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บทคัดยอ 

ภาษาทางศาสนาเปนภาษานามธรรมที่มีความหมายลึกซึ้ง ขณะเดียวกันก็มีความหมายกํากวมเปนอยางมาก ดังนั้น จึง
เปดพื้นที่ใหกับการตีความในลักษณะตางๆ พุทธทาสภิกขุพิจารณาเห็นวาการแปลความหมายภาษาหรือคําศัพททางศาสนามี
ความสัมพันธอยางใกลชิดตอประสบการณและความเขาใจศาสนาของชาวพุทธในระดับตางๆ ดวย ดังนั้น เพื่อใหการแปล
ความหมายมีความสอดคลองตองกันโดยยังยึดโยงอยูกับ “แกนพุทธศาสน” ทานจึงไดนําเสนอแนวคิด เรื่อง “ภาษาคน ภาษา
ธรรม” ขึ้น โดยแบงภาษาทางศาสนาออกเปน ๒ ระดับ คือ ภาษาคน เนนเรื่องราวทางโลกหรือทางวัตถุ และภาษาธรรม เนน
ไปในทางธรรมที่อยูเหนือขึ้นไปจากเรื่องทางโลกหรือทางวัตถุ ซึ่งการนําเสนอแนวคิดดังกลาวถือเปนกุศโลบายที่สําคัญ    
ในการอธิบายคําสอนทางพุทธศาสนา โดยที่สามารถลดความสับสนและสรางความชัดเจนในการสื่อสาร สามารถโนมนํา
พุทธศาสนิกชนใหเขาใจในหลักธรรมคําสอนตางๆ มากขึ้น แนวคิดเรื่อง “ภาษาคน ภาษาธรรม” ของพุทธทาสภิกขุ จึงแสดง
ใหเห็นถึงภูมิปญญาดานภาษา และความสามารถในการเผยแผพระพุทธศาสนาที่เดนชัด 
 
ABSTRACT 

Religious language is abstract language with subtle meanings.  However, it has also very ambiguous 
meanings.  Therefore, it seems to be open 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. 
 
บทนํา 

พุทธทาสภิกขุ เปนนักปราชญทางพระพุทธศาสนาที่มี
ช่ือเสียงของสังคมไทย เปนนักปฏิรูปพุทธศาสนารวมสมัย
ที่สําคัญที่สุดทานหนึ่งในประวัติศาสตร ทานไดตีความคํา
สอนของพุทธศาสนาฝายเถรวาทและธรรมเนียมการปฏิบัติ
ของชาวพุทธไทยดวยการใชปญญาและเหตุผล อันเปนผล
สืบเนื่องมาจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและการ
เติบโตของชนชั้นกลางในสังคมไทย การพิมพหนังสือชุด 
“ธรรมโฆษณ” ซึ่งรวบรวมคําบรรยายของทานไวกวา      
50 เลม อาจนับไดวาเปนผลงานของนักคิดชาวพุทธฝาย      

เถรวาทคนเดียวที่มีขนาดใหญที่สุดเทาที่ เคยมีมาใน
ประวัติศาสตร โดนาลด เค สแวเรอร (Donald K. Swearer) 
นกัวิชาการชาวอเมริกันผูเช่ียวชาญพุทธศาสนา ไดประเมิน
บทบาทและสถานะของพุทธทาสภิกขุในประวัติศาสตร
พุทธศาสนาฝายเถรวาทไวในฐานะนักคิดฝายเถรวาทซึ่งมี
แนวความคิดที่เปนตนแบบและทรงอิทธิพลที่สุดนับตั้งแต
พระพุทธโฆษาจารย เปนตนมา และประเมินบทบาทของ
พุทธทาสใหเสมอกับนักคิดชาวพุทธอินเดียที่ ย่ิงใหญ 
อยางเชน นาคารชุน อีกดวย (อางใน ทวีวัฒน ปุณฑริก
วิวัฒน, 2539, หนา 30) 



นอกจากผลงานชุดธรรมโฆษณแลว ผลงานที่โดดเดน
เลมอื่นๆ ของพุทธทาสภิกขุ ไดแก คูมือมนุษย แกนพุทธ
ศาสน ตามรอยพระอรหันต ภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม และ
ภาษาคน-ภาษาธรรม เปนตน ผลงานของทานหลายเลม
ไดรับการแปลเปนภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ 
ฝรั่งเศส เยอรมัน จีน ญี่ปุน ลาว ศรีลังกา ทิเบต โดยสวนที่
เปนภาษาอังกฤษนั้นมีมากกวา 20 เรื่อง (อํานวย ยัสโยธา, 
2546, หนา 13) 

นอกจากนี้ท านไดริ เ ริ่ มการ เทศนที่ เ รี ยกกันว า 
“ปาฐกถาธรรม” ดวยภาษา “ธรรมดา” เปน “ภาษา” ที่ทาน
พยายามคิดคนขึ้นมาเพื่อสะทอนสัจธรรมใหมากที่สุด  
ดังที่เรียกกันวา “ศัพทสวนโมกข” เชน ตัวกู-ของกู รูแจง
แทงตลอด  ยึดมั่นถือมั่น  แมแต ช่ือของทานซึ่งเดิมช่ือ 
“เงื่อม” ก็เรียกตนเองใหมวาเปน “พุทธทาส” ซึ่งหมายถึง 
การตั้งปณิธานที่จะถวายตัวลงเปนทาสรับใชของพระ-
พุทธเจานั่นเอง 

ผลงานของทานผานบทเทศนา หรืองานนิพนธตางๆ 
เปยมไปดวยภูมิปญญาทางดานภาษา นั่นคือ ความสามารถ
ในการใหกําเนิดคําหรือกลุมคําใหมๆ รวมทั้งนํามาใช
อธิบายและใหความหมายใหมๆ แกคําที่เปนที่รูจักกันดีอยู
แลว นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาทางศาสนาที่
สามารถประยุกตวิธีการสื่อสารและปรับใชหลักธรรมคํา
สอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณคาให
เหมาะสมตอการประพฤติปฏิบัติ ใหบังเกิดผลดีตอบุคคล
และสภาพแวดลอมในสมัยปจจุบันไดเปนอยางดี 

การนําเสนอแนวคิดเรื่อง “ภาษาคน-ภาษาธรรม” มา
ใชอธิบายคําสอนทางพระพุทธศาสนา เปนวิธีการเผยแผ
หลักธรรมที่สําคัญอีกวิธีหนึ่งของทานพุทธทาส ถือเปน  
กุศโลบายหรือภูมิปญญาในการโนมนําพุทธศาสนิกชนเขา
สูกระแสธรรมไดอยางแยบคาย เฉกเชนที่นักปราชญทาง
พุทธศาสนาทั้งหลายในอดีตไดกระทํามา 
 
