
การสื่อภาษา
เพื่อเข้าถึงสัจธรรม

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)



การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม
© พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๓๙  

พิมพ์ครั้งที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙     ๓,๐๐๐ เล่ม

 วุฒิกร แสงรุ่งเรือง พิมพ์ถวายเป็นพุทธบูชา

  วันอาสาฬหบูชา ๒๕๕๙    ๑,๐๐๐ เล่ม

 ทุนพิมพ์หนังสือวัดญาณเวศกวัน  ๒,๐๐๐ เล่ม

(ข้อมูลสถิติการพิมพ์อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเก่า
ตัวเลขที่ใช้เป็นจำานวนขั้นต่ำา เท่าที่ปรากฏหลักฐานในปัจจุบัน)

พิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน โดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์
หากท่านใดประสงค์จัดพิมพ์ โปรดติดต่อขออนุญาตที่ 
วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม  
โทร. ๐๒ ๔๘๒ ๗๓๖๕, ๐๒ ๘๘๙ ๔๓๙๖

www.watnyanaves.net

พิมพ์ที ่



อนุโมทนา

 คุณวุฒิกร แสงรุ่งเรือง มีศรัทธาในธรรม และมีความ

ปรารถนาดีต่อประชาชน ได้แจ้งกุศลฉันทะที่จะพิมพ์หนังสือ

การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม ของพระเดชพระคุณ พระพรหม-

คุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) ถวายเป็นพุทธบูชา ในวันอาสาฬหบูชา 

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พร้อมทั้งเพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์แก่ 

ประชาชนกว้างขวางออกไป

 การพิมพ์หนังสือแจกเป็นธรรมทานนั้น นับว่าเป็นการให ้

อย่างสูงสุด ท่ีพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นทานอันเลิศ ชนะทาน 

ทั้งปวง เป็นการแสดงน้ำา ใจปรารถนาดีอย่างแท้จริงแก่ประชาชน 

ด้วยการมอบให้ซึ่งแสงสว่างแห่งปัญญาและทรัพย์อันล้ำาค่า 

คือธรรม ที่จะเป็นหลักนำาประเทศชาติให้พัฒนาไปในวิถีทางที่ 

ถูกต้อง เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขที่แท้และยั่งยืนแก่ชีวิตและสังคม

 ขออนุโมทนา คุณวุฒิกร แสงรุ่งเรือง ที่ได้มีบุญเจตนาใน

การบำาเพ็ญธรรมทานครั้งนี้ ขอกุศลจริยาที่ได้ร่วมกันบำาเพ็ญแล้ว

จงสัมฤทธิ์ผลให้ผู้บำาเพ็ญธรรมทาน เจริญงอกงามด้วย จตุรพิธ

พรชัย พร้อมทั้งมวลประชาชนวัฒนาสถาพร ด้วยพลังแห่งสัมมา

ทัศนะและสัมมาปฏิบัติสืบไป

วัดญาณเวศกวัน

๒๗ มกราคม ๒๕๕๙



สารบัญ

การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม    ๑

ขอบเขตและขีดจำากัดของภาษา    ๒

เบื้องหลังความผิดพลาดและความบกพร่อง

 ในการสื่อภาษาและการใช้ภาษาเป็นสื่อ  ๘

ระหว่างการใช้ภาษาเป็นสื่อกับการมุ่งที่ประสบการณ์ตรง

 จับจุดพลาดให้ถูก     ๑๙

งมงายในวิทยาศาสตร์ ย่อมไม่ลุถึงวิทยาศาสตร์  ๒๗

ฐานที่แท้ของการแก้ความผิดพลาด    ๒๙

เมื่อรู้จักใช้ก็ประสานประโยชน์ได้

 เมื่อปฏิบัติพอดีก็เป็นคุณทั้งหมด   ๓๙

บทสรุป	 	 	 	 	 	 	 ๔๙



การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม 

 ขอเจริญพรท่านอาจารย์และนักศึกษาทั้งหลาย 

 วันนี้เป็นรายการมาพบกันในหัวข้อปาฐกถาดังที่เขียน

ไว้ให้ทราบโดยชัดเจนอยู่แล้ว คือเรื่อง การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึง

สัจธรรม

 แต่ก่อนอื่นจะต้องขอออกตัวไว้สักนิดว่า ทีแรกนั้นตั้งใจไว้

ไม่รับนิมนต์ เพราะว่างานกำาลังยุ่งมาก แต่ไปๆ มาๆ ก็เกิดมีการ

รับนิมนต์ขึ้น เมื่อรับนิมนต์แล้วในท่ามกลางภาวะซึ่งไม่สะดวกที่

จะรับนั้น ก็เลยทำาให้ไม่มีเวลาที่จะมาคิดตระเตรียมอะไร

 เดิมทีเวลานิมนต์ก็ไม่มีหัวข้อเรื่อง เมื่อมีหัวข้อเรื่องนี้แล้ว 

ก็คิดว่า ถ้าจะเอาจริงคงจะต้องพูดกันในหลักวิชามากสักหน่อย 

แต่ในเมื่อไม่มีโอกาสจะตระเตรียมก็เลยคิดว่า การพูดในวันนี้

คงจะเป็นเพียงเรื่องเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการส่ือภาษาเพื่อเข้าถึง

สัจธรรมเท่านั้น หรือถ้าจะไปถึงตัวเนื้อแท้ของหัวข้อเรื่อง ก็ขอ

ให้ถือเป็นส่วนพิเศษ แต่ก็ต้องทำาความเข้าใจไว้ก่อน โดยเฉพาะ

ก็กำาหนดเวลาไว้ยาวมากตั้งชั่วโมงครึ่ง แล้วจะมีอะไรมาพูดให้ฟัง

กัน ก็ค่อยๆ ดูกันไป นึกอะไรออก ก็พูดไปเรื่อยๆ

 ขอเข้าเรื่องกันเลย...

ปาฐกถาธรรม บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยหอการค้า เมื่อ ๒๐ มกราคม ๒๕๓๓
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ขอบเขตและขีดจำากัดของภาษา

 คนเรานี้ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการบอกความต้องการ

แสดงความประสงค์ บรรยายความรู้สึก และถ่ายทอดความคิด 

ความรู้ ความเข้าใจ แก่กันและกัน ในการที่เราถ่ายทอดความรู้

ความคิด ความเข้าใจ หรือแสดงความประสงค์ ความต้องการ เรา 

ใช้ภาษากันอย่างไร เราจึงได้เกิดความรู้ความเข้าใจกันข้ึนอย่างน้ัน 

ขอให้นึกถึงอย่างนี้ก่อนในตอนแรก 

 ก่อนที่เราจะมีภาษาใช้นั้นเราเริ่มต้นกันอย่างไร เราอาจ

จะเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่เบื้องหน้าเรา สมมติว่ายืนกันอยู่สอง 

คน สิ่งที่อยู่เบื้องหน้านั้น ทั้งสองคนที่มองนั้นเห็น แล้วก็เห็นสิ่ง

เดียวกัน แต่สมมติว่าไม่มีคำาพูด ไม่มีคำาเรียกสิ่งนั้นต่อไปจากนั้น

อีก ๑๐ นาที หลังจากออกจากที่นั้นไปแล้ว จะพูดถึงสิ่งนั้น คือ 

สิ่งที่ทั้งสองคนเห็น การจะพูดถึงสิ่งนั้น เมื่อไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไร 

ก็ไม่สามารถสื่อสารกันได้ อันนี้คือปัญหาในการสื่อสาร

 ฉะนั้น ถ้าหากว่า ตอนที่สองคนนั้นมองดูสิ่งนั้นอยู่ด้วยกัน 

แล้ว ก็มาตกลงกันว่า เอ้อ! สิ่งที่เราเห็นข้างหน้านี่นะขอเรียกชื่อ

ว่าอย่างนี้ ก็ตั้งชื่อให้มัน สมมติว่าเรียกว่า คน ตอนนั้นสมมติว่า

ยังไม่มีคำาว่า คน ก็เรียกสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้า ทั้งสองคนนั้นว่า 

คน ต่อไปเมื่อออกจากที่นั้นไปแล้ว ถ้าจะพูดถึงสิ่งนั้น ก็พูดขึ้นมา

ได้ พอบอกว่า คน ทั้งสองคนนี้ก็จะมีความคิดความเข้าใจอย่าง

เดียวกันขึ้นมาในใจว่า อ้อ! หมายถึงสิ่งอย่างนั้น รูปร่างลักษณะ

อย่างนั้น
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 ตอนนี้ การสื่อสาร เกิดขึ้นแล้ว แต่ต้องอาศัยอะไร ก็

อาศัยสิ่งที่เรียกว่า ภาษา หรือ ถ้อยคำา การที่จะเกิดมีถ้อยคำาขึ้น 

มาได้นั้น ในใจของแต่ละคนจะต้องมีภาพของสิ่งนั้นก่อนคือ ภาพ

ของสิ่งที่มองเห็น หรือสิ่งที่กำาลังจะเรียกชื่อ ภาพรวมของสิ่งนั้น

ที่อยู่ในใจของแต่ละคน เราเรียกกันทางพระว่า สัญญา (ความ

กำาหนดได้หมายรู้) ไม่ใช่สัญญาที่เข้าใจกันในภาษาไทย ภาษา

อังกฤษเรียกว่า concept เรามี concept เป็นภาพรวมของสิ่งนั้น 

แล้วเราก็ตั้งชื่อ concept นี้ว่า คน พอเรียกชื่ออย่างนี้เมื่อไร คำา

ที่เราเรียกว่า คน นั้น ก็โยงไปหา concept ที่อยู่ในใจอันนั้น แล้ว

ก็ได้ภาพอย่างเดียวกัน การสื่อสารจึงเกิดขึ้น

 เราก็จะมีภาพรวมในใจอย่างนี้อีกมากมาย เช่น เห็นการ

เคลื่อนไหวอย่างหนึ่ง แล้วเราเรียกการเคลื่อนไหวอย่างนั้นว่า 

เดิน ต่อมาเราเห็นการเคลื่อนไหวอีกอย่างหนึ่ง แล้วเราเรียกมัน

ว่า วิ่ง ทีนี้ พอเราพูดว่า “คนเดิน” เราก็ได้ภาพขึ้นมาว่า อ้อ! สิ่ง

ที่มีลักษณะอย่างนั้น กำาลังกระทำาอาการอย่างนั้น นี่คือการใช้

ภาษาในการสื่อสารถ่ายทอด

 ต่อมาเราก็อาจจะมีคำาว่า สุนัข มีคำาว่า แมว แล้วเวลาเรา

พูดว่า “แมวมา” เราก็เข้าใจหมายรู้ร่วมกัน เพราะสองคนหรือสิบ

คนนั้นมี concept อยู่ในใจแบบเดียวกัน เวลาบอกว่า “สุนัขวิ่ง”  

ก็จะมี concept อย่างเดียวกัน เพราะว่าคำาพูดนั้นโยงไปหา  

concept ซึ่งมันโยงไปหาประสบการณ์ที่ทั้งสองคนหรือสิบคนนั้น

เคยได้ผ่านมาแล้ว
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 เพราะฉะนั้น สิ่งสำาคัญก่อนที่จะเกิดมีภาษาก็จะต้องมี

ประสบการณ์ แล้วตัวประสบการณ์ที่ได้รับทราบเข้ามานั้น มา

เป็นภาพความเข้าใจรวมที่เรียกว่า concept แล้วก็มีคำาเรียก 

concept นั้นว่าอย่างนั้น ว่าอย่างนี้ เป็นภาษา ภาษาก็จะโยง

ไปหาประสบการณ์ต่างๆ ถ้าหากว่าเราพูดถึงสิ่งที่แต่ละคนได้มี

ประสบการณ์มาแล้ว เราก็พูดกันรู้เรื่อง สื่อสารกันได้ ไม่มีปัญหา

 แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นในกรณีที่เราพูดถึงสิ่งที่บางคนไม่เคย

มีประสบการณ์มาก่อน ตอนนี้ ก็จะเกิดปัญหาว่า ภาษาไม่พอ

เสียแล้ว ภาษาไม่พอที่จะสื่อความหมายให้เข้าใจได้ สิ่งใดที่ไม่

เคยมีประสบการณ์มาก่อน สิ่งนั้นภาษาไม่สามารถที่จะทำาให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจได้โดยสมบูรณ์ 

 เพราะฉะนั้น เราจึงมาถึงขั้นที่เกี่ยวข้องกับสัจธรรมว่า 

ภาษาไม่สามารถแสดงหรือถ่ายทอดความจริงหรือสัจธรรมได้

โดยสมบูรณ์ เพราะว่าภาษานั้นไม่ใช่เป็นการเอาสิ่งนั้นมาตั้งหรือ

มาแสดงให้ดู เราไม่ได้เอาของนั้นที่เป็นจริงมาวางไว้ข้างหน้า แต่

มันเป็นเพียงตัวที่สื่อผ่านโยงไปหาความจริงนั้นอีกทีหนึ่ง โดยที่

ความจริงนั้นอยู่ใน concept ซึ่งจะต้องมีประสบการณ์มาก่อน 

ถ้าไม่มีประสบการณ์มาก่อน ก็เป็นว่าความคิดติดตัน

 สมมติว่า มีคนหนึ่งมาพูดในที่ประชุม ซึ่งไม่มีใครเคยเห็น

ช้างมาก่อน คนในที่ประชุมนี้ไม่เคยเห็นช้าง ไม่รู้จักช้าง พอเขา

พูดว่า “ฉันเห็นช้าง” คำาว่า ฉัน มี concept อยู่ ก็รู้ว่าหมายถึง

ตัวคนพูดนั้น เห็น ก็มี concept ว่า หมายถึง กิริยาอาการที่ใช้ตา 
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มองดู และรับรู้ทางตา แต่พอถึงคำาว่า ช้าง ทุกคนไม่มี concept 

นี้ และไม่มีประสบการณ์มาก่อน จึงนึกไม่ออกเลย ตอนนี้ คำาว่า 

ช้าง ไม่มีความหมายใดๆ ในใจทั้งสิ้น

 ตอนต่อไปมนุษย์ก็จะต้องมีการอธิบายคำาว่า ช้าง คน

ที่บอกว่า “ฉันเห็นช้าง” ก็จะถูกถามว่า ช้าง คืออะไร คนที่จะ

อธิบายคำาว่าช้าง ก็จะต้องอาศัย concept หรือสัญญาเก่าๆ ที่

คนในที่ประชุมนั้นรู้จักมาก่อน คือ สิ่งที่เคยมีประสบการณ์ โดย

เชื่อมโยงกับประสบการณ์เก่าที่เขามีอยู่แล้ว

 เริ่มต้นตั้งแต่บอกว่า ช้างเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง พอบอกว่า

เป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง คนในที่ประชุมนั้นเคยมีประสบการณ์และมี 

concept ของสัตว์มาแล้ว ก็นึกได้ภาพขึ้นมาหน่อยหนึ่ง ความ

หมายของคำาว่าช้าง เริ่มมีเป็นขอบเขตขึ้นแล้ว แต่ก็ยังไม่ชัด 

เพราะสัตว์อาจจะเป็นนกบินก็ได้ อาจจะเป็นปลาในน้ำาก็ได้ อาจ

จะเป็นสัตว์สี่เท้า หรือสองเท้า หรือหลายเท้า หรือเลื้อยคลาน

ก็ได้ อาจจะตัวเล็กเท่ามดก็ได้ ตัวใหญ่เท่าปลาวาฬก็ได้ หรือ

อะไรก็ได้ ยังไม่มีความแน่นอน

 ต่อไป เขาก็อธิบายว่า ช้างเป็นสัตว์ใหญ่ พอบอกว่า ใหญ่

ขึ้นมา ใหญ ่นี่ก็เป็น concept ที่ทุกคนในที่นั้นมีประสบการณ์อยู่

แล้ว ก็ได้ภาพขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่ง ตอนนี้เขาก็จะไม่นึกถึงมดแล้ว 

เขาจะนึกถึงควาย วัว หรือม้า หรืออะไรที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อย  

ต่อไปจากนี้อีกมากมาย เขาก็จะต้องอธิบายโดยเอา concept ที่

คนในที่ประชุมมีประสบการณ์มาแล้วอธิบายทั้งนั้น เช่น บอกว่า  
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เป็นสัตว์สี่เท้า แล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีงา พอถึงงา จบ

อีกแล้ว ไม่มี concept ที่จะเทียบ ติดตันแล้ว ต้องมาอธิบาย

อีก งาคืออะไร ถ้าอธิบายไปอาจจะบอกว่าเป็นฟันของช้าง แล้ว

ก็บอกว่า รูปร่างมันประหลาด มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ก็ต้อง

