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บทคัดยอ
ภาษาทางศาสนาเปนภาษาเชงินามธรรมทีป่ระกอบไปดวยความหมายลกึซึง้  แตอยาง

ไรกต็ามภาษาทางศาสนากม็คีวามหมายทีก่ำกวมอยางยิง่   เพราะฉะนัน้ภาษาทางศาสนาจงึมี
ลกัษณะทีเ่ปดกวางสำหรบัการตคีวามทีห่ลากหลายและการสรางความหมายทีเ่หมาะสม  ทาน
พทุธทาสภกิขเุชือ่วาการตคีวามคำศัพทหรอืภาษาศาสนาวางอยบูนพ้ืนฐานระดับทีแ่ตกตางของ
ประสบการณและแนวความคดิดานศาสนาของชาวพทุธ การเขาถึงความเขาใจระหวางคำศพัท
ทางศาสนากับการตีความอยางถูกตองน้ันตัง้อยบูนแกนคำสอนของพระพุทธศาสนา ทานพุทธ
ทาสภิกขไุดนำเสนอแนวความคิดเรือ่ง “ภาษาคน ภาษาธรรม” เพือ่แยกแยะภาษาทางศาสนา
ออกเปนสองระดบั  ภาษาอยางแรกเปนภาษามนษุยทีร่ะบถุงึเรือ่งโลก ๆ หรอืทีเ่ปนวตัถ ุสวน
ภาษาอยางทีส่องเปนภาษาธรรมซึง่มงุหมายถึง   สจัธรรมแหงความวางเปลาของโลกทีเ่ราเขา
ใจ  การนำเสนอแนวความคิด “ภาษาคน ภาษาธรรม” ของทานพุทธทาสไดรบัการยอมรับวา
เปนเทคนิควธิทีีส่ำคญัของการอธิบายหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาวิธนีีใ้หมมุมองใหมตอคนไทย
และชวยใหเขาใจพระพทุธศาสนาไดงายขึน้  เพราะฉะนัน้แนวความคดิดังกลาวของทานพุทธทาส
ภกิขุจงึแสดงใหเหน็ถงึภมูปิญญาทางภาษาของทานในการใชเผยแผพระพุทธศาสนาไดเปนอยาง
ดยีิง่
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ABTRACT
Religious language is abstract language with subtle meanings. However, it

has also very ambiguous meanings. Therefore, it seems to be opened for different
interpretations and meaning constructions. Buddhadasa Bhikkhu believes that the
interpretation of religious words or language relies closely on the different levels of
experiences and conceptions of the religion of Buddhists. To achieve the coherence
between the religious words and their interpretation, which are also based on the
core of Buddhism, Buddhadasa Bhikkhu presents the concept “ Human Language,
Dharma Language” (Bhasa Khon Bhasa Dharma) to classify the religious language
into two levels. The first one is Human language which focuses on secularity or
objects. The second one is Dharma language which focuses on dharma of which
nothing is inherently secular. His presentation of this concept “Human Language,
Dharma Language” (Bhasa Khon Bhasa Dharma) is considered as an important
tactic to explain the teaching of Buddhism. It gives new points of view among
Thais and allows them to understand the teaching of Buddhism more easily.
Therefore, the above concept of Buddhadasa Bhikkhu shows his lingual wisdom as
well as his propagating of Buddhism, obviously.

Keywords: Lingual Wisdom, Human Language, Dharma Language.
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ความเปนมา
ทานพุทธทาสภิกขหุรอืพระธรรมโกศาจารยเปนพระนักปราชญผมูชีือ่เสียงในประเทศไทย

ทานไดชือ่วาเปนนกัปฏริปูพระพทุธศาสนารวมสมยัทีย่ิง่ใหญทีส่ดุในประวตัศิาสตรของสยาม  ทาน
ไดตีความคำสอนของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทและแนวทางการปฏิบัติธรรมของพุทธ
ศาสนกิชนชาวไทยโดยใชการวเิคราะหและกระบวนการของเหตผุลซึง่เปนผลมาจากความเจรญิ
กาวหนาทางวทิยาศาสตรและการเจรญิเตบิโตของชนชัน้กลางในสงัคมไทย ผลงานสำคญัของ
ทานคอืการตีพมิพหนงัสอืชดุธรรมโฆษณทีม่จีำนวนมากกวา ๕๐ เลม รวมท้ังหนงัสือบนัทกึธรรม
บรรยายของทานอีกจำนวนมาก ซึง่สามารถพดูไดวาเปนผลงานของนกัคดิทางพระพทุธศาสนา
นกิายเถรวาททีย่ิง่ใหญทีส่ดุในประวตัศิาสตรของพระพทุธศาสนาในเมอืงไทย ศาสตราจารย โด
นลัด เค สแวเรอร (Donald K. Swearer) นกัวชิาการชาวอเมริกนัผเูช่ียวชาญทางพระพุทธ
ศาสนาไดยกยองบทบาทและสถานะของพุทธทาสภิกขุไวอยางสูงยิ่งในประวัติศาสตรของพระ
พทุธศาสนาเถรวาท  เขากลาววาแนวความคดิของทานพทุธทาสภกิขเุปนตนแบบและมอีทิธพิล
มากทีส่ดุนบัตัง้แตพระพทุธโฆษาจารย พระอรรถกถาจารยผยูิง่ใหญ และยกยองบทบาทของพทุธ
ทาสภกิขเุทยีบเทานกัปราชญทางพระพทุธศาสนาผยูิง่ใหญชาวอนิเดยีอยางทานนาคารชนุ (เส
ร ีพงษพศิ, ๑๙๘๑, หนา ๑๑๙)

