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โมทนพจน 

วันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๕ นี้ เปนมงคลวารที่คุณนพพร 

บุณยประสิทธ์ิ จะมีอายุเต็ม ๖๐ ป ครบ ๕ รอบ ซึ่งถือกันวาเปน

รอบใหญ เปนมงคลสมัยอันสําคัญ  

ในฐานะพุทธศาสนิกชนผูใกลชิดพระรัตนตรัย ทานเจาของ

มงคลวารน้ัน จึงต้ังใจจะบําเพ็ญบุญกิริยาพิเศษ ดวยธรรมทาน ท่ี

พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวาเปนทานอันเลิศชนะทานท้ังปวง และได

แจงฉันทเจตนาที่จะพิมพหนังสือธรรม ๓ เลม คือ   
๑. ไตรลักษณ 
๒. ปฏิจจสมุปบาท 
๓. ประโยชนสูงสุดของชีวิตนี้ 

หนังสือ ๓ เลม สามเรื่องน้ี ก็คือ บทท่ี ๓ บทท่ี ๔ และบทที่ ๖ 

ของหนังสือ พุทธธรรม เลมใหญ ซ่ึงบัดน้ีเพิ่งจัดพิมพเสร็จเปน พุทธ
ธรรม ฉบับปรับขยาย  

คุณนพพร บุณยประสิทธิ์ เห็นวาธรรมบรรยายใน พุทธธรรม 

๓ บทน้ี เปนเรื่องท่ีพุทธบริษัท เริ่มแตพระสงฆ นาจะสนใจและรูเขาใจ

อยางจริงจัง ควรไดรับการเผยแพรใหกวางขวาง จึงเลือกเปนหนังสือ

ธรรมทานสําหรับมงคลวารอันสําคัญน้ี และต้ังใจพิมพแยกเปน ๓ เลม

ตางหากกัน เพื่อใหแตละเลมไมใหญเกินไป  จะไดเหมาะกับการ

เผยแพรใหเปนประโยชนอยางแทจริง 



ข  พุทธธรรม 
 

คุณนพพร บุณยประสิทธ์ิ เปนผูศรัทธาอุปถัมภบํารุงวัดญาณ-
เวศกวันตลอดมา ทั้งตนเองและครอบครัวไดใกลชิดวัดญาณเวศกวัน 

เปนเวลายาวนาน พูดไดวาเทาอายุของวัดญาณเวศกวันน้ี คือเกินกวา 

๒๐ ปแลว โดยพรอมท้ังคุณวิภาวี ไดรวมคณะของคุณแม คือ คุณ

โยมประภาศรี บุณยประสิทธิ์ มาทําบุญจัดภัตตาหารถวายพระสงฆ

เปนประจําทุกสัปดาหอยางสมํ่าเสมอ ต้ังแตระยะกอต้ังวัดญาณเวศก-

วันเรื่อยมา และไดรวมการบุญตางๆ รวมท้ังจาริกบุญ-จารึกธรรม ไป

นมัสการพุทธสังเวชนียสถานในอินเดียคราวใหญ ในป ๒๕๓๘ 

 ขออนุโมทนาบุญกิริยาในมงคลสมัยน้ี ท่ีไดเนนดานธรรมทาน 

อันจะเปนการเสริมสรางสัมมาทัศนะ ซ่ึงเปนรากฐานของสัมมาปฏิบัติ 

ท่ีจะนําไปสูประโยชนสุขอันแทจริงและยั่งยืน แกประชาชนจํานวนมาก 

สมตามพระพุทธประสงค ท่ีไดทรงประกาศพระศาสนาไว 

ในศรีโศภนมงคลวารท่ี คุณนพพร บุณยประสิทธ์ิ มีอายุครบ ๕ 

รอบน้ี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอภิบาล ใหทานเจาของชาตกาล

อันครบรอบสําคัญน้ัน พรอมทั้งครอบครัว ญาติมิตร วิสสาสิกชน 

เจริญงอกงามในธรรมและความสุข มีปติปราโมทย ในบุญกุศลท่ีได

บําเพ็ญเพื่อประโยชนแกพระพุทธศาสนาและสังคมสวนรวม จงมีใจ

เอิบอ่ิมผองใสเบิกบาน เปนพลังท่ีจะทํากุศลเพ่ือพระศาสนาและ

มหาชนยิ่งขึ้นไป พรั่งพรอมดวยสรรพพรชัย ตลอดไปทุกเม่ือ 

พระพรหมคุณาภรณ (ปยุตฺโต) 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ 



นิทานพจน 

(ในการพิมพครั้งท่ี ๑ ของฉบับขอมูลคอมพิวเตอร) 

หนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย น้ี ก็คือ พุทธธรรม ฉบับ
ปรับปรุงและขยายความ น่ันเอง แตในการพิมพคร้ังใหมน้ี ไดตัด
ปรับชื่อใหสั้นเขา เพื่อจํางายเรียกไดสะดวก  

นับแตคณะระดมธรรม  และธรรมสถานจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ไดพิมพหนังสือน้ีข้ึนเปนคร้ังแรก เสร็จเม่ือวันวิสาข-
บูชา พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึงบัดน้ี เกือบเต็ม ๓๐ ป ระหวางกาลท่ีผานมา 
ไดมีการพิมพซ้ําหลายครั้ง แตพิมพไดเพียงซ้ําตามเดิม และการ
พิมพมีคุณภาพดอย เน่ืองจากเม่ือแรกพิมพน้ัน การพิมพอยาง
กาวหนาท่ีสุด มีเพียงระบบคอมพิวกราฟก ท่ีจัดทําเปนแผน
อารตเวิรค ซ่ึงคงอยูไมนานก็ผุพังไป แลวตอจากน้ัน ตองใชวิธี
ถายภาพจากหนังสือรุนเกา โดยเลือกหนังสือเลมท่ีเห็นวาอานชัด
ท่ีสุดเทาท่ีจะหาไดมาถายแบบพิมพใชกันอยางพอใหเปนไป  

ระหวางน้ัน ผูศรัทธามีนํ้าใจหลายทาน หลายคณะ ได
พยายามนําขอมูลหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ น้ัน จัดพิมพเปนขอมูลคอมพิวเตอร และกาวไปไดมาก แตมี
ขอติดขัดท่ีซับซอนบางอยาง ท่ีทําใหไมลุลวง จนกระท่ังวันหน่ึง ได
ทราบวา นายแพทยณรงค เลาหวิรภาพ กําลังดําเนินการนําขอมูล
หนังสือน้ีลงในคอมพิวเตอร ท่ีจังหวัดเชียงใหม แมวาตอมา สํานัก
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยมหิดลจะไดนําขอมูล พุทธธรรมฯ ลงใน



ข  พุทธธรรม 
 
โปรแกรมพระไตรปฎกคอมพิวเตอร BUDSIR VI เสร็จสิ้นอยาง
รวดเร็วใน พ.ศ. ๒๕๕๐ แตคุณหมอณรงคก็ยังทํางานของตนเปน
อิสระตอไป  

ในท่ีสุด ณ วันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ขณะท่ีผู เขียน
พํานักอยูท่ีสถานพํานักสงฆสหธรรมวาสี อ.ดานชาง จ.สุพรรณบุรี 
นายแพทยณรงค เลาหวิรภาพ ไดเดินทางไปกับคุณสุรเดช พรทวี
ทัศน  (ผู ต น คิดสาย น้ี )  และคุณน ริศ  จ รัสจรรยาวงศ  นํ า
ขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยาย
ความ ท่ีจัดเรียงครบจบเลมแลว พรอมท้ังดัชนี ไปถวาย 

เวลาผานมา เม่ือผูเขียนพํานักอยูท่ีศาลากลางสระ สถาน
พํานักสงฆสายใจธรรม เขาสําโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.
ฉะเชิงเทรา ติดตอกันอีก ๒ พรรษา หลังสิ้นพรรษาแรกแลว ถึงวันท่ี 
๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๓  จึ ง ได มี โอกาส เ ร่ิมงานตรวจ ชําระ
ขอมูลคอมพิวเตอรของหนังสือ พุทธธรรมฯ ท่ีไดรับถวายไวคร่ึงป
เศษแลวน้ัน และเพ่ิมเติมจัดปรับใหพรอมท่ีจะพิมพเปนเลมหนังสือ  

ประจวบวาตลอดชวงเวลาทํางานน้ี อาการอาพาธโรคตางๆ 
ท้ังเกาและใหม ไดรุนแรงข้ึน กับท้ังโรคติดเชื้อในกระแสโลหิตท่ี
คอนขางเส่ียงชีวิต ก็แทรกซอนเขามา เปนเหตุใหงานไมราบร่ืนบาง
ในบางชวง แตในท่ีสุด งานตรวจชําระเน้ือหนังสือก็เสร็จจบเลมเม่ือ
ข้ึนเดือนกันยายน ๒๕๕๔ และไดสงขอมูลเน้ือหนังสือไปใหคุณ
หมอณรงคจัดปรับ (update) ดัชนีใหลงตัว 
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โดยทั่วไป เน้ือหนังสือ พุทธธรรมฯ น้ี ก็คงตามเดิม แตเม่ือ
ทํางานตรวจชําระและใชขอมูล คอมพิวเตอร เปนโอกาสท่ีจะจัด
ปรับไดสะดวก จึงไดจัดรูปใหอานงายข้ึน โดยเฉพาะซอยยอหนาถี่
ข้ึนอยางมาก และไดแทรกเพ่ิมคําอธิบายในที่ตางๆ ตามสมควร  

ท่ีควรสังเกตคือ ไดนํา “บทความประกอบ” ท้ังหมดของภาค 
๑ แยกออกไปจัดรวมไวตางหากเปนภาค ๓ คืออยูทายเลม และได
เพ่ิมบทความประกอบอีก ๑ บท (บทความประกอบที่ ๖: ความสุข 
๒: ฉบับประมวลความ) เปนบทสุดทาย ทําใหหนังสือน้ีมีจํานวนบท
ท้ังเลมเพ่ิมจาก ๒๒ เปน ๒๓ บท   

อน่ึง ใน พุทธธรรมฯ น้ี มีตารางและภาพหลายแหง เม่ือ
ถายภาพจากหนังสือเกา ก็ไมชัด พระชัยยศ พุทฺธิวโร จึงไดเขียน
ตารางและภาพเหลาน้ันแทนให ๒๔ หนวย อีกท้ังตอมาไดมาพัก
ไมไกลกันบนภูเขา เม่ือเห็นภาพใดไมชัด ก็ทําใหมให และเม่ือเน้ือ
หนังสือเสร็จ ก็ไดชวยอานพิสูจนอักษรดวย 

ในท่ีสุด เม่ือมองรวมทั้งเลม ช่ือเดิมของหนังสือท่ีวา พุทธ
ธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ น้ันยืดยาวเกินไป จึงเรียกใหม
ใหงายและสะดวกขึ้นเปน พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย  

มีความประจวบพอดีเปนศรีศุภกาล ท่ีทุกอยางจําเพาะมาลง
ตัวกันเองใหหนังสือ พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย น้ีเสร็จ ในชวงแหง
มหามงคลสมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ใน
วันท่ี ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔  



ง  พุทธธรรม 
 

โดยเฉพาะงานน้ี ดังท่ีกลาวแลว เปนการจัดการเน้ือหนังสือ
ท่ีเปนขอมูลคอมพิวเตอร ซ่ึงตองอาศัยอุปกรณการทํางานท่ีมีราคา
สูงเปนหม่ืนๆ บาท คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร พรอมท้ังสวนชุดคําสั่ง 
หรือซอฟตแวร จําเพาะวา ในป ๒๕๕๓ ท้ังตัวเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ี
ไดใชมาก็เสีย คงหมดอายุ และซอฟตแวรท่ีมีอยูก็ลาสมัยมาก ใช
ทํางานขอมูลคอมพิวเตอรท่ีคุณหมอณรงคจัดทําและนํามาถวาย
ไมได จึงไดอาศัยไวยาวัจกรคือลูกศิษย ผูถือบัญชีนิตยภัตหลวง 
จัดจายไดอุปกรณ ๒ อยางน้ันมา เปนอันใหทํางานสําเร็จไดดวย
พระบรมราชูปถัมภท่ีสืบมาตามราชประเพณี จึงถือความสําเร็จ
แหงหนังสือธรรมทานน้ี เปนการถวายพระพรอนุโมทนาพระราช
กุศล ในมหามงคลสมัยอันพิเศษที่มาถึง 

การทําหนังสืออันเปนสาระของงาน สําเร็จในชวงมหามงคล
สมัย เฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ดังไดกลาว สวนการพิมพ
หนังสืออันเปนข้ันท่ีจะทําสาระน้ันใหปรากฏและบังเกิดประโยชน
แกมหาชน เปนภารกิจตางหาก ซ่ึงสืบตอออกไปจากความเสร็จสิ้น
ของสาระนั้น  และการพิมพน้ันมาลุลวงใน พ.ศ. ๒๕๕๕  อันเปน 
กาละท่ีบรรจบ ๒๖ ศตวรรษแหงการประดิษฐานพระพุทธธรรม ท่ี
นับแตการบรรลุโพธิญาณ และการทรงแสดงปฐมเทศนา ของพระ
สัมมาสัมพุทธเจา 

การพิมพหนังสือ พุทธธรรมฯ อันใชขอมูลท่ีตรวจจัดใน
คอมพิวเตอรน้ี เปนธรรมทานครั้งพิเศษ ซึ่งสําเร็จดวยทุนบริจาค
ตามพินัยกรรมของ น.ส. ชมพูนุท กมลโชติ ในกองทุน ป. อ. 
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ปยุตฺโต เพ่ือเชิดชูธรรม ที่คุณหญิงกระจางศรี รักตะกนิษฐ ไดตั้ง
ไว และทุนบริจาคตามมฤดกปณิธานของ น.ส. ชุณหรัชน สวัสดิ-
ฤกษ ท้ังน้ี เปนกุศลกิริยาของผูศรัทธา ท่ีไดขวนขวายสนองบุญ
เจตนาของทานผูท่ีไดต้ังมโนปณิธิไว นับวาเปนความรวมใจในการ
ทํากุศลใหญคร้ังสําคัญ   

บัดน้ี ในวาระลุปริโยสานแหงงานธรรมทานท่ีต้ังไว ขอทุก
ทานผูเก้ือหนุนในบุญการ จงเจริญดวยความเกษมสันตและสรรพ
กุศล ขอสัทธรรมจงรุงเรืองแผไพศาล เพื่อความเจริญไพบูลยแหง
ประโยชนสุขของปวงประชาตลอดกาลยืนนาน   

พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) 
๑๙ พ.ย. ๒๕๕๔ – ๕ ม.ค. ๒๕๕๕ 



 

อักษรยอช่ือคัมภีร* 

เรียงตามอักขรวิธีแหงมคธภาษา  

(ท่ีพิมพตัวเอน 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 ปจฺกนิปาต 

องฺ.สตฺตก. องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาต 

อป.อ. อปทาน อฏฺฐกถา  
 (วิสุทฺธชนวิลาสินี) 
อภิ.ก. อภิธมฺมปฏก กถาวตฺถุ 

อภิ.ธา. อภิธมฺมปฏก ธาตุกถา 

อภิ.ป. อภิธมฺมปฏก ปฏาน 

อภิ.ปุ. อภิธมฺมปฏก ปุคฺคลปฺตฺติ 

อภิ.ยมก. อภิธมฺมปฏก ยมก 

อภิ.วิ. อภิธมฺมปฏก วิภงฺค 

อภิ.สํ. อภิธมฺมปฏก   ธมฺมสงฺคณี 

อิติ.อ. อิติวุตฺตก อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถทีปนี) 
อุ.อ., อุทาน.อ. อุทาน อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถทีปนี) 
ขุ.อป. ขุทฺทกนิกาย อปทาน 

ขุ.อิติ. ขุทฺทกนิกาย อิติวุตฺตก 

ขุ.อุ. ขุทฺทกนิกาย อุทาน 

ขุ.ขุ. ขุทฺทกนิกาย ขุทฺทกปา 

ขุ.จริยา. ขุทฺทกนิกาย จริยาปฏก 

ขุ.จู. ขุทฺทกนิกาย จูฬนิทฺเทส 

ขุ.ชา. ขุทฺทกนิกาย ชาตก 

ขุ.เถร. ขุทฺทกนิกาย เถรคาถา 

ขุ.เถรี. ขุทฺทกนิกาย เถรีคาถา 

ขุ.ธ. ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท 

ขุ.ปฏิ. ขุทฺทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺค 

ขุ.เปต. ขุทฺทกนิกาย เปตวตฺถุ 

ขุ.พุทฺธ. ขุทฺทกนิกาย พุทฺธวํส 

ขุ.ม.,ขุ.มหา. ขุทฺทกนิกาย มหานิทฺเทส 

ขุ.วิมาน. ขุทฺทกนิกาย วิมานวตฺถุ 

ขุ.สุ.  ขุทฺทกนิกาย สุตฺตนิปาต 

ขุทฺทก.อ. ขุทฺทกปาฐ อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถโชติกา) 
จริยา.อ. จริยาปิฏก อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถทีปนี) 
ชา.อ. ชาตกฏฺฐกถา 
เถร.อ. เถรคาถา อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถทีปนี) 
เถรี.อ. เถรีคาถา อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถทีปนี) 
ที.อ. ทีฆนิกาย อฏฺฐกถา  
 (สุมงฺคลวิลาสินี) 
ที.ปา. ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺค 

ที.ม. ทีฆนิกาย มหาวคฺค 

ที.สี. ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺค 
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ธ.อ. ธมฺมปทฏฺฐกถา 
นิทฺ.อ. นิทฺเทส อฏฺฐกถา 
 (สทฺธมฺมปชฺโชติกา) 
ปญฺจ.อ. ปญฺจปกรณ อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถทีปนี) 
ปฏิสํ.อ. ปฏิสมฺภิทามคฺค อฏฺฐกถา  
 (สทฺธมฺมปกาสินี) 
เปต.อ. เปตวตฺถุ อฏฺฐกถา (ปรมตฺถทีปนี) 
พุทฺธ.อ. พุทฺธวํส อฏฺฐกถา  
 (มธุรตฺถวิลาสินี) 
ม.อ. มชฺฌิมนิกาย อฏฺฐกถา  
 (ปปญฺจสูทนี) 
ม.อุ. มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสก 

ม.ม. มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสก 

ม.มู. มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสก 

มงฺคล. มงฺคลตฺถทีปนี 
มิลินฺท. 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. สํยุตฺตนิกาย ขนฺธวารวคฺค 

ส.นิ. สํยุตฺตนิกาย นิทานวคฺค 

ส.ม. สํยุตฺตนิกาย มหาวารวคฺค 

ส.ส. สํยุตฺตนิกาย สคาถวคฺค 

สํ.สฬ. สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคฺค 

สุตฺต.อ. สุตฺตนิปาต อฏฺฐกถา  
 (ปรมตฺถโชติกา) 

____________________________________________________________ 
* หลังจากพิมพหนังสือนี้เปนฉบับขยาย ครั้งแรก ใน พ.ศ. ๒๕๒๕ แลว มีคัมภีรท่ีตีพิมพใน

อักษรไทยทยอยเพ่ิมขึ้นมาไมนอย แตในการพิมพครั้งนี้ ยังคงไวตามบัญชีเกา;  สําหรับคัมภีร

ช้ันฎีกา  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 และคุณคาสําหรบัชีวิต  ๑ 

ชีวิต เป็นอย่างไร? 

ไตรลักษณ  ๑ 

ตัวกฎ หรือตัวสภาวะ  ๑ 

คําอธิบายไตรลักษณตามหลักวิชาในคัมภีร  ๘ 
๑. ความเขาใจเก่ียวกับศัพทท่ีเก่ียวของ  ๙ 

๑. สังขารท้ังปวง กับ ธรรมทั้งปวง  ๙ 
๒. สังขารในขันธ ๕ กับ สังขารในไตรลักษณ  ๑๓ 

๒. ส่ิงที่ปดบังไตรลักษณ  ๒๐ 
๓. วิเคราะหความหมายของไตรลักษณ  ๒๔ 

๑. อนิจจตา และอนิจจลักษณะ  ๒๔ 
๒. ทุกขตา และทุกขลักษณะ  ๒๗ 

พิเศษ: ทุกขในอริยสัจ แยกใหชัด จากทุกขในไตรลักษณ  ๓๒ 
(ก) หมวดใหญของทุกข  ๓๒ 

ทุกขตา ๓  ๓๗ 
(ข) ไตรลักษณมี ๓ ไมใชแคทุกข  

และทั้งสามเปนฐานของทุกขในอริยสัจ  ๓๙ 
(ค) ปญหาของมนุษย ท่ีมาในชื่อของทุกขมากมาย  ๕๐ 

ชุดที่ ๑ ทุกข ๑๒  ๕๑ 
ชุดที่ ๒ ทุกข ๒  ๕๔ 
ชุดที่ ๓ ทุกข ๒  ๕๔ 
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๓. อนัตตตา และอนัตตลักษณะ  ๕๙ 
ก) ขอบเขตความหมาย  ๕๙ 
ข) ความหมายพื้นฐาน  ๖๐ 
ค) ความหมายท่ีไมตองอธิบาย  ๖๓ 
ง) ความหมายที่อธิบายท่ัวไป  ๖๗ 

๔. อัตตา – อนัตตา และ อัตตา – นิรัตตา  ๙๒ 

อัตตา กับ มานะ  ๑๐๔ 

คุณคาทางจริยธรรม  ๑๐๙ 
ก. คุณคาท่ี ๑: คุณคาดานการทําจิต หรือคุณคาเพ่ือความหลุดพนเปนอิสระ  ๑๑๓ 
ข. คุณคาที่ ๒: คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพ่ือความไมประมาท  ๑๑๗ 
ค. ความสําคัญและความสัมพันธของคุณคาทางจริยธรรม ๒ ดาน  ๑๒๖ 
ง. คุณคาเนื่องดวยความหลุดพน หรือคุณคาเพ่ือความบริสุทธิ์บริบูรณ

แหงความดีงาม  ๑๓๙ 
จ. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณตามลําดับขอ  ๑๔๓ 

๑. อนิจจตา   ๑๔๓ 
๒. ทุกขตา  ๑๔๘ 
๓. อนัตตตา  ๑๕๙ 

พุทธพจนเกี่ยวกับไตรลักษณ  ๑๖๑ 
ก. ความรูเทาทันสภาวะของไตรลักษณ  ๑๖๑ 
ข. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณ  

(ดานทําจิตเปนอสิระ และดานทํากิจโดยไมประมาท)  ๑๖๘ 
- อนิจจตาแหงชีวติ และการเห็นคุณคาของกาลเวลา  ๑๖๘ 
- เรงทํากิจ และเตรียมการเพ่ืออนาคต  ๑๙๐ 

 
 



ญ  พุทธธรรม 
 
 

หนาวาง 
 

  



 

พุทธธรรม 
หรือ 

กฎธรรมชาติ และคุณคาสําหรับชีวิต 

ชีวิตเปนอยางไร? 

ไตรลักษณ 
ลักษณะโดยธรรมชาติ ๓ อยางของสิ่งทั้งปวง 

ตัวกฎหรือตัวสภาวะ 

ตามห ลักพุ ทธธรรม เ บ้ื อ งต นที่ ว า  ส่ิ ง ท้ั งหลาย เกิ ดจ าก

สวนประกอบตางๆ มาประชุมกันเขา หรือมีอยูในรูปของการรวมตัวเขา

ดวยกันของสวนประกอบตางๆ น้ัน มิใชหมายความวาเปนการนําเอา

สวนประกอบท่ีเปนช้ินๆ อันๆ อยูแลวมาประกอบเขาดวยกัน และเม่ือ

ประกอบเขาดวยกันแลว ก็เกิดเปนรูปเปนรางคุมกันอยูเหมือนเมื่อเอาวัตถุ

ตางๆ มารวมกันเปนเครื่องอุปกรณตางๆ  

ความจริง ท่ีกลาววาส่ิงท้ังหลายเกิดจากการประชุมกันของ

สวนประกอบตางๆ น้ัน เปนเพียงคํากลาวเพื่อเขาใจงายๆ ในเบ้ืองตน

เทานั้น แทจริงแลว ส่ิงท้ังหลายมีอยูในรูปของกระแส สวนประกอบแตละ

อยางๆ ลวนประกอบขึ้นจากสวนประกอบอื่นๆ ยอยลงไป แตละอยางไมมี

ตัวตนของมันเองเปนอิสระ ลวนเกิดดับตอกันไปเร่ือย ไมเท่ียง ไมคงที่ 

กระแสนี้ไหลเวียนหรือดําเนินตอไป อยางที่ดูคลายกับรักษารูปแนวและ

ลักษณะทั่วไปไวไดอยางคอยเปนไป ก็เพราะสวนประกอบทั้งหลายมี



๒  พุทธธรรม 
 
ความสัมพันธเนื่องอาศัยซึ่งกันและกัน เปนเหตุปจจัยสืบตอแกกันอยางหนึ่ง 

และเพราะสวนประกอบเหลาน้ันแตละอยางลวนไมมีตัวตนของมันเอง 

และไมเท่ียงแทคงท่ีอยางหนึ่ง 
ความเปนไปตางๆ ท้ังหมดนี้ เปนไปตามธรรมชาติ อาศัย

ความสัมพันธและความเปนปจจัยเนื่องอาศัยกันของส่ิงท้ังหลายเอง ไมมี

ตัวการอยางอื่นที่นอกเหนือออกไปในฐานะผูสรางหรือผูบันดาล จึงเรียก

เพื่อเขาใจงายๆ วาเปนกฎธรรมชาติ 

มีหลักธรรมใหญอยู ๒ หมวด ท่ีถือไดวาพระพุทธเจาทรงแสดง

ในรูปของกฎธรรมชาติ คือ ไตรลักษณ และ ปฏิจจสมุปบาท  
ความจริงธรรมท้ัง ๒ หมวดนี้ถือไดวาเปนกฎเดียวกัน แตแสดง

ในคนละแงหรือคนละแนว เพื่อมองเห็นความจริงอยางเดียวกัน คือ ไตร-
ลักษณ มุงแสดงลักษณะของส่ิงท้ังหลายซ่ึงปรากฏใหเห็นวาเปนอยางน้ัน 

ในเมื่อส่ิงเหลาน้ันเปนไปโดยอาการท่ีสัมพันธเนื่องอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบ

ตอแกกันตามหลักปฏิจจสมุปบาท สวนหลักปฏิจจสมุปบาท ก็มุงแสดง
ถึงอาการท่ีส่ิงท้ังหลายมีความสัมพันธเน่ืองอาศัยเปนเหตุปจจัยสืบตอแก

กันเปนกระแส จนมองเห็นลักษณะไดวาเปนไตรลักษณ 
กฎธรรมชาติน้ี เปน ธาตุ คือภาวะท่ีทรงตัวอยูโดยธรรมดา เปน 

ธรรมฐิติ คือภาวะที่ต้ังอยูหรือยืนตัวเปนหลักแนนอนอยูโดยธรรมดา เปน 

ธรรมนิยาม
1
 คือกฎธรรมชาติ หรือกําหนดแหงธรรมดา ไมเกี่ยวกับผูสราง

                                                 
1  ในคัมภีรอภิธรรมรุนอรรถกถา แบง นิยาม หรือกฎธรรมชาติเปน ๕ อยาง คือ 

๑. อุตุนิยาม (physical laws) กฎธรรมชาติเก่ียวกับอุณหภูมิ หรือปรากฏการณ

ธรรมชาติตางๆ โดยเฉพาะเร่ืองลมฟาอากาศ และฤดูกาล ในทางอุตุนิยม อันเปน

ส่ิงแวดลอมสําหรับมนุษย 
๒. พีชนิยาม (genetic laws) กฎธรรมชาติเก่ียวกับการสืบพันธุ รวมท้ังพันธุกรรม 
๓. จิตตนิยาม (psychic law) กฎธรรมชาติเก่ียวกับกระบวนการทํางานของจิต  
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ผูบันดาล หรือการเกิดข้ึนของศาสนาหรือศาสดาใดๆ กฎธรรมชาติน้ีแสดง

ฐานะของศาสดาในความหมายของพุทธธรรมดวยวาเปนผูคนพบกฎ

เหลาน้ี แลวนํามาเปดเผยชี้แจงแกชาวโลก 

สําหรับไตรลักษณนั้น มีพุทธพจนแสดงหลักไวในรูปของกฎ

ธรรมชาติ วาดังน้ี 

“ตถาคต (พระพุทธเจ้า) ทั้งหลาย จะอุบัติหรือไม่ก็
ตาม ธาตุ (หลัก) นั้นก็ดํารงอยู ่ เป็นธรรมฐิติ เป็น
ธรรมนิยามว่า  

๑. สังขารท้ังปวง  ไม่เท่ียง ... 
๒. สังขารท้ังปวง2 เป็นทุกข ์... 
๓. ธรรมทั้งปวง เป็นอนัตตา ... 

ตถาคตตรัสรู้ เข้าถึงหลักน้ันแล้ว จึงบอก แสดง วาง
เป็นแบบ ตั้งเป็นหลัก เปิดเผย แจกแจง ทําให้เข้าใจง่าย
ว่า “สังขารทั้งปวง ไม่เที่ยง ...สังขารทั้งปวง เป็นทุกข์ 
...ธรรมท้ังปวง เป็นอนัตตา”3 

                                                                                                     
๔. กรรมนิยาม (karmic law) กฎธรรมชาติเก่ียวกับเจตจํานงและพฤติกรรมมนุษย 
คือ กระบวนการใหผลของการกระทํา 

๕. ธรรมนิยาม (general law of the suchness of natural states, esp., that of cause 
and effect) กฎธรรมชาติเก่ียวกับสภาวะแหงธรรมดาทั่วไป เฉพาะอยางย่ิง ความ 
สัมพันธ และความเปนเหตุเปนผลแกกันของส่ิงทั้งหลาย (ที.อ.๒/๓๔; สงฺคณี อ.๔๐๘) 

2  คําวา “สังขาร” ในไตรลักษณนี้ ตองเขาใจวาตางกับคําวาสังขารในขันธ ๕; ในขันธ ๕ 

สังขาร = ความดีความชั่วท่ีปรุงแตงจิตใจ เปนนามธรรมอยางเดียว สวนในไตรลักษณ 

สังขาร = ส่ิงทั้งปวงท่ีเกิดจากปจจัยปรุงแตง หรือที่เกิดจากสวนประกอบตางๆ ประชุม

กันเขา จะเปนรูปธรรม หรือนามธรรมก็ตาม คือ เทากับขันธ ๕ ท้ังหมด 
3  องฺ.ติก.๒๐/๕๗๖/๓๖๘ 
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ไตรลักษณน้ี ในอรรถกถาบางทีเรียกวา “สามัญลักษณะ” ใน

ฐานะเปนลักษณะรวม ท่ีมีแกส่ิงท้ังหลายเปนสามัญเสมอเหมือนกัน คือ 

ทุกอยางท่ีเปนสังขตะ เปนสังขาร ลวนไมเท่ียง คงทนอยูมิได เสมอ

เหมือนกันท้ังหมด ทุกอยางท่ีเปนธรรม ไมวาสังขตะคือสังขาร หรือ 
อสังขตะคือวิสังขาร ก็ลวนมิใชตน ไมเปนอัตตา เสมอกันทั้งส้ิน 

เพ่ือความเขาใจงาย ๆ จะแสดงความหมายของไตรลักษณ (The 
Three Characteristics of Existence) โดยยอ ดังน้ี 

๑. อนิจจตา (Impermanence) ความไมเท่ียง ความไมคงท่ี ความ

ไมย่ังยืน ภาวะท่ีเกิดขึ้นแลวเส่ือม และสลายไป 

๒. ทุกขตา (Stress and Conflict) ความเปนทุกข ภาวะท่ีถูกบีบค้ัน
ดวยการเกิดขึ้นและสลายตัว ภาวะท่ีกดดัน ฝนและขัดแยง

อยูในตัว เพราะปจจัยท่ีปรุงแตงใหมีสภาพเปนอยางนั้น

เปล่ียนแปลงไป จะทําใหคงอยูในสภาพน้ันไมได ภาวะท่ีไม

สมบูรณมีความบกพรองอยูในตัว ไมใหความสมอยาก

แทจริง หรือความพึงพอใจเต็มท่ีแกผูอยากดวยตัณหา และ

กอใหเกิดทุกขแกผูเขาไปอยากเขาไปยึดดวยตัณหาอุปาทาน 

๓ อนัตตตา (Soullessness หรือ Non-Self) ความเปนอนัตตา 

ความไมใชตัวตน ความไมมีตัวตนจริงแทท่ีจะเปนเจาของ

ครอบครองส่ังบังคับใหเปนไปอยางไรๆ ได 

ส่ิงท้ังหลายท่ัวไป มีอยูเปนไปในรูปของกระแส ท่ีประกอบดวย

ปจจัยตางๆ อันสัมพันธเน่ืองอาศัยกัน เกิดดับสืบตอกันไปอยูตลอดเวลา

ไมขาดสาย จึงเปนภาวะท่ีไมเท่ียง เม่ือแตละส่ิงแตละสวนท่ีสัมพันธกัน 

เกิดดับ ไมคงท่ี และเปนไปตามเหตุปจจัยท่ีอาศัย ก็ยอมมีความบีบคั้น 
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กดดัน ขัดแยง และแสดงถึงความบกพรองไมสมบูรณอยูในตัว และทุกส่ิง

ทุกอยาง ไมวาจะเปนไปในรูปกระแสท่ีเกิดดับอยูตลอดเวลา ข้ึนตอเหตุ

ปจจัยเชนน้ี ก็ตาม ไมขึ้นตอเหตุปจจัย ก็ตาม ก็มีภาวะท่ีเปนอยางน้ันๆ 

ตามธรรมดาของมันอยูแลว จึงยอมไมเปนไมมีตัวตนอะไร ท่ีเหมือนกับมา

แฝงมาซอนมาคุม ดังเปนเจาของครอบครองส่ังบังคับใหเปนไปอยางไรๆ 

ไดตามท่ีปรารถนา 

ในกรณีของสัตวบุคคล ใหแยกวา สัตวบุคคลนั้นประกอบดวย

ขันธ ๕ เทานั้น ไมมีส่ิงใดอื่นอีก นอกเหนือจากขันธ ๕ เปนอันตัดปญหา

เรื่องท่ีจะมีตัวตนเปนอิสระอยูตางหาก  

จากนั้นหันมาแยกขันธ ๕ ออกพิจารณาแตละอยางๆ ก็จะเห็นวา 

ขันธทุกขันธไมเท่ียง เม่ือไมเท่ียง ก็เปนทุกข เปนสภาพบีบค้ันกดดันแกผู

เขาไปยึด เม่ือเปนทุกข ก็ไมใชตัวตน  

ท่ีวาไมใชตัวตน ก็เพราะแตละอยางๆ ลวนเกิดจากเหตุปจจัย ไม

มีตัวตนของมันเอง อยางหน่ึง เพราะไมอยูในอํานาจ ไมเปนของของสัตว

บุคคลนั้นแทจริง (ถาสัตวบุคคลน้ันเปนเจาของขันธ ๕ แทจริง ก็ยอมตอง

บังคับเอาเองใหเปนไปตามความตองการได และไมใหเปล่ียนแปลงไปจาก

สภาพที่ตองการได เชน ไมใหแก ไมใหเจ็บปวย เปนตน) อยางหน่ึง 

พุทธพจนแสดงไตรลักษณในกรณีของขันธ ๕ มีตัวอยางท่ีเดน 

ดังน้ี 

“ภิกษุทั้งหลาย รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ 
เป็นอนัตตา หากรูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ 
จักเป็นอัตตา (ตัวตน) แล้วไซร้ มันก็จะไม่เป็นไปเพื ่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
อย่างน้ีเถิด อย่าได้เป็นอย่างน้ันเลย” 

“ภิกษุท้ังหลาย เธอทั้งหลายมีความเห็นเป็นไฉน?” 
“รูปเที่ยง หรือไม่เที่ยง?” (ตรัสถามทีละอยาง จนถึง 

วิญญาณ) 
“ไม่เท่ียง พระเจ้าข้า” 
“ก็ส่ิงใดไม่เที่ยง ส่ิงน้ันเป็นทุกข์ หรือเป็นสุข?” 
“เป็นทุกข์ พระเจ้าข้า” 
“ก็สิ ่งใดไม่เที ่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็น

ธรรมดา ควรหรือที่จะเฝ้าเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา เรา
เป็นน่ัน น่ันเป็นตัวตนของเรา?” 

“ไม่ควรเห็นอย่างน้ัน พระเจ้าข้า” 
“ภิกษุท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นแล รูป...เวทนา...สัญญา

...สังขาร...วิญญาณ อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งที่เป็นอดีต 
อนาคต และปัจจุบัน ทั้งภายในและภายนอก หยาบหรือ
ละเอียด เลวหรือประณีต ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ ทั้งหมดนั้น 
เธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้อง ตามที่มันเป็นว่า 
“น่ันไม่ใช่ของเรา เราไม่ใช่น่ัน น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา”4 

                                                 
4  สํ.ข.๑๗/๑๒๗-๑๒๙/๘๒-๘๔ 
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มีปราชญฝายฮินดูและฝายตะวันตกหลายทาน พยายามแสดง

เหตุผลวา พระพุทธเจาไมไดทรงปฏิเสธอัตตา หรือ อาตมัน ในชั้นสูงสุด 

ทรงปฏิเสธแตเพียงธรรมท่ีเปนปรากฏการณตาง ๆ อยางเชนในพระสูตรนี้

เปนตน ทรงปฏิเสธขันธ ๕ ทุกอยางวาไมใชอัตตา เปนการแสดงเพียงวา 

ไมใหหลงผิดยึดเอาขันธ ๕ เปนอัตตา เพราะอัตตาท่ีแทจริงซึ่งมีอยูนั้น 

ไมใชขันธ ๕ และยกพุทธพจนอื่นๆ มาประกอบอีกมากมาย เพื่อแสดงวา

พระพุทธเจาทรงปฏิเสธเฉพาะธรรมที่เปนปรากฏการณตางๆ วาไมใชอัตตา 

แตทรงยอมรับอัตตาในข้ันสูงสุด และพยายามอธิบายวา นิพพานมีสภาวะ

อยางเดียวกับอาตมัน หรือวานิพพานนั่นเอง คือ อัตตา เรื่องนี้ ถามีโอกาส

จะไดวิจารณในตอนท่ีเกี่ยวกับนิพพาน 

ในข้ันน้ี แคช้ีหลักไวงายๆ คือ ความจริงก็ชัดเจนอยูทุกเวลาวา 

ส่ิงท้ังหลายมีสภาวะของมันเองอยูแลว จึงยอมมีอัตตาไมได และส่ิง

ท้ังหลายจะมีอยูเปนอยูตามภาวะของมันอยางนั้นๆ ได ก็ตองไมมีอัตตา 

(ถามีอัตตา ส่ิงท้ังหลายก็ดํารงสภาวะของมันอยูไมได คือเปนอยูเปนไป

ตามภาวะของมันท่ีเปนอยางน้ันๆ ไมได) 

สวนในท่ีนี้ ขอกล าว ส้ันๆ  เพียงในแงจริยธรรมว า ปุถุชน 

โดยเฉพาะผูท่ีไดรับการศึกษาอบรมมาในระบบความเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่อง

อาตมัน ยอมมีความโนมเอียงในทางท่ีจะยึดถือหรือไขวควาไวใหมีอัตตา

ในรูปหนึ่งรูปใดใหจงได เปนการสนองความปรารถนาที่แฝงอยูในจิตสวน

ลึกที่ไมรูตัว เม่ือจะตองสูญเสียความรูสึกวามีตัวตนในรูปหนึ่ง (ชั้นขันธ ๕) 

ไป ก็พยายามยึดหรือคิดสรางเอาที่เกาะเกี่ยวอันใหมข้ึนไว แตตามหลัก

พุทธธรรมน้ัน มิไดมุงใหปลอยอยางหนึ่ง เพ่ือไปยึดอีกอยางหนึ่ง หรือพน

อิสระจากท่ีหนึ่ง เพ่ือตกไปเปนทาสอีกท่ีหน่ึง  



๘  พุทธธรรม 
 

อาการท่ีส่ิงท้ังหลายมีอยูในรูปกระแส มีความสัมพันธเนื่องอาศัย

เปนปจจัยสืบตอกัน และมีลักษณะไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา อยางไร 

ยังจะตองอธิบายดวยหลักปฏิจจสมุปบาทตอไปอีก ความจึงจะชัดยิ่งข้ึน 

คําอธิบายไตรลักษณตามหลักวิชาในคัมภีร 

ขอยกเอาหลักธรรมนิยามท่ีแสดงไตรลักษณ หรือสามัญลักษณะ 

๓ อยาง มาตั้งเปนหัวขออีกครั้งหน่ึง เพื่ออธิบายใหลึกซึ้งยิ่งขึ้นไป ตาม

แนวหลักวิชาที่มีหลักฐานอยูในคัมภีรตางๆ ดังน้ี 

๑. สังขาร  ท้ังหลายท้ังปวง   ไมเท่ียง 
๒. สังขาร  ท้ังหลายท้ังปวง   เปนทุกข 
๓. ธรรม  ท้ังหลายท้ังปวง   เปนอนัตตา 

สังขารท้ังปวงไมเท่ียง เรียกตามคําบาลีวา เปนอนิจจ หรืออนิจจะ 

แตในภาษาไทยนิยมใชคําวาอนิจจัง, ความไมเท่ียง ความเปนส่ิงไมเท่ียง 

หรือภาวะที่เปนอนิจจหรืออนิจจัง น้ัน เรียกเปนคําศัพทตามบาลีวา อนิจจตา, 

ลักษณะท่ีแสดงถึงความไมเท่ียง เรียกเปนศัพทวา อนิจจลักษณะ 
สังขารท้ังหลายเปนทุกข ในภาษาไทย บางทีใชอยางภาษาพูดวา 

ทุกขัง, ความเปนทุกข ความเปนของคงทนอยูมิได ความเปนสภาวะมี

ความบีบคั้นขัดแยง หรือภาวะเปนทุกขนั้น เรียกเปนคําศัพทตามบาลีวา 

ทุกขตา, ลักษณะท่ีแสดงถึงความเปนทุกข เรียกเปนศัพทวา ทุกขลักษณะ 

ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา, ความเปนอนัตตา ความเปนของมิใช

ตัวตน หรือภาวะท่ีเปนอนัตตานั้น เรียกเปนคําศัพทตามบาลีวา อนัตตตา, 

ลักษณะท่ีแสดงถึงความเปนอนัตตา เรียกเปนคําศัพทวา อนัตตลักษณะ 



ไตรลักษณ   ๙ 
 

  

ในหลักไตรลักษณ คือ อนิจจตา ทุกขตา และอนัตตตา น้ัน มีขอ

ท่ีควรทําความเขาใจ และอธิบายเพิ่มเติม ดังนี ้

๑. ความเขาใจเก่ียวกับศัพทที่เก่ียวของ 

๑. สังขารทั้งปวง กับ ธรรมทั้งปวง 

ผูศึกษาจะสังเกตเห็นวา ในขอ ๑ และขอ ๒ ทานกลาวถึงสังขาร

ท้ังปวงวา ไมเท่ียง และเปนทุกข แตในขอ ๓ ทานกลาวถึงธรรมท้ังปวงวา 

เปนอนัตตา คือ ไรตัว หรือมิใชตน การใชคําท่ีตางกันเชนนี้ แสดงวามี

ความแตกตางกันบางอยางระหวางหลักท่ี ๑ และท่ี ๒ คือ อนิจจตา และ

ทุกขตา กับหลักท่ี ๓ คือ อนัตตตา และความแตกตางกันน้ีจะเห็นไดชัด 

ตอเม่ือเขาใจความหมายของคําวา “สังขาร” และคําวา “ธรรม” 

“ธรรม” เปนคําท่ีมีความหมายกวางท่ีสุด กินความครอบคลุมทุก

ส่ิงทุกอยางบรรดามี ท้ังท่ีมีไดและไดมี ตลอดกระท่ังความไมมี ท่ีเปนคูกับ

ความมีน้ัน ทุกส่ิงทุกอยางท่ีใครก็ตามกลาวถึง คิดถึง หรือรูถึง ท้ังเรื่อง

ทางวัตถุและทางจิตใจ ท้ังท่ีดีและท่ีชั่ว ท้ังท่ีเปนสามัญวิสัยและเหนือ

สามัญวิสัย รวมอยูในคําวาธรรมท้ังส้ิน  

ถาจะให “ธรรม” มีความหมายแคบเขา หรือจําเพาะอยางใดอยาง

หนึ่ง ก็เติมคําขยายประกอบลงไปเพื่อจํากัดความใหอยูในขอบเขตท่ี

ตองการ หรือจําแนกแยกธรรมน้ันแบงประเภทออกไป แลวเลือกเอาสวน

หรือแงดานแหงความหมายที่ตองการ หรือมิฉะนั้นก็ใชคําวาธรรมคําเดียว

เดี่ยวโดดเต็มรูปของมันตามเดิมนั่นแหละ แตตกลงหรือหมายรูรวมกันไว

วา เมื่อใชในลักษณะนั้นๆ ในกรณีนั้น หรือในความแวดลอมอยางน้ันๆ จะ
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ใหมีความหมายเฉพาะในแนวความ หรือในขอบเขตวาอยางน้ันๆ เชน เมื่อ

มาคูกับอธรรม หรือใช เกี่ยวกับความประพฤติท่ีดี ท่ี ช่ัวของบุคคล 

หมายถึง บุญ หรือคุณธรรมคือความดี เมื่อมากับคําวา อัตถะ หรืออรรถ 

หมายถึงตัวหลัก หลักการ หรือเหตุ เม่ือใชสําหรับการเลาเรียน หมายถึง 

ปริยัติ พุทธพจน หรือคําส่ังสอน ดังน้ีเปนตน 

“ธรรม” ท่ีกลาวถึงในหลักอนัตตตา แหงไตรลักษณนี้ ทานใชใน

ความหมายท่ีกวางท่ีสุดเต็มท่ี สุดขอบเขตของศัพท คือ หมายถึง สภาวะ

หรือสภาพทุกอยาง ไมมีขีดข้ันจํากัด ธรรมในความหมายเชนน้ี จะเขาใจ

ชัดเจนยิ่งข้ึน เมื่อแยกแยะแจกแจงแบงประเภทออกไป เชน จําแนกเปน

รูปธรรม และนามธรรม บาง โลกิยธรรม และโลกุตรธรรม บาง สังขต

ธรรม และอสังขตธรรม บาง กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากฤตธรรม 

(สภาวะท่ีเปนกลางๆ) บาง ธรรมท่ีจําแนกเปนชุดเหลานี้ แตละชุด

ครอบคลุมความหมายของธรรมไดหมดส้ินทั้งน้ัน แตชุดที่ตรงกับแงท่ีควร

ศึกษาในที่น้ีคือ ชุด  สังขตธรรม และอสังขตธรรม 

ธรรมท้ังหลายท้ังปวง แยกประเภทไดเปน ๒ อยาง คือ
5
 

๑. สังขตธรรม  ธรรมท่ีถูกปรุงแตง ไดแก ธรรมท่ีมีปจจัย 

สภาวะที่เกิดจากปจจัยปรุงแตงข้ึน สภาวะท่ีปจจัยท้ังหลาย

มารวมกันแตงสรรคข้ึน ส่ิงท่ีปจจัยประกอบเขา หรือส่ิงท่ี

ปรากฏและเปนไปตามเงื่อนไขของปจจัย เรียกอีกอยางหนึ่งวา 

สังขาร ซึ่งมีรากศัพทและคําแปลเหมือนกัน หมายถึง สภาวะ

                                                 
5  ดู สงฺคณี อ.๓๔/๓/๒; ๗๐๒/ ๒๗๗; ๙๐๗/๓๕๔; ธ.อ.๕/๑๑๒; ฯลฯ (สังขตธรรม มี

คําจํากัดความแบบอภิธรรมนัยหน่ึง ตามท่ีมาที่อางไวขางตนนั้นวา ไดแก กุศลในภูมิ 
๔, อกุศล, วิบากในภูมิ ๔, กิริยาอัพยากฤตในภมิู ๓, และรูปทั้งปวง) 
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ทุกอยาง ท้ังทางวัตถุและทางจิตใจ ท้ังรูปธรรมและนามธรรม 

ท้ังท่ีเปนโลกิยะและโลกุตระ ท้ังท่ีดี ท่ีชั่ว และท่ีเปนกลางๆ 

ท้ังหมด เวนแตนิพพาน 

๒. อสังขตธรรม ธรรมที่ไมถูกปรุงแตง ไดแก ธรรมท่ีไมมี

ปจจัย หรือสภาวะท่ีไมเกิดจากปจจัยปรุงแตง ไมเปนไปตาม

เง่ือนไขของปจจัย เรียกอีกอยางหน่ึงวา วิสังขาร ซึ่งแปลวา 

สภาวะปลอดสังขาร หรือสภาวะที่ไมมีปจจัยปรุงแตง หมายถึง 

นิพพาน 

โดยนัยนี้ จะเห็นชัดวา สังขาร คือสังขตธรรม เปนเพียงสวนหนึ่ง

ของธรรม แตธรรมกินความหมายกวางกวา มีท้ังสังขารและนอกเหนือจาก

สังขาร คือท้ังสังขตธรรมและอสังขตธรรม ท้ังสังขารและวิสังขาร หรือท้ัง

สังขารและนิพพาน เมื่อนําเอาหลักนี้มาชวยในการทําความเขาใจเกี่ยวกับ

ไตรลักษณ จึงสามารถมองเห็นขอบเขตความหมายในหลักสองขอตนคือ 

อนิจจตาและทุกขตา วาตางจากขอสุดทายคืออนัตตตาอยางไร โดยสรุปได

ดังน้ี 

สังขาร คือ สังขตธรรมท้ังปวง ไมเท่ียง และเปนทุกข ตามหลักขอ 

๑ และขอ ๒ แหงไตรลักษณ (และเปนอนัตตาดวยตามหลักขอ ๓) 

แตอสังขตธรรม หรือวิสังขาร คือนิพพาน ไมขึ้นตอภาวะเชนนี ้

ธรรมท้ังปวง คือ ท้ังสังขตธรรมและอสังขตธรรม ท้ังสังขารและ

มิใชสังขาร คือสภาวะทุกอยางท้ังหมดท้ังส้ิน รวมท้ังนิพพาน เปนอนัตตา 

คือไรตัว มิใชตน 
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อนัตตตาเทานั้น เปนลักษณะรวมท่ีมีท้ังในสังขตธรรมและอสังขต

ธรรม สวนอนิจจตาและทุกขตาเปนลักษณะท่ีมีเฉพาะในสังขตธรรม ซึ่งทํา

ใหตางจากอสังขตธรรม ในพระบาลีบางแหงจึงมีพุทธพจนแสดงลักษณะ

ของสังขตธรรมและอสังขตธรรมไว เรียกวา สังขตลักษณะ และอสังขต

ลักษณะ ใจความวา
6 

สังขตลักษณะ คือ เครื่องหมายท่ีทําใหกําหนดรู หรือเครื่อง

กําหนดหมายใหรูวาเปนสังขตะ (วาเปนสภาวะที่มีปจจัยท้ังหลายมารวมกัน

แตงสรรคข้ึน) ของสังขตธรรม มี ๓ อยาง คือ 

๑. ความเกิดข้ึน ปรากฏ  

๒. ความแตกดับหรือความสลาย ปรากฏ 

๓. เมื่อดํารงอยู ความผันแปร ปรากฏ 

สวน อสังขตลักษณะ คือ เครื่องหมายที่ทําใหกําหนดรู หรือ

เครื่องกําหนดหมายใหรูวาเปนอสังขตะ (วามิใชสภาวะท่ีปจจัยทั้งหลาย

มารวมกันทําขึ้นแตงขึ้น) ของอสังขตธรรม ก็มี ๓ อยาง คือ 

๑. ไมปรากฏความเกิด 

๒. ไมปรากฏความสลาย 

๓. เมื่อดํารงอยู ไมปรากฏความผันแปร 

รวมความมาย้ําอีกครั้งหน่ีงใหชัดข้ึนอีกวา   อสังขตธรรม   หรือ    

วิสังขาร คือนิพพาน พนจากภาวะไมเท่ียงและเปนทุกข แตก็เปนอนัตตา 

ไรตัว มิใชตน สวนธรรมอื่นนอกจากนั้น คือสังขารหรือสังขตธรรมท้ังหมด 

                                                 
6  องฺ.ติก.๒๐/๔๘๖-๗/๑๙๒. 
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ท้ังไมเท่ียง เปนทุกข และเปนอนัตตา ดังความในบาลีแหงวินัยปฏกผูก

เปนคาถายืนยันไววา  

สังขารทั้งปวงไม่เที ่ยง สังขตธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์
และเป ็นอนัตตา นิพพานและบ ัญญัต ิ เป ็นอนัตตา 
วินิจฉัยมีอยู่ดังน้ี7 

๒. สังขารในขันธ ๕ กับ สังขารในไตรลักษณ 
ในภาษาไทย มีตัวอยางมากมายที่คําพูดหรือคําศัพทเดียวกัน แต

มีความหมายตางกันหลายอยาง ท่ีตางกันเล็กนอย ยังมีเคาความหรือ

ลักษณะบางอยางคลายคลึงหรือพอเทียบเคียงกันได ก็มี ท่ีตางกันหางไกล

จนไมมีอะไรเทียบหรือโยงถึงกันเลย ก็มี เชน “กลอน” หมายถึงคํา

ประพันธประเภทหนึ่งก็ได หมายถึง ไมขัดหรือลูกสลักประตูหนาตาง ก็ได 

หมายถึง ลูกตุมที่ใชเปนอาวุธ ก็ได   

“เขา” ท่ีหมายถึงเนินอันสูงข้ึนไปบนพื้นดิน และ “เขา” ท่ีหมายถึง

สวนของกายมีลักษณะแข็ง ท่ีงอกออกมาจากหัวสัตวบางพวก กลาวไดวามี

ลักษณะคลายกันอยูบาง แต “เขา” ท่ีเปนสรรพนามบุรุษท่ีสาม กับ “เขา” ท่ี

เปนชื่อนกพวกหน่ึง คงพูดไดยากวามีอะไรใกลเคียงหรือเทียบคลายกันได  
อยางไรก็ตาม สําหรับผูท่ีเขาใจความหมายนัยตางๆ ของถอยคําดี

แลว และไดยินไดฟงไดใชอยูจนเคยชิน เม่ือพบคําเชนนั้น ท่ีมีผูใชพูดใช

                                                 
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 
 
เขียนในขอความตางๆ ตามปกติจะแยกไดไมยากวา คํานั้น ท่ีใชใน

ขอความนั้น มีความหมายอยางไร โดยมากจะเขาใจไดทันที ตัวอยางเชน 

“จะเย็บผาได ก็ตองใชเข็ม จะสรางบานใหญ ทานใหลงเข็ม” “เขาขึ้นเขา
ตามลากวางเพื่อเอาเขา” “หญิงชราไปในเรือเดินทะเล พอไดยินวาจะพบลม
ใหญ ก็จะเปนลม” “เขาหักพวงมาลัยหลบเด็กขายพวงมาลัย” “อยาทํา
ลอเลน รถนี้มีแคสองลอ” “พอหนังจบ เขาก็รีบควากระเปาหนังรุดไปที่

ทํางาน” “ตายังตาดี แตฟนไมดี” “กานํ้าน้ันหากินในนํ้า กาน้ํานี้คนขาย
กาแฟใชหากิน” “เพราะเสียดสี จึงเสียสี” “รวงโรจไมรวงโรย” ดังนี้ เปนตน 

ในภาษาบาลีก็เชนเดียวกัน มีศัพทมากมายที่มีความหมายหลาย

นัย ผูไดเลาเรียนดีแลว แมพบศัพทเหลาน้ันที่ใชในความหมายหลายอยาง

ปะปนกันอยู ก็สามารถจับแยกและเขาใจไดทันที แตผูไมคุนเคยหรือผู

แรกศึกษาอาจสับสนงุนงงหรือถึงกับเขาใจผิดได  
ตัวอยางคําจําพวกนี้ ท่ีมาจากภาษาบาลี เชน “นาค” อาจหมายถึง

สัตวคลายงูแตตัวใหญมาก ก็ได หมายถึงชางใหญเจนศึก ก็ได หมายถึง

บุคคลผูประเสริฐ ก็ได  
“นิมิต” ในทางพระวินัย หมายถึง วัตถุท่ีเปนเครื่องหมายเขตท่ี

ประชุมสงฆบาง หมายถึงอาการแสวงหาลาภในทางท่ีผิดดวยวิธีขอเขาแบบ

เชิญชวนโดยนัย บาง แตในทางธรรมปฏิบัติ หมายถึงภาพที่เห็นในใจใน

การเจริญกรรมฐาน  
“นิกาย” หมายถึง หมวดตอนในพระไตรปฎกสวนพระสูตร ก็ได 

หมายถึง คณะนักบวชหรือกลุมศาสนิกท่ีแบงกันเปนพวกๆ ก็ได  
“ปจจัย” ในทางพระวินัย หมายถึงเคร่ืองอาศัยของชีวิต เชน 

อาหาร แตในทางธรรม หมายถึง เหตุ หรือเครื่องสนับสนุนใหธรรมอื่น

เกิดข้ึน  



ไตรลักษณ   ๑๕ 
 

  

ขอใหพิจารณาความหมายของคําศัพทเดียวกัน ท่ีตางนัยกัน

ออกไป เมื่อใชในขอความตางๆ ดังตัวอยางตอไปนี้  

“ภิกษุรูรสดวยลิ้น อรอยก็ตาม ไมอรอยก็ตาม เธอไมปลอยใหความ

ติดใจหรือความขัดใจเขาครอบงําจิต ภิกษุน้ีชื่อวาสํารวมอินทรีย คือลิ้น”  

“อินทรียคือศรัทธา มีการยังธรรมท้ังหลายท่ีประกอบอยูดวยให

เขาถึงภาวะผองใสเปนรส ประดุจดังสารสม หรือมีการว่ิงแลนไปหาอารมณ

เปนรส ภิกษุพึงเจริญอินทรียคือศรัทธาน้ัน”  

คําวา รส ก็ดี อินทรีย ก็ดี ในขอความ ๒ ทอนน้ี มีความหมาย

ตางกัน ในขอความแรก รส หมายถึงส่ิงท่ีรูดวยล้ิน หรือส่ิงท่ีเปนอารมณ

ของชิวหาวิญญาณ อินทรีย หมายถึงส่ิงท่ีเปนเจาการในการรับรูอารมณ 

กลาวคืออายตนะภายใน สวนในขอความหลัง รส หมายถึงกิจหรือหนาท่ี 

อินทรียหมายถึงกุศลธรรมท่ีเปนเจาการในการกําราบอกุศลธรรมท่ีเปน

ปฎิปกษ  

“ภิกษุพึงกระทําโยคะ เพื่อบรรลุธรรมเปนที่ปลอดภัยจากโยคะ” 

โยคะคําตน หมายถึงการประกอบความเพียรในการเจริญภาวนา คือ

ฝกฝนพัฒนาจิตปญญา โยคะคําหลัง หมายถึงธรรมคือกิเลสท่ีประกอบ

คือเทียมหรือผูกมัดสัตวไวกับทุกขในภพ  

“ปุถุชนมองเห็นรูปบาง เวทนาบาง สัญญาบาง สังขารบาง 

วิญญาณบาง วาเปนตน แตขันธท้ัง ๕ น้ัน จะเปนตนหาไดไม เพราะสังขาร

ท้ังหลายท้ังปวงลวนไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตาคือไรตัวมิใชตนท้ังส้ิน” 

สังขาร คําแรกหมายถึงเพียงขันธหน่ึงในบรรดาขันธ ๕ แตสังขารคําหลัง

ครอบคลุมความหมายของสังขตธรรมท้ังหมดท่ีเปนไปตามไตรลักษณ 



๑๖  พุทธธรรม 
 

คําเก่ียวของท่ีตองการอธิบายในท่ีน้ีคือ “สังขาร” แตท่ีได

ยกตัวอยางคําอื่นๆ มาแสดงไวมากมายและไดบรรยายมาอย างยืดยาว ก็

เพื่อใหเห็นวา คําพูดในภาษาไทยก็ตาม ในภาษาบาลีก็ตาม ท่ีเปนคํา

เดียวกัน แตมีความหมายตางกันเปนสองอยางบาง หลายอยางบาง กวาง

แคบกวากันบาง เปนคนละเรื่องไมเกี่ยวกันบาง ตลอดจนตรงขามกันก็มี

นั้น มีอยูมากมายและเปนของสามัญ เมื่อเขาใจเชนน้ีแลว มาเห็นคําวา

สังขารท่ีทานใชในความหมายตางๆ หลายนัย ก็จะไมเห็นเปนของแปลก 

และจะเขาใจมองเห็นตามไดงาย 

คําวา “สังขาร” น้ัน มีท่ีใชในความหมายตางๆ กันไมนอยกวา ๔ 

นัย แตเฉพาะที่ตองการใหเขาใจในท่ีน้ี มี ๒ นัย คือ สังขารท่ีเปนขอหน่ึง

ในขันธ ๕ กับสังขารท่ีกลาวถึงในไตรลักษณ เพราะสังขาร ๒ นัยน้ีมาใน

หลักธรรมสําคัญ กลาวอางกันบอย และมีความหมายคลายจะซอนกันอยู 

ทําใหผูศึกษาสับสนไดงาย อีกท้ังเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับหลักธรรมท่ีกําลัง

อธิบายอยูโดยตรง เบ้ืองแรกขอยกคํามาดูใหเห็นชัด 

๑. สังขาร ในขันธ ๕: รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

๒. สังขาร ในไตรลักษณ:  สังขารท้ังปวงไมเท่ียง สังขารท้ังปวง
เปนทุกข ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา 

ขอนําความหมายท้ัง ๒ นัยนั้นมาทบทวน โดยเขาคูเทียบให

เปรียบกันดู ดังน้ี 

๑. สังขาร ซึ่งเปนขอท่ี ๔ ในขันธ ๕ หมายถึง สภาวะท่ีปรุงแตง

จิต ใหดี ใหช่ัว ใหเปนกลาง ไดแก คุณสมบัติตางๆ ของจิต มีเจตนาเปน

ตัวนํา ท่ีปรุงแปรการตริตรึกนึกคิดในใจ 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 

