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บทคัดยอ 

 

 บทความนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาการใชภาษาบาลี ในการเผยแผคําสอนเพื่อพัฒนา

จติใหรูแจงการเกดิดับของรูปนาม พระพุทธเจาทรงใชภาษาบาลีในการสื่อสารคําสอนโดยทรงเริ่ม

แสดงธัมมจักกัปปวัตตนสูตรและอนัตตลักขณสูตรแกปญจวัคคีย ผูเขียนไดนําเสนอบทบาลีวา 

“อนตฺตา” อันเปนศัพทหนึ่งที่คนทั่วไปคุนเคย มีความหมายหลากหลาย แตที่พบมากที่สุด คือ 

ความหมายวา อวสวตฺตน=ไมเปนไปตามความปรารถนา, ตามความประสงค และตามอํานาจ อีก

ความหมายหนึ่งคือ อสารก=ไมมีแกนสาร ซึ่งแปลตามรูปศัพทวา “ไมมีตัวตน, ไมใชตัวตน” 

เฉพาะในเรื่องของรูปเปนเบื้องตน ที่คนทั่วไปมักเห็นวารางกายทั้งหมดที่เกิดมาพรอมกับตาและ

หูเป นตนนั้น เปนอัตตาตัวตน เมื่อพูดตามแบบชาวโลกทั่วไป เราเรียกรางกายทั้ งหมดที่

ประกอบดวยตาและหูเปนตนวาเปนตัวเรา เปนวิญญาณของเรา แตเมื่อวาโดยสภาพปรมัตถแลว 

รางกายทั้งหมดเปนเพียงองครวมที่ประกอบดวยรูปและนามเทานั้น ดังนั้น ผูเริ่มปฏิบัติวิปสสนา

กรรมฐานจึงตองเริ่มตนดวยการสังเกตสภาวะการเกิดดับของรูปนามใหเปนปจจุบันขณะ ใน 

ระหวางที่กําลังเจริญสติกําหนดรูสภาวธรรมทางกาย เชน สภาวะพอง ยุบ น่ัง คู  เหยียด ซึ่ง

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลานั้น ผูปฏิบัติจะไดรูเห็นทุกขที่เกดิขึ้นเพราะรูป และความไมอยูในบังคับ

บัญชาของรูปนั้น วิปสสนาปญญารูแจง ยอมเกิดขึ้นแกผูปฏิบัติ เมื่อผูปฏิบัติเกิดวิปสสนาปญญา

ไดรูแจงเห็นจริงในรูปนามอยางนี้แลว ยอมสามารถพัฒนาจิตที่จะสงผลใหเกิดปฏเิวธไดในที่สุดอัน

เปนอิทธพิลของภาษาบาลทีี่พระพุทธองคใชประกาศพระศาสนาเพื่อใหแจงความจรงิ ตั้งแตตนจน

เสด็จดับขันธปรนิพิพาน 

คําสําคัญ: อนัตตา; ภาษา; การพัฒนา; รูปนาม 
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Abstract 

 The article emphasizes on study Pali usage for propagation of the Buddha’s teaching in 

order to realizing the rise and fall of names and forms. The Buddha had used Pali language for 

preaching starting from delivering the first sermon, Dhammacakkappavattanasutta and 

Anattalakkhanasutta to Pancavaggi or a group of five ascetics. The writer has presented Pali word 

‘Anattã’ which is familiar to people containing various meanings. Its meaning mostly found is that 

Avasavattana or not follow to any desire, wishes and order. Another meaning is that Asãraka or 

without essence which signifies ‘selflessness, not-self.’ Especially, in the case of body (Rũpa) 

which ordinary persons often hold that the whole body including eyes, ears etc. belongs to self, 

mine, therefore people assumes the body, eyes and ears etc. as self, as my consciousness. 

Nevertheless these physical conditions by the absolute truth, are only composite of name and 

forms, so the insight practitioner must start by observing the rise and fall state of name and forms 

at present moment. While cultivating mindfulness, observing physical conditions which are ever 

changing such as up and down stomach, sitting, curling and stretch, he will see the pains arise 

depending on body as well as its uncontrolling, then the true insight knowledge will occur to him. 

By this advance of investigating on name and forms, the practitioner no longer will gain fruits of 

insight at the end. This can happen by the knowledge containing in Pali which has been delivered 

by the Buddha while he was living till the end of his life.   
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บทนํา  

 ภาษาคือเครื่องมือการสื่อสารอันทรงอิทธิพลตอวิถีชีวิตที่คนจะตองเรียนรู และตระหนัก

วาภาษานั้นเปนเพียงเครื่องมือสื่อใหเขาถงึความจริงและความประสงคที่ผูใชตองการสื่อสาร ซึ่งมี

รูปวิเคราะหวา ภาสนฺติ อตฺถํ เอตายาติ ภาสา, มาคธภาสาทิ 01 แปลวา ช่ือวา ภาษา เพราะเปน

เครื่องกลาวเนื้อความ มีภาษามคธเปนตน อันเปนภาษารักษาพระพุทธพจนที่พระพุทธเจาทรงใช

ประกาศคําสอนที่เปนแนวทางในการปฏิบัติใหเขาถึง มรรค ผล และพระนิพพาน ซึ่งผูที่สืบทอด

พระพุทธศาสนาตองมีความรูความเขาใจในหลักภาษามคธอยางแตกฉาน เพราะคําศัพทภาษา

มคธมคีวามหลากหลายทัง้ดานความหมายและคําศัพทที่ใช  

 พระพุทธเจาทรงใช “ภาษามคธ” ปจจุบันเรียกวา “ภาษาบาลี” ในการเผยแผพระ

ศาสนา ดังปรากฏหลักฐานในคัมภีรสัมโมหวิโนทนีวา “สมฺมาสมฺพุทฺโธป เตปฏกํ พุทฺธวจนํ ตนฺต ึ

