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บทคัดยอ
ภาษาทางศาสนาเปนภาษาเชิงนามธรรมทีป่ ระกอบไปดวยความหมายลึกซึง้ แตอยาง
ไรก็ตามภาษาทางศาสนาก็มคี วามหมายทีก่ ำกวมอยางยิง่ เพราะฉะนัน้ ภาษาทางศาสนาจึงมี
ลักษณะทีเ่ ปดกวางสำหรับการตีความทีห่ ลากหลายและการสรางความหมายทีเ่ หมาะสม ทาน
พุทธทาสภิกขุเชือ่ วาการตีความคำศัพทหรือภาษาศาสนาวางอยบู นพืน้ ฐานระดับทีแ่ ตกตางของ
ประสบการณและแนวความคิดดานศาสนาของชาวพุทธ การเขาถึงความเขาใจระหวางคำศัพท
ทางศาสนากับการตีความอยางถูกตองนัน้ ตัง้ อยบู นแกนคำสอนของพระพุทธศาสนา ทานพุทธ
ทาสภิกขุไดนำเสนอแนวความคิดเรือ่ ง “ภาษาคน ภาษาธรรม” เพือ่ แยกแยะภาษาทางศาสนา
ออกเปนสองระดับ ภาษาอยางแรกเปนภาษามนุษยทรี่ ะบุถงึ เรือ่ งโลก ๆ หรือทีเ่ ปนวัตถุ สวน
ภาษาอยางทีส่ องเปนภาษาธรรมซึง่ มงุ หมายถึง สัจธรรมแหงความวางเปลาของโลกทีเ่ ราเขา
ใจ การนำเสนอแนวความคิด “ภาษาคน ภาษาธรรม” ของทานพุทธทาสไดรบั การยอมรับวา
เปนเทคนิควิธที สี่ ำคัญของการอธิบายหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาวิธนี ใี้ หมมุ มองใหมตอ คนไทย
และชวยใหเขาใจพระพุทธศาสนาไดงา ยขึน้ เพราะฉะนัน้ แนวความคิดดังกลาวของทานพุทธทาส
ภิกขุจงึ แสดงใหเห็นถึงภูมปิ ญ
 ญาทางภาษาของทานในการใชเผยแผพระพุทธศาสนาไดเปนอยาง
ดียงิ่
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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
ทานพุทธทาสภิกขุหรือพระธรรมโกศาจารยเปนพระนักปราชญผมู ชี อื่ เสียงในประเทศไทย
ทานไดชอื่ วาเปนนักปฏิรปู พระพุทธศาสนารวมสมัยทีย่ งิ่ ใหญทสี่ ดุ ในประวัตศิ าสตรของสยาม ทาน
ไดตีความคำสอนของพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทและแนวทางการปฏิบัติธรรมของพุทธ
ศาสนิกชนชาวไทยโดยใชการวิเคราะหและกระบวนการของเหตุผลซึง่ เปนผลมาจากความเจริญ
กาวหนาทางวิทยาศาสตรและการเจริญเติบโตของชนชัน้ กลางในสังคมไทย ผลงานสำคัญของ
ทานคือการตีพมิ พหนังสือชุดธรรมโฆษณทมี่ จี ำนวนมากกวา ๕๐ เลม รวมทัง้ หนังสือบันทึกธรรม
บรรยายของทานอีกจำนวนมาก ซึง่ สามารถพูดไดวา เปนผลงานของนักคิดทางพระพุทธศาสนา
นิกายเถรวาททีย่ งิ่ ใหญทส่ี ดุ ในประวัตศิ าสตรของพระพุทธศาสนาในเมืองไทย ศาสตราจารย โด
