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จากการที่นกั วิชาการในพระพุทธศาสนาเป็ นจานวนมากได้ มีความเชื่อและความเข้ าใจว่า ธรรม
ทัง้ หลายที่มีอยู่นัน้ ไม่ ใช่ ตวั ตน โดยอ้ างตามพระคาถาภาษาบาลีวา่ “สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ” ที่มีใน สังค
เวคปริกิตตนปาฐะ ซึง่ ได้ รับการแปลเป็ นว่า “ธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวง ไม่ ใช่ ตัวตน” นัน้ ข้ าพเจ้ า ในฐานะที่ได้

ศึกษาศาสตร์ แห่งการแปลภาษาในระดับปริ ญญาโท จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานครฯ ได้ ตงั ้
ข้ อสังเกตจากการตรวจสอบพระคาถาภาษาบาลีดงั กล่าว เพื่อวิเคราะห์มิติของภาษาเพิ่มเติม โดยพระคาถา
ดังกล่าวมีความว่า “รูปัง อะนิจจัง, รูปไม่เที่ยง; เวทนา อะนิจจา, เวทนาไม่เที่ยง; สัญญา อะนิจจา, สัญญาไม่
เที่ยง; สังขารา อะนิจจา, สังขารไม่เที่ยง; วิญญานัง อะนิจจัง, วิญญาณ ไม่เที่ยง; รูปปั ง อนัตตา, รูปไม่ใช่
ตัวตน; เวทะนา อนัตตา เวทนาไม่ใช่ตวั ตน; สัญญา อนัตตา สัญญาไม่ใช่ตวั ตน; สังขารา อนัตตา, สังขารไม่ใช่
ตัวตน; วิญญาณัง อนัตตา, วิญญาณ ไม่ใช่ตวั ตน; สัพเพ สังขารา อนิจจา, สังขารทังหลาย
้
ทังปวง
้ ไม่เที่ยง; สัพ
เพ ธัมมา อนัตตาติ, ธรรมทังหลายทั
้
งปวง
้ ไม่ใช่ตวั ตน ดังนี ้...."
จากการสังเกตและวิเคราะห์นนั ้ ข้ าพเจ้ าพบว่า ก่อนหน้ าที่จะถึงท่อนความพระบาลีวา่ “สัพเพ ธัมมา
อนัตตาติ” ซึง่ ถูกแปลว่า “ธรรมทังหลายทั
้
งปวงไม่
้
ใช่ตวั ตน” และได้ รับการตีความอย่างกว้ างขวางว่า “ธรรม
ทังหมดทั
้
งปวงที
้
่มีอยูน่ นไม่
ั ้ ใช่ตวั ตน” นันมี
้ ความบกพร่องในแง่ของการแปล กล่าวคือ ในการแปลหรื อตีความ

ท่อนพระบาลีดงั กล่าว เราจาเป็ นจะต้ องอ้ างอิงไปถึงบริ บทที่มีมาก่อนหน้ าตามลาดับของพระคาถา ซึง่ ก็คือ “รูป
ปั ง อนัตตา, รูปไม่ใช่ตวั ตน; เวทะนา อนัตตา เวทนาไม่ใช่ตวั ตน; สัญญา อนัตตา สัญญาไม่ใช่ตวั ตน; สังขารา
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อนัตตา, สังขารไม่ใช่ตวั ตน; วิญญาณัง อนัตตา, วิญญาณ ไม่ใช่ตวั ตน; สัพเพ สังขารา อนิจจา, สังขารทังหลาย
้
ทังปวง
้ ไม่เที่ยง...” ซึง่ พระคาถานี ้ได้ พรรณนามาก่อนหน้ าว่า ธรรมใดบ้ างที่เป็ นอนัตตา และเป็ นอนิจจา ก่อนที่
จะถึงท่อนที่วา่ “สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ”

เมื่อเราดูบริ บทก่อนหน้ าและใจความที่มีมานันแล้
้ ว เราพบว่า ในการพรรณนาลักษณะนี ้ มีความ
ต่อเนื่องกันของใจความ เราจึงสามารถแปลพระคาถาทังหมดให้
้
สอดคล้ องและเป็ นใจความเดียวกัน โดยเฉพาะ
ในท่อน “สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ” ว่า "รูปไม่ใช่ตวั ตน, เวทนาไม่ใช่ตวั ตน, สัญญาไม่ใช่ตวั ตน, สังขารไม่ใช่ตวั ตน,
วิญญาณไม่ใช่ตวั ตน, สังขารทังหลายทั
้
งปวงไม่
้
เที่ยง, ธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวง [ดังที่กล่ าวมาก่ อนหน้ านัน้ ]
ไม่ ใช่ ตัวตน" โดยไม่ได้ หมายถึง "ธรรมทัง้ หมดทัง้ สิน้ ที่มีอยู่” แต่หมายเอาเฉพาะ “ธรรม” ที่กล่าวถึงมาก่อน
หน้ าในพระคาถาบาลีนี ้เท่านัน้ เท่ากับว่า เป็ นการสรุปปิ ดท้ าย เพื่อตอกย ้า ในการพรรณนาพระคาถา ซึง่ การใช้
ภาษาลักษณะนี ้ คล้ ายๆ กับ การใช้ “The” ที่มีในภาษาอังกฤษ คือ เมื่อมีการพรรณาใจความมาก่อนหน้ าใน
บริ บทแล้ ว หากจะกล่าวถึง “ประธาน” อีกครัง้ ในครัง้ ต่อๆ มา สามารถใช้ The แทนการเรี ยก “ประธาน” นันซ
้ ้าๆ
กันได้ เช่น “There are many good doctors at Siriraj hospital. The doctors graduated from Mahidol
Medical School.” จะเห็นได้ วา่ The ที่ใช้ ในประโยคที่สอง มีใจความเชื่อมกับประโยคก่อนหน้ า และมีนยั ยะ

ทางไวยากรณ์ที่สมั พันธ์ กนั ถึงแม้ วา่ เราจะไม่สามารถใช้ ภาษาอังกฤษในการอธิบายการแปลพระบาลีได้
โดยตรง แต่การพรรณนาความของภาษาในลักษณะนี ้ ก็เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นโดยทัว่ ๆ ไป ในหลายๆ ภาษา
สาหรับคาถาพระบาลีที่อ้างอิงถึงข้ างต้ นนัน้ ในฐานะนักแปล ข้ าพเจ้ าขอแนะนา ให้ ศกึ ษาอรรถและ

พยัญชนะพระบาลีดงเดิ
ั ้ มของบท สังคเวคปริกติ ตนปาฐะ ว่าเข้ าข่ายเดียวกันกับที่ใจความที่มีมาก่อนหน้ า
เชื่อมโยงกับใจความที่ตอ่ ท้ ายในลักษณะอ้ างอิงถึงกันจริ งหรื อไม่ เพราะถ้ าหากเราแปลเฉพาะท่อนนันๆว่
้ า
"ธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวง ไม่ ใช่ ตัวตน" และตีความว่า “ธรรมทัง้ หมดทัง้ ปวงไม่ ใช่ ตัวตน” ดังนี ้แล้ ว "อนัตตา"
ซึ่งเป็ นธรรมประการหนึ่งในบรรดาธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวง ก็จะเป็ น "อนัตตา" ไปด้ วยเช่นกัน คือหักล้ าง
กันเองในความหมาย
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