งกั ง วลใจ ไม ว าวุ น
หวั่นไหว ผอนคลาย ราบเรียบ เสรี เพราะเปนอิสระ ไมมีส่ิงที่จํากัดความ
นึกคิด ไมมีความกีดกั้นของขัด โปรงเบา ไมยึดติด ไมคับแคบ เปดกวาง
แผความรูสึกรักใครปรารถนาดีดวยเมตตาไปยังมนุษย สัตว ทั่วหนา รับรู
ความทุกขของผูอื่นดวยกรุณา รวมบันเทิงใจดวยมุทิตาในความสุขความ
รุงเรืองสําเร็จของทุกคน และ สมบูรณ เพราะไมมีความรูสึกขาดแคลน
บกพรอง วาเหว มีแตความแชมชื่นเบิกบาน เปรียบในทางรางกายเหมือน
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การมีสุขภาพดี ยอมเปนภาวะที่เต็มเปยมสมบูรณอยูในตัว ในเมื่อไมมีโรค
เปนขอบกพรอง
ในภาวะจิตเชนนี้ คุณธรรมที่เปนสวนประกอบสําคัญก็คือ ความ
เปน อิสระ ไมเกี่ยวเกาะผูกพันเปนทาส และ ปญญา ความรูความเขาใจ
ตามความเปนจริง คุณธรรมสองอยางนี้แสดงออกในภาวะของจิตที่เรียกวา
อุเบกขา คือ ภาวะที่จิตราบเรียบ เปนกลาง สมดุล พอดี ลงตัว พรอมที่จะ
เขาเกี่ยวของจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามสภาววิสัย ตามที่ควรจะเปน ดวย
เหตุผลบริสุทธิ์
ความสุขประเภทนี้ มีคุณคาสูงสุดในทางจริยธรรม เรียกวา นิรา
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มิสสุข ไมกอใหเกิดปญหา แตเปนภาวะที่ไมมีปญหา และชวยขจัดปญหา
เปนภาวะที่ประณีตลึกซึ้ง ซึ่งอาจเกินกวาที่เรียกวาเปนความสุข จึงเรียก
ง า ยๆ ว า ความพ น จากทุ ก ข เพราะแสดงลั ก ษณะเด น ว า พ น จาก
ขอบกพรองและความแปรปรวน
ในการดํ ารงชีวิตของชาวโลก ซึ่งตองเกี่ย วข อ งกับการแสวงหา
ความสุขประเภทที่หนึ่ง จําพวกสามิสสุข อยูดวยเปนธรรมดานั้น เปนไป
ไมไดที่มนุษ ยจ ะได รับสิ่งสนองความต องการทุกอย างได ทัน ใจทุ กครั้ ง
ตลอดทุกเวลา สมหวังเสมอไป และคงอยูตลอดไป เพราะเปนเรื่องขึ้นตอ
ปจจัยภายนอก และมีความแปรปรวนไดตามกฎธรรมชาติ จึงเปนความ
จําเปนที่จะตองพยายามสรางสภาพจิตอยางที่เรียกวาความสุขประเภทที่
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ถาพูดอยางเครงครัด ตองใชคําวา “นิรามิสตรสุข” โดยจําแนกความสุขเปน ๓ อยาง คือ
สามิสสุข (กามสุข) นิรามิสสุข (สุขในฌาน) และนิรามิสตรสุข (สุขเนื่องดวยความเปน
อิสระพนกิเลส) จะเห็นวา ปุถุชนยังอาจติดในนิรามิสสุขแลวประมาทได ดังนั้น จะ
ปลอดภัยจริงตอเมื่อถึงนิรามิสตรสุข (ดูสุข ๓ นี้ที่ สํ.สฬ.๑๘/๔๔๖/๒๙๒)
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สองไวดวย อยางนอยพอเปนพื้นฐานของจิตใจ ใหมีสุขภาพจิตดีพอที่จะ
ดํารงชีวิตอยูในโลกอยางที่เรียกวาสุขสบาย มีความทุกขนอยที่สุด รูจักวา
ควรจะปฏิบัติตนอยางไรตอความสุขประเภทที่หนึ่งนั้น เพื่อมิใหกลายเปน
ปญหากอใหเกิดความเดือดรอน ทั้งแกตนและบุคคลอื่น สภาพจิตเชนนี้จะ
สรางขึ้นได ก็ดวยการรูจักมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน เพื่อความมีชีวิต
อยูอยางที่เรียกวา ไมยึดมั่นถือมั่น ซึ่งอาศัยการรูเทาทันหลักความจริงของ
ธรรมชาติ จนถึงขั้นอนัตตา
๕) ในการแสวงหาความสุขประเภทที่หนึ่ง ซึ่งตองอาศัยปจจัย
ภายนอกนั้น จะตองยอมรับความจริงวา เปนการเขาไปสัมพันธกันของคู
สัมพันธอยางนอย ๒ ฝาย เชน บุคคล ๒ คน หรือ บุคคล ๑ กับ วัตถุ ๑
เปนตน และแตละฝายมีความทุกข มีความขัดแยง บกพรอง ไมสมบูรณ
แฝงติ ด ตั ว มาด ว ยกั น อยู แ ล ว เมื่ อ สิ่ ง ที่ มี ค วามขั ด แย ง กั บ สิ่ ง ที่ มี ค วาม
ขัดแยงมาสัมพันธกัน ก็ยอมมีทางที่จะใหเกิดความขัดแยงเพิ่มขึ้น ทั้งใน
ดานปริมาณและระดับความรุนแรง ตามอัตราการปฏิบัติที่ผิด
ตัวอยางงายๆ ในกรณีการแสวงหาความสุขนี้ เพื่อความสะดวก
ยกฝายหนึ่งเปนผูเสวยความสุข และอีกฝายหนึ่งเปนผูถูกเสวย ทั้งผูเสวย
และผูถูกเสวย มีความบกพรองและขัดแยงอยูในตัวดวยกันอยูแลว เชน
ตัวผูเสวยเอง ไมอยูในภาวะและอาการที่พรอมอยูตลอดเวลาที่จะเสวย
ความสุขตามความตองการของตน ฝายผูถูกเสวยก็ไมอยูในภาวะและ
อาการพรอมอยูตลอดเวลาที่จะถูกเสวย ในภาวะเชนนี้ เปนไปไมไดที่จะได
ฝายเดียว โดยไมยอมเสียบางเลย เมื่อฝายใดฝายหนึ่ง หรือทั้งสองฝาย
ไมตระหนักหรือไมยอมรับความจริงนี้ ยอมถือเอาความยึดอยากของตน

๑๕๖
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เปนประมาณ และยอมเกิดอาการขัดแยงระหวางกันขึ้น เริ่มแตความขัดใจ
เปนตนไป
อนึ่ง อาการที่ผูเสวยยึดอยากตอสิ่งที่ถูกเสวยนั้น ยอมรวมไปถึง
ความคิดผูกหวงแหนไวกับตน และความปรารถนาใหคงอยูในสภาพนั้น
ตลอดไปดวย อาการเหลานี้เปนการขัดแยงตอกระบวนการของธรรมชาติที่
เปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจัยตางๆ จึงเปนการนําตนเขาไปขัดขืนฝน
ขวางความประสานกลมกลื น กั น ในกระบวนการของธรรมชาติ เมื่ อ
ดํารงชีวิตอยูโดยไมรูเทาทันความเปนจริงเหลานี้ ถือเอาแตความอยาก
ความยึด คือ ตัณหาอุปาทานเปนประมาณ ก็คือการเปนอยูอยางฝนทื่อๆ
ซึ่งจะตองเกิดความกระทบกระทั่ง ขัดแยง บีบคั้น และผลสะทอนกลับที่
เปนความทุกขในรูปตางๆ เกิดขึ้นเปนอันมาก
ยิ่งกวานั้น ในฐานะที่คูสัมพันธทั้งสองฝาย เปนสวนประกอบอยู
ในธรรมชาติ ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งกั น นอกจากจะเกี่ ย วข อ งไปถึ ง
กระบวนการธรรมชาติทั้งหมดเปนสวนรวมแลว ยังมักมีองคประกอบอื่น
บางสวนเขามาเกี่ยวของอยางพิเศษ เปนตัวการอยางที่สามอีกดวย เชน
บุคคลที่อยากไดของสิ่งเดียวกัน เปนตน ความยึดอยากที่ถูกขัด ยอมให
เกิดปฏิกิริยาแสดงความขัดแยงออกมาระหวางกัน เชน การแขงขัน ตอสู
แยงชิง เปนตน เปนอาการรูปตางๆ ของความทุกข ยิ่งจัดการกับปญหา
ดวยความยึดอยากมากเทาใด ความทุกขก็ยิ่งรุนแรงเทานั้น แตถาจัดการ
ดวยปญญาถูกตรงมากเทาใด ปญหาก็หมดไปเทานั้น
โดยนัยนี้ จากอวิชชา หรือโมหะ คือความไมรูสิ่งทั้งหลายตามที่
มันเปน จึงอยากไดอยางเห็นแกตัวดวยโลภะ เมื่อขัดของหรือถูกขัดขวาง
และไมมีปญญารูเทาทัน ก็เกิดโทสะความขัดใจและความคิดทําลาย จาก
กิเลสรากเหงา ๓ อยางนี้ กิเลสรูปตางๆ ก็ปรากฏขึ้นมากมาย เชน ความ
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ตระหนี่ ความริษยา ความหวาดระแวง ความฟุงซาน ความวิตกกังวล
ความกลัว ความพยาบาท ความเกียจคราน ฯลฯ เปนการระดมสราง
ป จ จั ย แห ง ความขั ด แย ง ให เ กิ ด ขึ้ น ในตั ว มากขึ้ น ๆ และกิ เ ลสอั น เป น
เครื่องหมายแหงความขัดแยงเหลานี้ ยอมกลายเปนสิ่งสําหรับกีดกั้นจํากัด
และแยกตนเองออกจากความประสานกลมกลืน ของกระบวนการแหง
ธรรมชาติ ความขัดแยงตอธรรมชาตินี้ ยอมสงผลรายสะทอนกลับมาบีบ
คั้นกดดันบุคคลนั้นเอง เปนการลงโทษโดยธรรมชาติ
โดยนัยนี้ ทุกขในธรรมชาติ หรือสังขารทุกข จึงแสดงผลออกมา
เปนความทุกขที่รูสึกไดในตัวคน เชน
- เกิดความรูสึกคับแคบ มืด ขุน มัว อึดอัด เรารอน กระวน
กระวาย กลัดกลุม
- เกิ ด ผลรา ยตอ บุ ค ลิก ภาพ และกอ อาการทางร างกาย เช น
โรคภัยไขเจ็บ
- ความทุกขที่เปนอาการตามปกติทางรางกายอันเปนธรรมดา
สังขาร เชน ความเจ็บปวดในยามปวยไข ทวีความรุนแรงเกิน
กวาที่ควรจะเปนตามปกติของมัน เพราะความเขาไปยึดดวย
ตัณหาอุปาทาน เปนการซ้ําเติมตนเองหนักยิ่งขึ้น
- เปนการกอความทุกขความขัดแยง ความคับแคบ อึดอัด ขุน
มัว ใหเกิดแกคนอื่นๆ ขยายกวาง ออกไป
- เมื่อ คนสว นใหญใ นสัง คม แต ละคน ตางระดมสร างกิ เลส
ขึ้นมาปดกั้นแยกตนเองดวยความเห็นแกตัว ความขัดแยง
ตางๆ ก็เกิดเพิ่มมากขึ้น สังคมก็เสื่อมโทรมเดือดรอน เพราะ
ผลกรรมรวมกันของคนในสังคม
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นี้คือกระบวนการทําใหสังขารทุกข เกิดกลายเปนทุกขเวทนา หรือ
ความทุกขแทๆ (ทุกขทุกข) ขึ้นมา เพราะเขาไปเกี่ยวของกับสิ่งทั้งหลาย
ดวยอวิชชา มีชีวิตอยางฝนทื่อๆ ตอกระบวนการธรรมชาติ และปลอยตัว
ลงเปนทาสในกระแสของมัน เรียกสั้นๆ วา เพราะความยึดมั่นถือมั่น
วิถีที่ตรงขามจากนี้ ก็คือ การเปนอยูอยางรูเทาทันความจริง คือ รูจัก
สิ่งทั้งหลายตามที่มันเปน แลวเขาไปเกี่ยวของดวยปญญา รูจักที่จะปฏิบัติ โดย
ประการที่ว า ทุกขในธรรมชาติที่ เป นไปตามสภาวะของมั นเองตามธรรมดา
สั ง ขาร จะคงเป น แต เ พี ย งสั ง ขารทุ ก ข อ ยู ต ามเดิ ม ของมั น เท า นั้ น ไม
กอใหเกิดความขัดแยงเปนพิษเปนภัยมากขึ้น
ยิ่ ง กว า นี้ ผู ที่ เ ป น อยู ด ว ยป ญ ญาอย า งนั้ น ยั ง สามารถถื อ เอา
ประโยชนจากสังขารทุกขอีกดวย โดยเมื่อรูวาสิ่งเหลานี้เปนทุกข เพราะเขา
ไปยึดถือดวยตัณหาอุปาทาน ก็ไมเขาไปยึดถือมัน ไมเปนอยูอยางฝนทื่อๆ
ไมสรางกิเลสสําหรับมาขีดวงจํากัดตนเองใหกลายเปนตัวการสรางความ
ขัดแยงขึ้นมาบีบคั้นตนเองมากขึ้น รูจักที่จะอยูอยางกลมกลืนประสานกับ
ธรรมชาติ ดวยการประพฤติคุณธรรมตางๆ ซึ่งทําใจใหเปดกวาง และทําให
เกิดความประสานกลมกลืน เชน เมตตา-ความรักความปรารถนาดีตอกัน
กรุณา-ความคิดชวยเหลือ มุทิตา-ความบันเทิงใจในความสุขความสําเร็จ
ของผูอื่น อุเบกขา-ความวางใจเปนกลางตัดสินเหตุการณตามเปนจริงตาม
เหตุปจจัยและราบเรียบไมหวั่นไหวเพราะกระแสโลก ความสามัคคี ความ
รวมมือ การชวยเหลือบําเพ็ญประโยชนแกกัน ความเสียสละ ความสํารวม
ตน ความอดทน ความเคารพออนนอม ความมีวิจารณญาณไมหลงใหลใน
เหตุการณ เปนตน
ทั้งนี้ เปนการตรงขามกับกิเลสที่สรางความขัดแยงและความคับ
แคบ เชน ความเกลียดชัง ความพยาบาท ความริษยา ความกลัดกลุม
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วุนวายใจ ความแตกแยก ความแกงแยงแขงดี การเห็นแกได การตามใจ
ตนเอง ความหุ น หั น ความดื้ อ รั้ น ความเย อ หยิ่ ง ความกลั ว ความ
หวาดระแวง ความเกียจคร าน ความเฉื่อยชา ความหดหู ความมัวเมา
ความลืมตัว ความลุมหลงงมงาย เปนตน
นี้ คื อวิ ถี แห งความมี ชี วิ ตที่ ประสานกลมกลื นในธรรมชาติ การ
สามารถถื อ เอาประโยชน จ ากกฎธรรมชาติ หรื อ ใช ก ฎธรรมชาติ ให เ ป น
ประโยชนได การอยูอยางไมสูญเสียอิสรภาพ อยางที่วา อยูอยางไมยึดมั่นถือ
มั่น หรือการมีชีวิตอยูดวยปญญา ซึ่งถือวาเปนการมีชีวิตอยูอยางประเสริฐสุด
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๓. อนัตตตา
ความเขาใจใน อนัตตตา มีคุณคาสําคัญทางจริยธรรม คือ
๑) ในขั้นตน ทางดานตัณหา ชวยลดทอนความเห็นแกตน มิให
ทํา การต า งๆ โดยยึ ด ถื อ แต ป ระโยชน ต นเป น ประมาณ ทํ า ให ม องเห็ น
ประโยชนในวงกวาง ที่ไมมีตัวตนมาเปนเครื่องกีดกั้นจํากัด
อนึ่ ง ภาวะที่ สิ่ ง ทั้ ง หลายไม มี ตั ว ตนของมั น เอง เกิ ด จาก
สวนประกอบ และเปนไปตามเหตุปจจัยนั้น สอนวา สิ่งทั้งหลายจะปรากฏ
รูปเปนอยางไร ยอมแลวแตการปรุงแตง ดวยการทําเหตุปจจัย และชักโยง
เชื่ อ มความสั ม พั น ธ ใ ห เ ป น ไปตามความมุ ง หมายและขอบเขตวิ สั ย
ความสามารถ โดยนั ย นี้ จึ ง เป น การย้ํ า ข อ ที่ ว า บุ ค คลควรปฏิ บั ติ ต อ สิ่ ง
ทั้งหลายตรงตัวเหตุปจจัย ดวยทาทีที่เปนอิสระ ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่สุดที่จะใหได
ทั้งผลสําเร็จตามความมุงหมาย และไมเกิดทุกขเพราะตัณหาอุปาทาน
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พุทธธรรม

