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นิพพาน 
:  อัตตา หรืออนัตตา ? 

 
       พระเทพวชัรบณัฑิต, ศ.ดร. 
        อธิการบดี  มจร 
นิยามความและประเภท 
 “นิพพาน” ประกอบดว้ยศพัท ์น(ิออกไป, หมดไป, ไม่มี) +วานะ(พดัไป, รอ้ยรดั) รวมเขา้
ดว้ยกนัแปลวา่ ไม่มีการพดัไป ไมมี่สิ่งรอ้ยรอ้ย ค าวา่ “วานะ” เป็นช่ือเรยีกกิเลสตณัหา  โดยสรุป 
นิพพานก็คอืไมมี่กิเลสตณัหาท่ีจะรอ้ยรดัพดักระพือใหก้ระวนกระวายใจ  
 คมัภีรพ์ระไตรปิฎก ขทุทกนิกาย อิติวตุตกะกลา่วถงึนิพพาน ๒ ประเภท คือ 
 (๑)  สอปุาทเิสสนพิพานธาต ุ  นิพพานธาตยุงัมีเชือ้เหลอื หรอืนิพพานท่ียงัเก่ียวขอ้งกบั
เบญจขนัธ ์ ในวงการนกัธรรม แปลวา่ “ดบักิเลสยงัมีเบญจขนัธเ์หลือ” 
 (๒)  อนปุาทเิสสนพิพานธาต ุ  นิพพานธาตท่ีุไม่มีเชือ้เหลือ หรอืนิพพานท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกบั
เบญจขนัธ ์ ในวงการนกัธรรม แปลวา่ “ดบักิเลสไมมี่เบญจขนัธเ์หลือ”   
 
นิพพานในฐานะต่าง ๆ  
 (๑)  เป็นการ/เป็นที/่เป็นความดับกิเลส 
 นิพพานจะบอกวา่เป็นการดบักิเลสก็ได ้ ซึง่บง่ถงึกิรยิาอาการ  จะบอกวา่เป็นท่ีดบักิเลสก็
ได ้ซึง่บง่ถงึจดุหรอืต าแหน่งหรอืขัน้หนึ่ง หรอืจะบอกวา่เป็นความดบักิเลสกไ็ด ้ซึง่บง่ถงึภาวะอย่าง
หนึ่งท่ีไมมี่กิเลสเหลืออยู ่  กิเลสท่ีวา่นีก้ลา่วโดยสรุปครอบคลมุทัง้หมดก็คือ สงัโยชน ์ ๑๐ เป็นพระ
อรหนัตก์ล็ะสงัโยชนไ์ดท้ัง้หมด เรยีกวา่ดบักิเลสไดท้ัง้หมด 
 (๒)  เป็นบรมสุข 
 มีพทุธภาษิตบทหนึ่งวา่ “นิพพาน   ปรม   สขุ  ” แปลวา่ นิพพานเป็นสขุอย่างย่ิง ซึง่ไม่มีนยั
ซบัซอ้นอะไร เมื่อดบักิเลสตณัหาไดท้กุอย่างแลว้ย่อมไดร้บัสขุอย่างย่ิงอยู่แลว้ ประเดน็ก็คือวา่ สขุ
ในนิพพานหรอืนิพพานท่ีวา่เป็นสขุอย่างย่ิงนัน้ หมายถงึสขุท่ีไม่แรงกระตุน้จากปัจจยัภายนอก สขุ
ท่ีไม่ตอ้งหาอะไรมาเสพเสวย สขุท่ีปราศจากอามิสสิ่งของ สขุท่ีพน้สภาวะโลกๆ ทั่วไป  กลา่วโดย
ภาษาของพระพทุธโฆสาจารยก์็จะบอกวา่ “ความสงบเป็นลกัษณะของนิพพาน ความไมเ่ปลี่ยน
สภาพเป็นหนา้ท่ี(กิจ)ของนิพพาน และความไม่มีสญัลกัษณ(์นิมิต)แห่งทกุข ์ เป็นภาพของนิพพาน”
   



