ภาษาคน ภาษาธรรมของพระนาคารชุนในคัมภีร์ “มูลมัธยมกการิ กา”

ภาษาคน ภาษาธรรม
ของพระนาคารชุน
ในคัมภีร์ “มูลมัธยมกการิกา”
สมบัติ มัง่ มีสขุ ศิริ

35

36

ธรรมธารา วารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา ฉบับที่ 1 ปี 2559

ภาษาคน ภาษาธรรมของพระนาคารชุน
ในคัมภีร์ “มูลมัธยมกการิกา”
สมบัติ มัง่ มีสขุ ศิริ*
บทคัดย่ อ
พระนาคารชุน เป็ นนักปรัชญาคนส�ำคัญของพุทธศาสนาฝ่ ายมหายาน คัมภีร์ชิ ้น
เอกที่เป็ นผลงานของท่านที่นิยมศึกษากันมากที่สดุ ในหมู่นกั ปราชญ์ ด้านพุทธศาสนา
มหายาน ก็คือ “คัมภีร์มลู มัธยมกการิ กา” ในคัมภีร์ ท่านนาคารชุนได้ อธิบายแนวคิดทาง
ปรัชญาฝ่ ายมหายานไว้ อย่างลึกซึ ้งซึง่ ชาวบ้ านสามัญชนคนธรรมดาเข้ าใจได้ ยาก โดย
เฉพาะค�ำสอนเรื่ อง ศูนยตา (ภาษาบาลี คือ สุญญตา) และปฏิจจสมุปบาท (ภาษา
สันสกฤต คือ ประตีตยะสะมุตปาทะ) เมื่อพิจารณาจากรู ปแบบการประพันธ์ และ
วัตถุประสงค์ของคัมภีร์ จะพบว่าคัมภีร์มลู มัธยมกการิกานี ้มุง่ ให้ เป็ นคูม่ อื ส�ำหรับพระสงฆ์
เพือ่ การโต้ วาทีกบั ส�ำนักปรัชญาอืน่ ทังที
้ เ่ ป็ นพุทธและฮินดู เน้ นทีแ่ นวภาษาธรรม คือ เน้ น
ความลึกซึ ้ง ต้ องอาศัยความรู้ ความเข้ าใจทางพุทธศาสนาที่ลกึ ซึ ้ง หลากหลาย แต่หาก
พิจารณาให้ ลกึ ถึงเป้าหมายที่แท้ จริ งของพระนาคารชุน จะพบว่าท่านต้ องการให้ ละทิฐิ
หรื อทฤษฏีทงหมดที
ั้
่เป็ นแนวการสอนแบบภาษาธรรม แล้ วกลับไปสูแ่ นวทางภาษาคน
คือ การกลับไปสูแ่ นวทางการปฏิบตั คิ �ำสอนดังเดิ
้ มของพระพุทธเจ้ าซึง่ ทรงสอนตามการ
พิจารณาบุคคล สถานที่ สถานการณ์ซงึ่ มีเป้าหมายคือ คนส่วนใหญ่หรื อชาวบ้ านทัว่ ไป
เป็ นหลัก
บทความนี ้ มุ่งวิเคราะห์คมั ภีร์มลู มัธยมกการิ กาของพระนาคารชุนตามกรอบ
แนวคิดเรื่ อง ภาษาคน ภาษาธรรม ที่พทุ ธทาสภิกขุเป็ นผู้เริ่ มใช้ และท�ำให้ แพร่หลายใน
ประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อหามุมมองใหม่ โดยอาศัยกรอบความคิด ทฤษฎี
หลากหลายจากนักปราชญ์ นักวิชาการผู้ร้ ูด้านพุทธศาสนา โดยจะเน้ นที่นกั ปราชญ์ชาว
ไทยเป็ นหลัก เพื่อให้ ทราบมุมมองและแนวคิดที่จะเป็ นประโยชน์และสามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้ กบั การด�ำเนินชีวิตตามแนววิถีพทุ ธส�ำหรับคนไทยในปั จจุบนั
ค�ำส�ำคัญ: ภาษาคน ภาษาธรรม, นาคารชุน, มูลมัธยมกการิ กา
* ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร., ประจ�ำศูนย์สนั สกฤตศึกษาและภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
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Abstract

Nāgārjuna is the most well-known philosopher within the Mahāyāna

Buddhist tradition. His epoch-making work, widely studied by both Eastern
and Western scholars, is a Sanskrit text called Mūlamadhyamakakārikā :
‘Fundamental Verses on the Middle Way’. This text deals with several significant Buddha’s doctrines, most notably Śūnyatā and Pratītyasamutpāda,
in a terse manner which is quite difficult to understand. Considering the
form and the aim of the text, it is obvious that the text is for the intellectual elite within the montastic tradition of Indian Buddhism, in particular monks
who have to debate profound philosophical topics with different opponents,
both Buddhists and Hindus. Most of chapters of the text focus on ‘canonical language ’, the understanding of which requires profound knowledge
and insight, but when considering Nāgārjuna’s ‘true aim’, it seems that he
would like all human beings to discard all theories which are in the form of
‘canonical language’ and instead use ‘worldly or conventional language’
which was alternatively employed in public by the Buddha in accordance
with persons, occasions and places.
The paper is a humble attempt to analyze Nāgārjuna’s Mūlamadhyamakakārikā with a special emphasis on ‘conventional and canonical
language ’ or ‘Pha Sa Khon Pha Sa Tham’ in Thai language, a concept which
monk Buddhadasa, the Thai eminent Buddhist scholar, first used and popularized. Other scholars’ concepts and theories, especially Thai scholars’,
will be utilized in order to form a new idea of the past which can be applied
to the contemporary practice of Buddhism.
Keywords: Conventional and canonical language, Nāgārjuna, Mūlamadhyamakakārikā.
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1. บทน�ำ
ภาษาท�ำให้ มนุษย์ตา่ งจากสัตว์ทงหลายในโลกนี
ั้
้มนุษย์สามารถพัฒนาเผ่าพันธุ์
ของตนเองจนกลายเป็ นผู้ครอบครองโลกนี ้เหนือกว่าสัตว์อื่น ๆ ได้ ก็เพราะภาษา ภาษา
เป็ นเครื่ องมือสื่อสารของมนุษย์ที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพมาก สามารถก่อให้ เกิด
สงครามก็ได้ เกิดสันติภาพก็ได้ ตามแต่มนุษย์จะใช้ ภาษาเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตนต้ องการ
แนวคิดที่กล่าวมานี ้เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป แม้ ในระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง สังคมมนุษย์
ที่มีภาษาสลับซับซ้ อนกว่า ย่อมมีอิทธิพลมากกว่าหรื อสามารถครอบง�ำอีกสังคมหนึง่ ที่
มีภาษาทีส่ ลับซับซ้ อนน้ อยกว่า ข้ อนี ้หมายความรวมถึงภาษาทีใ่ ช้ สอื่ แนวคิดทางปรัชญา
และศาสนาในแต่ละสังคมด้ วย
พุทธศาสนาถือก�ำเนิดในดินแดนชมพูทวีป หรื อประเทศอินเดียในปั จจุบนั เมื่อ
2600 กว่าปี มาแล้ ว โดยพระพุทธเจ้ า หรื อเดิมคือ เจ้ าชายสิทธัตถะ ได้ รับการยอมรับ
นับถืออย่างแพร่หลายจากอินเดียไปสูภ่ มู ภิ าคต่าง ๆ ผ่านเส้ นทางทิศเหนือแล้ วผ่านเอเชีย
กลางไปยังพืน้ ที่ที่เป็ นประเทศจีน เกาหลี และญี่ ปุ่นในปั จจุบนั ส่วนเส้ นทางทิศใต้
ก็แผ่อิทธิพลไปยังประเทศศรี ลงั กา ด้ านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ก็ได้ รับการยอมรับนับถือ
อย่างสูงในประเทศพม่า ไทย ลาว กัมพูชา และชวาหรื ออินโดนีเซีย ดังปรากฏหลักฐาน
ทางโบราณคดีทงจารึ
ั ้ กบนแผ่นหินและประติมากรรมรูปเคารพในพุทธศาสนาที่ปัจจุบนั
มีการขุดค้ นพบเป็ นจ�ำนวนมาก
ค�ำสอนทางพุทธศาสนาที่แพร่ หลายไปในภูมิภาคที่กล่าวมาแล้ ว อยู่ในรู ปของ
ภาษาอันเป็ นเครื่ องมือประกาศศาสนาที่ทรงประสิทธิภาพมากที่สดุ ของมนุษย์ เป็ นที่ร้ ู
กันทัว่ ไปในหมูน่ กั วิชาการด้ านพุทธศาสน์ศกึ ษา1 ว่า พุทธศาสนาทีแ่ พร่หลายจากอินเดีย
1