ในจํานวนท้ังหมด ๕๒) ซึ่งท้ังหมดนั้นลวนเปนนามธรรม มีอยูในใจท้ังส้ิน 

นอกเหนือจาก เวทนา สัญญา และวิญญาณ 

๒. สังขาร ท่ีกลาวถึงในไตรลักษณ หมายถึง สภาวะท่ีถูกปรุง

แตง คือ สภาวะท่ีเกิดจากเหตุปจจัยปรุงแตงขึ้นทุกอยาง ประดามี ไมวาจะ

เปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตาม เปนดานรางกายหรือจิตใจก็ตาม มีชีวิต

หรือไรชีวิตก็ตาม อยูในจิตใจหรือเปนวัตถุภายนอกก็ตาม เรียกอีกอยาง

หน่ึงวา สังขตธรรม คือทุกส่ิงทุกอยาง เวนแตนิพพาน 

จะเห็นวา “สังขาร” ในขันธ ๕ มีความหมายแคบกวา “สังขาร” ใน

ไตรลักษณ หรือเปนสวนหน่ึงของสังขารในไตรลักษณนั่นเอง ความตางกัน

และแคบกวากันนี้ เห็นไดชัดท้ังโดยความหมายของศัพท (สัททัตถะ) และ

โดยองคธรรม 

ก. โดยความหมายของศัพท:  “สังขาร” ในขันธ ๕ หมายถึง 

สภาวะท่ีปรุงแตงจิต ตัวปรุงแตงจิตใจ และการกระทํา ใหมีคุณภาพตางๆ 

เครื่องปรุงของจิต หรือแปลกันงายๆ วา ความคิดปรุงแตง  

สวน “สังขาร” ในไตรลักษณ หมายถึงสภาวะที่ถูกปรุงแตง คือ 

ถูกปจจัยของมันปรุงแตงข้ึนมา แปลงายๆ วา ส่ิงท่ีเกิดจากปจจัยปรุงแตง 

ส่ิงปรุงแตงหรือของปรุงแตง  

นอกจากความหมายจะตางกันอยางท่ีพอสังเกตเห็นไดอยางน้ีแลว 

ความหมายนั้นยังแคบกวากันดวย กลาวคือ สภาวะท่ีปรุงแตงจิต 



๑๘  พุทธธรรม 
 
เครื่องปรุงของจิต หรือความคิดปรุงแตง (สังขารในขันธ ๕) นั้น ตัวของ

มันเอง ก็เปนสภาวะที่ถูกปรุงแตง เปนส่ิงปรุงแตง หรือเปนของปรุงแตง 

เพราะเกิดจากปจจัยอยางอื่นปรุงแตงข้ึนมาอีกตอหน่ึง ทยอยกันไปเปน

ทอดๆ จึงไมพนท่ีจะเปนสวนหนึ่งของสังขารในความหมายอยางหลัง (ใน

ไตรลักษณ) คือ เปนสภาวะที่ถูกปรุงแตง หรือเปนของปรุงแตงน่ันเอง 

“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 และเปนเพียงสวนหน่ึงในสี่สวนของนามธรรมเทาน้ัน 

แต “สังขาร” ในไตรลักษณ ครอบคลุมท้ังรูปธรรมและนามธรรม อน่ึง 

รูปธรรมและนามธรรมท่ีกลาวถึงน้ี เม่ือแยกออกไปก็คือขันธ ๕ น่ันเอง  

จะเห็นวา สังขารในขันธ ๕ เปนเพียงขันธหนึ่งในขันธ ๕ (เปน

ลําดับท่ีส่ี) แตสังขารในไตรลักษณครอบคลุมขันธ ๕ ท้ังหมด กลาวคือ 

สังขาร (ในขันธ ๕) เปนสังขารอยางหน่ึง (ในไตรลักษณ) เชนเดียวกับขันธ

อื่นๆ ท้ังส่ีขันธ  

นอกจากนั้น ธรรมหรือส่ิงตางๆ ท่ีนํามาแบงในท่ีน้ี ก็คือสังขต

ธรรม ซึ่งก็เปนไวพจนคืออีกชื่อหนึ่งของสังขาร (ในไตรลักษณ) น่ันเอง จึง

เห็นชัดเจนวา สังขาร (ในขันธ ๕) เปนเพียงสวนยอยอยางหน่ึงฝาย

นามธรรมท่ีรวมอยูดวยกันท้ังหมดภายในสังขาร (ในไตรลักษณ) เทา

นั้นเอง 



ไตรลักษณ   ๑๙ 
 

  

ฉะน้ัน คํากลาวท่ีวา รูปไมเท่ียง เวทนาไมเท่ียง สัญญาไมเท่ียง 

สังขารไมเท่ียง วิญญาณไมเท่ียง กับขอความวา สังขารท้ังปวงไมเท่ียง จึง

มีความหมายเทาๆ กัน หรือพูดอีกนัยหนึ่ง ขอความวา “สังขารท้ังปวงไม

เท่ียง” เมื่อจะขยายออกไปใหละเอียด ก็พูดใหมไดวา “รูปไมเท่ียง เวทนา

ไมเท่ียง สัญญาไมเท่ียง สังขารไมเท่ียง วิญญาณไมเท่ียง” 

เพื่อกันความสับสน บางทีทานใชคําวา “สังขารขันธ” สําหรับคําวา

สังขารในขันธ ๕ ท่ีเปนเพียงสวนหน่ึงในนามธรรม และใชคําวา สังขารท่ี

เปนสังขตธรรม หรือ “สังขตสังขาร” หรือ “สังขาร” เดี่ยวๆ สําหรับสังขาร

ในไตรลักษณท่ีมีความหมายครอบคลุมท้ังรูปธรรมและนามธรรม หรือ

ขันธ ๕ ท้ังหมด 

การท่ีขอธรรม ๒ อยางนี้มาลงเปนคําศัพทเดียวกันวา “สังขาร” ก็

เพราะมีความหมายเหมือนกันวา “ปรุงแตง” แตมาตางกันตรงท่ีวา อยาง

แรกเปน “ความคิดปรุงแตง” อยางหลังเปน “ส่ิงปรุงแตง หรือของปรุง

แตง” 

  



๒๐  พุทธธรรม 
 
๒. ส่ิงที่ปดบังไตรลักษณ 

ท้ังท่ีความเปนอนิจจัง ทุกข และอนัตตา นี้ เปนลักษณะสามัญ

ของสิ่งท้ังหลาย เปนความจริงท่ีแสดงตัวของมันเองอยูตามธรรมดาตลอด

ทุกเวลา แตคนท่ัวไปก็มองไมเห็น ท้ังนี้เพราะเปนเหมือนมีส่ิงปดบังคอย

ซอนคลุมไว ถาไมมนสิการ คือไมใสใจพิจารณาอยางถูกตอง ก็มองไมเห็น 

ส่ิงท่ีเปนเหมือนเครื่องปดบังซอนคลุมเหลาน้ี คือ
8 

๑. สันตติ   บังอนิจจลักษณะ 
๒. อิริยาบถ บังทุกขลักษณะ 
๓. ฆนะ   บังอนัตตลักษณะ 

๑. ทานกลาววา เพราะมิไดมนสิการความเกิดและความดับ หรือ

ความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไป ก็ถูก สันตติ คือ ความสืบตอหรือความ

เปนไปอยางตอเน่ือง ปดบังไว อนิจจลักษณะจึงไมปรากฏ, สิ่งท้ังหลายท่ีเรารู
เราเห็นน้ัน ลวนแตมีความเกิดขึ้นและความแตกสลายอยูภายในตลอดเวลา 

แตความเกิดดับน้ันเปนไปอยางหนุนเน่ืองติดตอกันรวดเร็วมาก คือ เกิด-

ดับ-เกิด-ดับ-เกิด-ดับ ฯลฯ ความเปนไปตอเน่ืองอยางรวดเร็วยิ่งน้ัน ทําให

เรามองเห็นเปนวา สิ่งน้ันคงท่ีถาวร เปนอยางหนึ่งอยางเดิม ไมมีความ

เปลี่ยนแปลง เหมือนอยางตัวเราเองหรือคนใกลเคียงอยูดวยกัน มองเห็น

กันเสมือนวาเปนอยางเดิมไมเปลี่ยนแปลง แตเม่ือเวลาผานไปนาน สังเกตดู 

หรือไมเห็นกันนานๆ เม่ือพบกันอีกจึงรูวาไดมีความเปลี่ยนแปลงไปแลวจาก

เดิม แตตามความเปนจริง ความเปลี่ยนแปลงน้ันเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาทีละ

นอยและตอเน่ืองจนไมเห็นชองวาง  

                                                 
8  วิสุทฺธิ.๓/๒๗๕; วิภงฺค.อ.๖๕; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๕๒๒ 



ไตรลักษณ   ๒๑ 
 

  

ตัวอยางเปรียบเทียบพอใหเห็นงายข้ึน เชน ใบพัดท่ีกําลังหมุนอยู

อยางเร็วยิ่ง มองเห็นเปนแผนกลมแผนเดียวน่ิง เม่ือทําใหหมุนชาลง ก็เห็น

เปนใบพัดกําลังเคล่ือนไหวแยกเปนใบๆ เม่ือจับหยุดมองดู ก็เห็นชัดวา

เปนใบพัดตางหากกัน ๒ ใบ ๓ ใบ หรือ ๔ ใบ หรือเหมือนคนเอามือจับ

กานธูปท่ีจุดไฟติดอยูแลวแกวงหมุนอยางรวดเร็ว เปนรูปวงกลม มองดู

เหมือนเปนไฟรูปวงกลม แตความจริงเปนเพียงธูปกานเดียวท่ีทําใหเกิดรูป

ตอเน่ืองติดเปนพืดไป หรือเหมือนหลอดไฟฟาท่ีติดไฟอยูสวางจา มองเห็น

เปนดวงไฟท่ีสวางคงท่ี แตความจริงเปนกระแสไฟฟาท่ีเกิดดับไหลเนื่อง

ผานไปอยางรวดเร็ว หรือเหมือนมวลน้ําในแมนํ้าท่ีมองดูเปนผืนหน่ึงผืน

เดียว แตความจริงเปนกระแสน้ําท่ีไหลผานไปๆ เกิดจากน้ําหยดนอยๆ 

มากมายมารวมกันและไหลเนื่อง ส่ิงท้ังหลายเชนดังตัวอยางเหลานี้ เม่ือใช

เครื่องมือหรือวิธีการท่ีถูกตองมากําหนดแยกมนสิการเห็นความเกิดขึ้น 

และความดับไป จึงจะประจักษความไมเท่ียงแท ไมคงท่ี เปนอนิจจัง 

๒. ทานกลาววา เพราะมิไดมนสิการความบีบค้ันกดดันท่ีมีอยู
ตลอดเวลา ก็ถูก อิริยาบถ คือความยักยายเคลื่อนไหว ปดบังไว ทุก

ขลักษณะจึงไมปรากฏ, ภาวะท่ีทนอยูมิได หรือภาวะท่ีคงสภาพเดิมอยูมิได 

หรือภาวะท่ีไมอาจคงอยูในสภาพเดิมได ดวยมีแรงบีบค้ันกดดันขัดแยงเราอยู

ภายในสวนประกอบตางๆ น้ัน จะถึงระดับท่ีปรากฏแกสายตาหรือความรูสึก

ของมนุษย มักจะตองกินเวลาระยะหน่ึง แตในระหวางน้ัน ถามีการคืบเคลื่อน

ยักยายหรือทําใหแปรรูปเปนอยางอ่ืนไปเสียกอน ก็ดี สิ่งท่ีถูกสังเกต

เคลื่อนยายพนจากผูสังเกตไปเสียกอน หรือผูสังเกตแยกพรากจากส่ิงท่ีถูก

สังเกตไปเสียกอน ก็ดี  ภาวะท่ีบีบค้ันกดดันขัดแยงน้ัน ก็ไมทันปรากฏให

เห็น ปรากฏการณสวนใหญมักเปนไปเชนน้ี ทุกขลักษณะจึงไมปรากฏ  



๒๒  พุทธธรรม 
 

ตัวอยางงายๆ ก็คือ ในรางกายของมนุษยนี้แหละไมตองรอใหถึง

ขั้นชีวิตแตกดับดอก แมในชีวิตประจําวันน้ีเอง ความบีบค้ันกดดันขัดแยง

ก็มีอยูตลอดเวลาท่ัวองคาพยพ จนทําใหมนุษยไมอาจอยูนิ่งเฉยในทาเดียว

ได ถาเราอยูหรือตองอยูในทาเดียวนานมาก ๆ เชน ยืนอยางเดียว นั่ง

อยางเดียว เดินอยางเดียว นอนอยางเดียว ความบีบค้ันกดดัน ตาม

สภาวะจะคอย ๆ เพิ่มมากขึ้น ๆ จนถึงระดับท่ีเกิดเปนความรูสึกบีบคั้น

กดดันท่ีคนทั่วไปเรียกวาเปนทุกข เชน เจ็บปวดเม่ือย จนในท่ีสุดก็จะทน

ไมไหว และตองยักยายเปล่ียนไปสูทาอื่นท่ีเรียกวาอิริยาบถอ่ืน เม่ือความ

บีบคั้นกดดันอันเปนทุกขตามสภาวะนั้นส้ินสุดลง ความรูสึกบีบคั้นกดดัน

ท่ีเรียกวา ความรูสึกทุกข (ทุกขเวทนา) ก็หายไปดวย (ในตอนท่ีความรูสึก

ทุกขหายไปนี้ มักจะมีความรูสึกสบายท่ีเรียกวาความสุขเกิดข้ึนมาแทน

ดวย แตอันน้ีเปนเพียงความรูสึกเทานั้น วาโดยสภาวะแลว มีแตความทุกข

หมดไปอยางเดียว เขาสูภาวะปราศจากทุกข)  

ในความเปนอยูประจําวันน้ัน เม่ือเราอยูในทาหนึ่งหรืออิริยาบถ

หน่ึงนานๆ พอจะรูสึกปวดเมื่อยเปนทุกข เราก็ชิงเคล่ือนไหวเปลี่ยนไปสูทา

อื่นหรืออิริยาบถอื่นเสีย หรือเรามักจะเคล่ือนไหวเปล่ียนทาเปล่ียนอิริยาบถ

อยูเสมอ จึงหนีรอดจากความรูสึกทุกขไปได เมื่อไมรูสึกทุกข ก็เลยพลอย

มองขามไมเห็นความทุกขท่ีเปนความจริงตามสภาวะไปเสียดวย ทานจึงวา 

อิริยาบถบังทุกขลักษณะ 

๓. ทานกลาววา เพราะมิไดมนสิการความแยกยอยออกเปนธาตุ
ตางๆ ก็ถูก ฆนะ คือความเปนแทงเปนกอนเปนช้ินเปนอันเปนมวลหรือ

เปนหนวยรวม ปดบังไว อนัตตลักษณะจึงไมปรากฏ  



ไตรลักษณ   ๒๓ 
 

  

ส่ิง ท้ังหลายท่ีเรียกชื่อว าอยางน้ันอยางนี้ ลวนเกิดจากเอา

สวนประกอบท้ังหลายมารวบรวมปรุงแตงขึ้น เม่ือแยกยอยสวนประกอบ

เหลานั้นออกไปแลว ส่ิงท่ีเปนหนวยรวมซึ่งเรียกช่ือวาอยางน้ันๆ ก็ไมมี 

โดยท่ัวไป มนุษยมองไมเห็นความจริงน้ี เพราะถูกฆนสัญญาคือความจํา

หมายหรือความสําคัญหมายเปนหนวยรวมคอยปดบังไว เขากับคํากลาว

อยางชาวบานวา เห็นเส้ือ แตไมเห็นผา เห็นแตตุกตา มองไมเห็นเน้ือยาง 

คือคนที่ไมไดคิดไมไดพิจารณา บางทีก็ถูกภาพตัวตนของเส้ือปดบังตา

หลอกไว ไมไดมองเห็นเน้ือผาท่ีปรุงแตงข้ึนเปนรูปเส้ือน้ัน ซึ่งวาท่ีจริง ผา

นั้นเองก็ไมมี มีแตเสนดายมากมายท่ีมาเรียงกันเขาตามระเบียบ ถาแยก

ดายท้ังหมดออกจากกัน ผาน้ันเองก็ไมมี หรือเด็กท่ีมองเห็นแตรูปตุกตา 

เพราะถูกภาพตัวตนของตุกตาปดบังหลอกตาไว ไมไดมองถึงเนื้อยางซึ่ง

เปนสาระท่ีแทจริงของตัวตุกตาน้ัน เม่ือจับเอาแตตัวจริง ก็มีแตเน้ือยาง หา

มีตุกตาไม แมเน้ือยางน้ันเองก็เกิดจากสวนผสมตางๆ มาปรุงแตงข้ึนตอๆ 

กันมา  

ฆนสัญญา ยอมบังอนัตตลักษณะไวในทํานองแหงตัวอยางงายๆ 

ท่ีไดยกมากลาวไวน้ี เม่ือใชอุปกรณหรือวิธีการท่ีถูกตองมาวิเคราะห

มนสิการเห็นความแยกยอยออกเปนสวนประกอบตางๆ จึงจะประจักษใน

ความมิใชตัวตน มองเห็นวาเปนอนัตตา 

  



๒๔  พุทธธรรม 
 
๓. วิเคราะหความหมายของไตรลักษณ 

พึงสังเกตวา หลักขันธ ๕ (เบญจขันธ) ในบทท่ี ๑ ก็ดี หลัก

อายตนะ ๖ (สฬายตนะ) ในบทท่ี ๒ ก็ดี แสดงเนื้อหาของชีวิต เนน

การศึกษาพิจารณาเกี่ยวกับชีวิต คือ วาดวยขันธ ๕ ท่ีเปนภายใน และ

อายตนะภายในเปนสําคัญ สวนหลักไตรลักษณในบทที่ ๓ นี้ ขยาย

ขอบเขตการพิจารณาออกไปอยางกวางขวางครอบคลุมท้ังขันธ ๕ ท่ีเปน

ภายใน และขันธ ๕ ท่ีเปนภายนอก ท้ังอายตนะภายในและอายตนะ

ภายนอก เปนการมองท้ังชีวิตและสิ่งท้ังปวงท่ีชีวิตเกี่ยวของ คือวาดวยชีวิต

และโลกท่ัวไปทั้งหมดท้ังส้ิน 

ความหมายของไตรลักษณแตละขอ ไดแสดงไวพอเห็นเคาใน

เบ้ืองตนแลว ในที่นี้จะวิเคราะหความหมายของไตรลักษณเหลาน้ันให

ละเอียดลึกซึ้งลงไปอีก ตามหลักวิชาโดยหลักฐานในคัมภีร 

๑. อนิจจตา และอนิจจลักษณะ 

คัมภีรปฏิสัมภิทามัคคแสดงอรรถ (ความหมาย) ของอนิจจตาไว

อยางเดียววา  “ชื่อวาเปนอนิจจัง  โดยความหมายวา  เปนของส้ินไปๆ  

(ขยฏเน)”9
 หมายความวา เกิดขึ้นท่ีไหนเมื่อใด ก็ดับไปที่น่ัน เม่ือน้ัน เชน 

รูปธรรมในอดีต ก็ดับไปในอดีต ไมมาถึงขณะนี้ รูปในขณะน้ี ก็ดับไปท่ีนี่ 

ไมไปถึงขางหนา รูปในอนาคตจะเกิดถัดตอไป ก็จะดับ ณ ท่ีน้ันเอง ไมยืน

อยูถึงเวลาตอไปอีก ดังน้ีเปนตน  
ตอมาในคัมภีรชั้นอรรถกถา ทานตองการใหผูศึกษาเขาใจงายข้ึน 

จึงไดขยายความหมายออกไปโดยนัยตาง ๆ ยักยายคําอธิบายออกไปให

                                                 
9  ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๙/๕๓; อางใน วิสุทฺธิ.๓/๒๓๕. 



ไตรลักษณ   ๒๕ 
 

  

เห็นความหมายในหลายๆ แง และหลายๆ ระดับ ต้ังแตระดับคราวๆ 

หยาบๆ ลงมาจนถึงความเปนไปในแตละขณะๆ เชน เมื่อมองชีวิตของคน 

เบ้ืองตนก็มองอยางงายๆ ดูชวงชีวิตท้ังหมด ก็จะเห็นวาชีวิตมีการเกิดและ

การแตกดับ เริ่มตนดวยการเกิดและส้ินสุดลงดวยความตาย เม่ือซอยลง

ไปอีก ก็ยิ่งเห็นความเกิดและความดับ หรือการเริ่มตนและการแตกสลาย

กระชั้นถี่เขามา เปนชวงวัยหน่ึงๆ ชวงระยะสิบปหนึ่งๆ ชวงปหน่ึงๆ ชวงฤดู

หน่ึงๆ ชวงเดือนหนึ่งๆ ฯลฯ ชวงยามหนึ่งๆ ตลอดถึงชั่วเวลาขยับเขย้ือน

เคล่ือนไหว แตละครั้งแตละหน จนกระทั่งมองเห็นความเกิดดับท่ีเปนไป

ในทุกๆ ขณะ ซึ่งเปนของมองเห็นไดยากสําหรับคนท่ัวไป  
อยางไรก็ตาม ในสมัยปจจุบันนี้ ท่ีวิทยาศาสตรเจริญกาวหนามาก

แลว อนิจจตาหรือความไมเท่ียง โดยเฉพาะในดานรูปธรรม เปนส่ิงท่ีเขาใจ

ไดงายขึ้นมาก จนเกือบจะกลายเปนของสามัญไปแลว ทฤษฎีตางๆ ต้ังแต

ทฤษฎีวาดวยการเกิดดับของดาว ลงมาจนถึงทฤษฎีวาดวยการสลายตัว

ของปรมาณ ูลวนใชชวยอธิบายหลักอนิจจตาไดท้ังส้ิน 
ท่ีวาคัมภีรชั้นอรรถกถายักเยื้องคําอธิบายออกไปหลายๆ แง 

ขยายความหมายออกไปโดยนัยตางๆ นั้น เชน บางแหงทานอธิบายวา “ท่ี
ชื่อวาเปนอนิจจัง ก็เพราะเปนส่ิงท่ีไม เ ท่ียงแทยั่งยืนคงอยูตลอดไป 

(อนจฺจนฺติกตาย) และเพราะเปนส่ิงท่ีมีความเริ่มตนและความส้ินสุด (มีจุด

เริ่มและมีจุดจบ, อาทิอนฺตวนฺตตาย)”10  
แตคําอธิบายอยางงายๆ ท่ีใชบอย ก็คือขอความวา “ช่ือวาเปน

อนิจจัง โดยความหมายวาเปนส่ิงท่ีมีแลว ก็ไมมี (คือมีหรือปรากฏขึ้นแลว 

ก็หมดหรือหายไป, หุตฺวา อภาวฏฺเฐน)”11
  

                                                 
10  วิสุทฺธิ.๓/๒๓๗. 
11  เชน วิสุทฺธิ.๓/๒๖๐ 



๒๖  พุทธธรรม 
 

บางแหงก็นําขอความอ่ืนมาอธิบายเสริมเขากับขอความนี้อีก เชนวา 

“ชื่อวาเปนอนิจจัง เพราะเกิดขึ้น เสื่อมสลาย และกลายเปนอยางอ่ืน หรือ

เพราะมีแลว ก็ไมมี (อุปฺปาทวยญฺญถตฺตภาวา หุตฺวา อภาวโต วา)”12  

แต ท่ีถือวาทานประมวลความหมายตางๆ มาแสดงไวโดย

ครบถวน ก็คือ การแสดงอรรถแหงอนิจจตาเปน ๔ นัย หมายความวา 

เปนอนิจจังดวยเหตุผล ๔  อยาง คือ
13 

๑. อุปฺปาทวยปฺปวตฺติโต  เพราะเปนไปโดยการเกิดและการสลาย 

คือ เกิดดับๆ มีแลวก็ไมมี 

๒. วิปริณามโต   เพราะเปนของแปรปรวน คือ เปล่ียนแปลง 

แปรสภาพไปเรื่อยๆ 

๓. ตาวกาลิกโต  เพราะเปนของชั่วคราว อยูไดช่ัวขณะ ๆ 

๔. นิจฺจปฏิกฺเขปโต  เพราะแยงตอความเท่ียง คือ สภาวะของ

มันท่ีเปนส่ิงไมเที่ยงนั้น ขัดกันอยูเองในตัวกับความเท่ียง 

หรือโดยสภาวะของมันเองก็ปฏิเสธความเท่ียงอยูในตัว เมื่อ

มองดูรูเห็นตรงตามสภาวะของมันแลว ก็จะหาไมพบความ

เท่ียงเลย ถึงคนจะพยายามมองใหเห็นเปนเท่ียง มันก็ไมยอม

เท่ียงตามท่ีคนอยาก จึงเรียกวามันปฏิเสธความเท่ียง 

  

                                                 
12  วิสุทฺธิ.๓/๒๗๕ 
13  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 

“ชื่อวาเปนทุกข โดยความหมายวาเปนของมีภัย (ภยฏเน)”14
 ท่ีวา “มีภัย” 

นั้น จะแปลวา เปนภัย หรือ นากลัว ก็ได ท้ังน้ีโดยเหตุผลวา สังขารทั้ง

ปวง เปนสภาพที่ผุพังแตกสลายได จะตองยอยยับมลายส้ินไป จึงไมมี

ความปลอดภัย ไมใหความปลอดโปรงโลงใจ หรือความเบาใจอยางเต็มท่ี

แทจริง หมายความวา ตัวมันเองก็มีภัยท่ีจะตองเส่ือมโทรมส้ินสลายไป 

มันจึงกอใหเกิดภัย คือความกลัวและความนากลัวแกใครก็ตามท่ีเขาไป

ยึดถือเกี่ยวของ  

สวนคัมภีรชั้นอรรถกถาขยายความหมายออกไปโดยนัยตางๆ 

คําอธิบายที่ทานใชบอยมี ๒ นัย คือ  

“ช่ือวาเปนทุกขโดยความหมายวา มีความบีบค้ันอยูตลอดเวลา 

ดวยความเกิดข้ึนและความเส่ือมสลาย (อุปฺปาทวยปฏิปฬนฏเน
15
 หรือ 

อุปฺปาทวยปฏิปฬนตาย
16
)” ท้ังบีบค้ันขัดแยงตอประดาส่ิงท่ีประกอบอยูกับ

มัน และท้ังมันเองก็ถูกส่ิงที่ประกอบอยูดวยน้ันบีบค้ันขัดแยง
17    

“และ (ชื่อวาเปนทุกข) เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข (ทุกฺขวตฺถุตาย18
 

หรือ ทุกฺขวตฺถุโต
19
)” คือ เปนท่ีรองรับของความทุกข หรือทําใหเกิดทุกข 

เชน กอใหเกิดความรูสึกทุกข พูดใหงายเขาวา ท่ีเรียกวาเปนทุกข ก็เพราะ

                                                 
14  ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๙/๕๓; อางใน วิสุทฺธิ.๓/๒๓๕ 
15  วิสุทฺธิ.๓/๒๖๐ 
16  วิสุทฺธิ.๓/๒๓๗ 
17  วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๔๖๒ 
18  วิสุทฺธิ.๓/๒๓๗ 
19  เชน วิสุทฺธิ.๓/๘๗ 



๒๘  พุทธธรรม 
 
ทําใหเกิดความรูสึกทุกข เปนตน หรือท่ีเรียกวาบีบคั้น ก็เพราะทําใหเกิด

ความรูสึกบีบค้ัน เปนตน  

ความหมายท่ีทานประมวลไวครบถวนท่ีสุดมี ๔ นัย คือ เปนทุกข

ดวยอรรถ ๔ อยาง ดังนี้
20 

๑. อภิณฺหสมฺปติปฬนโต  เพราะมีความบีบคั้นอยูตลอดเวลา คือ 

ถูกบีบคั้นอยูตลอดเวลา ดวยความเกิดขึ้น ความเส่ือมโทรม 

และความแตกสลาย และบีบคั้นขัดแยงอยูตลอดเวลา กับส่ิง

ท่ีประกอบอยูดวย หรือปจจัยท่ีเกี่ยวของ ดวยตางก็เกิดขึ้น 

ตางก็โทรมไป ตางก็แตกสลาย 

๒. ทุกฺขมโต เพราะเปนสภาพท่ีทนไดยาก คือคงทนอยูไมไหว 

หมายความวา คงอยูในสภาพเดิมไมได จะตองเปล่ียน 

จะตองกลาย จะตองหมดสภาพไป เพราะความเกิดขึ้นและ

ความโทรมสลายน้ัน
21 

๓. ทุกฺขวตฺถุโต  เพราะเปนที่ต้ังแหงทุกข คือเปนท่ีรองรับสภาวะ

แหงทุกข ซึ่งก็หมายความดวยวา เม่ือโยงมาถึงคน หรือในแง

ท่ีคนเก่ียวของ ก็เปนท่ีกอใหเกิดทุกข เชน ทุกขเวทนา หรือ

ความรูสึกบีบคั้น เปนตน (อรรถกถาและฎีกา อธิบายวา เปน

ท่ีต้ังแหงทุกขตาทั้ง ๓ และแหงสังสารทุกข
22
) 

                                                 
20  วิสุทฺธิ.๓/๒๔๖; ม.อ.๒/๑๕๑ (ขอแรกเปน สนฺตาป); วิภงฺค.อ.๖๒ 
21  ความหมายในภาษาไทยที่แปลตามตัวอักษรวา ทนไดยาก อาจใหรูสึกวาเขากันดีกับ

ทุกขเวทนา เชน ความเจ็บปวด ซ่ึงอาจอธิบายไดวาเปนส่ิงที่คนทนไดยาก แตนั่นเปน

เพียงถอยคําแสดงความหมายท่ีพอดีมาตรงกับความรูสึก ความจริง ความหมายน้ัน

เปนสํานวนในภาษาบาลี ซ่ึงหมายถึงคงทนอยูไมได หรือคงสภาพอยูไมได ซ่ึงเปน

ลักษณะของสังขารทั้งหมดทุกอยางดังไดอธิบายขางบนน้ัน 
22  เชน วินย.ฏีกา ๓/๘๑; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๔๖๒,๔๘๐ 



ไตรลักษณ   ๒๙ 
 

  

๔. สุขปฎิกฺเขปโต เพราะแยงตอความสุข คือ โดยสภาวะของมัน

เอง ท่ีถูกปจจัยท้ังหลายบีบคั้นขัดแยงและคงสภาพอยูไมได 

มันก็ปฏิเสธหรือกีดกั้นภาวะราบรื่นคลองสะดวกอยูในตัว 

(เปนเรื่องท่ีคนจะตองดิ้นรนจัดสรรปจจัยทั้งหลายเอา โดยที่

ความสุขท่ีเปนตัวสภาวะจริง ก็มีแตเพียงความรูสึก)  
อธิบายวา สภาวะที่มีเปนพื้น ไดแก ทุกข คือ ความบีบ

คั้นกดดันขัดแยง ท่ีเปนลักษณะอยางหนึ่งของสังขารท้ังหลาย 

ท่ีจริงก็เพียงเปนสภาวะตามปกติธรรมดาของธรรมชาติ แตใน

สภาพที่เกี่ยวของกับคน ก็กอใหเกิดความรูสึกบีบคั้นกดดัน

ขัดแยง ท่ีเรียกวา ความรูสึกทุกข (ทุกขเวทนา) ดวย เมื่อใด

ทุกขคือความบีบคั้นกดดันนั้นผอนคลายไป หรือคนปลอดพน

จากทุกขน้ัน ก็เรียกวามีความสุขหรือรูสึกสุข ยิ่งทําใหเกิดทุกข

คือบีบค้ันกดดัน ทําใหรูสึก ขาด พรอง กระหาย หิว มาก

เทาใด ในเวลาที่ทําใหผอนหายปลอดพนจากทุกขหรือความ

บีบกดน้ัน ก็ย่ิงรูสึกสุขมากข้ึนเทานั้น  
เหมือนคนที่ถูกทําใหรอนมาก เชน เดินมาในกลางแดด 

พอเขามาในท่ีรอนนอยลงหรืออุนลง ก็รูสึกเย็น ยิ่งไดเขาไปใน

ท่ีท่ีเย็นตามปกติ ก็จะรูสึกเย็นสบายมาก ในทางตรงขาม ถา

ทําใหไดรับความรูสึกสุข (สุขเวทนา) แรงมาก พอเกิดความ

ทุกข ก็จะรูสึกทุกข (ทุกขเวทนา) รุนแรงมากดวยเชนกัน 

แมแตทุกขเพียงเล็กนอยท่ีตามปกติจะไมรู สึกทุกข เขาก็

อาจจะรูสึกทุกขไดมาก เหมือนคนอยูในท่ีท่ีเย็นสบายมาก พอ

ออกไปสูท่ีรอน ก็รูสึกรอนมาก แมแตสภาวะท่ีคนอื่นๆ หรือ

ตัวเขาเองเคยรูสึกเฉยๆ เขาก็อาจจะกลับรูสึกเปนรอนไป  



๓๐  พุทธธรรม 
 

พูดลึกลงไปอีก ใหตรงความจริงแทวา ท่ีวาเปนสุขหรือ

รูสึกสุข (สุขเวทนา) นั้น ตามท่ีแทจริงก็ไมใชปลอดพนหรือ

หายทุกข แตเปนเพียงระดับหน่ึงหรือขีดข้ันหนึ่งของทุกข

เทาน้ัน กลาวคือ ความบีบคั้นกดดันขัดแยงท่ีผอนหรือเพิ่มถึง

ระดับหนึ่งหรือในอัตราหน่ึง เราเรียกวาเปนสุข เพราะทําให

เกิดความรูสึกสุข แตถาเกินกวาน้ันไป ก็กลายเปนตองทนหรือ

เหลือทน เรียกวา เปนทุกข คือรูสึกทุกข (ทุกขเวทนา) วาท่ี

แทจริงก็มีแตทุกข คือแรงบีบค้ันกดดันขัดแยงเทาน้ัน ท่ี

เพิ่มข้ึนหรือลดลง  

เหมือนกับเรื่องความรอน และความเย็น วาท่ีจริง ความ

เย็นไมมี มีแตความรูสึกเย็น สภาวะที่เปนพื้นก็คือ ความรอน

ท่ีเพิ่มขึ้นหรือลดลง จนถึงไมมีความรอน ท่ีคนเราพูดวาเย็น

สบายนั้น ก็เปนเพียงความรูสึก ซึ่งท่ีแทแลวเปนความรอนใน

ระดับหน่ึงเทานั้น ถารอนนอยหรือมากเกินกวาระดับน้ันแลว 

ก็หารูสึกสบายไม  

โดยนัยนี้ ความสุข หรือพูดใหเต็มวา ความรูสึกสุขคือสุข

เวทนา ก็เปนทุกข ท้ังในความหมายวาเปนทุกขระดับหน่ึง มี

สภาวะเพียงความรูสึก และในความหมายวา เปนส่ิงท่ีข้ึนตอ

ความบีบคั้นกดดัน ขัดแยง จะตองกลาย จะตองผันแปร 

จะตองหมดไป เหมือนกับวาทุกขท่ีเปนตัวสภาวะนั้น ไมยอม

ใหสุขยืนยงคงอยูไดตลอดไป 

อน่ึง ในคัมภีรปฏิสัมภิทามัคคท่ีอางถึงขางตนวา ทานแสดงอรรถ

คือความหมายของ “ทุกข” ซึ่งเปนขอท่ี ๒ ในไตรลักษณไวอยางเดียววา 



ไตรลักษณ   ๓๑ 
 

  

เปนส่ิงมีภัย (ภยฏเน) น้ัน เม่ือถึงตอนท่ีอธิบายเรื่องอริยสัจ ทานไดแสดง

อรรถของทุกข ซึ่งเปนขอที่ ๑ ในอริยสัจวามี ๔ อยาง คือ มีความหมายวา

บีบคั้น (ปฬนฏ) มีความหมายวาเปนสังขตะ (สงฺขตฏ) มีความหมายวา

แผดเผา (สนฺตาปฏ) และมีความหมายวาผันแปร (วิปริณามฏ)
23
   

เห็นวา ความหมาย ๔ นัยน้ีใชกับทุกขในไตรลักษณไดดวย จึงขอ

นํามาเพิ่มไว ณ ท่ีน้ี โดยตัดขอซ้ํา คือ ขอท่ี ๑ และขอท่ี ๔ (ปฬนฏ และ 

วิปริณามฏ) ออกไป คงไดเพิ่มอีก ๒ ขอ คือ 

๕. สงฺขตฏ โดยความหมายวาเปนของปรุงแตง คือ ถูกปจจัย

ตางๆ รุมกันหรือมาชุมนุมกันปรุงแตงเอา มีสภาพท่ีข้ึนตอ

ปจจัย ไมเปนของคงตัว 

๖. สนฺตาปฏ  โดยความหมายวาแผดเผา คือ ในตัวของมันเองก็

มีสภาพที่แผดเผาใหกรอนโทรมยอยยับสลายไป และท้ังแผด

เผาผูมีกิเลสท่ีเขาไปยึดติดถือมั่นมันใหเรารอนกระวนกระวาย

ไปดวย
24 

  

                                                 
23  ขุ.ปฏิ.๓๑/๔๕/๒๘; ๕๔๕/๔๔๙; อางใน วิสุทฺธิ.๓/๗๖; วิภงฺค.อ.๑๐๗; อน่ึง ม.อ.๒/

๑๕๑ จัด สนฺตาป เปนขอท่ี ๑ ในอรรถ ๔ ขางตน 

24  คําอธิบายในที่นี้ หนักขางอัตโนมัติ ผูตองการคําอธิบายในอรรถกถาและฎีกา พึงดู 
ปฏิสํ.อ.๑๑๙,๑๒๓; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๑๗๑ 
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พิเศษ: ทุกขในอริยสัจ แยกใหชัด จากทุกขในไตรลักษณ 

(ก) หมวดใหญ่ของทุกข์ 
บทบรรยายตอนน้ี ความจริงเปนเรื่องของไตรลักษณ คือ อนิจจ

ตา ทุกขตา และอนัตตตา ท้ังหมด แตเมื่อพูดมาถึงทุกขตา คือเรื่องทุกข ก็

มีการพูดโยงไปเกี่ยวพันกับเรื่องทุกขท่ีมีอยูในหลักธรรมหมวดอื่นดวย 

โดยเฉพาะทุกขในอริยสัจ ๔ เพราะเนื่องกัน ถึงกันอยู แตเมื่ออธิบายโยง

ถึงกันหรือพันกัน บางทีก็ทําใหสับสนได 

พูดงายๆ วา ทุกข์ในไตรลักษณ์ ซึ่งเปนเรื่องธรรมดาของ
ธรรมชาติ บางทีก็ไปเกิดเปนทุกข์ในอริยสัจ คือเม่ือคนไมรูเขาใจทํากับมัน
ไมถูก ทุกขในธรรมชาติ ก็เกิดเปนปญหาขึ้นแกตัวคน  

พูดในทางกลับกันวา เพราะทุกขในไตรลักษณ ซึ่งเปนเรื่อง

ธรรมดาของธรรมชาติมีอยู มันมีภาวะกดอัดขัดแยงบีบคั้นคงสภาพอยู

ไมไดตามธรรมดาของมันก็จริง แตเม่ือคนมีปญญาไมถึงมัน ไมไดอยางใจ

ตัว ก็มาเกิดเปนความกดดันอึดอัดขัดแยงบีบค้ันข้ึนในชีวิตจิตใจของคน 

ทุกขในอริยสัจก็เลยเกิดมีเกิดเปนขึ้นมา  

พูดอีกอยางหน่ึงวา ทุกขในไตรลักษณ ก็เปนธรรมชาติไปตาม

ธรรมดาของมัน เราไปยกเลิกมันไมได ก็ตองฝกเจริญปญญาข้ึนมาใหรูเทา

ทัน แลวก็ปฏิบัติไปตามเหตุปจจัย  

แตทุกขในอริยสัจ ท่ีเปนเรื่องของคนน้ี เรายกเลิกไป ทําใหหมด

ส้ินได และก็ทําอยางนั้นได ดวยการมีปญญารูเทาทัน และปฏิบัติตอทุกข

ในไตรลักษณคือสรรพสังขารนั่นแหละใหถูก 



ไตรลักษณ   ๓๓ 
 

  

นอกจากนั้น และเห็นงายกวาน้ัน ยังมีทุกขอีกอยางหนึ่ง เรียกวา

ทุกขเวทนา คือความรูสึกไมสบาย เจ็บปวด เปนตน ท่ีมีชุดของเขา คือมี

สุขเวทนา รูสึกสบาย ช่ืนกายชื่นใจ และอทุกขมสุขแวทนา เฉยๆ (อุเบกขา) 

ขอน้ีก็เกี่ยวของอาศัยสภาวะของส่ิงท้ังหลายท่ีเปนทุกขในไตรลักษณน้ีดวย

เชนกัน แตเมื่อมันเปนความรูสึกของคน รับรูไดทันที ก็เลยเขาใจงาย แทบ

ไมตองใชปญญาอะไร แคก่ิงไมไมเท่ียงเปนทุกขคงทนอยูไมได หักหลนลง

มาถูกศีรษะ คนโดนทุกขของธรรมชาติน้ีมากระทบตัวเขา ก็เจ็บปวดศีรษะ 

เกิดทุกขเวทนา บางทีก็แทบทนไมไหว 

ทุกขเวทนาอยางท่ีวานี้งาย ก็แกไข ไปหาหมอ หรือทําแผล ใสยา 

รอเวลาแผลหาย ตรงไปตรงมา ก็จบ 

แตถาเกิดไมรูวากิ่งไมท่ีมันทุกขตามธรรมดาของธรรมชาติแลวมัน

ทนอยูไมไหว ก็หักตกลงมาโดนตัว เกิดไปสงสัยคนนั้น ระแวงคนนี้วาคน

ไหนคิดประทุษราย แลวจงใจขวางกิ่งไมมาจะใหเราเจ็บตัวหรือตายไป  

คราวน้ีเลยคิดวุนวาย มีโกรธมีแคนมีคิดตางๆ นานา เริ่มไมสบาย

ใจ และกดดันบีบคั้นลึกลงไป ตอนนี้มีทุกขเวทนาพวงมาดวย แตทุกข

ใหญอยูลึกลงไป เปนปญหาของทุกขอริยสัจข้ึนแลว คราวนี้เรื่องราวอาจจะ

ใหญโตหรือยืดเย้ือยาวนาน ทุกขอริยสัจมา พลอยใหทุกขเวทนาขยายและ

ยืดยาวแยกย่ืนบานปลายออกไปไดเยอะแยะ อาจจะไมจบ 

ไดพูดมา พอเห็นงายๆ แตท่ีจริง ทุกขอริยสัจน้ีเปนเรื่องใหญ

เทาไรก็ได พาเดือดรอนกันไป แมแตถึงขั้นสงครามโลกก็มี พูดงายๆ น่ีก็

คือปญหาของมนุษย  



๓๔  พุทธธรรม 
 

เม่ือมองใหดี จะเห็นวา แตกอนน้ัน มีทุกขเดียวแตในไตรลักษณ 

แตพอมีคนมีชีวิตข้ึนมา ท้ัง ๓ ทุกขนั้น ท้ังทุกขในไตรลักษณ ทุกขเวทนา 

และทุกขอริยสัจ ก็มากันครบเลย   

เมื่อมีความเขาใจเบ้ืองตนอยางนี้แลว ก็มาดูหลักกันสักหนอย 

ตอนแรกก็สรุปท่ีไดพูดมา 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) ในไตรลักษณ  (อนิจจัง  ทุกข  อนัตตา)  เรียกเต็มวา      
ทุกขลักษณะ 

(๓) ในอริยสัจ ๔  (ทุกข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค)  เรียกเต็มวา  

ทุกขอริยสัจ  

ทุกขในหมวดธรรมท้ังสามน้ัน มีความหมายเกี่ยวโยงเน่ืองอยู

ดวยกัน แตมีขอบเขตกวางแคบกวากัน เปนบางแงบางสวน หรือเปนผล

สืบตอจากกัน ดังน้ี 

 ทุกข ท่ีมีความหมายกวางท่ีสุด ครอบคลุมท้ังหมด คือ ทุกขใน

ไตรลักษณ หรือ ทุกขลักษณะ หรือ ทุกขตา ไดแก ภาวะท่ีไมคงตัว คงอยู

ในสภาพเดิมไมได เพราะมีความบีบค้ันกดดันขัดแยงท่ีเกิดจากความ

เกิดขึ้นและความเส่ือมสลาย ดังไดอธิบายแลวขางตน ซึ่งเปนลักษณะของ

สังขารท้ังหลายท้ังปวง (สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา) กินขอบเขตเทากันกับความ

ไมเท่ียง คือ ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงน้ันก็เปนทุกข (ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขํ) 



ไตรลักษณ   ๓๕ 
 

  

 ทุกข ท่ีมีความหมายแคบท่ีสุด เปนเพียงอาการสืบเน่ืองดานหนึ่ง

เทานั้น ก็คือ ทุกขท่ีเปนเวทนา เรียกชื่อเต็มวา ทุกขเวทนา หรือความรูสึก

ทุกข ไดแก อาการสืบเน่ืองจากทุกขในไตรลักษณ หรือความรูสึกที่เกิดข้ึน

ในบุคคลเนื่องมาจากทุกขในไตรลักษณน้ัน กลาวคือ ความรูสึกบีบคั้น

กดดันของขัดของคน ซึ่งเกิดข้ึน เม่ือความบีบคั้นกดดันขัดแยงท่ีเปน

สภาพสามัญของส่ิงท้ังหลาย เปนไปในระดับหนึ่ง หรือในอัตราสวนหนึ่ง 

โดยสัมพันธกับสภาพกายและสภาพจิตของเขา ดังไดอธิบายมาแลวใน

ขอความบางตอนขางตน
25
  

 ทุกขเวทนานี้ ก็เปนทุกขตามความหมายในไตรลักษณดวย 

เชนเดียวกับเวทนาอื่นๆ ทุกอยาง ไมวาจะเปนสุขเวทนา หรืออทุกขมสุข

เวทนา ก็ตาม หมายความวา เวทนาทุกอยาง จะเปนทุกขเวทนาก็ดี สุข

เวทนาก็ดี อทุกขมสุขเวทนา (ความรูสึกไมทุกขไมสุข คือเฉยๆ) หรือ

อุเบกขาเวทนา ก็ดี ลวนเปนทุกขในความหมายท่ีเปนลักษณะสามัญนั้น

ท้ังส้ิน 

 ทุกขในอริยสัจ หรือ ทุกขอริยสัจ ก็คือ สภาวะท่ีเปนทุกขในไตร

ลักษณนั่นเอง ซึ่งมาเปนท่ีต้ังท่ีอาศัยท่ีกอเกิดเปนปญหาข้ึนแกมนุษย 

เนื่องจากมนุษยทําใหเปนปญหาขึ้นมา   
 ขยายความวา สังขารท้ังหลายถูกบีบคั้นตามธรรมดาของมัน โดย

เปนทุกขในไตรลักษณ และสังขารเหลานั้นนั่นแหละ (ไมท้ังหมดและไม

เสมอไป) เมื่อคนไมรูเทาทันและปฏิบัติจัดการไมถูก มันก็กอความบีบค้ัน

ขึ้นแกคน โดยเปนทุกขในอริยสัจ (แตการท่ีมันจะกลายเปนของบีบคั้นคน

                                                 
25  ดู ขอ ๔. สุขปฏิกฺเขปโต 



๓๖  พุทธธรรม 
 
ขึ้นมาได ก็เพราะมันเองเปนสภาวะที่ถูกบีบคั้น โดยเปนทุกขในไตรลักษณ 

จึงไมอาจเปนไปไดท่ีมันจะใหความสมอยากเต็มแทแนจริงแกคน)  
พูดงายๆ วา ทุกขอริยสัจ หมายเฉพาะเร่ืองของเบญจขันธ ท่ีเปน

อุปาทานขันธ เรียกเปนศัพทวา ไดแกทุกขเฉพาะสวนท่ีเปนอินทรียพัทธ 

คือเน่ืองดวยอินทรีย เกี่ยวกับชีวิต ไมรวมถึงทุกขท่ีเปนอนินทรียพัทธ (ไม

เนื่องดวยอินทรีย) ซึ่งเปนทุกขในไตรลักษณ แตไมจัดเปนทุกขในอริยสัจ  
(พึงสังเกตวา ทุกขอริยสัจ เปนทุกขในไตรลักษณดวย สมุทัย 

และมรรค ก็เปนทุกขในไตรลักษณดวย โดยเปนเรื่องตามธรรมดาของ

ธรรมชาติ แตไมเปนทุกขอริยสัจ)  

 ขอสังเกตบางอยางท่ีจะชวยใหกําหนดขอบเขตของทุกขในอริยสัจ

งายขึ้น พอประมวลไดดังนี ้

๑) เปนอินทรียพัทธ  คือ  เนื่องดวยอินทรีย  เก่ียวของกับชีวิต  
เปนปญหาสําหรับมนุษย  ไมรวมถึง อนินทรียพัทธ ไมใช
ทุกขในขอความวา “สังขารท้ังหลายท้ังปวงเปนทุกข (สพฺเพ 

สงฺขารา ทุกฺขา)” หรือในขอความวา “ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงน้ันเปน
ทุกข (ยทนิจฺจํ ตํ ทุกฺขํ)” ซึ่งหมายถึงทุกขในไตรลักษณ ท่ีกิน
ความกวางขวางครอบคลุมท้ังหมด 

๒) เปนเรื่องท่ีเกิดจากกรรมกิเลส คือ เปนทุกขท่ีเปนปญหาของ
มนุษย เกิดจากกิเลสและกรรมของคน (ใชศัพทตามพระบาลี

วา เกิดจากทุกขสมุทัย คือ เกิดจากตัณหา, และพึงสังเกต

ตามพุทธพจนท่ีวา “อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข”) 
๓) เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับปริญญากิจ คือ ตรงกับกิจในอริยสัจขอท่ี 

๑ อันไดแก ปริญญา อธิบายวา ปริญญา คือการกําหนดรู 

หรือการรูจักตามสภาพท่ีมันเปน เปนกิจท่ีมนุษยจะตอง



ไตรลักษณ   ๓๗ 
 

  

กระทําตอทุกขในอริยสัจ คือการทําความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับปญหาของตน ทุกขในอริยสัจ จํากัดเฉพาะทุกขท่ี

เกี่ยวกับกิจคือปริญญานี้เทานั้น 
๔) เนนความหมายในแงท่ีวาเปนที่ต้ังแหงทุกข หรือเปนที่รองรับ

ของทุกข (ทุกฺขวตฺถุตาย) ไมเพงความหมายในแงวามีความ

บีบคั้นกดดันขัดแยงดวยการเกิดขึ้นและการเสื่อมสลาย 

(อุทยพฺพยปฏิปฬนฏเน) ซึ่งเปนความหมายที่เต็มเน้ือหา

ของทุกขในไตรลักษณ
26
 

เรื่องทุกขในอริยสัจ ยังมีขอพึงเขาใจย่ิงขึ้นไปอีก เบ้ืองตนนี้ พูด

ใหไดแงสังเกตเปนพ้ืนฐานไวกอน แลวจะไดวกกลับมาพูดตอไป แตตอนนี้ 

ขอแทรกเรื่องทุกขตา หรือทุกข ๓ อยาง เขามาประกอบการศึกษากอน 
 ทุกขตา ๓ หรือ ทุกข ๓

27
 เปนธรรมชุดสําคัญ พบในพระสูตร ๓ 

แหง กับในคัมภีรมหานิทเทสและจูฬ-นิทเทสหลายแหง เปนพุทธพจนแหง

หน่ึง นอกน้ันเปนภาษิตของพระสารีบุตร แตทุกแหงนั้นแสดงไวเพียงชื่อ

ขอธรรม ไมอธิบายความหมายเลย (คงเปนคําสามัญในยุคนั้น) จึงปรึกษา

และเรียงขอไปตามคําอธิบายในอรรถกถา ซึ่งสวนมากลําดับขอตางจาก

เดิมในพระไตรปฎก  (ในพระสูตรเปน  ทุกขทุกขตา  สังขารทุกขตา  วิ
ปริณามทุกขตา) 

                                                 
26  แหลงสําคัญที่พึงคนสําหรับเรื่องนี้คือ อภิ.ยมก.๓๘/๘๒๕/๒๗๖; ปฺจ.อ.๓๓๖-๗; วิ

สุทฺธิ.๓/๑๐๑; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๒๑๐ 

27  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  พุทธธรรม 
 
 ทุกขตา ๓ หรือ ทุกข ๓ เปนหลักธรรมท่ีแสดงความหมายของ

ทุกขในไตรลักษณ โดยคลุมความเปนทุกขของเวทนาท้ัง ๓ และโยงเขาสู

ความเขาใจทุกขในอริยสัจ มีดังนี ้

๑)  ทุกขทุกขตา  หรือ ทุกขทุกข ทุกขท่ีเปนความรูสึกทุกข ไดแก 

ความทุกขทางกายและความทุกขทางใจ อยางท่ีเขาใจกันโดย

สามัญ ตรงตามชื่อและตามสภาพ เชน ความเจ็บปวด ไม

สบาย เม่ือยขบ เปนตน หมายถึง ทุกขเวทนานั่นเอง 

๒) วิปริณามทุกขตา หรือ วิปริณามทุกข ทุกขเนื่องดวยความผัน

แปร หรือทุกขท่ีแฝงอยูในความแปรปรวน ไดแก ความรูสึกสุข

หรือสุขเวทนา ซึ่งเมื่อวาโดยสภาวะท่ีแทจริง ก็เปนเพียงทุกขใน

ระดับหน่ึง หรือในอัตราสวนหน่ึง สุขเวทนานั้น จึงเทากับเปน

ทุกขแฝง หรือมีทุกขตามแฝงอยูดวยตลอดเวลา ซึ่งจะ

กลายเปนความรูสึกทุกข หรือกอใหเกิดทุกขข้ึนไดในทันทีท่ี

เมื่อใดก็ตามสุขเวทนานั้นแปรปรวนไป พูดอีกอยางหนึ่งวา สุข

เวทนาน้ัน กอใหเกิดทุกขเพราะความไมจริงจังไมคงเสนคงวา

ของมันเอง (อธิบายอีกนัยหน่ึงวา สุขเวทนา ก็คือ ทุกขท่ีผันแปร

ไปในระดับหน่ึง หรืออัตราสวนหน่ึง) 

๓)  สังขารทุกขตา หรือ สังขารทุกข ทุกขตามสภาพสังขาร คือ

สภาวะของสังขารทุกส่ิงทุกอยาง หรือส่ิงท้ังหลายท้ังปวงท่ีเกิด

จากเหตุปจจัย ไดแก ขันธ ๕ ท้ังหมด เปนทุกข คือ เปน

สภาพท่ีถูกบีบคั้น กดดันดวยการเกิดข้ึน และการเส่ือมสลาย

ของปจจัยตางๆ ท่ีขัดแยง ทําใหคงอยูในสภาพเดิมมิได ไมคง

ตัว ทุกขขอท่ีสามน้ีคลุมความของทุกขในไตรลักษณ  



ไตรลักษณ   ๓๙ 
 

  

(ข) ไตรลักษณ์มี ๓ ไม่ใช่แค่ทุกข์ และทั้งสามเป็น
ฐานของทุกข์ในอริยสัจ 

 ไดบอกแลววา ทุกขในไตรลักษณ คือลักษณะหรืออาการท่ีปจจัย

ตางๆ ขัดแยงกันกดอัดบีบคั้น ทําใหคงทนอยูไมไดน้ัน เปนสภาพของ

สังขารคือทุกส่ิงทุกอยางท่ีมนุษยปุถุชนคนท่ัวไปจะรูจักเขาใจได หรือพูด

อีกสํานวนหนึ่งโดยใชคําท่ีแทนกันไดวา เปนสภาวะตามธรรมดาแหง

ธรรมชาติของขันธท้ัง ๕   

 ถึงแมวาทุกข คือภาวะกดดันขัดแยงบีบคั้นที่วานี้ จะมีอยูเปน

เรื่องธรรมดาของธรรมชาติ แตตัวคนเองหมดท้ังชีวิต และส่ิงท่ีคน

เกี่ยวของในการเปนอยูทุกอยาง ก็คือสังขารหรือขันธ ๕ ท้ังน้ัน ถาคนไมรู

เขาใจ ปฏิบัติตอมันไมแยบคาย ก็จะกลายเปนวา คนนั่นแหละจะเกิดภาวะ

กดดันบีบคั้นทนไมไดขึ้นมากับตัวเอง ซึ่งก็คือทุกข แตเปนทุกขของคน 

เปนทุกขในอริยสัจ เปนของจริงขึ้นมาในตัวคน ท้ังท่ีไมมีจริงในธรรมดา

ของธรรมชาติ 

 ทีน้ี ท่ีวาขันธท้ัง ๕ หรือประดาสังขารเปนทุกขในไตรลักษณนี้ 

ความจริงก็เปนวิธีพูดใหสะดวกเทานั้น ถาจะพูดใหถูกจริง ก็ควรจะวาเปน

ทุกข ซึ่งเปนลักษณะหนึ่งในลักษณะ ๓ ท่ีเรียกวาไตรลักษณ และลักษณะ 

๓ นั้น ก็คือ เปนอนิจจา ไมเท่ียง เกิดข้ึนมาแลวก็สลายหายไป เปนทุกขา 
มีปจจัยที่กอท่ีเกี่ยวขัดแยงบีบค้ันคงสภาพอยูไมได และเปนอนัตตา มี
สภาวะของมันท่ีปรากฏตามความเปนไปของเหตุปจจัย ไมเปนไมมีตัวตน

หรือตัวการพิเศษท่ีไหนจะมาแทรกแซงครอบครองเปนเจาของควบคุม

บังคับบัญชาใหเปนอยางอื่นไปได  

จะพูดใหจํางายก็ได วา ไมคงท่ี ไมคงทน และไมคงตัว 



๔๐  พุทธธรรม 
 

นี่ก็หมายความวา ท่ีวาเปนทุกขน้ัน ยังพูดแคลักษณะเดียว ท่ีจริง 

ขันธ ๕ หรือเบญจขันธ หรือสรรพสังขารนั้น ไมใชแคเปนทุกขเทานั้น แต

เปนอนิจจา เปนทุกขา และเปนอนัตตา แลวท่ีจากไตรลักษณ ไปเกิดเปน

ทุกขในอริยสัจ ก็ไมใชแคจากทุกขในไตรลักษณ ไปเปนทุกขในอริยสัจ แต

ท่ีจริงคือ จากไตรลักษณครบ ๓ ท้ังอนิจจา ทุกขา และอนัตตา ไปเปนตัว

ต้ังใหคนท่ีรูไมทันมัน กอเปนทุกขในอริยสัจข้ึนมา 
นั่นแงหน่ึงละวา สังขารหรือเบญจขันธ ซึ่งรวมคนหมดตัวแลวท้ัง

กายและใจ เปนอนิจจา ทุกขา และอนัตตา เปนไตรลักษณครบท้ัง ๓ เปน

เรื่องของสภาวะตามธรรมดาของธรรมชาติท้ังนั้น ไมตองมีตัวคนเขาไปยุง

เกี่ยว มันก็เปนของมันอยูอยางนั้น จึงยังไมมาเขาในเรื่องของอริยสัจ (ท้ังท่ี

ทุกข/ทุกขา ก็มีอยูในไตรลักษณ) 
ก็ถามตอไปวา แลวเมื่อไรละ เบญจขันธ หรือขันธ ๕ จึงจะมาเปน

ทุกขในอริยสัจ ก็ตอบวา เม่ือมันกลายเปนเบญจอุปาทานขันธ หรือเปน

อุปาทานขันธ ๕ 
อุปาทานขันธ ๕ คืออะไร? ก็คือ ขันธ ๕ ท่ีมีอุปาทานยึดถือยึด

ครอง ทานใชคําแบบทางการวา “ประกอบดวยอาสวะ เปนท่ีต้ังแหง

อุปาทาน” จะวาขันธ ๕ ท่ีเกิดจากอุปาทาน เปนที่วุนวายของอุปาทาน หรือ

ท่ีรบัใชอุปาทาน ก็ไดท้ังน้ัน เปนเรื่องของอวิชชาตัณหาอุปาทาน อันน้ีแหละ

คือ ทุกขท่ีเปนขอ ๑ ในอริยสัจ ๔ 
เมื่อไดความเขาใจเปนพ้ืนฐานท่ีจะมองแลว ก็มาศึกษาพุทธพจนท่ี

ตรัสในเรื่องน้ี เริ่มตั้งแตดูความแตกตางระหวาง ขันธ ๕ กับอุปาทานขันธ 

๕ (เคยแสดงในบทวาดวยขันธ ๕) ขอยกมาดูอีกครั้งหน่ึง ดังนี ้

“ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ์ ๕ และอุปาทาน-
ขันธ์ ๕ เธอท้ังหลายจงฟัง” 



ไตรลักษณ   ๔๑ 
 

  

“ขันธ์ ๕ เป็นไฉน? รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...
ว ิญญาณ อันใดอันหนึ ่ง ทั ้งท ี ่ เป ็นอด ีต อนาคต 
ปัจจุบัน เป็นภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม 
ละเอียดก็ตาม ทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกล้ก็
ตาม...เหล่าน้ี เรียกว่า ขันธ์ ๕” 

“อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? รูป...เวทนา...สัญญา...
สังขาร...วิญญาณ อันใดอันหนึ่ง ทั้งที ่เป็นอดีต อนาคต 
ปัจจุบัน เป็นภายในก็ตาม ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม 
ละเอียดก็ตาม ทรามก็ตาม ประณีตก็ตาม ไกลหรือใกล้ก็ตาม 
ที่ประกอบด้วยอาสวะ  (สาสวะ)  เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน  
(อุปาทานิยะ)... เหล่าน้ี เรียกว่า อุปาทานขันธ์ ๕”28 

ถาสังเกตจะเห็นวา เวลาพระพุทธเจาทรงแสดงไตรลักษณ จะตรัส
เปนประจําวา ขันธ ๕ เปนอนิจจา เปนทุกขา เปนอนัตตา เพราะเปนเรื่อง

ความจริงของสภาวะตามธรรมดาในธรรมชาติ วารูป เวทนา สัญญา 

สังขาร และวิญญาณ ไมเท่ียง เปนทุกข เปนอนัตตา ไมตรัสวาอุปาทาน

ขันธ ๕ เปนอนิจจา เปนทุกขา เปนอนัตตา เพราะรวมอยูแลวในขันธ ๕ ท่ี

ตรัสน้ัน ไมตองตรัสตางหาก เพียงแตวา ใครไปยึดขันธ ๕ ท่ีไมเท่ียง เปน

ทุกข เปนอนัตตาน้ันเขา ก็กลายเปนอุปาทานขันธ ๕ เกดิเปนทุกขขึ้นมา 

ตัวอยางท่ีตรัสถึงขันธ ๕ ตามหลักไตรลักษณ   

“ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง (อนิจจัง) เวทนาไม่เที่ยง 
สัญญาไม่เที ่ยง สังขารทั ้งหลายไม่เที ่ยง วิญญาณไม่
เท่ียง;...  