 ๒ 

 (๓)  เป็นกริิยาทีห่มายถงึการตายของคนทีห่มดกิเลส 
 คนท่ีเป็นอรหนัต ์ ไม่วา่จะเป็นพระหรอืคฤหสัถส์ิน้ชีวิต เราไม่บอกวา่ “ตาย(มรณะ)” แต่
บอกวา่ “นิพพานหรอืปรนิิพพาน(นิพพานะ, ปรนิิพพานะ)” หมายถงึวา่ ตายไปดว้ยความเย็นสงบ 
ไม่มีปัจจยัคือกิเลสเป็นแรงผลกัดนัหรอืฉดุใหต้อ้งห่วงหนา้พะวงหลงั ท่ีจะท าใหจิ้ตเศรา้หมอง
หรอืไมเ่ศรา้หมองอย่างไร  
  (๔)  เป็นธรรมารมณ ์
 คนท่ีบ าเพ็ญธรรมลว้นแตห่วงันิพพานทัง้นัน้ ในระดบัตน้ ๆ ท่ียงัมีกิเลสหนาอยู(่ปถุชุน)ก็
คิดถงึนิพพาน แตมี่ลกัษณะ “คดิถงึขา้งเดยีว” เพราะตวัเองไม่มีคณุสมบตัิเพียงพอท่ีจะไปคิดอย่าง
นัน้ แตเ่มื่อกิเลสเบาบาง ละนิวรณ ์ ๕ ได ้ สภาวะจิตกา้วขา้มโคตรภ(ูสะพานเช่ือมระหวา่งโลกิยะ
กบัโลกตุตระ)บรรลถุงึขัน้ “โสดาบนั” (แปลวา่ผูถ้งึกระแส) นิพพานจะเป็นอารมณข์องเขา
ตลอดเวลา  จะบอกวา่นิพพานอยู่ในหว้งความคิดตลอดเวลาก็ได ้ 
 
นิพพานกับปฏจิจสมุปบาท 
   ในตอนท่ีตรสัรูใ้หม่ ก่อนจะเสดจ็จารกิแสดงธรรมโปรดสตัว ์  พระพทุธเจา้ทรงพิจารณา
ปฏิจจสมปุบาทควบคูไ่ปกบันิพพาน ตรสัถงึลกัษณะธรรมทัง้สองขอ้นีว้า่ “ลึกซึง้ เหน็ไดย้าก รูต้าม
ไดย้าก สงบ ประณตี ไม่เป็นวสิยัแห่งตรร ละเอยีด บณัฑิตจึงจะรูไ้ด”้  
 ถามวา่ “นิพพานกบัปฏิจจสมปุบาทเก่ียวขอ้งกนัอยา่งไร ?”  ความจรงิ นิพพาน
กบัปฏิจจสมปุบาทเป็นช่ือเรยีก “ธรรม” ขอ้เดียวกนันั่นเอง  ปฏิจจสมปุบาทมี ๒ สาย คือ  
   (๑) สายอนโุลม หรอืสายสมทุยั หมายถงึสายเกิด  เชน่ เพราะอวิชชาเป็นปัจจยั ท าใหเ้กิด
สงัขาร เพราะสงัขารเป็นปัจจยัท าใหเ้กิดวิญญาณ … เพราะภพเป็นปัจจยัท าใหเ้กิดชาติ เพราะ
ชาติเป็นปัจจยัท าใหเ้กิดชรามรณะ เพราะชรามรณะเป็นปัจจยัท าใหเ้กิดทกุข ์…  น่ีคอืสายอนโุลม 
หรอืสมทุยั ซึง่ก็คืออรยิสจัขอ้ ๒  
 (๒) สายปฏิโลม หรอืสายนิโรธ  หมายถงึสายดบั เช่น เพราะอวิชชาดบัท าใหส้งัขารดบั 
เพราะสงัขารดบัท าใหว้ิญญาณดบั … เพราะภพดบัท าใหช้าติดบั เพราะชาติดบัท าใหช้รามรณะ
ดบั เพราะชรามรณะดบัท าใหท้กุขเ์ป็นตน้ดบั  น่ีคือสายปฏิโลม หรอืสายนิโรธ  ซึง่ก็คืออรยิสยัขอ้ 
๓ และ “นิโรธ” ก็เป็นค าท่ีใชเ้รยีก “นิพพาน” 
 “ปฏิจจสมปุบาท” เป็นช่ือเรยีกกระบวนเกิด-ดบัของโลกและชีวิตทัง้หลาย เป็นช่ือเรยีก
กระแสของปรากฏการณท์ัง้ระบบ  ถา้เป็นสายเกิดหรอืสายสมทุยั เรยีกวา่ “สงัสารวฏั” คือการ