อธิบายกันไป มีลักษณะแหลม ใช้งานอย่างไร มีงวง งวงก็ติดอีก 

แล้วไม่รู้เรื่องต้องอธิบาย

 ทีนี้ ถ้าเป็น concept ที่ไม่มีอะไรจะเทียบได้ตรง ไม่มี

ประสบการณ์เก่าที่จะมาโยงให้ชัดเจนพอ คนฟังก็จะได้ภาพช้าง 

ที่ไม่แน่นอนชัดเจน แล้วก็ไม่ตรงกัน คนในที่ประชุมนั้นก็จะสร้าง 

ภาพช้างกันไปต่างๆ ช้างของคนหน่ึงก็อาจจะตัวใหญ่เท่าปลาวาฬ 

ช้างของอีกคนหนึ่งก็อาจจะตัวใหญ่เท่าม้า ช้างของอีกคนหนึ่ง

อาจจะรูปร่างคล้ายๆ กับแรด อีกคนหนึ่งอาจจะไปอีกรูปร่างหนึ่ง  

แล้วแต่ว่า concept ที่เอามาเทียบเคียงนั้น จะมีความละเอียด

ลออมากเพียงไร ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ที่จะมาอธิบายบรรยายที่จะดึง

เอา concept ต่างๆ มาชี้แจง และผู้ฟังที่จะระลึกเอา concept 

มาเทียบได้แค่ไหน

 เพราะฉะนั้น ในที่นี้ เราจะเห็นว่าภาษาสามารถสื่อสาร

สัจธรรมได้ไม่สมบูรณ์ คือมันไม่สามารถเอาสัจธรรมมาวาง

ตั้งให้เราเห็นเหมือนวางสิ่งของไว้ต่อหน้าได้ มันจะต้องอาศัย

ประสบการณ์เก่าท่ีเรามีอยู่ ถ้าส่ิงใดไม่เคยมีประสบการณ์ ก็เป็นอัน 

ว่า เกิดความติดตันที่ไม่สามารถรู้ความจริงได้เต็มที่ นี้คือประการ

ท่ีหน่ึง คือต้องมีประสบการณ์มาก่อน ถ้าไม่มีก็ไม่ได้ภาพท่ีสมบูรณ์



๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

 ประการที่สองก็คือ ภาษาไม่สามารถแสดงให้รู้ ให้สัมผัส

กับประสบการณ์ตรงได้ ยกตัวอย่างเช่นใครคนหนึ่งมาพูดว่า 

“ฉันได้กินมะม่วง มะม่วงมีรสหวาน” แถมยังบอกด้วยว่า “ฉัน

กินมะม่วงเขียวเสวย” สมมติว่าอย่างนั้น ทีนี้ คนในที่ประชุมนั้น

ไม่เคยรู้จักมะม่วงเขียวเสวย บางคนนั้น สมมติว่าไม่รู้จักแม้แต่

มะม่วง พอบอกว่า “ฉันกินมะม่วง มะม่วงอร่อย” เขาก็ไม่รู้จักว่า

รสอร่อยของมะม่วงเป็นอย่างไร มัน หรือว่า หวาน 

 คนนั้นก็ต้องพูดต่อไปว่า หวาน พอได้ยินว่า หวาน คน

ฟังก็ได้ concept เท่าที่เขามีอยู่มาเทียบ แต่หวานที่เขานึกอาจ

จะเป็นอย่างน้ำาตาลก็ได้ ซึ่งก็ไม่ใช่รสของมะม่วง ถ้าเขาเคยรู้จัก

มะม่วงและเคยกินมะม่วงมาก่อน เขาก็จะได้ concept และ

ประสบการณ์เก่าที่มาเทียบเคียง เอ้อ! เป็นรสมะม่วงอย่างหนึ่ง 

ซึ่งเอาไปเทียบกับรสมะม่วงที่เขาเคยกิน แต่มันก็ไม่ใช่เขียวเสวย 

แต่รสมันของมะม่วงเขียวเสวย ก็ไม่เหมือนรสของมะม่วงที่เขา

เคยชิมมาก่อน เพราะฉะนั้น เขาก็ไม่มีทางที่จะรู้จักรสของมะม่วง

เขียวเสวยได้

 นี่ก็คือการที่ว่า ภาษาไม่สามารถสื่อแสดงประสบการณ์

ตรงได้ เพราะฉะนั้น ความรู้สึกในใจ ความรัก ความโกรธ ความ

เกลียด การได้ลิ้มรสอร่อย หวาน มัน เค็ม และแยกออกไปเป็น

หวานมะม่วง หวานมะปราง เปรี้ยวแบบมะปราง เปรี้ยวแบบ

มะยม เปรี้ยวอะไรต่างๆ เหล่านี้ ก็ต่างๆ กันไป ซึ่งก็ต้องเป็น

ประสบการณ์เฉพาะตัวที่ภาษาไม่สามารถนำามาถ่ายทอดได้โดย
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สมบูรณ์ นี่ความจำากัด หรือขอบเขตของภาษาที่ไม่สามารถให้ถึง

ความจริงโดยสมบูรณ์ได้

 

เบื้องหลังความผิดพลาดและความบกพร่อง 

ในการสื่อภาษาและการใช้ภาษาเป็นสื่อ

 นอกจากขอบเขตการสื่อสารที่ไม่สามารถให้ความรู้ได้

โดยสมบูรณ์แล้ว แม้แต่ในกรณีที่มีประสบการณ์ตรงแล้ว ก็ยังมี

ทางผิดได้อีก

 เมื่อกี้นี้บอกว่า ในการที่จะเข้าถึงความจริงนั้น ต้องมี

ประสบการณ์ตรง ซึ่งภาษาไม่สามารถสื่อได้เต็มที่ ทีนี้ พอถึงตัว

ประสบการณ์ตรงก็ยังมีปัญหาอีก ประสบการณ์ตรงอาจจะได้

เป็นเพียงบางแง่บางส่วนของความจริงนั้น แล้วมีการสรุปที่ผิด

พลาด โดยเอาบางแง่บางส่วนของความจริง หรือสภาพของสิ่ง

นั้นมาสรุปเป็นภาพรวมของสิ่งนั้นหมด แล้วก็เลยเกิดความผิด

พลาดขึ้น

 ยกตัวอย่างเช่น ในสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนม์อยู่  

พระองค์ทรงเล่าเรื่องว่า มีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่ง ทรงเป็น

คนมีอารมณ์ขัน วันหนึ่งก็ให้พวกเสนาข้าอำามาตย์ไปเอาตัวคน

ตาบอดแต่กำาเนิดมาประมาณสัก ๕๐ คน คนตาบอดแต่กำาเนิดนี้ 

ย่อมไม่เคยได้เห็นสีเขียว สีแดง รูปร่างสัตว์ต่างๆ อะไรต่างๆ
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 จากนั้นพระราชาองค์นี้ก็ให้เอาช้างตัวหนึ่งมา แล้วก็ให้

คนตาบอดแต่กำาเนิดเหล่านี้คลำา ให้คลำากันอยู่จนพอใจละ แต่

ไม่ได้คลำาทั่วตัว เอาขาให้คนนี้คลำา แล้วก็เอาหูช้างให้อีกคน

หนึ่งคลำา เอางาช้างให้อีกคนหนึ่งคลำา คลำากันไปพอสมควรแล้ว 

พระราชาก็ถามว่า “เป็นไง ช้างเป็นยังไง รูปร่างยังไง”

 ปรากฏว่าคนตาบอดให้คำาตอบต่างๆ กัน คนที่คลำาปลาย

หางช้างก็บอกว่า ช้างรูปร่างเหมือนไม้กวาด คนที่คลำาขาช้างก็

บอกว่า ช้างนั้นเหมือนเสา คนที่คลำาหูช้าง บอกว่าช้างนั้นรูปร่าง

เหมือนกระด้ง ก็ว่ากันต่างๆ นานา ว่ากันมากมาย

 ทีนี้พอว่าไม่ตรงกัน พวกคนตาบอดหล่านี้ก็เถียงกัน

เพราะว่าตัวเองได้สัมผัสจับมาเอง ก็ต้องเชื่อว่า ฉันได้เห็นความ

จริงแล้ว คนคลำาขาช้างก็ว่าช้างต้องรูปร่างอย่างเสา คนที่คลำา

ปลายหางช้างก็ว่าช้างต้องรูปร่างเหมือนไม้กวาด มันไม่มีทาง

เหมือนไม้กวาดไปได้ คนที่คลำาหูช้างก็ว่า มันไม่มีทางเหมือนเสา

หรอก มันต้องเหมือนกระด้ง ก็เถียงกันอยู่อย่างนี้จนจะชกต่อย

กัน พระราชาก็เลยสนุกสนานหัวเราะชอบใจเอิ๊กอ๊ากไปเลย

 อันนี้ก็สรุปได้ว่า คนเราบางทีแม้มีประสบการณ์ตรงก็ยัง

มีความผิดพลาด คือการที่จับเอาแต่บางแง่บางด้าน แล้วก็สรุป

เป็นผลรวมของสิ่งนั้น นี่ก็แง่หนึ่ง

 ทีนี้ ต่อไปประสบการณ์ตรงอาจะมีความผิดพลาดได้อีก

อย่างไร ยกตัวอย่าง ในกรณีนี้เป็นเรื่องกระต่ายตื่นตูม เข้าใจว่า

ในที่ประชุมนี้ คงเคยได้ยินคำาพูดว่า “กระต่ายตื่นตูม”



๑๐ การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม

 มีเรื่องเล่าว่า ที่ป่าแห่งหนึ่งมีต้นไม้หลายชนิดขึ้นกันอยู่

อย่างหนาแน่น ทีนี้ ก็มีใบตาลแห้งๆ มาตกอยู่ใต้ต้นมะตูม เจ้า

กระต่ายตัวหนึ่งก็ไปนอนที่ใต้ใบตาลภายใต้ต้นมะตูมนั้น นอน

หลับสนิท ฝันสบายเชียว ปรากฏว่า พอดีผลมะตูมลูกหนึ่งมัน

หล่นลงมา ลูกมะตูมหล่นลงใบตาลแห้งๆ นี่เสียงมันดังมาก แล้ว

เจ้ากระต่ายนอนอยู่ใต้นั้น หูมันติดกับใบตาล แล้วมันกำาลังฝัน

อยู่ ก็ทำาให้เกิดจินตนาการขึ้น แล้วเสียงก็ดังอย่างมาก จึงได้ยิน

เสียงมะตูมหล่นดังสนั่นหวั่นไหว มันตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจก็ 

คิดว่า โอ้โห! นี่โลกแตกแล้ว ก็กระโดดพรวดพราด ไม่ได้ตรวจสอบ 

ดูให้ดีว่ามันคืออะไร ก็วิ่งหนีเต็มที่ แล้วก็ตะโกนไปด้วยว่า

 “โลกแตกแล้ว! โลกแตกแล้ว!”

 เจ้าสัตว์อื่นหลายตัวพอได้ยินอย่างนี้ เห็นเจ้ากระต่ายวิ่ง

มาด้วยความรีบร้อนตกใจ ก็ตกใจบ้าง ไม่ได้ทันตรวจสอบอะไร 

ก็เอาบ้าง วิ่งตามกันไป วิ่งอย่างนี้ วิ่งอย่างนี้ จนกระทั่งกลาย

เป็นว่า แถวขบวนสัตว์ที่วิ่งหนีภัยโลกแตกนี้ยาวเป็นกิโลเลย จน

กระทั่งไปเจอราชสีห์เข้า ราชสีห์ก็ห้ามว่า “หยุดก่อน! หยุดก่อน!”

 พวกสัตว์ทั้งหลายนี้ไม่ยอมหยุด เพราะกำาลังตกใจมาก 

ราชสีห์ต้องคำาราม ฮึ่ม! ฮึ่ม! ขึ้นมา พอราชสีห์คำารามขึ้นมา สัตว์ทั้ง

หลายนี้ก็ตกใจกลัว ตัวกำาลังตกใจต้องเจอความตกใจใหม่ พอเจอ

ความตกใจใหม่ มันก็เลยหยุด ปรากฏว่าขบวนสัตว์ที่ตื่นตกใจวิ่ง

กันมาอย่างรวดเร็วนั้น ก็หยุดเป็นแถวยาวยืด พอหยุดเสร็จแล้ว  

ราชสีห์ก็ถามว่า “เอ้อ! พวกเจ้านี่เป็นยังไง วิ่งหนีอะไรกันมา”



๑๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

 สัตว์พวกนั้นมันตะโกนอยู่แล้วว่า โลกแตก ทุกตัวที่เข้า

ขบวนก็ตะโกนว่า “โลกแตก! โลกแตก!”

 ราชสีห์ก็ถามว่า “มันเป็นยังไงที่ว่าโลกแตก ใครเป็นคน

เห็น”

 กวางก็บอกว่า “โน่น! เจ้าลิงเห็น” 

 ลิงบอก “ไม่ใช่ ฉันไม่ได้เห็น” บอกอีเก้งเห็น อีเก้งก็บอก

ว่า ควายเห็น ควายบอก หมูป่าเห็น ว่าซัดทอดกันเรื่อยไป

 นี่คือลักษณะของการตื่นตูม พอเอาเข้าจริง พอสอบสวน

ก็หาตัวไม่ได้ ราชสีห์ก็เลยต้องใช้วิธีสอบสืบเรื่อยไป เจ้านี่ได้ยิน

จากไหนต่อๆ กันไป จนกระทั่งในที่สุดก็ได้ความว่า กระต่าย

นี่เองเป็นตัวต้นเหตุ พอมาเจอกระต่าย ราชสีห์ก็ถามว่า 

 “แกบอกว่าโลกแตก มันเป็นยังไง”

 “โอ้ย! โลกแตกสนั่นหวั่นไหวเลย”

 “แกได้ยิน ได้เห็นที่ไหน ตอนนั้นแกอยู่ที่ไหน เอ้า! พาข้า

ไปดูซิ”

 นี่เรียกว่านักสืบสวน ต้องไปให้เห็นเหตุกันไปเลย เจ้า

กระต่ายก็กลัว บอกว่า “ข้าไม่กล้าไปหรอก โลกมันจะแตกแล้ว

จะไปอย่างไรล่ะ” ราชสีห์บอกว่า “เออน่า...ข้าเป็นประกัน แกไม่

กล้าไปแกขี่หลังข้าไปได้”

 เป็นอันว่า ราชสีห์ให้กระต่ายขี่หลังไป สัตว์อื่นเห็นว่า

ราชสีห์เป็นเจ้าป่า มีลักษณะกล้าหาญ ก็มีกำาลังใจ เดินตามกันไป

จนกระทั่งไปเห็นลูกมะตูมตกอยู่บนใบตาล ราชสีห์ก็อนุมานคิด
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หาเหตุผลเรื่องราวไปว่า เจ้ากระต่ายมันนอนอยู่ตรงนี้ มันหลับไป  

อะไรต่ออะไร พิจารณาไป ในที่สุดก็ อ๋อ! มันเป็นอย่างนี้เอง ก็

เลยได้ความ

 กระต่ายตื่นตูม คือคนที่มีประสบการณ์ตรง แต่ไม่ได้

สืบสวนเรื่องราวข้อเท็จจริงให้ถ่องแท้ ก็อาจจะมีความหลงผิด

หรือได้ประสบการณ์ตรงซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ผิด ก็อาจจะทำาให้

เกิดความหลงผิดได้เช่นกัน เพราะฉะนั้น การได้ประสบการณ์ตรง

ก็ยังไม่เป็นหลักประกันที่แน่นอน

 นอกจากนั้น ความผิดพลาดนี้ ยังอาจจะเกิดจากเจ้าตัวผู้

รับรู้นั่นเอง ผู้ที่รับรู้สิ่งนั้น หรือผู้ที่กล่าวภาษานั้น กล่าวถ้อยคำา

นั้น ทำาความผิดพลาดโดยไม่รู้ตัวเอง 

 ความไม่รู้ตัวน้ีมีสาเหตุมาจากระบวนการรับรู้ของเขา

ไม่ได้ให้ความจริง กระบวนการรับรู้ของเรานี่ อาจจะเกิดความ

ผิดพลาด ทำาให้ไม่ได้ความจริง ไม่ได้สัจธรรม หมายความว่า

กระบวนการรับรู้นี่หลอกตัวเราเอง

 มันหลอกตัวเองอย่างไร?