๒) ในขั้นกลาง ทางดานทิฏฐิ ทําใหจิตใจกวางขวางขึ้น สามารถ
เขาไปเกี่ยวของ พิจารณา และจัดการกับปญหาและเรื่องราวตางๆ โดยไม
เอาตัวตน ความอยากของตน ตลอดจนความเห็น ความยึดมั่นถือมั่นของ
ตนเขาไปขัด แตพิจารณาจัดการไปตามตัวธรรม ตามตัวเหตุตัวผล ตามที่
มันเปนของมันหรือควรจะเปนแทๆ คือสามารถตั้งอุเบกขา วางจิตเปน
กลาง เข า ไปเพ ง ตามที่ เ ป น จริ ง งดเว น อั ต ตาธิ ป ไตย ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก
ธรรมาธิปไตย
๓) ในขั้นสูง การรูหลักอนัตตตา ก็คือ การรูสิ่งทั้งหลายตามที่มัน
เป น อย า งแท จ ริ ง คื อ รู ห ลั ก ความจริ ง ของธรรมชาติ ถึ ง ที่ สุ ด ความรู
สมบูรณถึงขั้นนี้ ทําใหสลัดความยืดมั่นถือมั่นเสียได ถึงความหลุดพน
บรรลุอิสรภาพโดยสมบูรณ อันเปนจุดหมายของพุทธธรรม อยางไรก็ดี
ความรู แ จ ม แจ ง ในหลั ก อนั ต ตตา ต อ งอาศั ย ความเข า ใจตาม
แนวปฏิจจสมุปบาท และการปฏิบัติตามแนวมรรค ซึ่งจะกลาวตอไป
๔) กลาวโดยทั่วไป หลักอนัตตตา พรอมทั้งหลักอนิจจตา และ
หลักทุกขตา เปนเครื่องยืนยันความถูกตองแทจริง ของหลักจริยธรรม
อื่นๆ โดยเฉพาะหลักกรรม และหลักการปฏิบัติเพื่อความหลุดพน เชน
เพราะสิ่งทั้งหลายไมมีตัวตน ความเปนไปในรูปกระแสแหงเหตุปจจัย ที่
สั ม พั นธ สืบตอ เนื่อ งอาศั ย กัน จึ งเป นไปได กรรมจึ งมี ได และเพราะสิ่ ง
ทั้ ง หลายไม มี ตั ว ตน ความหลุ ด พ น จึ ง มี ไ ด ดั ง นี้ เ ป น ต น อย า งไรก็ ดี
คําอธิบายในเรื่องนี้จะตองพิจ ารณาตามแนวปฏิจ จสมุ ปบาทที่จะกลาว
ตอไป

ไตรลักษณ

พุทธพจนเกี่ยวกับไตรลักษณ
ก. ความรูเทาทันสภาวะของไตรลักษณ
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่ออะไรมีอยู่ เพราะอาศัยอะไร
เพราะยึดถืออะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่า นั่นของเรา, เราเป็น
นั่น, นั่นเป็นอัตตา/ตัวตนของเรา...
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูป...เมื่อเวทนา...เมื่อสัญญา...เมื่อ
สังขาร...เมื่อวิญญาณมีอยู่ เพราะอาศัย (รูป...เวทนา...
สัญญา...สังขาร...) วิญญาณ เพราะยึดมั่น (รูป...เวทนา...
สัญญา...สังขาร...) วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่า นั่นของ
เรา, เราเป็นนั่น, นั่นเป็นอัตตา/ตัวตนของเรา”99
“ภิกษุทั้งหลาย สมณะทั้งหลาย ก็ดี พราหมณ์ทั้งหลาย ก็ดี
เหล่าหนึ่งเหล่าใด ก็ตาม ที่มองเห็นอัตตา/ตัวตน แบบ
ต่างๆ หลากหลายเป็นอเนก ย่อมมองเห็นอุปาทานขันธ์
เหล่านั้นทั้งหมด หรือไม่ก็มองเห็นขันธ์ใดขันธ์หนึ่ง ใน
บรรดาอุปาทานขันธ์เหล่านั้น (ว่าเป็นอัตตา) กล่าวคือ:“ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนในโลกนี้ ผู้มิได้เรียนสดับ...ย่อม
มองเห็นรูปว่าเป็นอัตตาบ้าง ย่อมมองเห็นอัตตามีรูป
บ้าง ย่อมมองเห็นรูปในอัตตาบ้าง ย่อมมองเห็นอัตตาใน
รูปบ้าง ย่อมมองเห็นเวทนา...สัญญา...สังขารทั้งหลาย...
วิญญาณ (ทํานองเดียวกัน) โดยนัยดังกล่าวนั้น การ
มองเห็นนี้แล
ก็กลายเป็นความปักใจยึดถือของเขาว่า
99
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พุทธธรรม
“ตัวเรามี/ตัวเราเป็น”100
“ภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลาย รู ป ...เวทนา...สั ญ ญา...สั ง ขาร...
วิญญาณ ไม่เที่ยง, สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์, สิ่งใด
เป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา, สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้น
พึงเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามที่มันเป็นว่า นั่นไม่ใช่ของ
เรา มิใช่เราเป็นนั่น นั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา”101
“ภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลาย รู ป ...เวทนา...สั ญ ญา...สั ง ขาร...
วิญญาณ ไม่เที่ยง...เป็นทุกข์...เป็นอนัตตา, แม้สภาวะที่
เป็นเหตุเป็นปัจจั ยให้รู ป ฯลฯ วิญ ญาณเกิดขึ้น ก็ไม่
เที่ยง...เป็นทุกข์...เป็นอนัตตา, รูป ฯลฯ วิญญาณ ซึ่ง
เกิดจากสภาวะที่ไม่เที่ยง...เป็นทุกข์...เป็นอนัตตา จักเป็น
ของเที่ยง...เป็นสุข...เป็นอัตตา ได้จากที่ไหน”102
“ท่านเอย อริยสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้ว ได้พบเห็น
อริยชนทั้งหลาย ฉลาดในอริยธรรม ฝึกอบรมดีแล้วใน
อริยธรรม ได้พบเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ฉลาดในสัปปุริส
ธรรม ฝึกอบรมดีแล้วในสัปปุริสธรรม ย่อมไม่มองเห็น
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอัตตา, ไม่
มองเห็ นอั ต ตามี ร ู ป มี เวทนา มี ส ั ญ ญา มี ส ั ง ขาร มี
วิญญาณ,
ไม่มองเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ในอัตตา, ไม่มองเห็นอัตตา ในรูป ในเวทนา ใน
สัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ
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ไตรลักษณ

