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พุทธประวัติในภาษาธรรม

บทคัดย่อ

  บทความนี้กล่าวถึงการแปลความพุทธประวัติตามแบบที่ไม่มีเรื่องอภินิหารโดย 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และการใช้หลักภาษาคน-ภาษาธรรมของ 

พทุธทาสภกิขใุนการอธบิายหลกัธรรมขัน้สงูของพระพทุธเจ้า ในตอนท้าย ผูน้พินธ์ได้แปลความหมาย 

ในภาษาธรรมของพุทธประวัติในช่วงตั้งแต่พระสิทธัตถโพธิสัตว์ด�ารงพระยศเป็นราชกุมารแล้ว 

สละราชสถานะออกแสวงหาโมกษธรรมจนถึงตอนตรัสรู้ และสรุปเป็นแนวทางในการปฏิบัติธรรม

ส�าหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน

 ค�ำส�ำคัญ : พุทธประวัติ, บุคลาธิษฐาน, ธรรมาธิษฐาน, ภาษาคน-ภาษาธรรม

บทน�า

ในโอกาสที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนา ได้ตรัสรู้ผ่านมา 

๒,๖๐๐ ปี และสวนโมกขพลาราม อ�าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นสถานที่ส�าคัญแห่งหนึ่งในการ

เผยแพร่พระพุทธศาสนา มีอายุได้ ๘๐ ปีในพุทธศักราชปัจจุบัน คือ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผู้เขียนบทความนี้เห็น

สมควรทีจ่ะเฉลมิฉลองวาระส�าคญัทัง้สองดงักล่าวเป็นพเิศษ ด้วยการทบทวนเรือ่งราวในพทุธประวตัอิกีครัง้

หนึง่ ทัง้นีโ้ดยอาศยัการตคีวามตามแบบภาษาธรรมทีท่่านผูก่้อตัง้สวนโมกขพลาราม คอื พทุธทาสภกิขหุรอื

ท่านพทุธทาส ได้เสนอแนะไว้  ในตอนต้น ผูเ้ขยีนจะขอกล่าวถงึพทุธประวตัติามต�านานปรมัปราทีช่าวพทุธ

ไทยเราคุน้เคยกนัมา พร้อมกบัการแปลความพทุธประวตัติามแบบทีไ่ม่มเีรือ่งอภนิหิารโดยสมเดจ็พระมหา

สมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จากนั้นจะน�าเสนอการแปลความบางส่วนบางตอนของพุทธประวัติ

ตามแนวธรรมาธษิฐาน ต่อด้วยแนวคดิเกีย่วกบัภาษาคน-ภาษาธรรมของท่านพทุธทาส แล้วจงึสรปุในตอน

ท้ายด้วยพุทธประวัติในภาษาธรรม

พุทธประวัติแนวปรัมปราและการแปลความ

พุทธประวัติที่ชาวพุทธไทยคุ้นเคยกันอยู่เป็นส่วนมากนั้นเป็นต�านานปรัมปรา คือ เป็นนิทานที่

กล่าวถึงเจ้าชายสิทธัตถะในฐานะของพระมหาสัตว์หรือพระมหาบุรุษที่มีอิทธิฤทธิ์และอภินิหารเหนือคน

มงคล เดชนครินทร์
ราชบัณฑิต ส�านักวิทยาศาสตร์

ราชบัณฑิตยสถาน



๒๖๕มงคล เดชนครนิทร์

วารสารราชบัณฑิตยสถาน
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พระพุทธเจ้าเคยเป็นราชกุมารในวรรณะ
กษตัรย์ิ ซึง่ถอืกนัว่าเป็นสมมตุเิทพ หรอืเป็นเทวดา
โดยสมมติ

เจ้าชายสิทธัตถะทรงมีแนวโน้มที่จะได้เป็น
มหาบุรุษคนส�าคัญของโลก ซึ่งมหาชนชื่นชมยินดี

เจ้าชายสิทธัตถะทรงแวดล้อมด้วยกามคุณ 
๕ แต่พระองค์มิได้หลงเพลิดเพลินในกามคุณเหล่า
นั้น หากทรงบ�าเพ็ญพระกรณียกิจอย่างถูกต้อง
และเป็นธรรม

ธรรมดา เริ่มตั้งแต่ตอนที่พระองค์ประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เผยแผ่พระศาสนา ไปจนถึงตอนที่ใกล้ 

จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในหนังสือ พุทธประวัติเล่ม ๑ ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

กรมพระยาวชริญาณวโรรส (วชริญาณวโรรส ๒๕๕๔ : ก-ค) นัน้ ท่านผูท้รงนพินธ์ได้แถลงไว้ในค�าปรารภของ

หนังสือว่า พุทธประวัติปรากฏอยู่ในรูปของข้อความที่ไม่ปะติดปะต่อกันตามส่วนต่าง ๆ ของพระไตรปิฎก 

ต่อมาเมื่อมีผู้แต่งอรรถกถาเพื่ออธิบายความในพระไตรปิฎก บรรดาผู้แต่ง (พระอรรถกถาจารย์) เหล่านั้น

จึงได้รวบรวมข้อความดังกล่าวเข้าด้วยกันจนเป็นพุทธประวัติที่สมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ผู้แต่งพุทธประวัติ 