 การรับรู้ของเราถูกย้อมสีด้วยความรู้สึกของเรา ความรู้สึก 

ที่ชัดเจนมากก็คือ ความชอบ และ ความชัง 

 คนเรานี้เมื่อมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมกับ

การรับประสบการณ์นั้น ก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นคือ สิ่งทั้งหลาย

ที่เป็นประสบการณ์ เข้ามาจะมีสิ่งที่ถูกใจและไม่ถูกใจ ซึ่งให้เกิด

ความสบายและไม่สบาย
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 ถ้าเกิดความสบายถูกใจ เราเป็นอย่างไร เราก็มีปฏิกิริยา

คือชอบ ทางพระเรียก ยินด ี ถ้าหากว่า มันให้ความไม่สบาย ไม่

ถูกใจ เราก็ชัง หรือเกลียด หรือทางพระเรียก ยินร้าย

 การรับรู้ของเรา พอมีความยินดียินร้ายเข้ามาผสม เราจะ

มองภาพสิ่งนั้นไปตามความรู้สึกที่ยินดียินร้ายนั้น สิ่งนั้นจะไม่ใช่

ภาพที่แท้จริงของมัน มันจะผสมด้วยการย้อมสีของความรู้สึก

ของเราที่มีความยินดียินร้ายนั้น

 เพราะฉะนั้น ในการรับรู้ในโลกที่เราบอกว่าไม่รู้ตามความ 

เป็นจริง ไม่เข้าถึงสัจธรรมนี้ ตัวเหตุอันหนึ่งเกิดจากตัวเราเอง ซึ่ง

ก็คือการรับรู้ที่ไม่บริสุทธิ์ ที่ถูกย้อมสีด้วยความรู้สึกชอบชัง หรือ 

ยินดียินร้าย

 ทีนี้ ต่อจากกระบวนการรับรู้ คนเราจะถูกหลอกโดย 

กระบวนการคิด ตอนแรกกระบวนการความรับรู้ ต่อไปกระบวน 

การคิด กระบวนการคิดนี้ โดยหมวดใหญ่ คนเราจะคิดสอง

แบบ คิดอย่างหนึ่งคือ การคิดโดยปัญญาบริสุทธิ์ คือพยายามที่

จะแยกแยะสิ่งที่กำาลังมองเห็นวิเคราะห์ออกไป แล้วก็สืบค้นหา

สาเหตุปัจจัยอะไรต่างๆ ว่า สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างไรเป็นมาอย่างไร

 แต่ยังมีกระบวนการคิดอีกอย่างหนึ่ง คือการคิดที่ต่อจาก

การรับรู้เมื่อกี้ หรือแม้แต่หยิบยกเอาเรื่องราวขึ้นมาพิจารณาแล้ว 

ก็คิด ในกรณีอย่างนี้ เราอาจจะคิดถึงสิ่งนั้นด้วยความอยากได้  

ที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัว หรือคิดด้วยความเกลียดชังมุ่งร้าย 

เป็นต้น
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 เมื่อเราอยากได้ เห็นแก่ตัว เราจะคิดอย่างหนึ่ง หรือถ้า

เราเกลียดสิ่งนั้น ไม่ชอบใจ คิดในทางที่ประสงค์ร้ายต่อสิ่งนั้น 

เรียกว่า การทำาลาย เราก็คิดอีกอย่างหนึ่ง หรือถ้าเรามีความ 

ลุ่มหลงมัวเมาในสิ่งนั้น เราก็จะคิดต่อสิ่งนั้นอีกอย่างหนึ่ง

 กระบวนการคิดอย่างนั้นเรียกว่า การคิดปรุงแต่ง การคิด 

ปรุงแต่งนี้ จะทำาให้สิ่งที่เรากำาลังพิจารณานั้นไม่ถูกต้องตามความ

เป็นจริง นี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของการเกิดความคลาดเคลื่อน ไม่

สามารถเข้าถึงสัจธรรม 

 นอกจากนี้ ในการสื่อด้วยภาษานั้น ในขั้นสุดท้าย อาจ

จะมีการใช้คำาพูดหรือภาษานั้นมาหลอกลวงซึ่งกันและกัน แสดง

ถึงการเจตนากล่าวเท็จ อันนี้ก็คือทางต่างๆ ที่ทำาให้ภาษาไม่

สามารถที่จะสื่อเข้าถึงสัจธรรมได้ ไม่ว่าคนจะหลงผิดหรือเข้าใจ

ผิดด้วยตัวการรับรู้ก็ดี ด้วยกระบวนความคิดก็ดี เมื่อเขาเอาสิ่งที่

เขาคิดเขารับรู้นั้นถ่ายทอดออกมา ภาษาที่เขาจะใช้จะไม่สื่อถึง

ความจริงที่แท้

 ในเม่ือเรามองเห็นสภาพทั่วไปเกี่ยวกับความบกพร่อง

ของภาษา ซึ่งมีขีดจำากัดในการแสดงสัจธรรมอย่างนี้แล้ว เราก็

จะพูดต่อไปอีกถึงว่า ความจริงบางทีตัวภาษานั้นเองก็เป็นตัวบัง

สัจธรรมได้ เมื่อครู่นี้ เราพูดถึงว่ามันพยายามสื่อสัจธรรม แต่สื่อ

ได้ไม่สมบูรณ์ ก็ทำาให้คลาดเคลื่อน

 นอกจากภาษาจะสื่อได้ไม่สมบูรณ์ผิดพลาดแล้ว บางที

ก็เป็นตัวบังสัจธรรมเสียเองด้วย ในกรณีนี้ก็คือ การที่เราไม่รู้จัก
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ปฏิบัติต่อภาษาอย่างถูกต้องเราก็จะได้รับโทษจากภาษา อย่าง

ที่ทางพระเรียกว่า ติดสมมติ

 ยังมีความจริงที่ซ้อนอยู่ในสภาพนั้นๆ ซึ่งเรายังมองไม่

เห็น ในกรณีอย่างนี้ ภาษาที่เราตกลงกันสำาหรับรู้ความจริงใน

ระดับหนึ่ง ถ้าเราติดในความจริงระดับนั้น เวลาเราไปพูดกัน

ในความจริงอีกระดับหนึ่ง การยึดติดในความเข้าใจในภาษาใน

ระดับต้นก็จะไปบังความจริงในระดับที่สอง

 ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่นคำาว่า ความเย็น ความดึงดูดบนฟ้า 

อะไรต่างๆ เหล่านี้ เป็นคำาซึ่งในภาษาสามัญเราถือว่ามันเป็นการ

แสดงความจริง แต่เป็นความจริงในระดับหนึ่ง ถ้าพูดในแง่ของ

วิทยาศาสตร์ที่แท้แล้ว ความเย็นมีหรือเปล่า ในแง่ตัวความจริง

ตามหลักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่า ความเย็นไม่มี มีแต่ความร้อน 

มีความร้อนที่สูง ความร้อนที่ต่ำา ก็กลายเป็นว่า ตัวความเย็นนี่

ก็เป็นภาษาสมมติในระดับหนึ่ง เป็นการแสดงความจริงในระดับ

หนึ่ง ซึ่งเรายอมรับ

 แต่เวลาเราไปพูดถึงความจริงอีกระดับหนึ่ง ความจริง

ระดับต้นกลับเป็นตัวที่บังความจริงในระดับนั้นได้ ถ้าเราไปยึด

ติดขึ้นมาเหมือนในภาษาธรรม เวลาเราพูดถึงปรมัตถ์ คน ก็

เป็นสิ่งสมมติเหมือนกัน เราเรียกสัตว์ที่มีลักษณะอย่างนี้ว่าเป็น 

คน แต่เมื่อเราวิเคราะห์ลงไปถึงตัวสภาวะความจริงที่แท้ในขั้น

สัจธรรมแล้ว เราไม่เรียกว่า คน แต่มันจะเป็นการประกอบกัน

เข้าของส่วนประกอบหรือองค์ต่างๆ ที่เราอาจจะเรียกว่า ขันธ์ ๕  
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มีส่วนย่อยต่างๆ เข้ามารวมกัน มีรูป มีเวทนา มีสัญญา มีสังขาร 

มีวิญญาณ อย่างนี้ ถ้าเราไปติดกับคำาว่าคน เสียแล้ว เราก็ไม่

สามารถเข้าถึงความจริงอีกระดับหนึ่ง นี่คือความจริงระดับที่เรียก 

ว่า สมมต ิกับ ปรมัตถ์

 คนเราใช้ภาษาส่วนใหญ่ในระดับสมมติ แต่ในการส่ือความ

หมายที่จะเข้าถึงสัจธรรมนั้น ถ้าต้องการสัจธรรมโดยสมบูรณ์ 

จะต้องเข้าถึงปรมัตถ์ด้วย ภาษาในระดับสมมติก็อาจจะมาบัง 

ความจริงในระดับปรมัตถ์ได้ในเมื่อคนเราใช้ภาษากันไปแล้ว ก็มี

ความยึดติดในภาษาตาม concept ที่ตนมีอยู่ 

 ฉะนั้น จึงมีคำากล่าวของปราชญ์ที่พูดไว้เป็นคำาคมว่า 

ภาษานั้นเหมือนนิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร์ มันเป็นเพียงสื่อสำาหรับให้

เรามองความจริง สิ่งที่เราต้องการแสดงความจริง ที่เราต้องการ

ให้เห็น คือ ดวงจันทร์ แล้วภาษานี่ก็เป็นสื่อเหมือนนิ้วที่ชี้ไป ทีนี้ 

ถ้าหากว่าเราไปติดในภาษา ก็เหมือนกับเราไปมองดูอยู่แค่นิ้ว 

แล้วก็ติดอยู่แค่ปลายนิ้วมือที่ชี้ไปดวงจันทร์ แล้วก็ไม่สามารถเห็น

ดวงจันทร์ได้ เห็นแต่นิ้วมือ

 ด้วยเหตุนี้ คนจึงไม่สามารถเข้าถึงความจริงได้ เพราะไป

ติดอยู่แค่ภาษา คนที่เข้าใจความจริงก็คือรู้ว่า ภาษานี้เป็นเพียง

สื่อสำาหรับเราเข้าถึงสัจธรรมเท่านั้น ฉะนั้น เราก็จะมองไปที่

ดวงจันทร์ อันนี้จะเข้ากับคำาที่ตั้งไว้เป็นหัวข้อปาฐกถาที่บอกว่า 

ภาษานั้นเป็นสื่อเพื่อเข้าถึงสัจธรรม แต่ไม่ใช่สื่อสัจธรรม

 หมายความว่า เมื่อพูดอย่างเคร่งครัด เราไม่พูดว่าภาษา
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เป็นสื่อสัจธรรม เพราะว่าภาษาแสดงสัจธรรมออกมาไม่ได้ แต่

ภาษาเป็นสื่อเพื่อเข้าถึงสัจธรรม คือภาษาสามารถทำาให้คนที่

ฉลาดใช้ความคิดพิจารณาเชื่อมโยงเพื่อจะเข้าถึงความจริงได้ต่อ

ไป ซึ่งในแง่นี้แหละ ภาษามีประโยชน์มาก

 ถ้าเรารู้จักใช้ภาษา ใช้ภาษาเป็น เราก็จะสามารถเข้าถึง

สัจธรรมจากการใช้ภาษาได้ อย่างไรก็ตาม แม้แต่คำาพูดอย่างคำาว่า  

ภาษาเหมือนนิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร์ อย่าไปติดอยู่แค่นิ้ว ให้มอง

ที่พระจันทร์นั้น บางทีก็มีปัญหาอีก มันมีปัญหาได้ทุกขั้นตอน

สำาหรับมนุษย์ เพราะว่าคำาอย่างนี้ ก็มีการนำามาอ้างกันมาก ใน

แง่หนึ่งก็เป็นแง่ดีอย่างที่ว่ามาแล้ว คือ เป็นการกระตุ้นเตือนไม่

ให้หลงยึดติดในภาษา แต่บางทีก็เป็นการนำามาอ้างเพื่อเบี่ยงเบน 

คนให้หันออกไปจากการวิเคราะห์ตัวผู้พูดนั้น คือไม่ให้ผู้พูดนั้น 

ถูกวิเคราะห์ว่า พูดจริงหรือไม่ ก็เลยอ้างคำาประเภทนี้ขึ้นมา 

ในกรณีอย่างนี้ ก็จะมีปัญหาในแง่ที่ว่า นิ้วที่ใช้ชี้นั้นที่บอกว่าชี้

ไปดวงจันทร์ ชี้ไปดวงจันทร์จริงหรือไม่ และสิ่งที่ถูกนิ้วนั้นชี้เป็น 

ดวงจันทร์จริงหรือเปล่า อันนี้ก็เป็นปัญหาในขั้นต่อไป

 เมื่อเราบอกไม่ให้ติดในภาษา ให้ไปเอาของจริงที่ถูก

ชี้นั้น แต่ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าตัวจริงของสิ่งที่ถูกชี้นั้น มันเป็น

พระจันทร์หรือเปล่า เพราะผู้ชี้เองก็อาจจะชี้จากความหลงผิด

ก็ได้ เขาอาจจะหลงผิด ดวงจันทร์ที่เขาชี้ว่าเป็นดวงจันทร์นั้น 

อาจจะเป็นเงาดวงจันทร์ในสระน้ำาก็ได้ ไม่ใช่ตัวดวงจันทร์จริง ถ้า

เป็นเงาจันทร์ในสระน้ำา ก็ไม่ใช่ดวงจันทร์ดวงจริง
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 บางคนอาจจะหลงไปกว่านั้น ตาไม่ดีมองไม่เห็นชัดเจน 

สายตาสั้น มองไปเห็นโคมไฟดวงหนึ่งส่องสว่างอยู่บนยอดเขาก็

เข้าใจไปว่าดวงจันทร์ แล้วก็เอานิ้วชี้ไปที่โคมไฟดวงนั้น แล้วก็ทำา 

ให้คนอื่นเข้าใจผิดไปว่า โคมนั้นเป็นดวงจันทร์ หรือบางคนก็อาจ

จะหลงผิดไปชี้เอาที่หน้าปัดนาฬิกาขนาดใหญ่ อย่างนี้เป็นต้น

 ในกรณีนี้ ตัวกลางคือสิ่งที่ถูกชี้นั้น ไม่ใช่ตัวสัจธรรม ไม่ใช่

ตัวความจริง ถ้าหากเกิดความหลงผิด คนทั้งหลายที่ถูกเขาชี้บอก 

ที่ถูกเขาใช้ภาษาเป็นสื่อนั้น จะยิ่งหลงผิดหนักเข้าไปอีก คือจะไป

หลงผิดในสิ่งที่ถูกชี้นั้น เอาสิ่งนั้นเป็นตัวสัจธรรม เป็นดวงจันทร์

ไป ซึ่งเป็นความผิดพลาดร้ายแรงยิ่งกว่าความยึดติดในภาษาเสีย

อีก อันนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องระวัง แล้วก็มีปัญหาขึ้นอีกว่า ที่เขาชี้

ผิด ชี้ไปยังสิ่งที่ไม่ใช่ดวงจันทร์นั้น เขาไม่รู้ เขาหลงผิด เขาเข้าใจ

ผิดจริงๆ ว่า นั้นเป็นดวงจันทร์ แล้วเขาก็ชี้ นั้นก็ประการหนึ่ง

 อีกประการหนึ่ง บางคนทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่าตัวเองไม่รู้ ไม่รู้

ว่าอันนั้นคือดวงจันทร์ แต่ก็ยังขืนชี้ อย่างนี้เขาเรียกว่า มีเจตนา

หลอกลวง ซึ่งก็เป็นได้ทั้งสองอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่ง 

 ในแง่นี้เราก็สรุปได้ว่า ในกรณีที่ใช้ภาษาเหมือนนิ้วที่ชี้ไป

ยังดวงจันทร์ และดวงจันทร์นั้นไม่แน่ว่าจะเป็นสัจธรรม คือตัวแท ้

ตัวจริงของดวงจันทร์หรือไม่ เราก็จะต้องมีการสำารวจคนที่เป็น

เจ้าของนิ้วที่ชี้ดวงจันทร์ด้วย ตอนนี้ก็จะไปถึงอีกขั้นหนึ่ง คือ การที่ 

จะต้องมาพิจารณาวิเคราะห์บุคคลผู้เป็นเจ้าของนิ้วที่ชี้ไปยังดวง

จันทร์ว่าเป็นผู้ท่ีไว้ใจได้หรือไม่ ท่ีจะเช่ือถือว่าเป็นผู้ท่ีได้ช้ีดวงจันทร์
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ระหว่างการใช้ภาษาเป็นสื่อ  

กับการมุ่งสู่ประสบการณ์ตรง จับจุดพลาดให้ถูก

 เอาละ เพราะปัญหาเกี่ยวกับภาษามีมากมายในแง่ต่างๆ 

เช่นว่า ภาษามีขอบเขตจำากัดในการแสดงความจริงบ้าง บางที

กลายเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงบ้าง เป็นต้น ก็เลยมีการ 