อาโรเปนฺโต มาคธภาสายเมว อาโรเปสิ”1

2 แปลวา พระพุทธเจาทรงใชภาษามคธซึ่งเปนภาษาที่มี

แบบแผน ประกาศพระพุทธพจนคือพระไตรปฎก คัมภีรสัทธัมมปกาสินีและคัมภีรวิสุทธิมรรควา 

ธมฺมนิรุตฺติสฺตาย สภาวนิรุตฺติยา มาคธิกาย สพฺพสตฺตานํ มูลภาสาย ฯ 2

3 แปลวา ดวยภาษา

มคธอันเปนภาษาดั้งเดิมของสรรพสัตวทั้งหลายที่ใชพูดกันตามปกติเปนที่รูกันวา พระชินเจาทรง

ใชประกาศพระธรรม ฯ ภาษาบาลีจึงไดรับเกียรติและไดรับการยกยองวาเปน “สัมพุทธโวหาร

ภาสา” (ภาษาที่เปนโวหารของพระพุทธเจา) “อริยโวหารภาสา” (ภาษาที่เปนโวหารของพระ

อรยิะ) “ยถาภุจจพรหมโวหารภาสา” (ภาษาบันทกึสภาวธรรม) 

 เหตุผลที่พุทธศาสนิกชนในประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาทเช่ือวาภาษาบาลี

คือภาษามคธ เพราะวาพระพุทธเจาไดตรัสรูที่พุทธคยา แควนมคธ และประกาศพระศาสนาใน

ตอนแรกที่แควนมคธ ดินแดนแควนมคธจึงเปนเวทีที่พระพุทธเจาทรงประสบผลสําเร็จในการ

 1 พระอัครวังสเถระ, สัททนีติธาตุมาลา คัมภีรหลักบาลีมหาไวยากรณ. พระธรรมโมลี ตรวจ

ชําระ, พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร และจํารูญ ธรรมดา แปล, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา

เขตบาฬศึีกษาพุทธโฆส นครปฐม, (กรุงเทพมหานคร: ไทยรายวันการพมิพ, 2546), หนา 478. 

 2 อภิ.ว.ิอ. (บาล)ี 2/415, องฺ.จตุกฺก.ฏกีา (บาล)ี 2/436. 

 3 ขุ.ป.อ. (บาลี) 1/5-6, พระพุทธโฆสเถระ, วิสุทฺธิมคฺคสฺส นาม ปกรณวิเสสสฺส ตติโย ภาโค, 

พมิพคร้ังท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวทิยาลัย, 2536), หนา 8. 

 

                                                           



ประกาศพระพุทธศาสนาในระยะเริ่มแรก พระพุทธเจาถึงแมจะไมไดเปนชาวมคธ แตก็ทรง

สามารถตรัสภาษามคธได เพราะพระองคทรงเปนพระสัพพัญูในนรุิกตศิาสตร34 

 

พระพุทธพจน: คําวา “รูป” คือเริ่มตนการสอนเรื่องอนัตตา 

 รูป  ภิกฺขเว อนตฺตา 4

5 แปลวา “ภิกษุทั้ งหลาย รูปมิ ใช อัตตาตัวตน” บทบาลี

พระไตรปฎกที่นํามาเปนกรณีตัวอยางคือ คําวา อนัตตา ซึ่งเปนคําที่มาจากภาษาบาลีอันเปน

เครื่องมือสื่อสารทีพ่ระพุทธเจาไดทรงใชเปนเบื้องตน คอืทรงแสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร เปนพระ

สูตรแรกในตอนค่ําของวันเพ็ญเดือน 8 ในขณะที่ทรงแสดงปฐมเทศนานั้น มีทานโกณฑัญญะเพยีง

รูปเดียวเทานั้นที่ไดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเปนพระโสดาบัน มีศรัทธาอันไมคลอนแคลนในพระ

ธรรมคําสอนของพระพุทธเจาแลว ไดทูลขออุปสมบทเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา และพระพุทธ

องคไดประทานอุปสมบทดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา สวนปญจวัคคียที่เหลือ 4 รูป คือ ทานวัปปะ 

ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ ทรงแนะนําสั่งสอนจนสามารถกําจัดอุปสรรคและกิเลสที่อาจ

เกดิขึ้นในขณะปฏบิัตวิิปสสนา หลังจากที่ไดเจรญิวิปสสนาอยางจริงจังและตอเนื่องไมมหียุด ทาน

วัปปะก็ไดบรรลุเปนพระโสดาบันในวันแรม 1 ค่ําของเดือน 8 ทานภัททิยะไดบรรลุเปนพระ

โสดาบันตอมาในวันแรม 2 คํ่า ทานมหานามะบรรลุเปนพระโสดาบันในวันแรม 3 คํ่า และ

พระอัสสชิบรรลุเปนพระโสดาบันในวันแรม 4 คํ่า 5

6 หลังจากปญจวัคคียไดบรรลุธรรมเปนพระ

โสดาบันทั้งหมดและไดอุปสมบทเปนภิกษุในพระพุทธศาสนาแลว พระพุทธองคจึงทรงแสดง 

อ นัตตลั กขณ สูตร อัน เป นที่ ม าของคํ าว า  อ นัตตา ในวันแรม  5 คํ่ า  เดื อน  8  ขณ ะที ่

พระพุทธองคประทับอยู ณ ปาอสิปิตนมฤคทายวัน เขตเมอืงพาราณส6ี

7 

 ตามปกติคนทั่วไปมักจะคิดวา ตนเองและคนอื่น ๆ คือสิ่งมีชีวิตที่มีวิญญาณหรือตัวตน

แฝงอยู ภายใน สิ่งที่เขาคิดวาเปนวิญญาณนั้น เรียกวา อัตตา ซึ่งเปนคําบาลีที่มาจากคําวา 

อาตมัน ในภาษา สันสกฤต คําวา อัตตา นี้ บางทีเรียกวา ชีวะ ดังนั้น คําวา อัตตา จึงหมายถึง

 4 พัฒน เพ็งผลา, บาลีสันสกฤตในภาษาไทย, พิมพคร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ

มหาวทิยาลัยรามคําแหง, 2533), หนา 14. 

 5 ว.ิม. (บาล)ี 4/20/17. 