แนวคิดเรื่อง ภาษาคนภาษาธรรม 

การอานหนังสือธรรมะ หรือฟงคําสอนที่ เกี่ยวกับ 
พุทธศาสนานั้น มักจะมีคําศัพทที่ยากๆ ปรากฏอยูมากมาย 
ดวยเหตุที่มักจะเปนภาษาบาลีและสื่อถึงภาวะนามธรรม
เปนหลัก ทําใหเปนอุปสรรคตอการเขาถึงหลักธรรมของ
ผูสนใจศึกษาพอสมควร นอกจากนี้ ภาษาหรือคําศัพททาง
ศาสนายังมีหลายระดับช้ัน และสามารถตีความไดหลาก 

หลายตามพ้ืนภูมิของผูศึกษา อยางไรก็ตาม มีคําศัพททาง
ศาสนาอยูไมนอย ซึ่งผูเพิ่งศึกษาธรรมะมักเขาใจผิด เพราะ
นําไปปะปนกับความหมายที่ใชกันอยูโดยทั่วไป 

“อาตมาไดพิจารณาแลวๆ เลาๆ วาจะแสดงดวยเรื่อง
อะไรดี ในที่สุดก็มามองเห็นวา ขอที่ทานทั้งหลายสวนมาก
ไมเขาใจธรรมะอันลึก ซึ่งแสดงอยูแลวเปนอันมาก ไดยิน
ไดฟงกันอยูเปนอันมากก็ยังไมเขาใจ เกิดความสงสัยขึ้นวา
ขอนี้เปนเพราะเหตุไร คนไปคนมาในที่สุดก็พบวา เนื่อง
ดวยคนเราโดยมากรูแตภาษาธรรมดา คือภาษาชาวบานพูด 
หรือเรียกวาภาษาคนธรรมดา ไมคอยจะรูภาษาของธรรมะ 
และไมเคยคิดวา มีภาษาอีกภาษาหนึ่ง ซึ่งแตกตางแทบจะ
ตรงกันขามก็มี...” 

ทานพุทธทาสเปนผูรจนางานวรรณกรรมทางพุทธ-
ศาสนาที่ใหความสําคัญกับปญหาเกี่ยวกับภาษาโดยตรง 
ทานจึงไดนําเสนอแนวคิดเกี่ยวกับ “ภาษาคน-ภาษาธรรม” 
ขึ้น เพื่อช้ีถึงความแตกตางของความเขาใจในสองระดับตอ
ภาษาหรือคําศัพททางศาสนา กลาวคือในระดับรูปธรรมกับ
นามธรรม ทานอธิบายวา 

"ภาษาคนนั้นไปในทางของวัตถุ ตามทางที่รูสึกได
ตามคนธรรมดารูสึกและอาศัยวัตถุเปนพื้นฐานไมไดอาศัย
ธรรมะเปนพื้นฐาน จึงพูดแตเรื่องวัตถุ พูดแตเรื่องโลก พูด
แตเรื่องที่เห็นไดดวยตาตามธรรมดาสามัญชน สวนภาษา
ธรรมะนั้นเปนไปในทางนามธรรมที่ไมเห็นตัว ไมเนื่อง
ดวยวัตถุ ดวยมีปญญาเห็นนามธรรมเหลานั้นแลว จึงจะพูด
เปนและใหความหมายเปน จึงพูดกันอยูแตในหมูผูรูธรรม 
นี่เปนภาษาธรรมะ ภาษานามธรรมที่เหนือไปจากวัตถุ" 
(พุทธทาสภิกขุ, 2537, หนา 11) 

ทานยกตัวอยางคําวา 'พุทธ' ในความเขาใจระดับภาษา
คน 'พุทธะ' หมายถึง พระพุทธเจา บุคคลในประวัติศาสตร    
ผูซึ่งไดเผยแพรพุทธศาสนาเมื่อประมาณสองพันปกอน 
และไดเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแลว ในขณะเดียวกัน 
ระดับภาษาธรรม 'พุทธะ' หมายถึง หลักธรรม ตามนัยยะ
เดียวกับที่ปรากฏในพุทธวจนะวา 'ผูใดเห็นธรรมะ ผูนั้น
เห็นตถาคต ผูใดเห็นตถาคตผูนั้นเห็นธรรมะ ผูที่ไมเห็น
ธรรมะนั้น แมจะจับจีวรของตถาคตอยู ก็ไมช่ือวาเห็น
ตถาคตเลย'  ทานไดประยุกตแนวคิดนี้กับคําอื่น ๆ อีก
มากมาย เชน 'ศาสนา' 'ธรรม' 'นิพพาน' 'ชีวิต' 'ความตาย' 
'มนุษย' 'สวรรค - นรก' เปนตน  



ทานพุทธทาสแนะใหสังเกตดวยวา แมแตในคําตรัส
ของพระพุทธเจา บางทีก็ตรัสดวยภาษาคน บางทีก็เปน
ภาษาธรรม ซึ่งศาสดาของทุกศาสนาในโลกก็เปนเชนนี้ 
อาทิ ถาทานตรัสกับเด็กๆ หรือคนแกที่มีความรูสึกอยาง
เด็กๆ ทานก็ตรัสภาษาคนวา “มีอดีต ปจจุบัน อนาคต จงรีบ
ขยันขันแข็งทําใหทันกับความตาย” แตกับคนที่มีปญญา 
รูจักพระนิพพานได ทานก็ตรัสวา “ไมมีอดีต ปจจุบัน 
อนาคต ไมอาจยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดได” อยางนี้เรียกวา พระ-
พุทธเจาทานตรัสกับบุคคลนั้นในภาษาธรรมะ  

