เลม 1 ชีวิตและการทำงาน
คาถาสดุดีจากสมเด็จพระสังฆราชฯ
คำประกาศของยูเนสโก
สารประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ๑๐๐ ป พุทธทาสภิกขุ
คำปรารภคณะอนุกรรมการฝายหนังสืออนุสรณฯ
บทกวีรอ ยปทา นพุทธทาส
คำนำ
ธรรมวิจกั ขณากถา
บทนำ
บทที่ ๑

ภูมหิ ลัง ปฐมวัย ชีวติ กอนบวช

บทที่ ๒

ชวงตนในเพศบรรพชิต

บทที่ ๓

ฟาสางแหงสวนโมกขพลาราม

บทที่ ๔

ระบือธรรม

บทที่ ๕

อารามอันเปนกำลังแหงการหลุดพน

บทที่ ๖

พุทธทาสนวัตกรรม

บทที่ ๗

เพื่อความเขาใจอันดีระหวางศาสนา

บทที่ ๘

การนำโลกออกจากวัตถุนิยม

บทที่ ๙

ปจฉิมวัย

บทที่ ๑๐

อาพาธและมรณภาพ

บทที่ ๑๑

คืองานพุทธทาส

บทที่ ๑๒ กาลานุกรมพุทธทาส
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
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คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ๑๐๐ ป พุทธทาสภิกขุ

คณะอนุกรรมการฝายหนังสืออนุสรณ ๑๐๐ ป ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ
คณะผูจัดทำ
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ธรรมวิจักขณกถา
ธรรมเทศนาแสดงถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนี าถ
ในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วิสาขบูชา
ณ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ไชยา

..

เมื่อเพ็ญเดือนหก ที่ ๒๓ พ ค ๒๕๑๐
โดย
พุทธทาสภิกขุ
ขอถวายพระพร เจริญพระราชสิริสวัสดิพ์ พิ ัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการ จงมีแดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร พระองคสมเด็จพระปรมินทรธรรมิก

,

มหาราชาธิราชเจาผูทรงพระคุณอันประเสริฐ บัดนี้ จักรับพระราชทานถวายวิสัชนา ในธรรมวิจักขณกถา ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปญญาบารมี ถารับพระราช
ทานถวายวิสัชนาไป มิไดตอ งตามโวหารอรรถาธิบาย ในพระธรรมเทศนาบทใดบทหนึง่ ก็ดี ขอเดชะพระเมตตาคุณ พระกรุณาคุณ และพระขันติคณ
ุ ไดทรงพระกรุณาโปรด

.

พระราชทานอภัยแกอาตมะผูมสี ติปญ
 ญานอย ขอถวายพระพร

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ ฯ

,

,

-

โย ธัมมัง ปสสะติ โส มัง ปสสะติ โย ธัมมัง นะ ปสสะติ โส มัง นะ ปสสะตี ติ ธัมโม
สักกัจจัง โสตัพโพติ ฯ
ณ บัดนี้ จักไดรบั พระราชทานถวายวิสชั นา ในธรรมวิจักขณกถา ดำเนินความตามวาระพระบาลี ดังที่ไดยกขึ้นไวเปนนิกเขปบทเบื้องตนวา โย ธัมมัง ปสสะติ

;

โส มัง ปสสะติ ฯลฯ เปนอาทิ ซึ่งมีใจความวา “ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเราตถาคต ผูใดไมเห็นธรรม ผูนั้นไมเห็นเราตถาคต” ดังนี้เปนตน เพื่อเปนธรรมเทศนา เนื่องใน
โอกาสพระราชกุศลวิสาขบูชา ตามพระราชประเพณี

.

ก็แล ในการกุศลวิสาขบูชานี้ พุทธบริษัททั้งหลาย ยอมถวายการบูชาอันสูงสุดดวยกาย วาจา ใจ แดสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา การบูชาดวยกาย ก็คอื การ

,

เดินเวียนประทักษิณเปนตน การบูชาดวยใจ ก็คอื การนอมระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจาพระองคนนั้ อยูตลอดเวลาแหงการกระทำวิสาขบูชา

.

ก็แตวา การกระทำทั้งสามประการนี้ จักสำเร็จประโยชนเต็มที่ได ก็ดว ยการเห็นธรรมตามที่พระพุทธองคไดตรัสไววา “ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต” ดังที่

.

กลาวแลวขางตนนั้นเอง ดังนั้น จะไดถวายวิสชั นาโดยพิสดาร ในขอความอันเกี่ยวกับคำวา “ธรรม” ในที่นี้

.
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จากพุทธภาษิตนั้น ยอมแสดงใหเห็นไดโดยประจักษอยูแลววา “พระพุทธองคจริงนั้น คือสิ่งที่เรียกวา ธรรม” หรือ “ธรรม นั่นแหละ คือพระพุทธองค องคจริง”

;

ดวยเหตุนั้นเอง พระพุทธองคจึงไดตรัสวา ผูใดไมเห็นธรรม ผูนั้นไมเห็นเราตถาคต ตอเมื่อเห็นธรรม จึงชื่อวาเห็นตถาคต

,

.

ก็แล ในสมัยที่พระพุทธองคยังทรงพระชนมชีพอยูนั้น พระสรีระรางกายของพระองคไดต้งั อยูในฐานะเปนตัวแทนแหงธรรม สำหรับรับเครื่องสักการบูชา แหง
สัตวโลกทัง้ หลายเปนตน ครั้นพระองคเสด็จดับขันธปรินพิ พานแลว ก็มีพระสารีริกธาตุ คือธาตุอนั เนื่องกับพระสรีระนั้น ไดเหลืออยูเปนตัวแทนแหงธรรม สืบไปตลอดกาล

.

นาน ดังเชนพระสารีรกิ ธาตุแหงนี้ ที่พุทธบริษทั ทัง้ หลาย มีสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเปนประธาน ไดกระทำสักการบูชา เสร็จสิ้นไปเมื่อสักครูนี้

,

ขอนี้ สรุปความไดวา พระพุทธองค พระองคจริงนั้น ยังอยูต ลอดกาล และเปนสิ่งเดียวกันเสมอไป ไดแกสงิ่ ที่เรียกวา “ธรรม” สวนนิมติ หรือตัวแทนแหงธรรม

,

,

,

นั้น เปลี่ยนแปลงไปไดตามควรแกสถานะ คือจะเปนพระสรีระของพระองคโดยตรงก็ได หรือจะเปนพระสารีริกธาตุกไ็ ด หรือจะเปนอุทเทสิกเจดียมพี ระพุทธรูปเปนตน ก็

,

.

ได แตทงั้ หมดนั้น ลวนแตมีความหมายอันสำคัญ สรุปรวมอยูท่สี ิ่งที่เรียกวา “ธรรม” นั่นเอง

คำวา “ธรรม” คำนี้ เปนคำพูดที่ประหลาดที่สุดในโลก เปนคำที่แปลเปนภาษาอื่นไมได ไดมผี พู ยายามแปลคำคำนี้เปนภาษาตางประเทศ เชนภาษาอังกฤษ
เปนตน ออกไปตั้ง ๒๐–๓๐ คำ ก็ยังไมไดความหมาย ครบ หรือตรงตามความหมายของภาษาบาลี หรือภาษาของพุทธศาสนา

.

สวนประเทศไทยเรานี้โชคดี ที่ไดใชคำคำนี้

,

เสียเลย โดยไมตอ งแปลเปนภาษาไทย เราจึงไดรับความสะดวก ไมยุงยากลำบากเหมือนพวกที่พยายามจะแปลคำคำนี้เปนภาษาของตนๆ

.

คำวา “ธรรม” เปนคำสั้นๆ เพียงพยางคเดียว แตมีความหมายกวางขวางลึกซึ้ง นามหัศจรรยอยางยิ่ง เพียงไร เปนสิ่งที่ควรพิจารณาดูอยางยิง่ ดังตอไปนี้

,

ในภาษาบาลี หรือภาษาพุทธศาสนาก็ตาม คำวา “ธรรม” นั้น ใชหมายถึงสิง่ ทุกสิง่ ไมยกเวนสิ่งใดเลย ไมวา จะเปนสิ่งดี สิ่งชั่ว หรือสิ่งไมดีไมชั่ว ก็รวมอยูใน

,

,

,

.

คำวา “ธรรม” ทั้งหมด ดังพระบาลีวา กุสลา ธัมมา อกุสลา ธัมมา อัพยากะตา ธัมมา เปนอาทิ
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.

ลักษณะเชนที่กลาวนี้ของคำวา “ธรรม” ยอมเปนอยางเดียวกันกับคำวา “พระเปนเจา” แหงศาสนาที่มพี ระเปนเจา เชนศาสนาคริสเตียนเปนตน คำคำนั้น เขา

.

ใหหมายความวา สิ่งทุกสิ่ง รวมอยูในพระเปนเจาเพียงสิ่งเดียว ดังนั้น แมในวงพุทธศาสนาเรา ถาจะกลาวกันอยางใหมพี ระเปนเจากะเขาบางแลว เราก็มีสิ่งที่เรียกวา

.

.

“ธรรม” นี้เอง ที่ตั้งอยูในฐานะเปน “พระเปนเจา” อยางครบถวนสมบูรณ ทั้งนี้กเ็ พราะวาสิ่งที่เรียกวา “ธรรม” ในพุทธศาสนานั้น หมายถึงสิ่งทุกสิ่งจริงๆ

()

เพื่อใหเห็นไดอยางแจงชัดและโดยงาย วาสิ่งที่เรียกวา “ธรรม” หมายถึงสิ่งทุกสิ่ง อยางไรนั้น เราอาจจะทำการจำแนกไดวา “ธรรม” หมายถึงสิ่งเหลานี้ คือ ๑
ธรรมชาติทกุ อยางทุกชนิด ลวนแตเรียกในภาษาบาลีวา “ธรรม” หรือธรรมในฐานะที่เปนตัวธรรมชาติ นัน่ เอง

,

. (๒) กฎของธรรมชาติ ซึ่งมีประจำอยูในธรรมชาติเหลานั้น ก็

,

เรียกในภาษาบาลีวา “ธรรม” อีกเหมือนกัน นี้คือ ธรรม ในฐานะที่เปนกฎของธรรมชาติ และมีความหมายเทากันกับสิ่งที่เรียกวา “พระเปนเจา” ในศาสนาที่ถอื วามีพระ

. (๓) หนาที่ตา งๆ ที่มนุษยจะตองประพฤติหรือกระทำ ในทางโลก หรือทางธรรมก็ตาม, นี้ก็เรียกโดยภาษาบาลีวา ธรรม อีกเหมือนกัน.
มนุษยตองประพฤติใหถกู ใหตรงตามกฎของธรรมชาติ จึงจะไมเกิดความทุกขขนึ้ มา. มนุษยสวนมากสมัยนีห้ ลงใหลในทางวัตถุมากเกินไป ไมสนใจสิ่งที่เปน ความสุขทาง
นามธรรม ขอนี้เปนการกระทำที่ผิดกฎธรรมชาติ จึงเกิดการยุงยากนานาประการที่เรียกกันวา “วิกฤติกาล” ขึ้นในโลก จนแกกนั ไมหวาดไมไหว. มนุษยสมัยนี้ ตองการสิ่ง
ประเลาประโลมใจ แตในทางวัตถุ, ไมตองการธรรมเปนเครื่องประเลาประโลมใจ เหมือนคนในครั้งพุทธกาล. และยิ่งไปกวานัน้ อีกก็คอื มนุษยสมัยนี้ มีการกักตุนเอาไว
เปนของตัว หรือพวกของตัว มากเกินไป จนผิดกฎของธรรมชาติ, จึงไดเกิดลัทธิอนั ไมพึงปรารถนาขึ้นมาในโลกอยางที่ไมเคยเกิดมาแตกอ น ดังนี้เปนตน. ขอนี้ เปนตัว
อยางของการที่มนุษย ประพฤติหนาที่ของตน อยางไมสมคลอยกันกับกฎของธรรมชาติ, หรือเรียกอีกอยางหนึง่ ก็คือ ประพฤติผิดตอธรรมฝายที่จะเปนไปเพื่อดับทุกข. แต
ไดเปนไปในฝายที่จะสรางความทุกขข้นึ มาในโลก อยางไมมีที่ส้นิ สุด. นี้อยางหนึ่ง. (๔) ผลของการทำหนาที่ หรือการปฏิบัติ. ที่เกิดขึ้นตามกฎของธรรมชาติ เชน
เปน เจา อยูอยางเต็มที่แลว

ความทุกข ความสุข หรือการบรรลุมรรคผลนิพพาน หรือแมท่สี ุดแตความเปนพระพุทธเจา ของพระพุทธองคก็ดี ซึ่งก็ลวนแตเปนผลของการทำหนาที่ หรือการปฏิบัตไิ ปทั้ง

,

.

นั้น ทั้งหมดนี้ ทุกชนิดทุกอยาง ก็ลว นแตเรียกโดยภาษาบาลีวา “ธรรม” อีกเหมือนกัน ทั้งหมดนี้ คือความหมายอันกวางขวางของคำวา “ธรรม” ซึ่งมีอยูเปนประเภทใหญๆ
๔ ประเภท

.
,

,

สรุปแลวคำวา “ธรรม” เพียงพยางคเดียว หมายความไดถึง ๔ อยาง คือ หมายถึง ตัวธรรมชาติก็ได หมายถึงกฎของธรรมชาติกไ็ ด หมายถึงหนาที่ ที่มนุษย

,

.

,

ตองทำใหถกู ตามกฎของธรรมชาติก็ได และหมายถึงผลตางๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่นั้นๆ ก็ได นับวาเปนคำพูดคำหนึ่ง ที่ประหลาดที่สุดในโลก และไมอาจจะ
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แปลเปนภาษาอื่นได ดวยคำเพียงคำเดียว ดังที่กลาวแลวขางตน

.

เมื่อสิง่ ที่เรียกวาธรรม มีมากมายมหาศาลอยางนี้ ปญหาจะเกิดขึ้นมาวา คนเราจะรูธรรม หรือเห็นธรรม ไดท้งั หมดอยางไรกัน

?

เกี่ยวกับขอนี้ พระพุทธองคไ ดตรัสไวเองแลววา เราอาจจะรูไดทงั้ หมด และปฏิบตั ิไดท ั้งหมด ในสวนที่จำเปน แกมนุษยห รือเทาที่มนุษยจะตองเขา เกี่ยว

.

,

,

ของดวย สวนที่เหลือนอกนั้นไมตองสนใจเลยก็ได ขอนี้ พระองคไดตรัสไววา ธรรมที่ตถาคตไดตรัสรูทั้งหมดนั้น มีปริมาณเทากับใบไมหมดทั้งปา สวนธรรมที่นำมาสอน

.

คนทั่วไปนัน้ มีปริมาณเทากับใบไมกำมือเดียว ขอนี้หมายความวา ทรงนำมาสอนเทาที่จำเปนแกการดับทุกขโดยตรง เทานั้น

.

ธรรมที่ทรงนำมาสอนนั้น แมจะกลาวกันวา มีถึง ๘๔๐๐๐ ขอ หรือ ๘๔๐๐๐ ธรรมขันธก็ตาม ก็ยังสรุปลงไดในคำพูดเปนประโยคสั้นๆ เพียงประโยคเดียววา

.

,

“สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสายะ” ซึ่งแปลวา “ธรรมทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆ ไมควรสำคัญ มั่นหมาย วา ตัวตน หรือของตน” ดังนี้ การรูขอ นี้ คือการรูธรรมทั้งหมด การ

,

,

,

ปฏิบัตขิ อนี้ คือการปฏิบัติธรรมทั้งหมด ในพระพุทธศาสนา และเปนการมีชยั ชนะเหนือความทุกขทงั้ หมดได เพราะเหตุน้นั ไมวาจะเปนทุกขสวนบุคคล หรือเปนทุกข

.

ของโลกโดยสวนรวม ก็ตาม ถาผูใดเห็นธรรมสวนนี้โดยประจักษ ผูน้นั ชื่อวา เปนผูเห็นองคพระตถาคตพระองคจริงโดยแทจริง

.

การเห็นธรรม ในที่นี้ เมื่อกลาวโดยใจความ หมายถึงการมี ธรรมที่เปนความดับทุกขอยูแลวในตน และเห็นประจักษอยูแลวในใจตน วาความดับทุกขนั้นเปน

.

อยางไร นี่แหละคือหนทางออกทางเดียวของพวกเรา ซึง่ เปนมนุษยสมัยปจจุบนั นี้ ที่อาจจะเห็นพระพุทธองคพระองคจริงได ทั้งที่เขากลาวกันวา พระองคเสด็จปรินิพพาน

;

;

.

ไปแลวตั้งแตสองพันกวาป แตเราอาจจะเห็นพระองคได โดยการนำมาใสไวในใจของเราเสียเลย นับวาเปนทีน่ า อัศจรรย ยิ่งขึ้นไปอีก

ขอที่ควรทราบ ยังมีสบื ไปอีกวา สิ่งที่เรียกวา “ธรรม” นั้น นอกจากจะเปนคำพูดที่ประหลาดที่สุด โดยแปลเปนภาษาอื่นไมได และหมายถึงสิ่งทุกสิ่งไมยกเวน
อะไรเลยดังนี้แลว ยังเปนของประหลาดในขอที่วา เปนสิ่งที่มอี ยูกอนสิ่งทั้งปวง เชนเดียวกับสิ่งที่เรียกวา “พระเปนเจา” ในศาสนาของพวกที่มพี ระเปนเจา นัน้ เหมือนกัน

.

.“

ขอนี้ปรากฏอยูในบาลี ขุททกนิกายชาดก วา “ธัมโม หะเว ปาตุระโหสิ ปุพเพ” ซึ่งแปลวา “ธรรมไดปรากฏอยูกอนแลว แล” ดังนี้เปนตน ธรรม” ในลักษณะเชนนี้ ใน
ทางพุทธศาสนา หมายถึงกฎของธรรมชาติ หรืออำนาจอันลึกลับสูงสุดเหนือสิ่งใด ที่บันดาลใหสงิ่ ทั้งหลายเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปตางๆ นานา อยูฝา ยหนึ่งหรือประเภท
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,

.
เขาถึงธรรมประเภทหลังนี้แลวก็จะไมหลงใหลในธรรมประเภทที่เปลี่ยนแปลง อีกตอไป. นับวาเปนสิ่งที่นาประหลาดมหัศจรรย อีกอยางหนึ่ง.

หนึ่ง และอีกประการหนึ่ง ซึ่งตรงกันขาม คือไมมีการเกิดขึน้ หรือเปลี่ยนแปลง อันไดแกตวั กฎของธรรมชาติ หรืออำนาจอันนั้นนั่นเอง ดังนี้ ถาผูใด ไดรู ไดเห็น หรือได

.
เปรียบกับอายุของธรรมแลว ก็จะมีลักษณะเทากันกับการเอาอายุของยุงตัวหนึ่ง ไปเปรียบกับอายุของอาทิตย อีกนั่นเอง, ซึง่ จะเปนสิ่งที่นา ขบขัน และนาคิด อยางไมมี
อะไรเหมือน. ทั้งนี้กเ็ พราะวา ธรรม นั้นก็คือสิ่งที่เปนความสมดุลย หรือเหมาะสมที่จะคงอยูต ลอดกาลนั่นเอง.
อีกประการหนึง่ สิ่งที่เรียกวา ธรรม นี้ ยังเปนสิ่งที่มีอยูตลอดกาล ยิ่งกวาดวงอาทิตย ดวงจันทร เปนตนเสียอีก สมมติวา ถาเอาอายุของดวงอาทิตยเปนตน ไป

กฎทางวิทยาศาสตรท่วี า “สิ่งใดเหมาะสมที่จะอยู สิ่งนั้นจะคงอยูหรือเหลืออยู

;

สิ่งใดไมเหมาะสมที่จะอยู คือเขากันไมไดกบั สิ่งแวดลอมเปนตน แลว สิ่งนั้น

,

จะสูญไป” ดังนีน้ ้นั ก็คอื กฎของธรรม โดยตรง และ ธรรมนั่นแหละเปนเพียงสิ่งเดียว ที่จะยังคงอยูตลอดกาล อยางไมมีที่ส้นิ สุดจริงๆ

,

.

ดังนั้น สิ่งทีเ่ รียกวา “ธรรม” นั้น จึง

,

ตั้งอยูในฐานะเปนสิ่งสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด จนกระทั่งแมพระพุทธเจาทั้งหลายทุกพระองค ก็ลว นแตทรงเคารพธรรม มีธรรมเปนทีเ่ คารพ ไมอาจจะมีสงิ่ อื่นเปนที่เคารพ
นอกจากธรรมเพียงสิ่งเดียว ทั้งที่พระพุทธเจาเอง เปนผูทไี่ ดตรัสรูธรรม หรือทำใหธรรมนัน้ ปรากฏแกสายตาของสัตวท้งั ปวง ซึ่งไมอาจจะมองเห็นไดดวยสติปญ
 ญาของ

.

.

ตนเอง ขอความนี้ เปนสิ่งที่พระองคทรงรำพึง และตรัสไวเองในคราวที่ตรัสรูแลวใหมๆ ซึ่งมีปญหาเกิดขึ้นวา พระพุทธเจาจะทรงอยูโดยมีอะไร เปนที่เคารพหรือไม ดังนี้

,

ขอความทั้งหมด ตามที่กลาวมานี้ ถาจะสรุปความใหสั้นที่สดุ ก็จะสรุปไดความวา เนื้อตัวจิตใจเราทั้งหมด ก็คือธรรม กฎธรรมชาติท่คี วบคุมเราอยู ก็คือธรรม

,

,

หนาที่ท่เี ราจะตองกระทำใหถกู ตองตามกฎธรรมชาตินั้นๆ ก็คอื ธรรม และในที่สดุ ผลตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นแกเรา ตลอดจนถึงการบรรลุมรรคผลในขั้นสุดทายของเรา ก็คือ

.

,

,

,

ธรรม อีกนั่นเอง ดังนั้นพระพุทธองคจึงตรัสวา ธัมมทีปา ธัมมสะระณา ซึง่ แปลวาทานทั้งหลาย จงมีธรรมเปนดวงประทีป จงมีธรรมเปนที่พ่งึ อาศัย เถิด ดังนี้ และ

;

พรอมกันนั้น ก็ไดตรัสวา “ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราตถาคต ผูใดไมเห็นธรรม ผูน้นั ไมเห็นเราตถาคต แมวา ผูนั้นจะจับมุมจีวรของเราถืออยูแลว ก็ตาม” ดังที่กลาวแลว
ขางตน

.
บัดนี้ เปนการกลาวไดวา เปนโชคดีมหาศาล เปนบุญกุศลมหาศาล ของประชาชนชาวไทย ที่ไดมี มหาอัตตา หรือ ตนหลวง ที่เปนดวงวิญญาณของประเทศ

,

,

,
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ชาติ ทีเ่ ปนธรรมิกราชา คือเปนตนหลวงที่ประกอบดวยธรรม เปนตนหลวงทีท่ รงสรรเสริญธรรม เปนตนหลวงที่ทรงชักชวนประชาชนในธรรม เปนตนหลวงทีท่ รงโปรด

,

,

ปรานผูท่ตี ั้งอยูในธรรม และทรงเปนพุทธศาสนูปถัมภก เพือ่ ความมีอยูแหงธรรม ในประเทศไทย และตลอดโลกทั้งปวง ดังมีพระราชภารกิจตางๆ ปรากฏเปนประจักษ
พยานอยู แกสายตาของประชาชนชาวไทยทัง้ มวลแลว

.

,
เฉพาะหนาแหงพระธาตุเจดีย อันเปนที่ประดิษฐานแหงพระบรมสารีริกธาตุนี้ ยอมเปนการกระทำที่สงเสริมความมีอยูแหงธรรมในจิตใจของประชาชน ใหย่งิ ๆ ขึ้นไป ; หรือ
อยางนอย ก็จะยังคงมีอยูอยางเพียงพอแกการที่จะคุมครองประชาชนสวนนี้ ใหตั้งอยูในธรรม, ใหมีความราเริงกลาหาญในการประพฤติธรรมสืบตอไปตลอดกาลนาน.

สวนที่ควรนับวาเปนกรณีพิเศษในวันนี้นั้น คือสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร ไดเสด็จมาถึงเมืองไชยานี้ เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ในที่

แมวาเมืองไชยานี้ จะเปนเมืองโบราณมาแลวแตสมัยศรีวชิ ยั เคยรุงเรืองดวยพุทธศาสนามาแลวอยางยิ่ง ถึงกับแมแตบทกลอมลูกของชาวบาน ก็มกี ารกลาว

,

ถึงนิพพาน มาแลวก็ตาม แตบัดนี้ ตกอยูในสภาพที่ตองการสิ่งกระตุนเตือนใจในทางธรรม เปนอยางยิ่ง

.

ดังนั้น การเสด็จพระราชดำเนินมาจนถึงทีน่ ่ี ในลักษณะอยางนี้

.

ในสถานะการณอยางนี้ ยอมเปนพระมหากรุณาธิคุณ และสวัสดีมงคล แกประชาชนในถิ่นนี้ อยางมหาศาล เหลือที่จะเปรียบปาน

,

ขอใหสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร จงไดทรงทราบถึงความจริงขอนี้ โดยประจักษ แลวทรงสำราญพระราชหฤทัยตามวิสยั แหงธรรมราชา ผูทรงชักชวน
ประชาชนทั้งหลาย ในทางแหงธรรม จงทุกประการเถิด

,

.
.

.

ธรรมเทศนา สมควรแกเวลา เอวัง ก็มี ดวยประการฉะนี้ ขอถวายพระพร
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บทนำ

ชีวิตและการทำงานของ พุทธทาสภิกขุ คือขุมทรัพยอันยิ่งใหญสำหรับสังคมไทย และกลาวไดวา คือขุม
ทรัพยอันยิ่งใหญสำหรับชาวโลกดวย
ขุมทรัพยน้สี ่งั สมอยางตอเนื่องยาวนาน เปนเวลากวา ๖๑ ป นับแตวันเพ็ญเดือนหก หรือ วันที่ ๑๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ที่พระมหาเงื่อม อินทฺปฺโญ เขาพำนักในวัดรางนามวา “วัดตระพังจิก” ณ ตำบลพุ
มเรียง ไชยา และกอตั้งขึ้นเปน “สวนโมกขพลาราม” พรอมๆ ไปกับการปวารณาตนเปนทาสของพระพุทธเจา
อุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อการปริยตั ิ การปฏิบตั ิ และการปฏิเวธ ในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค ตลอดจน
การเผยแผสชู าวสยามและชาวโลก และในชวงเดียวกันนั้น ก็ดำเนินการจัดตั้ง “คณะธรรมทาน” หรือ “ธรรมทาน
มูลนิธ”ิ รวมกับนองชายของทาน คือ นายยี่เกย หรือ ธรรมทาส พานิช เพื่อเปนกำลังสนับสนุนในอีกโสตหนึง่
ตลอดระยะเวลาดังกลาว พุทธทาสภิกขุไดแสดงใหเห็นถึงพลังในการบำเพ็ญหิตานุหติ ประโยชนโดย
ธรรม ทั้งในระดับตน ระดับกลาง และระดับสูงสุด ซึ่งมนุษยผูหนึ่งอาจกระทำได ตอตนเอง คนรอบขางและผูคน
วงกวาง หลายเรื่องทานสืบสานตอจากจารีตประเพณี โดยเนนแกนสารและจุดมุง หมาย หลายเรื่องทานสลัดตน
เปนอิสระจากกรอบเพื่อหวนคืนสูสารัตถะเดิมแท และอีกหลายเรื่องทานประดิษฐคิดคนเปนนวัตกรรมใหม ให
สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงและสถานการณรวมสมัย ชีวติ และการทำงานของทานจึงเปนตัวอยางที่เดนชัด
สำหรับผูท ่มี ่นั หมายในประโยชนทางธรรม และขยายประโยชนนั้นสูวงกวาง อยางมุงมั่นทุมเท แตไมตดิ ยึด
อยางซื่อสัตยตอ คำสอนดั้งเดิม แตประยุกตสโู ลกรวมสมัยได และอยางอาจหาญแกลวกลา แตเปยมดวยเมตตา
กรุณา
อันทีจ่ ริง เมื่อไดศึกษาชีวติ และการทำงานของทานพุทธทาสแลว เรายอมตระหนักเชนกันวา ขุมทรัพย
ที่ทานทิ้งไวเปนมรดกสำหรับเรานี้ มีรากฐานและแรงบันดาลใจจากมรดกนานาประการที่ทานรับทอดมาแตอดีต
ดวย ไมวา จะเปนแบบอยางชีวติ จากบุพการี บรรยากาศการศึกษาเลาเรียนในวัยเด็ก ความตื่นตัวในชวงสังคมไทย
เขาสูยคุ สมัยใหม ทั้งในคดีโลกและคดีธรรม ความสนับสนุนจาก “สหายธรรม” ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ จนแม
สิ่งที่ทา นเรียนรูจากอารยธรรมและศาสนาอื่นๆ ทั้งหมดนี้ ลวนเปนสิ่งที่ทานนำมาสืบสาน ฟนฟู หรือปรับ
ประยุกตขึ้นใหม ดวยวิธีการแยบคายอันเปนแบบฉบับของทานเอง
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ยิ่งไปกวานั้น แรงบันดาลใจทั้งหลายก็มไิ ดมุงจำกัดอยูกับผูคนในแวดวงใดแวดวงหนึ่งเปนการเฉพาะ
เทานั้น เพราะทานพุทธทาส เล็งผลถึงอนาคตของพหูชนในโลกเปนที่สดุ ตามพระประสงคของพระศาสดาที่มี
ตอพระภิกษุสงฆ และตามเยีย่ งอยางปราชญผูย่งิ ใหญนับแตอดีตกาล
หากเราตระหนักวา ตลอดหนึ่งศตวรรษทีผ่ านมา โลกไดตกสูกระแสวัตถุนิยมอยางเรงรอนไรสติเพียงใด
เต็มไปดวยความรุนแรงหลากหลายรูปแบบเพียงใด หลงลืมศักยภาพในทางจิตวิญญาณและชีวติ ที่ดงี ามของมนุษย
ไปเพียงใด เราจะยิ่งเห็นไดชัดวา พุทธทาสภิกขุเปนหนึ่งในผูนำทางจิตวิญญาณหรือศาสนธรรม ที่มอี ยูนอยนิดใน
ปจจุบันกาล และในบรรดาจำนวนนอยนิดนี้ ก็มไี มมากนัก ที่สรางผลงานและผลกระทบตอวิธีคิด วิถีชีวติ
วัฒนธรรม และสังคมวงกวางไดอยางเปนมรรคเปนผล ทานพุทธทาสเปนหนึ่งในบุคคลเชนนั้น
ในเลม ๑ ของ พุทธทาสยังอยูไปไมมีตาย วาดวย ชีวติ และการทำงาน ของพุทธทาสภิกขุนี้ จึงเปน
เสมือนการเปดขุมทรัพยดงั กลาว เพื่อใหเห็นแงมุมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในแงมุมที่เชื่อมโยงกับปณิธาน ๓
ประการของทาน ซึ่งก็เปนขอใหญใจความของงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปชาตกาลของทานเชนกัน
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บทที่ ๑, ๒ และ ๓ นำเสนอภูมิหลัง ความเปนมา ถิ่นกำเนิด และชีวติ ของทาน นับแตวัยเยาว จนเขาสู
สมณเพศในวัยหนุม ชีวติ ชวงเรียนปริยัตธิ รรมในกรุงเทพฯ ตราบจนถึงจุดเปลี่ยนผัน ที่นำทานกลับสูพุมเรียง เพื่อ
เริ่มภารกิจของความเปนพุทธทาส อันเปนเสมือน “ฟาสาง” ของสวนโมกขพลาราม (คำวา ฟาสาง นี้ เปนคำคำ
หนึ่งที่ทานมักใช)
บทที่ ๔ ชือ่ วา “ระบือธรรม” มาจากขอความในคำกลอนที่ทานประพันธไว อุปมาภารกิจของทานวา
เปนการ “ระเบิดทุน ระบือธรรม และระบายธารแหงศรัทธา ฯลฯ” ในบทนี้ จึงเปนการนำเสนอภาพรวมของการ
ทำงานระบือธรรมหรือ “ธรรมโฆษณ” ของพุทธทาสภิกขุ ทั้งที่สวนโมกขพลาราม และทีอ่ ่นื ๆ ในเมืองไทย ตลอด
จนเชื่อมโยงสูส ากลในบางเหตุการณ
บทที่ ๕ นำเสนอหลักการและองคประกอบของความเปน “อารามอันเปนกำลังแหงความหลุดพน”
ซึ่งก็คอื ความหมายของสวนโมกขพลารามนั่นเอง โดยมุงสะทอนใหเห็นภาพรวมของอรรถธรรม ความมุงหมาย
ตลอดจนความจริง ความดี ความงาม ความรื่นรมย ที่ปรากฏและแฝงเรนอยูในบรรยากาศ สิ่งแวดลอม สิ่งปลูก
สราง และพื้นที่ตางๆ ภายในอาราม ณ ไชยา แหงนี้
บทที่ ๖ มุงเนนใหเห็น “นวัตกรรม” หรือ แนวทางและสิง่ ริเริ่มอันเปนรูปธรรมโดยพุทธทาสภิกขุ ทั้ง
ในดานการปริยตั ิ การปฏิบตั ิ การเผยแผ การสรางความสัมพันธระหวางศาสนา ตลอดจนองคกรหรือสถาบัน
สำคัญที่เปนผลมาจากการดำริและการทำงานของทาน ทั้งในสวนของทานเองและที่ทานทำรวมกับผูอื่น
บทที่ ๗ วาดวยปณิธานขอที่สามของทาน ไดแก การสรางความเขาใจและความรวมมืออันดีระหวาง
ศาสนา จึงกลาวถึงความคิดและกิจกรรมของทานในดานนี้เปนหลัก พรอมทั้งนำเสนอตัวอยางขอคิด หลักการ
และแนวทางที่ทา นไดแสดงไว
บทที่ ๘ การนำโลกออกจากวัตถุนยิ ม ปรากฏอยูในงานเขียนและบรรยายของพุทธทาสภิกขุโดยตลอด
ในบทนี้ จึงมุงใหผูอา นไดรบั รูขอ วิเคราะหวจิ ารณของทานเกี่ยวกับวัตถุนิยม รวมทั้งหนทางออกจากวัตถุนิยมสู
“ธรรมนิยม” โดยคัดเลือกจากที่มาหลายแหงตามสมควร
บทที่ ๙ นำเสนอชีวติ ของพุทธทาสภิกขุในชวง “ปจฉิมวัย” ซึ่งสะทอนใหเห็นการทำงานอยางตอเนื่อง
ไมหยุดหยอนของทาน แมในยามสังขารเริม่ เสือ่ มถอย และเริ่มเผชิญความเจ็บไข อันเปนธรรมดาที่มาพรอมกับ
ความชราภาพ และแมในบั้นปลายนี้ ทานจะไดรบั สมณศักดิ์ที่ พระธรรมโกศาจารย สมควรแกความเปนมหา
เถราจารยของทาน แตทานก็ยังใชชวี ิตอยางเรียบงาย พึ่งตนเองเปนสวนใหญ ไมเสือ่ มคลาย
บทที่ ๑๐ นำเสนอความเปนไปในชวง “อาพาธและมรณภาพ” ของพุทธทาสภิกขุ ซึ่งเปนอุทาหรณและ
บทเรียนบททายๆ ที่ทานมอบไวใหแกเรา ทั้งในดานความเขมแข็ง ความปลอยวาง และการปฏิบตั ิธรรมสมควร
แกธรรม ตราบจนวินาทีสดุ ทายของทาน ยิ่งไปกวานัน้ ยังนำมาสูประเด็นอันนาพิจารณา เกี่ยวกับความตายกับ
ความดึงดันของการแพทยสมัยใหม จนทานถึงกับปรารภวา “มันจะตาย แตเขาไมยอมใหตาย” สวนพิธศี พหรือ
การจัดการกับสรีระที่ทานไดกำหนดไวลวงหนานั้นเลา ก็คือตัวอยางแหงความสมถะเรียบงาย ที่ยังปรากฏ แม
ทานจะจากไปแลว
บทที่ ๑๑ “คืองานพุทธทาส” เปนการประมวลผลงานของทาน เทาที่จะกระทำได ภายในเนื้อที่ของ
หนังสือ แตก็ครอบคลุมในดานตางๆ เพื่อใหผูอานไดเห็นภาพรวม ศึกษารายละเอียด และอาจใชสำหรับคนควา
อางอิงตอไป
และบทที่ ๑๒ คือ “กาลานุกรม” หรือลำดับเวลา ชีวิตและการทำงานของพุทธทาสภิกขุ เนนที่
เหตุการณและกิจกรรมที่สำคัญๆ คัดมาจากสวนทายของหนังสือ เลาไวเมื่อวัยสนธยา ฉบับพิมพครั้งที่สาม
๒๕๔๖ โดยแกไขเพิ่มเติมเพียงเล็กนอย
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คณะผูจัดทำไดใชวธิ ีการนำเสนอชีวติ และการทำงานของพุทธทาสภิกขุในหลายรูปแบบประกอบกัน
และจัดแบงเนื้อหาโดยไมใชลำดับเวลาอยางเครงครัด ทั้งนี้เพื่อใหแตละสวนแตละรูปแบบทำหนาที่ของตนเอง
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ประกอบกันไป และอาจเปนวัตถุดิบสำหรับ “เรื่องราว” ที่ผอู า นจะเรียนรู ใสใจ และปะติดปะตอตามความสนใจ
ดังนั้น ทั้งการเรียบเรียง การอางขอความของทาน ตนรางและบัตรยอเรื่องดวยลายมือทานเอง ภาพถายเกา ภาพ
ถายใหม ภาพเกาลงสี ภาพลายเสนและกราฟก ตลอดจนคำบรรยายประกอบภาพ จึงรวมกันเปนสวนหนึ่งของ
การนำเสนอ เพื่อเปนทั้งขอมูล มุมมอง ความรูความเขาใจ และสุนทรียรส ของหนังสือเลมนี้
การอานหนังสือเลมนี้ จึงทำไดทั้งในแบบเรียงตามลำดับ หรือเลือกอานตามความสนใจและความพอใจ
อยางไรก็ตาม หนังสือเลมนี้ยอมไมใชการนำเสนอที่สมบูรณแบบ ผูสนใจคงตองศึกษาจากหนังสืออื่นๆ ทั้งในชุด
พุทธทาสยังอยูไปไมมีตาย นี้ และในที่อ่นื ๆ ตอไป เราเพียงแตหวังวา สิ่งที่ประมวลนำเสนอไวในที่นี้ จะเปนประ
หนึ่ง “มหรสพทางวิญญาณ” นอยๆ ทีอ่ าจจุดประกายในจิตสรางแรงบันดาลในใจไดตามสมควร ดวยความเชื่อมั่น
วา ขุมทรัพยแหงชีวติ และการทำงานของพุทธทาสภิกขุนั้น เปนมรดกที่ไมมีวันตาย สำหรับเราทั้งหลาย ตราบใด
ที่ยังมีผใู สใจและไดรับแรงดลใจในความเปน “พุทธทาส” อยู ไมวาจะมากหรือนอยก็ตาม

วีระ สมบูรณ
บรรณาธิการ
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1
บทที่ ๑
ภูมิหลัง ปฐมวัย ชีวิตกอนบวช
หากยอนกาลเวลากลับไปหนึ่งศตวรรษ
สยามประเทศในชวงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453) เปนชวงเวลา
ที่บานเมืองกำลังปรับเปลี่ยน เปดรับความเจริญจากตะวันตก ทั้งทางเศรษฐกิจ การจัดระเบียบทางสังคม ความเจริญทางเทคโนโลยี
การศึกษาและวัฒนธรรม รวมไปถึงคานิยมและความเชื่อของผูคนในแผนดิน
แมวา ศูนยกลางของความเจริญจะเริ่มตนที่กรุงเทพมหานคร หากความเจริญไมไดหยุดเพียงในกรุง แตไดคอ ย ๆ ขยายออกสูหัวเมือง
โดยมีทางรถไฟเปนทัพหนาตัดผานปาดงรกชัฏ คืบคลานจากกรุงเทพฯ สูจดุ หมาย เมืองแลวเมืองเลาที่ไกลออกไป สิ่งที่มาคูกับการ
เชื่อมตอของการคมนาคมที่สะดวกขึ้นก็คอื สินคาที่ทันสมัยกระจายสูหวั เมือง รวมทั้งความคิดอานใหม ๆ ที่มากับหนังสือและ
ขาวสารขอมูลจากเมืองหลวง
พุมเรียง - ไชยา เปนอาณาบริเวณทีม่ ีเรื่องราวทางโบราณคดีและประวัติศาสตรยาวนาน มีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของผูคนมาตัง้ แต
ยุคพุทธศตวรรษที่ 13-16 หรือกวาหนึ่งพันป รองรอยความรุงเรืองของยุคศรีวิชัยมีอยูชัดเจน ประกอบกับเปนทีร่ าบลุมขนาดใหญ
ที่มคี วามอุดมสมบูรณ เปนเหตุใหผคู นและชุมชนดำรงอยูส ืบเนื่องยาวนานตลอดยุคสุโขทัย อยุธยา จวบจนถึงยุครัตนโกสินทร นับ
ไดวาพุมเรียง-ไชยา เปนแผนดินที่สงบสุขรมเย็น ไมเคยผานเหตุการณความรุนแรงในระดับชุมชน และไมเคยเปนสมรภูมใิ นศึก
สงครามใด ๆ
เมื่อหนึ่งศตวรรษที่แลว พุมเรียงยังเปนชุมชนเล็ก ๆ ที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะเปนที่ตั้งของเมืองไชยา ซึ่งเปนศูนยกลางการปกครอง
ที่กินอาณาบริเวณกวางขวาง
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ณ ชุมชนบานพุมเรียงแหงนี้ ในเรือนไมเล็ก ๆ ที่เปนหนึง่ ในรานคาจำนวนไมมากนักของชุมชน เปนที่กำเนิดของมหาบุรษุ ทานหนึ่ง
ซึ่งตอมาทานไดบวชเรียนเปนภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนา เปนที่รจู กั ในนาม “พุทธทาสภิกขุ”
ทานไดกอ ตั้งสวนโมกขพลาราม ไดฟนฟูพระพุทธศาสนาใหกลับมามีคณ
ุ คาตอชีวิตและสังคมไทยอีกครั้งหนึ่งในยุคหลังกึง่ พุทธกาล
เปนการสรางมรดกธรรมอันล้ำคาฝากไวกับโลก เปนแสงแหงปญญาที่สอ งสวางแกอนุชนรุนหลัง

ภาพประกอบ
- แผนที่โบราณ แสดงถึงบริเวณพุมเรียง – ไชยา

- ภาพเกา บานเรือนในพุมเรียง – ไชยา สถานที่ราชการยุคเกา
- ภาพปนใหญที่สามแยกพุมเรียง
(อธิบายภาพ -รองรอยแหงความเปนศูนยกลางอำนาจ ยุคที่พุมเรียงคือที่ตั้งของเมืองไชยา)
- ภาพพระบรมธาตุไชยา พระพุทธรูปหินทราย 3 องคหนาวัด วัดแกว วัดหลง
(อธิบายภาพ –รองรอยของอาณาจักรศรีวิชัยที่ปรากฏในไชยา )
- ภาพรูปหลอพระโพธิสตั ว ความสำคัญ และภาพถายองคสมบูรณตามจินตนาการที่สวนโมกข
( อธิบายภาพ -ประวัติการคนพบ และความสำคัญในฐานะหลักฐานชิ้นสำคัญและความงดงามลงตัวของพุทธศิลปะมหายานใน
ประเทศสยาม)
- ภาพพระพุทธรูปนาคปรก-มารวิชัย และศิลปวัตถุชนิ้ สำคัญในพิพิธภัณฑไชยา
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(อธิบายภาพ – ความสำคัญของชุมชนไชยาในอดีต ปรากฏใหเห็นจากศิลปวัตถุที่คน พบ และพิพิธภัณฑไชยา ก็เปนผลงานหนึ่งที่
ทานพุทธทาสไดผลักดันใหกรมศิลปากรกอสรางขึ้นเปนแหงแรก ๆ ตั้งแตปพ.ศ ...........)
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พุทธทาสภิกขุ มีนามเดิมวา เงื่อม นามสกุล พานิช เปนบุตรชายคนหัวปของพี่นอ ง 3 คน บิดาชื่อนายเซื้ยง และมารดาชื่อนางเคลื่อน
พานิช เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2449

(ภาพขอความลายมือ ผมไมไดเกิด......จากหนังสือ พุทธทาสลิขิต)
“ผมเกิดที่พุมเรียง... บานก็เปนแบบชาวตลาดที่คาขายทั่ว ๆ ไปของสมัยนั้น เปนเรือนไมหลังคามุงจาก ....ที่บานก็เปนรานคาขาย ถา
เรียกอยางสมัยนีก้ ็เรียกวาขายของชำ ไมใหญไมโต ....ฐานะทางบานก็ไมใชจะดีหรือจะร่ำรวย ไมใชวา จะเหนือคนอื่นเขา พออยูได …
ชาวบานสวนใหญเขามีอาชีพประมงมาแตโบราณ ....ทำขายกินกันเองในหมูบาน และบานใกลเคียงกัน.... ฐานะของชาวบานทั่ว ๆ
ไปก็ไมรำ่ รวย มันไมมอี ะไรจะทำใหรวย แลวคนรวยก็ไมคอ ยมีอะไรมากนัก มีเงินพันบาทก็รวยแลว”
ทานพุทธทาสไดฟนความหลังชีวิตวัยเด็กของทาน ในบทสัมภาษณเมือ่ ปพ.ศ. 2529 จากหนังสือ เลาไวเมื่อวัยสนธยา

(ภาพโยมบิดา นายเซี้ยง พานิช)

นายเซี้ยง พานิช โยมบิดา เปนชาวจีนเกิดในสยาม บรรพบุรษุ อพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยน แซโคว นายเซี้ยงมีอาชีพคาขายในตลาดพุ
มเรียง เปนศิลปน ชางเขียนภาพ เปนกวีชอบแตงโคลงกลอน เปนชางไมตอเรือ สงอิทธิพลทางชางถึงทานพุทธทาส “หลาย ๆ
อยางที่สวนโมกขนี่เราทำกันเอง” ทานพุทธทาสไดใหรายละเอียดโยมบิดาวาทานเปนพุทธศาสนิกที่สมบูรณ “เรื่องโชคลาง...นางกวัก
กุมารทอง อะไรนีไ่ มมีเลย ศาลพระภูมิกไ็ มมี ....ตรุษจีนก็มกี ารเลี้ยงเหลาเพื่อนฝูง แตโยมไมเคย แมแตจบิ เลนการพนันก็ไมมี”

(ภาพโยมมารดา นางเคลื่อน พานิช)

นางเคลื่อน พานิช โยมมารดา เปนชาวไทยบานเดิมอยูทาฉาง เมือ่ สมรสแลวยายมาอยูกบั สามีที่พุมเรียง ทานพุทธทาสไดเลาถึงอิทธิ
พลที่ทา นไดรบั จากโยมมารดาวา “โยมหญิงละก็ประหยัดจนถี่ยบิ ไปหมด ประหยัดแมกระทั่งเวลา เมื่อจะพักผอนเก็ไมตองเสียไปเปลา
ๆ ตองมีอะไรทำไปดวย ....แมไมจำเปนตองประหยัดก็จะประหยัดเพื่อใหเห็นวาทำได” ความประหยัดจึงติดตัวทานพุทธทาสตลอด
มา ประหยัดเพื่อประโยชน “มักทำอะไรเอง ไมอยากจาง ไมอยากจายเงิน ใชสิ่งของเครื่องมือเครื่องใชตองประหยัด เสียก็ซอมไมทิ้ง
ทันที”

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
(ภาพอาเสี้ยง และงานตีพมิ พผลงานของ “ทานางสังข”ในหนังสือ พุทธสาสนา )

อาเสี้ยง นองชายแท ๆ ของโยมบิดา เคยบวชเรียนอยูทกี่ รุงเทพฯ กอนที่จะลาสิกขาไปมีครอบครัวอยูท่ชี ุมพร อาเสี้ยงเปนบุคคลที่มี
อิทธิพลอยางสูงตอทานพุทธทาสในวัยตน ขณะที่อาเสี้ยงบวชเรียนอยูที่เมืองกรุง ทานเปนผูสงขาวสารความเปนไปของกรุงเทพฯ ให
โยมบิดารับรู ทานเปนผูสนับสนุนการบวชเรียนของทานพุทธทาส และสงเสริมใหเดินทางเขามาศึกษาตอที่วัดปทุมคงคาในกรุงเทพฯ
ทานยังฝากผลงานกาพยโคลงลอไสยศาสตรในหนังสือพุทธสาสนา เลมแรก ๆ โดยใชนามปากกา “ทานางสังข”
ทานพุทธทาสไดเลาชีวติ วัยเด็กของทานวา ทานเปนเด็กธรรมดา ไมมีอะไรฉายแววโดดเดน “ถูกตีบอยตามธรรมเนียม โยมผูหญิงตี
มาก ....ตีดวยกานมะยม...ถูกตีบอยที่สุดก็เรื่องเอะอะ ทะเลาะกันพี่ ๆ นอง ๆ ....การลงโทษการตีรูสึกเหมือนกับการทำตามธรรม
เนียม การสั่งสอนก็ไมไดเทศนาอธิบายอะไร ” ทานพุทธทาสเลาสรุปวัยเด็กของทานวา “รวมความแลวไมมอี ะไรเปนชิน้ เปนอันหรอก
เรื่องตอนเด็ก ๆ ....ผมไมไดสนใจ แลวก็ลืมเสียมาก”