นัลด เค สแวเรอร (Donald K. Swearer) นักวิชาการชาวอเมริกนั ผเู ชีย่ วชาญทางพระพุทธ
ศาสนาไดยกยองบทบาทและสถานะของพุทธทาสภิกขุไวอยางสูงยิ่งในประวัติศาสตรของพระ
พุทธศาสนาเถรวาท เขากลาววาแนวความคิดของทานพุทธทาสภิกขุเปนตนแบบและมีอทิ ธิพล
มากทีส่ ดุ นับตัง้ แตพระพุทธโฆษาจารย พระอรรถกถาจารยผยู งิ่ ใหญ และยกยองบทบาทของพุทธ
ทาสภิกขุเทียบเทานักปราชญทางพระพุทธศาสนาผยู งิ่ ใหญชาวอินเดียอยางทานนาคารชุน (เส
รี พงษพศิ , ๑๙๘๑, หนา ๑๑๙)
ผลงานอืน่ ๆ ทีเ่ ปนทีร่ จู กั ดีของพุทธทาสภิกขุคอื คมู อื มนุษย, แกนพุทธศาสน, ตามรอย
พระอรหันต, ภูเขาแหงวิถพี ทุ ธธรรม, และ ภาษาคนภาษาธรรม เปนตน ผลงานจำนวนมาก
ของทานไดรบั การแปลเปนภาษาตางประเทศ เชน อังกฤษ ฝรัง่ เศส เยอรมัน จีน ญีป่ นุ ลาว ศรี
ลังกา ธิเบต ผลงานทีไ่ ดรบั การแปลเปนภาษาอังกฤษไดรบั การตีพมิ พมากกวา ๒๐ เรือ่ ง (อำนวย
ยศโยธา : ๒๐๐๓, หนา ๑๓)
ในขณะเดียวกัน ทานพุทธทาสภิกขุเริม่ ใชรปู แบบการสอนทีเ่ รียกวา “การแสดงปาฐกถา
ธรรม” ดวยการใช “ภาษาคนและภาษาธรรม” ซึง่ เปนภาษาทีถ่ กู คิดขึน้ โดยทานสำหรับการสือ่
สัจธรรมความจริง เปนภาษาทีถ่ กู เรียกวา “สำนวนของสวนโมกข” ยกตัวอยางเชน ตัวกูของกู
การรแู จง การยึดมัน่ ถือมัน่ เปนตน แมแตชอื่ เดิมของทานคือ “เงือ่ ม” ก็ไดเปลีย่ นไปสชู อื่ ใหม
วา “พุทธทาส” ซึง่ หมายถึง การทมุ เทชีวติ เพือ่ มอบถวายตัวเองเปนทาสของพระพุทธเจา ผลงาน
ของทานไมวา จะเปนธรรมบรรยายหรืองานนิพนธลว นเต็มไปดวยภูมปิ ญ
 ญาทางภาษา ซึง่ แสดง
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ถึงความสามารถในการสรางคำศัพทหรือกลมุ คำใหม ๆ รวมทัง้ การนำคำศัพทไปอธิบายตีความ
และการใหความหมายใหมแกคำศัพททรี่ จู กั กันดีอยแู ลว นอกจากนี้ คำศัพททที่ า นสรางขึน้ ยังแสดง
ถึงภูมปิ ญ
 ญาทางศาสนาทีส่ ามารถประยุกตเขากับเทคนิคของการสือ่ สารและประยุกตคำสอนและ
ความเชือ่ ทางศาสนา รวมทัง้ พิธกี รรมดัง้ เดิมทีท่ รงคุณคาเพือ่ ความเหมาะสมในการปฏิบตั สิ ำหรับ
ใหเกิดผลดีตอ มนุษยและสิง่ แวดลอมของสังคมปจจุบนั การนำเสนอแนวความคิดเรือ่ ง “ภาษา
คน ภาษาธรรม” สำหรับใชในการอธิบายคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเปนเทคนิควิธีการใน
การเผยแผพระพุทธศาสนาของทานพุทธทาสภิกขุทปี่ ระสบความสำเร็จอยางดียงิ่ (จำนรรค อิม่
สะอาด, ๑๙๗๖, หนา ๖๙)

