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เลม ๒ : สืบสานปณิธานพุทธทาส

คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ๑๐๐ ป พทุธทาสภิกข ุถอืเอา ปณิธาน ๓ ประการของทาน 

เปนสารัตถะของการจัดงาน ทั้งยังมุงหมายใหงานนีเ้ปนจุดเริ่มตนที่สำคญั ในการกระตุนใหเกิด

การสบืสานปณิธานพุทธทาสตอไป มิใชเพยีงเฉลมิฉลองกันชั่วคราว แลวเลิกราลืมเลือนกันไป

ในเลม ๒ ของหนงัสอืชดุ พทุธทาสยังอยูไปไมมตีาย จึงเนนไปทีก่าร สบืสานปณิธาน

พทุธทาส เปนการเฉพาะ โดยคณะอนุกรรมการฝายหนังสืออนุสรณ ๑๐๐ ป ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ 

ไดตดิตอขอใหผูทรงคุณวุฒใินดานตางๆ ทั้งบรรพชิตและคฤหสัถ รวมกันแสดงทศันะเก่ียวกับ

ประเดน็ดังกลาว ดังที่ปรากฏเปนเนื้อหาของหนงัสอืเลมนี้

ปณิธานพุทธทาสทั้งสามประการ คอืนยัของพันธกจิที่รวมอยูในความเปน “พุทธทาส” นั่น

เอง และหากจะประมวลปณธิานทั้งหมดลงเปนขอเดียว ก็อาจกลาวได วา ความเปนพทุธทาส นั้น มิ

ใชอะไรอ่ืน นอกจากการอุทิศตนเพื่อ “ธรรม”  ดังพระพุทธพจนที่ทานมักอางถึงเสมอ ในธรรม

เทศนาและธรรมบรรยายตางๆ ของทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในโอกาสวสิาขบชูา ทีว่า “ผูใดเห็นธรรม 

ผูน้ันเหน็เราตถาคต ผูใดไมเหน็ธรรม ผูนั้นไมเห็นเราตถาคต”  ความขอนี้ ยอมทำใหเราเขาใจนยัที่

ตามมาไดอยางชัดเจนวา ความเปน “ทาสของพระพุทธเจา” ที่ทานนำมาเปนขอปวารณานั้น แทที่

จริง คือ การมีอดุมคตมิุงมั่นกระทำการเพ่ือธรรมน่ันเอง

แตการเหน็ธรรมน้ัน หมายถึงอะไรเลา ตอคำถามขอนี้ ทานพทุธทาส ก็ไดเชื่อมโยงถงึพระ

พทุธพจนที่วา “ผูใดเหน็ปฏิจจสมปุบาท ผูนั้นชื่อวาเหน็ธรรม ผูใดเหน็ธรรม ผูน้ันชื่อวาเห็น

ปฏจิจสมุปบาท”  การเหน็พระพุทธเจา การเห็นธรรม และการเหน็ปฏิจจสมปุบาท จงึเปนส่ิงเดยีว

กนั  หากมองในแงนี้  การรับใชเปนทาส และต้ังปณธิานพุทธทาส กย็อมมีความหมายตามนัยเดียว

กนั อันไดแก การศึกษา ปฏิบัติ ประจกัษผล และเผยแผในความจริง วาดวยทุกข เหตุใหเกิดทุกขอนั

เน่ืองมาจากความติดยดึในสิ่งปรงุแตงทั้งปวง รวมทั้งการมุงสูหนทางเพ่ือดับความทกุขเหลานี้ ตาม

กำลังสติปญญา

จากที่กลาวมา ปณิธานขอหน่ึง วาดวย การที่ชาวพุทธจะมุงม่ันเขาถึงศาสนาของตน และ

ศาสนกิทั้งหลายกม็ุงมั่นเขาถึงศาสนาของตนเอง น้ัน จึงหมายถึง การ “เหน็” สภาพการณและ

ความทกุขอันเกิดจากการยึดติดความเปนตวัเปนตนในรปูแบบตางๆ  และสามารถเปนอิสระจาก

สภาพการณดังกลาวไดดวยตัวเอง 

ปณิธานขอสอง วาดวย การทีศ่าสนาทั้งหลายจะมีความเขาใจอนัดีตอกันน้ัน กค็ือ การเปด

กวางแมกระทั่งตวัตนที่ยึดติดกนัในรปูแบบของศาสนา จนแมลัทธินกิายปลีกยอยตางๆ  เพื่อให

ขามพนอคติที่แฝงมากบัความยดึติดในรูปแบบทั้งหลาย  และหากทำไดเชนน้ี ก็จะยิ่งทำใหรวมมือ

กนัเพ่ือทำปณิธานขอหน่ึงไดดยีิ่งขึ้น กบัทั้งทำปณิธานขอสามรวมกันไดอยางเปนมรรคเปนผลมาก

ขึ้น 

ปณิธานขอสาม วาดวย การนำมนษุยหรอืโลกออกจากวัตถนุิยม น้ัน ยอมหมายถึง การชวย

ใหคนทั้งหลายไดประจักษใน “ธรรม”  สามารถชวยตนเองใหถอนตัวออกจากกระแสวตัถุนิยมใน

โลกไดตามลำดบั  คำวา “วัตถุนิยม” น้ี สำหรับทานพุทธทาส ไมวาจะมาในรูปแบบของบรโิภคนิยม

อยางหลงระเรงิ ในรปูแบบของสงครามและความรุนแรงนอยใหญ หรอืในรูปแบบของปรัชญา
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แนวความคิดที่ถอืเอาเพียง “สสาร” หรือ “วัตถุ” เปนตัวต้ัง  กล็วนแตสะทอนถึงความยดึติด และไม

เห็นปฏิจจสมุปบาทในชีวิตมนุษยดวยกนัทั้งส้ิน 

การสบืสานปณิธานพุทธทาส สำหรับเราและคนรุนหลัง จึงมิไดเปนภารกจิอนัซบัซอน 

สงูสง เหนือความคิด และวิถีชีวิตหรอืความเปนไปในสังคมแตอยางใด  แตเปนเรื่องที่ทุกคนอาจ

ประจกัษแจงและปฏิบัติได ทามกลางสถานการณของตนเอง อันเปนสิ่งที่ทานพุทธทาสเนนยำ้เสมอ

ทานพุทธทาสจึงปรารภวา ทกุคนเปนพุทธทาสได และปณิธานของทานก็มุงหมายใหเปน

เชนนั้น  กลาวอีกนัยหนึ่งกค็ือ หากผูใดเหน็พษิภยัของวัตถุนิยม บรโิภคนิยม ความรนุแรง ความลุม

หลง  และต้ังคำถาม แสวงหาคำตอบ ดำเนินชวีิตและกระทำการนอยใหญ เพ่ือถอนตวัออกจากพิษ

ภยัเหลาน้ี ก็ยอมไดรับการอนุโมทนาจากทาน วาไดเขารวมในปณธิานพุทธทาสตามแนวทางของตน

แนนอนวา การสบืสานปณิธานพุทธทาส ไมมสีูตรสำเรจ็ตายตวั แมหลักใหญใจความจะ

เปนดังที่กลาวมา ทั้งน้ีเพราะสถานการณและบรบิทของการทำความเขาใจ ตั้งปณธิาน และปฏบิตัิ

จริงนัน้ ยอมแตกตางกันออกไป  ดังที่ทานพุทธทาสเอง ก็ชี้ใหเหน็อยูเสมอวา โลกไมจำเปนตองมี

ความสนใจในศาสนธรรมเพียงแบบเดียว  หรือหนทางสูชีวติที่ดีงามเพยีงหนทางเดียว

และน่ีกค็ือความนาสนใจทีเ่กิดจากการรวมกันใชวิจารณญาณ  นำเสนอ ถกเถยีง รวมทั้ง

แลกเปล่ียนทัศนะและประสบการณ เพื่อการสืบสานปณิธานพุทธทาส  ความนาสนใจนี ้บรรดาผู

เขียนในหนงัสอืเลมนี้ ไดแสดงใหเห็นเปนจดุเร่ิมตนสวนหนึ่ง ณ ที่น้ีแลว 

ตราบใดที่ยังมีผูสืบสานปณิธานพุทธทาส  พุทธทาสก็ยังอยูไปไมมีตายตราบนั้น และเปน

ความไมตายของ “สิง่” ที่ทานพุทธทาสทุมเทชีวติของทาน เพ่ือใหมนษุยทั้งหลายไดเหน็ได

ประจกัษดวยเชนกัน

วรีะ สมบรูณ

 บรรณาธกิาร
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ทานพทุธทาสกบัการศกึษาและวฒันธรรม
อทุยั ดลุยเกษม

ผูที่ไดตดิตามศึกษาผลงานของทานพุทธทาสทั้งที่เปนงานเขยีนและงานพดูมาโดยตลอดคงทราบดีวาเนื้อหาสาระที่ทานไดกลาวถึงนั้นมีความ
ครอบคลุมในประเด็นตางๆ อยางกวางขวาง ชดัเจนและลึกซ้ึงเปนอยางมาก ขอสงัเกตที่ผูศกึษาติดตามงานและวัตรปฏบิตัรของทานมาโดยตลอดไดลงความ
เห็นวาทานพทุธทาสมีคณุลักษณะเดนอยูหลายประการ เชน

๑. ทานเปนผูที่มีความตัง้ใจมั่นในส่ิงทีท่านตองการจะทำ

๒. ทานเปนผูที่มีนิสยัใฝรูเปนอยางยิ่งซ่ึงหาไดไมงายนกัในสังคมไทย

๓. ทานเปนผูที่เรียนรูเพ่ือปฏิบตัิจริงกับตัวทานเอง มิใชศึกษาเรียนรูเพียงเพ่ือใหเปนงานวิชาการเทานั้น

๔. ทานเปนผูที่ส่ังสอนผูอื่นในเร่ืองอะไรและอยางไร ทานเองก็ถือปฏิบัตติามนั้น

๕. ทานเปนผูที่มีความม่ันใจในตัวเองในการนำเสนอแนวคดิตางๆ ตอสังคมอยางองอาจ

 ฯลฯ
คุณสมบัติเหลานี้ถอืไดวาเปนคุณสมบตัขิองบณัฑติทีแ่ทจริงเลยทีเดียว และเปนคณุสมบตัิ

ที่หาไดยากยิ่งในยคุสมัยนี้
ในดานการศึกษาและวฒันธรรมนั้น สำหรับทานพทุธทาสแลว เปาหมายของการศกึษากับเปาหมายของชวีติเปนเรื่องเดียวกนั และเรือ่งของ

การดำเนินชีวิตก็คือเรื่องวฒันธรรมนั้นเอง ดวยเหตดุังนัน้เร่ืองการศกึษาและวัฒนธรรมสำหรับทานพุทธทาสแลวเปนสิ่งทีไ่มอาจแยกจากกนั เพราะเปนเรื่อง
เดียวกนั หากจะตั้งคำถามวา เปาหมายของการศึกษาที่ทานมีความเชื่อมั่นและถอืปฏิบตันิั้นคืออะไร เมื่อวเิคราะหจากผลงานของทานและพิจารณาจาก
ปฏปิทาของทานในชวงที่ทานยงัมชีีวติอยู ก็เปนที่ประจกัษชดัวา เปาหมายของการศึกษาคือการประหารเสียซึ่งสญัชาติญาณแหงสตัว และการศกึษาตอง
เปนหนทางที่จะชวยใหมนุษยไดรบัสิ่งที่ดีที่สดุที่มนษุยพงึจะไดในฐานะที่เกดิมาเปนมนษุย และสิ่งที่ดีที่สดุที่มนษุยพึงจะไดกค็อืบรมธรรม

ในกระบวนการศกึษาเลาเรยีนเพื่อทำลายสัญชาติญาณแหงสัตวนั้นมวีิธปีฏิบัตอิยูสองฝาย นั่นคอืฝายที่ตองละกบัฝายที่ตองพัฒนาพอกพนู 
ฝายละนั้นหมายถึงการขมกิเลสหรือขมขี่ความรูสึกของสญัชาติญาณอยางสัตว ไดแกความกลัว กิน นอน เสพกาม เปนตน ฝายพัฒนาพอกพูน หมายถึงการ
พัฒนาสวนที่เปนความด ีความงาม ความถูกตองเพ่ือเปนบรมธรรมตอไปขางหนา ทั้งสองฝายนี้ตองกระทำไปพรอมๆ กันและตองมีการปฏบิัติจริง การที่จะ
เกือ้กูลใหกระบวนการศึกษาบรรลเุปาหมายดังกลาวนี้ ทานพุทธทาสเนนวา ครมูีความสำคญัมากเพราะสำหรบัทานแลว ครคูือผูยกวิญญาณของสัตวโลก 
หรือครูเปนมัคคเุทศกทางวิญญาณ และดวยเหตุที่ทานใหความสำคัญกบัคร ูทานจึงยกยองครูอยางสงูสง และทานไมเหน็ดวยกับการทีจ่ะใหเดก็หรอืผูเรียน
ทำตวัตีเสมอกบัครู ในประเดน็นีน้บัวานาสนใจควรแกการอภิปรายตอไปมากทีเดียว เพราะในยุคนี้มีขอสรปุกนัวาหลกัการเรียนรูของมนษุยที่เชือ่กันวาจะ

ชวยใหมนุษยเรียนรูไดดีและมคีวามยั่งยืนมากที่สุดนั้นตองเปนการเรียนรูที่เปนแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Learning) ระหวางผูสอนกับผูเรยีน 

ระหวางผูเรยีนกบัผูเรียน และการเรยีนรูแบบปฏิสมัพันธนี้ตองการระบบความสัมพันธในแนวระนาบ (Horizontal Relationship) มใิชเปน

ความสัมพันธแบบแนวต้ัง (Vertical Relationship) ระหวางผูเรียนกบัผูสอน
ในประเดน็นี้ทานพทุธทาสอาจเหน็วาแนวคิดแบบนี้เปนแนวคิดแบบฝรั่ง ทำใหผูเรียนมองไมเห็นพระคณุของครซูึ่งตองยกไวเหนือเศียร ทาน

พุทธทาสเคยวิจารณวา การศึกษาที่เปนอยูในโลกปจจบุันใหความหมายกับสิ่งที่ทานพุทธทาสเรยีกวา “สิ่งที่ดทีี่สุดที่มนุษยพงึจะได” ไปในทางวัตถธุรรมหรือ
ที่ทานเรียกวา “ทางเนื้อหนงั” นั่นเอง เพราะฉะนั้นการศกึษาทุกวนันี้จงึทำใหคนตกเปนทาสของวัตถหุรือ “เนื้อหนงั” และไดละทิ้งเรื่องของจติวิญญาณอยาง
สิ้นเชิง ในเมื่อมีการตคีวามวาสิ่งที่ดีทีสุ่ดที่มนุษยพึงจะไดรับเปนเพียงเรื่องวัตถุธรรม เปาหมายของชีวติก็มุงไปในทศิทางเดียวกัน นั่นคอืมุงเรื่องเอร็ดอรอย
ทางตา ห ูจมูก ล้ิน กาย ที่เรียกกนัวา อยูด ีกนิดี นั่นเอง

แตสำหรบัทานพทุธทาสแลว การศกึษาของมนุษยตองเปนไปเพื่อบรมธรรม เร่ืองอื่นๆ เปนเพียงเงื่อนไข หรอืปจจัย (Condition) ที่เอือ้ให
มนษุยไดเขาถึงบรมธรรมเทานั้น เพราะฉะนั้นการศึกษามิไดมีจุดมุงหมายอยูทีก่ารประกอบอาชพี แตการประกอบอาชีพเปนเพยีงเงือ่นไขหนึ่งที่จะชวยให

มนษุยเขาถงึบรมธรรมได ดวยเหตดุังนั้นการทำมาหากนิกต็องเปนการทำมาหากินที่เปนสมัมาอาชีวะ (Right Livelihood) มิใชการทำมาหากินที่
มุงความมั่งคั่งสั่งสมสวนเกิน ดงัที่ทานพทุธทาสกลาวา “อตโิลโภ หิ ปาปโก” แปลวา “โลภเกนินั้นลามก” เพราะฉะนั้นการศกึษาทีมุ่งไปในลกัษณะนี้ก็เปน
การศกึษาที่นำโลกไปสูโลกาวนิาศ หากวาเรานำคำกลาวของทานพุทธทาสมาทาบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการศึกษาของประเทศไทยในปจจบุนันี้ ทั้งในระดับ
ปจเจกบุคคลและในระดับสถาบนัตลอดจนระดบันโยบาย กย็อมเหน็ไดไมยากวา การศึกษาที่เปนอยูจะนำสังคมไทยไปยงัจุดจบแบบไหน นอกจากนี้ทาน
พทุธทาสยงักลาววาการศกึษามิใชเพ่ือประชาธิปไตย แตการศึกษาตองเปนไปเพ่ือความถูกตอง ตองเพ่ือธรรมาธปิไตย และการศึกษามิใชเพ่ือการอยูรอด แต
เปนการศึกษาที่เปนไปเพื่อสติปญญา เพราะฉะนั้นการจดัการศกึษาไมวาจะเปนในระดับใดจำตองระมัดระวงัอยางมาก มิฉะนั้นเราจะจัดการศกึษาชนิดที่
ทานพุทธทาสเรียกวาการศึกษาแบบหมาหางดวนหรือแบบเจดยียอดดวน

สำหรับทานพุทธทาสแลว การศึกษาทีแ่ทคอืการศกึษาที่ตองตั้งคำถามกับตนเองวาเราเกิดมาทำไม เปาหมายในชวีิตของเราคอือะไร เพราะ
ฉะนั้นการศึกษาเรียนรูจึงตองเรียนจากชีวิตโดยตรงหรือเรียนจากกเิลสหรือความทุกขโดยตรง และนี่เปนแนวทางการศกึษาที่แทในทัศนะของทานพุทธทาส

อยางไรกด็ี พิจารณาจากหลกัการในพทุธศาสนาแลว เปาหมายการศกึษาและเปาหมายของชีวติตลอดจนวิถกีารดำเนนิชีวติที่เรยีกวา

วัฒนธรรมนั้น จะบรรลุไดจำตองมเีง่ือนไขหรือปจจยัดานบริบท (Contextual Conditions) ที่เอื้อหรือเกื้อกลูใหเกิดการเรยีนรูไดตามแนวทางนั้น 

เชนในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาเรียนรูของพระสงฆ เพ่ือบรรลเุปาหมายระดบัปญญาอนันำไปสูความสะอาด สวางและสงบนั้น เงือ่นไขหรือปจจัยดานบริ

บทที่สำคญัไดแก การมีชมุชุน (สงฆ) การมีพระธรรมวินัยหรืออรยิวินยักำกบั เปนตน เงือ่นไขหรือปจจยัเหลานี้เปนเงื่อนไขหรือปจจยัที่เอื้อและเกื้อกู

ลใหพระสงฆสามารถเรียนรู เพ่ือการไปสูการปลอดจากการยึดม่ันถือม่ันทั้งปวงได เงือ่นไขหรือปจจัยเหลานี้จงึมีความสำคญัมาก และถอืเปนเงือ่นไขที่จำเปน  

(Necessary Conditions) ของการเรยีนรูเพื่อเขาถึงบรมธรรม แตเงื่อนไขที่จำเปนอยางเดยีวยังไมสามารถชวยใหการศกึษาเรียนรูไปสูเปาหมาย
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ได จักตองมเีงื่อนไขอีกประเภทหนึ่งที่เรียกวาเงื่อนไขที่พอเพียง (Sufficient Conditions) เขาประกอบดวย ประเด็นนี้เปนประเดน็ที่นาสนใจและ

มีนยัที่สำคัญมาก เพราะบริบทของสังคมไทยและของสังคมโลกในปจจุบันนี้ ทั้งในแงมุมทางการเมอืง การเศรษฐกจิสงัคมและวฒันธรรม ตางกม็ีความโนม
เอยีงอยางมากไปในทางเนื้อหนงัมากขึ้นทกุท ีภายใตเงื่อนไขอยางที่เปนอยูนี้ มิใชเพียงคนธรรมดาสามญัที่มกีิเลสมากมาย แมแตพระสงฆองคเจาจำนวน
ไมนอยก็ไดรับอิทธิพลจากการเปลีย่นแปลงของบริบทดงักลาวอยางรนุแรงและถวนหนา จนพระธรรมวนิยัแทบไมมพีลงัพอที่จะตานทานไดเหมอืนกอน 
เพราะฉะนั้นคำถามจงึมวีา กอนที่จะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาและการปรับเปลี่ยนวถิชีีวติของผูคนในสงัคม เพื่อใหมนษุยไดรบัสิ่งทีด่ีที่สุด
ที่มนษุยพงึจะไดอันไดแกบรมธรรมนั้น เราจะเร่ิมตนทีไ่หนดี เพราะมนักลายเปนเร่ืองไกกบัไขเสยีแลว

ประเด็นนี้เปนประเด็นที่มีความทาทายตอสติปญญาของคนไทยมากที่สดุ และผูคนทุกระดับนบัตั้งแตครอบครัว โรงเรยีน ชุมชนและรฐัจักตอง
ตีโจทยขอนี้ใหแตกและหาคำตอบใหได หาไมการจัดการศกึษาทกุระดบัและการดำเนินชีวิตของคนไทยกจ็กัเดนิทางไปสูเปาหมายปลายทางที่มืดมน

ลางทจีุดเริ่มตนที่ดีที่สดุภายใตสภาพการณที่เปนอยูอาจเปนครอบครวัและชมุชน เพราะครอบครวัสามารถปรบัตัวไดเรว็กวาระบบการศึกษา
ของรัฐ เพราะถาหากครอบครัวทำหนาที่เปนกลัยาณมิตรของเด็กๆ หรือลูกหลาน และชุมชนสามารถจัดสรางเง่ือนไขในชุมชนใหเอื้อตอการเรียนรูของผูทีเ่ปน
สมาชิกของชุมชนไดอยางสอดคลองกบัแนวคดิของทานพทุธทาส การจดัการศึกษาเรียนรูเพื่อใหมนุษยไดในสิ่งที่ดีทีส่ดุที่มนุษยพึงไดรับจะมีความเปนไปได
สงู หากครอบครัวและชุมชนไมสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขดานบรบิทใหการศกึษาเรียนรูเปนไปในแนวทางดังกลาวได การคาดหวงัใหมนษุยบรรลถุึงเปา
หมายของการศึกษาที่ทานพุทธทาสพูดไวจะไมมทีางเปนจริงไดเลย

สำหรับในเรื่องวฒันธรรมหรอืวิถีชีวิตนั้น ก็ดงัไดกลาวแลววาสำหรับทานพุทธทาสแลว เรื่องของวฒันธรรมกับเรื่องการศกึษาเปนเรื่องที่เกี่ยว
เนื่องกัน เพราะการที่มนษุยคนหนึ่งจะดำเนนิชีวติอยางไรกม็าจากการตอบคำถามใหกบัตนเองใหชดัเจนวาตัวเองเกิดมาทำไม เปาหมายของชีวติคืออะไร 
เรามชีีวติอยูเพื่ออะไร ถาเราตอบคำถามเหลานี้อยางชัดเจนวา เปาหมายของชวีิตคืออยูเพ่ือใหไดสิ่งทีด่ทีี่สุดที่มนษุยพึงจะไดรับ และสิง่ที่ดีที่สดุหมายถงึการ
เขาถงึบรมธรรมหรอืการพัฒนาตนเองใหมีความเตม็เปยมของความเปนมนุษย การดำเนินชีวติก็จักเปนไปในทศิทางที่บรรสานสอดคลองกับสจัธรรมและ
จรยิธรรม  การดำเนนิชีวติ เชนการทำมาหากนิกเ็ปนไปเพือ่สรางเง่ือนไขใหตวัเองไดเขาถงึบรมธรรม มิใชการทำมาหากินเพ่ือความร่ำรวยมั่งคั่งจนลนฟาและ
ไมรูจักพอ ความสมัพนัธระหวางมนษุยกับมนุษย และความสัมพนัธระหวางมนษุยกับธรรมชาติ หรือแมแตความสัมพนัธระหวางตัวเรากบัสิ่งเหนือธรรมชาติ  
ก็ยอมเปนไปอยางบรรสานสอดคลองกับกฎเกณฑของธรรมชาต ินั่นคอืมคีวามสมดลุและไมเบียดเบยีนทำรายซ่ึงกนัและกนัดังที่เปนอยูทั่วไปในปจจุบันนี้

ทานพุทธทาสกลาววาหลักการในการดำเนนิชีวิตนั้นตองเทยีมดวยควายสองตวัจงึจะดับทกุขได ทานนำเอากรณีของการไถนาโดยใชควายสอง
ตัวซ่ึงปฏิบตัิกันในยุคโบราณเปนการเปรียบเทียบ การใชควายไถนาสองตัวนี้ ตัวหนึ่งเรียกวา ตวัรู หรือความรู อกีตัวหนึ่งเรียกวา ตวัแรง หรือ ตัวมีแรง ในการ
ไถนาถาไดควายสองตัวโดยที่ตัวหนึ่งเปนตัวรูและอกีตวัหนึ่งเปนตัวที่มแีรงมีกำลัง การไถนากจ็ะประสบความสำเรจ็ ฉันใด ในการดำเนินชีวิตของคนเรา เรา

จักตองมีทั้งตัวรูและตวัแรง สำหรับตวัรูนั้นมิไดหมายเพยีง ความรู (Knowledge) หรือ เทคโนโลยี (Technology) แตเปนสิ่งที่ทานพุทธทาส

เรยีกวา “ความสวางไสวทางวิญญาณ” (Spiritual Enlightenment) กลาวอีกอยางหนึ่งกค็อืเราตองรูจกัตวัเอง เชื่อมั่นในตวัเอง สามารถบังคบั

ตัวเองได มคีวามพอใจในตวัเองและในทายที่สุดตองมีความเคารพนับถือตัวเอง สวนตัวแรงนัน้กค็อืการดำรงชีวติอยางพอดี ชนิดที่ทานพทุธทาสใชคำวา 

Plain Living หรือ กินขาวจานแมว อาบน้ำในคู อยูอยางคนตายแลว แตอกีดานหนึ่งตองมีสิ่งที่ทานพุทธทาสใชคำวา High Thinking นั่นคือ 

คิดในส่ิงที่ดี ส่ิงที่งามและสิ่งที่ถูกตอง
ทานพุทธทาสกลาววา การดำรงชีวติของผูคนสวนมากในปจจุบันนี้เปนการดำรงชวีิตที่สวนทางกับธรรมชาติ หรือสวนทางกบัสจัจธรรมซึ่งมกีฎ

เกณฑของธรรมชาติกำหนดอยู พิจารณากนัอยางงายๆ ก็พอมองเห็นไดโดยไมยากเพราะกฎเกณฑของธรรมชาตินั้นมีอยูวา

(๑) ธรรมชาตมิคีวามหลากหลาย (Diversity) อะไรทีเ่ปนธรรมชาติยอมหลีกเลี่ยงความหลากหลายไมได ในปาก็มีพืชพรรณนานาชนิด 

นกกาก็มหีลายชนิด และความหลากหลายทางชวีภาพเปนรากฐานอันสำคญัของระบบนิเวศทั้งหมด (Bio-diversity is a foundation of 

the Eco-system) เมื่อใดที่ความหลากหลายทางชวีภาพหายไปหรอืขาดความสมดุล ธรรมชาติหรือระบบนเิวศก็ยอมรวนเรและพนิาศได ในระบบ

สงัคมก็เชนเดยีวกัน ความหลากหลายทางวฒันธรรม  ก็เปนรากฐานที่สำคญัของระบบสังคม (Cultural diversity is a foundation of the 

Social System) หากเราไมยอมรับความหลากหลายทางวฒันธรรมระบบสังคมก็ยอมรวนเรและลมจมได

(๒) ธรรมชาตมิคีวามเชื่อมโยงสมัพนัธกนั (Interdependence) ของทุกสิ่งทุกอยาง แตโลกทุกวันนี้มีแตการแขงขันย่ำยี มกีารแบง

พวกแบงเหลาห้ำหั่นกนัอยางเอาเปนเอาตายมากกวารวมมือชวยเหลือเกื้อกูลกนั

(๓) ธรรมชาติมคีวามสามารถในการจัดการกับตัวเองได (Self-Regulated) ดังจะเหน็ไดจากการที่ตนไมเติบโตขึ้นไดเองหลกัจากมี
การตดักิง่กานกรอืตดัลำตนแลว กุงหอยปูปลาสามารถสรางตวัเองขึ้นไดหลังจากถกูจับไปบรโิภคโดยมนุษย เปนตน แตในปจจบุนันีม้นุษยเขาไปจดัการกับ
มนษุยและธรรมชาติจนเกนิขนาดและไมปลอยใหธรรมชาตมิีโอกาสจดัการกับตวัมนัเอง จึงไดกอใหเกดิปญหามากมายในสังคมทั้งในดานความขัดแยงกัน
และการทำลายทกุส่ิงทกุอยาง

(๔) ธรรมชาตมิลีกัษณะเปนพลวัต (Dynamic or Constant Change or Impermanence) อันหมายถึงการเปลี่ยน
แปลงเปนนริันดร แตมนษุยก็ใชชวีติฝนธรรมชาตขิอนี้กันอยางกวางขวางจนเกดิปญหาทัว่ไป

ดวยเหตุดังนั้น การดำเนินชีวติหรือวฒันธรรมของคนในยคุปจจุบันนี้จึงเปนไปเพ่ือความสขุทางเนื้อหนงัมากกวาเปนไปเพ่ือการเขาถึงบรมธรรม
หรือเพ่ือความสะอาด สวาง และสงบเย็น อันเปนส่ิงที่ดทีี่สุดที่มนุษยพึงจะไดรับในฐานะที่เกิดมาเปนมนษุย

แมประเด็นตางๆ ที่ทานพุทธทาสไดกลาวไว และที่ทานปฏบิัติตนอยางสม่ำเสมอตอเนื่องมายาวนาน เปนสิ่งที่อาจกลาวไดวาเปนสจัธรรม แต
ในบรบิทของสังคมแหงความเปนจรงิที่เปนอยูและมีททีาวาจะดำเนินตอไปอยางเขมขนและซับซอนขึ้น ทั้งในระดับโลกและในบริบทของสงัคมไทย กลับ
สวนทางกนัอยางเกือบจะสิ้นเชิง ทำใหผูคนในสงัคมไทยและสงัคมโลกดำเนนิชีวิตและรับการศึกษาที่ไมเปนไปในแนวทางที่ทานไดเสนอแนะและปฏิบัตมิา 
เปนเหตใุหขอเสนอแนะและปฏปิทาของทานพุทธทาสมคีนใหความสนใจนอยลงทุกที แมวาจะมกีารเคลื่อนไหวในทศิทางนี้มอียูบางในประเทศตางๆ ของ
คนจำนวนหนึ่ง ความเคลือ่นไหวเหลานี้ไดกอใหเกิดความหวงัขึ้นมาบางในหมูชนที่มองเห็นสัจธรรมในคำสอนและในปฏิปทาของทาน แมกระนัน้กด็ี ภารกิจ
ของผูที่มองเหน็สัจธรรมนี้ที่รออยูเบื้องหนาอยางหนกัหนวงนั้น เปนสิ่งที่ทาทายสตปิญญาของคนรุนนี้อยางแทจริง ในทามกลางความริบหรี่ของแสงสวางใน
เสนทางที่ทานไดเดินมาจนกระทั่งจากโลกนี้ไป คดิวาพอมเีบาะแสที่จะหาคำตอบกับขอทาทายไดอยูบาง นั่นคอืการศกึษาและทำความเขาใจในวิถีการ
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ดำเนนิชวีิตของทานพุทธทาสเองตั้งแตวยัเด็ก คงจำกนัไดวาทานพทุธทาสเปนเด็กบานนอกเพราะใชชีวติอยูในอำเภอเล็กๆ ของจงัหวดัสุราษฎรธานี แต
บงัเอญิโชคดีที่ในชุมชนแหงนั้นเปนแหลงที่มีความสำคัญทางศาสนา ในชวงที่ทานเปนวัยรุนกอนบวชนั้น ชุมชนแหงนี้กำลงัสนใจเรื่องศาสนา โดยเฉพาะ
แนวคิดเรื่องการศึกษาธรรมะแบบใหมของกรมพระยาวชริญาณวโรรส และการถกเถียงในเรื่องนี้กเ็กิดขึ้นที่รานคาของโยมมารดาของทานเอง และทานก็มี
โอกาสเขารวมสนทนาธรรมกบัผูคนในละแวกนั้น เงื่อนไขหรอืบรรยากาศแหงการเรียนรูในลกัษณะนี้เปนเงื่อนไขสำคัญมากตอการเสริมสรางกระบวนการ
เรยีนรูใหแกผูคน นอกจากนี้การที่ทานมคีณุสมบัตใินการใฝรูใฝเรียนก็เปนอีกเง่ือนไขหนึ่งที่ทำใหทานทำอะไรทำจริงชนดิกัดไมปลอย แมเมื่อทานไดเดินทาง
เขากรุงเทพฯเพ่ือศึกษาเปรียญธรรมเชนเดยีวกบัพระสงฆอืน่ๆ จำนวนมาก แตเมื่อทานตระหนักวา การศึกษาแบบที่ทานกำลังเรียนอยูนั้นไมสามารถตอบคำ
ถามพื้นฐานที่ทานสนใจได ทานกต็ดัสินใจเดนิทางกลับบานเกิดเพื่อแสวงหาแนวทางการศึกษาเรยีนรูอยางใหม ที่ทานเชื่อวาจะชวยใหทานบรรลุเปาหมาย
ในชวีิตไดจริง ประเดน็ที่สำคัญตรงนี้คอืการสรางเงื่อนไขที่เอื้อตอการเรยีนรูใหเกิดการเรยีนรูที่แทจรงิ มใิชเพยีงการรบัรู  การจัดสรางสวนโมกขพลารามขึน้
เปนการชีใ้หเหน็ถงึความเขาใจของทานในเร่ืองเงื่อนไขดานบริบทการเรียนรูที่ชัดเจนที่สดุ ดวยเหตดุังนัน้ ประเดน็นี้นาจะเปนเบาะแสทีส่ำคัญในการที่คนรุน
เราจะชวยกันทำใหแนวคดิและคำสอนของทานพุทธทาสสามารถนำมาปฏิบัตไิดจริงในสังคมไทยในวงกวาง เราตองไมลมืวาคุณปูการที่ทานพุทธทาสได
สรางไวมิใชเพียงเฉพาะคนไทยเทานั้น แตเพื่อพลโลกดวย คนรุนเราไมควรปลอยใหสูญสิ้นไป เพราะนี้คือมรดกอันลำ้คาที่มนุษยเพียงนอยคนเทานั้นจะ

สามารถสรางขึ้นได คนไทยทุกหมูเหลาควรภาคภมูิใจในมรดกทางปญญานี้ และผลักดันใหเกิดการปฏิบัตจิริงมากกวาเปนเพียงปริยัติเทานั้น.
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ทำใหด ูอยูใหเห็น ตายใหเปน

บญัชา พงษพานชิ 

“มันจะตาย เขาไมยอมใหตาย” 

ทานอาจารยพทุธทาสบอกใหผมฟงเมื่อเดือนกมุภาพันธ ๒๕๓๖ ในฐานะหมอที่วนเวยีนรวมประสานการถวายการรักษาพยาบาลที่สวนโมกข ระหวางการ

ฟนฟูจากอาพาธใหญดวยภาวะหัวใจวายและน้ำทวมปอดปลายป ๒๕๓๔ ตอดวยภาวะเสนเลือดเลี้ยงสมองอุดตนัในวันที่ ๒๘ กุมภาพนัธ ๒๕๓๕  กอนเสนเลือดแตกใน

สมองในวนัที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๖  จนมรณภาพในที่สุดเมื่อวนัที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๖

 ทานอาจารยพุทธทาสอาพาธหนักครั้งแรกระหวางแสดงพระธรรมเทศนาลออาย ุ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๗ ดวยภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลนัฟุบลงบน

ธรรมาสน แลวทานอาจารยสัญญา ธรรมศักด์ิ ขณะดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีใหรบัไปรักษาตวัที่ศิรริาชพยาบาล กรุงเทพมหานคร จากนั้นสิบป ในเดอืนตลุาคม ๒๕๒๗  

จึงเร่ิมมีภาวะกลามเนื้อหวัใจขาดเลือด แลวถึงข้ันหัวใจลมเหลวและน้ำทวมปอดในปลายป ๒๕๒๘ คร้ังหนึ่ง กอนจะอาพาธใหญในชวงทายตั้งแตป ๒๕๓๔ 

ผม “ยอม” ทานอาจารยอยางยิ่ง 

 ผมจำไดไมลืมเมื่อถูกอาจารยโพธิ์ตามใหไปชวยด ู“ทานอาจารยอาพาธหนกั” ที่กุฏ ิเมื่อปลายป ๒๕๒๘ ซึ่งผมอยูระหวางกำลงับวชไปพำนกัศึกษาและ

ปฏบิตัิอยูที่สวนโมกข

 วันนั้นทานอาจารยนั่งนิ่งสงบอยูบนเกาอ้ีโยก มพีวกเราทั้งพระทั้งคนทั้งหมอเที่ยวลอมซักถาม ตรวจดอูาการและถวายการรกัษากนัที่ลานดนิกลางโถงกุฏิ

 “ทานอาจารยเหนื่อยหอบหลายวันมาแลว แตหามบอกใคร จนจะนอนกไ็มได ทานหามบอกใคร จนแมมีเสมหะเปนฟองปนเลือดก็ใหเอากระโถนไปเทฝง

กลบเสยีอยาใหใครเห็น” เมื่อทานสิงหทองบอกเชนนั้นประกอบกับการตรวจพบอาการแสดงตางๆ ที่ชัดเจนวาทานอาจารยพุทธทาสเผชิญภาวะหัวใจวายจนน้ำทวมปอด

ถงึขั้นวกิฤตมาหลายวันแลว โดยอาการขนาดนี้นั้นเปนทีร่ ูในวงการแพทยวา หวัใจกำลงัออนแรงจนเกิดภาวะน้ำคั่งไปทัว่ทั้งรางกาย ถงึขนาดบวมกดบุมไดตามแขง

ขา โดยเฉพาะที่ปอดนั้นจะถึงขนาดซมึปนออกมาทางถุงลมเปนฟองปนเลอืด ถึงขั้นปอดไมสามารถซบัดดูเปลี่ยนถายกาซ ทำใหเกดิภาวะค่ังคารบอนไดออกไซดและขาด

ออกซิเจนไปทั่วทั้งรางกาย โดยเฉพาะสมองซึ่งไวตอภาวะขาดออกซเิจนนั้น  โดยทั่วไปผูปวยจะเกิดอาการซึม กระสับกระสาย กระวนกระวาย ในขณะที่หวัใจที่ลาก็

พยายามบบีใหเร็วเพ่ือเพ่ิมแรงดันรักษาดุลชีวติไวสุดกำลัง และชวงขณะดังกลาวทางการแพทยถอืวาวิกฤต หัวใจอาจหยุดและถึงตายไดทันที

 เมื่อพวกเราไดเรงตรวจและถวายการรกัษาดวยการฉดียาขบัปสสาวะจนผานวิกฤตแิลว จึงไดรับคำบอกจากทานอาจารยวาอยาไดตำหนิทานสิงหทอง 

เพราะทานอยากเรียนอยากรู อยากศกึษาในทำนองปวยทุกทีไดเรียนทุกที  โดยครั้งนั้นทานมีอาการมาหลายวนัแลว และที่สำคญั ทานยังมีกิจวัตรโดยทั่วไปเปนปกติ และ

ยังเทศนและสอนอยางตอเนื่องตลอดมา

 ผมเกิดอาการ “ยอม” ทานอาจารยอยางยิ่ง เพราะเคยเรยีนรูและพบเหน็ถงึอาการกระสับกระสายกระวนกระวายของคนหัวใจวายนำ้ทวมปอดจนสมองขาด

เลือดโดยทั่วไปวาขนาดไหน แตนี่ทานอาจารยพุทธทาสกลบัดำรงสติสมบรูณ สงบนิ่งและยงัสามารถทำงานเทศน สอน ตอบธรรมะไดอยางอัศจรรย

 กรณีเชนนี ้ทานอาจารยเลาถงึภาวะหัวใจวายหนหลังเม่ือป ๒๕๓๔ วา

“ตอนนั้น อาตมากไ็มรูสึก ไมคอยรูสึก ทำอยางไรแลวแตหมอ .....ตอเมื่อถึงความปกติ ความจำกลับมาแลวความรูสกึมันมมีากพอแลว จึงจะพูดออกความ

คิดความเห็นอะไรได เขาใจวาเวลาที่ลมืไปนั้นกม็ีเหมอืนกัน โดยอะไรก็ไมทราบละ จะเรียกวาหัวใจลมเหลวหรืออะไรก็ไมรู ไมทราบ มันก็ลมืมนัไมรูสกึอะไร ไมสนใจอะไร  

จะนอนทาเดยีว  (สวนที่หลังจากนั้นวันเดยีวก็ยงัสอนไดนานๆ ยงัปรารภไดธรรมนานๆ แมแตในคนืนั้นทานอาจารยกย็ังเตือนอยูตลอดเวลา) นั่นมันสวนนอย เปนสวนที่

งายสวนทีเ่คยชนิ พูดไดจนวาระสุดทาย”

 

การปวยก็พรรคนั้นเอง เชนนั้นเอง 

 เมื่อผมไดมีโอกาสรวมคณะถวายการรักษาทานอาจารยคราวอาพาธใหญดวยภาวะหวัใจวายและน้ำทวมปอดคร้ังสุดทายเม่ือปลายป ๒๕๓๔ จนผานพนมา

ไดครบ ๓ เดือน ผมไดชวนพี่และเพื่อนแพทยทั้ง ๔ ที่ผลัดเปลี่ยนกันรวมถวายการดูแลรกัษา ขอโอกาสทานอาจารยสนทนาธรรมเกี่ยวกบัการอาพาธเพื่อหาขอเรยีนรูจาก

ทานที่เราอาจไมมกีำลังพอศกึษาไดเอง และหาแนวคิดดานการรักษาในฐานะที่จะเปนหมอกันตอไปนั้น ทานอาจารยใหทศันะเกี่ยวกับการปวยที่ทานอาจารยผานการ

ศึกษาเรียนรูและทดลองเองจนสรุปวา

 “ความรูสึกตอการปวยก็พรรคนั้นเอง เชนนั้นเอง ตามบาลีเรยีกวาตามอิทัปปจจยตา คอืตามเหตปุจจยัปรงุแตง ปรุงแตงไปทางไหนไปทางนั้น ปรุงแตงไป

ในทางเจ็บปวยก็เจบ็ปวย ปรุงแตงไปในทางหายมันก็หาย เรามีเหตุมีปจจัยปรุงแตงไปในทางปวยก็ไดปวย เรยีกวามันเชนนั้นเอง ไมตองเปนทกุขเปนรอนอะไรไปนกั 

รักษาแกไขเยยีวยาไปตามเชนนั้นเอง เชนนั้นเอง ปวยกเ็ชนนั้นเอง รักษาก็เชนนั้นเอง หายหรือไมหายกเ็ชนนั้นเอง” 

 “คำวาเชนนั้นเองคือธรรมชาติ นี่หลักธรรมะก็มีเรื่องเดยีวเทานั้นแหละ เชนนั้นเองตามกฏอทิปัปจจยตา กฎธรรมชาต ิเมื่อมสีิ่งนี้เปนปจจัย สิ่งนี้กเ็กิดขึ้นไป

ตามเหตตุามปจจยัตามสมควรแกเหตุปจจัย  ไปในทางบวกกไ็ด ไปในทางลบก็ได เรียกวาอิทัปปจจยตาเสมอกันหมด เปนเพียงกระแสแหงการปรุงแตง ไมใชดไีมใชช่ัว แต

เราก็มารูสึกเอาเองวาถาพอใจก็เรียกวาด ีถาไมพอใจก็เรียกวาช่ัว  นี่คอืมนุษย  สวนธรรมะนั้นมนัเชนนั้นเอง มนัเชนนั้นเอง ที่เรียกวาอยูเหนือเจ็บเหนือตาย เหนือเกดิเหนือ
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แก เปนเพียงเชนนั้นเอง  แตมันก็ทำยากในจิตใจคน ถาทำไดมนักไ็มมีปญหาคือไมมีความทุกข รักษากร็ักษาไปโดยไมตองมคีวามทุกข หายกเ็ชนนั้นเองไมหายกเ็ชนนั้น

เอง” 

 “คำวาเชนนั้นเองนั้นฟงดเูหมือนกบัพดูเลนแต เปนคำสงูสดุ คำวาตถาคต พระตถาคต คือผูที่ถึงเชนนั้นเอง ถึงความเปนเชนนั้นเอง มคีวามเปนเชนนั้นเองไม

วากับสิ่งใดๆ ประชาชนจะปฏิบัติไดกด็ ีแตมันก็ไมใชงายนกั แตถาปฏบิัติไดกด็แีหละ จะไมมีความทกุข  ประชาชนชาติไหนกต็ามเถอะถามีความรูเรื่องเชนนั้นเองก็ไมมี

ความทุกข ไมมไีดไมมีเสีย ไมมีแพไมมชีนะ ไมมขีาดทนุไมมีกำไร ไมมเีสยีเปรยีบไมมีไดเปรียบ ไมมีอะไรที่เปนคูๆ นี่ถงึเชนนั้นเอง ความเจ็บหรือความหายกเ็ชนนั้นเอง 

เรากำลังเปนไปตามเหตุตามปจจัย เปนเชนนั้นเอง มีลกัษณะที่หายกไ็ดตายกไ็ด ไมหายเจ็บตอไปก็ได อยาตองหนักอกหนกัใจหรือเปนทุกขในเร่ืองนั้น เจ็บก็เชนนั้นเองไม

เจบ็ก็เชนนั้นเอง มันเปนธรรมะชั้นสูง จะเอามาใหใชทั่วไปคงจะลำบาก แตถึงอยางไรก็ควรพยายาม ทกุคนควรพยายามอยาใหตองเปนทุกขเพราะความเปลี่ยนแปลงของ

เหตุของปจจัยทีเ่กดิข้ึนแกชีวติ ไมตองเปนทุกขแลวกด็ีทั้งนั้นแหละ”

ก็ขอรอง ขอใชแผนดินนี้เปนโรงพยาบาล 

 ใหธรรมชาติรักษา ไดเทาไรก็เอาเทานั้น ไมตองการมากกวานั้น 

 สำหรับการรักษานั้นทานอาจารยยนืยนัมานานวาขอรักษาตามธรรมชาติ ไมหอบสังขารหนีความตาย โดยเมื่อคราวอาพาธหัวใจวายป ๒๕๒๘ นั้น ทานก็ไม

ไปพำนกัรกัษาตวันอกสวนโมกขแมจะมีหลายฝายยื่นมือถงึกระทั่งมรีถโรงพยาบาลเอกชนจากหลากหลายแหงในกรุงเทพมารอออกนัอยูในวดั โดยครั้งป ๒๕๓๔ นี้เมื่อ

ทานอาจารยปญญานนัทะและอาจารยหมอประเวศ วะส ีไดเปนตวัแทนคณะศษิยเขาปรึกษาถึงการถวายการรกัษาที่เหมาะสม ทานอาจารยพุทธทาสไดแสดงเจตจำนง

ไวอยางนาจับใจวา

 “ (ไปโรงพยาบาล) มนัมกัจะมีแตเร่ืองทางกาย เร่ืองทางจิตไมคอยมีหรอก” 

 “อาตมาก็คิดอยูวา ถอืเปนหลักแตไหนแตไรแลว ใหธรรมชาติรักษา ธรรมะรกัษา คณุหมอชวยพยงุชีวติใหมนัโมเมโมเมไปได อยาใหตายเสยีกอน แลว

ธรรมชาตกิ็จะรกัษาโรคตางๆ  ไดเอง ไดเทาไรก็เอาเทานั้น ไมตองการมากกวานัน้ ที่จรงิมันควรจะ (หวัเราะ)ไมควรจะมอีายุมากกวาพระพทุธเจา เมื่อตองเปนอยางนี้ก็

ศึกษา ปญหามนักม็ีวาจะทำอยางไรใหมันอยูโดยมชีีวติมากกวาพระพทุธเจาแตไมเปนปญหา โดยหลักธรรมชาติ ธรรมชาติจะเปนผูรักษา ทางการแพทย หยกูยาตางๆ 

ชวยเพยีงวาอยาเพิ่งตาย อยาเพิ่งใหมนัตายเสยี ใหมันรักษาโดยธรรมชาติ โดยธรรมะ ถาชั้นสงูก็เรยีกวาโดยธรรมะ ถาทั่วๆ  ไปก็เรียกวาโดยธรรมชาติ กถ็อืหลกัอยางนี้

มานานแลว” 

 โดยในที่สดุเมื่อสอบถามถงึการอาราธนาไปรกัษาที่โรงพยาบาล ทานอาจารยจึงใหคำตอบที่ทำใหการถวายการรกัษารอบนั้นเปนไปตามชาววัดที่สวนโมกข 

โดยมีคณะแพทยจากสวนอื่นมาสมทบเปนคร้ังคราววา

 “ก็ขอรอง ขอรอง ขอใชแผนดินนี้ แผนดินนี้เปนโรงพยาบาล พระพุทธเจาปวย ๑ วนั เดนิตลอดวัน ค่ำลงกน็พิพาน ไมเรียกหาโรงพยาบาล” 

ทานอาจารยเลาแนวทางการปฏบิัติตวัเองในการปรับอาการวา

“อาตมากพ็ยายามปรับปรุงตวัเองใหทุกสิ่งเปนไปโดยงาย เปนไปในทางที่จะหายหรือดีขึ้น พยายามปรับรางกาย พยายามปรับจติใจใหทันถูกตองเพือ่มันจะ

หาย ก็พยายาม กม็คีวามมุงหมายใหมันหายตองทำทกุอยางใหมนัถกูตองเพื่อจะหาย ถาโรคมนัมากมันหายทนัใจไมไดมันก็ตองกนิเวลานาน ถามันเหลอืวสิัยมนักต็อง

ตายแหละ ถามันเหลอืวิสยั....พยายามใหพอดีพอดีใหมันเขารูปธรรมชาตโิดยเร็ว.....เปนเร่ืองของธรรมชาตซิึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติ มนัมีความพอดใีน
การปฏบิัติตอธรรมชาติ ผลมันก็เกิด ความรูของมนุษยจัดใหมันเขารูปๆ พอดคีอืถูกตองๆ นี่พอด ีดเีกินไปมันก็ไมถูกตอง ไมถึงขนาด มนักไ็มถกูตอง ใหมนัพอดีเหมือน

การกำหนดกินยาเทาไรเรียกวาความพอดี ไมกนิใหมันมากเกินนั้น”

ขวนขวายตามที่ควรจะขวนขวาย ถูกตอง พอดี 

 เมื่อพวกเราถามทานอาจารยวาควรจะขวนขวายมากเปนพิเศษ ตามทีผู่คนรวมทั้งแพทยก็ขวนขวายกันเหลือเกนิหรือไมและเพียงไร

 “ขวนขวายตามที่ควรจะขวนขวาย มากกวานั้นก็ไมได ตามที่ควรจะขวนขวายนัน้คือพอดี ขวนขวายพอดสีำหรับหาย ขอปฏิบัติขึ้นอยูกับคำวาพอดี ถูกตอง 

ถูกตองพอดี แมแตถูกตองกไ็มตองเกนิไป ความถกูตองพอด ีมัชฌิมาปฏิปทา ปฏิบตัิพอดคีอืกลาง เปนกลางก็คือพอดี พอด ีไมมากไมนอย ไมเปนบวกไมเปนลบ เปน

กลางๆ.....ไมขาดไมเกิน ถูกตองและพอดี คนเจ็บควรจะเห็นวาเปนเชนนั้นเอง มันเปนเชนนั้นเอง ไมตองเปนทุกขอะไรกันมากมาย”

 “ไมตองกลวัตาย ไมตองเปนทุกขเพราะกลัวตาย ธรรมดาๆ เชนนั้นเอง ความเกดิ ความแก ความเจบ็ ความตายนี้เปนธรรมดา เปนเชนนั้นเอง คือไปตาม

เหตตุามปจจัยโดยเฉพาะของมนัซึ่งบางคนก็มองเหน็ บางทกี็มองไมเห็น ถาเปนเรื่องทางฝายรางกายกง็ายกวาโรคทางจติใจ.....เราตองใหถกูตามกฎเชนนั้นเองแลวมัน
ก็จะแกได เชนนั้นเองแกเชนนั้นเอง เม่ือไมหายกถ็ูกตามกฎของมนัเรียกวาอทิปัปจจยตา การปรุงแตงของปจจัย ถาไมถูกก็ไมหายแหละ ถาผิดมนักเ็จ็บมากข้ึน”

จะรักษารอดชีวติอยูทำไม 

 ทานอาจารยเปรยกบัอาจารยหมอประเวศ วะสตีอนหนึ่งเมื่อปลายป ๒๕๓๔ วา 
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 “ยงัมปีญหาอะไรอกีบางอยางทีเ่ปนสวนตวัก็พดูยาก ทีนี้เราจะศึกษาตัวความเจบ็ ตัวความตาย ตัวความทุกขใหมนัชดัเจนยิ่งขึ้น ไมสบายทุกทีฉลาดทกุท ี

ทุกทีเหมอืนกัน” 

และไดขยายกับพวกเราวา

 “ทนีี้ปญหาจะรักษาไปทำไม รอดชีวิตอยูทำไม  เดี๋ยวนี้ที่มุงหมายอยู ๒ ขอ จะใหธรรมะนี่ชวยแกปญหาของมนุษย โดยทั่วไป ของมนุษยทั้งหมด ธรรมะ 

อิทปัปจจยตา ปฏิจจสมปุบาท จะทำไดอยางไร ธรรมะอืน่ไมมี อีกขอหนึ่งอยากรูวาทำไมเอาสูตรสำคัญๆ เชน สัญญา ๑๐ โพชฌงค ๗ มาสวดแลวคนเจบ็มนัหายได คน

เจบ็หายไขได แตไมใชคนเจ็บธรรมดา คนเจ็บรูธรรมะ คนเจ็บระดับๆ  นี้ ขอนี้อยากรูอยางยิ่งทำไมจงึหายเปนปลิดทิ้ง เปนเร่ืองหลอกกันหรือเปนเร่ืองความจรงิกี่มากนอย  

อาตมาก็ใหลองเอามา.....ถามันรู มนัเขาใจ มันพอใจเหลือประมาณ ดวยอำนาจของปติขับไลความเจ็บหรือโรคภัย อยากใหวิธีอยางนี้กลับมาอกีบางเสียดวยซำ้  ถาวา

ทั่วๆ  ไป ตาแกคนหนึ่งเจบ็จะตาย เอาเรือ่งขุดเพชรขุดพลอย เอามาบรรยายกันละเอยีดใหเหน็เปนเรื่องของความหวัง แกก็อาจจะหายไดเพราะความอยากที่จะไปขดุ

เพชรขดุพลอย”

โดยในขอหลังซ่ึงเปนเร่ืองเฉพาะตัวนั้นผมยังนึกเสียดายทีไ่มไดถามทานมากกวาที่ทานบอกวา

“แตวาหา (ได) อยูเปลา หา (ได) อยูวาง ไดความรูใหมจากความเจ็บไขในสวนตัว ไมไดพูดใหใครฟง ไมตองพูดใหใครฟง แตวาโดยสวนตวัไดรับความรู

ใหมในแงทีด่ีกวาลึกกวาอะไรกวาเพ่ิมขึ้น ไดกำไรโข รูจักธรรมะไปชวยเรยีนชวยศึกษาลกึซ้ึงเพราะความเจ็บไขนี้มันไมเปนไปตามที่ตองการ  นี่มันไมเปนไปตามความปกติ  

มนัเจ็บหรอืมนัปวดหรอืวามนัอะไรก็ตามเถอะ ความรูสกึมันนอนไมหลบั พยายามพบวธิีแลวก็แกไขปรบัปรงุใหดขีึ้น แลวรูสกึความบกพรองที่พลาดอะไรมาแตหลังได

มากขึ้น”

เวทนานี้กส็ักวาเวทนา แตวาเราไมเคยหัดใหเหน็เชนนั้น 

ถาผสมโรงวากูจะตายๆ ก็ยิง่เจ็บใหญเลย ถาไลตะเพดิออกไป โอ มนักเ็ทานี้เองแคนี้เองเชนนี้เอง 

 ตอเร่ืองความทุกขเวทนาในการเจ็บปวย ทานอาจารยใหหลกักับพวกเราวา

 “กำลังมีทุกขเวทนา ถาพูดไดใหเขาใจไดกไ็ด เวทนาตองเกิดเชนนั้นเองแหละ เมื่อสถานะทางรางกายมนัเปนพรรคนั้น มันก็ตองเกดิพรรคนั้นตามกฎของ

ธรรมชาติ บทพิจารณาวา เวทนานี้กส็กัวาเวทนา สักแตวาเวทนา สุขหรือทกุข เวทนาทุกขกไ็มกลัว เวทนาสุขกไ็มหลงใหล กอ็ยูเปนกลาง ไมพดูในแงเจ็บไข ไมพดูในเร่ือง

สบาย พดูเฉพาะเร่ืองเชนนั้นเองตามแบบฝายความเจบ็ไข คอืความผิดปกติของธรรมชาติ สวนประกอบของชีวติที่เรียกวาธาต ุธาตุตางๆ เกี่ยวของกันไมถูกตอง ไมเหมาะ

สม ก็เลยเกิดเปนวิปริตขึ้นมา กเ็ลยเจ็บเลยปวย” 

 “แตวาเราไมเคยหัดใหเหน็เชนนั้น บางทีก็ไมเคยหัดทนโดยเห็นวาเชนนั้นเองหรือสักวาเวทนา แตถาเปนนกัเลงธรรมะมนักเ็คยชนิในการที่จะอดกลั้นอดทน 

สกัแตวาเวทนา เอาเวทนานั้นแหละเปนอารมณของสมาธิพจิารณากำหนดความเจบ็จนเห็นความเปนเชนนั้นเองของเวทนา แลวก็เฉยได   ถานักเลงยิ่งกวานั้นก็ทำจิต

เปนสมาธิไมกำหนดในความเจบ็ ไมรูสกึในความเจ็บ รูสกึในความเปนสมาธิกไ็ดเหมือนกนั เชนพระอรหันตเจ็บปวยนี่ก็กำหนดจติไปในทางเปนสมาธ ิหรือกำหนดจิตไป

ในทางธรรมะทีไ่ดตรัสรู ไดพนทกุข คืออยูเหนือความทุกข ความเจ็บมันก็เลยเฉยๆ จิตมันไปยนิดพีอใจ ยนิดีพอใจ  หลุดพนไปแลวจากความทกุข เชน สวดโพชฌงคใหคน

เจบ็ฟงก็ฟงมีผลเฉพาะคนที่รูเร่ืองความทุกข รูเรื่องดับทกุข .....เปนเร่ืองที่ใชในวงผูรูโดยเฉพาะ  พระอรหันตเจบ็หนักเอาโพชฌงคมาทองใหไดยนิแลวกไ็มสนใจเร่ืองความ

เจบ็ สนใจเร่ืองการตรัสรู ความเจ็บก็รีบหลบหายไป เกิดความเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงขึ้นในรางกาย 

 “ความยินดคีวามพอใจในธรรมะนั้นทำใหเกดิความเปลี่ยนแปลงในรางกายจนความเจบ็หายไปก็มี ฉะนั้นทำไดเฉพาะผูที่มีธรรมะชั้นสูง คนธรรมดาทำไม

ได แตถาวาทำมันก็ยังดีกวาไมทำ มันก็จะเจ็บนอยเขา รูสึกเจ็บนอยเขา เชนพูดออกไปวาเชนนี้เอง จะเอากันอยางไร เจ็บตรงนี้ๆๆ มนักเ็ชนนั้นเอง” 

 “แตถาไมเชนนั้นเอง มันจะรูสึกวาเจ็บมาก เจ็บแรงเจ็บหนกัเจ็บจะตายเอาทีเดียว ถาผสมโรงวากจูะตายๆ กย็ิ่งเจบ็ใหญเลย ถาไลตะเพิดออกไป โอ มันก็

เทานี้เองแคนี้เองเชนนี้เอง  มันก็เบาลง ทเุลาลงไป ใหโอกาสแกรางกายจะรักษาตวัเองใหหายไดงายขึ้น หายเร็ว ไมเปนทุกข  ถาตายกต็ายดี ตายดวยหวัเราะวา เออ เชนนี้

เอง ตายกต็ายด ีหายกห็ายเรว็ ถายงัไมหายก็ไมเปนทุกข ใชคุมดวยอำนาจสตปิญญา คือกำลังจติที่มีสติปญญา คุมความเจบ็เปนระบบประสาทรูสกึเทานั้นเอง ไมใชตัว

กูตัวแกที่ไหน”

ตรงกลางคอืไมขาดไมเกนิ ไมสงูไมต่ำ พอดีๆ 

นั่นแหละหลกัธรรมะ คอืจะดับทกุขทั่วไป 

 ทานอาจารยเนนย้ำกบัพวกเราถึงหลักธรรมะ มัชฌิมาปฏปิทาสำหรับใชในกรณีการเจ็บไขนี้วา

“คำวาทางสายกลางนี่เปนหลักทั่วไป จะเจ็บไขหรอืไมเจบ็ไขหรือเรือ่งอะไรตางๆ ใชหลักรวมกันวาทางสายกลาง พอดีและถูกตอง ถาวาเปนเรื่องเจ็บไขก็

ตองถกูตอง ตองหมุนเขามาหาความถูกตองเรียกวาทางสายกลาง ถกูตองคือไมดเีกนิไปไมเลวเกินไป มันพอดีกับเรื่องจะรักษาใหหายใหถูกตอง กเ็รียกวาทางสายกลาง 

คือถูกตองตรงเร่ืองตรงราว ไมมากไมนอย ไมสูงไมตำ่.....เชนวาบางทเีจ็บไขเทานี้ ไปรักษามากเกินจนตายกร็กัษาดเีกิน

 “หลกัธรรมะใชคำๆ นี้แหละ ทั่วไปหมด ถูกตองๆ สมัมาๆ พอดีๆ ถูกตองอธิบายเอากว็าตรงกลางคอืไมขาดไมเกนิ ไมสงูไมต่ำ พอดีๆ นั่นแหละหลักธรรมะ 

คือจะดับทกุขทัว่ไป  ไมใชดับทกุขเฉพาะความเจ็บไข ความทุกขทางกาย ความเจ็บไขและความทุกขทางจิตมันก็เรือ่งทางจิต คือเปนทุกขฝายจิต มคีวามคดิเสียใหมใหถกู

ตองและพอดี มนักห็ายแหละ เรียกวาศาสนาของความถูกตองและพอดีก็เรยีกได ถูกตองและพอดี” 
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 “คำวาสมบรูณๆ ในที่นี้มนักค็อืพอดี ไมใชมากจนลน สมบรูณๆ พอดีๆ  ตามสวนที่ควรจะมี.....ใหเหมาะสมกบัที่มันจะหายๆ คือถกูตองและพอดี.....ให
คนไขมจีิตใจปกติ เหน็ธรรมะก็เรียกวาเหน็อนิจจงั ทุกขงั อนตัตา แลวกไ็มกลวั ไมกลัวจะไดหายเร็ว จะไดตายดี มอียู ๒ ทาง จะหายเรว็หรือจะตายด ีถาตายก็ตายดี ตาย

ไปดวยความไมเปนทุกข มันก็ไมตาย มันก็ไมไดมีใครตาย อตัตาตวัตนไมมใีครเกิดไมมใีครตายมแีตจติรูสกึเทานั้น นี้ก็ได ถารูธรรมะอยางสงูมนัไมมีตัวตนหรอก มันไมมี

ใครเกิด มนัไมมีใครตาย แตถายังมีตวัตนก็พยายามทำใหดทีี่สุด ใหตายดี ใหตายอยางดี.....” 

รวมความวาใหชีวิตเยือกเยน็ 

แลวก็เปนประโยชนที่สุดที่จะเปนได 

 แลวทานอาจารยยังแจกแจงอยางครบถวนถงึมติขิองชีวติทั้งทางกาย ทางจติและทางสติปญญาที่พึงเห็นความสำคัญในการดูแลรักษา โดยอางเอาคณุของ

พระอรหันตที่ไปพนจากเรื่องทางกายวา

“รวมความวาธรรมะหรือพระศาสนาตองการใหชีวิตเยือกเย็นแลวกเ็ปนประโยชนที่สดุที่จะเปนได เยอืกเย็นคือไมมคีวามทกุข มีชวีิตเยือกเย็นไมรอยดวย

ความทุกขใดๆ เปนที่พอใจแลวก็ไมอยูเปลา สิ่งที่เปนประโยชนตัวเอง ประโยชนผูอื่น ประโยชนทั้งหมด สนกุไปเลย เยือกเย็น และเปนประโยชน เปนจดุสูงสดุของความ

เปนพุทธบริษัท ชีวติเยือกเย็นและเปนประโยชน

“พระอรหันตนั้นไมมีตวักู ตัวตนที่ตองการอะไร ไดอะไรหรือเสียอะไร มันไมมี มนัอยูตรงกลางๆ ระหวางกลาง ไมอยากและไมหวิ เรียกวาไมฟไูมแฟบ ไมดใีจ

ไมเสียใจ ไมขึ้นไมลง ไมบวกไมลบ ชีวตินี้ไมบวกไมลบ บางทีมันก็สูงไปสำหรบัคนบางพวกบางถิ่นยังไมตองการ แตวาในครั้งพุทธกาลเขาตองการกันมาจนถึงนี่ ก็ไดกนั

มาตามลำดับๆๆ กอนหนานั้นก็ไดความดบัทุกขในขั้นตนๆ มาเร่ือยๆ จนถงึขั้นสูงสุดมาอยูที่นี่ นิพพาน นี่เร่ืองของชีวติเยน็และเปนประโยชน

“พระอรหันตถงึจะไมไดมาสอนใครโดยตรง แตวาอยูอยางไมมคีวามทุกขใหดู กเ็รียกวาทำประโยชนสูงสุดแหละ แยกเปนเรื่องทางกายและทางจิตหรือสติ

ป ญญา  เ ร า จ ะ เ ร ีย ก ก ัน ว า ท า ง ว ิญญ าณ  ท า ง ส ต ปิ ญญ า   ถ า ท า ง จ ติ  บ า ง ท ีก เ็ ป น เ ร ือ่ ง บ ัง ค บั ๆ  จ ติ  บ ัง ค ับ ด ว ย ส ม า ธ กิ ไ็ ด เ ห ม ือ น ก ัน ไ ม 

สมบรูณ บงัคับจิตอยาใหเปนทกุขนี่มันไมใชของเยือกเยน็ ตอสูดิ้นรน รอน  ถาดวยสติปญญาจะโปรง สลัดไปนี่เยน็ ไมมตีัวตนจะเปนปญหา แตถาโดยสมาธนิี่มีตัวตนเปน

ปญหา ตองอดตองกลั้น ตองรูสกึวาทนตองทนยงัไมสูงสดุ สวนทางกายนัน้เอะอะเกะกะๆ ไปตามเรื่อง ทางจิต ทางสติปญญาแลวกส็ูงสุด physical ทางกาย 

mental ทางจิต spiritual ทางสตปิญญา”

เฉพาะเร่ืองทางปญญานี้ ทานอาจารยบอกกบัพวกเราวา

“หมอมีความรูของหมอคือทางกายโดยสมบูรณ แลวกม็คีวามรูทางจติคือสมาธิหรอืกำลังจิตนี่พอสมควร แลวมคีวามรูทางปญญา อนิจจงั ทกุขัง อนัตตา 

พอสมควร ครบทั้ง ๓ จำพวกนี้จะงายมากในการปฏิบตัิหนาที่ จะงายมาก จะถกูตองและพอดอียูเรื่อยๆ โดยไมมีปญหา.....พระอรหันตไมสนใจรางกายหรอกคือตายก็
ไดอยูก็ได สนใจแตเร่ืองจิตใจตองไมเปนทกุข จิตใจตองไมเปนทุกขจนวาระสุดทาย ดับเหมือนปดสวิตชไฟหรือวาตะเกียงดับอยางนั้น สนใจเร่ืองทางจิตใจเปนสวนใหญ”

 

แตมันจะอยูไดหรือไม กำลังคิดที่สดุ 

พระพุทธเจาตายอยางปดสวิตช.....เปนศลิปะแหงการตาย
ในคราวเขาปรึกษาถึงการถวายการรกัษาที่เหมาะสม ของทานอาจารยหมอประเวศ วะส ีเมือ่ปลายป ๒๕๓๔ ที่ทานอาจารยประเวศฉวยโอกาส “อาราธนา

ใหทานอาจารยอยูตอเพ่ือทำงานตอ” โดยเทาความที่พระพุทธเจาตรัสไวตอนหนึ่งวาถามีอทิธบิาท ๔ เสยีอยาง อยูไป ๑ กปักไ็ดนั้นทานอาจารยพุทธทาสหัวเราะแลวตอบ

วา

“อายกุัป เรยีกเต็มๆ  วาอายกุัปปะ ครั้งพุทธกาลนะกำหนดกัน ๑๒๐ ปนะ.....ไมมากกวานั้น อาตมาคิดวา  (หวัเราะ) เดี๋ยวนี้ ๘๖ ปแลว ยงัอีกตั้ง ๓๐ 

กวาป..... (อยากอาราธนาทานอาจารยใหอยูตอเพื่อทำงานตอ - ศ.นพ.ประเวศ วะสี)....ถงึไมมีใครอาราธนา มนัก็อยู..... (ตามอิทัปปจจยตา - ศ.นพ.ประเวศ วะ

สี).....แตมันจะอยูไดหรือไม กำลังคิดที่สดุ” 

 แลวทานอาจารยกร็บีโยงถงึพระพทุธเจาถงึเร่ืองการตายวา มคีวามตายอยู ๒ ชนดิ พระพุทธเจาตายอยางปดสวิตช 

 “ (พระพุทธเจา)ทานตั้งใจปลอย.....โดยเนื้อแทของเร่ือง ทานกป็วยเปนโรคที่ฝร่ังเรียกวาดีสเซนเทอรี ่เขาแปลกนัวาโรคบิด ปกขนัทิกาพาธ เปนเลอืดออก

เรื่อยเพราะกิน อาตมาเชื่อเพราะไปตรวจไปพบไปคนควากันแลว ไปอนิเดียเองกไ็ดพบผูศกึษาทางนี้ ศึกษา ไมใชเนื้อหม ูสุกรมัทวะเปนบกุชนิดหนึ่งซึ่งหมูชอบกินที่สุด ที่

ชายทะเลพมุเรียงก็มีบุก พระพุทธเจาพอเห็นอาหารนี้ก็ทราบไดทันทีวาอนันี้กินเขาไปมากแลวกไ็ดตาย จึงสั่งใครๆ  วา อยากินดวย ฉันกินคนเดียวแลวเอาไปเถอะที่เหลือ

เอาไปฝง นีเ่ปนอาหารมื้อสุดทายของพระพทุธเจา.....แลวออกเดินทางจากเมืองนั้นไปเมอืงกุสินารา ตลอดวนัปวยหนักดวยโรคเลือดออกนี่ตลอดวนั คำ่ลงไปถงึอุทยาน

สาธารณะของพระราชาองคหนึ่ง ไปจัดการปรินิพพานกันที่ตรงนัน้ มันเห็นชัดอยูในขอความนี้วาตั้งใจปรนิพิพาน.....เจตนา.....อาการของทานคือเขาฌานแบบสมาธิ

สมาบัติชัน้สูงขึ้นๆๆ  สูงสุดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะที่รองจากเรื่องของพุทธศาสนาที่เคยศึกษาจากอุทกดาบสรามบุตร เมือ่เสรจ็แลวก็หยุด ลด ลดลงมาๆ สมาธ ิ

ออกจากสมาธิ ลดลงมาเปลี่ยนๆ ลดลงมา ลดลงมาจนถึงต่ำสดุจดุตั้งตน ทีนี้ก็ขึ้นไปอีกเที่ยวหนึ่ง ขึ้นไปอีกเที่ยวหนึ่งแลวก็ถงึกึ่งกลาง กึ่งกลางระหวางรูปฌาน

กับอรูปฌาน.....คอืเปลี่ยนจากจตุตถฌาน กเ็ลยปดสวิตช อาตมาขอใชคำวาปดสวติช.....มคีวามตายอยู ๒ ชนิด คือตายอยางปดสวิตช.....กำหนดไว.....แลวอีก
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ชนิดหนึง่ก็คือตายอยางตะเกยีงหมดน้ำมัน มอียู ๒ ชนดิ ตายอยางปดสวติชกบัตายอยางตะเกยีงหมดน้ำมัน คอยๆ ดับไปเอง พระพทุธเจาตายอยางปดสวติช เหน็ไดวา

เปนเจตนา แลวกต็ัง้ใจไวกอนแลววา ๘๐ ป ๘๐ ป ครบถวนที่วันนั้น วนัที่กำหนดไวพอดีตามที่ไดต้ังใจไว” 

 “พระพทุธเจานั้นที่จริงถาจะรักษาไวก็คงไมปรินิพพานเพราะเปนเพยีงโรคตกโลหติ แตพระพุทธเจาไมตองการจะอยูตอไป ตองการใหมนัสิ้นสดุแลวกด็บั

เหมอืนกับดบัตะเกียง ไมมีใครตาย มองอกีทางก็เปนศลิปะๆ ศิลปะแหงการตาย ตายดี ตายไมมปีญหา ตายไมมีความทุกข ตายอยางไมไดตายอยางไมมตีัวผูตาย จะ

เรยีกวาเปนศิลปะกย็งัได”

ชวยเขาหนอย อยางเพอคิดตาย
เปนขอตกลงใจในที่สดุของทานอาจารยทีม่เีมื่อประมาณเดอืนกุมภาพนัธ ๒๕๓๖ ชวงเดยีวกับที่ทานกลาวกบัผม เนื่องจากไดคนพบบนัทกึลายมือของทาน

อาจารยบนกระดาษปฏิทนิใชแลวในชวงตนเดือนกมุภาพันธนั้น ๓ แผน คือแผนวนัที่ ๙ กมุภาพันธ ๒๕๓๖ ที่ทานเขียนวา “ชวยเขาหนอย ทางวตัถุ ทางกาย ทางจติ ทาง

สติปญญา ทางตัวตน ทางสุญญตา ทางความหลดุพน ทางนพิพาน ดซูิ ทางไหนไดบางที่นาชวย เพือ่นเขาทวงวายงัมปีระโยชนอยู อยาเพอคดิตาย!” และตกลงใจใน
แผนวันที่ ๑๐ กมุภาพันธ ๒๕๓๖ วา

“อยาเพอตาย ขอตกลงใจ, ถนอมชีวิตไวในฐานของมีคาสูงสุด ใชมนัใหเปนประโยชนสงูสุดเพื่อประโยชนแกโลกซ่ึงจะยังมีอยู เพื่อประโยชนกวางขวางกนัทั้ง

โลก แตความตายสบายเหลือเกินทางกาย แตสันติภาพของสกลโลกมคีากวา เลยเหน็ดวยกบัผูขอรองวาอยาเพอตาย เพื่อไมใหเปนโมฆะก็ปฏบิัติธรรมกนัตอไป ขอใหได

มอบหมายพระนพิพานเปนเร่ืองสุดทายดวยคำพูด ๑๙ คำ ธาต ุ๔ , อายตนะ ๔, โลก ๓, คติ ๕, นโิรธ ๓  เสรภีาพแหงการนิพพานมทีั้งขึ้นทั้งลอง ขอใหเปนประโยชนแม

ตายแลว คือสันตภิาพของโลก”

ทั้งนี้ ทั้งๆ ที่ ทานอาจารยกไ็ดปลงชวีติแลววากำลงัเผชญิ “โรคไมมีทางสู Lacunar Infarct” ดังในบนัทกึหลังปฏิทินวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๖ นั้น

เอง แตทานก็ยังคงทำงานอยางมุงม่ัน ไมวาจะเปนการบันทึกและบรรยายธรรมอยางจริงจังและตอเนื่องโดยเฉพาะในหวัขอวาดวยนิพพานและสนัตภิาพจนถงึวาระสดุทาย

สดุทาย.....ตายใหเปน
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๖ อาจารยหมอประเวศ วะสีไปบรรยายที่นครศรีธรรมราช แลวผมรบัทานแวะตามชมุชนตางๆ  โดยเตรยีมวาจะใหทานนอนที่

สวนธรรมรักษาปนตวัน อนัเปนสวนปาแหงใหมที่ตั้งใจจะทำทดแทนทั้งปนตวันและปนตาราม ที่ทานอาจารยพทุธทาสเคยมาเปดใหกับคณะพุทธธรรมสมาคม สาขานคร

ศรีธรรมราช ที่สหายธรรมของทานริเร่ิมไวในฐานะแหลงศึกษาและปฏิบตัธิรรมอกีแหลงหนึ่งเม่ือป พ .ศ.  ๒๔๗๗ แลวจะไปรวมลออายทุานอาจารยพทุธทาสที่สวนโมกข

ในวนัรุงขึ้น
“หมอ ใหมาสุราษฎรดวน ทานอาจารยอาพาธเสนเลือดแตกในสมอง ตอนนี้พาไปตรวจที่โรงพยาบาลสรุาษฎร” เปนสายโทรศัพทที่สั่งมาจากทานอาจารย

โพธิ์ในเย็นวนันั้น แลวผมจงึรีบนำอาจารยหมอประเวศตรงไปถงึโรงพยาบาลสุราษฎรธานี เมื่อดกึแลวรวมประเมินกับแพทยทั้งหลายไดวาทานอาจารยนาจะถึงที่สุด โรค
ไมมีทางสู เสนเลือดเล็กๆ ที่อุดตนัในสมองไดแตกแลว พอแลว สวติชดับแลว ตะเกยีงก็ดับแลว ทานอาจารยไมเหลือระดับการรับรูแลว โดยตอนเชาที่ทานเร่ิมมีอาการนั้น

“ทานบอกวา ‘พรเทพ เอายามของเรามา ไปเกบ็ แลวก็เอากญุแจในกระเปานี่เอาไปดวย เราไมอยากจะตายคากุญแจ’ ”

“ทานอาจารยเรยีก ‘ทอง เราจะพดูไมไดแลว ลิ้นมันแขง็แลว’.....อาตมากับอาจารยโพธิ์พยายามฟง ฟงไมไดเลย.....แลวเราแสดงปฏกิริยิาวารับรูไมได 

ทานกห็ยดุ พอหยุดก็เลกิกัน หลงัจากนั้นฟงเปนสาธยายธรรม.....ทานอาจารยโพธิ์ฟงออก ประเด็นอยูที่วาทานรูสกึตัวจนถึงเวลาสุดทาย ไมใชวาแบบปุปปปน็อคไปเลย”

“ทานอาจารยโพธิ์บอกวา ‘ทานทองสาธยายเรื่องนิพพานสูตรที่วา น ปฐวี น อาโป น เตโช น วาโย.....วาพอไดยินอยูตลอดเวลาหลายครั้งดวยกนั ทบทวน

ไปทบทวนมามีบางตอนเราฟงไมรูเร่ือง จบัความไดบางวาไมเที่ยง อะไรอยางนี้’ ” 

หลงัไดขอยตุริวมกนัและนำทานอาจารยกลบัไปรบัการรักษาที่สวนโมกขตามที่ทานไดสั่งแลวสั่งอกีในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๖ อันเปนวันลออายุของ
ทานนั้น ผมตองรบีกลับนครฯ เพื่อสะสางงานในหนาที่ ดวยไดรบัมอบหมายใหกลับมาสวนโมกขทันทีเพือ่ดำเนินการหลงัตายของทานอาจารย จนเยน็วันที่ ๒๘ จึงไดรับ
โทรศพัทจากทานอาจารยโพธิ์วาไมตองแลว เพราะไดประชมุกันใหมกับคณะแพทยจากกรุงเทพฯ ขอรบัทานอาจารยไปรักษาที่ศริิราชแลว โดยทานอาจารยอยูรับการ
รักษาจนถงึวนัที่ ๘ กรกฎาคม คณะแพทยศิรริาชพยาบาลจงึตดัสินใจนำทานกลบัและถงึแกมรณภาพที่สวนโมกขในวนัเดียวกันนั้น ทำใหการตายของทานอาจารยใช
เวลายาวถงึ ๔๒ วัน 

ขนาดทานอาจารยพุทธทาส ทั้งที่ทานไดวางแนวไวแลวก็ยงัไมพนจากเหตจุากปจจยัตามกฎแหงอทิัปปจจยตา โดยเฉพาะในสวนที่นอกเหนือการกำกับ
ควบคมุจดัการไดเอง ชวนใหผมนึกถึงวันที่ผมลาทานอาจารยสกึหลงัจากครบบวช ๔ เดือน ที่ทานใหหนงัสอืเลมเดียวนั้น พรอมกบับอกวา “เรื่องเดียวนีเ้ทานั้น ใหคณุเอา
ไปศึกษาและปฏิบตัใิหไดผลเปนพอ เร่ืองนี้ อทิปัปจจยตา”

ในวาระ ๑๐๐ ป ของทานอาจารยนี้ ผมจงึเห็นวาเรื่องนี้ที่ทานอาจารยได ทำใหด ูอยูใหเห็น ปวยและตายใหเปน จึงเปนเร่ืองสำคัญที่สดุที่ผมของเกี่ยวและ

นอมรำลึก ดวยหวงัใหเกิดประโยชนในการเปน-อยูและตายใหเยน็และเปนประโยชนอยางทานอาจารยกันบาง

_______________________
เรยีบเรียงใหมจากบทสนทนาระหวางทานอาจารยพทุธทาสกบั ศ.นพ.ประเวศ วะสี, นพ.นธิพิฒัน เจียรกลุ, นพ.สมศกัดิ์ กิตติวราพงศ, นพ.วิโรจน พานชิ และ นพ.บัญชา 

พงษพานิช ใน ธมัมานุสติ  :   จากเจตนารมณยามอาพาธของทานพทุธทาสภกิขุ   ซึ่งบนัทกึเรียบเรียงไวโดย นพ.บญัชา พงษพานิช; มลูนิธิโกมลคมีทอง มิถนุายน ๒๕๓๖
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ปณิธานพทุธทาส

ในบริบทของวตัถุนิยมและความรนุแรงรวมสมัย

ชยัวฒัน สถาอานันท

ทานผูดำเนินรายการและทานผูฟงครับ 

ประเด็นปญหาสำคัญที่เรากำลังพิจารณา ก็คอืความไมสงบทั่วโลก รวมถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ในการสนทนาที่

ผานมา ผมไดเสนอวา กุญแจในการแกไขนั้นกค็ือ ปณิธาน ๓ ประการของทานอาจารยพทุธทาส ผมขออนุญาตทำอยางนี้ ผมจะไมไป

ที่ตัวอักษรทีท่านพทุธทาสเคยเขียนไวเกี่ยวกับปณิธานทั้ง ๓ ผมอยากพูดถงึความคิดหลกั

 

ปณิธาน ๓ ประการของทานพุทธทาส

ความหมายทีอ่ยูใน ๓ ปณธิานนั้นนะครับ เรามาลองเจาะด ูขอชวนทานผูฟงรวมกันคิดนิดหนึ่งวา ทำไมผมถึงวามันเปน

กญุแจของการแกไขปญหาได เรื่องที่ ๑ เปนการหยั่งถึงศาสนา วฒันธรรม ประเพณขีองตวัเรา ใชไหม เรื่องที่ ๒ คือการพยายามเชื่อม

โยงตัวเรากับศาสนิกอื่น และเรื่องที่ ๓ ปญหาของวัตถุนิยม ซึ่งเปนอุปสรรคหรือเปนปญหา ที่ตองหาวิธกีาวขามไป พูดแบบนีก้เ็ปน

ปณิธาน ๓ ขอใหญๆ  ที่อาจารยพทุธทาสพูดถงึ หากเรียงลำดับตามที่มักเรยีงกนั ก็เปนปณิธาน ๑ ๒ ๓ เริ่มจากรูจกัตนเองกอน แลวก็

รูจกัผูอื่น แลวก็เขาใจปญหาที่เปนอปุสรรคอยู ก็คือวัตถนุิยม 

วนันี้ผมจะลองชวนทานทั้งหลายทำกลบักัน เพราะวาผมไมใชนักศาสนา ผมเปนนักสงัคมศาสตร ฉะนั้น ผมขอเอา

ปณธิาน ๓ ขึน้กอน ปญหาขณะนี้คือความรนุแรงทั้งในโลก ทั้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต สมมติวาเอาเรือ่งที่สามขึ้นกอน เรือ่ง

วตัถนุิยม ผมจำไดวาผมเคยเรยีนทานผูฟงไวในครั้งที่แลววา ในสายตาผม ปญหาความรุนแรงหรอืสงคราม เปนวัตถนุิยมอยางยิ่ง 

ความหมายนี้ตองลองพิจารณากนัดู การสงครามนี้เปนการใชอาวธุ ซึ่งเปนวตัถุไปกระทำการตอของซึ่งเปนวัตถุ ก็คือรางกายของอกี

ฝายหนึ่ง เหนอืดินแดนของอกีฝายหนึ่ง ซึ่งกเ็ปนวตัถุ เปนการทำลายตวับุคคล เปนการทำลายทรัพยสิน เปนการทำลายทรัพยากร 

พวกเหลานี้เปนตัววัตถทุั้งนั้น ในนามของการมุงที่จะเอาชนะอีกฝายหนึ่ง สงครามก็คือเครื่องมอืในการทำสิ่งเหลานี้ ถาเราคดิอยาง

เดียวในเร่ืองของอาวธุ กอ็ยางที่คงทราบกนัดี อาวธุทั้งหลายมนักม็ีตนทุน การที่เราจะซื้อปนสกักระบอกหน่ึง ซือ้เรือบินรบซกัลำหน่ึง  

เราจะซื้อหรือเราจะพัฒนาอาวธุ อยางเชนมหาประเทศเขาทำกัน อาวุธนิวเคลียรสักลูกหน่ึง ก็คงตองใชทรัพยากรมหาศาล 

อเมรกิาเวลาน้ีที่ไปรบในอิรกัอยู ผมเขาใจวา ๒ ปหมดเงินไปเปน ๒ แสนลานดอลลารแลว ไมใช ๒ ลานนะ ๒ แสนลาน 

เยอะมากนะครับ เคยมคีนบอกวา สมมตเิราชวนกันตั้งคำถามเลนๆ นะ สมมตวิาหยดุรบกัน หยุดใชเงินจำนวนนี้สัก ๑๐ นาที ผมวา

เงนิ ๑๐ นาทที่ประหยัดจากงานนี้ เอาไปแกปญหาโรคไขหวดันกในที่ตางๆ ไปแกปญหาวัคซีนตอตานโปลิโอ ใหเดก็ไดนับไมถวนเลย 

เพราะฉะน้ันทำนองเดียวกนั ในกรณภีาคใต เพื่อขจดัหรือจดัการกับปญหาความรุนแรงหรอืความไมสงบ รฐักใ็ชความคิดของการใช

ความรุนแรง ซึ่งกต็องมตีนทุน อีกฝายหนึง่ทีต่อสูอยู ซึ่งอาจมหีลายฝายดวยกนัในตอนนี้ ก็คือความรุนแรงเหมอืนกนั ไปซื้อหาอาวธุ 

ไปลักขโมยอาวธุ ไปฆาคน ทั้งหมดนี้เปนระบบวัตถนุิยม สิ่งที่ผมอยากจะอธิบายก็คือวา ถาเราอยากจะนยิามวัตถนุยิมมองผานความ

รนุแรง เราจะเหน็วตัถุนยิมชดัเจนที่สดุ อาจจะย่ิงกวาอยางอื่น เพราะฉะนั้นถาโจทยของเราคอืความรุนแรง โจทยนี้ก็ไมตางไปจากสิง่

ที่ทานอาจารยพทุธทาสเคยตั้งปณิธานไววา ผมขออนุญาตใชภาษาของผม กค็ือเราจะเอาชนะวัตถุนิยม ซึ่งปรากฏรูปของความ

รุนแรงนีไ้ด 

ถาสมมติเราเอาปณิธาน ๓ ขอ แทนที่จะมาเรียงเปนขอๆ ลองมาเรยีงวงกลมก็คอื เข าถงึศาสนธรรมของตัวเอง 

ปญหาศาสนสัมพันธ วัตถนุยิม มาเรียงเปนวงกลมแลวเริ่มจากดานที่ผมเรยีนกค็อื ปญหาวัตถนุิยม ความรุนแรง ที่ผมบอกวาภาพ

ปรากฏของวตัถุนยิมที่ชัดเจนที่สุดกค็อืความรนุแรง ความรุนแรงสงผลตอตัวเรา ผมเริ่มกลบักันเริม่จาก สภาพสังคมกอน ความ

รนุแรงยอมสงผลตอตัวเรา ทีนี้คำถามก็คอืวาความรนุแรงสงผลตอตัวเราอยางไร พูดตรงที่สุดกค็ือวา สิ่งหนึ่งที่ความรุนแรงหรอืวัตถุ

นยิมในรูปความรุนแรงที่ผลติขึ้น ไดผลิตอคตชิุดหนึ่ง แลวก็ไดผลิตเหตผุลระบบหนึ่งขึ้นมา เหตุผลกับอคติเหลานี้มันสงผลตอวิธี

การที่เราจะต้ังคำถามที่ ๑ ของอาจารยพุทธทาส เร่ืองปณิธานเกี่ยวกับตัวตนสมมติ

ผมเพิ่งกลบัมาจากนราธวิาสเมื่อวนัจนัทรแลวผม ไปที่ตันหยงลิมอที่นราธวิาส ชาวบานกเ็ลาวาตกกลางคนืวันอาทิตย มี

ใครกไ็มรูเขามาในหมูบานแลวก็ ยิง ยิง เขาใสหมูบาน เคราะหดีไมมีใครเปนอะไร แตวาลกูปนหลนอยูทั่วไป แลวกม็ีรอยกระสุนอยูที่

ฝาบาน ที่อะไรตออะไร ผมก็ถามแลวชาวบานเปนยงัไง ชาวบานซึ่งเปนคนแกๆ ผูหญิง ลูกเล็กเด็กแดงก็บอกวาทำอะไรไมถูกเลย กลวั

ไปหมด แลวคำถามก็คือตอนนี้ไมรูจะอยูยังไง ตอไปในพื้นที่นี้ เพราะฉะนั้นถาอันนี้ถกู ความรนุแรงที่เกิดขึ้น ถึงแมไมมใีครเจ็บใคร

ตายในวันนั้น แตทุกคนก็ตกอยูในอคตอิันหนึ่งคือ ความอคตอินัเกิดขึ้นจากความกลัว ทางพุทธนาจะเรยีกวา ภยาคติ ในที่สุดความ

อคติอันเกดิขึน้จากความกลวักไ็ปฉาบความรูสึกของตัวเองที่จะสมัพันธกบัคนอื่น สิ่งนี้ก็เปนสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้น แลวเขาก ็เกิด

ความทอแท ชาวบานหลายคนบอกผมวาไมรูจะไปไหน ก็น่ีบานเขา และเกิดเหตุแบบน้ีกไ็มมีวนัอยูสงบ บางคนก็บอกวากนินอนไมได  

นอนกไ็มหลบั ก็กลายเปนอาการทางกาย พอดีผมก็ไปกบัทมีสุขภาพจติที่ดูอยูดวย มแีพทยลงไปดวย ก็บอกวาตอนน้ีหลายคน stress 
อยูในสภาพเครียดมีความกดดนั บางคนก็มอีาการทางกายดวยอนัเปนผลจากความรูสกึ 

เพราะฉะนั้นสภาพนี้ คอืผลของวัตถนุยิมในรปูของความรุนแรงที่มีผลตอตัวตน ถาเราอยูในความรูสึกนี้ อยูในสภาพนี ้

เราจะคนหาศาสนธรรมของเราอยางไร คือสมมติถาเราเขาไปในที่หน่ึง แลวเราบอกวา สิ่งที่ตองทำ กค็อืขดุลึกลงไป ตรวจสอบดเูถอะ
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วา ปณิธานขอ ๑ ก็คอื ศึกษาใหเห็นวาศาสนาของตวัเองเปนอยางไร ผมกำลังตั้งคำถามวาในบรบิทแบบนี้ โจทยขอเดียวกันทีอ่าจารย

พุทธทาสตั้ง มันนาจะตางออกไป เพราะมนัไดรบัอิทธพิลจากปญหาที่เกดิขึ้น เพราะฉะนั้นสิง่ทีเ่หน็อาจจะเปนวายิ่งขดุลงไปใน

ปณธิาน สิ่งที่ไดอาจจะคอืความพยายามที่จะกอกำแพงรอบตวัเอง เพราะความกลวัมนัจะเขามาเปนเจาเรือน เพราะฉะนั้นไมตอง

ประหลาดใจหรอกภายใตสภาพที่เกิดขึ้น คนที่เปนไทย-พุทธ เปนผูคนที่อยูในพื้นที่หวาดกลวั หวาดระแวง ซึ่งก็มีเหตุผล เพราะวา

ความรนุแรงมนัเกิดขึ้นทั่วไป พอขุดลงไปดูในศาสนธรรมของตัวเอง ถาบางคนสามารถเขาไปถงึแกนของตัวเองไดก็ไดผลแบบหนึ่ง 

แตสวนใหญอาจจะทำไมได สิ่งที่ไดกลับมาคือวาไมไหวแลว ตองสรางกำแพงลอมรอบสิ่งที่เปนเรา พอสรางกำแพงลอมรอบส่ิงที่เปน

เรา มันก็ไปกระทบปณิธานขอศาสนสมัพันธ ปณิธานขอศาสนสัมพันธ กค็อื เมื่อเราเขาถึงความเปนตวัเรา แลวเรากถ็งึจะมาตดิตอ

สมัพันธกับผูอื่น มาถงึแกนของธรรมะที่เราคนพบ แตเงื่อนไขของวตัถุนยิมในขณะนี้มนักระทบไปหมด พอมนักระทบไปหมด 

โอกาสที่เราจะสัมพันธกบัคนอ่ืนไดก็ยิ่งเปนไปในรูปที่เปนลบมากข้ึน แทนที่จะเปนบวก 

ผมต้ังโจทยแบบน้ีอาจจะประหลาด เพราะเรากำลงัพูดถงึเร่ืองปญหาความรุนแรง ผมก็เริ่มจากโจทยนี้แทนที่จะทำกลับกนั  

และกก็ำลังต้ังคำถามวา หรือถาเราเขาใจแบบน้ี คอืผมไมไดอาศัยปณธิานของทานพุทธทาสเปนคำตอบ แตผมอาศยัเปนกญุแจ เพื่อให

เขาใจสถานการณ ขณะนี้ผมคิดวาเรื่องสำคัญคอื สมัมาทฏิฐิ ที่อาจารยพุทธทาสพดูเสมอ อนันี้กค็อืความตระหนักรูชอบวาตอนนี้

เหตปุจจัยคืออะไร ถาคิดกลบักันอยางน้ี อาจชวยใหเราเห็นมากขึ้นวาโจทยมันเปนอยางนี ้แลวถึงจะหาวิธีแกได ที่บอกมนัเปนกญุแจ 

มนัเปนกุญแจในความหมายนี้

ดวยเหตนุี้อาจจะตองต้ังคำถามวา ในบริบทของวัตถุนยิมชนิดที่รูปปรากฏเปนความรุนแรง โจทยอยางที่ทานพทุธทาสตั้ง

ไวในแงปณิธานคอื การเขาลึกถึงศาสนธรรมของตัวเอง มันควรจะตองเขาในลกัษณะไหน หรือการสัมพันธกบัคนอื่นตองเปนใน

ลกัษณะไหน ผมคิดวามนัไมเหมอืนกนัในสถานการณที่เปลี่ยนไป เพราะเหตุปจจัยมนัเปลี่ยน เพราะฉะนั้นการตัง้โจทยนี้ถึงแมแกน

ของโจทยไมเปลี่ยน แตวิธีที่จะเผชญิกบัปญหานาจะเปลี่ยน อันนี้กค็ืออีกวิธหีนึ่ง ถายกตัวอยาง เชนเมื่อ ๒ วนักอนที่กรรมการสมาน

ฉนัทพยายามทำจังหวัดชายแดนภาคใต กค็ือพยายามจะใชฝมอืของทานอาจารยโคทม อารยีา และคณะ ทำใหเกดิการสานเสวนา

ระหวางศาสนา ซึ่งกเ็ปนไปตามปณธิานของอาจารยพทุธทาส เพยีงแตวา ณ วันน้ี การสานเสวนาระหวางศาสนิกตางๆ ในขณะน้ี กไ็ม

ใชเรื่องงาย เพราะบริบทมันเปนอยางนี้ในแงของความรนุแรง เพราะฉะนั้นโจทยใหญก็คอื ตองตปีญหาความรนุแรงใหแตก ถงึจะ

เห็นวาในกรอบของความรุนแรง เราจะคนหาศาสนธรรมของเรา ในบริบทน้ีไดอยางไร ผมชวนทานผูฟงลองคดิดคูรับ

การพิจารณาเหตุปจจัยของความไมสงบ

ทนีี้ เหตุการณความไมสงบที่กำลังเกดิขึ้น เหตุปจจัยก็เยอะ ผมอธบิายงายๆ อยางนี้ คอืผมคิดวาบางคนอาจจะบอกวา ใน

สถานการณความรนุแรง มันมีผูกอเหตุกับมีเหยื่อ คราวนี้เราอาจอธิบายแบบที่ ๑ ผูกอเหตเุปนใครเปนกลุมไหน ถาตามคำอธิบายชุด

หน่ึง ผูกอเหตุกเ็ปนโจรกอการราย ตามคำอธบิายอีกชดุหนึ่งผูกอเหตุกเ็ปนโจรยาเสพตดิ ผูมีอิทธิพล มีใครตอใครปนกันเยอะแยะไป

หมด นั่นเปนผูกอเหตกุลุมที่ ๑ และถาถามในแงความรนุแรง พอเกิดเหตรุายขึ้นทางฝายรฐัเองก็อาจจะใชความรนุแรงของตวัเองดวย 

ถงึแมนโยบายอาจจะเปนไปในการสมานไมตรี แตในแงปฏบิตัมิันอาจจะมอียางอื่นดวย เพราะฉะนั้น พอเปนอยางนี้ผูกอเหตุมนักจ็ะ

มหีลายฝาย ไปถามชาวบานก็จะไดคำตอบที่ต างกันออกไป  ถามวาทำไมเกดิข ึน้  กอ็ธบิายไดว า  พื้นท ี่จ ังหว ัดชายแดนภา

ดใตมันไมเหมือนพื้นทีท่ี่อื่นในประเทศ ไมวาจะเปนความแตกตางทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม ทางประวัตศิาสตร ทางภาษา สิ่ง

เหลานี้มีสวนทำใหจงัหวัดชายแดนภาดใตมลีักษณะพิเศษออกไป นอกจากนั้นอาจมีอคตติอกัน เจาหนาที่ลงพื้นที่สวนหนึ่งอาจไมมี

ความสุขที่จะอยูตรงน้ัน อันนี้เปนตัวเหตุสวนหน่ึง 

ในอดตีความสมัพนัธระหวางประชาชนตางศาสนา เขากอ็ยูกันมาได ไมไดหมายความวาเขาไมมอีคตินะ เขามี เขาก็อยูกัน

มาได ผมกเ็ห็นครอบครวัพอคาคนจนี ซึ่งจางคนมลายู มุสลมิเปนคนทำงานก็ม ีผมไปเยี่ยมคนที่เรือนจำ นราธิวาสเมื่อ ๒ วันกอน 

พอถามวามใีครมาเยี่ยมบาง เขาก็ตอบวา นายเขาที่เคยเปนพอคาขายของในตลาดไมใชคนมุสลมิกอ็ุตสาหมาเยี่ยม มาใหกำลงัใจ คือ

มนัก็มีลักษณะแบบนี้อยู ซึ่งเปนสวนที่ดีในจังหวัดชายแดนภาดใต อันนั้นผมถือวาเปนตัวคุมครองปองกันสังคม แต ณ วนันี้มัน

เสื่อมลง เปนเหตุของปญหาที่นากังวล ผมไมไดมองวาความรนุแรงเทานั้นที่เปนปญหา แตความสัมพันธเหลานี้ที่เสยีหายมันรกัษา

ลำบาก ดวยเหตุนี้ปณิธานของทานพทุธทาส เลยย่ิงเปนกญุแจใหญ เพยีงแตวาตองใชกุญแจนี้โดยเขาถึงเหตปุจจัยที่แวดลอมอยู ไมได

คำนึงถงึปณิธานลอยๆ แตตองคิดถงึปณิธานเหลาน้ี วาจะทำงานอยางไรในบริบทที่เกิดขึ้น ภาษาพุทธผมก็ไมใชผูชำนาญอะไร ผมก็รู

สกึวาการคำนึงถึงเหตุปจจยัที่ทางพทุธเรียกวา อิทัปปจจยตา

ในอีกประเด็นหนึง คือ ประเดน็ที่มีผูถามเกี่ยวกบันโยบายของรฐับาล พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวัตร ไมรูวาทานมีเวลาถอด

รหัสหรือเปลา ตอนนี้ทานยุงพอสมควร แตเห็นทานอางอาจารยพทุธทาสเปนระยะๆ เหมอืนกัน ดเูหมือนจะชอบอางอยู แตวาการ

จะถอดรหัสของทานอาจารยพุทธทาสได มันกต็องเห็นทั้งจุดแข็งจดุออนของตวัเอง ถาผมขอเอาปณิธานทั้ง ๓ มาเรยีงเสยีใหมอีกคร้ัง  

ผมกจ็ะบอกวาโจทยขอ ที่ ๑ เรื่องการหยั่งเขาไปในศาสนธรรมของตนเอง พูดภาษาปรัชญาคอื การพยายามรูจักตนเองคืออะไร ก็คอื

รูจกัวาตัวตนของเรา ในที่สดุแลวถูกอะไรปรุง ถูกอะไรแตงขึ้นมา นอกจากนั้นก็คือ รูจักคนอื่นในฐานะที่เขาเปน ไมใชในฐานะที่เรา

เปน อนันี้ตางกันเยอะ สายสมัพนัธที่เรยีกศาสนสมัพนัธที่วามันอยูบนฐานของการรูจักคนอื่นในฐานะที่เขาเปน อันที่ ๓ ก็คอืวตัถุ

นิยมที่วา การรูจักกลไก ทางตรรกะหรือทางเหตุผลที่ควบคุมอยูถึงจะเอาชนะมันได 
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แตผมไมแนใจวาทานนายกไดไตรตรองเรือ่งเหลาน้ีละเอยีดแคไหน เพราะฉะน้ันรูจักตนเอง ทานนายกฯ ไมทราบไดมเีวลา

ไตรตรองเร่ืองนี้มากนอยแคไหน เรือ่งรูจกัคนอ่ืนย่ิงยากใหญ ถาประเดน็คอืรูจกัคนอื่นในฐานะ ที่เปนเขา ไมใชรูจกัในฐานะที่เราอยาก

ใหเขาเปน ตองอาศยัความออนนอมถอมตนเยอะเหมอืนกัน แลวก็รูจกับริบท รูจักโจทยปญหาที่มอียู กค็อืมองวัตถนุยิมในฐานะภาพ

ปรากฏ หรอืมองความรุนแรง นฐานะภาพปรากฏของวตัถุนิยม ผมไมแนใจวาทานนายกฯ มเีวลาคิดเรื่องพวกนี้หรอืเปลา ทานอาจ

คดิวาความรุนแรงที่เกดิก็เปนโจทยแบบหนึ่ง ถาคดิแบบตำรวจมันกต็องมีคนรายก็ตองคิดวธิจีับคนรายใหหมด ปญหากจ็ะจบลง 

ทานอาจคิดแคน้ันนะ

แตถงึอยางไรก็ตาม ผมคดิวาโจทยที่สำคัญกวา อยูทีภู่มปิญญาของทานพุทธทาส ซึ่งดูเหมือนวาเปนกญุแจไปสูการแก

ปญหาได ผมไมทราบวาคนอื่นที่จะมาเปนนายกฯ จะสามารถไตรตรองใหเหน็ศกัยภาพของกุญแจเหลานี้ไดไหม เรานั่งพดูกันใน

ฐานะที่เปนคนธรรมดาก็พูดได ใครก็พูดไดวา ปณธิานเปนอยางน้ี ผมก็อธิบายเปนฉากๆ ผมเปนแคนักวิชาการคนหนึ่งเทานั้น แตคน

ที่เปนนายกรัฐมนตร ีไมวาจะเปนใคร ผมคดิวามอีุปสรรคอยางหนึ่งที่ทำใหสมาทานกุญแจเหลานี้ไดยาก นั่นหมายความวาฐานะ

ตำแหนงที่มีอยูมนัคอืเกราะกำแพงอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะบังใหเหน็ตัวเองไดยาก ทั้งยังบงัใหเห็นคนอื่นในฐานะที่เขาเปนคนอื่นไดยาก บัง

ไมใหเหน็ระบบคดิหรือเหตผุลที่รองรบั ปญหาวัตถนุยิมที่แวดลอมอยู ดวยเหตุนี้การอยูในอำนาจเลยไมใชคำตอบ มันอาจเปนตวั

ปญหาบงัไมใหเหน็คำตอบดวยซำ้ไป คอือำนาจมันอยางที่วา มันทำใหหลง ตดิ ทำใหเรามองอะไรไมเหน็ไดเยอะ เพราะฉะนั้นคนที่

น่ังอยูขางลางไมมีอำนาจอะไรอาจเห็นไดดกีวา แตไมไดหมายความวาเปนคนขางลางดีกวานะ เพราะสมมติถามีโอกาสขึ้นไปทำหนาที่

ไดอำนาจบางอยางกอ็าจมองไมเห็นเหมอืนกนั เพราะมันไมใชปญหาของเรา มันเปนปญหาของเงื่อนไข เหตุปจจัยที่แวดลอมอยู

ปญหาสทิธิมนุษยชน

คนที่อยูขางลาง คนที่ตกอยูในสถานการณ ก็ตองเผชิญกบัปญหาที่ทานผูดำเนินรายการตัง้ไว คอื เรื่องสทิธิมนุษยชน ถา

จะถามวามีมากหรือมีนอย ผมไมอยากบอกวามากหรอืนอย ผมอยากบอกวามหีรอืไมม ีผมคดิวาการละเมิดสิทธนิี้คงมี เพราะมันมี

กรณีเวลาเราเขาไปในชนบทบาง เราไปในที่ตางๆ เราก็พบวามันเกิดเหตุขึ้นในเรื่องละเมดิสทิธิ ปญหาที่เหน็ชดัเจนตอหนาตอตาเรา 

เชนการทำรายผูคน ไมวาใครทำ ยิงใสบานเขา ยงิใสตัวเขา ฆาเขา กเ็ปนการละเมดิสทิธิ เพราะมันเปนสิทธทิี่จะมีชวีิตอยู ไมวาคนนั้น

จะเปนพอคาขายไอศกรีมในตลาด เปนครูสอนศาสนา เปนพระสงฆองคเจา คนเหลานี้ในความเหน็ผมก็ถูกละเมิดสทิธทิั้งนั้นแหละ 

หรือในกรณทีี่เหน็ไดเดนชัด เชนกรณขีองทนายสมชาย นีละไพจิตร มนัก็เหน็ชัดอยูตอหนาตอตา ไมเพียงแตทนายสมชายดวย แต

ละเมดิสทิธิครอบครัวของเขา ที่สญูเสยีหัวหนาครอบครวั ลกูเขาที่สูญเสียพอ พวกนี้กก็ารทำรายหรือละเมิดสิทธิทั้งนั้น เพราะ

ฉะนั้นถามวามไีหม ก็ตองบอกวามี แตคำถามวามากไหมนี่ ผมไมอยากตอบ เพราะวาเรือ่งนี้เปนปญหาสถติ ิแตผมอยากใหตัง้คำถาม

แบบน้ีวา มีไหม มี แกไดไหม นาจะได แลวในแงของสังคมไทย นาจะทำใหสงัคมนี้ดีกวานั้น อันนีเ้ปนปญหา ถาสังคมเราไมสามารถ

แกปญหาได หรอืทำใหเราอยูดวยกันดกีวานี้ได ก็คงไมมปีระโยชนที่จะมานัง่พูดกนั แตผมเชื่อวาสังคมอยูดวยกนัดีกวานีไ้ด ดังน้ันมัน

เลยตองพูดเรื่องพวกนี้เพื่อหาวิธใีหได สมมตวิาทนายสมชายทานหายไป สมมตทิานเสยีชวีติแลว เราอยูดวยกันดีกวานี้ได ก็คือเรื่อง

ของทานเปนตวัอยางหน่ึง ซึ่งจะบอกวาไมควรมีอยางนี้ตอไป อนัน้ีคอืโจทยสำคัญ เพราะฉะน้ันการทำความจริงเหลานี้ใหปรากฏ มนั

จงึเปนเงื่อนไขสำคัญ ของการที่จะอยูรวมกันดกีวาน้ีได

รฐับาล ขาราชการ ในทางหนึ่งกเ็ปนภาพสะทอนของสงัคมที่เราเปน ปญหาตองถามวาขาราชการมาจากไหน ขาราชการ

ไมใชลูกชาวบานเหรอ นักการเมืองก็มาจากคนที่ประชาชนเลือกขึ้นมา ปญหาอยูที่วาสงัคมอาจไมเคยเห็นความสำคัญของสิทธิ

มนุษยชนเพียงพอ ดวยเหตุน้ีงานประการหนึ่งขององคกรอิสระ อยางคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแหงชาติ เขากค็งสนใจประเดน็เชน 

สทิธมินุษยชนศกึษาในความหมายที่กวาง การรักษาสทิธิมนุษยชนมนัเปนหนาที่ของคนในสังคมทกุคน และมนัเกี่ยวกับชวีิตปกติ

ของเราดวย มันไมใชเรื่องของนักสทิธิจำนวนหนึ่งมารณรงคบอกวาตองมสีทิธิ มนัไมใชแคนั้น อยางเรือ่งความรนุแรงมันรกุราน

สทิธิทุกอยาง อยางหมูบานที่ผมเลาใหฟง คนที่ผมพบบางคน ตอนนี้กางเกงเขาหลวมมากเลย เขม็ขดัที่ใส ใสจนถึงรูสดุทายแลว 

กางเกงกย็งัหลวมอยู บานของเขามกีินแตกินไมลงเลย กลัว มันจะเปนโรคไปแลว ลกูหลานออกมาเลนไมได สองทุมก็ปดประตนูอน

กนัหมดแลว อันนี้ไมใชความผดิของเขาเลย คนควรจะมชีีวิตอยูไดอยางมีความสุขพอสมควร แลวของพวกนี้ถกูแยงไป อันนี้ไมใช 

สทิธิหรอกหรือ ผมคดิวานี่คอืสทิธิ คนธรรมดาที่จะทำมาหากนิ ขายของได เปนอิสระ ของพวกนี้เปนเรื่องพื้นฐาน อาจพื้นฐานกวา

สทิธอิยางอื่นเสียอีก นี่คือเงื่อนไขสำคัญของการมชีีวิต เพราะฉะนั้นมันคงไมใชวาใครไปทำเขาอยางเดียวหรอก ทำไมสังคมไทยยอม

ใหเร่ืองน้ีเกิด หรือทำอยางไรถึงทำใหสงัคมไทยเห็นวาเร่ืองสิทธิของคนเปนเรือ่งสำคัญ

พูดถึงสังคมไทยนี่ อีกแบบหนึ่งที่เราจะเหน็ไดชัด เปนสตูรสำเร็จ ก็คอื เวลาใครพูดสิทธิกจ็ะมคีนจำนวนหนึ่งลกุขึ้นมา

บอกอยาลมืเรื่องหนาที่ดวย ปญหามนัอยูที่หนาที่มันมีอะไรกำกบัอยู เชน คุณหมอเปนหมอ คณุหมอตองรักษาคนไขมนัเปนหนาที ่

คณุหมอเปนนกัจดัรายการ มนัก็มีเกณฑกำหนดอยูแลววาคุณหมอตองทำตามนี้ ของพวกนี้คอนขางเห็นอยูในชีวิต ถึงแมเกณฑจะ

ชดัหรอืไมชดัก็แลวแต ผมเปนคนขับแทก็ซี่ เกณฑของผมก็ตองพาผูโดยสารไปสงในทีท่ี่ผูโดยสารตองการอยางปลอดภยั ทำตาม

หนาที่ แตสทิธิ คอืทำไมตองพูดเรื่องนี้ เพราะเรื่องนี้ถายงัไมปรากฏ หรือยังไมถูกตราลงไปในสงัคมใหเปนความรูสกึทีล่กึลำ้ของ

สงัคมไดเพียงพอ ผมกค็ิดวามันกระทบกระเทือนการทำหนาที่ ยกตวัอยาง ความรนุแรง รุกรานสทิธิ ผลทีเ่กิดคือ ครทูางภาคใตถูก

ฆาบาง ถูกยิงบาง กป็ฏบิตัหินาทีไ่มได ถาโฟกสัที่สทิธิใหดี ก็อาจทำใหเราทำหนาที่ของเราไดดขีึน้ ผมมองอกีมมุหนึง่
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ความขัดแยงทางศาสนาและวัฒนธรรม

จากเมื่อคราวที่แลว มีผูถามผมมาเกี่ยวกบักรณนีักขาวที่วา ในเดนมารกมคีนเขยีนการตูนลอศาสดาของศาสนาอิสลาม ทำ

ใหกลุมประเทศทางมุสลมิไดเดินขบวนตอตานและใชความรุนแรง เร่ืองน้ีผมจะขอเลาใหฟงกอน

 เมื่อวนัศุกรที่แลวผมไปละหมาด ไปนมัสการที่สเุหราในเมอืง ศกุรที่แลวอยูที่กรุงเทพฯ ก็ไปที่กรงุเทพฯ อิหมามที่มัสยิด 

เขาก็เทศนา ทานก็พูดเรื่องที่มีนติยสารในเดนมารกตีพิมพภาพการตนูที่ลอเลยีนทานศาสดามฮูัมหมัด ทานพูดไดนาสนใจวาคนที่ไม

ใชมุสลมิ บางทีกไ็มเขาใจความรักที่คนมุสลมิมีตอศาสดาของเขา บางคนไมไดคดิในลกัษณะนี้ ศาสดากเ็ปนศาสดา แตวาทาน

พยายามอธิบายวาตั้งแตเลก็แตนอยคนมสุลิมโตมา ความรักตอศาสดาถงึแมไมอยูแลว เมื่อกอนเขารายการ มนัมีจงิเกิ้ล (jingle) 
ของรายการพูดถึงความตายของทานอาจารยพทุธทาส แลวถามวาตายจริงไหม อันนั้นก็ใชในความหมายของศาสดา เมื่อ ๑๔๐๐ ปที่

แลว แตความรูสึกของชาวมุสลมิเหมอืนทานอยูกบัเราตลอด เหมอืนญาติยังอยูแลวเรากร็ัก ทานชีท้างไว การดำเนนิชวีิตในสังคม

มนุษยควรเปนยังไง คนก็มีความผูกพนักับสิ่งนี้อยู พดูอีกทางกค็ือการลอเลียน เหมือนมาลอชื่อพอ เหมอืนมาลอเลียน หรอืทำรายใน

ทางบคุลิกของคนที่เรารกั อหิมามก็พูดวาอาจตองแสดงใหเหน็วาเราไมพอใจ แสดงใหเห็นตองทำยงัไง แกก็บอกคนมุสลมิควรจะบอ

ยคอตสินคาของเดนมารก ในความเหน็ผมกเ็ปนคำอธิบายชุดหนึ่งวาทำไมคนมสุลิมในโลกนี้ถึงโกรธ และขอเรยีบเรียงของอหิมามก็

เปนในทางสนัติวธิี คุณทำอยางนี้ทำใหฉันเดอืดรอนใจไมสบายใจ อาจโกรธดวยซ้ำ ดงันั้นจะโตตอบยังไงโดยสนัติวิธี กค็ือฉนัไมซื้อ

สนิคาคณุ 

ประเด็นก็คอืวาการประทวงสวนใหญในโลกโดยคนมสุลิมในปากสีถาน อนิโดนเีซยี ก็เปนไปในการแสดงสทิธิปกติ ภาพ

กค็ือวามนัมีโลกฝรั่งพยายามจะบอกวา อะไรๆ ฉันก็เอามาลอได ก็มคีนอีกกลุมบอกวาไมใชทกุอยางที่จะเอามาลอได คนทีบ่อกวาไม

ใชทกุอยางที่จะเอามาลอได เขาก็บอกวาประทวงดวยการเดินขบวน คือแสดงความเห็นเขาแลวก็บอยคอต ควำ่บาตร ไมซื้อสินคา คน

มสุลิมสวนใหญก็ทำ ผมก็บอกของพวกนีก้เ็ปนแนวทางสนัติวิธี บอกมีคนตายไปหลายคน เกดิจากการปะทะกันโดนรัฐหรอืเจา

หนาที่อยากจะคุมไมใหรกุราน ผมไมเหน็ดวยกบัการที่มาบอกวาจะตองประกาศฆาคนที่ตีพิมพภาพเหลานี้ แตในขณะเดียวกันเรา

ตองยอนไปดวูาภาพเหลาน้ีเปนภาพอะไร ปญหาความรนุแรงในปจจบุันมันเกิดขึ้น ถาเราคดิปณิธาน ขอ ๒ เราไมเขาใจ คนซึ่งนับถอื

ศาสนาอื่น ในกรณนีี้เราไมเขาใจความรกัทีเ่ขามี ยิ่งกวานั้น เรายงัทำรายสิ่งที่เขารักอีกดวย ของพวกนี้ตองมาตรองกนัใหดจีงึเห็นวา

เกิดอะไรขึ้น ภาพหนึ่งในการตนู ๑๒ ภาพที่มีชายคนหนึ่งเปนคนอาหรับโพกผา แลวบนผาโพกมรีะเบดิอยู ถามวาอันนี้ไมตองเปนรูป

ศาสดา แคเปนรูปคนอาหรบัธรรมดาติดระเบิด แบบนี้มันก็เปนระบบการสรางความรูสึกแบบหนึ่ง ทำใหเรารูสกึวาคนที่เปนแบบนี้

สงสัยเปนผูกอการราย ตัวของมนัเองกเ็ปนปญหาความรนุแรงอยูแลว ในทางสิทธิมนษุยชนเอง เขาก็เถียงกันเยอะ บางอยางอาจจะ

ตองมีขอบเขตของการใชเสรีภาพเหมือนกนั คืออะไรสังคมตองคยุกัน แตในหลายประเทศก็ออกกฎหมายหามกลาวคำที่วาทีแ่สดง

ความจงเกลียดจงชงัคนเชื้อชาติอื่น เขามกีฎหมายหามโดยตรง ในกรณนีี้กระบวนการหนึ่งกค็ือทำใหเห็นอกีฝายหนึ่งเปนอะไรบาง

อยางที่ชั่วราย เปนคนที่สะสมความรุนแรง ในความหมายนี้ผมคดิวาเราตองมาไตรตรองเรื่องทั้งหมดใหดี ถามวามันขัดกนัไหม แน

นอนตอนนี้โลกอยูในทางระหวาง โลกหนึ่งเชื่อวาไมมอีะไรศักดิ์สิทธิ์ หรอืสิ่งที่คดิวาศักดิ์สิทธิ์มันอยูอีกที่หนึ่งเชน เสรีภาพศกัดิ์สิทธิ์ 

กบัโลกอีกโลกหนึง่ทีบ่อกวาความศกัดิ์สิทธิ์น้ีมนัมอียูอันน้ี ก็ปะทะกนัในขณะน้ี

หวัใจของศาสนาอสิลาม ผมคดิวาคือการตระหนกัวาชวีติมนษุยไมไดอยูลำพัง ชีวิตมนุษยอยูในโลกทีพ่ระผูเปนเจาสราง 

อยูในสายตาของพระผูเปนเจา การตรวจสอบชีวติของตนเอง มีผล ๒ อยาง อันที ่๑ ชีวิตคนมุสลมิตองถูกตรวจสอบตลอดเวลาโดยตัว

เองนะ อกีทางหนึ่งคนมสุลิมหวัใจเชื่อวาความเมตตาปรานีของพระผูเปนเจาไมมขีอจำกดั เพราะฉะนั้นสภาพของการตรวจสอบชวีิต

ตนเองกบัความตระหนักในความเมตตาชีวิตของพระผูเปนเจา ผมคิดวาเปนกญุแจสำคัญ โดยมชีวีประวัติหรือแนวทางทานศาสดา

เปนตัวอยาง ผมโยงเรื่องนี้กับเรื่องการตูนเดนมารกนิดเดียว จะเลาเรื่องใหฟง ในสมยัของทานศาสดายังมชีีวิตอยูก็มีมัสยิด ทานก็ไป

ละหมาด ไปนมัสการ ปรากฏมีคนๆ หนึ่งเปนชาวอาหรบัทะเลทราย เขามาถงึก็มาปสสาวะในมัสยิด ปรากฏพวกลูกนองทานศาสดา 

สาวกของทานศาสดา สหายของทานศาสดาโกรธเปนฟนเปนไฟ ทานศาสดากลับบอกอยาไปรบกวนเขา ใหเขาปสสาวะเสรจ็ แลว

สิ่งที่ทานทำกค็อื ทานกเ็อาถงัน้ำ เอาน้ำไปทำความสะอาดที่ที่เขาทำมสัยิดเปอน แลวไปอธิบายใหเขาฟง ฉะน้ัน ทานศาสดาทำอยางนี้  

คนมุสลิมก็ถามวาถาอยางนี้ หัวใจของศาสนาอสิลาม เปนอยางไร

ทานอาจารยพุทธทาส

กอนจบรายการ ขอเรียนวา ผมเคยมีโอกาสไดไปสนทนาธรรมกบัทานอาจารยพุทธทาส และไดเรียนรูมากมาย ลึกๆ รูสกึ

อจิฉาชาวสุราษฎรที่มีโอกาสอยูใกลทานอาจารยพทุธทาสมากกวา และอยางที่จงิเกิ้ล (jingle) ตอนขึ้นรายการนี้บอกวา ที่สำคัญไม

ใชตัวตนของทาน ที่สำคัญคือคำสอนของทาน ปญหาอยูที่จะไตรตรองคำสอนของทานอยางไร ดวยปญญาที่เรามี จงึจะสามารถนำ

ปญญาของทานมาใชประโยชนกบัชีวติของเราและของโลกได

____________________________________________
เรียบเรยีงจากบทสนทนา เมื่อวนัที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ ในรายการ เยี่ยมบานเยี่ยมเมือง ทางสถานีวิทยพุระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

จงัหวดั สรุาษฎรธานี FM 103.5 
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พทุธทาสภกิขุกับ “วัตถุนิยม”
ชัชรินทร ไชยวฒัน

ในบรรดา “ปณธิาน” ที่ทานพุทธทาสทิ้งเอาไวใหเปนมรดกประมาณ ๔ ขอ อันไดแก…

๑. การทำใหผูคนเขาถึงแกนสาระในศาสนาของตน

๒. การทำใหเกดิความสมานฉันทในทางศาสนา

๓. การนำพามนษุยออกจากวตัถนุยิมหรือบริโภคนยิมในปจจุบนั

๔. การทำใหศีลธรรมกลบัคืนมาสูโลกและเยาวชน
ผมคิดเอาเองตามประสาลูกศิษยประเภท “ครูพักลกัจำ” ของทานพุทธทาสวา…ปณธิานในขอ 

๓ หรอืขอที่วาดวยการนำพามนษุยออกจาก “วัตถุนิยม” นี่แหละที่นาจะเปนหวัขอทีส่ำคัญที่สดุ หรอืเปนหัวใจสำคญัในการสบืสานมรดกของทานพทุธทาสใน

สถานการณโลกยคุปจจบุัน…???

ในชวงที่ทานพทุธทาสยงัมชีีวติอยู ทานพุทธทาสนั้นไดชื่อวาเปนพระที่มีความคิดกาวหนา, ทันสมัยเอามากๆ อนัเนื่องมาจากขอเขียนและคำเทศนา

ของทานจำนวนไมนอย มักจะเกี่ยวโยงถึงเรื่องราวทางการเมือง, เศรษฐกิจหรือแมกระทั่งระบบการศกึษาในปจจบุัน (การศึกษาแบบตะวนัตก) ฯลฯ อยูบอยๆ 

และภายใตการพูดถงึเรื่องราวเหลานี้ หลายตอหลายครั้งทานไดกลาวโจมตคีวามเลวรายของ “วัตถนุยิม” ที่หลัง่ไหลเขามาพรอมกับระบบทนุนยิม หรือกระแส
บริโภคนิยมที่ทะลกัเขามาครอบงำสงัคมไทยอยางไมขาดสาย…

ในชวงเมื่อประมาณ ๒๐-๓๐ ปที่แลว ลักษณะอาการของทานพุทธทาสที่เปนไปเชนนี้ ไดเคยกอใหเกิดแรงดงึดดูใจตอบรรดาสมาชกิพรรค

คอมมวินิสตแหงประเทศไทยหลายตอหลายราย ที่เช่ีอวา “ลัทธิมารกซ -เลนนิ” อันเปนลัทธิการเมอืง-เศรษฐกิจที่เปนฝายตรงกนัขามกบัลทัธทินุนยิม เปนแนวความ

คิดที่มคีวามกาวหนา, ทนัสมยัเอามากๆ สามารถนำมาใชสรางสงัคมใหมคีวามสขุ, ความสงบ, ความถกูตองยตุิธรรมใหกับสังคมสังคมตางๆไดอยางดทีี่สดุ นอก

จากจะเหน็ทานพทุธทาสกลาวโจมตคีวามเลวรายของระบบทุนนิยมอนัเปนฝายตรงขามกับตวัเองแลว ยงัเกดิความประทับใจที่ทานไดแสดงความชื่นชมกับสิ่งที่
เรียกวา “สงัคมนิยม” อนัเปนสิ่งที่คลายคลงึกับอุดมการณของลทัธมิารกซอยูไมนอย เพียงแตสังคมนยิมในแนวของทานพุทธทาสนั้น ทานเรียกวา “ธัมมิกสังคมนิยม”  
ไมใชสงัคมนิยมแบบลัทธมิารกซแตประการใด…

แตก็ดวยลักษณะอาการเชนนี้นีแ่หละ…ที่วากันวาทำใหชาวคอมมวินสิตไทยบางราย ถึงกบัพยายามจะเขาไปทำการ “จดัตั้ง” ทานพทุธทาสและลกู

ศิษยท ี่ใกลช ิดถงึในวดักันเลยทเีดียว หรอืหาทางทำใหท านพุทธทาสเกิดความเข าใจตอตนแบบของสังคมนยิมหันมาศรทัธาเสื่อมใสตอลัทธ ิมาร กซ -
เลนนิกนัในทายที่สุด หรือไมเชนนั้นกพ็ยายามหา “จดุรวม” ที่ทำให “พทุธศาสนา” กบั “มารกซสิต” นั้น กลายเปนเรื่องเดยีวกัน…สามารถไปดวยกนัได อนัอาจจะมี
ผลทำใหทานพุทธทาสและลูกศษิยลกูหาจำนวนมากมายของทานกลายมาเปน “แนวรวมสังคมนยิม” หรอื “แนวรวมพรรคคอมมิวนสิต” กนัในทายที่สุด…ก็เทากับ

วาเปนผลสำเร็จอันยิ่งใหญมหาศาลกันเลยทเีดยีว…???

แตไปๆ มาๆ แลว…วากันวาแนวคิด “สังคมนยิมตามแบบฉบบัพทุธทาส” กับ “แนวคิดสงัคมนิยมตามแบบฉบับมารกซ -เลนนิ” นัน้…ก็เกิดอาการ “ไป

ดวยกันไมได” ตัง้แตตน หรือไมอาจจะแสวงหาจุดรวม-สงวนจดุตางระหวางกนัและกันไดเลย และเหตทุี่ไปดวยกนัไมไดหรือไมสามารถกลายเปนเรื่องเดยีวกันได

งายๆ กน็าจะมาจากสิ่งที่เรียกๆ กนัวา…“วตัถุนิยม” นัน่เอง…หรือในขณะที่ทานพทุธทาสโจมตคีวามเลวรายของระบบทนุนยิมอนัเปนฝายตรงกนัขามกับสงัคมนิยม

ในแงที่ทำใหผูคนหลงใหลใน “วัตถุ” หนกัยิ่งขึ้นเรื่อยๆ นั้น ทานพทุธทาสกม็อง “วัตถุนิยม” ในแบบฉบบัของสังคมนยิม หรือวตัถุนิยมตามแนวคิดของมารกซ-

เลนินวา…ก็เปนอาการ “นยิมวตัถุ” อกีดวยเชนกัน…??? หรอืไมวาจะเปนวตัถุนิยมในแบบฉบับของทุนนิยม…วัตถนุยิมในแบบฉบบัของสังคมนยิม…ตางก็เปน

สิ่งที่ทานพทุธทาสแสดงการ… “ปฏิเสธ” ดวยกันทั้งสิ้น…

โอกาสที่พรรคคอมมวินิสตไทยจะดึงทานพุทธทาสมาเปน “แนวรวม” จึงไมเคยประสบผลสำเร็จใดๆ มาเลยแมแตนอย…ตรงกันขาม ในขณะที่เกดิ

ความสบัสนชุลมุนขึ้นมาในอุดมการณและแนวคิดลทัธมิารกซ-เลนินจนนำไปสูความเสื่อมสลายทั้งระดับโลกและในสังคมไทย บรรดาแนวรวมพรรคคอมมิวนิสต

ไทยรวมไปถงึระดบัสมาชกิพรรคคอมมิวนสิตจำนวนไมนอย ก็กลับกลายมาเปน “แนวรวม” ของทานพุทธทาสไปแทนที่ หรอืแมนวาทานพุทธทาสจะไมไดมชีวีติอยู

อกีตอไปแลว…แตบรรดาอดีตนกัสังคมนยิมที่เคยเสื่อมใสศรทัธาลทัธมิารกซ-เลนินจำนวนไมนอย และไดมโีอกาสหันมาศกึษาคำสั่งสอนเทศนาของทานพทุธทาส

ภกิขุกนัในภายหลงั ตางกค็อยๆ ทยอยทิ้งสังคมนยิมตามแบบฉบบัมารกซ-เลนนิ หันมาใหความสนใจ, ศรัทธา, เสื่อมใสในสังคมนยิมตามแบบฉบบัของทานพทุธ
ทาสกนัเปนรายๆ ไป สังคมนยิมอนัไมไดมตีนรากมาจากแนวคิด “วัตถนุิยม” แตเปนสังคมนิยมที่มีรากฐานมาจากแนวคิดของฝายศาสนาในแบบทีเ่รยีกๆ กันวา 

“จิตนิยม” นั่นเอง…แตกลับกลายเปนสิ่งที่ดกูาวหนา, ทนัสมยัและดูจะสอดคลองกับความเปนไปของโลกในขณะนี้ยิ่งข้ึนทุกที…???

๑ . “วตัถุนิยม” กับ “ศาสนา”
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อันที่จรงิแนวคิดในแบบที่เรียกวา “วตัถุนิยม” อันเปนแนวคดิที่มุงเสนอใหคนหา “ความจรงิ” ของสรรพสิ่งตางๆ โดยอาศัย “วตัถ”ุ หรือ “สสาร” เปนตัว

ตั้ง หรือมีแกนสาระอยูที่การยึดม่ันวา “สสาร” นั้นเปน “ความจริงเพียงสิ่งเดียว” อาจเรียกไดวาเปนแนวคดิที่เคยมมีานานเปนพันๆ ปมาแลว กอนหนาที่ลัทธิทุนนิยม
หรือลทัธสิังคมนยิมจะปรากฏตัวขึ้นมาในยโุรป… 

และสิ่งที่นาสนใจก็คือวา…แนวคิดดงักลาวนั้นเปนแนวคดิที่มักจะไปดวยกันไมไดกบัแนวคดิของฝายศาสนาในแทบทุกศาสนากันมาตั้งแตแรก กอให
เกิดการปะทะขดัแยงระหวางกนัและกันในระดบัถึงราก จนทำใหแนวคดิดังกลาวไดถูก “ปฏเิสธ” และ ถกูลบลางไปในแตละชวงประวัตศิาสตรแตละยุคแตละสมัย
ในเวลาอันรวดเร็ว…

กอนหนาที่พุทธศาสนาจะปรากฏตวัขึ้นมาในอินเดียนั้น ก็เคยม ี“นักวัตถุนิยม” กลุมหนึ่งทีรู่จักกันในนาม “ลทัธจิารวาก” ไดเคยนำเสนอแนวคดิวัตถุ
นยิมใหกับผูคนในอินเดียเมือ่หลายพันปมาแลว ดวยการอธบิายความจรงิผานวตัถสุสารจนไดขอสรปุในทำนองวา…“ชีวติ” นั้นไมใชอะไรอื่นนอกไปจาก “การรวม

ตวัของวัตถุธาตุทั้ง ๔” ที่เปนไปโดยบงัเอญิและลงตวั อุปมาดงัการผสมผสานของ หมาก , พลู, ปนูซึ่งลวนแลวแตไมไดม ี“สแีดง” มากอน แตเมื่อวตัถธุาตเุหลานี้มา

รวมตวักันไดอยางพอเหมาะพอเจาะ…“ความแดง” ของน้ำหมากกจ็งึปรากฏขึน้มา ไมตางอะไรไปจาก “ชวีิต” ที่เกดิขึ้นมาจากการรวมตัวของวตัถธุาตทุี่ “ไมมีชวีิต” 

นั่นเอง เมือ่ธาตุทั้ง ๔ ไดสลายตวัลงไปแลว รางกายก็แตก สิ่งที่เรียกวา “ชีวิต” กย็อมสิ้นสญูลงไปดวย…ดวยเหตุนี้…ชวีิตที่เคยมีมากอนที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้, 

ชีวติที่มีอยูตอไปในโลกภายภาคหนา, นรก, สวรรค, บญุบาป…ฯลฯ กจ็งึเปนเพียงแค “นยิามที่เอาไวหลอกคนโง” เทานั้นเอง…???

แตจะดวยเหตุผลกลใดก็ตาม…ในสังคมอินเดยีเมื่อพนัๆ ปที่แลว ที่เตม็ไปดวยลัทธิศาสนาเปนจำนวนมาก แนวคดิในแบบวตัถุนิยมที่วานี้ กแ็ทบไมมี

โอกาสมทีี่ยนืไดมากมายนัก สุดทายกถ็กูปฏิเสธและลบลางไปเพราะอทิธิพลความเช่ือของศาสนาตางๆ…

เชนเดียวกบัในอาณาจักรกรีกเมื่อประมาณ ๓,๐๐๐ กวาปที่แลว นักวัตถนุยิมชาวกรกีจำนวนไมนอยไมว า “ทาเลสแหงไมลตุส”, “อาแนกซิ

มานเดอร”, “ซีแนคฟาเนส” “เอม็เพดีเคลส” ฯลฯ ก็ไดพยายามนำเสนอแนวคิดที่คลายๆ กัน นั่นกค็ือการอาศัยวัตถุและสสารเปนบรรทัดฐานในการที่จะหาขอ

พสิจูนและคนหาความจรงิตางๆ ของสรรพสิ่ง ทำใหเกดิการประกาศแนวคิดและทฤษฏีตางๆ ออกมาจำนวนมากมาย เชน การยืนยันวา “กฎเกณฑตางๆ ใน

ธรรมชาตไิมไดเกิดขึ้นจากการกระทำของเทพเจา แตเปนไปตามกลไกในตวัธรรมชาติเอง”, การประกาศวา “สิ่งมีชวีิตนั้น…กอกำเนิดมาจากสิ่งที่ไมมีชวีิต” หรอื 

“สิ่งมชีีวติทุกชนดิเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันอยางเหมาะเจาะของธาตุทั้ง ๔” (ทฤษฎ ี๔ ธาตุ)… ฯลฯ บรรดาแนวคิดเหลานี้แมนวาจะไดรับความสนใจในหมูชาว

กรีกในยคุหนึ่ง แตทายทีส่ดุมนักไ็ดลมสสายไปพรอมๆ กับอาณาจักรกรกี หรอืถูกกลบฝงเอาไวนานแสนนาน ในขณะที่อิทธิพลความเชื่อในศาสนาตางๆ กลับกลาย
เปนแรงดึงดูดใจใหผูคนในเวลาตอมานับเปนพันๆ ป…

แตแมนวาแนวความคดิเหลานี้…มกัจะถกูปฏิเสธและถูกลบลางโดยแนวคดิของฝายศาสนาในสังคมตางๆ มาครั้งแลวครั้งเลา แตในชวงประมาณ 

๓๐๐ กวาปที่แลว ในขณะที่เกิดการแยงชงิอำนาจทางการเมือง-การปกครองคร้ังสำคญัขึ้นมาในยุโรป นั่นก็คอื การแยงชงิอำนาจระหวางนักบวชในศาสนาคริสตที่

เคยมีอิทธิพลอำนาจครอบงำชาวยุโรปมานานแสนนาน กับฝายกษตัริย, พอคา, และนักวทิยาศาสตร ที่รวมตวักนัดิ้นรนหาทางที่จะเปนอิสระจากอำนาจของพระ

สนัตปาปาแหงกรุงวาตกินั ความขัดแยงที่เปนไปอยางถึงพรกิถงึขงิ, ถงึรากถึงโคนเหลานี้นี่เอง ที่ไดสงผลใหเกิดการฟนแนวคดิแบบ “วัตถนุิยม” ขึน้มาอยางเปน

ระบบ ในฐานะที่มันสามารถนำมาใชเปนรากฐานในการตอบโตกบัอทิธพิลความเชื่อของฝายศาสนาในทุกๆ ดาน ไมวาจะในแงระบบการเมอืง การปกครอง การ
เศรษฐกิจ รวมไปถึงวิธีคิดที่มีตอระบบสังคมในรูปแบบตางๆ…ฯลฯ

ภายใตความขัดแยงทางอำนาจในชวงระยะนี้นี่เอง ที่ทำใหเกดิ “นักวตัถนุยิม” จำนวนมากมายขึ้นมาในยุโรป และพยายามปาวประกาศแนวคดิ

ทฤษฎีตางๆ ออกมาในหลายรูปแบบ ไมวาการประกาศ “กฎแหงความถูกตอง” ของ “ฟรันซิส เบคอน”, การประกาศ “กฏแหงความจริง ๔ ขอ” ของ “เรอเน 

เดสคารต”, “กฎแหงแรงโนมถวง” ของ “ไอแซค นวิตัน”, “ทฤษฎีสญัญาประชาคม” ของ “จอหน ลอ็ค” “กฎวาดวยการคำนวณความสขุในสังคม” ของ “เจเรม ี

แบนเธม”, “กฎวาดวยการกอกำเนดิชวีิตและการวิวัฒนาการ” ของ “ชารลส ดารวิน”…ฯลฯ เปนตน…

บรรดากฎเกณฑตางๆ เหลานี้ไดถกูนำเอาไปปรบัใช, ดัดแปลงใหกลายมาเปนรากฐานและครอบคลุมระบบการเมือง-การปกครอง, การเศรษฐกิจ, 
และระบบสังคมกนัอยางเปนระบบ ภายใตเนื้อหาสาระหลกัๆ ทีเ่นนหนกัไปในแงที่วา “ความจริง” ของสรรพสิ่งตางๆ นัน้ เปนสิ่งที่จะตองตั้งมั่นอยูบนพ้ืนฐานของสิ่ง
ที่สามารถพิสจูนและสัมผัสไดอยางเชน “วัตถสุสาร” ทั้งหลาย และแมนวากระบวนการคนหาและพสิจูนความจรงิในแตละเรื่องแตละกรณีอาจจะยงัไมสามารถ

ตอบคำถามถึงความเปนไปของสรรพสิ่งในหลายตอหลายกรณดีวยกัน แตการที่มันไดถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบที่ดูทนัสมัย, กาวหนาอยางที่เรยีกๆ กันวา “เปน

วิทยาศาสตร”…กระบวนการคนหาความจรงิที่ตกๆ หลนๆ เลอะๆ เลอืนๆ และเตม็ไปดวยความคลุมเครอืจำนวนมากมาย ก็ยังกลายเปนที่ยอมรับเปนที่นยิมในหมู
ชาวยุโรปไดไมนอย ในฐานะที่ “ทัศนะแบบวทิยาศาสตร” ที่วานี้…มันกลายเปนทัศนคติที่สะทอนใหเห็นถึงการดิ้นรนเปนอิสระ พนจากการครอบงำของฝายศาสนา
คริสต ที่ใชอำนาจและอทิธิพลความเช่ือควบคุมบังคับหรือกระทัง่กดข่ีชาวยโุรปมานานแสนนาน…

และวาไปแลว…แนวคดิทางการเมืองและเศรษฐกจิไมวาจะเปน “ทนุนยิม” หรอื “สงัคมนิยม” ที่มทีี่มาจากชาวยุโรป…กล็วนแลวแตเกิดขึ้นภายใต

ทศันคตทิี่วานี้ดวยกนัทั้งสิ้น ในขณะที่ลทัธทินุนยิมไดออกลาเมืองขึ้นหรอือาณานคิม, ปลนสะดมทรพัยสิน, ยดึครองดนิแดนของประเทศตางๆ ในแตละซีกโลก, 

สรางระบบการเอารัดเอาเปรยีบในทางเศรษฐกจิ -การคา สิ่งที่ถูกนำเอามาใชรองรับการกระทำอนัเลวรายเชนนี้ก็คือแนวคิดในแบบ “วัตถนุยิม” ที่ไดอธิบายกระบวน

การวิวัฒนาการของสิ่งมชีวีติตามทฤษฎีของ…“ชารลล ดารวิน” นั่นเอง ที่ไดแจกแจงถึง “ความจริงในธรรมชาติ” วาดวยสิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงกวายอมอยูรอด สิง่มีชวีิต
ที่ออนแอกวาหรือมีลกัษณะดอยยอมตองถูกขจัดทิ้งไปตาม “กระบวนการคดัสรรทางธรรมชาติ”…

ไมตางไปจากฝายสงัคมนิยมที่พยายามผลิตทฤษฎีการเมือง-เศรษฐกจิเพื่อตอตานลัทธิทนุนิยม… รากฐานแนวคดิที่ทำใหเกิดลัทธิมารกซขึ้นมานั้น ก็

เกิดขึ้นภายใตการยอมรับ “ความจริงทางธรรมชาติ” ตามแบบฉบบัของ “ชารลล ดารวนิ” อกีดวยเชนกนั ดงัที่ “ฟริทดิช แองเกลส” ผูรวมสถาปนาลัทธิมารกซขึน้มา
ในโลกนี้ ไดระบุไววา… 
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“ก็ดจุเดียวกับที่ดารวินคนพบกฎวิวฒันาการธรรมชาติที่เปนอินทรียภาพนั่นเอง ที่ทำใหมารกซคนพบกฎเกณฑของประวัตศิาสตร
มนุษยชาติ อนัประกอบดวยขอเท็จจรงิพ้ืนๆ ที่แตไหนแตไรมกัถกูบดบงัเอาไวดวยอดุมการณนานาประเภท ทั้งๆ ที่โดยขอเท็จจริงนั้น มนษุยชาตติองกิน  
ดื่ม มทีี่อยูอาศัยและเครื่องนุงหมเปนประการแรก กอนทีจ่ะประกอบกิจกรรมทางการเมือง รูจกัศาสตร และศิลปทัง้หลาย รวมทั้งศาสนาและอื่นๆ ได 
ฉะนั้นการผลิตเพื่อยงัชีพโดยพื้นฐานอนักอใหเกดิการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจที่ตามมา ซ่ึงผูคนในแตละยุคสมัยไดบรรลตุางหาก ที่เปนจุดมุงหมาย
ในการวิวฒันาการของสถาบนัรัฐ ของแนวคิดเร่ืองกฏหมาย…ศาสตรและศิลปทั้งปวง และแมแตของ…ศาสนา…ที่ผูคนในแตละยุคยึดถอืกัน…ฯลฯ” 

สงัคมนยิมในแบบมารกซิสต จึงมองความเปนไปของมนษุยชาตติั้งแตจุดเริม่ตนไปจนถึงจุดลงทาย…วาเปนส่ิงที่เกิดข้ึนภายใตพื้นฐาน “ความจริงทาง
วัตถ”ุ เปนสำคัญ แรงขบัเคลื่อนผลักดนัใหเกิดววิัฒนาการในสงัคมมนุษย จึงเปนไปตาม “วัตถุนิยมทางประวตัศิาสตร” โดยไมไดมสีิ่งอื่นสิ่งใดมาเกี่ยวของดวยเลย

แมแตนอย…???
แนนอนวา…เมื่อชาวยโุรปไดครอบครองโลกทั้งโลกในฐานะ “นกัลาอาณานคิม” เปนตนมา บรรดาแนวคดิ “วัตถนุยิม” ในรปูแบบตางๆ กจ็ึงไดถูกสง

มอบ, แพรขยายหรือครอบงำผูคนทั่วทั้งโลก ไมวาโดยผานระบบการศกึษา, ทฤษฏกีารเมือง, เศรษฐกจิ, อทิธพิลทางวัฒนธรรม ฯลฯ จนกระทั่งเคยทำใหโลกถกู

แบงออกเปน ๒ ฝาย…ทั้งๆ ที่ตางฝายตางกล็วนแลวแตเกิดข้ึนภายใตแนวคดิแบบวตัถุนิยมดวยดวยทั้งสิ้น…
และไมวาฝายใดจะชนะฝายใดจะแพ…ฝายใดจะมีอทิธพิลครอบงำสงัคมแตละสังคมมากกวากันหรือไมวามันจะเปนวตัถุนิยมในลักษณะไหนก็ตาม 

แตทายที่สุดแลว…มนัยอมขัดแยงโดยพื้นฐานกับแนวความคิดของฝายศาสนาที่เคยมีมาแตเดมิในสงัคมแตละสังคมนบัเปนพันๆ ป แมนวาศาสนาในสังคมนัน้ๆ 
จะไมใช “ศาสนาคริสต” ก็ตาม …

ดวยเหตุนี…้จึงไมใชเรื่องแปลกแตอยางใดที่ทานพุทธทาสภิกขุ ผูซึ่งถงึแมนจะแสดงความชื่นชมตอสิ่งที่เรยีกวา “สังคมนยิม” อยูไมนอยก็ตาม จงึได

แสดงการปฏิเสธ “สังคมนิยมตามแบบฉบับมารกซ-เลนิน” กันตั้งแตตน และพยายามนำเสนอสังคมนยิมตามแบบฉบบัของทาน ที่เรียกวา…“ธัมมิกสงัคมนิยม” หรือ  

สงัคมนยิมที่มแีนวคดิของพุทธศาสนารองรับ…อนัเปนแนวคิดที่พยายามนำพามนษุยออกจาก “วตัถุนิยม” ตั้งแตระดบัรากฐานของความคิดกนัเลยกว็าได…???

๒. “ศาสนา” กบั ส่ิงที่เรียกวา “จิต”

อนัที่จริงรากฐานความเปนมาของศาสนานับตั้งแตดึกดำบรรพ หรอืนับตั้งแตมนุษยคนแรกลุกขึ้นยืนสองขาก็วาได ลวนแลวแตเกิดขึ้นภายใตรากฐาน

ทางความคดิทีแ่ตกตางไปจากแนวคดิแบบวตัถุนิยมมาดวยกันทั้งนั้น หรือเกดิขึ้นภายใตการยอมรับตอบางส่ิงบางอยางที่อยูลกึลงไปยิ่งกวาวตัถุสสาร สิ่งที่อยูเหนือ

ขึ้นไปจากธรรมชาตทิี่มนษุยมองเห็นและสัมผัสไดดวยประสาทสัมผัสหยาบๆ อันกอใหเกิดอบุตัิการณของแนวคิดที่เรียกๆ กันวา “วญิญาณนยิม” (Animism) 

ปรากฏขึ้นมาใหกลุมชนแทบทุกกลุมทุกเผาพันธุนบัเปนหมื่นๆ แสนๆ ปมาแลว และแนวคิดในลกัษณะดังกลาวนี่เองที่ทำใหเกดิศาสนาดึกดำบรรพ, เกิดระบบเมือง-

การปกครอง, การเศรษฐกิจ, ศาสตรและศลิปตางๆ ที่พฒันาเปลี่ยนแปลงสืบตอกันมาเร่ือยๆ…

ซึ่งการยอมรบัในความมีอยูของ “วิญญาณ” หรือสิ่งทีอ่าจจะเรยีกวา “จติ” ที่มีอยูในแนวคิดของศาสนาแทบทุกศาสนานั้น…ยอมทำใหแนวคิดของ
ฝายศาสนามีความขัดแยงแตกตางไปจากฝายวตัถุนิยมกันตั้งแตตน หรือแตกตางกนัในระดับรากฐานกันเลยทีเดยีว เพราะคำวา “จิต” ในทางศาสนาคงไมใชเปน

เพียงแค…“ผลผลติในระดับสูงของสสาร (สมองและประสาท) ที่ประกอบกรรมวธิ ีในลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ อยางที่ “เลนนิ” วาเอาไวในหนงัสอืเรือ่ง

 “Philosophical Notebooks” แตอยางใดเลย ถาหากจะหาคำอธบิายที่ฟงดู “เปนเหตเุปนผล” หรอืคำอธิบายที่มลีกัษณะเปน “ทัศนะแบบวทิยา

ศาสตร” อยูบาง กค็งตองขออนุญาตไปนำเอาคำอธบิายของนักวทิยาศาสตรยุคใหม อยางเชน “ฮัมเบอรโต มาตูรานา” และ “ฟรานซิสโก วาเรลลา” ที่เคยกลาวถงึสิง่

เหลานี้เอาไวในชวงป ค.ศ. ๑ ๙๗๐ ที่เรียกๆ กันวา “ทฤษฎซีานติอาโก” มาขยายคำจำกัดความเอาไวบางเลก็นอย…

ทฤษฎีซานตอิาโกนั้นสรุปเอาไววา…“จิต” นั้นคือ “ความมีชีวิต” ที่ดำรงตัวเองอยูในลักษณะของ “สิ่งที่ไมใชสสาร” แตดำรงตัวเองอยูในฐานะ “การรับรู”  

หรือ “สำนึกความรับรู” (perception) และเปนตัวการสำคัญที่ทำใหเกิดการ “กอกำเนดิตัวเอง” (self-generation) รวมทั้ง “การดำรงคงอยูดวยตวัเอง”  

(self-perpetuation) จนทำให “ชีวติ” ปรากฏตัวข้ึนมา หรือเปนตวัการที่ทำใหเกดิการรวมตัวกันของ “สสาร” ทั้งหลายอันเปนสิ่งที่ไมมชีีวติ ใหกลายมาเปน

ชวีติขึ้นมาจนได และเปนผูทำหนาที่อยูเบือ้งหลงักระบวนการวิวฒันาการ กอใหเกดิการสรางเครือขายอันสลบัซับซอนของสารเคมีตางๆ มาตั้งแตแรก กลายมาเปน 

“เซลล” ของส่ิงมีชีวิตและดำเนินกระบวนการววิฒันาการสบืตอมาเปนข้ันๆ…???

ในหนงัสือเรื่อง “The Hidden Connections”…“ฟริทจอฟ คาปรา” นกัฟสิกสผูใหความสนใจตอเรื่องราวเหลานี้ไดอธบิายเพิ่มเติมเอา

ไววา การทำความเขาใจกับสิ่งที่เรียกวา “จิต” นั้น จะตองกาวขามไปจากกรอบความคิดที่นกัวิทยาศาสตรรุนแรกๆ ในยุโรปเคยวางเอาไว หรือจะตองแหวกออกไป
จากกรอบในแบบที่เรียกวา “ทศันคตแิบบเหตุผลนยิม” อนัมีมาตั้งแตยุค “เรอเน เดสคารต” ซึ่งเคยยึดมั่นกนัเปนแบบแผนมาตั้งแตศตวรรษที่ ๑ ๗ และจะสามารถ

เขาใจไดวา “จติ” นั้นไมใชเปนสิ่งที่สามารถแยกสวนออกมาเปนเพียงแค “วตัถุ” หรือ “จติใจ” (spirit) แตเปนสิ่งที่มีความหมายไมตางอะไรไปจาก “ดวง

วิญญาณ” (soul) อันเปน “ลมหายใจของชีวติ” เปนสิ่งเดยีวกนักบัที่ผูคนในครั้งโบราณกาลสามารถรับรูถึงความมอียูของสิ่งเหลานี้ไดโดยอาศยั “ญาณทัศนะอัน

ลกึซึ้ง” มากอนนั่นเอง…??? และการยอนกลบัไปสูการใหความยอมรับตอความรูและวิทยาการอันเกาแกของผูคนในครั้งอดีตนั่นเอง ที่ทำใหเราสามารถตอบคำ

ถามอันคลุมเครือทางวิทยาศาสตรไดวา…อะไรที่เกิดขึ้นกอนหนาที่ “สสาร” จะเกิด “กระบวนการวิวฒันาการทางเคมอียางชาๆ…”…??? ??? ???
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แนนอนวา…ความหมายของคำวา “จิต” ในลักษณะที่วานี้ คงยังตองมีการถกเถียงกนัอีกนานวาอะไรจรงิ อะไรเทจ็? อะไรที่เปนวทิยาศาสตรหรอืไม

เปนวิทยาศาสตร? แตจากพื้นฐานแนวคิดในลักษณะดังกลาวยอมทำให “ความจริง” ของสรรพสิ่งตางๆ ไมไดขึ้นอยูกับความเปนไปของ “วัตถุสสาร” อยางที่พวก

นกัวัตถุนิยมยดึมั่นเอาไวเพียงแคสิ่งเดยีวเทานั้น หรือไมไดทำให “ความตองการของมนุษย” ถกูจำกดัเอาไวเพยีงแคการดิ้นรนหาสิ่งที่มาตอบสนองความตองการใน

ทางวัตถุ เชน การกนิ, การดื่ม, การมีที่อยูอาศัย และเครื่องนุงหม ที่ถกูถอืวาเปนแรงขบัเคลื่อนใหเกิดววิฒันาการทางประวตัิศาสตรของมนษุยสืบตอกนัมาเปนยคุๆ  

มมุมองของฝายศาสนากบัฝายวัตถุนิยมที่มีตอ “ความจริง” ตอ “สรรพส่ิง” และตอ “ชีวิต”…จึงมคีวามแตกตางกันตั้งแตจุดเร่ิมตนไปจนถึงจุดลงทายกันเลยก็วาได…

สำหรับทานพุทธทาสนั้น…แมนวาทานจะเคยทำใหพวก “สังคมนยิมแบบมารกซิสต” ตดิอกติดใจดวยการแสดงความชื่นชมตอคำวา “สังคมนยิม” 

และโจมตคีวามเลวรายของ “ทุนนยิม” เอาไวมากมาย แตแนวคิดทั้งหลายทั้งปวงของทานพุทธทาสก็ไมเคยเบี่ยงเบนเฉไฉออกไปจากแนวคิดที่เปนรากฐานของ
ศาสนาทั้งหลายมาเลยแมแตนอย และไมไดเพยีงแตยืนหยัดตอแนวคดิเหลานี้ในนามของ “ศาสนาพทุธ” แตเพยีงเทานั้น แตพยายามขยายคำอธิบายเพิ่มเติมให
ครอบคลมุไปถงึแนวคิดที่ปรากฏอยูเปนพื้นฐานของศาสนาแทบทุกศาสนา ไมวาการอธบิายถงึ “ธรรมชาติที่อยูเหนอืการปรงุแตง” ที่มมีากอนหนาที่ทุกสรรพสิง่ใน

จักรวาลจะอุบัติขึ้นมา (อปุปฺาทา วา ภิกขเว ตถาคตานํ อนุปปฺาทา วา ตถาคตานํ ฐิตา ว สา ธาตุ) หรือธรรมชาติที่ไมมีใครเปนผูสราง, ผูกอกำเนดิ, ที่ดำรงอยู

กอนหนาสรรพสิ่งตางๆทีด่ำรงอยูในเบื้องตน, เบื้องกลาง, เบื้องปลาย ธรรมชาติที่อยูเหนือกาลเวลา, ที่มีแสงสวางอันคาดคำนวณไมได, มีอายอุนัคาดคำนวณไม

ได (อมิตาภะ, อมิตายุ) ที่ทานเรียกขานเอาไววา “ไกวลัยธรรม” ไดถูกทำใหกลมกลืนกับสิง่ที่ศาสนาตางๆ เรียกขานกันวา “พระผูเปนเจา” ไดอยางลงตวั จนคำพูด

ของ “อัครทูตยอหน” ที่ปรากฏอยูในพระคมัภีรไบเบิลของศาสนาครสิตที่วาดวย… “ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู และพระวาทะทรงสถิตอยูกบัพระเจา และพระวา
ทะทรงเปนพระเจา…พระองคทรงเปนแหลงชวีิต และชีวตินั้นเปนความสวางของมนษุย…ฯลฯ” กลายเปนสิ่งที่แทบจะเปนอันหนึ่งอนัเดยีวกันกับสิ่งสงูสดุที่ปรากฏ

อยูในศาสนาพุทธ, ศาสนาฮินดู, เตา, อสิลาม…ฯลฯ หรือ “กฎ” กับ “กอด” (God) กลายเปนสิ่งเดียวกนั

ความพยายามนำเอาแนวความคดิที่เปนรากฐานของฝายศาสนาทุกศาสนามาเชื่อมโยงกันในลกัษณะที่วานี้…ก็จึงไมตางอะไรไปจากความพยายาม

ทำใหผูอืน่ทีน่ับถอืศาสนาตางๆ เกดิความเขาใจตอที่มา-ที่ไปของศาสนาที่ตัวเองนับถือ…หรือทำใหเกดิการเขาถงึ “แกนสาระ” ในความเปนศาสนานั่นเอง ซึ่งนอก

จากมันจะทำใหเกิด “ความสมานฉันทในทางศาสนา” ขึ้นมาไดแลว มันยังทำใหเกิดการมองเห็นความแตกตางระหวางแนวคิดของฝายศาสนากบัฝายวตัถุนิยม จน
นำไปสู “การปฏิเสธ” หรือนำพามนุษยออกมาจากวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยมข้ึนมาได รวมทั้งสามารถนำเอาศลีธรรมกลับคืนมาสูโลกในอนาคตขางหนาไดอีกคร้ัง

ความพยายามนำพามนุษยออกมาจากวตัถนุยิมตามปณิธานของทานพุทธทาส จงึไมไดเปนเพียงแคความพยายามฉดุดึงผูคนออกมาจากความหลง

ใหลในทางวัตถุหรือความนยิมวตัถุแตเพียงเทานั้น แตยังเปนความพยายามที่จะฉุดดงึผูคนออกมาจากแนวคิดหรือทศันคตแิบบวัตถนุิยมในทุกรูปแบบ ไมวามนัจะ

ปรากฏตวัอยูในรูปแบบของระบบการเมอืง, เศรษฐกิจ, ระบบการศึกษาหรอืวธิคีดิในระบบสงัคมตางๆกต็าม หรอืถาหากจะพดูกนัตามศัพทแสงแบบนักวิชาการ

แลว กอ็าจพูดไดวา…เปนความพยายามที่จะ “เปลี่ยนยายกระบวนทศัน” ที่ครอบงำมนุษยชาติมาในตลอดศตวรรษกันเลยก็วาได…

๓. การเปล่ียนยายกระบวนทัศนในศตวรรษที ่๒๑ 

อาจจะเรียกไดวา…ผลผลิตจากการแยงชิงอำนาจทางการเมอืง -การปกครองของผูคนผูคนในยุโรปเมื่อประมาณ ๓๐๐ กวาปที่แลว ไดกอใหเกิด “การ

เปลี่ยนยายกระบวนทัศน” ครั้งมโหฬารขึ้นมาในโลกสืบเนื่องมาจนถึงทุกวนันี้ หรือจากเดิมททีี่มีผูคนในโลกเคยนำเอาแนวคิดของฝายศาสนา มาใชเปนรากฐานใน

การคนคดิระบบการเมืองการปกครอง, ระบบเศรษฐกจิ, การสรางอารยธรรม, วัฒนธรรม, ประเพณีตามลักษณะพิเศษและตามสภาพแวดลอมของตวัเอง ตอ

เนื่องกนัมานานนับเปนหมื่นๆ แสนๆ ป มาเปนการนำเอาแนวคดิแบบวตัถุนิยมที่ถูกแพรสะพดัเขาไปครอบงำโลกทั้งโลก มาใชเปนรากฐานในการสรางระบบการ

เมืองการปกครอง, การเศรษฐกจิ และคานิยมทางสังคมตางๆ จนทำใหโลกทั้งโลกมีสภาพคลายคลึงกันไปแทบทั้งหมด

ซึ่งรากฐานแนวคดิในแบบวัตถุนิยมที่วานี้…มันไดนำพาโลกไปสู “ความอับตนั” ในทุกระบบ อยางเห็นไดชัดเจนและเปนมาโดยตลอด ไมวาความอับ

ตันที่ปรากฏใหเห็นในระบบเศรษฐกจิ, การเมืองแตละชนดิ, ความเสื่อมโทรมที่ปรากฏตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาตใินระดับทั่วทั้งโลก, รวมไปถึงความอบัตัน
ไรทางออกทีป่รากฏขึ้นมาในความคดิความรูสกึของปจเจกบคุคล…

ระบบเศรษฐกจิ-การเมอืงที่ถกูออกแบบมาจากรากฐานแนวคิดแบบวตัถนุิยมทั้งหลาย ไมวาจะเปนทนุนยิมหรือสังคมนยิมก็ตามท ีลวนแลวแตกอให

เกิด “ทางตัน” ที่หมุนวนกนัเปนวงรอบ เปนวัฏจักรที่มีอัตราเรงถี่ขึ้น, เรว็ขึ้น, และสั้นลงยิ่งขึ้นทกุท ีจนแทบไมนาเชื่อเลยวา ภายใตแนวคิดนี้มันไดกอใหเกดิ

 “วัฏจักรแหงสงครามระดบัโลก” หรอืความจำเปนที่จะตองใช “สงคราม” เปนทางออกจากความอับตันในลกัษณะที่วานี้ ติดตอกันมาถึง ๓ ครั้งภายในชวงระยะ

เวลาแคศตวรรษเดยีวเทานั้น…???

นั่นกค็อือุบัตกิารณของสงครามโลกคร้ังที่ ๑ , สงครามโลกครั้งที่ ๒ และสงครามเยน็ระหวางฝายทนุนยิมกับฝายคอมมิวนสิตที่เพิง่จะยุตลิงไปในปลาย

ศตวรรษที่ผานมา แตเพียงแคเริ่มตนขึ้นศตวรรษใหมกนัไมกี่ป มนักไ็ดผลิตสงครามระดบัโลกที่เรียกกันวา…“สงครามกับการกอการราย” แผระบาดไปทั่วทั้งโลกขึ้น

มาอีกคร้ัง…???

ในขณะที่ระบบเศรษฐกจิแบบสงัคมนิยมไดสรางสถาบนัทางเศรษฐกิจอนัใหญโต, อุยอาย, เทอะทะขึ้นมาพรอมๆ กับการทำลายเสรีภาพในระดบั

ปจเจกบคุคลลงไปแทบจะสิ้นเชงิ และกอใหเกิดความลมสลายลงไปในระดับโลก ระบบเศรษฐกิจทนุนยิมทีเ่ริ่มตนดวยเสรภีาพในการแขงขนัของปจเจกบุคคล, 

บริษัท, ไปจนถงึระดบัประเทศ ก็ตองหวนกลบัมาสูการกดีกนั, การปกปองผลประโยชนของตัวเอง หรือหวนกลับไปสู “การผูกขาด” ครั้งแลวครั้งเลา และเมื่อใดก็
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ตามทีก่ารผกูขาดกาวมาถึงทางตนั…การใช “สงคราม” เปนทางออก ก็จงึเกดิขึ้นรอบแลวรอบเลา ซ้ำแลวซำ้เลา และในแตละครั้งมันไดยกระดับการลางผลาญ
ทำลายมนษุยชาติรุนแรงยิ่งข้ึนในทุกขณะ…

สภาพบรรยากาศที่หอหุมโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด ทันทีที่ชวงเวลาที่เรยีกกนัวา “ยคุปฏิวัตอิุตสาหกรรม” ไดปรากฏตวัขึ้นมา สัดสวน
ของกาซคารบอนไดออกไซดในชั้นบรรยากาศที่เพิม่ขึ้นอยางพรวดพราดจนมีปรมิาณมากถึง ๗๕๐ พันลานตนัอยูในขณะนี้ ถือวาเปนปรมิาณที่สงูสุดในรอบ 

๔๒๐,๐๐๐ ปที่ผานมา และยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นไปตามแรงผลักดันของระบบเศรษฐกิจเทาที่เปนอยูกันในขณะนี้ไมนอยกวา ๖,๐๐๐ ลานตนัตอป สภาพเชนนี้

…ไดรับการยืนยันดวยขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรชัดเจนแลววา ยอมนำไปสูความหายนะของโลกทั้งโลกไดโดยไมตองสงสัย ไมวาแผนดนิ, มหาสมุทร, แมน้ำ, 

ชีวติมนษุยและสตัว, พชืพันธุตางๆ ฯลฯ แลวลวนแตอยูในสภาพรอคอยมหากลียุคที่กำลังยางกรายเขามาไมเกนิไปกวาชวงศตวรรษนี้แนๆ…

ลกึลงไปถึงระดับอารมณความรูสึกของปจเจกบคุคลทีม่ชีีวติอยูในโลกวัตถุนยิม ไดเกิดภาวะที่นักจิตวเิคราะหบางรายเรยีกขานเอาไววา ภาวะ “วิกฤต

ทางจติวิญญาณ” (Spiritual Crisis) ดังที่ “อรีิค ฟรอมม” นักจติวิทยาชาวเยอรมนัอธบิายเอาไวในรายละเอียดวา “นบัตั้งแตมนุษยไดจำเริญรอยตามลัทธิ

เหตผุลนยิม (วัตถนุยิม) มาจนถึงจุดที่ลัทธิเหตุผลแปรตัวเองมาเปนความไรเหตผุลอยางรายกาจ หรือนบัตั้งแตยคุเดสคารต เปนตนมา มนุษยที่ไดแยกความคดิ

ออกจากอารมณยิ่งขึ้นทุกขณะไดกลายไปเปนหุนยนต แปลกแยกจากตวัเอง จากเพื่อนพอง จากธรรมชาติ มีชีวิตแลวก็ตาย…ไมตางไปจากสิ่งของชิ้นหนึ่งใน

จำนวนสิ่งของนับลานช้ินที่เขาผลิตข้ึนมา…” ???…???