Bapat (1997: 53-74).
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ผ่านเอเชียกลางเข้ าไปสู่จีนและเลยไปถึงญี่ปนนั
ุ่ น้ ส่วนใหญ่บนั ทึกค�ำสอนด้ วยภาษา
สันสกฤต พุทธศาสนาสายนี ้มีอดุ มการณ์ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทุกคนให้ ได้ เข้ าถึงจุดหมาย
ของชีวติ อย่างเต็มที่ โดยตนเองพร้ อมจะเป็ นคนสุดท้ ายที่จะไปสูจ่ ดุ หมายและเรี ยกกลุม่
ของตนเองที่มีแนวคิดเช่นนี ้ว่า มหายาน จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ค้นพบในภูมภิ าค
ต่าง ๆ พระสูตรส�ำคัญของพุทธศาสนาสายนี ้ ล้ วนแต่บนั ทึกด้ วยภาษาสันสกฤตทังสิ
้ ้น
ต่อมาได้ รับการแปลออกไปเป็ นภาษาจีน และภาษาทิเบต แม้ พระสูตรบางสูตรต้ นฉบับ
ภาษาสันสกฤตจะหายไปตามกาลเวลา แต่ฉบับแปลบางส่วนยังคงอยู่ ทังยั
้ งสามารถ
สืบค้ นและแปลจากภาษาจีนหรื อทิเบตกลับไปเป็ นภาษาสันสกฤตได้ อีกครัง้ หนึง่
ส่ว นพุท ธศาสนาอี ก สายหนึ่ง มี อุด มการณ์ คื อ การด� ำ เนิ น วิ ถี ป ฏิ บัติ ต ามที่
พระพุทธเจ้ าทรงวางแนวทางไว้ ตงแต่
ั ้ พระองค์ยงั ทรงพระชนม์อยู่ ไม่เปลีย่ นแปลงค�ำสอน
ทางพุทธศาสนาที่เชื่อกันว่าดังเดิ
้ มที่สดุ ที่บนั ทึกด้ วยภาษาตระกูลอินเดียยุโรปยุคกลาง
ที่เรี ยกว่า ภาษาปรากฤต ซึง่ มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับภาษาถิ่นของอินเดีย เช่น ภาษา
ไปศาจี ภาษาอวันตีและภาษามาคธี ปั จจุบนั นักวิชาการไทยนิยมเรี ยกว่า ภาษาบาลี2
ค�ำสอนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของพุทธศาสนาสายนี ้ได้ รับการรวบรวมและผ่านการการสังคายนา
หรื อการร้ อยเรี ยงให้ เป็ นหมวดหมูอ่ ย่างเป็ นระบบ จนมีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
เราเรี ยกว่า พระไตรปิ ฎก การสังคายนาหรื อจัดหมวดหมูค่ ำ� สอนทางพุทธศาสนานี ้จัดท�ำ
ครั ง้ แรกหลังจากที่พระพุทธเจ้ าปริ นิพพานได้ เพียง 3 เดือน ตามมติของพระเถระ
คนส�ำคัญหลายท่าน ดังนัน้ พุทธศาสนาฝ่ ายนี ้จึงได้ ชื่อว่า เถรวาท แต่กลุม่ พุทธศาสนา
มหายานกลับ เรี ย กชาวพุ ท ธกลุ่ม หลัง นี ท้ ี่ นั บ ถื อ พระไตรปิ ฎกภาษาบาลี แ ละให้
ค� ำว่า “บาลี” ไม่ใช่ชื่อของ “ภาษา” แต่เป็ นความเข้ าใจผิ ดของนักวิ ชาการชาว
ตะวันตกในช่วงคริ สต์ศตวรรษ 18-19 ที่เข้ าใจ “พระไตรปิ ฎกบาลี - Pali Cannon” ซึง่ ในตอนต้ นเรา
เรี ยกด้ วยชื่อว่า “ธรรมวินยั ” ได้ รับการจดจ�ำ บันทึกและสาธยายด้ วยภาษาถิ่นของอินเดียตอนเหนือ
และต่อมาก็ปรับเปลี่ยนมาเป็ นภาษาที่เราเรี ยกว่า “บาลี” ในปั จจุบนั นี ้ ดูรายละเอียดใน Porter
(1999: 28) .
2
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ความส�ำคัญกับ “ความเป็ นพระอรหันต์” ด้ วยค�ำว่า “หีนยาน” แปลว่า ยานที่คบั แคบ
หรื อยานล�ำเล็ก ตรงข้ ามกับ “มหายาน” ของพวกเขาที่กว้ างใหญ่สามารถช่วยเหลือผู้อื่น
ได้ มากกว่า3
การเผยแผ่พุทธศาสนาทังฝ่
้ ายเถรวาทและฝ่ ายมหายาน ต่างก็ต้องอาศัยสื่อ
ส�ำคัญที่สดุ ของมนุษย์ นัน่ คือ ภาษา ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ทังสองสายสื
้
่อสารเรื่ อง
เดียวกัน คือ ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ าแต่ใช้ ภาษาต่างกัน แม้ จะเป็ นทีย่ อมรับกันในแวดวง
วิชาการด้ านภาษาศาสตร์ วา่ ภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี คือ ภาษาตระกูลเดียวกัน
ศัพท์และความหมายก็คล้ ายกัน รวมถึงกฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์ก็มีสว่ นที่เหมือนกันหรื อ
คล้ ายกันเป็ นส่วนมาก ค�ำถามที่นา่ สนใจในเรื่ องของภาษาที่ใช้ เผยแผ่พทุ ธศาสนา ก็คือ
ทังสองภาษาที
้
่คล้ ายคลึงกันนี ้สื่อถึงค�ำสอนของพระพุทธเจ้ าได้ ตรงกันหรื อไม่ ศาสนิกที่
ยอมรับนับถือค�ำสอนนันๆ
้ เข้ าใจความหมายของภาษาที่ใช้ ตรงกันหรื อต่างกันอย่างไร
ค�ำตอบเรื่ องนี ้ ไม่อาจตอบได้ อย่างเด็ดขาด ชัดเจนว่า ทังสองฝ่
้
ายเข้ าใจค�ำสอนของ
พระพุทธเจ้ าและตีความค�ำสอนนันต่
้ างกัน แม้ วา่ เราจะเห็นความแตกต่างกันของแนวคิด
ของทังสองฝ่
้
ายอย่างชัดเจนในบางประเด็น เช่น ฝ่ ายเถรวาทเน้ นการปฏิบตั เิ พือ่ ให้ ตนเอง
หลุดพ้ นจากทุกข์ นัน่ คือ เข้ าถึงนิพพานให้ เร็ วที่สดุ แต่ฝ่ายมหายานกลับเน้ นที่การตัง้
ปณิธานมอบกายถวายชีวิตของตนเองเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นก่อน และเข้ าถึงนิพพานให้ ช้า
ที่สดุ แต่เมื่อกล่าวโดยภาพรวม ทังสองฝ่
้
ายก็ยงั คงรักษาแนวปฏิบตั ิตามหลักการของ
พุทธศาสนา นัน่ คือ การช่วยเหลือผู้อนื่ หรือ กรุณา และความเข้ าใจแจ่มแจ้ ง หรือ ปั ญญา
ดังนัน้ เราจึงไม่อาจสรุปว่าทังสองฝ่
้
ายแตกต่างกันอย่างสิ ้นเชิง

แนวคิดนี ้ปรากฏชัดเจนที่สดุ ใน บทที่ 2 และ บทที่ 3 ของ “สัทธรรมปุณฑรี กสูตร” อัน
เป็ นคัมภีร์ของฝ่ ายมหายานที่เน้ น “ศรัทธา” ให้ ชาวบ้ านหรื อคนทัว่ ไปสามารถเข้ าใจและปฏิบตั ติ าม
แนวคิดของมหายานได้ อย่างง่าย อ่านเพิ่มเติมได้ ที่ Kubo and Yuyama (2007: 104-105).
3
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หากพิจารณาให้ ลึกลงไปถึงแนวทางการเผยแผ่ค�ำสอนของพุทธศาสนาและ
ผลลัพธ์ ที่เกิ ดกับผู้นับถื อของทัง้ ฝ่ ายมหายานและฝ่ ายเถรวาท มี ข้อมูลที่ น่าสนใจ
อย่างยิ่ง ก็คือ ทัง้ สองฝ่ ายต่างใช้ แนวทางการเผยแผ่แบ่งเป็ น 2 แบบคล้ ายกัน คือ
แบบที่หนึง่ ได้ แก่ การเผยแผ่พทุ ธศาสนาด้ วยศัพท์และภาษาของชาวบ้ าน คนธรรมดา
สามัญ เพื่อให้ มหาชนส่วนใหญ่เข้ าใจ เข้ าถึงและปฏิบตั ิได้ ง่าย สะดวก ไม่ซบั ซ้ อน
แนวทางนี ้จึงเป็ นต้ นแบบของพุทธศาสนาเพื่อมหาชน เน้ นความง่าย ไม่เน้ นความลึกซึ ้ง
เน้ นศรัทธาไม่เน้ นปั ญญา ผู้เขียนขอเรี ยกแนวทางนีว้ ่า การเผยแผ่พุทธศาสนาด้ วย
“ภาษาคน” แบบที่สอง ได้ แก่ การเผยแผ่พทุ ธศาสนาโดยอาศัยค�ำสอนที่ต้องใช้ ปัญญา
ของผู้นบั ถือในการขบคิดอย่างลึกซึ ้ง ศัพท์และภาษาทีใ่ ช้ ไม่ใช่ของชาวบ้ านธรรมดาทัว่ ไป
แต่ผ้ ูศึกษาต้ องอาศัยความรู้ ด้ านภาษาและศึกษาพุทธศาสนามาเป็ นอย่างดี จึงจะ
สามารถเข้ าใจได้ ผู้เขียนขอเรี ยกแนวทางนี ้ว่า การเผยแผ่พทุ ธศาสนาด้ วย “ภาษาธรรม”
ผลที่ตามมาจากการใช้ แนวทางการเผยแผ่พุทธศาสนาทัง้ สองแบบนี ้ ก็คือ ศาสนิก
ที่นบั ถือส่วนใหญ่ของทังสองฝ่
้
ายต่างชื่นชมนิยมนับถือพุทธศาสนาผ่านการสอนแบบ
ชาวบ้ านทัว่ ไป หรื อ แบบภาษาคน มีนกั ปราชญ์จ�ำนวนหนึง่ เท่านันที
้ ่นิยมแนวทางการ
สอนที่ต้องใช้ ปัญญาขบคิดอย่างลึกซึ ้ง หรื อแบบภาษาธรรม
เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไปว่า ในพุทธศาสนาฝ่ ายมหายาน นักปราชญ์ที่ส�ำคัญที่สดุ
คือ พระนาคารชุน หรื อบางท่านอาจเรี ยกชื่อเป็ นภาษาสันสกฤตว่า นาคารชุนะ ได้ ใช้
แนวทางการเผยแผ่พทุ ธศาสนาแบบที่สอง คือ เน้ นภาษาธรรม ต�ำนานฝ่ ายทิเบตกล่าว
ว่า ท่านได้ ประพันธ์คมั ภีร์ไว้ หลายเล่มล้ วนแต่ลกึ ซึ ้ง ซึง่ ชาวบ้ านสามัญชนคนธรรมดา
เข้ าใจได้ ยาก คัมภีร์ชิ ้นเอกที่ส�ำคัญที่สดุ และนิยมศึกษากันมากที่สดุ ในหมู่นกั ปราชญ์
ด้ านพุทธศาสนามหายาน ก็คือ “คัมภีร์มลู มัธยมกการิ กา” (อ่านว่า มู-ละ-มัด-ทะ-ยะมะ-กะ-กา-ริ-กา ต่อไปนี ้เพื่อให้ จดจ�ำได้ งา่ ย ผู้เขียนขอใช้ รูปศัพท์วา่ “มูลมัธยมกการิกา”
ตลอดทังบทความนี
้
)้ เนื ้อหาหลักของคัมภีร์นี ้กล่าวถึงแนวคิดทางปรัชญาฝ่ ายมหายาน
ไว้ อย่างลึกซึ ้ง โดยเฉพาะค�ำสอนเรื่ อง ศูนยตา (ภาษาบาลี คือ สุญญตา) และปฏิจจ-
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สมุปบาท (ภาษาสันสกฤต คือ ประตีตยะสะมุตปาทะ) หากมองเพียงผิวเผิน เราอาจจะ
เข้ าใจว่าคัมภีร์มลู มัธยมกการิ กานี ้เป็ นแนวภาษาธรรม คือ เน้ นความลึกซึ ้ง ต้ องอาศัย
ความรู้ ความเข้ าใจทางพุทธศาสนาทีล่ กึ ซึ ้ง หลากหลาย แต่ผ้ เู ขียนได้ มโี อกาสศึกษาและ
สอนแนวคิดนี ้ในสถาบันการศึกษากลับรู้สกึ ว่า เป้าหมายทีแ่ ท้ จริงของพระนาคารชุนไม่ใช่
แนวการสอนแบบภาษาธรรม แต่ท่านต้ องการให้ ละแนวการสอนแบบภาษาธรรม แม้
ท่านจะไม่บอกตรง ๆ ว่า เมื่อละแนวทางนี ้แล้ วจะกลับไปสูแ่ นวทางภาษาคน คือ สอน
แบบง่าย ๆ หรื อไม่ แต่ที่ปรากฏชัดเจนก็คือ ท่านชี ้แนะว่า เราควรกลับไปสูแ่ นวทางการ
ปฏิบตั คิ �ำสอนดังเดิ
้ มของพระพุทธเจ้ า คือ พระองค์จะทรงสอนตามการพิจารณาบุคคล
สถานที่ สถานการณ์เป็ นหลัก ซึง่ ก็อาจหมายรวมถึง แนวทางการสอนแบบภาษาคน
ได้ เช่นกัน
บทความนี ้ เป็ นการศึกษาวิเคราะห์คมั ภีร์มลู มัธยมกการิ กาของท่านนาคารชุน
ตามกรอบแนวคิดเรื่ อง ภาษาคน ภาษาธรรม ที่พทุ ธทาสภิกขุเป็ นผู้เริ่ มใช้ และท�ำให้
แพร่หลายในประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์คือ เพื่อหามุมมองใหม่จากคัมภีร์ดงั กล่าว
ที่นกั ปราชญ์สว่ นใหญ่มองว่าเป็ นการสอนแนวภาษาธรรม แต่ผ้ เู ขียนมองเห็นแนวทาง
การสอนแบบภาษาคนซึง่ บางส่วนปรากฏอยูใ่ นคัมภีร์สำ� คัญเล่มนี ้ด้ วย แม้ ในทัศนะของ
นักปรั ชญาทั่วไปมองว่า ด้ านภาษาและวิธีการในคัมภีร์นีท้ ี่ความโดดเด่นที่สุด คือ
“วิภาษวิธี” (Dialectic) ได้ แก่ วิธีการถกเถียงทางปรัชญาทีแ่ ย้ งความคิดของฝ่ ายตรงข้ าม
เพื่อแสดงให้ เห็นว่าคนที่ถกู แย้ งนันไม่
้ ร้ ู สิ่งที่ตนอ้ างว่ารู้ จริ ง4 แต่เนื่องจากมีผ้ ศู กึ ษาเรื่ อง
ดัง กล่ า วนี ไ้ ว้ แ ล้ ว เป็ น จ� ำ นวนมาก ดัง นัน้ บทความนี จ้ ะเน้ น ศึก ษาวิ เ คราะห์ ด้ า น
“ภาษาที่ใช้ ” ในคัมภีร์ “มูลมัธยมกการิ กา” เป็ นหลัก โดยผู้เขียนจะขอเริ่ มต้ นด้ วยการ
นิยามความหมายของค�ำว่า “ภาษาคน ภาษาธรรม” ต่อมาจะน�ำเสนอประวัตขิ องพระ
นาคารชุน ที่ มี แ หล่ง ที่ ม าจากต� ำ นานเป็ น ส่ว นใหญ่ ต่ อ จากนัน้ จะเป็ น เนื อ้ หาสรุ ป
4
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ของคัมภีร์มูลมัธยมกการิ กาแล้ วจึงเข้ าสู่ประเด็นหลัก คือ การวิเคราะห์ ค�ำสอนใน
คัมภีร์มลู มัธยมกการิ กา ตามแนวทางการสอนแบบภาษาคน ภาษาธรรม โดยอาศัย
กรอบความคิด ทฤษฎีหลากหลายจากนักปราชญ์ นักวิชาการผู้ร้ ูด้านพุทธศาสนาหรื อ
ได้ เขียนผลงานด้ านนี ้ไว้ โดยจะเน้ นที่นกั ปราชญ์ชาวไทยเป็ นหลัก เพื่อให้ ทราบมุมมอง
และแนวคิดทีจ่ ะเป็ นประโยชน์และสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ กบั การด�ำเนินชีวติ ตามแนว
วิถีพทุ ธส�ำหรับคนไทยในปั จจุบนั ได้ บ้างในบางมิติ
2. ค�ำนิยาม “ภาษาคน ภาษาธรรม”
ดังได้ กล่าวแล้ วในเบื ้องต้ นว่า ผู้เขียนได้ สรุ ปแนวทางการเผยแผ่พทุ ธศาสนาไว้
2 แบบ คือ แบบภาษาคนกับแบบภาษาธรรม ในแวดวงการศึกษาพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย ผู้ที่ใช้ และท�ำให้ ค�ำว่า “ภาษาคน ภาษาธรรม” ปรากฏชัดและเป็ นที่รับรู้กนั
ทัว่ ไป คือ พุทธทาสภิกขุ ท่านเป็ นบุคคลที่บญ
ั ญัตเิ รี ยกภาษาสองระดับว่า “ภาษาคน”
กับ “ภาษาธรรม”5 ในการบรรยายธรรม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2509 พุทธทาสภิกขุ
ได้ กล่าวว่า
“จงก�ำหนดจดจ�ำไว้ ให้ ดีวา่ ภาษาคนนันเป็
้ นอย่างหนึง่ ภาษาธรรมะนัน้
เป็ น อี ก อย่ า งหนึ่ง ภาษาคนก็ คื อ ภาษาโลก ๆ ภาษาของคนที่ ไ ม่ ร้ ู ธรรมะ
พูดกันอยูต่ ามประสาคนที่ไม่ร้ ูธรรมะ นี ้เรี ยกว่า ภาษาคน ส่วนภาษาธรรมะนัน้
เป็ นภาษาคนเหมือนกัน แต่วา่ ได้ เห็นธรรมะในส่วนลึก หรื อเห็นธรรมะที่แท้ จริ ง
แล้ วพูดไปด้ วยความรู้ สึกอันนัน้ จึงเกิดเป็ นธรรมะขึ ้นมา ไม่เหมือนภาษาคน
นี ้เรี ยกว่า ภาษาธรรมะ