ในระยะหลงัได้ใส่เรือ่งอทิธฤิทธิแ์ละอภนิหิารเข้าไปด้วยเพือ่ดงึดดูให้คนทัว่ไปสนใจและจ�าได้ ดงันัน้ สมเดจ็ 

พระมหาสมณเจ้าฯ จงึทรงเตอืนผูอ่้านว่า ควรอ่านพทุธประวตัโิดยใช้วจิารณญาณ ไม่ควรเชือ่ตามข้อความ

ในหนังสือเสมอไป หนังสือ พุทธประวัติเล่ม ๑ [วชิรญาณวโรรส ๒๕๕๔] ได้เล่าประวัติของพระพุทธเจ้า 

โดยมีส่วนที่กล่าวถึงอภินิหารตามต�านานปรัมปราอยู่ด้วย แต่ท่านผู้ทรงนิพนธ์ก็ได้อธิบายประกอบ

ว่า อภินิหารเหล่านั้นน่าจะหมายถึงเหตุการณ์อะไรในความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต�านานเกี่ยว

กับการประสูติของสิทธัตถกุมารนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ทรงอธิบายว่าแท้ที่จริงก็คือประวัติของ

พระพทุธเจ้าตัง้แต่เป็นเจ้าชายสทิธตัถะจนถงึคราวตรสัรูน้ัน่เอง ผูเ้ขยีนขอน�าต�านานเกีย่วกบัการประสตูขิอง 

สิทธัตถกุมารและค�าอธิบายของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ตามที่ปรากฏในหนังสือ พุทธประวัติเล่ม ๑ 

(วชิรญาณวโรรส ๒๕๕๔ : ๑๐๔-๑๐๖) มาเสนอดังต่อไปนี้

ค�าอธิบายของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯเหตุการณ์ในต�านานพุทธประวัติ

ก่อนทีจ่ะประสตูจิากพระครรภ์ของพระนาง
สิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะแห่ง
กรุงกบิลพัสดุ์ในแคว้นสักกะของอินเดียโบราณนั้น 
พระมหาสัตว์ได้จุติจากสวรรค์ชั้นดุสิต และเสด็จ
เข้าสู่พระครรภ์พระมารดา

ในระหว่างทีเ่สดจ็เข้าสูพ่ระครรภ์พระมารดา
นัน้ พระมหาสตัว์ปรากฏแก่พระมารดาในสบุนิเป็น
พระยาช้างเผือก

เมื่อเสด็จอยู่ในพระครรภ์ของพระมารดา 
พระมหาสัตว์บริสุทธิ์ผุดผ่อง ไม่เปื้อนมลทิน ทรง
นั่งขัดสมาธิ ไม่คุดคู้เช่นสัตว์อื่น



พุทธประวตัใินภาษาธรรม๒๖๖
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เมือ่ประสตูจิากพระครรภ์ของพระมารดาใน
สวนลุมพินี ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับกรุงเทวทหะ 
พระมหาสัตว์เสด็จออกขณะที่พระมารดาประทับ
ยืน  [ประสูติง่าย]

ครั้นพระมหาสัตว์ประสูติแล้ว มีเทวบุตร
มารับ มีท่อน�้าร้อนน�้าเย็นตกจากอากาศให้สนาน
พระกาย

พอประสูติแล้ว พระกุมารทรงพระด�าเนิน
ได้ ๗ ก้าว และตรัสอาสภิวาจาประกาศพระองค์ว่า
เป็นเอกในโลก

การแปลความพุทธประวัติตามแนวธรรมาธิษฐาน

ในพุทธประวัติตามต�านานปรัมปรานั้น บางครั้งผู้แต่งเล่าถึงพระอินทร์ (ท้าวสักกะ) พระพรหม 

และเทวดาอื่น ๆ ที่มาเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า รวมทั้งมารที่มาผจญพระองค์ด้วย หากยึดแนวการแปล

ความตามสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ อย่างที่น�าเสนอในหัวข้อที่ผ่านมา เราอาจเทียบเคียงอมนุษย์เหล่านี้ 

กับคนที่มีตัวตนจริงในโลกมนุษย์ได้ คือ พระอินทร์หมายถึงหัวหน้าหรือผู้น�าชุมชนท้องถิ่นหรือประเทศ 

พระพรหมหมายถงึพราหมณ์หรอืนกับวชทีเ่ป็นผูน้�าทางศาสนา เทวดาหมายถงึบคุคลในราชสกลุ ส่วนมาร 

หมายถึงศัตรู โจรผู ้ร้าย หรือผู ้ประกอบมิจฉาชีพ วิธีการแปลความโดยอิงอาศัยตัวตนบุคคลเช่นนี้ 

พุทธศาสนามีศัพท์วิชาการเรียกว่า บุคลาธิษฐาน ในอีกทางหนึ่ง เราอาจตีความว่า ตัวตนบุคคลเหล่านั้น

หมายถงึลกัษณะเฉพาะหรอืความประพฤตปิฏบิตัใินเชงินามธรรมของแต่ละอย่างกไ็ด้ กล่าวคอื พระอนิทร์