 6 อถ โข อายสฺมโต จ วปฺปสฺสาติ อาทิมฺหิ วปฺปตฺเถรสฺส ปาฏิปททิวเส ธมฺมจกฺขุ อุทปาทิ, ภทฺทิยตฺ

เถรสฺส ทุติยทิวเส, มหานามตฺเถรสฺส ตติยทิวเส, อสฺสชิตฺเถรสฺส จตุตฺถยินฺติ (ว.ิอ. (บาล)ี 3/19/18). 
7 ปกฺขสฺส ปน ปฺจมิยํ สพฺเพ เต เอกโต สนฺนิปาเตตฺวา อนตฺตสุตฺเตน โอวทิ. เตน วุตฺตํ “อถ โข ภควา 

ปฺจวคฺคเิย”ติอาทิ. (ว.ิอ. (บาล)ี 3/19/18). 

 

                                                           



การมีชีวิต มีวิญญาณ หรือเปนสิ่งมีชีวิต เปนการเช่ือวามีวิญญาณหรือชีวะอยูในรางกายของคน 

ความเช่ืออยางนี้จัดเปน ความเห็นผิดเกี่ยวกับอัตตา เรียกวา อัตตทิฏฐิ ปุถุชนทั่วไปยังไมหลุดพ

นจากอัตตทิฏฐิ จะแตกตางกันบางตรงที่ความมากนอย และการแสดงออกเทานั้น บางคนเช่ือ

ในอัตตทิฏฐิมากและยึดถือเหนียวแนนมาก บางคนมีความเช่ือที่เบาบาง บางคนแสดงออกชัดเจน

มาก บางคนจะไมแสดงออกชัดเจนนัก ผูมีความรูเรื่องรูปนามเปนอยางดกี็จะมีอัตตทฏิฐทิี่เบาบาง 

แตยังไมจัดวาหลุดพนจากอัตตทิฏฐ ิเพราะยังมคีวามเห็นผิดอยูวา มวีิญญาณ หรืออัตตา ที่ทําหน

าที่คิด ทํา พูด และรับรูอารมณที่นาพอใจตาง ๆ อยู นักปฏิบัติที่พัฒนาวิปสสนาปญญาโดยการ

กําหนดรูสภาวธรรม จะรูไดวา ไมมีอัตตา มีเพียงความเปนไปของรูปนามเทานั้น จึงเปนอิสระ

จากอัตตทิฏฐิ แตก็ไดเฉพาะชวงที่เจริญวิปสสนาอยูเทานั้น เมื่อใดที่เลิกกําหนดรูการเกิดดับของ

รูปนาม อัตตทิฏฐิก็จะกลับมาครอบงําอีก เพราะยังรูสึกวามีตัวเราที่เคลื่อนไหวรางกาย กระทํา

อากัปกริยิาตาง ๆ อยู  

 

ความหมายของคําวา “อัตตา” และ “อนัตตา” 

 คําวา อัตตา เปนศัพทที่มีความหมายหลากหลายมีทั้งในพระพุทธศาสนาและศาสนา

อื่น ในเบื้องตนขอนําเสนอความหมายที่ปรากฏในคัมภีรพระพุทธศาสนาโดยสังเขป คือ อตฺต มา

จากรากศัพทวา อต ธาตุ (สาตจฺจคมเน=ไปติดตอกัน) + ต ปจจัย รูปวิเคราะหวา ภวาภวํ ธาวนฺ

โต ชาติชรา-มรณาทิเภทํ อเนกวิหิตํ สํสารทุกฺขํ อตติ สตตํ คจฺฉติ ปาปุณาติ อธิคจฺฉตีติ อตฺตา7

8 

แปลวา ช่ือวา อัตตา เพราะทองเที่ยวไปภพนอยใหญ เสวยทุกขในสงสารมากมายตางโดยชาต ิ

ชราและมรณะเปนตนติดตอกัน, อา บทหนา + ธา ธาตุ (ธารเณ=ทรงไว) + ต ปจจัย รูปวเิคราะห

วา อาหโิต อหํมาโน   เอตฺถาต ิอตฺตา8

9 แปลวา ช่ือวา อัตตา เพราะเปนที่ตั้งของความถอืตัววาเรา 

(โดยอุปาทานขันธ 5), อท ธาตุ (ภกฺขเณ=กิน) + ต ปจจัย รูปวิเคราะหวา สุขทุกฺขํ อทติ ภกฺขตีต ิ

อตฺตา แปลวา ช่ือวา อัตตา เพราะเสวยทั้งสุขและทุกข, ชาติชรามรณาทีหิ สํสารทุกฺเขหิ อทียเต 

ภกฺขียเตติ อตฺตา แปลวาช่ือวา อัตตา เพราะถูกสังสารทุกขมีชาติ ชรา และมรณะเปนตนกลืนกิน 

สรุปคอื คําวา อัตตา หมายถงึ ตัวตนที่ทองเที่ยวไปในภพนอยใหญรับทัง้สุขและทุกข 

 คําวา อนัตตา เปนศัพทหนึ่ งที่มีความหมายหลากหลาย แตที่พบมากที่สุด คือ 

ความหมายวา อวสวตฺตน=ไมเปนไปตามความปรารถนา, อันไมสามารถใหเปนไปตามความ

ประสงค, ตามอํานาจ และ อสารก=อันไมมีแกนสาร ซึ่งคําวา อนตฺตา นี้ แยกมาจาก น บทหนา 

 8 นีติ.ธาตุ. 48. 

 9 ที.ฏกีา (บาล)ี 3/160, ม.ฏกีา 1/350, เนตฺติ.อ. 142. 