                                                 
28 สํ.ข.๑๗/๙๕-๙๖/๕๘-๖๐ 



๔๒  พุทธธรรม 
 

“ภิกษุทั้งหลาย รูป ปัจจัยบีบคั้นคงสภาพอยู่มิได้ 
(ทุกข์) เวทนา...สัญญา...สังขารทั ้งหลาย...วิญญาณ 
ปัจจัยบีบคั้นคงสภาพอยู่มิได้;... 

“ภิกษุทั้งหลาย รูป ไม่เป็นตัวตน (อนัตตา) เวทนา
...สัญญา...สังขารท้ังหลาย...วิญญาณ ไม่เป็นตัวตน; อริย
สาวกผู้ได้เรียนรู้ เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ ย่อมหายติดแม้ใน
รูป...แม้ในเวทนา...แม้ในสัญญา...แม้ในสังขารทั้งหลาย...
แม้ในวิญญาณ, เมื ่อหายติด (นิพพิทา) ย่อมคลายออก 

(วิราคะ), เพราะคลายออก ย่อมหลุดพ้น; เมื่อหลุดพ้น 
ย่อมมีญาณว่า หลุดพ้นแล้ว; ย่อมรู้ชัดว่า สิ้นกําเนิด 
จบมรรคาชีวิตประเสริฐ (พรหมจรรย์) เสร็จกรณีย์ ไม่มี
กิจอ่ืนอีกเพื่อภาวะเช่นน้ี”29 

พอรูเขาใจเบญจขันธ หรือบรรดาสังขาร ตามหลักไตรลักษณ

อยางนี้ เห็นความจริงชัดแลว ก็ไมเกิดเปนอุปาทานขันธขึ้นมา หรือเลิกเปน

อุปาทานขันธ แตตรงกันขาม กลายเปนหลุดพนอิสระ หมดปญหา สวาง

สดใสเบิกบาน ไมเกิดมีทุกขอีกตอไป 

ผูท่ีเคยสวดหรือฟงพระสูตรหมุนธรรมจักร ท่ีทรงแสดงอริยสัจ ๔ 

แกเบญจวัคคีย คงจําไดหรือนึกออกวา พระพุทธเจาตรัสความหมายของ

อริยสัจขอท่ี ๑ คือทุกข คอนขางยาว และเราก็ถือกันเปนหลักทํานองคํา

จํากัดความของทุกขอริยสัจน้ันวา  

ภิกษุทั้งหลาย ก็นี ้แลคือทุกขอริยสัจ: ความเกิด ก็
เป็นทุกข์ ความแก่ ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บ ก็เป็นทุกข์ 
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ความตาย ก็เป็นทุกข์ ความประจวบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก 
ก็เป็นทุกข์ ความพลัดพรากจากส่ิงอันเป็นที่รัก ก็เป็นทุกข์ 
ปรารถนาสิ ่งใดไม่ได้ แม้ข้อนั ้น ก็เป็นทุกข์, โดยย่อ 
อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์30

 

ขอพึงสังเกตใหชัดก็คือ คําสรุปความหมายตอนลงทายที่วา “โดย
ย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์” (สงฺขิตฺเตน ป ฺจุปาทานกฺขนฺธา ทุกฺขา) 

ตรงนี้เปนสาระสําคัญ คือ ท่ีวาน่ันก็ทุกข น่ีก็ทุกขน้ัน รวมความแลว ก็อยู

แคท่ีวา อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ 
แลวก็ใหสังเกตตอไปอีกวา พระธรรมจักรท่ีทรงแสดงแกเบญจ

วัคคียน้ี เปนปฐมเทศนา ไมเคยมีใครไดฟงมากอน พูดงายๆ วา ผูฟงไมมี

พื้นมาเลยที่จะรูจักแมแตคําวาทุกขในความหมายของพระพุทธศาสนา ทีนี้ 

จะขอใหเทียบกับพระสูตรท่ีทรงแสดงอริยสัจในเวลาตอมา  

ครั้งหนึ่ง เมื่อประทับท่ีเมืองสาวัตถี (แสดงวานานหลังจากปฐม

เทศนา) พระพุทธเจาตรัสอริยสัจครบท้ังหมดแกพระภิกษุสงฆ (แสดงวา

ผูฟงมีพื้น) จะยกมาใหดูวา พระองคตรัสความหมายของทุกข ตรงไปท่ี

อุปาทานขันธ ๕ อยางเดียว ไมมีอยางอื่นเลย ดังน้ี 

ภิกษุทั ้งหลาย เราจักแสดงทุกข์ ทุกขสมุทัย ทุกข-
นิโรธ และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา แก่เธอทั้งหลาย เธอ
ท้ังหลายจงฟัง. 

ภิกษุท้ังหลาย ก็ทุกข์เป็นไฉน? ทุกข์นั้น พึงกล่าวว่า 
คืออุปาทานขันธ์ ๕. อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นไฉน? คือ 
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รูปอุปาทานขันธ์ ๑ เวทนาอุปาทานขันธ์ ๑ สัญญา
อุปาทานขันธ์ ๑ สังขารอุปาทานขันธ์ ๑ วิญญาณ
อุปาทานขันธ์ ๑, ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่า ทุกข์. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขสมุทัยเป็นไฉน? คือ ตัณหา 
อันนําให้มีภพใหม่ ประกอบด้วยนันทิราคะ ครุ่นใคร่ใฝ่หา
ในอารมณ ์น ั ้ นๆ ได ้ แก ่ กามต ัณหา ภวต ัณหา 
วิภวตัณหา ภิกษุท้ังหลาย น้ีเรียกว่า ทุกขสมุทัย. 

ภิกษุทั้งหลาย ก็ทุกขนิโรธเป็นไฉน? คือ ความจาง
คลายดับไปไม่เหลือ แห่งตัณหานั่นแล ความสละ ความ
ไถ่ถอนเสียได้ ความหลุดพ้น ความไม่ติดค้าง ภิกษุ
ท้ังหลาย น้ีเรียกว่า ทุกขนิโรธ.  

ภิกษุทั ้งหลาย ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นไฉน? 
ค ือ อร ิยมรรค  ประกอบด ้วยองค ์  ๘ นี ้ กล ่าวค ือ 
สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ. ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา31

 

เม่ือเทียบตามพุทธพจนนี้แลว ทําใหมองไดวา ท่ีตรัสในปฐม

เทศนา เปนตน วาน่ันก็เปนทุกข น่ีก็เปนทุกข มากหลายอยางน้ัน เปนการ

ยกสภาพตางๆ ท่ีคนท่ัวไปรูเขาใจพูดจานึกกันวาน่ันๆ คือทุกข เอามานํา

ความเขาใจกอน แลวจึงมาถึงตัวสาระของความหมายท่ีแทจริง คือ

อุปาทานขันธ ๕ ซึ่งถาพูดข้ึนมาเด่ียวๆ ทันที คนทั่วไปซึ่งไมมีพื้นความรู 

จะไมเขาใจเลย  
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ไตรลักษณ   ๔๕ 
 

  

เพราะฉะน้ัน จึงเปนไปไดวา ในกรณีอื่นๆ หรือในการทรงแสดง

ธรรมครั้งอื่น บางครั้ง พระพุทธเจา อาจทรงยกตัวอยางทุกขหรือปญหา

ของมนุษยอยางอื่นๆ มาแสดงวาเปนทุกข หรือสําหรับคนทั่วไป ไมวาเขา

จะพูดถึงนึกถึงทุกขนึกถึงปญหาอะไรของคน ก็วากนัไป สุดแตจะนึกข้ึนมา 

แตในท่ีสุดก็มาถึงตัวจริง ท่ีทรงชี้วาท้ังหมดท้ังปวงนั้น ก็อยูท่ีอุปาทานขันธ 

๕ อันนี้เอง  

ท้ังนี้ คงจะเปนอยางท่ีตรัสวา 

“ภิกษุทั้งหลาย ในข้อที่เราบัญญัติว่า นี้เป็นทุกขอริย-
สัจนั้น มีอักขระนับปริมาณมิได้ มีพยัญชนะนับปริมาณ
มิได้ มีคําชี้แจงแสดงไขนับปริมาณมิได้ ว่า ทุกขอริยสัจนี้ 
คือแม้ดังนี้ๆ ฯลฯ ในข้อที่เราบัญญัติว่า นี้เป็นทุกข-
นิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนั้น มีอักขระนับปริมาณมิได้  
มีพยัญชนะนับปริมาณมิได้ มีคําชี้แจงแสดงไขนับปริมาณ
มิได้ ว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจน้ี คือแม้ดังนี้ๆ  

“ภิกษุทั้งหลาย เพราะฉะนั้นแล เธอทั้งหลายพึงทํา
ความเพียร เพื่อรู้ตามเป็นจริงว่า นี้ทุกข์ ฯลฯ นี้ทุกข-
นิโรธคามินีปฏิปทา”32

 

พุทธพจนน้ี เทากับย้ําเตือนใหมองกวางออกไปวา ดังท่ีรูกันอยู

แลว หลักธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสสอน ก็รวมลงไดในอริยสัจ ๔ นี้ แม

บางครั้ง คําสอนน้ันจะไมไดออกช่ืออริยสัจชัดออกมา แตก็เห็นไดวาอยูใน

อริยสัจนั่นเอง อยางพุทธพจนตอนหนึ่งท่ีจะคัดมาใหดูจากจูฬทุกขักขันธ

สูตรตอไปนี้ แสดงถึงปญหาโทษภัยความทุกขท่ีเกิดจากกาม ก็คือจาก
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กามตัณหา พรอมท้ังการปฏิบัติท่ีเปนขั้นตอนหนึ่งของอริยมรรค สูผลท่ี

เปนกุศลในระดับหนึ่งแหงการกาวไปสูนิโรธขั้นสุดทาย 

ขอคัดมาประกอบความเขาใจในทุกขอริยสัจ ดังน้ี  

“ดูกรมหานาม แม้เรา ก่อนแต่สัมโพธิ เมื่อยังไม่ตรัสรู้ 
เป็นโพธิสัตว์อยู่ ก็มองเห็นเป็นอย่างดี ด้วยสัมมาปัญญา 
ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า กามให้ความหวานชื่นน้อย มีทุกข์
มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามนี้ยิ่งนัก ดังนี้ แต่
เรายังมิได้ประสบปีติและความสุข นอกเหนือจากกาม 
นอกเหนืออกุศลธรรม หรือประสบกุศลธรรมอื่นที่สงบซึ้ง
ยิ่งกว่านั้น เราก็ยังปฏิญาณมิได้ก่อนว่าเป็นผู้ไม่วกเวียน
มาหากาม แต่เมื ่อใด เรามองเห็นเป็นอย่างดี ด้วยสัมมา
ปัญญา ตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า กามให้ความหวานชื่นน้อย 
มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก โทษในกามนี้ยิ ่งนัก ดังนี้ 
และเราก็ได้ประสบปีติและความสุข นอกเหนือจากกาม 
นอกเหนืออกุศลธรรม กับทั้งได้ประสบกุศลธรรมอื่นที่
สงบซึ้งยิ่งกว่านั้นอีก เมื่อนั้น เราจึงปฏิญาณได้ว่า เป็น
ผู้ไม่วกเวียนมาหากาม 

“ดูกรมหานาม ก็อะไรเล่าเป็นคุณ (ความหวานชื่น 
ข้อดี) ของกามทั้งหลาย? ดูกรมหานาม กามคุณ ๕ 
ประการนี้ ๕ ประการเป็นไฉน? คือ รูปที่พึงรู้ด้วยตา 
อันน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนรัก ชวนใคร่ น่า
ติดใจ, เสียงที่พึงรู้ด้วยหู ... กลิ่นที่พึงรู้ด้วยจมูก ... รส
ที ่พึงรู ้ด้วยลิ ้น ... โผฏฐัพพะที ่พึงรู ้ด้วยกาย อันน่า
ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ ชวนรัก ชวนใคร่ น่าติดใจ; 



ไตรลักษณ   ๔๗ 
 

  

ดูกรมหานาม เหล่านี ้แล คือกามคุณ ๕ ประการ , 
ความสุข ความโสมนัสใด อาศัยกามคุณ ๕ เหล่านี้
เกิดขึ้น น้ีคือคุณของกามทั้งหลาย   

“ดูกรมหานาม ก็อะไรเล่าเป็นโทษ (ข้อเสีย จุดอ่อน) 
ของกามทั้งหลาย? กุลบุตรในโลกนี้ เลี้ยงชีวิตด้วยศิลป-
สถานะใด จะด้วยการนับคะแนนก็ดี ด้วยวิชาคํานวณก็ดี 
ด้วยวิชาประเมินก็ดี ด้วยกสิกรรมก็ดี ด้วยการค้าขายก็ดี 
ด้วยการเลี้ยงโคก็ดี ด้วยวิชาแม่นธนูก็ดี ด้วยการเป็นราช
บุรุษก็ดี ด้วยศิลปะอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ต้องหน้าสู้
หนาว ต้องหน้าสู ้ร ้อน ถูกสัมผัสแต่เหลือบ ยุง ลม 
แดด และสัตว์เลื้อยคลานรบกวน หิวกระหายเจียนตาย 
ดูกรมหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย เป็นกอง
ทุกข์ที่เห็นชัดกับตัว มีกามเป็นเหตุ มีกามเป็นต้นเค้า มี
กามเป็นตัวบังคับ เกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายน่ันเอง   

“ดูกรมหานาม ถ้าเมื่อกุลบุตรนั้น ทั้งที่ขยัน เอาการ
เอางาน พยายามอยู่อย่างนี้ โภคะเหล่านั้นก็ไม่สําเร็จผล 
เขาย่อมเศร้าโศก ฟูมฟาย พิไรรํ่า ตีอก ครํ่าครวญ ถึง
ความฟั่นเฟือนเลือนหลงว่า ความขยันของเราสูญเปล่า
เสียแล้วหนอ ความพยายามของเราไม่ออกผลเลยหนอ 
ดูกรมหานาม แม้นี้ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย เป็นกอง
ทุกข์ที่เห็นชัดกับตัว ... เกิดเพราะเหตุแห่งกามทั้งหลาย
น่ันเอง   

“ดูกรมหานาม ถ้าเมื่อกุลบุตรนั้นขยัน เอาการเอางาน 
พยายามอยู่อย่างนี ้ โภคะเหล่านั ้นสําเร็จผล การคอย



๔๘  พุทธธรรม 
 

รักษาโภคะเหล่านั้นก็เป็นตัวบังคับ ให้เขากลับเสวยความ
ทุกข์ยากไม่สบายใจว่า ทําอย่างไร ราชาทั้งหลายจะไม่พึงริบ
เอาโภคะของเราไปเสีย พวกโจรจะไม่มาปล้น ไฟจะไม่ไหม้ 
น้ําจะไม่พัดพาเอาไป ทายาทอัปรีย์จะไม่เอาไปผลาญเสีย  

“เมื่อกุลบุตรนั้น คอยรักษาคุ้มครองอยู่อย่างนี้ ราชา
ทั้งหลายริบเอาโภคะเหล่านั้นไปเสียก็ดี โจรมาปล้นเอาไป
เสียก็ดี ไฟไหม้เสียก็ดี นํ้าพัดพาไปเสียก็ดี ทายาทอัปรีย์
เอาไปผลาญเสียก็ดี เขาย่อมเศร้าโศก ฟูมฟาย พิไรรํ่า ตี
อก ครํ่าครวญ ถึงความฟั่นเฟือนเลือนหลงว่า สิ่งที่เรา
เคยมี เป็นของเรา เราก็ไม่มี ไม่เป็นของเราเสียแล้ว 
ดูกรมหานาม แม้นี้ ก็เป็นโทษของกามทั้งหลาย เป็น
กองทุกข์ที ่เห็นชัดกับตัว ... เกิดเพราะเหตุแห่งกาม
ท้ังหลายน่ันเอง    

“ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง เพราะกามเป็นเหตุ 
เพราะกามเป็นต้นเค้า เพราะกามเป็นตัวบังคับ เพราะเหตุ
แห่งกามทั้งหลายนั้นแล แม้ราชาทั้งหลายก็วิวาทกับพวก
ราชา แม้พวกกษัตริย์ก็วิวาทกับพวกกษัตริย์ แม้พวก
พราหมณ์ก็วิวาทกับพวกพราหมณ์ แม้พวกคฤหบดีก็
วิวาทกับพวกคฤหบดี แม้มารดาก็วิวาทกับบุตร แม้บุตรก็
วิวาทกับมารดา แม้บิดาก็วิวาทกับบุตร แม้บุตรก็วิวาทกับ
บิดา แม้พี ่ชายน้องชายก็วิวาทกับพี่ชายน้องชาย แม้
พี ่สาวน้องสาวก็ว ิวาทกับพี ่สาวน้องสาว แม้พี ่ชาย
น้องชายก็วิวาทกับพี่สาวน้องสาว แม้เพื่อนก็วิวาทกับ
เพื่อน คนเหล่านั้นพากันเข้าทะเลาะแก่งแย่งวิวาทกันในที่
นั้นๆ ทําร้ายซึ่งกันและกันด้วยฝ่ามือบ้าง ด้วยก้อนดิน



ไตรลักษณ   ๔๙ 
 

  

บ้าง ด้วยท่อนไม้บ้าง ด้วยศาสตราบ้าง ถึงความตายไป
ตรงที่นั้นบ้าง ถึงทุกข์ปางตายบ้าง ดูกรมหานาม แม้นี้ก็
เป็นโทษของกามท้ังหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัว...  

“ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง เพราะกามเป็นเหตุ ... 
เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแล ฝูงชนต่างถือดาบและ
โล่ ผูกสอดแล่งธนู วิ่งเข้าสู่สงคราม ทั้ง ๒ ฝ่าย เข้า
โรมรันพันตู เมื่อลูกศรทั้งหลายถูกยิงไปบ้าง เมื่อหอก
ทั้งหลายถูกพุ่งไปบ้าง เมื่อดาบทั้งหลายถูกกวัดแกว่งอยู่
บ้าง ฝูงชนเหล่าน้ัน บ้างถูกลูกศรเสียบ บ้างถูกหอกแทง 
บ้างถูกดาบตัดศีรษะ พากันถึงตายไปตรงนั้นบ้าง ถึงทุกข์
ปางตายบ้าง ดูกรมหานาม แม้นี้ ก็เป็นโทษของกาม
ทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัว ... เกิดเพราะเหตุ
แห่งกามท้ังหลายน่ันเอง 

“ดูกรมหานาม อีกประการหนึ่ง เพราะกามเป็นเหตุ ... 
เพราะเหตุแห่งกามทั้งหลายนั้นแล ฝูงชนถือดาบและโล่ 
ผูกสอดแล่งธนู ตรูกันเข้าไปสู่เชิงกําแพงที่ฉาบด้วยเปือก
ตมร้อน เมื ่อลูกศรถูกยิงไปบ้าง เมื่อหอกถูกพุ่งไปบ้าง 
เมื ่อดาบถูกกวัดแกว่งบ้าง ชนเหล่านั ้น บ้างถูกลูกศร
เสียบ บ้างถูกหอกแทง บ้างถูกรดด้วยโคมัยร้อน บ้างถูก
สับด้วยคราด บ้างถูกตัดศีรษะด้วยดาบ พากันถึงตายไป
ตรงนั้นบ้าง ถึงทุกข์ปางตายบ้าง ดูกรมหานาม แม้นี้ ก็
เป็นโทษของกามทั้งหลาย เป็นกองทุกข์ที่เห็นชัดกับตัว 
... เกิดเพราะเหตุแห่งกามท้ังหลายน่ันเอง”33  

                                                 
33  ม.มู.๑๒/๒๑๑/๑๘๐ 
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(ค) ปัญหาของมนุษย์ ที่มาในชื่อของทุกข์มากมาย 
เทาท่ีไดบรรยายมา ถาเขาใจความหมายของทุกขในอริยสัจ และ

แยกออกไดชัดจากทุกขในไตรลักษณ พรอมท้ังมองเห็นความเกี่ยวโยงกัน

ระหวางทุกขในหมวดธรรม ๒ ชุดน้ีแลว ก็ถือเปนอันสมวัตถุประสงค 
ระหวางท่ีบรรยายน้ัน ไดยกทุกขชื่อตางๆ หรือทุกขในลักษณะ

อาการตางๆ มาใหดูเปนตัวอยาง และไดขอใหเขาใจวา ทุกขตางๆ มากมาย

นั้น ไมพึงถือเปนเรื่องเครงครัดนัก แตมองไดวาเปนการที่ทานยกขึ้นมา

กลาวเพื่อนําความเขาใจ ใหงายและชัด เปนเรื่องท่ีตางกันไปไดตามถิ่นฐาน

กาลสมัย พูดงายๆ ก็คือแสดงตัวอยางเรื่องราวท่ีเปนปญหาของมนุษย 

(ใครในสมัยน้ี ถาสนใจ ก็อาจจะรวบรวมปญหาหรือทุกขของมนุษยใน

สมัยปจจุบันมาทําเปนบัญชีไว) ดังท่ีทายสุด พระพุทธเจาก็ทรงสรุปไวให

แลว ท่ีวา “โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ คือทุกข”  
เมื่อไดความเขาใจอยางนี้แลว จะแสดงชื่อทุกขท่ีทานจําแนกแจก

แจงไวในที่ตางๆ ใหเห็นตัวอยางตอไป  
ทุกขท่ีทานจําแนกไว สวนใหญเปนทุกขในอริยสัจ เพราะเปนเรื่อง

เกี่ยวของกับคน เปนปญหาท่ีจะตองแกไข เปนส่ิงควรคํานึงเพื่อปลด

เปล้ืองเสียดวยการปฏิบัติ สวนทุกขท่ีครอบคลุมความทั้งหมดอยางในไตร

ลักษณ ทานแสดงไวแตพอเปนหลัก เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจเทาทัน

ตามความเปนจริง  

ในท่ีน้ี จะยกมาแสดงเฉพาะชุดสําคัญๆ หรือท่ีทานกลาวถึงกัน

บอยๆ ดังนี้ 
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ชุดท่ี ๑ ทุกข ๑๒
34
 เปนชุดไขความสําหรับแสดงความหมายของ

ทุกขในอริยสัจ ๔ มีดังน้ี 

๑) ชาติ ความเกิดเปนทุกข เพราะเปนท่ีต้ังแหงความทุกขตางๆ 

อเนกประการ ทานแบงซอยออกเปน 

ก. คัพโภกกันติมูลกทุกข ทุกขเกิดจากการเกิดอยูในครรภ 
อยูในท่ีอันแสนจะคับแคบอึดอัด มืดตื้อ แออัดดวยส่ิงท่ี

นารังเกียจ ดุจหนอนในของเนาหรือในนํ้าครํา 

ข. คัพภปริหรณมูลกทุกข ทุกขเกิดจากการบริหารครรภ 

มารดาจะขยับเขยื้อนเคล่ือนไหว ลุกน่ังเดินว่ิงแรงหรือ

เบา กินด่ืมของรอนเย็นเปรี้ยวเผ็ด เปนตน มีผลกระทบ

ตอเด็กในครรภท้ังส้ิน 

ค. คัพภวิปตติมูลกทุกข ทุกขเกิดจากการวิบัติของครรภ 
เชน ทองนอกมดลูก เด็กตายในครรภ ตองผาตัดออก 

เปนตน 

ง. วิชายนมูลกทุกข ทุกขเกิดจากการคลอด ท้ังถูกกระทุง

กระแทกพลิกหัน ท้ังถูกกดถูกบีบถูกอัดกวาจะผานชอง

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 ทําใหอวัยวะท้ังหลายยอหยอนออนแอ 
อินทรีย คือ ตา หู จมูก ล้ิน เปนตน ทําหนาท่ีบกพรอง

ผิดเพี้ยน กําลังวังชาเส่ือมถอย หมดความแคลวคลองวองไว 

ผิวพรรณไมงดงามผองใส หนังเห่ียวยน ความจําเลอะเลือน

เผลอไผล เส่ือมอํานาจและความเปนเสรีท้ังภายนอกและ

ภายใน เกิดทุกขกายและทุกขใจไดมาก 

๓) มรณะ ความตาย ยามจะส้ินชีพ เคยทําช่ัวไว ก็เห็นนิมิตของ

บาปกรรม  มีคนหรือของรัก ก็ตองพลัดพรากจากไป 

สวนประกอบในรางกายก็พากันหยุดทําหนาท่ี ทุกขทางกายก็

อาจมีมาก จะทําอะไรจะแกไขอะไรก็ทําไมไดแกไขไมได 

๔) โสกะ ความเศราโศก ไดแกความแหงใจ เชน เมื่อสูญเสีย

ญาติ เปนตน 

๕) ปริเทวะ ความคร่ําครวญหรือร่ําไร ไดแก บนเพอไปตางๆ 

เชน เมื่อสูญเสียญาติ เปนตน 
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๖) ทุกข ความทุกขกาย ไดแก เจ็บปวด เชน กายบาดเจ็บ ถูก

บีบคั้น เปนโรค เปนตน
35 

๗) โทมนัส ความทุกขใจ ไดแก เจ็บปวดรวดราวใจ ท่ีทําให

รองไห ตีอกชกหัว ลงดิ้น เชือดตัวเอง กินยาพิษ ผูกคอตาย 

เปนตน 

๘) อุปายาส ความคับแคน หรือสิ้นหวัง ไดแก เรารอนทอดถอนใจ 

ในเม่ือความโศกเศราเพิ่มทวี เปนตน 

๙) อัปปยสัมปโยค การประสบคนหรือส่ิงซึ่งไมเปนท่ีรัก เชน 

ตองพบตองเกี่ยวของกับคนที่ไมชอบหรือชิงชัง เปนตน 

๑๐) ปยวิปโยค การพลัดพรากจากคนหรือส่ิงอันเปนที่รัก เชน 

จากญาติ จากคนรัก สูญเสียทรัพยสิน  

๑๑) อิจฉิตาลาภ การไมไดส่ิงท่ีปรารถนา คือปรารถนาส่ิงใดแลว

ไมไดสมหวัง 

๑๒) อุปาทานขันธ ขันธท้ังหาซึ่งเปนท่ีต้ังแหงอุปาทาน กลาวคือ 

ทุกขท่ีกลาวมาท้ังหมดนั้นเปนทุกขของอุปาทานขันธท้ัง ๕ 

เมื่อวาโดยสรุป หรือโดยรวบยอด ก็คือ อุปาทานขันธ ๕ เปน

ทุกข 

                                                 
35
  พึงสังเกตวา ในทุกขชุดน้ี ไมมีพยาธิ ซึ่งตามปรกติจะตอจากชรา ที่เปนเชนนี้ ทาน

อธิบายวา เพราะพยาธินั้นเปนทุกขที่ไมแนนอนตายตัว คือหลายคนมี แตบางคนก็

อาจจะไมมี และอีกประการหน่ึง พยาธินั้นจัดเขาในขอทุกขกายนี้แลว (วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/

๑๗๙) อยางไรก็ดี ในบาลีบางแหงก็พบวามีพยาธิอยูในทุกขชุดน้ีดวย ในกรณีเชนน้ัน 

ขอใหดูอธิบายใน วินย.ฏีกา ๔/๖๕.   



๕๔  พุทธธรรม 
 

ชุดท่ี ๒ ทุกข ๒
36
 เปนเพียงการสรุปทุกขชนิดตางๆ ในแนวหน่ึง 

ไดแก 

๑) ปฏิจฉันนทุกข ทุกขปดบัง หรือทุกขซอนเรน ไมปรากฏ

ออกมาใหเห็นชัดๆ เชน ปวดหู ปวดฟน ใจเรารอนเพราะไฟ

ราคะและไฟโทสะ เปนตน 

๒) อัปปฏิจฉันนทุกข ทุกขไมปดบังหรือทุกขเปดเผย เชน ถูก

หนามตํา ถูกเฆ่ียน ถูกมีดฟน เปนตน 

ชุดท่ี ๓ ทุกข ๒
37
 เปนเพียงการสรุปทุกขชนิดตางๆ อีกแนวหนึ่ง 

ไดแก 

๒) ปริยายทุกข ทุกขโดยปริยาย หรือทุกขโดยออม ไดแก ทุกข

ทุกอยางท่ีกลาวถึงขางตน นอกจากทุกขเวทนา 

๓) นิปปริยายทุกข ทุกขโดยนิปริยาย หรือทุกขโดยตรง ไดแก 

ความรูสึกทุกข ท่ีเรียกวาทุกขทุกข หรือทุกขเวทนา นั่นเอง 

ในคัมภีรมหานิทเทส และจูฬนิทเทส บางแหงแสดงช่ือทุกขไวอีก

เปนอันมาก
38
 มีท้ังท่ีซ้ํากับท่ีแสดงไวแลวขางตน และท่ีแปลกออกไป ขอ

ยกมาจัดเปนกลุมๆ ใหดูงาย ดังน้ี 

ก) ชาติทุกข ชราทุกข พยาธิทุกข มรณทุกข โสก-ปริเทว-ทุกข-

โทมนัสส-อุปายาสทุกข 
                                                 
36
  วิสุทฺธิ.๓/๘๓-๘๔; วิภงฺค.อ.๑๒๐; ปฺจ.อ.๓๓๖; วินย.ฏีกา ๔/๖๓; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/

๑๘๑ 

151  
วิสุทฺธิ.๓/๘๓-๘๔; วิภงฺค.อ.๑๒๐; ปฺจ.อ.๓๓๖; วินย.ฏีกา ๔/๖๓; วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/

๑๘๑
 

152  ขุ.ม.๒๙/๒๓/๑๙; ๕๑/๕๒; ขุ.จู.๓๐/๖๘/๑๓; ๑๔๙/๗๔; ๖๔๐/๓๐๖   
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ข) เนรยิกทุกข ติรัจฉานโยนิกทุกข ปตติวิสยิกทุกข มานุสก
ทุกข (ทุกขของสัตวนรก ทุกขของสัตวดิรัจฉาน ทุกขของ

สัตวในแดนเปรต ทุกขของมนุษย) 

ค) คัพโภกกันติมูลกทุกข (ทุกขเกิดจากการลงเกิดในครรภ) 
คัพเภฐิติมูลกทุกข (ทุกขเกิดจากการอยูในครรภ) คัพภวุฏ

ฐานมูลกทุกข (ทุกขเกิดจากการออกจากครรภ) ชาตัสสูปนิ

พันธิกทุกข (ทุกขติดพันตัวของผูท่ีเกิดแลว) ชาตัสสปราเธย

ยกทุกข (ทุกขเน่ืองจากตองข้ึนตอผูอื่นของผูท่ีเกิดแลว) อัตตู

ปกกมทุกข (ทุกขท่ีตัวทําแกตัวเอง) ปรูปกกมทุกข (ทุกขจาก

คนอื่นทําให) 

ง) ทุกขทุกข สังขารทุกข วิปริณามทุกข 

จ) โรคตางๆ เชน โรคตา โรคหู เปนตน รวม ๓๕ ชื่อ 

ฉ) อาพาธ คือ ความเจ็บไขท่ีเกิดจากสมุฏฐาน ๘ อยาง คือ ดี 

เสมหะ ลม สมุฏฐานตางๆ ประชุมกัน อุตุแปรปรวน บริหาร

รางกายไมสมํ่าเสมอ ถูกเขาทํา เชน ฆาและจองจํา เปนตน 

และผลกรรม 

ช) หนาว รอน หิว กระหาย อุจจาระ ปสสาวะ ทุกขจากสัมผัส

แหงเหลือบยุงลมแดดและสัตวเล้ือยคลาน 

ญ) ทุกขเพราะความตายของมารดา ความตายของบิดา ความ
ตายของพี่นองชาย ความตายของพี่นองหญิง ความตายของ

บุตร ความตายของธิดา 

ฎ) ทุกขเพราะความสูญเสียญาติ ความสูญเสียโภคะ ความ
สูญเสียดวยโรค ความสูญเสียศีล ความสูญเสียทิฏฐ ิ
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ในมหาทุกขักขันธสูตร และจูฬทุกขักขันธสูตร
39
 พระพุทธเจาตรัส

ถึงทุกขขันธ คือกองทุกขตางๆ มากมาย ซึ่งเปนปญหาแกมนุษยสืบ

เนื่องมาจากกาม โดยสรุป ทุกขขันธ หรือกองทุกขเหลาน้ัน ไดแก 

ก) ความลําบากตรากตรําเดือดรอน ตลอดกระทั่งสูญเสียชีวิต 

เนื่องมาจากประกอบการงานหาเลี้ยงชีพ 

ข) ความเศราโศกเสียใจ ในเมื่อเพียรพยายามในการอาชีพแลว 
โภคะไมสําเร็จผล 

ค) แมเม่ือโภคะสําเร็จผลแลว ก็เกิดความทุกขยากลําบากใจ ใน
การท่ีตองคอยอารักขาโภคทรัพย 

ง) ความเศราโศกเสียใจ เมื่อสูญเสียโภคทรัพยนั้นไป อารักขา

ไวไมสําเร็จ เชน ถูกโจรปลน ไฟไหม  

จ) การทะเลาะวิวาทแกงแยง ทํารายกัน ถึงตายบาง ถึงทุกขปาง

ตายบาง ระหวางราชากับราชาบาง คฤหบดีกับคฤหบดีบาง 

แมกระทั่งระหวางมารดาบิดากับบุตร พี่กับนอง และเพื่อน

กับเพ่ือน 

ฉ) การทําสงครามประหัตประหารกันระหวางหมูชน ๒ ฝาย ใน

สมรภูมิ ซึ่งตางพากันลมตายและไดรับความทุกขแสนสาหัส

เพราะถูกอาวุธหรือเน่ืองมาจากการตอสูกันนั้น 

ช) การทําสงครามท่ีฝายหนึ่งรุกรานโจมตีบานเมืองของอีกฝาย
หน่ึง และจากการตอสูกันก็ตองบาดเจ็บ ลมตาย ไดรับทุกข

เปนอันมาก 
                                                 
39  ม.มู.๑๒/๑๙๘/๑๖๙; ๒๑๓/๑๘๑ 
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ญ) การทําทุจริตกออาชญากรรมตางๆ เชน ปลนทรัพย ทํา

ความผิดทางเพศ เปนตน แลวถูกจับกุมลงโทษตางๆ ถึงตาย

บาง ไมถึงตายบาง 

ฎ) การประกอบกรรมทุจริตทางกาย วาจา ใจ ครั้นตายแลวก็ไป

ไดรับทุกขในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 

ในพระบาลีและอรรถกถา ยังกลาวถึงทุกขช่ืออื่นๆ กระจายกันอยู

แหงละเล็กละนอยอีกหลายแหง บางแหงมีเพียงคําบรรยายอาการของ

ความทุกข (เหมือนอยางในมหาทุกขักขันธสูตร และจูฬทุกขักขันธสูตร

ขางบนน้ี) โดยไมเรียกช่ือทุกขไวโดยเฉพาะ บางแหงก็ระบุช่ือทุกขเฉพาะ

อยางลงไป เชน สังสารทุกข
40
 อบายทุกข วัฏฏมูลกทุกข อาหารปริเยฏฐิ-

ทุกข
41
 เปนตน

42
  

                                                 
40  เชน วิสุทฺธิ.๓/๑๒๖; วิภงฺค.อ.๑๘๘,๑๙๓; บางแหงในจูฬนิทเทส เชน ๓๐/๖๘/๑๔ 

ฉบับอักษรไทย  มี  สํสารทุกฺขํ  แตความจริงเปนปาฐะท่ีคลาดเคล่ือน  ท่ีถูกตองเปน 
สงฺขารทุกฺขํ 

41  ทุกข ๓ ชื่อหลังน้ี กลาวถึงบอยๆ ในสังเวควัตถุ (เร่ืองนาสังเวช หรือส่ิงที่เปนที่ตั้งแหง
ความสังเวช) ๘ ประการ (เชน วิสุทฺธิ.๑/๑๗๑; ที.อ.๒/๒๕๓; ม.อ.๑/๔๐๘; สํ.อ.๓/

๒๕๐; ฯลฯ); อาหารปริเยฏฐิทุกข (ทุกขในการแสวงหาอาหาร หรือทุกขเกิดจากการหา
กิน) ก็ตรงกับเน้ือความในขอ ก) ขางบนนี้ สวนทุกขชื่ออ่ืนๆ ก็รวมอยูแลวในคํา

บรรยายขางตน ไมโดยตรงก็โดยออม 

42  ในหนังสือธรรมวิจารณ ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (โรง
พิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, พิมพครั้งที่ ๒๐ พ.ศ.๒๕๐๑) หนา ๑๓-๑๗ ทรงประมวล

ทุกขชื่อตางๆ จากหลายแหลงมารวมไว ๑๐ อยาง บางอยางทรงต้ังชื่อเรียกใหมใหเปน

พวกๆ กัน มีดังนี้ ๑. สภาวทุกข์ หรือทุกขประจําสังขาร คือชาติ ชรา มรณะ ๒. 

ปกิณณกทุกข์ หรือทุกขจร คือโสกะ ปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส อุปายาส (รวมท้ัง อัปปย-
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อยางไรก็ดี เรื่องทุกขนี้ เราสามารถพรรณนาแสดงรายช่ือขยาย

รายการออกไปไดอีกเปนอันมาก เพราะปญหาของมนุษยมีมากมาย ท้ัง

ทุกขท่ีเปนสามัญแกชีวิตโดยท่ัวไป และทุกขท่ีแปลกกันออกไปตาม

สภาพแวดลอมของยุคสมัย ถิ่นฐาน และสถานการณ แตไมจําเปนที่

จะตองบรรยายในท่ีน้ีใหเยิ่นเยอเน่ินนาน ขอสําคัญอยูท่ีจะตองรูความมุง

หมาย  

การท่ีทานแสดงชื่อทุกขตางๆ ไวมากมายนั้น ก็เพื่อใหเรารูจักมัน

ตามสภาพ คือตามที่เปนจริง (ปริญญากิจ) เพื่อปฏิบัติตอทุกขน้ันๆ อยาง

ถูกตอง ดวยการยอมรับรูสูหนาส่ิงท่ีมีอยู ซึ่งตนจะตองเกี่ยวของ ไมใช

เล่ียงหนีอําพรางปดตาหลอกตัวเอง หรือแมกระท่ังปลอบใจตนประดุจดัง

วาทุกขเหลานั้นไมมีอยู หรือตนเองหลีกหลบไปไดแลว และกลายเปนสราง

ปมปญหา เสริมทุกขใหหนักหนาซับซอนและรุนแรงยิ่ ง ข้ึน แตเขา

เผชิญหนา ทําความรูจัก แลวเอาชนะ อยูเหนือมัน ทําตนใหปลอดพนได

จากทุกขเหลาน้ัน ปฏิบัติตอทุกขโดยทางท่ีจะทําใหทุกขไมอาจเกิดขึ้นได 

ต้ังแตอยางช่ัวคราว 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 ทุกขเน่ืองดวยการหา

เล้ียงชีวิต ๙. วิวาทมูลกทุกข์ คือทุกขมีวิวาทเปนมูล เชน กลัวแพ หวั่นหวาดในการรบ

กัน สูคดีกัน ๑๐. ทุกขขันธ์ หรือทุกขรวบยอด คือ โดยยอ อุปาทานขันธ ๕ เปนทุกข 
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๓. อนัตตตา และอนัตตลักษณะ 

ก) ขอบเขตความหมาย 

ขอทวนความกอนว า อนัตตตา คือความเป นอนัตตา มี

ขอบเขตกวางขวางครอบคลุมมากกวาความไมเที่ยงและความเปนทุกข 

ขอบเขตนั้นกวางแคบกวากันแคไหน เห็นไดชัดเจนทันทีในพุทธพจนที่

แสดงหลักนั้นเอง คือ 
๑. สพฺเพ สงฺขารา อนิจจฺา  - สังขาร ท้ังปวง ไมเท่ียง 
๒. สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา  - สังขาร ท้ังปวง เปนทุกข 
๓. สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา  - ธรรม  ท้ังปวง เปนอนัตตา 
พุทธพจนแสดงหลักธรรมนิยาม อันบงบอกถึงไตรลักษณนี้ ช้ีชัด

วา เฉพาะสังขารเทาน้ันท่ีเปนอนิจจังและเปนทุกขท้ังหมดท้ังส้ิน คือ ยังมี

ธรรมบางอยางท่ีไมเปนอนิจจังและไมเปนทุกขัง ไดแกธรรมท่ีไมเปนสังขาร 
แตธรรมทุกอยาง รวมท้ังธรรมท่ีไมเปนสังขารน้ันดวย เปน

อนัตตา คือลวนมิใชอัตตา ไมมีอัตตา ไมเปนอัตตา หมดทั้งส้ิน ไมยกเวน

ส่ิงใดทั้งน้ัน ไมมีอะไรมีอัตตา ไมมีอะไรเปนอัตตาเลย  
คําวา “ธรรม” ครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยาง ไมมีอะไรอยูนอกเหนือ

คําวา “ธรรม” ไมวาส่ิงใดๆ ใชคําวาธรรมเรียกไดท้ังหมด 
เมื่อธรรม ครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยาง ธรรม จึงจําแนกออกไปได

ไมมีท่ีส้ินสุด แตอาจจัดประมวลไดเปนกลุมเปนประเภท  
การจัดกลุมหรือประเภทที่เขากับเรื่องในท่ีนี้ คือ ธรรม ท้ังปวง

จําแนกเปน ๒ จําพวก ไดแก สังขตธรรม และอสังขตธรรม 
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สังขตธรรม คือ ธรรมท่ีปจจัยปรุงแตง หรือสภาวะท่ีเกิดจาก

ปจจัยหนุนเน่ืองกันข้ึนมา เรียกงายๆ วา “สังขาร” ไดแก รูปธรรมและ

นามธรรมทั่วไป ท่ีจัดเขาในขันธ ๕  
อสังขตธรรม คือ ธรรมท่ีปจจัยไมปรุงแตง หรือสภาวะท่ีมิใชเกิด

จากปจจัยหนุนเนื่องกันขึ้นมา เรียกอีกอยางหน่ึงวา “วิสังขาร” ไดแก 

สภาวะอันพนจากขันธท้ัง ๕ คือนิพพาน 
โดยนัยนี้ จึงแสดงหลักธรรมนิยามแบบขยายความได ดังนี้ 
๑. สังขาร คือ สังขตธรรม (ขันธ ๕)  ท้ังปวง ไมเท่ียง 
๒. สังขาร คือ สังขตธรรม (ขันธ ๕)   ท้ังปวง เปนทุกข 
๓. ธรรม คือ สังขตธรรม และอสังขตธรรม  ท้ังปวง ไมมีไมเปนอัตตา 
พึงสังเกตไวใหตระหนักชัดวา พระพุทธเจาตรัสมาตามลําดับใน ๒ 

ขอแรก ท้ังขอไมเที่ยง และขอเปนทุกข เหมือนกันวา “สังขาร ท้ังปวง” แต
พอถึงขอ ๓ ท่ีเปนอนัตตา ทรงเปล่ียนเปน “ธรรม ท้ังปวง” 

เม่ือมองตรงตามพุทธพจนน้ี  พุทธประสงค  หรือพุทธาธิบาย

เกี่ยวกับขอบเขตแหงความหมายของอนิจจตา  ทุกขตา และอนัตตตา ก็

ชัดแจงอยูในตัวแลว วาขอไหนแคใด ไมจําเปนตองอธิบายเพ่ิมเติม 
ข) ความหมายพื้นฐาน 

อนัตตา จะแปลวา ไมเปนอัตตา หรือไมมีอัตตา คือ ไมเปนตัวตน 

หรือไมมีตัวตน ก็ได ท่ีวา ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา ก็หมายความวา ทุกส่ิง

ทุกอยาง เปนสภาวะที่มีอยู เปนอยูหรือเปนไปของมัน เปนธรรมดาอยาง

นั้นๆ เอง ไมเปนไมมีตัวตนท่ีจะครอบครองส่ังบังคับอะไรใหเปนหรือใหไม

เปนอยางนั้นอยางนี้ตามท่ีปรารถนา   
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ในเมื่ออนัตตตาปฏิเสธความเปนอัตตา ถาจะเขาใจความเปน

อนัตตา ก็ตองเขาใจความหมายของอัตตาน้ันกอน  
อัตตา (เรียกอยางสันสกฤตวา อาตมัน) คือ ตัวตนอันแทอันจริง 

ท่ีเปนแกนเปนแกนหรือซึมแทรกซอนแฝงหรือโอบคุมส่ิงน้ันๆ อันเท่ียงแท

ถาวร เปนตัวอยูตัวยืนตัวคงท่ี ซึ่งสิงอยู สถิตอยู เปนเจาของ เปนผูครอบ 
ครอง เปนตัวผูทําการ เปนตัวผูเสพเสวยความรูสึกตางๆ อยูเบ้ืองหลัง

ปรากฏการณท้ังหลาย รวมท้ังอยู เบ้ืองหลังชีวิตนี้ ซึ่งมีอํานาจในตัว 

สามารถบงการหรือบังคับบัญชาส่ิงน้ันๆ ใหเปนไปตามตองการ หรือตาม

ปรารถนา 
ในลัทธิศาสนาบางพวก สอนซอนลึกลงไปอีกวา เบ้ืองหลังโลก

แหงปรากฏการณท้ังหมด และเหนืออัตตาหรืออาตมันของสัตวและส่ิง

ท้ังหลายท้ังปวงน้ี มีอัตตาสูงสุดท่ีมีอํานาจเหนือทุกส่ิงทุกอยาง ซึ่งเปนตัว

ผูสรางและกําหนดจัดสรรบันดาลบงการทุกส่ิงทุกอยาง หรือเปนแหลงท่ีมา

และที่กลับเขาไปรวมสุดทายของสรรพสิ่งสรรพชีพ ดังท่ีในศาสนาฮินดู

เรียกวา พรหมัน หรือปรมาตมัน  
สาระสําคัญของหลักอนัตตตา ก็คือการปฏิเสธความมีอยูของ

อัตตาท่ีวามานี้ โดยสอนใหรูวา อัตตานั้นเปนเพียงภาพท่ีเกิดจากการยึดถือ

ของมนุษยปุถุชน ท่ีไมมองเห็นสภาวธรรมคือส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน แต

มนุษยปุถุชนน้ันไดสราง(ภาพ)อัตตาหรือตัวตนขึ้นมาซอนไวบนสภาวธรรม 

และ(ภาพ)อัตตาหรือตัวตนน้ันเอง ก็บดบังเขาไมใหมองเห็นสภาวธรรม  
ความรูเขาใจอนัตตตา จะไถถอนความยึดถือน้ัน และสลาย(ภาพ)

อัตตาหรือตัวตนท่ีซอนบดบังสภาวธรรมลงไป ทําใหรูเห็นสภาวธรรมคือส่ิง

ท้ังหลายตามที่มันเปน  
หลักอนัตตตาเปนเรื่องของความรูเขาใจมองเห็นดวยปญญาตามที่
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ส่ิงท้ังหลายมันเปนของมันวา ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงนั้นเปนสภาวธรรม ซึ่งมี

อยูเปนอยูและเปนไปตามสภาวะ หรือตามธรรมดาของมันๆ ไมมีอัตตา

หรือตัวตนอะไรเปนแกนเปนแกนหรือสิงซอนแฝงโอบคุมกุมไว ท่ีจะเปน

เจาของครอบครองครอบงําบงการบัญชา ไมขึ้นตออํานาจของใคร ไมวาอยู

ขางใน หรือจากขางนอก 
จะเห็นวา ความหมายพื้นฐานแหงความเปนอนัตตาของธรรมท้ัง

ปวง ไมวาจะเปนสังขตธรรม หรือ อสังขตธรรม ไมวาสังขาร หรือวิสังขาร 

ก็งายๆ ส้ันๆ เหมือนกันหมดวา ส่ิงท้ังปวงน้ัน ลวนเปนสภาวธรรม ซึ่งมี

อยูเปนอยูตามภาวะของมัน และเปนอยูหรือเปนไปตามธรรมดาของมันๆ 

ถามีอัตตาเปนแกนเปนแกนแฝงซอนหรือโอบคุม สภาวธรรมก็เปนอยู

เปนไปตามภาวะท่ีเปนอยางนั้นๆ ตามธรรมดาของมันไมได แตในความ

เปนจริง สภาวธรรมก็มีอยูเปนอยูของมันอยางนั้นๆ จึงชัดเจนแนแทวา

อัตตาไมมีจริง  
แตในตอนที่อธิบายขยายความหมายออกไป จุดที่แยกกัน หรือทํา

ใหมีรายละเอียดของคําอธิบายตางกัน ก็คือ สภาวะของสังขตธรรม กับ

สภาวะของอสังขตธรรม หรือธรรมดาของสังขาร กับธรรมดาของวิสังขาร 

ท่ีเปนคนละอยางตางกันไป  
ถาเปนอสังขตธรรม หรือวิสังขาร คือนิพพาน ก็ชัดอยูแลววา 

นิพพานน้ันเปนธรรมธาตุอันดํารงอยูตามสภาวะของมัน มีอยู ตามธรรมดา

ของสภาวะที่ไมเกิดจากปจจัย เปนนิสสัตตะนิชชีวะ มิใชสัตวบุคคลตัวตน

เราเขา ไมเปนของใคร ไมขึ้นตอใคร ไมมีใครกํากับบังคับควบคุม ไมมีตัว

ทําการท่ีจะดลบันดาลอะไรแกใครๆ 
สวนสังขตธรรม คือสังขารท้ังหลาย อันไดแกขันธ ๕ ก็ชัดอยูแลว

เชนเดียวกัน คือ ทุกอยางน้ัน ดํารงอยูตามสภาวะของมัน มีอยูเปนอยู
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เปนไปตามธรรมดาของมัน แตเปนธรรมดาของสังขตธรรม ซึ่งตรงขามกับ

ธรรมดาของ อสังขตธรรม กลาวคือ มีอยู ตามธรรมดาของสังขตธรรม ท่ี

เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน ซึ่งก็ไมเปนไปตามความปรารถนาของใคร ไม

มีตัวตนอะไรสิงซอนอยูอาศัยท่ีจะเปนตัวทําการในการเสพเสวย ส่ังบังคับ 

หรือมีอํานาจบงการบัญชาใหขันธ ๕ นั้น ไมวาท้ังหมด หรือแตละอยาง ให

เปนไปตามความตองการของตน โดยเปนอิสระจากการทําตามหรือทําท่ี

เหตุปจจัย 
ความหมายพื้นฐานที่ทานอธิบายอนัตตตา/ความเปนอนัตตา/ความ

ไมเปนไมมีตัวตนน้ี โดยทั่วไปใชคําส้ันๆ เพียงวา “อวสวตฺตนฏเน” หรือ 

“อวสวตฺตนโต” (“อวสวตฺติโต” บางก็มี) คือ (ท่ีวาเปนอนัตตา ก็เพราะวา 

หรือดวยความหมายวา) ไมเปนไปในอํานาจ คือไมอยูใตอํานาจ ใครจะ

เรียกรองหรือส่ังบังคับใหเปนไปอยางน้ันอยางน้ีตามความปรารถนาของตน

ไมได (สํานวนเกาวา ไมอาจไดตามปรารถนาของตน) 
ความหมายพื้นฐานของอนัตตตา เปนดังท่ีวามานี้  

ค) ความหมายที่ไมตองอธิบาย 
กอนจะอธิบายตอไป พึงทําความเขาใจกอนวา พระพุทธศาสนา

พูดถึงเรื่องตัวตนหรืออัตตาเพียงในระดับสมมติเทาน้ัน คือเปนสมมติ

สัจจะ ไมถือวาเปนของมีจริงแท ดังจะเห็นไดชัดเจนตามหลักท่ีมีพุทธพจน

แสดงไววา พระสัมมาสัมพุทธเจาเปนศาสดาที่ไมยกเรื่องอัตตาขึ้นต้ังเปน

หลัก คือไมถือวามีอัตตาจริงเลย ดังนี้ 
“ดูกรเสนิยะ ศาสดาน้ีใด ทั้งในปัจจุบัน ก็ไม่บัญญัติ

อัตตา โดยความเป็นของจริง โดยความเป็นของแท้ และใน
เบื้องหน้า ก็ไม่บัญญัติอัตตา โดยความเป็นของจริง โดย
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ความเป็นของแท้ น้ีเรียกว่าศาสดาผู้สัมมาสัมพุทธะ”43 

โดยนัยน้ี พระพุทธศาสนาจึงไมไดปรารภท่ีจะพิจารณา และไมได

ยกเปนขอท่ีจะพิจารณาวา อัตตามีหรือไม หรืออะไรๆ เปนอัตตาหรือไม 

เรียกวาไมตองพูดถึงเรื่องอัตตา (ในแงหรือในระดับปรมัตถสัจจะ) กันเลย 
พรอมน้ันก็มีพุทธพจนสําทับอีกวา  

“บุคคลผู้มีความเห็นถูกต้องสมบูรณ์ (ทิฏฐิสัมบัน คือ
พระโสดาบัน) เป็นผู้ไม่อาจเป็นไปได้ ที่จะยึดถือธรรม
ใดๆ ว่าเป็นอัตตา”44 

เมื่อบรรลุธรรมสูงสุด  คือเปนพระอรหันตแลว  ก็ไมมีเรื่องท่ีจะ

มานึกถึงอัตตาอีกเลย  ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสถึงพระอรหันตวาเปน     
อตฺต ฺชโห/อัตตัชหะ

45
 แปลวา “ผูละอัตตา” หรือท้ิงอัตตาแลว คือละ

การถืออัตตา หรือเลิกเห็นวาเปนหรือมีตัวตนแลว  
บางแหงก็ตรัสแบบอธิบายวา พระอรหันตนั้น อตฺตํ ปหาย อนุ-

ปาทิยาโน
46
 แปลวา ละอัตตาแลว ไมยึดติดถือมั่นอะไรๆ    

เพ่ือใหเปนขอสรุปท่ีอางอิงกันไดสะดวก ในพระไตรปฎกก็ไดแสดง

เปนคําวินิจฉัยไววา 
“สังขารท้ังปวง ไม่เท่ียง สังขตธรรมทั้งปวง เป็น

ทุกข์และเป็นอนัตตา นิพพานและบัญญัติ เป็นอนัตตา 
วินิจฉัยมีอยู่ดังน้ี”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

 ขุ.สุ.๒๕/๔๑๒/๔๙๑ 

47
 วินย.๘/๘๒๖/๒๒๔ 
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อยางไรก็ตาม แมวาอัตตาจะไมมีจริง แตการยึดติดถืออัตตาก็มีอยู 

และมันก็เปนส่ิงท่ีคนทั่วไปยึดติดถือมั่นกันอยางย่ิง พระพุทธศาสนาจึงมุงมา

ปฏิเสธอัตตาท่ีเขายึดกันอยู คือมุงใหคนละเลิกการยึดติดถือม่ันที่เขาจม

วนกันอยูน้ัน  
พูดงายๆ วา ในพระพุทธศาสนา  อัตตาไมไดเปนสาระหรือเปน

เรื่องท่ีใสใจหรือนึกถึงหรือคํานึงวามีอยูจริงเลย แตพระพุทธศาสนามองไป

ท่ีการยึดติดถือม่ันในอัตตา หรืออัตตาท่ีมีอยูในความยึดติดถือม่ันของคน

ท้ังหลายนั้น อันจะตองสลัดถอนท้ิงไปเสีย  
พระพุทธศาสนาจึงมีแตสอนใหคนละเลิกการยึดติดถือม่ันใน

อัตตาน้ัน และเม่ือถอนละความยึดติดนั้นไดแลว ก็จบเรื่อง หมดภาระ ไม

มีอะไรท่ีจะตองพูดถึงอัตตาอีก 
รวมความวา เม่ือรูสังขารหรือขันธ ๕ วาเปนอนัตตาแลว ก็จบ

เรื่องอัตตา-อนัตตา ผูบรรลุธรรมถึงอสังขตธรรมแลว ก็ไมคิดถึงและไม

พูดถึงอะไรอีกวาเปนอัตตา และอสังขตธรรมคือนิพพานก็ไมมีใครตองมา

อธิบายวาเปนอนัตตาอยางไรอีก 
การท่ีไมตองอธิบายเรื่องนิพพานเปนอนัตตา/ไมเปนอัตตา สรุปได

วา มีเหตุผล ดังน้ี 
ก) ส่ิงท่ีคนทั้งหลายยึดถือกันอยูและสามารถยึดถือได วาเปน

อัตตา ก็คือและแคสังขาร หรือขันธ ๕  
ข) ปุถุชนคือคนทั่วไป รูจัก เขาใจ คิดนึกถึงอะไรๆ ไดในขอบเขต

ของขันธ ๕ แมเม่ือพูดถึงนิพพาน นิพพานที่เขาพูดถึงนึกถึง ก็
ไมใชนิพพานจริง แตเปนเรื่องของขันธ ๕ น่ันเอง สวนอริยชน

ก็รูเขาใจถึงนิพพานเองแลว และหมดความถือความเห็นวาเปน
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อัตตาไปแลว จึงไมพูดและไมตองพูดถึงเรื่องน้ีอีก ถาพูด ก็มี

แตบอกวาพระอรหันตเปนผูละหมดอัตตาแลว (อัตตัญชหะ) 

ไมถืออะไรเปนอัตตาเลย 
ค) งานท่ีผูสอนจะตองทําในเร่ืองอัตตาน้ัน ก็คือและแคใหคนรู

แลวละความเห็นผิดท่ีทําใหเขายึดติดเอาสังขาร หรือขันธ ๕ 

เปนอัตตา 
ง) เมื่อรูแลว ละความเห็นผิด เลิกยึดติดเอาขันธ ๕ เปนอัตตาแลว 

ก็ไมไขวควาหายึดอะไรเปนอัตตาอีก เพราะไดประจักษแจ

งอสังขตธรรมคือนิพพาน ท่ีพนจากขันธ ๕ และพนจากการ

ยึดถืออัตตาพรอมไปดวยกัน  
(ผูมีปญญารูแจงนิพพาน มองเห็นอสังขตธรรมคือนิพพานนั้น

ตามสภาวะของมันเอง อันไมมีตัวตนอะไรที่ไหนมาสวมมาซอน

มาครอบมาครอง เรียกวาเห็นความเปนอนัตตาของอสังขต-
ธรรมเองแลว ก็ไมตองมาพูดมาอธิบายอะไรกันอีก พูดอีกอยาง

หน่ึงวา เมื่อพนความเปนปุถุชนไปแลว เปนอริยบุคคลต้ังแต

โสดาบันขึ้นไป ไดเห็นประจักษความจริงแลว ท้ังความยึดติด

และความสงสัยไขวควาหาอัตตาก็หมดส้ินไปแลว การท่ีจะตอง

พูดถึงความเปนอนัตตาของอสังขตธรรม ก็ยุติไปเอง หรือพูด

ส้ันๆวา ไมมีเรื่องอัตตาอะไร ท่ีจะข้ึนไปสูการยึดถือ การสงสัย 

หรือการถกเถียงอยางใดๆ ของอริยชน) 
เมื่อเปนเชนน้ี ในคําอธิบายสามัญเกี่ยวกับอนัตตา ทานจึงมุงไปที่

สังขตธรรมคือเบญจขันธ ซึ่งเปนเรื่องปกติธรรมดา เพราะเกี่ยวของกับคน

ท่ัวไป หมายความวามนุษยปุถุชนก็คิดนึกพูดกันอยูแคน้ัน   
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ง) ความหมายที่อธิบายทั่วไป 
ดังไดกลาวแลววา คําอธิบายสามัญของอนัตตตา ทานมุงไปท่ี

สังขตธรรม เพราะเปนการพูดกับมนุษยปุถุชนท้ังหลาย ในเรื่องท่ีเกี่ยวของ

กับคนทั่วไป ท่ียังตองฝกตองศึกษาตองเรียนตองสอนกันอยู 
ยิ่งกวาน้ัน ขอย้ําวา ส่ิงท่ีมนุษยปุถุชน หรือคนท่ัวไป รวมท้ังนัก

ทฤษฎีและเจาลัทธิท้ังหลาย จะมาคิดนึกพูดจาเอาเปนอัตตากันได ก็มีแค

เรื่องของสังขาร คือส่ิงท่ีอยูในขันธ ๕ ท้ังนั้น และเทานั้น ดังนั้น การชี้

ความเปนอนัตตาจึงเจาะเพียง และจบพอ ท่ีเรื่องขันธ ๕ นั้น 
ท้ังนี้สอดคลองกับพุทธดํารัสท่ีวา 

“ภิกษุทั้งหลาย สมณะทั้งหลาย ก็ด ีพราหมณ์ทั้งหลาย ก็
ดี เหล่าหน่ึงเหล่าใด ก็ตาม ที่มองเห็นอัตตา/ตัวตน แบบ
ต่างๆ หลากหลายเป็นอเนก ย่อมมองเห็นอุปาทานขันธ์
เหล่าน้ันท้ังหมด หรือไม่ก็มองเห็นขันธ์ใดขันธ์หน่ึง ใน
บรรดาอุปาทานขันธ์เหล่าน้ัน (ว่าเป็นอัตตา) กล่าวคือ:- 

“ภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนในโลกนี้ ผู้มิได้เรียนสดับ ... 
ย่อมมองเห็นรูปว่าเป็นอัตตาบ้าง ย่อมมองเห็นอัตตามี
รูปบ้าง ย่อมมองเห็นรูปในอัตตาบ้าง ย่อมมองเห็นอัตตา
ในรูปบ้าง ย่อมมองเห็นเวทนา ... สัญญา ... สังขาร
ท้ังหลาย ... วิญญาณ (ทํานองเดียวกัน) โดยนัย
ดังกล่าวน้ัน การมองเห็นน้ีแล ก็กลายเป็นความปักใจ
ยึดถือของเขาว่า “ตัวเรามี/ตัวเราเป็น”48  

                                                 
48  สํ.ข.๑๗/๙๔/๕๗ 
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พูดอีกอยางหนึ่งวา (การยึดถือ)อัตตามีแคท่ีมีขันธ ๕ และมีเพราะไป

ยึดมั่นขันธ ๕ นั้นไว ตามพุทธพจนวา 

“ภิกษุท้ังหลาย เม่ืออะไรมีอยู่ เพราะอาศัยอะไร 
เพราะยึดถืออะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่า น่ันของเรา, เรา
เป็นน่ัน, น่ันเป็นอัตตา/ตัวตนของเรา ... 