ผลงานอ่ืน ๆ  ทีเ่ปนทีร่จูกัดขีองพทุธทาสภกิขคุอื คมูอืมนุษย, แกนพทุธศาสน, ตามรอย
พระอรหนัต, ภเูขาแหงวถิพีทุธธรรม, และ ภาษาคนภาษาธรรม เปนตน ผลงานจำนวนมาก
ของทานไดรบัการแปลเปนภาษาตางประเทศ เชน องักฤษ ฝรัง่เศส เยอรมัน จนี ญีป่นุ ลาว ศรี
ลงักา ธเิบต  ผลงานท่ีไดรบัการแปลเปนภาษาอังกฤษไดรบัการตีพมิพมากกวา ๒๐ เรือ่ง (อำนวย
ยศโยธา : ๒๐๐๓, หนา ๑๓)

ในขณะเดยีวกนั ทานพทุธทาสภกิขเุริม่ใชรปูแบบการสอนทีเ่รยีกวา “การแสดงปาฐกถา
ธรรม” ดวยการใช “ภาษาคนและภาษาธรรม” ซึง่เปนภาษาท่ีถกูคดิข้ึนโดยทานสำหรบัการส่ือ
สจัธรรมความจริง  เปนภาษาท่ีถกูเรียกวา “สำนวนของสวนโมกข” ยกตัวอยางเชน ตวักขูองกู
การรแูจง การยดึมัน่ถอืมัน่ เปนตน  แมแตชือ่เดมิของทานคอื “เงือ่ม” กไ็ดเปลีย่นไปสชูือ่ใหม
วา “พทุธทาส” ซึง่หมายถงึ การทมุเทชวีติเพือ่มอบถวายตวัเองเปนทาสของพระพทุธเจา  ผลงาน
ของทานไมวาจะเปนธรรมบรรยายหรืองานนิพนธลวนเต็มไปดวยภมูปิญญาทางภาษา ซึง่แสดง
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ถงึความสามารถในการสรางคำศพัทหรอืกลมุคำใหม ๆ  รวมทัง้การนำคำศพัทไปอธบิายตคีวาม
และการใหความหมายใหมแกคำศพัททีร่จูกักนัดอียแูลว นอกจากนี ้คำศพัททีท่านสรางข้ึนยงัแสดง
ถงึภมูปิญญาทางศาสนาท่ีสามารถประยุกตเขากับเทคนิคของการส่ือสารและประยุกตคำสอนและ
ความเชือ่ทางศาสนา รวมทัง้พธิกีรรมดัง้เดมิทีท่รงคณุคาเพือ่ความเหมาะสมในการปฏบิตัสิำหรบั
ใหเกดิผลดตีอมนษุยและสิง่แวดลอมของสงัคมปจจบุนั  การนำเสนอแนวความคดิเรือ่ง “ภาษา
คน ภาษาธรรม” สำหรับใชในการอธิบายคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเปนเทคนิควิธีการใน
การเผยแผพระพุทธศาสนาของทานพุทธทาสภิกขทุีป่ระสบความสำเร็จอยางดียิง่ (จำนรรค อิม่
สะอาด, ๑๙๗๖, หนา ๖๙)

วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.เพือ่ศึกษาแนวความคิดเกีย่วกบัภาษาคนและภาษาธรรมของทานพทุธทาสภิกขุ
๒.เพือ่วเิคราะหคณุคาของแนวความคิดเก่ียวกับภาษาคนและภาษาธรรมของทานพุทธ

ทาสภิกขุ

การใหคำจำกัดความคำสำคัญ
ภาษาคน หมายถึง ภาษาธรรมดาท่ีใชกนัตามวิถชีวีติทีด่ำเนนิไปในโลกสมมติ หรอืวถิี

แหงความรสูกึของคนธรรมดาและวางอยบูนวตัถไุมใชความเปนจรงิโดยพืน้ฐาน
ภาษาธรรม หมายถึง ภาษาในเชิงอตุรภาพท่ีใชกนัในรูปแบบท่ีเปนนามธรรมอยเูหนอื

โลกทางกายภาพ ไมตัง้อยบูนโลกของวัตถ ุ เปนภาษาท่ีกลาวถงึความจริงดวยปญญาและใหเฉพาะ
ความหมายท่ีถกูตองของความจริงสงูสดุ (Absolute Truth)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวความคิดเรื่องภาษาคนภาษาธรรมเปนกลยุทธหรือภูมิปญญาในการปรับเปลี่ยน

