บทนำ
เลม ๒ : สืบสานปณิธานพุทธทาส
คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน ๑๐๐ ป พุทธทาสภิกขุ ถือเอา ปณิธาน ๓ ประการของทาน
เปนสารัตถะของการจัดงาน ทั้งยังมุงหมายใหงานนีเ้ ปนจุดเริ่มตนที่สำคัญ ในการกระตุนใหเกิด
การสืบสานปณิธานพุทธทาสตอไป มิใชเพียงเฉลิมฉลองกันชั่วคราว แลวเลิกราลืมเลือนกันไป
ในเลม ๒ ของหนังสือชุด พุทธทาสยังอยูไปไมมตี าย จึงเนนไปทีก่ าร สืบสานปณิธาน
พุทธทาส เปนการเฉพาะ โดยคณะอนุกรรมการฝายหนังสืออนุสรณ ๑๐๐ ป ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ
ไดตดิ ตอขอใหผูทรงคุณวุฒใิ นดานตางๆ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ รวมกันแสดงทัศนะเกี่ยวกับ
ประเด็นดังกลาว ดังที่ปรากฏเปนเนื้อหาของหนังสือเลมนี้
ปณิธานพุทธทาสทั้งสามประการ คือนัยของพันธกิจที่รวมอยูในความเปน “พุทธทาส” นั่น
เอง และหากจะประมวลปณิธานทั้งหมดลงเปนขอเดียว ก็อาจกลาวได วา ความเปนพุทธทาส นั้น มิ
ใชอะไรอื่น นอกจากการอุทิศตนเพื่อ “ธรรม” ดังพระพุทธพจนท่ที านมักอางถึงเสมอ ในธรรม
เทศนาและธรรมบรรยายตางๆ ของทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในโอกาสวิสาขบูชา ทีว่ า “ผูใดเห็นธรรม
ผูนั้นเห็นเราตถาคต ผูใดไมเห็นธรรม ผูน้นั ไมเห็นเราตถาคต” ความขอนี้ ยอมทำใหเราเขาใจนัยที่
ตามมาไดอยางชัดเจนวา ความเปน “ทาสของพระพุทธเจา” ที่ทา นนำมาเปนขอปวารณานั้น แทท่ี
จริง คือ การมีอดุ มคติมงุ มั่นกระทำการเพื่อธรรมนั่นเอง
แตการเห็นธรรมนั้น หมายถึงอะไรเลา ตอคำถามขอนี้ ทานพุทธทาส ก็ไดเชื่อมโยงถึงพระ
พุทธพจนท่วี า “ผูใดเห็นปฏิจจสมุปบาท ผูนั้นชื่อวาเห็นธรรม ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็น
ปฏิจจสมุปบาท” การเห็นพระพุทธเจา การเห็นธรรม และการเห็นปฏิจจสมุปบาท จึงเปนสิ่งเดียว
กัน หากมองในแงน้ี การรับใชเปนทาส และตั้งปณิธานพุทธทาส ก็ยอ มมีความหมายตามนัยเดียว
กัน อันไดแก การศึกษา ปฏิบัติ ประจักษผล และเผยแผในความจริง วาดวยทุกข เหตุใหเกิดทุกขอนั
เนื่องมาจากความติดยึดในสิ่งปรุงแตงทั้งปวง รวมทั้งการมุง สูห นทางเพื่อดับความทุกขเหลานี้ ตาม
กำลังสติปญญา
จากที่กลาวมา ปณิธานขอหนึ่ง วาดวย การที่ชาวพุทธจะมุงมั่นเขาถึงศาสนาของตน และ
ศาสนิกทั้งหลายก็มงุ มั่นเขาถึงศาสนาของตนเอง นั้น จึงหมายถึง การ “เห็น” สภาพการณและ
ความทุกขอันเกิดจากการยึดติดความเปนตัวเปนตนในรูปแบบตางๆ และสามารถเปนอิสระจาก
สภาพการณดังกลาวไดดว ยตัวเอง
ปณิธานขอสอง วาดวย การทีศ่ าสนาทั้งหลายจะมีความเขาใจอันดีตอกันนั้น ก็คือ การเปด
กวางแมกระทั่งตัวตนที่ยึดติดกันในรูปแบบของศาสนา จนแมลัทธินกิ ายปลีกยอยตางๆ เพื่อให
ขามพนอคติที่แฝงมากับความยึดติดในรูปแบบทั้งหลาย และหากทำไดเชนนี้ ก็จะยิ่งทำใหรว มมือ
กันเพื่อทำปณิธานขอหนึ่งไดดยี ่งิ ขึ้น กับทั้งทำปณิธานขอสามรวมกันไดอยางเปนมรรคเปนผลมาก
ขึ้น
ปณิธานขอสาม วาดวย การนำมนุษยหรือโลกออกจากวัตถุนิยม นั้น ยอมหมายถึง การชวย
ใหคนทั้งหลายไดประจักษใน “ธรรม” สามารถชวยตนเองใหถอนตัวออกจากกระแสวัตถุนิยมใน
โลกไดตามลำดับ คำวา “วัตถุนิยม” นี้ สำหรับทานพุทธทาส ไมวา จะมาในรูปแบบของบริโภคนิยม
อยางหลงระเริง ในรูปแบบของสงครามและความรุนแรงนอยใหญ หรือในรูปแบบของปรัชญา
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แนวความคิดที่ถอื เอาเพียง “สสาร” หรือ “วัตถุ” เปนตัวตั้ง ก็ลว นแตสะทอนถึงความยึดติด และไม
เห็นปฏิจจสมุปบาทในชีวิตมนุษยดว ยกันทั้งสิ้น
การสืบสานปณิธานพุทธทาส สำหรับเราและคนรุนหลัง จึงมิไดเปนภารกิจอันซับซอน
สูงสง เหนือความคิด และวิถีชีวิตหรือความเปนไปในสังคมแตอยางใด แตเปนเรื่องที่ทุกคนอาจ
ประจักษแจงและปฏิบัติได ทามกลางสถานการณของตนเอง อันเปนสิ่งที่ทานพุทธทาสเนนย้ำเสมอ
ทานพุทธทาสจึงปรารภวา ทุกคนเปนพุทธทาสได และปณิธานของทานก็มุงหมายใหเปน
เชนนั้น กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ หากผูใดเห็นพิษภัยของวัตถุนิยม บริโภคนิยม ความรุนแรง ความลุม
หลง และตั้งคำถาม แสวงหาคำตอบ ดำเนินชีวิตและกระทำการนอยใหญ เพื่อถอนตัวออกจากพิษ
ภัยเหลานี้ ก็ยอมไดรับการอนุโมทนาจากทาน วาไดเขารวมในปณิธานพุทธทาสตามแนวทางของตน
แนนอนวา การสืบสานปณิธานพุทธทาส ไมมสี ูตรสำเร็จตายตัว แมหลักใหญใจความจะ
เปนดังที่กลาวมา ทั้งนี้เพราะสถานการณและบริบทของการทำความเขาใจ ตั้งปณิธาน และปฏิบตั ิ
จริงนัน้ ยอมแตกตางกันออกไป ดังที่ทา นพุทธทาสเอง ก็ชี้ใหเห็นอยูเสมอวา โลกไมจำเปนตองมี
ความสนใจในศาสนธรรมเพียงแบบเดียว หรือหนทางสูชีวติ ที่ดีงามเพียงหนทางเดียว
และนี่กค็ ือความนาสนใจทีเ่ กิดจากการรวมกันใชวิจารณญาณ นำเสนอ ถกเถียง รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ เพื่อการสืบสานปณิธานพุทธทาส ความนาสนใจนี้ บรรดาผู
เขียนในหนังสือเลมนี้ ไดแสดงใหเห็นเปนจุดเริ่มตนสวนหนึ่ง ณ ที่นี้แลว
ตราบใดที่ยังมีผสู ืบสานปณิธานพุทธทาส พุทธทาสก็ยังอยูไปไมมีตายตราบนั้น และเปน
ความไมตายของ “สิง่ ” ที่ทา นพุทธทาสทุมเทชีวติ ของทาน เพื่อใหมนุษยทั้งหลายไดเห็นได
ประจักษดว ยเชนกัน
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วีระ สมบูรณ
บรรณาธิการ

ทานพุทธทาสกับการศึกษาและวัฒนธรรม

อุทยั ดุลยเกษม

ผูท่ไี ดตดิ ตามศึกษาผลงานของทานพุทธทาสทั้งที่เปนงานเขียนและงานพูดมาโดยตลอดคงทราบดีวาเนื้อหาสาระที่ทานไดกลาวถึงนั้นมีความ
ครอบคลุมในประเด็นตางๆ อยางกวางขวาง ชัดเจนและลึกซึ้งเปนอยางมาก ขอสังเกตที่ผศู กึ ษาติดตามงานและวัตรปฏิบตั รของทานมาโดยตลอดไดลงความ
เห็นวาทานพุทธทาสมีคณ
ุ ลักษณะเดนอยูหลายประการ เชน

.
๒. ทานเปนผูท่มี ีนิสยั ใฝรเู ปนอยางยิ่งซึ่งหาไดไมงายนักในสังคมไทย
๓. ทานเปนผูท่เี รียนรูเพื่อปฏิบตั ิจริงกับตัวทานเอง มิใชศึกษาเรียนรูเพียงเพื่อใหเปนงานวิชาการเทานั้น
๔. ทานเปนผูท่สี ั่งสอนผูอ่นื ในเรื่องอะไรและอยางไร ทานเองก็ถือปฏิบัตติ ามนั้น
๕. ทานเปนผูท่มี ีความมั่นใจในตัวเองในการนำเสนอแนวคิดตางๆ ตอสังคมอยางองอาจ
๑ ทานเปนผูท่มี ีความตัง้ ใจมั่นในสิ่งทีท่ า นตองการจะทำ

ฯลฯ

คุณสมบัติเหลานี้ถอื ไดวาเปนคุณสมบัตขิ องบัณฑิตทีแ่ ทจริงเลยทีเดียว และเปนคุณสมบัติ
ที่หาไดยากยิ่งในยุคสมัยนี้
ในดานการศึกษาและวัฒนธรรมนั้น สำหรับทานพุทธทาสแลว เปาหมายของการศึกษากับเปาหมายของชีวติ เปนเรื่องเดียวกัน และเรือ่ งของ
การดำเนินชีวิตก็คือเรื่องวัฒนธรรมนั้นเอง ดวยเหตุดังนัน้ เรื่องการศึกษาและวัฒนธรรมสำหรับทานพุทธทาสแลวเปนสิ่งทีไ่ มอาจแยกจากกัน เพราะเปนเรื่อง
เดียวกัน หากจะตั้งคำถามวา เปาหมายของการศึกษาที่ทา นมีความเชื่อมั่นและถือปฏิบตั นิ ั้นคืออะไร เมื่อวิเคราะหจากผลงานของทานและพิจารณาจาก
ปฏิปทาของทานในชวงที่ทานยังมีชีวติ อยู ก็เปนที่ประจักษชดั วา เปาหมายของการศึกษาคือการประหารเสียซึ่งสัญชาติญาณแหงสัตว และการศึกษาตอง
เปนหนทางที่จะชวยใหมนุษยไดรบั สิ่งที่ดีที่สดุ ที่มนุษยพงึ จะไดในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษย และสิ่งที่ดีที่สดุ ที่มนุษยพงึ จะไดกค็ อื บรมธรรม
ในกระบวนการศึกษาเลาเรียนเพื่อทำลายสัญชาติญาณแหงสัตวนั้นมีวิธปี ฏิบัตอิ ยูสองฝาย นั่นคือฝายที่ตองละกับฝายที่ตอ งพัฒนาพอกพูน
ฝายละนั้นหมายถึงการขมกิเลสหรือขมขี่ความรูสึกของสัญชาติญาณอยางสัตว ไดแกความกลัว กิน นอน เสพกาม เปนตน ฝายพัฒนาพอกพูน หมายถึงการ
พัฒนาสวนที่เปนความดี ความงาม ความถูกตองเพื่อเปนบรมธรรมตอไปขางหนา ทั้งสองฝายนี้ตองกระทำไปพรอมๆ กันและตองมีการปฏิบัติจริง การที่จะ
เกือ้ กูลใหกระบวนการศึกษาบรรลุเปาหมายดังกลาวนี้ ทานพุทธทาสเนนวา ครูมีความสำคัญมากเพราะสำหรับทานแลว ครูคือผูยกวิญญาณของสัตวโลก
หรือครูเปนมัคคุเทศกทางวิญญาณ และดวยเหตุที่ทา นใหความสำคัญกับครู ทานจึงยกยองครูอยางสูงสง และทานไมเห็นดวยกับการทีจ่ ะใหเด็กหรือผูเรียน
ทำตัวตีเสมอกับครู ในประเด็นนีน้ บั วานาสนใจควรแกการอภิปรายตอไปมากทีเดียว เพราะในยุคนี้มีขอสรุปกันวาหลักการเรียนรูของมนุษยที่เชือ่ กันวาจะ

(Interactive Learning) ระหวางผูสอนกับผูเรียน
ระหวา งผูเ รียนกับ ผูเรียน และการเรีย นรูแบบปฏิสมั พันธน ี้ตอ งการระบบความสัมพัน ธใ นแนวระนาบ (Horizontal Relationship) มิใชเปน
ความสัมพันธแบบแนวตั้ง (Vertical Relationship) ระหวางผูเ รียนกับผูสอน

ชวยใหมนุษยเรียนรูไดดีและมีความยั่งยืนมากที่สุดนั้นตองเปนการเรียนรูที่เปนแบบปฏิสัมพันธ
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ในประเด็นนี้ทา นพุทธทาสอาจเห็นวาแนวคิดแบบนี้เปนแนวคิดแบบฝรั่ง ทำใหผเู รียนมองไมเห็นพระคุณของครูซึ่งตองยกไวเหนือเศียร ทาน
พุทธทาสเคยวิจารณวา การศึกษาที่เปนอยูในโลกปจจุบันใหความหมายกับสิ่งที่ทา นพุทธทาสเรียกวา “สิ่งที่ดที ี่สุดที่มนุษยพงึ จะได” ไปในทางวัตถุธรรมหรือ
ที่ทานเรียกวา “ทางเนื้อหนัง” นั่นเอง เพราะฉะนั้นการศึกษาทุกวันนี้จงึ ทำใหคนตกเปนทาสของวัตถุหรือ “เนื้อหนัง” และไดละทิ้งเรื่องของจิตวิญญาณอยาง
สิ้นเชิง ในเมื่อมีการตีความวาสิ่งที่ดีทสี่ ุดที่มนุษยพึงจะไดรับเปนเพียงเรื่องวัตถุธรรม เปาหมายของชีวติ ก็มุงไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือมุงเรื่องเอร็ดอรอย
ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ที่เรียกกันวา อยูดี กินดี นั่นเอง