วัตถุประสงคของการวิจัย
๑.เพือ่ ศึกษาแนวความคิดเกีย่ วกับภาษาคนและภาษาธรรมของทานพุทธทาสภิกขุ
๒.เพือ่ วิเคราะหคณ
ุ คาของแนวความคิดเกีย่ วกับภาษาคนและภาษาธรรมของทานพุทธ
ทาสภิกขุ

การใหคำจำกัดความคำสำคัญ
ภาษาคน หมายถึง ภาษาธรรมดาทีใ่ ชกนั ตามวิถชี วี ติ ทีด่ ำเนินไปในโลกสมมติ หรือวิถี
แหงความรสู กึ ของคนธรรมดาและวางอยบู นวัตถุไมใชความเปนจริงโดยพืน้ ฐาน
ภาษาธรรม หมายถึง ภาษาในเชิงอุตรภาพทีใ่ ชกนั ในรูปแบบทีเ่ ปนนามธรรมอยเู หนือ
โลกทางกายภาพ ไมตงั้ อยบู นโลกของวัตถุ เปนภาษาทีก่ ลาวถึงความจริงดวยปญญาและใหเฉพาะ
ความหมายทีถ่ กู ตองของความจริงสูงสุด (Absolute Truth)

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
แนวความคิดเรื่องภาษาคนภาษาธรรมเปนกลยุทธหรือภูมิปญญาในการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติชาวพุทธเพือ่ ใหเขาใจหลักคำสอนของพระพุทธเจาไดโดยอัตโนมัตเิ หมือนกับทีน่ กั ปราชญ
ทางพระพุทธศาสนาในอดีตไดทำมาแลวเกีย่ วกับแนวความคิดเชิงภาษาอยาง “ภาษาธรรมดาและ
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ภาษาเชิงอุตรภาพ” การอานหนังสือทางศาสนาหรือการฟงหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
มักจะมีคำศัพททเี่ ขาใจยากมากมาย เพราะวาหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาประกอบ
ไปดวยภาษาบาลีและคำศัพทซงึ่ เชือ่ มโยงกับเหตุปจ จัยทีเ่ ปนนามธรรม ดังนัน้ จึงเปนการยาก
ทีจ่ ะเขาถึงและเขาใจหลักคำสอนทางศาสนาสำหรับผเู ริม่ ตนศึกษาพระพุทธศาสนา นอกจาก
นี้ภาษาและคำศัพททางศาสนายังมีหลายระดับและเปนภาษาที่สามารถตีความหมายไดหลาก
หลายตามพืน้ ฐานความรคู วามเขาใจของผศู กึ ษา โดยประการอืน่ อีกมีคำศัพททางศาสนามาก
มาย ซึง่ ผศู กึ ษาธรรมะมักจะเขาใจผิด เพราะวาพวกเขาจะตีความหมายผสมกับคำทีใ่ ชกนั โดย
ทั่วไป
“อาตมาไดพจิ ารณาแลว ๆ เลา ๆวาจะแสดงดวยเรือ่ งอะไรดี ในทีส่ ดุ ก็มามองเห็นวา
ขอทีท่ า นทัง้ หลายสวนมากไมเขาใจในธรรมะอันลึกซึง้ ซึง่ แสดงอยแู ลวเปนอันมาก ไดยนิ ไดฟง
กันอยเู ปนอันมากก็ยงั ไมเขาใจเกิดความสงสัยขึน้ วา ขอนีเ้ ปนเพราะเหตุไร คนไปคนมาในทีส่ ดุ
ก็พบวาเนือ่ งดวยคนเราโดยมากรแู ตภาษาธรรมดา คือ ภาษาชาวบานพูด หรือเรียกวา “ภาษา
คนธรรมดา” ไมคอ ยจะรู “ภาษาของธรรมะ” และไมเคยคิดวามีภาษาอีกภาษาหนึง่ ซึง่ แตกตาง
กัน แทบจะตรงกันขามหรือตรงกันขามก็มนี นั้ เปนภาษาธรรมะ” (พุทธทาสภิกขุ : ๑๙๙๕, หนา
๙)
ทานพุทธทาสภิกขุไดเขียนหนังสือเกีย่ วกับพระพุทธศาสนาทีเ่ นนย้ำถึงปญหาทีเ่ กีย่ วกับ
การใชภาษาอยางถูกตอง ทานไดนำเสนอแนวความคิด “ภาษาคน ภาษาธรรม” เพือ่ ชีใ้ หเห็น
ถึงความแตกตางบนความเขาใจเกี่ยวกับระดับของภาษาทั้งสองภาษาหรือคำศัพททางศาสนา
โดยเฉพาะอยางยิง่ การใชภาษาทัง้ ในระดับของรูปธรรมและนามธรรม ทานอธิบายเอาไววา
“ภาษาคนนัน้ เอาไปตามทางของวัตถุตามทางทีร่ สู กึ ไดตามคนธรรมดารสู กึ และอาศัยวัตถุเปนพืน้
ฐาน จึงพูดแตเรือ่ งวัตถุพดู แตเรือ่ งโลก พูดแตเรือ่ งทีเ่ ห็นไดดว ยดวงตาธรรมดาสามัญชน สวน
 ญาเห็นนามธรรม
ภาษาธรรมนัน้ เปนไปในทางนามธรรมทีไ่ มเห็นตัว ไมเนือ่ งดวยวัตถุ ตองมีปญ
เหลานัน้ แลวจึงพูดเปนและใหความหมายเปน จึงพูดกันอยแู ตในหมผู เู ห็นธรรม นีเ้ ปนภาษาธรรมะ
เปนภาษานามธรรมทีเ่ หนือไปจากวัตถุ” (พุทธทาสภิกขุ : ๑๙๙๔, หนา ๑๑)
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ระเบียบวิธีวิจัย
ผวู จิ ยั ไดศกึ ษาขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับทฤษฎีหรือแนวความคิดเรือ่ ง “ภาษาคนและภาษา
ธรรม” ของพุทธทาสภิกขุ ระเบียบวิธกี ารวิจยั เปนการวิจยั เชิงพรรณนาและการวิจยั เชิงวิเคราะห