๑๖๓

“อริ ย สาวกนั ้ น รู ้ ช ั ด รู ป เวทนา สั ญ ญา สั ง ขาร
วิญญาณ ที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นสิ่งปรุง
แต่ง บั่นรอนกันเอง, ตามที่มันเป็นว่า ไม่เที่ยง เป็น
ทุกข์ เป็นอนัตตา เป็นสิ่งปรุงแต่ง บั่นรอนกันเอง,
“อริยสาวกนั้น ไม่ยึดติด ไม่ถือค้างไว้ ไม่มั่นหมายปัก
ใจ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ว่าเป็นตัวตน
ของเรา, อุปาทานขันธ์ ๕ เหล่านี้ ที่อริยสาวกนั้น ไม่
ยึดติด ไม่ถือมั่นแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูล
เพื่อความสุขตลอดกาลนาน”103
“แน่ะท่านคหบดี อย่างไร จึงชื่อว่าป่วยทั้งกาย ป่วย
ทั้งใจ? ในข้อนี้ ปุถุชนผู้มิได้เรียนสดับ ไม่ได้พบเห็น
อริยชนทั้งหลาย ไม่ฉลาดในอริยธรรม ไม่ได้ฝึกอบรมใน
อริยธรรม...ย่อมมองเห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ เป็นตน (อัตตา), มองเห็นตน มีรูป มีเวทนา
มีสัญญา มีสังขาร มีวิญญาณ, มองเห็น รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ในตน, มองเห็นตน ในรูป ใน
เวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ,
อยู่ด้วย
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สํ.ข.๑๗/๒๐๗/๑๓๙ (แปลรวบความ, เปนภาษิตของพระสารีบุตร); ขอความวา ไมเห็นรูป
เปนตน ไมเห็นตนมีรูป ไมเห็นรูปในตน ไมเห็นตนในรูปนั้น ถาจะใชเปนคําศัพทสั้นๆ ก็
ตรงกับคําในวิสุทธิมัคค วา น อตฺตา (ไมเปนตน) น อตฺตโน (ไมใชของตน) น อตฺตนิ
(ไมใชในตน) น อตฺตวตี (ไมใชมีตน) ดู วิสุทฺธิ.๓/๑๙๔; วิสุทธิมัคค แสดงวิธีพิจารณา
ให เ ห็ น ความว า งจากตั ว ตน โดยใช คํ า พิ จ ารณามากมายหลายแง เช น กํ า หนด
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พุทธธรรม
ความรู้สึกรุมเร้าว่า รูปเป็นเรา รูปของเรา, เวทนาเป็นเรา
เวทนาของเรา, สัญญาเป็นเรา สัญญาของเรา, สังขาร
เป็นเรา สังขารของเรา, วิญญาณเป็นเรา วิญญาณของ
เรา.
“เมื่อเขาอยู่ด้วยความรู้สึกรุมเร้าว่า รูปเป็นเรา รูป
ของเรา ฯลฯ วิญญาณเป็นเรา วิญญาณของเรา, รูป
เวทนา สั ญ ญา สั ง ขาร วิญ ญาณ ย่ อมแปรปรวนไป
กลายเป็นอย่างอื่น, เขาย่อมเกิดความโศกเศร้า ความครํ่า
ครวญ ความทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นผิดหวัง
เพราะการที่รูป ฯลฯ วิญญาณ แปรปรวนไป กลายเป็น
อย่างอื่น
“แน่ะท่านคหบดี อย่างไร จะชื่อว่า ป่วยแต่กาย ใจไม่
ป่วย? ในข้อนี้ อริยสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้ว...ย่อมไม่
มองเห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นตน
(อัตตา), ไม่มองเห็นตน มีรูป มีเวทนา มีสัญญา มี
ไม่มองเห็นรูป เวทนา สัญญา
สังขาร มีวิญญาณ,
สังขาร วิญญาณ ในตน, ไม่มองเห็นตน ในรูป ใน
เวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ, ไม่อยู่ด้วย
ความรู้สึกรุมเร้าว่า รูปเป็นเรา รูปของเรา, เวทนาเป็นเรา
เวทนาของเรา, สัญญาเป็นเรา สัญญาของเรา, สังขาร
เป็นเรา สังขารของเรา, วิญญาณเป็นเรา วิญญาณของ
เรา.
“เมื่ออริยสาวกนั้น ไม่อยู่ด้วยความรู้สึกเร้ารุมว่า รูป
เป็นเรา รูปของเรา ฯลฯ วิญญาณเป็นเรา วิญญาณ
ของเรา, รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นั้น

ไตรลักษณ
แปรปรวนไป กลายเป็นอย่างอื่น, เธอก็ไม่เกิดความ
โศกเศร้ า ความครํ่ า ครวญ ความทุ กข์ โทมนั ส และ
ความคับแค้นผิดหวัง เพราะการที่รูป ฯลฯ วิญญาณ
แปรปรวนไป กลายเป็นอย่างอื่น”104
“ภิกษุทั้งหลาย อย่างไรจึงจะมีความไม่กระวนกระวาย
ที่เกิดจากความไม่ถือมั่น? ในข้อนี้อริยสาวกผู้ได้เรียนสดับ
แล้ว... ย่อมไม่มองเห็นรูปเป็นตน, ไม่มองเห็นตนมีรูป,
ไม่มองเห็นตนในรูป, ไม่มองเห็นรูปในตน ถึงรูปของเธอ
นั ้ น จะแปรปรวนไป กลายเป็ นอย่ างอื ่ น เธอก็ ไ ม่ มี
วิ ญ ญาณที ่ ห มุ น คล้ อ ยไปตามความแปรปรวนของรู ป
เพราะการที่รูปแปรปรวนไปกลายเป็นอย่างอื่นนั้นด้วย,
ความกระวนกระวายและประดาความรู ้ ส ึ ก นึ ก คิ ด
(ธรรมสมุปบาท) ที่เกิดจากการหมุนคล้อยไปตามความ
แปรปรวนของรูป ก็ครอบงําจิตของเธอไม่ได้,
“เพราะการที่จิตไม่ถูกครอบงํา เธอย่อมไม่มีความหวั่น
หวาด ไม่มีความคับแค้นใจ ไม่มีความห่วงหาอาลัย เพราะ
ไม่ถือมั่น จึงไม่กระวนกระวาย”105 (เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ก็เชนกัน)
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรู้แล้วซึ่งความเป็นอนิจจัง ความ
แปรปรวนไป จางคลายไป ดับไปของรูป มองเห็นอยู่ด้วย
สัมมาปัญญา ตามที่มันเป็นว่า รูปในกาลก่อนก็ดี รูปทั้ง
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สํ.ข.๑๗/๔-๕/๓-๗ (แปลรวบความ, ภาษิตของพระสารีบุตร)
สํ.ข.๑๗/๓๓/๒๒

๑๖๕

๑๖๖

พุทธธรรม
ปวงในบั ด นี ้ ก ็ ด ี ล้ ว นไม่ เ ที ่ ย ง เป็ น ทุ ก ข์ มี ค วาม
แปรปรวนไปเป็นธรรมดา ดังนั้น ก็ย่อมละความโศกเศร้า
ความครํ่าครวญ ความทุกข์ โทมนัส และความคับแค้น
ผิดหวังเสียได้, เพราะละความโศกเศร้า ฯลฯ ได้ ก็ไม่
กระวนกระวาย, เมื่อไม่กระวนกระวาย ก็อยู่เป็นสุข,
ภิกษุผู้อยู่เป็นสุข เราเรียกว่า ผู้นิพพานเฉพาะกรณีนั้นๆ
(ตทังคนิพพุตะ)”106 (เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็
เชนกัน)
“ปุถุชนผู้มิได้เรียนสดับนั้น ย่อมมนสิการโดยไม่แยบ
คาย (อโยนิ โ สมนสิ ก าร) อย่ างนี ้ ว ่า: ในอดี ต กาลอั น
ยาวนาน เราได้มีแล้วหรือหนอ,...หรือว่าเรามิได้มี,...เราได้
เป็นอะไรหนอ,...เราได้เป็นอย่างไรหนอ,...เราเป็นอะไรแล้ว
จึงได้เป็นอะไรหนอ, ในอนาคตกาลอันยาวนาน เราจักมี
หรือหนอ,...หรือว่าเราจักไม่มี,...เราจักเป็นอะไรหนอ,...เรา
จักเป็นอย่างไรหนอ,...เราจักเป็นอะไรแล้วจึงจะเป็นอะไร
หนอ; หรือปรารภกาลปัจจุบันในบัดนี้ มีความสงสัยขึ้น
ภายในว่า เรามีอยู่หรือ, หรือว่าเราไม่มี, เราเป็นอะไร
หนอ, เราเป็นอย่างไรหนอ, สัตว์นี้มาจากไหนหนอ, สัตว์
นั้นจักไป ณ ที่ใดหนอ?
“เมื่อปุถุชนนั้น มนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ ทิฏฐิ
อย่างใดอย่างหนึ่งในทิฏฐิ ๖ อย่าง ย่อมเกิดขึ้น คือ
เขาย่อมเกิดทิฏฐิ (ยึดถือ) เอาเป็นจริงเป็นแท้ว่า เรามี
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สํ.ข.๑๗/๘๘/๕๔

ไตรลักษณ
อัตตา,...เราไม่มีอัตตา,...เรากําหนดรู้อัตตาด้วยอัตตา,...เรา
กําหนดรู้สภาวะที่มิใช่อัตตาด้วยอัตตา,...เรากําหนดรู้อัตตา
ด้วยสภาวะที่มิใช่อัตตา, หรือมิฉะนั้นก็จะมีทิฏฐิดังนี้ว่า
อั ต ตาของเรานี ้ แหละ ที ่ เป็ น ตั ว บงการ เป็ น ผู ้ เ สวย
ประสบวิบากแห่งกรรมที่ดีและชั่ว ณ ที่นั้นๆ เป็นสภาวะ
ที่เที่ยงแท้ ยั่งยืน คงอยู่ตลอดไป มีความไม่ผันแปรเป็น
ธรรมดา จักคงอยู่อย่างนั้นเสมอตลอดไป ภิกษุทั้งหลาย
นี้เรียกว่า ทิฏฐิ รกชัฏแห่งทิฏฐิ กันดารแห่งทิฏฐิ เสี้ยน
หนามทิฏฐิ ความดิ้นรนแห่งทิฏฐิ ทิฏฐิเครื่องผูกมัดสัตว์,
ปุถุชนผู้มิได้เรียนสดับ ซึ่งถูกทิฏฐิเครื่องผูกมัดรัดตัวไว้
ย่อมไม่พ้นจาก ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์
โทมนัส และอุปายาส, เรากล่าวว่า ย่อมไม่พ้นจากทุกข์
“ภิกษุทั้ง หลาย ส่วนอริยสาวก ผู้ได้เรียนสดับแล้ว
ฯลฯ ย่อมรู้ชัดธรรมที่ควรมนสิการ รู้ชัดธรรมที่ไม่ควร
มนสิการ, ย่อมไม่มนสิการธรรมที่ไม่ควรมนสิการ ย่อม
มนสิการธรรมที่ควรมนสิการ
“ธรรมที่ไม่ควรมนสิการ ซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการ เป็น
ไฉน? กล่าวคือ เมื่ออริยสาวกมนสิการธรรมเหล่าใด
กามาสวะก็ดี ภวาสวะก็ดี อวิชชาสวะก็ดี ที่ยังไม่เกิด ก็
เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เจริญ, เหล่านี้คือธรรมที่ไม่ควร
มนสิการ ซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการ
“ธรรมที ่ค วรมนสิ การ ซึ ่ง อริ ยสาวกมนสิ การ เป็ น
ไฉน? กล่าวคือ เมื่ออริยสาวกมนสิการธรรมเหล่าใด
กามาสวะก็ดี ภวาสวะก็ดี อวิชชาสวะก็ดี ที่ยังไม่เกิด ก็

๑๖๗

๑๖๘

พุทธธรรม
ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ถูกละเสียได้, เหล่านี้คือธรรม
ที่ควรมนสิการ ซึ่งอริยสาวกย่อมมนสิการ
“เพราะอริ ย สาวกนั ้ น ไม่ ม นสิ ก ารธรรมที ่ ไ ม่ ค วร
มนสิ ก าร และมนสิ ก ารธรรมที ่ ค วรมนสิ ก าร อาสวะ
ทั้งหลายที่ยังไม่เกิด ก็จะไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว ก็
จะถูกละเสียได้
“อริ ยสาวกนั ้ น ย่ อมมนสิ การโดยแยบคาย (โยนิ โส
มนสิการ) ว่า นี้ทุกข์...นี้เหตุให้เกิดทุกข์...นี้ความดับทุกข์...
นี้ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์; เมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการ
โดยแยบคายอย่ า งนี ้ สั ง โยชน์ ๓ ย่ อ มถู ก ละเสี ย ได้
กล่าวคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส”107

ข. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณ
(ดานทําจิตเปนอิสระ และดานทํากิจโดยไมประมาท)
- อนิจจตาแหงชีวิต และการเห็นคุณคาของกาลเวลา

“พระอาทิต ยพั นธุ ์ (พระพุ ทธเจ้า ) ได้ตรั ส
แสดงไว้ ว ่ า รู ป อุ ป มาเหมื อ นฟู ม ฟองแม่ น ํ ้ า
เวทนาอุป มาเหมื อนฟองนํ้าฝน สัญ ญาอุปมา
เหมือนพยับแดด สังขารอุปมาเหมือนต้นกล้วย
วิ ญ ญาณอุ ป มาเหมื อ นมายากล ภิ ก ษุ พ ิ น ิ จ ดู
พิจารณาโดยแยบคาย ซึ ่ งเบญจขั นธ์น ั้ น ด้ วย
ประการใดๆ ก็มีแต่สภาวะที่ว่างเปล่า พระผู้ทรง
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ม.มู.๑๒/๑๒/๑๔; พระบาลีนี้ เฉพาะตอนวาดวยทิฏฐิ ๖ มีคลายกันใน อภิ.วิ.๓๕/๑๐๐๔/
๕๑๖ แตในที่นั้น มีขอความมากกวาเล็กนอย