ภาพประกอบ
- ที่ตั้งบานเกิดของทานพุทธทาสในปจจุบนั
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ตามประเพณีพนื้ บานของชาวไทยในอดีต เด็กผูชายเมื่อเติบโตขึ้นก็จะถูกสงไปเปนเด็กวัด อยูภายใตรมเงาของพระภิกษุสงฆ เปน
การศึกษาเลาเรียนและอบรมบมนิสยั กอนที่จะบวชเรียนเปนสามเณรและเปนพระภิกษุเมื่อถึงวัย
ทานพุทธทาสไดเลาชีวติ ในชวงเวลาดังกลาววา
“ผมออกจากบานไปอยูว ัดเมื่ออายุ 8-9-10 สมัยกอนมันเปนธรรมเนียมเด็กชายตองอยูวดั กันทั้งนั้น แตละวัดมีเด็กเปนฝูง จะไปอยู
วัดก็มดี อกไมธูปเทียนไปฝากตัวเปนศิษยพระ มันไดเรียนหนังสือ ไดรบั การอบรมอะไรบาง ในเรื่องไหวพระสวดมนต เรื่องอุปฏ ฐาก
พระ เปนเวรผลัดกันตักน้ำ ทำสวนครัวริมสระ ยกรองปลูกผัก.....”
ชีวิตเด็กวัดเปนอีกรูปแบบหนึ่งของการฝกฝนการใชชวี ิต เปนการเรียนรูของเด็กชายที่จะตองอยูรวมกันเปนสังคมกลุม “การขมเหง
รังแกมีนอ ยมาก เพราะกลัวอาจารย ” ตองรูจ ักเอื้อเฟอ แบงปน รูจักการเอาตัวรอดและชวยเหลือเกือ้ กูล
ชวงเวลาวัยเด็ก 2-3 ปที่วัด นับเปนเวลาแหงการเรียนรูท่สี ำคัญในปฐมวัยของทานพุทธทาส ซึ่งพอจะสรุปแงมุมทีส่ ำคัญๆ จากที่
ทานไดเลาไวดังนี้
- การสวดมนต และสมาธิจากการสวดมนต
- ศีลธรรมจากการอบรมโดยตรงของพระสงฆ และจากงานประเพณีของชุมชน เชนเทศนมหาชาติ ซึ่งเด็กวัดมีบทบาท
อยางสำคัญ
- ภาษาไทยจากบทเรียน ก ข ก กา ไปจนถึง มูลบทบรรพกิจ ซึ่งเด็กวัดมีโอกาสเรียนรูการอานเขียนขั้นพื้นฐาน
- การสาธารณสุข โดยเรียนรูจากพระสงฆท่เี ปนหมอยา เด็กวัดมีโอกาสผานการเก็บตัวยาสมุนไพร การบดปรุงยา การ
วิเคราะหโรค การใชยาสมุนไพรเพื่อการรักษา
- การชางกอสราง ทานพุทธทาสไดสรุปไววา “เปนชางไม สรางกุฏิ กระตอบ กระทอม บานเล็กบานนอย ถาวัดไหนไมมี
โบสถ ก็ชวยกันสราง ”
- งานชางฝมอื เชนงานจักสาน
- งานครัว ทานพุทธทาสอยูในฐานะผูนำในการทำครัว ดวยวิชาความรูท่ไี ดรบั จากโยมมารดา แตอยางไรก็ตาม อาหาร
บิณฑบาตของวัดวาอารามในพุมเรียงคอนขางจะอุดมสมบูรณ
- ศิลปะปองกันตัว มีธรรมเนียมการหัดมวยกันในวัด โดยการสนับสนุนของพระ เด็ก ๆ จะสอนกันเอง ซึ่งพุมเรียงมีครูมวย
โบราณที่ขึ้นซื่ออยู ในฤดูแหพระออกพรรษา จะมีการจับคูชกมวยกัน
- วินัยและการยอมรับกติกาเพื่อการอยูรว มกัน ซึ่งสังคมเด็กจะมีการบัญญัติกฎรวมกัน เชน ใครนอนตื่นสายเพื่อนจะมีสิทธิ
เอาน้ำมาสาด กำหนดเวลาโดยดูจากไกลงจากคอน
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อยางไรก็ดี ทานพุทธทาสเปนศิษยวดั เพียงไมกี่ป เพราะชวงเวลานั้นมีการจัดตั้งและขยายการประถมศึกษาแผลงไปถึงหัวเมือง
โรงเรียนรูปแบบใหมที่ชดั เจนและแยกตัวจากครรลองตามวัฒนธรรมเด็กวัดอยางดั้งเดิมไดเริ่มมีขึ้นที่พุมเรียง ทานพุทธทาสเมื่ออายุ
ได 11 ขวบ จึงยายเขาเรียนตอในโรงเรียนประถมศึกษาตามแบบแผนสมัยใหม
ลอมกรอบพิเศษ
ชวงอยูวัดในวัยเด็ก ทานพุทธทาสไดเลาถึงกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญ และนาจะมีอานิสงสอยางมากถึงตัวทานในเวลาตอมา
“ มันมีอกี ธรรมเนียมหนึ่งที่มีกนั ทุกวัดทุกวา เปนการฝกเด็กวัดใหเปนคนเฉลียวฉลาด หรือถาพูดอยางภาษาทางนี้ จะเรียกวาฝกให
เปนคนหัวหมอก็ได เลนกันในหมูเด็กวัด รวมทั้งเณรดวย โดยไมตองใหมีใครจัดให มันจัดกันเอง...คือพอมานั่งรวมกลุมกัน ไอเด็ก
คนที่เปนหัวโจกหนอยมันก็จะตั้งประเด็นขึ้น เชน เอาวันนี้ เรามาพูดกันเรื่องหุงขาว ใครจะเลากอน ...มันก็ตองเลาวิธีที่หงุ ขาววาทำ
อยางไร เด็กทั้งหลายก็คอยฟง“กูก็เอาขาวสารใสหมอ ตั้งบนไฟ”เด็กนอกนั้นมันก็จะชวนกันคานวา “มึงยังไมไดเขาไปในครัวสักที จะ
ทำไดยังไงละ” หรืออาจจะมีทางสอดวา“มึงยังไมไดกอไฟสักที” ถามีชองใหซกั คานไดมากๆ มันก็ตองใหคนอื่นเปนคนเลา เวลาถูก
คานไดทีกจ็ ะเฮกันที มันอาจจะละเอียดถึงขั้นยังไมไดเปดประตูแลวจะเขาไปในครัวไดอยางไร หรือยังไมไดหยิบขันมันจะตักน้ำได
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อยางไร.....ในที่สุดมันจะตองไดเลาถึงขั้นตอนทุกขั้นตอน จะไมมีอะไรบกพรอง เหมือนการบรรยายของนักประพันธละเอียดถี่ยบิ ไป
หมด .... มันเปนการฝกความละเอียดถี่ถวน ฝกการใชลอจิก*”
ดวยการละเลนสนุกของเด็กวัดนี้เอง เปนสวนหนึ่งของพื้นฐานที่สำคัญ สรางนักคิดนักปาฐกทางพระพุทธศาสนาที่
หลักแหลมและทรงพลังในเวลาตอมา
(*หมายถึง logic)
ภาพประกอบ
(วัดใหมพมุ เรียง) สถานที่ท่ที า นพุทธทาสไดมาใชชวี ิตในฐานะศิษยวัดในชวงวัยตนราว 3 ป

ชีวิตในโรงเรียน
เมื่อทานพุทธทาสอายุได 11 ป บิดามารดาไดพาทานเขาเรียนที่โรงเรียนวัดเหนือ (วัดโพธาราม) ซึ่งตั้งอยูในเขต...................
เปนโรงเรียนในรูปแบบใหมที่เริ่มมีในยุคนั้น กอตั้งขึน้ เพื่อปรับปรุงการศึกษาของกุลบุตรตามนโยบายการปฏิรูปที่เริ่มในสมัยรัชกาลที่
5 ทานพุทธทาสเรียนจบประถม 3 ไดยา ยขามไปเรียนชั้นมัธยม 1 ที่โรงเรียนสารภีอุทิศ ซึ่งเปนโรงเรียนในระดับอำเภอ ตั้งอยูในไช
ยา และทานพุทธทาสไดจบประโยคมัธยม 3 ที่นี่
ทานพุทธทาสไดเลาความเปนไปของการศึกษาในยุคนั้นไววา “สมัยนั้นเปนยุคเริ่มตนที่เปลี่ยนจากเรียนหนังสือวัดมาเปนโรงเรียน
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทานรับอาสางานจากในหลวงรัชกาลที่ 5 ใหพระทั้งหลายทั่วประเทศจัด
โรงเรียน โดยใหพระองคหนึ่งสององคไปเรียนครูท่วี ัดบวรนิเวศฯ กรุงเทพฯ แลวออกมาเปนครู ที่พุมเรียงมีคนหนึ่งไปอบรม แลว
กลับมาเปนครู นักเรียนชั้นหนึ่งมี 20-30 คน”
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ชวงเวลาที่ทา นพุทธทาสเรียนที่โรงเรียนสารภีอทุ ศิ ทานไดแยกมาพักกับบิดาที่ไชยา “อยูดวยกันสองพอลูกทีต่ ลาดไชยา” เพราะบิดา
ไดมาเปดรานอีกรานหนึ่งที่ตลาดไชยา ในขณะที่นอ ง 2 คนพักอยูกบั มารดาทีร่ า นคาในตลาดพุมเรียง การทีม่ ีราน 2 รานแยกกันอยู
ทำใหตองมีเกวียนเพื่อขนสงสินคาระหวางราน ทานพุทธทาสจึงมีหนาที่ชวยเลี้ยงวัว พาวัวกินหญา และสนุกกับการชวยผูใหญขับ
เกวียน ซึ่งใหววั คูเทียมชวยแรงกันทำใหว่งิ ไดเร็วขึ้น

เมื่อทานพุทธทาสเรียนจบชั้นมัธยม 3 ทานตองออกจากการศึกษา สาเหตุเพราะบิดาเสียชีวิตลง รานคาที่ตลาดไชยาตองปดกิจการ
ทานไดกลับไปชวยกิจการที่รานของมารดาในตลาดพุมเรียง เปนผูจัดการและดูแลรับผิดชอบรานคา เพราะมารดาชราและปวยอยูใน
ขณะนั้น และยังเปนการเปดโอกาสใหนอ งชายทานไดเลาเรียนหนังสือ
อธิบายภาพ
- ภาพนายยี่เกย พานิช

(อธิบายภาพ) นายยี่เกย พานิช นองชายแท ๆ ของทานพุทธทาส ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปนนายธรรมทาส ภาพนี้ถา ยในชุดนักเรียน
ของโรงเรียนสวนกุหลาบ กอนที่จะเขาเรียนตอที่โรงเรียนเตรียมแพทย จุฬาฯ แตไดลาออกมา ทานธรรมทาสเปนกำลังสำคัญของ
การเผยแพรความคิดของทานพุทธทาสสูส าธารณะในชวงแรกของการกอตั้งสวนโมกข
- ภาพปายสถานีรถไฟไชยา

(อธิบายภาพ การขยายตัวของความเจริญมาตามทางรถไฟ แมแตที่ตั้งของเทศาภิบาลไดยายจากพุมเรียงมาอยูใชยา)
- ภาพวัดโพธาราม
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- ภาพโรงเรียนสารภีอทุ ศิ หรือสถานที่ต้งั เดิม
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ชีวิตฆราวาสชวงสุดทาย
หลังออกจากโรงเรียนสารภีอุทิศเมื่อเรียนจบชั้นมัธยม 3 แลว ทานพุทธทาสไดชวยงานรานคาของมารดาในตลาดพุมเรียง เปนการ
รับภาระเต็มรูปแบบ “ผมไมเพียงแตขายของ เปนกรรมกรดวย แบกของไปสงตามบาน...ไมมีลกู จาง ไมมีรถรา มันก็ยงุ ทำงานหนัก
ดวย ”
ชวงที่ชวยมารดาคาขายอยูไมก่ปี กอ นบวชเรียน เปนเวลาที่ทา นพุทธทาสอยูในเพศฆราวาสและเขาสูความเปนวัยรุน ในขณะที่สงั คม
รอบตัวทานยังเปนชุมชนหัวเมืองชนบทขนาดเล็ก “ทีพ่ ุมเรียงสมัยผมรุนหนุมนั้นไมมีมหรสพอะไรมาก มีภาพยนตร
ครั้งหนึ่งนานแลว เปนหนังญีป่ นุ แลวก็ไมมีอีก มีกห็ นังตะลุง นานๆ มีมโนหรา นานๆ มีลเิ กมาเลนที่วดั เปนลิเกแถวๆนัน้ แหละ ไม
ใชลิเกคลาสสิกอยางกรุงเทพฯ” ทานพุทธทาสไดเลาถึงระดับทางศีลธรรมของผูคนในชุมชนรอบขางในเวลานั้น “ คนเขาไมอยากทำ
ผิด เขาระวังไมอยากใหเกิดเรื่อง พวกชอบเปนความเปนคดีไมคอยมี ไมคอยสนุก นักเลงอันธพาลไมคอยมี มันคงกลัวมั้ง กลัวเจาเมือง
ถาเปนอันธพาลนักเลงโตมันจะยิ่งไมมี ในตลาดพุมเรียงมีไมได” ในขณะที่ความขัดแยงเรื่องชนชั้นทางสังคมก็ยงั ไมเกิดขึ้น “อยูอยาง
มีสงู มีต่ำโดยสมัครใจ ไมเดือดรอน ไมเปนเหตุใหตองปฏิวตั ิ มันชวยเหลือกันไปตามเรื่อง”
สำหรับตัวทานพุทธทาสเอง เมื่อถูกถามถึงชีวติ ในวัยหนุม เคยเกเรบางไหม “เกเรขนาดไหนดีละ ไมคอ ยมีท่จี ะไปลักขโมย ไปตีรนั ฟน
แทง ไมมี มันไมรจู ะไปทำไดอยางไร ไอดอกกุหลาบขางรั้วของเขา ไมทนั สวางไปขโมยเก็บละก็มีบาง มันไมทนั สวาง เขาปลูกไวรมิ รั้ว
บาน ถึงเขาเห็นเขาจะไมวา อะไร แตเขาก็ไมเต็มใจให มันก็ตอ งเรียกวาขโมยละ นี่เกเรอยางนี้มีบาง ”
ทานพุทธทาสไดเลาความทรงจำของทานในชวงเวลาวัยรุนของทาน “เรื่องเจาชูนี้ไมรเู รื่อง ไมมเี วลาที่จะไปเจาชู มันมีงานทำอยูตลอด
เวลา ไมเคยจีบผูหญิง กลางคืนไมเคยไปเที่ยว ไมเคยติดตอกับผูหญิงที่ไหน นึกชอบเขามันก็มบี า งเหมือนกัน แตมันไมมีโอกาส .....
มันกำลังสนุกกันอยางอื่น ตอนที่ยังไมไดบวชมันก็สนุกเรื่องการงาน ชวยโยมคาขาย”
สิ่งหนึ่งที่ทา นพุทธทาสชอบในสมัยเปนฆราวาสก็คือ ดนตรี “ชอบเปนชีวติ จิตใจ แตไมมโี อกาสฝก....มันชอบเอง ผมเคยหัดรอง
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เพลงและสะสมเพลงไวเยอะ ๆ สมัยเมือ่ มีเทปแลว ก็เอามาศึกษาวา เพลง 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น มันเปนอยางไร มันทำใหงอกขางใน

ยาวออกไป ....สมัยกอนบวชผมตองหนีไปหัดที่บา นที่เขามีการเลนรองเพลง ที่บา นเราทำไมได ....โยมผมถือวาดนตรีเปนของไมดี
เปนของเสื่อม เปนของทำใหเกิดความเสื่อมเสีย”

ภาพประกอบ
- ภาพตลาดพุมเรียง

- ภาพพลับพลาปากแมน้ำพุมเรียง
- ภาพบานเรือนคหบดีเกาในพุมเรียง
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นักเลงคุยธรรมะ
ทานพุทธทาสไดเลาถึงกิจกรรมหนึ่งในชวงทายของชีวติ ฆราวาส คือกิจกรรมที่ทา นเรียกเชิงเปรียบเปรยวา “นักเลงคุยธรรมะ”
“เรื่องคุยธรรมะนี่ ผมทำตัวเปนอาจารยธรรมะกลาย ๆ ตอนเชาก็มคี นมาคุยธรรมะ เราตองโตตอ งสู ขาราชการคนหนึ่ง..... เขาตอง
เดินผานที่รานเราไปทำงาน ถาเห็นตาคนนี้มาเขาจะมาดักเยาธรรมะกัน กวาแกจะหลุดไปทำงานก็เปนชั่วโมง ....ผมตองซื้อหนังสือ
นักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก อภิธรรมอะไรนีม่ าอาน ตอนนั้นเรายังเปนเด็กกวาเขาเพื่อน สวนใหญเขาคนแกท้งั นั้น แตเรา
มักพูดไดถูกกวา เพราะเรามีหนังสืออาน ....มันก็สนุกกับการไดพดู ใหคนอื่นฟง ถาวากันถึงการเรียนธรรมะนี่มันเรียนมากอนบวช
เมื่อบวชก็เกือบจะไมตอ งเรียนอีกแลว ขนาดนักธรรมตรีเกือบจะไมตองเรียนเพราะเคยอานมาโตกนั กอน”
ภาพประกอบ
- หนังสือนักธรรมเอก โท ตรี รุนโบราณ (ถามี)

- หนังสือของเทียนวรรณ ของ ก.ศ.ร. กุหลาบ
(อธิบายภาพ) ชวงเวลาเดียวกันนี้ ทางกรุงเทพฯ ก็มีนักคิดนักเขียนที่ถือไดวา เปนปญญาชนรุนใหมทอี่ อกมานำเสนอความคิดที่
วิพากษวจิ ารณสงั คม อาทิเชน เทียนวรรณ และ ก.ศ.ร. กุหลาบ หนังสือของนักเขียนเหลานี้ทานพุทธทาสไดมีโอกาสรับรู เพราะ

อาเสี้ยง ซึ่งบวชเปนพระอยูที่วดั ปทุมคงคา กรุงเทพฯ ไดรบั หนังสือเหลานี้เปนประจำและสงไปใหอา นที่บาน ทานพุทธทาสเรียกบาง
สวนของหนังสือกลุมนี้วา “หนังสือฝายคานของสมัยนั้น”
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(ภาพทานพุทธทาสกำลังอานหนังสือหันขาง มีกองหนังสืออยู)
บทที่ ๒
ชวงตนในเพศบรรพชิต
“สมัยผมเปนเด็ก วัดมาก พระมาก พุมเรียงมี 4-5 วัดติด ๆ กัน แตละวัดมีพระอยูในอัตรา 20-30 รูป บวชกัน 3-4 พรรษาถึงสึก”
ทานพุทธทาสไดยอ นเลาถึงความเข็มแข็งของวัดวาอารามรอบบานเกิดของทานในวัยเด็ก แตเมื่อถึงชวงทีท่ า นอายุครบบวชเรียน
ความเปลี่ยนแปลงไดเริ่มขึ้น เห็นไดจากจำนวนพระสงฆในชุมชน “ลดลงเรื่อย ๆ พระทั้งพุมเรียงก็มีราว 50 กวารูปอยางมาก ....
ผมอุปสมบทที่โบสถวดั นอก (อุบล) แลวมาประจำอยูทวี่ ัดใหม(พุมเรียง) ทานพระครูโสภณเจตสิการาม(คง วิมโล) เปนพระ
อุปช ฌาย พระปลัดทุม อินฺทโชโต เจาอาวาสวัดนอก (อุบล) และพระครูศกั ดิ์ ธมฺรกฺขโิ ต เจาอาวาสวัดหัวคู(วินัย) เปนพระ
คูสวด......พระจุล จนฺทาโภ เปนผูคิดฉายา ตั้งฉายาใหผมวา อินฺทปฺโญ”
ทานพุทธทาสไดเลาไววา การบวชของทานเปนการบวชตามประเพณี
“แตนี่มนั รูแนๆ ก็คอื ความประสงคอยางยิ่งของโยม แตคำสั่งนั้นไมเคยไดรบั คำขอรองก็ไมเคยไดรับ.....ตามพันธสัญญาก็จะบวชให
โยม 1 พรรษา คือ 3 เดือน คนหนุม สมัยนั้นเมื่ออายุครบบวชก็บวชกันเปนสวนมาก..... เปนเรือ่ งบวชตามประเพณี ....ตอนนัน้
ความคิดวิพากษวิจารณยงั ไมเกิด....ไมเคยมีวิพากษวจิ ารณเกี่ยวกับคณะสงฆ จะมีบางก็เรื่องผิดถูกของธรรมะ....สงสัย ตองพูดวา
มันเริ่มสงสัย หลาย ๆ คนเริ่มตั้งขอสงสัย ....เชนการอธิบายตีความหมายของธรรมะ ซึ่งคนทั่วๆ ไปเขาก็สนใจกันอยู เมี่อเราไมเห็น
ดวยเราก็คา น ก็แยง ก็ถาม เชนเรือ่ งความหมายของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เรื่องทำงาน รักษาศีล ไอเรื่องที่มันรุนแรงก็เรื่อง
นรกเรื่องสวรรคท่เี ขาเชื่อกันอยูก อน ก็เอามาวิจารณกัน”
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ภาพประกอบ ของหนา 36-37

-ภาพอุปชฌาย
อธิบายภาพ พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมโล) เจาอาวาสวัดโพธาราม และรองเจาคณะเมือง พระอุปชฌายของทานพุทธทาส

-ภาพพระอาจารยคสู วด
อธิบายภาพ รูปซายคือ พระครูคณานุกลู (ศักดิ์) เจาอาวาสวัดหัวคู (ศักดิคุณาราม) รูปขวาคือ พระปลัดทุม เจาอาวาสวัดนอก (อุบล)
ทั้งสองเปนพระอาจารยคสู วดในพิธีอุปสมบท
ภาพอุโบสถวัดนอก
อธิบายภาพ อุโบสถวัดนอก หรือ วัดอุบล ในปจจุบัน อยูในสภาพวัดราง
-ภาพภายในอุโบสถวัดนอก
อธิบายภาพ พระประธานภายในพระอุโบสถวัดนอก (วัดอุบล) ทานพุทธทาสอุปสมบทภายในอุโบสถแหงนี้ เมื่อวันอาทิตยที่ 29
กรกฎาคม พ.ศ.2469

-ภาพวัดใหมพุมเรียง
สถานที่เลาเรียนนักธรรม และจำพรรษาในชวง 3 พรรษาแรก
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สองพรรษาแรกที่วัดบานเกิด
ทานพุทธทาสเริ่มตนชีวิตในเพศบรรพชิตตามครรลองของชุมชน แมวาความคิดอานในการปฏิรปู ฟนฟูหลักธรรมอันถูกตองของ
พระพุทธศาสนายังไมเกิด แตทานก็เริ่มฉายแววของความเปนพระนักเทศนท่โี ดดเดน
“บวช 2-3 วันก็เขาโรงเรียนนักธรรมแลว เขาคงสังเหตเห็นจากการพูดจาหรือเสียงเลาลือจากคนบางคนวารูธรรมะ พูดได ทาน
สมภารก็เทศนเองจนเบื่อเต็มที ใชพระองคนนั้ องคน้กี ม็ ีแตอดิ ๆ ออด ๆ พอใชเรา เราไมอดิ ออด มันก็กลายเปนไดงานที่สนุกทำ ก็ทำ
เรื่อย ๆ มา....ผมบวชไดไมกวี่ ันก็ข้นึ เทศน ชาวบานเกิดชอบ อาจารยท่เี ปนสมภารก็เลยหนุนใหเทศนทุกวันแทนสมภาร คนฟงก็มาก
ขึ้นเรื่อยๆ ผิดจากแตกอน เพราะวาการเทศนมนั ไมเหมือนเดิม มันครึ่งสมัยใหมครึ่งสมัยเกา ....ผมเทศนก็เอาใบลานไปถืออาน
เหมือนกัน ก็อา นในนั้นบาง แลวเอาขอความที่เรียนไปจากโรงเรียนนักธรรมทุกวันไปเทศนประกอบขยายความ มันก็แปลก เพราะ
มันฟงรูเรื่อง”
ชีวิตพระในพรรษาแรก ๆ ของทานพุทธทาสนั้นแตกตางจากพระนวกะในเวลานั้น ซึ่งกิจวัตรทั่วไปของพระก็มี ทำวัตรเชาวัตรเย็น
สวดเจ็ดตำนาน สิบสองตำนาน ภาณยักษ นอกนั้นก็ทำงานฝมอื ไปตามเรื่อง เลนหมากรุก และชวยงานกอสรางของวัด แตสำหรับ
ทานพุทธทาส ทานเลาวา“เรามันบา นั่งเขียน นั่งอาน หนังสือก็มีไมมาก แตเรานั่งคัดลอก ซอมแตงกระทู” ทานนั่งทำงานมากเกิน
จนทานปวยเปนโรคที่ชาวบานเรียกวา กระษัย แตทานก็สามารถรักษาตัวเองจนหาย
แมวา ทานพุทธทาสจะจริงจังกับการศึกษาหาความรูจากตำรับตำรา แตทา นกลับสรุปความเปนไปในพรรษาแรก ๆ ของทานไวดังนี้
“ความรูสึกไมมีอะไรเปลี่ยน มันไมรูสึกเปนพระหรือเปนฆราวาสชนิดที่วาตรงกันขาม อุดมคติที่จะเปนพระหรืออุทศิ ตัวเพื่อพระ
ศาสนาอะไรยังไมมี มันเกิดขึ้นทีหลังเมื่อเรียนอะไรมากขึ้น คิดนึกอะไรมากขึน้ ในภายหลัง เรื่องสมาธิอะไรยังไมมี ไมมีใครพูดถึงเลย
ที่เรียนจากนักธรรมอะไรนี่ก็เปนเรื่องธรรมดา เพียงแตรบั รูไวอยางเรื่องธรรมดา ไมไดลึกซึ้งอะไรถึงกับคิดกูพระศาสนา มันสนุกอยาง
เด็กนักเรียน”
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ทานพุทธทาสไดเลาถึงความสนุกในชวงพรรษาแรก ๆ “มีแตคนตามใจ คอยเอาอกเอาใจ ทำอะไรก็ได เลนอะไรก็ได ยังสนุกอยูกย็ งั ไม
คิดสึก .......ไอธรรมะมันทำใหสนุกเพลิดเพลินจนลืมเรื่องนี้” สาเหตุหนึ่งที่ทำใหทานพุทธทาสสามารถดำรงเพศบรรพชิตตอก็คือ
ภาระทางบานไดคลี่คลาย ทั้งนี้เพราะนองชายของทานไดตัดสินใจเลิกเรียน กลับมาชวยงานทางบาน ดังนั้นในพรรษาที่สอง ทาน
พุทธทาสไดเรียนนักธรรมโทจนสำเร็จ โดยที่ทา นยอมรับวา “แตผมไมไดเรียนในโรงเรียน ผมขอเรียนเอง”
เปนธรรมเนียมโดยมากพระหนุมที่สอบไดนักธรรมโทแลว จะมีการสงเสริมใหเขามาเรียนในกรุงเทพฯ ทานพุทธทาสไดรับการ
สนับสนุนจากอาเสี้ยง ซึ่งเคยบวชเรียนอยู ณ วัดปทุมคงคา กรุงเทพฯ และยังไดแรงเสริมจากพระครูชยาภิวัฒน(มหากลั่น) แหง
สำนักเรียนบาลีวดั ปทุมคงคา

(ลอมกรอบพิเศษ)
หนังสือพิมพเถื่อน
“มันมีอยูอยางหนึ่ง ผมออกหนังสือพิมพเถื่อน เปนกระดาษฟุลสแกป 2 คู มันเปนเรื่องสนุกเทานั้น เราเขียนกอนสวดมนตตอนค่ำ
พอพระสวดมนตเสร็จ เราก็เอามาใหอา นกัน เขาอานแลวหัวเราะ วิพากษวิจารณกนั เรามีความอวดดี ที่จะทำใหคนอื่นเขาหัวเราะได
รูสึกวามันทำใหเพื่อนสบายใจ จิตมันเปนบุญเปนกุศล ไมไดคำนึงถึงสาระอะไรในตอนแรก.........ผมก็เขาไปนอนฟงเขาหัวเราะ เขา
วิพากษวจิ ารณกันในหอง”
ทานพุทธทาสไดความคิดเรื่องนี้จากนายเอื้อน ซึ่งรับราชการเปนเสมียนตราในอำเภอ นายเอื้อนเปนคนกรุงเทพฯมีการศึกษา นาย
เอื้อนออกหนังสือพิมพลอ เปนกระดาษฟุลสแกป ใชเขียนตัวเล็ก อานกันในหมูขา ราชการบนอำเภอ แลวคอยแพรมาในตลาด เวียน
กันอาน
หนังสือพิมพเถื่อนของทานพุทธทาสนัน้ “ออกรายตามสบายเกือบจะทุกวัน ทำอยู 2-3 ป มีแบงเปนคอลัมน มีการตูน เขียนภาพลอ
อะไรพวกนี้ ดูเหมือนจะทำอยู 2 พรรษา พอปท่ี 3 มีเรื่องยุง ๆ เพราะงานมันมีมากขึ้น ”
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ชีวิตในกรุงเทพครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 2471
“กอนไปถึงกรุงเทพฯ เราก็เคยคิดวา พระที่กรุงเทพฯมันไมเหมือนที่บานเรา พระกรุงเทพฯจะดี เคยคิดวาคนที่ไดเปรียญ 9 คือคนที่
เปนพระอรหันตดวยซ้ำไป เคยคิดวากรุงเทพฯดีท่สี ดุ ถูกตองที่สดุ ควรจะถือเปนตัวอยาง เคยนึกวาพระอรหันตเต็มไปทั้งกรุงเทพฯ”
ตนปพ.ศ. 2471 ทานพุทธทาสเขากรุงเทพฯเปนครั้งแรก และทานพุทธทาสก็พบความจริง ที่ตรงกันขามกับที่เคยนึกคิด และตอง
พบกับความผิดหวัง “แตพอไปเจอจริง ๆ มันรูวา มหาเปรียญมันไมมคี วามหมายอะไรนัก มันก็เริม่ เบื่อ อยากสึก รูสกึ วาเรียนที่
กรุงเทพฯมันไมมอี ะไรเปนสาระ ....มันอยากจะสึกอยูบอ ย ๆ พระเณรไมคอ ยมีวินัย มันผิดกับบานนอก มันก็เปนมาจนกระทั่งเดีย๋ วนี้
เรื่องสตางค เรื่องผูหญิง.…หัวเมืองมันยังมีอทิ ธิพลในทางเครงครัดแบบเกาอยู” ทานพุทธทาสไดสรุปไววา “ในกรุงเทพฯ มันเปน
โรครายระบาดทั่วกรุงเทพฯ”
การใชชวี ิตในกรุงเทพฯ เพียงไมกี่เดือน ทานพุทธทาสพบวาตัวทานเองไมเหมาะ และไมสามารถดำรงอยูกบั ความไมถูกตองที่ทานพบ
เห็น และบังเกิดความเบื่อหนายเมืองกรุง ความผิดหวังและความเบื่อนำไปสูความรูสึกอยากจะลาสิกขา ทานจึงตัดสินใจเดินทาง
กลับบานเกิด เพื่อไปสึกกับพระอุปชฌายตามธรรมเนียม แตความตั้งใจของทานถูกขัดขวาง ดวยเหตุผลคือขณะนั้นเปนเวลาใกลเขา
พรรษาเต็มทีแลว เพียง 4-5 วันเทานั้น ซึ่งสำหรับชาวบานนับเปนสิ่งนาเกลียดถาสึกในเวลาเชนนี้
“นาคิดที่วามันหวุดหวิด ถามันสึก .......มันหวุดหวิดเกือบจะไมมีสวนโมกขในโลก”
พรรษาที่ 3 ของทานพุทธทาสที่วัดใหมพุมเรียง และทานไดเรียนนักธรรมเอกในพรรษานี้ ทานเริ่มมีเพื่อนรวมสนทนาธรรม เปน
เพื่อนพระจากตางถิ่นที่รว มสำนักเรียน และเริ่มสนุกกับการเรียน ในระหวางพรรษาทานไดอานหนังสือมากขึ้น สวนหนึ่งคือ
หนังสือที่ทา นซื้อติดตัวมาจากรุงเทพฯ เมื่อออกพรรษาความรูส ึกที่จะลาสิกขาไดจางลง ดวยบรรยากาศที่ตา งไปจากเมืองกรุง ความ
สงบและรมเย็นของชุมชนบานเกิดไดบรรเทาความขุนของในจิตใจของทาน พรอม ๆ กับภารกิจใหมที่ทาทายรอคอยทานอยู
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ภาพประกอบ
-หนังสือที่ทา นไดอานไดชว งนั้น ไทยเขษม หนังสีอโคลงกลอนของครูเทพฯ หนังสือหลวงวิจิตรวาทการ หนังสือของ น.ม.ส.
ครูสอนนักธรรม ความทาทายใหม

ปพ.ศ. 2472 วัดพระบรมธาตุไชยาไดเปดสำนักเรียนนักธรรมขึน้ ใหม โดยมีคณ
ุ นายหงวน เศรษฐภักดี ซึ่งนับญาติเปนอาของทาน
พุทธทาส เปนผูบริจาคเงินสราง “คุณนายหงวน...นับญาติกเ็ ปนอา แกเปนสะใภของพระยาปฏินันทภูมิรักษ เจาสัวบานดอน สามี
ร่ำรวย นาหงวนแกเกิดศรัทธาขึ้นมา บริจาคเงินสรางโรงเรียนนักธรรมวัดพระธาตุไชยา โดยทานพระครูเอี่ยมซึ่งอยูท่วี ัดพระธาตุฯ
นัน้ เปนผูดำเนินงาน ....พอสรางเสร็จก็ตองชวยจนกระทั่งหาครูสอน ที่นพี้ ระครูเอี่ยมทานรูวา ผมเปนนักธรรมเอกแลว เขาก็ยุใหนา
หงวนขอรองหรือบังคับผมนั่นแหละใหมาสอน ทั้ง ๆ ที่อาเสี้ยงที่ชมุ พรไมเห็นดวย อยากใหรบี ไปเรียนตอที่กรุงเทพฯ เสียเร็ว ๆ ที่นี้
ผมก็เกรงใจเพราะฝายนีก้ ็มแี ยะ โยมผมก็หันมาทางนี้ ผมก็เลยมาชวยสอนนักธรรมเสียปหนึ่ง มันจึงฆาเวลาไปอีกปหนึ่งไมไดสึก”
“สอนนักธรรมนี่ก็สนุก สอนคนเดียว 2 ชั้น มันคุยไววาสอบไดหมด.... ก็กลายเปนครูที่มชี ื่อเสียงขึน้ มาทันที มันสนุก เพราะเปน
ของใหม และมันชักจะอวด ๆ อยูวา เราพอทำอะไรได หาวิธียักยายสอนใหมนั สนุก ไมเหมือนกับที่เขาสอนๆ กันอยู เชนผมมีวิธเี ลา
วิธีพูดใหชวนติดตาม หรือใหประกวดกันตอบปญหา ทำนองชิงรางวัล นักเรียนก็เรียนกันสนุก ก็สอบไดกนั ”
“เปนครูสอนนักธรรมมันก็เปลี่ยนอารมณไปไดมาก ....ที่ไมสึกก็เพราะมันยุงจนลืมไป”
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(ลอมกรอบพิเศษ พรอมภาพเครื่องพิมพดดี )

เครื่องพิมพดีดเครื่องแรก
นาหงวนไดใหรางวัล ในฐานะครูชว ยสอนนักธรรมทีป่ ระสบความสำเร็จ ทีแรกพูดกันวาจะใหพระไตรปฎกสักหนึ่งปฎก แตทา น
พุทธทาสขอเปลี่ยนเปนเครื่องพิมพดีด เปนเครื่องพิมพดดี ภาษาไทยกระเปาหิ้วรุนแรกของเรมิงตัน ราคา 150 บาทในสมัยนั้น
เครื่องพิมพรนุ นี้มคี วามพิเศษสำหรับใชในวัดคือ มีจุดใตและนิคหิต ทำใหสะดวกสำหรับพิมพงานบาลี “เห็นเขาใชกันอยูเปนเครื่อง
ตั้งโตะ เราอยากมีไวใชบาง แตอยากไดอยางกระเปาหิ้ว พอไดมาเวลาเขียนบทความเขียนหนังสืออะไรก็ใชพิมพเลย ไมไดรา งดวย
ปากกาดินสอกอน บางทีพมิ พแลวใชไมไดกต็ อ งพิมพใหม เวลาพิมพก็ไมไดใชสัมผัส ใช 2 นิว้ ซื้อมาแรก ๆ ก็พมิ พเปนการใหญ
เรียนบาลีมันมีอะไรใหคัดลอกมาก”

(ภาพประกอบ)
-ภาพโรงเรียนนักธรรมแหงวัดพระบรมธาตุไชยา
อธิบายภาพ อาคารโรงเรียนนักธรรมวัดพระบรมธาตุไชยา ที่ทานพุทธทาสเคยเปนครูสอนเปนคนแรก หลังจากที่เพิ่งสอบไดนัก
ธรรมเอกแลว สรางเมื่อราวป ๒๔๗๒

“ทีน่ ้พี อสอนนักธรรมจนไดสอบกันเรียบรอยแลว อาเสี้ยงที่ชมุ พรก็เรงเราใหไปเรียนตอที่กรุงเทพฯ ใหได.....คนอืน่ ๆ ก็สนับสนุน
ทั้งนัน้ รวมทั้งทานพระครูชยาภิวฒ
ั นซงึ่ อยูที่นั่นแลว แกก็สนับสนุนเต็มที่อยากใหไปอยูดวย .....ในที่สดุ ผมจึงขึ้นกรุงเทพฯอีกครั้ง
หนึ่ง (2473) แตการขึ้นตอนนี้ความคิดมันเปลี่ยนไปแลว ....ถูกผิดวากันทีหลัง พระกรุงเทพฯ จะเปนอยางไรไมสนใจ ตั้งใจจะไป
เอาความรูภาษาบาลีกอน ยังไง ๆ ก็ตองเรียนบาลีเสียทีกอ น เรื่องอื่นคอยวากันทีหลัง.....ก็เหลือแตจะเรียนบาลีเทานั้นที่นาสนใจกวา
อยางอื่น” ทัง้ นี้เพราะภาษาบาลีคือเครือ่ งมือทีส่ ำคัญที่สุดในการเขาถึงสาระและความหมายทีแ่ ทจริงของหลักธรรมที่มีในพระไตร
ปฎก ซึ่งเปนธรรมที่ออกจากพระโอษฐของพระพุทธองค
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อยางไรก็ตาม ทานพุทธทาสเรียนรวมในสำนักเรียนปกติเพียงไมกี่วัน ทานก็รูสึกไมสนุก ไมทันใจเพราะวิธีการสอนอืดอาด ทานจึง
ขอเรียนตรงกับทานพระครูชยาภิวฒ
ั น ขอใหทานชวยสอนใหเวลากลางคืนที่กฏุ ิ เรียนรวมกับพระเณรอื่นอีก 4-5 รูป ทานพุทธ
ทาสจึงมีเวลาอิสระในชวงกลางวัน มีโอกาสไดเที่ยวสำรวจวัดสำคัญ ๆ ในกรุงเทพฯ โดยมีทา นพระครูฯนำเที่ยว หรือติดตามพระนัก
เทศนทรี่ บั กิจนิมนตนอกสถานที่ เปนเวลาที่ทานศึกษาเปดโลกทัศนใหม ๆ เรียนรูเทคโนโลยีทกี่ าวหนาของคนกรุงเทพฯในเวลานั้น
“เลนพิมพดีด เลนจานเสียง เลนวิทยุ ไอเลนพิมพดีด เลนจานเสียง มีเลนกันไมกี่คน แตเลนวิทยุนั้นเลนกันหมดเลย ผมยังเลนกลอง
อีกดวย”
ทานพุทธทาสอธิบายของเลนของทานในกรุงเทพฯ ดังนี้ “เครือ่ งพิมพดดี มันมีประโยชน เราไปซื้อที่มันชำรุดจากเวิ้งนครเขษมมาแก
ไขกันใช พอซอมใชได ก็ขาย ซื้อใหมอกี ที ก็ไดครือ่ งที่ดกี วา....กลองถายรูปก็เหมือนกัน ซื้อทีเ่ วิ้งนครเขษม มันก็ถายไดดี แลวก็มา
หัดลางหัดอัดเอง มันเปนงานงาย ๆ น้ำยามันสำเร็จรูป ผสมมาเปนขวดมาเติมน้ำ 10 เทาก็ลา งได กระดาษโปสการดแผนละ 1 สตางค
อัดกันเปนภูเขาเลากา ....อัดเองมันถูกมาก ถูกวากันหลายเทา 50 เทาได ....เวลาเราไปถายรูป เราก็ทำอยางไมจุนจาน ....แลวมันไม
คอยไดถา ยคนหรอก ถายสถานที่ ถายวัดอะไรเสียมากกวา.....แผนเสียงก็เรียนภาษาบาง ลิงกัวโฟนอะไรพวกนั้น แผนเสียงเพลงไม
ไดซ้อื แตก็ฟง ที่เขาฝากซื้อ มีคนฝากซื้อเรื่อย”
ชีวิตที่กรุงเทพฯ ครั้งที่สองนี้ ทานพุทธทาสเรียนรูท่จี ะอยูอยางไมทกุ ข “พอไปอยูกรุงเทพฯ ตัวเล็กลงไปเปนกอง ที่บา นนอกนี่ตวั ใหญ
เราก็ยอมแหละ จึงไมอึดอัดอะไร เพราะเรายอมเล็กจึงไมกระทบกับใคร ....เราก็อยูแตในคณะ กับสมภารก็อยูคณะเดียวกัน ผมเปน
หลานอาเสี้ยง ทานก็ยนิ ดีตอนรับ” อยางไรก็ตามในความทรงจำของทาน กรุงเทพฯ ณ เวลานั้นพระศาสนาเสื่อมลง ผูคนเขาวัดนอย
ลง “ถาเปนวันพระก็เต็มหมดที่ศาลา วันธรรมดาพระขึ้นธรรมาสนก็มคี นเฝาศาลา พอไมใหขาด” กรุงเทพฯ กลายเปนแหลงรวมของ
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พระสงฆจากหัวเมืองทีเ่ ขามาศึกษาและแสวงหาโอกาส “มาจากทั่วประเทศ พระ 500 รูปนี่ พระกรุงเทพฯ 4-5 รูปเทานั้น ไปเรียน
บาลีเรียนนักธรรมกันสวนมากก็ไปเรียนแบบโลก ๆ เปนกันเกือบทุกวัด”
ชีวิตพระในกรุงเทพฯรอบที่สองนี้ ทานพุทธทาสผานพรรษาแรกพรอม ๆ สอบบาลีไดเปรียญธรรม 3 ประโยคอยางไมยากเย็น “แต
พอปที่ 2 ก็เริ่มเห็นวา ไปดวยกันไมคอยไดแลว .....ครึ่งปหลังของการเรียน ปธ.4 มันก็เริ่มไมสนุก มันเรียนแบบซังกะตาย เรียน
ดวยความประมาท แลวมันเบื่อ รสนิยมมันเริ่มเปลีย่ น...มันเปลี่ยนดวยเหตุปจจัยหลายอยาง”
ทานพุทธทาสเริ่มตระหนักถึงความบกพรองของสาระธรรมที่แปลจากพระบาลี ซึง่ เปนเนื้อหาหลักของการเลาเรียนเปรียญธรรม
ของพระสงฆไทย มีความผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนซึ่งทานไมเห็นดวย ประกอบกับปฏิปทาของคณะสงฆในเมืองกรุงยอหยอน ความคิด
อานที่จะกอบกูพระศาสนา โดยเขาใหถงึ แกนแทของความจริงที่มใี นพระบาลีเริ่มปรากฏชัดในสำนึกของทาน และนี่คือจุดกำเนิด
ทางความคิดของกิจกรรมที่ขยายตอเปนสวนโมกขพลารามในเวลาตอมา แตอยางไรก็ตาม ทานพุทธทาสยอมรับในภายหลังวา “เรา
ไมไดคดิ มากมายวาจะใหเปนเรื่องของประเทศชาติ มันเปนเรือ่ งสวนตัวมากกวา เพราะรูสึกไมไดทำอะไรมากไปกวาเรื่องสวนตัว”
ในจดหมายฉบับหนึ่งที่ทานพุทธทาสไดเขียนถึงนายธรรมทาส นองชายของทาน ไดเลาไววา“กรุงเทพฯ มิใชเปนที่ทจี่ ะพบความ
บริสุทธิ์ เราถลำเขาเรียนปริยตั ธิ รรมทางเจือดวยยศศักดิ์ เปนผลดีใหเรารูสึกตัววาเปนการกาวผิดไปกาวหนึ่ง หากรูไมทนั ก็จะตองกาว
ผิดไปอีกหลายกาว และยากที่จะถอนออกไดเหมือนบางคน หากการรูตัววากาวผิดนั่นเอง ทำใหพบเงื่อนวาทำอยางไรเราจะกาวถูก
ดวย” ทานพุทธทาสไดอธิบายเพิม่ เติมในภายหลัง เมื่อมีลกู ศิษยเทาความถึงจดหมายฉบับดังกลาว “พระทั้งหลายสนใจเรื่องสังคม
มากกวา สังคมกับคนรวย ไมไดสนใจเรื่องธรรมะธัมโม เรื่องการศึกษา ความกาวหนา เวนไวแตมนั จะใหผลเปนลาภสักการะ เรียกวา
ตกอยูในยุคมัวเมาลาภสักการะ.... ลาภสักการะและเสียงเยินยอเปนอันตรายแกการบรรลุธรรม เปนขาศึกตอพรหมจรรย....” ทาน
พุทธทาสถึงกับเรียกขานความรูสกึ ดังกลาววา “ลัทธิเกลียดอลัชชี หรือเกลียดกรุงเทพฯ”
ปญหาภายในที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ทา นพุทธทาสประสบก็คอื การอธิบายตีความหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของสังคมไทยใน
เวลานั้น บอยครั้งที่ทานรูสกึ ไมเห็นดวย และรุนแรงถึงขั้นที่ไปดวยกันไมไดแลว อยางที่เขาสอนกันในโรงเรียน ทานเริม่ แสดงความ
คิดเห็นที่ไมเห็นดวย ทานพุทธทาสไดใชเวลาอยางมากกับการอานตำรับตำราที่หาไดงายในกรุงเทพฯ เวลานั้น ทำใหทานพบวา
ปญญาชนไทยในขณะนั้นไดมีความเคลื่อนไหวใหมๆ ในการอธิบายหลักธรรมทีใ่ หมและนาสนใจ ซึ่งเริ่มมีมาตั้งแตยุคสมเด็พระมหา
สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส และที่เดนๆ ในยุคหลังจากนั้นอีก 4 ทานมี น.ม.ส. พระองควรรณฯ ครูเทพ และหลวง
วิจิตรฯ แตสงั คมไทยโดยเฉพาะสังคมสงฆกลับคับแคบ
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“ยุคสมเด็จพระมหาสมณเจาฯนี้ นับวาบุกเบิกมาระดับหนึ่งแลว ขยับเปลี่ยนแปลงขึ้นมาไมนอยเลย แตมันไมมคี นสานตอ ....มันไป
ยึดหลักตายตัวเทาที่สมเด็จพระมหาสมณเจาฯไดวางเอาไว สักคำหนึ่งก็ไมกลาแตะตองหรือแกไข ปญหามันมีอยูอยางนี้แหละในวง
การศาสนา.....พวกหัวเกาที่ไมยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ยงั มีอยูมาก พวกหัวใหมนั้นก็ยังไมถงึ กับจะทำอะไรไดดีจริง ชัดเจนออก
มาจนชนะน้ำใจพวกหัวเกา”
เมื่อถึงเวลานี้ ปญหาที่ทานพุทธทาสครุนคิดอยางหนักก็คอื
“เรื่องจะทำพุทธศาสนาใหมันบริสุทธิ์ ใหมันถูกตองอยางไร....แลวเราจะทำไดอยางไร ที่พยายามทำจริงจังอยูกค็ ือ การพยายามเขา
ใจพระธรรมในพระบาลีใหถกู ตองถึงที่สดุ ....วางเข็มวาจะตองทำอยางนี้ จะตองทำอยางนี้ คือฟนฟูการปฏิบตั ิพทุ ธศาสนาทีม่ ันสูญ
หายไปกลับมา”
ทานพุทธทาสพบวา กรุงเทพฯไมใชสถานที่สำหรับภารกิจการสืบคนพระศาสนาที่แทจริง “มันถูกบีบบังคับใหอยูไมไดที่กรุงเทพฯ
มันไมมีทางจะทำอะไรได ถาจะทำอะไร มันตองออกมาบานนอก ....อยูกรุงเทพฯมันจำกัด ทำอะไรไมไดกก็ ลับเขาปา”
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จากจดหมายฉบับสำคัญของทานพุทธทาสไดเขียนถึงนายธรรมทาส โยมนองชาย ในชวงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของ
ทานไวดงั นี้
“ฉันจะออกจากกรุงเทพฯ....เปนการออกครั้งสุดทาย และตั้งใจจะไปหาที่สงัดปราศจากการรบกวนทั้งภายนอกและภายในสักแหง
หนึ่ง เพื่อสอบสวนคนควาวิชาธรรมที่ไดเรียนมาแลว.... ฉันก็มืดแปดดาน ไมรูวา จะไปขออาศัยสถานที่ที่ไหนเพื่อการศึกษาของเรา
จึงจะเหมาะ นอกจากบานเราเอง และไมมีที่ไหนนอกจากบานเราคือที่พุมเรียงกอนที่อื่น จึงจำเปนตองขอความชวยเหลือรบกวนใน
บางอยาง คือตองมีผูชวยใหไดโอกาสเรียนมากที่สุด ....ขาวที่ใสบาตรจะคลุกน้ำปลาเสียสักนิดก็จะดี ลูกศิษยของพระพุทธเจาจะไม
รบกวนอยางอื่นอีกเลย”
ปลายป พ.ศ.2474 ทานพุทธทาสออกจากกรุงเทพฯ เดินทางกลับสูพุมเรียงบานเกิด และรวมกับคณะอุบาสก 4-5 คนออกสำรวจ
ไมนานนัก ไดพบวัดรางชื่อวัดตระพังจิก จึงไดทำที่พักงาย ๆ ภายในอุโบสถหลังองคพระพุทธรูป และนีค่ ือจุดเริ่มตนของ
การกอกำเนิดขบวนการแสวงหาเพื่อเขาถึงและสืบสานแกนแทของพระพุทธศาสนา ซึ่งรูจักกันตอมาในนาม สวนโมกขพลาราม และ
ธรรมทานมูลนิธิ
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บทที่ ๓
ฟ้าสางแห่งสวนโมกขพลาราม
พุทธทาสภิกขุเดินทางเข้าไปพำนักที่วัดร้างที่พม
ุ เรียง ซึ่งเรียก
ตามชื่อสระใหญ่ภายในบริเวณวัดว่า “วัดตระพังจิก” เมื่อวันวิสาขบูชาที่
๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ อันอาจถือได้ว่า เป็นวันเริ่มต้นแห่งสวน
โมกขพลาราม
วัดตระพังจิกแม้ครั้งหนึ่งจะเป็นวัดสำคัญระดับวัดเจ้าคณะเมือง
แต่เมื่อถูกทิ้งร้างไปนานถึง ๘๐ ปี ป่าได้เข้าปกคลุม เหลือสิ่งปลูกสร้าง
เพียงเพิงหลังคาสังกะสีที่สร้างคลุมพระประธาน และบ่อน้ำที่ยังพอใช้
สอยได้
“ที่พักของเราก็ทำเป็นเพิงต่อออกไปจากหลังพระพุทธรูป พาด
จากขื่อแล้วต่อออกไป มุงด้วยจาก กั้นด้วยจาก นอนด้วยแคร่ มีเสาค้ำ
กว้างยาวพอนอนพอดี พื้นก็เป็นพืน
้ ดิน….แลดูแต่ไกลเหมือนกับโลงศพ”
ชีวิตพระป่าที่อยู่องค์เดียวในป่ารกร้างที่แน่นทึบ มีเพียงผ้าครองกาย ๓
ผืน บาตร ตะเกียงน้ำมัน และหนังสือ ๒-๓เล่ม ท่านพุทธทาสอยู่กับสัตว์
ป่าน้อยใหญ่สารพัด ความไม่ค้น
ุ เคย ความมืด ความเงียบ ความหวาด
กลัวภัย เป็นหน้าด่านแรกของการเรียนรู้ที่สำคัญ “ตอนแรก ๆ พระพุทธ
เจ้าก็แย่เหมือนกัน ท่านว่าป่านี้เหมือนริบเอาจิตใจไปหมดเลย” เพียงช่วง
เวลาสั้น ๆ ท่านพุทธทาสใช้หลักปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเอาชนะความ
กลัวได้ และท่านก็พบกับความสบาย ความคล่องตัว ความมีอส
ิ ระ
และ“เกิดความรู้สึกใหม่ ๆ ขึ้นมากหลายเหลือที่จะขีดเขียนไว้หมดสิ้นได้
ภาพอันเต็มไปด้วยความหมายลึก ๆ และปัญหายาก ๆ เหล่านี้
ธรรมชาติมใี ห้โดยพร้อมมูล”
เป็นเวลาสองพรรษาที่ทา
่ นพุทธทาสอยู่องค์เดียว ใต้เพิงพักหลัง
องค์พระซึ่งท่านได้ยอ
้ นกลับสู่วิถีปฏิบต
ั ิของพระพุทธเจ้าในยุคพุทธกาลที่
หาอ่านจากในพระไตรปิฎก ท่านได้สม
ั ผัสพบสิ่งใหม่ ๆ ทั้งศึกษาค้นคว้า
จากคัมภีร์หรือตำรา และจากการคิดนึก ตีความ ท่านพุทธทาสได้เขียน
เล่าไว้วา
่ “ความรู้ท่ไ
ี ด้มาจากการเคยผ่านมาทางจิตของตนนั่นเอง กับ
ความรู้ท่ค
ี าดคะเนเอาตามหลักเกณฑ์ในตำรานั้นยังไกลกับอยู่ไม่น้อย.....
การอ่านข้อความในพระไตรปิฎก ส่วนมากที่กรุงเทพฯได้รสชาติจับใจ
น้อยกว่าในที่สงัดในป่า ตั้ง ๔-๕ เท่า....การขบความบางอย่าง หรือส่วน
มากที่สด
ุ ทำในป่าขบได้เป็นคุ้งเป็นแควติดต่อกันเป็นสาย...”
ความรู้และคิดนึกทีค
่ น
้ พบได้สั่งสมมากขึ้น นำไปสู่ความ
ปรารถนาในการเผยแพร่แบ่งปันสู่สาธารณะ โดยความร่วมแรงร่วมใจ
ของคณะธรรมทาน ซึ่งนำโดยนายธรรมทาสโยมน้องชายของท่าน จัด
ทำหนังสือพิมพ์ฉบับรายไตรมาสในชื่อ พุทธสาสนา เริ่มตีพม
ิ พ์เผยแพร่
ในปีพ.ศ. ๒๔๗๖ หนังสือฉบับนี้เป็นการเปิดตัวแนวคิดและกิจกรรมของ
สวนโมกขพลาราม และคณะธรรมทานสู่ผ้ค
ู นทั่วประเทศ ท่านพุทธ
ทาสและสวนโมกข์จึงเริ่มเป็นที่รจ
ู้ ก
ั จับตา ติดตาม ของผู้ใส่ใจในพระ
พุทธศาสนา ภารกิจของท่านจึงมากขึ้นและหนักขึ้น งานเขียนบทความ
งานเทศน์ท้งั ในพื้นที่และต่างถิ่น การต้อนรับสหายทางธรรมจากแดน
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ไกล สวนโมกข์ตอ
้ งขยายกุฏแ
ิ ละเรือนพักด้วยความจำเป็น ควบคู่ไปกับ
การค้นหาขบคิดและตีความหัวข้อธรรมใหม่ ๆ และงานเผยแผ่สู่
สาธารณะด้วยสื่อที่ท่านมีอยู่ คืองานหนังสีอและการเทศน์ ซึ่งภารกิจนี้
ท่านพุทธทาสบัญญัตค
ิ ำขึน
้ ใหม่วา
่ การบันลือธรรม อย่างไรก็ตามการ
เริ่มต้นของขบวนการสวนโมกข์เป็นเพียง“งานเล็ก ๆ ทำกันแบบป่าๆ ทำ
แบบบ้านนอก ๒-๓ คนทำ ทำกันกลางป่ากลางทุ่ง..........เป็นของแปลกมาก
สำหรับประชาชน หนังสือพิมพ์ พุทธสาสนา บ้า ๆ บอ ๆ ออกที่บ้านนอก
มันมีอะไรที่ไม่นา
่ จะเป็นไปได้”
ปีพ.ศ. ๒๔๗๘ เมื่อทางรถไฟสร้างมาถึงไชยา ตลาดใหม่เกิดขึ้น
ใกล้สถานีรถไฟ เพื่อความสะดวกในการทำงาน คณะธรรมทานได้ย้าย
ที่ตงั้ มาอยู่ตลาดใหม่ นอกจากทำงานด้านหนังสือแล้ว คณะธรรมทาน
ยังขยายห้องอ่านหนังสือ จัดเทศน์ประจำทุกวันพระ ต่อมาได้สร้างหอ
สมุดธรรมทานเพื่อใช้เป็นทีเ่ ก็บหนังสือสำหรับค้นคว้า และได้สร้าง
สโมสรธรรมทานซึ่งเป็นเรือนไม้ขนาดใหญ่ เพื่อใช้เป็นที่ประชุมอบรม
ในกิจกรรมของคณะธรรมทาน และด้วยเหตุที่เรือนสโมสรธรรมทาน
ต้องใช้ไม้จำนวนมาก จึงมีการออกสำรวจป่าเพื่อหาไม้มาปลูกสร้าง
เป็นปฐมเหตุให้ทา
่ นพุทธทาสค้นพบบริเวณทีเ่ รียกว่าด่านน้ำไหล เชิง
เขาพุทธทอง ซึ่งมีสภาพเป็นป่าที่สมบูรณ์มีธารน้ำไหลผ่าน มีเนินเขา
อยู่กลาง บริเวณยอดเขามีร่อยรอยของพุทธสถานที่เก่าแก่ถงึ ยุคศรีวช
ิ ย
ั
ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๔๘๖ จึงมีการซื้อผืนดินบริเวณเชิงเขาพุทธทอง
๙๐ ไร่ (ต่อมาขยายพื้นที่รวมได้ ๓๑๐ไร่) เพื่อก่อตั้งเป็นอารามแห่งใหม่
และขยับขยายกลายเป็นสวนโมกขพลารามในปัจจุบัน แต่โดยนิตินย
ั นั้น
จดทะเบียนอารามแห่งนี้ในชื่อ วัดธารน้ำไหล ท่านพุทธทาสเล่าถึง
สภาพสวนโมกข์แห่งใหม่ในยุคบุกเบิกว่า “คนแถบนี้ลา
้ หลังที่สุดของ
ไชยา....สัตว์ปา
่ ยังเหลืออยู่ตามสมควร กวางมีเขาตัวเกือบเท่าม้า....ตอน
เช้าก็มักจะพบรอยเสือตามทางหน้าวัด ผมบิณฑบาตก็เดินตามรอยเสือ”
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ท่านพุทธทาสเริม
่ มาอยู่ท่ส
ี วนโมกข์แห่งใหม่ในปีพ.ศ.๒๔๘๗ ท่าน
ยังคงยืนหยัดงานเผยแผ่พระศาสนาของท่านอย่างต่อเนื่อง และยึดถือ
เป็นงานหลักสำคัญที่สุด ควบคู่ไปกับการสร้างสวนโมกข์แห่งใหม่ตาม
ความฝันที่วาดขึ้น