แนวความคิดเกีย่ วกับภาษาคนและภาษาธรรมจะถูกศึกษาโดยวิธกี ารของการทดสอบและการ
ตรวจสอบเปนอยางดีโดยการวิเคราะหตามระเบียบวิธวี จิ ยั การศึกษาและการนำเสนอของขอมูล
เบือ้ งตนทีส่ บื คนจากแหลงขอมูลทัง้ ระดับปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ ดังนี้
๑. ขอมูลระดับปฐมภูมิ : ผลงานทีเ่ ปนวรรณกรรมของทานพุทธทาสภิกขุ เชน คมู อื
มนุษย, แกนพุทธศาสน, ตามรอยพระอรหันต, ภูเขาแหงวิถพี ทุ ธธรรม, ภาษาคนภาษาธรรม
เปนตน
๒. ขอมูลระดับทุตยิ ภูมิ : ผลงานเขียนทีอ่ ธิบายแนวคิดของทานพุทธทาสภิกขุทเี่ ขียน
โดยนักปราชญ หรือนักวิชาการทีเ่ กีย่ วกับการอธิบายแนวความคิดเรือ่ งภาษาคนภาษาธรรม
การศึกษาวิจยั วางอยบู นพืน้ ฐานการใชทฤษฎีภาษาอุตรภาพ (Transcendental Language) สำหรับการวิเคราะหและการแปรความหมายภาษาคนไปสูภาษาธรรมดังปรากฏตาม
กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual Frameworks) ดังนี้
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ผลที่ไดจากการวิจัย
การอธิบายแนวความคิด “ภาษาคนและภาษาธรรม” ของพุทธทาสภิกขุอยางทีไ่ ดนำเสนอ
ในบทเบือ้ งตน พุทธทาสภิกขุเนนย้ำการใหคำจำกัดความของคำศัพทเปนพิเศษ การใหคำจำกัด
ความของคำศัพททงั้ หลายตัง้ อยบู นระเบียบวิธขี องทฤษฎีภาษาเชิงอุตรภาพทีใ่ หความหมายใน
สองแนวทาง ดังนี้
๑. การใหคำจำกัดความของคำศัพททางศาสนา ซึง่ มักถูกใชในความหมายใหมทถี่ กู ตอง
จากระดับภาษาธรรมดาไปสภู าษาระดับอุตรภาพ ในบรรดาคำศัพททางศาสนากลมุ นี้ เปนการ
ใหคำจำกัดความหรือการอธิบายคำศัพท อยางเชน พระพุทธเจา, พระธรรม, พระสงฆ, ศาสนา,
กรรม, นิพพาน, มรรคผล, สุญตา เปนตน
๒. การใหคำจำกัดความของคำศัพททเี่ ปนความคิดทีเ่ ปนนามธรรม โดยเชือ่ มโยงไปถึง
ความหมายของศาสนา คำศัพททงั้ หลายทีเ่ ปนความคิดเชิงนามธรรมซึง่ ภาษาศาสตรเรียกวา
ความคิดในประเภทของนามธรรมเชิงสัญลักษณ และคำศัพทเหลานัน้ เปนคำศัพทนามธรรมทีม่ ี
ความหมายลึกซึง้ คำศัพททงั้ หลายจำเปนทีจ่ ะตองมีองคความรทู างศาสนาเปนพืน้ ฐานในการแปล
ความหมายและการอธิบายความเพื่อจะไดรับความหมายที่สมบูรณ ชนิดของความคิดเชิง
นามธรรมเปนคำศัพทอยาง พระเจา, มาร, นรก,สวรรค, น้ำอมฤต,ความสวาง, ความมืด, มลทิน,
การรอง, การเตน เปนตน การใหคำจำกัดความของคำศัพทเหลานีถ้ กู เรียกวา “สัญลักษณ” มัน
เปนการเรียกชือ่ สิง่ ของบางอยางดวยการใชคำศัพทอนื่ ไมไดหมายถึงสิง่ นัน้ โดยตรง ยกตัวอยาง
เชน แสงสวางเปนสัญลักษณของปญญา ความมืดเปนสัญลักษณของอวิชชา น้ำอมฤตเปน
สัญลักษณของอุดมธรรม นางฟาหมายถึงหลักคำสอนของพระพุทธเจา การพูดโดยใชสญ
ั ลักษณ
และคำศัพทเชิงเปรียบเทียบเปนรูปแบบในการสอนธรรมะทีถ่ กู ใชตงั้ แตสมัยพุทธกาล เรือ่ งทีเ่ ปน
ทีร่ จู กั กันดีคอื การเปรียบเทียบมนุษยในโลกเหมือนกับดอกบัวสีเ่ หลาตามระดับของสติปญ
 ญา นอก
ไปจากนีเ้ ราสามารถวิเคราะหรปู แบบในการอธิบายคำศัพทภาษาคนไปสภู าษาธรรมได ๔ ลักษณะ
ดังนี้ ๑) การอธิบายจากคำศัพทเชิงรูปธรรมไปสคู ำศัพททเี่ ปนนามธรรม ๒) การอธิบายสิง่ ที่
เปนรูปธรรมไปหาสิ่งที่เปนรูปธรรม ๓) การอธิบายคำศัพทที่เปนนามธรรมไปสูคำศัพทที่เปน
รูปธรรม ๔) การอธิบายคำศัพททเี่ ปนนามธรรมไปหาคำศัพททเี่ ปนนามธรรม
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๑. การอธิบายใหความหมายคำศัพททเี่ ปนรูปธรรมไปสคู ำศัพททเี่ ปนนามธรรม เชน พระ
พุทธเจา, พระธรรม, พระสงฆ, ศาสนา, นิพพาน, มาร, โลก, ชาติ, มรณะ, ชีวติ , มนุษย, นรก,
สัตวเดรัจฉาน, เปรต, อสุรกาย, สวรรค, น้ำอมฤต, การหยุด, แสงสวาง, ความมืด, บิดามารดา,
มิตร, ศัตรู, การรอง, การเตน เปนตน
คำศัพท