 ๓ 

เวียนวา่ยตายเกิดไมรู่จ้บสิน้  เรยีกในภาษาธรรมเตม็ ๆ วา่ “อนมตคัคสงัสาระ” แปลวา่ การเวียน
วา่ยท่ีหาเบือ้งตน้และเบือ้งปลายไมพ่บ  ถา้เป็นสายดบัหรอืสายนิโรธ  เรยีกวา่ “นิพพาน” 
 
นิพพานเป็นอนัตตา   
 คมัภีรพ์ระพทุธศาสนาโดยเฉพาะของฝ่ายเถรวาท บอกไวช้ดัเจนอยู่แลว้วา่ “นิพพานเป็น
อนตัตา” เช่น ในคมัภีรพ์ระวินยัปิฎก ปรวิารบอกวา่ “สงัขารทัง้ปวงอนัปัจจยัปรุงแตง่ ไม่เทีย่ง เป็น
ทกุข ์เป็นอนตัตา นพิพานและบญัญตัเิป็นอนตัตา วนิจิฉยัมีดงันี”้ 
 ในคมัภีรพ์ระสตุตนัตปิฎก สงัยตุตนิกาย ขนัธวารวรรคบอกวา่ “สงัขารทัง้ปวงไม่เทีย่ง 
ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา” และในคมัภีรพ์ระสตุตนัตปิฎก องัคตุตรนิกาย ติกนิบาตบอกวา่ “สงัขาร
ทัง้ปวงไม่เทีย่ง สงัขารทัง้ปวงเป็นทกุข ์ ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา” ซึง่ “ธรรม” ในท่ีนีพ้ระอรรถกถา
จารยอ์ธิบายตอ่วา่ “หมายรวมถงึนพิพานดว้ย” นอกจากนี ้ ยงัมีขอ้ความในคมัภีรพ์ระไตรปิฎกอกี
หลายแห่งทัง้ท่ีระบโุดยตรงและโดยออ้มท่ีมีนยับอกวา่ “นิพพานเป็นอนตัตา”  
 ค าวา่ “อนตัตา” มีความหมายระดบัปรมตัถ ์มีนยัท่ีตอ้งไขความตอ่อีก โดยเฉพาะในคมัภีร ์
ชัน้หลงัก็จะบอกวา่ “ท่ีช่ือวา่เป็นอนตัตา เพราะเกิดขึน้จากองคป์ระกอบตา่ง ๆ มาประชมุกนั ไมมี่
ตวัตนท่ีเป็นแก่นเป็นแกนอยู่ ไมมี่ตวัตนท่ีคงท่ี ไมมี่ผูส้รา้ง ไม่มีผูเ้สวย ไม่มีอ  านาจในตเัอง บงัคบัให้
เป็นไปในอ านาจไม่ได ้แยง้ตอ่อตัตา” 
 
นิพพานกับขันธ ์ ๕ 
 ถามวา่ “นิพพานกบัสตัว ์บคุคล ตวัตน เรา เขาเป็นสิ่ง(อนั/ธรรม)เดียวกนัหรอืแยกจากกนั 
?”  นิพพานเป็นเรื่องของมนษุย ์เป็นสิ่งท่ีมนษุยป์รารถนา มนษุยเ์มื่อบรรลถุงึก็จะไดร้บับรมสขุ   จงึ
ควรพดูใหช้ดัวา่ “นพิพานเป็นเรือ่งของขนัธ์  ๕ อยู่ในขนัธ์ ๕ เป็นอนัเดยีวกนักบัขนัธ์ ๕“  
พระพทุธเจา้ตรสัไวใ้นธรรมจกัรปวตัตนสตูรวา่ “โดยสรุป อปุาทานขนัธ์ ๕ นั่นแหละคอืทกุข”์ ทกุข์
ก็คือขนัธ ์๕  ขนัธ ์๕ ก็คือทกุข ์   นิพพานก็คือการดบัทกุขอ์ย่างถาวร  ทกุขท่ี์วา่นีก้็คือขนัธ ์๕ นั่น
แหละ   ในกาลตอ่มา  นาคารชนุก็กลา่วเหมือนกนัวา่ “นพิพานคอืรูป  รูปคอืนพิพาน …” 

 “นิพพาน” ไม่ไดอ้ยู่แยกจากขนัธ ์๕ สมมติวา่ขนัธ ์๕ คือเหรยีญ  ทกุขก์บันิพพานก็คือดา้น
ทัง้ ๒ ของเหรยีญนัน้  ทุกข์อาจเป็นด้านหัว(ดา้นทีถู่กปัจจยัปรุงแตง่) นิพพานอาจเป็นด้าน