“ภิกษุท้ังหลาย เม่ือรูป ... เม่ือเวทนา ... เม่ือ
สัญญา ... เม่ือสังขาร ... เม่ือวิญญาณมีอยู่ เพราะ
อาศัย (รูป ... เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ...) 
วิญญาณ เพราะยึดม่ัน (รูป ... เวทนา ... สัญญา 
… สังขาร …) วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่า น่ัน
ของเรา, เราเป็นน่ัน, น่ันเป็นอัตตา/ตัวตนของเรา”49 

ถึงตอนนี้ จึงมาดูคําอธิบายเก่ียวกับความเปนอนัตตาของขันธ ๕ 
แบบท่ัวๆ ไป ท่ีทานขยายความออกไปในแงตางๆ 

แมวาในคําอธิบายทั่วๆ ไปน้ี ทานแสดงความหมายกันไวหลายนัย  
แตเราอาจจะเริ่มตนดวยคัมภีรปฏิสัมภิทามัคคท่ีแสดงอรรถของ

อนัตตาไวอยางเดียววา “ช่ือวาเปน อนัตตา โดยความหมายวาไมมีสาระ 

(อสารกฏเน)”50  

ท่ีวาไมมีสาระ ก็คือ ไมมีแกนสาร ไมมีแกน หรือไมมีแกน 

หมายความวา ไมมีส่ิงซึ่งเปนตัวแทท่ียืนยงคงตัวอยูตลอดไป ดังคําอธิบาย

วา “โดยความหมายวาไมมีสาระ หมายความวาไมมีสาระคือตัวตน (อัตต-

สาระ = ตัวตนท่ีเปนแกน หรือตัวตนท่ีเปนแกน) ท่ีคาดคิดกันเอาวาเปน

                                                 
49  สํ.ข.๑๗/๔๑๙/๒๕๐ 
50  ขุ.ปฏิ.๓๑/๗๙/๕๓; ๑๐๐/๗๗; ๖๗๕/๕๘๔; อางใน วิสุทฺธิ.๓/๒๓๕ 
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อาตมัน (อัตตา = ตัวตน) เปนผูสิงอยูหรือครองอยู (นิวาสี) เปนผูสราง

หรือผูสรางสรรคบันดาล (การกะ) เปนผูเสวย (เวทกะ) เปนผูมีอํานาจใน

ตัว (สยังวสี) เพราะวา ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงน้ันยอมเปนทุกข (คงตัวอยูไมได) 

มันไมสามารถหามความไมเท่ียง หรือความบีบคั้นดวยความเกิดข้ึนและ

ความเส่ือมส้ินไป แมของตัวมันเองได แลวความเปนผูสรางผูบันดาล เปน

ตนของมัน จะมีมาจากท่ีไหน เพราะเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 

ภิกษุท้ังหลาย ก็ถารูปนี้จักไดเปนอัตตาแลวไซร รูปนี้ก็ไมพึงเปนไปเพื่อ

อาพาธ (มีความบีบค้ันขัดแยงของขัดตางๆ) ดังน้ีเปนอาทิ”51  

จะสังเกตเห็นวา ความหมายท่ีวาไมมีสาระคือตัวตนนี้ ทานกลาว

ไวโดยสัมพันธกับความหมายวา  ดลบันดาลไมไดหรือไมมีอํานาจในตัว 

ท้ังน้ีเพราะถามีตัวตนคงท่ียั่งยืนอยูเปนแกนเปนแกนจริงแลว ก็ยอมขืน

ยอมฝนความเปลี่ยนแปลงได ไมตองเปนไปตามความเปล่ียนแปลงนั้น ย่ิง

ถาเปนผูครอบครอง ก็ยอมตองมีอํานาจบังคับส่ิงท่ีถูกครอบครองให

เปนไปอยางไรๆ ก็ไดตามปรารถนา แตตามความเปนจริง หาเปนเชนนั้น

ไม ความไมเปนตัวตนและความไมมีตัวตนสิงสูอยูครอง จึงมีความหมาย

เดนในแงท่ีวาไมมีอํานาจบังคับ ไมเปนไปในอํานาจ ขัดแยงตอความ

ปรารถนา 
 พึงสังเกตดวยวา ตามคําอธิบายนี้ แมแตพระพรหม พระผูเปน

เจา หรือเทพเจาสูงสุดใดๆ ก็ตาม ท่ีถือวาเปนผูสรางผูบันดาล ท้ังหมดทั้ง

ปวงลวนเปนสังขาร รวมอยูในขันธ ๕ ท้ังส้ิน   

โดยนัยน้ี คัมภีรรุนอรรถกถาจึงนิยมแสดงความหมายของอนัตตตาวา 

“ชื่อวาอนัตตา โดยความหมายวา ไมเปนไปในอํานาจ (อวสวตฺตนฏเน 

                                                 
51  วิสุทฺธิ.๓/๒๓๕-๖ 
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หรือ อวสวตฺตนโต = เพราะไมเปนไปในอํานาจ)”52

 และอธิบายในทํานองวา 

ไมมีใครมีอํานาจบังคับ (ตามใจปรารถนาโดยไมทําตามเหตุปจจัย) ตอ

สังขารท้ังหลายวา สังขารท่ีเกิดขึ้นแลว จงอยาถึงความทรงอยู ท่ีถึงความ

ทรงอยูแลว อยาชรา ท่ีถึงชราแลว จงอยาแตกดับ จงอยาบอบโทรมดวย

การเกิดข้ึนและการเส่ือมสลาย
53
 ตลอดจนอางพุทธพจนท่ีตรัสวา “บุคคล

ยอมไมได (ตามปรารถนา) ในรูป (และในขันธอื่นๆ) วา รูปของเราจงเปน

อยางนี้ รูปของเราอยาไดเปนอยางน้ี”54 

ขยายความวา ส่ิงท้ังหลายท้ังปวงท่ีปรากฏเปนตางๆ นั้น เม่ือ

วิเคราะหตามสภาวะถึงท่ีสุดแลว หาใชมีตัวแทตัวจริงท่ีคงท่ีคงตัวยั่งยืนอยู

ยงดังท่ีเรียกช่ือกันวาอยางน้ันอยางน้ีไม แตเปนเพียงกระบวนธรรม 

(ธรรมปวัตติ) คือกระบวนการแหงสังขารธรรมท้ังหลาย หรือกระบวนแหง

รูปธรรมและนามธรรม (ขันธปวัตติ) ท่ีเกิดจากองคประกอบตางๆ มา

ประชุมหรือประมวลกันเขา และองคประกอบเหลาน้ันแตละอยางๆ ลวนมี

การเกิดข้ึน และความเส่ือมสลาย เปนไปโดยอาการท่ีสัมพันธสืบเนื่องสง

ทอดเปนเหตุเปนปจจัยแกกัน ท้ังภายในกระบวนธรรมท่ีกําหนดแยกวา

เปนกระบวนหนึ่งๆ และระหวางกระบวนธรรมตางกระบวนท้ังหลาย ใน

สภาวะเชนนี้ มีส่ิงท่ีควรกําหนดเปนขอเดนอยู ๔ ประการ คือ 

๑. ไมมีตัวตนท่ีแทจริงของส่ิงนั้นยืนตัวเปนแกนเปนแกนอยู 
๒. สภาพท่ีปรากฏนั้น เกิดจากองคประกอบตางๆ มาประชุมกัน

ปรุงแตงข้ึน 

                                                 
52  วิสุทฺธิ.๓/๒๖๐,๒๗๖ 
53  วิสุทฺธิ.๓/๒๔๖-๗; วินย.ฏีกา ๔/๗๙ 
54  วิภงฺค.อ.๖๓-๖๔; วินย.ฏีกา ๔/๘๐ อางพุทธพจนในอนัตตลักขณสูตร, สํ.ข.๑๗/๑๒๗/

๘๒ 
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๓. องคประกอบเหลาน้ันเกิดขึ้นแลวเส่ือมสลายอยูตลอดเวลา 
และสัมพันธเปนปจจัยแกกัน ประมวลข้ึนเปนกระบวนธรรม 

๔. ถากําหนดแยกออกเปนกระบวนธรรมยอยๆ มากหลาย ก็มี

ความสัมพันธเปนปจจัยตอกัน ระหวางตางกระบวนธรรม

ดวย 

กระบวนธรรมท่ีองคประกอบตางๆ ซึ่งเกิดสลายและสัมพันธเปน

ปจจัยแกกันประมวลขึ้นนี้ ดําเนินไปเรื่อยๆ ปรากฏภาพและกลายไปตางๆ 

ท้ังน้ีจะปรากฏภาพและกลายไปอยางไร ก็สุดแตองคประกอบและความ

เปนเหตุปจจัยแกกันน้ันน่ันเอง เปนเรื่องท่ีสําเร็จเสร็จส้ินครบถวนใน

กระบวนการ โดยไมมีตัวตนอะไรอ่ืนอีกที่จะเขามาแทรกแซงหรือทําให

เปนไปอยางอื่นได หมายความวา ไมมีตัวตนตางหากจากกระบวนการน้ัน 

ไมวาจะในความหมายวา เปนตัวแกนภายในที่ยืนยงคงท่ีฝนความเปนไป

ตามเหตุปจจัย สามารถทําใหเปนไปโดยลําพังตามปรารถนาของตนได 

หรือในความหมายวาเปนตัวการภายนอกท่ีสามารถสรางสรรคดลบันดาล

ใหเปนไปอยางอื่น โดยไมตองเปนไปตามเหตุปจจัย 

เม่ือองคประกอบตางๆ ประชุมกันเขา และสัมพันธเปนปจจัยแก

กันปรากฏเปนภาพรวมอยางหน่ึงๆ ข้ึน มนุษยมักต้ังชื่อเรียกภาพรวมนั้น 

เชนวา คน มา แมว มด รถ ราน บาน นาฬิกา ปากกา นาย ก. เด็กหญิง 

ข. เปนตน แตช่ือเหลานั้นเปนเพียงคําเรียกขานที่สมมติกันข้ึนใช เพื่อให

เกิดความสะดวกในการส่ือสารสําหรับความเปนอยูในชีวิตประจําวันของ

มนุษยเทานั้น มันหาใชเปนสภาวะท่ีมีอยูแทจริงไม คือ มันไมมีตัวตนอยู

จริงตางหากจากสวนประกอบท่ีมารวมกันเขาน้ัน ถาแยกสวนประกอบ

ท้ังหลายออกจากกัน ก็จะมีเพียงสวนประกอบแตละหนวยท่ีมีชื่อเรียก
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เฉพาะอยางๆ ของมันอยูแลว หาตัวตนของภาพรวมท่ีต้ังช่ือใหน้ันไมพบ จะชี้

ตัวลงไปท่ีไหนก็ไมมี  

ช่ือท่ีต้ังใหแกภาพรวมน้ัน เปนตัวตนสมมติ ท่ีสรางข้ึนซอนสภาวะ

ท่ีเปนจริง ซอนอยูลอยๆ ไมมีความสัมพันธโดยตรง ไมมีอํานาจ ไมมี

ผลกระทบกระเทือนตอกระบวนธรรมที่กําลังเปนไปอยูนั้นเลย นอกจาก

โดยความยึดถือ (ซึ่งก็เปนองคประกอบอยางหน่ึงอยูในกระบวนธรรมเอง) 

ในเมื่อเปนเพียงของสมมติ และเปนของซอนอยูลอยๆ ก็เปนธรรมดาอยู

เองท่ีมันจะไมมีอํานาจหรือไมมีทางที่จะไปบังคับกระบวนธรรมหรือ

องคประกอบใดๆ ในกระบวนธรรมใหเปนไปอยางหนึ่งอยางใดได 

กระบวนธรรม หรือกระบวนแหงสังขารธรรม ก็เปนไปของมันตามเหตุ

ปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนา ไมข้ึนตอตัวตนท่ีซอนลอยนั้น  

ท่ีวาไมเปนไปตามความปรารถนา ก็เพราะเมื่อวาตามความเปน

จริงแลว ความปรารถนาน้ันก็หาใชเปนความปรารถนาของตัวตนไม แต

เปน เพียงองคประกอบอย างหนึ่ งอ ยู ในกระบวนธรรม  และเปน

องคประกอบท่ีไมใชตัวใหสําเร็จกิจ มันจะใหสําเร็จผลไดก็ตอเมื่อมันเปน

ตัวผลักดันใหเกิดปจจัยข้ันตอไป คือการลงมือทําหรือปฏิบัติการ ซึ่งก็คือ

เปนไปตามกระบวนการแหงเหตุปจจัยนั่นเอง   

การท่ีจะมีตัวตนซอนลอย เปนตัวตนจริงๆ อยูตางหาก ยอม

เปนไปไมได เพราะถาเปนไปได ความเปนไปตามเหตุปจจัยก็ยอมเปนไป

ไมได เพราะตัวคงท่ี ซึ่งไมเปนไปตามเหตุปจจัยน้ัน ขวางขืนกระแสอยู พา

ใหองคประกอบตางๆ เรรวนไปหมด ไมเปนกระบวนธรรม ยิ่งกวานั้น 

ตัวตนซอนน้ัน ก็กลายเปนตัวการพิเศษ ซึ่งอาจจะขัดขวางแทรกแซงและ

บิดผันธรรมท้ังหลายใหเปนไปอยางอื่นจากความเปนไปตามเหตุปจจัยอีก
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ดวย แตความเปนไปที่จริงแทก็คือ สังขารธรรมท้ังหลายเปนไปตามเหตุ

ปจจัย ดังนั้น ตัวตนตางหากจากกระบวนธรรม จึงไมมีอยูจริง ไมวาจะ

ภายในหรือภายนอกกระบวนธรรมนั้นก็ตาม จะมีไดก็แตตัวตนสมมติท่ีจะ

พึงรูจักใชประโยชนอยางรูเทาทัน ถามิฉะนั้น หากไมมีปญญารูเขาใจ มันก็

คือตัวแปลกปลอมท่ีคอยบีบค้ันบังคับและหลอกคนใหหลงกอโทษทุกขภัย

หลากหลายนานา 

เม่ือสวนประกอบท้ังหลายรวมกันเขา ปรากฏรูปเปนอยางใดอยาง

หน่ึง ก็มีการบัญญัติเรียกช่ือเปนอยางน้ันอยางน้ี อันยอมรับกันโดยสมมติ 

เมื่อองคประกอบท้ังหลายพรอมอยู ปจจัยตางๆ คํ้าจุนหลอเล้ียงอํานวย ก็

คงรูปรางหรือคงสภาพอยูสมตามท่ีสมมติเปนตัวตนอยางน้ัน แตเม่ือใด

องคประกอบท้ังหลายแยกพรากจากกัน หรือปจจัยแวดลอมไมเกื้อกูล 

สภาพตัวตนน้ันก็หายไป เหมือนดังเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นถึงระดับหน่ึง นํ้าแข็ง

ก็ละลาย ตัวตนท่ีชื่อวานํ้าแข็งหายไป เหลืออยูแตน้ําเหลว เม่ือความรอน

เพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่งโดยสัมพันธกับความกดอากาศ น้ําเหลวก็ระเหย

กลายเปนไอน้ํา สภาพตัวตนของนํ้าเหลวก็ส้ินไป หรือเมื่อกระดาษถูกเผา

ไฟไหมหมดแลว เหลือแตฝุนเถาไฟ ก็หาตัวตนท่ีจะเรียกวากระดาษไมได

อีกตอไป 
ความหมายของอนัตตตาท่ีวา ส่ิงท้ังหลายเกิดจากองคประกอบ

ตางๆ มาประชุมกันเขา สัมพันธกันเปนไปตามเหตุปจจัย วางเปลาจาก

ตัวตนท่ีเปนแกนอันยืนยงคงตัว ปราศจากตัวการท่ีสรางสรรคบันดาลนี้ 

เปนความหมายพื้นฐานท่ีอาจจะอางความในคัมภีรมาชวยเสริมความเขาใจ

ไดหลายแหง เชน พระบาลีวา 
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“อาศัยเครื่องไม้ เถาเชือก ดินฉาบ และหญ้ามุง มี
ช ่องว่างแวดล้อม ย่อมเรียกกันว่าเป็นเร ือน ฉันใด 
อาศัยกระดูก เส้นเอ็น เนื้อ หนัง มีช่องว่างแวดล้อม 
ย่อมเรียกกันว่าเป็นตัวคน (รูป) ฉันน้ัน”55 

มารถามพระวชิราภิกษุณีวา 

“สัตว์นี้ (ตัวบุคคลนี้) ใครสร้าง ผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหน 
สัตว์เกิดท่ีไหน สัตว์ดับที่ไหน?” 

พระวชิราภิกษุณีตอบวา 

“นี่แน่ะมาร ท่านเชื่อหรือว่าเป็นสัตว์ (เป็นตัวบุคคล) 
ท่านมีความเห็น (อย่างนั้น) หรือ? นี้คือกองแห่งสังขาร
ล ้วนๆ จะหาต ัวส ัตว ์ ในน ี ้ ไม ่ ได ้ เลย เพราะประช ุม
ส่วนประกอบเข้าด้วยกัน ย่อมมีศัพท์เรียกว่ารถ ฉันใด 
เมื่อขันธ์ (กองแห่งรูปธรรมและนามธรรม) ทั้งหลายมี
อยู่ ก็มีสมมติเรียกว่าสัตว์ ฉันนั้น แท้จริงทุกข์ (สภาพ
ไม่คงตัว) เท่านั้นเกิดมี และทุกข์ก็ตั้งอยู่และเสื่อมสลาย
ไป นอกจากทุกข ์ (สภาพไม่คงต ัว) ไม ่ม ีอะไรเก ิด 
นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรดับ”56 

พระเสลาภิกษุณีตอบวา 

“ร่างนี้ ไม่มีใครสร้าง ตัวนี้ไม่มีใครบันดาล, อาศัยเหตุ
มันก็เกิดมี, เพราะเหตุสลายมันก็ดับ, เม็ดพืชอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่เขาหว่านในนา อาศัยรสในแผ่นดินและยางในเมล็ด

                                                 
55  ม.มู.๑๒/๓๔๖/๓๕๘ 
56  สํ.ส.๑๕/๕๕๓/๑๙๘ 
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พืชทั้งสองอย่างนี้ ก็ย่อมงอกงามขึ้นได้ ฉันใด ฉันนั้น
เหมือนกัน ประดาขันธ์ ธาตุทั้งหลาย และอายตนะทั้ง 
๖ เหล่านี้ อาศัยเหตุย่อมเกิดมี เพราะเหตุสลาย ก็ย่อม
ดับไป”57 

ชางมาเหลาทหารและยานรบท้ังหลายรวมๆ เขาดวยกัน ก็เรียกวา

กองทัพ ตึกรามบานเรือนผูคนและกิจการตางๆ มากหลายชุมนุมกันอยู ก็

เรียกวาเมือง มือกับน้ิวรวบเขาดวยกันในทาหนึ่ง เขาเรียกวากําปน หรือ

หมัด กําปนหรือหมัดไมมีอยูจริง มีแตมือและนิ้ว มือและนิ้ว เมื่อแยก

สวนประกอบยอยๆ ออกไป ก็ไมมีเชนเดียวกัน วิเคราะหกระจายสวน

ออกไปไดโดยลําดับ จนหาตัวตนอะไรเปนช้ินเปนอันไมได พระสูตร

ท้ังหลายมากมาย แสดงแตเรื่องนามรูป หรือนามธรรมและรูปธรรม ไม

กลาวถึงสัตวหรือบุคคลเลย
58 

เมื่อวาโดยสรุป พระอรรถกถาจารยประมวลความหมายของ

อนัตตาแสดงไวเปนหมวด รวม ๔ นัย ซึ่งแมวาทานมักใชอธิบายสังขต

ธรรม หรือขันธ ๕ ท่ีคนท่ัวไปเกี่ยวของ แตก็อธิบายอสังขตธรรมไดเชนกัน 

คือ
59 

๑. สฺุโต  เพราะเปนสภาพวาง คือ เปนแตสภาวธรรมซึ่งมี

ภาวะของมันตามท่ีเปนอยางน้ันๆ เอง ปราศจากตัวตนที่เปน

แกนเปนแกน (อัตตสาระ = สาระ คือ ตัวตน) หรือวางจาก

                                                 
57  สํ.ส.๑๕/๕๕๑/๑๙๗ 
58  ดู วิสุทฺธิ.๓/๒๑๔-๕ 
59  วิสุทฺธิ.๓/๒๔๗;  ม.อ.๒/๑๕๑;  วิภงฺค.อ.๖๓;  และดูประกอบที่ วินย.ฏีกา ๔/๗๙-๘๐; 

วิสุทฺธิ.ฏีกา ๓/๔๘๐ 
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ความเปนสัตวบุคคลตัวตนเราเขาท่ีแทจริง ไมมีตัวผูสิงสูอยู

ครอง ไมมีตัวผูสรางสรรคบันดาล ไมมีตัวผูเสวย นอกจาก

โดยการสมมติ พูดงายๆ วา วางเปลาจากความเปนสัตว 

บุคคล ตัวตน เรา เขา จากความเปนน่ันเปนนี่ ท่ียึดถือกันไป

หรือกําหนดหมายกันข้ึน 

๒. อสฺสามิกโต  เพราะเปนสภาพไรเจาของ คือไมมีใครเปน

เจาของ ไมเปนของของใครหรือของตัวตนใดๆ ไมมีตัวตนท่ี

จะเปนเจาของครอบครองสภาวธรรมท้ังหลาย ซึ่งมีภาวะอัน

เปนของมันอยางน้ันๆ ตามท่ีเปนสังขตะหรืออสังขตะอยูแลว  

๓. อวสวตฺตนโต  เพราะไมเปนไปในอํานาจ คือ โดยธรรมดาท่ี

เปนสภาวธรรมซึ่งมีภาวะตามที่เปนของมันอยางนั้นๆ มันจึง

ไมอยูในอํานาจของใคร ไมขึ้นตอผูใด ไมมีตัวตนท่ีไหนจะมี

อํานาจส่ังบังคับมันได ใครจะเรียกรองหรือปรารถนาใหมัน

เปนอยางใดๆ ไมได ใชศัพทอีกอยางหน่ึงวา อนิสฺสรโต 

แปลวา เพราะไมมีใครเปนเจาใหญ ไมมีตัวตนอะไรที่ไหนจะ

มาเปนใหญ ท่ีจะบงการหรือใชอํานาจบังคับมันได บางแหงใช

วา อกามการิยโต แปลวา เพราะเปนสภาพท่ีไมอาจทําไดตาม

ความอยาก คือ จะใหเปนไปตามความอยากความปรารถนา

มิได หรือจะเอาใจอยากเขาวาไมได รวมความวา ไมมีตัวตน

อะไรจะมาเปนใหญเหนือมัน มันไมอยูในอํานาจของใคร ใคร

จะส่ังบังคับใหเปนไปตามปรารถนาไมได ไมไดข้ึนตออํานาจ

หรือความปรารถนาของใคร  
ถาเปนอสังขตธรรม ก็มีอยูเปนอยูตามสภาวะท่ีไมขึ้น

ตอปจจัยอยูอยางน้ัน (ไมมีอัตตาท่ีไหนไปครอบครองมี
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อํานาจเหนือมันไดอีก) ถาเปนสังขตธรรม มันก็เปนไปตาม

เหตุปจจัยของมัน ใครจะไปสั่งบังคับมันใหเปนไปตาม

ปรารถนาตามใจอยากไมได เชน มันเกิดขึ้นแลว จะส่ังวาอยา

ต้ังอยู มันต้ังอยูแลว จะส่ังวาอยาโทรม มันโทรมแลว จะส่ัง

วาอยาสลาย ไมไดท้ังน้ัน เม่ือมันข้ึนตอเหตุปจจัยของมัน จึง

มีแตวา ถาตองการจะใหมันเปนอยางไร ก็ตองทําการอันเปน

เหตุปจจัยท่ีจะใหมันเปนไปของมันท่ีจะเปนอยางน้ัน คือตอง

ทําเหตุทําปจจัยเอา หรือตองทําใหเปนเหตุเปนปจจัยขึ้นมา  

๔. อตฺตปฏิกฺเขปโต  เพราะแยงตออัตตา คือ โดยสภาวะของ

มันเองก็ปฏิเสธอัตตาอยูในตัว หมายความวา โดยธรรมดาที่

เปนสภาวธรรมซึ่งมีภาวะตามท่ีเปนของมันอยางน้ันๆ ถามี

อัตตา ก็ยอมขัดแยงกัน ทําใหภาวะของสภาวธรรมไมเปนอยู

เปนไปตามที่มันเปนของมันอยางนั้นๆ จึงเปนไปไมไดท่ีจะมี

อัตตา  
ในเร่ืองน้ี สําหรับคนท่ัวไป ก็ดูงายๆ (และเพื่อปฏิบัติ

ใหไดประโยชนดวย) โดยดูท่ีสังขตธรรม ซึ่งเปนกระบวน

ธรรมท่ีองคประกอบท้ังหลายสัมพันธกันดําเนินไปโดยความ

เปนไปตามเหตุปจจัย อันเปนการปฏิเสธอยูในตัววา ไมมี

ตัวตนตางหากซอนอยูท่ีจะมาแทรกแซงบงการ หรือแมแต

ขวางขืนความเปนไปตามเหตุปจจัย และตัวตนตางหาก

เชนน้ันมีไมได เพราะถามี ก็ไมอาจมีความเปนไปตามเหตุ

ปจจัย แตจะกลับกลายเปนวาตองเปนไปตามความบังคับบง

การของตัวตนน้ัน   



๗๘  พุทธธรรม 
 

อีกอยางหนึ่ง กระบวนธรรมท่ีเปนไปตามเหตุปจจัยน้ัน 

มีความสําเร็จเสร็จส้ินสมบูรณพรอมในตัวอยูแลว ไมจําเปน

และไมอาจจะมีตัวการอยางอื่นที่จะเขามาแทรกแซงส่ังการอีก

ได 

มีความหมายอีก ๒ อยาง ซึ่งแมจะรวมอยูในความหมาย ๔ ขอ

ตนแลว แตเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ ควรนับเปนขอตางหากไว 

เพราะเปนลักษณะท่ีใชเสริมคําอธิบายไดดี สําหรับสังขตธรรม ซึ่งมีความ

เปนกระบวนธรรม อันจะเห็นเดนชัดเมื่อวิเคราะหกระบวนธรรมออกไป จึง

ขอนํามาเพิ่มตอไวดวย คือ 

๕. สุทฺธสงฺขารปฺุชโต  หรือ  สุทฺธธมฺมปฺุชโต  เพราะเปนกอง

แหงสังขารท้ังหลายลวนๆ หรือเปนกองแหงธรรมท้ังหลาย 

(รูปธรรมและ/หรือนามธรรม) ลวนๆ หรือ องฺคสมฺภารโต 

เพราะเปนการประกอบกันข้ึนของสวนยอยตางๆ คือเกิดจาก

สวนประกอบยอยๆ ท้ังหลายมาประชุมหรือประมวลกันขึ้น 

ไมเปนตัวตนช้ินอันท่ีสมบูรณในตัว ท่ีจะย่ังยืนคงตัวอยูได 

ไมมีสัตวบุคคลตัวตนท่ีแทจริงนอกเหนือจากสวนประกอบ

เหลานั้น (ความหมายขอนี้เนนอยูแลวในความหมายขอท่ี ๑. 

ขางตน) 

๖. ยถาปจฺจยปวตฺติโต เพราะความเปนไปตามเหตุปจจัย คือ 

องคประกอบท้ังหลายท่ีประมวลหรือประชุมกันเขานั้น ตาง

สัมพันธเปนปจจัยแกกัน เรียกรวมๆ วา กระบวนธรรมนั้น

เปนไปตามเหตุปจจัย ไมเปนไปตามความปรารถนาของใคร 

และไมอาจมีตัวตน ไมวาจะเปนตัวแกนภายใน หรือตัวการ



ไตรลักษณ   ๗๙ 
 

  

ภายนอก ท่ีจะขวางขืนหรือบงการบังคับมันได (ความหมาย

ขอนี้  แทรกอยู ท่ั วไปในความหมายท้ัง ๔ ขอข า งตน 

โดยเฉพาะขอท่ี ๓. และ ๔.) 

รวมความวา ส่ิงท้ังหลายมีอยูเปนอยูตามภาวะของมัน ถาเปน

สังขตะ ก็เปนไปตามเหตุปจจัยของมัน เหตุปจจัยมี (ท่ีจะใหเปนอยางน้ัน) 

มันก็เกิด (เปนอยางนั้น) เหตุปจจัย (ท่ีจะใหเปนอยางนั้น) หมด มันก็ดับ 

(จากสภาพอยางน้ัน) มันหาฟงเสียงใครออนวอนขอรองหรือปรารถนาไม 

มันไมเปนตัว ไมเปนอะไรๆ (อยางท่ีวากัน) หรือเปนของใครท้ังนั้น 

ความหมายของอนัตตาเทาท่ีกลาวมาในตอนน้ี เนนในแงท่ีเปน

ลักษณะของสังขารหรือสังขตธรรม ซึ่งคนท่ัวไปเกี่ยวของและควรจะรู

เขาใจ ดังไดชี้แจงไวขางตนแลว  
จุดสําคัญท่ีมีความเขาใจไขว เขวและหลงผิดกันมาก ก็คือ

ความรูสึกวา มีตัวผูคิด ตางหากจากความคิด (= ผูคิดความคิด) มีผูจงใจ

หรือเจตนา ตางหากจากเจตนา มีผูเสพเสวยเวทนา ตางหากจากเวทนา 

ตลอดจนมีตัวผูทํากรรม ตางหากจากกรรม หรือตางหากจากการกระทํา  

แมแตนักปราชญใหญๆ มากมาย ก็พากันติดอยูในกับดักของ

ความหลงผิดอันน้ี จึงไมสามารถเขาถึงความจริงท่ีลวนๆ บริสุทธ์ิปราศจาก

การเคลือบคลุมของความรูสึกท่ีเปนอัตตวิสัย ดังเชน นักปรัชญาชาว

ฝรั่งเศสผูมีช่ือเสียงมากทานหน่ึง พิจารณาไตรตรองเปนนักหนาเกี่ยวกับ

ความสงสัย ครุนคิดไปมาแลว ก็ลงขอสรุปวา “ฉันคิด เพราะฉะนั้น ฉันจึง

ม”ี60  

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



๘๐  พุทธธรรม 
 

ความรูสึกในตัวตน คืออัตตาหรืออาตมัน ท่ีแยกออกมาอยางนี้ 

เปนความรูสึกสามัญของปุถุชนโดยท่ัวไป  เปนความรูสึกท่ีนึกนาสมจริง

และคลายจะสมเหตุสมผลโดยสามัญสํานึก แตเมื่อสืบสาวลึกลงไปให

ตลอดสาย จะมีความขัดแยงในตัวเอง  

คําถามทํานองนี้ไดมีผูยกขึ้นทูลถามพระพุทธเจามาแลวต้ังแตครั้ง

พุทธกาล เชนวา “ใครหนอผัสสะ (ใครรับรู)? ใครเสวยเวทนา? ใครอยาก? 

ใครยึด?” พระพุทธเจาตรัสตอบวา คําถามเชนน้ันใชไมได เปนคําถามที่

ต้ังข้ึนตามความรูสึก ไมสอดคลองกับสภาวะ เขากับสภาพความเปนจริงท่ี

แทไมได ถาจะใหถูก ตองถามวา อะไรเปนปจจัยใหมีการรับรู? อะไรเปน

ปจจัยใหมีเวทนา? อะไรเปนปจจัยใหมีการอยาก การยึด?61  

อธิบายวา การคิดก็ดี ความจงใจเจตนาก็ดี การอยากการ

ปรารถนาก็ดี การเสวยเวทนาก็ดี เปนองคประกอบอยูในกระบวนการแหง

รูปธรรมและนามธรรม ฉันใด ความรูสึกถึงตัวผูคิด หรือตัวผูเจตนา เปน

ตน ก็เปนองคประกอบอยูในกระบวนธรรมนั้น ฉันน้ัน และองคประกอบ

เหลาน้ันก็สัมพันธโดยอาการเปนเหตุเปนปจจัยสืบทอดตอกัน มีแตการคิด

และความรูสึกถึงตัวผูคิด (คือความหลงผิดวามีตัวผูคิด ไมใชมีตัวผูคิด

เอง) เปนตน ท่ีเกิดสืบตอกันอยูในกระบวนธรรมเดียวกัน  

วาท่ีจริง ความรูสึกวามีตัวผูคิด ก็เปนอาการคิดอยางหน่ึง พูด

อยางงายๆ วา เปนขณะหนึ่งในกระบวนการคิด การท่ีเกิดความหลงผิด 

(คิดผิด) รูสึกวามีตัวผู คิด ก็เพราะไมรูจักแยกองคประกอบตางๆ ท่ี

สัมพันธสืบตอกันอยูในกระบวนธรรม และไมสามารถกําหนดแยกความ

เปนไปในแตละขณะๆ  

                                                 
61  สํ.นิ.๑๖/๓๓-๓๖/๑๖-๑๗ (ดู หนังสือน้ี หนา ๑๙๖) 



ไตรลักษณ   ๘๑ 
 

  

ในขณะกําลังคิด ยอมไมมีความรูสึกถึงตัวผูคิด  และในขณะ

กําลังรูสึกถึงตัวผูคิด ก็ไมมีการคิด กลาวคือ ในขณะกําลังคิดเรื่องท่ี

พิจารณา ยอมไมมีการคิดถึงตัวผูคิด และในขณะกําลังคิดถึงตัวผูคิด ก็

ยอมไมมีการคิดเรื่องท่ีกําลังพิจารณา  

แทจริงแลว การคิดเรื่องก็ดี ความรูสึกถึงตัวผูคิดหรือความคิดวา

มีตัวผูคิดก็ดี ตางก็เปนความคิดตางขณะกัน ท่ีอยูในกระบวนธรรม

เดียวกัน สวนตัวผูคิด ก็เปนเพียง(ภาพ)ความคิดปรุงแตง ท่ีกลับมาเปน

อารมณ (สวนประกอบอยางหนึ่ง) ของความคิดอีกขณะหนึ่งเทาน้ันเอง 

ความเขาใจเขวหรือหลงผิดท่ีกลาวมานี้ เกิดจากการพิจารณาโดย

ไมแยบคาย  (อโยนิโสมนสิการ) เขาหลักทิฏฐิ ๖ อยางใดอยางหน่ึง ใน

พุทธพจนท่ีวา 

“เม่ือปุถุชนน้ัน มนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ ทิฏฐิ
อย่างใดอย่างหนึ่งในทิฏฐิ ๖ อย่าง ย่อมเกิดขึ้น คือ 
เขาย่อมเกิดทิฏฐิ (ยึดถือ) เอาเป็นจริงเป็นแท้ว่า เรามี
อัตตา,... เราไม่มีอัตตา,... เรากําหนดรู้อัตตาด้วยอัตตา,... 
เรากําหนดรู้สภาวะที่มิใช่อัตตาด้วยอัตตา,... เรากําหนดรู้
อัตตาด้วยสภาวะที่มิใช่อัตตา, หรือมิฉะนั้น ก็จะมีทิฏฐิ
ดังนี้ว่า อัตตาของเรานี้แหละที่เป็นตัวบงการ เป็นผู้เสวย 
ประสบวิบากแห่งกรรมท่ีดีและชั่ว ณ ที่นั้นๆ”62 

ท่ีกลาวไวขางตนวา ช่ือท่ีต้ังใหแกภาพรวม เปนตัวตนสมมติท่ี

ซอนอยูลอยๆ ไมมีความสัมพันธหรือมีผลกระทบกระเทือนตอกระบวน

                                                 
62  ม.มู.๑๒/๑๒/๑๔ 



๘๒  พุทธธรรม 
 
ธรรมเลย นอกจากโดยความยึดถือน้ัน ขอขยายความเสริมเขาอีกวา 

ถึงแมตัวตนจะไมมีอยูจริงก็ตาม แตความยึดถือในตัวตนนั้นก็กอใหเกิด

ปญหาได เพราะความยึดถือนั้น เมื่อเกิดขึ้นแลว ก็เปนองคประกอบอยาง

หน่ึงในกระบวนธรรม เมื่อเปนองคประกอบอยางหนึ่ง มันก็เปนปจจัยแก

องคประกอบอยางอื่น และทําใหเกิดผลกระทบแกกระบวนธรรมได  
เนื่องจากความยึดถือตัวตนน้ัน เปนปจจัยฝายอกุศล คือไม

เกื้อกูล เพราะเกิดจากอวิชชาความไมรูตามเปนจริง และเกิดขึ้นโดยอาการ

แทรกแซงเขามาขวางขืนกระแส คือ ท้ังท่ีไมแกไขเหตุปจจัย ก็จะไมยอมให

เปนไปตามเหตุปจจัย จึงกอใหเกิดผลทางราย ในดานหน่ึง ก็กอใหเกิด

ความขัดแยงภายในกระบวนธรรม จนออกผลเปนความรูสึกบีบคั้นที่

เรียกวาทุกขเวทนา  

ดังน้ัน ผูไมรูเทาทันตามเปนจริง หลงยึดติดในสมมติ ถือมั่น

ตัวตนท่ีสมมติข้ึนเปนจริงจัง ก็จะถูกความยึดติดถือม่ันน้ันแหละบีบคั้น

กระทบกระแทกเอา ทําใหไดรับความรูสึกทุกขเปนอันมาก  

สวนผูรูเทาทันสมมติ ไมยึดติดถือม่ันในตัวตนนั้น ก็มองเห็นแต

กระบวนธรรมท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย เขาสมมติเรียกขานกระบวนธรรม

นั้นกันอยางไร ก็รูเขาใจเรียกขานไปตามนั้น แตเมื่อตองการอยางไร ก็

แกไขและทําการไปตามเหตุปจจัย ไมหลงใหความอยากความยึดมาเปน

เครื่องบีบค้ันตัว ก็ไมตองไดรับความทุกขจากความยึดติดถือม่ันนั้น 

เรียกวา รูจักใชสมมติใหเปนประโยชน โดยทําการไดสําเร็จดวยปญญาท่ี

หย่ังถึงความจริงแหงเหตุปจจัย และทั้งอีกดานหนึ่งก็ไมตองประสบโทษ

ทุกขภัยจากความยึดติดในสมมติน้ันดวย  



ไตรลักษณ   ๘๓ 
 

  

ความยึดถือในตัวตนจะกอผลทางราย หนุนใหเกิดองคประกอบ

ฝายอกุศลที่เรียกวากิเลส ข้ึนในกระบวนธรรมตามติดมาอีกหลายอยาง 

โดยเฉพาะ ตัณหา คือความเห็นแกตัว ทะยานอยากแสหาเคร่ืองบํารุง

บําเรอปรนเปรอตน มานะ คือความถือตัว สําคัญตนเปนนั่นเปนน่ี ใฝ

แสวงอํานาจมาเชิดชูตน และ ทิฏฐิ คือ ความยึดติดในความเห็นของตน 

ถือรั้นเอาความเห็นของตนเปนความจริง หรือถือม่ันใหความจริงจะตอง

เปนอยางท่ีตนเห็น ซึ่งลวนเปนปจจัยกอใหเกิดความบีบคั้นขัดแยงขยาย

เพิ่มพูนและกวางขวางออกไปท้ังภายในและภายนอก  

ผูไมรูเทาทันสมมติ หลงยึดติดถือมั่นตัวตนเปนจริงจัง จะปลอยให

กิเลสเหลานี้เปนตัวบงการบัญชาการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของตน ทํา

ใหความทุกขแพรหลายและเพิ่มทวีท้ังแกตนเองและแกผูอื่นท่ีเกี่ยวของ 

สวนผูรูเทาทันสมมติ ไมหลงยึดติดถือมั่นในตัวตนนั้น ยอมปลอดพนจาก

อํานาจบงการของกิเลสเหลานี้ ไมยึดถือดวยความหลงวา น่ีของฉัน ฉัน

เปนน่ี น่ีเปนตัวของฉัน ครองชีวิตอยูดวยปญญา ท่ีรูเทาทันสมมติ และให

ทําการตามเหตุปจจัย เปนฐานท่ีต้ังและท่ีแพรขยายแหงความปลอดภัยไร

ทุกขท้ังแกตนเองและแกผูอื่น 

ความหลงผิดอีกอยางหนึ่งท่ีมักชักพาคนใหเขาไปติด ก็คือ การ

แลนจากสุดโตงแหงความคิดเห็นดานหนึ่ง ไปยังสุดโตงอีกดานหน่ึง 

กลาวคือ คนพวกหนึ่งยึดติดถือม่ันในตัวตนวาเปนของจริงแทคงท่ีถาวร 

สัตว บุคคล เปนตัวตนอยางน้ัน ซึ่งมีจริง มิใชส่ิงสมมติ สัตว บุคคล มีตัว

จริงตัวแทท่ีย่ังยืนคงอยูตลอดไป ไมวาคนจะตาย ชีวิตจะส้ินสุด ตัวสัตว 

ตัวบุคคล ตัวตน ดวงชีวะ อาตมัน หรืออัตตา (soul) น้ี ก็จะคงอยูอยาง

เดิม ไมเปล่ียนแปลง ไมสูญสลายไปดวย บางก็วาอัตตาตัวน้ีไปเวียนวาย
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ตายเกิด บางก็วาอัตตาตัวน้ีรออยูเพื่อไปสูนรกหรือสวรรคนิรันดรสุดแตคํา

ตัดสินของเทพสูงสุด ความเห็นของคนพวกน้ี เรียกวา สัสสตทิฏฐิ หรือ 

สัสสตวาท แปลวา ความเห็นวาเท่ียง คือเห็นวา สัตวบุคคลตัวตนหรือ

อัตตา เท่ียงแทยั่งยืนตลอดไป  
สวนคนอีกพวกหน่ึงก็เห็นวามีตัวตนเชนนั้นอยู คือยึดถือสัตว 

บุคคล เปนตัวแทตัวจริง แตสัตว บุคคลนั้นไมเท่ียงแทถาวร สูญสลายไป

ได เ ม่ือคนตาย ชี วิตจบสิ้น สัตวบุคคล ก็ขาดสูญ ตัวตนก็หมดไป 

ความเห็นของคนพวกน้ี เรียกวา อุจเฉททิฏฐิ หรือ อุจเฉทวาท แปลวา 

ความเห็นวาขาดสูญ คือเห็นวา สัตวบุคคล ตัวตนหรืออัตตา ไมเท่ียงแท

ถาวร ดํารงอยูชั่วคราวแลวก็สูญส้ินไป  
แมแตผูศึกษาพระพุทธศาสนา ถาเขาใจไมชัดเจนถองแท ก็อาจ

ตกไปในทิฏฐิ ๒ อยางน้ีอยางใดอยางหนึ่ง โดยเฉพาะผูท่ีศึกษาหลักกรรม

ในแงสังสารวัฏ  (เวียนตายเวียนเกิด)   ถาเขาใจพลาด   ก็อาจกลายเปน  
สัสสตทิฏฐิ คือเห็นวาเท่ียง ผูท่ีศึกษาหลักอนัตตา ถาเขาใจพลาด ก็อาจ

กลายเปนอุจเฉททิฏฐิ คือเห็นวาขาดสูญ  
จุดพลาดท่ี เหมือนกันของทิฏฐิ สุดโต ง ท้ังสองอย าง ก็คือ 

ความเห็นวา หรือยึดถือวา มีสัตว บุคคล ท่ีเปนตัวแทตัวจริง แตพวกหน่ึง

ยึดถือวาสัตว บุคคล ตัวตนนั้น คงตัวอยูยั่งยืนตลอดไป สวนอีกพวกหนึ่ง

เห็นไปวา สัตว บุคคล ตัวตนท่ีมีอยูน้ันมาถึงจุดหนึ่งตอนหน่ึง โดยเฉพาะ

เมื่อกายแตกสลาย ชีวิตนี้ส้ินสุด สัตว บุคคล ตัวตน หรืออัตตา ก็ถูกตัด

ขาดสูญส้ินไปดวย   
นอกจากน้ี ยังมีอีกพวกหน่ึงท่ีเห็นเลยเถิดไปอีกทางหน่ึงวา ความ

ไมมีตัวตนก็คือ ไมมีอะไรเลย ความไมมีสัตว บุคคล ก็คือไมมีผูรับผล 
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เมื่อไมมีใครรับผล การกระทําใดๆ ก็ไมมีผล ทําก็ไมเปนอันทํา ไมมีความ

รับผิดชอบตอกรรม หรือพูดงายๆ วากรรมไมมีนั่นเอง  
ความเห็นและความยึดถือแนวน้ี ถาแยกละเอียดออกไปก็มี ๓ 

ทิฏฐิ คือ พวกหนึ่งเห็นวา ทําก็ไมเปนอันทํา หรือวาการกระทําไมมีผล 

เรียกช่ือวา อกิริยทิฏฐิ หรือ อกิริยวาท พวกหนึ่งเห็นวา ส่ิงท้ังหลายเปนไป

อยางเล่ือนลอย สุดแตความบังเอิญ ไมมีเหตุปจจัย พูดงายๆ วาเห็นวาไม

มีเหตุ เรียกช่ือวา อเหตุกทิฏฐิ หรือ  อเหตุวาท และพวกหนึ่งเห็นวา หรือ

ถือวา ไมมีอะไรเลย ไมมีสภาวะท่ีจะกําหนดเอาเปนหลักเปนสาระได 

เรียกช่ือวา นัตถิกทิฏฐิ หรือ นัตถิกวาท 
ในเม่ือส่ิงท้ังหลายเปนกระบวนธรรม เกิดจากสวนประกอบตางๆ 

ประมวลกันขึ้น และเปนไปตามเหตุปจจัย ก็ยอมไมมีท้ังตัวตนท่ีจะเท่ียง

แทยั่งยืน และท้ังตัวตนท่ีจะดับส้ินขาดสูญ คือ แมแตในขณะท่ีเปนอยูนี้ ก็

ไมมีสัตวบุคคลตัวตนอยูแลว จะเอาตัวตนที่ไหนมายั่งยืน จะเอาตัวตนท่ี

ไหนมาขาดสูญ เปนอันปฏิเสธท้ังสัสสตทิฏฐิ และอุจเฉททิฏฐิ  
ในเม่ือกระบวนธรรมดําเนินไปอยู โดยองคประกอบท้ังหลาย

สัมพันธเปนเหตุปจจัยแกกัน เปนไปตามเหตุปจจัย จะวาไมมีอะไรได

อยางไร และจะวาส่ิงท้ังหลายเปนไปอยางเล่ือนลอยตามความบังเอิญ ไมมี

เหตุปจจัยไดอยางไร เปนอันปฏิเสธทั้งนัตถิกทิฏฐิและอเหตุกทิฏฐิ  
ในเม่ือกระบวนธรรมดําเนินไปตามเหตุปจจัย แปรเปลี่ยนไปตาม

เหตุและผลท่ีเกิดขึ้นในกระบวนธรรมน้ัน การกระทําทุกอยางท่ีเกิดขึ้นเปน

เหตุอยูในกระบวนธรรมน้ัน จึงยอมจะตองมีผล ไมมีทางสูญเปลา และเปน

การมีผลโดยไมตองมีผูรับผล คือผลเกิดขึ้นในกระบวนธรรมเอง (เชน สุข

เวทนา ทุกขเวทนา และความแปรเปลี่ยนหรือเสริมยํ้าคุณสมบัติของจิตใจ
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หรือบุคลิกภาพ เปนตน จะเรียกอยางกึ่งสมมติก็วากระบวนธรรมน้ันแหละ

เปนผูรับผล) ซึ่งเปนการเกิดผลท่ีแนนอนยิ่งกวาการมีตัวตนเปนผูรับผลเสีย

อีก (เพราะถามีตัวตนท่ีเท่ียงแทคงตัว ตัวตนนั้นอาจปฏิเสธไมยอมรับผลก็

ได) ในเม่ือความเปนไปตามเหตุปจจัยมีอยู เหตุและผลเกิดขึ้นในกระบวน

ธรรม กระบวนธรรมก็แปรเปลี่ยนไป จะวาทําไมเปนอันทําหรือการกระทําไมมี

ผลไดอยางไร เปนอันปฏิเสธอกิริยทิฏฐิ หรืออกิริยวาท 

ขอความตอไปนี้ จากคัมภีรวิสุทธิมัคค  อาจชวยเสริมความที่

กลาวมาขางตนน้ีได จึงขอยกคําแปลมาแสดงไว ณ ท่ีน้ี 

“ว่าโดยความจริงแท้ (สัจจะ) ในโลกนี้มีแต่นามและรูป 
(นามธรรมและรูปธรรม) ก็แล ในนามและรูปนั้น สัตว์
หรือคน ก็หามีไม่ นามและรูปนี้ว่างเปล่า ถูก (ปัจจัย) 
ปรุงแต่งขึ้น เหมือนดังเครื ่องยนต์ เป็นกองแห่งทุกข์ 
(ส่ิงไม่คงตัว) เช่นกับหญ้าและฟืน”63 

“ทุกข์นั่นแหละมีอยู่ แต่ผู้ทุกข์หามีไม่, การกระทํามี
อยู่ แต่ผู้ทําไม่มี, นิพพานมีอยู่ แต่คนผู้นิพพานไม่มี, 
ทางก็มีอยู่ แต่ผู้เดินทางไม่มี”64 

“ผู้ทํากรรมก็ไม่มี ผู้เสวยผลก็ไม่มี มีแต่ธรรมทั้งหลาย
ล้วนๆ เป็นไป (กระบวนธรรม), อย่างนี้นี่เป็นความเห็น
ที่ถูกต้อง เมื่อกรรมและวิบาก (ผลของกรรม) พร้อมทั้ง
เหตุ เป็นไปอยู ่อย่างนี ้ ต้น ปลาย ก็ไม่เป็นที ่ร ู ้ ได้ 

                                                 
63  วิสุทฺธิ.๓/๒๑๖ 
64  วิสุทฺธิ.๓/๑๐๑ 
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เหมือนดังก่อนหรือหลังแห่งเมล็ดพืชกับต้นไม้ เป็นต้น 
แม้ในอนาคต เมื่อสังสาระยังมีอยู่ ก็ยังมองไม่เห็นการที่
จะไม่เป็นไป (ของกรรมและวิบาก)” 

“พวกเดียรถีย์ไม่รู้ความข้อนี้ จึงไม่เป็นอิสระ (อสยํวสี 
= ไม่มีอํานาจในตน หรือไม่เป็นตัวของตนเอง ต้องขึ้น
ต ่อผ ู ้อ ื ่นด ้วยการย ึดถ ือผ ิด ) ย ึดเอาส ัตตส ัญญา 
(ความสําคัญหมายว่าเป็นสัตว์บุคคล) แล้ว มีความเห็น
ไปว่า เที ่ยงแท้ยั ่งยืน (เป็นสัสสตะ) บ้าง ว่าขาดสูญ 
(เป็นอุจเฉทะ) บ้าง พากันถือทิฏฐิ ๖๒ อย่าง ขัดแย้ง
กันและกัน, พวกเขาถูกมัดด้วยเครื่องพันธนาการคือทิฏฐิ 
ถูกกระแสตัณหาพัดพาไป, เมื่อล่องลอยไปตามกระแส
ตัณหา ก็พ้นจากทุกข ์ไม่ได ้ ส่วนภิกษุพุทธสาวก รู้
กระจ่างความที่ว่ามาอย่างนี้ ย่อมเข้าใจปรุโปร่ง (แทง
ตลอด) ถึงปัจจัยท่ีลึกซึ้งละเอียดและว่าง 

“กรรมไม่มีในวิบาก วิบากก็ไม่มีในกรรม ทั้งสองอย่าง
ว่างจากกันและกัน, แต่ปราศจากกรรม ผลก็ไม่มี เหมือน
ดังว่า ไฟมิใช่อยู่ในแสงแดด มิใช่อยู่ในแว่นแก้ว (อย่าง
เลนส์นูน) มิใช่อยู่ในมูลโคแห้ง (ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง) แต่ก็
มิใช่อยู ่ภายนอกจากวัตถุทั ้งสามนั ้น หากเกิดจากการ
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 

“ธรรมชาตินี ้ มีเหตุ เกิดขึ ้นพรั ่งพร้อมแล้วอย่างนี้ 
เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง คลอนแคลน เป็นของชั่วคราว ไม่
ยั่งยืน. ธรรมทั้งหลาย ก็เกิดจากธรรมทั้งหลาย โดยเป็น
เหตุกัน, ในกระบวนความเป็นไปนี้ จึงไม่มีทั้งตัวตน 
(อัตตา) ไม่มีท้ังตัวอ่ืน 

“ธรรมทั้งหลายยังธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้น โดยความ
ประกอบพร้อมแห่งเหตุปัจจัย, พระพุทธเจ้าทรงแสดง
ธรรมเพื่อความดับแห่งเหตุทั้งหลาย. เมื่อเหตุทั้งหลาย
ระงับไป วงจร (วัฏฏะ) ขาด ก็ไม่หมุนต่อไป, ชีวิต
ประเสริฐ (พรหมจรรย์) ย่อมมีเพื่อการทําความจบสิ้น
ทุกข์อย่างนี้. เมื่อหาตัวสัตว์ไม่ได้ จึงไม่มีทั้งขาดสูญ ไม่
มีท้ังเท่ียงแท้ย่ังยืน”66 

กลาวโดยสรุป หลักอนัตตาชวยใหเกิดความกระจางแจง ซึ่งเปน

เครื่องยืนยันและมีความสัมพันธสอดคลองกับหลักการตอไปน้ี คือ 

ก. ปฏิเสธท้ังลัทธิท่ีถือวาเท่ียง (สัสสตวาท) และลัทธิท่ีถือวาขาด

สูญ (อุจเฉทวาท) 
                                                 
65  วิสุทฺธิ.๓/๒๒๖-๗ 
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ข. ปฏิเสธลัทธิท่ีถือวามีเทพสูงสุดผูสรางสรรคบันดาลโลก 

กําหนดโชคชะตาชีวิตของมนุษย (อิศวรนิรมิตวาท) 
ค. เปนเครื่องสนับสนุนหลักกรรมตามความหมายของพุทธ

ธรรม พรอมกันนั้นก็ปฏิเสธลัทธิท่ีถือวาการกระทําไมมีผล 

ทําไมเปนอันทํา (อกิริยวาท) ปฏิเสธลัทธิกรรมเกา (ปุพเพ-
กตวาท เชน ลัทธินิครนถ) ปฏิเสธลัทธิกรรมแบบมีอาตมัน 

หรือลัทธิกรรมแบบมีวรรณะ (เชน ลัทธิฮินดู) ปฏิเสธลัทธิ

เส่ียงโชคท่ีถือวา ทุกอยางเปนไปอยางเล่ือนลอยสุดแตความ

บังเอิญ ไมมีเหตุปจจัย (อเหตุวาท) และปฏิเสธลัทธิท่ีถือวา

ไมมีอะไรเลย (นัตถิกวาท) 
ง. แสดงลักษณะแหงบรมธรรม (ธรรมสูงสุด คือจุดหมาย

สุดทาย) ของพระพุทธศาสนา ซึ่งตางจากจุดหมายของลัทธิ

ศาสนาจําพวกอาตมวาท (ลัทธิที่ถือวามีอาตมันหรืออัตตา เชน 

ศาสนาฮินดู เปนตน) 

ลักษณะท้ังสาม คือ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา ท่ีไดบรรยายมาน้ี 

เปนภาวะท่ีสัมพันธเน่ืองอยูดวยกัน เปนอาการสามดาน หรือสามอยาง ของ

เร่ืองเดียวกัน เปนเหตุเปนผลของกันและกัน ดังพุทธพจนท่ีตรัสบอยๆ วา 

“สิ่งใดไมเท่ียง สิ่งน้ันเปนทุกข, สิ่งใดเปนทุกข สิ่งน้ันเปนอนัตตา (ยทนิจฺจํ ตํ 

ทุกฺขํ, ยํ ทุกฺขํ ตทนตฺตา)” และมักมีขอความท่ีตรัสตอไปอีกดวยวา “ส่ิงใด
เปนอนัตตา, ส่ิงนั้นพึงเห็นดวยสัมมาปญญา ตามท่ีมันเปนวา “น่ันไมใช
ของเรา, มิใชเราเปนน่ัน, น่ันไมเปนตัวตนของเรา”67

 หรือท่ีตรัสในรูป
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คําถามคําตอบในท่ีหลายแหงวา “รูป ฯลฯ เท่ียง หรือไมเท่ียง?” เมื่อได

รับคํากราบทูลตอบวาไมเท่ียง ก็ตรัสตอไปวา “ส่ิงใดไมเท่ียง ส่ิงน้ันเปน
ทุกข หรือเปนสุข?” เมื่อไดรับคํากราบทูลตอบวา เปนทุกข ก็ตรัสตอไปวา 
“ก็ส่ิงใดไมเท่ียง เปนทุกข มีความปรวนแปรไปไดเปนธรรมดา, ควรหรือท่ี
จะมองเห็นส่ิงน้ันวา น่ันของเรา, เราเปนน่ัน, นั่นเปนตัวตนของเรา?"68

 

ความเนื่องอยูดวยกัน ความสัมพันธสืบตอกัน ความเปนตางดาน

ของเรื่องเดียวกัน และความเปนเหตุเปนผลแกกัน ของลักษณะท้ังสามนี้ 

อาจกลาวใหส้ันท่ีสุดไดวา ส่ิงท้ังหลายเกิดจากองคประกอบตางๆ ประมวล

กันเขา องคประกอบเหลานั้นสัมพันธกันโดยอาการที่ตางก็เกิดข้ึน ต้ังอยู 

แลวดับสลาย เปนปจจัยสงตอสืบทอดกัน ผันแปรเรื่อยไป รวมเรียกวา

เปนกระบวนธรรมท่ีเปนไปตามเหตุปจจัย ในสภาพน้ี 

๑. ภาวะท่ีองคประกอบท้ังหลายเกิดสลายๆ องคประกอบทุก

อยาง หรือกระบวนธรรมท้ังหมด ไมคงท่ี = อนิจจตา 
๒. ภาวะท่ีองคประกอบท้ังหลายหรือกระบวนธรรมท้ังหมดถูก

บีบค้ันดวยการเกิดสลายๆ ตองผันแปรไป ทนอยูในสภาพ

เดิมมิได ไมคงตัว = ทุกขตา 
๓. ภาวะท่ีเกิดจากองคประกอบท้ังหลายประมวลกันข้ึน ไมมีตัว

แกนถาวรท่ีจะบงการ ตองเปนไปตามเหตุปจจัย ไมเปนตัว 
= อนัตตตา 

ถามองดูลักษณะท้ังสามอยางน้ีพรอมไปดวยกัน ก็จะมองเห็นส่ิง

ใด ส่ิงห น่ึง ท่ีสมมติเรียกเปน ตัวตนอันหน่ึงๆ  น้ัน  เปน ท่ีรวมของ
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องคประกอบตางๆ มากมาย ท่ีมาแออัดยัดเยียดกันอยู และองคประกอบ

เหลาน้ันทุกอยาง ลวนกําลังเกิดดับ แตกสลาย ไมคงท่ี และตางก็จะแยก

พรากกระจัดกระจายกันออกไป เต็มไปดวยความบีบค้ันกดดันขัดแยงกัน 

อันทําใหผันแปรสภาพไป ไมคงตัว ตองอาศัยความสัมพันธตามเหตุปจจัย 

เปนเคร่ืองควบคุมความเปนไปใหคงรูปเปนกระแส เปนกระบวนธรรม

อันหน่ึงอยู ไมเปนตัวใดๆ ลวนเปนไปตามเหตุปจจัย ไมเปนไปตามความ

ปรารถนาของใคร 
อยางไรก็ตาม แมวาอันใดไมเท่ียง อันน้ันยอมเปนทุกข อันใดเปน

ทุกข อันน้ันยอมเปนอนัตตา ก็จริง แตอันใดเปนอนัตตา อันน้ันไม

จําเปนตองไมเท่ียง ไมจําเปนตองเปนทุกขเสมอไป กลาวคือ สังขารหรือ

สังขตธรรมท้ังปวงไมเท่ียง สังขารหรือสังขตธรรมท้ังปวงนั้น ยอมเปนทุกข 

และเปนอนัตตา แตธรรมท้ังปวง คือท้ังสังขตธรรม และอสังขตธรรม หรือ

ท้ังสังขาร และวิสังขาร แมจะเปนอนัตตา แตก็ไมจําเปนจะตองไมเท่ียงและ
เปนทุกขเสมอไป คือ สวนท่ีเท่ียงและไมเปนทุกข ก็มี 

หมายความวา อสังขตธรรม หรือวิสังขาร (คือ นิพพาน) แมจะ

เปนอนัตตา แตก็พนจากความไมเท่ียงและพนจากความเปนทุกข  
โดยนัยนี้ คําอธิบายเกี่ยวกับลักษณะท้ังสามเทาท่ีแสดงมา

ในตอนนี้ ซึ่งมีความหมายเน่ืองเปนอันเดียวกัน เปนตางดานของเรื่อง

เดียวกัน   จึงมุงสําหรับสังขารหรือสังขตธรรม   ตามความท่ีกลาวนําหนา

ไว   สวนความเปนอนัตตาของวิสังขารหรืออสังขตธรรม พึงเขาใจตามนัย

ท่ีไดอธิบายกอนแลวขางตน 
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๔. อัตตา – อนัตตา และ อัตตา – นิรัตตา 

ในสุตตนิบาต มีพุทธพจนหลายแหงตรัสถึงพระอรหันต คือผู

บรรลุจุดหมายแหงชีวิตประเสริฐแลว หรือทานผูปฏิบัติถูกตองแลววา เปน

ผูท่ี ไมมีท้ังอัตตาและนิรัตตา หรือท้ัง อตฺตํ และ นิรตฺตํ
69
 แปลเปนไทย

งายๆ วา ไมมีท้ังอัตตาและไรอัตตา หรือ ไมมีท้ังตัวและไรตัว  
คัมภีรมหานิทเทสอธิบาย  “อตฺตา”  หรือ  “อตฺตํ”  วาไดแก  