นอกจากจะเปนการสรางความเขาใจที่ถูกตองแลว 
การเสนอแนวคิดเรื่องภาษาคน-ภาษาธรรมนี้ นับวาเปน
ความพยายามที่จะแกปญหาคําสอนที่ดู เหมือนขัดแยง
กันเองใหมีทางออกที่สมเหตุสมผล ซึ่งถือเปนปญหาหนึ่ง
สําหรับผูศึกษาธรรมะซึ่งยังขาดประสบการณ เชน ในที่
หนึ่งสอนวา “ตนแลเปนที่ พ่ึงแหงตน” แตในอีกที่กลับ 
สอนวา “ตัวตนแหงตนนั้นไมมี” การมีแนวคิดเรื่องภาษา
คน-ภาษาธรรมจะชวยอธิบายวา ตัวตนแรก หมายถึง ตัวตน 
ในภาษาคน หรือในระดับโลกียะ เปนตัวตนโดยสมมติที่
แตละคนมีอยู แตตัวตนหลัง หมายถึง ตัวตนในภาษาธรรม 
หรือในระดับโลกุตตระ เปนตัวตนที่แทจริงซึ่งศาสนาพุทธ
ถือวาไมมีตัวตนชนิดนี้ 

หรือในกรณีอื่นๆ เชน คําวา “สวรรค” ในภาษาคน 
หมายถึง เทวโลกอันสุขสบาย แตในภาษาธรรม หมายถึง 
กามคุณอันน าหลงใหล  คําว า  “สมรส” ในภาษาคน  

หมายถึง แตงงานกัน แตในภาษาธรรม หมายถึง การเสมอ
กันโดยธรรม หรือคําวา “นางฟา” ในภาษาคนหมายถึง
ผูหญิงสวยๆ แตในภาษาธรรมหมายถึงธรรมะ เปนตน 

ซึ่งตอมาแนวคิดนี้กลายเปนที่กลาวขานถึงอยางกวาง 
ขวาง เพราะนอกจากจากจะชวยขจัดปญหาที่เรื้อรังมานาน
ไดแลว ยังเปนการนําเสนอธรรมทัศนในเชิงวิเคราะห
วิจารณตอคําศัพทที่ใชกันอยูซึ่งถือเปนการเผยแผใน
รูปแบบที่แปลกใหมอีกดวย 

ทานพุทธทาสใหจดจําวา ภาษาคน ก็คือ ภาษาโลกๆ ที่
พูดกันตามประสาคนที่ไมรูธรรมะ กลาวกันไปตามทางที่
คนธรรมดารูสึกได โดยเอาวัตถุหรือเรื่องโลกเปนพื้นฐาน 
สวนภาษาธรรมนั้น เปนภาษาของคนที่ไดเห็นธรรมะใน
สวนลึกหรือธรรมะที่แทจริงแลวพูดไปดวยความรูสึกนั้น 
จึงเกิดภาษาธรรมะขึ้นมา เปนไปในทางนามธรรมที่ไมเห็น
ตัว ไมเนื่องดวยวัตถุ ตองมีปญญาเห็นนามธรรมจึงจะพูด
เปน เปนภาษาธรรมที่เหนือไปจากวตัถุ 

เทาที่สํารวจพบวา ทานพุทธทาสแสดงขอธรรมอัน
เปนแนวคิดเรื่องภาษาคน-ภาษาธรรมครั้งแรก ณ สวนโมก
ขพลาราม ไชยา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2509 ซึ่งหลังจากนั้น
ทานก็ไดแสดงหมวดธรรมนี้อีกหลายครั้ง เพื่อแยกแยะ
ความหมายของคําศัพทและภาษาอันอาจเขาใจผิดและ
ไขวเขวไปจากหลักธรรมแทจริงในทางพระพุทธศาสนา 
ซึ่งสามารถประมวลภาษาคน-ภาษาธรรมที่ทานมักจะแสดง 
ดังนี้ 

 
 

ความหมาย คําศัพท 
ภาษาคน ภาษาธรรม 

พุทธะ องคพระพุทธเจา เนื้อหนังของทาน รางกาย
ของทานที่เกิดในประเทศอินเดียเมื่อสองพัน
กวาปมาแลว นิพพานแลว เผาไหมไปหมด 
แลว (ตัวตน) 

ตัวธรรมะแท ที่พระพุทธเจาตรัสวา ผูใดเห็น
ธรรมะ ผูนั้นเห็นตถาคต ผูใดเห็นตถาคต ผู
นั้นเห็นธรรมะ ผูที่ไมเห็นธรรมะนั้น แมจะ
จับจีวรของตถาคตอยูแทๆ ก็ไมไดช่ือวาเห็น
ตถาคตเลย 

ธรรม 
 

พระคัมภีร หนังสือ ที่เรียกกันวา พระธรรม
อยูในตู หรือเสียงที่ใชแสดงธรรม 

บทธรรมที่กวางขวาง ไมใชเพียงหนังสือ 
คัมภีร ใบลาน หรือเสียงเทศนเปนความหมาย
ที่ลึกซึ้ง ที่หมายถึงทุกสิ่งที่เขาใจไดยากก็มี 
เขาใจไดงายก็มี 
 
 



พระสงฆ 
 

นักบวช คุณธรรม หรือพระธรรมที่มีอยูในจิตใจของ
คน หมายถึงคุณธรรม ไมไดหมาย ถึงตัวคน 
เพราะเปลือกหรือตัวคนนั้นเหมือนกันหมด 
ผิดกันแตคุณธรรมในใจที่ทําใหเปน พระ-
โสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และ
พระอรหันตขึ้นมา 

พระศาสนา 
 

โบสถ วิหาร เจดีย ผากาสาวพัสตร และตัว
คําสั่งสอน (มีโบสถวิหารสะพรั่งไปหมด ก็
พูดวาพระศาสนาเจริญแลว) 

ธรรมะที่แทจริงที่เปนที่พ่ึงแกมนุษยไดจริง 
ธรรมะใดเปนที่พ่ึงแกมนุษยไดจริง ดับทุกข
ใหมนุษยไดจริง ธรรมะนั้นคือศาสนา 

การงาน 
 

อาชีพที่ทําดวยความจําเปน เพื่อเลี้ยงชีวิต 
 

กัมมัฏฐาน คือ การปฏิบัติธรรม ทําดวยความ
ซื่อตรง ดวยสุจริต ดวยความขยันดวยความ
แข็งขัน ดวยความฉลาด ดวยคุณธรรมมาก 
มายหลายประการ 

พรหมจรรย 
 

เวนการประพฤติผิดในทางกาม การทําเพื่อละกิเลสอยางใดอยางหนึ่งดวย
ความเครงครัด ถาปฏิบัติลงไปใหจริง ให
เครง ไมมีการบกพรองแลว เรียกวา พรหม-
จรรย 

นิพพาน 
 

นิพพานเปนบาน เปนเมืองแกว เมืองสาร-
พัดนึก จะนึกอะไรก็ไดตามใจชอบ คนจึง
อยากไปนิพพาน 