ภายใตสภาพเชนนี้นี่เองที่ทำใหผูคนจำนวนไมนอยที่อยูในแวดวงการเมอืงการปกครอง, เศรษฐกจิ, นกัคิด, นกัปรัชญารวมไปถึงกระทั่งนักวิทยา

ศาสตรยุคใหมๆ  ฯลฯ ตางกไ็ดมองเห็นปญหาและพยายามสะทอนทศันะที่ตัวเองมีปญหาในระบบตางๆ ออกมาดวยกันมากมาย…ระบบการเมอืงการปกครองที่ถูก
ผลติขึ้นมาบนรากฐานแนวคิดแบบวัตถนุยิมไดเคยถกูวจิารณโดยนกัคดิชาวรสัเซยีอยาง “ลโีอ ตอลสตอย” เอาไววา ไมตางอะไรไปจาก “ความพยายามกอตั้งศีล
ธรรมนอกศาสนา” หรอื “ความพยายามปลูกตนไมขึ้นมาใหม โดยการถอนตนเดมิมาปลกูและไมไดนำรากของมนัติดมาดวย” และทำใหการแพรกระจายอทิธิพล
ทางการเมืองของชาวตะวันตกไปสูโลกทัง้โลกถกูโจมตีดวยถอยคำอนัเผด็รอนวา “ไมตางอะไรไปจากการสมานฉนัทของสหพนัธกลุมอาชญากรที่ทำการขโมย ปลน
สะดม ขมขืนกระทำชำเรา ฆาตกรรมบคุคลและมวลชนโดยปราศจากความเจ็บปวดในมโนสำนึกอนัเนื่องมาจากการปลดปลอยตัวเองออกไปจากศาสนาทั้งปวง…”

เชนเดียวกบัการมองเหน็ความเลวรายของระบบเศรษฐกจิอันมทีี่มาจากแนวคิดแบบวตัถุนิยม ที่ทำให “อี.เอฟ. ชูมัคเกอร” นักเศรษฐศาสตรชาว

เยอรมนัวจิารณเอาไววา “มนัเปนเครื่องจักรที่ใหญโตมโหฬารที่กอใหเกดิการกระจกุตัวของพลังงานทางเศรษฐกิจอันไพศาล และกำลงัแสดงอานุภาพอนัรายกา
จตอมนุษยและสภาพแวดลอมนหนักยิ่งขึ้นเร่ือยๆ” และส่ิงที่เขาเรียกรองใหมกีารแกไขปญหาในระบบที่วานี้ก็คือ การหาทาง “เปลี่ยนแปลงแนวคดิในระดับรากฐาน”  
เพ่ือสราง “เศรษฐศาสตรแหงความถาวร” ขึ้นมาใหม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแนวคิดตามความเห็นของ “ชูมคัเกอร” นั้นไมไดมีอะไรมากไปกวา การเปลี่ยนทศันคตใิน
ระดับรากฐานของระบบเดิมที่ผูกพันอยูกับทศันะแบบวิทยาศาสตร” ซึ่งไมไดบอกอะไรกบัเราเลยในเรื่องความหมายของชวีิต” โดยการหนักลับมาหาแนวคิดดั้งเดิม
ดวยการ…“เราจะตองเริ่มตนดวยการยอมรบัการมอียูของจิตวิญญาณที่นอกเหนือไปจากรางกาย ยอมรบัการมีอยูของธรรมชาติอนัถาวรและจะตองทำใหการยอม
รับนีผ้นึกอยูในศรัทธาที่เรามีตอชีวติ…”

ไมตางไปจากผูคนที่อยูในแวดวงอีกหลายแวดวงจำนวนมากมาย ที่มองเห็นความอับตันของระบบแตละระบบไปในทิศทางเดียวกันและเกิดขอสรุปไป
ในแนวทางเดยีวกันมานับตั้งแตศตวรรษที่แลวจนมาถึงตนศตวรรษนี้วา บรรดาความอับตนัทั้งหลายที่ปรากฏใหเหน็ชัดเจนในทกุๆ ระบบนั้น ลวนแลวแตมีทีม่าจาก
แนวคดิแบบวตัถุนิยมที่ถูกสอดแทรกอยูในระบบทกุระบบหรือถูกนำไปใชเปนรากฐานในการผลติระบบแตละระบบขึ้นมานั่นเอง…

ความพยายามผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคดิในทุกระบบ หรอื “การเปลี่ยนยายกระบวนทศัน” ครั้งใหม กอนหนาที่ความลมสลายในระดับ

มหากลยีุคมนัจะปรากฏตอมนุษยชาติและตอโลกทัง้โลกภายในศควรรษนี ้กจ็ึงปรากฏใหเหน็เปนขอเสนออยูในหมูนกัคิด, นกัปรัชญา, นกัวิทยาศาสตร, นกัการ

ศกึษา, นักอนรุกัษสิ่งแวดลอม ฯลฯ หลายตอหลายราย จนกลายเปนกระแสความคดิที่กาวหนาและทันสมยัที่สุดในยคุนี้ และแนนอนที่สุดวา…การเปลี่ยนยาย

กระบวนทศันที่วานี้ ก็ไมไดมอีะไรมากไปกวาความพยายามฉุดดึงผูคนใหออกมาจากแนวคดิในแบบวตัถุนิยม หรือแทบไมไดแตกตางอะไรไปจากความพยายาม
ของทานพุทธทาสภิกขทุี่พยายาม “นำมนุษยออกจากวัตถุนยิม” ตามปณิธานที่ทานไดประกาศเอาไวเปนมรดกนั่นเอง และการฉุดดงึมนษุยชาติออกมาจากวัตถุ
นยิมตั้งแตระดับ “รากฐานแนวความคดิ” นี่เอง…ก็คือการทำใหมนษุยกลบัมายอมรับแนวคดิในดานศาสนาหรอืการนำเอาศลีธรรมกลบัคืนมาสูโลกและเยาวชนใน
อนาคตขางหนานั่นเอง…

บรรดาสิ่งตางๆ ที่ทานพุทธทาสไดเขยีน, คดิ, เทศนาเอาไวทั้งหมด ไมวาจะปรากฏอยูในรปูแบบของการอธบิายความถึงแกนสาระของพุทธศาสนา 

การกลาววิพากษวิจารณระบบการเมอืงการปกครอง, ระบบเศรษฐกจิ, ระบบการศกึษา หรือคานิยมทางสังคมในรปูแบบตางๆ จงึไมใชเปนเพยีงแคการบรรยาย

เทศนาไปตามคัมภีร การบนระบายติฉนินนิทาปรากฏการณตางๆ ที่เกดิข้ึนในชวงที่ทานมชีวีติอยูไปแคช่ัวคร้ังช่ัวยามกห็าไม แตนาจะกลาวไดวาเปนความพยายาม

กอการเคลื่อนไหวอยางเปนระบบ อยางมจีดุมุงหมาย และไมใชเปนแคจดุมุงหมายในระดบัแคบๆ แคเพยีงขอบเขตของ ตวับคุคล, สงัคม, หรือประเทศใดประเทศ
หนึ่งเทานั้น หลายตอหลายครั้งที่ “พระบานนอก” ผูไมไดเรยีนจบ “เปรียญธรรม ๔” มาเลยนี่แหละ…ไดเคยกลาวถึงจุดมุงหมายในระดับกวางขวางถึงขั้น…ความ

หวังที่จะเห็น “สันตภิาพของโลก” อนัเปน “สันตภิาพถาวร” อีกดวย ไมใชสันตภิาพที่เกดิขึ้นภายใต “การพักรบช่ัวคราว..เพื่อตระเตรียมที่จะทำสงครามใหญในเวลา

ตอมา” 
และความหวังที่จะเหน็สันติภาพถาวรปรากฏขึ้นมาบนโลกของทานพทุธทาส ก็เกิดขึ้นบนจดุมุงหมายในการนำพามนุษยออกมาจากวัตถุนิยมนีแ่หละ

เปนสำคัญ หรือนำพามนุษยชาตกิลับคนืไปสูความเขาใจตอแกนสาระของศาสนาทั้งหลาย นำเอาพลังความสมานฉันททางศาสนามาใชสรางสนัตภิาพถาวรขึ้นมา

ในโลกกอนหนาที่…“ศลีธรรมไมกลบัมา..โลกาจะวินาศ”??? ???
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ทานพทุธทาสสัมพันธ

ทานพทุธทาสกบัผมรูจักกันมาตั้งแตกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมยัโนน (24 มถิุนายน 2475) ชวงนัน้ผมไดเดินทางไปกับคณะภิกษสุงฆ

ในคณะธรรมยาตราสูประเทศพมาและอินเดีย โดยการนำของพระภกิษุโลกนาถ ชาวอติาลี ในครั้งกระนั้นมีบุคคลสำคญัอีกทานหนึง่คอืทานปญญานันทภิกขุ รวม
เดนิทางไปดวยกันในคณะและไดศกึษาเลาเรยีนตอ ณ มหาวทิยาลยัศานตนิเิกตนั สวนกระผมนั้นไดทำหนาที่เปนเลขานุการสวนตวัของศาสตราจารยตันยุนฉาน 
ซ่ึงทานดำรงตำแหนงเปนคณบดีจนี–อนิเดยี

ระหวางนั้นผมไดตดิตอรบัใชทานอาจารยพุทธทาส โดยการแสวงหาหนงัสอืเกี่ยวกับความเจรญิงอกงามของพระพทุธศาสนาและศาสนาพราหมณ

และไดเขียนหนงัสอืสงมาบรรยายพฤตกิารณเหลานี้ใหแกวารสารพุทฑศาสนารายสามเดือนเปนประจำของคณะธรรมทานไชยาของทานพุทธทาส ซึ่งเปนที่รูจักกันดี
โดยมทีานศาสตราจารยสัญญา ธรรมศกัดิ ์เปนหัวหนาคระบรรณาธกิาร

นามของทานพุทธทาสเปนที่เลื่องชื่อลอืไกลไปทั่วโลก จนกระทั่งในทีส่ดุเมือ่ราว พ.ศ. 2488 ชื่อเสียงและคุณงามความดีของทานกย็ิ่งแพรหลายสบื

มา จนไดรบัการยกยองใหเปนปูชนยีบุคคลทานหนึ่งขององคการเพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือยเูนสโก

ทานพทุธทาส มกัจะขโยกไมเทาของทานนำหนาพาพวกเราไปเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ ในบรเิวณสวนโมกขพลาราม คำวาสวน “โมกขพลาราม” กระผม

ขออธิบายความหมายวา “อารามอนักอใหเกิดพลงัแหงความหลดุพน” ซ่ึงมแีตความรมร่ืนรมณียไปทกุหยอมหญา และสถานที่อกีแหงหนึ่งซ่ึงอดกลาวถงึมไิดคือ วัด
ธารน้ำไหล ซึ่งมแีตความเขียวชอุมชุมชื่นและความเงยีบสงบ เหมาะแกการบำเพ็ญภาวนาศลีและปฏบิัติธรรม ที่นากลาวถงึอีกประการหนึ่งก็คอื จะมีผูคนไปรวม
ปฏิบัตธิรรม โดยมีการรวมกนัสรางอาคารเพื่อไวใชปฏิบตัธิรรมรวมกัน เลยทำใหผูคนที่ไป ณ วัดธารนำ้ไหลแหงนี้ไดรูจกักนัฉันทมติร เชน ตระกลูอาจารยเฟองฟุง
และอาจารยฟุงเฟอง เครือตราชูซ่ึงอาจารยทั้งสองทานนี้เปนที่รูจักของชาวสวนโมกขเปนอยางดี และสถานที่ทีน่าประทบัใจอีกแหงหนึ่ง คือ โรงมหรสพทางวญิญาณ  
ซึ่งทำใหกระผมประทับใจในหลายสิ่งหลายอยาง ลวนแลวแตเปนหลักธรรมคำสอนใหมนุษยรูจกัการเดินทางสายกลาง ซึ่งทานพุทธทาสจะกลาวอยูเสมอวานั่นคอื 
“ตตถฺตา” หมายความวามันก็เปนเชนนี้เอง

เพ่ือเปนการสดุดีเกียรติคุณของทานพุทธทาส ใครขอสรุปดวยบทประพันธ ดงัตอไปนี้ 

ทานพทุธทาส ทาสพระพุทธ สดุเลศิล้ำ
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ทานพทุธทาสในความทรงจำของผม
กรุณา กศุลาสัย

ปาฐกถาพทุธทาสภกิขุมหาเถระ ครัง้ที่ ๕ 
แสดง ณ ลานหนิโคง สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสรุาษฎรธาน ีสยามภาคใต

เม่ือวนัที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑

กราบสวัสดพีระเดชพระคณุทานอาจารยโพธิ์ พระเดชพระคณุพระเถรานเุถระทกุทาน และสวสัดีพี่นองญาตธิรรม ที่ไดเมตตาสละเวลามาฟงผมเลา
เร่ืองเกาในวันนี้

ผมตองขอสารภาพวา ผมรูสกึต่ืนเตนมากในวันนี้ ทั้งๆ ที่ นี่กเ็กือบ สองทุมแลว อากาศก็เร่ิมเย็นแลว ที่วาตืน่เตนนั้นเพราะวา ผมรูสกึเหมือนกบัวา ทาน  
“พอ” ของเรา คือทานอาจารยพุทธทาสนี้ยงัอยู ยังอยูที่นี่ จะเปนดวยวิธใีดก็แลวแต เหมือนกับทานยงัฟง ยงัเหน็เรามาชุมนมุกันในวนันี้ เหมอืนกับเมื่อครั้งทานยงัมี
ชีวติอยู 

คุณเมตตาไดแนะนำผมตอพระเดชพระคณุ และแกญาตธิรรมทั้งหลายวา ผมมเีรื่องเกา ๆ ที่จะมาเลาใหฟง ครับ เรื่องของผมนั้น อยากจะพดูวา เปน
เร่ืองประวตัิศาสตรไปแลว เพราะวาไดเกดิขึ้นตั้ง ๖๐ กวาปแลว คณุเมตตาไดแนะนำผมวาเวลานี้ผมอายุยางเขา ๗๘ ป ผมปวอกครบั แตกอนที่ผมจะเขาเรื่องนะ
ครับ ผมขอประทานโทษ ดูโนตที่ผมไดเขียนมาไวหนอยนะครับ

ผมตองขอขอบคุณนะครบั ที่ไดรับเกยีรติใหมาพูดในวันนี้ เปน “ปาฐกถาพทุธทาสภกิขมุหาเถระ ครั้งที่ ๕” ผมเหน็รายนามเจาภาพ ซึ่งจดัใหมงีาน 
“สปัดาหพุทธทาสรำลึก” ขึ้นนี้ ก็รูสกึปลื้มใจเหลือเกิน คอืมเีจาภาพถงึ ๘ ราย ดวยกนั ผมขอทบทวนความทรงจำของพระคุณเจา พระเถรานเุถระ และพี่นองโดย
ธรรมนะครับวามีใครบาง มี ๘ สถาบัน ดวยกนันะครับ 

สำหรับผมนัน้ทีม่าปรากฏตวัที่นี่ไดก็เพราะวา เจาภาพรายหนึ่ง ไดแก มูลนิธิโกมลคีมทอง ซึ่งหัวหนาทีม คุณฐิติมา คณุติรานนท ก็มาปรากฏตัวอยูทีน่ี่
เหมอืนกนั เมือ่ตอนเย็นไดพบกนันะครบั ผมมาที่นี่ไดกด็วยความเมตตาของมูลนธินิี้ คอือุตสาหเมตตาใหเจาหนาที่ของมลูนิธิไปรบัผมถึงบาน บานผมอยูพรานนก 
ธนบุรีนะครับ พาไปสงรถไฟ หาที่นงที่นั่งอะไรซึ่งจองแลวใหเสร็จ แลวก็เมื่อเดินทางมาถึงที่นี่เมื่อเชา ก็ยงัมีเจาหนาที่อตุสาหไปรบัผมที่สถานีรถไฟ นี่เปนเจาภาพ

หนึ่งนะครบั และตอจากนั้นก็มี สวนโมกขพลาราม, ธรรมทานมลูนิธิ นะครับ มหาวทิยาลยัวลัยลกัษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบกับอาจารยบัญชา พงษพานิช 

เม่ือตะกี้นี้ ทานอุตสาหมาฟง มารวมงานเราดวย นี่กเ็ปนเจาภาพอีกรายหนึ่ง ตอไปกค็อื สวนสรางสรรคนาคร -บวรรัตน นี่ช่ือเพราะมาก แลวก ็เสมสิกขาลัย นอกนั้น

กม็ี คณะกรรมการศาสนาเพ่ือการพฒันา เรียกยอวา ศ .พ.พ. นี่เปนเจาภาพที่ ๗ แลวก็ หนงัสือพิมพพุทธสาสนา ซ่ึงเปนเจาภาพรายสุดทายที่ ๘ ทั้งหมด ๘ สถาบัน  

www.buddhadasa.in.th
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นี่นะครับ ที่รวมกนัจดังานใหแกทานอาจารยของเรา นับวาเปนงานที่ยิ่งใหญทีเดียว ผมมาคดิวา ถาเผื่อทานอาจารยของเราบารมไีมมากถึงเพียงนี้ละก็ จะหาเจา
ภาพรวมงานกนัตั้ง ๘ เจาภาพนี่ ไมงายเลยครับ

ผมเรียนใหทราบแลววา วันนี้ที่ผมมาปรากฏตัวที่นี่ อยากจะฟนความหลงั ความหลังที่ผมใหชื่อวา “ทานพุทธทาสในความทรงจำของผม” ความทรง

จำนี้เกิดขึ้น ๖๐ กวาปแลว คอืเกิดขึ้นตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๖ ปที่ทานอาจารยมากอตั้งคณะธรรมทานที่นี่ ทีไ่ชยานี่นะครับ กอนหนานั้นทานอาจารยพทุธทาส ไปอยูที่

วดัปทมุคงคาเปนเวลาเล็กนอย ทานเบื่อกรงุเทพฯ ทานก็เลยมาอยูที่นี ่แลวกม็าตั้งคณะธรรมทาน ซึ่งตอมามบีารมเีหลอืลน จนกระทั่งเราญาตพิี่นองโดยธรรมทั้ง
หลายไดมาพบปะกนัที่นี่ ผมคดิวาถาไมมีทานอาจารยแลว เราคงจะไมไดมีโอกาสมาพบ มาสงัสรรคกัน เหมือนพ่ีนองโดยธรรมอยางนี้หรอกครับ 

ทานพระคณุเจาและทานพีน่องญาติธรรมทั้งหลายคงจะแปลกใจนะครับวา ผมไปยงัไงมายังไงถงึไปมีความทรงจำเกี่ยวกบัทานอาจารยพุทธทาสได 
ผมจะขอเลายอๆ 

สำหรับบรรดาพระคณุเจาและญาตธิรรม ซึง่มีอาย ุ๖๐ ปขึ้นไปแลว คงจะเคยไดยินแลวนะครับวา เมื่อป ๒๔๗๖ ปที่ทานอาจารยมาตั้ง “คณะธรรม
ทาน” ที่นี่ ในปเดยีวกันนั้นสำหรบัผูที่สนใจประวตัขิองศาสนาพทุธในเมืองเรา คงจำกนัไดวา มีพระฝรั่งชาตอิติาลีชื่อ “โลกนาถ” คำวาโลกนาถนีด่เูหมอืนพระ
เถรานุเถระหลายองคของไทยเรา ไมคอยพอใจที่พระฝร่ังองคนี้ มาบงัอาจตั้งฉายาของทานวาโลกนาถ “โลกนาถ” แปลวา เปนนาถะ เปนนายของโลก ดูเหมือนคำนี้

จะใชสำหรับพระพุทธเจาเทานั้น โดยเหตุนี้พวกเราหลายคน ทั้งคฤหัสถ และทั้งพระ รูสึกจะไมพอใจนกั ที่พระโลกนาถ-พระฝรั่งมาตั้งชื่อนี้ พระฝรั่งชาติอติาลนีี้นะ
ครบั ชาติอิตาลกี็จรงิ แตไปเกิดในอเมริกา อเมรกิานี้เปนแผนดินทอง คนฝรั่งหรอืคนตางชาติไปขุดทองที่นัน่แยะ ฉนัใดก็ฉันนั้นแหละ ครอบครัวของพระโลกนาถไป
อยูที่อเมรกิา พระโลกนาถกเ็กดิในอเมริกา เกดิในอเมริกาถือสัญชาตอิเมริกนั และกไ็ดศึกษาแบบคนที่มีการศกึษาดทีั่ว ๆ ไปในอเมริกา พระโลกนาถเรียนทางวทิยา

ศาสตร สำเร็จไดปรญิญาตรจีากมหาวิทยาลัย Columbia ดวยความสนใจทางศาสนา ทานกห็นัมาศกึษาศาสนาพุทธ ผมจะขอเลายอๆ นะครบั เพราะเรื่องนี้

ยาว ถาจะใหพดูกนัละก็ พดูไดนานทเีดยีว ทั้งเรื่องพระโลกนาถกด็ี และผมมารูจกักบัทานอาจารยพุทธทาสไดยังไงกด็ี เรื่องยาวมาก ผมจะรวบรดันิดหนอย เพราะ

วาทานอาจารยทวีศกัดิ ์(พระทวีศักดิ์ จริธมฺโม) บอกวา หลังจากผมพูดแลว คงจะมีการใหโอกาสตั้งคำถาม-คำตอบกนับาง สำหรับทานพระเถรานเุถระ หรือญาติ

พี่นองทั้งหลายที่คงอยากจะทราบ
กลาวโดยยอกค็ือ พระโลกนาถเมื่อเรยีนอยางทางโลกสำเรจ็แลว เปนบัณฑติทางวิทยาศาสตรแลว ก็สนใจทางศาสนาพุทธ มีศรัทธาแกกลามาก มา

บวชเปนพระภิกษเุหมอืนพระสงฆองคเจาที่เราเหน็ในเมอืงไทยเรานี่ มาบวชที่พมา บวชที่พมาแลวพระโลกนาถมีศรทัธาแกกลามาก อยากจะใหศาสนาพุทธที่ทาน
ถอืวาเยี่ยม เปนคูมอืมนุษย เปนอะไรก็แลวแตของมนุษยชาตทิี่จะขาดไมไดนี้ อยากจะใหเผยแพรไปยังพวกฝรั่ง แลวก็ดวยความรูสึกอยากจะเผยแพรศาสนาพทุธ
ใหไปเปนที่รูจักทางยุโรปและอเมรกิานี้ ทานจึงมีโครงการที่จะนำพระภกิษุสามเณรชาตติางๆ ในเอเชียที่ถือศาสนาพุทธ ไปฝกอบรม ไปเรยีนวิชาธรรมทตูทีอ่ินเดยี 
และกด็วยความประสงคอันนี้ ทานจงึมาเมืองไทย ซึ่งกอนหนานี้ทานทำมาในพมา อันเปนประเทศที่ทานบวช “ทำ” หมายถึงจดัใหนักศึกษาพระหนุมเณรนอยพมา
ไปศกึษาที่อนิเดีย ทำที่พมากอน แลวก็มาที่สองที่ประเทศไทย ประเทศตอไปนั้นจะเปนศรีลังกา ทานตั้งใจจะไปเขมรดวย แตวาโครงการเขมรนี้ไดเลิกลมไป 

การทีท่านมุงมาทางประเทศที่นับถือศาสนาพทุธแบบ “เถรวาท” ก็เพราะวา ทานเห็นวาพทุธศาสนาแบบเถรวาท เปนศาสนาวิทยาศาสตร ซึง่คงทนตอ
การพสิจูน สมควรที่จะใหพวกฝร่ังรู แมวาใครกต็าม ที่เกงกาจทางศาสนาคริสตหรือศาสนาอื่นเพียงใดกต็าม ศาสนาพุทธจะสามารถสูไดเสมอและจะชนะดวย ดวย

ความรูสึกอันจรงิใจนี้ ทานมาเมอืงไทย ทานใชคำวา “ภกิษุสามเณรใจสงิห Lion-hearted Bhikkhus and Samaneras” ทานมาเมื่อเดือน 

มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๖ เปนปเดียวกนักบัที่ทานอาจารยพุทธทาสมาตั้งคณะธรรมทานอยางที่เรียนใหทราบแลว และเปนปเดียวกันกับที่นติยสารราย ๓ เดอืนคือ 

“พุทธสาสนา” ซึ่งเดี๋ยวนี้มีโฉมหนาใหมแลว ไดเร่ิมกอตั้งขึ้นในป ๒๔๗๖ 
เปนการบงัเอญิที่ประหลาดมาก พระโลกนาถมาในปนั้น ทานอาจารยตั้งคณะธรรมทานในปนั้น ออกหนังสอืราย ๓ เดือน ช่ือ พทุธสาสนา ในปนั้น

พระโลกนาถมาพักอยูที่วดับวรฯ (บวรนิเวศวิหาร, กรุงเทพฯ) และถาผมจำไมผดิ ทานอาจารยพุทธทาส บวชแลว มาจากวัดปทมุคงคาแลว มาอยูที่นี่  

พอไดขาวพระโลกนาถมา ทานก็ขึ้นกรุงเทพฯ ไปพบกับพระโลกนาถ ตอนนั้นทานอาจารยของเรา จะอายุประมาณ ๒๗ -๒๘ พรรษายงัไมถงึ ๑๐ กไ็ปพบกับพระโลก

นาถ ทีก่รุงเทพฯ 
ฝายปกษใตของเมืองไทยเรา มีพระอกี ๒ รูป ซึ่งเดี๋ยวนี้ยังอยูในความทรงจำของผมด ีไดไปหาพระโลกนาถ ไปไตถามวา ทานมีโครงการยังไง จะไป

เผยแผศาสนา จะเอาพระภกิษุสามเณรไทยไป อบรมศึกษายงัไง จะไดเปนธรรมทูตตอไป กไ็ปพบพระโลกนาถที่วัดบวรฯ ที่ผมเอยถงึ ๒ ทานหลังนี้ คอืทานหลวงพอ

ปญญานันทะ ปจจบุนัมีสมณศกัดิ์เปน “พระธรรมโกศาจารย” นี้องคหนึ่ง ซ่ึงเดี๋ยวนี้ทานก็อาย ุ๘๐ กวาแลว และองคที่สองคอืทาน บ.ช.เขมาภริัต (มรณภาพแลว) 
ชาวจังหวัดหลงัสวน ชุมพร ๒ องคนี้ผมจำไดดี นอกนั้นยังมพีระเณรจากปกษใตอีกหลายองค คณะพระโลกนาถรวมแลวเมื่อออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปอยุธยา 

ไปลพบรุ ีมีประมาณ ๑๐๐ กวารูปครับ ในจำนวนนี้ที่ผมจำไดแมน ๆ ก็คือทานปญญาฯ และทาน บ.ช.ฯ 

ทานปญญาฯ เดิมทานช่ือ “มหาปน” ฉายาทาน “ปทมุุตตฺโร” เปนนกัเทศนตั้งแตไปกับพระโลกนาถแลว สวนทาน บ .ช.ฯ นี่ช่ือคฤหัสถ ทานช่ือบุญชวน  

“บุญชวน เขมาภิรโต” ตอนหลังเปน “พระราชญาณกวี” เปนนักเขียน อยูหลังสวน ชุมพร เมื่อทานยังมชีีวติอยูเคยไปมาหาสูกนัทั้ง ๓ องคนี้ คอืทานพุทธทาส ทาน บ .

ช.เขมาภิรตั และทานปญญาฯ ไปเยี่ยมพระโลกนาถที่วดับวรฯ ที่กรงุเทพฯ และเมื่อไดพดูจาไตถามอะไรกันเรยีบรอยแลว ทาน บ.ช.ฯ กับทานปญญาฯ กม็ีจิต

ศรัทธารวมไปกบัคณะพระโลกนาถ 
สวนทานอาจารยพุทธทาสนั้น ไดยนิวาพระโลกนาถชวนเหมือนกัน บอกไปดวยกนัมั๊ย ไปรบัใชศาสนา ตอนนั้นทานยงัไมไดใชชือ่พุทธทาสนะ ทานชื่อ 

“มหาเงื่อม อินทฺปโฺญ” พทุธทาสนี่ ทานมาตั้งทีหลงัครับ ผมไดทราบวาทานอาจารยพุทธทาสตอบวา “อยาใหไปเลย เพราะผม” คอืทานพุทธทาส “มีงานที่จะตอง
ทำในเมอืงไทย และเปนงานที่กำลังเร่ิมใหมดวย” เปนงานคณะธรรมทานที่นี่แหละ

สรุปแลว ทั้งๆ ที่ก็เลื่อมใสกับโครงการของพระโลกนาถไมนอยเหมอืนกัน ทานพุทธทาสก็ไมไดไป กไ็ปแตทานปญญาฯ กบั ทาน บ.ช.เขมาภริตั

คณะพระโลกนาถเมื่อประกาศโฆษณาที่วดับวรฯ กม็ีพระเณรไทยไปสมคัรเปนสมาชิก เรียก “คณะมหาจาริก” นะครบั ภาษาองักฤษเขาเรียก 

Expedition เมื่อออกจากกรงุเทพฯ นั้น ไดทราบวามีสมาชิกประมาณ ๑๐๐ รูป เปนพระเณรนะครับ พระโลกนาถไมรบัคฤหัสถใครจะไปกต็องขออนญุาตทาง
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บานหรอื ผูปกครองบวชเปนพระเณรไป ถึงจะไปได คณะพระโลกนาถออก เดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณกลางเดอืนมกราคม ๒๔๗๖ ออกจากวัดบวรฯ เดินดวย
เทามุงหนาไปทางอยธุยา ลพบุรี นครสวรรค แลวก็ขึ้นเหนอืไป 

พระคณุเจาและญาตธิรรมคงจะสงสัยวา คำวา “เดินดวยเทา” คณะพระโลกนาถนั้นมรีะเบยีบหลายอยางซึ่งเขมงวดมากในการปฏิบัต ิทานถอื 
“ธุดงควตัร” เปนตนวาฉันหนเดยีว ตองอยูโคนตนไม ไมฉนัเนื้อสัตว มีขอปฏิบัติอยางนีห้ลายขอ ซึ่งคอนขางจะเขมงวด ยังไงกต็าม คณะพระโลกนาถก็ออกเดนิทาง
ไปอยธุยา ลพบรุี แลวก็นครสวรรค

ผมเปนคนนครสวรรค เกิดที่ปากน้ำโพ ผมอายุได ๑๓ ป ผมปวอกครับ ถาคดิตาม พ.ศ. ก็ ๒๔๖๓ (๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓) ผมยงัอยูโรงเรียน เปน

เดก็กำพราครับ พอแมผมตาย ตั้งแตผมยงัเลก็ๆ เม่ือตอนที่พระโลกนาถไปถึง ผมยงัอยูโรงเรียน โดยอาศยัญาตพิี่นองเขาสงเสียใหเรียน แตวาในใจจริงๆ รูสกึวาเหว
มาก เหมอืนเรือที่ไมมนีายทาย พระโลกนาถไปถงึนครสวรรคมีพระเณร ไปดวยประมาณรอยรูป ก็ไปพักที่วัดตลิ่งชนัหรือวดัพรหมจริยาวาส 

ผมก็มาคดิดูวา เราพ่ีนองก็มีจรงิแตเราก็ตองดูแลตัวเอง ไมมใีครมาเหลียวแลเราเหมือนมีพอแมอยูหรอก สำหรับเรื่องที่เปนประวัติสวนตัวของผมนั้น 
ขอประทานโทษ รายละเอยีดมีอยูในหนงัสอืที่ชื่อวา “ชวีติที่เลือกไมได” ผมเกดิที่ไหน ลำบากยงัไง พอแมอยูยงัไง มอียูในนั้นหมด หนังสือเลมนี้รูสกึจะไปไดด ีวนันี้

ผมก็เอามาฝากคุณเมตตาเลมหนึ่ง อยูในหนงัสอืกองขางหนานี่ เปนหนึ่งในหนังสือที่ผมเขยีนผมแปล ประมาณ ๓๐-๔๐ เลม ผมเอามามอบใหกองตำราของคณะ

ธรรมทาน
ทนีี้จะขอกลับไปพูดถึงเรื่องชวีิตผม รูสกึวาเหน็จะอยูเมืองไทยไมไหวแลว จึงสมัครใจไปกับพระโลกนาถ พระโลกนาถกใ็หผมไปเอาใบรับรองจากผู

ปกครองมา 
ผมอาศัยอยูกบัญาติซึ่งมีศักดิ์เปนปา ผมไปบอกปา ปาเขาก็บอก “เอง็จะไปทำไม ไปกบัพระฝร่ังมังคา เดี๋ยวไปตงไปตายขาไมรูนะ” อะไรทำนองนี้ ผม

กไ็ปหาเพื่อนคนหนึ่ง เพื่อนคนนั้นเปนคนกำพราพอ แตแมเขายังอยู ก็ไปขอใหแมเขาเปนผูรับรอง เพราะพระโลกนาถนั้นมีระเบียบวา ถาใครไปกับทาน จะเปนผู
ใหญหรอืเดก็ก็ตาม ตองมคีนรบัรอง ผมก็ใหแมของเพื่อนเปนผูปกครองอนุญาตใหไป การไปของผมก็ขลุกขลกัมาก อยูในหนังสือที่ผมเรยีนใหทราบไปแลว บวช
แลวกไ็มมีเงินจะซ้ืออัฏฐบริขาร สบง จีวร บาตรเบิด ไมมทีั้งนั้น แตกโ็ชคดีของผมไดคนมาชวย สรุปแลวผมกไ็ป ไปกบัพระโลกนาถได

คณะพระโลกนาถพักอยูที่ปากน้ำโพ นครสวรรคสกั ๒ สปัดาหได กเ็ดินทางตอไปพษิณุโลก จากพษิณโุลกก็เขาแมสอด แลวก็ผานตาก ระแหง เขาปา
แมสอด ปาแมสอดตอนนั้นก็ไมเหมือนสมยันี้ นากลวัมาก สิงหสาราสตัวแยะเหลือเกิน ผมจำไดวา เมื่อคณะพระโลกนาถเขาถึงปาแมสอดแลว พระเณรมีประมาณ 
๒๐๐ กวารูป 

ผมลืมเรียนไปวา ระหวางทางเวลาเราพกั เปนตนวาพักที่นครสวรรคสัก ๒ สัปดาห หรือที่พิษณุโลกสักครึ่งเดือนอะไรนี่ พระโลกนาถก็เที่ยวไปหา
สมาชกิเพ่ิม เชน ไปเชียงใหม ลำปาง ก็ไดพลพรรคพระเณรเพ่ิมข้ึน มารวมกนัที่พิษณุโลก แลวกเ็ดนิทางเขาปาแมสอดดงัที่ไดกลาวแลว 

ระหวางที่เดนิทางผานปาแมสอด คณะของเรา ๒๐๐ กวารูปทำใหปาเหลืองอรามไปดวยจวีรพระ ดูเหมือนสมยันั้นเดินทางจากตาก จนกวาจะผานพน
ปาแมสอด เขาใจวากินเวลา ๓ วันหรอื ๒ คืน คนืหนึง่ผานหมูบาน พวกเราพระเณรอยูใตตนไม ชาวบานเขากย็งิเสือ นากลวัมาก เขายิงไดแลวเขาเอามาถลกหนัง 
ตากแดด อนันีเ้ร่ืองปลกียอย 

คณะของเราก็เดินทางเขาพมา สมัยกอนการไปพมาก็ยังงั้นแหละ ไมมีพธิีรีตองอะไรมากก็เขาได องักฤษก็ปกครองพมาอยู แตพมากับเราก็เปน
ประเทศเมอืงพุทธ ถาดูหนาตาไมพดูจากัน กด็ูเหมือนคนไทยเรานั่นแหละ กเ็ดนิทางไปจนถึง “ยางกุง” เมอืงหลวงของเขา

ที่ผมใชคำวา “เดินดวยเทา” นี่ก็เปนจริงอยางนั้นคือ เดินดวยเทาจริงๆ แตถามชีวงไหนญาตโิยมเขาปวารณาหรือศรัทธาจะจัดรถราเปนพาหนะให เราก็
ไป แตนอยมาก เพราะวาคนตั้ง ๒๐๐ นี่จะใหญาติโยมคนไหนมาหารถหาราใหไมใชของงาย สรุปแลวพวกเราก็ไปถึงพมา ถึงเจดยีชเวดากอง เจดียทองเหลอืงอราม
ซ่ึงเปนสญัลักษณของพมา พอดเีขาพรรษา 

คณะพระโลกนาถออกจากกรุงเทพฯ เดอืนมกราคม รอนแรมไป ผานอยุธยา ลพบุรี นครสวรรค พิษณุโลก พอไปถงึยางกุงกเ็ขาพรรษาพอดี จะเดนิทาง
ตอไปอนิเดยีไมได กพ็ักเขาพรรษา เขาพรรษาทีเ่จดยีทองของพมานี่ เจดียชเวดากองนี่ละครับ

ทนีี้ พระคุณเจากบัพี่นองทั้งหลายคงจะอยากทราบวา คณะพระโลกนาถนี่ ไปยังไงมายังไง คลายๆ กับวาไปไมถึงอินเดีย เพราะโครงการของพระโลก
นาถตั้งใจเอาพระเณรไปถงึอินเดีย ไปสอนไปฝกเปนธรรมทูต 

ระหวางที่เดนิทางกันนั้น ขอใหพี่นองลองโปรดใชจินตนาการ ดูก็แลวกัน คน ๒๐๐ คน ไปจากทุกทิศทุกทางของเมืองไทย แลวก็เปนหนุมๆ ทั้งนั้น 

คณะที่ไปกบัพระโลกนาถนั้น หลวงตาแกๆ  มีไมกี่องค นอกนั้นเปนพระหนุมเณรนอย อายตุั้งแตรุนผมนี่รุนเล็กที่สุด ๑๒, ๑๓ ปขึ้นไปจนถึง ๔๐, ๔๐ ปกวา ๆ ทนีี้

การทีเ่อาคนทั่วประเทศจากทกุภาคไปรวมกนั แลวกเ็ดนิทางรวมกนัไปอยางนี้ จรงิอยูเปนพระเปนเจากจ็รงิ แตวานสิยัมนษุยมันก็ธรรมดา มกีารหยอกลอกันไป 
หยอกลอกันมา ก็เกดิขัดใจกนั

ผมเปนคนภาคกลาง เมื่อพูดถงึชาวใตทไีร ขอประทานโทษนะ เขาใชคำวาพวก “ทำพรอื” ชาวภาคกลางหรอืชาวอสิานกเ็รียกพระเณรที่มาจากภาคใต
วาพวก “ทำพรือ” แลวกเ็วลาพวกอิสานพูดอะไรพวกชาวใตกล็อบาง อะไรบาง ทั้งนีเ้พราะไมใชเอาผาเหลอืงครองรางกายแลวจิตใจจะเปนพระอรหันตกันไปหมดก็
หาไม เร่ืองกระทบกระทัง่ อยางนี้มีมากตลอดทางทีเดียว

เดี๋ยวนี้ผมมอีายุ ๗๘ ป เมื่อตอนผมเปนเด็กผมจำไดวา จะหาคนปกษใตไปอยูทางเชยีงใหม หรอืจะหาคนเชยีงใหมไปอยูทางใตไมคอยมีหรอก บาน
ใครใครอยู อูใครใครนอน เพราะการคมนาคมลำบาก เดี๋ยวนี้ชาวเหนือไปอยูใต ชาวใตไปอยูเหนอื อสิานมาอยูทางใต มาทำสวนยงสวนยางเยอะแยะไปหมด 
ปจจุบันหนุมสาวทางใตหรือหนุมสาวทางอิสานหรอืหนุมสาวทางเหนอืก็ตาม พดูภาษากลาง คือภาษากรงุเทพฯ อันนี้ไมไดหมายความวาภาษากรงุเทพฯ จะดีกวา 
ไมใชอยางนั้น แตเปนความจริงที่ปจจุบนัประชาชนชาวไทยโดยมากจะพดูภาษากลางได คือภาษากรุงเทพฯ 

เรื่องกระทบกระทั่ง หยอกกันไป เยากนัมา อะไรตออะไร ก็เลยเปนสาเหตุทำใหแตกราวกันในระหวางคณะพระโลกนาถ จนกระทัง่เกดิตีกนัระหวาง
เณรดวยกัน เณรที่ไปนั้นสวนใหญกอ็ยากจะไปเรียน อยากจะไปหาความรู 

พอไปถงึพมา พมานั้นเปนเมอืงพทุธนะครับ พี่นองที่เคยไปพมาแลวคงจะเหน็ดวยกับผม ศรทัธาในศาสนาเขาแกกลามาก คำวาศรทัธานี่ ผมวัดจาก
วัตถหุรอืเคร่ืองไทยธรรมที่เขานำมาถวาย ซึ่งมมีากมายเหลือเกิน และก็เครื่องไทยธรรมเหลานี้แหละเปนมูลเหตใุหคณะพระโลกนาถแตกแยกกนัในที่สุดที่ลานพระ
เจดยีชเวดากอง ประเทศพมา 

เร่ืองมันเปนอยางนี้ครับ ของไทยธรรมทกุช้ินจะเขากองกลาง แลวพระโลกนาถจะแจกจายไปตามพระเณร ทีนี้ไอการแจกจายนี่ รูสึกวาไมคอยเปนธรรม  
เดี๋ยวนี้ผมก็รูสึกอยางนั้น พระโลกนาถนั้น ทานเปนคนตางประเทศ พูดไทยไมได ภาษาไทยก็ฟงไมรูเรื่อง ทานก็เชื่อเณรองคหนึ่งซ่ึงพูดภาษาฝร่ังเศสไดนิดหนอย พระ
โลกนาถพูดฝรั่งเศสได พระโลกนาถเชื่อเณรองคนี้มาก จะแจกจายของตามทีเ่ณรองคนั้นแนะนำ เลยเกดิความไมเปนธรรม ก็เลยเปนเรื่องราวฉาน แตกกนัใหญ
ระหวางจำพรรษาที่เจดียชเวดากองนั่นเอง 
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ปรากฏวาพระเณรสวนใหญที่ไปบอกวาไมไปแลวกบัพระโลกนาถ เรยีกชื่อพระโลกนาถวา “โลกาวนิาศ” ไมใชโลกนาถ เหลานี้มันเปนเรื่อง กิเลสของ
คนไมใชเร่ืองของพระของเณร

สมเดจ็พระปกเกลาฯ (รชักาลที่ ๗) กอนจะเสด็จไปอังกฤษ ไปรกัษาพระเนตร ทานไดถวายเงินคาทำหนงัสอืเดินทางไวใหพระเณรที่จะไปกบัพระโลก

นาถ ๑๐๐ รูป ทานคงจะทรงเห็นเหตกุารณไกลวาพระเณรคงไปไมถึงอินเดียหรอืยังไงก็คงตองกลบั กถ็วายเงนิเอาไวกอนหนึ่งอยูกับกระทรวงการตางประเทศ พวก
พระเณรที่ไมอยากไปอินเดียกับพระโลกนาถก็ไดเงินกอนนี้ ดเูหมือนสมยันั้นองคหนึ่งได ๘๐ บาทเทานั้น ใชเดนิทางกลับประเทศไทย สวนใหญกลับกันหมด

เฉพาะผมนั้น ผมไดเรียนใหทราบแลว มนั “หัวเดยีวกระเทยีมลบี” พอแมกไ็มม ีคดิแลววาอยูเมอืงไทยคงเหลว “ควาน้ำเหลว” แน ใครเขาจะมาดีกบัเรา  
จึงตัดสินใจไปเรียนอนิเดียกับพระโลกนาถ แมพระเณรผูใหญเขาจะแตกกนัตีกนัยงัไง ผมไมเอา ผมบอกวาผมตองไปอนิเดียใหได อยากจะไปเรียนที่อนิเดีย แลวก็มี

พระเณรหนุมๆ ประมาณ ๑๐ กวารูปดูเหมอืนจะเปนพระ ๕-๖ รูป นอกนั้นเปนเณร อาสาอยูกับพระโลกนาถ พระโลกนาถก็พาพวกเราที่เหลอือยู ๑๐ กวาคน พอ

ออกพรรษาแลวนะ เราจำพรรษาที่พมาปนั้น เดินทางโดยเรอืเดินทะเล ไปขึ้นที่เมืองกลักัตตา จากพมาไปอินเดียตองไปเรือเดนิทะเล บกุปาไปไมได เดี๋ยวนี้ก็ยงัเปน
ปาทบึอยู เดี๋ยวนี้กย็งัอนัตรายอยู เมื่อญี่ปุนบุกเขาไปในอินเดียจากพมาระหวางสงครามญี่ปุน ทหารญี่ปุนลมตายกันแยะ เลาโดยยอก็คือพวกผม ๑๐ กวาคนก็ไป
ถงึอนิเดีย

คณะพระเณรไทยประมาณ ๑๐ รูปมีผมคนหนึง่ อายุนอยที่สุดก็ถึงกลักัตตา พอถึงกัลกัตตา โอ…สภาพความเปนอยูสาหัสสากรรจมาก อินเดียไมใช
เมืองพุทธ อินเดยีนบัถือพระเณรในศาสนาพุทธกจ็ริงอยู แตการเคารพนับถือของเขา ไมเหมอืนกบัในเมืองพุทธเชนไทยและพมา สรปุวาลำบากมาก การขบฉนั
ลำบากมาก คณะผมนี่เม่ือไดไปนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ แหงที่พระพุทธเจา ประสูติ ตรัสรู แสดงพระธรรมจักร และก็นิพพาน ๔ แหงนี่เรยีกวาสงัเวชนยีสถาน เรา
ไปกันอยางทลุักทุเลลำบากแสนสาหัส

ผมลมืเลาไปวา พอพวกเราถึงอินเดียแลว พระโลกนาถทานไปลังกา ทานจะไปนำพระมาอีกคณะหนึ่ง เหมือนพระจากเมืองไทย ทานก็ไปลังกา ปลอย

เราอยูอนิเดียในความดูแลของพระพมาองคหนึ่ง คือ ดร.Jina Aung Thala ผมเรียนใหทราบแลววากอนที่จะนำคณะพระไทยไปอินเดีย พระโลกนาถไดนำ

คณะพระพมาไปอยูที่อินเดียแลว พระไทยนี่เปนชาติที ่๒ พระศรลีังกาจะเปนชาตทิี่ ๓ ทานก็ไปศรลีังกา ทิ้งพวกเราไว ก็ไมทิ้งหรอก ใหเราอยูกับพระพมาเปนผูนำ 
เราตองแยกทางกนัเดิน กลุมหนึ่ง ๒ รูปบาง ๓ รปูบาง แตไมเกนิ ๓ เรากแ็ยกทางกัน ที่เขาเรียกวาเขาหิมาลยัหรอืปาหิมพานต ผมไดไปเหน็มาดวยตนเองจริงๆ มี
อากาศหนาวมาก เปนที่อยูของษ ีมุนี ในนิทานชาดก 

บรรดาพระเณร ๑๐ กวารูปนี้ตางแยกกันเดินทาง แตวาเรามีเปาหมายอยางหนึ่ง คอืจะขอไปนมัสการสังเวชนียสถานใหได กไ็ปกนัจนสำเรจ็ ไป
นมัสการเสรจ็แลว เพื่อนพระเณรไทยก็กลบัเมอืงไทยกัน นี่ผมเลายอๆ สวนผมไดสมาคมพุทธที่เมอืงสารนาถเปนที่พักพงิ คืออาศัยอยูกับเขา สำหรับคณุเมตตาก็ดี
หรือใครกด็ทีี่ตดิตามขาวของศาสนาพุทธในตางประเทศ คงจะจำไดวา ชาวพทุธชื่อ “อนาคาริก ธรรมปาละ” ไดไปสรางสมาคมมหาโพธทิี่อินเดีย แลวก็เอาพระเณร
ลงักาไปเปนธรรมทูต ไปฝกอบรม ผมอยูที่นั่น เขากเ็มตตาใหผมอยู เขาเหน็ผมเปนสามเณรนอย พอแมไมม ีก็ไดเรียนที่นั่น นั่นคือตั้งแต ป ๒๔๗๖ เพื่อนที่ไปดวยกัน  
๑๐ กวารูปกลับเมืองไทยหมด เหลอืผมคนเดยีว 

ที่องคอื่นอยูไมได ไมใชผมเกงกาจนะ เปนเพราะทานเหลานั้นหาที่อยูไมได 
ผมก็อยูที่สมาคมมหาโพธ ิไดเรียนหนังสือที่นั่น วิชาที่ผมเรียนคือ ภาษาพืน้เมอืง เรยีกวาภาษาฮินดี ภาษาองักฤษกับภาษาสันสกฤต ทางไชยา ทางพุ

มเรียงนี่ ทานพุทธทาสก็ดำเนินงานของทานตอไป
ผมไดเลาใหฟงแลวนะครบัวา เมื่อตอนที่ทานอาจารยพทุธทาส ไปพบกบัพระโลกนาถที่วัดบวรฯ กรุงเทพฯ นั้น ทานไดบอกวา ทานจะพยายามเผย

แพรขาวของคณะพระโลกนาถ ใหเปนที่ทราบของคนไทย

ผมอยูที่สารนาถ เมืองพาราณสีจนถึงประมาณ พ.ศ. ๒๔๘๒ มีความรูขนาดอานบทความภาษาองักฤษ-ฮนิดี เกี่ยวกับศาสนาพุทธในตางประเทศได 
อนิเดยีกวางใหญมากครับเปนประเทศที่มปีญหามาก ยากจน แตเปนแหลงวิชาความรู นี่คือความจริง ไมไดยออินเดียหรอืชมอะไรโดยไมมีเหตุผล อินเดียเปนอู
อารยธรรมจรงิ ๆ อันนี้ทัว่โลกยอมรบั จนีกบัอนิเดียเปนอูอารยธรรมวัฒนธรรมที่เกาแก ทานพทุธทาสกพ็ูดถงึเรือ่งนี้ ผมไมทราบวาพี่นองเคยอานหนังสือเลมเลก็ๆ 

เปนปาฐกถาธรรมของทาน ชื่อวา “พระคุณที่อนิเดียมตีอประเทศไทย” ทานปาฐกถาในวนัอาสาฬหบชูา (ป ๒๕๓๓) ผมเหน็วามสีาระดีมาก จึงแปลเปนภาษา

องักฤษ แลวสงไปยังพวกผูใหญ ๆ ในอินเดียใหเขารูวา พระผูใหญเมอืงไทยเรานี่ มองอินเดียยังไง มองอินเดียเปนประเทศที่มีบญุคุณตอเราในแงวัฒนธรรมยังไง 
ศาสนาก็ดี อะไรก็ดี ของเรามาจากอินเดียทั้งนั้น ประทานโทษแมผานุงอยางคุณพี่ คุณนาที่นุงอยูนี่นะ ทานกบ็อกวามาจากอนิเดีย โปรดไปอานหนังสือของทาน
อาจารยไดเลย ทานไปเที่ยวอนิเดียไปเห็นผูหญิงอินเดยีนุงผานุง ทานบอก ออ…ไทยเรา เอามาจากอินเดยีแน กระทัง่หมากพลูที่ขบเคี้ยวนี่กม็าจากอินเดีย อะไรตอ
อะไรหลายอยาง จะมีในหนังสือเลมนี้ เลมบางๆ ชื่อ “พระคณุที่อินเดียมีตอประเทศไทย” นะครับ

ผมอยูที่อนิเดยี พอปกหลกัได มขีาวคราวอะไรเกีย่วกับศาสนาพทุธ กแ็ปลเปนไทย สงมาใหทานพทุธทาสที่พมุเรียง ไชยานี่แหละ สมยันั้นการสงจด
หมายจากอินเดียมาพมุเรียงนี่ เปนเดือนครับ ไปรษณียอากาศไมมี มาทางทะเล ทางทะเลกอ็อมไปทางปนัง แลวขึ้นมาทางกรุงเทพฯ แลวถงึจะแจกจายไปยัง
จังหวัดตางๆ ของประเทศไทย

นี่ละครับเปนจดุเร่ิมตนที่ผมใหชื่อเร่ืองของผมวา “ทานพุทธทาสในความทรงจำของผม” มนัเร่ิมต้ังแต พ.ศ.๒๔๗๘ - ๗๙

ผมยอนหลงัมาคดิดูวา ถาผมไมไดรับความเมตตาจากทานพุทธทาสนี่ ชวีิตผมคงยากที่จะทายวาจะเปนยังไง คือเด็กอยางผม ไมมีพอไมมีแม และ
โดยธรรมชาติแลว ขอโทษ ไมไดยอตนเอง เปนเดก็ฉลาด ผมมเีชื้อจนี ปูผมมาจากเมืองจีน แตพอผมเกิดเมอืงไทย รบัวัฒนธรรมทางไทย ประทานโทษเหมอืนทาน
อาจารยพทุธทาส ทานก็มีเชื้อจนีเหมือนกัน คนมเีชื้อจนีนี่โดยทั่วไป ถาเก กเ็กเปนไอเสือเลย ผมมาดูตวัเองวาเราเรียนหนังสือเกง แตพอแมไมมี ที่พึ่งที่พาอะไรไมมี
ทั้งนั้น ถาไมมใีครสักคนเมตตา มาตักเตือนเรา มาใหคำแนะนำเรา คอืทานพุทธทาสนี่ เราคงจะเขารกเขาพงไปแลว

จดหมายฉบบัแรกทีเดียว ผมเปนคนสงมาใหทานกอน หนังสอืหนงัหาขาวคราวตางๆ นานาที่สงมา ทานอุตสาหตรวจแกแลวก็พิมพใหในนิตยสารราย
ตรมีาส “พุทธสาสนา” ทานบอกวาทานปญญานนัทะ กับทานบญุชวน เมื่อกลับจากอินเดยีแลวกม็าอยูที่สวนโมกขนี่ ไดมาเลาใหฟงวา บรรดาพระเณรที่ไปอินเดีย
กบัพระโลกนาถนั้น มเีณรนอยอยูองคหนึ่ง ชื่อกรุณา มัน “หวัเห็ด” ไปถึงอนิเดียได ตอนนี้กอ็ยูอินเดีย แลวยังอาศยัขาวแขกกนิ เรียนหนังสืออนิเดีย พอผมสงขาวมา
ใหทาน ทานก็รูเลยวา สามเณรกรุณารูปนี้เอง

พวกเราคงจะเคยไดอาน “พุทธประวัติจากพระโอษฐ” หนงัสอืเลมนี้ทานแปลจบเมื่อ ๒๔๗๙ เปนปที่ผมเร่ิมติดตอกับทาน นี่ละครับ ทานสงหนังสือเลม
นี้ไปใหผม พรอมดวยลายมอืเขยีนของทานวา “วตัถุเปนเคร่ืองบชูาความบากบั่นอยางเด็ดเดี่ยวและกลาหาญของคุณ พุทธทาสภิกขุ ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๗๙” 

ท านพระเถราน ุเถระและญาต ิธรรมท ั้งหลายคงจะได เคยเหน็หรอือ านหน ังส ือ  “พทุธทาสรำลกึ ” ของผม  ซ ึ่งผมได พ ิมพ ข ึ้นหล ังจาก

มรณภาพของทานอาจารย (ชูหนังสือใหผูฟงดู)

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org

www.buddhadasa.in.th



ในหนงัสือเลมนี้ พทุธทาสรำลกึนี่ มจีดหมายของทาน ๑๕ ฉบบัที่มีถึงผม ผมรกัษาเอาไวแทบจะเหมือนชวีติของผมทีเดียว มภีาพหลายภาพ ซึ่งภาพ
เหลานี้ มีอยูภาพหนึ่งกฏุิหลงันี้ คุณเมตตาหรอืใครๆ คงจะจำได เดี๋ยวนี้เขารือ้ไปแลว นี่คอืกุฏหิลังแรกๆ ที่ทานอาจารยทานสราง แลวทานยืนอยูนี ่ทานสงภาพนี้ไป
ใหผมที่อินเดยีพรอมดวยลายมอืวา “ดวยความรกัใครแดนองชายโดยธรรม” นี่กร็ปูของทาน เมื่อทานอายปุระมาณ ๒๘ ปได ยงัหนุม กลบัจากกรุงเทพฯ ใหมๆ ตอน
นั้น แลวกอ็ีกแหงหนึ่งทานเขยีนวา “แดนองชายที่รักอยางซมึซาบใจ” เร่ืองนีถ้าพดูมากไปเดี๋ยวจะหาวาผมโฆษณาตวัเอง

ที่ผมเอามาแสดง เอามาพดูนี่ไมใชอะไร เพราะผมตองการใหพี่นองเห็นวา ผมนี่มันโชคดี ถาผมไมได “พี่ชาย” อยางทานอาจารย ปานนีผ้มคงไมใช
อยางนี้แลว เพราะผมบอกแลวผมพอแมไมมี

นี่ละครบัดวยประการฉะนี้ จดหมายที่ทานมีถงึผมก็ติดตอกันอยูหลายป จนกระทั่งสงครามญี่ปุนเกดิ สงครามยุโรปเมื่อตอนเยอรมันนบีกุโปแลนดนั่น

ไมเทาไร เพราะมนัอยูไกล แตพอญ่ีปุนบกุไทยสิ แยเลย การติดตอระหวางไทยกับอนิเดียขาดสะบ้ัน นั่นคือ พ.ศ. ๒๔๘๔ - ๘๕ ตอนญี่ปุนบุกไทย

จดหมายของทานอาจารยทั้งหมดนี้ ตอนหลงัผมเอามาประมวลด ูมี ๓ - ๔ ประเดน็ดวยกัน เนื้อหาสาระในจดหมายนั้น ทานจะเรียกผมวานองชาย

โดยธรรมอะไรตางๆ ดวยถอยคำที่หวานไพเราะเพราะพริ้งมาก อาจารยสลุักษณยงับอกวาภาษาไทยของทานดมีาก ทานอาจารยเขียนภาษาไทยเพราะเหลอืเกนิ 

เดี๋ยวผมจะอานใหฟงเปนตวัอยาง ผมกำลังพูดวาโดยเนื้อหาสาระแลวกม็ีดวยกนั ๓ - ๔ ประเดน็ ในจดหมายเหลานี้

ประเด็นที่ ๑ ทานช่ืนชมผมมากวา ผมหวัเหด็จริงๆ หลายแหง ทานเขียนวา คนอยางผมนี่คงจะทำอะไรใหเปนประโยชนแกสังคม ไดมาก เพราะวาการ
ที่ผมตัดสนิใจไปประเทศอินเดยีตั้งแตยังเล็ก ๆ นี่หายาก ผมไมอยากจะพดูเรื่องนี ้แตวาถาผมไมพดู พี่นองคงไมทราบวาผมโชคดียงัไงที่มีทาน เทากบัเปนญาตทิี่
หวังดีตอผมเหลือเกนิ โปรดอยาลมืนะ ทานไมรูจักผม ไมเห็นหนาเห็นตาผม ผมเห็นหนาทาน กโ็ดยรูปถายที่ทานสงไป เราไมเคยเห็นหนากนั รูปของผมกไ็มเคยมสีง
มาใหทาน ทานก็ไมเคยเห็นหนาผม แตผมเห็นหนาทาน บางแหงทานจะเขียนวา “ผมบูชาความมีใจเดด็เดี่ยวของคุณที่มีมากเกินกวาวยัหรืออาย ุมนัเปนนมิติที่
แสดงวา คุณจะเปนผูที่ทำงานไดมากเทากับคนหลายสิบคนเปนแน” อะไรทำนองนี้ครับ

ประเด็นที่ ๒ คือเร่ืองการศกึษา สำหรับพี่นองที่เคยทราบประวัติของทานอาจารยดีแลว คงจะทราบวา ทานไมไดรบัการศกึษามาก ทานชวยพอแมคา

ขาย ผมเปนฝายปรารภมากอนวา ผมนีไ่มมีการศกึษาอะไร อยูที่โรงเรียนประจำมณฑล นครสวรรค เรยีนแค ม.๓ เทานั้น ทานก็ตอบมาวา การศึกษาของทานก็ไมพอ 

เม่ือทานมาต้ังคณะธรรมทานที่ไชยานี่ เด็กๆ แถวนั้นมันบอกวา “พระบามาแลว พระบามาแลว” มนัหาวาทานเปนบา พวกญาติโยมถิ่นนั้นรูสกึวาจะเปนมุสลิม บอก

วาพระบาองคนี้ไปเรียนที่กรุงเทพฯ ไมสำเร็จ เบื่อ กก็ลับมา พีน่องก็เอามาอยูที่วัดตระพังจิก (สวนโมกขเกา, พมุเรียง) ซ่ึงผมไปดูวันนี้ แถวนั้นพ่ีนองอิสลามอยูแยะ  

เดก็ๆ และผูใหญนกึวาพระองคนี้สติไมดีแน วดัวาสวยๆ งามๆ ไมอยู มาตั้งวดัอยูในปาในดงทามกลางตนหมากรากไม กน็กึวาทานเปนบา
ทานปรารภถึงการศกึษาของทานวา ทานเองก็มีการศกึษานอยมาก ทานวาอยาไปเสียใจ ตองสูตองหาความรูดวยตนเอง ผมขออานตัวอยางนิดเดยีว 

นี่ทานเขียนอยางนี้นะ “กรุณานองชายที่รกัโดยธรรม ผมเองเขาตารายยิ่งกวาคุณ ในเรื่องการศึกษา ผมเรียนเพียง ม.๒ บานนอก ซึ่งสอนความรูใหอยางกระพรอง

กระแพรง และเพิ่งจะไดมาบวชเอาเมื่ออาย ุ๒๑ ป กอนหนานี้รูแตกับงานของโลก ไมมีความรูหวันอนปลายตนีของธรรมะธรรมโมอะไรกับเขาเลย” ผมปรารภมาวา
การศึกษาของผมแยมาก หลวงพี่ชวยผมดวยนะ ทานก็สงหนังสือหนงัหาไปให แมวาการสงจะกินเวลาเปนเดอืนๆ อยางหนังสือโลกนติ ิหนงัสอืกามนิตและหนงัสือ
อื่น ๆ หนังสือเหลานี้ เมื่อตอนผมถูกจับเปนเชลยสงคราม ผมมอบใหสมาคมมหาโพธิหมด เพราะคิดวาเปนหนังสือไทย กลับมาเมืองไทยถึงอยางไรเรากห็าได นี่เปน
ประเด็นที่ ๒ นะครับ

ประเดน็ที่ ๓ คอืความวาเหวคิดถงึบานของผม ทั้งๆ ที่ผมก็ไมมีใคร พอแมกไ็มม ีแตมนัมีความรูสึกอะไรบางอยาง ผมเขียนไวในหนงัสือประวตัิของผม 
ผมนกึถงึเสยีงระฆงัที่หอยตามหลังคาโบสถ มันกระทบลมแลวมนัจะดงักร๊ิงกราง ๆ นกึถงึยอดเจดีย นึกถงึยอดโบสถ อะไรตางๆ ก็ระบายออกมาใหทานฟง วาคดิถึง
บานเหลอืเกิน เหน็จะอยูไมไหวแลวอินเดีย ขอความเหน็ทานวากลับดมีั๊ย มาถึงตอนนี้จึงรูสึกวาถาไมมีทานพุทธทาสเตือนผมวาอยากลับนะ ผมคงกลับแลว แลว
กลับมาเมืองไทยจะเปนอยางไรบางกไ็มรู เพราะผมบอกแลว ผมปญญาดีหนอย คนปญญาดีนี่ถาออกไปทางเก มนักเ็กไดมาก ตอนหนึ่งทานบอกวา “สามเณรมา
ถงึอินเดียแลวตองเอาอะไรกลบัไปใหได” ทานรูวาอนิเดยีเปนแหลงพุทธศาสนา เปนแหลงปรัชญา เปนแหลงอารยธรรม แหลงวัฒนธรรมหลายอยาง กผ็มพูดแลว
เม่ือตะกี้นี้ ในเอเชียกม็ีจนีกบัอนิเดยีแหละเกาแกที่สดุ เปนแมบทของอารยธรรมของประเทศเล็กประเทศนอยอยางเรานี่ ทานบอกวาเอาวิชาความรูกลบัเมอืงไทยให
ได ทานเรียกผมวาสามเณรที่รกัหรอืไมงั้นกน็องรกัโดยธรรม ทานบอกวาอยากลบัมาถาไมไดวชิาความรูอยากลับมา ตอนหนึ่งทานบอกวา “ขอใหตั้งใจเรยีนตอไป 
เพ่ือไมใหใครลูบคมไดวา มาทั้งทเีปนการเหลวไหล” นี่คือคำพูดของทานผมลอกมา นี่เปนประเด็นที่ ๓ นะครับ

ประเดน็สุดทาย ซ่ึงเปนประเดน็สำคญัที่สุด สมยันั้นทานอายไุดประมาณ ๒๘ - ๒๙ ยงัไมเกิน ๓๐ ยังหนุมแนน กลับมาจากกรุงเทพฯ ยงัไง ตั้งคณะ

ธรรมทานยงัไง มีปณิธานแนวแนยงัไง จะทำยงัไงจึงจะเผยแผศาสนาได เหลานีเ้ราจะเห็นไดจากจดหมายหลายตอนของทาน ถาอานตอนนี้แลว พี่นองจะเห็นที
เดยีววา เมื่อตอนทานยงัหนุม ขณะที่มาตั้งคณะธรรมทาน ตอนที่ชาวบานหาวาทานเปนบา ตอนนั้นทานมีปณธิานแนวแนยังไง แลวปณิธานอันนี้ ทานจรรโลงมา
จนกระทั่งถึงแกมรณภาพ และไดความสำเร็จแคไหน ถาอานอยางนี้แลว จะเหน็ชัดเลย ทานอาจารยนี่ใจเด็ดแนวแนเหลือเกิน อนันีผ้มถอืวาเปนประเดน็สำคัญมาก
ในจดหมาย ๑๕ ฉบบัทีท่านมถีงึผมนี่ ใหทราบถงึวาทานพุทธทาส “พระเงื่อม อินฺทปโฺญ” มีความคิดอยางไรเม่ือมาตั้งคณะธรรมทานใหมๆ  แมชาวบานชาวเมืองก็

ไมเห็นดวย ผูใหญในกรงุเทพฯ ก็ไมเหน็ดวย พระผูใหญหลายองคไมเหน็ดวย นอกเสียจากสมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (เจรญิ ญาณวรเถระ อดตีองคประธาน

กรรมการมหาเถรสมาคม วดัเทพศรินิทรฯ กรงุเทพฯ) มเีมตตามาใหกำลงัใจทานถงึไชยานี่เลย ตอนนั้นคนไมเขาใจทานแยะ คนไมเขาใจทานพุทธทาสนี่ ขอโทษ

เถอะหลงัๆ กย็ังมี เมื่อตอนผมติดคกุการเมือง เขาวาผมเปนคอมมิวนิสต ผมอยูในคกุการเมืองลาดยาวประมาณ ๘ ป เกอืบจะ ๙ ป ตอนนั้นทานพุทธทาสก็ดำเนิน
งานของทานไปเร่ือย ๆ จากไชยานี้แหละ

ในชวงที่ผมอยูในคุกการเมอืงลาดยาว หนงัสือที่ชื่อ “ธรรมิกสงัคมนิยม” ทานไดแตงขึ้น อันนี้เปนที่ฮอืฮากันมาก เมื่อแตงหนังสือเลมนี้แลว ผูใหญที่
เปนฝายฆราวาสบางคน อยาใหผมเอยช่ือเลยครับ เขาเปนคนใหญคนโตมาก แตวาคนใหญคนโตนั้นไมใชจะเปนคนที่มคีวามคดิถูกตองเสมอไป ผูใหญทีม่ีความคิด
ไมถูกตองกแ็ยะเหมอืนกัน ผมเขาใจอยางนี้นะ ผูหลกัผูใหญบางคนบอกวาพุทธทาสเปนคอมมิวนสิต ทั้งนี้ไมใชเพราะทานรูจักกับพวกผมหรือใครที่ถูกจบัวาเปน
คอมมวินิสตในลาดยาว แตเพราะการศกึษาศาสนาพุทธของทานตามหลกัวิทยาศาสตร อยางไมมีไสยศาสตรมาปะปนนั้น เมอืงไทยหายาก พระผูใหญๆ ก็อยางวา 
จะดวยเหตุผลประการใดกแ็ลวแตไมคอยจะมีองคไหนออกมาชี้วานี่ไมใชพุทธ นี่มันไสยศาสตร ไมคอยมใีคร คลาย ๆ กบัวาไมอยาก “แกวงเทาหาเสี้ยน” ทาน
อาจารยของเราทานไมเห็นดวยทีพ่ระเจาจะไปอมน้ำมนตพนน้ำหมาก ไปเสกคาถาอาคมอะไร ศาสนาพุทธไมไดสอนเร่ืองอยางนี้ โดยเหตุที่ทานศกึษาพุทธตามหลัก

วิทยาศาสตร ไมเฉพาะฝรั่งที่อยูทีน่ี่นะ ฝร่ังที่อยูตางประเทศกเ็หน็ดวยกบัทาน เพราะทานไมเลนไสยศาสตร ทานเลนแบบ Scientific Buddhism ขอโทษ
ที่ใชคำภาษาองักฤษ ซึ่งก็แปลวา “พุทธศาสนาแบบวทิยาศาสตร” แบบวิทยาศาสตร หมายความวา ๒ กบั ๒ ตองเปน ๔ ๒ กบั ๒ จะเปน ๕ ไมได ถาใครบอกวา ๒ 
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กบั ๒ เปน ๕ นี่ไมใชวิทยาศาสตร ไมใช Scientific อยางนี้อาจารยพทุธทาสไมเอา และดวยเหตนุี้ ผูใหญหลายคน ทั้งสงฆ ทั้งคฤหัสถ เขาวาทานเปน

คอมมวินิสต พอทานแตงหนงัสือธรรมิก-สงัคมนิยมขึ้นมา คำวาสงัคมนิยมมันคลาย ๆ คอมมิวนสิต คนไมเขาใจ ผมถกูจับสมยันั้นเปนสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ขึ้นมา

ครองอำนาจ เขี่ย จอมพล ป. ตกกระปองไป จอมพลสฤษดิ์ขึ้นมาครองอำนาจ จับหมด พวกหนงัสือพิมพก็ถูกจับ ตอนนั้นผมเปนนกัหนงัสอืพิมพครับ เปน

บรรณาธกิารขาวตางประเทศของหนังสอืพมิพ “เสถยีรภาพ”
ผมกำลังพูดวามผีูหลักผูใหญฝายสงฆฝายฆราวาสไมเหน็ดวยกับหนังสือธรรมกิสังคมนยิมของทาน สังคมนิยมเปนคำที่คนไมเขาใจวามันแตกตางกบั

คอมมวินิสตยงัไง หรือคนทีเ่ขาใจแลวไมอยากเขาใจก็ม ีแกลงไมเขาใจก็มาก
ผมขอยอนกลับไปพูดถึงชวีิตในลาดยาวสักหนอย เมื่อตอนผมอยูในคุกลาดยาว มีพี่นองจากปกษใตถูกขงัรวมอยูดวยมาก ผมยงัจำไดหลายคนที่เปน

เพ่ือนๆ กัน ไดอานหนังสือธรรมกิสังคมนยิม ซ่ึงทานเขียนจากพุมเรยีง ไชยานี้แหละ ความจริงแลวหนังสือธรรมิกสังคมนิยมนี้ ชื่อมนัก็บอกแลว คำวาสงัคมนิยมนัน้
อาจจะทำใหคนเขวไดเพราะมนัคลายๆ คอมมิวนิสต แตทานอาจารยเอา “ธรรมกิะ” บวกเขากับ “สังคมนยิม” กห็มายความวา สังคมนยิมที่ทานหมายถึงนั้น เปน
สงัคมนยิมที่ตองมีธรรมะเปนเครื่องจูงใจ สงัคมนิยมที่มีธรรมะเปนฐาน ทานอาจารยเขาใจทฤษฎกีารเมืองดีมาก พอหนังสือเลมนี้ออกมาตูม ผูใหญฝายฆราวาส
บางคน กบ็อกวาทานพุทธทาสเปนคอมมวินิสต ไปสนบัสนนุพวกคอมมวินิสตอะไรทำนองนี้ นี่ผมพดูถึงประเด็นสำคัญในหนงัสือเลมนี้ใหเห็นถึงแนวความคดิทาง
การเมืองของทานอาจารย 

อกีเรื่องหนึ่งซ่ึงผมอยากจะพูดใหพวกเราโดยเฉพาะพระคุณเจาที่นั่งอยูที่นี่ไดฟงไดทราบคือ ตลาดหนังสืออินเดยีนี่กวางมาก อินเดียเปนประเทศที่ยาก
จน มีปญหาเยอะ พลเมืองตั้งพนัลานคน แตวาในเรื่องวิชาความรูแลวอินเดยีเปนเยี่ยมจรงิ ๆ ทานพทุธทาสนี่ตั้งแตหนุมเลย ทาน “หิวความรู” เหลอืเกิน ทานสนใจ
เร่ือง “มหายาน” มาก เถรวาทนั้นไมตองพดูถึง คัมภรีบาลนีี่ในเมอืงไทยสมบูรณแลว หาได คนได ไมตองตะเกียกตะกายไปที่อืน่ แตคมัภีรมหายานนั้นเมอืงไทยไม
คอยมี เดีย๋วนี้พอจะมบีางแลว สาเหตุที่ไมมีนั้นนะ ขอประทานโทษ คือ คนไทยเรานี่ทั้งฆราวาสทั้งพระเลย นึกวาของเราดอียางเดียว คนในเอเชยีไมวาเปนแขก พมา  
ลาว จีน อะไรสูไทยไมได พ่ีไทยดคีนเดียว

วนันี้ผมเขาใจวาคุณเสาวณยี ธโนฆาภรณ (ส. ธโนฆาภรณ) กอ็ยู คุณเสาวณยีมีบุญคณุตอเราชาวพุทธ ที่นำคำสอนของศาสนาพุทธฝายมหายานมา

เผยแผ เม่ือตอนคำ่ก็ไดพบกนันะครับ แลวก็ชวยเรียนใหทานอาจารยธรีทาส (ธีระ วงศโพธิ์พระ) ทราบดวย
ผมกำลงัพดูถึงคัมภรีมหายาน ตลาดหนังสืออินเดยีนี่กวางมาก สมาคมมหาโพธทิี่ผมอาศยัเขาอยูนั่นนะ เขาออกหนงัสอืรายเดอืนชื่อ “มหาโพธ”ิ 

(Maha Bodhi) เปนภาษาองักฤษ ผมกส็งมาถวายทาน หนงัสอืผมไมตองซื้อตองหาอะไร เสยีคาแสตมปสงมาให ทานเปดดูแจงความเห็นหนงัสือฝาย

มหายานหลายเลม ทานกจ็ดหมายบอกไปยังผมวา สามเณรชวยหาหนงัสือใหท ีทานใชคำแทนชื่อทานวา ผม “ผมกำลังจะใหเขาสงปจจยัไปใหสามเณรชวยซื้อ

หนงัสอืใหหนอย” สมัยนั้นผูที่ถวายเงนิทานโดยสงไปใหผมจากกรุงเทพฯ คือ ทานผูพพิากษา “สญัญา ธรรมศักด์ิ” เดี๋ยวนี้ปวยมาก พระยาลดัพลีธรรมประคัลภ (วงศ 

ลดัพลี) พระยาลัดพลีฯ นี่สงเสริมชวยอุปถัมภใหกำลังใจทานอาจารยมาตั้งแตตนเลย มหีลายคนครับ แลวกพ็ระดลุยพากยสวุมณัฑ ซึ่งเดี๋ยวนี้ทายาทของทานคอื 

คณุทิพวรรณ ปทมสถาน กย็งัอุปถัมภคณะธรรมทานอยู เงินที่ทานสงไปก็คงไมเทาไหร ทลีะ ๑๐ รูป ทลีะ ๑๕ รปู แตสงทางธนาคารนะ ไมไดสงทางสอดไปในจด
หมายซ่ึงทำอยางนัน้ไมไดเลย คำวา “สง” นี่หมายความวาทานใหญาตโิยมทางกรุงเทพฯ สงไปให เจาคุณลดัพลีฯ เอย คณุสัญญาเอย นายชำนาญ ลือประเสริฐเอย  
อะไรทำนองนี้ เดี๋ยวนี้เงนิ ๑๕ รูป ๒๐ รูป ทานอาหารมื้อเดียวยังไมคอยพอ สมยักอนซื้อหนงัสอืไดหลายเลม เลมละ ๓ แอนนา ๔ แอนนา ๖ แอนนา ทานใหชื่อ
หนงัสอืไป ผมกซ็ื้อหนังสือสงมาถวาย หนังสอืเหลานี้เปนหนังสือพุทธศาสนาฝายมหายานทั้งส้ิน

นี่ละผมอยากจะคุยวา หนงัสือที่ทานอาจารยเลนเกี่ยวกบัศาสนาพทุธฝายมหายานนั้น ผมเปนคนถวายบริการทาน ผมซื้อสงมา เพราะตอนนั้นหนังสือ
ประเภทนี้ทีเ่มืองไทยหาไมได เดี๋ยวนี้ก็ยงัหายาก ตอนหลังทานมาสงเสริมพุทธนิกายเซน ทานกเ็ผยแพร ไมใชไปหลงใหลอะไร แตวาความดทีานก็เอา อะไรที่เหลว
ไหลทานก็ไมเอา ทานเปนคนอยางนั้น เลอืกเอาแตดีๆ งานหาหนังสือมหายานเหลานี้ ผมเปนคนรับใชทาน ซื้อหนงัสอืเหลานี้สงมาถวายทานจนกระทัง่หลังๆ นีฝ่รั่ง
นบัถอืทานมาก เพราะทานไมใชเชี่ยวชาญเรื่องเถรวาทอยางเดยีว มหายานก็เกง เพราะเหตนุี้ฝร่ังถงึมาเมืองไทยแยะ ฝรัง่นี่พดูกพ็ดูเถอะ อยาหาวาผมรูดีนะ เขาจะ
รูจักศาสนาพุทธฝายมหายานมากกวาฝายเถรวาทหรือหนิยาน เพราะวาชาวพทุธตางประเทศโดยเฉพาะญี่ปุนนี่ไปอยูอเมริกาแยะ จีนก็มาก ก็เอาฝายมหายานนี่ไป
เผยแพร คนก็รูจกัพุทธฝายมหายานกอน แลวตอนหลังถงึมฝีร่ังที่สนใจจริงๆ ในเร่ืองเถรวาทนี ่มาถงึพมุเรียงมาถงึไชยา มาอยูที่นี่มาคนควาอะไรตาง ๆ นี่แหละครับ

นี่แหละครับความทรงจำของผมที่มีอยู ที่เกดิจากทานอาจารยพุทธทาส เกิดโดยวธิีนี้ และมีอยูตดิตอกนัโดยจดหมาย จนกระทั่งสงครามญี่ปุนเกิด พอ

สงครามญี่ปุนเกดิ ก็ขาดการติดตอ ผมถกูจบัเปนเชลย ที่คายเชลยสงครามในอนิเดยีที่เขาทดลองอาวธุปรมาณูเมื่อ ๔-๕ วันนี้ อินเดียทดลองปรมาณูที่ทะเลทรายนี ้

เขาเรียกวาทะเลทราย “โปกขรา” องักฤษเอาผมไปขงัไวที่นี่ ไมใชผมคนเดียวนะ เอาญี่ปุน เยอรมนั อิตาลี หลายพันคน เอาไปขงัไวที่นี่ ที่ขงัไวที่นี่เพราะมนัเปนทะเล
ทราย ทะเลทรายนี่ขอประทานโทษพีน่องที่ไมเคยเหน็ทะเลทรายคงจะวาดภาพไมออกนะ พูดงายๆ วา ในทะเลทรายนัน้ถงึมีปกก็บนิหนไีมได ไมมขีาวจะกนิ ไมมนีำ้
จะกนิ ถึงตอนนี้ผมก็ขาดการตดิตอกบัทานอาจารย

พอผมไปเปนเชลยแลวชีวิตกเ็ปล่ียนไป ไมไดเปนเณร ผม “สกึ” เม่ือตอนญ่ีปุนบกุไทย ถกูจับแลวชวีิตก็ลำบากมาก ขอประทานโทษไมมีอะไรจะกิน ใน
คายเชลยนั้นหมาแมวหลงเขาไปถูกจบักินหมด ผมอยูกบัญี่ปุนครบั องักฤษเอาคนไทยไปขงักับญีปุ่น ลำบากมาก นี่ละครบั ผมก็ขาดการตดิตอกับทานอาจารย จน

กระทั่งสงครามสงบ องักฤษจึงสงผมกับคนไทย ๔-๕ คน มาขึ้นที่สิงคโปรแลวโดยสารเรือที่หาดใหญ มาขึ้นที่กรุงเทพฯ

สรุปแลวผมไปอนิเดีย ไปกับพระโลกนาถ สตางค “แดงเดียวกไ็มมไีป” กลับมาจากอินเดีย “แดงเดียวกไ็มมมีา” เหมือนกัน
มคีนถามผมวาคุณกลับมาเมอืงไทยแลวทำไมคุณไมติดตอกับทาน อันนี้ผมตอบตรง ๆ มันเปนความรูสึกผดิของผม ผิดในแงที่วา เม่ือกอนนี้ผมเปนเณร  

ผมเรียกทาน “หลวงพี่” จริงอยูเปนฆราวาสกเ็รยีกหลวงพี่ได ทานรักผมมาก เมตตาผมเหลอืเกิน แตวาชีวิตในคายเชลยระหวางสงคราม ๔-๕ ปนี่ผมเปลี่ยนเพศไป

เปนฆราวาส แลวกผ็านพนประสบการณตางๆ แยะเหลือเกนิ จนกระทั่งกลับเมืองไทย พอกลับมาเมอืงไทยแลว ชีวติยากจนของผมก็ตองดิ้นรน ตีนถีบปากกัด ไมมี
โอกาสไดมานมัสการทาน

แตวาในที่สุดกไ็ดมโีอกาสนมสัการทาน เมื่อตอนทานไปอินเดีย ไปกบัเจาชื่น สิโรรส คณุชำนาญ ลอืประเสรฐิ ตอนนั้นผมทำงานอยูกบัสถานทูต
อนิเดียแลว อินเดียเขาเขามาเปดสถานทตูใหม ๆ ผมเปนเจาหนาที่ทำงานกบัเขา ทานไปขอวซีา จะเขาอินเดยีตองไปขอวีซา กไ็ดพบกัน ผมก็กราบนมัสการทาน จำ

ไดวาทานแสดงอาการกับผมคลายๆ กับวา เฉยๆ ไมยินดี ยินราย ตามวสิัยผูมกีเิลสนอย เหตุการณนั้นอยูในป พ.ศ. ๒๔๙๘
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หลังจากนั้นผมมาที่สวนโมกขหลายครั้ง ทานไปอินเดียเมื่อป ๒๔๙๘ รูปในหนงัสอืนี่นะครบั (ปกหนังสือ “พทุธทาสรำลกึ”) ทานไปนั่งอยูที่เมือง
ราชคฤห มูลคันธกุฎีวิหาร เปนที่ศักดิ์สทิธิ์มาก ตอนทานไปอนิเดีย ผมกไ็ดถวายอะไรทานไปหลายอยาง ถวายหนงัสอืนำเที่ยว จะไปที่ไหน ยังไง คารถคาราเทาไร 
แตวาทานไมตองยุง ทานมคีุณชำนาญเปนไวยาวจักร เจาชื่นฯ ดวย ดูเหมอืนจะเปนโยมอปุฏฐาก ผมเรียนใหทราบแลวหลงัจากกราบทานที่สถานทูตอินเดียแลวผม
กม็าที่นี่ แตอยางวาชวีิตฆราวาส มีครอบครวัมนักต็องดิ้นรนตนีถบีปากกดัไปตามวิสยัฆราวาสหรือคฤหัสถ
กข็อจบแคนี้ ในเร่ืองความทรงจำของผมที่มกีบัทานพุทธทาส

ขอมลูผูเขยีน

1. ชือ่ ดร. กรุณา สกุล กุศลาสัย

2. ตำแหนงและหนาที่การงานในปจจบุัน   
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ศลิปนแหงชาติ

3. ประสบการณและความเกี่ยวพันเกี่ยวกับสวนโมกขพลารามในอดีต และ/หรือ ปจจุบัน

สงขาวคราวของวงการหนงัสอื วงการศาสนาทั้งในเมืองไทย และตางประเทศกับทาน ระหวางที่เรยีนอยูในอินเดีย
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มรดกอันสนุทรยี์ของพระอาจารยพ์ทุธทาส
ดร.  จารพุรรณ กุลดิลก

“    อนุสาวรยีท์ี่แทจ้ริงของฉนั คือกองกระดาษเกา่ ๆ เขียนคา้งอยู่ 
   ” ไม่ใชก่ระดูกที่กลายเป็นไข่มุกด์ หรือเครือ่งยศ หรือเจดยี์ พพิธิภณัฑ์อะไร

พุทธทาสภิกขุ

 มรดกธรรมทา่นมอบ ฝากไว้
เกดิก่อบนัดาลใจ ผ่านข้าม
ทกุข์ก่อนเกา่ยากไร้ เวียนวา่ย
มนุษย์พึงฝกึขอ้ห้าม   เครง่ครดั ถอ้ยคำ ฯ

 สุนทรียเพริศแพร้ว รสธรรม
ชวนทอ่งชวนจดจำ แจม่แจ้ง
เป็นตัวอยา่งสัจจธรรม รู้ต่ืน
ชว่ยกล่อมโลกแหง้แล้ง   ชุ่มช้ืน คนืงาม ฯ

 ลิขติงานผา่นหว้ง อนันตกาล
ลว่งวฏัฏะสายธาร คล่ืนซ้ำ
พุทธทาสดั่งตำนาน   ความว่าง แห่งจติ
พูนเพิ่มปัญญาล้ำ   หลดุพ้น อวิชชา ฯ

  พุทธทาส ลขิิต บทเรยีนโลก   ความสุขโศก โง่ทุกข์ เปน็ไฉน
  เรียนรู้จาก ตนเอง ใช่อื่นไกล   บนัดาลใจ ด้วยกลอน ทา่นสอนคน

  ให้อยู่บน พื้นฐาน ของความว่าง   จิตเป็นกลาง เรียนโลก เปน็ดอกผล
 “ ” พินิจดู ตัวกู อยา่งหลดุพ้น   ไม่ตดิยึด ตัวตน จนอ่อนใจ

  ใช้ตาหู เพ่งพิศ พินจิดู   โลกนี้คือ ที่อยู่ เช่นไฉน
  กฎเกณฑ์โลก กำหนด โดยผู้ใด     จรงิฤๅไซร้ ใหต้ัวตน ครองโลกา

“   โลกนี้เพยีง บทเรยีน ใหเ้พียรอา่น   หมั่นวิจารณ์ ต้ืนลึก รีบศกึษา
  ให้รอบรู้ แจ่มจน พน้มายา   แล้วโลกมา เป็นบ่าว เรารำ่ไป!”
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   ถอ้ยคำกลา่ว ลึกซึ้ง พงึศึกษา   โลกมายา จกัเห็น ดว้ยตาไหน
  ทางลดเล้ียว มดืมิด ปดิตาใน    ทา่นแนะให้ แสงสว่าง ทางอาจารย์

“   โลกนี้เหมือน ทางผา่น ที่รกเล้ียว   เพื่อทนสู้ อดเปรี้ยว ไปกนิหวาน
  พ้นโลกนี้ มียิ่ง กวา่อ้อยตาล  ‘เพื่อพบพาน อมฤ- ตโลกา!’ ”

   มรดกโลก ท่านมอบ ทางหลดุพน้   เดินให้พ้น บทบาท วัฏฏส์ังสาร์
  โรงละคร แห่งนี้ ใกล้มรณา   ละครใหม่ ย่อมมา เขา้แทนท่ี

“    โลกเรานี้ ท่ีแท้ คือโรงละคร   ไม่ตอ้งสอน แสดงถกู ทุกวถิี
  ออกโรงกัน จรงิจงั ท้ังตาปี   ”ตามทว่งที อวิชชา จะลากคอ  

  อวิชชา แทรกซ้อน อยู่ถ้วนท่ัว   จงรู้ตัว ต่ืนรบั สดับหนอ
  ทำการงาน กินอาหาร แต่เพยีงพอ   เพื่อเรียนรู้ ถกัทอ กายปัญญา

  อันกายพร้อม ใจพรอ้ม ได้เรียนรู้   อ่านคำครู พทุธทาส เปรียบศกึษา
  ดว้ยตั้งมั่น แนว่แน่ พลกีายา   เพื่อปญัญา ปกหล้า ช่ัวฟา้ดนิ

“   จงทำงาน ทกุชนิด ดว้ยจิตว่าง   ยกผลงาน ใหค้วามว่าง ทุกอย่างส้ิน
  กินอาหาร ของความว่าง อยา่งพระกนิ   ”ตายเสรจ็สิ้น แล้วในตวั แตห่วัที

  เดินไปสู่ นิพพาน ทุกขณะ “ตาย-ก่อน- ”  ตาย ลดละ กเิลสผี
  พ้นยึดมั่น อมตะ เกดิทนัที   ความเชน่นี้ ท่านสอน ให้คิดพลัน

“    ขณะใด จิตไม่ มี ‘ตวักู’    นิพพานก็ ปรากฎอยู่ ณ จิตนั่น
 พอ ‘ตวักู’  เกิดได้ ในจิตนั้น   ”สงัสารวฏัฏ์ กพ็ลัน ปรากฎแทน

  เช่นฉะนี้ จงึเปน็ เคลด็การฝึก   พ้นจากทุกข์ ท่ีฉุดลึก กี่ชาตแิสน
  อันถว่งจม ตมมืด ท่ัวดินแดน     อันเมืองแมน แสนสงสาร บา้นกงกรรม

   กรรมดชีั่ว เกิดข้ึน อุปาทาน   จิตกาธาน เผาไหม้ จนชอกช้ำ
  บม่จนเบ่ือ ความเกดิ ที่เดนิยำ่     วมิตุตเิถดิ หลุดบ่วงกรรม ณ บดันี้
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“   ท่านผูใ้ด ว่างได้ ดังวา่มา   ไม่มีท่า ทุกขท์น หมน่หมองศรี
‘ ’  ศลิป ในชวีิต ชนิดนี้  ‘ ’   ”เป็น เคล็ด ท่ี ใครคิดได้ สบายเอย

      

  ดว้ยฉะนี้ จงึเสมอืน แรงบันดาล   ให้จดจาน เรยีนรู้ อยู่ไม่หาย
  คำของท่าน พทุธทาส ยังไม่ตาย   แม้รา่งสลาย เสร็จกิจ จิตกาธาน

   ดว้ยรบัรส พระธรรม จากคำกลอน   ดั่งได้ดื่ม ชาร้อน ที่หอมหวาน
  แสนชุ่มฉ่ำ รินรด จิตวญิญาณ   ความหอมหวาน ยงัคงอยู่ ในผู้คน

  แม้กานำ้ พังทลาย ไม่คนืร่าง   สนุทรยีภาพ ยังค้าง ทุกแห่งหน
   ขจรขจาย ถว้นทั่ว แดผ่องชน    ทรงคณุคา่ เป่ียมลน้ มรดกธรรม

   อนุสาวรีย์ กองกระดาษ ท่ีเขยีนค้าง   อุบายทา่น จัดวาง ต้ังคำถาม
  ไรค้ำตอบ เพื่อคน ได้พยายาม   เรียนรู้ตาม พบคำตอบ ชอบด้วยตน

   ปริศนาธรรม ตา่งคน ต่างเรียนรู้   เพื่อเป็นครู สง่ต่อ ในมรรคผล
  จรรโลงโลก ให้สมกบั ความเป็นคน   สร้างชุมชน ใหเ้รอืงรอง แสงทองธรรม

   ขอเรยีงร้อย บทกลอน ท่ีเขยีนค้าง   วางอักษร ก่อสร้าง ครบรอ้ยฉนำ
  ชาตกิาลเกิด พุทธทาส ทาสแหง่ธรรม   ดว้ยถอ้ยคำ เรียนรู้ กราบครกูวี

  อันความงาม กวา่งาม จากแหลง่ไหน   คอืการให้ พ้นทุกข์ บรมสุขขี
  อ่านร้องกรอง เกดิปัญญา เชน่ฉะนี้   ขอเพียรต่อ โคลงกวี ชั่วชวีีเอย
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ทา่นอาจารย์สวนโมกข์ที่ข้าพเจ้ารู้จัก
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชวีิตและงานของท่านพทุธทาสภกิขุ

   โกวิท เอนกชัย (เขมานนัทะ)

๑
  เหตุผลที่ผมรับคำเชญิมาพูดเกี่ยวกบัทา่นอาจารยส์วนโมกข์ กม็ ีอย ู่ ๒ 

ประการ
   ประการแรก คอื อยากจะพูดในสิ่งที่อยากจะพูดซึ่งคิดเพียงแตว่า่จะไดเ้พิ่ม

   เตมิในสว่นที่ตัวเองได้รู้เห็น เพื่อประกอบกับทัศนะ หรอืสิ่งทีท่่านทั้งหลาย ไดย้นิได้
  ฟงัจากคนอื่น หรือพระภิกษุรปูอื่น เกี่ยวกับชีวติของท่านอาจารย์

    เหตุผลประการที่ ๒ ก็คอื ผมเองโดยส่วนตัวเปน็หนี้พระคุณทา่นอาจารยม์าก 
 ไมรู่้จะตอบแทนด้วยวธิีใดตั้งแต่ท่านสิ้นบุญแล้วก็ยงัไม่ไดล้งไปกราบศพ มวัแต่ไป

   พูดที่โนน่ที่นี่ ถือเอาเป็นเสมือนวา่เปน็บุญกริยิา คือ การได้พูดถึงบคุคลที่เรารกัเรา
 เคารพ ทั้งนีไ้มไ่ด้หมายถงึวา่เราจะเทิดทูนเฉพาะทา่นอาจารยส์วนโมกข์คนเดียว
   เทา่นัน้ คนอื่นเราไม่นับถือ ผมไมอ่ยากจะเหน็ตัวเองหรือเพื่อนฝูง หรือแม้แตช่าว

  พทุธทั่วไปมกีริิยาอยา่งนั้น ซึ่งเปน็อาการยึดมั่นยดึตดิในครบูาอาจารยข์องตัว กริิยา
 เชน่นั้นในพทุธศาสนาถอืวา่ไมง่าม แมแ้ต่พระพทุธเจ้าเองเมื่อไปแสดงธรรมจน

 อุบาสกอุบาสกิาเลื่อมใสแล้ว เปลี่ยนจากการนบัถอืพวกนิครนถห์รือไชนะมานบัถอื
  ท่าน ท่านยงัเตอืนว่า ให้ทำทานทำบุญกับนกับวชที่เคยนับถือต่อไป

  คำนงึถึงภาษติจ ีนบทหนึ่ง ที่เก ี่ยวกบัความสัมพันธ์ระหว่างศษิย ์และคร ู
  สำหรับคนรว่มสมยัหรือคนรุ่นใหม่ๆ อาจจะเห็นเป็นสิ่งเรอ่ร่าไปแล้วก็ได้ "เปน็ครู

หนึ่งวันเป็นบดิาชั่วชวีติ"  คำพดูนี้เราไดย้ินบอ่ย ด้วยเหตุผลที่วา่ปราชญจ์นีโบราณ
  ถือวา่ครูนั้นหายากยิ่งนัก เป็นธรรมเนียมของคนตะวนัออก เมื่อบคุคลเริ่มออก

 แสวงหาความรู้แจง้ทางวิญญาณ ประการแรกเขาตอ้งหาครูของเขาให้พบกอ่น 
 ปราศจากครูแลว้การงอกงามกา้วหน้ายอ่มลำบาก เวน้ไว้แตก่รณขีองบรุุษชาติ

   อาชาไนย อย่างกรณพีระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่แม้กระนั้นท่านก็ยังตัง้ต้นด้วยครู แม้
 วา่ครูสอนไมส่มบรูณ์ก็ตาม ท่านอาจารย์สวนโมกข์นั้นเคยปรารภให้ผมได้ยินอย่าง

    น้อย ๒ ครั้ง เรื่องเกี่ยวกับครู ท่านใช้คำว่าผมเพราะวา่ผมเองเปน็นักบวชตอนนั้น 
   ทา่นไมใ่ชค้ำวา่อาตมา ครูของผมคอื นายคลำ นั่นคือการทดลองความจรงิแหง่ชีวติ 

  คลำทางไปโดยลำดบั ผมคดิว่านี่เปน็สิ่งสำคญัที่ตอ้งเขา้ใจเป็นเบื้องต้น ตอ่วถิทีาง
ของทา่นอาจารยส์วนโมกข์
   การมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคดิมากมาย แตแ่ล้วความคิดอันนั้นกว็่าง

  เปลา่เหมือนฟองนำ้ที่เหือดแห้งไป ถ้าปราศจากการทดลอง ในหนงัสืออตัประวตัิ
ของมหาตมา   คานธี ประโยคแรกนี่สำคัญมาก แมโ้ดยทั่วไปเราทราบว่ามหาตม k

  คานธเีปน็นกัการเมืองเปน็ผู้นำ แตแ่ล้วท่านเองเรียกตวัเองว่าเป็นนกัศาสนา  
ข้าพเจา้ทดลองชีวิตทางศาสนาในสนามของการเมือง" จิตสำนกึของมหาตมคาน

  ธีนั้นเป็นนกัศาสนา เป็นผู้ปฏิบตัิศาสนธรรม ผมคิดว่าจติสำนึกทีน่ำบคุคลไปสู่ความ
 สำเรจ็ เปน็ส่ิงที่ต้องพินิจพิเคราะหเ์ปน็เบือ้งแรก

  กรณีของสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งเรารู้ว่าพระองค์ท่านเป็นวีรบุรษุของชาต ิ
   รวมชาติบ้านเมืองที่แตกสลายให้คืนสูเ่อกภาพ คำถาม คอื เพราะอะไรพระเจ้าตาก

  จึงประสบชัยชนะทั้งๆ ที่เปน็สามญัชน ในขณะที่เชื้อพระวงศ์ที่เปน็ทายาทสายตรงก็
  เปน็หวัหนา้กก๊หนึ่งดว้ย แต่ไมไ่ด้รบัการสนบัสนุน จติสำนึกทีน่ำพระเจา้ตากไปสู่ชัย

ชนะกค็ือความจงใจท่ีจะรวมไทยอกีหนหนึ่งนั่นเอง
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   ความดำรทิี่จะรวมไทย ในขณะที่เจ้าก๊กอื่นๆ นั้นฉวยโอกาสไขวค่วา้เอาบาง
  ส่วน ในช่วงท ี่ประเทศบา้นเมืองแตกเปน็เส ี่ยง จ ิตสำนึกท ี่สตัย ์ซ ื่อต ่อชาติต ่อ

 เก ียรต ิภ ูม ิของบ ้านเม ืองน ี้นำไปส ู่ชยัชนะในท ีส่ ุด น ั่นไมไ่ด ้หมายถงึแคร่วม
  ประชาชนทั้งหมดด้วย จิตสำนึกเช่นนี้สำคญันัก แตว่่าเอาชนะใจประชาชนทั้งหมด

   ด้วย จิตสำนกึเช่นนี้สำคัญนกั มหาบุรุษทั้งหลายหรือบุรุษชาติอาชาไนย ยอ่มรกัษา
จติดวงแรกที่เปี่ยมกศุลสำนึกไวอ้ยา่งตอ่เนื่องและยาวนาน
   ท่านอาจารย์สวนโมกขก์็เหมือนกัน ภายหลังนั้นท่านพูดกบัผมว่า ที่จริงผม

  ไมใ่ช่คนมีความรู้ความสามารถอะไร แต่ผมมีสิ่งหนึ่งคอืผมจรงิเสมอ ท่านพูดอย่าง
นั้น   แล้วเราจะเหน็ว่าทุกครั้งที่ทา่นเทศนา ท่านได้กระทำแล้วอยา่งจรงิจงั พระภิกษุ

 โดยทั่วไปมกัจะพูดเลน่พดูหัวพดูใหโ้ยมติดอกติดใจ แตว่่าทา่นอาจารยเ์วลาเปิดมติิ
 แหง่การเทศนานั้น บางทีเราใจเตน้ระทกึกลัวท่านจะพดูอะไรที่เราไมอ่ยากได้ยิน 
  ซึ่งเป็นนิสยัของเรา ที่ไมอ่ยากให้ใครมาเจาะแทงเขา้มาในหวัใจของเรา เหมอืนกบั

   ว่าน้องสาวหรือเพื่อนบอกเราว่า เธอมันโง่ เราจะไม่ชอบทั้งๆ อาจจะเปน็เรือ่งจรงิ 
 บทบาทของท่านอาจารย์สวนโมกขน์บัตั้งแต่วนัแรกของการตัง้สวนโมกข์ และปนีั้น

เป็นปีประเดิมของการชิงชัยความเป็นผู้นำทางปัญญา
  ประเทศนี้นบัตั้งแต่ราชอาณาจกัรสโุขทัย ซึ่งปกครองดว้ยระบบพ่อเมือง 

  บดิาปกครองบุตร จนกระทั่งอยุธยา ดว้ยระบบเทวสิทธิ์จนกระทั่งรัตนโกสนิทร์ด้วย
  ระบบสมมติเทพ หรือกินรวมไปถงึสมยัศรีวิชัยดว้ยแล้วนบัเวลาได้ประมาณ ๑,๐๐๐ 

 ปีเศษ หนึ่งพัน  กว่าปี ที่อำนาจเด็ด  ขาด ศนูยร์วมของอำนาจอยู่ในกำมือของพระ
 มหากษตัรยิ์ในรูปหนึ่งรปูใด ปีพ.ศ.  ๒๔๗๕ เป็นปทีี่ประเทศเรามปีระสบการครั้งใหม ่

คอืช่วงแห่งการโอ   นถ่ายอำนาจรัฐ จากการศนูยร์วมไปสู่คณะราษฎร์ สิ่งนี้ถ้าฐานะ
 ของผู้รับรู้เป็นนักเรียนนอก เช่นนายทหารที่เคยไปเรียนฝรั่งเศสก็ไม่แปลกอะไร 

เพราะเข  ารู้ว่าอำนาจตกถงึมือประชาชนได้ เขามีประสบการณ์ในการปฏวิัตเิปลี่ยน
  แปลงแลว้ แตผู่้ที่ไม่เคยไปเรยีนเมืองนอกอยา่งท่านอาจารย์สวนโมกขน์ั้น นับเป็น

   สิ่งใหมท่เีดียว และผมเชื่อวา่ผู้ที่มีพลังสรา้งสรรค์ ซ่อนอยูใ่นตวั ในช่วงนั้นคงเกดิ
การเคลื่อนไหวในกระแสความรู้สกึนกึคิด   ว่ามันอะไรกันนี่ ที่ภาษาโรมนัเขาว่า โค
วาดิส  แปลว่าจะเอาทางไหนกันแน่ เมื่ออำนาจที่เคยอยู่ในมอืของพระมหากษัตริย ์

 ถูกโอนถา่ยไปสู่คณะราษฎร์ซึ่งเปน็อะไรก็ไมรู่้ในความรับรู้ของคนไทยทั่วไป ดังนั้น
เองผู้ที่ม ีพลงัอยู่ในตัวจำตอ้งแสวงหาความจรงิ  ด้วยเหตผุลข้อนี้กระมัง ที่มหา

 เงื่อมซึ่งอยู่ในวยัท้าทายทางภูมปิัญญาและการค้นหานั้น นำสวนโมกขเ์ขา้สู่ยคุ
  แสวงหาหลกัธรรมจากพระคมัภรีป์ฎิก และการปฏบิตัตินเสมือนแปลกประหลาด พึ่ง

ตนเองในกระแสธรรมชาติในช่วงชิงชยัความเป็นผู้นำทางปัญญานั้น
   ชื่อของสวนโมกขพลาราม บอกวา่ เปน็อารามสวนป่าที่ใหพ้ลังตอ่วมิุติ นี่คือ

 จิตดวงแรกที่ท่านตั้งปณิธานไว้ ผมเชื่อว่าถึงปจัจุบันนี้ปณิธานอันนี้ไดบ้รรลถุึงตาม
   ที่ท่านตั้งไวแ้ล้ว ตามระดบัของทา่น ผมไม่ได้ใชป้ระโยควา่ดีที่สุดในโลก ไม่มีใคร

   ทดัเทยีม ไมใ่ช่อยา่งนั้น จดุนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะได้เข้าใจอุปนสิัยของท่าน กค็ือท่าน
   เปน็คนจรงิ และก็จิตดวงใดตั้งไว้แล้ว กต็อ่สู้เพื่อรกัษาจติดวงแรก ที่ตั้งปณธิานไว ้

ใหบ้รรลเุป้าหมายใหไ้ด้
   ครั้งหนึ่งผมเคยเรยีนถามท่าน เมื่อสมัยผมเองยงัเป็นนักบวช ด้วยความท้อ

  แท้ระอา หรือจะพูดว่าเบื่อหน่ายพรหมจรรย์ วา่การบวชช่างเตม็ไปด้วยระเบยีบกฎ
  เกณฑม์าก ผมเชื่อวา่คนส่วนใหญ่ชอบธรรมะ แตว่่าเมื่อต้องปฏิบตัิ ต้องควบคุมตัว

 เอง ต้องอดกลั้นนี่   มันลำบากมาก เราชอบธรรมะ แตไ่ม่ชอบระเบยีบอะไรที่มนับีบ
   คั้นมากเกินไป ผมสอบถามทา่น ด้วยความเชื่อมั่นในความแข็งแกรง่ของท่าน ทา่น

 กลับใหค้ำตอบเสมือนที่พระพุทธเจา้ใหค้ำตอบกับพราหมณ์ ซึ่งเขา้ใจผิดในทางดี
    ต่อพระองค์ อาจารย์ท่านบอกว่า เปล่า ผมไม่ได้แข็งแกร่งอะไร ผมคดิจะสกึตั้ง

หลายครั้งนะ คณุรู้หรือเปล่า   นี่เป็นการบอกอะไรบางสิ่งทีต่รงไปตรงมา สัตยซ์ื่อ

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org

www.buddhadasa.in.th



   ตอ่ความเป็นจริง ที่จริงทา่นจะคยุโวทับเสยีกไ็ด้ว่า ท่านแกร่ง ซึ่งผมก็เชื่ออยู่แลว้ 
  เชน่เดียวกบัที่พราหมณค์นหนึ่งถามพระพทุธเจ้าวา่ พระองค์เป็นสัพพัญญู ตลอด

   ทกุขณะไหม คือรู้แจ้งอะไรทุกอยา่งไหม แทนที่พระพุทธเจ้าตอบวา่ใช่ ทา่นบอกวา่
   เปลา่ ทา่นบอกวา่ตถาคตไม่ไดเ้ป ็นสพัพญัญู ร ู้แจง้เหน็จรงิตลอดทกุๆ ขณะ 

  พราหมณก์ย็งัคิดเขา้ข้างว่าก็แล้วทำไม เมื่อถูกถามปญัหาคราวไร พระองค์ท่าน
ตอบได้ทันทรีาวกับว่ารู้อยูแ่ลว้ลว่งหน้าเล่า?  พระพทุธเจา้ทา่นทรงอธบิายว่าเนื่อง

   จากจติทา่นบริสุทธิ์ เมื่อโน้มไปสู่ปญัหาๆ ก็แตกออก เนื่องจากมนษุย์เรานั้นมีอา
   สวะห่อหุ้ม ดงันั้นมีความเชื่องช้าทางภมูิปัญญา ปัญญาไม่แล่น ส่วนพระพทุธเจา้ผู้

  บรสิุทธิ์นั้นก็ไม่ได้รู้คำตอบอยู่ลว่งหนา้ นี่คือบุคคลที่มีเกยีรตใินตวัเอง ในบรรดาผู้
 นำในทางจิตวิญญาณ มพีระองค์เดยีวทีโ่ดดเดน่ในความสตัย์ซื่อต่อเพื่อนมนุษย ์

  ไมอ่้างตวัวา่เปน็เทพเจา้ ไม่อ้างเรื่องอะไรทั้งสิ้น แม้แต่วา่ไมอ่้างตวัเองเป็นประตู
 ธรรมซ่ึงทุกคนตอ้งเดินผ่าน นั่นเป็นเกยีรตยิศในความสตัย์ซ่ือ

   ท่านอาจารย์สวนโมกข์ก็มีจริยาอยา่งนั้น ท่านบอกอะไรตรงๆ และสาเหตุ
  ของการคดิจะสกึ กเ็ปน็เรื่องนา่ขบขันทั้งสิ้น คอืเห็นคนเขาถอืปนืมายิงนกในวดั 

  ท่านเลา่ว่าผมนึกสนกุอยากจะไปหาปนืสักกระบอก ยงินก  มนับอกถึงจิตที่ซุกซน
  คิดนกึ แต่แล้วนั่นเป็นเพียงรูปของความคดิที่ผา่นเข้ามา สว่นสิ่งอืน่ที่ยิ่งใหญ่กวา่ดู

แลครอบงำไว้ได้    สิ่งที่ยิ่งใหญก่ว่านั้น ผมคดิว่าเรานา่จะเรียกว่าบารมี ในความ
 หมายที่แทจ้รงิของพุทธศาสนา ไม่ใชใ่นความหมายของความเป็นเจา้พ่อหรือ

    อันธพาล ซึ่งเรานำมาใชผ้ิดๆ เสยีแล้ว ปวงพระศาสดาในอดีต ไม่ว่าเป็นศาสดาที่ยิง่
 ใหญห่รือศาสดาพยากรณ์ ซึ่งเปน็ศาสดาที่มาเพื่อป่าวประกาศท้าทายอำนาจรฐั

 ต่างๆ นั้น  นา่จะมอีปุนิสัยหนึ่งกค็ือความเป็นบรุุษชาติอาชาไนย เมื่อปฏบิัติแล้วกต็อ่
เนื่องไม่หยุดหย่อน   สำหรับเราท่านผูม้บีุญ คือได้พบพระพุทธศาสนา ไดพ้บครูบา

  อาจารย์ที่ดี แตเ่ราอาจจะด้อยในทางวาสนาที่จะไดท้ำการกุศลใหญ่หลวงก็ได้ คือ
 เรามีบุญแตว่า่บารมีไมห่นนุ ผมคิดว่าคนโบราณ  ผูเ้ป็นสตับรุษุของไทย เขาพดูเขา

  คดิดีมาก ทา่นคงได้ยินคำวา่ "บญุพาวาสนาสง่"   ใช่ไหมครบั คอื "บุญพาวาสนาส่ง" 
 การไปพระนิพพานนั้นตอ้งอาศัยบุญและวาสนา บญุมีหากแต่บารมไีม่ถงึ เขาพูด

อย่างนี้
  ที่จริงแล้วผมตอ้งออกตัวไวก้่อนวา่ ในการพูดถึงใครคนใดคนหนึ่งให้ถูก

 ต้องบรบิูรณ์นั้น เราทำได้ยาก
  ผมเองเมื่อต้องพูดเกี่ยวกับพระเดชพระคุณทา่นอาจารยส์วนโมกข์นั้น ตะ

   ครั่นตะครอทีเดยีว เพราะไม่รู้จะพูดออกรูปไหน ตั้งทา่จะพดูในเชงิวิชาการ คดิ
   ทบทวนไปทวนมาคิดวา่ มันอาจจะมปีระโยชน์ แตว่่าผู้อื่นคงพดูไดด้ีกวา่ผมแน่  ดงั

 นั้นก็คิดว่า ช่วงหนึ่งผมใช้ชวีิตร่วมกบัท่   าน ในชว่งกอ่นหน้าที่โลกจะขานรับ และ
    ช่วงหลังจากโลก หรือประเทศชาติ หรือในเอเชยีนี้ ขานรับท่านแลว้ น่าจะมเีรื่อง

  เลา่สู่กันฟังได้ สำหรับผมนั้นไมว่า่โลกจะขานรับท่านหรอืไมข่านรบั ท่านยังเป็น
  ทา่นอาจารยเ์หมอืนเดิม เปน็ร่มโพธิ์รม่ไทร และไปผ่านสวนโมกขท์ี่ไหนกแ็วะเขา้
   ไปนั่งถามปัญหาเรื่อยไป โดยไมไ่ด้รู้สึกว่า ทา่นยิง่ใหญ่ หรือทา่นเป็นยักษใ์หญ่ใน

 วงการพุทธธรรมอะไร   ผมคงจะต้องนำเกร็ดเลก็ๆ น้อย  ๆ  มาเล่า แทนที่จะเป็นวชิา
   การ แตน่ั่นย่อมหมายถึงว่าเปน็อัตวิสยัของผมด้วย เพราะว่าผมเป็นผู้เลา่ มีขอ้เท็จ

  จริงอนัหนึ่งที่มีคนกลา่วกันวา่ เมื่อนักเขียนเลา่อัตประวัติของตัวเองแลว้ จะมคีวาม
 จริงน้อยกว่าเรื่องที่เขาแตง่ขึน้เสียอีก เพราะเขาได้วางกลไกป้องกนัตัวไวห้ลายจดุที

  เดยีว ผมเองไม่ใชน่ักเขยีน แต่ว่าจะเลา่เพื่อท่านจะไดข้า่วสารเกี่ยวกับบุคลกิภาพ 
   อุปนสิัย ชีวติสว่นตัว และการทดลองความจริงของท่าน ...

๒
 มีคนเคราะห์รา้ยไม่ใชน่้อยที่ลงไปสวนโมกข์ แล้วไปเหน็อากัปกิริยาของทา่น 

   แล้วเข้าใจไมไ่ด้ เช่นเลีย้งไกเ่ต็มวัด หรอืเลี้ยงปลารอบกุฏิ หรือเลีย้งสนุัขพนัธุ์ด ี
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   อาจจะเขา้ใจผดิวา่ แหม ทา่นรักสวยรักงาม หรือเปน็อยู่ยิ่งกว่าคฤหัสถ์ผู้มั่งคั่งเสยีอีก 
  โดยข้อเท็จจรงิแลว้ไมไ่ด้เป็นอย่างนั้น ข้อเท็จจริงคือ ท่านอาจารย์นั้นอุทศิเวลาช่วง

 หนึ่งนั้นสำหรับแปลพระคมัภรี์ แล้วผมจำไดถ้งึวันคนืทุกขย์ากของท่าน บณิฑบาต 
 ท่านออกบณิฑบาตรับข้าวสวยจากชาวบ้านพร้อมกับนำ้แกง เพื่อให้ฉนัแล้วมแีรง 

 นั่งแปลคมัภรีท์ี่เราอา่นกันแพรห่ลายนั้นเกิดจากวธิกีารอนันี้ เมื่อชว่งไหนที่แปลถึง
  คำพดูของพระพทุธเจ้าในบาลีวา่ ตถาคตเป็นไก่ผู้พี่ทีเ่กิดออกจากฟอง เจาะฟอง

   ออกมาก่อน ทา่นอาจารยน์ั้นก็เลี้ยงไก่ ท่านเลี้ยงเพื่อจะดสูิ่งเหล่านี้ ไกอ่อกลูกออก
     หลานเปน็ร้อยๆ ตวั ทีนี้คนไมเ่ข้าใจคดิว่า แหม ทา่นรักสวยรักงาม เลี้ยงสัตวเ์ลี้ยง

  สวยๆ งามๆ แมแ้ต่เรื่องสนุัข หลายกัณฑ์ทีเดยีวของเทศนาลว้นออกมาจากการ
   สังเกตชีวติของสุนัข เชน่ ศัพทส์ำนวน "ยกหชููหาง" ก็คอืสนุขัเวลาจะกดักันเนื่องจาก

แยง่ชิงความสำคัญต่อกนัและกัน
   ผมไดเ้กริ่นแล้วว่าช่วงปี ๒๔๗๕ นั้นเป็นชว่งชิงชยัความเปน็ผูน้ำทางปญัญา 

  ไมว่า่อาจารยป์รดีี หรอืแม้แต่คนแผลงๆ อยา่งนายนรนิทร์  กลงึ (นรินทร์ ภาษติ) ก ็
  ตาม นั่นเป็นปฏิกริยิาในช่วงโอนถ่ายอำนาจรัฐ ซึ่งแต่ละคนไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกดิ

   ขึ้นในสังคมนี้ ซึ่งเป็นเหตุการณใ์หญม่าก ท่านอาจารย์ก็เหมอืนกนั ดังนั้นความเชื่อ
  มั่นในตวัเองของท่านเปน็เหตใุหค้น้พระคมัภรี์ จากความรู้ภาษาบาลีในแค่เปรียญ ๓ 

   สอบตกเปรยีญ ๔ ซึ่งต่อมาภายหลังท่านไมย่อมรับว่าท่านตก ท่านบอกผมวา่
 กรรมการต้องตรวจผิดแน่ๆ

 ในช่วงของชงิชัยความเปน็ผูน้ำทางปญัญานัน้เอง ที่ได้เพาะสร้างบุคลกิภาพ
   แปลกประหลาด ท่านคงไดย้นิขา่วนะครับว่า ผู้คนรอบสวนโมกข์เก่า คือวัดตระพังจิก 

   ถอืว่ามพีระบ้ารปูหนึ่งไปอยู่ ไมค่อ่ยพดู พูดน้อย  ถา้ท่านเทยีบภาพกบัปัจจบุนันี ้
ทา่นเรยีกตัวท่านเองวา่หมาบา้หรือส ุน ัขปากรา้ย  ช่วงของการเปลี่ยนแปลง

      บุคลกิภาพจากความเงียบขรมึ สุขุม ลุ่มลึก นิ่ง สงบ ไม่พดู มาสู่การแสดงออกอย่าง
  ตรงไปตรงมา และแรงกลา้ หรอืถึงขั้นที่บางคนอาจจะเห็นเป็นเรื่องก้าวรา้วตอ่โลก
 และต่อสงัคม    ชว่งการเปลี่ยนบุคลกิภาพอันนี้ ถา้เรามองที่ทา่น เราอาจจะมองใน

   แงล่บว่าทา่นเปลี่ยนไปมาก ผมเองเคยมองผดิไป เดี๋ยวนี้ผมมองใหม่แลว้ ผมมองวา่
 ปฏิกิรยิาของท่านก็เปน็สิ่งสะท้อน เป็นดัชนชีี้บง่ถึงสังคมไทยซึ่งฟอนเฟะได้ส่วนกันที

   เดยีว ท่านรุนแรงขึ้นทุกที จนกระทั่งเรียกตัวเองวา่สนุขัปากร้าย คนที่ขวัญอ่อนเกิน
  ไป เมื่อไปเจอท่านเข้าลำบากแน่ หลายครั้งหลายหนที่ปฏกิริิยานั้นแสดงออกอยา่ง

 ตรงไปตรงมา จนผู้ท่ีไม่ค่อยคุ้นกับวิถทีางเชน่นี้รับไมไ่ด้และไม่ไปท่ีนั่นอีกเลย
 ทา่นอาจารยเ์คยถูกโจมตีใสร่้ายป้ายสีอย่างรนุแรงวา่เป็นพวกมหายาน เรา

  ถอืกันว่าพวกมหายานเป็นพวกนอกรตี โปรดอย่าเข้าใจเชน่นั้น มหายานนัน้เป็น
   ยานที่สูงส่งทเีดียว ถ้าเราศกึษาเขา้แล้วเราจะพบว่า ทุกสิ่งที่หินยานมี มหายานก็ม ี

  การแบ่งเป็นมหายาน หินยานนั้นเกิดจากสภาพแวดล้อมทางสงัคม ไล่ลำดับบรบิท
 เรื่อยเทา่นั้นเอง ดังนั้นผูท้ี่มีจติใจเปดิกว้างอยา่งท่านอาจารย์นั้นทา่นไม่ยอมหยุดอยู่

 เฉพาะหนิยาน ศาสนาของพระพทุธเจ้านั้นไมใ่ช่ระเบียบกฎเกณฑท์ีเ่ราจะสรา้งขึ้น
 เองได้ เราต้องศึกษาเข้าไปสู่รากเหง้าท่ีมาของพระวัจนะที่แท้จรงินั้น
  จุดเดน่ของวถิีทางของท่านอาจารย์ก็คอื ท่านไมเ่พียงเขา้ใจโลกแห่ง

  การแปรเปลี่ยน ท่านเขา้ใจชัดว่าทกุสิ่งทกุอย่างต้องเปลี่ยนแปลง แต่มบีางพวกบาง
  เหล่าหรอืวา่บางท่าน อาจจะเขา้ใจเฉพาะลักษณะซึ่งแปรเปลี่ยนที่เรียกวา่ อนิจจงั 

 แต่ไม่เข้าใจลกัษณะของการสืบตอ่ของพระพุทธศาสนากไ็ด้ สำหรับท่านอาจารย์
     นั้นท่านเขา้ใจทั้ง ๒ ดา้น การใหค้วามหมาย บทสวดมนต์และคำนิยามใหม่ พิธี

  กรรมต่างๆ ทา่นรู้วา่ถึงเวลาแลว้ที่ตอ้งเปลี่ยน เพื่อให้เข้ากบัสงัคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไป 
  ภายใตก้ารพฒันาอันมเีทคโนโลยเีปน็ใหญ่ หรอือะไรก็สุดแท้  แต่พร้อมกนันั้นท่าน

 ไมไ่ด้ละทิ้งแก่นสารของอดตี   ครั้งหนึ่งท่านพูดกบัผมว่า ที่จร ิงส ิ่งที่ผมสอนนี้
  สามารถตั้งนิกายใหมไ่ด้ แตผ่มจะไม่ทำ ด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้ากด็ ี
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 เคารพในปราชญ์ครั้งอดตี   ทา่นเป็นคนสุภาพออ่นโยนยิ่ง แตภ่าพที่ออกมาล้วน
   แล้วแต่ทำให้รู้สกึตรงกันขา้ม บางคนสั่นหน้า ส่ายหนา้ เพราะวา่คำพดูซึ่งตรงไป

  ตรงมา คอ่นขา้งก้าวร้าว นี่คือสิ่งที่ผมพยายามที่จะเล่าให้ฟงัถงึช่วงแหง่การเปลี่ยน
   บุคลกิภาพของท่าน มนัสะท้อนถงึสังคมไทย ซึ่งหันเหและสบัสน ข่ายญาณของทา่น

 ผูน้ี้หากใครติดตามวาทะของทา่นมาตลอด จะพบว่าทา่นรูท้นัโลก,  ชวีิต ท่านไมใ่ช่
   เปน็ภกิษุที่อยู่ป่า แล้วศึกษาพระคัมภีร์ พูดโวหารแบบพระเทศน์บนธรรมาสน์ แลว้

ไมรู่อ้ะไรเลยเกี่ยวกับสังคมการเมือง
    ประมาณช่วงหลังปี ๒๕๐๐ ที่เรยีกกันวา่กึ่งพทุธกาล องค์การสหประชาชาติ

  ได้ประจักษ์แจง้ขึ้นมาวา่ ปัญหาเรื่องการทวีของประชากร จะเป็นปญัหาหลกัใน
    อนาคต อาหารจะไมเ่พียงพอ จึงเกิดโครงการใหญซ่ึ่งเรียกว่า ปฏวิัตเิขียว  ในช่วง

 นั้นเปน็โครงการซึ่งทกุคนปลาบปลื้มกันมาก จนกระทั่งผู้ที่ค้นคิดยาปราบแมลงที่
    เรยีก ดดีทีี นั้น ได้รับรางวลัโนเบล เพราะค้นพบกนัว่าแมลงทำลายปริมาณของ

  อาหารไป ดังนั้นถ้าจัดการกับแมลงไดแ้ล้ว อาหารก็จะพอเพยีงกบัจำนวนประชากร
 ซึ่งทวีขึ้นอยา่งน่ากงัวล   เดี๋ยวนี้เราะประจักษ์ชัดว่าปัญหาเรื่องดดีีทนีั้น มันทำท่าจะ

  ฆา่มนุษย์เอาเสยีแล้ว การปฏวิัตเิขยีวครั้งนัน้ไม่ใช่คำตอบ เรารู้กันแลว้ว่ามนัเป็น
  ปัญหาหนัก ช่วงนั้นผู้ค้นพบดีดีทีนั้น ในฐานะเป็นนักวชิาการนั้นสตัย์ซื่อต่อวิชาการ

  กไ็ด้รบัรางวัลโนเบลไป ไมม่ใีครสงสัยในดา้นลบของการใชด้ดีที ี แตก่็หาไดพ้้น
 ข่ายญาณของทา่นอาจารย์สวนโมกข์ไปไดไ้ม่  ในช่วงที่โลกกำลงัปลาบปลื้มกับ

  ปฏิวัติเขียว อาจารย์ท่านประณามอยู่ตลอดเวลา คือทา่นระแวงวา่สิ่งนี้มันจะนำ
  อะไรมาสู่มนุษย์กไ็มรู่้ เดี๋ยวนี้เรารู้กันแลว้ครบัวา่ ทกุวันเรากินสารพษิเข้าไปมาก

มาย
 ในช่วงที่ทา่นกำลังต่อสู้และกำลังปรับเปลี่ยนทั้งทัศนะและบุคลิกภาพนัน้เอง 

 เปน็ช่วงซึ่งมีปญัหากบัสถาบันสงฆม์าก สถาบนัสงฆ์ค่อนข้างรังเกียจพระหนุ่มรูปนี ้
  เพราะมีความคิดแปลกประหลาด พดูอะไรไมเ่หมอืนเพื่อน โจมตพีระพุทธรปูวา่

  เปน็ภเูขาแหง่พุทธธรรม แตว่่าโดยข้อเท็จจริงแล้วนั้น ท่านอาจารย์เป็นคนซาบซึ้ง
   ในพระพทุธรูปมาก ผมบอกไดเ้ลย บางครั้งนั่งคุยกับผมเปน็ชั่วโมง เรื่องความงาม

  ของพระพุทธรูป นั่นคอือีกดา้นหนึง่ซึ่งละเอยีดอ่อนและลุ่มลกึ แต่ส่วนที่ท่านตอ้ง
 แสดงออก กเ็พราะว่าเป็นปฏิกริยิาต่อคนทั่วไปที่ยึดถือพระพุทธรูปราวกบัเป็นเจว็ด

  นั่นเอง ไมไ่ด้มองไปสู่สัญลกัษณ์แห่งการตรสัรู้ เหนือเศียรพระพทุธรูปมสีิ่งพวยพุ่ง
 ขึ้นไปข้างบนเรียกวา่ ประ  ภามณฑลหรือศิรประภา เปน็สัญลกัษณ์ของการตรสัรู้อัน

  สมบูรณ์ พระพุทธรูปไมใ่ช่รปูเคารพ แตเ่ปน็สัญลกัษณ์ของมณฑลธรรมอันโชติชว่ง 
   มีเรือนแกว้ เรือนแก้วหมายถึง โพธปิกัขิยธรรม ความใสใ่จในเรื่องความงามและ
   ศิลปะตา่งๆ ของทา่นอาจารย์มีอยู่อยา่งมาก อาจจะไม่มใีครไดร้บัทราบวา่ ท่านรอ้ง

 เพลงไทยไดม้ากหลายเพลง จำไดม้าก  แต่บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม ดตูรงกนั
ขา้ม
    ผมให้ขอ้สงัเกตวา่วฒันธรรมนี่จะมี ๒ ลักษณะเสมอไป คอืสิ่งทีเ่ราแสดง

     ออกสู่สาธารณะ ซึ่งเปน็เรื่องของการรู้จักกาลเวลา สถานที่ โอกาส และบุคคล แต่
   ลกึๆ ในส่วนตัวของท่านนั้น เราจะพบอีกหลายแง่มุมทีเดยีว คณะสงฆเ์คยตั้งขอ้รัง

  เกียจกับท่าน มีพระเถระนอ้ยรปูมากที่เข้าใจทา่น ผมจะระบถุงึไดส้กัองคห์นึ่งคือ 
 สมเดจ็พระพุทธโฆษาจารย์ (  เจริญ ญาณวโร)  วดัเทพศริินทรอ์งค์หนึ่ง ที่รักและเข้า

 ใจทา่นอาจารยม์าก  สมเด็จพระสงัฆราชที่อยู่ที่ว ัดเบญจฯ ถึงกับเรยีกท่านเข้า
   กรุงเทพฯ แล้วสั่งหา้มสอนพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่องไมย่ดึมั่นถอืมั่น ทา่น

    อาจารย์กบ็่นให้ฟังวา่ ที่จรงิผมกไ็มค่วรสอนจริงๆ ด้วย เพราะว่ามนัอันตราย แตว่่า
    ท่านบอกว่า ผมเป็นคนดื้อ ถา้สิ่งไหนถูกแลว้ผมจะดื้อทันที นี่คือนิสยัของท่าน ท่าน

กส็อนจนไดแ้ละสอนจนกระท่ังวนัสุดท้าย
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     แต่แล้วในช่วงฉัฏฐสงัคายนา คือ การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๖ ซึ่งจัด
   ขึ้นที่ประเทศพมา่ พระภกิษเุงื่อม ซึ่งถูกรังเกียจจากคณะสงฆน์ั้น กลบัเป็นตัวแทน
   ของคณะสงฆไ์ทย ไปประชมุระดบันานาชาตทิี่นั่น ทั้งนี้เพราะว่า นายกรัฐมนตรี

   ของพม่าเวลานั้นคือ อูนุ ผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก ระบผุ่านคณะสงฆข์อ
  ใหเ้อาพระรูปนี้ไปประชุม มันเปน็เสยีอย่างนี้ เหมอืนคำพดูในพระคัมภีร์บอกวา่ 

 พระศาสดาจะไมป่ระสบความสำเร็จในท้องถิ่นของตัว ผมไม่ได้หมายถึงท่าน
  อาจารย์เปน็ศาสดา แต่ผมคดิว่าบคุลิกภาพของทา่นนั้น คล้ายคลงึกบัศาสดา
   พยากรณ์ในครั้งอดีต ผมหวงัว่าคงเขา้ใจความหมายของคำว่า ศาสดาพยากรณ์ ที่

 เรยีกวา่ Prophet   ศาสดาพยากรณ์ทั้งหลาย ล้วนต้านอำนาจรัฐต้านความชั่ว และ
 พยากรณ์หายนภัยอนัเกิดแต่การปฏิบตัิอสัตยธ์รรม ของปวงผูน้ำและผู้สนับสนุน

  ท่านอาจารย์นั้น แมจ้ะอยู่ในฐานที่เปน็ปราชญ์อยู่ในความทรงจำในช่วงหลัง
  ของสงัคมไทยแลว้ก็ตาม แต่ท่านยังเอ่ยถงึบุคคลที่ทา่นเคารพดว้ยจติใจบอ่ยครั้ง ผม

   คิดว่ามบีุคคลอยู่ ๒ คน ที่มีอิทธพิลเหนือชีวิตของท่าน  คนแรกนัน้เปน็เจา้ คอืสมเด็จ
กรมพระยาดำรงราชานภุาพ   ท่านพูดถึงบอ่ย ถงึความมีจรยิาวัตรอนังดงาม ความ

  เปน็นกัปราชญ์ ความศรัทธามั่นในพทุธศาสนา แมส้ึกจากพระไปแลว้ก็ยังเอาบาตร
  และจีวรเกบ็ไวเ้ปน็เครื่องเตอืนตนอะไรเหล่านี้ ซึ่งทา่นพดูถึงในแงด่บีอ่ยมาก นั่น

 เปน็ไปไดท้เีดยีวที่สมเดจ็กรมพระยาดำรงราชานภุาพ ได้เปน็ต้นแบบใหท้่านในช่วง
  หนึ่ง เพราะท่านยังหนุ่มนอ้ยอยู่มากเมื่อสมัยที่สมเด็จกรมพระยาดำรงฯ เสด็จลงไป

ศกึษาและรวบรวมวัตถุโบราณทางใต้
   บุคคลที่สอง เป็นคนที่สำคญัและยิ่งใหญท่ี่สดุในชีวติของท่าน มีอทิธิพล

  เหนอืชวีิตของทา่นอย่างมากกค็ือ มารดาของทา่นเอง บคุลิกภาพบางอยา่งเกดิจาก
   แมข่องทา่น เช่นทา่นเล่าว่า แมข่องทา่นนั้นเป็นคนละเอียดออ่น เมื่อใช้ให้ทา่นหงุ

   ข้าวแล้ว เห็นนั่งเฝา้ไฟนั่งดูหม้อเดือด แม่ท่านจะเตือนบอกว่า ช่วงนี้เป็นชว่งเวลาที่
  ใช้ทำอะไรได้อกีตั้งหลายอย่าง ทำไมไมท่ำล่ะ   เราจะเหน็ว่า นสิัยส่วนนี้ทา่นตดิมา

   จากมารดาของท่าน แล้วท่านเองก็สารภาพว่า ผมสู้นอ้งชายไม่ได้ ครูธรรมทาสนั้น
 ละเอยีดอ่อนกว่าท่านมาก   ชาวไชยาโดยเฉพาะที่ตลาดนั้น เลื่อมใสครูธรรมทาส

 มากกว่าทา่นอาจารยส์วนโมกข์ มคีนพูดกนัว่าท่านอาจารย์สวนโมกข์น่าจะเป็น
   อุบาสก แล้วครูธรรมทาสน่าจะเปน็พระมากกว่า ทั้งหมดนี้อยา่ถอืสาคำพูด ก็ใคร

 คิดอย่างไรกพ็ดูกนัไป .....
๓

นบัตั้งแต่เรารับพทุธศาสนาฝา่ยเถรวาทจากลังกาเข้ามา แล้วสืบสานกนักนิ 
    เวลาไดป้ระมาณ ๘๐๐ ปีเศษ ปรากฏการณ์เชน่นี้นบัเป็นสิ่งแปลก ในยุโรปหรอืที่อื่น

     เมื่อรบัศาสนาหนึ่งศาสนาใดแลว้ กินชว่งเวลาไม่เกนิ ๓๐๐ ปี กถ็งึยุคมืด คือยุคไร้
  ศาสนา แต่สำหรับประเทศไทย นีเ่ปน็เรือ่งแปลกประหลาดเมื่อรับพุทธศาสนาเขา้มา

แล้ว ตั้  งมั่นอยู่ไดอ้ย่างต่อเนื่องเหมอืนตน้ไมท้ีง่อกแทงรากลึกแผก่ิ่งกา้นกว้าง  นบั
 ตั้งแตพ่ระราชอาณาจกัรสุโขทัยเปน็ต้นมา ยังไมเ่คยมีนกัปราชญห์รอืสมณะรูป

  หนึ่งรปูใด ที่กลา้ตคีวามพระพุทธวจันะอยา่งตรงไปตรงมา และอย่างเข้มข้นและจริง
   จัง ถา้จะใหผ้มพูดโดยสว่นตวัก็คือ มที่านอาจารย์สวนโมกขน์ี่แหละครับ ที่เป็นคน

  แรกในประวัติศาสตรอ์นัยาวนานของประเทศนี้ น ักบวชทั่วๆ ไปในลำดับของ
  ประวตัิศาสตรใ์นหว้งเวลาในอดีต เขาจะถ่อมมากตอ่การเทศนา  รปูแบบของการ
 เทศนาบนธรรมาสนท์่านจะพบว่า เมื่อพระภกิษุขึ้นนั่งบนธรรมาสน์แล้วได้รบัการ

    อาราธนาแล้วกต็ั้ง นะโม ตัสสะ แล้วตั้งนิกเขปบท คือบทย่อเอาพระพทุธวัจนะที่เป็น
   บาลขีึ้นตั้ง แล้วกจ็ะแสดงความถอ่มว่า ณ บดันี้อาตมาภาพจะแสดงธรรมเทศนา 

ของสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจา้    ไมไ่ด้ว่าเอาเองนะ คล้ายๆ ทำนองนั้น ไมก่ล้าแตะ 
 ไมก่ล้าใช้ความรู้สกึ ที่ซาบซึ้งหรือความรู้สกึที่ออกมาจากเนื้อในของชีวติของตวั 

 เขา้ไปอธบิายสิ่งนั้น ดังนัน้พทุธศาสนาเถรวาทจึงแตกตวัออกในลกัษณะของสถาบัน 
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 มีลักษณะของทางวชิาการ พระพทุธศาสนาก็กลายเปน็รูปแบบหนึง่ของวฒันธรรม 
  แทนที่จะเปน็วิถีทางของการทำให้เข้าถึง และความดบัทกุข์ สมดงัเจตนารมณ์ใน

   เรื่องอริยสัจ ที่พระพทุธเจา้ทา่นทรงสอน ซึง่ถ้าเป็นอย่างนั้นแลว้ มันตอ้งเป็นวถิชีวีติ 
 ไมใ่ช่วถิีแห่งวฒันธรรม    เราพบว่า บคุคลอาจจะมีท่าททีางวัฒนธรรมสงู แตเ่ขาอาจ

 จะไม่ไดจ้รงิใจก็ได้ เหมือนเวลาฝรั่งมาเรา   กร็ำไทยให้เขาดู ถงึเวลาจรงิๆ เราก็ไม่
 ได้อยู่ในวัฒนธรรมของเรา แตเ่ราแสดงออกวัฒนธรรมของเราเพียงเพื่ออวดว่าเรา

เป็นชาวพุทธเทา่นั้น
  สำหรับท่านอาจารยท์่านไมเ่ปน็อยา่งนั้น ดว้ยความรู้ภาษาบาลปีระการหนึ่ง 

  โดยการภาวนาอย่างต่อเนื่องเป็นประการที่สอง และอกีประการสำคญัมาก ซึง่เป็น
  บาทฐานที่ทำใหง้านทั้งหมดของทา่นอาจารย ์ เก ิดเอกภาพ และผิดแผกจาก

  คณาจารยอ์งคอ์ื่น ก็คอืการใชช้ีวติซึ่งแนบสนิทกบัธรรมชาติ   อันนี้ตราไวไ้ด้เลย ขีด
    เสน้ใตต้รงนี้วา่ ตลอดชว่ง ๘๐๐ กวา่ปี รปูแบบพทุธศาสนานั้นคอ่นขา้งเป็นราช

   สำนักในบ้านเมอืงเรา ค่อนข้างเป็นระเบยีบ เป็นวฒันธรรมที่สูงสง่ แตว่่าอาจจะห่าง
ไกลวถิีทางแห่งธรรมชาติ
  มคีวามนัยที่ลุม่ลึกอยู่อันหนึ่งในเรื่องนี้ในประเด็นนี้ก็คือ มนุษย์เราไม่เพยีง

 เปน็ส่วนหนึ่งในกระแสธรรมชาติอันไมรู่้สิ้นสดุเท่านั้น แต่มนุษยน์ั้นยงัเป็นอนัหนึ่ง
 เดยีวกบัธรรมชาติด้วย   ข้ออ้างอันนีผ้มอยากจะพูดว่าสำคัญมากตรงที่ว ่า เมื่อ

มนษุย์คิดว่าตัวเองเป็นนายเหนือธรรมชาติ ในช่วงที่มนุษย์เลวร้ายมนษุย์ก็ทำลาย
  ธรรมชาติ เหมอืนที่เรารู้กนัอยู่เวลานีว้า่เปน็วิกฤติการณแ์ทบจะถาวรแล้ว  ในช่วงที่

 มนษุยม์ีสำนกึขึ้นมาในฐานะทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของธรรมชาติก็จะเกดิการอนุรกัษ์ จติ
แหง่การทำลายและจติอนรุักษ์ นี่มันเป็นหยิน-   หยางหมุนเวียน เมื่อถงึยคุหนึ่ง เดี๋ยว

  เราก็เริม่ทำลายกนัอีก เราบำรุงธรรมชาตพิอสมบูรณ์ เรากล็ืมตัวเดี๋ยวเราก็ทำลาย 
  สว่นการอยู่เหนือการทำลายและอยู่เหนือการอนุรกัษ์ นี่สำคัญมาก ถา้จะเป็นดั่งนั้น

  ต้องเปน็ความรู้อีกระดบัหนึ่ง ที่วา่มนุษยเ์ปน็หนึ่งเดยีวกบัธรรมชาติ ผมจะอา้งคำ
   สอนจางจื้อ ปราชญจ์นีโบราณ ผมอาจจะออกสำเนยีงจีนไม่สมบูรณ์ (  ทั้งๆ เปน็

 หลานจีน แตไ่มรู่้ภาษาจนีเลย)  จางจื้อพดูในนยัยะที่ลุ่มลึกวา่ ทตีี้อืออัว่เป็งแซ ฟา้ดนิ
 กบัอั๊วเป็นอันเดยีวกัน บวงหมั๊วออือั้วอือเจ๊กอยุ  อีกสรรพสิ่งกับอัว๊เปน็อนัเดียวกัน นี่
 เปน็ความนัยที่ล ุ่มล ึก มองโดยแง ่ของจ ิตว ิญญาณแล้วมนษุยเ์ป ็นอันเด ียวกบั

   ธรรมชาติ มองนยัยะที่แบ่งแยก มนษุย์เป็นสว่นหนึ่งในกระแสธรรมชาติ เชน่เดยีวกบั
   เรามองว่า น้ำแขง็เป็นสว่นหนึ่งของน้ำ เราก็มองได้ เพราะวา่มีก้อนน้ำแข็งลอยอยู่

  ในนำ้ แต่วา่ธาตุแทข้องน้ำแขง็กบัน้ำอันเดียวกนั เมื่อนำ้แขง็ละลายหมดก็คอืธาตนุำ้
  วถิชีวีติที่ท่านใชใ้กลช้ิดกบัธรรมชาติ ผมคิดว่าเป็นบาทฐานใหญ่ทีส่ ่งผล

   สะทอ้นอนัยาวนานมาสู่ตวัทา่นเอง สวนโมกข์ และสงัคมไทย และเปา้หมายของ
   ท่านก็คือ โลกโดยส่วนรวม บันทกึที่สดใหม่มากของท่านอาจารย์ ช่วงที่อะไรเหล่า

   นั้น ยิง่ใหญ่ยิ่งกวา่บนัทึกของเดวิด ธอโร่    เรารู้กนัว่าเดวิด ธอโร่ ฤๅษีตนแรกของ
 อเมริกันนั้นมผีลงานที่ยิ่งใหญ่ แตว่า่บนัทึกชว่งต้นของทา่นอาจารยส์วนโมกขน์ัน้มี

 อะไรที่ลุ่มลกึกว่า  บางทีท่านบันทกึถึงความเจดิจ้าของดวงจติในขณะที่ภาวนาแล้วก็
  เก ิดประสบการณ์สำคัญ ท่านใช้คำว ่า ราวกับว ่าส ิ่งท ี่ตาเห ็นนั้นเป ็นส ิ่งไมใ่ช ่

 ธรรมชาติหรือเหนือธรรมชาติ นั่นแสดงถึงการกา้วล่วงเข้าไปสู่มติิที่แปลกประหลาด 
   เรยีกได้วา่ เปน็ประสบการณท์างดวงจิต แต่ว่านั่นไมใ่ช่สาระที่น่าใส่ใจนัก เพราะวา่

แท้ที่จริงนั้น  การอยู่ใกลช้ิดธรรมชาตินั้นให้กำเนิดถ้อยคำอนัหนึ่ง สำหรับส่วนตวั
ของผมแลว้  ถอืว่าเป็นคำซึ่งได้ยินครั้งแรกในชวีติแล้วตรึงตาตรงึใจอยู่ไมรู่้หาย เมื่อ

 ท่านพูดวา่การปฏิบัตธิรรมนั้นไม่ใชอ่ะไรอื่น คือการชำแรกตวักลบัสู่ธรรมชาติอีก
 หนหนึง่    นี่สำคัญมาก สำหรบัผมแลว้เป็นถ้อยคำยิง่ใหญ่มากทีเดียว เพราะว่ามนษุย์

  เดนิหา่งจากธรรมชาติออกมา มนษุยเ์มื่อสร้างอารยธรรมแลว้ อารยธรรมนั้นกลาย
  เปน็อุปสรรคเปน็กำแพงกางกั้น เหมอืนที่ท่านทราบว่า คำวา่อารยธรรมในภาษา
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 อังกฤษคือคำว่า Civilization, Civil   นี่แปลว่าพลเรือนก็ได้ หรือแปลว่าเมืองก็ได้ เมื่อ
 สรา้งเมืองแล้วเมืองอาจจะกีดกันไม่ให้เขา้ถงึความจริงของธรรมชาตไิด้  จติสำนกึ

 ซึ่งพัฒนาในเมอืงนั้นงา่ยจะติดยึดในสมมุติ ดังนั้นพระพทุธเจ้าจงึต้องหันหน้าออก
  จากวงัและแสวงหา ที่ท่านอาจารย์พดูซ้ำแลว้ซำ้อีกในเทศนาหลายแหง่หลายที่ ทา่น

    วา่เกิดกลางดิน ใชช้ีวติกลางดนิ กินกลางดนิ ตายกลางดิน  วิถีชีวติของมนษุย์เราที่
  สูงสง่น ั้น ไม่ใชว่ ิถชี ีวติในพระราชวังหรือประดบัประดาด้วยทองหยอง หรอื

เกียรตยิศมากมาย คติของคนตะวนัออกครั้งอตตีสมัยที่รุ่งเรอืงด้วยความรูแ้จ้งทาง
  ปัญญา วถิีที่เร่รอ่น วิถีที่ติดดนิเทา่นั้นที่จะสอดคลอ้งกับวัฏจกัรและความเปน็ไป

ของมหาวิถีของธรรมชาติทั้งมวล   ดังนั้นความยากไร้ ความเร่ร่อน ความเปล่า
เปลือยเป็นสิ่งที่ทรงค่าอยู่ในตัวมนั
 ข้อขัดแย้งในทางทฤษฎีระหวา่งความหมายของคำวา่อารยธรรมของ

   ปราชญ์ตะวนัออกและตะวันตก มีอยู่อยา่งฉกาจฉกรรจ์ คนตะวันตกถอืว่า Civilization 
  นั้นเกิดในกำแพงเมือง อะไรที่เกิดและพฒันาขึ้นในเมืองถือวา่เปน็อารยธรรม ดัง

  นั้นนอกกำแพงเมืองถอืว่าเป็นอนารยะ เป็นปา่เถื่อน แต่ถ้าท่านไม่หลงทางจากวถิี
  ชีวติของปราชญต์ะวันออกแล้ว ทา่นจะพบว่า ป่านั่นเองเปน็ที่ตั้งของอารยธรรมส่วน

 เมืองเป็นตวัปญัหา   พระศาสดาผู้ร ู้แจ้งสว่นใหญ่ออกจากเมือง ไม่ว ่าโซโรแอ
  สเตอร์หรอืพระพทุธองค์กต็าม หรือแม้แต่โสเครตสิปราชญท์างตะวันตก ซึ่งถกูบีบ

    ใหต้ายด้วยสมัครใจ ตอ้งออกเร่รอ่น คำว่าภิกขซุึ่งแปลว่า ผู้ขอ ศพัท์เดยีวกับคำว่า 
beggar นั่นเอง   ทางตะวันออกถอืว่าวิถีชีวิตของการเร่รอ่น เปน็ผู้ขอนั้นเปน็ชีวติที่สูง

   ส่ง ท่านอาจารย์เขียนคติพจน์อนันี้ ไว้ทีโ่รงฉนัเก่าของสวนโมกขธ์ารน้ำไหล ซึ่ง
 เดี๋ยวนี้ยังอยู่หรอืไมผ่มไมแ่น่ใจ high thinking, plain living นี่คอืวิถีทางของสวนโมกข ์

    คอืคดิสูงๆ คิดให้ลึกคิดให้กวา้ง คิดใหไ้กล แตเ่ป็นอยู่ให้ตำ่ที่สุด คติพจนเ์หลา่นี้เกดิ
ขึ้นจากวิถีชีวิตของท่านเอง  เมื่อผมลาเพศสมณะแล้วไปเยี่ยมท่านหลังจากไมพ่บ

     ท่านรว่ม ๑๐ ปี คำแรกที่ท่านถามผมนั้นไม่ไดถ้ามว่า ทำงานอะไร รายได้เท่าไหร ่
  ท่านถามผมว่า คุณยงักนิข้าวจานแมวอยู่หรอืเปลา่ เปน็คำทักทายซึ่งเตือนใหท้ำใน

 สิ่งที่ตวัเองเขา้ใจแล้ว  กนิข้าวจานแมว อาบน้ำในคู  เป็นอยู่อยา่งทาส มุง่มาดความ
วา่ง  และคำตอบคอื  ทำอยา่งตายแลว้ มแีกว้อยู่ในมอื  คอืดวงจิตว่าง ประโยคสุด

 ทา้ยคือ แจกของส่องตะเกียง แต่ผมคงเป็นศษิย์ที่เลว  ไม่ไดท้ำตามท่าน เพราะว่า
 ท่านอาจารย์มีคติวา่ ศิษย์คือผู้ที่ทำตาม

 ผมคดิวา่สิ่งหนึ่งในวถิีชวีิตร่วมสมัยของคนเรา เราไดส้ญูเสียอะไรบางสิ่งซึ่ง
   เปน็คุณคา่วิเศษ ที่เราเคยมีครั้งอดีต คอืความมีกัลยาณมติร ความมีคนที่เรานบัถอื

 บชูาไว้สักคนหนึ่งในหัวใจเรา นีเ่ป็นสิ่งสำคญัมาก  ถา้ผมจะเตอืนความทรงจำของ
ทา่นถงึ  สัญลักษณอ์นัยิ่งใหญข่องชาวพุทธ แม้ไม่ใชเ่ปน็พระพุทธวจันะโดยตรงก็คอื 

   ในชั่วโมงทีพ่ระพทุธเจ้าจะถึงซึ่งอาการตรสัรู้อนัสมบรูณน์ั้น มธีิดามารอยู่ ๓ ตน 
    เปน็สัญลกัษณ์ เป็นบคุลาธิษฐาน นางแรกชื่อนางราคา นางตัณหา และนางน้องซึ่ง

รา้ยกาจที่สุดชื่ออรดี    อรดคีือ อรติ แปลวา่ไม่รัก ทำไมความไม่รักจึงเปน็อุปสรรค
  ต่อสตปิัญญาชั้นสูง นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมาก      จิตใจซึ่งไมม่ี เมตตา กรุณา ไมร่กั ไม่

 สามารถที่เข้าถงึซึ่งการตรสัรู้ได้    ต่อเมื่อพระพุทธเจา้กำหนดรู้นางทั้ง ๓ นั้นแล้ว 
    ธดิาพญามารก็ถอยกรูด รตินี่แปลวา่รัก อะก็ไม่ แปลวา่ไมร่ัก  ผมคดิวา่มีสิ่งหนึ่งซึ่ง

  เปน็คตนิำทางของชาวพทุธ ท่านอาจารยส์วนโมกข์พูดยำ้อยู่เสมอว่า สำหรับชาว
   พุทธที่แท้จรงิแล้ว ย่อมมีเมตตาเป็นปเุรจาริก เมื่อจะทำอะไร หรอืจะไปทางไหน

  เหมอืนกับมีไฟส่องทาง ใหม้ีเมตตาเป็นเครื่องสอ่งทางไปขา้งหนา้ เพราะเมตตากบั
ปญัญานั้นเป็นสอง  หนา้ของเหรยีญเดยีวกนั  สติปัญญาชั้นสงูทีว่า่ขันธ์หา้ไม่ใช่

   อะไรอื่นจากธรรมชาติ เป็นอนัเดียวกับธรรมชาติ ชีวิตเปน็อนัเดยีวกนั นั่นเป็น
   ปญัญาชั้นสูง และพรอ้มกนันั้นเปน็เมตตาอีกดว้ย เมื่อเห็นว่าชีวติไม่ผดิแผกกนั  ยงั

 มีคำพดูของชาวอสีานที่ลุ่มลึกมาก ที่จะเอามาสมทบกับความนยัทีลุ่่มลึกอันนี้ก็คอื 
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  ในบทเพลงเสียวสวาสดิ์ ซึ่งเปน็ภมูิปัญญาท้องถิ่นพูดไวว้า่ ยังมชีายคนหนึ่งชื่อว่า
    สัพพะเหลา่หลาก คนๆ หนึ่ง คอืสรรพสิ่งทั้งปวง   เมื่อเราพูดถึงขนัธ์หา้ หรอืญาณ

    ในขันธ์หา้ เรามักจะเอารูปขันธ์ไปเป็นรา่งกาย คือคนๆ หนึ่ง ที่จริงรูปขันธ์คือสิ่งเหน็
     ด้วยตา ดวงดาว ดวงเดอืน พระอาทติย์ จักรวาลทางวตัถุทั้งหมดเป็นรปูขนัธ์  ฉะนัน้

  ขอบเขตของขันธ์ห้าไม่ใช่คนๆ หนึ่ง ขอบเขตของขนัธ์ห้าคือจักรวาลทั้งหมดทั้งรูป
  ทั้งนาม ดงันั้นญาณในขันธห์้าซึ่งได้ทำลายบคุคลสัญญาที่วา่ไมใ่ช่สัตว์ ไม่ใช่ตัวตน 

  ไมใ่ช่คนที่ไหน กค็ือการประจักษแ์จ้งสภาวะธรรมทั้งหมด นี่คอืขันธ์หา้ที่บริสุทธิ ์
  เมื่อมองเชน่นี้แล้ว เราจะพบวา่ มนุษยไ์มเ่ปน็เพียงสว่นหนึ่งของธรรมชาติเท่านั้น 

  มนษุยเ์ป็นอันเดียวกับธรรมชาติ เป็นอันเดียวกับจักรวาล นีค่ือญาณของพระพทุธ
เจ้าในขันธ์ห้าในเรื่องสภาวะธรรม
   มนษุยก์ับธรรมชาตินั้น แนบแนน่เป็นอนัเดียวกัน อนัอาจกำหนดท่าทีแห่งภูมิ

   ปัญญา และทศิทางแห่งอารยธรรมแทไ้ด้วา่ เปน็มชัฌมิาปฏปิทา ประสานกลมกลืน 
  ไมใ่ช่สิง่งอกงามในเมือง ทั้งไม่ใชจ่ากสมองของมนษุย์โดยไรห้วัใจ รากฐาน

    อารยธรรมแทค้ือ ปญัญา และเมตตา อนัเป็นไปในกระแสธรรมชาติ ไม่ใช่สภาพ
 ปรงุแต่ง เสแสร้งจนฝนืกระแสธรรมชาติ

 ลำดับถัดไป ผมจะเลา่ถงึวิธทีี่ทา่นอาจารยไ์ด้ช่วยผู้คนตามจริตนสิัยของแต่
  ละคน สิ่งนี้ผมคิดว่าเปน็สิ่งสำคญัมาก ในพระพทุธศาสนาแจกแจงญาณไว้หลาย
  อย่าง แต่มีญาณเดียวที่สงวนไว้สำหรบัพระพทุธองค์คือนานาธิมตุติกญาณ คือ

 ญาณที่ล่วงรู้วิถทีางรอดของแต่ละคนซึ่งไม่เหมอืนกนั อยา่งพระพทุธเจ้าทรงทำกบั
   องคุลีมาลอยา่งหนึง่ กบัปฏาจาราอย่างหนึ่ง กับบางคนบางททีา่นเสนอสิ่งล่อ อย่าง

   พระนันทกุมารนอ้งท่านนั่นทรงลอ่จะใหน้างฟา้ มนัเปน็อบุายที่จะดงึ ล่อจิต ซึ่ง
 กำลังตกหลมุพรางอนัหนึ่งเหมือนกับดงึคนขึ้นจากหลม่โคลน  แม้สิ่งนี้จะสงวนไว้

  สำหรับพระพุทธองค์กต็าม แต่ผมกเ็ห็นบา้งในท่านอาจารย์สวนโมกข์ ทา่นมอีุบาย
  ที่หลอกลอ่ ดังนั้นผมจะเล่าองิอตัวสิ ัยนิดหน่อย ผมไมร่ ู้จ ักใครอื่นดีกว่าตัวเอง 

  ประสบการณค์นอื่นผมเลา่แทนไม่ได้ แตเ่ล่าแทนประสบการณ์ของตวัเองวา่ เมื่อ
  ออกบวชใหม่ๆ นัน้ต้องการคำสอนของพระพุทธเจา้เท่านั้น ด้วยจิตใจที่ศรทัธาวา่

   พระพทุธเจา้ดทีี่สดุในโลก ผมไม่ไดใ้สใ่จเรื่องพระเจ้า คำสอนของพระเยซู ของเล่า
จื๊อไม่อยู่ในความรบัรู้ของผม    เมื่อผมไปหาทา่นนั้น ผมเชื่อว่าทา่นคงจับกำพืด จบั

 ทางของผมได้ว่าผมแคบอยู่อย่างไร บางครั้งท่านพดูเล่าเรื่องตลกให้ผมหัวเราะ 
   เพราะผมไมห่วัเราะเลย ไม่ยิ้มเลย ผมเครยีดมากๆ ด้วยความรู้สึกที่ว่าความจริง

 นั้นต้องเคร่งเครียด ที่จรงิผมเขา้ใจผดิมาก  ทา่นพยายามเย้าแหย่ บางทีก็เลา่เรื่องตา
   เถรยายชีให้ฟัง ทีจ่รงิผมฟงัออก แตผ่มไม่หวัเราะ ทา่นยังถามผมวา่คุณฟังไมอ่อกรึ?

    มคีราวหนึ่งทา่นเรยีกผมไป ปีนัน้เป็นปทีี่โป๊ปจอห์นปอลที่ ๒ สนัตะปาปาแห่ง
  วาตกิันขึ้นดำรงตำแหนง่แล้ว จอหน์ปอลเปน็โป๊ปที่ถือกำเนดิในโปแลนด์ เป็นโป๊

 ปองค์แรกในคา่ยสงัคมนิยม ดังนัน้ขวญักำลังใจของชาวยโุรปในทางศาสนาดีขึ้น
  มากในปนีั้น ทา่นอาจารยเ์รยีกผมไปบอกว่า ผมอยากจะใหข้องขวญัโป๊ปจอห์นปอล 

 คณุชว่ยวาดรูปเกีย่วกบัพระเยซูให้หน่อยไดไ้หม ท่านก็ยื่นไบเบลิให้ ทา่นสำทบัว่า 
  แต่คณุตอ้งอา่นให้หมดนะ ไม่งั้นคุณจะเขยีนได้ยงัไง ผมกร็ู้สกึอึดอดันิดหน่อยวา่ 

    เราเป็นพระอยู่ดว้ย แตก่เ็พื่อจะทำงานให้ทา่น ก็อา่น ตั้งต้นอา่นตั้งแต่คมัภรี์เกา่ ที
  ละหนา้ๆ เพื่อจะรวบรวมเนื้อหามาเขียนให้ได้ ผมเขียนรา่งเสร็จเอาไปให้ทา่นตรวจ 

     ท่านก็วจิารณ์บ้างเล็กๆ น้อยๆ ผมเขียนได้จำนวนหนึง่ ปั้นดว้ย ปั้นพระเยซู เล่าเป็น
เกร็    ดซักนิดหนึ่งวา่ผมทำอยา่งไร คือผมปั้นพระพุทธรูปกอ่น แล้วกเ็ตมิหนวด เติม

   ผมให้ยาว เปน็พระเยซู แต่นั่นไม่สำคญัอะไร   เมื่อผมเขียนไดจ้ำนวนหนึ่งแลว้ ผม
 ไปหาท่านครั้งหลงัเพื่อให้ท่านวจิารณ์ ผมรู้สึกวา่ทา่นอาจารยไ์ด้สูญสิ้นความใส่ใจ 

    ในสิ่งที่ท่านสัง่ผมเรียบร้อยแล้ว ผมไม่เข้าใจ แล้วกผ็ิดหวังนดิหน่อย ทั้งๆ ที่เราทุ่มเท
 ให้     ต่อมาภายหลงั จงึรู้ว่าทา่นหลอกให้ผมอา่นไบเบิล ผมอา่นจนเปน็อปุการะ เป็น
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    นสิัย ผมอ่านต่อมาอีกตั้งหลายปี เปน็สิบๆ ปีเลย แลว้ต่อมาเมื่อผมเดนิทางไปในยุโรป 
 ก็มคีณุปูการกบัผมมาก ในการทีพ่ดูกบัชาวคา  ทอลกิ หรือโปรเตสแตนต์ ผมเคยถูก

เชญิไปสัมมนาหลายครั้งกับกลุ่มโปรเตสแตนต์   ที่เยอรมนี ผมไมน่ึกว่าสิ่งเหล่านี้ มนั
   จะเกิดอปุการะขึน้ในวันหนา้ ทั้งๆ ที่ผมก็ไม่ตอ้งการมนัเลย นั่นเปน็อบุายของทา่น

  อาจารย์ ท่านอาจจะคดิจริงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ ....
๔

 ทีนี้จะเลา่เรื่องที่ท่านเป็นนักทดลองความคดิ ท่านอาจารย์นั้นไม่ใชผู่ว้เิศษ 
 ดงันั้นบางทีท่านก็ทำอะไรพลาดได้ แต่ความผดิพลาดของท่านกลับเป็นบทเรียนที่ดี

 เสมอกบัคนที่อยู่ใกล้ตวั วันหนึ่งพวกเรา,   คำว่าพวกเราหมายถงึ พระเณร คนวัด 
  กำลังชว่ยกนัเทคานคอนกรตีเสริมเหล็ก ซึ่งเป็นงานทีห่นกัและเหนื่อยมาก เนื่อง

 จากฉันอาหารมื้อเดียวแล้วกท็ำงานหนกั แต่นัน่คืออุดมคติของสวนโมกขใ์นช่วงนั้นๆ 
  ขณะที่กวนปูนกันอยู่ ท่านอาจารย์พักจากการงานของทา่นเดินมาถามว่า พวกคณุ

   ทำอะไรกันอยู่ บอกไปว่ากวนปูน ท่านพูดว่าพวกคุณโง่อยู่ได้ คณุไปกวนทำไมให้
 เสยีเวลา ทำไมคุณไม่เอาปูน   เอาทราย เอาหนิ เอาน้ำเทรวมในถงันำ้มันแล้วกป็ดิฝา 

   แล้วคณุก็กลิ้งมันไปในสนามหญา้ ไม่ต้องเหนื่อยแรง แลว้ก็เอามาใชไ้ด้ ทุกคนก็
    สวา่งไสวขึ้นในขอ้แนะนำนั้น พูดกันว่า เออจรงิๆ ดว้ยเราไม่เคยคิดกนัมาก่อน แลว้

   ทุกคนกป็ฏบิัตติาม ด้วยความหวงัว่าจะบรรลเุปา้หมายนั้น กลิ้งกันไป กลิง้กนัมาจน
     เหงื่อแตก พอเปิดฝา หินอยู่หิน ทรายอยูท่ราย ปูนอยู่ปูน พวกเราก็ชกัมอีารมณค์รบั 

    ทั้งเหนื่อยทั้งผิดหวงั อาจารยท์า่นเห็นเขา้ ท่านก็หัวเราะ ท่านบอก ผมจะไปรู้อะไร 
ผมไม่เคยทำ  เปน็บทเรียนที่ดีมากครบัวา่ ในความคิดนั้นต้องมกีารทดลองความ

 จริงดว้ย จึงจะรู้วา่สิ่งที่เราคดินั้นถกู ใกล้ หรือหา่งไกล  จากเป้าหมายที่เราคิดไว้ ผม
เล่าเล่นพอใหค้ลายเครียดครบั
  ทนีี้ผมจะนำเข้าไปสู่เรื่องซึ่งค่อนข้างลึก ความถอ่มของท่านอาจารย์นัน้มอียู่

 อย่างสงู ผมเคยเห็นกับตาที่ท่านกราบอาจารยอ์งค์หนึ่ง คดิว่าเปน็พระคู่สวดในวัน
  อุปสมบทของท่านเอง อย่างออ่นโยน ซึ่งผิดกบัตอนทีท่่านนั่งบนธรรมาสนอ์ันดรูาว

  กบัราชสีห์ หรือผู้ที่กำลงัประกาศธรรมะที่ยิ่งใหญ่  ทา่นแนะนำใหผ้มไปหาโยมคน
  หนึ่งซึ่งเปน็โรคเรื้อน คนที่ไปในสวนโมกขช์่วงนั้นอาจจะไม่รู้จกั แตบ่างคนอาจจะรู้

   ครบั ชือ่โยมย้วน ทา่นอาจารยไ์มใ่ช่บคุคลทีจ่ะลมืคนอื่นไดง้่ายๆ แมค้นนั้นจะเจบ็
ปว่ยหรือเป็น   โรคเรือ้นก็ตาม โยมย้วนหลบอยู่ในกระตอ๊บเล็กๆ ไมค่่อยได้สัมพันธ์

  กับผู้คนเพราะตระหนกัชัดว่าตัวเองเปน็โรค ผมเขา้ใจวา่ไมใ่ชโ่รคเรื้อน เป็นโรค
   อะไรก็ไม่รู้ที่ผวิหนังเป็นผืนๆ แขง็ๆ ตามเนื้อตามตัว ผมไมแ่นใ่จวา่เป็นโรคอะไร 

แต่เปน็โรคซึ่งนา่รงัเกียจ    ท่านอาจารยบ์อกผมว่า คณุไปหาโยมย้วน เขามีอะไรดี
  มาก แล ้วท ่าน เล า่ เ ร ื่อ ง โยมย ้วน เม ื่อสม ยัหน ุ่มๆ โยมย ้วน เคยแสดงวา

  ทะทางธรรมในที่สาธารณะ จนเอาชนะมโนราหโ์รงที่มีชื่อเสียงได้  ทา่นควรจะ
   ทราบอยา่งหนึง่ครับว่า คนปักษ์ใต้กบัมโนราห์นี้เปน็ของคล้ายๆ คู่ขวัญ เป็นของที่

 โปรดปรานมาก แตด่้วยอาศัยเพยีงแต่ปากเปล่า โยมย้วนพดูธรรมะจนไม่มใีครดู
 มโนราห์เลย นั่นเปน็ปรากฏการณท์ี่ฝังอยู่ในความทรงจำของท่านอาจารย์สวนโมกข์ 

    ทา่นเลยแนะบอกว่า คุณไปหาโยมยว้น เขามีอะไรดี ผมก็ไปหาอยู่หลายเวลา ก็จริง
  ดงัที่ท่านแนะนำ คอืโยมยว้นเป็นคนที่เปน็โรคซึ่งนา่รังเกียจ แตใ่นร่างกายอันผุพัง

  นั้นได้ซ่อนภูมปิญัญาชั้นสูงไว้มาก ทา่นอาจารยถ์งึกบัสัง่ผมว่า ใหเ้อาอะไรที่โยม
 ย้วนเขาเขยีนเปน็แผนภูมินั้น เอามาลอกขึ้นที่ฝาผนงัในโรงมหรสพทางวิญญาณ 

 ในฐานะที่เป็นทรัพย์สมบตัทิางปัญญาของมนุษย์คนหนึ่ง ท่านไม่เคยลืมคนที่ไดต้อ่สู้
ในทางภมูปิัญญามาแลว้
   ตลอดชว่งชวีิตของท่านมีความถ่อม แต่พรอ้มกนันั้น ถ้าจะเลอืกใชค้ำวา่ก้าว

  รา้วกไ็ด้อยู่ ทา่นกา้วร้าวทางความคดิ    เวลาคดิ คิดไมเ่หมือนเพื่อน ต่อมาท่านก็
 แนะนำหลายคน รวมทัง้ผมดว้ย   บอกวา่สิ่งใดที่เพื่อนเขาคดิอยู่แล้วทำอยูแ่ลว้ คุณ
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  อย่าเสียเวลาอีกเลย ควรจะคิดและทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไมไ่ด้คดิ และไม่ไดท้ำนั่น
   แหละ หมายถึงในทางที่ดนีะครับ เพื่อชว่ยคำ้จุนจรรโลงใหส้ังคมนี้ดีขึ้น  ผมจะเลา่

  ถึงความถ่อมของท่าน แต่ที่จรงิท่านหา้มเล่า ผมก็คงไมค่อ่ยถอ่มเท่าไรที่นำมาเล่า 
 แต่เลา่เกี่ยวกับตัวท่านไม่ใช่ตัวผม คอืความรู้ภาษาบาลีของท่านนั้นพอประมาณ 

   แต่การตคีวาม วินจิฉัย ถอดรหสัคำพูดของพระพุทธเจา้ ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องใหญ่
  ในแวดวงของพระพุทธศาสนา เนื่องจากกาลเวลา หยากไย่และวัชพชืของกาลเวลา 

  ทำใหค้ำสอนของพระพุทธเจ้าค่อนข้างพร่ามัว คือเราไมรู่้อะไรเปน็อะไร อุปการ
คณุอนัยิ่งใหญ่ของท่านอาจารย์ก็คือ  ท่านทำให้ธรรมะหมวดตา่งๆ เกิดสิ่งที่เรยีกว่า 

  ธรรมสโมธาน สอดสานสวมลงกันได้จนกระทั่งเหน็จดุสำคัญ จุดที่เรยีกเป็นพุทธ
  ศาสนาเชน่เรื่องอิทปัปจัยตาก็ดี เรื่องปฏจิจสมปุบาทก็ดี ซึ่งแตก่่อนแตกกนัเป็นเสี่ยง 

 พระสงฆ์ในอดีตกอ็าศ ัยขนบธรรมเน ียมการเทศนา ตัง้หวัข ้อว ่าวนัน ี้จะพดู
   เรื่องอริยสัจ พรุ่งนี้จะพดูเรื่องโพชฌงค์ พรุ่งนี้พูดเรื่องโพธปิกัขิยธรรม มะรืนนี้พดู

    เรื่องศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งแต่ละส่วนนั้นเหมอืนรปูซึ่งเราต่อกนัไม่ติด เราไม่เหน็ว่า
 มันสมัพนัธก์ันอยา่งไร   ท่านอาจารย์อาศยัความรู้บาลแีละการภาวนา ภูมิปัญญา

   จากมหายานกด็ี กระทำให้เกดิธรรมสโมธาน คำนี้แปลว่าการสอดสวมรวมลง  ท่าน
 เคยอธิบายคำวา่แตกฉานไวผ้ดิจากคนอื่น ท่านบอกวา่ทั่วไปคำวา่แตกฉานอาจจะ

   หมายถึงการแตกซา่น คือฟุ้งซ่านไปก็ได้ คนนั้นดูคล้ายรู้มากแตจ่ริงๆ ไม่รู้อะไรเลย 
  พูดได้มากแตว่า่ไม่รู้มันมาไดอ้ย่างไร ซึง่นกัวิชาการสมยัใหม่ เขาเรียกสิง่นี้ว่าลัทธิ

  อรรถาธบิายหร ือ หร ือล ัทธทิถีอ้ย (Verbalism)  เร ียกว ่าบ ้าคำพูด พูดไปเร ื่อยๆ 
  ธรรมะนี่พูดได้ทั้งว ันทั้งคืน แต่ท่านอธบิายเรื่องแตกฉานหมายถงึว่า สามารถ

 กระจายแตกตวัไปแล้วรวมกลับมาที่ตน้ตอได้ อันนี้นบัวา่เป็นคำอธบิายทีเ่หมาะ
    เหมง็มาก คือไมใ่ช่ รู้มากอย่างเดยีว แตส่ามารถรู้รวมลงหนึ่งได้ คือทั้งหมดอยู่ใน

  หนึ่ง และหนึ่งนั้นเปน็ท้ังหมดได้ นี่คือคุณูปการของทา่นในทางทฤษฎี
  ยงัมีพระสตูรที่สำคญัสูตรหนึง่ที่อธิบายถงึคุณสมบัติของพระอรหนัต์ พระ

  สตูรที่เรยีกวา่อ ุปส ันตบคุคล อุปสนัตบุคคลคอืผู้เขา้ถงึส ันต ิ ซ ึ่งหมายถึงพระ
   อรหันตข์ีณาสพ สิ้นอาสวะแลว้ มีบทพระบาลวีา่  อัตถงัคะตัสสะ นัปปะมาณะมตัถ ิ

     เยนะ นัง วชัชุง ตสัสะ นัตถิ  ซึ่งแปลวา่ บุคคลผู้เขา้ถึงซึ่งความตายแล้วมีไม่ประมาณ 
 สมเดจ็กรมพระยาวชริญาณวโรรส สมเดจ็พระสังฆราชสมัยนั้นแปลไว้ว่าอย่างนี ้

 ทา่นอาจารยท์า่นทราบดวีา่คำแปลนี้เป็นคำแปลซึ่งผดิ แตท่่านถ่อมทา่นไม่คา้นไมต่ิง 
 ด้วยความเคารพในพระเกียรติยศของสมเดจ็พระสงัฆราชพระองค์นั้น แต่ผมคงจะ

 ทำผิดที่มาเลา่ใหฟ้ัง แต่ผมอยากจะให้เห็นความถ่อมของทา่นอาจารย์เท่านั้น 
   ความที่ไว้หนา้ผู้อื่น ท่านไมใ่ช่คนที่อยากจะดัง พอเหน็คนอื่นผดิ กจ็ี้จุดผิดเพือ่ใหต้วั

  เองได ้เด ่น ท ่านไม ่ทำอยา่งน ั้น เลย   เหตทุ ี่ผ ิดก ็เพราะว ่า อ ัตถ ังคะตสัสะ 
   นปัปะมาณะมตัถิ หมายถึงบรุุษซึ่งถงึอสัดง ไมไ่ด้หมายถึงคนตาย คนตายมีมาแลว้

     ไมรู่้ประมาณนี่ มันไมล่กึ ใครๆ ก็รู้ คนตายในอดีตไม่มีประมาณ บุคคลถงึซึ่ง
  อัสดงคตกลับหมายถงึพระอรหนัต์ ผู้ที่ตัณหาทั้งหมดอสัดงแล้วไม่มรีาคะ โทสะ 

   โมหะ คำวา่ไมม่ปีระมาณแปลว่าวพิากษ์ วิจารณไ์มไ่ด้วา่ดหีรือชั่ว ว่าท่านเป็นอะไร 
   คือวิจารณไ์ม่ได้ ว่าทา่นดหีรอืทา่นชั่ว อยู่เหนือการคาดคิดใดๆ นั่นหมายถงึผู้ที่

  กเิลสตัณหาถึงซึง่อัสดงแล้ว มันไปคนละทศิคนละทาง ความลุ่มลกึนี้อยู่คนละระดับ 
คนละระดับ   ทา่นอาจารยพ์บสิ่งเหล่านี้มากมาย ไม่ใช่เพื่อติฉินหรอืซำ้เติม แต่ผม

  เลา่เพื่อให้เห็นวา่ทา่นเป็นคนถ่อม เพื่อจะถ่วงกับภาพพจนท์ี่หลายคนเห็นวา่ ท่าน
เปน็คนกา้วร้าว   ชอบพูดอะไรจ้วงจาบ เรยีกตัวเองว่าหมาบ้าบา้ง สนุัขปากรา้ยบ้าง
อะไรทำนองนั้น

   ประเทศเรา นับตั้งแต่ตั้งกรุงสโุขทยั ไม่นบัศรวีชิยั เพราะยังเปน็ปัญหาทาง
  ด้านประวัติศาสตร์ วา่เป็นอาณาจกัรไทยด้วยหรือไม่ แตว่่าสำหรบัทา่นอาจารยน์ั้น
  ทา่นไมส่งสยัเลยวา่ อาณาจกัรศรีวชิัยนั้นเป็นไทยหรือไม่เป็นไทย แต่ผมจะเว้นไม่

 วิจารณใ์นแงโ่บราณคดแีละประวตัิศาสตร์ ตั้งแตส่มัยสโุขทัยประเทศเราได้ติดตอ่
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  คบค้ากับจีนมานาน แตเ่ราไมเ่คยยอมรับหรือนบัถอื ความลุ่มลกึทางภูมิปัญญาของ
   จีนเลย เรายังมคีำเรยีกจีนว่าเจก๊ มีความนยัทีข่่มขี่อยู่ในที เรียกชาวอนิเดียวา่แขก 

 เราพึ่งรับทราบรู้เรือ่งเซ็นเรื่องเต๋าเมื่อสามทศวรรษที่แล้วมานี่เอง เราพึ่งรู้ว่าจนีมี
  เรื่องลุ่มลกึมากกวา่ที่เราคิด เราเห็นมหายานเป็นพวกกงเต๊ก พวกอาซิ้มตามโรงเจ 

   เราเคยเหน็เท่านี้เอง เพราะเราเหยยีดจนี แตเ่ราคบค้ากับจีน แตเ่ราไมย่อมรบัจีน 
   เมื่อสมยัรชักาลที่สามนั้นทา่ทีดขีึ้น เพราะว่ามเหสอีงคห์นึ่งของรัชกาลที่ ๓ ทรงเป็น

    จีน รปูแบบของโบสถ์ก็เปลี่ยนหนา้บนั ชอ่ฟ้า คันทวยก็หายไป เหลอืเป็นติดถ้วยโถ
  โอชามที่หน้าบนัแทน จนีกเ็ด่นสง่าขึ้น คงแปะ๊ศลิปินจีนก็เด่นขึ้นในช่วง  เราไม่ยอม

  รับบุคคลซึง่เขา้มาผสมผสานเปน็เลือดเป็นเนื้อเดียวกบัเรา ผมเองเปน็หลานจีน ผม
  เชื่อในห้องนี้ ผมว่าเกินครึ่งมีเชื้อสายจนี แต่เราไม่เคยเรียนรู้มติิที่ลุ่มลกึของจีนเรื่อง
  เซ็นเรื่องเตา๋ ท่านอาจารย์เปน็คนแรกที่แปลพระคัมภีร์ของเซ็น คำสอนของฮวงโป 

   สูตรของเว่ยหล่าง อย่างเปน็ระบบ นำเสนออยา่งเป็นระบบและแปลอยา่งจริงจงั กอ่น
 หนา้นั้นเซ็นก็กระเส็นกระสายในรูปของนิทานตลกขบขัน ว่าด้วยอาจารย์ถีบศษิยต์ก

 น้ำ แลว้    กบ็รรลธุรรม อะไรทำนองนี้ เล่าสู่กันฟังสนกุ เราแทบจะเอาประโยชนใ์น
สว่นสาระไม่ได้   แต่ว่าท่านอาจารยไ์ด้แปลอย่างกลั่นกรองมาก ผมคดิว่ายังเปน็คำ

  แปลที่ใช้ไดอ้ยู่จนทกุวันนี้ แมว้่าทา่นไม่ใชน่กัแปลมืออาชพีก็ตาม แตเ่นื่องจากทา่น
  มวีิถีชีวิต ซึ่งสอดคลอ้งและเปน็ไปในกระแสธรรมชาติ ดังนัน้จะแลเห็นอรรถะที่ซ่อน

 อยูใ่นโวหารของเซ็นได้   ถ้าทา่นไปที่สวนโมกข์ในโรงมหรสพนั้น จะพบว่าเซน็ได้
 ถกูนำเสนอผา่นทางรูปเขียนจิตรกรรมฝาผนังเปน็จำนวนมาก จนเป็นที่ตั้งของขอ้

   ครหานินทาว่า อาจารยเ์ปน็เซ็น เปน็มหายาน เป็นพวกนอกรีต
 เม ื่อสม ัยท ่านสรา้งสวนโมกขม์าในช ่วงหน ึ่งแลว้  หมายถงึช ่วงกลาง 

  มัชฌิมวยัของสวนโมกข์นั้น สมัญญาซึ่งประณามท่านใส่ร้ายป้ายสทีา่น ผมไมร่ะบุ
   ชื่อคนดา่ แต่วา่ผมจะพูดเตือนความจำ เพื่อที่เราจะไมไ่ด้ประณามใครง่ายนัก เขา

  เรยีกท่านอาจารย์วา่มารศาสนา มารพทุธทาสเกิดแลว้ เขาพูดกนัอย่างนั้น
 บคุลิกภาพของพระหนุ่มในวัย  ต้นของชีวติเมื่อหกทศวรรษกอ่น นับตั้งแต่พุ

 มเรยีงตราบเทา่วันสุดท้ายของชวีิตแปรเปลี่ยนไปเสมือนหนา้มอืเปน็หลงัมอื แต่ก็
  คอืมืออนัเดิม ทา่ทีที่จ้วงจาบ แขง็กรา้วกบัคุณค่าวิกฤตใินสงัคมนั้นเป็นไปอยา่ง

  รุนแรง ลกัษณะเช่นนีเ้ป็นลกัษณะที่ทา้ทาย  ใครที่ขวัญออ่นลงไปสนทนากับท่าน
  แล้วอาจจะลำบาก เพราะว่าท่านไม่เอาใจพะเนา้พะนอผู้คนเหมือนที่เขาหวงั แต่

   ท่านต้องการกระชากหนงัหวัของคนให้ตืน่ ฟังๆ ดแูล้วนา่หวาดเสยีว ท่านบอกว่า 
    เราอยู่ในช่วงเฉื่อยนิ่งทางวัฒนธรรม ทางจริยธรรม ทางศาสนธรรม ในทกุทาง  ชว่ง

 เฉื่อยนิ่งนี่สำคญัมาก คอืเราเดนิตามผู้นำโดยที่เราไม่รู้อะไรเป็นอะไรไปทางไหนก็
   ไปด้วย สงัคมไทยอยู่ในบรรยากาศอึมครึมมาตลอด ก็เพราะว่า บคุคลที่เปน็ที่ตั้ง

   แหง่ความรัก ไม่น่ารัก เมื่อใดก็ตามที่ผู้นำทางสติปัญญากด็ี ในทางการเมืองกด็ ี
    ไมร่ักมนุษย์ แต่มนษุย์ต้องรักเขา เพราะเขาเป็นผู้นำ เมื่อนัน้เราจะคลุมเครอื คือ

  เรานับถือคนที่ไม่นา่นับถือ เราตอ้งยกยอ่งเทดิทนูคนทีเ่รารู้อยู่แกใ่จว่า ไม่นา่เทิดทูน 
   ดังนั้นภาวะของเรา สะท้อนออกรวมๆ เป็นภาวะสงัคม เป็นภาวะสนธยาอึมครมึคลุม

  เครอืไมรู่้ว่าดีหรือร้าย ช่วงนี้ผมเรียกว่าช่วงเฉื่อยนิง่ทางวัฒนธรรมไทย เกิดแปลก
  แยกกันไป คอืคนไทยไม่เข้าใจวัฒนธรรมแต่เดิมของตวั นั่นคอืชว่งเฉื่อยนิ่งและเป็น

  ชว่งที่อนัตรายมาก ถา้หากมีวฒันธรรมใหม่กระแทกเข้ามา เราจะเสยีหลักเสยีศูนย์
ทนัที
 ในวงการเกษตรกรรมนั้นในช่วงปฏิวัติเขียวเราได้ค้นคดิทดลองจนได้พนัธุ์

 ข้าวที่เรียกพันธุ์ข้าว ก.ข.     ซึ่งหนึ่งกอมีถึง ๑๕ รวง ออกรวงเร็ว โดยใช้เทคนคิวิทยา
 ทางด้าน BIO การกระทำเชน่นั้นเปน็การทำลายเมลด็พันธุ์ทอ้งถิ่นไปอย่างคาดไม่ถึง 

  ในทางเกษตรกรรมนั้น ชาวบา้นถกูหลอกล่อให้พึ่งพันธุ์ข้าววิทยาศาสตร์ แล้วทอด
  ทิ้งพันธุ์ข้าวปิ่นแก้ว ซึ่งเราเคยเรียน ในความรู้รอบตัวว่าเป็นขา้วดทีี่สุด เดี๋ยวนี้ไม่ม ี
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   เพราะเมื่อเราไม่ไดใ้ส่ใจมัน มันก็กลายพนัธุ์ เราไมร่ักษามนั หน้าที่สำคัญของ
  เกษตรกร คอื การสงวนพนัธุ์  การคน้พบทางวิทยาศาสตรใ์นช่วงนั้น และการเผย

  แพรใ่นแผนการพฒันานั้น ไดท้ำลายเมล็ดพนัธุ์ท้องถิ่น ซึ่งทรงค่านี้ไปอย่างรู้เทา่
ไมถ่ึงการณ์
   ในทางวิชาช่างนะ เมื่อวทิยาลัยเทคนิคถกูสร้างขึ้น เพื่อรองรบัความเข้าใจ

  ความรู้จากวสัดทุี่ผลิตจาก โรงงานอตุสาหกรรมเหลก็กล้า เป็นวัฒนธรรมเหล็กกลา้
  แล้วทำใหช้่างชาวบา้น เมลด็พันธุ์แห่งวชิาช่างพื้นบา้นตกงานกันเป็นแถว คอืภูมิ

     ปัญญาท้องถิ่นถูกดแูคลนจากคนรุ่นใหม่ว่าโง่เงา่เต่าตุ่น แล้วปู่ ยา่ ตา ยาย ซึ่งเคย
  ครองภมูิปัญญามานานนบัศตวรรษ ไมรู่้จะแกต้ัวอย่างไร ไม่รู้จะอธิบายให้ลูก 

 หลานฟงัอยา่งไรวา่อะไรเกดิขึ้น  สิ่งเหล่านี้หาได้รอดพน้จากขา่ยญาณของทา่น
   อาจารย์สวนโมกขไ์ปไม่ ท่านต้าน ยงัเคยเรยีกผมไปพบบอกว่า เราเปดิศกึกบัเด็ก

หนุ่มแถวไชยาไหม?   ทา่นใชค้ำนี้ เพราะว่าเดก็หนุ่มสาวเริม่หนัเห เริ่มดแูคลนบิดา
 มารดาผู้ใหก้ำเนดิเรามา นี่เป็นเร่ืองน่าเศร้าสลดมาก

    ผมไดใ้ช้เวลาเลา่เรื่องมานาน ดังที่ได้เริ่มแต่ต้นวา่ดว้ยเหตผุล ๒ ประการ 
อยากจะพูดในแง่มมุ ชวีติตัวเองไดป้ระสบ เพื่อสะท้อนออกไปรวมกับที่คนอื่นเหน็

 และได้ประสบดว้ย เพื่อใหเ้กิดภาพพจน์ภาพรวมที่สมบูรณ์ขึ้น อยากจะพดูในสิ่งที่
 อยากจะพูด  ประการที่สอง  กค็อื ดว้ยความระลึกถงึพระคณุของท่านที่ไดม้ตีรงึ

 ตราอยู่ในจติใจ    ก่อนจบผมจะอา่นบทกวี เพื่อเป็นการบชูาท่าน ที่จริงผมอ่านบทกวี
 นี้ที่ มศว.   เมื่อสองสามวันก่อนแล้ว เสยีใจอยู่อย่างหนึ่ง ที่แกข้อ้วินจิฉัยของผู้ดำเนนิ

  การอภปิรายไม่ทนั ซึ่งเขาอธบิายว่า ผมเป็นอนัเตวาสิก(กน้กุฏิ)  ของทา่นอาจารย์ ที่
  จริงผมไมใ่ช่ ผมใชช้ีวติช่วงหนึ่งกับท่าน ที่เลา่นี้กเ็ล่าตามที่ในช่วงนั้นๆ  ส่วนการ

  บอกว่า ผมเปน็ศิษย์กน้กุฏินั้นอาจจะกระทบกระทั่ง คนซึ่งเขารู้อะไรที่ดีกวา่ผมก็
มมีาก. 