                                                           



+ อตฺตา ศัพท ประโยควา อนตฺตาติ นตฺถิ เอเตสํ อตฺตา การกเวทกสภาโว, สยํ วา น อตฺตาต ิ

อนตฺตา 9

10 แปลวา คําวา อนัตตา มีรูปวิเคราะหวา ไมมีตัวตน กลาวคือ เปนเพียงสภาวะของ

ผูกระทํากรรมและผูเสวยผลกรรม อีกนัยหนึ่ง ช่ือวา อนัตตา เพราะไมมีตัวตน คือ คําวา อนตฺตา 

มคีวามหมาย 2 ประการ คือ ไมมตีัวตน=นตฺถิ เอเตสํ อตฺตาต ิอนตฺตา (ฉัฏฐพีหุพพหีิสมาส) ไมใช

ตัวตน=น อตฺตา อนตฺตา (นนปิาตบุรพบท กัมมธารยสมาส)  

 ดังนัน้ คําวา อนัตตา ตามหลักคัมภีรสัททาวิเสส จึงสามารถแปลไดวา ไมใชตัวตน, ไม

มตีัวตน, ตรงขามจากตัวตน ซึ่งเมื่อวาโดยสภาวะปรมัตถแลว รางกายทั้งหมดเปนเพยีงองครวมที่

ประกอบดวยรูปและนามเทานั้น จึงไมใชตัวตนบุคคลเราเขา แตคนทั่วไปยังเขาใจวาเปนตัวตนอัน

เปนเหตุใหหลงวนเวยีนอยูในสงสาร 

 

ความเห็นผดิวารูปเปนอัตตา 

 รูปที่คนทั่วไปเขาใจผิดกันวาเปนอัตตาตัวตน คือ ปสาทรูปตาง ๆ ไดแก จักขุปสาทรูป

ที่ทําใหเห็น โสตปสาทรูปที่ทําใหไดยนิเสยีง ฆานปสาทรูปที่ทําใหรูกลิ่น ชิวหาปสาทรูปที่ทําใหรูรส 

กายปสาทรูปที่ทําใหไดรับรูสัมผัสทางกาย ปสาทรูปเหลานี้ เปนที่ตั้งของการรับรู (วิญญาณ) 

และเปนที่ตั้งของพลังชีวิต (ชีวิตินทรีย) ดวยเหตุที่มีจักขุปสาทรูป จึงเกิดการรับรูรูปทางตา (จักขุ

วิญญาณ) และเมื่อมีจักขุวิญญาณก็ยอมมีความเห็นผิดวามีอัตตาตัวตนที่เปนผูเห็น ในทํานอง

เดียวกัน การมีโสตปสาทรูป ฆานปสาทรูป ชิวหาปสาทรูป และกายปสาทรูป จึงทําใหเกิดการรับ

รูเสยีงทางหู (โสตวญิญาณ) มกีารรับรูกลิ่นทางจมูก (ฆานวิญญาณ) มีการรับรูรสทางลิ้น (ชิวหา

วิญญาณ) และมีการรับรูสัมผัสทางกาย (กายวิญญาณ) ปสาทรูปเหลานี้ทําหนาที่เปนฐานที่เกิด

ของวิญญาณ จึงเปนเหตุใหเกิดความเขาใจผิดวารูปเปนอัตตาตัวตน รูปชีวิตินทรียเปนพลังชีวิตที่

รักษารางกายไมใหเนาเปอยผุพังจงึทําใหเกดิความเขาใจผิดวารูปเปนอัตตาตัวตน 

 ในกรณีของคนที่ตายแลวก็เชนกัน ไมมีการเขาใจผิดวา รางคนที่เพิ่งตายนั้นเปนสิ่งมี

อัตตาตัวตน ทั้งนี้เพราะในรางคนตายแลวไมมีปสาทรูปตาง ๆ เชน จักขุปสาทรูปเปนตน ดังนั้น 

ตราบใดที่ยังมีปสาทรูปตาง ๆ ก็ยังเขาใจผิดวาสิ่งที่รับรูโดยอาศัยปสาทรูป เชน รูปที่เห็น เสียงที่

ไดยนิ กลิ่นที่ไดรับ รสที่ไดลิ้ม และสัมผัสทางกาย (ไดแก ปฐวี, เตโช, วาโย) ตลอดจนอิตถีภาวรูป 

(รูปที่แสดงความเปนหญิง) และปุริสภาวรูป (รูปที่แสดงความเปนชาย) เปนอัตตาตัวตนของเราด

วย ดังนัน้ เมื่อเห็น    รูปารมณ (สตีาง ๆ), ไดยนิสัททารมณ (เสยีงตาง ๆ) ที่เกี่ยวกับจักขุปสาทรูป 

เปนตน คนทั่วไปจึงเขาใจผิดวาอารมณเหลานี้เปนอัตตาตัวตนอกีดวย 

 10 เนตฺติ.อ. 45. 
                                                           



 สรุปไดวา คนเรามักเห็นวารางกายทั้งหมดที่เกิดมาพรอมกับตาและหูเปนตนนั้น เปน

อัตตาตัวตน เมื่อพูดตามแบบชาวโลกทั่วไป เราเรียกรางกายทั้งหมดที่ประกอบดวยตา หู เปนต

นวาเปนตัวเรา เปนวิญญาณของเรา การเรียกเชนนี้ไมใชมุสาวาท แตเปนการเรียกตามสมมุติ

บัญญัติที่ชาวโลกใชเรียกเพื่อสื่อความกัน แตเมื่อวาโดยสภาวะปรมัตถแลว รางกายทั้งหมดเป

นเพียงองครวมที่ประกอบดวยรูปและนามเทานั้น ดวยเหตุนี้ พระพุทธองคจงึทรงประกาศออกมา

ตรง ๆ อยางแจมแจงวา “แมวาบุคคลทั้งหลายจะเห็นวารูปขันธ เปนอัตตาตัวตน แตความจรงิรูป

ขันธไมใชอัตตาตัวตน แตเปนเพยีงรูปซึ่งเปนสภาวธรรมอยางหนึ่งเทานัน้” 

 

รูปเปนเหตุกอใหเกดิทุกข 

 บทบาลีวา รูป ฺจ หิทํ ภิกฺขเว อตฺตา อภวิสฺส, นยิทํ รูป อาพาธาย สํวตฺเตยฺย. ลพฺเภถ 

จ รูเป “เอวํ เม รูป โหตุ, เอวํ เม รูป มา อโหสี”ติ. 10

11 แปลวา “ภิกษุทั้งหลาย ถารูปนี้เปนอัตตา

ตัวตนแลว รูปนี้ คงไมเปนไปเพื่อเบียดเบียน และบุคคลคงไดการจัดแจงในรูปวา รูปของเราจงเป