ความดับสิ้นสุดแหงกิเลสและความทุกข
โดยประการทั้งปวง และอยางแท จริง 

มรรค-ผล 
 

การทํางานนั้นไดสําเร็จ ตามที่ตนตองการ 
แมแตเปนเรื่องโลกียก็ตาม 
 

การทําลายความทุกข ทําลายกิเลสที่เปนเหตุ
ใหเกิดทุกขไดอยางถูกตอง ตามหลักธรรมะ 
เปนขั้นๆ ขึ้นไป 

มาร 
 

ยักษมารที่มีรูปรางหนาตานาเกลียดนากลัว เปนภาวะอยางหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะขัดขวาง
ความดีความงาม ความที่จะกาวไปถึงความ
ดับทุกข 

โลก 
 

แผนดิน ตัวโลกนี้จะกลมหรือแบนก็ตาม นามธรรม หรือคุณธรรม หรือคุณสมบัติที่มี
ประจําอยูในโลก เชน ความทุกข ความไม
เที่ยง ความเปลี่ยนแปลง เปนตน 

ชาติ (ความเกิด) การคลอดจากทองมารดา ซึ่งมีครั้งเดียว ความเกิดแหงความรูสึกวา ตัวฉัน หรือตัวกู 
ก็ตาม ที่เกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งๆ ในจิตใจของ
เราเปนประจําวัน คนธรรมดาก็เกิดไดมาก
ครั้ง ถาเปนคนดีก็เกิดนอยคร้ัง ถาเปนพระ
อริยะเจาก็ยิ่งเกิดนอย ลงไปอีก กระทั่งไม
เกิดเลย 

ความตาย 
 

ตายชนิดที่จะตองเอาใสโลงไปเผาไปฝง ความสลายแหงความรูสึก คือ ความรูสึกที่
เกิดขึ้นวาเปน ตัวฉัน ตัวกู สลายลงไป 

ชีวิต 
 

สิ่งที่ยังไมตาย ยังดิ้นได เดินได กินอาหาร
ไดเปนตน 

สภาวะที่ไมรูจักตายจริงๆ คือ นิพพาน หรือ
ชีวิตนิรันดรจริงๆ เปนชีวิตที่ไมมีเกิด ไม



รูจักดับอีกตอไป 
คน 
 

สัตวที่มีรูปราง คุณธรรมที่เหมาะกับคําวามนุษย คือ มีจิตใจ
สูง 

พระเจา (พระเปนเจา) 
 

เทวดาที่มีอํานาจในการสราง ในการบันดาล 
ในการเนรมิตตางๆ 
 

อํานาจลึกลับที่ไมตองเปนตัวตนไมตองเปน
ตัวเทวดา ไมตองเปนตัวอะไรทั้งหมด แต
เปนสิ่งที่เปนธรรมชาติ เปนนามธรรม เปน
กฎธรรมชาติ หรือถาเรียกอยางบาลี เรียกวา 
ธรรม 

นรก 
 

เมืองที่อยูใตดิน มีเจาหนาที่เปนยมบาล จับ
คนไปลงโทษ เมื่อตายแลวจึงจะไปถึง 

ความรอนใจเหมือนไฟเผา ใครทําความ
เดือดรอนใหเกิดขึ้นแกตนเองในลักษณะ
เหมือนไฟเผาเมื่อไร ก็เรียกวา ตกนรกเมื่อ
นั้น 

สัตวเดรัจฉาน 
 

สัตวตางๆ หมู หมา กา ไก ฯลฯ ที่ตายแลว
ไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน 

ความโง  วันหนึ่งเกิดเปนสัตว เดรัจฉาน
หลายหนก็ได 

เปรต 
 

สัตวที่มีปากเล็กนิดเดียว มีทองโตมาก กินไม
ทันและหิวอยูเรื่อย และจะเปนก็ตอเมื่อตาย
แลว 

คนที่ความทะเยอะทะยานดวยกิเลสตัณหา 
หรือวิตกกังวลดวยกิเลสตัณหา 

อสุรกาย 
 

ผีชนิดหนึ่ง มองไมเห็นตัว เที่ยวหลอกเที่ยว
หลอนไมกลาแสดงตัวเพราะมีความขลาด 

ความขลาดในจิตใจของมนุษย ขี้ขลาดอยาง
ไมควรจะเปน กลัวการทําความดี  กลัววา
บรรลุนิพพานแลวจะไมมีรสชาติ ความกลัว
อยางไมมีเหตุผลชนิดนี้เปนอสุรกาย 

สวรรค 
 

เทวโลกอันงดงามอยูเบื้องบน กามคุณ หรือยอดสุดของกามคุณ เปนตน  
ที่ทําใหคนลุมหลงนี้เรียกวา สวรรคขั้นกามา-
วจรถาเปนสวรรคช้ันพรหมโลก ก็หมายถึง 
ความวางจากกามารมณ  มีความสบายใจ
เพราะไมถูกกามารมณรบกวนเหมือนดั่งวา 
คนๆ  หนึ่ง  เมื่อมีความหิวในกามารมณ 
บริโภคกามารมณเสร็จแลว ไมอยากแตะ  
ตองอีกตอไปในเวลานั้นตองการอยูวางๆ 
เงียบๆ เทียบไดกับคุณสมบัติของพรหม  
หรือพรหมโลก ดังนั้น จึงกลาววา สวรรคช้ัน
ธรรมดาก็คือสมบูรณไป ดวยกามารมณ 
สวรรคช้ันสูงสุด เชน ปรนิมมิตวสวัสดี ก็คือ 
ความสมบูรณไปดวยยอดสุดของกามารมณ 
สวรรคช้ันพรหมโลกก็คือวางจากการเบียด 
เบียนของกามารมณ แตยังมีตัวมีตนมีตัว  
กูอยู 

น้ําอมฤต 
 

เหลาชนิดหนึ่ง ซึ่งพวกเทวดากินเขาไปแลว
ไมตาย แตกลับรบราฆาฟนกันเอง 

ธรรมะชั้นสูงขั้นอนัตตา หรือสุญญตา ซึ่งทํา
ใหคนไมตาย เพราะวางจากตัวตน ไมมีตัวตน 



สุญญตา 
 

“สุญญตา” เปนภาษาบาลี “สุญญ” แปลวา 
วาง “ตา” แปลวา ความ “สุญญตา” แปลวา 
ความวาง ไมมีอะไรเลย หรือสูญเปลาไมได
อะไรเลย 