ภาษาคน

ภาษาธรรม

พระพุทธเจา

พระพุทธเจาและชีวประวัติของพระองค
พระวรกายที่ไดประสูติในประเทศอินเดีย
เมือ่ สองพันปทผี่ า นมา ไดทรงปรินพิ พาน
และถวายพระเพลิงแลว

ธรรมะทีแ่ ทจริงซึง่ พระพุทธองคตรัสเอาไววา “ผใู ดเห็น
ธรรมผนู นั้ เห็นตถาคต ผใู ดเห็นตถาคตผนู นั้ เห็นธรรม”
บุ ค คลที่ ไ ม เ ห็ น ธรรมแม ว า จะจั บ ที่ ช ายจี ว รของพระ
พุทธเจา ก็ไมไดหมายความวาเห็นพระพุทธเจา

พระธรรม

พระคัมภีรห รือหนังสือธรรมะ คัมภีรพ ระ ธรรมะทั้งหมดที่ไมใชเพียงหนังสือธรรมะ พระคัมภีร
ไตรปฎกในตคู มั ภีรห รือเสียงบรรยายธรรม ใบลานหรือบทเทศนาที่มีความหมายลึกซึ้ง แตหมายถึง
ทุกสิง่ ทุกอยางซึง่ สามารถเขาใจไดโดยยากหรือเขาใจได
งาย ๆ

พระสงฆ

พระหรือนักบวช

ธรรมทีอ่ ยใู นใจของมนุษย ซึง่ หมายถึงคุณธรรม ไมได
หมายถึงบุคคล เพราะวาสิ่งขางนอกหรือบุคคลก็เปน
เหมื อ นกั น แต ค วามแตกต า งอยู ที่ คุ ณ ธรรมในใจซึ่ ง
สามารถทำใหมนุษยธรรมดาเปนพระอริยบุคคล อยาง
พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามีและพระอรหันต

ศาสนา

โบสถ วิหาร เจดีย ผาจีวร เทศนา

ธรรมทีแ่ ทจริงซึง่ สามารถเปนทีพ่ งึ่ ของมวลมนุษย ธรรม
ที่สามารถจะเปนหนทางไปสูการดับทุกขได

นิพพาน

พระนิพพานเปนสถานที่ เปนเมืองแกว ความดับสิ้นของกิเลสตัณหาและความทุกข
เปนวิมานในความฝน ทุกสิง่ ไดรบั จากการ
เนรมิต เพราะฉะนั้นทุก ๆ คน จึงตอง
การที่จะไปนิพพาน

มาร

ยักษหรือปศาจที่มีรูปรางนากลัว

มันเปนสภาวะอยางหนึง่ ทีข่ ดั ขวางความดีและไมมคี วาม
สามารถที่จะบรรลุถึงการดับทุกข
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คำศัพท

ภาษาคน

ภาษธรรม

โลก

โลกที่มีลักษณะกลมหรือแบน

สัจธรรม คุณธรรม หรือธรรมชาติทดี่ ำรงอยใู นโลก เชน
ความทุกข ความไมแนนอน เปนตน

ชาติ

เด็ ก ที่ ค ลอดออกมาจากครรภ ข อง
มารดา

การเกิดขึน้ ของการรับรู “ตัวกูของกู” ทีไ่ ดเกิดขึน้ ในจิตใจ
ของเราทุก ๆ วัน มันไดเกิดขึน้ ในจิตใจของคนปุถชุ นหลาย
ๆ ครัง้ และเกิดขึน้ ในจิตใจของกัลยาณชนเปนบางครัง้ มัน
ไดเกิดขึน้ ในจิตใจของอริยบุคคลนอยมากหรือกระทัง่ ไมเกิด
ขึน้ เลย

มรณะ

ความตายหรือคนตายทีถ่ กู นำไปเอาไป
เผาหรือฝง

ผทู สี่ ามารถทำลายการรับรทู ชี่ วั่ รายเปนบาป การรับรเู กีย่ ว
กับ ”ตัวกูและของกู” สูญหายไป

ชีวิต

สภาพทีย่ งั ไมตาย สามารถเคลือ่ นไหว
เดินและกินได

สภาพที่ เ ป น อมตะ เป น สภาพของนิ พ พานหรื อ ชี วิ ต
นิรันดร เปนชีวิตที่ไมเกิดอีก เปนชีวิตที่ไมตายอีก

มนุษย

สัตวประเสริฐที่มีชีวิตและรางกาย

คุณธรรมทีช่ ว ยทำใหเปนมนุษย มันเปนระดับขัน้ สูงของ
จิตใจ

๒. การอธิบายใหความหมายของคำศัพททเี่ ปนรูปธรรมไปสคู ำศัพททเี่ ปนรูปธรรม
เชน กรรม, พรหมจรรย, สรณะ เปนตน
คำศัพท

ภาษาคน

ภาษธรรม

พรหมจรรย การสังวรระวังจากการประพฤติผิดใน การกระทำทีท่ ำลายกิเลสบางอยางดวยความบากบัน่ ถาเรา
ดานพฤติกรรมทางเพศ
ปฏิบัติธรรมเต็มไปดวยความจริงจัง อยางเครงครัด
ปราศจากความผิดพลาด การกระทำเชนนีเ้ รียกวา
พรหมจรรย