(Condition)

แตสำหรับทานพุทธทาสแลว การศึกษาของมนุษยตองเปนไปเพื่อบรมธรรม เรื่องอื่นๆ เปนเพียงเงื่อนไข หรือปจจัย
ที่เอือ้ ให
มนุษยไดเขาถึงบรมธรรมเทานั้น เพราะฉะนั้นการศึกษามิไดมีจุดมุง หมายอยูทกี่ ารประกอบอาชีพ แตการประกอบอาชีพเปนเพียงเงือ่ นไขหนึ่งที่จะชวยให

(Right Livelihood)

มนุษยเขาถึงบรมธรรมได ดวยเหตุดังนั้นการทำมาหากินก็ตอ งเปนการทำมาหากินที่เปนสัมมาอาชีวะ
มิใชการทำมาหากินที่
มุงความมั่งคั่งสั่งสมสวนเกิน ดังที่ทานพุทธทาสกลาวา “อติโลโภ หิ ปาปโก” แปลวา “โลภเกินนั้นลามก” เพราะฉะนั้นการศึกษาทีม่ งุ ไปในลักษณะนี้ก็เปน
การศึกษาที่นำโลกไปสูโลกาวินาศ หากวาเรานำคำกลาวของทานพุทธทาสมาทาบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบนั นี้ ทั้งในระดับ
ปจเจกบุคคลและในระดับสถาบันตลอดจนระดับนโยบาย ก็ยอ มเห็นไดไมยากวา การศึกษาที่เปนอยูจะนำสังคมไทยไปยังจุดจบแบบไหน นอกจากนี้ทา น
พุทธทาสยังกลาววาการศึกษามิใชเพื่อประชาธิปไตย แตการศึกษาตองเปนไปเพื่อความถูกตอง ตองเพื่อธรรมาธิปไตย และการศึกษามิใชเพื่อการอยูรอด แต
เปนการศึกษาที่เปนไปเพื่อสติปญ
 ญา เพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาไมวาจะเปนในระดับใดจำตองระมัดระวังอยางมาก มิฉะนั้นเราจะจัดการศึกษาชนิดที่
ทานพุทธทาสเรียกวาการศึกษาแบบหมาหางดวนหรือแบบเจดียย อดดวน
สำหรับทานพุทธทาสแลว การศึกษาทีแ่ ทคอื การศึกษาที่ตอ งตั้งคำถามกับตนเองวาเราเกิดมาทำไม เปาหมายในชีวิตของเราคืออะไร เพราะ
ฉะนั้นการศึกษาเรียนรูจึงตองเรียนจากชีวิตโดยตรงหรือเรียนจากกิเลสหรือความทุกขโดยตรง และนี่เปนแนวทางการศึกษาที่แทในทัศนะของทานพุทธทาส
อยา งไรก็ด ี พิจารณาจากหลัก การในพุท ธศาสนาแลว เปา หมายการศึก ษาและเปา หมายของชีวติ ตลอดจนวิถกี ารดำเนิน ชีวติ ที่เรีย กวา

(Contextual Conditions)

วัฒนธรรมนั้น จะบรรลุไดจำตองมีเงื่อนไขหรือปจจัยดานบริบท
ที่เอื้อหรือเกื้อกูลใหเกิดการเรียนรูไดตามแนวทางนั้น
เชนในสวนที่เกี่ยวของกับการศึกษาเรียนรูของพระสงฆ เพื่อบรรลุเปาหมายระดับปญญาอันนำไปสูความสะอาด สวางและสงบนั้น เงือ่ นไขหรือปจจัยดานบริ

( )

บทที่สำคัญ ไดแ ก การมีชมุ ชุน สงฆ การมีพระธรรมวินัยหรืออริย วินยั กำกับ เปน ตน เงือ่ นไขหรือปจจัย เหลา นี้เปน เงื่อนไขหรือปจจัย ที่เอื้อและเกื้อกู
ลใหพระสงฆสามารถเรียนรู เพื่อการไปสูการปลอดจากการยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงได เงือ่ นไขหรือปจจัยเหลานี้จงึ มีความสำคัญมาก และถือเปนเงือ่ นไขที่จำเปน

(Necessary Conditions) ของการเรียนรูเพื่อเขาถึงบรมธรรม แตเงื่อนไขที่จำเปนอยางเดียวยังไมสามารถชวยใหการศึกษาเรียนรูไ ปสูเปาหมาย

(Sufficient Conditions)

ได จักตองมีเงื่อนไขอีกประเภทหนึ่งที่เรียกวาเงื่อนไขที่พอเพียง
เขาประกอบดวย ประเด็นนี้เปนประเด็นที่นา สนใจและ
มีนยั ที่สำคัญมาก เพราะบริบทของสังคมไทยและของสังคมโลกในปจจุบันนี้ ทั้งในแงมุมทางการเมือง การเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ตางก็มีความโนม
เอียงอยางมากไปในทางเนื้อหนังมากขึ้นทุกที ภายใตเงื่อนไขอยางที่เปนอยูน้ี มิใชเพียงคนธรรมดาสามัญที่มกี ิเลสมากมาย แมแตพระสงฆองคเจาจำนวน
ไมนอยก็ไดรับอิทธิพลจากการเปลีย่ นแปลงของบริบทดังกลาวอยางรุนแรงและถวนหนา จนพระธรรมวินยั แทบไมมพี ลังพอที่จะตานทานไดเหมือนกอน
เพราะฉะนั้นคำถามจึงมีวา กอนที่จะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาและการปรับเปลี่ยนวิถชี ีวติ ของผูคนในสังคม เพื่อใหมนุษยไดรบั สิ่งทีด่ ีที่สุด
ที่มนุษยพงึ จะไดอันไดแกบรมธรรมนั้น เราจะเริ่มตนทีไ่ หนดี เพราะมันกลายเปนเรื่องไกกบั ไขเสียแลว
ประเด็นนี้เปนประเด็นที่มีความทาทายตอสติปญญาของคนไทยมากที่สดุ และผูคนทุกระดับนับตั้งแตครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและรัฐจักตอง
ตีโจทยขอ นี้ใหแตกและหาคำตอบใหได หาไมการจัดการศึกษาทุกระดับและการดำเนินชีวิตของคนไทยก็จกั เดินทางไปสูเปาหมายปลายทางที่มืดมน
ลางทีจุดเริ่มตนที่ดีที่สดุ ภายใตสภาพการณท่เี ปนอยูอาจเปนครอบครัวและชุมชน เพราะครอบครัวสามารถปรับตัวไดเร็วกวาระบบการศึกษา
ของรัฐ เพราะถาหากครอบครัวทำหนาที่เปนกัลยาณมิตรของเด็กๆ หรือลูกหลาน และชุมชนสามารถจัดสรางเงื่อนไขในชุมชนใหเอื้อตอการเรียนรูของผูทเี่ ปน
สมาชิกของชุมชนไดอยางสอดคลองกับแนวคิดของทานพุทธทาส การจัดการศึกษาเรียนรูเพื่อใหมนุษยไดในสิ่งที่ดีทสี่ ดุ ที่มนุษยพึงไดรับจะมีความเปนไปได
สูง หากครอบครัวและชุมชนไมสามารถปรับเปลี่ยนเงื่อนไขดานบริบทใหการศึกษาเรียนรูเปนไปในแนวทางดังกลาวได การคาดหวังใหมนุษยบรรลุถึงเปา
หมายของการศึกษาที่ทานพุทธทาสพูดไวจะไมมที างเปนจริงไดเลย
สำหรับในเรื่องวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตนั้น ก็ดงั ไดกลาวแลววาสำหรับทานพุทธทาสแลว เรื่องของวัฒนธรรมกับเรื่องการศึกษาเปนเรื่องที่เกี่ยว
เนื่องกัน เพราะการที่มนุษยคนหนึ่งจะดำเนินชีวติ อยางไรก็มาจากการตอบคำถามใหกบั ตนเองใหชดั เจนวาตัวเองเกิดมาทำไม เปาหมายของชีวติ คืออะไร
เรามีชีวติ อยูเพื่ออะไร ถาเราตอบคำถามเหลานี้อยางชัดเจนวา เปาหมายของชีวิตคืออยูเพื่อใหไดสิ่งทีด่ ที ี่สุดที่มนุษยพึงจะไดรับ และสิง่ ที่ดีท่สี ดุ หมายถึงการ
เขาถึงบรมธรรมหรือการพัฒนาตนเองใหมีความเต็มเปยมของความเปนมนุษย การดำเนินชีวติ ก็จักเปนไปในทิศทางที่บรรสานสอดคลองกับสัจธรรมและ
จริยธรรม การดำเนินชีวติ เชนการทำมาหากินก็เปนไปเพือ่ สรางเงื่อนไขใหตวั เองไดเขาถึงบรมธรรม มิใชการทำมาหากินเพื่อความร่ำรวยมั่งคั่งจนลนฟาและ
ไมรจู ักพอ ความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย และความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ หรือแมแตความสัมพันธระหวางตัวเรากับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ก็ยอมเปนไปอยางบรรสานสอดคลองกับกฎเกณฑของธรรมชาติ นั่นคือมีความสมดุลและไมเบียดเบียนทำรายซึ่งกันและกันดังที่เปนอยูทั่วไปในปจจุบันนี้
ทานพุทธทาสกลาววาหลักการในการดำเนินชีวิตนั้นตองเทียมดวยควายสองตัวจึงจะดับทุกขได ทานนำเอากรณีของการไถนาโดยใชควายสอง
ตัวซึ่งปฏิบตั ิกันในยุคโบราณเปนการเปรียบเทียบ การใชควายไถนาสองตัวนี้ ตัวหนึ่งเรียกวา ตัวรู หรือความรู อีกตัวหนึ่งเรียกวา ตัวแรง หรือ ตัวมีแรง ในการ
ไถนาถาไดควายสองตัวโดยที่ตัวหนึ่งเปนตัวรูและอีกตัวหนึ่งเปนตัวที่มแี รงมีกำลัง การไถนาก็จะประสบความสำเร็จ ฉันใด ในการดำเนินชีวิตของคนเรา เรา

(Knowledge) หรือ เทคโนโลยี (Technology) แตเปนสิ่งที่ทา นพุทธทาส
เรียกวา “ความสวางไสวทางวิญญาณ” (Spiritual Enlightenment) กลาวอีกอยางหนึ่งก็คอื เราตองรูจกั ตัวเอง เชื่อมั่นในตัวเอง สามารถบังคับ
จักตองมีทั้งตัวรูและตัวแรง สำหรับตัวรูนั้นมิไดหมายเพียง ความรู

ตัวเองได มีความพอใจในตัวเองและในทายที่สุดตองมีความเคารพนับถือตัวเอง สวนตัวแรงนัน้ ก็คอื การดำรงชีวติ อยางพอดี ชนิดที่ทานพุทธทาสใชคำวา

Plain Living

High Thinking

หรือ กินขาวจานแมว อาบน้ำในคู อยูอยางคนตายแลว แตอกี ดานหนึ่งตองมีสิ่งที่ทานพุทธทาสใชคำวา
นั่นคือ
คิดในสิ่งที่ดี สิ่งที่งามและสิ่งที่ถูกตอง
ทานพุทธทาสกลาววา การดำรงชีวติ ของผูคนสวนมากในปจจุบันนี้เปนการดำรงชีวิตที่สวนทางกับธรรมชาติ หรือสวนทางกับสัจจธรรมซึ่งมีกฎ
เกณฑของธรรมชาติกำหนดอยู พิจารณากันอยางงายๆ ก็พอมองเห็นไดโดยไมยากเพราะกฎเกณฑของธรรมชาตินั้นมีอยูวา

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
(๑) ธรรมชาติมคี วามหลากหลาย (Diversity) อะไรทีเ่ ปนธรรมชาติยอมหลีกเลี่ยงความหลากหลายไมได ในปาก็มีพืชพรรณนานาชนิด
นกกาก็มหี ลายชนิด และความหลากหลายทางชีวภาพเปนรากฐานอันสำคัญ ของระบบนิเวศทั้งหมด (Bio-diversity is a foundation of
the Eco-system) เมื่อใดที่ความหลากหลายทางชีวภาพหายไปหรือขาดความสมดุล ธรรมชาติหรือระบบนิเวศก็ยอมรวนเรและพินาศได ในระบบ
สังคมก็เชนเดียวกัน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ก็เปนรากฐานที่สำคัญของระบบสังคม (Cultural diversity is a foundation of the
Social System) หากเราไมยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมระบบสังคมก็ยอมรวนเรและลมจมได
(๒) ธรรมชาติมคี วามเชื่อมโยงสัมพันธกนั (Interdependence) ของทุกสิ่งทุกอยาง แตโลกทุกวันนี้มีแตการแขงขันย่ำยี มีการแบง
พวกแบงเหลาห้ำหั่นกันอยางเอาเปนเอาตายมากกวารวมมือชวยเหลือเกื้อกูลกัน

(๓) ธรรมชาติมคี วามสามารถในการจัดการกับตัวเองได (Self-Regulated) ดังจะเห็นไดจากการที่ตนไมเติบโตขึ้นไดเองหลักจากมี

การตัดกิง่ กานกรือตัดลำตนแลว กุงหอยปูปลาสามารถสรางตัวเองขึ้นไดหลังจากถูกจับไปบริโภคโดยมนุษย เปนตน แตในปจจุบนั นีม้ นุษยเขาไปจัดการกับ
มนุษยและธรรมชาติจนเกินขนาดและไมปลอยใหธรรมชาติมีโอกาสจัดการกับตัวมันเอง จึงไดกอใหเกิดปญหามากมายในสังคมทั้งในดานความขัดแยงกัน
และการทำลายทุกสิ่งทุกอยาง

()

(Dynamic or Constant Change or Impermanence)