แทรกภาพ กุฏิหลักของท่านพุทธทาสที่สวนโมกข์แห่งใหม่ เป็นกุฏิไม้

สองชั้น เดิมทีหลังคามุงจาก
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แทรกภาพ
โรงธรรม เรือนไม้ขนาดใหญ่ สร้างขึน
้ โดยการขุดภูเขาขนย้ายก้อนหิน
ออก ก่อนที่จะปรับพื้นดินเพี่อสร้างศาลาโรงธรรม

img6723
แทรกภาพ การขนย้ายก้อนหินขุดภูเขาสร้างโรงธรรมด้วยแรงงานชาว
บ้าน ซึ่งท่านพุทธทาสรับว่าเป็นหนี้บุญคุณชาวบ้านอย่างมหาศาล
เพราะไม่รจ
ู้ ะตอบแทนอะไร วิชาความรู้เขาก็ไม่ตอ
้ งการ เงินทองก็ไม่มี
ให้
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แทรกภาพ
ธรรมนาวา เรือ ๒ ลำสร้างเป็นที่เก็บน้ำฝน ลำเล็กดาดฟ้าทำเป็นสวนหิน
แบบเซน ลำใหญ่ช้น
ั บนใช้เป็นห้องประชุม เป็นทีแ
่ สดงเทศนาในยามฝน
ตก และยังใช้เป็นที่พก
ั ของพระที่จาริกมา

bw00630

bw00751
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แทรกภาพ
โรงมหรสพทางวิญญาณ หรือเรียกกันสั้น ๆว่า โรงหนัง สร้างเพื่อสอน
ธรรมแก่ประชาชนวงกว้างที่แวะมาเยือน ท่านพุทธทาสเคยกล่าวไว้ว่า
โรงมหรสพทางวิญญาณมีความจำเป็นยิ่งกว่าโบสถ์วิหาร “สิ่งก่อสร้าง
ต่าง ๆ ในสวนโมกข์ ถ้าไม่นับการสร้างหนังสือแล้ว โรงหนังดูจะเป็นสิ่ง
ที่ให้ประโยชน์มากที่สด
ุ แก่ประชาชน”

bw00810
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อุโบสถ ของวัดธารน้ำไหลหรีอสวนโมกขพลารามนั้นเน้นความเรียบ
ง่ายและประหยัด คล้ายครั้งพุทธกาลมากที่สุด คือไม่มีอาคาร กำหนด
ใช้ลานดินบนยอดเขาพุทธทองบริเวณซากฐานเจดียเ์ ก่ายุคศรีวิชย
ั ปรับ
พื้นยกระดับเป็นเขตวิสงุ คามสีมาเพื่อพระภิกษุสงฆ์ประกอบสังฆกรรม
โดยได้รับอนุญาตถูกต้องโดยสมบูรณ์

bw0785
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แทรกภาพ
ลานหินโค้ง สร้างขึ้นเพื่อรองรับการเลี้ยงพระในสมัยพุทธกาล ที่พระ
สงฆ์ฉันจังหันบนพื้นดิน ลานหินโค้งจึงเป็นจุดกำเนิด ประเพณีตักบาตร
สาธิต “ความคิดเรื่องหินโค้งก็ค่อย ๆ เข้ามา จำไม่ได้แล้วว่าความคิด
ฟักตัวขึ้นอย่างไร แต่เราชอบโค้ง พระจันทร์ครึ่งซีก มันสวยกว่าเป็น
ศิลปะกว่าทื่อ ๆ แล้วก็สะดวก ประธานสงฆ์นั่งตรงกลางสามารถเห็น
องค์อื่น ๆ หมด”

bw0363 ภาพถ่ายเดี่ยว
แทรกภาพ
อวโลกิเตศวร พระโพธิสต
ั ว์ “ผู้เพ่งมอง” และปกป้องคุ้มครองสรรพ
สัตว์ด้วยพระกรุณา ตามคติมหายาน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยรุ่งเรืองในถิ่นไชยา
อวโลกิเตศวรองค์น้น
ี ับว่างามที่สด
ุ และยังประดิษฐานอยู่ในไชยาเมื่อ
ครั้งโบราณ ท่านพุทธทาสจึงให้ความสำคัญนำมาสร้างใหม่เป็น
สัญลักษณ์ท่โ
ี ด่ดเด่นของสวนโมกข์
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แทรกภาพ
ศาลาธรรมโฆษณ์ ท่านพุทธทาสสร้างอาคารหลังนี้ไว้เพื่อเตรียมไว้
เป็นอนุสรณ์ของตัวท่านเอง “เป็นที่รวบรวมงานหนังสือของเราเอง เป็น
ที่รวบรวมผลงานทั้งหมดที่มอ
ี ยู่ รวมทั้งเทปบันทึกเสียงด้วย แล้วก็ไว้
บรรจุศพด้วย พอเราตายแล้วเอาไว้ในนั้น ใต้ฐานพระพุทธรูป....คนแต่ง
หนังสือกับหนังสือมันก็ควรอยูด
่ ว
้ ยกัน....ศาลาธรรมโฆษณ์เป็นที่รวบ
รวมผลงานไว้เป็นหลักฐาน ว่าได้ทำงานไว้ในโลกนี้กี่มากน้อย”
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สวนโมกขพลาราม สร้างขึ้นจากความคิดและจิตนภา
พของท่านพุทธทาส เพื่อเป้าประสงค์หลักเป็นสถานที่ที่โน้มนำให้ผู้คน
ได้เข้าถึงแก่นแท้แห่งพุทธธรรมของพระพุทธเจ้า สิ่งปลูกสร้างทั้งมวลจึง
เน้นหนักที่ประโยชน์สูงสุดในการเผยแผ่ธรรม ท่านพุทธทาสได้เล่าไว้ว่า
“จะทำอะไรก็ทำ ให้มเี หตุผลที่สุด ทำให้ประหยัดที่สุด คุ้มค่าที่สุด ที่จำ
เป็นต้องจ้างจึงจ้าง ทีจ
่ ำเป็นต้องซื้อจึงซื้อ ทำในนามของสวนโมกข์หรือ
ส่วนตัว เสร็จแล้วก็ยกให้เป็นของวัด....ไม่เคยฝัน ไม่เคยคิด ไม่เคยกะ
แผนการอะไรมากมาย ทำตามความคิดนึกชั่วขณะ....ตอนแรกมันหวัง
อยู่กระต๊อบเล็ก ๆ มันไม่มภ
ี าพตึกอะไรแบบนี้ แต่เหตุการณ์มน
ั บังคับ
ให้ตอ
้ งทำ ปรารภประโยชน์ของประชาชน”

8

www.buddhadasa.in.th

ภาพประกอบช่วงต้นบท

๑ ดอกโมก ดอกพลา
ต้นโมกมัน และต้นพลา เป็นไม้ยน
ื ต้นขนาดกลาง ที่มีมากในวัดตระพัง
จิก เป็นที่มาแห่งชื่อวัดที่ทา
่ นพุทธทาสตั้งขึ้นใหม่ จากต้นโมก ต้นพลา
และอาราม จึงกลายเป็นสวนโมกขพลาราม ซึ่งมีความหมายว่า สวนอัน
เป็นสถานที่กอ
่ เกิดพลังแห่งความหลุดพ้น
แทรกข้อความ ตีกรอบ หนึ่งหน้า แยกต่างหาก
“เรื่องชื่อสวนโมกข์นี่....ฟลุคที่ว่ามันมีต้นโมกและต้นพลาที่สวนโมกข์
เก่านั่น ต้นโมกนี่ยงั อยู่ท่ห
ี น้าโบสถ์หลายต้น และต้นพลาก็มีอยู่ทั่วๆ ไป
ต้นโมกกับต้นพลา เอาโมกกับพลามาต่อกันเข้า มันก็ได้ความเต็มว่า
กำลังแห่งความหลุดพ้น พลังแห่งความหลุดพ้น ส่วนคำว่าอารามย่อม
ธรรมดา แปลว่าที่ร่มรื่น ทีร
่ ื่นรมย์” เมื่อมันฟลุคอย่างนี้ มันก็ออกมา
จริงจัง ตรงกับความหมายแท้จริงของธรรมะ วัตถุประสงค์กค
็ ือโมกข์
สถานที่อน
ั เป็นพลังเพือ
่ โมกขะ ก็เหมาะแล้ว....มีความหลุดพ้นเป็นวัตถุ
ที่พงุ ประสงค์ จึงเกิดวัดชนิดที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดความหลุดพ้น เรียกว่า
โมกขพลาราม”
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๒ สภาพสระตระพังจิกสมัยที่ทา
่ นพุทธทาสยังอยู่ท่น
ี ั่น (bw0093 )

๓ เพิงสังกะสีท่เี ดิมชาวบ้านสร้างคุม
้ พระประธานวัดตระพังจิก ซึ่งร้างอยู่
ท่านพุทธทาสพำนักอยู่บริเวณหลังพระพุทธรูปเมื่อแรกเข้าไป
พระพุทธรูป (img6722)
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๔ กุฏห
ิ ลังแรก สร้างขึ้นเมื่อเริ่มค้นคว้าและทำงานหนังสืออย่างจริงจัง
หนังสือ ตามรอยพระอรหันต์ พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ และอีกเป็น

จำนวนมาก เขียนบนกุฏห
ิ ลังนี้ (img6718 )
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๕ สภาพอุโบสถสวนโมกข์พุมเรียง ถ่ายเมื่อราวปี พ.ศ.๒๕๓๕.(bw01126)

๖หนังสือพิมพ์ พุทธสาสนา ฉบับปฐมฤกษ์ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๖ (ภาพ
ที่แสดงเป็นฉบับตีพิมพ์
ครั้งที่สอง) (img6459)
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๗ หนังสือ ตามรอยพระอรหันต์ ท่านพุทธทาสทยอยเขียน ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม ๒๔๗๕ โดยเริ่มคำ “ประณมพจน์” และประกาศใช้นาม “พุทธ
ทาส” เป็นครั้งแรก แต่ในปีแรกนั้นยังไม่ได้ตพ
ี ม
ิ พ์ ปีตอ
่ มาจึงเริ่มทยอย
ตีพิมพ์ในหนังสีอพิมพ์ “พุทธสาสนา” และหลายปีต่อมาคือ ปี พ.ศ. ๒๔๙๕
คณะธรรมทาน จึงรวมพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก ต่อมาสำนักพิมพ
์ “สุวิชานน์” จัดพิมพ์ขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ และ ๒๕๐๑
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๘ (img7103) สำนักงานคณะธรรมทาน เป็นทั้งบ้านและสำนักงาน ตั้งอยู่

ริมทางรถไฟ ตลาดไชยา

๙ (img6661) หอสมุดธรรมทาน ภายในวัดชยาราม ท่านพุทธทาสเคยใช้
เก็บหนังสือเพื่อค้นคว้าเขียนหนังสือ ในช่วงพ.ศ. ๒๔๘๒-๒๔๘๙
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๑๐ สโมสรธรรมทาน สร้างในปีพ.ศ. ๒๔๘๕ การเข้าป่าหาไม้มาสร้าง
อาคารสโมสรเป็นสาเหตุให้พบด่านน้ำไหล ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนโมกข์
ปัจจุบน
ั
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บทที่ ๔
ระบือธรรม
นับจากวันวิสาขบูชา วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๕ ทีพ่ ระมหาเงื่อม อินฺทปฺโญไดต้งั ปณิธานในความเปน “พุทธทาส” พรอมกับการกอกำเนิดขึ้นของสวน
โมกขพลารามจากวัดรางตระพังจิก ที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา พระหนุมวัยเบญจเพสไดอาศัยรมวิเวกแหงวนาละแวกบานเกิดแหงนั้น เปนเสมือนหองทดลองศึกษา
ปฏิบตั คิ นควาวิทยาศาสตรทางจิตวิญญาณอยางเขมขน ทานมิไดศึกษาปฏิบัติคนควาชีวิตดานในของตนเองตามลำพังกลางปาดงเทานั้น หากยังพยายามสื่อสารแลก
เปลี่ยนความรูความเขาใจทางธรรมะกับโลกภายนอกอยูตลอดเวลา ดว ยการออกหนัง สือพิม พ “พุท ธสาสนา” รายตรีมาส มีน ายธรรมทาส พานิช นอ งชาย รับ เปน
บรรณาธิการ สวนตัวทานเองทำหนาที่เปนนักเขียนเกือบตลอดทั้งเลมในชวงแรกๆ ทั้งยังมีลิขติ ติดตอกับนักศึกษาพุทธศาสนาทานอื่นๆ ที่แมไมเคยรูจ กั เห็นหนากันมากอน
ยกตัวอยาง เชน ศาสตราจารย สัญญา ธรรมศักดิ์ เมื่อครั้งยังเปนนักเรียนกฏหมายที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษที่อยูมาวันหนึ่งในป ๒๔๗๖ ก็ไดรบั ลิขติ
ฉบับหนึ่งจากพุมเรียง ไชยา ลงนาม อินฺทปฺโญภิกขุ บอกวายินดีที่ไดอา นบทความของนักเรียนอังกฤษเรือ่ งคณะมหาโพธิสมาคมแหงลังกาที่สงมาตีพิมพในหนังสือ “ไทย
เขษมรวมขาว” ที่เมืองไทย ทั้งยังแนะนำตนเองวา ทานกับพรรคพวกไดตั้งคณะธรรมทานขึ้นที่ไชยา ทำงานเผยแพรแกนพระพุทธศาสนาคลายๆกับคณะมหาโพธิสมาคม
ตอมาไมนาน ในป ๒๔๗๖ นั้นเอง ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถท้งั สองทานนั้นก็ไดโคจรมาพบกันที่วัดบวรนิเวศวิหารในกรุงเทพฯ เพื่อฟงปาฐกถาธรรมของพระ
โลกนาถ พระภิกษุชาวอิตาเลียน โดยทานเนติบัณฑิตหนุมทำหนาที่เปนลามแปล ในครั้งนั้นพระโลกนาถแลเห็นแววธรรมกถึกของพระภิกษุหนุมจากไชยาถึงกับชักชวนเขา
รวม “กองทัพธรรม” ไปเผยแพรพระพุทธศาสนาในยุโรป แตทานอาจารยพทุ ธทาสปฏิเสธโดยภายหลังไดเขียนบทความลงหนังสือพิมพ “ประชาธิปไตย” ฉบับวันที่ ๒๔
ธันวาคม ๒๔๗๖ ภายใตนามปากกา “เปรียญเด็ก” มีความตอนหนึ่งวา

“…พระโลกนาถไดเดินทางมาชักชวนพระภิกษุสยามที่มคี วามศรัทธา ยอมเสียสละออกเดินธุดงคไปเผยแพรศาสนาที่กรุงโรมและเยรุซาเล็ม และเที่ยวไป
.

รอบโลก ขาพเจาเปนผูมีความเสียสละทุกอยางผูหนึ่ง แตทำไมขาพเจาจึงไมไปกับพระโลกนาถหรือไปกับพระโลกนาถไมได… ขาพเจาไมเลื่อมใสในพระโลกนาถเฉพาะ
อยางหนึ่งคือ การที่ทานตั้งนามตัวเองวา “โลกนาถ” ซึ่งเปนนามที่หมายเอาพระพุทธเจาจำพวกเดียวเทานั้น ถาใจของขาพเจาเชื่อวาทานรูปนี้เปนพระพุทธเจา ขาพเจาจะ
ไปกับทานทันที แตบัดนี้ยงั ไมเชื่อ ทำใหเกิดความรังเกียจเล็กนอย ทั้งบางคราวยังลังเลวาเราควรรอดูการกระทำของผูท ี่อางตัวเปนพระอรหันตโดยออมผูนี้ไปกอนจะดีกวา
กระมัง”
ทานอาจารยพทุ ธทาสจึงมุงมั่นทำงานตามรอยพระอรหันตในทุงนาปาดงที่สวนโมกขตอไป แตหนังสือพิมพ “พุทธสาสนา” ไดแผอิทธิพลตอปญญาชนคนชั้น
นำทางความคิดของสังคมไทยในเวลานั้นเกินความคาดหมาย โดยเฉพาะตอบุคคลในวงการกฎหมายและผูพิพากษาที่สำคัญ ไดแก

(

)

พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ วงค ลัดพลี ผูที่ทานพุทธทาสถือวาเปน “สหายธรรมทานหมายเลขหนึง่ ” ที่นอกจากจะสนับสนุนทุนรอนในการพิมพเผยแพร
งานของทานแลว ทานเจาคุณลัดพลีฯ ยังเปนเพือ่ นนักศึกษาของทานทางดานบูรพวิท ยา ซึ่งนอกเหนือไปจากเรื่องราวของพุทธศาสนาแบบเถรวาท อัน ไดแก เซน เตา
กฤษณามูรติ รวมทั้งสวามีวเิ วกนันทะ เปนตน กลาวไดวา งานแปลคัมภีรเวยหล่างของฝายมหายานที่ทานอาจารยเนรมิตออกมานั้น ไดรับแรงกระตุนสำคัญจากสหาย
ธรรมทานหมายเลขหนึ่งผูนี้เอง

(

)

พันธมิตรทางธรรมสำคัญอีกทานหนึ่ง คือ พระดุลยพากยสวุ มัณฑ ปณฑ ปทมสถาน เปนขาราชการตุลาการระดับสูงคนแรก ที่ไปเยีย่ มสวนโมกขพุมเรียง

-
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ในยุคที่เพิง่ กอตั้งได ๑ ๒ ป ทานผูน้ไี ดรับการยกยองจากทานอาจารยพุทธทาสวาเปนทั้ง “สหายเผยแพรธรรม” “สหายนักศึกษา” และ “สหายกิจกรรม” ผูเปนกำลังสำคัญ

(

รวมกับพระยาลัดพลีฯในการเผยแพรธรรมะแนวสวนโมกขสปู ญญาชนในกรุงเทพฯ โดยเริ่มจากการติดตอประสานกับกลุมบุคคลผูกอ ตั้งพุทธธรรมสมาคม ตอมาเปลี่ยน

)

(

)

(

)

ชื่อเปนพุทธสมาคมแหงประเทศไทย ในป ๒๔๘๔ ไดแก หลวงประดิษฐมนูธรรม ปรีดี พนมยงค หลวงสิริราชไมตรี จรูญ สิงหเสนี หลวงวรพากยพนิ จิ และพระราช
ธรรมนิเทศ เพี่อเตรียมการใหพระบานนอกจากไชยาขึ้นมาแสดงปาฐกถาธรรมในเมืองกรุงฯ

การเปดฉากระบือธรรมตามแนวสวนโมกขตอ ชาวกรุงเทพฯเปนครั้งแรกในป ๒๔๘๓ นั้นทานพุทธทาสไดเตรียมการไปอยางดี ปฐมปาฐกถาครั้งนั้นชื่อวา “วิถี
แหงการเขาถึงพุทธธรรม”
ดูเหมือนทานพุทธทาสจะทราบดีวาสิ่งที่ทา นพูดจะเปนเสมือนระเบิดปรมาณูทางจิตวิญญาณที่จะมากระทบตอกรอบความคิดของชนชั้นนำในกรุงเทพฯ ที่คุน
เคยกับการตีความคำสอนพุทธศาสนาตามแบบจารีตประเพณี ทานจึงกลาวเกริ่นนำกอนแสดงปาฐกถาธรรมครั้งนั้นวา

“

กอนแตที่จะกลาวถึง วิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรมไดอยางไร สืบไปนั้น ขาพเจามีความจำเปนจะตองขอความรวมมือจากทานผูฟงทั้งหลายสักอยางหนึ่ง สิ่ง
นั้นก็คอื นอกจากจะขอใหทา นทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟงอยางถี่ถวนแลว ยังจำเปนที่จะตองยืนยันตอทานทั้งหลายวา การที่จะเขาใจพุทธธรรมใหไดจริงๆนั้น ทานผูฟง จะตอง
เพิกถอน ทำลายลางความคิดนึก ความยึดถือ หรือความรูสกึ อันปวนอยูในใจของทานทั้งหลายออกไปเสียใหหมดกอน แมที่สดุ แตความรูสกึ แปลกใจประหลาดใจในถอย

,

คำที่ขา พเจากำลังกลาวนี้ก็ดี ความรูสกึ และความเห็นที่ทานมีอยูในทางธรรมหรือลัทธินิกาย วงการสมาคม ยอมมีหลักปรัชญาอยางใดอยางหนึ่งประจำอยู ซึง่ ครอบงำอยู

,

ในจิตใจของทานทั้งหลายมาแตกาลกอนนั้น ในบัดนีข้ อใหเก็บไวกอ น เพียงแตใหทา นทั้งหลายกระทำตนเปนกลาง ปราศจากเสียซึ่งความเห็นดวยหรือยอมรับ ปราศจาก

,

เสียซึ่งความเพงแตจะคัดคานหรือปฏิเสธ ขอใหฟง ดวยน้ำใจที่เปนกลาง ก็อาจจะเขาใจขอความที่ขาพเจาจะกลาวไดเปนอยางดี
อันการที่จะมองโลกในดานใน เพื่อใหเห็นพุทธธรรมนั้น เราจะตองใชเครื่องมือที่เปนอินทรีย ชั้นพิเศษ
อินทรียธรรมดา กลาวคือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ตามธรรมดานั้น ไมมกี ำลังพอ อินทรียช ้นั พิเศษนัน้ ไดแก ปญญา และตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ที่ควบคุมไว
ไดภายใตอำนาจของปญญา มิใชชนิดทีถ่ กู ตัณหาใหติดแนนอยูกับโลก กิรยิ าที่มองในดานในนั้น ไดแก มองใหทะลุโลกอันประกอบไปดวยฉากที่สวยงาม ซึ่งสามารถจะจับ
เอาใจของสัตวใหหยุดชะงักติดอยูเพียงนัน้ ”
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และทานอาจารยยงั สรุป “วิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม” ไววา

“

พุทธธรรม หรือ “สิ่ง” สิง่ หนึ่งซึง่ พระพุทธองคทรงคนพบ ก็เปนสิ่งที่มีความพรอมอยูในที่ทวั่ ไป พรอมที่จะเขาสัมผัสกับจิตซึ่งปราศจากโลกิยธรรมอันหุมหอ
เชนเดียวกับที่วา เมื่อลอกเปลือกออกมาเสียแลว อากาศขางนอกยอมสัมผัสกับสิ่งทีเ่ ปนภายในได นั่นเอง การเขาถึงพุทธธรรมจึงมีใจความสำคัญอยูที่วา จงทำลายเปลือก
หุมหรือกรงหรือบวง อันรึงรัดนั้นๆเสียใหแหลกลาญ”
แลวการณก็เปนไปตามความคาดหมาย ชวงเวลา ๒ ชั่วโมง ๑๕ นาที แหงปฐมปาฐกถาคราวนั้น ไดกลายเปนชั่วโมงประวัติศาสตรแหงภูมปิ ญญาพุทธแนว

Talk of the Town

ใหม ที่สรางความตื่นตะลึงในวงการพุทธบริษทั ของกรุงเทพฯเปนอยางมาก เรียกไดวา เปนที่กลาวขวัญไปทั่ว หรือ
ในยุคนั้น พรอมกับไดเปดที่
ทางใหแกคำสอนแนวสวนโมกขในสังคมไทยนับแตนั้นเปนตนมา โดยเปนที่รูจักในอัตลักษณของแนวคำสอนที่ปอกเปลือกกระพี้จารีตประเพณีพธิ ีกรรมแบบเกา รวมทั้ง
กระพี้วฒ
ั นธรรมทุนนิยมตะวันตกที่หอหุม พุทธศาสนา จนเผยใหเห็นแกนพุทธธรรมอันบริสุทธิ์ ที่จะชวยใหผูคนบรรลุถึงความจริงและนิพพานแหงชีวติ ไดในโลกนี้
ศาสตราจารยสญ
ั ญา ธรรมศักดิ์ ผูเขารวมฟงคนหนึ่งเปนประจักษพยานถึงความสำคัญของปฐมปาฐกถาครั้งนัน้ ไดเปนอยางดี

“

(

..

)

ในการแสดงปาฐกถาธรรมครั้งสำคัญของทานอาจารยท่พี ุทธธรรมสมาคม เมื่อ พ ศ ๒๔๘๓ ถาผมจำไมผิด ในหัวขอวา “วิถแี หงการเขาถึงพุทธธรรม”
นั้น เปนการชี้ทางสวางโลงโดยแทจริง และเปนนำเอาพระพุทธศาสนามาวางลงเหมือนวางแผนที่ ทำใหคนธรรมดาๆ อยางผมไดสามารถมองเห็นและสัมผัสพระธรรมเนื้อ
แท และจุดมุงหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา ไดกระจางชัดกวาแตกอนเปนอันมาก ทั้งนี้ผมรูส ึกวาเปนบุญกุศลอันยิ่งใหญท่ไี ด “รูจัก” พระพุทธศาสนาและรูสึกวาเปน
วิทยาความรูอันยิ่งใหญเหนือกวาวิทยาการใดๆ ที่ไดเรียนมาในทางโลกทั้งสิ้น และทั้งทำใหเกิดจุดมุงหมายในชีวติ ของผมดวย วาขอให “เขาถึง” พระธรรมในชาติภพนี้
ทั้งนี้คงจะไมใชเปนความที่ไดรบั สัมผัสของผมคนเดียว คงจะสัมผัสเขาถึงใจของคนอีกเปนอันมากดวย มิฉะนั้น ไฉนพุทธธรรมสมาคมจึงเขียนไวใ นคำนำ

(

หนังสือที่พิมพเปนครั้งแรกวา “ไพเราะทั้งเบื้องตน ไพเราะทั้งทามกลาง ไพเราะทั้งเบื้องปลาย” ซึ่งเปนการแสดงความรูสกึ ที่สงู ยิ่ง แตทานอาจารยพุทธทาสบอกติงภาย

)

หลังวาเขียนอยางนั้นไมชอบ เพราะไปเหมือนเขากับ คำสรรเสริญพุทธคุณไมสมควร นี้ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง ถาปาฐกถาครั้งนี้ไมซ้งึ ใจจริง ไฉนจึงมีผูขอ
อนุญาตพิมพเผยแพรครั้งแลวครั้งเลา จนมีจำนวนตั้งหลายแสนเลม และก็มบี างทานถึงกลับกลาวไววา หนังสือเลมนี้ ทำใหชีวติ เขาเปลี่ยนจากหนามือเปนหลังมือไปที
เดียว”
ในปตอๆ มาชวงระหวางและหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ทานพุทธทาสไดรบั นิมนตเปนปาฐกของพุทธสมาคมแหงประเทศไทย อันเปนที่มาของปาฐกถาชุดพุทธ

(..

)

(..

)

ธรรมอันลือชื่อ ไดแก เรื่อง “พุทธธรรมกับสันติภาพ” พ ศ ๒๔๘๙ และ “พุทธธรรมกับเจตนารมณประชาธิปไตย” พ ศ ๒๔๙๐ ทานปรีดี พนมยงค อดีตผูสำเร็จ
ราชการแทนพระองคและรัฐบุรษุ อาวุโสไดเขารวมฟงดวยความชื่นชม
ทานปรีดี พนมยงค เปนชนชั้นนำอีกทานหนึง่ ของสังคมไทยทีไ่ ดรูจกั ความคิดของทานอาจารยพทุ ธทาสผานหนังสือพิมพพุทธสาสนา และบังเกิดความเสื่อม
ใสในกิจการของสวนโมกข จึงไดนมิ นตทา นไปปรึกษาหารือกันอยางจริงจังถึงสามครั้งติดตอกัน ที่ทำเนียบทาชางของผูสำเร็จราชการแทนพระองค เพื่อดำเนินการกอตั้ง
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สถานปฏิบตั ธิ รรมแบบสวนโมกขขึ้นที่วดั พนมยงค อำเภอกรุงเกา จ พระนครศรีอยุธยา ในระหวางนั้นเปนชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ การดำเนินงานจึงหยุดชะงัก แตครั้นสิ้น
สุดมหาสงครามไมนาน ทานรัฐบุรุษอาวุโสประสบภัยทางการเมืองตองลี้ภัยไปนอกประเทศ โครงการทำสวนโมกขท่อี ยุธยาจึงเปนอันระงับไป

(..

)

อยางไรก็ตาม ปาฐกถาในชุด “พุทธธรรม” ที่เปนเรื่องสุดทาย และโดงดังที่สุดก็คอื “ภูเขาแหงวิถีพทุ ธธรรม” พ ศ ๒๔๙๑ ซึง่ กลาเสนอทัศนะวิจารณอนั คม
เฉียบวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ของชาวพุทธนั้น หากนับถืออยางไมถกู ตอง อาจจะกลายเปนภูเขาหิมาลัย กีดขวางบุคคลไมใหเขาถึงพระนิพพานได เปนเหตุใหทา น
ถูกโจมตีวารับจางคอมมิวนิสตมาพูดโจมตีพระรัตนตรัย แตดวยพลังแหงความจริงที่ทา นสื่ออยางบริสุทธิ์ใจ ทำใหพทุ ธบริษทั ผูมสี ัมมาทิฏฐิชวยออกมาปกปองทานใหพน
ภัยจากการถูกใสรายปายสี
นอกจากที่พุทธสมาคมที่มีแฟนสวนโมกขขาประจำแลว ทานพุทธทาสยังไดรบั นิมนตใหไปแสดงธรรมที่กรุงเทพฯอีกหลายแหง กอใหเกิดหัวขอธรรมะแนว

(

..

) “พระพุทธ
ศาสนาจะชวยพวกเราในปจจุบนั ไดอยางไร” ( ณ หอประชุมใหญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ .ศ. ๒๔๙๐) “ทุกขัปปนูทนกถา” หรือ “วิถีแหงการบรรเทาทุกข” (อบรมขา
ราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และศาลทีก่ รุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๙๔) “ศาสนาคือโรงพยาบาลของโลก” (ณ โรงพยาบาลสงฆ พ.ศ. ๒๔๙๖)
สวนโมกขอยางหลากหลาย ไดแก เรื่อง “ขอควรทราบเกี่ยวกับหลักพุท ธศาสนาระหวางนิก ายตางๆ” ณ สมาคมพุทธบริษัทไทยจีน ประชา พ ศ ๒๔๘๙

ทุกครั้งทีท่ านพุทธทาสขึ้นไปปาฐกถาที่กรุงเทพฯ นายกุหลาบ สายประดิษฐ นักเขียน นักหนังสือพิมพชั้นนำของเมืองไทย จะมารวมฟงแลวนำไปเขียนลงใน
หนังสือพิมพที่ทานเปนบรรณาธิการดวย

..

แตงานพูดที่เปนชุดสำคัญตอจากชุด “พุทธธรรม” ก็คอื ชุดอบรมขา ราชการตุลาการ เริ่มเมื่อป พ ศ ๒๔๙๙ ประเดิมดวยเรื่อง “ใจความสำคัญของพุท ธ
ศาสนา” ตอมาพิมพเปนเลมชื่อ “หลักพระพุทธศาสนา” และพิมพในชุดธรรมโฆษณ ชื่อ “ตุลาการริกธรรม เลม ๑” การบรรยายชุดนี้ทำตอเนื่องมาอีกรวม ๑๔ ครั้ง เปน
เวลากวา ๑๐ ป

(

)

ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศัก ดิ์ ไดเลาถึง เบื้องหลัง การนิมนตท า นพุท ธทาส ซึ่งขณะนั้นยังเปน เพีย งพระราชาคณะชั้น สามัญ ที่พระอริย นัน ทมุน ี ไป
บรรยายธรรมอบรมผูพิพากษาที่กรุงเทพฯ อยางเปนทางการ แทนที่จะนิมนตพระผูใหญท่มี ีสมณศักดิ์สูงกวานั้น

“

ที่นมิ นตทา นมา เนื่องจากราชการสั่งใหผมดำเนินการจัดอบรมผูพพิ ากษาใหเปนคนที่อยูในศีลในสัตย และที่ดีที่สดุ เทาที่จะปฏิบตั ไิ ด ผมเห็นวาคนเราที่จะดี
ที่สุดในการงานของแผนดินตองรูจกั และเขาใจพุทธศาสนา และเห็นวาไมมีใครแลวในขณะนั้นที่จะมาพูดใหผพู ิพากษานั่งฟงไดอยางนาสนใจนอกจากทานอาจารยพทุ ธ
ทาส
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ถาไปนิมนตทานเจาคุณใหญๆ ตามวัดตางๆ มา ผูพิพากษาเขาก็คงฟงดวยความเคารพ และเขาก็ไปพูดถึงเรื่องอื่นๆ ไมไดรบั อะไรเลยเพราะมันเปนธรรมดา
แตนี่ทานพุทธทาสมานี่ มาพูดเงียบกริบไปหมดทั้งหองเลย ทีหนึ่งตั้งสามสิบสีส่ ิบคน และอานุภาพของการสอนอบรมผูพพิ ากษานี่ทำใหผูพพิ ากษาผมไปบวชที่สวนโมกขกนั
เยอะเลย จนกระทั่งถึงวันหนึ่งที่ผมจวนจะออกจากปลัดกระทรวง ผมบอกวาพวกเราสรางอนุสรณกันสักอยางหนึ่ง โดยรวบรวมเงินไดไปสรางกุฏิถวาย”
เมื่องานพูดมากขึ้น งานเขียนโดยตรงก็คอยๆ ลดนอยถอยลงไป งานสวนใหญของทานที่ไดรับการตีพมิ พเปนเลมในระยะตอมา จึงเปนการเรียบเรียงมาจาก
การพูดในโอกาสตางๆ ซึ่งบางคราวไดกอ ปฏิกิรยิ าในหมูผฟู ง รวมทั้งผูรวมอภิปราย ที่นับวาฮือฮาที่สดุ เปนประวัตกิ ารณววิ าทะที่เลาขานกันมากระทั่งทุกวันนี้ คือหนังสือชื่อ

...

“วิวาทะระหวาง ม ร ว คึกฤทธิ์ ปราโมช กับ ทานพุทธทาสภิกขุ” อันเปนผลพวงมาจากการอภิปรายแบบธรรมสากัจฉากับหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ๒ ครั้งที่หอประชุมคุรุสภา

(

)

โดยครั้งแรก ปลายป ๒๕๐๖ วิวาทะกันในหัวขอ “การทำงานคือการปฏิบตั ิธรรม” โดยมีปญ
 ญาชนอาวุโสอยางนายปุย โรจนบุรานนท และนายฉันทิชย กระแสสินธุ รวม

(

)

วงอยูดวย และครั้งที่ ๒ ตนป ๒๕๐๗ เปนเรื่อง “การทำงานดวยจิตวาง”
บรรยากาศการโตวาทะกันในครั้งนั้นกลาวไดวาเผ็ดรอนพอสมควร โดยฝายเจาของคายหนังสือพิมพสยามรัฐ ไมเห็นดวยกับการสอนเรื่องจิตวาง และไมควร
นำเอาเรื่องโลกุตตรธรรมสูงๆ มาสอนชาวบาน ซึ่งนาจะรับรูเพียงแคการทำทาน รักษาศีล ๕ ยึดมั่นในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็เพียงพอแลว ทั้งยังไมรงั เกียจวาใน
วัฒนธรรมแบบไทยๆ นัน้ พุทธกับไสยควรไปดวยกันพรอมกับความเชื่อเรื่อง นรก สวรรค และการเวียนวายตายเกิด สวนฝายบรรพชิตผูเปนคูอภิปรายนั้น ทานพุทธทาส
หลีกเลี่ยงที่จะปะทะคารมกับตัวบุคคล หากยืนยันหลักการวาชาวพุทธควร “ทำงานทุกชนิดดวยจิตวาง ยกผลงานใหความวางทุกอยางสิ้น” คือการทำงานดวยจิตที่เปนอิสระ
ไมถูกครอบงำดวยวัตถุนยิ ม และความยึดติดหลงใหลในตัวตน แมแตสามัญชน เชน ชาวนาก็สามารถไถนาดวยจิตวาง ไมทำนาดวยความทุกข หรือหมายมั่นวาจะไดขา วกี่
เกวียนเพื่อเอาไปขายใชหนี้ แตปลูกพืชผลโดยทำใจวา “นกกินเปนบุญ คนกินเปนทาน”
บริบททางสังคมที่อยูเบื้องหลังวิวาทธรรมครั้งนั้น ก็คือสังคมไทยกำลังกาวเขาสูยคุ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแบบตะวันตกอยางเปนทางการ ในสมัย

(..

-

)

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ซึ่งเริม่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก พ ศ ๒๕๐๔ ๒๕๐๙ พรอมกับรณรงคคำขวัญ “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข”

(

)

ซึ่งทานพุทธทาส เห็นวาขัดตอคานิยมดัง้ เดิมของชาวพุทธที่มิใหทำงานดวยความโลภ หากทำงานเพื่อเปนปจจัยไปสูพระนิพพาน นิพพานํ ปจจโย โหตุ ดังที่ทา นได
ปรารภเปนคำกลอนไวในชวงเวลานั้นวา
อันการงาน คือ คาของมนุษย
ของมีเกียรติท่สี ุด อยาสงสัย
ถาสนุกดวยการงาน เบิกบานใจ
ไมเทาไหร รูธรรม ฉ่ำซึ้งจริง
ตัวการงาน คือ ตัวการประพฤติธรรม
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พรอมกันไปหลายส่ำ มีคายิ่ง…

(๑ มกราคม ๒๕๐๙)

อีกชวงหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยที่สง ผลสะเทือนใหสวนโมกขตองออกมาแสดงบทบาทชี้นำทางสติปญ
 ญา คือ ชวงวิกฤตการณทางการเมือง เดือน

..