ทศันคตชิาวพทุธเพือ่ใหเขาใจหลกัคำสอนของพระพุทธเจาไดโดยอตัโนมตัเิหมอืนกบัทีน่กัปราชญ
ทางพระพุทธศาสนาในอดีตไดทำมาแลวเก่ียวกบัแนวความคิดเชิงภาษาอยาง “ภาษาธรรมดาและ
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ภาษาเชงิอตุรภาพ”  การอานหนงัสอืทางศาสนาหรอืการฟงหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
มกัจะมีคำศพัททีเ่ขาใจยากมากมาย  เพราะวาหลกัธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาประกอบ
ไปดวยภาษาบาลแีละคำศพัทซึง่เชือ่มโยงกบัเหตปุจจยัทีเ่ปนนามธรรม  ดงัน้ันจงึเปนการยาก
ทีจ่ะเขาถงึและเขาใจหลกัคำสอนทางศาสนาสำหรบัผเูริม่ตนศกึษาพระพทุธศาสนา  นอกจาก
นี้ภาษาและคำศัพททางศาสนายังมีหลายระดับและเปนภาษาที่สามารถตีความหมายไดหลาก
หลายตามพืน้ฐานความรคูวามเขาใจของผศูกึษา  โดยประการอ่ืนอกีมคีำศพัททางศาสนามาก
มาย ซึง่ผศูกึษาธรรมะมกัจะเขาใจผดิ เพราะวาพวกเขาจะตคีวามหมายผสมกบัคำทีใ่ชกนัโดย
ทั่วไป

“อาตมาไดพจิารณาแลว ๆ เลา ๆวาจะแสดงดวยเรือ่งอะไรด ี ในทีส่ดุกม็ามองเหน็วา
ขอทีท่านท้ังหลายสวนมากไมเขาใจในธรรมะอันลึกซึง้ ซึง่แสดงอยแูลวเปนอนัมาก ไดยนิไดฟง
กนัอยเูปนอนัมากกย็งัไมเขาใจเกดิความสงสยัขึน้วา ขอนีเ้ปนเพราะเหตไุร  คนไปคนมาในทีส่ดุ
ก็พบวาเน่ืองดวยคนเราโดยมากรแูตภาษาธรรมดา คอื ภาษาชาวบานพดู หรอืเรียกวา “ภาษา
คนธรรมดา” ไมคอยจะร ู“ภาษาของธรรมะ” และไมเคยคดิวามภีาษาอกีภาษาหนึง่ซึง่แตกตาง
กนั  แทบจะตรงกนัขามหรอืตรงกนัขามกม็นีัน้เปนภาษาธรรมะ” (พทุธทาสภิกข ุ: ๑๙๙๕, หนา
๙)

ทานพทุธทาสภกิขไุดเขยีนหนงัสอืเกีย่วกบัพระพทุธศาสนาทีเ่นนย้ำถงึปญหาทีเ่กีย่วกบั
การใชภาษาอยางถูกตอง  ทานไดนำเสนอแนวความคิด “ภาษาคน ภาษาธรรม” เพือ่ชีใ้หเหน็
ถึงความแตกตางบนความเขาใจเกี่ยวกับระดับของภาษาทั้งสองภาษาหรือคำศัพททางศาสนา
โดยเฉพาะอยางย่ิง การใชภาษาท้ังในระดับของรูปธรรมและนามธรรม  ทานอธิบายเอาไววา
“ภาษาคนนัน้เอาไปตามทางของวตัถตุามทางทีร่สูกึไดตามคนธรรมดารสูกึ และอาศยัวตัถเุปนพืน้
ฐาน จงึพดูแตเรือ่งวัตถพุดูแตเรือ่งโลก  พดูแตเรือ่งท่ีเหน็ไดดวยดวงตาธรรมดาสามัญชน สวน
ภาษาธรรมนัน้ เปนไปในทางนามธรรมทีไ่มเหน็ตวั ไมเน่ืองดวยวตัถ ุตองมปีญญาเหน็นามธรรม
เหลานัน้แลวจงึพดูเปนและใหความหมายเปน จงึพดูกนัอยแูตในหมผูเูหน็ธรรม นีเ้ปนภาษาธรรมะ
เปนภาษานามธรรมทีเ่หนือไปจากวตัถุ” (พทุธทาสภกิข ุ: ๑๙๙๔, หนา ๑๑)
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ระเบียบวิธีวิจัย
ผวูจิยัไดศกึษาขอมลูทีเ่กีย่วของกับทฤษฎหีรอืแนวความคดิเรือ่ง “ภาษาคนและภาษา

ธรรม” ของพุทธทาสภิกข ุ ระเบียบวิธกีารวิจยัเปนการวิจยัเชิงพรรณนาและการวิจยัเชิงวเิคราะห
แนวความคดิเกีย่วกบัภาษาคนและภาษาธรรมจะถกูศกึษาโดยวธิกีารของการทดสอบและการ
ตรวจสอบเปนอยางดโีดยการวเิคราะหตามระเบยีบวธิวีจิยั การศกึษาและการนำเสนอของขอมลู
เบือ้งตนทีส่บืคนจากแหลงขอมูลทัง้ระดบัปฐมภมูแิละทตุยิภูม ิดงัน้ี