ก้อย(ดา้นทีไ่ม่ถูกปัจจยัปรุงแตง่) จงึมีค ากลา่วในหลกัมหายานดัง้เดิมอยู่เสมอวา่ “นพิพานกบั
สงัสารวฏัเป็นอนัเดยีวกนั” 



 ๔ 

 เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบโดยชดัเจนตอ่ปัญหาวา่ นิพพานเป็นอนตัตาอย่างไร ? ขนัธ ์ ๕ ตกอยู่
ภายใตก้ฎไตรลกัษณ ์ แตแ่ตกตา่งกนันิดหนึ่งระหวา่งดา้นหวั(ดา้นทีถู่กปัจจยัปรุงแตง่)กบัดา้นกอ้ย
(ดา้นทีไ่ม่ถูกตอ้งปัจจยัปรุงแตง่)  คือ ดา้นหวัตกอยู่ภายใตก้ฎไตรลกัษณท์ัง้ระบบเลย กลา่วคือ ไม่
เท่ียง เป็นทกุข ์ เป็นอนตัตา ในขณะท่ีดา้นกอ้ยตกอยู่ภายใตก้ฎไตรลกัษณเ์ฉพาะขอ้สดุทา้ย คอื 
เป็นอนตัตา 
 
เพราะเหตุไรจงึถกเถยีงกันว่า “นิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตา” ? 
 

 ปัญหาเก่ียวกบันิพพานท่ีวา่ “นิพพานเป็นอตัตาหรอือนตัตา” น่าจะเกิดขึน้ตัง้แตส่มยั
พทุธกาล ขอใหด้ขูอ้ความในคมัภีรพ์ระวินยัปิฎก ปรวิาร ภาษาบาลีวา่ “อนิจฺจา  สพฺพสงฺขารา  ทกฺุ
ขานตฺตา  จ   สงฺขตา  นิพฺพานญฺเจว  ปณฺณตฺติ  อนตฺตา  อิติ  นิจฉฺยา” แปลวา่  “สงัขารทัง้ปวง
อนัปัจจยัปรุงแตง่ ไม่เทีย่ง เป็นทกุข ์เป็นอนตัตา นพิพานและบญัญตัเิป็นอนตัตา วินิจฉัยมีดังนี”้ 
 ประเดน็ท่ีน่าพิจารณาอยู่ท่ีค  าสดุทา้ยของคาถานี ้ คือ “อติ ิ นจฺิฉยา” ซึง่แปลวา่ วนิจิฉยัมี
ดงันี ้ ถามวา่ “ท าไมตอ้งมีค านีห้อ้ยทา้ย ท าไมไมก่ลา่วแลว้จบเลย ?”  ปัญหาเก่ียวกบันิพพานเป็น
อตัตาหรอือนตัตานี ้ เขา้ใจวา่สงัคมเถียงกนัจนเหน่ือยแลว้ พระพทุธศาสนาจงึขอสรุปวินิจฉยัอย่าง
นีเ้ถอะวา่ “นิพพานเป็นอนตัตา”  เถียงไปก็ไม่มีจดุจบ 
 ถามวา่ “ท าไม่จงึเกิดขอ้ถกเถียงกนัในปัจจบุนัวา่ นิพพานเป็นอตัตาหรอือนตัตา ?”  มี
สาเหตมุากมายท่ีท าใหเ้กิดขอ้ถกเถียงกนัในเรือ่งนี ้ สาเหตปุระการแรกน่าจะเป็นเพราะขอ้ความใน
คมัภีรพ์ระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา อนฎีุกา หรอืคมัภรีต์า่ง ๆ ท่ีเกิดขึน้ในยคุตอ่มา ทัง้ท่ีเป็นของเถร
วาทและมหายาน  กลา่วเฉพาะในคมัภีรเ์ถรวาท ขอ้ความบางตอนก็มีนยัสื่อวา่ “นิพพานเป็นอตัตา 
เป็นสถานท่ี เป็นดินแดนบรสิทุธ์ิ” เชน่ 
 ขอ้ความในคมัภีรอ์งัคตุตรนิกาย ติกนิบาตมีวา่ “สงัขารทัง้ปวงไม่เทีย่ง สงัขารทัง้ปวงเป็น
ทกุข ์ ธรรมทัง้ปวงเป็นอนตัตา”  กลา่วใหง้า่ยขึน้ก็คือวา่ “สิ่งท่ีไม่เท่ียงยอ่มเป็นทกุข ์  สิ่งท่ีเป็นทกุข ์
สิ่งทีเป็นทกุขย์่อมเป็นอนตัตา”  นกัวิเคราะหบ์างคนอาจเห็นวา่ ถา้สมมติวา่มีบางสิ่งที ่“เทีย่งและ