5

สุมาลี (2550: 18).
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ภาษาจึงมีอยูส่ องภาษา คือ ภาษาธรรมะอย่างหนึง่ ภาษาคน อย่างหนึง่
ภาษาคนนันเอาไปตามทางของวั
้
ตถุ ตามทางที่ร้ ูสกึ ได้ ตามคนธรรมดารู้สกึ และ
อาศัยวัตถุเป็ นพื ้นฐาน ไม่ได้ อาศัยธรรมะเป็ นพื ้นฐาน จึงพูดแต่เรื่ องวัตถุ พูดแต่
เรื่ องโลก พูดแต่เรื่ องที่เห็นได้ ด้วยตาตามธรรมดาสามัญชน ส่วนภาษาธรรมะนัน้
เป็ นไปในทางนามธรรมทีไ่ ม่เห็นตัว ไม่เนื่องด้ วยวัตถุ ต้ องมีปัญญาเห็นนามธรรม
เหล่านันแล้
้ ว จึงจะพูดเป็ นและให้ ความหมายเป็ น จึงพูดกันอยู่แต่ในหมู่ผ้ เู ห็น
ธรรม นี ้เป็ นภาษาธรรมะ ภาษานามธรรมที่เหนือไปจากวัตถุ”6
ท่านพุทธทาสยังได้ น�ำค�ำที่ใช้ ในกรอบความคิดเรื่ อง “ภาษาคน ภาษาธรรม”
มาอธิบายเพิ่มเติม โดยท่านได้ ยกตัวอย่างค�ำว่า “ความเกิด” หรื อ “ชาติ” ไว้ วา่ ความเกิด
หรื อชาติ ในภาษาคน หมายถึง การคลอดออกจากท้ องแม่ ซึง่ มนุษย์แต่ละคนเกิดได้ ครัง้
เดียว จนกว่าจะตายแล้ วจึงจะไปเกิดใหม่ได้ แต่ ความเกิด ในภาษาธรรม หมายถึง
การเกิดแห่งความรู้สกึ ว่า “ตัวฉัน” หรื อ “ตัวกู” ในจิตใจของคนเราในแต่ละวัน ถ้ าเป็ น
ปุถชุ นคนธรรมดา ความรู้ สกึ ว่าเป็ นตัวตนที่เรี ยกว่า ความเกิด หรื อ ชาตินี ้ เกิดขึ ้นได้
บ่อยครัง้ ส่วนพระอริ ยเจ้ านันในแต่
้
ละวันเกิดน้ อยครัง้ หรื อกระทัง่ ไม่เกิดเลย
สุมาลี มหณรงค์ชยั 7 ได้ ยกย่องพุทธทาสว่าเป็ นผู้ริเริ่ มใช้ ค�ำว่า “ภาษาคน ภาษา
ธรรม” จนท�ำให้ คำ� นี ้แพร่หลายในแวดวงการศึกษาพุทธศาสนาและในสังคมไทยโดยรวม
สุมาลีมีความเห็นแตกต่างจากพุทธทาสคือ ขณะที่ท่านพุทธทาสเน้ นที่ผ้ ใู ช้ ภาษา คือ
ชาวบ้ านกับผู้ร้ ู ธรรมะเป็ นหลัก แต่สมุ าลีเน้ นอธิบายเป้าหมายที่แตกต่างกันของภาษา
ทังสองแบบ
้
โดยกล่าวว่า
ฟั งเสียงบรรยาย พุทธทาส (2556) และดูเพิ่มเติมที่ พุทธทาสภิกขุ. 2537. ภาษาคน
ภาษาธรรม/เรามา “กิน” เวลากันเถิด: 10-11. กรุงเทพฯ: สุขภาพใจ.
6

7

สุมาลี (2550: 18-19).

ภาษาคน ภาษาธรรมของพระนาคารชุนในคัมภีร์ “มูลมัธยมกการิ กา”

“ภาษาคน..หมายถึงกรอบความเข้ าใจแบบชาวบ้ าน ซึง่ อาจเป็ นปุถชุ น
หรื อพระสงฆ์ที่ยงั ไม่ได้ บรรลุอริ ยสมบัตใิ ด ๆ พวกท่านสื่อสารค�ำต่าง ๆ ออกมา
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ บรรลุเป้าหมายบางอย่างในทางโลก ภาษาคนอาจชี ้ถึง
บางอย่างทีเ่ กินเลยประสาทสัมผัสก็ได้ แต่ความเข้ าใจภาษาคนเป็ นเรื่องของชาว
โลก เป้าหมายยังอยูใ่ นระดับโลกิยวิถี ส่วนภาษาธรรม...เป็ นภาษาที่สื่อออกมา
โดยมีความหลุดพ้ นจากกองทุกข์เป็ นเป้าหมาย บุคคลที่สื่อภาษาธรรมอาจเป็ น
ปุถชุ นหรื อพระสงฆ์ธรรมดาก็ได้ ...สรุปง่าย ๆ ก็คือ ภาษาคนเกี่ยวข้ องกับความ
เชื่อของบุคคล ภาษาธรรมเกี่ยวข้ องกับความหลุดพ้ นจากทุกข์ จะบอกว่าภาษา
คนสื่อให้ เห็นสมมติหรื อเป็ นโลกิยบัญญัติก็ได้ จะบอกว่าภาษาธรรมสื่อให้ เห็น
ปรมัตถ์หรื อเป็ นบัญญัตเิ พื่อพ้ นโลกก็ไม่นา่ จะผิด”
อนึง่ เมื่อท่านพุทธทาสกล่าวถึง ภาษาคน ภาษาธรรม ข้ อแตกต่างระหว่างสอง
อย่างนี ้ที่เด่นชัด ก็คือ ภาษาคนเกี่ยวข้ องกับเรื่ องวัตถุ สามารถเห็นด้ วยตาหรื อสัมผัสได้
ด้ วยประสาทสัมผัสต่าง ๆ เช่น หู จมูก ลิ ้น เป็ นต้ น ส่วนภาษาธรรมมุ่งถึงเรื่ องที่เป็ น
นามธรรม ไม่สามารถเห็นหรือสัมผัสได้ ด้วยประสาทสัมผัสทัว่ ไปของมนุษย์ ต้ องรับรู้ด้วย
ปั ญญาในหมู่ชนผู้มีประสบการณ์ อย่างเดียวกัน คือ ผู้บรรลุหรื อผู้เห็นธรรมเท่านัน้
การตีความเช่นนี ้เป็ นทัศนะที่ตรงกันข้ ามกับแนวคิดเรื่ อง “ปรัชญาและภาษา” ของกลุม่
นักปรัชญาตะวันตกกลุม่ หนึง่ คือ ส�ำนักประสบการณ์นิยม (Empiricist) ที่มีแนวคิดว่า
ภาษาที่มีความหมายอย่างแท้ จริ งต้ องสื่อถึง “สิ่ง”ที่สามารถรับรู้ได้ ด้วยประสาทสัมผัส
เท่านัน้ หากตีความตามทฤษฎีนี ้นามธรรมต่าง ๆ ทางพุทธศาสนาที่มีชื่อสือ่ ออกมาด้ วย
ภาษา เช่น นิพพาน ความว่าง ก็เป็ นค�ำที่ “ไร้ ความหมาย” เพราะไม่อาจรับรู้ ได้ ด้วย
ประสาทสัมผัส นามธรรมเหล่านี ้ถือเป็ นเพียง “ภาษาทางอภิปรัชญา” ที่ไม่มี “สิง่ ” หรื อ
ความจริ งทางประสาทสัมผัสรองรับ
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สมภาร พรมทา8 เห็นด้ วยกับนักปรัชญาภาษาส�ำนักประสบการณ์นิยมในบาง
แง่มมุ นัน่ คือ ภาษาทีส่ ามารถสือ่ ถึงสิง่ ทีร่ ับรู้ได้ ด้วยประสาทสัมผัส จึงเป็ นภาษาทีม่ คี วาม
หมาย แต่ได้ เห็นแตกต่างออกไปว่า ภาษาทีเ่ ป็ นนามธรรม เช่น นิพพาน ความว่าง เป็ นต้ น
ไม่ได้ “ไร้ ความหมาย” ดังที่นกั ปรัชญากลุ่มนี ้กล่าวไว้ ในทัศนะของสมภาร พรมทา
เราต้ องมองภาษานามธรรมทางศาสนาเหล่านี ้ แยกเป็ นสองส่วน คือ ความเชื่อทาง
อภิปรั ชญา กับการประพฤติปฏิบตั ิตามหลักศีลธรรมที่เกี่ ยวเนื่องกับความเชื่อทาง
อภิปรัชญานัน้ ๆ แม้ ความเชื่อทางอภิปรัชญาจะไม่สามารถพิสจู น์ได้ ด้วยประสบการณ์
ทางประสาทสัมผัส แต่สามารถส่งเสริ มให้ เราปฏิบตั ิตามหลักศีลธรรมได้ และการ
ประพฤติตามหลักศีลธรรมที่เป็ นผลมาจากความเชื่อทางอภิปรัชญานี่เอง สามารถรับรู้
ด้ วยประสาทสัมผัสได้ จริ ง
สมภาร พรมทา ยังได้ กล่าวถึงการวาง “ท่าที” ต่อความเชื่อทางอภิปรัชญา
กับการประพฤติตามหลักศีลธรรมทีเ่ กี่ยวเนือ่ งกับความเชือ่ ทางอภิปรัชญาว่าเราต้ องเพิก
เฉยต่อภาษาที่สื่อถึงแนวคิดทางอภิปรั ชญาเสีย และยังได้ ยกย่องพุทธทาสว่าเป็ น
พระสงฆ์ ที่ มี ชื่ อ เสี ย งด้ า นการสอนแนวภาษาธรรมของประเทศไทย โดยกล่า วว่า
ท่านพุทธทาสเข้ าใจว่า ภาษาทางอภิปรัชญาในคัมภีร์พทุ ธศาสนาเป็ นเรื่ องจินตนาการ
้ ้น ค�ำว่า “จินตนาการ” ในที่นี ้หมายถึง “จินตภาพที่สื่อผ่านถ้ อยค�ำ แต่ไม่
(Fiction) ทังสิ
อาจเข้ าใจตรงตามตัวอักษรได้ ” เช่น เรื่ องการเกิด การตกนรก หรื อ การขึน้ สวรรค์
พุทธทาสไม่ได้ หมายถึง การเกิดใหม่ข้ามภพข้ ามชาติ แต่กลับหมายถึง การเกิดในนรก
หรื อ สวรรค์ที่เห็นได้ ในชีวิตนี ้ คือ ถ้ าบุคคลรู้สกึ โกรธ เกลียด ก็ตกนรกแล้ ว แต่หากเขามี
ความรัก ก็ได้ ขึ ้นสวรรค์ทนั ทีในชีวิตปั จจุบนั นี ้เลย พุทธทาสภิกขุ นับเป็ นพระสงฆ์ไทยรูป
แรกๆ ที่น�ำนามธรรมที่ชาวพุทธแบบชาวบ้ านทัว่ ไปเข้ าใจว่าอยูไ่ กลเกินความสามารถที่
จะรับรู้ ได้ ในชีวิตนี ้ มาแสดงให้ เห็นและสัมผัสได้ ในชีวิตปั จจุบนั “ที่นี่และเดี๋ยวนี ้” โดย
8