๔ ธรรมชาติมลี กั ษณะเปน พลวัต
อัน หมายถึงการเปลี่ย น
แปลงเปนนิรันดร แตมนุษยก็ใชชวี ติ ฝนธรรมชาติขอนี้กันอยางกวางขวางจนเกิดปญหาทัว่ ไป
ดวยเหตุดังนั้น การดำเนินชีวติ หรือวัฒนธรรมของคนในยุคปจจุบันนี้จึงเปนไปเพื่อความสุขทางเนื้อหนังมากกวาเปนไปเพื่อการเขาถึงบรมธรรม
หรือเพื่อความสะอาด สวาง และสงบเย็น อันเปนสิ่งที่ดที ่สี ุดที่มนุษยพึงจะไดรับในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษย
แมประเด็นตางๆ ที่ทา นพุทธทาสไดกลาวไว และที่ทา นปฏิบัติตนอยางสม่ำเสมอตอเนื่องมายาวนาน เปนสิ่งที่อาจกลาวไดวา เปนสัจธรรม แต
ในบริบทของสังคมแหงความเปนจริงที่เปนอยูและมีทที าวาจะดำเนินตอไปอยางเขมขนและซับซอนขึ้น ทั้งในระดับโลกและในบริบทของสังคมไทย กลับ
สวนทางกันอยางเกือบจะสิ้นเชิง ทำใหผูคนในสังคมไทยและสังคมโลกดำเนินชีวิตและรับการศึกษาที่ไมเปนไปในแนวทางที่ทานไดเสนอแนะและปฏิบัตมิ า
เปนเหตุใหขอเสนอแนะและปฏิปทาของทานพุทธทาสมีคนใหความสนใจนอยลงทุกที แมวาจะมีการเคลื่อนไหวในทิศทางนี้มอี ยูบางในประเทศตางๆ ของ
คนจำนวนหนึ่ง ความเคลือ่ นไหวเหลานี้ไดกอใหเกิดความหวังขึ้นมาบางในหมูชนที่มองเห็นสัจธรรมในคำสอนและในปฏิปทาของทาน แมกระนัน้ ก็ดี ภารกิจ
ของผูท่มี องเห็นสัจธรรมนี้ที่รออยูเ บื้องหนาอยางหนักหนวงนั้น เปนสิ่งที่ทาทายสติปญ
 ญาของคนรุนนี้อยางแทจริง ในทามกลางความริบหรี่ของแสงสวางใน
เสนทางที่ทา นไดเดินมาจนกระทั่งจากโลกนี้ไป คิดวาพอมีเบาะแสที่จะหาคำตอบกับขอทาทายไดอยูบา ง นั่นคือการศึก ษาและทำความเขาใจในวิถีการ

ดำเนินชีวิตของทานพุทธทาสเองตั้งแตวยั เด็ก คงจำกันไดวา ทานพุทธทาสเปนเด็กบานนอกเพราะใชชีวติ อยูในอำเภอเล็กๆ ของจังหวัด สุราษฎรธานี แต
บังเอิญโชคดีที่ในชุมชนแหงนั้นเปนแหลงที่มีความสำคัญทางศาสนา ในชวงที่ทานเปนวัยรุนกอนบวชนั้น ชุมชนแหงนี้กำลังสนใจเรื่องศาสนา โดยเฉพาะ
แนวคิดเรื่องการศึกษาธรรมะแบบใหมของกรมพระยาวชิรญาณวโรรส และการถกเถียงในเรื่องนี้กเ็ กิดขึ้นที่รา นคาของโยมมารดาของทานเอง และทานก็มี
โอกาสเขารวมสนทนาธรรมกับผูคนในละแวกนั้น เงื่อนไขหรือบรรยากาศแหงการเรียนรูในลักษณะนี้เปนเงื่อนไขสำคัญมากตอการเสริมสรางกระบวนการ
เรียนรูใหแกผคู น นอกจากนี้การที่ทา นมีคณ
ุ สมบัตใิ นการใฝรูใฝเรียนก็เปนอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ทำใหทา นทำอะไรทำจริงชนิดกัดไมปลอย แมเมื่อทานไดเดินทาง
เขากรุงเทพฯเพื่อศึกษาเปรียญธรรมเชนเดียวกับพระสงฆอนื่ ๆ จำนวนมาก แตเมื่อทานตระหนักวา การศึกษาแบบที่ทานกำลังเรียนอยูนั้นไมสามารถตอบคำ
ถามพื้นฐานที่ทานสนใจได ทานก็ตดั สินใจเดินทางกลับบานเกิดเพื่อแสวงหาแนวทางการศึกษาเรียนรูอยางใหม ที่ทานเชื่อวาจะชวยใหทานบรรลุเปาหมาย
ในชีวิตไดจริง ประเด็นที่สำคัญตรงนี้คอื การสรางเงื่อนไขที่เอื้อตอการเรียนรูใหเกิดการเรียนรูท่แี ทจริง มิใชเพียงการรับรู การจัดสรางสวนโมกขพลารามขึน้
เปนการชีใ้ หเห็นถึงความเขาใจของทานในเรื่องเงื่อนไขดานบริบทการเรียนรูที่ชัดเจนที่สดุ ดวยเหตุดังนัน้ ประเด็นนี้นาจะเปนเบาะแสทีส่ ำคัญในการที่คนรุน
เราจะชวยกันทำใหแนวคิดและคำสอนของทานพุทธทาสสามารถนำมาปฏิบัตไิ ดจริงในสังคมไทยในวงกวาง เราตองไมลมื วาคุณปู การที่ทานพุทธทาสได
สรางไวมิใชเพียงเฉพาะคนไทยเทานั้น แตเพื่อพลโลกดวย คนรุนเราไมควรปลอยใหสูญสิ้นไป เพราะนี้คือมรดกอันล้ำ คาที่มนุษยเพียงนอยคนเทานั้นจะ
สามารถสรางขึ้นได คนไทยทุกหมูเหลาควรภาคภูมิใจในมรดกทางปญญานี้ และผลักดันใหเกิดการปฏิบัตจิ ริงมากกวาเปนเพียงปริยัติเทานั้น

.
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ทำใหดู อยูใหเห็น ตายใหเปน
บัญชา พงษพานิช
“มันจะตาย เขาไมยอมใหตาย”
ทานอาจารยพทุ ธทาสบอกใหผมฟงเมื่อเดือนกุมภาพันธ ๒๕๓๖ ในฐานะหมอที่วนเวียนรวมประสานการถวายการรักษาพยาบาลที่สวนโมกข ระหวางการ
ฟนฟูจากอาพาธใหญดว ยภาวะหัวใจวายและน้ำทวมปอดปลายป ๒๕๓๔ ตอดวยภาวะเสนเลือดเลี้ยงสมองอุดตันในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๕ กอนเสนเลือดแตกใน
สมองในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๖ จนมรณภาพในที่สุดเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๖
ทานอาจารยพุทธทาสอาพาธหนักครั้งแรกระหวางแสดงพระธรรมเทศนาลออายุ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๗ ดวยภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลัน ฟุบลงบน
ธรรมาสน แลวทานอาจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ ขณะดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีใหรบั ไปรักษาตัวที่ศิรริ าชพยาบาล กรุงเทพมหานคร จากนั้นสิบป ในเดือนตุลาคม ๒๕๒๗
จึงเริ่มมีภาวะกลามเนื้อหัวใจขาดเลือด แลวถึงขั้นหัวใจลมเหลวและน้ำทวมปอดในปลายป ๒๕๒๘ ครั้งหนึ่ง กอนจะอาพาธใหญในชวงทายตั้งแตป ๒๕๓๔
ผม “ยอม” ทานอาจารยอยางยิ่ง
ผมจำไดไมลืมเมื่อถูกอาจารยโพธิ์ตามใหไปชวยดู “ทานอาจารยอาพาธหนัก” ที่กุฏิ เมื่อปลายป ๒๕๒๘ ซึ่งผมอยูระหวางกำลังบวชไปพำนัก ศึกษาและ
ปฏิบตั ิอยูท่สี วนโมกข
วันนั้นทานอาจารยน่งั นิ่งสงบอยูบนเกาอี้โยก มีพวกเราทั้งพระทั้งคนทั้งหมอเที่ยวลอมซักถาม ตรวจดูอาการและถวายการรักษากันที่ลานดินกลางโถงกุฏิ

“ทานอาจารยเหนื่อยหอบหลายวันมาแลว แตหามบอกใคร จนจะนอนก็ไมได ทานหามบอกใคร จนแมมีเสมหะเปนฟองปนเลือดก็ใหเอากระโถนไปเทฝง
กลบเสียอยาใหใครเห็น” เมื่อทานสิงหทองบอกเชนนั้นประกอบกับการตรวจพบอาการแสดงตางๆ ที่ชัดเจนวาทานอาจารยพุทธทาสเผชิญภาวะหัวใจวายจนน้ำทวมปอด
ถึงขั้นวิกฤตมาหลายวันแลว โดยอาการขนาดนี้น้นั เปน ทีร่ ใู นวงการแพทยวา หัว ใจกำลังออนแรงจนเกิดภาวะน้ำคั่งไปทัว่ ทั้งรา งกาย ถึงขนาดบวมกดบุมไดตามแขง
ขา โดยเฉพาะที่ปอดนั้นจะถึงขนาดซึมปนออกมาทางถุงลมเปนฟองปนเลือด ถึงขั้นปอดไมสามารถซับดูดเปลี่ยนถายกาซ ทำใหเกิดภาวะคั่งคารบอนไดออกไซดและขาด
ออกซิเจนไปทั่วทั้งรางกาย โดยเฉพาะสมองซึ่งไวตอภาวะขาดออกซิเจนนั้น โดยทั่วไปผูปวยจะเกิดอาการซึม กระสับกระสาย กระวนกระวาย ในขณะที่หวั ใจที่ลาก็
พยายามบีบใหเร็วเพื่อเพิ่มแรงดันรักษาดุลชีวติ ไวสุดกำลัง และชวงขณะดังกลาวทางการแพทยถอื วาวิกฤต หัวใจอาจหยุดและถึงตายไดทันที
เมื่อพวกเราไดเรงตรวจและถวายการรัก ษาดวยการฉีดยาขับปสสาวะจนผา นวิกฤติแลว จึงไดรับคำบอกจากทา นอาจารยวาอยาไดตำหนิทานสิงหทอง
เพราะทานอยากเรียนอยากรู อยากศึกษาในทำนองปวยทุกทีไดเรียนทุกที โดยครั้งนั้นทานมีอาการมาหลายวันแลว และที่สำคัญ ทานยังมีกิจวัตรโดยทั่วไปเปนปกติ และ
ยังเทศนและสอนอยางตอเนื่องตลอดมา
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ผมเกิดอาการ “ยอม” ทานอาจารยอยางยิ่ง เพราะเคยเรียนรูและพบเห็นถึงอาการกระสับกระสายกระวนกระวายของคนหัวใจวายน้ำทวมปอดจนสมองขาด

เลือดโดยทั่วไปวาขนาดไหน แตนี่ทานอาจารยพุทธทาสกลับดำรงสติสมบูรณ สงบนิ่งและยังสามารถทำงานเทศน สอน ตอบธรรมะไดอยางอัศจรรย
กรณีเชนนี้ ทานอาจารยเลาถึงภาวะหัวใจวายหนหลังเมื่อป ๒๕๓๔ วา
“ตอนนั้น อาตมาก็ไมรูสึก ไมคอยรูสึก ทำอยางไรแลวแตหมอ

.....ตอเมื่อถึงความปกติ ความจำกลับมาแลวความรูสกึ มันมีมากพอแลว จึงจะพูดออกความ

คิดความเห็นอะไรได เขาใจวาเวลาที่ลมื ไปนั้นก็มีเหมือนกัน โดยอะไรก็ไมทราบละ จะเรียกวาหัวใจลมเหลวหรืออะไรก็ไมรู ไมทราบ มันก็ลมื มันไมรูสกึ อะไร ไมสนใจอะไร

(

)

จะนอนทาเดียว สวนที่หลังจากนั้นวันเดียวก็ยงั สอนไดนานๆ ยังปรารภไดธรรมนานๆ แมแตในคืนนั้นทานอาจารยกย็ ังเตือนอยูตลอดเวลา นั่นมันสวนนอย เปนสวนที่
งายสวนทีเ่ คยชิน พูดไดจนวาระสุดทาย”

การปวยก็พรรคน้นั เอง เชนนั้นเอง
เมื่อผมไดมีโอกาสรวมคณะถวายการรักษาทานอาจารยคราวอาพาธใหญดวยภาวะหัวใจวายและน้ำทวมปอดครั้งสุดทายเมื่อปลายป ๒๕๓๔ จนผานพนมา
ไดครบ ๓ เดือน ผมไดชวนพี่และเพื่อนแพทยทั้ง ๔ ที่ผลัดเปลี่ยนกันรวมถวายการดูแลรักษา ขอโอกาสทานอาจารยสนทนาธรรมเกี่ยวกับการอาพาธเพื่อหาขอเรียนรูจาก
ทานที่เราอาจไมมกี ำลังพอศึกษาไดเอง และหาแนวคิดดานการรักษาในฐานะที่จะเปนหมอกันตอไปนั้น ทานอาจารยใหทศั นะเกี่ยวกับการปวยที่ทา นอาจารยผานการ
ศึกษาเรียนรูและทดลองเองจนสรุปวา

“ความรูสึกตอการปวยก็พรรคน้นั เอง เชนนั้นเอง ตามบาลีเรียกวาตามอิทัปปจจยตา คือตามเหตุปจจัยปรุงแตง ปรุงแตงไปทางไหนไปทางนั้น ปรุงแตงไป
ในทางเจ็บปวยก็เจ็บปวย ปรุงแตงไปในทางหายมันก็หาย เรามีเหตุมีปจ จัยปรุงแตงไปในทางปวยก็ไดปวย เรียกวามันเชนนั้นเอง ไมตองเปนทุกขเปนรอนอะไรไปนัก
รักษาแกไขเยียวยาไปตามเชนนั้นเอง เชนนั้นเอง ปวยก็เชนนั้นเอง รักษาก็เชนนั้นเอง หายหรือไมหายก็เชนนั้นเอง”

“คำวาเชนนั้นเองคือธรรมชาติ นี่หลักธรรมะก็มีเรื่องเดียวเทานั้นแหละ เชนนั้นเองตามกฏอิทปั ปจจยตา กฎธรรมชาติ เมื่อมีสิ่งนี้เปนปจจัย สิ่งนี้กเ็ กิดขึ้นไป
ตามเหตุตามปจจัยตามสมควรแกเหตุปจ จัย ไปในทางบวกก็ได ไปในทางลบก็ได เรียกวาอิทัปปจจยตาเสมอกันหมด เปนเพียงกระแสแหงการปรุงแตง ไมใชดไี มใชช่วั แต
เราก็มารูส ึกเอาเองวาถาพอใจก็เรียกวาดี ถาไมพอใจก็เรียกวาชั่ว นี่คอื มนุษย สวนธรรมะนั้นมันเชนนั้นเอง มันเชนนั้นเอง ที่เรียกวาอยูเหนือเจ็บเหนือตาย เหนือเกิดเหนือ

แก เปนเพียงเชนนั้นเอง แตมันก็ทำยากในจิตใจคน ถาทำไดมนั ก็ไมมีปญหาคือไมมีความทุกข รักษาก็รักษาไปโดยไมตองมีความทุกข หายก็เชนนั้นเองไมหายก็เชนนั้น
เอง”