(

ตุลาคม พ ศ ๒๕๑๖ – ๒๕๑๙ แมจะเปนชวงที่ทานเริ่มอาพาธดวยโรคภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลันจนตองเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิรริ าชถึง ๒ ครั้ง ติดตอกัน

(ครั้งแรก ธันวาคม ๒๕๑๖ ครั้งที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๑๗)

(๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖) ตอมา
ไดบรรยายเปนชุดวาดวยสังคมนิยม ในหัวขอตางๆกัน ไดแก “สังคมนิยมตามหลักแหงพระพุท ธศาสนา” ( ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗) “พระพุทธเจามีอดุ มคติเปน
สังคมนิยม” (พ.ศ. ๒๕๑๘) และในวันลออายุวนั เกิดของทานในปนั้นเองทานไดบรรยายเรื่อง “สังคมนิยมชนิดชวยโลกได” (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๘)
งานบรรยายเรื่องพุทธศาสนากับสังคมนิยมดังกลาวภายหลัง ดร. โดนัลด เค. สแวเรอร ภาควิชาศาสนา วิทยาลัยสวารทมอร เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ได
ทำการศึกษาและรวบรวมตีพิมพข้นึ เปนชุดหนังสือชื่อ Dhammic Socialism (๑๙๘๕) (ธัมมิกสังคมนิยม ) ซึง่ เปนสังคมนิยมแบบที่มีพทุ ธธรรมเปนรากฐาน มิ
หลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ใหมๆ ทานพุทธทาสไดเปดฉากบรรยายเรื่อง “ประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม”

ใชสงั คมนิยมแบบตะวันตกหรือสังคมนิยมแบบมารกซิสต โดยทานกลาวถึงระบบธรรมชาติวา เปนระบบสังคมนิยม

“ในสากลจักรวาล มันก็เปนระบบสังคมนิยม ดวงดาวไมรูวา มีมากมายเทาไหรในทองฟานั้น มันอยูก นั ดวยระบบสังคมนิยม มันถูกตองอยูตามระบบของ
สังคมนิยม จักรวาลนัน้ มันจึงรอดอยูได” (สังคมนิยมชนิดทีช่ ว ยโลกได พ.ศ. ๒๕๑๘)
พรอมกัน นัน้ ทานไดย ืน ยัน หลัก การทางศาสนาวา “ทุก ศาสนาในโลกนี้เปน สัง คมนิย ม พระศาสนาทุกศาสนาตองการใหยดึ หลัก สังคมนิย ม เพื่อ เห็น แก

(

..

ประโยชนของสังคมเปนใหญ” ประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม พ ศ ๒๕๑๖

)

ขอวิจารณของทานที่มตี อ ลัท ธิเสรีนิยมทางการเมืองก็คอื “ถา จะใชอุด มคติว าเสรีน ิย ม คำวา ‘เสรีนยิ ม’ นี้ ความหมายมัน ก็เ ดิน ผิด ทางแลว เพราะคำวา

politics นี้ หมายถึง เรื่องคนมากรวมกัน ถาแยกออกเปนเสรีก็เริ่มผิดตามความหมายของเรื่อง politics ไมใชเรื่องของคนมากเสียแลว กลายเปนเรื่องของคนๆเดียว
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4
ไปเสีย… จะไมตรงกับความหมายของคำวา
มารของภูติผปี ศาจไปเลย

politics ซึ่งเปนเรือ่ งของคนมากและรวมกัน แลวมันก็จะเปน politics ปลอม politics บาป politics ของพญา

ถาเปนเสรีนยิ มในทางศาสนา ก็จะเห็นไดวาปลอดภัยแน เพราะวาเราจะตองเสรีจากกิเลส… เสรีไดมากเทาไหรก็มีโอกาสที่จะใชระบบสังคมนิยมไดมากเทา

(

..

นั้น ถาเราเสรีเหนือกิเลส ก็ไปนิพพาน” สังคมนิยมตามหลักแหงพระศาสนา พ ศ ๒๕๑๗

)

อยางไรก็ตาม งานระบือธรรมของทานพุทธทาส ทั้งที่เปนงานเขียน และงานพูดที่สมบูรณทสี่ ุด มีอยู ๒ โครงการดวยกัน คือ

.

..

๑ โครงการหนังสือชุดธรรมโฆษณ ที่ทานพุทธทาสดำริขนึ้ ตั้งแตป พ ศ ๒๕๑๑ โดยมีธรรมทานมูลนิธิ และสวนอุศมเปนผูสนองงาน มีเปาหมายที่จะรวบ
รวมงานพูด งานเขียน ของทานทั้งหมดไวเปนหลักฐาน ปจจุบนั ไดรับการตีพมิ พออกมาเกินครึ่งหนึ่งแลว จำนวนประมาณกวา ๗๐ เลม

.

๒ โครงการ “บรรยายธรรมวันเสาร” ภายในสวนโมกขเปนประจำทุกเสาร ปหนึ่งแบงเปน ๓ ภาคๆละ ๓ เดือน ยกเวนฤดูฝน การพูดแตละภาคจะไดเนื้อ

(

)

(

ความสำหรับพิมพหนังสือขนาดมาตรฐาน ๑ เลม ที่สำคัญไดแก สันทัสเสตัพพธรรม ธรรมที่พงึ สอบสวนใครครวญกอนเชื่อ โอสาเรตัพพธรรม ธรรมที่พงึ ปฏิบัติ เชน ทาน

)

(

)

(

,

(

ศีล สมาธิ นิพพาน อานาปานสติ การฝก สติโ ดยกำหนดลมหายใจ อิท ัปปจจยตา ธรรมที่เปน เหตุเ ปน ผลแบบวิท ยาศาสตร ปรมัต ถสภาวธรรม ธรรมชั้น สูง

(

)

)

ไกวัลยธรรม ธรรมทั้งปวงเปนหนึ่งเดียว เปนตน
แมทานพุทธทาสจะใชวธิ ีพูดแทนการเขียนมากขึ้น แตกม็ ไิ ดหมายความวา ทานวางมือจากงานเขียนโดยสิ้นเชิง งานหลักที่ทานไมเคยทอดทิ้งเลยตลอดชีวิต
สมณะกวา ๖๐ ป ของทานก็คือ การคนควาพระไตรปฏกบาลี และเลือกสรรเรื่องที่นา สนใจแปลออกเปนภาษารวมสมัย และหนังสือที่ทา นภาคภูมิใจที่สุดในชีวติ ของทานก็

(..

อยูในงานแปลชุดนี้ คือ อริยสัจจากพระโอษฐ งานชิ้นนี้ทา นเริ่มจับตั้งแตยุคกอตั้งสวนโมกขใหมๆ และเพิ่งมาเสร็จสิ้นสมบูรณ เมื่อชีวิตทานลวงเขาสูปจ ฉิมวัยแลว พ ศ

)

๒๕๒๗

นอกจากนี้ยังมีงานแปลอันทรงคุณคาอยางยิ่งที่ทานบากบั่นเนรมิตไว ใหแกบรรณพิภพทางพุทธศาสนาอีกสองผลงานคือ พุทธประวัติจากพระโอษฐ และ
ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ

..

กลาวไดวางานแสดงธรรมของพุทธทาสภิกขุไมวาจะเปนงานเขียน หรืองานพูด ไมวาจะมีขึ้นในสถานที่ไหน วันใด ป พ ศ ใด ก็ลวนถูกรวบรวมตีพิมพเปนเลม
อยางมาตรฐาน โดยเฉพาะหนังสือชุดธรรมโฆษณท่เี หลาศิษยานุศิษยของทานกำลังรวมแรง รวมใจ รวมสติปญญา รวมทุนทรัพย ทยอยจัดพิมพออกมาเปนเลมๆ จนกวา
จะเสร็จสมบูรณเปนเลมสุดทาย ที่จะนำไปบรรจุไวในศาลาธรรมโฆษณ อันเปนเสมือนเ สียงระบือแหงธรรมของพุทธทาส เปนเครื่องแสดงวา แมกายเนื้อของทานดับขันธไป
แลว แตกายธรรมของพุทธทาสยังอยูไปไมมตี ายตราบเทาทุกวันนี้…
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บทที่ 5 อารามอันเปนกำลังแหงการหลุดพน
"สวนโมกข" หรือ สวนโมกขพลาราม เปนทั้งชื่อของสถานที่และชื่อของขบวนการ
อภิวัฒนพระพุทธศาสนา ในยุคใกลกึ่งพุทธกาล ของทานอาจารยพทุ ธทาสภิกขุและสหายธรรม ณ
เมืองไชยา
ในมิตขิ องสถานที่ สวนโมกขคือการริเริ่ม ซึ่งสวนกระแสวัดตามแบบยุคสมัยใหม โดยปฏิเสธ
ความใหญโตหรูหรา อลังการ อันมักสิ้นเปลืองและสูญเปลา ทานอาจารยยอ นกลับไปหาตนแบบดั้ง
เดิมของวัดในสมัยพุทธกาล คือ การอิงอาศัยอยูกับธรรมชาติ โดยมักจะกลาวอยูเสมอวาพระพุทธเจา
ประสูติ ตรัสรู และปรินิพพานทามกลางธรรมชาติ วัดอันเปนสถานที่สำคัญของพุทธศาสนาจึงควร
ใกลชดิ หรืออยูกบั ธรรมชาติ และใหความเปนธรรมชาติอบรมบมเพาะธรรมใหแกผูอยูอาศัยคือพระ
ภิกษุสงฆ รวมไปถึงคฤหัสถที่เขามาศึกษาและปฏิบัติธรรมในวัด ดังนั้นสวนโมกขท้งั แรกตั้งที่ตำบลพุ
มเรียง และที่ขยับขยายมาสูสถานที่ใหมในปจจุบนั ยังตำบลเวียง ในชื่อทางการวา "วัดธารน้ำไหล"
จึงมีลักษณะโดดเดน คือเนนความกลมกลืนกับธรรมชาติ
ในยุคแรกนัน้ ที่อยูอาศัยของพระภิกษุเปนกุฏิกรรมฐานขนาดเล็กกระจายแทรกอยูในความ
สงบวิเวกของปาเขาในเขตพื้นที่วดั 310 ไร สำหรับพื้นที่สว นกลางเชน โบสถ ทานอาจารยใหสรางบน
เขาพุทธทอง เปนลานกวาง มีฟา และรมไมเปนหลังคา ตนไมเปนผนังอุโบสถ สวนโรงฉัน ศาลาโรง
ธรรม ฯลฯ ก็สรางขึ้นดวยความเรียบงาย มุงการใชประโยชนเปนสำคัญเชนกัน แมในเวลาตอมาจะ
ตองมีการขยายสิ่งปลูกสรางเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับผูคนหลากหลายที่สนใจมาศึกษาปฏิบัติธรรมมากขึ้นใน
แตละป สวนโมกขกย็ งั คงพยายามรักษาไวซึ่งหลักการของการเปนธรรมชาติใหมากที่สดุ
ยิ่งไปกวานั้น เมื่อมีสงิ่ ปลูกสรางใดในสวนโมกข ทานอาจารยกพ็ ยายามที่จะสอดแทรก
ความหมายในทางธรรมดวยเสมอ ดังเชน ธรรมนาวา (ชือ่ เต็มวา “ธรรมวารีนาอิศรกุลนฤมิตร) ศาลา
โรงธรรม (หรือศาลานางงาม) ลานหินโคง สระนาเกร ฯลฯ เพื่อใหสวนโมกขมีบรรยากาศของ
สถานที่อันเอื้อตามความหมายที่วา "อารามอันเปนกำลังแหงการหลุดพนจากทุกข"
ในดานการกอสรางของสวนโมกข ยุคแรกใชแรงงานของพระภิกษุสามเณรในวัด รวมทั้งแรง
งานของชาวบานทั้งใกลและไกลวัด ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาชวยทั้งกลางวันและกลางคืน ในบาง
โอกาสจะมีครูและนักเรียน ทหารชางมารวมกอสรางดวย ในยุคที่วดั ยังยากจน ชาวบานจะทำ
อาหารมาเลี้ยงกันเองอีกดวย อันสะทอนถึงความเลื่อมใสศรัทธาของชาวบานที่มีตอวัตรปฏิบัตขิ อง
ทานอาจารยและงานบุกเบิกการพระศาสนาของพุทธทาสภิกขุ สวนโมกข และธรรมทานมูลนิธิ
วิถชี ีวติ ในสวนโมกข ทานอาจารยเนนความเรียบงาย กินอยูสมถะ ตามหลักคิด "กินขาว
จานแมว อาบน้ำในคู นอนกุฎิเลาหมู ฟงยุงรองเพลง ฯลฯ" และถือวา “การทำงานคือการปฏิบัติ
ธรรม” โดยใหยึดหลัก "ทำงานทุกชนิดดวยจิตวาง" คือวางจากตัวตน (ตัวกู ของกู) ดังนั้นกระบวน
การศึกษาเรียนรูธรรมจึงสอดแทรกอยูในวิถีชีวิตทั้งของบปรรพชิตและคฤหัสถตลอดเวลา มิไดแยก
เปนเวลาสวนตัวกับเวลาปฏิบัตศิ กึ ษาธรรมออกจากกัน โดยมีวถิ ชี ีวติ ของทานอาจารยพุทธทาสเปนผู
แสดงใหดูถึงหลักการและหลักคิดดังที่กลาวมา รวมถึงผลแหงการปฏิบัตินั้นดวย
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ในดานวิถีชีวติ ทานอาจารยดำรงตนดวยความสมถะเรียบงายตามแบบพระปา ยึดพระวินัย
227 ขอเปนหลักอยางเครงครัด และถือธุดงควัตรบางขอเปนนิตย พระอุปฏ ฐากและผูรบั ใชงานทาน
อาจารยอยางใกลชิดจะกลาวเสมอวา ไมวา สภาพแวดลอมทางวัตถุจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคทัน
สมัยอยางไร มีความสะดวกสบายเพิม่ มากขึ้นเพียงใด เชน เมื่อถนนสายเอเชียตัดผานหนาวัด นำ
ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลายประการมาสูสวนโมกข อาทิ ขาวของเครื่องใช อาหารการกิน
ฯลฯ ทานอาจารยยงั คงเลือกที่จะดำรงองคทานดวยแบบแผนอยางเดิม คือสมถะเรียบงาย มุงการ
อยูดวยคุณคาแทมากกวาคุณคาเทียม ทานอาจารยจึงใชทรัพยากรทุกชนิดอยางประหยัดที่สดุ และ
พยายามทีจ่ ะใชใหนอ ยแมแตปจจัย 4 อีกทั้งยังเนนการอยูกับธรรมชาติเปนหลักการใหญ ทานยังคง
ใชสมุนไพรและยาตำรับไทย รวมทั้งใชวิธกี ารรักษาแบบพื้นบานในการรักษาโรคที่ทานเคยใชไดผล
ในดานของการทำงาน งานในสวนโมกขของทานอาจารยจะมี 2 สวนสำคัญ สวนแรกคืองาน
ใชแรงงาน ในวัยหนุมทานอาจารยจะทำงานกอสรางรวมกับพระเณรและชาวบานที่มาชวยงาน สิ่ง
ปลูกสรางหลายแหงในสวนโมกขสำเร็จลงไดดวยการทำงานอยางอาบเหงื่อตางน้ำของทานอาจารย
พระเณรและชาวบาน เชน ศาลาโรงธรรม โรงมหรสพทางวิญญาณ ธรรมนาวา ฯลฯ ทานอาจารย
กลาววาเหงื่อจากการทำงานเปนเสมือนน้ำมนต พุทธบริษัทจึงไมควรรังเกียจการทำงาน การใชแรง
งานหนัก และการเขาใจวาการทำงานคือการปฏิบัติธรรมดวยทางหนึ่งนั้น จะชวยขัดเกลาและฝกฝน
ตนเองใหนอมนำธรรมมาอยูในวิถชี ีวติ ไดจริง มิจำเปนที่จะตองปลีกเวลาไปหาธรรมเปนการเฉพาะ
เทานั้น
การทำงานอีกสวนหนึ่งของทานอาจารยท่สี วนโมกข คือ การเผยแผธรรมในรูปแบบตาง ๆ
ในสมัยเดิมที่ทา นอาจารยยงั แข็งแรงนั้น ทานมักเดินทางไปแสดงธรรมยังที่ตาง ๆ เชน กรุงเทพฯ ,
เชียงใหม ราชบุรี พิษณุโลก ฯลฯ และใน 14 จังหวัดทั่วภาคใต ตอมาเมื่อสุขภาพไมเอื้อตอการเดินทาง
งานเผยแผจึงปกหลักอยูท ี่สวนโมกขเพียงอยางเดียว และยังเปนงานสำคัญที่ทานอาจารยทมุ เทศึกษา
อยางสุดกำลังความสามารถใหครบบริบูรณตามหลักไตรสิกขา ทั้งดานหลักการหรือทฤษฎี (ปริยัติ)
การนำไปทดลองทำจริง (ปฏิบัติ) และนำผลทีไ่ ดประจักษ (ปฏิเวธ) มาเผยแผ ทั้งโดยการแสดงธรรม
และผานงานหนังสือ
งานเผยแผธรรมของทานที่สวนโมกขมีต้งั แตการบรรยายธรรมที่โรงฉันแกพระภิกษุในวัดหลัง
ฉันภัตตาหารเชา และการบรรยายธรรมชวงค่ำในระหวางเขาพรรษา ตอมาเมื่อมีผมู าเยือนสวนโมกข
มากขึ้น คือการแสดงธรรมแกกลุมบุคคลที่มาศึกษาธรรมที่สวนโมกข ซึ่งมีมากมายทั้งกลุมนักศึกษา
ผูพิพากษา แพทยพยาบาล ครู ฯลฯ การแสดงธรรมชุดสำคัญทีส่ ุดซึง่ ดำเนินการอยางตอเนื่อง จน
เปนเสมือนหนึง่ ประเพณีมาตั้งแต ป 2514 คือ การแสดงปาฐกถาธรรมในทุกบายวันเสารของสวนโมกข
เนื้อหาจากการแสดงธรรมที่โรงฉัน ชวงค่ำในพรรษา และบายวันเสาร ไดทำใหเกิดหนังสือ
ธรรมโฆษณ เลมสำคัญตาง ๆ ออกเผยแพรอยางตอเนื่อง เชน อิทปั ปจจยตา , ธัมมิกสังคมนิยม , อา
นาปานสติภาวนา เปนตน และการแสดงธรรมโดยการอัดเทปบันทึกเสียงเพื่อสงไปออกอากาศทาง
สถานีวทิ ยุแหงประเทศไทยในทุกเชาวันอาทิตยสัปดาหที่ 3 ของเดือน
นอกจากนี้ ทานอาจารยยังมีเวลาใหกับสนทนาธรรมกับผูมาเยือนอยูโดยตลอด ทัง้ พระภิกษุ
สามเณร ชาวบานพื้นถิ่นทั่วไป นักคิด นักเขียน นักวิชาการ ศาสนิกตางศาสนา ตลอดจน
สาธารณชนทีแ่ วะเวียนมา เพื่อกราบนมัสการทานและสัมผัสกับบรรยากาศของสวนโมกข ยิ่งไปกวานั้น
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ในบางวโรกาสผูมาเยือนนั้นก็เปนบุคคลอันสำคัญยิ่ง มีสมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระราชาคณะ พระ
บรมวงศานุวงศ องคทะไลลามะ เปนอาทิ
วิถชี ีวติ ของการอยูอาศัยและการทำงานในสวนโมกขของบุคคลตาง ๆ จึงดำเนินไปตามแบบ
อยางของทานอาจารยดว ย ในสวนของพระภิกษุสงฆคอื การทำวัตรเชาและนั่งสมาธิในเวลาประมาณ
4.00 น. และออกบิณฑบาตเมื่อฟาเริ่มสาง เมื่อกลับจากบิณฑบาตจะรวมกันทำงาน เชน ทำความ
สะอาดบริเวณวัดหรืองานอื่น ๆ ตามหนาที่ จนกระทั่งไดเวลาฉัน เมื่อฉันภัตตาหารเสร็จก็จะแยก
ยายกันไปทำงานตามหนาที่ตอ งานในสวนโมกขแตละยุคแตละชวงจะแตกตางกันไป ในชวงของการ
กอสรางอาคาร สถานที่สำคัญในสวนโมกข พระเณรก็จะไปทำงานรวมกับชาวบาน พระซึ่งมีฝมอื ทาง
ศิลป ก็จะทำงานปน งานวาดรูป ฯลฯ ชวงตอมาซึ่งมีงานเผยแผธรรมเพิม่ มากขึ้น พระภิกษุสงฆจะ
แยกยายกันทำงานในโรงมหรสพทางวิญญาณ โรงปน หองสมุด บางรูปก็ทำงานหนังสือกับทาน
อาจารย ฯลฯ การทำงานถือหลักการเดียวกันวา การทำงานคือการปฏิบตั ธิ รรม งานทุกชนิดมีคุณ
คาความสำคัญไมวา จะเปนงานใชแรงหรือใชสมอง ลวนสงเสริมการปฏิบัตธิ รรมทั้งสิ้น ในสวน
โมกขทุกวันโกนจึงกำหนดใหเปน "วันกรรมกร" พระภิกษุสงฆจะรวมกันใชแรงงานทำงานกอสรางหรือ
งานปรับปรุงซอมแซมสถานที่ภายในสวนโมกข
ในสวนของคฤหัสถน้นั ผูอยูอาศัยประจำจะมีงานประจำของตนเองแตกตางกันไปตาม
อัธยาศัย อุบาสกบางคนชวยงานตาง ๆ ของพระภิกษุในโรงปน โรงมหรสพทางวิญญาณ งานหนังสือ
งานทำความสะอาด งานกอสราง ฯลฯ สวนอุบาสิกาชวยทำภัตตาหารถวายพระ ทำความสะอาด
เก็บขยะ ฯลฯ ตามความถนัดของแตละคน คฤหัสถทงั้ ชายหญิงจะไดมโี อกาสฟงธรรมจากทาน
อาจารยเชนเดียวพระสงฆสามเณร และการแสดงธรรมของทานจะมีการถายทอดเสียงและบันทึก
เสียงเก็บไวเพื่อเผยแพรและเพื่อจัดทำหนังสือ รวมทั้งนำมาเปดกระจายเสียงใหมภายในวัดตาม
โอกาสอันควร
วิถชี ีวติ และการทำงานในสวนโมกขตามหลักคิดของทานอาจารยดังที่กลาวมา มีการเปลี่ยน
แปลงไปบางตามเงื่อนไขและเหตุปจจัยของยุคสมัยเพื่อความเหมาะสม โดยที่ยังคงหลักการสำคัญ
ของการใชชีวติ คือ "กินอยูอยางต่ำ มุงกระทำอยางสูง" และ “การทำงานคือการปฏิบตั ิธรรม” ตาม
วัตรปฏิบัตขิ องทานอาจารยพทุ ธทาสซึ่งไดแสดงใหปรากฏมาตลอดอายุขัยของทาน
ปจจุบัน สหายธรรมและศิษยานุศิษยของทาน ยังพยายามรักษา สวนโมกขพลาราม ใหคง
สภาพและรูปแบบที่ทานพุทธทาสภิกขุไดวางไวมากที่สุด โดยมีสิ่งปลูกสรางเพิ่มเติมไมมากนัก อาทิ
เชน อนุสรณสถาน ณ จุดที่กระทำพิธีฌาปนกิจสรีระของทานใกลอุโบสถบนเขาพุทธทอง ที่เก็บอัฐิ
ของทาน ในศาลาธรรมโฆษณ และสำนักงานโครงการพุทธทาสพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ เปนตน
ในทุกวันนี้ “อารามอันเปนกำลังแหงความหลุดพน” นี้ ก็ยงั คงเปดกวางตอผูคนทั้งหลายดัง
เชนที่เปนมา และสาธารณชนตางก็แวะเวียนไปกราบนมัสการอัฐิและรูปปนหุน ขีผ้ งึ้ ของทาน ณ
บริเวณกุฎิที่ทานเคยพำนัก รวมทั้งเรียนรูธรรมเพื่อการดับทุกขดว ยเนือ้ หา รูปแบบ สัญลักษณ การฝก
อบรม ตลอดจนสื่อตางๆ ที่ปรากฏโดยแจงและโดยนัยอยูท่วั ไป ทามกลางบรรยากาศใกลชิดธรรมชาติ
สมดังเจตนารมณของทาน
นอกจากบริเวณที่เปนสวนโมกขพลารามแลว ในปจจุบนั อีกสวนหนึ่งที่ไดรเิ ริ่มโดยทาน
อาจารยพทุ ธทาสเอง และกำลังเติบโตตามปณิธานของทานอยางเขมแข็งจริงจัง ก็ไดแก พืน้ ที่ฝงตรง
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ขามฟากถนนดานหนา ลึกเขาไปในเสนทางผานเขาน้ำพุรอน เปนพื้นที่ประมาณ 200 ไร ประกอบดวย
อาศรมสถาน หรือที่ทา นอาจารยใชคำเปนภาษาไทยวา “ธรรมาศรม” และเปนภาษาอังกฤษวา
“hermitage” จำนวน 3 แหงซึ่งแลวเสร็จในปจจุบนั ประกอบดวย ธรรมาศรมนานาชาติ (International
Dhārma Hermitage) ธรรมาศรมธรรมมาตา (Dharma Mātā Hermitage) และธรรมาศรมธรรมทูต
(Dhārma Dῡta Hermitage) ทั้งยังมีโครงการรวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในการจัดตั้ง
อาศรมพุทธบุตร สำหรับเยาวชนตอไป
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ภาพสวนโมกข (mood)
“สวนโมกขคือสถานที่ใหความสะดวกในการเปนเกลอกับธรรมชาติ ทั้งฝายจิตและฝายวัตถุ.
ควรจัดใหมีกันทุกแหงหน เพื่อการศึกษาธรรมชาติโดยตรง. เพื่อการรูจักกฎของธรรมชาติ. และเพื่อการ
ชิมรสของธรรมชาติ จนรูจักรักธรรมชาติ ซึ่งลวนแตชวยใหเขาใจธรรมะ ไดโดยงาย.
สวนโมกขคือมหรสพทางวิญญาณ เปนสิ่งจำเปนตองมี สำหรับสัตวท่มี ีสัญชาตญาณแหง
การตองมีสิ่งประเลาประโลมใจ อันเปนปจจัยฝายวิญญาณ เพิ่มเปนปจจัยที่หา ใหแกปจ จัยทั้งสี่อัน
เปนฝายรางกาย. ขอใหชวยกันจัดใหมีข้นึ ไวสำหรับใชสอยเพื่อประโยชนดงั กลาว”
พระศาสดาทรงสอนใหเราเสพที่สงัด คือ ปาไม โคนไม และสุญญาคาร เชนถ้ำ เปนตน ก็เพื่อชวยให
เราพบเราเห็นไดงา ยเขา พระศาสดาของเราทั้งหลาย ประสูติ ณ พื้นดิน ใตโคนไมสาละ ในสวนลุมพินี
ตรัสรู กลางพื้นดิน ซึ่งมีหญาคารองแตบางๆ ใตตนไมโพธิที่พุทธคยา และทรงปรินพิ พาน แทบพื้นดิน
ใตโคนไมสาละ เพียงแตมสี ังฆาฏิรองเทานั้น, ยิ่งกวานั้นเปนสวนมาก เมื่อพระองคทรงพระชนมอยูก็
ทรงประทับแทบพื้นดินโคนไมเสมอๆ ทั้งนี้บงวาชีวิตของพระองควิเวก ไมคลุกคลีเสพเสนาสนะอันเอิก
เกริก และทรงทราบความจริงแหงนามธรรมไดก็เพราะอาศัยความสงัดนั้น
“สัญลักษณเสาหาตนบนหลังคา หมายถึง นิวรณหา ปญจุปาทานขันธหา พละหา อินทรียหา
ธรรมสาระหา มรรคผลนิพพานหา แมท่สี ดุ แตน้วิ มือทั้งหาของตนเอง ลวนแตเปนเครือ่ งเตือนใจใน
เรื่องการกำจัดความทุกข ของคนเราทั้งสิ้น.”
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“สวนโมกข ฯ นานาชาติ สำหรับแสงสวางทางวิญญาณของเพื่อนมนุษยตางชาติตา งภาษา
โดยเฉพาะ. เปนความคิดที่เกิดขึ้นมา เมื่อมองเห็นคนเหลานั้น ดิน้ รนเสาะแสวงหา เพื่อใหพบตัวของ
ตัวเอง. ขอฝากไวใหชว ยกันจัด และรักษาที่จดั แลว ไวสืบไป.”

“คติพจน หรือ slogan ประจำสวนโมกข คือ กินขาวจานแมว อาบน้ำในคู นอนกฏิเลาหมู ฟง
ยุงรองเพลง ฯลฯ ดังนี้ เปนตนนัน้ เปนหลักปฏิบตั ิเพื่อไมมปี ญหาทางดานการเปนอยูฝายวัตถุ และ
เหมาะสมแกการกาวหนาทางจิตใจ โดยหลักธรรมชาติที่วา กินอยูอยางต่ำ มุงกระทำอยางสูง นั่นเอง.”

“มหรสพทางวิญญาณ เพี่อความเพลิดเพลินทางวิญญาณดวยรสแหงธรรมะ เปนสิ่งจำเปน
ตองมี เพื่อแทนที่มหรสพทางเนื้อหนัง ที่ทำมนุษยใหเปนปศาจชนิดหนึ่ง อยูต ลอดเวลา. มนุษยตอ งมี
ความเพลิดเพลิน (Entertainment) เปนปจจัยที่หา ของชีวิต จำเปนที่จะตองจัดหาให ใหดีๆ.”
“ปริญญาจากสวนโมกขมีอยูว า “ตายกอนตาย” คือจิตหมดความรูสกึ วาตัวกูของกู เสียกอน
แตที่รา งกายจะตาย เหลืออยูแตสติปญญาบริสทุ ธิ์ในชีวติ . นี้เปนสิ่งที่มไี ดแตเดี๋ยวนี้ ดังนั้น ตายไดเร็ว
เทาไร ก็ย่งิ มีกำไรชีวิตเทานัน้ .”
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“สระมะพราวนาฟเกร คือบทเรียนดวยของ จำลองมาจากบทกลอมลูกใหนอนของประชาชน
ที่แสดงวา สมัยโนนประชาชนไดเขาถึงธรรมะสูงสุดกันเพียงไร จนถึงกับนำเอาเรื่องของพระนิพพาน
มาทำเปทนบทเพลงกลอมลูกได. ขอใหรักษาเกียรติของบรรพบุรุษในขอนี้ และทำตนใหสมกับเปน
ลูกหลานของทาน จงทุกคนเถิด.”
เออนองเอย มะพราวนาฟเกร
ตนเดียวโนเน กลางทะเลขี้ผึ้ง
ฝนตกไมตอง ฟารองไมถึง
กลางทะเลขี้ผึ้ง ถึงไดแตผพู นบุญเอย
(บทกลอมลูกของเกา)

ขอความประกอบ อวโลกิเตศวร
“เราพอใจเรื่องของอวโลกิเตศวรมานานแลว ตั้งแตแรกศึกษาโบราณคดีสมัยศรีวชิ ัย โดยเฉพาะนาย
ธรรมทาสเขาสนใจยิ่งนัก เปนที่เชือ่ ไดวา ประชาชนสมัยศรีวิชยั ใชรปู นี้เปนที่บูชาทั้งในวัดและในบาน
พระพุทธรูปสมัยศรีวชิ ยั ใชรปู นี้เปนที่บชู าทั้งในวัดและในบาน พระพุทธรูปสมัยศรีวิชยั หายาก แตรูปอ
วโลกิเตศวรกลับมีมาก ขนาดเล็กไวตามบานเรือน ขนาใหญสำหรับวัดปูชนียสวาน ทำใหเรามีเรื่องพูด
เกี่ยวกับอวโลกิเตศวรไดมาก และเรื่องกวนอิมที่เมืองจีนก็ไมใชเรื่องเล็ก เปนเรื่องเดียว
กับอวโลกิเตควรนั่นเอง เราเอามารวมกันเขาใหประชาชนไดรูเรื่องนี้ เมี่อเราโฆษณาเรื่องนี้มาก.... ก็
ขอแรงใหคุณโกวิท (อดีตพระโกวิท เขมานันทะ) ชวยปนอวโลกิเตศวร ไดปน ไวถงึ ๒ ขนาด ขนาดเล็ก
เอาไปไวตามบานเรือนได ขนาดกลางไมตองปน จำลองกอปปจากของเดิม ขนาดใหญมากคือองคที่
อยูบนเสาสูงกลางสนามหญาใกลโรงฉันนี่….
ขนาดเทาของเดิมนี้ ขอจำลองจากพิพธิ ภัณฑที่ไชยาอีกทีหนง เขาจำลองมาจากของจริงที่
กรุงเทพฯ ซึ่งกรมพระยาดำรงทานมาพบที่วัดพระธาตุไชยา แลวนำขึ้นไปไวท่กี รุงเทพฯ
ใบหนาของรูปปฏิมานี้ จะแสดงอารมณ สุทธิ ปญญา เมตตา ขันติ จะดูใหเปนคนสุทธิ คือ
บริสทุ ธิ์ทางจิตใจก็ได จะมองใหเปนคนยอดทางปญญาก็ได จะมองในทางเมตตาก็ได มีความอดทนก็
ได ถามีไดครบ ๔ อยางนี้ก็พอจะเรียกไดวาชั้นเยี่ยม ชั้นเลิศ....
ทำจากคติมหายาน พบทั่วไปในอินเดีย ในประเทศไทยดูเหมือนจะขุดพบหลายจังหวัด ใน
ธิเบตก็มาก ในเมืองจีนก็เปนกวนอิม
ที่อินเดียวโดยมากเปนรูปสลักหิน เขาไมหลอสัมฤทธิ์ เพราะดีบุกทองแดงของเขาหายาก
ภาพนี้นกั โบราณคดีในไทยถือกันวาเปนภาพยุคปาละ แตเมื่อผมเอารูปถายไปใหพวกนัก
โบราณคดีอนิ เดียดู เขารองออกมาวา คุปตะๆ และเปนแบบชั้นยอดเสียดวย สายตาผมเห็นพองกับที่
วาเปนยุคคุปตะ เพราะเหมือนกับคุปตะทั้งหลายในอินเดีย....ที่ถ้ำอชันตา...มีรูปอวโลกิเตศวรแยะ หนา
สวยเหมือนกัน แตรูสึกวาไมสวยเทาองคท่พี บในบานเรา”
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(จาก เลาไวเมื่อวัยสนธยา)
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บทที่ ๖
พุทธทาสนวัตกรรม
ตลอด ๘๗ ปีของชีวต
ิ “พุทธทาสภิกขุ” ได้สร้างนวัตกรรมมากมาย นวัตก
รรมหรือการสร้างสรรค์ส่งิ ใหม่เหล่านี้ หลายเรื่องเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิม แต่
หลายเรื่องเป็นการฟื้นฟูสิ่งจริงแท้ด้งั เดิมขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากที่ผ้ค
ู นหลงลืมหรือ
หลงทางกันไป ดังที่ทา
่ นได้ปรารภไว้เมื่อวัย ๘๐ ปี ว่า
“ถ้าจะคิดเลิก มันไม่รจ
ู้ ะเลิกไปไหนเหมือนกัน และสิ่งที่ทำอยู่ มันก็กำลังมี
ผลอย่างนั้นอย่างนี้บา
้ งอยู่เรื่อยๆ มันมีความคิดว่าจะเป็นผู้เปิดเผยสิ่งที่คนส่วน
มากยังไม่รู้ เราจึงสามารถค้นของใหม่ออกมาสู่ประชาชนอยู่เสมอ แม้กระทั่ง
เดีย
๋ วนี้(๒๕๒๙)ก็ยงั พยายามหาของใหม่มาอยูเ่ สมอ ทำให้มข
ี องใหม่ข้น
ึ ในโลก สังคม
บางอย่างเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว แต่คนอื่นเขาไม่สังเกตก็มี เมื่อรวม ๆ กันเข้า มันเกิด
ประโยชน์ มันก็มีกำลังใจ”
นวัตกรรมของท่านอาจารย์พุทธทาสครอบคลุมทั้งงานปริยต
ั ิ ปฏิบัตแ
ิ ละเผย
แผ่ ดังทีท
่ ่านได้กล่าวไว้ว่า
“เราไม่ได้รื้อฟืน
้ ส่งเสริมเฉพาะการปฏิบัติอย่างเดียว แม้การปริยต
ั ิกร
็ ื้อฟื้นส่งเสริม
เพราะว่าเมื่อการปริยัตไ
ิ ม่เพียงพอไม่เหมาะสมแล้ว การปฏิบต
ั ม
ิ ันก็เป็นไปไม่ได้....
จะต้องมีปริยต
ั ท
ิ ่ถ
ี ูกต้อง การปฏิบัตจ
ิ ึงจะถูกต้อง การปฏิบัตน
ิ ั้นสูญหายไปได้งา
่ ย
กว่าปริยัติ เพราะปริยัติเราบันทึกลงไปในกระดาษ ในวัตถุอะไรได้ มันสูญยาก
เมื่อปริยต
ั ย
ิ ังอยู่ แม้ว่าคนเขาไม่ปฏิบัตก
ิ ันแล้ว เราก็ยงั ไปค้นเอามาได้จากปริยัตน
ิ ั่น
เอง มาเปิดการปฏิบัติข้น
ึ ใหม่ได้ เราจึงต้องส่งเสริมการมีอยู่แห่งปริยัติ” และ “งาน
เผยแผ่นั้นทำให้ตั้งใจแรงขึ้น ๆ เพราะต้องทำให้ย่งิ ๆ ขึ้นไป แล้วก็เลยหันมาสนุก
กับเรื่องเผยแผ่ เรื่องการปฏิบัตินั้นเรียกว่ามีพอรักษาตัว รักษาเนื้อรักษาตัว พูด
ตามสำนวนภาษาปักษ์ใต้ เรียกว่ามีพอรักษาหลุง ไอ้หลุงก็คอ
ื ที่ท่ว
ี ว
ั ควายมันนอน
มันหวงที่ตรงนั้น มันคุ้มครองรักษา รักษาหลุงไม่ให้ใครมาดูหมิ่นได้ ก็เรียกว่า
ปฏิบต
ั เิ ท่าที่จำเป็น แล้วเราก็ทำให้การปฏิบต
ั ิน้น
ั มีอยู่ในการศึกษาค้นคว้า มันจึง
กลายเป็นเรื่องเดียวกันไป”
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การปริยต
ั ิ

ในด้านปริยัตน
ิ ั้น ลำดับต้นของท่านอาจารย์คอ
ื การแปล การตีความ และ
การคิดค้นคำ สำนวนใหม่ ๆ ที่ท่านอาจารย์ระบุวา
่ “เราแปลแบบของเราให้คนอ่าน
รู้เรื่องจนเกิดสำนวนสวนโมกข์ขึ้น....ความคิดจึงเกิดขึ้นมาใหม่ ถึงกับต้องแต่ง
หนังสือเรื่อง ตามรอยพระอรหันต์ และ เปิดแผนกพระไตรปิฎกแปลไทย ขึ้นมา
อย่างกว้างขวาง จนกระทัง่ บัดนี้ พูดง่าย ๆ เท่าที่มอ
ี ยู่ มันไม่พอที่จะถือเป็นหลัก
ปฏิบต
ั ิ” ซึ่ง “มันสนุกอัตโนมัติ พอใจ พอใจในตัวเอง คิดอะไรใหม่ ๆ คิดอะไร
ออกมาได้ ก็สำเร็จทีหนึ่ง เรื่องเล็ก ๆ แต่ทว่าสำเร็จก็พอใจ จะเป็นแง่ใดแง่หนึ่งที่
คิดออกมาได้ อย่างคิดคำพูด ๒-๓ คำขึ้นมาได้ ก็พอใจแล้ว พอใจและเป็นสุข เช่น
คำว่า ตัวกูของกู กิน กาม เกียรติ สะอาด สว่าง สงบ อะไรอย่างนี้ มันช่วย
ประหยัดการพูดจาได้มาก ช่วยให้พูดจาได้เร็ว” ตลอดทั้งการค้นคว้าศึกษาอย่าง
ขุดเพชรในพระไตรปิฎก ให้ได้ “หลักปริยัตท
ิ ี่ใช้ปฏิบต
ั ิได้จริงจนเพียงพอ” แล้วแต่ง
ออกเป็นหนังสือต่าง ๆ มากมาย เช่น อานาปานสติภาวนา สุญญตา ตถาตา อนัตตา
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ปฏิจจสมุปบาท รวมทั้ง ธรรมะ ๔ ความหมาย, ธรรมะ ๙ ตา จนกระทั่งประมวลแม่บท
แห่งพรหมจรรย์ นิพพาน และอีกมากมาย อย่างที่ท่านอาจารย์พท
ุ ธทาสกล่าวว่า
“อาตมารวบรวมขึ้นมา มาทำให้เป็นระเบียบ ระบบขึ้นมาสำหรับผู้ที่ต้องการ
จะอยู่เหนือความเวียนว่ายตายเกิด คือ ไม่มต
ี ัวไม่มีตน ก็เลยมี ระบบสุญญตา เมื่อ
จิตไม่ยด
ึ ถืออะไร เรียกว่า จิตว่าง เลยถูกด่าทั้งเมืองเลย...สมน้ำหน้าที่มันอุตริ พูด
ไม่เหมือนใคร”
“สวนโมกข์ได้ทำให้เกิด ผลิตผลทางนามธรรมใหม่ ๆ ขึ้นมาอย่างไรบ้าง...
เช่น ระบบคำสอน คำอธิบาย ที่ตงั้ ขึ้นมาเป็นเรื่อง ๆ เป็นชุด ๆ ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน
เช่นคำสอนระบบว่า มีภาษาอยู่ ๒ ภาษา คือ ภาษาคนธรรมดา กับภาษาธรรมะอัน
ลึกซึ้ง...เช่น คำว่าชาติ-ความเกิดนี้ เขาหมายความว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่แล้ว
เข้าโลง..เราว่าไม่ใช่อย่างนี้ คำว่าชาติในปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธเจ้านั้น คือ
การเกิดขึ้นแห่งความรู้สก
ึ ด้วยอวิชชา เมื่อใดเกิดควมรู้สก
ึ เป็นตัวกู-ของกูข้น
ึ มาที
หนึ่ง ก็เรียกชาติหนึ่ง ถ้าจิตใจยังว่าง ๆ เฉย ๆ เช่นเวลานี้ ไม่ได้นก
ึ ถึง ตัวกู-ของกู นี้
ไม่ได้มช
ี าติ คล้ายกับตายอยู่อย่างนั้นแหละ ไม่มช
ี าติ ยังไม่มีชาติ...คำว่าพระเจ้าก็
เหมือนกันแหละ เราตีความใหม่วา
่ พระเจ้านี้ไม่ใช่อย่างที่เขาเชื่อ เขาถือกัน มีรป
ู
ร่างอย่างนั้น อยู่บนสวรรค์อย่างนี้ พระเจ้า คือ กฎสูงสุดของธรรมชาติ ที่ควบคุมสิ่ง
ทั้งหลายนั้น นัน
่ แหละคือพระเจ้า”
“การตีความเรื่องอนัตตา เรื่องอัตตา.....ความหมาย
ของปรมัตธรรมอันสูงสุด...โลกุตรธรรม...ตายเสียก่อนตาย...เช่นนัน
้ เอง...ธรรมะ ๔
ความหมาย ธรรมะคือตัวธรรมชาติ ธรรมะคือตัวกฎของธรรมชาติ ธรรมะคือ
หน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ ธรรมะคือผลที่เกิดจาหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ...”
“กฎสูงสุดของธรรมชาติคอ
ื เรือ
่ ง ปฏิจจสมุปบาท เรื่อง อิทป
ั ปัจจยตา นั่น
แหละประเสริฐที่สด
ุ แก้ปัญหาทั้งหมดได้ ต้องนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ท้งั แก่ชาว
บ้านขั้นศีลธรรม และใช้ได้แก่ชาววัดขั้นโลกุตตรธรรม กฎธรรมชาติใช้ได้ท้งั ชาว
วัดและชาวบ้าน ทัง้ ชั้นต่ำและชั้นสูง”
จนแม้การประยุกต์ธรรมสู่สังคมอย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเรื่อง นิพพานที่นี่,
ธัมมิกสังคมนิยม, วิทยาศาสตร์กบ
ั ศาสนา และไม่มีศาสนา เป็นต้น
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การเผยแผ่
ในด้านการเผยแผ่ของท่านอาจารย์พท
ุ ธทาส หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา นับ
เป็นสือ
่ แรกของการริเริ่ม แผนกงานธรรมโฆษณ์และกองตำราคณะธรรมทาน ซึ่ง
ต่อมาได้ผลิตหนังสือออกมาเป็นจำนวนมากมายเหลือคณนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชุดธรรมโฆษณ์ ดังที่ท่านเล่าว่า
“ผลิตหนังสือออกมาเท่าทีค
่ ณ
ุ เห็น ๆ กันอยู่ หนังสือธรรมโฆษณ์ ปกดำ ๆ
หนาไม่น้อยกว่าเล่มละ ๕๐๐ หน้า...ส่วนหนังสือเล่มเล็ก ๆ นี่นับไม่ไหวแล้ว ไม่รู้ก่พ
ี น
ั
กี่หมื่นเล่ม...เรายังอุตรินำหน้าคนอื่นที่ใช้ช่อ
ื หนังสือมีคำว่า (ชุด)จากพระโอษฐ์
การแต่งเรื่องใด ๆ ที่ไม่เอาคำของผู้แต่งเลย เอาคำของพระพุทธเจ้าล้วน ๆ มาต่อ
กันเป็นเรื่องยาวตลอด...เมืองไทยใครเคยทำบ้าง? นี่อาตมาริทำขึ้น จะใช้คำว่าอุตริ
ก็ตามใจ แต่มีประโยชน์ท่ส
ี ุด เดี๋ยวนี้หนังสือที่มีคำว่าจากพระโอษฐ์ทา
้ ยชื่อนี้ได้รับ
ความไว้วางใจมากที่สด
ุ ”
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“งานหนังสือนี่ บางวันบางเวลามันคลัง่ ขึ้นมาก็ทำได้วันหนึ่ง ๑๘ ชั่วโมง ทำ
เล่น ๆ แต่นับรวม ๆ แล้ว วันหนึ่งมันได้ ๑๘ ชัว
่ โมง.....บางเรื่องมันชวนให้คน
้ ชวน
ให้หาของใหม่ของแปลก แล้วมันค้นด้วยความยากลำบากด้วย.....ชุดแรกสุด เราก็
รวบรวมเรื่องที่เคยลงพิมพ์ในพุทธสาสนาจัดเป็นเล่ม ๆ มีชุดจากพระโอษฐ์ ชุมนุม
เรื่องยาว ชุมนุมเรื่องสั้น ชุมนุมข้อคิดอิสระ ชุมนุมอภิลก
ั ขิตกาลพจน์ ชุมนุมบท
ประพันธ์โคลงกลอนของสิริวยาส ชุมนุมเทศน์ครั้งสำคัญ ๆ อีก ๒ เล่ม รุ่นนี้คณะ
ธรรมทานพิมพ์เอง”
“เท่าที่พิมพ์ออกมาแค่นี้ก็เรียกว่าโล่งไปที เราได้ทำสิง่ ที่มน
ั สมควรจะทำ ไม่
เสียค่าข้าวสุกของผู้อ่น
ื แล้ว เชือ
่ ว่ามันคุ้มค่า อย่างน้อยผมกล้าพูดได้อย่างหนึง่ ว่า
เดีย
๋ วนี้ไม่มใี ครในประเทศบ่นได้วา
่ ไม่มีหนังสือธรรมะอ่าน ก่อนนี้ได้ยินคนพูดจน
ติดปากว่าไม่มีหนังสือธรรมะจะอ่าน เราก็ยังติดปาก ไม่มีหนังสือธรรมะจะอ่าน
ตอนนี้บ่นไม่ได้อีกแล้ว”
งานเผยแผ่สำคัญที่ทา
่ นอาจารย์พุทธทาสริเริ่มคือ การปาฐกถาแทนเทศน์
“ความคิดที่จะใช้ปาฐกถาแทนเทศน์มันเกิดจากรู้สึกว่าของเดิมเต็มสมัยแล้ว
คิดจะเอาอย่างสากลเสียบ้าง ยืนบรรยายแบบสากล แต่มน
ั ผิดวินัยตามตัวหนังสือ
ห้ามพูดกับผู้ฟังที่นงั่ อยู่ ไม่เป็นไข้ ยืนแสดงธรรมกับผู้นงั่ เป็นอาบัติทุกกฎ แต่เราตี
ความวินย
ั ว่าเป็นคนละยุค คนละสมัย คนละถิ่น คนละประเทศ”
และเมื่อทำงานได้ไม่ทัน ท่านยังได้ เขียนหนังสือผ่านการเทศน์ ที่สามาร
สร้างงานปริยต
ั ิควบคู่งานเผยแผ่ไว้อย่างมากมาย ด้วยการเตรียมปาฐกถาทีด
่ เี ป็น
หัวข้อเป็นชุด แล้วบันทึกเสียงไว้ให้ถอดเพื่อจัดพิมพ์เป็นหนังสือต่อเนือ
่ งได้ ขณะ
เดียวกันยังได้ให้ดำเนินกิจการบริการ ห้องสมุดเสียงธรรมบรรยาย อีกด้วย
บทพระธรรมคำกลอน สุภาษิต คำสั้น ตลอดจนการใช้ภาพประกอบธรรม
บรรยายก็เป็นนวัตกรรมทีส
่ ำคัญ ดังประมวลบทประพันธ์ท่ม
ี ีมากกว่า ๕๐๐ บท
สุภาษิต คำสั้นมากมาย และโรงมหรสพทางวิญญาณทั้งหลัง
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การปฎิบต
ั ิ
แน่นอนว่า ในด้านการปฏิบต
ั ิ นวัตกรรมที่สำคัญเด่นชัดเป็นอันดับแรก ก็คือ
สวนโมกขพลารามนั่นเอง ในบทนี้ ขอคัดข้อความอธิบายเพิ่มเติมจากคำบอกเล่า
ของท่านดังนี้
“สวนโมกขพลารามเกิดขึ้นในปีเดียวกับการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองประเทศไทย...ทำไปเพื่อส่งเสริมการเดินตามรอยของพระอรหันต์...มี
ความมุ่งหมายพอทีจ
่ ะเปรียบเทียบกันได้ คือสิ่งที่เรียกว่าการปฏิวัตห
ิ รือการปฏิรป
ู
คือการเปลี่ยนแปลงให้ดข
ี ้น
ึ การก้าวหน้ากว่าเดิม มีเหตุผลยิ่งกว่าเดิม เพื่อ
ประโยชน์แก่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม....การรื้อฟื้น การส่งเสริม การ
ศึกษาและการปฏิบัตข
ิ องพระศาสนาให้มีผลดีกว่าเดิม ก็พอทีจ
่ ะเรียกได้ว่าเป็นการ
ปฏิรป
ู การปริยต
ั ิยงั ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะไม่คอ
่ ยจะรู้เรื่อง เพราะไม่เข้าถึง
ความมุ่งหมายอันแท้จริงของพระศาสนา การปฏิบัตินั้นเล่าก็หายไปจนหาดู
ได้ยาก.....ด้วยการเรียนนัน
้ เอง เช่น เรียนคัมภีร์ธรรมบทโดยเฉพาะนั้น ทำให้ทราบ
เรื่องราวเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของพระภิกษุสงฆ์ของพุทธศาสนาในครั้งพุทธกาล ก็
เกิดนึกขึ้นมาว่า เราควรจะรื้อฟื้นขึ้นมา ให้มีการเป็นอยู่ กระทั่งการกินอยู่ การ
ศึกษา การปฏิบัติ ให้มน
ั สมกัน ให้สมคล้อยกันกับการเป็นอยูใ่ นครั้งพุทธกาล จึง
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เกิดนึกสนุกขึ้นมาในทางที่จะมีวด
ั อย่างที่เรียกว่าสวนโมกขพลารามในบัดนี้...เป็นวัด
ธรรมดา ๆ อย่างครั้งพุทธกาล สร้างวัดป่าอย่างนี้แหละ ”
“สวนโมกข์คือโรงมหรสพ ทั้งธรรมชาติท่เี ป็นเองและสิ่งที่จัดทำขึ้น เพื่อเกิด
ความสว่างไสวทางวิญญาณ ความเพลิดเพลินทางวิญญาณ ความสงบสุขทาง
วิญญาณ ธรรมชาติสอนดีกว่า ลึกกว่า เป็นธรรมกว่า เข้าใจง่ายกว่า จริงกว่า ได้
ผลดีกว่าคนสอน”
ด้วยหลักและเจตนาดังกล่าว กิจกรรมและสถานที่ตา
่ ง ๆ ในสวนโมกข์จึง
เต็มไปด้วยความดำริริเริ่มใหม่ ๆ มากมาย ดังที่ได้ให้รายละเอียดไว้ในบทก่อน ไม่
ว่าจะเป็น โบส์ถธรรมชาติบนยอดเขาพุทธทอง, ศาลาการเปรียญกลางดินที่ลาน
หินโค้ง, โรงเรียนหิน, เรือ, กุฎ,ิ ส้วม, โรงปั้น, โรงหนัง หรือ โรงมหรสพทาง
วิญญาณ, ศาลาธรรมโฆษณ์, สระนาฬิเกร์ จนขยายข้ามฟากฝั่งตะวันออกเป็น
สวนโมกข์นานาชาติ ๓ ธรรมาศรม คือ ธรรมาศรมนานาชาติ ธรรมาศรมธรรม
มาตา และ ธรรมาศรมธรรมทูต จนแม้แต่ การมีสัตว์ไว้เป็นอาจารย์ และกิจกรรม
ต่างๆ ที่ทา
่ นได้ปรับเปลี่ยน รื้อฟื้น และดำริขึ้นใหม่ เช่น การสวดมนต์แปล, ตัก
บาตรสาธิต, ล้ออายุ, เพลงธรรมะ
ความเข้าใจระหว่างศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์
ท่านอาจารย์พท
ุ ธทาส นับเป็นผู้นำที่สำคัญคนหนึ่งของโลก ที่ริเริ่มถางทาง
และวางรากฐาน ในการเผยแผ่พุทธธรรมสู่ชาวต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้คน
ทุกชาติ ทุกภาษา ทุกศาสนา ได้เรียนรู้ “ธรรม” อันท่านถือเป็นของกลาง มีไว้เพื่อ
เอื้อให้ชนทัง้ หลายได้ลดทอนและหลุดพ้นจากความทุกข์ อันเป็นสภาพการณ์แห่ง
ชีวิตทุกผู้ทุกคน นอกจากนี้ท่านยังถือเอาการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและ
ความร่วมมือระหว่างศาสนา เป็นปณิธานข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานของ
ท่าน นี่เองที่เป็นเหตุหนึ่งที่องค์การยูเนสโก (UNESCO) เชิดชูท่านเป็นบุคคลสำคัญ
ของโลก
ในเรื่องนี้ ท่านอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า
“ข้อนี้สวนโมกข์กล้าทำ ทั้งที่เขามีขนบธรรมเนียมประเพณีว่า อย่าไปติด
ต่อกับพวกมิจฉาทิฏฐิ เราเป็นเด็กดื้อ เราก็ติดต่อ พยายามที่จะติดต่อ พยายามที่จะ
ทำความเข้าใจกับศาสนาทุกศาสนา ข้อนีม
้ ันอยูท
่ ี่การเข้าใจ มันขึ้นอยู่กบ
ั การเข้า
ใจศาสนาของตนถูกต้อง ถ้าว่าศาสนาของตนก็เข้าไม่ถงึ หัวใจ ไม่ร้จ
ู ักศาสนาของ
ตนอย่างถูกต้องแล้ว อย่าหวังเลยที่จะไปเข้าใจศาสนาของเพื่อน และอย่าหวังเลยที่
มันจะมีความคิดเห็นที่ลงรอยกันได้”
และดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ในช่วงปัจฉิมวัยของท่าน ท่านยังได้รเิ ริ่ม สวนโมกข์
นานาชาติ ๓ ธรรมาศรม ซึ่งท่านได้อธิบายไว้ว่า ธรรมาศรมทัง้ สามนี้ อยู่ในฐานะ
ที่เป็น
“งานของพุทธทาสชิ้นสุดท้ายที่จะแก้วิกฤตการณ์ถาวรของโลก...เพื่อความ
ถูกต้องของพุทธทาส ตามปณิธาน ๓ ประการ คือ ต้องเข้าถึงหัวใจศาสนา จึงจะทำ
ความเข้าใจกันได้ โดยจะต้องไม่เป็นทาสของวัตถุนิยม ประกอบด้วย
ธรรมาศรมนานาชาติ จะมีบทบาทเพื่อประกาศหัวใจของพุทธศาสนาอย่าง
ถูกต้อง เพื่อนำหัวใจพุทธศาสนาไปใช้ได้จริงและสมบูรณ์ เพื่อขจัดสิ่งแปลกปลอม
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ขัดแย้งต่อพุทธศาสนา เพือ
่ ความสำเร็จแห่งปณิธาน ๓ ประการ เพื่อสนองพุทธ
ประสงค์ และเพื่อความสมบูรณ์แห่งวัตถุประสงค์สวนโมกขพลาราม ด้วยการฝึก
สอนจิตตภาวนาชาวต่างประเทศ สร้างความเข้าใจและร่วมมือกันระหว่างศาสนา
ไดอาล็อก* หรือแม้ดเี บต** ระหว่างศาสนา ให้ความเห็นแม้แก่องค์การ
สหประชาชาติ และยืนยันความถูกต้องของพุทธศาสนา”