หมายถงึ วตัตบท ๗ อนัเป็นจรยิาวตัรของผูน้�าทีด่ ี(เลีย้งมารดาบดิาตลอดชวีติ; อ่อนน้อมต่อผูใ้หญ่ในตระกลู

ตลอดชวีติ; พดูอ่อนหวานตลอดชวีติ; ไม่พดูส่อเสยีดตลอดชวีติ; ยนิดใีนการเสยีสละตลอดชวีติ; กล่าวค�าสตัย์

ตลอดชีวิต; เป็นผู้ไม่โกรธตลอดชีวิต) พระพรหมหมายถึง พรหมวิหาร ๔ (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 

เทวดาหมายถึง เทวธรรม ๒ (หิริ โอตตัปปะ) มารหมายถึงกิเลสในใจคน วิธีการแปลความโดยอิงอาศัย 

ค�าอธิบายของสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯเหตุการณ์ในต�านานพุทธประวัติ

เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชาด้วย
พระปรารถนาอนัด ี[เพือ่แสวงหาทางพ้นทกุข์] มใิช่
เพราะขัดข้องในการครองเรือน

เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกบรรพชา มี
นักบวชคนส�าคัญ ๆ เช่น อาฬารดาบส อุททก
ดาบส รบัไว้เป็นศษิย์ในส�านกั  พระองค์ทรงบ�าเพญ็
ทุกรกิริยาและบ�าเพ็ญเพียรทางจิตอย่างเข้มข้น

หลังจากตรัสรู ้แล้ว พระพุทธเจ้าได้ทรง
เผยแผ่พระศาสนาให้แพร่หลายในแคว้นต่าง ๆ 
ของประเทศอินเดียโบราณรวม ๗ แคว้น และตรัส
พระธรรมเทศนาที่คนได้ฟังแล้วอาจหยั่งเห็นว่า 
พระองค์ทรงเป็นยอดแห่งนักปราชญ์
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หลังจากอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพา 

แห่งกรุงเทวทหะเมื่อพระชนมายุได้ ๑๖ พรรษา

แล้ว เจ้าชายสิทธัตถะมีพระโอรสพระองค์หนึ่ง คือ 

พระกมุารราหลุ ขณะทีพ่ระองค์ทรงพระชนมายไุด้ 

๒๙ พรรษา ต่อมาพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็น

เทวทูต ๔ คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และสมณะ 

ที่เทวดาเนรมิตไว้ในระหว่างทางที่เสด็จประพาส 

จึงตัดสินพระทัยเสด็จออกบรรพชา

เมือ่ได้ศกึษาจนจบลทัธใินส�านกัของอาฬาร-

ดาบสและอุททกดาบส อีกทั้งได้บ�าเพ็ญเพียร

ทางกาย เป็นเวลารวมทั้งสิ้น ๖ ปี พระมหาบุรุษ 

สิทธัตถะได้ทรงเปลี่ยนไปบ�าเพ็ญเพียรทางจิต 

ทีใ่ต้ร่มไม้อสัสตัถะรมิแม่น�า้เนรญัชรา ต�าบลอรุเุวลา

เสนานคิม แคว้นมคธ ในวนัเพญ็เดอืน ๖ ในตอนนัน้

พระยามารได้ยกพลเสนามารมาผจญ โดยได้แสดง

ฤทธิ์หลายอย่างเพื่อข่มขู่ให้ตกพระทัยและล้มเลิก

ความเพยีร แต่พระมหาบรุษุทรงร�าลกึถงึพระบารมี 

๑๐ ที่ได้ทรงบ�าเพ็ญมา ทรงตั้งมหาปฐพีเป็นพยาน 

และทรงใช้พระบารมี ๑๐ นั้นเข้าต่อสู้ จนพระยา

มารและหมู่เสนามารพ่ายแพ้ไป ส่วนพระองค์เอง

ได้ตรัสรู้พระโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ค�าอธิบายตามแนวธรรมาธิษฐาน
โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ

สิ่งนามธรรมเช่นนี้เรียกว่า ธรรมาธิษฐาน ตัวอย่างของการแปลความพุทธประวัติตามแนวธรรมาธิษฐาน 

ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือ พุทธประวัติเล่ม ๑ (วชิรญาณวโรรส ๒๕๕๔ : ๑๕-๔๖) มีดังนี้

เหตุการณ์ในต�านานพุทธประวัติ

พระมหาบรุษุทรงพจิารณาเหน็มหาชนผูเ้กดิ

มาแล้วแก่ เจ็บ ตายไปเสียเปล่า หาได้ท�าชีวิตให้

มีประโยชน์เท่าไรไม่ ส�าหรับพระองค์เองนั้น หาก

ยังอยู่ในราชส�านัก ก็จะท�าชีวิตให้เป็นหมัน ทรง

ละอาย และเกรงกลัวบาป จึงตัดสินพระทัยเสด็จ

ออกบรรพชาเพื่อบ�าเพ็ญประโยชน์แก่มหาชน ท�า

ชีวิตให้มีผลไม่เป็นหมัน

ในระหว ่างที่พระมหาบุรุษทรงบ�าเพ็ญ

เพียรทางจิตอยู่นั้น กิเลสกามและกิเลสปลีกย่อย 

ต่าง ๆ ได้เกิดขึ้นวนเวียนอยู่ในจิตของพระองค์ 

ท�าให้ทรงนึกถึงการเสวยสุขสมบัติในสมัยที่ยัง

ทรงเพศฆราวาส แต่เมื่อทรงค�านึงถึงความดี ๑๐ 

ประการที่ได้ทรงกระท�าคือ ทาน ศีล เนกขัมมะ 

(การออกบรรพชา) ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ 

อธิฏฐาน (ความตั้งใจมั่น) เมตตา อุเบกขา แล้ว 

ก็สามารถท�าพระหฤทัยให้หนักแน่นดุจแผ่นดิน 

ทรงหักห้ามความคิดที่จะถอยกลับสู่กามคุณเสียได้
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ค�าอธิบายตามแนวธรรมาธิษฐาน
โดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ

ภาษาคน-ภาษาธรรม

ค�าว่า ภาษาคน และ ภาษาธรรม เป็นศัพท์พิเศษที่ท่านพุทธทาสตั้งขึ้นเพื่อแสดงวิธีการตีความ

หรือการแปลความหมายพระพุทธวัจนะในพระสุตตันตปิฎก ตามแบบบุคลาธิษฐานและธรรมาธิษฐาน 

ตามล�าดับ ท่าน (Buddhadāsa 1974: 1) ได้อธิบายความหมายของศัพท์พิเศษทั้ง ๒ ค�าไว้ว่า

ภาษาคนเป็นภาษาของคนในโลก คือ ภาษาที่คนผู้ไม่รู้ธรรมะใช้สื่อสารกัน ส่วนภาษาธรรมเป็น

ภาษาที่ผู้มีปัญญาลึกซึ้งจนเห็นสัจจะหรือธรรมะใช้พูดกัน

ท่านพุทธทาสได้แปลความหมายพระพุทธวัจนะบางเรื่องในพระสุตตันตปิฎกเสียใหม่โดยให้ 

ความหมายในภาษาธรรมแก่ศัพท์บางค�าที่ชาวบ้านทั่วไปใช้ในความหมายทางโลก ทั้งนี้เพื่อให้ค�าสอนใน

เหตุการณ์ในต�านานพุทธประวัติ

หลังจากตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้าได้ประทับ

อยู่ใต้ร่มไม้พระมหาโพธิ (แต่เดิมคือไม้อัสสัตถะ) 

เป็นเวลา ๗ วัน จากนั้นได้เสด็จไปประทับใต้ร่มไม้

ไทรอันเป็นที่พักของคนเลี้ยงแพะ (อชปาลนิโครธ) 

เป็นเวลา ๗ วัน ในช่วงนี้ธิดามาร ๓ คน คือ นาง

ตณัหา นางอรด ีนางราคา ได้อาสาพระยามารผูเ้ป็น

บิดาเข้าไปประโลมพระพุทธเจ้าด้วยอาการต่าง ๆ 

แต่พระองค์มิได้ไยดี ธิดามารจึงพ่ายแพ้ไป

ในระหว่างทีเ่สวยวมิตุตสิขุหลงัจากตรสัรูแ้ล้ว

นัน้ พระพทุธองค์ทรงพจิารณาถงึธรรมทีพ่ระองค์ได้

ตรสัรูแ้ล้วว่าเปน็สิง่ลึกซึง้ ยากที่ปถุชุนจะตรสัรู้ตาม

ได้ ทรงท้อพระหฤทัยที่จะตรัสสั่งสอน ในตอนนั้น

ท้าวสหัมบดีพรหมได้ทราบถึงพระพุทธด�าริ จึงลง

จากพรหมโลกมากราบทลูอาราธนาให้พระพทุธองค์

ทรงแสดงธรรม โดยอ้างว่าผู้ที่มีกิเลสเบาบางอาจรู้

ตามได้ ในที่สุดพระพุทธองค์ก็ทรงรับอาราธนาของ

ท้าวสหัมบดีพรหมเพื่อจะทรงแสดงธรรมโปรดสัตว์

ในตอนทีพ่ระพทุธเจ้าประทบัอยูใ่ต้ร่มไม้ไทร

อชปาลนิโครธนั้น มีพราหมณ์ผู้หนึ่งเข้าไปทูลถาม

ว่า อะไรคือธรรมที่จะท�าให้บุคคลเป็นพราหมณ์ 

พระพุทธองค์ได้ตรัสตอบว่า ธรรมของพราหมณ์ใน

ศาสนาของพระองค์ก็คือพรหมจรรย์ที่ปฏิบัติถึงที่

สุด ท�าให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลาย มีตัณหา 

(ความทะยานอยาก) อรดี (ความไม่รัก) ราคะ 

(ความก�าหนัดยินดี) เป็นอาทิ

พระพุทธองค์มีน�้าพระหฤทัยเมตตากรุณา

แก่หมูส่ตัว์ ทรงพจิารณาและทราบด้วยพระปัญญา

ว่า บุคคลผู้มีกิเลสเบาบางมีอยู่ คงจะสอนให้รู้ทั่ว

ถึงธรรมของพระองค์ได้ จึงทรงตั้งพระหฤทัยที่จะ

แสดงธรรมสั่งสอนมหาชนจนกว่าพระศาสนาจะ

แพร่หลายและประดิษฐานอย่างถาวร
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วารสารราชบัณฑิตยสถาน
ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๒ เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๕๕