๓. การอธิบายใหความหมายคำศัพททเี่ ปนนามธรรมไปสคู ำศัพททเี่ ปนรูปธรรม อยาง
เชนคำวา กรรม
คำศัพท
กรรม
(หนาที่)

ภาษาคน

ภาษธรรม

อาชี พ การงานที่ พ วกเราจะต อ ง กรรมฐาน (สมาธิภาวนา) เปนการปฏิบตั ธิ รรม การทีเ่ รา
ทำเพราะวามันเปนสิ่งจำเปนสำหรับ ปฏิบัติธรรมดวยความซื่อสัตย ความถูกตอง ความบากบั่น
การดำรงชีวิต
ความพยายาม สติปญ
 ญา คุณธรรมขัน้ สูงสุด
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๔.การอธิบายใหความหมายคำศัพททเี่ ปนนามธรรมไปสคู ำศัพททเี่ ปนนามธรรม เชน มรรค
ผล, พระเจา, สุญญตา เปนตน
คำศัพท

ภาษาคน

ภาษธรรม

มรรคผล

การทำงานใหบรรลุถึงเปาหมายตาม
แรงปรารถนา แตวา มันเปนเรือ่ งโลก
วิสัย

เราสามารถทำลายความทุกขหรือกิเลสตัณหา วาเปน
สาเหตุของความทุกขอยางถูกตองดวยการปฏิบัติธรรม
ตามลำดับ

พระเจา/
เทพเจา

พระเจาผมู อี ำนาจในการสราง อำนาจ
ในการดลบั น ดาล อำนาจในการ
เนรมิตสรรพสิง่ พระองคทรงสรางโลก
และจักรวาล

พลังอำนาจลึกลับทีไ่ มใชอตั ตาตัวตน ไมใชพระเจาหรือเทพเจา
ไมไดเปนอะไร ๆ ทัง้ สิน้ แตมนั คือธรรมชาติ สัจธรรมความ
จริง กฎของธรรมชาติ มันถูกเรียกในภาษาบาลีวา “ธรรม”

สุญญตา
(ความ
วางเปลา)

คำวา “สุญญตา” เปนศัพทภาษา
บาลี คำว า “สุ ญ ญะ” หมายถึ ง
ความวางเปลา คำวา “ตา” หมาย
ถึง ความเปน เพราะฉะนัน้ คำวา
”สุญญตา” จึงหมายถึงความเปน
สภาพที่สูญเปลา ความไมมีอะไร
หรือ ความเปนสภาพทีไ่ รสาระแกน
สาร

เราไมมีความสามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอยางที่เราเขาใจวา
สามารถทำได ภาวะที่ปราศจากการรับรู “ตัวกูและของกู”
นั่นคือ ความวางเปลาจากตัวตนหรืออัตตา