 บทกวีที่หมิาลัย : วปิรติของหมู่เมฆ

รางของมหาบรุษุนอนน่ิง เหยียดยาวดั่งหมิาลยั 

ขนุเขาเย็นเยือกดวยหิมะหยก งามลึกล้ำ 

ในเย็นยามอันเงียบสงดัน้ี มีเสียงกกึกองของสำนึก 

มาแลวสูโลก จะทำภารกิจดวยใจสมัคร เพยีงอิสระ 

แมปฏญิาณตนเสมอเพยีง ทาสแหงพทุธะ 

ชี้นำโชคชะตาตน เพยีงเปนผูประกาศคำนอกทำเนียบ 

ดจุดั่งมาปา เผนโผนรองโยนไปในทองทุงแหงญาณทัศน 

ไมปรารถนาใหทรงลาภยศมาเปนอานและบังเหียน 

คดิอิสระ เพื่อแผวถางทางแหงพุทธะ 

อันยกทพัดวยหยากไยแหงกาลเวลา 

ทดลองความจริงของชวีิต ทวนกระแสโลก 

บชูาธรรมอุทิศแดพุทธะ

พระผูทอดรางเหนือผืนดนิแหงกุฏนิครา 

ตำนานชีวติของผูประพฤติตนประหลาด ในหกทศวรรษที่แลวมา

ประชาชนเลาลอืวาเปนพระบา วิกลจรติ 

บดัน้ี ทำนองทอดรางเหยียดยาวดงัหิมาลัย วิปริตของหมูเมฆ 

เปดเผยความจริงแท งดงามลึกล้ำเกินพรรณนา 
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มาจากแหลงใดไมมีใครรู จากลาไปหนไหนไมมีใครทราบ 

เพ่ือมีชีวติอยู ตอสูเพียงประทีปธรรมคำสอนของพทุธะ 

ประสานศาสโนวาทของปวงศาสดา 

เผยแผใหแลเหน็เปนเอกภาพ

ถกูสาดโคลนใสรายปายสอีกุศล ก็ไมนำพา

 ก่ีเดือนผานไป ยังคงม่ันดั่งขนุเขา หนักแนนเสมอแผนดนิ 

เหินฟาพุทธธรรมดังพญาเหย่ียว เรงิลมบน 

รองประกาศคำ ทาทายภมูิปญญาตราบถึงวนันี้ 

วนัที่ฝากความทรงจำไวในสายลม วันที่อายุขัยถึงกาลลวงลบั วันที่สงัขารแตกดบั 

ยุแยกแทรกซมึสูที่มา วนัแหงการทอดรางสูออมอกแมธรณี 

วนัที่ โลกสูญเสียมหาบรุษุพุทธทาส ดุจเพียงฝากใจไปกับสายลม

หมิาลัย วิปริตของหมูเมฆ อันยืนหยัดทาทายอยู ช่ัวนิจนรินัดร

_____________________
   เรยีบเรียงจากคำบรรยายเมื่อวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๖
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การสรางความเขาใจอันดรีะหวางศาสนา

กบั การเขาใจศาสนาของตนอยางดี

มารค ตามไท

 การสรางความเขาใจอนัดีระหวางศาสนา กับ การเขาใจศาสนาของตนอยางดีเปน ๒ ใน ๓ ปณธิานของ

พทุธทาสภกิข ุโดยที่ปณิธานเหลานี้ดำรงอยูในฐานะเปาหมายซึ่งตองหาทางที่จะบรรลุ ปณิธานทั้งสองขอนี้มีคุณคา

สำหรับศาสนิกทกุศาสนา แตเปาหมายใดๆ ไมวาจะดเีทาไร ก็จะไมสามารถบรรลุไดหากขาดหนทางทีจ่ะพาเราให

เขาใกลเปาหมายดวยการพยายามของศาสนกิทั้งหลาย ดังนั้นในบทความนี้จงึอยากจะชักชวนใหชวยกันคดิหาวธิี

การที่จะนำเราไปสูเปาหมายทั้งสองนี้

 กจิกรรมหนึ่งซึ่งหมูศาสนิกตางๆ ใหความสนใจเปนพิเศษในยุคสมัยนี้ คอื การสานเสวนาระหวางศาสนา 

ตวัอยางที่เหน็ไดชดั คือในประเทศไทยเราเองในบริบทของการลดความรุนแรงในจังหวดัชายแดนภาคใต ซึ่งในบริ

บทนี้จะมีการจัด การสานเสวนาระหวางชาวพุทธ และชาวมสุลมิในพื้นที่เปนระยะๆ เพื่อสรางความรวมมอืกันใน

การพยายามลดความรุนแรงในพื้นที้ แตสิ่งที่ยังไมไดมกีารพิจารณาเทาไร คอื เรื่องของกิจกรรมการสานเสวนาเอง 

กจิกรรมนี้เปนประโยชนอยางไรกันแน ในฐานะ “วิธีการ” อาจเปนทัง้โทษ และเปนประโยชนไดหรือเปลา เชนการ

ศึกษากฎหมายอาจเปนประโยชนก็ได (ในกรณีที่ใชกฎหมายชวยเหลือผูเสียสทิธิโดยไมรูตัว) หรืออาจเปนโทษก็ได 

(ในกรณีที่จะหาวิธหีลบกฎหมายเพื่อประโยชนสวนตัว)

 ในยคุสมัยตางๆ จะมีศาสนิกบางกลุมในทุกศาสนาที่คิดวาการสนทนากบัศาสนิกตางศาสนาไมเพียงแตไม

เปนประโยชน แตมองวาเปนโทษดวย กลุมเหลานี้มกัจะกลัววาถาคลุกคลีกับศาสนิกตางศาสนาแลว อาจจะถกูแยง

ช ิงจ ิตว ิญญาณไป  ท ี่น าสนใจ  ค ือ  กล ุมท ีค่ ดิ เช นน ี้จะมอีย ูในทกุศาสนา  แต เม ื่อการพบปะสนทนากบั

ศาสนกิตางศาสนาไดรบัการสนบัสนุนจากวงกวาง และไดมีการพัฒนารปูแบบกจิกรรมที่ทุกวันนี้เรยีกกันวา การ

สานเสวนาระหวางศาสนา กด็ูเหมอืนวามีการยอมรบัมากขึ้นบาง แตอยางไรก็ตามความคดิเดิมไมไดหายไปทีเดยีว 

ปจจุบนัผูที่รวมในการสานเสวนาระหวางศาสนาไมไดรวมดวยเจตนาเหมือนกนัทกุคน เจตนาที่ตางกนัเหลานี้อาจ

รวมไวใน ๓ ลักษณะหลัก คือ 

๑) สานเสวนาเพื่อที่จะรูจกัคูแขงดขีึ้น ความคดิแนวนี้หมือนกับการที่นักมวยจะศึกษาหนังการชกมวย

ของคูตอสูกอนขึ้นเวท ีเพือ่ดจูดุแข็งและจุดออน แลวนำไปประกอบการวางแผนการตอสู ในกรณีของการสาน

เสวนาก็เพื่อรูทันศาสนิกตางศาสนาที่อาจมาแยงชิงศาสนิกตวัไป หรือเพื่อวางแผนที่จะแยงชงิเอง ความคิดวา

ศาสนาอื่นอาจกำลังเดนิตามแนวนี้ทำใหหลายคนเกิดการระแวงและไมตองการรวมกจิกรรมการสานเสวนา หรือถา

รวมก็ดวยเจตนาที่ไมสรางสรรคตามที่กลาวมาแลว ความระแวงดังกลาวและเจตนาเชนนี้ไมสามารถกำจัดได ยกเวน

จากการเขาไปรวมการสานเสวนาและเห็นผลที่เกดิกับตัวเองจากประสบการณอนันี้

๒) สานเสวนาเพื่อที่จะใหศาสนกิตางศาสนาเกิดความเขาใจอันดีตอกัน ซึง่จะนำไปสูการเรยีนรูวิธีอยูรวม

กันอยางสงบสขุ วตัถุประสงคขอนี้จะบรรลไุดหรือไมขึน้อยูที่วาเราเขาใจความหมายของ “เขาใจกนั” อยางไร บาง

ครั้ง “เขาใจกนั” ดูเหมอืนเปนเพียงการเรียนรูหลักคำสอนบางประการของศาสนาอื่นๆ พรอมทั้งขอหามที่ตามมา

จากหลกัคำสอนเหลานั้น แตถาเปนเพียงเทานี้ก็ไมตางอะไรจากสิ่งที่ตองการตามเจตนาในขอ ๑) และจะไมเปน
ประโยชนตอการสรางความสงบสขุที่ตองการ ความหมายของ “เขาใจกัน” ตองลึกซึ้งกวานี้ ตองรวมถึงการเขาใจวา

เพื่อนตางศาสนามีขอกังวลอะไรในชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการพยายามรักษาวถิชีีวติของศาสนานั้นในบริบทสังคม

ปจจบุนั ความกงัวลบางขอจะเหมอืนกัน (เชนการเผชิญหนากับบรโิภคนิยม) บางขอคงจะตางกัน ถาเก ิด

ความ“เขาใจกนั”อยางนี ้ถึงจะเรยีกไดวารูทกุขสุขและเขาไปอยูในใจเขา แตสิ่งนี้จะเกิดจากการเสวนาเพียงอยางเดยีว

ได หร ือไม  ความเข าใจก ันแบบลึกนี้อาจจะตามมาจากการพูดและฟงก ันอย างเดยีวไม พอ  แตคงจะต องม ี

ประสบการณการทำงานรวมกันบางอยางซึ่งอาศัยการพึ่งพากันในลักษณะตางๆ
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๓) สานเสวนานำไปสูการเขาใจศาสนาของตน เมื่อเราทำตามเจตนาในขอ ๒) และเราเขาใจไมเพยีงแต
ทุกขตวัเอง แตทุกขของเพือ่นมนุษยตางศาสนาดวย การหาวธิชีวยเพื่อนเหลานี้บนฐานความเชื่อของศาสนาตัวเอง

จะเปนวธิหีนึ่งที่นำเราไปสูการเขาใจศาสนาของตัวเราเองไดดีย่ิงขึ้น 

ประ เด ็นส ุดท า ยท ี่จ ะต อ งพ ิจ า รณา  คอื ว ธิ ีเ พ ิ่มศ าสน ิกท ี่จ ะ ร ว ม ในก จิ ก รรมสาน เสวนาน ี ้

ปจจบุนัศาสนกิในศาสนาตางๆ ที่เหน็คุณคาของการสานเสวนายงันอยไป และเวลาจดัการสานเสวนาในหลายกรณี

กจ็ะเปนการพบหนาเดิมๆ สาเหตุหนึ่งอาจคอืความระแวงที่กลาวถึงในขอ ๑) เพื่อแกไขปญหานี้และขยายวงของ

ศาสนกิที่เห็นคณุคาของการสานเสวนาใหกวางออกไป จะตองใหความสำคญักับการสานเสวนาภายในแตละ

ศาสนามากขึ้น ซึ่งการเสวนาระหวางคนศาสนาเดียวกันที่เขาใจศาสนานี้ตางกันเปนสิ่งที่ยากพอๆ กบัการเสวนากับ

คนตางศาสนา หรืออาจจะยากกวา แตเมื่อเปนสิ่งจำเปนก็ตองพยายามพฒันาทั้งทฤษฎีและแนวทางปฏิบัตขิอง

กจิกรรมแบบนี้ อาจพดูไดวาการพัฒนาดงักลาวคอืงานที่ทานพุทธทาสภกิขุทิ้งไวใหมนุษยในยุคสมยัน้ีทำ

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org

www.buddhadasa.in.th



พทุธทาส กบั คนรุนใหม: ชีวติ-การอาน การเขยีน และการเรียนรู ในทัศนะของขาพเจา

เนาวรัตน พงษไพบลูย

นมสัการพระคณุเจา สวัสดีทานผูมีเกียรติทุกทาน
ซาบซ้ึงกับที่นอง ๆ สองคนไดอานความคิดจิตใจ ดวยความคดิจิตใจของตวัเองไดไพเราะลึกซึ้ง
ผมขออานอกีบทหนึ่งเขียนขึ้นในวนัที่อาจารยพุทธทาสมรณภาพ

ลมคอยพองแผวผานธารน้ำไหล แดดคอยไลลานทรายที่ชายเขา

ใบไมรวงรอนควางอยูบางเบา ในรมเงางดงามความเงียบงัน

ที่รมไมใบบังคอืหลังคา และลำตนลานตาตางฝากั้น

คือสีมาวสิุงคามอันสำคญั เปนโบสถบรรณศาลาสงางาม

มตีนโมกขตางวมิุติความหลุดพน และมตีนไมพลาพลงัหลาม

เปนกำลังเปนแรงสำแดงนาม เปนสวนโมกขพลารามแหลงธรรมา

ที่ตนไมกอนหนิและดินทราย ตางรวมรายรวมบรรเลงบทเพลงปา

บทเพลงแหงธรรมชาตไิมคลาดคลา บทเพลงแหงธรรมดาทกุคราไป

คือความเปนเชนนั้นอยูครันครบ ความสะอาด ความสงบ สวางไสว

ความประจักษอนักระจางที่กลางใจ เห็นน้ำนิ่งตลิ่งไหลในตัวตน

ใหเห็นรูปเห็นนามความเปลี่ยนแปลง เห็นสมมตุิปรุงแตงทุกแหงหน

เพราะสิ่งนี้ ส่ิงนั้น จึงบันดล ความเปนเหตุเปนผลอันปรนปรุง

พระผูนั่งกลางดนิกลางหินทราย กลางความงามความงายความหมายมุง

บำเพ็ญธรรมเพื่อธรรมอันอำรุง ใหโลกรุงรวีวรรณสันตธิรรม

ลมคอยพองแผวผานธารน้ำไหล แดดคอยไลลานทรายเม่ือใกลคำ่

ใบไมรวงรอนควางอยางเงียบงำ คือถอยคำพระธรรมอันอมรรตัย

นั่นคือสิง่ที่ผมไดจากสวนโมกข มีคนถามเมื่อกลับจากสวนโมกข ผมเคยไปบวชเรยีนอยูที่นัน่ ระหวางนั้นทานอาจารยทานไดสอนธรรม เสวนา
ธรรม มีคนถามเมื่อกลบัมาจากสวนโมกขวา “ไปสวนโมกขแลวไดอะไรมา” ผมตอบไมได ถาตอบก็ตองใชโวหารเซนวา “ไปไดสิ่งที่ไมไดอะไรเลย” และนั่นคอื
ความรูสึกเปนจรงิ เพราะคำวา “ได” นั้น มันมคีวามหมายหลากหลายเกนิไปกวาทีจ่ะมานยิาม สิ่งที่เราไปพบไปเหน็และไปไดความรูสกึนกึคดิจากตรงนั้น 

ทานอาจารยเคยอธิบายคต ิ“ทำดไีดดี ทำชั่วไดชั่ว” นั้น ทำใหเรากำกวมในความเขาใจ ที่จรงิตองพูดวา “ทำดี-ดี ทำชั่ว-ชัว่” คอื ทำดมีันดีอยู

ในตวั ทำชั่ว-ช่ัวอยูในตัว ถาเอาคำวาไดแลวมันขึ้นอยูกบัคุณคาความหมายของสังคมอีกเยอะแยะ เราจงึมาเลน เอาเถดิเจาลอกนัดวยคำทีว่า “ทำดีไดชั่ว ทำ

ชัว่ไดด”ี ทำช่ัวมันชัว่อยูในตัวครับ ทำชั่วไดเงินเปนแสนลาน เงินก็เปนเงินชัว่ครับ ทำดีมนัอยูในตวั ไมตองเอาคำวาไดมาประเมิน นัน้คือส่ิงที่สวนโมกขมีให 
ผมไดเคยพดูไววา การเปลี่ยนแปลง ๒๔๗๕ ของเมอืงไทย คือ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ครั้งนั้น ไดกอใหเกิดมหาบรุุษสามทาน หนึ่ง 

ทานปรีดี สอง ศรีบูรพา สาม ทานอาจารยพุทธทาส เพราะวาระครบรอยปนี้จะไลๆ กนั ทานปรดีีประมาณป ๒๕๔๓ ทานศรีบูรพาเมื่อป ๒๕๔๘ ปที่แลว 
และทานอาจารยพุทธทาสปนี้ ๒๕๔๙ ทานเกดิไลๆ  กัน และก็มาครบบรรจบรอยป แลวกไ็ดรับการยกยองจากองคการยเูนสโก ทั้งสามทานผมถอืวาเปนมหา
บรุุษของประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงครั้งนัน้ เปนการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญมากๆ ผมคดิวาไมเฉพาะความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเทานั้น ความเปลี่ยนแปลง
ทั้งหลายในโลกนีม้ันตองสงผลสะเทือนเกี่ยวของกนั ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลง ๒๕๗๕ ไมใชเปนเพราะวา เปนความเปลี่ยนแปลงที่ตกมาจากฟา หากเปนผล
มาจากเหตุของโลกพัฒนามาถึงขั้นที่ตองเปลี่ยนแปลง ทั้งสามทานมีสาระความหมายมากๆ ตรงที่วาทานศรบีรูพานั้นเปนผูที่ “คืนอดุมทัศนสูวรรณกรรม” 
ทานอาจารยพุทธทาสเปนผูที่ “คืนพุทธธรรมสูพทุธศาสน” ทานปรีดี พนมยงคเปนผูที่ “คนือำนาจสูประชาชน” 

ทั้งสามทานยิ่งใหญในสาขาของทาน ทางวรรณกรรมนั่นคือการเขาถึงจติใจ อุดมการณ อุดมทศันของผูคน 

ในแงพุทธธรรม พทุธศาสนาเราตองมกีารปรบัเปลี่ยนใหเขากับสงัคมอยูทกุยคุทุกสมยัจนกระทั่งมาถึงจดุนั้น งานของทานอาจารยพทุธทาส

เปนการพลกิฟนคนืหวัใจของพุทธศาสนาคือพุทธธรรมสูพุทธศาสน 
ทานอาจารยปรีดีก็คืนอำนาจสูประชาชน 
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ทั้งสามสิ่งนี้ ไมวาจะเปนอดุมทศัน พทุธธรรม และประชาธปิไตย ลวนยังอยูในสภาพที่ตองพัฒนาเปลี่ยนแปลง เพื่อใหสอดคลองกับสงัคมใน
ยุคปจจุบนัอยูเสมอ จำเพาะทานอาจารยพุทธทาสนั้นโดดเดนชัดในการเปนบุรษุรัตนะ เปนมหาบุรษุ บรุุษรตันะ ในทีนีห้มายถึงผูที่มปีระกายปญญาที่จุด
ประทปีสวางไสว ประทีปนี้เปนแสงอนัโอภาส ไมใชเกิดข้ึนจากเหตุปจจัยปรุงแตง และกค็งอยูอยางนั้นเหมอืนกับสภาวะนิพพาน 

สภาวะนี้ถาเราจะดใูหเปนรูปธรรมอาจอุปมาไดจากสัญลักษณองคเจดีย เจดยีทรงลงักานั้นจะมีสี่หาสัดสวน สดัสวนแรกคอืฐาน เขาเรยีก
ฐานบทัม ฐานบัทมหรอืปทมะ แปลวา ดอกบัว ฐานบัว ฐานที่ตั้ง แสดงวาฐานบวันี่ตั้งอยูกบัดิน ตั้งอยูบนพื้นโลก ตัง้อยูกบัแมพระธรณี ทุกสิ่งนี้เปนเนื้อเดยีว
กับโลก เราเองก็เปนดาว โลกเปนดาว เราเปนดาว และสิ่งที่ตั้งม่ันอยูนี้คือความเปนธรรมชาตินั่นคอืสวนที่หนึ่งของพระเจดีย 

สวนที่สองคือ องคระฆัง ที่เขาเรียกวาทรงระฆังเปนทรงคว่ำ องคระฆังคือสะสมความรูจากแผนดินขึ้นมาเปนองค องคระฆังคอืการสะสมความรู  
ภูมริูทั้งหลายของแผนดนิข้ึนมา 

สวนที่สามคอื บลัลงักที่เปนสี่ดานอยูบนองคระฆงัอกีทหีนึง่ สี่ดานนั้นผมหมายถึงวา จากความรูจะพฒันาขึ้นไปเปนสี่เสาหลักขององคความรู

นั้นคือ อันนี้จำงายๆ เปนสี่ ส. หนึ่ง ส. ก็คือ สั่งสม การส่ังสมความรูจากภูมิแผนดิน เสาหลักที่สองกค็ือการสบืสาน การส่ังสมความรูนี่ ความรูไมไดเกิดขึ้นเอง 

ความรูจะตองสืบสาว มีที่มามทีี่ไป ส. หลักที่สามก็คอื การศกึษา ศึกษาในองคความรูนั้นๆ ใหเขาใจอยางถกูตองถองแท ส. หลักที่สี่ก็คือ การสรางสรรค 

ความรูอยางเดียว การสัง่สมอยางเดียว ศกึษาอยางเดียว เก็บไวกเ็ปนองคระฆงั ก็เปนเจดียยอดดวน ตองสรางสรรค 
ตอจากองคระฆังที่เปนเกลียวๆ ขึ้นไปนั้นเขาเรียกวา ปลองไฉน นั้นก็คือการยอยความรูไปสูสิ่งที่สูงสดุ กลั่นเอาเฉพาะแกนแกนจรงิๆ ขึ้นไป นั้น

ก็คือสวนที่ส่ีของพระเจดีย 

สวนสูงสดุสวนที่หา คือปลี สวนที่ตอจากปลองไฉน เขา เรียก ปลี ที่ชีข้ึ้นไป สุดทายช้ีลกูแกวสวนบนที่เปนกลมๆ เขาเรียกลูกแกวหรือเมด็น้ำคาง  

นั่นคือสวนที่โอภาสที่สดุ สวนที่เปนสัจจะที่สุด ภูมิรูทั้งหลายแหลเกิดจากตรงนี้

ทานอาจารยพุทธทาสมชีวีติอยางนั้น ถาอานหนงัสอืของทานจะประจักษชัด ยนืยนัสัญลักษณขององคพระเจดีย ในความเปนบุรุษรัตนของทาน  

ตองไปอานหนงัสอื สิบปสวนโมกข ตองไปอานหนงัสอื เลาไวเมื่อวยัสนธยา แลวกอ็านหนังสืออกีหลายเลม จงึจะเขาใจวา ทานพุทธทาส มสีัญลกัษณที่
เปรียบเทยีบไดดงัองคเจดยีอยางไร ทานเปนบุรษุรัตนอยางไร 

ผมเพิ่งกลับจากศรีลังกาเมื่อวนัจันทรที่ผานมานี้เอง ศรีลังกาเปนดินแดนของพุทธศาสนา บานเราทักทายกันวาสวัสด ีแตศรีลงักาเจอกนัเขาทัก

ทายวา อายบุวร อายุบวร เปนคำที่ไพเราะ แลวกศ็รีลังกานั้นสวดมนตกันวนัละสามเวลา เชา กลางวัน เยน็ ศรีลังกาก็สังคายนาพระไตรปฎก และมีผูที่มสีวน
สำคญัทำใหพระไตรปฎกเปนปฎกสวนที่สาม คอืพุทธโฆษาจารยที่ศรลีังกานั้นเอง ผมมโีอกาสไดผานไปทีว่ัดนั้นดวย วัดที่พุทธโฆษาจารยไดสังคายนาพระ
ไตรปฎก ในสวนที่เปนพระอภิธรรม ทานอาจารยพุทธทาสไดศึกษางานพระไตรปฎกอยางแตกฉาน แลวกท็ำความเขาใจ แลวก็นำมาสืบทอด สิ่งที่ทานนำมา
สืบทอดนั้น จะวาไปก็คือทานไดทำหนาที่ อรรถกถาจารย เหมือนกับที่พทุธโฆษาจารยพยายามทำความเขาใจกับ ปฎกที่หนึ่งกบัปฎกที่สอง คือ พระสตูร
และพระวนิัย ทานอาจารยพุทธทาสไดมาถอดรหัสธรรม เพื่อมาสูความเขาใจของยุคสมัยปจจุบัน เพราะมิฉะนั้นจะไดแตจำไปตามภาษาบาลีเทานั้นเอง 
เหมอืนกับที่วา เวลาพระทานนั่งธรรมมาสนเทศนแลวก็มโียมนั่งฟงตาปรืออยู พระกเ็ลยถามโยมวา “อวิชชาแปลวาอะไร” โยมก็งวัเงียขึ้นมาบอก “ไมรูเจาคะ”  

พระกบ็อกวา “ถกูแลว” (หวัเราะ) มนัเปนอยางนั้นจริงๆ ครบั คอื คำๆ เดียวกันแตเขาใจเปนคนละทาง ทานอาจารยพทุธทาสไดเหน็ปญหานี้จงึอธบิายออก

มาเปนหนังสอืเลมเล็ก ชื่อวา ภาษาคน-ภาษาธรรม

ฉะนั้นผูที่สนใจศกึษางานของทานพุทธทาสหรือจะศึกษาธรรมะตองศึกษาเลมนีก้อน คอื ภาษาคน-ภาษาธรรม ผมจะขอยกตัวอยางเร่ืองขันธ ๕ 

ฟงแลวอยากจะหลับหรือไมอยากจะฟง ผมบวชอยูที่สวนโมกข ใชเวลาเปนวันเพื่อทำความเขาใจกบัคำวา ขันธ ๕ ปวดหวัเลย คิดจนปวดหัว อานหนงัสือ
ของทานแลวก็มาดตูวัเองวามันคอือะไร ในทีสุ่ดเขาใจและเปนเรือ่งลดัส้ันที่สดุ ถาเขาใจขนัธ ๕ เทานัน้ ทานจะเขาใจธรรมะในพทุธศาสนาเกือบทั้งหมด และ
เขาใจตวัเองดวย

ขนัธ ๕ แบงเปนสองสวนคือ กายกบัใจ กายกับจิต หรือ วัตถุกับจิต นั่นเอง สวนที่มองเห็น สวนที่สัมผัสไดมันเปนสวนที่เปนวัตถ ุคอืกาย และ

สวนที่เรามองไมเห็นและสัมผัสไมไดก็คอืสวนที่เปนจิต ในภาษาพระเขาวา ขนัธ ๕ มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ – รูป ก็คอืสวนที่เปนกา  สวนเวทนา  
สญัญา สงัขาร วิญญาณ คือสวนที่เปนจิต 

ทีนี้สวนทีเ่ปนจติ อะไรที่เปนหลักของสวนทีเ่ปนจติ ก็คือคำวา วิญญาณ คำงายๆ ญาณ แปลวารู วิ หรือ วญิ แปลวา ยิ่ง ฉะนั้น วญิญาณนี้แปล

วารูยิ่ง ไมไดแปลวา วญิญาณหลอกหลอนเหมือนหนงัผไีทยๆ นั่นนะ สิ่งที่รูยิ่ง ที่มอียูในเราเรียกวา มโนธาต ุ– ธาตุ รู ไมโครโฟนนี้มันไมมวีิญญาณ มันไมมี
ธาตรุู แตคนเรามีวิญญาณ มธีาตรุู ตัวนี้คอื ตวัจิต 

ตัวจติที่เปนธาตรุูมีหนาที่สามอยางเทานั้น ภาษาพระที่เรียกวา เวทนา สญัญา สังขาร ตองแปลเปนคำไทยครับ เวทนาคือรูสึก คือจิต ตัว
วิญญาณมารูสึกทางห ูจมูก ลิ้น กาย ใจ ของเราเปนปจจุบัน ความรูสกึเปนปจจุบันดวยนะครบั สัญญา แปลวาจำไดหมายรู คือเราจำเรือ่งที่ผานมา เมือ่สกั
ครูนี้ เม่ือวานนี้ เมื่อปที่แลว จำไดหมายรู จิตเรานะมีหนาที่ทำตรงนี้ ประการที่สามคือจิตมีหนาที่ปรงุแตงข้ึนมาเปนความคิด เปนอนาคต

ฉะนั้น คำวา เวทนา สญัญา สงัขาร แปลเปนคำไทยงายๆ วา รูสึก นึก แลวก็คิด ดงันั้น คำวารูสกึ นึก คดิ มันมกีาละของมันดวย รูสึกเปน
ปจจบุัน นกึเปนอดีต คดิเปนอนาคต จิตทำหนาทีส่ามอยางนี้เทานั้น ไมเชือ่ลองไปนึกดวูามันมอีะไรนอกเหนือไปจากนี้ไหม บทบาทของจติใจคนมสีามอยาง 
คือ รูสกึ นกึ แลวกค็ิด ดงันั้นถาเรามีสตติามดูวาระจติของเราตลอดเวลา – รูสกึ นึก คดิ – เปนอยางไร หรือมันกำลังทำหนาที่อยางไรกันอยู หมั่นดู หมั่นทำ 
มนักจ็ะกลายเปนปญญา

ปญญาก็คอืองครวมของความรูสกึ นกึ คดิ นัน่เอง
รูสึก นึก คิด ที่ถูกตองกเ็ปนปญญาที่ถูก
รูสึก นึก คิด ไมถูกตอง ก็เปนปญญาที่ไมด ีที่ไมถกู

ปญญาก็เปนคำกลางๆ ปญญาที่ดีก็ม ีปญญาที่ไมถูกก็ม ีเชนฉลาด คำวาฉลาดเปนคำกลางๆ ขึ้นอยูวาจะไปใชกบัอะไร ฉลาด ขยัน ซื่อสัตย 

ฉลาดที่จะหาเงิน ฉลาดที่จะหมกมุนในการยกตวัเองขึ้นไป กไ็ด ขยันในทางนั้นมันก็ไปอีกทางหนึ่ง 
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 ฉะนั้น คำสามคำนี้ รูสึก นกึ คิด คือบทบาทของจิตเราเอง ถาเราเขาใจอยางนี้ เราเขาใจขันธ ๕ แลว เราเขาใจขนัธ ๕ เราก็เขาใจหวัใจของพทุธ

ศาสนาทั้งหมด เพราะพุทธศาสนาไมมีอะไรอืน่เลยนอกจากวา การรูจักตวัเองดวยตวัเอง ความรูที่นำไปสูความเขาใจ แลวกน็ำไปสูความไมติด ยึดมั่น ที่จะ
สรางเปนตัวตนข้ึนมาไปแบกรับส่ิงที่จิตปรุงเปนความทกุข พทุธะแปลวา รู ตื่น เบิกบาน พุทธเจาแปลวา ผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบาน 

ธรรมนยิามสูตร มวีา “ไมวาพระองคจะเกิดข้ึนมาในโลกนี้หรือไมกต็าม แตธรรม คือความจริงนั้นมีอยูแลว คอืความจริงที่วา ส่ิงทั้งหลายทั้งปวง
ไมเที่ยง สิ่งทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนตัตา ไมใชตัวตน พระองคเพยีงมาพบ มาบญัญัติ มากำหนด มาแสดง และมาทำใหแจง” 

พุทธองคไมไดเปนผูบัญญัตสิิ่งเหลานี้ สิ่งนี้มอียูแลว คือ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกข ทกุขแปลวา ทนไมไดนะครับ มันทนอยูเปนปกติ
ไมไดนั่นเอง ถามีความสุขจิตมันก็ฟูขึน้ ถามันโศกเศราจิตมันก็แฟบลง ไมวาฟูไมวาแฟบมนัทนเปนปกติอยูไมได จึงเรยีกวาทุกข การมองสิ่งทั้งหลายทัง้ปวง
วามนัไมเปนปกติอยูได มันทนเปนปกตอิยูไมได นั่นคือการมองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยางถูกตองตามเปนจริง จึงกลาววา เรามองชีวิตเปนทุกข ไมไดมองดาน
ลบแตมองในดานที่มนัเปนจรงิ เพราะมนัเปนอยางนั้นจริงๆ 

สิ่งเหลานี้ทานอาจารยพทุธทาสพยายามอธิบาย ดวยนยัอันหลากหลาย ดวยตวัอยางอันมากมาย ตองไปอยูและปฏบิัติจึงจะเขาใจสิ่งเหลานี้
ด วยตัวเอง ไมใชด วยเพยีงลำพังการบอกเทานั้น อันนี้ทำใหคิดถึงบทสวดสรรเสริญคณุพระพุทธเจา “อติิปโส ภะคะวา อะระหัง สมัมา สมัพทุโธ 
วิชชาจรณะสัมปนโน” คำนี้ดีมาก เปนคำที่การศึกษานาจะนำมาใช วิชชาแปลวา ความรู จรณะแปลวาการปฏิบตัิ ประพฤติปฏิบตั ิสมัปนโนแปลวาการถงึ
พรอม วิชชาจรณะสัมปนโน ก็คอื ถงึพรอมดวยความรูและการปฏบิตัิ ถาจะพดูเปนภาษาสมยัใหมก็วา สมบรูณ ดวยทฤษฏแีละการปฏบิตัิ วิชชาคือทฤษฏ ี
ความรู และการปฏิบัต ิทั้งสองอยางตองประกอบกัน ในทฤษฏีมปีฏิบัต ิในปฏิบัตมิีทฤษฏี ถามคีวามรูและปฏิบตัิดวยทั้งสองอยางประกอบกนัถงึพรอม มนัก็
จะเปนปญญาได

ทานอาจารยพทุธทาสไดปฏิบตัอิยางนั้นในหนังสือ อนุทินปฏิบัตธิรรม เปนหนังสือที่พบในยามทานอาจารยดษุฏี ผมไปขอยืมทานมา คือผม
เองก็มีที่บานแตวันนี้ลืมเอามา ผมเองสติกเ็ผลอๆ พลั้งๆ อยูเหมือนกัน วาจะเอามาก็ไมไดเอามา จะเห็นวา ถาไปอานแลวรูวาในพรรษาหนึ่งนี้ทานบนัทกึใน
สามเดอืน ทานปวารณาตัวเอง ทานยังเปนภกิษุหนุมอยูนะ ทานปวารณาตวัเองวาในพรรษานี้ตลอดสามเดือนจะไมพบใคร จะไมพูดเลย ไมพดูกับใครเลย 
และก็จะฉนัอาหารที่เปนธรรมชาติสดๆ เชน ผลไมสดๆ กลวย มัน มะพราว น้ำ ในนี้ เชน วนัหนึง่หรือวันที่ ๘ เดือนสิงหา ๒๔๗๗ อายุทาน ๒๘ ป ทานบอกวา 

“อาหารวันนี้ - กลวยน้ำวาอยางเดียวสามปอนด วันนี้ลองทำบญุแปลกๆ สละเลอืด

ใหยุงกนิพรอมกันคราวเดยีว ๑๐๐ เศษในปารก อิ่มไปทกุตวั เกอืบสดุทีท่นทานได, แตแลวไดปติคุมกนั ในเมื่อยงุอิ่มหมดทกุตัว ทองแดงไป

แลว รวมเลือดคงไมเกนิ ๓๐ หยด. ไดหลกัในใจแปลกๆ วา ปติเกิดไดทกุอยางในการสละเพ่ือสัตวอื่น” 

ทานบันทึกประสบการณและความรูสกึนกึคดิของทานตลอดเวลา ทานไปบิณฑบาตกลบัมาทานบอกวา 
“ไดนำอาหารไปใหปลาซิวในสระในสวนโมกขฯ ใสมือหยอนลงไปใหจนคุนเคย

กัน วันหลงัแหยมอืเปลาลงไป กค็งมากลุมในมอืตามเคย เปนภาพที่เดนชัด (เพราะมอืขาวตัวปลาดำ) มาก และมันวิ่งวุนไปมาและตอดมอื

บางก็มี ขาพเจาเพงเพลิน จนเกดิอยากเพงเปนนมิติสมาธขิึ้นมา กพ็ยายามลองดทูุกวนั ภายในสองวัน กไ็ดภาพปลาวิ่งพลานในมือมานอนเพง
เลนสนกุๆ บนเกาอี้ผาใบตามโคนตนไมได นกึขำและเพลินพิลกึแตไมไดคดิเลยกวาการเลนสนุกไป ทำใหคิดวาตอไปนี้เกือบจะไมตองไปนั่งดู
ปลาเลนอีกก็ได จึงทำใหนึกถึงการขยายสวนของสมาธจิริงๆ คอื ปฏิภาคนิมติ เลยลองพยายามตอ หัดเพงใหมือวางบาง ใหมือพลานไปดวย
ปลาบางก็ไดผลพอสมควร เมื่อหัดเพงอตุริยกมือ เลยเห็นไดนมิติแปลกปรากฏหนีบตดิระหวางนิ้วดิ้นขึ้นมาตัวหนึ่งสะดุงจนตัวสั่นไปหลายนาท ี
และสมาธนิมิิตหายไปอยางแรง ตองพยายามยิ่งกวาเกาอีกเปนหลายวันจงึไดสมาธอิยางเดิม และเมื่อเบือ่เขา กไ็มคอยสนุก ทั้งไมมีโอกาส
นอมอยางไรตอไปอกี ทั้งไมเหมาะแกการเปนบาทฐานแหงวิปสสนา กจ็นแตม” 
เห็นไหมครับวาสิ่งเลก็ๆ นอยๆ ทานเอามาเปนการปฏบิตัิไดหมด ชีวติอยางนี้เรานกึไมถึงวาจะมใีครสักกี่คนทำได ฉะนัน้ความรูที่ทานไดนั้น

เปนสิ่งที่ยนืยนัไดวา ไดมาจากทฤษฎีและปฏิบัต ิถึงพรอมดวยทฤษฎีและปฏบิตัิ คอืวิชชาจรณสัมปนโน ทานสมแลวที่จะยกยองวานอกจากจะเปนบุรษุรัตน
แลวทานกย็งัเปนอรรถกถาจารย คือผูถอดรหัสธรรมะมาสูสังคมสมยัใหม โดยตวัทานทั้งหมดทั้งชีวติ

ประการตอไปที่ผมอยากจะยกยองทานดวยตวัเองแลวก็คดิวาคงไมเกนิเลยไปกวาที่จะพูดวา ถาหากวาการศึกษาพทุธศาสนาจะตองศกึษา

ผานพระไตรปฏก เมื่อศึกษาพระไตรปฎกแลวจะตองศกึษางานของทานอาจารยพุทธทาสดวย เพราะงานของทานอาจารยพุทธทาสนั้นถือเปนปฎกที่สี่ จตุ
ปฎก หรือจตรุปฎก ไดเลย เพราะปฎกที่สาม ทานพทุธโฆษาจารยไดแสดงไวเปนอภิธรรมปฎก ซ่ึงหลายสำนักเราก็กำลังศึกษากันอยู แตนั่นเปนเรื่องในสมยั
โนน สมัยที่ทานพุทธโฆษาจารยทานสงัคายนา แตมาถงึปจจุบนันี้ผมวาจะตองใชภาษาใหม ใหเขากบัสังคมของเราดวย ซึ่งงานของทานอาจารยพทุธทาส 
เหมาะสมที่สดุ เปนอรรถกถาจารยอีกปฎกหนึ่งทีเดียว ฉะนั้น ถอืเปนจตรุปฎกทีเดียว

ฉะนั้นในวาระ ๑๐๐ ปนี้ ผมอยากจะใหพวกเราชวยกนัคิดวาจะทำอยางไรที่จะใหงานของทานเปนปฎกที่สมบรูณอีกปฎกหนึ่ง ผมเสนอวา นา

จะมคีณะกรรมการทัง้ภาครัฐ เอกชน หรือใครกไ็ดมาชวยกนัศึกษามรดกธรรมสามขอของทานอาจารยพุทธทาส ดวยการปฏิบตัิใหเปนจริง คอื หนึ่ง เขาถึงหวั
ใจของศาสนาตน สองทำความเขาใจระหวางศาสนา ทานอาจารยเคยเปรียบเทียบใหชาวคริสตฟง และทานพยายามจะทำความเขาใจ โดยยกตัวอยางไม

กางเขน ทานบอกไมกางเขน คอืขดีสองขีด คอืขดีตัวตั้ง กับขดีตัวตัด ตัวตัง้คอืตวั I ในภาษาอังกฤษ ตัวตดัคือตัว cut I คือตัดตวัตน ตดัความเห็นแกตน 

นี่มนัพองกบัหลักธรรมสูงสุดของทุกศาสนา คือ ไมเห็นแกตน เม่ือไมเห็นแกตนมนักเ็ห็นแกสวนรวม นั่นแหละทกุศาสนามหีวัใจเหมือนกนัหมด 

ดังนั้นจำเปนอยางยิง่ นอกจากทำความเขาใจกับหวัใจของศาสนาเราแลว ตองทำความเขาใจระหวางศาสนาดวย ประการที่สามก็คือ อยาเปน

เหยื่อของวัตถุ ซึง่คอืสนัโดษนั่นเอง ทานอาจารยพระพรหมคุณาภรณ ทานมหาประยทุธ ทานบอกวา  สนัโดษ คือการแสวงหาความสขุโดยพ่ึงวัตถุใหนอยที่สุด  
การแสวงหาความสขุโดยพ่ึงวัตถใุหนอยที่สุด อันนี้จะทำใหเราเขาใจเร่ืองสันโดษไดดทีี่สุด ไมไดแปลวาไมทำอะไรเลย แสวงหาความสขุโดยพ่ึงวัตถใุหนอยที่
สดุ กส็มดังกศุโลบายของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัที่วา “พอเพยีง” นั่นเอง พ่ึงวัตถุใหนอยทีสุ่ด อันนี้คือ ไมตกเปนเหยื่อเปนทาสของวัตถุ

สามอยางนี้ผมวายังเปนสิง่ที่ทันสมยั เปนสิ่งที่พวกเราจะตองชวยกนัสอนลกูหลานของเรา เหมือนกับที่ทานพรหมคณุาภรณเคยบอกวา เวลานี้

เราสอนลูกเราผิดๆ มักจะถามลูกเราวา “ลูกอยากไดอะไร” ถาถามวาลูกอยากไดอะไรนี่คำตอบไมสุด ไมสิ้นสุดเลย เพราะมันอยากไดเยอะแยะ และสิ่งที่มา
ยั่วยวนเปนมายาใหเราหลงใหลก็เยอะเหลือเกิน ยิ่งโลกสมยัใหมไฮเทคเราก็ยิ่งหลงกบัมานมายานีม้ากขึ้น ถาทานถามวาลูกอยากไดอะไรนี้จะทำใหเด็กเสยี 
ตองถามใหมวา “ลกูอยากทำอะไร” เด็กจะเร่ิมคิดทนัทเีพราะไมเคยคดิมากอนเลยวาอยากทำอะไร ทานตองถามใหม เร่ืองงายๆ แงเง่ือนเหลานี้ตองชวยกนั
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เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปนี้ นอกจากวาจะมกีจิกรรมอันหลากหลายแลวผมขอเสนอกจิกรรมอานงานของทานอาจารยพทุธทาส ดวยการเชญิบุคคล

สำคญั หรอืคนเดนคนดังมาอาน ยิ่งหลากหลายอาชีพยิ่งดี หลายคนกค็งยินดทีี่จะมาชวยกนัอาน โดยบันทึกทั้งภาพและเสียงไวจัดเปนรายการทั้งโทรทัศน/
วิทยุ แผนซีดี อนิเตอรเน็ต ใหแพรหลายตามยคุสมยักจ็ะเปนประโยชนยิ่ง

อกีเร่ืองหนึ่งที่นาจะตองทำกันก็คือ นำหนังสือทานอาจารยพุทธทาสบรรจุลงในหลกัสูตรการศึกษาต้ังแตประถม มธัยม จนอดุมศกึษา โดยเลือก

ใหเหมาะสม อันนี้จะทำใหคนเขาใจพทุธศาสนาอยางเปนวิทยาศาสตร อยางเปนความรู อยางเปนวชิชา และจรณะ ผมใชเวลามามาก แตก็นอยเกินไปที่จะ
พดูถึงคุณคาของทานอาจารยพทุธทาส ขออานบทกวีนี้เปนสดุทาย

การทำงานคือการปฏิบตัิธรรม ทุกขณะนีค้ือกรรมกระทำอยู

กำลังพูด กำลังทำ กำลงัรู เราคอืผูกระทำกรรมทั้งปวง

กรรมแปลวากระทำตามคำศัพท มใิชสิ่งลกึลับมิอาจลวง

อนัความช่ัวความดีมใิชดวง หากคอืชวงคือขณะที่กระทำ

ทำดี-ด ีทำชัว่-ชัว่ ทันที ใชทำดไีดดีที่คนพร่ำ

หรือทำชั่วไดดทีี่ขานย้ำ ไมพงึนำคำวาไดไปประเมนิ

การทำงานคือการปฏิบตัิธรรม ประกอบกรรมสารพัดมิขดัเขิน

มสีติไปตามที่ดำเนนิ ไดรูเกิน รูขาด รูอัตตา

ไดรูโลภ รูโกรธ และรูหลง รูกำราบปราบปลงที่ตรงหนา

รูทีเ่กดิทีด่ับที่ลบัลา รูทีม่าที่ไปไดรูทัน

ถาไมทำแลวไฉนจะไดรู เหมอืนนอนกอดเสืออยูดูนาขัน

เสือนี่คือกเิลสช่ัวตวัสำคัญ ทุกคืนวนัเราเปนเหยื่อเสอืตวันี้

การทำงานเหมือนเอาไมไปแหยเสอื ไดรูเหนือรูใตไดรูหนี

ในชีวิตประจำวันนั่นแหละมี การงานที่ใหเรารูเขาใจ

จงทำงานทุกชนิดดวยจิตตั้ง คอยระวังสังเกตกิเลสใหญ

เปนไปเพ่ือกิเลสเหตุทุกขภัย หรือเปนไปพนกิเลสดับเหตทุกุข

_______________________
ถอดความจากคำบรรยายในหัวขอเดยีวกนัที่แสดงในงาน “พุทธทาส ๑๐๐ ป: พระดีที่โลกยกยอง” วนัศกุรที่ ๓๑ มนีาคม ๒๕๔๙ ณ หองโลตัส ศูนยการ

ประชุมแหงชาตสิิริกติิ์
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สถาบนัพุทธทาสภกิขุ

ศ.ดร.นธิ ิเอยีวศรีวงศ

ความเปนบคุคลสำคัญของโลกนั้นไมอาจเกดิขึ้นไดจากการประกาศขององคกรระหวางประเทศ แมวาองคกรนั้นๆ อาจใชกระบวนการ

พจิารณาอยางละเอียดรอบคอบสักปานใดกต็าม ความสำคญัของบคุคลนั้นจะมีแกโลกเพยีงใด ก็ขึ้นอยูกับวา "โลก" จะใชประโยชนจากความคดิและการ

กระทำของเขามากนอยเพียงใดตางหาก. แต "โลก" จะใชประโยชนดงักลาวได "โลก" กต็องมโีอกาส นั่นคอืมโีอกาสรับรู มโีอกาสไดรบัแรงบันดาลใจ 

และมีโอกาสนำเอาไปปฏิบัติ
แมมชีาวไทยหลายคนที่ไดรับการประกาศเปนบุคคลสำคญัของโลกโดยยูเนสโก แตประเทศไทยแทบไมไดทำอะไรในทางที่จะทำใหคณุคาของ

ความคดิ และการกระทำของทานเหลานั้น เปนประโยชนแกการแสวงหาทางออกใหแกปญหาที่โลกตองเผชญิอยูเวลานี้ นอกจากฉลองกนัเปนการภายใน

ของเราเอง หากจะมีการแปลผลงานของทานเหลานั้นออกเปนภาษาองักฤษบาง สวนใหญ (คือไมนบัพระมหากษัตริยในอดีต) แลว กเ็ปนความพากเพียร

ของเอกชนและองคกรเอกชน และเทาที่ทราบ ยังไมมเีลมใดถูกพิมพซำ้เลย ซึ่งไมไดแสดงคณุภาพของหนงัสือเทากบัคุณภาพของกลวิธีขยายความคดินัน้แก
ชาวโลก

ในกรณขีองทานพุทธทาสภกิขุ ซ่ึงเพ่ิงไดรับประกาศเปนบคุคลสำคญัของโลกในปนี้ ความคิดและการกระทำของทานมีนัยยะสำคัญอยางยิ่งตอ

โลก โดยอาศยัฐานทาง "ปญญา" ของพระพุทธศาสนา ทานพุทธทาสเสนอทางออกใหแกวิกฤตที่โลกตองเผชิญอยูเวลานี้เกอืบทั้งหมด ไมวาจะเปนความ

รุนแรงซ่ึงเพ่ิมขึ้นในหนวยเล็กๆ ทางสงัคม เชน ครอบครัว ไปจนถงึในสังคมวงกวาง และในสังคมโลก หรือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมอันเปนภยัคกุคาม

การอยูรอดของอารยธรรมมนุษย หรือการเอารัดเอาเปรยีบทางเศรษฐกิจของทนุซึ่งมกีำลงัมากขึ้นตอประชาชนทั่วโลก (ไมเวนแมแตในประเทศของตัวเอง) 
ความกาวหนาของความรูทางวทิยาศาสตรซึ่งไมนำไปสูความสงบสขุของมวลมนุษย ชองวางทางเศรษฐกิจระหวางประชาชนกลุมตางๆ ซึ่งขยายหางมากขึ้น 
เพราะการกระจุกตวัของรายไดไวกบัคนกลุมเลก็ลงทุกที ฯลฯ

การฉลอง 100 ปชาตกาลทานพุทธทาสกลางทองสนามหลวง โดยเนนการเผยแผพระพทุธศาสนาระดบัศีลธรรมในหมูเยาวชน แมเปนการ

กระทำที่ดี แตดูจะไรความหมายเมือ่เปรียบเทยีบกับมรดกทางสติปญญาที่ทานพุทธทาสทิ้งไวใหแกชาวโลก
การรับรองใหคนไทยเปนบคุคลสำคญัของโลก เปนแคโอกาสใหคนไทยชุมนมุตบหลงัตบไหลกนัเอง เพ่ือบอกแกกันวาคนไทยนี้ด ีคนไทยนี้เกง… 

กเ็ทานั้นเอง ฉะนั้น นอกจากจดังานกลางทองสนามหลวงแลว ไมดีกวาหรอกหรือ ที่จะชวยกันคดิทำอะไรที่จะยกมรดกของทานพุทธทาสไปเปนสมบตัริวม
กนัของชาวโลก

ผูเขยีนขอเสนอโครงการเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาวแกสงัคมไทยพิจารณา (เม่ือไรที่ใชคำวาสังคม เมื่อนั้นกร็วมรัฐบาลอยูดวย เพราะรัฐบาล

ควรเปนสวนหนึง่ของสงัคม) นาจะจดัตั้งสถาบนันานาชาตเิพื่อทางออกจากวิกฤตโลกในนาม "สถาบนัพทุธทาสภิกขุ" หรือ "สถาบนัอินฺทปฺโญ" 

(Institute of The Great Wisdom) สถาบันนี้มีภารกจิที่จะศึกษาและเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับวกิฤตดานตางๆ ที่โลกเผชญิอยู

เวลานี้ โดยอาศัยพระธรรมที่องคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจาไดทรงคนพบ และปรากฏอยูในนกิายตางๆ ของพระพทุธศาสนาในโลก เพราะจะเปนทางนำ
ไปสูความรูความเขาใจวิกฤตตางๆ ลึกลงไปกวาระดับปรากฏการณถึงระดับรากเหงาได ก็จะพบทางออกที่แทจริงหรือการปฏิวัตทิางจิตใจซึ่งจะนำสนัติสุข
มาสูโลกได

ทั้งนี้สถาบนัยงัเปดใหมองและแกปญหานี้โดยใชหลักธรรมคำสอนของศาสดาในศาสนาอื่นดวย ดงัที่ทานพุทธทาสเองก็ไดชี้ใหเห็นถึงความ

เปนอันหนึ่งอนัเดยีวกันของหลักธรรมในทุกศาสนา (แมการตคีวามของทานอาจไมเปนที่ยอมรับจากนกัคดิในศาสนาอ่ืนทั้งหมดกต็าม)
เหตุที่ควรเปนสถาบนันานาชาติ ไมแตเพียงตองการใหสะดวกแกการเผยแพรในภาษาซึ่งชาวโลกเขาถึงไดงายเทานั้น แตเหตุผลที่สำคัญกวาก็

คอื เพื่อสามารถระดมนักปราชญซึ่งสนใจประเดน็ปญหานี ้อันมทีั้งชาวพุทธและไมใช จากทั่วโลกมารวมมือกนัไดอยางจริงจงั
สถาบนัควรมีจดุมุงหมายตั้งแตเริ่มแรกที่จะประมวลความรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจากทั่วโลกมาสั่งสมไวใหมากที่สดุเทาที่จะทำได รวมทั้ง

เช่ือมโยงกับแหลงความรูประเภทเดียวกนัในโลกไดอยางสะดวก เพราะสถาบันควรเปนศูนยกลางการศึกษาคนควาความรูทางพระพุทธศาสนาแหงหนึ่งของ
โลก ที่สามารถอำนวยความสะดวกแกนักศกึษาที่สนใจดานนี้ไดอยางด ีซ่ึงจะดงึดดูนักศึกษาทั้งรุนใหมและเกาเขามาใชบริการไดกวางขวางทั่วโลก

สถาบนัควรเชิญนักปราชญจากประเทศตางๆ ที่มีชื่อเสยีงดานพระพทุธศาสนาใหเปน "แขก" (visiting scholars) ของสถาบนั หมุน

เวยีนกนัไปครั้งละหลายทาน เพราะนอกจากสถาบันจะสามารถไดประโยชนจากการทำงานของทานเหลานั้นแลว สถาบันเองกจ็ะเปนจดุเชื่อมโยงนัก
ปราชญทางพระพทุธศาสนาใหสรางงานหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนแกชาวโลกไดกวางขวางขึ้นดวย

สถาบนัควรมกีำลงัทรพัยและความสามารถพอที่จะอุดหนุนการเผยแพรผลงานของนักปราชญเหลานั้น ชวยลดอุปสรรคของตลาดงานประเภท

นี้ซ่ึงไมสูจะกวางขวางนกัลงบาง (ไมจำเปนตองลงทุนเองทั้งหมด อาจรวมทุนบางสวนกับสำนกัพิมพ, โรงถายภาพยนตร, ผูอำนวยการสรางรายการโทรทศัน 

ฯลฯ)
สถาบนัควรมทีุนการศึกษา หรอืทุนอดุหนนุกจิกรรมของตนเอง เพื่อแจกจายแกบุคคลตางๆ ทั่วโลกที่เสนอโครงการศึกษาหรอืโครงการกิจกรรม

ที่สถาบันเหน็ชอบและตองการสนับสนุน เพราะสถาบันควรเปนศนูยแหงหนึ่งในโลกที่ทำหนาที่ "ปม" ที่เชื่อมโยงการเคลื่อนไหวทั้งดานการศึกษาและ
กจิกรรมทางพระพุทธศาสนา เพ่ือเปดทางออกของวกิฤตแกชาวโลก
ในอกีดานหนึ่ง สถาบันพทุธทาสภกิขุ ควรมภีารกจิดานการเผยแพรแกชาวบานธรรมดาดวย ไมใชเฉพาะนักปราชญระดับโลกเทานั้น ดังที่ทานพุทธทาสเอง

ไมเคยทิ้งชาวบานหรือคนธรรมดาซึ่งไมใชปญญาชนเลย อีกทัง้ทานยงัคดิคนวธิกีารทีแ่ยบคายหลายอยางในการเผยแพร เชน "โรงมหรสพทางวญิญาณ" 
เปนตน ภารกิจดานนี้ควรถือเปนภารกิจหลกัอีกดานหนึ่งของสถาบัน คือกระทำการเผยแพรดวยวธิกีารที่แยบคาย และมีประสทิธิผลแกประชาชนคนธรรมดา
ในโลกปจจุบนั

ความสมัพันธในโลกที่กวางขวางของสถาบนั จะชวยเผยแพรทั้งเนื้อหาและวธิกีารแยบคายซ่ึงสถาบนัคนพบใหเปนประโยชนในสงัคมตางๆ 
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แนนอนวาสถาบันตองมเีงินทุนจำนวนมาก แตก็ไมเกินกำลังความสามารถของชาวโลกจะอุดหนนุได หากสังคมไทยรบัภาระเปนผูระดมกำลงั 

เงินกอนแรกนาจะมาจากรฐัไทยเอง และเร่ิมระดมทนุจากสังคมไทย และจากองคกร, มูลนธิิ และสังคมอื่นๆ ทั่วโลก พรอมกบัเริ่มดำเนนิงานจากนอยไปหา

มากไดเลย กิจกรรมและประโยชนของสถาบนัจะเปนเครือ่งมอืพสิูจนความมีคุณประโยชนของสถาบันแกชาวโลก อันจะนำมาซ่ึงเงินอดุหนุนไดอยางสืบเนื่อง
ตอๆ ไป

คนไทยแตกอนมปีระเพณ ี"บอกบุญ" ซึ่งปจจุบนัความหมายเสื่อมลงจนกลายเปนการ "เรี่ยไรเงนิ" เทานั้น แตเดมิทานหมายถึงการบอกถึง

กติตคิุณของความดแีกผูอืน่ ยังความปลาบปลื้มแกเขา และโนมนำจติใจเขาไปสูทางที่ด ีความสำคัญของทานพทุธทาสตอชาวโลกนั้นจะมีจรงิหรือไม หาได

ขึ้นอยูกับประกาศขององคกรใดองคกรหนึ่ง แตข้ึนอยูกบัวาคนไทยอยาก "บอกบญุ" แกชาวโลกหรือไมตางหาก 
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สบืสานปณิธานพุทธทาส
 รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นยิม

๑. กลัยาณมติรผู้ไม่เหมือนใคร
บทบูชาครู

   แม้ห้วงเวลากว่า ๒๕๐๐ ปี ไดผ้า่นเลยอายุขยัแห่งองค์พระ
  สัมมาสมัพุทธเจ้า มาเนิ่นนานเพียงใดแล้วกต็าม แมก้ระนั้นคำ

 สอนแหง่พระองค์บรมครผูู้ยิ่งใหญ่ในโลกสาม ยงัทรงพลานุภาพ 
  ก้องสะท้อน ปลุกใหม้นษุยต์ื่นจากความมืดมน เพื่อพบความจริง

   แหง่ชีวิตและโลก ทา่นได้ชี้ให้เห็นถึงไตรลักษณ์ ท่านมอบมรรค ๘ 
    คอืหนทางแห่งการเรยีนรู้ เพ ื่อศลี สมาธิ ปญัญา จนมนุษย์

  ประจกัษร์ู้ และสามารถพาตนหลุดพน้ทุกขภ์ัย และความไม่รู้ทั้ง
  ปวง ได ้อ ย ่า ง เ ป ็นอ ัศ จรรย ์ ท ั้ง น ี้ก ็ด ้ว ยพระกรณุ าธ คิ ณุ 

  พระวสิทุธคิณุ จงึทรงส ั่งสอนอยา่งแยบคายมริ ู้เหน ื่อย ด ้วย
 พุทธานุภาพแห่งพระบรมศาสดา นบัเนื่องสืบทอดมาสู่ปจัจุบนัสมัย

ได้จุดประกายใหม้นษุยเ์ช่นเราตระหนกัถึงพรอนัประเสรฐิ 
 ที่ติดตวัมาแต่เกดิ และไดใ้ชเ้พื่อภาวนาวถิีชวีิตในทา่งกลางสงัคม

   เยี่ยงมนุษย์ ภายใตว้ถิชีีวิตเยี่ยงมนุษย์นี้เอง ที่เราทุกผูท้กุนาม พึง
  อาศัยเกดิ และบ่มเพาะเพื่อยงัความเป็นมนุษยใ์ห้ถงึพร้อม เรา

   ล้วนตระหนกัแน่แก่ใจ ถงึความเมตตา กรณุา จากผู้ที่รู้คดิกอ่น 
 ผู้มาถึงก่อน ผู้ซึ่งประสทิธิ์ประสาทและโน้มนำใหเ้รารู้คิดในสิ่งที่ไม่

  เคยรู้ไม่เคยคิดมากอ่น และนำพาเราไปถงึสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ท่าน
  ทั้งปวงเหล่านั้นคอื ครู ที่แทจ้รงิแหง่ชีวติอันเปน็ปจัจุบันของเรา 

  ความหมายของคำว่าครู และมโนภาพของครูทุกคน แจม่ชัดขึ้น
 ภายใน เปน็ภาพซึ่งซ้อนกันแนบแน่นอยู่ในทกุอณแูห่งชีว ิตเรา 

  แม้นมิอาจบนัทึกนาม ครู ทุกท่านลงไวไ้ด้หมดในกระดาษแผ่นนี ้
 ทว่า ย่อมรำลึกได้ครบถ้วนผ่านความดำรงอยู่ที่เปน็เราในทุกขณะ
 จิต โดยมิอาจปฏเิสธซึ่งญาณแห่งครทูั้งมวล

   จำได้ว่าเมื่อประมาณ ๒๐ กว่าปีที่แลว้ ได้มโีอกาสไปกราบท่าน
  พุทธทาสที่สวนโมกขพลารามพรอ้มกับเพื่อนๆ กลุ่มหนึ่ง และนีเ่ปน็ครั้ง

 แรกและเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้พบทา่น ในครั้งนั้นมีโอกาสไดเ้พียงนั่งฟงั
  ท่านสนทนา ถามตอบกับคนอื่นๆ จึงไดส้ังเกตเหน็ว่าท่านมวีธิีสนทนาที่

 แปลกซึ่งทำให้เราสะดุดใจ อาจจะเปน็เพราะความที่เราไม่เคยได้
 สนทนากบัครูบาอาจารย์มากอ่น แตต่อนนั้นก็ยังไม่เข้าใจวา่ความแปลก

   นี้คอือะไร เราได้เห็นทา่นนิง่ฟงัผู้ถามคำถามโดย นั่งนิ่งจรงิๆ เหมือน
  กอ้นหิน ไม่ขยับเขยื้อน ดูเหมือนทา่นจะไดย้ินทั้งเสยีงพูดและอาจจะได้

 ยินไปจนถงึความคดิของคนถามเลยกไ็ด้ จนเราต้องนั่งกลั้นหายใจคอย
 ว่าเมือ่ไหรท่า่นจะตอบ และคำตอบของท่านก็มาจากความรู้สกึของท่าน

 ที่มีตอ่คำถาม และเปน็ความรู้สึกที่มีเจตนาจะถ่ายถอนความไมรู่้ของผู้
  ถาม โดยอิงหลักขอ้ธรรมมใิชเ่ป็นเพียงความคิดความเหน็ทั่วๆ ไปหรือ

  บางครั้ง ทา่นก็ให้ความเงยีบเปน็คำตอบ เรายังจำได้ว่าเกิดความรู้สึก
 ไม่ได้อย่างใจที่ไม่ได้คำตอบ แทนที่จะพจิารณาไปตามคำพูดของทา่น 
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  จงึดูเหมอืนว่าไม่ได้อะไร สดุทา้ยทา่นจึงไล่ให้ไปพักผ่อน เพราะท่านคง
 เล็งเห็นแลว้วา่พดูต่อไปอีกก็ยังไมเ่กิดประโยชน์ ในใจกน็ึกขดัเคือง 

  เพราะคิดว่าตัวเองแน่ น่าจะฟังรู้เรื่อง ไม่นกึว่านั่นจะเปน็ครั้งเดียวที่มี
 โอกาสได้สนทนากับทา่นพทุธทาส จนเปน็เหตุใหไ้ด้สนใจตดิตามต่อมา

โดยไม่รู้ตัว
  จนตอ่มาอีกนานหลายปี ไดอ้า่นหนังสือของท่านหลายเล่ม ได้ดู

รปูถ่ายในอริยิาบถ   นั่งนิ่งๆ เหมือนก้อนหนิ อย่างที่เคยเหน็นั่นแหละ 
    รวมทัง้ไดอ้า่นเรื่องราว ประวัติชีวิต คำสอน และสิ่งตา่งๆ ที่ทา่นทำไว้

   ที่สวนโมกขพลาราม จงึคอ่ยๆ เข้าใจวถิีการสอนของทา่นมากขึ้น ยิง่
 เมื่อเราไดศ้ึกษาเล่าเรียนกบัครบูาอาจารย์ท่านอื่นๆ ไดพ้บกับเหตกุารณ์

   ทำนองเดียวกนัเข้าบ่อยๆ จงึเพิ่งถงึบางอ้อว่า ครูบาอาจารย์ท่าน พูดให้
   จำ ทำให้ดู อยู่ใหเ้หน็ กแ็ล้วแต่สติปญัญาของเราที่จะเรียนรูไ้ดม้าก

  น้อยแค่ไหน เราไมค่วรประมาทครบูาอาจารย์ ขอ้นี้มสีว่นช่วยอย่างมาก
 ให้เราเปน็คนน้อมฟงัไดด้ขี ึ้น เอามาพิจารณาใครค่รวญได้มากขึ้น 

 และชว่ยให้เราอ่านหนงัสอืของท่านเข้าใจมากขึ้น เหมือนกับเราฟังไป
ปฏิบัติไปน่ันเอง

 โดยเฉพาะเรือ่งราวที่ประทบัใจเช่น ตอนที่ท่านไปนั่งในปา่ตอน
   พลบค่ำ นั่งนิง่ๆ เพื่อให้ยงุรมุกดั เพื่อที่จะเรียนรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของ

  การถูกยุงกัด เหตกุารณ์ตรงนี้ก็กลายเปน็คำถาม เปน็ความสงสยัอยู่ใน
 ใจอีกนานกว่าจะเข้าใจว่าเป็นการศกึษาไปที่ความรู้สึก โดยไมถ่กูครอบ

   งำดว้ยความรู้สึก หรือเปน็ไปตามความรู้สึกต่างๆ เสยีแล้ว ซึ่งเป็นวธิทีี่
ได้นำมาทดลองปฏิบัติในการสังเกตความรู้สกึที่มกัจะตกไปสู่ความชอบ 

    ไม่ชอบ อยาก ไม่อยาก เสียเปน็สว่นมาก เลยไปสูก่ารตัดสนิหรือคดิ
  “ ” เหน็ไปตามกเิลสตณัหา โดยพลาดโอกาสที่จะรับรู้ ความจริง อย่าง

 เป็นปกติ แบบฝกึหดันี้ไดก้ลายมาเป็นคำถามที่ชาวรุ่งอรุณมกัจะตอ้งถูก
 ถาม เพื่อเปน็การเตอืนสติ  “ ”แก่กันอยู่เสมอว่า กำลงัมีความรู้สึกอะไร  

  ซึ่งแรกๆ ทกุคนมกัจะตอบความคดิเหน็เสยีเป็นส่วนใหญ่ จนตอ้งถามยำ้
  –     อกี ๒ ๓ ครั้ง ด้วยคำถามเดิมจึงจะช่วยใหห้ยุดคดิ และถอยกลับ

  ไปดูความรู้สึกกันก่อน แม้แตน่กัเรียนไมว่่าเล็กหรือใหญ่ กส็ามารถใช้
 คำถามนี้ช่วยใหเ้ขาทบทวนสิ่งทีเ่กิดขึน้กบัตัวเขา ปญัหาที่เขากำลงัเผชิญ 

   ในหลายๆ ครั้ง เขาได้คำตอบไปเอง ประสบการณ์การเรยีนรู้จากท่าน 
  แล้วนำมาปฏิบตัิ ดงัตัวอย่างที่ยกมาขา้งตน้นั้นมีอยู่ และเกดิขึ้นมากมาย

  ในโรงเรียนรุ่งอรณุ ซึ่งกลา่วได้ว่า แม้จะมิไดใ้กล้ชดิเปน็ศิษย์โดยตรง 
   แต่ก็มีทา่นเปน็ครู เปน็กลัยาณมติร ผู้เมตตาชี้หนทาง ซึ่งทา่นไดแ้ผ้ว

ถางไวแ้ล้วให้เดินตามเพื่อพบแต่ความสวสัดี
  ซึ่งหลายๆ ขอ้ธรรมคำสอน กลายเป็นหลักหรอืวัฒนธรรมการ

 เรียนรู้ของโรงเรยีนรุ่งอรุณ ที่เป็นพลังผลักดันใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงสู่
 ทิศทางการศึกษาใหม่ ดงัที่จะไดน้ำมาเสนอมุมมองที่แตกต่างบางเรื่อง 

 ซ่ึงจุดประกายจากทา่นพุทธทาสภิกขุ กัลยาณมิตรผูไ้ม่เหมอืนใครน่ันเอง

๒. แมใ่ห้ทั้งชีวิตและวญิญาณ
     คุณธรรมสำคัญพ้ืนฐานการเรยีนรู้ในโรงเรียนรุ่งอรุณ
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  “มีหนังสือเลม่เลก็ๆ เลม่หนึ่งของทา่นพทุธทาสชื่อเรื่อง แม่สอน
”  ไว้ หลายคนอาจจะเคยได้อ่านแล้ว และคงจะทราบดีว่าท่านกำลังสอน

 “ ”  เรื่องของ กตัญญูกตเวที แม้ว่าเรื่องนี้จะเปน็เรื่องธรรมดาที่ใครๆ ก็
   นำมาพูดกนั สอนกัน จนจำกันได้ ที่ว่าความกตัญญูเปน็เครื่องหมาย

ของคนดี
แต่มุมมองของท่านพุทธทาสกลบัไม่ธรรมดาเพราะทา่นพาเรามา

  ยนือยูท่ี่กลางดวงใจของตวัเอง ท่านได้ใช้วธิขีองบณัฑิต คอืยกเอาตน
  เองเป็นตวัอยา่งกรณศีึกษาใหผู้้อื่นๆ ได้ เรียนรู้แต่เปน็ตัวอย่างที่กลับมา

  ดูที่ตนเอง วา่ที่แทแ้ล้วความเปน็พุทธทาสภิกขนุั้น ล้วนแล้วแตไ่ด้มา 
 ถูกสร้างมาจากแม่ทั้งสิ้น (   ถา้ไมม่ีแม่ สวนโมกขพลาราม ไม่มี) ทา่น

   มองเหน็แม่ คำสอนของแม่ การปฏิบตัิตนของแม่ ความเชื่อหลักคิด
   ของแม่ มาปรากฏอยู่ในตัวทา่นนั่นแหละ จึงเป็นมุมมองที่สำคัญ ที่ทำให้

เราตอ้งออ่นนอ้มถ่อมตัวลงมาทันที   วา่ ไม่ว่าเราจะเปน็อะไร ใหญ่โต
  เก่งกาจแค่ไหน มิใช่เกดิขึ้นและเป็นไปด้วยตัวเราเองล้วนๆ แต่ผูเ้ดยีว 

หากเรากลบัเปน็หนีบุ้ญคุณที่มอิาจตอบแทนได้หมดของพอ่แม่ และครู
  อาจารย์ และหากผู้ใดตระหนักถงึความจริงนี้ได้ จงึจะเขา้ใจอย่างถ่องแท ้

 จนสามารถระลกึถึงพระคณุทา่นไดอ้ยา่งแท้จริง และสามารถระบไุด ้
 เขา้มาในตวัในตนของเราอยา่งชัดเจน จากหลายตวัอยา่งที่ท่านยกมา

เล่านั้น   เปน็เรื่องทีท่ำใหเ้ราตอ้งมองตนเองใหม่ เช่น การที่แม่ของท่าน
  สอนใหท้ ่านเป็นคนรู้จ ักประหยดั มัธยสัถ์ มวี ิธ ีมองการใชส้ ิ่งต ่างๆ 

   อยา่งคุ้มค่าที่สุด แทนที่จะไปไขว่ควา้หามาใหไ้ด้มากที่สดุ โดยใช้
 ปญัญาใครค่รวญในการทำสิ่งต่างๆ ให้เกดิประโยชน์จากสิง่ของและ

 ทรัพยากรมากที่สดุ และพบวา่นี่คือการมอบความร่ำรวยใหก้ับตนเอง
  อยา่งมีอิสรภาพที่สดุถ้าไม่รู้จักใช้ฟืนก็จะเปน็ทาสฟืน ถา้ไม่รู้จักใชน้้ำก็

 จะเป็นทาสนำ้ หรือเรื่องขดูมะพร้าวอย่างไรจึงจะคั้นน้ำได้กะทอิอกมา
       หมด และเรื่องกินขนมจีน ๑ สตางค์ กบัผักบุ้ง ๑ กำ ไดอ้ิ่มพอดีมื้อ 

  เหลา่นี้เป็นต้น นอกจากนี้ทา่นยงักลายเป็นคนที่ละเอยีดรอบคอบ เพราะ
 แม่เลี้ยงดูทา่นซึ่งเปน็ลกูคนโตให้เหมอืนเลี้ยงลูกหญงิ ที่ช่วยแม่ทำงาน

  ใกลช้ดิ จึงสอนให้พิจารณาการกระทำให้แยบคาย แม้แต่ในการเดนิไป
   โรงเรียนกบันอ้ง ให้เดินมาในตำแหน่งที่เยื้องมาด้านซ้าย คล้อยหลงัมา

   เล็กน้อย เพื่อให้แลเหน็สถานการณ์ตา่งๆ ที่จะเกิดขึ้นได้ทัน มากกว่า
  เดินในระนาบเดยีวกนั และไมห่่างมากเพื่อเขา้ชว่ยเหลือได้ทัน และ

 ถนัดมือด้วย เมื่อตอ่มาภายหลังทา่นจึงพบวา่คุณสมบัตเิหลา่นี้กลายมา
 เป็นนิส ัยพื้นฐานของทา่นโดยไมร่ ู้ตวั โดยเฉพาะคุณธรรมสำคัญๆ 

    หลายข้อ เช่น การยอมแพ้เพื่อระงับเรื่อง ไมเ่ป็นการเสียเกียรติ นี่คือ
  การสร้างสันติสขุอย่างง่ายๆ ที่ไมต่้องมพีิธรีีตองอะไร ไมต่้องไปแสวง

   หาทฤษฎอีะไรๆ มาให้ยุ่งยาก และใครๆ ก็รักคนที่ยอมแพ้เพื่อไมใ่ห้
 เรื่องเกดิขึ้น คำพูดหรือสำนวนและอปุนิสยัของท่านก็คงสะท้อนมาจาก

  วิธีการสอนของแมอ่ยา่งไรอยา่งนั้น เชน่ คำสอนของแมท่ี่สอนให้เอื้อ
 เฟื้อเผื่อแผ่ “   แม่สอนวา่ใหล้กูแมวได้กนิข้าวก่อน แลว้คนจงึกนิ สตัว์

  เดรัจฉานเปน็เพื่อนของเรา คนขอทานเปน็เพื่อนของเรา คนไร้ญาติ
  ขาดมติรมาตายอยู่ตามท่านำ้ เราต้องเอือ้เฟื้อ ถา้เรากนิเองมันจะถ่าย

 ออกหมด ถ้าเราใหเ้พือ่นกินมันจะอยู่ในหัวใจของเขายาวนาน” ตรงนี้
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  เมื่อมองเห็นภาพท่านนั่งอยู่นิ่งๆ มไีก่ขึ้นไปเกาะอยู่บนเขา่ข้างหนึ่ง แลว้
 จึงรู้ที่มาที่ไปของภาพไดว้า่ท่านเป็นดั่งเช่นที่แม่สอนไว้นัน่เอง ถึงแมห้ม ู

    หมา กา ไก่ ก็สามารถเข้าถงึท่านเป็นดุจที่พึ่งพาอาศยัได้ รวมไปถงึ
 ภาษาที่ทา่นใช้ ซึ่งมาจากคำพูดของแม่ทำใหส้ะท้อนภาพว่าแมข่องทา่น

 ได้ปลกูฝงัวิธคีิดวิธมีองใหถ้งึคณุค่า ถึงธรรมอนัลึกซ้ึงมาอย่างไรบ้าง
   ทา่นยำ้ด้วยวา่แม่มีส่วนสรา้งอุปนิสัย สรา้งดวงใจ พร้อมๆ กบัพ่อ

  ช่วยสร้างชีวติ เพราะแม่นั้นใกล้ชิดกว่า เกี่ยวข้อง  กับแมต่ลอดเวลา พ่อ
 อยู่วงนอก “   แมน่ี้ใกลช้ดิ สนิทสนม แนบเนื้อแนบอยู่กบัอกตลอดเวลา 

มนัจึงมีสว่นที่ว่าจะ  สรา้งอะไรทุกอย่างขึ้นในดวงจติ ในวญิญาณของลกู 
แล้วกท็ำอะไรใหทุ้กอยา่ง” ท่านมองลกึซึ้งอยา่งนี้แตอ่ธบิายดว้ยคำง่ายๆ 

  และยิ่งใหญ่ คือว่า แมผู่้สรา้งโลก โดยชี้ให้เหน็ว่ามแีต่ลูกมนษุยเ์ท่านั้น
 ที่จะมีโอกาสตอบแทนคณุพอ่แม่ และหากทกุคนเป็นบุตรที่ดีของพ่อแม่

  แล้ว จะไมม่ีอนัธพาลในบา้นเมืองในโลกนี้ โลกกจ็ะมแีต่ส ันติภาพ 
  สนัติสุขเหลอืประมาณ จะเห็นวา่ ความหมายของกตัญญูรู้คุณมารดา

  บดิา และมีกตเวทิตา รู้ตอบแทนคณุของท่านพุทธทาสจึงตา่งจากที่เคย
  ได้ยินได้ฟงัมา เพราะเข้ามาที่ตวัของผู้เปน็ลกูอยา่งเป็นรูปธรรม บอกได ้

    เหน็ได้ สัมผัสไดเ้อง หากเรารู้วธิพีจิารณา ดังนั้น การนำวิธีของท่าน
  มาใช้ถ่ายทอดกบัเดก็ๆ และเยาวชนใหเ้กิดกตญัญูกตเวทิตา จึงทำเช่น

  เดียวกนั คอืหาอบุายหรือคำถามใหเ้ดก็ๆ มองย้อนเข้าไปที่ตนเอง วา่มี
  อะไรบ้างในตวัเราที่เป็นเรา ซึ่งมไิดร้บัมาหรือมิใช่พ่อแม่มอบให้ แม้แต่

นกัเรีย  นอนุบาลกส็ามารถบอกไดว้่าได้รับมาทุกสิ่งทกุอย่าง และมีผลให้
 เขาอยากจะตอบแทนคุณโดยอัตโนมัติ จึงไม่ยากเลยที่บรรดาคณุครทูั้ง

 หลายจะพาเขาประพฤตตินเปน็ลกูที่เชื่อฟงัพอ่แม่ และอ่อนนอ้มยอมรบั
ในสิ่งดีงาม พร้อมที่จะเปน็คนดีตอ่ไปไดง้่ายข้ึน

โรงเรยีนรุ่งอรณุได้นำคุณธรรมขอ้ความกตัญญูกตเวทีนีม้าเปน็
 พืน้ฐานการเรียนรูทุ้กระดบัชั้นที่ลกูมนุษย์ทกุคนควรได้รบัการฝึกหดั จน

  รู้จกัและเข้าใจ ปฏิบัตไิด้ดว้ยตนเองตั้งแตเ่ขายังเยาว์ ไมต่อ้งรอจนกวา่
  จะเรียนจบเสียก่อนหรอืทำงานเสยีกอ่น จงึคอ่ยตอบแทน ซึ่งบางกรณกี็

 แทบจะไมม่ ีโอกาสรู้หรือตอบแทนคุณท่านได้ทนั และที่สำคัญก็คอื 
เพื่อฝึกให้เขาเกิดการน้อมย้อมรบัความดีงามไม่แข็งกระด้างซึ่งจะทำให้

  เรียนรู้ยาก แมก้ับครอูาจารย์ หากออ่นนอ้มไม่เป็นก็ไมอ่าจจะมีความ
เคารพเชื่อฟังได้เชน่กัน คณุธรรมข้อนี้จงึมคีวามสำคญัมากตอ่การ
เรียนรู้ของบคุคล โดยที่เขาจะต้องไดร้ับการฝึกให้พจิารณาดว้ยตนเอง 

  จนเหน็จรงิและน้อมใจลงใหอ้่อนโยนและปฏบิัติดว้ยกาย วาจา และใจ 
 ของตนเองในการตอบแทนคุณดว้ย มิฉะนั้นแล้วกไ็ม่อาจจะรู้ถึงคุณคา่

 ของสิ่งต่างๆ แม้มอียู่รอบตัวโดยยงัไมต่้องพดูถึงคุณธรรมความดีงามที่
  ละเอียดลกึซึง้อื่นๆ เขาจะไมอ่าจรับรู้หรอืสมัผสัได้ หากนอ้มใจไม่เปน็

เสียแตต่้นแล้ว
 สดุทา้ยนี้เหตุที่เราได้เรยีนรู้คำสอนของทา่นพทุธทาสในเรื่อง แม่

   สอนไว้ นี้ เพราะมีผู้รูไ้ดร้วบรวมจดัพมิพ์ขึ้นเป็นหนงัสอื สมควรที่เรา
   ต้องพากนัขอบคุณ คณุพจน์ ยังพลขนัธ์ ในกรณทีี่ท่านได้เรยีบเรียงคำ

   สอนเล่มนี้ไว้เปน็อย่างดี กระชบั ได้อรรถรส และชว่ยให้เราสัมผัสแนว
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 ทางมมุมองตลอดจนภาษาของท ่านพุทธทาสได ้อย ่างช ัดเจน จน
 สามารถนำมาถ่ายทอดใหเ้ยาวชนได้อย่างถ่ีถว้น จนถึงทุกวนันี้

๓.  ปฏิบัติงานให้เป็นการปฏิบัติธรรม
       ในโรงเรียนรุ่งอรณุ แม้แตเ่ด็กอนุบาลและเยาวชนกไ็ด้รับการ
ฝกึฝนให้เรียนรู้อยู่ด้วยการงานที่เหมาะสม

     การงาน

       อันการงาน คอืค่า ของมนษุย์
ของ  มีเกยีรติ สูงสุด อยา่งสงสยั

  ถา้สนุก ด้วยการงาน เบิกบานใจ
 ไม่เท่าไร  รู้ธรรม ฉำ่ซ้ึงจรงิ

       ต้องการงาน คือตวัการ ประพฤตธิรรม
  พร้อมกันไป หลายสำ่ มีค่ายิง่
  ถา้จะเปรียบ ก็เหมอืนคน ฉลาดยิง
  นัดเดียววิ่ง เก็บนก หลายพกเอยฯ

 พุทธทาส อินฺทปัญโฺญ

 ในเบื้องตน้ที่ได้รู้จักคำว่า “การงาน”  ของทา่นพุทธทาส ทั้งจาก
  “ ”บทกลอนข้างบนนี้ และจากหนังสอื บรมธรรม   ของทา่น แลว้เกิด

  “ ”   สะดดุใจ ที่ท่านให้คุณคา่สำหรบั การงาน ไว้สงูและลกึซึ้ง แตก่ต็ั้ง
    ข้อสงสัยไปด้วยวา่ การงานจะเกี่ยวกับประพฤติธรรมอยา่งไร ทั้งนี้

เพราะความไม่รู้ของตนเองบวกกับความเปน็คนไม่คอ่ยขยันทำการงานสัก
 เท่าไหร่ จงึพาลใหไ้ม่เข้าใจกลอนธรรมและความหมายที่ทา่นแจง้ไว้

   อยา่งแยบคาย มีแตค่วามเขา้ใจเดมิทั่วๆ ไปวา่ เป็นเรื่องธรรมดาอยู่เอง
   ที่ทุกๆ คนเมื่อเติบโตเปน็ผู้ใหญ่ ยอ่มต้องทำงานหาเลี้ยงชีพ มิฉะนั้น

 ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่อย่างเป็นปกตสิุขได้ หากทำงานด้วยความซื่อสัตย์
  สจุริต ขยันหมั่นเพยีรกค็งจะประสบความสำเร็จโดยง่าย นีก่็นบัว่าเปน็

  “ ” คุณคา่ที่คนส่วนใหญ่สมัผสัได้ นอกจากนี้คำว่า งาน สำหรับคนทั่ว
ไปมักจะเขา้ใจว่า คือบทบาทส่วนหนึ่งของชวีติเราที่เรามักจะกล่าวแยก

  กันระหวา่งชวีิต การงาน และชวีิตสว่นตัว ซึ่งส่วนใหญจ่ะถือวา่ไม่เกี่ยว
   “ข้องกัน ไม่ควรเอามาปะปนกนัด้วยซ้ำไป ตอ่เมื่อศกึษาใน บรมธรรม

กบัการงาน”    แล้วจึงเหมอืนถูกจีต้รงจุดพอดี เพราะทา่นมองมมุกลับ (ยิ่

  หนังสือ บรมธรรม  เล่มแรก รวมพมิพ์คำบรรยายธรรมของท่านพุทธ
  ทาสเมื่อ ปี พ.ศ.   ๒๕๑๒ แกภ่กิษซุึ่งเปน็นสิิตจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย ที่

  มาบวชและศกึษาอบรมอยู่กับท่าน ณ สว   นโมกขพลาราม สว่น บรม
ธรรม (ฉบับยอ่)       เลม่เล็ก พมิพ์ ๒ ครั้ง คือ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ และพ.ศ.

  ๒๕๒๕ โดยสำนักพมิพ์สขุภาพใจ ด้วยการเรียบเรียงของอาจารย์รุ่งเรือง 
  บุญโญรส คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่
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งกว่ามองตา่งมุม) ทา่นชี้วา่นีเ้ปน็จดุอ่อนที่กอ่ใหเ้กิดปญัหากับบุคคลและ
   สังคมอีกมาก ดังนั้น หากศึกษาทั้งบทกลอน และบรมธรรมซึง่แสดงไว้
 ตา่งรูปแบบกนั แต่กลับซอ่นกญุแจไขเคล็ดลบัของเรื่องการงานไว้อย่าง

เดียวกัน   ซึ่งอาจจะเรียกดว้ยภาษาสมยัใหม่ได้ว่า เป็นบูรณาการงาน
ทางโลกและงานทางธรรม (  หรอืคดโีลก คดธีรรม)  ใหก้ลมกลนื แนบ

 เนียนเข้าสู่ชวีติ จนเป็นหน่ึงเดียวแบบองค์รวม
   จากประสบการณข์องตนเองที่ผา่นวยัทำงานมากว่า ๓๐ ปี จนถงึ

 ปจัจุบันก็ยังคงทำอยู่ ไดพ้บกบัความหมายของการงานในหลากหลายรปู
  แบบ ตั้งแตก่ารเริ่มชีวติการทำงาน ด้วยการรับราชการในมหาวทิยาลัย
   อยู่ถงึ ๒๐ ปี ซึ่งนับวา่นานมากจนไมค่ดิว่าจะเปลี่ยนแปลงไปทำงานอื่น

  ได้ เพราะความเคยชินบวกกับการคิดเข้าขา้งตัวเองวา่ เทา่ที่ทำอยู่นั้น
 เราไดทุ้ม่เทแรงกายแรงใจพอสมควร มไิดย้่อหย่อนหรอืบกพร่องจนกอ่

 ให้เกดิความเสียหาย และถือวา่ได้ดำเนินไปเพื่อเกยีรตยิศของชีวิตแล้ว 
 เท่าที่การยอมรบัในกระแสสังคมจะเอื้อให้เข้าใจเชน่นั้น โดยทีอ่าจจะไม่

  รู้ตวัวา่มีความเข้าใจเพยีงผิวเผนิกบัคำว่า เกียรติยศของชีวติ หรอืแม้แต่
  กับคำว่า ความเปน็เจ้าของงาน ที่คิดเอาว่ามีอยู่เต็มเป่ียมตลอดเวลา

ตราบจนกระทัง่เกิดการพลกิผนัให้มีโอกาสไปปฏบิตัหิน้าที่อื่นที่
    แตกตา่งอย่างมาก นั่นคือ การเป็นผู้บรหิารกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปน็

 งานขนาดใหญ่กว่าที่เคยทำอย่างมากมาย ความรบัผิดชอบกวา้งขวาง
 หลากหลาย แม้จะใช้ความรู้ความถนดัทางวิชาการที่มีอยู่ก็ไมเ่พียงพอที่

  “ ”จะบรหิารงานได้ ถงึตรงนี้จงึพบว่าความหมายของคำวา่ การงาน  
นั้นเปลี่ยนไป ต้องใช้ความสามารถสว่นตัวสูงมากในการที่จะรับรู้เรื่อง

  ราวตา่งๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำความเขา้ใจบรบิทและความเกี่ยวขอ้ง
  สมัพนัธก์บับคุคลตา่งๆ อย่างซับซ้อน รวมทั้งการเผชญิปญัหาอย่างมสีต ิ

   พอที่จะเข้าแกไ้ข คล่ีคลายลงได้ในเวลาที่จำกดั การตดัสินใจเรื่องต่างๆ 
 โดยมีข้อมูลอยา่งจำกัดหรอืข้อมูลที่ไมเ่อื้ออำนวยและอกีหลายๆ ประการ 

กบัการปรบัตัวให้ย ังคงรักษาความถูกต้องดีงามไวใ้ห้ได้ ท่ามกลาง
กระแสแห่งการฉกฉวยผลประโยชน์ของผู้คนในวงการบริหารงบประมาณ

  ทอ้งถิ่น และการใชอ้ำนาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ จนกลายเปน็
ธรรมเนียมปฏบิัตกิันอย่างทั่วถึง ความหมายของชวีติการงานเริ่มกิน

 พืน้ที่เขา้มาสู่ชีวติส่วนตวัเพราะถ้าไมป่รบัใหร้บัมอืได้อยา่งแม่นยำ ก็จะ
   พลาดพลั้งงา่ย ในที่สดุจึงตัดสนิใจวางมอืกบังานนี้ด้วยเวลาเพยีง ๒ ป ี
   ก็นบัว่ามากพอ ที่จะได้เรยีนรูจ้ักการงานในอกีมมุหนึ่ง คอื การจดัการ

บริหารตนเองกอ่นบรหิารผู้อื่น
หลังจากนั้นจ ึงได ้หนัมาเร ิ่มงานดา้นการศ ึกษาอยา่งจร ิงจ ังท ี่

  โรงเรยีนรุ่งอรณุ ซึ่งมใิช่งานง่ายอย่างที่คิด เพราะเปน็ความพยายามริ
 เร่ิมสรา้งระบบโรงเรยีนแนวใหม่ เพ่ือการศึกษาทีแ่ท้จริงให้เป็นการเรยีนรู้ 
  “ ”ที่พึ่งพาสติปัญญาของตนเองได้ จงึเปน็เรื่องทีท่้าทาย ความอยู่รอด  

   อยา่งยิ่ง ทา้ทายตั้งแตค่วามอยูร่อดของกจิการ ผู้คนองคก์ร การพิสูจน์
  ความเชื่อความศรทัธาต่อความสามารถของมนษุย ์ การพย ุงให ้

กระบวนการทั้งหมดนีด้ำเนนิไปท่ามกลางความเจริญรุดหนา้ทางวัตถ ุ
   ของสังคมไทย โดยมใิห้แปลกแยก แต่มิใหต้กไปตามกระแส และที่

 สำคัญคือ ทำอยา่งไรจึงจะไม่ตกไปในวังวนของระบบการศกึษาที่มุง่
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 ผลติคนสนองความตอ้งการของตลาด และระบบเศรษฐกิจจนลมืพัฒนา
มนุษย์ภาวะให้ยงัคงเจียระไน  ตนเองได้ตามอารยวถิี การงานในช่วงนี้เอง 
ที่ดูจะ  ยากลำบากที่สุด แตก่็กลายเป็นการเรียนรู้มากที่สดุ มีโอกาสของ

 การลองผดิลองถกูกบัตัวเองมากที่สดุ และเริ่มกลับไปอ่านงานของทา่น
    พุทธทาส และแมข้องครบูาอาจารยท์่านอื่นๆ ไดเ้ขา้ใจมากขึ้น ตาม

 ความหมายที่แทจ้ริง จนแทบจะกลา่วได้ว่าคนเราคงต้องผา่นการลงมือ
 ปฏบิตัิงานอย่างจรงิจงัเท่านั้น การงานจงึจะมีความหมายต่อชวีติด้านใน

ได้จรงิ และนีเ่องจงึเป็นที่มาของวัฒนธรรมการทำงานของรุ่งอรณุที่วา่ 
ปฏิบัติงานให้เป็นการปฏิบัติธรรม

 “  ในเมื่อโจทยข์องรุง่อรณุนัน้คือ ความอยู่รอดทั้งทางกาย และ
”  อยู่รอดทางวิญญาณ ไปพร้อมกัน (ดงัเช่นที่ทา่นอาจารย์นำทางไว้ให้

ในบรมธรรมกับการงาน) เช่นนีจ้งึเปน็ทางจำเปน็อยู่เองที่ต้องปฏบิตัิงานให้
  เป็นการปฏบิตัิธรรม และเปน็เครื่องพิสูจน์ไปพรอ้มกนั ตามคำของทา่น

  อาจารย์ จำได้วา่หลงัจากปีแรกของรุง่อรุณผา่นไป ได้มกีารสรปุการทำ
 งานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการ ซึ่งเป็นครบูาอาจารย์ผู้คอยชี้แนะให้

   แนวทางแกเ่ราอยู่เนืองๆ ได้ทราบว่าได้ทำอะไรไปบ้าง ทำอย่างไร และ
   เกิดผลรปูธรรมอยา่งไร ทา่นอาจารยน์ายแพทยป์ระเวศ วะสี ได้กลา่ววา่ 

       เรากำลงัดำเนนิตามหลกัธรรม อินทรีย์ ๕ พละ ๕ คอืมี ศรทัธา 
    วริิยะ สติ สมาธิ ปัญญา แมเ้ราจะไมไ่ดมุ้่งเจตนาไปที่ข้อธรรมนั้นโดย

 ตรงแต่ต้นก็ตาม แตเ่มื่อทำการวิเคราะห์สิ่งที่ทำออกมาตามความเขา้ใจ
   แล้ว เห็นวา่มันได้ดำเนินคล้อยตามแนวทางของท่านอาจารย์ ที่วา่ 

“  การทำงานอาชพีใหด้ีที่สุดนั่นแหละ จะกลายเปน็การปฏบิัติธรรมทีสู่ง
สดุพรอ้มกนัไปในตัว”   หรอื ความหมายของการงานที่ว่า “การงานที่

 ถกูตอ้ง การงานที่บริสทุธิ์  ที่เราเรยีกวา่ ทำงานเพื่องานอยา่ทำงานเพื่อ
   กเิลส อยา่ทำงานเพื่อเงิน อย่าทำงานเพื่อเนื้อหนงั ถา้ทำงานเพื่องาน

  แล้วเป็นการปฏิบัตธิรรมขึ้นมาทันที เพราะงานนั้นมันบริสทุธิ์ มนัตอ้ง
ประกอบไปด้วยธรรมตั้งแตต่้นจนปลาย”

 เมื่อกลบัมาพิจารณาดูว่าการทำงานเพื่องาน การงานที่บรสิุทธิ ์
 การงานที่ถูกต้องนั้นเราทำอะไรบ้าง ถึงได้สะท้อนการกระทำที่เปน็กศุล

  “ ”ธรรมออกมาได้ จึงเหน็และเขา้ใจถึงความสำคญัของตวั การงาน  
 ได้ทันที เนื่องจากการงานที่เราทำนั้นเกิดจากการออกแบบใหม้ีขั้นตอน

ที่  ละเอยีด ประ    ณีต และบง่บอกถึงคุณคา่ ประโยชน์ ที่เกดิกบับุคคลได้
จรงิ กล่าวคอืตั้งแต่แผนการเรียนแบบบูรณาการ ที่ออกแบบโดยครแูต่

  ละคน สำหรบัใหน้ ักเรียนแต่ละหอ้งในแต่ละเทอมได้ใช้นั่นเอง ทีม่ ี
 เงื่อนไขใหค้รูระบถุึงคุณคา่แห่งเนื้อหาความรู้นั้นๆ ที่จะเกิดขึ้นกบัผู้เรียน 

ทั้งนี้ต้องใหผู้้เรยีน   ประจักษ์ถึงคุณค่านั้นๆ ด้วยตนเอง โดยผา่นการปฏบิัติ 
   คือ ลงมือทำการงานที่พอมอื เกิดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกบัวัย และ

 ตราบใดที่งานนั้นเป็นงานจรงิ ที่ตอ้งอาศยัการกระทำด้วยประการต่างๆ 
  อยา่งครบถว้น กจ็ะยิ่งกระตุ้นการเรียนรู้จริง พร้อมคณุธรรมสำคัญๆ 

       เช่น ความอดทน ช่างสงัเกต พนิิจพจิารณา ฯลฯ ได้มากเทา่นั้น ดงั
 นั้น การเรียนที่รุ่งอรุณจึงมีลักษณะเป็นการเรียนรู้บนฐานการปฏิบัติ/

 กิจกรรม (Activity–based Learning) ควบคู่ไปกับการเรยีนที่บรูณาการคณุค่า
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วชิากับชีวิต   ไปจนถึงการศกึษาภาคสนาม ตั้งแตน่ักเรียนเล็กๆ ระดับ
  อนบุาลก็มี การงานภาคสนามรว่มกบัครบู้าง พอ่แมบ่้างในบรเิวณใกล้ๆ  

  โรงเรียนเชน่ที่วดั ที่สวนสาธารณะเป็นต้น เดก็ประถมกไ็ดไ้ปเยีย่มบ้าน
  ชาวสวนของผู้คนรอบโรงเรยีน เพื่อฝึกหดัทำขนมไทย และฝกึการมี

 สมัมาคารวะกบัผู้ใหญ่ไปพร้อมกัน ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นเพียงชาว
 บ้านธรรมดาๆ ก็สามารถเปน็ครูของเราได้จนกระทั่งถงึนกัเรียนมัธยม

  ปลาย เยาวชนที่กำลงัเปน็ผู้ใหญ่เช่นกัน ทกุคนต้องผา่นการทำการงาน
 อยา่งหลากหลายมากมายและลงสมัผสัชีวิตจริงทีอ่งิอยูก่บัธรรมชาติ เพื่อ

 ให้เขาหยั่งถึงคุณภาพภายในของตนเองได้ แน่นอนครูและเจา้หนา้ที่ผู้
 สนบัสนุนทกุฝ่ายก็ไดร้ับแบบฝกึเชน่เดยีวกันนี้ คืออยู่ดว้ยการงานที่มคีุณ

คา่ตอ่ชวีติที่แท้จริง  จนแมแ้ตง่านทำความสะอาดอาคาร ดแูลสถานที่ให้
   หมดจดงดงาม แมบ่้านก็เอาใจใส่แมใ้นรายละเอยีดเล็กๆ น้อยๆ ที่บาง
 ครั้งเราคิดไม่ถึง แต่สิง่เล็กนอ้ยเหลา่นั้นกลับแสดงถงึคณุค่าโดดเดน่

ปรากฏออกมาได้อย่างแทจ้ริง
 ความรว่มไมร้่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจชว่ยกนัทำงานยากทีเ่กิดขึน้

  อยา่งมากมายหลายๆ เรื่องที่รุ่งอรุณนั้น ไม่อาจเกิดขึ้นไดจ้ากการจ้าง
 ดว้ยคา่ตอบแทนสงูหรือมิใช่เกดิขึ้นจากการเรียกรอ้งให้ใครๆ มาเสียสละ

  เพื่อส่วนรวม แต่เกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานอยา่งประณตี ละเอียดอ่อน
  “ ”ซึ่งต้องเกดิขึ้นจากใจของผู้ทำที่ประกอบด้วยธรรม โดยเฉพาะ จาคะ  

  เราไดเ้รียนรู้คำนี้กันบ่อยๆ ในรุ่งอรุณ เรียนรู้ตามที่ท่านอาจารย์อธบิาย
  “ ” ไวว้่า คือการ เปิดรูรั่วให้สิ่งที่ไม่ควรมีในตนรั่วออกไป เป็นการละ 

(ทิ้ง)    เชน่ ละความตระหนี่ ความเหน็แกต่ัว ด้วยการเมตตากรุณาแด่ผู้อ่ืน 
   สัตว์เดรัจฉาน หรือแมแ้ต่ละความขี้เกียจ ความย่อทอ้ ความเบื่อหน่าย 

 ออกไปเสีย ดว้ยการกระตือรือร้น ใสใ่จ  อดทนร่วมใจ ในการทำงาน 
  ดังนั้น การทำงานจงึมใิชเ่พือ่ผลประโยชน์สว่นตวัอีกตอ่ไป มเีป้าหมาย

  ที่ไกลกวา่นั้นขึน้มา คือ ทำใหถ้งึธรรม ไมว่า่จะเป็นงานที่ดูน่ารงัเกียจที่
    “สดุ เชน่ เรื่องขยะ เราก็ช่วยกันทำให้งานนี้กลายเปน็ ของเสยีเหลือ

ศนูย์”   คือ แทบจะไม่มอีะไรเหลอืเปน็ของเสียไดอ้กี ในเมื่อเราหาวิธี
  การแยกแยะ นำกลบัมาใชใ้หม่ หรือทำความสะอาดเพื่อนำไปแปรรูป

   กลบัมาใชใ้หม่ได้ เปน็ต้น ถงึการทำเช่นนี้ ผู้ทำจงึตอ้งมธีรรมในใจ 
  อยา่งน้อยก็ตอ้งละความรังเกียจเดียดฉันทว์า่ต่ำตอ้ย สกปรก ด้วยการมี

 สติก่อนทิ้ง เอาใจใส่จัดการให้ถกูตอ้งเหมาะสมด้วยความพินจิพจิารณา 
 –    ไตร่ตรองให้รู้จักถงึคณุ โทษ ของการกระทำของตนเอง ส่วนการ

งานที่ต้องอาศัยแรงใจอย่างมากรว่มกนัต้องอาศัยความละเอียดประณตี
  และความอดทนสูงมากอีกอยา่งหนึ่งกค็อื การรับเดก็พิเศษ (บกพร่อง

ทางการเรียนรู้)  เรียนรว่มชั้นกับเดก็ปกติ กเ็ป็นงานที่ยากและท้าทายคน
 ทุกคนในชมุชนรุ่งอรุณ ไมใ่ชแ่ต่เพยีงครูเทา่นั้นที่จะตอ้งรับภาระดแูล 
 แต่เพื่อนนกัเรียนด้วยกัน ผู้ปกครองทั้งหมดที่ให้ความเข้าใจยอมรับ 

   และทกุๆ คนในรุ่งอรณุ แมแ้ต่เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย แม่คา้
  ชาวสวนที่มาขายของในโรงเรียน ตา่งชว่ยกันบอกกล่าวดแูล โดยมไิด้

 เก่ียงว่าไม่ใชห่นา้ที่ แต่ทำด้วยความเมตตากรณุาเปน็อย่างย่ิง
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 ตลอดระยะเวลา 10   ปี แหง่การเตบิโตของรุ่งอรุณ ไดย้นืยนัอย่าง
  ชัดเจนว่า การกระทำทกุสิง่ทุกอย่างลว้นเป็นการงานไดท้ั้งนั้น ไม่วา่ 
    การเรียน การสอน การทำอาหาร การปลกูต้นไม้ การกวาดสนาม 
   การขับรถ การเลี้ยงดูอบรมลกู การสร้างสื่อ การสนทนาเพื่อผสาน

   ความเขา้ใจ การต ิดตอ่ส ัมพนัธ ์ การช ่วยเหลอื เก ื้อกลู การทำ
   งานสาธารณกศุล ฯลฯ ขึ้นอยู่กับวธิีที่เราลงมือกระทำสิ่งนัน้ๆ ทั้งกาย

  และใจ ตามประโยคที่ทา่นอาจารยก์ลา่วไวว้ ่า “งานเปน็หนา้ที่ของ
มนษุย์ตามกฎของธรรมชาติ”  ไม่อาจเป็นอืน่ได้ หนังสือที่รวบรวมสรุป
ประสบการณ์การเร ียนร ู้ของครรู ุ่งอร ุณจงึปรากฏเป ็นจร ิงในชือ่ว ่า
 “  ”  ปฏิบัตงิาน ใหเ้ปน็การปฏบิัติธรรม เมื่อปี 2545 อาจเป็นตัวอยา่ง
สำหรับผู้ที่ปรารถนาจะเดินแนวทางการทำงานอย่างอิงหลกัองิธรรมตาม

  รอยที่ทา่นอาจารยไ์ดแ้ผ้วถางไว้ให้เราเป็นทางลดัมานานแลว้ เพื่อ
พสิจูนใ์ห้เห็นจริงด้วยตนเองตอ่ไป

๔.   ครู -   ผู้นำทางจิตทางวิญญาณ
       โจทยท์ีท่้าทายสังคมไทย ทา้ทายความเป็นครทูี่รุ่งอรณุ

 “ ” โรงเรียนรุ่งอรุณได้จัดพิมพ์หนงัสอื ธรรมสำหรับครู ของท่าน
   –  พุทธทาส ซึ่งรวบรวมคำบรรยายของท่านเมื่อวนัที่ ๔ ๒๙ กันยายน 

พ.ศ.    ๒๕๒๗ เพื่อใช้เปน็บรรทัดฐานสำหรับครูในการฝกึหัด พัฒนา 
 และรักษาคุณสมบัติความเป็นครูไว้ใหค้งอยู่อย่างแทจ้รงิ แลว้แต่ว่าใคร

จะสามารถทำความเข้าใจและลงมือปฏิบตัิทดลองด้วยตนเองอยา่งไร
  ความยากของการเป็นครู ดูเหมอืนจะมีอยู่ประการเดยีว และเปน็
  ประการเดยีวที่จะชี้ขาดลงไปว่า ใช่ครูหรอืยงั ก็ตรงคำที่ท่านกล่าววา่ 

“    การเปิดประตูทางวญิญาณ ถือวา่เป็นหน้าที่สูงสุดของมนุษย์ ใครทำ
เปน็คนนั้นได้ชื่อว่าเป็นครู”  จากคำสอนนี้แทบจะครอบคลุมขอ้อื่นๆ ทัง้

  หมดของคุณสมบัตคิรกูว็่าได้ และด้วยความหมายนี้เอง จึงเปน็การบง่
   บอกสถานภาพของครูว่า สูงกวา่การเปน็ปุถุชนธรรมดา อย่างน้อยที่

สดุก็ควรจะเป็นกลัยาณมิตร  ซึ่งเป็นที่พึ่งแกผู่้อื่นได้ และครูจงึมคีวาม
  สำคญัต่อโลกนี้อยา่งมาก ดังคำท่านอาจารย์ที่ว่า “ครสูร้างวิญญาณ

ของเดก็   ซึ่งเตบิโตเปน็คน รวมกันคือโลก ครจูงึอยู่ในฐานะสร้างโลก
โดยผ่านทางเด็ก”

การได้ตระหนักถึงความหมายและความสำคญัที่สงูสง่ของครูเป็น
 สิ่งที่มีผลมากตอ่โรงเรียนรุ่งอรุณ เพราะการที่โรงเรยีนจะดำเนนิการ

 เรียนการสอนไดอ้ยา่งถกูทิศทางของการศึกษาทีแ่ท้จริง ตอ้งเริ่มต้นที่
  ครผูู้เป็นกลัยาณมิตรเชน่นี้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าทีโ่ดยตรงของโรงเรยีนที่

  ไม่ควรรอคอยให้สวรรคส์่งครเูช่นนั้นมาให้ แต่ด้วยความเชื่อว่า มนษุย์
 เรียนรู้และฝกึฝนตนเองได้ ขึ้นอยู่กับการมีครูผู้ฝึกที่ดีและสภาพแวด

 ล้อมที่เอื้ออำนวย รุ่งอรณุจึงตั้งเป้าหมายของการฝึกครูไว้อยา่งชัดเจน
  ก่อนที่จะฝกึนกัเรยีน จนกระทั่งถกูถามบอ่ยครั้งวา่ เป็นโรงเรยีนสอนคร ู
 หรือสอนนกัเรยีนกันแน่

  การที่ครจูะเป็นกัลยาณมิตร ผู้เปิดประตทูางวิญญาณ และสร้าง
  โลกที่ถกูต้องที่ควรจะเป็น ผ่านเด็กได้นั้น ตอ้งอาศัยการบม่เพาะที่
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  วิญญาณของครูนั่นแหละ ถา้ครูไมรู่้จกัวิญญาณของตนเอง เปิดเขา้ไป
   ไม่เป็น ก็คงไม่อาจจะเปน็ที่พึ่งของเด็กๆ ได้ ดงันั้นผู้ที่จะเป็นครจูงึตอ้ง

 ฝกึยกสถานะทางวญิญาณของตวัเองใหสู้งเสียก่อน ทา่นใหห้ลักการ
  สำคัญไว้ ตามหลกัพระพุทธศาสนามอียู่ว่า จตินี้อบรมได้  เป็นจติใจที่
 สงูขึ้นไปได้ หรือวา่ชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เติมธรรมะลงไปได้ ครูจงึตอ้งมธีรรม

  เป็นชีวติ หรอืที่ท่านเรยีกว่า “ ”ระบบธรรมชีวี  เป็นการทำหน้าที่ให้ตน
        เอง ด้วยการประพฤติ ปฏิบตัิ ทั้งทางกาย วาจา จิตใจ ให้เป็นไป

   เพื่อความดบัทกุข์ ดงันั้น การอบรมจติเพื่อเจริญสตปิญัญา  จึงเป็น
 เครื่องมือชิ้นสำคญัโดยตรง เพื่อใหช้ีวิตครูดำเนินไปแตใ่นทางที่ถูกต้อง 

 ถ้าผิดก็รีบแก้ไขเสียให้ถูกต้องทนัที เพราะมวีญิญาณรู้ในตัวที่เฝ้าสังเกต
   อยู่ ท่านบอกว่า “ขั้นสดุท้ายยกมือไหวต้ัวเองได้”   นั่นแหละ เป็น

 บุคคลสูงสุด
  ท่านให้เป ็นถงึเพยีงนี้ สว่นในทางปฏิบตั ิน ั้น ครูแตล่ะคนเตมิ

  ธรรมะได้ไมเ่ท่ากัน บางคนตัดสนิใจไม่เติมเลย และตอ้งจากไปกม็ ี
 เพราะระบบธรรมชีวีนี้ มใิชม่ีอยู่แต่เฉพาะในเวลาปฏบิัติงานที่โรงเรียน 

  แต่ต้องเปน็ในทกุขณะของชีวิต ที่ไมม่ีวันหยุดหรือลาพักกันได้ ความ
  เป็นครูนั้นจงึเปน็การเปลี่ยนแปลงทั้งชวีติ วสิัยทัศน์ เพื่อเขา้สู่วิถีแหง่การ

ปฏิบัติงานให้เป็นการปฏิบัติธรรม
นบัเป็นบญุอยา่งยิง่ที่รุ่งอรุณเลือกเดนิตามแนวทางของท่านอาจารย ์

 ไม่วา่จะปฏิบัติได้มากน้อยเพยีงใด ขอเพียงให้ผู้ที่จะเป็นครลูงมือฝึกอบ
 “ ”  รมตนเพื่อให้รู้จัก คุณธรรมของครู บ้างก็มีผลอยา่งมากมาย ข้อที่
  ง่ายที่สุดเบื้องต้นคือ ใหค้รทูั้งหลายมทีา่นอาจารย์เปน็แบบอย่าง เป็นผู้ซึ่ง 

      สอนให้จำ ทำให้ดู อยู่ใหเ้หน็ ผา่นหนังสือ ธรรมสำหรบัครู เลม่นี้ จะ
  เขา้ใจไดถ้งึเจตนาของทา่นอาจารย์ วิธกีารปฏิบัติของท่าน วธิกีารสอน

 ด้วยการทำใหดู้ของท่าน เขาจะเห็นจะเข้าใจคุณธรรมของครูผ่านท่าน
  อาจารย์ เป็นเบ้ืองต้น และชดัเจนที่สุด

 ” ”  เมื่อเรารับสมาทาน คุณธรรมของครู มาจากทา่น ก็เทา่กบัรบั
  มรดก สมบตัิของคนดีมานั่นเอง โดยนำหลักศาสนามาอยู่ในหัวใจ 

 หลักพุทธธรรมมาสร้างความเจริญทางจิต ทางวญิญาณใหก้บัเดก็ 
   แทรกอยู่ในการเรียนการสอนไดทุ้กๆ อยา่ง ดงันั้น ครูจงึตอ้งศกึษา

       หลักศาสนา หัวใจศาสนา เชน่ อริยสจัจ์ ๔ ไตรลักษณ์ ไตรสิกขา ได้
     แก่ ศลี สมาธิ ปญัญา เหล่านี้เป็นต้น ในการศกึษานี้ก็คอืการลงมอื

  ปฏบิัติดว้ยตนเอง มิใช่เพยีงรู้แตบ่ ัญญัตหิากตอ้งได้รบัการฝกึ เพื่อ
 ปฏบิตัิอบรมจิตใจให้เปน็ไปตามนี้ดว้นตนเองอย่างตอ่เนื่อง สมำ่เสมอ 

หลักสูตรการฝกึอบรมจิต  เจริญสติสัมปชัญญะ เป็นพื้นฐานสำคัญที่ครู
 แต่ละคนควรให้โอกาสนี้กับตนเอง เพื่อเปิดประตูวิญญาณของตนให้

   เป็นก่อน ครูจึงจะสามารถใช้ตาใน หรอืตาทางวญิญาณพินิจ พจิารณา 
 คุณธรรมอนัละเอยีดประณีตได้ ทำความเหน็ให้ถกูตอ้งต่อปัญญาตรสัรู้

  ของพระพทุธองค์ได้ เมื่อเปน็ดังนั้นได้แลว้ จิตใจครจูะเปี่ยมไปด้วย
เมตตาและปัญญาได้จรงิ

  หลักธรรมสำคัญๆ ท่ีท่านให้ไว้ประจำใจครู ประกอบด้วย
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1.  หลักธรรมประกนัความสำเร็จของธรรมชวี ี ที่ท ่านใหไ้ว้คือ 
ฆราวา  สธรรม ๔       ได้แก่ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ ซึ่งต้อง
พนิิจพิจารณาใหถ้ึงแก่นธรรมเข้าไปทุกทีๆ

2.   หลักธรรมหมวดเคร่ืองมอืให้เกิดกำลัง ทา่นกล่าวถึง  อินทรีย์ ๕ 
 พละ ๕        ได้แก่ ศรทัธา วิรยิะ สติ สมาธิ ปญัญา

3.   หลักธรรมหมวดใหส้ำเรจ็ประโยชน์ คือ  อทิธบิาท ๔ ได้แก ่
    ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วมิังสา

4. หมวดสุดท้ายและสำคัญ  สำหรับการศึกษาคอื ไตรสิกขา ได้แก ่
   ศีล สมาธิ ปัญญา ทั้งหมดนีก้อ่ใหเ้กิดธรรมชีวทีี่แท้จรงิและ 

“ ”ได้ส ิ่งท ี่ดที ี่ส ุดท ี่มน ุษย ์ควรได้ในการที่ได ้เกดิเป ็นมนษุย ์  
“  การดำรงชีวิตของครู ก็คือธรรมชีวีชั้นครู” น่ันเอง

 นอกจากนี้ในแนวทางการสอนจริยธรรมของทา่นอาจารย์ จะเปน็
ภาพที่ชดัเจนของครผูู้สร้างโลก     ในทางปฏิบตัิซึ่งมี ๒ แนว คอื การ

 สอนหนึ่งและการอบรมหนึ่ง สำหรับการสอน  นั้น ทา่นใหด้อูย่างวิธกีาร
  สอนของพระพทุธองค์ คอื โดยใช้หลักอริย    สัจจ์ ๔ ท่านพดูสั้นๆ ว่า

    มันคืออะไร มาจากอะไร เพื่อประโยชนอ์ะไร และโดยวิธใีด และหลัก
 การหรอือบุายที่จะอยู่เหนือสิ่งนั้นๆ (ไมต่กเป็นทาส) ไม่ตกอยู่ในพษิของ

   สิ่งนั้นดว้ย การสืบสาวหาความจรงิ แยกแยะความซับซอ้น ให้เห็นความ
      เชื่อมโยง และเห็นเหตแุละผล ฯลฯ ครูจงึมีบทบาท ๓ อยา่ง ในเวลา

เดียวกนั  คือ บอกกลา่ว (สอน)  ทำให้ดู  (หรือพาทำ) และสดุทา้ยรบัผล
  ดีของการกระทำนั้น คอื มคีวามสขุใหถู้ก (   ทั้งนี้ เพื่อยืนยันวา่สิ่งที่

สอนนั้นทำได้จริง)   หรอืที่ท่านให้องค์ประกอบ เช่นวา่ สอนเทา่ที่ควรสอน 
และสอนให้หมด    อยา่มีสว่นเฟอ้ ส่วนเสียเวลาเปล่าๆ สอนชดัเจน สอน

 มีเหตผุลเปน็ปาฏิหาริย์ แล้วสอนชนะผูฟ้ัง  ผู้ฟังจะรู้สกึยอมแพ้ และยอม
 รบัอย ู่เร ื่อย แลว้ก ็สอนใหม้ ีความรา่ เร งิ  พร ้อมก ันไป เป ็นความ

    เพลดิเพลินดว้ยธรรมะ พอใจด้วยธรรมะ ในทีสุ่ดผู้ฟงัเกิดความกล้า
  อยา่งยิ่ง มคีวามพากเพยีรในการที่จะปฏิบัติธรรม  ส่วนการอบรมนั้น

 เท่ากับเป็นเรื่องที่ครูต้องลงมือทำก่อน (ใหต้ิดอยู่ที่เนื้อที่ตัว) ตั้งแตก่ารฟงั 
   การทอ่งจำ การลงมือปฏิบตัิตาม ยอมรับผดิได้เอง ยอมรับการตักเตอืน 

     จากผู้อื่น มีสตอิยูด่้วยความรอบคอบ ยับยั้งชั่งใจ เคารพพระธรรม มี
  การกระทำที่ถกูตอ้ง เคารพตัวเองได้ รู้จกัอบรมตัวเองให้ประพฤติตาม

  ธรรม และมหีลักธรรมประจำใจ เหลา่นีล้้วนแสดงภาพครใูนอุดมคติที่
จะสามารถทำหนา้ที่สร้างโลก คือใหก้ารศึกษาเพื่อความเป็นคนดีมี

 คุณธรรม
 และเรื่องสดุท้ายที่สำคัญ และเหมาะสมทนัสมยักบัความเป็นไป

 ของสังคมไทยปัจจบุันในเวลานี้มากกค็ือ บทบาทของครูกบัความอยู่รอด
ของสังคม    ที่ท่านแสดงในวันที่ ๒๙ กนัยายน พ.ศ.  ๒๕๒๗ เรื่องนี้เปน็รปู

 ธรรมที่จะยกฐานะครูในสังคม จากที่เคยเป็นเพยีงลูกจา้งกินเงินเดือน 
(หรือแม้แตผู่้ซึง่ไมอ่าจจะสอบเขา้ไปเรยีนอะไรอื่นไดก้ม็าเรียนเป็นครู) 

 ให้กลับมาสูฐ่านะที่แทจ้รงิ วา่มนัมผีลตอ่สงัคมอยา่งแท้จริง หากเราไม่
ได้คนที่เปี่ยมไปด้วยสติปญัญาทั้งทางโลกและทางธรรม มาเป็นครแูลว้ 
สงัคมจะตกอยู่ในอนัตรายอยา่งยิ่ง เราควรชว่ยกันกระตุ้นใหค้นรุ่นใหม่
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     ที่มีความรู้ดี มจี ิตใจสูง มาช่วยกันเปน็ครู เปน็ครทูี่มีคณุธรรม ให้
 สอนไดท้ั้งหนงัสอื (ทางวิชาชีพ) และสอนให้ปฏบิัตตินใหอ้บรมตนเองเป็น

 ตั้งแต่เด็กๆ นอกจากนั้นทา่นยังเน้นขยายบทบาทให้กวา้งขวางออกไป 
    ไม่เฉพาะแตส่อนนกัเรยีน ใหส้อน ให้แนะนำไปถงึบา้น ครอบครัว 

  ชุมชน สงัคม เพื่อให้ครูเปน็บรรทัดฐาน เป็นคนแบบอยา่งทีส่ ังคมไม่
   ขาดแคลน ที่จะมีไว้ใหค้วามเคารพนบัถือได้ อ้างองิได้ มิฉะนั้นแล้ว

 สงัคมจะหลงทางดังที่เปน็อยู่ในขณะนี้ ถึงเวลาที่เราควรรบัคำท้าทาย
 ของทา่นหรือยังที่ว่า “  เราจะช่วยกันผลิต สรา้งครูที่สามารถทำหน้าที่

 อยา่งที่ว่านี้ มนัมภีาพพจนเ์หมอืนกบัไปแย่งอะไรมาจากยกัษจ์ากมาร 
     มนัคล้ายๆ กบัว่าแย่งเหยื่อ อ้อยเข้าปากชา้ง แลว้ก็พูดว่าหมดหวังที่

    จะแย่ง ที่คนโงพู่ด มันมีผู้แย่งอ้อยจากปากช้างได้ คือ ลูกช้างตัวเลก็ๆ 
 มันแย่งอ้อยมาจากปากแม่มันได้ จงมองดูใหเ้หน็นโยบายอันอ่อนโยน 

   อนันา่ไว้ใจ น่าเอน็ดู น่ารกั อุบายอนันี้ที่จะต้องมสีำหรับแยง่มนษุย์
 ออกมาเสยีจากปากเหวของวัตถุนยิมนัน่คือ ให้ครมูีสตปิญัญาอันนิ่มนวล 

ทำให ้ประชาชนร ู้โทษของความเป ็นอยา่งน ั้น สังคมจงึจะอย ู่รอด
ปลอดภยั” 

   ขอสรุปด้วยคำถามของท่านอาจารย์ทีว่่า เราจะกล้า พอใจ ยนิด ี
หรือยอมรบัอุดมคตขิองครทูี่มีอยู่วา่ เปน็ผู้เปิดประตูทางวญิญาณหรือ

  เป็นผู้นำในทางวิญญาณ โดยไม่ตอ้งกระดากหรือว่ายอมแพ้ หรือเหน็
 ว่าสงูเกินไป ใหถ้ือว่า  ครูนี้มีหน้าที่พัฒนามนษุย์ แลว้การพัฒนามนษุย์

    นั้นมุง่หมายใหถ้งึที่สดุ อยา่หยดุเสียครึ่งๆ กลางๆ ให้เต็มไปด้วยความ
 เป็นมนษุย์ เราจะกล้าทำหรือไม่
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พทุธทาสภิกขุกับความสมัพันธ์ระหว่างศาสนา
  ปาริชาด สุวรรณบบุผา

 เปน็ท่ีทราบกันดีว่า หนึง่ในมรดกท่ีสำคัญขอ้หนึ่งของท่าน
  พุทธทาส คือ คำขอใหศ้าสนิกชนมคีวามเข้าใจอันดีระหวา่ง

  “ ”  ศาสนา มรดกข้อนี้นบัเป็น คำฝาก ท่ีสำคัญในยคุพหนุยิม (Pluralism) 

 นี้เปน็อยา่งยิง่ เพราะเหตกุารณ์ความรุนแรงหลายคร้ังหลายครา
 ในปจัจุบนั มีมูลเหตุจากการชูประเด็นคำสอนและการปฏิบตัิของ

 แต่ละศาสนา ท่ีถกูใช้เป็นเครื่องมือใหเ้กิดความรุนแรงระหว่าง
  ความเช่ือท่ีต่างกนั นบัว่าท่านพทุธทาสมวีิสยัทัศนก์ว้างไกล ใน

 การเตรียมศาสนิกให้ตระหนกัถงึความสำคัญในการเรียนรู้ และ
 การมีความสัมพนัธ์กบัศาสนาอื่นอยา่งเหมาะสม

Prof. George Lindbeck ได้เขียนถงึความสมัพันธ์ระหวา่งศาสนาใน
  หนงัสือ ช่ือ The Nature of Doctrine วา่ศาสนาท้ังหลายอาจจะมคีวาม

 สัมพนัธใ์นการกล่าวถึงประสบการณ์เดียวกัน แตอ่าจมวีิธแีสดง
   ออก เช่น การใช้ภาษาต่างกัน (Different expressions of similar experiences) 

(Lindbeck 1984, 53) ความสมัพันธใ์นขอ้นี้สอดคลอ้งกับความพยายาม
 “ ”  “ ”ในการเขา้ใจความแตกต่างระหวา่ง ภาษาคน และ ภาษาธรรม  

  “ของท่านพุทธทาส เพื่อเป็นฐานในการเข้าใจ ความแตกตา่ง
”    หลากหลาย ระหว่างศาสนา กลา่วคือ ในเบื้องต้น ศาสนาท้ัง

 หลายและทัศนคติของศาสนิกชนทีม่ตีอ่ศาสนาของตน มักเช่ือวา่ 
  คำสอน ความเช่ือ และการปฏิบตัติามวิถีทางในศาสนาของตน
  เท่านั้น ท่ีเหมาะสมและมทีางออกท่ีดี นำความสุขนริันดรมาสู่

 มนษุย์ ศาสนาอ่ืนหรอืความเช่ืออื่นไม่สามารถนำเสนอวิถทีาง
   ออกจากความทุกข์ หรอืความรอดได้ ความเช่ือเช่นนี้ เป็นลกัษณะ 

Exclusivism (Hick 1986, 150) ปญัหาท่ีทำให้ศาสนกิชนสว่นใหญ่มีความเช่ือ
   เช่นนัน้ อาจสบืเนื่องมาจาก คำสอนบางตอนของศาสนาเอง และ

 “ ”  การยดึมั่นใน ภาษาคน ท่ีมีความหลากหลาย จนบางครั้งทำให้
  เกิดอคติแบง่เขาแบ่งเรา เกิดการยึดมั่นถือมั่น หลงเชิดชู

 อัตลกัษณ์ในศาสนาของตน มากกว่าการปฏิบตัิตามคำสอนของ
  ศาสดาในแต่ละศาสนา ดังนั้น บทเรียนจากการเข้าใจคุณสมบตัิ

 “ ” ของ ภาษาคน คือการยอมรบัสภาวะพหลุักษณะทีม่หีลายๆ 
  “ ”  ศาสนาในโลกนี้ และดว้ย ภาษาคน นี้เอง ท่ีบ่อยครั้ง 

 ศาสนิกทัง้หลายพยายามท่ีจะอ้างถึงศาสนาของตนวา่ ถูกตอ้งท่ีสดุ 
  “ ” ดีท่ีสดุ ดังนั้นการเรยีนรู้และเขา้ใจคุณสมบตัิของ ภาษาคน ใน

  การกลา่วถงึศาสนาต่างๆ ในโลกนี้ จึงเป็นการเตอืนสติให้
 ศาสนิกชนรู้เท่าทันความเปน็จริง เมื่อได้ยนิการกล่าวอ้างวา่

 ศาสนาของตนดีท่ีสดุ ก็พงึให้พิจารณาว่าเป็นเร่ืองปกติธรรมดา 
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 ศาสนิกในศาสนาท้ังหลาย ไม่ควรจะประณามศาสนาใดศาสนา
 หนึ่งว่าใจแคบ

 ในขณะเดียวกนั ท่านพุทธทาสได้ช้ีใหเ้หน็ความจำเปน็ใน
 “ ”  การเข้าใจ ภาษาธรรม ซ่ึงเป็นการเขา้ใจแก่น และสภาวะทางจิต

  “วิญญาณในแต่ละศาสนา ซ่ึงต่างก็มุ่ง ช่วยให้มนุษย์พน้จาก
  ความทุกข์ ระบบปฏิบัติอันใด (มัน)  ช่วยให้ มนษุย์พ้นจากความ

 ” ทกุขไ์ด้ ระบบนี้ช่ือวา่ศาสนา (พทุธทาสภิกขุ, ๒๑) ท่านพทุธทาส
 ได้กล่าวถึง ศาสนาท่ีแท้จริง  ซ่ึงเป็น ศาสนาเดียว  นั้น ควรประกอบ

ด้วย
๑.  จดุมุ่งหมายตรงกนั คือมุ่งหมายให้มนุษย์ได้สิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ี

  มนษุยค์วรได้ คือความรอด (ความหมดทุกข์)
๒.  มหีลักปฏิบตัิตรงกัน คือหลกัปฏิบัติท่ีทำลายความเห็นแก่ตัว 

(  ยึดมั่นในตัวกู - ของกู)

๓.  มผีลลพัธ์สดุท้ายตรงกัน คอืการได้เข้าถงึความรอด 
(ความหมดทุกข์อย่างบรมสุข) (พทุธทาสภิกขุ, ๔๒-๓)

   คำอธบิายนี้ ท่านพุทธทาสได้บรรยาย ณ สวนโมกขเ์มื่อวัน
 เสาร์ท่ี ๓๐  มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อหาใจความนี้สอดคลอ้งกับ

    นกัปรชัญาศาสนาฝ่ายพหุนิยมช่ือ จอห์น ฮกิ ชาวอังกฤษ ทีก่ล่าว
   ถึง ศาสนาท้ังหลายว่า ศาสนา (ท่ีแท้) ท้ังหลายมีความเหมือนกันคือ 

  ต่างพยายามแปรเปลี่ยนความเหน็แก่ตัวไปสู่ เป้าหมาย อันมีสจั
  ธรรมสงูสุด เป็นศูนย์กลางท้ังสิ้น (Transformation of self-centeredness to reality-

centeredness) (Hick 1986, 151)

  ประเด็นท่ีน่าสนใจท่ีท่านพทุธทาสและจอห์น ฮิก ในฐานะ
   นกัพหนุยิม มีความสอดคล้องกันก็คือ ในภาพกว้าง ศาสนาท้ัง

  หลาย เริ่มต้นจากการพดูถงึปัญหาของมนษุย์ ด้วยภาษาคนท่ีต่าง
  “ ” “ ” กัน ไมว่่าจะเปน็คำว่า ทุกข์ ความบาป และนำเสนอวถิีทางแก้

ไขปัญหาของมนษุยน์ั้นด้วยวธิีตา่งๆ  แต่ในท่ีสุด ภาษาธรรมจะ
 บอกว่าศาสนาท้ังหลายเหมอืนกัน ในความพยายามลดละความ

  เห็นแก่ตัว นำมนุษย์ใหพ้้นจากปญัหา และมผีลคอืสัจธรรมสูงสดุ 
 ท่ีอาจจะแตกต่างด้วยชื่อ (ภาษาคน)   ไม่ว่าเป็น นิพพาน หรอื 

  อาณาจกัรของพระเจ้า ท่ีสำคญัภาษาธรรมนี้ มีจดุรว่มเดยีวกัน 
  คือการทำให้มนุษย์พน้ทุกข์อย่างสิ้นเชิง มคีวามรอด (จากบาป) 

นั่นเอง
   ทา่นพุทธทาสอาจประสบปัญหา เมื่อกล่าวสั้นๆ วา่ ศาสนาท่ี

     “แท้มีศาสนาเดียว เช่นเดียวกับ จอห์น ฮกิ ซ่ึงอาจถกูมองว่า ลด
”  ทอน ความสำคัญและเอกลักษณ์ (ท่ีว่าดีทีสุ่ด)  ในแตล่ะศาสนา ให้

 เห็นวา่ศาสนาท้ังหลายต่างมีคณุสมบตัริ่วมกัน คือการเปล่ียน
  ปัญหาของมนษุย์ท่ีมคีวามเหน็แก่ตัวไปสู่ บรมสขุ (เหมอืนกันใน
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ภาพรวม)  แต่รายละเอียดของบรมสุข ท่ีเปน็สัจธรรมสูงสดุนั้นอาจมี
รายละเอียดท่ีต่างกันได้

 อยา่งไรก็ตาม วิวฒันาการความคิดของท่านพุทธทาสเก่ียว
   กับการเสนอให้ทุกคนลดความยดึมั่น ในเร่ืองตัวกู ของกู ความ

  “ ”  ถือดีในศาสนาของตน โดยเนน้ความเปน็ ศาสนาเดียว นั้น หา
 “ ”  “ ”ใช่ท่านพทุธทาสปฏิเสธ ความหลากหลาย และ อตัลักษณ์  

  ของแต่ละศาสนา เพราะในการเทศนาครั้งหนึ่ง ท่านพทุธทาส
กล่าวว่า

โลกต้องมีหลายศาสนา
เป็นสภาพความจริงอนัแรกทีต่อ้งยอมรับ

 ว่าโลกนี้ตอ้งมีหลายศาสนา มันจำเป็นท่ีสดุ
เพราะว่าคนในโลกไมเ่หมือนกัน

 มนัจดัเปน็พวกๆ เป็นยุคเป็นสมยั
แล้วก็มีภูมหิลังแหง่วัฒนธรรม  ต่างๆ กัน
ฝังแน่นอยู่ในจติใจเปลีย่นไม่ได้
เขาก็เหมาะท่ีจะถอืศาสนาท่ีเหมาะสมกับภูมิหลงั

 แห่งวฒันธรรมของตนๆ โดยภูมศิาสตร์
 ในโลกนีก้ต็้องแบ่งศาสนา ใหเ้หมาะสมกับมนุษย์

ตามถิน่โดยภูมิศาสตร์
และยังจะต้องคำนึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี

 ท่ีมันมีอยู่อย่างแน่นแฟน้ ซ่ึงจะต้องปรับปรงุ
(พทุธทาส, ๙๗)

  จากคำกล่าวข้างต้นนี้ ทำใหเ้รามั่นใจได้ว่า จุดยืนของท่าน
 พุทธทาสภิกขุ ต้องการเนน้ความสำคญัของศาสนาทุกศาสนาเท่า

  เทียม อยู่ในระดับเดียวกัน คอืระดับท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นความ
 “ ”  เปน็ ศาสนาท่ีแท้จรงิ ท่ีจะสามารถแก้ปญัหาของมนุษย์ ลดความ

  เห็นแก่ตัวของมนุษย์ อันจะนำความทุกข์มาสูม่วลมนุษย์ ทุก
ศาสนาต่างนำเสนอวิธีการเคลื่อนยา้ยมนุษย์จากความเห็นแกต่วั 

  ไปสู่จุดหมายสงูสุดของแตล่ะศาสนา สิ่งนี้คือภาษาธรรม ท่ี
 ศาสนิกพึงตระหนกัได้ ถงึเจตนาท่ีมีพื้นฐานอยู่บนความไมย่ดึติด

  ในศาสนาของตนเองของท่านพุทธทาส ในขณะเดียวกัน ท่าน
 พุทธทาสก็ยอมรบัความหลากหลายของศาสนา สบืเนื่องมาจาก 

“ ”  “ ”  วัฒนธรรม และ ภูมศิาสตร์ อาจทำให้มีศาสนาท่ีต่างกัน การ
 ยอมรับความแตกตา่งหลากหลายนี้ เป็นแนวคิดท่ีสำคัญอย่างยิ่ง 

 โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีผู้พยายามจะใช้ความแตกต่าง เป็น
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  เง่ือนไขนำไปสู่ความแตกแยก ความแตกสามัคคี ความขดัแยง้และ
ความรนุแรงในท่ีสุด

วธิกีารเสรมิสรา้งความเข้าใจและความร่วมมอืระหวา่งศาสนา
ของท่านพุทธทาส

 ในการมคีวามสัมพันธท์ี่ดีต่อศาสนาอ่ืนนั้น ดเูหมือนท่าน
พทุธทาสจะเนน้การพร่ำสอนให้ศาสนิกเขา้ใจและปฏิบัติตามหลัก

  “ศาสนาของตนก่อน เพราะ ถา้วา่มกีารเข้าถงึหัวใจแหง่ศาสนา
 แล้ว ก็เป็นการงา่ยท่ีจะทำความเข้าใจระหว่างศาสนา” (พทุธทาส

ภิกขุ, ๒๕๓๗, ๙๖) 

 “ ”  สืบเนื่องมาจากคำอธิบาย ศาสนาท่ีแท้จริง เบ้ืองต้น ผู้
  ปฏิบตัิตามหลกัศาสนาท่ีแท้จรงิยอ่ม ก้าวพน้ความหลงผิด ความ

   คับแคบ อคติ และการแบ่งพรรคแบง่พวก ในทางตรงข้าม 
 “ ” ศาสนิกผู้ปฏิบตัิตามคำสอนของ ศาสนาท่ีแท้ ศาสนาใดศาสนา

  หนึ่ง แม้มิกล่าวอ้างประกาศวา่นบัถอืศาสนาใด บุคคลผู้นัน้ย่อมมี
  บุคลกิภาพและนิสยัเป่ียมไปด้วยเมตตาจิต มีความเอ้ืออาทร ไม่

 ยกตนข่มท่าน ดังนั้นอาจไม่จำเป็นท่ีจะต้องเถยีงทะเลาะกันใน
  “ ” “ ” เรื่องช่ือเรียกศาสนา ซ่ึงเปน็ ภาษาคน การปฏิบตัิ เท่านั้นจะ

 เปน็เครื่องพสิูจน์วา่ผู้ใดเป็นศาสนกิท่ีแท้หรือไม่ การพิจารณา
 ความเป็นศาสนกิท่ีแท้ในทุกศาสนา ยอ่มมีเคร่ืองช้ีอยู่ท่ีการปฏิบตัิ 

 และสิ่งนี้นับเปน็ความสัมพันธร์ะหวา่งศาสนา อีกขอ้หนึ่งท่ีตรงกับ
 งานเขยีนของ Prof. Lindbeck     ท่ีวา่ ศาสนาใดๆ มคีวามสมัพันธ์กัน ใน

  ประเด็นท่ี ความเจรญิหรอืความเส่ือมถอยของศาสนานั้น จะขึน้
 อยู่กับระดับความเปน็ศาสนิกทีแ่ท้ ดังนั้นถ้าจะมองความเหมอืน

  ความต่าง หรอืความสมัพันธ์ประการหนึง่ของศาสนา ให้ดูท่ีดีกรี
  ของความเปน็ ศาสนิกท่ีแท้มากน้อยเพยีงใดนั่นเอง (Authentic to 

inauthentic) (Lindbeck 1984, 53)

 นอกจากนั้น ท่านพทุธทาสยังได้เป็นตวัอยา่งของการไมย่ึด
 “ ”   ติด ยี่ห้อ ของศาสนาของตน การยอมรับวา่มศีาสนาอ่ืนๆ นอก

  “ ” เหนือจากศาสนาท่ีตนนับถือ และทำตนพรอ้มท่ีจะ เรียนรู้ จาก
  “ ” ศาสนาของผู้อ่ืน นับเปน็การเร่ิมตน้ของการ เสวนา ระหวา่ง

  ศาสนาท่ีดี จะเหน็ได้จาก การท่ีท่านพทุธทาสสนใจศกึษาศาสนา
  พุทธฝ่ายมหายาน โดยเฉพาะนิกายเซน ท่านพุทธทาสใช้เค้า

  โครงเร่ืองจากนิทานเซน เพื่อเป็นการสอน โดยการกระตุ้นให้คดิ 
นบัเป็นคุณูปการในการสอนและเผยแผ่ศาสนาอกีวิธีหนึ่งของ

   ทา่นพุทธทาส ท่ีจะทำให้ผู้ฟังนทิาน ผู้อ่านนทิาน ได้รับความ
 เพลิดเพลนิ เพื่อความก้าวหน้าในทางธรรม
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 เหนือส่ิงอืน่ใด ท่านพทุธทาสไดใ้ห้ความสำคัญกับเพ่ือน
 “ ” ต่างศาสนาใหไ้ด้มโีอกาส เรียนรู้ เพ่ือเขา้ใจซ่ึงกันและกันมาก

   ขึ้น จัดเป็นการสานเสวนาระหว่างศาสนา ท้ังไม่เป็นทางการ และ
 เปน็ทางการ วิธีการในการได้เสวนากับศาสนกิชนของศาสนาอ่ืนนี้ 

 ยิง่ไดป้ฏิบตัิมากขึ้น จะกลับเปน็ผลดีทีจ่ะสามารถช่วยให้ตนเองได้
 เขา้ใจ ได้ส่งต่อส่ือสารใหต้นเองและกลุ่มเพ่ือน

 ศาสนิกของตนเองได้เข้าใจศาสนาของตนเองได้ลกึซ้ึงขึ้น เฉก
  เช่นทีน่กัเทววิทยาชาวคริสต์โปรแตสแตนท์ ช่ือ Paul Tillich ได้กล่าวถึง 

“ ” รูปแบบท่ีเปน็พลวัต (Dynamic typology) (Migliore 1991, 162)  ที่ว่า การพูดคยุ
 กับผู้ท่ีมีความเช่ือและการปฏิบัตติา่งจากตน บางครั้งอาจทำให้

 บุคคลได้เข้าใจความเช่ือของตนท่ีแอบแฝง และไม่เคยได้รบัการ
  ขบคิด และนกึถงึมาก่อน เมือ่ได้ฟังความคิดของ

 ศาสนิกของศาสนาอื่น อาจช่วยกระตุน้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้
 ตนเองคิด เข้าใจจุดยืนและความเชื่อของตนเองเพิ่มมากข้ึนกเ็ปน็

  ได้ และนี่คอืตัวอย่างของการมองการณ์ไกล และความไม่ติดยึด
ในศาสนานิยมของตนเองอยา่งสุดโต่งของท่านพทุธทาสนั่นเอง

อ้างอิง
พทุธทาสภิกขุ. มองศาสนา, กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา

 พุทธทาสภิกขุ (๒๕๓๗)  ปณิธาน ๓ ประการ, กรงุเทพมหานคร: สขุ
ภาพใจ
Hick, John (1986) “Religious Pluralism” in The World’s Religious Traditions by Frank Whaling (ed.), 

New York: Crossroad.

Lindbeck, George (1984) The Nature of Doctine: Religion and Theology in a Postliberal Age, 
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ปริศนาธรรมใน “ประชาธิปไตย” ของไทย
 ภัทรพร สริกิาญจน

พวกเราหลายคนมกัเขาใจกันวา การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นดทีี่สดุ เหมาะสมกับสงัคมทุกสงัคมในโลกปจจุบัน และสงเสริมศักดิ์ศรี
ของความเปนมนษุยที่เปนเชนนี้กเ็นื่องมาจากเหตุปจจัยหลายประการ กลาวคอื 

๑. “ประชาธปิไตย” เปนผลผลิตของโลกตะวนัตกทีเ่รายกยองวาเปนโลกอารยะมีความกาวหนาของทางความคิดและวทิยาการนำหนาโลกอื่น และ

เปนสัญลักษณของความเจริญอันทันสมัยและเปนสากล

๒. เราเชื่อวา “ประชาธปิไตย” ใหสทิธแิละเสรภีาพแกเราในการแสดงความคดิเหน็และใหโอกาสแกเราในการแสดงออกในฐานะทีเ่ราเปนประชาชนผู

มสีทิธิ์มีเสียงและเปนเจาของประเทศ เพราะคำวา “ประชาธปิไตย” หมายถงึ อำนาจสงูสดุเปนของประชาชน

๓. ในทามกลางการตอสูระหวางการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับระบอบอื่น เชน ระบอบทรราช ระบอบสมบรูณาญาสิทธิราช และระบอบสังคม

นยิม ระบอบคอมมิวนิสต เรามองเห็นภาพของ “ประชาธิปไตย” เปนพระเอกผูเปนสุภาพบรุษุ ใจกวางมีการศกึษา ไมนยิมความรุนแรง ใหเกยีรติและเคารพศกัดิ์ศรี
ของมนุษยทุกเผาพันธุ มายาคติของประชาธปิไตยทำใหเราตอสูเพ่ือใหไดมาและถนอมรักษาไวดวยเลอืดและชีวติ

แตเมื่อวนัเวลาผานไป เรากเ็ริ่มงนุงงสับสนกันปรากฏการณและคณุคาตางๆอนัเนื่องมาจาก “ประชาธิปไตย” กลาวคอื การใหประชาชนมอีำนาจสูง
สดุในการปกครองประเทศเปนแนวคดิที่ถูกตองหรอืไม นอกจากนั้นสตูรและกรรมวธิีตางๆ ที่ใหประชาชนไดแสดงสิทธิ์และเสยีงในการปกครองประเทศเปนสิ่งที่
เหมาะสมหรือไม อยางไร เชน ในประเทศไทย มีสูตรใหประชาชนอายุตั้งแต ๑๘ ปขึน้ไปสามารถมสีทิธิ์มเีสยีงในการปกครองประเทศไทย โดยมีสิทธิ์เลอืกตั้งผูแทน
ไปทำหนาที่แทนตนในรฐัสภา ผูแทนราษฏรตองมคีุณวุฒิการศึกษาระดบัปรญิญาตรีขึ้นไป และใหสิทธิ์ประชาชนที่ไมพอใจการทำงานของรัฐบาลไดกอการ
ประทวงอยางสันติและอยางยดืเยือ้

ปรากฏการณประชาธิปไตยเหลานีไ้ดรับการวิพากษอยางถึงแกนจากพุทธทาสภิกขุ หรือพระธรรมโกศาจารย (พทุธทาส อนิทฺปฺโญ) มาแลว หาก

เราพิจารณาธรรมบรรยายของทานอยางละเอยีด เรายอมเขาใจ “ประชาธิปไตย” ไดอยางถองแทวา ตามความหมายของ “ประชาธิปไตย” เชนไร จึงจะเปนความ
หมายในเชิงสรางสรรคและไมนำพาเราไปสูความหายนะในที่สดุ

เราคิดวาระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองของประเทศที่เจริญแลว ของโลกตะวนัตกที่ใหความสำคญัอยางมากตอสทิธแิละเสรีภาพของ
ประชาชน และเปนระบอบที่ค้ำจนุสิทธิมนษุย เรามองภาพของสหรัฐอเมริกาวาเปนประเทศที่ประชาธปิไตยเบงบานและเจริญรุงเรอืง ผูคนสามารถใชชวีติอยางเสรี
ตามทีต่นปรารถนาความเปนอยูก็สะดวกสบายทางวัตถ ุแตเราลมืนึกไปวาการมีชวีิตอยูอยางตามใจตนเองจนเคยชนินั้น ทำใหเรากลายเปนคนไมรูจกัพอและเปน
ทกุขหรือสรางทกุขใหผูอ่ืนไดงายขึ้น ทั้งนี้ เพราะเราเอาตวัเองเปนที่ตั้ง เราเอาคำวา “สิทธิ์” และ “เสรภีาพ” มาเปนเคร่ืองมือในการทำตามใจตนเองและปรนเปรอตน
เองในทางวัตถุเทานั้น

ทานพทุธทาสภกิขุไดเตอืนสติเราวา “เราจะใชระบบการปกครองระบบไหนในสมัยนี้ กเ็ล็งอยูที่ประโยชนอยางเดียวที่ตรงกันหมดเลย โดยเนื้อแทมนั

เปนประโยชนอธิปไตย หรือปโยชนาธปิไตย แลวก็ยักไปเรียกวา ประชาธปิไตย แลวก็ใหคำจำกัดความหรอืคำขวัญวา “ของประชาชน” โดยประชาชนเพื่อประชาชน 
แตแลวมันก็มีปญหาตรงที่วา ประชาชนเปนอยางไร ถาประชาชนเปนวัตถนุิยม ประโยชนนั้นก็เปนวตัถุนยิม ถาประชาชนเปนธรรมนยิม เปนมโนธรรม หรือเปน
อยางที่เราเรยีกวา “วิญญาณนิยม” อะไรกแ็ลวแต ประโยชนนัน้มันก็เปนเร่ืองธรรมนิยม”

ประเดน็ในเร่ืองประชาธปิไตยนี้อยูที่วา ถาอำนาจในการปกครองเปนของประชาชนแลว คุณภาพของประชาชนยอมเปนเรื่องสำคญั ประชาชนเปนคน
เชนไร มีจริยธรรมหรอืไม มีความรูความเขาใจในโลกและชีวิตอยางไร มสีตปิญญาและมีวิสัยทัศนอยางไร หากประชาชนเปนคนดีและมคีวามรอบรู ประชาชนยอม
ใชอำนาจในทางการเมืองและการปกครองอยางสรางสรรค ทำใหสังคมอยูเยน็เปนสุข แตถาประชาชนเปนพวกเห็นแกตัว เปนวตัถุนิยมเปนบริโภคนยิม สังคมก็จะมี
สภาพเปนสังคมจลาจลผูคนมชีวีติแบบมือใครยาวสาวไดสาวเอา

การทีเ่ราเขาใจวา การศึกษาเปนปจจัยสำคัญในการปกครองแบบประชาธปิไตยนั้น เปนความเขาใจที่ถูกตอง แตก็ถูกตองเพียงครึ่งเดียว เพราะการ
ศกึษาที่เอาช้ันปเปนเคร่ืองกำหนด เชน ประชาชนควรมกีารศึกษาในระดับประถม หรือมธัยม หรืออุดมศึกษานั้น ไมไดเปนเคร่ืองคำ้ประกันวา พวกเขาจะเปนคนดีที่
สามารถพัฒนาตนเองและสังคมในระบอบประชาธปิไตยได การศึกษาที่เนนการทองจำและความฉลาดในการเอาตัวรอดไดนัน้ ทานพทุธทาสเรยีกวา “การศึกษา
แบบสุนัขหางดวน” ซ่ึงไมสามารถทำใหตนเองและผูอื่นปลอดทุกขและพบความรมเย็นเปนสุข การศึกษาทีถ่กูตอง ตองทำใหคนเราลดละความเห็นแกตัว หรือสละ

 “ตัวกู-ของกู” ได
ในระบอบประชาธปิไตยของไทย ประชาชนใชสทิธิ์ใชเสยีงโดยการเลือกตั้งผูแทนราษฏรและวุฒิสมาชิกเพื่อเปนปากเปนเสียงใหในการบริหารบาน

เมืองในรฐัสภา รัฐสภาประกอบไปดวยพรรคการเมอืงฝายรฐับาล ฝายคาน และวุฒิสมาชิก ปรากฏการณทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยที่นาสงัเกต
ประการหนึ่งก็คือ ฝายรัฐบาลและฝายคานมักแสดงบทบาทเปนคูอริหรือเปนปรปกษกัน โดยเฉพาะฝายคานมักแสดงบทบาทคานลูกเดยีวเปนหลกัซ่ึงไมเปนผลดีใน
การพฒันาบานเมอืง สวนวุฒิสมาชกินั้นก็เปนตัวแปรของรฐัสภาเพราะมทีั้งฝายที่เหน็ดวยกบัฝายรัฐบาล ฝายที่เห็นดวยกับพรรคฝายคาน และฝายที่เปนกลางหรอื
ฝายที่เอาแนนอนไมได ทานพุทธทาสเห็นวา การแบงเปนฝกฝายในระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้น ไมเปนผลดตีอประเทศชาตเิลย เพราะ “การตอสูกนัระหวาง
พรรคการเมืองตรงกันขามนั้น จะไมแกปญหาของโลกได จะตอสูกันจนวินาศไปทั้งสองฝาย มันก็แกปญหาของโลกไมได หรือวาฝายหนึ่งจะชนะไปฝายหนึ่งพายแพ
แหลกลาญ มนักจ็ะแกปญหาของโลกกไ็มไดเพราะแตละคนยังมีตัวก ูมีกเิลสของตวัก ูกจ็ะทำอะไรแบบตัวก–ูของกู เรื่อยไป” และอกีตอนที่ทานกลาววา “ประเทศ
เล็กๆหรือประเทศใหญ ประเทศมหาอำนาจ ประเทศอภิมหาอำนาจอะไรกต็าม มนัมีอยางนี้ทั้งนั้น พรรคหนึ่งมนัคอยจองจะทำลายพรรคทีก่ำลงัเปนรัฐบาลอยู เพื่อ
จะเปนรัฐบาลเสียเอง ทีนีพ้รรคฝายหนึ่งก็ตองตอสู เพราะฉะนั้นพรรคของก ูมันก็ไดตอสูกันระหวางพรรคของกู แลวก็เลยไมมพีรรคการเมืองของพระเจา” 

พรรคการเมอืงของพระเจาในที่นี้คือ พรรคการเมอืงที่ไมเห็นแกตวั มีความเสยีสละตนเองเพื่อผูอื่น เชนเดียวกับอุดมการณของพระโพธิสตัว ไมมีตัวกู-
ของกู ไมไขวควาหาประโยชนเขาตนและพวกพอง แมจะใชระบอบการเลอืกตั้งที่ประชาชนเฟนหาผูแทนไปนั่งในรัฐสภาจากผูคนทุกหมูเหลา ก็ไมสามารถรับประกัน
ไดวา การเมืองการปกครองนั้นจะมีความถูกตองชอบธรรมได ดงัที่ทานชี้ใหเห็นวา “มพีทุธสุภาษิตวา ถาไมมีสตับุรุษในที่ประชุมนั้นแลว นั่นไมใชสภา สัตบรุษุคือ 
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บคุคลที่มธีรรมะ มคีวามสงบ เขาเรียกวา ‘สตับุรุษ’ ถาไมมีสัตบุรษุ มนักเ็ปนรัฐสภาไปไมได มันเปนกลุมของคนข้ีเมา คนเหน็แกตวั คนเลือดเขาตาดวยเอาประโยชน
เปนใหญ”

ถาเชนนั้น ทานพุทธทาสเห็นวา การปกครองระบอบใดดีกวาประชาธิปไตย คำตอบก็คือ ระบอบที่ไมเอือ้ใหคนที่กเิลสตณัหาจัดเขามาปกครอง ระบอบ
ที่ดตีองสงเสรมิใหคนทำตามหนาที่ของตนใหถูกตองและใหธรรมะเปนใหญไมใชใหบคุคลเปนใหญ ทานพุทธทาสยกเรื่องระบบวรรณะของศาสนาพราหมณ–ฮินดู
ขึ้นมาเปรียบเทียบ วาเปนระบบสงัคมที่จดัสรรบทบาทของสมาชิกตามหนาที่ คนที่เกิดในวรรณะใดก็ถูกอบรมส่ังสอนใหทำหนาที่ของวรรณะนั้น เชน คนที่เหมาะสม
ในการทำหนาที่เปนผูปกครองรัฐคือคนในวรรณะกษัตริย คนที่เหมาะสมในการหนาที่อบรมส่ังสอนผูอื่นหรือเปนครูบาอาจารยผูสอนธรรมะก็คือ คนวรรณะพราหมณ  
ดังที่ทานกลาววา “ผมจึงบูชาระบบวรรณะกษัตรยิซึ่งมีไวเฉพาะเพื่อการคุมครองและการปกครองอยูในใจวาถาไดจัดสรรใหดีโดยเฉพาะใหมชีนกลุมหนึ่งไวสำหรับ
เปนนักการเมอืง มันก็ดเีทานั้น ฉะนัน้ วรรณะกษตัรยินั่นแหละ คือ นักการเมืองสมัยพุทธกาลอยางที่วานี ้เพราะวารัฐสภานั้นมีแตวรรณะกษตัริยลวน จัดไวเฉพาะ
เพ่ือการนั้นแลวมนักม็เีหมอืนกนัที่เกิดเหลวไหลกนัขึ้นในวรรณะกษัตริยบานแตกสาแหรกขาด อยางนี้กม็ ีแตมันเปนเรือ่งทำผิดหลกัการ มันเปนไปนอกหลักการ ถา

เปนไปตามหลักการแลวมันก็จะดี ” ทัศนะของทานพุทธทาส เชนนี้มีนัยเชนเดียวกับมหาตมะคานธี (ค.ศ. ๑๘๖๙–๑๙๔๘) นกัการศาสนาชาวอนิเดยีผูเปนปราชญ

ทานหนึ่งของโลก ซึ่งมองเห็นคุณคาของระบบวรรณะวาเปนการจัดสรรบทบาทการทำงานตามหนาที่ ในขณะทีน่กัประชาธิปไตยมองวา ระบบวรรณะเปนระบบที่
ทำลายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการดำเนนิชีวติของตน

ทานพทุธทาสมิไดเหน็วาคนเราจะดีหรือชั่วอยูที่ชาติกำเนิด แตทานเห็นวา วรรณะกษัตริยไดรับการอบรมสั่งสอนมาตั้งแตเกิดใหมีคุณธรรมตางๆ ตาม
หนาที่ของตนในการปกครองบานเมืองใหประชาชนมีสนัติสุข กษัตริยจงึเปนผูเหมาะสมมากกวาประชาชนทั่วไปทีม่ิไดถกูฝกฝนมาใหเปนผูปกครอง หากพิจารณา
ระหวางกษัตริยกับประชาชนโดยไมมีตัวแปรอืน่เขามาแทรกซอนแลว กษตัริยเหมาะที่จะเปนผูปกครองและมอีำนาจในการปกครองมากกวาประชาชนทั่วไป

การทีท่านพุทธทาสนับสนุนราชาธิปไตยมากกวาประชาธิปไตยนั้น เพราะการหากษัตริยที่ชอบธรรมเพยีงหนึ่งพระองคเปนผูปกครอง ยอมงายกวาการ
หาประชาชนที่มคีุณภาพในการปกครองทั้งกลุม นอกจากนั้น การที่เราบูชาประชาธิปไตยและมอีคติตอตานเผด็จการ ทำใหเรามองเหน็วา “เผด็จการ” เลวในทุกรูป
แบบหรือเลวในตวัเอง ซ่ึงทานพุทธทาสไมเหน็ดวยและโตแยงวา  

“ถาวามนัมีความดีหรือมีคนดแีลว ระบบการปกครองชนิดไหน มันเปนถกูตองไปหมด มนัเปนธรรมาธปิไตยไปหมด ถาเรามีคนดจีริง
เพียงคนเดียวเทานั้น มันหางายกวาหาทั้งฝงู แมใหเปนเผด็จการไปอยางดีที่สดุ และรวดเร็วที่สดุ ระบอบเผด็จการมนักด็ ีเปนของด ีหากเราหาคนดีมา
ไดตั้งฝูงมาเปนประชาธปิไตย มันก็ดีไดเทานั้น และดีเทากันนั่นแหละ จะดีมากไปกวานั้นไมได ถาเรามีคนดอียางเดียวเทานัน้ มันก็เปนการปกครอง
ระบอบธรรมาธิปไตยข้ึนมาทันที แมจะใหคนดคีนเดียวปกครอง หรือจะใหคนดีตั้งฝงูปกครองก็ตาม”

สวนดขีองเผด็จการก็คือ การเหนี่ยวรัง้ การบังคับการจำกดัใหอยูในกรอบ สวนดีของประชาธิปไตย คือ การประนปีระนอม การใหสิทธิและเสรภีาพ
ตามกตกิาของรฐัธรรมนญู และการเคารพศกัดิศ์รีของความเปนมนุษย สวนเสียของเผด็จการคือ การบีบคั้นใหอยูในอำนาจของผูปกครอง และสวนเสยีของ
ประชาธิปไตยคือ การทำตามใจชอบของประชาชนแตละคนตามชองโหวของกฏหมาย แตสวนเสียของทั้งเผด็จการและประชาธปิไตยจะสามารถแกไขไดถาผูใช
อำนาจของทั้งสองระบบมีจรยิธรรม เพยีงแตวาการทำใหผูปกครองแบบเผดจ็การเพียงคนเดียวมธีรรมะนั้นยอมงายกวาการทำใหประชาชนทุกคนหรือผูแทน
ราษฏรทุกคนมีธรรมะ ทานพทุธทาสจึงช้ีไปที่พระพทุธเจาวา 

“พระพุทธเจาเปนเผดจ็การเตม็เนื้อเตม็ตวั ทั้งเนื้อทั้งตัวผมมองแลวกร็ูสึกชอบเผด็จการโดยคนด ีทนีี้เดี๋ยวนี้เขามาแกตวัวา คนดีมนัหาไมได ก็แนละซิ 
จะเอาทั้งฝูงมาเผดจ็การแลว มันจะดีไดอยางไร ในเมื่อคนดคีนเดียวกย็งัหาไมได แลวจะหาคนดเีปนฝูงๆไดอยางไร มนักเ็ปะปะไปหมด ฉะนั้นมันจึงควรจะเตรียม มี
การเตรียมสมาชิกของประเทศไวเปนพวกๆ โดยถือธรรมะเปนหลัก ใหมธีรรมราชาเปนผูปกครองประเทศ เปนธรรมาธปิไตยขึน้มา”

ในขณะนี้ บานเมืองของเรากำลงัปกครองกันดวยระบอบประชาธปิไตย เราอาจตองมาทบทวนกนัวา ความผิดพลาดในการปกครองระบอบนี้มนัอยูที่
ไหนจงึทำใหประชาชนทกุหมูเหลาเกิดความเดอืดรอนกันถวนทั่ว ถาเรายังหาขอบกพรองในระบอบประชาธิปไตยไมได และไมสามารถปรบัปรุงแกไของคประกอบ
ตางๆ ของระบอบดงักลาวใหดขีึ้นได การปกครองแบบประชาธิปไตยจะเปนการปกครองที่เลวรายที่สดุเพราะ “ตางคนตางใชกเิลสยื้อแยงกันเทานั้นเอง ระบบอื่น
เขายังมีควบคมุ ยังมีบงัคับ ยงัมใีหอยูในรองในรอย นี้ประชาธิปไตยเปดหมด”

ในเมื่อการปกครองแบบประชาธปิไตยที่มีธรรมะเกดิขึ้นจรงิไดยาก การปกครองแบบราชาธปิไตยจึงดีกวา แตถาจะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใน
ขณะนี้ใหดีขึน้ ทานพทุธทาสเสนอวา เราตองพัฒนานักการเมอืงเสียกอนเพราะเปนคนกลุมเดยีวที่ใชอำนาจแทนประชาชนทกุคนในรัฐสภา ทั้งนี้ โดยพยายามสราง
นกัการเมืองแบบพระโพธิ์สตัวและใหมีอดุมคติแบบธัมมิกสงัคมนิยม กลาวคือ บรหิาร ปกครอง และใชอำนาจทางการเมืองเพ่ือประโยชนสขุของประชาชนและสวน
รวมหรือเสียสละตนเองเพื่อผูอื่น ธัมมิกสงัคมนิยม คอื ระบอบที่เปนไปเพื่อสังคมโดยใชธรรมะ แตถายังตองการใหมรีะบอบประชาธปิไตยคงอยูรวมกบัระบอบอื่นๆ 
กต็องเอาประชาธิปไตยไปรวมกบัสงัคมนิยมและเผด็จการ โดยมีธรรมะเปนแกนกลาง หลอมรวมกนัเปนระบอบประชาธปิไตยแบบธัมมิกสงัคมนิยมเชิงเผดจ็การ

ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการเมอืงการปกครองที่ดีแตตองมีเงื่อนไข มีกรอบทางความคิดและการแสดงออกอยางเหมาะสม ความลมลุกคลกุ
คลานของประชาธิปไตยในปจจุบันเกิดขึน้เพราะเงื่อนไขที่จรรโลงระบอบดังกลาวยงัไมไดรับการตอบสนอง การคิดดี ทำด ีคอื การพัฒนาทางจรยิธรรม และการ
พฒันาที่ยากที่สุด คอื การพัฒนาตนเอง หากประชาชนทั่วไปยังพฒันาตนเองใหถูกตองไมได ยงัไมสามารถหยั่งถงึปรศินาธรรมใน “ประชาธิปไตย” ตามทัศนะของ
ทานพทุธทาส และยงัคงแสดงพลงักิเลสตัณหาเพ่ือเอาชนะฝายตรงขามกันตอไป สังคมไทยก็จำตองทนทกุขกับประชาธิปไตยช่ัวนิรันดร

 พุทธทาสภิกขุ, บรมธรรม, หนา ๑๑๕.