 พระพุทธเจ้า เจ้าชายสิทธัตถะหลังจากตรัสรู้ ธรรม, พระธรรม (ดังที่มีพระพุทธวัจนะ

    ว่า “ผู้ใดเห็นตถาคต ผู้นั้นเห็นธรรม”)

 ธรรม, พระธรรม ใบลานหรือหนังสือที่จารึกค�าสอนใน ธรรมชาติ, กฎของธรรมชาติ, หน้าที่ที่

  พระพุทธศาสนา, ค�าสอนใน คนเราต้องปฏิบัติตามกฎของ

  พระพุทธศาสนา ธรรมชาติ, ผลที่ได้จากการปฏิบัติตาม

   กฎของธรรมชาติ

 สงฆ์, พระสงฆ์ กลุ่มของพระภิกษุที่โกนหัวโกนคิ้ว พระอริยบุคคล ๔ คือ พระโสดาบัน

  และห่มจีวรสีเหลือง สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์

 ศาสนา วัดวาอาราม, โบสถ์วิหาร, เจดีย์, ธรรมะที่เป็นเครื่องก�าจัดทุกข์,

  จีวร ฯลฯ พรหมจรรย์

 งาน สิ่งที่คนเราต้องท�าเพื่อเลี้ยงชีวิต การฝึกจิต, กรรมฐาน

 พรหมจรรย์ การไม่ประพฤติผิดทางกาม การปฏิบัติเพื่อก�าจัดหรือขัดเกลากิเลส

  (ศีลห้าหรือศีลแปดข้อที่ ๓) อย่างเคร่งครัดจริงจัง

 นิพพาน เมืองแก้วที่น่าอภิรมย์ สามารถบันดาล ความดับของกิเลสและทุกข์

  ทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้ทันทีตามที่ใจ อย่างเด็ดขาดและสิ้นเชิง

  ปรารถนา 

 มรรคผล ความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน ความส�าเร็จในการก�าจัดกิเลสและทุกข์

พระพทุธศาสนาเข้ากนัได้กบัโลกสมยัใหม่ และท�าให้คนทัว่ไปสามารถเข้าถงึภาวะสงบเยน็ทางจติใจ (นพิพาน 

ชมิลอง) ได้ในปัจจบุนั ไม่ต้องรอให้ถงึชาตหิน้า ยกตวัอย่างว่า สวรรค์และนรกทีเ่คยตคีวามกนัมาตามแบบ

ภาษาคนว่าเป็นสถานทีท่ีค่นเราจะขึน้หรอืตกไปสูเ่มือ่ตายจากโลกนีแ้ล้วนัน้ ท่านพทุธทาสได้ให้ความหมาย

ใหม่ในภาษาธรรมว่า เป็นเพยีงภาวะทางจติของคนทีก่�าลงัมคีวามสขุสนกุสนานในกามคณุหรอืมคีวามทกุข์

ความร้อนรนอยู่ในชาติปัจจุบันนี้นั่นเอง (ผู้อ่านที่สนใจรายละเอียดของค�าอธิบายและข้อโต้แย้งเกี่ยวกับ

ภาษาคน-ภาษาธรรม โปรดด ูแจก็สนั ๒๕๔๙ : ๑๐๒๕-๑๐๔๙) ตวัอย่างของค�าศพัท์ค�าอืน่ ๆ  ทีท่่านพทุธทาส 

ได้ให้ความหมายในภาษาคนและความหมายในภาษาธรรมเอาไว้มีดังนี้ (Buddhadāsa 1971: 56-86)

 ค�าศัพท์ ความหมายในภาษาคน ความหมายในภาษาธรรม
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 มาร ยักษ์, อมนุษย์ที่มีหน้าตาดุร้าย ภาวะทางจิตที่เป็นอุปสรรคแก่การท�า

   ความดีและการก�าจัดกิเลสก�าจัดทุกข์

 โลก ดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง ภาวะทางจิตที่ยังเกี่ยวข้องอยู่กับเรื่อง

  ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ ทางโลก, ความทุกข์  

 ชาติ (การเกิด) การคลอดออกจากครรภ์มารดา การเกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวตน

   เป็นของตน (การเกิด “ตัวกู-ของกู”)

 ความตาย ความสิ้นสุดของชีวิต ความสิ้นสุดของความรู้สึกว่าเป็นตัวตน

  ร่างกายกลายเป็นศพที่ถูกเผาหรือฝัง ของตน

 ชีวิต ภาวะทางร่างกายที่ยังหายใจอยู่ ยังไม่ตาย ภาวะที่ปลอดจากทุกข์, นิพพาน

 คน สัตว์สองเท้าชนิดหนึ่งในพวกลิงใหญ่ไร้ขน ลักษณะของความเป็นมนุษย์ผู้มีใจสูง,  

   มนุษยธรรม

 พระเจ้า ผู้สร้างโลกและมีอ�านาจเหนือมนุษย์ ธรรมชาติ, กฎของธรรมชาติ

 สัตว์เดรัจฉาน สัตว์สี่เท้าหรือสองเท้าทั่วไป ความโง่งมงายอย่างสัตว์เดรัจฉาน

  เช่น หมู หมา กา ไก่  

 เปรต สัตว์นรกชนิดหนึ่ง มีท้องใหญ่มโหฬาร ความโลภ, ความทะยานอยาก

  แต่มีปากเท่ารูเข็ม 

 อสุรกาย ผีชนิดหนึ่งที่ไม่ปรากฏตัวให้คนเห็น ความกลัวที่เกิดขึ้นในจิตใจคน

 น�้าอมฤต น�้าวิเศษที่ท�าให้ผู้ดื่มมีชีวิตไปตลอดกาล ธรรมะสูงสุด คือ อนัตตตา (ความปลอด