อัตตทิฏฐิ คือความเห็นวาเปนตัวตน  หรือ  สัสสตทิฏฐิ คือความเห็นวา  
(มีตัวตนท่ี)  เท่ียงแทยั่งยืนคงอยูตลอดไป  และ  “นิรตฺตา”  หรือ  

“นิรตฺตํ”  วาไดแกอุจเฉททิฏฐิ   คือ ความเห็นวา (ตัวตน) ขาดสูญ อีกนัย

หน่ึงอธิบาย “อตฺตา” หรือ “อตฺตํ” วาไดแก ส่ิงท่ีถือไวหรือส่ิงท่ียึดถือ และ 
“นิรตฺตา” หรือ “นิรตฺตํ” วาไดแก ส่ิงท่ีจะตองละหรือปลอย  

ถือเอาใจความวา พระอรหันต ทานผูปฏิบัติถูกตอง หรือทานผูมี

ปญญาเขาใจถูกตองแลว ยอมไมมีท้ังความยึดถือตัวตนและท้ังความ

ยึดถือวาไมมีตัวตน (ตัวตนขาดสูญ) ไมมีท้ังส่ิงท่ียึดถือเอาไว และทั้งส่ิงท่ี

จะตองละตองปลอยหรือตองสลัดทิ้ง  
คัมภีรมหานิทเทสอธิบายตอไปอีกวา ผูใดมีส่ิงท่ียึดถือไว ผูนั้นก็

มีส่ิงท่ีจะตองปลอยละ ผูใดมีส่ิงท่ีจะตองปลอยละ ผูน้ันก็มีส่ิงท่ียึดถือไว 

พระอรหันตลวงพนการยึดถือและการปลอยละไปแลว
70
  

                                                 
69  พระไตรปฎกบาลีอักษรไทย ฉบับสยามรัฐ เปน อตฺตา และ นิรตฺตํ บาง เปน อตฺตํ 
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ความเขาใจในพุทธพจนและอรรถาธิบายขางตนนี้ จะชวยใหเขาใจ

ความหมายของหลักอนัตตาครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น 

ธรรมดาวา ปุถุชนยอมมีความยึดถือในตัวตนอยางเหนียวแนน 

อยางหยาบๆ ก็ถือเอารูป คือรางกาย เปนตัวตน เม่ือคิดลึกซึ้งลงไป เห็นวา

รางกายเปนตัวตนไมได เพราะมีความเปล่ียนแปลงใหเห็นไดชัดๆ โตงๆ ก็

เล่ือนไปยึดเอาจิตหรือคุณสมบัติบางอยางของจิต เชน ความรูสึก ความจํา 

ปญญา การรับรู เปนตน วาเปนตัวตน ถาใชศัพททางธรรมก็วา ยึดเอา

ขันธใดขันธหน่ึงเปนอัตตา บางทีก็ยึดถือรวมๆ คลุมๆ ท้ังกายและใจ คือ

ขันธ ๕ ท้ังหมด วาเปนตัวตน  

บางคิดแยบยลลึกซึ้งตอไปอีกวา ท้ังกายและใจ หรือขันธหมดท้ัง 

๕ เปนตัวตนไมได แตมีตัวตนอยูตางหาก เปนอัตตาหรืออาตมันตัวแทตัว

จริ ง  เปนแกนเปนแกนของชี วิต  ซอนอยูภายในขันธ  ๕  หรืออยู

นอกเหนอืจากขันธ ๕ แตเปนตัวครอบครองควบคุมอยูอีกช้ันหน่ึง  

เจาลัทธิและนักปราชญเจาปญญาผูสามารถทั้งหลาย พากันคิดคน

เรื่องตัวตนนี้โดยโยงเขากับการคนหาสภาวะแทท่ีมีอยูจริงในขั้นสุดทาย 

หรือตัวสัจธรรม หรือบรมธรรม บางทานก็ประกาศวาตนไดเขาถึงสภาวะท่ี

แทจริงน้ันแลว อันเปนตัวแทตัวจริง เปนอัตตาหรืออาตมันสูงสุด อยางท่ี

บัญญัติเรียกวา ปรมาตมันบาง พรหมันบาง พระผูเปนเจาบาง  

ตองยอมรับวา เจาลัทธิและนักปราชญเหลานั้นเปนเจาความคิด

อย า ง สู ง  มีความ รู คว ามสามารถมาก  อย า ง ท่ีท าน เ รี ยกว า เป น

สมณพรามหณผูประเสริฐ หรือเปนเจาทฤษฎีช้ันพรหม และสภาวะท่ีทาน

เหลาน้ันกลาวถึง ก็ประณีตลึกซึ้งอยางยิ่ง แตตราบใดท่ีสภาวะนั้นยังมี

ความเปนตัวตนติดอยู หรือยังเปนเรื่องของตัวตน ก็พึงทราบวายังไมใช
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สภาวะท่ีจริงแท ไมใชปรมัตถธรรม ไมใชบรมธรรม เพราะยังถูกเคลือบ

คลุม และยังพัวพันดวยความยึดถือ 

สภาวะจริงแทน้ันมีอยู มิใชเปนความสูญส้ินไมมีอะไรเลย แตก็

มิใชเปนสภาวะที่จะเขาถึงหรือประจักษไดดวยความรูท่ีถูกกั้นบังใหพรามัว

หรือบิดเบือนโดยภาพเกาๆ ท่ีผิดพลาด และดวยจิตท่ีถูกฉุดรั้งไวโดย

ความยึดติดในภาพเกาท่ีผิดพลาดนั้น การที่สมณพราหมณผูประเสริฐหรือ

เจาลัทธิช้ันพรหมจํานวนมาก ไมสามารถรูแจงแทงตลอดถึงสภาวะแทจริง

ขั้นสุดทาย ก็เพราะวา แมวาสมณพราหมณหรือเจาลัทธิเจาทฤษฎีเหลาน้ัน

จะรูชัดแลววา ตัวตนระดับกายใจชนิดที่เคยยึดถือมากอน ไมใชเปน

สภาวะที่จริงแท และไมยอมรับแมกระท่ังขันธ ๕ แตทานเหลาน้ันก็ยัง

นําเอาเครื่องพรางตาตัวเอง ๒ อยางของปุถุชนติดตัวไปดวยตลอดเวลาใน

การคนหาสภาวะท่ีแทจริงขั้นสุดทาย กลาวคือ 

๑) บัญญัติ (concept) แหงอัตตา คือ มโนภาพของตัวตนท่ีเปน
คราบติดมาตั้งแตครั้งยึดติดในตัวตนหยาบระดับรางกาย แม

มโนภาพนี้จะละเอียดประณีตข้ึนมากเพียงใด มันก็เปนภาพ

อันเดียวกันหรือเทือกเถาเดียวกันอยูนั่นเอง และเปนภาพ

แหงความหลงผิด ซึ่งเม่ือเขาไปเกี่ยวของกับสภาวะใดๆ เขาก็

จะเอาบัญญัติหรือมโนภาพอันนี้ไปปายหรือฉาบทาสภาวะน้ัน 

ทําใหมีส่ิงกั้นบัง เกิดความพรามัวหรือบิดเบือน และทําให

สภาวะท่ีเขาเขาใจ ไมใชสภาวะจริงแทนั้นเองท่ีลวนๆ บริสุทธ์ิ 

๒) ความยึดติดถือม่ัน (อุปาทาน) ซึ่งเขามีมาแตเดิมตั้งแตยึดติด

ในอัตตาอยางหยาบๆ ขั้นตน ซึ่งเปนความหลงผิดอยูแลว 

เขาก็ยังพาเอาความยึดติดนี้ไปดวย และนําไปใชในการ
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สัมพันธเก่ียวของกับสภาวะที่จริงแท ความยึดติดในภาพ

ตัวตนน้ีจึงกลายเปนเครื่องฉุดรั้งเขาไว ใหไมอาจเขาถึง

สภาวะท่ีจริงแทนั้นได 

ถาพูดอยางส้ันๆ ก็คือ สมณพราหมณหรือเจาทฤษฎีเหลานั้นยัง

ไมหลุดพนนั่นเอง ยังไมหลุดพนจากบัญญัติหรือภาพท่ีหลงผิด และยังไม

หลุดพนจากความยึดติดถือมั่น ซึ่งวาท่ีจริงก็พันกันอยูเปนเรื่องเดียวกัน 

คือ พูดรวมเขาดวยกันไดวา พวกเขาหลงผิดหยิบเอาภาพอัตตาท่ีติดมา

จากอุปาทานเดิมของตน ไปปดทับสภาวะหรือกระบวนการท่ีมีอยูตาม

ธรรมชาติเสีย เลยวนเวียนติดตันอยูตามเดิม   
ความหลุดพนน้ี เปนเง่ือนไขสําคัญท่ีจะใหเขาถึงหรือรูประจักษ

สภาวะที่จริงแทได เพราะสภาวะจริงแทข้ันสุดทายหรืออสังขตธรรม มี

ภาวะตรงขามกับสภาวะฝายปรุงแตงหรือสังขตธรรม เปนสภาวะท่ีถึงเมื่อ

สภาวะฝายสังขตะส้ินสุดลง คือเปนสภาวะที่จะเขาถึงเม่ือละความยึดถือใน

อัตตาไดแลว  
แมแตจะพิจารณาในระดับสังขตธรรมคือสังขาร เม่ือพิจารณาตาม

แนวพุทธธรรมดังไดบรรยายมาแลวขางตนวา อัตตาหรือตัวตนเปนส่ิง

สมมติ สภาวะท่ีจริงแทยอมเปนส่ิงตรงขามกับสมมติ เปนคนละเรื่องคนละ

ดานกัน อัตตามีสําหรับส่ิงสมมติ เม่ือพนจากสมมติจึงจะเขาถึงสภาวะจริง

แท สภาวะจริงแทก็คือไมเปนอัตตา พูดงายๆ อยางชาวบานวา ของจริง

ตองไมเปนอัตตา ถายังเปนอัตตาก็ไมใชของจริง หรือพูดอีกสํานวนหนึ่งวา 

พอพนสมมติ อัตตาก็หมด พอเลิกยึด อัตตาก็หาย 
ตัวการสําคัญของความหลงผิด ก็คือบัญญัติหรือภาพของอัตตา 

กับความยึดติดถือมั่นหรือความยึดถือ ในเมื่ออัตตาหรือตัวตนไมมีอยูจริง 
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เปนเพียงของสมมติ มันจึงเปนเพียงส่ิงท่ีถูกยึดถือเอาไว ฉะน้ัน ในสุตต

นิบาตที่อางขางตน คําวา “อตฺตา” หรือ “อตฺตํ” จึงแปลได ๒ อยาง คือ 

แปลวาตัวตน หรือการยึดถือตัวตนก็ได แปลวา ส่ิงท่ียึดถือเอาไวก็ได 

หมายความวา ตัวตน ก็คือส่ิงท่ียึดถือเอาไวเทาน้ันเอง มิใชสภาวะท่ีมีอยู

จริง  
อีกประการหน่ึง ในสุตตนิบาตท่ีอางถึงน่ันแหละ ทานกลาวถึง 

“อตฺตา” คูกับ “นิรตฺตา” หรือ “อตฺตํ” คูกับ “นิรตฺตํ” และบอกวา พระ
อรหันตหรือผูปฏิบัติชอบ ไมมีท้ังอัตตาหรืออัตตัง และไมมีท้ังนิรัตตาหรือ

นิรัตตัง นิรัตตาหรือนิรัตตัง ก็แปลได ๒ อยางเชนเดียวกับอัตตาหรืออัตตัง 

คือแปลวา (การยึดถือวา) ไมมีอัตตา หรือการถือวา (อัตตา) ขาดสูญ ก็ได 

แปลวา ส่ิงท่ีจะตองปลอยละหรือสลัดท้ิงก็ได ขอน้ีหมายความวา เม่ือไม

ยึดถือวามีอัตตาแลว เลิกความเห็นผิดยึดถือผิดตอส่ิงสมมติไดเสร็จแลว 

ก็แลวกัน จบเทานั้น ไมตองไปยึดถืออีกวา ไมมีอัตตา ตัวเองจะเปนอิสระ

สบายดีอยูแลว แตไปจับยึดส่ิงท่ีพาใหผิดเขา เมื่อเลิกจับเลิกยึดไดแลว ก็

จบเรื่อง ไมตองไปจับไปยึดอะไรอีก เม่ือไมมีส่ิงท่ียึดถือเอาไว ก็ไมมีส่ิงท่ี

จะตองละตองปลอย เหมือนดังพุทธพจนท่ีวา “ส่ิงท่ียึดถือไวก็ไมมี แลวส่ิง
ท่ีตองปลอยละจะมีมาแตท่ีไหน (นตฺถิ อตฺตา กุโต นิรตฺตํ วา)”71 

พึงสังเกตดวยวา ถาจะพูดกันใหถูกตองจริงๆ แลว แมแตคําวา

ความยึดถืออัตตา ก็ใชไมได ตองพูดวา ความยึดถือในภาพของอัตตา 

หรือยึดถือบัญญัติแหงอัตตา เพราะอัตตาเปนเพียงส่ิงสมมติ ไมมีอยูจริง 

ในเมื่ออัตตาไมมีอยูจริง ก็เพียงไมยึดถือ (วามี) อัตตา หรือไมยึดถือ

บัญญัติของอัตตาเทาน้ัน ไมตองละอัตตา เพราะไมมีอัตตาที่จะยึดถือได 

                                                 
71  ขุ.สุ.๒๕/๔๒๑/๕๑๔; อธิบายใน ขุ.ม.๒๙/๗๒๑/๔๒๖ 
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จะไปละอัตตาท่ีไหน การถือ (วามี) อัตตา ก็คือการสรางภาพอีกอันหนึ่ง

ขึ้นมาซอนสภาพความเปนจริงท่ีมีอยูเปนไปอยู ส่ิงท่ีจะตองทํา ก็เพียงเลิก

สรางภาพนั้นเทานั้น ถาไมเลิกสรางภาพน้ัน แมเลิกยึดอยางหน่ึงแลว ไป

จับส่ิงอื่นอะไรก็ตาม ก็จะเอาภาพหรือคราบของอัตตาไปปะติดหรือปาย

หรือฉาบทาส่ิงน้ัน ใหไมเห็นตัวจริง หรือเห็นผิดเพ้ียนไป ดังนั้น กิจท่ี

จะตองทํา ก็คือ  ถอนเลิกความยึดติดถือมั่นในภาพอัตตาท่ีเคยมี  แลวไม

ยึดอะไรใหมวาเปนอัตตา  และท้ังไมตกไปใน นิรัตตา ก็จะมีแตสภาวะแท

ท่ีมีอยูจริง ซึ่งไมเกี่ยว ไมเปนไปตาม ไมขึ้นตอความยึดถือของตน 
ในเม่ือตัวตนเปนส่ิงสมมติ เปนบัญญัติ (concept) เพ่ือประโยชน

ในการส่ือสาร ถาเราเพียงแตรูเทาทัน ใชโดยไมยึดติด มันก็ไมมีพิษสง ไม

กอใหเกิดโทษความเสียหายอันใด และถาเราเคยยึดถือมัน ก็เพียงแตเลิก

ยึดเทานั้น เม่ือไมมีการยึดแลว ก็เปนอันจบเรื่อง ไมตองเอาภาพอัตตาไป

ใสใหอะไรอีก ไมตองไปควาเอาอะไรมายึดเปนอัตตาอีก ตลอดจนไมตอง

ไปคนหาอัตตาท่ีไหนอีก  
เพราะฉะนั้น ภาระในการสอนของพระพุทธเจา จึงมีเพียงแคทรง

สอนใหเลิกยึดถืออัตตาท่ียึดถืออยูแลวเทานั้น คือใหเลิกยึดถือขันธ ๕ 

เปนอัตตา เม่ือเลิกยึดอัตตาแลว ก็เปนอันหมดเรื่องกับอัตตา ตอนั้นไปก็

เปนเรื่องของการเขาถึงสภาวะท่ีจริงแท ซึ่งมีอยู แตไมเก่ียวอะไรกับอัตตา 

จึงเรียกวาเปนอนัตตา เปนเรื่องพนจากการยึดถืออัตตาแลว และก็ไมตอง

ไปยึดถือตอไปอีกวามีอัตตาหรือไมมีอัตตา ส่ิงท่ีไมมี เมื่อรูวาไมมีแลว ก็

เสร็จเรื่องกัน จากนั้นก็เขาถึงส่ิงท่ีมีจริงหรือสภาวะจริงแท คืออสังขตธรรม 

ซึ่งไมตองพูดถึงอัตตาอีกตอไป 
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ผลรายที่สําคัญอยางหนึ่งของการยึดติดในอัตตา หรือยึดถือ

บัญญัติแหงอัตตา ก็คือ ผูยึดถือจะโยงอัตตานี้เขากับความหมายวา เปน

ตัวแกนหรือตัวการท่ีมีอํานาจบังคับบัญชาบันดาลใหเปนไปตางๆ เม่ือ

ความคิดในเร่ืองอัตตานี้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปจนถึงสภาวะข้ันสุดทาย ก็จะ

สรางความคิดใหมีอัตตาหรืออาตมันใหญอันเปนสากล ท่ีเปนผูสรางผู

บันดาลทุกส่ิงทุกอยาง จินตนาการใหมีพระผูสรางเขามาซอนแทรกแซง

กระบวนการแหงเหตุปจจัยโดยไมจําเปน  
ท่ีวาไมจําเปน ก็เพราะสภาวธรรมท้ังหลายก็มีอยูไดเอง กระบวน

ธรรมก็สัมพันธกันเกิดความเปนไปตามเหตุปจจัยของมันอยูเอง โดยไม

ตองมีผูสรางผูบันดาล ถาจะวาตองมีผูสรางกอนเปนเบื้องแรกจึงจะมีส่ิง

ท้ังหลายได จึงตองมีพระเจาเปนผูสรางสภาวธรรม ถาเชนน้ันก็ให

สภาวธรรมทั้งหลายน่ันแหละเปนส่ิงท่ีมีอยูกอนเปนเบ้ืองแรกแทนพระเจา

เสียเลย (เพราะสภาวธรรมก็ปรุงแตงกันตามเหตุปจจัย เรียกอยางงายๆ 

วาสรางกันและกันเองไดอยูแลว) จะไดตัดปญหา ไมตองไปวุนวายตอบ

คําถามยอนตอไปอีกวา อะไรมีอยูกอนแลวพระเจาจึงมีข้ึนได หรือวาใคร

สรางพระเจา คือใครใหกําเนิดพระเจา หรือวาพระเจามาจากไหน  
ถาจะวา การที่สภาวธรรมท้ังหลายหรือกระบวนธรรมตางๆ จะ

เปนไปตามเหตุปจจัย ก็ตองมีผู บันดาลใหเปนไป คือมีพระเจาอยู

เบ้ืองหลัง ขอน้ีก็เกินจําเปน และไมสมจริงอีก เพราะถามีพระเจาเปนผู

บันดาลจริง ก็จะกลายเปนวามีระบบซอนกันอยู ๒ ช้ัน คือ พระเจา

ชั้นหน่ึง กับกระบวนธรรมอีกชั้นหน่ึง กระบวนธรรมจะเปนไปอยางไร ก็

ตองรอการบันดาลจากพระเจา แตกระบวนธรรมจะเปนไปตามการบันดาล

ของพระเจาก็ไมสะดวก เพราะมันจะตองเปนไปตามเหตุปจจัยภายใน
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ระบบของมันเองอยูแลว คือองคประกอบตางๆ เกิดดับ ก็สัมพันธเปน

ปจจัยสงตอสืบทอดแกกันในกระบวนธรรม การบันดาลของพระเจาเลยจะ

กลายเปนการแทรกแซงขัดขวางและขัดแยงกับความเปนไปของกระบวน

ธรรมเสียมากกวา  
ยิ่งกวานั้น ถาพระเจาบันดาล พระเจามีอารมณเปล่ียนแปลงได ก็

จะใหสภาวธรรมเปนไปตามพระประสงคเดี๋ยวก็จะใหเปนไปอยางโนน 

เด๋ียวก็จะใหเปนไปอยางน้ี กระบวนธรรมก็ยิ่งไมมีทางเปนไปตามเหตุ

ปจจัย  ก็จะยิ่งปนปวนวุนวายมาก แตความจริงก็ไมเปนเชนน้ัน กระบวน

ธรรมก็คงเปนไปของมันตามเหตุปจจัย  
ถาจะวา ท่ีกระบวนธรรมเปนไปตามเหตุปจจัยนั้นก็เพราะเปนกฎ 

และพระเจาเปนผูสรางหรือวางกฎน้ันไว ถาเชนน้ัน กฎก็จะตองไมแนนอน 

อาจเปล่ียนแปลงเมื่อไรก็ได ไมอาจวางใจได เพราะมีผูวางกฎ และผูวาง

กฎก็ยังอยูตางหากจากกฎ อีกท้ังมีความประสงคของตนท่ีเปล่ียนแปรได 

เพิ่มลดดัดแปลงได แตตามความเปนจริง กฎก็ไมเคยเปล่ียนแปลง  
ในทางกลับกัน ตามความเปนจริงน้ัน ก็ไมจําเปน และไมอาจจะมี

ผูสรางกฎดวยซ้ํา เพราะสภาวธรรมท้ังหลายจะตองเปนไปอยางใดอยาง

หนึ่ง  และมันก็ไดเปนมาอยางท่ีมันเปนอยูน้ี  คือเปนไปตามเหตุปจจัย  

โดยท่ีมันก็เปนเชนนั้นเอง (ตถตา) เพราะมันไมเปนและไมอาจจะเปนไป

อยางอื่น (อวิตถตา) กฎเปนเพียงบัญญัติ (concept) ซึ่งเกิดจากการที่

สภาวธรรมท้ังหลายมันเปนไปอยางน้ันตางหาก   
อน่ึง การไมมีพระเจาผูสรางผูบันดาล และการท่ีกระบวนธรรม

เปนไปตามเหตุปจจัยของมันเองน้ัน ยังตัดปญหาไปไดอีกอยางหนึ่ง คือ 

สภาวะแทจริงข้ันสุดทาย หรืออสังขตธรรม ก็มีอยูตามสภาวะของมัน โดย
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ไมตองมายุงเกี่ยวเปนผูสรางผูบันดาลส่ิงตางๆ ไมตองมาแทรกแซง

ขัดขวางหรือขัดแยงกับกระบวนธรรมฝายสังขตะ (ในแงน้ีจะเห็นวา 

นิพพานไมมีทางเปนพระเจา หรือ God ไดเลย ไมวาบางทานจะพยายาม

เพียงใดก็ตามท่ีจะเทียบใหเปนอยางเดียวกัน นอกจากจะยอมปรับ

ความหมายของ God เสียใหม)72 
เม่ือวาโดยสามัญวิสัย ยอมเปนธรรมดาท่ีมนุษยท่ัวไปจะตองคิด

วามีตัวตน มีพระผูสรางผูบันดาลโลกและชีวิต เพราะตามท่ีมองเห็นดวย

สายตา การท่ีอะไรจะเกิดข้ึน จะเปนไปอยางไร ก็ตองมีผูสรางหรือผูทํา 

สวนการท่ีจะมองเห็นเหตุปจจัยซึ่งเปนไปอยูเบ้ืองหลังภาพของผูสรางผูทํา

นั้น เปนเรื่องลึกซึ้งเห็นไดยาก ดังน้ัน ในสมัยโบราณ แมแตฟารอง ลมพัด 

น้ําทวม แผนดินไหว ก็จึงเขาใจกันไปวามีเทวดาประจําอยูเปนผูทําท้ังน้ัน 

ดวยเหตุนี้ จึงมิใชเรื่องแปลก ท่ีสมณพราหมณผูประเสริฐหรือเจาลัทธิช้ัน

พรหม จะพากันมาติดอยูในความคิดเรื่องอัตตาหรืออาตมัน และพระ

ผูสรางผูบันดาล ทานผูใดมีปญญามาก ก็ทําความคิดในเรื่องนี้ใหละเอียด

                                                 
72  วาที่จริง ทั้งคําวาพระเจา และคําวา God ตางก็จัดอยูในจําพวกคําที่มีขอบเขต

ความหมายไมลงตัว คําวาพระเจาน้ัน แตเดิมเปนคําที่ชาวพุทธใชเรียกพระพุทธเจา 

(พระผูเปนเจา ก็เปนคําเรียกพระภิกษุ) ตอมา เมื่อชาวคริสตใชคํานั้นเรียกเทพสูงสุด
ของตนแลว ชาวพุทธก็ปลอยจนลืมความหมายที่ตนเคยใชเดิม สวนคําวา God ชาว
คริสตใชเรียกเทพสูงสุดที่ตนนับถือวาเปนผูสรางโลก มีลักษณะเปนตัวบุคคล แตนัก

ปรัชญาบางคนแปรขยายความหมายของ God ออกไปเปนสภาวะนามธรรม ซ่ึงไม

จําเปนตองเก่ียวกับการสรางโลก นักปราชญคริสตสมัยใหมบางทานก็อธิบาย

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

ความแตกตางในแงท่ีนิพพานไมเก่ียวกับการสรางสรรคบันดาลโลก 
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ซับซอนกวางขวางมาก แตโดยสาระก็พากันมาวนเวียนติดอยูท่ีจุดเดียวกัน

นี้  
การท่ีพระพุทธเจา ซึ่งก็นาจะติดอยูในวงความคิดน้ัน แลวขยาย

บัญญัติใหละเอียดประณีตย่ิงขึ้นไป แตกลับทรงคนพบความเปนอนัตตา 

หลุดพนจากความยึดถือตัวตน มาทรงแสดงใหเห็นวากระบวนธรรมเปนไป

ตามเหตุปจจัยไดอยางไรโดยไมตองมีผูสรางผูบันดาล  และอสังขตธรรม

ซึ่งเปนสภาวะแทจริงสูงสุด มีอยูไดโดยไมตองเปนอัตตา ไมตองเก่ียวกับ

การสรางสรรคบันดาลอยางไร ขอน้ีจึงนับเปนความกาวหนาครั้งยิ่งใหญ

และสําคัญยิ่ง แหงวิวัฒนาการทางปญญาในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ 

เปนการถอนตัวหลุดพนจากหลุมดักอันใหญโตแสนลึก ท่ีมหาชนพากันมา

ตกติดอยู  
นักปราชญยิ่งใหญในอดีตกอนหนานั้น แมจะเขาใจถึงหลักอนิจจ

ตา และทุกขตา แตก็มาติดอยูในความคิดเรื่องอัตตา ความเปนอนัตตาจึง

เปนภาวะที่เห็นไดยากมาก พระพุทธเจาเมื่อจะทรงอธิบายความเปน

อนัตตา ก็มักตองทรงแสดงโดยใชอนิจจลักษณะและทุกขลักษณะเปน

เครื่องชวยช้ีนํา ขอท่ีวาอนัตตตาเห็นไดยากจนตองใชอนิจจตาและ  ทุกข

ตาเปนเคร่ืองชวยอธิบายก็ดี การคนพบอนัตตาเปนความกาวหนาสําคัญ

ของปญญา และไมปรากฏกอนหรือนอกพระพุทธศาสนาก็ดี เปนเรื่องท่ี

พระอรรถกถาจารยก็ไดตระหนักอยูแลว ดังจะยกคํากลาวของทานมา

แสดงไวดังตอไปน้ี
73 

“แท้จริง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื ่อจะทรงแสดง 
อนัตตลักษณะ ย่อมแสดงด้วยความไม่เที ่ยงบ้าง ด้วย

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

“ในข้อที ่ว ่านั ้น พระองค์ทรงแสดงอนัตตลักษณะ 
ด้วยความไม่เท่ียง ในพระสูตรน้ีว่า 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 . จักข ุ (ตลอดถ ึงกายและใจ) ย่อมเป็นอนัตตา 
ฉะน้ี74 

“พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักษณะ ด้วย
ความเป็นทุกข์ ในพระสูตรนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็น
อนัตตา. ก็ถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วไซร้, รูปนี้ก็ไม่พึง
เป็นไปเพื่ออาพาธ (มีความบีบคั้นข้องขัด=ทุกข์) และใครๆ 

ก็พึงได้ (ตามปรารถนา) ในรูปว่า รูปของเราจงเป็นอย่างนี้, 
รูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนี้. แต่เพราะรูปเป็นอนัตตา 
ฉะนั้น รูปจึงเป็นไปเพื ่ออาพาธ (=ทุกข์) และจึงไม่ได้ 
(ตามปรารถนา) ในรูปว่า รูปของเราจงเป็นอย่างน้ี, รูปของเรา
อย่าได้เป็นอย่างน้ี75 

                                                 
74  ม.อุ.๑๔/๘๑๘/๕๑๒ 
75  สํ.ข.๑๗/๑๒๗/๘๒ 
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“พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอนัตตลักษณะ ด้วย
ทั้งความไม่เที่ยงและความเป็นทุกข์ ในพระสูตรทั้งหลาย 
เช่นที่ว่า ภิกษุทั้งหลาย รูปไม่เที่ยง, สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่ง
นั้นเป็นทุกข์, สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา, สิ่งใด
เป็นอนัตตา สิ่งนั้นพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามที่มัน
เป็นอย่างน้ีว่า น่ันไม่ใช่ของเรา, มิใช่เราเป็นนั่น, นั่นไม่ใช่
ตัวตนของเรา”76 

“เพราะเหตุไร จึงทรงแสดงอย่างนี้? เพราะความไม่
เท่ียงและความเป็นทุกข์เป็นสภาพปรากฏ (คือมองเห็นได้
ง่าย) จริงทีเดียว เมื่อถ้วย ชาม ขัน หรือวัตถุอย่างใด
อย่างหนึ่ง ตกจากมือแตก ชนทั้งหลายย่อมกล่าวว่า “โอ้ 
อนิจจัง” อย่างนี้ ความไม่เที่ยง จึงชื่อว่าเป็นของปรากฏ, 
เมื่อฝีและตุ่มเป็นต้นเกิดขึ้นตามร่างกาย หรือถูกตอถูก
หนามเป็นต้นทิ ่มตํา ชนทั ้งหลายย่อมกล่าวว่า “โอย 
ทุกข์น่ะ” อย่างนี้ ทุกข์จึงชื่อว่าเป็นของปรากฏ ส่วน
อนัตตลักษณะ ไม่ปรากฏ คือไม่กระจ่างแจ้ง เข้าใจตลอด
ได้ยาก แสดงได้ยาก บัญญัติได้ยาก 

“อนิจจลักษณะ และทุกขลักษณะนั ้น พระตถาคต
ทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่ก็ตาม ก็ย่อมปรากฏ, แต่อนัตต
ลักษณะ ย่อมไม่ปรากฏ นอกจากพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติ
ขึ้น, จะปรากฏก็แต่ในอุบัติกาลของพระพุทธเจ้าเท่าน้ัน  

                                                 
76  เชน สํ.ข.๑๗/๔๒/๒๘ 
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“จริงอยู่ ท่านดาบสและปริพาชกทั้งหลาย ผู้มีฤทธิ์
มาก มีอานุภาพมาก ดังเช่นสรภังคศาสดา เป็นต้น  
ย่อมสามารถกล่าวว่า อนิจจัง ทุกขัง ได้ แต่ไม่สามารถที่
จะกล่าวว่า อนัตตา  แม้นหากว่าท่านสรภังคศาสดาเป็น
ต้นเหล่านั้น จะพึงสามารถกล่าวว่าอนัตตา แก่บริษัทที่
ประชุมกันได้แล้ว, บริษัทที่มาประชุมกัน ก็คงจะมีการ
บรรลุมรรคผลได้ แท้จริง การบัญญัติ (ยกขึ้นมาวางให้
ดู) อนัตตลักษณะ มิใช่วิสัยของใครๆ อื่น, หากเป็นวิสัย
ของพระสัพพัญญูพุทธเจ้าทั ้งหลายเท่านั ้น. อนัตต
ลักษณะน้ีเป็นของไม่ปรากฏโดยนัยดังกล่าวฉะน้ี” 

อัตตา กับ มานะ 
 ปจจุบันน้ี ไดมีความสับสนเกิดขึ้นบางในการใชคําศัพท ท่ีมี

ความหมายเกี่ยวกับเรื่องตัวตน และการยึดถือตัวตน ซึ่งเห็นวาควรจะ

นํามาชี้แจงเปนเรื่องเบ็ดเตล็ดแทรกไว ณ ท่ีนี้ดวย คําท่ีเปนปญหาในกรณี

นี้ คือ อัตตา กับ มานะ 
“อัตตา” เปนคําบาลี รูปสันสกฤตเปน “อาตมัน” แปลวา ตน ตัว 

หรือตัวตน พุทธธรรมสอนวา ตัวตนหรืออัตตาน้ี ไมมีอยูจริง แตเปนส่ิงท่ี

สมมติขึ้นเพื่อสะดวกในการสื่อสาร เพื่อความหมายรูรวมกันของมนุษยใน

ความเปนอยูประจําวัน กําหนดตามชื่อท่ีบัญญัติข้ึน หรือต้ังขึ้น สําหรับ

เรียกหนวยรวมหรือภาพรวมหนึ่งๆ  
อัตตานี้จะเกิดเปนปญหาข้ึน ก็ตอเม่ือคนหลงผิดเกิดความยึดถือ

ขึ้นมา วามีตัวตนจริงๆ หรือเปนตัวตนจริงๆ เรียกวารูไมเทาทันความเปน

จริง หรือหลงสมมติ  
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ในการแกปญหาเกี่ยวกับอัตตาน้ี พึงทราบวา อัตตาไมใชเปนกิเลส 

มิใชส่ิงท่ีจะตองละ เพราะอัตตาไมมีอยูจริง จึงไมมีอัตตาที่ใครจะละได 

อัตตามีอยูแตเพียงในความยึดถือ ส่ิงท่ีจะตองทําก็มีเพียงการรูเทาทันตาม

เปนจริงวา ไมมีอัตตา หรือไมเปนอัตตา อยางท่ีเรียกวา รูทันสมมติเทาน้ัน 

พูดอีกนัยหนึ่งวา ละความยึดถือในอัตตา ละความยึดถือวาเปนอัตตา หรือ

ถอนความหลงผิดในภาพของอัตตา หรือในบัญญัติแหงอัตตาเสียเทานั้น 

เรื่องอัตตาและการปฏิบัติตออัตตาในความหมายท่ีใชท่ัวไป มีเพียงเทาน้ี 
อยางไรก็ดี  ในสุตตนิบาตที่ไดยกมาอางในขอกอน  ทานใชคําวา 

อัตตา คูกับ นิรัตตา (หรือ อัตตัง คูกับ นิรัตตัง) และไดขยายความหมาย

ของ “อัตตา” ในกรณีน้ีออกไปวา หมายถึงการยึดถือในอัตตา หรือการ

ยึดถือวามีอัตตา และอีกนัยหนึ่งวา ส่ิงท่ียึดถือไว คูกับ “นิรัตตา” ซึ่ง

หมายถึงการยึดถือวาไมมีอัตตา หรือการถือวาอัตตาขาดสูญไป และอีกนัย

หน่ึงวา ส่ิงท่ีจะตองปลอยละ  
ความหมายของอัตตาในกรณนีี้ เปนความหมายแบบขยายตัวเกิน

ศัพท คือ มุงเนนท่ี ทิฏฐิ อันไดแกความเชื่อถือหรือความยึดถือในอัตตา ท่ี

เรียกวา อัตตทิฏฐิ หรือ อัตตานุทิฏฐิ ซึ่งก็คือความเชื่อวามีตัวตนท่ีเปน

แกนเปนแกนถาวร ท่ีเรียกวา สัสสตทิฏฐิ ดังน้ัน ในคัมภีรมหานิทเทสและ

จูฬนิทเทส ท่ีอธิบายสุตตนิบาตตอนท่ีอางนั้น จึงไขความคํา “อัตตา” หรือ 
“อัตตัง” วาไดแก อัตตทิฏฐิ หรือ สัสสตทิฏฐิ ในเม่ืออัตตาในกรณีนี้

หมายถึงตัวทิฏฐิ ซึ่งเปนกิเลส (คือ ทิฏฐิตออัตตา หรือทิฏฐิวามีอัตตา) จึง

เปนส่ิงท่ีตองละ ฉะน้ัน ในสุตตนิบาตน้ัน จึงมีขอความบาลีกลาวถึงการละ



๑๐๖  พุทธธรรม 
 
อัตตาวา  “ผูละอัตตา  (อตฺตฺชโห)”77.1 บาง  “ละอัตตา (คืออัตตทิฏฐิ 
หรือสัสสตทิฏฐิ) ไดแลว (อตฺตํ ปหาย)”184.2

 บาง 

ยังมีการถือเกี่ยวกับตัวตนอีกอยางหนึ่ง ซึ่งแตกตางจากการถือ

อยางทิฏฐิ กลาวคือ ทิฏฐิน้ันเปนการถือวามีตัวตนหรือเปนตัวตน เห็นส่ิง

นั้นส่ิงนี้เปนตัวตน เห็นวาตัวตนเปนของถาวร เปนตน สวนการถือเกี่ยวกับ

ตัวตนอีกอยางหน่ึงน้ัน เปนการถือสําคัญ หมายความวา ถือเทียบเคียง

ระหวางตัวเองกับตัวอื่น ถือเอาไววัดไวแขงกัน ถือสูงตํ่า ถือตัวตนใน

ลักษณะท่ีจะเอาตัวตนน้ันไปเปนนั่นเปนนี่ เชนวา ฉันเปนนี่ ฉันแคน้ี ฉัน

สูงกวา ฉันตํ่ากวา เราดอยกวา เราเทากับเขา เปนตน การถืออยางน้ีมีชื่อ

เฉพาะเรียกวา มานะ แปลวา ความถือตัว ความทะนงตน ความสําคัญตน

วาสูง ตํ่า เดน ดอย เทาเทียม เทียบเขาเทียบเรา ตลอดจนความรูสึกภูมิๆ 

พองๆ ถือตัวอยูภายใน มานะนี้เปนกิเลสอยางหน่ึง เชนเดียวกับทิฏฐิ จึง

เปนส่ิงท่ีตองละหรือตองกําจัดเสีย  
ในปจจุบัน ไดเริ่มมีความนิยมขึ้นบางในบางทานหรือบางหมูท่ีจะ

ใช “อัตตา” ในความหมายของมานะอยางน้ี เชนวา คนน้ันมีอัตตามาก 

อัตตาเขาใหญ อยาเอาอัตตามาวากัน อยาใหอัตตาแรงนัก ดังน้ีเปนตน  
พึงตระหนักวา การใช “อัตตา” ในความหมายอยางน้ี เปนเพียง

ความนิยมเทาน้ัน แตไมถูก คําท่ีถูกตองสําหรับกรณีน้ีคือ “มานะ” ซึ่งเปน
กิเลสตัวการท่ีทําใหไมฟงกัน ไมลงกัน ไมยอมกัน ทําใหแขงใหอวด 

ตลอดจนกดขมกัน  
อน่ึง พึงสังเกตดวยวา แมแตการถือตัววาเทากับเขา ก็เปนมานะ 

เปนกิเลส เชนเดียวกับการถือวาสูงกวา เหนือกวาเขา หรือตํ่ากวา ดอยกวาเขา 

                                                 
77.1 ขุ.สุ.๒๕/๔๑๑/๔๘๙ (ดูประกอบ ขุ.ม.๒๙/๑๒๒/๑๐๗) 

  

184.2 ขุ.สุ.๒๕/๔๑๒/๔๙๑ (ดูประกอบ ขุ.ม.๒๙/๑๖๔/๑๒๙) 



ไตรลักษณ   ๑๐๗ 
 

  

เพราะตราบใดท่ียังเปนการถือ ตราบน้ันก็ยังเปนการเทียบตัว และการกดบีบ

หรือเบงพองของจิต ซึ่งอาจไมตรงเทากับความเปนจริง หรือเอาความจริงมา

เปนฐานกอความกําเริบกดบีบเบงพองจิต จึงยังเปนภาวะไมอิสระ ไมปลอด

โปรงผองใส การที่จะไมใหเปนมานะ ไมใหเปนกิเลส ก็คือการรูตามที่เปนจริง 

ไมวาจะรูวาสูง ตํ่า หรือเทากันก็ตาม ถาเปนการเขาถึงความรูและเปนเพียงแค

รู ก็ไมเปนมานะ ไมเปนกิเลส. 

ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งวา “อัตตา” และ “มานะ” เปนคําศัพท

เกี่ยวกับตัวตน และการยึดถือตัวตน ๒ คํา ท่ีเขามาในภาษาไทยแลว มี

ความหมายเพี้ยนไป และสับสนกัน สันนิษฐานไดวา ตอนแรก มานะถูกใช

เพี้ยนไปกอน คือ มานะ แทนท่ีจะหมายถึงการถือตัวถือตน คนไทยใชกัน

ไปมา กลายเปนหมายถึงความพากเพียร เม่ือมานะมีความหมายเพี้ยนเปน

ความเพียรไปเสียแลว ตอมา คนไทยจะพูดถึงความยึดถือตัวตน หรือ

ความถือตัวถือตนนั้น ก็ตองหาคําอื่นมาใช เห็นคําวา “อัตตา” มี

ความหมายใกลกัน ก็เลยเอาคําวาอัตตามาใชในความหมายของมานะ ทํา

ใหท้ังมานะและอัตตามีความหมายคลาดเคล่ือนไปท้ังสองคํา และแถมยัง

ทําใหสับสนกันเสียอีกดวย 
อยางไรก็ตาม เรื่องของภาษานี้ เมื่อคนหมู ใหญนิยมใช กันไป

กวางขวางยาวนานแลว ก็แกไขไดยาก มักจะตองปลอยไป ยอมใหเปน

ความหมายที่งอกไปอีกแงหน่ึง แตสําหรับผูศึกษา เปนเร่ืองท่ีจะตองรูเทาทัน

และใชดวยความระมัดระวังโดยไมประมาท เฉพาะอยางย่ิง เมื่อมาศึกษาธรรม 

จะใหเขาใจถึงสภาวะ ก็ตองรูใหถึงความหมายแทที่ถูกตองชัดเจน  
ใจความของเรื่องน้ีอยูท่ีวา อัตตา เปนปญหาของปญญา เปนเรื่อง

ของความรู วาจริงหรือเท็จ มีจริงหรือไม เปนเรื่องของสภาวะหรือสภาพ

ความเปนจริงท่ีจะตองรูเขาใจดวยปญญา ถารูไมถึงสภาวะท่ีแท ก็เกิด

ความเขาใจผิด เห็นผิดวามีตัวมีตน มีอัตตาจริงๆ ก็เปนทิฏฐิข้ึนมา จึงวา



๑๐๘  พุทธธรรม 
 
เปนปญหาของปญญา คือจะตองแกดวยปญญา หนาท่ีของเราก็เพียงแครู

เขาใจ หรือรูความจริง พอเกิดปญญารูเขาใจถูกตองตามความเปนจริงวา 

อัตตาไมมีจริง มีแคสมมติกัน ส่ิงท้ังปวงเปนอนัตตา ไมมีไมเปนอัตตา 

เทาน้ันเรื่องก็จบ  
สวนมานะ เปนปญหาของจิตใจ เปนเรื่องของความรูสึก แตเปน

ความรูสึกที่ไมดี (เรียกวากิเลส) เปนอาการของจิตท่ีมุงจะถือใหตัวสําคัญ 

จะยกตัวขึ้น จะกดเขาลง มัวหมอง กดดัน หนัก เครียด ขัดแยง แบงแยก 

เบียดเบง ใหตัวปอง ใหตัวพองโต ไมโลง ไมโปรง ไมเบาสบาย เปนอาการ

ของจิตท่ีจะตองแกไขไถถอน หนาท่ีของเราคือฝกจิตพัฒนาใจ พยายาม

เลิกละ กําจัดมันเสีย และหัดเปนคนสุภาพ ออนโยน ออนนอม ถอมตน 

รูจักใหเกียรติ ใหโอกาส ใหความสําคัญแกผูอื่น เปนตน 
พูดใหงายวา มานะเปนปญหาดานจริยธรรม เพื่อไมใหปลอยใจไป

ตามกิเลส ก็สอนวา ไมควรถือตัวถือตน สวนอัตตาเปนปญหาดานสัจธรรม 

ท่ีแกไขดวยการท่ีปญญารูความจริงวา ไมมีตัวตนท่ีจะถือ  
แลวในข้ันสุดทาย ท้ังสองอยางน้ีก็มาบรรจบกัน คือ การรูเขาใจ

อนัตตา ทําใหละมานะไปเอง เม่ือรูเขาใจวาไมมีอัตตา ไมยึดเอาอะไรเปน

อัตตาแลว ความยึดถืออัตตาหายไป มานะก็หมดไป; เม่ือเกิดปญญารู
เขาใจวา ส่ิงท้ังหลายไมเปนตัวตน มองเห็นความไมเปนตัวตน (เห็น

อนัตตา) แลว ปญญาก็ปลดปลอยจิตใจใหหมดความถือตัวถือตน ไม

ทะนงตัว ไมหยิ่งผยอง ไมลําพองตน เลิกสําคัญตนวาสูงตํ่ายิ่งใหญ 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 

คือความไมเท่ียง มากกวาลักษณะอื่นอีกสองอยาง ท้ังน้ีเพราะความไม

เท่ียง เปนภาวะท่ีปรากฏชัด มองเห็นงาย สวนทุกขตาเปนภาวะท่ีมองเห็น

ยากปานกลาง จัดเปนลําดับท่ีสอง และอนัตตตา เปนภาวะท่ีประณีต 

มองเห็นไดยากท่ีสุด จัดเปนลําดับสุดทาย อีกประการหนึ่ง ทานกลาวถึง

อนิจจตาท่ีมองเห็นไดงาย เพื่อเปนพื้นฐานเบ้ืองตนที่จะนําเขาสูความเขาใจ

ในทุกขตาและอนัตตตาตอไป 
พุทธพจนสองแหงตอไปนี้ ซึ่งก็แสดงอนิจจตาเปนขอเดนนําไว 

อาจถือไดวาเปนตัวแทนท่ีชี้ถึงคุณคาทางจริยธรรม ๒ ประการ ของไตร

ลักษณ คือ 

๑. “สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและ
เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป, ความ
สงบวางแห่งสังขารเหล่าน้ัน 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  พุทธพจนน้ีเปนปจฉิมวาจาของพระพุทธเจา 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 
 

เบ้ืองตน ขอใหเขาใจไวกอนวา ท่ีจริง พุทธพจนขอแรกแสดงถึง

สภาวะท่ีเปนสัจจะ คือภาวะสงบสังขาร หมายถึงนิพพานน่ันเอง เปนการ

บอกใหรูวา นิพพานที่เปนภาวะสงบสังขาร ไมตองเปล่ียนแปรขึ้นตอการ

เกิดดับเส่ือมสลายอีกตอไปนั้น เปนภาวะท่ีเปนสุข แตพุทธพจนท่ีเปน

คาถาบทนี้เรานํามาพูดนํามาอางกันบอยมากจนอยูในประเพณีของคน

ท่ัวไป (คือบทวา “อนิจฺจา วต สงฺขารา ...”) เมื่อเกี่ยวของกับคนทั่วไปจะให
เขาไดรับประโยชน ก็จึงมองความหมายซึ่งอิงนิพพาน ท่ีโยงมาสูการปฏิบัติ

ในแนวทางของความสงบสังขารท่ีคนทั่วไปเหลานั้นจะพิจารณาได เปนการ

ชี้นัยท่ีเนนคุณคาทางจริยธรรม ดังจะกลาวในท่ีนี้ 

พุทธพจนขอท่ี ๑ ช้ีถึงคุณคาในดานการวางใจตอสังขาร คือโลก

และชีวิต ใหรูเทาทันวา ส่ิงท้ังหลายซ่ึงเปนสภาพปรุงแตง ลวนไมเท่ียงแท

ยั่งยืน ตองเปล่ียนแปลงแปรปรวนไป ไมอาจคงสภาพเดิมอยูได มิใช

ตัวตนท่ีจะบังคับบัญชาใหเปนไปไดตามความปรารถนา มันเปนไปตามเหตุ

ปจจัย และเปนธรรมดาของมันอยางน้ันเอง เม่ือรูเชนนี้แลว ก็จะมีทาทีของ

จิตใจท่ีถูกตอง ไมยึดติดถือม่ันในส่ิงท้ังหลาย แมส่ิงท้ังหลายท่ีพบเห็น

เกี่ยวของจะแปรปรวนเส่ือมสลายพลัดพรากสูญหายไป จิตใจก็ไมถูก

ครอบงํายํ่ายีบีบคั้น ยังคงปลอดโปรง ผองใส เบิกบานอยูได ดวยปญญาที่

รูเทาทันธรรมดา พาใหถึงความสงบ คุณคาขอนี้เนนความหลุดพนเปน

อิสระของจิตใจ เปนระดับโลกุตระ เรียกงายๆ วา คุณคาดานการทําจิต 

พุทธพจนขอท่ี ๒ ชี้ถึงคุณคาในดานการปฏิบัติกิจหนาท่ี เพื่อ

ความมีชีวิตท่ีเรียกวาเปนอยูหรือดําเนินไปอยางถูกตองดีงามในโลก อัน

เปนไปเพื่อประโยชนสุขท้ังแกตนเองและบุคคลอื่น และเพื่อใหเขาถึงบรม

ธรรมท่ีเปนจุดหมายสูงสุดของชีวิต โดยใหรูตามความเปนจริงวา ส่ิง



ไตรลักษณ   ๑๑๑ 
 

  

ท้ังหลายท้ังปวง ท้ังชีวิตและโลก ลวนเกิดจากองคประกอบท้ังหลาย

ประมวลกันข้ึน ดํารงอยูไดชั่วคราว ไมเท่ียง ไมยั่งยืน มีความบีบค้ัน กด

อัดขัดแยงแฝงอยูท้ังภายนอกและภายใน จะตองทรุดโทรมแตกสลาย

เปล่ียนแปลงกลายรูปไป ไมอยูในอํานาจของความปรารถนา ข้ึนตอเหตุ

ปจจัยและเปนไปตามเหตุปจจัย กระบวนการแหงความเปลี่ยนแปลงตาม

เหตุปจจัยน้ี ดําเนินไปตลอดทุกขณะ ไมรอเวลา ไมคอยความปรารถนา 

ไมฟงเสียงเรียกรองวิงวอนของใคร เฉพาะอยางยิ่ง ชีวิตน้ีส้ันนัก และไม

แนนอน จะวางใจมิไดเลย เม่ือรูเชนน้ีแลว ก็จะไดกระตือรือรนเราเตือน 

กระตุนตนเองใหเรงรัดขวนขวายทําส่ิงท่ีควรทํา และเวนส่ิงท่ีควรเวน ไม

ละเลย ไมรอชา ไมปลอยเวลาและโอกาสใหสูญเสียไปเปลา เอาใจใสแกไข

ส่ิงเสียหายท่ีไดเกิดขึ้น ระมัดระวังปองกันหนทางท่ีจะเกิดความเส่ือมทรุด

เสียหายตอไป และสรางสรรคส่ิงดีงามความเจริญกาวหนา โดยไตรตรอง

พิจารณาและดําเนินการดวยปญญาอันรูท่ีจะจัดการตามเหตุปจจัย ทําให

เกิดผลสําเร็จดวยดีท้ังในแงกิจท่ีทําและจิตใจของตน คุณคาขอนี้เนนดาน

ความไมประมาทเรงรัดทํากิจ เปนระดับโลกิยะ เรียกงายๆ วา คุณคาดาน

การทํากิจ 

คุณคาขอท่ี ๒ นี้ จะตองใชกับเรื่องของชีวิตและกิจตอโลกทุกข้ัน

ทุกระดับ ต้ังแตเรื่องเล็กนอยสวนตัว จนถึงความเรียบรอยดีงามของสังคม

สวนรวม ต้ังแตประโยชนขั้นตนจนถึงประโยชน สูงสุด ต้ังแตการ

ประกอบการงานอาชีพแสวงหาทุนทรัพยของคฤหัสถ จนถึงการบําเพ็ญ

เพียรแสวงโพธิญาณของพระพุทธเจา ดังจะเห็นพุทธพจนตอไปนี้เปน

เครื่องชี้คุณคา 
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ชุดท่ี ๑: “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ตน 
(อัตตัตถะ) ก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อม 
ด้วยความไม่ประมาท, เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ผู้อื่น 
(ปรัตถะ) ก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์นั้นให้ถึงพร้อม 
ด้วยความไม่ประมาท, เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์ทั้งสอง
ฝ่าย (อุภยัตถะ) ก็ควรทีเดียวที่จะยังประโยชน์นั้นให้ถึง
พร้อม ด้วยความไม่ประมาท”81 

ชุดท่ี ๒ :  “มหาบพ ิตร ธรรมเอกอ ันเด ียวท ี ่ย ึดเอา
ประโยชน์ (อัตถะ) ได้ทั้งสองอย่าง คือ ทั้งประโยชน์บัดนี้ 
(หรือประโยชนสามัญท่ีตาเห็น=ทิฏฐธัมมิกัตถะ) และ
ประโยชน์เบ ื ้องหน้า (หรือประโยชนที่ ลึกลํ้าย่ิงขึ้นไป=

สัมปรายิกัตถะ) นั้น มีอยู่ ฯลฯ นั่นคือ ความไม่ประมาท 

(อัปปมาทะ) ฯลฯ ผู้ไม่ประมาทเป็นบัณฑิต ย่อมยึดเอาได้
ซ ึ ่งประโยชน์ทั ้งสองอย่าง คือทั ้งประโยชน์บัดนี ้ และ
ประโยชน์เบื้องหน้า, จะเรียกว่าธีรชน (หรือ) บัณฑิต ก็
เพราะบรรลุประโยชน์ (ท้ังสองน้ี)”82 

ชุดที่ ๓: ก) “ภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องนี้ ผู้มีศีล ถึงพร้อม
แล้วด้วยศีล อาศัยความไม่ประมาทเป็นเหตุ ย่อมประสบ
กองโภคะอันใหญ่”83  

                                                 
81  สํ.นิ.๑๖/๖๗/๓๕; องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๙/๑๓๗ 
82  สํ.ส.๑๕/๓๗๘-๓๘๐/๑๒๖-๗; และดู สํ.ส.๑๕/๓๘๕/๑๓๐; องฺ.ปฺจก.๒๒/๔๓/๕๓; 

ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๑/๒๔๒ 
83  องฺ.ปฺจก.๒๒/๒๑๓/๒๘๑; และดู ที.ม.๑๐/๘๐/๑๐๒; ที.ปา.๑๑/๒๙๑/๒๔๘; ขุ.อุ.