๑. ขอมลูระดบัปฐมภมู ิ : ผลงานทีเ่ปนวรรณกรรมของทานพทุธทาสภกิข ุ เชน คมูอื
มนษุย, แกนพทุธศาสน, ตามรอยพระอรหนัต, ภเูขาแหงวถิพีทุธธรรม, ภาษาคนภาษาธรรม
เปนตน

๒. ขอมลูระดับทตุยิภมู ิ:  ผลงานเขียนท่ีอธบิายแนวคิดของทานพุทธทาสภิกขทุีเ่ขยีน
โดยนักปราชญ หรอืนกัวชิาการท่ีเก่ียวกับการอธิบายแนวความคิดเร่ืองภาษาคนภาษาธรรม

การศกึษาวจิยัวางอยบูนพืน้ฐานการใชทฤษฎภีาษาอุตรภาพ (Transcendental Lan-
guage) สำหรับการวิเคราะหและการแปรความหมายภาษาคนไปสูภาษาธรรมดังปรากฏตาม
กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Frameworks) ดงัน้ี
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ผลที่ไดจากการวิจัย
การอธบิายแนวความคดิ “ภาษาคนและภาษาธรรม” ของพทุธทาสภกิขอุยางทีไ่ดนำเสนอ

ในบทเบ้ืองตน  พทุธทาสภิกขเุนนย้ำการใหคำจำกดัความของคำศัพทเปนพเิศษ  การใหคำจำกดั
ความของคำศพัททัง้หลายตัง้อยบูนระเบยีบวธิขีองทฤษฎภีาษาเชงิอตุรภาพทีใ่หความหมายใน
สองแนวทาง ดงันี้

๑. การใหคำจำกดัความของคำศพัททางศาสนา ซึง่มกัถกูใชในความหมายใหมทีถ่กูตอง
จากระดับภาษาธรรมดาไปสภูาษาระดับอตุรภาพ  ในบรรดาคำศพัททางศาสนากลมุน้ี เปนการ
ใหคำจำกดัความหรอืการอธบิายคำศพัท อยางเชน พระพทุธเจา, พระธรรม, พระสงฆ, ศาสนา,
กรรม, นพิพาน, มรรคผล, สญุตา เปนตน

๒. การใหคำจำกัดความของคำศัพททีเ่ปนความคิดทีเ่ปนนามธรรม โดยเช่ือมโยงไปถึง
ความหมายของศาสนา  คำศพัททัง้หลายท่ีเปนความคิดเชิงนามธรรมซ่ึงภาษาศาสตรเรยีกวา
ความคดิในประเภทของนามธรรมเชงิสัญลักษณ และคำศพัทเหลานัน้เปนคำศพัทนามธรรมทีม่ี
ความหมายลึกซึง้ คำศพัททัง้หลายจำเปนทีจ่ะตองมีองคความรทูางศาสนาเปนพืน้ฐานในการแปล
ความหมายและการอธิบายความเพื่อจะไดรับความหมายที่สมบูรณ  ชนิดของความคิดเชิง
นามธรรมเปนคำศัพทอยาง พระเจา, มาร, นรก,สวรรค, น้ำอมฤต,ความสวาง, ความมืด, มลทิน,
การรอง, การเตน เปนตน การใหคำจำกดัความของคำศพัทเหลาน้ีถกูเรยีกวา “สญัลกัษณ”  มนั
เปนการเรียกช่ือสิง่ของบางอยางดวยการใชคำศพัทอืน่ ไมไดหมายถึงสิง่นัน้โดยตรง ยกตัวอยาง
เชน แสงสวางเปนสัญลักษณของปญญา ความมืดเปนสัญลักษณของอวิชชา น้ำอมฤตเปน
สญัลกัษณของอุดมธรรม นางฟาหมายถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจา  การพูดโดยใชสญัลกัษณ
และคำศัพทเชงิเปรียบเทยีบเปนรปูแบบในการสอนธรรมะท่ีถกูใชตัง้แตสมยัพทุธกาล เรือ่งทีเ่ปน
ทีร่จูกักันดคีอืการเปรียบเทียบมนุษยในโลกเหมือนกบัดอกบัวส่ีเหลาตามระดับของสติปญญา  นอก
ไปจากน้ีเราสามารถวิเคราะหรปูแบบในการอธิบายคำศัพทภาษาคนไปสภูาษาธรรมได ๔ ลกัษณะ
ดงันี ้ ๑) การอธิบายจากคำศพัทเชงิรปูธรรมไปสคูำศพัททีเ่ปนนามธรรม ๒) การอธิบายส่ิงท่ี
เปนรูปธรรมไปหาสิ่งที่เปนรูปธรรม ๓) การอธิบายคำศัพทที่เปนนามธรรมไปสูคำศัพทที่เปน
รปูธรรม ๔) การอธบิายคำศพัททีเ่ปนนามธรรมไปหาคำศพัททีเ่ปนนามธรรม
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๑. การอธิบายใหความหมายคำศัพททีเ่ปนรปูธรรมไปสคูำศพัททีเ่ปนนามธรรม เชน พระ
พทุธเจา, พระธรรม, พระสงฆ, ศาสนา, นพิพาน, มาร, โลก, ชาต,ิ มรณะ, ชวีติ, มนุษย, นรก,
สตัวเดรจัฉาน, เปรต, อสรุกาย, สวรรค, น้ำอมฤต, การหยดุ, แสงสวาง, ความมืด, บดิามารดา,
มติร, ศตัร,ู การรอง, การเตน เปนตน