พยายายามที่จะแสดงความจริงให้คนเข้าถึงสัจธรรมโดยตรง ไม่

ให้ต้องผ่านภาษา

 คนที่พยายามไม่ใช้ภาษา โดยจะสื่อให้ถึงสัจธรรมโดยตรง 

ทำาได้หรือไม่ ไม่ต้องใช้ภาษา เอ! พูดมาตั้งแต่ต้นว่า ต้องใช้ภาษา

จึงพูดกันรู้เรื่อง ก็เท่ากับบอกอยู่แล้วว่า ถ้าไม่ใช้ภาษาก็พูดกัน

ไม่ได้ แล้วถ้าไม่ใช้ภาษาจะสื่อสัจธรรมโดยตรงได้อย่างไร อันนี้ก็

เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณา หรืออาจจะมีคำาพูดเพิ่มเติมมาว่า สื่อ

ให้เข้าถึงความจริงโดยตรงโดยไม่ผ่านภาษา หากใช้ภาษาก็ใช้ให้

น้อยที่สุด

 อันนี้อาตมาจะยกตัวอย่าง ท่านทั้งหลายคงรู้จักซามูไร 

ซามูไรเป็นนักรบญี่ปุ่นใช้ดาบ แล้วหลายคนคงเคยได้ยินคำาว่า

นิกายเซ็น นิกายเซ็น เป็นพระพุทธศาสนานิกายหนึ่ง ที่นับถือ

กันมากในประเทศญี่ปุ่น เป็นนิกายที่เน้นสมาธิ มีอาจารย์เซ็นที่ม ี

ชื่อเสียงหลายท่าน

 วันหนึ่ง ขณะที่พระอาจารย์เซ็นท่านหนึ่ง นั่งอยู่ใน

กระท่อมที่ในป่า ซามูไรผู้หนึ่งคิดถึงพระอาจารย์ มีความสงสัย
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เกี่ยวกับเรื่องธรรมะเกี่ยวกับความเข้าใจโลกและชีวิต ก็อยากถาม

ความจริงจากพระอาจารย์เซ็นนี้ พอดีอากาศหนาวจัดเหลือเกิน 

หิมะก็ตก แต่ความอยากรู้ ทำาให้บุกป่าฝ่าหิมะไปท่ามกลางความ

หนาวเย็น จนกระทั่งถึงกระท่อมของอาจารย์เซ็น พอไปถึงแล้ว

แกก็ตัวสั่นงั่กๆ อยู่ แล้วแกก็เคาะประตู

 ฝ่ายพระอาจารย์เซ็นได้ยินคนมาเคาะประตู ก็มาเปิด

ประตู พอเปิดประตูออกไปก็พบซามูไรกำาลังหนาวตัวสั่นอยู่ ยัง

ไม่ทันเชิญเข้ามาข้างใน ก็ถามว่ามายังไง ต้องการอะไร ซามูไร

กำาลังอยากรู้ความจริงก็พูดออกไป

 “อยากจะถามท่านว่า นรกคืออย่างไร อยากจะรู้จักนรก

ว่าเป็นอย่างไร”

 พระอาจารย์พอได้ยินดังนั้น ก็ดึงประตูปิดปัง พอดึง

ประตูปิดปัง ซามูไรนี้แกก็โกรธ เอ! เรานี่ต้องการจะมาถามธรรมะ

หาความรู้ ความเข้าใจโลกและชีวิต แต่อาจารย์กลับไม่ต้อนรับ

เลย ปิดประตูใส่อย่างนี้ แสดงความไม่พอใจ แกก็โกรธเลย พอ

โกรธขึ้นมา ยังไม่ทันคิดว่าจะทำาอย่างไรดี กำาลังโกรธอยู่ พระ

อาจารย์ก็เปิดประตูออกมา แกก็ต่อว่า “ทำาไมอาจารย์ทำาอย่าง

นี้เล่า ผมถามหาความรู้ อาจารย์ไม่น่าจะทำากับผมอย่างนี้ ปิด

ประตูใส่ผมได้หรือ ไม่มีมารยาทเลย”

 อาจารย์ก็บอกว่า “นั่นแหละนรกละ”

 พออาจารย์บอกว่า นั่นแหละนรกละ ซามูไรคนนี้เป็น

คนมีปัญญาก็เข้าใจ นึกขึ้นได้เลย อ๋อ! สภาพจิตของเราขณะนี้
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ที่มันโกรธอย่างนี้นี่แหละคือนรก พอเข้าใจอย่างนี้แล้ว ก็รู้ว่า

พระอาจารย์ได้สอนด้วยวิธีที่ว่าให้ใช้ประสบการณ์ตรงก็เลยก้ม

ลงกราบ พอก้มลงกราบพระอาจารย์ก็บอกว่า “นี่แหละสวรรค์” 

เพราะตอนนั้นใจแกดีแล้ว แกมีความอิ่มเอิบใจ

 ก็เป็นอันว่า ซามูไรคนนี้ ได้รับการสั่งสอนจากท่าน

อาจารย์ให้รู้จักนรกสวรรค์ โดยวิธีที่สั้นที่สุดนิดเดียว และไม่ต้อง

ใช้คำาพูดเลย อันนี้เป็นวิธีที่เซ็นนิยมใช้ ซึ่งเป็นวิธีทำาให้เข้าถึง

ความจริงโดยประสบการณ์ตรง

 นี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่ว่า เราควรใช้ภาษาให้น้อยที่สุดโดย

ให้ผู้ที่เราสื่อกับเขานั้นเข้าถึง หรือสัมผัสตัวความจริง หรือสิ่งนั้น

ด้วยตนเอง เหมือนอย่างที่บอกว่า ถ้าใครจะมาถามว่ารสหวาน

ของมะม่วงเขียวเสวยเป็นอย่างไร แทนที่เราจะมานั่งบรรยายพูด

ให้ยืดยาว เราก็บอก โน่น! มะม่วงเขียวเสวยอยู่นั่น คุณเอามีด

มา แล้วเอามันไปปอกกิน ถ้าอย่างนี้ เขาก็จะได้รับความรู้จาก

ประสบการณ์ตรง เขาก็รู้ทันทีว่ารสมะม่วงเขียวเสวยเป็นอย่างไร 

ไม่ต้องใช้ถ้อยคำาบรรยาย และไม่ต้องใช้การคิดหาเหตุผลโดยวิธี

ตรรกะ

 อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการสื่อความจริง แต่มันก็เป็นเพียง

วิธีหนึ่ง เพราะว่ามันไม่สามารถใช้ได้ในทุกกรณี แต่เราจะต้อง

ตระหนักไว้ในใจว่า มันเป็นวิธีที่ดีที่ควรจะได้เอามาเป็นแบบอย่าง 

หรือเป็นตัวอย่างในการที่จะมาสื่อความจริงกันด้วย เราจะได้มี

ทางออกหรือกลวิธีในการที่จะถ่ายทอดแสดงความจริงได้มากขึ้น 
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หรือแม้จะใช้ภาษาก็เป็นการใช้ภาษาอย่างมีประสิทธิภาพมาก 

เพราะไม่ใช่เขาไม่ใช้ภาษา เขาใช้ภาษาถ่ายทอด อย่างอาจารย์

เซ็นกับซามูไร เขาต้องพูดถึงคำาว่า นรก หรือคำาว่า สวรรค์ อะไร

ต่างๆ เหล่านี้ แต่เป็นการใช้ภาษาที่มันโยงเข้าหาประสบการณ์

ตรง หรือการใช้สัมผัสกับสิ่งนั้น วิธีที่ใกล้เคียงกันกับวิธีปฏิบัตินี้

ก็ยังมีอีก เช่น ให้ดูการกระทำาของเราเลย ดูที่การกระทำาว่าเป็น

ความจริงอย่างไร เราก็ไม่ต้องมานั่งพูดอธิบายกัน

 วิธีต่อไปก็คือ ไม่ใช่ทำาให้ดู แต่ให้เขาลงมือทำา เมื่อให้

เขาลงมือทำาสิ่งนั้นไปแล้ว ก็ทำาให้เขามีโอกาสที่จะประสบ หรือ

ได้สัมผัสประสบการณ์นั้นเอง วิธีที่ให้ลงมือทำาในกรณีนี้ ไม่

เหมือนกับวิธีของอาจารย์เซ็น ที่ว่าอาจารย์เซ็นนั้นให้ได้สัมผัสกับ

ประสบการณ์นั้นโดยตรง แต่วิธีนี้เป็นการทำาเพื่อไปเจอสิ่งนั้นอีก

ที เช่น ถ้าต้องการที่จะรู้รสของสมาธิ ก็ให้ไปนั่งปฏิบัติ นั่งปฏิบัติ

ไปจนกระทั่งถึงขั้นที่ได้รับผล แล้วไปเป็นประสบการณ์โดยตรง

นั้นอีกทีหนึ่งเหมือนกับจะไปให้ถึงที่หนึ่ง ก็เดินไปจนถึงที่นั้น อัน

นี้เป็นวิธีที่สอง

 ต่อไปวิธีที่สาม คือ ให้ดูผลปฏิบัติ คือผลที่ออกมาเป็น

เครื่องพิสูจน์ถึงสิ่งนั้น พิสูจน์ว่าสัจธรรมเป็นอย่างไร ก็ดูจากผล

ที่มันออกมา ผลออกมาอย่างนี้แสดงว่าตัวสิ่งนั้นก็จริงใช่ไหม ถ้า

ไม่จริงมันไม่ออกผลปฏิบัติอย่างนี้ได้ อันนี้ก็ดูที่ตรวจสอบพิสูจน์

ด้วยผลที่ออกมาจากนั้น ก็เท่ากับว่าผลปฏิบัตินี้เป็นตัวบ่งชี้

สัจธรรมที่คนนั้นได้เข้าถึงแล้ว
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 แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ ทุกอย่าง

ที่เราพูดถึงนี้มันมีข้อดี แต่ก็ยังมีจุดอ่อนได้ ซึ่งเราก็จะต้องรู้ให้

ครบถ้วน วิธีการเหล่านี้มีจุดอ่อน ยังไม่ปลอดภัย หรือแน่นอน

ที่จะเข้าถึงสัจธรรมอย่างไร อาตมาได้พูดไปทีหนึ่งแล้วว่า เรื่อง

ประสบการณ์ตรงนั้น บางทีเราไปมองเห็นบางแง่บางส่วน แล้ว

สรุปเป็นภาพรวมของสิ่งนั้นก็ผิดพลาดไป นั่นก็ประการหนึ่ง อีก

อย่างหนึ่งก็คือ โยงประสบการณ์นั้นไปหาสัญญาที่ผิด โยงไปหา 

concept ที่ผิด เช่น กระต่ายตื่นตูม ที่ว่าได้ยินเสียงมะตูมหล่นลง

บนใบตาล แล้วคิดว่าโลกแตก ก็เลยผิดพลาดไป

 นอกจากนั้น ยังมีอะไรอีกบ้าง ก็คือ หนึ่ง ที่บอกให้ดู

โดยตรงจากการกระทำา การกระทำานั่นเองยังหลอกกันได้ เช่น 

นักเล่นกล เป็นต้น ฉะนั้น จึงยังไม่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ การ

เล่นกลยังมีอยู่ การกระทำาโดยตรงก็เล่นกลได้ สอง ในการ

วินิจฉัยประสบการณ์ตรงนั้น เราก็ต้องอาศัย concept หรืออาศัย

ประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วเหมือนกัน เช่นเราจะพูดถึงคำาว่า พระ

อรหันต์ เราบอกว่าเราจะพิสูจน์ด้วยประสบการณ์ตรง แต่เราก็

ต้องมี concept เกี่ยวกับพระอรหันต์อยู่ก่อน ก่อนที่จะวินิจฉัย

ว่า เอ้อ! คนนี้เราคิดว่าเป็นพระอรหันต์ เรามี concept อย่างไร 

เช่น เราไปเห็นท่านผู้หนึ่งมีลักษณะสงบเหลือเกิน มีความสงบ

เรียบร้อย เหมือนเป็นคนไม่มีกิเลสอะไรต่างๆ เหล่านี้ เราคิดว่า 

ท่านผู้นี้เป็นพระอรหันต์ เพราะว่าเรามี concept ว่าพระอรหันต์

นั้นคือ บุคคลที่สงบ บริสุทธิ์ ไม่มีกิเลส แต่บางคนไม่มองอย่างนี้
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 สมมติไปเห็นพระองค์หนึ่ง คนเชื่อถือกันนิยมกันว่าเป็น

พระที่มีฤทธิ์ทำาอะไรต่ออะไรได้แปลกประหลาดอัศจรรย์ นึกถึง

ความมีฤทธิ์แล้วก็นึกว่าพระองค์นี้เป็นพระอรหันต์ ในกรณีนี้ก็

คือเขามี concept ของพระอรหันต์ว่าเป็นผู้มีฤทธิ์ ก็เลยทำาให้เขา

เข้าใจว่าผู้ที่มีฤทธิ์นั้นเป็นพระอรหันต์ หรือบางคนเคยมี concept 

ในพระอรหันต์ว่า คือ คนที่เฉยเหมือนไม่เอาเรื่องเอาราวอะไร 

อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ว่าอะไร เฉยหมด พอไปเห็นพระหรือใครที่มี

ลักษณะเฉยอย่างนี้ ก็เลยนึกว่าผู้นี้เป็นพระอรหันต์

 การวินิจฉัยของเขานั้น แม้แต่เอาจากประสบการณ์

ตรง คือมองเห็นบุคคลผู้นั้นเป็นอยู่อย่างนี้ แสดงอาการและมี

พฤติกรรมอย่างนี้ แต่เขาต้องเชื่อมโยงกับตัว concept ที่มีอยู่ 

ฉะนั้น ถ้าหากว่า concept นั้นไม่สมบูรณ์ ผิดพลาด การวินิจฉัย

นั้นก็ผิดไปด้วย เพราะฉะนั้น ประสบการณ์ในที่นี้ ก็ไม่สามารถจะ

ให้ความหมายได้สมบูรณ์ เพราะเป็นการสรุปตีคลุมออกไปจาก 

concept ที่ไม่เด็ดขาด ก็ผิดพลาดได้

 ต่อไปการวินิจฉัยที่ว่าเมื่อครู่นี้ ก็ยังต้องอาศัยตัวกำาหนด

อีกอย่างหนึ่ง คือ ความรู้แจ้งหรือความรู้แท้ของตัวบุคคลนั้นเอง 

ตัวเขาเองแม้จะได้ประสบการณ์บางอย่างก็อาจจะมีการวินิจฉัยผิด 

 ยกตัวอย่างเช่น มีพระเถระองค์หนึ่งเมื่อพันกว่าปีมาแล้ว

เป็นพระอาจารย์ใหญ่ที่สอนความรู้ทางพระพุทธศาสนา สอน

การปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสสนาแก่ลูกศิษย์ลูกหาจำานวนมาก มีคน 

นับถือมากมาย แล้วลูกศิษย์บางคนได้เป็นพระอรหันต์ ฝ่าย
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อาจารย์ก็สำาคัญตนเองว่า ฉันเป็นพระอรหันต์ ได้ฌาน ได้