๒๕/๑๗๐/๒๑๗; นอกน้ี พึงดูขอความทอนตนท่ีไมไดคัดมา ณ ที่มาขอกอนดวย 
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 ข) “ภิกษุทั้งหลาย โพธิ (ความตรัสรู้) อันเรานั้นได้
บรรลุด้วยความไม่ประมาท, แม้นหากพวกเธอจะพึงเพียร
พยายามอย่างไม่ระย่อท้อถอย ฯลฯ ไม่นานเลย แม้
พวกเธอก็จะประจักษ์แจ้งจุดหมายของชีว ิตประเสริฐ 
(พรหมจรรย์) เข้าถึงได้ด้วยปัญญาอันยิ ่งเองในชาตินี้
ทีเดียว”84

 

คุณคาสองขอนี้ สัมพันธกันและเสริมกัน เมื่อปฏิบัติใหไดคุณคา

ครบท้ังสองอยาง จึงจะไดรับประโยชนบริบูรณ และคุณคาท้ังสองนี้ยังมี

รายละเอียดที่พึงทราบเพิ่มเติมอีก จึงจะไดบรรยายตอไป 

ก. คุณคาท่ี ๑:  คุณคาดานการทําจิต หรือคุณคาเพื่อความ
หลุดพนเปนอิสระ 

คุณคาดานนี้ พรอมท้ังหลักปฏิบัติเพื่อเขาถึงคุณคานั้น เปนเรื่อง

เกี่ยวดวยจุดหมายสูงสุดของพุทธธรรม ซึ่งเปนเรื่องใหญ สําคัญ เปนสวน

คลุมยอดของระบบท้ังหมดของพระพุทธศาสนา มีขอบเขตกวางขวาง อีก

ท้ังมีรายละเอียดในการปฏิบัติท่ีพึงทําความเขาใจโดยเฉพาะ คัมภีร

ท้ังหลายจึงกลาวถึงบอยและมาก บางคัมภีรก็นํามาประมวลแสดงเปน

ขั้นตอนตามลําดับโดยตลอด ดังเชนคัมภีรวิสุทธิมัคค  เปนตน แมใน

หนังสือนี้เอง ก็ไดบรรยายไวท่ัวๆ ไปแลว จึงจะไมนํามากลาวรวมไวในท่ีนี้ 

แตจะพูดไวพอเปนแนวสําหรับความเขาใจอยางกวางๆ 

                                                 
84  องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑/๖๔ 
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ตามปกติ ผูเจริญปญญาดวยการพิจารณาไตรลักษณ จะพัฒนา

ความเขาใจตอโลกและชีวิตใหเขมคมชัดเจนย่ิงข้ึน พรอมกับมีความ

เปล่ียนแปลงทางดานสภาพจิตเปนข้ันตอนสําคัญ ๒ ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนท่ี ๑  เมื่อเกิดความรูเทาทันสังขาร มองเห็นความไมเท่ียง 

ความเปนทุกข และความไมเปนตัวตนชัดเจนขึ้นในระดับปานกลาง จะมี

ความรูสึกทํานองเปนปฏิกิริยาเกิดข้ึน คือรูสึกในทางตรงกันขามกับ

ความรูสึกที่เคยมีมาแตเดิม กอนน้ันเคยยึดติดหลงใหลในรูปรสกล่ินเสียง 

เปนตน มัวเมาเพลิดเพลินอยูกับส่ิงเหลานั้น คราวน้ี พอมองเห็นไตร

ลักษณเขาแลว ความรูสึกเปล่ียนไป กลายเปนรูสึกเบื่อหนาย รังเกียจ 

อยากจะหนีไปเสียใหพน บางทีถึงกับรูสึกเกลียดกลัว หรือขยะแขยง 

นับวาเปนข้ันท่ีความรูสึกแรงกวาความรู (เรียกอยางภาษาไทยวา อารมณ

เหนือปญญา)  
ข้ันตอนแรกน้ี แมวาจะเปนข้ันตอนท่ีปญญายังไมสมบูรณ และ

ความรูสึกยังเอนเอียง แตก็เปนข้ันตอนที่สําคัญ หรือบางทีถึงกับจําเปน ใน

การท่ีจะถอนตนใหหลุดออกไปไดจากความหลงใหลยึดติด ซึ่งเปนภาวะที่

มีพลังแรงมาก เพื่อจะสามารถกาวตอไปสูภาวะท่ีสมบูรณในขั้นตอนท่ี ๒ 

ตอไป ในทางตรงขาม ถาหยุดอยูเพียงข้ันนี้ ผลเสียจากความรูสึกที่เอน

เอียงก็จะเกิดข้ึนได 

ข้ันตอนท่ี ๒  เมื่อความรูเทาทันน้ันพัฒนาตอไป จนกลายเปน

ความรูเห็นตามความเปนจริง  ปญญาเจริญเขาสูภาวะสมบูรณ เรียกวา

รูเทาทันธรรมดาอยางแทจริง ความรูสึกเบ่ือหนายรังเกียจและอยากจะหนี

ใหพนไปเสียนั้น ก็จะหายไป กลับรูสึกเปนกลาง ท้ังไมหลงใหล ท้ังไม

หนายแสยง ไมติดใจ แตก็ไมรังเกียจ ไมพัวพัน แตก็ไมเหม็นเบื่อ มีแต
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ความรูชัดตามที่มันเปน และความรูสึกโปรงโลงเปนอิสระ พรอมดวยทาที

ของการที่จะปฏิบัติตอส่ิงน้ันๆ ไปตามความสมควรแกเหตุผล และตาม

เหตุปจจัย  
พัฒนาการทางจิตปญญาในข้ันตอนท่ีสองนี้ ในระบบการปฏิบัติ

ของวิปสสนา ทานเรียกวา สังขารุเปกขาญาณ (ญาณอันเปนไปโดยความ

เปนกลางตอสังขาร) เปนขั้นตอนที่สําคัญและจําเปน ในการที่จะเขาถึง

ความรูประจักษแจงสัจจะ และความเปนอิสระของจิตโดยสมบูรณ 

คุณคาดานความเปนอิสระหลุดพนของจิตนี้ โดยเฉพาะในระดับท่ี

พัฒนาสมบูรณแลว (ถึงขั้นตอนท่ี ๒) จะมีลักษณะและผลขางเคียงท่ี

สําคัญ ๒ ประการ คือ 

๑) ความปลอดทุกข  คือ เปนอิสระหลุดพนจากความรูสึกบีบค้ัน

ท่ีเกิดจากความยึดติดถือม่ันตางๆ มีความสุขท่ีไมอิงอาศัยอามิส หรือไม

ขึ้นตอส่ิงลอ ปลอดโปรง ผองใส สดชื่น เบิกบาน ไรกังวล ไมหว่ันไหว ไม

เศราโศก ไมเห่ียวแหงไปตามความผันผวนปรวนแปรขึ้นๆ ลงๆ ท่ีเรียกวา

โลกธรรม ไมถูกกระทบกระแทกเน่ืองจากความสูญเสียเส่ือมสลายพลัด

พราก เปนตน  
ลักษณะขอน้ีมีผลไปถึงจริยธรรมดวย ในแงท่ีจะไมกอปญหา

เนื่องจากการระบายทุกขของตนแกผูอื่นหรือแกสังคม ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญ

อยางหนึ่งของปญหาจริยธรรม และในแงท่ีมีสภาพจิตใจซึ่งงายตอการ

เกิดข้ึนของคุณธรรม โดยเฉพาะเมตตากรุณา ความมีไมตรีจิตมิตรภาพ 

ซึ่งเปนส่ิงท่ีเกื้อกูลแกจริยธรรมเปนอันมาก 
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๒) ความปลอดกิเลส  คือ เปนอิสระหลุดพนจากอํานาจบีบคั้น

ครอบงําและบงการของกิเลสท้ังหลาย เชน ความโลภ ความโกรธ ความ

ติดใคร ชอบชัง ความหลง ความริษยา และความถือตัวถืออํานาจ เปนตน 

โปรงโลง เปนอิสระ สงบ และบริสุทธ์ิ ลักษณะขอนี้มีผลโดยตรงตอ

จริยธรรม ท้ังดานภายในท่ีจะคิดการหรือใชปญญาอยางบริสุทธ์ิเปนอิสระ 

ไมเอนเอียงไปดวยชอบชังรังเกียจและความปรารถนาผลประโยชนสวนตัว 

เปนตน และดานภายนอก ท่ีจะไมทําความผิดความช่ัวตางๆ ตามอํานาจ

บังคับบัญชาของกิเลสทุกอยาง ตลอดจนสามารถทําการตางๆ ท่ีดีงามตาม

เหตุผลไดอยางจริงจังเต็มที่ เพราะไมมีกิเลส เชน ความเกียจคราน ความ

หวงผลประโยชน เปนตน มาคอยยึดถวงหรือดึงใหพะวักพะวน 
อยางไรก็ดี คุณคาขอท่ี ๑ นี้ ในข้ันท่ีอยูระหวางกําลังพัฒนา ยัง

ไมสมบูรณส้ินเชิง ถามีแตลําพังอยางเดียว ก็มีชองทางเสีย คือ อาจ

กอใหเกิดโทษได ตามหลักท่ีวา กุศลเปนปจจัยแกอกุศลได
85
 กลาวคือ 

เม่ือทําจิตไดแลว ใจสบาย มีความสุขแลว ก็ติดใจเพลิดเพลินอยูกับ

ความสุขทางจิตใจเสีย หรือพอใจในผลสําเร็จทางจิตน้ัน แลวหยุดความ

เพียรพยายามเสีย หรือปลอยปละละเลยไมเรงทํากิจท่ีควรทํา ไมจัดการ

แกไขปญหาภายนอกที่คางคาอยู เรียกวาตกอยูในความประมาท ดัง

ตัวอยางในพุทธพจนท่ีวา 
“นันทิยะ อย่างไรอริยสาวกจะชื่อว่าเป็นผู้อยู่ด้วยความ

ประมาท? อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบด้วยความ
เลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว ในพระพุทธเจ้า... ในพระธรรม... 
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ในพระสงฆ์... ประกอบด้วยศีลทั ้งหลายที ่พระอริยะ
ยอมรับ...อริยสาวกนั้น พอใจ (หรืออิ ่มพอ=สันโดษ) 
ด้วยความเลื่อมใส... ด้วยศีลทั้งหลายที่พระอริยะยอมรับ
เหล่านั้น ย่อมไม่พยายามให้ยิ่งขึ้นไป ฯลฯ อย่างนี้แล 
นันทิยะ อริยสาวกช่ือว่าเป็นอยู่ด้วยความประมาท”86 
ทางออกท่ีจะปองกันไมใหเกิดผลเสียท่ีกลาวถึงนี้ ก็คือ จะตอง

ปฏิบัติตามหลักการท่ีจะใหเกิดคุณคาขอท่ี ๒ ควบคูกันไปดวย 

ข. คุณคาท่ี ๒:  คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความ
ไมประมาท 

ในดานการทํากิจ คือ ปฏิบัติหนาท่ีการงานหรือทําส่ิงท่ีควรทําน้ัน 

เปนธรรมดาท่ีวา ปุถุชนท้ังหลายมักมีความโนมเอียงดังตอไปนี้ 
ก. เมื่อถูกทุกขบีบค้ันเขาแลว มีภัยมาถึงตัว เกิดความจําเปนข้ึน

เฉพาะหนา จึงหันมาเอาใจใสปญหาหรือกิจท่ีจะตองทํา แลวด้ินรนหรือบาง

ทีถึงกับตะลีตะลานท่ีจะพยายามแกไขปญหา หรือทําการนั้นๆ ซึ่งบางคราว

ก็แกไขหรือทําไดสําเร็จ แตบางทีก็ไมทันการ ตองประสบความสูญเสีย 

หรือถึงกับพินาศยอยยับ แมถึงจะแกไขหรือทําไดเสร็จ ก็ตองเดือดรอน

กระวนกระวายมาก และยากท่ีจะสําเร็จอยางเรียบรอยดวยดี อาจเปน

อยางท่ีเรียกวา สําเร็จอยางยับเยิน 
ข. ยามปกติอยูสบาย หรือแกไขปญหาลุลวงไปได ทํากิจเฉพาะ

หนาเสร็จไปทีหน่ึงแลว ก็นอนกายนอนใจ เฝาแสวงหาแสเสพแตความสุข

สําราญ หลงใหลมัวเมาในความปรนเปรอบํารุงบําเรอ หรือไมก็เพลิดเพลิน

                                                 
86  สํ.ม.๑๙/๑๖๐๑/๕๐๐ 
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ติดในความปกติสุขอยูสบายไปช่ัววันๆ ไมคิดคํานึงท่ีจะปองกันความเส่ือม

และภัยที่อาจมาถึงในวันขางหนา มีกิจท่ีควรทํา ถายังไมจวนตัว ก็ผัด

เพี้ยนรอเวลาใวกอน 
พอทุกขบีบคั้น ภัยถึงตัว จําเปนเขา ก็ตะลีตะลานแกไข พอผาน

พนไปได ก็ลงนอนเสพสุขตอไปอีก ปฏิบัติวนเวียนอยูในวงจรเชนนี้ 

จนกวาจะถึงวันหนึ่งท่ีไมอาจแกไขไดทันการ หรือแกไขสําเร็จอยางยับเยิน

เกินกวาจะดํารงอยูตอไปได ก็เปนอันจบส้ิน 
สภาพความเปนอยู หรือการดําเนินชีวิตอยางท่ีกลาวมานี้ เรียกวา

ความประมาท ซึ่งแปลงายๆ วา ความละเลย หลงเพลิน ปลอยตัว ทอดท้ิง

กิจ ไมใสใจ ไมเห็นสําคัญ ไมกระตือรือรนขวนขวาย ผัดเพ้ียน เรื่อยเปอย 

เฉื่อยชา มักพวงมาดวยความเกียจคราน ขาดความเพียรพยายาม 
ความเปนอยู หรือการดําเนินชีวิต ท่ีตรงขามกับท่ีกลาวมานั้น 

เรียกวา ความไมประมาท หรือ อัปปมาท แปลงายๆ วา การอยูไมขาดสติ 

หรือการกระทําจริงจังตอเน่ืองไมทอดท้ิง หมายถึงความเปนอยูอยาง

พากเพียร โดยมีสติเปนเคร่ืองเราเตือนและควบคุม คือสํานึกอยูเสมอถึง

ส่ิงท่ีจะตองเวนและส่ิงท่ีจะตองทํา ใสใจเวนการอันพึงเวนและทําการอันพึง

ทําใหสําเร็จ มองเห็นความสําคัญของกาลเวลา กิจกรรม และเรื่องราวทุก

อยาง แมท่ีเล็กนอย ไมยอมถลําพลาดไปในทางเสื่อมเสีย และไมทอดท้ิง

โอกาสสําหรับความดีงาม ความเจริญ เรงรุดกาวหนาไปในทางท่ีดําเนินสู

จุดหมาย หรือในทางแหงความดีงาม ไมหยุดยั้ง และคิดเตรียมการโดย

รอบคอบ  

กลาวไดวา ลักษณะสําคัญของอัปปมาท หรือความไมประมาทน้ีมี 

๓ อยาง คือ 
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ก) เห็นคุณคาและความสําคัญของเวลาที่ผานไปทุกๆ ขณะ ไม

ปลอยกาละและโอกาสใหผานไปเสียเปลา ใชเวลาอยางมีคุณคา ใหคุมคา

และเกิดประโยชนอยางคุมควร 
ข) ไมมัวเมา ไมหลงระเริง ไมละเลิงเหลิงไป และไมเล่ือนลอย 

ระมัดระวังควบคุมตนอยูเสมอ ท่ีจะไมใหเผลอพลาดลงไปในทางผิด ไม

ปลอยตัวใหถลําลงไปในทางท่ีเส่ือมเสีย หรือท่ีจะทํากรรมชั่ว 
ค) เรงสรางสรรคความดีงามและประโยชนสุข กระตือรือรน

ขวนขวายในการทํากิจหนาท่ี ไมละเลย แตขะมักเขมนในการพัฒนาจิต

ปญญา และทําการอยางรอบคอบ (ขอนี้เรียกวา ความไมประมาทในกุศล

ธรรมท้ังหลาย) 

ความรูในไตรลักษณ เปนตัวเรงโดยตรงสําหรับความไมประมาท 

เพราะเม่ือรูวาส่ิงท้ังหลายไมเท่ียงแทแนนอน ไมคงท่ี เปล่ียนแปลงอยู

ตลอดเวลา ไมคงตัว จะตองแตกสลายกลับกลายไป ไมรอเวลาและไมฟง

ใคร เปนไปตามเหตุปจจัย เม่ือเปนเชนน้ี ก็จําเปนอยูเองวา วิธีปฏิบัติท่ี

ถูกตองยอมมีอยูอย าง เ ดียว คือ พึงเร งรัดทําการตามเหตุปจจัย 

หมายความวา จะตองเรงขวนขวายปองกันความเส่ือมท่ียังไมเกิดข้ึน แกไข

ปญหาหรือความเสียหายผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นแลว รักษาส่ิงดีท่ีมีใหคงอยู 

และทําส่ิงท่ีดีเพื่อใหเจริญงอกงามตอไป ท้ังนี้ดวยการศึกษาเหตุปจจัยและ

ทําการตรงตัวเหตุปจจัยนั้น เชน รูอยูวา ส่ิงท้ังหลายไมเท่ียง จะเส่ือมส้ิน

สูญสลายไปตามเหตุปจจัย เมื่อเราตองการความดีงามความเจริญ เราก็

ตองเพียรพยายามทํากรรมท้ังหลาย อันจะเปนเหตุใหส่ิงดีงามน้ันเกิดมีข้ึน 

เจริญงอกงาม ดํารงอยูไดนานท่ีสุด และบังเกิดประโยชนแกคนมากที่สุด 

โดยนัยน้ีจึงเรียกวา คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความไมประมาท 
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เม่ือพิจารณาใหละเอียด จะเห็นไดวา ตัวแกนหรือฐานแทจริง (ตัว

บีบหรือแรงดัน) ท่ีทําใหเกิดความเรงในการทํากิจนั้น ก็คือ ทุกข แต

ความสัมพันธของคนกับความทุกข จะเปนเงื่อนไขที่ทําใหทาทีตอการทํากิจ

แตกตางกันออกไป เปนความประมาท ความไมประมาท และความไม

ประมาทท่ีมีคุณภาพอันแผกกัน การแยกแยะในเร่ืองน้ีจะชวยใหมองเห็น

ลักษณะและคุณคาของความไมประมาทท่ีถูกตองอยางชัดเจนยิ่งข้ึน จึงขอ

นํามากลาว ณ ท่ีนี้ดวย 

ทุกขเปนฐานใหเกิดแรงเรงในการทํากิจ ๓ แบบ คือ 
๑. ทําการเพราะถูกทุกขบีบ  ไดแก พวกท่ีหลงใหลเพลิดเพลิน

อยูในความสุขสบาย ปลอยปละละเลยกิจ เพลิดเพลินมัวเมา ไมคิดถึง

ความเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึนตามเหตุปจจัย รอจนกระท่ังภัยมาถึงตัว 

เกิดความเดือดรอนและจําเปนข้ึนแลว จึงรีบทําการ รีบแกไข หรือปรับปรุง

เฉพาะหนา ซึ่งทันการบาง ไมทันการบาง อยางท่ีกลาวแลวขางตน 
๒. ทําการเพราะกลัวความทุกข  ไดแก พวกท่ีหวาดระแวง หว่ัน

ตอภัยอันตราย ความทุกข ความเดือดรอนท่ียังไมมาถึง จึงเรงรีบแกไข

ปรับปรุงและทําการตางๆ ท่ีเห็นวาควรทํา เพื่อปองกันภัยหรือความทุกข 

คือความเส่ือม ความพินาศ เปนตน และสรางเสริมความเจริญกาวหนา

มั่นคง ซึ่งการท่ีทําก็มักสําเร็จไดผลดี แตเปนไปดวยจิตใจท่ีมีความเรารอน

กระวนกระวาย พูดงายๆ วากลัวความทุกข แลวก็ทุกขเพราะความกลัว 

และทําการเพราะถกูความกลัวบีบอีกตอหนึ่ง 
๓. ทําการดวยความรูทุกข  ไดแก พวกท่ีคิดจัดการกับทุกขท่ี

อาจเกิดมีขางหนาดวยปญญา มิใชหวาดผวาดวยความหวั่นกลัว กลาวคือ 

รูเทาทันสภาวะท่ีจะตองเปนไปตามไตรลักษณ เขาใจถึงความเปลี่ยนแปลง
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และความทุกขหรือปญหาท่ีอาจเกิดมีในภายหนา จึงใชปญญาศึกษา

พิจารณาเหตุปจจัยในกระบวนการแหงความเปล่ียนแปลง แลวอาศัย

ความรูในวิถีแหงอนิจจตา และโอกาสท่ีอํานวยโดยอนัตตา กําหนดเอา

ทางเลือกแหงความเปลี่ยนแปลงท่ีพึงปรารถนาหรือท่ีดีกวา พรอมท้ังใช

ความรูในประสบการณสวนอดีตเปนบทเรียน แลวเรงรัดปรับปรุงแกไข 

และทําการตางๆ เพื่อตัดทางมิใหทุกขเขามาครอบงําตน หรือบรรเทาเสีย 

ตลอดจนเบนใหเปนไปในทางท่ีดีงามเจริญกาวหนา เทาท่ีเปนไปได ทําให

สามารถปองกันทุกข หรือทําตนใหปลอดทุกขขางหนาเทาท่ีอยูในวิสัยดวย 

และท้ังปลอดโปรงผองใส ไมมีทุกข ไมหวาดหวั่นกระวนกระวายในขณะ

กําลังทําการดวย 

แบบท่ี ๑. ก็คือ ความเปนอยูดวยความประมาทอยางที่กลาวแลว

ขางตน แบบท่ี ๒. และแบบท่ี ๓. คือความเปนอยูโดยไมประมาท หรือเปนอยู

ดวยอัปปมาท แตความไมประมาทในแบบที่ ๒. เปนอัปปมาทท่ีอาศัยกิเลส 

จึงเจือปนดวยความทุกข สวนความไมประมาทในแบบที่ ๓. เปนอัปปมาท

ท่ีเกิดพรอมดวยปญญา จึงปราศจากปมปญหา ไมมีความทุกขในจิตใจ 

เปนความไมประมาทท่ีถูกตองสมบูรณ ซึ่งพระอรหันตเทานั้นจะบําเพ็ญได

อยางเต็มความหมาย สวนปุถุชนจะบําเพ็ญความไมประมาทไดดีแคไหน ก็

สุดแตวาจะใชปญญา (ตามแบบท่ี ๓.) ไดมาก และถูกบีบค้ันดวยความ

กลัวและความเรารอนกระวนกระวาย (ตามแบบท่ี ๒.) นอยลงเพียงใด 
ดังไดยกหลักฐานมาใหดูแลวในตอนทายคําอธิบายของคุณคาขอ

ท่ี ๑. วา ไมเฉพาะแตปุถุชนเทานั้น แมถึงพระอริยบุคคลชั้นตนๆ ก็ยังอาจ

เปนผูอยูดวยความประมาทได เหตุท่ีทําใหประมาทก็คือ ความพอใจ อิ่ม 

หรือสันโดษดวยคุณวิเศษบางอยางบางข้ันท่ีตนไดบรรลุแลว ซึ่งเปนความ
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ติดเพลินในความสุขสบายและความปลอยปละละเลยทอดท้ิงกิจ อยาง

หน่ึง  
ท้ังน้ี กินความรวมถึงการท่ีมองเห็นไตรลักษณ รูเทาทันความ

เปล่ียนแปลงเปนตนแลว ปลงใจไดตอสังขารท้ังหลาย หายเศราโศก ไม

ทุกข ไมเดือดรอนคับแคนใจเพราะความสูญเสียเส่ือมสลายพลัดพรากเปน

ตน เม่ือสุขสบายภายในหรือปรับภายในไดแลว ก็เลยหยุดน่ิง ไมสนใจ ไม

ขวนขวาย ไมเพียรพยายามแกไขปญหาที่คางคาอยูภายนอก ไมทํากิจท่ี

ควรทําเพื่อปองกันหรือปรับปรุงใหดียิ่งข้ึนตอไป ปลอยปละละเลยส่ิงท่ีเปน

ปญหาใหดําเนินสภาพของมันตอไปหรือยิ่งขึ้นไป  
กรณีอยางนี้ เรียกวาการไดคุณคาขอท่ี ๑. คือคุณคาดานการทํา

จิต หรือคุณคาเพื่อความหลุดพนเปนอิสระของจิต (ระดับตนๆ) นั้น เปน

ปจจัยใหเกิดความประมาท เพราะผูนั้นปฏิบัติผิด คือปฏิบัติเพียงดาน

เดียว ไมครบถวน ขาดการปฏิบัติเพื่อใหไดคุณคาขอท่ี ๒. ดานการทํากิจ 

หรือคุณคาเพื่อความไมประมาทไปเสีย ซึ่งจําเปนจะตองแกไขโดยให

ตระหนักในคุณคาท้ังสองดาน แลวปฏิบัติใหคุณคาท้ังสองอยางนั้นเกิดข้ึน

โดยสมบูรณ 
ปจจัยปลีกยอยอยางหน่ึงท่ีทําใหบางคนกลายเปนผูประมาทไป

โดยไมสมควร ก็คือ “ความยึดมั่นในความไมยึดม่ัน” ซึ่งก็เปนเรื่องท่ี

เกี่ยวของกับไตรลักษณเหมือนกัน และเปนเรื่องท่ีพึงเขาใจใหถูกใหชัด 
วาตามหลัก ความรูเทาทันสังขารดวยมองเห็นไตรลักษณ ทําให

คลายหรือถอนความยึดติดถือม่ันในสังขารท้ังหลายเสียได ความไมยึดติด

ถือมั่นนี้ เปนหัวใจของความหลุดพนเปนอิสระและความปลอดพนจาก

ทุกข ซึ่งจะทําใหเขาถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา  
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ในการปฏิบัติท่ีถูกตอง ความไมยึดติดถือมั่นจะเกิดข้ึนเอง เปน

ผลจากการมองเห็นส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริงเม่ือมองเห็นไตรลักษณ

ชัดเจนแลว แตความผิดเพี้ยนหรือภาวะครึ่งๆ กลางๆ เกิดข้ึนในกรณีท่ี

บางคนยังไมไดรูเห็นความจริงดวยความประจักษแจงไตรลักษณอยางน้ัน 

เปนแตไดยินไดฟงมาและคิดเห็นไปตามเหตุผล พรอมท้ังถือตามไปดวย

สัญญาวาจะตองไมยึดติดถือม่ันส่ิงใดๆ ในโลก จึงจะหลุดพนจากทุกข   
คนที่ถือไปตามสัญญาอยางท่ีวา เม่ือคิดคํานึงไปเชนน้ัน จึง

พยายามแสดงท้ังแกตนและแกผูอื่นวาตนไมยึดติดถือมั่นตอส่ิงท้ังหลาย 

หรือหมดกิเลสแลว โดยอาการท่ีกลายเปนการไมเอาเรื่องเอาราวอะไร
87
 ทํา

ใหเกิดการกระทําและการไมกระทําท่ีเกินพอดี และเกินเลยความสมควร

ตามความเปนจริง การเพิกเฉยละเลยเรื่องท่ีควรเอาใจใสและการไมกระทํา

กิจท่ีควรทําโดยไมสมเหตุผล อาการละเลยการกระทําในลักษณะนี้ 

เรียกวา ความยึดมั่นในความไมยึดมั่น เปนความไมยึดม่ันอยางเทียม 

ไมใชความไมยึดมั่นที่ถูกตองแทจรงิ 
ถานําเอาการกระทําและการไมกระทําหลายๆ แบบ ท่ีมีแรงจูงใจ

เบ้ืองหลังแตกตางกัน มาวางเทียบกันดู ก็อาจจะทําใหมองเห็นลักษณะของ

การกระทําและการไมกระทําท่ีเกิดจากความไมประมาท ชัดเจนมากขึ้น จึง

                                                 
87  การไมเอาอะไรนั้นดี แตการไมเอาเรื่องอะไร ควรระวังใหมาก การไมเอาอะไร คือการ

ทําโดยไมตองการผลประโยชนตอบแทนเพื่อตน เปนความประพฤติที่นายกยอง แสดง

วาไมมีหรือไมตกอยูในอํานาจของตัณหา แตการไมเอาเรื่องอะไร อาจกลายเปนการ

ละเลยทอดทิ้งกิจหนาที่ การไมเอาใจใสเรื่องที่ควรใสใจ ซ่ึงหมายถึงความประมาท 

และความหลงผิดถือผิด ตลอดจนความมีตัณหา ที่ทําใหติดเพลินในความสบาย อยาง

นอยก็เปนเครื่องแสดงถึงความขาดกุศลฉันทะท่ีเปนบันไดขั้นตนของคุณความดี

ทั้งหลาย 
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ขอลองนําการกระทําและการไมกระทําสัก ๔ แบบมาวางใหพิจารณา 

ดังตอไปนี้ 
๑) คนพวกหน่ึง ถาไมไดผลประโยชนเพื่อตน หรือถาทําจะเสีย

ผลประโยชนของตน  ก็ ไม ทํ า  จะทําตอ เ ม่ือตนจะได

ผลประโยชน หรือทําเพื่อรักษาผลประโยชนของตน 
๒) คนพวกหนึ่ง ไมทํา เพราะยึดม่ันในความไมยึดมั่น คือจะ

แสดงวาตนไมมีกิเลส จึงไมทํา 
๓) คนพวกหน่ึง ไมทํา เพราะมีความประมาท ติดเพลินใน

ความสุขสบาย เนื่องจากไมถูกทุกขบีบค้ัน หรือเนื่องจากปรับ

ใจไดแลว สบายใจ พอใจแลว ก็จึงวางใจนอนใจเสีย 
๔) คนพวกหนึ่ง ทําหรือไมทํา แลวแตความสมควรแหงเหตุผล 

เม่ือรูวาควรทํา แมวาทําแลวตนจะไมไดผลประโยชน ก็ทํา 

เม่ือรูวาไมควรทํา แมวาทําแลวตนจะไดผลประโยชน ก็ไมทํา 

และทําในทันทีท่ีควรกระทํา ไมละเลย ไมผัดเพี้ยนรีรอ 
การกระทําในขอ ๔) เปนลักษณะของการกระทําดวยความไม

ประมาทท่ีถูกตองแทจริง ซึ่งเปนไปพรอมดวยสติและปญญาท่ีบริสุทธ์ิเปน

อิสระ 

คําสอนของพระพุทธเจาท่ีแนะนําใหทํากิจดวยความไมประมาท

นั้น แบงตามประเภทของกิจได ๒ อยาง คือ 
๑. เกี่ยวกับกิจดานใน ไดแก คําสอนท่ีแนะนํากระตุนเตือนให

เรงพัฒนาจิตใจของตน อยางท่ีเรียกวา ทําความเพียรทางจิต เพื่อบรรลุภูมิ

ธรรมท่ีสูงยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งก็คือ การเขาถึงคุณคาดานการทําจิตของไตร

ลักษณ หรือ ความสามารถทําใจของตนใหหลุดพนเปนอิสระไดมากข้ึนไป
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โดยลําดับน่ันเอง กิจดานน้ีอาจเรียกงายๆ วา การปรับปรุงภายใน หรือ

เรียกใหส้ันวา ปรับภายใน 

๒. เกี่ยวกับกิจดานภายนอก ไดแก คําสอนท่ีแนะนําเราเตือนให
เรงพัฒนาชีวิตดานนอก เก่ียวกับความเปนอยูประจําวัน การดํารงตนใน

โลก ใหกระตือรือรนขยันหมั่นเพียร ในการประกอบอาชีพการงาน การทํา

หนาท่ีของตน การแกไขปองกันปญหาตางๆ การสรางสรรคส่ิงดีงาม และ

การบําเพ็ญกิจเพ่ือประโยชนสุขของสวนรวม กิจดานน้ีอาจเรียกงายๆ วา 

การปรับปรุงภายนอก หรือเรียกใหส้ันวา ปรับภายนอก 

ในดานกาลเวลา คําสอนเกี่ยวกับความไมประมาท ยอมเกี่ยวของ

กับกาลทั้ง ๓ คือ 

๑) สวนอดีต ใหพิจารณาเหตุการณ ปรากฏการณ หรือ

ประสบการณท่ีลวงแลว แลวถือเอามาเปนบทเรียน เปนเครื่องกระตุน

เตือนใหเรงแกไขปรับปรุงและเพียรพยายามทํากิจตอไป 

๒) สวนปจจุบัน ใหเรงทํากิจของตนๆ อยางจริงจัง ไมใหรีรอ 

ไมใหผัดเพี้ยน ใหใชเวลาทุกขณะทุกโอกาสใหเปนประโยชน 

๓) สวนอนาคต ใหคิดถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นได

ตอไปภายหนา ท้ังในทางดีและในทางราย โดยใชปญญาพิจารณาความ

เปนไปตามเหตุปจจัย แลวเตรียมการปองกันอนาคตภัย และกําหนดวิธี

ปฏิบัติเพื่อสงเสริมความเปนไปในทางท่ีดีงามหรือเจริญมั่นคง 

ถาเปรียบเทียบกับคําสอนเก่ียวกับคุณคาดานการทําจิต คําสอน

ของพระพุทธเจา ท่ีเกี่ยวกับคุณคาดานการทํากิจ แสดงเน้ือหาและ



๑๒๖  พุทธธรรม 
 
รายละเอียดนอยกวา กระจายอยูหางๆ และมักเปนคําสอนส้ันๆ ท้ังนี้ 

เพราะกิจกรรมของมนุษยยอมแตกตางกันไปหลากหลายตามกาลเทศะ 

มิใชเรื่องยืนตัวท่ีจะพูดไวแนนอนเปนอยางเดียว จึงแสดงแตหลักการหรือ

ใหคติไวเทานั้นก็เพียงพอ ตางจากการทําจิตท่ีเปนเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ

ของความเปนมนุษย ซึ่งตราบใดท่ียังเปนมนุษย สภาวะดานจิตก็เหมือนๆ 

กัน อีกท้ังเปนเรื่องประณีตลํ้าลึก เขาใจไดยาก ปฏิบัติไดยาก และเปนสวน

พิเศษจําเพาะของคําสอน จึงแสดงรายละเอียดเทาท่ีเปนไปไดไวใหแลวเสีย

ทีเดียว 

ค. ความสําคัญและความสัมพันธของคุณคาทางจริยธรรม ๒ ดาน 

ยังมีขอควรทราบอีกบางประการเกี่ยวกับความสําคัญของคุณคา

ทางจริยธรรมท้ังสองอยางของไตรลักษณ พรอมท้ังความสัมพันธระหวาง

คุณคาท้ังสองน้ัน ซึ่งจะนํามากลาวไว ณ ท่ีน้ี ดังนี้ 

๑. คุณคาดานการทําจิต กับคุณคาดานการทํากิจ ชวยปดชอง

เสียของกันและกัน และชวยเสริมกันใหเกิดคุณประโยชนโดยสมบูรณ 

ก. คุณคาดานการทําจิต หรือคุณคาเพื่อความหลุดพนเปน

อิสระ ชวยเสริมคุณคาดานการทํากิจหรือคุณคาเพื่อความไมประมาท ดังน้ี 
๑) ชวยใหการทํากิจเปนไปโดยบริสุทธ์ิ คือ ทําการดวย

จิตใจท่ีบริสุทธ์ิ ไมมีเง่ือนปมของกิเลสท่ีแอบแฝงคอยชัก

พาไป  ปฏิ บั ติตรงไปตรงมาตามเห ตุป จจั ย  เพื่ อ

จุดมุงหมายท่ีดีงามอยางแทจริง 
๒) ชวยใหการทํากิจดําเนินไปดวยความสุข คือ ปดชองเสีย

สําคัญของนักทํากิจ ท่ีเม่ือกระตือรือรนเรงรัดทํางาน ก็
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มักทําดวยความเรารอนกระวนกระวาย มีความเครียด

กังวลมาก เพราะทําดวยถูกแรงกิเลสบีบค้ัน เชน ทําดวย

ความกลัว ดวยความคิดแขงขันชิงดีชิงเดนกัน เปนตน 

เปล่ียนเปนทํางานดวยจิตใจท่ีสงบสุข เบิกบาน ผองใส 

ดวยความรูเทาทัน ท่ีชวยใหทําใจเปนอิสระไดเสมอ 
นอกจากน้ัน ในเมื่อผูทํากิจเห็นคุณคาของความบริสุทธ์ิหลุดพน

และความสงบสุขของจิตแลว การทํางานสรางสรรคพัฒนาตางๆ ภายนอก 

ก็จะเปนไปโดยมีความมุงหมายเพื่อสงเสริมความมีชีวิตท่ีบริสุทธ์ิและสุข

สงบไปดวย พูดส้ันๆ วา การพัฒนาวัตถุจะดําเนินไปพรอมกับการพัฒนา

จิตใจ 

ข. คุณคาดานการทํากิจ หรือคุณคาเพื่อความไมประมาท 

ชวยเสริมคุณคาดานการทําจิตหรือคุณคาเพ่ือความหลุดพนเปนอิสระ คือ 

ตามหลักสามัญท่ีวา คนทั่วไปเม่ือสุขสบายแลว ก็มักประมาท โดยหยุดน่ิง

เฉยเสีย คือไมกระตือรือรนท่ีจะทํากิจตอไป ไมเฉพาะคนผูสรางสรรค

พัฒนาวัตถุหรือแกไขปญหาภายนอกเทาน้ัน ท่ีเมื่อเจริญสุขสบายแกไข

ปญหาสําเร็จแลว มักจะประมาท แมแตคนที่ปลงอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได

แลว จิตใจหายทุกข โลงสบาย ก็มักติดเพลินในความสงบสบายใจนั้น 

แลวหยุดน่ิงเฉย ไมแกไขปญหาภายนอกท่ีคางคาอยู ไมเรงรัดตนเองใหทํา

กิจท่ีควรทํา ท้ังเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาภายนอกตอไป คุณคาดาน

การทํากิจของไตรลักษณ จะปดชองเสียน้ี และเรงเราผูนั้นใหกระตือรือรน

ทํากิจตอไป 
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กลาวโดยยอ ในการปฏิบัติท่ีถูกตอง คุณคาท้ังสองดานน้ีจะตอง

ประสานและหนุนเสริมซึ่งกันและกัน การทําจิตจะตองชวยการทํากิจให

ไดผลดียิ่งข้ึน โดยใหทําอยางบริสุทธ์ิและมีความสุข ไมใชมาหยุดหรือถวง

การทํากิจ การทํากิจก็จะตองเสริมการทําจิตไมใหกลายเปนความติดเพลิน 

แตใหเรงรัดกาวหนาตอไป  
การปฏิบัติท่ีถูกตองน้ัน จะแกไขปญหาเรื่องทําการดวยใจมีทุกข 

และสบายแลวหยุด ใหกลายเปนทํากิจดวยจิตสบาย และถึงแมสบายก็ยัง

ทํากิจ หรือ เม่ือสรางความเจริญอยู ก็ไมมีทุกข เมื่อเจริญสบายแลว ก็ไม

นิ่งหยุด สามารถเอาการทําจิตมาคุมการทํากิจ และเอาการทํากิจไป

สนับสนุนการทําจิต ใหไดผลสมบูรณดวยกัน และพรอมกันท้ังสองดาน 

๒. คุณคาท้ังสองดานตางก็อาศัยปญญาหรือมีแกนรวมท่ีปญญา 
ก. ในดานการทําจิต ปญญาท่ีรู เทาทันสังขาร มองเห็นไตร

ลักษณ ทําใหหายยึดติดถือม่ันในสังขาร สามารถสละ ละ ปลอยวาง ทําใจให

หลุดพนเปนอิสระ ยิ่งรูเทาทันชัดเจนมากข้ึน ก็ยิ่งเปนอิสระมากขึ้น บรรลุภูมิ

ธรรมสูงขึ้น และสามารถดํารงอิสรภาพของจิตไวไดตลอดเวลา เชน เม่ือได

ฌานไดวิปสสนา ก็รูเทาทันแมแตสุขในฌานในวิปสสนาน้ันวา ไมเท่ียง เปน

ทุกข เปนอนัตตา แลวไมติดในสุขน้ัน ไมติดในฌานในวิปสสนาน้ัน เปนตน 
ข. ในดานการทํากิจ ปญญาท่ีรูเทาทันสังขาร มองเห็นไตร-

ลักษณ ทําใหเกิดแรงกระตุนเราเตือนท่ีจะเรงทํากิจ ใชชีวิตใชเวลาใหเกิด

คุณคามากท่ีสุด ความรูเทาทันวาสิ่งท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย ก็ทําให

พิจารณาคนหาเหตุปจจัย เพื่อแกไขท่ีเหตุปจจัย หรือทําการใหตรงตัวเหตุตัว

ปจจัย ความรูและทําใหตรงตัวเหตุปจจัยน้ี รวมไปถึงการพิจารณาทบทวน

วิเคราะหหาเหตุปจจัยในกระบวนการเปล่ียนแปลงสวนท่ีผานมาแลว เพื่อเปน
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บทเรียน และกําหนดเหตุปจจัยท่ีจะตองเกี่ยวของในการที่จะกระทํา เพื่อ

ปองกันความเสื่อม และสรางสรรคความเจริญพัฒนาตอไปดวย 

๓. คุณคาทางจริยธรรมทั้งสองขอของไตรลักษณ แสดงถึง

ความสําคัญอยางยวดยิ่งของหลักไตรลักษณ ดังนี้ 
ก. ไตรลักษณ เปนจุดบรรจบของสภาวสัจจะสําหรับปญญาจะ

รูเขาใจใหเกิดความหลุดพนเปนอิสระ และของจริยธรรมท่ีจะตองประพฤติ

ปฏิบัติดวยความไมประมาท กลาวคือ ไตรลักษณนั้นเปนสภาวสัจจะ หรือ

ความจริงตามสภาวะ ซึ่งเปนเรื่องสําหรับปญญาจะรูเขาใจ ซึ่งเมื่อรูเขาใจ

เทาทันแลว ก็จะทําใหจิตหลุดพนเปนอิสระ และในเวลาเดียวกันน้ัน ไตร

ลักษณ ก็เปนเครื่องเราเตือน ทําใหผูรูเขาใจไตรลักษณแลว เกิดความไม

ประมาท เรงรัดทํากิจท่ีควรทํา และหลีกเวนการท่ีควรเวน ขวนขวาย

สรางสรรคส่ิงท่ีดีงาม ดวยการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมตางๆ 
ข. ไตรลักษณเปนจุดกําเนิดของจริยธรรม ตั้งแตข้ันตนจนถึงขั้น

สุดทาย ขอนี้ก็มีเหตุผลทํานองเดียวกับขอ ก. คือ ความสํานึกในไตรลักษณ

เปนเคร่ืองเราเตือนใหไมประมาท ทําใหเวนชั่ว ทําดี ทํากิจสรางสรรค ทํา

ใหมีการประพฤติจริยธรรมต้ังแตข้ันเริ่มตนข้ึนไป จนในที่สุดเม่ือมีความรู

แจงชัดในไตรลักษณโดยสมบูรณ ก็จะทําใหสามารถดํารงจิตเปนอิสระ 

ปลอดโปรง หลุดพน เปนเสรีโดยส้ินเชิง ซึ่งเปนจุดสุดยอดของจริยธรรม 
ค. ไตรลักษณ เปนที่บรรจบของโลกิยธรรมและโลกุตรธรรม 

กลาวคือ  คุณคาดานการทําจิตหรือความมีใจหลุดพนเปนอิสระน้ัน เปน

คุณคาในระดับโลกุตระ สวนคุณคาดานการทํากิจหรือความไมประมาท 

เปนคุณคาระดับโลกิยะ การท่ีคุณคาท้ังสองดานน้ัน ชวยหนุนเสริมซึ่งกัน
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และกัน ก็เปนเครื่องแสดงวาในชี วิตท่ีพึงปรารถนา โลกิยธรรมกับ

โลกุตรธรรมจะอิงอาศัยไปดวยกันพรอมๆ กัน   
ดังหลักฐานยืนยันท่ีชัดเจน คือ พระอรหันต มีพระพุทธเจา

เปนตน ซึ่งเปนบุคคลแบบอยางสูงสุด เปนผูมีจิตหลุดพน เปนอิสระแลว

โดยสมบูรณ และอิสรภาพสมบูรณของจิตน้ัน ทานไดทําสําเร็จแลวดวย

ความไมประมาท พระอรหันตจึงเปนบุคคลระดับเดียวท่ีไดช่ือวา เปนผูได

บําเพ็ญความไมประมาทแลวโดยสมบูรณ
88
 เปนตัวอยางของผูท่ีไดทํากิจ

สําเร็จแลวดวยความไมประมาท แมเมื่อเปนพระอรหันตแลว ทานก็

บําเพ็ญกิจเพื่อประโยชนสุขของพหูชนดวยความไมประมาทตอไป  
แมคนทั่วไปท่ียังเปนปุถุชน ก็ควรดําเนินตามแบบอยางของ

ทานผูบรรลุจุดหมายสูงสุดแลวเหลาน้ี ดวยการดําเนินชีวิตท่ีจะใหได

คุณคาท้ังสองดานของไตรลักษณ คือ ท้ังทําจิตใจใหหลุดพนเปนอิสระ

เทาท่ีจะทําไดในวิสัยของตน และทั้งทํากิจดวยความไมประมาทไปดวย

พรอมกัน
89 

ง. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณ เปนหลักประกันของ

ศีลธรรมท่ีสมบูรณ ซึ่งไดผลแนนอน ม่ันคง และเด็ดขาด อธิบายวา ส่ิงท่ี

จะเปนหลักประกันใหคนมีศีลธรรมไดอยางแนนอนเด็ดขาดมี ๒ อยาง คือ 

                                                 
88  มีพุทธพจนบางแหงตรัสแสดงคุณสมบัติของพระอรหันตไววา “เปนผูไมอาจ (คือ

เปนไปไมได) ที่จะประมาท” (ม.ม.๑๓/๒๓๑-๒/๒๒๙; สํ.สฬ.๑๘/๒๑๓/๑๕๗) ทาน

แสดงเหตุผลวา เพราะกิจที่พึงทําดวยความไมประมาท พระอรหันตเหลาน้ันไดทาํเสร็จ

แลว 

89  ตามหลักอภิธรรม ทานวา พระอรหันตผูบรรลุโลกุตรธรรมสูงสุดแลวน้ัน เม่ือทํากิจ

ธุระการงานตางๆ ยอมทําดวยมหากิริยาจิต ที่เปนโลกิยะ ขั้นกามาวจร 
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๑) จิตไมเอา คือ ความรูสึกของจิตใจท่ีไมเกาะเกี่ยว ไม

อยาก ไมปรารถนาอามิส ไมคิดละเมิด หรือคิดที่จะทําผิดใดๆ เลย เพราะ

จิตพนไป ใจอยูเหนือ ไมมีกิเลสท่ีจะเปนเหตุใหกระทําเชนนั้นเหลืออยู 

หมดความเห็นแกตัว 
๒) ความสุขท่ีดีกวา อยางท่ีทานเรียกวา ความสุขอัน

ประณีต ซึ่งเขาถึงไดดวยวิธีการอื่นท่ีไมขึ้นตออามิส ไมตองอาศัยการ

กระทําท่ีผิดศีลธรรมเลย 

วาท่ีจริง เพียงขอ ๑) อยางเดียว ก็เปนหลักประกันที่เพียงพออยู

แลว สําหรับความเปนอยูท่ีจะไมมีการประพฤติผิดศีลธรรม หรือละเมิด

กฎเกณฑทางศีลธรรม สวนขอท่ี ๒) เปนคุณคาท่ีเสริมยํ้าเพิ่มใหแนนหนา

ยิ่งขึ้นไปอีก 

คุณคาขอท่ี ๑ ของไตรลักษณ คือคุณคาดานการทําจิต หรือ

คุณคาเพ่ือความเปนอิสระหลุดพนของจิต อํานวยส่ิงท่ีจะเปนหลักประกัน

ของศลีธรรมท้ังสองขอนี้ กลาวคือ  
ความรูเทาทันสังขาร มองเห็นไตรลักษณ ยอมทําใหจิตใจเปน

อิสระ หายยึดติดผูกพัน สลัดพนไป ลอยตัว ไมเห็นส่ิงน้ันๆ เรื่องน้ันๆ วา

นาเอา นาเปน หรือนาเกลียด นาชัง ท่ีจะเปนเหตุใหทําการอยางใดอยาง

หน่ึงท่ีเรียกวาเปนการผิดศีลธรรม พูดอีกนัยหน่ึงวา ศีลธรรมเกิดขึ้นเอง

โดยอัตโนวัติ เพราะไมมีแรงจูงใจท่ีจะทําใหประพฤติผิดศีลธรรมน้ันเลย  
อีกประการหนึ่ง ความหลุดพนเปนอิสระของจิต เปนเหตุใหเกิด

ความสุขอยางประณีตลึกซึ้ง ซึ่งไมตองพึ่งพาอาศัยอะไรๆ ท่ีเก่ียวของกับ

การละเมิดศีลธรรมนั้น คือ ผูหลุดพน มีความรูสึกเปนเสรี ปลอดโปรงโลง
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เบา เบิกบานผองใส

90
 และบางทานก็อาจจะไดสมาธิไดฌานท่ีทําใหมี

ความสุขประณีตแบบตางๆ ไดอีก เม่ือมีความสุขอยูแลว และเปนสุขท่ี

ดีกวา ก็จึงเปนธรรมดาอยูเอง ท่ีผูน้ันยอมจะไมเกิดความคิดใดๆ ท่ีจะ

ละเมิดศีลธรรมเพื่อหวังความสุขท่ีตนยังไมได  
อยางไรก็ตาม จะตองเขาใจดวยวา ส่ิงท่ีเปนหลักประกันขอท่ี ๒) 

คือความสุขท่ีประณีตอยางเดียว ถาเปนสุขในระดับโลกิยะ เชน ไดฌาน 

เปนตน ก็ยังไมเปนหลักประกันท่ีปลอดภัยโดยสมบูรณ เพราะผูไดสุข

ประณีตระดับโลกิยะ อาจถอยกลับมาหมกมุนในสุขหยาบๆ ไดอีก จะให

ปลอดภัยแทจริง ตองไดหลักประกันขอท่ี ๑) คือ จิตไมเอาดวย มิฉะนั้นก็

ตองเปนสุขประณีตขั้นโลกุตระ ซึ่งก็ยอมมาดวยกันกับหลักประกันขอท่ี ๑ 

อยูเองเปนธรรมดา 
บุคคลโสดาบัน เปนผูท่ีมีหลักประกันทางศีลธรรมท้ังสองขอท่ี

กลาวนี้อยูกับตัวแลว จึงเปนผูมีศีลธรรมสมบูรณ จะไมมีการประพฤติผิด

ศีลธรรมใดๆ เลยอยางแนนอน แมโดยหลักการทานก็เรียกพระอริยบุคคล 

หรืออารยชน ต้ังแตชั้นโสดาบันข้ึนไป วาเปนผูมีศีลสมบูรณ
91
 ดังน้ัน ถา

ตองการใหศีลธรรมแผท่ัวไปในสังคมอยางม่ันคง ก็จะตองพัฒนาคนสวน

ใหญใหเปนโสดาบัน จึงจะประสบความสําเร็จแทจริง 
ถาไมสามารถสรางหลักประกัน ๒ อยางน้ีข้ึน ความหวังท่ีจะให

สังคมมีศีลธรรมมั่นคงก็เปนไปไดยาก เพราะมีเช้ือหรือความโนมเอียงท่ีจะ

ละเมิดศีลธรรมอยูภายในตัวคนท่ัวๆ ไป อันไดแกจิตท่ีจะเอา หรือกิเลสท่ี

                                                 
90  แตการประสบไตรลักษณอยางไมรูเทาทัน กลับทําใหเกิดทุกข เชน สํ.ข.๑๗/๔/๔; 

๓๒/๒๑; ๘๗/๕๓ 

91  เชน อง.นวก.๒๓/๒๑๖/๓๙๔; อภิ.ปุ.๓๖/๑๐๑/๑๗๘ 
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จะละเมิด ในกรณีเชนนี้ การสรางเสริมศีลธรรมจะตองใชวิธีสรางระบบการ

บังคับควบคุม การขมฝน หรือใชพลังอยางอื่นที่แรงกวามากดหรือทวมทน

ออกไป ซึ่งยอมไมปลอดภัยจริง และไมไดผลสมบูรณ  
ตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นถึงความไมสําเร็จผลดวยดีของวิธีการเชนนี้ 

มีอยูท่ัวไป เชน คนในยุคปจจุบันน้ีเอง ไดเลาเรียนกันมามากๆ ท้ังท่ีรูอยูวา

อะไรดีอะไรช่ัว อะไรถูกอะไรผิด เปนคุณหรือเปนโทษ แตเพราะตกอยูใน

อํานาจของความอยาก ความชัง ความหลงมัวเมา คือ โลภะ โทสะ โมหะ 

ก็ละเมิดศีล ทําการท่ีเปนการเบียดเบียนตนเอง (เชน ด่ืมสุรา เปนทาสยา

เสพติด) บาง เบียดเบียนสังคม (เชน ทุจริต แยงชิง เอาเปรียบคน 

ตลอดจนตัดไมทําลายปา) บาง คําชี้แจงโดยเหตุผลก็ดี การใชกฎหมาย

บังคับก็ดี ปรากฏวาไดผลนอยกวาท่ีควร ไมแนไมจริง บางทีเหมือนเลน

เอาเถิดกัน 

ในกรณีท่ีไมสามารถสรางหลักประกันของศีลธรรมอยางท่ีกลาว

ขางตน มนุษยท่ัวไปจะใชวิธีการตอไปน้ี ในการรักษาหรือสงเสริมศีลธรรม 

ซึ่งไดผลมากบางนอยบาง แตไมเด็ดขาด คือ 
- ใชพลังความกลัว โดยขูบังคับดวยอํานาจของคน ไดแกการวาง

กฎเกณฑ กฎหมาย และระบบการลงโทษ ซึ่งจะมีการพยายาม

หลบเล่ียง ทําใหตองวางระบบการควบคุมซับซอนย่ิงขึ้น และ

อาจจะมีความทุจริตในระบบ เชน การสมคบกัน โดยตรงบาง 

โดยออมบาง ทําใหการรักษาศีลธรรมไดผลนอยลงๆ 
- ใชพลังความกลัว โดยขูดวยอํานาจเรนลับ เชน เทพเจาและส่ิง

ศักด์ิสิทธ์ิตางๆ ซึ่งในสมัยท่ีคนเชื่อ ก็ไดผลไมนอย แตเมื่อคนมี
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ความรูอยางปจจุบันมากขึ้น ก็ไดผลนอย การใชพลังความกลัว

ในขอนี้รวมไปถึงความกลัวตอการไปเกิดในนรกดวย 
- ใชพลังความกลัว โดยบีบดวยอํานาจเกียรติยศและความนิยม
นับถือ คือใชอํานาจบีบคั้นของสังคม ทําใหกลัวความติเตียน 

ความเสียช่ือเสียง เปนตน สําหรับบางคนก็ไดผล บางคนก็ไม

ไดผล ถึงแมไดผล ก็ไมเด็ดขาด (เชน อาจจะลอบทํา หลบทํา) 
- ใชพลังความอยาก โดยลอดวยรางวัลหรือผลตอบแทน ท้ังจาก

คนดวยกัน จากเทพเจาหรืออํานาจเรนลับศักด์ิสิทธ์ิ ตลอดจน

การไปเกิดในสวรรค ซึ่งก็ไดผลบาง ไมไดผลบาง ตามกาลเทศะ 

ไมแนนอน 
- ใชพลังมโนธรรม โดยเราความละอายแกใจ ความเคารพตนเอง 

และความมีสติสัมปชัญญะ พลังขอน้ี นอยคนจะมีมาก คน

สวนมากมีพลังน้ีนอย มักพายแพแกพลังความอยากเปนตน จึง

รักษาศีลธรรมไวไดเพียงบางสวน โดยเฉพาะในยุคที่มีส่ิงลอเรา

เยายวนมาก และมีคานิยมหยาบ พลังมโนธรรมนี้ก็คุมครอง

ไมไดมาก 
- ใชพลังศรัทธา โดยเราใหจิตแลนพุงดิ่งไปในอุดมคติ อุดมการณ 
หรือส่ิงสูงสงดีงามอยางใดอยางหนึ่ง ดวยความเชื่อม่ันอยางแรง

กลา ซึ่งทําสําเร็จไดยาก และแมสําเร็จแลว ก็ไมแนนอน อาจ

กลับกลายเปนอื่นไปได เพราะความเช่ือ เปนการข้ึนตอส่ิงอื่น 

ไมใชความรูจริง และก็ยังไมหมดเชื้อกิเลสภายใน ซึ่งอาจกําเริบ

มีกําลังแข็งกลาขึ้นมากลบทับศรัทธาในคราวหนึ่งคราวใดก็ได 
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หรือศรัทธาน้ันก็อาจจะจางลงและหายไปเอง (ขอนี้รวมถึงพลัง

สมาธิในระดับเจโตวิมุตติขั้นตนๆ ดวย) 
- ใชพลังฉันทะ โดยเราใหเกิดความอยากสรางสรรคส่ิงท่ีดีงาม 

หรือความใฝดี ขอน้ีเปนพลังตรงขาม หรือคูปรับโดยตรงกับ

พลังตัณหาท่ีเปนตัวการใหประพฤติผิดหรือละเมิดศีลธรรม ใน

กรณีท่ียังไมสามารถสรางความหลุดพนเปนอิสระของจิตข้ึนได 

ควรมุงเนนการสรางพลังฉันทะน้ี เพราะเปนพลังท่ีเปนกุศล เจือ

ดวยปญญา และสงตอถึงความหลุดพนเปนอิสระไดโดยตรง

กวาขออื่นๆ  

ไมวาจะมีพลังชนิดใดอยูเบ้ืองหลัง การปฏิบัติก็ตองอาศัยสัญญ

มะ คือการบังคับควบคุมตนเองเปนหลักในการทําใหศีลธรรมสัมฤทธิผล 

ดังน้ัน ในการพัฒนาคนดานศีลธรรม จึงตองฝกใหคนมีความเขมแข็ง รูจัก

บังคับควบคุมตนได ซึ่งความสําเร็จผลจะงายหรือยาก และผลจะดีมาก

หรือนอย ก็ขึ้นตอพลังหนุนที่อยูเบ้ืองหลังดวย  

ในบรรดาพลังท่ีกลาวมาน้ัน พลังท่ีจัดวาอยูในข้ันประณีต ก็คือ 

พลังมโนธรรม พลังศรัทธา และพลังฉันทะ แตท้ังน้ี พึงระลึกไวเสมอวา 

พลังเหลาน้ีจะยังไมสามารถใหผลแนนอนเด็ดขาด ศีลธรรมของสังคมจะ

มั่นคงแทจริง ก็ตอเม่ือคนเขาถึงส่ิงท่ีเปนหลักประกันของศีลธรรม ๒ 

อยาง ซึ่งทําใหมีศีลธรรมขึ้นมาเองโดยอัตโนวัติ คือ จิตท่ีพน และสุขท่ี

ประณีต ซึ่งไมข้ึนตออามิส ดังไดกลาวแลวขางตน 
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จ. ความไมประมาท ซึ่งเปนคุณคาทางจริยธรรมขอท่ี ๒ ของ

ไตรลักษณน้ัน เปนเคร่ืองเรงเราใหเกิดความกาวหนาในธรรม และพรอม

กันนั้นก็เปนเคร่ืองวัดความกาวหนาในธรรมดวย  
ดังไดกลาวแลววา พระอรหันตเปนจุดสุดยอด เปนท่ีบรรจบรวม 

และเปนที่แสดงออก ท้ังของความหลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ และการ

ท่ีไดบําเพ็ญความไมประมาทโดยสมบูรณ เปนจุดสมบูรณ ท้ังของการ

ปฏิบัติทางจริยธรรม และของความรูแจงเขาถึงสัจธรรม เปนที่ประสาน

กลมกลืนของความปลอยวางไมยึดม่ัน กับการกระทําอยางเอาใจใสจริงจัง 

เปนจุดเต็มแหงการบรรลุโลกุตรธรรม และการปฏิบัติถูกตองตอโลกิย

ธรรม เปนท่ีแสดงใหเห็นวา ส่ิงท่ีดูเหมือนขัดแยงตรงขามกัน แตท่ีจริง

สอดคลองไปดวยกันไดอยางไร มิใชเพียงสอดคลองไปกันไดเทานั้น แตยัง

ชวยค้ําชูสงเสริมกันอีกดวย  
ความไมประมาทเปนศูนยรวมของจริยธรรม และเปนตัวเรงให

เกิดการกระทําตลอดกระบวนการแหงปฏิบัติการทางจริยธรรม ต้ังแต

เริ่มตนจนถึงท่ีสุด ดังมีพุทธพจนตรัสเรียกวาเปนดุจรอยเทาชางท่ีใหญ ซึ่ง

คุมรอยเทาของสัตวบกอื่นๆ ไดหมดทุกชนิด ความไมประมาทคุม

คุณธรรมขออื่นทุกอยางใหออกทํางาน คุณธรรมขออื่นๆ ตองมีความไม

ประมาทออกรวมปฏิบัติงาน ถาประมาทเสียอยางเดียว คุณธรรมขออื่นๆ 

ถึงแมมีอยูมากมาย กลาวถึงเต็มไปทั่วคัมภีรท้ังหลาย ก็เงียบเฉย เหมือน

ไมมีหรือนอนตายแลวท้ังหมด เปลาประโยชน ตอเม่ือไมประมาทแลว 

คุณธรรมท้ังหลายจึงจะสําแดงผลอยางแทจริง  
แตสําหรับบุคคลท่ีมีกิเลส จิตยังไมหลุดพน ความไมประมาท

มักจะถูกถวงรั้งใหยอหยอนหรือหยุดเฉย กลายเปนความประมาทเสีย

บอยๆ เพราะมัวติดเพลินอยูในอามิส และในอารมณท่ีลอใหลุมหลงหรือ



ไตรลักษณ   ๑๓๗ 
 

  

ใหเขวไปเสียบาง ถูกกิเลสเชนตัณหา พาใหเกียจคราน หวงกังวล หรือเถล

ไถลเสียบาง การปฏิบัติจริยธรรม จึงบกพรองอยูเนืองๆ หรือไมสําเร็จผล

เลย 
ในทางตรงขาม ยิ่งมีจิตหลุดพนเปนอิสระมากขึ้น ก็ยิ่งไมติดเพลิน

ในอามิสและในอารมณท่ีลอหลอก และไมถูกกิเลสครอบงํา ไมมีเครื่อง

ถวงรั้งไว จึงยิ่งจะเปนผูไมประมาท เรงรัดทํากิจท่ีควรทําไดมากข้ึน ความ

เปนอิสระละวางกับความเอาจริงเอาจังในงาน จึงเสริมกันใหตางก็สมบูรณ

ไปดวยกันฉะนี้ 
พรอมกันนั้น หลักความไมประมาทเทาท่ีกลาวมา ก็เปนเครื่อง

เตือนใจใหสํานึกวา ทุกคนแมเปนอริยะแลวในช้ันตนๆ ตราบใดท่ียังไม

บรรลุอรหัตตผล ก็ยังมีจุดออน อาจไปติดเพลินในความสุขสบาย และอิ่ม

พอในผลสําเร็จท่ีลุถึงแลว กลายเปนผูประมาท คือ พล้ังพลาด เอากุศล

ธรรมและคุณวิเศษที่ไดบรรลุแลว เปนปจจัยแหงความประมาทไปเสีย จึง

ตองเตือนตนอยูเสมอ ใหต้ังอยูในความไมประมาท และหมั่นสรางความ

สังเวช คือคอยเราเตือนจิตสํานึกใหคิดที่จะไมประมาทอยูตลอดทุกเวลา 
ในเม่ือคนทั้งหลายมีเช้ือหรือมีความโนมเอียงท่ีจะเปนผูประมาท 

จึงเปนธรรมดาวา ในหมูชนท่ีอยูรวมๆ กัน มากก็ตาม นอยก็ตาม จะตอง

มีคนอยางนอยสวนหนึ่งท่ีตกอยูในความประมาท จึงเปนความไมประมาท

อยางหน่ึงของคนผูไมประมาท ท่ีจะทําตนเปนกัลยาณมิตร ชวยเราเตือน

ใหคนเหลานั้น ถอนตนจากความประมาทและกลายเปนผูไมประมาทดวย  
ความมีกัลยาณมิตร หรือกัลยาณมิตตตา เปนหลักสําคัญอยาง

หนึ่งท่ีทานใหใชเปนคูเสริมกันกับความไมประมาท เพื่อจะใหตอบไดซึ่ง

คําถามวา คุณธรรมขออื่นๆ ก็นอนเปนตายหมด ในเม่ือประมาท และก็
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เม่ือประมาทแลว จะแกไขไดอยางไร โดยไมตองรอใหทุกขมาบีบคั้น

เสียกอน 

กลาวโดยสรุป ทุกคนพึงไมประมาท คือ เรงรัดทํากิจหนาท่ี ท้ัง

เพื่อประโยชนตน คือเพื่อพัฒนาตนเอง และเพื่อประโยชนแกผูอื่น คือเพื่อ

ชวยผูอื่นใหพัฒนา เชน 
- ผูปกครองรัฐ พึงไมประมาท ในการสรางเสริมความสงบ

เรียบรอยเปนสุข จัดสรรสภาพแวดลอมใหเกื้อกูลแกความอยูดี

มีธรรม และการแสวงหาคุณคาท่ีสูงขึ้นไปทางจิตปญญาของ

ประชาชน 
- พระเถระ พึงไมประมาท ในการเผยแผธรรมเพื่อประโยชนสุข

ของประชาชน ขวนขวายบําเพ็ญกิจเพื่อเห็นแกชุมชนท่ีจะเกิดมา

ภายหลัง (ปจฉิมาชนตา) และทําการทุกอยางท่ีจะใหสัทธรรม

ดํารงมั่นเพื่อประโยชนสุขของชนจํานวนมากตลอดกาลนาน 
- พระภิกษุทุกรูป พึงไมประมาท ในการบําเพ็ญสมณธรรม และ

ในการทําจิตของประชาชนใหผองใส สรางความรูสึกรมเย็น

ปลอดภัย ท้ังดวยความประพฤติท่ีปราศจากการเบียดเบียนของ

ตนเอง และดวยการส่ังสอนประชาชนใหประพฤติดีงามทําสังคม

ใหรมเย็น 
- คนทุกคน พึงไมประมาท ในการบําเพ็ญประโยชนตน ดวยการ

ทําตนใหเปนท่ีพึ่งแกตนได และในการบําเพ็ญประโยชนผูอื่น 

ดวยการชวยใหเขาสามารถพึ่งตนโดยมีตนท่ีพึ่งได พัฒนาจิต

ปญญาเพื่อเขาถึงประโยชนสุขสูงสุด ท่ีจะใหมีจิตหลุดพนเปน

อิสระ และเปนอยูดวยความไมประมาท 
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อนึ่ง เนื่องดวยเปนสามัญวิสัยของมนุษยท้ังหลายท่ีวา เม่ือ

เจริญกาวหนาแกปญหาสําเร็จ มีวัตถุพรั่งพรอม อยูสุขสบายแลว มักจะ

ประมาท หรือมองเห็นสภาวะของสิ่งท้ังหลาย ยอมรับความจริง ทําจิตปรับ

ในปลงใจไดแลว ก็มักประมาท จึงเปนธรรมเนียมของพระศาสดา ผูนํา 

และผูบริหารท่ีดี จะตองทําตนเปนกัลยาณมิตรใหญ คอยหาอุบายเรงเรา

อยูเสมอ ท้ังโดยตรง และโดยออม ดวยการแนะนําส่ังสอนบาง สราง

สถานการณปลุกใจบาง ทําเหตุบีบค้ันที่ไมเสียหายบาง เพื่อกระตุนเตือน

มนุษยท้ังหลายใหต้ังอยูในความไมประมาท 

ง.  คุณคาเนื่องดวยความหลุดพน  
 หรือคุณคาเพื่อความบริสุทธ์ิบริบูรณแหงความดีงาม 

คุณคาขอน้ี วาท่ีจริงก็รวมอยูในคุณคาขอแรก คือคุณคาดานการ

ทําจิต ในแงความปลอดกิเลส แตมีความสําคัญเดนเฉพาะ จึงยกมากลาว

เนนไวตางหาก 
คุณคาสองขอแรกนั้น  ท้ังคู  ทานมักกลาวถึงโดยอางอิงหลัก

อนิจจตา เพราะความเปนอนิจจังเปนภาวะท่ีมองเห็นไดงาย ผูปฏิบัติธรรม

แมแตในระดับเบ้ืองตน ก็จะไดรับประโยชนจากไตรลักษณโดยเขาถึง

คุณคาสองขอแรกนั้นตามสมควรแกปญญาของตน แตคุณคาขอท่ีสามนี้

มักจะมาพรอมกับการมนสิการความเปนอนัตตา
92
 เชนวา  

                                                 
92  ความจริง การพิจารณา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ยอมใหผลเนื่องถึงกันหมด ดังน้ัน 

การพิจารณาลักษณะทั้งสาม จึงมีคุณคาสงถึงความหลุดพนไดทั้งส้ิน แตกระน้ันตัว

เดนในการตัดสินชี้ขาดจะอยูที่ความรูความเขาใจอนัตตา ดังจะเห็นไดจากพุทธพจน

ที่วา “พึงเจริญอนิจจสัญญา เพื่อถอนอัสมิมานะ, ดูกรเมฆิยะ แท้จริงเมื่อมีอนิจจ-
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“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
ในนิมิตหมายท้ังปวงภายนอก”93 

อหังการ ไดแกกิเลสที่เรียกชื่อวาทิฏฐิ มมังการ ไดแกกิเลสที่

เรียกช่ือวาตัณหา มานานุสัย ไดแกกิเลสท่ีเรียกชื่อส้ันๆ วา มานะ นิยม

เรียกเปนชุดวา ตัณหา มานะ ทิฏฐิ 
พุทธพจนน้ีมีสาระสําคัญวา ผูท่ีมองเห็นความเปนอนัตตาชัดแจง