นอยางนี้เถดิ (จงอยูในสภาพด)ี รูปของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย (จงอยามสีภาพไมด)ี” 

 เหตุที่มีรูป เราจึงเปนทุกขเพราะปวดตา ปวดหู ปวดฟน ปวดหลัง ทองอืด รอน หนาว 

ปวด เจ็บ คัน และทุกขเพราะโรคที่เกี่ยวกับเลือด ผิวหนัง กระเพาะอาหาร ปสสาวะ ความดัน

โลหิต เปนตน อาการเหลานี้เกิดขึ้นไดเพราะมีรูปเปนที่ปรากฏของอาการเจ็บปวยทั้งหลาย 

นอกจากนี้รูปทําใหเราเปนทุกขเพราะความหิว ความกระหาย ถูกยุงกัด ถูกแมลงและสิ่งอื่น ๆ 

รบกวน ความทุกข และความลําบากทั้งหลายเกิดขึ้นเพราะมีรูป ดังนั้น รูปซึ่งมีหนาที่ทําใหกาย

ของเราเปนทุกขจึงเปนสิ่งที่นําความทุกขมาให 

 พระพุทธองคไดตรัสตอไปวา “ถารูปเปนอัตตาตัวตนของเราแลวไซร เราคงไดการ

จัดแจงในรูปวา รูปของเราจงเปนอยางนี้เถดิ (จงอยูในสภาพด)ี รูปของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย 

(จงอยามีสภาพไมดี)” หมายความวา หากรูปเปนอัตตาตัวตนของเราจริง เราตองสามารถบังคับ

บัญชารูปใหเปนไปตามความประสงคของเรา ทุกคนยอมตองการใหรางกายเปนหนุมสาวอยูเสมอ 

ไมอยากแกชรา เจ็บปวย แลวตายไป แตรูปไมเคยเช่ือฟง ไมยอมทําตามความประสงคของเรา 

ความสดช่ืนของรูปในวัยหนุมสาวคอย ๆ กลายเปนความเสื่อมโทรมแหงวัยชรา สุขภาพที่

แข็งแรงคอย ๆ ออนแอลง แมวาเราจะไมตองการใหเปนอยางนั้น ทําใหเกิดโรคภัยไขเจ็บและจบ

ลงดวยความตาย เราไมสามารถบังคับบัญชาใหรูปเปนไปตามความตองการได  

 11 ว.ิม. (บาล)ี 4/20/17. 

 

                                                           



 

หลักฐานท่ีชี้ชัดวารูปไมใชอัตตา 

 บทบาลีวา ยสฺมา จ โข ภิกฺขเว รูป อนตฺตา, ตสฺมา รูป อาพาธาย สํวตฺตติ. น จ ลพฺภต ิ

รูเป “เอวํ เม รูป  โหตุ, เอวํ เม รูป มา อโหสี”ติ. 1 1

12 “แตเพราะรูปเปนอนัตตา จึงเปนไปเพื่อ

เบียดเบียน และบุคคลยอมไมไดการจัดแจงในรูปวา รูปของเราจงเปนอยางนี้เถิด (จงอยูในสภาพ

ด)ี รูปของเราอยาไดเปนอยางนั้นเลย (จงอยามีสภาพไมดี)”  ครั้งหนึ่ง พระพุทธองคไดเสด็จไปยัง

พรหมโลกเพื่อขจัดความเห็นผิดของพกพรหม ในครั้งนั้น พกพรหมเห็นพระพุทธเจาเสด็จมา ก็

กราบทูลพระพุทธองควา “ทานผูนิรทุกข ทานเสด็จมาดีแลว แมวาทานนาจะมาตั้งนานแลว 

พรหมโลกนี้เที่ยง ม่ันคง ยั่งยนื ดเีลศิ ไมมกีารตายจากพรหมโลกนี้”12

13    

 พระพุทธองคตรัสตอบวา “พกพรหมกําลังหลงอยูในอวิชชาหนอ ทานกลาวสิ่งที่ไม

เที่ยงวาเที่ยง กลาวสิ่งที่ไมยั่งยืนวายั่งยนื”13

14 เมื่อพรหมบริวารตนหนึ่งของพกพรหมไดยนิดังนั้น ได

กราบทูลพระพุทธเจาวา ขาแตพระโคดม ทานอยารุกรานพกพรหมเลย พกพรหมผูนี้เปนมหา

พรหม เปนใหญในพรหมโลกนี้ เปนผูเห็นทุกอยาง มีอํานาจเหนือสรรพสัตว เปนผูสรางโลกและ

สรรพสัตวทั้งหลายในโลก เปนผูประเสริฐสูงสุด เปนผูแตงตั้งกษัตริย พราหมณ มนุษย และสัตว

ทั้งหลาย เปนบิดาของสรรพสิ่งทั้งอดีตและอนาคต ในพรหมชาลสูตร ไดตรัสถึงการเกิดขึ้นของ

ความเห็นผิดอยางหนึ่งที่เรียกวา เอกัจจสัสสตทิฏฐิ คือ ความเห็นผิดวาโลกบางอยางเที่ยง ซึ่งก็

คอืพระเปนเจาเปนผูเที่ยงแทแนนอนนัน้เองอันเปนที่มาของคําวา “พรหมผูสรางโลก”  

 

กําเนิดของความเชื่อเกี่ยวกับการสรางโลก 

 เมื่อโลกพินาศลงไปแลว ก็เปนเวลาที่เริ่มสรางโลกขึ้นใหม พรหมองคแรกที่อุบัติขึ้นใน

พรหมโลกมองไปโดยรอบแลวคดิวา “เราเปนมหาพรหม เปนผูชนะ ไมมีผูใดชนะเรา เราเปนผูเห็น 

สรรพสิ่ง เปนผูมีศักดิ์ใหญ เปนผูเสกสรางสรรพสิ่งในโลก เปนผูประเสริฐสุด ผูแตงตั้งสัตว

ทัง้หลาย มคีวามชํานาญ เปนบดิาของสรรพสิ่งทัง้อดตีและอนาคต”14

15 

 12 ว.ิม. (บาล)ี 4/20/17. 