(*dialogue, **debate)
ส่วน ธรรมาศรมธรรมมาตา นั้น ท่านอาจารย์มีความมุ่งหมาย “เพื่อให้เพศ
แม่ได้รบ
ั ประโยชน์ท่ส
ี ุด เป็นการกตัญญูกตเวทีตอบแทนเพศมารดาให้สมแก่ความ
เหน็ดเหนื่อยยากลำบาก และแม่จะสามารถอบรมลูกมีธรรมมาแต่ทารก ซึ่งยัง
ประโยชน์แก่ศาสนาด้วยการเสริมแทนภิกษุณีบริษท
ั ทีข
่ าดอยู่ ช่วยเผยแผ่และสืบ
ศาสนา เพศหญิงสอนเพศหญิงด้วยกันได้ดีกว่า”
สำหรับ ธรรมาศรมธรรมทูต นั้น มาจากดำริว่า “การที่จะช่วยกันเผยแผ่พระ
ศาสนาออกไปนอกประเทศ...ชาวต่างประเทศนั่นแหละควรจะได้รับภาระสอนพุทธ
ศาสนาในต่างประเทศ เราสู้เขาไม่ได้ดอก เพราะว่าเรามันพูดไม่เป็น....ไม่ถึงขนาด
ให้ชาวต่างประเทศเขามาศึกษาธรรมะ แล้วเขาเอาไปเผยแผ่กันเองในหมู่ชาวต่าง
ประเทศ”
ธรรมาศรมธรรมทูตจึงเป็นอาศรมบ่มเพาะนักเผยแผ่นานาชาติแก่โลก เป็น
สถานที่ที่ชาวต่างประเทศที่สนใจพุทธธรรมจะสามารถมาใช้ชีวิตช่วงระยะเวลายาว
นาน เพื่อศึกษาและปฏิบต
ั ิอย่างจริงจัง และจะได้กลับไปเป็นผู้นำในทางปฏิยต
ั ิ
ปฏิบต
ั ิ และการเผยแผ่ จนแม้ในทางปฏิเวธให้เห็นเป็นแบบอย่างในดินแดนของตน
ธรรมทานมูลนิธิและสมาคมชาวคณะธรรมทาน
ธรรมทานมูลนิธิและสมาคมชาวคณะธรรมทาน นับเป็นอีกนวัตกรรม
สำคัญทีท
่ ่านพุทธทาสร่วมกับน้องชาย คือ นายธรรมทาส พานิช จัดตั้งขึ้นเพื่อ
หนุนเสริมงานต่างๆ คู่เคียงกับสวนโมกข์ ไม่ว่าจะเป็นการจัดหาทุน การรักษาและ
จัดประโยชน์ อุดหนุนสำนักเผยแผ่ธรรม โรงพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ห้องสมุดหนังสือ
และภาพ ห้องธรรมทาน(สำหรับเทศน์และบรรยาย) รวมถึงการสร้างเครือข่าย
สหายธรรมทานทั้งในประเทศและโพ้นทะเล
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ด้วยนวัตกรรมมากมายของท่านอาจารย์พุทธทาสและกัลยาณมิตรที่สวน
โมกข์ เราจะเห็นแนวทางตามที่ท่านอาจารย์ได้เคยปรารภไว้อย่างชัดเจนว่า
“เจตนาสวนโมกข์.....ไม่เคยเปลี่ยน มันมีเรื่องอะไรก็เอาเป็นเรื่อง ๆ ไป ตอน
หลังมานี่มีการเพิ่มปณิธาน ๓ ข้อเข้าไปว่าให้ทก
ุ คนเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตน
ๆ ให้เกิดความเข้าใจกันระหว่างศาสนา และช่วยกันเข็นโลกให้ออกจากวัตถุนิยม
มันแปลกออกไป เป็นการทำให้ก้าวหน้าหรือมีน้ำหนักมากขึ้น แต่มน
ั ก็เครือ ๆ
เดียวกันนั่นแหละ ส่งเสริมปริยต
ั ิ ส่งเสริมปฏิบต
ั ิได้สำเร็จ คนก็เข้าถึงหัวใจของพุทธ
ศาสนามากยิง่ ขึ้น ความเข้าใจศาสนาของเพื่อนก็จะดีขึ้น ถ้าศาสนามีอท
ิ ธิพลใน
หมู่คนมากขึ้น เขาก็จะพากันออกจากวัตถุนิยมของเขาเอง
แต่เจตนารมณ์ท่ต
ี ั้งไว้เดิม ๓ ข้อนั้น มันก็คอ
่ ย ๆ หนักไปทางการเผยแผ่
มากกว่าทางอื่น เพราะมันทำง่าย หาคนที่สนใจร่วมกันได้งา
่ ยกว่า เรือ
่ งปริยต
ั ิกท
็ ำ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นพอสมควรเหมือนกัน การใช้วิธพ
ี ูดเสียใหม่ คำ
แปลใหม่ หรือเรื่องที่เขาไม่ค่อยอยากให้เอามาสอน เช่นเรื่อง กาลามสูตร มันเป็น
เรื่องจำเป็นแก่สังคม เราก็อยากให้เรื่องอย่างนี้ออกมาตีแผ่ เพราะมันเป็นเรื่องชำระ
5
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ขูดเกลาให้ถูกต้อง เรือ
่ งอนัตตา สุญญตา โดยเฉพาะอิทป
ั ปัจจยตานี่ แต่ก่อนไม่มี
ใครเคยพูดถึงเลย แม้สุญญตาก็ฟงั กันเป็นของนอกศาสนาไป เราเข็นออกมาสู่
ความสนใจของประชาชน ในฐานะเป็นหัวใจของพุทธศาสนา มันก็เป็นปริยต
ั ิออก
ไปก่อนโดยผ่านการเผยแผ่ ยังไม่เป็นการปฏิบต
ั ิ จนกว่ามันจะค่อย ๆ เลื่อนขึ้นไป
เป็นการปฏิบต
ั ิ หรือเป็นผลอันแท้จริง”
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บทที่ ๗
เพื่อความเขาใจอันดีระหวางศาสนา
ทานพุทธทาสภิกขุดำรงชีวิตและทำงานมากมาย ในฐานะพระภิกษุในพระพุทธศาสนาสายเถรวาทแหงคณะสงฆ
ไทย ทั้งยังปฏิบัติตนเยี่ยงทาสของพระพุทธเจาอยางภาคภูมิมุงมั่น แตกระนัน้ ก็ตาม อาจกลาวตามปณิธานและวิถี
ปฏิบตั ิของทานไดวา ฐานะดังกลาวอาจเปรียบไดวาเปนเสมือน “สมมติภาวะ” ใหแกอัตภาพของทาน ตาม
กาลเทศะในปจจุบนั สมัย สวนฐานะอันเปรียบเสมือน “ปรมัตถภาวะ” นั้น ยอมไดแก การเปนผูส ืบทอดและเผยแผ
“ธรรมะ” อันเปนสากล เปนไปเพื่อประโยชนแกมนุษยท้งั โลก ไมจำกัดหมูเหลา กาลเวลา สถานที่ หรือเสนสมมติ
ขีดแบงใดๆ
เราจะเขาใจปณิธานของทานพุทธทาสไดอยางแทจริง ก็ตอ เมื่อเราตระหนักวา สำหรับทาน พระพุทธเจาก็คือธรรม
ซึ่งนำไปสูการดับทุกข ดังที่ทานกลาววา
“เราก็ไดมพี ระพุทธเจาพระองคจริง ซึ่งมีอยูตลอดกาลนิรนั ดร มาเปนพระศาสดาของเราในปจจุบนั นี้. ไมตองมี
บุคคลเปนศาสดา ไมตอ งมีอัฐิธาตุ หรือรอยพระบาท หรือแมแตพระพุทธรูปเปนพระศาสดา, แตจะเจาะทะลุส่งิ
เหลานั้น เขาไปถึงพระพุทธเจาพระองคจริง. คือ มีตัวธรรมะซึ่งดับทุกขได เปนองคพระพุทธเจา.”
โดยนัยนี้ การเปน “ทาส” ของพระพุทธเจา ยอมหมายถึงการเปนทาสของ “พระพุทธเจาพระองคจริง” อันไดแก
“ตัวธรรมะซึง่ ดับทุกขได” นั่นเอง ดังนัน้ ตลอดชีวิตการทำงานของทาน จึงเปดกวางพรอมเรียนรูพระธรรมได
จากทุกแหลงแหงหน และพรอมที่จะทำความเขาใจมุมมองของศาสนาและลัทธินิกายตางๆ รวมทั้งแลกเปลีย่ น
และมอบสิ่งที่ทานเห็นวา ทรงคุณคาสูงสุดในพระพุทธศาสนาใหแกผคู นทั้งหลาย
นี้คอื พื้นฐานอันสำคัญยิ่งตอปณิธานแนวแนประการหนึ่งของทาน ในอันที่จะสรางความเขาใจอันดีระหวางศาสนา
และประกาศย้ำเตือนอยูเสมอถึงความสำคัญของปณิธานขอนี้
แทที่จริง ปณิธานดังกลาวมีรากฐานมาแตแรงบันดาลใจที่ทา นไดรับจากพระพุทธเจานั่นเอง ดังทีใ่ นคำบรรยายชุด
“พุทธจริยา” นั้น ทานพุทธทาสแสดงรายละเอียดสวนหนึ่งวาดวย “พระบรมศาสดากับศาสนาอื่น” เปนการเฉพาะ
เลยทีเดียว
ในคำบรรยายเรื่องนี้ ทานไดยกเอาพระพุทธประวัติหลายวาระหลายเหตุการณมาเปนอุทธาหรณ และชี้ชัดในตอน
หนึ่งวา
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“เรื่องนี้มีขอสังเกต...อยูวา พวกเราสมัยนี้มกั จะดูหมิ่นพวกอื่น คือลัทธิอ่นื หรือศาสนาอืน่ ; อยางนี้ไมใช
พุทธจริยา....เพราะวาการทำลายผูอื่นไมมีประโยชนอะไร...เราอยูในโลกนี้คนเดียวไมได เราตองอยูกับเพื่อน”

ภารกิจเปนอันมากของทานจึงเปนไปเพือ่ ความเขาใจอันดีระหวางศาสนา
แรกสุดทีเดียว คือการสรางความเขาใจในแวดวงพุทธศาสนาดวยกันเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเนนแกนคำสอน
หรือธรรม ที่อยูเหนือความเปนลัทธินกิ ายแยกยอยใดๆ ของพระพุทธศาสนา
ทานไดศึกษาแนวคิดแนวปฏิบัติของฝายมหายานอยางกวางขวาง จนไดแปล “สูตรของเวยหลาง” และ “คำสอน
ของฮวงโป” อันเปนคัมภีรห ลักของนิกายเซน ออกเปนภาษาไทย ยิ่งไปกวานั้น ความสนใจตอมหายานของทาน
ยังทำใหเกิดแวดวงกัลยาณมิตร ที่มไิ ดจำกัดฝายหรือนิกาย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู มุมมองและทัศนะ อยางลุมลึก
โดยสม่ำเสมอ
แมวาทานอาจารยพทุ ธทาสจะมิไดศึกษาดานวัชรยานเทียบเทามหายาน แตทา นก็ไดใหศิลปนคัดลอกภาพพระ
บถแบบธิเบตซึ่งอธิบายปฏิจจสมุปบาท และจัดแสดงอยางโดดเดนในโรงหนังของสวนโมกข จนเปนที่รับรูแพร
หลาย และที่สำคัญ ทานยังไดพบปะกับองคทะไลลามะ เมื่อป พ.ศ.๒๕๑๐ และตอมาองคทะไลลามะก็ไดเสด็จมา
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เยือนและไดรับอาราธนาใหแสดงปาฐกถาธรรมวาดวย “ปรัชญาปรมิตาหฤทัยสูตร” ที่สวนโมกขเมื่อตนป พ.ศ.
๒๕๑๕ ดังนั้นในครั้งหลังนี้ ทั้งสองทานจึงมีโอกาสไดแลกเปลี่ยนสนทนาธรรมกันอยางจริงจัง ทามกลาง
บรรยากาศอันใกลชดิ ธรรมชาติของสวนโมกข
ในสวนความสัมพันธกบั ศาสนาอื่น ทานพุทธทาสไดรเิ ริ่มแนวทางและความเชื่อมโยงใหมๆ มากมาย เริ่มจากการ
ศึกษาคัมภีรไ บเบิลของคริสตศาสนา และคัมภีรอัลกุรอานของศาสนาอิสลาม รวมทั้งการตีความของผูรใู น
ศาสนาทั้งสอง และตอมาไดบรรยายธรรมหลายครั้ง เชื่อมโยงหลักการของคริสตธรรมกับพุทธธรรม ทั้งยังไดรับ
นิมนตไปแสดงปาฐกถาสำคัญประจำปของวิทยาลัยพระคริสตธรรมของสภาคริสตจักรแหงประเทศไทยเชียงใหม
นับเปนบุคคลแรกที่มใิ ชชาวคริสตท่ไี ดแสดงปาฐกถาดังกลาว นอกจากนี้ ที่สวนโมกข ก็มคี ณะคริสตศาสนิกชน
ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ เดินทางไปศึกษาและสนทนาธรรมกับทานอยูเนืองๆ สวนทางดานศาสนาอิสลามนั้น
แมทา นจะไมไดบรรยายอยางเปนกิจจะลักษณะ แตทา นก็ไดพบปะ วิสาสะ และสนทนากับเพื่อนนักศึกษาอิสลาม
ของทานอยางจริงจัง ยิ่งไปกวานั้น หนังสือพิมพ “พุทธสาสนา” ก็เคยตีพิมพเรือ่ งที่เขียนโดยนักศึกษาฝายอิสลาม
นอกเหนือไปจากนิกายและศาสนาที่กลาวมา เรายังเห็นไดจากบทสนทนาและคำบรรยายของทานเปนอันมาก วา
ทานสนใจและใหความสำคัญกับทุกศาสนา ดังทีต่ ลอดเวลาที่ทา นยังมีชวี ิตอยู สวนโมกขกเ็ ปดกวางแกชนทุก
ศาสนา เพื่อการเรียนรูธรรมอันเปนเครือ่ งดับทุกข และยังคงเปนเชนนี้สืบเนื่องมา
เมื่อครั้งที่ทานอายุครบ ๘๐ ป ทานอาจารยพุทธทาสยังไดดำริถึงแนวทางในการทำความเขาใจและรวมมือกันและ
กันระหวางศาสนาอยางชัดเจนวา (ขอความตอไปนี้คัดลอกและเรียบเรียงจากตนฉบับลายมือของทาน)
“โลกตองมีหลายศาสนา...ในประเทศ ก็มีหลายศาสนา...แมในครอบครัวเดียว ก็อาจมีหลายศาสนา เพราะอุปนิสยั ใจคอ-รสนิยม-วัฒนธรรม-กาล-ถิ่น-สิ่งแวดลอม-สถานการณบังคับ-ตางๆกัน ดังนั้น จึงจำเปนตองมีการทำความ
เขาใจระหวางศาสนา เพื่อที่จะอยูกันไดโดยสะดวกและราบรืน่
ทุกศาสนาลวนควบคุมสัญชาตญาณแหงความเห็นแกตวั ซึ่งเปนปญหาทั้งปวงในสังคม และแมท่สี ุดก็เปนปญหา
สวนบุคคลชั้นลึก ทุกศาสนาจึงควรรวมมือกันทำลายความเห็นแกตัว เพื่อสันติภาพของโลก นอกจากนี้ ทุก
ศาสนายังมีหัวใจเปนสังคมนิยม – ธรรมิกสังคมนิยม
ทุกศาสนาจึงตองรวมมือกันในการ :คุมครองสังคม
ทำลายขาศึกของสังคม
เปนแสงสวางของสังคม
ประสานสังคม
สรางธรรมิกสังคมนิยม”
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Quotations
“เดี๋ยวนี้ เราไมไดคดิ วา ธรรมะนี้เปนพวงแพชั่วคราว… เราคิดยึดมั่นมาก แลวก็มากหลายเทา หลายสิบเทา แลว
ตลอดเวลาดวย, คลายๆ กับวาเราจะอยูกับความดี ความสุข ความอะไรก็ไมรอู ยูเรื่อยไปแหละ, ไมตอ งการจะพน
ไปจากสิ่งเหลานี้...
ขอใหนกึ ถึงพระพุทธจริยา ที่ทรงแสดงธรรมะเปรียบเหมือนกับแพสวะขามน้ำชั่วคราว และพระองคกไ็ ดทรงทำ
มาอยางนั้นแลวดวย. นี่เรากำลังทำในทำนองตรงกันขาม, คลายๆ กันกับจะตั้งบริษทั อุตสาหกรรม หรือวาอะไรที่
มันใหญหลวงกันมากมายทีเดียว ในการที่จะเดินทางไปนิพพาน. แตพระพุทธเจาทานตรัสเปรียบวา จงใชแพสวะ
ที่ลอยมาติดเขา, ขามฟากไปฟากโนนเถิด”
“โลกตองมีศาสนาครบทุกชนิด ทุกระดับ เพื่อเหมาะสำหรับคนทุกชนิดที่มอี ยูในโลก การที่พยายามจะทำใหมี
ศาสนาเดียว นั้นเปนเรื่องลาหลังและไมอาจจะเปนไปได มีแตจะสรางความยุงยาก โดยมีมนุษยที่ไมเหมาะสม ที่จะ
อยูใ นโลก มากขึ้น”
“ทุกศาสนาลวนแตสอนความไมเห็นแกตัว จะตางกันบางก็แตวธิ กี ารเทานั้น”
“การทำความเขาใจระหวางศาสนา ไมอาจตกเปนหนาที่ของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะ แตเปนหนาที่ของ
องคการรวมประเทศ เชน สหประชาชาติ เปนตน จะพึงกระทำ เพื่อสามารถใชหัวใจของทุกศาสนารวมกัน แลว
ใชแกปญหาของโลกได ซึ่งจะไมตอ งใชเงินเหมือนตำน้ำพริกละลายแมนำ้ ซึ่งกำลังใชอยู ในการกระทำบางอยาง”
“ในแงของจริยธรรม พระเจาก็คือหนาที่ของมนุษย ที่ชวยใหมนุษยรอด ทั้งสองความหมาย (คือรอดชีวิตและรอด
จากความทุกข) ซึ่งที่แทกค็ ือ ธรรมะที่ตอ งประพฤติ ใหถูกตอง แกความเปนมนุษยของมนุษย นั่นเอง. เราจงบูชา
พระเจากันดวยการทำหนาที่ของตนๆ อยาใหบกพรองแมแตประการใด. ทุกคนก็จะมีพระเจา ที่อาจจะชวย หรือ
อาจจะคุมครองตนไดอยางแนนอน.”
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“การเขาไปแผศาสนาในประเทศอื่น, โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในประเทศที่ถอื ศาสนาอืน่ , นั้น ควรกระทำในลักษณะที่
ทำใหสายน้ำหลายๆ แคว รวมผสมกันเขาเปนแมน้ำสายเดียวกัน, (เหมือนแมน้ำคงคา + ยมุนา เปนตน)
การแสดงใหเห็นความแตกตาง หรือแตกแยก แลวทำการขมขู หรือลอหลอกนั้น เปนของนาขัน”

“เดี๋ยวนี้เราไมตองการเถรวาท ไมตอ งการมหายาน ตองการคำพูดอะไรก็ได ที่มันพิสูจนไดวา ดับทุกขได ก็พอแลว”

“ความเขาใจระหวางศาสนา
ศาสนายังยิ้มกันไมได : คนเราจะยิ้มกันได ?
การรวมมือกันชวยโลกยังไมมีหวัง
โลกสันติไมไดจนกวาคนจะยิ้มกันได
ศัตรูของเรา : มิใชศาสนาที่ตางกัน
หากแตเปนมารรายคือ ห ก ต
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เรามีศัตรูรวมกันทุกศาสนา ดูใหดๆี
แมจะถือศาสนาตาง : เราก็ยงั เปนคนไทย ;
หรืออยางนอยก็เปนมนุษยอยูนั่น
การขัดแยงระหวางศาสนา
มิใชความประสงคของพระศาสดา
ศาสนาเปนที่พ่งึ ของสากลโลก
เราตองมีศาสนาในลักษณะเชนนั้น
โลกจำเปนตองมีหลายศาสนา”
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บทที่ ๘
การนำโลกออกจากวัตถุนย
ิ ม
เรื่อง “วัตถุนิยม” ปรากฏในแทบทุกธรรมบรรยายของพุทธทาสภิกขุ ยิ่งไป
กว่านั้น ท่านอาจารย์พท
ุ ธทาสยังได้เลือกแสดงเป็นชุดธรรมเทศนาสำคัญต้อนรับ ๒๕
พุทธศตวรรษ เมื่อต้นปี ๒๕๐๐ ว่าด้วย วัตถุนิยม, ภาวะปัจจุบันนี้ของโลกวัตถุนย
ิ ม
และพุทธบริษท
ั กับลัทธิวต
ั ถุนย
ิ ม อย่างละเอียดถี่ถ้วนและแยบคายยิง่ ความสำคัญของ
เรื่องนี้จะเห็นได้จากการทีท
่ ่านกำหนดให้ “การนำโลกออกจากวัตถุนย
ิ ม” เป็นหนึ่ง
ในปณิธาน ๓ ประการของท่าน
ในที่นี้ ขอยกคำบรรยายและลิขิตลายมือของท่านอาจารย์มาเพื่อการเข้าถึง
ความคิดและวิถีปฏิบัตข
ิ องท่าน ตามลำดับ ดังนี้

ลายมือ ๑ หน้า บนกระดาษสมุด
โลกมีปรากฏการณ์ที่กำลังแสดงอยู่
ทางวัตถุ ทางจิต ทางวิญญาณ ทางสังคม ทาง
ธรรมชาติ

“...เรื่องที่จะต้องสนใจที่สุด คือสิ่งที่เรียกว่าวัตถุนย
ิ มนั่นแหละคือตัวศัตรูอน
ั
ร้ายกาจของมนุษย์ย่งิ กว่าสิ่งใดโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจุบัน วัตถุนย
ิ มกำลังครอง
โลก กำลังจับจิตจับใจของมนุษย์ทุกคนในโลก, บีบบังคับให้ดิ้นรนไปในทางของ
ความลุ่มหลงต่อวัตถุ ซึง่ เป็นเหตุให้เกิดความเห็นแก่ตว
ั และส่งเสริมความเห็นแก่ตว
ั
ให้ยิ่งขึ้นไป, โลกจึงเต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวเพราะพอใจในรสของวัตถุ ลุม
่ หลงยิง่
กว่าสิ่งใด จึงมีความเห็นแก่ตัวเกิดขึ้นเท่ากับความลุ่มหลงในวัตถุ”
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“วัตถุนิยมมันมีความยั่วยวน...มีรสอร่อยสะดวกสบายบำเรอ...ปรับปรุงกันทุก
อย่างทุกประการให้มันมีความดึงดูดมากขึ้น...ให้ยิ่งขึ้นไป ผู้ปรับปรุงนั้นเป็นผู้ฉลาด
หารายได้ด.ี ..ดูจะไม่มีจด
ุ จบ...คนก็หลงวัตถุ ก็ซื้อหาวัตถุชนิดที่ไม่จำเป็นเอามาไว้
เต็มบ้านเต็มเรือนที่เกินความต้องการ, อุตส่าห์ก้ห
ู นี้ยืมสินไปซื้อหาอุปกรณ์แห่งวัตถุ
นิยมนี้มาให้มีความเอร็ดอร่อยทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางผิวกาย; เป็นสิง่ ที่
ถ้าไม่มองก็ดจ
ู ะไม่มค
ี วามหมายอะไร ถ้าไปมองเข้าแล้วมันมีความหมายมาก คือ
มันจะกัดกินมนุษย์ให้สูญสิ้นความเป็นมนุษย์, มันจะไม่มีจิตใจอย่างมนุษย์ คือไม่มี
ความสะอาด สว่าง สงบ เสียเลย; บูชาความเอร็ดอร่อยทางวัตถุ คือทางเนื้อทางหนัง
อย่างยิ่ง อย่างสูงสุดเหมือนกับว่าเป็นพระเจ้า....เมื่อหลงใหลทางวัตถุแล้วก็เห็นแก่ตน
ซึ่งหมายถึงการเห็นแก่กิเลสของตน, มันเป็นการให้เหยื่อแก่กเิ ลส...ความเอร็ดอร่อย
ทางวัตถุน้น
ั มันไปหล่อเลี้ยงกิเลส ไม่ใช่ไปหล่อเลี้ยงจิตใจ...ลุ่มหลงพร้อม ๆ กันทั้ง
โลก; ไม่มใี ครตักเตือน, ไม่มใี ครชักชวนว่าหยุดกันเสียบ้างเถิด, ประหยัดลดหย่อนกัน
เสียบ้างเถิด....ความเจริญก้าวหน้าของโลกในทางวิชาการก็คน
้ คว้าแต่เรื่องวัตถุ ใน
การประดิษฐ์คด
ิ ค้นหรือผลิตขึ้นมา, ก็เป็นแต่เรื่องของวัตถุ, วัตถุจึงครองโลก”
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ลายมือ ๑ หน้า บนกระดาษขาว
การออกมาเสียจากวัตถุนย
ิ ม.
[โดยหลักพื้นฐาน]
การจม

“การเจริญด้วยวัตถุนี้มันได้อะไร, และมันเสียอะไร? มันได้ความเพลิดเพลิน
อันหลอกลวงแสนจะหลอกลวง หลอกลวงถึงกับเป็นบ้าเป็นหลังไป นี้ได้มา, แต่ความ
สงบเย็นแห่งจิตใจนั้นสูญเสียไปหมด. โลกนี้มน
ั ก็ต้องร้อน ต้องระอุ ต้องร้อนและก็
ต้องลุกเป็นไฟ ไม่เป็นไฟอย่างไฟไหม้กระดาษอย่างนี้ แต่เป็นไฟที่ไหม้จิตใจลึกซึ้ง
อยู่ภายใน เป็นไฟทางจิตวิญญาณ...แล้วก็ร้อนระอุ....เราเคยสมมติคำ ๓ คำว่า กิน
กาม เกียรติ...มันเป็นสุขหลอกลวงที่ทำให้เผาไหม้,...เป็นสุก ก.สะกด, สุกอันเกิดมา
จากวัตถุนิยม...เป็นสุกไหม้...ส่วนอีกสามอย่าง คือ ๓ ส. ได้แก่ สะอาด สว่าง สงบ นั้น
มันตรงข้าม ไม่มใี ครจะสนใจกันสักกีค
่ น เห็นเป็นความจืดชืดแห้งแล้งไม่มีรสชาติ;
แต่โดยเนื้อแท้แล้ว มันเป็นความสงบสุขอันแท้จริง...สงบเย็น...เป็นสุขเย็น”
“ขอให้ดใู ห้ดีเถิด...ถ้ามองลึกซึ้งแล้วก็จะเห็นว่าลัทธิวัตถุนิยมในโลกนี่แหละมัน
เป็นข้าศึก เพราะตัวเองมันก็เป็นข้าศึกต่อธรรมะอยู่แล้ว, มันยึดจิตใจของคนส่วน
ใหญ่ในโลกไว้ มันไม่สนใจในเรื่องของธรรมะ. ฉะนั้นถ้าว่าฆ่ายักษ์ตัวนี้ไม่ได้ โลกนี้
ก็จะต้องทนอยู่ในความทุกข์ทรมานยิ่ง ๆ ขึ้นไปหรือไม่มท
ี ่ส
ี ิ้นสุด; ถ้าว่านำโลกออก
มาเสียได้จากอำนาจของวัตถุนย
ิ มนั่นแหละมันจึงจะมีความสงบสุข. แต่เดี๋ยวนี้มน
ั
เป็นไปไม่ได้ในข้อที่ว่า วัตถุนย
ิ มมันมีเสน่ห์มากกว่า มันจับใจคนมากกว่า มันยึดจิต
ใจของคนไว้หมด, ทำให้โลกนีห
้ ลงติดอยู่ในความเอร็ดอร่อยของวัตถุ.....หลงอยู่ใน
เสน่ห์อน
ั ใหญ่หลวงของวัตถุนิยม”
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“จิตนี้ถา
้ จะเทียบเปรียบแล้วมันก็เป็นสิ่งที่น่าสงสาร มันติดมาในชีวิต คลอด
จากท้องมารดาไม่ร้อ
ู ิโหน่อิเหน่อะไร ไม่รจ
ู้ ะไปทางไหน...อะไรมาถึงเข้า มาเกีย
่ ว
ข้องด้วยการสัมผัสมันก็ตะครุบเอาด้วยความหมายนั้น ๆ, แล้วสิง่ แรกที่มน
ั ตะครุบ
เอาก็คอ
ื รสอร่อยของวัตถุ; จิตก็เลยเริ่มผิด เริ่มโง่ เริ่มหลง ก็ตอ
้ งรับโทษสมกับความ
โง่ ความหลง คือเป็นทุกข์ทรมานเรื่อยไป ๆ, จนกระทั่งเอือมระอาจนเห็นความจริง
ว่าไม่ไหวแล้ว ทนไม่ไหวแล้ว ต้องเปลี่ยนแล้ว. นี่มันจึงหันมาศึกษาความจริงของ
เรื่องธรรมะ ปฏิบต
ั ิตามหลักของธรรมะ...เรียกว่าออกมาเสียได้จากวัตถุนย
ิ ม ทาง
วัตถุหรือทางกาย, แล้วก็ออกมาเสียได้จากเรื่องของจิต ก็มาสู่ท่ว
ี า
่ งข้างนอก คือ
พระนิพพาน, มีความถูกต้องทั้งทางวัตถุและทางจิต. นั่นแหละคือมนุษย์ที่ถูกต้อง
มนุษย์ที่เต็มเปี่ยมถึงยอดสุขของการเป็นมนุษย์แล้ว, ไม่หลง ไม่จม ไม่ติดอยู่ในเรื่อง
ของวัตถุ.”

“เรื่องวัตถุนย
ิ มนั้นเป็นคู่กน
ั กับจิตนิยม, มันตรงข้ามกันอยู่. แต่วา
่ ถ้าจะหลง
ใหลในเรื่องจิตนิยม มันก็จะไปติดรสอะไรบางอย่างคล้าย ๆ กันอีก เป็นสุดโต่งฝ่ายจิต
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มันก็ร้ายพอ ๆ กับสุดโต่งฝ่ายวัตถุ; ต้องอยู่ตรงกลางระหว่างจิตกับวัตถุ, ควบคุมได้ท้งั
ทางวัตถุและทั้งทางจิต เป็นความถูกต้องทั้งสองทาง คือพอดีทั้งสองทาง คือทั้งทาง
วัตถุและทางจิต ความถูกต้องอย่างนี้เราเรียกว่าธรรมะ หรือธรรมนิยม....ชีวิตนี้
ประกอบอยู่ด้วยสิ่งทั้งสอง คือ ประกอบอยู่ด้วยวัตถุคือร่างกาย, แล้วก็ประกอบอยู่ด้วย
จิต คือจิตใจ, มันมีทั้งทางวัตถุและทางจิตประกอบกันอยู่เป็นชีวต
ิ .....มันจะต้องมีความ
ถูกต้องทั้งสองทาง คือทั้งทางวัตถุและทางจิต, เป็นธรรมนิยมขึน
้ มา”

ลายมือ ๑ หน้า บนกระดาษขาว
การออกมาเสียจากวัตถุนย
ิ ม.
[โดยหลักพื้นฐาน]
การออก

“รวมความว่ารู้เรือ
่ งวัตถุดี รู้เรือ
่ งทางจิตดี แล้วก็ร้เู รื่องที่เหนือไปกว่าวัตถุและ
จิต เป็นระบบธรรมะที่จะใช้เป็นหลักวิชาอันสมบูรณ์ในการที่จะทำจิตให้หายโง่, ทำ
จิตให้อยู่เหนือความหลอกลวงหรือเสน่ห์อน
ั ร้ายกาจของวัตถุ....ธรรมะคือความถูก
ต้องของวัตถุและจิต ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงโดยเฉพาะ ที่จะต้องปฏิบต
ั ิให้ได้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป
จนเป็นปรกติมีชว
ี ต
ิ เป็นธรรมะ, มีธรรมะเป็นชีวต
ิ ; เพราะปฏิบัตถ
ิ ก
ู ต้องทั้งระบบกาย
และระบบจิต คือถูกต้องทั้งฝ่ายวัตถุและทั้งฝ่ายธรรม....ต้องมีธรรมะคือความถูกต้อง...
มาเป็นระบบที่ชีวิตนี้ดำเนินอยู่...ขอให้มน
ั มีความหมายว่ามีธรรมะเป็นตัวชีวิต...
ธรรมชีว.ี ..เท่านี้แหละ มันตะเพิดวัตถุหรือวัตถุนย
ิ มกระเด็นหายไปหมด, แล้วยังจะ
ตะเพิดระบบจิตนิยมบ้าคลั่งให้หายไปหมด, เหลืออยู่แต่ความถูกต้องคือ ธรรมนิยม”
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“เอาธรรมะมาเป็นหลักของชีวต
ิ หรือถ้าดีกว่านั้นก็เอาธรรมะเป็นตัวชีวต
ิ ;
อย่าไปเอาตัวชีวิตที่วัตถุหรือจิตเลย, เอาตัวชีวต
ิ ที่ธรรมะคือความถูกต้องของสิ่งทั้ง
สองนั้นเรียกว่าธรรมะ, แล้วก็มก
ี ารประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักของธรรมะ....
คำว่าธรรมะนี้ มีความหมายที่ดีที่สด
ุ ...., ธรรมะนีค
้ อ
ื ระบบการปฏิบต
ั ิที่ถูกต้องแก่ความ
เป็นมนุษย์ทก
ุ ขัน
้ ตอนแห่งวิวัฒนาการ ทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อ่น
ื ....ธรรมะเกิดมา
จากการที่รู้จักธรรมชาติ, รู้จักความจริงของธรรมชาติโดยครบถ้วน..., รู้จักตัวกฎของ
ธรรมชาติ, รู้จักตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติ, แล้วก็ร้จ
ู ักผลอันเกิดมาจากการ
ปฏิบต
ั ห
ิ น้าที่.....รู้ธรรมชาติ ก็ไม่หลงใหลเอาธรรมชาติใดๆ มาเป็นตัวตน ของตน
รู้จักกฎของธรรมชาติ ก็สามารถจะรู้วิธท
ี ี่จะควบคุมสิ่งที่เป็นธรรมชาติในภายในนี้
ร่างกายจิตใจ, ธาตุขน
ั ธ์อะไรต่าง ๆ นี้ให้ถูกต้อง แล้วก็ร้ห
ู น้าที่ตามกฎของธรรมชาติ
ว่าจะต้องปฏิบัตห
ิ น้าที่อย่างไร ธรรมชาติเหล่านั้นจะไม่เกิดเป็นปัญหาหรือเป็นความ
ทุกข์ข้น
ึ มา”

“หลักปฏิบต
ั ท
ิ ำชีวต
ิ ให้มธ
ี รรมนิยมที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ได้แก่
เรื่องอัฏฐังคิกมรรค เรื่องความถูกต้อง ๘ อย่าง ๘ ประการ มารวมกันเข้าเป็นเรื่อง
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เดียวเรียกว่ามรรคมีองค์แปด...ความคิดความเห็นความเชื่อถูกต้อง...ความมุ่งหมาย
ถูกต้อง...การกระทำทางวาจา การงาน การดำรงชีพถูกต้อง...การกระทำทางจิต คือ
มีความพากเพียรถูกต้อง...มีสติ มีสมาธิถก
ู ต้อง มีความถูกต้องครบหมดทั้งเรื่องทาง
วัตถุ เรื่องทางจิตและเรื่องที่มน
ั เหนือออกไป...ครบถ้วนทั้งเรื่องโลกและเหนือโลก”
“ระบอบปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ก็คอ
ื การควบคุมตนเองทั้งทางกายทางวาจา
และทางใจไม่ให้ตกเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสหรือของความสุขในทางวัตถุ....แต่เอา
วัตถุนั่นแหละมาเป็นทาส เรามีอำนาจอยู่เหนือวัตถุ ความสุขทางวัตถุไม่ครอบงำจิต
ใจเราให้หน
ั เหไปได้....ถ้าเราไม่ใช้วธ
ิ ีการของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องปรองดองก็ย่งิ
ไม่มีหวัง วิธีการของพระพุทธเจ้าก็คือการถอนตนออกมาจากความเป็นทาสของ
วัตถุนั้นให้นอ
้ ยลงบ้าง...ความขาดแคลนทางวัตถุก็จะน้อยลง จะเกิดความเพียงพอ
ขึ้นบ้างตามส่วน. ถ้าเป็นผูท
้ ี่แสวงหาความสุขในทางใจกันแล้ว วัตถุก็จะเหลือเฟือ ไม่
มีการแย่งชิงทางวัตถุ. ปัญหาอย่างทีเ่ กิดๆอยู่นี้ก็จะหมดไปในตัว....สิ่งที่มนุษย์เราต้อง
การกันอย่างจำเป็นนั้นไม่มากถึงเท่านั้น ไม่ถึง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ของความต้องการ
เท่าที่เรากำลังมีกน
ั อยู่ในบัดนี.้ ถ้าเราต้องการกันเพียงแต่เท่าที่มค
ี วามจำเป็นแล้ว
ธรรมชาติมใี ห้อย่างเพียงพอแทบว่าไม่ตอ
้ งขวนขวายอะไร. แต่นี้เราต้องการตาม
อำนาจของกิเลสตัณหา ไม่ใช่ตอ
้ งการตามความจำเป็นของธรรมชาติ กิเลสตัณหา
เป็นสิง่ ที่ไหลเชี่ยวไปไม่มท
ี ่ส
ี ิ้นสุด ขยายตัวออกไปไม่มีที่ส้น
ิ สุด เพราะฉะนั้นจึงเกิน
ยิ่งกว่าความต้องการอันจำเป็น. และเราก็ลุ่มหลงในความต้องการอันเกินกว่าความ
จำเป็นนั้นอย่างหลับหูหลับตา.....พิจารณาดูง่าย ๆ สิง่ ต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องมือโฆษณา
เช่นว่าหนังสือพิมพ์ ทุกหน้าเอามาพลิกดู จะไม่พบบทความหรือข้อความที่กล่าวถึง
ความสงบเย็นทางจิตใจหรือวิธีปฏิบต
ั ิเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้น จะพบล้วนแต่สิ่งหรือวิธี
ที่จะทำให้เกิดความสุกไหม้หรือความเร่าร้อน...ตกอยู่ในอำนาจกิเลส...ล้วนแต่มีถ้อย
คำที่จะจูงคนให้ตกเป็นบ่าวเป็นทาสของความสุขทางเนื้อหนัง. สินค้าเหล่านัน
้ ล้วนแต่
เกินจำเป็น...เพื่อมอมให้เกิดความมึนเมาในความสุขทางเนื้อหนัง...สถานีวิทยุทงั้ ของ
รัฐและเอกชนทั้งโลกเต็มไปด้วยสิ่งที่ล่อให้ตกเป็นบ่าวเป็นทางของความสุขทาง
เนื้อหนัง...ส่วนที่จะทำให้เป็นอิสระจากกิเลสนั้นมีนอ
้ ยจนกล่าวได้วา
่ เท่ากับไม่ม.ี ....
เรานัง่ ไปทางไหนก็ล้วนแต่จะได้ยินเสียงเพลง แต่ละเพลงส่งเสริมความเร่าร้อนใน
ทางกามารมณ์เป็นอย่างน้อย ทุกหนทุกแห่งทุกเวลา บางเพลงส่งซ้ำ ๆ กันอยู่ได้ตั้ง
พัน ๆ ครั้ง ส่วนถ้อยคำที่ชักจูงไปเพื่อความสงบเย็น ถอนตัวให้ออกมาจากอำนาจ
ของภูตผีปีศาจแห่งกิเลสตัณหานั้นแทบจะหาไม่ได้ และส่งกันเพียงครั้งเดียว”
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ลายมือ บนหลังซองจดหมาย
ทางรอดของเรา

“เรามุง่ แต่พัฒนาวัตถุกน
ั ทั้งโลก จิตใจก็ตามไม่ทัน; ศาสนากำลังจะเป็นหมัน

ทุกศาสนากำลังจะเป็นหมัน มนุษย์ก็ร้อนเป็นไฟ เรียกว่าตกนรกเสียแล้ว เพราะ
มันร้อน. เราจะต้องพัฒนาจิตใจให้ทน
ั กับพัฒนาวัตถุ ความสูงทางใจช่วยควบคุม
วัตถุไม่ให้เป็นของร้อน. พวกฝรั่งพัฒนาแต่วัตถุ จึงร้อน: ร้อนด้วยความโลภ ร้อน
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ด้วยความโกรธ ร้อนด้วยความหลง; เพราะหลงใหลในเรื่องความเจริญของวัตถุจนไม่
รู้อะไรเป็นอะไรไปหมด...นี่เรียกว่าหมดไปในทางจิตใจ.....ต้องระวังให้ดี; อย่าพัฒนา
วัตถุข้น
ึ มาให้เป็นพิษให้เชือดคอตัวเอง. พัฒนาให้มากเท่าไรก็ได้ไม่หา
้ ม พระพุทธ
เจ้าก็ไม่ห้าม ศาสนาไหนก็ไม่ห้ามเรื่องทำความเจริญ; แต่อย่าให้มน
ั กลายเป็นพิษ
ขึ้นมา. ที่น่เี ราจึงคิดกันว่า...ต้องพัฒนาทางจิตใจแขนงหนึ่งเท่านั้น; ที่นี่กเ็ ลยปรับทุก ๆ
อย่างให้มน
ั ได้ความรู้ทางจิตใจ. ขั้นสำคัญที่สุดคือ:พอเข้ามาถึงก็ให้มันหยุด. หยุด เย็น
สงบ ว่าง; แล้วให้ศึกษาจากความรู้สึกที่วา
่ งนั้น. ถ้าอยูบ
่ ้านมันไม่ว่าง ไม่หยุด มานี่
แล้วจึงจะเย็น. ศึกษาอย่างนี้ เดี๋ยวมันก็พบธรรมะคือความไม่เห็นแก่ตัว; พอไม่เห็น
แก่ตัวธรรมะก็มแ
ี ล้ว, พอเห็นแก่ตว
ั ธรรมะก็กระเด็นไป.”