ไตรลักษณ
ปัญญาดังผืนแผ่นดิน ทรงปรารภร่างกายนี้แล้ว
ทรงแสดงการละธรรม ๓ อย่าง (โลภะ โทสะ
โมหะ หรือตัณหา มานะ ทิฏฐิ) ไว้
“ท่านทั้งหลาย จงดูรูปที่เขาทิ้งแล้ว เมื่อใด
อายุ ไออุ่น และวิญญาณ ละกายนี้ เมื่อนั้น
ร่างกายก็ถูกทิ้ง นอน ไร้จิตใจ กลายเป็นอาหาร
ของสัตว์อื่น นี้แหละการสืบต่อ (ชีวิต) ก็อย่างนี้
มันเป็นมายากลหลอกคนโง่ให้เพ้อ ได้บอกแล้ว
ว่า เบญจขันธ์นี้เป็นผู้ล่าสังหารอยู่ในตัว, จะหา
แก่นสารในเบญจขันธ์นี้ย่อมไม่มี
“ภิ ก ษุ ร ะดมเพี ย รแล้ ว พึ ง พิ จ ารณาขั นธ์
ทั้งหลายอย่างนี้ โดยมีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ทั้ง
วันทั้งคืน พึงละเครื่องผูกมัดเสียให้หมด พึง
สร้ า งที ่ พ ึ ่ ง ให้ แก่ ต น เมื ่ อ ปรารถนาอั จ จุ ต บท
(นิพพาน) ก็พึงประพฤติเหมือนดังคนที่ศีรษะถูก
ไฟไหม้”108
“ภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลาย อายุ ข องมนุ ษ ย์ ท ั ้ ง หลายนี ้ น ้ อ ย,
จะต้องไปสู่ภพหน้า, พึงวินิจฉัยการด้วยความรู้คิด, พึง
กระทํ า การดี ง าม (กุ ศ ล), พึ ง ครองชี ว ิ ต ประเสริ ฐ
(พรหมจรรย์), ผู้ที่เกิดมาแล้ว ที่จะไม่ตายเป็นไม่มี ผู้ใด
อยู่ได้นาน ผู้นั้นก็อยู่ได้แค่ร้อยปี จะเกินไปบ้างก็เพียง
เล็กน้อย
108
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๑๖๙

๑๗๐

พุทธธรรม
“อายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อย สัตบุรุษพึงดู
หมิ่นอายุที่น้อยนั้น, พึงประพฤติเหมือนดังถูก
ไฟไหม้ศีรษะ, การที่มัจจุราชจะไม่มาหานั้น เป็น
อันไม่มี, วันคืนย่อมล่วงไป ชีวิตก็หดสั้นเข้า,
อายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมหมดสิ้นไป เหมือนดัง
นํ้าในธารนํ้าน้อย”109
“ชี ว ิ ต ของสั ต ว์ ท ั ้ ง หลายในโลกนี ้ ไม่ มี
เครื่องหมาย ไม่มีใครรู้ ทั้งยาก ทั้งน้อย และ
ระคนด้วยทุกข์ ความเพียรพยายามที่จะช่วยให้
สัตว์ที่เกิดมาแล้ว ไม่ต้องตายได้นั้น ไม่มีเลย,
แม้อยู่ได้ถึงชรา ก็ต้องตาย, เพราะสัตว์ทั้งหลาย
มีธรรมดาอย่างนี้เอง
“ผลไม้สุกแล้ว ก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาจากการที่
จะต้องร่วงหล่นไป ฉันใด, สัตว์ทั้งหลายเกิด
มาแล้ว ก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาจากการที่จะต้องตาย
ฉันนั้น. ภาชนะดินที่ช่างหม้อทําแล้วทั้งหมด
ล้วนมีความแตกเป็นที่สุด ฉันใด, ชีวิตของสัตว์
ทั้งหลายก็มีความตายเป็นที่สุด ฉันนั้น
“ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนเขลา ทั้งคนฉลาด
ล้วนไปสู่อํานาจของมฤตยู มีมฤตยูเป็นที่ไปเบื้อง
หน้าด้วยกันทั้งหมด
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๑๗๑

ไตรลักษณ
“เมื ่ อ เขาเหล่ า นั ้ น ถู ก มฤตยู ค รอบงํ า แล้ ว
ต้องไปปรโลก,
บิดาจะป้องกันบุตรไว้ก็ไม่ได้
ญาติทั้งหลายจะป้องกันเหล่าญาติไว้ก็ไม่ได้. ดู
เถิด ทั้งที่หมู่ญาติกําลังมองดู พรํ่ารําพันอยู่ด้วย
ประการต่างๆ ผู้จะต้องตายก็ถูกพาไปแต่ลําพังคน
เดียว เหมือนโคที่เขาเอาไปฆ่า.
“โลกถูกความแก่และความตายบดขยี้อย่างนี้
เอง, ปราชญ์ทั้งหลายรู้เท่าทันกระบวนความ
เป็นไปของโลกแล้ว จึงไม่เศร้าโศก.
“ท่านไม่รู้ทาง ไม่ว่าของผู้มาหรือของผู้ไป,
เมื ่ อ มองไม่ เห็ นปลายสุ ด ทั ้ง สองด้ า น จะครํ ่ า
ครวญไปก็ไร้ประโยชน์. ถ้าคนหลงใหลครํ่าครวญ
เบียดเบียนตนเองแล้ว จะทําประโยชน์อะไรให้
เกิดขึ้นมาได้บ้างแล้วไซร้, ท่านผู้มีวิจารณญาณก็
คงทําอย่างนั้นบ้าง.
“การร้องไห้หรือโศกเศร้า จะช่วยให้จิตใจสงบ
สบาย ก็หาไม่,
มีแต่จะเกิดทุกข์ทบทวี ทั้ง
ร่างกายก็จะพลอยทรุดโทรม จะเบียดเบียนตัว
ของตั ว เอง จนกลายเป็ น คนซู บ ผอม หมด
ผิวพรรณ, ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จะอาศัยการร้องไห้
ครํ่าครวญนั้นเป็นเครื่องช่วยตัวเขา ก็ไม่ได้, การ
ครํ่าครวญรํ่าไห้จึงไร้ประโยชน์. คนที่สลัดความ
เศร้าโศกไม่ได้ มัวทอดถอนใจถึงคนที่ตายไปแล้ว
ตกอยู่ในอํานาจความโศกเศร้า ก็มีแต่จะทุกข์หนัก
ยิ่งขึ้น.

๑๗๒

พุทธธรรม
“ดูสิ ถึงคนอื่นๆ ก็กําลังเตรียมตัวจะเดินทาง
กั น ไปตามกรรม. ที ่ น ี ่ ประดาสั ต ว์ เ ผชิ ญ กั บ
อํานาจของพญามัจจุราชเข้าแล้ว ต่างก็กําลังดิ้น
รนกันอยู่ทั้งนั้น.
“คนทั้งหลายคิดหมายไว้อย่างใด ต่อมาการณ์
ก็กลับกลายไปเป็นอย่างอื่น. ความพลัดพรากจาก
กันก็ เป็นอย่างนี้แหละ. ดูเถิด กระบวนความ
เป็นไปของโลก, แม้จะมีคนอยู่ได้ถึงร้อยปี หรือ
เกินกว่ านั้ น เขาก็ต้องพลั ดพรากจากหมู่ญ าติ
ต้องทิ้งชีวิตไว้ในโลกนี้อยู่ดี.
“เพราะฉะนั้น สาธุชน สดับคําสอนของท่าน
ผู้ไกลกิเลสแล้ว พึงระงับความครํ่าครวญรําพัน
เสีย. เห็นคนล่วงลับจากไป ก็ทําใจได้ว่า ผู้ที่
ล่วงลับไปแล้ว เราจะขอให้เป็นอยู่อีก ย่อมไม่ได้.
ธี ร ชน คนฉลาด มี ป ั ญ ญา เป็ นบัณฑิ ต พึ ง
ระงับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นแล้วได้โดยฉับพลัน
เหมือนเอานํ้าดับไฟที่ลุกลาม และเหมือนลมพัด
ปุยนุ่น
“ผู้ปรารถนาสุขแก่ตน พึงระงับความครํ่าครวญ
รําพัน ความโหยหา และโทมนัสเสีย, พึงถอน
ลูกศรที่เสียบตัวทิ้งไป. ผู้ที่ถอนลูกศรได้แล้ว เป็น
อิ ส ระ ก็ จะพบความสงบใจ. จะผ่ า นพ้ น ความ
โศกเศร้าไปได้หมด กลายเป็นผู้ไร้โศก เย็นใจ.”110
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๑๗๓

ไตรลักษณ
“มนุษย์นี้ ตั้งแต่เริ่มเกิดอยู่ในครรภ์ ไม่ว่าจะ
เป็ นกลางวั นหรื อ กลางคื น เมื ่ อ เริ ่ ม ชี ว ิ ต ขึ ้ น
มาแล้ ว ก็ ม ี แ ต่ จ ะบ่ า ยหน้ า ไป ไม่ ห วนหลั ง
กลั บ คื น . คนทั ้ ง หลาย ถึ ง จะพรั ่ง พร้ อมด้ ว ย
กําลังพล จะต่อสู้ให้ไม่แก่ไม่ตาย ก็ไม่ได้, ปวง
สัตว์ล้วนถูกชาติและชรายํ่ายี,
เพราะเหตุนี้
ข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่า จะบําเพ็ญธรรม.
“ราชาผู้เป็นรัฏฐาธิบดี อาจเอาชนะกองทัพ
ซึ่งมีพลทั้งสี่เหล่ า (ช้าง ม้า รถ ราบ) ที่ น่ า
สะพรึ ง กลั ว ได้ แต่ ไ ม่ ส ามารถเอาชนะพญา
มัจจุราช...
“ราชาบางพวก แวดล้อมด้วยพลช้าง พลม้า พล
รถ และพลราบแล้ว หลุดพ้นเงื้อมมือข้าศึกไปได้
แต่ไม่อาจตีหักให้พ้นพญามัจจุราช...ราชาทั้งหลาย
ผู ้ แกล้ ว กล้ า สามารถหั ก ค่ า ย ทํ า ลายข้ า ศึ ก
มากมายได้ ด้วยพลช้าง พลม้า พลรถ และพล
ราบ แต่ไม่อาจยํ่ายีพญามัจจุราช ฯลฯ
“มนุษย์ทั้งหลาย ย่อมบวงสรวง ทําให้ยักษ์
ปีศาจ หรือเปรตทั้งหลาย แม้ที่เกรี้ยวกราดแล้ว
ยอมสงบพิ โรธได้ แต่ จ ะทํ า ให้ พ ญามั จ จุ ร าช
ยิ น ยอมหาได้ ไ ม่ ฯลฯ ผู ้ ต ้ อ งหาทํ า ผิ ด ฐาน
ประทุ ษร้ ายต่ อองค์ ราชา หรื อต่ อราชสมบั ติ ก็ ดี
ผู ้ ร ้ ายที ่ เบี ยดเบี ยนประชาชนก็ ดี ยั งมี ทางขอให้
พระราชาทรงผ่อนปรนพระราชทานอภัยโทษได้

๑๗๔

พุทธธรรม
แต่จะทําให้พญามัจจุราชผ่อนผันยอมตามหาได้ไม่
...
“จะเป็ นกษั ตริ ย ์ ก็ ตาม พราหมณ์ ก็ ตาม จะ
รํ ่ารวย มี กําลั งอิ ทธิ พล หรือมีเดชศักดาแค่ไหน
พญามั จจุ ราชก็ ไม่ เห็ นแก่ ใครเลย เพราะฉะนั ้ น
ข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่า จะบําเพ็ญธรรม ฯลฯ
“ธรรมนั ่น แล ย่ อมรั กษาผู้ ประพฤติ ธ รรม.
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนําสุขมาให้, นี้เป็น
อานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้ว. ผู้ประพฤติ
ธรรม ย่อมไม่ไปสู่ทุคติ. ธรรมกับอธรรม สอง
อย่างนี้ จะมีผลเสมอกันก็หาไม่, อธรรมย่อม
นําไปสู่นรก, ธรรมย่อมให้ถึงสุคติ”111
“เปรียบเหมือนว่า ภูเขาใหญ่ศิลาล้วน สูงจด
ท้องฟ้า กลิ้งเข้ามารอบด้าน ทั้งสี่ทิศ บดขยี้
สัตว์ทั้งหลายเสีย ฉันใด ความแก่และความตาย
ก็ครอบงําสัตว์ทั้งหลาย ฉันนั้น, ทั้งกษัตริย์
พราหมณ์ แพศย์ และศูทร ตลอดจนจัณฑาล
และคนเก็บกวาดขยะ ชราและมรณะย่อมยํ่ายี
ทั้งหมด ไม่ละเว้นใครเลย. ณ ที่นั้น ไม่มียุทธ
ภูมิสําหรับพลช้าง สําหรับพลรถ หรือสําหรับพล
ราบ. จะใช้เวทมนต์ต่อสู้ หรือเอาทรัพย์สินจ้าง
ก็ไม่อาจเอาชนะได้.