คำศพัท

พระพุทธเจา

พระธรรม

พระสงฆ

ศาสนา

นิพพาน

มาร

ภาษาคน

พระพุทธเจาและชีวประวัติของพระองค
พระวรกายท่ีไดประสูติในประเทศอินเดีย
เมือ่สองพันปทีผ่านมา ไดทรงปรินพิพาน
และถวายพระเพลิงแลว

พระคมัภีรหรอืหนงัสอืธรรมะ  คมัภรีพระ
ไตรปฎกในตคูมัภรีหรอืเสยีงบรรยายธรรม

พระหรือนักบวช

โบสถ วหิาร เจดยี ผาจวีร เทศนา

พระนิพพานเปนสถานที่ เปนเมืองแกว
เปนวมิานในความฝน ทกุสิง่ไดรบัจากการ
เนรมิต เพราะฉะน้ันทุก ๆ คน จึงตอง
การท่ีจะไปนิพพาน

ยักษหรือปศาจที่มีรูปรางนากลัว

ภาษาธรรม

ธรรมะทีแ่ทจรงิซ่ึงพระพทุธองคตรสัเอาไววา “ผใูดเหน็
ธรรมผนูัน้เหน็ตถาคต  ผใูดเหน็ตถาคตผนูัน้เหน็ธรรม”
บุคคลที่ไมเห็นธรรมแมวาจะจับที่ชายจีวรของพระ
พุทธเจา ก็ไมไดหมายความวาเห็นพระพุทธเจา

ธรรมะทั้งหมดที่ไมใชเพียงหนังสือธรรมะ พระคัมภีร
ใบลานหรือบทเทศนาที่มีความหมายลึกซ้ึง แตหมายถึง
ทกุสิง่ทกุอยางซึง่สามารถเขาใจไดโดยยากหรอืเขาใจได
งาย ๆ

ธรรมทีอ่ยใูนใจของมนษุย  ซึง่หมายถงึคณุธรรม ไมได
หมายถึงบุคคล เพราะวาส่ิงขางนอกหรือบุคคลก็เปน
เหมือนกัน แตความแตกตางอยูที่คุณธรรมในใจซ่ึง
สามารถทำใหมนุษยธรรมดาเปนพระอริยบุคคล อยาง
พระโสดาบนั พระสกทาคาม ีพระอนาคามแีละพระอรหนัต

ธรรมทีแ่ทจรงิซึง่สามารถเปนทีพ่ึง่ของมวลมนษุย  ธรรม
ที่สามารถจะเปนหนทางไปสูการดับทุกขได

ความดับส้ินของกิเลสตัณหาและความทุกข

มนัเปนสภาวะอยางหนึง่ท่ีขดัขวางความดแีละไมมคีวาม
สามารถที่จะบรรลุถึงการดับทุกข
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สจัธรรม คณุธรรม หรอืธรรมชาติทีด่ำรงอยใูนโลก เชน
ความทุกข ความไมแนนอน เปนตน

การเกิดขึน้ของการรับร ู“ตวักูของกู” ทีไ่ดเกดิขึน้ในจิตใจ
ของเราทกุ ๆ  วนั  มนัไดเกดิขึน้ในจติใจของคนปถุชุนหลาย
ๆ คร้ังและเกิดขึน้ในจิตใจของกลัยาณชนเปนบางคร้ัง  มนั
ไดเกิดข้ึนในจติใจของอริยบคุคลนอยมากหรือกระท่ังไมเกิด
ขึน้เลย

ผทูีส่ามารถทำลายการรับรทูีช่ัว่รายเปนบาป  การรับรเูก่ียว
กบั ”ตวักแูละของกู” สญูหายไป

สภาพที่ เปนอมตะ เปนสภาพของนิพพานหรือชีวิต
นิรันดร เปนชีวิตที่ไมเกิดอีก เปนชีวิตที่ไมตายอีก

คณุธรรมท่ีชวยทำใหเปนมนษุย  มนัเปนระดับขัน้สงูของ
จิตใจ

โลกท่ีมีลักษณะกลมหรือแบน

เด็กที่คลอดออกมาจากครรภของ
มารดา

ความตายหรอืคนตายทีถ่กูนำไปเอาไป
เผาหรือฝง

สภาพท่ียงัไมตาย สามารถเคล่ือนไหว
เดินและกินได

สัตวประเสริฐที่มีชีวิตและรางกาย

โลก

ชาติ

มรณะ

ชีวิต

มนุษย

คำศพัท ภาษาคน ภาษธรรม

๒. การอธิบายใหความหมายของคำศัพททีเ่ปนรปูธรรมไปสคูำศพัททีเ่ปนรปูธรรม
เชน กรรม, พรหมจรรย, สรณะ เปนตน