“พวกเราฝ่ายตะวันออกนี่, เราถือว่าพวกเราอยู่ซีกโลกตะวันออก คือเอเชีย
ฝ่ายเอเชียตะวันออกทั้งหมดมันรอดตัวมาได้เพราะความเจริญทางจิตใจตั้ง ๓,๐๐๐ ปี
พูดว่า ๓,๐๐๐ ปีนี่ไม่เกินความจริง คนฝ่ายนี้มีความเจริญทางจิตใจมาราว ๓,๐๐๐ ปี
พระพุทธเจ้าก็ ๒,๕๐๐ ปี ก่อนพระพุทธเจ้าก็ดเู ริ่มเจริญกันบ้างแล้ว. ความเจริญของ
พวกทางตะวันออกนี่คอ
ื ความเจริญทางจิตใจ, ความสว่างไสวทางวิญญาณ; ไม่ใช่
ทางวัตถุ, และก็ไม่ใช่ทางจิตง่าย ๆ ล้วน ๆ แต่เป็นวิญญาณทางส่วนลึก ๆ. มีจต
ิ สว่าง
ไสวแจ่มแจ้งว่าเกิดมาทำอะไร, และต้องทำอย่างไร. เวลานี้พวกฝรั่งเรียนกันจะตาย
อยู่แล้ว เขายังไม่ร้ว
ู า
่ เพื่อทำอะไร? น่าหวัว เรียนจบแล้วเขาทำอะไรกันบ้าง? ก็ทำได้

แต่สิ่งบ้าๆ บอๆ เสียมากกว่าจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เพราะไม่ร้ว
ู า
่ เกิดมาทำอะไร
นี่แหละ......ฝ่ายบ้านเรานี้มค
ี วามเจริญสูง รู้วา
่ เกิดมาทำไม, จะต้องทำอะไร, ตั้งไว้
เป็นธรรมเนียมประเพณีดี ไม่ค่อยจะมีความเดือดร้อน. นี่เอาแต่พอดี การพอดีนน
ั่
แหละดี ถ้าวัตถุมันเกินแล้ว คนเห็นแก่ตัว, คนเห็นแก่ตัวแล้วต้องลักต้องขโมย ต้องจี้
ต้องปล้น ต้องเบียดเบียนผู้อื่นเพราะจิตใจไม่สูงพอ; แม้เป็นคนรวย ยิ่งรวยก็ยงิ่ หยาบ
แก่ผู้อ่น
ื เพราะจิตใจไม่สงู พอ ยิ่งรวยจะยิ่งยากแก่คนอื่น.”
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“พวกฝรัง่ เจริญทางวัตถุลว
้ น แต่ทางจิตใจเสือ
่ มหมด, พวกฝรั่งลืมตัวทำให้โลก
เดือดร้อน คอยดูเถอะ, เจริญทางวัตถุโดยไม่มค
ี วามเจริญทางจิตใจจะทำให้โลก
เดือดร้อน. พออยู่ดก
ี ินดีกเ็ ห็นแก่ตัว แก่ส่วนตัวมากขึ้น ๆ ความเอือ
้ เฟื้อเผื่อแผ่มีไม่
พอ; หาเงินไว้ให้มากไว้เพื่อความสบายส่วนตัว มันไม่ได้คด
ิ ถึงการช่วยเหลือ
เพื่อมนุษย์.”

“การพัฒนาด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ย่อมไม่ประเสริฐเป็นภัยแก่โลกอย่างยิ่ง.

ความเจริญทางเครื่องจักร ทางเทคโนโลยี ทางวัตถุนน
ั่ แหละ ถ้าเป็นมากเข้าๆ ละก็
คนเดือดร้อน. ไปรวยอยู่ ๒-๓ คน ไม่ก่ค
ี น แล้วก็คนนั้นไม่เห็นแก่ผู้อื่น โลกจะไม่
เดือดร้อนทนไหวหรือ? ประโยชน์ในโลกนี้ยอ
่ มมีจำกัด; ถ้าคนส่วนน้อยเอาไปไว้
เสียหมด แล้วคนที่เหลือเหล่านั้นจะต้องเดือดร้อน ก็เลยเป็นการจำเป็นที่ทำให้เกิด
ลัทธิแย่งชิงกัน....ความเจริญทำให้คนส่วนน้อยมันกอบโกยไว้มาก; คนส่วนใหญ่ก็
ต้องต่อสู้ ธรรมชาติมันบังคับเอง. เมื่อก่อนเราไม่มงั่ มี-ยากจนไกลกันลิบเหมือนกับ
สมัยนี;้ โดยส่วนเฉลี่ยแล้วมันต่างกับสมัยนี้มาก....พอจัดการศึกษาเจริญดี พัฒนา
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ศึกษาเจริญดี คนบางคนมันเกิดเจริญพรวดพราด บางหมู่บางพวกมันก็กอบโกย; คน
นอกนั้นจำนวนมากที่สด
ุ มันก็ต้องต่อสู้....ต่างทนไม่ไหวทั้งนั้นก็ต้องลุกขึ้นต่อสู้....นี่
ผลของการพัฒนาที่ไม่สมดุลย์ พัฒนาแต่ในทางวัตถุ; แล้วไปมุ่งให้คนไม่กี่คน ไปมุ่ง
ให้คนฉลาดหรือมีอำนาจมีอะไร มันก็ต้องต่อสู้....เราจะพัฒนาทางวัตถุทางใดก็ได้
แต่อย่าลืมทางจิตใจ มันจึงจะพูดกันรู้เรือ
่ ง....ให้เห็นว่าความเป็นคนมันอยู่กับจิตใจ
อย่าอยู่กบ
ั ร่างกายอย่างเดียว, มีจต
ิ ใจเป็นส่วนใหญ่ ร่างกายเป็นส่วนตาม ถ้าพัฒนา
จิตใจของกันและกันให้ดีแล้ว วัตถุมน
ั ก็ดีตาม.”

“วัตถุนิยมตามความหมายทั่ว ๆ ไป กับวัตถุนยิ มตามความรู้สึกของพุทธ
บริษท
ั นั้นต่างกันมาก....คำว่าวัตถุนิยมหรือที่เรียกว่า Materialism นั้น โดยทั่ว ๆ ไปเขา

ถือเท่ากับแต่เพียงเรื่องที่เกี่ยวกับวัตถุที่เรียกว่าสสารโดยตรง แต่ทางพุทธบริษท
ั เรา
เล็งความหมายยิ่งไปกว่านั้น คือหมายถึงความสุขหรือความพอใจที่อาจจะเกิดขึ้น
หรือที่เกิดขึ้นแม้เนื่องด้วยลัทธิศาสนา แต่ว่าเป็นลัทธิทน
ี่ ิยมความสุขเกี่ยวกับความ
พอใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิน
้ ทางกายที่เรียกว่าสวรรค์นั้นด้วย.....สำหรับคำว่า
วัตถุนิยมก็แปลได้หรือหมายความตามตัวหนังสือนั้นว่านิยมวัตถุ...ข้อแรกที่สด
ุ พวก
ที่นย
ิ มวัตถุถือว่าสิง่ ที่มอ
ี ยูจ
่ ริงนั้นคือวัตถุเท่านั้น หรือแปลว่าปฏิเสธสิ่งที่ทางพุทธ
ศาสนาเรียกว่านามธรรมหรือจิต โดยบุคคลเหล่านั้นถือว่าไม่มีจต
ิ สิ่งทั้งปวงที่มต
ี ัว
จริงนั้นเป็นเพียงวัตถุ เพราะฉะนั้นพวกนี้จึงถือว่าวัตถุน้น
ั เองคิดได้ หรือพูดได้ ดังนี้
เป็นต้น....ในครั้งพุทธกาล...ก่อนสมัยพระพุทธเจ้าเล็กน้อย ความปั่นป่วนในทาง
ศาสนาหรือทางลัทธิปรัชญากำลังเป็นไปอย่างหนักในประเทศอินเดีย เพราะเหตุว่า
คำสั่งสอนที่มอ
ี ยู่ก่อนคือคำสั่งสอนฝ่ายคัมภีรพ
์ ระเวทที่มอ
ี ยู่นั้นเกิดเสื่อมความนิยม
เพราะไม่เป็นที่พอใจ ไม่เป็นการทนต่อการพิสูจน์ยิ่งขึ้นๆ จนประชาชนในที่นั้น ใน
ยุคนัน
้ ไม่พอใจในลัทธิเหล่านั้น.....ความปั่นป่วนในทางปรัชญาหรือศาสนาในยุคนั้น
เองทำให้เกิดปฏิกร
ิ ิยาต่าง ๆ ขึ้นในประเทศอินเดียในส่วนทีเ่ กี่ยวกับศาสนาหรือ
ปรัชญา ปฏิกิรย
ิ าที่รน
ุ แรงที่สด
ุ ที่เกิดขึ้นก็คือลัทธิวัตถุนิยมนี้อย่างหนึ่ง และที่ตรงกัน
ข้ามคือนิยมการแสวงหาความสุขในทางจิต โดยถือว่าวัตถุหรือร่างกายนีเ้ ป็นข้าศึก
ศัตรู นี้อย่างหนึ่ง.....และอีกอย่างหนึ่งเป็นอย่างที่ ๓ คือพุทธศาสนาเราหรือของพระ
พุทธเจ้าซึ่งเกิดขึ้นอยู่ตรงกลาง ไม่หนักไปในทางหนึ่งทางใด”
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“พวกนิยมวัตถุว่าเป็นสิ่งที่สำคัญแต่สิ่งเดียวในบรรดาสิง่ ที่มอ
ี ยูจ
่ ริง เป็นอยู่จริง
เพราะฉะนั้นจึงบูชาวัตถุ หวังผลแต่ในทางวัตถุและมีหลักเกณฑ์ว่าวัตถุคือ Matter

หรือสสารเท่านั้นที่มีอยู่จริง จนถึงกับบัญญัติลัทธินี้ขึ้นมาว่าสิ่งที่คิดได้ก็คอ
ื วัตถุนั่น
เอง สิ่งที่พด
ู ได้ก็คือวัตถุน่น
ั เอง ไม่ยอมให้มส
ี ิ่งที่เรียกว่าจิต ไม่เชื่อว่ามีสิ่งทีเ่ รียกว่า
จิต จึงเรียกว่าเป็นลัทธิทน
ี่ ิยมวัตถุโดยตรง มุ่งผลเป็นความสนุกสนานเพลิดเพลิน
ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย โดยสรุปก็คือที่เรียกกันว่ากามารมณ์ บาลีทาง
ฝ่ายพุทธเราเรียกชื่อพวกนี้ว่าพวกที่ประกอบกามสุขัลลิกานุโยค คำนี้ก็ปรากฏอยู่ใน
สูตร เช่น ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เป็นต้น เรียกว่าพวกที่ประกอบเป็นพัวพันอยู่ใน
กาม นี้พวกหนึ่ง. ทีน้ี อีกพวกหนึง่ ที่ตรงกันข้าม กลับมีความเห็นว่าจิตมีอยู่ ความสุข
ความทุกข์เกิดขึ้นอยู่กบ
ั จิต จิตเป็นสิ่งที่บันดาลให้พด
ู ให้คด
ิ ส่วนกายนัน
้ เป็นข้าศึก
ในการที่จิตจะหลุดพ้นจากความทุกข์น้น
ั จึงต้องบีบคั้นทรมานกาย นิยมแต่ความสุข
ในทางจิตล้วน ๆ หรือหวังจะเอาตัวรอดกันแต่ในเรื่องทางจิตล้วน ๆ โดยการบีบคั้น
ร่างกาย ถ้าสามารถทำร่างกายให้หมดฤทธิ์ หมดอำนาจไป ความรู้สก
ึ ที่จะตกไป
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ในทางกาม คือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนั้นก็มไ
ี ม่ได้ จิตก็บริสุทธิ์และ
หลุดพ้น นี้พวกหนึ่ง ซึง่ ในบาลีฝ่ายพุทธเราเรียกว่าพวกอัตถกิลมถานุโยค ประกอบ
การทรมานตน ในสองพวกนี้คอ
ื พวกที่นย
ิ มกายกับนิยมจิตโดยตรง....พระพุทธเจ้า
เมื่อออกบวชก็มาจากฆราวาส ในครั้งแรกที่สุดก็ได้เข้าไปสมัครศึกษาลัทธิฝ่ายที่
เป็นอัตถกิลมถานุโยคอย่างเต็มที่หรืออย่างถึงที่สุด...พระพุทธเจ้าได้ศึกษาลัทธินี้
จากศิษย์ของศาสดา (ฝ่ายนิครนถ์ท่เี รียกเดี๋ยวนี้ว่าเชนหรือไชนะ) สืบๆ มา พ้องสมัย
กับมหาวีระ แต่เมื่อได้ศึกษากันทั่ว ๆ ไป พระพุทธเจ้าท่านเปลี่ยนแนวคือไม่พอใจ
ในแนวนั้น....แยกออกไปหาความรูอ
้ ันใหม่ซ่งึ พระองค์ได้ทรงพบสิ่งที่เราเรียกกันว่า
อริยมรรคมีองค์ ๘ หรือมัชฌิมาปฏิปทา คือทางสายกลาง”
“ถ้ากำหนดหลักเหล่านี้ให้ดีแล้วจะพบว่า พุทธศาสนานั้นไม่ใช่วัตถุนิยม คือ
ไม่ได้เอียงไปฝ่ายกามสุขัลลิกานุโยค และพร้อมกันนั้นก็ไม่ได้เอียงหนักไปจน
ถึงอัตถกิลมถานุโยค คือทำตนเป็นศัตรูอย่างหลับหูหลับตากับวัตถุนย
ิ มจนเลยขอบ
เขต จากหลักการนี้เราจะเห็นได้ว่า พุทธบริษัทเราจะต้องมีท่าทีตอ
่ วัตถุนิยมนัน
้
อย่างไร ลัทธิวต
ั ถุนย
ิ มถือว่าวัตถุนย
ิ มเท่านั้นมีอยู่ ลัทธิวต
ั ถุนย
ิ มถือว่าวัตถุเท่านัน
้
เป็นสิง่ ที่ให้กำเนิดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้ และเขาถือว่าสิ่งที่จะสัมผัสได้ด้วยตาหู
จมูกลิ้นกายเท่านั้นที่เป็นของมีอยู่จริงๆ ถ้าสิ่งใดไม่อาจจะสัมผัสได้ดว
้ ยตาหูจมูกลิน
้
กายเหล่านี้แล้วก็อย่าให้ได้ถือหรืออย่าได้หลงไปว่ามีอยู่จริง นี่ตามลัทธิของเขา และ
ยังได้ถอ
ื ต่อไปว่าโลกนี้เราไม่สามารถจะจัดการหรือจะควบคุมได้ด้วยสติปญ
ั ญาหรือ
ความคิดนึกล้วน ๆ จะควบคุมได้ก็แต่ด้วยการจัดการทางวัตถุ แล้วเขาถือว่าทุกๆ สิ่ง
ทุกๆ อย่างเกิดขึ้นจากวัตถุ มีธาตุทางวัตถุเป็นที่กำเนิด ไม่เกี่ยวกับจิตเลย การที่จะ
ไปถือว่ามีจิตหรือมีส่งิ ซึ่งนอกไปจากวัตถุน้น
ั เป็นความเข้าใจผิดและถือในที่สุดว่าไม่มี
อะไรยิ่งไปกว่าธรรมชาติ ไม่มีอะไรที่จะเป็นจิตที่นอกเหนือออกไปจากวัตถุ คือไม่
มีสิ่งที่เราจะต้องใช้สติปญ
ั ญา หลงขวนขวายหาต่อไปอีกแล้ว เพราะมีแต่วัตถุ
อย่างเดียว...โดยไม่ตอ
้ งเอาเรื่องทางจิตใจมาเกี่ยว สิ่งที่วิทยาศาสตร์จะเข้าถึงได้ไม่
มีอะไรนอกจากวัตถุ เมื่อวิทยาศาสตร์เข้าถึงไม่ได้กห
็ มายถึงว่าไม่มีอยู่ ลัทธินี้จึง
มากไปถึงกับว่าคุณสมบัตห
ิ รือสิ่งที่เรียกว่า Quality นั้นไม่สำคัญ แต่ปริมาณหรือ
จำนวนคือ Quantity สำคัญ...แต่เกิดนิยมไปในทางปริมาณ นี่เป็นหลักของวัตถุนย
ิ ม
เมื่อพูดถึงหลักในทางให้คณ
ุ ค่า เขาถือว่าทรัพย์สมบัตห
ิ รือความผาสุกในทางกาย
ความสุขความเพลิดเพลินทางเนื้อทางหนัง หรือสิ่งที่คล้ายกันเหล่านี้ คือสิ่งที่มี
คุณสมบัติหรือคุณภาพหรือคุณวิเศษสูงสุดเท่าที่มนุษย์เราจะเข้าถึงได้ ไม่มีอะไรสูง
ไปกว่านั้น....ลัทธิวัตถุนิยมทั่ว ๆ ไปนี้ถอ
ื เอาวัตถุเป็นสรณะ”
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“วัตถุนิยมย่อมตรงกันข้ามกับทีเ่ ราจะเรียกว่ามโนนิยมหรืออุดมคตินิยม...
พวกที่ถือวัตถุนย
ิ มจัดก็ต้องเป็นอันว่าปฏิเสธความจริงที่เป็นไปตามธรรมชาติ...และ

ปฏิเสธอุดมคติที่เราจะได้คน
้ ให้พบสิ่งแปลก ๆ หรือวิเศษกระจัดกระจายออกไป
เพราะว่าความจริงตามธรรมชาติหรือที่เรียกว่า Natural Realism นั้นจะต้องถือว่าวัตถุ
กับจิตนั้นเป็นของที่มีคณ
ุ สมบัติเคียงคู่กน
ั ไป คือคนละครึ่งในการที่จะบันดาลให้โลก
นี้เป็นไป แต่วัตถุนิยมปฏิเสธส่วนที่เป็นจิต จึงเป็นอันว่าปฏิเสธความจริงตามธรรมชาติ
ฉะนั้นจึงปฏิเสธการนิยมอุดมคติ หรือ Idealism โดยสิ้นเชิง เพราะ Idealism ถือว่าจิต
ต่างหากควบคุมวัตถุ วัตถุอยู่ใต้อำนาจ ใต้วิสัยของจิต นี้เราจะเห็นได้ว่าวัตถุนย
ิ มนี้
เป็นการดึงไปในทางหนึ่งซึ่งเราสมมุติว่าซ้ายสุดก็ตามที แต่วา
่ ต้องดิ่งไปในทางหนึง่
โดยปฏิเสธทางตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง วัตถุนิยมหรือ Materialism จึงเป็นข้าศึกต่อ
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ความนิยมในทางอุดมคติหรือแม้แต่ความนิยมในทางความจริงที่เป็นไป
ตามธรรมชาติ...ลัทธิวัตถุนิยมทำให้เกิดหลงใหลในวัตถุนิยมถึงขนาดที่เรียกว่า Dialectic
Materialism เมื่อมีความนิยมในวัตถุอย่างซ้ายจัดเช่นนั้น ก็เหลือวิสัยที่จะแสวงหาความ
รู้หรือความสุขในทางจิต...แต่อาจะทำให้ศาสนาหมดได้โดยหว่านพืชวัตถุนิยมลงไว้
ให้ประชาชนในโลกตกเป็นทาสของวัตถุนิยมเท่านั้น”

“ขอให้พยายามพิจารณาในส่วนนี้ให้มาก จนกระทั่งพบความจริงว่า ถ้ามี

ความนิยมในส่วนจิต ในทางฝ่ายจิต แสวงหาความสุขทางฝ่ายจิตแล้ว วิกฤตกาลต่าง
ๆ ที่กำลังเกิดอยู่ในโลกในปัจุบน
ั นี้จะมีไม่ได้ เพราะเราอาจจะแสวงหาความสุข
ความพอใจได้โดยไม่ตอ
้ งพึ่งวัตถุ ไม่ต้องเกี่ยวกับวัตถุ ไม่ต้องแสวงหาทางวัตถุ
อย่างมากมาย ไม่มีที่สด
ุ เหมือนอย่างที่กำลังกระทำกันอยู่ เมื่อตกเป็นทาสทางวัตถุ
มากถึงอย่างนีก
้ ็เกิดลัทธิใหม่ ๆ ในการที่จะลักล้วงเอาวัตถุของผู้อ่น
ื มาเป็นของตัว
โดยตรงบ้าง โดยอ้อมบ้าง ถึงกับเรียกชื่ออื่นเป็นการป้องกันตัว เป็นการรักษาความ
ยุติธรรมของโลก อะไรทำนองนั้น แต่โดยที่แท้แล้วเป็นเรื่องยื้อแย่งทางวัตถุ เพราะ
เห็นว่าวัตถุเป็นกำลังสำคัญในการที่จะทำให้ตนมีอยู่ได้ เป็นอยู่ได้และได้รับความ
พอใจ ถ้าปราศจากวัตถุเสียแล้ว ไม่มีทางใดที่จะทำความสุขกายสบายใจให้แก่ตนได้
เลย เป็นความเข้าใจผิดอย่างนี้ซ่งึ ตรงกันข้ามกับหลักของพุทธศาสนา ที่กล้ากล่าวว่า
เราอาจจะได้รบ
ั ความสุขสูงสุดยิ่งไปกว่าที่จะได้รับจากวัตถุ และโดยไม่ตอ
้ งอาศัย
วัตถุ”

“พระพุทธศาสนาโดยเหตุที่มส
ี ิ่งที่เรียกว่ามโนธาตุ วิญญาณธาตุอยู่ และ

กล่าวยกย่องสิ่งนี้เป็นธาตุท่น
ี ำหน้าธาตุอื่น ๆ ถึงกับตรัสว่า มโนปุพพํคมาธมฺมา
มโนเสฏฺฐา มโนมยาธมฺมา เป็นต้น มีใจความยืนยันชัดเจนว่าสิ่งทั้งหลายนี้มใี จหรือ
มโนนี้เป็นเครื่องนำให้เกิด เกิดมาจากใจสำเร็จมาจากใจ ดังนี้ เป็นต้น คือถ้าเราจะ
เหลือบดูถงึ คำสั่งสอนบางหมวดที่เป็นคำตอบ ว่าอะไรมาจากอะไร โดยเฉพาะก็ ว่า
ชีวิตหรือความทุกข์นี้มาจากอะไร ซึ่งเรียกว่าหลักปฏิจจสมุปปบาท ก็จะพบว่าอวิชชา
สังขาร วิญญาณ เป็นมูลเหตุให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าชีวิตหรือความทุกข์นี้ แปลว่าเมื่อเล็ง
ถึงต้นเหตุของโลก ต้นเหตุของความทุกข์แล้ว พระพุทธศาสนาไม่ได้ชไ
ี้ ปที่วต
ั ถุเลย
จึงไม่เป็นวัตถุนิยมโดยประการทั้งปวง ถ้าจะกล่าวสรุปสั้น ๆ เราจะพบข้อความสั้น ๆ
ที่ยน
ื ยันตรง ๆ ในพระบาลี พระพุทธเจ้าตรัสว่า ภิกษุท้งั หลาย นามและรูปสองอย่างนี้
เรากล่าวว่าเกิดเพราะวิญญาณ มีวิญญาณเป็นปัจจัย ถ้าวิญญาณไม่มี นามรูปก็
ไม่มี นี้เป็นการยืนยันว่าสิ่งที่เรียกว่ามโนธาตุน้เี ป็นทีเ่ กิดของนามรูป พุทธภาษิตต่อ
ไปมียืนยันว่า โลกนี้อน
ั จิตย่อมนำไป โลกนี้อน
ั จิตย่อมคร่าไป สิ่งที่มช
ี ว
ี ต
ิ ทั้งปวงตก
อยู่ใต้อำนาจของสิ่ง ๆ เดียวคือจิต...เมื่อกล่าวถึงวิธีที่จะเอาชนะความทุกข์ก็มต
ี รัสไว้
ว่า การบังคับจิตที่ดีแล้วเท่านั้นที่จะนำความสุขมาให้ ผูใ้ ดสำรวมจิตหรือบังคับจิตได้
ผู้นั้นจะพ้นจากมารคือความทุกข์ จิตที่ค้ม
ุ ครองดียอ
่ มนำสุขมาให้ จิตที่ปกครองดี
แล้วฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ ไม่มส
ี ่วนไหนที่พระองค์ได้ตรัส ว่าเราจะต้องอาศัยวัตถุ
หรือจะต้องพึง่ วัตถุ ในที่สด
ุ เราจะพบสิ่งทีเ่ ป็นคำสรุปสั้น ๆ และสำคัญที่สด
ุ ในพระ
พุทธศาสนาว่า อสฺสมิมานะ สวินโย เอตํเม ปรมํ สุขํ การนำความเข้าใจผิดว่ามีตว
ั มี
ตนออกเสียได้น้น
ั เป็นความสุขอย่างยิ่ง คือความสุขถึงที่สด
ุ การนำความเข้าใจผิด
ออกจากจิตเสียได้ ย่อมหมายถึงการทำจิตให้บริสท
ุ ธิ์ คือให้สะอาดที่สด
ุ ให้สว่างที่สด
ุ
ให้สงบที่สุด สิ่งที่ทำจิตให้สกปรกมืดมัวเร่าร้อนนั้นก็คือความเข้าใจผิด ยึดถือว่ามี
ตัวมีตน ซึ่งเป็นกิเลสหรือเป็นรากเหง้าของกิเลสอันละเอียดที่สุด มีความยึดถือว่าตน
หรือของตนแล้ว ก็ย่อมเกิดความรู้สึกทีเ่ ราเรียกกันว่า ความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ความความโลภความโกรธความหลงนี้ไม่ได้เกิดได้เองเล่นๆ ต้องอาศัยสื่อ
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ภายนอก ทางตาทางหูทางจมูกทางลิน
้ ทางกาย สื่อภายนอกเหล่านี้ตอ
้ งสัมผัสกับวัตถุ
คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อย่างที่เรารู้จักกันทั่วๆ ไปว่ากามคุณ ๕ จึง
เห็นได้ว่าสิ่งที่ทำจิตให้ไม่สะอาดไม่สว่างไม่สงบนั้นมีตัวการอยู่ที่ความหลงใหลใน
ทางวัตถุ”
“จึงเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาซึ่งมีหลักสำคัญในเรื่องสุญญตาหรืออนัตตานั้น
เป็นสิง่ ที่ปราศจากวี่แววของวัตถุนิยมโดยสิ้นเชิง พุทธบริษท
ั เราควรจะมีความแน่ใจ
มีความกล้าหาญเพียงพอที่จะมองเห็นชัดและมีการตกลงใจว่า วัตถุนย
ิ มนั้นเป็น
ข้าศึกของอะไร เป็นข้าศึกของทุกสิ่งทุกอย่าง จะเรียกว่าเป็นข้าศึกของมนุษย์ในโลก
ทั้งหมดก็ได้”
“อาตมาเห็นเป็นความจำเป็นที่ว่าจะต้องยึดมนุษย์ไว้ให้ได้, ไม่ให้ตกเป็นทาส
ของวัตถุนิยม จึงได้ม่งุ มั่นบากบั่นในการเผยแผ่ธรรมนิยม”

ลายมือ ๑ หน้า บทสมุดบันทึก
ปณิธาน ๘๐ ปี
ปณิธานที่ ๓ การนำโลกออกจากวัตถุนย
ิ ม
(วางซ้อนกัน ให้เห็นแผ่นที่ ๑ และ ๒ ซ้อนใต้
แผ่นที่ ๓)

www.buddhadasa.in.th
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วิลาวัลย์ สุนน
ั ทวดี / ปราณี ธรรมโสภินท์กล
ุ คณะธรรมทาน
บัญชา พงษ์พานิช / เจียงคำ พานิชดี กลุ่มศึกษาที่สวนโมกข์
พุทธทาสพิพธ
ิ ภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ สถาบันพุทธทาส
สวนโมกขพลาราม ๑ เมษายน ๒๕๔๙

บรรณานุกรม
ปณิธาน ๓ ประการ ธรรมบรรยายล้ออายุ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๒๙
ต้องพัฒนาจิตใจ ให้ทันกับพัฒนาวัตถุ โอวาทปราศรัยแก่คณะพัฒนา
กรจังหวัดนราธิวาสซึ่งมา
พักแรมที่คา
่ ยธรรมบุตร บรรยายที่ลานรับแขก สวนโมกขพลาราม
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๔
วัตถุอาทีนวกถา:วัตถุนย
ิ ม แสดงที่พท
ุ ธสมาคมจังหวัดสระบุรี วันที่ ๒๓
มิถุนายน ๒๕๐๐
วัตถุนิยมปมตฺตโลกกถา หรือ ภาวะปัจจุบน
ั นี้ของโลกวัตถุนิยม ธรรม
เทศนา ๒๕ พุทธศตวรรษ
กัณฑ์ท่ี ๑ ที่วัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรมหาวิหาร วันที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๐๐
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พุทธบริษัทกับลัทธิวต
ั ถุนย
ิ ม ปาฐกถา ณ ศาลาอเมริกัน ถนนพัฒน์พงศ์ สี
ลม วันที่ ๔ มีนาคม
๒๕๐๐
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บทที่ 9
ปจฉิมวัย
ทานอาจารยพทุ ธทาสปรารภวาองคทานรูสกึ ชราภาพทางรางกายเมื่อเขาสูวยั ประมาณ 65 ป
เนื่องจากกายเริ่มออนแอลง สำหรับคนทั่วไปแลว การลวงเขาสูวัยชราหรือปจฉิมวัย หมายถึงชวง
เวลาแหงการเสร็จสิ้นภาระหนาที่การงาน ไดเวลาหยุดพักผอน แตสำหรับทานอาจารยพุทธทาสแลว
ชีวิตในปจฉิมวัยของทาน กลับเปนชวงเวลาแหงการอุทิศกาย ใจ สติปญญา รับใชพระบรมศาสดาผู
เปนนายใหมากยิ่งขึ้นไปอีก ผูใกลชดิ ทานอาจารยจะกลาวตรงกันวา ในชวงปจฉิมวัยนี้ ทานอาจารย
ยิ่งทำงานอยางตรากตรำเหมือนแขงกับเวลา ซึ่งทานตระหนักวาเหลือนอยลงทุกขณะ และจะตองหมด
สิ้นลงในวันใดวันหนึ่งตามกฎเกณฑของธรรมชาติ
ทานอาจารยมีอายุครบ 70 ป ในพ.ศ.2519 อันเปนชวงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ
วิกฤตการณความรุนแรงจากคูปฏิปกษที่ตอ สูประหัตประหารกัน ระหวางทุนนิยมกับคอมมิวนิสต ซึ่ง
เกิดขึ้นทั่วโลก ทานอาจารยพุทธทาสทุมเทศึกษาสถานการณของสงครามแหงทิฏฐินี้อยางจริงจัง
และเริม่ นำเสนอแนวคิด "ธรรมิกสังคมนิยม" ( หรือ “ธัมมิกสังคมนิยม”) เพื่อสรางสังคมใหมท่แี ตกตาง
ไปจากอุดมการณทางการเมืองทั้งสองดังกลาว ทานวิพากษใหเห็นถึงจุดออนในแนวทางทั้งสองขั้ว
แมในชวงเวลาดังกลาวหรือสืบเนื่องตอมาอีกหลายป แนวคิดของทานนี้จะไดรบั ความสนใจ
อยางจำกัด อีกทั้งในครั้งนั้นยังทำใหทา นถูกโจมตีจากทัง้ สองขั้วลัทธิ แตเมื่อกาลเวลาลวงผานมา
ยาวนานขึ้น สถานการณหลายอยางผกผันแปรเปลี่ยน โลกสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสตลมสลายลง
ลัทธิทุนนิยมไดโอกาสโหมกระพือแผขยาย กลายเปนวัฒนธรรมบริโภคนิยม-วัตถุนิยมครอบงำโลก ทั้ง
ยังนำไปสูวิกฤตการณมากมายทั้งในแงชีวิต สังคม และระบบนิเวศ แนวคิด"ธัมมิกสังคมนิยม" จึง
เปนที่กลาวถึงและไดยนิ กันบอยครั้งขึ้น ในฐานะอุดมคติของสังคมใหม ที่กอปรดวยธรรมและเปนทาง
รอดอันประเสริฐ สะทอนถึงการมองโลกอยางยาวไกลโดยอาศัยหลักอิทปั ปจจยตาตามพุทธวิธีของ
ทานอาจารยพทุ ธทาส
งานของทานอาจารยที่โดดเดนมากอีกดานหนึ่งในชวงปจฉิมวัย คือ การเผยแผพระพุทธ
ศาสนาไปสูชาวตางชาติ เพื่อสงเสริมใหผูคนอีกซีกโลกหนึ่งไดคนพบความสงบสันติแหงจิตของตน
ดวยตนเอง โดยทานอาจารยใหความสนับสนุนพระอธิการโพธิ์ จนฺทสโร (พุทธฺ ธมฺโม - ปจจุบันดำรง
สมณศักดิ์ที่พระภาวนาโพธิคณ
ุ ) เจาอาวาสวัดธารน้ำไหลหรือสวนโมกข ในการจัดอบรมสมาธิภาวนา
แกชาวตางชาติท่มี าทองเที่ยวที่เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี และกาวหนาสืบมาจนกระทั่งเริ่มเกิดเปน
สวนโมกขนานาชาติ ในป 2530 พรอมกันนั้น ทานอาจารยกเ็ รงถักทอประสานความเขาใจ
ระหวางศาสนาตาง ๆ เพื่อใหเกิดกระแสศาสนาสากล ที่แมจะมีความหลากหลายและแตกตางกัน
หากแตมีความเขาใจในเปาหมายแหงการสรางสันติสขุ ใหแกมวลมนุษยชาติรวมกัน มิใชเปนเหตุแหง
การรบราฆาฟน ดังสถานการณที่เกิดขึ้นทั่วโลกทั้งในเวลานั้นและปจจุบนั
กลาวไดวา งานในชวงปจฉิมวัยของทานอาจารย คือการมุงหมายใหคุณคาของพระพุทธ
ศาสนาแผไพศาลไปสูโลกกวาง ยังประโยชนแกพหูชนใหยิ่ง ๆ ขึ้นไป ดังโอวาทของพระบรมศาสดา
และกิจตามพุทธประสงคนกี้ ก็ า วหนาไปดวยดีสบื มา นอกจากสวนโมกขนานาชาติแลว งานหนังสือ
ธรรมะของทานอาจารยมีผูนำไปแปลเผยแพรเปนภาษาตางๆ กวางขวางมากขึ้น เปนตำราเรียนพุทธ
ศาสนาในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกตะวันตก รวมทั้งมีผสู นใจศึกษางานของทานเขียนเปน
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วิทยานิพนธระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิต ตลอดจนบทความและหนังสือเลม มากมายในทั่วทุก
มุมโลก
ความมุงมั่นของทานอาจารยท่ปี รารถนาจะใหพุทธศาสนาเปนที่พ่งึ ของมนุษยทุกคนอยาง
ปราศจากเสนแบงใด ๆ ปรากฏชัดยิ่งขึ้นไปอีกในชวงปจฉิมวัยนี้ ดวยการสงเสริมใหสตรีไดเขาถึง
โอกาสของศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมในระดับเขมขน ชนิดที่มงุ ตรงสูพระนิพพานอยางเสมอภาคกับบุรษุ
ดวยรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยและพุทธศาสนานิกายเถรวาท ทานอาจารยมีดำริและ
เสนอแนวคิดโครงการ"ธรรมมาตา" เพื่อการดังกลาว
ยิ่งไปกวานั้น ทานยังไดแรงบันดาลใจในการริเริ่มโครงการ “ธรรมมาตา” เพื่อเปนการตอบ
สนองพระคุณโยมมารดาของทานใหมากยิง่ ขึ้นในอีกโสตหนึ่งดวย ทั้งนี้เพราะทานอาจารยปรารภวา
แมทา นจะเขียนเลาและสนทนาในทางธรรมกับโยมมารดาอยูไมขาดนับตั้งแตเมื่อแรกบวช แตครั้น
ถึงชวงที่ทา นจะไดเขาใจพระธรรมอยางชัดเจนลึกซึง้ ยิ่งขึ้น ก็ไมมโี อกาสไดแสดงใหโยมมารดาไดรูได
ปฏิบัติเสียแลว แรงบันดาลใจนี้จะเห็นไดชดั จากชื่อของธรรมาศรมวา ธรรมมาตา รวมทั้งแนวคิดที่
ทานไดอธิบายไวน่นั เอง
อุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง อุบาสิกาทานสำคัญผูทำงานสนองคุณทานอาจารยใน
ดานเผยแผธรรมมักจะเลาวา ทานอาจารยพุทธทาสเปนผูท่ใี หเกียรติ ยกยองสตรีผปู ฏิบตั ธิ รรม และให
กำลังใจ อีกทั้งความเชื่อถือเชื่อมั่น อยางไมเคยแบงแยกความสามารถของหญิงชายในการเขาถึง
ธรรมอันสูงสุดเลย โครงการธรรมมาตานี้ นายเมตตา พานิช หลานชายที่ทำงานรับใชใกลชิดเลาวา
เปนงานที่ทานอาจารยพูดถึงบอยทีส่ ุดในชวงสุดทายของชีวิต
ปจจุบัน โครงการเหลานี้ไดเติบโตเปน “ธรรมาศรม” หลายแหง ในสวนที่เรียกกันวา “สวน
โมกขนานาชาติ” ซึ่งเปนสถานที่อันเหมาะสมสำหรับการปลีกวิเวก ศึกษาและปฏิบตั ิธรรม รวมทั้งฝก
อบรมใหแกชนทุกชาติ ทุกเพศ ทุกวัย ดังไดกลาวมาแลวในบทกอนหนานี้
ในดานวิถีชีวติ ของทานอาจารยในชวงปจฉิมวัย ทานอาจารยยังคงถือทุกอยางเปนการปฏิบัติ
ธรรม จึงมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก ทานยังคงเปนอยูด วยการ "กินอยูอยางต่ำ มุง กระทำอยางสูง"
และยิ่งอายุมากขึ้นเทาไร ทานอาจารยจะพยายามใชทรัพยากรใหนอ ยลงไปอีก รวมทั้งรบกวนผูอ่นื
นอยมาก พระอุปฏฐากเลาวา เคยมีผูเขาใจผิดเกือบนำผาสบงของทานอาจารยซึ่งเกามากแตยังไม
ขาด ไปใชเปนผาขี้ร้วิ ในดานกิจวัตรประจำวัน ทานจะพยายามทำเอง เชนการซักผาเอง จนกระทั่ง
เมื่อชราภาพมากแลวจึงใหพระอุปฏ ฐากซักให ในดานสุขภาพ ทานอาจารยอาพาธดวยโรคทั่วไปของ
ผูสูงอายุและโรคทางกรรมพันธุ เชน โรคเบาหวาน โรคอวน ฯลฯ วิธีการรักษาของทานคือการผสม
ผสานตามความเหมาะสมระหวางการแพทยพื้นบานและสมัยใหม โดยเบื้องตนทานจะรักษาตนเอง
กอนดวยการแพทยพนื้ บานหรือตามแบบพุทธวิธี เชน ใชผักบุง รักษาเบาหวาน ใชสมาธิหา มเลือดให
หยุดไหล เปนตน
กลาวในภาพรวมแลว ปจฉิมวัยของทานอาจารยพทุ ธทาส คือการแสดงธรรมผานวิถชี วี ิตจริง
ของทานที่เสมอตนเสมอปลายไมวาในชวงใดของอายุ และการมุงเผยแผธรรมใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น
เพื่อชวยเหลือเพื่อนมนุษยอยางกาวพนกำแพงของสิ่งสมมุติท่สี งั คมสรางขึ้นกีดขวางกัน นับเปนแบบ
อยางตามปณิธานของทานโดยแท
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ขอความประกอบบทที่ ๑๐
แยกตีกรอบพิเศษ หนึ่งหนา ประกอบภาพอาศรมธรรมมาตา ศาลา 100 ป พุทธทาส พรอมปาย อีก
หนาหนึ่งตรงขาม
“อาตมาขอเอาตัวเองเปนตัวอยาง ไมละอาย เพื่อใหทานทั้งหลายรูวา อาตมานี้มีความรูมี
ความสามารถหรืออะไรเทาที่มอี ยูในเวลานี้ สิ่งเหลานี้ไดมาจากไหน ขอบอกวาไดมาจากแมมากที่สดุ
เลย พูดอยางนี้คลายกับวาเนรคุณครูบาอาจารยเหลาอื่น ไมไดเนรคุณหรอก จากครูบาอาจารยเหลา
อื่นก็มี แตท่ไี ดรับมากและเปนเนื้อเปนตัว เปนชีวิต เปนดวงจิต เปนวิญญาณอยูปจ จุบนั นี้ ไดรบั มา
จากแมย่งิ กวาพอ...เพราะวาเราอยูใ กลชิดกับแมยิ่งกวาพอ....ฉะนั้นจึงไดรบั การถายทอดอะไรมามาก
เหลือเกินจากมารดา....
เชนเรื่องประหยัด....แมมกั จะพูดวา ถาไมรูจักใชฟนก็จะเปนทาสฟน ไมรูจักใชนำ้ ก็จะเปน
ทาสน้ำ คือตองหามามากเกินไป รวมกระทั่งวา ถาไมรูจักใชเงินก็ตองเปนทาสเงิน ตองหาเงินมากเกิน
จำเปน ไมรจู กั ใชอะไรก็จะเปนทาสของสิ่งนั้น....
นิสยั รอบคอบละเอียดลออนี้ อาตมาไดมาจากแมจนเหลือที่จะกลาว ขอยกตัวอยาง แมกำชับ
วาพานองไปโรงเรียน หรือเปนเพื่อนนองไปโรงเรียน ใหเดินเฉียงดานซายทางดานหลังแหงเดียวเทา
นั้นแหละ....ถาเดินตรงดานที่แมบอก มือขวามันชวย(นอง)ถนัด ใหพรอมอยูเสมอทีจ่ ะเห็นทันที เห็นทั่ว
ถึงและมือขวาชวยถนัด....
นอกจากนี้แมก็ใหชว ยตัวเอง อบรมนิสัยชวยตัวเองนี่มากที่สุด แมไมใหอะไรงายๆ แมวา แม
ไมมหี นาที่จะซื้อรถจักรยาน ตองทำเอง ตองเย็บผาดวยจักรเย็บผา แลวคิดคาแรงไวให หลายเดือนเขา
ก็พอที่จะซื้อรถจักรยานได แมไมยอมใหซื้อถาไมทำงานแบบชวยตัวเอง
สรุปความสั้นๆ ก็ตอ งพูดวา เดี๋ยวนี้อาตมาเปนเนื้อเปนตัว ทำอะไรไดอยางนี้ ขออวดหนอยวา
เกินกวาบางคน ก็เพราะแมทั้งนั้น เพราะแมไดสงั่ สอนอบรมมาอยางนี้ ฉะนั้นใครไดประโยชนอะไรจาก
อาตมาบาง ก็ขอใหขอบคุณไปถึงแมดวย เพราะแมไดสรางชีวิตนี้มาในลักษณะอยางนี้ ในบทวาปุ
พฺพาจริยา แมเปนครูคนแรกในโลก แลวก็ปนบุคคลขึ้นมาในลักษณะอยางนี้.....
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แมเปนแมของลูกโดยทางรางกายทีเ่ ห็นไดดวยตา แตยงั มีแมท่ไี มไดเปนทางรางกาย เปนทางจิตทาง
วิญญาณนั้นก็มีอยูอกี แมหนึ่ง.... เคยพูดหลายครั้งแลววา พระพุทธเจาเปนพอ พระธรรมเปนแม พระ
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ธรรมก็ใหเกิดออกมา”
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บทที่ 10 อาพาธและมรณภาพ
ทานพุทธทาสเริ่มอาพาธหนักเปนครั้งแรกจนกระทั่งตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช
เมื่อป 2518 ขณะที่อายุได 69 ป หลังจากนั้นมาก็อาพาธหนักถึงหนักมากตอเนื่องมาอีกหลายครั้ง คือ
ในป 2528 , 2534 และ 2535 โดยการอาพาธทั้งสามครั้งนี้ ทานอาจารยตัดสินใจขอรับการรักษาเยียว
ยาอยูท่สี วนโมกขเปนหลัก หากแตยนิ ดีไปโรงพยาบาลใกลเคียงเพื่อรับการตรวจวิเคราะหหาสาเหตุ
ของโรค ตามคำกราบเรียนของคณะแพทยผูถวายการรักษา
การอาพาธในป 2534 ดวยโรคหัวใจวายและน้ำทวมปอด มีอาการรุนแรงและเสี่ยงอยางยิ่ง
ตอการมรณภาพอยางฉับพลัน แมวา จะมีศิษยานุศิษยบางสวน และบุคคลสำคัญจำนวนไมนอ ยได
เพียรพยายามกราบอาราธนาทานอาจารยอยางตอเนื่อง ใหทา นเลือกเขารับถวายการรักษาในโรง
พยาบาลทั้งในตัวจังหวัดสุราษฎรธานีและ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ แตทานอาจารยยังคงยืน
ยันขอรับการรักษาที่สวนโมกข โดยใหเหตุผลวา ไมตอ งการ "หอบสังขารหนีความตาย" เหมือนการ
แพทยสมัยใหมที่มกั ตออายุของผูปวยดวยเทคโนโลยีการแพทยอยางผิดธรรมชาติจนมากเกินความพอ
ดี เพราะทานอาจารยเห็นวาทานเองมีอายุมากแลว ที่สำคัญยิ่งกวานั้นคือ ทานอาจารยเห็นวา ความ
เจ็บปวยและความตายเปนชวงเวลาสำคัญของการศึกษาเรียนรูและปฏิบตั ธิ รรมที่ดีที่สุดของชาวพุทธ
เพื่อใหเห็นความเปนธรรมดาหรือ "มันเปนเชนนั้นเอง" ของธรรมชาติ การปฏิเสธอยางนุมนวลหาก
แตแนวแนดวยเหตุผลในทางธรรม ทำใหทา นอาจารยสามารถแสดงธรรมจากการอาพาธในครั้งดัง
กลาว ใหสาธุชนไดเรียนรูจากการปฏิบตั ิจริงของทานโดยตรงอีกครั้งหนึ่งที่สวนโมกข
หลังจากการอาพาธครั้งดังกลาวแลว บุคคลผูใ กลชิดทานอาจารยทั้งพระเถรานุเถระและ
คฤหัสถในสวนโมกขตา งสังเกตเห็นตรงกันวา ทานอาจารยเริ่มดำเนินการ "เตรียมตัวตายอยางมีสติ"
คือเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ทีจ่ ะละสังขารไปอยางสงบตามวิถีชาวพุทธ พระอุปฏฐากและ
พระเลขานุการเลาวากิจวัตรของทานอาจารยเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน โดยเฉพาะในชวงปลายป 2535
เชนทานอาจารยไดงดการติดตามขาวสารบานเมือง ไมวาทางหนังสือพิมพหรือวิทยุซ่งึ เคยทำอยูเปน
ประจำวันอยางตอเนื่องมาหลายสิบป มาใหความสำคัญกับการเตรียมตัวทางธรรม ดวยการใหพระ
อุปฏ ฐากอานหนังสือธรรมะ เชน หนังสือชุดธรรมโฆษณใหฟง แทนการอานขาวหนังสือพิมพ และกับ
แขกผูมากราบนมัสการเยี่ยมเยือน ทานอาจารยจะชวนสนทนาแตเรื่องธรรม โดยเฉพาะเรื่อง
ของ"พระนิพพาน"หรือ จะไมสนทนาเรื่องอื่นใดไปจากนี้ อยางไรก็ตาม กิจวัตรการรับอาราธนา
แสดงธรรมใหแกกลุมตาง ๆ ที่มาเยือนสวนโมกขนั้น ทานอาจารยยงั คงทำอยูเชนเดิม เหมือนกับการ
ใชเวลาในการขบคิดหาวิธีการสอนธรรมและหัวขอธรรมที่ควรนำมาสอน ยังคงเปนกิจวัตรประจำของ
ทานอาจารยแมใกลวาระสุดทายของอายุขยั มิหนำซ้ำอาจกลาวไดดว ยวา ทานอาจารยยิ่งทุมเทเวลา
ที่เหลืออยูใหแกภารกิจเหลานีม้ ากยิ่งขึ้นไปอีก โดยทานกลาวแกผใู กลชิดวาพระพุทธเจาเองทรงทำ
งานจนวาระสุดทาย ทานอาจารยซ่งึ เปนทาสของพระพุทธเจาก็จะตองทำหนาที่จนวาระสุดทายดวย
เชนกัน
ทานอาจารยอาพาธหนักอีกครั้งดวยโรคเสนเลือดเลี้ยงสมองอุดตันในเดือนกุมภาพันธ 2535
และรับถวายการรักษาที่สวนโมกขเชนเดิม หลังจากการอาพาธครั้งนี้ ทานอาจารยไดดำเนินการจัด
ทำพินัยกรรมเพื่อสั่งการในเรื่องของการจัดการศพ การจัดงานศพ และการฌาปนกิจศพ รวมไปถึง
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การจัดเตรียมหองเก็บศพ หนังสือในงานฌาปนกิจศพ ฯลฯ โดยทุกอยางมุงไปที่ความเรียบงาย สงบ
ไมวนุ วาย และเอื้อใหเกิดมรณานุสติแกผมู ีสวนรวมทั้งหมด
เชามืดของวันที่ 25 พฤษภาคม 2536 ทานอาจารยพทุ ธทาสเริม่ อาการอาพาธดวยโรคเสน
เลือดในสมองแตกและถึงแกหมดสติในชวงสาย ทำใหทานไมสามารถตอบรับหรือปฏิเสธการรักษาใดๆ
ดวยตนเองเหมือนทุกครัง้ ที่ผานมา ชวงบายแพทยผถู วายการรักษาไดนำทานเขารับการตรวจ
วิเคราะหอาการของโรค ณ โรงพยาบาลสุราษฎรธานี ทานอาจารยอยูที่โรงพยาบาลจนกระทั่งวันที่ 27
พฤษภาคม 2536 คณะศิษยานุศิษยไดมีมตินำทานอาจารยกลับสวนโมกข ตามคำสั่งซึ่งทานไดเคยให
ไวแกพระครูปลัดศีลวัฒน (โพธิ์ จันทฺสโร) และบุคคลอื่น ๆ วา "เมื่อทานปวยหนัก ไมใหใชเทคโนโลยี
ที่จะชวยชีวิตทานไวอยางผิดธรรมชาติ ทานอาจารยเปนผูเคารพธรรมชาติย่งิ กวาเทคโนโลยี และได
แสดงธรรมเทศนาสั่งสอนเรื่องนี้ไวเปนอันมาก ทานตองการปฏิบัตใิ หตรงกับที่ทานสอน" (แถลงการณ
"บันทึกความเห็นและมติของการประชุมเกี่ยวกับการอาพาธ" โดยศิษยานุศิษยของพุทธทาสมหาเถระ)
อยางไรก็ตาม ความพยายามของแพทยท่จี ะถวายการรักษาทานอาจารยดว ยความเชื่อวา มี
โอกาสที่จะทำใหทา นอาจารยฟน กลับมาแสดงธรรมไดอีก แมอาจจะไมแข็งแรงเหมือนเดิม ก็เปน
ผลสำเร็จ เมื่อมีแพทยผเู ชี่ยวชาญมาอธิบายและใหความหวังทีเ่ ปนไปไดสูงในการรักษาทานอาจารย
ใหดีขนึ้ ในการประชุมศิษยานุศิษย จนกระทั่งมีมติใหมใหนำสรีระของทานอาจารยเดินทางขึน้ มารับ
ถวายการรักษาที่โรงพยาบาลศิรริ าชในคืนวันที่ 28 พฤษภาคม 2536 แตความพยายามที่จะฟนกลับ
การรับรูของทานอาจารยโดยคณะแพทยผเู ชี่ยวชาญทัง้ หลายไมประสบความสำเร็จ ตลอดเวลา 40
วันเต็มในโรงพยาบาลศิริราช อาการของทานอาจารยมีแตทรงกับทรุดลงเปนลำดับ ตามเงื่อนไขของ
บุคคลอายุ 87 ป จนกระทั่งคืนวันที่ 7 กรกฎาคม 2536 สรีระของทานอาจารยแสดงอาการใกลแตกดับ
คณะแพทยตดั สินใจนำทานเดินทางกลับสวนโมกขในเชาวันที่ 8 กรกฎาคม 2536 ถึงสวนโมกขเวลา
10.30 น. และในเวลา 11.20 น. ทานอาจารยพุทธทาสก็ละสังขารอยางสงบ ณ กุฏขิ องทาน ปจฉิม
อาพาธของทานอาจารย ไดฝากบทเรียนอันสำคัญใหแกวงการแพทยไดเขาใจถึงสัจธรรมแหงชีวติ ที่
ไมมใี ครจะฝนได แมจะมีความรูและเครื่องมือมากมายเพียงใดก็ตาม
การบรรจุศพทานมีขึ้นในชวงค่ำ โดยในระหวางวันไดเปดโอกาสใหพุทธบริษทั มากราบ
นมัสการและศึกษาเรียนรูธรรมจากทานอาจารยโดยตรงอีกครั้งหนึ่ง การจัดการศพและฌาปนกิจศพ
ของทานอาจารยเปนไปอยางเรียบงายตรงตามคำสั่งในพินยั กรรมทุกประการ สรีระของทานอาจารย
ไดรบั การบรรจุไวในโลงศพที่ทำจากไมหลุมพอ ซึง่ เหลือจากการสรางโรงธรรมเมื่อ 30 กวาปกอน แลว
นำโลงศพเขาเก็บในบอซีเมนตภายในศาลาซึ่งสรางเตรียมไวเพื่อการนี้
และในวันขึน้ 13 ค่ำเดือน 10 (28 กันยายน 2536) อันถือเปน"วันทำวัตร" บูชาคุณทาน
อาจารยประจำป ไดมกี ารฌาปนกิจศพ พุทธทาสภิกขุ หรือ พระธรรมโกศาจารย (เงื่อม อินทปฺโญ)
ณ บริเวณเขาพุทธทอง ในเวลา 15.00 น. ทามกลางสายฝนที่โปรยปรายสลับกับแดดกลาเปนชวง ๆ
และพุทธบริษทั จำนวนมากที่มารวมเจริญมรณานุสติ ซึ่งพุทธทาสภิกขุไดแสดงใหประจักษเปนครัง้
สุดทายดวยสรีระของทานเอง
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บทที่ 11
คืองานพุทธทาส

......................ลงตามบัตรดั้งเดิม.......................