“คำวาเชนนั้นเองนั้นฟงดูเหมือนกับพูดเลนแต เปนคำสูงสุด คำวาตถาคต พระตถาคต คือผูที่ถึงเชนนั้นเอง ถึงความเปนเชนนั้นเอง มีความเปนเชนนั้นเองไม
วากับสิ่งใดๆ ประชาชนจะปฏิบัติไดกด็ ี แตมันก็ไมใชงายนัก แตถาปฏิบัติไดกด็ แี หละ จะไมมีความทุกข ประชาชนชาติไหนก็ตามเถอะถามีความรูเรื่องเชนนั้นเองก็ไมมี
ความทุกข ไมมไี ดไมมีเสีย ไมมีแพไมมชี นะ ไมมขี าดทุนไมมีกำไร ไมมเี สียเปรียบไมมีไดเปรียบ ไมมีอะไรที่เปนคูๆ นี่ถงึ เชนนั้นเอง ความเจ็บหรือความหายก็เชนนั้นเอง
เรากำลังเปนไปตามเหตุตามปจจัย เปนเชนนั้นเอง มีลกั ษณะที่หายก็ไดตายก็ได ไมหายเจ็บตอไปก็ได อยาตองหนักอกหนักใจหรือเปนทุกขในเรื่องนั้น เจ็บก็เชนนั้นเองไม
เจ็บก็เชนนั้นเอง มันเปนธรรมะชั้นสูง จะเอามาใหใชทั่วไปคงจะลำบาก แตถึงอยางไรก็ควรพยายาม ทุกคนควรพยายามอยาใหตอ งเปนทุกขเพราะความเปลี่ยนแปลงของ
เหตุของปจจัยทีเ่ กิดขึ้นแกชีวติ ไมตอ งเปนทุกขแลวก็ดีทั้งนั้นแหละ”
ก็ขอรอง ขอใชแผนดินนี้เปนโรงพยาบาล
ใหธรรมชาติรักษา ไดเทาไรก็เอาเทานั้น ไมตอ งการมากกวานั้น
สำหรับการรักษานั้นทานอาจารยยนื ยันมานานวาขอรักษาตามธรรมชาติ ไมหอบสังขารหนีความตาย โดยเมื่อคราวอาพาธหัวใจวายป ๒๕๒๘ นั้น ทานก็ไม
ไปพำนักรักษาตัวนอกสวนโมกขแมจะมีหลายฝายยื่นมือถึงกระทั่งมีรถโรงพยาบาลเอกชนจากหลากหลายแหงในกรุงเทพมารอออกันอยูในวัด โดยครั้งป ๒๕๓๔ นี้เมื่อ
ทานอาจารยปญ
 ญานันทะและอาจารยหมอประเวศ วะสี ไดเปนตัวแทนคณะศิษยเขาปรึกษาถึงการถวายการรักษาที่เหมาะสม ทานอาจารยพุทธทาสไดแสดงเจตจำนง
ไวอยางนาจับใจวา

“ (ไปโรงพยาบาล) มันมักจะมีแตเรื่องทางกาย เรื่องทางจิตไมคอยมีหรอก”
“อาตมาก็คิดอยูวา ถือเปนหลักแตไหนแตไรแลว ใหธรรมชาติรักษา ธรรมะรักษา คุณหมอชวยพยุงชีวติ ใหมนั โมเมโมเมไปได อยาใหตายเสียกอน แลว
ธรรมชาติก็จะรักษาโรคตางๆ ไดเอง ไดเทาไรก็เอาเทานั้น ไมตองการมากกวานัน้ ที่จริงมันควรจะ (หัวเราะ)ไมควรจะมีอายุมากกวาพระพุทธเจา เมื่อตองเปนอยางนี้ก็
ศึกษา ปญหามันก็มีวาจะทำอยางไรใหมันอยูโดยมีชีวติ มากกวาพระพุทธเจาแตไมเปนปญหา โดยหลักธรรมชาติ ธรรมชาติจะเปนผูรักษา ทางการแพทย หยูกยาตางๆ
ชวยเพียงวาอยาเพิ่งตาย อยาเพิ่งใหมนั ตายเสีย ใหมันรักษาโดยธรรมชาติ โดยธรรมะ ถาชั้นสูงก็เรียกวาโดยธรรมะ ถาทั่วๆ ไปก็เรียกวาโดยธรรมชาติ ก็ถอื หลักอยางนี้
มานานแลว”
โดยในที่สดุ เมื่อสอบถามถึงการอาราธนาไปรักษาที่โรงพยาบาล ทานอาจารยจึงใหคำตอบที่ทำใหการถวายการรักษารอบนั้นเปนไปตามชาววัดที่สวนโมกข
โดยมีคณะแพทยจากสวนอื่นมาสมทบเปนครั้งคราววา
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“ก็ขอรอง ขอรอง ขอใชแผนดินนี้ แผนดินนี้เปนโรงพยาบาล พระพุทธเจาปวย ๑ วัน เดินตลอดวัน ค่ำลงก็นพิ พาน ไมเรียกหาโรงพยาบาล”
ทานอาจารยเลาแนวทางการปฏิบัติตวั เองในการปรับอาการวา

“อาตมาก็พยายามปรับปรุงตัวเองใหทุกสิ่งเปนไปโดยงาย เปนไปในทางที่จะหายหรือดีขึ้น พยายามปรับรางกาย พยายามปรับจิตใจใหทันถูกตองเพือ่ มันจะ
หาย ก็พยายาม ก็มคี วามมุงหมายใหมันหายตองทำทุกอยางใหมนั ถูกตองเพื่อจะหาย ถาโรคมันมากมันหายทันใจไมไดมันก็ตองกินเวลานาน ถามันเหลือวิสัยมันก็ตอ ง

ตายแหละ ถามันเหลือวิสยั

....พยายามใหพอดีพอดีใหมันเขารูปธรรมชาติโดยเร็ว.....เปนเรื่องของธรรมชาติซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติ มันมีความพอดีใน

การปฏิบัติตอ ธรรมชาติ ผลมันก็เกิด ความรูของมนุษยจัดใหมันเขารูปๆ พอดีคอื ถูกตองๆ นี่พอดี ดีเกินไปมันก็ไมถูกตอง ไมถึงขนาด มันก็ไมถกู ตอง ใหมนั พอดีเหมือน
การกำหนดกินยาเทาไรเรียกวาความพอดี ไมกนิ ใหมันมากเกินนั้น”
ขวนขวายตามที่ควรจะขวนขวาย ถูกตอง พอดี
เมื่อพวกเราถามทานอาจารยวา ควรจะขวนขวายมากเปนพิเศษ ตามทีผ่ ูคนรวมทั้งแพทยก็ขวนขวายกันเหลือเกินหรือไมและเพียงไร

“ขวนขวายตามที่ควรจะขวนขวาย มากกวานั้นก็ไมได ตามที่ควรจะขวนขวายนัน้ คือพอดี ขวนขวายพอดีสำหรับหาย ขอปฏิบัติข้นึ อยูกับคำวาพอดี ถูกตอง
ถูกตองพอดี แมแตถูกตองก็ไมตอ งเกินไป ความถูกตองพอดี มัชฌิมาปฏิปทา ปฏิบตั ิพอดีคอื กลาง เปนกลางก็คือพอดี พอดี ไมมากไมนอย ไมเปนบวกไมเปนลบ เปน

.....ไมขาดไมเกิน ถูกตองและพอดี คนเจ็บควรจะเห็นวาเปนเชนนั้นเอง มันเปนเชนนั้นเอง ไมตอ งเปนทุกขอะไรกันมากมาย”
“ไมตองกลัวตาย ไมตอ งเปนทุกขเพราะกลัวตาย ธรรมดาๆ เชนนั้นเอง ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตายนี้เปนธรรมดา เปนเชนนั้นเอง คือไปตาม
เหตุตามปจจัยโดยเฉพาะของมันซึ่งบางคนก็มองเห็น บางทีก็มองไมเห็น ถาเปนเรื่องทางฝายรางกายก็งายกวาโรคทางจิตใจ.....เราตองใหถกู ตามกฎเชนนั้นเองแลวมัน
กลางๆ

ก็จะแกได เชนนั้นเองแกเชนนั้นเอง เมื่อไมหายก็ถูกตามกฎของมันเรียกวาอิทปั ปจจยตา การปรุงแตงของปจจัย ถาไมถูกก็ไมหายแหละ ถาผิดมันก็เจ็บมากขึ้น”
จะรักษารอดชีวติ อยูทำไม
ทานอาจารยเปรยกับอาจารยหมอประเวศ วะสีตอนหนึ่งเมื่อปลายป ๒๕๓๔ วา

“ยังมีปญ หาอะไรอีกบางอยางทีเ่ ปนสวนตัวก็พดู ยาก ทีนี้เราจะศึกษาตัวความเจ็บ ตัวความตาย ตัวความทุกขใหมนั ชัดเจนยิ่งขึ้น ไมสบายทุกทีฉลาดทุกที
ทุกทีเหมือนกัน”
และไดขยายกับพวกเราวา

“ทีนี้ปญหาจะรักษาไปทำไม รอดชีวิตอยูทำไม เดี๋ยวนี้ที่มุงหมายอยู ๒ ขอ จะใหธรรมะนี่ชว ยแกปญหาของมนุษย โดยทั่วไป ของมนุษยท้งั หมด ธรรมะ
อิทปั ปจจยตา ปฏิจจสมุปบาท จะทำไดอยางไร ธรรมะอืน่ ไมมี อีกขอหนึ่งอยากรูวาทำไมเอาสูตรสำคัญๆ เชน สัญญา ๑๐ โพชฌงค ๗ มาสวดแลวคนเจ็บมันหายได คน
เจ็บหายไขได แตไมใชคนเจ็บธรรมดา คนเจ็บรูธรรมะ คนเจ็บระดับๆ นี้ ขอนี้อยากรูอยางยิ่งทำไมจึงหายเปนปลิดทิ้ง เปนเรื่องหลอกกันหรือเปนเรื่องความจริงกี่มากนอย
อาตมาก็ใหลองเอามา

.....ถามันรู มันเขาใจ มันพอใจเหลือประมาณ ดวยอำนาจของปติขับไลความเจ็บหรือโรคภัย อยากใหวิธีอยางนี้กลับมาอีกบางเสียดวยซ้ำ ถาวา

ทั่วๆ ไป ตาแกคนหนึ่งเจ็บจะตาย เอาเรือ่ งขุดเพชรขุดพลอย เอามาบรรยายกันละเอียดใหเห็นเปนเรื่องของความหวัง แกก็อาจจะหายไดเพราะความอยากที่จะไปขุด
เพชรขุดพลอย”
โดยในขอหลังซึ่งเปนเรื่องเฉพาะตัวนั้นผมยังนึกเสียดายทีไ่ มไดถามทานมากกวาที่ทา นบอกวา

( )

( )

“แตวาหา ได อยูเปลา หา ได อยูวาง ไดความรูใหมจากความเจ็บไขในสวนตัว ไมไดพูดใหใครฟง ไมตองพูดใหใครฟง แตวา โดยสวนตัวไดรับความรู
ใหมในแงทดี่ ีกวาลึกกวาอะไรกวาเพิ่มขึ้น ไดกำไรโข รูจักธรรมะไปชวยเรียนชวยศึกษาลึกซึ้งเพราะความเจ็บไขน้มี ันไมเปนไปตามที่ตองการ นี่มันไมเปนไปตามความปกติ
มันเจ็บหรือมันปวดหรือวามันอะไรก็ตามเถอะ ความรูสกึ มันนอนไมหลับ พยายามพบวิธีแลวก็แกไขปรับปรุงใหดขี ้นึ แลวรูสกึ ความบกพรองที่พลาดอะไรมาแตหลังได
มากขึ้น”
เวทนานี้กส็ ักวาเวทนา แตวาเราไมเคยหัดใหเห็นเชนนั้น
ถาผสมโรงวากูจะตายๆ ก็ยงิ่ เจ็บใหญเลย ถาไลตะเพิดออกไป โอ มันก็เทานี้เองแคน้เี องเชนนี้เอง
ตอเรื่องความทุกขเวทนาในการเจ็บปวย ทานอาจารยใหหลักกับพวกเราวา

“กำลังมีทุกขเวทนา ถาพูดไดใหเขาใจไดกไ็ ด เวทนาตองเกิดเชนนั้นเองแหละ เมื่อสถานะทางรางกายมันเปนพรรคน้นั มันก็ตองเกิดพรรคนั้นตามกฎของ
ธรรมชาติ บทพิจารณาวา เวทนานี้กส็ กั วาเวทนา สักแตวาเวทนา สุขหรือทุกข เวทนาทุกขกไ็ มกลัว เวทนาสุขก็ไมหลงใหล ก็อยูเปนกลาง ไมพดู ในแงเจ็บไข ไมพดู ในเรื่อง
สบาย พูดเฉพาะเรื่องเชนนั้นเองตามแบบฝายความเจ็บไข คือความผิดปกติของธรรมชาติ สวนประกอบของชีวติ ที่เรียกวาธาตุ ธาตุตา งๆ เกี่ยวของกันไมถูกตอง ไมเหมาะ
สม ก็เลยเกิดเปนวิปริตขึ้นมา ก็เลยเจ็บเลยปวย”

“แตวา เราไมเคยหัดใหเห็นเชนนั้น บางทีก็ไมเคยหัดทนโดยเห็นวาเชนนั้นเองหรือสักวาเวทนา แตถา เปนนักเลงธรรมะมันก็เคยชินในการที่จะอดกลั้นอดทน
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สักแตวา เวทนา เอาเวทนานั้นแหละเปนอารมณของสมาธิพจิ ารณากำหนดความเจ็บจนเห็นความเปนเชนนั้นเองของเวทนา แลวก็เฉยได ถานักเลงยิ่งกวานั้นก็ทำจิต
เปนสมาธิไมกำหนดในความเจ็บ ไมรสู กึ ในความเจ็บ รูสกึ ในความเปนสมาธิกไ็ ดเหมือนกัน เชนพระอรหันตเจ็บปวยนี่ก็กำหนดจิตไปในทางเปนสมาธิ หรือกำหนดจิตไป
ในทางธรรมะทีไ่ ดตรัสรู ไดพน ทุกข คืออยูเหนือความทุกข ความเจ็บมันก็เลยเฉยๆ จิตมันไปยินดีพอใจ ยินดีพอใจ หลุดพนไปแลวจากความทุกข เชน สวดโพชฌงคใหคน