 เร่ืองเดียวกนั, หนา ๑๑๐.

 เร่ืองเดียวกนั, หนา ๑๐๕.

 เร่ืองเดียวกนั, หนา ๑๑๒ – ๓.

 พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะกับการเมือง, หนา ๒๘๙

 เร่ืองเดียวกนั, หนา ๕๔๓.
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ปณิธานพุทธทาส: ปณิธานพุทธบริษัท
 ประมวล เพง็จนัทร์

ปณิธานพุทธทาส
 

“    ปณิธานแห่งชีวติของข้าพเจ้ามีอยู่ ๓ ขอ้ คือ
 ให้พทุธศาสนิกชนหรอืศาสนกิชนแห่งศาสดาใดก็ตาม
   เข้าถงึความหมายอันลกึซ้ึงท่ีสดุแห่งศาสดาของตน ๑, 

  ทำความเข้าใจอันดรีะหว่างศาสนา ๑, 

  ดึงเพ่ือนมนุษย์ให้ออกมาเสียจากวัตถุนิยม ๑, 

 และขา้พเจา้ได้พยายามเพื่อความสมบูรณ์แห่งปณิธาน
”เหลา่นี้อยู่ตลอดเวลา

คำกล่าวข้างตน้ของท่านอาจารยพ์ทุธทาสภิกขไุดแ้สดงให้
 เห็นถึงความเปน็ “ ”พุทธทาส  ของท่านอยา่งชัดเจนทีสุ่ด
 ปณิธานทั้ง ๓ ประการไดเ้ป็นเข็มทิศนำทางในการทำงาน
 ของทา่นเสมอมา ตลอดช่วงเวลาแห่งการประกาศตนเป็นพทุธทาส 

 แม้กระทั่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต ท่านกย็ังปรารถนาให้การตาย
ของท่านเป็นไปตามปณิธานท่ีต้ังไว้

ปณิธาน เป็นชื่อของหัวข้อธรรมที่พทุธศาสนามหายานให้
 ความสำคัญเป็นอยา่งยิ่ง พระโพธิสตัว์ตามคตแิห่งพทุธศาสนา

 มหายาน จักต้องบำเพ็ญปณิธานบารมีให้สมบูรณ์
ปณิธาน  คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจรงิจงัต่อเป้าหมายสงู

 สุดแหง่ช ีว ิตในพทุธศาสนามหายาน พระโพธิส ัตวจ์ ักตอ้งม ี
 ปณิธานที่จะบรรลุถึงพทุธภมูิ และชว่ยเหลือสรรพสตัว์ใหเ้ขา้ถึง

พทุธภาวะ
 ปณิธานของทา่นอาจารย์พทุธทาสภิกขุ เปน็การประกาศ

ความมุ่งมั่นตั้งใจอยา่งจรงิจงัต่อเป้าหมายสูงสดุแห่งชวีิตของท่าน
  ตามคตแิห่งพทุธศาสนาเถรวาท นั่นคือ การประกาศอุทิศชีวติให้

 กับการทำหน้าที่ของพทุธสาวก ที่จกัต้องเขา้ให้ถึงเป้าหมายสูงสดุ
   ของชวีิต คือ นพิพาน แล้วชว่ยให้เพื่อนมนษุยไ์ดเ้ขา้ถึงเป้าหมาย

สงูสดุนั้น
ปณิธานของท่านอาจารยพ์ุทธทาสภกิขุนี้ แสดงใหเ้ห็นถึง

 ความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงจังในการบวช และการทำหน้าที่ของ
นกับวชตามคติแหง่พุทธศาสนา

 ในสังคมไทย แมจ้ะมกีารบวชเป็นภิกขุมาเป็นเวลายาวนาน 
แต่ทวา่การบวชส่วนใหญก่เ็ปน็เพ ียงแค่ในรูปแบบตามจารตี
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 ประเพณี ส่วนเนื้อหาสาระที่แท้จรงิของการบวชเปน็ภกิขไุม่ได้ยดึ
ถอืเปน็จริงเป็นจังมากนัก

 ทา่นอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ได้ให้ความสำคัญกับเนื้อหา
 สาระที่แทจ้ริงของการบวชอย่างจริงจัง ดงัปรากฏใหเ้ห็นอยา่งเดน่

  ชดัว่า ตลอดช่วงชีวิตของการบวชเปน็ภกิขขุองท่านนั้น ท่านซื่อ
ตรงและเคารพในความหมายท่ีแท้จริงของการบวชอย่างจรงิจงั

 ปณิธาน ๓ ประการทีท่่านอาจารยพ์ทุธทาสภิกขไุดป้ระกาศ
  ไว้ เป็นเหมือนข้อความสั้นๆ ที่เขียนกำกับความหมายแห่งการ

 บวชของทา่น หากเราจะมองไปที่ชีวิตและการทำงานของทา่น 
  เหมอืนกบัที่เรามองรปูภาพสักรูปหนึ่ง ปณิธาน ๓ ประการกค็อื 

 ขอ้ความใต้รูปภาพที่ทำให้เราไดรู้้ว่า รปูภาพนั้นมคีวามหมายว่า
 อยา่งไร

   ปณิธานพุทธทาส คือ ปณธิานของนกับวชในพระพุทธ
ศาสนาที่ตั้งใจประพฤติพรหมจรรยเ์พื่อใหบ้รรลผุลสงูสุดของการ

 บวช แล้วนำผลแหง่การประพฤติปฏิบัตนิัน้มาประกาศเผยแพร่ให้
 ผู้อ่ืนได้รบัรู้ เพื่อความผาสุขของสงัคมโดยส่วนรวม

ความหมายอันลึกซ้ึงท่ีสุดแห่งพทุธศาสนา

“  “ ”เราพึงแสวงหา นิพพาน
  อันเป็นธรรมท่ีเกษมจากเครือ่งร้อยรดั
 ”ไมม่ธีรรมอ่ืนย่ิงกว่า

นี่เป็นพระบาลีที่แสดงใหเ้ห็นถึงเปา้หมายของการเสด็จออก
 บวชของสทิธตัถกมุาร พระมหาสัตว์

 เปา้หมายของการออกบวชของสทิธตัถกมุาร อยู่ที่การแสวง
  หาโมกขธรรม และเมื่อพระองคไ์ดต้ร ัสร ู้แล ้ว พระองคก์ไ็ด ้

ประกาศพรหมจรรย์อันเป็นหนทางแหง่การเข้าถงึโมกขธรรมนั้น
นพิพาน  อันเป็นโมกขธรรมในพทุธศาสนา เป็นเรื่องสำคัญ

ยิ่งในความคดิของทา่นอาจารย์พทุธทาสภิกขมุาตั้งแต่เริม่ตน้เพศ
 บรรพชิตของทา่น ดงัที่เมื่อทา่นหันหลังใหก้ับการศึกษาพระพุทธ

 ศาสนาตามจารีตเดิมแลว้ ท่านและสหายธรรมกไ็ดม้าจัดตั้งสวน
โมกขพลาราม   ขึ้น ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕

 สวนโมกขพลาราม เปน็สถานที่ซึง่ทำใหก้ารบวชและเปา้
 หมายของการบวช มีความหมายเป็นจรงิเปน็จงัในทางเนื้อหา

 สาระมากขึ้น มิใช่เพยีงแค่การรกัษารูปแบบตามจารีตประเพณี
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 การทำนิพพานให้แจง้ ซึ่งเปน็วัตถุประสงคข์องการบวชตาม
 คำขอบวช ได้ถูกทำใหเ้ปน็จริงเป็นจงัในชวีิตของนักบวชที่สวน

 โมกขพลาราม
 สวนโมกขพลาราม ได้ถกูสร้างสรรคข์ึ้นเพื่อใหเ้ปน็พื้นที่ที่

   เปน็ปัจจัยอดุหนนุ สง่เสริม เกื้อกูล ให้เกิดพลงัในการทำนิพพาน
ให้แจ้ง
  น ิพ พ า น อ นั เ ป ็น เ ป า้ ห ม า ย ข อ ง ก า ร บ ว ช น ั้น ค อื 

 โมกขธรรมอนัเกษมจากเครื่องร้อยรดัทั้งปวง เปน็ธรรมอันสงูสุด 
 ไมม่ีธรรมอื่นยิ่งกว่า จดุมุ่งหมายสูงสดุของการบวชเป็นภิกขุใน

 พุทธศาสนา อยู่ท่ีโมกขธรรมนี้
   ความหมายของนิพพานที่จะต้องทำใหแ้จง้ ก็มิใชอ่ะไรอื่น นอก

   ไปจากความหมายของชีว ิต ณ ปัจจุบ ันขณะ ชีวติที่เกษมจาก
 เครื่องรอ้ยรัดใหเ้กดิทุกข์คอื ชวีติที่เปน็เป้าหมายของการบวชเปน็

ภิกขใุนพทุธศาสนา
  ความหมายของนิพพานไม่ได้อยู่ที่โลกอื่น แต่อยู่ที่โลกนี ้

  ไมไ่ดอ้ยูท่ี่อนาคต แต่อยู่ที่ปจัจุบันขณะ ไม่ได้อยู่ที่วตัถธุรรมภาย
  นอก แต่อยู่ที่จติใจภายในอันเป็นที่เกิดขึ้นแห่งทกุข์ และเปน็ที่ดับ

   ไปแห่งทุกข์ ดังนั้น นิพพานก็คอืการดับไปแห่งทุกข์ในที่นี้ และ
ปจัจุบันนี้
  ผูป้ระกาศตนเปน็พุทธบรษิทั คือผู้ที่มีนพิพานเป็นเป้าหมาย

 ของชีวิต และทำชีวิตใหม้ีความหมายเปน็นิพพาน
“ ”นพิพาน  คือจุดหมายสงูสุดแห่งชวีติตามคำสอนแห่งพทุธ

ศาสนา
 ความหมายอันลกึซึ้งที่สุดแห่งชวีติของพทุธบริษัท สามารถ

กำหนดหมายรู้ได้จากความหมายแห่งนิพพานท่ีปรากฏในชีวิตแหง่
ปจัจุบันขณะ

นพิพาน    คือ สภาวธรรม อนัเปน็ที่สุดแหง่ทุกข์ และความ
  หมายอนัลึกซึ้งที่สุดแห่งพทุธศาสนา ก็คือ ความหมายแหง่ชวีติที่

 บรรลุถึงท่ีสุดแห่งทุกข์ เป็นชวีิตท่ีเกษมจากเคร่ืองร้อยรัด
 ทา่นอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ได้ใชช้วีิตของท่านทั้งชวีติเพื่อ

ดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและยนืยันพระพุทธวจนะที่วา่ 
“  ”พรหมจรรย์มีจุดหมายปลายทาง คือท่ีสุดแหง่ทุกข์

 ความหมายแห่งนิพพาน ไม่สามารถจะรู้ได้ด้วยการฟังคน
  อืน่บอกเล่าหรือดว้ยการอ่าน หรอืด้วยการคดิเอาเอง แตห่าก

 ต้องทำให้แจ้งจากการดำเนนิชวีติที่ปราศจากตัณหา (กามตัณหา, 

 ภวตัณหา วภิวตณัหา )   อุปาทาน (กามุปาทาน ,  ทิฏฐุปาทาน ,  ส ี
ลพัพตุปาทาน, อตัตวาทปุาทาน)   และ อาสวะ (กามาสวะ, ภาวสวะ, 

อวิชชาสวะ)
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 เพ ื่อให ้การทำน ิพพานใหแ้จ ้งปรากฏเป ็นจรงิได ้ ท ่าน
 อาจารยพ์ทุธทาสภกิขุ จึงพยายามเน้นยำ้ความหมายอนัลึกซึ้ง

 แห ่งพทุธศาสนาผา่นประเดน็ความหมายของคำบาล ี เชน่ 
อทิัปปัจจยตา, อนัตตา,       สุญญตา ตถตา ฯลฯ หรือ คำไทย เช่น คำวา่ 

   จติว่าง ตัวกูของกู ฯลฯ ทั้งหมดทั้งมวลของการประกาศศาสนา
   ของทา่น คอื การเชญิชวนให้ทกุๆ คนต่างทำหน้าที่ของตนโดย

  ไมต่กอยู่ในอำนาจของความโลภ ความโกรธ และความหลง 
(   โลภะ โทสะ และโมหะ)อันเป็นเหตุใหเ้กดิทุกข์

 ความหมายอนัลึกซึ้งที่ส ุดแห่งพทุธศาสนากค็อื การที่ได้
 หยั่งถึงความหมายแหง่ชีวิตที่ทำกจิกรรมต่างๆ โดยปราศจาก

   อำนาจของโลภะ โทสะ และโมหะ หรือที่ท่านอาจารย์พทุธทาส
  ภิกขกุล่าวเน้นยำ้อยู่เสมอว่า การทำงานด้วยจิตว่าง โดยไม่ยึดมั่น

ถอืมั่นว่าเป็นตัวกูของกู
   ความหมายแห่งชีวติ ความหมายของนพิพาน และความ

 หมายของพระพุทธศาสนา เป็นความหมายเดยีวกันที่พทุธบริษทั
 จะสามารถเขา้ถึงได้ดว้ยการปฏิบัติหน้าที่ตา่งๆ ดว้ยความไม่เหน็

   แก่ตัว โดยยึดถอืคติวา่ การทำหน้าที่คือการปฏบิัติธรรม และการ
  ปฏิบตัิธรรมนั้นมเีปา้หมายสงูสุดอยูท่ี่การกำจัดโลภะ โทสะ และ

  โมหะ ให้หมดสิ้นไป ความหมายของนพิพานจะปรากฏชัดแจ่มแจง้ 
  เมื่อจิตปลอดพ้นจากโลภะ โทสะ และโมหะ

พทุธบรษิัทจะต้องไม่พร่ามัวในจดุหมายแหง่ชีวติของตนเอง
พทุธบรษิัททุกคนจะตอ้งกำหนดไว้ในใจให้ชดัเจนวา่จุดมุ่ง

    หมายสงูสุดแหง่ชีวติคือ นิพพาน การดำเนินชีวติทุกๆ ชว่งขณะ คือ 
  การทำให้แจ้งซึ่งนพิพาน กลา่วคือ การปฏิบัติหน้าที่และการทำ

      กิจกรรมทุกๆ อย่าง โดยไมป่ล่อยให้ โลภะ โทสะ และโมหะ มา
   กำหนดบงการ หากแต่จะตอ้งทำดว้ยพลงัแหง่จาคะ เมตตา และ

 ปัญญา ต่อสรรพสตัว์
 เมื่อใดที่พุทธบริษทัทำได้ดงันี้ ก็ยอ่มจะไม่มมีนุษยค์นใด

      เปน็คู่ปรปกัษ์ หากมีแต่เพือ่นมนษุยผ์ูร้ว่ม เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วย
 กันท้ังหมดท้ังส้ิน

 ผู้ใดที่ปฏิบัติได้ดังนี้ ก็ยอ่มไดช้ื่อว่าเปน็ผู้เข้าถงึหวัใจของ
  พุทธศาสนา และผู้ที่เข้าถงึหัวใจพุทธศาสนาเชน่นี้ ก็ยอ่มมีไมตรี

   จิตตอ่เพื่อนมนษุยท์ุกๆ คน ไมว่่าเขาจะนบัถอืศาสนาอะไร และ
 ท่าทีอันประกอบดว้ยมิตรไมตรเีช่นนี้ กย็อ่มจะกอ่ใหเ้กิดความเขา้

ใจอันดีระหว่างศาสนาได้
  การเข้าถงึความหมายที่ลึกซึ้งที่สดุแห่งพทุธศาสนา แมจ้ะเปน็

 เรื่องภายในจิตใจของแตล่ะคน แต่ความหมายอนัลึกซึง้สูงสดุนั้น
 กลับไมใ่ช่เรื่องส่วนตวั เพราะการประจกัษ์แจ้งในความหมายอนั
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  ลึกซึง้สูงสุดนัน้ จะมผีลต่อโลกและสรรพชีวิตโดยสว่นรวม ทั้งนี้ก็
 เพราะเมือ่ใดที่มใีครเขา้ถึงความหมายอันลึกซึ้งสงูสุดนั้น เขาผู้

นั้นก็จะเปน็บุคคลผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจาคะ คือความเสียสละโดยไม่
 เห็นแก่ตัว เมตตา  คือความเอื้ออาทรตอ่ผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา และ

ปญัญา  คือความแจ่มแจ้ง รู้เท่าทันในสภาวธรรมท้ังปวง

ออกมาเสียจากวัตถนุิยม
วตัถุนิยมและพทุธศ  าสนา มขี้อเสนอต่อจดุหมายของชวีติ

แตกต่างกนั
จดุหมายสูงสุดของชวีิตตามหลักพุทธศาสนาอยู่ที่การหลดุ

  พ้นออกมาจากอำนาจของวัตถุ ขณะที่วัตถุนยิมเสนอว่า จดุหมาย
    สูงสดุของชวีิต คอื การไดเ้สพเสวยวตัถุที่ปรากฏเปน็รูป เสยีง กลิน่ 

 รส กายสมัผัสและธรรมารมณ์
ความหมายอันลกึซึ้งสงูสุดแห่งการมีชีวติอยู่ตามหลักพุทธ

   ศาสนา อยู่ที่จิตมีอสิระจากความยินดี พอใจในการเสพเสวย รปู-

เสยีง-กลิ่น-    รส กายสัมผัส และธรรมารมณ์ ความหมายแหง่ชวีติ
      อันลึกซึ้งสงูสุด จึงอยู่ที่นพิพิทา วิราคะ วิมุติ วสิุทธิ และสันติ ขณะ

ท่ีความหมายอันลกึซ้ึงสูงสุดแหง่การมีชีวติอยู่ตามคติแหง่วัตถุนิยม  
อยู่ที่การได้ครอบครองและเสพเสวยรูป-เสยีง-กลิ่น-รส-กายสัมผสั

  และธรรมารมณ์ ใหม้ากที่สดุตามที่ใจปรารถนา ยิ่งได้เสพเสวย
 มาก ก็ยิ่งทำให้ชีวิตมีความหมายมาก

 ความหมายอันแตกตา่งนี้ เปน็สิ่งทีท่า่นอาจารย์พทุธทาส
 ภิกขพุยายามเนน้ยำ้อยู่เสมอ โดยที่ท่านพยายามอธิบายอย่างงา่ย 

   ๆ ว่า วัตถุนิยมนั้นเป็นเรื่องของ ๓ ก.  คือ กนิ-กาม-  เกียรติ ขณะที่
  พทุธศาสนานั้นเป็นเรื่องของ ๓ ส .   คือ สะอาด -สวา่ง -  สงบ และ

  ความหมายแห่ง ๓ ส. จะปรากฏขึ้นไม่ได้หากชวีติของเรายังเต็ม
  ไปดว้ย ๓ ก.   การจะเข้าถึง ๓ ส.   ได้ จะต้องออกมาจากอำนาจของ ๓ 

ก. เสียกอ่น
 พทุธบริษัทจะต้องตระหนกัว่า การจะทำนิพพานให้แจง้ไดน้ั้น 

จะต้องออกมาเสียจากอำนาจของวตัถนุยิม
  ความหมายอันลกึซึ้งสงูสุดของศาสนาตา่งๆ นั้น ลว้นแต่มี

 น ยั ค ว า ม ห ม า ย ท ีแ่ ต ก ต ่า ง จ า ก ว ัต ถ นุ ิย ม ด ัง น ั้น 
 ศาสนิกชนของแต่ละศาสนา ต่างต้องช่วยกนัหันหลังให้วัตถุนยิม 

แล้วช่วยกันถอยออกมาใหห้า่งจากวัตถนุยิม
  การถอยออกมาเสียจากวตัถนุยิมนั้น ไมใ่ช่เรื่องส่วนตวัของ

   ใครคนใดคนหนึ่งเทา่นัน้ หากแต่เป็นเรื่องของทุกๆ คนในสงัคม ที่
 จะต้องรวมตัวกัน ชว่ยกันดงึตัวเองและเพื่อนมนษุย์ให้ถอยออกมา 

  ดังท่ีท่านพทุธทาสภิกขุ ไดก้ล่าวไวว้่า
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 “  การทำโลกใหอ้อกมาเสยีจากอำนาจของวัตถุนิยม หรอืรส
 อันเกดิจากวตัถทุางเนื้อหนังนั้น ควรเป็นกิจกรรมแบบสหกรณ์

   ของทกุคนในโลก ในทุกศาสนา เพื่อโลกจะเปน็โลก สะอาด-สวา่ง-
สงบ ”จากสภาพท่ีเปน็อยู่ในปจัจุบนั
   ปญัหาอันสืบเนือ่งจากวัตถุนิยมนี้ เปน็ปัญหาของโลก ของ

    ทุกๆ คน ที่ทุกๆ ศาสนาจะต้องรว่มมอืกัน เพื่อทำโลกนี้ใหป้ลอด
  พน้จากอันตรายอนัเกิดมาจากวตัถนุยิม วตัถนุยิมในปัจจุบนันี้ มิ

 ใช่เพียงแคค่วามเชื่อส่วนตัวของใครบางคน แตเ่ปน็ระบบโลกที่กอ่
ให้เกิดการล้างผลาญทรพัยากรธรรมชาติอย่างมากมายมหาศาล 

 จนถึงกบัท่านอาจารยพ์ุทธทาสภกิขุตอ้งรำพงึออกมาว่า
 “  วัตถุนิยมเอย๋ จะล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาตไิปถึงไหน

”กัน
  ความเชื่อว่าการไดค้รอบครองและเสพเสวย รูป-เสียง-กลิ่น-

รส -กายสมัผัส -   ธรรมารมณ์ ย ิ่งมากเทา่ไหร ่ ย ิ่งด ีมากเทา่นัน้ 
เปน็ต ้นเหตทุ ี่มาของความพยายามเร ่งร ีบแปรรปูทรพัยากร

 ธรรมชาตติา่งๆ ให้เป็นเครื่องอปุโภค-  บรโิภค เพื่อการเสพเสวย
 อยา่งไม่จำกัด และนี่เป็นหนทางแห่งความวิบัติที่ปรากฏชดัอยูแ่ล้ว

ในปจัจุบนันี้
  อันตรายของวัตถุนิยมนั้น ไมใ่ช่อนัตรายของใครคนใดคน

  หนึ่ง หากแต่เป็นอันตรายของสรรพสตัว์และโลกโดยรวม ดงันั้น 
 จ งึ เ ป น็ ค ว า ม จ ำ เ ป น็ ท ี่ม น ุษ ย ช า ต ิ ไ ม ว่ า่ จ ะ เ ป น็

   ศาสนิกชนของศาสนาใด ควรที่จะร่วมมอื ร่วมใจกัน ทำโลกให้
 ปลอดพ้นจากอำนาจของวัตถุนยิม ตามปณธิานที่ท่านพทุธทาส

ภิกขไุด้ตั้งไว้

 ปณิธานพุทธทาส ปณิธานพุทธบรษิทั
“ ”พุทธทาส  มิใชช่ื่อของใครคนหนึ่งคนใดเป็นการจำเพาะ 

 หากแตเ่ปน็ชื่อสำหรับพุทธบริษทัผู้มุ่งมั่น ตั้งใจเผยแผ่พทุธศาสนา 
  ดังที่ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ได้ฝากไว้เป็นมรดกสำหรบัทุก ๆ 

คนว่า

“ข้าพเจ้าไมม่มีรดกอะไรท่ีจะฝากไว้กับเพื่อนพทุธบริษัท
    ผู้เป็นเพ่ือนเกิด แก่ เจ็บ ตายท้ังหลาย

 นอกจากส่ิงท่ีระบไุวข้้างลา่งนี้
  ด้วยหวังว่า ถา้ยังมีการสืบมรดกนีอ้ยูเ่พยีงใด

 กิจกรรมสวนโมกขพลารามก็จะยงัคงมีอยู่เพียงนั้น
  และพทุธทาสก็จะยังคงมอียู่ในสถานท่ีนัน้ๆ ตลอดกาลเพียง
นั้น
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  ขอได้โปรดรบัพจิารณากันเสยีแต่บัดนี้
ซ่ึงจะเปน็การง่ายในการสืบมรดกดงักล่าว

  ขอให้ถอืว่า เป็นมรดกธรรม แก่เพื่อนผู้มอบกายถวายชีวติ
 ในการสืบอายุพระพทุธศาสนา

 เพื่อประโยชน์ของโลกเถดิ
 ”มไิด้เปน็เรื่องสว่นบุคคล แตป่ระการใด

 และมรดกที่ทา่นอาจารย์พุทธทาสภกิขุได้มอบไว้ใหก้็คือ สิ่ง
ที่ท่านไดท้ำมาแล้วตลอดชวีิตของท่านโดยท่านได้จำแนกไว้ทัง้

 หมด ๑๘๙   ข้อ โดยเร่ิมต้นจากมรดกท่ี ๑  และ ๒ ดังนี้
 มรดกที่ ๑:  ทุกคนสามารถเป็นพทุธทาสได้ ถา้เขาต้องการ

  โดยบริสทุธิ์ใจ คือการรับใช้ในการเผยแผพ่ทุธศาสนา ด้วยการ
  ทำตัวอย่างในการปฏิบัติใหดู้ มีความสุขให้ดู จนผู้อ่ืนพากันทำตาม

 มรดกที่ ๒:    ปณธิาน ๓ ประการ ควรแก่ผู้ที่เป็นพทุธทาสทกุคน 
 ถือเปน็หลักในการทำหน้าท่ีเพ่ือประโยชนแ์ก่โลก คือ

๑. พยายามทำตนใหเ้ขา้ถึงหวัใจแหง่ศาสนาของตน
๒. พยายามช่วยกนัถอนตัวออกจากอำนาจของวัตถุนิยม
 ๓. พยายามทำความเข้าใจระหว่างศาสนา

 ความเป็นพทุธทาส ไม่ได้เป็นมรดกของใครคนใดคนหนึ่ง
  เปน็ส่วนบุคคล หากแต่พทุธบริษทัทกุๆ คนควรทีจ่ะเป็นพทุธทาส 

 ดังที่ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุกลา่วไว้ในมรดกที่ ๑. หากเมื่อใด
ในสงัคมพุทธบริษทัยงัมบีคุคลผู้ซึ่งทำการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วย

  การทำตัวอย่างในการปฏิบตัิใหดู้ มีความสขุให้ดู จนผู้อื่นทำตาม 
เม่ือนั้นก็ยงัมพีุทธทาสอยู่

 ความหมายและความสำคัญของพทุธทาสนั้น ขึ้นอยู่ก ับ
พทุธบริษัทที่จะพยายามรว่มมือกนัทำใหจุ้ดหมายสูงสุดแห่งพทุธ

   ศาสนา คือ นิพพาน ได้เป็นจุดมุง่หมายสงูสุดแห่งชวีิตของพุทธ
 บรษิทัแต่ละคน และทำใหน้ิพพานเป็นจุดหมายสูงสดุรว่มกนัของ

สงัคม
  เมื่อใดที่สงัคมพทุธบริษัทเป็นสังคมที่อดุมด้วย จาคะ เมตตา 

  ปัญญา เมื่อนั้นนิพพานก็จะมีชีว ิตชวีาในสังคม นิพพานกจ็ะมี
 ความหมายอยู่ท ี่น ี่และเดี๋ยวนี้ แตล่ะคนกส็ามารถสัมผสัได้ถงึ

ความหมายท่ีลึกซ้ึงแห่งคำสอนของพระพทุธเจ้า
ความหมายและคุณคา่ของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุนั้น 

 ไมไ่ดอ้ยูท่ ี่ทา่นพูดมากหรือเขียนมาก หากแตอ่ยู่ท ีก่ารที่ทา่น
 ปฏิบตัิใหดู้ และมคีวามสงบเยน็เป็นสขุให้บุคคลทั่วไปสัมผัสได ้

  ความเป็นพทุธทาส และสวนโมกขพลาราม มีนยัสำคัญอยู่ท ี่
 ความหมายอนัปรากฏผ ่านช ีว ติและก ิจกรรมตา่งๆ ท ี่สวน
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 โมกขพลาราม ความหมายและคุณคา่ของพุทธทาสและสวน
  โมกขพลาราม จึงไม่อยู่ที่ตวับคุคลทางเนื้อหนงั และพืน้ที่ทาง

 กายภาพ หากแต่อยู่ที่ความหมายและคณุค่าทางจิตใจที่ปรากฏ
ขึ้นในสำนึกรู้ของประชาชนและสังคมไทย

  ความเป็นพทุธทาส ที่เรามากล่าวถึงกันในวันนี้ เป็นผลผลิต
  ของสังคมไทย และเปน็ผลิตผลที่ยังไมแ่ลว้เสร็จ ยงัเป็นหน้าที่ของ

  พุทธบรษิัททุกๆ คน ที่จะตอ้งสรา้งสรรค์ตอ่เติมความเป็นพทุธ
 ทาสให้อดุมสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ดงันั้นจึงเป็นหน้าที่ของพวกเรา

 ทกุๆ คนท่ีจะตอ้งร่วมสรา้งความเปน็พุทธทาสกนัต่อไป

ปณิธาน อันเป็นมรดกที่ท่านอาจารยพ์ุทธทาสภิกขุมอบไวใ้ห้ 
  เปน็ต้นทุนทางพุทธศาสนาที่ทา่นมอบให้พวกเราทกุๆ คน หน้าที่

 ต่อไปของพวกเราผู้เป็นพทุธบริษทักค็ือ ทำตัวเองให้เป็นพทุธทาส 
 และพยายามดำเนนิชีวติไปตามปณธิานของพุทธทาส เพื่อการ

 เขา้ถึงความหมายทีล่กึซึ้งที่สุดแห่งพทุธศาสนา แล้วก้าวออกมา
 เสยีจากอำนาจของวัตถุนิยม พรอ้มกับดำรงความเป็นมิตรไมตรี

ต่อเพ่ือนมนษุย์ไวไ้ม่ให้เส่ือมคลาย

ดร. ประมวล เพ็งจนัทร์

ขา้ราชการบำนาญ
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อดีต:  เคยพำนักท่ีสวนโมกขพลาราม ขณะท่ีพรรพชาเปน็สามเณร
ปจัจุบัน: วทิยากรโครงการธรรมโฆษณศ์กึษาเพื่อสขุภาพทางจติ
วญิญาณ
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มองอนาคตผานแนวคดิและชีวิตทานพุทธทาส

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยตฺุโต)

 เจริญพร จะใหอ้าตมาพูดเรื่องมองอนาคตผ่านแนวคดิและชีวิตท่านพุทธทาส 

 อาตมาคิดว่าตัวเองพดูไปผู้ฟงัหลายท่านกจ็ะจับได้ว่า อาตมาไมไ่ด้รู้จกัใกลช้ิดท่าน
  พทุธทาส เพราะอาตมาอา่นหนงัสือของทา่นพุทธทาสไม่มาก ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าอ่านน้อย

   เฉพาะหนงัสือของทา่นพุทธทาส หนังสอืทั่วไปทีไ่หนๆ อาตมากอ็า่นน้อย นี่ไม่ใช่
   ถอ่มตัว แตพู่ดไปตามที่เป็นจรงิ คืออ่านหนังสอืจบไม่กีเ่ล่ม แตท่ี่ว่านี้ไม่ได้หมาย

 ความว่าอาตมาไม่ไดป้ระโยชนจ์ากแนวคิดและงานของท่านพทุธทาส ไดป้ระโยชน์
 มากทเีดยีว ในเร่ืองนี้ต้องขออนุญาตเล่าเรื่องส่วนตัว

 ตั้งแต่สมัยอาตมาบวชเปน็เณรใหม่ๆ พี่ชายก็เอาหนังสอืธรรมะมาใหอ้่าน 

  แล้วที่เอามา ถึงระยะหนึ่งก็มีหนังสอืของทา่นพุทธทาสดว้ย หนังสือทา่นพทุธทาส
  เลม่แรก คิดวา่เปน็หนงัสือ พทุธประวัติจากพระโอษฐ์  อาตมาชอบมาก ทำให้รู้สกึว่า

   ท่านพุทธทาสเอาจริงเอาจงักบัพระไตรปฎิก พร้อมกันนั้น หรือใกล้กนันั้น พี่ชายก็
  เอาหนงัสือภาษาอังกฤษประเภทเดยีวกันนัน้มาให้ด้วย เลม่ที่จำแมน่คือ Some Sayings  

of the Buddha  ของ F. L. Woodward  ในชุด The World's Classics ที่โรงพมิพม์หาวิทยาลยั
อ็อกซฟอร์ดจัดพิมพ์ แล้วอาตมาก็สนใจหนังสือที่มีผู้รวบรวมเอาพุทธพจนม์าจัดสรร 

   เรยีงเปน็หมวดหมู่ ทำเปน็หนงัสือในรูปพทุธประวัตบิ้าง ในรูปคำสอนบ้าง ซึ่งในยคุ
  นั้นกม็ีหลายเลม่ แตส่่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ เดี๋ยวนี้กย็ังมีผู้จดัทำเพิ่มขึ้นมาและ

 ยงัหาได้หลายเล่ม อนันีเ้ป็นความประทับใจเบื้องต้น
 ต่อมาก็ได้อ่านหนังสือท่ีเป็นเน้ือหาคำสอนท่ีทา่นพุทธทาสบรรยาย เล่มแรกนา่จะ

  ไดแ้ก่ หนงัสอื หลกัพระพทุธศาสนา  ท่ีเปน็คำบรรยายแกผู่ช้ว่ยผูพ้พิากษารุน่แรก พ.ศ. 

 ๒๔๙๙ สมยักอ่นหนังสือท่านพุทธ  ทาสโดยทั่วไปมทีี่ร้านสวุชิานน์ ไมไ่กลจากโรง
   หนงัเฉลมิกรงุ ดเูหมอืนว่าพี่ชายกน็ำมาให้อกี อาตมาอา่นเมื่อยงัเปน็เณร อ่านจนจบ

    เลม่ในปี ๒๕๐๐ ไดค้วามรูค้วามคดิเยอะแยะ ถงึตอนนีโ้ตขึน้ในวยัรุน่แลว้ ถอืวา่เปน็

 F. L. Woodward, Some Sayings of the Buddha According to the Pali  Canon  (London: Oxford 
University  Press,  1951),  356  pp.  

 หนังสือประมวลพุทธพจนเ์ล่มนี้ F. L. Woodward ได้รวบรวมขึ้นและตพีิมพ์
 ครั้งแรกในปี 1925 (พ.ศ.๒๔๖๘) แลว้ตอ่มา  ได้จัดพิมพ์เข้าในชุด The World's 

Classics  ครัง้แรกเมือ่ปี 1939 (พ.ศ.๒๔๘๑-๒)  หนงัสอืนี้เลม่ทีไ่ดร้บั ซึง่พมิพ์
 ในปี 1951 (พ.ศ.๒๔๙๔)    เป็นฉบบัพมิพค์รัง้ที่ ๔ ของชดุ The World's Classics นัน้ 

ความเปน็มาของ  หนงัสอืน ี้ เป ็นส ่วนหน ึ่งซ ึ่งสะท ้อนภาพที่แสดง
ลกัษณะของพระพุทธศาสนาทีเ่ขา้ไปสู่ความสนใจและการรับรู้ของชาว
ต ะ ว ัน ต ก
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 ระยะทีอ่าตมาสนใจศกึษาพระพทุธศาสนาอยา่งจรงิจงั เพราะฉะนัน้จงึไดป้ระโยชน์
จากหนังสือของท่านพุทธทาสเป็นอย่าง  มาก

  หลงัจากระยะแรกแล้ว อาตมาแทบไม่ไดอ้่านหนงัสือจบเป็นเลม่ คอืไม่ได้ใช้
   วธิีอา่นอย่างนั้น แตเ่ปลี่ยนไปเองเป็นวา่ เมื่ออยากรู้เรื่องอะไร ก็ตอ้งให้รู้หรอืให้เขา้

  ใจชัดเจนจรงิๆ ให้ได้ จึงเที่ยวค้นหาเรื่องนั้นไปทุกเล่มที่มทีี่หาไดจ้นกว่าจะชัดเจนจะ
  แจ้งกันไปเลย ถ้าตอ้งการรู้วา่ทา่นผู้นี้มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนีอ้ย่างไร กจ็ะเจาะ

   เฉพาะเรือ่งนั้น ไปคน้ทุกเลม่ของท่านผู้นั้น ไม่ว่าเล่มไหนที่มีเรื่องนั้น หรอืเทา่ที่หา
    ได้ ใหรู้ก้ันชัดๆ ว่า ท่านผู้นี้ผู้นั้นพดูเรื่องนี้วา่อย่างไรแน่ เพราะฉะนั้นก็เลยแทบไม่

   ได้อา่นหนงัสือแบบจบเป็นเล่มๆ ขออภัย อันนีเ้ป็นเรือ่งเกี่ยวกับตัวเอง
  ทีนี้ เมื่อใหอ้าตมามองอนาคตผา่นแนวคิดและชีวติของท่านพทุธทาสนี่ ในแง่

   หนึ่ง ตัวอาตมาเองกอ็าจจะอา่นไม่เพยีงพอ และการที่จะพูดว่า ท่านผู้นั้นผู้นี้คดิ
  อย่างไรกเ็ปน็เรื่องท่ียากอยู่แล้วในตวั ตอ้งระวงัมาก

 “แม้แต่ชื่อเรื่องที่บอกว่า มองอนาคตผา่นแนวคิดและชวีิตท่านพทุธทาส”  ก็
แปลความหมาย     ไดห้ลายอยา่ง ถา้แปลงา่ยๆ กค็อื ใหม้องอนาคตของโลก หรอืของ

 มนษุยชาติ หรอืของอะไรกแ็ลว้   แต่ ว่าจะเป็นไปอยา่งไร เป็นแง่ที่เราเพยีงแต่ดูว่ามนั
  จะเปน็อยา่งไรเท่านั้น เหมือนกับว่าถ้ามันจะเปน็อย่างไร เรากแ็ค่มองดูแล้วกป็ลอ่ย

    ใหม้ันเปน็ของมนัไป ซึง่เราไม่เกี่ยวขอ้งด้วย ถา้มองแง่นี้ กต็อ้งไปขุดคน้ดูว่า ทา่น
  พทุธทาสมแีนวคดิในเรื่องนี้อยา่งไร ท่านมองอย่างไร

   แต่อาตมาคิดว่า แทนที่จะมองอยา่งนั้น เราน่าจะมองแบบมีส่วนร่วม คือมอง
  อนาคตของโลกหรือของมนษุย์ก็ตามวา่ เราจะจัดการให้เปน็อย่างไร หรอืจะพดูให้

  เบากว่านั้นหนอ่ยกไ็ด้ว่า มองอนาคตของโลกว่าเราจะช่วยทำใหเ้ป็นอย่างไร ซึ่ง
  เมื่อพูดให้เต็มตามขั้นตอนก็คือ เปน็การมองในแงว่า่ อนาคตของโลกควรจะเป็น

  อย่างไร แล้วเราจะช่วยทำใหเ้ปน็อย่างนั้นไดอ้ย่างไร อนันี้อาตมาคดิวา่เป็นการ
  มองที่มีความหมายและสำคญัมากกว่า ถ้าไปมองแค่วา่มันจะเปน็อย่างไร เรากไ็ม่

  ค่อยมสี่วนร่วม และประโยชนท์ี่ไดก้น็อ้ย
ถา้เราจะมองอนาคตที่ว่านั้นในแง่ที่ผา่นชวีิตและแนวคิดของท่านพทุธทาส 

 มนักโ็ยงมายงัเงื่อนไขวา่ เราต้องเขา้ใจแนวคดิของท่านพทุธทาสอยา่งถกูต้องชัดเจน  

 ไมใ่หก้ลายเปน็ว่ามองไปมองมาก็เจอแตแ่นวคดิของตัวเราเอง จึงเปน็เรือ่งสำคัญ
  มากวา่ กอ่นจะมองไปที่อนาคตโดยผ่านชีวิตและแนวคดิของทา่นพทุธทาสนั้น อาจ

  จะต้องถามกนักอ่นว่า เรามองชีวติและแนวคดิของท่านพทุธทาสว่าเปน็อยา่งไร ไม่
  ใช่อยู่ๆ กจ็ะมาถอืว่าเราเขา้ใจท่านแล้ว

  เพราะฉะนั้น เรื่องจงึกลับลงมาสู่ปัญหาพื้นฐานเลยว่า แนวคดิของทา่นพทุธ
 ทาสเปน็อยา่งไร ซึ่งอาจเป็นหัวขอ้สำคญัที่ผูศ้ึกษางานของท่านพทุธทาสจะต้องมา
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  ชว่ยกนัวิเคราะห์ถกเถียงกัน โดยไม่ด่วนตดัสินหรอืสรุป เพราะทา่นพุทธทาสมอง
  อะไรกว้างขวางและมผีลงานมากมาย การสรปุทีว่่านั้นจงึมคีวามเสี่ยงภัยอยู่ บางที

  เราอาจแคไ่ด้ยินไดฟ้งัหรืออา่นหนังสอืของทา่นบางเลม่ เห็นขอ้ความบางอยา่ง แลว้
  จับเอามาสรุปว่าท่านคิดเห็นอย่างนั้น เลยกลายเป็นมองทา่นผิดไป

  จรงิอยู่วา่ ท่านพุทธทาสก็พดูออกมาจากความเหน็ของท่าน แตถ่า้เราไม่รู้
  ความเป็นมาเป็นไปของกรณีเฉพาะนั้น และไม่รูค้วามคิดพื้นฐานกว้างๆ ทั้งหมด

  ของทา่นพทุธทาส เรากจ็ะมองไปตามความคิดเห็นความรู้สกึของตัวเราเอง เทา่กบั
 ว่าเรากแ็คต่ีความตามความคดิความรู้สึกของตัวเราและโดยขาดการวิจัยเสยีด้วย ก็

จะทำให้เกดิปัญหา
  ถงึจะยาก แตก่็ให้มหีลักมีแนว อยา่งนอ้ยหาสิ่งที่พอจะมั่นใจมาตั้งไว้ช่วยใน

  ระดับหนึ่ง ในการมองแนวคิดของทา่นพทุธทาสนี้ ในขั้นที่หนึ่งเรามองที่เจตนาของ
   ทา่นก่อน เจตนาของท่านพทุธทาสเปน็อย่างไรนั้น เราเห็นค่อนข้างชัด แม้แต่ชื่อ

  “ ”  ของทา่นเอง ทา่นก็เรยีกตวัท่านว่า พุทธทาส ซึ่งแปลวา่ทาสของพระพุทธเจา้ 

  พร้อมทั้งอธิบายความหมายไวเ้สรจ็ พดูตามแบบภาษาของเรางา่ยๆ ว่าท่านอทุิศ
 ชีวติของท่านเพื่อการสนองงานของพระพุทธเจ้า

  งานของพระพทุธเจ้าคืออะไร พระพทุธเจ้าตรสับ่อยมาก โดยเฉพาะสำหรบั
   พระสงฆ์น ั้นทรงยำ้นักว่า จงแสดงธรรม จงประกาศธรรม พหชุนสุขายะ  เพือ่

  ประโยชน์สุขของพหชูน คือเพื่อประโยชน์สุขของมนษุยจ์ำนวนมาก โลกานุกัมปายะ 

ดว้   ยเมตตาการณุย์ตอ่ชาวโลก หมายความวา่ พระพทุธศาสนามีไว้เพือ่ประโยชน์
 สขุของประชาชน และพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนากจ็ะต้องปฏบิัติเพื่อประโยชนส์ุข

 ของประชาชน
   เพราะฉะนั้น เราก็พูดไดว้่า เพื่อจะสนองงานของพระพุทธเจา้ ท่านพุทธทาส

 ได้นำพทุธธรรมมาสื่อสารกบัมนษุยร์ว่มสมยั ใหค้นดำเนินชวีติที่ถกูต้องดงีามมี
  ความสุข และชว่ยกนัแก้ปัญหาความชั่วรา้ยเบียดเบียน ร่วมกนัสรา้งสรรค์โลกให้มี

สนัตสิุข
 การที่ทา่นพทุธทาสมุ่งจะสนองงานของพระพุทธเจ้า ก็คือท่านมีเจตนาพื้น

 ฐานที่จะทำงานเพื่อสร้างสรรคป์ระโยชน์สุขของประชาชน ที่จะทำให้โลกอยูร่่มเยน็
   เปน็สุข หรือจะใชค้ำอะไรก็ตามแต่ อนันี้ถือว่าเป็นเจตนาพื้นฐาน แลว้ทา่นก็มุ่งไป

  ในทางนี้ เจตนาเปน็หลกัสำคญัในการมองงานของทา่น คือการทีจ่ะทำเพือ่
   ประโยชน์สุขของประชาชน เพือ่แกป้ัญหาของโลก เพื่อทำโลกนี้ให้ดีขึ้น ใหอ้ยู่

  อย่างที่เรียกว่ามีสนัติสุข นี้เปน็ขั้นหนึ่ง
  เมื่อเหน็เจตนา กไ็ดค้วามเข้าใจต่อบุคคลในขั้นพื้นฐาน และแนวคดิก็เป็นเรื่อง

 ของเจตนาดว้ย แล้วมนักเ็ป็นเรื่องในระดบัของจิตซึ่งเปน็ธรรมชาติพเิศษของมนษุย์
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 ที่ทุกคนมีจติด้วยกันทั้งนั้น มันมเีวลาที่เป็นไปไดว้่าจติของเรากับจิตของทา่นถงึกนั 

  สอดคล้องกนั แล้วเราก็มั่นใจแนใ่จไปด้านหนึ่ง ในการที่จะมองต่อไปถงึงานของ
   ทา่นที่มีมากมาย ทีนี้ก็เนน้ที่ป ัญญา ถา้เรายังไม่สว่างชัดทั่วตลอด กอ็ย่างที่พดู
   เมื้อกี้วา่ตอ้งระวัง เอาในขั้นนี้กอ่นวา่ แนวคิดของท่านซึ่งเป็นแนวเจตนานั้น กค็ือ

   แนวคิดที่จะทำให้โลกร่มเย็นเป็นสขุ ตรงนี้ ขอใหถ้ามตัวเองวา่ เรายอมรบัไหมวา่
 อันนี้เราแน่ใจ

   ตอ่ไปกม็องทีต่วัหนงัสอืบา้ง ซึง่เปน็คำพดู หรอืคำเทศนาของทา่น บางคนกไ็ป
  จบัเอาเฉพาะบางสว่น เชน่ทีท่า่นเคยพดูวา่ พระไตรปฎิกตอ้งฉกีออกเทา่นัน้เทา่นี้

 เปอรเ์ซน็ต์ แลว้บางคน   นั้นก็บอกทำนองว่า พระไตรปฎิกมีส่วนที่ไมค่วรใช้ ไมค่วร
 เชื่อถอืหลายเปอรเ์ซ็นต์ ทนีี้ถ้าไมเ่ขา้ใจความคดิ  พืน้ฐานของทา่น บางคนกอ็าจเลย

 ไปถงึขัน้เอาไปอา้งวา่ทา่นพทุธทาสเหน็วา่พระไตรปฎิกไมน่า่เชือ่ถอื บางคนกไ็ปพูด
  ทำนองว่าแนวคดิทา่นพุทธทาสเป็นเชิงปฏิวตัิ จะปฏวิัตแิมแ้ตพ่ระไตรปิฎก

 ในเร่ืองนี้ ถา้เรามองพืน้ฐานจากความเป็นมาเพือ่ให้เหน็กว้างเหน็ยาวท่ัวตลอด  

 เชน่อาตมามองเริ่มจากหนังสอื  พุทธประวตัิจากพระโอษฐ์  ของทา่นเอง แล้วตอ่มาก็
 จะเหน็ว่าท่านพุทธทาสออกหนงัสือจากพระโอษฐ์เยอะ ทั้งอริยสัจจากพระโอษฐ ์

และปฏจิจสมุปบาทจากพระโอษฐ์  ถ้ามองดหูนังสือแบบนี้ อยา่งน้อยก็จะเห็นวา่ท่าน
 พุทธทาสเอาจริงเอาจังมากกบัพระไตรปิฎก ท่านอยู่กับพระไตรปิฎกมามากมาย

  ยาวนาน ท่านต้ังใจค้นควา้ศึกษาพระไตรปฎิกอย่างเอาจริงเอาจงัมาก
   เมื่อมองมาถึงตอนนี้ เราอาจจะพูดว่า ทา่นพุทธทาสเป็นผู้เอาจริงเอาจัง ซื่อ

  สัตยต์่อพระไตรปิฎกมาก แต่พร้อมกนันั้นท่านก็มีทา่ทีที่ไม่ไดเ้ชื่อเรื่อยเปือ่ย ไม่ได้
 เชื่องมงายว่าอะไรๆ ทีอ่ยู่ในคัมภีรช์ดุทีเ่รยีกวา่พระไตรปฎิกแลว้จะต้องเชื่อตามทั้ง

  หมด แล้วท่านพดูทา่นสอนอย่างข้างตน้นั้น กเ็ป็นการมุ่งจะกระตกุเตือนคนให้ตั้ง
  ทัศนคติที่พอดีๆ มเีหตุผล

 ขอยกตวัอยา่งจากหนังสอื โอสาเรตัพพธรรม   หน้า ๑๒๓ จะอ่านให้ฟงัสักนิด 

ทา่นพูดวา่

  ดังนั้น ในการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทนี้ ตอ้งถือเอาบาลีเดมิ
 เปน็หลัก อยา่มอบตวัใหก้บัอรรถกถาอยา่งไมล่มืหลูมืตา, หรอือยา่
    มอบต วั ๑๐๐ เปอร เ์ซ น็ต ์ ให ก้ บั หน งัส อืท ีแ่ ต ง่ ช ัน้ หล งั เ ช น่

  คัมภีร์วิสุทธิมรรค เป็นต้น …

ทา่นว่า “ ”    ต้องถือเอาบาลเีดิมเป็นหลัก คำว่า บาลเีดมิ ก็คือพระไตรปิฎก นัน่
  “แสดงว่าทา่นถือตามพระไตรปิฎก แล้วกบ็อกว่า อย่ามอบตัวให้กับอรรถกถาอย่าง

”  ไมล่ืมหูลมืตา อนันี้โยงไปหาอรรถกถา  ซึ่งเดี๋ยวจะพดูถงึ แต่ที่จริงคำพูดของท่าน
  ตรงนี้กช็ัดอยู่แลว้ อยา่งน้อยท่านก็ไม่ไดบ้อกให้ไม่เชื่อ แต่อย่าไปยึดอยา่งไมล่มืหู
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 ลืมตา แล้วกเ็ป็นสทิธิของเราท่ีจะพิจารณา
 “ ”    ว่าถงึเรื่อง ฉีก นี้ ก็ยงัมีอกีที่ทา่นพทุธทาสพดูถึงเรื่องฉกี อยา่งในหนงัสือ 

ธรรมปาฏโิมกข์     เลม่ ๒ หนา้ ๑๒๓ (  ตรงนี้ ทา่นพุทธทาสพูดถึงทา่นเวย่หล่าง) วา่

ฉะน้ันการท่ีเขาฉีกพระสูตรนี ้มันถูกท่ีสดุ เด๋ียวน้ีเรามีหองสมุด มหีนังสอืแยะ 

ทีเ่รากม็ ีเขาให อะไรแพง, แลวกม็ากเยอะแยะ. เราจะถอืมนัวา เปนคกุ หรอืวา

เปนตะราง ทีข่งัความโงของคนไว อยาใหไปครอบงำใคร, ฉะนัน้หองสมดุของผม
ชัน้บนนี ้ผมจงึไมใหใครขึน้ไปเอาหรอืใชมนั เพราะเปนความโงของคนทัง้โลก ที่

ผมขงัไว, อยาใหไปครอบงำคนอืน่. บางชดุซื้อมาตัง้หมืน่ นัน่ความโง ไมกีเ่ลม 

เอามาขงัๆๆ ไวในนี้ มันไมไปครอบงำใครได, นีย่ิ่งทำยิ่งโง ยิ่งอานยิ่งโง ยิ่งเรยีน
มากยิ่งโง.

 ถา้บางคนมาจับเอาเฉพาะขอ้ความตรงนี้โดยไมม่ีโยนิโสมนสกิาร แลว้ไป
  สรปุวา่ทา่นพทุธทาสเปน็ปฏปิกัษ์กบัหนงัสือ ไมต่อ้งการให้อ่าน ไมใ่หเ้ลา่เรยีนศกึษา

  ค้นคว้า จะเปน็การมองท่านพทุธทาสอย่างถูกตอ้งไหม ก็คงต้องบอกวา่เปน็การดว่น
  สรปุง่ายเกินไป และเลยเถดิ ท่านพทุธทาสเองที่ทราบเรื่องท่านเวย่หล่างให้ฉีกพระ

  สตูรนั้น ท่านพุทธทาสก็ทราบจากการอา่นหนงัสือ นี่ก็คอือย่าไปจบัเอาขอ้มูลเพียง
    นิดๆ หนอ่ยๆ ซึ่งบางทีเป็นเรื่องเฉพาะกรณี แล้วเอามาเป็นภาพรวม ตอ้งแยกแยะว่า 

  ขณะนั้นท่านพูดเรื่องอะไร ทา่นต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจเรื่องอะไร หรือต้องการจี้แง่
มมุ   สว่นไหน หรอืจะใหไ้ดแ้งค่ดิอะไรในเรือ่งนัน้ ตอ้งดใูหพ้อทีจ่ะเทยีบขอ้มลูเฉพาะที ่
กับข้อมูลรวมท่ัว

 เมื่อกีน้ี้พดูถงึเรื่องที่ทา่นพทุธทาสบอกวา่ใหเ้อาบาลเีดมิเป็นหลัก บาลเีดิมก็
  “คอืพระไตรปฎิก แล้วท่านก็บอกวา่ อย่ามอบตัวใหก้ับอรรถกถาอย่างไม่ลืมหูลืมตา”  

 และในหลายกรณกีม็เีรื่องที่ทา่นพูดถึงอรรถกถาในแงท่ี่ผู้อ่านรู้สกึไม่ค่อยดี คลา้ย
  ว่าไม่น่าไว้ใจ แลว้ที่จริงมันก็มีเรื่องที่เป็นอย่างนั้น   แต่เราจะพบวา่ ดา้นหนึง่ บางคนก็

  ไปสดุทางในแง่วา่ทา่นไปคา้นในเรือ่งทีแ่ตะไมไ่ด้ แลว้อกีดา้นหนึง่ บางคนกไ็ปอกีสดุ
 ทางหนึง่ถงึขนาดทีเ่หน็ไปวา่ทา่นพทุธทาสไมใ่หเ้ชือ่ถอือรรถกถาเลย อรรถกถาเปน็

   เรือ่งทีไ่วใ้จไมไ่ด้ ทัง้ทีว่า่ถา้ดตูามคำพดูแท้ๆ ของทา่นพทุธทาส อยา่งทีย่กมาครัง้นีว้า่
 “อยา่มอบตวัให้กบัอรรถกถาอย่างไม่ลมืหลูืมตา”   ความหมายกต็รงไปตรงมา มี
ขอบมีเขตซ่ึงน่าจะชัดเจนอยู่แล้ว

  เรื่องมนัไปถงึขนาดที่ว่า เราจะพบในหนงัสือบางเลม่หรอืข้อเขยีนบางเรื่อง ผู้
   เขยีนแสดงทา่ทแีบบวา่ ถา้เขาดถูกูอรรถกถา ถา้เขาพดูวา่ไมเ่ชื่ออรรถกถาแล้ว จะ

  โก้ดี ทั้งที่ผู้เขียนนั้นบางทีตัวเขาเองไม่รู้จกัด้วยซ้ำวา่อรรถกถาคอือะไร ไม่รู้วา่
   อรรถกถาวา่ดว้ยอะไรบ้าง หรอือาจจะเกดิจากการศกึษาอยา่งเหมาๆ คลุมๆ หละ

  หลวม หรือทำไปเพยีงตามที่นึกว่ากำลงัเปน็กระแส (บางท่านไปเขยีนเชิงดถููกอรรถ
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  กถา แล้วจากข้อความที่เขียนนั้นเอง เลยทำให้ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาบาลีรู้ว่าทา่นที่
 เขยีนนั้นยังไม่รู้จกัอรรถกถา และคงไม่รู้ภาษาบาลีเพยีงพอที่จะอ่านอรรถกถา) 

  ทีนี้ถ้าเราดูท่านพทุธทาส ทา่ทขีองทา่นอาจถอืเป็นความพอดกีไ็ด้ แตท่่านใช้
    วิธีสื่อสารที่แรง เปน็การกระตกุบางคนที่ปลอ่ยตัวมากไป ให้ตื่นขึ้นมา ที่พดูนี้ ไม่

  ต้องมาเช่ืออาตมา เพยีงถือว่าอาตมาต้ังขอ้สังเกตให้ แล้วเราก็มาช่วยกนัศึกษา
  ในงานของทา่นพุทธทาสนั้น ทา่นพูดถ ึงอรรถกถาเยอะ และท ่านก ็ใช ้

 ประโยชน์จากอรรถกถามาก อย่างน้อยกบ็อกอยู่ในตวัวา่ท่านอ่านอรรถกถามาก 

   อย่างเร่ืองราวต่างๆ ท่ีสอน ท่านกย็กมาจากอรรถกถาไมน่้อย
  ไม่ต้องพูดถึงเฉพาะแต่ท่านพทุธทาสหรอก มองใหก้ว้างครอบคลมุเลย เอาที่

   ตัวพระไตรปิฎกเลย พระไตรปิฎกแปลภาษาไทย ที่พิมพ์ใชก้ันเปน็ชุดๆ ที่ชาวพุทธ
  ไทยจำนวนมากเอามาใช้มาอา่นมาอา้งกนั เป็นฉบับโน้นฉบบันี้นั้น เราบอกวา่เป็น

  พระไตรปิฏก แล้วตามปกตกิ็แน่นอนว่า เมื่อเราใช้กนัในสังคมไทยที่คนทั่วไปไม่รู้
   ภาษาบาลี กต็้องแปลเปน็ภาษาไทย และเมื่อจะยกเอามาอ้างอิง โดยมากก็ไปคัดเอา

 มาจากพระไตรปิฎกฉบับแปลเป็นภาษาไทยนั้น คือเราไม่ไดเ้อาฉบบัภาษาบาลีที่
   เปน็ตัวจรงิตัวต้นเดิมมาอ้างอิงโดยตรง และกอ็ย่างที่บอกแล้ว เวลาอา้ง เรากบ็อกว่า

   เปน็พระไตรปิฎก ทั้งที่คนที่อา้งจำนวนมากหรอืสว่นมาก ก็ไมส่ามารถแปลได้ และ
   ไมรู่ว้ ่าที่แปลมานั้น แปลมาอย่างไร และไมรู่ไ้มช่ัดว่าที่แปลมานั้นถูกตอ้งแท้ และ

ตรงเทา่ของจริงหรือไม่
   คนทั่วไปไม่รู้หรอกวา่ คำแปลในพระไตรปฎิก หรือพดูรวมๆ ว่าพระไตรปิฎก

    แปลไทยนั้น เขาแปลตามอรรถกถาเป็นพื้น ไมว่่าจะเป็นพระไตรปฎิกฉบับ ๒๕ พุทธ
 ศตวรรษที่พิมพ์ครบชุดครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งตอ่มาก็เปน็ฉบับที่กรมการ

 ศาสนาด ูแล ต ่อมาก ม็ ีฉบ บัของมหามก ฏุราช -  ว ิทยาล ยั แล ้วก ฉ็บ ับมหา
  จุฬาลงกรณราชวทิยาลัย ในเวลาแปลนัน้ ผูแ้ปลอยู่ในยคุสมยัที่ห่างไกลมากจาก

   พทุธกาล ก็รูแ้คส่ืบต่อเรยีนตอ่กันมา แล้วกร็ู้ลงตัวเฉพาะสว่นที่เป็นหลักทั่วไป พอไป
   เจอสว่นเฉพาะเข้า กว่าจะแปลได้บางทตี้องค้นกันนักหนา แล้วเวลาคน้ แหลง่หลกัก็

   ค้นก่อนว่าอรรถกถาว่าอย่างไร ถ้ายงัไม่ชัดไมเ่ตม็พอ กอ็าจจะไปดูฎีกา แล้วก็
   อนุฎีกา ฯลฯ เสร็จแลว้จงึตัดสินใจว่าจะแปลอย่างไร แตท่ี่เปน็ไปตามปกติกค็อืแปล

 ตามอรรถกถา
  เป็นอนัว่า คนปัจจุบ ันไมไ่ด้แปลพระไตรปฎิกตรงไปทนัที แตแ่ปลตามคำ

   อธิบายของอรรถกถา เพราะพระไตรปิฎกเก่ามาก ศพัทท์ี่เกา่ขนาดนั้น หรือรปู
  ประโยคทีเ่ก่าจนหาเทียบไดย้าก ดูไมอ่อกว่าหมายความว่าอะไร คนแปลก็ตอ้งหา

  อุปกรณม์าช่วย กไ็ดอ้รรถกถาซึ่งเกา่รองจากพระไตรปฎิกมาช่วย กไ็ปดูว่าท่านได้
  อธิบายข้อความบาลพีระไตรปิฎกตรงนั้นๆ ไวว้า่อย่างไร อรรถกถาก็บอกว่าคำที่
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     ยากคำนี้ กค็ือคำที่ทัว่ไปรู้จกักนัคำนี้ๆ หรอืคำนี้ ความนี้ หมายความวา่อย่างนี้ๆ คือ
   แปลบาลเีป็นภาษาบาลี และถ้าดูคำอธิบายนั้นแล้วยงัไม่ชัด อยากให้ชัดยิ่งขึ้น ก็ไป

   ค้นคมัภรี์ที่อธิบายต่อมาอีก เชน่อย่างฎีกาต่างๆ เปน็ต้น แล้วกม็าพจิารณาเป็นกรณีๆ  

  ไป นี่เป็นตัวอย่าง
  เพราะฉะนั้น พระไตรปิฎกแปลไทย ที่คนเอามาอ้างกันว่าเป็นพระไตรปิฎกนั้น 

 แท้จริงแลว้ก็เป็นพระไตรปฎิกตามนยัแห่งอรรถกถา หรือพระไตรปฎิกที่มีอรรถกถา
 รวมอยู่ด้วยหรือพ่วงแฝงอยู่ด้วยนั่นเอง แล้วคนที่บอกว่าเขาใชเ้ฉพาะพระไตรปิฎก

   ไมเ่ชื่ออรรถกถา ก็ไมรู่้ตวัวา่ ตนเองก็พูดไปตามอรรถกถา หรอืเอาคำแปลจาก
 อรรถกถามาเปน็ข้อยึดถือของตน โดยไปเท่ียวพดูวา่ตนอ้างองิเอาจากพระไตรปิฎก

  ทีนี้ หลวงพอ่พุทธทาสทา่นศึกษามาก ตอ้งยอมรับวา่ท่านบวชอยู่นานนกัหนา 

   ท่านบวชตั้งแต่เมือ่ไร แลว้ทา่นออกไปอยู่สวนโมกข์ ตั้งแตค่รั้งสวนโมกขเ์ก่า ทา่น
   อุทิศชวีิตใหก้บัการคน้ควา้พระไตรปิฎก อรรถกถา และคัมภีร์อะไรต่างๆ เวลา

 บรรยายธรรม ทา่นก็นำเอาคำหรือความในคมัภรี์เหล่านั้นมาอธิบายประกอบบ้าง 

   ยกมาอา้งองิบ้าง แลว้เพราะการที่ทา่นมปีระสบการณม์าก มีความชำนาญ ในบาง
  ดา้นท่านกเ็ตือนให้เราหนกัในเหตผุล ไมใ่หเ้ชื่องมงายเรื่อยเปื่อยไป ขอให้มองท่าน

ใหก้ว้างหรอืทั่วรอบสกัหนอ่ย
 ขอยกตัวอยา่งข้อความที่ทา่นยกเอาจากอรรถกถามาอ้าง (ซึ่งกเ็ปน็การ

 อธิบายดว้ยให้เห็นเหตผุลทีใ่นอรรถกถาเองทำไมจงึมีธรรมที่อาจจะหลากหลาย ให้
  เหมาะกบัคนระดบัตา่งๆ แล้วกถ็้าไมเ่ข้าใจเหตุผลนี้ ก็อาจจะไปมองเรื่องบางส่วน

 บางประเภทเป็นวา่งมงายไมน่่าเชื่อ ไม่มเีหตผุล)  อันนี้อยู่ในหนังสือ พทุธิกจรยิธรรม 

   หนา้ ๒๖๕ วา่

   ทนีี้ ถา้จะถอืเอาโดยวัยเป็นประมาณ ก็ตอ้งมีวัยเดก็ เชน่เดก็
    อมมือ เด็กโตแลว้ วัยหนุ่มสาว วยัพอ่บา้นแม่เรือน แล้วก็มวีัยคนเฒ่า

คนแก่;   อย่างนี้ม ันก็ย ิ่งตา่งกันมาก เพราะว่าไดเ้ห็นโลก หรอืมี
 ประสบการณ์ในโลกนี้มากน้อยกวา่กันมาก อย่างที่จะเปรียบเทยีบ

   กนัไมไ่ด้ ฉะนั้นเราจึงตอ้งมีธรรมะที่เหมาะสมแก่วยั ที่วัยนั้นๆ จะพอ
   รับเอาได้ หรือเข้าใจได้ ขอ้นี้ท่านเปรียบไว้ในอรรถกถาวา่ "ขืนป้อน

    ข้าวคำใหญ่ๆ แก่เด็กซึ่งปากยังเล็กๆ อยู่ มันก็ร่วงกระจายหมด และ
    บางที่เป็นอันตรายแก่เด็ก เข้าจมูก เขา้ตา เป็นตน้ มนัเป็นเรือ่งทำผิด" 

 ฉะนัน้จึงตอ้งมวีิธีที่จะตอ้งคิดนึกให้ดี ใหม้ธีรรมะสำหรับเด็ก

 นี่คอืตวัอย่างวิธอีธิบายที่ทา่นพุทธทาสยกคำของอรรถกถามาใช้ แสดงวา่
   ท่านศึกษาจริงจงั อะไรที่ดมีปีระโยชน์ ท่านก็เอามาใช้ แล้วกม็ีเรื่องทีเ่ป็นปญัหา

 ใหญ่สำหรบัคนในสมยัปัจจบุัน คอืบางทีมเีรื่องฤทธิ์เดชปาฏหิาริย์ที่เปน็กระแสนิยม
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   ของอดตียุคนั้นๆ ซึ่งมกัเปน็เรือ่งที่เล่ากันมา อรรถกถาก็นำมาบันทึกลงไว้บ้าง บาง
   เรื่องน่าเชื่อ บางเรื่องไม่นา่เชื่อ เราก็ต้องรู้จกักลั่นกรองพจิารณาตรวจสอบ มนัไม่

 ใช่เรื่องทีท่่านจะตอ้งมาตามใจเรา แต่เราจะต้องเข้าใจท่านและเขา้ใจบรรยากาศ
   ของยุคสมัย ลองมองในทางตรงข้ามวา่ ถ้าอรรถกถาไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้ คนในยุค

สมัยนั้นจะมองอรรถกถาอยา่งไร
   ที่จริง ในเรื่องนี้กม็ีหลักมาแตเ่ดมิอยู่แล้ว ท่านก็บอกไว้ ถา้ผู้ศึกษาเจอปัญหา 

  ก็ต้องรู้จักการจดัลำดับความน่าเชื่อถอืว่า ในการพิจารณานัน้ ก็เอาพระไตรปิฎก
  เปน็หลักก่อน เมือ่ดูพระไตรปิฎกตรงนี้เรายังไม่ชดั เราก็ไปหาคำอธิบายถดัไปตาม

   ลำดับ ทีนี้ถ้าคำอธบิายของอรรถกถาตรงนี้ ไปขัดกับคำของพระไตรปฎิกตรงโนน้ ก็
  ใหถ้อืพระไตรปิฎกเป็นหลกั อรรถกถากเ็ป็นหลักรองลงมา อันนี้ก็เป็นเรื่องของแนว

 ทางการศกึษาค้นคว้าท่ีรู้เข้าใจจนเป็นระบบกันมา
ทีนี้หลวงพ่อพุทธทาสทา่นขึ้นมาในยุคที่การศกึษาพุทธศาสนาเรยีกได้วา่

  เสื่อมโทรม แมแ้ต่คมัภรีอ์รรถกถาเหลา่นี้กห็าไดย้าก แลว้คนกไ็มค่อ่ยเอามาใช้
 ศึกษา

  ขอเล่าพิเศษอีกหนอ่ย อยา่งพระไตรปิฎกที่บอกเมื่อกี้ ในเมอืงไทยเราเพิ่งแปล
  ครบชุด และพิมพ์ออกมาวา่เป็นฉบบั พ.ศ.   ๒๕๐๐ แตท่ี่จรงิ คณะสงฆ์ตั้งคณะแปลมา

  นาน และไม่ไดเ้สรจ็ใน พ.ศ.    ๒๕๐๐ แตพ่อดมีาถงึตอนมีงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ 

 กเ็ลยใชโ้อกาสนี้เปน็จุดกำหนดท่ีจะพมิพอ์อกมา โดยเรียกวา่พระไตรปฎิกภาษาไทย  

    ฉบับฉลอง ๒๕ พทุธศตวรรษ แต่กวา่จะออกได้กห็ลัง พ.ศ.   ๒๕๐๐ หลายปี เราจึงมี
  พระไตรปฎิกฉบับแปลภาษาไทยครบชุด คอืในเมอืงไทยเรา คนที่สนใจศกึษาพระ

  ไตรปิฎกมีน้อย แตเ่ราไปยุ่งกบัพิธีกรรม และเรือ่งอิทธิฤทธ์ิปาฏหิาริย์กันมากมาย
 ทนีี้ย้อนไปดูความเป็นมาของคัมภีร์บาลีในเมอืงไทยเรา กม็ปีระวตัิที่เห็นได้

    ชดั ซึง่เป็นประวตัขิองในหลวงรัชกาลที่ ๕ ดว้ย เรื่องก็เลยไปเกี่ยวกับพระราชประวัติ
   ของพระมหากษตัรยิ์ ก็เลยเป็นเร่ืองของประเทศชาติ แล้วกเ็ป็นประวตัิของชาตไิทย

  เรื่องบอกวา่ มีการพิมพ์พระไตรปิฎกเปน็หนงัสือเล่มครั้งแรกในรัชกาลที่ ๕ 

 เริ่มแต่ พ.ศ.   ๒๔๓๑ จนเสร็จแล้วฉลองใน พ.ศ.     ๒๔๓๖ แตก่พ็มิพไ์ด้แค่ ๓๙ เล่ม ขาด
        คมัภรีส์ดุทา้ยในพระอภิธรรม คอื ปัฏฐาน ซึ่งมีอยู่ ๖ เลม่ นั้นคอืในรชักาลที่ ๕ เป็น

    ครั้งแรก แลว้เวลาล่วงมาอีกนาน กระทั่งถงึรัชกาลที่ ๗ ทรงพมิพเ์พือ่จะอทุศิพระ
     ราชกุศลแด่ในหลวงรชักาลที่ ๖ พมิพค์ราวนี้จึงครบสมบูรณ์ ๔๕ เล่ม โดยเร่ิมพิมพ์ใน  

พ.ศ.    ๒๔๖๘
  ส่วนอรรถกถามีการพิมพ์เริ่มแรกในรชักาลที่ ๖ โดยที่ได้ทรงปรารภการ

  สวรรคตของสมเด็จพระศรพีชัรนิทรา บรมราชินนีาถ พระบรมราชชนนี (สมเด็จ
พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี)  และเริ่มการตั้งแต่ พ.ศ.  ๒๔๖๓ แม้จะพมิพข์ึ้นมาไดไ้ม่
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    น้อย แตก่็ไม่ครบ ยังขาดอีกมาก แล้วในยคุตอ่มาหลังจากนั้นไม่ช้า เปลี่ยนแปลง
    การปกครองแลว้ กเ็งียบ คงเป็นเพราะเหตหุลายอยา่ง ทั้งขาดผู้นำ ทั้งความต้องการ

   ก็ไม่ค่อยมี คนศกึษามีน้อย ทั้งไม่มีการพิมพ์ตอ่เพื่อเติมสว่นที่ยังขาด และเลม่เก่าที่
 พมิพแ์ล้วก็อยู่มาโดยไมม่กีารพมิพใ์หม่

 กระทั่งอาตมาบวชเป็นเณรจนเป็นพระแล้ว ก็ต้องใช้หนงัสือรุน่ที่เริ่มโครงการ
 ใน พ.ศ.    ๒๔๖๓ นั้นแหละ ซึ่งผุกรอบหมดแล้ว ถ้าไปซื้อจากร้านมหามกฏุราชวิทยาลยั 

 –      อรรถกถาซึง่อาจจะหนาเล่มหนึ่ง ๖๐๐ ๗๐๐ หนา้ กร็าคาแค่เล่มละ ๖ บาท ถกูมาก 

     คงจะเป็นราคาสมัยเดมิ แตเ่วลาเอามาเปดิ ตอ้งระวังมาก เก่ามาก เปราะมาก งอนดิ
 เดยีวกห็ักหรือขาดเลย หนึ่ง  กก็ลัวแผ่นนั้นจะหักจะขาดจะป่น สอง ก็กลวัวา่แผ่นนั้น

    จะขาดจากเลม่ เพราะด้ายผุหมดแล้ว แผ่นก็หลุดออกมา พอเปดิทหีนึ่ง เลม่เดียว
         อาจจะกลายเป็น ๒ เล่ม ๓ เล่ม หรอื ๔ เล่ม ใชล้ำบากยากเยน็นกั แสดงวา่ตามปกติ

   ไมม่คีนใช้ ไมม่คีนศึกษา นี่คือสภาพการศึกษาพุทธศาสนาในเมืองไทย
 เพราะฉะนั้น คนที่ศึกษากต็้องเห็นใจหลวงพอ่พทุธทาสว่าท่านจะเรียนอย่างไร 

 ท่านจะคน้อย่างไร แตท่่านก็ยังอตุสา่ห์คน้มาสอนจนเป็นหนังสอืให้เราอา่นกันได้
   ขนาดนี้ นี่คอืท่านตอ้งมีความเพยีรพยายามอย่างยิ่ง ถ้าท่านไม่เหน็ประโยชน์ ท่าน

  จะไปพยายามค้นและอา่นให้ลำบากทำไม แต่ถา้เราไม่รู้สภาพที่เปน็มา ก็มองไม่
 เห็นภาพตรงนี้

 อรรถกถาในเมืองไทยนี้ค้นยากเปน็พเิศษ ตอนนั้นพระไตรปิฎกและอรรถ
   กถาฉบบัคอมพวิเตอรก์็ไม่มี ยงัอีกนาน จะคน้เพื่อดูเรื่องราวต่างๆ ในคัมภีร์วา่เป็น

  อย่างไร ก็คน้ลำบาก ต้องมานั่งพลิกหนังสือเล่มเกา่กรอบนั้นดว้ยความระมัดระวัง 

  บางทีเราต้องการคน้คำหนึ่งที่คิดว่าอยู่ในเล่มนี้ แตจ่ำไมไ่ด้วา่หนา้ไหน กพ็ลกิไป
  ตั้งแตห่นา้แรกยนัหน้าสดุท้าย แตไ่มเ่จอ ก็นกึว่ามนัอาจผ่านตาแต่เราเผลอมองขา้ม

      ไปไม่เหน็ เอาใหม่ พลิกทลีะหนา้อีก รอบสอง บางทคีำเดียวค้นอยู่ ๗ วนักย็งัไม่พบ 

   กฝ็ากไวก้อ่น นี้แหละคือการศกึษาค้นคว้ากย็าก แล้วก็ไม่ค่อยมใีครสนใจศกึษา
จะมีการเลา่เรยีนและพมิพข์ึ้นมากเ็ฉพาะอรรถกถาเลม่ที่ทางคณะสงฆ์ได้

 กำหนดใหเ้ปน็หนงัสือเรียนในหลกัสูตรเปรียญเท่านั้น ซึ่งแนน่อนวา่ตอ้งใชใ้นห้อง
   เรยีน และต้องใช้ในการสอบ จึงมกีารพมิพใ์หมเ่รื่อยๆ ซึ่งก็เปน็เพียงบางเล่มเท่านั้น 

   มีจำนวนไมม่าก และเล่มไหนที่ใชเ้รยีน ผู้เรยีนก็แคใ่หแ้ปลได้ โดยไมค่่อยสนใจเนื้อ
  หาสาระ สภาพความเสื่อมจนล้าหลงัในการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ว่านี้ ชาวพุทธ

เมืองไทยเรานี้จะต้องยอมรับ
  เป็นอนัว่า หลงัรัชกาลที่ ๖-    ๗ มา คัมภีร์บาลีไม่ไดพ้ิมพ์เพิ่มเติมให้เต็ม และเล่ม

   เดมิกป็ล่อยจนผุกรอบ หนงัสือทีผุ่อย่างนั้นก็ยังอยู่ที่ร้านมหามกฏุฯ จนเลย พ .ศ. ๒๕๒๐ 

 เงียบงนัอยู่ราวครึ่งศตวรรษ จึงเริ่มมีการตื่นตัวในการศกึษาค้นควา้คัมภีร์กนัขึ้นใหม ่
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   แล้วถึงตอนที่ต้องการนี้ เราก็ต้องหันไปพึ่งพม่า เวลานี้ ในบรรดาประเทศที่นับถือ
  พุทธศาสนา พมา่นี่เรียกไดว้า่มีคัมภีรภ์าษาบาลีครบที่สุด แล้วในเมืองไทยเราตอน

 หลังที่มาฟื้นงานจัดพมิพค์ัมภีรก์นัขึ้น อยา่งของมหาจฬุาลงกรณราช-  วิทยาลยั หรือ
 ที่ไหนก็แลว้แต่ กต็อ้งพึ่งเขานำเอาของพม่ามาเปน็ต้นแบบในการชำระสอบเทียบกัน 

ขณะท่ีของไทยเรายงัอยู่ในใบลานเปน็อักษรขอม
 รวมแล้วตรงนี้กไ็ด้ความวา่ ท่านพุทธทาสเปน็ข้อยกเว้นรายหนึ่งของยุคสมยั 

 ทา่นใชป้ระโยชน์จากคัมภีร์ทั้งพระไตรปิฎกและอรรถกถาอยา่งมาก ทั้งที่ทา่นอยู่ใน
 ยคุที่ในเมืองไทยเราขาดแคลนคัมภีร์ที่จะคน้คว้าศึกษา และที่มีอยู่บ้างก็ใช้ไดแ้สน

ยาก
   นี่ก็ถือโอกาสเล่าเรื่องเก่าให้ฟัง จะได้เหน็ว่า สำหรบัผู้ศกึษา มนัเป็นเรื่อง

   ธรรมดาทีว่่า เมื่อเราต้องการรู้เข้าใจพระไตรปฎิก เราก็ตอ้งอาศยัอรรถกถา เพราะ
 เมื่อการประมวลพุทธพจนล์งตัวเปน็พระไตรปิฎกแล้ว พระสงฆ์ทั่วทุกแห่งก็สวด

   สาธยายไว้ศึกษาเก็บรักษาเหมอืนกนัหมด คำอธบิายอะไรก็เข้าไปไมไ่ด้ ทีนี้ คำ
 อธิบายและเรื่องราวประกอบตา่งๆ ของพระเถระครอูาจารยท์ั้งหลายก็ไดร้บัการ

  ถ่ายทอดพ่วงเคยีงมากบัพระไตรปิฎกนั้น มอีะไรเสริมเพิ่มขยายก็รวบรวมไว้ๆ เรียก
  ว่าอรรถกถา จน พ.ศ.    ๙๐๐ เศษ จึงลงตวัปดิรายการของอรรถกถา เพราะฉะนั้น 

  อรรถกถากเ็ก่าแก่ แต่มีช่วงเวลายาวนานมาก แล้วกม็าอยู่ระหว่างกลางซึ่งช่วยโยง
เราให้ถึงพระไตรปฎิก

  ทนีี้ อรรถกถาซึ่งใกลช้ิดพระพทุธเจ้าและพุทธกาลมากกวา่เรา อยา่งนอ้ยใน
    แงก่าลเวลา เฉพาะอยา่งยิ่งในด้านภาษา ทา่นใกล้เรื่องยงัรู้ดี มคีำไหนยากๆ ในพระ

   ไตรปิฎก ท่านก็บอกไว้ว่าคำนี้แปลว่าอย่างนี้ เหมอืนกบัเราเรยีนภาษาองักฤษ ดูดิก
  ชันนารีภาษาอังกฤษ ซึ่งให้ความหมายเปน็ภาษาอังกฤษ คำที่ยากกอ็ธบิายด้วยคำที่

  งา่ยกว่า เอาคำที่คุ้นชนิเคยเห็นบ่อยกวา่มาแสดงไว้ บางทีศพัท์ตั้งจากพระไตรปฎิก
 คำเดียว อรรถกถาอาจจะเอาคำอื่นที่ง่ายกวา่หรือพบบอ่ยกว่ามาชว่ยบอกความ

  หมายต้ังหลายคำ ก็ชว่ยเรามากมาย
  ส่วนเรื่องราวประกอบอื่นๆ ก็เปน็เรื่องใหค้ตธิรรมบ้าง เปน็เหตกุารณท์ี่เกดิขึ้น

  ในยคุของท่านนั้นๆ ที่เล่าไว้หรอืเล่ากนัมาบ้าง เปน็ความเชื่อถือในถิน่ในยุคสมัยบา้ง 

 เราก็ดูประกอบไป หรือใช้ปัญญาพจิารณาจบัสาระหรอืเลือกคัดกลั่นกรองเอา 

  อย่างน้อยก็ได้ความรู้เกี่ยวกบัภูมิประวัตศิาสตร์ ฯลฯ ผู้ที่รู้จักใชป้ระโยชนจ์ากอรรถ
 กถากจ็งึได้ประโยชน์มาก เป็นธรรมดา

 ที่ได้พูดมาก็ให้เหน็ว่า หลวงพอ่พุทธทาสทา่นไดเ้อาอรรถกถามาอา้งมาใช้
 ประโยชน์ อีกดา้นหนึ่งทา่นก็เตอืนวา่อย่าไปหลงงมงายเชื่อเรือ่ยเปื่อยอยา่งที่ทา่น

 “พูดเมื่อกี้ว่า อย่ามอบตัวใหก้ับอรรถกถาอย่างไมล่มืหลูมืตา”   ท่านใช้คำนี้ เราก็จะ
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  ได้มทีา่ทีที่อาจจะเรียกว่าพอดี ไม่ใช่ว่าเลยเถดิไปสดุโต่ง ข้างหนึ่งที่อาจจะเชื่องม
 งายว่าต้องเปน็อย่างนั้นไปหมดทั้งสิ้น หรืออกีข้างหนึ่งก็ปฏเิสธหรือถงึกบัดูถูกไป

 ตามเขาโดยตัวเองไม่ไดรู้้ความจริง
  ขอโอกาสอ่านอีกหนอ่ย ถอืวา่คยุแบบกนัเอง ท่านพุทธทาสยังพูดตอ่อีกเยอะ 

ทา่นกล่าวว่า

  ฉะนัน้เราจึงต้องมีธรรมะที่เหมาะสมแก่วัย ที่วัยนั้นๆ จะพอรับ
   เอาได้ หรือเข้าใจได้ ขอ้นี้ท่านเปรียบไว้ในอรรถกถาวา่ “ขืนป้อน

 …ข ้า ว ค ำ ใ ห ญ ่ๆ แ ก เ่ ด ก็ ซ ึ่ง ป า ก ย งั เ ล ็ก ๆ ”
  ท่านผู้เป็นนักปราชญ์แห่งยุค เช่น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

กรมพระยาวชิร  ญาณวโรรส ทา่นก็ทรงแนะไว้อย่างนี้, แถมทรงแนะ
 ใหก้ระทำการวจิารณ์เช่นนี้ แมแ้กป่กรณ์ชั้นบาลีสังคีติดว้ยซำ้ไป, 

 และข้าพเจ้า ก็ไดท้ำตัวเป็นสานุศิษย์ที่เชื่อฟงัอย่างดขีองทา่นตลอดมา
…  

 “ ”   คำว่า ปกรณ์ชัน้บาลีสังคตีิ ก็คือพระไตรปฎิก ที่ท่านว่ามานีเ้ป็นตวัอย่างของ
  การรู้จกัศึกษา หมายความว่า ประเพณทีี่จะฟื้นฟกูารศึกษาพระไตรปิฎกนั้นไดม้ไีด้

    ทำกนัมาเรื่อยๆ หรอืเป็นคราวๆ อย่างสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ
  รญาณวโรรส ก็ทรงนิพนธ์เตือนไว้มาก

   ในการศกึษางานของครูบาอาจารย์รุ่นเกา่ๆ นั้น ทา่ทสีำคัญอย่างหนึ่งคอื ควร
   ระลึกวา่ ทา่นมาก่อนเรา ท่านอยู่ในภาวะที่อปุกรณ์เป็นต้นไม่บริบรูณ์อยา่งเรา เรียก

     ง่ายๆ วา่ เสยีเปรียบเรา ทา่นยงัทำได้ถงึขนาดนี้ เราก็ตอ้งเหน็คุณค่าของทา่น อย่า
  มวัไปว่าท่านวา่บกพร่องอยา่งไร เรามาดูว่าท่านทำมาได้อย่างนี้แลว้ เรามีโอกาส

   มากกว่า และบางทโีดยไมรู่้ตัว เราเริ่มต้นบนฐานของท่าน ท่านต้องเริ่มมาจากแทบ
    ไมม่ีอะไร หรือมีนอ้ยจรงิๆ แล้วท่านทำมาใหเ้ราแค่นี้ คนเก่าทำไว้ไดเ้ทา่ใด ก็กลาย

เป็น  ฐานใหแ้กเ่ราเทา่นัน้ เราเอาหรอืไดจ้ากทา่นทีเ่ตรยีมไวใ้หพ้รอ้มหรอืไวบ้า้งแลว้ 

 เรากต็อ่ขยายออกไปใหบ้ริบรูณข์ึน้ไดอ้กี อนันี้กเ็ปน็การอยูใ่นสายของการศกึษาทีจ่ะ
 เสริมต่อเพ่ิมพูนขยายก้าวหน้าไป

  บางสว่นกแ็นน่อนเปน็ธรรมดาวา่ ทา่นก็อาจจะไมท่ันเห็น หรือตกหล่นขาด
   พร่องเผลอพลาดไปบา้ง ก็นา่จะให้อภยั อยา่ไปมวัถอืสาตั้งหน้าด่าวา่ เราศกึษากไ็ด้

  รู้เข้าใจ แล้วจัดปรับแก้ไขใหย้ิ่งบรบิูรณ์สมบูรณ์ และเกบ็หลกัฐานทั้งหมดไวใ้หค้น
 รุ่นหลังเพือ่เขาจะไดม้โีอกาสพจิารณาโดยเราก็จะไม่กลายเป็นผู้ผกูขาดทางปัญญา

   ในแง่หนึ่งก็เหมือนกบัวา่ เมื่อปลกูสรา้งอะไรอยา่งหนึ่ง คนกอ่นๆ ทำขึ้นมาแค่
   ไหน คนใหมก่ต็่อขึ้นไปจากนั้น มีอะไรขาดพรอ่งก็ปรับแกไ้ป มีกรณีนอ้ยนกัที่จะ

   ตอ้งรื้อเก่าทิง้และเริ่มใหมท่ั้งหมด เมื่อเป็นกรณีทั่วไป ทา่ททีี่ถกูต้อง ก็ไม่ใช่ทั้งไป
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 มวัทบุทำลายของเก่า และไม่ใชม่วัเกาะติดยดึคาที่อยู่แค่นั้นโดยไมย่อมคบืหน้าต่อไป  

   เรารำลึกในแงน่ี้ เมื่อจะรกัษาทา่ทีที่ถูกตอ้ง ก็มองมั่นที่เจตนา ว่าที่แท้กจ็ะทำเพื่อ
    ประโยชน์สุขแก่ประชาชนนั้นเอง โดยมุง่หาความจรงิ ความถูกต้อง ความดีงาม คือ

  มุ่งสู่ธรรมและเพื่อธรรม นี่กเ็ป็นการสืบสาย และสบืสาน
 ขอยกเร ื่องที่ทา่นพุทธทาสอ้างอรรถกถามาใหด้ ูอ ีกหน่อย ขอใหส้งัเกต

 ประเภทของเรื่องราวและคำอธิบายที่ท่านนำมาใช้ประโยชน์ คราวนี้มาในหนงัสือ 

พทุธจรยิา   หน้า ๓๙๗ ดังนี้

    เรื่องที่ ๔ เด็กตงีูตามประสาเดก็ ตอ่ไปนี้ เป็นเรื่องในอรรถกถา 
  ซึ่งอธิบายพระบาลี ในทัณฑวัคคธรรมบท มีเร ื่องพระพุทธเจ ้าไป

   บณิฑบาตตามเคย ผา่นไปท่ีถนนในเมืองสาวตัถี เห็นเด็กเลก็ๆ กลุ่มหนึ่ง  
 รมุกันตงีู พระพุทธเจ้าตรสัวา่อย่างไร.  … พระพทุธเจา้ทา่นตรสัเปน็
  ขอ้ความ ๒ ชนดิ:     ขอ้ที่ ๑ วา่ ตวัเองกห็วงัจะไดค้วามสขุ แลว้กไ็ปเบยีด

 เบียนผู้อ่ืนด้วยเคร่ืองเบียดเบียน อย่างน้ีเสร็จแล้วไม่มีทางท่ีจะได้ความสขุ. 
     ข้อที่ ๒ วา่ ผู้ใด ตนเองกห็วังที่จะไดค้วามสขุ แลว้ไมเ่บยีดเบยีนใครด้วย

 เครื่องเบียดเบียน ผู้นี้คร้ันละ,  หลังจากนี้แล้ว จะได้ความสขุ, ทำใหเ้ดก็ๆ 
…น ี้ห ย ดุ ต ีง ู .

  นี้เปน็เรื่องที่มาในอรรถกถาธรรมบท เรามักเรียกกันวา่นิทานธรรมบท ท่านยก
  เอาพุทธพจนม์าตั้งแล้วกอ็ธิบาย คำอธบิายนั้นแหละเรียกว่าอรรถกถา เรื่องราวนี้มา

    ในอรรถกถา คือ ในพระไตรปิฎกมแีตค่าถาพทุธพจน์สั้นๆ เป็นตวัสภุาษติ แล้วอรรถ
 กถากอ็ธบิายใหเ้รารู้วา่ พระพุทธเจา้ปรารภเรื่องราวเหตุการณอ์ะไรจึงตรสัคาถา

    สั้นๆ นั้น เรื่องราวเป็นมาเป็นไปอยา่งไร และลงเอยในรปูไหน อรรถกถาจะเลา่ทั้ง
 หมดนี้ไว้ เราก็ไดป้ระโยชนจ์ากอรรถกถาอย่างนี้

  อีกแง่หนึ่ง เหมือนอยา่งที่สมเด็จพระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโร
   รส เคยประทานคำแนะนำไว้วา่ กินมงัคุดอย่ากนิทั้งเปลอืก ตอ้งเอาเปลอืกออกกิน

แต่เนือ้    ขอให้นกึถึงเรื่องในวรรณคดี บางทเีขาจะเขยีนอะไรต่างๆ ให้นา่สนใจ ใหจ้งู
  ใจ ก็พรรณนาให้ไพเราะหรือใหต้ื่นเตน้นกัหนาแตว่า่เกินความจรงิ เรากไ็มต่อ้งไป

  ตดิขอ้งอยู่กบัพวกขอ้ความถ้อยคำ หรือเรื่องราวทีเ่ขาเอามาชกัจูงคน โดยทั่วไป 

 ส่วนที่ทำให้จับจิตสนใจมกัเป็นเรื่องที่ตอบสนองความนยิมของยุคสมัย อยา่งเรื่อง
   ฤทธิ์เดชปาฏิหาริย์ โดยเฉพาะเด็กๆ และเหลา่ชาวบ้าน ถา้ท่านไมเ่ลา่เรื่องฤทธิ์

 "   เหมือนจะบริโภคผลไมม้ีเปลือกหนา ต่างวา่มงัคดุหรือเงาะ ขบเข้าทั้ง
เปลือกกฝ็าด, และจะถือเสียว่าเปน็ของไมค่วรบริโภคหรือ? เข้าใจเช่น
นั้นไม่ถกู,  ควรปอกเปลอืกปล้อนเอาแต่เนื้อใน ก็จะบริโภคกลนืลงคอ, 

   อีกฝ่ายหนึง่ ถ้าเชื่องมงายไปตามหนงัสอื ไมใ่ชว้จิารณญาณ กไ็ม่ใช่
 นักตำนาน เปน็ผู้ไม่รู้เทา่หนงัสอืไป." (พทุธประวัติ  เล่ม ๑, ร.พ.มหา

มกุฏราชวทิยาลัย, พ.ศ.๒๕๑๙,  หน้า ค)
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  ปาฏหิารยิ์ คนสนใจก็นอ้ย แล้วกค็งไม่ชวนใหเ้อามาเขยีนเป็นภาพฝาผนังเป็นตน้ 

 ทา่นก็เอาฤทธิ์เดชปาฏิหารยิ์มาเล่าเป็นเครื่องจูงให้สนใจมาอ่าน แต่สิ่งที่ตั้งใจนำ
 เสนอที่แท้ก็คอืสาระทางธรรม

   ในยคุน้ีกเ็หมอืนกนั คนเขียนการ์ตนูธรรมะหรอืการต์นูอะไรๆ ใหเ้ดก็ กอ็าจจะมี
  เรือ่งราวทีใ่ช้เทคโนโลยลีำ้เลิศเลยยคุ เชน่ออกไปรบกนันอกโลก ซึง่ไมเ่ปน็ความจรงิ 

 กค็อืฤทธิป์าฏหิารยน์ัน่แหละ  เปน็สว่นจงูความสนใจ แตส่าระทีต่อ้งการนำเสนอกค็อื
 หลักธรรม เป็นเร่ืองท่ีเราต้องวางท่าทีให้ถูกต้อง

  ขอใหดู้เรื่องทีท่่านพทุธทาสนำมาเล่าอีก

       เรื่องที่ ๕ เดก็ ๆ ใสบ่าตรพระมหากัสสป เรื่องที่ ๕ นี้ก็เป็นเรื่องใน
อรรถกถา …เหมือนกัน

 นี่แสดงวา่ทา่นพุทธทาสคุ้นกับอรรถกถามาก และทา่นก็พอใจนำอรรถกถามา
  ใช้ประโยชนเ์ยอะแยะ ท่านไม่ไดร้ังเกียจหรือดถููกอรรถกถา แตบ่างทถีึงจุดที่ทา่น

  เกรงว่าคนจะไปหลงงมงาย ทา่นก็ตหีนกัเหมือนกัน ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของวธิีการ 

  บางท่านใช้วิธีนุ่มนวล บางทา่นใช้วิธแีรง ซึ่งเปน็ลักษณะเฉพาะตัวของแตล่ะท่าน 

  บางท่านต้องการกระตุกกว็่ากันหนักๆ ไมต่้องไปถอืสากันนกั เอาเป็นวา่มองไปที่
  เจตนามุ่งประโยชน์สขุของชาวประชา และวางท่าทีให้ถูกต้อง

 อกีตวัอยา่งหนึง่ ในเรือ่งเถรวาท-   มหายาน เราไปอา่นงานบางเลม่ ทา่นพดูไว้
  แบบน้ี เราก็อาจมองว่าท่านมทีา่ทีแบบน้ี แล้วเราก็อาจจะจบัยดึเป็นภาพของทา่นในแง่ที่

เราตคีวามและมองทา่นใน  คราวนั้น แลว้ถ้าเราไปอา่นหนงัสือของทา่นซึ่งพูดเรือ่ง
   เดยีวกนัในที่อื่น ท่านก็อาจจะพดูอกีแบบหนึ่ง ในลักษณะที่เข้ากับบริบทอันนั้น ซึ่งมี

  จุดมุ่งหมายอกีอย่างหนึ่ง ถา้เรามองไมท่ั่วรอบ กอ็าจจะเขวได้
 ขอยกตัวอย่างจากหนงัสือสองเล่ม ส่วนท่ีพดูถึงเรือ่งเถรวาท-  มหายาน ในหนังสอื 

 อิทัปปัจจยตา    หน้า ๒๓๘ ท่านเทศน์ไว้ว่า

 การเรียกว่าเถรวาทหรือเรยีกว่ามหายานนัน้ มนัแสดงขอ้ขัดแยง้
กันอยู่ในตัวแล้ว.  เมื่อมขี้อขดัแย้งแล้ว ก็เรยีกว่าไว้ใจไม่ได้. มันตอ้ง

   เป็นพุทธศาสนาที่ไม่เป็น เถรวาท ไม่เป็นมหายาน คือเปน็พทุธศาสนา
เดิมแท้นั่นเอง… .

   นี่ฟังไว้ ตรงนี้ไม่เอาละนะ ทั้งเถรวาทและมหายาน แล้วยงัมขี้อความอื่นที่ตี
 เรื่องคำว่าเถรวาทอะไรนั่นดว้ย

 ทนีี้ไปดอูีกเล่มหนึ่งช่ือ ตลุาการิกธรรม    หนา้ ๒๔๘ ทา่นเทศนไ์ว้อย่างนี้

 การที่จะถือใหเ้ป็นแบบอยา่งแตอ่ย่างเดียวนั้น ไม่เปน็วิสัยที่จะทำ
   ได้ เช่นลทัธิพุทธศาสนาที่เรียกตวัเองว่า เถรวาท หรือที่คนอื่นเรียกว่า 

     หินยาน คอืพุทธศาสนาอย่างไทย อย่างลังกา อย่างพมา่ เหล่านี้ ตั้งอยู่
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 ในฐานะที่ต ่างกนัเปน็อันมาก  จากอีกพวกหนึ่ง ซ ึ่งเร ียกตัวเองว ่า 
มหายาน. สถาบันซึ่งยึดถือกันมั่นคงของฝ่ายเถร  วาทนั้นก็คือ การที่

 ไม่ยอมแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆ ที่พระพทุธเจ้าทรงวางไวแ้ลว้. ข้อนี้
 ตรงกันข้ามจากฝา่ยมหายาน ที่นิยมแก้ไขเปลี่ยนแปลงทนัทีที่รูส้ ึกว่า

ควรจะปรับใหเ้ข้ากบัสิ่งแวดล้อม.  โดยเหตนุี้เอง พุทธศาสนาอย่างเถร
วาท   จึงยงัมอีะไรๆ คลา้ยกับที่เปน็อยู่ในสมัยครั้งพุทธกาล เปน็อยา่ง
มาก,    แมท้ ี่สดุแตก่ารกินอยู่ น ุ่งห ่ม และการทำกิจประจำวนั ก ็ย ัง
เหมือนกับเมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว. ส่วนฝา่ยมหายาน  นั้น มีการปรับ

   …ปรุงกันใหม่ทกุอยา่งทกุประการ แม้กระทั่งตัวหลักลทัธิ ดังนี้เปน็ต้น  
 หวงัวา่ทา่นที่จะออกไปเปน็ตุลาการ คงจะได้เผชญิปญัหาเหลา่นีข้้าง

 หน้า ขอได้เคารพตอ่สถาบันของพทุธศาสนาอย่างเถรวาทให้เหมาะ
สมแก่กรณีด้วย.  ส่วนที่เกี่ยวกับฝ่ายมหายานนั้น เชื่อว่าคงจะเปน็การ

 สะดวกสบายกว่า ในการที่จะปฏิบตัิหน้าที่อะไรไปตามที่เห็นสมควรแก่
การแก้ไขเปล่ียนแปลง

  เมื่อกีท้า่นบอกวา่ตอ้งเป็นอยา่งเดียว เปน็แตข่องเดิมแท้ ไม่เปน็เถรวาท
  มหายาน แต่คราวนี้ทา่นบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทีจ่ะใหเ้ปน็อย่างเดยีว ถา้คนอา่นไปเพ่ง

  โทษ กจ็ะวา่ทำไมท่านพดูไม่สมำ่เสมอ แต่ถา้เขา้ใจเจตนาของทา่นว่าเป็นอย่างไร 

  ท่านพูดในสถานการณ์ไหน มุ่งสาระหรือประโยชน์ใด ข้อความแวดลอ้มเป็นอยา่งไร  

 อันหนึ่งมุ่งสาระตรงไปที่ธรรม อกีอันหนึ่งพดูถงึการปฏิบัติดำเนนิการในสังคมที่ผู้
     คนสือ่สารปฏิสมัพนัธก์นั จะว่า อนัหนึง่มุ่งปรมตัถ์ อกีอันหนึ่งวา่ตามสมมติ ก็ได้ จะ

   อย่างไรกต็าม ถ้าเขา้ใจแยกแยะ ก็จะได้ประโยชน์ และไมเ่อยีงด่ิงไปด่ิงมา
เฉพาะอยางยิ่ง ถาฟง-อานทานตรงนี้ ที่วา

สถาบันซึ่งยึดถือกันมั่นคงของฝ่ายเถร  วาทนัน้ก็คือ การที่ไม่
 ยอมแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆ ที่พระพุทธเจา้ทรงวางไวแ้ล้ว. ขอ้นี้ตรง

 กันข้ามจากฝา่ยมหายาน ที่นิยมแก้ไขเปลี่ยนแปลงทันททีี่รู้สึกว่าควร
จะปรับใหเ้ข้ากบัสิง่แวดล้อม.  โดยเหตนุี้เอง พุทธศาสนาอย่างเถรวาท

  จึงยังมีอะไรๆ คลา้ยกับที่เปน็อยู่ในสมัยครั้งพุทธกาล เป็นอย่างมาก, 
   แม้ที่สุดแต่การกินอยู่ นุ่งหม่ และการทำกจิประจำวัน กย็งัเหมือนกับ

เมื่อสองพนักวา่ปมีาแลว้. สว่นฝา่ยมหายาน  นั้น มกีารปรบัปรงุกนัใหม่
  …ทกุอย่างทกุประการ แม้กระทั่งตัวหลักลทัธิ ดังนี้เป็นต้น

   นี่ถ้ามาอ่านตรงนี้ กอ็าจมองไปอกีอย่างหนึ่ง ในแง่ว่า ถ้าจะเอาพทุธศาสนาที่
   ใกลเ้คยีงของพุทธกาล กต็้องเอาเถรวาท ถา้ไปเอาของมหายาน กเ็ปลี่ยนแปลงไป

 แล้วแม้แตต่ัวหลักลัทธิ
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  ทนีี้เมือ่ทา่นบรรยายต่อไป ทา้ยเรื่องก็พบบรบิท แล้วเราก็จะเห็นสถานการณ์
 และจุดหมายของเรื่อง ดังนี้

 หวังว่าท่านที่จะออกไปเป็นตลุาการ คงจะไดเ้ผชญิปญัหาเหลา่นี้
 ข้างหน้า ขอได้เคารพตอ่สถาบันของพทุธศาสนาอย่างเถรวาทให้

เหมาะสมแก่กรณีดว้ย.  สว่นที่เกี่ยวกบัฝา่ยมหายานนั้น เชื่อว่าคงจะ
 เป็นการสะดวกสบายกวา่ ในการที่จะปฏิบตัิหน้าที่อะไรไปตามที่เหน็

สมควรแกก่ารแกไ้ขเปลี่ยนแปลง

 อนันีเ้ปน็ทา่ทใีนเชงิปฏบิตักิารทางสงัคมของบคุคลทีเ่ขา้มาเกีย่วขอ้ง เชน่ 

  ตลุาการพงึตระหนกัว่า ถ้าการพจิารณาคดีไปเก่ียวข้องกับหลักวินยัของเถรวาท กต็อ้ง
 เข้าใจ และปฏบิตัใิหถ้กู    ตามความมุ่งหมาย แตถ่า้ไปเจอมหายาน กอ็ีกแบบหนึ่ง อย่าง

  ที่ท่านบอกว่าอาจจะสะดวกสบายกวา่ เป็นต้น
    อีกอยา่งหนึ่ง เราอาจตีความไดว้่า ในระดบัศลี เถรวาทจะเอาจริงเอาจงั แม้ถึง

ตวัท่านพุทธ-    ทาสเอง เพราะทา่นเป็นพระภกิษุเถรวาท ซึ่งถอืวนิัย ถอืศลีแบบเถรวาท 

   ท่านก็เคร่งครัดเอาจรงิเอาจัง ไมย่อมให้ผดิเพี้ยน แต่ในระดับปญัญา ท่านก็
 พยายามหาความจรงิโดยไม่ยึดติด

  นี่เราก็วา่ไปโดยสรุปเอาเองนะ อยา่งที่บอกว่าอาตมาตั้งขอ้สงัเกต กอ็ยา่ไป
    เชื่ออาตมา ลองตั้งข้อสังเกตวา่ ถ้าในระดับศีล ก็ตอ้งใหถู้กตอ้งเครง่ครดั แล้วถ้าใน

  ระดบัปญัญา กเ็ปิดกว้างให้วิเคราะห์อยา่งเต็มที่ อันนี้เป็นเพียงข้อสังเกตเพื่อให้เรา
  ได้มาศึกษากัน แตอ่ย่างน้อยกจ็ะมีทา่ททีีพ่อดีหรอืใกลค้วามพอดมีากขึ้น โดยมสีติ

ที่จะร้ังตัวไมใ่หเ้อยีงด่ิงหรือไปสดุโตง่
  เอาตัวอยา่งในดา้นหลกัธรรมโดยตรงสักเรือ่งหนึง่ เปน็ทีรู่ก้นัดวีา่ ทา่นพทุธทาส

  สอนมากมายในเร่ืองความไมย่ดึมัน่ถอืมัน่ และใหป้ล่อยวาง ทา่นเนน้ท่านยำ้เรือ่งนีอ้ยู่
    เสมอ แตผู่ฟ้งั ผูป้ฏบิตัิ ตลอดจนผูว้จิารณ์ กต็อ้งทำความเขา้ใจคำสอนของทา่นให้

   รอบคอบ ไมใ่ชว่า่ พอทราบวา่ทา่นเนน้หรอืกำชบัไมใ่หย้ดึมัน่ถอืมัน่ แลว้ไมท่นัดทูา่น
  ใหท้ัว่ตลอด กล็งความเหน็ของตวัเองหรอืจบัยดึเอาเลย กลายเปน็สดุทางไปสองฝา่ย 

   พวกหนึง่กว็า่ฉนัเป็นนักปฏบิตัจิริง ไม่ยึดมัน่อะไรท้ังนัน้ ส่วนอกีพวกหนึง่ กว็า่ท่านพทุธ
   ทาสสอนแบบนี้ ทำใหค้นไมป่ฏบิตักิารตา่งๆ อยา่งจบัมัน่จรงิจงั ซึง่กลายเปน็อนัตราย 

เสียหายท้ังคู่
   เพือ่รวบรดั ขอยกคำสอนของทา่นทีถ่อืไดว้า่อธบิายเรือ่งนีช้ดัๆ ตรงๆ สกัหนอ่ย

   มาให้พิจารณา สักแห่งหน่ึง มาใน อาสาฬหบูชาเทศนา     เล่ม ๑ หน้า ๓๑๙ ว่า

…   ก็อาจจะเข้าใจในข้อที่ว่า บญุกศุล กเ็ป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง, … 
 ดงันี้เปน็ตน้.  ความยดึมั่นถอืมั่นในบุญกุศล จนถึงกับมัวเมาในบญุนั้น
ก็ย่อมไม่เกิดขึ้น;   แมน้ี้กเ็รยีกว่า ธรรมจกัษุ ดว้ยเหมือนกัน, คอืเปน็
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 ธรรมจักษทุี่สงูขึ้นไป เหน็แจ้งในสิ่งที่คนทั้งหลายชอบยดึมั่นถอืมั่นนั้น 
ว า่ เ ป ็น ส ิ่ง ท ีไ่ ม ค่ ว ร ย ึด ม ั่น ถ อื ม ัน่ .

    นี่แหละเราจะเห็นไดว้่า สิ่งที่เรียกวา่ ธรรมจักษุ นั้น ถา้มีขึ้นโดย
  แทจ้ริงแล้ว ย่อมเห็นสิ่งทัง้หลายทั้งปวง  โดยความเปน็ของที่มกีารเกดิ

 ดับเปน็ธรรมดา ดว้ยกนัทั้งนั้น,  มนัจงึปลอ่ยวางสิ่งทั้งปวงอยู่ในตวัมัน
   เอง โดยไม่ต้องเจตนาจะปลอ่ย คนที่ไม่มธีรรมจักษุนั้น ไมม่กีารปลอ่ย; 

แม้ตั้งอกตั้งใจว่าจะปลอ่ย;   ตั้งเจตนาว่าจะปลอ่ย มันก็ปลอ่ยออกไปไม่
  ได้ เพราะมันไมรู่้ตามที่เป็นจริง  วา่สิ่งทั้งหลายทัง้ปวงมีการเกิดขึ้น

 แ ล ะ ด ับ ไ ป เ ป ็น ธ ร ร ม ด า ด งั น ี้.
เขากลบัไปเห็นเสยีว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแทถ้าวร, ยึดมั่นถือมั่นเอาได ้

 เอามาเป็นตัวกู เปน็ของกูได้;   มคีวามม่ันหมายสำคัญอย่างนีแ้ล้ว มันจะ
ปลอ่ยไดอ้ยา่งไรกนั;  จะปลอ่ยไดก้แ็ตป่าก  หรอืแตท่ำทา่ทาง;  สว่นใน

 จติใจแทจ้รงินัน้ หามกีารปลอ่ยวางไม่.  ตอ่เมือ่ใดไดท้ำใหธ้รรมจกัษ ุ
 หรอืดวงตาเหน็ธรรมนีเ้กดิขึน้แลว้;   เมือ่นัน้มนักป็ลอ่ยของมนัเอง โดย

…ไ ม ต่ อ้ ง เ จ ต น า

    เรื่องนี้คงพดูแตเ่พียงสั้นๆ วา่ ความไมย่ึดมั่นถือมั่น และปล่อยวางที่แท้นั้น จะ
     เกิดขึ้นได้ เกิดขึ้นเอง และเกดิขึ้นจรงิ ดว้ยปัญญา เราไมอ่าจเสแสร้งได้ ผู้ศึกษาตอ้ง

   รู้จักแยกระหวา่งความไม่ยึดมั่นถือมั่นและปลอ่ยวาง ของผูฝ้ึก กบัผูพ้น้แลว้
พดูสั้นๆ นยัหนึ่งวา ความไมยึดมั่นที่แท กินความตลอดไปถึงวา ไมยึดมั่นในความไมยึดมั่น

ดวย ซึ่งจะทำใหการปลอยวาง ไมกลายเปนการปลอยปละละเลย (คือความประมาท) นี้เปน

ดลุยภาพแหงบรูณาการที่พสิูจนตวัมันเองอยูในตัว

 เป็นอนัว่า การทีจ่ะไปพดูเรื่องมองอนาคตหรืออะไรกต็ามโดยผา่นงานของ
   ท่านพุทธทาสนี้ กอ่นจะถึงข้ันนั้น มนักลายเป็นว่า การมองของเราในเรื่องอนาคตนั้น  

 ก็มาขึ้นตอ่การที่วา่เรามองแนวคิดและผลงานของท่านอย่างไรกอ่น อนันี้เปน็เรื่อง
   พื้นฐานเลยทีเดียว ซ่ึงตอ้งชัด มิฉะนั้นเราอาจจะกา้วขา้มข้ันตอนไปกไ็ด้

ถา้คนท่ีมาพดูเรือ่งมองอนาคตหรอืมองการจัดการอนาคตผ่านแนวคดิชวีติของ
  ทา่นพทุธทาสนัน้ แตล่ะคนกม็ใีนใจของตวัเอง ซึง่มองแนวคดิของทา่นไวค้นละอยา่ง 

  เสรจ็แลว้กอ็าจจะมาพดูไปคนละทางสองทาง เพราะฉะนัน้ การทีจ่ะมองเรือ่งทีต่ัง้ไว ้

  เราจึงต้องชัดว่า แนวคิดชีวิตของท่านเป็นอย่างไร
 สำหรับอาตมาก็ไดเ้สนอตั้งแตต่้นวา่ให้มองตั้งแต่เจตนาของท่าน ถ้าเราแน่

 ใจวา่ท่านมเีจตนาทีจ่ะสนองพุทธประสงคร์ับใช้พระพุทธเจ้า ในการประกาศธรรม
 เพื่อประโยชน์สุขแก่พหูชนด้วยเมตตาการุณย์ต่อชาวโลก เมื่อทา่นตั้งใจทำงานนี้

  ถึงกับอุทิศชวีิตใหท้ั้งหมด งานของทา่นที่ออกมากเ็พื่อสนองวัตถุประสงคน์ี้ แล้วเรา
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  ก็มองทา่นออกในแงห่นึ่ง และถ้าเรามีเจตนาที่สอดคล้องกบัแนวทางนี้ดว้ย กเ็ป็น
  เรื่องท่ีน่าอนโุมทนา อยา่งน้อยตวัเราเองกเ็ข้าทางแล้ว

 ถา้ท่านพทุธทาสมเีจตนาอยา่งนัน้ซึ่งถอืวา่เป็นกุศล เรากต็อ้งทำเจตนาของเรา
  ใหเ้ปน็กศุลอย่างนั้นดว้ย ในการมาพูดเรื่องของทา่นพุทธทาสกัน อย่างน้อยขอให้

    เรามีเจตนาที่เปน็กศุล โดยมุ่งศกึษางานของทา่น เพื่อเอามาใช้ เอามาสอน เอามา
  เผยแพร่เพื่อประโยชนส์ขุของประชาชน เพื่อทำให้โลกอยู่ร่มเย็นเปน็สุข ถา้ทำได้

  อย่างนี้ ก็คิดว่าเป็นส่วนท่ีเราจะได้สนองงานรับใช้ทา่นพุทธทาส
 ในขณะทีท่า่นพทุธทาสสนองงานรบัใชพ้ระพุทธเจา้ เรากม็าศึกษางานของ

  ทา่นพุทธทาส และมาจัดงานร้อยปีทา่นพุทธทาส เป็นการจำกัดขอบเขตลงมาในขั้น
  สนองรับใช้ทา่นพทุธทาส เมื่อทำอย่างนี้ กก็ลายเป็นว่าเราไดร้ับใช้ทั้งสองระดบั 

 เพราะวา่ทา่นพุทธทาสสนองงานรับใช้พระพุทธเจา้อยู่แลว้ เมื่อเราสนองงานรับใช้
  ท่านพุทธทาส กก็ลายเป็นว่าเราไดส้นองงานรับใชพ้ระพุทธเจา้ไปด้วยในตวั

  เรื่องเป็นอย่างนี้ คือ เราไมม่ีกำลงัของเราเองพอที่จะสนองงานรบัใชพ้ระพทุธ
  เจา้ได้ทนัทีโดยตรง เพราะบางทีเราเข้าไมค่่อยถงึคำสอนของพระพุทธเจา้ เราก็มา

 อาศัยทา่นพทุธทาสเป็นหนทางให้ โดยที่ทา่นช่วยนำเสนอคำสอนของพระพทุธเจ้า
 ใหเ้ขา้ใจง่าย เราก็มาอาศยัทา่นพทุธทาสในการที่จะเขา้ไปสู่คำสอนของพระพทุธ

  เจา้นั้น แลว้เราก็สนองงานรับใชท้่านพุทธทาส โดยสอดคล้องหรือชว่ยหนุนการที่
 ท่านสนองงานรับใช้พระพุทธเจา้

 ต้องยอมรับว่า เมืองไทยได้หา่งเหินจากการศึกษาพระพทุธศาสนามานานมาก 

 ทา่นพุทธทาสเป็นผู้บุกเบิกใหญท่า่นหนึ่งที่สำคัญในยคุปัจจบุนั ซึ่งมุง่จะทำใหก้าร
 ศึกษาพระพทุธศาสนาเข้าสู่สาระอย่างเป็นจริงเป็นจัง

   อย่างในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระองค์เสดจ็ประพาสในท้องถิ่นตา่งๆ ไดท้อดพระ
 เนตรสภาพความเป็นไปหลายอยา่งที่ไมน่่าพึงพอใจ ก็ทรงเป็นห่วงประชาราษฎร์

 และพระพุทธศาสนา ครั้งหนึ่ง  เสดจ็ในหวัเมอืง แลว้ไดม้พีระราชหตัถเลขามายงั
 สมเดจ็พระมหาสมณเจา้ กรมพระยาวชริญาณวโรรสซึง่เปน็ประมขุฝา่ยสงฆต์อนนัน้ 

ทรงปรารภว่าพระเทศน์สอนชาวบ้านมี   แต่เรื่องนิทาน หาข้อปฏบิตัยิาก ไม่น่าเลื่อมใส 

“ เหน็ว่าการศาสนาใน  หวัเมอืงอยูข่า้งจะเหลวไหลเสือ่มทรามมาก เพราะไมม่หีนงัสอื
   แสดงขอ้ปฏิบัติทีจ่ริงแท้สำหรับเล่าเรียน มแีตห่นงัสือท่ีเหลวๆ ไหลๆ ฤๅหนงัสือท่ีลกึเกนิ

…ไป ”   ทรงพระราชประสงคใ์หม้ีหนังสือเทศน์ที่เขา้ใจง่ายๆ สง่ออกไปให้พระสงฆ์
 ตามหวัเมอืงเทศนาส่ังสอนประชาชน

  ประมวลพระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ
รญาณวโรรส: พระราชหัตถเลขา-ลายพระหัตถ์ (มหามกุฏ-ราช
วิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๑๔,  หน้า ๕๔)
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 เวลาผา่นมาคร่ึงคอ่นศตวรรษ สภาพเสื่อมทรามนั้นก็ดูว่าแทบจะไม่มีอะไรดขีึ้น 

 ในสมัยที่อาตมาบวชเณรใหม่ๆ ในชนบททั่วไปก็นยิมมีเทศนก์ันในเรือ่งที่ไมมุ่่งเนื้อ
  หาสาระหรือหลกัธรรมนอกจากจำพวกนิทานแลว้ ก็มุ่งที่ความตลกโปกฮา แล้วก็

 เรื่องพรรณนาอานิสงส์ มรีา้นคา้ใหญแ่หง่หนึ่งพิมพ์ใบลานเทศนาเร่ืองอานสิงส์ตา่งๆ  

    ออกมามากมาย เช่น อานิสงสส์รา้งระฆงั อานิสงส์สร้างหอระฆัง อานสิงสส์รา้ง
      กำแพงวดั อานิสงส์สร้างเวจกุฎี ฯลฯ ฯลฯ อานิสงสส์รา้งอะไรๆ เต็มไปหมด สรา้งนั่น

   สรา้งนี่แล้วกไ็ปเกดิเป็นเทวดา มีนางฟ้าเท่านั้นเทา่นีเ้ป็นบรวิาร เกิดมาเปน็คน กจ็ะ
  ร่ำรวย มียศศกัด์ิใหญ่โตอยา่งนั้นๆ มแีต่ทำนองนี้
พระราชหตัถเลขาซึ่งทรงหว่งใยการพระศาสนา  ในหวัเมอืงนัน้ (พ.ศ.๒๔๒๙) 

   ทรงใหด้ำเนนิการแกไ้ขเร่ิมดว้ยพมิพห์นงัสอืเทศนท์ีเ่ขา้ใจง่ายๆ เช่น ทานกถา ศีลกถา 

          สมัปทา ๔ สงิคาโลวาทสตูร เปน็ตน้ จะตพีมิพอ์อกมาปลีะ ๑๒ กณัฑ์ ครบ ๘ ปเีปน็ ๙๖ 

   กณัฑ์ ส่งออกไปตามหวัเมือง ในปีแรก ใหพ้ระสงฆท์กุวัดเทศน์สอนชาวบ้านทุกวนัพระ
    กลางเดอืน จนเมือ่ครบ ๙๖ กณัฑ์ กใ็หเ้ทศนว์นัพระเชา้    บ่ายเดอืนละ ๔ ครั้ง ทั้งในวดั

     และตามบ้าน แลว้อกีด้านหนึ่ง ต่อมาอีก ๑๔ ปี ก็เกดิมีหนังสือนวโกวาท สำหรับพระ
   บวชใหมจ่ะไดเ้ล่าเรยีน อนันี้แสดงใหเ้ห็นว่า ทั้งในหลวง ร.  ๕ และสมเดจ็พระมหา

  สมณเจา้ฯ ได้เริ่มเร่งรัดการฟืน้ฟกูารศึกษาพระพทุธศาสนา
 แต่ความนิยมในด้านศาสนาของคนไทยนี้ฟื้นไดย้าก เพราะเมอืงไทยห่างเหนิ

  จากการศกึษาพทุธศาสนามานาน ปลอ่ยปละละเลยเรื่อยมา ตกอยูใ่นความประมาท 

    ฟบุมานาน ถงึในหลวงจะทรงเร่ง แตพ่อฟื้นขึ้นมาได้หน่อย สว่นใหญก่ย็งัไมไ่ปไหน
  กระทั่งมาถึงสมยัของทา่นพทุธทาส การฟื้นฟูก็ยงัไมไ่ปถงึไหน การฟื้นนั้น

  อาจจะฟุบไปแล้วด้วยซำ้ ท่านพุทธทาสได้เหน็สภาพที่น่าเปน็ห่วงอย่างนี้ ไมเ่ฉพาะ
    ในชนบทเทา่นัน้ แม้แต่ในกรงุ ถงึจะมีการเล่าเรยีน ก็อยู่แคร่ปูแบบ ไม่ฟื้นจากความ

 เสื่อมโทรมในด้านสาระ
   ในที่สุด ทา่นพทุธทาสก็ถึงกบัออกจากกรุงเทพฯ ไปอยู่สวนโมกข์ ไปพึ่งตวัเอง

  ในการที่จะศึกษาคน้ควา้หาสาระอย่างเอาจริงเอาจงั นอกจากลงลึกแล้ว กข็ยาย
  กว้างขวางออกไปรู้ฝ่ายมหายาน รู้ทุกศาสนา ตลอดจนรู้ให้ทันความคดิของโลก

  ตะวันตกด้วย เสรมิขยายแนวคิดออกไป และท่านก็ดำเนนิชวีติสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
 ของทา่น แลว้ทา่นเองกไ็ดก้ลายเปน็ศนูยก์ลางใหญแ่หง่หนึง่ทีม่บีทบาทสำคญัยิง่ใน

    การเผยแผพ่ระพทุธศาสนา การสอน การปลกุ การกระตกุของทา่น ชว่ยทำใหค้นไม่
   นอ้ย ตืน่ตวัขึน้มา และกา้วเขา้สูว่ถิแีหง่ปญัญา โดยเฉพาะทำใหค้นในระดบัทีเ่รยีกวา่

 ปัญญาชนสนใจและรู้จักพระพุทธศาสนา อย่างน้อยในแนวคิดหน่ึง
บางทกีม็กีารมองวา่  ทา่นพุทธทาสเด่นดา้นปญัญา แล้วกอ็าจจะไปเทียบกบัที่

   โน่นที่นี่ ว่าที่นั่นเด่นดา้นศีล ที่นั้นเด่นดา้นสมาธิ เราจะตอ้งรู้เขา้ใจว่าอนันั้นเป็น
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 เรื่องของอาการหรือความเป็นไปภายนอกที่ปรากฏแก่ผูม้อง อาจจะเรยีกวา่เปน็
   ปรากฏการณท์างสงัคม แต่ในแงห่ลักที่แท้แล้ว เราจะตอ้งตระหนกัว่า การปฏบิตัทิี่

 สำเรจ็ผลจริงจะแยกไปเดน่ด้านโน้นด้านนี้กระจดักระจายออกไปไม่ได้ เพราะการ
  ปฏิบัตสิู่จุดหมายนั้น เปน็กระบวนการในระบบของเหตุปจัจัยที่สัมพันธ์กนั (ใครจะใช้

 ศัพทว์่าเปน็เรื่องขององค์รวม ก็ได้) 

  หลกัชัดอยู่แล้ววา่ ตวัตดัสินให้สำเร็จลุจดุหมายคอืปัญญา แตป่ญัญาจะเจริญ
   หรือพัฒนาขึ้นมากต็้องอาศยัศีลและสมาธิ ดงันัน้ ในการกา้วสู่จุดหมาย เราจงึถามวา่  

ได้เจรญิหรือพฒันาศีลและสมาธิขึน้มาเพยีงพอทีจ่ะเปน็ฐานใหแ้กก่ารเจรญิปญัญา
  หรอืไม่ เรือ่งของศลีและสมาธอิยูต่รงนี้ ถา้ไมใ่ชเ่รือ่งของการทีจ่ะมาเปน็ฐานใหแ้ก่

  ปัญญาแล้ว ศีลหรือสมาธิท่ีเด่นท่ีมาก ก็เป็นเร่ืองของส่วนผนวก  ส่วนเพ่ิมพิเศษ ส่วนแถม 

    หรือไม่ก็เป็นส่วนเกิน ส่วนประดับประดา หรือไม่ก็เป็นส่วนท่ีเขว เฟ้อ หรือโด่งไป
 ในด้านปรากฏการณ์ทางสังคม การที่มองเหน็ว่าทา่นพทุธทาสเด่นด้าน

  ปญัญาอะไรนั้น กค็งเปน็เรื่องที่สัมพันธ์กบัสภาพของยคุสมัยอย่างที่ว ่าแล้ว คือ 

 ภาวะที่สงัคมไทยมีการศกึษาพทุธศาสนาที่เสื่อมทรดุทรามโทรมอย่างมากนี้ เป็น
  ทั้งจุดกระทบต่อตัวท่านพทุธทาส และเป็นจดุเพง่ของทา่นในการแก้ไข ด้วยการชี ้

 ปลุกและกระตกุเปน็ต้น อยา่งที่ว่ามาแล้ว
 การที่เราจะเขา้ใจเขา้ถงึชีวิตและแนวคิดของท่านพุทธทาสได้นั้น คงไม่ใช่แค่

  ได้อ่านหนังสอืบางเล่มบางส่วนของทา่น แต่ตอ้งได้รู้เหน็สภาพแวดล้อม บรรยากาศ 

   ความเป็นไปรอบดา้น ภมูิหลงั และความเป็นอยูข่องทา่นด้วย โดยเฉพาะที่ต้องเน้น 

 เพราะเป็นตวัสะทอ้นโดยตรง ในขั้นเป็นเหตุปรารภของท่านในการทีจ่ะกา้วสูว่ ิถี
  ชีวติของพุทธทาส กค็อืสภาวการณ์ของพระพุทธศาสนา เฉพาะอยา่งยิง่การศกึษา
  พระพทุธศาสนา ทา่มกลางสภาพของยคุสมยั เร ิม่แตค่วามคดิของทา่นตอ่

ภาวการณ์   เหลา่นั้น อนัชี้บ่งถึงเจตนาและโยงไปสู่แนวคิดของทา่น แลว้องค์ประกอบ
 เหลา่นี้ก็นา่จะช่วยให้เรามองสิ่งที่ตอ้งการได้ตรงและชัดขึ้น อยา่งน้อยก็ควรจะ

คำนงึถึงด้วย
 การออกจากกรุงสูส่วนโมกขข์องทา่นพุทธทาสนั้น เปน็จุดหกัหันที่คงถอืไดว้่า 

เป็นการเริ่มต้น(วถิี)  ชวีิตของพุทธทาส และการกอ่ตวัแห่งแนวคิดของพทุธทาสขึ้นมา
 ก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดใหเ้ห็นว่า ที่แทแ้ล้วเราต้องมาชว่ยกนัมองให้กวา้งขวาง

  ถ้วนท่ัว อยา่ด่วนผลีผลามสรปุอะไรง่ายๆ หลักที่พระพุทธเจา้ตรัสไว้อย่างนี้กม็ีอยู่แล้ว 

  โดยเฉพาะเรื่องบุคคลที่ทรงสอนวา่ อยา่ไปตัดสินหรือวินิจฉยัใครง่ายๆ วา่เขาเป็น
 อย่างไร

   แม้แต่ในงานวจิยัทางวิชาการ เรามกัเหน็การใช้วิธกีารแบบนี้ คอื ในใจมีภาพ
  ที่ตนยดึถอืตั้งไว้กอ่นแล้ว เมื่อต้องการจะหนนุความคดิของตวั ก็ไปหาเอาข้อความที่
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   เขา้กบัความตอ้งการ แลว้ก็ยกมาอ้าง แตข่้อความอ่ืนที่ไม่เข้ากับตวั ก็มองขา้มไปเสยี  

  เดี๋ยวนี้ในวงวิชาการเองกจ็ึงนา่เป็นห่วง บางทกี็รีบด่วนวา่ตอ้งให้จบๆ ก็เลยไม่มุ่งที่
 ความจรงิแทแ้ละความถูกตอ้งเป็นจุดหมาย ไม่พุง่เป้าไปที่ตัวประโยชนแ์ท้ที่เปน็การ

  สรา้งสรรค์ชวีิตและสังคม แต่มุ่งเอาที่ความสำเรจ็ของตนเอง แตน่ั่นเปน็ปญัหาใน
   ระบบ ซึง่คงไมเ่กีย่วกบักรณขีองเรานี้ สำหรบัในทีน่ี้ กค็งเนน้ทีค่วามเปิดกวา้งอยา่งทัว่

 รอบ
   เป็นอนัว่า สำหรับหลวงพอ่พุทธทาสนี้ ถา้เรายอมรบัเริม่ที่เจตนาวา่ ชวีติของ

 ท่านมุ่งสนองงานของพระพทุธเจ้า ดงัที่ท่านเรียกชื่อของท่านเองตลอดมาว่าพทุธ
 ทาสภิกขุ และท่านมีบทบาทอันเด่นที่สัมพันธ์กับยคุสมัยที่พุทธศาสนาในสงัคมไทย

   ตกอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมทางการศึกษา คนไทยมคีวามเชื่อ ความรูเ้ขา้ใจ และ
 ปฏิบัตพิระพุทธศาสนาเพียงแค่ที่เปน็ไปตามปรัมปรา ไม่ก้าวไป  ด้วยปัญญา ท่านกม็า

  เอาจรงิเอาจงักบัการแกไ้ขปญัหา พยายามปลกุคนใหต้ืน่ขึน้มา ถา้เรายอมรบัอนันี ้
 เราก็มีภาพชีวิตและแนวคิดของท่านที่ชัดขึ้นมาแบบหนึง่ ซึ่งอาจจะรว่มกนัตรวจสอบ

ดอูกีทีหนึ่งว่าน่าจะมั่นใจไหม
 เรือ่งความเสือ่มโทรมทางการศกึษานี้ ไมใ่ชเ่ปน็เพยีงปญัหาของพระพทุธ

 ศาสนาเทา่นัน้หรอก ทีจ่รงินา่จะวา่เปน็ทัง้ปญัหาของพระพทุธศาสนาและปญัหาของ
 สงัคมไทย หรอืเปน็ปญัหาของพระพทุธศาสนาแลว้ก็เลยเปน็ปัญหาของสังคมไทย

 ไปด้วย (  เวลานี้อาจจะกลับกนัว่า เปน็ปัญหาของสังคมไทยแลว้ก็เลยเปน็ปัญหาของ
พระพทุธศาสนาไปด้วย)  เนื่องจากว่า คนไทยเรา(ถกูปล่อยให้?)มคีวามเชื่อถือปฏิบตัิ

    แค่ที่เป ็นไปตามปรัมปรา คือสิ่งที่สบืตอ่กันมา พดูต่อกันไป ซึ่งได้ค่อยๆ คลาด
  เคลื่อนผิดเพี้ยนไป และในไม่ชา้ คนไทยกเ็สื่อมถอยห่างออกไปจากความรู้ความ

เข้าใจใน   พระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนาท่ีแท้กเ็ลือนลางไปจากคนไทย
  ทีส่ำคญัไมน่อ้ยกวา่นัน้ กค็อื พรอ้มกบัที่คนไทยห่างเหนิไปจากการศกึษาพระ

  พทุธศาสนา และการศึกษาพระพทุธศาสนาเสื่อมถอยลงไป  นัน้เอง สภาพจติหรอื
   นสิยัทางการศกึษา คอืความใฝร่ ู้ การคน้ควา้หาความรู้ ตลอดถงึสิง่ท ีเ่รยีกวา่

  วัฒนธรรมแสวงปัญญา ก็เลือนลางจางหายไปด้วย
  พระพทุธศาสนาทีเ่ปน็ตวัแทต้วัจรงินัน้ ตอ้งมาดว้ยกนักบัการศกึษา ถา้วา่ใหถ้กู 

   การศกึษานัน่แหละคอืตวัพทุธศาสนา ถา้การศกึษาไมม่ี พทุธศาสนากไ็มม่ี เพราะตวั
 ตนของพุทธศาสนาอยู่ท่ีการศึกษา (   ท่ีเรียกว่า สิกขา คือไตรสิกขา) 

  ไมต่อ้งลงลกึ เอาแคใ่นระดบัชาวบา้น พุทธศาสนาเปน็ศาสนาที่ตอ้งอาศยัการ
  ศึกษา ไม่ใช่ศาสนาที่สำเร็จด้วยศรทัธา

    ศาสนาที่สำเร็จด้วยศรัทธาก็บอกไปเลยวา่ ให้เชื่อ ให้มีความเชื่อ ดงัต่อไปนี้ ๑ 

          ๒ ๓ ๔ ๕ เชื่ออันนี้ๆ แลว้ ไม่ต้องถาม บางทกี็บัญญัตไิว้ด้วยว่า ห้ามถาม ถ้าถาม ถ้า
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    สงสัย กเ็ป็นบาป เปน็อนัว่าเด็ดขาดกนัไปเลยวา่เชื่ออันนีอ้ย่างนี้ แลว้ตอ่ไป ใหป้ฏบิัต ิ

         ใหท้ำ ดังต่อไปนี้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เมือ่คณุนับถือศาสนานี้ กใ็ห้ทำตามข้อปฏิบตัินี้ จึงจะ
  เปน็ศาสนิกของศาสนานี้ กเ็ป็นอนัว่าสำเร็จเดด็ขาดกนัไปเลยอีกเหมอืนกัน ศาสนา
   ที่สำเร็จดว้ยศรัทธาแบบนี้ ถึงจะไมรู่้เขา้ใจอะไรมาก ศาสนาก็อยู่ไดท้ันที

   แต่พุทธศาสนานี้ เราจะปฏิบัติอะไรสกัอย่าง กต็อ้งรู้ข้าใจ และเลอืกตัดสนิใจ 

    ไมใ่ช่วา่ตอ้งเชื่อ แต่กลายเป็นวา่จะต้องถาม ต้องศกึษา ต้องเข้าใจใหถ้อ่งแท้ ถา้ไม่
   เขา้ใจ หรือเข้าใจไมถู่ก ก็จะปฏบิัตไิมถู่ก นี่แหละพทุธศาสนาก็เลยไปขึ้นต่อการศกึษา 

  นี่ขั้นเริ่มต้น ถา้ลกึลงไปก็คอื การศึกษาคอืสิกขานั่นเองเป็นตวัพุทธศาสนา
  ถ้าเมื่อไรไมม่ีการศึกษา ชาวพุทธเอาแม้แต่หลกัธรรมไปพูดต่อปากกนัไป ไม่

    ชา้ก็เพี้ยนหมด เหมือนอย่างที่เรามปีัญหาในปัจจบุันกับคำว่า เมตตา กรุณา มทุิตา 

    อุเบกขา พรหมวหิารสี่ ทั้งชุดเพี้ยนหมด เบาบา้งหนกับ้าง โดยเฉพาะอุเบกขานีเ่พี้ยน
   เปน็พเิศษ สนัโดษก็เพี้ยน วาสนากเ็ปลี่ยนความหมายไปลบิลบั กลายเปน็คนละเรื่อง 

 บางอยา่งก็มีความหมายตรงข้ามจากเดิม
 พุทธศาสนาอยูไ่ด้ด้วยการศึกษา ตอ้งรู้เข้าใจแลว้จึงนำไปปฏิบัตไิด้ถูกตอ้ง 

   เมื่อคนมีเสรีภาพทางความคิด มีเสรีภาพทางปัญญา คนก็ตอ้งศกึษาก่อน ถ้าไม่มี
   ปญัญาแลว้ มนักใ็ชเ้สรภีาพผิด การมเีสรีภาพทางปัญญา ก็คือตอ้งมีปญัญารู้เข้าใจ

   ตอ่สิ่งทีจ่ะใช้เสรีภาพ และใชเ้สรภีาพนั้นดว้ยปัญญา ตอ้งรู้ในสิ่งที่จะเลือก แล้วจะได้
   เลอืกไดถ้กูต้องเปน็ประโยชน์ ถ้าคนไมม่ีการศกึษา ไม่มีปญัญา แทนที่จะเปน็เสรี

  ภาพทางปัญญา ก็กลายเปน็เสรีภาพแห่งความโง่ เอาเสรภีาพไปใช้สนองความโง่
    เขลา ใช้เสรีภาพไปตามกิเลส แล้วก็ไปอ้างโก้ๆ ว่าเป็นเสรีภาพ คนที่ไปอา้งก็ไม่รู้ว่า

     อะไรถูก อะไรจริง อะไรเป็นประโยชน์ ใชเ้สรีภาพเรื่อยเปื่อยไป ก็ยิ่งเกดิปัญหา อัน
นี้กเ็ปน็เรื่องหนึ่ง

 เรามาพูดเรื่องการมองอนาคตผ่านความคิดและชวีิตท่านพทุธทาส ก็เลย
  ต้องพดูกันหลายแง่ และกข็อย้ำว่า เราคงไม่ใช่มองแคว่า่อนาคตจะเปน็อยา่งไรเท่า

  นั้น แต่มองในแง่ว่าอนาคตนั้นเราน่าจะช่วยกันทำให้เป็นอยา่งไร อันนี้น่าจะสำคญั
 กว่า

  มองในแงห่นึ่ง ดเูหมอืนว่า ตอนนี้เราจะมาช่วยกันเอาแนวคดิและคตชิีวติของ
  ทา่นมาใช้ประโยชน์ การที่จะมองได้ผลอยา่งนี้ ก็เริ่มตั้งแต่มเีจตนาที่สอดคล้องกัน 

 ถ้าเราเขา้ใจเจตนาของท่าน และมั่นใจในเจตนาของท่านที่เป็นกุศลอย่างที่ว่าทา่น
  สนองงานของพระพทุธเจ้า มุ่งจะอุทศิชีวิตเพื่อประโยชนส์ขุแกป่ระชาชน แลว้ถ้าเรา

   ตั้งเจตนาอย่างนั้นได้ กส็อดคล้องกัน ก็น่าอนโุมทนาอยา่งมาก
  ขออนุโมทนาท่านผู้ท ี่จดังานนี้ข ึ้นด้วยเจตนานี้ อนัน่าชื่นใจ แลว้ก็หวงัว่า 

เจตนานั้นจะใหเ้กิด   การกระทำท่ีจะนำไปสู่สงัคมทีด่งีาม ผลท่ีเราตอ้งการแท้ๆ คือการ
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 แกป้ญัหา ทีเ่ปน็เรือ่งปจัจบุนัทนั   ด่วนที่โลกกำลงัต้องการ ถ้าเราทำได้อย่างนี้ ชวีิต 

  แนวคิด และงานของท่านกจ็ะเป็นประโยชน์ที่แท้จรงิ
  การมองทา่นพุทธทาสก็อย่างทีว่่าแล้ว คือ เมื่อมองอะไรขา้งหนา้ที่จะเอาแนว

   คดิของท่านไปใช้ เรากต็้องชัดในแนวคดิของท่าน โดยไมด่่วนตัดสิน เมื่อศกึษาไป 

    กต็้องเผื่อใจไว้ แล้วทางวาจาก็ต้องเผื่ออีกดว้ย โดยรู้จักพูดว่า เท่าที่เราศกึษา เรา
 เขา้ใจอยา่งนี้

   ในเรื่องวิธพีูดนี้ ในพระไตรปฎิกก็สอนไว้ เวลาพูดอะไร กใ็หอ้นุรักษส์ัจจะ 

 แปลวา่อนุรกัษค์วามจริง คอืไม่เอาตัวเองหรอืแนวคิดความเชื่อของตวัเองไปตัดสนิ
    ความจรงิ เช่น พดูทำนองว่า เท่าที่ขา้พเจ้าไดศ้กึษามา ข้าพเจา้เขา้ใจว่าทา่นพทุธ

   ทาสเหน็อยา่งนี้ หรอืมแีนวคิดอย่างนี้ นี่เปน็วิธพีูดที่เรียกว่าอนุรักษ์สัจจะ ไม่ใช่อยู่ๆ 

  กไ็ปตัดสินวา่ท่านพทุธทาสคิดว่าอย่างนี้ นี่เรียกวา่ไมอ่นุรักษส์ัจจะ
  ทา่ทีอนรุักษ์สจัจะนี้ จะเรียกวา่ถอ่มตวัหรอือะไรก็แล้วแต่ แต่เป็นขั้นหนึ่งของ

 กระบวนการทีจ่ะทำให้เรากา้วหน้าไปในการศึกษา เพราะไมเ่ชน่นั้นจะเกิดสิ่งที่
   เรยีกว่าทฏิฐิ คอื พอคนหนึ่งบอกวา่ท่านพทุธทาสคิดอย่างนี้ ก็เป็นทฏิฐิความเห็น

   ของตวัเขาเอง พอแต่ละคนไปยดึในทิฏฐิของตวัเอง แล้วเอาทิฏฐมิาตัดสนิสัจจะ ก็
   ทะเลาะกัน ตัวทิฏฐมิันก็ขวางกั้นปัญญา ไม่ให้เข้าถงึสัจจะ พดูรวบรัดวา่ทิฏฐมิา

   ขวางกั้นสจัจะ แทนที่จะเขา้ถึงความจริง ก็เลยเกดิปญัหา ท่านจึงช่วยสอนแม้แตว่ิธีพูด 

 ซึ่งช่วยใหเ้ราไมเ่อาตัวทิฏฐมิาเป็นขวากหนามของสัจจะ ทีจ่ะกั้นการก้าวหนา้ไปใน
  การค้นหาความจริง การรู้จักพูดแบบอนรุักษส์จัจะนั้น ไม่ใช่แค่ช่วยใหไ้ม่ทะเลาะกัน 

  และเราไม่กั้นตวัเองเท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้เรามาร่วมกัน ในการที่จะกา้วไปสู่
 ความจรงิ และทำประโยชน์

  อาตมาได้พูดมายาวมากแล้ว แต่พูดอยู่แค่มองทา่นพุทธทาส ยงัไมท่ันไดพ้ดู
 วา่แล้วเราควรจดัการหรอืชว่ยกนัทำอนาคตให้เปน็อย่างไร โดยผ่านแนวคดิและ

   ชวีติของทา่นพทุธทาส เลยตอ้งขอฝากเอาไว้ ให้ท่านที่มาชว่ยกันระดมความคดิ ที่
  เปน็เจตนาความหวงัดีตอ่สงัคมประเทศชาติมองตอ่ไป อาตมาขอพูดไวแ้ค่นี้

___________________________

ปรับปรุงจากปาฐกถาในหวัขอเดียวกัน  เมื่อวนัที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ จัดโดย เครือ

ขายธรรมโฆษณ ณ หองประชุมคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

22

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org

www.buddhadasa.in.th



23

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org

www.buddhadasa.in.th



ทานพทุธทาสไมตาย 

พระพรหมมังคลาจารย (ปญญานนัทภิกขุ)

วันนี้จะพูดถึงพระองคหนึ่ง ที่มเีกียรติมีชื่อเสยีงทางปกษใต คือทีไ่ชยา ไชยาเปนอำเภอหนึ่งของจังหวัดสรุาษฎรธาน ีเมือ่กอนนี้ ไชยาเปนเมอืง 

เรยีกวาเมอืงไชยา สรุาษฎรยังไมเปนเมือง เปนตลาดคาขาย ตอมาเจริญขึ้น เลยกลายเปนจงัหวัดสุราษฎรธานี ในหลวงรัชกาลที่ ๖ เปนผูต ั้งชื่อให
วา“สรุาษฎรธาน”ี เพราะเปนเมอืงที่มีความชุมชื่นดวยแมน้ำ น้ำไมเคยขาดตลอดป ผลหมากรากไมอุดมสมบูรณ และมีวฒันธรรมอนัดีงามที่คนโบราณสราง
ไว ลกูหลานไดรักษาไวดวยดี จนกระทัง่ถึงปจจุบัน 

จังหวัดสรุาษฎรธานมีีหลายอำเภอ อำเภอที่สำคญัช่ือ อำเภอไชยา มีพระธาตุเกาแก สรางไวตั้งแตสมัยโบราณ เรียกวา พระธาตุไชยา พระมหา

เถระผูเปนเจาคณะจังหวัดไดทำการซอมแซม ใหอยูในสภาพที่ดีงาม แลวกลายเปนพระอารามหลวง 

ตอมาทานพุทธทาสซึ่งเปนคนตลาดไชยาไดบวชในพระพุทธศาสนา ทานบวชที่วัดใหมใกลบานของทาน บวชแลวก็แสดงธรรมใหชาวบานฟง

เลย เทศนทกุคนืในพรรษา ชาวบานก็ประหลาดใจวา..คุณเงื่อมแกมีความรู เทศนใหพวกเราฟงไดตลอดพรรษา เอาความรูมาจากไหน.. อยูที่บานทานก็
ศึกษาธรรมะ เพราะที่บานทานเปดหองสมุดสำหรับประชาชน มหีนงัสือธรรมะประเภทตางๆ จากมหามกฏุราชวิทยาลยับาง จากที่อื่นบาง ไปรวบรวมไว เปน
ที่ศึกษาธรรมะ สนทนาธรรมะ คนที่สนใจกม็าอานมาศึกษา สนทนากัน พอถงึคราวจะบวช คณุแมซึ่งเปนผูมีศรทัธามั่นคงในพระศาสนา ขอรองวาใหบวช
เสียทีเถอะ อายกุ็มากแลว ความจรงิทานไมอยากจะบวช เพราะเปนพอคา ทำการคาขาย ติดตอบานดอนกับสรุาษฎร แตเมื่อคุณแมเคีย่วเข็ญใหบวช ทานก็
ตองบวช พอบวชแลว ก็แสดงธรรมใหประชาชนฟงทุกคนืในฤดูกาลเขาพรรษา ชาวบานกป็ระหลาดใจวาทานเรียนธรรมะมาจากไหน มาแสดงธรรมใหเราฟง
ทกุคืน ความจริงทานเรยีนเมื่อเปนคฤหสัถ อยูในบาน ชอบอานหนงัสอืธรรมะ ชอบสนทนาธรรมะกับเพือ่นบานรานถิ่น จนมคีวามรูมคีวามสามารถ บวชเขา
มาแลวก็ทำประโยชนแกพระศาสนาได 

วันหนึ่งไปอยูที่วัดพระธาตุไชยา ทานพระครูเจาคณะอำเภอลงไปอาบนำ้ในคลอง เปนคืนเดอืนหงาย พระจันทรเตม็ดวง และมีมะพราวกระรอก

เจาะลอยมาผลหนึ่ง ทานพระครูก็ถามวา เขาวาโลกมนักลม นี่มันกลมอยางไร ดวงอาทิตยดวงจันทรเปนอยางไร ทานก็อธบิายใหฟง โดยเอามะพราวนัน้เปน
ลูกโลก แลวบอกวาที่เห็นนั้นคือดวงจนัทร ดวงอาทติยนั้นไมเหน็ เพราะเปนเวลากลางคืน อธบิายจนทานพระครเูขาใจในเรือ่งตางๆ เกี่ยวกบัภมูิศาสตร

ประวตัิศาสตร แลวทานถามวา..คุณเง่ือม คุณจะสกึหรือไม ตอบวา..กต็ั้งใจจะสกึอยู ใหยี่เกย นองชายเขาบวชตอไป ทานกเ็ลยบอกวาบวชคนเดยีวกพ็อแลว  

ยี่เกยไมตองบวชก็ได เพราะมันอยูเหมือนพระ มีจริตจะกานเปนพระอยูตลอดเวลา ไมจำเปนจะตองบวช คณุบวชคนเดียวกพ็อ ทานบอกวาอยางนั้นก็ได

เหมอืนกัน แตจะบวชตอไป ตองไปเรียนภาษาบาลทีี่กรุงเทพฯ เลยตกลงใจมาอยูกรุงเทพฯ 

ทานมาอยูทีว่ัดปทมุคงคา ไมไดขึ้นโรงเรียน แตไปเรียนพิเศษกับทานมหากล่ัน ซึ่งเปนชาวไชยาดวยกัน สอบไดประโยค ๓ สอบประโยค ๔ ไมได  

แลวทานกน็กึวา พอแลวสำหรับการเรยีนเปนบณัฑิตทางภาษา เราไปคนควาทางธรรมะดกีวา เลยเขียนหนงัสอืบอกนองชาย บอกวาฉนัเบื่อกรุงเทพฯ เพราะ
กรุงเทพฯไมเหมอืนบานเรา บานเราพระปฏบิตัิดีปฏิบัติชอบอยูในพระธรรมวินยั แตทีก่รงุเทพฯนี้ ออกไปนอกลูนอกทาง ฉนัมาอยูเพราะความจำเปน พอ
หมดความจำเปนแลวก็เห็นวา ควรจะกลบับานเสียที 

แลวทานกก็ลับไปไชยา ไปพบอบุาสกเกาๆ หลายคนดวยกัน ตั้งเปนคณะธรรมทานขึ้น เอาบานของทานเปนสำนักงาน ทานเหลานั้นก็มา

ประชุมปรึกษาหารือกนั วาเราควรจะมีสถานที่สำหรับทำความวเิวก...ใหจิตและกายสงบตามสมควรแกฐานะ ไดไปพบวัดรางวดัหนึ่งเรียกวาวัดพังจิก 

วัดรางนี้ความจรงิเปนวัดเจาคณะจงัหวัด แตตอมาทางการไปสรางวดัใหมแทนวดัเกา วัดเกาก็เลยรางไป เจาคณะจงัหวัดกไ็ปอยูที่วดัใหมที่

ตำบลพุมเรียง ไชยา วดันัน้กท็ิ้งรกรางวางเปลา ไมมีพระสงฆอยู ทานก็ไปดูภูมิประเทศแลว เห็นเปนปารก มีหนองนำ้ใหญ พออาศยัได ไมไกลจากหมูบาน ก็
ตกลงวาจะตัง้สำนักขึ้นที่นี่ ชื่อวา “สวนโมกขพลาราม” เพราะมีตนโมกหลายตน เปนไมใหญรมคร้ึมสบายดี “โมกขพลาราม” หมายความวาอารามเปนกำลัง
แหงความหลุดพน

ทานกอ็ยูในที่นัน้ ทำรั้วปดกญุแจ ไขเวลาออกไปบิณฑบาต กลับมาแลวก็ใสกุญแจ ไมใหใครเขาไปยุง ทานทำงานอยางเดยีว ศึกษาคนควา 

อ านพระ ไตรป ฎก  แปลออกมา เป นภาษาไทย  พมิพ ให คนอ าน เป น เล ม ๆ  ออก เป น หน ัง ส ือ ร ายตร ีม าส  ช ื่อ ว า “พ ุทธสาสนา  ร ายตร ี
มาส”ออกเปนคร้ังแรกตามหัวเมอืง ที่กรุงเทพฯกม็ีออกอยูแลว แตหวัเมืองไมม ีทานก็เลยทำออกหวัเมอืงบาง ออกหนังสือเอง เขียนเอง พิมพเอง พิมพครั้งละ  

๒ หนา แผนเดยีว ทำดวยตนเอง ทำอยูอยางนั้น ชา...ไมทันสมัย คณุนายแดง แตสจุิ จากพระประแดง เปนผูมั่งคั่ง ถามวาทำไมหนังสือพิมพจงึออกชา..
ทำไมหนามันนอย ทานก็บอกวาเงินมนันอย เพราะไมมีเคร่ืองพิมพ ทานกเ็ลยซ้ือเคร่ืองพิมพมาใหเคร่ืองหนึ่ง ไดใชมาจนกระทั่งทุกวนันี้ 

หนังสือทีอ่อกชื่อ “พุทธสาสนา” ทานเขียนเองเปนสวนมาก เขียนจูงใจใหพระหนุมๆ ตืน่ตัว รกังาน กาวหนา ปฏบิตัิดีปฏิบัติชอบ แลวกม็พีระ

เจริญรอยตาม 

อาตมาเปนนักเรียนอยูหัวเมืองเวลานั้น ไดเห็นหนังสือเลมนี ้กเ็ลยติดตอขอสมคัรเปนสมาชิก ไมไดใชเงินมาก ปละ ๑๐ กวาบาทเทานั้นเอง 

เปนสมาชกิมานาน มีขอเขียนนาอาน ปลุกใจใหตื่นตวั ใหวองไว ใหกาวหนา ใหลุกขึ้นทำหนาที่ ไมใชอยูนิ่งๆ เฉยๆ ไมใชเปนพระกินแลวนอน เปดวทิยฟุง
เสียงดังเอ็ดตะโร ไมไดสนใจธรรมะ เปนการไมถูกตอง ทานเปลี่ยนนิสยัของพระใหหันเขามาหาธรรมะ เผยแผธรรมะ พูดจริงทำจริงตลอดเวลา 

ชั้นแรกก็ไมมีใครชวยเหลือ แตอาศัยความเอาใจใสของทานและครอบครวั โดยคณุแมเคลื่อน พานชิ มารดาของทานไดมอบเงนิใหจำนวนหนึ่ง 

ทานกไ็ปซื้อแทนพมิพมา แทนเล็กๆ พิมพทีละ ๒ หนา ใชเด็กเรียงพิมพ ทำมาอยางนั้น แลวคอยๆ ขยายงานเตบิโตขึ้น ตอมากง็านใหญ เปนคณะธรรมทาน 
ไชยา มคีนรูจกันอย ตอมามีคนรูจักมากขึ้น นามของทานเปล่ียนไป เดมิทานช่ือ เง่ือม ฉายา อนิทฺปฺโญ แตตอมาทานเปล่ียนเปน พทุธทาส อินฺทปฺโญ 

“พทุธทาส” หมายความวาเปนทาสของพระพทุธเจา ตามคำบาลวีา
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“พทุธฺสฺสาหสมฺิ ทาโส ว พทุโฺธ เม สามิกิสสฺโร” 

“ธมมฺสสฺาหสฺม ิทาโส ว ธมฺโม เม สามิกิสสฺโร”

“สงฺฆสฺสาหสฺม ิทาโส ว สงโฺฆ เม สามกิสิฺสโร” 

ขาพเจาขออุทิศรางกายชีวติเพื่อพระพุทธเจา เปนทาสของพระพุทธเจา เปนทาสพระธรรม เปนทาสพระอริยสงฆ ตัง้ใจเด็ดเดี่ยววาจะตองทำ

งานใหสำเร็จ ไมเปลี่ยนทาง ไมเปล่ียนแนว 

ทำอยูอยางนั้นหลายป มีคนกรุงเทพฯ สนใจมาชวย ผูที่มาชวยเปนชดุแรก คือ ทานผูพพิากษา เชน พระยาลดัพลธีรรมประคลัภ คุณสญัญา 

ธรรมศักดิ์ พระยาภรตราชสพุิช และคนอื่นๆ ทานตองการอะไรเขาก็จดัหามาให เชนตองการหนังสือภาษาตางประเทศ เจาคุณลัดพลีฯ ก็สงมาให ทานได
แปลเปนภาษาไทย เชน แปลสูตรเวยหลางซ่ึงเปนสตูรฝายมหายานออกเปนภาษาไทย ใหคนไดอานไดศกึษา ทานศึกษาไมเฉพาะแตเถรวาท แตศึกษาของ
มหายานดวย ไมไดถือเขาถือเรา ทำงานอยางกวางขวาง เปนประโยชน ทุกวันเวลาอยูกบังานแทๆ  

ทานมีหลักการวา “ทำงานใหสนุก เปนสขุขณะทำงาน” ไมรับกจินิมนตไปไหน ถาใครมานมินตก็บอกวา..พระที่อื่นมีเยอะแยะ นิมนตไปเถอะ 

ฉนัมีงานที่ตองทำหลายอยาง ฉนัจะตองทำงานชิ้นนี้.. แลวกไ็มรับนมินตไปไหน ตั้งหนาตัง้ตาแปลหนงัสอืบาลอีอกเปนภาษาไทยใหอานงาย หนังสอืบาล ี

พระไตรปฎกทานไดรบัมาจากวัดเทพศริินทราวาส ทานเปดจนชำ่ชอง เปดทุกเลม อานอยางตั้งใจ วางไวที่มดืก็หยิบถูก วาเลมไหนวาเรื่องอะไร หยบิมาอาน 
แปลถอยคำที่ควรแปล ใหญาติโยมไดศกึษาทำความเขาใจ

ทานทำงานตัวเปนเกลียว ไมรูจกัเหนื่อย เพราะทานมอบชีวติจติใจถวายพระพุทธเจาไปแลว ไมเอาคืน ทำหนาที่อยางดีตลอดเวลา ตอมากม็ี

คนทางกรงุเทพฯไดไปชวยเหลอืดวยปจจัย ๔ หลายอยางหลายประการ ก็เจริญกาวหนาขึ้นโดยลำดบั แตวาความเจริญมนัขึ้นอยูกบัความแนวแนทางใจ
ของทาน ไมยอมถอยหลัง จะลำบากยากเขญ็อยางไรก็ตองทำใหสำเร็จตามที่ตองการ แลวก็ทำงานคนเดียว ไมมใีครเปนผูชวยเหลือ 

ตอมามีเพือ่น คอื ทานบ.ช.เขมาภริตั (พระราชญาณกว ี- อดีตเจาคณะจงัหวดัชุมพร) พรอมดวยอาตมาซึง่ไดจาริกไปประเทศอนิเดีย กลบั

มาก็มาแวะที่นั่น ทานชวนใหอยูที่นั่น ชวนกนัศึกษาธรรมะ ตอนเย็นๆ ก็มาฉนันำ้ใบชุมเหด็ เอามาเผาไฟใหเหี่ยวๆ แลวก็ใสนำ้ตาลลงไปคนละถวย ฉนักนัคุย
กนัในเรือ่งธรรมะ ถกกันไปเถยีงกันไป อะไรเขากนัไดตกลงกนั อะไรเขากนัไมไดกถ็กเถียงกัน เปนชัว่โมงๆ ทำอยางนี้ทกุวัน ไดความรูความเขาใจในขอ
ธรรมะมากข้ึน 

ขอเขียนของทานแตละเรื่อง เปนเครื่องจดุชนวนใหพระหนุมนอยตืน่ตัว วองไว กาวหนา ลุกขึ้นทำงานเพื่อศาสนาอยางแทจรงิ อาตมากลาว

อยางตรงไปตรงมาวา กำลังใจที่ไดทำงานมาจนกระทั่งบัดนี้ไดมาจากหนังสือของทาน เพราะอานแลวเกดิกำลงั แลวก็อานตอไป 

ทานไมไดอานแตภาษาไทย อานภาษาฝรั่ง เปนสมาชกิของสมาคมมหาโพธ ิซึ่งเปนสมาคมเผยแผพุทธศาสนาใหแกประเทศอนิเดียเผยแผไป

ทั่วโลก เขียนแปลออกมาเปนภาษาตางประเทศ คนไดอานไดศึกษา ทานถายทอดมาใหพวกเราไดอานเรื่องที่นาสนใจหลายเรื่อง ของพวกมหายาน ทานก็
เอามาศึกษา ทำความเขาใจ ทานไมปดหปูดตาเฉพาะเรื่องเถรวาทเทานั้น แตทานมหีตูากวางไกล เรยีนทกุอยางใหเขาใจ สามารถจะเขารวมพิธกีรรม
สนทนาธรรมกบัคนเหลานั้นได 

พระชาวตางประเทศ พอรูขาวก็มาหาทาน มาพกั มาสนทนาธรรมะกนั ไดความรูไดความเขาใจ ชวนใหทานเดนิทางไปตางประเทศ แตทาน

บอกวายงัไปไมไดเพราะเวลาไมพอ จงึตองทำงานใหประเทศไทยตอไปอกี ปลุกใจชาวไทยทั้งพระทั้งชาวบานใหตื่นตัวใหวองไวใหกาวหนา ตามหลักการใน
ทางพุทธศาสนา แลวกท็ำมาไมมีการเปล่ียนแปลง เปนงานที่มั่นคงในชีวติ ทานตั้งใจทำอยางแทจริง จนมีพระมารวมงานหลายองคดวยกนั ไดชวยกนัทำงาน
เผยแผธรรมะแพรหลายออกไป 

แตพระในกรุงเทพฯไมรูวาทานทำอะไร สมเดจ็องคหนึ่งเคยถามอาตมาวา..เออ..พทุธทาสนีม่ันทำอะไรวะ พอถามอยางนั้นอาตมานกึในใจวา..