สมาบัติ แล้วในใจตัวเองก็สงบ ไม่รู้สึกว่ามีกิเลส มีความสุข ไม่มี

ความทุกข์อะไรเลย ท่านก็นึกว่าท่านเป็นพระอรหันต์แล้วมีลูก

ศิษย์รูปหนึ่งเป็นพระอรหันต์ ซึ่งเหนือกว่า คนที่เหนือกว่าจึงจะ

รู้คนที่ต่ำากว่า ลูกศิษย์รูปนี้เป็นพระอรหันต์รู้ว่าพระอาจารย์นี้ยัง

ไม่ถึงขั้น ยังไม่เป็นพระอรหันต์ ก็เลยหาวิธีที่จะให้อาจารย์รู้สึกตัว

 วันหนึ่งได้โอกาส ก็ทำาให้พระอาจารย์ได้รู้สึกตัว โดยการ

ที่ให้อาจารย์ได้เห็นช้างตัวใหญ่เข้ามาโดยฉับพลันทันทีชนิดตั้ง

ตัวไม่ติด ความที่ว่าไม่มีโอกาสที่จะตั้งสติ ทำาให้ตกใจ พอตกใจก็

ลุกขึ้นเตรียมจะวิ่งหนี่ พอจะวิ่งหนี ลูกศิษย์ก็กระตุกจีวรไว้ บอก

พระอาจารย์ทำาไมจะวิ่งซะแล้ว อาจารย์ได้ยินปั๊บก็ได้สติ แล้วก็

รู้ตัวทันทีว่าโอ้! นี่เราได้ผิดพลาดไป เรายังตกใจ พระอรหันต์จะ

ไม่เป็นอย่างนี้ ก็เป็นอันรู้ตัวว่า เอ้อ! เรานี้ยังไม่สำาเร็จเป็นพระ

อรหันต์

 โดยนัยน้ี การมีประสบการณ์ตรงบางทีก็ยังหลอกตัวเองได้  

เพราะเป็นการวินิจฉัยท่ีเกิดจากความรู้ท่ีไม่ถ่องแท้เพียงพอ ฉะน้ัน 

จึงมีหลายขั้นเหลือเกินที่จะวินิจฉัย ในการที่จะเข้าถึงความจริง

 นอกจากนี้แล้ว ต่อไปอีก ลึกซึ้งลงไป ซึ่งเป็นมูลเหตุของ

ความผิดพลาด ก็คือตัวสภาพอวิชชาที่อยู่ในตัวคนนั้นเอง เป็น

ฐานของความผิด ในการที่จะนำามาสู่การสื่อภาษาผิดพลาด ด้วย

การวินิจฉัย concept อะไรต่างๆ ผิดพลาด สิ่งที่อยู่เบื้องหลังการ

ใช้ภาษาเป็นสื่อ ก็คืออวิชชาในตัวคน
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 อวิชชาในตัวคนนี้คืออะไร คือการไม่รู้จักวิเคราะห์ของ

ตนเอง ตนเองไม่รู้จักวิเคราะห์ความจริง ก็ทำาให้ไปมองเพียงแง่

หนึ่งด้านหนึ่งของเรื่องนั้นๆ หรือมองสิ่งนั้นๆ ผิวเผิน แล้วก็ตี

คลุมไป อันนี้ก็เป็นเรื่องของการไม่รู้จักวิเคราะห์

 เพราะฉะนั้น สิ่งหนึ่งที่จะต้องฝึกหัด ก็คือความคิดของ

คนที่ว่าจะต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ ใน

การที่จะเข้าถึงความจริง นิสัยของจิตในการที่จะวิเคราะห์สิ่ง

ต่างๆ นั้นเป็นสิ่งสำาคัญที่จะต้องปลูกฝัง มิฉะนั้น คนเราจะถูก

ชักพาให้หลงไปโดยประสบการณ์หรือข้อมูลที่เข้ามาได้ง่าย เรา

ได้ประสบการณ์ เราไม่วิเคราะห์ แล้วเราหลงผิด ได้ข้อมูลมาไม่

วิเคราะห์ ไม่สืบค้น ก็หลงผิดได้ บางทีก็เกิดจากความหลงยึดติด

ของตัวเอง เช่น หลงยึดติดในบางอย่าง ในส่วนดีของสิ่งนั้น พอ

เรายึดในส่วนดีของสิ่งนั้นแล้ว เราจะมองข้ามในส่วนที่ผิดพลาด

ไป แล้วก็ตีคลุมเอาส่วนดีนั้นเป็นภาพรวมของสิ่งนั้น ก็เลยกลาย

เป็นว่าเราผิดพลาดไป หรือสิ่งร้ายก็เหมือนกัน มองเห็นสิ่งร้าย

ส่วนหนึ่ง แล้วก็ตีคลุมเป็นสิ่งนั้นร้ายไปหมด

 ในขั้นสุดท้าย ความงมงายลึกๆ ที่อยู่ในพื้นใจซึ่งยังไม่ได้

แก้ไข ความงมงายนี้แสดงออกแม้แต่ในสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์นี้เป็นวิชาการที่เราบอกว่า มีความไม่งมงาย แล้วก็

ให้มีทัศนคติที่เป็นวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งต่างๆ แต่ปรากฏว่า บางที

คนไม่ใช้วิธีวิทยาศาสตร์กับสิ่งที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ การไม่ใช้วิธี

วิทยาศาสตร์กับส่ิงท่ีเรียกว่าวิทยาศาสตร์น้ี จึงได้เกิดเป็นปัญหาข้ึนมา
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 เพราะฉะนั้น ปัจจุบันนี้คนเริ่มรู้สึกตัว โดยเฉพาะใน

หมู่นักวิชาการบางกลุ่ม เรื่องนี้เป็นความเจริญทางวิชาการอีก

ระดับหนึ่ง ซึ่งสัมพันธ์กับปัญหาของโลกที่เกิดจากการพัฒนา

อุตสาหกรรม เป็นต้น ที่ทำาให้เกิดสภาพแวดล้อมเสีย ธรรมชาติ

เป็นพิษเป็นภัยในปัจจุบันนี้ เมื่อประสบปัญหาแล้ว เขาก็สืบค้น

หา สาเหตุอย่างหนึ่งก็คือ ความงมงายในวิทยาศาสตร์ได้สร้าง

ปัญหานี้ขึ้น

งมงายในวิทยาศาสตร์ ย่อมไม่ลุถึงวิทยาศาสตร์

 ในยุคที่ผ่านมา คนคิดว่าวิทยาศาสตร์จะทำาให้เราทำาอะไร

ได้ทุกอย่าง จะเอาชนะธรรมชาติได้ มีความเป็นอยู่สุขสมบูรณ์

สร้างสรรค์ขึ้นมาบนดิน แต่นั่นเป็นเพียงความหลงใหลหรือ

งมงายในวิทยาศาสตร์ เวลานี้คนก็ตื่นรู้ตามฟังมากขึ้นว่า พิษภัย 

มากมายเกิดแก่มนุษย์จากวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะผ่านทาง

เทคโนโลยี นี่ก็แง่หนึ่ง

 อีกแง่หนึ่ง วิทยาศาสตร์แห่งความไม่งมงาย แต่ปรากฏว่า 

คนมีความงมงายในวิทยาศาสตร์ คือคนไม่ได้ใช้วิธีวิทยาศาสตร์

กับสิ่งที่เรียกว่า วิทยาศาสตร ์ โดยเฉพาะคนทั่วไปจำานวนมากจะ

มีความงมงายในวิทยาศาสตร์มาก โดยหลงเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์

สามารถให้หรือตอบความจริงเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ นี้เป็น

อีกข้อหนึ่งของความผิดพลาด
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 ปัจจุบันนี้ คนรู้สึกตัวกันมากขึ้นว่า สิ่งที่เรียกว่า

วิทยาศาสตร์นั้น ไม่สามารถให้คำาตอบเกี่ยวกับความจริงทุกสิ่ง

ทุกอย่างได้หมด โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับมนุษย์นี้หลายอย่าง

ที่วิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้ จึงไม่สามารถทำาให้มนุษย์เข้าถึงความ

จริง อันนี้เป็นแง่ที่หนึ่งที่ว่า วิทยาศาสตร์เองมีขอบเขตจำากัด ถ้า

ใครไปยึดว่าวิทยาศาสตร์จะให้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างได้ คนเรา

เรียกว่ามี scientism คือความหลงยึดติดในวิทยาศาสตร์ หรือ

ความงมงายในวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่ง

 อีกอย่างหนึ่งก็คือ การที่คนทั่วไปที่เป็นชาวบ้าน พอเขา

บอกว่าวิทยาศาสตร์ว่าอย่างนี้ นักวิทยาศาสตร์ว่าอย่างนี้ ก็ไม่เคย

วิเคราะห์วิจัย เอาแต่เพียงว่านี่วิทยาศาสตร์บอก ก็เชื่อไปเลย อัน

นี้ก็นำาไปสู่ความเข้าใจผิดมาก เพราะวิทยาศาสตร์นั้นก็มีการเจริญ

ก้าวหน้าเป็นขั้นตอน มีการค้นคว้าหาความจริงและพิสูจน์กัน

เรื่อยไป เมื่อพิสูจน์หาความจริงไปได้แค่นี้ เราก็บอกว่า เดี๋ยวนี้ค้น

ได้แค่นี้ แต่คนจำานวนมากจะคิดว่าความรู้ที่วิทยาศาสตร์บอกไว้ 

คือความจริงท่ีสมบูรณ์ ต่อมาปรากฏว่าวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้า 

ไปอีก ก็ค้นได้ว่าสิ่งที่เคยคิดว่าจริงนั้นไม่จริง วิทยาศาสตร์ได้

เปลี่ยนแปลงความรู้ความเข้าใจไปเรื่อยๆ

 ปัจจุบันนี้เราได้เห็นกันมากมายว่า สิ่งที่สมัยหนึ่งเข้าใจว่า 

เป็นความจริง แล้วต่อมาก็รู้ว่ามันไม่จริงอย่างนั้น แต่คนส่วนมาก 

หาได้มีท่าทีวิทยาศาสตร์ต่อวิทยาศาสตร์ไม่ พอบอกว่าเป็น

วิทยาศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ก็เชื่อทันที จึงเป็นความหลง
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งมงายอย่างหนึ่ง ที่แท้ก็คือการที่จิตใจของคนนั้นยังมีความหลง

งมงายอยู่ในตัวนั้นเอง

 เพราะฉะนั้น ไม่ว่าเขาจะอยู่ในยุควิทยาศาสตร์ หรือมี

วิทยาการในด้านวิทยาศาสตร์อย่างไร เขาก็ไปไม่พ้นจากสภาพ

นี้ สิ่งที่จะต้องแก้ที่แท้จริงก็คือ ในพื้นจิตใจของเขา ที่จะต้อง

สร้างทัศนคติที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงขึ้นมา แล้วก็ไม่หลง

งมงาย แม้แต่ในวิทยาศาสตร์นั้น

 อีกอย่างหนึ่งก็คือ เรื่องความตื่นเต้นในภาษา เรื่องภาษา

ก็เป็นอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งในการเข้าถึงสัจธรรม หรือการสื่อ

สัจธรรม อันนี้คือความตื่นเต้นในรสภาษา บางทีเราตื่นเต้นในรส

ภาษาจนกระทั่งเกิดความรู้สึกอัศจรรรย์ นึกว่า โอ้! สิ่งนี้จะต้อง

เป็นจริง แต่ความจริงนั้นเป็นความตื่นเต้นเท่านั้นเอง เหมือน

อย่างการกล่าวอ้างคำาคมที่คนยกมาอ้าง แล้วก็นึกว่า คนนี้เก่ง

ต้องพูดจริงแน่ๆ แต่ที่แท้ไม่ได้วิเคราะห์เขาเลยว่าพูดจริง หรือ

เพียงเอาคำาคมนั้นมาใช้อ้าง ความตื่นเต้นในรสของภาษานำาพา

ชักจูงตนเองให้ไขว้เขวไป

ฐานที่แท้ของการแก้ความผิดพลาด

 อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดที่ว่ามานี้ จุดที่จะต้องแก้ไขเพื่อไม่

ให้คนมีทางผิดพลาด สิ่งนั้นก็คือการรู้จักคิดนั่นเอง 



๓๐ การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม

 การรู้จักคิดรู้จักพิจารณาการวิเคราะห์สืบค้นสิ่งต่างๆ วิธี

หนึ่ง คือ การรู้จักใช้คำาถาม การใช้คำาถามเป็นวิธีหนึ่งที่ทำาให้

ความคิดเดิน เช่น เมื่อเจออะไร ก็ถามว่า คืออะไร เป็นอย่างไร 

เป็นมาได้อย่างไร ทำาไมจึงเป็นอย่างนี้ ที่เป็นอย่างนี้มันเชื่อมโยง

หรือสัมพันธ์กับสิ่งอื่นอย่างไร เมื่อเป็นมาอย่างนี้แล้วจะมีผลเกิด

ขึ้นอย่างไร มีแง่ดีแง่เสียอย่างไร

 วิธีตั้งคำาถามในลักษณะเช่นนี้เป็นทางของการสืบค้น

หาความรู้เป็นนักวิเคราะห์ เป็นการรู้จักคิดอย่างหนึ่ง วิธีการ

อย่างนี้ทางพระท่านเรียกว่า ‘โยนิโสมนสิการ’ รวมทั้งหมดใน

การที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ เพื่อให้การสื่อภาษาไม่เป็นอุปสรรค

ในการปิดกั้นการเข้าถึงสัจธรรม แต่ให้เป็นตัวเอื้อที่จะพาเข้าสู่

สัจธรรมก็คือ การมีโยนิโสมนสิการนั่นเอง

 อีกแง่หนึ่งก็คือว่า ในเวลาที่เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการ

สื่อภาษาต่างๆ ที่ว่ามาแล้ว ที่ทำาให้เกิดความหลงผิด แม้กระทั่ง

ได้เจอประสบการณ์จริงแล้ว ก็ยังมีการวินิจฉัยผิดได้อีก 

 พอถึงตอนนี้ ที่เราบอกว่าภาษาไม่สื่อความจริง แต่เรา

บอกว่าต้องประสบการณ์ถึงจะจริง เสร็จแล้วพอพูดไปพูดมาเรา

ก็เห็นว่า การที่จะเอาประสบการณ์ตรงเป็นตัวตัดสิน บางครั้งก็

เป็นปัญหา ไม่แน่ว่าจะทำาให้เข้าถึงความจริงหรือไม่ พอถึงจุดนี้

ก็กลายเป็นว่าภาษากลับมาช่วยอีก ตอนแรกเราบอกว่าภาษา

บกพร่อง แล้วเราจะอาศัยประสบการณ์ตรงมาแก้ ต่อมาปรากว่า 

ประสบการณ์ตรงนี่บกพร่อง ตอนนี้เราจะกลับเอาภาษามาแก้



๓๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

 การที่จะแก้ความหลงผิดจากประสบการณ์ตรงได้ ก็ด้วย

ภาษาอีกนั่นแหละ ภาษาที่สื่อ เช่น จากคนที่รู้และเข้าถึงความจริง 

แล้วมีสติปัญญามากกว่า คนเหล่านั้นก็จะมาใช้ภาษานี่แหละใน

การที่จะมาแก้ไขความเข้าใจของคนที่หลงผิดในประสบการณ์ตรง 

ทำาให้เขาเดินหน้าต่อไปได้ ทำาให้เขาเห็นทิศทางเดินที่จะก้าวหน้า

ต่อไป ที่ออกจากความหลงผิดในการที่เข้าใจประสบการณ์ตรง

ผิดนั้น

 เพราะฉะนั้น ภาษาจึงกลับมามีประโยชน์อีกขั้นหนึ่งใน

การที่จะช่วยพาให้เข้าถึงความจริง หรือสัจธรรมได้ ในกรณีที่ว่า 

ประสบการณ์ตรงนั้น ทำาให้เกิดความผิดพลาด เพราะฉะนั้น

ภาษากลับมาเป็นตัวสื่อแก้ไข

 คราวนี้เราจะเห็นความวกวนกลับไปกลับมา แต่เราจะ

เห็นประโยชน์ของภาษาเพิ่มขึ้นว่าภาษานี้มันดีอย่างไร แม้แต่

ประสบการณ์ตรง บางทีก็กลับสู้ภาษาไม่ได้ ในแง่ที่ว่าภาษากลับ

มาช่วยแก้ไขความหลงผิดที่เกิดจากประสบการณ์ตรงอย่างที่ว่า

มาแล้ว ทำาให้หลุดออกจากประสบการณ์ตรงที่ผิด เดินหน้าต่อไป

เพื่อพบประสบการณ์ที่แท้จริง

 เป็นอันว่าเท่าที่พูดมา จะเห็นว่าภาษานั้นสื่อสัจธรรมโดย 

ตรงไม่ได้ เรายอมรับแล้ว แต่ภาษาก็สื่อเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรมได้ 

โดยมีข้อแม้ว่าจะต้องใช้โดยรู้จักปฏิบัติต่อภาษาให้ถูกต้อง ถ้าเรา 

ปฏิบัติต่อภาษาผิด มันก็ไม่ช่วยให้เข้าถึงสัจธรรมได้ จึงต้องมี

การระมัดระวังการใช้ภาษา เพื่อจะไม่ให้ภาษาพาคนให้หลงทาง
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มากยิ่งขึ้น ไม่ให้ภาษาเป็นสื่อในการหลอกลวงเป็นต้น ไม่ว่าจะ

เป็นการหลอกลวงโดยเจตนาหรือการหลอกลวงโดยความหลง

ผิดไปเองก็ตาม

 ตอนนี้จะพูดถึงวิธีปฏิบัติต่อภาษา คือในการปฏิบัติต่อ

เรื่องภาษาเพื่อสื่อให้ถึงความจริงนี้ จะขอแยกแง่ที่หนึ่งคือ ผู้ใช้

ภาษาเป็นสื่อหรือฝ่ายผู้พูด ผู้พูดหรือผู้ใช้ภาษาเป็นสื่อจะปฏิบัติ

อย่างไรในการที่จะให้ภาษาเป็นสื่อเพื่อให้เข้าถึงความจริง ไม่ให้

หลงผิด

 สำาหรับผู้ใช้ภาษาเป็นสื่อหรือผู้พูดนั้น ประการที่หนึ่งก็คือ 

พื้นฐานในตนเอง รากฐานหรือพื้นในตนเองก็คือ จะต้องมีความ

ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบในการใช้ภาษา ซึ่งหมายถึงความ