คำศพัท ภาษาคน ภาษธรรม

การสังวรระวังจากการประพฤติผิดใน
ดานพฤติกรรมทางเพศ

การกระทำทีท่ำลายกเิลสบางอยางดวยความบากบัน่ ถาเรา
ปฏิบัติธรรมเต็มไปดวยความจริงจัง อยางเครงครัด
ปราศจากความผิดพลาด การกระทำเชนนีเ้รยีกวา
พรหมจรรย

พรหมจรรย

๓. การอธิบายใหความหมายคำศัพททีเ่ปนนามธรรมไปสคูำศพัททีเ่ปนรปูธรรม อยาง
เชนคำวา กรรม

คำศพัท ภาษาคน ภาษธรรม

อาชีพการงานที่ พวก เราจะตอง
ทำเพราะวามันเปนสิ่งจำเปนสำหรับ
การดำรงชีวิต

กรรมฐาน (สมาธภิาวนา) เปนการปฏิบตัธิรรม  การท่ีเรา
ปฏิบัติธรรมดวยความซ่ือสัตย ความถูกตอง ความบากบ่ัน
ความพยายาม สตปิญญา คณุธรรมขัน้สูงสดุ

กรรม
(หนาที่)
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การทำงานใหบรรลุถึงเปาหมายตาม
แรงปรารถนา แตวามนัเปนเร่ืองโลก
วิสัย

พระเจาผมูอีำนาจในการสราง อำนาจ
ในการดลบันดาล อำนาจในการ
เนรมติสรรพส่ิง พระองคทรงสรางโลก
และจกัรวาล

คำวา “สุญญตา” เปนศัพทภาษา
บาลี คำวา “สุญญะ” หมายถึง
ความวางเปลา คำวา “ตา” หมาย
ถงึ ความเปน เพราะฉะน้ัน คำวา
”สุญญตา” จึงหมายถึงความเปน
สภาพที่สูญเปลา ความไมมีอะไร
หรอื ความเปนสภาพท่ีไรสาระแกน
สาร

เราสามารถทำลายความทุกขหรอืกิเลสตณัหา วาเปน
สาเหตุของความทุกขอยางถูกตองดวยการปฏิบัติธรรม
ตามลำดับ

พลงัอำนาจลึกลบัทีไ่มใชอตัตาตัวตน ไมใชพระเจาหรือเทพเจา
ไมไดเปนอะไร ๆ ทัง้สิน้  แตมนัคอืธรรมชาต ิสจัธรรมความ
จริง กฎของธรรมชาต ิมนัถกูเรยีกในภาษาบาลวีา “ธรรม”

เราไมมีความสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอยางที่เราเขาใจวา
สามารถทำได ภาวะท่ีปราศจากการรับรู “ตัวกูและของกู”
นั่นคือ ความวางเปลาจากตัวตนหรืออัตตา

คำศพัท ภาษาคน ภาษธรรม

มรรคผล

พระเจา/
เทพเจา

สุญญตา
(ความ

วางเปลา)

๔.การอธบิายใหความหมายคำศพัททีเ่ปนนามธรรมไปสคูำศพัททีเ่ปนนามธรรม เชน มรรค
ผล, พระเจา, สญุญตา เปนตน

ถาพวกเราวเิคราะหความจรงิทางภาษาในรปูแบบศลิปะการใชคำพดู (rhetoric form)
แนวความคดิภาษาคนและภาษาธรรมของทานพทุธทาสภกิขุเปนรปูแบบศลิปะการใชคำพดู ซึง่
ถูกใชหลายชนิดและรูปแบบภาษาเชิงโวหารในส่ิงที่ไมสอดคลองกันอยางโวหารเชิงพรรณนา
(descriptive rhetoric) โวหารเชงิเปรยีบเทยีบ (comparative rhetoric), โวหารเชงิประเมนิคา
(evaluate rhetoric). เพือ่ใหเขาใจทีช่ดัเจนมากข้ึน มคีำศพัทหลัก ๆ  และศพัทยอย ซึง่ถกูเขาใจ
กระทัง่ความรสูกึและความคดิทีเ่กดิขึน้  คำศพัททีเ่ปนรปูแบบเชงิโวหารถกูใชโดยทานพทุธทาส
ภิกขุเพ่ือประกอบการบรรยายอยางชัดเจนที่สุดในรูปแบบโวหารเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งหมายถึง
ภาษาท่ีเปรยีบเทยีบความจรงิเพ่ือไดรบัความหมาย จนิตภาพ อารมณและความรสูกึทีช่ดัเจน
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บทสรุปและคำชี้แนะ