แยแลว เปนสังฆมนตรีปกครองยังไมรูวาลูกนองทำงานอะไร กเ็ลยตอบวา..ทานทำงานที่พระกรงุเทพฯทำไมได อะไรวะที่พระกรุงเทพฯทำไมได ทานแปล
ภาษาบาลอีอกเปนภาษาไทย แปลอังกฤษออกเปนภาษาไทย ทำงายๆ ใหคนไดศกึษาไดทำความเขาใจ 

เออ..มนัมากรุงเทพฯทีไร ไมเหน็มาหาขาฯบางเลย จะตอบไปก็ไมเหมาะ ถาตอบก็จะตอบวา คนฉลาดกวาเขาไมมาหาคนที่โงกวาตัวหรอกครับ  

ถามาก็ไมไดอะไร ทานเลยไมไปหา ถามากรุงเทพฯกไ็ปหาพระ ๒ องค คอื สมเด็จพระวันรัต วดัมหาธาต ุกับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย วดัเทพศิรนิทร 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยพอใจมาก อตุสาหเดนิทางไปถึงสวนโมกข ไชยา ไปพักตั้ง ๒ วัน แนะนำพระสตูรที่ควรอาน ควรทำความศกึษาทำ

ความเขาใจ ถาไปพบกันทานก็ถามวา สตูรนี้อานแลวยงั ทานพุทธทาสตอบวาอานแลว เธอมคีวามคิดเหน็อยางไร ลองพดูใหฉนัฟงหนอยเถอะ ทานก็พูดให
ฟง สมเด็จฟงแลวกพ็อใจ บอกวาเธอคิดกาวหนา สงเสริมการศกึษาธรรมะอยางแพรหลาย ใหทำงานตอไปอยาหยดุยัง้ ชวยใหคนไดเขาใจพุทธศาสนามาก
ขึ้น

คำเทศนคำสอนของทานจงึแปลกหแูปลกตา เปนคำพดูที่ไมมใีครพดูมากอน แตพดูดวยคำที่นาฟง เชน พูดถงึเรื่อง“อิทัปปจจยตา” คนฟงแลว

กส็งสยั ตองเอาไปคดิไปตรอง ไปสนทนากัน โดยเฉพาะทานคึกฤทธิ์ ปราโมช เปนฝายคาน ไมเห็นดวยกบัความคดิของทาน ทานบอกวาดีใจที่เขาเปนฝาย
คาน ทำใหคนสนใจมากขึ้น ดแีลว เขาชวยคัดชวยคาน เราจะไดพูดกนัใหเขาเขาใจ ครั้งหนึ่งมกีารโตกันที่สามัคยาจารยสมาคม คึกฤทธิ์วาแรง แตทานก็เฉย 

ใจเยน็..ไมรอน ไมโตตอบดวยคำพูดที่แสดงกิเลส แตพูดดวยความสุภาพเรียบรอยเปนอนัด ีเร่ืองก็จบลง เรียกวา“ววิาทะ” มีปรากฏอยูในหนงัสอื 

ทานมาเทศนที่กรุงเทพฯหลายคร้ัง คร้ังแรกกเ็ทศนเร่ืองเกี่ยวกบัหลักธรรมในพทุธศาสนา “วิถีแหงการเขาถงึพุทธธรรม” “ภเูขาแหงวถิีพุทธธรรม”  

หลายคร้ังเปนหนังสือหลายเลม เปนเรื่องเปนราวคนอานแลวสนใจศึกษา คดัคานกันเปนการใหญ หาวาเปนมจิฉาทฏิฐิไปก็ม ีเห็นวาเปนสมัมาทิฏฐิก็มี ทาน
ไมวาอะไร ทานตั้งหนาทำงานของทานไปตามหนาที่ ใครจะพูดวาดีกช็างเขา พดูวาช่ัวก็ชางเขา ไมไดเอามาเปนอารมณ แตกท็ำหนาทีข่องทานอยางถูกตอง
ตลอดเวลา
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ทานไมเบื่อในการที่จะพดูธรรมะกบัคนที่สนใจ คนบางคนมานั่งคยุธรรมะตัง้แตหัวคำ่จนยันสวาง ไดปญญาไดความรูไดความเขาใจมากขึ้น 

อนันี้เปนอุดมการณของทาน ทานไปไหนก็เอาธรรมะไปแจก สอนใหคนเขาใจ ใครเดินผดิกช็ี้ทางถกู ใหเดินถูกทาง ใหเปนไปตามหลักคำสอนของพระพทุธเจา  
สิ่งใดที่ยังไมเปดเผยก็เอามาเปดเผยใหคนไดอานไดศึกษาไดทำความเขาใจ 

หนังสือทีท่านพิมพไวแพรหลายเปนชุด“ธรรมโฆษณ” กองสงูทวมหวั ยังพมิพไมหมด จะตองพิมพตอไปในเวลาขางหนา คนขางหลังจะไดอาน

ไดศึกษา ทำใหแพรหลายขึ้น แตละเลมมีเรือ่งสำคญัทัง้นั้น ชาวเราทั้งหลายควรจะไดสนใจศึกษา ควรจะเอามาอานดวยความตั้งใจ ไมใชอานเลนๆ แตอาน
เพื่อใหเกิดปญญา 

ชาวไทยเราควรจะภูมิใจในผลงานของทานที่ไดใชเวลาตั้ง ๔๐ กวาป ทำการศึกษาคนควาสรางตำรับตำราไวมากมาย ตำราเหลานี้เปนสิ่งไม

ตาย แมตัวทานเองจะตาย แตตำราไมตาย ยังอยูตอไป สมเจตนาของทาน ขอใหพวกเราทั้งหลายไดเกดิความสนใจศึกษาปฏิบตักินัเถดิ จะไดรับประโยชน
เกินคาจากหนงัสือเหลานั้น

ทานเจาคณุพทุธทาสไดรับเกียรติจากองคการยูเนสโก ใหเปนผูเจริญดวยวยัวุฒแิละคณุธรรม และยกยองวาเปนพระผูประเสริฐเลิศดวยความรู

ความสามารถ ใหการเผยแผธรรมะแกประชาชนตลอดมา เปนที่พอใจของบุคคลผูมีการศกึษา

พระยาลดัพลีธรรมประคัลภ อดีตประธานศาลฎกีา ใหเกยีรติแกทานพทุธทาสมาก เวลาไปไชยา ไปนั่งพบัเพียบกับพื้น กราบคุณโยมเคลื่อน 

มารดาของทานพุทธทาส แสดงความปลื้มปติออกมาใหปรากฏ โยมเคลื่อนบอกวาเจาคณุอยาทำอยางนั้น ทานบอกวา“ผมนบัถอืคณุแม ผมมากราบ

คุณแม...คณุแมมชีีวติประเสรฐิ ไดสรางลูกใหมาเปนพระที่ดขีองประเทศไทย ผมเคารพนบัถือทานมาก มาไชยาทไีรก็สบายใจ” แลวกน็ั่งสนทนากับโยม

เคลื่อนอยางเปนผูใหญ เหมือนกับเปนแมของทาน ทานไปรับประทานอาหารบานคณุธรรมทาส เรียกลูกหลานมานั่งพรอมหนา เจาคุณลัดพลีก็อบรมบม
นสิยัวา “ใหชวยกันรักษาความดขีองทานพุทธทาสไว สกุล“พานิช”เปนสกุลใหญทีม่ีคนดีมาเกดิไดทำประโยชนแกประเทศชาตแิละพระศาสนา พวกเธอทกุ
คนเปนหลานๆ ของทานพทุธทาส ใหชวยกนัรักษาความดีไวอยาใหสูญหาย” สกุล“พานชิ”จึงเปนคนดีกันทั้งนั้น ไมเสยีหาย ทานเลื่อมใสมาก 

งานที่ทานพุทธทาสทำเปนประโยชนแกพระศาสนามาก ทานกลาพดูกลาแสดงในเรื่องที่เปนสจัธรรมเปนความจรงิ อะไรไมถูกไมชอบไมควร 

ทานไมสงเสริม สงเสริมแตสิง่ถูกตอง ฟนฟูพทุธศาสนาใหคนเขาใจ ใหเปนชาวพุทธอยางถูกตองแทจริง ไมใชชาวพทุธที่ถอืศาสนาแบบไสยศาสตร ทานตอสู
กับเร่ืองเหลานี้มาก แลวกส็งเสริมใหมีความกาวหนาในการศึกษาเลาเรียน จัดหาเร่ืองใหคนไดอานไดศึกษามากมายกายกอง 

ทานใชเวลาในชีวิตสวนมากไปในทางคนควาศึกษาพระไตรปฎก แลวหยบิยกมาเปดเผยใหคนไดรูไดเขาใจ อะไรควรเปดเผยทานก็เปดเผย 

อะไรทีไ่มใชก็บอกวานี่ไมใชคำสอนของพุทธศาสนา เรียนไปก็เสียเวลาเปลา ไมไดประโยชนอะไร ไมควรทำอยางนั้น ควรทำตามคำสอนของพระพุทธเจา 

ถาเรารักพระพุทธเจา รกัธรรมะของพระพทุธเจา ชวยกนัสรางธรรมะใหเจรญิขึ้น ประเทศไทยจะกาวหนาอยางแทจรงิ เพราะคนไทยทกุคน

ปฏบิัติตนตามแนวทางของพทุธศาสนาที่ทานไดคนความาแสดง เดี๋ยวนี้มันไมเจรญิ จิตใจคนยังตกตำ่ เหน็แกตัว เห็นแกได ไมเหน็แกประโยชนสวนรวม ทำ
อะไรเพ่ือจะเอา ไมใชทำเพื่อจะให ผิดหลักการของพทุธศาสนา ทานประกาศเร่ืองนี้บอยๆ

ทานพุทธทาสเวลาเจ็บหนัก อาตมาไปเยี่ยม ทานบอกวา “นองทาน...อยาลืมนะ สอนคนใหเปนคนไมเห็นแกตัว ใหทำลายตวัตนใหหมด 

เพราะการถอืตวัถอืตนเปนภยัรายของสงัคม เปนภัยรายของโลก” ทานยำ้แลวยำ้อีก ไปทีไรกบ็อกวา อยาลืมนะ เทศนสอนคนใหไมเห็นแกตัว ใหทำลาย
อตัตาตัวตนเสียตามหลกัพุทธศาสนา” อาตมากร็ับไว แลวก็ทำตามคำแนะนำของทานตลอดมา

ทานเขยีนบทเพลงวา“พทุธทาสไมตาย” แมรางกายจะสลายไป ถาเรานกึถงึทานกช็วยกนัตออายุพุทธทาสใหยืนยาวตอไป ดวยการต้ังใจศกึษา  

ตั้งใจปฏิบตั ิชวยกนัประกาศธรรมะช้ันสงูสดุใหคนไดเกดิปญญา เกดิความรูความเขาใจ เลิกนับถอืสิ่งเหลวไหลแบบไสยศาสตร

ในวันครบ ๑๐๐ ป ของทานพทุธทาส ขอใหทุกคนทั้งบรรพชติและคฤหัสถนัง่สงบใจ พิจารณาตัวเองวา เราเปนชาวพทุธขนาดไหน มคีวามเชื่อ
อยางไร มีความคิดอยางไร มีการกระทำอยางไร แลวก็ปรับปรุงตัวเองใหเจรญิตามแนวทางที่พระผูมพีระภาคเจาไดสอนไว เปนการสบืตอวิญญาณของทาน
พทุธทาสไมใหดบัหาย สมกบัเพลงที่รองวา“พุทธทาสไมตาย” ชวยกันทำเรื่องนี้ใหแพรหลายกวางขวางยิ่งขึ้น จะเปนมหากุศลแกประเทศไทย และแกโลก
ตลอดไป
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สบืสานปณิธานพุทธทาส

พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จนทฺสโร)

การทีค่ณะอนกุรรมการฝายหนังสืออนสุรณ ๑๐๐ ป ชาตกาล พุทธทาส ไดมหีนงัสอืมาขอรองใหขาพเจาชวยเขียนบทความเกีย่วกับทานอาจารยพทุธ

ทาสนั้น, ขาพเจาขอขอบพระคุณและอนุโมทนาเปนอยางยิ่ง. ความจริง, การเขียนบทความในทำนองนี้ ไมเคยทำมากอน แตครั้งนีเ้ปนเรื่องทีค่ณะอนุกรรมการมี

ความหวงัดตีอทานอาจารยพุทธทาสและใหเกียรติขาพเจาเปนอยางยิ่ง. ดงันั้น ขาพเจาจะพยายามเขยีนตามความรูสึก, ผดิพลาดประการใด ตองขออภัยทานผู

อานไว ณ ทีน่ี้ดวย.

ขาพเจาเองเปนชาวเกาะสมุย จังหวดัสุราษฎรธานี กอนที่จะมาอยูสวนโมกข ขาพเจาบวชเปนพระมาแลว ๑๑ พรรษา. ครั้งแรกตั้งใจจะมาอยูสวน

โมกขเพื่อชวยงานทานอาจารยพุทธทาสเพยีงสามเดอืนก็จะกลบั. ขาพเจามาสวนโมกขในป พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนปที่ทานอาจารยพทุธทาส ไดทำการกอสรางโรง

มโหรสพทางวิญญาณ และปนเรื่องพทุธประวตัิจากหินสลักที่ตนแบบอยูในประเทศอินเดยี ซึ่งหนิสลกัชุดนี้ไมมรีปูพระพทุธเจา ใชสัญลกัษณแทน. เชนประสตูิใช

สญัลกัษณดอกบัว, ตรัสรูใชตนโพธิ์, แสดงปฐมธรรมเทศนาใชธรรมจักร และปรินพิพานใชสถปูแทน. หนิสลกัชุดนี้ มีอยู ๓ ยคุดวยกัน คอืยุคภารหุต ยุคสาญจ ี

และยคุอมราวดี. เมื่อขาพเจาไดมาอยูที่สวนโมกข เริ่มแรกขาพเจาไดมาเรยีนเรื่องการปนรูปกอน โดยหัดปนรูปที่ไมยาก แตทำไดไมนานทานอาจารยไดเรยีกใหไป

ทำงานอยางอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง กค็ือเร่ืองตอนรับแขกที่มาสวนโมกข. งานปนของขาพเจากไ็มประสบความสำเร็จ ขาพเจาหดัทำไดเพียงภาพสองภาพเทานั้น.

ทานผูอานอาจสงสยัวา ปนภาพพุทธประวัตนิั้นทำอยางไร? เพื่อทานจะไดเขาใจ ขาพเจาตองขอใหทานเสยีเวลานดิหนอย. การปนพุทธประวัติหนิ

สลกันี้ ทานอาจารยพุทธทาสทานไดไปอินเดยี เมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๔๙๙ ทานไดไปอยูที่อนิเดยีประมาณ ๓ เดือน ทานไดถายภาพสถานที่สำคัญทางพระพทุธ

ศาสนา เชนสถานที่ประสูติ ตรสัรู แสดงธรรมจักร และปรินพิพานของพระพุทธเจา เปนตน, กลบัมาพรอมหนังสือมากมาย เกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาใน

ยคุตางๆ. ทานเห็นวาชาวพุทธในเมอืงไทยควรจะไดเรียนรูความเปนมาของพระพทุธศาสนาที่ไดเริ่มขึ้นที่ประเทศอินเดียกอน โดยเฉพาะในยุคที่ยังไมมกีารทำรูป

พระพุทธเจา. วิธีทำที่สวนโมกข พระตองฝกหดักันนานพอสมควรจึงสามารถทำได, โดยตองวาดภาพขยายใหใหญตามที่ตองการจากภาพถาย แลวนำภาพที่วาด

ใหมนี้วางบนดินเหนียวที่เตรยีมไวอยางด ีในกรอบที่มไีมเปนขอบ แลวใชเหลก็แหลมแทงกระดาษใหทะลตุามรปูภาพที่เขียน ใหมรีอยบนดินเหนียวเหมอืนกับภาพ 

แลวปนโดยดูรปูถายจากของจริงเปนหลัก. เม่ือปนเสร็จเรียบรอยกใ็ชซเีมนตผสมหนิทรายเทบนดนิเหนยีว เมื่อเอาดนิเหนยีวออกก็จะเปนแบบหงาย แลวใชนำ้มัน

ผสมสบูทาใหทั่ว แลวใชซีเมนตผสมหนิทรายเทลงในแบบ ปลอยทิ้งไวจนซีเมนตแข็งแลวแกะออกมากไ็ดภาพพทุธประวตัติามที่ตองการ เรียกวาพุทธประวัตปินูปน , 

ซ่ึงทานอาจารยพุทธทาสทำมาตดิรอบๆ โรงมโหรสพทางวิญญาณ ใชเวลาทำถึง ๑๐ ป; หาดทูี่อ่ืนไมได.

เมื่อขาพเจาไดมาอยูที่สวนโมกขแลว กเ็พลิดเพลินอยูกบังานที่ทานอาจารยมอบหมายใหทำ, ขาพเจาก็ไดมโีอกาสเรยีนรูหลายอยาง โดยเฉพาะที่

สำคัญที่สุดกค็ือการไดยินไดฟงการสอนการอบรมคณะบุคคลตางๆ ของทานอาจารย เปนเหตุใหขาพเจาไดรบัความรูและพอใจที่จะอยูที่สวนโมกขติดตอกนัมา

ตั้งแตบดันัน้จนถงึบดันี้ เปนเวลา ๔๒ ปแลว โดยไมไดกลบัไปจำพรรษาที่เกาะสมยุ; ทั้งนี้ก็เพราะขาพเจาไดรบัประโยชนจากการอยูที่สวนโมกขนั่นเอง.

สวนโมกขเปนศูนยรวมคณะบุคคลตางๆ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถที่เขามาศกึษาปฏิบัติธรรม ทำใหเราไดรูจกักนั ทำใหเรามมีติรสหายมากขึ้น. สวน

โมกขมสีปัปายะมากมาย ไมวาสถานที่ บุคคล โดยเฉพาะธรรมะทีท่านอาจารยพทุธทาสนำมาสอน ทำใหเรามคีวามรูที่ถูกตอง ไมงมงาย. ทานอาจารยพุทธทาสได
นำคำสอนของพระพุทธเจาที่มอียูในพระไตรปฎกมาอธิบายใหเขาใจงาย ธรรมที่ยากที่ลึก เชน เรือ่งปฏิจจสมุปบาท สญุญตา ตถาตา อตมัมยตา เรือ่งนิพพาน ซึ่ง

เปนหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาใหผูฟงเขาใจไดงาย.
ธรรมะที่ทานอาจารยนำมาสอนมีอยูสองระดับ คือระดับศีลธรรมหรือโลกยิธรรม ระดบันี้ทานก็สอนไวมาก เชนหวัขอวา “ศลีธรรมไมกลบัมา 

โลกาวินาศ”, “ศีลธรรมของยุวชนคอืสนัตภิาพของโลก” เปนตน. หวัขอนี้ทานเตรยีมจะบรรยายในวันคลายวนัเกิดของทาน คือวนัที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๖ 

บงัเอิญทานอาพาธเสียกอน เลยไมไดบรรยาย. อยางไรกด็ี ธรรมะระดบัปรมตัถหรอืโลกตุตระ ทานนำมาสอนมากกวาหลายทานทีเ่คยทำมา จึงเกิดหนงัสอืธรรมะ

ระดับปรมัตถหลายเลม.
ขาพเจาสังเกตเหน็วา ทานอาจารยพุทธทาส เปนพระที่ทำอะไร ทานทำจริง ทานพูดเตือนพระภกิษุ สามเณร ที่เขามาบวชอยูบอยๆ วา “ตองบวชจริง 

เรียนจริง ปฏิบัตจิริง ไดผลจริง สอนผูอ่ืนจริง”.

ทานอาจารยพทุธทาสมีโชคดทีี่ไดเกิดมาในครอบครวัที่มีสมัมาทิฎฐิ บิดามารดาไดอบรมใหเปนคนมคีวามกตัญกูตเวทีสงู. ยิ่งกวานั้นยงัไดนำทาน

ไปฝากวัดเพื่อเปนเดก็วดัไมนอยกวา ๒ ป จึงนำออกมาเขาโรงเรียนที่สอนถึงมัธยมสามในสมัยนั้น ทำใหทานมคีวามรูพื้นฐาน ที่จะพัฒนาตอใหกาวยิ่งขึ้นไป, โดย

เฉพาะภาษาองักฤษ ซ่ึงตอมาทานอาจารยสามารถแปลหนังสอืของเวยหลาง ฮวงโป ออกมาเปนภาษาไทย ซึ่งมกีารพมิพติดตอกันหลายคร้ัง.
ความรูภาษาไทยของทานดีเยี่ยม เพราะความรูภาษาไทยดนีี้เอง ทำใหหนงัสอืที่ทานแปลอานเขาใจงาย ไมวาแปลบาลมีาเปนภาษาไทย เชนหนังสือ

ชุดที่รวบรวมจากพระไตรปฎก ที่ทานเรยีกวา “ชุดจากพระโอษฐ” มขีุมทรพัยจากพระโอษฐ, ปฏจิจสมุปบาทจากพระโอษฐ, พทุธประวตัิจากพระโอษฐ และ

อริยสจัจากพระโอษฐ. แมหนงัสอืสวดมนตแปลก็เชนกัน ทานแปลออกมา ผูนำไปสวดก็สวดงาย ผูฟงกไ็ดรบัประโยชน เพราะทานใชภาษาที่ไพเราะนั่นเอง. ทาน
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เคยเตือนขาพเจาวา จะเรียนภาษาอื่น ไมวาภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ, ตองเรียนภาษาไทยใหดีเสียกอน. หนงัสอืสวดมนตแปล ฉบบัธรรมทานมลูนิธิ ซึ่งทาน

อาจารยพุทธทาสแปล พิมพแลวพิมพอีกเปนสบิๆ คร้ัง คิดเปนจำนวนนบัลานเลม.

ทานอาจารยพทุธทาสเปนนกัคดิ นักคนควา นกัปฏิบัติ นกัเผยแพรธรรมะ, หนงัสอืตำราจำนวนมากมายทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ โดยเฉพาะภาษา

องักฤษมทีกุประเภท มเีอน็ไซโคลปเดีย และวารสารตางๆ, แตอยางไรก็ดีทานอาจารยไมยึดตดิตำรา. ทานอานทานวเิคราะหเอาแตสิ่งที่เปนประโยชนมาประยกุตใช 

เพ่ือสอนคนใหเขาใจธรรมะเพื่อดับทกุขนั่นเอง. ธรรมะที่ทานสอน ทานจะเนนในเร่ืองใหเขาใจวา อะไรเปนทุกข อะไรเปนความดับทกุข, เร่ืองนี้เนนมาก.

ทานอาจารยพทุธทาสทานไมเพียงแตกฉานในปริยัติอยางเดยีว ทานยังทำไดดวย คอืปฏิบตัิจริง ไดผลจริง.

ทานอาจารยพทุธทาสเปนคนมีสติปญญา สุขุมรอบคอบ ไมเชื่อคนงาย เพราะทานยึดหลักกาลามสูตร หลกัลักษณะตัดสินธรรมวินัยเปนหลกัปฏิบัติ, 

ทานไดยินไดฟงมา ตองเอามาพจิารณาดเูสียกอน . ทานอาจารยพทุธทาสเปนนักฟงที่ด ีไมใชดีแตพูด , ผูอ่ืนพดูไมตัง้ใจฟง. ทานเคยพูดวา ถาเราไมฟงผูอื่นพูด เรา

จะไมรูวาเขาพดูอะไร เขาพูดผดิหรือพูดถกู, ถาเขาพูดดมีีประโยชน เรากน็ำมาใชได.

ทานอาจารยพุทธทาสทานมแีนวทางของทาน ถาทานเห็นวาไมมีประโยชนทานจะไมทำ. ทานชอบเปนอยูตามธรรมชาติ เชนใชทอนไมเปน

หมอนเปนตน. ทานพยายามเปนอยูใหคลายกบัพระพุทธเจาที่ทรงเคยเปนอยู. ทานพูดเตือนคนที่มาปฏิบตัธิรรมที่สวนโมกขวา พระพุทธเจาประสตูิกลางดนิ ตรสัรู

กลางดิน สอนสาวกกลางดิน ปรินพิพานก็บนพ้ืนดนิใตตนสาละ . ทานเคยพูดวา ถาเราตองการเขาใจธรรมะของทานผูใด เราตองพยายามเปนอยูใหเหมือนทานผูนั้น

เปนอยู; ถาเราตองการเขาใจธรรมะของพระพุทธเจา เราตองพยายามเปนอยูใหคลายกับพระพุทธเจาเคยทรงเปนอยู.

ทานอาจารยพทุธทาสทานเปนคนมีโชคดีที่ทานมีกลัยาณมติรมาก สหายธรรมมาก, ทานเคยพูดวาสวนโมกขสรางสำเร็จเพราะญาติธรรม สหายธรรม

นั่นเอง.

ทานอาจารยพทุธทาสมีปญญา มีจิตเมตตา ไมคบัแคบ ทานจึงพยายามที่จะทำความเขาใจระหวางคนที่นบัถือศาสนาตางกัน; ดังตัวอยางเรื่องพุทธ

ธรรม–คริสตธรรม ที่ฝายคริสตเขานิมนตไปพดู ทานพยายามอานพระคัมภรีไบเบิลอยางทั่วถึงแลวนำไปพดู ในแงมมุที่เขาใจกันได. ทานพดูวาการเปรียบคำสอน

ทางศาสนา มอียางอยู ๒ อยาง :–

๑. เปรียบเทยีบเพ่ือใหแตกแยก, ของเราดีกวาของเขา.

๒. เปรียบเทยีบเพ่ือใหเขาใจอยูรวมกันชวยเหลอืกันได.
ทานอาจารยพทุธทาสจะใชแนวที่สองในการทำความเขาใจระหวางศาสนา เชนทานนำเอาคำสอนในคัมภรีไบเบิล เรื่องอาดมักับอีฟกนิผลไมที่ทำใหรู

ดีรูชัว่ จนทำใหเกดิปญหา; เชนเดียวกับพุทธศาสนา สอนไมใหยดึมั่นถือมั่นในสิง่ทั้งปวง ทั้งดีทั้งชั่ว. ทานเคยนำเอาคำพูดของคนปกษใตที่เขาพดูไววา ทั้งชั่วทั้งดี

อปัรียเหมอืนกัน. อปัรีย คือไมนารัก.

การทีท่านอาจารยพทุธทาสทานสามารถทำไดอยางนี้ ก็เพราะมีเหตปุจจัยหลายอยางสนับสนุนทานใหเจริญกาวหนา ไมวาส่ิงแวดลอมที่เปนธรรมชาติ , 

ครอบครัวคอืบดิามารดา ญาติมิตร , โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ทานไดเขามาบวชในพระพทุธศาสนา ทานไดศึกษาธรรมวินัยของพระพุทธเจา . เนื่องจากที่ทานมนีสิัย

เปนคนทำจริง เมื่อบวชเขามาแลวก็ตั้งใจเรยีนจรงิ รูจริง และปฏิบัติจรงิ ไดผลจริง ทานจงึตั้งใจสอนผูอื่นจริง; จึงเกดิผลงานเปนตำรับตำรามากมายมอบไวเปน

มรดกธรรมแกคนรุนหลัง. เพราะทานศกึษารูวา หวัใจพุทธศาสนาคือเรื่องทุกข เรื่องดับทกุข เรื่องไมยึดมั่นถือมั่น; จึงเปนเร่ืองงายที่ทานจะทำความเขาใจกับคนที่

นบัถอืศาสนาตางกนัใหอยูรวมกนัไดโดยไมมีปญหา. เร่ืองวัตถนุิยมก็เชนกนั ทานไมนยิมวัตถุเพราะทานเห็นวา ถาไปหลงมันจะมีโทษมาก. ทานจงึพยายามใหคน

เขาใจวา ทุกอยางมันมีทั้ง อสัสาทะ คอืรสอรอย, อาทีนวะ –โทษอนัตรายของมัน และ นิสสรณะ คอืวธิทีี่เกี่ยวของกับวตัถุโดยไมมโีทษ . ความจริงทานอาจารยพุทธ
ทาสไมไดรงัเกียจวัตถุ จนกระทั่งไมยอมใชมนั แตทานนำวัตถมุาทำประโยชนมาใชเพ่ือสงเสริมการปฏบิตัิธรรม การเผยแผธรรม เชนเครือ่งพมิพดีด เคร่ืองฉายสไลด  

เคร่ืองฉายหนงั เปนตน. แตทานไมบชูามนั ใชมนัใหคุมคา ถาอะไรยงัใชไดกต็องใชมันไปจนใชไมได, เพราะทานเขาใจเร่ืองนิสสรณะที่เกี่ยวกับวัตถุ.

สรุปแลวการดำเนินชวีิตของทานอาจารยพุทธทาส ทานไมมคีวามผดิพลาด มีแตความถูกตองมาตลอด ตั้งแตวัยเด็ก วัยหนุม, โดยเฉพาะเมื่อไดเขา

มาบวชในพระพทุธศาสนา ไดศึกษาธรรมวนิยัของพระพุทธเจาจนเปนที่พอใจ แลวก็ประกาศอทุศิตนรับใชพระพทุธเจา เรียกตวัเองวา  “พุทธทาส”. ทานตั้งใจทำงาน

เพ่ือพระพุทธศาสนา โดยไมเหน็แกความเหนด็เหนือ่ย บางครั้งทำงานถงึวนัละ ๑๘ ชัว่โมง . ทานยดึหลักวา ทำอะไรตองถูกตอง ทานเนนสอนเร่ือง สมัมัตตะ –ความ

ถกูตอง ๑๐ ประการอยูเสมอคือ :–

๑. สมัมาทิฏฐิ –ความเห็นถูกตอง

๒. สมัมาสงักัปปะ –ความดำริถูกตอง

๓. สมัมาวาจา –พูดจาถูกตอง

๔. สมัมากัมมันตะ –ทำการงานถูกตอง
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๕. สมัมาอาชวีะ –เลี้ยงชพีถกูตอง

๖. สมัมาวายามะ –ความพากเพียรถกูตอง

๗. สมัมาสต ิ–ความระลึกถกูตอง

๘. สมัมาสมาธ ิ–ความตั้งใจม่ันถูกตอง

๙. สมัมาญาณ –ความรูถูกตอง

๑๐. สมัมาวิมตุติ –ความหลุดพนถูกตอง

และสุดทายที่ทานเตือนอยูเสมอ ชีวิตเย็น เปนประโยชน เปนเปาหมายของการดำเนนิงาน. ดงันั้นในวโรกาสทีท่านอาจารยพทุธทาส มีชาตกาลครบ 

๑๐๐ ป ในวนัที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ นี้ ประกอบกับองคการยูเนสโกยกยองทาน, ขอใหพวกเราที่เคารพนับถือทาน จงไดพยายามนำคำสอนของทานมา

ประพฤติปฏิบัติ เพื่อเปนประโยชนตนและประโยชนผูอื่น คอืตวัเองกม็แีตความสงบเยน็ และบำเพ็ญประโยชนเพื่อผูอื่น คือชกัชวนกนัใหเขาใจหวัใจศาสนาของตน, 

ทำความเขาใจกันระหวางผูที่นบัถือศาสนา และพยายามไมหลงติดในวตัถุนิยมดวยกัน. จงทกุๆ คนเทอญ.
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 พุทธทาสภิกขกุับการสรางสรรคสันตภิาพโลก
พระมหาวฒุิชัย วชริเมธี

บทนำ

ทานพุทธทาสตั้งปณธิานแหงชีวิตไว ๓ ประการ กลาวคือ

๑.ใหทุกคนเขาถึงหวัใจแหงศาสนาของตน

๒.ทำความเขาใจอันดีระหวางศาสนา

๓.ถอนตนออกมาเสยีจากวัตถุนิยม

ในบทความนี้จะกลาวถึงเฉพาะปณิธานขอแรก คือ การเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตน และจำกัดใหชัดลงไปอกีวา “หวัใจแหงศาสนาของตน” ในที่นี้

หมายถงึ “หวัใจแหงพุทธศาสนา” 

หากเราจะลองแบงพุทธศาสนาออกเปนระดับช้ันกวางๆ กจ็ะสามารถแบงไดเปน ๕ ระดบัดวยกัน คอื

(๑) พุทธศาสนาระดับชาวบาน คือ เกิดมากเ็ปนชาวพทุธตามทะเบยีนสำมะโนประชากร มีความสัมพนัธกบัพทุธศาสนาแคเพยีงเขาวัด ทำบุญ ตาม

ประเพณ ีหรือตามโอกาสอันตนเหน็ควร เชน ฝนรายแวะไปทำสงัฆทาน สะเดาะเคราะหยามรูสึกวาชวีติไมราบรื่น ปดรังควานเมือ่เจบ็ไขไดปวยเร้ือรัง หรืออทุศิสวน
กศุลใหบรรพบรุษุที่ลวงลบั ไมหวังอะไรจากพุทธศาสนาหรือจากพระและวดัมากไปกวานี้

(๒) พทุธศาสนาระดบัวฒันธรรม คอื ถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนากเ็ขาวดั ทำบญุไปตามประเพณี เชน วนัขึ้นปใหม วนัเขาพรรษา ออกพรรษา วัน

มาฆบูชา วสิาขบูชา อาสาฬหบูชา หรือทำบุญในงานทอดผาปา ทอดกฐนิ ขนทรายเขาวัดในวนัสงกรานต ฯลฯ สำหรบัคนกลุมนี้พุทธศาสนาเปนเหมอืนจุดนดัพบ
กบัวงศาคณาญาติ มติรสหาย หรือโอกาสในการไดเที่ยวงานวัดเพื่อความบนัเทิงเริงใจและสรางบญุกุศลใหญเปนรายป พุทธศาสนาระดับวัฒนธรรมจะมีความ
หมายมากสำหรับคนไทยในตางจังหวดั ดังเราจะพบวาเมื่อถึงเทศกาลเขาพรรษา ออกพรรษา ทอดผาปา ทอดกฐิน และเทศกาลสงกรานต คนตางจังหวัดในกรุงเทพฯ 
สวนใหญจะกลับไปทำบญุตางจังหวัดจนกรุงเทพฯ ดเูงียบเหงาไปโดยปริยาย

(๓) พทุธศาสนาระดบัรัฐ/ราชการ คอื พทุธศาสนาที่ถูกรัฐ/ราชการใชเปนเคร่ืองมอือยางหนึ่งในการสรางชาต ิสรางความเปนปกแผนม่ันคงทางสงัคม  

หรอืใชเปนเครื่องมอืในการบริหารราชการแผนดิน เชน พุทธศาสนาที่ถูกหยบิยืมมาใชเพื่อรองรับความชอบธรรมของระบอบพระมหากษตัริย (สมมตุเิทพ/ธรรม

ราชา) หรือพทุธศาสนาที่ถูกนำมาอธิบายเพ่ือใหเกดิความเปนปกแผนของคนในชาติ (ชาตนิยิม เชน พระเจาตากสินอางวา “ถวายแผนดนิเปนพทุธบูชา” รัชกาลที่ ๑ 

ตั้งพระราชปณิธานวา “ตั้งใจจะอุปถมัภก ยอยกพุทธศาสนา ปองกันขอบขัณฑสีมา รกัษาประชาชนแลมนตร”ี และ/หรอืใชเปนอุดมการณของประเทศ เชน 

ประเทศไทยประกอบดวยสามสถาบนัหลกั คือ ชาต ิศาสนา พระมหาษัตริย พระสงฆที่อยูในพุทธศาสนาระดับรฐั/ราชการ จะถกูรฐัครอบงำ (ในความหมายวา

ถวายความอุปถัมภ) ผานระบบการแตงตั้งสมณศักดิ์ และการถวายนิตยภัตร (เงนิสนบัสนุนกิจการของพระศาสนา) เปนตน พระสงฆที่อยูในพุทธศาสนาระดับรฐั

นี้จึงถูกใชเปนเครือ่งมอืของรัฐ ไมมคีวามเปนตวัของตวัเอง ขาดความสงางามทั้งทางจิตวญิญาณ ปญญา และไมมีพลังทางจริยธรรม ตกเปนผูตามมากกวาเปนผูนำ

(๔) พทุธศาสนาระดบัปญญาชน/นักวิชาการ คอื พทุธศาสนาสำหรับชนชั้นนำที่ไดรับการศึกษามาเปนอยางด ีไมเนนพธิรีตีอง ไมเนนการสวดมนต 

หรอืรูปแบบภายนอก แตเนน “ความเปนเหตเุปนผล” ที่สามารถนำมาปรับใชในชีวิตไดจริง แกปญหาสงัคมได เปนทางออกสำหรับคำถามของยุคสมัยได (เชน 

เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ,ประชาธปิไตยแบบพทุธ,นเิวศวิทยาแนวพุทธ ฯลฯ) พุทธศาสนาระดับนี้มชีีวติชวีาอยูในมหาวทิยาลยั ในหมูผูมกีารศึกษาระดับปริญญาตรี

ขึ้นไป ถึงกลุมนักคิด นักเขยีน และปญญาชนอิสระ

(๕) พุทธศาสนาระดับอารยชน คือ พทุธศาสนาที่มุงตรงไปยังการ “ดับทุกข” ทางใจผานกระบวนการปฏบิตัิวิปสสนากรรมฐาน ทั้งสมถกรรมฐานและ

วิปสสนากรรมฐาน พุทธศาสนาระดับนี้ตอบสนองคนกลุมเล็กๆ ที่เบื่อหนายในโลกและชีวิตหรอืตอบสนองตอปญญาชนทีม่องเห็นความไรแกนสารของชีวติเชงิวัตถุ
นยิม จึงกาวขามพทุธศาสนาทุกรูปแบบขางตน มาหาพทุธศาสนาระดบัสจันยิมหรือจิตนยิม ดวยการมุงมั่นปฏิบตัิทางจติจนคนพบความสขุทางใจไดในที่สดุ ซึ่งนา
สงัเกตวา ในยุคโลกาภวิตันนี้ มีผูใหความสนใจพุทธศาสนาในระดบันีม้ากยิ่งขึ้นทกุททีั้งในเมอืงไทยและในตางประเทศ 

ทานพุทธทาสภิกขเุพียรศึกษา ปฏิบตั ิและเผยแผพระพุทธศาสนาสองระดบั คอื พุทธศาสนาระดับที่ (๔) ดวยการสรางผลงานทางปญญาชิน้เยี่ยม

เอาไวจำนวนมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งก็ผลงานชุดธรรมโฆษณ ซึ่งสามารถใชเปน “คูมอืศกึษาพุทธศาสนา” และตอบปญหาชีวติ สังคม และโลกไดอยางครอบ

คลุมทุกแงทุกมมุ และพทุธศาสนาระดบัที่ (๕) คือ การเจาะลกึลงไปที่โลกุตรธรรมโดยตรง ดวยการอทุิศทั้งชวีติของทานเองลงศึกษาคนควาทดลอง “ตามรอยพระ

อรหันต” จนตัวของทานเองไดรับผลแหงการปฏิบัตติามแนวอริยอษัฎางคิกมรรคจนสามารถเปนประจักษพยานแหงความเปนผูรู ผูต่ืน ผูเบกิบาน ไดอยางแทจริง 

 อาจารยพิเศษบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั , ระหวางที่เขยีนบทความนี้ ผูเขียนอยูระหวางการปฏิบตัิศาสนกิจของพระธรรมทูตอยู ณ  

เมืองนิวยอรค ชิคาโก และบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ดงันั้น จงึไมไดลงรายการสำหรับอางอิงไวทายขอความที่อางถงึ 
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อจัฉริยลกัษณของทานพุทธทาส ที่เอ้ือตอการสรางสรรคสันตภิาพ

ตลอดชีวิตทานพทุธทาสพยายามแสวงหาวธิีการทุกอยางที่จะนำพาชาวพุทธใหเขาถึงแกนพุทธธรรมที่เรียกวา “นิพพาน” หรือ “สันตภิาพ” (สันติภาพ

เปนไวพจนของนพิพาน เชน พทุธพจนที่วา นตถิ สนติ ปรํ สุขํ: สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี) โดยทานไดสรางเครื่องมือตางๆ ขึ้นมาเปนกลไกในการทำงานสำคัญ

นั้นดังตอไปนี้

(๑) การศกึษาพุทธศาสนาดวยทาทอียางอริยวิทยาศาสตร

(๒) ภาษาคนภาษาธรรม

(๓) สวนโมกขพลาราม

(๔) การอยูเหนอืนิกาย

(๕) การมีความกลาหาญทางจริยธรรม

การศึกษาพทุธศาสนาดวยทาทีอยางอริยวทิยาศาสตร

การศึกษาพทุธศาสนาดวยทาทีอยางวิทยาศาสตรของทานพทุธทาสวางอยูบนพื้นฐานเรื่อง “กาลามสูตร” ที่พระพุทธเจาทรงสอนใหมทีาทใีนการ

ปฏิสัมพันธ ตอสิ่งตางๆ ดวยการใชปญญาอยางถึงที่สุดเสยีกอนแลวจึงเชื่อ ในขณะที่คนสวนใหญมกันยิมใช “ความเชื่อ” นำ “ปญญา” หรือใช “ปญญา” โดยขาด 
“สติ” กลาวอกีนยัหนึง่วา ทาทีแบบอริยวิทยาศาสตร กค็ือ การปฏิสัมพนัธตอทกุส่ิงดวยการใช “สติ” คูเคยีงกับ “ปญญา” อยางลงตวันัน่เอง 

เม่ือทานพุทธทาสนำเอาทาทีแบบกาลามสูตรมาใชในการศกึษาธรรมะหรือศกึษาพุทธศาสนา ทานพบวา มี “สวนเกิน” บางอยางแทรกปนอยูในระบบ

ความคิดระบบความเชื่อแบบพทุธมากมายที่ควรตัดทิ้ง ดงัทานถึงกบักลาวไววา เนื้อหาบางสวนของพระไตรปฎกนั้นควรตัดทิ้ง และทาทีแบบอริยวิทยาศาสตรของ
ทานพทุธทาสที่เหน็ชัดที่สดุกค็อื การที่ทานกลาคัดคานการอธิบายปฏิจจสมปุบาทของพระพทุธโฆษาจารย วาแนวการอธบิายปฏิจจสมุปบาทแบบ “ครอม ๓ ชาต”ิ 

นั้น ไมถูกตอง เพือ่การนี้ทานเองถึงกบัออกปากวา ยินดเีปนไมซีก (พทุธทาส) งดัไมซงุ (พระพุทธโฆษาจารย) 

ในทางเถรวาทนั้น มีความเชื่อกนัมานานแลววา พระพุทธโฆษาจารยเปนพระอรหนัตนกัปราชญ สถานะของทานจงึเปนดุจ “ศาลฎีกาแหงพุทธศาสนา

แบบเถรวาท” แตดเูหมือนทานพุทธทาสจะไมสนใจสถานะอนัสูงเดนของพระพุทธโฆษาจารยตรงนี้เลย ทานกลา “ชำแหละ” พระพุทธโฆษาจารยอยางตรงไปตรง
มาตั้งแตชาตกิำเนดิจนถึงผลงานชิ้นเยี่ยมที่ชื่อ “วิสทุธิมรรค” ซึ่งแตไหนแตไรมาไมเคยมใีครตั้งขอกังขากบัผลงานทางปญญาระดบัเพชรนำ้เอกของพระพทุธ
โฆษาจารยหรือของเถรวาทเลมนี้เลย การวิพากษพระไตรปฎกและการชำแหละพระพทุธโฆษาจารย คอื ตัวอยางที่เปนรูปธรรมของการศึกษาพทุธศาสนาดวยทาที
แบบอริยวทิยาศาสตรของทานพุทธทาส

ภาษาคนภาษาธรรม

ภาษาคนภาษาธรรม คือ วธิกีารตีความธรรมะแบบใหมที่ทานพุทธทาสประยกุตข้ึนมาใชในยุคสมัยของทานเอง  ภาษาคนภาษาธรรมนั้น ประกอบดวย

อตัลักษณอยางนอยสองประการ 

(๑) คือการนยิามความหมายใหมใหกบัศัพทธรรมะตางๆ เชน คำวา “มาร” ไมไดหมายถงึเทวปตุตมารที่อยูบนสวรรค หากแตหมายถึงอุปสรรคหรือ

กเิลสที่อยูในใจ เปรต หมายถงึ ภาวะจติใจทีต่กเปนทาสของความอยากไมรูจบ เปนตน 

(๒) คือการคิดคำในภาษาไทยใหมขึ้นมาใชเพ่ืออธบิายธรรมะที่ยากๆ ใหเขาใจกนังายๆ เชน อตัมมยตา (ภาวะที่สิ่งตางๆ ไมเปนไปตามใจอยากของ

คน แตเปนไปตามเหตุปจจยั) ทานบัญญัตเิสยีใหมวา “กูไมเอากะมึง” หรือ “อหงัการ” ทานบญัญัติเสยีใหมวา “ตัวก”ู และ “มมังการ” คือ “ตัวกู” เปนตน 

การใชภาษาคนภาษาธรรมในการอธบิายธรรมะ ทำใหธรรมะกลายเปนเรื่องใกลตวัทีส่ามารถเขาใจไดอยางงายดายและมองเห็นเปนรูปธรรม ธรรมะ

ขั้นลึกอยางไตรลกัษณ ปฏจิจสมุปบาท นิพพาน กลายเปนเรื่องสามญัที่ถูกหยิบยกมาพูดไดเหมือนเปนเรื่องพื้นฐานของชาวบาน กลาวอีกนัยหนึ่งวา ภาษาคน
ภาษาธรรมไดทำหนาที่ “ปลดแอกธรรมะลงจากหิ้งบูชามาอยูในความสนใจของประชาชน” ไดอยางแทจริง

สวนโมกขพลาราม

สวนโมกขพลาราม ไดทำหนาที่เปนหองปฏิบตักิารพสิูจนหลกัธรรมคำสอนของพระพทุธเจาที่ทานพุทธทาสสรางขึ้นมาทัง้เพื่อตวัทานเองและเพื่อพุทธ

ศาสนกิชนทั่วไปไดมาใชประโยชนใหเกดิคุณคาสงูสดุ ตลอดเวลาที่ทานพทุธทาสยงัมชีวีติอยูหรอืแมกระทั่งปจจบุัน สวนโมกข ยงัคงทำหนาที่เปนหองทดลอง
สำหรับผูใฝธรรมไดเปนอยางดมีาโดยตลอด ขอโดดเดนอีกประการหนึ่งของสวนโมกขซึ่งเปนคณุคาแฝงก็คือ การเปนสญัลักษณของการกลับไปหาเนื้อหาที่แทของ

 ความจริงทฤษฎีสองภาษาหรือ “ภาษาคนภาษาธรรม” เปนสิง่ที่พระพทุธเจาทรงใชอยูแลวในยุคสมยัของพระองค ดงัเราจะพบตัวอยางการใชภาษาคนภาษาธรรม
ไดทั่วไปในพระไตรปฎก เชน เมื่อพระองคทรงตองการตคีวามหมายใหมเกี่ยวกบัศัพทธรรมะหรือศัพทสำคัญของยคุสมัยที่คนเขาใชกันมากอนในแงมมุของพุทธ
ศาสนา พระองคก็จะกลาวถึงคำหรือความนั้นๆ ในความหมายเดมิเสียกอน จากนั้นจงึมาถึงข้ันการตคีวามหมายใหมตามทัศนะของพระองค โดยจะทรงกลาววา คำ
ศพัทนั้นๆ ในภาษาทางโลกหมายความอยางนั้น แตใน “อริยวนิยันี้ หมายความวา…” การนยิามความหมายของคำเสยีใหมผานวาทกรรมที่วา “ในอริยวินัยนี ้หมาย
ความวา…” นี่เอง คือ รองรอยที่มาของการใช “ภาษาคนภาษาธรรม” ที่มอียูในพระไตรปฎก เขาใจวาทานพุทธทาสเองกค็งจะประยกุตวิธีการนี้เองมาเรียกวิธีการตี
ความธรรมะของทานแลวเรยีกเสียใหมวาเปน “ภาษาคนภาษาธรรม” 
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พระพุทธศาสนาวาเปนเรื่องของการ “อยูอยางต่ำ ทำอยางสูง” ไมใชเร่ืองของการตดิยึดในวตัถุจนวดัในพทุธศาสนากลายเปนศนูยรวมของตกึรามใหญโตโอฬารกิที่
แทบไมสื่อคณุคาในทางธรรมอีกตอไปของวดัในเมืองทั้งหลายทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวดั  ตรงกันขาม สวนโมกข คือ ตัวอยางของวดัในพุทธศาสนาที่ทุกสิ่งทุก
อยางทุกพื้นที่ถกูประยุกตใหสามารถ “สอนธรรม” ไดอยางแยบยลในทกุๆ เรื่อง ตั้งแตเรื่องสามญัที่สุดคอื “กินขาวจานแมว” ไปจนถึงเรื่องสุดที่สุดคือนพิพานอนั
เปนบรมธรรม ผานคต ิ“มะพราวนาเกร” ทีอ่ยูกลาง “ทะเลขีผ้ึ้ง” ในสวนโมกขนั่นเอง

การอยูเหนือนกิาย

นกิายในศาสนา เปนทั้งเครื่องมือของความกาวหนา และขณะเดยีวกนักเ็ปนทั้งอุปสรรคของการเขาถึงแกนแทแหงศาสนาของตนไปพรอมๆ กัน 

ศาสนาทุกศาสนาในโลกเมื่อพฒันาการผานวันเวลามาโดยลำดับ ยอมแตกแยกออกเปนนิกายในที่สดุ  พทุธศาสนาของเราก็เชนเดยีวกัน เมื่อผานวนัเวลามาเพียง
สองรอยปเศษก็เริม่มีรอยปริแยกของนกิายออกเปน “อาจริยวาท” และ “เถรวาท” อยางชดัเจน และเมือ่พุทธศาสนาเผยแผเขามาสูประเทศสยามก็เกิดนิกายเพิ่มขึ้น
อกีเปนมหานิกายและธรรมยุตกินกิาย วาเฉพาะในเมืองไทย การแบงลทัธนิกิายไดกลายเปนอุปสรรคมากกวาเปนเครือ่งมอืในการเขาถึงธรรมะ ในยคุสมัยที่ทาน
พทุธทาสยงัมีชีวิตอยูการแขงขนัระหวางนิกายทั้งสองนั้นเกดิขึ้นและเปนไปคอนขางรุนแรงมาก ดังทานเคยปรารภผานจดหมายที่เขียนถึงนองชายโดยธรรมคนหนึ่ง
วา เห็นสภาพการแตกแยกของพระสงฆทั้งสองนิกายแลวชวนใหหมดหวงั ดงันั้นเอง เมื่อทานปลีกตวัออกมาจากคณะสงฆกระแสหลกัทานจึงกลับไปหา “พทุธ
ศาสนาตวัแท” กอนที่จะมนีิกาย พุทธศาสนาตัวแทก็คือ พทุธศาสนาในยุคสมยัที่พระพุทธองคยงัทรงพระชนมอยู ทานพุทธทาสเคยกลาววา ทั้งอาจริยวาทและเถร
วาทลวนไมใชพทุธศาสนาที่แท พทุธศาสนาที่แทตองไมเปนทั้งอาจริยวาทและเถรวาท นอกจาทานจะกลับไปหาพุทธศาสนาที่อยูเหนือนกิายแลว ในทางปฏบิัติอกี
ขึ้นหนึ่งทานพทุธทาสยงัสามารถทะลนุิกายดวยการขามไปศึกษาพุทธศาสนาฝายมหายานอยางลกึซึ้งจนถึงกบันำเอาคตโิพธิสัตวมาเปนสวนหนึ่งของสวนโมกข 
และนำเอาพุทธศาสนานิกายเซ็นมาเผยแผผานผลงานแปลช่ือ “สตูรของเวยหลาง” และ “คำสอนของฮวงโป” อกีดวย 

ผลของการอยูเหนือนิกายทำใหทานพุทธทาสสามารถสอนพุทธศาสนาไดอยางอสิระทางความคดิ และสามารถเลือกสรรเอาสวนที่ทานคิดวา “ดทีี่สุด” 

ของทุกนิกายในพุทธศาสนาเอามาใชประโยชนไดหมด ในขณะที่พระสงฆสวนมากซึ่งยึดตดินิกายทำไมไดอยางทาน หรอืทำไดอยางดทีี่สุดก็ตั้งปอมตำหนิทานวา
เปนเดียรถรีนอกรีตเทานั้นเอง แตแลวเรากไ็ดตระหนักในเวลาตอมาวา ความเปนเดยีรถียนอกรตีเหนือนกิายของทานนั้นใหคุณอนันตมากกวาโทษมหันต

การมีความกลาหาญทางจริยธรรม

การมีความกลาหาญทางจรยิธรรม หมายถึง การมคีวามกลาที่จะใชปญญาเพื่อคิด พูด ทำในสิง่ที่ถูกตองดีงามอยางอาจหาญ ตรงไปตรงมา และ

อยางปราศจากอคตโิดยประการทั้งปวง ทานพทุธทาสสอนพทุธศาสนาตลอดชวีิตของทานดวยทาทีเชนนี้มาโดยตลอด เชน ครั้งหนึ่งทานเคยกลาวในการปาฐกถา
ธรรมวา พระพุทธเจาบังพทุธภาวะ พระคมัภีรบังพระธรรม และลูกชาวบานบังพระสงฆ การกลาวเชนนี้ทำใหทานถูกโจมตีมากวาขาดคารวธรรมตอพระรัตนตรัย แต
ทานก็กลาที่จะทานกระแสอนัเช่ียวกรากของสงัคม จนเมื่อเวลาผานไปก็มคีนเขาใจทานมากข้ึนทุกที จนบัดนี้ เราตางเหน็พองตองกันแลววา พระพุทธเจาที่ถูกทำให
เปนเทพและที่ถกูแปรรูปเปนพระเคร่ือง พระกร่ิง พระสมเดจ็นั้นบงัพุทธภาวะหนาแนนเสียยิ่งกวากำแพงเมืองจีนเพียงไร

หรือบางคราวทานกล็กุขึ้นมาประกาศวา พระอภิธรรมในคัมภรีอภิธรรมปฎกหรอืการศกึษาอภิธรรมที่คนไทยรับมาจากลังกาและพมาประเทศนั้นเปน 

“ของเฟอ” ที่ไมจำเปนสำหรบัการศึกษาพุทธศาสนาเพื่อดับทกุข การแตะไปที่คัมภีรอภธิรรมอนัชาวเถรวาทยกยองไวสงูสุดคราวนั้น ทำใหทานไดรับขอกลาวหาวา
เปนสาวกเดียรถียเต็มรูปแบบเลยทเีดยีว

นอกจากการกลาวพิากษพระไตรปฎก ชำแหละพระพุทธโฆษาจารย วิจารณพระอภิธรรมแลว ความกลาหาญทางจริยธรรมของทานพุทธทาสยังแสดง

ออกผานการวิพากษวิจารณสงัคมอยางเผ็ดรอนชนดิทีพ่ระสงฆกระแสหลกัไมกลาทำหรือไมคดิจะทำอยางเด็ดขาดอีกดวย ประเดน็เหลานี้ก็เชน

- การวิจารณการเมอืงและนกัการเมือง (ที่ขาดธรรมะ) วาเปนเรื่องโสมมและสามานย พรอมกนันั้นทานก็เสนอระบบการเมืองใหมที่เรยีกวา 

“ธัมมิกสงัคมนิยม” และนักการเมอืงสายพันธุใหมที่เรียกวา “นกัการเมืองโพธิสตัว” ขึ้นมาใหเปนทางเลอืกอีกตางหาก  การวจิารณการเมอืงและนักการเมอืงนั้น 
พระสงฆกระแสหลักหลกีเล่ียงมาโดยตลอดเพราะเปนเร่ืองสุมเส่ียงตอสวัสดิภาพของตนเอง และประการสำคญัที่สุดกค็ือ การมีความกลัวนักการเมืองและการเมือง
เปนพื้นฐานเหมอืนอยางประชาชนทั่วไปนั่นเอง การทีพ่ระสงฆกระแสหลักไมกลาแตะการเมืองเอาเลยนั้น ทำใหพระและวดักลายเปนเครื่องมอืของนักการเมอืงมา
ทกุยคุสมัย และในทีสุ่ดเมือ่ถึงการเมอืงยคุทักษโิณมิคสที่ไมแยแสธรรมโดยสิ้นเชิง สังคมไทยก็ไดประจักษแลววา การเมืองที่ไมมเีร่ืองของธรรมมาเปนสวนผสมเลย
นั้น คอื ความโสมมและสามานยเตม็รูปแบบเพียงไร 

- การวิจารณระบบการศกึษาวาเปนการศึกษาหมาหางดวน เพราะไมเหลียวแลเรื่องการมีชีวิตที่ดงีาม การควบคมุสญัชาตญาณ หากแตมุงเนนสอน

เฉพาะวิชาชีพเพยีงอยางเดยีว ละเลยวชิาชีวติ (คุณธรรมกำกับการใชวิชาชพี/จรรยาบรรณในการใชความรู) ผลกค็อื ในสงัคมไทยเตม็ไปดวยคนมกีารศึกษา/ม ี

ปญญาแตขาดจริยธรรมกำกับการใชปญญานั้น (จึงกลายเปนปญญาแบบศรธีนญชัย ) ดงันกัการเมืองทานหนึง่ถึงกับอุทิศตนเปนตัวแทนของระบบการศึกษาหมา
หางดวนดวยการตอบนกัขาวในคดีซุกหุนของรักษาการนายกรฐัมนตรีวา 

“ผมไมไดรบัมอบหมายจากตระกูลชินวตัร ใหมาตอบเร่ืองจริยธรรม”

วรรคทองตรงนี้ คือ ตัวแทนของระบบการศึกษาหมาหางดวนที่ไมเหลยีวแลจริยธรรมอยางส้ินเชิง ลองคิดดวูา ทานพุทธทาสพูดเรือ่งนี้มากวา ๕๐ ปแลว  

แตยังทันสมัย สิ่งนีไ้มเพียงแตสะทอนความกลาหาญทางจริยธรรมของทาน แตยงัสะทอนวสิัยทัศนทางธรรมและทางสงัคมของทานวา ไกลกวาคนในยคุสมยันั้น
และยคุสมัยนี้เพียงไร

- การวจิารณระบบการศึกษาของคณะสงฆวาเปน “ปริยัติธรรมอันเจือดวยยศศักดิ์” ซึ่ง “ไมเอื้อตอการประพฤตพิรหมจรรย” ผลลพัธของการศึกษา

ระบบนี้ก็คอื ทำใหพระสงฆใชการศกึษาไตไปสูความเปนสังฆศกัดนิา การศกึษาไมใชเคร่ืองมือในการกำจัดอวชิชาแตกลายเปนเคร่ืองมือเสรมิอัตตาไปในที่สุด และ
ทกุวันนี้ทิศทางการศกึษาของคณะสงฆก็ยังคงเปนอยางนี้ ผลก็คอื พระสงฆจำนวนมากที่ยงัอยูในกระแสหลักไมมีความเปนเลศิทางปญญาและวิชาการ ไมรูเทาทัน

ทั้งทางคดีธรรมและทางคดโีลกทั้งยงัไมมคีวามกลาหาญทางจริยธรรม เพราะถูกสะกดดวยระบบสมณศักดิ์และระบบราชการพระตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ พระสงฆ

ทั้งปวงจึงตางฝายตางก็อยูกันดวยความกลวัตอเบื้องบน (กลวัระบบสมณศกัดิ์/กลัวอำนาจบัญชาการตาม พ.ร.บ. คณะสงฆ) กลวัฝายบานเมือง (เพราะพระ
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สงฆมฐีานคิดเดยีวกบัชาวบานที่เชือ่มัน่ในเร่ืองระบบเจาขุนมลูนาย ) และกลัวตอสงัคม (ไมกลาเทศนไมกลาสอนอยางตรงไปตรงมาเพราะไมมตีัวอยางมากอน ทั้ง

ยงักลวัขัดตอความเคยชินของสังคมที่มักไมยอมใหพระสงฆเขามามีสวนในการกำหนดชะตากรรมของสังคมมากนกั ดงันั้น เวลาสงัคมมคีานิยมเปลี่ยนไปในทางเลว
เชน การมีกิ๊กโดยเสรี การนยิมความรนุแรงทุกรูปแบบ การตดิวัตถุนิยมบรโิภคนิยม การโกงจนกลายเปนวฒันธรรม พระสงฆทำไดอยางดีกค็ือเฝาดู อนุโลมตาม 

หรอืไมกต็กเปนเครื่องมือของฝายกิเลสเหลานัน้เสยีเอง) แตสำหรบัทานพุทธทาสแลว การศกึษาในระบบเดมิสะกดทานไมได ทานจงึมคีวามองอาจกลาหาญใน

การใชปญญาอยางอสิระ และชวยเปน “สตใิหสังคม” ไดอยางมีพลงัตลอดอายขุัยของทานเอง

- การวจิารณทิศทางการพฒันาประเทศวาตกเปนทาสของวัตถุนยิมอยางมดืบอด เชน ทานกลาววา ระบบเศรษฐกิจที่ไมมศีลีธรรม ก็เปนไดอยาง
ดีแคเศรษฐโกง และนักธุรกิจก็เปนเพียงนกัฉอฉลตอประชาชาตขิองตนอยางหนาไมอาย ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต ที่เคยขอรองพระสงฆ
ไมใหสอนเรื่องสันโดษ ก็ดจูะมแีตทานพทุธทาสเทานั้นที่กลาสวนกระแสวา ตองสอนใหคนไทยสนัโดษ เพราะยิ่งสันโดษยิ่งพฒันา ความไม

สันโดษ (ความไมรูจักพอ) ตางหากคอือปุสรรคของการพัฒนา สมัยกอนคนไทยยังไมเหน็ดวยกับทานวาสันโดษเอื้อตอการพฒันาอยางไร จงึ

ติดใจในการไมสันโดษ ภาครัฐจงึกระตุนใหมีการบริโภคกนัอยางไมจำกัด การศกึษากม็ุงใหนิสิตนักศึกษาจบออกมาเปนเพียงฟนเฟองหนึ่งของ
ระบบอตุสาหกรรมการผลิต แตครั้นมาถึงยคุทักษโิณมคิส ความจริงก็เปดเผยตัวมนัเองชดัเจนแลววา ภาวะไมสนัโดษนั้นคอือปุสรรคของการ
พฒันาที่แท ประเทศไทยแทบกลายเปนอารเจนตนิาแหงที่สองก็เพราะความไมสนัโดษของชนช้ันนำและนกัธรุกิจทั้งหลายในเมืองไทยของเราเอง

ความกลาหาญทางจริยธรรมของทานพทุธทาสยงัมอีกีมากมาย คิดวาเทาที่กลาวมาก็นาจะเพียงพอที่จะสะทอนใหเหน็ไดเปนอยางดแีลววา ทานพทุธ
ทาสมีคุณตอสงัคมของเราเพยีงไร และในทางกลับกันก็สะทอนใหเห็นดวยวา เราเห็นคณุคาของทานนอยจนนาตกใจเพียงไร

ปณิธานที่ยงัไมบรรลขุองทานพุทธทาส

ทานพทุธทาสกลาวไวในหนงัสอือตัชวีประวตัิชื่อ “เลาไวเมือ่วยัสนธยา” วา สิ่งหนึ่งที่ยังตกคางอยูในใจของทาน ก็คอืเรื่อง “การทำใหโลกนี้มีสนัตภิาพ”  

คำวา “สันตภิาพ” เปนคำที่กองอยูในโสตประสาทของทานตลอดมาเปนเวลานานตั้งแตเร่ิมงานฟนฟูพระพทุธศาสนา คำถามก็คอื คำวา “สนัติภาพ” ในความหมาย
ของทานมคีวามหมายแคไหน ผูเขียนขอตอบวา สันติภาพที่ทานกลาวถงึนั้น หาใชอะไรอื่นไมหากคือ แกนของพุทธศาสนาที่เรยีกวา “นพิพาน” หรอื “สันติ” นั่นเอง 
และคำวาสันตภิาพในทีน่ี้ไมไดหมายรวมถงึสนัติภาพระดับบุคคลเทานั้น แตทานพุทธทาสยังหมายถงึสนัติภาพในระดบัโลกดวย

โลกที่ประกอบดวยประชากรสวนใหญที่มีความแตกตางหลากหลายทั้งทางกายภาพและชีวภาพสามารถอยูรวมกนัไดอยางสันต ินี่แหละคอืความ

หมายหนึ่งของสันตภิาพที่ทานพทุธทาสอยากเหน็ และส่ิงนี้แหละคือเปาหมายสงูสดุของพุทธศาสนาดวย

ถามตอไปอกีวา ทำไมปจเจกบุคคลสวนใหญจึงไมเห็นคณุคาของสนัติภาพและเพราะเหตุไรโลกนี้จึงนับวันยิ่งหางไกลสนัติภาพ ?

ตอคำถามนี้หากตอบผานมุมมองของทานพทุธทาสกน็าจะตอบไดวา เพราะการศึกษาพทุธศาสนาและการศึกษาระบบอื่นๆ ทั้งในเมอืงไทยและใน

ระดับโลกยังกาวไปไมถึง “หัวใจของพทุธศาสนา” นัน่เอง ในการศึกษาพุทธศาสนาหรือระบบการศกึษาอื่นใดที่จัดกนัอยูในโลกนั้นทานพุทธทาสไดกลาวไวชดัวา 

ควรศกึษาเพื่อความดับทกุขมากกวาเพือ่ความเปนนกัปราชญ (ศกึษาเพื่อนำมาใชแกปญหาชีวิตมากกวาเพื่อติดในคุณคาจอมปลอมของระบบการศึกษา) และ
ทานไดสรางเครื่องมอืสำหรบัศกึษาพุทธศาสนาเอาไวใหแลวอยางพรอมมูลแลวดังกลาวขางตน แตถงึกระนั้นก็ยังมผีูที่ใชเคร่ืองมือที่ทานสรางไวนั้นนอยเตม็ที 

สำหรับคำถามที่วาเพราะเหตุไรนับวนัโลกจึงยิ่งหางไกลสนัตภิาพ คำตอบกเ็พราะโลกยังขาดการศึกษาเพื่อสันตภิาพที่ถูกตองนัน่เอง การศกึษาของ

โลกซ่ึงเปนรากฐานทีม่าของกระบวนการพฒันาโลกทั้งหมดในเวลาที่ผานมาหรือในเวลานี้ ลวนเปนการศึกษาบนพื้นฐานของแนวคิดแบบวิทยาศาสตรเกาซึ่งเชดิชู
วัตถนุิยมที่มุงเนนไปสูการสรางความมั่งคั่ง การสงเสริมความสขุระดับประสาทสัมผัสหรอืการตกเปนทาสกิเลสและหรือสัญชาตญาณ การเพิ่มพูนความเหน็แกตวั 

การเอื้อตอภาวะอหังการมมังการและการแกงแยงแขงขนัเพื่อไปสูจุดสูงสุดของความเปนเจาเหนือคนอื่น (มานะ) ระบบการศกึษาอยางนี้ไมมีทางที่จะพฒันาคน

เล็กๆ คนหนึ่งใหกลายเปนบคุคลสันตภิาพข้ึนมาได มแีตจะกระตุนใหคนเล็กๆ แตละคนอยากเอาชนะคะคานคนอ่ืน อยากเอาเปรียบคนอืน่ และอยากทำรายคนอ่ืน
ในนามของการพัฒนา ในนามของความทันสมยั หากคนเล็กๆ ที่เห็นแกตวัเหลานี้รวมตวักันมากขึ้นๆ โลกนี้กจ็ะเตม็ไปดวยมหาชนที่เปนอันตรายตอการสรางสรรค
สนัติภาพ

แนวทางการสรางสรรคสันตภิาพระดับสากล

แมทานพทุธทาสจะไดกลาวถึงการสรางสรรคสันติภาพเอาไวตามสมควร ดวยวธิีการที่ทานสรุปวา “ตองทำใหคนในโลกนี้เลกิเห็นแกตัว” ใหได แตใน

สวนของวิธีการนั้นทานยงัไมไดลงรายละเอยีดที่เปนรูปธรรมมากนกั จากแนวคิด หรอืคำปรารภเร่ืองการสรางสรรคสนัติภาพของทานซึ่งยังไมกอรปูเต็มกระบวนนั้น 
ผูเขียนคดิวา ในยุคสมยัของเรานี้ เราสามารถคิดตอจากทานหรือกาวตอไปจากทานในเร่ืองการสรางสรรคสันตภิาพดวยวธิกีารดังตอไปนี้

ในชั้นตน เราควรทราบไวดวยวา เมื่อพดูถงึ “สันตภิาพโลก” คำวา “สันติภาพ” นั้นกนิความหมายขั้นสูงสุด คอื ภาวะสงบเย็นจากกิเลส (นพิพาน) 
สวนความหมายระดับสามัญหมายถึง การอยูรวมกันอยางสันติระหวางคนกับคน คนกับสังคม คนกบัสิ่งแวดลอม และคนกับโลก และคำวา “โลก” ในภาษาธรรม
นั้นหมายถงึ “ตวัเราเอง” สวนในภาษาคนยอมหมายถึง “มนษุยชาตทิั้งมวล” วิธีการสรางสรรคสนัติภาพที่ขอเสนอไวใหชวยกนัพิจารณามดีงัตอไปนี้ 

(๑) ในระดบับุคคล แตละคนควรเรยีนรูหรือแสวงหาวธิสีรางสันติภาพขึ้นมาในเรอืนใจของตนใหไดกอน เพราะหากตนไมเหน็คุณคาของสนัติภาพ

ดวยตนเองเสียแลว จะเรียกรองใหคนอื่นเหน็คณุคาของสันตภิาพยอมเปนเร่ืองที่ไมมีน้ำหนกัอยางสิ้นเชิง ความขอนี้พิสูจนไดจากการเจรจาเพื่อสรางสนัตภิาพของ
นกัการเมอืง นกัการศาสนาทั้งหลาย ซึ่งถงึที่สุดแลวสิ่งที่พวกเขาทำไดก็คือ การสรางสนธสิัญญาสนัติภาพบนแผนกระดาษ แตสนัติภาพที่แทจริงแทบไมเคยเกิดขึ้น
เลย เหตุผลก็เพราะในหัวใจของเขาเองยังไมเคยตระหนักรูถึงคณุคาของสนัติภาพที่แทมากอนนั่นเอง ดังนัน้ เราเรียกรองในเร่ืองใดเรากค็วรจะพัฒนาสิ่งนั้นขึ้นมาใน
ตวัเองใหไดกอนเปนเบื้องแรก จากนั่นจึงควรเรียกรองสิ่งนั้นจากคนอ่ืน จงึจะเปนการเรียกรองที่มีพลังและมีความเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ

(๒) ในระดบัโลก เราควรชวยกันสรางหรอืเผยแผคณุคาของสนัตภิาพระดับโลกดวยการสราง “สันตกิระบวนทัศน” ขึ้นมาใหเปนแนวคดิกระแสหลกั

ของโลกใหได สนัติกระบวนทัศนนี้กค็ือ การมีความเชื่อมั่นอยางถองแทวา บคุคลสันติภาพ คอื รากฐานของสนัติภาพระดับสากล (เหมอืนพระพทุธเจาเปนตนแบบ
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ของบคุคลสันตภิาพ, คานธี เปนตนแบบของอหิงสา, แมชีเทเรซาเปนตนแบบของผูเสยีสละ ทานพุทธทาสเปนตนแบบของสาวกสงฆที่แทที่ทำใหพระหนุมเณร

นอยและมหาชนอยากเจรญิรอยตามเปนตน บุคคลตนแบบซึ่งเปนคนเล็กๆ ในแตละวงการเหลานี้ สามารถกอเกิดแรงบนัดาลใจในระดับเขยื้อนโลกไดทกุยคุทุก

สมยั) เม่ือโลกมีบุคคลสนัติภาพระดับปจเจกมากขึ้น จดุเล็กๆ เหลานี้จะกลายเปนแรงบนัดาลใจใหกบัคนสวนใหญได ตัวอยางทีเ่หน็ชดัในปจจบุันของคำกลาวนี้ก็

คอื ทานดาไล ลามะ และทานติช นัท ฮันห ทั้งสองทานกลายเปนแรงบนัดาลใจในทางสันตภิาพของคนจำนวนเรอืนลานทั่วโลก นอกจากการสงเสรมิใหมบีคุคล
สนัติภาพแลว เราควรสงเสริมกระบวนทัศนเพื่อสนัติภาพที่มอียูแลวในพุทธศาสนาใหโดดเดนขึ้นมาเปนแนวคิดของโลกอกีดวย แนวคิดที่วานีม้ีอยูในหลักแหงการ

เจรญิพรหมวหิาร และกรณยีเมตตสูตรที่วา “เราทั้งผองคือพี่นองกัน” ดังนั้น “จงึควรอยูรวมกันดวยไมตรจีิตมติรภาพ ดงัหนึ่งมารดารักษาบตุรสดุที่รักของตน” และ/
หรอื “จงมองดูเพื่อนมนษุยดวยสายตาแหงการณุยธรรมอนัไมมีที่สิ้นสดุ” เปนตน สันตกิระบวนทศันในลักษณะ “โลกทั้งผองพี่นองกนั” เชนนี้ ควรไดรับการศกึษา 
เผยแผออกไปใหมากผานกระบวนการสือ่สารทกุรปูแบบ เพ่ือจะไดใชเปนเครือ่งมอืใหมนษุยอยูรวมกันอยางสันตไิดมากขึ้น หรือหากใหลึกขึ้นไปกวานัน้กค็วรหยิบ
แนวคดิเรื่อง “เราทุกคนคือสวนหนึ่งของกนัและกนั” มาจากหลกัธรรมเร่ืองอนตัตาและปฏิจจสมปุบาทมาสนบัสนุนดวยก็ได หากมนุษยมีทาททีี่เปนมิตรตอกันไดทั่ว
ทั้งโลกเชนที่ปรากฏในพุทธพจนแลวไซร ความแตกตางทางสญัชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ผิวพรรณ และถิ่นที่อยูอาศยั คงจะไมกลายเปนเงื่อนไขของการหยบิมาเบียด
เบยีนประหัตประหารกันอีกตอไป

(๓) ในระดบัการศึกษา ระบบการศกึษาของแตละประเทศทั่วโลก ควรมีหลกัสูตรสันตศิึกษาเพิ่มเติมขึ้นมาจากหลักสตูรภาคปกติที่สอนใหคนรูจักทำ

มาหากิน ใหมมีิติของการรูจักทำมาหาธรรมเพิ่มขึ้นดวย สนัติศึกษาที่วานี้ควรวางพื้นฐานอยูบนเรื่องของการอยูรวมกันดวยเมตตา (ตามแนวทางพรหมวิหาร ๔) 
และควรลงลึกใหถงึสันติศกึษาระดบัปฏิบตัิการ คือ การเจริญวิปสสนากรรมฐานดวย เพราะเมื่อปจเจกบคุคลไดเรียนรูการเจรญิสตจินเห็นตวัเองอยางชัดเจนแลว 
ปญญาและการุณยธรรมยอมจะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ปญญาและการณุยธรมจากการเจรญิสตินั้น เปนคณุธรรมอนับริสุทธิ์ ไมมีทางที่จะถูกนำไปใชในการเบียด
เบยีนเพื่อนมนษุยดวยประการทั้งปวง สนัตศิึกษาระดับปฏิบัตกิารขั้นพื้นฐานเชนนี้ จึงควรไดรบัการพฒันาขึ้นมาใหเปนระบบการศึกษากระแสหลกัของโลก และ
หากเปนไปไดศิษยของทานพทุธทาสทั้งหลายนั่นเองควรเปนตัวตั้งตัวตีในเรื่องนีเ้หมือนกบัที่ทานพุทธทาสไดนำรองไวแลวดวยการสอนอานาปานัสตกิรรมฐานแก
ชาวตางชาตทิกุเดือนที่สวนโมกขนานาชาต ิและเขยีนคูมอืการเจริญอานาปานัสติกรรมฐานเอาไวแลวอยางสมบูรณ

(๔) ในระดับการพัฒนา หรือระดบัวัฒนธรรม สนัติศึกษาควรแสดงออกมาเปนสวนหนึ่งของแนวนโยบายรัฐบาลของแตละประเทศ ดวยการมุงเนน

ไปที่การ “เปนผูให” แกกนัและกนักอนเปนเบื้องแรก (การใหในที่นีห้มายถึง การพฒันาที่เนนมติขิองจิตใจที่ชวยใหประชาชนอยูรวมกันดวยวฒันธรรมน้ำใจ ไมใช

การใหทีเ่รยีกวาเอื้ออาทรแลวพยายามถอนทนุคืนในรูปของการแปรเปลี่ยนเปนคะแนนเสียงหรอืผลประโยชนแอบแฝงอื่นๆ ซึ่งนั่นไมใชนโยบายที่เกิดจากจติใจของ

ความเปนผูให แทที่จรงิเกดิจากรากฐานของจิตที่คิดจะ “เอา” อยางหนาไมอายดวยซ้ำไป) เชน ที่พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทรงวางพระองคเปนพระผูใหแกคน

ไทยมาตลอดเวลาอันยาวนาน รวมทั้งทรงสรางสรรควัฒนธรรมแหงการใหใหเกดิขึ้นดวยการสอนใหคนไทยรูจกัอยูกันดวยความรักความสามัคคแีละเมตตาตอกนั 

การเห็นอกเห็นใจคนอื่น แทจริงกค็ือรปูแบบหนึ่งของการให ที่เรียกวาการใหความสำคญัแกความเปนมนษุยของคนอื่นพอๆ กับที่ใหความสำคัญแกตัวเอง 

(วัฒนธรรมเอาใจเขามาใสใจเรา) และการพัฒนาควรมุงไปทีก่ารสรางสรรคศักยภาพของประชาชนใหสามารถหยดัยืนดวขาของตัวเองได และมจีิตใจที่รูจกัพอใน

เชิงวัตถุ เพราะหากประชาชนไมเรียนรูที่จะหยัดยืนดวยขาตวัเอง กจ็ะกลายเปนปญหาของรัฐไมรูจบ ประชาชนที่ไมรูจักพอนี้เอง ในอนาคตก็จะกลายเปนสวนหนึ่ง
ของการแยงชิงทรพัยากรระดบัชาตแิละระดับโลกตอไปไมสิ้นสุด คนที่ไมรูจกัพอนัน้ คอื สาเหตุหรือเช้ือโรคอยางหนึ่งที่กอใหเกิดภาวะขาดสันตภิาพในระดับการอยู
รวมกันของประชาชน

สงัคมมนุษยที่ถกูกระตุนใหเหน็แกตัว ถูกมิจฉาศกึษาพรางตาใหไมรูจักตัวเอง เนนการแกงแยงแขงขนั เบียดเบียนซึ่งกนัและกนั คือ สงัคมที่ขาดราก

ฐานของสันติภาพ หากเราตองการสรางสรรคบคุคลและสังคมที่มีสนัติภาพ ก็ตองเพียรสรางการพัฒนาบนรากฐานของการเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน และการเปนผูให

ขึ้นมาใหได ซึง่การจะทำเชนนี้ได คำสอนของพุทธศาสนาในสวนของทาน ศีล สมาธ ิปญญา เมตตา กรณุา มทุิตา และปฏิจจสมปุบาท (ที่สอนใหรูจกัอยูกนัดวย

ความตระหนักรูวาเราคอืสวนหนึ่งของกันและกัน) ควรจะไดรับการรือ้ฟนขึ้นมาใชใหเปนเครื่องมือของการพัฒนาอยางเหมาะสม ทั้งนี้ ดวยการอธิบายและตีความ

หลักธรรมเหลานี้ใหมมีิตเิชิงสังคมมากขึ้น เพื่อใหเทาทันตอสภาพโลกาภิวตันและสามารถรองรบัการพฒันาที่ขยายตัวมากขึ้นจากระดับปจเจกบุคคลสูระดับโลก
หรือระดับมนุษยชาติ

วิธีการสรางสรรคสนัตภิาพทัง้ระดบับคุคลและระดบัโลกยังมีอีกมากมาย ขยายความออกไปไดอกีหลายมิติ เทาที่เสนอมานี้คดิวา อยางนอยๆ กน็าจะ

พอเปนพิมพเขียวของการหยบิมาคิดตอไดในระดับหนึ่งแลว 

บทสรุป

ทานพทุธทาสตั้งปณธิานไวสามประการกจ็ริงอยู แตหากใครกต็ามสามารถทำไดตามปณิธานของทานเพียงขอแรกและขอเดียว ปณิธานอีกสองขอที่

เหลือกเ็ปนอันไดรบัการเตมิเต็มไปดวยโดยอตัโนมตั ิเนื่องเพราะ บคุคลที่เขาถึงหวัใจแหงศาสนาของตนแลว ก็ยอมจะสามารถเปนกลัยาณมติรที่ดีกับเพื่อนตาง
ศาสนาและยอมจะสามารถถอนตนออกมาเสียจากวตัถุนยิมไดดวย สวนปณิธานของทานที่ยงัไมบรรลคุือเรื่องสันติภาพระดบัโลกนั้น แมสิง่นี้จะเปนเรื่องใหญและ
เปนเร่ืองสำคญัยิ่งนกั แตหากเราเขาใจตามนัยแหงพุทธศาสนาวา “สันตภิาพ” ทีแ่ทนั้นเร่ิมตนที่ใจ และคำวาโลกก็หมายความที ่“ตัวเราเอง” กอนเปนเบ้ืองแรก การ
สรางสรรคสันติภาพโลกใหเกดิขึ้นก็ไมใชเรื่องไกลเกนิฝน เพราะหากปจเจกบคุคลแตละคนเพียรพยายามศึกษาพทุธธรรมจนประสบภาวะสนัติในเรอืนใจไดแลว 
สนัติภาพสวนบคุคลกย็อมเปนรากฐานของสนัติภาพโลกไปในตวัอยูแลวโดยปริยาย โดยนัยดังกลาวนี้ การสรางสรรคสันติภาพซึ่งเปนเรื่องใหญในระดับชาติหรือ

ระดับโลกจงึไมจำเปนตองเร่ิมตนจากองคกรระดบัชาตหิรอืระดับโลกอยางที่นิยมทำกนัอยู (การจัดประชุมสันตภิาพโลก) หากแตสามารถเริ่มตนขึ้นไดที่ดวงใจของ

 รากฐานของการเปนผูใหในระดบัวฒันธรรมนั้น มีอยูแลวในคนไทยดังจะเหน็ไดในคราวเกดิวิกฤตทกุครัง้ คนไทยตางก็ใหแกกนัและกนัอยางนายกยองที่สุด กรณี
มหันตภัยสนึามินับเปนรูปธรรมที่เปนประจักษพยานสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมแหงการใหที่ฝงรากลกึอยูในใจคนไทยทั้งชาตไิดเปนอยางดี ซึ่งวัฒนธรรมเชนนี้ไม
ควรถูกทำลายไปดวยวธิีคิดแบบทุนนิยมบริโภคที่พยายามกระตุนใหประชาชนเรียนรูที่จะ “ขาย” ทุกอยางที่ตัวเองมอียู และมองทกุคนวาเปน “ลูกคา” เหมือนที่
รัฐบาลปจจุบนักำลงักระทำในเวลานี้
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คนเล็กๆ แตละคนที่ตระหนักรูถึงคุณคาของสนัติภาพดวยตนเองกอนเปนสำคัญ เมื่อคนเล็กๆ คนหนึ่งสามารถเขาใกล เขาใจ และเขาถงึสนัติภาพในเรือนใจของตน
ไดแลว บุคคลเล็กๆ คนนั้นเองก็จะกลายเปนหนวยสันติภาพเคลือ่นที่ที่มีพลวัตในการเปลี่ยนแปลงตนเอง คนอื่น สงัคม ประเทศ และมนุษยชาติไดอยางมพีลงัในที่
สดุ ตวัอยางในประวตัิศาสตรโลกทั้งในอดตีและปจจบุนักเ็ปนประจักษพยานใหเราเห็นไดเปนอยางดีแลววา สันติภาพที่แทนั้น ลวนเร่ิมตนจากบุคคลสนัติภาพกอน
เปนเบื้องตน จากนั้นสันติกระบวนทศัน สันตศิึกษา สันติพัฒนา สันตวิัฒนธรรม และสันตสิขุของโลกจึงขยายตวัตามมาโดยลำดบั ทานพทุธทาสเองกน็บัเปนบคุคล
เล็กๆ คนหนึ่งของโลกที่ไดสัมผัสกบัสนัติภาพในเรือนใจของตนเอง และจากนั้นชีวติของทานทัง้หมดก็กลายเปนอุปกรณในการสรางสรรคสันตภิาพโลกมาโดยตลอด  
และเมื่อทานลวงไปแลวตามอายุขยั ชีวติและงานของทานก็ยังคงเปน “แรงบนัดาลใจ” ใหอนุชนจำนวนมหาศาลพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางสันติตาม

ทานอยูตลอดมา ดังนัน้ กลาวอยางถึงทีสุ่ดแลว การสรางสรรคสันตภิาพโลกทั้งสองระดับ (ระดับปจเจกและระดบัมนษุยชาติ) จึงควรเริ่มตนที่เราทกุคน (ดวยวิธี

การหรือเครือ่งมือตางๆ ซึ่งทานพทุธทาสไดกรุยทางเอาไวใหแลวในระดับหนึ่ง) และเราทกุคนที่เห็นคุณคาและเขาถงึสนัติภาพในเรือนใจไดแลวนั่นแหละ คือกลุม

บคุคลที่มศีกัยภาพในการเปนพลงัผลักดนัใหเกิดสันติภาพโลกไดอยางแนนอน ขอย้ำอีกคร้ังหนึ่งวา สนัติภาพโลกจะไมเกดิข้ึนจากการประชมุและจากการพยายาม
เซ็นสนธิสญัญาสันติภาพของนกัการเมืองระดับโลกที่ภายในใจอดัแนนดวยความโลภ โกรธ หลง สิ่งนั้นเปนเพียงจนิตนาการถงึสันติภาพในอุดมคติเทานั้น แตสนัติ
ภาพที่แทซึ่งยัง่ยืนและมผีลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับอารยธรรมของมนุษยชาตนิั้นควรเกดิขึ้นที่ใจ และไมใชใจอนัเรารอนของคนอื่นที่กำลังกอสงครามอยูทั่วทกุ

มมุโลก แตควรเปนใจของเราทุกคนนั่นเอง.

พระมหาวฒุิชัย วชิรเมธี ป.ธ. ๙

อาจารยพิเศษบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

ไดรับอทิธิพลทางดานความคดิ การทำงาน การดำเนินชีวิตจากผลงานของทานพทุธทาสภกิขุ และเคยไปพำนกัยงัสวนโมกขพลารามเพ่ือศึกษาธรรมชวงสั้นๆ เม่ือ พ.

ศ. ๒๕๔๓
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“ธัมมิกประชาธปิไตย” กบั “ปทูะเลยมหาวิชชาลัย” 
มรดกธรรมหลวงพอพทุธทาส และแนวทางพระราชทาน สำหรับการปฏริปูการเมืองไทย

(ท่ีคนไทยทุกคนควรเรียนรู และตองเร่ิมนำมาใสไวในรัฐธรรมนูญ)

พระมหาพงศนรนิทร ฐิตวโํส

“ศลีธรรมไมกลับมา โลกาจะวินาศ”

อมตวาทะอันเปนมรดกธรรมของหลวงพอพทุธทาสที่ทานไดเมตตามอบใหเปนเคร่ืองเตือนใจ

พวกเราชาวไทยไวนานมาแลวนั้น กำลังปรากฏใหเหน็เปนสภาพจรงิที่กำลงัเกิดขึ้นในสงัคมไทยใน

ปจจบุนันี้อยางชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ คำพดูของหลวงพอเปนประหน่ึงคำพยากรณที่แมนยำดุจตาเหน็ 

ทานไดกลาวไววา 

“โลกกำลังจะวนิาศ เพราะศลีธรรมกำลังพายแพ 

ศลีธรรมกำลังพายแพ แกกิเลสของมนุษย ผูตกอยูภายใตวตัถุนยิม, บชูาเศรษฐกจิการ
เมือง อำนาจวาสนาความสุขของเน้ือหนงั 

จนไมคำนึงถงึศีลธรรมกำลงัทนุรอนท้ังสิ้น ใชเพื่อผลเปนวัตถุ  รสทางวัตถุ กำลงัผลทาง

วตัถุ จนยอมใหเสื่อมเสียลงตำตา
การตอสูแยงชิง ทั้งบนดิน ใตดนิ การฆาผูอ่ืนตาย และ ฆาตัวเองตาย อาชญากรรมเต็มบาน โรค

อันนารังเกียจเต็มโลก ทำลายธรรมชาติสรางมลภาวะ เพศรส และ เมรัย ยาเสพติดท้ังรูๆ (บหุร่ี เฮโรอนี ฯลฯ)
เยาวชนชายหญิง กำลงัหลงทิศทาง กลายเปนเหยื่อแกปศาจทางเนื้อหนัง เห็นแกตวัอยางไมมี หิริ

โอตตัปปะเหลือ

สลีธรรมพ้ืนฐานหายไปหมด ไมมีการรักบญุ-กลัวบาป,  มีแต “อรอย” แลวเปนดี

เคร่ืองมือสื่อสารทุกอยาง กำลังสงเสริมทางใหพายแพโดยไมรูสึกตวั (เพลงลกูทุงใหม)

สลีธรรม เคร่ืองค้ำจนุมนุษย กำลังพายแพ กิเลสจึงครองโลก แทนสีลธรรม”

(หนังสือพุทธทาสลิขิต ๑ หนา ๑๘๒)

ถาหากเราทำไดเพยีงอานแลวกแ็คเหน็คลอยตาม ผานๆ กนัไป หรือเพียงแคยกขึ้นมาพูดตาม ใหเพยีงได
ชื่อวามคีำของหลวงพอติดปาก พอเปนเครื่องบังหนาโฆษณาสรางภาพวาตัวกม็ีธรรมะ กค็งจะไมมปีระโยชนอะไร
มากนกั และยังอาจจะกลบัเปนโทษใหคนที่เขารูทันกนดาตอวาเอาเสียดวยซำ้ และจะพลอยทำใหคำพดูของหลวง
พอทีม่นียัสำคัญอนัควรแกการเรยีนรูและคิดตอ ดดูอยคาลง หรอืไมกอใหเกดิการเรียนรูตอไป ดังนั้นแลว เมื่อเรา
อานถอยคำของหลวงพอแลววา เมื่อศลีธรรมไมกลับมา โลกาจะวินาศน้ัน มนัควรจะตองคดิตอ หรอืต้ังคำถามตอไป 

จากคำถามสูการเรียนรูและตอบโจทย
จากวลีดังกลาว นาจะชวยกระตุกตอมคดิหรือสรางความตระหนักใหแกเราจนสามารถเหน็ “โจทย” ไดชดั

วาโจทยของเราคอือะไร? คำตอบกอ็ยูในวลีน้ันวาโจทยก็คอื “สงัคมหรือโลกกำลังวนิาศ” ซ่ึงจะนำไปสูคำถามท่ีสองวา

 “โลกมันกำลงัวินาศเพราะอะไรเปนเหตุ?” กจ็ะไดคำตอบจากวลีนั้นเองวา “เพราะไมมศีลีธรรมหรือศีลธรรมไมกลับ

มา” ซึ่งก็จะยิ่งทำใหเกดิคำถามตอไปอีกวา “อาว! แลวศลีธรรมจากไปไหนละ มันถึงยังไมกลบัมาซะท”ี ซึ่งแสดงวา

เรากย็อมรับวาเราก็เคยมศีลีธรรมอยูในสังคมไทย แตแลววันหนึ่งเราก็เพิ่งมารูตวัวาศีลธรรมมนัจากเราไปแลวและ

ยงัไมกลับมา ก็ตองถามตอวา “แลวศลีธรรมมนัจากสังคมไทยเราไปตั้งแตเมื่อไหร? และจากไปไดอยางไรละ?” ซึ่ง
ถาหากพวกเราชวยกนัสอบสวนสืบสวนไปจนถงึจุดแยกที่สำคญัอันเปนเหตทุี่ทำใหศีลธรรมหายไปจากสงัคมไทยได 
เรากจ็ะสามารถตอบโจทยขอนี้ไดชดัเจน และที่จุดนั้นแหละเราจะประจักษแจงเลยวา “เปาหมายของการแกปญหา
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คอือะไร” ตอบวาก็คอืการทำใหสังคมและโลกไมวนิาศ ซึ่งก็คือการทำใหสงัคมไทยฟนกลับมามีศีลธรรมไดอีกคร้ังหน่ึง  

ซึ่งจะนำมาสูคำถามที่สำคัญเปนอยางยิ่งวา “แลวจะทำอยางไร? หรอืจะมีวิธีการอยางไร? ที่จะทำใหศีลธรรมฟน
กลับมาสูสงัคมไทยอีกครั้ง” ซึ่งจะนำไปสูขั้นตอนที่สำคัญที่สดุคือ การที่พวกเราชาวไทยจะชวยกันนำวธิีการนั้นมา
ประพฤตปิฏิบัติใหปรากฏใหเห็นจริงไดอยางเปนรูปธรรมในวถิชีีวติของคนไทยตอไปไดอีกคร้ังหน่ึง

ถาเราเหน็โจทยไดไมชัด สบืสาวไปไมถึงสาเหตุหรือจุดแยกที่สำคญัไดแลวไซร กจ็ะไมมีทางแกปญหาได

สำเร็จ หรอืแกปญหาไดผลบางในระยะสั้นๆ แตไมมีความยั่งยืน ดงันั้น การเห็นโจทยใหชดั และสืบสาวใหชดัไปจน
ถงึสาเหตทุี่แท จึงเปนขั้นตอนเร่ิมตนท่ีสำคัญมากท่ีสดุ

สามเช้ือโรคราย ที่ตองไดรับการเยยีวยารักษาจากศลีธรรม

สังคมของคนปถุุชนคนธรรมดานั้น ยอมตองเกดิความเสื่อมขึ้นไดเปนธรรมดา ทั้งนี้เพราะปุถชุนทุกคนมี

สาเหตทุี่แทอปุมาเหมือนมเีช้ือโรครายท่ีแฝงอยูภายในตัวอยูแลว ซึ่งกค็ือ โลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) โมหะ 

(ความหลงผิด) และเมื่อเชื้อโรคมันกำเริบลกุลามตัวของเจาของจนถึงขั้นที่ลนไหลออกมากอมลภาวะเบยีดเบยีนคน
อื่นที่อยูรอบขาง กจ็ะกอใหเกดิความเสื่อมความเดือดรอนไปทั่วทั้งสังคมได ดวยเหตุนี้พระพุทธองคผูทรงมพีระมหา

กรุณาธิคุณแกชาวโลก จงึไดทรงประทานพระธรรมวินยั (หรือศลีธรรมในความหมายของหลวงพอพุทธทาส) ที่จะ
เปนดั่งยาหรือวัคซีนทีม่หีลากหลายขนานอนัเหมาะสมแกคนทุกระดบั มปีระสิทธภิาพสูงสำหรบัทั้งบำบดัรักษาโรค
จนหายขาด เยียวยา บรรเทา หรอืควบคมุเชื้อโรครายนี้ ไวมใิหกำเรบิ และยงัไดทรงมียุทธวิธีหรอืศิลปะในการนำพา
ใหคนสวนใหญทั้งชุมชนและสังคมมกีารนำมาบูรณาการในวิถีชวีิตไดอยางกลมกลืน ปฏบิัตไิดอยางตอเนื่องเปน
ระบบและเปนแบบแผน พระพุทธองคทรงมียุทธศาสตรสำคัญที่เริ่มตนเปลี่ยนแปลงที่ระดับผูนำและชนชั้นปกครอง
ประเทศใหไดเสียกอน ทรงเนนที่การปรบัทัศนคตขิองชนชั้นเหลานี้ใหเปนสมัมาทิฏฐิ และหนัมาปรับเปลี่ยนวถิคีิดวิถี
ชวีิตวิถีปฏิบตัิใหมแีบบแผนจารตีประเพณีวัฒนธรรมตามหลักศลีธรรม ทรงเปลี่ยนกษัตริยผูกระหายอำนาจดวยการ
ทำสงครามเปนกษัตริยธัมมกิราชเปนผูปกครองท่ีคอยบำบัดทุกขบำรุงสุขใหแกราษฎรโดยธรรม 

จากการวเิคราะหประวัตศิาสตรในยคุสมัยของพระมหากษัตรยิที่ทรงธรรมในประเทศพทุธศาสนาทั้งหลาย
ที่ทรงปกครองบานเมืองไดเปนปกติสุขมเีศรษฐกจิที่รุงเรืองแลวจะพบวา กษตัริยผูทรงธรรมหรือธมัมิกราชานั้นก็ไดมี
บทบาทเปนกัลยาณมิตรใหกบัคนท้ังประเทศ โดยเริ่มตั้งแตทรงเปนแบบอยางท่ีด ีและนำพาใหราชวงศ เหลาเสนาบดี  
อำมาตย ขาราชบริพาร ไดเรียนรูและปฏบิัตติามหลักศลีธรรม จากนั้นเหลาเสนาบดี อำมาตย ขาราชบรพิาร เหลานี้
กจ็ะพัฒนาตนเองขึ้นมาเปน “ธัมมิกเสนาบด”ี “ธมัมิกอำมาตย” “ธมัมิกขาราชบริพาร” ซึ่งกจ็ะมบีทบาทเปน
กลัยาณมิตรตอๆ กันไป นำพาใหคนอื่นๆ ทัว่ทั้งสังคมเขามาสูการปฏบิัต ิพัฒนา เศรษฐีใหกลายเปน “ธัมมิกเศรษฐ”ี 
ประชาชนคนทั่วไปใหกลายเปน “ธมัมิกชน” เปนอุบาสกอุบาสกิา พระพุทธองคไดทรงเริ่มตนแบบแผนวถิชีีวิตในการ

ปฏิบัตธิรรมของชาวพุทธไว ดังเชนการกำหนดวนัอุโบสถหรือวันธัมมัสวนะ ไวเปนแบบแผนทุก ๗ -๘ วัน หรือ ๔ วันตอ 

๑ เดอืน พระมหากษัตริยผูทรงธรรมก็ไดนำมาปฏบิัตเิปนแบบอยางทรงศลีอโุบสถทกุวันอโุบสถ ทรงดำรงพระองคใน
หลกัของศีลธรรมพื้นฐาน ทรงนำหลักทศพิธราชธรรมและจกัรวรรดิวัตรมาเปนหลกัธรรมในการปกครองประเทศ ทรง
กำหนดและสงเสริมใหเหลาเสนาบดีตองปฏิบัติตาม บางรชัสมัยมีการลงโทษเสยีดวยซ้ำไปหากเสนาบดีคนใดไม
รักษาศลีฟงธรรมในวนัอุโบสถ

แตการเมืองที่ลอกมาจากตะวนัตกแบบแยกสวน ไมเอาศีลธรรม สังคมไทยจึงวกิฤติ
แตเมื่อเรารบัเอาวิธีคิดทางการเมอืงการปกครองแบบแยกสวนและบกพรองของตะวนัตกเขามา เราก็มอง

แตเรื่องของอำนาจ เราเปลี่ยนแปลงการปกครอง ดวยการแยงยื้อยดึครองอำนาจทางดานการเมืองการปกครองมา
จากพระมหากษัตยิ ก็สนใจเอามาแตเฉพาะเรื่องของอำนาจ ไมไดเอาเรื่องการเปนแบบอยางในการประพฤตปิฏบิตัิ
ตามหลกัศีลธรรมมาจากพระองคดวย ไมไดเอาแบบแผนหรอืจารีตที่เปนรูปธรรมที่จะเปนกระบวนการในการบม
เพาะและพัฒนาคนทางดานศีลธรรมมาดวย “รัฐธรรมนูญ” จึงมีธรรมแตชื่อในพยางคที่สามเทานั้น แตไมมีระบบ
หรือกระบวนการปฏิบัติธรรม สำหรับคนที่เขามาใชรัฐธรรมนูญเลย วถิีของชาวพุทธ วิถีในการปฏิบัติธรรม วถิี
วฒันธรรมประเพณไีทย ถูกชนชั้นปกครองในสมัยที่เปลี่ยนแปลงการปกครองทำตนเปนปาปมิตรในการถอดถอนวถิี
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แหงศีลธรรมออกไปจากระบบการเมืองการปกครองของไทย แลวพยายามยัดเยียดบีบบงัคับวิถีคดิ วิถชีีวติ วิถี
หายนธรรมตะวันตกเขามาแทน 

วันหยุดวันโกนวันพระถูกบงัคับใหปรับเปลี่ยนไปเปนวันอื่น ทำใหตดัขาดบั่นทอนและทำลายวถิชีีวิตที่เปน
เครื่องมอืในการพฒันามนษุยออกไปจากสังคมไทยไดอยางแทบจะสิ้นเชงิ เสนาบดรีัฐมนตรีตลอดจนขาราชการทั้ง
หลายไมตองมีวถิชีีวิตที่ตองถือศีลฟงธรรมอยางนอยในทกุวันพระอกีแลว ดึงประชาชนชาวบานออกจากวถิีที่ตองไป

วดัปฏบิัตธิรรมพัฒนาตนเองในทุก ๗-๘ วันออกไป ไดตัดโอกาสที่ครอบครวัจะไดมีกจิกรรมทำบุญรวมกันอยางนอย

ทกุ ๗–๘ วนัออกไป ตดัทอนทำลายวิถแีหงความสามัคคีของชุมชนที่อยางนอยตองไดถอืศีลฟงธรรมทำบุญรวมกัน

ในวันพระทกุ ๗-๘ วันออกไป ตดัทอนทำลายบทบาทของวัดที่เคยเปนศูนยกลางของชมุชนสงัคมออกไป ทำใหจารตี

ประเพณศีลิปะวฒันธรรมถกูตัดขาดออกไปจากคนในชุมชนไปพรอมกันดวย ทุกอยางที่กลาวมาเกิดขึ้นอยางชาๆ 

คอยๆ เสื่อมทรามลงทลีะเลก็ละนอย อยางไมทันรูเนื้อรูตัว มารูอีกทเีมื่อ ๕๐-๖๐ ปผานไป ท่ีสงัคมไทยกำลังฟอนเฟะ 

วกิฤตทางศลีธรรมมากขึ้นๆ บคุคลเสื่อมทรามจากศีลธรรม ครอบครวัไมอบอุนไมไดทำบญุรวมกันบอยๆ แตทำบาป
รวมกันทกุวันทกุคืน ชุมชนไมเขมแขง็ขาดสามัคคีธรรม ศลิปะวฒันธรรมอันเปนเอกลักษณที่ดงีามของไทยกำลัง
เสื่อมสูญหายไปเหลอืเพียงการอนรุักษที่ไดแตรูปแบบที่แปลกแยกจากผูคน และที่เหน็เดนชัดที่สดุและเปนปญหา
สำคัญในปจจบุันก็คือ วิกฤตทางดานศลีธรรมคุณธรรมจรยิธรรมของชนชั้นปกครองท้ังในรัฐบาลและรัฐสภา

ตองการผลแตไมทำเหตุ ตองการ Output แตไมม ีProcess 

ปรากฏการณแปลกประหลาดแตจริง มาตลอดกวา ๗๐ ป ประชาธิปไตยไทย
นกัการเมอืงที่เปนผูนำทัง้ในรัฐบาลและรฐัสภา ทำตวัผิดสภาวะ ไมเปน “กัลยาณมติร” ไมเปนแบบอยาง

ในการปฏบิตัธิรรม ไมเดนิตามแบบอยางแหงพระมหากษัตริยผูทรงธรรมเลย ในทางตรงขามหลายครั้งทำตัวเปน
 “ปาปมิตร” เปนแบบอยางทีไ่มดเีสยีอีก รฐัธรรมนญูที่ลอกแบบเขามาจากตะวนัตกอยางแยกสวน ก็ไมมีกระบวน
การหรือวิถทีี่จะฝกฝนและพฒันาใหนักการเมืองมคีุณธรรมขึ้นมาไดเลย มนัจึงมีแตการเรยีกรองเอาแตผล แตไมเคย
มกีารทำเหต ุเรยีกรองเอาแตวาใหนกัการเมืองมีคุณธรรมจริยธรรม ไมโกง แตไมเคยมกีระบวนการที่จะใหนักการ
เมอืงปฏบิตัติามหลักศีลธรรมมีแตการไปวิ่งไลตามจับที่ปลายทาง ดวยการสรางองคกรอิสระมาตรวจจับหรอืควบคุม
ถวงดลุ แตกพ็ิสูจนแลววาทำแตที่ปลายทางอยางเดียวไมไดผล เพราะมันผิดกฎธรรมชาต ิผิดสภาวะการเรียนรูของ
มนษุย วาถาเอาแตลงโทษที่ปลายทางเมื่อทำผิดแตอยางเดยีวนั้นไมสามารถจะทำใหมนษุยเรยีนรูและพฒันาไดแท
จริง มนุษยจะพัฒนาไดจริงตองมีกระบวนการปลูกฝงและพฒันาการเรียนรูของมนุษยมาต้ังแตตนทางดวย  

เปนเรื่องที่นาประหลาดใจทีส่ดุในระบบการเมืองการปกครองของไทย ที่เมื่อเอาหลักเหตุผลของพุทธ หรือ 

System approach ของตะวันตกเขามาวเิคราะหก็ตาม ก็จะไดคำตอบตรงกันวาผิดหลกัอยางสิ้นเชิง เอาแตเรียกรอง

ใหนักการเมืองมีคุณธรรมจริยธรรม แตไมเคยทำเหตุ คาดหวังใหนกัการเมอืงมีคณุธรรมจริยธรรม เปน Output แต 

Process ไมมี กไ็มมีทางได จะเรยีกรองเปนแสนเปนลานคน ยาวนานสักกี่รอยปกต็าม ก็ไมมทีางสำเรจ็ แมหากจะ

ปฏริปูการเมืองสักพันครั้ง แตถาไมมีการกำหนดใหมีเหตุหรอืม ีprocess ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเขาไปใน

รฐัธรรมนูญอยางเปนรปูธรรม ก็ไมมทีางที่จะไดนกัการเมอืงที่มคีุณธรรมจริยธรรมเลย เพราะมันผดิจากหลักความ
จริงตามธรรมดาธรรมชาติ ผดิสภาวะอยางสิ้นเชิง จึงนาแปลกประหลาดใจอยางที่สุด ที่ตลอด ๖๐–๗๐ ปของการ
พฒันาประชาธปิไตยในบานเราไมเคยคิดไดในเรื่องนี้ มนัจึงไมสามารถพฒันาระบอบการเมอืงไดเลย เพราะมันไมมี

กระบวนการเรียนรูและพฒันาคนท่ีอยูในระบอบการเมืองเลย (ระบอบการเมืองไทยจงึมีแตเพียงหลกัการลงโทษและ

ใหรางวลัเทานั้น ซึ่งเขาไมใชกับมนษุย เขาใชกับการฝกสัตวดริจัฉานในโรงละครสัตวเทาน้ัน จริงมั้ย?)

ตองพัฒนาคนใหเปนมนุษย (หากเผลอจะหลงตำ่ลงเปนสัตวดิรัจฉาน)
เราตองยกระดับกระบวนการเรยีนรูของคนในระบอบการเมืองไทย ที่ปจจุบันเปนกระบวนการสำหรับสตัวดิรัจฉานตาม

หลักการลงโทษใหรางวลัเทาน้ัน ใหข้ึนมาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหเปนมนษุยใหได หลวงพอพทุธทาส ไดกลาวเอาไววา 
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“ยึดความหมายของคำวามนุษยไวใหดีๆ นะ, มันผิดกันมากกบัคำวาคน. คำวา คน นี้มนั มาจาก คำวา ชน, ชน (ชะ–นะ) แปลวา 

เกิดมา, สวนคำวามนุษยนี่ มาจาก มน-อษุย แปลวา ใจสงู; เปนคน เปนเพียงเกิดมาก็เปนคน, แตถาเปนมนษุย มันตองมกีารกระทำจนใจสูง

ขึ้นดวย. เราตองมีความเปน มนษุยทีถ่กูตอง คือมจีติใจสงู ไมเปนแตเพียงคน; การศึกษานี้ตองทำใหมนษุยเปนมนุษย และเต็มแหงความ

เปนมนุษย...”

หลวงพอพุทธทาสไดเมตตาชีท้างออกในเรื่องน้ีไววา

“..จะตองมีรฐัสภาหรือผูแทนราษฎร ที่สื่อความประสงคของประชาชนอยางถูกตอง อยางครบถวน; ถามนัเปนหนาที่
ของสมาชกิสภา มันกต็องเปนผูแทนราษฎรชนิดที่สื่อความประสงคของราษฎร ใหแกสภาหรือแกรฐับาลอยางถูกตอง
และครบถวน

ในท่ีสดุเราจะพูดวา เขาจะตองถอืหลักศีลธรรมเปนหลกัในการปฏิบตัหินาท่ีทกุแขนง ; รัฐบาลกด็ ีรัฐสภากด็ ีตุลาการกด็ี  

อะไรกด็ ีที่รวมกันเปนระบบการปกครองนี้ จะตองมศีลีธรรมเปนหลัก ใหเรามคีวามเปนชาติที่มศีลีธรรม, ใหเรามีความ

เปนชาติหรอืชาตทิี่มีศลีธรรม ซึ่งจะตองรวมถงึวา มวีัฒนธรรม มศีาสนา มีขนบธรรมเนยีมประเพณ ีอะไรที่ถูกตอง. แต

เราใชคำวาศีลธรรมคำเดยีวกพ็อ ถามีศีลธรรมไดจรงิ มนัไมเสียในทางวฒันธรรมหรอืศาสนาใด ๆ. นี่ระบบการปกครอง
ทกุแขนง ไมวาจะไปในทิศทางไหน จะตองมีความเปนธรรม คือมีศีลธรรมในการปฏิบตัหินาท่ีการงาน” 

(ธัมมิกสังคมนยิม จาก http://www.buddhadasa.org/html/articles/1_bdb/dhm_soc.html)

ศีลธรรมเปนหนาที่ที่ตองปฏบิตั ิประชาธิปไตยจงึจะมีธรรม: ธมัมกิประชาธิปไตย

หลักการหรอืแนวทางสำคัญที่หลวงพอพุทธทาสทานไดเมตตาชี้ใหเห็นก็คือ ทำใหอยางไรให

การศกึษาทีท่ำคนใหเปนมนุษย และเรื่องของศีลธรรม (หรอืจะรวมไปถึง วฒันธรรม ศาสนา ขนบธรรม

เนียมประเพณดีวยยิ่งดี) เขามาสูระบอบการเมืองการปกครองประเทศ ทั้งทางดานรฐับาล รัฐสภา และ

ตุลาการ ใหได ซึ่งตองขอฝากไวกับคณะบุคคลที่จะเขามารบัภาระรับผดิชอบในการปฏิรปูการเมอืงและ

ปรบัปรุบแกไขรัฐธรรมนูญพจิารณาแนวทางของหลวงพอพุทธทาสทานไวดวย วาเรื่องศีลธรรม ไมใช

แคปลอยใหทำกนัตามยถากรรม ไมอยากทำก็ไมทำ  แตตองกำหนดวาเปน “หนาที่” ของคนในระบอบ

การเมอืงการปกครองทุกคนตองปฏิบตัิ

นอกจากนี้ หลวงพอพทุธทาสยงัไดเมตตาใหแนวคดิในเรื่องประชาธปิไตยกับหลักศลีธรรมไว

อยางนาสนใจศึกษายิ่งวา

“ ..ธมัมิกประชาธิปไตย คอืเปนประชาธปิไตยที่ประกอบไปดวยธรรม, ประชาธปิไตย ถาวาประชาชนหรอืคนแตละคน

มนัไมมีศลีธรรมแลวมันก็วินาศแหละ วินาศในเวลาอันสั้น, ถาประชาชนทุกคนไมมีศลีธรรมแลวเอามาเปนใหญสำหรบั

ปกครองบานเมือง พกัเดียวมนัก็ทำวินาศหมด. เราตองมีประชาธปิไตยที่ประกอบไปดวยธรรม เรียกวา ธมัมกิประชา

ธิปไตย นี้เกี่ยวกบัการปกครอง. ธมัมิกสงัคมนิยม นั้นมนัเกี่ยวกับเศรษฐกจิ, ถาธัมมิกประชาธปิไตย นี้มนัเกี่ยวกับการ

ปกครอง เอาธรรมะเปนใหญ เอาความถูกตองเปนใหญ ไมใชประชาธิปไตยของคนเหน็แกตัว, เอาคนทีเ่ห็นแกตวั เตม็

อดัทุกๆ คน มาเปนระบบปกครองเปนประชาธิปไตย มนัก็ฆากันตายหมดแหละ ดวยความตางคนตางเห็นแกตวั . ฉะนั้น 

ประชาธปิไตยตองจำกดัความใหดีๆ  วาตองของประชาชนที่มีศีลธรรม เลยตองใชคำวา   ธมัมกิประชาธิปไตย  , มธีรรม

เปนหลกั มคีวามถูกตองเปนหลกั อยาเห็นแกตวั แตเห็นแกธรรมะ, เหน็แกธรรมะ แลวก็อยาเห็นแกตวั. นี่เรยีกวา มี

ธรรมะเปนหลัก มีระบบการปกครองชนดินี ้แลวกจ็ะมีการปกครองสงัคม หรือโลกใหมสีนัติภาพไดโดยงาย.”

(ธัมมิกสังคมนยิม จาก http://www.buddhadasa.org/html/articles/1_bdb/dhm_soc.html)
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ใสการศกึษาที่แทลงในการเมืองการปกครอง: ปูทะเลยมหาวชิชาลยั คือการศกึษาที่แทนั้น

นับเปนเรื่องที่นาสนใจยิ่งที่ทางออกที่หลวงพอพุทธทาสไดเมตตาใหแนวทางไวดังกลาวนี้ ได

สอดคลองตรงกนักบัแนวพระราชดำริขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัในรัชกาลปจจุบัน 

พระองคมีพระปรชีาญาณอนันาอศัจรรยยิ่ง ไดทรงมพีระเมตตาถายทอดแนวพระราชดำริในเรื่องการ

เมืองการปกครองและการแกปญหาสงัคมนี้ผานงานวรรณกรรมในพระราชนพินธเรื่อง “พระมหาชนก” 

ซึ่งมีชื่อเสียงเปนที่รูจกักนัดีของคนไทย แตเปนที่นาแปลกประหลาดใจเปนอยางยิ่งที่คนไทยกลับไมคอย

ไดอานอยางเอามาขบคิดใหเกดิการเรียนรูอยางแทจริง แลวนำมาปฏบิัติใหเกิดประโยชนสขุแกสงัคมไทย 

ความจริงแลวพระองคไดทรงชี้ใหเห็นถึงความเสื่อมถอยทางสังคม และทางออกทางแกไวอยางชัดเจน 

อนันาอัศจรรยใจยิ่งนัก ผูที่จะตองมาปฏริปูการเมืองทั้งหลายสมควรจะไดนำมาอานและศึกษาเรียนรู

อยางถองแท จะเห็นวา แนวทางการปฏริปูการเมอืงที่สมบรูณอยูในพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกนี้

แลว

พระองคไดมีพระราชปรารภไวถงึตอนที่มีผูคนมายื้อแยงผลมะมวงจนทำลายตนมะมวงใหโคน

ลมลงวา

“นบัแตอปุราชจนถึงคนรักษาชางคนรักษามา และนบัแตคนรักษามาจนถึงอปุราช และโดย

เฉพาะเหลาอำมาตย ลวนจาริกใน  โมหภมูิ  ทั้งนั้น  . ไมมีความรูทั้งทางวทิยาการทั้งทางปญญา 

ยังไมเห็นความสำคญัของผลประโยชนแทแมของตนเอง จึงตองตั้งสถานอบรมสั่งสอนให

เบ็ดเสร็จ”

(พระมหาชนก หนา (๗))

ในพระราชนิพนธเร่ืองนี้ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวไดทรงมพีระเมตตาพระราชทานแนวทางออกไวอยาง
เปนรปูธรรมในเรื่องวา ทรงใหตั้ง “ปูทะเลยมหาวชิชาลัย” ขึ้นมา ซึ่งจะทำหนาที่ฝกฝนอบรมใหกับคนทุกระดับ ตั้งแต
อุปราช  เหลาอำมาตย ลงไปถึงคนเลี้ยงชาเลี้ยงมา ใหมีความรูท้ังทางโลกและปญญาทางธรรม  จึงตองต้ังคำถามกบั  

ฯพณฯ นายกรฐัมนตรแีละคณะรฐับาลวา “จะทำอยางไรถงึจะมีปทูะเลยมหาวิชชาลัยในรัฐบาลได?”  ตั้งคำถามกับ

นกัการเมอืงทุกทานวา “จะทำอยางไรถึงจะมีปทูะเลยมหาวชิชาลัยในรฐัสภาและทุกพรรคการเมืองได?” ตั้งคำถาม
กบัผูดแูลระบบการศกึษาสมัยใหมของไทยวา “จะทำอยางไรถงึจะมีปทูะเลยมหาวิชชาลัยในการศึกษาในระบบของ

ไทยไดในทุกระดบัตั้งแตอนุบาลจนถึงปริญญาเอกในทุกสาขาวิชา?” …และสำคัญที่สุดที่จะเปนเครื่องมือตนเริ่มที่

กำหนดใหทกุฝายตองตระหนกัจนนำไปสูการปฏิบัติไดจริงอยางเปนรูปธรรม ก็คือตองตั้งคำถามกบัคณะบคุคลที่จะ
เขามาปฏิรูปการเมืองวา “จะทำอยางไรถึงจะมีปทูะเลยมหาวชิชาลัยในรฐัธรรมนญูที่ตองบัญญตัใิหเปนหนาที่ที่ทุก

ฝายตองปฏบิัตอิยางเปนรูปธรรม?”

ปทูะเลยมหาวชิชาลัยคืออะไร? ใชการศึกษาที่จะพฒันาคนใหเปนมนษุยหรือไม ใชการศึกษาที่

ทำใหคนมศีลีธรรมหรอืไม จะทำใหเกดิธัมมกิประชาธิปไตยไดจริงหรอืไม? คนไทยทกุคนโปรดกลบัไป

อาน หรือจำเปนตองอานพระราชนพินธเรื่องพระมหาชนกนีอ้ยางตั้งใจและเรียนรูอยางจริงจังจนเกดิ

ปญญา อันจะเปนแสงสวางสองใหเหน็ทางออกจากวิกฤตของบานเมืองในทกุวนันี้ไดอยางดียิ่ง

ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปแหงชาตกาลของหลวงพอพุทธทาส ในป ๒๕๔๙ นี้ อนัสบสมัยกบั

ปมหามงคลในวโรกาสที่พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวทรงครองสริิราชสมบัตคิรบ ๖๐ ป ในป ๒๕๔๙ 

เชนเดยีวกัน ซึ่งเปนปที่เกดิวกิฤตการณของบานเมืองขึ้นมาพอด ีผูเขียนจงึถือใชโอกาสนี้นำแนวคดิ

หลกัธรรมและอญัเชญิแนวพระราชดำริที่มคีวามสอดคลองตองกันเปนอยางยิ่งมาเปนเครื่องบชูาธรรม

ในหลวงพอพุทธทาส และเฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งหวงัวาคนไทยทกุคนเมื่อ
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อานแลวจะเขาใจและเริ่มที่จะยอนกลับมาเรียนรูจนเกดิปญญาแทจรงิ อันจะนำมาซึง่ประโยชนสุขแก

สงัคมไทยไดอยางยั่งยนืสบืไป..
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มองอนาคตผา่นฐานคิดและชีวิตท่านพุทธทาสภิกขุ
 พระไพศาล วสิาโล

กอ่นที่เราจะมองอนาคตผ่านฐานคิดและชวีิตของทา่นพทุธทาสภกิข ุ
ควรได้ยอ้นกลับไปดูวา่ทา่นพทุธทาสภกิขมุองอนาคตอยา่งไรตอนที่ท่าน

   เร ิ่มตั้งสวนโมกขพลาราม เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๔๗๕ เวลานัน้พทุธ
    ศาสนาดำเนินมาใกลถ้ึงยุคกึ่งพทุธกาลแลว้ ห่างกันเพยีง ๒๕ ปเีท่านั้น ใน

  ชาวพทุธจำนวนไมน่้อยเชื่อว่าเมื่อพทุธศาสนายกุาลผ่านไปได้ ๕๐๐๐ ปกี็
 จะสิ้นอายุขยั ยุคกึ่งพทุธกาลจึงเป็นเครื่องเตอืนใจถึงความเสื่อมถอยของ

 พุทธศาสนาและกลียุคที่จะรุนแรงมากขึน้ ความเชื่อดังกล่าวดูเหมอืนจะมี
 อิทธิพลต่อความคดิของทา่นพทุธทาสภกิขุในเวลานั้นไม่มากกน็้อย คือ

 มองเหน็ว่าความเสื่อมทางศลีธรรมจะเพิ่มขึ้นเปน็ลำดับ และความทุกข์จะ
 แผซ่า่นไปทั่ว ทศันะดังกล่าวยงัปรากฏใหเ้หน็จากปาฐกถาธรรมของทา่น

   “ ”  แมใ้นระยะหลัง อาทิ ปาฐกถาธรรมเรื่อง โลกวิปริต ซึ่งแสดงในปี ๒๕๑๙ 
 “   มีบางตอนกลา่วว่า เราเกดิมาในโลกที่วปิรติ กำลงัวปิรติอยา่งยิ่ง และแสน

 ”จะวิปริต คือเต็มไปดว้ยวกิฤตการณ์และความทุกข์
 แตท่า่นพทุธทาสภิกขุไมไ่ดม้องโลกในแง่รา้ยอย่างเดียว ท่านมอง

วา่ความทกุข์นัน้มีประโยชนใ์นแง่ที่กระตุ้นให้ผู้คนขวนขวายหาหนทางดับ
ทุกขแ์ละเกิดปญัญาขึ้นมา ในทำนองเดียวกันความตกต่ำเสื่อมโทรมหรือ
วิกฤตการณใ์นทางศีลธรรมก็มปีระโยชน์ตรงทีช่่วยกระตุ้นเรง่เรา้ให้ผู้คน

 ช่วยกนัฟื้นฟูศีลธรรมเพื่อมาทดัทานกับสภาพที่ตกต่ำ แมเ้วลานั้นพระหนุ่ม
   “ว ยั ๒ ๖ อ ย ่า ง ท ่า น อ า จ ม ิไ ด ร้ ู้ส กึ ว ่า ต น โ ช ค

”  ดี ที่ได้มาเกดิในยุคที่พุทธศาสนากำลังเสื่อมลง แตท่า่นก็หาไดรู้้สกึท้อแท้
  “หมดหวังไม่ ตรงกันขา้มกลับมีความมุ่งมั่นที่จะ ชว่ยกันสง่เสริมความรุ่ง

 ”เรอืงของพระพทุธศาสนาในยุคซ่ึงเราสมมตกิันวา่เป็นกึง่พทุธกาล  น้ีคอืจุด
 เริ่มตน้ของสวนโมกขพลาราม

ทา่นพทุธทาสภกิขุมองวา่ทกุสิ่งทกุอย่างย่อมเปน็ไปตามเหตตุาม
  ปจัจัย การที่พุทธศาสนาจะเสื่อมลงไปนั้นก็เพราะมเีหตปุัจจัย ขณะเดียว

 กันทา่นก็เชื่อวา่เหตุปัจจยัเหล่านั้น บางส่วนก็อยู่ในวิสัยที่มนษุยห์รือคนเลก็ๆ 
  คนหนึ่งสามารถที่จะทดัทาน แปรเปลี่ยนหรอืบรรเทาลงได้ อยา่งไรกต็าม

 ท่านตระหนักดวีา่ท่านเองเป็นพระชั้นผู้น้อยที่มีกำลงัไม่มาก จงึเริ่มต้นที่จุด
 เลก็ๆ ดว้ยการสร้างสวนโมกขใ์หเ้ป็นสถานที่สง่เสริมฟื้นฟกูารปฏิบัติธรรม

  อย่างที่เคยทำในสมยัพุทธกาล โดยเน้นชีว ิตที่เรยีบง่าย อยู่ทา่มกลาง
  ธรรมชาติ และไม่แยกระหว่างปริยตักิบัปฏบิัติ โดยหวังว่าการกระทำเช่นนั้น 

“  อาจเปน็เครื่องสะดุดตาสะกิดใจ ให้เพื่อนพทุธบรษิทัเกดิสนใจในการส่ง
 ”เสริมการปฏบิัติธรรม หรือรักการปฏบิัติดว้ยตนเองข้ึนมาบา้งไมม่ากกน็้อย  

 “  ในตอนนั้นท่านคดิเพยีงว่า เราทำตนเปน็เพยีงผู้ปลุกเร้าความสนใจ ก็นบั
ว่าไดบุ้ญกุศลเหลือหลายแล้ว”

 พทุธทาสภกิข ุโลกวิปรติ (สวนโมกขพลารามและธรรมทานมูลนิธิ,๒๕๔๙) น.๕๐
 “ความทุกขมนักด็ี มันก็มปีระโยชนเหมอืนกันที่ทำใหมีบุคคลคนหาความทุกข” และ “โชคดีมีบุญที่ไดมาเกิดในโลกน้ี ในสภาพปจจบุนันี้ที่
แสนวิปรติ เพราะมอีะไรใหศกึษามาก....ถาไมมีอะไรใหศกึษามากแลว มันจะฉลาดไดอยางไร” เพิ่งอาง น.๕๐
 พทุธทาสภกิข ุสิบปในสวนโมกข (กองทนุวุฒธิรรม, ไมระบปุที่พิมพ) น.๑
 เพิง่อาง น.๒
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จะเห็นไดว้่าท่านพุทธทาสภิกขมุิได้คิดว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญหรือ
  มหาบุรุษที่เกดิมาเพื่อทำภารกจิทางประวัติศาสตร์ เชน่ เปลี่ยนแปลงโลก 

 หรอืพลิกฟา้พลิกแผ่นดนิ ท่านมีสำนึกอย่างชาวพุทธธรรมดาคนหนึ่งซึ่ง
 ตระหนักว่าตนมีหนา้ที่ต่อพระศาสนา อย่างไรกต็ามในฐานะปัจเจกบุคคล 

  ทา่นเชื่อว่าถา้เรามคีวามมุ่งมั่นเด็ดเดีย่วแล้ว ก็สามารถทำสิ่งที่ยากได้ โดย
 เฉพาะการบรรลุถงึอดุมคติของชาวพทุธ ในจดหมายที่ทา่นเขยีนถงึนาย

    ธรรมทาส พานชิ ผู้นอ้ง ก่อนจะทิ้งชวีิตที่สะดวกสบายในกรงุเทพฯ และ
  “กลับไปยังบ้านเกิดเพื่อสรา้งสวนโมกข์ ทา่นไดป้ระกาศความมุง่มั่นว่า เรา

  เดินตามโลกตั้งแต่นาทีที่เกิดมา จนถงึนาททีี่มีความรู้สึกตอนนี้ ตอ่นี้ไปเรา
  จะไมเ่ดินตามโลก และลาโลกไปค้นหาสิ่งที่บรสิทุธิ์ ตามรอยพระอริยะที่

ค้นแล้วจนพบ...  ถึงแม้วา่เราไดเ้กิดอีกตั้งแสนชาตกิ็ดี บดันี้เราจะไม่เดิน
  ตามหลังโลกอีกต่อไป จะอาศยัโลกสกัแตก่าย ส่วนใจเราจะทำให้เป็น
 ”อสิระจากโลกอยา่งที่สดุ เพื่อเราจะได้พบความบริสุทธิ์ในขณะน้ัน  

 แลว้ท่านกเ็ริ่มต้นก่อร่างสร้างสวนโมกข์โดยเริ่มต้นจากศนูย์ คอืไป
  เชา่ที่วัดรา้ง โดยมีท่านพำนักแต่ผู้เดียว แต่ด้วยความเพยีรอยา่งยิ่งยวด 

   และการใชส้ติปญัญาอยา่งถงึที่สดุ โดยมุ่งที่จะทำสิ่งที่ดทีี่สดุ ทัง้ๆ ทีไ่ม่มี
 วาสนาบารมีอะไรเลย แตแ่ล้วผลงานของท่านก็สามารถสร้างแรงสั่น

 สะเทือนให้แก่วงการพระศาสนา และก่อใหเ้กิดความตื่นตวัในหมูช่าวพุทธ
 จำนวนไม่นอ้ย มองในแง่นี้จะเห็นไดว้า่ท่านพุทธทาสภิกขุมองอนาคตโดย

 ไมต่กอยู่ในภาวะจำยอม หากท่านมองอนาคตที่ยากลำบากวา่เปน็เรื่องทา้
  ทาย และปลุกเร้าใหต้้องระดมความเพียรมากขึ้น จนในที่สดุก็มองเห็นวา่

 เปน็ความโชคดดี้วยซ้ำที่เกิดมาเกดิในยุคสมัยเช่นน้ี
 ทา่นพทุธทาสภกิขมุองว่าโลกนี้จะดำเนนิไปไดก้็ด้วยธรรม ท่านมอง

 โดยอาศัยแวน่ของศาสนาหรือธรรมะอย่างชัดเจน จงึเหน็ว่าธรรมะเท่านั้น
   ที่จะคำ้จุนโลกได้ ไมใ่ชค่วามก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ วทิยาศาสตร์ หรอื

  ประชาธิปไตย แม้วา่ตอนที่เริ่มสร้างสวนโมกขใ์หม่ๆ ทา่นดูจะมศีรัทธาใน
  ประชาธิปไตยอยู่ไม่น้อย ถึงกับบนัทึกไวว้า่ การที่สวนโมกข์สร้างปีเดียว

 “  กบัการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น เป็นนิมิตแห่งการเปลี่ยนยุคใหม่ เพื่อ
 ” การแก้ไขสิง่ต่างๆ ให้ดีขึ้นเท่าที่เราจะพงึทำได้  ในเมื่อธรรมคอืสิ่งที่จะยัง

 โลกใหข้ับเคลื่อนไปข้างหนา้ ถ้าโลกจะเสื่อมกเ็พราะธรรมะนั้นเสื่อมถอย
 ลงไป เพราะฉะนัน้ทา่นถอืว่าภารกิจของท่านคอืการฟื้นฟูธรรมะขึ้นมา

โดยพยายามทำสวนโมกข์ให้เปน็แบบอยา่ง
 ท่านพุทธทาสภิกขมุหีลักการอยา่งหนึ่งที่น่าสนใจคอื ทา่นเชื่อวา่

  การที่เราจะพุ่งไปข้างหน้าได้อย่างมีพลัง จำตอ้งถอยกลับมาก่อน ดังนั้น
 เมื่อท่านตั้งใจที่จะขับเคลื่อนธรรมะหรือพระศาสนาไปขา้งหน้า ทา่นจึง

 ถอยกลับไปที่การประพฤติปฏิบตัิสมัยพุทธกาล ท่านสนใจค้นคว้าว่าพระ
  ภิกษุสงฆ์สมัยพุทธกาล มชีวีิตความเป็นอยู่ มกีารศึกษาและปฏบิัติกันอย่าง

  “ไร จนเกดิแบบแผนความเป็นอยู่ในสวนโมกข์ที่เรยีกวา่ ฉนัข้าวจานแมว 
  ”อาบนำ้ในคู นอนกุฏเิล้าหมู ฟงัยงุรอ้งเพลง  

 ขณะเดียวกันในด้านการศึกษาและปฏบิัติธรรม ท่านก็ถอยกลับไปที่
พระไตรปฎิกในฐานะแหลง่ที่มาสำหรับการเขา้ถึงแกน่แทข้องพุทธศาสนา 

 เพิง่อาง น.๖๑
 เพิง่อาง น.๒
 พทุธทาสภกิข ุประมวลธรรมทานพทุธทาสภกิขุ ( อตมัมยตา ไมระบปุที่พิมพ) น.๓๖๐
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 โดยถือวา่คัมภรี์อรรถกถามีความสำคญัรองลงมา นับว่าสวนทางกบัแนว
ทางปริยัติศกึษาในเวลานั้นซึ่งสืบทอดกันมามาหลายศตวรรษตามแบบแผน

 ที่มาจากลังกาทวีป ทา่นพุทธทาสภิกขศุึกษาพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน 
จนถือไดว้า่พระไตรปิฎกคือครทูี่สำคญัที่สุดของท่านทั้งในทางปริยตัแิละ

  ปฏิบตัิ ซึ่งต่างจากครบูาอาจารย์ท่านอืน่ๆ ทั้งกอ่นหน้านั้นและรว่มสมัย
 เดียวกับท่านที่มคีรเูปน็ตวับุคคล ดูเหมอืนวา่ครทูี่มีความสำคญัที่สุดรองลง

   “ ”มาจากพระไตรปิฎก ในทศันะของทา่นพทุธทาสภกิขุ กค็ือ อาจารยค์ลำ  
 หมายถงึการปฏิบัติดว้ยตนเองอย่างลองผดิลองถูก จนรู้ว่าอะไรควรไม่ควร 

  ท่านได้ศึกษาปฏิบตัิดว้ยการทดลองทำหลายวิธี อาทิ การฉันผักอย่างเดียว 
   หรอืฉนัแตข่องหวาน ไม่ฉนัของคาว การอดนอน รวมทั้งการนั่งใหย้งุกดั

 นานเปน็ชั่วโมง ประสบการณเ์หล่านี้ส่วนหนึ่งทา่นไดบ้นัทึกไว้ในสมดุส่วน
  ตวั ซึ่งตอ่มาไดต้ีพมิพใ์นชื่อ   อนุทินปฏิบตัธิรรม หรอื บันทึกรายวันขณะ

 ฝกึฝนตนอยา่งเข้มข้นในวัยหนุม่
นอกจากการถอยกลบัไปที่แบบแผนสมัยพุทธกาลและพระไตรปฎิก

 แลว้ ท่านพทุธทาสภกิขยุังถอยกลับไปตั้งหลกัที่บ้านเกิดคืออำเภอไชยา 
    สุราษฎรธ์านี แทนที่จะอยู่กรุงเทพฯ ตอ่ไป ทั้งๆ ที่ในสายตาของคนทั่วไป 

    กรุงเทพ ฯ คือศูนย์กลางของทกุสิ่งทุกอยา่ง รวมทั้งการพระศาสนา แต่แลว้
  ทกุคนก็ไดป้ระจกัษว์่า การทีท่า่นถอยกลบัมาที่บา้นเกิด และสรา้งสวน

  โมกข์ขึ้นทีน่ั่น สามารถก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงไปถึงกรงุเทพฯ ได้
ประการสดุทา้ยคอืทา่นพุทธทาสภกิขุไดถ้อยกลับมาเริ่มต้นที่จิตใจ

 ของตนเอง ทา่นใหค้วามสำคญัอย่างมากในการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
    ของตนเอง เพื่อเอาชนะกิเลส ตัณหา อวชิชา ทั้งนี้เพราะท่านเหน็ว่าจติใจ

 นั้นเปน็ตน้ตอของทุกสิ่งทกุอย่าง ท่านพยายามเรยีนรู้จ ิตใจของตนเอง 
 “และพยายามฝึกฝนขดัเกลาตนอย่างจรงิจงัชนิดที่ อาศยัโลกสักแตก่าย 

” ส่วนใจเราจะทำใหเ้ปน็อสิระจากโลกอยา่งถงึที่สดุ กล่าวได้ว่าสำหรบัท่าน
 แลว้ จติใจเปน็เปน็สมรภูมสิำคญัที่สุดสำหรับการตอ่สู้เพือ่สร้างพืน้ฐานให้

  แกก่ารฟื้นฟูพระศาสนา และท่านก็ได้พสิูจน์แลว้วา่ เมื่อถอยกลบัไปฝกึฝน
   ถงึตน้ตอคือจิตใจ จนกเิลสเบาบาง ความเห็นแก่ตวัลดนอ้ยลง และมีปญัญา

  ถงึพร้อมแลว้ ย่อมสามารถสร้างสรรคส์ิ่งดงีาม และขับเคลื่อนโลกไปขา้ง
 หนา้อย่างสอดคล้องกบัหลกัธรรมได้ จะวา่ไปแล้ว นี้ก็ไม่ต่างจากการยงิธน ู

 ลูกศรจะพุ่งไปข้างหนา้ได้ตอ่เมื่อนา้วสายธนมูาขา้งหลงัใหม้ากที่สุด ยิ่ง
  นา้วมาข้างหลังได้มากเท่าไร ลูกธนกู็จะพุ่งไปข้างหนา้ได้ไกลมากเทา่นั้น

 บทเรยีนจากท่านพุทธทาสภิกขุก็คือ ในการมองอนาคตและการขับ
 เคลื่อนไปข้างหนา้ เราจำต้องมองกลบัไปยงัอดีตและถอยกลบัไปยงัตน้ตอ

  หรอืรากเหง้าของตนเอง โดยเฉพาะการกลับไปที่ตัวเอง เพือ่ฝึกฝนขัด
  เกลาตนให้ถึงพร้อมสำหรับภารกิจขา้งหน้า น่าสังเกตวา่ทั้งๆ ที่ทา่นพุทธ

ทาสภิกขสุามารถขบัเคลื่อนการพระศาสนาของไทยไปข้างหนา้ไดอ้ย่าง
  ยากที่คนๆ หนึ่งจะทำได้ แต่ท่านให้ความสำคัญกับปัจจบุันยิ่งกว่าที่จะสนใจ

  อนาคต เมื่อบุกเบกิสวนโมกขใ์หม่ๆ ทา่นไม่ไดม้องไกลหรอืวางแผนการ
  “  ”ระยะยาว หากต ั้งใจ เพ ียง ทำไปตามม ีตามได ้ ตามท ี่จะทำได ้  

”   ”และ ไม่เคยฝัน ไม่เคยคดิ ไมเ่คยกะแผนการอะไรมากมาย  กลา่วอกีนยั
  หนึ่งคอืทำไปตามเหตปุจัจัย แต่เมื่อลงมอืทำแลว้ก็ตั้งใจทำอยา่งเตม็ที่ โดย

 พทุธทาสภกิข ุเลาไวเมื่อวยัสนธยา (มูลนิธิโกมลคีมทอง , ๒๕๔๖) น.๙๐
 เพิง่อาง น.๒๑๓
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 “ ”ถือหลักวา่ ทำอะไรต้องใหด้กีว่าใคร  แมก้ระน้ันก็ไมไ่ด้ยดึม่ันถือม่ันในผล
 งานท่ีเกิดข้ึน แมแ้ต่สวนโมกข์ท่านก็พรอ้มจะเลิกได้ทกุเวลา

 ทา่นพทุธทาสภกิขุเชื่อในเรื่องวริยิภาพ ท่านไมเ่ชื่อในเรื่องของโชค
  ชะตา ในขณะที่ คนโบราณเช่ือวา่พทุธศาสนาจะเสื่อมโทรมลงไปเปน็ลำดับ 

  จงึปลอ่ยให้เป็นไปเชน่นั้น แตท่่านพุทธทาสภิกขไุม่ได้เหน็อย่างนั้น ท่าน
เห็นวา่แต่ละคนควรทำตามกำลังด้วยความเพยีรและใชส้ติปัญญาอย่างที่สุด  
ทัศนะดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการมองอนาคตจากจุดที่เรายนือยู่ใน

 ปจัจุบนั โลกอนาคตนั้นมแีนวโน้มที่ค่อนข้างชัดเจนวา่จะถูกทว่มทับด้วย
  กระแสโลกาภวิัตนอ์นัเชี่ยวกราก ซึ่งอาจนำไปสู่โลกาวินาศ เนือ่งจากมี

  การทำลายสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เกดิความวบิัตใินชั้นบรรยากาศโลก นำไป
  สู่การทำลายชั้นโอโซน ปรากฏการณ์เรอืนกระจก และความผันผวนของ

 ดนิฟา้อากาศทกุมุมโลก นอกจากนั้นยังมีการเอารัดเอาเปรียบกันขนาน
” ” ใหญโ่ดยระบบทุนนยิมและสิ่งทีเ่รียกว่า ตลาดเสรี เกิดช่องว่างที่ถ่างกวา้ง

 อย่างไม่เคยมีมากอ่นระหว่างคนรวยกับคนจน และระหว่างประเทศรวยกับ
   ประเทศจน มิพักต้องกล่าวถึงการเกิดสงคราม อาชญากรรม ความล่ม

 สลายของครอบครวัและชมุชนทุกหวัระแหง ซึ่งล้วนเปน็ภาพสะทอ้นของ
 ความเสือ่มโทรมทางศลีธรรม

 สภาพการณเ์หล่านี้ไม่ควรที่จะทำให้เราเกดิความทอ้แท้ ในยามนี้
  สิ่งสำคัญที่เราพึงมี คอื ความสำนึกอย่างที่ท่านพุทธทาสภิกขุมใีนฐานะ

 มนุษย์คนหนึ่งที่ไมย่อมอยู่นิ่งเฉย หากพยายามใชค้วามรู้ความสามารถ
 อย่างเต็มที่ ท่านพทุธทาสภกิขเุปน็ตวัอย่างของพระบา้นนอกคนหนึ่งซึ่ง

สามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลให้แกพ่ระพุทธศาสนา
  ไทย ถ้าเปรียบเทยีบกับสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโร

  รส ทา่นพุทธทาสภิกขุออ่นดอ้ยทั้งชาติวุฒแิละคุณวฒุิ ทา่นเป็นลกูชาว
   บ้านธรรมดา ไม่ม ีอำนาจวาสนาใดๆ ทัง้ส ิ้น ขณะที่สมเดจ็พระมหา

สมณเจ้าฯ  เป็นทั้งพระโอรสและพระอนุชาของพระมหากษัตริยท์ี่ยิ่งใหญ่ ๒ 
  พระองค์ อีกทั้งยังได้ครองตำแหน่งสูงสุดในคณะสงฆ์ คือเปน็ถึงสมเด็จ

 พระสงัฆราช แต่แลว้ทา่นพทุธทาสภกิขุสามารถก่อใหเ้กิดความเปลี่ยน
 แปลงแก่พุทธศาสนาไทยไม่นอ้ยไปกว่าสมเด็จพระมหาสมณเจา้ แมจ้ะใน

   ลกัษณะทีต่า่งกัน นี้หมายความวา่ คนเล็กๆ คนหนึ่งหรือไมก่ี่คนสามารถ
 ก่อให้เกดิความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญได้ ถ้าใช้ปญัญาอยา่งถงึที่สดุและ

  มจีิตใจที่เปี่ยมไปดว้ยธรรมฉนัทะ ไม่ไดค้ิดถงึตวัเอง แต่มุง่เอาธรรมะเป็น
 ใหญ่

 มาถงึยคุของเรา มคีวามจำเป็นอยา่งมากที่ชาวพุทธในปจัจุบนัจะ
 ต้องช่วยกันสืบทอดปณิธานและภารกจิของทา่นพุทธทาสภิกขุ เมื่อทา่น

 พุทธทาสภิกขุบุกเบิกสวนโมกข์ ท่านมีความประสงคท์ี่จะฟื้นฟกูารปฏบิัติ
 อย่างสมยัพทุธกาลที่ส ูญหายไปให้กลับคนีมา แต่ในระยะหลังท่านมี

  ปณธิานที่มากกวา่นัน้ นั่นคอืฟื้นฟูศีลธรรมใหก้ลบัมา ดังทา่นยำ้อยู่เสมอว่า 
“  ” ศลีธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ ท่านพทุธทาสภกิขุมองไกลถงึทั้งโลก 

   แตเ่ราๆ ทา่นๆ อาจไม่หาญกล้าพอที่จะฟื้นฟูศีลธรรมให้กับทัง้โลกได้ แต่
 เราน่าจะกล้าพอที่จะคิดฟื้นฟศูีลธรรมใหก้ับประเทศไทย โดยประกาศวา่ 

“  ” ศลีธรรมไม่กลับมา สยามรัฐนาวาจะวบิัติ
 เพิง่อาง น.๙๑
 “สวนโมกขที่มีอยูก็เลกิได แมแตเด๋ียวน้ีก็เลิกได ถามันตองเลิก ไมเดอืดรอน ไมทุกขใจ ไมเสยีดาย” เพิง่อาง น.๒๑๕
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 อย่างไรกต็ามการฟื้นฟูศลีธรรมให้กลับมานั้นจะไดผ้ล ตอ้งใชว้ิธี
  การที่สมสมัย ลำพงัการเผยแผพ่ทุธศาสนาอย่างที่นิยมทำในปัจจบุัน เช่น 

 การเทศน์ให้มากขึ้น พิมพ์หนังสือหรือทำซดีีธรรมะเผยแพรใ่หม้ากขึ้น 
 รวมทั้งการสอนศีลธรรมในห้องเรียนให้มากขึ้น เทา่นี้ไม่นา่จะเพยีงพอ 

 เพราะปญัหาความเสื่อมโทรมทางศลีธรรมในปัจจบุัน มิไดเ้กิดจากการ
 สอนธรรมะน้อยไปเท่านั้น หากยงัเป็นเพราะธรรมะทุกวนันี้ไม่สามารถไล่

 ทนัอธรรมหรือความชั่วรา้ยของยคุสมัยได้ ทุกวนันี้สิ่งที่เรียกว่าอธรรมนั้น 
    ไมว่่าจะความโลภ ความมักมากในกาม การฉอ้โกง ไดพ้ฒันาไปมาก จน

  สามารถอำพรางตนใหค้นเหน็ว่าเปน็เรื่องธรรมดา ไมผ่ดิศีลธรรม หรือยิ่ง
 กวา่นั้นคือเห็นเป็นเรื่องดี ดังผู้คนจำนวนมากในปัจจบุนัเหน็ว่าความโลภ

  เปน็ของดี เพราะถกูระบบทนุนยิมกระตุ้นเร้าความโลภอยู่ทั้งวนัทั้งคืน ทั้ง
 โดยวิถีชีวติที่ตอ้งแขง่ขนักนัและการโฆษณาผ่านสื่อ จนเกิดความเข้าใจ

 ไปว่าถา้ไมโ่ลภกอ็ยู่รอดได้ยากในสงัคมปัจจบุนั ผลก็คือแม้แตโ่รงเรียน
หรอืมหาวิทยาลัยกส็อนให้ผู้คนมีความโลภจนเปน็เรื่องธรรมดา

อบุายทีส่ำคัญที่สุดของอธรรมมิไดอ้ยู่ทีก่ารหวา่นเสน่หเ์ย้ายวนให้
  คนหลงใหล แตอ่ยู่ที่การอำพรางตนจนคนเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา คอืเป็น

  สิ่งชอบธรรม หรือเหน็เปน็สิง่ที่จำเปน็ตอ้งมี ตราบใดที่เรายังรู้สึกวา่อธรรม
   เปน็อธรรม แมจ้ะถลำไปเพราะหลงใหลในรสอร่อยของมนั แต่ลึกๆ กย็งัรู้

  สกึผดิที่ทำสิ่งไม่ถกูต้อง แต่หากว่าเหน็อธรรมเป็นธรรมแล้ว จะไมม่วีัน
 สำนึกผิดได้เลย เพราะทิฏฐวิปิลาสไปแล้ว

ในชว่งหลายปทีี่ผ่านมาเราได้เห็นการพรางตวัของอธรรมอยา่งแพร่
   หลาย อาทิ การทำใหก้ารคอร์รปัชั่นกลายเป็นเรื่องธรรมดา โดยเริ่มจาก

 ก า รทำ ให ม้ ัน กล า ย เ ป น็ ส ิ่ง ท ี่ไ ม ่ผ ิด ก ฎหมาย ว ิธ ีก า ร ก ค็ อื ก า ร 
“ ”    ฟอก ด้วยกระบวนการตา่งๆ ที่ซับซอ้น อาศยัชอ่งโหว่ของกฎหมาย จน

  กลายเป็นสิ่งที่ถกูต้องขึ้นมา วิธีการนี้ไดถ้ ูกนำใชอ้ยา่งกว้างขวาง จน
 กระทั่งทำใหก้ารขายหุ้นโดยไม่เสียภาษี นอกจากจะกลายเปน็สิ่งที่ไมผ่ดิ

 กฎหมายแลว้ ยังกลายเป็นความชอบธรรมข้ึนมา
 การที่คนจำนวนไม่นอ้ยในสังคมไทยเหน็ว่า การที่ครอบครัวนายก

 รฐัมนตรีขายหุ้น ๗๓,  ๐๐๐ ล้านบาทโดยไมเ่สียภาษใีห้แกร่ัฐแม้แตบ่าทเดียว 
 เปน็สิง่ที่ถกูกฎหมายและชอบธรรม เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นวา่ทกุวันนี้อธรรม

 ได้พฒันาไปอย่างรวดเร ็วจนธรรมะตามไม่ท ัน หร ืออยา่งน ้อยก็ไม ่
สามารถทำให้คนทั่วไปเห็นคล้อยตามวา่การกระทำเช่นนั้นเปน็สิ่งที่ผิด 

 สภาพดังกลา่ว ทางแก้จึงมไิดอ้ยู่ที่การสอนศลีธรรมหรือเทศนาสั่งสอนให้
 มากขึ้นเท่านั้น หากยงัมคีวามจำเปน็ที่ธรรมะจะต้องพฒันาใหส้ามารถไล่

  ทนัอธรรมและความชั่วรา้ย ไม่วา่อธรรมจะซิกแซก อาศยัชอ่งโหว่ทาง
  กฎหมาย เลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามช่องทางต่างๆ อย่างสลบัซับซอ้นเพียงใด

  ก็ตาม ทนัทีที่ม ันปรากฏสู่สาธารณะ ธรรมะจำต้องตามดกัให้ทันและ
  สามารถตราหนา้ว่า นี่เป็นอธรรม เป็นส่ิงที่ไม่ชอบธรรม

ทุกวนันี้แม้แตก่ฎหมายยังต้องมกีารพฒันาปรับปรงุเพื่อตามใหท้ัน
   “ ” กลโกงและความชั่วรา้ยต่าง ๆ ไม่วา่จะใชก้ระบวนการต่างๆ ฟอก เงินที่
  ได้มาโดยไมบ่รสิุทธิ์เพียงใด ก็ไม่สามารถหนเีงื้อมมือของกฎหมายได้ แม้

 “ ” แตก่ฎหมายอันเป็นเรื่อง ทางโลก ซึ่งมมีาตรฐานทางศีลธรรมไมส่งูเท่า
 ศาสนายังพยายามไล่ทันความชัว่ให้จนมุม ศาสนาหรือธรรมะก็ยิ่งจำเปน็
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 ต้องพัฒนาตนใหต้ามทันอธรรม จนสามารถดักหนา้และไมป่ล่อยให้หลดุ
มอืไปได้

 การเอาชนะอธรรมหรือความชั่วรา้ย ยอ่มไม่อาจทำไดด้ว้ยการการ
 แกไ้ขกฎหมายเทา่นั้น หากยังจำเปน็ตอ้งมกีารสร้างมาตรฐานทางศีลธรรม

  ใหม่ๆ ขึ้นมา ปัญหาคือวา่ตอนนี้ศาสนาส่วนใหญร่วมทั้งพุทธศาสนานอก
 จากจะไมป่ระสบความสำเร็จแลว้ ยงัไม่สนใจด้วยซ้ำที่จะสร้างเกณฑท์าง

  จริยธรรมใหม่ๆ ขึ้นมาเลย ขอให้สังเกตดูว่าจรยิธรรมอย่างใหมท่ี่ยึดถือใน
  ปัจจบุนัสว่นใหญ่แทบไม่ไดม้าจากศาสนาเลย เชน่ จริยธรรมเกี่ยวกบัสิ่ง

    แวดล้อม ไมว่า่ การไมท่ิ้งของเสยีลงแม่น้ำ การประหยดัพลังงาน การไม่
  ใช้โฟมหรือพลาสติก ไปจนถึงการอนรุักษ์ปา่ ล้วนมาจากแนวคิดทางดา้น

 ด้านสิ่งแวดล้อม (environmentalism)  ในทำนองเดียวกันจริยธรรมทางเพศ เชน่ 
  การไม่เอาเปรียบผู้หญิง การไมล่ว่งละเมดิทางเพศ การเคารพสิทธิของผู้

  หญงิ ก็เปน็ผลพวงของแนวคดิแบบสตรีนิยม (feminism) การไม่รงัเกียจเดียด
   ฉนัท์เพยีงเพราะความต่างกนัทางด้านศาสนา อดุมการณ์ สผี ิว การ

 เคารพความเห็นของคนที่แตกต่างกัน รวมไปถงึการทำงานอาสาสมคัร
  เพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก อนัเปน็จริยธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรบัทั่วโลก ก็

 มาจากแนวคดิทางดา้นประชาธปิไตยและมนษุยนิยม (humanism) จะเหน็ได้
ว่าศาสนาแทบไมไ่ดม้ีบทบาทในการสรา้งมาตรฐานทางจรยิธรรมสำหรบั

  คนยุคใหม่เลย ในขณะที่แนวคดิทางโลก (secularism) มบีทบาทอยา่งสำคัญ 
     ไมเ่วน้แมแ้ต่แนวคิดทนุนิยม เช่น กำหนดวา่ การซ้ือซีดี ดวีดีี หรอืซอฟต์แวร์  

 ที่ไมไ่ดร้ับอนญุาตจากผู้ผลิต ไม่เพยีงเปน็การกระทำที่ผดิกฎหมายเทา่นั้น 
   แตย่ังถอืเป็นการขโมย หรอืผดิศีลด้วย แต่วา่ในทางกลับกนั เมื่อนายจ้าง

  กดคา่แรงหรือเอาเปรียบคนงาน จนแทบจะไม่พอยงัชีพ ทนุนยิมกลับไม่ถือ
  ว่าผิดศลีธรรม ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะนายทุนเป็นฝ่ายไดป้ระโยชน์นั่นเอง น่า

สงัเตว่าศาสนาไมไ่ด้ถือเปน็หน้าที่ที่จะเข้าไปอุดช่องโหวด่งักลา่วดว้ยการชี้
 ใหเ้หน็ว่า การกดคา่แรงหรอืการเอาเปรยีบคนงานเป็นสิ่งผิดศลีธรรมเลย

 ไมเ่พียงการเอาเปรียบผู้อื่นเทา่นั้น แมแ้ตก่ารละเลยผู้ที่ตกทุกขไ์ด้
    ยาก หรือช่วยเหลอืพอเปน็พธิี ทั้งๆ ที่ตนมฐีานะทีด่กีว่า ก็เปน็อกีเรื่องหนึ่ง

  ที่ศาสนาควรเข้าไปตอกยำ้ว่า เปน็สิ่งที่ผดิศีลธรรม คนรวยมหีน้าทีท่างศีล
 ธรรมที่จะต้องชว่ยเหลือผู้ที่ลำบากกว่า ผู้ที่มเีงินหลายหมืน่ล้านบาทแตช่ว่ย

 เหลีอผู้ประสบภัยสนึามเิพียงแสนบาทเท่านั้น ย่อมถือว่าไม่ได้ทำหน้าที่
  ทางศีลธรรมเพียงพอ หนา้ที่ทางศลีธรรมไมค่วรจำกดัอยู่แค่การรักษาศีล ๕ 

  เท่านั้น แตค่วรรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ที่ลำบากกว่าดว้ย เพราะเหตุนี้
  การที่คนรวยไมเ่สียภาษทีั้งๆ ที่ได้เงินมหาศาลจากการขายหุ้น จึงเป็นสิ่งที่

 ไมช่อบธรรม เพราะเท่ากับวา่ไมเ่ผื่อแผร่ายไดท้ี่ลน้เหลอืไปชว่ยเหลือ
 เพื่อนร่วมชาติที่ลำบากยากจน

 นอกจากการสร้างเกณฑใ์หม่ทางด้านศลีธรรมอย่างสมสมยัแล้ว สิ่ง
 ที่ศาสนาควรจะให้ความสนใจประการต่อมาก็คอื การชิงพื้นที่ทางศีลธรรม 

     ไมใ่ชเ่ฉพาะในหน้าหนงัสอืพมิพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ เท่านั้น แต่ยัง
 ต้องขยายพื้นที่ทางศลีธรรมเข้าไปในวิถ ีช ีว ิตของผู้คน ในปฏิสมัพันธ์

    ระหวา่งผู้คน ตลอดจนในสถาบนัต่างๆ ของสงัคม ไมว่่าทางเศรษฐกิจ การ
   เมอืง และธรุกิจ ไม่เว้นแม้แต่ตลาดหุ้น ซึง่แทบจะเปน็อาณาบริเวณที่ปลอด

ศลีธรรมไปแล้ว
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 ปัจจบุนัมคีวามเขา้ใจกันอยา่งแพร่หลายวา่ ศีลธรรมเป็นเรื่องส่วน
 บคุคล และพื้นที่ทางศลีธรรมในชีวิตของแต่ละคนกจ็ำกดัอยู่เฉพาะเวลาไป

 วัดหรือปฏิบตัิธรรมเทา่นั้น ความจริงพื้นที่ทางศลีธรรมควรขยายไปถึง
    ด้านอื่นๆ ของชีวติด้วย เชน่ การประกอบอาชพีที่เป็นสัมมาอาชวีะ การทำ

 งานและมปีฏสิมัพนัธก์บัผู้คนดว้ยเมตตา และอดทนตอ่ถ้อยคำที่ไม่นา่พอใจ 
 แตเ่ท่านั้นยังไมพ่อ จำตอ้งมกีารขยายพื้นที่ทางศีลธรรมเขา้ไปในสังคมวง

 กวา้งดว้ย นั่นคอืทำให้สงัคมมกีลไกและสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกบัศีล
 ธรรม ปัญหากค็ือชาวพุทธในปัจจุบันไมต่ระหนกัถึงความสำคญัของการ

 เข้าไปมีส่วนในการปรับปรงุระเบยีบสังคมให้เอื้อตอ่ศีลธรรม ในขอ้นี้พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุต โต)    ได้เตือนมากว่า ๒ ทศวรรษแลว้วา่ สิ่งทีจ่ะ

 “เกดิขึ้นตามมากค็ือ เขตแดนแห่งการปฏบิัตติามหลักการของพระพทุธ
 ศาสนาหรือวงการดำเนนิชวีติแบบพทุธ จะรัดตวัแคบเข้าและจะเป็นแตฝ่า่ย

  รบั ไมไ่ดเ้ป็นฝ่ายรุกเลย ทำใหช้มุชนชาวพทุธถอยรน่ห่างออกไปจาก
 สงัคมมนุษยย์ิ่งขึ้นเรื่อยๆ เหมอืนหนีไปรวมกันอยู่บนเกาะที่ถูกน้ำล้อมรอบ 

ขาดจากมนษุยค์นอื่น...และเมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปในทางที่ไมเ่กื้อกู
 ลตอ่การปฏิบตัติามหลกัการของพระพทุธศาสนา สภาพเชน่นั้นก็จะมีผล

 กระทบต่อพระพุทธศาสนา ซึง่อาจเป็นไปถึงขั้นทีก่ารปฏบิัติตามหลักการ
” ของพระพุทธศาสนาไม่อาจเป็นไปได้เลย

 การที่ชาวพุทธถือวา่ศีลธรรมเปน็เรื่องเฉพาะบุคคล ไมเ่กี่ยวขอ้งกับ
  สงัคม ทำให้พื้นทีท่างศาสนาหดแคบจนชาวพุทธเหลือที่ยืนน้อยลง ดงันั้น

 จงึจำเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้งขยายพื้นที่ทางศลีธรรมให้กวา้งออกไป จนเข้าไป
 เปน็ส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจการเมือง การเคลื่อนไหวคัดคา้นการ

 คอร์รัปชั่นไมว่า่อยา่งโจ่งแจ้งหรอืเชงินโยบาย ตลอดจนการที่ผู้นำประเทศ
 เข้าไปเกี่ยวขอ้งกับการซุกหุ้นและขายหุ้นโดยไมเ่สยีภาษี น่าจะถอืเป็นส่วน

 หนึ่งของการขยายพื้นที่ทางศีลธรรมเขา้ไปสู่การเมือง และเปน็การฟื้นฟู
 ศลีธรรมให้กลับมาสู่บ้านเมือง แต่นอกเหนือจากการคัดคา้นสิ่งที่ไม่ชอบ

   ดว้ยศีลธรรมแลว้ ควรที่จะมกีารเสนอแบบแผน กลไก และนโยบายทาง
เศรษฐกิจการเมืองที่เอื้อตอ่ศีลธรรมเปน็ตา่งหากออกไปด้วย

 ทา่นพทุธทาสภกิขุเปน็ผู้หนึ่งที่เห็นว่าการเมืองตอ้งมีศลีธรรม ใน
 ทศันะของทา่นระบบศีลธรรมกบัระบบการเมืองเป็นเรื่องเดียวกัน ท่านเคย

 “  กล่าวว่า ระบบศีลธรรมนี้มันเนือ่งกันอยู่กับระบบ หรือวา่ระบบศีลธรรมที่
  ถูกต้องนั่นเอง มันเปน็รากฐานอันแท้จรงิของระบบการเมอืงที่ดี ที่จะทำให้

”โลกนี้มีสันติสุข  ต้องถอืว่านี้เป็นมิติใหมข่องพุทธศาสนาฝา่ยเถรวาทไทย
   ในปจัจุบัน ซึง่ไม่สู้ให้ความสนใจกบัเรื่องนี้เท่าไร ทั้งๆ ที่ศีลธรรมเป็นหนา้ที่

 ของผู้ปกครองอยู่แลว้
  อย่างไรก็ตาม ต้องไมล่มืว่า พื้นที่ทางศลีธรรมที่สำคญัที่สุดนั้นอยู่ที่

   ใจเรา หาใชข่้างนอกไม่ การต่อสู้กบัความเสื่อมโทรมทางศีลธรรม ตอ้ง
 เริ่มตน้ที่จิตใจของตนเองเป็นอันดับแรก นี้คือบทเรียนสำคัญที่ไดจ้ากทา่น

  พุทธทาสภิกขุ ท่านตระหนักดีว ่าวกิฤตการณ์ในโลก ชนิดที่จดัว ่าเป็น 
“ ” โลกวิปริต นั้นต้องตอ่สู้ด้วยโลกตุต     รธรรม ไม่ใช่แค่ศีล ๕ เทา่นั้น กองไฟ

  ยิ่งร้อนแรงเทา่ไร ยิ่งจำตอ้งใชน้ำ้เย็นมากเทา่นั้น โลกตุตรธรรมเปรียบได้
 กบันำ้เย็นที่จะดับไฟรอ้นได้ แม้ว่าโลกุตตรธรรมนั้นจะสถิตอยู่ในใจของคน

 พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตุโต) พทุธธรรม ฉบบัปรับปรุงและขยายความ (มลูนิธิพุทธธรรม,๒๕๔๖) น.๔๕๐
 พทุธทาสภกิข ุเมื่อธรรมครองโลก (ธรรมทานมูลนิธิ,๒๕๔๖) น.๔๓๖
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 เพยีงคนเดยีว แต่ก็สามารถเป็นพลงัใหแ้ก่บคุคลในการทำงานอยา่งเสยี
 สละด้วยสติปัญญาอย่างเต็มที่ โดยไม่หวั่นไหวกบัโลกธรรมหรอืเป็นทุกข์

 เพราะความผนัผวนปรวนแปรในโลก ดว้ยเหตุนี้ทา่นพุทธทาสภิกขจุงึให้
 ความสำคัญกับคำสอนและการปฏบิัติที่มุ่งสู่โลกตุตรธรรม โดยมิไดป้ฏบิัติ

  ที่ตัวท่านเองเทา่นัน้ หากยังเผยแพรไ่ปยังชาวพทุธอยา่งกวา้งขวาง จน
ก ล ่า ว ไ ด ว้ ่า ท ่า น เ ป ็น ผ ู้ท ี่ม คี ว า ม ส ำ ค ัญ อ ย ่า ง ม า ก ใ น ก า ร ฟ ื้น
โลกุตตร  ธรรมใหก้ลบัมาสู่โลกนี้ หน้าที่ของเราที่ควรสืบตอ่จากทา่นคือ 

 ขยายพื้นที่ของโลกุตตรธรรมเขา้ไปในใจเรา และขยายตอ่ออกไปสู่สงัคม
วงกว้าง

  โลกุตตรธรรมทำใหเ้ราอยู่ในโลกดว้ยจิตที่อิสระ ปลอดโปร่ง ผ่องใส 
แมโ้ลกภายนอกจะรอ้นแรงและเต็มไปด้วยวกิฤต คณุสมบัติดงักล่าวมิได้

 ทำใหเ้ราเฉยชาต่อโลก หากแต่เข้าไปช่วยเหลือโลกดว้ยจติที่ปลอ่ยวาง
  ต่างหาก เมื่อทา่นพทุธทาสภกิขุมองอนาคต แม้ทา่นจะเหน็ถึงวิกฤตที่ทว่ม

 ทน้และตระหนักถงึความจำเป็นที่จะตอ้งเขา้ไปแก้ไข แตท่า่นหาได้เป็น
   ทกุข์ไม่ แมก้ายจะเขา้ไปข้องเกี่ยวกับโลก แตใ่จมไิดต้ิดขอ้ง ท่านทำงาน

 อย่างไม่เลกิราจนเกือบถึงนาทีสดุทา้ยที่รู้สึกตัว แต่ทั้งหมดนั้นลว้นเปน็การ
  กระทำด้วยจิตวา่ง ปลอ่ยวางจากความสำคญัมั่นหมายในตัวตน ท่านทำ

 งานแต่ละอย่างด้วยความรู้สึกวา่เสรจ็อยูต่ลอดเวลา เคยมีคนไปถามท่าน
  ว่าอาคารทั้งหลายในสวนโมกขท์ี่ท่านสรา้ง เมือ่ไรจงึจะเสร็จ เพราะมีเหล็ก

  เสน้โผล่ออกมามากมาย ท่านตอบวา่เสร็จทุกวนันั่นแหละ นี้คือการทำงาน
 โดยเนน้ที่ปจัจุบนัและไมก่ังวลกบัอนาคต

  ทา่ทเีช่นนี้ควรเป็นบทเรยีนสำหรบัเรา กลา่วคือ นอกจากจะมอง
 อนาคตอย่างมีสำนกึในความรับผิดชอบ โดยไม่ทกุขไ์ปกับสิ่งที่เหน็แลว้ 

 เมื่อถึงคราวขับเคลื่อนกงล้อแห่งธรรมเพื่อฟื้นฟศูีลธรรมใหก้ลับมา กเ็รียน
 รู้ที่จะทำปจัจุบันใหด้ีที่สดุ โดยปล่อยวางจากความยดึมั่นในผลที่จะเกิดขึน้

  เบื้องหน้า รวมท้ังไม่เอาตัวตนเข้าไปผูกติดกบังานน้ัน
การทำงานดว้ยจติว่างมใิชเ่ป็นสมบตัิของท่านพทุธทาสภกิขุเท่านั้น 

 หากยังเป็นสมบัติของเราทุกคน

-------------------------------------------------------------------------
    ปรับปรุงจากการอภิปรายในหัวข้อเดียวกนั เมื่อวันที่ ๑๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๙ 

   จัดโดยเครอืข่ายธรรมโฆษณ์ ณ ห้องประชมุคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั
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“ปณิธานท่ียังไมลุลวง” ของทานอาจารยพุทธทาส

พระดุษฎี เมธงกุโร

พ.ศ. ๒๕๓๐

เมื่อขาพเจาอยูสวนโมกขในบั้นปลายชวีติของทานอาจารย สิ่งที่มกัไดยินทานถามคนที่มาเยอืนสวนโมกขอยู

เสมอคือ “เกดิมาทำไม?” ทานวาคำถามนี้เปนคำถามพืน้ฐานที่สดุที่ทกุคนควรตอบใหได แลวชีวติจะไมเหลวไหล ไม

เถลไถลออกนอกทางทีค่วรเดิน ไมเนิ่นชา เพราะมัวเสยีเวลาสนุกเพลดิเพลิน และจะไมเดนิทางตามๆ เขาไปจนตาย 
หรือหมดเวลาเดินแลว แตยังไมถงึเปาหมายของชีวิต จงึไมมีท่ีพักผอนท่ีปลอดภยัในวาระสดุทายของชีวติหรอืนิรันดร

พ.ศ. ๒๔๖๙

เมื่อหนุมเงื่อม พานิช เกดิครั้งที่ ๒ เปน อินทปญโญภิกขุ ตามประเพณทีี่กลุบุตรพึงบวชเพื่อรบัการศึกษากอน

เปนบัณฑติท่ีแจงในทศิธรรมทั้ง ๖ แตแลวทานกอ็ปุสมบทเรื่อยมา เพราะนอกจากทำหนาท่ีสอนนักธรรมและแสดงธรรม
ไดอยางประทบัใจบรรดาพุทธบริษทั จนไดรบัอาราธนาใหอยูเปนพทุธาทบิณัฑิตในเพศบรรพชติตอไป โดยนองชายคือ 
โยมธรรมทาส ยินดีสละการเรยีนแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ที่ตนเองไมปรารถนา เพราะเห็นวาแพทยตอง
ชวยคนโดยไมมทีางเลอืก ไมวาดกึดื่นหรือทรุกนัดาร เสี่ยงภยัเหนื่อยยาก แมคนไมดีก็ไมอาจปฏิเสธได จึงสมัครเลือกรับ
ใชพุทธศาสนา โดยรบัหนาที่คาขายชวยแม ใหพีช่ายไดบวชตอไป และนบัเปนการเลอืกที่คุมคาอยางที่คาดไมถงึ ไมมี
นายแพทยคนหน่ึง แตไดทานพุทธทาสมาแทน เปนประโยชนแกโลกมากกวานบัแสนนับหม่ืนเทา

หลงัจากน้ันไดไมนาน

คนืหนึ่งเดือนหงายในคลองหลงัวัด….