สมภาร (2554).

ภาษาคน ภาษาธรรมของพระนาคารชุนในคัมภีร์ “มูลมัธยมกการิ กา”

ผ่านการปฏิบตั ติ ามหลักศีลธรรม แม้ สมภาร พรมทา จะตีคา่ ของภาษาทางอภิปรัชญา
ว่าเป็ นเพียงจินตนาการเช่นเดียวกับภาพยนตร์ แนวแฟนตาซีหรื อจินตนาการ เช่น แฮร์ รี่
พอตเตอร์ หรื อ ลอร์ ด ออฟ เดอะ ริ ง แต่ก็ได้ ชี ้ให้ เห็นความแตกต่างของจินตนาการทัง้
สองอย่างว่า ภาษาจินตนาการแนวอภิปรัชญา เช่น ค�ำว่า นิพพาน หรื อ พระเจ้ า สื่อถึง
“ศรัทธา” ของบุคคล แต่จินตนาการที่น�ำมาสร้ างเป็ นภาพยนตร์ หามีลกั ษณะเช่นนันไม่
้
ในการศึกษาวิเคราะห์เนื ้อหาคัมภีร์มลู มัธยมกการิ กาของท่านนาคารชุน ผู้เขียน
จะอาศัยกรอบแนวคิดเรื่ อง “ภาษาคน ภาษาธรรม” ของพุทธทาสและสุมาลี มหณรงค์ชัย เป็ นแนวทางในการจัดหมวดหมู่ แยกแยะว่านาคารชุนรจนาคัมภีร์นี ้โดยใช้ ภาษาคน
หรื อภาษาธรรมเป็ นหลัก มีวตั ถุประสงค์ในการรจนาอย่างไร พร้ อมทังน�
้ ำกรอบแนวคิด
เรื่ อง “ปรัชญาและภาษา” ของสมภาร พรมทา มาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์เนื ้อหาของ
คัมภี ร์และชี ใ้ ห้ เห็นถึงภาษาที่สื่อถึงแนวคิดทางอภิปรั ชญาที่ ปรากฏอยู่ในคัมภี ร์ว่า
“มีความหมาย” ตามกรอบแนวคิดของสมภารหรื อไม่
3. พระนาคารชุนในต�ำนาน คือ พระพุทธเจ้ าองค์ ท่ สี อง
พระนาคารชุน เป็ นนักปรัชญาฝ่ ายพุทธศาสนามหายานที่มีชื่อเสียงที่สดุ ท่านได้
วิพากษ์ แนวคิดทางปรัชญาของส�ำนักปรัชญาอื่น ๆ ทุกส�ำนักรวมถึงส�ำนักพุทธปรัชญา
ที่สำ� คัญสองแห่ง คือ ส�ำนักสรวาสติวาท กับส�ำนักเสาตรานติกะวาท นักวิชาการบางคน
มองท่านว่าเป็ น พวกช่างสงสัย หรื อ นักวิมตินิยม (Skeptic) แต่บางคนกลับมองท่านว่า
เป็ นพวกอุจเฉทวาท คือ มองเห็นแต่ความขาดสูญ (Nihilist) และบางคนก็จดั ให้ ทา่ นที่
เห็นว่าทุกสิง่ คือความว่างเป็ น นักสัมบูรณนิยม (Absolutist) อย่างไรก็ตามในทัศนะของ
ชาวพุทธฝ่ ายมหายานท่านนาคารชุนถือว่าเป็ นสุดยอดนักปรัชญาฝ่ ายพุทธเป็ นรองแต่
พระพุทธเจ้ าเท่านัน้ 9 ดาวิด เจ. กะลุปะหานะ (David J. Kalupahana) นักปราชญ์ด้าน
9

Porter (1999: 13).

47

48

ธรรมธารา วารสารวิชาการทางพระพุทธศาสนา ฉบับที่ 1 ปี 2559

พุทธศาสนาชาวศรี ลงั กา กล่าวว่า นาคารชุนถือว่าเป็ น “พระพุทธเจ้ าองค์ที่สอง”และ
ถือว่าเป็ นสังฆปริ ณายกในล�ำดับที่สองของเกือบทุกนิกายในฝ่ ายมหายาน10
ประวัติของพระนาคารชุนไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนแน่นอน มีแต่เพียงต�ำนาน
เล่าเรื่ องราวประวัติของท่านอย่างพิสดารและเหลือเชื่อ โดยเฉพาะชื่อของท่าน คือ
นาคารชุน ได้ มาจากการที่ท่านได้ ลงไปศึกษา “ไวปุลยะมหายานสูตร” ที่เมืองบาดาล
ของ “มหานาค” หรื อ พญานาคที่เป็ นเจ้ าแห่งภพบาดาล เหตุการณ์นี ้ได้ รับการถ่ายทอด
มาเป็ นภาพเขียนสีอย่างมากมายในงานของพุทธศาสนาฝ่ ายมหายาน ปั จจุบนั นี ้ภาพ
เหล่านี ้สามารถพบได้ ทวั่ ไปในวัดมหายาน แต่อย่างไรก็ตาม หลักฐานและความเห็นของ
ผู้ ศึ ก ษาประวั ติ ข องท่ า นส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ตรงกั น ว่ า พระนาคารชุ น เป็ นบุ ค คลใน
ประวัติศาสตร์ พทุ ธศาสนาที่มีตวั ตนจริ งและมีชีวิตอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 7-8 ในรัฐ
อานธระประเทศ ของประเทศอินเดียปั จจุบนั มีแหล่งโบราณคดีที่ส�ำคัญแห่งหนึง่ ซึง่ เชื่อ
กันว่าสร้ างขึ ้นเพื่อเป็ นอนุสรณ์แด่ทา่ นนาคารชุน เรี ยกว่า นาคารชุนโกณฑะ นับว่าเป็ น
หลักฐานทางโบราณคดีทย่ี นื ยันว่าท่านเป็ นบุคคลทีม่ อี ยูจ่ ริงในประวัตศิ าสตร์ แต่อย่างไร
ก็ตาม ในบทความนี ้ ผู้เขียนได้ น�ำประวัติของท่านนาคารชุนจากหลักฐานฝ่ ายทิเบต
ที่เป็ น “ต�ำนาน”11 มาน�ำเสนอโดยย่อ ดังนี ้
ท่านอาจารย์ “นาคารชุน” เป็ นหนึง่ ในบรรดานักปรัชญาชาวพุทธทีม่ ชี ื่อเสียงทีส่ ดุ
และมีบคุ ลิกลักษณะที่ลกึ ลับที่สดุ เช่นเดียวกัน อัตชีวประวัติของท่านมีมากมายหลาก
หลายและมักเป็ นที่ถกเถียงกันอยูเ่ สมอ ตามความเห็นของนักประวัติศาสตร์ ชาวทิเบต
ท่านบรมครูนาคารชุนเกิดในตระกูลพราหมณ์ ในอินเดียตอนใต้ ณ สถานที่ซงึ่ เรี ยกว่า
“ไวทรภะ” แม้ วา่ ท่านจะมีบคุ ลิกลักษณะที่เป็ นศรี มีมงคล แต่โหราจารย์ก็ท�ำนายว่า ท่าน
10
11