 13 ม.มู. (บาล)ี 12/501/442. 

 14 ม.มู. (บาล)ี 12/501/442. 

 15 ที.ส.ี (บาล)ี 9/42/18. 

 

                                                           



 คําอธิบายของพระพุทธองคขางตนนี้ทําใหเขาใจไดวา ความเช่ือเรื่องกําเนิดโลกเริ่มตน

ขึ้นอยางไร และพระเจาผูสรางโลกที่สถิตอยูบนสวรรคนั้น ก็คงจะเปนทาวมหาพรหมที่อุบัติขึ้นใน

พรหมโลกเปนองคแรก หลังจากโลกไดสรางขึ้นมาใหมนัน้เอง และอัตตาตัวตนของทาวมหาพรหม 

ดังนั้น คําสอนของพระพุทธองคจึงสรุปไดวา อัตตาตัวตนของทาวมหาพรหมนั้นก็เปนอยาง

เดยีวกับอัตตาตัวตนของสัตวโลกอื่น เปนแตเพยีงการเขาใจผิดวา กระบวนการเกดิดับของรูปนาม

ที่เปนไปอยางตอเนื่องนั้นเปนอัตตาตัวตน แตแทที่จริงแลว สิ่งที่เรียกวาอัตตาตัวตนนั้นเปนเพยีงก

ระแส ของรูปนามที่ดําเนินไปอยางตอเนื่องเทานั้น อัตตาตัวตนไมใชสิ่งที่มีอยูจริง เปนเพียงสิ่ง

สมมุตขิึ้นจากจนิตนาการเทานัน้ 

 นอกจากนั้น รูปนามของทาวมหาพรหมก็ไมแตกตางอะไรกับรูปนามของสัตวทั้งหลาย 

ซึ่งตองเปนไปตามกฎของความไมเที่ยง คือเมื่ออายุขัยของทาวมหาพรหมสิ้นสุดลง ทาวมหา

พรหมก็จะตองจุติจากพรหมโลก ทาวมหาพรหมเองก็ไมสามารถบังคับบัญชาใหอะไร ๆ เปนไป

อยางที่ตองการไดทั้งหมด และไมสามารถประคับประคองรางกายของตนใหคงอยูตามความตอง

การไดตลอดไป ดังนัน้ รูปของทาวมหาพรหมจงึไมใชอัตตาตัวตน แตเปนอนัตตา คอืไมใชตัวตน  

 

อัตตวาทุปาทาน คือความยดึมั่นในอัตตาตัวตน 

 คนทั่วไปมักยดึม่ันความเห็นวา ทุกคนมวีญิญาณหรอือัตตาตัวตนที่ยั่งยนือยูตลอดชีวิต 

ซึ่งเปนความเห็นของพวกอุจเฉททฏิฐทิี่เช่ือวาเมื่อคนเราตาย วญิญาณหรอืตัวตนก็หายสูญไปหมด

ไมมีอะไรเหลือ สวนพวกสัสสตทิฏฐิเช่ือวาเมื่อคนเราตายไปแลว วิญญาณหรือตัวตนของเขาไม

สูญหายไป เพียงแตยายไปเกิดในรางใหมเทานั้น ตามความเห็นของพวกสัสสตทิฏฐิ รูปของ

สิ่งมีชีวติทัง้หลายประกอบดวย 2 สวน คอื กายหยาบ และกายละเอียด เมื่อสิ้นชีวิตลง กายหยาบ

ก็ถูกทําลายไป สวนกายละเอียดนั้นจะออกจากรางเกาไปสูรางใหม และจะยังคงอยูตลอดไปไมมี

วันสูญสลาย 

 ที่กลาวมาตั้งแตตนมานั้น ไดอธิบายเรื่องความเชื่อประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวกับอัตตา

ตัวตนพรอมทั้งกําเนิดของความเช่ือเหลานั้นอยางละเอียดเพื่อใหเขาใจแนวคิดเกี่ยวกับอัตตา

ตัวตน วิญญาณ และความไมใชอัตตาตัวตนไดชัดเจนยิ่งขึ้น แมในบรรดาผูที่เปนพุทธศาสนิกชนก็

ยังมจํีานวนไมนอยที่เช่ือวา สิ่งที่เรียกวาวญิญาณหรอือัตตาตัวตนนัน้มอียูจรงิ ถงึแมวาจะไมแสดง

ความเห็นนี้ออกมาอยางโจงแจงดวยการพูดหรือการเขียนก็ตาม แตพวกเขาก็มีความเช่ืออยูวา 

เมื่อสิ่งมีชีวิตตายลง วิญญาณของเขาก็ลอยออกจากรางโดยผานทางจมูกหรอืทางปาก และเมื่อมี

การปฏิสนธิขึ้นในครรภมารดา วิญญาณก็จะเขาไปอยูในรางของทารก โดยผานเขาไปทางจมูก 



ทางปาก หรอืทางหนาทองของมารดา และวิญญาณนี้ก็จะดําเนนิตอไปในรางใหม ความเห็นเชนนี้

เปนของพวกที่เช่ือวามวีญิญาณ 

 ตามความเปนจริงนั้น ความตาย หมายความวาการดําเนนิไปของกายและจิตไดสิ้นสุด

ลง หลังจากที่จุตจิิตดับ ชีวติก็ดับลง กระแสของรูปนามที่ไดเคยเกดิดับตดิตอกันไปนัน้ก็ขาดสะบั้น

ลง แตไมมสีิ่งใดที่เรียกวาวิญญาณหลุดลอยออกจากรางไป การเกิดใหม หมายถงึการเกดิขึ้นของ

ปฏิสนธิจิตในภพใหมพรอมทั้งอายตนะซึ่งเปนฐานที่เกิดของปฏิสนธิจิต ในวาระสุดทายของชีวิตก

อนที่จุติจติจะดับนัน้ มรณาสันนวถิ ี(วิถีจติในขณะใกลตาย) ไดรับเอาอารมณอยางหนึ่งในอารมณ 