ทานพระครูถามพระหนุมนักธรรมเอก ตอนหนึง่วา……

“คุณเงื่อม คุณน่ีมีความคิดอยางไรในการใชชีวิต?”
ทานตอบวา “ผมคดิวาจะใชชีวติใหเปนประโยชนแกเพื่อนมนุษยใหมากท่ีสุดท่ีจะมาก
ได”

“คุณคิดจะสึกหรือเปลา?”
“ก็ยงัคดิอยูเหมอืนกัน เพราะนองชายจะไดบวชบาง ถายี่เกยบวชผมก็ตองสกึออกไปอยู
บานทำการคาขาย”

“คณุจะสึก! คณุวาจะทำประโยชนแกเพื่อนมนุษย คณุจะทำไดอยางไร คนมีครอบครัวนี่มนัตองคิด

ถงึครอบครัว คิดถงึลูกเมียอะไรตางๆ เงินทองที่ไดจะเอาไปใชทำประโยชนผูอื่นเสียหมดมนัก็ไมได ถาจะทำ
ประโยชนแกเพื่อนมนุษยมากๆ มันตองเปนพระเหมือนพระพทุธเจาทานทำประโยชนแกเพื่อนมนษุย ทานไม
ไดอยูในวงั ทานออกไปอยูปา จึงทำประโยชนไดมาก…

แลวทานกบ็อกวา “คุณไมตองสึกหรอก ยี่เกยไมตองบวชก็ได เพราะมีชีวติเปนอยูเหมือน

พระอยูแลว…”

พ.ศ. ๒๔๗๕

พระมหาเงื่อม ไมเพียงสามารถดำรงพรหมจรรยไดตลอดชีวิต นบัเปนความสำเร็จอยางหนึ่ง แตทานยงัสนใจ

ศกึษาและทำหนาที่อยางดีที่สุด แตแลวความผิดหวังจากทีต่ั้งใจเมื่อไมผานการสอบประโยค ๔ เพราะความเห็นไมตรง

กบักรรมการ วิญญาณขบถที่ทานม ี(และทานวาหนังสอืของกฤษณามูรติที่ทานอานในวัยหนุมกม็ีสวนชวยใหกลาฝน

จารีตของสังคมอยูดวย) ทานจงึออกไปแสวงหาโมกขธรรมโดยลำพังที่วดัรางตระพังจกิ พมุเรียง อยางเดด็เดี่ยว ดวย

ความรวมมืออยางดยีิ่งของนองชายและคณะธรรมทาน และสามารถผลิตผลงานชิ้นสำคัญคอื “ตามรอยพระอรหันต” 
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และงานแปลพระไตรปฏกชดุ “จากพระโอษฐ” สำเรจ็เปนดังประทปีสองสวางของโลกในเวลาตอมา เมื่อชาตกาลครบ 
๑๐๐ ป นับวาโลกน้ีมิไดมืดมนหรือคนท้ังโลกไรดวงตาเสียทีเดียว

“ถาเราอยูกรุงเทพฯคงเปนสมเด็จไปนานแลว แตเราภมูิใจแผนดนิเกิด รักแผนดินแม จงึกลบัมาฟนฟูศาสนา

ใหรุงเรืองเหมือนสมัยศรีวิชัย”

ปณธิานที่กอรูป พ.ศ. ๒๔๗๖

ทานพุทธทาสภิกขุ (นามใหมที่ตั้งเอง เพื่อประกาศพนัธกิจของชวีติ) มคีวามมุงมัน่ทุมเทความใสใจในทกุเวลา
นาที เพื่อรบัใชพระพุทธเจาอยางดทีี่สุด เทาทีม่นุษยคนหนึ่งจะพึงทำได นับแตตัง้ใจคนควาปริยัติ สงเสริมปฏิบตัิ และ
เผยแผปฏเิวธที่ตนไดรับไดถึง และพยายามชกัชวนโนมนาวโฆษณาธรรมะดวยธรรมโฆษณ ในรปูแบบตางๆ ทั้งเขียน
หนังสอื บรรยาย ใชภาพฝาผนงั นิทานธรรม เพลงกลอมเดก็ หนิสลักและสถาปตยกรรมตางๆ จัดสถานที่ดวยกอนหนิ
ดนิทราย และปาไมใหเหมาะสมแกการเขาถึงกายวิเวก จิตวิเวก และอุปธวิิเวก

และตอมายงัพฒันามาเปนภาพสไลด ภาพยนตร บทกลอนวรรคทองที่กระทุงใจ เชน คยุเสียดทีี่แทแพกิเลส 

หรือ เปนมนุษยเปนไดเพราะใจสูง และโนมนาวใจ เชน “เขามีสวนเลวบางชางหวัเขา จงเลอืกเอาสวนดเีขามีอยู” หรือ 
“อนัการงานคือคุณคาของมนุษย ของมเีกียรตสิงูสุดอยาสงสยั” “ทำงานใหสนุก เปนสุขเมื่อทำงาน” หรอื “สขุแทมีแตใน
งาน” เปนตน

ยิ่งทำงานมาก ทานกย็ิ่งคนควากวางไกลและลึกซึ้งมากขึ้น จนพบกับกัลยาณมิตรตางลัทธศิาสนาตางนิกาย 

แตหัวใจปรารถนาตรงกัน คำปฏญิาณที่เคยมุงมาดวาเปนพุทธทาสไมมเีสื่อมคลาย ไดแผขยายกลายเปนปฏญิญาวา
ดวยการสรางโลกใหมสีนัติสุขและสันติภาพดวยสนัติธรรมและสันติวธิียังคงดำเนนิไป แมจนคำขวญัสดุทายกอนวาย
ชนม ทานยงัประกาศกองวา “ศีลธรรมไมกลบัมา โลกาจะวนิาศ” และ “ศีลธรรมของยุวชน คือสันตภิาพของโลก” เชน
เดียวกับ “โลกอาจรอดไดแมเพยีงเพราะกตัญูกตเวที” ท่ีพระยาอนุมานราชธน นิมนตใหทานเขียนอธิบาย

ปณธิานที่เตม็รูป

ในที่สุดทานพุทธทาสไดสรปุปณธิานหรอืความตั้งใจมั่นเดด็เดี่ยวในชวีิตที่ตองทำใหเกิดขึ้นหรอืสมบูรณไว ๓ 

ประการ คือ

๑. ชวยใหทกุคนไดเขาถึงหัวใจของศาสนาของตน (เลิกทิฏฐิ)

๒. ชวยใหเกิดความเขาใจระหวางศาสนา (ลดมานะ)

๓. ชวยกันทำใหโลกพนจากอำนาจวตัถุนิยม (ละตัณหา)

ปปญจธรรม คอื ธรรมะที่ทำใหเนิ่นชาในการหลุดพนไดแก ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ซึ่งเปนสาเหตขุองการเกิด

สงครามและความขัดแยงในโลกปจจุบนั จนกลายเปน “วกิฤตกาลถาวร” (คำของทานพุทธทาส) และทำใหโลกวิปรติ 

(คำของทานเชนกนั) และภาวะจติทราม ระบาดท่ัวไป นับแตทานลวงลับไป สถานการณในบานและโลกของเราก็ยิ่งเลว

รายลงอยางเห็นไดชัด คอื แขงกันเชอืดคอตวัเอง และวิ่งไปตกหนาผา (คำของฟูกูโอกะ) จะมีประโยชนอะไรกับความ
กาวหนาเชนนี้ ทานจึงแนะใหเราถอยหลงัเขาคลอง เพื่อความปลอดภัย จุดไฟบานรับไฟปา คอื ปรับปรงุตัวเองเพื่อให
พนจากภัยที่มาจากภายนอก แมโรคระบาดใหมๆ จากเชื้อโรคตัวใหมที่เราไมรูจักมักคุนกนั กเ็กดิจากเราทำลายปา และ
ทำในสิ่งท่ีไมควรทำท้ังส้ิน

ปณธิานที่ฝากไวใหชวยกนัทำ

๑. การเขาถึงหัวใจศาสนาของตน

ทกุศาสนาสอนใหคนไมเหน็แกตัว โดยใหเหน็แกพระเจาบาง เห็นแกธรรมะบาง ซึ่งลวนเปนสิ่งสงูคากวาอัตตา 

และจริงกวามายาภาพ พทุธศาสนาสอนความไมเที่ยงให เหน็ตัวแก ดกีวา เหน็แกตวั เพราะทำใหเราเห็น ๙ ตา 

(อนิจจตา ทกุขตา อนัตตตา ธมัมัฏฐติตา ธัมมนยิามตา อิทปัปจจยตา สุญญตา ตถาตา และอตัมมยตา) มแีตการเห็น

ชดัวาที่แทตัวตนนี้ไมใชตัวตน (หากมีอยูตามสมมติบัญญตัิ จึงจะเขาถงึวิมตุตไิด) สวนอุบายใหลมืตัวตนบางชั่วคราว
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ตั้งแตใชกามารมณ ฌานสมาบตัหิรืออยางหยาบในปจจุบันคอืยาเสพตดิ เปนเพยีงนพิพานแคปซูล ที่เปนของปลอมที่
เปนการวางอนัธพาล หรือวางผดิๆ คำสอนเร่ือง “จิตวาง” ของทานก็ยังเปนสิ่งท่ีตองชวยกนัทำความเขาใจอีกมาก

ในบั้นปลายชีวิต ทานเนนย้ำบอยมากวา ขอใหพุทธศาสนิกทำ ๒ เรื่องใหมาก หรอื สมบูรณกอนตายจึงไมเสียที  

กลาวคือ “ปฏิจจสมุปบาท เปนสิ่งที่ตองรู” และ “อานาปานสติ เปนสิ่งที่ตองปฏบิัต”ิ ใหถึงที่สุด และดเูหมือนทานจะเปน
สดมภหลักใน ๒ เรื่องนี้ แตยงัไมพึงพอใจนักที่คนรุนหลังยังทำไดไมมากพอ ทั้งที่ทานพยายามกรยุทางให ทัง้แปลใน 
ปฏจิจสมุปบาทจากพระโอษฐ และบรรยาย อานาปานสติภาวนา สมถวปิสสนาระบบลัดสั้น สำหรบัยุคปรมาณู และ

ธรรมโฆษณเลมอื่นๆ เชน โอสาเรตพัพธรรม, ตัวกขูองกู และ อตัมมยตา ทั้ง ๓ เลม รวมทั้ง คูมือศกึษาพทุธศาสนา แง

มมุตางๆ อกีสารพัดเลม

๒. การทำความเขาใจระหวางศาสนา

ตั้งแตยคุท่ีทานพุทธทาส “ตอบบาทหลวง” ซึ่งเปนศาสนาเปรียบเทียบรุนลองภมูหิรือลองของ จนเปลี่ยนมาเปน  

“ครสิตธรรม – พุทธธรรม” ซึ่งศาสนาสัมพันธที่เนนความกลมกลืนและเกื้อกลูยกยองและเขาใจกัน พยายามหาขอด ี
ดานบวก หรือแสวงหาจดุรวมสงวนจดุตาง โดยที่ยงัคงเคารพตวัเอง ไมครอบงำขมขี่ทบัถมผูอื่น แตเดินเคียงขางกันมอง

ไปขางหนาดวยกัน เห็นศตัรูรวมกันคอื ลัทธบิรโิภคนิยม (กนิ กาม เกยีรติ) ซึ่งทำลายจิตวิญญาณที่ร ู ตื่น เบิกบาน 

(สะอาด สวาง สงบ) ใหปลาสนาการไปจากโลก (ดรูายละเอียดใน คริสตธรรมท่ีพุทธบริษทัควรทราบ และ ไกวลัยธรรม)

ขาพเจาสงสัยวา เมื่อสมยัเผด็จการจอมพลที่จับปญญาชนไปคุมขงั ดวยขอหาคอมมวินสิต และทานพุทธทาส

ภกิขุออกหนงัสือ “ธัมมกิสงัคมนยิม” โดยเชื่อวา ”แมคอมมิวนสิตเขามา พุทธศาสนาก็ยังอยูได” นั้น ในปจจุบนัที่พทุธ
ศาสนกิมัวแตเมา ออนเปลี้ยและสลบไสลเชนนี้ เมื่อครสิตศาสนาและอิสลามชนิดสุดขั้วเขามา พทุธศาสนาจะยังอยูได
นานแคไหน และพระพทุธอาจจะหลุดตกจากคอและจากใจคนรุนใหมอยางนาเปนหวงเพียงใด

๓. ชวยกันทำใหโลกพนจากอำนาจวตัถุนิยม

ปกตจิิตคนเราคลายน้ำ ยอมไหลลงสูที่ตำ่เปนนิจ การจะอยูเหนอือำนาจวตัถุนยิมจำตองใชความสุขที่ดีกวา 

สูงกวา ประณีตกวามาทดแทน กลาวคอื ใชฌานสขุ (สมาธิ) แทนกามสุข และละฌานสขุดวยวิมตุตสิขุ (ปญญา) เรา
จงึตองจัดสภาพแวดลอม และจัดการศกึษาชนดิท่ีชวยใหพนจากสัญชาตญาณอยางสตัว แกเยาวชนของเราใหมากพอ

ทานพุทธทาสไดสรางโรงมหรสพทางวิญญาณเพื่อเปนปจจัยที่หา (นอกเหนือจากปจจยั ๔ ทางรางกาย) ทด
แทนกามคณุารมณ และทานยังคนพบวา นอกจากวรรณกรรมมขุปาฐะจำพวกภาษิตพื้นบาน เพลงกลอมเด็กแลว ยังมี

วรรณกรรมโบราณตั้งแตสมัยอยุธยา เชน สมุดขอยเรื่อง “หนวดเตา เขากระตาย นอกบ” (ชื่อเปนสิ่งซึ่งไมมีอยูจริง เปน

ปริศนาหมายถึง อนตัตาหรือสุญญตา) ที่มคีวามลุมลึกพิสดารและยิ่งใหญไมแพมหากาพยรามายณะของอินเดียหรือ

ไซอิ๋วของจีน ซึ่งทานไดไขปรศินาตีความไวใหแลว รอเพียงการแปลและตีพิมพทั้งภาพเขียนและคำบรรยายใหโลกรูคณุ
คาวรรณกรรมทางจิตวิญญาณของไทย

ดานอุดมคติเพื่อสังคม ทานพทุธทาสเคยสนบัสนนุกจิการลูกเสือในฐานะทีเ่ปนเครื่องมอืสรางคนสรางชาตใิห

เขมแขง็อดทน เสยีสละและเปนสภุาพบุรษุ ถึงกับยกที่ดินหลังสวนโมกขใหตั้งคายลูกเสือ “ธรรมบตุร” ตอมากิจการลูก
เสือโทรมลงเพราะพอเสือไมคอยมศีีลธรรม จนทางวัดตองนำกลบัมาใชเปนท่ีฝกอบรมธุดงคกรรมฐานแกพระภิกษุทุกตน
เดือนแทน แมกระนัน้กจิการสงเสรมิ “จิตสาธารณะ” หรอื “อาสาสมคัร” “ทำเอาบญุ” “ทำเอากุศลเปนกำไร” หรอื “ตอบ
แทนบุญคุณของแผนดิน” เปนตน กย็งัเปนปณิธานท่ียังไมลลุวง และตองชวยกันสานตออยางเขมแข็งจริงจัง

การศึกษาหมาหางดวน หรอื เจดียยอดดวน นอกจากจะไมงามหรือไมสมบูรณแลว ยังเปนการศึกษาทีห่ลงทาง  

เหมอืนนกไรทาง ยอมควบคุมทิศทางการบนิไมได การศกึษาทุกวนันี้กเ็ปนภารกิจที่ไมมีเปาหมายดานความเปนมนษุย
ที่สมบรูณ มคีวามสขุและความรูเทาทันตน หากเห็นคนเปนเพียงวัตถดุบิหรือทรัพยากรที่ผลิตออกมาตามแตตลาดตอง
การ โรงเรยีนหรือมหาวทิยาลัยก็เปนเพยีงเครื่องจักรหรอืโรงงานชั้นเลวท่ีปราศจากรสนยิม ศาสตรและศิลปแหงความสขุ 
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ความงามอันสุขมุและยั่งยนื ผลติสินคาที่ใชแลวทิ้ง เพื่อจะไดเปลี่ยนใหมบอยๆ โดยขาดสันตฏุฐีธรรม จำตองปรับ
เปลี่ยนขนานใหญ ไมเฉพาะหลักสูตรหรือวธิีสอน แตอุดมคติและหลักคดิจติสำนกึของผูจดัการศึกษาเองท่ีตองปรับปรุง

อกีประการหนึ่ง คือ การสรางศาสนทายาท เชน พระนวกภิกษ ุสามเณร และตลอดจนพระธรรมทูต ทั้งในเมือง

ไทยและตางประเทศ ยงัขาดผูสนใจใหการฝกฝนอบรมทั้งวชิชาและจรณะ ตลอดจนอุปายะการเผยแผธรรมอยางถงึ
ขนาด ความดำรติั้ง “ธรรมาศรมธรรมทตู” “ธรรมศรมธรรมมาตา” ซึ่งตองการสรางผูอทุิศตัว ๕–๑๕ ป เพื่อฝกฝนตนเอง
ใหถงึพรอมดวย “ปริยัต ิปฏิบัติ ปฏิเวธ” รูปญหา ภาษา และจติวทิยาที่จะถายทอดธรรมจากตนเองสูผูอื่น โดยใหชาว
ตางประเทศสอนชาวตางประเทศ ผูหญงิสอนผูหญิงดวยกนัเอง นอกเหนอืจากอานหนงัสือ เขาอบรมสมาธิภาวนาเปน
คร้ังคราวแบบ “คนไขสมคัรเลน” ท่ีไมยอมกนิยาขมใหหายปวย และออกจากโรงพยาบาลของพระพทุธเจาเสยีที

งานเผยแพรธรรมะที่จัดพมิพหนังสือแทบจะทวมโลก แมจะเปนประโยชนแกผูอานเพื่อเปนแนวทาง แตคงไม

ชวยใหใครเขาถึงพระเจาหรอืพระธรรมไดสักกี่มากนอย ดูสาวกพระเยซู มีแตไมเทากบัหมวก เดนิทางไปเคาะประตูขอ
อยูและใชชวีิตรวมกบัคนยากจน จงึเปลี่ยนใจใหมาถอืพระเจาได เชนเดียวกับพระอริยสาวกที่ใชความบริสุทธิ ์สงบ และ
กรุณาครองใจผูคนมามากตอมาก โดยไมตองอาศัยงบประมาณ เทคโนโลยีสารพัด ซึ่งเมื่อไฟฟาดบัก็เปนงอยหรอืสอน
อะไรไมไดเลย ธรรมะเปนของเรียนงายไมสิน้เปลือง ไดเปลา ใหเปลา และวางเปลา ยิ่งใชเงินมากธรรมะก็ยิ่งเหลอืนอย 

ดงัคำประกาศวันเลกิอายุกอนทานอายุครบ ๘๑ ป (เพื่อหลักเลีย่งและประทวงการจัดงานฉลองลออายุ แบบทรยศตอ

พระพทุธเจา เมื่อคราวอายุครบ ๘๐ ป) 

หมวดธรรมที่ยังบรรยายไมจบ

ในชวงทายสุดของชวีติ ทานอาจารยพุทธทาสเลิกละความสนใจจากขาวสารบานเมอืง หนงัสือพิมพและวทิยกุ็

งดไป ใหเวลากับการทบทวนพจิารณาหมวดธรรม ตั้งแตชั้นนักธรรมตรี-โท-เอก ความจำชื่อคนทานอาจจะลดลงบาง 

แตชื่อและหมวดธรรม มนตและสูตรตางๆ ยังคลองแคลวแจมชัดดีมาก และดทูานจะใสใจกบัเรื่องนิพพานเกอืบตลอด
เวลา คำบรรยายและคำสนทนากับแขกก็เนนยำ้แตเรื่องนิพพาน แมจนประโยคสดุทายในเชาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 

๒๕๓๖ ทานก็กลาวทบทวนแตวา “ไมรูสกึเปนตวักู ไมบวก-ไมลบ สนัติภาพ สันตสิุข…นิพพาน” จากนัน้ก็หยุดพดู

จนมรณภาพ

สำหรับหมวดธรรมที่ทานบรรยายไวบางสวนชื่อวา “ประมวลรูปแบบแหงสากลพรหมจรรย” จัดวาเปนหมวด

สดุทาย โดยสรุปรวมเอามาประมวลไว ๑๐ ขอ (แตบรรยายไดเพยีง ๓ ขอ ดูชดุหมนุลอ อันดับ ๖๔) กลาวคือ 

พรหมจรรยน้ี 

มฉีันทะเปนมูลเหตุ ฉนัทมูลกา

มมีนสิการเปนแดนเกดิ มนสิการสมัภวา

มผีัสสะเปนเหตใุหเกดิ ผสัสสมุทยา

มเีวทนาเปนท่ีประชมุ เวทนาสโมสรณา

มสีมาธิเปนประมุข สมาธิปมุขา

มีสตเิปนอธิบดี สตาธปิเตยยา

มปีญญาเปนส่ิงสูงสดุ ปญุตตรา

มวีิมุตติเปนแกนสาร วมิุตติสารา

มอีมตะเปนท่ีหยั่งลง อมโตคธา

มนีพิพานเปนท่ีสดุจบ นิพพานปริโยสานา

พรอมทั้งแตงกลอนแปดสรุปความอันเปนธรรมเนยีม ที่ทานปฏิบตัิเปนประจำเกือบทกุครั้ง ซึ่งกเ็ปนแนวทาง

การทำงานท่ีดี ท้ังบรหิารสมองและเกิดวรรคทองท่ีประทับใจ
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พินัยกรรมที่ไมมผีูเอาอยาง

แมการรกัษาทานอาจารยในชวงสุดทายหลังจากหมดความรูสึกตวัและไมเคลื่อนไหว บรรดาศษิยตองการทำ

ตามที่ทานสั่งคอื ไมยื้อความตายไว ไมพึ่งพาเครื่องมือแพทย เชน เจาะคอ หรอืใชเครื่องชวยหายใจ จนผิดธรรมชาต ิ

หรือไมหอบสังขารหนีความตายเขาโรงพยาบาล แตตองการจบชีวิตอยางปดสวิชต (อีกอยางหน่ึงคอื ตะเกียงหมดน้ำมัน) 
ฉะนั้น ชวงอาพาธ ๔๐ วนั ระหวางอยูศริริาชพยาบาล ทานจึงเปนขาวในหนงัสือพิมพทุกวนั ไมเคยมเีชนนี้มากอน แต
ในที่สุดแพทยก็ตองยอมแพแกธรรมชาติ และนำรางทานสงคืนวัดกอนทกุอยางจะจบสิ้น เพียงหนึ่งชั่วโมง นบัเปนบท
เรียนแหงการดื้อรั้นอวดดีที่สรางความโทมนัสใจไมนอยแกผูที่เคารพนบัถือทาน “หมอนาจะชวยหลวงตาแกๆ ธรรมดาที่
อาพาธและตองการการรักษาเยยีวยาอยางแทจรงิ ยิ่งกวาจะปฏิเสธทาน” แตหมอมกัสนใจเฉพาะพระชื่อดงั นำเขา 

“สุสานอริยะ” รปูแลวรปูเลา ทั้งนี้เพราะทานไมไดเขยีนสั่งไวเปนลายลกัษณอกัษรชดัเจน (ไมทำตามที่สอน อยามาออน

เรียกอาจารย) 

แตพนิัยกรรมของทานที่ทำเปนแบบอยางไดรับการปฏบิัตติามทกุประการ โดยศิษยและญาติที่เคารพเชือ่ฟง 

ทานตองการใหเห็นการทำศพแบบธรรมปาละ เรียบงายและสอนธรรมะเรื่องมรณสตแิละธรรมสงัเวชไดดทีี่สดุ แตแลวก็

ไมมีใครทำตามสกัเทาไหร ยิง่พิธศีพในเมอืงยิ่งอลงัการ และเปนเรื่องคนตายขายคนเปน (ผดิกับบางวดัทีช่อบเก็บศพ

อาจารยไวทำนองคนเปนขายคนตาย) จึงนาจะมีการสังคายนาพธิีทำศพอยางฉลาด ประหยดั และประโยชนสงูสุด รวม

ท้ังประยกุตเร่ืองการใชดนตรีและมนตราชวยบำบดั และกลอมเกลาจิตใจผูฟง ท้ังผูปวยและญาติมติรอกีทางหน่ึงดวย

สวนหนังสืองานศพทานกไ็มใหพิมพประวัต ิรปูภาพ หรอือะไรอื่นๆ ของผูตาย แตเนนเผยแผธรรมะเปนหลกั 

ดงัหนังสอืที่พิมพอุทิศแดโยมมารดาทาน แดพระครสูธุนธรรมสาร แหงวัดชยาราม ผูเปนเพื่อนรกัที่ตายแทนกนัได และ
หนังสอืงานปลงศพของตวัทานเองกม็ีบัญชาใหพิมพ ไกวัลยธรรม ในฐานะที่เปนผลงานที่ลุมลึก กวางขวางและสราง
ความสอดคลองเปนหนึ่งเดียวของสรรพธรรม ท่ีทานชอบมาก และอยากใหแปลเปนภาษาตางประเทศใหแพรหลายดวย

ตอบแทนพระคุณอินเดีย
ประเด็นสุดทายทีเ่ปนคำบรรยายชวงทายของชวีิตทานอาจารยทานฝากเรื่อง “พระคณุที่อินเดียมตีอไทย” (หา

อานไดในทายเลม “พุทธทาสรำลึก” ลขิิตถงึอาจารยกรณุา กุศลาศัย นองชายโดยธรรม ซึ่งชวยแปลคำบรรยายนี้เปน

ภาษาองักฤษแลว) อินเดยีนำพุทธศาสนามาใหไทย และยงัมีอิทธพิลตอวฒันธรรมความเปนอยูทั้งดวย ปจจัยสี่, 

ประเพณเีกี่ยวกบัชวีติ, การศึกษา, ศลิปะ, วทิยาการแขนงตางๆ รวมถึงปรัชญา ศาสนา และไสยศาสตร ชาวพทุธไทย

ควรมกีตัญูกตเวทตีอบแทนพระคณุของอนิเดยี โดยทานดำริจะสรางอินเดยีจำลอง เตรยีมพื้นที่และแผนผังไวแลวใน
สวนโมกข ยังคงขาดแตผูลงมอื ที่จะทำใหงามถงึขนาดและสำเร็จประโยชนแกการเกิดพุทธานุสต ิและสงัเวคารมณ 

(ตางจากในพุทธมณฑล) ใหเหมอืนเมื่อเราไปไหวพุทธสังเวชนยีสถาน ๔ ตำบล ในอนิเดียและเนปาลนั่นเอง แตรปู

ธรรมนี้ บรรดาผูรวมงานในอดตีของทาน ทั้งทานเขมานันทะ นายธรรมทาส และแมผูสืบทอดรุนปจจบุนั คงไมสามารถ
สนองพุทธทาสประสงคนี้ได

แทจรงิแลว เมื่อขาพเจาไปอินเดยีคราวแรก ทานสนับสนนุใหไปและวาไปครั้งเดียวพอ เพียงเพื่อใหหายโงวา

พะพุทธเจามิไดอยูที่อนิเดีย หากอยูในเมอืงไทยกม็ ีคอือยูที่ในใจเรานั่นเอง ดงัที่สวนโมกขไมไดอยูที่ไชยา หากอยูที่ใดก็
ได ที่ใจของเรารื่นรมย โปรงโลงเบา จากกิเลส และไดพลังสูความหลุดพนนั้นแล ทานจึงชวนใหพระหนุมชวยกันสราง
สวนโมกขกันใหแพรหลายท่ัวไปในโลกน้ี เพื่อผูคนเขาถึงโมกขธรรมไดโดยสะดวก

มองอกีแงหนึง่ ทานพทุธทาสเองดจูะนิยมยกยองและเหน็คุณคาของอินเดีย วามปีุราณ-ธรรมที่ยิ่งใหญ นา

ภาคภูมิใจกวาคนอินเดยีรูสึกเอง เชนเดยีวกบัทีท่านเขาถงึความลุมลึกของคริสตธรรมยิ่งกวาชาวคริสตเขาใจ และทานก็
ชอบใจคำสอนในอลักุรอาน และนำมาใชอยูบอยๆ เชนกนั ในกรณีของอินเดยีซึง่กำลงักลับมามคีวามสำคัญยิ่งใหญ ใน
ทางสารสนเทศ เชนเดยีวกับจีน ที่สำคญัมากขึ้นในทางอุตสาหกรรม แตอาจจะถลำกลายเปนผูทำลายโลกเสยีเองก็ได 
หากละเลยสนันตนธรรมของตนเองไป

ในที่สุด ขาพเจาขอกลาวคำชี้ชวนของทานอาจารยพุทธทาส ใน สัจจสารจากสวนโมกข ที่วา “มาเปนพุทธทาส

กนัเถิด” มฉิะนั้นเราอาจตองกลายเปนกิเลสทาส หรือมารทาสไป กไ็ด ไมวาจะเปนทาสพระพทุธองคที่ทรงตั้งพุทธ
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ศาสนาในอินเดีย (และบัดนี้ก็สญูไปเหลือแตซากสถปูเจดีย) หากทำตนใหเขาถึงพุทธธรรมและเปนทาส (ผูรบัใชโดย

สมัครใจไมตองเลิก) ของพระพทุธเจาองคจรงิ ทำโลกและสงัขารโลกในตน, สัตวโลกคือสังคม และโลกธาตุนี้ใหสงบเย็น 

หางไกลจากความพินาศดวยกันทุกทาน
บดันี้ เรามีโครงการยวุพุทธทาส เพื่อฝกคนใหขึ้นมาสบืทอดงานทานอาจารยพุทธทาส ขาพเจาจะขอชักชวน

ใหสนใจเปน อนุพุทธทาส (ทั้งในความหมายวา พทุธทาสผูตามมาในภายหลัง และผูเปนทาสของอนุพุทธ คือทาน

อาจารย) กนัดวยการเดินตามรอยทาน พุทธทาสผูเปนบุคคลสำคัญของโลก โดยทีไ่มไดรูสกึตนเปนคนสำคัญอะไร ทำ

เพยีงสิ่งเลก็ๆ แตทำดวยจิตใจที่ยิ่งใหญ ตอเนื่องยาวนานทั้งชวีิต ทกุเวลานาที และดำรงอุดมคติ “เปนอยูอยางตำ่ มุง
กระทำอยางสูง” หรอื “เปนอยูงาย ใครครวญสูง” “เปนผูใหยิง่กวาผูรบั” และใสใจกบัความถกูตองทกุขั้นตอน ทุกแงมมุ 
ทุกระดบั และทุกกระเบียดน้ิว

“เม่ือคณุอยูกับโจร คณุก็เปนไดแคสมนุหรือสหายโจร

เม่ือคณุรับใชพระราชา คณุก็เปนไดแคขาราชบริพาร หรือราชาคณะ

เม่ือคณุรับใชพระพทุธเจาและพระธรรม คณุไดสัมผัสส่ิงทีสู่งสดุ”
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พทุธทาสศึกษา: ศกึษาเพ่ือสืบสานปณิธานพุทธทาส

พระกิตติศกัดิ ์กิตฺตโิสภโณ

๑
หากทานอาจารยพุทธทาสยงัมชีีวติและสมบรูณพรอมดวยปกติภาวะมาถงึปจจบุนั ก็นาสนใจและนา

สงสยัอยูไมนอย วาทานจะมทีาทีเชนไร กบัวาระแหงชาตกาลครบ ๑๐๐ ป และการถูกยกยองใหเปน “บคุคล

สำคัญของโลก” จากองคการเพือ่การศึกษา วิทยาศาสตร และวฒันธรรมแหงสหประชาชาต ิหรือ ยูเนสโก (United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) ในพุทธศักราช ๒๕๔๙ นี้ ที่สงผล

ใหใครตอใครไดระลึกถงึหรอืหันมาใหความสนใจตอทานเปนการใหญขึ้นมาอกีคราวหน่ึง 
ดวยวิธีคิดและมุมมอง ตลอดจนความเปน “พทุธทาส” ของทาน คงชวยใหเราทั้งหลาย ไดรับประโยชนที่

ควรมคีวรได ทั้งในระดบับุคคล ชมุชน สังคม หรือในฐานะมนุษยชาติ ตลอดจนฐานะของเพื่อนรวมทุกข รวมเกิด 
แก เจ็บ ตาย และมโีอกาสไดรวมยุครวมสมัยกับ “ทาสพระพทุธเจา” เชนทาน

ยิ่งไปกวานั้น เราทั้งหลายนาจะไดรบัรูรับฟงจนกระจางใจ วา “ควรทำ” หรือ “ไมควรทำ” เชนใด ใน 
“ศตมวาร” อันทุกฝายกำลังใหความสนใจ “เปนพิเศษ” อยูในขณะน้ี

เพราะสืบยอนไปไมนานสักเทาใดนัก ครั้งครบรอบ ๘๐ ปชาตกาล และมีบางคนบางฝายไดร วมจดั
กจิกรรมหลากหลายลกัษณะขึ้น ในอารามที่ทานพำนกั ณ วัดธารนำ้ไหล อำเภอไชยา จังหวัดสรุาษฎรธานี กม็ี
เรื่องเลาขานกนัอยูส ืบมาในบรรดาผูใกลชดิ วาโดยตัวของทานเอง หรือความเปนทานนั้น ใชจะยินด  ีหรือ
อนโุมทนากบัอะไรตอมิอะไรทีจ่ดัขึ้น หรือจดัใหในวนันั้น หรือในระยะของงานนั้นไปเสยีทั้งหมด โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งกบัสิง่ที่เนื่องอยูดวยรูปแบบ และ/หรือ วิธีการ ตลอดจนพธิกีรรมเอิกเกรกิ ซึง่ดจูะกลบทบัเนื้อหาและสาระที่

ควรมไีปเสยี
ซึ่งบางทานเลาวา เพราะความมีมารยาท ความเกรงใจ และการเคารพในความแตกตาง หรอืยอมรบัใน

วถิีปฏิบัติ “ตามถนัด” ของผูอื่น (ที่ไมถงึกบันอกลูนอกทางนัก) จงึทำใหทานมิไดปฏิเสธสิ่งใดในวนันัน้ใหโจงแจง
มากความ

ดวยเหตุดังกลาว ในวาระที่ชาตกาลของทานครบรอบ ๑๐๐ ป ทั้งยงัมอีงคกรโลกบาล ตลอดจนรัฐและ
เอกชนรวมกันประกาศและยกยอง ในดานหนึ่ง จึงเปนที่นาเสียใจ และนาเสียดายยิ่ง ที่ขาดโอกาสการไดรบัรูรบัฟง
จากคำของทานเองโดยตรง วาในกาละและเทศะเชนนี ้มีอะไรพงึกระทำ มอีะไรใหฝกใหลอง ใหปฏิบตัิ เพ่ือรวมเปน  
“พุทธทาส” หรือ “ทาสแหงพุทธะ” กบัทานไดบาง

เพราะหากทานยงัอยู นอกเหนือจากขอคดิขอธรรม ตามวาระ - ตามกาล แลว คงมี “วาทะ” หรือ “ความ

คิด-ความเห็น” ที่จะ กระตุกใจ-กระตุนจิตสำนกึ และการตระหนกัรู ตลอดจนลดความลังเลสงสัย ในความ ควร - 

ไมควร หรือ ใช - ไมใช ตลอดจน “นาจะเปนอยางไร” ในสิ่งที่กำลงัเกดิขึ้น หรือสิ่งที่เราทั้งหลายไดรวมกนักระทำ 

จนเปนท่ีกระจางแจงแกใจไปเลยทีเดยีว

อยางนอย ก็อาจชวยใหกาวพนกรอบคิด คำพูด และการกระทำ ของการ “เฉลิมฉลอง - การยกยอง” ชนดิ 

“ภาษาคน” อันซ้ำซาก และมกัผูกติดอยูกบัดานใดดานหนึ่ง ไปสูความเปน “ภาษาธรรม” อนัครอบคลุมและกวาง
ขวาง หรือไดอยูกับรองกับรอย ใน “ทำนองคลองธรรม” ขึน้มาบาง ซึ่งก็ “นาจะด”ี กวาที่เปนอยูเพียงดานเดียวมิ

ใชหรอื...

๒
ที่วามาขางตนเปนเพียงขอสงัเกตหรือมุมมองของผูเขยีนเพียงลำพัง ซึ่งเอาเขาจริงอาจจะไมสอดคลอง

กบัแนวทางของทานอาจารยพุทธทาสเลยกเ็ปนได เพราะในความเปน “พุทธทาส” และ “พุทธทาสภกิขุ” ซึง่ผาน
รอนผานหนาว ผานการศึกษาและฝกฝนเคี่ยวกรำ ตลอดจนทดสอบทดลองมามากตอมากนั้น หลายสิ่งหลาย
อยางที่เกี่ยวกับทาน หรือสิ่งที่ทานเกี่ยวของ กม็ีหลากหลายแงมมุ และมีไมนอย ท่ีเปนเรื่อง “เฉพาะตน” โดยวิธกีาร  
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หรอืวิถีปฏิบัตินั้นๆ ทานไมแนะนำใหผูอื่น “ตีความ”, “เลียนแบบ” หรือ “เอาอยาง” ในลักษณะ “เถรสองบาตร” 

โดยปราศจากความเขาใจ ไมรูที่มาที่ไป หรอืไมถองแท ดงัที่ทานบันทึกเปนลายมือ หรือกลาวกบัผูใกลชิด วาบาง

เรื่องหรือหลายๆ เรื่องนั้น “คณุจะพดู หรือทำอยางผม หรอืจะรอใหผมแนะนำไปเสียทกุอยางไมไดดอก...” ซึ่งมใิช
จะหมายจำเพาะวาทานมคีุณวิเศษเหนือผูอื่น แตเปนเรื่องของเหตุปจจยัเฉพาะตน หรอืตามฐานะและสถานภาพ 
อนัเปนที่ยอมรับดวยความเชื่อถือและศรัทธาเฉพาะบคุคลเปนดานหลัก ภายใตกรอบของธรรมและวินัย ตลอดจน
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดงีาม

จงึไมงายนกัที่ใคร หรอืกลุมองคกรใดเพียงลำพัง จะสรุปหรอืตคีวาม วาสิง่ใด “ใช” หรอื “ไมใช” ในความ
เปน “พุทธทาส” หรอื “พุทธทาสภิกขุ” ชนิดช้ีใหเห็นเปนดำเปนขาว ตามอัตโนมติของตน 

ยิ่งการจะประกาศหรอืแสดงทาทีความเปน “เจาของ” หรอืเปน “ผูตดัสิน” ในสิ่งที่เกีย่วของ หรือเนื่องอยู
กบัความเปน “พุทธทาสภิกขุ” ดวยแลว ถาไมระมัดระวังใหจงหนัก ดไีมดี ก็จะกลายเปนอุปสรรค หรือถึงกับเปน
การทำลาย “วิถพีุทธทาส” เสียงายๆ เอาเลยทีเดยีว

แตอยางไรกต็าม ถาจะกลาวในแงของการยกยองหรือเฉลิมฉลองดวยการ “ปฏิบตัิบชูา” โดยคติทางพุทธ
ศาสนาแลว ถอืวาการรวมกันระลึกถงึ และยกยองเทิดทูนดวยความนับถือ หรือปฏิบตัดิังที่ทานชี้แนะ ตลอดจน
กระทำเปนแบบอยางเอาไว ดวยความเลื่อมใสศรัทธาในความรูความสามารถ ในภมูิรูภมูิธรรม ก็ถือเปนมงคลสูง
สดุประการหนึ่งของผูปฏิบตัิ อนัตั้งจิตไวดวยกุศลเจตนา

ดงันั้น ในเบื้องตน เมื่อทกุฝายตัง้ใจจะบูชา จะเฉลิมฉลองตอวโรกาสนี้ตามศรทัธาความสามารถ และ
ปราศจากอกศุลจติ บญุยอมเกดิแกผูประกอบกจิอันเปนกศุลนั้นแลวในตวัของผูนั้น หรือการกระทำของผูนั้นเอง 
จะมากนอยขาดเกินไปบาง กน็าจะถือไดวาอยูในปกติวิสยัของปุถชุน ซึ่งถึงที่สุดแลวกข็ึ้นอยูกับความเขมแข็งของ

อนิทรยี คือ สติ-ปญญา และกำลังกายกำลงัจิต ตลอดจนกำลังอื่นๆ ทั้งหลายประดามนีั่นเองเปนที่ตั้ง สวนที่จะเตบิ

โต งอกงาม และยั่งย ืนเพยีงใดหรือไม ในทามกลางและบั้นปลาย กข็ ึ้นอยูก ับเหตแุละปจจยั ตามกฎแหง
อทิปัปจจยตาเปนบาทฐานสำคัญ เขาใจและยอมรบัไดก็ไมเปนทุกข ไมถกูความหวงัหรือความคาดหวงัอนัตั้งอยู
บนความอยาก “ขบกดั” ใหตองขุนของหมองใจโดยไมจำเปน

แตในสวนของการสบืสาน, สืบตอ หรือสืบทอดความเปน “พทุธทาส” หรอื “ปณธิานแหงพทุธทาสภกิข”ุ 

ยอมจะตองศกึษาและทำความเขาใจให “รูรอบรูทั่ว” อยางเปนกิจลกัษณะ อยางมีปรโตโฆษะและโยนิโสมนสกิาร 
ยิ่งไปกวาจะกระทำเพือ่สนองตัณหาและอุปาทานสวนตน หรือพวกพอง ซึ่งมักจะขาดความรอบคอบรดักุม และ
ปราศจากความย่ังยืน ชนิดที่วาไปไมถงึไหน และมกัจะเสียหายมากกวาสำเรจ็ประโยชน

๓
ทานอาจารยพทุธทาสเอง เปนผูริเริ่มหลายสิ่งหลายอยางไวในพุทธศาสนาสยาม ทั้งฝายเถรวาท และ

บรรดาผูสนใจในนิกายอื่น เชน มหายาน วชัรยาน หรอืแมแตในฝายเซน็ อยางยากจะพรรณาไดครบถวนในเนื้อที่
และเวลาอันจำกัด 

ทั้งนี้ ยงัไมนบัรวมการฟนฟ ูหรอืการกลับมาหาคุณคาเดิม ตลอดจนการตีความใหม ในหลากรูปแบบ

หลาย แงมมุ-วธิกีาร ซึ่งบางสิ่งบางดานก็ประสบความสำเร็จอยางสงู เปนที่ยอมรบัทั้งในและนอกประเทศ ไมวาจะ

ในแวดวงพทุธศาสนา หรือคตคิวามเช่ืออ่ืนๆ ตลอดจนผูรูในแขนงวิชาการดานตางๆ
แตในขณะเดียวกัน ในบางเรื่อง โดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีเปนขอคดิขอสงัเกต หรอืผลงานการคนควาของทาน  

นบัแตในอดตีมาจนปจจบุัน ที่ถึงจะแพรหลาย แตผลงานเหลานั้นจำนวนไมนอย ก็ยงัไมเปนที่ยอมรับนับถือ หรือ
แมแตนำไปทดลองปฏิบตัิ มิพักจะตองกลาวถึงการขยายผล หรือศึกษาวเิคราะหเพื่อสรปุบทเรยีนและองคความรู
อยางจริงจัง

นบัตั้งแตที่ทานรเิริ่ม “บันทึกธรรม” ดวยแถบเสียง ทั้งการบรรยายโดยตวัทานเอง และการรวมสนทนา
ธรรมกับบคุคลสำคัญและบคุคลทั่วไป ที่มีขึ้นบอยครั้ง และเกบ็ไวเปนจำนวนมาก ความยาวหลายพนัชั่วโมง แม
วาจะมีการปรับปรุงคุณภาพเสยีงไปบางแลว ก็ยังไมไดรบัการจดัหมวดหมูหรือจำแนกเนื้อหาสาระโดยวิธกีารที่
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เหมาะสมสกัเทาใดนกั เชนเดียวกับหนงัสอืธรรมะจำนวนมหาศาล ทั้งที่ทานมโีอกาสไดชำระความถกูตองโดยตน
เอง สอบทานโดยคณะทำงานที่ทานเลือกสรรขึ้น และที่ถอดความตามแถบเสยีงหรอืวิดีทศัน เพื่อตพีิมพเปนการ
เฉพาะกิจ หรือในวาระตางๆ ตลอดจนที่ตพีิมพโดยสำนกัพมิพและองคกร ตลอดจนสถาบัน หรือกระทั่งที่มีการ

พมิพซำ้ ทั้งในรปูแบบเดมิและรูปแบบใหม กย็งัแทบจะมิไดดำเนนิการใดๆ ใหแยกแยะ จัดลำดบั-หมวดหมู อยาง
เปนระบบ ไมวาจะเปนลักษณะของฐานขอมลู หรอืดัชนสีำหรับการสบืคน หรือการคนควา ที่สามารถรบัรูไดในวง
กวาง กระทั่งวาจะสามารถศึกษาผลงานของทานไดจากที่ใดบาง จึงจะครบถวนและครอบคลุม ตามประเด็นที่สนใจ 
กย็งัไมใชเรื่องงายดายนกั

ยงัในสวนของชีวติและกระบวนการเรียนรู และองคความรูที่เนื่องอยูกบัความเปน “พุทธทาส” ของทาน 

ซึ่งหากสามารถทำความเขาใจไปถึงระดับ เหตุ-ปจจัย และองคประกอบใหครบถวนแลว ก็อาจหนุนเสริมใหเกิด

 “พทุธทาส-ทาสพระพุทธ” เพิ่มขึ้น หรือไดอาศัยแนวทางของทาน ในการพัฒนาและยกระดบัศกัยภาพของผูมี

ฉนัทะ หรอืประสงคจะกาวหนาในทางธรรม ตามท่ีทานช้ีแนะและกาวนำไว
แตถึงบดันี้ นอกจากความสนใจเฉพาะกลุม หรือจำเพาะบคุคล ซึ่งทำไดเพียงบางดานหรอืบางประเด็น 

แตในภาพรวม ก็ยงัไมปรากฏการดำเนนิการใดๆ เปนรปูธรรมเชนเดียวกัน

นอกจากนั้น แมการที่ทานอาจารยพุทธทาสกอตั้งชมุชนของผูใฝธรรม อันมีทั้ง อบุาสก-อุบาสิกา และ
พระภิกษสุามเณร ในนามของ “สวนโมกขพลาราม” จนสืบตอยัง่ยืนมาถึงทุกวันนี้ แตขณะเดียวกัน ขอสงสยัวา
ทานสงเสริมความเปนสังฆะ หรือความเปนชมุชนหรือไม กย็ังไมเปนที่ยตุิในบรรดาผูสนใจใน “การสรางสรรคชุม
ชนทางเลือก” อีกเปนจำนวนไมนอย เชนเดียวกับการที่ทานเคยจัดหลักสตูรในการอบรมสามเณร การอบรมพระ
ธรรมทูต หรือการอบรมตุลาการ ตลอดจนอบรมบุคคลากรในองคกรตางๆ และบุคคลทั่วไป หรอืการจัดทำแนวทาง
ในการเผยแผธรรมะ ที่มีขึ้นอยางเปนระบบและมจีำนวนมาก ทั้งหลักสตูร สื่อการเผยแผ และกระบวนการปฏบิัต ิ
ตลอดจนทดลองปฏิบตักิารจริงใหเห็น แตสิ่งเหลานี้ก็ยังไมปรากฏการฟนฟู หรือพิจารณานำไปใชงานจริง แมวา
ขณะที่ทานทำใหดูจะไดรับความสนใจจากทกุฝาย และเพิ่งหยุดไปภายหลังจากทีพ่รรษากาลของทานมากขึ้น ไม
สามารถดำเนินการไดเองโดยสะดวกดงัเดิม ในระยะหลงัน้ีเอง

หรอืในสวนของศาสนสถาน ทั้งที่เปนธรรมชาตแิละสิ่งปลูกสราง เชน อโุบสถวดัธารนำ้ไหล(สวน

โมกขพลาราม) บนเขาพุทธทอง ซึ่งไดรับพระราชทานวสิุงคามสีมา และมีขอบเขตพทัธสีมาอนัรมรื่นเปนธรรมชาต ิ

ประกอบดวยลานทรายและรมเงาไมใหญแทนหลงัคา โดยไมมีการกอสรางใหแปลกแยกจากธรรมชาติ เชนเดยีว

กบัลานหินโคง ซึ่งอยูบริเวณตีนเขาลูกเดียวกับที่ตั้งพระอุโบสถ อันพระภิกษสุามเณร แมชี อบุาสก-อบุาสิกา ใช
สวดมนตทำวัตรทุกเชาเย็น กเ็ปนลานทรายและแทนหิน ซึ่งใชงบประมาณในการกอสรางนอยและไมรบกวนสรรพ
ชีวิตใดๆ 

ทั้งสองสิ่งนี้(อนัเปนเพียงสวนหนึ่งของสถานที่อันเรียบงายในอารามอันรมรื่นนามสวนโมกขพลาราม) ก ็

แทบมไิดรับความสนใจหรือใสใจ ทั้งจากภาครัฐและคณะสงฆในกระแสหลัก ที่จะเผยแพรแบบอยางนี้ออกไปสูวง
กวาง หากปลอยใหศาสนสถานในพระพทุธศาสนาสยาม ทั้งในครั้งที่ทานอาจารยพุทธทาสมีชีวติอยู และเมื่อทาน
จากไปแลว ติดยึดอยูกับรูปแบบสิ่งปลกูสรางสถาปตยกรรมใหญโตและราคาสูง ซึง่สวนใหญไรสนุทรียภาพและ
ปราศจากความงามอนัเปนไปเพ่ือสงเสริมความสงบสงดัและยกระดับจิตวิญญาณ

การที่ทานอาจารยพุทธทาสพยายามชี้แนะ วา จะเขาใจธรรมะของพระพุทธองคได ตองพรอมจะเขาใจ
และใชชวีิตอยางที่พระองคทรงปฏิบัติไวเปนแบบอยาง หรือบัญญัติไวเปนธรรมวินยัแทนพระองค อนัมหีลักใหญ

ใจความเนื่องอยูดวยธรรมชาต ิท่ีวา ...ธรรมะคือธรรมชาต ิคอืกฎของธรรมชาติ คือการปฏบิตัิตามกฎของธรรมชาติ 

และคอืการไดรับผลจากการปฏบิัตนิั้นๆ จึงแทบมไิดรบัความสนใจที่จะนอมนำมาปฏบิัติจริงจากผูที่เกี่ยวของ ทั้ง
ทางตรงและทางออม แตอยางใด 

มหินำซ้ำ เมื่อมีพระหนุมเณรนอยบางรายเกิดศรัทธา จะนำแนวทางดังกลาวมาปฏิบัติ นอกจากจะไมได
รับการสนับสนุนแลว ยังถูกปฏิเสธ หรอืถูกตั้งขอสงัเกต ตลอดจนพยายามจับผิด หรอืจับตามองอยางไมไวใจ จาก
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ทั้งคณะสงฆและฝายอาณาจักรเสยีดวยซ้ำ ดังกรณี “สวนเมตตาธรรม” ก็ไมพนไปจากกลไกของรัฐและของสงฆ 
เชนท่ีกลาวมาแลว

การประกาศที่จะสบืสาน “ปณธิานพทุธทาส” หรอืการ “สืบทอดมรดกธรรม” จึงมงีาน หรือมีภาระที่จะ

ตองปฏบิัตจิดัแจงกระทำอีกเปนจำนวนมาก และดจูะมากมายไปกวาการจัดพิมพหนงัสือ หรอืจัดกิจกรร ม-พธีิกรรม 

และ/หรอื การประกาศการยกยองเพียงช่ัวระยะอยูมากมายนัก

นี่ดูจะเปนเรื่องใหญ และนาจะเกินกวากำลังของใคร หรอืกลุมองคกรใดจะปฏิบัตเิอง หรอืมามัวพะวา
พะวงหลงคอย “แสดงความเปนเจาของพุทธทาสภิกขุ” หรือกระทั่งจะแสดงวาตนและพวกตนเทานั้นที่ “รูจกัและ
เขาใจพทุธทาสภกิข”ุ หรือ “มีหนาท่ีสืบทอดมรดก” ไวไดฝายเดียวเสยีแลว

หาไม เราทั้งหลายที่ไมเขาใจ เขาใจผดิ หรอืไมเขาใจในสิ่งที่ควรเขาใจ ฯลฯ นี่เอง ที่จะกลายเปน “ภูเขา
แหงวิถพีุทธทาส” ไปเสียเอง

๔
กลาวในสวนของการบชูา ที่หมายถึง การใหดวยความนบัถอื หรือแสดงความเคารพเทิดทนู คือ อามิส

บชูา และปฏิบตัิบูชา นัน้ พุทธศาสนาถือวาปฏิบตัิบชูา หรือ การประพฤติตามธรรมคำสัง่สอนของทาน, บชูาดวย
การประพฤตปิฏบิัตกิระทำสิ่งทีด่งีาม เปนสิ่งที่พระผูมพีระภาคทรงรับรองและสรรเสรญิ ดงัขอความในพระไตรปฎก  
ที่วา 

คร้ังน้ัน พระผูมพีระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารบัสัง่วา ดกูรอานนท
ไมสาละทัง้คู เผล็ดดอกบานสะพร่ังนอกฤดูกาล รวงหลนโปรยปรายลงยังสรรีะของ
ตถาคตเพื่อบูชา แมดอกมณฑารพอันเปนของทพิย ก็ตกลงมาจากอากาศ ดอก
มณฑารพเหลาน้ัน รวงหลนโปรยปรายลงยังสรีระของตถาคตเพ่ือบชูา แมจุณแหง
จันทนอนัเปนของทิพย กต็กลงมาจากอากาศ จุณแหงจันทนเหลานั้น รวงหลน
โปรยปรายลงยังสรีระของตถาคตเพ่ือบูชา ดนตรีอนัเปนทิพยเลากป็ระโคมอยูใน
อากาศ เพื่อบูชาตถาคต แมสังคีตอันเปนทิพยกเ็ปนไปในอากาศเพื่อบูชาตถาคต
ดกูรอานนท ตถาคตจะชือ่วาอันบรษิทัสกัการะ เคารพ นบัถอื บูชา นอบนอม
ดวยเครื่องสักการะประมาณเทานีห้ามิได ผูใดแล จะเปนภิกษุ ภกิษณุ ีอุบาสก
หรอือุบาสิกาก็ตาม เปนผูปฏิบตัิธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบตัิชอบ ปฏบิัตติาม
ธรรมอยู ผูนั้นยอมชื่อวาสกัการะ เคารพ นับถือ บูชาตถาคตดวยการบูชาอยางยอด
เพราะเหตุน้ันแหละอานนท พวกเธอพึงสำเหนยีกอยางนี้วา เราจักเปนผูปฏบิัติ
ธรรมสมควรแกธรรม ปฏบิัตชิอบ ประพฤติตามธรรมอยู ดังนี้ ฯ

(พระไตรปฎกฉบับสยามรฐั เลมที่ ๑๐ บรรทดัที่ ๓๒๕๘-๓๒๗๗. หนาที่ ๑๓๓-๑๓๔. ขอที ่

๑๒๙)

กระนั้นก็ตาม ยังพบเสมอวาชาวพุทธจำนวนไมนอย ที่ยงัรูสกึหรือคาดเดาเอาโดยอัตโนมตัิวา การบชูา

พระผูมีพระภาคเจา (แมโดยสัญลักษณหรือรปูเคารพ) ดวยอามสิ ดวยการเซนสรวงบำบวงสักการะ เปนเรื่องอนั

พงึปฏิบัติ หรอืมอิาจละเวนไดอยูนั่นเอง ประสาอะไรกับการบนบานศาลกลาว และทำคนืโดยวัตถ ุหรอืดนตรกีาร
ละเล นฟ อนรำฝ ายอกศุล อ ันเป นข าศกึแก พรหมจรรย  ที่กระทำต อพทุธปฏิมา ราวกบัการเซ นผ ี หร ือ
บำบวงเทพเทวดาในลัทธินิกายอืน่ ดังที่กระทำกันจนคุนชิน และคนสวนใหญแทบไมเห็นผดิแปลกไปเสยีแลว

ในวาระอันพิเศษยิ่งของชาตกาลครบรอบ ๑๐๐ ป ของทานอาจารยพุทธทาสใน “ศตมวาร” นี้ หากผู
เกี่ยวของไมสำเหนียกใหจงดี แมวนันี้หรอืวันใด การเซนสรวง “ตัวตนของพุทธทาส” ก็อาจเกดิขึ้นไดกับการบูชา
เพื่อรำลึกถึงทานอาจารยพทุธทาสเชนเดียวกนั โดยเฉพาะอยางยิ่งเปลือกกระพี้ของพธิีกรรมและการละเลน ที่ไม
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เปนไปเพื่อความบันเทงิธรรม หรือแมแตความหมกมุนยดึติดในความเปน “พทุธทาสภกิข”ุ ที่ประกอบไปดวย 

อตัตา-อตัตนยีา ของบุคคลและกลุม ดวยถอืเอาวาทานเปนสิ่งศักดิ์สทิธิ์ อันมิอาจทาทายหรือวิพากษวิจารณตลอด

จนตคีวามใดๆ ได ดังที่ควรจะม ีหรอืควรจะเปน ซึ่งถงึที่สดุแลว กไ็มมอีะไรมากไปเสียกวา การลดคา และกระทำ
ใหองคคุณของทาน ตองตกอยูในวิถีแหงสามานย กลายสภาพจากผูทรงคุณูปการเปน “รูปเคารพ” ไปในที่สดุนั่น
เอง

และถาเราทัง้หลายไดกระทำ หรือละเวนไมกระทำ จนสงผลใหทานอาจารยพุทธทาสอยูในฐานะเพียง 
“เจวด็” ไปเสียแลว ก็ปวยการที่จะกลาวถึงการสืบทอดมรดกธรรม หรอืการสงเสริมและสบืสานปณิธานของทาน 

ไมวาจะประการใดๆ ก็ตาม มิใชหรอื?
ตลอดชีวิตในทางธรรมของ “พุทธทาสภกิข”ุ ทานอาจารยพุทธทาสไดปฏิบัติหนาที่ “ทาสพระพทุธเจา” 

ตามที่ทานรูและเขาใจอยางถงึทีส่ดุ ดวยสต ิปญญา และความสามารถ ของทานทั้งหมดทั้งสิ้นแลว ถอยคำที่วา 
“พทุธทาสจะอยูไปไมมตีาย” จะเปนจริงไดหรอืไม จงึขึ้นอยูกบัการพดู คิด และกระทำ ของผูเกี่ยวของทั้งปวงใน
ช้ันหลังนี่เอง อยางมอิาจปฏิเสธหรือกลาวโทษใครไดเลย นับแตวินาททีี่ทานอาจารยละสังขารจากพวกเราไปแลว

อยามวัยึดม่ันถอืมัน่ อยามวัโทษผูอ่ืน หรือ คอยแตย่ืนโยนภาระ-ทอดธุระ ตอกันอยูเลย...
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ท่านพทุธทาสกบัมิติใหมอ่ันท้าทายของการศกึษาธรรม
 พจนา จันทรสันติ

ผมจำไดว้่าเริ่มหันมาอ่านงานของทา่นพุทธทาสเปน็ครั้งแรกเมื่อ
 ประมาณปี พ.ศ. –๒๕๑๗ ๑๘  ในฐานะความคิดทางเลือก หลงัจากที่เกดิ

 ความเคลือบแคลงใจในแนวคิดสงัคมนยิม ในยุคนั้นหนงัสอืส่วนใหญท่ี่
นกัศกึษาอ่านจะเป็นพวกแนวคดิทฤษฎมีารก์ซ์-     เลนิน เหมา เจอ๋ ตุง หรือ
ไมก่เ็ป็นวรรณกรรมในแนวสจัสังคมนิยม ช่วงเวลาดงักลา่วเป็นยุคปดิ

  “ ”ทา้ยของยคุบุปผาชน และเป็นยุคของ ดอกเหมยแดงร้อยดอกเบง่บาน  
 แนวคิดปฏวิัติได้กลายเป็นกระแสโลก โดยเฉพาะในหมู่คนหนุ่มสาว

และนิสิตนักศึกษา
 เมื่อแนวคิดสงัคมนยิมไดก้ลายมาเป็นกระแสหลักดังนี้ จงึเปน็การ

 ยากที่จะหาหนังสือแนวอื่นอา่น นอกจากหนงัสือแนวสงัคมนยิมที่เรา
 เรยีกกันวา่หนงัสอืเลม่ละ ๑๐  บาท ซึ่งนักศกึษามกัจะแปลและพมิพ์ขาย

 กันเองในมหาวิทยาลัย หนังสือแนวปรชัญาความคิดและวรรณกรรมที่มิ
  ใช่แนวสังคมนยิม ซึ่งเปน็งานที่ตีพมิพ์ออกมากอ่นช่วง ๑๔  ตลุา ๒๕๑๖ 

  “ ” ในยคุกลุม่พระจนัทร์เสี้ยว หรือ ฉันจึงมาหาความหมาย ของวิทยากร 
เชยีงกูล

 พวกเราสบัสนกนัทางความคิดมาก ระหวา่งโลกเกา่กับโลกใหม ่
 โลกซึ่งเป็นอุดมคตแิละดูเรอืงรองด้วยความหวงั ระหวา่งระบบคณุค่า

  เกา่กบัคณุค่าใหม่ ระหว่างจารตีเก่ากบัจารีตใหม่ ระหว่างอุดมคติกับ
   ความเป็นจรงิในสังคม ชนชั้นปกครอง เผดจ็การ ทนุนิยมกบัการกดขี่

  ขูดรีด ศาสนากบัการมอมเมาประชาชน พวกเราคนรุ่นนั้นต้องการจะ
กบฏ   และทา้ทายกบัสิ่งเกา่ๆ และทกุสิง่ทุกอย่างในสังคม เราไม่เชื่อฟัง

 คำหา้มปรามและทะเลาะถกเถียงกับพอ่แม่ เราไมย่อมรบัระบบคณุค่า
 และขนบที่คนรุ่นพอ่แมเ่รายึดถือและปฏบิัตกิันมา เราเลิกไปวัดไปวา 

   ทำตวัไม่มศีาสนา ไว้ผมยาวเพื่อยั่วให้พอ่แม่โกรธ แตง่ตวัปอนๆ และ
  สวมรองเท้าแตะ เราละอายที่เปน็ชนชั้นอภสิิทธิ์ และอยากจะทำตัวให้

  เหมือนชนชั้นผู้ถูกกดขี่คือกรรมกรและชาวนา เราจะพูดจาแรงๆ และ
 วิพากษ์วิจารณ์ระบบเก่าอย่างเผ็ดร้อน เราได้สรา้งวัฒนธรรมของเรา

  เองข้ึน อยา่งน้อยที่สุดก็ในมหาวทิยาลัยและสถานศึกษาต่างๆ
   ทว่าเราก็ยงัคงเป็นผู้คนที่สบัสน และสงสัยในสิ่งตา่งๆ อยู่ลกึๆ วา่

  ความเชื่อใหม่ จริยธรรมใหม่ ระบบใหม่ของเรานั้นคือคำตอบแทจ้รงิละ
    หรอื ดเูหมือนว่าจะใช่ และน่าจะใช่ แต่ถา้ไม่ใช่ล่ะ ดงันั้นความแรงและ

ความสดุโตง่ของเราในครั้งนั้นจึงเปน็เพียงอาการที่กลบเกลื่อนความสบั
  สนเอาไว้เทา่นั้น ในโลกแหง่ความยุ่งเหยงิและปั่นปว่นสบัสน ระหว่าง

  เกา่กบัใหม่ ระหว่างค่านิยมสองกระแส สิ่งเก่าที่มอียู่เดิมตอ้งผิดแนน่อน 
   เรามีเพื่อนๆ คนรุน่ใหมม่ากมาย และทกุคนกค็ิดดังนั้น เราไม่เชื่อใน

 อะไรที่จับตอ้งไม่ได้ ศาสนาเป็นเพยีงสิ่งมอมเมาและความงมงายไร้
  สาระ เป็นเพียงจตินยิมของสังคมเก่า เป็นเพยีงเครื่องมือของชนชั้น

ปกครองเพือ่ทำให้ผู้คนวา่นอนสอนง่ายและเชื่องเช่ือ
 เวลาทีเ่ราทำอะไรต่าง หรอืพดูจาแบบนามธรรมละเอียดอ่อน 

 เราก็จะถกูประณามวา่เป็นความเพอ้ฝันแบบชนชั้นกลาง ที่จรงิเรากไ็ม่
ค่อยเข้าใจว่าชนชั้นกลางเปน็อย่างไร แต่ตามทฤษฎีกล่าวไว้ว่าชนชั้น
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กลางหรือพวกกระฎุ  มพี (Bourgeoisie)  นี้ อาจเปน็แนวร่วมของการปฏวิตัิได ้
แตก่เ็ป็นชนชั้นที่ลงัเลไมแ่น่นอนและถือผลประโยชน์ของตนเป็นที่ตั้ง 

 ซึ่งต่างกบัชนชั้นกรรมาชพีซึง่จริงจงัและจริงใจกว่า ผมคิดว่าสงัคมไทย
 ตอนนั้นยังไม่เกดิชนชั้นกลาง ด้วยระบบเศรษฐกจิและการเมืองยัง

   พัฒนาไปไม่ถึง ผมมาเข้าใจคำวา่ชนชั้นกลางจริงๆ ก็ในบัดนี้ ซึ่งน่าจะ
 เกดิข้ึนหลังปี พ.ศ. 2530  และก็คือคนรุ่น 14  ตุลา น้ีเอง

   นี่คือบรรยากาศทั่วๆ ไปของนักศึกษา ปัญญาชนในขณะนั้น โลก
  ทัศนแ์ละชีวทัศนข์องเราลว้นเป็นการมองออกสู่ภายนอก โลกเลว สงัคม

   เลวร้ายมปีญัหา มีชนชั้นที่กดขี่และถูกกดขี่ และเราคอืคนรุ่นใหม่ คือ
  นักปฏิวตัทิี่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงโลก จดัระเบยีบสงัคมใหม่ ด้วยคา่นยิม

 ใหม่ ระบบการเมืองและเศรษฐกิจใหม่ โลกในอุดมคตยิ่อมมีฟา้สทีอง
  ผอ่งอำไพ ชวีติจะต้องเปน็ไปเพื่ออดุมคติของสังคมส่วนรวม เรามอง

  ออกไปภายนอก ทว่าไมเ่คยมองกลบัเข้ามาภายในตนเอง เราไมจ่ำเปน็
 ตอ้งสับสนและไมค่วรจะสับสน เพราะคำตอบทุกอย่างมใีห้พร้อมแลว้ 

 เพยีงแต่กา้วเดินไปด้วยความมุ่งมั่น กระทำการเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดี
กวา่

 ทว่าท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ก็ยงัมีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่ มีความรู้
  สึกเคลอืบแคลงบางอยา่งอยู่ ยงัมีความสับสนอยู่มากมาย แม้จะรู้ว่ามคีำ
  ตอบสำเร็จรูปสำหรบัทกุสิ่ง คำถามไมอ่นญุาตใหถ้าม และไมอ่นญุาต

 ใหต้ั้งคำถามกับระบบของเราและวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ ทุกอย่างมี
   การจดัตั้งและเปน็ระบบระเบยีบเรยีบร้อยลงตวั คนที่คดิ ถาม และสงสัย

 คอืแกะดำ คือพวกปฏกิิรยิา
  มีคำถามมากมายซึ่งไมอ่าจหาคำตอบได้ ชวีติคืออะไร ชีวิตมี

   ความหมายหรือไม่ เราเกิดมาทำไม ตายแลว้จะไปไหน เหตใุดเราจึงยัง
    รู้สึกเบื่อ เหงา และรู้สึกวา่งเปลา่อยู่ลึกๆ ทั้งที่เรามีอุดมคติถึงเพยีงนี้ และ

 เหตุใดความรูส้ ึกโหยหาวา่งเปลา่นี้จ ึงรนุแรงยิ่ง มอีะไรขาดหายไป
 กระนั้นหรอื และส่ิงน้ันคืออะไร

 มหีลายสิ่งหลายอยา่งในดวงวิญญาณที่ไม่อาจหาคำตอบ เป็น
 ความแห้งโหยที่เหมือนกบัทะเลทราย ผมเริ่มหันมาลองอ่านงานทาง

  พุทธศาสนา โดยมีงานของทา่นพุทธทาสเปน็เลม่แรกๆ มีหลายสิ่งหลาย
  อย่าง หลายคำพดูของทา่นที่โดนใจ และกระทบถูกภายในดวงวิญญาณ 

 เหม ือนกับประกายแสงในท่ามกลางความมดื หะแรกก็เปน็เพ ียง
   ประกายที่วบูสวา่งแลว้ก็ดบั ทวา่กส็ะทอ้นใหเ้หน็สิ่งตา่งๆ เพยีงรางๆ หา

  มคีวามชัดเจนไม่ แต่การไดแ้รกเหน็นั้นมีความหมายยิ่ง เพราะเราไม่
  เคยรู้มาก่อนวา่มีสิ่งเหล่านี้อยู่ ประกายเหล่านี้ยิ่งทีกย็ิ่งสุกสว่าง กระทั่ง

 กลายเป็นแสงอาทติยท์ี่ฉายโชนอยู่ในดวงวญิญาณของเรา ไม่จำเป็น
 เลยที่เราจะต้องเป็นชาวพุทธ เราเป็นเพียงผู้แสวงหา

  ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พวกเรา เดก็หนุ่มสาวที่มีความสงสยั และตัง้คำ
  ถามกบัแนวทางสังคมนิยมได้มารวมตัวกนั เพื่อค้นหาความหมาย คำ

   ตอบ และทางเลือกใหม่ เวลาที่ใครไดพ้บหนังสือดีๆ กจ็ะเอามาแบ่งกนั
   อ่าน นำมาพูดคยุถึงเนื้อหาสู่กันฟงั นั่นเปน็ชว่งเวลาที่งดงามมาก พวก

      เราเริ่มศึกษาเตา๋ เซน กฤษณมูรติ ติช นทั ฮันห์ ศึกษางานของนกัคิด
  และนักปรชัญาตะวันตก การศึกษาทางเลือก อหิงสธรรมของมหา

  ตมะคานธี บทกวี วรรณกรรมและงานปรัชญาในแนวทางมนษุย์นิยม
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  และโรแมนติก แน่นอนวา่ในบรรดาหนังสือที่พวกเราอ่านกันนั้น ยอ่มมี
  งานของท่านพุทธทาสภิกขรุวมอยู่ดว้ยเสมอ เล่มแล้วเล่มเลา่ ดว้ยการตี

 ความหลกัธรรมแบบใหม่ และด้วยภาษาแบบใหมท่ี่คนรุ่นใหม่สามารถ
 เข้าใจได้และยอมรับได้ พทุธศาสนาก็มิไดเ้ป็นนามธรรมอนัล่องลอย

 เพอ้ฝนัดงัที่พวกเราเคยประณามกนัอกีต่อไป ทวา่ได้ถกูจำลองให้เข้า
 ใจไดใ้นบริบทของความคิดแบบปญัญาชน แมว้า่จะขยายขอบเขตออก

 ไปอย่างกวา้งไกลไพศาลสู่สภาวธรรมอันรบัรูไ้ดด้้วยใจเทา่นั้น ทวา่นี่
 “ ” คอือุบายอนัแยบยลของทา่นในการชักนำ เดก็ใหม่ ใหเ้ขา้สู่กระแส

    ธรรม มถีอ้ยคำมากมายที่เราไม่เคยพบที่ใดมากอ่น คำว่า จติวา่ง ก็ด ี
   ซึ่งท่านตีความว่าคือการวา่งจากอัตตา จากตัวกขูองกู คำวา่ การงาน

  คอืการปฏิบตัธิรรมก็ดี ธรรมาธิปไตยกด็ี เหล่านี้คอืสิ่งที่ซา้ยเกา่อย่าง
 พวกเราสามารถเข้าใจได้ และเหน็ความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 เปน็สิง่ทีส่ามารถนำไปปฏิบตัิได้จริงในชีวิต ในตอนนั้นพวกเราเริ่มลอง
  ปฏิบัตสิมาธิกันบ้างแลว้ บางทกีล็องไปสวนโมกขบ์า้ง ไปตามสำนักของ
  อาจารย์สายปฏิบตัอิื่นๆ บา้ง แตใ่นส่วนของหนงัสอืนั้นมีเพยีงชดุธรรม

โฆษณ์  ของท่านพุทธทาสเป็นหลกั ด้วยเหตุท ี่ในครั้งน ัน้หาหนงัสอื
   ธรรมะอ่านได้ยาก หรือถา้มี เนื้อหาการบรรยายธรรมกไ็ม่ถูกจรติ ผล

งานของท่านจงึครองใจของบรรดานกัศกึษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆ 
 ซึ่งสนใจในแนวทางพุทธศาสนา นี่นับว่าเปน็คุณอย่างอเนกอนันต์ต่อ

การวางรากฐานการศึกษาพุทธศาสนาในหมู่คนรุ่นใหม่
จำได้ว่างานพุทธศาสนาฝ่ายมหายานสองเล่มแรกทีไ่ดอ้่านคือ 

“ ”  “ ” สตูรของเว่ยหล่าง กับ คำสอนของฮวงโป ซึ่งทา่นไดแ้ปลออกเปน็
 พากษ์ไทย ได้ยนิมาว่าท่านต้องมขีันตกิับเสียงวิพากษว์จิารณ์และคำ

  บริภาษของพวกหวัเกา่ที่เป็นสายจารีตนยิม วา่เปน็อลัชชบี้าง เป็นพระ
  นอกรีตบา้ง หรอืดว้ยถอ้ยคำเสียหายรา้ยแรง ดว้ยเมืองไทยในครั้ง

 กระนั้นฝา่ยเถรวาทยังเนืองแนน่ดว้ยอคติ และความเขา้ใจอยา่งผิดๆ 
 ต่อพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ดังนั้นการแปลงานของฝา่ยมหายานออก

มาเผยแพรจ่งึเทา่กับเปน็การทา้ทายต่อขนบและจารตีของเถรวาทโดย
  ตรง หรืออาจถือเป็นการกบฏดว้ยซำ้ แต่ทา่นพทุธทาสกห็าได้หวั่นเกรง 

 ดว้ยความองอาจแกลว้กล้าในธรรม ท่านได้กระทำทกุสิ่งอยา่งสมควร
  แกเ่หตุและปจัจัย อะไรที่ท่านได้เห็น สิ่งนั้นคือความหลากหลายเต็ม

  เปี่ยมของหลกัธรรมหรือไม่ คอืความลุ่มลกึไพบูลยข์องสภาวะ ดุจดงัใบ
  ไมอ้ื่นๆ ที่มไิด้อยู่ในอุ้งหัตถข์องพระพุทธองค์ ซึ่งนบัไดว้่าท่านเป็นผู้

 เปดิมิตใิหมข่องการศึกษาดา้นมหายาน และมิเพยีงแต่มหายานนกิาย
  เท่านั้น แตร่วมถงึหลักธรรมทั้งมวลแหง่สากลจักรวาล ท่านมใีจกวา้ง

 ขวางถงึเพียงนัน้ ผู้ทีจ่ะมใีจกวา้งเยี่ยงนี้ได้ยอ่มตอ้งเข้าถึงแกน่ธรรม 
  เข้าถงึสภาวะ หาใช่นิยามหรอืสมมตไิม่ ท่านไม่สนใจกับคำด่าทอติเตียน 

  สจัจะย่อมพิสูจน์ตนเอง ย่อมเผยตนออกในกาลอันควร นี้นับวา่ทา่น
 หาญกล้ามั่นคงและเปน็ผู้มองการณไ์กลอย่างแท้จริง ดว้ยเหตุที่สิ่งใหม่

  ที่ท่านนำเสนอนั้น ล่วงลกุาลอีกกวา่สองหรือสามทศวรรษ จึงค่อยผสม
 กลมกลืนเข้ากบัจารีตของฝ่ายเถรวาท กลับกลายเป็นความงอกงาม

 ไพบลูย์และความเต็มเปี่ยมมั่งคั่งของผู้แสวงธรรม เป็นคณุอเนกอนนัต์
  ต่อผู้ใฝใ่จศึกษา นับวา่เกินสายตาผู้ใดจะหยั่งเหน็ไปในอนาคต วา่สิ่งใด
   จะเปน็ประโยชน์ เป็นคุณ หรือเปน็โทษ มีแตผู่้ที่ดวงใจชัดแจง้ยิ่งเทา่นั้น
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จงึจะสามารถจำแนกแยกแยะคุณและโทษทั้งในปัจจบุนัและในอนาคต
โดยไมค่ลาดเคลือ่น

 ความใจกว้างเยี่ยงนี้ย่อมเปน็ผลมาจากการภาวนา หาใช่วินยัอัน
 กำหนดมาแตภ่ายนอกไม่ มนุษยไ์ม่สามารถใจกวา้งไดด้ว้ยการคิด 

  หรอืการบอกให้ตนเองใจกวา้ง เราอาจสะกดจิตตัวเองใหเ้ชื่อได้ ทวา่
 สภาวะความเป็นจริงย่อมเป็นตัวชี้ขาด ความใจกว้างคือมรรคและคือ

  ผลของการภาวนา เช่นเดียวกับอหิงสธรรม เช่นเดยีวกบัความเมตตา 
  ความสนัโดษ และบรรดาอริยทรัพย์อืน่ๆ แมจ้ะนบัว่าสมัมาทฏิฐิเป็น

 อุบายที่สำคัญยิ่งในพุทธศาสนา แต่การบรรลุถงึภมูธิรรมยอ่มตอ้ง
อาศัยการปฏบิัติเปน็หลกั

 มีสัจจะกับแบบแผนของสัจจะ มีความดงีามกบัแบบแผนของความ
   ดงีาม มีความเมตตากับรูปแบบของความเมตตา มเีปลือกกับแก่น มีตวั

  สภาวะกบัคำพูดถงึสภาวะ การจะสามารถแยกแยะจริงออกจากเทจ็ แยก
 เปลือกออกจากแก่น ผู้ปฏิบตัิธรรมย่อมต้องดิ่งลงไปจนถงึที่สุดแหง่ตวั

 สภาวะ เพื่อที่จะแลเห็นนามธรรมอนัแปรเปลี่ยนกลับกลายและหลาก
 ไหลไปในรูปปรากฏตา่งๆ ปรากฏการณเ์ป็นเพยีงเปลอืกนอกของความ

 เปน็จริง มีเพยีงใจของผู้หยั่งเห็นเท่านั้นทีอ่าจมองทะลุผ่านรปูปรากฏ
และแลเหน็ถึงเนื้อหาสาระภายใน

  เหตุใดจึงต้องเปน็สวนโมกข์ จงึตอ้งเป็นวเิวกสถานแหง่นี้ ไม่มีผู้
  ใดลว่งรู้จิตใจลกึๆ ของทา่นได้ ทว่าแน่ชดัว่าบรรดาผู้แสวงธรรมนับแต่

 โบราณกาลจวบปจัจุบนั ยังต้องมุ่งสู่ปา่เขาลำเนาไพรเพื่อเปน็สิ่งแวด
    ลอ้มที่เอื้อตอ่การปฏิบตัิ ในวเิวกแห่งหินผา ใบไม้ และสายธาร ย่อมมี

 หลกัธรรมอนัยิง่ใหญ่ซุกซอ่นอยู่ ซึ่งดวงจติของมนุษยอ์าจเปิดออกและ
  เรยีนรู้ แท่นหนิที่ท่านนั่งจะสื่อสิ่งใดถึงทา่นบ้าง กลิน่หอมของดอกโมก

  เลา่ ทั้งเสยีงใบไม้ที่รว่งหลน่และสายธารปา่จะกลา่ววาจาใดกบัทา่น และ
  ดว้ยข่าวสารเยี่ยงใด เหล่านี้หามีผู้ใดลว่งรู้ไม่ อาจมเีพียงเหล่าสงฆ์แห่ง

  อรัญวาสีเท่านั้นที่ลว่งรู้ ธรรมใดที่ท่านได้สดบั ธรรมชาติแห่งจิตเยี่ยงไร
  ที่ท่านแลเห็น และความวา่งใดเล่าที่ทา่นครอง เหลา่สามัญสัตว์เยี่ยงเรา

   ย่อมมิอาจล่วงรู้ มเีพียงความคิด วาจา และกิจกรรมของทา่นเท่านั้นที่
 เราอาจแลเห็นและรับรู้ได้ และทุกสิ่งทกุอย่างเหล่านี้ยอ่มสอ่แสดง

ถึงอริยจติ
 และแม้ความเมตตาของท่านก็กอปรด้วยป ัญญา มใิชค่วาม

 เมตตาอนัมืดบอด ท่านไม่เคยเอาอกเอาใจโยมเพียงเพราะเหตทุี่เป็น
อุปัฏฐากทางโลกและวัตถุ ทว่าจะพูดตรงเสมอ โดยถือเอาประโยชน์

   ทางธรรมเป็นที่ตั้ง คดิว่าโยมเองก็คงจะหนาวๆ รอ้น เวลาเขา้หาท่าน 
 วา่จะโดนตีแสกหน้าจนหงายหลัง หรอืจะไดร้ับการโอภาปราศรยัด้วยด ี

 นี่อาจนับเป็นการหยั่งรู้ถงึจริตของเหล่าสตัวท์ี่จะสอนสั่ง มใิชว่ ่าท่าน
   แปรปรวน ทว่าหยั่งเหน็ถึงสิ่งอันพงึตดัทอน หากสมควรที่จะตัด และ

 สน ับสน ุนในส ิ่งท ีส่มควร น ี่เองจ ึงม ีผ ู้กล ่าวว า่ทา่นพทุธทาสไม ่
 ประนีประนอมกบัทางโลก ที่จรงิมใิชว่า่ไม่ประนปีระนอมหรือเอาแต่

   แข็งขนืสดุโต่ง ทว่าเพยีงเป็นไปอย่างง่ายๆ เปน็ธรรมชาติ เป็นดงันั้น 
ทา่นเปน็เพียงกระจกที่สะท้อนให้เหน็ถ ึงความสวยงามหรือความ

  อปัลักษณภ์ายในจติใจของเราเอง กระจกหาได้มคีวามก้าวร้าว หรือ
 เปน็ผู้กระทำไม่ กระจกน้ันปราศจากกรรม
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   มเีรื่องเลา่กนัว่าสมเด็จโต วัดระฆงั เมื่อครัง้รชักาลที่สี่นั้น มวีัน
  หนึ่งก็จุดคบเดนิเข้าไปในวังกลางวนัแสกๆ เมื่อตรัสถาม ท่านกต็อบวา่ 

“  ” มหาบพิตร ที่นี้มืดมัวยิ่งนกั มอีีกครั้งหนึ่งมีผู้นิมนตใ์ห้ท่านเทศน์เรื่อง
  โทษของการดื่มสรุา แต่ท่านไม่เคยดื่มสุราจึงไม่รู้วา่มนัเปน็เชน่ไร ครัน้

  จะเทศนส์ิ่งที่ทา่นไมรู่้ กเ็ป็นการผดิศีลขอ้มสุา ท่านจงึประกาศแกพ่ระ
  ในวัดวา่ วันนีข้รัวตาจะดื่มสุราเพือ่จะได้เข้าใจซึ้งถึงคุณและโทษ ตก

   เยน็ทา่นกป็ดิกุฏิ ใช้ให้ลูกศิษยไ์ปซื้อเหลา้มาให้ ท่านดืม่จนเมามาย ครั้น
  รุ่งเช้าก็หาไดส้ร่างเมาไม่ ท่านขึ้นธรรมาสนพ์ดูจาเลื่อนเปื้อน ครั้นเมื่อ

   “สร่างเมา โยมกพ็ากนัตำหนทิ่านยกใหญ่ สมเดจ็โตจงึบอกว่า นี่แหละ
  โทษของการดื่มสุรา อาตมภาพเขา้ใจซึ้งในคราวนี้ ขอทกุคนอยา่เอา

” เยี่ยงอย่าง
แบบอย่างของสมเดจ็โตเปน็แบบอย่างอันหาญกลา้และทา้ทาย 

 ทว่ามลีักษณะพิเศษตรงที่นอกรตีเป็นอย่างยิ่ง ท่านไม่กลัวโลก ไมก่ลวั
  คำตำหนติิเตียน ท่านอยู่เหนือสรรเสริญและนนิทาอยา่งแท้จริง ทว่ามุ่ง

เพยีงประโยชนแ์หง่การส่ังสอนสรรพสัตว์
 จะมากหรือน้อย ทา่นพุทธทาสก็มลีักษณะหาญกล้าและท้าทาย

   เชน่นี้อยู่ เรียกได้วา่เปน็ความองอาจในธรรม ทา่นอยู่เหนือโลก ทวา่ก็
   ยงัอยู่ในโลก อยู่เหนอืศีลธรรม ทว่าก็ใช่ว่าจะไรศ้ีลธรรม สมเด็จโตมี

เพยีงหนึง่เดยีว   พุทธทาสก็มเีพียงหนึ่ง ไม่มีสมเด็จโตคนที่สอง หรือ
  พุทธทาสคนที่สองอกี เพราะถา้มกีเ็ป็นเพยีงการลอกเลียนแบบ เป็น
  เพยีงของเทยีมเท่านั้น ธรรมใดที่ท่านได้เข้าใจและประจักษ์แจ้ง ธรรม

  นั้นยอ่มบรสิุทธิ์บริบรูณ์ยิ่ง ขา่วสารที่ทา่นสง่มาถึงเราก็คอื จงอยา่ลอก
    เลยีนแบบ จงใฝธ่รรม จงแสวงหา จงครุ่นคิดตริตรกึ จงปฏิบตัสิมาธิภาวนา 

แตจ่งอยา่ลอกเลยีนแบบ จงเปน็ดงัที่ตนเองเปน็ เป็นธรรมชาติอย่างง่ายๆ 
  ซึ่งทุกความคิดและการกระทำ ทุกคำพูดคำจา จะผดุขึ้นมาจากตานำ้

 แห่งสัจจะภายในของตน จงเป็นความจรงิที่ปราศจากการปรงุแตง่
เขียนมาถงึตรงนี้ คงต้องบอกว่าทั้งหมดเหล่านี้คือมุมมองสว่นตวั

  ของผมเอง ท่านอาจจะเป็นหรืออาจมไิดเ้ป็นอย่างที่มองเห็น อาจมี
 ทศันะนบัด้วยรอ้ยด้วยพนัที่ผู้คนพากันมองทา่น ทว่าท่านจะใช่อย่างที่

  เรามองหรือไม่ สิ่งเหล่านี้ยงัคงเป็นคำถาม หรอืทา่นจะดำรงอยู่ในมิติ
ธรรม  ซึ่งทัศนะและมมุมองทางโลกทัง้มวลมิอาจหยั่งถงึ ถ้าเช่นนัน้ทา่น

 คงเป็นดุจดงัธรรมกายที่เคลื่อนคล้อยผ่านมติติ่างๆ เปน็สจัจะซึ่งอาจ
สำแดงออกผ่านหมื่นแสนปรากฏการณ์  ทว่าก็หาใชร่ปูปรากฏใดๆ ไม ่

  และตวัท่านเอง พทุธทาสภกิขุ อนิฺทปัญโฺญ  ผู้เปน็กายเนื้อนั้น ย่อมเปน็
  ดจุนิรมาณกาย ซึ่งสำแดงออกเพื่อยงัประโยชน์แด่เหล่าสตัว์ และแมว้่า

  กายเนื้อของท่านจะหาไมแ่ล้ว แตธ่รรมกายของทา่นยังคงอยู่ ซึ่งผู้ใฝ่
  ธรรมจะได้สบืค้น เพื่อประจักษ์แจ้งในธรรมชาตแิห่งพุทธะในตน ซึ่ง

หากพจิารณาในแงน่ี้ยอ่มนับได้วา่ทา่นยังคงอยู่และจะอยูส่ืบไปช่ัวกลัป์
 ในวาระแหง่ 100   ปชีาตกาล พทุธทาสภกิขุ ขอธรรมะและศานติจง

สถิตอยู่ในใจของทกุรูปทุกนามเทอญ
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ชีวิตและผลงานของทานเจาคุณพุทธทาสภกิขุ

ที่มีตอพระภิกษุสามเณรในยุคปจจุบัน
กรณีขอสังเกตและประสบการณของตนเอง

 พระราชปญญาเมธี (สมชัย กสุลจติโต)

เกริ่นนำ

ขอความตอไปนี้คงมิใชเปนบทความทางวชิาการ หรอืผลงานการวิจยัแตอยางใดทั้งสิน้ มันเปนเพียงขอ

สงัเกตเลก็ๆ นอยๆ สวนตนของพระภิกษรุปูหนึ่ง ที่ในหวัใจเต็มไปดวยความใฝหา หาทั้งความรู ประสบการณ และ

อุดมคต ิแตหลายตอหลายครั้งในชวีติจริงกพ็รามัวสบัสนกับความประพฤติ การกระทำของตน และพฤติกรรมความ

เปนไปของพระภิกษุสามเณรในสังคมไทยเราในหลายเรื่องหลายกรณี

เนื่องในโอกาสพิเศษเกี่ยวกับชีวติของทานอาจารยพ ุทธทาสภกิขุ เจร ิญมาครบรอบ  ๑  ศตวรรษแต

ชาตกาลของทาน เรยีกวาถาทานสามารถดำรงรูปนามของตนเองมาจนถงึวนันี ้ทานกจ็ะมีอายุครบ ๑๐๐ ปพอด ีพรอม

กันนี้องคการวทิยาศาสตรและวฒันธรรมแหงสหประชาชาติ หรอื UNESCO กไ็ดมมีตยิกยองทานวาเปนบุคคล
สำคัญของโลกดวย จึงเปนเหตใุหมีการจัดการเฉลมิฉลอง และศึกษาชวีิตและผลงานของทานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งบท

ความเล็กๆ ชิ้นน้ีดวย

ดังนั้น ผูเขยีนจงึขออนญุาตทานทั้งหลายในการนำเรื่องราวของชวีิตในรมผากาสาวพัสตรบางสวนของตนเอง  

มาเลาเปนฉากสำหรบัเดินเรื่องนี้ โดยเฉพาะสวนที่ไดรับอิทธพิลจากชวีิตและงานของทานอาจารยพุทธทาสภกิขุ ทั้งนี้

ก็เพื่อขอมสีวนรวมแสดงวา ชวีติและผลงานของทานไดสงผลกระทบมาถงึพระภิกษุ-สามเณรรุนใหม รุนปจจุบนัอยาง

ไร โดยยกเอาเรื่องราวของตัวเองมาเปนประจักษพยานในเรื่องนี้ คดิวานาจะทำใหชีวิตและผลงานสวนทีม่อีุปการคุณ

แกพระเจาพระสงฆรุนใหม เขาใจกนัไดงาย และชัดเจนย่ิงขึ้น

เริ่มรูจักอาจารยพทุธทาสเมื่อไร

การเขาสูรมผากาสาวพัสตรของผูเขียน ก็คงเหมือนๆ กบัเดก็หนุมในชนบททั่วไป เรยีกวา ที่มีศรทัธา ความ

เชือ่ความเลื่อมใสในพระศาสนาอยูในระดับหนึ่ง อยางนอยก็เชื่อวา การบวชเปนวธิกีารที่ดทีี่สุดในการตอบแทนพระ

คณุบิดามารดาผูใหกำเนิดและเลี้ยงดูเราจนเตบิใหญ แตที่อยูกนัมาไดนานๆ นั้นกเ็พราะศรัทธาไดงอกงามเจริญขึ้นใน

ภายหลัง บางรูปบางองคกเ็พลดิเพลนิกับการศึกษาเลาเรยีนพระปริยัติธรรม หรอืทดลองปฏิบัติกมัมัฏฐานดานจิต

ภาวนา หรอืดำเนนิกจิการพระศาสนาดานอื่นๆ ผูเขยีนเองกด็ำเนินชีวิตพรหมจรรยมาทำนองนี้ เมื่อบวชแลวก็ใชชวีติ

สวนใหญในการศึกษาเลาเรยีนในวดัเลก็ๆ ในตางจงัหวัดหางไกลกรุงเทพมหานครราว ๓๐๐-๔๐๐ กม. ถานบัความ
หางไกลไปถงึ อำเภอไชยา จังหวดัสรุาษฎรธานี อนัเปนดินแดนมาตภุมูขิองทานอาจารยพทุธทาสภกิข ุซึ่งตอมาทาน

ไดกลบัไปตั้งสวนโมกขพลาราม ทั้งเกาและใหม สถานที่ทดลองความจริงตามหลักการแหงพระธรรม เมื่อทานเกิด

ความอึดอัดขัดของกับชวีติพรหมจรรยในนครหลวง หลงัจากสอบไดเพียงเปรยีญเพียง ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดปทุม

คงคา กรุงเทพมหานคร กค็งนบัระยะทางไดเปน ๑,๐๐๐ กม. เศษทีเดยีว
ถงึอยางนัน้ ขาวสารและผลงานของทานอาจารยพทุธทาส ก็เดินทางไกลไปเขาหถูงึตาของผูเขียนจนได ผู

เขยีนจำไดวา เลมแรกๆ ดูเหมือนจะเปนตำราดูพระภิกษ ุเอกสารชุดมองดานใน การทำบญุ ๓ แบบ ประมาณน้ีแหละ 

ตอมากไ็ดมีโอกาสอานหนงัสือเลมอื่นๆ ของทานอาจารยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเรียกไดวา ชวีิตและผลงานของ

ทานอาจารยกเ็ริ่มประทบัรอยลกึเขาไปๆ ในการรับรู ความคิด และจิตวญิญาณของตนเองเรื่อยๆ ตอมาเมือ่ผูเขียนได

เริ่มศึกษาเลาเรยีนนักธรรม-บาลีเพิ่มขั้นตน ไดราว ๒-๓ ปแลว ก็เกิดความคิดวา เหน็ทีเราตองไปหาสำนักและลงมือ

ปฏบิตัิวปิสสนากนัใหไดฐานจริงจงัแตแรก มเิชนน้ันพรหมจรรยอาจจะไมมีอายุยืนยาวกไ็ด 
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พรอมกันนี้ก็ไดอานเรือ่งราวการนำพระคัมภีรพระไตรปฎกไปอานเปนครสูอนแนะนำการปฏิบตัวิิปสสนา

ใหตน ทานอาจารยเองเคยกลาววาในยคุปจจบุันจะหาอาจารยเกง ดี มีความสามารถ คงไดยากมากแลว แตก็เหลือเพียง

องคพระพุทธเจาเทานั้น เปนพระศาสดาของเราตามพระพุทธพจนที่วา “อานนท พระธรรมวินยัที่เราแสดงและ

บัญญตัแิลวจะเปนครูของเธอเมื่อเราตถาคตลวงลับไป” 

 ดังนั้น ในชวงแหงการแสวงหาสจัธรรมนั้น เมื่อผูเขียนไดเริ่มเขาปฏิบตักิรรมมฎัฐานในสำนกัแหงหนึ่งใน

เขตกรุงเทพมหานคร แตอยูปฏบิัตไิดเพียง ๒ คนื ๓ วัน ก็จำตองตดัสินใจขอลากลบัตางจังหวัด เพราะเหน็วากฎ

ระเบยีบที่ใชบังคับของสำนกัแหงนั้น ดเูหมอืนวาใชบังคับเอาเฉพาะผูเขาปฏบิัติเทานั้น เชน การหามไมใหพูดคุยกนั 

หามอานหนงัสอืพมิพ การดพูระเครื่อง ฯลฯ แตดเูหมือนวากฎระเบียบนี้มไิดบญัญตัิไวบังคับเจาของสวน ผูเขียนจำคำ

ของทานอาจารยวาครขูองเราคือพระไตรปฎก มิใชตัวบุคคลใดๆ แลว เพราะกาลเวลาของพระพุทธศาสนาไดผานพน

ไปนานพอควร พวกเราในบดันี้อาจเปนเพยีงขัน้ศษิยที่พยายามปฏบิตัิจติภาวนาตามคำสอนของพระพุทธเจาใหดีที่สดุ

เทาน้ัน

ความพยายามเอาเย่ียงทานอาจารย

ระหวางการศึกษาและปฏบิัตติามหลกัการของพระพุทธศาสนานี้ คิดวาแบบอยางในการปฏิบตัิธรรมของ

ทานอาจารยก็ดี คำสอน หรอืวาทะคำคมของทานอาจารยก็ดี ไดไหลซมึเขาสูจิตใจและวิถชีีวิตของผูเขียนไมนอยเลย 

เมื่อจดัพธิีปลงศพใหโยมบดิาของตนเอง ในราวป ๒๕๒๔ ผูเขียนจึงไดเลือกเอาบทพระธรรมคำกลอนเลมเลก็ๆ ของ

ทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ มาพิมพแจกจายเปนธรรมบรรณาการแกครูอาจารย เพื่อนฝูง และญาตมิิตรที่ใหเกยีรตไิป

รวมงานฌาปนกิจศพโยมพอ (นายจือ พรหมสวุรรณ ณ เมรุวัดจันทาราม ตลาดพลู กทม.) ทั้งนี้ สวนหนึ่งก็ดวยความ
ชืน่ชมในผลงานและแนวคำสอนของทานอาจารยนั่นเอง ขอนี้คงมใิชผูเขยีนคนเดยีว คดิวาเพื่อนๆ สหธรรมิกรูปอื่นๆ 

กค็งรูสึกคลายๆ กนั คิดวาอยางนอยก็สกั ๒-๓ ประเดน็ดังนี้

 ๑. ตองยอมรบัวาทานอาจารยพทุธทาส เปนพระเอก (Hero)ในหัวใจของผูเขียนในแงที่วา ทานพดูหรอื

เขยีนอะไรออกมาจะเปนที่สนใจ และกลาวถึงของผูคนในสังคมอยางมาก หลายคนกน็ำไปอาง นำไปพูดกนัตอๆ ไปจน

เปนเหมือนสูตรเลยกว็าได

ผูเขียนจงึนำไปแอบคิดแอบฝนวา จะตองพยายามศกึษาเลาเรียนใหจริงจัง อานวชิาที่เกี่ยวของกันใหมากๆ 

ตอไปคำพูด และขอเขยีนของเราอาจมคีนนำไปพูดตอ หรือนำไปอางกนัอยางของทานอาจารยบาง

๒. ในการทำบุญวนัเกิดของทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ ทกุๆ ขวบป ทานจะทำบุญวันเกดิแปลกกวาพระเถร

ทานอื่นๆ คอืทานจะหยุดการขบฉัน ๑ และใชเวลาทั้งวันเพงพินจิธรรม ถาลูกศิษยทั้งหลายจะรวมมีสวนในการทำบุญ

ในวันเชนนั้น ทานก็แนะนำใหทำดวยการอดอาหารสัก ๑ วนั ทั้งนี้มไิดบังคับใหใครตอใครตองมาอดขาวอดปลาเชน

นั้นดวย ถงึอยางนั้นในการทำบุญลออายใุนคลายวันเกิดทุกป ก็จะมีลูกศิษยลูกหาพากันอดอาหารกนัในวนันั้นเปน

จำนวนพันจำนวนหมื่นเพื่อบูชาคณุทานอาจารย

ผูเขียนก็คดิวาเปนอุบายที่เขาทีอยูเหมอืนกนั ถงึวนัอยางนี้เราควรจะไดใสใจเรื่องชีวติของเราใหมาก ทบทวน

วาในรอบหนึ่งปที่ผานมาเราทำดีอะไรไวบาง และมีอะไรที่คิดวาบกพรองผิดพลาด ที่เราควรแกไข หรือระมัดระวังใน

ปตอไป อกีอยางหนึ่งกเ็หน็ดวยวาในวันคลายวันเกดิของเรานั้น เราควรคดิถึงสตรคีนหนึ่งที่เจบ็ปวดปางตาย เพราะ

เหตแุหงการใหชวีิตแกเรา นั่นก็คอืแมเรา เราควรอทุิศเวลาของวันนั้นเพื่อทาน จึงควรคดิถึงอปุการคณุของทานให

มากที่สุด ถาทานยังมีชวีิตอยูก็ควรไปกราบขอพร หรอืขออภยัที่เราประมาทพลาดพลั้ง ไมดูแลเอาใจใสทาน หรือ

ปลอยปละละเลยทานมากไป ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงพยายามทำตวัเงยีบๆ แตก็แอบปฏิบตัิตามแนวคิดเรื่องนีข้องทาน

อาจารยพุทธทาสภกิขุเงียบๆ มานานพอควร
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๓. นอกจากนี้ ทานอาจารยพทุธทาสภิกข ุยงัเปนแบบอยาง เปนธงเดินไปขางหนาในอีกหลายเรื่อง โดย

เฉพาะการดำเนนิชีว ิตตามอดุมคติของพระธรรมวิน ัย  ในคราวเม ื่อถกูโลกธรรมกระทบทั้งด านอฏิฐารมณ

และอนิฏฐารมณ ไมวา ลาภ ยศ เงินทองหรอืตำแหนงแหงที่ใด ๆ เปนตน

การศึกษาของทานพุทธทาสท่ีมผีลกระทบตอสงฆไทย
อาจกลาวไดวา ตลอดชีวติของทานพุทธทาสภิกขุ ลวนเปนเรื่องการสำเหนยีกฝกฝน การศึกษา ใหการศึกษา

ยกฐานะทางจติวิญญาณของตนเองและทานใหสูงสงยิ่งขึ้นไป การศึกษาของทานอาจารยพุทธทาส เปนไปพรอมทั้ง

ทางดานพระปรยิตัธิรรม (Academic) ทั้งทางดานการนำพระธรรมไปปฏิบัติ (Practical) ทั้งภาคจติภาวนา (Insight) 

และการพยายามนำไปใชในชีวิตประจำวัน ดังวลีวา “การงานคือการปฏิบัตธิรรม” หรอื “ธรรมะคอืหนาที่”  (Dhamma 

is Duty) 
ในทางปรยิัติศึกษานั้น แมทานอาจารยพุทธทาสภกิขุจะสอบไดเพียงเปรยีญธรรม ๓ ประโยค และนักธรรม

ชั้นเอก เพราะสอบ ป.ธ.๔ ตก ทานจึงตกลงกลับจากกรุงเทพ แลวไปเริ่มการทดลองความจรงิแหงพระธรรม ณ วัด

ประจำบานเกิด คอื บานพุมเรยีง อ.ไชยา จ.สรุาษฎรธานี โดยศึกษาพระไตรปฎกบาลี (บางสวนเทาที่หาได) ซึ่งถือวา
เปนพระศาสดาของพวกเราในปจจบุัน ทานไดพยายามแกะบาลอีอกมาเปนหลกัและเปนสาระสำหรับการปฏิบตัิของ

ตนเอง และตอมาหลกัคำสอนดีๆ  หลายๆ เรื่องกเ็หลือตกทอดมาถงึพวกเราแมในขณะน้ี

อีกประการหนึ่ง สำนวนการถอดความพระไตรปฎกฉบบับาลีเปนภาษาไทยไพเราะเพราะพริ้งดังปรากฏใน

หนังสอืชดุธรรมโฆษณ และหนังสือชดุอื่นๆ รวมทั้งหนงัสือสวดมนตแปลฉบับสวนโมกข ซึ่งไพเราะเพราะพริ้ง 

พรอมทั้งถกูตองตามความหมายเดิม จนชาวพุทธไดนำไปใชสวดมนตกนัทั่วประเทศเหมอืนจะยอมรบัเปนฉบบั

มาตรฐานเลย

นอกจากนี้ การศกึษาพระคัมภีรอยางเพงพนิจิละเอยีดลออของทานอาจารย เปนตนเหตใุหทานอาจารย

สามารถเขาใจ และแสดงธรรมสวนที่มีอรรถลกึซึ้งมากมาย เชน เรื่องปฏจิจสมปุบาท อทิัปปจจยตา สุญญตา อนตัตา 

นิพพาน เปนตน ทานทั้งหลายกค็งพอจำไดวา ทานอาจารยไดแสดงทัศนะคดัคานพระอรรถกถาจารยรปูสำคัญคอืพระ

พุทธโฆษาจารย วาทานยังไมไดเปนพระอรหันตอยางที่เราเขาใจกนั และอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาท ในแบบลกัษณะ

พราหมณ คือรอมสามภพสามชาติ คือกลาวระบวุา อวิชชา สังขาร เหตุเกิดทุกขดำรงอยูในอดีต นามรูป อายตนะ ฯลฯ 

ตัวทุกขมีอยูในปจจุบัน และชาติ ชรา มรณะ ฯลฯ เปนผลไปมีอยูในอนาคต ถาอธบิายอยางนี้ เรากำจดัความทกุขให

หมดสิ้นไดอยางไร นี้เปนที่มาของวลหีนึ่งวา “พุทธทาสไมซีกจะของดัพทุธโฆษาจารยไมซงุ” ซึ่งมองดูเปนทั้งความ

เชือ่มั่นและการทาทายไปในตัว

ยิ่งไปกวานี้ ความมั่นใจอีกประการหนึ่ง ซึ่งเกดิจากการศกึษาบาลีพุทธพจนอยางหนกั คือเรื่อง พระอภิธรรม

มใิชพทุธพจน ดงัทานอาจารยพูดวา “สิ่งที่เรียกวาอภิธรรมนัน้ สมมติวาเอาไปทิ้งทะเลเสียทั้งกระบิ เราก็ไมขาดความรู

เรื่องการปฏบิัติเพื่อการดับทุกข เพราะเกิดขึ้นสำหรับสติปญญาที่เฟอเกินจำเปน ทำใหเนิ่นชาแกสตปิญญาทั่วไป” 

หรอืที่วา “พระไตรปฎกกส็วนเฟอ สวนเกนิอยูมาก สามารถพิจารณาขามไปไดหลายสบิเปอรเซ็นตเหมอืนกนั” หรอืที่

วา “พระพุทธรูปบังพระพุทธเจาใบลานบังพระธรรม และลกูชาวบานบงัพระสงฆ ” เปนตน 

นอกจากนี้ ทานอาจารยพทุธทาสภิกข ุยงัเปนพระเถระฝายเถรวาทรปูแรก ที่ออกมาเปดหูเปดตาพวกเรา 

เปดประตูวดัประตูวิหารของพวกเราออกไปรับรูรับทราบทัศนะ หรือหลักการของพระพทุธศาสนา ฝายมหายาน ดงั

ทานไดแปลหนังสือพระสูตรมหายาน ๒ เลม (๒ สูตร) คอื สูตรแหงเวยหลาง และสูตรแหงฮวงโป จากภาษาอังกฤษสู

ภาษาไทย ดวยภาษาไทยที่ไพเราะเพราะพริ้งมาก(ทั้งที่ทานเรียนภาษาองักฤษอยางเปนทางการเพียงถึงชั้น ม.๓) โดย
เฉพาะเลมแรกนั้นถอืวาเปนพระสตูรวาดวยคำสอนของพระพทุธศาสนานกิายเซ็น ที่สำคัญมากเลมหนึ่งและเปนที่มา

ของคำสอนเรื่อง “จติวาง” หรือ “ทำอะไรดวยจิตวาง” ฯลฯ
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ขอที่ควรคิดในชวงนีม้ีอยูอยางนอย ๒ ประเดน็ ดังน้ี

๑. ถาทานอาจารยพทุธทาสภิกขสุอบบาล ีป.ธ. ๔ ไดในปนั้น ชวีิตอาจหกัเหไปจากแนวทางนี้ และแลวเรา

อาจจะไมมีพุทธทาสภกิขุ ใหพวกเราเฉลมิฉลองครบศตวรรษแหงชาตกาลในวนันี้กไ็ด การศึกษาระบบบาลี นักธรรม

ของสงฆปจจบุัน อาจจะมีบางแงบางมุมที่ตองทบทวน หรือปรับปรุงบางก็ได ถาเรามองจากชีวิต และผลงานของทาน

อาจารยพุทธทาสภกิขุ

๒. นาเสียดายอยูนดิหนึ่งที่วา พระภกิษ ุสามเณรรวมสมยักับทานจำนวนนอยนกั ที่อาจติดตามแนวความคดิ 

ประสบการณ และหลักคำสอนที่สำคัญ ๆได จนอาจกลาวไดวา อิทธิพลนี้แมจะมากมายเพยีงไร ก็ยังไมถึงขั้นสราง

พุทธทาสรูปที่สอง รูปที่สาม ฯลฯ ติดตามมาได

๓. อีกประเด็นหนึ่ง แมทานอาจารยพุทธทาส ถึงจะทุมเทสอนธรรมอยางจรงิจังแคไหนเพียงไร สงัคมไทยก็

ดูวาเหมอืนศลีธรรมยิ่งตกต่ำมากขึ้น กำแพงบานกย็ิง่สูงขึ้นๆ เหลาเบยีรมีขายกันเกลื่อนเพื่อจะไดเมากันตลอด ๒๔ 

ชั่วโมงเปนตน ขอนี้คงจะไปโทษทานอาจารยไมได มันเปนความไมเอาไหนของพวกเราตางหาก โดยเฉพาะนโยบาย

ภาครฐัที่มกัจะเปนนโยบายที่สวนทางกับศลีธรรมและพระพุทธศาสนาอยูคอนขางบอย

ทานพทุธทาสภิกขเุปนอะไร นักการศาสนา หรอื นักปรชัญา

องคประกอบ ที่ประกอบกันเขาเปนทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ มีหลายองคประกอบ ทานพุทธทาสจงึหลาย

ชั้น หลายบุคลิกที่ยากแกการเขาใจ เหมือนเรามองดูภูเขาใหญๆ  เชนหมิาลยั เราจะยืนอยูตรงไหน ใกลไกล จุดไหน มุมใด 

เราก็เห็นภเูขาหิมาลัยไดหมดทุกคน แตจะมีสักก่ีคนหนอที่เห็นหิมาลัยหมดทั้งลูกหรือครบทุกแงทุกมมุ

พวกเรามาเห็นทานอาจารยพุทธทาสเมื่อเปนผลแหงความพากเพียรพยายามแลว หรือ เห็นความสำเร็จของ

ทานในวันที่ทกุสิ่งทกุอยางลงตัวแลว เรามองวาสำนักสวนโมกขพลารามวา เปนสำนักแหงสตปิญญา ทานพุทธทาส

เปนนาคารชุนแหงเถรวาท เหน็ทานอาจารยวิพากษความไมชอบมาพากลของการปฎิบัติของสงฆ การอธบิายพระ

ธรรมวนิัยที่ไมสอดคลองกับพระพทุธประสงค เราก็พากนัชื่นชมยินดีในสติปญญาความรูความสามารถของทาน

บางครัง้เราก็มองทานวา ทานเปนนักปรชัญาพดูอะไรออกจะหวือหวาทาทาย วงการพระพุทธศาสนาอยูมาก 

เชน พดูวา “พระพุทธรปูเปนดุจหิมาลัยขวางทางพระธรรม” หรือ “ใหฉีกพระไตรปฎกสวนที่เฟอออกไปสักสิบยี่สิบ

เปอรเซ็นตก็ได” หรือวา “พระอภิธรรมมิใชอยูในรปูของพระพุทธพจน”ฯลฯ

ความจรงิอาจไมใชอยางนั้น พุทธทาสภกิขุ หรือ? จะทำรายพระพุทธเจาได? แตทานอาจารยนาจะทำดวย

ศรทัธาความเชื่อมั่น (Confidence) ดวยประสบการณการศึกษา การพิจารณาไตรตรองอยางหนักและนำไปปฏิบตัิ

ดวยตัวเองมาแลว ที่กลาวดังน้ัน ก็เพราะมุงประโยชนสุขแกมหาชน และความม่ันคงแกพระศาสนาเปนที่ต้ัง

ดังนั้น การกลาววาสำนกัสวนโมกขพลาราม เปนสำนักเนนทางปญญาอยางเดียว อาจเปนการมองภเูขาไม

ครบทั้งลกูเพราะกวาทานอาจารย และศิษยสำนักนี้จะออกมาวิพากษวจิารณหลักการใด ๆ นั้น ลวนแตไดผานการ

กระบวนการสำเหนยีกพิจารณาตามหลักการไตรสิกขามาคอยขางละเอียดลออแลว

พุทธทาสกบัการสมานฉนัทระหวางศาสนา
ในการพดูคุย หรือเสวนาเรื่องนานาศาสนาในบานเรา หรอืเวทีระหวางตางประเทศ เรามกัจะไดยนิหลกั

ปณิธาน ๓ ขอ แสดงไวกอนทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ จะละสังขารจากโลกนี้ ดังนี้ 

๑. ชวยใหศาสนกิของแตละศาสนาเขาถงึแกนศาสนาของตน

๒. สรางความเขาใจอันดีระหวางศาสนา

๓. รวมพลังศาสนาทั้งหลายเพื่อตอสูกับวตัถุนยิม
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ปณิธาน ๓ ขอ นี้ ถือวาเปนหลกัการสมานฉันทระหวางศาสนาตาง ๆ ที่นกัการศาสนาตาง ๆมักเอาไปอาง 

และยอมรับกนัคอนขางแพรหลายทีเดยีว

 ทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ มิไดเปนคนแปลกหนาตอศาสนาอื่นเลย เพราะทานไดแอบศึกษาสำเหนยีกเรื่อง

นี้มาคอนขางละเอียดลออ และออกมาแสดงทศันะไวเปนแนวสมานฉนัทเปนแบบอยางไดเสมอ ขอยกตัวอยางสัก ๒ 

ประเดน็ ดังน้ี 

ศาสนาทกุศาสนาเหมอืนกัน มีแกนแทคือการทำลายความเหน็แกตัว ในสวนที่ไมเหมือนกันเปนเพียงเปลือก

ของศาสนา

 พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต ศาสนาอสิลาม กท็ำลายความเห็นแกตัวเหมอืนกนั เชนศาสนาคริสตบอกวา

ใหมอบชีวิตแกพระเจาเสีย เชื่อฟงพระเจา แลวแตพระเจาจะวาอยางไร ดังคราวหนึ่ง ทานอาจารยไดรับเชญิไปเปนองค

ปาฐกถา ซินแคลร ทอมปสัน ณ เชียงใหม เรื่อง “ครสิตธรรม และพุทธธรรม” ทานไดตคีวามคำสอนของคาทอลกิตาม

แนวคดิของทานหลายขอ เชน “ไมกางเขน” คือ ตวั I และ ตัวที่ตัดขวางตวั I คอืเทากบัไมมี I คอื ไมมีเรา ไมม ีอัตตา 

ตัวตน หรือไมมี Ego หรอืไมมี Selfish หมายความวา การเปนชาวคริสตทีแ่ทนั้น ตองไมเห็นแกตัว หรือเลกิละความ

เห็นแกตัวใหได 

พระพุทธศาสนาก็มีพระเจาเหมือนกัน

ทานอาจารยไดอรรถาธบิายเชงิยนืยันขอนี้วา ในพระพุทธศาสนาเองก็มพีระเจา God เพยีงแตไมเรยีกวาพระ
เจา แตคณุสมบตั ิอำนาจ หนาที่ ตางๆ เหมือนกับพระเจา พวกเราชาวพทุธเรียกวา ธรรม แทน พระธรรม มี ๔ ความ

หมาย คือ ธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ การปฏบิตัติามกฎของธรรมชาติ และ ผลของการปฏบิตัติามกฎน้ัน 

 ดวยทศันะเชิงบวกตอศาสนาทั้งหลายนี้ ที่สวนโมกขพลาราม จึงไดกลายเปนเหมือนศูนยศึกษาศาสนาโลก 

และแหลงแสวงบุญของพี่นองตางศาสนา ทั้งคนไทย และคนตางชาต ิซึง่เดินทางไปกราบและขอความรูเรื่องศาสนา 

และขอรวมปฏบิัติธรรมกบัทานอาจารยคอนขางมาก อาจเรียกวา ใครใครไปก็ไป ใครใครมากม็า ทุกคนจะนับถอื

ศาสนาใดกต็ามลวนมอีิสระเสรภีาพเต็มที่ในสวนโมกขพลาราม และมีอสิระที่ซกัถามแลกเปลีย่นกัน ดังเชนกรณี

ทานหัจญี ประยรู วทานยกุล ผูนำศาสนาอิสลาม ไดไปมาหาสูกบัทานพุทธทาส พรอมกับแลกเปลี่ยนความคิดความ

เห็นกัน จนทานฮจัญีประยรูประทบัใจมากจนรวบรวมพมิพออกมาเปนหนังสอืเลมนอยๆ ชื่อ “เสนอใหคดิ” เผยแผให

พวกเราไดศึกษาเลาเรียนกัน

 ขอนี้ คดิวาผูเขยีนเองก็ไดอิทธพิลจากทานอาจารยพทุธทาสภิกขพุอสมควรเพราะเมื่อไปศกึษาเพิ่มเตมิใน

อินเดียนัน้ แรกๆ ไดพยายามจะไปศกึษาวิชาศาสนาเปรยีบเทียบ เมื่อไมมีโอกาสจะไดเรียนโดยตรง ก็ไดพยายามศึกษา

หรอืหาหนังสอืมาอานเอาเอง นอกจากนี้ ตนเองยงัไดมีสวนในการพัฒนาวิชานีใ้นมหาวิทยาลยัสงฆชวงที่กลบัมาจาก

อินเดียแลวดวย หรือแมแตการทำงานศาสนสมัพนัธเองในปจจบุนัจนเปนผลดีพอควร ก็ไดอาศยัผลงาน และวิถชีีวิต

ของทานอาจารยเปนดังประทปีสองทางเสมอมา

พุทธทาสภิกขุนกัสอนพระพุทธศาสนาที่โลกยังไมลมื

ทานอาจารยพทุธทาสไดดำรงตนและดำเนนิชีวติของตน ดงันามที่เราเรียกขานกันอยางเครงครดั เพราะทาน

ไดมอบกายถวายชวีิตเปนทาสของพระพุทธเจา ของพระธรรม  และของพระสงฆอยางปราศจากเง่ือนไข และขอตอรอง

ใดๆ ในคราวศึกษาเลาเรยีนพระพุทธพจน พระธรรมวินยั ทานกท็ุมเททำอยางสุดชีวิต อยางที่จอมปราชญจนี ขงจื๊อ

กลาววา “....ฉนัเปนเพียงผูมีฉนัทะแรงกลาในการศกึษาคนควา โดยไมรูจักเบือ่หนาย และสัง่สอนอบรมโดยไมรูจกัทอ

แท เอือมระอาเทานั้น....” และมิตองรอแรงจงูใจ หรอืสิง่ลอรางวลัใดๆ ทำการศึกษาในทำนองเปน “นติถรณปรยิตั”ิ 

คอืศึกษาเพื่อหาความอิสระ หาความพนทุกขแกตนและเผื่อแผไปยงัมหาชนเปนสำคัญ ถึงคราวปฏิบัติ ทานก็นำสิง่ที่

ไดศึกษาเลาเรยีนมา ไปปฏิบัตอิยางทดลองอยางจริงจงั จนสดุชีวิตจิตใจ ใชชวีิตคนเดียวในปาเปลี่ยว (สวนโมกขเกา) 
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จนชาวบานแถวนั้นพากันไปเลาลือกันวา ทานเปนพระบาไปแลว เมื่อปฏิบตัิแลวกไ็ดบันทึกไวเปนแนวทางศึกษา

ปฏบิตัิของพวกเราอกีดวย

เมื่อมาถงึเรื่องการเผยแผพระศาสนา ทานก็เปนพระภกิษุรปูแรกๆ ที่นำหลักการขั้นธรรมขั้นปรมัตถ เชน

เรื่องนิพพาน อทิัปปจจยตา ตถตา สุญญตา จิตวาง อนัตตาฯลฯ เพราะกอนหนานี้ ในวงการพระพุทธศาสนาบานเรา

สอนกนัแตเรื่องศลีธรรมขั้นพื้นๆ เชนเรือ่งทาน เรื่องศีล ขันต ิเมตตาเปนสวนมาก ในเรื่องปรมัตถธรรมเชนนั้น เรามัก

เขาใจวา มันเปนเรื่องอยูสงูเกนิไปที่ปุถุชนจะเขาถึงกันได พวกเรากเ็ลยเล่ียงไมพูด ไมแสดงเรื่องเหลานั้นดวย

ความเปนนกัเผยแผของทานอาจารยพุทธทาสนั้นถือวา ทานทำไดดีที่สุดอีกดานหนึ่ง เพราะทานทำทุกๆ

ประเภท หรือใชทกุวิธี เริ่มตั้งแต “การเผยแผดวยการหุบปาก” ดังทานเปนเจาวลีที่ติดหูพวกเราวา “ทำใหด ูอยูใหเหน็ 

เยน็ใหสัมผสั” ทานไมใชเปนเพยีงประเภทนักเทศนเจาคารมคมคาย ถาจะเปนกเ็ปนนักเทศนประเภทมุงแสดงเนื้อหา

ตามหลกัพระไตรปฎก พรอมทั้งประยุกตใหสอดคลองกบัสถานการณปจจบุัน เพื่อทำใหพทุธธรรมกลบัมามีชีวิตชีวา

อำนวยประโยชนสขุแกพหชูนในยคุปจจบุัน สวนลีลาในการเผยแผนั้น ทานใชทกุรูปแบบ ไมวาการบรรยาย การ

ปาฐกถา การเทศน การอภิปราย ทั้งตามสถาบันการศึกษา องคกรทางการศกึษาอบรมอื่นๆ และทางสื่อสารมวลชน 

คอืวิทยุ และวทิยุโทรทศัน รวมทั้งการเขียนบทความ หนังสือ และกวีนิพนธ เชนโคลง ฉนัท กาพยกลอน หรอืแมแต

การสอนผานสือ่สาร เชนการต้ังโรงมหรสพทางวิญญาณ เปนอปุกรณนำคนเขาสูธรรมโดยผานสื่อภาพวาดตาง ๆ 

ดงันั้น ถาจะเปรียบเทยีบกบันักมวยไทย ทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ กค็งเปนนักมวยไทยระดบัสุดยอดฝมือ

แหงยคุ อาจจะครองแชมปคาดเข็มขดัถงึ ๓-๔ เสน ทั้งนี้ เพราะเขาเปนนกัมวยที่ครบเครื่องเรื่องแมไมมวยไทย ทำได

อยางรวดเร็ว คลองแคลว และหนักหนวง สามารถนอคเอาทไดทกุลูก ไมวาหมัด เทา เขา ศอก และจระเขฟาดหาง

สดุยอดแหงความสุดยอดอีกประการหนึ่งกค็อื แมแตการเจ็บไขไดปวย การตาย (มรณภาพ) และการจดังาน
ศพของตนเอง ทานอาจารยพทุธทาสยงัใชเปนบทเรยีนสอนธรรมะทั้งหมด เรียกวา แมเมื่อขณะตายไปแลว กย็งัเปน

หวงเปนใย ฝากรางที่ไรวิญญาณไวเปนอปุกรณใหสอนธรรมะแทนทานอกี ดังนั้น อาจจะเสริมวลขีางตนสดุดีทาน

อาจารยวา

“ทำใหดู อยูใหเห็น เย็นใหสัมผสั ยืนยนัแมมวยมรณก็สอนตลอดไป ยิ่งใหญจริงหนอ พุทธทาสปราชญแหง

ยุคปจจบุนั”

บทสรปุสงทาย

ถาเราพินิจดชูีวิตของทานอาจารยพุทธทาสภิกขุใหดีๆ แลว กเ็หน็วา ทานอาจารยพทุธทาส มทีัง้ทนุเดิม คือ

ความมเีชื้อสายทางบดิา ที่เปนจนีนอก และมารดาสาวไทยที่มีศรทัธามัน่คงในพระพุทธศาสนายิ่งนกั อาจเปนวาทาน

มีทุนทั้งความเกง คอืสติปญญา ความเฉลยีวฉลาด (อาจไดมาจากคณุพอ) และ ความด ีความงาม (ไดมาจากคุณแม) 
ทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ เปนพระเถระที่ไมยอมใหเสียเวลา ไปกบัเรื่องของพธิีรีตอง หรอืกิจนมินตที่มี

สาระแกนสารนอย ดเูหมือนวาทานไมเคยรบันิมนตคนใหญคนโตไปรวมสวดรวมฉัน หรือไปรวมงานของนักการ

เมอืงหรือบุคคลสำคญัของบานเมืองใดๆ เลย ที่สวนโมกขของทานนัน้ จะปฏิบัตติอทุกคนอยางเทาเทียมกัน จะมไีม

การจัดการตอนรับหรอืรบัรองใครเปนพิเศษ และตวัทานอาจารยเอง ก็จะออกมานั่งที่มาหนิทุกเชา-เยน็ พรอมกบัมี

ขาวสารในกำมอืเลี้ยงฝงูไก ซึ่งมีบางตัวจบัที่แขนขางใดขางหนึ่งของทาน หรือเดินจิกกินเมด็ขาวสารที่อาจารยโปรยลง

รอบๆ สถานที่ ขณะนัน้ แขกของสวนโมกขในแตละวัน หากเดินมาใกลๆ บริเวณนั้น อาจแวะเขากราบทานอาจารย 

สนทนาธรรมกบัทานดวย หรือฟงธรรมของทานในชวงทีม่ีการบรรยายธรรมแกสาธารณชน บางทานอยากถายภาพคู

กบัทานเพื่อเก็บไวเปนสิริมงคล ก็สามารถทำไดเลย โดยมิตองมีระเบียบพธิกีารใดๆ เลย คิดวา นี้เหมอืนเปนแบบอยาง

ของพระเถรฝายเถรวาท ในการวางตัวตอที่ถกูตองตอสาธารณะ แมวาทานจะย่ิงใหญ หรอืโดงดงัอยางไรก็ตาม

อีกประการหนึ่ง เราอาจเห็นรวมกนัวา ความยิ่งใหญของทานอาจารย ที่ใครตอใครพากันยกยอง เพราะผล

งานของทานไดสรางอปุการคุณแกประเทศชาติ พระศาสนาและโลกเรามใิชนอยนี้ ทั้งนี้มใิชเพราะทานเกิดในตระกูล
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สูงศักดิ์ มทีรพัยสนิเงินทองมากมายเปนพันเปนหมื่นลาน หรอืเพราะทานมยีศศักดิ์ทางการบำเพญ็สมณธรรม หรือมี

ขดีขั้นการศึกษาปรญิญายาวเปนบรรทดัๆ มิใชเลยนองพี่เอย ทานมีอยางนี้ เปนอยางนี้ เพราะทานเปนอยางพุทธทาส 

ทาสที่ซื่อสัตยตอพระพุทธเจา ตอพระธรรม และตอพระสงฆ ที่มอบกายถวายชีวิตแดพระพทุธเจา แดพระธรรม และ

แดพระสงฆทั้งหมด ไมเหลืออะไรไวเพื่อตนเอง ศกึษา เลาเรียน ปฏิบัติ และเผยแผพระศาสนา โดยมิไดหวังอามิส เปน

ลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติใดๆ ทำความดทีกุอยางแลวมอบถวายเปนบรรณาการแดพระพทุธเจา พระธรรม และพระ

สงฆ ตนเองก ็“กินขาวจานแมว อาบนำ้ในคู อยูเหมอืนคนตายแลว” 

ทานอาจารยสอนพวกเราจริงๆ สอนตัง้แตนาทีแรก จนถงึนาทีสดุทายแหงชวีติของทาน แมตายแลว ทานยัง

สั่งใหใชรางที่ไรวิญญาณของทานสอนธรรมตอไปอกี แตกระนั้น ปญหาศลีธรรมในสังคมไทยปจจุบันก็ยงัมอียู เพราะ

พวกเราไมยอมรับฟง (เอามอืปดหู) หรอืฟงแตไมไดยิน มองแตไมเหน็ “เหมอืนนกไมเหน็ฟา ปลาไมเห็นน้ำ ไสเดอืน

กนิดินทกุวนัๆ แตไมเห็นดนิ” ดังนั้น กำแพงบานจงึเพิม่ความสูงขึ้นเพราะความกลัวโจรผูราย การเบยีดเบียนและเขน

ฆาทำลายลางกัน

ในสวนตัวผูเขียนแลว ไมรูวาจะกราบขอบคณุทานอาจารยพทุธทาสอยางไร เพราะไดเรยีนรู และไดแบบ

อยางที่ดีๆ  มากมาย ทั้งนี้ ทานอาจารยเปนครอูาจารยที่พวกเราตองเขาใกลชิดเรียนรู และพยายามเดินตามรอยเทาของ

ทานเพื่อจะไดเปนศษิยที่ด ีเปนมิตรที่ซื่อสตัย เปนชาวพุทธที่แทจรงิ และในที่สุด เพื่อความสะอาด สวาง สงบ เขาถึง

ความสงบเย็น ตายเสียกอนตาย เพราะมนัไมมีอะไรนายึดถอืมาเปนตัวตนของเรา “สัพเพ ธมัมา นาลัง อะภินิเวสายะ” 

สิ่งทั้งหลายลวนแตเปนปจจยัอาศยักันและกนัเกดิขึ้นและดบัไป “อทิัปปจจยตา” เพราะในที่สดุแลว พวกเราทั้งหมดก ็

“ตถตา” มนัเปนเชนน้ันเอง
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สบืสานปณิธานของทานอาจารยพุทธทาสภกิขุ

ระพี สาคริก

พ.ศ. ๒๕๔๙ น้ีเปนปครบรอบ ๑๐๐ ป ของทานอาจารยพุทธทาสภิกข ุซึ่งเปนพระภิกษสุงฆที่ไดรับการยอมรับ ไมเพียงแตชาวพุทธ

เทาน้ัน หากยังไดรับความสนใจและเคารพนบัถือจากคนแทบทุกศาสนา จึงอานความจริงไดวา เปนพระภิกษสุงฆที่มีรากฐานจิตใจอสิระ และมี

ความลุมลึกตามหลกัศาสนาอยางชดัเจน

คณะอนุกรรมการฝายหนงัสืออนสุรณ ๑๐๐ ป ชาตกาลพทุธทาสภิกขุ ไดกรุณาใหเกียรตขิอใหผูเขียนเรยีบเรียงบทความซึ่งเกี่ยวกับ

โอกาสน้ีเพ่ือนำลงตีพิมพในหนังสือดังกลาว 

ความจริงการปฏิบตัิรวมกบัแนวคิดซึ่งผูเขียนไดแสดงออกตอสังคมจากใจจริงอยางเปนธรรมชาตเิทาที่ผานมาแลว คงจะเปนสวน

หนึ่งซึ่งทำใหผูเขยีนไดรับเกยีรติในครั้งนี ้โดยที่ความจริงแลว ผูเขียนขอรับสารภาพวากระแสดงักลาวเปนสิ่งสอดคลองกนักับพื้นฐานซึง่ทาน

อาจารยพุทธทาสภิกขไุดนำปฏบิตัิและขอเขยีนตางๆ ซึ่งทานไดแสดงออกผานสิ่งพมิพและบนัทกึเอาไวเปนหลักฐาน

ประเด็นแรกที่ผูเขียนขออนุญาตนำมากลาวเนน ณ  โอกาสน้ีก็คือ ปรัชญาซึ่งเปนรากเหงาของทกุศาสนาควรจะเปนหน่ึงเดยีวกันหมด  

ซึ่งประเดน็น้ีชวยใหผูที่นับถือศาสนารวมทั้งความเช่ือตางๆ อยางหลกัหลาย หากมีรากฐานจิตใจเขาถึงจดุน้ีได ยอมเกิดความรักความสามัคคแีละ

เขาใจซึ่งกันและกนัไดไมยาก 

หากจะกลาวใหเปนรูปธรรม ผูเขียนใครขอหยบิยกประเด็นหนึ่งมาใชในการวิเคราะห ถาจะถามวา พระพทุธเจา พระอาหลาเจา พระ

เยซูเจา แมพระเจาของทกุลทัธิความเชื่อคืออะไร? หากสามารถเขาถงึจุดที่เปนศนูยรวมของความแตกตางดังกลาว ควรจะมองเห็นคำตอบไดเอง

วา หมายถึงความจริงที่อยูในรากฐานจิตใจมวลมนุษยชาติอยางปราศจากกรอบกำหนดใดๆ ทัง้สิ้น ดงัเชนรอยกรองบทหน่ึง ซึ่งคนในอดตีไดลิขติ

ไววา

คนเห็นคนเปนคน น่ันแหละคน

คนเห็นคนใชคน ใชคนไม

กำเนิดคนยอมเปนคน ทกุคนไป

จะแตกตางกนัได แตชั่วดี

จากตัวอยางรอยกรองบทนี้ ผูเขยีนขออนุญาตนำบรรทัดสดุทายมาตคีวามใหลึกซึ้งลงไปอกีระดับหนึ่งวา ความชั่ว ความดี ไมควรมี

ในโลกแหงความจรงิ นอกจากศูนยรวมอันเปนธรรมชาติที่อยูในจติใจของมนุษยทุกคนผูมโีอกาสเกิดมาในโลกนี้เทานัน้ หากบคุคลใดสามารถ

คนหาความจรงิใหถงึจุดนี้ได ถาบคุคลใดถกูมองวาเปนคนเลวหรือใครถูกมองวาเปนคนดี แทจริงแลวมันกเ็ปนธรรมชาติของวถิีชวีิตของแตละ

คนที่เกดิมา 

ตนเองยอมมคีวามรูและเขาใจไดวา คนชั่วไมมีในโลกนี้ คงมีแตคนดเีทานั้น หากมีผูใดสงสัยและยอนกลับมาถามวา เหตใุดจึงนำ

ประเด็นนี้มาลขิิตไวเปนลายลกัษณอกัษร ซึง่แนนอนที่สดุถาผูที่แสดงออกมีความมั่นใจในตนเอง ยอมอธบิายไดวา ถาจติใจเราดี ยอมมองเห็น

ความดีของทุกคน ไมเลือกวาจะเปนคนที่นับถอืศาสนาหรือลัทธไิหนก็ตาม อกีทั้งยังมั่นใจไดถึงระดับซึ่งลึกซึ้งยิ่งขึ้นดวยวา ถาโลกนี้มผีูคนที่เขา

ถงึจุดนีเ้พิม่มากยิ่งขึ้น สังคมทุกสงัคมในโลก ยอมมโีอกาสลดองศาความขัดแยงซึ่งสานไปถึงการรบราฆาฟนกนัได แตถามองใหเห็นสัจธรรมซึ่ง

เปนพื้นฐานวิถกีารเปล่ียนแปลงของมนุษยชาติ เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงมาถงึที่สดุแลว ยอมหวนกลบัมาชำระลางตนเองในที่สดุ

มนุษยที่เกิดมาบนผวิโลกใบนี้ ซึ่งนับวนัยิ่งมีความหลากหลายทั้งทางดานจิตใจและรูปรางหนาตา ตลอดจนฐานะความเปนอยู อัน

เปนจดุกำหนดแนวคิดที่แสดงออกระหวางกนั แมจะมีความแตกตางกันอยางเปนธรรมชาตกิต็าม แตสิ่งที่กลาวถงึควรจะเปนธรรมชาติซึ่ง

สะทอนออกมาปรากฏสูภายนอกใหแตละคนไดมีโอกาสเรียนรูความจริงระหวางกันเทานั้น ผลกระทบจากการเรียนรูดังกลาว ยงัสงผลทำใหแต

ละคนสามารถเรียนรูธรรมชาติ ซึ่งเปนความจริงที่อยูในจติใจบนพื้นฐานความหลากหลายของผูอื่น ใหสามารถยอมรับและเขาใจไดอยางลึกซึ้ง

ขอความซึ่งปรากฏอยูภายในวรรคที่ผานมาแลว ควรสามารถสรปุไดวา การเรียนรูธรรมะใหเขาใจไดอยางลกึซึ้ง แตละคนควรสนใจ

ศกึษาจากความหลากหลายทางความคดิและการแสดงออกของเพื่อนมนุษยอยางอิสระ โดยไมมีอคติกบับคุคลซึ่งชวีติอยูในสภาพอยางไรก็ตาม 

โดยไมมีกรอบกำหนดภายในรากฐานจติใจ
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มปีรชัญาบทหนึ่งซึ่งคนในอดีตเคยกลาวฝากไววา ความรูยอมเรียนทันกนัหมด ขอความบทนี้บางคนอาจสงสัย เพราะเหตวุาถานำ

ความจรงิในสภาพปจจุบันมาพจิารณาดแูลว หลายคนคงรูสึกวาเพื่อนรวมแผนดนิเดียวกันกับเรา ตางก็มคีวามรูไมเทากนั แตทำไมปรัชญาบทนี้

จงึไดกลาวเสมือนเทาเทียมกันได

ในอดตีเมื่อไมนานมาน้ี มคีนถามผูเขยีนวา อาจารยแบงเวลาอยางไรจึงทำงานไดมากมาย? คำตอบที่ผูเขียนไดชี้แจงใหทราบ แตอยูใน

สภาพซึ่งทิ้งไวเปนคำถามใหคิดตอไปอีกวา ทำไมเราจึงคิดจะแบงเวลา? ซึ่งแทจริงแลวควรจะมองอีกดานหน่ึงวา เราไมควรเอาเวลามาแบงใจคน

มากกวา ในที่สดุก็สามารถชี้แจงตอไปใหลึกซ้ึงยิ่งกวาน้ีไดอีกวา กาลเวลาไมมีตัวตนใหเราตองไปยึดติดอยูกบัมัน 

แมผูคนที่เกิดมาในโลกนีก้็ใชวาหลายคนจะเกิดตามวันเวลาและนาทีเดยีวกันหมด ดงันั้น การเรยีนรูใหเขาถึงความจริงซึ่งอยูในราก

ฐานจิตใจตนเอง อันเปนที่สดุแลว ที่วาเรียนทันกันหมด จงึไมจำเปนตองเรียนทนักนั ตามวนัเวลาเดียวกนั หากการเขาถึงความจรงิอาจมคีวาม

แตกตางในดานกาลเวลาอยางหลากหลายรวมดวย

สิ่งที่กลาวมาแลวทั้งหมดถานำมาประมวลเปนภาพเดยีวกัน ควรจะมองเหน็วิถีทางของการเปลี่ยนแปลงซึ่งทุกคนมีโอกาสกาวไปสู

จดุอนัเปนที่สดุ ณ จดุเดียวกันได ถาแตละคนมรีากฐานจิตใจที่มั่นคงอยูกับความจริง โดยใชหลักในการเอาชนะใจตนเองใหชดัเจนอยูเสมอ วิถี

ชวีิตควรไปถึงจุดที่เขาใจไดวา ทกุศาสนายอมมจีุดรวมเปนหน่ึงเดียวกนัทั้งหมด 

ผูเขียนใครขออนุญาตนำเอาคำพูด ซึ่งทานอาจารยพุทธทาสภกิขุไดปรารภไวในขณะที่ยงัมีชวีิตอยูวา ธรรมะคอืการทำงาน ซึ่งเปนคำ

กลาวทีม่ีความลุมลึก แตการที่ทานอาจารยไดหยิบยกประเดน็น้ีมาพดู ถือวาเปนปรัชญาซึ่งผูที่สนใจควรนำมาคิดคนหาความจริงจากใจตนเองตอ

ไป อันนบัไดวาเปนการบานซึ่งฝากไวเปนแบบฝกหัดมากกวา แทนที่จะมคีำถามซึ่งมคีำตอบเอาไวใหเสร็จเรยีบรอยโดยไมตองเกบ็มาคิด เนื่อง

จากภายในจติวญิญาณของมนุษยทกุคน มรีากฐานซึ่งเปนความจรงิและมจีินตนาการอยูในใจตนเองอยางครบถวนแลว ถาผูใดดำเนินชีวติอยูกับ

ความสะดวกสบาย ทำใหตกอยูในความประมาท โดยไมตองนำปฏิบัตแิละคิดอะไรจากใจตนเองเลย ยอมนบัไดวาเปนการสูญเสยีโอกาสที่จะ

เรียนรู ทั้งๆ ที่เราแตละคนตางก็มโีอกาสเกดิมาสูโลกดวยกันทั้งน้ัน

คำวา ธรรมะคอืการทำงาน หากจะนำมาเปรยีบเทียบกบัการเขยีนภาพ ซึ่งใชพื้นฐานความคดิในเชงิปรัชญา หรอืที่ฝรั่งเรียกวา 

แอบแสตร็ก ผูที่ชมภาพในเชิงน้ี แลวกลาววา ไมรูเรือ่ง นาจะเกิดจากการเจริญบนพื้นฐานจิตวญิญาณทำใหเกิดสติปญญายังคงมนีอยเกินกวาที่จะ

เขาใจไดถึง แมสภาพดังกลาวอาจปรากฏอยูในความรูสกึของผูที่มวีัยสูงกต็าม

ถาจะใหตคีวามคำวา ธรรมะคือการทำงาน ควรจะเริ่มตนจากพื้นฐานตนเองซึ่งมีความจรงิอยูในจิตใจมาตั้งแตเกิด เชนที่กลาวกันวา 

บญุและกรรมซึ่งมีอยูในชาตกิำเนดิของแตละคน ถาการดำเนินชีวติซึ่งจิตใจควรจะตอสูกับอทิธิพลของสิ่งแวดลอมใหสามารถมั่นคงอยูได การ

ชำระลางเงื่อนไขซึ่งถือวาเปนกรรมที่มีมาแลวในอดีต ยอมสงผลใหสภาพดังกลาวเบาบางลงไปได ภายในชวงชีวิตของบคุคลหนึ่งซึ่งมทีั้งความ

มั่นคงและการนำปฏบิตัิตอเพ่ือนมนษุยทกุคนอยางดทีี่สดุ ถาใครคดิวาตนจะตองไปใหถึงจดุดงักลาว ยอมสะทอนใหเห็นถึงความจริงซึ่งอยูในจิต

ใจบุคคลผูน้ันไดวา ยังมีกเิลสอนัเปนเหตุแหงกรรมแฝงอยูในใจ ทำใหเกิดความอยาก ชีวิตจงึยังคงวนเวยีนอยู ณ จดุนั้นตอไปอีก

การทำงานคอืสจัธรรมที่อยูในกระบวนการดำเนนิชีวิตของทุกคน รากฐานของการทำงาน จึงควรจะหมายถึงความม่ันคงในการรักษา

เงื่อนไขดงักลาวเอาไวในจิตใจตนเอง และการปฏิบัตติอผูอืน่ซึ่งสงผลสะทอนกลบัมากระทบจติใจยอมสามารถชำระลางเงื่อนไขแหงกรรม ภาย

ในจิตใจตนเองเปนสัจธรรม ดงัเชนที่ภาษติโบราณไดกลาวไววา ขึ้นขี่หลงัเสอืน้ันงาย แตลงจากหลังเสือนัน้สยิากย่ิง แทจริงแลวเสือที่กลาวถึงก็คือ 

กเิลสที่แฝงอยูในรากฐานจติใจตนเอง ดังนั้น การเอาชนะใจตนเอง หลงัจากไดรับผลกระทบโดยการกระทำของตนซึ่งมีผลตอผูอื่น ยอมหมายถงึ

การเอาชนะเสอืซึ่งตนกำลังขึ้นไปน่ังอยูบนหลัง นัน่เอง 

ผูเขียนใครขออนุญาตนำสองประเดน็ที่เปนหลกัๆ มาเปนตัวอยางจากปณธิานของทานอาจารยพุทธทาสภกิขมุากลาวไว ณ โอกาสนี้ 

และขออนญุาตขอบคณุคณะอนกุรรมการฝายหนงัสืออนุสรณ ๑๐๐ ป ชาตกาลพุทธทาสภกิขุ ที่กรณุาใหเกียรตแิละใหบททดสอบเรื่องนีม้าให

ตนไดมโีอกาสคนหาความจริงจากใจตนเองซึ่งควรจะเปนผลใหมรีากฐานความคิดแนนหนาและลึกซึ้งยิ่งขึ้น จงึหมายความวา การทีผู่เขยีนนอม

รับหัวขอเร่ืองน้ีมาเขียน ประโยชนที่ย่ิงใหญอนัพงึไดรับอยางถึงคุณคา ยอมไดแกตัวเองกอนอื่น
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  พุทธทาสภิกขุ กับ พุทธศาสนาที่เป็นวทิยาศาสตร์
  ระวี ภาวไิล

๑. นำ้ชาล้นถว้ย
 เมื่อเวลา ๐๕.  ๐๐ น.     วนัเสารท์ี่ ๗ เมษายน ๒๕๓๓ ท่านพุทธทาส

  เริ่มการบรรยายชุดพิเศษ สำหรบัสมาชกิ  คา่ยดับทุกข์ ซึ่งส่วนใหญเ่ป็น
  สมาช ิกและมติรสหายของชมรมคร ูศ ีลธรรม และ ธรรมสถาน

 จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย การชมุนมุเพื่อฟังคำบรรยายจดัขึ้นที่หน้ากุฏิ
 ของท่านอาจารย์เอง โดย  มีเกา้อี้และม้าหนิตั้งสำหรบัผู้ฟังมากกวา่ ๒๐๐ 

  คน นั่งกนัไดอ้ย่างสบาย มีการใช้เครือ่งขยายเสยีงขยายขอบเขตของที่
 ประชมุออกไปถงึลานหนิโค้ง ซึ่งเคยใชเ้ป็นที่ประชุมในสมยักอ่นหน้านี ้

 การเปลี่ยนสถานที่ประชมุเชน่นี้ ก็ดว้ยเหตุผลของสขุภาพแห่งวยัชรา
  ของท่าน ซึ่งได้ชี้แจงวา่ แม้ทา่นจะไม่มีปัญหาในการกินอยู่หลับนอนแต่
 “ ”  กไ็ม่มแีรง แมแ้ต่จะครองจีวรผืนใหญ่ที่มีนำ้หนักมาก ดงันั้น ทา่นจึงละ

เว้นการที่จะต้องเดินออกไปใหถ้ึงแท่นบรรยายที่ลานหินโคง้ซึง่อยู่ห่าง
  ออกไปประมาณ ๘๐ เมตร

  ตอนคำ่วันศกุรท์ี่ ๖ ผู้ทำรายงานได้มีโอกาสเขา้นมสัการกราบ
  เรยีนสนทนาธรรมด้วยเปน็ครัง้แรก ตรงมา้หินหนา้กุฏติัวนั้น เมื่อท่าน

 ได้บอกให้ทราบวา่รุ่งขึ้นเวลาตหี้าจะออกมานั่งบรรยายตรงนั้น แลว้
 “ทา่นไดก้ล่าวเสริมอีกว่า ทนีี้ตอ่ไปอกีขั้นหนึ่งกจ็ะบรรยายจากห้องนอน

เลย!” ซึ่งผู้รายงานถือวา่เปน็การแสดงความตั้งใจของทา่นที่จะเผยแพร่
  ธรรมจนลมหายใจสดุทา้ย การสนทนาธรรมนี้ ไดม้ีตอ่มาทกุค่ำคราว

   ละประมาณชั่วโมงครึ่ง ตลอดเวลา ๘ คนืที่รายงานพักอยู่ที่สวนโมกข ์
ทั้งน้ีดว้ยความเมตตาอย่างย่ิงของทา่นอาจารยพ์ุทธทาส

 ทา่นอาจารย์พทุธทาสแสดงความระลกึรู้อยู่เสมอวา่ ระยะนี้เป็น
 ช่วงสดุท้ายของชีวติของท่าน ธรรมทีท่ ่านแสดงในระยะหลังนี้จงึม ี

 ลักษณะของการสรุปรวบยอดคำสอนทั้งหมดของท่านเองในอดตี โดย
เลอืกเฟ้นเอาแตแ่ก่นมาร้อยกรองประสานสอดคล้องกนัเปน็ลำดับแสดง

 ลกูโซแ่ห่งเหตผุล ชี้นำการปฎิบตัิเพื่อการบรรลุจดุหมายสูงสุดของพุทธ
ธรรมตามความเข้  าใจของท่าน ทา่นมกัจะสรุปลงเปน็คำพดูประโยคสั้นๆ 

 อ้างอิงวา่เป็นพุทธพจน์ที่เฉียบขาดเช่น “  ตถาคตพูดแตเ่รื่องทุกข์ กับ
 ” ความดับทุกขเ์ทา่นั้น อยา่งอื่นไม่พูดถึง หรือ “ ”นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี้  

 เปน็ต้น ฯลฯ
 การพิจารณาวเิคราะหก์ารบรรยายชดุนี้ แม้เพียงบางสว่นกจ็ะ

  ช่วยให้เห็นแนวคำสอนที่สำคัญของ ปราชญ์ผู้ประกาศพุทธธรรม ผูม้ีผล
 งานมากมายผู้นี้ได้ในระยะเวลาอันสั้นเป็นขั้นตน้ โดยยงัไม่จำเป็นต้อง

ขุดค้นลกึลงไปในขุมทรัพย์ทางปัญญามหาศาลที่ท่านได้มอบไว้ให้เป็น
มรดกของชาวพุทธไทยและผู้สนใจศกึษาปฎบิัติพุทธศาสนาทั่วไปในโลก

   “ ”  ในหลายศตวรรษที่ผ่านมา เป็นตน้ว่า หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์ ราว ๖๐ 
   เลม่ ซ่ึงแต่ละเลม่หนาเฉล่ียประมาณ ๓๐๐ หน้า

   ในเชา้มืดก่อนรุ่งอรุณของวนัที่ ๗ เมษายนนั้น ทา่นพุทธทาสได้ใช้
        เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที บรรยายเปน็ครั้งแรก ของการบรรยาย รวม ๘ 

  “ ” ครั้ง ที่มุ่งหมายชี้นำการศึกษาและปฎิบัตธิรรมใน คา่ยดบัทกุข์ นั้น 
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   การแสดงธรรมครั้งแรกนี้จำแนกหวัขอ้ ๓ เรื่อง ในลักษณะที่มุ่งกระตุ้น
  อย่างแรงและเฉยีบขาดให้เกดิความฉุกคิด อยา่งไม่เกรงว่า ผูฟ้งับางคน

 บางพวกจะเกิดปฎกิริยิาทางลบ ดว้ยนำ้เสียงซึ่งมั่นคงไม่แสดงความอ่อน
 แอแหง่สงัขารทางกายวยัชราแม้แตน่้อย และในขณะเดยีวกันก็แสดง

ความมั่นใจในความถูกตอ้งของข้อธรรมที่ทา่นสรุปเสนอต่อผู้ฟงัในที่นั้น 
และตอ่โลกของชาวพุทธโดยสว่นรวมด้วย

   ชื่อหวัขอ้เรื่องทั้ง ๓ นั้นคงคิดมุ่งหมายใหจ้ำตดิปากติดใจ มุ่งหมาย
 เพื่อเตือนสตใิห้ผู้ฟังใคร่ครวญเปลี่ยนแปรพฤติกรรม ในการศกึษา

ปฏิ  บตัิพทุธธรรมของผู้ที่ถือตนเองเปน็ชาวพุทธโดยทั่วไป ท่านยนืยนัว่า
สภาพตอ่ไปนี้เป็นอุปสรรคอยา่งยิง่ต่อความก้าวหน้าทางธรรมของบุคคล

 คอื : 

(๑) นำ้ชาล้นถ้วย
(๒) กระเชอก้นรั่ว   ซึ่งเป็นแง่มมุเพิ่มเตมิของ ข้อ (๑)

และ (๓) แมปู่สอนลกูปใูห้เดินตรง คำพังเพยกระทบครทูั้งหลายที่จะ
 สอนธรรมะแกศ่ิษย์ โดยตนเองก็ไมม่ีธรรมะ

 ในการกล่าวอารัมภบท เป็นการต้อนรับสมาชกิชาวค่ายดับทุกข์นั้น 
 ทา่นพทุธทาสไดก้ลา่วหลักการที่เคยแสดงมาแล้ว [  “ ”  ดู สมาธิ ปที ี่ ๕ 

  ฉบับที่ ๔๗ (๒๕๓๒)  หน้า ๗๕]  ในการบรรยายเมื่อเดอืนมิถุนายน ๒๕๓๒ 
 โดยประเดน็ที่วา่  ธรรมชาตสิรา้งชวี ิตขึ้นมาพรอ้มกบัปญัหา แต่ว ่า

  สามารถพัฒนาไดถ้ึงขั้นสูงสุด คือการบรรลคุวามเป็นอรหนัต์ หลกัวิชา
 ที่ใชใ้นการนี้คือ ปฏิจจสมปุบาท  ส่วนเครื่องมือที่ใช้ภาคปฏิบตัคิือ อานา

 ปานสติภาวนา เป็นหวัข้อธรรมที่ทา่นพทุธทาสเสนอให้ใช้ควบคู่กันไป
ในการดำเนินชีวิตชาวพุทธเพื่อบรรลุความดับทกุข์อย่างส้ินเชงิ

 การเลอืกเวลาแสดงธรรมในตอนเชา้มืดก่อนรุ่งอรุณนั้น ท่านให้
 เหตุผลวา่ (ก) ผู้ฟงักำลังสดชื่นตามธรรมชาติเหมือนดอกไมก้ำลงัจะผลิ

   “ ” บานรบัแสงแดด และความคดิยังวา่งอยู่ ยังไมเ่ปน็ น้ำชาลน้ถ้วย (ข) 
เนื่องจากปัญหาสุขภาพวัยชราของท่านซึ่งยงัพอมแีรงอยู่ในตอนเช้า 

 เพราะพอตกกลางวนัแลว้หมดเรี่ยวแรง แม้แตจ่ะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว
ไปมากล็ำบากดังกล่าวแล้วในข้างต้น

  ผู้รายงานทบทวนความจำได้ว่า วลี นำ้ชาล้นถ้วย มาจากนิทานเซ็น 
  ที่ค่อนข้างแพร่หลาย และระลึกไดด้้วยว่า ท่านพุทธทาสเคยแปลคมัภีร์

   เซ็น ในคราวนีท้า่นนำมาใช้เปรียบเปรย กระทบผู้ทีย่ึดติดใน ความรู้ท่อง
จำ    จากสิ่งที่ได้ยนิได้ฟงั ไดอ้่านได้ศกึษามา เก็บไว้จนเต็มสมอง ไม่มทีี่

 สำหรับรับรู้สิ่งใหม่ที่มคีุณคา่กว่า เพราะเข้าใจผดิวา่เป็นความรูย้อดสุด
แล้ว  ทา่นยกตัวอย่างคำแสดงไตรลกัษณ์ “   ”อนิจจตา ทกุขตา อนัตตตา  

 ที่ท่องจำกันตดิปาก แต่ผู้ท่องเขา้ไมถ่ึงความหมาย  จนผูค้น “ ”ตายดา้น  
 ดว้ยการทอ่งจำนั้น ไม่เกดิผลเป็นการพัฒนาชวีติจิตใจแต่อย่างใด

 ถึงขั้นนี้ ท่านพทุธทาสทบทวนหัวข้อธรรมสำคัญที่ท่านประมวล
 จากพระไตรปิฎก นำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนชาวพุทธไทยเปน็ระยะๆ 

ในชว่งชวีติหลายทศวรรษของการประกาศธรรมที่ผ ่านมาของทา่น 
แสดงใหเ้หน็ขัน้ตอนของการ  พัฒนาสติปัญญาตามลำดบั จากขั้นตอน
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ของการ  เรียงลำดบัข้อธรรมเหลา่นั้น โดยเริ่มต้นจากไตรลกัษณ์นั่นเอง 
 ซ่ึงผู้รายงานถอดความเรียงใหม่โดยสังเขป ในหัวข้อต่อไป

๒.   ธรรมะ ๙ ตา
เมื่อบคุคลใช้สติปัญญาที่พัฒนามาแล้วอนัประกอบด้วยความตั้ง

  มั่น ทันการและเฉยีบคม พจิารณาสภาพชีวติที่ปรากฏเฉพาะหนา้ใน
 ปัจจบุนั ก็จะประจักษ์ชดัเจนถึงลักษณะธรรมดาที่สงัขารธรรมทั้งหลาย 

     เชน่ ขนัธ์ ๕ เปลี่ยนแปลงไปไมห่ยดุ อนัเป็นลักษณะ  อนจิจตา (๑) ในการ
 นั้นเองยอ่มตระหนักชดัในลักษณะที่ส ิ่งเหล่านั้นคล้ายถูกบีบคั้น ไม่

   สามารถทนอยู่ในสภาพคงที่ใดๆ ได้ นี่คือการรู้ลกัษณะ ทกุขตา (๒) การ
 รู้ล ักษณะทั้งสองที่กล่าวมานีอ้ย ่างกระจา่งแจ ่มแจ้ง ทำให้ประจักษ์

 ลักษณะ  อนตัตตา (๓) อนัเป็นสภาพที่ตรงขา้มกบัความเป็นตัวตนบุคคล
 ดำรงอยู่ในกาลอวกาศ เมื่อเหน็ว่าธรรมชาตมิีลกัษณะไตรลกัษณเ์ช่นนี ้

 กย็่อมบรรลถุึงความรู้แจง้ชดัว่า ธรรมชาติของสิ่งทัง้หลายมันเปน็อย่าง
   นั้นของมันเอง นี่คือการเห็น ธัมมัฏฐิตตตา (๔) อนัเป็นการตั้งอยู่ตาม

ธรรมดาของธรรมชาติ* [  ดู  คู่มือการศึกษาและปฏิบตั ิ อานาปานสติ
  สมบูรณ์แบบ และ การใช้ใหเ้ป็นประโยชน์ในบ้านเรอืน เป็นบทบรรยาย

   –  ของท่านพทุธทาสในระหว่าง ปี ๒๕๓๐ ๑ ซึ่งผู้จดัค่ายหามาแจกจ่ายแก่
ชาวค่ายดับทุกข์]

 ในความตั้งอยู่ตามธรรมดาของธรรมชาติ สรรพสิ่งดำเนนิไป
  อย่างมีแบบแผนที่แนน่อน อันอาจเรียกว่า กฎธรรมชาติ ความรู้ชัดถึง

  หลกัการอันน ี้ ค ือ ธมัมนิยามตา  (๕ )  ซึ่งจะปรากฎให ้ประจ ักษ ์เม ื่อ
พิจารณาเหน็การที่ขอ้ความอนัเป็นองคป์ระกอบในธรรมชาติของชวีิต

 อาศัยกันเกิดตามหลกัการของความเป็นเหตผุล ทำใหเ้กิดเป็นวงจรชีวิต
  ทุกขข์ึ้น นี่คือการประจักษ์ อทิัปปจัจยตา (๖) ซึ่งในกรณทีี่เกิดและดบั

  ความยึดมั่นถอืมั่นเป็นตวัตนบุคคล เรียกอกีชื่อหนึ่งวา่ ปฏิจจสมุปบาท 
ท่านพทุธทาสยืนยันความสำคญัอย่างย่ิงของข้อความน้ีในฐานะเป็นหวัใจ
ของพระพุทธศาสนา

 การเหน็ประจกัษห์ลัก  อิทัปปัจจยตา  อยา่งสมบูรณ์ เปน็การรบัรู้
 ความวา่งจากบคุคลตัวตนในปรากฏการณ์ชวีติ ความว่างอันนี้คอื 

 สุญญตา (๗) สมยัเมื่อท่านพุทธทาสได้นำเสนอคำนี้เขา้สู่วงการพทุธ
ศาสนาไทยเป็นครั้งแรกนั้นท่านไดร้ับคำวิพากษ์วิจารณ์จากนกัวิชาการ 

 ซึ่งนำไปสู่การโตเ้ถยีงที่ขยายวงติดพันยืดเยื้อมานานปี ทั้งนี้เป็นผลใหม้ี
 ผู้เอาใจใส่ศึกษาธรรมะ ตามแนวทางของท่านมากขึ้นเปน็ลำดับจนถึง

   ปัจจบุนั การที่คำ สุญญตา นี้ปรากฏซำ้ซ้อนกับลทัธิในนิกายมหายานก็
   มีส่วนให้เกิดคำวิจารณว์่า ทา่นพุทธทาสนำแนวคิดของ มหายาน เข้า

 มาปะปนกบัเถรวาท ปัญหาเรื่องศัพท์ซึ่งเปน็สาเหตุของความเหน็ขัด
    แยง้อกีประการหนึ่ง กค็อื ความเข้าใจผิดวา่ คำ สญุญตา นั้นแปลว่า 

ความสญูเปลา่  ดว้ย
   เมื่อปญัญาหยั่งรู้อิทปัปัจจยตา ปฏจิจสมุปบาท และสญุญตา เกิด

 ขึ้นชดัเจนเพียงพอ บคุคลผู้พจิารณาอยู่จะเห็นแจ้งชดัถึงความสัมพันธ์
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   อนัเฉยีบขาดของเหตุและผลว่า เป็นเช่นนั้น ไม่เปน็เช่นนั้นไมไ่ด้ และจะ
  เปน็อย่างอื่นก็ไมไ่ด้ เป็นการเห็น ตถตา (๘)  ซึ่งทำใหผู้้เหน็เป็น ตถาคต 

(คอืเป็นพระอรหนัต์)     คำ ตถาคต นี้ ท่านพทุธทาส กลา่วว่าใช้ได้กับ
 บุคคลที่เห็น ตถตา  กล่าวคือพระอรหนัต์ทั้งหลาย ไม่เพียงแต่ใช้กบัพระ

พุทธเจ้าเท่าน้ัน
 อตัมมยตา (๙) คอืความหยั่งรู้ขั้นสดุท้ายกอ่นที่มรรคผลนพิพาน

  จกัเกดิขึ้น ขั้นนี้ตรงกบั  วุฏฐานคามินวีปิสัสนา  ซึ่งประมวล สงัขารุเบ
ก ข าญาณ   เ อ า ไ ว ้ด ้ว ย ใ น ก า ร จ ำ แ น ก ว ปิ ัส ส น าญาณ ต าม

   คัมภีร์วสิทุธมิรรค ท่านพุทธทาสไดเ้สนอคำ อตัมมยตา นี้เขา้สู่วงการ
     ชาวพทุธไทย เม ื่อวนัมาฆบูชา ๒ มีนาคม ๒๕๓๑ [พุทธทาสภิกข ุ, 

อตัมมยตากถา,  สำนกัพิมพ์ สขุภาพใจ, ๒๕๓๑]

 อย่างไรก็ตาม  ธนิต อยู่โพธิ   ได้กลา่วถงึคำ อตมัมยตา โดยให้
  ความหมายเช่นกันไว้ใน หนงัสอืวิสุทธิญาณนิเทศ (พ.ศ. ๒๕๒๕) แตไ่ม่

 ได้เน้นความสำคญัเฉพาะพเิศษในการศึกษาและปฏิบัติธรรม ดังเช่น
ท่านพทุธทาสได้กระทำ

๓. อตัมมยตา
 ในหนังสือ อานาปานสติสมบูรณ์แบบ…(๒๕๓๐) ท่านพุทธทาสได้

 กล่าวถึง  อตัมมยตา  ในความสมัพันธก์ับข้อธรรมอื่นๆ ที่กล่าวมาแล้ว
 ข้างบนว่า :

“สรปุความ  ทั้งหมดตั้งแต่ อนจิจตา  มาจนถึงอันนี้ เห็นเปน็เช่นนั้น
เอง  เป็นเช่นนั้นเอง    เหน็ตถตา เห็นตถตา ถงึที่สดุแล้ว  โอ้ กร็ ู้สกึว ่า 
อาศัยมันไม่ได้อีกแลว้  จะผกูพันกับมันไม่ได้อีกต่อไปแลว้ จะยดึมัน่ถือ

     มั่นอกีตอ่ไปไมไ่ด้แลว้ เลกิกนัที พอกนัที นี้ก็เรียกวา่ อตมัมยตา เป็นคำ
 ที่แปลกใหม่ ที่นำมาใหไ้ด้ยนิได้ฟังเป็นหมันอยูใ่นพระบาลีมานานแลว้”

“อตัมมยตา  แปลวา่ ความพอกันที ในการทีจ่ะผกูพนัยดึมั่นอาศัย
   ปรุงแต่งกันอยา่งที่แลว้มานี้ พอกนัที พอกนัที ขอพูดเปน็ภาษาชาวบ้าน 

  ค่อนขา้งโสกโดกธรรมดาวา่ มีความรู้สึกขึ้นมาเต็มที่วา่ กูไมเ่อากับมึง
อกีตอ่ไปแลว้  กูไมเ่อากับมงึอีกต่อไปอล้ว มนัเข้าใจงา่ยดี”

“  นี่ ทบทวนดูใหด้ีๆ   วา่ มนัเหน็ อ    นจิจัง ทกุขัง อนตัตา  ชุดหนึ่ง ๓ 
     อย่าง อนจิจัง ทกุขงั อนัตตา แล้วก็จะเห็น  ธมัมฏัฐติตตา ธัมมนยิามตา 

 อทิปัป ัจจยตา อกีชดุหน ึ่ง   คร ั้นแลว้ม ันก ็จะเห ็น  สุญญตา ตถาคต 
อตัมมยตา             อีกชุดหนึ่ง รวมเป็น ๓ ชุด ชุดละ ๓ สาม มนักค็ือ ๙ ตา ๙ ตา :  

        ตา ตา ตา มา ๙ ตา น้ันก็ถึง อตมัมยตาแหละ อยู่กันไม่ไหวอกีแลว้”
 ในเรื่องความคิดเกีย่วกับ นพิพาน  นั้น ทา่นพทุธทาสกลา่ววา่ 

“   ”อย่าพูดโง่ๆ ว่า ไปนพิพาน   เพราะนิพพานถงึไม่ไดด้้วยการไป แต่เมื่อ
 ใดจิตเปลี่ยนเปน็  อตัมมยตา นพิพาน  กม็าถงึเอง  นิพพาน นัน้รออยู่ทกุ

แหง่   แตอ่วิชชา คอื ความโง่กันเอาไว้  ถ้าเราไมเ่ปิดหน้าตา่ง แสงแดดก็
 ส่องเข ้ามาไม่ได ้ ทา่นกล่าวถงึร ูปภาพรูปหนึ่งในโรงมหรสพทาง

  วิญญาณของสวนโมกข์ ซึ่งแสดงข้อธรรมวา่ พระพุทธเจ้าทรงประทบั
อยู่ที่หลงัมา่นของความโงข่องคุณทุกคน
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  ในขั้นนี้ ท่านอาจารย์กย็้อนมายนืยันว่า ความรู้ถูกตอ้งในเรื่อง
    ปฏิจจสมปุบาท จะมไีม่ไดเ้พราะอุปสรรค คอื น้ำชาลน้ถ้วย หลกัธรรม

 “   สำคญันี้สอนเรื่อง อนัตตา คอืความไม่มตีัวตน มีแตก่ระแสแห่งธรรม 
    ซึ่งอาศัยกันเกิด ไมม่ีดี ไม่มชีัว่ ถา้จะดำเนินตามหลักธรรมนี้ กใ็หก้วาด

   บญุบาป กศุล อกุศล ทิ้งใหห้มด!”

 เราอาจทบทวนไปได้ โดยการศึกษาผลงานเผยแพร่ธรรมของท่าน  
  ว า่ท า่นพทุธทาส เน น้ท ี่ก ารพ ัฒนาจ ติ ใ จ และสต ิป ญัญาไปส ู่
       ระดบัโลกตุตรธรรม คอื เหนอืดชีั่ว บญุบาป กศุล อกุศล เสมอมา ดังนั้น

 จงึไมเ่ป็นขอ้นา่แปลกใจที่เทศนาสรุปรวบยอดของท่าน ยังคงดำรงจุด
หมายอนันี้ไว้อยา่งไม่เปลี่ยนแปลง

๔. หลักการดับทุกข์
 จากโครงสร้างองค์ประกอบและความยาวของ มหาสติปฏัฐานสตูร 

 ทา่นพุทธทาสไดต้ั้งขอ้สนันษิฐานว่า สูตรนีไ้ม่ใช่พระธรรมเทศนาของ
 พระพุทธเจ้าโดยตรง น่าจะเป็นการรวบรวมข้อปฏิบตัปิระเภทเจริญสติ

     เข้าเปน็หมวดหมู่ ทำเป็นตำรา ในการบรรยายชดุนี้ ครั้งที่ ๒ ในวนัตอ่มา 
  ท่านวจิารณ์ว่าเหมือนกองขยะทีเ่อาของมาเทปนกนั ท่านใช้คำว่า เฟ้อ 

  เชน่เดยีวกับที่ใชว้จิารณ์อภิธรรม ในแง่ของท่านพทุธทาส การเอาข้อ
 ธรรมต่างๆ มากองไวอ้ยา่งขาดโครงสรา้งทำให้มหาสตปิัฏฐานสูตรไป

   ใช้ปฏิบัตจิรงิไม่ได้ ผู้ปฏิบตัไิม่รู้จะหยิบข้อไหนทำก่อน ทำทีหลงั ในขณะ
   เดียวกนัท่านก็เสนอ อานาปานสติสูตร ของมัชฌิมนิกาย เขา้มาเปรียบ
 เทียบให้เป็นข้อดกีว่า สมควรจะใช้ปฏบิัตคิวบคูไ่ปกับหลักปฏจิจสมุปบาท 

 อานาปานสตสิตูรนี้ แสดงการตัง้สตกิำหนดลมหายใจเข้าออกแต่เพียง
   อย่างดียว โดยใหน้ำเอาข้อธรรมทีเ่ทียบเทา่กบักาย เวทนา จติธรรม 

  ของมหาสตปิฏัฐานสูตรมาพิจารณา อย่างกำหนดแน่ชัดเป็นขั้นๆ จำนวน 
  ๑๖ ขั้น เป็นการปฏิบัตทิั้งสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสืบเนื่องตั้งแต่

  เริ่มตน้จนถึงขั้นบรรลุมรรคผล กระทำนิพพานให้แจง้ ดังนั้นสิ่งที่ท่าน
 พุทธทาสกระทำในด้านการศกึษาและปฏบิัตพิุทธศาสนา นบัเป็นความ

  พยายามเปลี่ยนแปลงสำคัญ คอื มุ่งใหเ้ลิกใชห้ลักวชิาการตามแนว
  อภิธรรม คู่กบัหลกัปฏบิตัติามแนวมหาสติปัฏฐานสตูร เพื่อหนัมาใชห้ลัก

วชิาการของปฏจิจสมุปบาทคู่กับหลักปฏิบัติตามแนวอานาปานสตสิูตร 
 เร ื่องน ี้จะทำใหเ้ก ิดความตื่นตวั และการว ิพากษ์ว ิจารณ์ถกเถ ียง

สนับสนุนขัดแยง้มากน้อยอยา่งไรเป็นข้อน่าตดิตามสงัเกตการณก์นัต่อ
ไป

 การจดั “ ”ค ่ายด ับท ุกข ์   ท ี่สวนโมกข์นานาชาต ิ โดยใช ้หลกั
     ปฏิจจสมปุบาทควบกับอานาปานสติ ในระหวา่งวนัที่ ๖ ถงึ วันที่ ๑๕ 

   เมษายน ๒๕๓๓ เป็นการทดลองระบบศกึษาและปฏิบตัเิพื่อดับทกุข์ ตาม
   ระบบของท่านพทุธทาส กับคนจำนวนมาก นับเป็นครั้งทีส่อง จดัภาย
  หลงัครั้งแรกไม่ถึงเดือน ชมรมครูศลีธรรมแหง่ประเทศไทย ซึ่งเป็น

  องค์กรของศิษย์สวนโมกข์ เป็นผู้จ ัด โดยมีสมาชิกของชมรมและผู้
   สนใจอืน่ๆ ในระดบัครบูาอาจารยว์ชิาการทางโลก เป็นต้น เขา้ร่วมเป็น

    สมาชิกค่ายรว่ม ๒๐๐ คน ผู้จัดคา่ยกล่าวว่า ท่านพุทธทาสไดใ้ห้ความ
 สำคญักบังานนีเ้ป็นอยา่งมาก โดยให้การบรรยายชุดใหมท่ี่หน้ากุฏทิี่พัก
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    ของท่าน วนัละ ชั่วโมงครึ่ง เริ่มตั้งแตต่หี้าทุกวนั หนังสือคู่มือที่แจกให้ผู้
   เข้าร่วมคา่ยใช้ ทั้งในระหว่างอยู่ค่าย และกลับบ้านแล้วสองเลม่ คือ 

“  ปฏิจจสมปุบาท คอือะไร?”  ซึ่งเป็นการบรรยายโดยทา่นพทุธทาส เมื่อ 
 ๑๒ มิ.ย.   ๒๕๑๔ และ “อานาปานสตสิมบรูณ์แบบ” ซึ่งเปน็การรวบรวมคำ

บรรยายบางครั้งของทา่นในชดุคู่มือที่จำเป็นในการศกึษาและปฏิบตั ิ
 แสดงไว้ในปี ๒๕๓๐-๒๕๓๑

๕. ปฏิจจสมุปบาทที่น่ีและเดี๋ยวนี้
 ครั้งแรกของการบรรยายชุด “ ”ค่ายดับทุกข์   ภายใตห้ัวข้อ “น้ำชา

”  ล น้ ถ ้ว ย ท ่า น พ ทุ ธ ท า ส ไ ด ้แ น ะ ใ ห ใ้ ช ห้ ล ัก
 ปฏิจจสมปุบาทนั้นเพิกถอนความเปน็คู่ บวก-  ลบ บญุ-  บาป กุศล-อกุศล 

   อย่างสิ้นเชงิ เพื่อดำรงชวีิตอยู่เหนอืการปรุงแต่ง เหนอืกเิลส ต่อมาใน
  ก า ร บ ร ร ย า ย ค ร ั้ง ท ี่ส า ม ท า่ น ก ำ ห น ดห ัว ข ้อ ว า่ “ ป ฏ จิ จ ส ม ุ

” ปบาทโดยประจักษ์   หลังจากที่อ้างองิพทุธพจน์ ใจความว่า “ผู้ใดเห็น
 ” ปฏิจจสมปุบาท ผู้นั้นเหน็ธรรม  ควบคู่ก ับ “  ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็น

”ตถาคต    แลว้ ท่านกเ็สนอหลักกการวา่ บคุคลจะต้องรู้จักความทกุข์
  กอ่นที่จะเริ่มศึกษา ปฏิจจสมปุบาท ใหไ้ดผ้ล  ทา่นตั้งคำถามวา่ เราทุก

 คนรู้จักทกุข์ แลว้หรือยัง?  โดยมีหวัขอ้สังเกตเพิ่มว่า ทกุข์ เปน็สิง่เข้าใจ
  ได้ยาก เพราะการนำเอา สขุ  เข้ามาเทียบเคียงเป็นคู่ ตรงนี้ท่านกล่าว

 วพิากษอ์ย่างแรงและตรงตามลกัษณะของทา่นอย่างเป็นที่รูก้ันวา่ การ
  รกัสขุเกลยีดทุกข์นั้น มันโง่และเสยีเวลา ขอให้เลิกทำอยา่งน้ันเสีย

 ในการทำความเข้าใจว่า  ทกุข์ คอือะไร  ทา่นอา้งพุทธภาษติ
    จากอริยสัจ ๔ ในเทศนาธัมมจักกปัปวตัตนสูตร ซ่ึงมีใจความว่า :

“    ดกู่อนภกิษุทั้งหลาย ก็นีแ้ลเป็นทกุข์อย่างแทจ้รงิ คือ ความ
    เกดิ กเ็ป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็นทกุข์ ความตายกเ็ป็นทุกข์ ความโศก  

   ความร่ำไรรำไพนั ความทุกขโ์ทมนัส และความคบัแค้นใจ ก็เป็น
  ทุกข์ ความประสบด้วยสิ่งทีไ่ม่เป็นที่รกัทั้งหลายเปน็ทุกข์ ความ

  พลัดพรากจากสิ่งที่รักทั้งหลายเป็นทกุข์ ปรารถนาย่อมไมไ่ด้ แม้
  อนัใด แม้อนันั้น ก็เป็นทกุข์

   โดยยอ่แลว้ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์”
  ท่านพทุธทาสเน้นข้อความสดุท้ายขา้งบน แลว้เสรมิว่า ดังนั้นเพื่อ

  จะเข้าใจทุกข์ ก็  ตอ้งรู้จกัขนัธ์ ๕  เพราะ  อุปาทานขันธ์ ๕ ข้างบนนั้นคอื 
 ขนัธ์ ๕  ซึ่งเป็นที่ตั้งของความยดึมั่นถือมั่น (หรือตามหลกัอภิธรรมคือ 
 ขันธ์ ๕ ซ่ึงเป็นอารมณ์ของอุปาทาน)   ทา่นสรุปอีกข้ันหนึ่ง วา่นัน่กค็ือ :

 “ความยดึม่ันในส่ิงที่เป็นท่ีตั้งแหง่ความยึดม่ัน”
 อะไรคือ ส่ิงน้ัน?