ถาพวกเราวิเคราะหความจริงทางภาษาในรูปแบบศิลปะการใชคำพูด (rhetoric form)
แนวความคิดภาษาคนและภาษาธรรมของทานพุทธทาสภิกขุเปนรูปแบบศิลปะการใชคำพูด ซึง่
ถูกใชหลายชนิดและรูปแบบภาษาเชิงโวหารในสิ่งที่ไมสอดคลองกันอยางโวหารเชิงพรรณนา
(descriptive rhetoric) โวหารเชิงเปรียบเทียบ (comparative rhetoric), โวหารเชิงประเมินคา
(evaluate rhetoric). เพือ่ ใหเขาใจทีช่ ดั เจนมากขึน้ มีคำศัพทหลัก ๆ และศัพทยอ ย ซึง่ ถูกเขาใจ
กระทัง่ ความรูสกึ และความคิดทีเ่ กิดขึน้ คำศัพททเี่ ปนรูปแบบเชิงโวหารถูกใชโดยทานพุทธทาส
ภิกขุเพื่อประกอบการบรรยายอยางชัดเจนที่สุดในรูปแบบโวหารเชิงเปรียบเทียบ ซึ่งหมายถึง
ภาษาทีเ่ ปรียบเทียบความจริงเพือ่ ไดรบั ความหมาย จินตภาพ อารมณและความรสู กึ ทีช่ ดั เจน
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บทสรุปและคำชี้แนะ
การอธิบายใหความหมายภาษาทางศาสนาของทานพุทธทาสภิกขุในระดับของอุตรภาษา
(Transcendental Language) จะชวยใหเราขามพนจินตนาการมากมายในเรือ่ งเทพเจาและความ
คิดรหัสนัยในพระพุทธศาสนาแบบประเพณี (Traditional Buddhism) มันเปนความทาทายสำ
หรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยทีจ่ ะหาความจริง สรางสำนึกและทำความเขาใจในคัมภีรแ ละคำสอน
ของพระพุทธศาสนาในระดับทีล่ กึ ซึง้ และเปนเหตุเปนผล มันเปนความจำเปนอยางทีส่ ดุ ในชวง
เวลาของสังคมทีต่ อ งเปดรับการติดตอสือ่ สารระหวางพระสงฆผรู กั ษาพระวินยั ตามประเพณี พระ
สงฆผมู หี นาทีต่ อ งสอนพุทธศาสนิกชนในโลกสมัยใหม แนวความคิดเกีย่ วกับภาษาคนภาษาธรรม
ของทานพุทธทาสภิกขุมจี ดุ เดนทีส่ ำคัญยิง่ เพราะวามันเปนพืน้ ฐานสำหรับการทำความเขาใจพระ
พุทธศาสนาทีว่ างอยบู นฐานของประสบการณทางสติปญ
 ญาของทานพุทธทาสภิกขุ ภายใตกรอบ
ของแนวความคิดดังกลาว มันเปนบริบททีแ่ ทจริงในความหมายของพระพุทธศาสนา ถึงแมวา
มันเปนการนำเสนอทีพ่ วกเราอาจจะไมเขาใจคำสอนในคัมภีรท างพระพุทธศาสนาตรงตามคำพูด
อยางทีป่ ระชาชนสวนใหญเขา เพราะวาคำศัพททางศาสนาทีใ่ ชกนั ในสังคมมักนำไปสกู ารยึดมัน่
ความคิดความเขาใจทีผ่ ดิ พลาดได การแบงถอยคำออกเปนภาษาคนและภาษาธรรมของทานพุทธ
ทาสภิกขุเปนเทคนิควิธชี ว ยใหเขาใจหลักคำสอนหรือแกนสาระของพระพุทธศาสนา เปนเทคนิค
วิธที นี่ ำพุทธศาสนิกชนออกจากความเห็นผิดและรวมทัง้ การทำใหหมดสิน้ ซึง่ ความยึดมัน่ ในตัวตนที่
ผิดพลาด จนกระทัง่ นำไปสกู ารดับแหงความทุกขในทีส่ ดุ ในขณะเดียวกันแนวคิด “ภาษาคนภา
ษาธรรม”ไดสรางความเขาใจในหลักธรรมและแกปญ
 หาเกีย่ วกับความขัดแยงของพระพุทธพจน
เราสามารถทีจ่ ะกลาวไดวา การนำเสนอแนวความคิดเกีย่ วกับภาษาคนและภาษาธรรมของทาน
พุทธทาสภิกขุไดสรางความกลมกลืนอยางลงตัวในความแตกตางระหวางศาสนา ทานไดเตือน
ไววา ความขัดแยงและความเขาใจผิดระหวางความแตกตางทางศาสนาเกิดขึน้ จากการยึดมัน่ ใน
คำสอนตามทีเ่ ปน “คำศัพท” อยาง “ภาษาคน” ซึง่ เปนสำนวนภาษาของชาวโลกมากกวาภาษา
ทีอ่ ยเู หนือโลกสมมติ หรือทีเ่ รียกวา “ภาษาธรรม” ถาเราเขาใจรูปแบบการใชภาษาธรรม ก็จะ
ไมมคี วามขัดแยงในทุกศาสนาและในทุกความเชือ่ เพราะวาเราจะพูดภาษาเดียวกันซึง่ ก็คอื ภาษา
ธรรมนัน่ เอง (เสรี พงษพศิ , ๑๙๘๑, หนา ๔๐-๔๑)
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ทานพุทธทาสภิกขุไดพยายามอธิบายและตีความหมายของคำสอนในศาสนาตาง ๆ อยาง
เชือ่ มโยงสัมพันธกนั อยางเชนการอธิบายความหมายของพระเจา (God) ในภาษาอังกฤษ คำวา
God มีเสียงและความหมายเหมือนกันกับคำวา “กฎ” ในภาษาไทย ซึง่ หมายถึง “สัจธรรม” หรือ
“กฎของธรรมชาติ” (นิกจิ พลายชมุ , ๑๙๘๐, หนา ๑๔๙) นอกจากนี้ สัญลักษณ “ไมกางเขน” ()