เจ็บฟงก็ฟงมีผลเฉพาะคนที่รเู รื่องความทุกข รูเรื่องดับทุกข

.....เปนเรื่องที่ใชในวงผูร โู ดยเฉพาะ พระอรหันตเจ็บหนักเอาโพชฌงคมาทองใหไดยนิ แลวก็ไมสนใจเรื่องความ

เจ็บ สนใจเรื่องการตรัสรู ความเจ็บก็รีบหลบหายไป เกิดความเปลี่ยนแปลงอยางใหญหลวงขึ้นในรางกาย

“ความยินดีความพอใจในธรรมะนั้นทำใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในรางกายจนความเจ็บหายไปก็มี ฉะนั้นทำไดเฉพาะผูท่มี ีธรรมะชั้นสูง คนธรรมดาทำไม

ได แตถาวาทำมันก็ยังดีกวาไมทำ มันก็จะเจ็บนอยเขา รูสึกเจ็บนอยเขา เชนพูดออกไปวาเชนนี้เอง จะเอากันอยางไร เจ็บตรงนี้ๆๆ มันก็เชนนั้นเอง”

“แตถา ไมเชนนั้นเอง มันจะรูสึกวาเจ็บมาก เจ็บแรงเจ็บหนักเจ็บจะตายเอาทีเดียว ถาผสมโรงวากูจะตายๆ ก็ยิ่งเจ็บใหญเลย ถาไลตะเพิดออกไป โอ มันก็

เทานี้เองแคนี้เองเชนนี้เอง มันก็เบาลง ทุเลาลงไป ใหโอกาสแกรา งกายจะรักษาตัวเองใหหายไดงา ยขึ้น หายเร็ว ไมเปนทุกข ถาตายก็ตายดี ตายดวยหัวเราะวา เออ เชนนี้
เอง ตายก็ตายดี หายก็หายเร็ว ถายังไมหายก็ไมเปนทุกข ใชคุมดวยอำนาจสติปญญา คือกำลังจิตที่มีสติปญ
 ญา คุมความเจ็บเปนระบบประสาทรูสกึ เทานั้นเอง ไมใชตัว
กูตัวแกที่ไหน”
ตรงกลางคือไมขาดไมเกิน ไมสงู ไมต่ำ พอดีๆ
นั่นแหละหลักธรรมะ คือจะดับทุกขทั่วไป
ทานอาจารยเนนย้ำกับพวกเราถึงหลักธรรมะ มัชฌิมาปฏิปทาสำหรับใชในกรณีการเจ็บไขนี้วา
“คำวาทางสายกลางนี่เปนหลักทั่วไป จะเจ็บไขหรือไมเจ็บไขหรือเรือ่ งอะไรตางๆ ใชหลักรวมกันวาทางสายกลาง พอดีและถูกตอง ถาวาเปนเรื่องเจ็บไขก็
ตองถูกตอง ตองหมุนเขามาหาความถูกตองเรียกวาทางสายกลาง ถูกตองคือไมดเี กินไปไมเลวเกินไป มันพอดีกับเรื่องจะรักษาใหหายใหถูกตอง ก็เรียกวาทางสายกลาง
คือถูกตองตรงเรื่องตรงราว ไมมากไมนอ ย ไมสูงไมตำ่

.....เชนวาบางทีเจ็บไขเทานี้ ไปรักษามากเกินจนตายก็รกั ษาดีเกิน

“หลักธรรมะใชคำๆ นี้แหละ ทั่วไปหมด ถูกตองๆ สัมมาๆ พอดีๆ ถูกตองอธิบายเอาก็วา ตรงกลางคือไมขาดไมเกิน ไมสงู ไมต่ำ พอดีๆ นั่นแหละหลักธรรมะ
คือจะดับทุกขทวั่ ไป ไมใชดับทุกขเฉพาะความเจ็บไข ความทุกขทางกาย ความเจ็บไขและความทุกขทางจิตมันก็เรือ่ งทางจิต คือเปนทุกขฝายจิต มีความคิดเสียใหมใหถกู
ตองและพอดี มันก็หายแหละ เรียกวาศาสนาของความถูกตองและพอดีก็เรียกได ถูกตองและพอดี”

“คำวาสมบูรณๆ ในที่นี้มนั ก็คอื พอดี ไมใชมากจนลน สมบูรณๆ พอดีๆ ตามสวนที่ควรจะมี.....ใหเหมาะสมกับที่มันจะหายๆ คือถูกตองและพอดี.....ให
คนไขมจี ิตใจปกติ เห็นธรรมะก็เรียกวาเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แลวก็ไมกลัว ไมกลัวจะไดหายเร็ว จะไดตายดี มีอยู ๒ ทาง จะหายเร็วหรือจะตายดี ถาตายก็ตายดี ตาย
ไปดวยความไมเปนทุกข มันก็ไมตาย มันก็ไมไดมีใครตาย อัตตาตัวตนไมมใี ครเกิดไมมใี ครตายมีแตจติ รูสกึ เทานั้น นี้ก็ได ถารูธรรมะอยางสูงมันไมมีตัวตนหรอก มันไมมี

.....”

ใครเกิด มันไมมีใครตาย แตถา ยังมีตวั ตนก็พยายามทำใหดที ่สี ุด ใหตายดี ใหตายอยางดี
รวมความวาใหชีวิตเยือกเย็น
แลวก็เปนประโยชนที่สุดที่จะเปนได

แลวทานอาจารยยังแจกแจงอยางครบถวนถึงมิตขิ องชีวติ ทั้งทางกาย ทางจิตและทางสติปญญาที่พึงเห็นความสำคัญในการดูแลรักษา โดยอางเอาคุณของ
พระอรหันตท่ไี ปพนจากเรื่องทางกายวา
“รวมความวาธรรมะหรือพระศาสนาตองการใหชีวิตเยือกเย็นแลวก็เปนประโยชนที่สดุ ที่จะเปนได เยือกเย็นคือไมมคี วามทุกข มีชวี ิตเยือกเย็นไมรอยดวย
ความทุกขใดๆ เปนที่พอใจแลวก็ไมอยูเปลา สิ่งที่เปนประโยชนตัวเอง ประโยชนผูอื่น ประโยชนท้งั หมด สนุกไปเลย เยือกเย็น และเปนประโยชน เปนจุดสูงสุดของความ
เปนพุทธบริษัท ชีวติ เยือกเย็นและเปนประโยชน
“พระอรหันตนั้นไมมีตวั กู ตัวตนที่ตองการอะไร ไดอะไรหรือเสียอะไร มันไมมี มันอยูตรงกลางๆ ระหวางกลาง ไมอยากและไมหวิ เรียกวาไมฟไู มแฟบ ไมดใี จ
ไมเสียใจ ไมขึ้นไมลง ไมบวกไมลบ ชีวติ นี้ไมบวกไมลบ บางทีมันก็สูงไปสำหรับคนบางพวกบางถิ่นยังไมตอ งการ แตวาในครั้งพุทธกาลเขาตองการกันมาจนถึงนี่ ก็ไดกนั
มาตามลำดับๆๆ กอนหนานั้นก็ไดความดับทุกขในขั้นตนๆ มาเรื่อยๆ จนถึงขั้นสูงสุดมาอยูท่นี ่ี นิพพาน นี่เรื่องของชีวติ เย็นและเปนประโยชน
“พระอรหันตถงึ จะไมไดมาสอนใครโดยตรง แตวาอยูอยางไมมคี วามทุกขใหดู ก็เรียกวาทำประโยชนสูงสุดแหละ แยกเปนเรื่องทางกายและทางจิตหรือสติ
ป ญ ญ า เ ร า จ ะ เ ร ีย ก ก ัน ว า ท า ง ว ิญ ญ า ณ ท า ง ส ต ปิ ญ
 ญ า ถ า ท า ง จ ติ บ า ง ท ีก เ็ ป น เ ร อื่ ง บ ัง ค บั ๆ จ ติ บ ัง ค ับ ด ว ย ส ม า ธ กิ ไ็ ด เ ห ม ือ น ก ัน ไ ม 
สมบูรณ บังคับจิตอยาใหเปนทุกขน่มี ันไมใชของเยือกเย็น ตอสูด้นิ รน รอน ถาดวยสติปญ
 ญาจะโปรง สลัดไปนี่เย็น ไมมตี ัวตนจะเปนปญหา แตถา โดยสมาธิน่มี ีตัวตนเปน
ปญ หา ตองอดตองกลั้น ตองรูสกึ วา ทนตอ งทนยัง ไมส ูงสุด สว นทางกายนัน้ เอะอะเกะกะๆ ไปตามเรื่อง ทางจิต ทางสติปญ
 ญาแลว ก็ส ูงสุด

physical ทางกาย

mental ทางจิต spiritual ทางสติปญ ญา”
เฉพาะเรื่องทางปญญานี้ ทานอาจารยบอกกับพวกเราวา
“หมอมีความรูของหมอคือทางกายโดยสมบูรณ แลวก็มคี วามรูทางจิตคือสมาธิหรือกำลังจิตนี่พอสมควร แลวมีความรูทางปญญา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
พอสมควร ครบทั้ง ๓ จำพวกนี้จะงายมากในการปฏิบตั ิหนาที่ จะงายมาก จะถูกตองและพอดีอยูเรื่อยๆ โดยไมมีปญ
 หา

.....พระอรหันตไมสนใจรางกายหรอกคือตายก็

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ไดอยูก็ได สนใจแตเรื่องจิตใจตองไมเปนทุกข จิตใจตองไมเปนทุกขจนวาระสุดทาย ดับเหมือนปดสวิตชไฟหรือวาตะเกียงดับอยางนั้น สนใจเรื่องทางจิตใจเปนสวนใหญ”
แตมันจะอยูไ ดหรือไม กำลังคิดที่สดุ

.....เปนศิลปะแหงการตาย

พระพุทธเจาตายอยางปดสวิตช

ในคราวเขาปรึกษาถึงการถวายการรักษาที่เหมาะสม ของทานอาจารยหมอประเวศ วะสี เมือ่ ปลายป ๒๕๓๔ ที่ทานอาจารยประเวศฉวยโอกาส “อาราธนา
ใหทานอาจารยอยูตอเพื่อทำงานตอ” โดยเทาความที่พระพุทธเจาตรัสไวตอนหนึ่งวาถามีอทิ ธิบาท ๔ เสียอยาง อยูไป ๑ กัปก็ไดนั้นทานอาจารยพุทธทาสหัวเราะแลวตอบ
วา

.....ไมมากกวานั้น อาตมาคิดวา (หัวเราะ) เดี๋ยวนี้ ๘๖ ปแลว ยังอีกตั้ง ๓๐
กวาป..... (อยากอาราธนาทานอาจารยใหอยูตอเพื่อทำงานตอ - ศ.นพ.ประเวศ วะสี)....ถึงไมมีใครอาราธนา มันก็อยู..... (ตามอิทัปปจจยตา - ศ.นพ.ประเวศ วะ
สี).....แตมันจะอยูไ ดหรือไม กำลังคิดที่สดุ ”
“อายุกัป เรียกเต็มๆ วาอายุกัปปะ ครั้งพุทธกาลนะกำหนดกัน ๑๒๐ ปนะ

แลวทานอาจารยกร็ บี โยงถึงพระพุทธเจาถึงเรื่องการตายวา มีความตายอยู ๒ ชนิด พระพุทธเจาตายอยางปดสวิตช

“ (พระพุทธเจา)ทานตั้งใจปลอย .....โดยเนื้อแทของเรื่อง ทานก็ปวยเปนโรคที่ฝรั่งเรียกวาดีสเซนเทอรี่ เขาแปลกันวาโรคบิด ปกขันทิกาพาธ เปนเลือดออก
เรื่อยเพราะกิน อาตมาเชื่อเพราะไปตรวจไปพบไปคนควากันแลว ไปอินเดียเองก็ไดพบผูศกึ ษาทางนี้ ศึกษา ไมใชเนื้อหมู สุกรมัทวะเปนบุกชนิดหนึ่งซึ่งหมูชอบกินที่สุด ที่
ชายทะเลพุมเรียงก็มีบุก พระพุทธเจาพอเห็นอาหารนี้ก็ทราบไดทันทีวา อันนี้กินเขาไปมากแลวก็ไดตาย จึงสั่งใครๆ วา อยากินดวย ฉันกินคนเดียวแลวเอาไปเถอะที่เหลือ

.....แลวออกเดินทางจากเมืองนั้นไปเมืองกุสินารา ตลอดวันปวยหนักดวยโรคเลือดออกนี่ตลอดวัน ค่ำลงไปถึงอุทยาน
สาธารณะของพระราชาองคหนึ่ง ไปจัดการปรินิพพานกันที่ตรงนัน้ มันเห็นชัดอยูในขอความนี้วา ตั้งใจปรินพิ พาน.....เจตนา.....อาการของทานคือเขาฌานแบบสมาธิ
เอาไปฝง นีเ่ ปนอาหารมื้อสุดทายของพระพุทธเจา

สมาบัติชนั้ สูงขึ้นๆๆ สูงสุดคือเนวสัญญานาสัญญายตนะที่รองจากเรื่องของพุทธศาสนาที่เคยศึกษาจากอุทกดาบสรามบุตร เมือ่ เสร็จแลวก็หยุด ลด ลดลงมาๆ สมาธิ
ออกจากสมาธิ ลดลงมาเปลี่ย นๆ ลดลงมา ลดลงมาจนถึง ต่ำ สุด จุด ตั้งตน ทีน ี้ก ็ข ึ้น ไปอีก เที่ย วหนึ่ง ขึ้น ไปอีก เที่ย วหนึ่งแลว ก็ถงึ กึ่ง กลาง กึ่ง กลางระหวา งรูป ฌาน
กับอรูปฌาน

.....คือเปลี่ยนจากจตุตถฌาน ก็เลยปดสวิตช อาตมาขอใชคำวาปดสวิตช.....มีความตายอยู ๒ ชนิด คือตายอยางปดสวิตช.....กำหนดไว.....แลวอีก

ชนิดหนึง่ ก็คือตายอยางตะเกียงหมดน้ำมัน มีอยู ๒ ชนิด ตายอยางปดสวิตชกบั ตายอยางตะเกียงหมดน้ำมัน คอยๆ ดับไปเอง พระพุทธเจาตายอยางปดสวิตช เห็นไดวา
เปนเจตนา แลวก็ตงั้ ใจไวกอ นแลววา ๘๐ ป ๘๐ ป ครบถวนที่วันนั้น วันที่กำหนดไวพอดีตามที่ไดตั้งใจไว”