  ทา่นเสนอแนะวา่ สิ่งนั้นมีชื่อเรียกว่า “ ”อายตนิกธรรม  หรือธรรม
     อนัเนื่องด้วย อายตนะ มจีำนวน ๓๐ ข้อธรรม คอื

(๑)  อายตนะภายใน ๖
(๒)  อายตนะภายนอก ๖
(๓)  วิญญาณอันเน่ืองดว้ยการประจวบกนัของ (๑)  และ (๒)
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(๔)  ผสัสะอนัเนื่องกัน ๖
(๕)  เวทนาอันเน่ืองกนั ๖

 อธิบายขยายความว่า ตา  กบั รปู  และ จกัขุวญิญาณ ประจวบกัน
 เปน็ จกัขุสมัผสั  เกิด จกัขสุัมผัสเวทนา      นบัได้ ๕ มี ๖ ทวารดว้ยกนั จงึรวม
 เปน็      อายตนิกธรรม ๓๐ ซึ่งอนัที่จริงก็คือ ขนัธ์ ๕ นั่นเอง ข้อเสนอนี ้

      แสดงว่า ขันธ์ ๕ กบั อายตนะ ๑๒ เป็นเร่ืองเดียวกัน
 อายตนิกธรรม ๓๐   นี้ เกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิต โดยมีความยึดมั่น

  เข้าไปปรงุแตง่ถือเอาเป็นตัวตนบุคคล ความทุกขจ์งึเกิดขึ้น เพื่อขจัด
  ความทุกข์ออกไปจงึควรปฏบิัติตามพุทธภาษติ ที่วา่ : 

“ธรรมทั้งปวงอนับคุคลไม่ควรเข้าไปยดึมั่นถือม่ัน”
 การเรียงข้อจาก (๑)  ถงึ (๕)  ในการแจกแจง อายตนิกธรรม ขา้งบน 

 เ ป น็การแสดงหล ักการ อาศ ยัก นั เก ิด   ของข ้อธรรม ซ ึ่ง ก ค็ ือ 
 ปฏิจจสมปุบาท   นั้นเอง เมื่อสบืต่อกระแสธรรมจาก เวทนา ซึ่งเป็นเรื่อง

  สำคญัยิ่งในชวีติของผูค้น กจ็ะถึง ตณัหา  และ อปุาทาน  อันอรยิสัจ รวบ
      รัดสรุปยอ่ว่า เปน็ทุกข์ หรือ ปฏจิจสมุปบาท แสดงว่า เปน็ปัจจัยใหเ้กิด ภพ 

  ชาติ ชรามรณะ    อนัเปน็ทกุข์ ท่านพทุธทาส สรุปอีกวา่ : 

 “      ฟังดีๆ ขันธ์ ๕ กบักระแสปฏิจจสมปุบาท เปน็เรื่องเดียวกนั !”

  อน่ึงทา่นพุทธทาสเน้นประเดน็สำคัญไว้ ดงันี้ :
๑.  ขอ้ความ “  ” เพราะตณัหาเปน็ปจัจัย อุปาทานจงึมี ในกระแส

  อาการของปฏิจจสมปุบาทนั้น การเกิดอปุาทาน เป็นการเกดิตัวตนบุคคล 
   ตณัหาคือ ความอยาก ดังนั้นทา่นเน้นว่า “   ความอยาก ทำใหเ้กิด ผู้

” อยาก ไม่ใช่มีผู้อยาก   กอ่น แล้ว ความอยาก  จงึเกิดขึ้น อย่างที่ผู้คนทั่ว
  ไปเขา้ใจ หลกัการอันนี้ท่านให้ชื่อวา่เปน็ “ความจริงสูงสุดของพระ

”อรหันต์
๒.  ในด้านการปฏบิตัิเพื่อดบัทุกข์ ใหเ้พ่งเลง็ตดักระแสปฏจิจสมุ

 ปบาทโดยการควบคุม ผสัสะ  ใหเ้ปน็ผสัสะที่ฉลาด ประกอบดว้ยความรู้
   ถกูตอ้ง คอื เป็น วชิชาผสัสะ อยา่ให้เป็น  อวชิชาผัสสะ ซึ่งประกอบด้วย
     ความโง่ ทำใหป้รงุแต่ง เมื่อเกดิเวทนาคือ สุข ทุกข์ ก็ใหคุ้ณคา่เป็นบวก

  ลบ เกิด  ตัณหา อุปาทาน กเ็กิดเป็นชีวิตทุกข์ขึ้น
๓.  กระแสปฏจิจสมุปบาทนี้ เกิดขึน้ในชีวิตรวดเรว็ดังสายฟ้าแลบ 

 ถ้าไม่ได้ศกึษาเรียนรู้ และพฒันาสติปญัญาเพียงพอแล้วกไ็ม่อาจรู้เห็น 
  แกไ้ขได้ บุคคลจงึวนเวียนอยู่ในความทกุข์หาทางออกหลุดพ้นไม่ได้ วิธี

  แกไ้ขก็คอื พฒันาตนโดย อานาปานสตภิาวนา  นำเอา “   ”ธรรม ๔ เกลอ  
 มาตัดกระแสตรงผสัสะนี้ให้ทนัท่วงที ทุกครั้งมีผัสสะเกิดข้ึน

  ธรรม ๔ เกลอ  ของทา่นพุทธทาส คือ
(๑ ) สต ิ   ท ี่ว ่องไว ทนันำเอาสมัปชญัญะมาใชจ้ ัดการ ขณะ

 เมื่ออายตนิกธรรมเกดิข้ึน เพื่อไมใ่หเ้กิดความยึดมั่นขึ้น
(๒ )  ป ัญ ญ า  ค อื ค ว า ม ร ูท้ ี่ถ กู ต ้อ ง ใ น เ ร ื่อ ง ก ร ะ แ ส

 ปฏิจจสมปุบาททุกข้ันตอน เปน็คลังศาสตราที่จะนำมาใช้
(๓) สัมปชัญญะ คือปญัญาที่เลือกมาใช้ถกูต้องกบัสถานการณ์ได้
ผลตัดกระแสปฏจิจสมุปบาทสายเกิดทุกข์ขาดทันที
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และ (๔) สมาธิ เปน็พลงัให้น้ำหนกัแก่สัมปชัญญะในการตดักระแส
ปฏิจจสมปุบาท

 ซึ่งบุคคลสามารถพัฒนาให้เกิดมีอย่างสมบูรณ์เต็มที่ โดยวธิีการ
   อานาปานสติ ๑๖ ขั้น ที่ทา่นเสนอแนะเป็นแนวปฏบิตัธิรรมสำหรบัยุค

ปจัจุบนั

 ศาสตราจารย์ ดร. ระวี ภาวิไล

 ผู้อำนวยการธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
  ราชบัณฑิตในวิชาดาราศาสตร์ สำนักวทิยาศาสตร์ ราชบณัฑติยสถาน

 พบท่านพทุธทาสครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๐๘ ไปพักศึกษาปฏิบตัธิรรมที่สวน
 โมกข์ ๑-๒  สัปดาห์ ทุกปีนับแต่บดัน้ันมา
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บทเรียนจากชีวติสมรสของพทุธทาส

รสนา โตสิตระกลู

ทานอาจารยพทุธทาสเปนธรรมประกาศกผูร่ำรวยดวยปริศนาธรรม แมในดานหนึ่งทานจะมีชื่อวาเปนผูบรรยายขอธรรมะยากๆไดละเอยีดพิสดาร แต

ในอีกดานหนึ่งทานก็ชอบซกุซอนความหมายอะไรไวมากมายในปริศนาธรรมสั้นๆ กระตุกใจคนใหคดิตาม ทานอาจารยเองก็เคยบอกไววา “การทีพู่ดอะไรใหมนั
แปลกหรือสะดุด กเ็พื่อประโยชนนิดเดยีววามนัจะไมลมื” ซึ่งกไ็ดผลเพราะเดี๋ยวนี้ดฉิันก็ยังจำปริศนาธรรมของสวนโมกขไดหลายขอ เชน “ปริญญาตายกอนตาย” 
จากสวนโมกข หรือ “ขณะใดจิตไมมี ‘ตวักู’ นิพพานกป็รากฏอยู ณ จตินัน้” หรือ “จงทำงานทุกชนิดดวยจิตวาง” หรือ “ตัวการงาน คอื ตัวการประพฤติธรรม” หรือ 
“อันความงามมีอยูตามหมูซากผี” และในยามนี้ ปริศนาธรรมคำกลอนสอนใจของทานที่ชวยใหดิฉันสบายใจไดมากทีสุ่ดคอื “อมฤตรสที่มองขาม”

“รสอะไรไมประเสริฐหรอืสทุธิ-ศานติ์

ยิ่งไปกวารสของ “การ ไมตองได”

ไมตองเปน ไมตองอยู ไมตองตาย,

ไมระหาย ไมสงสยั ไมกังวล,

ไมหวั่นไหว วาจะได รายหรือดี, 

ไมถวลิ หวังที ยงัสบัสน,

หรือจวนได, หรือจะได แตกลายวน

เปนไมแน วาตน จะไดมนั,

เปนความ “วาง ทีอ่ิ่ม ตลอดกาล”

เปนสัมปรา-ยโวหาร ของอรหนัต
ดใูหดีๆ บางนาที ทานมีมนั
แตวาทาน ดไูมดี ไมมีเอยฯ

กลวิธีสอนโดยใชปริศนาธรรมดงักลาว ทานอาจารยคงเรยีนรูมาจากภูมิปญญาทองถิ่น ที่มักจะแฝงรหสัธรรมอันลำ้ลึกไว อยางเชน บทเพลงกลอมลกู

ของคนโบราณแถวรอบอาวบานดอน ที่ทานอาจารยนำมาเลาใหมอยางมีชวีิตชีวา

เออนองเอย มะพราวนาเกร

ตนเดียวโนเน กลางทะเลข้ีผ้ึง

ฝนตกไมตอง ฟารองไมถึง

กลางทะเลข้ีผ้ึง ถงึไดแตผูพนบญุเอย

ทานตองการแสดงใหพวกเราเหน็วา การดำรงชวีิตเพื่อมุงนิพพานนั้นไมใชเปนเรื่องของชาววัดเทานั้น แตชาวบานครองเรือนก็มุงความดบัทุกขดวย

เชนกัน ทานบอกวาไมจำเปนตองไปแสวงหานิพพานถงึในปาในเขา แตสามารถพบความจรงิของชีวิตไดในทามกลางชวีิตทำมาหากินประจำวนัของชาวบานนั้นเอง 
ชาวพทุธโบราณทานฉลาด สรางสื่อสอนธรรมะขั้นโลกุตตระไวในวัฒนธรรมพ้ืนบาน ถงึขนาดที่วาเอาธรรมคตีามากลอมใหเดก็ฟงตั้งแตยงันอนแบเบาะอยูในเปล

สำหรับดิฉนั ทานอาจารยพุทธทาสเปนโคลัมบัสผูยิ่งใหญในยคุสมยัของเรา เปนโคลัมบัสทางจิตวญิญาณผูทองนาวาไปในทองมหาสมุทรแหงพระ

ไตรปฏกอันกวางใหญไพศาล เพื่อเสาะแสวงหาบรมธรรมแปลกๆ ใหมๆ มาฝากพุทธบรษิัทอยูเสมอ ธรรมะที่ทานอาจารยนำมาสอนนั้น สำหรับตวัดิฉนัเองขอบอก
ตามตรงวา ไมเคยไดยินไดฟงมากอน นับตั้งแตเรื่อง สญุญตา อิทปัปจยตา และลาสุด คอื อตัมมยตา นี่ยงัไมนับที่ทานนำมารวมตพีิมพเปนเลมใหญๆ ตั้งชือ่ยากๆ 
อยางโอสาเรตพัพธรรม สันทัสเสตัพพธรรม ไกวัลยธรรม และสนัทฏิฐิกธรรม หรือสมัมตัตานภุาพ ฯลฯ ดิฉนัยอมรับวาไมกระดกิหเูลย
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ถงึตรงนี้ดฉินัตองกราบขออภยัโทษตอทานอาจารยที่ตนเองเปนผูบรโิภคธรรมะ (ธมัม-กาโม) ที่คณุภาพต่ำ ไมสมกับที่ทานอาจารยสูอุตสาหฝาคลื่น

ลมทะเลไปหาธรรมดีๆมาสอนสัง่พวกเรา ทั้งที่การทำเชนนั้น ทานอาจารยตองฟนฝาอุปสรรคมากมาย ไหนจะเคยถูกโพนทนาวาเปนพระบาพระเถื่อน ไหนจะเคยถูก
โจมตวีาสอนอตุริผิดเพ้ียน จนกระทัง่ถูกขอกลาวหาแรงๆวาเปนคอมมิวนสิตก็ยังเคยมี

อนัที่จริง แมขอปรมัตถธรรมจะเปนของยาก แตทานอาจารยก็มีความสามารถทั้งศาสตรและศิลปในการพูดเขยีน แปล ของยากใหเขาใจงาย เชน 

พทุธประวัติจากพระโอษฐ ซึ่งดฉิันเห็นวาเปนพทุธประวัตฉิบับภาคพื้นดินหรือภาคสามัญชน ที่อานเขาใจงาย ทำใหเกดิความซาบซึ้งในพทุธจรยิา และเชื่อมั่นใน

การตรสัรูของพระพุทธเจา (ตถาคตโพธิสทัธา) พอๆ กบัความเชื่อที่วา มนษุยเดินดนิทกุคนอยูในขายที่จะบรรลุธรรมได หากดำเนนิตามรอยอริยมรรคของพระบรม

ศาสดา นี่ยังไมนบัหนงัสอืที่อานงายอีกหลายเลมของทานไดแก ตามรอยพระอรหันต คูมอืมนุษย ภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม ซ่ึงหลงัจากอานจบแลว เราจะรูสึกเหมอืน
กบัวาไดเกดิใหมในพระพุทธศาสนา ดฉิันเพิ่งมารูจักคำสอนของพระพุทธเจาจรงิๆ จากหนงัสือของทานอาจารยพุทธทาสนี่แหละ นับแตนั้นมาก็สามารถเรียกตัวเอง
วาเปน “ชาวพุทธ” ไดอยางเตม็ปากเต็มคำ

มปีริศนาธรรมอยูเรื่องหนึ่งของทานอาจารยพุทธทาส ซึ่งเมื่อนึกถึงขึ้นทีไรกอ็ดยิ้มกบัตัวเองไมได นั่นคอื เรื่องที่ทานอาจารยพุทธทาสบอกวา ทานมี

ชวีติสมรสแลวกับผูหญิงคนหนึ่งช่ือ วาณ ีแนนอนไมใชเฉพาะดิฉันคนเดียว แตใครๆ ถาไดยินเรื่องนี้กต็องหูผึ่งกันทุกคน แลวกถ็งึบางออ เมื่อดฉิันไดอานพบเรื่องนี้
จากหนังสือปรตีิธรรม ซ่ึงเปนหนังสือรวมธรรมทัศนของพระมหาเถระหลายรูปตอทานปรีด ีพนมยงค

ทานอาจารยพทุธทาสเลาวา เมื่อทานเขียนหนังสือเรื่อง พทุธประวัติสำหรับคนหนุมสาว ก็ไดรบัความสนใจจากทานปรีดี พนมยงค เปนพเิศษ ถงึกับ

ออกปากถามพระคุณเจาวา ทานไมเคยมีชวีิตครองเรือน ทำไมจงึบรรยายเร่ืองทางโลกไดละเอียดละอออยางกับคนมชีวีติครองเรือน ตอนนั้นทานอาจารยพทุธทาส

ไมตอบ เพราะยังเปนพระผูนอย ยอมรูสกึเกรงใจทานผูสำเรจ็ราชการแทนพระองคเปนธรรมดา ขณะนั้นทานอาจารยพทุธทาส คงมีอายรุาว 35 ป จนเมื่อทานเขา

ปนูอายุ 80 ป แลวทานจึงเพ่ิงมาตอบคำถามของทานปรีดี พนมยงค ในวนัลอยอังคารของรัฐบุรุษอาวโุสทานนัน้วา

“อาตมามีการครองเรือน มีการสมรส สมรสกับวาณ ีวาณีที่เรยีกกนัวา นางฟา กลาวคือ พระไตรปฎกที่เกิดจากดอกบวัหรือเกิดจากพระ
โอษฐแหงพระพทุธเจา ผูเปนจอมแหงมุนี จงผกูรดัจติใจของขาพเจาใหยินดอียารูสราง แลวอาตมากม็ีชวีิตสมรส กย็งัมชีวีติสมรสอยูจนกระทัง่เดี๋ยวนี้ 
กบัผูที่เรียกวา วาณี”

เรื่องนางฟาวาณีที่สมรสกบัทานอาจารยพุทธทาสเปนเรื่องแปลกใหมสำหรับดฉิัน จนเมื่อไดไปประเทศพมาปที่แลว ไดแวะชมวัดแหงหนึ่ง ชื่อวา วัด

เทพทันใจ ซึ่งมีเทพเจาศกัดิ์สทิธิช์ วยใหผูคนสำเร็จตามที่ขอไดรวดเรว็ทนัใจ ที่วดันีด้ ิฉนัไดเหน็รปูปนของเทพธดิาวาณี ยืนถือพระไตรปฎกอยูจึงเขาใจวาใน
วัฒนธรรมชาวพทุธของพมานั้นเขานบัถือนางฟาวาณีทั่วไป จนถงึกับทำรปูปนเอาไวใหชาวบานกราบไหวขอพร แตในสังคมไทยไมมีการปนรูปนางฟาพระไตรปฎก
ไวบูชา คนไทยจงึไมคอยรูจักนางฟาวาณีผูเปนเจาสาวของกลุบตุรที่เขามาบวชเปนพระ

ทานอาจารยพทุธทาสทานเขาใจคติของคนโบราณที่ตองการใหผูบวชหมกมุนหลงใหลในพระไตรปฏกเหมอืนกับเจาบาวหลงใหลเจาสาว นาเสียดายที่

คตินี้หายไปจากวฒันธรรมของชาววดัไทยในปจจบุนั พระสงฆจึงเหินหางจากนางฟาวาณ ีออกนอกลูนอกทางไปหลงใหลในกามคณุจนเปนขาวอื้อฉาวในหนา
หนงัสอืพิมพอยูบอยๆ

ดฉิันแอบคิดในใจวา ถาผูหญงิบวชบางจะขอแตงงานกบัเทพบุตรพระไตรปฎกไดไหม แลวเทพบุตรพระไตรปฏกของนักบวชหญงิจะมีชื่อวาอยางไร 

ไมปรากฏอยูในวฒันธรรมของชาวพทุธเลย อยางไรก็ตาม ทานอาจารยพุทธทาสไดพยายามสนบัสนุนยกระดับฐานะของนักบวชผูหญิงใหเปนที่ยอมรับในสังคม
ไทยมากข้ึน ดวยโครงการทีท่านริเร่ิมขึ้นช่ือ “ธรรมมาตา”

ทานอาจารยพทุธทาสยอมรูซึ้งในศรทัธาของผูหญิงเปนอยางดี เพราะการที่ทานไดบวชก็ด ีกิจการของสวนโมกขและธรรมทานมลูนิธิก็ดี หากไมไดรบั

แรงสนับสนุนอยางสำคญัจากนางเคลือ่น พานิช ผูเปนมารดาของทานแลว ทานอาจารยพุทธทาสก็คงเปนเพียงเถาแกอยูในตลาดไชยา พุทธทาสและสวนโมกขก็
พลอยอันตรธานไปดวย การที่แมคนหนึ่งตั้งใจเสียสละลกูชายคนโตใหแกพระศาสนาไปเปนทาสรับใชพระพุทธเจานั้น นับเปนการเสยีสละอยางยิ่งของผูหญิงคนหนึ่ง  
และทานอาจารยพทุธทาสกม็ิไดทำใหความเสียสละของโยมมารดาทานสญูเปลา

การสมรสระหวางพุทธทาสภิกขกุบันางฟาวาณีกอใหเกิดคณุูปการทางสติปญญาอยางมหาศาล ทั้งแกสังคมไทยและอารยธรรมโลก ที่ตองการรอด

พนจากหายนภัยอนัเกดิจากพลงัแรงโลกาภวิัตนของลทัธิบริโภคนยิมตะวันตก รวมทั้งที่ตองการรอดพนจากวิกฤตความขดัแยงทางศาสนาและความเชื่อที่กำลังคุก
รุนรุนแรงยิ่งขึ้นทุกขณะ ทัง้ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต และในสงัคมไทย ในตะวันออกกลางและในทั่วทุกมมุโลก…
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สบืสานปณธิานพทุธทาส

รัญจวน อินทรกำแหง

การสืบสานปณิธานทานอาจารยพุทธทาสนั้น ไมอาจจะมองและศกึษาอยางแยกสวนหรอืเปนสวนๆ จำเปนจะตองศกึษาเรียนรูอยางเปนองครวม คือ 
“ความเปนสวนโมกขพลาราม” ที่ไดมทีานอาจารยพทุธทาสเปนผูสรางและเปนผูนำวิถีการดำเนนิชวีติของผูประพฤตพิรหมจรรย เพื่อการตั้งอยูอยางสะอาด สวาง 
สงบ และสงางามแหงพระพทุธศาสนาขององคสมเด็จพระสัมมาสมัพุทธเจาผูเปนพระบรมศาสดาของพุทธบริษัท

บรรยากาศที่รมร่ืนและรมเย็นภายในบริเวณสวนโมกข เชิญชวนใหผูไปเยี่ยมเยือนบงัเกดิความรูสึกวเิวกกาย เราใจใหใครอยูพักเพื่อแสวงหาความสุข
สงบเย็นจากธรรมชาติ ที่เช้ือเชิญใหลองหยดุศึกษาหาความรูความเขาใจในเร่ือง “สัจธรรมชีวติ” ที่ธรรมชาติหยิบยื่นใหอยางทาทายสตปิญญาของมวลมนุษย

เหลาพฤกษานานาพันธตลอดถึงกอนหิน ดนิทรายในสวนโมกขดูประหนึ่งแยมยิ้มชวนสนทนาถึงเรื่องของชีวิตดวยคำถามวา “ชีวิตคอือะไร? เกิดมา

ทำไม? มชีีวติอยูเพือ่อะไร?…เคยสำนกึรูกันบางไหม? ”
เปนคำถามที่สำคญั ชวนใหคิดพิจารณาใหลกึซึ้ง ดวยสติปญญาและวจิารณญาณที่แหลมคม ผูใดไดประจักษในคำตอบอยางแจงใจ แลวประพฤติ

ปฏิบัตติาม ผูนั้นยอมประสบความสุขสงบเย็น ความสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนาของชีวติ และความอิม่เอบิใจในคุณคาความเปนมนษุยแหงตน 
นี้คอืเจตจำนงของทานอาจารยพุทธทาส ทีป่ระสงคอยางที่สดุที่จะจูงใจเพ่ือนมนษุยใหรูจัก…

“…มองตรง ลงไปที่ ‘ชีวิตัง!’

 ดแูลวหยั่ง ลึกลงไป ในชีวติ”

(จาก คำกลอน “เรียนชีวติ” ของทานอาจารยพุทธทาส)
ทานอาจารยจงึจงใจสราง “สวนโมกข” ใหเปนอารามดังเชนในสมัยพุทธกาล อยูทามกลางธรรมชาต ิคลกุคลีกับธรรมชาต ิเพื่อเรียนรูธรรมะจาก

ธรรมชาตอิันเปน “ส่ิงจริง” มิใชมายาทีห่ลอกลอมนษุยใหหลงตกจมอยูในวงัวนของวฏัฎะ 
เพ่ือใหการมี “สวนโมกขพลาราม” เปนพลังปจจัยกระตุนเตือนใหพุทธศาสนกิชนไดรำลกึถงึชีวิตชาวพทุธในสมัยพุทธกาลทั้งฝายบรรพชิตและฆราวาส  

ทานอาจารยจงึไดกำหนดกจิวตัรทีช่าววดัพงึประพฤตปิฏิบัตไิวอยางละเอียดชดัเจน ใหมีชวีิตที่เปนระเบยีบมวีนิยั ฝกอบรมการลดละความเห็นแกตวั เพื่อความมี
ชีวติที่ประหยัดและเรียบงาย แตใหมกีารกระทำที่เปนประโยชนสงูทั้งตอตนเองและเพื่อนมนษุย

แบบอยางที่เปนรปูธรรมอันควรแกการกลาวถึง และนำมาไตรตรองพจิารณาตาม คอื การอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ ที่ทานอาจารยพทุธทาส

เปนผูใหการอบรมและกำกับดูแลดวยองคทานเอง ที่สวนโมกขพลารามเม่ือเดอืนเมษายน พ .ศ. ๒๕๑๐ โดยทานอาจารยมีเปาประสงคสำคัญที่เปนแนวทางการจดั

อบรม คือ “เราจะสรางความรูสึกในจิตใจ เชนเดียวกนักบัที่เคยมใีนครั้งพุทธกาล” การอบรมพระธรรมทูตในครั้งนั้น จึงเปนการอบรมที่พระธรรมทูตตองอยูคลุกคลี
กบัธรรมชาติทัง้กลางวันและกลางคืน ทานอาจารยใหคำอธบิายวา เพราะธรรมชาติเปนตนกำเนดิของสิ่งที่เรียกวา “ธรรม” แลวธรรมชาติยังชวนหรือบังคบัความรู
สกึของมนุษยไปในทางความสะอาด สวาง สงบ

ทานที่สนใจในเรื่องนี้จะหาอานรายละเอียดไดจากหนงัสอื “อบรมพระธรรมทูต” ที่อตัมมโยจัดพิมพในโอกาสครบรอบ ๖๐ ป สวนโมกข เมือ่ พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

การดำเนินงานในสวนโมกขพลารามใหมีวิถีปฏบิตัิตามปณธิาน ๓ ประการ ที่ทานอาจารยไดประกาศแลวนั้น เปนงานที่ไดรกัษาเปาประสงคของทาน
ที่ตองการนำพุทธบรษิัทกลบัไปสู “ศาสนาอยางเกา” ในสมัยพทุธกาลไดอยางเขมขน ชัดเจน แนวแนและม่ันคงยิ่งข้ึนในความรูสกึและความศรัทธาของพุทธบริษัทที่
เคยตกอยูในความลงัเลสงสัยในวถิทีางของ “ความเปนพุทธ”

ปณิธานขอที่ ๑: การเขาถงึหวัใจของศาสนาของตน

ปณิธานขอที่ ๒: การทำความเขาใจระหวางศาสนา

ปณิธานขอที่ ๓: การดึงใจออกจากการเปนทาสของวัตถนยิม

ปณิธาน ๓ ประการโยงกนัเปนสาย ขั้วสำคญั คอื ปณธิานขอที่ ๑: การเขาถงึหวัใจของศาสนาของตน ถาเขาถึงแกนของศาสนาไดจริงแลว ยอมเปน

ปจจัยใหบังเกิดความสมัฤทธิ์ผลตอปณธิานขอที่ ๒ และขอที่ ๓ ไดอยางอตัโนมัต ิเพราะไมมี “ตัวตน” ที่จะเขาไปทุมเถียงขัดแยงกับเพื่อนตางศาสนา จะมกีแ็ต
ความรวมมอืกันทำงานเพ่ือชวยเหลือมนุษยชาติ ในทำนองเดยีวกัน ก็จะไมมี “ตวัตน” ไปตกอยูใตอำนาจของวัตถนุยิม

ปณิธาน ๓ ประการเปนมรดกชิ้นสำคัญที่ทานอาจารยพทุธทาสตั้งใจอยางที่สดุทีต่องฝากไวกบัพทุธบริษัทและเพื่อนมนุษยทกุคน เพื่อสืบสานตอใหมี
ความเปนไปไดอยางยัง่ยืน เปนปณิธานที่ตองประพฤตปิฏบิัติไปพรอมกนัทั้งสามประการอยางสม่ำเสมอและจรงิใจเพื่อผดงุไวเพื่อความถูกตอง ความบรสิุทธิ์
สะอาดของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเพื่อความสวางรุงเรืองในธรรมและความสขุสงบเย็นของพทุธบริษทันั้นเอง

หากมองโลกโดยรอบของสงัคม ณ ปจจบุันนี้กพ็อมองเห็นกันไดชดัเจนอยางจะแจงวา อันตรายรายแรงที่กำลังคกุคามมนษุยในสงัคมใหออนเปลี้ยทัง้
เร่ียวแรงและสตปิญญา คอืการถูกครอบงำดวยอำนาจเสนหของวตัถุนยิม ทีด่งึใจผูคนสวนใหญทุกวยัและทุกระดบัใหตกเปนทาสอยางหนามืดตามวั จนแมกระทัง่
ชวีติจะถูกเผาไหมเกรียมสักเพียงใด กย็งัคงหลงใหลติดอยูในเสนหของมนัอยางถอนใจไมขึ้น นี้จึงเปนปญหาเฉพาะหนาที่รายแรงอยางใหญหลวง เปนสิ่งที่เราจะ
ตองรวมมือรวมใจกนัอยางแข็งขันเพ่ือสืบสานปณิธานขอนี้ของทานอาจารยอยางเรงดวนที่สดุ

จะขอเวนไมกลาวถึงรายละเอียดที่ยั่วยใุหมนุษยติดเสนหของวัตถนุิยม เพราะเปนสิ่งที่ทราบดีกนัอยูแลว แตอยากจะขอรองใหชวยกนัพจิารณาถึง
สาเหตทุี่กระทำใหคนสวนใหญตองพายแพตอความยั่วยวนของวัตถุนิยม ถาหากกำจัดสาเหตนุี้ไดยอมหลดุรอดจากความเปนทาสของมันไดอยางแนนอน

คำตอบที่สั้นที่สุดคือ เพราะขาดการศกึษาเรยีนรูเกีย่วกบัโทษทุกขของอปุาทานความยดึมั่นถือมั่น จึงปลอยใจใหยึดมั่นในวัตถุนิยมอยางประมาทขาด
สติ เพราะเคยศกึษาแตเรื่องของ “วิชา” แตไมเคยศกึษาเรียนรูในเร่ืองของ “วิชชา” เลย

ดงันั้น เมื่อขาดความรู ก็ตองจดัการใหความรูเรื่องนี้อยางเปนระบบ อยางตอเนือ่งและอยางจริงจงั ตองรวมมอืรวมใจกันทั้งฝายพทุธจักรและอาณา
จักรอยางประสานกลมกลนืเปนอนัหนึ่งอนัเดียวกัน 

ฝายอาณาจกัรนั้นมหีนาที่ตองรับผิดชอบการจัดการศกึษาใหแกพลเมืองในประเทศทั้งผูเยาวและผูใหญอยูแลว บัดนี้จึงถงึเวลาแลวที่ผูบริหารจัดการ
ศึกษาตองพิจารณาไตรตรองกนัใหรอบคอบถี่ถวนวา เปาหมายที่กำหนดไววา จะตองปฏิรูปการศกึษาเพื่อพฒันาคนใหเปนมนุษยที่สมบรูณ ถาจะใหเรียนรูแตเรื่อง 
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“วิชา” อยางเดยีว กค็งจะไดแตเพียงความเปนมนุษยครึ่งเดยีว ไมสามารถจะเปนมนษุยที่สมบรูณได จึงถึงเวลาแลวที่จะตองใหมีการศึกษาเรียนรูในเร่ืองของ “วิชชา”  
ที่เปนแสงสวางของปญญาภายใน เมื่อไดผสมผสานกบั “วชิา” ทางโลกที่มีอยูแลว ความที่เปนเพียงครึ่งคนกจ็ะเตม็คนเปนมนษุยทีส่มบรูณตรงตามเปาหมายของ
การปฏิรูปการศึกษา

การจะประนามวา ถานำเอาเร่ืองของ “วิชชา” มาอยูในหลักสตูรการศกึษาแลว เปนการถอยหลังเขาคลองและคร่ำครึนั้น เหน็วาตองหยุดความคิดและ
การประนามที่เปนมิจฉาทฐิินั้นเสยีเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้น จะไมทันแกกาล แม ณ วนันี้กเ็กือบจะสายไปเสยีแลว กเ็พราะการปดหปูดตาหันหลงัใหเรือ่งของ “วิชชา” มิใชหรอื  
คนสวนใหญจึงตกเหวของวตัถนุิยม หลงใหลไดปลื้มอยูในกาม เอร็ดอรอยอยูในรูป เสยีง กลิ่น รส สัมผัส จนความเหน็แกตัวแกกลารนุแรง สามารถเบยีดเบียนทำ
รายเพ่ือนมนษุยดวยกันอยางปราศจากยางอาย

ความเจริญทางวัตถมุิใช “อารยะ” ที่แทจริง จิตเจริญ นั่นสิ จึงจะเปนสัญลักษณของอารยชนที่พึงปรารถนา!
การหันหลังใหธรรมชาต ิความอกตญัูตอธรรมชาตใินทกุรูปแบบ แตกลบัเหอเหิมยกยองเชดิชคูวามเจริญทางวัตถนุยิมอยางโงเขลาเบาปญญาดวย

จิตมิจฉาทิฐิ เปนอุปสรรคยิ่งใหญที่ขวางกั้นการสรางสรรคหลอหลอม “จติเจริญ” มใิหบังเกิดข้ึน 
จติที่ไมเจรญิก็คอื “จิตเถื่อน” นั้นเอง จิตเถื่อนยอมนำมาซึ่งการกระทำที่ปาเถื่อน ดงันั้น ความเจรญิทางวตัถุแตอยางเดียว การศกึษาแตเพยีงเรื่องของ 

“วิชา” ฝายเดยีว ยอมไมสามารถสรางสรรคสงัคมที่รมเย็นเปนสุขอยางแทจริงใหแกคนในชาติในแผนดนิได
ดงันั้น สิ่งแรกที่พึงกระทำในการสานตอปณิธานของทานพุทธทาสอยางตรงตามพระพทุธประสงค คอื การจัดทิศทางของวถิีชีวิตใหเปนเกลอกับ

ธรรมชาตอิยางกลมกลนื อันเปนการลงทนุที่ไมตองใชทนุแตกลับไดกำไรอยางมหาศาล เพราะเปนการสงเสริมใหสามารถเขาถึงเรื่องของ “วิชชา” ไดอยางซาบซึ้ง 
เบกิบาน และเปนสุขในขณะที่ศกึษาเรียนรูอยูนั้นเอง

การทีจ่ะวัดรายละเอยีดของ “วิชชา” ลงในหลักสตูรนั้น มแีหลงขอมูลที่จะหาไดไมยาก โดยเฉพาะจากหนังสือชุด “ธรรมโฆษณ” และเรื่องอื่นๆ ของ
ทานอาจารยพทุธทาส เปนตน แตสิ่งที่อาจจะเปนปญหากค็อื วิทยากรหรือครูที่มคีวามรูความเขาใจในเรื่อง “วชิชา” อยางใกลเคียงเนื้อแทของเนือ้หาสาระของเร่ืองนี้  
ที่สามารถสอนและอบรมศิษยไดอยางถกูตอง ชดัเจน มีชวีิตชีวา จนผูเรยีนไดสัมผัสกบั “วชิชา” ดวยใจของตนเองวา แทจริงแลว เรื่องของ “วิชชา” ก็เปนเรื่องชีวติ
ของเรานี้เอง

ผูใดเขาถงึ “วิชชา” ผูนั้นกเ็ขาถึงหวัใจของศาสนาของตน

ในฝายพุทธจักรนั้น วัด ยังเปนจุดรวมของความเคารพนับถอื และเช่ือฟงของบรรดาพทุธศาสนิกชน ถาหากครูบาอาจารยจะนำเร่ืองของ “วชิชา” มาพูด

ใหฟงทลีะเล็กทีละนอยอยางสมำ่เสมอ เชื่อวาคำสอนอบรมของทานยอมซึมซาบเขาใจผูฟงที่มหีลายฐานะ หลายระดับไดโดยไมยากเลย เพราะเขาเหลานั้นมีความ
เคารพศรทัธาเปนพื้นฐานอยูแลวเมื่อรูจกัใครคราญตามระหวาวทีฟ่ง ก็ยอมจะคอยแจมแจงลึกซึ้งขึ้นทลีะนอยๆ ความเขาใจในเรื่องของ “วิชชา” จะชวยปรบัทิฏฐทิี่
ออกนอกลูนอกทางเขาสูความเปนสมัมาทิฏฐิไดมากขึ้นๆ จนที่สุดก็จะเปนพุทธศาสนกิชนที่เขาถงึพระรัตนตรัยไดอยางชุมช่ืนและเบกิบาน

ประโยชนที่จะไดรบัจากธรรมเทศนาที่เนนในเรื่อง “วชิชา” นี้มหาศาลนกั เปนประโยชนตอเนื่องไปถึงลูกหลานที่บาน ไปถงึครูที่โรงเรยีน ถงึญาติพี่นอง 
และเพื่อนบาน จนที่สุด วันหนึ่งผูคนในชุมชนนัน้จะรุงเรืองดวยปญญาภายในที่สองทางใหดำเนนิชีวติอยูในหนทางของความถกูตอง ความดีงาม เกิดประโยชนสุข
และความสงบรมเย็นแกทั้งตนเอง ลูกหลาน เพ่ือนบาน และสมาชิกในชุมชนโดยถวนหนากัน 

ชุมชนเชนนี้เปนชุมชนที่แขง็แรง ยอมเปนกำลังที่แขง็แรงของสงัคมและประเทศชาติบานเมอืงไทย เปนชมุชนที่เราทั้งหลายปรารถนา มิใชหรอื?
นอกจากฝายพุทธจกัรและอาณาจักรที่มีหนาที่รบัผิดชอบการศึกษาในเรื่องของ “วิชชา” โดยตรงแลว หากมกีลุมบุคคลหรือองคกรใดที่บงัเกิดความรู

สกึสำนึกวาเปนหนาททีี่จะตองรวมมือรวมใจกนั เพื่อชวยกนัเข็นเรอืที่กำลังจมโคลนใหแลนออกสูมหาสมทุรใหจงได เพือ่ความอยูรอดและความรมเย็นเปนสขุของ
เราทั้งหลายรวมกัน ดังตัวอยางที่มลูนิธเิดก็และเสมสิกขาลัย ไดรวมกันจัดทำโครงการที่มชีื่อวา โครงการเสรมิสรางผูนำชาวพทุธรุนใหมสำหรับสังคมไทยในอนาคต 
นี้เปนส่ิงที่ควรแกการยกยอง สรรเสริญ และอนุโมทนาเปนอยางยิ่ง 

เช่ือวา คงจะยังมีโครงการอ่ืนอกีหลายโครงการที่กำลังดำเนนิงาน ที่ชวยกนัพายชวยกนัจ้ำ เพ่ือพาเรือใหถึงฝงแหงความรอดปลอดภัยดวยความสวสัดี
ขอทกุทานผูเสยีสละจงไดรบัความระลึกรูในพระคณุดวยความซาบซ้ึงใจ
การสืบสานปณิธานทานอาจารยพุทธทาสโดยองครวมแตไดกลาวโดยยอนี้ อาจสรุปไดวา มนุษยควรชวนกันศกึษาเรื่องของชวีิต จนไดคำตอบของคำ

ถามที่ถามตนเองวา “เกดิมาทำไม?” แลวคำตอบนี้จะเปนสิง่กระตุนเรงเราใหขวนขวายศึกษาเรียนรูใหเขาใจถงึหวัใจของของศาสนาของตนเพ่ือความมชีวีติที่อสิระ  

สงบเย็นและเปนประโยชนทั้งแกตนเอง และเพื่อนมนุษยไดอยางสมศกัดิ์ศรีทีไ่ดเกิดมาเปนมนุษย
ทานอาจารยพุทธทาสไดอุตสาหะพากเพียรอยางสุดกำลังของทานเพื่อนำ “หวัใจ” ของพระพุทธศาสนากลับคืนมาสูพุทธบริษทั เพื่อเปนแสงสวางนำ

มนุษยสูทางดำเนนิอันประเสรฐิของชีวิต จนไมสามารถมองเห็นความตางกันของเพื่อนมนุษยในโลก
การสืบสานปณิธานพุทธทาสที่สำคญัที่สุด คอื การสบืสาน “ความเปนพทุธทาส” ของทานใหยืนยงถาวรอยูในดวงจิต ตลอดกาล
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ววิาทะระหวาง ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ ปราโมช กับทานพทุธทาสภิกขุ: ความหมายทางการเมือง
สายชล สัตยานรุกัษ

ในกลางทศวรรษ ๒๕๐๐ นั้น สงัคมไทยรับรูวา ปราชญที่มคีวามรอบรูเกี่ยวกับพุทธศาสนามากที่สุด 

มอียูสองทาน คือทานพุทธทาสภกิขุ กับ ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ ปราโมช เมื่อปราชญสองทานนี้แสดงทัศนะทางพุทธ

ศาสนาแตกตางกัน จึงกลายเปน “ววิาทะ” สำคัญ ที่นำไปสูการถกเถียงสบืตอมาอีกนาน วาทศันะใด “ถกู” 
และทัศนะใด “ผิด” และตราบจนกระทั่งถึงปจจบุนั ก็ยงัไมมี “คำตอบสดุทาย” ที่ทกุฝายเห็นพองตองกัน เนือ่ง
จากเปนเรื่องของ “ทศันะ” ไมใช “ขอเท็จจริง” ดังนั้น การทำความเขาใจในเชิงการเมอืงวัฒนธรรม วามีความ
หมายอะไรอยูเบ้ืองหลัง “ววิาทะ” ระหวางปราชญทั้งสอง จึงนาจะมีประโยชนอยูไมนอย

เปนที่ทราบกนัดีวา “วิวาทะ” ระหวาง ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ ปราโมช กับทานพทุธทาสภิกข ุเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ 

เปน “ววิาทะ” ระหวางความคิดกระแสหลักกับความคดิทวนกระแส แตอะไรคือความคิดกระแสหลกัที่ฝาย ม.ร.

ว.คกึฤทธิ์เปนตวัแทน และอะไรคือความคิดทวนกระแสที่ทานพทุธทาสภิกขเุสนอ ยงัเปนเรื่องที่นาจะทำความ

เขาใจใหชัดเจน เพื่อจะมองเห็นมรรควธิทีี่จะสบืทอดปณิธานของทานพทุธทาสภิกขอุยางมีพลงั
ในที่นี้ ใครขอหยิบยกความคิดกระแสหลกัและความคิดทวนกระแสขึ้นมาวิเคราะหเพียงสองเรื่อง 

โดยที่ความคิดทั้งสองเรื่องนี้สะทอนทั้งปญหาหลักของสังคมการเมืองไทย และทางเลือกสำหรับการหลุดพน
จากปญหาดังกลาวดวย

เร่ืองแรก คือ เร่ืองการเมืองการปกครอง

ในทศวรรษ ๒๕๐๐ คือในยุคของจอมพลสฤษดิ์และจอมพลถนอม (และตราบจนกระทั่งปจจุบัน) 
การปกครองแบบรวมศนูยอำนาจเปนลักษณะเดนของสงัคมการเมืองไทย การปกครองแบบนี้ ดำรงอยูไดดวย
ความชอบธรรมที่มาจากอุดมการณทางการเมอืงที่เรยีกวา “ประชาธิปไตยแบบไทย” และ “การปกครองแบบ
ไทย” อุดมการณนี้ไดรับการถายทอดปลูกฝงจนครอบงำสงัคมไทยตลอดมา แมวาคนไทยในปจจบุนัจะมิไดใช
ชื่อขางตนในการเรียกระบอบการเมืองการปกครองของตนอีกแลวกต็าม 

ตามอุดมการณ “ประชาธิปไตยแบบไทย” หรอื “การปกครองแบบไทย” นั้น ”ผูนำ” หรือฝายบริหารพึง
มีอำนาจสงูสุดเด็ดขาด ดวยเหตุผลวาคนไทยสวนใหญยังขาดการศึกษาและไมพรอมท่ีจะปกครองตนเอง 

จะเห็นไดวาจนถงึปจจุบัน คนไทยสวนใหญกย็งัคงใหความสำคญัอยางสูงแก “ผูนำ” ทั้งในการแก
ปญหาและการพฒันาประเทศ แตไมคอยเหน็ความสำคัญของการทำใหภาคสังคมเขมแขง็ ในขณะที่สภาผู
แทนราษฎรในทศันะของคนไทย กเ็ปนองคกรที่ “สรางปญหา” มากกวาจะชวยแกปญหาหรอืสรางความเจรญิ
กาวหนาใหแกบานเมือง ความไมไววางใจของคนไทยที่มีตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีมาก จนกระทัง่รฐัธรรม

นญูฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ พยายามสรางขอกำหนดตางๆ เพื่อกีดกันและควบคุม “เสรภีาพ” และ “อำนาจ” ของผู

แทนราษฎร ในขณะท่ีให “อำนาจ” และความมั่นคงอยางสงูแกฝายบริหาร
คนไทยโจมตีผูแทนราษฎรอยูเสมอ โดยไมตระหนักวา การเรียกรองและการตอรองของผูแทนราษฎร 

(จะเปนไปเพื่อบรรลุประโยชนสวนตัวหรือสวนรวมกต็ามที) เปนปจจยัสำคัญในการควบคมุฝายบรหิาร เมือ่ผู

แทนราษฎรทำผิดพลาด คนไทยจะมุงโจมตทีีต่วัผูแทนราษฎร โดยไมมีความสำนกึเทาที่ควร วาการมีผูแทน
ราษฎรที่เลวรายนั้น เปนผลมาจากความเลวรายของภาคสงัคมเองเปนสำคญั แมแตในปจจุบนั เมื่อความลม
เหลวของระบอบรฐัสภาไดรับการอธบิายวาเปนผลมาจากการที่ชาวชนบทเปนฝายเลอืกผูแทนราษฎร และคน
ชั้นกลางในเมอืงเปนฝายโคนลมรัฐบาลที่มีผูแทนราษฎรเสยีงขางมากหนุนหลัง แตก็ยังไมมอีงคกรใดที่สามารถ

 ผูเขียนวเิคราะหจากหนงัสือท่ีรวบรวมโดย อรณุ เวชสุวรรณ วิวาทะระหวาง ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช กับทานพุทธทาสภิกขุ. พมิพครั้งท่ี ๒ 

กรงุเทพฯ: แพรพิทยา, ๒๕๒๗. 
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เสนอนโยบายที่เปนรูปธรรม ในการทำใหชาวชนบทไดรับความเปนธรรมในการเขาถงึทรพัยากรโดยไมตองพึ่ง
ระบบอปุถัมภ จะมกีแ็ตนโยบายประชานิยมของรัฐบาลที่ทำให “ผูนำ” กลายเปนวีรบุรุษในสายตาของชาวบาน
ท่ัวไป

ปญญาชนกระแสหลักที่สนับสนุนสงเสริมความคดิเกี่ยวกับการปกครอง “แบบไทย” มกัจะพยายาม
ผูกขาดอำนาจในการนิยามความหมาย เพื่อใหคนในชาตยิอมรบัอุดมการณทางการเมอืงที่จรรโลงการปกครอง

แบบรวมศูนยอำนาจ เชน ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งไมเพียงแตจะนิยามความหมายของ “การปกครองแบบ

ไทย” เพื่อจรรโลงระบอบการเมืองแบบรวมศูนยอำนาจในยคุจอมพลสฤษดิ์และจอมพลถนอมเทานั้น หากยัง

ตองการสถาปนา “Dogma” ของพระพุทธศาสนา (ดงัจะกลาวเพิ่มเติมขางหนา) เพราะ ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ตองการ

ใหสงัคมไทยสืบทอดพุทธศาสนาแบบโลกยีธรรม ที่ไดรับการเนนมาตั้งแตสมยัสมบรูณาญาสิทธิราชย (รัชกาลท่ี 

๕-๗) เพราะพระพุทธศาสนาแบบโลกียธรรมนี้ ทำใหคนไทยยอมรับ “ระเบียบ” ของสังคม โดยเฉพาะความ

สัมพนัธแบบ “รูที่ตำ่ทีส่งู” ซึ่งทำให “ระบอบการปกครองแบบไทย” (ที่ผูนำมอีำนาจเด็ดขาดสูงสดุ) ดำรงอยูได
อยางมเีสถยีรภาพ

เห็นไดชดัเจนวา ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิพยายามรักษา “จิตใจแบบไทย” ท่ีมาจากการยึดม่ันใน “ความเปนไทย”  

ดานตางๆ เชน ความจงรกัภักดีอยางสงูสุดตอพระมหากษัตริย, การนบัถือพทุธศาสนาแบบโลกียธรรม, การใช

ภาษาไทยอยางถกูตอง, ความซาบซึ้งในศลิปะไทยอันวิจติรอลังการ แตเตม็ไปดวยความประณีตออนชอย และ

การประพฤตปิฏบิตัตินอยางถูกตองตามแบบแผนของมารยาทไทย ฯลฯ “ความเปนไทย” ทั้งหลายเหลานี้ ทำให
เกดิระเบียบและความสงบสขุในสงัคม เพราะคนตางชั้นกันมคีวามสัมพันธกันอยาง “รูที่ต่ำที่สูง” ภายใตกรอบ
ศลีธรรมของพระพุทธศาสนา และยังทำให “การปกครองแบบไทย” เปนการปกครองที่ด ีเนื่องจากผูนำมี
คุณธรรม ทำการปกครองดวยความเมตตาเอื้ออาทรเสมือนบิดาปกครองบตุร จนสงผลใหเกิดสภาวะ “เมอืง
ไทยนี้ดี” คอื เต็มไปดวยระเบียบ ความสงบสุข ความมั่นคง และความเจริญกาวหนา และประชาชนก็อยูเยน็
เปนสขุ

“ความเปนไทย” ที่ ม.ร.ว.คกึฤทธิ์นยิาม ชวยสรางความชอบธรรมแกระบอบการเมืองแบบรวมศนูย

อำนาจ ซึ่งเชื่อกันวาเปนระบอบการเมืองที่มีสมรรถภาพในการพัฒนาและสรางความมั่นคงแกชาติไทย รวมทั้ง
ทำใหชาตไิทยรอดพนจากการครอบงำของลทัธิคอมมิวนิสต “ความเปนไทย” นี้มพีทุธศาสนาเปนหัวใจสำคญั

อยางหนึ่งนอกเหนอืจากพระมหากษัตริย ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ไดใชพทุธศาสนาในการสรางคำอธบิายถงึคุณคาหลาย

อยางใน “ความเปนไทย” เชน พุทธศาสนาเปนแหลงที่มาของทศพิธราชธรรม ซึ่งทำใหพระมหากษตัริยทรงเปน
พลงัทางศลีธรรมของสงัคมและทรงเปนที่พึ่งสุดทายของประชาชน ทรงดูแลใหรัฐบาลปกครองประเทศในวิถี
ทางที่ถกูตองเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข ขณะเดียวกนัธรรมะของพทุธศาสนากท็ำให “ผูนำแบบไทย” มี

ความเมตตาเอื้ออาทร สามารถเสียสละประโยชนสวนตวัเพือ่บานเมือง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์พยายามแสดงใหเห็นดวย
วาพทุธศาสนาเปนแหลงที่มาของ “ความเปนไทย” อนัสูงสงดีงามในดานอื่นๆ อีกหลายดาน เชน ศิลปะไทย 
ขนบธรรมเนยีมประเพณีไทย ภาษาและวรรณคดไีทย มารยาทไทย ฯลฯ แมแตเสรภีาพแบบไทยกด็ีกวาเสรี
ภาพตามลัทธเิสรีนิยม เพราะเปนเสรีภาพทางใจที่มาจากการบรรลธุรรมของพทุธศาสนา นอกจากนี้ธรรมของ
พทุธศาสนายังทำใหคนไทยไมมีความทุกขมากจนเกินไป และหากผูใดมีความทุกขจนทนไมได พุทธศาสนาก็

ใหทางออกไวแลว (โดยไมจำเปนตองหันไปหาลทัธิคอมมิวนิสต) น่ันคอืการบวช

ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิเนนดวยวา แมวาความสมัพันธทางสังคมแบบไทย จะมีการแบงชั้นอยางละเอียดซับซอน 

และคนไทยตองสัมพันธกนัโดย “รูที่ต่ำที่สงู” ซึ่งเปนความสัมพนัธที่ไมเสมอภาค แตพทุธศาสนาก็ชวยใหไมเกิด
การกดขี่ขูดรดี เพราะ “ผูใหญ” ใหความเมตตากรุณาตอ “ผูนอย” ในขณะที่ “ผูนอย” ก็ซื่อสัตยและกตญัู
กตเวทีตอ “ผูใหญ” ทำใหสังคมไทยมรีะเบียบและความสงบสุข นอกจากนี้ความเชื่อในกฎแหงกรรมของพุทธ
ศาสนา คอื “ทำดีไดดี ทำชั่วไดชั่ว” ยังสงผลใหสงัคมไทยไมเกดิการแบงชั้นอยางตายตัว แตเปดโอกาสใหมกีาร
เล่ือนช้ันได และบคุคลท่ีอยูใน “ท่ีสงู” หากทำชั่วก็จะถูกลดชั้นลงมา
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เมื่อพิจารณาบทบาทของ ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ในการสราง (construct) “ความเปนไทย” ดงักลาวขางตน ก็

จะชวยใหเขาใจไดงายวา เพราะเหตใุด ม.ร.ว.คกึฤทธิ์จึงเนนแตโลกียธรรม น่ันกค็อื เฉพาะโลกยีธรรมก็เพียงพอ

แลวสำหรับการทำใหความหมายของ “ความเปนไทย” ชวยตอบสนองวัตถุประสงคทางการเมืองของ ม.ร.ว.คกึ
ฤทธิ์ การเนนโลกุตรธรรมเสียอกี ที่จะทำให “ชาติไทย” และ “ความเปนไทย” กลายเปน “มายา” คอืปราศจาก
แกนสารอันพึงยึดถอื และ “ความรักชาต”ิ กจ็ะกลายเปนมิจฉาทิฐิที่เกดิแตอวชิชาไป ในขณะที่ “การพัฒนา” 
เพื่อสรางความเจริญรุงเรอืงทางวตัถุแกชาติก็จะปราศจากความหมาย เพราะหลกัไตรลกัษณของโลกตุรธรรม
ทำใหทกุสิ่งไมมีตวัตนท่ีเท่ียงแท จงึไมควรยึดมั่นถอืมั่นในสิง่ใดทั้งส้ิน

ในเร่ืองการเมืองการปกครองน้ี ทานพทุธทาสเสนอทศันะทีต่รงกันขามกับความคดิกระแสหลัก 
ทานพุทธทาสใหความสำคัญอยางสูงแกเสรภีาพ รวมทั้งเสรภีาพทางปญญา หรือเสรภีาพในการ “ตี

ความ” (อันมผีลอยางลกึซึ้งตอความสมัพันธเชิงอำนาจ) เห็นไดชัดในทัศนะเกี่ยวกบั Dogma ทางศาสนา ทาน 

“วพิากษ” วา

ขอที่อาจารยคึกฤทธิ์เสนอวา ในพุทธศาสนานี้ ควรจะมดี็อกมา (Dogma) กนัขึ้น
เสียที 

เรื่อง Dogma นี้ อาตมารูสกึวา มีความเหน็ตรงกันขามโดยประการทั้งปวงกับ

อาจารยคกึฤทธ์ิฯ...

...ในพุทธศาสนา  ซึ่งเป นศาสนาอิงป ญญานั้น  ส ิ่งซ ึ่ง เร ียกว า  Dogma หร ือ 

Dogmatic System น้ีมไีมได ...

สิ่งที่เรยีกวา ดอ็กมา (Dogma) นั้น กค็ือ มติที่องคการที่ทรงอำนาจของศาสนา

นั้นบญัญตัขิึ้น ใหถือกันอยางที่ไมใหวิพากษวิจารณแตประการใด ใหเชื่อ ใหยอมรับ

ดวยอำนาจหรอื Authority ของศาสนานั้น เขาเรยีกวา Settle opinion แปลวา มติ

ตายตวั และกต็ั้งไวอยางท่ีเรียกวาผูกขาด 

ขอใหนึกถงึคำวา Dogma หรอื Dogmatic ในภาษาพูดธรรมดา คือการพูดอยาง

ปดปากคนอ่ืน...มอีำนาจพูดไดขางเดียว คนอ่ืนพูดไมได...
พระพุทธเจาตรัสวา ทานจงเปนอิสระในการที่จะคิด จะนกึ จะพิจารณา จะเขาใจ

ในขอปฏบิตันิั้นๆ และมีหลักในการที่จะพึ่งตวัเองเสมอ...ปลอยใหเปนอิสระที่จะคิดจะ

วนิิจฉัย (หนา ๑๔๕-เนนโดยผูเขยีน)

กลาวไดวา การปฏเิสธ Dogma กค็ือการปฏิเสธอำนาจเผด็จการนั่นเอง ที่สำคญักค็อื ทานพุทธทาส

ภกิขปุฏเิสธอำนาจเผด็จการทางความรูสึกนกึคิด ซึ่งเปนอำนาจเผด็จการที่ซึมลกึที่สุด และมีผลอยางลึกซึ้งที่
สุดตอพฤติกรรมทางสงัคมของผูคน 

ในเรื่องสภาผูแทนราษฎร ม.ร.ว.คึกฤทธิ์โจมตีสมาชกิสภาผูแทนราษฎรอยูเสมอ โดยเฉพาะในแงที่

ขาดความรูความสามารถและแสวงหาผลประโยชนสวนตัว ในการสนทนาธรรมกบัทานพุทธทาสภิกขุ ม.ร.ว.คึก
ฤทธิ์ไดตั้งขอปุจฉาวา “จะใหสภาของเราเปนหลกัฐานของแผนดินโดยเรียบรอย ตอไปวนัขางหนากค็วรจะมีวธิี

การอยางไรตอไป ที่จะใหคนทั่วไปไดเลือกสัตบุรุษเขามานั่งในสภา” (หนา ๑๑) ทานพุทธทาสภกิขไุดวิสัชนา

 โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมใน สายชล สัตยานรุักษ, การเมืองและการสราง “ความเปนไทย” โดย ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช (อยูในระหวาง
ดำเนนิการจดัพิมพโดยสำนักพมิพมตชิน)
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โดยใหความสำคัญแกภาคสงัคมเปนอยางมาก คือเนนฝาย “ผูมีสทิธิเลอืก” มากกวาฝายผูเสนอตวัใหเลือก ดงั
ความวา

“...ปญหาขอนี้เปนปญหาของประเทศชาติทเีดียว...คอืเรื่องสำคัญอยูที่ผูเลือก ถา

ผูเลอืกไมเปนธรรมเสยีเอง ตวัผูมีสทิธิเลือกนั้นไมประกอบดวยธรรมเสียเอง ก็ยอมเหลือ

วิสยั สุดวิสยัที่จะไปเลือกผูที่ประกอบไปดวยธรรมมาเปนที่ประชมุ หรือเปนสภาได” (หนา 

๑๑-เนนโดยผูเขียน)

ทานพุทธทาสภิกขุเนนดวยวา

“ถาสวนมากของคนไทยเราประกอบดวยธรรม กฎหมายก็ยอมจะประกอบไป

ดวยธรรม...เพราะฉะนั้นเราไมตองกลวั หรือไมตองสงสัยวา จะไมมีกฎหมายที่เปดโอกาส

ใหผูที่มีธรรมเขามานั่งในสภา เพราะฉะนั้นเราชวยกันเปนผูประกอบไปดวยธรรมไป

ตั้งแตตน ตั้งแตประชาชนพลเมือง” (หนา ๑๓-เนนโดยผูเขียน)

ระบอบการปกครองที่ดตีามทศันะของทานพทุธทาส จึงเกดิขึ้นและดำรงอยูไดดวยการที่ “ประชาชน
พลเมอืง” ประกอบไปดวยธรรม มิใชระบอบการปกครองที่ใหความสำคัญแตเฉพาะ “ผูนำ” เพราะเชื่อวา

ประชาชนตกอยูในวฏัจักร “โง-จน-เจ็บ” ดังที่เปนอยูในความคิดกระแสหลกั ประชาธิปไตยในทัศนะของทาน

พทุธทาสภิกข ุนับเปนประชาธิปไตยที่มีประชาชนเปนหวัใจ มใิชเปนเพยีงผูถกูปกครองที่เฝารอคอยความ
เมตตากรุณาจากผูนำ

เร่ืองท่ีสอง คอืเร่ืองวัฒนธรรมบริโภคนิยม
ในขณะที่เนนการธำรงรักษา “ความเปนไทยทางจิตใจ” ความคิดกระแสหลักในสงัคมไทยใหความ

สำคัญแก “การพฒันาทางวัตถแุบบตะวันตก” อยางเตม็ที่ การเนนพุทธศาสนาแบบโลกยีธรรมและการปฏิเสธ

โลกุตรธรรมของปญญาชนกระแสหลกั (ซึ่ง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เปนหนึ่งในบรรดาคนเหลานั้น) นบัเปนความ
พยายามที่จะทำใหคนไทยทำงานตามคำขวัญ “งานคือเงนิ เงินคืองาน บนัดาลสุข” อันเปนการสงเสรมิใหคน

ไทยมองเห็นการบริโภค (หรือการใชเงินซือ้ความสขุ) เปนอดุมคตขิองชีวิต มใิชการทำงานดวย “จิตวาง" เพื่อให
การทำงานหมายถงึการปฏิบตัิธรรม ท่ีมีความหลุดพนจากความทุกขเปนเปาหมาย

หวัขอธรรมที่อภิปรายในวนัที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๐๖ คือ “ธรรมในฐานะเครื่องมือสรางคน สรางชาต ิ

และสรางโลก” ประเดน็ที่ ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ยกขึ้นมาปุจฉา คอืความหมายของ “การพัฒนา” อันเปนการ “สรางคน 

สรางชาต ิและสรางโลก” ในแนวทางท่ีถอืวา “งานคอืเงนิ เงินคืองาน บนัดาลสุข” ความหมายของ “การพัฒนา” 

เชนนี้ จึงทำใหพุทธบริษัท “อยูๆ ไปก็บงัเกิดความทอใจ คือเห็นวาจะทำอะไรไปกไ็มมีประโยชน...อยูไปก็

เหน่ือยหนายใจ” (หนา ๓๒) 
ทานพุทธทาสภิกขุไดปฏเิสธความคดิกระแสหลักที่กลาวมาขางตนอยางถึงรากถึงโคน ดวยการ

วพิากษความหมายของ “การพัฒนา” ในกระแสหลกั พรอมกับเสนอคำนิยามใหมดวย
 
“พทุธศาสนากม็คีวามมุงหมายที่จะพัฒนา แตระมดัระวังอยางยิ่งที่จะใหเปนการ

พัฒนาจรงิๆ ภาษาบาลคีำนี้สบัสน พัฒนาแทคอืเจรญิจรงิๆ นั้น ทานใชคำวา “ภว”ํ เชน สุ

วชิาโน ภว ํโหติ - ผูรูดเีปนผูเจรญิ สวนคำวา ”วฑฺฒนา” ที่มาเปนภาษาไทยวา “วฒันา” ที่

เราใชก ันอยูน ี้ กลบัเปนความเจริญที่ไมพึงปรารถนา คือหมายถึงรกรงุรงั เชน น สิยา 

โลกวฑฒฺโน- อยาทำโลกใหเจริญ นี่หมายความวาอยาเปนคนรกโลก...ฉะนั้น ตองระมัด
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ระวงัใหดวีา จะตองพฒันาชนดิที่ใหเปน “ภว”ํ นี่คอืความเจรญิ ไมใชพัฒนาอยางรกรุงรัง

มากๆ ขึน้ เหมือนหญารกเขากเ็รียกวาเจรญิเหมอืนกัน” (หนา ๓๕-เนนโดยผูเขียน)

เหน็ไดชดัวา ทานพทุธทาสพยายามทวนกระแสการนิยามความหมายคำวา “การพฒันา” ในความ

คิดกระแสหลกั ทานระบุอยางตรงไปตรงมาวา “ที่สำคัญ...กค็อืวา พัฒนานี ่พุทธศาสนามิไดมุงหมายใหพฒันา

ทางวัตถ ุมุงหมายใหพัฒนาในทางจติ” (หนา ๓๕) 

เมื่อ “การพฒันา” มุงไปที่เรื่องจติใจ ทัศนะของทานพทุธทาสภกิขเุกี่ยวกับการทำงาน หรือการทำ
หนาที่ใดๆ กต็าม ยอมเนนใหพยายามกระทำดวยจติวาง ปราศจากความยดึมั่นถือ “เราจะตองถือหลักวา ทำ

งานเพื่องาน คอืเพื่อปฏิบตัิธรรม แลวไดเงินดวย ไดบญุดวย” (หนา ๕๓) 
ทานพุทธทาสภิกขุเตอืนวา “ถาเราจะพดูวา งานคอืเงิน เงินคอืงานนี้ เราจะตองอธบิายกนัใหดี เพราะ

วาถาเผลอนดิเดียว มันเปนงานเพื่อเงิน” (หนา ๕๔) ทานเนนดวยวา ความเขาใจผิดวา “งานเพื่อเงิน” นี้เองที่ทำ

ใหเกิดลัทธคิอมมวินิสต เพราะ “ถางานเพื่อเงนิแลว จะกระเดยีดไปในทางหลงเงินบชูาเงิน จะเลยเปนอุดมคติที่
วากรรมกรจะยื้อแยงนายทุน นายทนุกไ็มเผือ่แผ และแลวลทัธิคอมมิวนิสตกเ็กิดขึ้น นี่ถาวางานเพื่องานมันได
บุญดวย และเงินก็ไดดวย แลวนายทุนก็เผื่อแผ และกรรมกรก็สันโดษ พอใจในการปฏิบัติธรรมของตวั คืองาน 

และไมยื้อแยงแลว ลัทธิอยางลทัธิคอมมิวนิสตก็ไมอาจเกดิขึ้นในโลก” (หนา ๕๔)

ทานพุทธทาสภิกขุ ปฏเิสธทั้งลทัธิคอมมิวนิสตและลทัธิทุนนยิม-บริโภคนิยมที่เนนการพัฒนาทางวัตถ ุ

เพราะทานเหน็วาการเกิดมา “เพื่อกิน เพื่อกาม เพ่ือเกียรต”ิ  น้ันเกดิจากอวิชชา ทานเสนอทางเลอืกท่ีเปน “วชิชา”  

คอื ธรรมะของพุทธศาสนา ซึ่งเห็นวามนษุยนั้น “เกดิมาเพื่อจะไดหยดุเกิด” (หนา ๓๘) ทานชี้แจงวา “พทุธ

ศาสนามิไดมุงหมายใหพฒันาทางวัตถุ แตมุงหมายใหพฒันาในทางจติ ...ใหพฒันาดวยความรูสึกที่ถกูตองใน

ทางจิตใจ แลวควบคมุวัตถไุด และวัตถกุต็องไมรกรุงรังเหมือนหญารก แตกม็ีความเปนอยูที่สบาย ที่เหมาะสม

ที่สุดสำหรับมนุษยเรา” (หนา ๓๖) และ ทานไดวพิากษวจิารณวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยม (ที่ขยายตวัขึ้นจาก

นโยบายการพฒันาของรัฐ) อยูเสมอ เปนตนวา 

“การกนิอาหาร การอยูอาศัย ...แทนที่จะเคารพในความมุงหมายวากินเพื่ออยู
ประพฤติธรรม กลับเปนวาหมนุสิ่งเหลานีใ้หเปนความเอร็ดอรอย หรือเปนอุปกรณของ
กิจกรรมระหวางเพศไปหมด

ทีนี้แมที่สดุจนเครือ่งบำบัดโรค คอืยารกัษาโรค กถ็กูเปลี่ยนใหเปนเครื่องสำอาง หรือ

วาเปนอปุกรณแกกจิกรรมระหวางเพศยิ่งขึ้นทุกที” (หนา ๒๙)

จะเห็นไดว า ทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการปกครองและแนวคดิเกี่ยวกับการพัฒนา ในกรอบของพทุธ

ศาสนาแบบที่ทานพุทธทาสภิกขุเสนอในการ “วิวาทะ” กบั ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ มิไดมคีวามหมายจำกัดเฉพาะในมิติ
ทางศาสนาเทานั้น แตมคีวามหมายในมติทิางการเมอืงอยางชัดเจน ทศันะที่ทานพุทธทาสภิกขุเสนอ จึงเปน

อันตรายตอระบอบการปกครองแบบเผดจ็การ ที่ใชทั้งชาตนิิยม (คอืการเรียกรองใหประชาชนยดึมั่นใน “ชาติ

ไทย” และ “ความเปนไทย”) และการพฒันา (ทางวัตถุ) มาเปนเคร่ืองมอืในการควบคุมความรูสึกนกึคิดของผูคน 

ดงันั้น จงึไมนาแปลกใจที่ ม.ร.ว.คกึฤทธิ์จะทำการตอบโตทานพทุธทาสภิกขุอยางรนุแรงจนกลายเปน “วิวาทะ” 

ท้ังๆ ท่ีทานพุทธทาสภกิขตุั้งใจจะใหการสนทนาธรรมในคราวน้ันเปน “ธรรมสากจัฉา” 

 ทานพุทธทาสภิกขอุธิบายวา “ธรรมสากจัฉา” คือการแสดงธรรมโดยมีการซกัไซในทกุแงทุกมมุ เพ่ือใหเขาใจแจมแจง มใิชเพือ่โตคารม 

(หนา ๗๐)
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 ม.ร.ว.คกึฤทธิ์วจิารณพุทธทาสภกิขุวา “พูดใหมันวกวนนอกลูนอกทาง” (หนา ๑๒๖) และยืนยันวา 

“ถาจิตวางจากความเห็นแกตัวแลว คนก็ไมทำงาน” (หนา ๑๒๕) ม.ร.ว.คกึฤทธิ์เนนดวยวา “ถามนัจำเปนตองยึด 

มันก็ตองยดึ เพราะเรายงัเปนฆราวาส ถาปลอยหมดกอ็ยาเปนฆราวาส...เมื่อเปนฆราวาสมันกต็องสุขบางทกุข

บาง มันไมวาง” (หนา ๑๓๑)
สวนทานพทุธทาสภิกขุกลาววา “ที่วาใหทำงานดวยจิตวางนั้น หมายความวาในขณะที่ลงมือทำงาน

นั้นตองมจีิตวางไมเห็นแกตวั สวนสตปิญญา ความรูสกึผิดชอบชั่วดวีาเรามปีระเทศชาติศาสนา เรามีหนาที่ที่

จะตองทำตอประเทศชาติศาสนา ทำงานเพื่อหนาที่นั้น มนัมีแลว...แตใหพยายามใหสงูขึ้นๆ พอถงึที่สดุของ

ทางฝายด ีมนัก็เขาเร่ืองเหนือดี หรือ “ความวาง” (สุญญตา) น้ีเอง” (หนา ๑๒๖-เนนโดยผูเขียน) 

แมไดฟงขอโตแยงของ ม.ร.ว.คกึฤทธิ์แลว ทานพทุธทาสภิกขุกม็ไิดเปลี่ยนความคดิแมแตนอย “...  
อาตมายงัขอยนืยนัอยูวา หลกัเกี่ยวกบัดำรงสติใหรูสึกเปน “จติวาง” อยูเสมอนี้ ขอใหนำไปใชในทุกกรณี ทุกชั้น 

ทุกวัย และทกุเพศ เทาที่สามารถจะทำได” (หนา ๑๓๖) ทั้งนี้เพราะทานพทุธทาสภกิขุเหน็วา “ที่เรยีกวาทำงาน

ดวยจติวางนั้น ก็คอืเราทำงานตามหนาที่ของเรา...ดวยจติทีไ่มมคีวามเหน็แกตวั ไมมีความรูสกึที่นอมไปในทาง

ที่มีตัวเราหรอืของเรา...เพราะตวัเรานั้นมันไมใชตัวเราจริง มนัเปนเพยีงมายา...เราตองทำงานดวยจิตที่มคีวามรู

สึกไมเหน็แกตัวอยางนี้...แตในขณะเดยีวกันนั้น จติวางนี้กเ็ต็มไปดวยสตสิมัปชัญญะและสตปิญญา...สติ

สัมปชญัญะมันทำใหรอบคอบในการกระทำ สติปญญามันทำใหฉลาดในการกระทำ” (หนา ๑๑๔)

 ในฐานะพุทธศาสนิกชน เราควรสบืทอดปณธิานของทานพทุธทาสภิกขุ ซึ่งไดพยายามกระทำในทกุ

วิถีทาง ใหคนมองเหน็ “พื้นที่” ใหมที่พระพทุธเจาทรงสรางขึ้น ซึ่งทานพทุธทาสภิกขุเรียกวา “อาณาจกัรธรรม” 

(หนา ๘) เปน “พื้นที่” ที่ไมไดแบงแยกระหวางบานกับวัด (คอืมไิดแบงแยกวามธีรรมะที่เปนของพระอยางหนึ่ง 

และของชาวบานอยางหนึ่ง) และมิไดแบงแยกโลกียธรรมออกจากโลกตุรธรรม แตทกุๆ คนทั้งบรรพชติและ

คฤหัสถมีโอกาสบรรลสุภาวะ “จิตวาง” หรือ “นิพพาน” เชนเดียวกนั เพราะการดำรงอยูใน “อาณาจักรธรรม” จะ
ชวยใหมนุษยหลุดพนจากระบอบอำนาจนิยมและวฒันธรรมบริโภคนิยมไปพรอมกัน

อยางไรกต็าม เปนที่นาสงัเกตวา ถึงแมจุดยนืในการมองพทุธศาสนาของทานพทุธทาสภิกขกุับของ ม.

ร.ว.คกึฤทธิ์ จะแตกตางกันมาก แตทั้งสองทานกค็ลายคลงึกันในแงของการไมเหน็ดวยกับลัทธคิอมมวินสิต 

และในผลงานอื่นๆ ก็ลวนแตสะทอนวา อยางมากที่สุดที่ทานพทุธทาสภิกขุกบั ม.ร.ว.คกึฤทธิ์อางอิงมาจาก
ลัทธิมารกซ ก็คอืคำวา “สังคมนิยม” แตก็ตคีวามคำวา “สังคมนิยม” ใหมีความหมายสอดคลองกับจุดยนืเดมิที่

แตละทานมีอยู ดงัปรากฏในการอภิปรายหนาพระที่นั่ง ณ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรของ ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ กบัใน
นโยบายของพรรคกิจสงัคม และในแนวคดิ “ธรรมกิสงัคมนิยม” ของทานพุทธทาสภิกขุ แนนอนวาจากจดุยืน

ของทานพทุธทาสภิกขแุละ ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ ยอมไมอาจกาวไปถงึจุดที่จะยอมรบัในทฤษฎวีวิัฒนาการทางสงัคม 

บนฐานของความเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลติและความสัมพนัธทางการผลติ รวมทั้งปฏิเสธระบบกรรมสทิธิ์รวม
ของลทัธิสงัคมนิยมดวย

อนึ่ง คำอธิบายเรื่อง “การทำงานคอืการทำหนาที่” หรอื “ทำงานเพื่องาน” ของทานพทุธทาสภิกข ุเปน
การอธิบายจากฐานคดิระดับโลกุตรธรรม ซึ่งเมือ่มองจากจุดยนืทางโลกยแลวกจ็ะเหน็ไดวา มีนัยของการยอม

รับความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกจิ-สังคม โดยที่แตละคนตองทำหนาที่ของตนใหดีที่สุด “ถาชาวนาเขารูวา

การทำนานัน้คือการปฏิบัติธรรมแลว เขาจะสนุกสนาน จะอิ่มอกอิ่มใจ จะพอใจในการทำนา ไมใชทำดวยความ

จำเปน” (หนา ๔๘) และดวยทัศนะทางโลกย กอ็าจกลาวไดดวยวา ในทัศนะของทานพุทธทาสภกิขุนั้น ความไม

เปนธรรมที่มีอยูในโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ไมมีผลใดๆ ตอความทกุข-ความสุขของ
ชาวนาหรือกรรมกร ทานพุทธทาสภิกขุกลาววา “หนาที่คือธรรม ธรรมคือหนาที่ เพราะฉะนั้นชาวนาก็ตาม ชาว
สวนกต็าม ขาราชการก็ตาม ผูปกครองก็ตาม ผูถกูปกครองกต็าม แมที่สดุแตยาจกเข็ญใจก็ตาม ทำหนาท่ีของตัว 

น้ันคือการประพฤติธรรม” (หนา ๔๙)
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กลาวไดวา วิวาทะระหวาง ม.ร.ว.คกึฤทธิ์กับทานพุทธทาสภิกขุ มิใชเรื่องของความคดิเห็นทางพุทธ
ศาสนาที่แตกตางกันตามธรรมดา แตลกึลงไปเปนการถกเถียงเกี่ยวกับ “ทางเลอืก” ของสังคมไทย ซึ่งแตกตาง
อยางตรงกันขามกบัความคดิของ “ฝายซาย” ท่ีไดรับการเสนอเปน “ทางเลอืก” ของสังคมไทยเชนเดียวกนั 

การตีความพทุธศาสนาของ ม.ร.ว.คกึฤทธิ์ ทำให “ทางเลือก” ที่เปนกระแสหลัก (คอืการยดึมั่นใน 

“ความเปนไทย” ทางจติใจ และการพัฒนาวัตถใุหเจริญแบบตะวนัตก) เปนทางเลอืกที่ชอบธรรมและพงึ
ปรารถนาสำหรบัคนไทย เพราะ “ทางเลือก” กระแสหลกันี้เปนการ “สรางชาติ” ทำให “ชาติไทย” หรือ “เมือง

ไทยน้ีดี” ตลอดไป สวนการทำงานดวยจติวางน้ัน เปนเร่ืองที่เปนไปไมได ดังท่ี ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิกลาววา 

“ถาอย ูในภ ิกขภุาวะ  ก็คงได ...  จติว าง ...มนัเป นสภาพจติของอรหันต  ชาว

บานสามัญ...การที่จะทำงานดวยจติวางจากความเหน็แกตัวนั้น กระผมยงันกึไมออกวาจะ

ทำอยางไร คือถาทำงานแลวไมถือวางานนั้นเปนงาน ไมถือวาตัวเราเปนผูรับประโยชนของ
งาน หรอืไมถอืวาผูอื่นไดรับประโยชนของงาน ไมถอืวาชาตบิานเมอืงเปนผูไดรับประโยชน

ของงานแลว ก็ไมทราบวาจะทำไปทำไมเหมอืนกัน...(หนา ๑๒๒–๑๒๓-เนนโดยผูเขียน)

สวนทานพทุธทาสฯ เสนอ “ทางเลือกทวนกระแส” โดยมีจุดมุงหมายใหคนมีความทุกขทางใจนอยลง 
ในเบื้องตนของ “ทางเลอืก” นี้อาจยงัมี “ชาติ” ใหยึดถือ แตในบั้นปลายของ “ทางเลือก” นี้ มิใชการ “สรางชาติ” 
แตเปนการ “สละชาต”ิ เพราะ “ชาตไิทย” น้ัน มใิชสิง่ใดเลย นอกเสียจาก “ความวาง” หรือ “สุญญตา” เทาน้ัน 
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ปณิธานของทานอาจารย...คืองานของขาพเจา
แมชศีันสนยี เสถียรสุต

คนทุกคนยอมมวีนัพิเศษซึ่งสำคัญในใจของตัวเอง...ที่แนนอนวา...ตางคนก็ตางจิต...ตางใจ
แตสำหรับพุทธศาสนกิชนทุกคนแลว อาจกลาวไดมวีันน้ีอยูในใจแทบทั้งสิ้น ซึ่งวนัที่วาน้ีก็คอื

วสิาขบูชา

๓ เหตุการณสำคัญของมหาบุรุษแหงโลก เกิดขึ้นในวันน้ี 

ประสตูิ ตรัสรู และ ปรินพิพาน 

การเกิด การรูแจง และการตาย คอืความหมายตรงตามตัว

ทวา ความสำคัญของทั้ง ๓ การณดังกลาวหาไดสิ้นสุดที่มหาบรุษุพระองคนั้นไม

เพราะวันวิสาขบชูา เปนวันที่ประกาศชัยชนะของมวลมนุษยชาต ิวามนษุยผูหนึง่สามารถเปนอิสระ

จากความทุกขไดเพราะการฝกฝน การพึ่งพาตนเองใหพนทกุขได โดยมีพระพทุธเจาเปนบรมครู... 
เปนเสมือนดงัตัวอยางที่จะทำใหมนุษยชาตทิั้งหลายไดเรียนรูวาการเกดิครั้งหนึง่ของเรานัน้ สิ่งสูงสดุที่

เราไปถงึไดคือการเกดิที่ไมเกิดอกีแหงทุกข…

ดังเชนที่ พระพรหมคณุาภรณ (ป.อ. ปยตุโต) ไดเคยเมตตาเขียนไวในบทความเรื่อง ‘วันวิสาขบูชา’ ซึ่ง

กอใหเกิดความเขาใจในความหมายของวันน้ีอยางลึกซ้ึงมากข้ึน...วา

“การประสูติของพระพุทธเจา คอื การประกาศอิสรภาพของมนุษย

การประสูติของพระองคมีความหมายเตือนใหเราระลึกวา คนทกุคนแมจะเริ่มตนชีวิตโดยความเปน

มนุษย มีกำเนดิไมแตกตางกัน แตตอจากจุดเริ่มตนนั้นแลว มนุษยกแ็สดงความเปนสตัวประเสรฐิออกมาดวยความ

เปนผูสามารถที่จะฝกฝนอบรมตนใหสูงขึ้นได...

การตรสัรูของพระพุทธเจาคือ การปรากฏแหงธรรมขึ้นมาเปนใหญสงูสุด

การตรัสรูเปนเครือ่งเตือนใหระลกึวา สิ่งสำคญัที่เปนผลสำเร็จและเปนจดุมุงหมายแหงความเพยีร 

พยายาม และการใชสติปญญาของพระพทุธเจาซึ่งทำใหพระชนมชพีของพระองคกลายเปนสิ่งมีคุณคาอยางที่สุด

นั้น หาใชการไดมาซ่ึงส่ิงสำหรับปรนเปรอบำรุงบำเรอความสุขสวนตนไม แตเปนการเขาถงึความดงีามอยางสงูสุด  

ที่ทำใหพระชนมชพีของพระองคเต็มเปยมสมบูรณ พรอมทั้งเผื่อแผขยายความเต็มเปยมสมบูรณนั้นออกไปใหแก

ชีวติอื่นๆ ดวย เรียกวานำมาซึ่งประโยชนสขุแกโลก การเขาถงึความดงีามนี้เองทำใหเจาชายสิทธตัถะผูเปนมนุษย

กลายเปนพระพุทธเจา ทำใหมีพระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลก ความดีงามที่วานี้ คือสิ่งที่เรยีกวา นำมาซึ่งประโยชน

สขุแกโลก

การปรินิพพานคือ การเตือนจติสำนกึในวถิีชีวติแหงความไมประมาท

การปรินิพพานมคีวามหมายที่เปนอนสุติใหระลึกวา พระชนมชพีของพระพทุธเจา ในฐานะที่เปนชีวติ

มนุษย เมื่อถงึคราวสิ้นสุด กด็บัสิ้นไปตามกาลเวลา แตพระธรรมที่ไดทรงคนพบ เปดเผยไว ทำใหปรากฏในโลก

แลว เปนหลกัแหงความจริงและความดงีามอนัอมตะ ไมคลาดเคลื่อนแตกดับ เปนสิ่งไมตาย ยังคงสองทางแหง

ปญญา เพื่อบรรลปุระโยชนสุขแกหมูมนษุยสืบตอไป

การที่เราบูชาพระพทุธเจานั้น มิใชการทำเพื่อประโยชนแกพระพทุธเจา และพระพุทธเจากม็ไิดทรงตอง

การไดรับผลประโยชนอะไรจากเรา แตเมื่อเราบูชาพระพุทธเจา ผลดีหรือประโยชนก็เกิดแกตวัเราผูบชูานั้นเอง 

ทั้งแกชีวิตของเรา และแกสงัคมของเราทั้งหมด

เมื่อเราบชูาพระพุทธเจา จติใจของเรากโ็นมนอมไปในทางแหงความดีงาม ทำใหจิตใจเจรญิงอกงาม เอบิ

อิม่ เปนสุข เมื่อเราบชูาพระพทุธเจา เรากน็อมนำเอาพระคุณความดขีองพระพุทธเจาเขามาไวในจิตใจของเรา ทำ

ใหเรามั่นใจทีจ่ะดำเนินตอไปในวิถทีางแหงความดีงาม และประพฤติปฏิบัตติามอยางพทุธจริยาของพระองค
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เมื่อเราบชูาพระพุทธเจา กเ็ปนการเตอืนใจตัวเราเองใหระลกึถึงธรรมะทั้งหลายที่พระองคทรงสั่งสอน

ซึ่งเราจะตองเพียรพยามยามปฏิบัติบำเพญ็ใหกาวหนาตอไปจนกวาจะจบสิ้นสมบรูณ

เมื่อเราทั้งหลายพากันบูชาพระพทุธเจา กจ็ะเปนสัญญาณของการที่เราเคารพยกยองนยิมบคุคลที่ดมีี

ธรรม และการเคารพเชดิชธูรรมที่เปนความดีและความจริง ซึ่งหากสงัคมยังยดึถือในการบชูาอยางนี้ สงัคมกจ็ะ

ดำรงรักษาธรรมไวได และธรรมกจ็ะคุมครองรกัษาสงัคมใหมีสนัติสุขอยางย่ังยืน”

เพราะพระธรรมที่พระพุทธองคไดทรงคนพบและเผยแผออกไปสูสรรพชวีิตนั้น ไดถกูพิสจูนและเห็น

จรงิแลว...กาลตอมา บุรุษอีกผูหน่ึงจึงตัง้ปณิธานเม่ือแรกอุปสมบทวา

“จะใชชีวติใหเปนประโยชนตอเพื่อนมนษุยใหมากที่สดุเทาที่จะมากได”

และหลังจากการใชชวี ิตอยูภายใตร มกาสาวพสัตรช วงเวลาหนึ่งแลว ทานกไ็ดกลาวคำปฏญิาณ

มอบกายถวายชีวติเปนทาสของพระพุทธองควา

“ขาพเจาขอมอบชีวิตและรางกายนี้แดพระพุทธเจา ขาพเจาเปนทาสของพระพุทธเจา พระพทุธเจาเปน

นายของขาพเจา เพราะเหตุนี้ขาพเจาจึงชื่อ พุทธทาส"
คำปฏิญาณในครั้งนั้นไดถูกยดึและใชเปนหลักในการดำเนินชีวติและการทำงานเพื่อพระธรรมมาตลอด

ระยะเวลา ๕๖ ป จนวาระสดุทายของชวีิต

อยางที่ครั้งหนึง่ ทานอาจารยไดเคยชกัชวนใหทกุคนถือหลักเกณฑอยางเดียวกันวา 

“โลงศพของเรา กค็ือความดีที่ทำไวในโลก ปาชาของเรา ก็คอืประโยชนทั้งหลายที่เราไดชวยกนัทำไว 

เพื่อประโยชนแหงเพื่อนมนษุย” 

และเพราะการสั่งสอนของทานอาจารยอยูในทกุการกระทำ ไมวาจะเปนการเกดิ การดำเนินชีวติเพื่อผูอ่ืน  

หรอืการตาย ดังนั้น เราจึงสามารถมองเห็นถงึปณธิาน ๓ ประการที่ทานอาจารยไดเคยฝากไวให...
พยายามชวยใหทุกคนเขาถงึหัวใจของพระพุทธศาสนา

อิทปัปจจยตา ตถาตา สุญญตา ซึ่งนำไปสูการไมเหน็แกตวัทุกระดบั ซึง่เปนจุดมุงหมายของทกุศาสนา

พยายามทำความเขาใจอนัดีระหวางศาสนา

ยงัจะตองมีหลายศาสนา ตองทำความเขาใจเพื่อรวมมือกนั ทำการชวยมนษุยชาติ อยาเปรียบเทยีบเพื่อ

หาความแตกแยก ถึงยุคหน่ึงจะมีเพยีงศาสนาเดยีว

พยายามดงึคนออกมาเสยีจากอำนาจวัตถุนิยม

วตัถุนยิม เปนความรูที่ขาดสติปญญา เปนทาสตา หู จมูก ลิ้น กาย มีสตปิญญาใชอายตนะเพื่อการศึกษา 

ใหวัตถเุพียงแครบัใชจิต ใหจิตอยูเหนอือำนาจสิ่งใดๆ ความสขุที่แทจริงอยูเหนือวัตถุ 

สำเร็จเมื่อใด โลกก็เปนนครอมตมหานพิพาน

ปณิธานทั้ง ๓ ขออนัเปนมรดกที่ทานอาจารยฝากไวจะไมมคีวามสำคญัใดๆ เลยหากเหลาลูกศิษยลูกหา

ของทานอาจารยยังอาน ยังฟง แลวเพกิเฉย เพราะผูที่จะไดรับมรดกทีแ่ทจริงของทานอาจารยนั้น คอืผูที่ลงมือทำ

งาน และปฏิบตัจิริง เหน็ผลจรงิ ตามคำสอนของทานอาจารยเทานั้น

...
ครั้งหนึ่ง เมื่อเริ่มตนสราง ‘เสถียรธรรมสถาน’ ขาพเจาไดเคยเขาไปกราบเรียนถามทานอาจารยพุทธ

ทาสภิกขเุพื่อปรึกษาและขอหลักในการทำงาน ทานอาจารยไดใหอดุมคติในการทำงานสรางเสถียรธรรมสถานวา 

ทำงานใหสนุก เปนสุขในขณะทำงาน กินเก็บใชแตพอประมาณ ที่เหลอืแบงปนตอเพื่อนมนษุย ตราบเทาวนันี้

เสถยีรธรรมสถานกาวยางแหงการเรยีนรูสูปที่ ๒๐ 

เพราะ สิ่งนี้มี ส่ิงนี้จงึมี...ต้ังแตการทำงานสรางโลกผานเด็ก ทานอาจารยบอกวา อยากใหโลกเปนอยางไร  

ทำใหเดก็เปนอยางนั้น เราไดทดลองทำงานชวยเหลือเดก็ใน ‘บานสายสมัพันธ’ มาระยะหนึ่ง และพบวา เราทำ

งานบานสายสัมพันธคือสายสมัพนัธระหวางชวีติกับชีวิต ที่ผูหญิงถกูกระทำความรุนแรงทางเพศแลวมผีลทำให

เกิดการมีบุตรทีไ่มพงึประสงค แมจะเปนการทำงานที่ปลายเหตุ แตเรากไ็ดเรยีนรูกบัเดก็ ใหเด็กเปนครูของเราวา
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ถาจะสรางโลกตองทำงานสรางเด็ก เราจงึกลับมาทำงานที่ตนเหตุ โดยสรางครอบครัวแหงสตปิญญา ใหพอแม

เตรียมความพรอม โดยการปฏิบตัิด ีปฏิบตัิชอบ เตรียมรบั “จิตที่ประภสัสรตั้งแตนอนอยูในครรภ” ซึ่ง เปนการทำ

งานตนเหตุในการสรางมนุษยชาติ และการปนเดก็ใหเปนมนุษยโดยใชกระบวนการของการทำงานตามอดุมการณ 

จากงานปลายเหตุมาสูงานตนเหตุ โดยการสรางโลกโดยผานเดก็ ตามโครงการ ‘จติประภสัสรตั้งแต

นอนอยูในครรภ’ อนัเปนการประคับประคองจิตใจของสมาชกิในครอบครวั ที่ฝกใหเด็กๆ ไดรูจักการดจูติรูจิตให

ตดิตอ และรูจกัการกระทำกิจตออริยสจัสี่ซึ่งเปนกิจที่พระผูมีพระภาคเจาทรงดำรวิา พอแมมีหนาที่ตองสอนลูก

ตั้งแตยงัเปนทารก ซึ่งมไิดหมายถงึเดก็ออนแบเบาะเทานั้น แตหมายถึงเด็กที่รูฟง รูคิด รูสื่อสารโตแยงอยางมีเหตุ

ผลได ซึ่งการทำงานสรางโลกโดยผานเด็กนั้น ขาพเจาทำงานโดยดำเนินตามอุดมคตขิอง ทานพทุธทาสภิกขุ เรื่อง

การ ‘ปนเด็กใหเปนมนุษย’ ซึ่งการนี้ ทานอาจารยสอนวา การจะปนเด็กใหเปนมนุษยไดนั้นตองอาศัย ‘บรมธรรม’ 

กลาวคือ แมแตทารกเองกต็องม ี‘บรมธรรม’

บรมธรรม คือ ธรรมที่มีเนือ้หาลึกซึ้งสูงสุดของชีวติ เปนยอดสดุของทกุสิ่ง ดวยเหตุนี้ ธรรมชาติจึงถูก

จัดสรรใหยอดสดุนั้นอยูในฐานะที่ เปนพื้นฐานของทุกสิ่ง ไปพรอมกนัดวย ซึ่งแนนอนวาจะตองเกี่ยวของกับ

มนุษยโดยตรง จงึเปนธรรมดาอยูเองที่ บรมธรรมจะตองเปนสิ่งสงูสดุที่พอแมพึงใหแกลูกตั้งแตอยูในครรภมารดา 

ประหน่ึง ทุนชีวิตที่พอแมมอบใหลกู

หากทวาผูใหญสวนใหญไมเขาใจ และตีความให ‘บรมธรรม’ เปนสิ่งไกลตวั ยงัไมถงึเวลาที่เดก็จะ

สมัผัสและรับรู

ทานอาจารยยกตวัอยางไวงายๆ วา เมื่อเดก็ทำของเลนตกแตกหรือสูญหาย เดก็ตองไมรองไห ไมตโีพยตี

พาย ไมโทษคนอื่น บุคคลในครอบครวัมีสวนอยางย่ิงในการปลูกฝงให 

‘บรมธรรม’ เกิดขึ้นในเดก็ พอแมพี่นองปูยาตายาย ลงุปานาอา พี่เลี้ยงแมนม ตองไมปลอบโดยเอาสิ่งของมาชดเชย

ใหหยดุรอง หยุดเสยีใจ เพราะยิ่งเปนการทำใหเดก็ไมมเีหตผุล และไมอยูในรองในรอยของบรมธรรมมากขึ้นอีก 

ซึ่งวิธีการแกปญหาเรื่องนี้ทานอาจารยไดเมตตาสอนไววา เราตองทำใหเดก็มคีวามรู ความเขาใจ เทาที่เขาจะเขาใจ

ได อยางนอยก็ใหเขาใจวา ไมมีอะไรที่จะเปนไปตามใจเขาไดทั้งหมด เพราะมันเปนไปตาม ‘ธรรมชาติ’ ธรรมชาติ

มันตองเปนไปอยางนั้น และความที่ตองเปนไปอยางนั้น เราก็เรียกวาเปน ‘ธรรมดา’ การที่เดก็ไดรูจกั ‘ธรรมชาติ’ 

หรอื ‘ธรรมดา’ ในจดุเบื้องตนนั้นกเ็หมือนการใสเชื้อ ‘บรมธรรม’ ใหเด็กๆ นั่นเอง 

และการที่จะทำใหเด็กตระหนกัรูวา ‘ไมมีอะไรจะเปนไปตามความพอใจของเขาไดทั้งหมด’ นั้น ทาน

อาจารยเหน็เปนหลักสำคญั เพราะแมแตผูใหญบางคนกย็งัไมรูวา จรงิๆ แลว เรื่องนี้ก็คือหลัก ‘อนตัตา’ ในพุทธ

ศาสนาน่ันเอง หากแตเมือ่เอยถึง ‘อนัตตา’ กเ็ริ่มปฏเิสธ ซึ่งก็ไมควรโทษเด็กเลย เนื่องจากผูใหญบางคนกไ็มรับ

สำหรับเด็กๆ แลว เรื่องอนัตตาและสุญญตา ซึ่งเปนหวัใจของพระพทุธศาสนานั้น ก็เพยีงใหเขารับรูวา 

ไมมีอะไรทีจ่ะเปนไปตามความพอใจของเขาไดทกุอยาง เพราะมนัเปน ‘ธรรมชาติ’ เปน ‘ธรรมดา’ การพูดใหฟง

หลายๆ ครั้ง เด็กตวัเลก็ๆ ก็เขาใจได เพราะฉะนัน้ ถามอีะไรสญูหาย หรือเสียหาย กไ็มตองรองไห หากไดสิง่ที่ถูก

ใจมา กไ็มตองดใีจเกินไป เพราะไมเทาไร มันก็จะเปนไปตามธรรมชาติหรือธรรมดาอีก

ความกลัวตาย กลัวการเจ็บไข กลวัความวบิัติ กเ็ปนอกีหนึ่งเรื่องซึ่งทานอาจารยเห็นวาผูใหญควรสอน

เดก็ แมจะเปนเรื่องที่สอนยากอยู เพราะผูใหญก็กลัวเสยีเองก็ตาม วิธกีารก็คือ พยายามที่จะใหเดก็แสดงความ

สามารถหรือความเกงของตัวในการที่จะเผชญิกับความตาย หรอืความอันตราย อยางยิ้มแยมแจมใส เปนการสอน

เดก็ของเราใหมเีหตุผลที่จะเผชิญกบัความเปนจริงของธรรมชาติ ดวยสติปญญา ดวยความนกึคิด ซึ่งดีกวาเอาเรื่อง

ความตาย หรอืความมดื หรือสิ่งที่เปนความไมรูมาขูใหเขากลวั จนทำใหเขามนีิสยัแหงความกลวั จนทำใหเขามี

นสิัยแหงความกลวัมากกวาที่ธรรมชาติกำหนดไว

นอกจากนี้ ทานอาจารยยังสอนเดก็ๆ อีกดวยวาพวกเขาจะ ตองไมเขาใจผิดไปวาพอแมมีหนาที่จะตองรัก

เขา ชวยเหลอืเขา และตามใจเขา ตรงกนัขาม เขาจะตองรักพอรกัแม ตองชวยเหลอื และตองตามใจพอแม เพราะ

การที่พอแมจะรกัหรือไมรกัเขานั้น ทานตองถอืเอาความถกูตองเปนใหญ เดก็ตองรูวาเขาอยูในฐานะที่จะตองชวย
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ตวัเองมากขึ้นทกุทีโดยไมตองรบกวนพอและแม คือตองทำใหเด็กเขาใจพุทธภาษิตทีว่า “ตนเปนที่พึ่งของตน” ให

มากขึ้น

สำหรับเรื่องที่ทานอาจารยพุทธทาสใหความสำคัญมากอกีเรื่องหนึ่ง กค็อื เด็กจะตองรกัผูอืน่ หรอื รัก

สัตวอื่นเทากบัรกัตัวเอง เปนเพราะผูอ่ืนหรอืสตัวอื่นเปนเพื่อนของเขา ใหเด็กเขาใจวาสัตวอื่นกเ็ปนเพื่อนที่มคีวาม

เกิด แก เจ็บ ตาย เหมอืนกับพวกเขา ดังนั้น เมื่อสตัวเหมอืนกับเด็ก เด็กจงึตองรกัเขา เพราะเขามจีิตใจเหมอืนเรา 

สตัวเหลานั้นก็เปนเพื่อนทกุขกับเด็ก และในทางกลับกนัที่เพื่อนสขุ เด็กก็เปนเพื่อนสขุกัน เราควรอบรมใหเดก็มี

ความรูสึกอยางนี้ อยาปลอยใหเขามีความคิดไปในทางเหน็แกตวั หรอืทำลายความสุขของผูอื่น เพื่อเห็นแกตวัสุข

ของตัวเอง ตองทำทกุอยางใหเด็กมีความสุขเมื่อเห็นผูอื่นมีความสุข หรือจะเรยีกวาเราจะตองพยายามพสิูจนให

เดก็เห็นวา ‘การเสียสละใหผูอ่ืนดีกวาใหตัวเองก็ได’

...

กอนวันเลกิอายุปสุดทายของชวีิต ดวยวาจาสดุทายของทานอาจารยที่วา “ศีลธรรมของยวุชน คือสันติ

ภาพของโลก” เสถยีรธรรมสถานจึงมุงเนนการทำงานกบัเด็ก โดยฝกใหเยาวชนคนหนุมสาวมจีิตอาสา ยอมตนให

คนใช ฝกตนเพื่อใชคน ไมรอใหใครใช เปนการบมเพาะ แตกหนอ ตอยอด เมล็ดพันธุแหงปญญา Seeds Of 

Spirituality—SOS จึงมใิชเปนเสียงที่รองขอความชวยเหลอื หากแตเปนเสยีงที่พึ่งพาตัวเองได

หากเราตองการใหโลกเปนอยางไร ก็สอนเดก็อยางนั้น

เพราะการลงทุนใหเดก็ คอืการลงทนุใหโลกน้ันเอง

…

นอกเหนือจากเดก็และเยาวชนแลว ทานอาจารยยงัใหความสำคัญกบัผูหญิงซึ่งเปนเพศแม และหวงใย

ในสถานภาพของผูหญิงเปนอยางยิ่ง ทานจงึขอใหเกิดการทำงานธรรมมาตา ขอใหโลกนี้มธีรรมเปนมารดา 

เสถียรธรรมสถานจึงรับเรือ่งนี้มาสานตอเปน “สาวิกาสกิขาลัย” การศึกษาที่อยูบนอริยมรรค โดยมีบรรยากาศ

ของสถานที่ดงัเชนที่ทานอาจารยไดใหคำแนะนำไววา

“สถานที่ กำแพงลอมรอบขอบชิด

เหมือนมีปาหมิพานตอยูในน้ัน

เหมือนมีมหาวิทยาลัยอยูในน้ัน

เหมือนมีโบสถอยูในน้ัน

เหมือนมีสถานวีิทยุกระจายเสยีงอยูในนั้น

รอบกำแพงติดภาษิตสำคญัที่เปนบทเรยีน 

ดำเนินงานแบบอาศรมษี”

อีกทัง้ยงัม ีนิตยสาร “สาวิกา” สื่อเพื่อชวีิตที่งดงามและเปนอสิระ นำเสนอธรรมะที่เขาใจงาย เหมาะ

สำหรับทุกเพศทกุวยัในครอบครวัดวย 

…
และจากการเกดิ ผานการดำเนินชีวิต เขาสูเบื้องปลายของชีวติ เสถยีรธรรมสถานไดจดัใหมีธรรมาศรม 

ขึ้นเพื่อใหดแูลชีวิตทั้งรางกายและจติใจในวถิีมนษุยพึงปฏิบตัิตอชีวิตที่เราไดมา ตั้งแตกอนเกิดจนตาย แบบคืน...
ไมฝนไว

...

จากดานใน...สูดานนอก ทานอาจารยสอนใหเสถียรธรรมสถานมุงเนนการทำงานสรางสนัติภาพตาม

นโยบายทานอาจารย ทำใหเรามาทำงานอยางสนุกโดยสราง Spiritual Entertainment ความสนุกสนานทาง
ปญญาทีท่านอาจารยใหไววา 
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“ยงัมีศิลปะอีกประเภทหนึ่ง คอืไมใชวตัถุ มันเปนศิลปะทางความคิดความนกึ ทางสติปญญา รูจักใหสติ

ปญญา ถาศิลปะในสวนวิญญาณอยางนี้มนัยิ่งวิเศษ ในการทีจ่ะพาคนไปถึงบรมธรรม แลววธิกีารที่จะพาคนไปถึง

บรมธรรมได น้ันแหละคอื ยอดของศิลปะ”

เสถยีรธรรมสถาน คอื หยดน้ำกลางใจเมืองที่สืบสานตอเมลด็พนัธุแหงปญญาในศรัทธา อุดมคตขิอง

ทานอาจารยพุทธทาส 

“ถาสถานทีใ่ดชวยทำใหเกดิความรูสึก ไดสังเกตตวัเอง และไมผูกกับความยึดมั่นถือมั่น เราเรยีกสถานที่

นั้นวา โรงมหรสพทางจิตวญิญาณที่แทจริง” 

เราหวงัใหโรงมหรสพนี้ เปนสถานที่พัฒนาศิลปะทกุแขนงที่จะนำไปสูสนัตภิาพ และความเขาใจไปสู

มวลมนุษย เปนสถานที่ที่เด็กๆ จะไดกลบัไปดูแลใจของตัวเอง

พุทธศาสนาเปนศลิปะอยางยิ่ง เปนศิลปะที่แทจริงที่พัฒนามนุษยไปสูความงามของการใชชีวิต และจิต

ใจอยาง “ผูรู ผูตื่น ผูเบกิบาน” เสถียรธรรมสถาน และศิลปะ และศิลปนหลายทาน มองเห็นความสำคัญในการบม

เพาะเมล็ดพันธุแหงปญญา ใหเติบโตและงอกงามในสงัคม จึงรวมกันสรางโรงมหรสพทางวิญญาณ

นอกจากนี้ มรดกหนึ่งซึ่งทานอาจารยไดฝากไวกบัโลกนี้ ก็คือ

“พุทธทาสจกัอยูไปไมมีตาย แมรางกายจะดับไปไมฟงเสียง

รางกายเปนรางกายไปไมลำเอียง นั่นเปนเพยีงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลา

 พุทธทาสคงอยูไปไมมีตาย ถงึดรีายก็จะอยูคูศาสนา

สมกับมอบกายใจรบัใชมา ตามบัญชาองคพระพทุธไมหยุดเลย

พุทธทาสยังอยูไปไมมีตาย อยูรบัใชเพื่อนมนุษยไมหยุดเฉย

ดวยธรรมโฆษณตามทีว่างไวอยางเคย โอเพื่อนเอยมองเห็นไหมอะไรตาย

แมฉนัตายกายลับไปหมดแลว แตเสียงสั่งยังแจวแววหูสหาย

 วาเคยพรอดกนัอยางไรไมเสื่อมคลาย กเ็หมือนฉันไมตายกายธรรมยัง

 ทำกบัฉนัอยางกะฉนันั้นไมตาย ยังอยูกับทานทั้งหลายอยางหนหลัง

มีอะไรมาเขี่ยไดใหกันฟง เหมือนฉนันัง่รวมดวยชวยชี้แจง

ทำกบัฉนัอยางกะฉนัไมตายเถดิ ยอมจะเกิดผลสนองหลายแขนง

ทุกวันนัดสนทนาอยาเลกิแลง ทำใหแจงที่สดุไดเลิกตายกันฯ”

และในวาระครบรอบชาตกาล ๑๐๐ ป ทานอาจารยพทุธทาสภิกข ุเสถียรธรรมสถานไดสรางประติมา

กรรมของทานอาจารยในอริิยาบถ ‘นั่งรวมดวยชวยชี้แจง’ ฝมอื อาจารยประเทอืง ธรรมรกัษ และอญัเชญิมา

ประดิษฐานที่สวนศลิป-สวนธรรม ณ เสถียรธรรมสถาน โดยทกุเดอืนจะมกีารนำธรรมะและขอคดิซึง่ทรงคุณคา

และไมเคยลาสมยัของทานอาจารยมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ขอเชิญเหลาลกูศิษยและผูสนใจเขารวมได ดงั

ประสงคของทานอาจารยที่วา

“มีอะไรมาเขี่ยไดใหกันฟง เหมอืนฉันน่ังรวมดวยชวยชี้แจง”

และวันน้ี...ขาพเจามิไดมา “ออนเรียกอาจารย” 

เน่ืองเพราะ...ตลอด ๒๐ ปทีผ่านมา

ปณิธานของทานอาจารย คอืงานที่ขาพเจาใสใจมาโดยตลอด

ธรรมสวัสดี
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พทุธทาสกับประวัตศิาสตรภูมิปญญาพุทธศาสนาในสงัคมไทย
สนัติสขุ โสภณสิริ

แผนที่ภมูิปญญาพุทธศาสนาในอดตี

หมุดหมายภมูปิญญาพทุธศาสนาเริ่มตนที่การตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธญิาณของพระพทุธเจาในวันเพญ็เดือนวิสาขะ เมื่อ ๔๕ ป กอนพุทธศักราช 

จากปญญาแหงการตรัสรูนี้เองไดกลายเปนตนธารแหงคำสอนและอารยธรรมพุทธศาสนา ที่แผขยายกวางออกไปทั้งภายในและภายนอกแดนชมพูทวปี  ทามกลาง
ลทัธคิวามเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางไปจากแกนคำสอนของพทุธศาสนาโดยสิน้เชิง อยางไรกต็าม พทุธศาสนาที่เคยเปนกระแสปญญาทางเลือกอยางหนึ่งในอนุ
ทวีปอินเดีย ตอมาไดกลายเปนภูมปิญญากระแสหลัก กระทั่งเปนศูนยกลางอารยธรรมของดินแดนใหญนอยทางซกีโลกตะวันออก ไดแก จีน ทิเบต ญี่ปุน เกาหล ี
เวยีดนาม เขมร ลาว มอญ พมา และไทย

กลาวเฉพาะขอบเขตประเทศไทย ดังทีท่ราบกนัดวีาเคยมีรองรอยอารยธรรมพทุธศาสนาปรากฏอยูในทกุภมูิภาค เริ่มจากกระแสพทุธเถรวาทยคุ

ทวาราวดี (พทุธศตวรรษที่ ๑๒–๑๖) ที่แผเขามาในแถบภาคกลางซ่ึงเคยเปนดนิแดนสุพรรณภมูิ และในพืน้ทีภ่าคอีสานซ่ึงเคยเปนอาณาจักรโคตรบูร สวนทางภาค

เหนือตอนบนที่เคยเปนอาณาจกัรหรภิุญชัยและอาณาจกัรลานนา ก็ไดรับอิทธิพลจากกระแสพุทธยุคพุกามของพมา-มอญ (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔–๑๙) ในขณะ

ที่พ้ืนที่ทางภาคใตตลอดคาบสมุทรมลายูก็อยูภายใตอทิธพิลของกระแสพุทธมหายานศรีวิชัย (ราวพุทธศตวรรษที ่๑๓–๑๖)

อยางไรก็ตาม หลงัจากมหาสังคยนาในลังกาทวปี ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๖ (อนัเปนที่มาของสงัคตียิวงศ) นั้น ไดมีการแตงคมัภีรฎีกา เพื่ออธบิาย

คมัภีรอรรถกถา ของพระพทุธโฆษาจารย ซึ่งแปลเรยีบเรียงจากภาษาสิงหลเปนภาษาบาลไีวใน พ.ศ. ๙๕๖ ในการสังคายนาครั้งนี้เองจึงมคีัมภรีภาษาบาลีของ

พระพุทธศาสนาครบทั้งพระไตรปฎก อรรถกถา (คำอธิบายพระไตรปฎก) และฎกีา (คำอธิบายอรรถกถา) รวมทั้ง วิสุทธิมรรค (คัมภีรปกรณพิเศษหรือตำราพุทธ

ศาสนาที่รจนาขึ้นเองโดยพระพทุธโฆษาจารย) กระแสพุทธเถรวาทแบบลงักาหรือลัทธิลังกาวงศไดแผอทิธพิลสูสงัคมไทยในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ โดยเขามาที่

นครศรีธรรมราชเปนแหงแรก กอนที่จะแพรข้ึนสูอาณาจกัรสุโขทยั ซ่ึงไดกลายเปนศนูยกลางของศาสนาพุทธลทัธลิังกาวงศในเวลาตอมา

แมอาณาจักรสุโขทยัจะเปนศูนยอำนาจการปกครองเหนอืดินแดนไทยในชวงระยะเวลาอันสั้น (ราชวงศพระรวงมพีระมหากษตัริย ๖ พระองค ระหวาง  

พ.ศ. ๑๗๙๒ - ๑๙๘๑) แตในทางศาสนจักรนั้น  ลทัธลิังกาวงศแบบสุโขทยัยงัเปนพุทธศาสนากระแสหลักที่มอิิทธิพลตอสังคมไทยตราบมาจนกระทั่งปจจุบัน

ดังจะเห็นไดวา การเรยีนทางปรยิัตธิรรมและการตีความคำสอนพุทธศาสนาอยางเปนทางการนั้นยังยดึการอธิบายตามคัมภีรอรรถกถา ฎกีา และ

คัมภีรวิสุทธิมรรค ของลัทธิลังกาวงศเปนหลกั สวนในทางวัฒนธรรมความเชื่อของชาวพทุธทั่วไปในเรื่อง นรก สวรรค บาป บญุ การเวียนวาย ตายเกดิ กฎแหงกรรม 
พระพุทธเจา ๕ องค โลกพระศรีอารยิ ฯลฯ ลวนไดรับอิทธิพลสำคญัมาจากคมัภีรไตรภมูิกถา หรือที่คนไทยเรียกติดปากวา ไตรภูมพิระรวง นั่นเอง

เชื่อกนัวาไตรภมูิพระรวงนี้ พระมหาธรรมราชาลิไท (พระมหากษตัริยสุโขทัยองคที ่๕) ทรงพระราชนิพนธขึ้นในป พ.ศ. ๑๘๘๘ เพื่อประกาศ “อดุม

การณแหงธรรมราชา” วาจะทรงปกครองแผนดนิโดยยดึหลักธรรมแหงพระพุทธศาสนา และใหประชาราษฏรอยูภายใตกรอบศลีธรรมและประเพณคีวามเชื่อตามที่
ทรงกลาวไวในไตรภูมพิระรวง ดังพระราชปรารภตอนหนึ่ง

 “ผูใดจักปรารถนาสวรรคนิพพาน จงสดบัฟง ไตรภมูกิถาดวยทำนบุำรงุ อยาไดประมาทสักวนั ดังนี้จึงจะไดพบพระศรีอารยิไมตรเีจาเมื่อ
จะลงมาตรสัแกสัพพัญุตญาณในโลกนีแ้ล”

การที่ไตรภูมพิระรวง มอีิทธิพลตอพฤติกรรมความเชื่อของชาวพุทธในสงัคมไทย นาจะมาจากเหตุผลอยางนอย ๓ ประการ คอื 

๑. ผูแตงเปนถึงพระเจาแผนดินผูทรงเปน “ธรรมราชา” ครองราชยอยูนานถึง ๓๐ ป ซึ่งนานพอที่จะทรงเผยแพรอุดมการณ ไตรภมูพิระรวง จนฝงราก

อยูในประเพณีความเช่ือของสังคมไทย

๒. ตำราเลมนีเ้ขียนขึ้นแบบวิทยานิพนธ มกีารอางองิคมัภีรทางพทุธศาสนาถึง ๓๐ คมัภีร และอางความรูจากพระมหาเถราจารย ตลอดจนราช

บณัฑติผูเปนเสมอืนนักวิชาการพุทธศาสนาช้ันยอดในสมัยนั้นถึง ๙ ทาน เพ่ือสรางความศักดิ์สทิธิ์และความนาเช่ือถอื

พระมหาธรรมราชาลไิททรงทราบจุดออนขอนี้ของพระองคเปนอยางดี จึงทรงตรัสไวในบานแผนก (กิตตกิรรมประกาศ) ของวทิยานิพนธเลมนี้วา
“พระธรรมทัง้หลายนี้ เอาออกมาแลแหงแลนอยและเอามาผสมกัน จงึสมมุติชือ่วา ไตรภูมพิระรวงฯ พระธรรมทั้งหลายนีเ้จาพระ

ญาเลไทอนัเปนกระษตัรยิพงษ ดงัหรอืจะมาอาจผูกพระคัมภีรไตรภูมพิระรวงนี้ไดไส เพราะเหตุทานนั้นทรงไตรปฎกไตรธรรม ธะไดฟงไดเรยีนแต
สำนกัพระสงฆเจาทั้งหลาย”

๓. ชาวไทยสมัยโบราณมคีติความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา นรก สวรรค การเวียนวาย ตายเกิด และไสยศาสตร มาตั้งแตดั้งเดมิ จากลทัธผิขีองพืน้บาน 

ผสมกับลัทธิพราหมณของฮินดูมากอนแลว “ไตรภูมพิระรวง” เพียงแตชวยใหความเชื่อเหลานี้เปนระบบที่เขมแขง็ยิ่งขึ้นโดยผสมผสานกับจกัรวาลวิทยาและหลัก
นพิพานธรรมของพุทธศาสนาที่อยูเหนือกวา ทั้งลิทธผิีและลัทธพิราหมณ

จึงไมตองสงสยัเลยวาเหตุใดการตคีวามพุทธศาสนา โดยองิวธิคีดิแบบพราหมณตามคมัภีรอรรถกถาและวสิทุธมิรรคกด็ ีและความเชื่อเรื่องพทุธปน

ไสยที่มีมาในไตรภมูิพระรวงกด็ ีไดกลายเปนประเพณี ความเชื่อที่สอดคลองกบัวิถีสงัคมเกษตรโบราณอยางสงัคมไทยมาชานานหลายศตวรรษ จนกระทั่งการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิ สังคม การเมือง จากโลกสมัยใหมเริ่มเคลื่อนเขามาปะทะวถิีสังคมไทยอยางจริงจังในชวงทศวรรษที่ ๗-๘ ของยุครตันโกสินทร (นบัจาก

ปที่กรุงสยามทำสนธสิัญญาเบาวร่ิงกับอังกฤษใน พ.ศ. ๒๓๙๘)
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สูยุคปฏริูปการพระศาสนา

ในชวงที่สังคมไทยเขาสูยุคโลกสันนิวาสสมัยใหมนี้เอง มีบคุคลสำคัญแหงยุคอยางนอย ๒ ทาน ผูมีบทบาทบกุเบิกการอธิบายคำสอนของพุทธศาสนา

ใหเปนทีย่อมรบั (โอปนยิโก) และคงทนตอการพิสจูน (อกาลิโก) ในสังคมไทยที่มีพลวัตเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ ทานหนึ่งเปนพระมหากษัตรยิทรงพระนามวา

พระบามสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ สวนอีกทานหนึ่งเปนพระภิกษสุามัญชนนาม พทุธทาส อินฺทปฺโญ

พระราชกรณยีกจิของรัชกาลที่ ๔ ยอมเปนที่ประจักษดอียูแลวในหมูพทุธศาสนิกชนชาวไทย คอืพระองคทานทรงเปนผูกอตั้ง “ธรรมยุติกนิกาย” ขึ้น

เมื่อครั้งยังทรงผนวชเปน “พระวชริญาณภิกข”ุ ทั้งนี้มีพระราชประสงคเพื่อชำระคณะสงฆใหมีวินยัและวตัรปฏิบัตทิี่บริสุทธิ์ ที่สำคญัคือการไมยุงเกี่ยวกบัเงนิทอง
และวัตถุนิยมที่มาพรอมกับวัฒนธรรมตะวนัตก ซึ่งกำลังไหลบามากระทบสังคมของชาวบานและชาววัดดวย

แตศาสนกจิที่พระวชิรญาณภกิขุทรงกระทำมากกวานั้น คอื พระองคทานพรอมกบัเจานายและขนุนางหัวใหม ไดเริ่มอธบิายคำสอนของพทุธศาสนา

โดยใชหลักเหตผุลนยิมแบบกาวหนา ปญญาชนขนุนางทีโ่ดดเดนในรชักาลของพระองคทาน ไดแก เจาพระยาทิพากรวงษมหาโกษาบด ี(ขำ บุนนาค) ผูแตง 

หนงัสอืแสดงกิจจานุกิจ ไดพยายามอธบิายปรากฏการณทางธรรมชาต ิจักรวาลวิทยาใน ไตรภูมพิระรวง และหลกัพุทธศาสนา โดยเปรียบเทยีบกับหลักศาสนาตางๆ  
ดวยคำอธบิายที่เปนวทิยาศาสตร

สำหรับพระวชริญาณภิกขนุั้น หลังจากทรงผนวชเปนเวลานานถึง ๒๗ พรรษา และทรงสละเพศบรรพชิตขึ้นดำรงสถานะพระมหากษตัรยิรัชกาลที่ ๔ 

แลวไดโปรดใหเปลี่ยนแปลงพระราชพิธีตางๆ อยางขนานใหญ โดยโปรดใหพทุธพิธมีคีวามสำคญัเหนือไสยพิธีของพราหมณ ทรงโนมสถาบนัพระมหากษัตริยใหลง
มาใกลชดิกับประชาราษฎรมากขึ้นตามเยี่ยงอยางธรรมราชาของพทุธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริยในรัชกาลนี้จงึมคีวามเปนมนุษยมากขึ้น แมประชาราษฎรจะ
ยดึถอืพระมหากษตัรยิเปนดังเจาชวีติของพวกเขาดงัเดิม แตเปนเจาชวีติในความหมายใหมที่ใหความอบอุนปลอดภัยแกประชาราษฎรดุจบิดาใหความถนอมคุม
ครองบตุร

กลาวไดวา นบัตั้งแตรัชกาลที่ ๔ แหงกรุงรัตนโกสนิทรเปนตนมา สถาบันพระมหากษัตริยมคีวามใกลชดิกบัประชาชนมากข้ึน ดังจะเหน็ไดจากพระราช

กรณยีกจิของรัชกาลที่ ๕ ผูทรงเปนพระราชโอรสของพระองค ทรงโปรดการเสด็จประพาสตนเยี่ยมเยียนไตถามทกุขสุขของราษฎรโดยไมทรงถอืพระองค และทรง

ประกาศเลกิระบบทาส-ไพร ปลดปลอยสงัคมไทยใหเปนไทอยางแทจรงิ จนปวงพสกนิกรถวายสมัญญานามแดพระองควา “สมเด็จพระปยมหาราช” (พระมหา

กษัตริยผูเปนที่รัก)

อยางไรก็ตาม พระทายาทที่สืบตอพระราชปณธิานทางพระศาสนาของรัชกาลที ่๔ คือ สมเดจ็พระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผูทรงมีบท

บาทสำคญัในการปฏริูปการศึกษาพระปริยัติธรรม และการสอนพทุธประวตัแิบบใหมที่พระพุทธองคทรงมีสถานะเปนมนษุยมากขึ้น ทรงพยายามอธบิายเรือ่งราว

อภินิหารในปฐมสมโพธิ (พทุธประวัติฉบับที่นพินธโดยสมเด็จกรมพระยาปรมานชุติชิโนรส ในรัชกาลที่ ๓) อยางเปนบุคลาธิษฐานสำหรับชาวพุทธรุนใหม

คณุูปการของพุทธทาส: สบืสำนึกโพธิสตัวศรีวชิัย

การปรากฏแหง “พทุธทาส” มิไดเกิดขึ้นลอยๆ โดยปราศจากเหตุปจจัย “พุทธทาส” เปนผลพวงที่วิเศษสดุที่เกดิขึ้นในทามกลางวกิฤตการณทาง

เศรษฐกิจสังคมของโลกและของสยามประเทศในเวลานั้น “พทุธทาส” ถือกำเนิดขึ้นในวโรกาสคลายวนัประสูต ิตรสัรู ปรินิพพานของพระพุทธเจาในปเดยีวกบัการ

เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕  (ทานพุทธทาสไดบันทึกไวในภายหลงัวา “เพราะฉะนั้นปฏิทนิของสวนโมกขจึงเปนสิ่งทีจ่ดจำไดงายที่สดุ โดยแฝงไวในประโยค

สั้นๆ วา ‘ปเดียวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ’ ขอนี้พวกเราถือวามันเปนนิมิตแหงการเปล่ียนยุคใหม เพ่ือการแกไขสิ่งตางๆ ใหดีขึ้น เทาที่เราจะพึงทำได” ) กลาว
ไดวาในชวงที่วกิฤตที่สุดครั้งหนึ่งในประวตัิศาสตรสงัคมไทยนั้นไดเปลี่ยนเปนโอกาสใหเกิด “เพชรนำ้หนึง่” ในประวตัิศาสตรภูมปิญญาของมนุษยชาติ

ในชวงเวลาที่คนกำลงัโกลาหลสับสนกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของบานเมือง พระภิกษบุานนอกผูหนึ่งผูมกีารศึกษาอยางเปนทางการทั้งทางโลก

และทางธรรมไมมากนัก แทนที่จะศึกษาเปรียญธรรมสงูๆ ขึ้นไป หรือออกไปแสวงหาความรูจากสำนกัทศิาปาโมกขที่ผูคนไขวควากัน แตทานกลับหลกีเรนไปอยูวดั
รางกลางปาดงในละแวกบานเกดินั้นเอง พรอมกบัประกาศตนตอหนาพระพุทธรูปเกาในอุโบสถราง วัดพุมเรียง เมืองไชยา แดนศรีวิชยัในอดตีวา

ขาพเจามอบชีวติและรางกายนี้ถวายแดพระพุทธเจา ขาพเจาเปนทาสของพระพุทธเจา พระพทุธเจาเปนนายของขาพเจาเพราะเหตดุงัวามานี้ ขาพเจา
จึงชื่อวา “พุทธทาส”

ภายใตนาม “พุทธทาส” นี้เอง ทานไดสรางคณุูปการอันมนียัสำคญัตอประวตัศิาสตรภูมปิญญาพุทธในสังคมไทยดังนี้

ประการแรก     เปนพระภกิษุไทยรูปแรกผูสรางประเพณีใหมใหวัดไทยกลับมาทำหนาทีท่ ั้งดานคันถธุระ (ศึกษาปรยิัตธิรรม) และวิปสสนาธรุะ 

(ปฏิบตัธิรรม) มใิชแยกอารามออกเปนสองฝกสองฝาย คือ คามวาส ี(วัดบาน มีหนาที่ใหการศึกษาดานปริยัติอยางเดียว) และอรญัญวาสี (วัดปา ซ่ึงเปนสถานที่

ปฏิบัตธิรรมเพียงอยางเดยีว) อนัเปนคติที่สืบเนื่องมาจากลังกาทวปีซึ่งสายเถรวาทของไทยรับมาต้ังแตยุคสุโขทยั

สวนโมกขพลาราม (สวนปาอันเปนกำลงัแหงการหลุดพนจากความทุกข) เปนรปูธรรมของวัดในอุดมคตทิี่ทานกอตั้งขึ้นพรอมๆ กับนามของพทุธทาส 

เพื่อศึกษาทฤษฎีและปฏบิัติควบคูกันไป ภายในสวนโมกขจึงไมมีสิ่งกอสรางรกรงุรัง ไมมแีมอาคารโบสถและวหิาร หากรมรื่นดวยปาไมอนัเปนที่สงัดเพียงพอ
สำหรับจิตภาวนา พรอมกนันั้นกอ็นุญาตใหมกีารนำเอาตำรับตำรามาศึกษาคนควาในปา ซ่ึงจะชวยใหเกดิความเขาใจธรรมะมากกวาอยูในสถานที่ทั่วไป ดังทานได
กลาวถึงประสบการณของทานที่สวนโมกขวา “การอยูคนเดยีว แมในทางปริยัตหิรอืคอนไปทางปริยตัิ กย็งัเปนทีแ่นนอนวาเปนผลดียิ่งเหมือนกนั การอานขอความ

ในพระไตรปฎก สวนมากที่กรงุเทพฯ ไดรสชาติจบัใจนอยกวาในที่สงดัในปาตั้ง ๔-๕ เทาตวั… การขบขอความบางอยางหรอืสวนมากที่สดุ ทำในปาขบไดเปนคุง

เปนแควติดตอกันเปนสาย การเขยีนกร็ูสึกวามีชวีิตจิตใจยิ่งกวากัน”
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ทั้งสวนโมกขและชวีิตพรหมจรรยอันยาวนานของทานพุทธทาสเองยอมเปนประจกัษพยานอนัแจมชดัของการบรรสานเชื่อมโยงระหวางปริยัติ ปฏิบตัิ 

และปฏิเวธแหงพุทธธรรม

ประการที่สอง เปนพระธรรมกถกึผูพยายามนำเอาหวัใจของพทุธศาสนาเขามาสูวิถชีีวติของสงัคมไทยสมยัใหม  แมทานพทุธทาสไดเจรญิรอยตาม

แนวทางของรัชกาลที่ ๔ และสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ ในแงการอธบิายพุทธศาสนาอยางเปนวิทยาศาสตร แตทานไมหยุดอยูเพียงแคสอนพทุธศาสนาในระดับศลี
ธรรมเทานั้น ตรงกันขาม ทานไดอทุศิเวลาในสมณเพศทั้งหมดใหแกการเผยแพรคำสอนพทุธศาสนาขัน้โลกตุตระสูสังคมวงกวาง โดยหวังวาจะชวยใหวฒันธรรม
ชาวพทุธไทยแข็งแรงพอที่จะตอตานกระแสลัทธิวัตถนุยิม โดยการกลับไปหาแกนคำสอนจากพระโอษฐของพระพทุธเจาโดยตรง

ทานกลาทาทายประเพณกีารตีความพทุธศาสนาตามแนวคัมภีรวิสุทธมิรรค และอรรถกถา ซึ่งเจือปนดวยคติพราหมณและไสยศาสตร ทั้งยังปฏิเสธ 

“พทุธศาสนาเนือ้งอก” ไดแก ประเพณี พธิีกรรม และความเชื่องมงายตางๆ ซึ่งเปนเสมือนเนื้อรายที่ลกุลามปดบังหอหุมเนื้อดีหรือแกนแทของพุทธศาสนา ทานเปน

พระสงฆไทยองคแรกที่ประกาศวาพุทธศาสนา (อฐิปูน) พระธรรม (ใบลาน) และพระสงฆ (ลกูหลานชาวบาน) เปนภเูขาหิมาลยัขวางกั้นวถิไีปสูพุทธธรรม

สำหรับทานพุทธทาสนั้น พุทธศาสนามิไดหยดุอยูเพียงแคสอนใหคนเวนจากการทำชั่ว และทำแตความด ีอันเปนขั้นศีลธรรมเทานั้น เพราะบุคคลแม

ทำความดีแตกย็งัมคีวามทุกขอยูนั่นเอง ดังนั้น จึงตองทำจติใหบริสทุธิ์เปนอสิระจากความทกุข  นี่แหละคอืสิ่งที่ทานเรียกวา “ตวัพุทธศาสนาโดยตรง” และการทำจิต
ใหบริสทุธิไ์ดนั้นตองอาศัยปญญา ลำพังศลี และสมาธิไมสามารถทำใหบคุคลบรสิทุธิ์ได ทานพุทธทาสมกัยกพุทธพจนทีว่า “คนเราบริสุทธิ์ไดดวยปญญา พระพุทธ
เจาไมเคยตรัสวา บริสุทธิ์ไดดวยศีล ดวยสมาธ ิแตบริสุทธิ์ไดดวยปญญา เพราะมันทำใหหลุดออกมาจากสิ่งทั้งปวง” 

ดวยทัศนะดังกลาว ทานพุทธทาสจึงไมเหน็ดเหนื่อยที่จะนำธรรมะชั้นสูงมาแสดงซ้ำแลวซำ้เลาไมวาจะเปนเรื่องสุญญตาธรรมทีส่อนใหคนทำงานทุก

ชนดิดวยจติวาง ไมยดึมั่นถือมั่น ทานถงึกับกลาววาธรรมะ ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขนัธนั้นสรุปลงไดในคำพดูเพียงประโยคเดียวสัน้ๆ วา“สพัเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสา

ยะ ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงไมควรยึดม่ันวาเปนตัวกูหรือของก”ู

แตหลักธรรมที่ท านถอืวาเปนหวัใจของพทุธศาสนาที่สุดที่พทุธบริษัททุกคนตองรูค ือ อริยสจัจากพระโอษฐ และ อทิัปปจยตา หรือ ปฏจิจสมุ

ปบาทจากพระโอษฐ ซ่ึงเปนเรื่องการเกิด และการดบัแหงทกุข มีความสำคัญถึงขั้นที่มพีระพุทธดำรสัวา “ผูใดเหน็ปฏจิจสมุปปบาท ผูนั้นเห็นธรรม ผูใดเหน็ธรรม ผู
นั้นเหน็ตถาคต”

ท า น พ ทุ ธ ท า ส เ ช ือ่ ว า  ป ถุ ุช น ท ั่ว ไ ป ส า ม า ร ถ เ ข า ถ ึง น พิ พ า น ไ ด ท า ม ก ล า ง ก า ร ท ำ ง า น ใ น ว ิถ ีช ีว ิต ป ร ะ จ ำ ว นั 

หากโลกตุตรธรรมขาดหายไปจากวัฒนธรรมไทยแลว การสอนใหคนทำดี มศีลีธรรมกจ็ะไมไดผล และในที่สุดสงัคมก็จะวปิริต

ประการที่สาม  ทานพทุธทาสเปนผูกาวพนพรมแดนระหวางศาสนา ทานเช่ือวาหากศาสนกิของแตละศาสนาทำความเขาใจในคำสอนของศาสนาตน

อยางถองแทแลว กจ็ะไมมีความขดัแยงตอกนั แตละศาสนาไมใชศัตรูกนั เพราะศตัรรูวมของศาสนา คือ ลทัธวิตัถนุิยมและความเห็นแกตวั ทกุศาสนาสามารถรวม
มอืกนัเพ่ือสรางสนัตภิาพถาวรใหแกโลกได

ประการที่สี่  ทานเปนพระภกิษุไทยรูปแรกที่ประกาศวา พุทธศาสนาและทุกศาสนามีหลกัการเปนสังคมนิยม โดยยกตัวอยางชวีิตความเปนอยูของพระ

สงฆเปนตนแบบวา 
พระพุทธองคทรงบัญญตัิระบบวนิยั ทำใหเราเหน็ไดทีเดียววาเปนระบบที่ผกูพันกันเปนหมูเปนพวกไมแยกออกจากกนัไป รูไดตรงคำวา 

“สงฆ” นั่นเอง คำวา “สังฆะ” แปลวา หมู หรอื พวก…อยางระเบยีบวินัยในพุทธศาสนานี้กใ็หสันโดษ พอดี..ไมใหกอบโกยสวนเกิน พระสงฆนี่ถาเอา

อะไรเกินกวาที่จำเปนแลวจะผดิวินัยทั้งนัน้….อดุมคตทิี่วาไมเอาสวนเกินของภกิษุสงฆนี้คอืรากฐานอันแทจริงของสิ่งที่เรียกวา สังคมนิยม”

ความขางตนนัน้ ทานไดกลาวไวเมือ่ครั้งที่มคีวามขัดแยงอยางรุนแรงระหวางคายสงัคมนิยมและคายทนุนยิมในสงัคมไทยชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 

๒๕๑๖ – พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยประกาศจุดยืนของพุทธศาสนาเคยีงขางกบัสังคมนิยม แตเปนสังคมนยิมทีม่ธีรรมะเปนพื้นฐาน และในอีกทศวรรษตอมาทานยังได

ประกาศยำ้ความเช่ือเร่ืองธมัมกิสังคมนยิมอกีครั้ง ในพิธีลอยองัคารของรัฐบรุุษอาวุโสปรีดี พนมยงค เจาของ สมุดปกเหลอืง หรือ เคาโครงการเศรษฐกิจ
 “ทานรัฐบุรุษอาวุโสไดทำกิจกรรมเกินคำของการที่จะเรียกวารัฐบุรุษอาวโุสดวยซ้ำไป สิ่งที่สำคัญพิเศษสูงสุดอีกอยางหนึ่งซ่ึงควรระลกึถงึ  

คือ ทานรัฐบุรษุอาวุโสตองรับเคราะหดวยการถูกขับออกจากประเทศ เพราะเสนอลทัธิสงัคมนิยมเพื่อเปนหลักการปกครองประเทศชาต…ิ.. ฉะนั้นขอ
นี้อาตมาก็ไดรับเคราะหหรือกำลงัไดรบัเคราะหอยางเดยีวกันคอื เสนอหวัใจของสังคมนยิมวา เปนหวัใจของทุกศาสนา ทุกศาสนาสอนลัทธิสงัคมนิยม
ใหร ักกันอยางเพื่อน เกิด แก เจบ็ ตาย จนนายทนุรกักรรมกร กรรมกรรักนายทุน คนมั่งมีร ักคนยากจน คนยากจนรักคนมั่งมี ลัทธนิ ี้เร ียกวา 
ธมัมกิสังคมนยิม อาตมายังขอยนืยนัอยูวาเปนหัวใจของศาสนาทกุศาสนา

ทานรัฐบุรุษอาวโุสไดเสนอหลักการอันนี้ข้ึนแตกลับไดรับผลตอบแทน คอื ตองถูกขบัออกจากประเทศ เปนที่นาประหลาด นาอศัจรรย นา
เศรา หรือนาอะไรทั้งหมด

อาตมากข็อฝากความรูสกึอันนี้ไว เปนที่ระลึกแกทานรัฐบรุษุอาวโุส อาตมายงัจะพยายามใหลทัธธิัมมิกสงัคมนิยมเขามาอยูในหวัใจของ
ประชาชนทั้งหลายใหจนได แลวก็จะไดเปนหลกัเกณฑสำหรับมนุษยทั้งโลก จะอยูกันอยางเปนเพื่อน เกิด แก เจบ็ ตาย ดวยกัน… รักลงไปถงึสัตว
เดรัจฉาน รักลงไปถงึสิ่งมีชีวิต เชน ตนไม เปนตน ไมมีการทำลายสิง่มีชวีิตอยางโงเขลาอีกตอไป เพราะมวีิญญาณแหงธัมมิกสงัคมนิยม”

สบืสานปณิธานพุทธทาส-พทุธธรรม

สำหรับผูเปนพุทธบริษัทที่เคยทำวตัรสวดมนต คงจะจำคำทำวัตรเย็นในบทพทุธาภิคตีิตอนหนึ่งไดวา

พทุธัสสาหสัม ิทาโส (ทาสี-สำหรับสตรี) วะ พุทโธ เม สามกิสิสะโร 

ขาพเจาเปนทาสของพระพุทธเจา  พระพุทธเจาเปนนาย มอีิสระเหนือขาพเจา;
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พทุโธ ทกุขสัสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หติสัสะ เม,

พระพุทธเจาเปนเคร่ืองกำจัดทุกข และทรงไวซ่ึงประโยชนแกขาพเจา;

พทุธัสสาหงั นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตญัจิทงั,

ขาพเจามอบกาย ถวายชีวิตนี้ แดพระพทุธเจา

โดยนัยแหงคำทำวัตรดังกลาวนี ้ยอมแสดงวาพทุธบริษทัทุกคนไดชื่อวาเปน “พุทธทาส” ดวยกนัทั้งสิ้น การสืบสานปณิธานพุทธทาส จงึเปนหนาทีข่อง

พทุธทาสรุนใหมทกุคนที่ยังมีชีวิตอยู

ทานพทุธทาส อินฺทปฺโญ  ไดฝากปณธิาน ๓ ประการไว คือ หนึ่ง การทำใหพทุธศาสนกิและศาสนิกทั้งหลายไดเขาใจในศาสนาของตน สองการเสริม

สรางความเขาใจอันดแีละความรวมมอืระหวางศาสนา และสามการนำมนษุยออกจากวตัถุนิยม

ปณิธานทั้งสามประการดงักลาว ถอืไดวาเปนการแปรเจตนารมณแหงพทุธจริยา และพทุธธรรมมาสูภารกิจที่เปนรูปธรรมของชาวพุทธในการสราง

สนัติภาวะใหแกชีวติ และสรางสนัติภาพแกโลกในยุคปจจุบนั จึงกลาวไดวาปณธิานทั้ง ๓ ประการ เปนปณิธานแหงพุทธธรรมดวย

การสืบสานปณิธานขอแรก เปนภารกิจที่ทกุคนสามารถเริม่ตนทำไดตามกำลงัอนิทรยีของตน ไมวาบุคคลนั้นจะอยูในเพศใด วัยใด จะเปนผูมีอำนาจ

หรือคนไรอำนาจ คนรวยหรือคนจน ปญญาชนหรือคนไรการศึกษา ก็สามารถทำความเขาใจในศาสนาของตนได

ทานพทุธทาสมักเปนพี่ใหญทีค่อยใหกำลงัใจนองๆ สหายธรรม ไมใหยอทอในการศึกษาธรรมะ ดงัลขิิตที่ทานเขยีนถงึอาจารยกรุณา กศุลาสัย สมัยที่

ยงับวชเรียนอยูอนิเดยีวา

“กรณุานองชายที่รักโดยธรรม ผมเองเขาตารายยิ่งกวาคุณในเรื่องการศึกษา ผมเรยีนเพียง ม.๒ บานนอก ซึ่งสอนความรูใหอยางกระ

พรองกระแพรง และเพิ่งจะไดมาบวชเม่ืออาย ุ๒๑ ป กอนหนานี้รูแตงานของโลก ไมมคีวามรูหวันอนปลายตีนของธรรมะธรรมโมอะไรกบัเขาเลย”
และบางคราวทานไดกลาวอยางถอมตนแกผูใกลชิดวาทาน “บวชเพื่อโยม ใหโยมพอใจเทานัน้ จะมีเข็มอะไรที่เปนเปาหมายกไ็มมี ก็เปะปะมา บวช

แลวมาพบธรรมะเขา พอใจ ผมก็พอใจธรรมะ คดิอยูกับธรรมะ”

ทานพทุธทาสจึงเปนตวัอยางของคนธรรมดาๆ ที่ตอนอายคุรบบวชพระ มีความรูศาสนาเร่ิมตนจากศูนย แตไดพฒันาตนเองจนกลายเปนปราชญทาง

ศาสนาผูยิ่งใหญของโลกไดอยางนาอัศจรรย

อยางไรก็ตาม เปาหมายของการเขาใจศาสนาอันดับแรกนั้นก็เพื่อตนเอง ทานพุทธทาสเคยใหนยิามพุทธศาสนาไวงายๆ วาคอื “วธิปีฏิบัตเิพ่ือเอาตวั

รอดจากความทุกข” ตัวทานเองก็ไดรับประโยชนเชนนั้นจากศาสนาดวย หากไมเคยโออวดตนเองวาเปนเกจิอาจารยผูบรรลอุรหันตนพิพาน
“เดี๋ยวนี้ไมคอยสนใจที่จะมีเกียรต ิไมสนใจจะบรรลถุึงนพิพานหรอืไม  เปนอรหนัตหรือไม ไมอยูในความคิด รูแตวาอยูอยางไมมีทุกข

เร่ือยๆ ไปกพ็อแลว  ทำประโยชนใหเพ่ือนมนุษยใหมากที่สุดดวย ตัวเองก็สบายดดีวย… แคนี้ก็พอแลว
ไมตองการจะเปนอะไรไปมากกวานั้น พอที่จะสงเคราะหไดวา มนัไมตองการภพ คือความเปน มนัอยูในลกัษณะที่วางจากภพ วางจาก

ความเปน เหลือแตรางกาย จติใจ นามรปู เคลือ่นไหวไปในลักษณะที่ไมเปนทุกข ใหมีประโยชนกับผูอื่นใหมากที่สุด จนกวามันจะดับลงไป เหมอืนกับ
วาตะเกียงหมดน้ำมัน ไมตองถามวาไปไหน ไฟหมดเชื้อเพลิง ไมตองถามวาไปไหน จบกันแคนั้น นี้แหละเรื่องทีจ่ะพูดไดมแีคนี้ ถาใครเหน็ดวย มนัก็
ทำตามไดโดยไมยากเลย”

การสืบสานปณิธานขอสอง  สืบเนื่องจากปณิธานขอแรก หากทุกคนเขาใจศาสนาของตนอยางถองแทแลว ยอมเบาบางลงจากความเหน็แกตัว มีความ

รักในเพ่ือนมนุษย ไมยึดมัน่ถอืมัน่ในความเช่ือของตนอยางตายตัวจนเกิดความขัดแยงกบัผูอ่ืน ถงึขั้นทะเลาะวิวาท หรือกอสงครามกนัใหญโต

ทานพทุธทาสเปนแบบอยางของศาสนกิผูมใีจเปดกวาง รบัฟงความเชื่อของผูอื่นที่แตกตางไปจากตนดวยความเคารพและจรงิใจ ในการเรียนรูจาก

เพ่ือนตางศาสนานั้น ทานพุทธทาสมักเตือนชาวพุทธใหวางทาทดีังนี้
“ถาไดฟงคำที่ผิดจากความเชื่อเดิมๆ ของตน ก็อยาเพิง่คาน อยาเพิ่งโยนทิ้ง แตตองทำใจเปนคนใหม อานของใหม ดวยจิตใจใหม สติ

ปญญาใหม และพยายามคนใหพบหรือเขาใจใหจนไดวาเขาหมายความวาอยางไร”
ทานพทุธทาสเปนผูร่ำรวยดวยเพื่อนตางศาสนา ทานมีกลัยาณมติรทั้งทีเ่ปนอสิลามิกชน คริสตศาสนิกชน ชาวซิกข ชาวฮินด ูรวมทั้งชาวพุทธที่ตาง

นกิายออกไป ทานพทุธทาสไมเคยและจะไมพยายามใหผูใดมาเขารตีศาสนาพุทธ ทานเหน็วาคนดขีองศาสนาอื่นกเ็ปนคนดีของศาสนาพุทธดวย การทำความเขา
ใจกันในระหวางศาสนาเปนภารกิจเรงดวนของศาสนิกทุกศาสนา และในยคุโลกาภวิัตนนี้ ไดผลกัไสใหผูคนตางเชื้อชาตติางศาสนามาอยูใกลกัน ถามคีวามเขาใจ
กนัดี กอ็ยูรวมกนัอยางสรางสรรคและสงบสุข ตรงกันขามหากไมเขาใจกันก็อาจกระทบกระทั่งกนัไดงาย จนลุกลามกลายเปนความขดัแยงระหวางเผาพนัธุ เช้ือชาติ  
ศาสนา ดังที่เกดิขึ้นในสงัคมไทยเราเอง และในหลายภมูิภาคของโลก

การสืบสานปณิธานขอที่สาม นับวาเปนภารกิจที่สำคญัที่สุดและยากที่สุดสำหรบัศาสนิกชน ในโลกที่ขบวนการทางศาสนากำลังออนแอเหลอืแต

สถาบนั ประเพณี พิธีกรรม และคำสอนเปลือกกระพี้ ยอมไมสามารถเทาทนัพลวัตของลทัธิวัตถุนิยมสมัยใหม ที่ทำใหมนุษยลุมหลงตกเปนทาสของความสุขเทียม 

(อามิสสุข) จนไมรูจกัความสขุที่แท (นิรามิสสขุ) ซ่ึงมรรคาของทกุศาสนาเคยนำพาหมูมนุษยนกิรไปถึงได

ในการตานทานกระแสลทัธวิัตถนุิยมหรอืบริโภคนยิมสมัยใหมนั้น ศาสนิกตองสรางวฒันธรรมทางจติวิญญาณทีเ่ขมแข็ง ทวนกระแสลทัธิวตัถุนิยม

อยางเทาทัน สวนโมกขเปนขบวนการทางศาสนาที่เตบิโตขึน้มาเพื่อทวนกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ-สงัคมของโลกซึ่งกำลงัเขาสูยุคทุนนิยมเสรทีี่ทาน
พทุธทาสเรียกวา ยุคกเิลสเสร ีหรือยุคมือใครยาวสาวไดสาวเอา ทานชคูำขวัญ “งานคอืการปฏบิตัิธรรม” และ “งานคืองานบนัดาลสุข” เพื่อตอตานคำขวัญ “งานคือ
เงิน เงินคอืงาน บนัดาลสขุ” ของรฐับาลในยุคพัฒนาเศรษฐกิจตามแบบตะวันตก ทานโจมตีระบบการศึกษาที่รับใชลทัธวิตัถุนิยมวา “การศึกษาแบบหมาหางดวน” 
เปนตน
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อยางไรกต็ามในยุคขอมลูขาวสารทีเ่ต็มไปดวยขอมลูที่กระตุนเราการบริโภคสินคาและบริการแปลกๆ ใหมๆ  จนผูคนยากที่จะรบัรูขอมูลเกี่ยวกบัความ

เปนจริงของสังคม ที่กำลังคืบคลานสูหายนภยัอันเกิดจากวกิฤตทางสิ่งแวดลอม การทำสงครามแยงชิงทรัพยากรในขณะที่ชองวางระหวางคนจนกบัคนรวยในสังคม  
และระหวางประชาชาติที่ยากจนและประชาชาติที่มั่งคั่งกำลังขยายกวางยิ่งขึ้นทุกที ซ่ึงอาจเปนปญหาที่นำไปสูความลมสลายของอารยธรรมมนุษยกไ็ด

แนนอนในระบบทนุนิยม และลัทธิบรโิภคนิยมเอง ยอมไมมีคำตอบทีจ่ะแกไขวกิฤตการณ ที่เกิดจากความตองการอันไมมีขดีจำกัด (ตัณหา) ของ
มนุษยได นอกจากตองกลบัไปแสวงหาทางออกที่มอียูในภูมปิญญาทางศาสนา ซ่ึงทานพทุธทาสเปนผูหนึ่งที่ไดทุมเทชีวติในเพศบรรพชิต กวา ๖๐ ปของทานบกุเบกิ
เปนอิฐกอนแรกในยุคของเราเพื่อปทูางสรางมรรคาออกไปใหพนจากหายนภัยของโลกวตัถุนิยม
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พทุธทาส อินทฺปโฺญ: พทุธทาสผูมีปญญายิ่งใหญ

เสฐียรพงษ วรรณปก

บทความนี้เขยีนเพือ่รำลึกถงึพระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย (อนิทฺปโฺญ) ตามคำขอรอง

ของประธานอนุกรรมการจดัทำหนงัสอือนุสรณ ๑๐๐ ป ชาตกาลพุทธทาส (คณุสันติสขุ โสภณสิริ) ขอ

เรียนใหทราบวา บทความนี้เขยีนจากความทรงจำ ในฐานะ”คอลมันิสต” จึงไมมีเชงิอรรถ ไมมหีนังสืออุ

เทศดงับทความวชิาการทั่วไป จงึควรใชวจิารณญาณในการจะใชอางอิงใดๆ

นามแรก (พทุธทาส) เปนนามที่ทานตั้งขึ้นเอง หรือจะเรียกวานามปากกาก็ได สวนนามที่สอง 

(อนิฺทปโฺญ) เปน “ฉายา” ที่อุปชฌายตั้งใหเมื่อบวชเปนพระภกิษใุหมๆ  ระยะหลงัดูเหมอืนทานจะชอบ

ใช “พทุธทาส” มากกวา คงดวยเหตุผลวา เปนนามทีแ่สดงอปจายนธรรมอยางยิ่ง นบัวาไดมาจากแรง

บันดาลใจจากบทสวดมนตทำวัตรเชา-เย็น ที่วา พทุธฺสสฺาหสฺสมทิาโสว พุทฺโธ เม สามกิิสสฺโร เปนตน 

แปลวา ขาพเจาเปนของพระพทุธเจา พระพุทธเจาเปนนายของขาพเจา ขาพเจาขอมอบกายและชีวตินี้

แดพระพุทธเจา

ยอนไปเมื่อวนัที่ ๒๗ พฤษภาคม เด็กนอยคนหนึ่งนาม เงื่อม พานชิ ถอืกำเนดิในตระกูลคหบดี

ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวดัสุราษฏรธานี บดิาชื่อนายเซี้ยง มารดาชื่อนางเคลื่อน จบวิชาสามญั

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ก็ออกจากโรงเรยีน มาชวยมารดาคาขายแทนบดิาซึ่งถึงแกกรรม

ชวีติของทานจึงผูกพันกับมารดามาก มารดาทานเปนคนธรรมะธัมโม เขาวดัฟงธรรมเสมอ ที่

รานก็มีเพื่อนๆ ของมารดามาสนทนาธรรมเสมอ หนุมเงื่อมจึงคอยซมึซับในธรรมตามลำดับ ไปยืม

หนงัสอืธรรมะหลกัสตูรนกัธรรมตรีจากพระที่วดัขางบานมาอาน จนสามารถพดูโตตอบกับแขกที่มา

รานไดเปนอยางดี สรางความแปลกใจแกมารดาทานเปนอยางมาก ดวยไมเคยรูมากอนวาลกูชายหวั

แกวหัวแหวนจะมีความสนใจธรรมะลึกซ้ึงปานนี้

มารดาไดขอรองใหบวชเพื่อ “ทดแทนคณุมารดา” ตามความเชื่อของคนไทยโดยทั่วไป หนุม

เงื่อมจึงไดบวชเปนภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๗๐ ที่วัดอุบล ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา โดยมี

พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมโล) เปนอุปชฌาย พระปลัดศกัดิ์ ธมฺมรกฺขโิต และพระปลัด

ชุม อินทฺโชโต เปนคูสวด ไดฉายา (นามภาษาบาลี) วา อินทฺปโฺญ

ความหมายก็คอื “ผูมีปญญาอันยิ่งใหญ”

บวชแลวกร็ูสึกวาโปรง โลงใจ มีความพอใจในชีวิตสมณะศากยบตุรมาก มีความประสงคจะ

บวชตอไปเรื่อยๆเมื่อนำความไปปรึกษามารดาและญาติพี่นองตางกย็นิดีอนุโมทนาดวย เพราะการคา

ขายกไ็ดยี่เกย (ธรรมทาส) ชวงแทนแลว

ทานไดเดินทางเขามาศึกษาพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯ พำนักอยูที่วดัปทุมคงคา จนสอบได

เปรียญธรรม ๓ ประโยค ก็เกดิความเบื่อหนายขนาดหนัก ความรูสึกนึกคิดขณะนัน้บอกตนเองวา 

ศกึษาปริยัติ (ภาคทฤษฎี) แคนีก้็เพียงพอแลว มคีวามรูสามารถแปลพระไตรปฎกบาลีไดแลว ควรจะหัน

มาปฏิบัติอยางจริงจัง เพราะถารอจนจบเปรยีญ ๙ กอน ก็คงจะแกและสายเกินกาล
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ทานจึงเดนิทางกลับสุราษฎรธานี ไปพกัอยูทีว่ดัตระพงัจกิ เปนวัดราง มีตนไมขึ้นรกจนกลาย

เปนปาทบึ ไมมใีครกลากลำ้กรายมาทำเสียงรบกวน สถานทีน่ี้เองจึงเหมาะอยางยิ่งสำหรับการทำงาน

ทางจิตเพื่อความหลุดพน 

ทานตั้งชื่อสถานที่แหงนีว้ า “สวนโมกขพลาราม” แปลวา “สถานที่รืน่รมยอนัเปนพลังแหง

การหลุดพน”

นยัวาเปนนามซึ่งเกิดขึ้นโดยบงัเอิญ คอืบงัเอิญปาแหงนี้มีตนไมสองชนิดคือ ตนโมก กบัตนพลา  

ขึ้นเตม็ไปหมด ทานจงึเอามาผสมกันแลวเติมคำ “อาราม” ตอทาย เปน “โมกขพลาราม” ไดอยางเหมาะ 

แสดงถงึความเปนนักประดษิฐถอยคำอยางดยีิ่ง ซึ่งไดกลายมาเปนลักษณะเดนประการหนึ่งของการ

แสดงธรรมที่มากดวยเสนหนาติดตามของทาน

ทำใหนึกถงึ ตรี นาคประทปี (พระสารประเสริฐ) เม่ือเหน็นามของ ศาสตราจารยแมกซ มูลเลอร 

ผูเผยแพรพระพุทธศาสนาชาวเยอรมนั ทานจึงบญัญัตชิื่อใหวา “โมกษมลูาจารย” (อาจารยผูบกุเบกิทาง

แหงโมกษะ ในตะวนัตก) ซึ่ง “ขำ” (คมขำ) ไมแพกนั

จากวนัเปนเดอืน จากเดอืนเปนป ทานไดใชชวีติอยูเดยีวดาย ทามกลางปาอันวเิวก อาศัย

อาหารบิณฑบาตที่ไดจากชาวบานใกลเคียงยังชีพ ทานเลาภายหลังวา ใหมๆ พวกเด็กชาวบานเหน็ทาน

ตางพากนัวิ่งหนี รองบอกกันวา “พระบามาแลวๆ”

ณ ที่นี้เอง “พระบา” ของเด็กไดทดลองปฏบิตัิแบบตางๆ ที่คดิวาจะเปนเครื่องขดัเกลาจติใจให

เบาบาง เชนฉนัแตผลไมอยางเดียว นั่งไมนอนตลอดคืน ฉันแตผักหญาไมฉันเนื้อ ไมสวมรองเทา ไมใช

รม และอกีหลายอยาง ดงัที่ทานบนัทึกการปฏบิตัไิวอยางละเอียดในภายหลัง

ในที่สุดกไ็ดขอสรปุวา ไมไดผล “มันทำใหแปลกกวาเพือ่น มนัอยากดีกวาเพื่อน แกลงยอมดำ

อวดคน ก็เลยเลิก” จะทำอยางใดไมสำคัญ สำคญัที่ยังติดยึดอยูกบัการกระทำนั้นหรือไมตางหาก

อะไรก็ตามที่สกัแตวาทำกนัมา โดย “ไมแจง” ในสาระที่แทจริง กจ็ะกลายเปนการสราง “รูป

แบบ” ใหเกาะยดึ และพอกอุปาทาน ยากจะกะเทาะออกไดในที่สดุ

ในชวงนี้ธรรมทาส พานิช นองชายทานไดกอตั้งคณะธรรมทานขึ้น เพื่อชวยเผยแพรพทุธ

ศาสนาอีกดานหนึ่ง ไดออกหนังสือชื่อ “พระพุทธสาสนา” (เขียนแบบบาลี) ดจุเดยีวกับทานอา

นนัทเมตเตยยะ (ชารล เบนเนต) เดินทางกลับจากพมาไปประเทศอังกฤษเมอืงมาตภุูมิ ออกนิตยสารชื่อ 

“พระพทุธสาสนา” เขียนบทความธรรมะเผยแพรทั่วโลก

ทั้งคฤหัสถผูนอง และบรรพชติผูพี่ สองแรงแขง็ขนั ไดชวยกนั “คั้น” เอาแกนพระพทุธศาสนา

มาเขยีนเผยแพรอยางตอเนื่อง นาม “สิริวยาส” พทุธทาส และอื่นๆ อกีหลายนามปรากฏ ณ ทีน่ี้ แต

ระยะหลังนามอ่ืนๆ คอยหายไป ยงัคงเหลือโดดเดนอยูแต “พุทธทาส”

และจะโดดเดนเจดิจาตลอดไป แมวาสงัขารรางกายอันเปนเจาของนามนี้จะ “ดบัสลาย” ไป

แลวก็ตาม แตนาม “พุทธทาส” ยังอยูไมตาย

ณ สวนโมกขแหงนี ้เปนสนามทดลองทั้งในดานปริยัติและปฏิบัติ จนสามารถทำใหทั้งภาค

ทฤษฎีและภาคปฏบิตัสิอดประสานกลมกลนืเปนอยางด ีปริยตัเิปนแผนที่ที่ชี้แนวทางวาจะไปถึงไหน
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อยางไร อะไรเปนอุปสรรคขดัขวางหรือไม อยางไร ปฏิบตัเิปนการลงมือเดนิไปตามทางที่ชี้บอกนั้น 

โดยมีปฏิเวธเปนเครื่องรับรองผล

จากการปดประตูอานพระไตรปฎกถึงสองสามป จนกระทั่งรูแจงแทงทะลุหายขอกงัขาในพุทธ

ธรรมแลว จึงไดเขียนหนังสือเปนเลมออกมาเปนระยะๆ “พทุธประวตัิจากพระโอษฐ” “ขมุทรัพยจาก

พระโอษฐ” “ตามรอยพระอรหนัต” “นพิพานและอนัตตาในพระพุทธศาสนา” ผลงานดุจมณีลำ้คาเหลา

นี้เปนผลติผลจากกระทอมหลังเลก็ๆ ทามกลางแสงตะเกียงน้ำมนักาดอนัริบหรี่ ในราวปาอันนาสะพรงึ

กลัวน้ีเอง

ในชวงแรกๆทานพุทธทาสทานจะสนใจงานเขียนหนงัสอืเผยแพรกอน เมื่อทานคนควาพระ

ไตรปฎก ทำความเขาใจแจมแจงดวยตนเองแลว ก็นำมาจัดระบบเปนขั้นเปนตอน เรยีบเรียงออกมาเพื่อ

ความกระจาง งานเขยีนของทานจึงมลีักษณะเปน “วิทยานพินธ” มทีีอ่างองิ และใชภาษาสละสลวย 

กะทดัรดั “ตามรอยพระอรหนัต” เปนตัวอยางของคำกลาวนี้เปนอยางด ี

โดยประมวลสูตรที่ตรัสสอนเกี่ยวกับการปฏิบตัิรกัษาศลีอยางเครงครดั มารวมไวในที่เดยีวกนั 

จัดลำดับขั้นตอนใหมใหกระชบั กระจาง และเชือ้เชิญใหอยากดำเนนิตามแนวทางแหงการพนทุกขสายนี้

“ชวีติแหงความเปนพระอรหนัตเปนชิ้นเอกในบรรดาธรรมทีโ่ลกควรตองการ เพราะเปนสิ่ง

เดียวที่อาจนำสขุแทจรงิมาใหแกโลกได การกระทำเพื่อใหจติมีอำนาจเหนอืโลก เพื่อไมตองหมนุเวียนไป

ในกระแสแหงความทุกขทรมานของโลก และเพ่ือถึงที่สดุแหงความสุขอันจะไมกลับเปนทกุขอีกตอไป”

“พุทธประวตัจิากพระโอษฐ” เปนอกีเลมหนึ่ง ที่ทานพทุธทาสตามไปเก็บพระพทุธดำรัสที่ตรสั

เลาเกี่ยวกับพระองค ที่นั่นบาง ที่นี่บาง กระจัดกระจายตามที่ตางๆนำมาจดัระบบระเบียบ เรยีงรอยเปน

ขั้นเปนตอน โดยไมนำเอาหลักฐานชั้นรองจากอรรถกถา ฎีกาและอาจริยมติรุนหลังๆ มาปน 

จากหนังสือเลมนี้เองทำใหเราเขาใจพุทธประวัติอยางนอย สอง ประเด็นที่แตกตางจากที่เรา

เคยทราบคอื

๑ . ได ร ูว าพวกศากยวงศปกครองประเทศ  โดยระบอบสามคัค ีธรรม  หาใชโดยระบอบ

ราชาธปิไตย ซึ่งมผี ูสืบทอดราชบัลลงักไม เพราะมพีุทธดำรัสวา พวกศากยะปกครองผานรฐัสภา 

(สณัฐาคาร, สภา) เชนเดยีวกบัพวกกษตัรยิลิจฉว ีแหงไพศาลี (รวมถึงมลัลกษตัรยิแหงกุสินารา และปา

วาดวย)

๒. ที่วาเจาชายสิทธตัถะเสดจ็ออกมหาภิเนษกรมณ (เสดจ็ออกผนวช) โดยการลอบหนจีาก

พระนครกลางดกึนั้น กไ็มจริงเสยีแลว เพราะมพีระพุทธดำรสัตรสัไววา “เมื่อบิดามารดารองไหน้ำตา

นองหนาอยู เราไดถือเพศบรรพชติออกบวชไมมีเรอืนแลว”

ในยุคหลังนี้ตางหาก ที่งานเขยีนลดนอยลง เพราะงานเทศนาสั่งสอนประชาชนมีมากจนไม

คอยมีเวลารจนาหนงัสอื ทานพทุธทาสเปนนกัแสดงธรรมที่มหศัจรรยมากโดย

๑. มหีลักแมน หลักที่วานี้คือหลักฐานอางอิงจากพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา ไมวาจะอธิบาย

เรื่องอะไรจะไมหนพีระไตรปฎก มีที่อางองิถูกตอง เพียงแตทานไมอางพระบาลีใหรงุรังเทานั้น 
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เมื่อครั้งทานนำเสนอ “สญุญตา” (ความวาง ซึ่งทานแปลใหเขาใจงายวา จติวาง) ตอประชาชนนั้น 

หลายทานทวงวา จติวาง ไมมีในพระไตรปฎก และถามีก็เปนเรื่องสงูเกินกวาชาวบานทั่วไปจะเขาใจได 

เพราะเปนธรรมะที่ใชพูดใชสอนในหมูผูรูเทานัน้

ทานพทุธทาสอางหลกัฐานวา ครั้งหนึ่งพวกคหบดี ไปฟงธรรมจากพระพทุธเจา ขอรองให

พระองคแสดงธรรมงายๆที่พวกเขาพอเขาใจได พระพุทธองคจึงทรงแสดงธรรมที่ปฏสิังยตุ (เกี่ยวของ

ดวย) สญุญตา แลวกป็รากฏวาพวกเขาเขาอกเขาใจดี รื่นเริงเบิกบานในพระธรรมเทศนาของพระองค 

“สญุญตา นีแ้หละเปนเร่ืองที่เหมาะแกผูครองเรือน มิใชเรื่องยากแตอยางใด” ทานพุทธทาสสรุป

เพือ่ใหเปนที่เขาใจงายยิ่งขึ้น ทานจึงบญัญตัคิำแปลวา “จติวาง” ใหทำงานดวยจิตวาง เมื่อยังมีผู

(ที่นึกวาตัวเอง) รูทกัวา ชาวบานตองมีลูกเมีย ตองทำงานหาเงนิมาเล้ียงครอบครวั วนัๆ  วุนวายไมมีที่สดุ 

แลวจะมาสอนใหจิตวาง เปนไปไดยาก ทานพทุธทาสอธิบายวา จิตวาง ตรงกันขามจากจติวุน แลวทาน

ก็ยอนวา ทำงานดวยจติวุนดีไหม งานสำเร็จดวยดีไหม เมื่อเปรียบกับทำงานดวยจิตวางอยางไหนดีกวา

กนั เขาก็ยอมรับวา ทำดวยจิตวางดีกวา ไดผลกวา 

๒. คัน้แกนออกมาใหคดิ งานเผยแพรของทานพทุธทาส เปนงานที่คั้นเอาแกนของพระพทุธ

ศาสนาออกมาอธิบายใหครอบคลุม ธรรมะของพระพุทธเจานั้นกวางขวางลกึซึง้ ถาไมรูจักคั้นแกน 

หรอืยกเอาประเด็นสำคญัขึ้นมาพดู กจ็ะจับประเด็นไมได จะเปนประดุจเดนิหลงอยูกลางปาชัด หาทาง

ออกไมได พทุธทาสทานดึงเอาธรรมะที่เปนแกนมาอธิบาย ดังเรือ่ง “ธรรมะ ๙ ตา” ถาจับไดทั้ง ๙ ตา 

หรอืเขาใจทั้ง ๙ ตา ก็นบัวาเขาใจพระพุทธศาสนา

ธรรม ๙ ตา คอือะไร คอื

(๑) อนิจจตา หมายถึง ความเปลีย่นแปลงแหงส่ิงผสม (สงัขาร) ทั้งหลาย 

(๒) ทกุขตา “ความเปนทกุข” หมายถึง ความคงอยูในสภาพเดมิไมได จำตองเปลี่ยนไปในที่สุด 

(๓) อนัตตตา ความไมมีตัวตน หรอืภาวะมิใชตวัตนของใคร 

(๔) ธมัมัฏฐติตา ภาวะที่ยืนตัวเปนหลักธรรมดา 

(๕) ธัมมนิยามตา กฎแหงธรรมดา หรือกำหนดแหงธรรมดาไมขึ้นอยูกับผูสรางผูบันดาล

(๖) อิทัปปจจยตา ความเปนปจจยัอิงอาศัยกนัของสิ่งทัง้หลาย 

(๗) ตถตา (หรอืตถาตา) ความเปนเชนนั้นเอง 

(๘) สญุญตา ความวาง “จิตวาง-พทุธทาส” และ

(๙) อตมัมยตา ความไมมีตัณหามานะและทฐิิ “กูไมเอากะมงึ-พทุธทาส” 

ธรรมะมากมายดจุมหาสมทุร พุทธทาสทานคั้นแกนออกมาได ๙ ตา ที่สำคัญควรเรยีนรูให

กระจาง และมวีธิีอธิบายใหเขาใจ โดยนยัตางๆกัน เนื่องจากแตละ “ตา” อมความมาก ทานตองสละ

เวลาอธิบาย “ตาละหนึ่งป”โดยประมาณ บาง”ตา” ทานบอกวา “แปลตามตวัใหเขาใจยาก เชน อตัมมยตา  

ทานแปลวา “กูไมเอากะมึง” กแ็ลวกัน ทำใหผูฟงเขาใจงายขึ้น

๓. ประดษิฐคำกินใจ บอยครั้งทานแสดงธรรมโดยคิดคำที่กนิใจ กระตุกใหผูฟงไดคิด ดุจวิธี

การของเซนก็ปานกัน เชน ทำงานดวยจติวาง, ตายเสยีกอนตาย, การศกึษาหมาหางดวน, คนสมัยนี้ดแีต

ไหว พอบอกใหประพฤตธิรรมก็กำหู, กนิเนื้อเปนยกัษ กินผกัเปนมาร จะใหดตีองไมกนิอะไร, นพิพาน
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ทามกลางสังสารวัฎ, อาจารยหมา, นพิพานที่นี่เดี๋ยวนี้, ตัวกูของกู, กนิขาวจานแมว อาบนำ้ในคู อยู

เหมือนตายแลว, กเิลสเปนตัว ธรรมะเปนตน เปนคนมิใชมนษุย ชาวพุทธตองหมดปญหา ปญญาตองคู

กับสติ ทฐิติองสมัมา วชิาตองสองแสง การลงแรงตองคุมคา ศีลธรรมกลับมา โลกาจะรมเย็น, และอื่นๆ 

อีกมากมาย

คำที่ทานประดิษฐขึ้นมานี ้ฟงแลวกนิใจ สะดดุใจ บางคำไมตองไขความก็เขาใจทันท ีเรียกวา 

“โดนใจ” ผูฟง หลายคำตองขยายความจงึจะเขาใจด ีถึงแมจะไมเขาใจ หรอืไมเขาใจแจมแจง แตคำเหลา

นี้ก็จะติดปากติดใจผูรับฟงไปนาน ไมใชฟงแลวผานเลยไป

ยกตวัอยาง “กนิเนื้อเปนยกัษ กินผกัเปนมาร จะใหดีตองไมกินอะไร” นกัมังสวิรตัิมักจะคิดวา

ตนไมกนิเนื้อกินปลา กินแตผักหญา จงึเปนผูบรสิทุธิ์ สวนพวกที่ยังกินเนื้อกนิปลาอยู สนบัสนุนการ

ฆาสตัว ไมมีทางมศีีลบริสทุธิ ์จงึถอืวาพวกนี้เปน “ยักษ” หาใชเปน “พระ”เหมือนพวกตนไม

ทานพทุธทาสกลาววา ถาเอาเหตุผลที่การสนบัสนนุใหฆามาอาง คนกินขาวเปลาๆ หรอื กนิผัก 

ก็นับวาสนับสนนุใหฆาเหมือนคนทีก่ินเนื้อกนิปลา ลองคดิดูใหด ีกวาจะมาเปนขาวในจานได กวาจะมา

เปนผักในจานใหทานได สัตวตองตายเพราะการไถ การคราดไปเทาไร แมลงตองตายเพราะยาฆาแมลง

ไปเทาไหร

 มองใหดจีานขาวขาวๆ นั้น จานผกัจานนั้น มันแดงฉานไปดวยเลอืดมากมายแคไหน มนัไมตาง

กนัดอก ผดิพอกันทั้งคนกินผกั และกินเนื้อกินปลา เพราะฉะนั้น ถาจะใหด ี“ตองไมกินอะไร” คอือยา

สำคัญหมายถึงวาเรากนิผกั เรากินเนือ้กินปลา ใหคิดเพียงวา “เรากินอาหาร”

๔. คิดใหลกึล้ำ วิธหีนึ่งที่ชวยใหคดิลกึซึ้ง ทำใหเขาใจธรรมะไดดีคือ มองทะลคุวามหมาย

ธรรมดา อนัเรียกวาภาษาคน ใหทะลุไปถึง “ภาษาธรรม” ใหได แลวทานจะเขาใจความจริงทีล่ึกซึ้ง เปน

ประโยชนแกการปฏบิัติ เชน การเกิด ตาย คือการเกดิขึ้นแหงตวักขูองกู หรือการที่ตวักขูองกูดับ อาการ

ที่ตวักขูองกูเกดิดบั เกิดดบัวันละหลายหน แสดงวาเราไดเกิดตายตลอดเวลา นี้แหละคอืสังสารวัฏ (การ

เวยีนวายตายเกิด) หรอื ขณะใดเรามีความโลภครอบงำจิต แสดงวาเราเกดิเปนเปรต ขณะใดเกิดเรารูจัก

แตสนองสญัชาติญาณสัตว เราเกดิเปนสัตวเดียรฉาน ขณะใดเรามีคุณธรรมโดยเฉพาะศีลหา เราเกิด

เปนมนษุย ขณะใดเรามีหิรโิอตตัปปะ อายชั่วกลวับาป เราเกิดเปนเทวดา ขณะใดเรามเีมตตา กรุณา มุทิตา 

อุเบกขา เราเกิดเปนพรหม

เรื่องหนึ่งที่คิดวา ทานพทุธทาสทานคิดลำ้ลกึก็คือ วันวสิาขบูชา ที่เราชาวพุทธถอืวาเปนวนั

ประสตูิ ตรัสรู และปรนิพิพาน ของพระพทุธเจา ทานพทุธทาสกลาววา ขณะที่พระโพธสิัตวไดตรัสรู

นั้นแหละ แสดงวา พระพุทธเจาประสูติแลว และปรินพิพาน (คอืดบัสนิท) แลว ชั่วขณะจติเดียวนั้น

แหละ พระพทุธเจาเกิด พระพุทธเจาตรัสรู และพระพุทธเจานิพพาน การเกดิ ตรัสรูและนิพพานมีขึ้น

ชั่วขณะจิตเดียว ไมตองรอจนถงึ ๓๕ ป ๘๐ ป ดงัที่เขาใจกัน และอีกอยางตอนเจาชายสิทธัตถะประสตู ิ

จะเรียกวาพระพุทธเจาประสตูิไมได เพราะยังมิไดเปนพระพุทธเจา

เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ ทรงอธบิายฉากผจญมารวา มารที่มาผจญพระโพธิสัตวคือกเิลส 

การทรงเอาชนะมารได ก็คือการที่ทรงชนะกเิลสได กด็ูเขาที แตหลังจากนั้นมีธดิามารมาผจญพระพทุธ

เจาอกี พระองคก็ทรงแคลงพระทัย ถามารหมายถึงกิเลส แลวทำไมหลงัตรัสรูแลวธดิามารจงึมาผจญอีก 
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ดูไมสมเหตสุมผล เพราะฉะนั้นฉากธดิามารผจญ นาจะมมีากอนการตรัสรู ทานพุทธทาสกลาววา อยู

ตรงนี้แหละถกูตองแลว ใหสงัเกตวา ธิดามารมายั่วยวนเดี๋ยวเดยีวแลวก็หายไป ฉากนีห้มายความวา 

หลังจากทรงเอาชนะกเิลสไดแลว พระพุทธเจาทรงนั่งพิจารณาถงึความรายกาจแหงกิเลสวากวาจะเอา

ชนะไดเลนเอาเหนื่อยทเีดยีว ฉากธดิามารยั่วยวนก็คือการที่พระองคทรงนึกยอนถึงการผจญกบัพญา

มารน้ันเอง เพราะฉะนั้นจงึไมนาน

๕. เนนยำ้ปจจุบนั จดุเดนแหงการแสดงธรรมของทานพุทธทาสอีกอยางหนึง่ คอืทรงเนน

ภารกิจที่พงึกระทำเดี๋ยวนี้ ชาตินี้ ไมควรนึกวาตองรอไวชาตหินา การบรรลมุรรคผลนิพพานสามารถทำ

ไดในชาตนิี้ เดี๋ยวนี้ ใครที่คิดวานิพพานตองรอไวบรรลหุลงัจากตายแลวเปนความเขาใจผดิ นิพพานพึง

ถึงไดเดยีวนี้ขณะนี้ 

เพือ่ใหชาวพทุธมกีำลงัใจในการปฏบิัติ ทานพุทธทาสได “ลดเพดาน” นพิพานลงวา ขณะใดจิต

วางจากกเิลส (ซึ่งทานใชคำวา วางจากตัวกูของกู) แมชั่วขณะหนึ่ง แสดงวาทานไดเขาสัมผสัพระ

นิพพานชัว่ขณะแลว ถาทานปฏบิัติใหจิตทานวางบอยและระยะนานเทาใด ทานก็สมัผัสพระนพิาน

บอยและนานเทานั้น

ทานพทุธทาส ทานมีปณิธานอยู ๓ ประการคอื ๑. ตองการใหพทุธศาสนิกชนเขาใจศาสนา

ของตน ๒. ตองการสรางความเขาใจอันดีระหวางศาสนา และ ๓. ตองการนำมนุษยทั้งหลายออกจาก

วัตถนุิยม ผลแหงความพยายามของทาน ในการรจนาหนังสอืธรรม เทศนาสั่งสอนธรรม แกประชาชน

ทกุระดับความรูและประสบการณ ตั้งแตตนจนถงึแกมรณภาพ ผมเขาใจวา ทานไดบรรลุปณิธานนั้น 

โดยเฉพาะปณธิานประการแรก จะเหน็ไดจากงานของทานทั้งงานพดูและงานเขียน ยังเปนที่ตองการ

ของผูแสวงหาความรูความเขาใจพระศาสนามากขึ้นตามลำดับ

ครบั พุทธทาสยังอยู ไมมีวันตายไปจากความทรงจำของชาวพุทธและชาวโลกแนนอนwww.buddhadasa.in.th
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สืบสานปณิธานทานอาจารยดวยงาน “จิตตปญญาศกึษา”
สรยทุธ รัตนพจนารถ

เมื่อสปัดาหที่แล วกลุมนกัศกึษาปริญญาตร  ีคณะวิทยาศาสตร และผมไดไปปดคอรส 
สหวิทยาการการศกึษาความหลากหลายทางชีวภาพ รวมกนั วิชานี้พวกเราศึกษาวาสาขาวิชาความรู
ตางๆ ไมวาจะเปนวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนษุยศาสตร ศิลปศาสตร ภมูปิญญาชาวบาน หรือ
ศาสนา เขาใจ อธิบาย และจัดการกบัความหลากหลายทางชีวภาพ หรือธรรมชาติอยางไร 

แบบฝกหัดสุดทายของวิชานี้ คือ การปลกีวิเวก อยูในปาคนเดยีวโดยไมทานอาหารอะไรเปน
เวลาอยางนอยหนึ่งวนัหนึ่งคนื นักศึกษาแตละคนดูเหมอืนจะเตรียมตวักันมาอยูบางพอสมควร ไม
เหน็ใครบนกลัวอะไรมากนกั แตคนืกอนหนาที่เราจะแยกยายกนัไปปลีกวิเวก ฝนตกหนกัมาก น้ำทวม
เจ่ิงนอง แมลงเมาออกมาเยอะมาก ตะขาบตัวเปงนับสบิ (เทาที่เห็น) ออกมากนิแมลงอยางเอรด็อรอย 
พรอมยึดเพงิที่พักของเราเปนทีอ่าศัย โดยไมกริ่งเกรง ไมหลบผูคนแตประการใด ทั้งตามแผนไมที่พื้น 
กองไมฟน ตามเสาไมและเพดาน นักศึกษาอีกกลุมก็เพิง่เจองเูมื่อตอนเยน็ พอฝนตกฟาแลบฟารอง
บางคนก็ผวาเขากอดเพื่อนขางๆ สถานการณและบรรยากาศชกัชวนใหการคยุรอบสดุทายเพื่อเตรยีม
ความพรอมกอนแยกไปอยูเดี่ยวดมูีความหมายและความสำคญัข้ึนมาทนัที

ผม: พรุงนี้พวกเราจะเขาไปอยูในปาคนเดียวแลว คิดวาพวกเรากลวัอะไรที่สุด
นกัศึกษา: นาจะมีสามอยางเปนหลกั คือ กลวัคน กลัวสตัว และกลวัผี ครับ
ผม: แลวพวกเรามวีิธจีัดการกับความกลวัอยางนั้นอยางไร?