มีทุกอยางทุกประการ มีเทาไรก็ได เวนแต
ความรูสึกวาตัวฉัน หรือเปนของฉัน นั่นคือ 
วางจากตัวตน หรือของตน นอกนั้นมีได
หมด 

ความหยุด 
 

ไมเคลื่อนไหว 
 

ความวางจากตัวตน ถาวางจากตัวตนแลวจะ
เอาอะไรวิ่ง ก็ตองถือวาฉันหยุดแลว ไมมี
ตัวตนจะยึด วางจากตัวตนโดยสิ้นเชิง 

แสงสวาง 
 

แสงดวงอาทิตย แสงไฟฟา แสงตะเกียง 
ฯลฯ 

ปญญา หรือวิชชา หรือญาณ แมจะอยูในถ้ํา
มืด หรือเวลากลางคืนไมมีแสงเดือนแสง
ดาว ก็ยังปรากฏแสงสวาง มีปญญา หรือ
วิชชา หรือญาณนั้นๆ 

กรรม 
 

สถานการณที่ชีวิตย่ําแย มีโชคราย มีผลบาป
มาถึง 

การกระทํา กระทําไมดี กระทําช่ัว เรียกวา
กรรมดํา กระทําดี เรียกวา กรรมขาว 

ความมืด 
 

มืดจนมองดวยตาไมเห็น อวิชชา ความโง ความหลง โมหะ มืดดวย
อวิชชา มืดดวยโมหะ ไมวาจะอยูในที่สวาง
อยางไรก็มืดอยูนั่นเอง 

ท่ีพึ่ง สรณะ 
 

สิ่งอันที่อยูนอกตัวที่จะเอามาเปนที่พ่ึง พ่ึง
คนอื่น พ่ึงผีพ่ึงสาง พ่ึงจอมปลวก พ่ึงศาล
พระภูมิ ฯลฯ ซึ่งลวนแตเปนสิ่งอื่น หรือคน
อื่นที่อยูนอกตัวเรา 

ตัวเองอยูในตัวเอง แมเราพูดวาพึ่งพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ ก็หมายถึง พระพุทธ
พระธรรม พระสงฆที่อยูในจิตใจเราจึงเปน
ที่พ่ึงแกเราได 

หัวใจของพุทธศาสนา 
 

การทองคาถาเนนภาษาบาลีสองสามตัว เชน 
วิ-สุ-ปะ = วินัย สุตตะ ปรมัตถะ หรือทอง
อยางอื่นก็มี เชนนี้เปนภาษาของคนโง คน
ไมเห็นธรรม 

ความรูที่รูวา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมควรยึด
มั่นถือมั่นวาเปนตัวเราหรือของเขา 

กิน 
 

กินอาหารทางปากเหมือนที่เราเรียกกันอยู
วา กินเขาไป 

กินทางตา กินทางหู กินทางจมูก กินทางลิ้น 
กินทางกาย กินทางใจ ในภาษาบาลีเขาพูด
วา “นิพโภโค” คือไมมีอะไรจะกินแลว ก็
หมายความวา พระพุทธเจาหรือพระอร-
หันตทั้งหลายไมถูกปรุงแตงดวย รูป เสียง 
กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณอีกตอไป: 
อยูเหนืออํานาจการปรุงแตงของสิ่งทั้งหกนี้
แลว เรียกวา คนไมมีอะไรจะกิน 

นอน 
 

การนอน อยางสุนัขนอน แมวนอน คนนอน 
เปนตน 

เปนอยูดวย อวิชชา นั่งลืมตาอยูแตเขากําลัง
โงเรียกวา หลับอยู การเปนอยู หรือมีชีวิต
อยูดวยอวิชชา ในอิริยาบถใดก็ตามเรียกวา 
“หลับ” 

ต่ืน 
 

ต่ืนนอน ชีวิต เปนอยูดวยสติปฏฐาน ทั้งตื่นและหลับ
ก็เรียกวา “ต่ืน” 

เลน เลนอยางเด็กๆ เลน เลนกีฬา สนุกสนาน บันเทิงอยูดวยธรรมะ เปนธรรมะบันเทิง แต



 เลนอยูในความสุขของฌานของสมาธิก็
เรียกวา “ฌานกีฬา” อยางนี้เปนการเลนของ
พระอริยเจา 

นางฟา 
 

นางฟาตัวสวยๆ อยูในสวรรควิมานขางบน ธรรมะของพระพุทธเจาที่มีความงามใน
เบื้องตน มีความงามในทามกลาง มีความ
งามในเบื้องปลาย 

หญิง กับ ชาย 
 

เพศตรงขาม เปนหญิงเปนชาย นิมิตแหงหนาที่ที่ธรรมชาติ กําหนดให
มนุษยจะตองรวมมือกันกระทํา ไมใชเรื่อง
การบริโภครสของกามคุณ แตเล็งถึงการที่
มนุษยจะตองอยูในโลก จะตองไมสูญพันธุ
ไป  ยังจะตองมีการสืบเชื้อสาย  จึงตอง
แบงแยกหนาที่กันในระหวางหญิง กับ ชาย 

สมรส 
 

หญิงชายแตงงานกันตามธรรมเนียม
ประเพณี 

มีรสเสมอกันโดยธรรม คือมีความปรารถ-
นา มีความตองการที่ถูกตอง ไมจําเปนตอง
มีกายสมรสระหวางหญิงกับชาย มีความ
ปรารถนาอยางเดียวกัน มีหนาที่อยางเดียว 
กัน มีความมุงหมายอยางเดียวกัน มีความ
ยินดพีอใจอยางเดียวกัน 

พอ – แม 
 

ผูใหกําเนิดเกิดมา อวิชชา แม หมายถึง ตัณหา ลวนแตตองฆา
เสียใหตายอยางที่พระพุทธเจาตรัสวา ใหฆา
พอฆาแมเสีย แลวจะถึงนิพพาน 

เพื่อน 
 

คนที่ทําอะไรถูกใจเรา เราก็เรียกเพื่อน เรียก
มิตร 

ธรรมะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ธรรมะที่ทําความ
พนทุกขให  พระพุทธเจาตรัสวา อัษฏาง  
คิกมรรค หรืออัฏฐังคิกมรรค เปน กัลยาณ-
มิตรอยางยิ่งของคนทุกคน 