Kalupahana (1999: 2).
Zangmo and Dechen (1997: xv-xvii).
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จะมีอายุสนอยู
ั ้ ไ่ ด้ เพียง 7 วันเท่านัน้ หากต้ องการให้ กมุ ารน้ อยอายุยืนยาวไปอีก 7 เดือน
ก็ต้องถวายทานแก่พราหมณ์หนึ่งร้ อยคน หากต้ องการให้ กมุ ารน้ อยอายุยืนยาวไปอีก
7 ปี ก็ต้องถวายทานแก่พระภิกษุถงึ 1,000 รูป และต่อจากนันบิ
้ ดามารดาและญาติ ๆ
ก็ไม่สามารถยืดอายุของท่านต่อไปได้ อกี ดังนันบิ
้ ดามารดาของท่านจึงท�ำตามค�ำแนะน�ำ
ของโหราจารย์
ในตอนใกล้ จะสิ ้นสุดปี ที่ 7 ของอายุกมุ ารน้ อย บิดามารดาไม่อาจทนดูลกู น้ อย
ของตนรอความตายได้ จึงได้ ส่งกุมารออกเดินทางไกลไปพร้ อมกับคนรั บใช้ คนหนึ่ง
ระหว่ า งทางกุ ม ารน้ อยได้ พบกั บ “ขสรปณี ( ผู้ ล่ อ งลอยไปในท้ องฟ้ า ) หรื อ
พระอวโลกิเตศวรโพธิสตั ว์ และได้ เดินทางถึง “นาลันทา” และกุมารน้ อยก็ได้ ร่ายมันตระ
ในพระเวทภายในวัดในเมืองนาลันทานัน่ เอง ท่านเจ้ าอธิการวัดในนาลันทา ชื่อ สรหะ
(อีกชื่อหนึง่ คือ ราหุลภัทร) ได้ ฟังก็ประทับใจในสติปัญญาของเด็กน้ อย จึงได้ เรี ยกมา
ถามถึ ง สาเหตุก ารเดิ น ทางมาที่ น าลัน ทา กุม ารน้ อ ยจึ ง ได้ เ ล่ า เรื่ อ งทัง้ หมดให้ ฟั ง
ท่านสรหะแนะน�ำว่า หากกุมารน้ อยอยากมีชีวิตอยู่ต่อ ต้ องสละชีวิตแบบชาวบ้ าน
บวชในพุทธศาสนา และต้ องสวดบทธารณีมนตร์ ตลอดทังปี
้ ต่อมาได้ ศกึ ษาค�ำสอนใน
“คุหยสมาชตันตระ” รวมถึงตันตระอื่น ๆ อีกด้ วย เมื่อเจริ ญวัยขึ ้น ท่านก็ได้ บวชเป็ นพระ
ภิกษุเป็ นศิษย์ของท่านราหุลภัทร โดยได้ รับการตังชื
้ ่อว่า “ภิกษุศรี ”
ขณะที่ท่านนาคารชุน เป็ นพระผู้จดั แจงในโรงฉันอยู่ที่วดั ในเมืองนาลันทานัน้
ได้ เกิดทุพภิกขภัยขึน้ และวัดเองก็ไม่มีภัตตาหารฉัน เพื่อช่วยเหลือชาวบ้ านและวัด
ท่านจึงได้ เรี ยนวิชาเล่นแร่ แปรธาตุ ด้ วยการใช้ น� ้ำอมฤต ท่านสามารถผลิตทองค�ำและ
น�ำไปเป็ นค่าใช้ จา่ ยของวัดในเมืองนาลันทาอยูถ่ งึ 12 ปี ผู้คนถือว่านี ้เป็ นการด�ำรงชีวิต
ของพระที่ผิดพระวินยั ดังนัน้ ท่านจึงถูกขับออกจากวัดและชุมชนเพื่อเป็ นการลงโทษ
และเพื่อไถ่โทษ ท่านต้ องสร้ างสถูปและวัดจ�ำนวนถึงหนึง่ แสนแห่ง
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ตลอดชัว่ ชีวิต ท่านนาคารชุนได้ สอนค�ำสอนขนาดยาวที่ส�ำคัญ 3 ครัง้ และได้
โต้ วาทีมีชยั เหนือฝ่ ายตรงข้ ามจ�ำนวนมากมาย ในจ�ำนวนศิษย์มากมายของท่าน มีหญิง
สาว 2 คนที่เข้ ามาฟั งเทศนาของท่านเป็ นประจ�ำ เมื่อนางทังสองเข้
้
ามา สถานที่แสดง
ธรรมก็อบอวลไปด้ วยกลิน่ จันทน์หอม แต่เมื่อพวกนางกลับออกไป กลิน่ หอมของจันทน์
ก็จางหายไป เมือ่ เหตุการณ์นี ้เกิดขึ ้นบ่อยครัง้ ท่านนาคารชุนสงสัยและสอบถามได้ ความ
ว่า นางทังสองเป็
้
นธิดาของนาคราช พวกนางต้ องชะโลมจันทน์หอมเพื่อป้องกันการแปด
เปื อ้ นกับเหล่ามนุษย์ซงึ่ ไม่สะอาด ท่านนาคารชุนได้ ฟังก็ปรารถนาจะได้ จนั ทน์หอมบ้ าง
ธิดาพญานาคจึงอาราธนาท่านลงไปยังเมืองบาดาล ท่านนาคารชุนจึงด�ำลงไปยังบาดาล
ของนาคราชและได้ แ สดงธรรมเป็ น อัน มากแก่ น าคราช เหล่า นาคได้ อ าราธนาให้
ท่านนาคารชุนอยู่ต่อ แต่ท่านได้ กล่าวว่า แท้ จริ งแล้ วท่านลงมานี ้ก็เพื่อจะมาน�ำคัมภีร์
ปรัชญาปารมิตา จ�ำนวนแสนโศลกกับดินโคลนจ�ำนวนหนึง่ เพื่อไปสร้ างพระสถูปบนโลก
มนุษย์ แต่จะกลับมายังเมืองบาดาลอีกครัง้ ในภายหลัง พวกนาคจึงได้ เก็บส่วนหนึง่ ของ
คัมภีร์ไว้ เพื่อเป็ นหลักประกันสัญญาว่าท่านจะกลับมาอีก ท่านนาคารชุนได้ สร้ างรัว้
พระสถูปและวัดจ�ำนวนมากทั่วทัง้ ประเทศอินเดีย รวมถึงรั ว้ ที่ล้อมรอบวัดมหาโพธิ
ที่ พุทธคยา เนื่ องจากท่านได้ รับความช่วยเหลือจากเหล่านาคให้ สร้ างพระสถูปได้
ท่านจึงได้ ชื่อว่า นาคารชุน ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา
ท่านนาคารชุน ได้ ใช้ ชีวิตในบันปลายส่
้
วนใหญ่อยูท่ ี่เชิงเขาศรี บรรพตในอินเดีย
ตอนใต้ ช่วงอายุของท่านก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่งที่ยงั คงเป็ นที่ถกเถียงกันอยู่ บางคนเชื่อว่า
ท่านนาคารชุนมีอายุถงึ 600 ปี บางคนเชื่อว่าท่านมีอายุ 300 ปี ก็พอสมควรแล้ ว ขณะที่
บางคนเชื่อว่า ผู้ที่ชื่อว่า นาคารชุน อาจจะมีถงึ 3-4 คน แม้ วา่ ก�ำหนดระยะเวลาเป็ นปี ที่
แน่นอนของอายุทา่ นเราไม่อาจทราบได้ แต่ที่แน่นอนคือ ท่านนาคารชุนมีอายุยืนมาก
ท่านนาคารชุน และพระเจ้ าอันติวาหนะ (หรือทีน่ กั วิชาการสมัยใหม่กล่าวว่า อาจ
เป็ นองค์เดียวกันกับพระเจ้ าสาตวาหนะ แห่งอานธระประเทศ) ได้ ผกู ชีวติ ติดกันจนตราบ
ชัว่ ชีวิตจะหาไม่ เพราะน� ้ำอมฤตที่ทา่ นทังสองได้
้
ดื่มร่วมกัน กล่าวกันว่า พระราชินีของ
พระเจ้ าอันติวาหนะได้ มอบเสื ้อเกราะให้ กบั พระราชโอรสของพระนางซึง่ ด�ำรงต�ำแหน่ง
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ยุพราช พระโอรสกล่าวว่า ขอให้ แม่จงเก็บเสื ้อเกราะไว้ จนกว่าลูกจะได้ ขึ ้นครองราชย์
แต่พระราชินีตอบว่า ลูกเอ๋ย เจ้ าจะไม่มีทางได้ ราชบัลลังก์หรอก เพราะพ่อของเจ้ าไม่มี
วันตาย พอได้ ฟังดังนี ้พระโอรสก็ทรงกรรแสง พระราชินีเมื่อไม่สามารถทนเห็นพระโอรส
เป็ นทุกข์มากจึงกล่าวว่า ลูกเอ๋ย อย่าร้ องไห้ ไปเลย ยังมีทางทีเ่ จ้ าจะได้ เป็ นพระเจ้ าแผ่นดิน
พ่อของเจ้ าและท่านนาคารชุนได้ ผกู ชีวิตติดกันไว้ พระมหาโพธิสตั ว์ท่านนี ้จะไม่มีทาง
ปฏิเสธหากเจ้ าจะขอศีรษะของท่าน ดังนัน้ พระราชโอรสซึง่ ต้ องการขึ ้นครองราชย์จงึ เดิน
ทางไปยัง เชิ ง เขาศรี บ รรพตเพื่ อ ขอศี ร ษะของท่ า นนาคารชุน ด้ ว ยเหตุที่ ท่ า นเป็ น
พระโพธิสตั ว์ที่เปี่ ยมด้ วยมหากรุ ณา ท่านนาคารชุนจึงยินยอมให้ ศีรษะแก่พระยุพราช
อย่างเต็มใจ แต่ไม่มีอาวุธใดจะสามารถตัดศีรษะท่านได้ มีเพียงใบหญ้ าคาเท่านันที
้ ่จะ
สามารถตัดศีรษะท่านได้ เพราะว่าในอดีตชาติทา่ นได้ เคยเผลอฆ่าแมลงตัวหนึง่ ด้ วยใบ
หญ้ าคาโดยไม่ได้ เจตนา ค�ำพูดสุดท้ ายของท่านนาคารชุน คือ “จากนี ้เราจะไปสูแ่ ดน
สุขาวดี แต่เราจะกลับมาสูร่ ่างนี ้อีกครัง้ ” ต่อมาเจ้ าชายยุพราชจึงได้ แยกศีรษะของท่าน
นาคารชุนให้ ไกลจากร่าง ทังศี
้ รษะและร่างกายของท่านนาคารชุน ไม่มีการเสื่อมสลาย
และได้ มารวมกันทุก ๆ ปี และในท้ ายที่สุดจะได้ มารวมกันเพื่อรั บใช้ สรรพสัตว์ อีก
ครัง้ หนึง่ นี่คือ ต�ำนานที่เป็ นประวัตขิ องพระนาคารชุน
ท่านนาคารชุนได้ รจนางานเขียนที่เกี่ยวข้ องกับทุกศาสตร์ ซึ่งอาจแบ่งได้ เป็ น
ประเภทกว้ าง ๆ ดังนี ้
1. คัมภีร์ที่เกี่ยวกับการวิพากษ์ ส�ำนักปรัชญาอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องธาตุของ
ส� ำ นัก สรวาสติ ว าท ที่ ส� ำ คัญ ได้ แ ก่ (1) มัธ ยะมะกะศาสตร์ (มูล มัธ ยมกการิ ก า)
(2) วิครหะวยาวะรตินี (3) ศูนยตาสัปตะติ (4) ไวทัลยะประกรณ์
2. คัมภีร์อรรถกถา (อธิบายแนวคิด) ที่ส�ำคัญ ได้ แก่ (1) ประตีตยะสะมุตปาทะ
หฤทัยศาสตร์ , (2) ยุกติษัษฏิกา หนังสือขนาดสันรวบรวมค�
้
ำสอนพื ้นฐานของมหายาน
(3) ธรรมสังคระหะ เป็ นค�ำอธิบายสัน้ ๆ เกี่ยวกับศัพท์ทางพุทธศาสนา
3. บันทึกค�ำสอน (อุปเทศ) ที่สำ� คัญได้ แก่ (1) มะหาปรัชญาปาระมิตาศาสตร์
(2) ทะศะภูมิวิภาษศาสตร์
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4. งานทางจริ ยศาสตร์ (แนวปฏิบตั )ิ ได้ แก่ (1) รัตนาวะลี (2) สุหฤลเลขะ
4. “มูลมัธยมกการิกา” คัมภีร์ท่ สี ำ� คัญที่สุดของพระนาคารชุน
แม้ นกั วิชาการด้ านพุทธศาสนามหายานจะเห็นว่า ประวัติของพระนาคารชุนจะ
เป็ นเพียงต�ำนาน ไม่นา่ เชื่อถือ แต่ทกุ คนยอมรับตรงกันว่า ผลงานชิ ้นเอกที่สำ� คัญที่สดุ
และโดดเด่นที่สดุ ของท่านนาคารชุน คือ “คัมภีร์มลู มัธยมกการิ กา” ซึง่ ชื่อนี ้มาจากการ
ประสมกันของค�ำ 3 ค�ำ คือ (1) มูล หมายถึง แรกเริ่ มหรื อพื ้นฐาน (2) มัธยมกะ แปลว่า
ที่อยูต่ รงกลาง หรื อทางสายกลาง และ (3) การิ กา หมายถึง คัมภีร์ที่รจนาขึ ้นในรูปแบบ
ฉันทลักษณ์ ใช้ ถ้อยค�ำน้ อยสัน้ ๆ แต่มคี วามหมายลึกซึ ้ง ใช้ เรียกคัมภีร์ทางปรัชญาทีน่ ยิ ม
ถกเถียงโต้ วาทีกนั มากในสมัยของท่านนาคารชุน คัมภีร์นี ้บางครัง้ ก็เรียกชื่อต่างกันหลาก
หลาย เช่น มาธยะมะกะศาสตร์ มูละมาธยะมิกะการิ กา แต่ก็คือ คัมภีร์ฉบับเดียวกันนี ้
เอง
เนือ้ หาของคัมภีร์มูลมัธยมกการิ กา อยู่ในรู ปภาษาสันสกฤตแบบแผน หรื อ
คลาสสิค (Classical Sanskrit) อันแสดงให้ เห็นถึงความรู้ด้านภาษาและไวยากรณ์อนั
ยอดเยี่ยมของท่านนาคารชุน เนื ้อหาอยูใ่ นลักษณะฉันทลักษณ์ที่เรี ยกว่า โศลก (ภาษา
บาลีเรี ยกว่า คาถา) จ�ำนวน 450 โศลก แบ่งเป็ น 27 บท แต่ละบทเรี ยกว่า ปะรี กษา
แปลว่า การตรวจสอบ ผู้เขี ยนขอน� ำเสนอโครงสร้ างและเนื อ้ หาย่อของคัมภี ร์ตาม
ล� ำ ดับบท ทัง้ นี ้ และขอคงชื่ อบทที่ เป็ นภาษาสัน สกฤตและความหมายของชื่ อ บท
เพื่อความเข้ าใจเนื ้อหาได้ ดียิ่งขึ ้น ดังนี ้
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บทที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อบท
มังคลาจรณัม
ปรัตยะยะ-ปะรี กษา
คะตาคะตะ-ปะรี กษา
จักษุราทีนทะริ ยะ-ปะรี กษา
สกันธะ-ปะรี กษา
ธาตุ-ปะรี กษา
ราคะรักตะ-ปะรี กษา
สัมสกฤตะ-ปะรี กษา
กรรมะการะกะ-ปะรี กษา
ปูรวะ-ปะรี กษา
อัคนีนธะนะ-ปะรี กษา
ปูรวาปะระโกฏิ-ปะรี กษา
ทุะขะ-ปะรี กษา
สังสฺการะ-ปะรี กษา
สังสรรคะ-ปะรี กษา
สวะภาวะ-ปะรี กษา
พันธะนะโมกษะ-ปะรี กษา
กรรมะผะละ-ปะรี กษา
อาตมัน-ปะรี กษา
กาละ-ปะรี กษา
สามัครี -ปะรี กษา
สัมภะวะวิภะวะ-ปะรี กษา
ตะถาคะตะ-ปะรี กษา
วิปรรยาสะ-ปะรี กษา
อารยะสัตยะ-ปะรี กษา
นิรวาณะ-ปะรี กษา
ทวาทะศางคะ-ปะรี กษา
ทฤษฏิ-ปะรี กษา