จริงใจต่อสัจธรรมนั้น และความจริงใจต่อผู้ฟังด้วย อันนี้เป็นพื้น

ฐานสำาคัญในเบื้องต้น 

 ก่อนที่เราจะก้าวไปสู่การใช้ภาษา เราต้องมีความจริงใจ

ตั้งแต่ต้น ถ้าผู้นั้นไม่รู้สัจธรรมที่กำาลังจะเอามาพูด สิ่งที่เขาพูดก็

ไม่ใช่สัจธรรมตั้งแต่เบื้องต้นแล้ว บอกว่าเรากำาลังพูดความจริง  

แต่ที่จริงสิ่งนั้นไม่จริงเพราะเขาไม่รู้ เพราะฉะนั้น มันก็ไม่สามารถ

จะนำาไปสู่ความจริงได้ เพราะเป็นความเท็จตั้งแต่ต้นแล้ว ก็เท่า 

กับว่าเป็นความหลอกลวงในชั้นที่หนึ่ง

 ทีนี้ ต่อไป ในสิ่งธรรมดาสามัญที่เขาไม่รู้ก็ยังบอกว่ารู้ คือ

คนที่ไม่ซื่อสัตย์ ใช้ภาษาหลอกลวง ก็เอาสิ่งธรรมดาที่ตัวไม่รู้ก็

บอกว่ารู้ เมื่อสิ่งธรรมดาที่ตัวยังไม่รู้ก็ยังบอกว่ารู้ แล้วจะให้เชื่อ
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ได้อย่างไรว่าเขาจะบอกสัจธรรมได้ สัจธรรมที่เขาพยายามจะ

บอกจะเป็นจริงได้อย่างไร นี่ก็เป็นปัญหาต่างๆ ที่จะต้องแก้ไข ซึ่ง

ทำาให้เราจะต้องกำาชับคนผู้แสดงหรือสื่อภาษาให้มีความซื่อสัตย์

จริงใจ และถ้าเป็นไปได้ต่อไปก็คือ มีความปรารถนาดีต่อผู้ฟัง

 ความปรารถนาดีต่อผู้ฟังก็คือต้องการให้เขามีความรู้ไม่

ต้องการความปรารถนาดีที่หลอกลวง หรือไม่ทำาเพียงเพื่อแสดง

ความยิ่งใหญ่ของตัวเอง หรืออวดตัวเป็นต้น เพราะคนบางที

ก็อาจจะใช้ภาษาเป็นสื่อเพื่อแสดงตัวให้เห็นว่าเก่งเท่านั้น ถ้า

ประกอบด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ ประการหนึ่ง มีความปรารถนา

ดีต่อผู้ฟังอีกประการหนึ่ง ก็เป็นพื้นใจสำาคัญที่จะนำาเข้าสู่สัจธรรม

 ทีนี้ ต่อจากการมีพื้นฐานในจิตใจของตัวเองแล้ว ในทาง

ปฏิบัติ เมื่อใช้ภาษาเป็นสื่อก็จะต้องใช้ concept หรือสัญญาต่างๆ 

ให้ตรงกับสิ่งที่ตนจะสื่อ และใช้ถ้อยคำาให้สื่อโดยตรงถึง concept 

นั้นๆ ใช้ให้มันตรงกัน ซึ่งต้องเป็นการใช้อย่างระมัดระวัง เมื่อมี

ความรับผิดชอบแล้ว ก็จะดีขึ้นเป็นฐานสำาคัญอีกอย่างหนึ่ง แต่

ก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันว่า บางทีเรามีถ้อยคำาที่ใช้แล้ว มีความ

หมายไปคนละอย่าง

 ขอยกตัวอย่าง มีนิทานเล่าว่า คนกรุงเทพฯ คนหนึ่งไป

เมืองเหนือ พอถึงเวลาอาหาร เขาก็ให้ไปรับประทานอาหารด้วย

กัน กำาลังรับประทานอาหารอยู่ด้วยกันนั้น เจ้าของบ้านถามว่า 

รำาไหม คนที่เป็นแขกก็งง นึกว่า เอาละซิ...นี่ยังไงกะเราแล้ว เรา

มาจากต่างถิ่นตัวคนเดียว จะไม่ทำาตามก็ตกลงเตรียมลุกขึ้นมา ก็
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ปรากฏว่าเข้าใจผิด คำาว่า ‘รำา’ ของถิ่นนั้นแปลว่า อร่อย เรื่องก็

เท่านั้น

 อีกตัวอย่างหนึ่ง ชายคนหนึ่งยืนรอรถอยู่ริมถนนในต่าง

จังหวัด แล้วรถก็วิ่งมาๆ แกก็โบกมือให้รถรับ ทีนี้มีรถคันหนึ่ง

ผ่านมา เขาก็ไม่หยุด คนบนรถตะโกนว่า ‘คันหลัง คันหลัง’ คนที่

ยืนอยู่ข้างล่างก็ตะโกนไปด้วยความหงุดหงิดขัดเคืองว่า “คันหลัง 

ก็เกาสิ” ว่าอย่างนั้น

 นี่หมายความว่าอย่างไร ก็หมายความว่าเข้าใจไปคนละ

เรื่อง ความหมายของคนที่อยู่บนรถหมายความว่าให้รอคันต่อไป 

แต่คนข้างล่างเข้าใจไปว่า นายคนนั้นคันหลังของตัวที่เป็นอาการ

ทางร่างกาย ก็เลยบอกว่า ให้เกาสิ อะไรอย่างนี้เป็นต้น

 เพราะฉะนั้น การใช้ภาษาเป็นสื่อ ถ้าหากว่าวิปริตใน

เรื่องอย่างนี้ ก็จะทำาให้การสื่อความจริงคลาดเคลื่อน จึงต้องใช้

ถ้อยคำาให้ตรงกับ concept ที่แท้จริง หรือสัญญาที่จะสื่อไปถึงตัว

ประสบการณ์นั้นได้

 ต่อจากนั้น การที่จะใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะ

สื่อให้คนอื่นได้เกิดความรู้ความเข้าใจ มีหลักที่เรียกว่า ความ

แตกฉาน ๔ ประการ ความแตกฉานนี้ ทางพระเรียก ปฏิสัมภิทา 

คือ ปัญญาแตกฉาน มี ๔ ประการ ได้แก่

 ปฏิสัมภิทาประการที่หนึ่ง คือ อัตถปฏิสัมภิทา ความ

แตกฉานหรือปัญญาแตกฉานในความหมายหรือในเนื้อความ

ที่ว่ามีความแตกฉานในความหมาย ก็หมายความว่า เมื่อพูดถึง 
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concept อะไร หรือตัวกำาลังจะเอา concept อะไรขึ้นมาอธิบาย 

เอาเรื่องอะไรก็ตาม ศัพท์อะไรก็ตามเอามาอธิบาย ตัวเองเข้าใจ

ความหมายของเรื่องนั้นอย่างดี แล้วสามารถขยายความมองเห็น

รายละเอียดแง่มุมต่างๆ ชัดเจน 

 ข้อนี้ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งในการศึกษาที่ว่า คนจำานวน

ไม่น้อยที่ว่ารู้จักสิ่งนั้น แต่มองเห็นผิวเผินคลุมเครือ ไม่เห็น

เนื้อหาภายในชัดเจน เมื่อตัวเองก็เห็นไม่ชัด ก็ไม่สามารถจะ

ขยายความออกไปให้คนฟังรู้อะไรต่ออะไรได้ละเอียดพิสดาร

ได้ ไม่สามารถแสดงรายละเอียดหรือขยายความ ความมีปัญญา

แตกฉานในเนื้อความ เนื้อหา และการขยายความหมายเป็นข้อ

ที่หนึ่ง

 ประการที่สอง คือ ธัมมปฏิสัมภิทา หมายความว่า ใน

เรื่องที่เป็นข้อความยืดยาว เนื้อหาสาระรายละเอียดมากมาย 

ต้องสามารถจับหลักจับประเด็นได้ ถึงแม้คนอื่นจะพูดมาตั้ง

นาน อาจจะพูดมาตั้งครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่ง คนที่มีปัญญา

แตกฉานในแง่ที่สองนี้ ฟังแล้วก็จับประเด็นได้ หรือเวลาจะพูด

ให้คนอื่นฟัง ก็สามารถแสดงหลักออกมานิดเดียวให้คนอื่นจับได้

ตรงจุด

 คนที่ไม่มีปัญญาแตกฉานในหลักอย่างนี้จะมีความพร่า

สับสนในการที่จะอธิบาย ทำาให้คนอื่นไม่สามารถจะเข้าใจอะไร

ได้ดี เพราะฉะนั้น คนที่ทำาหน้าที่ที่จะเอาภาษามาใช้เป็นสื่อ จะ

สอนเขา จะพูดอธิบาย บรรยายต่างๆ จะต้องมีข้อนี้ด้วย
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 หนึ่ง หลักการสั้นๆ หรือศัพท์คำาเดียว ตัวเองเห็นกว้างลึก

ชัดเจน ซึ่งจะทำาให้สามารถอธิบายขยายความแจกแจงออกไปได้

จนกระทั่งคนเข้าใจเห็นชัด 

 สอง ถ้าเป็นเรื่องยาว ตัวเองมองเห็นภาพรวมจับจุดได้ 

ซึ่งจะทำาให้สามารถสรุปรวมใจความสำาคัญมาต้ังเป็นหลักให้คน

อื่นได้ จับประเด็น วางประเด็นให้เขาได้

 สังคมปัจจุบันน้ีกำาลังจะเป็นสังคมที่เราเรียกว่าสังคมยุค

ข่าวสารข้อมูล คือกำาลังเข้าสู่ information age จะแปลว่า ยุค

ข่าวสารข้อมูล หรือ ยุคสารสนเทศ หรืออะไรต่างๆ แล้วแต่จะ

เรียกกันไป ในยุคนี้การที่จะปฏิบัติต่อภาษา การใช้ภาษาเป็นสื่อ

เป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่ง เราต้องเข้าใจถึงความสำาคัญของเรื่องนี้ 

ว่าเรากำาลังเข้าสู่ยุคท่ีภาษากำาลังมีความสำาคัญอย่างย่ิง เพราะเป็น

ยุคข่าวสารข้อมูล เราจะต้องมีตัวปัญญาแตกฉานในความหมาย 

ที่ทางพระว่า อัตถปฏิสัมภิทา และจะต้องมีปัญญาแตกฉานใน

หลัก ที่เรียกว่า ธัมมปฏิสัมภิทา

 ต่อไปประการที่สาม นิรุตติปฏิสัมภิทา แปลว่า ปัญญา

แตกฉานในนิรุตติ นิรุตติ หรือนิรุกติ ก็คือ เรื่องภาษานี่เอง คือ 

ความชำานาญในการใช้ภาษา ตัวเองก็เข้าใจภาษาดีแล้วด้วย และ

สามารถเอามาใช้สื่อด้วย ยิ่งคนที่รู้ภาษามากๆ ก็ยิ่งได้เปรียบ 

นอกจากรู้ภาษาแล้ว จะต้องใช้ภาษาเป็น รู้จักนำาภาษามาใช้ใน

การถ่ายทอดความคิดความเข้าใจได้ คนจำานวนมาก ทั้งๆ ที่ตัว

มีความต้องการอะไรบางอย่าง มีความคิดบางอย่างดีๆ แต่สื่อ
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ถ่ายทอดไม่เป็นเลย เขียนก็ไม่ออก พูดก็ไม่ได้ คำาพูดไม่สามารถ

ทำาให้คนอื่นเข้าใจชัดเจน 

 คนที่มีนิรุตติปฏิสัมภิทา มีปัญญาแตกฉานในภาษา 

สามารถนำาถ้อยคำาต่างๆ มาเรียบเรียง มาจัด มาใช้ เอาคำาที่

เหมาะที่มันให้ความหมายกระทัดรัด รัดกุม หรือให้ความหมาย

เด่น ให้ความหมายกินใจ เอาคำาเหล่านั้นมาใช้ พอใช้ได้ถูกต้อง 

คนก็เกิดความเข้าใจชัดเจนด้วย เกิดความพอใจด้วย เมื่อพอใจ

แล้ว ก็เกิดความสนใจและเลยต่อไปถึงความเชื่อ ศรัทธา อะไรๆ 

ต่อๆ ไป รวมทั้งอาจจะกระตุ้นเร้าให้เกิดความใฝ่ในการที่ค้นคว้า

หาความรู้ในเรื่องนั้นๆ ต่อไป

 เพราะฉะนั้น ความมีปัญญาแตกฉานในนิรุตติ จึงเป็น

สิ่งสำาคัญประการที่สาม ถ้าขาดนิรุตติแล้ว ยุคข่าวสารข้อมูลก็จะ

เป็นยุคที่บกพร่อง การสื่อภาษาให้เข้าถึงความจริงก็จะบกพร่อง

ไปด้วย คนที่ขาดข้อนี้จะอยู่ในยุคนี้ไม่ได้ดี

 ประการที่สี่ คือ ปฏิภาณปฏิสัมภิทา แปลว่า ปัญญา

แตกฉานในความคิดทันการ ข้อนี้เป็นปัญญาในทางปฏิบัติ คนเรา 

นี้มีความรู้ในเรื่องต่างๆ บางคนเรียนรู้มามากมายแต่ไม่สามารถ

ใช้ความรู้เหล่านั้น ใช้ความรู้ไม่เป็น คือ มีปัญหาเกิดขึ้น มีเรื่อง

ราวเกิดขึ้น ไม่สามารถเอาความรู้ที่มีอยู่มากมายนั้นมาเชื่อมโยง

กันเป็นความรู้ความคิดใหม่ ที่ใช้ในกรณีนั้นเฉพาะเรื่อง เช่น แก้

ปัญหานั้นได้

 คนเราที่จะแก้ปัญหาได้จะต้องสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่ 
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สำาหรับใช้ในกรณีนั้นโดยเฉพาะ แต่ความรู้ใหม่นั้นเกิดจากไหน 

ก็คือจากการที่เรามีความรู้เก่า แล้วเอาความรู้นั้นมาเชื่อมโยง

กัน จับเอามาสัมพันธ์กันทำาให้เกิดเป็นความรู้ใหม่ ใช้ได้ตรงกับ

เหตุการณ์ ตรงกับสถานการณ์ ตรงกับเรื่อง แก้ปัญหาได้ อย่าง

นี้เรียกว่า ‘ความคิดทันการ’ เรื่องการตอบปัญหา การพิจารณา

เรื่องราวต่างๆ การสร้างความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ ต้องมี

ความคิดทันการนี้ด้วย จึงจะใช้ได้ตรงกับเรื่องราว แก้ไขปัญหาต่อ

เรื่องนั้นได้ชัดเจนแจ่มแจ้งและพัฒนาความรู้ขั้นต่อๆ ไป ตกลงว่า

มีปัญญาแตกฉาน ๔ ประการ ที่เรียกว่า ปฏิสัมภิทา ๔ คือ

 ๑.ปัญญาแตกฉานในอรรถ คือเนื้อความและความหมาย

ที่จะขยายออกไปได้เรียกว่า อัตถปฏิสัมภิทา

 ๒. ปัญญาแตกฉานในหลัก คือ ในตัวประเด็น หมายความ

ว่าเรื่องราวมากมายพิสดารสามารถจับมาตั้งวางเป็นหลักเป็น

ประเด็นได้เรียกว่า ธัมมปฏิสัมภิทา

 ๓. ปัญญาแตกฉานในภาษา ความสามารถเข้าใจในภาษา 

ในถ้อยคำาสำานวน ในรส เป็นต้น ที่เป็นเรื่องของภาษาชัดเจน 

สามารถเลือกมาใช้ให้ได้ผลมีประสิทธิภาพในการที่จะสร้างความ

รู้ความเข้าใจและความรู้สึกในการกระตุ้นแสดงอารมณ์ แสดง

ความต้องการของตนได้ ชักจูงผู้อื่นได้ เป็นต้น เรียกว่า นิรุตติ- 

ปฏิสัมภิทา

 ๔. ปัญญาแตกฉานในความคิดทันการ เอาความรู้ ที่มี

อยู่หรือได้รับถ่ายทอดมาเชื่อมโยงสัมพันธ์สร้างเป็นความรู้ความ
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คิดใหม่ ใช้แก้ปัญหา และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ เรียกว่า ปฏิภาณ-