111

ขุ.ชา.๒๗/๒๒๖๑-๒๒๘๔/๔๖๙-๔๗๓ (เลือกแปลบางคาถา)

๑๗๕

ไตรลักษณ
“เพราะฉะนั ้ น คนฉลาด (บั ณฑิ ต ) เมื ่ อ
มองเห็นประโยชน์ (ที่แท้) แก่ตน พึงปลูกฝัง
ศรัทธาในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์.
ผู้ใดประพฤติธรรมด้วยกาย วาจา ใจ ผู้นั้นย่อม
เป็นที่สรรเสริญในโลกนี้, จากไปแล้ว ก็บันเทิงใน
สวรรค์”112
“ชาวโลกถูกมัจจุราชคอยประหัตประหาร ถูก
ชราปิ ด ล้ อ มไว้ ถู ก ลู ก ศรแห่ ง ตั ณหาทิ ่ ม แทง
พล่านไปด้วยความปรารถนาตลอดทุกเวลา.
“ชาวโลกถูกมัจจุราชหํ้าหั่น ถูกชราล้อมไว้ ไม่
มีอะไรต้านทานได้ จึงเดือดร้อนอยู่รํ่าไป ราวกะ
เป็นคนร้ายที่ถูกลงโทษ.
“ความตาย ความเจ็บไข้ และความแก่ เป็น
เหมือนไฟ ๓ กองที่คอยไล่ตาม, กําลังที่จะ
รับมือได้ ก็ไม่มี แรงเร็วที่จะวิ่งหนีก็ไม่พอ
“(เพราะฉะนั้น) เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไป
เปล่า จะน้อยหรือมากก็ให้ได้อะไรบ้าง เพราะวัน
คืนล่วงไป ชีวิตของคนก็พร่องลงไปจากประโยชน์
ที่จะทํา. จะเดินอยู่ก็ตาม ยืนอยู่ก็ตาม นั่งหรือ
นอนอยู่ก็ตาม วาระสุดท้ายก็ใกล้เข้ามาๆ, ท่าน
จึงไม่ควรประมาทเวลา.”113
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๑๗๖

พุทธธรรม
“ข้าพเจ้าเห็นลูกชาย ของท่านทั้งหลาย เรียก
ขานว่าแม่จ๊ะพ่อจ๋า เป็นบุตรรักที่ได้มาโดยยาก แต่
อยู่มาได้ยังไม่ทันเข้าวัยชรา ก็ตายก่อนเสียแล้ว.
ข้าพเจ้าเห็นลูกหญิงของท่านทั้งหลาย เป็นรุ่น
สาว สวยงามน่ า ชม แต่ ก ็ ม าสิ ้ นชี ว ิ ต ไปเสี ย
เหมือนหน่อไม้ไผ่ที่ยังอ่อน ถูกเขาถอนเอาไป.
“แท้จริง ชายหรือหญิงก็ตาม ถึงยังหนุ่มยัง
สาว ก็ตายได้, ใครเล่าจะพึงวางใจในชีวิตว่า เรา
ยังหนุ่มยังสาวอยู่. วันคืนเคลื่อนคล้อย อายุก็
น้อยเข้าทุ ก ที เหมือนอายุของฝูงปลาในที่ นํ้ า
งวด. ความเป็นหนุ่มเป็นสาวจะเป็นหลักอะไรได้.
ฯลฯ ชาวโลกถูกมัจจุราชประหัตประหาร ถูกชรา
ปิดล้อมไว้. คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า...
“เมื่อเขาเอาด้ายมาทอผ้า เขาทอไปได้เท่าใด
ส่วนที่จะต้องทอต่อไป ก็เหลือน้อยเข้าเท่านั้น นี้
ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้น. แม่นํ้า
เต็มฝั่ง ไม่ไหลทวนขึ้นที่สูง ฉันใด อายุของ
มนุษย์ทั้งหลาย ก็ไม่เวียนกลับมาสู่วัยเด็กอีก
ฉันนั้น. แม่นํ้าที่เต็มฝั่ง พัดพาเอาต้นไม้ที่เกิด
อยู่ริมฝั่งให้หักโค่นไป ฉันใด ความแก่และความ
ตายก็พัดพาประดาสัตว์ไป ฉันนั้น. ฯลฯ
“ผลไม้ ท ี ่ ส ุ ก แล้ ว ย่ อมมี ภ ั ย อยู ่ ต ลอดเวลา
จากการที ่ จ ะต้ อ งร่ ว งหล่ น ไป ฉั น ใด สั ต ว์
ทั้งหลายเกิดมาแล้ว ก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาจากการ
ที่จะต้องตาย ฉันนั้น.

๑๗๗

ไตรลักษณ
“ตอนเช้า ยังเห็นกันอยู่มากคน พอตกเย็น บาง
คนก็ไม่เห็น, เมื่อเย็น ยังเห็นกันอยู่มากคน ถึงรุ่ง
เช้า บางคนก็ไม่เห็น. ควรรีบทําความเพียรเสียแต่
วันนี้, ใครเล่ารู้ว่าจะตายในวันพรุ่ง เพราะความผัด
เพี้ยนกับพญามัจจุราชเจ้าทัพใหญ่นั้น ไม่มีเลย.”114
“บุ ต รของข้ าพเจ้ าทิ ้ ง ร่ า งไป เหมื อ นงูล อก
คราบเก่าทิ้งเสีย เมื่อร่างกายใช้สอยไม่ได้ เขาก็
ตายจากไปแล้ว... เขามาจากปรโลก ข้าพเจ้าก็มิได้
เชื้อเชิญ เขาไปจากโลกนี้ ข้าพเจ้าก็มิได้อนุญาต
เขามาอย่างใด ก็ไปอย่างนั้น การครํ่าครวญรําพัน
ในการจากไปของเขานั้น จะมีประโยชน์อะไร... ถ้า
ร้องไห้ไป ร่างกายข้าพเจ้าก็จะผ่ายผอม, การ
ร้องไห้ของข้าพเจ้าจะมีผลดีอะไร, ญาติมิตรสหาย
ทั้งหลายของข้าพเจ้า ก็จะยิ่งมีแต่ความไม่สบาย
ใจ...
“ผู้ที่เศร้าโศกถึงคนตาย ก็เหมือนเด็กที่ร้องไห้
ขอพระจันทร์ ซึ่งโคจรไปในอากาศ. คนตายถูก
เผาอยู ่ ย่ อ มไม่ ร ู ้ ว ่ า ญาติ ค รํ ่ า ครวญถึ ง .
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศก เขาไปแล้ว
ตามวิถีทางของเขา.”115
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๑๗๘

พุทธธรรม
“ถ้าจะเศร้าโศกถึงคนที่ไม่มีอยู่แก่ตน คือคนที่
ตายไปแล้ว ก็ควรจะเศร้าโศกถึงตนเอง ซึ่งตกอยู่
ในอํานาจของพญามัจจุราชตลอดเวลา.
“อายุสังขารใช่จะประมาทไปตามสัตว์ ผู้ยืน
นั่ง นอน หรือเดินอยู่ ก็หาไม่. วัยย่อมเสื่อม
ลงเรื่อยไป ทุกหลับตา ทุกลืมตา.
“เมื่อวัยเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้ ความพลัดพราก
จากกัน ก็ต้องมี โดยไม่ต้องสงสัย. หมู่สัตว์ที่ยัง
เหลืออยู่ ควรเมตตาเอื้อเอ็นดูต่อกัน, ไม่ควรจะ
มัวเศร้าโศกถึงผู้ที่ตายไปแล้ว.”116
“ภิกษุทั้งหลาย ฐานะ ๕ ประการเหล่านี้ เป็นสิ่งที่
สมณะ พราหมณ์ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ก็ตาม
ในโลก ไม่อาจจะได้ ๕ ประการอะไรบ้าง? ได้แก่ข้อว่า ขอ
สิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดา จงอย่าแก่, ขอสิ่งที่มีความเจ็บ
ไข้เป็นธรรมดา จงอย่าเจ็บไข้, ขอสิ่งที่มีความตายเป็น
ธรรมดา จงอย่าตาย, ขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา จง
อย่าสิ้นไป, ขอสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา จงอย่าพินาศ
“สํ า หรั บ ปุ ถ ุ ช นผู ้ ม ิ ไ ด้ เรี ย นรู ้ สิ ่ ง ที ่ ม ี ค วามแก่ เป็ น
ธรรมดา ก็ย่อมแก่, สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ก็
ย่อมเจ็บไข้, สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา ก็ย่อมตาย, สิ่ง
ที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา ก็ย่อมสิ้นไป, สิ่งที่มีความ
พินาศเป็นธรรมดา ก็ย่อมพินาศไป;
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ไตรลักษณ
“ปุถ ุชนนั้น... (เมื ่อสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้น) ย่อมไม่
พิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิใช่เฉพาะแต่ของเราผู้เดียวเท่านั้น...
(ที่เป็นไปเช่นนั้น) แท้จริงแล้ว ตราบใด สัตว์ทั้งหลายยัง
มี ก ารมา การไป การจุ ต ิ การอุ บ ั ต ิ ก ั นอยู ่ ตราบนั ้ น
สําหรับสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเ ดียว สิ่งที่มีความแก่เป็น
ธรรมดา ก็ย่อมแก่...สิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา ก็
ย่อมพินาศด้วยกันทั้งนั้น, ก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็น
ธรรมดา มาแก่ไป...เมื่อสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา มา
พินาศไป ถ้าเราจะเศร้าโศก หม่นหมอง ร้องไห้ ตีอก
ครํ่าครวญ หลงใหลฟั่นเฟือนไป แม้อาหารก็จะไม่เป็นอัน
อยากรับประทาน ร่างกายก็จะซูบโทรม การงานก็จะไม่
เป็นอันทํา พวกศัตรูก็จะพากันชอบใจ ฝ่ายมิตรสหายก็จะ
พลอยเสียใจ;...
“(ครั้ นสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นจริ ง) เขาย่อมเศร้าโศก
หม่นหมอง ร้องไห้ ตีอก ครํ่าครวญ หลงใหลฟั่นเฟือน
ไป; นี้เรียกว่า ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ถูกลูกศรคือความเศร้า
โศกอันมีพิษ เสียบแทงแล้ว ทําตัวเองให้เดือดร้อน.
“แต่สําหรับอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ สิ่งที่มีความแก่เป็น
ธรรมดา ก็ย่อมแก่...สิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา ก็
ย่อมพินาศไป;
“อริ ย สาวกนั ้น...(เมื ่อสภาพเช่ นนั ้ น เกิด ขึ ้ น ) ย่ อม
พิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิใช่เฉพาะแต่ของเราผู้เดียวเท่านั้น...
(ที่เป็นไปเช่นนั้น) แท้จริงแล้ว ตราบใดสัตว์ทั้งหลาย ยัง
มี การมา การไป การจุ ติ การอุบั ติ กันอยู ่ ตราบนั้น

๑๗๙

๑๘๐

พุทธธรรม
สําหรับสัตว์ทั้งหมดทั้งสิ้นทีเ ดียว สิ่งที่มีความแก่เป็น
ธรรมดา ก็ย่อมแก่...สิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา ก็
ย่อมพินาศด้วยกันทั้งนั้น, ก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็น
ธรรมดา มาแก่ไป...เมื่อสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา มา
พินาศไป ถ้าเราจะเศร้าโศก หม่นหมอง ร้องไห้ ตีอก
ครํ่าครวญ หลงใหลฟั่นเฟือนไป แม้อาหารก็จะไม่เป็นอัน
อยากรับประทาน ร่างกายก็จะซูบโทรม การงานก็จะไม่
เป็นอันทํา พวกศัตรูก็จะพากันชอบใจ ฝ่ายมิตรสหายก็จะ
พลอยเสียใจ;...
“(ครั้นสภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นจริง) อริยสาวกนั้น ย่อมไม่
เศร้าโศก ไม่หม่นหมอง ไม่ร้องไห้ ไม่ตีอก ไม่ครํ่าครวญ
ไม่หลงใหลฟั่นเฟือน; นี้เรียกว่า อริยสาวกผู้ได้เรียนรู้, เขา
ถอนลูกศร คือความเศร้าโศก อันมีพิษ ที่เป็นเครื่องเสียบ
แทงปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ซึ่งได้แต่ทําตัวเองให้เดือนร้อน
ออกได้แล้ว;
อริยสาวกนั้น เป็นผู้ไม่มีความเศร้าโศก
ปราศจากลูกศรที่เสียบแทง ย่อมดับทุกข์ร้อน ทําตนให้สุข
เย็น.
“การโศกเศร้า การพิไรรําพัน จะช่วยให้ได้
ประโยชน์อะไรสักนิดหน่อย ก็หาไม่. เหล่าคนที่
มุ่งร้ายรู้ว่า เขาเศร้าโศก มีความทุกข์ ย่อมจะดี
ใจ ส่วนบัณฑิต ผู้ฉลาดในการวินิจฉัยเหตุผล
ย่อมไม่หวั่นไหวต่อเหตุการณ์ร้ายทั้งหลาย. เมื่อ
มองเห็นหน้าของบัณฑิตนั้น เป็นเหมือนเดิมไม่
ผิดแปลกไป พวกอมิตรทั้งหลายกลับกลายเป็น
ฝ่ายทุกข์.