ของศาสนาคริสตไดรบั การอธิบายความหมายโดยทานพุทธทาสภิกขุวา เปนการทำลายตัวตน (I)
- (Me) หรือ ของตน (Mine) ซึง่ ถือเปนแรงปรารถนาทีส่ ำคัญของมนุษย เพราะฉะนัน้ ทาน
พุทธทาสภิกขุจงึ มีกลั ยาณมิตรมากมายทัง้ ทีเ่ ปนชาวคริสตและมุสลิม ผลงานของทานทีเ่ ปนธรรม
บรรยายและงานนิพนธจึงเปยมไปดวยภูมิปญญาทางภาษาซึ่งเปนความสามารถในการสราง
คำศัพทและกลมุ ของคำศัพทใหม ๆ และรวมทัง้ การอธิบายและการสรางความหมายใหม ๆ ให
แกคำศัพททเี่ ปนทีร่ ดู อี ยแู ลว โดยประการอืน่ ทานไดนำเสนอภูมปิ ญ
 ญาทางศาสนาทีส่ ามารถ
ประยุกตเขากับเทคนิควิธกี ารและการสือ่ สารกับหลักคำสอนทางศาสนา ความเชือ่ ประเพณีที่
ทรงคุณคา ประยุกตใหเกิดความสะดวกสำหรับการปฏิบัติที่ดีตอบุคคลละสิ่งแวดลอมในสมัย
ปจจุบนั อยางไรก็ตาม จุดเริม่ ตนจากการเสนอแนวความคิด “ภาษาคนและภาษาธรรม” ทาน
ใหความสนใจกับการใชภาษาในรูปแบบอืน่ ๆ อยางเชนการนำเอาทฤษฎีจติ วิเคราะหของซิกมัน
ด ฟรอยด (Sigmund Freud) และอัลเฟรด แอดเลอร (Alfred Adler) ใชในการตีความหมาย
หลักคำสอนดวยการนำเสนอในบทความเรื่อง“การทดลองจิตวิเคราะหทางพระพุทธศาสนา
(ปมเดน)” “The Experiment on Buddhist Psycho-analysis (superiority complex)” (พุทธ
ทาสภิกขุ, ๑๙๘๔, หนา ๗๙)
ซิกมันด ฟรอยด อธิบายชีแ้ จงใหความจริงวาพฤติกรรมทัง้ หมดของมนุษยเริม่ จากแรง
จูงใจของจิตใตสำนึก (Unconsciousness) โดยเฉพาะอยางยิง่ สัญชาตญาณในการสืบพันธุ ขณะที่
อัลเฟรด แอดเลอรวเิ คราะหวา มันเริม่ จากความพยายามทีจ่ ะสรางปมเดนแทนปมดอย ในทาง
ตรงกันขามพุทธทาสภิกขุไมเห็นดวยกับพวกเขา ทานวิเคราะหและสรุปวาสรรพสิง่ ดำเนินไปตาม
ความควบคุมของปมเดน (อหังการ, มมังการ หรือ ตัวกูของกู) ซึง่ ทานเรียกมันวา “ปมเดน”
(superiority complex) ทานพุทธทาสภิกขุอธิบายวาปมดอย (inferiority complex) ไมมอี ยู
จริง ในจิตใจของมนุษยมเี พียงปมเดนเทานัน้ การแสดงออกของความดือ้ ดึงเปนการสรางคำศัพท
ที่เปนลักษณะสำหรับเปรียบเทียบกับความคิดเรื่อง “ปมเดน” ทานวิเคราะหและอธิบายวา
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พฤติกรรมของมนุษยทงั้ หมด รวมทัง้ พืชและสัตวอยภู ายใตแรงกระตนุ จากพลังของปมเดน พวก
เขาตองการทีจ่ ะเปนบุคคลสำคัญ ตองการทีจ่ ะเปนผยู งิ่ ใหญ หรือมีความยึดมัน่ ใน “ตัวกูของกู”
ทัง้ หมด
การใชทฤษฎีจติ วิเคราะหสำหรับวิพากษพทุ ธทัศนะเปนความพยายามสำหรับการประยุกต
ธรรมะเขากับศาสตรสมัยใหมและสรางสรรคถอ ยคำทีน่ า สนใจสำหรับการสือ่ สารกับคนรนุ ใหม
ในยุคปจจุบนั และนักวิชาการทีเ่ ต็มไปดวยความหมาย ทานพุทธทาสภิกขุไดสรางคำศัพทเฉพาะ
และประโยคทีเ่ รียกวา “สำนวนของสวนโมกข” ซึง่ มีคณ
ุ คา ความหมายและคติธรรม คำศัพท
เหลานีไ้ มไดถกู สรางขึน้ ใหมทงั้ หมด บางคำถูกประยุกตใชอยางทีพ่ ระพุทธองคทรงกระทำมาแลว
ในอดีต ยกตัวอยางเชน ทรงนำคำวา “นิพพาน” ซึง่ หมายถึง ความดับเย็น ซึง่ เปนคำพูดของ
ชาวบานในสังคมอินเดียมาเปนอุดมคติสงู สุดของพระพุทธศาสนา และทรงใหความหมายใหมซงึ่
เปนสภาวะของความสงบทีเ่ กิดขึน้ จากความสามารถในการทำลายความโลภ ความโกรธ และ
ความหลงในจิตใจ (ปรีชา ชางขวัญยืน, ๑๙๙๗, หนา ๔๗๙) ในกรณีของทานพุทธทาสภิกขุ
ทานคิดคนและประยุกตคำพูดหรือสำนวนใหม ๆ อยางเชน “นกมองไมเห็นทองฟา ปลามองไม
เห็นสายน้ำ มนุษยมองไมเห็นโลก” หรือ “กิน กาม เกียรติ” หรือ “สะอาด สวาง สงบ” เทคนิค
วิธกี ารนีเ้ ปนการเริม่ ตนอธิบายธรรมะใหชดั เจนแจมแจงทัง้ ความหมายและหลักสำคัญ วิธกี าร
นีเ้ ปนแนวทางในการนำเสนอภูมปิ ญ
 ญาในการเผยแผธรรมและแสดงภูมปิ ญ
 ญาทางภาษาของ
ทานพุทธทาสภิกขุและเปนเรือ่ งทรงคุณคาสำหรับการเรียนรโู ลกกวางในอนาคต
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