3 อยาง ที่เรียกวา กรรม กรรมนิมิต หรือ คตินิมิต แลวยึดเอาเปนอารมณของปฏิสนธิจิตที่นําให

ไปเกิดในภพใหม กระบวนการนี้เปนการเช่ือมตอระหวางภพเกากับภพใหม หรือเรียกวาเปนการ

ปฏสินธใินภพใหม  

 หลังจากปฏสินธจิิตดับลง จิตที่เกดิตอ ๆ มาคอื ภวังคจิตทําหนาที่รักษาภพ และทําให

ชีวิตดําเนินตอไปตามแรงกรรมที่ผูนั้นไดทําไวในชาติกอน ๆ เมื่อมีอารมณตาง ๆ เชน รูปารมณ 

(สตีาง ๆ) หรอืสัททารมณ (เสยีงตาง ๆ) เปนตน มากระทบทางจักขุทวาร (ตา) หรอื โสตทวาร (หู) 

เปนตน ก็จะเกดิจักขุวญิญาณจิต หรือโสตวญิญาณจิต เปนตน ขึ้นมาตัดกระแสของภวังคจิต เพื่อ

รับอารมณทางตา หรือทางหูเปนตน การเกิดขึ้นของจิตดวงใหมในภพใหมตามที่ถูกปรุงแตงโดยก

รรมที่ทําไวในภพกอน ๆ นัน้ เรยีกตามโวหารของชาวโลกวาเปนการเคลื่อนจากภพเกาไปสูภพใหม 

แตตามความเปนจริงนัน้ ไม ไดมวีญิญาณที่ยายจากภพเกาไปสูภพใหมแตอยางใด  

 

การหยั่งเห็นความเปนอนัตตา ในขณะเจรญิวปิสสนากรรมฐาน 

 การเจริญวิปสสนาเปนวิธีประกอบดวยการกําหนดรูอุปาทานขันธ (ที่ตั้งแหงความยึด

ม่ัน) 5 อยาง ซึ่งปรากฏในขณะที่มี การเห็น ไดยิน รูกลิ่น ลิ้มรส สัมผัส และคิดนึก สําหรับผูเริ่ม

ปฏิบัติจะรูสึกวามีความยากลําบากในการกําหนดรูสภาวธรรมการเห็น การไดยินเปนตน ในขณะ

ที่ปรากฏ ดังนั้น จึงตองเริ่มดวยการกําหนดรูเพียงสภาวธรรมสองหรือสามอยางที่ปรากฏชัดเท

านั้น ยกตัวอยางเชน ในขณะน่ังสมาธิ ผูปฏิบัติอาจกําหนดรูสภาวะตึง และสภาวะตั้งตรงที่รูสึก

ในรางกายของตน และบริกรรมวา “นั่งหนอ นั่งหนอ” ถารูสกึวาการปฏิบัตเิชนนี้งายเกนิไป เพราะ

การกําหนด “นั่งหนอ นั่งหนอ” ไมตองใชความพยายามมากนัก ก็อาจกําหนดสภาวะสัมผัส

เพิ่มขึ้น โดยบริกรรมวา “ถูกหนอ น่ังหนอ” “ถูกหนอ น่ังหนอ” แตสภาวะพองยุบของทองเปนค

วามเคลื่อนไหวที่ชัดเจนรูสึกไดงายกวา ดังนั้น ถาผูปฏิบัติตั้งสติกําหนดวา “พองหนอ” เมื่อทอง

พองขึ้น และ “ยุบหนอ” เมื่อทองยุบลง ก็จะรูชัดถึงสภาวะตึงขึ้นหรือหยอนลงภายในทอง รูถึง



ลักษณะ, หนาที่ (รสะ), อาการปรากฏ (ปจจุปฏฐาน) และเหตุใกล (ปทัฏฐาน) ของวาโยธาตุ การ

พิจารณาและการบริกรรมอยางนี้สอดคลองกับความในคัมภีรวิสุทธิมรรคซึ่งกลาววา จะรูชัด

ลักษณะที่แทจริงของรูปนามไดดวยการสังเกตลักษณะ หนาที่ ปจจุปฏฐาน (อาการปรากฏ) และ

ปทัฏฐาน (เหตุใกล) ของรูปนาม15

16 

 ดังนั้น ผูปฏิบัติใหมตองเริ่มตนดวยการสังเกตสภาวะพองยุบของทอง แตการเจริญ

วิปสสนาไมใชประกอบดวยการกําหนดรูสภาวะพองยุบของทองเพียงอยางเดียว ในขณะที่กําลัง

กําหนดรูสภาวะพองยุบของทองอยูนั้น ถามีความคิดอยางใดอยางหนึ่งแทรกเขามา ผูปฏิบัติจะต

องกําหนดรูสภาวะคิดนั้นดวย และถาเกิดความเมื่อย รอน หนาว หรือปวด ผูปฏิบัติพึงกําหนดรู

อาการเหลานั้นเชนเดียวกัน ถาผูปฏิบัติคูหรือเหยียดแขนขา ก็จะตองกําหนดสภาวะเคลื่อนไหว

เหลานัน้ดวย 

 ในขณะที่น่ังกําหนดสภาวะพอง ยุบ น่ัง ถูก ตามที่ปรากฏอยูนั้น อาจมีความตองการ

เปลี่ยนอิริยาบถเพื่อบําบัดความรูสึกเจ็บ ปวด หรือรอน ที่เกิดขึ้นบริเวณแขนขาที่ตองงออยู ผู

ปฏิบัติพึงกําหนดรูความตองการที่จะเปลี่ยนอิริยาบถทันทีที่ความตองการเกิดขึ้น แตใหนั่งอยูนิ่ง 

ๆ กอน อยาทําตามความตองการที่จะเหยียดแขนขาโดยทันท ีผูปฏบิัติพงึพยายามอดทนตอความ

ไมสบายกายนัน้ใหนานที่สุดเทาที่จะทนได และเมื่อความตองการเหยยีดแขนขาเกิดขึ้นอกี เขาก็พึง