ศัตรู 
 

คนที่เราเกลียด และคนที่กําลังตองการทํา
อันตรายเรา 

จิตใจของตัวเองที่ตนตั้งไวผิดๆ นั่นแหละ
คือศัตรู ไมใชคนนอกตัวเรา เกิดอยูภายใน
ใจ เกิดขึ้นในใจ เกิดจากจิตใจ เมื่อใดจิตนั้น
ต้ังไวถูกประกอบดวยธรรม เมื่อนั้นไมมี
ศัตรู มแีตมิตร 

ของเหม็นคาว เหม็นเนา ของเหม็นคาว เหม็นเนา ปลาเนา เปนตน พระพุทธเจาทานตรัสระบุถึงกิเลส  เชน 
อภิชฌา–ความอยากไดเกินประมาณ หรือ 
อัสมิมานะ–ความมีตัวมีตน ยกหูชูหาง เปน
ตัวกูของกูขึ้นมา อยางนี้เรียกวาของเหม็น
คาว 

การหัวเราะ 
 

การหัวเราะรวน ราเริง สรวลเสเฮฮา การหัวเราะเยาะสังขารที่ไมเที่ยง ที่มีความ
เปลี่ยนแปลง หรือหัวเราะเยาะกิเลสตัณหา
นั่นเอง 

รองเพลง การรองทั่วๆ ไปตามวิทยุ คือการรองของ การเห็นธรรมะแลว เปลงอุทานอันสูงสุด



 เด็กรองไห หรืออาการของคนรองไห พระ
อริยเจาทานจัดไวเปนอาการรองไห เพราะ
ตองทําปาก ทําคอ ทําเสียง ทําลิ้น เหมือน 
กับการรองไห 

ออกมาเปนการแสดงความจริงบาง เปนการ
แสดงความพอใจในธรรมะบาง เปนการ
บรรเลงในทางธรรมะออกมา  หรือกลาว
อุทานเปนธรรมะออกมา 

การเตนรํา 
 

พระอริยะเจาเรียกการเตนรําของคนวา 
“อาการของคนบา” 

ธรรมนันทิ คือการลุกขึ้นเตนรําเยาะกิเลส 
หรือแสดงความหลุดพนแลว ไมติดบวง
ของอุปทานทั้งสี่ ที่เทา ที่มือ ที่แขน ที่ขา ที่
คอ เปนมือเทาแขนขาที่อิสระรําฟอนได 
เพราะไมถูกอุปทานผูกมัด 

 
 

การนําเสนอแนวคิดเรื่อง ภาษาคน-ภาษาธรรม ของ
ทานพุทธทาสตามที่นําเสนอมาในบทที่ผานมานั้น ทาน
พุทธทาสจะเนนที่การใหนิยามความหมาย (Definition) 
ของคําศัพทเปนหลัก ซึ่งการนิยามศัพทเหลานั้นมีวิธีการให
ความหมาย 2 แนวทางดวยกันคือ 

1. การใหบทนิยามศัพททางศาสนาที่ใชกันตามปกติ
ใหมอยางตรงไปตรงมา จากระดับภาษาคน ยกระดับขึ้นสู
ภาษาธรรม ในกลุมนี้ไดแก การนิยาม หรืออธิบายคําวา 
พุทธะ ธรรมะ สังฆะ พระศาสนา การงาน นิพพาน มรรค
ผล สุญญตา กรรม เปนตน 

2. การใหบทนิยามศัพทที่เปนความนึกเปรียบเทียบ 
(Conceit) เพื่อโยงไปสูความหมายทางศาสนา เปนความนึก
เปรียบเทียบซึ่งในทางวรรณคดี เรียกวา ความนึกเปรียบ 
เทียบประเภทที่เกี่ยวกับศาสนา (Typological Conceit) ซึ่ง
เปนความเปรียบประเภทที่คอนขางลึกซึ้งจําเปนตองใชพ้ืน
ความรูทางศาสนามาตีความหรืออธิบายความเพื่อเคนเอา
ความหมายที่สมบูรณออกมา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539, 
หนา 60) ความนึกเปรียบเทียบประเภทนี้ไดแก คําวา มาร 
พระเจา นรก สวรรค น้ําอมฤต แสงสวาง ความมืด นางฟา 
การหัวเราะ ของเหม็น ของคาว รองเพลง การเตนรํา เปน
ตน 

การใหบทนิยามประเภทหลังนี้เรียกอีกอยางวาเปน
การใชสัญลักษณ (Symbol) เปนการเรียกช่ือสิ่งๆ หนึ่งโดย
ใชคําอื่นมาแทน ไมเรียกตรงๆ ตัวอยางเชน แสงสวาง เปน
สัญลักษณของปญญา ความมืด คือ อวิชชา น้ําอมฤต คือ 
หลักธรรมชั้นสูง นางฟา คือ ธรรมะของพระพุทธเจา เปน
ตน การใชสัญลักษณและความเปรียบทํานองนี้ เปนรูป 
แบบในการสอนธรรมมาแตครั้งพุทธกาล ที่รูจักกันดี คือ 

การเปรียบเทียบบุคคลในโลกเปนดอกบัว 4 เหลา เชน 
ดอกบัวใตน้ํา หมายถึง บุคคลประเภทที่เรียกวา อเวไนย
สัตว ซึ่งไมสามารถชี้แนะใหเห็นธรรมได 

อยางไรก็ตามอาจพิจารณาลักษณะในการอธิบายภาษา
คนสูภาษาธรรมไดอีก 4 ลักษณะ คือ การอธิบายคําที่เปน
รูปธรรมสูสิ่งที่เปนนามธรรม อธิบายคําที่เปนรูปธรรมสู  
สิ่งที่เปนรูปธรรม อธิบายคําที่เปนนามธรรมสูสิ่งที่เปน
รูปธรรม และอธิบายคําที่เปนนามธรรมสูสิ่งที่เปนนาม-
ธรรม ดังนี้ 

1. อธิบายคําที่เปนรูปธรรมสูสิ่งที่เปนนามธรรม ไดแก 
คําวา พุทธ ธรรม สงฆ พระศาสนา นิพพาน มาร โลก ชาติ 
ความตาย ชีวิต คน นรก สัตวเดรัจฉาน เปรต อสุรกาย
สวรรค น้ําอมฤต ความหยุด แสงสวางความมืดกินหัวใจ
พระพุทธศาสนา นอน ต่ืน เลน นางฟา หญิงกับชาย สมรส 
พอแม เพื่อน ศัตรู ของเหม็น ของคาว การเตนรํา เปนตน 

2. อธิบายคําที่เปนรูปธรรมสูสิ่งทีเ่ปนรูปธรรม ไดแก 
คําวา การงาน พรหมจรรยที่พ่ึง สรณะ การหัวเราะ การรอง
เพลง 