นกัศึกษา: ... 

พวกเราแลกเปลี่ยนวิธีการจดัการเรื่องความปลอดภัย และวธิีจัดการกบัความกลัวของแตละ
คน ซึง่กเ็ปนประโยชนไมนอย แตพอถงึเรื่องความกลัวประเภทกลัวผหีรอืกลวัฟาแลบฟาผานี่ ดูเหมอืน
เคร่ืองมอืที่นักศึกษาวิทยาศาสตรจะพอหยิบยมืมาใชขณะอยูคนเดียวในปานัน้มจีำกัดอยูทีเดียว

แลวพวกเราไดคุยกันถึงการวิเคราะหความกลัว โดยใชชดุความคดิของขันธหา เชนวา อาจ
เปนเรื่องของการที่พอมีเสยีงอะไรเกิดขึ้น (รูป) แลวหเูราไดยิน (เวทนา) กเ็กดิจำได (สญัญา) และคิด
ปรุงแตงไปเรื่อย (สงัขาร) วาอาจเปนนูนเปนนี่ เลยเกดิความกลวั (วิญญาณ) ขึ้นมาจับจิตจับใจ เรื่อง
ขนัธหานี้หลายคนยอมรับวาเคยไดยนิมากอน แตไมคิดวาจะเอามาใชประโยชนอะไรกับตัวเองได 
เมื่อพอไดฟงสมาชิกในวงเลาเรื่องความเขาใจของตนตอเรื่องเวียนวายตายเกดิ ปฏจิจสมุปบาท และ
ขนัธหา ตามคำอธิบายของอาจารยพทุธทาสก็เปลี่ยนความคิด วาเรื่องทำนองนี้อาจทำใหตนเองอยู
รอด ไมสติแตกในคนืพรุงนีก้เ็ปนได

เหตกุารณดำเนนิตอไปดวยดี หลงัจากทกุคนออกมาจากปาดวยความปลอดภัยในชวีติและ
จติใจ พวกเราไดมานั่งคุยถอดบทเรียนกัน หลายคนเลาวาไดประโยชนจากสิ่งทีไ่ดเรียน ไดคุย ไดฝก
กอนไปอยางมาก เชน การเจริญสต ิการแยกรูป-นาม โดยเฉพาะคำสอนอาจารยพุทธทาสที่อธิบายการ 
“เกดิ” ข้ึนแตละคร้ัง ตามขันธหา

เรายงัไดวเิคราะหกนัตอวาแงมมุการแสดงธรรมของอาจารยนัน้เขาใจงาย ยอมรับได โดย
เฉพาะกับสายนักวิทยาศาสตร 
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นักศกึษาคนหนึ่งเลาวาพอจะนึกออกวาจะเอาประสบการณที่ไดไปใชตออยางไรในเรื่องการ
ปลดปลอยตวัเองจากการตองทำตามกิเลส ตามความอยาก เพราะจากที่ไดลองอยูกับความกลวั ทำ
ใหรูวาพออยูๆ กับมนัไปมนักห็าย มันก็คลายไปเอง อกีคนบอกวาทีนี้พอผานรานไอศกรมีแถวสาม
ยานคงไมตองแวะเขาไปกินทกุครั้งไป คิดวาหากดูๆ ไป ความอยากกินไอศกรมีมันก็คงหายไปเหมอืน
กบัความกลัวหรอืความหวิก็เปนได

นกัศึกษาเหน็พองกันวาบางทีเวลามีความอยาก เราก็ไมจำเปนตองทำตาม เชน เกดิความ
งวงในระหวางเรียนก็จะหลับเลย ทั้งที่ความงวงนัน้ไมไดเกิดขึ้นเพราะนอนไมพอ แตเกดิจากการเบื่อ 
ในขณะนั้นกไ็มไดคิดวามวีธิกีารจดัการสำหรับความงวงที่ไมใชการนอน เรื่องกนิก็เชนกนั ปจจบุนันี ้
พอเราหวิ เราก็ไปหาซื้อของกินเลย กลับกลายเปนวาปญหาอยูทีก่ารหาของกนิมาตอบสนองคนที่
อยากกนิใหได ไมใชจดัการที่ความอยาก ครั้นพอนักศึกษาไดปลีกวเิวกและลองอดอาหาร ตางกเ็หน็
วาเมื่ออดอาหารได การอยูกับความหิวกไ็มใชเร่ืองรนุแรงอะไรนกั

การที่กลุมนักศึกษาคยุเรื่อง “ความเปนอิสระ” จากกิเลส ที่เกิดขึ้นไดจากการทีร่ ูทนัตัวเอง 
และบงัคบัตวัเองไดบาง และความรูวิธกีารในการจัดการควบคุมกเิลสของตนนี้เอง ทำใหผมนึกถึงที่
อาจารยพุทธทาสเคยใหสัมภาษณพระประชา ปสนนฺธมโฺม ไวเรื่องทีม่นีกัวิทยาศาสตรพยายามหา
เคร่ืองมอืคลายกันนี้ โดยการผลติยากนิเพ่ือละกเิลส วา 

“แตมันยังไมจรงิ ยังไมจริงจงั ยังไมเหมอืนกะที่ไปคิดทำปรมาณู ทำ
คอมพิวเตอร ทำอะไรตางๆ ถาใชความคิดทั้งหมดมาคนในเรื่องนี้ก็คงจะดี แต
นั่นมนัเปนสวนรางกายหรือในสวนระบบประสาท ตองศึกษาเรื่องจิตใหถึงที่สุด 
โดยเฉพาะเร ื่องปฏิจจสมปุบาท  ให เข าใจถ ึงท ี่ส ุดจนควบคมุกระแสของ
ปฏิจจสมุปบาท นี่จะมีผลดบัทกุขไดถาวร” 

(จาก เลาไวเม่ือวัยสนธยา)

การแลกเปลี่ยนกันในกลุมนักศกึษาทำใหหลายคนรูสึกไดชดัเจนยิ่งขึ้นดังวา นั่นคือความรู
ทางวทิยาศาสตรที่ไดศกึษารำ่เรยีนมายังอยูในสวนของรางกาย วาดวยเรื่องของวตัถสุิง่ของ สภาพ
แวดลอมที่วัดได สังเกตได โดยเฉพาะกำหนดไดในเชิงปรมิาณ ทวาความรูทางวิทยาศาสตรยังไมได
เขาไปสูจิต และไมไดมุงไปสูการแกไขปญหาอันเปนตนธารของปญหาทั้งมวลของมนุษยชาตคิือทุกข

จงึไมเปนเรื่องแปลกที่องคความรูทางวิทยาศาสตรที่ไดพฒันาไปอยางมากมาย อาจตอบคำ
ถามของนกัศกึษาผูตองเผชิญหนากบัความกลัวไดจำกดั ความรูที่นกัศึกษาหรือที่พวกเราทุกคนได
เร ียนจากการศกึษาในระบบสอนใหเรามวีธิจีดัการกบัความกลัวคนและกลัวสัตว โดยการใช 
เทคโนโลยีใหแสงสวาง ใชสารเคมกีำจัดแมลง แตความกลัวที่มีตอเสียงฟารองและกลัวผนีั้น ไมแนใจ
วามเีครื่องมอืทางวิทยาศาสตรไหนใหคำอธบิายและมีทางแกปญหาที่ทุกคนทำไดเอง ดงัเชนคำ
อธิบายของอาจารยพุทธทาสเร่ืองขันธหาและปฏิจจสมปุบาท

อาจารยพทุธทาสทานไดเคยใหความเห็นไววาวิทยาศาสตร “ยัง” ไมสามารถชวยโลก
ได เพราะวิทยาศาสตรไมมองในเรื่องดับทุกขในจิตใจคน มุงเนนการมองออกไปขางนอก 
พยายามจัดการกับสิ่งที่อยูนอกตัว แมจะมีความกาวหนาในทางวัตถุไปไดเรื่อย สรางความ
กาวหนาแกโลกอยางไมมีที่สิ้นสุด แตในทางกลบักันกท็ำใหคนมีกิเลสมากขึ้น ทำใหเกิด
มจิฉาทิฐวิามนุษยมีความสามารถควบคุมเอาชนะธรรมชาติได จึงไมมคีวามจำเปนตองควบ
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คมุหักหามจติใจของตัวเอง บำรุงความตองการขาวของเครื่องใชทนัสมยั แตสิ่งเหลานั้นก็ไม
ชวยใหไดมีความสขุอยางแทจริง บอกวามีทางเลือกในการจับจายใชสอย มี “อสิระในบริโภค
ตามใจ” แตกลับไมพูดถึงการม ี“อิสระจากการบริโภคตามใจ”

ฐานของความรูเชนนี้ไดนำไปสูระบบการศึกษาที่สนับสนุนใหนักเรียนนักศกึษามุงการคาการ
ขาย มีโครงการสงเสรมิในนักศกึษาลงทุนในตลาดหลกัทรัพย พรอมสอนวธิไีปชักชวนคนอื่นๆ มาลง
ทุนดวย สรรหากลวิธีตางๆ ที่จะผลิต จะโฆษณากระตุนใหคนอื่นบริโภค โดยอาจลมืนกึไปวาตนเองก็
เปนเหยื่อของระบบนี้เองดวย บัณฑิตที่สำเรจ็การศึกษาในแตละปนั้น ไมแนใจวาจะมีความเปน
บณัฑติที่เหมาะสมเทาใด แตถาวัดจากความเปนวาที่ล ูกคาทีด่ขีองระบบบรโิภคนิยมนี้อาจได
เกียรตินยิมกันนบัไมถวน

ความรูที่อยูในการเรียนการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทุกวนันี้ สวนใหญมุงเนนแต
เรียนเรื่องราวตางๆ นอกตวัเรา เราสอน (ใหเด็กทอง) ขอมลูตางๆ ราวกับวามันสลกัสำคญัเหลือแสน 
ในขณะที่ใหความสำคัญกบัการรูจัก รูใจ รูทนัตัวเองนอยเหลอืเกิน ยิ่งการสอนใหรูขมใจ อดทน-ทนอด 
ฝกฝน-ฝกฝนกย็ิ่งนอย 

สภาพการณอันเกดิจากความรูทีศ่กึษาในเรื่องนอกตัวและสงเสริมใหเกิดกเิลสนี้ชางสวนทาง
กบั ๑ ในปณิธาน ๓ ขอของอาจารยที่ไดฝากไว นั่นคือ “การนำมนษุยออกจากวัตถุนิยม” อยางเหน็ได
ชัด 

และปณิธานทั้ง ๓ ขอ อนัไดแก ก) การทำใหพุทธศาสนิกและศาสนกิทั้งหลายไดเขาใจใน
ศาสนาของตน, ข) การเสรมิสรางความเขาใจอันดแีละความรวมมอืระหวางศาสนา และ ค) การนำ
มนุษยออกจากวัตถุนิยม ท้ัง ๓ ขอนี้แทบหาที่ยืนไมไดในระบบการศึกษาปจจุบนั

การศึกษาสมัยใหมแบบตะวันตกทำใหเราละอายในการเรียนรูดานใน อายที่จะประกาศตนวา
เช่ือในสิง่ที่เรากร็ูวามีอยูจริง เพยีงแคฝร่ังยังไมสามารถผลิตเคร่ืองมือวดัมาขายเราพรอมเครื่องมือวจิยั
ราคาแพงอื่นๆในแค็ตตาล็อกเทานั้น ในระบบการเรยีนการสอนปจจุบันหากคนสอนแทรกเรื่องธรรมะ
หรอืจริยธรรมในการสอนกด็ขูดัเขินเกๆ กงัๆ ในสถาบนัการศกึษาเกอืบทุกระดับก็ดเูหมอืนจะคาดหวงั
ใหคนสอนสอนแตเนื้อหาวชิา ขณะที่เนื้อหาก็ไมเชื่อมโยงกับความเปนจริง คนสอนเองกไ็มตองทำตวั
ใหเปนตัวอยาง การเรียนการสอนจงึตดัขาดจากโลกของความเปนจริง เหมาใหเร่ืองคณุธรรมจรยิธรรม
เปนปญหาของวชิาจริยธรรมที่หลายแหงสอนกนัปละไมถึงสิบช่ัวโมง

คงตองยอนกลบัไปศกึษาวธิีการเรยีนของอาจารยพุทธทาสเอง ที่ทานไดศกึษาความรูทั้งภาย
ในและภายนอก ภายนอกทานไดศึกษาเรื่องวทิยาศาสตร สังคมศาสตร รวมถงึศาสตรและตำราอื่นๆ 
และดานภายในทานใหความสำคญัอยางยิ่งยวดกับการปฏิบตัิ เจริญภาวนา ไตรสกิขา

การศึกษาทีจ่ำเปนตองเรงสนบัสนนุใหบังเกดิขึ้นตามปณธิานของอาจารยจงึเปนการศกึษาที่
มุงพฒันาจิตใจของผูเรียน และพรอมกนันั้นก็เชื่อมโยงความรูนอกตัวในศาสตรและศิลปตางๆ เขาหา
จติใจ เขาหาดานในของชีวติผูเรียน ใหผูเรยีนไดเหน็ความสำคญัและความสมัพันธเชื่อมโยงระหวาง
ชวีติ ความคดิ และความรูวาไมไดแยกขาดจากกนั ตลอดจนไมไดเปนกระบวนการเรียนเพื่อมุงสูการ
เสพการสรางกเิลส ไมไดเปนการเรียนโดยการทองจำเพื่อแขงขัน แตเปนการเรียนรูดวยใจอยางใคร
ครวญ เปนการเรียนรูที่ไมแยกตัวผูเรียนออกจากสิ่งที่ศกึษา เปนสวนหนึ่งสวนเดียวกนักับหลกัธรรม
ศาสนา และพฒันายกระดบัจิตใจของผูเรยีน เหลานีค้อื จติตปญญาศึกษา ซึ่งไมไดเปนการเรียนรูที่มี
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เนื้อหาจำกดัอยูที่ศาสตรหนึ่งศาสตรใด แตการเรียนรูแบบจติตปญญาศึกษานั้นเขากันไดและกลม
กลนืไดในทุกศาสตรไมวาจะเปนวิทยาศาสตร ศิลปศาสตร สงัคมศาสตร 

ดวยเหตทุี่ จิตตปญญาศกึษา เปนการเรียนรูที่เชือ่มโยงความรูในตวักับความรูนอกตวัซึง่วา
ดวยศาสตรแขนงตางๆ (ไดทุกแขนง) กระบวนวิธีการเรียนแบบจิตตปญญาศึกษาจึงประกอบดวย การ
เรียนรูเรื่องโลกทัศนองครวม เพื่อเหน็ความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่ลวนเปนเหตุปจจัยซึง่กนัและกัน 
การเรียนรูผานเครื่องมือตางๆ อาทิ ศิลปะ สนุทรียสนทนา (Dialogue) การเรียนรูจากการเจริญสต ิ
สมาธิ และวปิสสนา และประการสุดทายคือการปลีกวเิวก (retreat) ดงัเชนกลุมนักศกึษาที่ไดกลาวถงึ
ไวขางตน

ขณะนี้ไดมีกลุมนักวิชาการ นักปฏิบัติจำนวนหนึ่ง รวมกนัผลักดนัใหสงัคมไดรูจักการเรยีนรู
แบบจิตตปญญาศึกษาอยางกวางขวางแพรหลายมากขึ้น และรวมกันริเริ่มใหเกิดการฝกอบรมและ
หลักสูตรจติตปญญาศึกษาขึ้นในสถาบันอดุมศึกษา อาทิ สถาบันอาศรมศิลป มหาวิทยาลัยสงขลา
นคร ินทร  มหาว ิทยาล ัยมหิดล  การดำเน ินการของกล ุมท ี่อาจเร ียกได ว าเป น  “ เคร ือข ายจ ิต
ตปญญาศกึษา” นี้ จึงเปนการสืบสานปณิธานของทานอาจารยพทุธทาสในรูปแบบหนึ่ง

เครือขายจิตตปญญาศกึษาไดพยายามพัฒนางานใหเกดิขึ้นในวงการศกึษา ใหการเรยีนรู
แบบจิตตปญญาศึกษานี้ไดเขาไปในวถิีชวีิต เรียนรูไดทุกวัน และปฏิบตัไิดจริง เพื่อสืบสานปณิธาน
และสานตองานของทาน ดังที่ตระหนักถึงคุณูปการทีท่านอาจารยพุทธทาสไดมีใหกบัวงการศาสนา
ดวยการนำธรรมะเขาไปอยูในวิถีชวีิตประจำวัน ใหสามารถปฏิบตัไิดจริงไดทันท ีดงัที่ ศ.นพ.ประเวศ 
วะสี ไดกลาววา พทุธทาสธรรมมีคุณูปการหรือลักษณะเดนหลายประการ อาท ิการเปนปริยัติเพื่อ
ปฏบิัติ คือการเรียนรูเปนการเรยีนเพื่อนำไปสูการปฏิบตัิใชไดจรงิไมใชรูเพื่อรูอยางเดยีว นำสิ่งที่เรยีน
เอาไปใชในชีวิตประจำวันได

คณุปูการหลักอกีประการของทานอาจารยพุทธทาสคือการไดแสดงใหเห็นแลววามนุษยทกุ
คนมีศักยภาพในการเขาถงึหลกัธรรมะ รวมไปถึงใหกำลังใจแกผูปฏิบตั ิวาเปนไปไดที่จะเขาถึง
โลกตุตรธรรมแมในชาตินี้ (นิพพานชมิลอง) จิตตปญญาศึกษากเ็ชนกัน ตองพยายามแสดงใหเห็นวา
ทกุคนนั้นมศีกัยภาพในสอนและมศีักยภาพการเรยีนเชนน้ีได สามารถที่จะเขาใจ (ปริยตัิ) นำไปลองทำ 
(ปฏิบัติ) จนไดรบัผลอันเกดิจากความต้ังใจอันนั้น (ปฏิเวธ) ไดถวนทั่วทกุตวัคน

รวมถงึลกัษณะเดนอกีประการคือทานมีความองอาจในการแสดงธรรม คนทีค่ิดจะสานตอ
เรื่องของทานในการเรียนรูการศกึษา โดยผานจิตตปญญาศกึษา นาจะไดเรียนรูจากทาน ใหมคีวาม
องอาจในการนำพาการเรียนรู คือกลาที่จะเอามติิเรื่องดานใน เรื่องธรรมะไปอยูในการเรียนการสอน
โดยไมตองเหนียมอาย ใชทุกศาสตร ศิลป และหลักธรรมผสมผสานกนัเพ่ือพฒันายกระดับจิตใจของผู
เรียน ดงัที่ทานเคยใหสมัภาษณไววา

“พระประชา ปสนฺนธมโฺม: อยางวิทยาศาสตรก็เห็นอาจารยศึกษาจริงจังมาก
พทุธทาสภิกขุ: มนัก็ศกึษาเทาที่จะทำได เลนหรือจริงก็ไมรู เทาที่มนัชอบ เทาที่มันพอ
ใจแลวก็มคีวามหวังอยูมากเหมอืนกนัวา จะใชวิชาวทิยาศาสตรเปนเครื่องมือในการ
เผยแผธรรมะ และคดิวาเราจะเผยแผธรรมะใหแกนกัวิทยาศาสตร ซึ่งจะเปนหมูชนที่
มอีิทธพิลมากในอนาคตนัน้ จะตองทำอยางไร ... สิ่งใดที่ใหสำเร็จประโยชนไดตามนี้
กพ็ยายามเต็มที่” 
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อจัฉรยิภาพของพุทธทาสภิกขกุบัสภาพของสงัคมไทย
สลุกัษณ ศิวรักษ

เม่ือพระมหาเงื่อม อนิฺทปโฺญ ประกาศตนเปนทาสของพระพุทธเจา พรอมกบัการตั้งสวนโมกขพลารามขึ้นที่ไชยา ณ วันเพญ็เดือนพฤษภาคม ๒๔๗๕ นั้น 
ถอืไดวานั่นคือการอภิวัตนในทางศาสนาจักรครั้งสำคัญยิ่งของสยาม นบัไดวายิ่งใหญกวาการตั้งคณะธรรมยตุิกนิกายของเจาฟาพระมงกฏุ วชริญาณภิกข ุในรัชกาลที ่
๓ เสียอกี เพราะวชิรญาณภิกขุมุงที่รูปแบบของพระธรรมวนิัยมากกวาเนื้อหาสาระ เชนเนนที่การหมผาอยางมอญ สำรวจตรวจดูลูกนิมิตของสีมารอบโรงอุโบสถวาถูก
ตองตามอรรถกถาหรอืไม แมจนการออกเสียงอักขรวิธีของภาษาบาลี ที่อางวาถกูตองยิ่งกวาการสวดแบบเดิมของพระภิกษศุรอียุธยา ทั้งนี้มีความหมายตอไปวา
อปุสมบทกรรมตามแบบเดิมกลายไปเปนที่คลางแคลงไดวาเจานาคไดรับสมมุติใหทรงภกิขภุาวะจริงละหรือ มิใยตองเอยถงึการบวชซำ้ในนทีสมีาเปนตางหากออกไป 
แมการตั้งคณะธรรมยตุิ จะเปนการทาทายโลกาภิวัตนสมยัโบราณตามแบบไตรภมูิพระรวง ซ่ึงถกูกลาวหาวาลาสมยั ใหคำสอนของพระศาสนาหันเหไปในทางความ
ทนัสมยัของวทิยาศาสตรตะวันตก ซ่ึงกใ็หทั้งคุณและโทษ พรอมกันนั้นการเครงครัดกับการทำวตัรเชาค่ำและการลงอโุบสถสังฆกรรมอยางสม่ำเสมอทกุๆ ปกษ ยอมถอื
วาเปนการรื้อฟนพุทธประเพณีที่ควรแกการสรรเสริญ และมีอิทธิพลตอไปยังพระมหานกิาย ใหปรับปรุงตนเองในทางสิกขาวินยัตามไปดวย แตการที่คณะธรรมยตุิ
เหยยีดพระมหานกิายวาเปนเพียงอนปุสัมบันนั้น แมจะไมถอืวานี่คือสังฆเภท แตก็เปนการกดขี่พระภกิษุศรีอยธุยาใหต่ำตอยกวาพระนิกายใหม ซึง่ไดรบัอทิธพิลมา
จากรามญันกิาย ยิง่ตอมาคณะธรรมยุตกินกิายไดรับพรพิเศษจากราชสำนกัดวยแลว เปนเหตใุหอภิสทิธิ์ดังกลาวดำรงคงอยูกับคณะสงฆใหมนี้แตรชักาลที่ ๔ มาจนรัช
กาลปจจุบนัเอาเลย

วชิรญาณภิกขเุปนเจาฟา ซ่ึงตอมาเปนพระเจาแผนดิน และยังมีรัชทายาทสืบสนัตตวิงศตอมาอีกหารัชกาล คณะธรรมยตุิกนิกายจึงเผยแผอทิธพิลออกไป

ไดแทบทั่วราชอาณาจักร ทั้งยังเขาไปตัง้สมณวงศในกัมพูชาและลาว (เพียงแคจัมปาศักด) แลวกป็ลาสนาการไปพรอมกบัส้ินเจานายทางฝายนั้น
พทุธทาสภกิขุเปนเพียงลูกชาวบาน ยอมสรางพุทธอาณาเชนนั้นไมได และที่สำคญัยิ่งกวานั้นกต็รงที่ทานไมประสงคจะตั้งลทัธนิกิายใหมเอาเลยดวยซ้ำ 

ซ่ึงผิดไปจากสันติอโศก โดยที่เจาสำนักนี้ก็เปนลกูชาวบานเชนกนั หากตั้งสมณวงศขึ้นใหมได โดยทาทายสถาบันสงฆเดมิอยางนาจบัตามองยิ่งนัก
สิ่งซ่ึงพทุธทาสภกิขุสถาปนาข้ึนนั้น สำคัญยิ่งกวาลทัธนิกิาย หากไปพนลัทธินิกาย ไมแตธรรมยุติกับมหานกิาย หากนำเอาหวัใจของมหายานและวัชรยาน  

มาประยุกตเขากบัพระธรรมวนิยัอยางแยบคาย
ภาพภวจกัรอนัเปนหวัใจของการอธบิายของฝายวัชรยานในเรื่องการเวยีนวายตายเกดิตามสังสารวัฏจนเขาถึงพระนพิพานนั้น มปีรากฎขึ้นเปนครั้งแรกที่

สวนโมกขนี้เอง แลวยงัจะมใีครกลาวหาไดอีกละหรือวาพทุธทาสภกิขุไมเช่ือในเร่ืองตายแลวเกิด
ยิ่งทางฝายมหายานดวยแลว ใชแตพุทธทาสจะแปลถอยคำของทานฉัฏฐสังฆปริณายกของจีนออกเปนไทยเทานั้น หากทานยังยกยองนกัปฏบิัติธรรม

ชาวอเมริกัน ที่เนนทางดานซาเซน จนทานเอารูปที่ทานผูนี้เขียน และถอยคำของเขา มาตราลงไวในโรงมหรสพทางวิญญาณอีกดวย

ในทางเถรวาทเองนัน้ สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย (เจรญิ ญาณวโร) วัดเทพศริินทร ซ่ึงเปนสดมภหลกัของคณะธรรมยตุิกนิกาย ไดยกยองพุทธทาสภิกขุ

เปนอยางยิ่ง จนถงึกับพระคณุทานเดินจากสถานีรถไฟไชยาไปจนสวนโมกข ทัง้ๆ ที่พระคณุทานเปนโรคโปลิโอ การเดินทางไกลไมใชเรื่องสะดวกสบายสำหรับพระคณุ
ทาน นีเ่ปนเพยีงตวัอยางเดียว ในอีกหลายๆ กรณีที่ทานผูบัญชาการคณะสงฆแทนพระองคสมเด็จพระสังฆราชเจา อดุหนุนจนุเจอืภิกษุหนุม ผุมุงมั่นในการเปนทาส
ของพระพทุธเจาอยางแทจริง

ในงานฉัฏฐสงัคายนาที่สหภาพพมา คณะสงฆไทยไดมอบหมายใหพุทธทาสภิกขแุสดงปาฐกถาธรรม ชี้ใหที่ประชมุเหน็ถงึคุณวิเศษของเถรวาท ซึ่ง
ประพฤติปฏิบตัิกันอยูที่เอเชียใตและเอเชยีอาคเนย เนื้อหาสาระของปาฐกถานี้ ควรแกการนำมาพจิารณากันในสมยันี้อยางจรงิจัง แมกาลเวลาจะลวงมาเกนิ ๔๙ ป
เขานี่แลวก็ตาม และเถรวาทในประเทศไทยเอง เวลานี้กต็กต่ำยิ่งกวาสมยัใดเอาเลยก็วาได

โดยที่ถาเราเอาชาตกาลครบศตวรรษของพุทธทาสภิกขเุปนอุปายะ เพื่อนำสาระของเถรวาทกลับมาสื่อใหสมสมัย นั่นจะเปนการบูชาคุณทาสของพระ
พทุธเจาอยางแทจริง หาไมการฉลองกองกุศลตางๆ จักเปนไปอยางตำน้ำพริกละลายแมนำ้ หรอืหาแกนที่เปนเนื้อหาไมไดเอาเลยดวยซำ้

เราตองไมลมืวา การที่พระมหาเงื่อม อนิทปญโญ ถอนตัวจากราชธานีของสยาม กลับไปตั้งสวนโมกขขึ้นที่ไชยา กเ็พราะทานเหน็ความยอหยอนของ
สหธรรมกิที่ตมถั่วเขยีวฉนักนัในยามวกิาล แลวบัดนี้เลา การลวงสกิขาบทเรื่องวิกาลโภชนนั้น ดูเปนเรื่องเล็กไปแลว พระเถระลวงปฐมปราชกิทางดานเมถุนธรรมกัน
อยางแพรหลาย ทั้งกับคนตางเพศและเพศเดยีวกัน ยงัทุติยปราชิกในเร่ืองเงนิทองนั้นเลา ก็กวางขวางอยางแพรหลาย มิใยตองเอยถึงการอวดอตุริมนสุธรรมที่ไมมอียู

ในตน (จตุตถปราชิก) ไมเพยีงการอางตนวาเปนพระอรหนัต (ทั้งๆ ที่มีโทสจรติเปนเจาเรือนและแสดงออกทางโมหจริตอยางเกือบจะเปนอาจินตอกีดวย ) หากการใช
ภาวนามัยวธิทีี่เปนไปอยางชาตินิยม และปลกุเสกวัตถุมงคลเพือ่ทหารหาญ ในการฆาผูคนที่ถือวาเปนศตัรขูองบานเมืองนั้นเลา มิเปนมจิฉาอาชีวะของเกจอิาจารย
เหลานี้ละหรือ

อนึ่ง กิจนิมนตตางๆ นั้น เปนเร่ืองที่มุงเงินทองกันยิ่งๆ ขึ้นทุกที แลวนี่ไมเปนการอดุหนนุใหพระตองอาบัตินสิสคัคียปาจติตียละหรือ ที่รายยิ่งกวานี้กต็รงที่
มกีารพูดจากนัอยางกวางขวางวาการอาราธนาสมเดจ็พระราชาคณะไปเจริญพระพุทธมนตนั้น ตองถวายกันองคละหาหม่ืนเอาเลยทีเดียว

กลาวอีกนัยหนึ่งกค็ือ ถาอลชัช ี(คือผูปราศจากความอาย) แพรหลายออกไปเทาไร การทรงเพศพรหมจรรยยอมเปนไปไดยากเพียงนั้น ยิ่งสถาบนัสงฆ

กลายเปนรางทรงของลัทธิบรโิภคนิยม (อยางใหม) และยังสนิทแนบแนนอยูกับขัตตยิาธิปไตยและไสยเวทวิทยา (อยางเกา โดยที่จะถอืวาเทคโนโลยีและความทัน

สมัยตางๆ เปนไสยเวทวทิยาอยางใหมก็ยังได) แลวนีไ่มนาเปนหวงดอกหรือ
ถาไมมทีางแกไขความขอนี้ใหตกไป พระศาสนาในเมืองไทยก็จะมีแตเปลอืกและกระพี้ มีพิธีกรรม ที่ปราศจากศาสนธรรม ยิง่มารแสดงตนออกมาในรปู

ของโครงสรางทางสงัคมอนัอยุตธิรรมและรุนแรงดวยแลว หากจับประเด็นนี้ไมได และตีไปไมทะลุเปา พระศาสนากจ็ะรับใชนายทุน นักการเมอืง และนกัฉวยโอกาส
ตางๆ หลวงชเีองกใ็ชผากาสาวพัสตร ปกปดความเปนอลชัชีไวอยางหวังผลไดในทางทรพัยและอำนาจ โดยปราศจากความละอายในดานการทศุีลใดๆ สิ้น แมดูรปู
แบบภายนอกจะนาช่ืนชม แตภายในของพระคุณเจาเปนอันมากนั้น กลวงโบอยางหาสาระในทางธรรมแทบไมไดเอาเลย

ธรรมที่สอนๆ กัน ก็เปนการตฝีปาก ยิ่งกวาจะออกมาจากหัวใจ แมพระคุณเจาทีม่ศีลีาจารวตัรงดงาม และสอนคนใหสงบได ก็ไมเขาใจทุกขสจัทางสงัคม 
โดยที่คนสวนใหญยากไร เพราะลัทธิของการพัฒนาและโลกาภวิตัน คนรวยที่อดุหนุนพระผูทรงศีลอันงดงามเปนอนัมากนั้น เอาเปรียบคนยากไรและสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาต ิอยางยากที่เจากูจะเขาใจได ความขอนี้ ตองหวนกลับไปหาธรรมกิสังคมนยิม ของพุทธทาสภิกข ุวาทานนำทางมากอนใคร และดูจะไมมีใครกลาเดินตามรอย
เทาของทานทางนี้เอาเลย

กลาวอกีนยัหนึ่งกค็อื การบชูาคณุพุทธทาสภิกขทุี่สาระคอื ตองหาทางกำจดัอลชัชีอยางจริงจงั พรอมกันนั้น อุปชฌายอาจารยก็ตองเปนกลัยาณมิตร
กบัสัทธิวหิารกิ อันเตวาสกิ เอาภาระของกนัและกัน อบรมสั่งสอนในทางพระธรรมวนิยั อยางนอยหาปจนนวกภิกขพุนนิสสัย แลวยังควรเกื้อกลูกันตอไปอยางนอยอีก
หาป จนถึงเถรภูม ิถาพระมหาเถระรวมสมยั ไดประกอบการณยีกจิเชนนี้ คณะสันติอโศกก็ด ีคณะพระธรรมกายก็ดี ยอมจักไมเกิดขึ้น ยิง่เวลานี้ดวยแลว การที่
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อปุชฌายอาจารยเหน็แกอามสิ เหน็แกยศศกัดิ์ เหน็แกการบรหิารงาน รวมถงึพิธีกรรมตางๆ อยางหาสาระไมได ผลกค็อืความหายนะของพระศาสนา ซึ่งสื่อกบัคนรุน
ใหมไมได

การทีค่นรุนเกา ซึ่งรวมถึงฆราวาสดวย จะส่ือกบัคนรุนใหมไดนั้น ตองแมนทั้งทางปริยตัแิละปฏิบตั ิโดยสามารถโยงหวัสมองมาหาหวัใจใหประสานกันได  
โดยที่นี่เปนคุณคาอันสำคญัยิ่งของพุทธทาสภิกขุ เพราะเถรวาทที่เรารบัมาจากลัทธลิังกาวงศนั้น แยกคนัถธรุะออกจากวิปสสนาธุระ แยกนกัปรยิตัิออกจากนักปฏบิัต ิ
ยิ่งจำเดิมแตสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงรับจัดการเพียงดานพระปรยิตัิศึกษาดวยแลว นกัปริยตัิจงึขาดจิตสิกขาไปอยางนาเสยีดาย นั่น

นอกจากจะไมชวยใหเขาถึงแกนของศลีสกิขา (คือความเปนปกตขิองตนเองและสังคม) และปญญาสิกขา (เหน็สิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง อยางลดความเหน็แก

ตวัลงไปเรื่อยๆ) แลว ยอมไมใหแตละคนสื่อสารกับคนอื่นได (โดยเฉพาะกค็นรวมสมัย ที่เปนเยาวชน) อยางเหมาะสมกบักาลสมยั ซึง่จำตองรูเทาทนัโลกาภวิัตน 

และจักรวรรดนิยิมอยางใหม ซ่ึงผนวกไปกับบรรษัทขามชาติอีกดวย
ถาพุทธทาสภิกขุมีอายอุยูมาจนถึงปูนนี้ ทานคงจะเขาใจหรอืพยายามทำความเขาใจกบัสิ่งใหมๆ  ซึ่งก็คือมารรวมสมยันั่นเอง และความเปนพุทธในฝาย

เถรวาทของพระคุณทานนั้น แมจะเนนที่เนือ้หาสาระของสกิขาวนิยั (ไมใชที่เปลอืกกะพี้ เชนใสรองเทาหรอืถอดรองเทาเขาบาน จับธนบัตร หรือจบัใบปวารณา โดยที่

เดี๋ยวนี้มีบัตรเครดิตใหใชอยางงายๆ อกีดวย) แตทานก็กวางไกลไปในทางมหายานและวัชรยาน ดังทานนำคำสอนของลทัธิทัง้สองนี้มาเทียบเคียงไดกับพระบาลเีอา

เลยดวยซ้ำ ไมวาจะเปนศนูยตา ตถตา หรืออทิปัปจยตา 

ความเปนพุทธ (ผูตื่น) ของพระคุณทาน ไปพนแตละยาน แตละลทัธ ิพรอมๆ กับใหความเคารพนบัถอืยานนั้นๆ ลทัธนิั้นๆ รวมถงึศาสนบคุคลของลัทธิ

นั้นๆ ดวย เชนยกยององคทะไลลามะ (แหงวชัรยาน) อยางแทจรงิ และสรรเสริญทาน นัท ฮันห (แหงมหายาน) วารจนาภาษาคนภาษาธรรมอยางเปนกวีวัจนไดดี
กวาพระคุณทานเสียอกี เปนตน

ใชแตเทานั้น ความเปนทาสของพระพทุธะ ชวยใหทานใหเกยีรตเิพ่ือนที่ตางศาสนากับพระคุณทานอยางไมเหน็วาศาสนาอื่น ลทัธิอื่น ดอยไปกวาของเรา

เอาเลย ทานยกยองอสิลามและครสิตดวยความจริงใจ และดวยใจที่เปดกวาง อยางยากที่จะหาภกิษุไทยในทางเถรวาทรูปใดเสมอเหมอืน (มแีตทานเรวัตตธัมมะ มหา

เถระ จากพมาอกีรูปเดียวเทานั้น ที่มคีวามคลายพุทธทาสภิกขุในทางนี้ หากไดเอยถึงทานในบทความที่เปนตางหากออกไปแลว )
ความเปดกวางระหวางศาสนา ยอมเปนพาหะที่นำไปสูสันติวรบทไดโดยแท เมื่อเรายอมรับขอจำกดัของเรา พรอมกับยอมรับขอผิดพลาดของเราเอง หาก

ใหเกียรติอีกฝายอยางออนนอมถอมตน การสนทนาวสิาสะที่แทยอมเปนไปได และจากจดุนีแ้ลที่จกัแกไขความขัดแยงและความรุนแรงตางๆ ไดดวย ไมแตทางสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตของสยาม หากรวมถงึดนิแดนอ่ืนๆ ของโลกอีกดวย

นี้นบัไดวาเปนอัจฉริยภาพอีกประการหนึ่งของพทุธทาสภกิขุ ซึ่งควรแกการกมศีรษะใหอยางแทจรงิ และควรนำปณิธานของพระคุณทานมาใชในยุคสมัย
ปจจุบัน ไมเพียงเพ่ือแกปญหาขอขัดแยงและรุนแรงตางๆ เทานั้น หากยงัเปนการปฏิบตับิูชาทาสของพระพุทธเจาอนัแทจริงอีกดวย

 ตีพิมพแลวในหนงัสอืช่ือ อานคน-เทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ หนา ๒๘–๓๓
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สบืสานปณิธานพุทธทาส
สนัต หตัถีรตัน

คณะอนกุรรมการฝายหนังสืออนุสรณ ๑๐๐ ป ชาตกาล พทุธทาสภิกข ุขอใหผมเขยีนบทความที่มเีนื้อหา “สบื
สานปณิธานพุทธทาส” ๓ ประการ คือ 

๑. การทำใหพุทธศาสนิกท้ังหลายไดเขาใจในศาสนาของตน

๒. การเสริมสรางความเขาใจอันดีและความรวมมอืระหวางศาสนา

๓. การนำมนษุยออกจากวัตถนุยิม (นิยมบชูาทรัพยสนิเงินทองและวตัถุ)
โดยสืบสานความคดิ วิธปีฏบิัต ิและมรดกของพุทธทาสภิกขุ ในแงใดแงหน่ึง หรือโดยรวม
ในครั้งแรก ผมคิดจะปฏิเสธคำขอนี้ เพราะผมไมมีโอกาสไดรับใชใกลชดิกับทานอาจารยพุทธทาสเลย กลัววาจะ

เขียนในสิ่งท่ีไมถกูตอง หรือไมใชคำสอนหรือปณิธานของทาน
แตเมื่อไดทบทวนคำขอและคำแนะนำของคณะอนุกรรมการฯ หลายครั้งเขา จงึคิดวานาจะลองเขยีนดูจากสิ่งที่

ผมไดเรยีนรูจากคำสอนและหนังสอืของทานอาจารยพุทธทาส ที่ผมไดนำมาปฏิบตัิ แมจะอยูในแบบที่ชาวบานเรียกวา 
“ครูพักลกัจำ” แตผมกไ็ดประโยชนจากคำสอนและหนังสอืของทานอยางมหาศาลในการดำรงชีวติ การประกอบอาชีพ 
และการเขาใจ “ธรรม” ไดอยางไมขดัแยงกับความเปนจริงอีก

ผมจงึควรจะนำสิ่งทีผ่มไดจาก “ครูพักลกัจำ” เหลานี้มาเผยแพร เพื่อทดแทนบุญคณุและสบืสานปณิธานของ
ทานอาจารยพุทธทาส และกราบขออภัยทานผูอานลวงหนา ถาสวนหนึ่งสวนใดของบทความนี้ผิดเพี้ยนไปจากคำสอนที่
แทจริงของทานอาจารยพทุธทาส เพราะผมเปนลกูศิษยแบบ “ครพูักลักจำ” น่ันเอง

ภาษาคนกับภาษาธรรม

ทานอาจารยพุทธทาสเนนเรื่องความแตกตางระหวางความหมายของคำคำเดียวกันใน “ภาษาคน” (ภาษาชาว

บาน) กบั “ภาษาธรรม” (ภาษาของผูรูซึ้งในธรรม) เสมอ เชน

“ธรรม” ในภาษาชาวบาน เราหมายถึง คำสั่งสอนในศาสนา คณุความด ีความยตุิธรรม ความถูกตอง.....

แต “ธรรม” ในความหมายของทานอาจารยพุทธทาส คือ

๑. ธรรมชาติ

๒. กฎของธรรมชาติ เชน ไตรลักษณ อิทัปปจจยตา ตถตา สุญญตา

๓. หนาท่ีตามกฎของธรรมชาติ

๔. ผลที่ไดรบัจากการทำ (และไมทำ) หนาท่ี (นั้น)

“ความตาย” ในภาษาชาวบาน เราหมายถึง ความส้ินชีวติ ความไมเปนอยูตอไป ความเคล่ือน

ไหวไมได........

แต “ความตาย” ในภาษาธรรม เชนที่พระพทุธเจาตรัสวา “ความประมาทคือความตาย คนที่ประมาทคอืคน

ตายแลว” ความตาย ในภาษาธรรม หมายความวา ความไมมธีรรมะ ไมมีศลีธรรม

ดังนั้น ถาตายจากความเปน“ตวักู-ของกู” นั่นคอื ไมรูสึกวาเปน “ตวักู–ของกู” ได ก็จะมจีิตผองแผวและจะนำ

ไปสู “ความวาง” (สุญญตา) สงูสุด คือ “นิพพาน” หรือ ความ “ตายกอนตาย” น่ันเอง

เรื่องภาษาคน กับ ภาษาธรรม นี้ ทานอาจารยพทุธทาสเคยเทศนาไวเมื่อวนัที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๒ ซึ่งจะขอ

ยกบางสวนมาอางไวในท่ีน้ีดงัน้ี
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“ ความไมเหมือนกันระหวางภาษาคนกับภาษาธรรม หรือภาษาชาวบานกับภาษาของผูรูธรรม ในที่นี้ หมาย

ความวา ชาวบานรูอะไรไปในรูปชาวบาน แลวพูดกนัตามประสาชาวบาน สวนผูทีท่ ิ้งบานไปอยูในสภาพ ทีเ่รียกวา 
บรรพชิต คอื ไมมีบาน ไมมีเรือน เปนอนาคาริก ทานไปคดิไปนกึ ไปมองเหน็อะไรอีกอยางหน่ึง

ความรูเรื่องธรรมหรือภาษาที่ใชพดูเกี่ยวกับธรรมนี้ ถาอยางไรก็ขอใหนึกถึงความแตกตางระหวางสองสิ่งนี้ไว

เสมอๆ ภาษาคนกับภาษาธรรม หรือ ภาษาของชาวบานกับภาษาของผูรู

เมื่อคนพูดกันสองคน คนหนึ่งมแีตความรูสกึของชาวบาน อีกคนหนึ่งมีความรูสกึอยางผูรู ความสับสนในทาง

ความหมายของคำท่ีพดูกันอยูในเวลาน้ันกย็อมจะมี.....

ขอใหมองดูในแงนี้แลวจะมองเห็นวา มนุษยเรานี้เปนทาสของความหมายของภาษา เราตกอยูใตอำนาจของ

ความหมายของภาษาที่ใชกันอยูอยางเปนทาส คอื ตดิอยูในคำพูด นึกคดิไปตามคำพูด และกถ็ูกคำพูดทำใหเขาใจ หรือ
ใหกระทำไปตามความเขาใจท่ีเปะๆ ปะๆ สับสนวุนวายไปหมด”

ถาดูจากตัวอยางความหมายของคำวา “ธรรม” กับ “ความตาย” ขางตน ความแตกตางในความหมายของ

ภาษาคนกับภาษาธรรม กค็อนขางชัดเจน และพอจะเขาใจไดงาย แตในดานลกึ ก็อาจจะเขาใจไดยากขึ้น เชน

“การที่จะคิด หรือวาจะพิจารณา หรือวาจะมองอะไรก็ตาม วิธีของการศกึษาธรรมะ ก็ตองมีหลักเกณฑที่มี

ความถกูตอง อยาใหมันเลยไป ถาจะไมใหมนัเลยไป มันก็จะตองรูความหมายที่มันจำกดัอยู ที่มีอยูเฉพาะๆ หรอืถูกตอง
สำหรับคำๆ นั้น

ท่ีน้ีเรารูไมได เพราะเราเปนคนธรรมดา เปนมนุษยธรรมดา เปนชาวบานธรรมดา ยอมรูความหมายท้ังหมดไมได  

เพราะไปรูแตในแงของชาวบานธรรมดา จึงเกิดการสับสนขึ้นมา ตั้งแตแรกคดิ......

เราไมไดคดิจากจุดแรกที่สดุ แตมาคิดในปมที่เปนขั้นกลางหรอืปมสดุทายของผูที่คิดออกแลว มนัเลยสับสนกนั

ใหญ เพราะความหมายไมเหมือนกนั......

การคิดค นอย างวธิขีองชาวบ าน  อย างโลกๆ  ที่เจร ิญท ี่ส ุด ....  ที่เร ียกว า  “คำนงึคำนวณตามเหต ุผล” 

(speculation) อยางวธิีของตรรกะ หรือ logic แลวก็ไปเอาวัตถขุางนอกเปนหลัก เสียมากกวา หรอืวาอยางดีที่สุด กเ็อา

สมมุติฐานคอื hypothesis ที่สมมตุขิึ้นมาวา มนัจะมีปญหาอยางไร ที่เรียกกนัวาสมมุตฐิาน หรอือะไรก็แลวแตจะเรยีก 

ใหรูไววามันเปนเร่ืองสมมตุิขึ้นมา เพื่อตั้งปญหาวาเปนอยางไรเทาน้ัน....

สวนทางศาสนา ทางธรรมะ ทางภาษาวิญญาณ ไมใชสมมุติฐานเปนวัตถสุำหรับคิด แตจะตองเอาความรูสึก

จริงในจิตใจเปนตวัวัตถสุำหรับคิด.....

การพจิารณาในทางธรรมะ จะตองเอา experience ทางจติใจมาเปนเงื่อนตนแหงวตัถุสำหรบัคดิ จงึจะสะดวก

หรอืทำไดดี และเฉพาะผูที่ผานชีวิตมามากแลวเทานั้น ฉะนั้นการบวชตามแนวเดมิ จึงมแีตผูที่ผานโลกมาจนเออืมระอา
แลวจึงไปบวช ไปคิด แมจะคิดเรื่องความตายหรือความอยู ก็คดิออกมาจากความจัดเจน ความรูสึกที่เปนอยูจริงๆ ในจติ
ใจทีผ่านมาแลวต้ังแตหนหลงั ตั้งแตเกิดจนแกกระท่ังบดัน้ี เขาจงึคิดลงไปบนตัวของของจริง คอื ความรูสึกจริงๆ 

ถาเราจะใหนกัเรียนมหาวิทยาลยัในสมยันี้คดิเรือ่งนี้ ก็จะตองตั้งสมมุตฐิานขึ้นมาวา ความเกิดคืออะไร ตามวธิี

คดิของเขา มนัคนละวธิีคนละเร่ือง

ผลออกมามันจริงดวยกัน แตจรงิไปคนละทาง

ถาเอาของ ๒ อันน้ีมาประสานกนั มันก็เกดิเปนปญหาขึ้นในครั้งแรก คอื ความขัดแยง หรือความสับสนปนกนัยุง  

ในคำพดูเดียวกนั แตความหมายตางกนั ภาษาชาวบานกับภาษาธรรมะของผูรู มนัมอียูตางกัน”

ทานอาจารยพุทธทาส ยังไดเนนย้ำในเร่ืองภาษาคนกบัภาษาธรรม อกีวา
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“การศึกษาจึงเหลืออยูแตวาคนในโลกสมัยนี้ ศกึษาใหถกูตอง เขาใจใหถูกตอง เกี่ยวกับความสบัสนของภาษา

ที่ใชพดู และอยาไดไปหลงหนงัสือใหมๆ ทีพ่วกฝรั่งทีเ่ริ่มเขามาศกึษาพทุธศาสนาของเอเซียนี้ เขาใจพุทธศาสนาครึ่งๆ

กลางๆ งูๆ ปลาๆ เอาไปปนกันยุงหมด.....

หนังสือชื่อวา Buddhism ที่พวกฝรั่งแตง ไปพูดถงึเรื่องการเกิดใหมและเรื่องกรรมนี้ ผิดทั้งนั้นแหละ ปนกัน

ระหวางฮินดูกับพุทธ ยุงไปหมด ไปอานเขาละก็ ระวงัใหด…ี..”

“ตัวกู-ของกู”

ความรูสกึวาเปนตวัเรา (อหงัการ) และความรูสึกวาเปนของเรา (มมังการ) หรือ “ตัวกู- ของกู” เปนสิ่งที่ทาน
อาจารยพุทธทาสเนนย้ำ เสมอ 

เพราะความรูสกึวาเปน “ตวัก”ู และเปน “ของกู” นี่เองที่ทำใหเกิดความเห็นแกตัว ทำใหเกิดความโลภ-ความ

โกรธ-ความหลง (โลภะ-โทสะ-โมหะ) ทำใหเกิดความทุกขและความขัดแยงทั้งในตนเองและกับคนอื่นหรอืสิ่งอื่นแมแต
สิ่งท่ีไมมชีีวิต เชน เดินไปสะดดุกอนหินเขา แลวเจ็บเทา เกิดโมโหกอนหินน้ัน จึงเตะกอนหิน ทำใหเจ็บเพิ่มขึน้

ทานอาจารยพุทธทาสจึงเนนยำ้ใหพยายามฝกละวางความเปน “ตัวกู–ของก”ู เสยี

ถาเราจำคำวา “ตวักู-ของกู” ซึ่งจำไดงาย และเรียกใชมันเสมอๆ เชน ในทกุครั้งที่เราโกรธ ทกุครั้งที่เราอยากได 

ทุกคร้ังท่ีเราหลงลำพอง ความโกรธ ความอยากไดและความหลงลำพองของเราจะบรรเทาลง เพราะความโกรธ ความโลภ  
ความหลง มีสาเหตมุาจากความรูสึกวาเปน “ตัวกู–ของก”ู เปนสำคัญ

ทานอาจารยพุทธทาสไดกลาวเปรียบเทียบเร่ืองน้ีระหวางพทุธศาสนากับศาสนาฮนิดูไวดังน้ี

“พทุธศาสนาสอนไปสูจุดหมายปลายทาง คือ สิ้นสดุแหงตวักู ศาสนาเวทานตะ หรือ ฮนิดู เขาสอนใหมตีัวกทูี่

แทจริง ที่บริสุทธิ์ อยูเปนอนนัตกาลตลอดเวลา ทั้งที่สอนและเกิดในประเทศอินเดียดวยกัน สอนอยูในสมัยที่พองกันใน
ประเทศอินเดยีน้ัน มนักย็งัตางกนัอยางนี้

ฝายพุทธศาสนาสอนใหไมมตีวัก ูก็ถูกเขาจัดเปน negative ไป เพราะใชคำพดูเปน negative อยูตลอดเวลา 

สวนฝายโนนพดูสำนวน positive อยูตลอดเวลา พุทธศาสนาจึงเสียเปรียบ พูดกบัเขาลำบาก เพราะคนธรรมดาชอบ 

positive กันหมด คอื อยากมอียู อยากได อยากเอา อยากรวย อยากสวย อยากงาม มันเปน positive หมด

พุทธศาสนาทีแ่ทไมเปน negative แตเปนศาสนาที่บอกใหหายโงหายหลงใน positive จงึถกูจัดใหเปน 

negative โดยพวกทีเ่ปน positive น่ันเอง.... ซึ่งไมถกูตองและไมยตุิธรรมสำหรับพทุธศาสนา

พุทธศาสนาตองการจะอยูเหนอื positive และเหนอื negative จงึตองใชคำวา “วาง” วางจากทั้งสองอยาง 

แตพอพดูคำวา “วาง” พวก positive กจ็ัด “วาง” วาเปน negative เสมอ

ผูที่คานพทุธศาสนากต็ั้งแงรายใหพทุธศาสนาอยูในฐานะเปน negative ซึ่งเปนมาแลวตั้งแตครั้งพทุธกาล แม

วาเขาไมไดใชคำนีอ้ยางคำในภาษาปจจบุันนี ้เขากพ็ดูในรูปนี ้วาเปน “รปู นตฺถิ” (ไมมรีูป ไมมอีะไร) เหลานี้

พวกฝรั่งที่มาสนใจพทุธศาสนาอยางครึ่งๆ กลางๆ งูๆ ปลาๆ ก็จดัพุทธศาสนาเปนพวกไมม ีเปน negative จัด

นิพพานเปนยอดสดุของ negativism น่ีมนัผดิ ผิดเหลอืท่ีจะผดิ เพราะพทุธศาสนาตองการจะอยูเหนือความเปน positive  

หรอื negative….

จดุมุงหมายของพุทธศาสนาตองการจะไปจนพนเหนือความมีตวัก–ูของกู .... ตวักูที่เปน negative ก็ไมเอา เปน 

positive ก็ไมเอา.....

เวทานตะ คือยอดสุดของศาสนาพราหมณ.... ตองไปจบอยูที่มตีัวกูที่บริสทุธิ์ ที่ถาวรเปนอนัเดียวกับพระเจาไป

เลย (คลายศาสนาคริสตและอิสลาม) ตัวกธูรรมดาของคนหนึ่งๆ นี้เรียกวาอาตมนั ตัวกูของ universal ทั้งหมดเรยีกวา 
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ปรมาตมัน มนุษยแตละคนมอีาตมนั ทำใหมันสะอาดบริสุทธิ์จนไปอยูรวมกับ ปรมาตมัน แลวจบ กลายเปนตัวกูถาวร
อยางบรสิุทธิ์

สวนพทุธศาสนาตองการตัด “ตวักู” นี้ออกไป ไมใหมีสวนเหลอืเลย แลวกเ็หนือเกดิ เหนือตาย เหนืออยู...แตถา
พูดกลับมาอีกคร้ังหน่ึง มนักเ็ปนความอยูชนิดหนึ่งท่ีไมรูจักสิ้นสุดเหมอืนกัน เปนอนันตกาลเหมอืนกัน

ความวางจากตัวกเูปนความอยูตลอดอนันตกาล สวนความมีอยูของตวักูนั้นเปนเร่ืองประเดี๋ยวประดาว

ฝายศาสนาอื่นทีต่รงขาม เขามตีัวกูที่บริสุทธิ์ที่อยูตลอดอนนัตกาล (พระผูเปนเจา) เปนตวักูตลอดอนนัตกาล 

สวนในพุทธศาสนา เปนความวางจากตัวกตูลอดอนันตกาล

ถานพิพานในความหมายวาสิ่งๆ หนึ่งซึ่งเปนที่ดับแหงตัวก ูนิพพานอยางนี้เปนอนนัตกาล จะเรียกวาความอยูก็

ไมถูก จะเรียกวาความตายก็ไมถูก.....

แตวาสิ่งนี้มนัมอียู สิ่งที่เราอาจจะรูจักไดนี้มันมีอยู คอืนิพพานนีม้ันมีอยู ในฐานะเปนนิพพาน ไมใชเปนตัวกูที่

จะเกิดหรือตาย- เกิดหรือตาย–เกิดหรือตาย

ฉะนั้น เมื่อพทุธศาสนาพูดวา “ความมีอยูเปนอนันตกาล” หรือเปน “ชีวิตนิรนัดร” อะไรทำนองนี้ สิ่งนี้คอืนิพพาน 

อยาไปมีตวักูเขามา มันผิด ผิดเหลอืจะผิด ความมอียูแหงธรรมอนับริสุทธิ์ เปนที่ดับแหงตัวกู–ของกู คือ นพิพาน มีอยู

เปนอนันตกาล....”

นพิพานที่เปนอนันตกาล คอื “สมุจเฉทนิพพาน” ที่เกิดจากการปฏิบัติที่ถูกตองเรือ่ยมาจนถงึที่สดุ จน กเิลสไม

อาจจะเกดิขึ้นครอบงำจิตใจอีกตอไป ซึ่งเปนนิพพานท่ีสมบูรณหรือเดด็ขาด

สวนนพิพานที่อาจเกิดขึ้นเปนครั้งคราว จากการควบคมุการกระทำ การปลอยวางใหจ ิตวาง ที่เร ียกวา 

“วกิขัมภนนิพพาน” จะเกิดขึน้ไดจากการควบคมุจิตตนเองไดเปนคร้ังคราว

สวนนพิพานที่อาจเกิดขึ้นโดยบังเอิญ โดยประจวบเหมาะ เพราะธรรมชาติเปนใจ หรือเพราะสิ่งแวดลอม

ประจวบเหมาะ เรียกวา “ตทังคนิพพาน”

ทานอาจารยพุทธทาสกลาววา “จะเปนนิพพานบังเอิญ หรือ ตทังคนิพพานก็ด ีนิพพานท่ีเราควบคุมการกระทำไว 

หรือ วกิขัมภนนพิพานกด็  ีและนิพพานที่เกิดจากการสิ้นไปแหงกิเลส (สิน้ความรูสกึแหงการเปนตวักู–ของกู หรอื 

สมจุเฉทนิพพาน) ก็ด ีลวนเปนความเย็น มคีวามหมายแหงความเย็นเหมือนกนัหมด”

ทานอาจารยพทุธทาสยังเขียนไวมีใจความดังนี้

“ ทุกศาสนา มีหัวใจเปนสันติภาพทุกระดับ

ทกุศาสนา มีหัวใจถูกตอง ใชไดทุกกาละเทศะและชาติพันธุ

ทกุศาสนา มุงสนัติและมุงแกปญหามนษุย

ทกุศาสนา มีคุณสมบตัิกำจัดความเห็นแกตวั

ทุกศาสนา มีไดและเปนทีต่องการ โดยสัญชาตญาณ”

ทานอาจารยพุทธทาสจึงพยายามประสานงานใหเกิดความรวมมอืกันระหวางศาสนาตางๆ และลดความขดั

แยงในทางศาสนาลง เพื่อใหเกิดสันติสขุและสันตภิาพในโลก

เกดิ–แก–เจบ็–ตาย

ทานอาจารยพุทธทาสเคยเขียนเกี่ยวกบัการเกิดไวดงันี้

“เกดิครั้งแรก ทางกาย จากพอแม

เลือกเอาไมไดวา จะเกิดอยางไร
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และคร้ังเดยีว

เรายังไมรูวา เกิดมาทำไม

การเกิดคร้ังหลัง ทางจติ โดยธรรมะ

เลือกเกดิไดตามใจชอบ

กี่คร้ังก็ได เรียกวา เกดิโดย

ปจจบุันจิต......

เกดิอยางแรก ไมรูวาเกิดมาทำไม

แตอยางนอย ควรจะรูวา เพือ่มา

เกดิอยางหลัง (ทางจติ) ตามท่ีเรา

ชอบ และรูดทีเีดยีววา เกิดมาทำไม”

สวนความแก ทานอาจารยพุทธทาสไดรอยกรองไวดังนี้

“ความแก หงอม ยอมทุลัก ทุเลมาก

ดั่งคนบอด ขามฟาก ฝงคลอง  หา

วธิีไต ไผลำ คลานคลำมา

กิรยิา แสนทุลัก ทุเลแล

 ถาไมอยาก ใหทุลกั ทุเลมาก

ตองขามฟาก ใหพน กอนตนแก

กอนตามืด หูหนวก สดวกแท

ตรองใหแน แตเน่ินๆ รีบเดนิเอย”

เมือ่เขาสูวัยชรา ทานอาจารยพุทธทาสอาพาธหนักหลายคร้ัง เชน

ในเดอืนตลุาคม ๒๕๔๓ ทานเกดิภาวะหัวใจวายจากโรคหลอดเลอืดหวัใจตบี คณะแพทยตองการนมินตทาน

ไปรักษาที่กรงุเทพฯ ทานตอบวา “สำหรับกรุงเทพฯ นั้น ไมถกูกบัอาตมา โดยรูป โดยกลิ่น โดยเสยีง โดยโผฏฐพัพะ มนัไม
ถูกกับอาตมา” แลวทานกร็กัษาตนอยูที่วดัและหายอาพาธไดเรียบรอย เชนเดยีวกบัการอาพาธจากโรคหลอดเลอืดใน

สมองแตกในเดอืนกมุภาพนัธ ๒๕๓๕

ในการอาพาธหนกัครัง้สุดทายดวยโรคหลอดเลือดสมองแตกอกีในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ในเชาวนันั้น

กอนที่ทานจะอาพาธ ทานกลาวกบัทานพรเทพ (พระที่ชวยงานทาน) วา “นากลวัอาการเดมิจะมา อาการเดมิที่เปน

คราวกอน.....พรเทพเอายามของเราไปเกบ็ แลวก็เอากุญแจในกระเปานี่เอาไปดวย เราไมอยากจะตายคากุญแจ

ตูเอกสาร......”

แสดงวาทานทราบลวงหนาดวยตัวทานเองแลววา วนันั้นทานจะอาพาธอีกและไมรอด จึง “ไมอยากจะตายคา

กญุแจตูเอกสาร” แลวเย็นวันนัน้เองทานกห็มดสตจิากหลอดเลอืดสมองแตกและคงจะไดจากไปอยางสงบตามธรรมชาต ิ
ในวัดที่ทานไดสรางและพำนักมาโดยตลอด และไมตองไดรับความทกุขทรมานจากการตรวจรักษาใดๆ ทีท่ านไม
ปรารถนา และไดแสดงเจตจำนงเชนน้ันมาโดยตลอด

แตแลวทานก็ถูกยื้อยดุฉดุคราไปโรงพยาบาล และไปรกัษาที่กรุงเทพฯ ทำใหทานตองผานกระบวนการ “การ

ตาย ”  ท ี่ผ ดิ ธ รรมชาต ิ จนถ ึง ว นัท ี่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๓๖  ผ ูร ักษาท านจ งึ ย นิยอมให ท านตาย  (หล ังจาก 

“ทรมาน”ทานไวเดือนเศษ)
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“การตาย” ของทานจึงทำใหสังคมไดฉุกคดิวา

๑. การยื้อยุดฉดุคราผูปวยไปรบัการรักษา ทั้งที่ผูปวยไดแสดงเจตนารมณไวอยางชัดเจนหลายครั้งวา ไม

ปรารถนาเชนน้ัน ถูกตองหรือไม ถูกกฎหมายหรือไม

๒. การกระทำเพื่อยืดการตาย (หรอืที่ชอบเรยีกกนัวา ยดืชวีิต) ซึ่งทำใหผูปวย ญาติ และสังคม ตองไดรับความ

ทกุขทรมานมากขึ้นและนานขึ้น สมควรจะเรียกวาการรักษา (healing) หรอืไม หรอืควรจะเรียกวา การทรมาน (torture) 
มากกวา

๓. การตายในโรงพยาบาล ท่ีตองผานกระบวนการที่เจ็บปวดตางๆ เปนการตายท่ีนาปรารถนาหรือ?

“การตายในโรงพยาบาล” เกือบทั้งหมดเปนการตายที่ผิดธรรมดา- ผดิธรรมชาต ิและตายโดยนำ้มือของผูอื่น 

(น้ำมอืแพทยและพยาบาล) ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถานเรยีกวา “ตายโหง”

ทานอาจารยพทุธทาส เรียก “การตายโดยไมอยากตาย” วาเปน “การตายโหง” ดวย เพราะเปนการตายที่ยังดิ้น

รนตอสู อยากจะมชีีวิตอยู แตชีวิตกถ็กูดับไป

ผูที่ “ตายไมเปน” จงึเปนผูทีไ่มรูวา การตายอยางไรดีที่สุด เพราะไมไดเตรียมตวัตายไวกอน นั่นคือ ไมได “ตาย

กอนตาย” น่ันเอง

ทานอาจารยพุทธทาสกลาววา

“พระพุทธเจาตายเสร็จสิ้นแลว ต้ังแตวันตรัสรูท่ีตนโพธ์ิ นั่นคือ ตายจากกิเลส ตายจากตวักู-ของกู.....

การตายใหเปน คอื การใหรางกายมันแตกดับไปในลักษณะที่เหมาะสม แมยังไมเปนพระพทุธเจา หรือยงัไม

เปนอรหนัต กท็ำตามอยางทานได เทาท่ีจะทำได

เราจงึเห็นไดวา เรื่องตายนั้น เมื่อควรตายกใ็หมนัตายอยางที่เรยีกวา ปลงสงัขาร ปลงอายุสังขาร จะตองไปดิ้น

รนตอสูใหยุงยากลำบากไปทำไม

เร่ืองผาตดัเอาหัวใจไปใสใหมน้ี ถอืวาเปนเรื่องบาๆ บอๆ ของคนท่ีไมรูจกัตาย ตายไมเปน ก็ตอง “ตายโหง” อยูดี 

คอื ตายดวยจิตใจท่ีไมอยากตาย เรียกวา “ตายโหง” หมด

อยาตองตายโดยไมอยากตาย อยาเปนคนโง เปนคนไมรูวาธรรมชาตติองเปนไปอยางนั้น เพราะฉะนัน้อยาให

มันยุงยากมากนัก เมื่อควรตายก็ตองตายเหมือนกับท่ีพระพุทธเจาทรงปลงอายสุังขารวา สามเดือนจากวันนีจ้ักปรินิพพาน  
หมายความวา ใหรางกายแตกดบัไปตามธรรมชาติ สวนนิพพานของกิเลส นพิพานเสร็จแลวตัง้แตวนัตรัสรู เมื่อเรามี
ธรรมะในเร่ืองน้ี กไ็มมีการตายโหง”

แลวทานพุทธทาสยังสอนวา

“ความตายในภาษาคน แกไดดวยความตายในภาษาธรรม หนามยอกก็เอาหนามบงได แคไมใชหนามอัน

เดียวกนั แมวาเปนหนามชนิดเดยีวกัน จากตนไมตนเดยีวกัน อันหน่ึงทำหนาท่ียอก อีกอันหนึ่งทำหนาท่ีบง”

นั่นคือ การตายในภาษาธรรม (ตายจากกิเลส) จะชวยกำจัด (บงหนาม) ความกลัวตายในรางกาย ทำใหการ

ตายในทางรางกาย (การสิ้นชีวิต) หมดความหมายอีกตอไป

“พระอรหันตไมกลัวตาย เพราะหมดตัณหาอุปาทาน สวนพวกอนัธพาลไมกลัวตาย เพราะตัณหาอุปาทาน

เดือดจัด ระวังอยาเอาไปปนกนั มันคนละอยาง....

ความกลัวตายในภาษาโลก (เชน กลวัอดตาย กลวัถูกฆาตาย) นำไปสูความเสื่อมเสียศีลธรรม ความหมด

ศลีธรรม ความวินาศในท่ีสุด เพราะเห็นแควากไูมตายกแ็ลวกัน มันกท็ำอะไรไดทุกสิ่งทกุอยาง ที่ไมมีศีลธรรม

ความกลัวตายในภาษาธรรม เชน มรณสต ิทำใหมีการเจรญิสต ิเพื่อความไมประมาท จะไดทำหนาที่ที่

ตองทำเสียโดยเร็ว....”
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ทานอาจารยพทุธทาสไดเลาถงึ “วัฒนธรรมการตายของพุทธบรษิทั” ไวดังนี้

“สมัยเมื่ออาตมาเปนเดก็เล็กๆ โยมแมเลาใหฟงถึงการตายของตา ตาไดตายอยางวัฒนธรรมของพทุธบริษัท  

ตามประเพณวีธิขีองพุทธบริษัท

ตาเปนคนแกอายุมากแลว แตไมใชแกหงอม เมื่อถึงเวลาท่ีจะตาย บอกวา ไมกนิอาหารแลว กินแตน้ำและยา  

ตอมาบอกวา ยากไ็มกินแลว กนิแตนำ้

พอถึงวนัที่ตาย แกนัง่พูดกับลกูหลานรวมทั้งโยมแมดวยถงึเรื่องที่จะตายแลวกไ็ลคนที่รองไหออกไป คง

เหลืออยูคนเดียวที่กลา ทีบ่งัคบัตนเองได ทีไ่มรองไห แลวแกพูดตามที่จะพดู ซึง่ก็หลายนาทีอยูเหมือนกนั แลวจงึ

ขอนิ่งแลวขอตาย

นี่วธิตีายตามธรรมเนยีมโบราณของพทุธบริษัทที่ด ีที่ประพฤตทิี่อบรมกนัมาอยางดี เขาทำไดแมกระทั่งวา

จะตายลงในการหายใจครั้งไหน เปนการหายใจคร้ังสุดทายแบบปดสวติชไฟฟา...

เดีย๋วนี้เราไมเปนอยางนั้น ไมประสีประสากบัการเปนอยางนั้น มกีารตอสูดิ้นรนอยางผดิๆ ที่จะไมใหตาย

เอาไวเร่ือยๆ มันกไ็มมีที่จะตายอยางปดสวติชไฟได”

เพราะถึงเวลาจะตาย มคีนมาทุบหนาอก ใสทอหายใจ ใสสายโนนสายนี่ ทำใหเกดิ “เวทนา” แกกลาอยาง

นั้นยอมยากท่ีจะต้ังสติและสงบใจได

อยางไรก็ตาย ทานอาจารยพุทธทาสไดสอนไวดวยวา จะเปนคนชั่วคนดีอยางไร ถาอยากจะตายดีแลว ใน

นาทีสดุทายตองตั้งสติใหได และปลอยวางทกุสิ่งทุกอยาง ดับความเปน “ตวักู- ของก”ู ใหหมดสิ้น แลวก็จะตายดี

ไดดงันี้

“อยาเขาใจวาตองเรยีนมาก ตองปฏิบตัิลำบากจึงพนได

ถารูจริงสิ่งเดียวก็งายดาย รูดบัใหไมมีเหลอืเชื่อก็ลอง

เมือ่เจ็บไขความตายจะมาถึง อยาพรั่นพรงึหวาดไหวใหหมนหมอง

ระวังใหดีดีนาททีอง คอยจดจองใหตรงจุดหยุดใหทัน

ถงึนาทีสุดทายอยาใหพลาด ตัง้สติไมประมาทเพื่อดับขันธ

ดวยจิตวางปลอยวางทุกสิ่งอัน สารพันไมยดึครองเปนของเรา

ตกกระไดพลอยโจนใหดดีี จะถึงท่ีมุงหมายไดงายเขา

สมัครใจดบัไมเหลือเมื่อไมเอา ก ็“ดับเรา” ดับตนดลนิพพาน”

ทานพุทธทาสไดวางแผนการตายของทานและเหตุการณหลังการตายของทานไวอยางด ีตามแบบฉบบั

ของวัฒนธรรมการตายของพทุธบริษัททีด่ ีแตกม็ ี“มารผจญ” จนการตายของทานตองผดิธรรมดา- ผิดธรรมชาต ิ

และไมเปนไปตามความปรารถนาของทานดังท่ีทานไดปลงสังขารไว

การศึกษาและการเมอืง

ทานอาจารยพทุธทาสเปรยีบเปรยการศึกษาของไทยในปจจุบนัวาเปน “หมาหางดวน” เพราะ “หมาหาง

ดวน” เปนศัพทชาวบานท่ีใชกนับอยและรูจักกันดี

สวน “หางดวน” นั้น ทานหมายความวา “ผดิทาง ไมตรงทาง” และ “ไปไมตลอด” เพราะการศกึษาไทย

ปจจบุันตามกนฝรัง่ กดีกันศาสนาออกไปจากการศกึษา กลายเปนการศกึษาเพื่อการเหน็แกตัว ยิง่เรียนยิ่งเห็นแกตัว 

ยิ่งฉลาดยิ่งเห็นแกตัว
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ทานอาจารยพทุธทาสกลาววา “....เพราะวาเดี๋ยวนี้มันเปนการศึกษาเพื่อประโยชนทางวัตถ ุไมมกีารศกึษา

เพื่อประโยชนทางจรยิธรรมศลีธรรม ศึกษาเพื่อหาประโยชน ศึกษาเพื่อรบัใชการเมอืง ศกึษาเพื่อรบัใชเศรษฐกจิ 

มันสูญเสียความถูกตอง....”

ทานอาจารยคิดวา คำวา “ศกึษา” มาจาก “สิกขา” หรือ ส + อกิขา (ส = เอง อิกขะ = เห็น) จึงมีความหมาย
วา เหน็เอง เหน็ตนเอง ดูตวัเองดวยตนเอง วิจยัวิจารณตนเอง ปฏิบัติไปตามที่วจิัยวจิารณเหน็ ทั้งหมดนี้รวมเรียกวา 

การศึกษา โดยมี “ศีล สมาธิ ปญญา” เปนตัวบทสำหรบัการศึกษา

สวนตวัการศึกษาจรงิๆ นั้น เปนธรรมจริยา ที่จะตองประพฤติปฏบิัติใหถูกตอง เปนระบบการปฏิบัติ ไม

ใชตวับทสำหรับการศึกษา

ในดานการเมอืง ทานอาจารยพทุธทาสกลาววา “การเมืองเปนเรื่องของคนมาก คนไมมากไมตองมี การ

เมือง การเมืองเกิดเมื่อมีคนมาก โดยเฉพาะเมื่อเกิดความเหน็แกตัวในหมูคนมาก การเมือง(ที่ดี)ทกุระบบตองธัมมิก 

สรปุ: การเมือง (ที่ดี) ไมมีอะไร ไมใชอะไร นอกจากธรรมๆๆๆ” 

ประธานาธิบดลีินคอลนแหงสหรฐัอเมริกา ใหนยิาม “ระบอบประชาธปิไตย” วาเปนการปกครองของ

ประชาชน โดยประชาชนและเพือ่ประชาชน

แตทานอาจารยพทุธทาสบอกวา “ประชาธิปไตยไมใชประชาชนเปนใหญ แตประโยชนของประชาชนเปน

ใหญ เพราะถาประชาชนเปนใหญแลว มันไมแน ประชาชนบาบอก็ได ของประชาชน โดยประชาชน ถาประชาชน

เหน็แกตวัแลวฉิบหายหมด...”

“อัตตาธปิไตย คนแตละคนเปนใหญ หรือเหน็แตประโยชนของคนแตละคน (กเ็ปน เผด็จการ หรอื

อนาธิปไตย)

โลกาธิปไตย ก็คือประชาธิปไตย เห็นแกประโยชนทีถ่กูตองของประชาชนสวนใหญ หรอืทัง้หมด

ธัมมาธิปไตย ดีที่สุด เห็นแกธรรมะ เห็นแกความถกูตอง

สงัคมนิยม เปนของธรรมชาต ิโดยเนื้อแทของธรรมชาตเิจตนารมณของธรรมชาตมิลีักษณะเปนสังคม 

ของทั้งหมูทั้งคณะนั่นแหละเปนใหญ สงัฆาธิปไตย (ในสมัยพระพทุธเจา ไมใชในปจจุบนั) นี่กธ็ัมมิกสงัคมนยิม

ธัมมิกสังคมนิยม  จงึมีรากฐานอยูท ี่ท ุกคนมีศาสนา  เอาธ ัมมาธปิไตยเปนหลกั  มธีรรมะเปนใหญ 

ประโยชนของสงัคมทั้งหมดเกิดโดยธรรมะ (สวนระบอบสังคมนิยมในภาษาการเมอืงทั่วไปนั้นเกิดขึ้นทหีลัง และ

เนนทางวัตถมุากกวาจิตใจ)” 

เสรนียิม และสงัคมนยิม (ของธรรมชาติ) จงึตรงกันขาม ดังท่ีทานอาจารยพุทธทาสเขยีนไวมใีจความดงันี้

“แมสัตว (ตามธรรมชาติ) จะมเีสรภีาพ (ตามธรรมชาติ) ในการหาและกินอาหาร (แมกนิสัตวอื่น) การ

สบืพันธุ การหาที่อยูอาศัย ฯลฯ แตก็ไมสามารถในการกอบโกย กักตนุ หรอืเอาเปรยีบ คือ ไมมกีารทำลายระบบ

สังคมนิยมตามธรรมชาติ (ซึ่งเปนหลักสำคัญของสงัคม)

ทำใหเห็นวา เสรีภาพธรรมชาตินั้นเปนเพียง

ก. สวนประกอบปลีกยอยของระบบสงัคม

ข. มลีักษณะท่ีมิใช หัวใจ ของสงัคมธรรม

ค. เปนโอกาส เปนเชือ้ แหงการเบยีดเบยีนตอไปอีกขั้น

ง. เราจะไปนยิม เสรีภาพ อยางสัตวกันไดอยางไร

จ. มใิชของขวัญจากธรรมชาติ เชนเจตนารมณของสงัคมนยิม
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สรปุความ: เสรภีาพ เปนรากเหงาของอกุศล (destructive)

  สังคมนิยม เปนรากเหงาของกศุล (constructive)”

สรปุ

ทานอาจารยพทุธทาสกลาวสรปุไวดงันี้

“ที่จรงิพระธรรม แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธนี้ พระพุทธเจาไมไดวา ไมไดตรสัไวที่ไหน เปนคำทีค่นทีหลงั

พดู

พระพุทธเจาทานวา “คำสอนของเราสรุปไดใน ‘สพเฺพ ธมฺมานาลํ อภินิเวสาย’ หรือวา

“เมือ่กอนกด็ ีเดี๋ยวนีก้็ดี ตถาคตพดูแตเร่ืองทุกข กับ การดับทุกขเทานั้น”

นี่กเ็ทากบั ๒ ธรรมขนัธก็ได

ถาพูดวา ‘สพฺเพ ธมมฺา นาลํ อภินเิวสาย’ ก็จะเหลอืธรรมขันธเดยีว คอื อยาไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด

จะไดการพกัผอนทางวญิญาณ เปนนพิพานข้ึนมาเอง”
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“มองอนาคต ผานฐานคดิ และชวีิต ทานพุทธทาส”
 สุวรรณา สถาอานันท

นมสัการพระคณุเจา คารวะทานแมชี เพื่อนในธรรมะทุกทาน เรื่อง “โลกวปิริต” ในทศันะของอาจารยพุทธทาส หากความคิดอีกดานของความวิปริต มี
ความหมายวา ความถกูตอง ดฉิันเชื่อวา ทานพทุธทาสมีแนวความคิดเร่ืองความถกูตองอะไรบางอยางอยูในใจ ทานจึงมองออกวาสังคมวปิริต วปิริตคือความเปนอ่ืน  
ที่สดุของความเปนอื่น การบอกไดวาความเปนอื่นคอือะไรตองมฐีานคิดบางอยางวาอะไรคอืความถกูตอง วันนี้ดิฉนัจะพดูถงึความเขาใจเร่ืองความถูกตองในทศันะ
อาจารยพทุธทาส 

ประการแรก อยากจะวเิคราะหใหเห็นวาในประวัตศิาสตรมนุษยชาต ิมวีิธีคิดเกี่ยวกบัที่มา และลักษณะเกี่ยวกับความถกูตองใหญๆ  กี่แบบ อะไรบาง 
แนนอนวาจะพดูครอบคลุมทั้งหมดไมได แตวันนี้เลือกมาสี่แบบ แลวจะชี้ใหเห็นวาทศันะอาจารยพทุธทาสเขาขายแบบไหน สองอยากจะมองวาสังคมไทยตอนนี้
กำลังปรบัฐานคดิเกี่ยวกับความถูกตอง จากแบบเดมิไปสูแบบใหมอยางไรบาง 

ในชวงหาทศวรรษที่ผานมา ดิฉนัคิดวาประเทศไทยประสบความสำเร็จหลายดาน พวกเรามอีายุยืนขึ้น ประชาชนสวนใหญมกีารศึกษามากขึ้น อาน
ออกเขยีนไดมากขึ้น สขุภาพอนามยัทั่วไปดขีึน้ แตวาปญหาใหญหลายดาน ปญหาจากมุมมองของคนทีศ่ึกษามาทางมนษุยศาสตรอยางดิฉนัเห็นวามสีองปญหา
ใหญ ปญหาที่หนึ่งคือเร่ืองความหมาย ปญหาที่สองคือจะหาความถูกตองไดที่ไหน ปญหาเร่ืองความหมายจะพูดนดิเดียว แตวันนี้จะเนนที่ปญหาความถกูตอง 

ปญหาเรื่องความหมาย เราดไูดจากสถติิฆาตวัตาย จากตัวเลขของกระทรวงสาธารณสขุในสี่หาปที่ผานมา สถิติคนฆาตวัตาย ถาจำไมผิดประมาณ ๕๐  

% มาจากผูมโีรคที่รักษาไมหาย แตที่นาสนใจคอืสถติิในวันนี้ ๓๗ % ของการฆาตัวตายมาจากปญหาความสัมพันธกับคนที่มคีวามหมายกับเขา ดิฉนัคดิวา

ปญหาการฆาตัวตายที่เพิ่มสูงในสี่หาปที่ผานมาเปนตวัชี้ปญหายิง่ใหญอนัหนึ่ง คอื ปญหาสภาพขาดความหมายของชีวิต มีคนพูดตดิตลกวาในปจจบุนัทีว่ิทยา
ศาสตรกาวหนาคนมีอายยุืนขึ้น แตเหตผุลที่ทำใหอยากมอีายุยืนนอยลง กเ็ปนเรื่องความหมายของชวีิต ประเดน็ที่สอง คอื ปญหาความถูกตอง ถาเราไปดจูาก
ประวตัิศาสตรของมนษุยชาต ิมีวิธีหาที่มาของความถกูตองหลายหนแลว ไมใชเพียงตอนนี้ แตที่ใหญๆ  มสีีแ่บบดวยกนั 

แบบที่หนึ่งคือ มนุษยพยายามหา ความถูกตองจากความสมัพันธระหวางมนษุยกับธรรมชาติ ในโลกโบราณ หลายสงัคมมองหาความถกูตองของ
ความสมัพันธระหวางมนุษยกบัธรรมชาติ ในฐานะที่เปนครอบครัวเครอืญาติแลวมนษุยกต็ั้งกฎเกณฑขึ้นมาวา การกระทำหรอืพฤติกรรมใดที่จนุเจือเกื้อหนุนความ
สัมพันธกบัธรรมชาติเปนสิ่งที่ถกูตอง พฤติกรรมใดซึ่งลมลางหรือละเมิดหรือขัดแยงสิ่งซึ่งจนุเจือความสัมพันธเชงิเครอืญาติกถ็อืวาผิด เชนในสงัคมไทยจะมีคำ
ประเภท “อยาผิดผ”ี ในสังคมอินเดียแดงเขาจะนับญาติกบัตนสน เขาจะเรียกตนสนวาพี่ชายนองสาว เขาจะเรยีกแมนำ้วา สายเลือดของบรรพชน เวลาเขาเรียกวา

สายเลือดของบรรพชนเทากบัเรานับญาตกิบัธรรมชาต ิแตในโลกสมัยใหม ๔๐๐ ปที่ผานมา เราเรยีกนำ้วา ไฮโดรเจนสอง ออกซิเจนหนึ่ง เราเรียกน้ำวา H2O การ

เรยีกนำ้วา H2O เทากบัการลมเลกิวิธีนับญาติกับธรรมชาติ เราคงไมไปไหว H2O มนัไมไดเปนญาติกบัเรา ที่เราเรียกวา ทนุนยิม คอืการที่เรามองธรรมชาติใน

ฐานะวตัถุสสารที่เปน “ทรัพยากร” เทานั้น มิตอิื่นๆ หายไป หรืออยางในญี่ปุนเขาเรยีกเจาที่เจาทางวา “คามิ” ในฮาวายเขาเรยีกภูเขาไฟระเบิดวา “เจาพอเปเล” 
เวลาภเูขาไฟระเบดิก็คอืเจาพอเปเลกำลังโกรธ คือมองโลกธรรมชาติเหมอืนเปนมนุษย มคีวามสมัพันธกับเรา ใน คัมภีรเตา บอกวาการพดูมากขดักับธรรมชาติ ไม
ถูกตอง ถามวาทำไม เขาบอกวาพายุพดัจัดยังพัดไมถึงเชา เพราะฉะนั้นถาเราศึกษาจากธรรมชาติ เราจะหาความถกูตองได 

แบบที่สอง ความถกูตองจากความสัมพันธระหวางมนษุยกับประวัติศาสตร  หรือบรรพชนหรอืบรุพกษตัริยในอดตี ตัวอยางที่ชดัที่สุดกค็ือขงจ๊ือ ขงจ๊ือไม
ไดเชื่อในพระเจา แลวก็ไมไดนับญาติกบัธรรมชาติ แตขงจื๊อเชื่อในความถกูตองทั้งในระดับปจเจกและระดบัสังคม จากประวตัิศาสตรตวัอยางที่ดงีามของบุรพ
กษตัรยิในอดีต เชื่อวาเปนเครื่องชี้ทางใหกับมนษุยได เชน วิธีการไวทุกขใหกบับรรพชนตองไวทกุข ๓ ป วิธกีตัญตูอพอแม นอกจากจะตองดูแลเอาใจใสดวย
ความอาทรเคารพรกัแจง เวลาไมเห็นดวยกบัพอแมใหทัดทานอยางสุภาพ คือไมตองเหน็ดวยทุกเรื่อง แตไมใชไปชี้หนาดาพอแม อยางนี้ไมถกูตอง เหลานี้เปนการ
มองหาความถูกตองจากขนบจารีตที่สืบทอดมาจากอดตี อันนี้เปนอีกวิธีหนึ่งที่มนุษยหาความถกูตอง

แบบที่สาม มนุษยหา ความถูกตองจากความสมัพันธระหวางมนุษยกับพระเจา อันนี้เปนแบบของกลุมคนที่เชื่อในเอกเทวนยิม คอื เชื่อในพระเจาองค
เดียว สายยิว คริสต อสิลาม จะมองหาความถูกตองจากความสมัพันธระหวางมนุษยกับพระเจา บางคร้ังกฎเกณฑทีบ่อกวาอะไรถูกอะไรผิดจะบอกชัด เชน บัญญติ  
๑๐ ประการ หรือเสาหลกั ๕ ประการของอสิลาม แตบอยคร้ังการหาความถูกตองของระบบความเช่ือในพระเจาองคเดยีวแบบเอกเทวนิยมไมชัดเจน เชน พยายาม
หาวาเจตจำนงของพระเจาคอือะไร คำนี้เปนคำซ่ึงอธิบายยากวาคืออะไร แตถาเราไปดูจากบทปฐมกาลคอืสวนที่หนึ่งของ คัมภีรไบเบลิ เราพบวามนุษยละเมิดคำสั่ง
ของพระเจาไปกินผลไมจากตนไมแหงความรูดรีูชั่ว เรือ่งนี้เปนเรื่องใหญ แตขอพดูมิติเดียวของเรื่องนี้ การกนิผลไมแหงความรูดีรูชั่ว เวลาดูเราพบวาสำนึกในศีล
ธรรมขอแรกในศาสนาที่เชื่อในพระเจาองคเดยีว คือเรื่องความอาย สิ่งแรกที่มนุษยทำคอืเอาใบไมมาปกปด มีคนถามวาอดัมกบัอฟีตองอายดวยหรือในเมื่อในสมยั
นั้นอยูกนัสองคน เราตองคิดวาตอนนั้นยังไมมีสงัคม ความอายสวนใหญจะมาจากสังคมจองมอง อาจจะเพราะดอย ผดิ หรือไรสรรถภาพ เชน อายเพราะจน อาย
เพราะขโมยแลวถูกจับได อายที่ตองนั่งรถเขน็หรอืเปนคนพกิาร แตสิ่งเหลานี้ชวงนัน้ยงัไมมสีังคม ทำไมถงึอาย ก็มีนักวชิาการศาสนาอธิบาย วาอายเพราะสำนึกรู
ถึงศักยภาพของตนเองที่จะควบคุมความอยากของตนเอง   ความอยากในที่นี้เรื่องแรกคือเรื่องเพศ เมื่อมนษุยรูวาตวัเองควบคุมได แลวไมไดควบคุมความอยาก
เหลานั้น มนษุยจึงอาย เราไมเคยวาสตัวผิดถาสัตวมคีวามสัมพนัธทางเพศในที่สาธารณะ เราสรางเกณฑบางอยางจากความเขาใจวาความสมัพนัธระหวางมนษุย
กับพระเจาคืออะไร แตตรงนี้ถาจะใหเขาใจละเอยีดตองอธิบายกนัตอไป แตประเด็นคอืนี่คืออีกวธิทีี่มนุษยหาความถกูตอง 

แบบที่สี่ คอืแบบพุทธศาสนา มนษุยหา ความถูกตองจากความสมัพันธของมนุษยกบัสภาวธรรม อาจารยพุทธทาสพดูบอยถึงความปกติซึ่งสื่อนัยถึง
ความสขุในภาษาไทย “ปกติ” “สุข” มนัไปดวยกนั อะไรที่ผดิปกตวิิปริต จะไมเปนสขุ ทานพุทธทาสพดูถึงธรรมะคอืธรรมชาติ แตธรรมชาตขิองอาจารยพทุธทาสไม
ใชธรรมชาตแิบบอนิเดยีแดง ไมใชไปนับญาติกับธรรมชาต ิแตคลายๆ ธรรมชาตเิปนกระบวนการของเหตปุจจัย ซ่ึงเม่ือเราเขาใจกระบวนการนี้ เราจะเขาใจถึงความ
ถูกตองวาคืออะไรดวย ในธรรมะสี่ความหมายของอาจารยพุทธทาส ดิฉนัคดิวาสวนที่นาสนใจที่สดุคือ อาจารยพุทธทาสเหน็สัจธรรมเปนกฎ แลวถาเราเขาใจกฎ 
เราจะเขาใจจริยธรรมในฐานะที่เปนหนาที่ เวลาพูดวาธรรมะแปลวาหนาที่ หมายความวาอะไร ดฉิันคดิวาหมายความวาเปนส่ิงซ่ึงเราตองทำ ไมวาเราจะชอบหรือไม  
และอาจอยูเหนือการใหคำตอบเกีย่วกับความถูกตองที่สงัคมให ตวัอยางที่ชัดที่สดุเชนการสะสม ถาเราคิดจากเกณฑของสังคมทั่วไปการสะสมไมใชสิ่งไมถูกตอง 
การสะสมโดยชอบธรรมเปนสิ่งที่ถูกตอง แตถาคดิในกรอบวาธรรมะคอืธรรมชาติ การสะสมอาจจะไมถูกตองก็ได ดฉินัเคยไปฟงทานเทศนยังประทับใจจนบดันี ้
อาจารยใหดูตนไมในสวนโมกข เวลาฤดใูบไมรวง ถึงแมในไทยไมชดัเหมือนในซกีโลกเหนือบางประเทศ แตเวลามันทิ้งใบ ตนไมมนัไมขี้เหนยีวกระเหม็ดกระแหม 
มนัทิ้งหมดเลย แลวหนาฝนกง็อกใหม โลกธรรมชาติเปนโลกซ่ึงไมสะสม ถึงเวลาทิง้ใบทิง้หมดเลยไมเสยีดาย 

ถาเรามองโลกอยางอาจารยพุทธทาส เราตองเขาใจวาความถูกตองคอืการไมสะสม ความถูกตองในที่นี้อาจไมตรงกับความเขาใจเรื่องความถกูตอง
ตรงกับสงัคมปกติที่เราอยู โดยเฉพาะสงัคมทุนนิยม เวลาอาจารยพุทธทาสพูดถึงความถกูตองวาเปนหนาที่ ทานไมไดพูดถงึหนาที่ในความหมายของวิชาชีพ หนาที่
ความเปนครู ผูพิพากษา ทนาย ไมใชในแงนั้น แตหนาที่ในความหมายถงึ ชุดของกจิกรรมบางอยางที่เราตองทำ ถาเราตองการใหเกิดภาวะสมดลุหรือความเปน
ปกตสิุขในตัวเราเองและในสังคม ซ่ึงเปนความหมายที่กวางกวาคำวาหนาที่ ที่เราพูดกนัในเชิงสถาบัน

เรื่องการไมสะสม เปนสิ่งซึ่งอาจารยพทุธทาสเขยีนไวละเอียดขึน้ในหนังสือ ธมัมิกสงัคมนิยม ทานยกตวัอยางพืช สตัวตางๆ มากมาย ถึงแมจะมพีืชที่
เก็บอาหารไวที่ราก สัตวบางชนิดเก็บอาหารไวในตวัเพื่อใหอบอุนแลวนอนไปสามสี่เดือน แลวคอยๆ เอาอาหารออกมาใช แตแมถงึสตัวและพืชสะสม มันก็สะสม
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เทาที่รางกายมันเกบ็ได แลววันหนึ่งเอาไวใชในยามขาดแคลน ไมใชสะสมแบบมนุษย ดิฉนัยงัไมเคยเจอสัตวและพืชที่ทำตวัแบบชูชก เพราะฉะนั้นในแงนี้ถาตอง
การความปกตสิุข ตองมีความถกูตองโดยดูแบบที่ทานอาจารยพุทธทาสไดสาธยายไวแลว

ประเดน็ตอไปคือ ลักษณะความถกูตองมอียู ๕ แบบ จรงิๆ มีมากกวานี้ วนันี้ขอพูดเพียงเทานี้ แบบแรกนี้เปน ความถกูตองเชงิกฎหมาย เวลาเราคิด
ถงึกฎหมาย เราหมายถึงสิ่งซึ่งเปนกฎเกณฑขององคกรระดบัรัฐ ในสงัคมที่รัฐทำหนาที่แทนปจเจกบุคคล สมัยกอนเวลาคนสองคนทะเลาะกันก็ชกกันเองแบบ “ตา
ตอตาฟนตอฟน”  แตในสังคมที่มีรัฐ รัฐจะเปนผูเขามาไกลเกลี่ยความขดัแยง รฐัมีหนาที่ไตสวนไตรตรองและตัดสนิ คำกลาวอางที่ขดัแยงกัน เมื่อผูพพิากษาตดัสนิ

สังคมจะยอมรับยุต ิคำวายตุิธรรมในภาษาไทยไมคอยตรงกับคำวา Justice เทาไร จริงๆ แลว คำวา ยุตธิรรม แปลวาตัดสินแลวตองยตุิได ตองหยดุได แต

กระบวนการ “หยุด” มีหลายขั้นตอน เชน ศาลชั้นตน ศาลอทุธรณ ศาลฎีกา มันมหีลายจดุกอนที่จะหยุดจริงๆ จำเปนที่จะตองหยุดที่บางจดุ  ถาเราดูสญัลักษณของ
ความยตุิธรรมสากล จะพบวาเปนผูหญิงตาบอดมือหนึง่ถือดาบ อีกมือหนึ่งถือตาชั่ง การถอืดาบคอืเปนความถูกตองชนิดที่หากใครไมเห็นดวยไมยอมรบัจะถกูลง
โทษหรอืถาตัดสนิวาผดิตองถกูลงโทษ ดาบเปนการลงโทษ ตาบอดเปนความถกูตองที่ตองปลอดจากอคติ และตาชั่งตองคงความสมดุลถอืวามนุษยเสมอภาคมี
ความเทาเทยีมกัน 

แบบที่สอง ดฉิันเรียกวาเปน ความถกูตองแบบเรียกรอง เปนลกัษณะ Command วิธีคิดแบบนี้ของพทุธศาสนาจะไมมี แตสายเอกเทวนยิมคอน
ขางชัด เชน พระเจาเรียกรองใหมนุษยรักพระเจา เพราะพระเจาสรางมนษุยใหกำเนิดแกสรรพสิ่ง ดงัปรากฏในคัมภีรไบเบลิบทที่หนึ่ง พระเยซูคริสตเรยีกรองให
มนษุยรักเพ่ือนมนษุยดวยกนัเอง อันนี้เปนขอเรียกรองที่คอนขางเฉพาะเจาะจงในพวกที่เชือ่ในพระเจาองคเดยีว

แบบที่สาม คือ ความถกูตองแบบเมตตาหรอืความรกั  แบบนี้จะมีทั้งในศาสนาพุทธ ทั้งในสายที่เช่ือในพระเจาองคเดียว ความถกูตองในลกัษณะนี้มทีั่ว
ไปอยางเชน พอแมรกัลูกถึงจะถกูตอง พอแมที่ไมรกัลูกไมถกูตอง แตวิธีรกัแบบถูกตองเปนอีกเร่ือง หนึ่ง เชน รกัลูกดวยเงิน นั่นอกีเร่ืองหนึ่ง แตตองรัก อยางศาสนา
คริสตจะบอกวาจงรักศัตรู ซึง่เปนการเรียกรองมากกวาศีลธรรมปกต ิเทาที่ทราบไมมีศาสนาไหนนอกจากคริสตศาสนาที่สอนวา เราตองรักศัตร ูมันยาก หรือวาใคร
มาตบแกมเราใหยื่นแกมอีกขางหนึ่งใหตบดวย หรือใครมาขโมยเสื้อเราใหแถมเสื้อนอกอีกดวย เหลานี้เปนขอเรียกรองซึ่งมากกวาปกตขิองการยอมรับโดยทั่วไปของ
คำวาศลีธรรมในสังคม แตศาสนาพุทธเรากม็ี เชนการใหอภยั เปนความถูกตองชนิดที่มาจากเสรีภาพของเราที่จะให ซ่ึงตรงนี้คอนขางจะมากกวาศลีธรรม 

แบบที่สี่ เปน ความถูกตองแบบพนัธะหนาที่  อันนี้ในทางปรัชญาคนที่สำคัญที่สดุคือ อมิมานูเอล คานท คือเขาคดิวาความถูกตองคอืสิ่งซ่ึงจงใจใหเปน
สากลได เชน ถาเราโกหก เราจงใจใหการโกหกเปนกฎสากลไมได เพราะการโกหกจะสำเร็จตอเมื่อคนฟงคิดวาเราพดูความจริง เพราะนั้นเราจงใจใหการโกหกเปน
กฎสากลไมได แปลวาการโกหกเปนสิ่งที่ผดิ แตถาเราพูดความจริง มันจงใจใหเปนกฎสากลได เพราะทุกคนพูดความจรงิแลวเราเขาใจสื่อสารตรงกนัได

การคดิถึงความถูกตองเชิงพนัธะหนาที่ เปนความคดิที่พัฒนามาเพื่อโตแยงจรยิศาสตรแบบที่ยดึถือเพียงวิธีคดิแบบประโยชนนยิม คือ สิ่งที่ถกูตองคือ
สิ่งที่ใหประโยชนสูงสุดตอคนจำนวนมากที่สดุ การคิดแบบนี้ทำใหคนสวนนอยบางคนถกูเสียสละ ซึ่งบางทมีีปญหา เชน เรื่องการฆาตัดตอน ถาคดิแบบประโยชน
นิยมอาจถูกตอง เพราะคนสวนนอยตองเสียสละเพื่อคนสวนใหญ พูดแบบเชื่อในหลักประโยชนนิยม จริงๆ ไมใชพูดแบบนกัการเมืองที่เอาหลกัประโยชนนยิมมา
ทุศีลใชเพ่ือผลประโยชนของพวกพอง แตในขณะเดียวกันก็ไมไดแปลวาประโยชนนิยมไมไดคดิถึงสิทธิของแตละคนที่บางคร้ังละเมดิไมได 

อนัที่หา คือ ความถกูตองมาจากประโยชนสุขของคนสวนใหญ ในภาษาไทยปกติเราใชความถกูตองจากวิธีแบบนี้ เวลาจะเวนคืนที่ดิน เวลาจะสราง
เขื่อน หลายครั้งเราจะพบประโยควา “เพือ่ประโยชนสุขของคนสวนใหญ” ดิฉนัขอเสนอวาในการอธิบายพทุธศาสนาแบบทานพุทธทาส เนนความถูกตองแบบหนาที่
ในพุทธศาสนามากกวานักคิดทางเถรวาทที่ผานมา ในบริบทของพุทธศาสนาเถรวาทไทย เรามักจะมองวาพุทธศาสนาสอนเรื่องความถูกตองแบบใหอภยัหรือ
ประโยชนนยิม แตอาจารยพุทธทาสเปนคนแรกเทาที่ดฉิันทราบที่เนนใหเหน็ชัดเจนในพุทธจริยศาสตรกม็ีมติหินาที่ดวย ผานการอธิบายเร่ืองธรรมะคอืธรรมชาติ

ในอดีตที่ผานมา สงัคมไทยเราอาจจะมีความถูกตองแบบเมตตา แบบความรกั แบบใหอภัยคอนขางสงู เชน การที่คนไทยใหอภัยคอนขางงาย ลืมงาย 
อดทน มขีันตธิรรมคอนขางสูง ในวัฒนธรรมเรามีความเขาใจความถูกตองในเรื่องใหอภัยคอนขางสูง แตตอนนี้สงัคมไทยกำลังพฒันาความถูกตองในแงกฎหมาย
มากขึ้น แตอาจกลาวไดวาความถูกตองแบบเดิมคือ แบบเมตตา ความรกั การใหอภัยกำลงัออนตัว ดูจากความออนแอของครอบครัว ชมุชน แตความถูกตองเชิง
กฎหมายยังตองพัฒนาอีกมาก เราดจูากตัวอยางการจดัตั้งและการดำเนนิงานของสถาบนันติิเวช ความถูกตองแบบกฎหมายยากลำบากมากในสังคมเรา เพราะ
การที่จะพัฒนาความถูกตองแบบกฎหมาย ตองพฒันากลไกการหาความจริงหรือขอเท็จจริงทีเ่ขมขน ไมใชเปนเพียงใหอภัย หรือแลวแตกรรมใครกรรมมัน ในอดีต
กฎแหงกรรมถกูใชราวกับทดแทนความถูกตองเชิงกฎหมาย แตตอนนี้สังคมไทยกำลังใหนำ้หนักกับความถูกตองเชิงกฎหมายมากขึ้น หรอืขอเรียกรองเรื่อง
ธรรมาภิบาลขององคกรรัฐตางๆ ตรงนี้สังคมไทยคงกำลังหาความถกูตองที่เกี่ยวกับรูปแบบทางกฎหมาย แลวก็พัฒนาในระดับสถาบนัมากขึ้น มองในแงนี้ เราอาจ
กลาวไดวา อาจารยพทุธทาสไดวางรากฐานการคดิเรื่องความถูกตองจากมุมมองพุทธศาสนาไวอยางสมสมัย เปนพลังทางความคิดที่เอื้อตอการพัฒนาสงัคมได
อยางดี

___________________________
ปรับปรุงจากคำอภิปรายหวัขอเร่ือง “มองอนาคตผานฐานคิด และชีวิตทานพทุธทาส” วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ณ  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั
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สบืสานปณธิานพทุธทาส
สบืสานคุณค่าของปญัญาปฏบิัติ

 วิจารณ์ พานิช

เขา้ใจว่าคณะอนกุรรมการฝา่ย     หนังสืออนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พุทธ
  “ ”ทาสภิกขุ เชิญให้ผมเขียนบทความลงในหนังสือ สืบสานปณิธานพุทธทาส  

   เล่มนี้ ในฐานะที่เป็นหลานของทา่นพุทธทาส คือท่านมศีักดิ์เป็นลุง ผมเรียก
 “ ”  “ ”ทา่นในภาษาปกัษใ์ต้ว่า ลุงหลวง ในขณะทีภ่าษากลางเรียกว่า หลวงลงุ

 ที่จริงผมไม่ค่อยใกลช้ดิกบัทา่นพทุธทาส ในฐานะหลาน ผมเป็นหลาน
  ห่างๆ คอืปู่ของผม (  นายเสี้ยง พานิช)  เป็นน้องของบิดาของทา่นพุทธทาส (นาย

เซี้  ยง พานชิ)  ในภาษาพันธุศาสตรผ์มจงึมีพนัธกุรรมร่วม (gene in common) กบั
 ทา่นพุทธทาสเพียงรอ้ยละ ๖.   ๒๕ เท่านั้น นั่นคอืความใกล้ชิดทางพันธุกรรม 

สว่น  ในทางสังคม ปู่ของผมซึ่งเป็นชาวไชยาไดม้าแตง่งานกับย่าซึ่งเป็นคนชุมพร 
  ปู่จงึกลายเป็นคนชุมพร แต่เนื่องจากปู่ของผมเป็นคนฝักใฝศ่าสนา และเปน็ผู้ให้

 “ ”  คำแนะนำเรื่องการ บวชเรยีน ในตอนตน้ของท่านพทุธทาส ท่านพุทธทาสจงึ
 “ ”    รัก อาเสี้ยง มาก ไปมาหาสู่กนับอ่ย บอ่ยในที่นี้หมายถงึพบกนัทุกปี แต่ก็ไม่

  ได้ทำให้ผมใกล้ชิดกบัท่านในระดบัที่คยุเรื่องลึกๆ กนั แมจ้นผมเตบิโตเปน็ผู้
  ใหญ่ และมีโอกาสไปกราบท่านเปน็ครั้งคราว ก็ไมเ่คยไดค้ยุเรื่องปณธิานด้าน

การเผยแพรธ่รรมะกับท่าน
 ผมคิดว่าผมใกล้ชิดกับท่านพทุธทาสผา่นหนังสือของท่านมากที่สดุ ความ

  เขา้ใจปณิธาน ความคิดของทา่นที่ผมมี เปน็ความเขา้ใจผา่นการตีความจาก
   การอ่านหนงัสอืของทา่นที่มีคนสง่มาให้ ญาติๆ ทางไชยามอบให้ หรือทางสวน

  โมกข์มอบให้เวลาไปกราบทา่น ผมเป็นคนชอบอา่นหนังสือ จึงมกีารซึมซบั 
“ ” ปณธิานพุทธทาส ผ่านความใกล้ชิดกบัหนงัสอืมากท่ีสดุ

 แต่มาคิดอกีทีหนึ่ง ความใกลช้ิดกับท่านพทุธทาสของผมนา่จะมีอีกด้าน
   หนึ่ง นบัเป็นด้านที่สี่ คอืผา่นการปฏิบตัิ คำว่าการปฏบิตัิในที่นี้ไม่ใช่การปฏบิตัิ

  ธรรมในลกัษณะของการทำสมาธิภาวนา เพราะผมไม่ได้ปฏิบัติ แตเ่ป็นการ
ปฏบิตัิในลักษณะของฆราวาสธรรมทีท่ำใหก้ารอยูร่ว่มกับผู้อื่นมีความราบรื่น 

  ไม่เบยีดเบียนสงัคม ไมเ่บยีดเบยีนตนเอง ทำประโยชนใ์หแ้ก่สังคมใหม้ากกวา่
  ที่ตนเอาจากสังคม กลา่วคือพยายามฝึกปฏบิัตดิา้นลดความเห็นแก่ตวั ใหเ้บา

บางลง
 “ ”   หวัข้อ สืบสานคณุค่าของปัญญาปฏิบตัิ มาจากการที่ในช่วงเวลา ๓ ปี
  เศษที่ผา่นมา ผมทำงานด้านการส่งเสรมิการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 

 เพื่อขับเคลือ่นสงัคมไทยไปสู่สังคมอุดมปัญญา (Knowledge – based Society) ทำใหผ้ม
 “ ”เขา้ใจเรือ่ง ปัญญาปฏิบตัิ , “ ”  “ ”การเรียนรู้ผ่านการปฏบิัติ และ ความรู้ปฏบิัติ  

  “ชัดเจนและลึกซึ้งขึน้อยา่งมากมาย การมองความรู้ปฏิบตัิเชื่อมโยงกบัการ สบื
” สานปณิธานพุทธทาส ได้จากประสบการณ์ชวีติชว่งดงักล่าวนี้
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 ผมสงสัยเรื่อยมา ว่าวธิีการใดหรือแนวทางใดที่ทำให้ท่านพทุธทาสเปน็
 อจัฉรยิะ สามารถค้นคว้าตคีวามพระธรรมในพระพุทธศาสนาออกมาได้ลุ่ม

  ล กึ แ ล ะ ก ว า้ ง ข ว า ง น ำ ม า เ ผ ย แ พ ร ไ่ ด ้ไ ม ร่ ู้จ บ จ น แ ม ้ท ่า น ถ ึง แ ก ่
มรณภาพไปแล้วเราก็พบงานท่ีท่านศึกษาไว้ยังไม่จบ

  จากการอ่านหนงัสอืประวัติของท่าน ทำใหผ้มทราบว่าการสอบ ปธ.  ๔ ตก 
 “ ” เป็นเสมือน ฟ้าประทาน คือช่วยสะกิดใจให้ท่านพจิารณาว่า เป้าหมายที่แท้

 จรงิของการเรียนบาลขีองพระสงฆ์โดยทั่วไปในขณะนั้นคอือะไร เป็นเปา้หมาย
   เพื่อการหลดุพน้ หรอืเพื่อการมีสมณศกัดิส์ูงยิง่ๆ ขึ้นไป อนัเป็นเป้าหมายพอก

  พูนกเิลส ทำให้ท่านตัดสินใจกลบับา้น ไปค้นควา้โดยการอ่านพระไตรปฎิก
ประกอบกับการฝึกและทดลองปฏิบตัิ

เมื่อก่อนผมเข้าใจเพียงว่าทา่นพทุธทาสไดผ้า่นการทดลองปฏิบตัิธรรม
   “ ”  ในลกัษณะต่างๆ มากมาย เพือ่ฝึกทำความเข้าใจ จิต และร่างกายของตน มี

  การทดลองฉนัเฉพาะผลไมเ้ป็นเวลานาน ทดลองอยูค่นเดยีวเงียบๆ โดยไม่พบ
  ปะคนเป็นเวลานานเป็นเดือน เป็นต้น และพร้อมกนันั้นท่านกศ็กึษาด้านทฤษฎี

  หรือปรยิัติ โดยการอ่านพระไตรปิฎก แต่ผมเข้าใจว่าท่านอ่านพระไตรปิฎกไม่
   เหมือนคนอืน่อา่น ผมเขา้ใจว่าทา่นอ่านแบบจับผดิ หรอืแบบสอบทาน เพราะ

    ไม่ว่าตำราใด เมื่อเวลาผ่านไป หรอืคัดลอกกนัต่อๆ มา ก็จะมีความผิดเพี้ยน
    โดยการตกหล่น แต่งเติม ตคีวาม มากบา้งนอ้ยบ้าง ผมเขา้ใจว่าทา่นอ่านแบบ

 สอบทานกบัหลกัฐานตา่งแหล่ง และใช้วนิจิฉยัของท่านทั้งโดยตรรกะและโดย
ประสบการณข์องการปฏบิัตขิองตัวทา่นเอง

 พุทธธรรมที่เผยแผ่โดยทา่นพทุธทาสจงึมคีวามชัดเจน อธิบายไดลุ้่มลกึ 
  เชื่อมโยงกับชีวิตจรงิ เพราะผา่นการไตรต่รอง การปฏิบัติและปัญญาที่เกิดจาก

การภาวนา
  ที่สำคญั ธรรมะที่ท่านสั่งสอน เปน็สิ่งที่ตวัท่านเองถือปฏบิตัิอย่างจรงิจงั 

  ในความหมายที่ลึกที่สดุ และพยายามคน้คว้าหาความหมายทีล่ึกที่สดุ หาวธิี
อธิบายความหมายท่ีลึกที่สดุอยา่งไม่หยดุหย่อน

คนที่ไดส้ัมผัสกับท่านหลังจากทา่นมีชื่อเสยีงและเป็นทีย่อมรับแล้วอาจ
 ไม่รู้วา่ การริเริม่แนวทางปฏิบัติและเผยแพร่ธรรมะที่แหวกแนวไปจากกระแส

  หลัก เป็นเรื่องที่ท่านพุทธทาสต้องอดทนและระมดัระวังเพียงใด ผมมองว่านี่
  “ ” คอืการปฏิบัตธิรรมะที่หนักหนว่งยิ่ง เป็น มารผจญ ที่ท่านพทุธทาสต้องรับมือ

  เป็นระยะๆ ทั้งจากชาวบ้าน (  “ ”เคยถกูเรียกวา่ พระบ้า )  วงการสงฆ์ทั่วไป มหา
 เถรสมาคม พ.ต.ต.    อนนัต์ เสนาขนัธ์ เป็นตน้ การตอ้งเผชิญอุปสรรคเป็นการ

   “ ” เรียนรู้อยา่งดียิ่ง ถือเปน็การเรียนรู้จากการปฏิบัติ รวมทั้ง วิวาทะ ว่าด้วยจิต
 ว่างระหว่างทา่นพทุธทาสกบั ม.ร.ว.   คกึฤทธิ์ ปราโมช ยิ่งเปน็ความทา้ทายสติ

  –  ปญัญาของท่านพุทธทาส และเปน็บทเรยีนรู้ธรรมะด้านจิตวา่ง จติวุ่น ทีท่รง
คณุคา่ย่ิงสำหรับคนทั่วไป

 การเผชิญความท้าทายหรืออุปสรรคเป็นประสบการณ์ ย่อมนำมาซึ่ง
ความรู้จากประสบการณ์หรอืการปฏิบัติ
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  “ ”  “ ” ผมกำลงัเสนอวา่ คำว่า การปฏบิัติ หรือ การบำเพ็ญความเพยีร ทาง
  ธรรมะ ต้องทำหลายด้านในเวลาเดียวกัน ไม่ใชเ่พยีงการบำเพ็ญสมาธิภาวนา 

 เราจะเห็นวา่มีพระที่เปน็เกจดิา้นการทำสมาธิภาวนา ตกเปน็เหยื่อกเิลสในกาม 
 ซึ่งเปน็กิเลสอย่างหยาบออกมาเปน็ข่าวเปน็ระยะๆ เปน็อนสุติวา่สมาธิภาวนาไม่

 เพียงพอตอ่การดำรงชพีชอบ
 การสืบสานปณิธานพุทธทาส จงึนา่จะต้องสืบสานคณุค่าของปญัญา

  “ ” ปฏบิตัิหลายด้าน และจะตอ้งตคีวามคำว่า ภาวนามยปัญญา วา่หมายถึง
 ปัญญาปฏิบตัิ ซ่ึงจะต้องเปน็การปฏิบตัิในชีวิตจรงิมากมายหลากหลายด้าน

 การตีความแบบนีอ้าจจะผดิ แต่นี่คือการสบืสานปณธิานพทุธทาสที่กลา้
    –  แหวกแนว กลา้คิด กล้าลองทำ โดยมเีปา้หมายอนัเปน็กศุล คอืการลด ละ กเิลส 

 –  “  ”   หรือ ลด ละ ตัวกู ของกู เพื่อใช้ชีวิตทำประโยชน์แกผู่้อื่น แก่สังคม ให้มากที่
สดุเท่าที่จะทำได้

 ความกลา้แหวกแนวของทา่นพุทธทาส มีเรื่องที่จะนำมาเลา่ไดม้ากมาย
  แต่ผมมคีวามรู้จำกัด จงึขอนำมาเลา่และตีความเพียงไม่กี่เรื่อง พอให้ได้เห็นว่า 

แนวทางหนึ่งของการสบืสานปณธิานของท่านพุทธทาสคือการกลา้แหวกแนว 
  กลา้ทดลอง โดยมีเปา้หมายที่ยิ่งใหญ่ อยู่ที่การอยู่ร่วมกันอย่างศานตสิุขของ

มนุษยชาติและธรรมชาติ
 การสืบสานปณิธานท่านพุทธทาส โดยการกล้าแหวกแนวที่สำคัญอยา่ง

  หนึ่งคือ การไม่ยึดตดิรายละเอียดปลกียอ่ยที่เปน็ข้อแตกตา่งระหว่างนกิาย แล้ว
  เอามายึดถอืเป็นอารมณร์งัเกียจซึ่งกนัและกนั แต่มุง่หาวิธกีารเรยีนรู้ ตีความ 

   เผยแผ่ สั่งสอน ที่สามารถทำให้คนเข้าถงึหัวใจของธรรมะไดโ้ดยง่าย ของพทุธ
    ศาสนาแต่ละนิกาย นำมาทำความเข้าใจ ตีความ และใช้ประโยชน์ เราจะเหน็

   ว่าท่านพุทธทาสนำเอาวิธีการของมหายาน และเซ็น มาใช้มากมาย มีหลกัฐาน
อยู่ในโรงมหรสพทางวญิญาณ

 ผมมคีวามรู้สกึว่าวงการพุทธศาสนาฝา่ยหนิยานของเรา ไม่ค่อยใชภ้าพ
 ปรศินาธรรมในการส่งเสรมิความรู้ความเขา้ใจธรรมะ ภาพที่มีอยู่กม็ักเกี่ยวกับ

 “ ”   ชาดกที่ตวั ฮีโร่ คือพระโพธสิตัว์ ซึ่งเรามกัเข้าใจวา่คือชาติกอ่นๆ ของพระ
  พุทธเจา้ เราไม่ตคีวามว่าที่จริงกค็ือพวกเราทุกคนนั่นเอง แตใ่นวงการมหายาน 

 “ ”   มภีาพปรศินาธรรมที่ ฮโีร่ เป็นบุคคลธรรมดา บางคนเป็นเดก็ บางคนฐานะ
  ยากจน บางคนไดช้ือ่ว่าปญัญาทบึ แต่มีเหตุการณท์ี่ทำใหค้นเหล่านั้นบรรลุ

   ธรรมได้ พทุธมหายาน และภาพปริศนาธรรมของวงการพุทธมหายาน จงึสื่อ
 ธรรมะตอ่สงัคมแตกต่างจากการสือ่ธรรมะต่อสงัคมในบ้านเรา ท่านพุทธทาสจงึ  

“ ” แหวกแนว โดยการทดลองนำคำสอนและภาพปรศินาธรรมของพทุธ
 มหายานมาอุดช่องโหว่ของการเผยแผ่พทุธธรรมในสงัคมไทย โดยทดลองใช้

 ทั้งในรูปของหนังสือคำสอน ภาพปรศินาธรรมในโรงมหรสพทางวญิญาณ 
  “และพมิพห์นงัสอืภาพปริศนาธรรมออกเผยแพร่ดว้ย ผมเข้าใจวา่ ขบวนการ

”    แหวกแนว ของท่านพุทธทาสคงจะมีทีม่าที่ไป มกีารปรับแนว ขยายแนว มาก
  มายซึ่งผมไม่มคีวามรู้ที่จะนำมาเล่าได้ น่าจะเป็นหัวข้อวิจัยศึกษาลงลึก และ

  ศกึษาพลวตัทั้งที่เปน็พลวัตของทา่นพทุธทาส ของสวนโมกข์ และของวงการ
 พุทธศาสนาไทยและนานาชาติ เรื่องน้ีนา่จะเปน็หัวข้อวทิยานพินธ์ได้
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 ผมมคีวามเชื่อวา่ ความคดิรเิริ่มสร้างสรรคใ์นการตคีวามและเผยแผ่
 ศาสนาของท่านไม่ไดม้าจากสมองเดียว คอืไม่ได้มาจากการคิดคนเดยีวของ

  “ ” ท่านพุทธทาส แตน่า่จะมาจากปฏสิมัพันธ์ระหว่างท่านกับ ตัวละคร สำคัญๆ 
  “ ”  อกีจำนวนหนึ่ง ผ่าน การทดลอง ดำเนนิการ มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ระหวา่ง

  “ ” กัน นำไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขหรอืพฒันา ขบวนการสวนโมกข์ ผมมองว่ายงั
 “ ”  “มีการศกึษาทา่นพุทธทาสในมุมมอง พลวตัหลายหัว หรือ กระบวนการ

”  “ ” จัดการความรู้ ใน ขบวนการสวนโมกข์ น้อยไป
  “ ”  “ ”ผมมองว่า ถ้ามกีารศึกษา ขบวนการสวนโมกข์ ใหเ้หน็ ความมีชวีติ  

 ของขบวนการในสมัยที่ทา่นยังมีชวี ิตอยู่ เรานา่จะเอามาเปน็บทเรียนสรา้ง 
“ ”  “ ” ความมีชีวิต ของ ขบวนการสวนโมกข์ สืบสานปณิธานของท่านพุทธทาสได้

  “เป็นการสบืสานด้วยปัญญา ด้วยการตีความปรากฏการณ์ ขบวนการ
”  สวนโมกข์ เอามาเป็นบทเรียนดำเนนิการทดลองต่อ ให้เหมาะสมตอ่สภาพ

ของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป
การสืบสานปณิธานของท่านพุทธทาสไมค่วรสืบสานแบบแข็งทื่อตายตัว 

 ไม่ควรสืบสานแบบเน้นยึดถอืคำสอนของทา่นแบบตายตวั แต่ควรเนน้ที่หลกั
 การและวธิกีารเผยแพร่ของท่าน แล้วนำมาปรบัใชใ้ห้เหมาะสมต่อสถานการณ์

บา้นเมืองหรือสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
 การสืบสานปณิธานพุทธทาสในมุมมองของผม ตอ้งเน้นที่การปฏิบัติใน

 ระดบัตนเอง (บคุคล)      กลุ่ม ชุมชน หน่วยงาน องคก์ร และสังคม โดยที่เป็นการ
    ปฏบิัติแทรกอยู่ในชีวิตประจำวนั ชีวิตการทำงาน ชวีติครอบครัว ฯลฯ เป็นสำคัญ

 ผู้ที่ต้องการสบืสานในเชิงวิชาการ ควรเนน้การศึกษาปฏิบัตกิารจรงิของ 
“ ”   ขบวนการสวนโมกข์ ในสมยัที่ท่านพทุธทาสยงัมชีีวิตอยู่ ศึกษาให้เลย what ไป

 เน้นที่ how  และ why  “ ”  “ ”ศกึษาให้เห็น การจัดการความรู้ หรอื การจัดการปญัญา  
 ของปฏบิัติการสวนโมกข์ คือเน้นที่ศกึษาการปฏิบตัแิละผลของการปฏิบัติของ

สวนโมกข์
 ผมมองว่าหวัใจของปณธิานพุทธทาสคือ การปฏบิตัิเพื่อการหลดุพน้เหตุ

ปจัจยัแห่งทกุข์
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บทสนทนาวาดวยพุทธทาสกับมหายาน (เซน)

ธรีทาส (ธีระ วงศโพธิ์พระ) 
ธำรง ปทมภาส

“พทุธศาสนาไมมอียางจีน อยางไทย หรืออยางแขก ฝรั่ง เปนตนเลย มีแตพุทธศาสนาอยางของพระพทุธเจาอยางเดยีวเทานั้น, แตวามวีิธพีูด

หรือวิธีบอก หรอืวธินีำใหเขาถึงนั้นตางกันมากทเีดยีว, คือตางกันตามยุค ตามสมยั และตามถิน่ พุทธศาสนาเปนเรื่องของคนฉลาดอยูแลวก็จรงิ แต

คร้ันเขาไปในประเทศจีนสมัยซึ่งคลุงไปดวยกล่ินไอแหงสติปญญาของเลาจ๊ือ ขงจ๊ือ ฯลฯ อยูอยางเต็มที่ แลวจะไปพดูดวยถอยคำอยางเดยีวกนั หรือวิธี

เดียวกัน กับที่จะพดูใหแกคนทีรู่จักแตเพียงเลี้ยงวัวและรีดนมววัไปวันหนึ่งๆ ไดอยางไรเลา? ฉะนั้น ถามนัมีอะไรผิดกันมากขนาดรูสึกวา หนามอืเปน

หลงัมอืก็ตาม มันก็ยงัเปนเรื่องเดยีวกันอยูนั่นเอง จงมองดูใหดีๆ ในขอนี้เถิด จะพบเพชรพลอยที่เวยหลางโปรยไวใหอยางมากมาย โดยไมตองสงสยั
เลย”

คำอนุโมทนาของทานพุทธทาส
หนงัสอื สตูรเวยหลาง

อาจกลาวไดวา หากมใิชเปนเพราะความริเร่ิมในการบุกเบิกถางทางการศกึษาเกี่ยวกับเซนและ มหายานของทานพทุธทาสแลวไซร กระแสความสนใจ

ตื่นตวัตอพทุธศาสนแขนงนี้ของคนไทยคงไมเฟองฟอูยางที่เปนอยูในปจจุบัน ยงัมจิฉาทิฐทิี่ศาสนิกชนชาวไทยมีตอพุทธศาสนาตางลัทธินกิายก็คงไมคลี่คลายขยาย
ตวัไปสูความรวมมือเพ่ือสรางความเขาใจระหวางกัน ดังเชนที่เปนอยูในทุกวนันี้

ในอีกดานหนึ่ง หากมิใชเปนเพราะความอาจหาญและความพยายามของทานพทุธทาสในการคิดนอกกรอบและทำนอกกระแสหลักของสถาบนัสงฆ

แลวไซร พุทธศาสนานิกายเถรวาทของไทยคงไมเปนที่สนใจแพรหลายไปในนานาประเทศอยางที่กำลังเปนอยู

ทั้งนี้ เพื่อความรูความเขาใจในประเดน็ขางตน บทสนทนาวาดวยพทุธทาสกบัมหายาน (เซน) นี้ จะชวยใหเหน็ภาพในมุมมองอีกดานหนึ่งอยางนา
สนใจ

ธีรทาส หรือคณุธรีะ วงศโพธิ์พระ เจาของงาน ศษิยโงไปเรียนเซน  เปนผูอยูเบื้องหลังการจัดพิมพเผยแพรผลงานของปราชญมหายานทานสำคัญๆ ของ

เมืองไทย และรูจักมักคุนกับทานพุทธทาสเปนอยางดใีนแงการศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนามหายาน โดยปจจุบัน ธีรทาสปกหลักใชโรงเจแหงหนึ่งยานคลองเตยเพื่อ
เผยแพรธรรมทาน

ธำรง: อาจารยไดเคยสนทนาธรรมกับทานพทุธทาสอยางจริงจังเกี่ยวกับเร่ืองเซนหรอืเร่ืองมหายานอยางไรบาง

ธรีทาส: ผมพบทานพุทธทาส ครั้งที่ ๑ ที่สวนโมกขฯ ครั้งที่ ๒ ที่เชยีงใหม เมือ่ผมมีอาย ุ๒๓-๒๔ และที่กรงุเทพฯ ครัง้ที่ ๓ ตอนนั้นทานมาอบรมผู

พพิากษาที่กรุงเทพฯ ทุกป มาทีหนึ่งก็เปนเดือนหรอืเดอืนกวา ซ่ึงผมจะติดตามบริการถวายงานทาน

ตอนพบทาน ทานกด็ใีจ ผมบอกทานวา สตูรของเวยหลาง ที่ทานอาจารยแปลนั้น เตี่ยสอนผมตั้งแตอายุ ๘-๙ ขวบแลว ทานก็แปลกใจ “๘-๙ ขวบ 

เตี่ยสอน สอนยงัไง” ผมกท็องโศลก “กายคอืตนโพธิ์ ใจคือกระจกเงาใส…” ใหฟง ทานกถ็ามตอวา “ทำไมเมอืงไทยรูเรื่องเซนตั้งแตโนนเหรอ” ผมบอก “ใช เขามา
กอนเตี่ยผมแลว อาจารยที่มาแลวสอนไมได ไมอาจถายทอดเปนภาษาไทย เพราะพดูจนีกลาง ตอนนั้นสมยัรชักาลที่ ๕ ตอนปลาย จนีกลางใชสอนธรรมะไมได 
รวมทั้งแตจิ๋ว ฮกเกี้ยน”

มพีระอาจารยเซนมาจากเมอืงจีน ๓ องค ยงัคนช่ือที่แนชัดไมหมด แตพอจะไดหลักฐานเคามูลบางแลว พวกนี้มาถึงกป็ลงสงัขารตกวา ถาสอนไดก็สอน  

สอนไมไดกเ็อาตวัรอดดับขันธไป ไมกลบัเมืองจีน นี่รุนเกาๆ บอกตอๆ มาวา อาจารย ๓ องคหายไปในเมอืงไทยไดอยางไร

๑. รปูหนึ่งชื่อพระภกิษุกกัเงง สายวดัเซี่ยวลิ้มยี่จนี ไปนั่งเขาฌานดับแหงตายอยูในถำ้เขานอย อ. ทามวง (กาญจนบรุี) พี่สาวผมทันเห็นองคนี้ตอน

อาย ุ๙ ขวบ ชวงนั้นฝนไมตกมา ๓-๔ ป ชาวบานหาวาหลวงพอที่นั่งแหงอยูบนถำ้ ทำใหฝนไมตกแหงแลงไป จึงอญัเชิญมาเขากองฟนซะ แตศพนัง่ไมเนา 

เพราะเซนเกงเร่ืองนี้ เขามีสตูรวิธีทำได แตพวกผมไมกลาแปล เพราะกลัวคนนำแบบไปฆาตวัตาย

ตอมาเมื่อวันที่ ๒๖/๕/๒๕๔๔ ผม ธ.ธรีทาส! และคุณสมโภชน เขียวสทุธ ิแหงโรงพิมพแสวงสุทธิการพิมพ และคุณ ส. ธโนฆาภรณ เลขาชมรมธรรม

ทาน เปาเก็งเตง กทม. ไดไปเยีย่มพระอาจารยพฒุ จาวตระกูล วดัถำ้เขานอย อ. ทามวง กาญจนบรุ ีทานไดบอกวา พระองคที่นั่งดบัในฌานสมาบตัมิานานปจน

ชาวบานเรียกวา หลวงพอแหง ในถำ้นั้น จากคำบอกเลามาวา เปนพระภกิษุที่มาจากเมืองจีน ช่ือ พระกักเงง พระสายนกิายเซน (ฌาน)

ภายหลังมีพระงู เปนหลานชายติดตามมาอยูดวย ชาวบานเรียกวา ทานพระงู เกงเร่ืองตำรายางูกัด ทานมีกำลังภายในกังฟู แบบวดัเสาหลิน (เซ่ียวลิม้

ยี่) เมอืงจีน

วันที่ชาวบานจะเอาพระศพของหลวงลุงชื่อ พระกกัเงง ไปเผานัน้ ทานไดแตปลง ไมพูดอะไรเลย...เพยีงแคแสดงอทิธฤิทธิ์ออกมาใหเขาเห็นแลวทึ่ง! 
คอืที่วดัมรีะฆงัใหญ ๒ คนยกแทบจะไมขึ้น แตพระงู ทานสำรวมพลังจิต ยื่นมือจับระฆังใบนั่น หิว้แลวชูสงูๆ ใหเขาดู แลวทานกเ็ดนินำจาก ตนีภเูขา ตีระฆงัเสียงดังๆ  
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ตีไปจนถึงถ้ำที่หลวงลงุ พระกกัเงง ทานนั่งสมาธิตายตัวแหงอยู “ดับในฌานสมาบัติ” ทิ้งผลงานอยางนี้ไวใหพสิจูน ทานมสีติปญญาสงูมากถงึเพียงนี้ ชาวบานแถบ

นั้นยงัมองไมเหน็คุณธรรมของพระโพธิสัตว กรรม!

พอชาวบานอัญเชิญหลวงพอแหงลงมาปลงพระศพที่เชิงเขาเสรจ็แลว ทานพระงู ก็ไดแตปลงสติปญญาของชนกลุมนี้ วาจะสอนฌานหรือเซนกนัได

อยางไร? ทานจงึตดัสนิใจอำลาจากไปทางสิงคโปร ไมกลบัมาอกีเลย “เปนปริศนา” ที่ชวนคดิ...

๒. หลวงพอพวงโพธิ์ (คือ เหลาฮวงซือกง) อยูในถำ้เมืองกาญจน พระยิ้งฮวงวัดมงักรบปุผาราม จันทบุร ีธดุงคเขาไปในแดนกะเหรี่ยง มีกะเหรี่ยงที่

พดูภาษาไทยไดบอกวา มีถำ้แปลกหลายถ้ำ เขาบอกวาคนนั่งตายนอนตายตัวแหงแข็ง พระทานก็สงสยัวาเปนไปไดอยางไร เขาไปแลวไมออก (เร่ืองนี้ในฝายเซน 

มคีำวา “ปาชาเซน” เขาไปแลวไมออก หมายถึงตัง้ใจเขาไปตาย) ทานก็เลยใหกะเหรี่ยงคนนั้นพาไป ชื่อถำ้กระปกุก็มี และถายรูปหลวงพอพวงโพธิ์ออกมาได ศพ

นั่งแหงจนนึกวาปน แทบไมนาเช่ือ เร่ืองนี้ทำใหพอจะจบัเคาไดวา สมยักอน พระมหายานมาเมอืงไทย ก็จะเขาเมอืงกาญจนบรุหีมด (มีแตสงรายงานกลบัเมอืงจนี

วาไปอยูที่ อ. เที้ยบวง กค็อื อ. ทามวง)

๓. อกีองคหนึ่ง มเีชื้อพระวงศ ชื่ออะไรก็จำไมได บอกวา ปูของเขาแลนเรือออกไปทางสมุทรปราการ ยงินก ตกปลาเลน พอลองเอากลองสองทางไกล 

ไปเจอพระนั่งนิ่งอยูไกลๆ อีก ๕ วนักลับมา ก็ยังเหน็พระนั่งอยูอยางนั้น จึงแวะไปด ูสืบรูวา เปนพระมาจากเมืองจีน ทานบอกวาตั้งใจจะลาโลกแลว เพราะเจตนาจะ
มาสอนธรรมในเมอืงไทยแตไปไมรอด เพราะติดเร่ืองภาษา

เจาองคนั้นจึงนิมนตหลวงพอไปอยูกรุงเทพฯ แลวบอกวาจะชวยหาวิธีถายทอดธรรมะให แตอยูไดไมถึง ๒ อาทติย ทานก็บอกวาไดปลงสังขารชีวติแลว  

อยากจะกลับที่เดิม ไมชาพระรูปนั้นก็ไดมรณภาพ 

กอนที่ทานจะจากไป ไดเขียนภาษาจีนทิ้งไววา ทานเปนพระนกิายเซน (ฌาน) สายวัดเสาหลนิ สาขาฮกเกี้ยน ชื่อกวงติก อาย ุ๘๕ ป ลงเรือที่ทาเรอื

ซวัเถา มาถึงเมอืงไทย ก็ธดุงคไปหลายจังหวดั เมืองไทยนี้คนใจบญุมาก พระโพธิสัตวจะไมเดือดรอนปจจยั ๔ แตทานแกชราภาพมากแลว ขอลาผูมีพระคุณ ขอให

ธรรมะ “อนิจจงั-ทุกขงั-อนตัตา-สญุญตา” เปนพรอนัประเสริฐ จงมีแตโชคดีในธรรมาณาจักรใจนี้

ยังมีอบุาสก แปะโควเซียน แปะบาง นำทมียอดฝมือวัดเสาหลิน ๑๐ ทาน เลาฮวบซอืกง ทีส่ืบหาชื่อยังไมไดก็มีอีกหลายทาน

ธำรง: เกีย่วกับเร่ืองเลาขางตน เมื่อทานพุทธทาสรับฟงแลว ทานมีความคดิเห็นอยางไรบาง

ธีรทาส: ผมก็เลาใหทานฟงวา เตี่ยผมเรียนเซนสายอบุาสกมาจากเมืองจนี มาเมอืงไทยก็ไมอาจถายทอดหนังสือที่หอบมาดวยได เพราะวาหนังสือ

รุนแรงเกินไป สภาพการณทัว่ไปยงัรับไมได คณุเสถียร โพธินันทะ ยังมองเลยวายุคนั้นยงัรับไมได เพราะถือเปนของตางดาว มาอยูในสมาคมตางดาว เอาออกไปไม
ได เลยตองรอกาลเวลาเปนขั้นตอน

เมื่อทานแปล เวยหลาง แลว ก็มาแปล คำสอนของฮวงโป พอแปลเสร็จเมื่ออบรมผูพิพากษาก็เอามาดวย มาหาหมอตนัมอเซี้ยง ตรวจสอบกับภาษา

จีนทกุตวัอกัษร ๑ เดอืนเต็มทกุๆ คืน จาก 
สี่ทุมถึงตีหนึ่ง ผม ๓ คน คือ หมอตนัมอเซ้ียง ทานพุทธทาส และผม จะมาตรวจทกุตวัอักษร หมอตันมอเซี้ยงอานกอนแลวแปล ทานพทุธทาสกเ็อามาเทียบ ฮวงโป 
จึงแปลไดดีที่สดุ ใกลภาษาจีนที่สุด เทียบตรวจกันอยูเดอืนกวาๆ จึงเสรจ็ กลางวันทานอบรมผูพิพากษา กลางคนืมาที่วัดปทมุคงคานีเ้ปนความจริง แตตอนนั้นไมได

เอยถึงชื่อหมอตนัมอเซ้ียง ผมมาจัดพิมพถึงไดจารึกไว สวนตนฉบบั ฮวงโป หมอมเจาศุภสวัสดิ ์(สวัสดวิัฒน) เอาไปใหทานพุทธทาส แลวหมอตันมอเซี้ยงแปลเปน

ภาษาไทยใหทานพทุธทาสฟง ทานก็ยงัฉงน ผมก็แกไขเพิม่เติมบางอยางวาอยางนี้ๆ ทานพุทธทาสก็งงวา “ธีระรูไดอยางไร” ผมกเ็รียนทานไปวา “เตี่ยผมอธิบายให
ฟงตั้งแตเกาขวบ สิบสองขวบ แตผมรูแบบ นกแกวนกขุนทอง ทองเปนคาถากันผี ผูใหญเขาบอกแบบนั้น”

ธำรง: จากที่เคยติดตามทานพทุธทาสมาเปนเวลานาน อาจารยเคยไดยนิทานพุทธทาสพดูหรือไมวา เพราะเหตใุดทานจึงมาสนใจในเร่ืองของเซนหรือ

มหายาน

ธรีทาส: ทานมองวาปรัชญาขงจื๊อเปนขั้นโลกยี ขงจื๊อเปนโลกยีปราชญที่พระเจาแผนดนิจีนทรงนับถอืทุกยุคทุกสมัย ยังไมมีนักปราชญคนใดในโลกนี ้

ที่พระเจาแผนดนิทกุราชวงศเอาหมด มองโกลเขามาก็เอา เราตองยอมรบัวาทานมีความเปนอมตะ คำพูดนี้เปนความจริง แสดงวาขงจื๊อตองมอีะไรดี ในขั้นโลกีย 
ขงจื๊อปูฐานไวใหจนีดีมาก สวนภาคโลกุตตระเตาเยี่ยม กึ่งๆ โลกุตตระ ดูถูกไมได ทานบอกอยาดถููก ทานอบรมพระธรรมทูตแตละรุนตองเติมคำนี้ “คัมภรีเตาเขา
อยาไปดูถูกนะ” สวนเซน นั้นมาทีหลงั

ที่จริงเซนมาแลวในสมัยราชวงศฮั่น พระเจาฮั่นเมงต่ี ตนตระกูลสามกก อญัเชิญพระไตรปฎก แลวสรางวดัมาขาว เม่ือสองพันปเศษ เปนประวัติศาสตร

ที่ยอมรบักัน อันนั้นก็มเีซนปรากฏอยูแลว และพวกผมยังเชื่อวาพุทธศาสนาเขาสูเมอืงจีนตั้งแตสมยัพระพุทธเจาแลว ไปแบบพระธุดงคไมเปนทางการ มี
ประวัตศิาสตรอางอิงอยู อยางในประวัติศาสตรจีนสมยัเลยีดกก “เศ็กเกียมอนี้ฮุดโจว” นี้คือศากยมนุ ีสมยัเลยีดกกทำไมถึงรูจัก แสดงวาชาตใิหญมีความสัมพันธ

กนัมาแตโบราณ (ศาสนาพุทธ) 

จึงไปแบบพระธดุงค ไมเปนทางการ ถงึสมยัพระเจาฮัน่เมงต่ีอญัเชิญ (พระคมัภีร) หนิยานและมหายานมาแปลเปนเรือ่งทางการ

จากฮ่ันเมงตี่อกี ๕๐๐-๖๐๐ ป ถึงมโีพธิธรรม นำนิกายเซน เอาบาตร จีวรของพระพทุธเจา 
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หนสีงครามใหญที่เผาอินเดียทั้งหมด โดยออมแหลมมลายมูาไวเมืองจีน เพราะมองดูวาอินเดยีจะถูกภัยสงครามใหญแนนอน (อาจารยเสถยีร โพธนินัทะ บอกวา

สงครามคร้ังนั้น เปนสงครามอสิลาม แตภาษาจีนบอกแควา “สงครามใหญ”)

ทานพุทธทาสทานมองเห็นคุณคาของมหายาน แตหาคนถายทอดเปนภาษาไทยไมได ทานวาไดพยายามบอกใหคนจนีที่รูภาษาไทย (ใหชวย) เสร็จ

แลวทานไปเจอ สตูรของเวยหลาง พระยาลดัพลีชลประคัลภเอามาใหอาน (ฉบบัภาษาอังกฤษ) อานดกูต็กใจวา “จนีมีของด”ี แลวมา เจอ คำสอนฮวงโป (ฉบับ

ภาษาองักฤษ) ยิ่งเชื่อมั่นใหญเลย ทานบอกใหอาจารยเสถยีรบอกใหพวกผมพยายามแปลเปนภาษาไทย เรายงัไมมปีญญาเอาจีนมาเปนไทย ตองไปอาศัยมอืฝรั่ง 

(หมายถงึหนังสือทั้งสองเลมในภาษาไทย ทานพุทธทาสถายทอดมาจากฉบบัภาษาอังกฤษอกีทหีนึ่ง)

เมื่อกอนนี้คนไทยมกัจะดถูกูพระจีนวาเปน “พระกงเต็ก” ทำพิธีกรรม เผากระดาษงมงาย เสร็จแลวพอ สตูรของเวยหลาง ออกไป ปญญาชนไมกลาดูถูก 

ของดจีีนเขาม ีเราไมอาจจะเอ้ือมถึง ปญญาของสามกก เลยีดกก เปนโลกยีปญญาทีสุ่ดยอด จีนเกงปรชัญาโลกยีอยูแลว

ธำรง: ไมทราบวา การที่ทานพุทธทาสใหความสนใจประวัติศาสตรของเมอืงไชยานั้น เปนเหตุใหทานสนใจมหายานหรอืไม เชนการที่ทานสนใจเกี่ยว

กบัเร่ืองรูปปนพระอวโลกเิตศวร

ธรีทาส: ใช ทานอานจากหลักฐานภาษาองักฤษและมีระฆังใบหนึ่งขดุไดที่ไชยา เดี๋ยวนี้ตวัจนีหายไปแลว เมื่อ ๔๐ ปที่แลว ผมบอกอาจารยธรรมทาส 

(นองชายทานพุทธทาส) วาอยาใหระฆงัตากฝน เสยีดายตวัภาษาจีนวา “กก -ไถ-มิ้ง-องั-ฮวง-เที้ยว-โหว-สนุ” (ภาษาจีน) คำพูดนี้ผมเอามาใหหมอตันมอเซี้ยงดู  
ทานบอกวาระฆังนี้ตองเปนกษัตริยพระราชทาน แตเดี๋ยวนี้หนงัสอืจีนหายหมดแลว เพราะตากน้ำฝน ฉะนั้น กรุงศรีวิชัยจงึมคีวามสมัพันธกับจีน อนันี้คงเปนเรื่องที่

เราอารมณทานใหศึกษาเร่ืองมหายาน (เช่ือวานักโบราณคดีประวตัิศาสตรสนใจระฆังนี้มาก) เปนพยานปากเอกวาเมืองหลวงคือกรุงศรีวชิยัอยูทีเ่มืองไชยา

ธำรง: ในมมุมองของอาจารย คดิวา ทานพทุธทาสมองมหายานตางจากเซนอยางไร

ธีรทาส: ทานมองวามหายานทัง้หมดเปนเรื่องงมงาย เปนเทวนิยม ของผมนี่ก็เทวนิยมนะ แลวปจจุบัน รอยละ ๙๐ ในเมอืงไทยก็เทวนิยม บวงสรวง 

กราบไหววิงวอน ขอโชคลาภ ทานพทุธทาสทานมองวา ทัว่ๆ ไปในมหายานเปนเทวนิยม ยังมใิชอเทวนยิม ไมใชพุทธศาสนาจริงๆ เจาชายสิทธตัถะประสูติในดง

เทวนิยมทั้งหมด บวงสรวง ฆาสัตว บชูายัญ กระทั่งฆาคน เสร็จแลวทานมองทะลุดวยปญญาที่เหนอืเขา จึงเหน็วานั่นขาดหลักวิชาการ งมงาย (ถอื) อารมณ เกิน

กวาเหตุผล ระยะยาวจะไปไมรอด จึงหนีออกบวช กไ็ปตรัสรูหลักธรรม อเทวนยิม อนตัตานยิม กรรมนิยม นพิพานนยิม อนันี้กำมือเดียว ฟงไดทุกคน แตปฏิบตัิทันที
ไมไดหมดนะ เคยมีคนกลาวเปนโศลกเปรียบเทยีบไววา “คนศึกษาธรรมมมีากเทาขนสตัว แตทีบ่รรลธุรรมมจีำนวนแคเขาสัตวเทานั้น”

แลวทานพทุธทาสชอบเจออาจารยเสถยีร โพธนินัทะ เจอพวกผมทีไรมกัจะถามทุกที เจออาจารยเสถยีรยิ่งชอบ ชอบถามเรื่องพระสตูร สรุปแลวพุทธ

ศาสนาของจนีที่บริสุทธิ์จรงิๆ คอื มหาสญุญตาสตูร ชื่อเตม็ๆ คือ มหาปรัชญาปารมติาสูตร ๖๐๐ ผกู พระถังซำจั๋งแปลไวเปนภาษาจีน พทุธศาสนาไมใชเทวนยิม 
เปนอเทวนยิมตามมหาสุญญตาสตูร

ตอนแรก กษัตรยิหลี ซี หมิน (ถงัไทจง) ไมสนพระทยั เพราะมองวา จีนมีศาสนาขงจื๊อ เตา อยูแลว ถาไปเพิ่มอกี จะปกครองยาก อกีเรื่องคือ พระองค

มองพุทธศาสนาผิดไป นึกวาเปนเทวนยิม เหมอืนขงจื๊อ เหมอืนเตา พระถังซำจัง๋จับจุดไดจึงทลูวา พระอรหนัตไมเหมอืนเตา เพราะเหนือบุญเหนอืบาป ดับกเิลส
ตณัหาอุปาทานได ดงันั้น พุทธศาสนาจึงไมใชเทวนยิม เปนอเทวนิยม อันนี้เปนประวัติศาสตร 

ธำรง: การที่ทานพุทธทาสกลาววา “เซนเปนผูลอมมหายาน เปนผูคดัคานมหายาน” นี้จะอธบิายไดวาอยางไร

ธีรทาส: จรงิ อนันีจ้รงิ คำพูดของเซนแทบทั้งหมด (ขอโทษเถอะ) เปรียบเทยีบกแ็บบทุบหมอขาว คอืจะโจมตีพธิกีรรมที่งมงายจนเกินไป โจมตีการ

เอาหลักธรรมมาปฏบิตัิอยางไมถกูทาง เรือ่งเทวนิยมก็ไมพนจะหาเงนิ แสวงลาภผล เพื่อปากเพื่อทอง เทวนิยมที่สุดก็มาลงเอยที่วัตถุนิยม โลกเราที่ฆากนัทุกวันนี้ก็
เพราะแยงวัตถุนะ โบราณก็แยงกัน พระพุทธเจาจึงไปตรัสรูอเทวนยิม อนตัตานยิม สญุญตานยิม กรรมนยิม นิพพานนิยม

ธำรง: นอกจากการแปลสตูรของเวยหลาง และ คำสอนฮวงโป แลว ทานพุทธทาสเอาอะไรมาจากมหายานอกีบาง

ธีรทาส: สวนใหญเปนประเภทเร่ืองขางเคยีง ทานพุทธทาสมกัจะจดหวัขอสำคัญๆ ที่สนใจมาถาม เชน เคยถามหมอตนัมอเซ้ียง อาจารยเสถียรวา ฝร่ัง

อางอยางนี้ถกูหรือเปลา คัมภรีนั้นมีอะไรบาง วาในพระไตรปฎกจนีมีหรือไม อยางนี้เปนตน

แลว มหาสญุญตาสูตร เปนแคผกูหนึ่งใน มหาปรชัญาปารมติาสูตร ตอนนั้นผมลาออกจากงานประจำ จะมาตั้งกองแปล มหาปรัชญาปารมติาสูตร 

เอาอยางกษตัริยหลี ซี หมนิ (ถงัไทจง) ซึง่จำนนตอพระถังซำจัง๋จนตั้งกองแปลพระสูตรนี้ทั้ง ๖๐๐ ผูกโดยใหทนุหลวง และใชพระนักปราชญจีนถึง ๑,๐๐๐ องค 

รวมกันแปลจากภาษาบาลีสนัสกฤตเปนภาษาจนี จึงสำเร็จ

พวกผมคดิวาจะทำกนั ๓ คน โดยใหอาจารยเสถียรแปลเปนภาษาไทย ผมคอยอัดเทป พอถอดเทปเสร็จก็เอาไปใหหมอตันมอเซี้ยงเกลาอีกทีหนึ่ง แต

จริงๆ แลวก็แปลไดแคผูกเดยีวคือ กิมกังเก็ง (วชัรปรัชญาปารมติาสตูร) เพราะอาจารยเสถียรตายเสียกอน

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org

www.buddhadasa.in.th



มอีีกเรื่องหนึ่ง ผมขอพูดหนอยเถิด ใครบอกทานพทุธทาสจะไมเกิด ผมเอาตามแบบมหายาน เขาเชือ่กันวาทานเปนอรหันตไมเกิด เรื่องนีม้หายานวา

อยางไร เซนวาอยางไร เหน็เหมือนกนั เปนอรหันตแลวไมกลับมาเกิดอีก แตวาถาตองการเกิด เกดิไดไหม ? ตรงนี้ขดักัน เพราะมหายานบอกวาไดถาตองการ เพราะ

ฉะนั้น ผมยังไมเช่ือวาทานพุทธทาสจะไมเกดิ เพราะทานมปีณิธานอันยิ่งใหญที่ยงัทำไมสำเร็จอยู คือ “สารานุกรมพุทธศาสนาภาษาไทย” ทำออกมาไดเลมเดียวยอๆ  
ภาษาคน ภาษาธรรม ทานบอกวาเปนงานช้ินสุดทาย ไมรูจะมีชีวิตทำหรือไม บอกกับผมอยางนี้ หลักฐานมีพรอมแลวทานใหผมชวยหา ปณธิานนี้ยงัไมเสร็จ ผมเช่ือ
วาทานจะตองกลบัมาเกดิอีก และผมก็ขอใหทานกลับมาเกิดอีก

ธำรง: ทานพทุธทาสมักพูดอยูเสมอวา “การศึกษาตองศึกษาเพ่ือใหพนทุกข สิง่ที่ไมชวยใหพนทุกขกไ็มศึกษา” ดงันั้น ทานใหความสนใจมหายานหรอื

เซนในแงนี้หรือเปลา

ธรีทาส: ขอโทษ มหายานทั้งหมด ทานดถููกเลย แตเซนนี่ทานสนใจ เพราะเซนเขากับเถรวาทได โดยเฉพาะเรื่อง “สุญญตา” ของเราก็มีในหลกัสูตรนัก

ธรรมโท “วิโมกขสาม” แตไมมอีาจารยสอนขยายความ ตอนที่คนโจมตีทานพุทธทาสวา สุญญตาไมมใีนพระไตรปฎก เจาคุณนรฯ (เจาคณุนรรัตน) บอกเลยวา “ผดิ 

ทานพทุธทาสถกู” คือ มีวโิมกขสามอยู เพยีงแตไมมีคนอธบิายเอง รุนกอนก็ไมมีคนอธิบาย เจาคณุนรฯ วัดเทพศิรินทรเปนคนยืนยันวาม ีแตหาคนสอนไมได 
สญุญตาจึงขาดตอน ทานพทุธทาสพูดถกูแลว

เซนเปนสายสุญญตาโดยเฉพาะ มหาสญุญตาสตูร นี้ ทานพุทธทาสหลงเลย ผมเคยฟงสรุปยอๆ มาตอนอาย ุ๑๔ ครั้งหนึ่ง หลงัๆ อายุเกือบสามสิบ 

เคยฟงพระจีนสวด ๒-๓ คร้ัง เปนปญญาวมิุติลวนๆ แทบจะไมมเีร่ืองอภินิหาร (ขอโทษ) เรื่องงมงายแทบไมมี สติปฏฐานส่ี มรรคแปด โพธปิกขิยธรรม อยูในนั้นครบ

ที่ถูกใจทานพุทธทาสมากทีสุ่ดคอื มหาสติปฏฐานสี่ ของไทยเรามี กาย เวทนา จิต ธรรม เขาบอกวา พจิารณาเห็นกายในกายเปนอนจิจัง-ทุกขงั-

อนัตตา-นี้ครบ แตไทยเนนแตอนจิจัง-ทกุขัง-อนัตตา เรื่องสุญญตาแทบไมเคยไดพูด ยกเวนแตที่ทานพทุธทาสยกมา ทานเปนคนบกุเบิกสุญญตา อนิจจัง ทุกขัง 

และอนัตตา เราไดยนิกนัเปนเร่ืองธรรมดา แตตามหลักเซนเปนอนจิจัง -ทกุขัง-อนัตตา-และสดุทายเปนสุญญตา สามอยางแรกแปลเหมือนกนัคือ อนิจจังแปลวาไม

เที่ยง ทุกขังคือทนอยูไมได แตเซนเติมไปอีกนิดวา “ยึดมั่นเปนทุกข” ไทยไมพดูคำนี้ใชแตวา “ทนอยูไมได” แลวอนตัตา “ใชตัว ใชตน ไมมีตวัตน” แปลความหมาย
ตรงกนัทั้งสามคำ แตเซนเตมิวา ถาเอามหาสุญญตาสตูรเปนหลัก สามอยางนีย้ังเปนโลกียธรรม ไมใชโลกุตตระ เพราะอนิจจงั จิตยงัปรุงแตง ทุกขังก็ยังปรงุแตง 
อนัตตาก็ยังปรุงแตง ตองจิตหลุดพนจากความคิดปรงุแตง นั่นถงึจะเปนสญุญตา เปนนิพพาน ตราบใดยังอยูที่ อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา จติเธอยังปรุงแตง จิตยงัวน
เวยีนเกดิดับ ยังเปนโลกยี ไมเปนโลกุตตระ จิตตองหลดุพนจากกระแสดึงดูดของโลกยีจึงจะเปนสญุญตา อันนี้เปนสิ่งที่เราใจใหทานศกึษาเซน

อยางกายานปุสสนานี้ สดุทายจติจะตองหลุดพนเปนความวาง อนิจจงั ทุกขัง อนตัตา คณุพดูได แตจติคุณหลุดพนหรือยัง ถายังไมหลุดพนยังไมเปน

ความวาง ยังไมเปนนพิพาน ตองจติหลดุพนเมื่อไรจึงเปนสญุญตา นี้คือขนัธ ๕ ตามแนวจิตวาง อันนี้ทานพุทธทาสสนใจที่สดุ บอก “แหม นาจะแปลคมัภีรชดุนี้” 
ทานอธบิายดวยภาพ เด็กเล้ียงวัว

อกีคัมภีรหนึ่งทีส่ำคัญมาก นอกจากเวยหลางแลวยงัมเีวยไห หลานศิษยเวยหลาง อาจารยเสถียร แปลจากภาษาจีนแลว เสร็จตอนใกลๆ  จะตาย มีขุนฯ  

อะไรก็ไมทราบ ขอเอาไปพมิพดีดให แกกใ็หไป ไมถามชื่อแซ ที่อยู จนบัดนี้ ผมประกาศจนไมประกาศแลว สงสยัจะหายเขาโลงตาขุนคนนั้นไปดวย คัมภีรนั้นชื่อ 

หุยไห (ปญญามหาสาคร)

ในวงการพุทธศาสนาไทย-จีน ผมไดยนิมาวา เขานบัถือนกัปราชญอยู  ๓ ทาน หนึ่ง หมอตันมอเซ้ียง พูดเสยีงตามสายสถานีวทิยจุีนทกุแหง บอกเราอยู

เมืองไทยตองเคารพพระเจาแผนดนิไทย สอง ตองควรใสบาตรพระภิกษุสามเณร คนจนีถงึใสบาตรพระทุกองค บอกคนจีนใสบาตรไมนอยกวาคนไทย บญุคุณนี้อยู

ที่หมอตนัมอเซี้ยง พูดเสียงตามสายทุกสมาคมจนี มาที่นี่ (โรงเจเปา-เก็งเตง) กพ็ูดอยางนี้ จากนั้น กม็ทีานพทุธทาสทีแ่ปล สูตรของเวยหลาง และ คำสอน

ของฮวงโป ทำใหไทยกบัจนีเชื่อมกันได อีกคนคือเสถยีร โพธินันทะ ผูแปล วชัรปรัชญาปารมติาสตูร แปล วมิลเกยีรตินิทเทศสตูร เมธีตะวนัออก และ ปรัชญา

มหายาน ฯลฯ สามนักปราชญนี้นำพุทธศาสนาไทย-จีนเช่ือมกันได คนรุนเกาเขาพูดอยางนี้ และผม ธรีทาส มบีุญอยูหนอยที่ไดพิมพคำสอนเหลานี้เผยแพร 

 อนิจจัง-ทุกขัง-อนตัตา-สุญญตา หลักธรรม ๔ อยางน้ี ความหมายตางกัน ทำหนาท่ีไมหมือนกัน - พระสูตร 
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	และไม่ว่าฝ่ายใดจะชนะฝ่ายใดจะแพ้…ฝ่ายใดจะมีอิทธิพลครอบงำสังคมแต่ละสังคมมากกว่ากันหรือไม่ว่ามันจะเป็นวัตถุนิยมในลักษณะไหนก็ตาม แต่ท้ายที่สุดแล้ว…มันย่อมขัดแย้งโดยพื้นฐานกับแนวความคิดของฝ่ายศาสนาที่เคยมีมาแต่เดิมในสังคมแต่ละสังคมนับเป็นพันๆ ปี แม้นว่าศาสนาในสังคมนั้นๆ จะไม่ใช่ “ศาสนาคริสต์” ก็ตาม …
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