“พระพุทธเจานั้นที่จริงถาจะรักษาไวก็คงไมปรินิพพานเพราะเปนเพียงโรคตกโลหิต แตพระพุทธเจาไมตองการจะอยูตอไป ตองการใหมนั สิ้นสุดแลวก็ดบั
เหมือนกับดับตะเกียง ไมมีใครตาย มองอีกทางก็เปนศิลปะๆ ศิลปะแหงการตาย ตายดี ตายไมมปี ญหา ตายไมมีความทุกข ตายอยางไมไดตายอยางไมมตี ัวผูตาย จะ
เรียกวาเปนศิลปะก็ยงั ได”
ชวยเขาหนอย อยางเพอคิดตาย
เปนขอตกลงใจในที่สดุ ของทานอาจารยทมี่ เี มื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ ๒๕๓๖ ชวงเดียวกับที่ทานกลาวกับผม เนื่องจากไดคนพบบันทึกลายมือของทาน
อาจารยบนกระดาษปฏิทนิ ใชแลวในชวงตนเดือนกุมภาพันธน้นั ๓ แผน คือแผนวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ ที่ทา นเขียนวา “ชวยเขาหนอย ทางวัตถุ ทางกาย ทางจิต ทาง
สติปญญา ทางตัวตน ทางสุญญตา ทางความหลุดพน ทางนิพพาน ดูซิ ทางไหนไดบางที่นาชวย เพือ่ นเขาทวงวายังมีประโยชนอยู อยาเพอคิดตาย
แผนวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ วา

!” และตกลงใจใน

,

“อยาเพอตาย ขอตกลงใจ ถนอมชีวิตไวในฐานของมีคาสูงสุด ใชมนั ใหเปนประโยชนสงู สุดเพื่อประโยชนแกโลกซึ่งจะยังมีอยู เพื่อประโยชนกวางขวางกันทั้ง
โลก แตความตายสบายเหลือเกินทางกาย แตสันติภาพของสกลโลกมีคา กวา เลยเห็นดวยกับผูขอรองวาอยาเพอตาย เพื่อไมใหเปนโมฆะก็ปฏิบัติธรรมกันตอไป ขอใหได

,

,

,

,

มอบหมายพระนิพพานเปนเรื่องสุดทายดวยคำพูด ๑๙ คำ ธาตุ ๔ อายตนะ ๔ โลก ๓ คติ ๕ นิโรธ ๓ เสรีภาพแหงการนิพพานมีท้งั ขึ้นทั้งลอง ขอใหเปนประโยชนแม
ตายแลว คือสันติภาพของโลก”

Lacunar Infarct”

ทั้งนี้ ทั้งๆ ที่ ทานอาจารยกไ็ ดปลงชีวติ แลววากำลังเผชิญ “โรคไมมีทางสู
ดังในบันทึกหลังปฏิทินวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๓๖ นั้น
เอง แตทา นก็ยังคงทำงานอยางมุงมั่น ไมวาจะเปนการบันทึกและบรรยายธรรมอยางจริงจังและตอเนื่องโดยเฉพาะในหัวขอวาดวยนิพพานและสันติภาพจนถึงวาระสุดทาย

.....ตายใหเปน

สุดทาย

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๖ อาจารยหมอประเวศ วะสีไปบรรยายที่นครศรีธรรมราช แลวผมรับทานแวะตามชุมชนตางๆ โดยเตรียมวาจะใหทานนอนที่
สวนธรรมรักษาปนตวัน อันเปนสวนปาแหงใหมที่ต้งั ใจจะทำทดแทนทั้งปนตวันและปนตาราม ที่ทา นอาจารยพทุ ธทาสเคยมาเปดใหกับคณะพุทธธรรมสมาคม สาขานคร

..

ศรีธรรมราช ที่สหายธรรมของทานริเริ่มไวในฐานะแหลงศึกษาและปฏิบตั ธิ รรมอีกแหลงหนึ่งเมื่อป พ ศ ๒๔๗๗ แลวจะไปรวมลออายุทา นอาจารยพทุ ธทาสที่สวนโมกข
ในวันรุงขึ้น
“หมอ ใหมาสุราษฎรดวน ทานอาจารยอาพาธเสนเลือดแตกในสมอง ตอนนี้พาไปตรวจที่โรงพยาบาลสุราษฎร” เปนสายโทรศัพทท่สี ั่งมาจากทานอาจารย
โพธิ์ในเย็นวันนั้น แลวผมจึงรีบนำอาจารยหมอประเวศตรงไปถึงโรงพยาบาลสุราษฎรธานี เมื่อดึกแลวรวมประเมินกับแพทยทั้งหลายไดวาทานอาจารยนา จะถึงที่สุด โรค
ไมมีทางสู เสนเลือดเล็กๆ ที่อุดตันในสมองไดแตกแลว พอแลว สวิตชดับแลว ตะเกียงก็ดับแลว ทานอาจารยไมเหลือระดับการรับรูแลว โดยตอนเชาที่ทานเริ่มมีอาการนั้น
“ทานบอกวา ‘พรเทพ เอายามของเรามา ไปเก็บ แลวก็เอากุญแจในกระเปานี่เอาไปดวย เราไมอยากจะตายคากุญแจ’ ”
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“ทานอาจารยเรียก ‘ทอง เราจะพูดไมไดแลว ลิ้นมันแข็งแลว’

.....อาตมากับอาจารยโพธิ์พยายามฟง ฟงไมไดเลย.....แลวเราแสดงปฏิกริ ยิ าวารับรูไมได

.....ทานอาจารยโพธิ์ฟงออก ประเด็นอยูท่วี า ทานรูสกึ ตัวจนถึงเวลาสุดทาย ไมใชวาแบบปุปปปน็อคไปเลย”
“ทานอาจารยโพธิ์บอกวา ‘ทานทองสาธยายเรื่องนิพพานสูตรที่วา น ปฐวี น อาโป น เตโช น วาโย.....วาพอไดยินอยูตลอดเวลาหลายครั้งดวยกัน ทบทวน

ทานก็หยุด พอหยุดก็เลิกกัน หลังจากนั้นฟงเปนสาธยายธรรม

ไปทบทวนมามีบางตอนเราฟงไมรเู รื่อง จับความไดบา งวาไมเที่ยง อะไรอยางนี้’ ”

หลังไดขอยุตริ ว มกันและนำทานอาจารยกลับไปรับการรักษาที่สวนโมกขตามที่ทานไดสั่งแลวสั่งอีกในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๖ อันเปนวันลออายุของ
ทานนั้น ผมตองรีบกลับนครฯ เพื่อสะสางงานในหนาที่ ดวยไดรบั มอบหมายใหกลับมาสวนโมกขทันทีเพือ่ ดำเนินการหลังตายของทานอาจารย จนเย็นวันที่ ๒๘ จึงไดรับ
โทรศัพทจากทานอาจารยโพธิ์วาไมตองแลว เพราะไดประชุมกันใหมกับคณะแพทยจากกรุงเทพฯ ขอรับทานอาจารยไปรักษาที่ศริ ิราชแลว โดยทานอาจารยอยูรับการ
รักษาจนถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม คณะแพทยศิรริ าชพยาบาลจึงตัดสินใจนำทานกลับและถึงแกมรณภาพที่สวนโมกขในวันเดียวกันนั้น ทำใหการตายของทานอาจารยใช
เวลายาวถึง ๔๒ วัน
ขนาดทานอาจารยพุทธทาส ทั้งที่ทา นไดวางแนวไวแลวก็ยงั ไมพน จากเหตุจากปจจัยตามกฎแหงอิทัปปจจยตา โดยเฉพาะในสวนที่นอกเหนือการกำกับ
ควบคุมจัดการไดเอง ชวนใหผมนึกถึงวันที่ผมลาทานอาจารยสกึ หลังจากครบบวช ๔ เดือน ที่ทานใหหนังสือเลมเดียวนั้น พรอมกับบอกวา “เรื่องเดียวนีเ้ ทานั้น ใหคณ
ุ เอา
ไปศึกษาและปฏิบตั ใิ หไดผลเปนพอ เรื่องนี้ อิทปั ปจจยตา”
ในวาระ ๑๐๐ ป ของทานอาจารยนี้ ผมจึงเห็นวาเรื่องนี้ท่ที านอาจารยได ทำใหดู อยูใหเห็น ปวยและตายใหเปน จึงเปนเรื่องสำคัญที่สดุ ที่ผมของเกี่ยวและ

-

นอมรำลึก ดวยหวังใหเกิดประโยชนในการเปน อยูและตายใหเย็นและเปนประโยชนอยางทานอาจารยกันบาง

_______________________
เรียบเรียงใหมจากบทสนทนาระหวางทานอาจารยพทุ ธทาสกับ ศ.นพ.ประเวศ วะสี, นพ.นิธพิ ฒ
ั น เจียรกุล, นพ.สมศักดิ์ กิตติวราพงศ, นพ.วิโรจน พานิช และ นพ.บัญชา
พงษพานิช ใน ธัมมานุสติ: จากเจตนารมณยามอาพาธของทานพุทธทาสภิกขุ ซึ่งบันทึกเรียบเรียงไวโดย นพ.บัญชา พงษพานิช; มูลนิธิโกมลคีมทอง มิถนุ ายน ๒๕๓๖
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ปณิธานพุทธทาส
ในบริบทของวัตถุนิยมและความรุนแรงรวมสมัย