3. อธิบายคําที่เปนนามธรรมสูสิ่งที่เปนรูปธรรม ไดแก 
คําวา กรรม  

4. อธิบายคําที่เปนนามธรรมสูสิ่งที่เปนนามธรรม 
ไดแก คําวา มรรค-ผล พระเจา สุญญตา เปนตน 

 
นอกจากนี้หากจะพิจารณาในแงของการใชโวหาร

แลว ภาษาคน-ภาษาธรรมของทานพุทธทาสเปนการใช
เทศนาโวหาร ซึ่งตามหลักจะตองใชโวหารประเภทตางๆ 
มาประกอบ กลาวคือ ทั้งใชบรรยายโวหาร พรรณนาโวหาร 
รวมท้ังอุปมาโวหาร และสาธกโวหารดวย ทั้งนี้ เพื่อใหใจ 



ความชัดเจนแจมแจง มีทั้งความหลักและความรองเปนที่
เขาใจจนเกิดความรูสึกนึกคิดคลอยตาม สําหรับโวหารที่
ทานมักจะนํามาใชประกอบเทศนาโวหารที่ เห็นอยาง
เดนชัดที่สุด คือ อุปมาโวหาร หมายถึง โวหารเปรียบเทียบ 
เพื่อใหเกิดความชัดเจนดานความหมาย ดานภาพ และเกิด
อารมณ ความรูสึกมากยิ่งขึ้น 
 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

การอธิบายภาษาทางศาสนาในระดับภาษาธรรมของ
ทาน ชวยใหสามารถกาวพนจากความคิดตางๆ ในเชิงเทพ
ปกรณัม และความคิดทางไสยศาสตรในพุทธศาสนาแนว
จารีต อีกทั้งยังเปนการทาทายใหพุทธศาสนิกชนไทย
พิจารณา ทบทวนและทําความเขาใจคัมภีรและคําสอนทาง
พุทธศาสนาในระดับที่ลึกซึ้งและเปนเหตุเปนผลมากขึ้น 
ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งยวดในภาวะที่กําลังเกิดชองวาง
ทางการสื่อสาร ระหวางพระสงฆผูเครงครัดตามแนวจารีต 
ที่จําตองเทศนาใหแกผูฟงซึ่งเปนศาสนิกชนแหงโลก
สมัยใหม 

แนวคิดของพุทธทาสภิกขุเกี่ยวกับภาษาคน ภาษา
ธรรม มีนัยยะที่สําคัญมากเนื่องจากเปนการวางรากฐาน
ความเขาใจพุทธศาสนาบนพื้นฐานแหงประสบการณทาง
ปญญา ภายใตกรอบความคิดนี้เองที่เปนบริบทที่แทจริง
ของความหมายของพุทธศาสนา นอกจากนี้ ยังเปนการ
เสนอดวยวา เราไมควรพยายามทําความเขาใจคัมภีรทาง
พุทธศาสนาตามตัวอักษรหรือตามอยางที่คนโดยมากเขาใจ 
เพราะจะนําไปสูความยึดติดที่ผิดพลาด การแยกภาษาคน
และภาษาธรรมออกจากกันก็เพื่อแสดงใหเห็นวา โดย
เนื้อหาของพุทธศาสนา หรือ “แกนพุทธศาสน” จักตอง
ช้ีนําใหชาวพุทธสลัดทิ้งความเห็นที่ผิด รวมทั้งคลายความ
ยึดมั่นถือมั่นสําคัญผิดในตัวตน จนกระทั่งนําไปสูการดับ
ทุกขในที่สุด 

นอกจากเพื่อสรางความเขาใจในหลักธรรม และเพื่อ
แกไขปญหาการขัดแยงกันเองของพระพุทธวจนะแลว อาจ
กลาวไดวาการแสดงแนวคิดเรื่องภาษาคน-ภาษาธรรมของ
ทานพุทธทาส ไดทําหนาที่ในการสมานฉันทความแตกตาง
ระหวางศาสนาไดเปนอยางดี ทานชี้ใหเห็นวา ความขัดแยง
และความเขาใจผิดกันระหวางศาสนาเกิดจากการถือเอา
หลักธรรมคําสอนตาม “ตัวอักษร” แบบ “ภาษาคน” อัน
เปนโลกียโวหาร มากกวาจะเปนโลกุตตรโวหาร หรือแบบ 

“ภาษาธรรม” ซึ่งหากเขาใจกันแบบหลัง ทุกศาสนายอมไม
มีอะไรขัดแยงกัน เพราะพูดภาษาเดียวกัน คือ ภาษาธรรม
นั่นเอง (เสรี พงศพิศ, 2524, หนา 40-41)  

พุทธทาสภิกขุไดพยายามอธิบายและตีความคําสอน
ของแตละศาสนาใหสอดคลองกัน เชน อธิบายความหมาย
ของ “พระเจา” (God) ในภาษาอังกฤษวาพองเสียงและ
ความหมายกับคําวา “กฎ” อันหมายถึง “ธรรมะ” หรือ “กฎ
ธรรมชาติ” นอกจากนี้สัญลักษณ  “ไมกางเขน” ของ
คริสตศาสนิกชน ก็ไดรับการอธิบายจากทานพุทธทาสวา
เปนการทําลายตัวกู ของกู อันเปนกิเลสอยางสําคัญของ
มนุษยดวย ทานพุทธทาสจึงมีกัลยาณมิตรทั้งที่เปนชาว
คริสต และชาวอิสลามจํานวนมาก 

ผลงานของทานผานบทเทศนา หรืองานนิพนธตางๆ 
จึงเปยมไปดวยภูมิปญญาทางดานภาษา  นั่นคือ ความ 
สามารถในการใหกําเนิดคําหรือกลุมคําใหมๆ รวมทั้งนํา 
มาใชอธิบายและใหความหมายใหมๆ แกคําที่เปนที่รูจักกัน
ดีอยูแลว นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นถึงภูมิปญญาทาง
ศาสนาที่สามารถประยุกตวิธีการสื่อสารและปรับใช
หลักธรรมคําสอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณี
ดั้ง เดิมที่มีคุณคาให เหมาะสมตอการประพฤติปฏิบั ติ       
ใหบัง เกิดผลดีตอบุคคลและสภาพแวดลอมในสมัย      
ปจจุบันไดเปนอยางดี 