เป็นสุข” ถามวา่ “ส่ิงนัน้ควรจะเป็นอนัตตาหรืออัตตา ?”  
 ขอ้ความในคมัภีรพ์ระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย อทุานมีวา่ “อายตนะมีอยู ่ (แต)่ใน
อายตนะนัน้ไม่มีปฐวธีาต ุ… ไม่มีโลกนี ้ไม่มีโลกหนา้ ไม่มีดวงจนัทร์และดวงอาทติยท์ัง้สองนัน้ … 
เราไม่เรียกว่า อายตนะนัน้มีการมา มีการไป มีการตัง้อยู่ มีการจตุ ิมีการอบุตั ิ… “  นกัวิเคราะห์
บางคนอาจเห็นวา่ ค าวา่ “มีอยู่” นัน้อาจมีนยัหมายถงึการมีอยู่ใน ๒ ลกัษณะ คือ เป็นสถานท่ี มี



 ๕ 

ต าแหน่งและเป็นภาวะหรอืเป็นสภาวะเชิงนามธรรม  แตข่อ้ความในคมัภีรนี์ไ้ม่ไดบ้อกเพียงวา่ “มี
อยู่” แตย่งับอกรายละเอียดตอ่ไปอีกมากมาย  เพราะฉะนัน้ ค  าวา่ “มีอยู่” ในท่ีนี ้ น่าจะมีนยั
หมายถงึสถานที ้ต  าแหน่ง หรอืดินแดน 
 ขอ้ความในคมัภีรพ์ระอภิธรรมปิฎก วิภงัค ์ กลา่วถงึธาตแุละองคป์ระกอบของสตัวท่ี์เกิดใน
ธาต ุ๔ คือ กามธาต ุ รูปธาต ุอรูปธาต ุและอปรยิาปันนธาต ุ   ประเดน็ “อปรยิาปันนธาต”ุ นัน้ คง
หมายถงึ “โลกตุตรธาต”ุ ซึง่ก็คือนิพพานธาต ุ  คมัภีรก์ลา่วถงึองคป์ระกอบของมนษุยใ์นอปริ
ยาปันนธาต ุ เช่นบอกวา่ “ประกอบดว้ยขนัธ์ ๔ คอื เวทนา สญัญา สงัขาร และวญิญาณ, มี
อายตนะ ๒ คอื ใจกบัธรรมารมณ,์ มีธาต ุ๒ คอื มโนวญิญาณธาตกุบัธมัมธาต ุ…”  นกัวิเคราะห์
บางคนอาจเห็นวา่ “น่ีแหละคือดินแดนท่ีคนเป็นอรหนัตไ์ปเกิดหลงัจากตายในชาตินี ้ เป็นแดน
นิพพาน เป็นแดนอมตะ”   
 สาเหตปุระการท่ีสอง เป็นเรื่องโลกทศันแ์ละจรติของแตล่ะคน   เช่น คนท่ีชอบเรื่องท่ีเป็น
รูปธรรม จบัตอ้งสมัผสัได ้ มีสทัธาจรติ ก็จะบอกวา่ “นิพพานเป็นอตัตา” และเช่ือวา่นิพพานเป็น
อตัตา  สว่นคนท่ีชอบเรือ่งท่ีเป็นนามธรรม วิเคราะหว์ิจารณ ์ คาดเดา มีพทุธิจรติก็จะบอกวา่ 
“นิพพานเป็นอนตัตา” นอกจากสาเหต ุ๒ ประการนีแ้ลว้ ขอ้มลูในคมัภีรช์ัน้หลงัทัง้ของเถรวาทและ
มหายานกมี็นยัสื่อวา่นิพพานเป็นอตัตา ผสมผสานเขา้กบัขอ้มลูในคมัภีรข์องลทัธิเทวนิยมอื่น ๆ 
ท าใหมี้ผูแ้สดงทรรศนะวา่ “นิพพานเป็นอตัตา”  แมใ้นกลุม่ชาวพทุธเองก็แสดงและเช่ืออย่างนัน้ 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