การอธิบายใหความหมายภาษาทางศาสนาของทานพุทธทาสภิกขใุนระดับของอุตรภาษา
(Transcendental Language) จะชวยใหเราขามพนจนิตนาการมากมายในเรือ่งเทพเจาและความ
คดิรหสันยัในพระพทุธศาสนาแบบประเพณ ี(Traditional Buddhism) มนัเปนความทาทายสำ
หรบัพทุธศาสนิกชนชาวไทยท่ีจะหาความจริง สรางสำนึกและทำความเขาใจในคัมภรีและคำสอน
ของพระพุทธศาสนาในระดับทีล่กึซึง้และเปนเหตเุปนผล  มนัเปนความจำเปนอยางทีส่ดุในชวง
เวลาของสงัคมทีต่องเปดรบัการตดิตอส่ือสารระหวางพระสงฆผรูกัษาพระวนิยัตามประเพณ ีพระ
สงฆผมูหีนาทีต่องสอนพุทธศาสนิกชนในโลกสมัยใหม  แนวความคิดเกีย่วกบัภาษาคนภาษาธรรม
ของทานพุทธทาสภิกขมุจีดุเดนทีส่ำคญัยิง่ เพราะวามนัเปนพืน้ฐานสำหรับการทำความเขาใจพระ
พทุธศาสนาท่ีวางอยบูนฐานของประสบการณทางสติปญญาของทานพุทธทาสภิกข ุ ภายใตกรอบ
ของแนวความคิดดงักลาว มนัเปนบริบทท่ีแทจรงิในความหมายของพระพุทธศาสนา  ถงึแมวา
มนัเปนการนำเสนอท่ีพวกเราอาจจะไมเขาใจคำสอนในคัมภรีทางพระพุทธศาสนาตรงตามคำพูด
อยางทีป่ระชาชนสวนใหญเขา เพราะวาคำศพัททางศาสนาทีใ่ชกันในสงัคมมกันำไปสกูารยดึมัน่
ความคดิความเขาใจทีผ่ดิพลาดได การแบงถอยคำออกเปนภาษาคนและภาษาธรรมของทานพทุธ
ทาสภกิขเุปนเทคนคิวธิชีวยใหเขาใจหลกัคำสอนหรือแกนสาระของพระพุทธศาสนา เปนเทคนคิ
วธิทีีน่ำพทุธศาสนกิชนออกจากความเหน็ผิดและรวมทัง้การทำใหหมดสิน้ซึง่ความยดึมัน่ในตวัตนที่
ผดิพลาด  จนกระทัง่นำไปสกูารดบัแหงความทุกขในทีส่ดุ  ในขณะเดยีวกันแนวคดิ “ภาษาคนภา
ษาธรรม”ไดสรางความเขาใจในหลกัธรรมและแกปญหาเกีย่วกบัความขดัแยงของพระพทุธพจน
เราสามารถทีจ่ะกลาวไดวาการนำเสนอแนวความคดิเกีย่วกบัภาษาคนและภาษาธรรมของทาน
พทุธทาสภิกขไุดสรางความกลมกลืนอยางลงตัวในความแตกตางระหวางศาสนา  ทานไดเตอืน
ไววา ความขัดแยงและความเขาใจผิดระหวางความแตกตางทางศาสนาเกิดขึน้จากการยึดมัน่ใน
คำสอนตามทีเ่ปน “คำศพัท” อยาง “ภาษาคน” ซึง่เปนสำนวนภาษาของชาวโลกมากกวาภาษา
ทีอ่ยเูหนอืโลกสมมต ิหรอืทีเ่รยีกวา “ภาษาธรรม”  ถาเราเขาใจรปูแบบการใชภาษาธรรม กจ็ะ
ไมมคีวามขัดแยงในทุกศาสนาและในทุกความเช่ือ  เพราะวาเราจะพูดภาษาเดียวกันซึง่กค็อืภาษา
ธรรมนัน่เอง (เสร ีพงษพศิ, ๑๙๘๑, หนา ๔๐-๔๑)
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ทานพทุธทาสภกิขไุดพยายามอธบิายและตคีวามหมายของคำสอนในศาสนาตาง ๆ  อยาง
เชือ่มโยงสมัพนัธกนั อยางเชนการอธบิายความหมายของพระเจา (God) ในภาษาองักฤษ คำวา
God มเีสยีงและความหมายเหมอืนกนักับคำวา “กฎ” ในภาษาไทย ซึง่หมายถงึ “สจัธรรม” หรอื
“กฎของธรรมชาต”ิ (นกิจิ พลายชมุ, ๑๙๘๐, หนา ๑๔๙) นอกจากนี ้สญัลักษณ “ไมกางเขน” ( )
ของศาสนาครสิตไดรบัการอธิบายความหมายโดยทานพทุธทาสภิกขวุาเปนการทำลายตัวตน (I)
- (Me) หรอื ของตน (Mine) ซึง่ถอืเปนแรงปรารถนาทีส่ำคญัของมนษุย  เพราะฉะนัน้ทาน
พทุธทาสภกิขจุงึมกีลัยาณมติรมากมายท้ังทีเ่ปนชาวคริสตและมสุลมิ  ผลงานของทานทีเ่ปนธรรม
บรรยายและงานนิพนธจึงเปยมไปดวยภูมิปญญาทางภาษาซึ่งเปนความสามารถในการสราง
คำศพัทและกลมุของคำศพัทใหม ๆ และรวมทัง้การอธบิายและการสรางความหมายใหม ๆ ให
แกคำศพัททีเ่ปนทีร่ดูอียแูลว  โดยประการอ่ืนทานไดนำเสนอภมูปิญญาทางศาสนาท่ีสามารถ
ประยุกตเขากับเทคนิควธิกีารและการส่ือสารกับหลักคำสอนทางศาสนา ความเช่ือ ประเพณีที่
ทรงคุณคา ประยุกตใหเกิดความสะดวกสำหรับการปฏิบัติที่ดีตอบุคคลละสิ่งแวดลอมในสมัย
ปจจบุนั  อยางไรก็ตาม จดุเร่ิมตนจากการเสนอแนวความคิด “ภาษาคนและภาษาธรรม” ทาน
ใหความสนใจกับการใชภาษาในรูปแบบอ่ืน ๆ  อยางเชนการนำเอาทฤษฎจีติวเิคราะหของซิกมนั
ด ฟรอยด (Sigmund Freud) และอัลเฟรด แอดเลอร (Alfred Adler) ใชในการตคีวามหมาย
หลักคำสอนดวยการนำเสนอในบทความเรื่อง“การทดลองจิตวิเคราะหทางพระพุทธศาสนา
(ปมเดน)” “The Experiment on Buddhist Psycho-analysis (superiority complex)” (พทุธ
ทาสภกิขุ, ๑๙๘๔, หนา ๗๙)