อยางไรก็ตาม นอกจากการเสนอแนวคิดเรื่องภาษาคน
ภาษาธรรมแลว ทานยังใหความสนใจกับการใชภาษาใน
แงมุมอื่น เชน การนําเอาทฤษฎีจิตวิเคราะหของ ซิกมันด 
ฟรอยด และอัลเฟรด แอดเลอรมาตีความโดยนําเสนอใน
รูปความเรียง ช่ือ “บททดลองเสนอวาดวยจิตวิเคราะหแบบ
พุทธ (ปมเขื่อง)” (2527) กลาวคือ ฟรอยดวิเคราะหวา 
พฤติกรรมทั้งมวลของมนุษยลวนเปนไปตามแรงขับ     
ของจิตใตสํานึก (จิตไรสํานึก) โดยเฉพาะสัญชาตญาณทาง
เพศ สวนแอดเลอรวิเคราะหวา เกิดจากความพยายามทด
เทิดปมดอย  แตทานพุทธทาสไม เ ช่ือเชนนั้น  หากแต
วิเคราะหวา ทุกอยางเปนไปตามบงการของอัสมิมานะ 
อหังการ มมังการ หรือตัวกู ของกู ที่ทานเรียกวา “ปมเขื่อง” 
ทานเชื่อวาไมมีปมดอยแตมีแตปมเขื่อง  การนําเสนอ
แนวคิดเรื่องนี้ ถือเปนการบัญญัติศัพทเพื่อเปนแนวเทียบ
กับแนวคิดเรื่อง “ปมดอย” นั่นเอง โดยทานวิเคราะหวา
พฤติกรรมของมนุษย รวมทั้งพืชและสัตวลวนตกอยูภายใต
แรงขับจากอํานาจของปมเขื่อง อยากเดนอยากดัง อยาก



เหนือกวา หรือความยึดมั่นในตัวกูของกูทั้งสิ้น การนําเอา
ทฤษฎีดังกลาวมาทดลองวิเคราะหในมุมมองแบบพุทธ 
นับเปนความพยายามที่จะนําเอาหลักธรรมมาประยุกตใช
กับศาสตรสมัยใหม และเปนการสรางศัพทแสงที่นาสนใจ
เพื่อที่จะสื่อสารกับคนหนุมสาวรวมสมัยและนักวิชาการ
ทั่วไปไดอยางมีความหมาย 

ทานไดประดิษฐถอยคําและผูกสํานวน “แบบสวน
โมกข” ที่ใหสาระ ขอคิด คติธรรมขึ้นใช คําตางๆ เหลานี้
แมจะไมใชคําที่คิดขึ้นเองทั้งหมด กลาวคือ บางสวนนําที่มี
อยูแลวมาปรับประยุกต เชนเดียวกับพระพุทธองคทรงเคย
กระทํา เชน ทรงนําคําวา “นิพพาน” ที่แปลวา สงบ เย็น ซึ่ง
เปนคําภาษาชาวบานในสังคมอินเดียมาทําใหเปนอุดมคติ
ของพระพุทธศาสนา โดยอธิบายความหมายเสียใหมวา
หมายถึง อาการสงบเย็นอันเกิดจากการสามารถขจัดโลภ 
โกรธ หลง ออกจากจิตใจไดหมดสิ้น ในกรณีของทาน 
พุทธทาสไดสรางและประยุกตคําแปลกใหมทํานองนี้    
ขึ้นใชเหมือนกัน ตัวอยางถอยคําสํานวนที่ประดิษฐขึ้นใช 
เชน นกไมเห็นฟา ปลาไมเห็นน้ํา หนอนไมเห็นคูถ คนไม
เห็นโลก  กิน กาม เกียรติ  สะอาด สวาง สงบ  งามอยูที่ซาก
ผี ดีอยูที่ละ พระอยูที่จริง  กินขาวสุกอยาใหเสียขาวสาร 
ทํางานอยาใหเสียแรง  ความผิดสอนความถูก การกาวผิด
ชวยใหกาวถูก  จงทํางานทุกชนิดดวยจิตวาง  การทํางานคือ
การปฏิบัติธรรม  ตัวกู ของกู  ความเย็นที่สุดอยูทามกลาง
ความรอนสูงสุด  เปนอยูอยางต่ํามุงกระทําอยางสูง  ฉันขาว
จานแมว อาบน้ําในคู นอนกุฏิเลาหมู ฟงยุงรองเพลง  ตาย
เสียกอนตาย  เชนนั้นเอง เปนตน 

ยิ่งไปกวานั้นพุทธทาสภิกขุไดนําภาษาแบบการ
โฆษณามาใช เพื่อเราความสนใจ ทานเรียกวิธีการเชนนั้น
วา “ธรรมโฆษณ” โดยใชภาษาสั้นๆ บรรยายสรรพคุณ 
กระตุนใหอยากรูอยากลอง เชน สอนเรื่องอานาปานสติที่
เขาใจคอนขางยาก ดวยภาษาวา “หายใจอยางไรจึงจะหยุด
ทุกขได” หรือเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็กลาวเสียใหมวา 
“ความทุกขเกิดขึ้นไดอยางไร และดับลงไดอยางไร?” เปน
ตน ซึ่งวิธีการดังกลาวนอกจากทําใหธรรมะเปนที่นาสนใจ
แลว ยังชวยประหยัดเวลาและการอธิบาย ในสวนของผูรับ
ก็สะดวกตอการจดจําไปใชและปฏิบัติ เมื่อไดยินคําแปลกๆ 
จะชวยใหเกิดความอยากรูอยากเห็น อยากศึกษาทําความ
เขาใจ จึงนับไดวาเปนภูมิปญญาดานภาษาในการสืบทอด

ธรรมที่มีประสิทธิภาพย่ิง (อํานวย ยัสโยธา, 2546 หนา 
173) 

นอกจากแนวคิดภาษาคน ภาษาธรรมแลว การให
ความสําคัญกับการใชภาษาในการสอนธรรมประเภทอื่นๆ 
เชน การผูกหัวขอธรรมเปนรอยกรอง ตลอดถึงถึงการริเริ่ม
นําคําศัพทภาษาอังกฤษมาชวยอธิบายเทียบเคียงกับศัพท
ธรรมะบางคําเพื่อความกระจางแจงทั้งโดยอรรถและโดย 
นัย ก็ถือเปนเรื่องแงมุมอันแสดงภูมิปญญาในการเผยแผ
ธรรม และภูมิปญญาทางภาษาของพุทธทาสภิกขุที่ควรคา
แกการสนใจศึกษาใหกวางขวางตอไปในอนาคต 
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