แลว ก็จะไมมีหรือจะชําระลางเสียได ซึ่งกิเลสที่เก่ียวเนื่องผูกพันกับตัวตน 

หรือกิเลสท่ีเอาตนเปนศูนยกลาง ท้ังสามอยาง คือ ความเห็นแกตัว ความ

แสหาแตส่ิงบํารุงบําเรอปรนเปรอตน มุงไดมุงเอาผลประโยชนสวนตัว ท่ี

เรียกวา ตัณหา ความถือตัว ความทะนงตน สําคัญตนเปนนั่นเปนน่ี อยาก

ยิ่งใหญใฝเดน ขมขี่ครอบงําผูอื่น แสวงหาอํานาจมายกชูตน ท่ีเรียกวา 

มานะ และความยึดติดในความเห็นของตน ความถือม่ัน งมงาย ตลอดจน

คล่ังไคลในความเชื่อถือ ทฤษฎี ลัทธินิยม และอุดมการณตางๆ ท่ีเรียกวา 

ทิฏฐิ 
                                                                                                     

สัญญา อนัตตสัญญาจึงปรากฏ ผู้มีอนัตตสัญญา (หมายรู้ในสิ่งทั้งหลายว่าเป็น
อนัตตา) จะลุถึงภาวะที่ถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะ (ความถือพองว่าเป็นตัวกู) เป็น
นิพพานในปัจจุบันนี้แหละ” (ขุ.อุ.๒๕/๘๙/๑๒๘; และดู องฺ.นวก.๒๓/๒๐๕/๓๖๕; 
๒๐๗/๓๗๑ 

93  ม.อุ.๑๔/๑๒๘/๑๐๕-๖ 
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กิเลส ๓ อยางนี้ มีชื่อเรียกรวมกันเปนชุดวา ปปญจะ หรือ 

ปปญจธรรม แปลกันมาวา ธรรมเครื่องเนิ่นชา ถาจะแปลใหงายก็วา กิเลส

ตัวปน คือ ปนแตงเรื่องราว ปนใจใหทุกข ปนหัวใหเรื่องมาก ทําใหยืดเยื้อ 

เยิ่นเยอ ยุงเหยิง ยืดยาว ฟามเฟอ ฟนเฝอ ลาชา วกวน วุนวาย นุงนัง 

สับสน สลับซับซอน ทําใหเขวหางหรือไถลเชือนเฉออกไปจากความเปน

จริงท่ีงายๆ เปดเผย ปญหาท่ียังไมมี ก็ทําใหเกิดมีข้ึน ปญหาที่มีอยูแลวก็

ไมอาจแกไขอยางตรงไปตรงมาตามเหตุ แตกลับทําใหยุงยากซับซอนนุงนัง

ยิ่งขึ้น เปนตัวบงการพฤติกรรมท่ีทําใหมนุษยพลานไปมา ขัดแยง แขงขัน 

แยงชิงกัน ตลอดจนกอสงครามระหวางพวกระหวางฝาย  
ไมเฉพาะแตจะเปนเหตุใหทําความชั่วรายนานัปการเทานั้น แม

เมื่อจะทําส่ิงท่ีดีงาม ถามีกิเลสตัวปนเหลานี้อยูเบ้ืองหลัง การทําความดีน้ัน

ก็มีเงื่อนงํา มีปมแอบแฝง ไมบริสุทธ์ิ และทําไดไมบริบูรณ ไมเต็มท่ี กิเลส

เหลาน้ีจะคอยขัดถวงหรือชักใหเขว 
ความรูเขาใจมองเห็นไตรลักษณ โดยเฉพาะความเปนอนัตตา จะ

บรรเทากิเลสที่เกี่ยวเน่ืองผูกพันกับตัวตนเหลานี้ใหเบาบางลง ตลอดจน

ขจัดทําลายลางใหหมดส้ินไป สุดแตกําลังปญญาจะเห็นประจักษแจงทําจิต

ใหเปนอิสระหลุดพนไดเพียงไหน เม่ือไมมีกิเลสตัวปนเหลานี้เปนเงื่อนปม

แอบแฝง และเปนตัวกีดกั้นจํากัดใหคับแคบหรือเปนแรงพัดพาใหเชือนเฉ

แลว หนทางแหงการทําความดีงามก็เปดโลงกวาง ไมจํากัดขอบเขต จะ

บําเพ็ญคุณธรรมหรือสรางสรรคกรรมท่ีดีงามใดๆ เชน ไมตรี กรุณา ทาน 

ศีล อัตถจริยา (การบําเพ็ญประโยชน) ก็ทําไดอยางบริบูรณเต็มที่ และ

สะอาดบริสุทธ์ิ 
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รวมความวา การเห็นไตรลักษณดวยมนสิการอยางถูกวิธี จะนํา

ใหเกิดคุณคาทางจริยธรรมท้ังความดีงาม และความงอกงาม ท่ีมาพรอม

ดวยความสุข กลาวคือ ดีงามดวยกุศลธรรมท่ีแลนโลงไป ไมมีอกุศลคอย

ขัดถวงหรือบีบเบียน งอกงามดวยความไมประมาทในการทํากิจ และเปน

สุขดวยปญญารูเทาทันธรรมดาของโลกและชีวิต ท่ีทําใหจิตปลอดโปรง 

ผองใส เบิกบาน เปนอิสระ 

ความสุขไมเปนจริยธรรมโดยตัวของมันเอง แตเปนคุณคาสําคัญ

ทางจริยธรรม เปนพื้นที่อิงอาศัยของจริยธรรม ทําใหจริยธรรมดํารงอยูได

มั่นคง ความสุขในที่น้ีมุงเอานิรามิสสุข คือสุขท่ีไมอาศัยอามิสเปนสําคัญ 

เพราะเปนสุขท่ีไมเจือดวยความหมักหมม ท่ีมักบูดเนาหรืออืดเฟอ และกอ

โทษขึ้นไดในภายหลัง 
ผูท่ีมองเห็นไตรลักษณ รูเทาทันธรรมดา และมีนิรามิสสุขเปน

หลักประกัน แมจะยังเสพกามสุข ก็จะไมมืดมัวถึงกับหมกมุนหลงใหลหรือ

ถลําลึกจนเกิดโทษรุนแรง โดยเฉพาะจะไมเกินเลยจนกลายเปนเหตุแหง

การเบียดเบียนตนและผูอื่น และแมเมื่อความสุขน้ันผันแปรไป ก็จะไมถูก

ความทุกขใหญทวมทับเอา ยังคงดํารงสติอยูได มีความกระทบใจแตนอย 

เปนผูพรอมท่ีจะเสวยความสุขในทุกระดับไดอยางสมบูรณเต็มอิ่มเต็มรส

และคลองใจ เพราะไมมีความกังวลขุนของเปนเง่ือนปมหรือเปนเครื่องกีด

ขวางท่ีคอยรบกวนอยูภายใน และยิ่งกวาน้ัน ท้ังท่ีสามารถเสวยสุขท้ังหลาย

ไดอยางสมบูรณท่ีสุด แตก็ไมติดในสุขเหลาน้ัน ไมวาจะประณีตหรือดี

วิเศษเพียงใด 
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จ. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณตามลําดับขอ 

เทาท่ีบรรยายมาน้ี เปนการกลาวถึงคุณคาทางจริยธรรมของไตร

ลักษณอยางรวมๆ กันไป ตอไปน้ี เปนการพิจารณาคุณคาทางจริยธรรม

ของไตรลักษณน้ัน โดยจําแนกตามลําดับขอ 

๑. อนิจจตา   
หลักอนิจจตาแสดงความไมเท่ียง ความเกิดขึ้น ต้ังอยู และดับไป 

ของส่ิงท้ังหลาย จนถึงสวนยอยที่ละเอียดท่ีสุด ท้ังฝายรูปธรรม และ

นามธรรม ความไมเท่ียงของสวนยอยตางๆ เม่ือปรากฏเปนผลรวมออกมา

แกสวนใหญท่ีมนุษยพอสังเกตเห็นได ก็เรียกกันวาความเปล่ียนแปลง ซึ่ง

ทําใหเกิดความเขาใจหรือรูสึกเหมือนกับวาส่ิงตางๆ เหลาน้ันมีตัวมีตนของ

มัน  ซึ่ ง เ ดิมมีสภาพเปนอย างห น่ึง  และบัดนี้ ตั วตนอันนั้น เองได

เปล่ียนแปลงแปรรูปไปเปนอีกอยางหน่ึง  
ความเขาใจหรือรูสึกเชนน้ี เปนความหลงผิดอยางหนึ่ง เปนเหตุให

เกิดความยึดมั่นถือม่ัน นําตนเขาไปผูกพันอยูกับภาพความนึกคิดอยาง

หน่ึงของตนเอง ซึ่งไมตรงกับความเปนจริง เมื่อดํารงชีวิตอยูอยางผูไมรูเทา

ทันสภาวะ ยอมถูกฉุดลากใหกระเสือกกระสนกระวนกระวายไปตามภาพที่

สรางข้ึนลวงตนเองน้ัน เรียกวา อยูอยางเปนทาส แตผูรูเทาทันสภาวะ 

ยอมอยูอยางเปนอิสระ และสามารถถือเอาประโยชนจากกฎธรรมดาเหลานี้

ได  

ในทางจริยธรรม หลักอนิจจตาอาจใชใหเปนประโยชนไดเปนอัน

มาก เชน 
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๑) ความเปนอนิจจังน้ัน วาตามสภาวะของมัน ยอมเปนกลางๆ 

ไมดีไมช่ัว แตเมื่อเปนเรื่องเกี่ยวของกับความเปนอยูของมนุษย ก็มีบัญญัติ

ความเปลี่ยนแปลงดานหนึ่งวาเปนความเจริญ และความเปลี่ยนแปลงอีกดาน

หน่ึงวาเปนความเสื่อม อยางไรก็ดี ความเปล่ียนแปลงจะเปนไปในดานใด 

อยางไร ยอมแลวแตเหตุปจจัยท่ีจะใหเปน  
ในทางจริยธรรม นําหลักอนิจจตามาสอนอนุโลมตามความเขาใจ

ในเรื่องความเส่ือมและความเจริญไดวา ส่ิงท่ีเจริญแลว ยอมเส่ือมได ส่ิงท่ี

เส่ือมแลว ยอมเจริญได ส่ิงท่ีเส่ือมแลว ยอมเส่ือมลงไปอีกได และส่ิงท่ี

เจริญแลว ยอมเจริญยิ่งข้ึนไปได ท้ังนี้แลวแตเหตุปจจัยตางๆ และใน

บรรดาเหตุปจจัยทั้งหลายน้ัน มนุษยยอมเปนเหตุปจจัยท่ีสําคัญและ

สามารถบันดาล
94
เหตุปจจัยอื่นๆ ไดอยางมาก  

โดยนัยน้ี ความเจริญและความเส่ือมจึงมิใชเรื่องท่ีจะเปนไปเอง

ตามลมๆ แตเปนส่ิงท่ีมนุษยเขาไปเกี่ยวของ ทําและสรางสรรคได อยางท่ี

เรียกวาตามยถากรรม
95
 คือแลวแตมนุษยจะทําเอาตามวิสัยแหงเหตุปจจัย 

โดยไมตองคอยระแวงการแทรกแซงจากตัวการอยางอื่นนอกเหนือ

ธรรมชาติ เพราะตัวการนอกเหนือธรรมชาติไมมี และมิใชปลอยเรื่อยเปอย 

รอใหมันเปนเอง แบบนอนคอยโชค 
ดังนั้น ในทางจริยธรรม ความเปนอนิจจัง หรือแมจะเรียกวา

ความเปล่ียนแปลง จึงเปนกฎธรรมชาติท่ีทําใหมนุษยมีความหวัง เพราะ

กฎธรรมชาติยอมเปนกลางๆ จะใหเปนอยางไรแลวแตจะทําเหตุปจจัยท่ีจะ

                                                 
94  “บันดาล” ในที่น้ี ใชอยางเปนสํานวนลอความเทาน้ัน ความหมายก็คือ เปนปจจัยสงตอ

แกปจจัยอ่ืนๆ 

95  ในท่ีนี้ ใชคําวา “ยถากรรม” ตามความหมายทางธรรม ไมใชตามความหมายท่ีเขาใจใน

ภาษาไทย 
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ใหเปนอยางนั้นขึ้น การเปล่ียนแปลงเพื่อใหดีข้ึน จึงเปนส่ิงท่ีทําได ไมวาจะ

เปนการสรางความเจริญทางวัตถุ หรือทางนามธรรม ต้ังแตการทําคนโงให

เปนคนฉลาด จนถึงทําปุถุชนใหเปนพระอรหันต และการแกไข กลับตัว 

ปรับปรุงตนเองทุกอยาง สุดแตจะเขาใจเหตุปจจัยท่ีจะใหเปนอยางนั้น 

แลวสรางเหตุปจจัยน้ันๆ ขึ้น 
โดยสรุป ความเปนอนิจจัง ในความเขาใจระดับท่ีเรียกวาเปน

ความเปล่ียนแปลง สอนวา สําหรับผูสรางความเจริญหรือผูเจริญข้ึนแลว 

ตองตระหนักวา ความเจริญนั้นอาจเปลี่ยนเปนเส่ือมได เม่ือไมตองการ

ความเส่ือม ก็ตองไมประมาท ตองหลีกเวนและกําจัดเหตุปจจัยที่จะใหเกิด

ความเปล่ียนแปลงในทางเส่ือม พยายามสรางและเปดชองใหแกเหตุปจจัย

ท่ีจะใหเกิดความเปลี่ยนแปลงอยางท่ีจะรักษาความเจริญน้ันไว สําหรับผู

พลาดเส่ือมลงไป ก็สามารถแกไขปรับปรุงได โดยละท้ิงเหตุปจจัยท่ีทําให

เส่ือมน้ันเสีย กลับมาสรางเหตุปจจัยท่ีจะทําใหเจริญตอไป ยิ่งกวานั้น 

ความเปล่ียนแปลงท่ีเปนไปในทางเจริญอยูแลว ก็สามารถสงเสริมใหเจริญ

ยิ่งขึ้นได โดยเพ่ิมพูนเหตุปจจัยท่ีทําใหเจริญใหมากย่ิงขึ้น พรอมกับท่ีตอง

ไมประมาทละเลิงในความเจริญนั้น จนมองไมเห็นความเปนไปไดของ

ความเส่ือม และเหตุปจจัยตางๆ ท่ีจะใหเกิดความเส่ือมนั้นเสียเลย  
กลาวมาถึงข้ันนี้ ก็มาถึงหลักธรรมสําคัญท่ีสุด ท่ีเปนเคร่ือง

ประสานระหวางสัจธรรมกับจริยธรรม คือการท่ีจะตองมีปญญา ต้ังตนแต

รูวาความเส่ือมและความเจริญแทจริงท่ีตองการน้ัน คืออะไร เหตุปจจัยที่

จะใหเกิดความเปล่ียนแปลงอยางท่ีตองการนั้นคืออะไร ตลอดจนขอท่ีวา 

จะเพิ่มพูนความสามารถของมนุษยในการเขาไปบันดาลเหตุปจจัยตางๆ ได

อยางไร  
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หลักอนิจจตาจึงมีความหมายอยางยิ่งในทางจริยธรรม ต้ังแตให

ความหวังในการสรางความเจริญกาวหนา รับรองหลักกรรม คือความมีผล

แหงการกระทําของมนุษย จนถึงเนนความสําคัญของการศึกษาอบรมให

เกิดปญญาท่ีสําหรับจะเขามาเกี่ยวของกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ อยางมี

ผลดี 

๒) ในดานชีวิตภายใน หรือคุณคาทางจิตใจโดยตรง หลักอนิจจ

ตา ชวยใหดํารงชีวิตอยูอยางผูรูเทาทันความจริง ในขณะท่ีทางดานชีวิต

ภายนอก สามารถใชปญญาหลีกเวนความเส่ือม และสรางสรรคความ

เจริญไดตางๆ ภายในจิตใจ ก็ดํารงอยูอยางเปนอิสระ ไมตกเปนทาสของ

ความเสื่อมหรือความเจริญเหลาน้ัน รูจักท่ีจะถือเอาประโยชนจากกฎ

ธรรมชาติ และเกี่ยวของกับมันอยางผูรูทัน ท่ีทรงตัวอยูไดดวยดี โดยมิ

ตองถูกซัดเหว่ียงฉุดกระชากไปอยางเล่ือนลอยมืดมัว เพราะการเขาไปยึด

มั่นเกาะติดอยูกับเกลียวคล่ืนสวนโนนสวนนี้ในกระแสของมัน อยางไมรู

หัวรูหน จนชวยตัวเองไมได ท่ีจะชวยคนอื่นเปนอันไมตองพูดถึง 
ผูมีจิตใจเปนอิสระ รูเขาใจส่ิงท้ังหลายตามความเปนจริง ไมยึด

มั่นถือมั่นดวยตัณหาอุปาทานเทานั้น จึงจะรูวาอะไรเปนความเส่ือม อะไร

เปนความเจริญท่ีแทจริง มิใชเพียงความเจริญท่ีอางสําหรับมาผูกรัดตัวเอง

และผูอื่นใหเปนทาสมากย่ิงข้ึน หรือถวงใหจมตํ่าลงไปอีก และจึงจะ

สามารถใชประโยชนจากความเจริญท่ีสรางข้ึนนั้นไดมากท่ีสุด พรอมกับท่ี

สามารถทําตนเปนท่ีพึ่งแกคนอื่นไดอยางดี 
ในทางจริยธรรมขั้นตน หลักอนิจจตา สอนใหรูธรรมดาของส่ิง

ท้ังหลาย จึงชวยไมใหเกิดความทุกขเกินสมควรในเมื่อเกิดความเสื่อมหรือ

ความสูญเสีย และชวยไมใหเกิดความประมาทละเลิงในเวลาเจริญ ในข้ัน
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สูง ทําใหเขาถึงความจริงโดยลําดับจนเขาใจหลักอนัตตา ทําใหดํารงชีวิต

อยูดวยจิตท่ีเปนอิสระ ไมมีความยึดมั่นถือมั่น ปราศจากทุกข อยางท่ี

เรียกวามีสุขภาพจิตสมบูรณแทจริง 
หลักอนิจจตา มักมีผูนิยมนํามาใชเปนเครื่องปลอบใจตนเอง หรือ

ปลอบใจผูอื่น ในเมื่อเกิดพิบัติ ความทุกข ความสูญเสียตางๆ ซึ่งก็ไดผล 

ชวยใหคลายทุกขลงไดมากบางนอยบาง การใชหลักอนิจจตาในรูปนี้ ยอม

เปนประโยชนบาง เมื่อใชในโอกาสท่ีเหมาะสม และโดยเฉพาะสําหรับใหสติ

แกผูไมคุน หรอืไมเคยสํานึกในหลักความจริงนี้มากอน  
แตถาถึงกับนําเอาการปลอบใจตัวแบบนี้มาเปนหลักในการ

ดํารงชีวิต หรือมีชีวิตอยูดวยการปลอบใจตัวเองอยางนี้ จะกลับเปนโทษ

มากกวา เพราะเทากับเปนการปลอยตัวลงเปนทาสในกระแสโลก หรือการ

ไมไดใชหลักอนิจจตาใหเปนประโยชนนั่นเอง เปนการปฏิบัติผิดตอหลัก

กรรมในดานจริยธรรม ขัดตอการแกไขปรับปรุงตนเองเพ่ือเขาถึงจุดหมาย

ท่ีพุทธธรรมจะใหแกชีวิตได 

กลาวโดยยอ จริยธรรม หรือการรูจักถือเอาประโยชนจากหลัก

อนิจจตา มี ๒ ขั้นตอน คือ  

ข้ันตอนท่ีหน่ึง เม่ือประสบความเปล่ียนแปลงท่ีไมปรารถนา ก็

บรรเทาหรือกําจัดทุกขโศกได เม่ือประสบความเปล่ียนแปลงท่ีพึงใจ ก็ไม

หลงใหลมัวเมา โดยรูเทาทันกฎธรรมดา  

ข้ันตอนที่สอง เรงขวนขวายทํากิจท่ีควรทําตอไปใหดีท่ีสุด และทํา

ดวยจิตใจท่ีเปนอิสระ เพราะรูวาความเปล่ียนแปลงนั้น เปนไปตามเหตุ

ปจจัย ไมใชเปนไปเองหรือเล่ือนลอย หรือตามความปรารถนาของเรา  
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ผูท่ีเห็นวา ส่ิงท้ังหลายไมยั่งยืน ยอมเปล่ียนแปลงไป จะทําอะไร

ไปทําไม แลวปลอยชีวิตใหเล่ือนลอย ปลอยอะไรๆ เรื่อยเปอยไปตามเรื่อง 

แสดงถึงความเขาใจผิด และปฏิบัติผิดตอหลักอนิจจตา ขัดกับพุทธโอวาท

ท่ีเปนปจฉิมวาจาวา “สังขารท้ังหลายมีความเส่ือมสลายไปเปนธรรมดา 
เธอท้ังหลายจงทํากิจใหสําเร็จดวยความไมประมาท”96 

๒. ทุกขตา  
ในหลักทุกขตา มีเกณฑสําคัญสําหรับกําหนดคุณคาทางจริยธรรม

อยู ๒ อยาง คือ 
ก. ในเม่ือสิ่งท้ังหลายเกิดจากการประชุมกันเขาขององคประกอบ

ตางๆ ท่ีเปนสวนยอยๆ ลงไป และองคประกอบเหลาน้ัน แตละอยางลวนไม

เท่ียง กําลังตกอยูในอาการเกิดข้ึน แปรไป และสลายตัวตามหลักอนิจจตา 

อยูดวยกันท้ังสิ้น สิ่งท่ีเปนหนวยรวมน้ัน จึงเทากับเปนท่ีรวมของความ

ปรวนแปร และความขัดแยงตางๆ และแฝงเอาภาวะท่ีพรอมจะแตกแยก

และเส่ือมสลายเขาไวในตัวดวยอยางเต็มท่ี  
เ ม่ือเปนเชนนี้ การท่ีจะควบคุมองคประกอบตางๆ ท่ีกําลัง

เปล่ียนแปลงอยูน้ันใหคุมรูปเปนหนวยรวมตามรูปแบบที่ประสงคก็ดี การ

ท่ีจะควบคุมการเปล่ียนแปลงนั้นใหดําเนินไปในทิศทางท่ีตองการก็ดี 

จะตองใชพลังงานและวิธีการจัดระเบียบเขามารวมเปนองคประกอบชวย

เปนเหตุปจจัยเพ่ิมข้ึนอีกดวย ยิ่งองคประกอบสวนยอยๆ ตางๆ นั้น มีมาก

และสลับซับซอนยิ่งข้ึนเทาใด ก็ตองใชพลังงานมากข้ึน และมีการจัด

                                                 
96  ที.ม.๑๐/๑๔๓/๑๘๐; ประโยคหลังแปลอีกอยางหนึ่งวา “ท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์

ตนประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาท” หรือแปลตรงๆ สั้นๆ วา “(เธอ
ทั้งหลาย) จงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม” 
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ระเบียบท่ีละเอียดรัดกุมยิ่งขึ้นเทานั้น การปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลาย เพ่ือใหเปน

อยางน้ันอยางน้ี จะตองทําท่ีตัวเหตุปจจัยของมัน และรูชัดถึงความสําเร็จ

ผล หรือความผิดพลาด พรอมท้ังทางแกไขตอไป ตามความพรอมของเหตุ

ปจจัยเหลาน้ัน น้ีคือวิธีปฏิบัติตอส่ิงท้ังหลายอยางอิสระ ไมผูกมัดตัว และ

ไมเปนเหตุใหเกิดความทุกข  
สวนวิธีท่ีตรงขามจากนี้ ก็คือการกระทําตามความยึดอยากดวย

ตัณหาอุปาทาน โดยเอาตัวเขาไปผูกมัดใหส่ิงเหลานั้นบีบคั้น ซึ่งนอกจากจะ

ทําใหเกิดความทุกขแกตนเองแลว ก็ไมชวยใหเกิดผลดีอยางใดๆ ขึ้นมา 
ข. ตามหลักกิจในอริยสัจ หนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติตอทุกข ไดแก 

“ปริญญา” คือการกําหนดรู หรือทําความเขาใจ หมายความวา เรื่องทุกขนี้ 
บุคคลมีหนาท่ีเก่ียวของเพียงแคกําหนดรู หรือทําความเขาใจเทาน้ัน  

การปฏิบัติตอทุกขโดยถูกตองตามหลักกิจในอริยสัจน้ี เปนเรื่อง

สําคัญอยางยิ่ง แตเปนเรื่องท่ีมักถูกมองขามไป พุทธธรรมสอนใหปฏิบัติตอ

ทุกขดวยการศึกษาใหรูวาอะไรเปนอะไร ใหรูจักทุกข คือใหรูจักปญหาของ

ตนเอง มิใชเพื่อเปนทุกข แตเพื่อปฏิบัติตอมันไดถูกตอง แลวจะไดไมมี

ทุกข หรือพูดอยางงายๆ วา เพื่อจะไดมีความสุขท่ีแทจริงนั่นเอง  
พูดอีกนัยหนึ่งก็คือ หลักกิจในอริยสัจสอนวา ส่ิงใดก็ตามท่ีเปน

ปญหาแกตน มนุษยจะตองศึกษาส่ิงนั้นใหรูใหเขาใจอยางชัดเจนท่ีสุด 

กอนท่ีจะลงมือจัดการแกไขปญหานั้น การศึกษาปญหา มิไดหมายความวา

เปนการสรางปญหาหรือหาปญหามาใสตน แตเปนวิธีการท่ีจะทําใหปญหา

หมดไปตางหาก  
ผูท่ีไมทราบหลักกิจในอริยสัจ อาจปฏิบัติตอทุกขอยางผิดพลาด 

ไรจุดหมาย เขวออกนอกทาง และอาจกลายเปนการเพิ่มทุกขแกตนดวย

การมองโลกในแงรายไปก็ได 
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เม่ือทราบหลักเกณฑใหญๆ ๒ ขอนี้แลว จึงควรกําหนดคุณคา

ตางๆ ในทางจริยธรรมของหลักทุกขตาดังตอไปน้ี 
๑) การท่ีส่ิงท้ังหลายถูกบีบคั้นดวยการเกิดข้ึน การเจริญ และ

การสลายตัว ทําใหเกิดความกดดัน ขัดแยง และการท่ีจะทนอยูในสภาพ

เดิมตลอดไปไมได ภาวะเชนน้ีแสดงวา ส่ิงท้ังหลายมีความบกพรอง มี

ความไมสมบูรณอยูในตัว ความบกพรองหรือความไมสมบูรณน้ี ยิ่งมีมาก

ขึ้นโดยสัมพันธกับกาลเวลาท่ีผานไป และความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนทั้ง

ภายในและภายนอก เมื่อเปนเชนน้ี ส่ิงท้ังหลายท่ีจะรักษาสภาพของตนไว 

หรือขยายตัวเขาสูความสมบูรณ จึงตองตอสูด้ินรนอยูตลอดเวลา การ

ดํารงสภาพชีวิตท่ีดีไว การนําชีวิตเขาสูความเจริญ และความสมบูรณ จึง

ตองมีการแกไขปรับปรุงตัวอยูตลอดเวลา 

๒) เม่ือความขัดแยง ดิ้นรนตอสู เกิดขึ้นจากเหตุปจจัยท่ีใหเกิด
ความเปล่ียนแปลง จะเปนเหตุปจจัยภายในหรือภายนอกก็ตาม การฝน

แบบท่ือๆ ยอมใหผลรายมากกวาผลดี ไมวาจะในกรณีของส่ิงตางๆ บุคคล 

หรือสถาบัน เชน ในเรื่องวัฒนธรรม ดังน้ัน การรูจักปรับตัวและปรับปรุง

จึงมีความสําคัญ และขอน้ี ยอมเปนการย้ําความจําเปนของปญญา ใน

ฐานะหลักจริยธรรมสําหรับรูเทาทันและจัดการทุกส่ิงทุกอยางใหตรงเหตุ

ปจจัย 

๓) ความสุข และส่ิงท่ีใหความสุขอยางท่ีเขาใจกันในโลก ก็ตก

อยูในหลักความจริงขอนี้ดวย ความสุขเหลาน้ี ยอมมีความไมสมบูรณอยู

ในตัว ในแงท่ีวา จะตองแปรปรวนไปจากสภาพท่ีเปนความสุข หรือจาก

สภาพที่จะหาความสุขน้ันได อยางหนึ่ง และดังนั้น จึงเปนส่ิงท่ีไมอาจให

ความพึงพอใจไดโดยสมบูรณ อยางหนึ่ง ผูท่ีฝากความหวังในความสุขไว
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กับส่ิงเหลาน้ีอยางขาดสติ ยอมเทากับทําตัวใหเปนอันหน่ึงอันเดียวกับ

ความไมสมบูรณของส่ิงเหลาน้ัน หรือท้ิงตัวลงไปอยูในกระแสความ

แปรปรวนของมัน แลวถูกฉุดลากกดดันและบีบคั้นเอาอยางควบคุมตัวเอง

ไมได สุดแตส่ิงเหลาน้ันจะแปรปรวนไปอยางไร ความหวังในความสุขมาก

เทาใด เม่ือความแปรปรวนหรือผิดหวังเกิดข้ึน ความทุกขก็รุนแรงมากข้ึน

ตามอัตรา เปนการหาความสุขชนิดขายตัวลงเปนทาส หรือเอาคาของชีวิต

เปนเดิมพัน  
ผูหาความสุขท่ีฉลาด เม่ือยังยินดีท่ีจะหาความสุขจากส่ิงเหลาน้ีอยู 

จึงตองมีชีวิตอยูอยางรูเทาทันความจริง แสวงหาและเสวยความสุขอยางมี

สติสัมปชัญญะ โดยประการท่ีวา ความแปรปรวนของมันจะกอโทษใหเกิด

พิษภัย หรือเกิดความกระทบกระเทือนนอยท่ีสุด พูดอีกอยางหน่ึงวา ถึงจะ

เปนอยางไร ก็ใหรักษาอิสรภาพของจิตใจไวใหดีท่ีสุด 

๔) ความสุขแยกโดยคุณคา มี ๒ ประเภท คือ ความสุขในการ

ไดสนองความอยากความตองการตางๆ อยางหนึ่ง และความสุขในภาวะ

จิตท่ีเปนอิสระปลอดโปรงผองใส ไมมีความอยากความตองการท่ีจะตอง

สนอง อยางหน่ึง 
ความสุขประเภทแรก คือสุขในการไดสนองความอยากความ

ตองการน้ัน ยังแยกยอยเปน ๒ จําพวก คือ สุขในการไดสนองความความ

อยากความตองการท่ีเปนอกุศล (ตัณหา) กับสุขในการไดสนองความความ

อยากความตองการท่ีเปนกุศล (ฉันทะ)  
จําพวกแรกเปนการสนองความตองการทางประสาทท้ังหาของตน 

โดยมุงเอาจากของจากคนอื่นมาใหแกตัว ดังท่ีเรียกวาความเห็นแกตัว 

สวนจําพวกหลังเปนการสนองความตองการความปรารถนาเพ่ือความดี
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ความงามความสมบูรณของสรรพสัตวสรรพส่ิง อันเปนเหตุใหคิดจะทํา

ใหแกเขา ทําเพื่อใหเขาหรือเพื่อใหของเหลาน้ันดีงามมีความสุขความ

สมบูรณ  ความตองการจําพวกท่ีสอง คือฉันทะน้ี เปนคุณสมบัติสําคัญใน

การสรางสรรคความดีงามและพัฒนาชีวิตพัฒนาคน ใหเกิดความสุขท่ี

ลึกซึ้งสูงข้ึนไป และเปนตัวเช่ือมโยงที่จะนํามนุษยไปสูความสุขประเภทท่ี 

๒ แตเปนสภาวะท่ีไมปรากฏเดนชัดสําหรับคนทั่วไป เหมือนซอนหรือซอน

อยูขางหลังของจําพวกแรก เปนขั้นตอนของการพัฒนาและความกาวหนา

ไปในระหวาง จึงแยกออกไปพูดตางหาก  
ในท่ีน้ี จะพูดถึงความสุขประเภทที่ ๑ เฉพาะจําพวกแรก ซึ่ง

ปรากฏเดนชัดอยูในโลก ท่ีมนุษยปุถุชนคนท่ัวไปใฝแสวง ติดของ หมกมุน

ครุนคิด รานรน ทะยานหา พากันวุนวายอยู ซึ่งเหมือนตรงขามกับ

ความสุขประเภทท่ี ๒ อันโปรงโลง สงบ ปราศจากส่ิงของขัด กีดกั้น จํากัด

ความนึกคิด เชน ความวิตกกังวล ความรูสึกคับแคบ และกิเลสตางๆ ท่ี

พัวพันผูกรัดกดดันจิตใจ 
ความสุขประเภทแรก จําพวกท่ีอาศัยการสนองความตองการทาง

ผัสสะนั้น เปนแบบท่ีขึ้นตอปจจัยภายนอก คือ วัตถุและอารมณสําหรับ

สนองความตองการตางๆ ลักษณะอาการของจิตในสภาพที่เกี่ยวของกับ

ความสุขประเภทน้ี คือ การแสหาดิ้นรนกระวนกระวายเปนอาการนําหนา  

อยางหนึ่ง และความรูสึกท่ียึดติด คับแคบ หวงแหน ผูกพันเฉพาะตัว 

อยางหน่ึง อาการเหลานี้มีความสําคัญมากในทางจริยธรรม เพราะเปน

อาการของความยึดอยาก หรือความเห็นแกตัว และในเม่ือไมจัดการ

ควบคุมใหดี ยอมเปนที่มาแหงปญหาตางๆ  
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การท่ีตองอาศัยอารมณอยางอื่น ตองข้ึนตอปจจัยภายนอกเชนนี้ 

ยอมเปนธรรมดาอยูเอง ท่ีความสุขประเภทนี้ จะตองทําใหตัวบุคคลตก

เปนทาสของปจจัยภายนอก ในรูปใดรูปหนึ่ง ไมมากก็นอย และความ

แปรปรวนของปจจัยภายนอกน้ัน ยอมทําใหเกิดความกระทบกระเทือนแก

บุคคลนั้นดวย  
ความสุขประเภทนี้ ทางธรรมเรียกวาสามิสสุข เปนสุขเน่ืองดวย

หาส่ิงสําหรับมาเติมความรูสึกบางอยางท่ีขาดไป หรือพรองอยู  คือตอง

อาศัยอามิส 
สวนความสุขประเภทหลัง เปนความสุขท่ีไมตองอาศัยส่ิงสนอง

ความอยาก (อารมณภายนอก) ตางๆ มาเปนองคประกอบ หรือเปนเครื่อง

เสริม เปนภาวะของจิตใจภายใน อยางท่ีเรียกไดวาเปนตัวของตัวเอง ไมมี

ส่ิงรบกวน โดยอาจบรรยายลักษณะไดวา เปนความ สะอาด เพราะไมมี

ความรูสึกที่เปนกิเลสตางๆ เขาไปปะปนขุนมัว สวาง เพราะประกอบดวย

ปญญา มองเห็นส่ิงท้ังหลายตามที่มันเปน เห็นกวางขวาง ไมมีขีดจํากัด มี

ความเขาอกเขาใจ และพรอมที่จะรับรูพิจารณาส่ิงท้ังหลายตามสภาววิสัย 

สงบ เพราะไมมีความกระวนกระวาย ปลอดจากส่ิงกังวลใจ ไมวาวุน

หว่ันไหว ผอนคลาย ราบเรียบ เสรี เพราะเปนอิสระ ไมมีส่ิงท่ีจํากัดความ

นึกคิด ไมมีความกีดกั้นของขัด โปรงเบา ไมยึดติด ไมคับแคบ เปดกวาง 

แผความรูสึกรักใครปรารถนาดีดวยเมตตาไปยังมนุษย สัตว ท่ัวหนา รับรู

ความทุกขของผูอื่นดวยกรุณา รวมบันเทิงใจดวยมุทิตาในความสุขความ

รุงเรืองสําเร็จของทุกคน และ สมบูรณ เพราะไมมีความรูสึกขาดแคลน 

บกพรอง วาเหว มีแตความแชมช่ืนเบิกบาน เปรียบในทางรางกายเหมือน
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การมีสุขภาพดี ยอมเปนภาวะท่ีเต็มเปยมสมบูรณอยูในตัว ในเม่ือไมมีโรค

เปนขอบกพรอง  
ในภาวะจิตเชนนี้ คุณธรรมท่ีเปนสวนประกอบสําคัญก็คือ ความ

เปน อิสระ ไมเกี่ยวเกาะผูกพันเปนทาส และ ปญญา ความรูความเขาใจ

ตามความเปนจริง คุณธรรมสองอยางน้ีแสดงออกในภาวะของจิตท่ีเรียกวา 

อุเบกขา คือ ภาวะท่ีจิตราบเรียบ เปนกลาง สมดุล พอดี ลงตัว พรอมที่จะ

เขาเกี่ยวของจัดการกับส่ิงท้ังหลายตามสภาววิสัย ตามท่ีควรจะเปน ดวย

เหตุผลบริสุทธ์ิ  
ความสุขประเภทนี้ มีคุณคาสูงสุดในทางจริยธรรม เรียกวา นิรา

มิสสุข
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 ไมกอใหเกิดปญหา แตเปนภาวะท่ีไมมีปญหา และชวยขจัดปญหา 

เปนภาวะที่ประณีตลึกซึ้ง ซึ่งอาจเกินกวาท่ีเรียกวาเปนความสุข จึงเรียก

ง ายๆ ว า ความพนจากทุกข เพราะแสดงลักษณะเดนว าพนจาก

ขอบกพรองและความแปรปรวน 
ในการดํารงชีวิตของชาวโลก ซึ่งตองเกี่ยวของกับการแสวงหา

ความสุขประเภทท่ีหน่ึง จําพวกสามิสสุข อยูดวยเปนธรรมดานั้น เปนไป

ไมไดท่ีมนุษยจะไดรับส่ิงสนองความตองการทุกอยางไดทันใจทุกครั้ง 

ตลอดทุกเวลา สมหวังเสมอไป และคงอยูตลอดไป เพราะเปนเรื่องข้ึนตอ

ปจจัยภายนอก และมีความแปรปรวนไดตามกฎธรรมชาติ จึงเปนความ

จําเปนท่ีจะตองพยายามสรางสภาพจิตอยางท่ีเรียกวาความสุขประเภทท่ี
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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 น้ีที่ สํ.สฬ.๑๘/๔๔๖/๒๙๒) 
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สองไวดวย อยางนอยพอเปนพื้นฐานของจิตใจ ใหมีสุขภาพจิตดีพอท่ีจะ

ดํารงชีวิตอยูในโลกอยางท่ีเรียกวาสุขสบาย มีความทุกขนอยท่ีสุด รูจักวา

ควรจะปฏิบัติตนอยางไรตอความสุขประเภทท่ีหนึ่งน้ัน เพื่อมิใหกลายเปน

ปญหากอใหเกิดความเดือดรอน ท้ังแกตนและบุคคลอื่น สภาพจิตเชนนี้จะ

สรางข้ึนได ก็ดวยการรูจักมองส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน เพื่อความมีชีวิต

อยูอยางท่ีเรียกวา ไมยึดม่ันถือม่ัน ซึ่งอาศัยการรูเทาทันหลักความจริงของ

ธรรมชาติ จนถึงขั้นอนัตตา 

๕) ในการแสวงหาความสุขประเภทท่ีหน่ึง ซึ่งตองอาศัยปจจัย
ภายนอกนั้น จะตองยอมรับความจริงวา เปนการเขาไปสัมพันธกันของคู

สัมพันธอยางนอย ๒ ฝาย เชน บุคคล ๒ คน หรือ บุคคล ๑ กับ วัตถุ ๑ 

เปนตน และแตละฝายมีความทุกข มีความขัดแยง บกพรอง ไมสมบูรณ 

แฝงติดตัวมาดวยกันอยูแลว เม่ือส่ิงท่ีมีความขัดแยงกับส่ิงท่ีมีความ

ขัดแยงมาสัมพันธกัน ก็ยอมมีทางท่ีจะใหเกิดความขัดแยงเพ่ิมข้ึน ท้ังใน

ดานปริมาณและระดับความรุนแรง ตามอัตราการปฏิบัติท่ีผิด 
ตัวอยางงายๆ ในกรณีการแสวงหาความสุขน้ี เพื่อความสะดวก 

ยกฝายหน่ึงเปนผูเสวยความสุข และอีกฝายหนึ่งเปนผูถูกเสวย ท้ังผูเสวย

และผูถูกเสวย มีความบกพรองและขัดแยงอยูในตัวดวยกันอยูแลว เชน 

ตัวผูเสวยเอง ไมอยูในภาวะและอาการท่ีพรอมอยูตลอดเวลาท่ีจะเสวย

ความสุขตามความตองการของตน ฝายผูถูกเสวยก็ไมอยูในภาวะและ

อาการพรอมอยูตลอดเวลาที่จะถูกเสวย ในภาวะเชนนี้ เปนไปไมไดท่ีจะได

ฝายเดียว โดยไมยอมเสียบางเลย เม่ือฝายใดฝายหนึ่ง หรือท้ังสองฝาย 

ไมตระหนักหรือไมยอมรับความจริงน้ี ยอมถือเอาความยึดอยากของตน
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เปนประมาณ และยอมเกิดอาการขัดแยงระหวางกันข้ึน เริ่มแตความขัดใจ

เปนตนไป 
อน่ึง อาการที่ผูเสวยยึดอยากตอส่ิงท่ีถูกเสวยนั้น ยอมรวมไปถึง

ความคิดผูกหวงแหนไวกับตน และความปรารถนาใหคงอยูในสภาพนั้น

ตลอดไปดวย อาการเหลาน้ีเปนการขัดแยงตอกระบวนการของธรรมชาติท่ี

เปนไปตามกระแสแหงเหตุปจจัยตางๆ จึงเปนการนําตนเขาไปขัดขืนฝน

ขวางความประสานกลมกลืนกันในกระบวนการของธรรมชาติ เม่ือ

ดํารงชีวิตอยูโดยไมรูเทาทันความเปนจริงเหลาน้ี ถือเอาแตความอยาก 

ความยึด คือ ตัณหาอุปาทานเปนประมาณ ก็คือการเปนอยูอยางฝนท่ือๆ 

ซึ่งจะตองเกิดความกระทบกระท่ัง ขัดแยง บีบค้ัน และผลสะทอนกลับท่ี

เปนความทุกขในรูปตางๆ เกิดขึ้นเปนอันมาก 
ยิ่งกวานั้น ในฐานะท่ีคูสัมพันธท้ังสองฝาย เปนสวนประกอบอยู

ในธรรมชาติ ความสัมพันธระหวางกัน นอกจากจะเกี่ยวของไปถึง

กระบวนการธรรมชาติท้ังหมดเปนสวนรวมแลว ยังมักมีองคประกอบอื่น

บางสวนเขามาเกี่ยวของอยางพิเศษ เปนตัวการอยางท่ีสามอีกดวย เชน 

บุคคลท่ีอยากไดของส่ิงเดียวกัน เปนตน ความยึดอยากท่ีถูกขัด ยอมให

เกิดปฏิกิริยาแสดงความขัดแยงออกมาระหวางกัน เชน การแขงขัน ตอสู 

แยงชิง เปนตน เปนอาการรูปตางๆ ของความทุกข ยิ่งจัดการกับปญหา

ดวยความยึดอยากมากเทาใด ความทุกขก็ยิ่งรุนแรงเทาน้ัน แตถาจัดการ

ดวยปญญาถูกตรงมากเทาใด ปญหาก็หมดไปเทานั้น 
โดยนัยนี้ จากอวิชชา หรือโมหะ คือความไมรูส่ิงท้ังหลายตามที่

มันเปน จึงอยากไดอยางเห็นแกตัวดวยโลภะ เม่ือขัดของหรือถูกขัดขวาง 

และไมมีปญญารูเทาทัน ก็เกิดโทสะความขัดใจและความคิดทําลาย จาก

กิเลสรากเหงา ๓ อยางน้ี กิเลสรูปตางๆ ก็ปรากฏข้ึนมากมาย เชน ความ
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ตระหน่ี ความริษยา ความหวาดระแวง ความฟุงซาน ความวิตกกังวล 

ความกลัว ความพยาบาท ความเกียจคราน ฯลฯ  เปนการระดมสราง

ปจจัยแหงความขัดแยงใหเกิดขึ้นในตัวมากขึ้นๆ และกิเลสอันเปน

เครื่องหมายแหงความขัดแยงเหลาน้ี ยอมกลายเปนส่ิงสําหรับกีดกั้นจํากัด 

และแยกตนเองออกจากความประสานกลมกลืนของกระบวนการแหง

ธรรมชาติ ความขัดแยงตอธรรมชาตินี้ ยอมสงผลรายสะทอนกลับมาบีบ

คั้นกดดันบุคคลนั้นเอง เปนการลงโทษโดยธรรมชาติ  

โดยนัยน้ี ทุกขในธรรมชาติ หรือสังขารทุกข จึงแสดงผลออกมา

เปนความทุกขท่ีรูสึกไดในตัวคน เชน 
- เกิดความรูสึกคับแคบ มืด ขุนมัว อึดอัด เรารอน กระวน

กระวาย กลัดกลุม 
- เกิดผลรายตอบุคลิกภาพ และกออาการทางรางกาย เชน 

โรคภัยไขเจ็บ 
- ความทุกขท่ีเปนอาการตามปกติทางรางกายอันเปนธรรมดา

สังขาร เชน ความเจ็บปวดในยามปวยไข ทวีความรุนแรงเกิน

กวาท่ีควรจะเปนตามปกติของมัน เพราะความเขาไปยึดดวย

ตัณหาอุปาทาน เปนการซ้ําเติมตนเองหนักย่ิงข้ึน 
- เปนการกอความทุกขความขัดแยง ความคับแคบ อึดอัด ขุน

มัว ใหเกิดแกคนอื่นๆ ขยายกวาง ออกไป 
- เมื่อคนสวนใหญในสังคม แตละคน ตางระดมสรางกิเลส

ข้ึนมาปดกั้นแยกตนเองดวยความเห็นแกตัว ความขัดแยง

ตางๆ ก็เกิดเพ่ิมมากข้ึน สังคมก็เส่ือมโทรมเดือดรอน เพราะ

ผลกรรมรวมกันของคนในสังคม 
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น้ีคือกระบวนการทําใหสังขารทุกข เกิดกลายเปนทุกขเวทนา หรือ

ความทุกขแทๆ (ทุกขทุกข) ข้ึนมา เพราะเขาไปเก่ียวของกับส่ิงท้ังหลาย

ดวยอวิชชา มีชีวิตอยางฝนท่ือๆ ตอกระบวนการธรรมชาติ และปลอยตัว

ลงเปนทาสในกระแสของมัน เรียกส้ันๆ วา เพราะความยึดม่ันถือมั่น 
วิถีท่ีตรงขามจากน้ี ก็คือ การเปนอยูอยางรูเทาทันความจริง คือ รูจัก

ส่ิงท้ังหลายตามท่ีมันเปน แลวเขาไปเกี่ยวของดวยปญญา รูจักที่จะปฏิบัติ โดย

ประการที่วา ทุกขในธรรมชาติที่เปนไปตามสภาวะของมันเองตามธรรมดา

สังขาร จะคงเปนแตเพียงสังขารทุกขอยูตามเดิมของมันเทานั้น ไม

กอใหเกิดความขัดแยงเปนพิษเปนภัยมากขึ้น  
ยิ่งกวาน้ี ผู ท่ีเปนอยูดวยปญญาอยางนั้น ยังสามารถถือเอา

ประโยชนจากสังขารทุกขอีกดวย โดยเม่ือรูวาส่ิงเหลานี้เปนทุกข เพราะเขา

ไปยึดถือดวยตัณหาอุปาทาน ก็ไมเขาไปยึดถือมัน ไมเปนอยูอยางฝนท่ือๆ 

ไมสรางกิเลสสําหรับมาขีดวงจํากัดตนเองใหกลายเปนตัวการสรางความ

ขัดแยงข้ึนมาบีบคั้นตนเองมากข้ึน รูจักที่จะอยูอยางกลมกลืนประสานกับ

ธรรมชาติ ดวยการประพฤติคุณธรรมตางๆ ซึ่งทําใจใหเปดกวาง และทําให

เกิดความประสานกลมกลืน เชน เมตตา-ความรักความปรารถนาดีตอกัน 

กรุณา-ความคิดชวยเหลือ มุทิตา-ความบันเทิงใจในความสุขความสําเร็จ

ของผูอื่น อุเบกขา-ความวางใจเปนกลางตัดสินเหตุการณตามเปนจริงตาม

เหตุปจจัยและราบเรียบไมหว่ันไหวเพราะกระแสโลก ความสามัคคี ความ

รวมมือ การชวยเหลือบําเพ็ญประโยชนแกกัน ความเสียสละ ความสํารวม

ตน ความอดทน ความเคารพออนนอม ความมีวิจารณญาณไมหลงใหลใน

เหตุการณ เปนตน  
ท้ังนี้ เปนการตรงขามกับกิเลสที่สรางความขัดแยงและความคับ

แคบ เชน ความเกลียดชัง ความพยาบาท ความริษยา ความกลัดกลุม
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วุนวายใจ ความแตกแยก ความแกงแยงแขงดี การเห็นแกได การตามใจ

ตนเอง ความหุนหัน ความดื้อรั้น ความเยอหยิ่ง ความกลัว ความ

หวาดระแวง ความเกียจคราน ความเฉื่อยชา ความหดหู ความมัวเมา 

ความลืมตัว ความลุมหลงงมงาย เปนตน 
น้ีคือวิถีแหงความมีชีวิตท่ีประสานกลมกลืนในธรรมชาติ การ

สามารถถือเอาประโยชนจากกฎธรรมชาติ หรือใชกฎธรรมชาติใหเปน

ประโยชนได การอยูอยางไมสูญเสียอิสรภาพ อยางที่วา อยูอยางไมยึดมั่นถือ

มั่น หรือการมีชีวิตอยูดวยปญญา ซึ่งถือวาเปนการมีชีวิตอยูอยางประเสริฐสุด 

ตามพุทธภาษิตวา “ป ฺาชีวึ ชีวิตมาหุ เสฏฐํ”98 

๓. อนัตตตา  
ความเขาใจใน อนัตตตา มีคุณคาสําคัญทางจริยธรรม คือ 

๑) ในขั้นตน ทางดานตัณหา ชวยลดทอนความเห็นแกตน มิให

ทําการตางๆ โดยยึดถือแตประโยชนตนเปนประมาณ ทําใหมองเห็น

ประโยชนในวงกวาง ท่ีไมมีตัวตนมาเปนเครื่องกีดกั้นจํากัด 
อนึ่ ง  ภาวะ ท่ี ส่ิ ง ท้ั งหลายไม มี ตัวตนของ มัน เอง  เกิดจาก

สวนประกอบ และเปนไปตามเหตุปจจัยนั้น สอนวา ส่ิงท้ังหลายจะปรากฏ

รูปเปนอยางไร ยอมแลวแตการปรุงแตง ดวยการทําเหตุปจจัย และชักโยง

เชื่อมความสัมพันธให เปนไปตามความมุ งหมายและขอบเขตวิ สัย

ความสามารถ โดยนัยนี้ จึงเปนการย้ําขอท่ีวาบุคคลควรปฏิบัติตอส่ิง

ท้ังหลายตรงตัวเหตุปจจัย ดวยทาทีท่ีเปนอิสระ ซึ่งเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดที่จะใหได

ท้ังผลสําเร็จตามความมุงหมาย และไมเกิดทุกขเพราะตัณหาอุปาทาน 
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๒) ในข้ันกลาง ทางดานทิฏฐิ ทําใหจิตใจกวางขวางข้ึน สามารถ

เขาไปเก่ียวของ พิจารณา และจัดการกับปญหาและเรื่องราวตางๆ โดยไม

เอาตัวตน ความอยากของตน ตลอดจนความเห็น ความยึดมั่นถือมั่นของ

ตนเขาไปขัด แตพิจารณาจัดการไปตามตัวธรรม ตามตัวเหตุตัวผล ตามท่ี

มันเปนของมันหรือควรจะเปนแทๆ คือสามารถต้ังอุเบกขา วางจิตเปน

กลาง เขาไปเพงตามท่ีเปนจริง งดเวนอัตตาธิปไตย ปฏิบัติตามหลัก

ธรรมาธิปไตย 

๓) ในขั้นสูง การรูหลักอนัตตตา ก็คือ การรูส่ิงท้ังหลายตามท่ีมัน

เปนอยางแทจริง คือ รูหลักความจริงของธรรมชาติถึงท่ีสุด ความรู

สมบูรณถึงข้ันน้ี ทําใหสลัดความยืดม่ันถือม่ันเสียได ถึงความหลุดพน 

บรรลุอิสรภาพโดยสมบูรณ อันเปนจุดหมายของพุทธธรรม อยางไรก็ดี 

ความรู แ จ มแจ ง ในห ลักอ นัตตตา  ต อ งอ า ศัยความ เข า ใ จต าม

แนวปฏิจจสมุปบาท และการปฏิบัติตามแนวมรรค ซึ่งจะกลาวตอไป 

๔) กลาวโดยท่ัวไป หลักอนัตตตา พรอมท้ังหลักอนิจจตา และ

หลักทุกขตา เปนเครื่องยืนยันความถูกตองแทจริง ของหลักจริยธรรม

อื่นๆ โดยเฉพาะหลักกรรม และหลักการปฏิบัติเพื่อความหลุดพน เชน 

เพราะส่ิงท้ังหลายไมมีตัวตน ความเปนไปในรูปกระแสแหงเหตุปจจัย ท่ี

สัมพันธสืบตอเน่ืองอาศัยกันจึงเปนไปได กรรมจึงมีได และเพราะส่ิง

ท้ังหลายไมมีตัวตน ความหลุดพนจึงมีได ดังนี้ เปนตน อยางไรก็ดี 

คําอธิบายในเรื่องนี้จะตองพิจารณาตามแนวปฏิจจสมุปบาทท่ีจะกลาว

ตอไป  



ไตรลักษณ   ๑๖๑ 
 

  

พุทธพจนเก่ียวกับไตรลักษณ 

ก. ความรูเทาทันสภาวะของไตรลักษณ 

“ภิกษุท้ังหลาย เม่ืออะไรมีอยู่ เพราะอาศัยอะไร 
เพราะยึดถืออะไร จึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่า น่ันของเรา, เราเป็น
น่ัน, น่ันเป็นอัตตา/ตัวตนของเรา... 

“ภิกษุท้ังหลาย เม่ือรูป...เม่ือเวทนา...เม่ือสัญญา...เม่ือ
สังขาร...เม่ือวิญญาณมีอยู่ เพราะอาศัย (รูป...เวทนา...
สัญญา...สังขาร...) วิญญาณ เพราะยึดม่ัน (รูป...เวทนา...
สัญญา...สังขาร...) วิญญาณ จึงเกิดทิฏฐิขึ้นว่า น่ันของ
เรา, เราเป็นน่ัน, น่ันเป็นอัตตา/ตัวตนของเรา”99 

“ภิกษุทั้งหลาย สมณะทั้งหลาย ก็ดี พราหมณ์ทั้งหลาย ก็ดี 
เหล่าหนึ่งเหล่าใด ก็ตาม ท่ีมองเห็นอัตตา/ตัวตน แบบ
ต่างๆ หลากหลายเป็นอเนก ย่อมมองเห็นอุปาทานขันธ์
เหล่าน้ันท้ังหมด หรือไม่ก็มองเห็นขันธ์ใดขันธ์หน่ึง ใน
บรรดาอุปาทานขันธ์เหล่าน้ัน (ว่าเป็นอัตตา) กล่าวคือ:- 

“ภิกษุท้ังหลาย ปุถุชนในโลกน้ี ผู้มิได้เรียนสดับ...ย่อม
มองเห็นรูปว่าเป็นอัตตาบ้าง ย่อมมองเห็นอัตตามีรูป
บ้าง ย่อมมองเห็นรูปในอัตตาบ้าง ย่อมมองเห็นอัตตาใน
รูปบ้าง ย่อมมองเห็นเวทนา...สัญญา...สังขารท้ังหลาย...
วิญญาณ (ทํานองเดียวกัน) โดยนัยดังกล่าวน้ัน การ
มองเห็นน้ีแล ก็กลายเป็นความปักใจยึดถือของเขาว่า 
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“ตัวเรามี/ตัวเราเป็น”100  

“ภิกษุทั ้งหลาย ร ูป ...เวทนา . ..สัญญา ...สังขาร ...
วิญญาณ ไม่เท่ียง, ส่ิงใดไม่เท่ียง สิ่งน้ันเป็นทุกข์, สิ่งใด
เป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา, สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้น
พึงเห็นด้วยสัมมาปัญญา ตามที่มันเป็นว่า นั่นไม่ใช่ของ
เรา มิใช่เราเป็นน่ัน น่ันไม่ใช่ตัวตนของเรา”101 

“ภิกษุทั ้งหลาย ร ูป ...เวทนา . ..สัญญา ...สังขาร ...
วิญญาณ ไม่เที่ยง...เป็นทุกข์...เป็นอนัตตา, แม้สภาวะที่
เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้รูป ฯลฯ วิญญาณเกิดขึ ้น ก็ไม่
เที่ยง...เป็นทุกข์...เป็นอนัตตา, รูป ฯลฯ วิญญาณ ซึ่ง
เกิดจากสภาวะที่ไม่เที่ยง...เป็นทุกข์...เป็นอนัตตา จักเป็น
ของเท่ียง...เป็นสุข...เป็นอัตตา ได้จากท่ีไหน”102 

“ท่านเอย อริยสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้ว ได้พบเห็น
อริยชนทั้งหลาย ฉลาดในอริยธรรม ฝึกอบรมดีแล้วใน
อริยธรรม ได้พบเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ฉลาดในสัปปุริส
ธรรม ฝึกอบรมดีแล้วในสัปปุริสธรรม ย่อมไม่มองเห็น 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นอัตตา, ไม่
มองเห็นอัตตามีร ูป มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร มี
วิญญาณ, ไม่มองเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ ในอัตตา, ไม่มองเห็นอัตตา ในรูป ในเวทนา ใน
สัญญา ในสังขาร ในวิญญาณ  
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“อริยสาวกนั ้น ร ู ้ช ัดร ูป เวทนา สัญญา สังขาร 
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

                                                 
103  สํ.ข.๑๗/๒๐๗/๑๓๙ (แปลรวบความ, เปนภาษิตของพระสารีบุตร); ขอความวา ไมเห็นรูป

เปนตน ไมเห็นตนมีรูป ไมเห็นรูปในตน ไมเห็นตนในรูปน้ัน ถาจะใชเปนคําศัพทสั้นๆ ก็

ตรงกับคําในวิสุทธิมัคค วา น อตฺตา (ไมเปนตน) น อตฺตโน (ไมใชของตน) น อตฺตนิ 

(ไมใชในตน) น อตฺตวตี (ไมใชมีตน) ดู วิสุทฺธิ.๓/๑๙๔; วิสุทธิมัคค แสดงวิธีพิจารณา
ใหเห็นความวางจากตัวตน โดยใชคําพิจารณามากมายหลายแง  เชน  กําหนด

พิจารณารูปวา ไมใชสัตว ไมใชชีวะ ไมใชนระ ไมใชมาณวะ ไมใชสตรี ไมใชบุรุษ ไมใช

อัตตา ไมใชอัตตนิยะ (เนื่องดวยตน) ไมใชเรา ไมใชของเรา ไมใชของผูอ่ืน ไมใชของ

ใครๆ (วิสุทฺธิ.๓/๒๙๓-๖) 
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ความรู้สึกรุมเร้าว่า รูปเป็นเรา รูปของเรา, เวทนาเป็นเรา 
เวทนาของเรา, สัญญาเป็นเรา สัญญาของเรา, สังขาร
เป็นเรา สังขารของเรา, วิญญาณเป็นเรา วิญญาณของ
เรา.  

“เมื ่อเขาอยู่ด้วยความรู้สึกรุมเร้าว่า รูปเป็นเรา รูป
ของเรา ฯลฯ วิญญาณเป็นเรา วิญญาณของเรา, รูป 
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมแปรปรวนไป 
กลายเป็นอย่างอื่น, เขาย่อมเกิดความโศกเศร้า ความครํ่า
ครวญ ความทุกข์ โทมนัส และความคับแค้นผิดหวัง 
เพราะการที่รูป ฯลฯ วิญญาณ แปรปรวนไป กลายเป็น
อย่างอ่ืน 

“แน่ะท่านคหบดี อย่างไร จะชื่อว่า ป่วยแต่กาย ใจไม่
ป่วย? ในข้อนี้ อริยสาวกผู้ได้เรียนสดับแล้ว...ย่อมไม่
มองเห็น รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เป็นตน 
(อัตตา), ไม่มองเห็นตน มีรูป มีเวทนา มีสัญญา มี
สังขาร มีวิญญาณ, ไม่มองเห็นรูป เวทนา สัญญา 
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   ๑๖๕ 
 

  

แปรปรวนไป กลายเป็นอย่างอื่น, เธอก็ไม่เกิดความ
โศกเศร้า ความครํ ่าครวญ ความทุกข์ โทมนัส และ
ความคับแค้นผิดหวัง เพราะการที่รูป ฯลฯ วิญญาณ 
แปรปรวนไป กลายเป็นอย่างอ่ืน”104 

“ภิกษุทั้งหลาย อย่างไรจึงจะมีความไม่กระวนกระวาย
ท่ีเกิดจากความไม่ถือม่ัน? ในข้อนี้อริยสาวกผู้ได้เรียนสดับ
แล้ว... ย่อมไม่มองเห็นรูปเป็นตน, ไม่มองเห็นตนมีรูป, 
ไม่มองเห็นตนในรูป, ไม่มองเห็นรูปในตน ถึงรูปของเธอ
นั ้น จะแปรปรวนไป กลายเป็นอย่างอื ่น เธอก็ไม่มี
ว ิญญาณที ่หมุนคล้อยไปตามความแปรปรวนของรูป 
เพราะการที่รูปแปรปรวนไปกลายเป็นอย่างอื่นนั้นด้วย, 
ความกระวนกระวายและประดาความร ู ้ ส ึ กน ึกค ิ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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ปวงในบัดน ี ้ก ็ด ี ล ้วนไม่เท ี ่ยง เป ็นท ุกข ์ มีความ
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 (อโยนิโสมนสิการ) อย่างนี ้ว ่า: ในอดีตกาลอัน
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
น้ันจักไป ณ ที่ใดหนอ? 