ชัยวัฒน สถาอานันท

ทานผูดำเนินรายการและทานผูฟงครับ
ประเด็นปญหาสำคัญที่เรากำลังพิจารณา ก็คอื ความไมสงบทั่วโลก รวมถึงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ในการสนทนาที่
ผานมา ผมไดเสนอวา กุญแจในการแกไขนั้นก็คือ ปณิธาน ๓ ประการของทานอาจารยพทุ ธทาส ผมขออนุญาตทำอยางนี้ ผมจะไมไป
ที่ตัวอักษรทีท่ า นพุทธทาสเคยเขียนไวเกี่ยวกับปณิธานทั้ง ๓ ผมอยากพูดถึงความคิดหลัก
ปณิธาน ๓ ประการของทานพุทธทาส
ความหมายทีอ่ ยูใน ๓ ปณิธานนั้นนะครับ เรามาลองเจาะดู ขอชวนทานผูฟง รวมกันคิดนิดหนึ่งวา ทำไมผมถึงวามันเปน
กุญแจของการแกไขปญหาได เรื่องที่ ๑ เปนการหยั่งถึงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของตัวเรา ใชไหม เรื่องที่ ๒ คือการพยายามเชื่อม
โยงตัวเรากับศาสนิกอื่น และเรื่องที่ ๓ ปญหาของวัตถุนิยม ซึ่งเปนอุปสรรคหรือเปนปญหา ที่ตองหาวิธกี าวขามไป พูดแบบนีก้ เ็ ปน
ปณิธาน ๓ ขอใหญๆ ที่อาจารยพทุ ธทาสพูดถึง หากเรียงลำดับตามที่มักเรียงกัน ก็เปนปณิธาน ๑ ๒ ๓ เริ่มจากรูจกั ตนเองกอน แลวก็
รูจกั ผูอ่นื แลวก็เขาใจปญหาที่เปนอุปสรรคอยู ก็คือวัตถุนิยม
วัน นี้ผมจะลองชวนทานทั้งหลายทำกลับ กัน เพราะวาผมไมใชน ักศาสนา ผมเปน นักสัง คมศาสตร ฉะนั้น ผมขอเอา
ปณิธาน ๓ ขึน้ กอน ปญหาขณะนี้คือความรุนแรงทั้งในโลก ทั้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต สมมติวาเอาเรือ่ งที่สามขึ้นกอน เรือ่ ง
วัตถุนิยม ผมจำไดวา ผมเคยเรียนทานผูฟงไวในครั้งที่แลววา ในสายตาผม ปญหาความรุนแรงหรือ สงคราม เปนวัตถุนิยมอยางยิ่ง
ความหมายนี้ตอ งลองพิจารณากันดู การสงครามนี้เปนการใชอาวุธ ซึ่งเปนวัตถุไปกระทำการตอของซึ่งเปนวัตถุ ก็คือรางกายของอีก
ฝายหนึ่ง เหนือดินแดนของอีกฝายหนึ่ง ซึ่งก็เปนวัตถุ เปนการทำลายตัวบุคคล เปนการทำลายทรัพยสิน เปนการทำลายทรัพยากร
พวกเหลานี้เปนตัววัตถุทั้งนั้น ในนามของการมุงที่จะเอาชนะอีกฝายหนึ่ง สงครามก็คือเครื่องมือในการทำสิ่งเหลานี้ ถาเราคิดอยาง
เดียวในเรื่องของอาวุธ ก็อยางที่คงทราบกันดี อาวุธทั้งหลายมันก็มีตนทุน การที่เราจะซื้อปนสักกระบอกหนึ่ง ซือ้ เรือบินรบซักลำหนึ่ง
เราจะซื้อหรือเราจะพัฒนาอาวุธ อยางเชนมหาประเทศเขาทำกัน อาวุธนิวเคลียรสักลูกหนึ่ง ก็คงตองใชทรัพยากรมหาศาล
อเมริกาเวลานี้ที่ไปรบในอิรกั อยู ผมเขาใจวา ๒ ปหมดเงินไปเปน ๒ แสนลานดอลลารแลว ไมใช ๒ ลานนะ ๒ แสนลาน
เยอะมากนะครับ เคยมีคนบอกวา สมมติเราชวนกันตั้งคำถามเลนๆ นะ สมมติวาหยุดรบกัน หยุดใชเงินจำนวนนี้สัก ๑๐ นาที ผมวา
เงิน ๑๐ นาทที่ประหยัดจากงานนี้ เอาไปแกปญหาโรคไขหวัดนกในที่ตางๆ ไปแกปญ
 หาวัคซีนตอตานโปลิโอ ใหเด็กไดนับไมถว นเลย
เพราะฉะนั้นทำนองเดียวกัน ในกรณีภาคใต เพื่อขจัดหรือจัดการกับปญหาความรุนแรงหรือความไมสงบ รัฐก็ใชความคิดของการใช
ความรุนแรง ซึ่งก็ตองมีตนทุน อีกฝายหนึง่ ทีต่ อสูอยู ซึ่งอาจมีหลายฝายดวยกันในตอนนี้ ก็คือความรุนแรงเหมือนกัน ไปซื้อหาอาวุธ
ไปลักขโมยอาวุธ ไปฆาคน ทั้งหมดนี้เปนระบบวัตถุนิยม สิ่งที่ผมอยากจะอธิบายก็คือวา ถาเราอยากจะนิยามวัตถุนยิ มมองผานความ
รุนแรง เราจะเห็นวัตถุนยิ มชัดเจนที่สดุ อาจจะยิ่งกวาอยางอื่น เพราะฉะนั้นถาโจทยของเราคือความรุนแรง โจทยน้กี ็ไมตา งไปจากสิง่
ที่ทานอาจารยพทุ ธทาสเคยตั้งปณิธานไววา ผมขออนุญาตใชภาษาของผม ก็คือเราจะเอาชนะวัตถุนิย ม ซึ่งปรากฏรูปของความ
รุนแรงนีไ้ ด
ถา สมมติเ ราเอาปณิธ าน ๓ ขอ แทนที่จ ะมาเรีย งเปน ขอ ๆ ลองมาเรีย งวงกลมก็ค อื เขา ถึง ศาสนธรรมของตัว เอง
ปญหาศาสนสัมพันธ วัตถุนยิ ม มาเรียงเปนวงกลมแลวเริ่มจากดานที่ผมเรียนก็คอื ปญหาวัตถุนิยม ความรุนแรง ที่ผมบอกวาภาพ
ปรากฏของวัตถุนยิ มที่ชัดเจนที่สุดก็คอื ความรุนแรง ความรุนแรงสงผลตอตัวเรา ผมเริ่มกลับกันเริม่ จาก สภาพสังคมกอ น ความ
รุนแรงยอมสงผลตอตัวเรา ทีน้คี ำถามก็คอื วาความรุนแรงสงผลตอตัวเราอยางไร พูดตรงที่สุดก็คือวา สิ่งหนึ่งที่ความรุนแรงหรือวัตถุ
นิยมในรูปความรุนแรงที่ผลิตขึ้น ไดผลิตอคติชุดหนึ่ง แลวก็ไดผลิตเหตุผลระบบหนึ่งขึ้นมา เหตุผลกับอคติเหลานี้มันสงผลตอวิธี
การที่เราจะตั้งคำถามที่ ๑ ของอาจารยพุทธทาส เรื่องปณิธานเกี่ยวกับตัวตนสมมติ
ผมเพิ่งกลับมาจากนราธิวาสเมื่อวันจันทรแลวผม ไปที่ตันหยงลิมอที่นราธิวาส ชาวบานก็เลาวาตกกลางคืนวันอาทิตย มี
ใครก็ไมรเู ขามาในหมูบา นแลวก็ ยิง ยิง เขาใสหมูบา น เคราะหดีไมมีใครเปนอะไร แตวาลูกปนหลนอยูทั่วไป แลวก็มีรอยกระสุนอยูที่
ฝาบาน ที่อะไรตออะไร ผมก็ถามแลวชาวบานเปนยังไง ชาวบานซึ่งเปนคนแกๆ ผูหญิง ลูกเล็กเด็กแดงก็บอกวาทำอะไรไมถูกเลย กลัว
ไปหมด แลวคำถามก็คือตอนนี้ไมรจู ะอยูยังไง ตอไปในพื้นที่นี้ เพราะฉะนั้นถาอันนี้ถกู ความรุนแรงที่เกิดขึ้น ถึงแมไมมใี ครเจ็บใคร
ตายในวันนั้น แตทุกคนก็ตกอยูในอคติอันหนึ่งคือ ความอคติอนั เกิดขึ้นจากความกลัว ทางพุทธนาจะเรียกวา ภยาคติ ในที่สุดความ
อคติอันเกิดขึน้ จากความกลัวก็ไปฉาบความรูสึกของตัวเองที่จะสัมพันธกบั คนอื่น สิ่งนี้ก็เปนสิ่งหนึ่งที่ปรากฏขึ้น แลวเขาก็ เกิด
ความทอแท ชาวบานหลายคนบอกผมวาไมรจู ะไปไหน ก็นี่บานเขา และเกิดเหตุแบบนี้กไ็ มมีวนั อยูสงบ บางคนก็บอกวากินนอนไมได
นอนก็ไมหลับ ก็กลายเปนอาการทางกาย พอดีผมก็ไปกับทีมสุขภาพจิตที่ดูอยูดว ย มีแพทยลงไปดวย ก็บอกวาตอนนี้หลายคน stress
อยูในสภาพเครียดมีความกดดัน บางคนก็มอี าการทางกายดวยอันเปนผลจากความรูสกึ
เพราะฉะนั้นสภาพนี้ คือผลของวัตถุนยิ มในรูปของความรุนแรงที่มีผลตอตัวตน ถาเราอยูในความรูสึกนี้ อยูในสภาพนี้
เราจะคนหาศาสนธรรมของเราอยางไร คือสมมติถา เราเขาไปในที่หนึ่ง แลวเราบอกวา สิ่งที่ตองทำ ก็คอื ขุดลึกลงไป ตรวจสอบดูเถอะ
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วา ปณิธานขอ ๑ ก็คอื ศึกษาใหเห็นวาศาสนาของตัวเองเปนอยางไร ผมกำลังตั้งคำถามวาในบริบทแบบนี้ โจทยขอเดียวกันทีอ่ าจารย
พุทธทาสตั้ง มันนา จะตางออกไป เพราะมันไดรบั อิทธิพลจากปญหาที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น สิง่ ทีเ่ ห็น อาจจะเปน วา ยิ่งขุด ลงไปใน
ปณิธาน สิ่งที่ไดอาจจะคือความพยายามที่จะกอกำแพงรอบตัวเอง เพราะความกลัวมัน จะเขามาเปนเจาเรือน เพราะฉะนั้นไมตอ ง
ประหลาดใจหรอกภายใตสภาพที่เกิดขึ้น คนที่เปนไทย-พุทธ เปนผูคนที่อยูใ นพื้นที่หวาดกลัว หวาดระแวง ซึ่งก็มีเหตุผล เพราะวา
ความรุนแรงมันเกิดขึ้นทั่วไป พอขุดลงไปดูในศาสนธรรมของตัวเอง ถาบางคนสามารถเขาไปถึงแกนของตัวเองไดก็ไดผลแบบหนึ่ง
แตสวนใหญอาจจะทำไมได สิ่งที่ไดกลับมาคือวาไมไหวแลว ตองสรางกำแพงลอมรอบสิ่งที่เปนเรา พอสรางกำแพงลอมรอบสิ่งที่เปน
เรา มันก็ไปกระทบปณิธานขอศาสนสัมพันธ ปณิธานขอศาสนสัมพันธ ก็คอื เมื่อเราเขาถึงความเปนตัวเรา แลวเราก็ถงึ จะมาติดตอ
สัมพันธกับผูอื่น มาถึงแกนของธรรมะที่เราคนพบ แตเงื่อนไขของวัต ถุนยิ มในขณะนี้มนั กระทบไปหมด พอมัน กระทบไปหมด
โอกาสที่เราจะสัมพันธกบั คนอื่นไดก็ย่งิ เปนไปในรูปที่เปนลบมากขึ้น แทนที่จะเปนบวก
ผมตั้งโจทยแบบนี้อาจจะประหลาด เพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องปญหาความรุนแรง ผมก็เริ่มจากโจทยนี้แทนที่จะทำกลับกัน
และก็กำลังตั้งคำถามวา หรือถาเราเขาใจแบบนี้ คือผมไมไดอาศัยปณิธานของทานพุทธทาสเปนคำตอบ แตผมอาศัยเปนกุญแจ เพื่อให
เขาใจสถานการณ ขณะนี้ผมคิดวาเรื่องสำคัญคือ สัมมาทิฏฐิ ที่อาจารยพุทธทาสพูดเสมอ อันนี้กค็ อื ความตระหนักรูชอบวาตอนนี้
เหตุปจจัยคืออะไร ถาคิดกลับกันอยางนี้ อาจชวยใหเราเห็นมากขึ้นวาโจทยมันเปนอยางนี้ แลวถึงจะหาวิธีแกได ที่บอกมันเปนกุญแจ
มันเปนกุญแจในความหมายนี้
ดวยเหตุน้อี าจจะตองตั้งคำถามวา ในบริบทของวัตถุนยิ มชนิดที่รูปปรากฏเปนความรุนแรง โจทยอยางที่ทานพุทธทาสตั้ง
ไวในแงปณิธานคือ การเขาลึกถึงศาสนธรรมของตัวเอง มันควรจะตองเขาในลักษณะไหน หรือการสัมพันธกบั คนอื่นตอ งเปนใน
ลักษณะไหน ผมคิดวามันไมเหมือนกันในสถานการณที่เปลี่ยนไป เพราะเหตุปจ จัยมันเปลี่ยน เพราะฉะนั้นการตัง้ โจทยนี้ถึงแมแกน
ของโจทยไมเปลี่ยน แตวิธีท่จี ะเผชิญกับปญหานาจะเปลี่ยน อันนี้กค็ ืออีกวิธหี นึ่ง ถายกตัวอยาง เชนเมื่อ ๒ วันกอนที่กรรมการสมาน
ฉันทพยายามทำจังหวัดชายแดนภาคใต ก็คือพยายามจะใชฝมอื ของทา นอาจารยโคทม อารีย า และคณะ ทำใหเกิดการสานเสวนา
ระหวางศาสนา ซึ่งก็เปนไปตามปณิธานของอาจารยพทุ ธทาส เพียงแตวา ณ วันนี้ การสานเสวนาระหวางศาสนิกตางๆ ในขณะนี้ ก็ไม
ใชเรื่องงาย เพราะบริบทมันเปนอยางนี้ในแงของความรุนแรง เพราะฉะนั้นโจทยใหญก็คอื ตองตีปญ
 หาความรุนแรงใหแตก ถึงจะ
เห็นวาในกรอบของความรุนแรง เราจะคนหาศาสนธรรมของเรา ในบริบทนี้ไดอยางไร ผมชวนทานผูฟง ลองคิดดูครับ
การพิจารณาเหตุปจ จัยของความไมสงบ
ทีนี้ เหตุการณความไมสงบที่กำลังเกิดขึ้น เหตุปจจัยก็เยอะ ผมอธิบายงายๆ อยางนี้ คือผมคิดวาบางคนอาจจะบอกวา ใน
สถานการณความรุนแรง มันมีผกู อ เหตุกับมีเหยื่อ คราวนี้เราอาจอธิบายแบบที่ ๑ ผูกอ เหตุเปนใครเปนกลุมไหน ถาตามคำอธิบายชุด
หนึ่ง ผูกอเหตุกเ็ ปนโจรกอการราย ตามคำอธิบายอีกชุดหนึ่งผูกอ เหตุกเ็ ปนโจรยาเสพติด ผูม ีอิทธิพล มีใครตอใครปนกันเยอะแยะไป
หมด นั่นเปนผูกอเหตุกลุมที่ ๑ และถาถามในแงความรุนแรง พอเกิดเหตุรายขึ้นทางฝายรัฐเองก็อาจจะใชความรุนแรงของตัวเองดวย
ถึงแมนโยบายอาจจะเปนไปในการสมานไมตรี แตในแงปฏิบตั มิ ันอาจจะมีอยางอื่นดวย เพราะฉะนั้น พอเปนอยางนี้ผูกอ เหตุมนั ก็จะ
มีห ลายฝา ย ไปถามชาวบา นก็จ ะไดค ำตอบที่ต า งกัน ออกไป ถามวา ทำไมเกิด ขึน้ ก็อ ธิบ ายไดว า พื้น ที่จ ัง หวัด ชายแดนภา
ดใตมันไมเหมือนพื้นทีท่ ่อี ื่นในประเทศ ไมวาจะเปนความแตกตางทางเศรษฐกิจ ทางวัฒนธรรม ทางประวัตศิ าสตร ทางภาษา สิ่ง
เหลานี้มีสวนทำใหจงั หวัดชายแดนภาดใตมลี ักษณะพิเศษออกไป นอกจากนั้นอาจมีอคติตอกัน เจาหนาที่ลงพื้นที่สว นหนึ่งอาจไมมี
ความสุขที่จะอยูตรงนั้น อันนี้เปนตัวเหตุสวนหนึ่ง
ในอดีตความสัมพันธระหวางประชาชนตางศาสนา เขาก็อยูกันมาได ไมไดหมายความวาเขาไมมอี คตินะ เขามี เขาก็อยูก ัน