๑๘๑

ไตรลักษณ
“ประโยชน์ที่มุ่งหมาย ตนจะได้ในที่ใด ด้วย
วิธีใด จะด้วยการเข้าไปพูดกันเฉพาะตัว ด้วยการ
ปรึกษาท่านผู้รู้ ด้วยการรู้จักเจรจา ด้วยการจ่าย
ทรัพย์ หรือด้วยขนบธรรมเนียมอย่างใดก็ตาม
ก็พึงพากเพียร ในที่นั้นๆ ด้วยวิธีการนั้นๆ.
“หากรู้ชัดว่า ผลที่หมายนั้น เป็นสิ่งที่เราก็
ตาม ผู้อื่นก็ตาม ไม่อาจจะได้ ก็ไม่พึงเศร้าโศก,
พึงยับยั้งตั้งกําหนดใจอย่างมั่นคงว่า ทีนี้เราจะทํา
อย่างไรต่อไป”117
“จะตายก็ ไปคนเดี ย ว จะเกิด ก็มาคนเดี ยว.
ความสัมพันธ์ของสัตว์ทั้งหลาย ก็แค่ได้มาพบปะ
เกี่ยวข้องกัน. เพราะฉะนั้น สํ าหรับท่านผู้ได้
เรียนรู้มามาก เป็นปราชญ์ มองเห็นโลกนี้โลก
หน้า รู้ทั่วถึงธรรมแล้ว ความโศกเศร้าทั้งหลาย
แม้ใหญ่หลวง ก็ไม่ทําให้ท่านเร่าร้อน.
“เรานั้นจะบริหารยศ ฐานะ และโภคทรัพย์
จะบํารุงเลี้ยงภรรยาและหมู่ญาติ กับทั้งประดา
ชาวประชานอกนั ้น . นี ้ ค ื อ กิ จหน้ า ที ่ข องท่ า น
ผู้รู้.”118
“คนเขลาย่อมคิดการแต่ว่า ฤดูฝน เราจะอยู่ที่นี้
ฤดู หนาว ฤดู ร ้ อน เราจะอยู ่ ท ี ่ น ี ้ หาตระหนั กถึ ง
อันตรายไม่. เมื่อเขาหลงใหลอยู่กับลูกหลานและ
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๑๘๒

พุทธธรรม
สัตว์เลี้ยง มีจิตติดข้องอยู่ในทรัพย์สินสิ่งของ
ต่างๆ มัจจุราชก็มาพาเอาเขาไป เหมือนห้วงนํ้า
ใหญ่พัดพาชาวบ้านที่หลับใหลไป ฉะนั้น.
“เมื่อถูกพญามัจจุราชครอบงํา ไม่ว่าบุตร ไม่
ว่ า บิ ด า ไม่ ว ่ า ญาติ พ วกพ้ อ ง ถึ ง จะมี ก็ ช ่ ว ย
ต้านทานไม่ได้, จะหาที่ปกป้องในหมู่ญาติ เป็น
อันไม่มี.
“บัณฑิตสํารวมตนด้วยศีล ทราบเหตุผลดั่งนี้
แล้ว พึงรีบชําระทางดําเนินสู่ นิพพานโดยเร็ว
พลัน.”119
“ชี วิตนี้น้อยจริ งหนอ. คนย่อมตาย ทั้งที่
อายุยังไม่ถึงร้อยปี, ถึงแม้อยู่ได้เกินกว่านั้น ก็
ต้องตาย เพราะชราอย่างแน่นอน.
“ชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศก เพราะสิ่งที่ ต น
ยึดถือว่าเป็นของเรา แต่แท้จริงแล้ว สิ่งที่หวง
แหนไว้ไม่มีอะไรเที่ ยงแท้เ ลย. ผู้ที่มองเห็นว่า
ความพลัดพรากกันจะต้องมีแน่นอนดั่งนี้แล้ว ไม่
ควรอยู่ครองเรือน. คนสําคัญหมายสิ่งใดว่า นี้
ของเรา ก็ ต ้ อ งละสิ ่ ง นั ้ น ไปเพราะความตาย.
บัณฑิตพุทธมามกะทราบความข้อนี้แล้ว ไม่พึงโน้ม
เอียงไปในการที่จะยึดถืออะไรๆ ว่าเป็นของเรา.
“คนที่รักใคร่ ตายจากไปแล้ว ย่อมไม่ได้พบ
เห็นอีก เหมือนคนตื่นขึ้น ไม่เห็นสิ่งที่ได้พบใน
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๑๘๓

ไตรลักษณ
ฝัน. คนที่เขาเรียกว่าชื่อนี้ๆ นั้น ก็แค่ได้พบ
เห็นกันบ้าง ได้ยินถึงบ้าง, คนที่ตายจากไปแล้ว
ก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้น ที่จะพึงกล่าวขวัญถึงได้. ผู้
ที่ติดใคร่ในสิ่งที่ ยึดถือว่าเป็ นของเรา ย่ อมละ
ความโศกเศร้าความครํ่าครวญและความตระหนี่
ไม่ได้. เพราะฉะนั้น มุนีทั้งหลาย ผู้มองเห็น
ความเกษม จึงละสิ่งที่เคยหวงแหนเที่ยวไป.
“บัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงท่านผู้ไม่แสดงตนใน
ภพ (คือพระอรหันต์) ว่าเป็นบุคคลที่สอดคล้อง
เหมาะกัน สําหรับภิกษุผู้บําเพ็ญความหลีกเร้น
ถอนจิต (ได้แก่พระที่ยังศึกษาอยู่ คือเป็นเสขะ
หรือกัลยาณปุถุชน) ซึ่งเสพเสนาสนะอันสงัด.
“มุนี ไม่ติดในสิ่งทั้งปวง ไม่ทําใครๆ อะไรๆ
ให้ เป็ นที ่ร ักให้เป็นที่ช ัง. ความรํ่ าไห้และความ
ตระหนี่จึงไม่แปดเปื้อนมุนีนี้ เหมือนดังนํ้าไม่
เปียกใบบัว.
“หยาดนํ้าไม่ติดใบบัว วารีไม่ติดปทุม ฉันใด มุนีก็
ไม่ติดในสิ่งที่ได้เห็น ได้ยิน ได้สบทราบ ฉันนั้น.
“ท่านผู้ทรงปัญญา (พระอรหันต์) ย่อมไม่สําคัญ
มั่ นหมายด้วยสิ่ งที ่ ได้ เห็ น ได้ ย ิ น หรื อสบทราบ
ย่อมไม่ปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยวิธีการอย่างอื่น,
ท่านไม่ติดใคร่ (อย่างพาลปุถุชน) และก็ไม่หน่าย
แหนง (อย่างกัลยาณปุถุชนและพระเสขะ).”120
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๑๘๔

พุทธธรรม
“ทรัพย์สมบัติละทิ้งคนไปก่อน ก็มี, คนละทิ้ง
ทรัพย์สมบัติไปก่อน ก็มี. ท่านผู้ใคร่กามารมณ์
เอย ผู้ครองทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ไม่เที่ยงแท้
ยั่งยืนเลย, เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศก
ในยามที่คนทั้งหลายพากันโศกเศร้า
“ดวงจันทร์อุทัยขึ้น เต็มดวง แล้วก็แรมลับ.
ดวงอาทิตย์ ฉายแสงส่องโลก แล้วก็อัสดง. โลก
ธรรมทั ้ ง หลายนั ้ น ข้ า พเจ้ า รู ้ เ ท่ า ทั น แล้ ว ,
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศก ในยามที่คน
ทั้งหลายพากันโศกเศร้า.”121
“ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ นินทา
สรรเสริญ สุข และทุกข์ เหล่านี้เป็นธรรมดาใน
หมู่มนุษย์ เป็นของไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน มีความ
แปรปรวนไปได้เป็นธรรมดา.
“ผู ้ ม ี ป ั ญ ญาดี มี ส ติ รู ้ จ ั ก สิ ่ ง เหล่ า นี ้ แ ล้ ว
พิจารณาเห็นว่าเป็นของผันแปรไปได้เป็นธรรมดา,
สิ่งน่าปรารถนา ก็ยํ่ายีจิตของท่านไม่ได้ ถึงสิ่งไม่น่า
ปรารถนา ก็ไม่ทําให้ท่านคับแค้น. ความยินดี ก็
ตาม ความยินร้าย ก็ตาม ท่านกําจัดได้หมด หาย
ลับ ไม่มีเหลือ. ท่านทราบสภาวะที่ไร้โศก ไร้ธุลี มี
สัมมาปัญญา เป็นผู้ลุถึงฟากฝั่งภพ.”122
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ไตรลักษณ
“รูปกายของสัตว์ย่อมร่วงโรยไป แต่ชื่อและ
โคตรไม่เสื่อมสลาย”123
“กาลเวลาย่อมกลืนกินสัตว์ทั้งหลาย พร้อม
กันไปกับตัวมันเอง”124
“วัยสิ้นไป ตามคืนและวัน”125
“กาลเวลาล่วงไป คืนวันผ่านพ้นไป วัยก็หมด
ไปทีละตอนตามลําดับ. ผู้เล็งเห็นภัยในความตาย
ดั ่ ง นี ้ หวั ง ความสงบ พึ ง ละเหยื ่ อ ล่ อ ในโลก
เสีย”126
“ข้าพเจ้าไม่มีความชั่วซึ่งได้ทําไว้ ณ ที่ไหนๆ
เลย เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นกลัวความ
ตายที่จะมาถึง”127
“ตั้งอยู่ในธรรมแล้ว ไม่ต้องกลัวปรโลก”128
“อานนท์...สมัยนั้น เราเป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์. พระ
นครแปดหมื่นสี่ พ ั น อั นมีก ุ ส าวดี ร าชธานีเป็ นประมุ ข
เหล่านั้น ก็ของเรา. ปราสาทแปดหมื่นสี่พัน อันมีธรรม
ปราสาทเป็นประมุขเหล่านั้น ก็ของเรา. ฯลฯ รถแปด
หมื่นสี่พัน...มีเครื่องอลังการแล้วด้วยทอง มีธงแล้วด้วย
123
124
125
126
127
128

สํ.ส.๑๕/๒๑๐/๕๙
ขุ.ชา.๒๗/๓๔๐/๙๕
สํ.ส.๑๕/๑๗๓/๕๒; ๒๑๐/๕๙
สํ.ส.๑๕/๓๐๐/๙๐
ขุ.ชา.๒๘/๑๐๐๐/๓๕๐
สํ.ส.๑๕/๒๐๘/๕๙

๑๘๕

๑๘๖

พุทธธรรม
ทอง มี ต าข่ า ยเครื ่ อ งปกคลุ ม แล้ ว ด้ ว ยทอง อั น มี ร ถ
เวชยันต์เป็นประมุขเหล่านั้น ก็ของเรา ฯลฯ
“อานนท์ บรรดาพระนครแปดหมื่นสี่พัน พระนครที่
เราอยู่ครอบครองสมัยนั้น ก็เพียงนครเดียวเท่านั้น คือ
กุสาวดีราชธานี. บรรดาปราสาทแปดหมื่นสี่พัน ปราสาท
ที่เราอยู่ครอบครองสมัยนั้น ก็เพียงปราสาทเดียวเท่านั้น
คือ ธรรมปราสาท. ฯลฯ บรรดารถแปดหมื่นสี่พัน รถที่
เรานั่งสมัยนั้น ก็เพียงคันเดียวเท่านั้น คือรถเวชยันต์
ฯลฯ
“อานนท์ จงดูเถิด สังขารเหล่านั้นทั้งหมด ล้วนเป็น
อดีต ดับสิ้นไปแล้ว ผันแปรไปแล้ว. สังขารทั้งหลาย ไม่
เที่ยงอย่างนี้แล, สังขารทั้งหลาย ไม่ยั่งยืนอย่างนี้แล,
สังขารทั้งหลาย ให้ความโปร่งโล่งมั่นใจไม่ได้อย่างนี้แล.
อานนท์ เพียงเท่านี้ ก็เพียงพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายใน
สังขารทั้งหลายทั้งปวง เพียงพอที่จะเลิกติดใคร่ เพียง
พอที่จะหลุดพ้นไปเสีย. ฯลฯ
“สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้น
และเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา, เกิดขึ้นแล้ว ก็
ดับไป ความสงบวางแห่งสังขารเหล่านั้น เป็น
สุข.”129
“นครของเราชื่อว่ากบิลพัสดุ์. พระราชา พุทธ
บิดา พระนามว่าสุทโธทนะ. พระมารดา ผู้ชนนี
มีพระนามว่ามายาเทวี. เราครองอาคาริยวิสัยอยู่
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ที.ม.๑๐/๑๘๕-๖/๒๒๕-๘.