สัจจสาร
งานของพุทธทาส. (ทุกคน)
หลักการในการสนองพระพุทธประสงค โดยการทำให :1.เพื่อนมนุษยไดรับประโยชนถึงที่สุด จากพุทธศาสนาในการดับทุกข
2.ใหโลกมีสนั ติสุขสันติภาพ มากที่สดุ เทาที่จะทำได ตามสติกำลัง
3.ใหพทุ ธศาสนามีความบริสทุ ธิม์ ั่นคง และเผยแผสดุ สามารถ
4.การทำความเขาใจถูกตอง(สัมมาทิฏฐิ)ระหวางศาสนาดวยกัน
5.การสะสางสัทธัมปฏิรปู และไสยศาสตร จากพุทธศาสนา
6.ใหหัวใจของพุทธศาสนา ฝงแนนอยูในหัวใจของพุทธบริษทั
7.ใหกาลามสูตรและมหาปเทศ เปนคูมอื ของพุทธบริษัทถึงที่สดุ
ทั้งหมดนี้ คือการรับใชพระพุทธองค ในนามวา “พุทธทาส”
ซึ่งจะตองกระทำกัน อยางมอบกายถวายชีวิต.
แถมดวย : ใหทุกคนมีความกลาหาญทางจริยธรรมศีลธรรม
ใหทุกคนกลาพอที่จะถอยหลังเขาคลอง เมื่อเปนการสมควร
ใหทุกคนเคารพธรรม (คือหนาที่) เหมือนทีพ่ ระองคทรงเคารพ
ใหทุกคนมุงหมายกำจัดความเห็นแกตัว ศัตรูรายมนุษย

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
นับแตพระมหาเงื่อม อินฺทปฺโญ เริ่มปณิธานของความเปนพุทธทาส ตราบจนวันเวลาสุดทายแหงชีวติ รวมเปนระยะเวลาถึง ๖๑ ป
“พุทธทาสภิกขุ” ไดศึกษา แสดงธรรม และเผยแพรผลงานตอชาวไทยและชาวโลกอยางไมหยุดหยอน ทุมเทเวลาและแรงกายแรงใจทั้งหมด
เพื่อคนหาและนำเอาแกนแหงธรรมกลับสูโลกแหงวัตถุนยิ มรวมสมัย จึงเปนไปไมไดที่จะนำเสนอผลงานทั้งหมดของทานไวในที่ใดที่หนึ่ง
การนำเสนอผลงานของพุทธทาสภิกขุในที่น้ี มาจากการรวมรวม แยกแยะ จัดเก็บ และเผยแพรโดย พุทธทาสพิพิธภัณฑและหอจด
หมายเหตุ ในสถาบันพุทธทาสธรรม ของสวนโมกขพลาราม คณะธรรมทานและกัลยาณมิตร ทั้งนี้ เทาที่ประมวลรวบรวมไวเฉพาะที่เปนหลัก
ในปจจุบัน พอจะแยกไดเปน หนังสือ บันทึก สื่อเสียง และอื่น ๆ ดังนี้
หนังสือ
ชุดธรรมโฆษณของพุทธทาส
“(หนังสือชุดธรรมโฆษณ) เกิดจากการปรารภวา ธรรมะที่เราพูดไปมากตอมากแลวมันจะสูญหายเสียหมด ที่พมิ พกันเลมเล็ก ๆ
หรือที่อื่นเอาไปพิมพ มันก็กระจัดกระจาย ไมเปนชิ้นเปนอัน จึงพยายามทำขึน้ ใหเปนชุด ๆ เปนชุดสมบูรณ....เมื่อคิดจะพิมพเปนหนังสือเลม
ใหญขนึ้ มาก็คดิ วาใชชื่อธรรมโฆษณ มันงายดี ความหมายก็ด”ี
โครงการหนังสือชุดธรรมโฆษณนับเปนหนังสือหลักที่ประมวลคำบรรยายธรรมทั้งหมดเขาชุดเปนหมวดหมูใหถูกตองตรงตามที่ได
เขียนหรือบรรยายไวใหสะดวกตอการสืบคน อางอิงและคัดลอกไมใหผิดเพี้ยนพลาดเสียหาย เริม่ ดำเนินการเมื่อป พ.ศ.๒๕๑๕ โดยทานพุทธ
ทาสเปนประธานในการชำระรวมกับ ธรรมทานมูลนิธิ สวนอุศมมูลนิธิ และมูลนิธิเผยแพรชีวิตประเสริฐ โดยจัดแบงเปน ๕ หมวด คือ
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หมวดที่ ๑ จากพระไตรปฎกโดยตรง คือ หมวดจากพระโอษฐ รวมพระพุทธภาสิตเอามาทำเปนรูปเรื่องตามตองการ
หมวดที่ ๒ หมวดปกรณพเิ ศษ จากการบรรยายเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะสำหรับอธิบายปริยัติและปฏิบตั ิจนจบเรื่อง
หมวดที่ ๓ หมวดชุมนุมธรรมเทศนา รวบรวมเอาเทศนาทุกชนิด ทุกแหง ทุกสมัย มารวมพิมพเปนเลม
หมวดที่ ๔ หมวดชุมนุมธรรมบรรยาย รวมคำบรรยายทุกประเภท ทุกแหง ทุกสมัย มารวมพิมพเปนเลม
หมวดที่ ๕ หมวดเรื่องปกิณกะ รวมงานเบ็ดเตล็ดตาง ๆ ทุกประเภท นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน
แตละหมวด แตละหมายเลขอาจมีไดหลายเลม เนื้อหาในเลมถอดจากเทปธรรมบรรยายทุกคำพูดไมตอ เติมหรือตัดคำใด ๆ ออก มี
โครงการทั้งสิ้น ๑๐๐ เลม ขณะนี้มีความคืบหนาถึงลำดับที่ ๗๖ เนื่องจากเปนงานทีต่ อ งการความละเอียดถูกตองสูง ประกอบกับคณะทำงาน
หลายทานชราภาพและมีกิจอื่นมาก ประกอบดวย
หนังสือชุด "ธรรมโฆษณของพุทธทาส" เทาที่ไดจดั พิมพขึ้นแลวมาจนถึงวันนี้ มีรายชื่อและเลขหมายประจำเลม ดังนี้ :-

ลำดับที่ตพ
ี มิ พเผยแพร / ชื่อหนังสือ
(๑) พุทธประวัตจิ ากพระโอษฐ
(๒) อิทัปปจจยตา
(๓) สันทัสเสตัพพธรรม
(๔) ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เลม ๑
(๕) พุทธิกจริยธรรม
(๖) ขุมทรัพยจากพระโอษฐ
(๗) โอสาเรตัพพธรรม
(๘) พุทธจริยา
(๙) ตุลาการิกธรรม เลม ๑
(๑๐) มหิดลธรรม
(๑๑) บรมธรรม ภาคตน
(๑๒) บรมธรรม ภาคปลาย
(๑๓) อานาปานสติภาวนา
(๑๔) ธรรมปาฏิโมกข เลม ๑
(๑๕) สูญญตาปริทรรศน เลม ๑
(๑๖) คายธรรมบุตร
(๑๗) ฆราวาสธรรม
(๑๘) ปรมัตถสภาวธรรม
(๑๙) ปฏิปทาปริทรรศน
(๒๐) ธรรมบรรยายระดับมหาวิทยาลัย เลม ๒
(๒๑) สุญญตาปริทรรศน เลม ๒
(๒๒) เตกิจฉกธรรม
(๒๓) โมกขธรรมประยุกต
(๒๔) ศารทกาลิกเทศนา เลม ๑
(๒๕) ศีลธรรม กับ มนุษยโลก
(๒๖) อริยศีลธรรม
(๒๗) การกลับมาแหงศีลธรรม
(๒๘) ธรรมสัจจสงเคราะห
(๒๙) ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ
(๓๐) ธรรมะกับการเมือง
(๓๑) เยาวชนกับศีลธรรม
(๓๒) เมื่อธรรมครองโลก

เลขประจำเลม
๑
๑๒
๑๓
๓๖
๑๘
๓
๑๓.ก
๑๑
๑๖
๑๗.ข
๑๙
๑๙.ก
๒๐.ก
๓๑
๓๘
๓๗
๑๗.ก
๑๔.ก
๑๔
๓๖.ก
๓๘.ก
๑๗.ง
๑๗.ค
๒๖
๑๘.ข
๑๘.ค
๑๘.ก
๑๘.ช
๔
๑๘.จ
๑๘.ง
๑๘.ฉ

[พิมพถึงครั้งที่ ๑๔]
[พิมพถึงครั้งที่ ๕]
[พิมพถึงครั้งที่ ๓]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๑๐]
[พิมพถึงครั้งที่ ๓]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๕]
[พิมพถึงครั้งที่ ๕]
[พิมพถึงครั้งที่ ๕]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๔]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๔]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
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(๓๓)
(๓๔)
(๓๕)
(๓๖)
(๓๗)
(๓๘)
(๓๙)
(๔๐)
(๔๑)
(๔๒)
(๔๓)
(๔๔)
(๔๕)
(๔๖)
(๔๗)
(๔๘)
(๔๙)
(๕๐)
(๕๑)
(๕๒)
(๕๓)
(๕๔)
(๕๕)
(๕๖)
(๕๗)
(๕๘)
(๕๙)
(๖๐)
(๖๑)
(๖๒)
(๖๓)
(๖๔)
(๖๕)
(๖๖)
(๖๗)
(๖๘)
(๖๙)
(๗๐)
(๗๑)
(๗๒)
(๗๓)
(๗๔)
(๗๕)
(๗๖)

ไกวัลยธรรม
อาสาฬหบูชาเทศนา เลม ๑
มาฆบูชาเทศนา เลม ๑
พระพุทธคุณบรรยาย
วิสาขบูชาเทศนา เลม ๑
ชุมนุมลออายุ เลม ๑
ธรรมบรรยายตอหางสุนัข
เทคนิคของการมีธรรมะ เลม ๑
อะไรคืออะไร?
ใครคือใคร?
อริยสัจจากพระโอษฐ
ราชภโฏวาท
กข กกา ของการศึกษาพุทธศาสนา
ธรรมะเลมนอย
ใจความแหงคริสตธรรมเทาทีพ่ ุทธบริษัทควรทราบ
ธรรมปาฏิโมกข เลม ๒
หัวขอธรรมในคำกลอน และบทประพันธของ "สิริวยาส"
ฟาสางระหวาง ๕๐ ปท่มี ีสวนโมกข ตอน ๑
ฟาสางระหวาง ๕๐ ปท่มี ีสวนโมกข ตอน ๒
ชุมนุมปาฐกถาชุด "พุทธธรรม"
สมถวิปสสนาแหงยุคปรมาณู
นวกานุสาสน เลม ๑
สันติภาพของโลก
ธรรมะกับสัญชาตญาณ
ธรรมศาสตรา เลม ๑
อตัมมยตาประยุกต
ธรรมะในฐานะวิทยาศาสตร
อตัมมยตาประทีป
อตัมมยตาปริทสั น
สันทิฏฐิกธรรม
พุทธธรรมประยุกต
สัมมัตตานุภาพ
ตุลาการิกธรรม เลม ๒
โพธิปก ขิยธรรมประยุกต
คูมือการศึกษาพุทธศาสนา
อานาปานสติบรรยาย-อภิปราย-สัมมนา-สาธิต
พัสสิกไตรเทศนา
ตุลาการิกธรรม เลม ๓
คูมือทีจ่ ำเปนในการศึกษาและปฏิบัตธิ รรม
ธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติ
มนุสสธรรม
พุทธวิธีชนะความทุกข
หลักพุทธศาสนาที่ยงั เขาใจผิดกันอยู
ปญหาแหงมนุษยภาพ

๑๒.ก
๒๔
๒๒
๑๑.ก
๒๓
๔๒.ก
๓๙.ค
๓๗.ก
๓๗.ค
๓๗.ข
๒
๓๙.ง
๑๔.ค
๔๐
๔๔.ก
๓๑.ก
๔๒.ค
๔๖.ค
๔๖.ง
๓๒
๑๔.ข
๓๙
๑๘.ซ
๑๕
๔๐.ก
๑๒.ข
๑๕.ข
๑๒.ง
๑๒.ค
๑๓.ข
๑๗.จ
๔๐.ฉ
๑๖.ก
๑๔.ง
๔๐.ช
๒๐.ค
๒๕.ง
๑๖.ข
๔๐.ซ
๓๗.ง
๑๗
๑๔.จ
๑๔.ฉ
๑๗.ฉ

[พิมพถึงครั้งที่ ๓]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๔]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
[พิมพถึงครั้งที่ ๒]
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สวนที่ยังมิไดจัดพิมพ ประกอบดวย
๑

การเลิกอายุ

๒๐

ธรรมะคือสิ่งพัฒนาชีวติ

๒

กาลพรรษาเทศนา

๒๑

ธรรมะโดยหลักพื้นฐาน

๓

คายดับทุกข เลม ๑

๒๒

ธรรมะระดับผูดับทุกข

๔

คายดับทุกข เลม ๒

๒๓

นวกานุสาสน เลม ๒

๕

ชีวิตโวหาร

๒๔

ปกิณณกธรรมบรรยาย

๖

ตุลาการิกธรรม เลม ๔

๒๕

ปทานุกรมธรรมสำหรับชาวบาน

๗

ตุลาการิกธรรม เลม ๕

๒๖

ภาษาคน–ภาษาธรรม

๘

ทบทวนธรรม

๒๗

มนุษยธรรมปริทรรศน

๙

เทคนิคของการมีธรรมะ เลม ๒

๒๘

ลออายุ

๑๐

เทคนิคของการมีธรรมะ เลม ๓

๒๙

ศิลปะแหงการครองชีวิต
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๑๑

ธรรมชีวี

๓๐

สนทนาธรรมวันอาทิตย

๑๒

ธรรมทายาท

๓๑

สิ่งที่ตอ งทำใหดีกวาปเกา

๑๓

ธรรมปาฏิโมกข เลม ๓

๓๒

สิ่งที่ทา นยังไมรจู ัก

๑๔

ธรรมปาฏิโมกข เลม ๔

๓๓

สิ่งสำคัญที่พากันมองขาม

๑๕

ธรรมปาฏิโมกข เลม ๕

๓๔

อบรมคณะสมาธิภาวนา

๑๖

ธรรมปาฏิโมกข เลม ๖

๓๕

อบรมพระธรรมทายาท

๑๗

ธรรมศาสตรา เลม ๒

๓๖

อบรมพระธรรมทูต

๑๘

ธรรมสัจจปกิณณกะ

๓๗

อบรมพระวิปส สนาจารย เลม ๑

๑๙

ธรรมะกับขาราชการ

๓๘

อบรมพระวิปส สนาจารย เลม ๒

๓๙

อุศโมวาท

หนังสืออื่น ๆ
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เพื่อการเผยแผธรรม ไดมกี ารจัดพิมพหนังสือของทานพุทธทาสในรูปแบบตาง ๆ อีกมากมาย ทั้งเปนชุด เปนเรื่อง เปนเลม ๆ ใน
โอกาสตางตาง ๆ ทั้งโดยคณะธรรมทานเองตั้งแตแรก และโดยสวนอุศมมูลนิธิ เชน ชุดลอยปทุม ๑๐๐ เรื่อง ๑๐๐ เลม ชุดหมุนลอธรรมจักร ๑๐๐
เรื่อง ๑๐๐ เลม รวมทั้งที่จัดพิมพโดยมูลนิธคิ ณะเผยแพรชีวิตประเสริฐ(ผชป.) เชน ชุดมองดานใน นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิมพโดยหนวยงาน
และองคกรอื่นๆ
เทาที่ประมวลรวบรวมไวแลวโดยไมนับหนังสืออื่นที่มผี เู ขียนและเรียบเรียงขึน้ ใหม และไมนบั การพิมพซ้ำทัง้ ทีใ่ ชชอื่ เดียวกันและ
กำหนดชื่อใหม มีจำนวนประมาณเกือบ ๔๐๐ รายการซึ่งใชชื่อตามชื่อเดิมที่ทำไวในการจัดพิมพครั้งแรก ประกอบดวย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

กฎบัตรพุทธบริษทั
กตัญูกตเวที
กระแสแหงชีวิตเปนสิ่งที่ตองรูจัก
กามารมณกบั ชีวิต
การเก็บความโกรธใสยุงฉาง
การแกปญ
 หาดวยการใชสติปญ
 ญา
การขาดทุนกำไรของสิ่งที่มชี ีวิต
การขุดเพชรในพระไตรปฎก
การเขาพรรษาและการออกพรรษา
การงานคืออะไร
การใชอานาปานสติใหเปนประโยชนในบานเรือน
การชวยผูอ่นื ใหมีธรรมะ
การดำรงชีวิตทีถ่ ูกตอง
การตกอยูใตอำนาจของระบบประสาท
การทำงานคือการปฏิบัติธรรม
การทำงานเพื่องาน
การทำนาแบบพระพุทธเจา
การทำลายความเห็นแกตัว
การทำลายฐานทัพของกิเลส
การทำวัตรตามแบบโบราณ
การทำสมาธิวปิ ส สนา
การบวชคืออะไร
การบวชเพื่อฝกการใชธรรมศาสตรา
การบวชอยูท่บี า น
การบำเพ็ญบุญปรารภอายุ
การบำรุงพระศาสนา
การปฏิบัติธรรมที่สมควรแกธรรม
การพัฒนาชีวติ โดยพระไตรลักษณ มีผลสูงสุดเปน
อตัมมโย
การมองสิ่งทั้งปวงในดานใน
การมีธรรมะใหทันแกเวลา
การระลึกถึงบรรพบุรุษ
การศึกษาของโลก
การศึกษาคืออะไร
การศึกษาดานใน
การศึกษาสมบูรณแบบ
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การสงเสริมปฏิบัตธิ รรม และ หลักแหงพระพุทธ
ศาสนา
การสืบอายุพระศาสนา
การหมดความเห็นแกตวั คือหมดทุกข
การเห็นพระพุทธเจาพระองคจริง
เกิดมาทำไม
เกียรติคุณของพระพุทธเจา
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา "พระเจา"
แกนพุทธศาสน
เขาโคกสามเนิน
คนถึงธรรม ธรรมถึงตน
คริสตธรรม-พุทธธรรม
ครูคือผูทำหนาที่สรางโลก
ความเกิด-ความตาย
ความเกิดแหงทุกข และความไมเกิดแหงทุกข
ความเจ็บไขมาเตือนใหฉลาด
ความเชื่อที่งมงาย
ความทุกข
ความเปนพระอรหันต
ความมีจิตปรกติคอื ยาวิเศษ
ความมีสุขภาพอนามัยทางจิต
ความไมเห็นแกตวั
ความรักดี
ความลับสุดยอด
ความวาง จิตวาง
ความวางที่พระพุทธเจาตรัส
ความวิเวก
ความวิเวกเปนสุข ความไมเบียดเบียนเปนสุข
ความสะอาด-ความสวาง-ความสงบ
ความสุขของฆราวาส
ความสุขที่แท
ความสุขแทเมื่อสิ้นสุดแหงความสุข
ความสุขในการทำงาน
ความสุขในทุกอิรยิ าบถ
ความสุขสามระดับ
ความหมดทุกข
ความหลุดพน
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ความอิ่มใจ
คำประพันธบทพระธรรม
คำสอนผูบวชพรรษาเดียว
คำสอนฮวงโป
คำอธิบายภาพปริศนาภาพ
คืนสูความถูกตอง
คุกของชีวติ กับเสนหข องคุก
คุณของบิดามารดา/พระคุณของแม
คุณคาของชีวิต
คุณธรรมสำหรับผูบริหาร
คุณพระไมตาย
คูมอื พนทุกข
คูมอื มนุษย
คูมอื ศึกษาธรรมะ ฉบับสมบูรณ
คูมอื อานาปานสติภาวนา ฉบับสมบูรณแบบ
คูมอื อุบาสก-อุบาสิกาภาค ๑-๒
ฆราวาสคืออะไร
ฆราวาสธรรม
จดหมายจากสวนโมกข
จริยธรรมของบัณฑิต
จริยธรรมสำหรับครู
จุดหมายของการบวช
โจรฉกรรจสามกก
ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา
ชาติในปฏิจจสมุปบาท
ชีวิตคือการตอสู
ชีวิตคือการลงทุนเพื่อผลอันสูงสุด
ชีวิตคือขันธ ๕
ชีวิตคู
ชีวิตที่กาวหนา
ชีวิตที่ตอ งรูจกั
ชีวิตที่มีพื้นฐาน และสิ่งที่เปนพืน้ ฐานของชีวิต
ชีวิตที่ไมเสียชาติเกิด
ชีวิตนี้มีคา
ชีวิตในปจฉิมวัย
ชีวิตเปนสิ่งที่ตองพัฒนาดวยการมีธรรมะ
ชีวิตเพือ่ ใคร
ชีวิตเย็น
ชีวิตใหม
ชุมนุมขอคิดอิสระ
ชุมนุมเทศนา
ชุมนุมบทประพันธ
ชุมนุมปาฐกถาชุด พุทธธรรม
ชุมนุมเรื่องยาว
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ชุมนุมเรื่องสั้น
เชนนัน้ เอง
เซ็นในสวนโมกข
ดอกสรอยแสดงธรรม ๒๔ ฉากของชีวติ
ดับไมเหลือ
เด็กจะเปนผูสรางโลกในอนาคต
ตถาตาหนาเชิงตะกอน
ตัวกู-ของกู
ตัวตนคืออะไร
ตัวเองที่ทุกคนควรรูจัก
ตามรอยพระอรหันต
ตายกอนตาย
ตำราดูพระและวินยั ของภิกษุ
ถอนความยึดมั่นตามหลักพระพุทธศาสนา
ทรัพยสมบัตคิ อื อะไร
ทศพิศราชธรรม
ทางตามหลักพระพุทธศาสนา
ทางสายเดียวที่ทกุ คนตองเดิน
ทางหามเดินสองแพรง
ทางออกที่ ๓ แหงยุคปจจุบนั
ทานจะไดอะไรจากสวนโมกข
ทาน-ศีล-ภาวนา
ทำงานใหสนุกไดอยางไร
ทำบุญสามแบบ
ทำอยางไรจึงวางและอยูเหนือโลก
ทิศธรรม
ที่พึ่งสูงสุดคือความถูกตอง
ทุกขทนสามโลก
เทคนิคของความเปนมนุษย
โทษสับปลับเปนพิเศษของตัวตน
ธรรมคือทุกสิ่งที่จำเปนสำหรับมนุษย
ธรรมชาติแหงชีวติ
ธรรมชาติแหงชีวติ คือกระแสแหงการพัฒนา
ธรรมทานกอนตาย
ธรรมทีค่ วรเติมลงในชีวติ
ธรรมน้ำ ลาง ธรรมโคลน
ธรรมบรรยายพิเศษในสวนโมกข
ธรรมวิจกั ขณา
ธรรมวิสชั นา
ธรรมศาสตราในขั้นที่จะสามารถชวยโลกได
ธรรมศาสตราในการฆากิเลสมารอันดับแรก
ธรรมศาสตราในการเปดสวรรค
ธรรมศาสตราในการเปดอบาย
ธรรมศาสตรามี เมือ่ มีการปฏิบัติ
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ธรรมสัจจะ
ธรรมโอสถ
ธรรมะ ๒๔ เหลี่ยม
ธรรมะคือความงาม-ความงามคือธรรมะ
ธรรมะคือสิ่งที่ทำใหโลกงดงาม
ธรรมะคุมครองโลก
ธรรมะคูชวี ิต
ธรรมะในฐานะสิ่งที่ตอ งศึกษา ทั้งชนิดมีตวั ตนและไม
มีตวั ตน
ธรรมะเปนการพัฒนาคน จากบุถชุ นมาเปนพระอริยเจา
ธรรมะเปนอมตะ
ธรรมะรักษาจิตผูสงู อายุ
ธรรมะลานอโศก
ธรรมะสัจจะของธรรมชาติกบั อุดมคติทางการเมือง
ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด
ธรรมะสำหรับคนเจ็บไข
ธรรมะสำหรับผูสงู อายุ
ธรรมะสำหรับสังคม
ธรรมะโอวาทสำหรับคนเจ็บไข
ธรรมานุภาพ
ธัมมิกสังคมนิยม
นิทานภาพลอคน
นิพพาน
นิพพานที่น่แี ละเดีย๋ วนี้
นิพพานสำหรับทุกคน
นิวรณ
แนวการปฏิบัติธรรมในสวนโมกข
บทชวยจำสำหรับเรื่องอตัมมยตา
บวช ๓ เดือน
บวชทำไม
บุญญกิริยาวัตถุ
บำเพ็ญบารมี
ปฏิจจสมุปบาท
ปฏิจจสมุปบาทคืออะไร
ปฏิจจสมุปบาทในชีวิตประจำวัน
ปณิธาน ๓ ประการ
ปทานุกรมธรรมะสำหรับชาวบาน
ประมวลปรมัตถธรรมที่คนธรรมดาควรทราบ
ประมวลรูปแบบแหงสากลพรหมจรรย
ประโยชนของความกตัญู
ปรารภธรรมชุดนั่งกลางทรายในสวนโมกข
ปริญญาจากสวนโมกข
ปริโยสานแหงชีวติ โวหาร
ปริศนาธรรมชุดกายนคร
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ปลายทางของชีวิต
ปวารณา และธรรมะในฐานะสิ่งที่ตองศึกษา
ปวย ๓ เดือนเกิดสมุดเลมนี้
ปจจัยสำคัญแหงชีวติ โวหาร
ปญหาที่เกิดจากการศึกษาไมสมบูรณแบบ
ปนมนุษยแตยังเด็ก
ปาฏิหาริยแหงอตัมมยตา
ปารกสามดง
ปใหม ๓ แบบ
ปใหมมีสำหรับดีกวาปเกา
เปาหมายของชีวติ
แผนดินทองตองสรางดวยแผนดินธรรม
ผูครองเรือน
ฝกจิตใหรูจักโลก
พบชีวิตจริง
พรดีปใหม
พรตลอดป ชีวติ ดีตลอดไป
พรพระธรรม
พรสำหรับปใหม
พรหมจรรยของการบวช
พระ-ครู-แพทย
พระคุณของแม
พระคุณที่อินเดียมีตอ ไทย
พระไตรลักษณ
พระธรรมคติ
พระบาลีมหาสติปฏฐานสูตร
พระพุทธเจาที่ทานยังไมรูจกั
พระพุทธเจาพระองคจริงคือพระธรรม
พระพุทธศาสนา
พระพุทธองคจริง
พระพุทธคุณคำกลอน
พระรัตนตรัยที่ทานทั้งหลายยังไมรจู ัก
พระรัตนตรัยนั่นแหละคือตัวพุทธศาสนา
พระสงฆท่โี ลกตองการ
พฤกษาแหงชีวิต
พลังผลักดันของชีวิต
พหุลานุสาสนี
พอแมสมบูรณแบบ
พัฒนาชีวิตดวยพระไตรลักษณ
พินัยกรรม
พุทธทาสกับสวนโมกข
พุทธทาสตอบปญหา
พุทธทาสลิขติ เลม ๑
พุทธทาสลิขติ เลม ๒
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พุทธทาสลิขติ เลม ๓
พุทธประวัติ ฉบับวิจารณ
พุทธประวัติสำหรับยุวชน
พุทธรรมสำหรับนักเรียน
พุทธวิธชี ุบชีวติ ในยามตกอับ
พุทธวิธชี ุบชีวติ ในยามมีความทุกข
พุทธศาสนาชวยเราในปจจุบนั ไดอยางไร
พุทธศาสนาชั้นบุถุชน
พุทธศาสนาไมไดสอนใหหยุดหรือติดเพียงแคความดี
โพธิปกขิยธรรม
ฟาสางทางธรรม
ฟาสางทางธรรมโฆษณ
ภาพจากจิตสูจิต
ภาพปริศนาธรรม
ภาพปริศนาธรรมชุดเซ็น
ภาพฝาผนังโรงมหรสพทางวิญญาณ
ภาพพุทธประวัตจิ ากหินสลัก ยุคกอนมีพระพุทธรูป
ภาพลอความจริง
ภาษาคน-ภาษาธรรม เรามากินเวลากันเถิด
ภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม
มนุษยทำสงครามกับพระธรรมหรือพระเจา
มนุษยศนู ย
มรดกธรรม
มองพุทธศาสนา
มองโลก
มองศาสนา
มาร-นิวรณ
เมื่อพอใจในหนาที่ท่กี ำลังกระทำ ก็มีสวรรคอยู ณ ที่
นัน้ เอง
แม-ปรมัตวิจารณเรื่องแม
ไมวนุ จะวาง
ไมองิ สามขา
ยอดแหงความสุข
ยาระงับสรรพโรค
ยิง่ ฉลาดยิ่งทุกข
ยุวธรรมสำหรับยุวชน
รากฐานที่มั่นคงแหงความเปนมนุษย
เรามากินเวลากันเถิด
เรียนพุทธศาสนาใน ๑๕ นาที
เรื่องที่ตองรู หรือควรรู
ลักษณะแหงธัมมิกภาพ
เลิกอายุแลวมาอยูกับอตัมมยตา
เลาไวเมื่อวัยสนธยา
โลกอื่น
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วันครู
วางตามหลักพุทธศาสนา
วิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม
วิถีแหงการบรรเทาทุกข
วิธีชนะความตาย
วิธีทำชีวติ ใหเต็มบริบรู ณ
วิธีปฏิบตั ธิ รรมทางลัด
วิธีระงับดับทุกข
วิธีสรางความสำราญใจใหชวี ิต
วิธีสรางความสุขสดใสใหชวี ิต
วิปส สนาระบบลัดสั้น
วิมุตตายตนะทางรอด ๕ ประการ
วิวาทะเรื่องจิตวาง
เวลา ที่มีอิทธิพลใหอายุสั้น อายุยืน
เวียนวนสามวง
ศาสตราสามอัน
ศาสนาคืออะไร
ศาสนาสำหรับปญญาชน
ศิลปสำหรับการมีชวี ิตอยูในโลก
ศิลปแหงชีวิต
ศิลปะการใชสติในทุกกรณี
ศิลปะการดำเนินชีวิต
ศิลปะและสุนทรียภาพทางจิตวิญญาณ
ศิลปะสำหรับการมีชวี ิตอยูในโลก
ศิลปะแหงการใชเคล็ดจากหัวใจพระธรรม
ศิลปะแหงการใชสติในทุกรณี
ศึกษาธรรมะอยางถูกวิธี
สติและการฝกสติ
สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภาร ผูเปนเอก
อัครศาสนูปถัมภกแหงประเทศไทย
สมาธิเบื้องตน
สรุปผลของการใชธรรมศาสตรา
สวดมนตแปลพิเศษตาง ๆ ใชในสวนโมกข
สวรรคในทุกอิริยาบถ
สวรรคในหนาที่การงาน
สหายธรรมของอตัมมยตา
สังขารธรรม
สัจจธรรมของชีวติ
สัญญา ๔ ประการ
สันโดษเปนทรัพยย่งิ
สันทิฏฐิโก
สัมมาทิฏฐิ
สัมมาทิฏฐิชวยโลกไดอยางไร
สิ่งทั้งปวงเปนอนัตตา
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333.
334.
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342.
343.
344.
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346.
347.
348.
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352.
353.
354.
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สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย
สิ่งที่ตองทำใหดีกวาปเกา
สิ่งแรกที่จะตองรูจกั นัน้ คือความทุกข
สุดยอดของความถูกตองคือนิพพาน
สุดยอดที่มนุษยจะไปถึงไดคือความเปนพระอรหันต
สุญญตา
สูชวี ิตสงบเย็น
สูตรของเวยหลาง
หนทางรอดของมนุษยเรา
หนทางแหงชีวิตใหม
หนทางอันประเสริฐสำหรับดำเนินชีวติ
หนาที่ของคน
หลักเกณฑที่จะชวยโลกใหรอดอยูได
หลักตัดสินปญหาชีวติ
หลักเตรียมใจ
หลักธรรมของผูครองเรือน
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา
หลักธรรมที่แสดงความวาง
หลักธรรมสำหรับนักศึกษา
หลักปฏิบัตทิ ่สี ำคัญในพระพุทธศาสนา
หลักพระพุทธศาสนาทีบ่ อกวาอะไรเปนอะไร
หัวขอธรรมในคำกลอน
หัวใจของธรรมะ
หัวใจธรรมศาสตรา ในพระพุทธศาสนา
หัวใจปรมัตถธรรม
หายนธรรมของโลกฆราวาส
เห็นธรรมชาติ
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เห็นปฏิจจสมุปบาทคือเห็นพระพุทธเจา
เหนือวิทยาศาสตร
อตัมมยตา
อตัมมยตากถา
อตัมมยตากับปญหาของมนุษยยุคปรมาณู
อตัมมยตากับสันติภาพ
อตัมมยตาใชอยาอะไรไดบาง
อตัมมยตาเทาที่ควรจะรูก ันไวบา ง
อตัมมยตาประยุกต
อตัมมยตาสำหรับชาวบาน
อนัตตาของพระพุทธเจา
อนุทนิ ปฏิบัติธรรม
อบรมพระธรรมทูต
อภิธรรมคืออะไร
อริยสัจจ
อริยสัจและอตัมมยตากถา
อสีตสิ ังวัจฉรายุศมานุสรณ
ออกพรรษา ออกมาเสียจากความทุกข
อานาปานสติภาวนา
อารัมภกถาของการเลิกอายุ
อาหารหลอเลีย้ งใจ
อิทปั ปจจยตาในฐานะหัวใจแหงพระพุทธศาสนา
อุดมคติของความเปนแพทย
อุตสาหกรรมสัมมัตตา
อุปสรรคของการเขาถึงธรรม
โอวาททานพุทธทาส
โอวาททานพุทธทาสแดยุวชน
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การอนุรกั ษตน ฉบับ
และการศึกษาเรียนรูกระบวนวิธีการทำงานของพุทธทาส

นอกจากงานหนังสือที่มกี ารจัดทำในรูปสิ่งตีพิมพไปเรียบรอยแลว ผลงานของทานพุทธทาส ในรูปลิขิตแบบตางๆ ดวยลายมือของทาน
เองยังมีอีกมากมาย เชน บัตรยอเรื่อง (ซึ่งเปนคำทีท่ า นเรียกใชการทำบัตรเตรียมไวสำหรับการแสดงธรรมบรรยาย) งานตนฉบับ บทกลอน
และบันทึกตาง ๆ ที่มีอยูอยางมากมาย ดังนั้น เพื่ออนุรักษและเผยแพรงานดังกลาว ทั้งเปนแหลงสำหรับการศึกษาเรียนรูกระบวนการเรียนรูและ
วิธีทำงานของทานพุทธทาส จึงไดมกี ารนำเอาเอกสารดังกลาวจำนวนหนึ่งไปตีพิมพเผยแพรแลว ดังนี้

www.buddhadasa.in.th

พุทธทาสลิขติ คำกลอน (พย. ๒๕๔๖) พุทธทาสลิขติ ขอธรรม บันทึกนึกไดเอง
2495 - 1952 (พค.๒๕๔๗)
พินัยกรรมของพุทธทาส ระบบธรรมเทาที่นกึ ได (ธค. ๒๕๔๘) บทพระธรรมประจำ
ภาพ : คำนำ และ สีลธรรม (มีนาคม ๒๕๔๙) บทพระธรรมประจำภาพ :
ปรมัตถธรรม (เมษายน ๒๕๔๙) บทพระธรรมประจำภาพ: ภาพสี อื่น ๆ ซ้ำ ๆ เกินชุด
และบทวิเคราะห (พฤษภาคม ๒๕๔๙) โลกวิปริต : หัวขอลออายุ 2519 (กุมภาพันธ
๒๕๔๙)
การเมืองคืออะไร ? (มีนาคม ๒๕๔๙) จดหมายอาจารยพทุ ธทาส - ญาติธรรม (พฤศจิกายน ๒๕๔๙)

ไกวัลยธรรม หัวขอบรรยาย เสารวสิ าขบูชา ๒๕๑๖ (รวม ๑๓ ครั้ง) บันทึกไปอินเดีย
ของพุทธทาส (เมษายน ๒๕๔๙)
หนังสือของพุทธทาสภิกขุ
ที่แปลและตีพมิ พเปนภาษาตางประเทศ
ทานพุทธทาสเคยปรารภไววา “การที่จะชวยกันเผยแผพระศาสนาออกไปนอกประเทศ...ชาวตางประเทศนั่นแหละควรจะไดรบั
ภาระสอนพุทธศาสนาในตางประเทศ เราสูเขาไมไดดอก เพราะวาเรามันพูดไมเปน...ไมถึงขนาด ใหชาวตางประเทศเขามาศึกษาธรรมะ แลวเขา
เอาไปเผยแผกันเองในหมูชาวตางประเทศ” แมการดำเนินการเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวนี้จะอยูในวงจำกัด แตจนถึงปจจุบัน ก็มีผลงานของทาน
เปนภาษาตางประเทศแลว ทั้งภาษาอังกฤษ เยอรมัน จีน ญี่ปุน และภาษาอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนังสือเรื่อง คูมอื มนุษย (Handbook for

Mankind) ซึ่งเปนหนังสือที่ไดรบั รูและกลาวถึงมากที่สดุ ทั่วโลก
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รายการหนังสือภาษาตางประเทศของพุทธทาส

A Buddhist Charter, trans. Dr. Mongkol Dejnakarintra and
Somsri Thammasarnsophon. Surat Thani: Suan Mokkhabalārāma, 1985.
(Reprinted by Dhammadāna, 2006).
A Shortcut through Vipassanā Meditation. n.p., n.d.
Ānāpānasati (Mindfulness with Breathing), trans. Nāgasena
Bhikkhu. Bangkok: The Sublime Life Mission, 1980.
Ānāpānasati (Mindfulness with Breathing), trans. Santikaro
Bhikkhu. Bangkok: Dhamma Study and Practice Group, 1988. (Reprinted by
Dhammadāna, 2006).
Ānāpānasati-Die Sanfte Heilung der Spiritullen Krankheit,
trans. Manfred Wiesberger. München: Buddhistische Gesellschaft München
e.V., 2002. (Reprinted by Dhammadāna, 2006).
Anatta & Rebirth, trans. Santikaro Bhikkhu. Surat Thani:
Liberation/Evolution, 1991.
Another Kind of Birth or the Danger of “I”, trans. R.B. n.p.,
1974.
Atammayatā, trans. Sompong Punsigha. n.p., n.d.
Buddha-Dhamma for Students, trans. Ariyananda Bhikkhu.
Nonthaburi: Dhamma Study and Practice Group, 1988.
Chanting Book, trans. Santikaro Bhikkhu. Surat Thani:
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Santikaro Bhikkhu.
Christianity and Buddhism, trans. Bhikkhu Puñño, et al.
Bangkok: The Sublime Life Mission, n.d. (Reprinted by Dhammadāna, 2002).
Das Buddhistische ABC: Dhamma-Prinnzipien für kluge
Leute, trans. München: Manfred Wiesberger. Buddhistische Gesellschaft
München e.V., 2005. (Reprinted by Dhammadāna, 2006).
Dhamma-The World Saviour, trans. Roderick Bucknell. n.p.,
n.d.
Dhammic Socialism, trans. Donald K. Swearer. Bangkok: Thai
Inter-Religious Commission for Development, 1993.
Exchanging Dhamma while Fighting. Bangkok: The Sublime
Life Mission, n.d.
Food for Thought: Some Teaching of Buddhadāsa Bhikkhu,
trans. Grant A. Olson. Hinsdale, Illinoise: Buddhadhamma Meditation Center,
n.d.
Gesänge und Sprüche zur Verehrung und Andacht in
Dhamma, trans. Siricando and Pasadiko Bhikkhu. Surat Thani: Suan
Mokkhabalārāma, 1968. (Reprinted by Dhammadāna, 2002).
Handbook for Mankind. trans. Ariyananda Bhikkhu.
Bangkok: Dhamma Study and Practice Group, 1989. (Reprinted by
Dhammadāna, 2005).
Handbuch für die Menschheit, trans. Manfred Wiesberger.
Dhamma Study and Practice Group, n.d. (Reprinted by Dhammadāna, 2006).
Happiness and Hunger, trans. Santikaro Bhikkhu. Surat
Thani: Liberation/Evolution, 1987.
Heart-Wood from the Bo Tree. Bangkok: The Sublime Life
Mission, 1984. (Reprinted by Dhammadāna, 2005).
Heartwood of the Bodhi Tree, trans. Dhammavicayo.
Santikaro Bhikkhu, eds. Somerville: Wisdom Publication, 1994.
In Samsāra Exists Nibbāna, trans. Thawee Sribunruang.
Bangkok: The Sublime Life Mission, 1970.
India’s Benevolence to Thailand, trans. Karuna Kusalasaya.
Nonthaburi: Dhamma Study and Practice Group, n.d. (Reprinted by
Dhammadāna, 2005).
Keys to Natural Truth, trans. Santikaro Bhikkhu, Roderick
Bucknell et al. Nonthaburi: Dhamma Study and Practice Group, 1988.
(Reprinted by Buddhadāsa Foundation, 1999).
Life Should Be Harnessed by Two Buffaloes, trans. James
Ratan Nantho Bhikkhu. Bangkok: Buddhadāsa Foundation, 2000.
Looking Within. n.p., n.d.
Me and Mine, trans. Donald K. Swearer. Albany, N.Y.: Suny
Press, 1989.
Messages of Truth from Suan Mokkh, trans. Dr. Mongkol
Dejnakarintra. Bangkok: Dhamma Study and Practice Group, 2001.
No Death, trans. Dr.Kosum Sukthaworn. Surat Thani: Suan
Mokkhabalārāma, 1998.
No Religion, trans. Bhikkhu Puñño, revised by Santikaro
Bhikkhu. Illinois: Buddhadhamma Meditation Center, 1993. (Reprinted by
Buddhadāsa Foundation, 2005).
Paticcasamuppada: Practical Dependent Origination, trans.
Steve Schmidt. n.p.,1986. (Reprinted by Dhammadāna, 2002).
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Prison of Life, trans. Santikaro Bhikkhu. n.p., 1989.
Some Marvellous Aspects of Theravāda Buddhism, trans.
Stephen R. Schmidt. Bangkok: Dhamma Study and Practice Group, 1991.
(Reprinted by Dhammadāna, 2005).
Study Buddhism in 15 Minutes, trans. H.G. Grether. n.p., n.d.
Teaching Dhamma by Pictures, trans. Sulak Sivaraksa,
Donald Sweetbaum and Khantipalo Bhikkhu. Bangkok: Social Science
Association Press of Thailand, 1968.
Siamesische Illustrationen der Buddhalehre, trans. Pasadika
Bhikkhu. Bangkok: Social Science Association Press of Thailand, 1968.
The 24 Dimensions of Dhamma, trans. Suny RamIndra. Bangkok: Suan Usom Foundation, 1986. (Reprinted by Dhammadāna,
2005).
The A, B, C of Buddhism, trans. Stephen R. Schmidt. Surat
Thani: Suan Mokkhabalārāma, 1982. (Reprinted by Dhammadāna, 2005).
The Buddha's Doctrine of Anattā, Suny Ram-Indra, et al.
Nonthaburi: Dhamma Study and Practice Group, 1990. (Reprinted by
Dhammadāna, 2002).
“The Dhamma-Truth of Samatha-Vipassana for the Nuclear
Age.” Lecture at Suan Mokkhabalārāma, Surat Thani, 31 March 1984,
trans. Santikaaro Bhikkhu.
[http://www.suanmokkh.org/archive/pdf/nat_cure.pdf]
The First Ten Years of Suan Mokkh, trans. Mongkol
Dejnakarintra. Bangkok: Dhamma Study and Practice Group, 1990. (Reprinted
by Dhammadāna, 2005).
The Natural Cure For Spiritual Disease: A Guide into
Buddhist Science, trans. Santikaro Bhikkhu. Nonthaburi: Vuddhidhamma
Fund, 1991.
The Right Approach to Dhamma. Bangkok: The Sublime Life
Mission, n.d.
Thoughts & Experiences, trans. Poonsiri Phanumphai and
Santikaro Bhikkhu. Surat Thani: Dhammadāna Foundation, 2003.
Toward Buddha-Dhamma, trans. Nāgasena Bhikkhu.
Bangkok: The Sublime Life Mission, 1968. (Reprinted by Dhammadāna,
2002).
Toward the Truth, trans. Donald K. Swearer. Philadelphia:
The Westminster Press, 1971.
Two Kinds of Language, trans. Ariyananda Bhikkhu.
Bangkok: Sublime Life Mission, 1969.
Why Were We Worn?, trans. Roderick Bucknell. Bangkok:
Sublime Life Mission, 1970.
Why Vipassana?, trans. Santikaro Bhikkhu. Surat Thani:
Liberation/Evolution, 1988.
Zwei Arten der Sprache, trans. Frau Ros Rattka. Zürich:
Theseys-verlag ag zürich, 1979. (Reprinted by Dhammadāna, 2002).
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สื่อเสียง
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บันทึกเสียงธรรมบรรยายของทานพุทธทาสนับเปนสิ่งสำคัญอยางยิ่ง ทั้งนี้ ดังที่ทานไดอธิบายวา