“เม่ือปุถุชนน้ัน มนสิการโดยไม่แยบคายอย่างนี้ ทิฏฐิ
อย่างใดอย่างหนึ่งในทิฏฐิ ๖ อย่าง ย่อมเกิดขึ้น คือ 
เขาย่อมเกิดทิฏฐิ (ยึดถือ) เอาเป็นจริงเป็นแท้ว่า เรามี
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อัตตา,...เราไม่มีอัตตา,...เรากําหนดรู้อัตตาด้วยอัตตา,...เรา
กําหนดรู้สภาวะที่มิใช่อัตตาด้วยอัตตา,...เรากําหนดรู้อัตตา
ด้วยสภาวะที่มิใช่อัตตา, หรือมิฉะนั้นก็จะมีทิฏฐิดังนี้ว่า 
อัตตาของเรานี ้แหละ ที ่เป ็นตัวบงการ เป็นผู ้ เสวย 
ประสบวิบากแห่งกรรมท่ีดีและชั่ว ณ ที่นั้นๆ เป็นสภาวะ
ที่เที่ยงแท้ ยั่งยืน คงอยู่ตลอดไป มีความไม่ผันแปรเป็น
ธรรมดา จักคงอยู่อย่างนั้นเสมอตลอดไป ภิกษุทั้งหลาย 
น้ีเรียกว่า ทิฏฐิ รกชัฏแห่งทิฏฐิ กันดารแห่งทิฏฐิ เสี้ยน
หนามทิฏฐิ ความด้ินรนแห่งทิฏฐิ ทิฏฐิเครื่องผูกมัดสัตว์, 
ปุถุชนผู้มิได้เรียนสดับ ซึ่งถูกทิฏฐิเครื่องผูกมัดรัดตัวไว้ 
ย่อมไม่พ้นจาก ชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ 
โทมนัส และอุปายาส, เรากล่าวว่า ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ 

“ภิกษุทั ้งหลาย ส่วนอริยสาวก ผู้ได้เรียนสดับแล้ว 
ฯลฯ ย่อมรู้ชัดธรรมที่ควรมนสิการ รู้ชัดธรรมที่ไม่ควร
มนสิการ, ย่อมไม่มนสิการธรรมที่ไม่ควรมนสิการ ย่อม
มนสิการธรรมท่ีควรมนสิการ 

“ธรรมท่ีไม่ควรมนสิการ ซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการ เป็น
ไฉน? กล่าวคือ เมื่ออริยสาวกมนสิการธรรมเหล่าใด 
กามาสวะก็ดี ภวาสวะก็ดี อวิชชาสวะก็ดี ที่ยังไม่เกิด ก็
เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็เจริญ, เหล่านี้คือธรรมที่ไม่ควร
มนสิการ ซึ่งอริยสาวกไม่มนสิการ 

“ธรรมที ่ควรมนสิการ ซึ ่งอริยสาวกมนสิการ เป็น
ไฉน? กล่าวคือ เมื่ออริยสาวกมนสิการธรรมเหล่าใด 
กามาสวะก็ดี ภวาสวะก็ดี อวิชชาสวะก็ดี ที่ยังไม่เกิด ก็



๑๖๘  พุทธธรรม 
 

ไม่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ถูกละเสียได้, เหล่านี้คือธรรม
ท่ีควรมนสิการ ซึ่งอริยสาวกย่อมมนสิการ  

“เพราะอร ิยสาวกนั ้น ไม ่มนสิการธรรมที ่ ไม ่ควร
มนสิการ และมนสิการธรรมที ่ควรมนสิการ อาสวะ
ทั้งหลายที่ยังไม่เกิด ก็จะไม่เกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว ก็
จะถูกละเสียได้ 

“อริยสาวกนั ้น ย่อมมนสิการโดยแยบคาย (โยนิโส
มนสิการ) ว่า นี้ทุกข์...นี้เหตุให้เกิดทุกข์...นี้ความดับทุกข์...
นี้ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกข์; เมื่ออริยสาวกนั้นมนสิการ
โดยแยบคายอย่างนี ้ สังโยชน์ ๓ ย่อมถูกละเส ียได้ 
กล่าวคือ สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส”107 

ข. คุณคาทางจริยธรรมของไตรลักษณ  
 (ดานทําจิตเปนอิสระ และดานทํากิจโดยไมประมาท) 

- อนิจจตาแหงชีวิต และการเห็นคุณคาของกาลเวลา 
“พระอาทิตยพันธุ ์ (พระพุทธเจ้า) ได้ตรัส

แสดงไว ้ว ่า ร ูปอุปมาเหมือนฟูมฟองแม่น ํ ้า 
เวทนาอุปมาเหมือนฟองนํ้าฝน สัญญาอุปมา
เหมือนพยับแดด สังขารอุปมาเหมือนต้นกล้วย 
วิญญาณอุปมาเหมือนมายากล ภิกษุพินิจดู 
พิจารณาโดยแยบคาย ซึ ่งเบญจขันธ์นั ้นด้วย
ประการใดๆ ก็มีแต่สภาวะที่ว่างเปล่า พระผู้ทรง
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ปัญญาดังผืนแผ่นดิน ทรงปรารภร่างกายนี้แล้ว 
ทรงแสดงการละธรรม ๓ อย่าง (โลภะ โทสะ 
โมหะ หรือตัณหา มานะ ทิฏฐิ) ไว้  

“ท่านทั้งหลาย จงดูรูปที่เขาทิ้งแล้ว เมื่อใด 
อายุ ไออุ ่น และวิญญาณ ละกายนี้ เมื ่อนั้น 
ร่างกายก็ถูกทิ้ง นอน ไร้จิตใจ กลายเป็นอาหาร
ของสัตว์อ่ืน น้ีแหละการสืบต่อ (ชีวิต) ก็อย่างนี้ 
มันเป็นมายากลหลอกคนโง่ให้เพ้อ ได้บอกแล้ว
ว่า เบญจขันธ์นี้เป็นผู้ล่าสังหารอยู่ในตัว, จะหา
แก่นสารในเบญจขันธ์น้ีย่อมไม่มี 

“ภิกษุระดมเพียรแล้ว พึงพิจารณาขันธ์
ทั้งหลายอย่างนี้ โดยมีสัมปชัญญะ มีสติมั่น ทั้ง
วันทั ้งคืน พึงละเครื ่องผูกมัดเสียให้หมด พึง
สร้างที ่พ ึ ่งให้แก่ตน เมื ่อปรารถนาอัจจุตบท 
(นิพพาน) ก็พึงประพฤติเหมือนดังคนที่ศีรษะถูก
ไฟไหม้”108 

“ภิกษุทั ้งหลาย อายุของมนุษย์ทั ้งหลายนี ้น้อย, 
จะต้องไปสู่ภพหน้า, พึงวินิจฉัยการด้วยความรู้คิด, พึง
กระท ําการด ีงาม (ก ุศล ) , พึงครองช ีว ิตประเสร ิฐ 
(พรหมจรรย์), ผู้ที่เกิดมาแล้ว ที่จะไม่ตายเป็นไม่มี ผู้ใด
อยู่ได้นาน ผู้นั้นก็อยู่ได้แค่ร้อยปี จะเกินไปบ้างก็เพียง
เล็กน้อย 
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“อายุของมนุษย์ทั้งหลายน้อย สัตบุรุษพึงดู
หมิ่นอายุที่น้อยนั้น, พึงประพฤติเหมือนดังถูก
ไฟไหม้ศีรษะ, การที่มัจจุราชจะไม่มาหานั้น เป็น
อันไม่มี, วันคืนย่อมล่วงไป ชีวิตก็หดสั้นเข้า, 
อายุของสัตว์ทั้งหลายย่อมหมดสิ้นไป เหมือนดัง
น้ําในธารน้ําน้อย”109 

“ช ีว ิตของส ัตว ์ท ั ้ งหลายในโลกน ี ้ ไม ่ มี
เครื่องหมาย ไม่มีใครรู้ ทั้งยาก ทั้งน้อย และ
ระคนด้วยทุกข์ ความเพียรพยายามที่จะช่วยให้
สัตว์ที ่เกิดมาแล้ว ไม่ต้องตายได้นั้น ไม่มีเลย, 
แม้อยู่ได้ถึงชรา ก็ต้องตาย, เพราะสัตว์ทั้งหลาย
มีธรรมดาอย่างน้ีเอง 

“ผลไม้สุกแล้ว ก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาจากการที่
จะต้องร่วงหล่นไป ฉันใด, สัตว์ทั้งหลายเกิด
มาแล้ว ก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาจากการที่จะต้องตาย 
ฉันนั้น. ภาชนะดินที่ช่างหม้อทําแล้วทั้งหมด 
ล้วนมีความแตกเป็นที่สุด ฉันใด, ชีวิตของสัตว์
ทั้งหลายก็มีความตายเป็นที่สุด ฉันน้ัน  

“ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนเขลา ทั้งคนฉลาด 
ล้วนไปสู่อํานาจของมฤตยู มีมฤตยูเป็นที่ไปเบื้อง
หน้าด้วยกันท้ังหมด 
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“เมื ่อเขาเหล่านั ้น ถูกมฤตยูครอบงําแล้ว 
ต้องไปปรโลก, บิดาจะป้องกันบุตรไว้ก็ไม่ได้ 
ญาติทั ้งหลายจะป้องกันเหล่าญาติไว้ก็ไม่ได้. ดู
เถิด ทั้งที่หมู่ญาติกําลังมองดู พรํ่ารําพันอยู่ด้วย
ประการต่างๆ ผู้จะต้องตายก็ถูกพาไปแต่ลําพังคน
เดียว เหมือนโคท่ีเขาเอาไปฆ่า. 

“โลกถูกความแก่และความตายบดขยี้อย่างนี้
เอง, ปราชญ์ทั้งหลายรู้เท่าทันกระบวนความ
เป็นไปของโลกแล้ว จึงไม่เศร้าโศก. 

“ท่านไม่รู ้ทาง ไม่ว่าของผู ้มาหรือของผู้ไป, 
เมื ่อมองไม่เห็นปลายสุดทั ้งสองด้าน จะครํ ่า
ครวญไปก็ไร้ประโยชน์. ถ้าคนหลงใหลครํ่าครวญ
เบียดเบียนตนเองแล้ว จะทําประโยชน์อะไรให้
เกิดขึ้นมาได้บ้างแล้วไซร้, ท่านผู้มีวิจารณญาณก็
คงทําอย่างน้ันบ้าง. 

“การร้องไห้หรือโศกเศร้า จะช่วยให้จิตใจสงบ
สบาย ก็หาไม่, มีแต่จะเกิดทุกข์ทบทวี ทั้ง
ร่างกายก็จะพลอยทรุดโทรม จะเบียดเบียนตัว
ของตัวเอง จนกลายเป ็นคนซูบผอม หมด
ผิวพรรณ, ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว จะอาศัยการร้องไห้
ครํ่าครวญน้ันเป็นเครื่องช่วยตัวเขา ก็ไม่ได้, การ
ครํ่าครวญรํ่าไห้จึงไร้ประโยชน์. คนที่สลัดความ
เศร้าโศกไม่ได้ มัวทอดถอนใจถึงคนที่ตายไปแล้ว 
ตกอยู่ในอํานาจความโศกเศร้า ก็มีแต่จะทุกข์หนัก
ย่ิงขึ้น. 



๑๗๒  พุทธธรรม 
 

“ดูสิ ถึงคนอ่ืนๆ ก็กําลังเตรียมตัวจะเดินทาง
กันไปตามกรรม. ที ่น ี ่ ประดาสัตว์เผชิญกับ
อํานาจของพญามัจจุราชเข้าแล้ว ต่างก็กําลังดิ้น
รนกันอยู่ท้ังน้ัน. 

“คนท้ังหลายคิดหมายไว้อย่างใด ต่อมาการณ์
ก็กลับกลายไปเป็นอย่างอื่น. ความพลัดพรากจาก
กันก็เป็นอย่างนี ้แหละ. ดูเถิด กระบวนความ
เป็นไปของโลก, แม้จะมีคนอยู่ได้ถึงร้อยปี หรือ
เกินกว่านั ้น เขาก็ต้องพลัดพรากจากหมู ่ญาติ 
ต้องท้ิงชีวิตไว้ในโลกน้ีอยู่ดี. 

“เพราะฉะนั้น สาธุชน สดับคําสอนของท่าน
ผู้ไกลกิเลสแล้ว พึงระงับความครํ่าครวญรําพัน
เสีย. เห็นคนล่วงลับจากไป ก็ทําใจได้ว่า ผู้ที่
ล่วงลับไปแล้ว เราจะขอให้เป็นอยู่อีก ย่อมไม่ได้. 
ธีรชน คนฉลาด มีปัญญา เป็นบัณฑิต พึง
ระงับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นแล้วได้โดยฉับพลัน 
เหมือนเอานํ้าดับไฟที่ลุกลาม และเหมือนลมพัด
ปุยนุ่น 

“ผู้ปรารถนาสุขแก่ตน พึงระงับความครํ่าครวญ
รําพัน ความโหยหา และโทมนัสเสีย, พึงถอน
ลูกศรที่เสียบตัวทิ้งไป. ผู้ที่ถอนลูกศรได้แล้ว เป็น
อิสระ ก็จะพบความสงบใจ. จะผ่านพ้นความ
โศกเศร้าไปได้หมด กลายเป็นผู้ไร้โศก เย็นใจ.”110 

                                                 
110  ขุ.สุ.๒๕/๓๘๐/๔๔๗ (บางสวนมีซ้ําใน ขุ.ชา.๒๗/๑๕๖๘-๑๕๗๒/๓๑๗-๘; ขุ.ม.๒๙/๑๘๕/๑๔๕) 



ไตรลักษณ   ๑๗๓ 
 

  

“มนุษย์นี้ ตั้งแต่เริ่มเกิดอยู่ในครรภ์ ไม่ว่าจะ
เป็นกลางวันหรือกลางคืน เมื ่อเริ ่มชีว ิตขึ ้น
มาแล้ว ก ็ม ีแต่จะบ่ายหน้าไป ไม่หวนหลัง
กลับคืน. คนทั ้งหลาย ถึงจะพรั ่งพร้อมด้วย
กําลังพล จะต่อสู้ให้ไม่แก่ไม่ตาย ก็ไม่ได้, ปวง
สัตว์ล้วนถูกชาติและชรายํ่ายี, เพราะเหตุนี้ 
ข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่า จะบําเพ็ญธรรม.  

“ราชาผู้เป็นรัฏฐาธิบดี อาจเอาชนะกองทัพ 
ซึ่งมีพลทั้งสี ่เหล่า (ช้าง ม้า รถ ราบ) ที่น่า
สะพร ึงกล ัวได ้ แต่ไม ่สามารถเอาชนะพญา
มัจจุราช...  

“ราชาบางพวก แวดล้อมด้วยพลช้าง พลม้า พล
รถ และพลราบแล้ว หลุดพ้นเงื ้อมมือข้าศึกไปได้ 
แต่ไม่อาจตีหักให้พ้นพญามัจจุราช...ราชาทั้งหลาย
ผู ้แกล้วกล้า สามารถหักค่าย ทําลายข้าศ ึก
มากมายได้ ด้วยพลช้าง พลม้า พลรถ และพล
ราบ แต่ไม่อาจย่ํายีพญามัจจุราช ฯลฯ  

“มนุษย์ทั้งหลาย ย่อมบวงสรวง ทําให้ยักษ์ 

ปีศาจ หรือเปรตทั้งหลาย แม้ที่เกรี้ยวกราดแล้ว 
ยอมสงบพิโรธได้ แต่จะทําให้พญามัจจ ุราช
ยินยอมหาได้ไม่ ฯลฯ ผู ้ต ้องหาทําผิดฐาน
ประทุษร้ายต่อองค์ราชา หรือต่อราชสมบัติ ก็ดี 

ผู ้ร ้ายที ่เบียดเบียนประชาชนก็ดี ยังมีทางขอให้
พระราชาทรงผ่อนปรนพระราชทานอภัยโทษได้ 



๑๗๔  พุทธธรรม 
 

แต่จะทําให้พญามัจจุราชผ่อนผันยอมตามหาได้ไม่
...  

“จะเป็นกษัตร ิย ์ ก็ตาม พราหมณ์ ก็ตาม จะ
รํ ่ารวย มีกําลังอิทธิพล หรือมีเดชศักดาแค่ไหน 
พญามัจจุราชก็ไม่เห็นแก่ใครเลย เพราะฉะนั ้น 

ข้าพเจ้าจึงมีความคิดว่า จะบําเพ็ญธรรม ฯลฯ 

“ธรรมนั ่นแล ย่อมรักษาผู ้ประพฤติธรรม. 
ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนําสุขมาให้, นี้เป็น
อานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้ว. ผู้ประพฤติ
ธรรม ย่อมไม่ไปสู่ทุคติ. ธรรมกับอธรรม สอง
อย่างนี้ จะมีผลเสมอกันก็หาไม่, อธรรมย่อม
นําไปสู่นรก, ธรรมย่อมให้ถึงสุคติ”111 

“เปรียบเหมือนว่า ภูเขาใหญ่ศิลาล้วน สูงจด
ท้องฟ้า กลิ้งเข้ามารอบด้าน ทั้งสี ่ทิศ บดขยี้
สัตว์ทั้งหลายเสีย ฉันใด ความแก่และความตาย 
ก็ครอบงําสัตว์ทั้งหลาย ฉันนั้น, ทั้งกษัตริย์ 
พราหมณ์ แพศย์ และศูทร ตลอดจนจัณฑาล
และคนเก็บกวาดขยะ ชราและมรณะย่อมยํ ่ายี
ทั้งหมด ไม่ละเว้นใครเลย. ณ ที่นั้น ไม่มียุทธ
ภูมิสําหรับพลช้าง สําหรับพลรถ หรือสําหรับพล
ราบ. จะใช้เวทมนต์ต่อสู้ หรือเอาทรัพย์สินจ้าง 
ก็ไม่อาจเอาชนะได้. 

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



ไตรลักษณ   ๑๗๕ 
 

  

“เพราะฉะนั ้น คนฉลาด (บัณฑิต) เมื ่อ
มองเห็นประโยชน์ (ที่แท้) แก่ตน พึงปลูกฝัง
ศรัทธาในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์. 
ผู้ใดประพฤติธรรมด้วยกาย วาจา ใจ ผู้นั้นย่อม
เป็นท่ีสรรเสริญในโลกน้ี, จากไปแล้ว ก็บันเทิงใน
สวรรค์”112 

“ชาวโลกถูกมัจจุราชคอยประหัตประหาร ถูก
ชราป ิดล ้อมไว้ ถูกลูกศรแห่งตัณหาทิ ่มแทง 
พล่านไปด้วยความปรารถนาตลอดทุกเวลา.  

“ชาวโลกถูกมัจจุราชหํ้าหั่น ถูกชราล้อมไว้ ไม่
มีอะไรต้านทานได้ จึงเดือดร้อนอยู่รํ่าไป ราวกะ
เป็นคนร้ายท่ีถูกลงโทษ.  

“ความตาย ความเจ็บไข้ และความแก่ เป็น
เหมือนไฟ ๓ กองที่คอยไล่ตาม, กําลังที่จะ
รับมือได้ ก็ไม่มี แรงเร็วท่ีจะวิ่งหนีก็ไม่พอ 

“(เพราะฉะนั้น) เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไป
เปล่า จะน้อยหรือมากก็ให้ได้อะไรบ้าง เพราะวัน
คืนล่วงไป ชีวิตของคนก็พร่องลงไปจากประโยชน์
ที่จะทํา. จะเดินอยู่ก็ตาม ยืนอยู่ก็ตาม นั่งหรือ
นอนอยู่ก็ตาม วาระสุดท้ายก็ใกล้เข้ามาๆ, ท่าน
จึงไม่ควรประมาทเวลา.”113 

                                                 
112  สํ.ส.๑๕/๔๑๕/๑๔๘ 
113  ขุ.เถร.๒๖/๓๕๙/๓๓๕ (ภาษิตของพระสิริมัณฑเถระ) 



๑๗๖  พุทธธรรม 
 

“ข้าพเจ้าเห็นลูกชาย ของท่านทั้งหลาย เรียก
ขานว่าแม่จ๊ะพ่อจ๋า เป็นบุตรรักที่ได้มาโดยยาก แต่
อยู่มาได้ยังไม่ทันเข้าวัยชรา ก็ตายก่อนเสียแล้ว. 
ข้าพเจ้าเห็นลูกหญิงของท่านทั้งหลาย เป็นรุ่น
สาว สวยงามน่าชม แต่ก ็มาสิ ้นช ีว ิตไปเส ีย 
เหมือนหน่อไม้ไผ่ท่ียังอ่อน ถูกเขาถอนเอาไป.  

“แท้จริง ชายหรือหญิงก็ตาม ถึงยังหนุ่มยัง
สาว ก็ตายได้, ใครเล่าจะพึงวางใจในชีวิตว่า เรา
ยังหนุ่มยังสาวอยู่. วันคืนเคลื่อนคล้อย อายุก็
น้อยเข้าทุกที เหมือนอายุของฝูงปลาในที่นํ ้า
งวด. ความเป็นหนุ่มเป็นสาวจะเป็นหลักอะไรได้. 
ฯลฯ ชาวโลกถูกมัจจุราชประหัตประหาร ถูกชรา
ปิดล้อมไว้. คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า...  

“เมื่อเขาเอาด้ายมาทอผ้า เขาทอไปได้เท่าใด 
ส่วนที่จะต้องทอต่อไป ก็เหลือน้อยเข้าเท่านั้น นี้
ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ก็ฉันนั้น. แม่นํ้า
เต็มฝั ่ง ไม่ไหลทวนขึ้นที ่สูง ฉันใด อายุของ
มนุษย์ทั ้งหลาย ก็ไม่เวียนกลับมาสู่วัยเด็กอีก 
ฉันนั้น. แม่นํ้าที่เต็มฝั่ง พัดพาเอาต้นไม้ที่เกิด
อยู่ริมฝั่งให้หักโค่นไป ฉันใด ความแก่และความ
ตายก็พัดพาประดาสัตว์ไป ฉันน้ัน. ฯลฯ  

“ผลไม้ที ่ส ุกแล้ว ย่อมมีภัยอยู ่ตลอดเวลา 
จากการที ่จะต ้องร ่วงหล ่นไป ฉันใด ส ัตว์
ทั้งหลายเกิดมาแล้ว ก็มีภัยอยู่ตลอดเวลาจากการ
ที่จะต้องตาย ฉันน้ัน. 



ไตรลักษณ   ๑๗๗ 
 

  

“ตอนเช้า ยังเห็นกันอยู่มากคน พอตกเย็น บาง
คนก็ไม่เห็น, เมื่อเย็น ยังเห็นกันอยู่มากคน ถึงรุ่ง
เช้า บางคนก็ไม่เห็น. ควรรีบทําความเพียรเสียแต่
วันนี้, ใครเล่ารู้ว่าจะตายในวันพรุ่ง เพราะความผัด
เพี้ยนกับพญามัจจุราชเจ้าทัพใหญ่น้ัน ไม่มีเลย.”114 

“บุตรของข้าพเจ้าทิ ้งร่างไป เหมือนงูลอก
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
เผาอย ู ่ ย ่อมไม ่ ร ู ้ ว ่ าญาต ิคร ํ ่ าครวญถ ึ ง . 
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศก เขาไปแล้ว
ตามวิถีทางของเขา.”115 

                                                 
114  ขุ.ชา.๒๘/๔๓๗-๔๔๑/๑๖๓-๕ (เลือกแปลบางคาถา) 
115  ขุ.ชา.๒๗/๗๑๗-๗๒๐/๑๖๗-๘ 



๑๗๘  พุทธธรรม 
 

“ถ้าจะเศร้าโศกถึงคนท่ีไม่มีอยู่แก่ตน คือคนที่
ตายไปแล้ว ก็ควรจะเศร้าโศกถึงตนเอง ซึ่งตกอยู่
ในอํานาจของพญามัจจุราชตลอดเวลา.  

“อายุสังขารใช่จะประมาทไปตามสัตว์ ผู้ยืน 
นั่ง นอน หรือเดินอยู่ ก็หาไม่. วัยย่อมเสื่อม
ลงเร่ือยไป ทุกหลับตา ทุกลืมตา.  

“เมื่อวัยเสื่อมสิ้นไปอย่างนี้ ความพลัดพราก
จากกัน ก็ต้องมี โดยไม่ต้องสงสัย. หมู่สัตว์ที่ยัง
เหลืออยู่ ควรเมตตาเอื้อเอ็นดูต่อกัน, ไม่ควรจะ
มัวเศร้าโศกถึงผู้ที่ตายไปแล้ว.”116 

“ภิกษุทั ้งหลาย ฐานะ ๕ ประการเหล่านี ้ เป็นสิ ่งที่
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 

“สําหรับปุถ ุชนผู ้ม ิได ้เร ียนรู ้ สิ ่งที ่มีความแก่เป็น
ธรรมดา ก็ย่อมแก่, สิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ก็
ย่อมเจ็บไข้, สิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดา ก็ย่อมตาย, สิ่ง
ที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา ก็ย่อมสิ้นไป, สิ่งที่มีความ
พินาศเป็นธรรมดา ก็ย่อมพินาศไป;  
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“ปุถุชนนั้น... (เมื ่อสภาพเช่นนั้นเกิดขึ ้น) ย่อมไม่
พิจารณาเห็นดังน้ีว่า มิใช่เฉพาะแต่ของเราผู้เดียวเท่านั้น...
(ท่ีเป็นไปเช่นนั้น) แท้จริงแล้ว ตราบใด สัตว์ทั้งหลายยัง
มีการมา การไป การจุติ การอุบัติก ันอยู ่ ตราบนั ้น 
สําหรับสัตว์ทั ้งหมดทั้งสิ ้นทีเดียว สิ่งที ่มีความแก่เป็น
ธรรมดา ก็ย่อมแก่...สิ่งที ่มีความพินาศเป็นธรรมดา ก็
ย่อมพินาศด้วยกันทั้งนั้น, ก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็น
ธรรมดา มาแก่ไป...เม่ือสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา มา
พินาศไป ถ้าเราจะเศร้าโศก หม่นหมอง ร้องไห้ ตีอก 
ครํ่าครวญ หลงใหลฟั่นเฟือนไป แม้อาหารก็จะไม่เป็นอัน
อยากรับประทาน ร่างกายก็จะซูบโทรม การงานก็จะไม่
เป็นอันทํา พวกศัตรูก็จะพากันชอบใจ ฝ่ายมิตรสหายก็จะ
พลอยเสียใจ;...  

“(ครั ้นสภาพเช่นนั้นเกิดขึ ้นจริง) เขาย่อมเศร้าโศก 
หม่นหมอง ร้องไห้ ตีอก ครํ่าครวญ หลงใหลฟั่นเฟือน
ไป; นี้เรียกว่า ปุถุชนผู้มิได้เรียนรู้ ถูกลูกศรคือความเศร้า
โศกอันมีพิษ เสียบแทงแล้ว ทําตัวเองให้เดือดร้อน. 

“แต่สําหรับอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้ สิ่งที่มีความแก่เป็น
ธรรมดา ก็ย่อมแก่...สิ่งที ่มีความพินาศเป็นธรรมดา ก็
ย่อมพินาศไป;   

“อริยสาวกนั ้น...(เมื ่อสภาพเช่นนั ้นเกิดขึ ้น) ย่อม
พิจารณาเห็นดังน้ีว่า มิใช่เฉพาะแต่ของเราผู้เดียวเท่านั้น...
(ท่ีเป็นไปเช่นนั้น) แท้จริงแล้ว ตราบใดสัตว์ทั้งหลาย ยัง
มีการมา การไป การจุติ การอุบัติ กันอยู ่ ตราบนั้น 
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สําหรับสัตว์ทั ้งหมดทั้งสิ ้นทีเดียว สิ่งที ่มีความแก่เป็น
ธรรมดา ก็ย่อมแก่...สิ่งที ่มีความพินาศเป็นธรรมดา ก็
ย่อมพินาศด้วยกันทั้งนั้น, ก็เมื่อสิ่งที่มีความแก่เป็น
ธรรมดา มาแกไ่ป...เม่ือสิ่งที่มีความพินาศเป็นธรรมดา 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. 
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“ประโยชน์ที่มุ ่งหมาย ตนจะได้ในที่ใด ด้วย
วิธีใด จะด้วยการเข้าไปพูดกันเฉพาะตัว ด้วยการ
ปรึกษาท่านผู้รู้ ด้วยการรู้จักเจรจา ด้วยการจ่าย
ทรัพย์ หรือด้วยขนบธรรมเนียมอย่างใดก็ตาม 
ก็พึงพากเพียร ในท่ีนั้นๆ ด้วยวิธีการน้ันๆ.   

“หากรู้ชัดว่า ผลที่หมายนั้น เป็นสิ่งที่เราก็
ตาม ผู้อื่นก็ตาม ไม่อาจจะได้ ก็ไม่พึงเศร้าโศก, 
พึงยับย้ังต้ังกําหนดใจอย่างมั่นคงว่า ทีนี้เราจะทํา
อย่างไรต่อไป”117 

“จะตายก็ไปคนเดียว จะเกิดก็มาคนเดียว. 
ความสัมพันธ์ของสัตว์ทั้งหลาย ก็แค่ได้มาพบปะ
เกี ่ยวข้องกัน. เพราะฉะนั้น สําหรับท่านผู ้ได้
เรียนรู้มามาก เป็นปราชญ์ มองเห็นโลกนี้โลก
หน้า รู้ทั่วถึงธรรมแล้ว ความโศกเศร้าทั้งหลาย 
แม้ใหญ่หลวง ก็ไม่ทําให้ท่านเร่าร้อน.  

“เรานั้นจะบริหารยศ ฐานะ และโภคทรัพย์ 
จะบํารุงเลี้ยงภรรยาและหมู่ญาติ กับทั้งประดา
ชาวประชานอกนั ้น. นี ้คือกิจหน้าที ่ของท่าน
ผู้รู้.”118 

“คนเขลาย่อมคิดการแต่ว่า ฤดูฝน เราจะอยู่ที่นี้ 
ฤดูหนาว ฤดูร้อน เราจะอยู ่ท ี ่นี ้ หาตระหนักถึง
อันตรายไม่. เมื่อเขาหลงใหลอยู่กับลูกหลานและ
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สัตว์เลี ้ยง มีจิตติดข้องอยู ่ในทรัพย์สินสิ่งของ
ต่างๆ มัจจุราชก็มาพาเอาเขาไป เหมือนห้วงนํ้า
ใหญ่พัดพาชาวบ้านที่หลับใหลไป ฉะน้ัน.  

“เมื่อถูกพญามัจจุราชครอบงํา ไม่ว่าบุตร ไม่
ว่าบิดา ไม่ว ่าญาติพวกพ้อง ถึงจะมี ก็ช ่วย
ต้านทานไม่ได้, จะหาที่ปกป้องในหมู่ญาติ เป็น
อันไม่มี.  

“บัณฑิตสํารวมตนด้วยศีล ทราบเหตุผลดั่งนี้
แล้ว พึงรีบชําระทางดําเนินสู่นิพพานโดยเร็ว
พลัน.”119 

“ชีวิตนี ้น้อยจริงหนอ. คนย่อมตาย ทั้งที่
อายุยังไม่ถึงร้อยปี, ถึงแม้อยู่ได้เกินกว่านั้น ก็
ต้องตาย เพราะชราอย่างแน่นอน. 

“ชนทั้งหลายย่อมเศร้าโศก เพราะสิ ่งที ่ตน
ยึดถือว่าเป็นของเรา แต่แท้จริงแล้ว สิ่งที่หวง
แหนไว้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้เลย. ผู้ที ่มองเห็นว่า 
ความพลัดพรากกันจะต้องมีแน่นอนด่ังนี้แล้ว ไม่
ควรอยู่ครองเรือน. คนสําคัญหมายสิ่งใดว่า นี้
ของเรา ก็ต ้องละส ิ ่งนั ้นไปเพราะความตาย. 
บัณฑิตพุทธมามกะทราบความข้อนี้แล้ว ไม่พึงโน้ม
เอียงไปในการที่จะยึดถืออะไรๆ ว่าเป็นของเรา. 

“คนที่รักใคร่ ตายจากไปแล้ว ย่อมไม่ได้พบ
เห็นอีก เหมือนคนตื่นขึ้น ไม่เห็นสิ่งที่ได้พบใน
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ฝัน. คนที่เขาเรียกว่าชื ่อนี้ๆ นั้น ก็แค่ได้พบ
เห็นกันบ้าง ได้ยินถึงบ้าง, คนที่ตายจากไปแล้ว 
ก็เหลือแต่ชื่อเท่านั้น ที่จะพึงกล่าวขวัญถึงได้. ผู้
ที ่ติดใคร่ในสิ ่งที ่ยึดถือว่าเป็นของเรา ย่อมละ
ความโศกเศร้าความครํ่าครวญและความตระหนี่
ไม่ได้. เพราะฉะนั้น มุนีทั ้งหลาย ผู้มองเห็น
ความเกษม จึงละสิ่งท่ีเคยหวงแหนเท่ียวไป. 

“บัณฑิตท้ังหลายกล่าวถึงท่านผู้ไม่แสดงตนใน
ภพ (คือพระอรหันต์) ว่าเป็นบุคคลที่สอดคล้อง
เหมาะกัน สําหรับภิกษุผู้บําเพ็ญความหลีกเร้น
ถอนจิต (ได้แก่พระที่ยังศึกษาอยู่ คือเป็นเสขะ 
หรือกัลยาณปุถุชน) ซึ่งเสพเสนาสนะอันสงัด. 

“มุนี ไม่ติดในสิ่งทั้งปวง ไม่ทําใครๆ อะไรๆ 
ให้เป็นที ่ร ักให้เป็นที ่ชัง. ความรํ่าไห้และความ
ตระหนี่จึงไม่แปดเปื้อนมุนีนี ้ เหมือนดังนํ้าไม่
เปียกใบบัว.  

“หยาดนํ้าไม่ติดใบบัว วารีไม่ติดปทุม ฉันใด มุนีก็
ไม่ติดในส่ิงท่ีได้เห็น ได้ยิน ได้สบทราบ ฉันนั้น.  

“ท่านผู้ทรงปัญญา (พระอรหันต์) ย่อมไม่สําคัญ
มั ่นหมายด้วยสิ ่งที ่ได้เห็น ได้ยิน หรือสบทราบ 
ย่อมไม่ปรารถนาความบริสุทธิ์ด้วยวิธีการอย่างอื่น, 
ท่านไม่ติดใคร่ (อย่างพาลปุถุชน) และก็ไม่หน่าย
แหนง (อย่างกัลยาณปุถุชนและพระเสขะ).”120 
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“ทรัพย์สมบัติละทิ้งคนไปก่อน ก็มี, คนละทิ้ง
ทรัพย์สมบัติไปก่อน ก็มี. ท่านผู้ใคร่กามารมณ์
เอย ผู้ครองทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ไม่เที่ยงแท้
ยั่งยืนเลย, เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศก 
ในยามท่ีคนทั้งหลายพากันโศกเศร้า 

“ดวงจันทร์อุทัยขึ้น เต็มดวง แล้วก็แรมลับ. 
ดวงอาทิตย์ ฉายแสงส่องโลก แล้วก็อัสดง. โลก
ธรรมทั ้งหลายนั ้น ข ้าพเจ ้าร ู ้ เท ่าท ันแล ้ว , 
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่เศร้าโศก ในยามที่คน
ทั้งหลายพากันโศกเศร้า.”121  

“ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ นินทา 
สรรเสริญ สุข และทุกข์ เหล่านี้เป็นธรรมดาใน
หมู่มนุษย์ เป็นของไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน มีความ
แปรปรวนไปได้เป็นธรรมดา.  

“ผู ้ม ีป ัญญาดี มีสต ิ ร ู ้จ ักส ิ ่งเหล่านี ้แล ้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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“รูปกายของสัตว์ย่อมร่วงโรยไป แต่ชื่อและ
โคตรไม่เส่ือมสลาย”123 

“กาลเวลาย่อมกลืนกินสัตว์ทั้งหลาย พร้อม
กันไปกับตัวมันเอง”124 

“วัยส้ินไป ตามคืนและวัน”125 

“กาลเวลาล่วงไป คืนวันผ่านพ้นไป วัยก็หมด
ไปทีละตอนตามลําดับ. ผู้เล็งเห็นภัยในความตาย
ดั ่งนี ้ หวังความสงบ พึงละเหยื ่อล ่อในโลก
เสีย”126 

“ข้าพเจ้าไม่มีความชั่วซึ่งได้ทําไว้ ณ ที่ไหนๆ 
เลย เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นกลัวความ
ตายท่ีจะมาถึง”127 

“ต้ังอยู่ในธรรมแล้ว ไม่ต้องกลัวปรโลก”128 

“อานนท์...สมัยนั้น เราเป็นพระเจ้ามหาสุทัศน์. พระ
นครแปดหมื ่นสี ่พัน อันมีกุสาวดีราชธานีเป็นประมุข 
เหล่านั้น ก็ของเรา. ปราสาทแปดหมื่นสี่พัน อันมีธรรม
ปราสาทเป็นประมุขเหล่านั้น ก็ของเรา. ฯลฯ รถแปด
หมื่นสี่พัน...มีเครื่องอลังการแล้วด้วยทอง มีธงแล้วด้วย

                                                 
123  สํ.ส.๑๕/๒๑๐/๕๙ 
124  ขุ.ชา.๒๗/๓๔๐/๙๕ 
125  สํ.ส.๑๕/๑๗๓/๕๒; ๒๑๐/๕๙ 
126  สํ.ส.๑๕/๓๐๐/๙๐ 
127  ขุ.ชา.๒๘/๑๐๐๐/๓๕๐ 
128  สํ.ส.๑๕/๒๐๘/๕๙ 



๑๘๖  พุทธธรรม 
 

ทอง มีตาข่ายเครื ่องปกคลุมแล้วด้วยทอง อันมีรถ
เวชยันต์เป็นประมุขเหล่าน้ัน 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 ก็เพียงพอแล้วที ่จะเบื่อหน่ายใน
สังขารทั้งหลายทั้งปวง เพียงพอที่จะเลิกติดใคร่ เพียง
พอท่ีจะหลุดพ้นไปเสีย. ฯลฯ 

“สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้น
และเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา, เกิดขึ้นแล้ว ก็
ดับไป ความสงบวางแห่งสังขารเหล่านั้น เป็น
สุข.”129 

“นครของเราชื่อว่ากบิลพัสดุ์. พระราชา พุทธ
บิดา พระนามว่าสุทโธทนะ. พระมารดา ผู้ชนนี 
มีพระนามว่ามายาเทวี. เราครองอาคาริยวิสัยอยู่ 

                                                 
129  ที.ม.๑๐/๑๘๕-๖/๒๒๕-๘. 



ไตรลักษณ   ๑๘๗ 
 

  

๒๙ พรรษา,  มีปราสาทเลิศ ๓ หลัง ชื่อว่า  
สุจันทะ โกกนุท และโกญจะ. พร้อมด้วยสตรีสี่
หมื ่นนางเฝ้าแหนอลังการ. ยอดนารีมีนามว่า 
ยโสธรา, โอรสนามว่าราหุล.  

“เราเห็นนิมิต ๔ ประการ จึงออกบวชด้วย
อัศวราชยาน, ได้บําเพ็ญเพียรประพฤติทุกรกิริยา
อยู่ ๖ พรรษา. เราประกาศธรรมจักรที่ป่าอิสิ-
ปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี.  

“เราคือพระสัมพุทธเจ้า นามว่าโคตมะ เป็น
สรณะของสรรพสัตว์ ฯลฯ อายุของเราในยุค
สมัยบัดนี้ น้อยเพียงชั่วร้อยปี. ถึงจะดํารงชีวีอยู่
เพียงเท่านั้น เราก็ช่วยหมู่ชนให้ข้ามพ้นวัฏฏะไป
ได้จํานวนมากมาย, และได้ตั้งคบเพลิงธรรมไว้
ปลุกประชาชนภายหลังให้เกิดปัญญาตื่นขึ ้นมา
ตรัสรู้ต่อไป.  

“ไม่นานเลย เรา พร้อมทั ้งหมู ่สาวก ก็จ ัก
ปรินิพพาน เหมือนไฟดับไปเพราะสิ้นเชื้อ. เรือน
กายร่างนี ้ท ี ่ทรงไว้ซ ึ ่งคุณสมบัติ วิจ ิตรด้วยวร
ลักษณ์ทั้ง ๓๒ ประการ มีเดชหาที่เทียบเทียมมิได้ 

ก ับท ั ้ งทศพลและประดาฤทธ ิ ์  ฉายประภา
ฉัพพรรณรังสี สว่างไสวทั ่วทศทิศ ดุจดังดวง
อาทิตย์ศตรังสี ก็จักลับดับหาย สังขารทั ้งหมด
ทั ้งหลายไร ้แก ่นสาร ล้วนว่างเปล่าดังนี ้แหละ
หนอ.”130 

                                                 
130  ขุ.พุทฺธ.๓๓/๒๖/๕๔๔ 



๑๘๘  พุทธธรรม 
 

“ทั้งเด็ก ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งคนพาล ทั้งบัณฑิต 
ทั้งคนมี ทั้งคนจน ล้วนเดินหน้าไปหาความตาย 
ทั้งนั้น. ภาชนะดินที่ช่างหม้อทําแล้ว ทั้งเล็ก
และใหญ่ ทั้งสุกและดิบ ล้วนมีความแตกทําลาย
เป็นที่สุด ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั ้งหลาย ก็มี
ความตายเป็นท่ีสุด ฉันน้ัน.  

“วัยของเราหง่อมแล้ว, ชีวิตของเรายังอยู่
เพียงเล็กน้อย, เราจะจากพวกเธอไป, เราได้ทํา
สรณะให้แก่ตนแล้ว. ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจง
เป็นผู้ไม่ประมาท มีสติ มีความประพฤติดีงาม 
มีความดําริมั่นคง จงตามรักษาจิตของตน. ผู้ใด
ในธรรมวินัยนี้ จักเป็นอยู่อย่างไม่ประมาท, ผู้
นั ้นจะละชาติสงสาร กระทําความจบสิ ้นทุกข์
ได้.”131 

“ภิกษุทั้งหลาย ปัจจุบันนี้ เมื ่อจะกล่าวให้ถูกต้อง พึง
กล่าวว่า ชีวิตของมนุษย์นั้นน้อย เป็นของนิดหน่อย พลัน
ลับหาย มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก, พึงตริตรองการ
ด้วยความรู ้คิด พึงทําความดีงาม (กุศล) พึงครองชีวิต
ประเสริฐ (พรหมจรรย์), ผู้เกิดมาแล้ว ที่จะไม่ตาย เป็นไม่
มี.  

“บัดนี้คนที่มีอายุอยู่ได้นาน ก็อยู่ได้เพียงร้อยปี หรือ
เกินกว่าเล็กน้อย. ผู้ที ่มีชีวิตอยู่ถึงร้อยปี ก็อยู ่ได้เพียง 
๓๐๐ ฤดู เท่านั้น...ผู้ที่อยู่ครบ ๓๐๐ ฤดู ก็อยู่ได้เพียง 

                                                 
131  ที.ม.๑๐/๑๐๘/๑๔๑ 



ไตรลักษณ   ๑๘๙ 
 

  

๑,๒๐๐ เดือน...ผู้ที ่อยู่ครบ ๑,๒๐๐ เดือน ก็อยู่ได้
เพียง ๒,๔๐๐ ปักษ์...ผู้ที่อยู่ครบ ๒,๔๐๐ ปักษ์ ก็อยู่
ได ้เพียง ๓๖,๐๐๐ ราตรี...ผู ้ที ่อยู ่ครบ ๓๖,๐๐๐ 
ราตรี ก็บริโภคอาหารเพียง ๗๒,๐๐๐ มื้อ คือ ฤดู
หนาว ๒๔,๐๐๐ ม้ือ ฤดูร้อน ๒๔,๐๐๐ มื้อ ฤดูฝน 
๒๔,๐๐๐ มื้อ ทั้งนี ้ นับรวมทั้งเวลาที ่ดื ่มนมมารดา 
และท่ีมีอันตราย (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 
ฉะน้ีแล.  

“ภิกษุทั้งหลาย กิจใดที่ศาสดาผู้อนุเคราะห์ ผู้แสวง
ประโยชน์แก่สาวกทั ้งหลาย จะพึงทําด้วยอาศัยนํ ้าใจ
เกื้อกูล, กิจน้ันเราได้กระทําแล้วแก่เธอทั้งหลาย.  

“ภิกษุทั้งหลาย นั่นโคนไม้ นั่นเรือนว่าง, เธอ
ทั้งหลาย จงเพ่งพินิจ อย่าประมาท อย่าต้องเป็นผู ้มี
ความเดือดร้อนใจในภายหลังเลย, นี้คืออนุศาสนีของเรา 
สําหรับเธอท้ังหลาย.”132 

                                                 
132  องฺ.สตฺตก.๒๓/๗๑/๑๔๐ 



๑๙๐  พุทธธรรม 
 

“ภิกษุท ั ้งหลาย เม ื ่อพ ิจารณาเห ็นประโยชน์ตน 
(อัตตัตถะ) ก็ควรทีเดียว ที่จะยังประโยชน์ตนนั้นให้ถึง
พร้อม ด้วยความไม่ประมาท, เมื่อพิจารณาเห็นประโยชน์
ผู้อื่น (ปรัตถะ) ก็ควรทีเดียว ที่จะยังประโยชน์ผู้อื่นนั้น
ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาท, เมื่อพิจารณาเห็น
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (อุภยัตถะ) ก็ควรทีเดียว ที่จะยัง
ประโยชน์ทั ้งสองฝ่ายนั ้นให้ถ ึงพร้อม ด้วยความไม่
ประมาท.”133 

- เรงทํากิจ และเตรียมการเพื่ออนาคต 
“ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย, ความ

ประมาทเป็นทางแห่งความตาย. ผู้ไม่ประมาท
ย่อมไม่ตาย, คนประมาทเหมือนคนตายแล้ว 
ฯลฯ ผู้ไม่ประมาท เพ่งพินิจอยู่ ย่อมประสบ
ความสุขอันไพบูลย์.”134 

“เพราะฉะนั้น ในชีวิตที ่เหลืออยู ่นี ้ ทุกคน
ควรกระทํากิจหน้าท่ี และไม่พึงประมาท.”135 

“บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ ว่า วันคืนล่วง
ไป บัดน้ีเราทําอะไรอยู่.”136 

                                                 
133  สํ.นิ.๑๖/๖๗/๓๕; องฺ.สตฺตก.๒๓/๖๙/๑๓๗ (เคยอาง) 
134  ขุ.ธ.๒๕/๑๒/๑๘ 
135  ขุ.สุ.๒๕/๓๘๗/๔๖๕ 
136  องฺ.ทสก.๒๔/๔๘/๙๒ 



ไตรลักษณ   ๑๙๑ 
 

  

“อย่าปล่อยโอกาสให้ผ่านเลยไปเสีย...พึงถอน
ลูกศรที่เสียบตัวออกเสีย ด้วยความไม่ประมาท 
และด้วยวิชชา.”137 

“รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์แก่ (ชีวิต) ตน ก็ควร
รีบลงมือทํา”138 

“ในเวลาที่ควรลุกขึ้นทํางาน ไม่ลุกขึ้นทํา. ทั้ง
ที ่ยังหนุ ่มแน่นมีกําลัง กลับเฉื ่อยชา ปล่อย
ความคิดให้จมปลัก เกียจคร้าน มัวซึมเซาอยู่ 
ย่อมไม่ประสบทางแห่งปัญญา.”139 

“คนที่เรียนรู้ (สุตะ) น้อยนี้ ย่อมแก่เหมือน
โคถึก. เนื้อของเขาย่อมเจริญ (แต่) ปัญญาของ
เขาหาเจริญไม่.”140 

“เมื ่อยังหนุ่มสาว พรหมจรรย์ก็ไม่บําเพ็ญ 
ทรัพย์ก็ไม่หาเอาไว้ (ครั้นแก่เฒ่าลง) ก็ต้องนั่ง
ซบเซา เหมือนนกกระเรียนแก่ จับหงอยอยู่กับ
เปือกตมท่ีไร้ปลา.” 

“เมื ่อยังหนุ ่มสาว พรหมจรรย์ก ็ไม ่บ ําเพ็ญ 

ทรัพย์ก็ไม่หาเอาไว้ (ครั้นแก่เฒ่า) ก็ได้แต่นอนทอด
ถอนถึงความหลัง เหมือนดังลูกศรที่เขายิงตกไป
แล้ว (หมดพิษสง).”141 

                                                 
137  ขุ.สุ.๒๕/๓๒๗/๓๘๙ 
138  สํ.ส.๑๕/๒๘๑/๘๑ 
139  ขุ.ธ.๒๕/๓๐/๕๒ 
140  ขุ.ธ.๒๕/๒๑/๓๕ 
141  ขุ.ธ.๒๕/๒๑/๓๖ 



๑๙๒  พุทธธรรม 
 

“ผลประโยชน์ท ั ้งปวง ตั ้งอย ู ่ท ี ่หล ัก ๒ 
ประการ คือ การได้สิ่งที่ยังไม่ได้ และการรักษา
สิ่งท่ีได้แล้ว.”142 

“ภิกษุทั้งหลาย ตระกูลเหล่าหนึ่งเหล่าใดก็ตาม ที่ถึงความ
เป็นใหญ่ในโภคสมบัติ จะดํารงอยู ่ได้ยืนนาน ด้วยเหตุ ๔ 

สถาน หรือสถานใดสถานหนึ่ง กล่าวคือ รู ้จักแสวงหาสิ่งที่
พินาศสูญหาย ปฏิสังขรณ์สิ่งที่ชํารุดทรุดโทรม รู้จักประมาณ
ในการกินการใช้ และตั้งสตรีหรือบุรุษผู้มีศีลให้เป็นใหญ่.”143 

“ความไม่ประมาท เป็นทางไม่ตาย, ความ
ประมาทเป็นทางแห่งความตาย. 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.  

                                                 
142  ขุ.ชา.๒๗/๒๔๔๒/๕๓๑ (ไมประมาท ๒ ดาน คือ ในการสรางสรรค และในการรักษา) 
143  องฺ.จตุกฺก.๒๑/๒๕๘/๓๓๖ 



ไตรลักษณ   ๑๙๓ 
 

  

“ความประมาทนี ้ เป็นหลักอะไรไม่ได้. ผู้
ครองแผ่นดินประมาทเกินขอบเขต โจรทั้งหลาย
ก็กําจัดชนบทที่มั่งคั่งบริบูรณ์เสีย. โอรสทั้งหลาย
ก็จะไม่มีเหลือ, เงินทองทรัพย์สินก็จะไม่มีเหลือ. 
เม่ือรัฐถูกปล้น ก็จะเส่ือมจากโภคสมบัติทุกอย่าง. 
ถึงจะเป็นขัตติยราช เมื ่อโภคสมบัติย่อยยับ
หมดแล้ว ญาติมิตรสหายท้ังหลาย ก็ไม่นับถือใน
ความคิดอ่าน, พลช้าง พลม้า พลรถ พลราบ 
ทั ้งหลาย ที ่อาศัยเลี ้ยงชีพอยู ่ ก็ไม่นับถือใน
ความคิดอ่าน.  

“ผู้นําที่จัดการงานไม่ดี เขลา ด้อยความคิดอ่าน 

ทรามปัญญา ย่อมหมดศรีสง่า เหมือนคราบเก่าที่
งูทิ้งไปแล้ว. ส่วนผู้นําที่จัดแจงการงานเป็นอย่างดี 
หมั่นขยันถูกกาล ไม่เฉื่อยชา ย่อมมีโภคสมบัติที่
เจริญยิ่งข้ึนๆ ทุกด้าน เหมือนฝูงโคที่มีโคผู้นํา.  

“ฉะนั้น พระองค์จงเสด็จเที่ยวสดับดูความ
เป็นอยู่เป็นไปในแว่นแคว้นแดนชนบท, ครั้นได้
เห็นได้สดับแล้ว จึงดําเนินราชกิจน้ันๆ.”144 

“เป็นคนควรหวังเร ื ่อยไป บัณฑิตไม่ควร
ท้อแท้ . เราเห ็นประจ ักษ์มาก ับตนเอง เรา
ปรารถนาอย่างใด ก็ได้สมตามน้ัน.”145 

                                                 
144  ขุ.ชา.๒๗/๒๔๑๙/๕๒๔ (บางสวนมีใน ขุ.ชา.๒๗/๒๔๔๐/๕๓๐ ดวย) 
145  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 
เราได้สัมผัสเนกขัมมสุขที ่พวกปุถุชนไม่เคยได้
รู้จัก”147 

“เตรียมกิจสําหรับอนาคตให้พร้อมไว้ก่อน, 
อย่าให้กิจนั้นบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาต้องทําเฉพาะ
หน้า.”148 

“พึงระแวงสิ่งที่ควรระแวง, พึงป้องกันภัยที่
ยังไม่มาถึง, ธีรชนตรวจตราโลกทั้งสอง เพราะ
คํานึงภัยท่ียังไม่มาถึง.”149 

                                                 
146  องฺ.ทุก.๒๐/๒๕๑/๖๔ 
147  ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๕๑ (เนกขัมมสุข อรรถกถาวา หมายถึงสุขของพระอนาคามี) 
148  ขุ.ชา.๒๗/๑๖๓๖/๓๒๘ 
149  ขุ.ชา.๒๗/๕๔๕/๑๓๖; ๑๐๙๒/๒๓๑ 



ไตรลักษณ   ๑๙๕ 
 

  

“ภิกษุท้ังหลาย เม่ือมองเห็นภัยท่ียังไม่มาถึง (อนาคต
ภัย) ๕ ประการต่อไปนี้ (คือ ความชรา ความเจ็บไข้ 
ความขาดแคลน คราวบ้านเมืองไม่สงบ คราวสงฆ์
แตกแยก ที่อาจจะเกิดมีขึ ้น) ย่อมควรแท้ ที่ภิกษุจะ
เป็นอยู่โดยเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศตัวเด็ด
เดี่ยว เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อเข้าถึงธรรมที่ยัง
ไม่เข้าถึง เพ่ือประจักษ์แจ้งธรรมที่ยังไม่ประจักษ์แจ้ง.”150 

“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัย ๕ ประการเหล่านี้ (คือ 
ภิกษุทั้งหลายที่มิได้อบรมพัฒนากาย ศีล จิต ปัญญา 
จะเป็นอุปัชฌาย์ให้อุปสมบท จะเป็นอาจารย์ จะเป็นผู้
กล่าวอภิธรรมกถา   เวทัลลกถา จะไม่ตั้งใจฟังพระสูตร
ท่ีเป็นตถาคตภาษิต จะเป็นพระเถระผู้นําในทางย่อหย่อน) 
ซึ่งยังไม่เกิดขึ ้นในบัดนี ้ จักเกิดขึ ้นในกาลต่อไป. เธอ
ทั้งหลายพึงตระหนักทันการไว้, ครั้นตระหนักแล้ว พึง
พยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัยเหล่าน้ัน.”151 

“ภิกษุทั้งหลาย อนาคตภัย ๕ ประการเหล่านี้ (คือ ภิกษุ
ทั้งหลาย จะมัวหมกมุ่นติดในเรื่องจีวรดีๆ อาหารดีๆ ที่อยู่
อาศัยดีๆ แล้วทําการแสวงหาผิดวินัย จะอยู่คลุกคลีกับ
ภิกษุณี สิกขมานาและสามเณร จะอยู่คลุกคลีกับคนวัดและ
สามเณร) ซึ่งยังไม่เกิดขึ ้นในบัดนี้ จักเกิดขึ้นในกาลต่อไป. 
เธอทั้งหลายพึงตระหนักล่วงหน้าไว้, ครั้นตระหนักแล้ว พึง
พยายามเพื่อป้องกันอนาคตภัยเหล่าน้ัน.”152 

                                                 
150  องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๘/๑๑๗ (อางละเอียด หนา ๗๐๕) 
151  องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๗/๑๑๕ (อางละเอียด หนา ๗๐๖) 
152  องฺ.ปฺจก.๒๒/๗๙/๑๒๑ (อางละเอียด หนา ๗๐๗) 



๑๙๖  พุทธธรรม 
 

“แน่ะสารีบุตร พระผู้มีพระภาคกกุสันธะ ก็ดี พระผู้มี
พระภาคโกนาคมน์ ก็ดี พระผู้มีพระภาคกัสสปะ ก็ดี ไม่
คร้านที่จะแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายโดยพิสดาร และ
สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละ ของพระผู ้ม ีพระภาค
เหล่านั้น ก็มีมาก, สิกขาบท ท่านก็บัญญัติไว้แก่สาวก
ท้ังหลาย, ปาฏิโมกข์ ท่านก็แสดงไว้.  

“เมื่อพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า และเหล่าสาวกที่ตรัสรู้
ตาม ลับล่วงไปแล้ว สาวกทั้งหลายรุ่นภายหลัง ซึ่งมีชื่อ 
โคตร ชาติตระกูลต่างๆ กัน ออกบวชแล้ว ก็ดํารง
ศาสนาไว้ได้ตลอดกาลยาวนาน,  

“เปรียบเหมือนดอกไม้นานาพรรณ ที่เขาวางไว้บน
แผ่นไม้ แต่เอาด้ายร้อยไว้แล้วอย่างดี ลมกระพือพัดมา 
ก็พาให้กระจัดกระจายไม่ได้ ทั้งนี้เพราะถูกด้ายร้อยรวมกัน
ไว้เป็นอย่างดี... น้ีคือเหตุปัจจัย ให้ศาสนาของพระผู้มีพระ
ภาคกกุสันธะ พระผู้มีพระภาคโกนาคมน์ และพระผู้มีพระ
ภาคกัสสปะ ดํารงอยู่ได้ยืนนาน.”153  

“ครั้งน้ันแล ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวกะภิกษุทั้งหลาย
ว่า ฯลฯ ท่านทั้งหลาย ธรรมนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าของ
เราทั้งหลาย ตรัสไว้ดีแล้ว ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นเครื่อง
นําสู่ความหลุดพ้น เป็นไปเพื่อสันติ เป็นคําประกาศของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า,  

                                                 
153  วินย.๑/๗/๑๔ 



ไตรลักษณ   ๑๙๗ 
 

  

“ทุกท่านทีเดียว พึงสังคายนาในธรรมนั้น ไม่พึงวิวาท
กัน อันจะช่วยให้พระศาสนา (พรหมจรรย์) ยั่งยืน ดํารง
อยู ่ตลอดกาลนาน เพื ่อประโยชน์ เพื ่อเกื ้อกูลแก่คน
จํานวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล
และความสุขแก่เทวะและมนุษย์ท้ังหลาย.”154 

“ครั ้งนั ้นแล ท่านพระมหากัสสปะ กล่าวกะภิกษุ
ทั ้งหลายว่า ฯลฯ ท่านทั ้งหลาย ขอเชิญพวกเรามา
สังคายนาธรรมและวินัยกันเถิด ก่อนที่อธรรมจะรุ่งเรือง 
ธรรมจะถูกขัดขวาง อวินัยจะรุ่งเรือง วินัยจะถูกขัดขวาง, 
ก่อนที่พวกอธรรมวาทีจะมีกําลัง ธรรมวาทีจะอ่อนกําลัง 
พวก อวินยวาทีจะมีกําลัง วินยวาทีจะอ่อนกําลัง.”155 

“อานนท์ ตราบใดที่เจ้าวัชชีทั้งหลาย ยังจักประชุมกัน
เนืองนิตย์...  

“ตราบใดที่พวกเจ้าวัชชี ยังจักพร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทํากิจการ
หน้าท่ีของชาววัชชี,  

“(ตราบน้ัน) พวกเจ้าวัชชีพึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่าง
เดียว ไม่มีเสื่อมเลย... 

                                                 
154  ที.ปา.๑๑/๒๒๕/๒๒๕ 
155  วินย.๗/๖๑๔/๓๘๐ 



๑๙๘  พุทธธรรม 
 

“ภิกษุทั้งหลาย ตราบใดที่ภิกษุทั้งหลาย ยังจักประชุม
กันเนืองนิตย์...  

“ตราบใดท่ีภิกษุทั้งหลาย ยังจักพร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทํากิจการ
หน้าท่ีของสงฆ์,  

“(ตราบนั้น) ภิกษุทั้งหลายพึงหวังได้ซึ ่งความเจริญ
อย่างเดียว ไม่มีเส่ือมเลย... 

“ภิกษุท้ังหลาย ตราบใดท่ีภิกษุทั้งหลาย ยังจักเป็นผู้มี
ศรัทธา... มีหิริ... มีโอตตัปปะ... เป็นผู้เล่าเรียนศึกษามาก 
(พหูสูต)... เป็นผู้ตั้งหน้าเพียร... เป็นผู้มีสติกํากับตัว... 
เป็นผู้มีปัญญา,  

“(ตราบนั้น) ภิกษุทั้งหลายพึงหวังได้ซึ ่งความเจริญ
อย่างเดียว ไม่มีเส่ือมเลย”156 

 
  

                                                 
156  ที.ม.๑๐/๖๘,๗๐,๗๒/๘๖-๙๓; ในการทําจิต ทานสอนใหรูเทาทันวา ส่ิงทั้งปวงไมเที่ยง 

มีความเส่ือมสลายไปเปนธรรมดา แตพุทธพจนชุดนี้กลับสอนวา ถาทํากิจดวยความ

ไมประมาท ก็จะไมมีความเส่ือมเลย มีแตความเจริญอยางเดียว พึงศึกษาพุทธพจน

สองแบบนี้ใหชัดเจน จะไดเขาใจถูกตอง และปฏิบัติไมผิดพลาด นอกจากน้ี พึงสังเกต

ดวยวา ความไมประมาทในการปรับปรุงพัฒนาตนซึ่งเปนกิจสวนตัว จะตองดําเนิน

เคียงคูไปดวยกันกับความไมประมาทในการทํากิจที่เปนความรับผิดชอบตอสวนรวม 