   จากความรู้สึกเป็นตัวตน) หรือสุญญตา

   (ความว่างจากความรู้สึกเป็นตัวตน)

 ความว่าง ภาวะที่สถานที่ทางกายภาพไม่มีคน สัตว์ ภาวะที่มีคน สัตว์ สิ่งของอยู่ในทาง

  สิ่งของ, ภาวะสุญญากาศ กายภาพ แต่จิตปลอดจากความรู้สึกว่า

   มีตัวตนหรือมีของตน

 ค�าศัพท์ ความหมายในภาษาคน ความหมายในภาษาธรรม
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 หยุด ไม่เคลื่อนไหว ไม่ขยับอวัยวะร่างกาย หมดจากความรู้สึกว่ามีตัวตน
   หรือมีของตน

 แสงสว่าง แสงจากดวงอาทิตย์ ตะเกียง ปัญญา
  หลอดไฟฟ้า  ฯลฯ 

 ความมืด ภาวะที่ไร้แสงสว่าง อวิชชา

 กรรม โชคร้าย, การได้รับโทษทัณฑ์ การกระท�าด้วยเจตนา

 สรณะ, ที่พึ่ง คนอื่นหรือสิ่งอื่นที่ช่วยเราได้ คุณความดีของพระพุทธ พระธรรม
   พระสงฆ์ ที่เราน�ามาพัฒนาขึ้นในตัวเรา

 หัวใจ พระไตรปิฎก ธรรมะข้อที่กล่าวว่า สิ่งทั้งหลายทั้งปวง
 พระพุทธศาสนา  ไม่ควรแก่การเข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็น
   ตัวตน เป็นของตน

 บริโภค กินโดยป้อนอาหารใส่ปาก รับรู้รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส หรือ
   ธรรมารมณ์

 หลับ พักผ่อนด้วยการปิดนัยน์ตา เป็นอยู่ด้วยความไม่รู้, มีอวิชชา

 ตื่น พ้นจากการหลับ มีสติอยู่เสมอ

 เล่น หาความสนุกสนานจากกีฬา ดนตรี  รื่นเริงในธรรมเมื่อจิตได้ฌาน
  เกม ฯลฯ 

 พ่อ ผู้ชายที่ท�าให้มีเด็กเกิดมา อวิชชา ความไร้ปัญญาทางธรรมะ 
   ซึ่งท�าให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนมีของตน

 แม่ ผู้หญิงที่ให้ก�าเนิดทารก ตัณหา ความทะยานอยาก 
   ซึ่งท�าให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวตนมีของตน

 มิตร คนที่เราสนิทสนมด้วย มรรคมีองค์แปด
   ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติพ้นทุกข์ได้

 ศัตรู ฝ่ายตรงข้ามที่เป็นอันตราย จิตที่ตั้งไว้ผิดจากหลักธรรม

 ค�าศัพท์ ความหมายในภาษาคน ความหมายในภาษาธรรม
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หากมีค�าถามว่า สถานการณ์ใดเหมาะที่เราจะให้ความหมายในภาษาธรรมแก่ค�าหรือข้อความ 

ในคัมภีร์ ค�าตอบน่าจะเป็นว่า สถานการณ์ที่เหมาะสมก็คือเมื่อเราแปลค�าหรือข้อความนั้นตามแบบ 

ภาษาคนแล้วได้ความหมายที่ขัดแย้งกับภาวะที่ก�าลังเป็นอยู่หรือควรจะเป็นในทางปฏิบัติ สถานการณ์ 

เช่นนี้คล้ายกับกรณีของถ้อยค�าส�านวนในภาษาไทยบางส�านวนที่ความหมายตามตัวอักษรขัดกับข้อควร

ปฏบิตั ิเพราะถ้อยค�าส�านวนนัน้มุง่ทีจ่ะให้ผูอ่้านฉกุใจคดิ แล้วประพฤตปิฏบิตัไิปในแนวทางอืน่ทีเ่ป็นความ

หมายแฝงในถ้อยค�าส�านวน ขอยกตัวอย่างส�านวนในภาษาไทยที่กล่าวว่า “รักยาวให้บั่น รักสั้นให้ต่อ” 

ซึง่ฟังแล้วขดักบัข้อเทจ็จรงิในทางปฏบิตั ิแต่ทีแ่ท้ส�านวนข้อนีม้คีวามหมายแฝงว่า “รกัจะอยูด้่วยกนันาน ๆ  

ให้ตดัความคดิอาฆาตพยาบาทออกไป รกัจะอยูก่นัสัน้ ๆ  ให้คดิอาฆาตพยาบาทเข้าไว้” (ราชบณัฑติยสถาน 