ปฏิสัมภิทา

 ครบถ้วนอย่างนี้ก็จะอยู่ในยุคข่าวสารข้อมูลได้เป็นอย่าง

ดี การใช้ภาษาเป็นสื่อในการที่จะให้เข้าถึงสัจธรรมจะได้ผลดีเป็น

อย่างมากด้วย

เมื่อรู้จักใช้ ก็ประสานประโยชน์ได้  

เมื่อปฏิบัติพอดี ก็เป็นคุณทั้งหมด

 นอกจากนั้น ก็มีอีกแง่หนึ่ง ขั้นสุดท้ายสำาหรับตัวบุคคลที่

เป็นผู้พูดเอง คือ การใช้ภาษาอย่างรู้เท่าทัน ไม่ยึดติด ตรงนี้เป็น

ตัวสำาคัญ ซึ่งจะมีผลต่อตัวเองในทางจิตใจ ทำาให้เกิดความปลอด

โปร่งใจ และเมื่อใจปลอดโปร่ง ปัญญาก็จะแจ่มใสด้วย ช่วยใน

การที่จะใช้ภาษาต่อๆ ไป อย่างมีประสิทธิภาพ ใจของคนนั้น

จะต้องเป็นอิสระ ใจที่เป็นอิสระก็คือใจที่ใช้ภาษาอย่างรู้เท่าทัน 

ท่านเรียกว่าไม่ยึดติด ใช้ไปตามโวหารโลก อย่างพระพุทธเจ้าที่

ทรงมีลักษณะอย่างหนึ่งว่า ทรงรู้เท่าทันภาษา รู้ว่าสิ่งนี้เขาสมมติ

เรียกกันว่าอย่างนี้ ก็เข้าใจและใช้ไปตามสมมตินั้น แต่ไม่ติดใน

ภาษานั้น อันนี้ก็เป็นลักษณะสุดท้าย อาจจะยากสักนิด แต่เป็น

ลักษณะในขั้นสูงสุดที่เกี่ยวกับอิสรภาพของมนุษย์

 ต่อไปแง่ที่สองคือ ฝ่ายผู้รับสื่อหรือผู้ฟังจะปฏิบัติอย่างไร 

ผู้รับสื่อ หรือผู้ฟังนี้ ในการปฏิบัติต่อเรื่องภาษามี ๒ ขั้น
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 ขั้นที่ ๑ คือขั้นที่ยังต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อ การที่เรายัง

อาศัยภาษาเป็นสื่อนั้น มีความหมายรวมไปด้วยถึงการที่เรายัง

ต้องอาศัยผู้อื่นในการเข้าถึงสัจธรรม การที่เราจะพึ่งผู้อื่น เรา

สัมพันธ์กับผู้อื่น เราจะต้องใช้ปัญญาให้ดี ผู้อื่นก็มีทั้งซื่อสัตย์ มี

ทั้งหลอกลวง มีทั้งผู้ที่รู้จริง มีทั้งผู้ที่หลงผิด มีทั้งผู้ที่ถ่ายทอดได้

ดี มีทั้งผู้ถ่ายทอดไม่เป็น องค์ประกอบหรือปัจจัยฝ่ายผู้พูดก็ส่วน

หนึ่ง แต่การที่จะได้ผลต้องอยู่ที่ฝ่ายตัวผู้ฟังด้วย ถ้าผู้พูดสื่อได้

น้อย แต่ผู้ฟังมีประสิทธิภาพมาก ก็ยังได้ผลมากอยู่นั่นเอง

 ฉะนั้น หลักการนี้ก็คือว่า ผู้ฟังจะต้องมีโยนิโสมนสิการ 

รู้จักใช้ปัญญา รู้จักคิดพิจารณาในสิ่งที่เป็นข้อมูลหรือสิ่งที่ตน

ได้รับมาฟังมา ในการที่จะปฏิบัติต่อภาษานั้น อย่างที่พูดมาที

หนึ่งแล้วว่า โยนิโสมนสิการ คือความคิดเป็น รู้จักวิเคราะห์ เช่น 

รู้จักถามว่า คืออะไร เป็นอย่างไร ทำาไมเป็นอย่างนี้ มันจะทำาให้ 

เกิดผลอย่างไร สืบทอดกับเรื่องอย่างไร สัมพันธ์โยงกันอย่างไร 

มีข้อดีข้อเสียอย่างไร คนที่ถามอย่างนี้มากแล้วคิดค้นไปตาม

คำาถามเหล่านี้ พยายามตอบคำาถามเหล่านี้จะทำาให้ปัญญาแก่

กล้าขึ้นแล้วก็เป็นทางหนึ่งของการเข้าถึงสัจธรรม

 อย่างพระพุทธเจ้า ก่อนตรัสรู้พระองค์ก็ใช้วิธีนี้ถามตัวเอง  

เมื่อมีประสบการณ์ที่ควรรู้ ก็ตั้งเป็นคำาถามขึ้นว่า ตัวนี้เกิดขึ้น

จากอะไร เพราะอะไรอันนี้จึงมี พระองค์สืบค้นต่อไปก็จับได้ รู้

ว่า เพราะอันนี้มี อันนี้จึงมีด้วย พอถึงตัวไหนก็ถามเพื่อสืบค้น

ตัวนั้นต่อไป แล้วอันนี้ล่ะ มีขึ้นได้เพราะอะไร อะไรจึงทำาให้อันนี้
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มี สืบค้นต่อไป ก็ได้ตัวต่อไปสืบค้นเรื่อยไป จนกระทั่งตลอด หลัก

การคิดอย่างนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่เรียกว่า โยนิโสมนสิการ คือ 

การรู้จักคิดพิจารณาโดยแยบคาย สืบค้นจนตลอดถึงต้นเค้า

 ฉะนั้น ถ้ามองอะไรก็อย่ามองผิวเผิน ต้องสืบค้นให้ถึง 

ต้นเค้าแล้วต่อไปคือ การรู้เท่าทันสมมติ หรือปรมัตถ์ คือการรู้

เท่าทันความจริงที่แบ่งเป็นระดับ หมายความว่า ความจริงก็แบ่ง

เป็นระดับต่างๆ โดยหลักใหญ่ก็มีสองระดับ

 อย่างภาษาทางวิทยาศาสตร์ ถ้าเราพูดว่า ‘น้ำา’ มันก็คือ

ความจริงระดับหนึ่ง แต่ความจริงระดับนี้ในแง่วิทยาศาสตร์ ยังไม่

ถึงความจริงแท้ ก็ยังต้องสืบค้นลึกลงไปอีก

 วิทยาศาสตร์บอกว่า H2O ไฮโดรเจน ๒ อะตอม 

ออกซิเจน ๑ อะตอม เป็น H2O นี่คือ น้ำา ก็ทำาให้เข้าถึงความจริง

มากขึ้น พอพูดว่า H2O ผู้ที่เรียนวิทยาศาสตร์ก็รู้และมองความ

จริงลึกลงไปอีกระดับหนึ่ง จะไม่มองแค่น้ำา ขอให้นึกถึงคนสองคน  

เมื่อพูดคำาว่า น้ำา เขาจะมองความจริงไม่เท่ากัน คนที่เรียน

วิทยาศาสตร์และมีใจใฝ่ในวิทยาศาสตร์ก็จะมองน้ำา ในความ

รู้ความเข้าใจอย่างหนึ่ง แต่คนที่เป็นชาวบ้านมองคำาว่าน้ำา ใน

ความหมายและความรู้ความเข้าใจอีกอย่างหนึ่ง

 นี่คือความจริงในต่างระดับ เราจะต้องรู้เข้าใจเท่าทันว่า

ภาษานั้นสื่อความหมายในความจริงที่ต่างระดับกันได้ด้วย ซึ่ง

ขึ้นต่อผู้ที่พูดและผู้ที่ฟังด้วย ทั้งหมดอย่างนี้ ทางพระเรียกว่าเป็น

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เรียกว่า ความรู้ประเภทที่ ๑ กับความรู้
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ประเภทที่ ๒

 อะไรคือความรู้ประเภทที่ ๑ และความรู้ประเภทที่ ๒ ใน

ภาษาไทยอันนี้เป็นคำาที่ยังกำากวม เราพูดว่าความรู้ แต่ความรู้นั้น

แบ่งเป็น ๒ ประเภท ที่จริงท่านแบ่งได้หลายประเภท แบ่งโดยวิธี

อื่นอาจจะมี ๓ มี ๔ ได้ แต่ในแง่นี้ แบ่งเป็น ๒ ที่แบ่งเป็น ๒ มี

อะไร

 ความรู้ที่เราเอามาพูดกัน เรียนนั่น เราเรียนนี่ เรารู้วิชา

วิทยาศาสตร์ รู้วิชาเศรษฐศาสตร์ ความรู้อย่างนี้ รู้ตามที่อาจารย์

มาถ่ายทอด มาสอนมาบรรยายให้ฟัง จดกันไปบ้าง จำากันไปบ้าง 

รู้ว่าอันนั้นเขาแปลว่าอย่างนี้ รู้อย่างนี้เป็นความรู้ประเภทที่ ๑

 ความรู้ประเภทที่ ๑ นี้ บางทีคนไม่รู้จักแยกจากความรู้

ที่แท้จริง ก็ทำาให้เกิดปัญหา ความรู้อย่างนี้ เป็นเพียงความรู้ระดับ

ต้น ซึ่งยังไม่สามารถใช้แก้ปัญหาได้แท้จริง ความรู้ประเภทนี้จะ

เป็นความรู้ประเภทอุปกรณ์ เป็นความรู้ประเภทข้อมูลข่าวสารที่

รับถ่ายทอดมา

 ความรู้ประเภทที่ ๒ คือ เมื่อเรารับถ่ายทอดข้อมูลนั้นมา

แล้ว เราเองมีความเข้าใจต่อสิ่งนั้นอย่างไร รู้ข้อมูลที่รับนั้นเขาว่า

มาอย่างไร เราก็รู้ได้ตามนั้น เข้าใจ เห็นความหมายหรือสาระของ

ความรู้นั้น อย่างนี้ก็เรียกว่าความรู้เหมือนกัน

 ถึงตอนนี้ เราจะเป็นตัวของตัวเอง ความรู้ประเภทที่ ๑ 

เป็นความรู้ของคนอื่น เรารับมาเก็บเอาไว้เหมือนกับของฝาก เรา

ลองสำารวจตัวเอง เรามีความรู้ของคนอื่นมาเก็บใส่ตัวเองไว้เป็น
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ของฝากหรือเปล่า ถ้าเต็มไปด้วยความรู้ประเภทนี้มาก เป็นของ

เก็บมารวมๆ ไว้เฉยๆ ถ้าได้แค่นี้ก็มีเพียงความรู้ประเภทที่ ๑

 ต่อไปอีกขั้นหนึ่ง เรามีความรู้เข้าใจต่อความรู้นั้นอย่างไร 

ความรู้ที่เข้าใจสาระสำาคัญของมัน เข้าใจเหตุผลของมัน เข้าใจ

ความสัมพันธ์ของมันกับเรื่องราวอื่น อันนี้เป็นความรู้ที่สำาคัญ 

เป็นความรู้ท่ีเข้ามาเป็นเน้ือเป็นตัวของเรา เป็นความรู้ประเภทท่ี ๒

 ความเข้าใจในการวิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบ

ประการหนึ่ง ความเข้าใจในการสืบค้นเหตุปัจจัยประการหนึ่ง 

ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งนั้นกับสิ่งอื่นประการหนึ่ง 

ความรู้ระดับนี้เราเรียกว่าเป็นปัญญา แล้วความรู้ประเภทที่ ๑ 

เรียกว่าอะไร

 ความรู้ประเภทที่ ๑ ที่เป็นเหมือนของที่คนอื่นเขา

ถ่ายทอดมา เราเอามาเก็บไว้เป็นของฝาก เรียกว่า ‘สุตะ’ ภาษา

ปัจจุบันก็เป็น data และ information คนจำานวนมากเข้าใจว่า 

information หรือ data เป็นความรู้ของตัวเอง ที่แท้มันไม่ใช่ มัน

เป็นเพียงของที่เก็บรวบรวมเอาไว้ ซึ่งเป็นของดิบ เป็นข้อมูล เป็น

อุปกรณ์ที่จะใช้ประโยชน์ ถ้าไม่มีปัญญาของตัวเองที่จะเข้าใจถึง

สาระ ไม่สามารถแยกแยะองค์ประกอบของสิ่งนั้น ไม่สามารถสืบ

สาวปัจจัยและความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสิ่งอื่น เขาจะไม่สามารถ

นำา สุตะ หรือ information หรือ data ไปใช้ให้เป็นประโยชน์

 เพราะฉะนั้น เราจะต้องพัฒนาตัวปัญญานี้ขึ้นมา ทาง

พระท่านกล่าวว่า ปญฺญา	สุตวินิจฺฉินี	แปลว่า ปัญญาเป็นเครื่อง
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วินิจฉัยสุตะ หมายความว่า สุตะนี้เป็นตัวความรู้เบื้องต้น จะต้อง

มีปัญญามาเป็นตัววินิจฉัยให้รู้สุตะนั้น ตั้งแต่ว่า เป็นของจริงหรือ

ไม่ มีความหมายเป็นอย่างไร เป็นต้น จนกระทั่งสามารถนำาไปใช้

ประโยชน์และอันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติในฝ่ายผู้รับสื่อ 

 ผู้รับสื่อแยกเป็น ๒ ชั้น หรือ ๒ ประเภท ประเภทที่ ๑ 

คือ พวกที่ยังต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อ ประเภทที่ ๒ คือ พวกที่อยู่

ในขั้นทะลุผ่านภาษาเข้าถึงตัวประสบการณ์ อย่างที่บอกแล้วว่า 

ตราบใดที่เรายังใช้ภาษาเป็นสื่อ ก็คือ การที่เรายังต้องอาศัยคน

อื่นในการที่จะเข้าถึงสัจธรรมอยู่

 การเข้าถึงความจริงนั้นไม่จำาเป็นจะต้องใช้ภาษาเสมอไป 

เพราะความจริงนั้นเป็นสภาวะ ความจริงนั้นมันเปิดเผยตัวของ

มันเองตลอดเวลา แต่มนุษย์ทำาไมจึงไม่รู้ความจริง ทำาไมไม่เข้าถึง 

ก็เพราะเอาอะไรไปบังตัวเองไว้ หรือบางทีก็หลอกกันไปเสีย รวม

ทั้งภาษานี้ด้วย ภาษาที่ว่าเป็นสื่อให้เข้าถึงความจริง แต่บางทีมัน

เป็นตัวที่ไปปิดบังความจริงเสียอย่างที่ว่าแล้ว

 บางครั้งเราไม่จำาเป็นต้องอาศัยภาษา และไม่ต้องอาศัย

คนอื่น เราก็เข้าถึงตัวประสบการณ์นั้นได้ด้วยตนเอง ในเมื่อ

ธรรมชาติเปิดเผยตัวมันอยู่แล้ว คนบางคนก็เข้าถึงความจริงของ

ธรรมชาติโดยประสบการณ์ตรง จากการที่เขารู้จักโยนิโสมนสิการ

 ยกตัวอย่างทางวิทยาศาสตร์ นายไอแซค นิวตันไปนั่งอยู่

ใต้ต้นแอปเปิ้ล ลูกแอบเปิ้ลตกลงมา เขาคิดได้ถึงกฎ gravitation 

หรือเรื่อง gravity ก็ได้ความจริงขึ้นมาเป็นความจริงระดับหนึ่ง ถึง
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แม้ว่า gravity หรือหลักว่าด้วย gravitation ในทางวิทยาศาสตร์

อีกระดับหนึ่งถือว่า มันไม่ใช่ความจริงแท้ แต่อย่างน้อยมันก็เป็น

กฎธรรมชาติที่ใช้ได้ในระดับหนึ่ง ในการเข้าถึงความรู้ในความจริง

นี้เขาไม่ต้องอาศัยภาษาที่คนอื่นถ่ายทอดมา แต่มันเป็นภาษา

ที่มี concept อยู่ในใจ เขาอาศัยประสบการณ์ตรงนี้ ทำาให้เขา

สามารถเข้าถึงความจริงได้ แต่คนอื่นทำาไมไม่ได้ความจริงนี้ คน

จำานวนมากมายก่อนนายนิวตันตั้งแสนตั้งล้าน หรือหลายล้าน

คนเห็นลูกแอบเปิ้ลตกลงมาไม่รู้กี่ครั้ง แต่ไม่เคยมีใครได้ความรู้นี้ 

ทำาไมจะต้องมารอนายนิวตัน นายนิวตันมีอะไรพิเศษ นายนิวตัน

พิเศษ เพราะมีโยนิโสมนสิการ

 เพราะฉะนั้น เราอาจจะมองผ่านทะลุสื่อภาษาไปเข้าถึง

ประสบการณ์ตรงโดยที่ตัวเรามีปัญญาที่รู้จักคิดพิจารณาหรือ

โยนิโสมนสิการนี้ ก็เข้าถึงสัจธรรมได้ด้วยตนเอง หรืออย่างพระ

ภิกษุรูปหนึ่งไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ ได้เห็นใบไม้ร่วงหล่น พอใบไม้แก่