“เวลาเขียนบทความ เขียนอะไรที่จะไปพิมพ ผมมักพิมพดีดเลย เขียนดวยปากกามันไมทันความคิด เดี๋ยวมันลืม วกไปวนมา ยุงหัว
เขียนแลวบางทีตัวเองก็อา นไมออก เลยใชพมิ พเปนนิสัย.....ตอนมาอยูน่สี กั ๑๕ ปแลว เริ่มหยุดงานเขียน ใชพูดใสเทปแทน เริ่มยุคมีเทปแลวก็

คอย ๆ เลิกเขียน รางกายมันเริ่มไมคอ ยอำนวยดวย มันไมมีแรง มันลดความวองไว มือดีดพิมพไมทนั ความคิด ทำใหยงุ ยาก เลยใชหลับตาพูด นึก
ใหดีที่สุดแลวพูดออกมา อยูในเทปแลว เอาไปลอก ลอกแลวยังเอามาแกไขได แตตอนหลัง ๆ ก็ไมไดแกไข ลอกแลวก็เอาไปพิมพเลย ถาแกไข
ไดคงจะดีกวานั้นมาก.....”
เทปเสียงธรรมบรรยายของทานพุทธทาสจึงมีมากและเปนระบบ ตลอดจนการบรรยายอบรมตาง ๆ ทั้งแกขาราชการ นักศึกษา
ปญญาชน ตลอดจนประชาชน พระภิกษุสงฆคณะตาง ๆ ทีม่ ายังสวนโมกขบางวันหลายคณะ จนแมกระทั่งการเทศนทางวิทยุโทรทัศน ลวน
เปนตนฉบับของหนังสือแทบทุกเลมในระยะตอ ๆ มา

ตัวอยางบัตรยอเรือ่ ง

ทะเบียนสือ่ เสียงธรรมบรรยายชุดหลักคือ ชุดธรรมบรรยายประจำวันเสาร ตั้งแตป ๒๕๑๔ –
๒๕๓๔ รวม ๒๑ ป ละ ๓ ภาค (มาฆบูชา วิสาขบูชา และ อาสาฬหบูชา) นับได ๕๗ หัวเรื่องใหญ ซึ่งไดตี
พิมพเปนหนังสือธรรมโฆษณของพุทธทาสแลว ๓๙ เลม กับธรรมบรรยายในชุดอื่น ๆ และในโอกาสตางๆ
อีกมากมาย รวมทั้งสิ้นแลวนับหลายรอยรายการ ผูสนใจสามารถสืบคนละขอแลกเทปสำเนาเสียงไดท่โี รง
มหรสพทางวิญญาณ ในสวนโมกขพลาราม
รายการบรรยายธรรมประจำวันเสารท่ยี ังมิไดตีพมิ พเผยแพร
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ธรรมปทานุกรม ภาควิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๑๗
ธรรมปทานุกรม, การจำพรรษา ภาคอาสาฬหบูชา พ.ศ. ๒๕๑๘
เยาวชนกับศีลธรรม ภาคมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๒๐
ธรรมะสำหรับคนเกลียดวัด ภาคอาสาฬหบูชา พ.ศ. ๒๕๒๐
ธรรมสัจจปกิณณกะ ภาคมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๒๐
สิ่งสำคัญที่พากันมองขาม ภาควิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๒
มนุษยธรรมปริทรรศน ภาคมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๒๓
ปรมัตถศิลปแหงการครองชีวิต ภาควิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๓
ชีวิตโวหาร ภาคมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๒๕
ปกิณณกธรรมบรรยาย ภาควิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๕
ธรรมชีวี ภาคอาสาฬหบูชา พ.ศ. ๒๕๒๗
ธรรมะคำเดียว ภาควิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๘
ธรรมะโดยหลักพื้นฐาน ภาคอาสาฬหบูชา พ.ศ. ๒๕๒๘
ธรรมะคือสิ่งพัฒนาชีวติ ภาคมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๓๐
ภาษาคน – ภาษาธรรม ภาควิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๓๐
สิ่งที่ตอ งทำใหดีกวาปเกา ภาคมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๓๑
ชีวิตทุกแงมุม (การเลิกอายุ) ภาคอาสาฬหบูชา พ.ศ. ๒๕๓๒
ธรรมะที่ตองรูเปนคูชีวิต ภาคมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๓๓
ธรรมะที่ตองรูเปนคูชีวิต (ตอ) ภาควิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๓๓

www.buddhadasa.in.th

ธรรมะที่ตองรูเปนคูชีวิต (ตอ) ภาคอาสาฬหบูชา พ.ศ. ๒๕๓๓
สิ่งที่ทา นยังไมรจู ัก ภาคมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๓๔
สิ่งที่ทา นยังไมรจู ัก(ตอ) ภาควิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๓๔
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อินเตอรเน็ต
ในปจจุบัน ผลงานของพุทธทาสภิกขุยังเปนที่เผยแพรในเว็บไซตตางๆ ทางอินเตอรเน็ตมากมาย ดังตัวอยางเว็บไซตหลักๆ บางแหงที่ยกมานี้

ภาษาไทย
http://www.buddhadasa.org
http://www.buddhadasa.com
http://ixora.com/manchusree/thai/thai.htm
http://www.geocities.com/Athens/Olympus/1288/
http://www.rosenini.com/spiritualtheatre/
ภาษาอังกฤษ

http://www.suanmokkh.org
http://www.buddhanet.net/budasa.htm
http://www.dharmaweb.org/index.php/Category:Buddhadasa_Bhikkhu
http://www.links.net/vita/swat/course/dasanet.html
ภาษาเยอรมัน

http://www.hdamm.de/buddha/buddhadasa.php
http://indologica.blogg.de/eintrag.php?id=677
http://www.dhamma-dana.de/buecher.htm#buddhadasa
http://www.dci.dk/?artikel=848
http://retreat-infos.de/ri-Thailand-WatSuanMokkh.htm
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ภาษาญี่ปนุ

http://www.dia.janis.or.jp/~soga/buddhada.html

ภาษาจีน

http://www.gaya.org.tw/publisher/fain/buddhadasa.htm
http://ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-BJ013/bj086812.htm
http://go.6to23.com/moxianju/bud/fs/wen/047.htm

ภาษาอื่นๆ

http://www.theravada.dk/readarticle.php?article_id=1
ผลงานในรูปแบบอื่นๆ
http://mahajana.net/users/theravada/sangha/suanmokh.htm
นอกจากหนังสือและสื่อเสียงแลว มีงานตาง ๆ ของพุทธทาสอีกมากและยากที่จะประมวลรวบรวมในเชิงบรรณานุกรมได โดย
เฉพาะสารธรรมจำนวนมาก ตลอดทั้งวัตถุธรรมทั้งหลาย ทั้งในสวนโมกขพลารามและมีการนำไปสืบสานขยายตออยางมากมาย จนแมกระทั่ง
เศษกระดาษบันทึกทั้งหลาย
“แลวอีกอยางหนึ่งก็คือความคิดทีผ่ ดุ ออกมาเอง ไมไดเจตนา มันมีเหตุปจจัยของมันอยางสมบูรณอยูขา งใน อยางที่เคยเลาแลววา ตอง
รีบจดไวเพราะมันหายไปไดชนิดที่ไมกลับมาอีก สมัยอยูพุมเรียง ความคิดแบบนี้มกั จะออกตอนเดินมาเทศน เมื่อมาอยูน่แี ลว จะออกตอน
บิณฑบาต ความคิดอะไรมันโผลออกมาอยางลึกซึ้งชนิดไมเคยคิดมากอน และแปลกใหมท่สี ดุ มันไมเจตนา แตมันฟลุคอยางไรก็ไมรู เดิน
บิณฑบาตเขาน้ำผุด เขียนจนเต็มฝามือเยอะแยะ กลับมาถึงก็ลอกลงสมุด เวลาบิณฑบาตมีปากกาไปดวย”

www.buddhadasa.in.th

ตัวอยางกระดาษบันทึก สมุดบันทึกตาง ๆ
หนังสือบันทึกนึกไดเอง

“เวลาบิณฑบาตรูสกึ วามันมาก จนไมไดเก็บไวหมด เวลาเดินจิตมันเปนสมาธิ ในพระบาลีมีอยูขอ หนึง่ กรรมฐานเวลาเดิน จะทน

ทานตอการพิสูจนที่สุด ไมเหมือนกับอิริยาบถนอน มันฝนเรื่อย ๆ พอลุกขึ้นมานั่ง มันก็ผดิ แลว ถาออกมาเวลาเดินมันยากที่จะผิด แตความคิด
ที่เกิดเวลานอนก็มีบางเหมือนกันที่จดเอาไว มีคนซื้อปากการชนิดที่มีไฟฉายอยูในนัน้ มาให พอกดก็มีไฟเขียนไดในทีม่ ืด ๆ เลย”
“เราจดมาตั้งแตแรก ๆ มีสวนโมกขเกาจนทุกวันนี้ จดไวนาน ๆ ก็เปดดูบอย ๆ วาจะเอาไปใชอะไรไดท่ไี หน ก็เอาไปใช เอาไปใสใน
เรื่องนั้นเรื่องนี้”
“เดีย๋ วนีจ้ ดแลวไมคอยไดเก็บ จดไวตามซองจดหมายก็มี ความจริงสมุดโนตประจำตัวก็มี โนตโดยตั้งใจสำหรับเปนคูมือเทศน
สำหรับพูด แตคนอื่นอานไมรเู รื่อง อานไดคนเดียว และมักไมชอบใสกระเปา เลยจดตามแตจะหากระดาษไดใกล ๆ มือ ”
“ เวลาเดิน...คิดไดก็จดใสมอื มาถึงก็จดลงกระดาษ เพราะความคิดดี ๆ แบบนี้ บางทีมันเกิดขึ้นแลวมันจะไมกลับมาอีก ”
พุทธทาสทุกคน
“ความหมายของคำวา พุทธทาส เกิดขึ้นจากความรูสกึ วาไมมีอะไรดีกวา ชีวติ ของเราจะอยูตอไปอีกกี่ปก ็ตามใจ ถาจะใชใหเปน
ประโยชนท่สี ดุ และสูงสุดก็ควรจะทำงานนี้ คือรับใชพระพุทธเจาดวยการทำใหพทุ ธศาสนาแพรหลายไป มีประโยชนแกคนทุกคนในโลกก็แลว
กัน”
“แลวอาตมายังคิดดวยความรูสึกบริสุทธิ์ใจวาพุทธบริษัททุกคนเปนพุทธทาสอยูแลวในตัว ไมใชแตเรา แตเขาทำงานอยางพุทธทาส
อยูแลวทุกคน ชวยรักษาบำรุงเผยแผพระพุทธศาสนา ฉะนั้นเราก็ไมยกตัว ไมอวดดี ไมจองหองพองขนวาเปนพุทธทาสแตเราคนเดียวเทานั้น”
“เทาที่พมิ พออกมาแคน้กี ็เรียกวาโลงไปที เราไดทำสิ่งที่มันสมควรจะทำ ไมเสียคาขาวสุกของผูอื่นแลว เชื่อวามันคุมคา อยางนอยผม
กลาพูดไดอยางหนึ่งวา เดี๋ยวนี้ไมมีใครในประเทศบนไดวา ไมมีหนังสือธรรมะอาน กอนนี้ไดยนิ คนพูดจนติดปากวาไมมีหนังสือธรรมะจะอาน
เราก็ยังติดปาก ไมมหี นังสือธรรมะจะอาน ตอนนี้บน ไมไดอีกแลว”
ทานพุทธทาสไดแนะนำถึงงานของทานไววา
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“พอใจถึงที่สดุ ก็คือ อริยสัจจากพระโอษฐ รูสึกวาทำไดสมบูรณที่สุด พอใจกวาทุกเรื่อง ฝากไวเปนอนุสรณในโลกได….แตผมพูดวา
พอใจทุกเลมดีกวา แตละเลมมันมีอะไรพอดีของมันแงหนึ่งเสมอ”
สำหรับผูท ่ไี มเคยศึกษาพุทธศาสนามากอน แตตอ งการเริ่มศึกษา ทานเคยกลาววา
“โดยมากจะแนะใหอานหนังสือบรมธรรม มี ๒ เลม แลวก็อาน ฆราวาสธรรม มันเปนเลมพืน้ ฐาน แลวตอจากนั้นก็เลือกเอาเอง
ประเภทศีลธรรมก็มี ประเภทปรมัตถธรรมก็มี ประเภทเกี่ยวกับบานเมืองก็มี ผมทำไวหมดแลว เต็มความสามารถแลว สมควรจะหยุดไดแลว”
แมวา ทานจะกลาววา ทานสมควรหยุดไดแลว แทที่จริง ผลงานของทานทั้งหลายยังจะทำหนาที่แทน “พุทธทาส” ตอไปอยางไม
เสื่อมคลาย สมดังที่ทา นรจนาไววา
“พุทธทาสยังอยูไปไมมีตาย”
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บทที่ ๑๒
กาลานุกรม
๒๔๔๙

๒๔๕๑

 เด็กชายเงื่อม หรือพุทธทาสภิกขุในเวลาต่อมา เกิดเมื่อวัน

อาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤษภาคม ตรงกับวันขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปี
มะเมีย เป็นบุตรนายเซี้ยงและนางเคลื่อน พานิช เกิดที่บ้าน
กลาง ตำบลพุมเรียง ซึ่งสมัยนั้นยังเป็นที่ต้งั ของจังหวัดไชยา

 เด็กชายยี่เกย หรือนายธรรมทาส พานิช ผู้นอ
้ งชาย เกิด

เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม
๒๔๕๗
 เมื่ออายุ ๘ ขวบ บิดามารดาพาเด็กชายเงื่อมไปฝากเป็นเด็ก
วัดที่วด
ั พุมเรียง เป็นเวลา ๓ ปี เพื่อรับการศึกษาเบื้องต้น
ตามแบบโบราณ
๒๔๖๐
 เด็กชายเงื่อมกลับมาอยู่บา
้ น เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่
โรงเรียนวัดโพธาราม และเล่าเรียนที่นจ
ี่ นถึงชั้นมัธยมศึกษา
๒๔๖๔
 ย้ายมาเรียนชั้นมัธยมปีที่ ๒ ที่โรงเรียนสารภีอท
ุ ศ
ิ ตำบล
ตลาด เพือ
่ จะได้อยู่กบ
ั บิดา ซึ่งมาเปิดร้านค้าอีกแห่งหนึ่งที่
ตำบลนี้
๒๔๖๕
 บิดาถึงแก่กรรมด้วยโรคลมปัจจุบัน เด็กหนุ่มเงื่อมออกจาก
โรงเรียนมาช่วยดำเนินการค้ากับมารดา
 ระหว่างนี้ นายยี่เกย น้องชาย บวชเป็นสามเณรและเรียน
ชั้นมัธยมอยู่ท่โ
ี รงเรียนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๔๖๘
 เปิดโรงเรียนนักธรรมขึ้นปีแรกในตำบลพุมเรียง
๒๔๖๙
 ต้นปี นายยีเ่ กยเข้าเรียนเตรียมแพทย์จฬ
ุ าฯ
 ก่อนเข้าพรรษา นายเงื่อมบวชเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ได้
ฉายา “อินฺทปญฺโญ” จำพรรษาทีว
่ ด
ั พุมเรียง
 ปลายปีสอบได้นักธรรมตรี ไม่ลาสิกขาตามกำหนด
 ปิดเทอมปลายปี นายยี่เกยกลับบ้านและไม่ไปเรียนต่อ เพื่อ
เปิดโอกาสให้พระเงื่อมได้บวชเรียนต่อไป
๒๔๗๐
 พระเงื่อมสอบได้นักธรรมโท
๒๔๗๑
 ต้นปีพระเงื่อมเข้าเรียนต่อกรุงเทพฯ ครั้งแรกที่วัดปทุมคงคา
อยู่ได้เพียง ๒ เดือน ก็เดินทางกลับมาจำพรรษาที่วด
ั พุมเรียง
ปีนั้นสอบได้นก
ั ธรรมเอก

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

www.buddhadasa.in.th

๒๔๗๒
 เป็นครูสอนนักธรรมโรงเรียนนักธรรมวัดพระบรมธาตุไชยาฯ
 นายยี่เกยตั้งคณะธรรมทานขั้นต้นขึน
้ โดยเปิดหีบหนังสือ

ประเทศ

ธรรมะให้คนยืมอ่านทีร
่ ้านไชยาพานิช
เริ่มรับหนังสือวารสารพุทธศาสนาภาษาอังกฤษจากต่าง

 นายยี่เกยเริ่มเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพฯ ใช้

๒๔๗๓

นามปากกาว่า “ธรรมทาส”

 พระเงื่อมขึน
้ กรุงเทพฯ มาอยู่วัดปทุมคงคาอีกครั้งหนึ่งเพื่อ

เรียนบาลีตอ
่
 เขียนบทความชิ้นแรกชื่อ “ประโยชน์แห่งทาน” เพื่อพิมพ์ใน
งานพระราชทานเพลิงศพพระอุปัชฌาย์ มีเนื้อความตอบคำ
ถามของคนสมัยใหม่ที่เริ่มสงสัยคุณค่าของการทำทานแบบที่
ทำๆ กันอยู่
 ปลายปีเขียนบทความขนาดยาวเรื่อง “พระพุทธศาสนาขั้น
ปุถุชน” อธิบายคุณค่าของพระพุทธศาสนาด้วยภาษาสมัย
ปัจจุบัน และเริ่มแสดงความคิดเห็นว่า มรรค ผล นิพพาน
เป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงในสมัยปัจจุบัน บทความนี้พิมพ์เป็น
หนังสือแจกงานฉลองโรงเรียนนักธรรมวัดพระบรมธาตุไชยาฯ
 ปลายปีนั้นสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็นพระมหาเงื่อม
อินฺทปญฺโญ
๒๔๗๔
 เบื่อเรียนมากขึ้น ค้นคว้าศึกษานอกตำราเรียนออกไป ความ
คิดอุดมคติเริ่มตั้งมั่น
 ปลายปีสอบตกเปรียญธรรมประโยค ๔ เตรียมเดินทางกลับ
บ้านเพื่อทำงานตามอุดมคติ
๒๔๗๕
 เดินทางกลับถึงพุมเรียง (๖ เมษายน)
 เข้าอยู่ในวัดร้างตระพังจิก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสวนโมกข์
(๑๒ พฤษภาคม)
 นางเคลื่อนทำพินัยกรรมมอบเงิน ๖,๓๗๘ บาท ตั้งเป็นทุน
ต้นตระกูลพานิช ใช้ดอกผลบำรุงสวนโมกข์และคณะธรรม
ทาน
 คณะธรรมทานตั้งขึ้นอย่างเป็นกิจจะลักษณะ (กรกฎาคม)
เปิดบ้านหลังหนึ่งเป็น “ห้องธรรมทาน” มีทำบุญเลี้ยงพระ
และเทศน์ทุกวันพระและวัน ๘ ค่ำ
 เริ่มเขียน “ตามรอยพระอรหันต์” ในเดือนสิงหาคม
๒๔๗๖
 ออกหนังสือพิมพ์ พุทธสาสนา ราย ๓ เดือน
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 เริ่มเขียนบทความวิพากษ์วจ
ิ ารณ์สภาพพระพุทธศาสนาและ

๒๔๗๗

พระสงฆ์ ใช้นามปากกา “ธรรมโยธ” “ชินวาทก์” ฯลฯ
และเขียน “ทำไมไม่ไปกับพระโลกนาถ” ลงหนังสือพิมพ์
ประชาธิปไตย ฉบับวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๗๖

 คณะธรรมทานซื้อแท่นพิมพ์มาพิมพ์หนังสือเอง เขียน “คัน








๒๔๗๘

ถธุระ กับวิปัสสนาธุระเนื่องกันอย่างไร”
เริ่มแปล “พุทธประวัตจ
ิ ากพระโอษฐ์”
แปล “บาลีมหาสติปฏ
ั ฐานสูตร” งานเขียนงานแปลเหล่านี้ลง
พิมพ์ใน พุทธสาสนา
สด กูรมะโรหิต เขียนเรื่องมาจากปักกิ่ง ลงพิมพ์ใน พุทธ
สาสนา
ก่อนเข้าพรรษาเดินทางไปนครศรีธรรมราช ปาฐกถาเรื่อง
“การส่งเสริมปฏิบัติธรรม” และ “หลักพุทธศาสนา” ให้แก่
คณะของพระดุลยพากย์สว
ุ มัณฑ์ ซึ่งเปิดสวนปันตาราม ตาม
แบบสวนโมกขพลาราม
ในพรรษาเข้ากรรมฐาน ๓ เดือน งดพูด จดบันทึกปฏิบัติ
ธรรมเป็นรายวัน
เขียนบทความขนาดยาวเรื่อง “การปฏิบต
ั ิธรรม” (๑๗
กุมภาพันธ์)

 ทางราชการย้ายที่ว่าการอำเภอจากพุมเรียง ไปอยู่ที่ตำบล

ตลาด ริมทางรถไฟ
คณะธรรมทานและโรงพิมพ์ธรรมทานย้ายตามไปอยู่ที่ตำบล
ตลาดด้วย
เริ่มแปล “อริยสัจจากพระโอษฐ์” ลง พุทธสาสนา
เดินทางไปเทศน์ถน
ิ่ ไทยทางใต้สด
ุ กลับมาเขียนเรื่อง “พระ
พุทธศาสนาในถิน
่ ไทยทางใต้”
เริ่มติดต่อกับสามเณรกรุณา กุศลาสัย (ต่อมาคืออาจารย์
กรุณา กุศลาสัย) หนึ่งในบรรพชิตไทยที่เดินเท้าไปพม่าและ
โดยสารเรือต่อไปถึงอินเดียพร้อมกับพระโลกนาถ (พระภิกษุ
ชาวอิตาเลียน)
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๒๔๗๙

 แปลและแต่งกาพย์ “สุกรยักษ์” อันเป็นคำวิจารณ์พระสงฆ์





อย่างรุนแรง (จากบางตอนของสุมงั คลวิลาสินี)
เขียน “คุณค่าของปริยต
ั ิ” ชี้ให้เห็นความสำคัญของการ
เชื่อมระหว่างทฤษฎีและการปฏิบต
ั ิในพุทธศาสนา
เขียน “สังคายนาแต้มหัวตะ” เรียกร้องให้แปลพระไตรปิฎก
เป็นไทย และวิจารณ์การทำสังคายนาที่ผา
่ นๆ มา
ท่านปัญญานันทะ พระราชญาณกวี (บุญชวน) และสามเณร
สำเริง มาร่วมจำพรรษาอยู่ดว
้ ย
พิมพ์รวมเล่ม พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ครั้งแรก
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๒๔๘๐

๒๔๘๑

 คณะธรรมทานเปิดโรงเรียนพุทธนิคม
 หัวหน้ากองตำรามหามกุฏราชวิทยาลัย ประกาศใช้ พุทธ

ประวัติจากพระโอษฐ์ เป็นหนังสือประกอบแบบเรียน (๑๕
มิถุนายน)
 แปล “ลังกาวตารสูตร” จากพระสูตรฝ่ายมหายาน ลง
พุทธสาสนา
 สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) วัด
เทพศิรินทร์ ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม และผู้บญ
ั ชา
การคณะสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เดินทางมา
เยี่ยมสวนโมกข์และค้างคืน ๑ คืน (๒๖ มิถุนายน)
 เขียน “บรรณวิจารณ์ อภิธานัปปทีปนีกา” และ “ต้น
บัญญัติสิกขาบท” ไว้อาลัยวาระสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระ
สังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิรว
ิ ฒ
ั น์ (๑๖ ธันวาคม)
 เริ่มอบรมสามเณรชุดพิเศษ เพื่อสร้างนักเผยแผ่ที่ทันสมัย

(งานที่ไม่ประสบความสำเร็จในเวลาต่อมา)

 เรียบเรียง “เกียรติคณ
ุ ของพระพุทธเจ้า” หนังสือ พุทธ

ประวัติสำหรับคนหนุ่มสาว ลงวันที่ ๑๑ มกราคม
 เขียนบทความขนาดยาว “อนัตตาของพระพุทธเจ้า”
 พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงค์ ลัดพลี) อธิบดีผ้พ
ู พ
ิ ากษา
ศาลอุทธรณ์ พระยาภรตราชสุพิช ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
และนายสัญญา ธรรมศักดิ์ มาเยี่ยมสวนโมกข์เป็นครั้งแรก
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๒๔๘๒

๒๔๘๓

 นายยี่เกยเปลี่ยนชื่อเป็น “ธรรมทาส” อย่างเป็นทางการ
 สร้างหอสมุดธรรมทานที่วด
ั ชยาราม เป็นที่พักและที่ทำงาน

อีกแห่งหนึ่ง
 มีบทความเกี่ยวกับกฤษณมูรติ ลง พุทธสาสนา
 เขียนบทความขนาดยาว ๕๕ หน้า “ตอบปัญหาบาทหลวง”
หักล้างความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้าแบบบุคคลอย่างรุนแรง ลง
พุทธสาสนา

 เกิดสงครามในยุโรป ทำให้กระดาษแพง หายาก พุทธศาสนา

๒ เล่ม ออกรวมเป็นเล่มเดียว
 เริ่มมีบทความต่อต้านสงคราม เรื่อง “ไฟไหม้โลกยุคกึง
่
พุทธกาล” ลง พุทธสาสนา
 แสดงปาฐกถาที่กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก ตามคำอาราธนา
ของพุทธธรรมสมาคม (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพุทธสมาคมแห่ง
ประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔) ในหัวข้อเรื่อง “วิถีแห่งการ
เข้าถึงพุทธธรรม” (๑๓ กรกฎาคม ความยาว ๒ ชั่วโมง ๑๕
นาที)
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๒๔๘๔

๒๔๘๕

๒๔๘๖

๒๔๘๗

 ทางราชการเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่ จาก ๑ เมษายน เป็น ๑

มกราคม
 เริ่มแปล “ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์” ลง พุทธสาสนา

 เริ่มสร้างสโมสรธรรมทาน ที่วัดชยาราม
 หนังสือพิมพ์ พุทธสาสนา เริม
่ ลงเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนา

ฝ่ายมหายาน
 แสดงปาฐกถาธรรมที่พท
ุ ธสมาคมแห่งประเทศไทย เรื่อง
“ความสงบในฐานะเป็นผลแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม”

 วางเงินซื้อที่บริเวณธารน้ำไหลจากหลวงพรหมปัญญา เมื่อ

๑๘ มีนาคม
 หลวงบริบาลบุรีภณ
ั ฑ์เป็นผู้เชื่อมให้ได้เฝ้าสมเด็จกรมพระยา
ดำรงราชานุภาพที่วังวรดิศ เพื่อปรึกษาหารือเรื่องโบราณคดี
เมืองไชยา
 เทศน์งานพระราชทานเพลิงศพของสมเด็จพระวันรัต (เฮง
เขมจารี) เรื่อง “ลักษณะน่าอัศจรรย์บางประการของนิพพาน”
(๒๒ สิงหาคม)
 เขียนความเรียงเชิงอัตชีวประวัติ เกี่ยวกับชีวต
ิ และงานในสวน
โมกข์ท่ผ
ี ่านมาชื่อ “สิบปีในสวนโมกข์”
 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายองค์การเผยแผ่ประจำจังหวัด
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๒๔๘๙

๒๔๙๐

สุราษฎร์ธานี (๒๒ มกราคม)
 ย้ายมาจำพรรษาที่สวนโมกข์แห่งใหม่ บริเวณธารน้ำไหล
เขาพุทธทอง (สวนโมกข์ปัจจุบัน)
 คณะพระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์มาเยี่ยมครัง
้ ที่ ๒

 ได้รับแต่งตั้งให้เป็น “พระครูอน
ิ ทปัญญาจารย์”
 ปาฐกถาธรรมที่พท
ุ ธสมาคมแห่งประเทศไทย เรื่อง “พุทธ

ธรรมกับสันติภาพ” (๒ มีนาคม)
 เลิกสวนโมกข์แห่งเดิมที่พม
ุ เรียงโดยสิ้นเชิง (ก่อนหน้านี้ยังมี
พระอยู่ประจำ)
 ปาฐกถาธรรมที่สมาคมพุทธบริษัทไทยจีนประชา เรื่อง
“ข้อควรทราบเกี่ยวกับหลักพุทธศาสนาระหว่างนิกายต่างๆ”
(๒๙ ธันวาคม)
 ปาฐกถาที่พท
ุ ธสมาคมแห่งประเทศไทย เรื่อง “พุทธธรรมกับ

เจตนารมณ์แห่งประชาธิปไตย” ฯพณฯ ปรีดี พนมยงค์ ผู้
สำเร็จราชการแผ่นดินในขณะนัน
้ เข้าฟังด้วย (๑๑ มกราคม)
 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ (๓๐ เมษายน)
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 เกิดคณะพุทธนิคมที่เชียงใหม่
 ปาฐกถาที่หอประชุมใหญ่จฬ
ุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง

๒๔๙๑

“พระพุทธศาสนาจะช่วยพวกเราในปัจจุบน
ั นี้ได้อย่างไร” (๓๑
พฤษภาคม)
 เริ่มแปล “สูตรของเว่ยหล่าง” ลง พุทธสาสนา
 โยมมารดาถึงแก่กรรม (๒๔ เมษายน)
 เดินทางขึ้นเชียงใหม่ครั้งแรก เพื่อช่วยให้คำแนะนำแก่กิจการ

๒๔๙๒

ของคณะพุทธนิคมเชียงใหม่ (ก่อนเข้าพรรษา)
 ออกตระเวนเทศน์ตามเกาะสมุย เกาะพงัน
 ปาฐกถาธรรมที่พท
ุ ธสมาคมแห่งประเทศไทย เรื่อง “ภูเขา
แห่งวิถีพท
ุ ธธรรม” (๕ มิถุนายน) และเริ่มถูกโจมตีในข้อหา
เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์
 ออกพรรษา ท่านปัญญานันทะขึ้นไปประจำอยู่ท่เี ชียงใหม่
 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าองค์การเผยแผ่ประจำภาค ๕

(ภาคใต้ ๑๔ จังหวัด)
 ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยาฯ (๓๐

๒๔๙๓

มิถุนายน)
 พักสวนชาใกล้หมู่บ้านแก่งปันเต๊า อำเภอเชียงดาว จังหวัด

เชียงใหม่ เป็นเวลา ๒๐ วัน เพื่อเขียน “โบราณคดีรอบ
อ่าวบ้านดอน” (มกราคม)
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
สาขาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เขียนบทความทดลองเสนอเกี่ยวกับจิตวิทยาแบบพุทธเรื่อง
“ปมเขื่อง”
ตระเวนเทศน์หว
ั เมืองปักษ์ใต้ กับพระยาอมรฤทธิ์ธำรง
(พร้อม ณ ถลาง)
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานพิธีสวดกระทำน้ำมุรธาภิเษก
สำหรับพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน ณ วัดพระบรมธาตุไชยาฯ
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “พระอริยนันทมุนี” (๔
ธันวาคม)
มีบทความของเสถียร โพธินันทะ มาลง พุทธสาสนา
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๒๔๙๔

๒๔๙๕



 อบรมข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม และ

ศาลที่กรุงเทพฯ เรื่อง “ทุกขขัปนูทนกถา” (๒๐ กันยายน)
 มีประกาศใน พุทธสาสนา ว่าพระยาอนุมานราชธน ส่ง
หนังสือมาให้หอ
้ งสมุดธรรมทานหลายเล่ม
 นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ มาเยี่ยมสวนโมกข์ (กุมภาพันธ์)
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 คณะพุทธนิคม เชียงใหม่ ออกหนังสือพิมพ์ ชาวพุทธ เมื่อ

๒๔๙๖

๒๔๙๗

วันวิสาขบูชา
 มีพธ
ิ ีทอดกฐินครั้งแรกและครัง้ เดียวของสวนโมกข์
 เขียน “บันทึกเปิดผนึกครบรอบ ๒๐ ปี” ลงใน พุทธสาสนา
ซึ่งออกรวมเป็นเพียงฉบับเดียวในปีนั้น
 เริ่มมีการบรรยายประจำคืนในช่วงพรรษา เพื่ออบรมพระ
ภิกษุสามเณรภายในสวนโมกข์
 แสดงธรรมเรื่อง “ศาสนาคือโรงพยาบาลของโลก” ที่โรง

พยาบาลสงฆ์ ในโอกาสเปิดตึกสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
(๒๑ กุมภาพันธ์)
 คณะธรรมทานได้รบ
ั อนุญาตให้จดทะเบียนเป็น “ธรรมทาน
มูลนิธิ” (๒๔ พฤศจิกายน)
 มีผู้บริจาคแท่นพิมพ์และเครื่องตัดกระดาษให้ใหม่
 มีการฉายสไลด์ในสวนโมกข์ ริเริ่มการเผยแผ่ธรรมโดยการ
ฉายสไลด์
 อธิษฐานไม่ออกนอกเขตวัดตลอดพรรษา
 พิมพ์หนังสือ ทำวัตรสวดมนต์แปล ครั้งแรก
 ร่วมประชุมและกล่าวปราศรัยในนามตัวแทนคณะสงฆ์ไทย

ในงานฉัฏฐสังคายนาที่ประเทศพม่า เรื่อง “ลักษณะน่า
อัศจรรย์บางประการของพุทธศาสนาแบบเถรวาท” (๖
ธันวาคม)
 เขียน “โลกอาจรอดได้ แม้เพราะกตัญญู” (๘ มีนาคม)
เป็นบทความที่เด่นบทหนึง่ แสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์แบบพุทธ
ที่มล
ี ักษณะนิเวศวิทยาอยู่ในตัว
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๒๔๙๘

๒๔๙๙

๒๕๐๐

 ปาฐกถาเรื่อง “อุดมคติของครูตามทัศนะฝ่ายพระพุทธ

ศาสนา” ในที่ประชุมครูทั่วประเทศ ณ หอประชุมสวน
สุนันทาวิทยาลัย (๒๖ เมษายน)
 ไปอินเดีย (๑๙ ตุลาคม ๒๔๙๘ - ๑๖ มกราคม ๒๔๙๙)
 สร้างอาคารถาวรหลังแรกของธรรมทานมูลนิธิ

 อบรมข้าราชการตุลาการครั้งแรก เรื่อง “ใจความสำคัญ

ของพุทธศาสนา” ณ ห้องบรรยายเนติบณ
ั ฑิตยสภา ต่อมา
พิมพ์เป็นเล่มชื่อ หลักพระพุทธศาสนา และพิมพ์ในชุด
“ธรรมโฆษณ์” ชื่อ ตุลาการิกธรรม เล่ม ๑ การบรรยาย
ชุดนี้ทำต่อเนื่องมาอีก รวม ๑๔ ครั้ง

 แสดงธรรมที่โรงพยาบาลสงฆ์ เรื่อง “ธรรมะคือโอสถ

สำหรับโลก” (กุมภาพันธ์)
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 เทศน์ในโอกาส ๒๕ พุทธศตวรรษ เรื่อง “หนทางดับความ

๒๕๐๑

๒๕๐๒

เลวร้ายในยุคปัจจุบัน” ที่วด
ั พระบรมธาตุไชยาฯ
 คณะพุทธนิคมเชียงใหม่ตง
ั้ ชาวพุทธมูลนิธิ
 ในพรรษาบรรยาย “การศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี” หรือ
“ธรรมวิภาคนวกภูมิ” ต่อมากลายเป็นหนังสือพื้นฐานที่
สำคัญอีกเล่มหนึ่งของสวนโมกข์
 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “พระราชชัยกวี”

 ตั้งสำนักปฏิบัตธ
ิ รรม “สวนอุศม” และ “สวนอุศมมูลนิธิ”

ที่กรุงเทพฯ เป็นอีกองค์กรหนึ่งในเครือข่ายของสวนโมกข์
 ทางราชการประกาศให้วันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทาง
ศาสนา สอดคล้องกับที่สวนโมกข์ทำมาก่อน
 ไปเขมร ชมนครวัด นครธม

 กรมศิลปากรส่งศิลาจารึกจำลองทุกหลักทีท
่ ำจากไชยามาถวาย
 ท่านปัญญานันทะลงมาจำพรรษาทีว
่ ด
ั ชลประทานรังสฤษฎ์
 เจ้าชืน
่ สิโรรส หัวหน้าคณะพุทธนิคมและบุตรลงมาอยู่ท่ี

สวนโมกข์ในระหว่างช่วงเข้าพรรษา
 สถานีวิทยุ ปชส. ๗ ธนบุรี นำ “หลักพระพุทธศาสนา” ที่
อบรมข้าราชการตุลาการครั้งแรก ไปอ่านออกอากาศเป็น
ประจำทุกวัน เวลา ๐๖.๓๐ น. ในระหว่างช่วงเข้าพรรษา
 พิมพ์ อริยสัจจากพระโอษฐ์ ครั้งแรก
 บรรยาย “อานาปานสติ” (ฉบับสมบูรณ์) ในระหว่างพรรษา
ในสวนโมกข์
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๒๕๐๓

๒๕๐๔

 โรงเรียนพุทธนิคมเปิดชั้นเตรียมอุดมศึกษา
 แสดงธรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “ส่วนสำคัญ

ของพระพุทธศาสนาที่ทุกคนควรรู้จัก” ตามคำอาราธนาของ
สมเด็จพระราชชนนี องค์อป
ุ ถัมภกของชมรมกลุ่มศึกษาพุทธ
ศาสตร์และประเพณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผู้ฟงั ประมาณ
๓,๐๐๐ คน (๒๘ ธันวาคม)

 ในพรรษาพูดเรื่อง “ตัวกู-ของกู” อบรมพระสงฆ์สามเณร
 ร่วมสัมมนาเรื่อง “การศึกษาพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย”

๒๕๐๕

ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๖ พฤศจิกายน – ๒๒
ธันวาคม) และแสดงธรรมอบนิสต
ิ รวม ๗ ครั้ง
 เริ่มสร้างโรงมหรสพทางวิญญาณ (โรงหนังแบบสวนโมกข์)

๒๕๐๖

และมีโรงปั้นเพื่อปั้นภาพพุทธประวัติยุคแรกของโลก ทั้งสอง
อย่างนีใ้ ช้เวลาราว ๑๐ ปี จึงสร้างเสร็จ
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 อภิปรายแบบธรรมสากัจฉา กับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์

๒๕๐๗

๒๕๐๘

๒๕๐๙

ปราโมช ครั้งแรก ในหัวข้อ “การทำงานคือการปฏิบต
ั ิ
ธรรม” มีนายปุ๋ย โรจนบุรานนท์ และนายฉันทิชย์
กระแสสินธุ์ ร่วมด้วย ที่หอประชุมคุรส
ุ ภา (๖ ธันวาคม)

 อภิปรายแบบธรรมสากัจฉากับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช

ครั้งที่ ๒ และครั้งสุดท้ายที่หอประชุมคุรุสภาเรื่อง “การทำ
งานด้วยจิตว่าง” (๑๓ กุมภาพันธ์) ซึ่งต่อมาตีพิมพ์เป็น
หนังสือชื่อ วิวาทะระหว่าง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช กับ
ท่านพุทธทาสภิกขุ

 ปาฐกถาธรรมเรือ
่ ง “สิ่งทีเ่ รายังเข้าใจผิดกันอยู่” ที่พุทธ

สมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ (๒๑ มกราคม)
 ปาฐกถาธรรมเรือ
่ ง “การส่งเสริมจริยธรรมแก่เด็กวัยรุ่น”
ในที่ประชุมสามัญประจำปีท่ค
ี ุรส
ุ ภา (๒๗ เมษายน)
 หนังสือ แก่นพุทธศาสน์ ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสได้แสดง
ปาฐกถาในโอกาสพิเศษ ณ ชุมนุมศึกษาพุทธธรรม (ศิรร
ิ าช)
ในอุปการะของคณะแพทย์ศาสตร์และศิรร
ิ าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๐๔ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “หนังสือดีประจำปี ๒๕๐๘”
จากองค์การยูเนสโก แห่งสหประชาชาติ
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 เริ่มมีงานล้ออายุครั้งแรก (๒๗ พฤษภาคม)
 ปาฐกถาธรรมเรือ
่ ง “สิ่งทีเ่ รายังสนใจกันน้อยเกินไป” ในที่

๒๕๑๐

๒๕๑๑

ประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ณ พุทธสถาน
เชียงใหม่ (๘ พฤศจิกายน)
 ปาฐกถาธรรมเรือ
่ ง “ผีหัวเราะเยาะมนุษย์” แก่ผู้รว
่ มประชุม
ยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศครั้งที่ ๑๐ ณ ยอดเขาพุทธทอง
สวนโมกข์ (๑๔ พฤศจิกายน)
 เป็นประธานในการอบรมพระธรรมทูตรุ่นแรกที่จะไปเผยแผ่

พระศาสนาในต่างประเทศ
 ปาฐกถา “คริสตธรรม-พุทธธรรม” ณ วิทยาลัย
พระคริสตธรรม เชียงใหม่
 ในพรรษา เริ่มบรรยายชุด “ธรรมปาฏิโมกข์” แก่พระสงฆ์
สามเณรภายในสวนโมกข์ (กระทำต่อเนื่องทุกพรรษาถึง พ.ศ.
๒๕๑๔)
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 เป็นประธานในการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วประเทศ

๒๕๑๒

๒๕๑๓
๒๕๑๔

ครั้งที่ ๑๖ ณ ค่ายลูกเสือธรรมบุตร ติดกับสวนโมกข์ (๑
ธันวาคม)
 พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ “สหายธรรมหมายเลขหนึ่ง”
ถึงแก่อนิจกรรม (๑๙ เมษายน) โดยได้มอบทุน ๒ แสนบาท
ให้ธรรมทานมูลนิธิ
 เริ่มโครงการพิมพ์หนังสือชุด “ธรรมโฆษณ์”
 บรรยายชุด “บรมธรรม” อบรมพระนิสิตภาคฤดูรอ
้ น ที่

ประจำอยู่ในสวนโมกข์
 ในพรรษาบรรยายชุด “สุญญตาปริทรรศน์”

 บรรยายชุด “ฆราวาสธรรม” แก่พระนิสต
ิ ภาคฤดูรอ
้ น
 เริ่มบรรยายธรรมประจำวันเสาร์
 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “พระเทพวิสุทธิเมธี” (๕

๒๕๑๕

ธันวาคม)
 เขียน “บันทึกคำชี้แจงเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาท”
(๓๐ กันยายน)
 บรรยายชุด “แก่นพุทธศาสน์” ที่โรงพยาบาลศิริราช
 บรรยายชุด “สอนพุทธศาสนาผ่านคัมภีร์ไบเบิล” ในสวน
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๒๕๑๖

๒๕๑๗

โมกข์

 บรรยายเรื่อง “มหาวิทยาลัยกับความรู้เรื่องจิต” แก่อาจารย์

คณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาสวนโมกข์
(๓๐ สิงหาคม)
 เขียนบทความขนาดยาว “สมเด็จในความรู้สก
ึ ของข้าพเจ้า”
ตามคำขอของพระดุลยพากย์สว
ุ มัณฑ์ เพื่อพิมพ์ในหนังสือ
ครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ
ญาณวรเถร)
 บรรยายเรื่อง “ประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม” ในสวนโมกข์
(๑๑ พฤศจิกายน)
 อาพาธขณะกำลังเทศน์ และเข้ารับการรักษาตัวที่โรง
พยาบาลศิริราช (ธันวาคม)

 บรรยายเรื่อง “มหิดลธรรม” แก่พระนักศึกษาภาคฤดูร้อน
 อาพาธด้วยโรคภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลัน เข้ารับการ

รักษาที่โรงพยาบาลศิรร
ิ าช (๒๗ พฤษภาคม)
 บรรยายเรื่อง “สังคมนิยมตามหลักแห่งพระศาสนา” (๑๕
กันยายน)
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๒๕๑๘

๒๕๒๑
๒๕๒๒

๒๕๒๕

 บรรยายชุด “โมกขธรรมประยุกต์” สำหรับพระนักศึกษา

ภาคฤดูร้อน
 บรรยายเรื่อง “พระพุทธเจ้ามีอุดมคติเป็นสังคมนิยม”
 บรรยายเรื่อง “สังคมนิยมชนิดที่ช่วยโลกได้” (๒๗
พฤษภาคม)

 เริ่มปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุก

วันอาทิตย์ท่ี ๓ ของเดือน

 บรรยายชุด “ใจความแห่งคริสตธรรม เท่าที่พุทธบริษัทควร

ทราบ”
 ได้รับการถวาย ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธ
ศาสตร์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 สวนโมกข์อายุครบ ๕๐ ปี พิมพ์ แถลงการณ์ ๕๐ ปี สวน

โมกข์
 พิมพ์ กฎบัตรของพุทธบริษท
ั ในวันวิสาขบูชา

๒๕๒๗

พิมพ์ อริยสัจจากพระโอษฐ์ ฉบับสมบูรณ์
อาพาธด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด รักษาอาการที่
สวนโมกข์ (ตุลาคม)
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อาพาธค่อนข้างหนักตั้งแต่ต้นปี และเริ่มมีอาการอาพาธ
บ่อยขึ้น
 ได้รับการถวาย ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาปรัชญาและศาสนา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
(พฤศจิกายน)
 ได้รับการถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
(ธันวาคม)

 เริ่มมีการบรรยายให้กับชาวต่างประเทศที่มาอบรมอานาปาน

สติอย่างเป็นกิจจะลักษณะและเป็นระบบขึ้น โดยมีพระภิกษุ
ชาวอเมริกัน ชื่อสันติกโรภิกขุ ซึ่งมาพำนักศึกษาที่สวน
โมกข์เป็นล่ามแปล (กุมภาพันธ์)
 ในวาระ ๘๐ ปี ของพุทธทาสภิกขุ ได้มีการจัดธรรมสมโภช
สัญจรใหญ่โตที่สด
ุ ในวันล้ออายุ โดยมีการเทศน์ออก
รายการสดทางโทรทัศน์และวิทยุ ในช่วงเช้า บ่าย เย็น ช่วง
ละ ๓ ชั่วโมง รวม ๙ ชั่วโมง (กุมภาพันธ์)
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 ได้รับการถวาย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

๒๕๓๐

๒๕๓๒
๒๕๓๔
๒๕๓๕

๒๕๓๖

สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มิถุนายน)
ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “พระธรรมโกศาจารย์”
เริ่มดำเนินงานสวนโมกข์นานาชาติ
 ได้รับการถวาย ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พฤษภาคม)
 ได้รับการถวาย ปริญญาการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์

สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาพาธด้วยโรคหัวใจวายและน้ำท่วมปอด รักษาอาการที่
สวนโมกข์ (๒๗ ตุลาคม)
 อาพาธด้วยโรคเส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตัน รักษาอาการที่

สวนโมกข์ (๒๘ กุมภาพันธ์)
 คุรุสภาประกาศเชิดชูเกียรติคณ
ุ
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธ
ทาสภิกขุ) ว่าเป็นผู้ทำคุณประโยชน์อย่างสูงยิ่งต่อการศึกษา
ของชาติ เนื่องในโอกาสที่กระทรวงศึกษาธิการครบรอบ ๑๐๐
ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕
 อาพาธด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก หมดสติ (๒๕
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พฤษภาคม) ถูกนำเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
สวนโมกข์ และโรงพยาบาลศิริราช
 ได้รับการถวาย ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๑๔ มิถุนายน)
 คณะแพทย์ผ้ถ
ู วายการรักษาเห็นควรให้กลับสวนโมกข์ และ
ถึงแก่มรณภาพอย่างสงบภายในกุฏิท่พ
ี ก
ั ณ สวนโมกขพลา
ราม เวลา ๑๑.๒๐ น. (๘ กรกฎาคม)

นายธรรมทาส พานิช ถึงแก่กรรม (๑๘ กุมภาพันธ์)
 ได้รับรางวัลปรีดี พนมยงค์ สำหรับบุคคลผู้มีผลงานดีเด่น
ทางด้านสันติภาพจากคณะอนุกรรมการโครงการรางวัลปรีดี
พนมยงค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี
ชาตกาลรัฐบุรษ
ุ อาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ณ รัฐสภา (๑๑
พฤษภาคม)
 เฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ โดย องค์การ

เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) เข้าร่วม และ
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ประกาศยกย่องพุทธทาสภิกขุ เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญของ
โลก

__________________
(จาก เล่าไว้เมื่อวัยสนธยา ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๓ ๒๕๔๖)
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