ซกิมนัด ฟรอยด อธบิายชีแ้จงใหความจริงวาพฤติกรรมท้ังหมดของมนุษยเริม่จากแรง
จงูใจของจติใตสำนกึ (Unconsciousness) โดยเฉพาะอยางยิง่สัญชาตญาณในการสบืพนัธ ุ ขณะที่
อลัเฟรด แอดเลอรวเิคราะหวามนัเริม่จากความพยายามทีจ่ะสรางปมเดนแทนปมดอย  ในทาง
ตรงกนัขามพทุธทาสภกิขไุมเหน็ดวยกบัพวกเขา ทานวเิคราะหและสรปุวาสรรพสิง่ดำเนนิไปตาม
ความควบคุมของปมเดน (อหงัการ, มมงัการ หรอื ตวักขูองกู) ซึง่ทานเรียกมันวา “ปมเดน”
(superiority complex) ทานพทุธทาสภกิขอุธบิายวาปมดอย (inferiority complex) ไมมอียู
จรงิ  ในจติใจของมนษุยมเีพยีงปมเดนเทาน้ัน การแสดงออกของความดือ้ดงึเปนการสรางคำศพัท
ที่เปนลักษณะสำหรับเปรียบเทียบกับความคิดเรื่อง “ปมเดน” ทานวิเคราะหและอธิบายวา
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พฤติกรรมของมนุษยทัง้หมด รวมท้ังพชืและสัตวอยภูายใตแรงกระตนุจากพลังของปมเดน พวก
เขาตองการทีจ่ะเปนบคุคลสำคญั ตองการทีจ่ะเปนผยูิง่ใหญ หรอืมคีวามยดึมัน่ใน “ตวักขูองก”ู
ทัง้หมด

การใชทฤษฎจีติวเิคราะหสำหรบัวพิากษพทุธทศันะเปนความพยายามสำหรบัการประยุกต
ธรรมะเขากบัศาสตรสมยัใหมและสรางสรรคถอยคำทีน่าสนใจสำหรบัการสือ่สารกบัคนรนุใหม
ในยคุปจจบุนัและนักวชิาการท่ีเตม็ไปดวยความหมาย ทานพทุธทาสภิกขุไดสรางคำศพัทเฉพาะ
และประโยคทีเ่รยีกวา “สำนวนของสวนโมกข” ซึง่มคีณุคา ความหมายและคตธิรรม  คำศพัท
เหลานีไ้มไดถกูสรางขึน้ใหมทัง้หมด บางคำถกูประยกุตใชอยางทีพ่ระพทุธองคทรงกระทำมาแลว
ในอดตี ยกตวัอยางเชน ทรงนำคำวา “นพิพาน” ซึง่หมายถึง ความดับเยน็ ซึง่เปนคำพดูของ
ชาวบานในสงัคมอินเดยีมาเปนอุดมคตสิงูสุดของพระพทุธศาสนา และทรงใหความหมายใหมซึง่
เปนสภาวะของความสงบทีเ่กิดขึน้จากความสามารถในการทำลายความโลภ ความโกรธ และ
ความหลงในจิตใจ (ปรชีา ชางขวญัยนื, ๑๙๙๗, หนา ๔๗๙)  ในกรณขีองทานพุทธทาสภกิขุ
ทานคดิคนและประยกุตคำพดูหรอืสำนวนใหม ๆ  อยางเชน “นกมองไมเหน็ทองฟา ปลามองไม
เหน็สายน้ำ มนษุยมองไมเหน็โลก” หรอื “กนิ กาม เกยีรต”ิ หรอื “สะอาด สวาง สงบ”  เทคนคิ
วธิกีารนีเ้ปนการเริม่ตนอธิบายธรรมะใหชดัเจนแจมแจงทัง้ความหมายและหลักสำคญั  วธิกีาร
นีเ้ปนแนวทางในการนำเสนอภูมปิญญาในการเผยแผธรรมและแสดงภูมปิญญาทางภาษาของ
ทานพทุธทาสภิกขแุละเปนเรือ่งทรงคุณคาสำหรับการเรียนรโูลกกวางในอนาคต
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