ร่วงหล่นมาก็เกิดมีปัญญาโพลงสว่างขึ้นมา เห็นความไม่เที่ยงแท้

ของสรรพสิ่ง เกิดความรู้เข้าถึงกฎแห่งอนิจจังขึ้นนี้ก็เรียกว่า การ

เข้าถึงโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านสื่อภาษาเหมือนกัน

 รวมความว่า ทั้งหมดเป็นเรื่องของการต้องใช้โยนิโส-

มนสิการทั้งนั้น ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะใช้ภาษาก็ตาม หรือจะใช้วิธี

ประสบการณ์ตรงโดยไม่ผ่านภาษาก็ตาม เข้าหลักของพุทธภาษิต

ว่า โยนิโส วิจิเน ธมฺมำ ปญฺญาญตฺถำ วิปสฺสติ แปลว่า พึงวิจัย

สืบค้นให้ถึงต้นเค้า หรือวิจัยโดยแยบคาย ถ้าแปลง่ายๆ ก็วิจัย



๔๖ การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม

ธรรมโดยแยบคาย หรือใช้ปัญญาสืบค้นโดยแยบคาย ก็จะมอง

เห็นแจ้งความหมายด้วยปัญญา

 ในคำาที่ว่า “พึงวิจัยธรรมโดยแยบคาย แล้วจะเห็นความ

หมายแจ้งชัดด้วยปัญญา” ธรรมในความหมายที่ ๑ คือ ตัวสภาวะ

หรือสิ่งที่มีอยู่โดยธรรมชาติ หรือตัวความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติ

ธรรมในความหมายที่ ๒ คือ คำาสอนของคนที่เข้าถึงความจริงนั้น

แล้วนำาความจริงนั้นมาถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจ คำาสอนของเขาที่

แสดงความจริงนั้น ก็เรียกว่า ธรรม เหมือนอย่างเราเรียกคำาสอน

ของพระพุทธเจ้าว่า ธรรม ก็เพราะเป็นคำาสอนของท่าน ที่เข้าถึง

ความจริงแล้วนำามาถ่ายทอดแสดงให้เข้าใจ

 ตัวสภาวะความจริงของธรรมชาติก็เรียกว่า ธรรม คำาสอน

ที่แสดงสภาวะนั้นก็เรียกว่า ธรรม ภาษายังมาสื่อธรรมในความ

หมายทั้ง ๒ นี้อีก เป็นการสื่อสองชั้น

 เพราะฉะนั้น ถ้าเราวิจัยตัวธรรมในความหมายที่ ๑ ก็คือ 

การเข้าถึงประสบการณ์ตรง ไม่ต้องผ่านภาษา หรือถ้าวิจัยธรรม

ในความหมายที่ ๒ ก็คือ วิจัยตัวคำาพูดบอกเล่าที่แสดงสัจธรรม

นั้น ก็อาศัยภาษาพุทธภาษิตนี้ใช้ได้ทั้งสองความหมาย

 ทีนี้ ต่อไปก็ถึงข้อที่ ๓ ขอทวนว่า ข้อที่ ๑ พูดถึงวิธีปฏิบัติ

ของผู้ใช้ภาษาเป็นสื่อหรือพูด ข้อที่ ๒ พูดถึงผู้รับสื่อหรือผู้ฟังว่า

จะปฏิบัติอย่างไร ข้อที่ ๓ ก็คือกระบวนการ หมายถึงกระบวนการ

ใช้สื่อที่ได้ผลดี มีประสิทธิภาพในการที่จะช่วยให้เข้าถึงสัจธรรม 

อันนี้คือการที่มีการใช้ภาษาสื่อนำาความจริงต่อๆ ไป โดยก้าว



๔๗พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

คู่เคียงไปกับการเข้าถึงประสบการณ์จริงๆ นั้น หมายความว่า

เป็นกระบวนการที่ทั้ง ๒ อย่าง อาศัยซึ่งกันและกัน คือเรารู้อยู่

แล้วว่าสาระของการสื่อด้วยภาษาก็เพื่อนำาคนเข้าถึงสัจธรรมแต่

เราจะมัวใช้ภาษากันอยู่เพื่ออธิบายสัจธรรมทุกระดับไม่ได้มันจะ

ไม่มีการก้าวหน้าไป

 เพราะฉะนั้น เราจึงควรทำาแบบควบประสานและเป็น 

ขั้นตอนตามลำาดับ เริ่มด้วยภาษาจะโยงไปถึงสัจธรรมในระดับที่

เราควรจะเข้าถึงในตอนต้นก่อน เราก็อาศัยภาษานั้นเป็นสื่อเข้า

ถึงประสบการณ์ระดับต้นนั้น พอถึงประสบการณ์ระดับนั้นแล้ว 

เราก็มีฐานที่ว่า ภาษาเป็นสื่อที่โยงไปหาประสบการณ์ที่เราได้ถึง

แล้วด้วยตนเองจริง จากนั้นเราก็ใช้ภาษาโยงไปหาประสบการณ์

ขั้นต่อไปที่เรายังไม่รู้ โดยวิธีนี้ก็จะเป็นการก้าวไปเรื่อยๆ

 จริงอยู่ สัจธรรมเรายังไม่ถึง แต่ด้วยการใช้ภาษาอย่าง 

ชาญฉลาด ก็ทำาให้เราก้าวไปพร้อมกัน ระหว่างการใช้ภาษาเป็น

ส่ือกบัการเขา้ถงึระดับตา่งๆ ของสจัธรรม จนถึงเขา้ถึงสจัธรรมโดย 

สมบูรณ์ในที่สุด นี่คือการใช้ภาษาเป็นสื่อโดยคู่เคียงกันไปกับการ

เข้าถึงประสบการณ์นั้นๆ อันนี้เป็นวิธีการที่สำาคัญในกระบวนการ 

โดยท่ีว่าประสบการณ์ต่างๆ มาเป็นฐานทางภาษาให้แก่การเข้าถึง 

ประสบการณ์ที่สูงขึ้นไป ซึ่งเป็นการอาศัยสิ่งที่เป็นสื่อแต่ขั้นให้

ออกผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง ซึ่งก็อาศัยผลการปฏิบัติเป็น

เครื่องช่วยในการพิสูจน์ด้วย



๔๘ การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม

 แต่ก็อย่างที่พูดมาแล้วว่า จะต้องมีการโยงกลับไปเรื่อยๆ  

ผลปฏิบัติอาจจะหลอกลวงเราได้ และภาษาในการส่ือประสบการณ์

ตรงก็อาจจะหลอกลวงเราได้ แต่เราก็มีภาษานั้นแหละมาเป็น

สื่อในการแก้ไข เช่น โดยมีคนที่ชาญฉลาดมาช่วยมาวิเคราะห์

วิจารณ์กัน มีการอภิปราย การรู้จักรับฟังก็ทำาให้เกิดความเข้าใจ

ในความหลงผิด แล้วก็เกิดการถอนตัวได้อีก เพราะฉะนั้น การ

ที่จะก้าวไปสู่การเข้าถึงสัจธรรมจึงเป็นการรู้จักปฏิบัติอย่างชาญ

ฉลาดระหว่างการใช้ภาษากับการที่จะได้สัมผัสประสบการณ์

เหล่านั้นคู่เคียงอย่างเอื้อกันไป



๔๙พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

บทสรุป

 เรื่องที่ว่ามาทั้งหมดนี้ ย่อมสรุปลงในหลักการใหญ่ที่

พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว คือต้องโยงเข้าหาจุดสัมพันธ์ในระบบ

ชีวิตของมนุษย์ ปัญญาที่เห็นสอดคล้องกับสัจธรรม ซึ่งจะพัฒนา

ขึ้นไปจนเป็นปัญญาที่รู้แจ้งเข้าถึงสัจธรรมนั้น เรียกว่า สัมมาทิฏฐิ 

ปัจจัยที่จะให้เกิดสัมมาทิฏฐินั้นมี ๒ อย่าง คือปัจจัยภายนอก 

ได้แก่เสียงบอกเล่าคำากล่าวสอนจากผู้อ่ืน (ปรโตโฆสะ) โดยเฉพาะ 

จากกัลยาณมิตร และปัจจัยภายใน ได้แก่การรู้จักคิดพิจารณา

ด้วยตนเอง (โยนิโสมนสิการ)

 ปัจจัยภายนอกนั้นก็คือการสื่อภาษา ซึ่งสำาคัญมาก แต่

ตัวบุคคลก็จะต้องมีปัจจัยภายใน คือ โยนิโสมนสิการด้วย จึงจะ

ทำาให้ภาษาที่สื่อสำาเร็จประโยชน์ในการเข้าถึงสัจธรรมได้จริง

 ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนี้ มาประสานกันเชิง 

ปฏิบัติการในกระบวนการที่ทำาให้ความรู้ความเข้าใจเจริญ

เพิ่มพูนยิ่งขึ้นๆ จนกลายเป็นปัญญาที่เข้าถึงสัจธรรมกระบวนการ 

นีด้ำาเนนิไปโดยอาศยัการสบืทอดตอ่กนัขององคป์ระกอบ ๔ อยา่ง  

ที่สัมพันธ์ส่งผลอุดหนุนกันเป็นระบบ องค์ประกอบ ๔ อย่างชุดนี้ 

ท่านเรียกว่า ปัญญาวุฒิธรรม กล่าวคือ

 ๑. การเข้าหาแหล่งความรู้ที่เชื่อถือหรือไว้ใจได้ (สัปปุริส 

สังเสวะ—การเสวนาสัตบุรุษ)

 ๒. ความขยันหมั่นเพียรและรู้จักรับข่าวสารข้อมูลที่สื่อ

ผ่านแหล่งความรู้นั้นๆ (สัทธัมมัสสวนะ—การสดับพระสัทธรรม)



๕๐ การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม

 ๓. การรู้จักมอง รู้จักคิดพิจารณาวิเคราะห์สืบสาวเชื่อม

โยงเป็นต้นที่จะหาความจริงและใช้ประโยชน์จากข่าวสารข้อมูลที่

สื่อกันนั้นได้ (โยนิโสมนสิการ—การทำาใจให้แยบคาย)

 ๔. การลงมือปฏิบัติ หรือทำาการให้เป็นไปอย่างมีความ

ประสานสอดคล้องกันระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายในระบบ ทั้ง

ที่เป็นหลักการ วิธีการ และจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้ประสบการณ์

ตรงที่จะนำาสู่การเข้าถึงสัจธรรมในที่สุด (ธัมมานุธัมมปฏิบัต—ิการ 

ปฏิบัติองค์ธรรมย่อยโดยสอดคล้องกับหลักใหญ่) ในองค์ประกอบ 

๔ อย่างนั้น สองข้อแรก เป็นฝ่ายปัจจัยภายนอกที่จะติดต่อผ่าน

สื่อภาษา สองข้อหลัง เป็นฝ่ายปัจจัยภายในของตนเองที่ต้องการ

จะเข้าถึงธรรม

 ในองค์ประกอบ ๒ ข้อของฝ่ายปัจจัยภายนอกน้ัน ข้อแรก 

ท่ีว่าเป็นแหล่งความรู้ท่ีเช่ือถือไว้ใจได้ ก็คือบุคคลท่ีมีประสบการณ์ 

ตรงจากการเข้าถึงสัจธรรมด้วยตนเองแล้ว ซึ่งเป็นฐานรองรับการ

สื่อภาษาในข้อที่ ๒ ทำาให้การสื่อภาษานั้นมีความหมายเป็นการ

ถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการเข้าถึงสัจธรรม

 ส่วนในองค์ประกอบสองข้อของฝ่ายปัจจัยภายใน ข้อ ๓  

เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องได้ผลต่อข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการสื่อ

ภาษามาถึงตนซึ่งนำาไปสู่ข้อ ๔ ที่จะช่วยให้ได้ประสบการณ์ตรง

ในการเข้าถึงสัจธรรม

 โดยนัยนี้ การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม ในขั้นพื้นฐานก็

คือการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการเข้าถึงสัจธรรมของ



๕๑พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

บุคคลหนึ่ง (ในข้อ ๑) ไปยังอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อให้บุคคลผู้นั้นเข้า

ถึงสัจธรรมด้วยประสบการณ์ตรงด้วย (ในข้อ ๔) ในแง่นี้ ข้อ ๑ 

และ ๔ เป็นเรื่องของประสบการณ์ตรง ส่วนข้อ ๒ และ ๓ เป็น

เครื่องมือที่จะช่วยประสบการณ์ตรงของบุคคลหนึ่ง (ข้อ ๑) ช่วย

นำาอีกบุคคลหนึ่งไปถึงจุดหมายแห่งการได้ประสบการณ์ตรงนั้น

นั่นเอง (ข้อ ๑)

 ในกระบวนการพัฒนาปัญญาที่ดำาเนินไปในระบบความ

สัมพันธ์อย่างถูกต้องนี้ จะเห็นว่ามีการประสานเกื้อหนุนกัน ทั้ง

ระหว่างปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอก และระหว่างข้อมูลหรือ

สิ่งสดับผ่านสื่อภาษากับประสบการณ์ตรงในการปฏิบัติ ซึ่งจะทำา 

ให้ความรู้ข้อมูลเบื้องต้น พัฒนาขึ้นไปเป็นความรู้ความเข้าใจถูก

ต้องสอดคล้องกับสัจธรรมที่เรียกว่า สัมมาทิฏฐ ิทำาให้สัมมาทิฏฐิ

นั้นพัฒนาต่อไปๆ จนกลายเป็นปัญญาที่เข้าถึงสัจธรรม

 ปัจจัยอุดหนุนนั้น พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ๕ อย่าง ซึ่งเป็น 

เรื่องขององค์ประกอบด้านต่างๆ ของชีวิตของคนนั่นเองที่จะต้อง

มาสัมพันธ์ในลักษณะที่ส่งผลเกื้อหนุนต่อกันอย่างสอดคล้อง 

เมื่อการสื่อภาษาดำาเนินไปโดยวิธีที่ถูกต้อง และประสานเข้ากับ

ระบบสัมพันธ์แห่งการพัฒนาชีวิตของคน ก็สามารถนำาสู่ผลคือ 

การเข้าถึงสัจธรรม ปัจจัยอุดหนุน ๕ ประการนั้น คือ

 ๑. พฤติกรรมที่เกื้อหนุน (ศีล)

 ๒. ข้อมูลความรู้ที่ถ่ายทอดบอกกล่าวเล่าเรียนสดับฟัง 

(สุตะ)



๕๒ การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม

 ๓. การสนทนา ถกเถียง อภิปราย (สากัจฉา)

 ๔. การพัฒนาคุณภาพ สมรรถภาพ และสุขภาพของจิตใจ 

(สมถะ)

 ๕. การพัฒนาปัญญาให้มองเห็นโลกและชีวิตตามเป็นจริง 

(วิปัสสนา)

 เมื่อการสื่อภาษาด้วยสุตะและสากัจฉา ประสานเข้ากับ 

กระบวนการพัฒนาชีวิตที่สัมพันธ์กันครบถ้วนทั้งระบบคือ

ทั้งพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา ก็จะอุดหนุนปัญญาที่เห็น

สอดคล้องกับสัจธรรม คือ สัมมาทิฏฐิให้พัฒนาขึ้นไปจนเป็น

ปัญญาที่เข้าถึงสัจธรรม อันจะส่งผลต่อชีวิต ทำาให้เข้าถึงสันติสุข

และอิสรภาพที่แท้จริง ซึ่งจะเป็นเกณฑ์ตรวจสอบและวัดผล 

ไปด้วยในตัวว่า เป็นการเข้าถึงสัจธรรมที่จริงแท้

 เมื่อการสื่อภาษาช่วยให้ชีวิตพัฒนาเข้าถึงสันติสุขและ

อิสรภาพที่แท้จริงแล้ว การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรมก็บรรลุ 

จุดหมาย

 การปาฐกถาครั้งนี้จึงจบลงได้ ด้วยประการฉะนี้.