๑๘๗

ไตรลักษณ
๒๙ พรรษา, มีปราสาทเลิศ ๓ หลัง ชื่อว่า
สุจันทะ โกกนุท และโกญจะ. พร้อมด้วยสตรีสี่
หมื่ นนางเฝ้า แหนอลั งการ. ยอดนารี มีนามว่ า
ยโสธรา, โอรสนามว่าราหุล.
“เราเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงออกบวชด้วย
อัศวราชยาน, ได้บําเพ็ญเพียรประพฤติทุกรกิริยา
อยู่ ๖ พรรษา. เราประกาศธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี.
“เราคือพระสัมพุทธเจ้า นามว่าโคตมะ เป็น
สรณะของสรรพสั ตว์ ฯลฯ อายุข องเราในยุ ค
สมัยบัดนี้ น้อยเพียงชั่วร้อยปี. ถึงจะดํารงชีวีอยู่
เพียงเท่านั้น เราก็ช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นวัฏฏะไป
ได้จํานวนมากมาย, และได้ตั้งคบเพลิงธรรมไว้
ปลุกประชาชนภายหลังให้เกิดปัญญาตื่นขึ้นมา
ตรัสรู้ต่อไป.
“ไม่ นานเลย เรา พร้ อมทั ้ งหมู ่ ส าวก ก็ จ ั ก
ปรินิพพาน เหมือนไฟดับไปเพราะสิ้นเชื้อ. เรือน
กายร่ างนี ้ ท ี ่ ทรงไว้ ซ ึ ่ ง คุ ณสมบั ต ิ วิ จ ิ ต รด้ ว ยวร
ลักษณ์ทั้ง ๓๒ ประการ มีเดชหาที่เทียบเทียมมิได้
กั บ ทั ้ ง ทศพลและประดาฤทธิ ์ ฉายประภา
ฉั พ พรรณรั ง สี สว่ า งไสวทั ่ ว ทศทิ ศ ดุ จ ดั ง ดวง
อาทิ ตย์ศตรั งสี ก็ จักลั บดับหาย สังขารทั ้งหมด
ทั ้ ง หลายไร้ แก่ น สาร ล้ ว นว่ า งเปล่ า ดั ง นี ้ แหละ
หนอ.”130
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ขุ.พุทฺธ.๓๓/๒๖/๕๔๔

๑๘๘

พุทธธรรม
“ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนพาล ทั้งบัณฑิต
ทั้งคนมี ทั้งคนจน ล้วนเดินหน้าไปหาความตาย
ทั้งนั้น. ภาชนะดินที่ช่างหม้อทําแล้ว ทั้งเล็ก
และใหญ่ ทั้งสุกและดิบ ล้วนมีความแตกทําลาย
เป็นที่สุด ฉันใด ชีวิ ตของสัตว์ทั้งหลาย ก็มี
ความตายเป็นที่สุด ฉันนั้น.
“วัยของเราหง่อมแล้ว, ชีวิตของเรายังอยู่
เพียงเล็กน้อย, เราจะจากพวกเธอไป, เราได้ทํา
สรณะให้แก่ตนแล้ว. ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจง
เป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีความประพฤติดีงาม
มีความดําริมั่นคง จงตามรักษาจิตของตน. ผู้ใด
ในธรรมวินัยนี้ จักเป็นอยู่อย่างไม่ประมาท, ผู้
นั ้ นจะละชาติ ส งสาร กระทํ า ความจบสิ ้ นทุ ก ข์
ได้.”131
“ภิกษุทั้งหลาย ปัจจุบันนี้ เมื่อจะกล่าวให้ถูกต้อง พึง
กล่าวว่า ชีวิตของมนุษย์นั้นน้อย เป็นของนิดหน่อย พลัน
ลับหาย มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก, พึงตริตรองการ
ด้ ว ยความรู ้ ค ิ ด พึ งทํ าความดี งาม (กุ ศ ล) พึ งครองชี ว ิ ต
ประเสริฐ (พรหมจรรย์), ผู้เกิดมาแล้ว ที่จะไม่ตาย เป็นไม่
มี.
“บัดนี้คนที่มีอายุอยู่ได้นาน ก็อยู่ได้เพียงร้อยปี หรือ
เกินกว่าเล็กน้อย. ผู้ที่มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปี ก็อยู่ได้เพียง
๓๐๐ ฤดู เท่านั้น...ผู้ที่อยู่ครบ ๓๐๐ ฤดู ก็อยู่ได้เพียง
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ที.ม.๑๐/๑๐๘/๑๔๑

ไตรลักษณ
๑,๒๐๐ เดือน...ผู้ที่อยู่ครบ ๑,๒๐๐ เดือน ก็อยู่ได้
เพียง ๒,๔๐๐ ปักษ์...ผู้ที่อยู่ครบ ๒,๔๐๐ ปักษ์ ก็อยู่
ได้ เพี ยง ๓๖,๐๐๐ ราตรี . ..ผู ้ ท ี ่ อ ยู ่ ค รบ ๓๖,๐๐๐
ราตรี ก็บริโภคอาหารเพียง ๗๒,๐๐๐ มื้อ คือ ฤดู
หนาว ๒๔,๐๐๐ มื้อ ฤดูร้อน ๒๔,๐๐๐ มื้อ ฤดูฝน
๒๔,๐๐๐ มื้อ ทั้งนี้ นับรวมทั้ งเวลาที ่ดื่มนมมารดา
และที่มีอันตราย (เหตุขัดข้อง) ต่อการบริโภคอาหารด้วย.
“อันตรายต่อการบริโภคอาหารมีดังนี้ คือ โกรธแล้ว
ไม่บริโภคอาหารเสียบ้าง มีความทุกข์แล้ว ไม่บริโภคเสีย
บ้าง เจ็บไข้ จึงไม่ได้บริโภคเสียบ้าง รักษาอุโบสถ จึง
ไม่ได้บริโภคเสียบ้าง ไม่ได้อาหาร จึงไม่ได้บริโภคเสียบ้าง.
“ภิกษุทั้งหลาย อายุของมนุษย์ผู้เป็นอยู่ ๑๐๐ ปี เรา
ได้คํานวณนับแล้ว ประมาณอายุก็นับแล้ว ฤดู ปี เดือน คืน
วัน มื้ออาหาร อันตรายต่อการบริโภคอาหาร ก็ได้นับแล้ว
ฉะนี้แล.
“ภิกษุทั้งหลาย กิจใดที่ศาสดาผู้อนุเคราะห์ ผู้แสวง
ประโยชน์ แก่ส าวกทั ้ง หลาย จะพึ งทําด้ว ยอาศั ย นํ ้ าใจ
เกื้อกูล, กิจนั้นเราได้กระทําแล้วแก่เธอทั้งหลาย.
“ภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่าง,
เธอ
ทั้งหลาย จงเพ่งพินิจ อย่าประมาท อย่าต้องเป็นผู้มี
ความเดือดร้อนใจในภายหลังเลย, นี้คืออนุศาสนีของเรา
สําหรับเธอทั้งหลาย.”132
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องฺ.สตฺตก.๒๓/๗๑/๑๔๐

๑๘๙

๑๙๐

พุทธธรรม
“ภิ ก ษุ ท ั ้ ง หลาย เมื ่ อ พิ จ ารณาเห็ นประโยชน์ ต น
(อัตตัตถะ) ก็ควรทีเดียว ที่จะยังประโยชน์ตนนั้นให้ถึง
พร้อม ด้วยความไม่ประมาท, เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์
ผู้อื่น (ปรัตถะ) ก็ควรทีเดียว ที่จะยังประโยชน์ผู้อื่นนั้น
ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาท, เมื่อพิจารณาเห็น
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ) ก็ควรทีเดียว ที่จะยัง
ประโยชน์ ท ั ้ ง สองฝ่ า ยนั ้ น ให้ ถ ึ ง พร้ อ ม ด้ ว ยความไม่
ประมาท.”133
- เรงทํากิจ และเตรียมการเพื่ออนาคต

“ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย, ความ
ประมาทเป็ นทางแห่งความตาย. ผู้ไม่ประมาท
ย่อมไม่ตาย, คนประมาทเหมือนคนตายแล้ว
ฯลฯ ผู้ไม่ประมาท เพ่งพินิจอยู่ ย่อมประสบ
ความสุขอันไพบูลย์.”134
“เพราะฉะนั้น ในชีวิตที่เหลืออยู่นี้ ทุกคน
ควรกระทํากิจหน้าที่ และไม่พึงประมาท.”135
“บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ว่า วันคืนล่วง
ไป บัดนี้เราทําอะไรอยู่.”136
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สํ.นิ.๑๖/๖๗/๓๕; องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๙/๑๓๗ (เคยอาง)
ขุ.ธ.๒๕/๑๒/๑๘
ขุ.สุ.๒๕/๓๘๗/๔๖๕
องฺ.ทสก.๒๔/๔๘/๙๒

๑๙๑

ไตรลักษณ
“อย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปเสีย...พึงถอน
ลูกศรที่เสียบตัวออกเสีย ด้วยความไม่ประมาท
และด้วยวิชชา.”137
“รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ (ชีวิต) ตน ก็ควร
รีบลงมือทํา”138
“ในเวลาที่ควรลุกขึ้นทํางาน ไม่ลุกขึ้นทํา. ทั้ง
ที ่ ยั ง หนุ ่ มแน่ น มี กํ า ลั ง กลั บ เฉื ่ อ ยชา ปล่ อ ย
ความคิดให้จมปลัก เกียจคร้าน มัวซึมเซาอยู่
ย่อมไม่ประสบทางแห่งปัญญา.”139
“คนที่เรียนรู้ (สุตะ) น้อยนี้ ย่อมแก่เหมือน
โคถึก. เนื้อของเขาย่อมเจริญ (แต่) ปัญญาของ
เขาหาเจริญไม่.”140
“เมื่ อยังหนุ่มสาว พรหมจรรย์ ก็ ไม่ บ ําเพ็ญ
ทรัพย์ก็ไม่หาเอาไว้ (ครั้นแก่เฒ่าลง) ก็ต้องนั่ง
ซบเซา เหมือนนกกระเรียนแก่ จับหงอยอยู่กับ
เปือกตมที่ไร้ปลา.”
“เมื ่ อ ยั งหนุ ่ ม สาว พรหมจรรย์ ก ็ ไม่ บ ํ าเพ็ ญ
ทรัพย์ก็ไม่หาเอาไว้ (ครั้นแก่เฒ่า) ก็ได้แต่นอนทอด
ถอนถึงความหลัง เหมือนดังลูกศรที่เขายิงตกไป
แล้ว (หมดพิษสง).”141
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ขุ.สุ.๒๕/๓๒๗/๓๘๙
สํ.ส.๑๕/๒๘๑/๘๑
ขุ.ธ.๒๕/๓๐/๕๒
ขุ.ธ.๒๕/๒๑/๓๕
ขุ.ธ.๒๕/๒๑/๓๖

๑๙๒

พุทธธรรม
“ผลประโยชน์ ท ั ้ ง ปวง ตั ้ ง อยู ่ ท ี ่ ห ลั ก ๒
ประการ คือ การได้สิ่งที่ยังไม่ได้ และการรักษา
สิ่งที่ได้แล้ว.”142
“ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตาม ที่ถึงความ
เป็ นใหญ่ในโภคสมบัติ จะดํ ารงอยู ่ได้ ย ืนนาน ด้วยเหตุ ๔
สถาน หรือสถานใดสถานหนึ่ง กล่าวคือ รู้จักแสวงหาสิ่งที่
พินาศสูญหาย ปฏิสังขรณ์สิ่งที่ชํารุดทรุดโทรม รู้จักประมาณ
ในการกินการใช้ และตั้งสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลให้เป็นใหญ่.”143
“ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย, ความ
ประมาทเป็ นทางแห่งความตาย. ผู้ไม่ประมาท
ย่อมไม่ตาย, คนประมาทเหมือนคนตายแล้ว.
“จากความมัวเมา ก็เกิดความประมาท, จาก
ความประมาท ก็เกิดความเสื่อม, จากความ
เสื่อม ก็เกิดโทษประดัง, ผู้มีภาระปกครองรัฐ
จงอย่าได้ประมาทเลย.
“กษัตริย์จํานวนมาก มีความประมาท ต้อง
สูญเสียประโยชน์ สูญเสียรัฐ, แม้แต่ชาวบ้าน
ประมาท ก็สูญเสียบ้าน, อนาคาริกประมาท ก็
สูญเสียความเป็นอนาคาริก. เมื่อผู้ครองแผ่นดิน
ประมาท โภคทรัพย์ในรัฐย่อมพินาศทั้งหมด, นี่
แล เรียกว่า ทุกข์ภัยของผู้ครองแผ่นดิน.
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ขุ.ชา.๒๗/๒๔๔๒/๕๓๑ (ไมประมาท ๒ ดาน คือ ในการสรางสรรค และในการรักษา)
องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๕๘/๓๓๖