๒๕๔๖ : ๙๓๘) ส�านวนไทยอีกข้อหนึ่งก็คือ “น�้าร้อนปลาเป็น น�้าเย็นปลาตาย” ซึ่งมีความหมายแฝงว่า 

“ค�าพดูทีต่รงไปตรงมาฟังไม่ไพเราะ เป็นการเตอืนให้ระวงัตวัแต่ไม่เป็นพษิเป็นภยั ส่วนค�าพดูทีอ่่อนหวาน

ท�าให้ตายใจ อาจเป็นโทษเป็นภัยได้” (ราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๖ : ๕๘๓)

ตวัอย่างของพระพทุธวจันะทีท่่านพทุธทาสได้เสนอแนะให้แปลความหมายตามแบบภาษาธรรม

มีดังนี้

๑) ข้อความในอังคุลิมาลสูตร พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย ซึ่งเป็นพระพุทธวัจนะที่ 

พระพุทธองค์ตรัสแก่มหาโจรองคุลีมาลในขณะที่ก�าลังเสด็จพระด�าเนินอยู่ว่า “เราหยุดแล้ว ท่านต่างหาก 

ที่ยังไม่หยุด” ค�าว่า “หยุด” ในที่นี้มีความหมายในภาษาธรรมว่า “หมดจากความรู้สึกว่ามีตัวตน หรือมี

ของตน” ดังที่แสดงไว้ในตารางข้างบนนี้ (Buddhadāsa 1971: 76)

๒) พระพุทธวัจนะอีกข้อหนึ่งในพระสุตตันตปิฎกกล่าวว่า “จงฆ่าพ่อฆ่าแม่เสีย แล้วจะบรรลุ

นิพพาน” ค�าว่า “พ่อ” และ “แม่” ในที่นี้มีความหมายในภาษาธรรมว่า “อวิชชา” และ “ตัณหา” ตาม

ล�าดับ (Buddhadāsa 1971: 81)

นอกจากเหตผุลทางด้านถ้อยค�าภาษาดงักล่าวข้างบนนี ้เรายงัอาจใช้ภาษาธรรมเพือ่แสดงทศันะ

ใหม่ที่ลึกซึ้งกว่าเดิมส�าหรับข้อความที่เคยเป็นที่เข้าใจกันตามแบบภาษาคนอยู่แล้ว ยกตัวอย่างข้อความ

เกีย่วกบัพทุธประวตัใินภาษาทีค่นทัว่ไปทราบกนัด ีคอื “พระพทุธเจ้าประสตู ิตรสัรู ้และนพิพาน ในวนัเพญ็

เดือน ๖ ด้วยกันแต่ต่างปีกัน” นั้น อาจกล่าวเป็นภาษาธรรมเสียใหม่ว่า “พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และ

นิพพาน พร้อมกันในวันและเวลาเดียวกัน” โดยอธิบายประกอบว่า ในวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช 

๔๕ ปีนัน้ พระพทุธเจ้าอบุตัขิึน้ (ประสตู)ิ เมือ่พระสทิธตัถโพธสิตัว์เกดิพระปัญญารูช้ดัในอรยิสจั ๔ (ตรสัรู)้ 

ท�าให้พระองค์หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง (นิพพาน) ระหว่างที่ทรงบ�าเพ็ญเพียรทางจิตอย่างเข้มข้น
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ในการอธบิายธรรมะระดบัสงูสดุในพระพทุธศาสนา คอื สญุญตา ท่านพทุธทาสได้ใช้ถ้อยค�าตาม

แบบภาษาธรรมประกอบค�าอธิบาย ท่านกล่าวว่า เมื่อพิจารณาในภาษาธรรมแล้ว พระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์ โดยเนื้อแท้หมายถึงสิ่งเดียวกัน คือ ธรรมหรือธรรมะ และเมื่อพิจารณาถึงที่สุด (ตามปรมัตถ

สัจจะ) แล้ว สิ่งที่เรียกว่าธรรมหรือธรรมะนี้ก็เป็นภาวะว่างจากตัวตนที่ใคร ๆ ไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ท่านได้

ให้ข้อเปรียบเทียบว่า บรรดาน�้าชนิดต่าง ๆ เช่น น�้าฝน น�้าคลอง น�้าเน่าเสีย ฯลฯ นั้น ชาวบ้านทั่วไปย่อม

เหน็ว่าเป็นน�า้ทีแ่ตกต่างกนั แต่ผูท้ีเ่รยีนทางวทิยาศาสตร์จะทราบดว่ีา เมือ่น�าน�า้เหล่านีม้ากลัน่ ผลทีไ่ด้กค็อื

น�้าบริสุทธิ์อย่างเดียวกัน และเมื่อน�าน�้าบริสุทธิ์มาวิเคราะห์ดูสมบัติทางเคมี นักวิทยาศาสตร์ก็ทราบว่าน�้า

บรสิทุธิป์ระกอบด้วยธาตไุฮโดรเจน ๒ ส่วนกบัธาตอุอกซเิจน ๑ ส่วน ซึง่กห็มายถงึว่าน�า้ไม่มตีวัตนทีแ่ท้จรงิ 