กําหนดรูความตองการเหมือนครั้งกอนโดยไมเปลี่ยนอิริยาบถ ตอเมื่อความเจ็บปวดทรมานนั้น

มากจนสุดจะทนทานตอไปได จึงคอย ๆ เหยียดแขนขาอยางชา ๆ และในขณะเดยีวกันก็ไมลืมที่จะ

บริกรรมวา “เหยียดหนอ เหยียดหนอ” ในขณะที่กําลังเจริญวิปสสนาอยูนั้น ผูปฏิบัติจําเปนตอง

เปลี่ยนอิริยาบถหลายครัง้เพราะความปวดเมื่อย เมื่อตองเปลี่ยนอิรยิาบถบอย ก็จะเห็นชัดวาราง

กายเปนเหตุใหเกิดทุกข แมวามีความตั้งใจจะน่ังนิ่ง ๆ โดยไมขยับเขยื้อนใหครบ 1 หรือ 2 ช่ัวโมง 

แตก็ไม สามารถทําได อย างที่ ตั้งใจไว จึงเห็นประจักษ แก ใจวารูปที่ เป นเหตุให เกิดทุกขอยู 

ตลอดเวลานี้ ไมใชอัตตาตัวตน การที่เราไมสามารถดํารงอยูในอิริยาบถเดียวไดนาน ไมวาจะนั่ง 

นอน หรอืยืน จึงทําใหเขาใจวารูปไมเปนไปตามความตองการของเราและไมสามารถบังคับบัญชา

ได เพราะรูปไมอยูในการควบคุมของเรา รูปจึงไมใชอัตตาตัวตนของเรา เปนแตเพียงรูปธรรมที่

เกิดขึ้น เปนไปตามเหตุปจจัยเทานั้น การเขาใจเชนนี้เปนปญญาที่เกิดจากการหยั่งเห็นความเป

นอนัตตา 

 นอกจากนี้ ในขณะที่เจริญวิปสสนาในทานั่งหรือนอนอยูนั้น เราจําเปนตองลุกไปเขา

หองน้ําหลายครั้ง จึงเขาใจอีกดวยวารูปบีบคั้นใหเปนทุกขเพราะไมยอมเปนไปตามความตองการ 

 16 ลักษณะ คอื ลักษณะเฉพาะตัวของแตละรูปนามท่ีรูปนามอื่นไมม ี 
                                                           



บังคับบัญชาไมได ในขณะที่พิจารณาพฤติกรรมของรูปอยูนั้น ความเบียดเบียนบีบคั้นของรูปก็

ปรากฏขึ้นใหเห็น เมื่อสิ่งสกปรกตาง ๆ เชน นํ้ามูก นํ้าลาย เสมหะ นํ้าตา เหงื่อ เปนตน ไดไหล

ออกจากรางกาย ยอมแสดงใหเห็นไดวาเราไมสามารถรักษาความสะอาดของรูปใหคงอยูตลอดไป

ได เมื่อรูปไมยอมอยูในการควบคุมของเรา รูปจงึไมใชอัตตาตัวตนของเรา 

 จากการนําเสนอในเบื้องตน แสดงใหเห็นถึงความเปนอนัตตาของรูป ผูปฏิบัติที่เจริญ

วิปสสนากําหนดรูสภาวธรรมของรูปอยางจริงจัง จะมีประสบการณมากมายที่แสดงใหเห็นไดชัด

ถงึความเบยีดเบยีนบีบคัน้ของรูปที่เราไมสามารถบังคับบัญชาหรอืจัดการใหเปนไปตามความตอง

การของเราได 
 

สรุป 

 พระพุทธเจาทรงใชภาษาบาลีในการสื่อสารคําสอนโดยทรงเริ่มแสดงธัมมจักกัปปวัต

ตนสูตรและอนัตตลักขณสูตรแกปญจวัคคียทั้ง 5 รูป “อนตฺตา” อันเปนศัพทหนึ่งที่คนทั่วไปมี

ความคุนเคย และเปนศัพทที่มีความหมายหลากหลาย แตที่พบมากที่สุด คือ ความหมายวา ไม

เปนไปตามความปรารถนา, ไม เปนไปตามความประสงค  และไม เปนไปตามอํานาจ อีก

ความหมายหนึ่งคอื ไมมีแกนสาร ซึ่งแปลตามรูปศัพทวา “ไมมีตัวตน, ไมใชตัวตน” เฉพาะในเรื่อง

ของรูปเปนเบื้องตน ที่คนทั่วไปมักเห็นวารางกายทั้งหมดที่เกิดมาพรอมกับตาและหูเปนตนนั้น 

เปนอัตตาตัวตน เมื่อพูดตามแบบชาวโลกทั่วไป เราเรียกรางกายทั้งหมดที่ประกอบดวยตาและ

หูเปนตนวาเปนตัวเรา เปนวิญญาณของเรา แตเมื่อวาโดยสภาพปรมัตถแลว รางกายทั้งหมดเป

นเพียงองครวมที่ประกอบดวยรูปและนามเทานั้น ดังนั้น ผูเริ่มปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานจึงตอง

เริ่มตนดวยการสังเกตสภาวะการเกิดดับของรูปนามใหเปนปจจุบันขณะ ในระหวางที่กําลังเจริญ

สติกําหนดรูสภาวธรรมทางกาย ซึ่งเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลานั้น ผูปฏิบัติจะไดรูเห็นทุกขที่

เกดิขึ้นเพราะรูป และความไมอยูในบังคับบัญชาของรูปนัน้ วปิสสนาปญญารูแจง ยอมเกดิขึ้นแกผู

ปฏบิัต ิเมื่อผูปฏบิัตเิกดิวิปสสนาปญญาไดรูแจงเห็นจรงิในรูปนามอยางนี้แลว ยอมสามารถพัฒนา

จิตที่จะสงผลใหเกิดปฏิเวธไดในที่สุดอันเปนอิทธิพลของภาษาบาลีที่พระพุทธองคใชประกาศ

พระพุทธศาสนาเพื่อใหแจงความจรงิ ตัง้แตตนจนเสด็จดับขันธปรนิพิพาน 
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