๑๙๓

ไตรลักษณ
“ความประมาทนี ้ เป็ นหลั ก อะไรไม่ ไ ด้ . ผู้
ครองแผ่นดินประมาทเกินขอบเขต โจรทั้งหลาย
ก็กําจัดชนบทที่มั่งคั่งบริบูรณ์เสีย. โอรสทั้งหลาย
ก็จะไม่มีเหลือ, เงินทองทรัพย์สินก็จะไม่มีเหลือ.
เมื่อรัฐถูกปล้น ก็จะเสื่อมจากโภคสมบัติทุกอย่าง.
ถึ ง จะเป็ นขั ต ติ ย ราช เมื ่ อ โภคสมบั ต ิ ย ่ อ ยยั บ
หมดแล้ว ญาติมิตรสหายทั้งหลาย ก็ไม่นับถือใน
ความคิดอ่าน, พลช้าง พลม้า พลรถ พลราบ
ทั ้งหลาย ที ่ อาศั ยเลี้ ย งชี พ อยู่ ก็ไม่ นั บ ถื อใน
ความคิดอ่าน.
“ผู้นําที่จัดการงานไม่ดี เขลา ด้อยความคิดอ่าน
ทรามปัญญา ย่อมหมดศรีสง่า เหมือนคราบเก่าที่
งูทิ้งไปแล้ว. ส่วนผู้นําที่จัดแจงการงานเป็นอย่างดี
หมั่นขยันถูกกาล ไม่เฉื่อยชา ย่อมมีโภคสมบัติที่
เจริญยิ่งขึ้นๆ ทุกด้าน เหมือนฝูงโคที่มีโคผู้นํา.
“ฉะนั้น พระองค์จงเสด็จเที่ยวสดับดูความ
เป็นอยู่เป็นไปในแว่นแคว้นแดนชนบท, ครั้นได้
เห็นได้สดับแล้ว จึงดําเนินราชกิจนั้นๆ.”144
“เป็ น คนควรหวั ง เรื ่ อ ยไป บั ณฑิ ต ไม่ ค วร
ท้ อ แท้ . เราเห็ นประจั ก ษ์ ม ากั บ ตนเอง เรา
ปรารถนาอย่างใด ก็ได้สมตามนั้น.”145
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ขุ.ชา.๒๗/๒๔๑๙/๕๒๔ (บางสวนมีใน ขุ.ชา.๒๗/๒๔๔๐/๕๓๐ ดวย)
ขุ.ชา.๒๗/๕๑/๑๗; ๑๘๕๔/๓๖๒; ๒๘/๔๕๐/๑๖๗ เปนตน

๑๙๔

พุทธธรรม
“ภิกษุทั้งหลาย เราประจักษ์ (คุณค่า) ของธรรม ๒
ประการ คือ ความไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย และ
ความไม่ระย่อในการบําเพ็ญเพียร ฯลฯ โพธิอันเรานั้นได้
บรรลุด้วยความไม่ประมาท, ความลุโล่งโปร่งใจ (โยค
เกษม) อย่างเยี่ยมยอด อันเรานั้นได้บรรลุด้วยความไม่
ประมาท.”146
“ภิกษุ ยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะ อย่าได้นอน
ใจ เพียงด้วยความมีศีลและวัตร ด้วยความเป็น
ผู้ได้เล่าเรียนศึกษามาก ด้วยการได้สมาธิ ด้วย
การอยู่วิเวก หรือ (แม้แต่) ด้วยการประจักษ์ว่า
เราได้ สัมผัสเนกขัมมสุขที่พ วกปุ ถุช นไม่เคยได้
รู้จัก”147
“เตรี ยมกิ จสํ าหรั บ อนาคตให้ พ ร้ อมไว้ก ่ อ น,
อย่าให้กิจนั้นบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาต้องทําเฉพาะ
หน้า.”148
“พึงระแวงสิ่งที่ควรระแวง, พึงป้องกันภัยที่
ยังไม่มาถึง, ธีรชนตรวจตราโลกทั้งสอง เพราะ
คํานึงภัยที่ยังไม่มาถึง.”149
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องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑/๖๔
ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๕๑ (เนกขัมมสุข อรรถกถาวา หมายถึงสุขของพระอนาคามี)
ขุ.ชา.๒๗/๑๖๓๖/๓๒๘
ขุ.ชา.๒๗/๕๔๕/๑๓๖; ๑๐๙๒/๒๓๑

ไตรลักษณ
“ภิกษุทั้งหลาย เมื่อมองเห็นภัยที่ยังไม่มาถึง (อนาคต
ภัย) ๕ ประการต่อไปนี้ (คือ ความชรา ความเจ็บไข้
ความขาดแคลน คราวบ้ า นเมื อ งไม่ ส งบ คราวสงฆ์
แตกแยก ที่อาจจะเกิ ดมีขึ้ น) ย่อมควรแท้ ที่ ภิกษุจะ
เป็นอยู่โดยเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศตัวเด็ด
เดี่ยว เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อเข้าถึงธรรมที่ยัง
ไม่เข้าถึง เพื่อประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้ง.”150
“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัย ๕ ประการเหล่านี้ (คือ
ภิกษุทั้งหลายที่มิได้อบรมพัฒนากาย ศีล จิต ปัญญา
จะเป็นอุปัชฌาย์ให้อุปสมบท จะเป็นอาจารย์ จะเป็นผู้
กล่าวอภิธรรมกถา เวทัลลกถา จะไม่ตั้งใจฟังพระสูตร
ที่เป็นตถาคตภาษิต จะเป็นพระเถระผู้นําในทางย่อหย่อน)
ซึ่ งยังไม่เกิ ดขึ ้นในบัดนี ้ จั ก เกิดขึ้น ในกาลต่อไป. เธอ
ทั้งหลายพึงตระหนักทันการไว้, ครั้นตระหนักแล้ว พึง
พยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัยเหล่านั้น.”151
“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัย ๕ ประการเหล่านี้ (คือ ภิกษุ
ทั้งหลาย จะมัวหมกมุ่นติดในเรื่องจีวรดีๆ อาหารดีๆ ที่อยู่
อาศัยดีๆ แล้วทําการแสวงหาผิดวินัย จะอยู่คลุกคลีกับ
ภิกษุณี สิกขมานาและสามเณร จะอยู่คลุกคลีกับคนวัดและ
สามเณร) ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในบัดนี้ จักเกิดขึ้นในกาลต่อไป.
เธอทั้งหลายพึงตระหนักล่วงหน้าไว้, ครั้นตระหนักแล้ว พึง
พยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัยเหล่านั้น.”152
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องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๘/๑๑๗ (อางละเอียด หนา ๗๐๕)
องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๗/๑๑๕ (อางละเอียด หนา ๗๐๖)
องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๙/๑๒๑ (อางละเอียด หนา ๗๐๗)

๑๙๕

๑๙๖

พุทธธรรม
“แน่ะสารีบุตร พระผู้มีพระภาคกกุสันธะ ก็ดี พระผู้มี
พระภาคโกนาคมน์ ก็ดี พระผู้มีพระภาคกัสสปะ ก็ดี ไม่
คร้านที่จะแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายโดยพิสดาร และ
สุ ต ตะ เคยยะ ฯลฯ เวทั ล ละ ของพระผู ้ ม ี พ ระภาค
เหล่านั้น ก็มีมาก, สิกขาบท ท่านก็บัญญัติไว้แก่สาวก
ทั้งหลาย, ปาฏิโมกข์ ท่านก็แสดงไว้.
“เมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า และเหล่าสาวกที่ตรัสรู้
ตาม ลับล่วงไปแล้ว สาวกทั้งหลายรุ่นภายหลัง ซึ่งมีชื่อ
โคตร ชาติ ต ระกู ล ต่ า งๆ กั น ออกบวชแล้ ว ก็ ด ํ า รง
ศาสนาไว้ได้ตลอดกาลยาวนาน,
“เปรียบเหมือนดอกไม้นานาพรรณ ที่เขาวางไว้บน
แผ่นไม้ แต่เอาด้ายร้อยไว้แล้วอย่างดี ลมกระพือพัดมา
ก็พาให้กระจัดกระจายไม่ได้ ทั้งนี้เพราะถูกด้ายร้อยรวมกัน
ไว้เป็นอย่างดี... นี้คือเหตุปัจจัย ให้ศาสนาของพระผู้มีพระ
ภาคกกุสันธะ พระผู้มีพระภาคโกนาคมน์ และพระผู้มีพระ
ภาคกัสสปะ ดํารงอยู่ได้ยืนนาน.”153
“ครั้งนั้นแล ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกะภิกษุทั้งหลาย
ว่า ฯลฯ ท่านทั้งหลาย ธรรมนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าของ
เราทั้งหลาย ตรัสไว้ดีแล้ว ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นเครื่อง
นําสู่ความหลุดพ้น เป็นไปเพื่อสันติ เป็นคําประกาศของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,
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วินย.๑/๗/๑๔

ไตรลักษณ
“ทุกท่านทีเดียว พึงสังคายนาในธรรมนั้น ไม่พึงวิวาท
กัน อันจะช่วยให้พระศาสนา (พรหมจรรย์) ยั่งยืน ดํารง
อยู ่ ต ลอดกาลนาน เพื ่ อ ประโยชน์ เพื ่ อ เกื ้ อ กู ล แก่ ค น
จํานวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่เทวะและมนุษย์ทั้งหลาย.”154
“ครั ้ ง นั ้ น แล ท่ า นพระมหากั ส สปะ กล่ า วกะภิ ก ษุ
ทั ้ ง หลายว่ า ฯลฯ ท่ า นทั ้ ง หลาย ขอเชิ ญ พวกเรามา
สังคายนาธรรมและวินัยกันเถิด ก่อนที่อธรรมจะรุ่งเรือง
ธรรมจะถูกขัดขวาง อวินัยจะรุ่งเรือง วินัยจะถูกขัดขวาง,
ก่อนที่พวกอธรรมวาทีจะมีกําลัง ธรรมวาทีจะอ่อนกําลัง
พวก อวินยวาทีจะมีกําลัง วินยวาทีจะอ่อนกําลัง.”155
“อานนท์ ตราบใดที่เจ้าวัชชีทั้งหลาย ยังจักประชุมกัน
เนืองนิตย์...
“ตราบใดที่พวกเจ้าวัชชี ยังจักพร้อมเพรียงกันประชุม
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทํากิจการ
หน้าที่ของชาววัชชี,
“(ตราบนั้น) พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่าง
เดียว ไม่มีเสื่อมเลย...
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ที.ปา.๑๑/๒๒๕/๒๒๕
วินย.๗/๖๑๔/๓๘๐

๑๙๗

๑๙๘

พุทธธรรม
“ภิกษุทั้งหลาย ตราบใดที่ภิกษุทั้งหลาย ยังจักประชุม
กันเนืองนิตย์...
“ตราบใดที่ภิกษุทั้งหลาย ยังจักพร้อมเพรียงกันประชุม
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทํากิจการ
หน้าที่ของสงฆ์,
“(ตราบนั้น) ภิกษุทั้งหลายพึงหวังได้ซึ่งความเจริญ
อย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเลย...
“ภิกษุทั้งหลาย ตราบใดที่ภิกษุทั้งหลาย ยังจักเป็นผู้มี
ศรัทธา... มีหิริ... มีโอตตัปปะ... เป็นผู้เล่าเรียนศึกษามาก
(พหูสูต)... เป็นผู้ตั้งหน้าเพียร... เป็นผู้มีสติกํากับตัว...
เป็นผู้มีปัญญา,
“(ตราบนั้น) ภิกษุทั้งหลายพึงหวังได้ซึ่งความเจริญ
อย่างเดียว ไม่มีเสื่อมเลย”156
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ที.ม.๑๐/๖๘,๗๐,๗๒/๘๖-๙๓; ในการทําจิต ทานสอนใหรูเทาทันวา สิ่งทั้งปวงไมเที่ยง
มีความเสื่อมสลายไปเปนธรรมดา แตพุทธพจนชุดนี้กลับสอนวา ถาทํากิจดวยความ
ไมประมาท ก็จะไมมีความเสื่อมเลย มีแตความเจริญอยางเดียว พึงศึกษาพุทธพจน
สองแบบนี้ใหชัดเจน จะไดเขาใจถูกตอง และปฏิบัติไมผิดพลาด นอกจากนี้ พึงสังเกต
ดวยวา ความไมประมาทในการปรับปรุงพัฒนาตนซึ่งเปนกิจสวนตัว จะตองดําเนิน
เคียงคูไปดวยกันกับความไมประมาทในการทํากิจที่เปนความรับผิดชอบตอสวนรวม