เพราะเมื่อแยกเป็นธาตุแล้ว น�้าก็หายไปและกลายเป็นธาตุ ๒ ชนิดดังกล่าว (Buddhadāsa 1971: 88-89)

พุทธประวัติในภาษาธรรม

ในตอนท้ายสุดนี้ ผู ้เขียนบทความจะน�าเสนอพุทธประวัติในช่วงตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะ 

ยังทรงครองเพศฆราวาสจนถึงตอนที่พระองค์ตรัสรู ้เสียใหม่ โดยอิงหลักธรรมาธิษฐานของสมเด็จ 

พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชริญาณวโรรส และหลกัภาษาธรรมของท่านพทุธทาส ทัง้นีเ้พือ่เป็นแนวคดิ

ส�าหรับชาวพุทธทุกคนที่จะปฏิบัติธรรมตามรอยบาทพระพุทธเจ้าในโอกาสครบ ๒,๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้

ของพระองค์ ในการน�าเสนอ ผู้เขียนจะใช้วิธีเปรียบเทียบกับพุทธประวัติแบบดั้งเดิมดังข้างล่างนี้

พุทธประวัติแบบดั้งเดิม พุทธประวัติในภาษาธรรม

เจ้าชายสิทธัตถะทรงได้รับการบ�ารุงบ�าเรอด้วยสิ่ง
อ�านวยความสะดวกสบายต่าง ๆ เช่น ปราสาท ๓ 

หลังที่ทรงใช้ประทับในฤดูกาลต่าง ๆ ๓ ฤดู

ผู้ปฏิบัติธรรมเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
กามคุณ ๕ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส

มาก่อนแล้ว

ต่อมาพระองค์ได้ทรงเห็นเทวทูต ๔ คือ คนแก่ 
คนเจ็บ คนตาย และสมณะ ในระหว่างการเสด็จ

ประพาสนอกพระราชนิเวศน์

ผู้ปฏิบัติธรรมได้พิจารณาเห็นว่า กามคุณ ๕ ย่อม
ไม่คงอยู่ตลอดไป (ทุกขัง) เปลี่ยนแปลงได้ (อนิจจัง) 

และว่างจากตัวตน (อนัตตา)

พระองค์จึงได้เสด็จออกจากวัง เพื่อทรงบรรพชา 
และได้ทรงตัดพระเมาลีเพื่อแสดงพระปณิธาน

ผู้ปฏิบัติธรรมจึงคิดที่จะปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง 
และได้ตั้งปณิธานแน่วแน่เพื่อการนี้
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โดยสรุป พุทธภาวะหรือนิพพานนั้นเปิดกว้างส�าหรับผู้ปฏิบัติธรรมทุกคน ไม่เจาะจงเฉพาะ

พระพทุธองค์ พทุธประวตัติัง้แต่ก่อนตรสัรูถ้งึตรสัรูเ้ปรยีบเสมอืนรปูแบบการปฏบิตัธิรรมทีผู่ป้ฏบิตัอิาจท�า

ตามเพื่อบรรลุพุทธภาวะเช่นเดียวกับพระพุทธองค์และพระอริยสาวกทั้งหลาย

พุทธประวัติแบบดั้งเดิม พุทธประวัติในภาษาธรรม

พระสิทธัตถะได้เสด็จไปศึกษาในส�านักของอาจารย์ 
เช่น อาฬารดาบส อุททกดาบส

ผู้ปฏิบัติธรรมได้แสวงหาที่พึ่งทางจิตวิญญาณโดย
น้อมน�าคุณความดีของ พระพุทธเจ้า พระธรรม 

พระสงฆ์ มาพิจารณาเนือง ๆ

ในตอนแรกพระองค์ทรงบ�าเพ็ญทุกรกิริยาทางกาย 

แล้วทรงเปลี่ยนไปบ�าเพ็ญเพียรทางจิต

ผู้ปฏิบัติธรรมเริ่มปฏิบัติสมถภาวนาโดยฝึกสติ

ปัฏฐานในหมวดกาย แล้วเปลี่ยนไปปฏิบัติวิปัสสนา

ภาวนาโดยฝึกสติปัฏฐานในหมวดเวทนา จิต

และธรรม

ในที่สุดพระองค์ก็ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณ

เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในที่สุดจิตของผู้ปฏิบัติธรรมก็บรรลุฌานหรือ

อริยผลขั้นใดขั้นหนึ่ง ตามระดับของการปฏิบัติ

พระพุทธเมตตา
พระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐาน ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย
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Abstract A Buddha’s Biography in the Dhamma Language
 Mongkol  Dejnakarintra
 Fellow of the Academy of Science,
 The Royal Institute, Thailand

  This article describes myth-free interpretations of the Buddha’s legend by 
Venerable Somdet Phra Maha Samana Chao Krom Phraya Vajirañānạvarorasa and 
use of the everyday language-dhamma language principle by Venerable Buddhadāsa 
Bhikkhu in explaining the Buddha’s profound teachings. In the end the author uses the 
dhamma language to interpret the story of the Buddha in the period from His begin-
nings as a prince and His world renunciation to His enlightenment and suggests that 
the interpretation be a guideline for all Buddhists’ dhamma practice.

 Keywords : the Buddha’s biography, personifying exposition, ideas-based exposition, 
  everyday language-dhamma language