เนือ้ หาว่ าด้ วยการตรวจสอบ เรื่ อง
โศลกไหว้ ครู
ปั จจัย
สิง่ ที่เคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหว
อินทรี ย์มีจกั ษุ เป็ นต้ น
ขันธ์
ธาตุ
ความก�ำหนัดและผู้ก�ำหนัด
สังขตธรรม (สิง่ ที่ถกู สร้ างขึ ้น)
การกระท�ำและผู้กระท�ำ
เบื ้องต้ น (บุพพ, บูรพ)
ไฟและเชื ้อไฟ
จุดเริ่ มต้ นและจุดสิ ้นสุด
ความทุกข์
สังขาร (การคิดปรุงแต่ง)
การบรรจบพบกัน
สวภาวะ (แก่น,เนื ้อแท้ )
การข้ องติดและการหลุดพ้ น
กรรมและผลของกรรม
อัตตา (ตัวตน)
กาล เวลา
การรวมกันได้
การกลายเป็ นมีและการกลายเป็ นไม่มี
พระตถาคต
ความเข้ าใจผิด
อริ ยสัจ
นิพพาน
องค์ (แห่งปฏิจจปสมุปบาท) 12
ทฤษฎี (ความเห็น, ทรรศนะ)

จ�ำนวนโศลก
2
14
25
9
9
8
10
34
13
12
16
8
10
8
8
11
10
33
12
6
24
21
16
25
40
24
12
30

53
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จากชื่อบทแต่ละบทข้ างต้ น เราจะเห็นว่าเนือ้ หาของคัมภีร์นีเ้ น้ นหนักในเรื่ อง
“ภาษาธรรม” มากกว่า “ภาษาคน” เพราะทังหมดเกี
้
่ยวข้ องกับเรื่ องธรรมะขันสู
้ ง หรื อ
“อภิธรรม” ไม่มีเรื่ องแนวทางการประพฤติหรื อหลักศีลธรรมส�ำหรับชาวบ้ านเลย ทังนี
้ ้
เพราะวัตถุประสงค์ของการรจนาคัมภีร์นี ้ก็เพื่อเป็ นคู่มือการโต้ วาทีและอธิบายธรรมะ
ขันสู
้ งส�ำหรับ “พระ” เป็ นหลัก12 ข้ อสังเกตอีกประการหนึง่ ก็คอื การจัดล�ำดับบทที่หาหลัก
การและเหตุผลในการเรี ยงล�ำดับเช่นนี ้ได้ ล�ำบากมาก แต่นกั วิชาการตะวันตกบางท่าน
กล่าวว่า การเรี ยงล�ำดับเช่นนี ้เป็ นการโต้ แย้ งส�ำนักอภิธรรมหรื อส�ำนักไวภาษิกะ ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของนิกายสรวาสติวาทและได้ รับการนับถืออย่างมากในสมัยนัน้
ส�ำหรับเค้ าโครงเนื ้อหาของคัมภีร์มลู มัธยมกการิ กาในภาพรวมทังหมด
้
27 บท
ดาวิด เจ. กะลุปะหานะ (David J. Kalupahana) แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ ดังนี ้ กลุม่ ที่ 1
ประกอบด้ วย 2 บท คือ บทที่ 1 และ 2 กลุม่ ที่ 2 ประกอบด้ วย 13 บท คือ บทที่ 3 ถึง 15
กลุม่ ที่ 3 ประกอบด้ วย 11 บท คือ บทที่ 16 ถึง 26 และกลุม่ ที่ 4 ประกอบด้ วย 1 บท คือ
บทที่ 27 13 แต่นกั ภารตวิทยาและสันสกฤตศึกษาชาวเดนมาร์ กที่มีชื่อเสียงในแวดวงการ
ศึกษาพุทธศาสนาฝ่ ายมหายาน คือ คริ สเตียน ลินดต์เนอร์ (Christian Lindtner)
ได้ แบ่งเนื ้อหาของคัมภีร์มลู มัธยมกการิกาออกเป็ น 8 กลุม่ ซึง่ ผู้เขียนเห็นว่าน่าสนใจและ
มีรายละเอียดมากกว่าการแบ่งของกะลุปะหานะ จึงน�ำมาเสนอไว้ ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 ประกอบด้ วยบทตอนต้ นจ�ำนวน 7 บท คือ บทที่ 1–7 โดยเริ่ มต้ นด้ วย
บทที่ 1–2 ท่านนาคารชุนได้ โจมตีทศั นะทางภววิทยา (Ontology) ของส�ำนักพุทธปรัชญา
ที่มีผ้ นู บั ถือมากในยุคนัน้ คือ ส�ำนักสรวาสติวาท ในเรื่ องปั จจัยและการเคลื่อนไหวของ
“ธรรมะ” ต่อมาบทที่ 3–5 เป็ นการโต้ แย้ งในเรื่ องขันธ์ 5 ธาตุ 6 และธาตุ 18 โดยเฉพาะ
ในบทที่ 4 ท่านนาคารชุนได้ ใช้ ศพั ท์วา่ “ศูนยตา” เป็ นครัง้ แรกในคัมภีร์นี ้ บทที่ 6 เป็ นการ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง “ความก�ำหนัด” กับ “ผู้ก�ำหนัด” ซึง่ ดูเหมือนจะเป็ นเพียง
12
13

Porter (1999: 103).
Kalupahana (1999: 27-31).
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วาทกรรม แต่เนื ้อหาจริ ง ๆ คือ การบอกว่า “สวภาวะ” หรื อแก่นแท้ ที่มีอยูจ่ ริ งของส�ำนัก
สรวาสติวาทไม่ได้ มีอยูจ่ ริ งเลย บทที่ 7 ว่าด้ วยเรื่ องลักษณะ 3 อย่าง คือ การเกิดขึ ้น การ
ด�ำรงอยู่และการดับไปที่ไม่อาจแยกออกจาก “สังขตธรรม” ส่วนที่ส�ำคัญที่สดุ ส�ำหรับ
กลุม่ ที่ 1 นี ้ คือ บทที่ 7 โศลกที่ 34 อันเป็ นส่วนสรุปของบทที่ 1-7 ว่า “สรรพสิง่ เป็ นสาย
ธารแห่งปฏิจจสมุปบาท (การเกิดขึ ้นโดยอาศัยกันและกัน) เปรี ยบดุจมายา ความฝั น
และเมืองคนธรรพ์”
กลุม่ ที่ 2 มี 3 บท คือ บทที่ 8-10 ท่านนาคารชุนได้ โต้ แย้ งแนวคิดทางอภิปรัชญา
ของส� ำ นัก วาตสี ปุต รี ย ะ ( บาลี ว่ า วัช ชี ปุต ตกะ ) ซึ่ง เชื่ อ ว่ า มี ส ภาวะหนึ่ ง ที่ เ รี ย กว่ า
“ปุทคะละ” หรื อ “บุคคล” ของแต่ละคนได้ เวียนว่ายตายเกิดอยู่ใน “สังสาร” หรื อ ที่
ชาวพุทธเถรวาทในประเทศไทยนิยมเรียกว่า “วัฏสงสาร” ท่านได้ พสิ จู น์ให้ เห็นว่า “บุคคล”
ทางอภิปรัชญาไม่ได้ มีอยูจ่ ริ ง
กลุม่ ที่ 3 ประกอบด้ วยบทที่ 11-13 แม้ เนื ้อหาจะสันแต่
้ ก็สำ� คัญมากท่านนาคารชุนชี ้ให้ เห็นความหมายที่กว้ างที่สดุ ของค�ำว่า “สิง่ ” คือ ท่านกล่าวถึง “สังสาร” ว่าไร้ ข้อ
จ�ำกัดทังด้
้ านกาลและอวกาศ ฉะนันทุ
้ กอย่างที่อยู่ใน “สังสาร”นี ้ รวมถึง “ความทุกข์”
ก็ยอ่ มไร้ ขีดจ�ำกัดไปด้ วย เพราะทุกอย่าง “ไร้ จดุ ก�ำเนิด” และท่านก็ไม่ได้ ปฏิเสธโลกแบบ
ที่ เ ราสัม ผัส อยู่ทุก วัน นี ้ ที่ แ ม้ แ ต่ ค นฉลาดน้ อ ยก็ ยัง ต้ อ งยอมรั บ แต่ เ มื่ อ ตรวจสอบ
โดยเหตุผลทางตรรกะของท่านเองที่เรี ยกว่า “จตุษโกฏิ” แล้ ว “การแปรเป็ นสิง่ อื่น” (อัน
ยะถาภาวะ) เป็ นสิง่ ที่เป็ นไปไม่ได้ เลย
กลุม่ ที่ 4 ประกอบด้ วยบทที่ 14-17 ท่านนาคารชุนได้ โต้ แย้ งแนวคิดของส�ำนัก
สรวาสติวาทที่เชื่อว่า “สวภาวะ” คงที่ไม่เปลีย่ นแปลง ไม่ใช่ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ าและ
ไม่สมเหตุสมผล ในบทที่ 16 ท่านได้ กล่าวว่า ไม่มี “สังสาร” เพราะไม่มี “ขันธ์ ” และ
“อาตมัน หรื อ อัตตา” เวียนว่ายตายเกิดเลย เมื่อไม่มี “สังสาร” ก็ไม่มี “นิรวาณ หรื อ
นิพพาน” ซึง่ จะเกี่ยวเนื่องกับเรื่ อง ความจริ ง (สัตยะ หรื อ สัจจะ) 2 แบบ คือ แบบสมมุติ
และแบบปรมัตถ์ ส่วนบทที่ 17 เป็ นการถาม-ตอบเรื่ อง “กรรม และผลกรรม” ซึง่ มีใน
ความจริ งระดับสมมุติ แต่ระดับปรมัตถ์ไม่มีสงิ่ ที่เรี ยกว่า “กรรม”
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กลุม่ ที่ 5 มีบทเดียวคือ บทที่ 18 ว่าด้ วยการตรวจสอบเรื่อง “อาตมัน” หรือ “อัตตา”
บทนี ้แสดงให้ เห็นถึง “แก่นหลัก” ของแนวคิดทางปรัชญาของท่านนาคารชุนได้ ดีกว่าบท
อื่น ๆ ท่านได้ กล่าวว่า “ศูนยตา” เป็ น “อาวุธ” ที่ก�ำจัด “โลกที่เราประสบอยู่ หรื อ โลกแห่ง
ปรากฏการณ์” ซึง่ ภาษาสันสกฤตใช้ ศพั ท์ทางวิชาการเฉพาะว่า “ประปั ญจะ” สรุปจบ
ด้ วยลัก ษณะค� ำ สอนของพระพุ ท ธเจ้ า คื อ ทุ ก สิ่ ง อาศัย กั น และกั น เกิ ด ขึ น้ หรื อ
ปฏิจจสมุปบาท ไม่เป็ นทังสั
้ สสตทิฐิและอุจเฉททิฐิ
กลุม่ ที่ 6 ประกอบด้ วยบทที่ 19-21 ในบทที่ 19 ท่านนาคารชุนได้ โต้ แย้ งเรื่อง “กาล
ทังสาม”
้
คือ อดีต ปั จจุบนั และอนาคต ที่ส�ำนักสรวาสติวาทยึดถือว่ามี “ขันธ์ ” ที่มี
“สวภาวะ” อยูท่ งสามกาล
ั้
แต่ทา่ นได้ ชี ้ให้ เห็นว่า ความคิดดังกล่าวเป็ นเพียง “แนวคิด
ทางอภิปรัชญา” บทนี ้ ลินดต์เนอร์ ถือว่าเป็ นบทขยายความของบทที่ 1 เช่นเดียวกับ
บทที่ 20 ว่าด้ วยเรื่ อง “การมารวมกัน” หรื อ “สามัครี ” และบทที่ 21 ที่ว่าด้ วยเรื่ อง
“การกลายเป็ นมีและการกลายเป็ นไม่มี” ซึง่ เมื่อพิสจู น์ตามหลักการของท่านนาคารชุน
ถือว่าไม่สมเหตุสมผล
กลุม่ ที่ 7 ประกอบด้ วยบทที่ 22-25 ท่านนาคารชุนได้ กลับมาวาง “ท่าที” แบบ
ธรรมดาสามัญ หรื อ ปกติมาก ๆ ต่อ “สิง่ ศักสิทธิ์ หรื อ สิง่ ที่ชาวพุทธเคารพสูงสุด” ได้ แก่
พระตถาคต อริ ยสัจ 4 และนิพพาน ท่านไม่ได้ ยกสิง่ เหล่านี ้ไว้ อยูใ่ นฐานะ “สิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์
สูงสุด” แบบชาวพุทธบางกลุม่ ในสมัยนัน้ โดยท่านได้ เน้ นย� ้ำแนวคิดเรื่ อง “ศูนยตา” ว่า
เป็ นไปเพื่อ “ดับทฤษฎี” หรื อแนวคิดทางปรัชญาทังหมดของนั
้
กคิดส�ำนักต่าง ๆ ในยุคนัน้
กลุม่ ที่ 8 กลุม่ สุดท้ ายประกอบด้ วยบทที่ 26 และ 27 ถือว่าเป็ นบทสรุปของคัมภีร์
นี ้ ที่น่าประหลาดใจก็คือ ทังสองบทนี
้
้ไม่ได้ เป็ นการโต้ เถียงทางปรัชญา แม้ จะกล่าว
ถึงเรื่ อง “ปฏิ จจสมุปบาท” และ เรื่ อง “ทฤษฎี ” หรื อ ทัศนะที่ เกี่ ยวกับอภิ ปรั ชญา
หลายรูปแบบ แต่ทา่ นนาคารชุนกลับหวนกลับมาสูโ่ ลกแห่งความเป็ นจริ ง หรื อโลกแห่ง
ปรากฏการณ์อีกครัง้ ซึง่ ช่วยให้ เราเข้ าใจท่านนาคารชุนได้ ดียิ่งขึ ้นว่า ท่านเป็ นชาวพุทธ
ที่ดี เป้าหมายของทังสองบทนี
้
้ก็เพื่อให้ “พระ”ที่เรี ยนคัมภีร์นี ้มัน่ ใจได้ วา่ แนวค�ำสอนของ
ท่านนาคารชุนในคัมภีร์นี ้ไม่ได้ อยูเ่ กินเลยขอบเขตค�ำสอนของพระพุทธเจ้ าแต่อย่างใด

ภาษาคน ภาษาธรรมของพระนาคารชุนในคัมภีร์ “มูลมัธยมกการิ กา”

ข้ อสังเกตที่นา่ สนใจเกี่ยวกับเนื ้อหาของคัมภีร์ “มูลมัธยมกการิ กา” ในภาพรวม
ของผู้ เขี ย นเอง ก็ คื อ เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น ทั่ว ไปในหมู่นั ก วิ ช าการที่ ศึ ก ษางานของ
ท่านนาคารชุนว่า ท่านใช้ คำ� สอนเรื่ อง “ศูนยตา” หรื อ “ความว่าง” เป็ นหลักในการโต้ แย้ ง
แนวคิดทางปรัชญาของส�ำนักปรัชญาร่ วมสมัยกับท่าน ซึง่ นักวิชาการส่วนใหญ่ถือว่า
มีลกั ษณะ “ท�ำลาย” มากกว่า “การสร้ างสรรค์” แต่ในขณะเดียวกัน ท่านนาคารชุน
ก็ นิ ย มใช้ ค� ำ สอนที่ ส� ำ คัญ ที่ สุด ของพระพุ ท ธเจ้ า นั่ น คื อ “ปฏิ จ จสมุป บาท หรื อ
ประตีตยะสะมุตปาทะ” ในการยืนยันว่าท่านเป็ น “ชาวพุทธที่ดี” ที่ด�ำเนินตามแนวทาง
ที่พระพุทธเจ้ าทรงสัง่ สอนไว้ แนวทางนี ้ถือว่าเป็ นค�ำสอน “เชิงสร้ างสรรค์ หรื อเชิงบวก”
มากกว่าแนวทางแห่ง “ศูนยตา” แต่เมื่อตรวจสอบด้ วยสถิตแิ ล้ ว มีตวั เลขที่นา่ สนใจเกี่ยว
กับค�ำว่า “ศูนยะและศูนยตา” และ “ปฏิจจสมุปบาท” ที่ท่านนาคารชุนใช้ ในคัมภีร์
มูลมัธยมกการิ กา ก็คือ ศัพท์วา่ “ศูนฺยะ และ ศูนยตา” ปรากฏอยูเ่ พียง 8 บท จากทังหมด
้
27 บท จ�ำนวน 30 ครัง้ คือ บทที่ 4, 13, 17, 18, 21, 24, 25 และ 27 ส่วนศัพท์วา่
“ประตีตยะสะมุตปาทะ หรือ ปฏิจจสมุปบาท” นอกจากบทไหว้ ครูในตอนต้ นแล้ ว ปรากฏ
อยูเ่ พียงบทเดียว คือ บทที่ 24 แต่ก็ปรากฏร่องรอยแนวคิดเรื่ อง “การอิงอาศัยกันมีขึ ้น”
ที่ใช้ ศพั ท์วา่ “ประตีตยะ” อยูก่ ระจายตามบทต่าง ๆ เพื่อแสดงว่าเรื่ องการมีอยูแ่ บบอิง
อาศัย กั น เป็ น แนวคิ ด หลัก ที่ ท่ า นนาคารชุ น น� ำ เสนอ จากสถิ ติ นี แ้ สดงให้ เห็ น ว่ า
ท่านนาคารชุนใช้ “อาวุธ” หลัก คือ ศูนยตา เพือ่ โต้ แย้ งแนวคิดส�ำนักปรัชญาอืน่ ๆ มากกว่า
ที่ จ ะอธิ บ ายหรื อ กล่า วถึง ค� ำ สอนหลัก ของพระพุท ธเจ้ า นั่น คื อ “ปฏิ จ จสมุป บาท”
เหตุผลส�ำหรั บแนวโน้ มนี ้ น่าจะเป็ นเพราะวัตถุประสงค์ หลักของการรจนาคัมภี ร์นี ้
ที่ต้องการชี ้ให้ เห็นจุดอ่อนของ “แนวคิดหรื อทฤษฎี” ของทุกส�ำนักปรัชญาในสมัยนันว่
้ า
ไม่อาจทนทานต่อการตรวจสอบด้ วย “ศูนยตา” ของท่านได้ เลย
ส�ำหรับการแปลคัมภีร์มลู มัธยมกการิ กา มีส�ำนวนแปลหลายส�ำนวนที่น่าสนใจ
ส่วนใหญ่เป็ นภาษาอังกฤษ มีภาษาไทยเพียงฉบับเดียว ขอน�ำเสนอตามล�ำดับปี ที่พิมพ์
ดังนี ้
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ภาษาธรรมเป็ นหลัก มีวตั ถุประสงค์อะไรในการประพันธ์งานนี ้และผลของการใช้ ภาษา
ดังกล่าวเป็ นอย่างไร และจะพิจารณาตามกรอบแนวคิดของ สมภาร พรมทา ที่แนะน�ำ
ให้ ว างท่า ที เ ฉยเมยต่อ ภาษาที่ สื่ อ แนวคิ ด ทาง “อภิ ป รั ช ญาแนวจิ น ตนาการ” เสี ย
แต่ยงั เห็นว่า “แนวคิดนามธรรมทางอภิปรัชญาที่ไม่ใช่แนวจินตนาการ” ส่งผลให้ มีการ
ประพฤติตามหลักศีลธรรมนัน้ ถือว่ามีประโยชน์และสัมผัสได้
ประเด็นวิเคราะห์สำ� คัญ คือ ในคัมภีร์มลู มัธยมกการิกา ท่านนาคารชุน ใช้ “ภาษา
คน หรื อ ภาษาธรรม” ค�ำตอบชัดเจนมากก็คือ ท่านใช้ “ภาษาธรรม”เป็ นหลัก แต่ก็ไม่
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แยกจาก “ภาษาคน” ดังได้ กล่าวไว้ แล้ วว่า วัตถุประสงค์หลักของคัมภีร์เล่มนี ้ก็คือ เพื่อ
เป็ นคูม่ ือส�ำหรับ “พระ” แนวคิดหลักในคัมภีร์จงึ เป็ นเรื่ องทาง “ภาษาธรรม” ที่พระจะต้ อง
รู้และเข้ าใจอย่างลึกซึ ้งก่อนจะไป “โต้ แย้ ง หรื อ โต้ วาที” กับส�ำนักปรัชญาอื่น ๆ ที่นิยม
ถกเถียงแนวคิด “ด้ านปรัชญา” กันมากในสมัยนัน้ ดังนัน้ เมื่อเราพิจารณาชื่อบททัง้ 27
บทตามค�ำนิยามของท่านพุทธทาสแล้ วจะเห็นได้ ชดั ว่า ท่านนาคารชุนใช้ “ภาษาธรรม”
เพื่ อ สื่ อ สารกับ กลุ่ม ผู้เ ห็ น ธรรมะที่ ลึก ซึง้ และเมื่ อ พิ จ ารณาจากกรอบแนวคิ ด ของ
สุม าลี มหณรงค์ ชัย ที่ เ น้ น “เป้ า หมาย” เป็ น หลัก คัม ภี ร์ มูล มัธ ยมกการิ ก าของ
ท่านนาคารชุนนี ้ก็ยงั คงใช้ “ภาษาธรรม” มากกว่า “ภาษาคน” อยูด่ ี เพราะมีเป้าหมาย
คือ “เพื่อความหลุดพ้ น” ไม่ใช่เป้าหมายระดับ “โลกิยวิถี” คือ การมุง่ อยูแ่ บบคนทัว่ ไป
ส่ ว นใหญ่ ที่ ติ ด อยู่ กั บ โลกแห่ ง ปรากฏการณ์ ที่ ค นส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า เป็ นจริ ง แต่
ท่านนาคารชุนกลับเห็นว่า เป็ นดุจ “มายา” หรื อ “ภาพลวงตา” ส่วนเมื่อพิจารณาตาม
กรอบแนวคิ ด ของ สมภาร พรมทาแล้ ว ท่ า นนาคารชุน ไม่ ไ ด้ ใ ช้ “นามธรรมแนว
จินตนาการ” แต่ได้ ใช้ “ประสบการณ์จริ งสือ่ ถึงนามธรรม” ด้ วยภาษาที่ตรงไปตรงมา แต่
ผู้คนที่ยงั ไม่สามารถละแนวคิดที่เรี ยกว่า “ทฤษฎี” หรื อ “ทิฐิ” ของตนเองได้ อาจจะเข้ าใจ
ภาษาที่ทา่ นสื่อออกมาผิดไปจาก “ความหมาย” ที่ทา่ นเองต้ องการ
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาให้ ลกึ ลงไปในเนื ้อหาในบางบทที่ทา่ นนาคารชุน
ได้ กล่าวถึง “ภาษาคน” หรื อ ภาษาชาวบ้ านไว้ โดยตรง โดยใช้ ศพั ท์ภาษาสันสกฤตว่า
“วฺยวหาระ” เราจะเห็นว่าท่านไม่ได้ แยกภาษาออกเป็ นสองระดับอย่างเด็ดขาด แต่ทา่ น
เห็นว่า “ภาษาคนและภาษาธรรม” ต้ องไปด้ วยกัน อิงอาศัยกันและกันจึงจะเผยแผ่
ค�ำสอนของพระพุทธเจ้ าได้ อย่างถูกต้ องและมี ประสิทธิ ภาพ ดังข้ อความในคัมภี ร์
มูลมัธยมกการิ กา บทที่ 24 โศลกที่ 10 ท่านนาคารชุนกล่าวไว้ วา่
วฺยวหารมนาศฺริตฺย		
ปรมารฺ ถมนาคมฺย		
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แปล: (พระพุทธเจ้ า)จะไม่ทรงแสดงปรมัตถ์(ความจริงแท้ ) โดยไม่องิ อาศัย ภาษา
แบบชาวบ้ าน ฯ เมื่อไม่บรรลุปรมัตถ์ก็จะไม่บรรลุพระนิพพาน ฯ14
หากพิจารณาจากโศลกที่ยกมา ผู้เขียนเห็นด้ วยกับข้ อสรุปที่วา่ “การแยกภาษา
ออกเป็ นสองระดับไม่ได้ แปลว่ามีภาษาสองชุดที่แตกต่างกัน อันที่จริ งไม่วา่ ต้ องการสื่อ
ความหมายระดับใด ค�ำที่ใช้ ก็คือค�ำเดียวกัน เพียงแต่ความเข้ าใจที่มีตอ่ ค�ำจะแตกต่าง
กัน ความหมายในสองระดับเป็ นคนละอย่าง”15 “ถ้ าเราไม่มองแยกส่วนระหว่างความจริง
สมมติกับปรมัตถ์ ไม่มองอุบายธรรมเป็ นขัว้ ตรงกันข้ ามกับสัจธรรม เราจะเห็นว่า
อุบายธรรมกับสัจธรรมไม่อาจแยกขาดจากกันเป็ นสองส่วน ไม่มีอบุ ายก็แปลว่า ไม่มีการ
ใช้ ค�ำสอน เมื่อไม่มีการใช้ ค�ำสอน ผลลัพธ์ก็ไม่ปรากฏ เมื่อผลลัพธ์ไม่ปรากฏเราก็ไม่ร้ ูจกั
ว่าอะไรคือสัจธรรม เมื่อไม่ร้ ู ว่าอะไรคือสัจธรรม อุบายธรรมก็ไม่ปรากฏ กระบวนการ
ด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องเป็ นลูกโซ่ เพราะฉะนัน้ การมีอยูข่ องอุบายธรรมจึงอาศัยการมี
อยู่ของสัจธรรม และในท�ำนองเดียวกัน การมีอยู่ของสัจธรรมก็ขึ ้นอยู่กบั การมีอยู่ของ
อุบายธรรม ค�ำสอนเรื่ องนี ้ก็คือ ปฏิจจสมุปบาท หรื อ ประตีตยะสมุตปาทะ หมายถึง
การอิงอาศัยกันและกันมีอยูท่ กุ ภาวะ ตลอดจนอะไรก็ตามในโลกนี ้ ค�ำสอนนี ้ลึกซึ ้งเป็ น
หัวใจของพุทธศาสนา ทังเป็
้ นเรื่ องที่พระนาคารชุนะซึง่ ได้ รับยกย่องว่าเป็ นปฐมาจารย์
แห่งมหายานเน้ นย� ้ำเป็ นอย่างยิ่งด้ วย”16
อนึ่ง เมื่ อ พิ จ ารณาจาก “เป้า หมาย” หรื อ วัต ถุป ระสงค์ ข อง “ค� ำ สอนของ
พระพุทธเจ้ า” แม้ ท่านนาคารชุนจะเน้ นย� ้ำค�ำสอนเรื่ อง “ศูนยตา” หรื อ “ความว่าง”
แต่ทา่ นก็สื่อให้ เห็นว่า “ศูนยตา” ไม่ใช่ “ความเห็น หรื อ ทฤษฎี” แต่เป็ นเพียง “วิธีการ”
ที่ต้องน�ำมาใช้ ในตอนต้ นเพื่อละวาง “ทิฐิ หรื อ ทฤษฎี”ทังหมด
้
เมื่อใช้ แล้ วก็ให้ ละวางเสีย
14
15
16

สมบัติ (2559).
สุมาลี (2550: 17-18).
สุมาลี (2550: 68-69).
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เพื่อไปสูเ่ ป้าหมายคือ หลุดพ้ นจากทิฐิหรื อทฤษฎีทงปวง
ั้
และอยูใ่ นโลกนี ้เพื่อช่วยเหลือ
ผู้อื่นต่อไป ดังที่ทา่ นกล่าวไว้ ในคัมภีร์มลู มัธยมกการิ กาบทที่ 13 โศลกที่ 8 ว่า
ศูนฺยตา สรฺ วทฤษฺ ฏีน�ำ		
ปฺโรกฺตา นิะสรณํ ชิไนะ /
เยษ� ำ ตุ ศูนฺยตา ทฤษฺ ฏิสฺ ตานสาธฺยานฺ พภาษิเร // 8
แปล: ศูนยตา (ความว่าง) พระชินเจ้ าทรงสอนไว้ วา่ คือ การสลัดทิ ้งความเห็น
(ทฤษฎี) ทังมวล
้
ฯ แต่วา่ ส�ำหรับนักปรัชญากลุม่ ใด ศูนยตา เป็ นความเห็น (ทฤษฎี)
พระชินเจ้ าตรัสเรี ยกนักปรัชญากลุม่ นันว่
้ า อบรมสัง่ สอนไม่ได้ ฯ17
ในตอนท้ ายสุดของคัมภีร์ ท่านนาคารชุนยังได้ เน้ นย� ้ำถึง “เป้าหมาย” ของ “ภาษา
คนและภาษาธรรม” ที่ทา่ นใช้ วา่ “เพื่อการละทิฐิ ดับความเห็น” ที่เป็ นแนว “อภิปรัชญา”
หรื อดังที่สมภาร พรมทา เรี ยกว่า “อภิปรัชญาแนวจินตนาการ” นัน่ เอง บทสุดท้ ายของ
คัมภีร์ คือ บทที่ 27 ท่านได้ แสดงให้ เห็นถึง “ทิฐิ หรื อ ทฤษฎี” คือ แนวคิดของนักปรัชญา
ร่ วมสมัยของท่านทังที
้ ่เป็ นส�ำนักพุทธปรัชญาและส�ำนักปรัชญาฮินดู ว่ามี “แนวคิด”
อย่างไรบ้ าง และสรุ ปจบผลงานของท่าน ด้ วย 2 โศลกสุดท้ ายของคัมภีร์มลู มัธยมกการิ กา18 ไว้ วา่
อถวา สรฺ วภาวาน�ำ		
ศูนฺยตฺวาจฺฉาศฺวตาทยะ /
กฺว กสฺย กตมาะ กสฺมาตฺ- สํภวิษฺยนฺติ ทฤษฺ ฏยะ // 29
แปล: อนึ่ ง เพราะว่ า ภาวะ ( สิ่ ง ) ทั ง้ ปวงว่ า ง ทฤษฎี ทั ง้ หลายเป็ นต้ นว่ า
“สิง่ คงที่เที่ยงแท้ ” จะเกิดมี ณ ที่ใด เป็ นของใคร เป็ นอย่างไร (และ) เพราะเหตุใด ฯ

17
18

สมบัติ (2559).
สมบัติ (2559).
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สรฺ วทฤษฺ ฏิปรฺ หาณาย 		
ยะ สทฺธรฺ มมเทศยตฺ /
อนุกมฺปามุปาทาย		
ตํ นมสฺยามิ เคาตมมฺ // 30
แปล: ข้ าฯ ขอนบน้ อมพระพุทธโคดม ผู้ทรงอาศัยพระมหากรุณาอนุเคราะห์ ทรง
แสดงพระสัทธรรมเพื่อละทฤษฎีทงมวล
ั้
ฯ
6. สรุ ป
เมื่อเราศึกษาวิเคราะห์ “ภาษา”ที่ทา่ นนาคารชุนใช้ ในคัมภีร์ “มูลมัธยมกการิ กา”
โดยกรอบแนวคิดเรื่ อง “ภาษาคน ภาษาธรรม” ของนักปราชญ์ และผู้ร้ ู หลายท่าน
ผลปรากฏว่า ภาษาที่ ท่านใช้ แม้ ดูเหมื อนจะเป็ น “ภาษาธรรม” เกื อบทัง้ หมด แต่
ท่านนาคารชุนได้ ยืนยันเองว่า พระพุทธเจ้ าทรงสอนความจริ งด้ วยภาษาชาวบ้ าน
เป็ นไปไม่ได้ ที่จะรู้ ความจริ งโดยไม่ใช้ “ภาษาคน” แต่ภาษาทังสองแบบก็
้
เป็ นสิ่งที่ต้อง
ระวังและละวางในท้ ายทีส่ ดุ คือ ระวังในการใช้ เพือ่ ไม่ให้ เกิด “จินตนาการเป็ นทิฐิ” แม้ แต่
ค�ำว่า “ศูนยตา” เองก็ต้องใช้ อย่างระมัดระวัง เพราะถ้ าเข้ าใจผิดว่าเป็ น “ทิฐิ หรื อ ทฤษฎี”
แล้ วยึดถือก็จะเป็ นผู้ท่ี “สัง่ สอนไม่ได้ ” เพราะแนวคิดก็ตาม ภาษาก็ตามไม่ใช่ “เป้าหมาย”
เป็ นแต่เพียง “วิธีการ” ที่ต้องละวางเมื่อถึงเป้าหมายแล้ วนัน่ เอง
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