มาได ผมก็เห็นครอบครัวพอคาคนจีน ซึ่งจางคนมลายู มุสลิมเปนคนทำงานก็มี ผมไปเยี่ยมคนที่เรือนจำ นราธิวาสเมื่อ ๒ วันกอน
พอถามวามีใครมาเยี่ยมบาง เขาก็ตอบวา นายเขาที่เคยเปนพอคาขายของในตลาดไมใชคนมุสลิมก็อุตสาหมาเยี่ยม มาใหกำลังใจ คือ
มันก็มีลักษณะแบบนี้อยู ซึ่งเปนสวนที่ดีในจังหวัดชายแดนภาดใต อันนั้นผมถือวา เปนตัวคุมครองปอ งกันสังคม แต ณ วันนี้มัน
เสื่อมลง เปนเหตุของปญหาที่นากังวล ผมไมไดมองวาความรุนแรงเทานั้นที่เปนปญหา แตความสัมพันธเหลานี้ท่เี สียหายมันรักษา
ลำบาก ดวยเหตุน้ปี ณิธานของทานพุทธทาส เลยยิ่งเปนกุญแจใหญ เพียงแตวา ตองใชกุญแจนี้โดยเขาถึงเหตุปจ จัยที่แวดลอมอยู ไมได
คำนึงถึงปณิธานลอยๆ แตตอ งคิดถึงปณิธานเหลานี้ วาจะทำงานอยางไรในบริบทที่เกิดขึ้น ภาษาพุทธผมก็ไมใชผชู ำนาญอะไร ผมก็รู
สึกวาการคำนึงถึงเหตุปจจัยที่ทางพุทธเรียกวา อิทัปปจจยตา
ในอีกประเด็นหนึง คือ ประเด็น ที่มีผถู ามเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ บาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไมรูวา ทา นมีเวลาถอด
รหัสหรือเปลา ตอนนี้ทา นยุง พอสมควร แตเห็นทานอางอาจารยพทุ ธทาสเปนระยะๆ เหมือนกัน ดูเหมือนจะชอบอางอยู แตวา การ
จะถอดรหัสของทานอาจารยพุทธทาสได มันก็ตองเห็นทั้งจุดแข็งจุดออนของตัวเอง ถาผมขอเอาปณิธานทั้ง ๓ มาเรียงเสียใหมอีกครั้ง
ผมก็จะบอกวาโจทยขอ ที่ ๑ เรื่องการหยั่งเขาไปในศาสนธรรมของตนเอง พูดภาษาปรัชญาคือ การพยายามรูจักตนเองคืออะไร ก็คอื
รูจกั วาตัวตนของเรา ในที่สดุ แลวถูกอะไรปรุง ถูกอะไรแตงขึ้นมา นอกจากนั้นก็คือ รูจักคนอื่นในฐานะที่เขาเปน ไมใชในฐานะที่เรา
เปน อันนี้ตางกันเยอะ สายสัมพันธที่เรียกศาสนสัมพันธที่วามันอยูบนฐานของการรูจักคนอื่นในฐานะที่เขาเปน อันที่ ๓ ก็คอื วัตถุ
นิยมที่วา การรูจักกลไก ทางตรรกะหรือทางเหตุผลที่ควบคุมอยูถึงจะเอาชนะมันได
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แตผมไมแนใจวาทานนายกไดไตรตรองเรือ่ งเหลานี้ละเอียดแคไหน เพราะฉะนั้นรูจักตนเอง ทานนายกฯ ไมทราบไดมเี วลา
ไตรตรองเรื่องนี้มากนอยแคไหน เรือ่ งรูจกั คนอื่นยิ่งยากใหญ ถาประเด็นคือรูจกั คนอื่นในฐานะ ที่เปนเขา ไมใชรูจกั ในฐานะที่เราอยาก
ใหเขาเปน ตองอาศัยความออนนอมถอมตนเยอะเหมือนกัน แลวก็รจู กั บริบท รูจักโจทยปญหาที่มอี ยู ก็คอื มองวัตถุนยิ มในฐานะภาพ
ปรากฏ หรือมองความรุนแรง นฐานะภาพปรากฏของวัตถุนิยม ผมไมแนใจวาทานนายกฯ มีเวลาคิดเรื่องพวกนี้หรือเปลา ทานอาจ
คิดวาความรุนแรงที่เกิดก็เปนโจทยแบบหนึ่ง ถาคิดแบบตำรวจมันก็ตอ งมีคนรายก็ตอ งคิดวิธจี ับคนรายใหหมด ปญหาก็จะจบลง
ทานอาจคิดแคนั้นนะ
แตถงึ อยางไรก็ตาม ผมคิดวาโจทยที่สำคัญกวา อยูทภี่ ูมปิ ญ
 ญาของทานพุทธทาส ซึ่งดูเหมือนวาเปน กุญแจไปสูการแก
ปญหาได ผมไมทราบวาคนอื่นที่จะมาเปนนายกฯ จะสามารถไตรตรองใหเห็น ศักยภาพของกุญแจเหลานี้ไดไหม เรานั่งพูดกันใน
ฐานะที่เปนคนธรรมดาก็พูดได ใครก็พูดไดวา ปณิธานเปนอยางนี้ ผมก็อธิบายเปนฉากๆ ผมเปนแคนักวิชาการคนหนึ่งเทานั้น แตคน
ที่เปนนายกรัฐมนตรี ไมวาจะเปนใคร ผมคิดวามีอุปสรรคอยางหนึ่งที่ทำใหสมาทานกุญแจเหลานี้ไดยาก นั่นหมายความวาฐานะ
ตำแหนงที่มีอยูมนั คือเกราะกำแพงอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งจะบังใหเห็นตัวเองไดยาก ทั้งยังบังใหเห็นคนอื่นในฐานะที่เขาเปนคนอื่นไดยาก บัง
ไมใหเห็นระบบคิดหรือเหตุผลที่รองรับ ปญหาวัตถุนยิ มที่แวดลอมอยู ดวยเหตุนี้การอยูในอำนาจเลยไมใชคำตอบ มันอาจเปนตัว
ปญหาบังไมใหเห็นคำตอบดวยซ้ำไป คืออำนาจมันอยางที่วา มันทำใหหลง ติด ทำใหเรามองอะไรไมเห็นไดเยอะ เพราะฉะนั้นคนที่
นั่งอยูขางลางไมมีอำนาจอะไรอาจเห็นไดดกี วา แตไมไดหมายความวาเปนคนขางลางดีกวานะ เพราะสมมติถา มีโอกาสขึ้นไปทำหนาที่
ไดอำนาจบางอยางก็อาจมองไมเห็นเหมือนกัน เพราะมันไมใชปญ
 หาของเรา มันเปนปญหาของเงื่อนไข เหตุปจ จัยที่แวดลอมอยู
ปญหาสิทธิมนุษยชน
คนที่อยูขางลาง คนที่ตกอยูในสถานการณ ก็ตอ งเผชิญกับปญหาที่ทานผูดำเนินรายการตัง้ ไว คือ เรื่องสิทธิมนุษยชน ถา
จะถามวามีมากหรือมีนอ ย ผมไมอยากบอกวามากหรือนอย ผมอยากบอกวามีหรือไมมี ผมคิดวาการละเมิดสิทธินี้คงมี เพราะมันมี
กรณีเวลาเราเขาไปในชนบทบาง เราไปในที่ตางๆ เราก็พบวามันเกิดเหตุขึ้นในเรื่องละเมิดสิทธิ ปญหาที่เห็นชัดเจนตอหนาตอตาเรา
เชนการทำรายผูคน ไมวา ใครทำ ยิงใสบา นเขา ยิงใสตัวเขา ฆาเขา ก็เปนการละเมิดสิทธิ เพราะมันเปนสิทธิที่จะมีชวี ิตอยู ไมวาคนนั้น
จะเปนพอคาขายไอศกรีมในตลาด เปนครูสอนศาสนา เปนพระสงฆองคเจา คนเหลานี้ในความเห็นผมก็ถูกละเมิดสิทธิทั้งนั้นแหละ
หรือในกรณีที่เห็นไดเดนชัด เชนกรณีของทนายสมชาย นีละไพจิตร มันก็เห็นชัดอยูต อหนาตอตา ไมเพียงแตทนายสมชายดวย แต
ละเมิดสิทธิครอบครัวของเขา ที่สญ
ู เสีย หัวหนาครอบครัว ลูกเขาที่สูญเสียพอ พวกนี้กก็ ารทำรา ยหรือ ละเมิดสิทธิทั้งนั้น เพราะ
ฉะนั้นถามวามีไหม ก็ตองบอกวามี แตคำถามวามากไหมนี่ ผมไมอยากตอบ เพราะวาเรือ่ งนี้เปนปญหาสถิติ แตผมอยากใหตงั้ คำถาม
แบบนี้วา มีไหม มี แกไดไหม นาจะได แลวในแงของสังคมไทย นาจะทำใหสงั คมนี้ดีกวานั้น อันนีเ้ ปนปญหา ถาสังคมเราไมสามารถ
แกปญหาได หรือทำใหเราอยูดว ยกันดีกวานี้ได ก็คงไมมปี ระโยชนท่จี ะมานัง่ พูดกัน แตผมเชื่อวาสังคมอยูดวยกันดีกวานีไ้ ด ดังนั้นมัน
เลยตองพูดเรื่องพวกนี้เพื่อหาวิธใี หได สมมติวาทนายสมชายทานหายไป สมมติทานเสียชีวติ แลว เราอยูดวยกันดีกวานี้ได ก็คือเรื่อง
ของทานเปนตัวอยางหนึ่ง ซึ่งจะบอกวาไมควรมีอยางนี้ตอไป อันนี้คอื โจทยสำคัญ เพราะฉะนั้นการทำความจริงเหลานี้ใหปรากฏ มัน
จึงเปนเงื่อนไขสำคัญ ของการที่จะอยูรว มกันดีกวานี้ได
รัฐบาล ขาราชการ ในทางหนึ่งก็เปนภาพสะทอนของสังคมที่เราเปน ปญหาตองถามวาขาราชการมาจากไหน ขาราชการ
ไมใชลูกชาวบานเหรอ นักการเมืองก็มาจากคนที่ประชาชนเลือกขึ้นมา ปญหาอยูที่วา สัง คมอาจไมเ คยเห็นความสำคัญของสิทธิ
มนุษยชนเพียงพอ ดวยเหตุนี้งานประการหนึ่งขององคกรอิสระ อยางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เขาก็คงสนใจประเด็นเชน
สิทธิมนุษยชนศึกษาในความหมายที่กวาง การรักษาสิทธิมนุษยชนมันเปนหนาที่ของคนในสังคมทุกคน และมันเกี่ยวกับชีวิตปกติ
ของเราดวย มันไมใชเรื่องของนักสิทธิจำนวนหนึ่งมารณรงคบอกวาตองมีสทิ ธิ มันไมใชแคน้นั อยางเรือ่ งความรุนแรงมันรุกราน
สิทธิทุกอยาง อยางหมูบานที่ผมเลาใหฟง คนที่ผมพบบางคน ตอนนี้กางเกงเขาหลวมมากเลย เข็มขัดที่ใส ใสจนถึงรูสดุ ทายแลว
กางเกงก็ยงั หลวมอยู บานของเขามีกินแตกินไมลงเลย กลัว มันจะเปนโรคไปแลว ลูกหลานออกมาเลนไมได สองทุมก็ปดประตูนอน
กันหมดแลว อันนี้ไมใชความผิดของเขาเลย คนควรจะมีชีวิตอยูไดอยางมีความสุขพอสมควร แลวของพวกนี้ถกู แยงไป อันนี้ไมใช
สิทธิหรอกหรือ ผมคิดวานี่คอื สิทธิ คนธรรมดาที่จะทำมาหากิน ขายของได เปนอิสระ ของพวกนี้เปนเรื่องพื้นฐาน อาจพื้นฐานกวา
สิทธิอยางอื่นเสียอีก นี่คือเงื่อนไขสำคัญของการมีชีวิต เพราะฉะนั้นมันคงไมใชวา ใครไปทำเขาอยางเดียวหรอก ทำไมสังคมไทยยอม
ใหเรื่องนี้เกิด หรือทำอยางไรถึงทำใหสงั คมไทยเห็นวาเรื่องสิทธิของคนเปนเรือ่ งสำคัญ
พูดถึงสังคมไทยนี่ อีกแบบหนึ่งที่เราจะเห็นไดชัด เปนสูตรสำเร็จ ก็คอื เวลาใครพูดสิทธิกจ็ ะมีคนจำนวนหนึ่งลุกขึ้นมา
บอกอยาลืมเรื่องหนาที่ดวย ปญหามันอยูท่หี นาที่มันมีอะไรกำกับอยู เชน คุณหมอเปนหมอ คุณหมอตองรักษาคนไขมนั เปนหนาที่
คุณหมอเปนนักจัดรายการ มันก็มีเกณฑกำหนดอยูแลววาคุณหมอตองทำตามนี้ ของพวกนี้คอ นขางเห็นอยูในชีวิต ถึงแมเกณฑจะ
ชัดหรือไมชดั ก็แลวแต ผมเปนคนขับแท็กซี่ เกณฑของผมก็ตองพาผูโดยสารไปสงในทีท่ ่ผี ูโดยสารตอ งการอยางปลอดภัย ทำตาม
หนาที่ แตสทิ ธิ คือทำไมตองพูดเรื่องนี้ เพราะเรื่องนี้ถายังไมปรากฏ หรือยังไมถูกตราลงไปในสังคมใหเปนความรูสกึ ทีล่ กึ ล้ำของ
สังคมไดเพียงพอ ผมก็คิดวามันกระทบกระเทือนการทำหนาที่ ยกตัวอยาง ความรุนแรง รุกรานสิทธิ ผลทีเ่ กิดคือ ครูทางภาคใตถูก
ฆาบาง ถูกยิงบาง ก็ปฏิบตั หิ นาทีไ่ มได ถาโฟกัสที่สทิ ธิใหดี ก็อาจทำใหเราทำหนาที่ของเราไดดขี นึ้ ผมมองอีกมุมหนึง่
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ความขัดแยงทางศาสนาและวัฒนธรรม
จากเมื่อคราวที่แลว มีผถู ามผมมาเกี่ยวกับกรณีนักขาวที่วา ในเดนมารกมีคนเขียนการตูนลอศาสดาของศาสนาอิสลาม ทำ
ใหกลุม ประเทศทางมุสลิมไดเดินขบวนตอตานและใชความรุนแรง เรื่องนี้ผมจะขอเลาใหฟง กอน
เมื่อวันศุกรท่แี ลวผมไปละหมาด ไปนมัสการที่สเุ หราในเมือง ศุกรที่แลวอยูที่กรุงเทพฯ ก็ไปที่กรุงเทพฯ อิหมามที่มัสยิด
เขาก็เทศนา ทานก็พูดเรื่องที่มีนติ ยสารในเดนมารกตีพิมพภาพการตนู ที่ลอ เลียนทานศาสดามูฮัมหมัด ทานพูดไดนาสนใจวาคนที่ไม
ใชมุสลิม บางทีกไ็ มเ ขา ใจความรักที่คนมุสลิม มีตอ ศาสดาของเขา บางคนไมไ ดคดิ ในลัก ษณะนี้ ศาสดาก็เ ปน ศาสดา แตวา ทา น
พยายามอธิบายวาตั้งแตเล็กแตนอ ยคนมุสลิมโตมา ความรักตอศาสดาถึงแมไมอยูแ ลว เมื่อกอนเขารายการ มัน มีจงิ เกิ้ล (jingle)
ของรายการพูดถึงความตายของทานอาจารยพทุ ธทาส แลวถามวาตายจริงไหม อันนั้นก็ใชในความหมายของศาสดา เมื่อ ๑๔๐๐ ปที่
แลว แตความรูสึกของชาวมุสลิมเหมือนทานอยูกบั เราตลอด เหมือนญาติยังอยูแลวเราก็รัก ทานชีท้ างไว การดำเนินชีวิตในสังคม
มนุษยควรเปนยังไง คนก็มีความผูกพันกับสิ่งนี้อยู พูดอีกทางก็คือการลอเลียน เหมือนมาลอชื่อพอ เหมือนมาลอเลียน หรือทำรายใน
ทางบุคลิกของคนที่เรารัก อิหมามก็พูดวาอาจตองแสดงใหเห็นวาเราไมพอใจ แสดงใหเห็นตองทำยังไง แกก็บอกคนมุสลิมควรจะบอ
ยคอตสินคาของเดนมารก ในความเห็นผมก็เปนคำอธิบายชุดหนึ่งวาทำไมคนมุสลิมในโลกนี้ถึงโกรธ และขอเรียบเรียงของอิหมามก็
เปนในทางสันติวธิ ี คุณทำอยางนี้ทำใหฉันเดือดรอนใจไมสบายใจ อาจโกรธดวยซ้ำ ดังนั้นจะโตตอบยังไงโดยสันติวิธี ก็คือฉันไมซ้อื
สินคาคุณ
ประเด็นก็คอื วาการประทวงสวนใหญในโลกโดยคนมุสลิมในปากีสถาน อินโดนีเซีย ก็เปนไปในการแสดงสิทธิปกติ ภาพ
ก็คือวามันมีโลกฝรั่งพยายามจะบอกวา อะไรๆ ฉันก็เอามาลอได ก็มคี นอีกกลุม บอกวาไมใชทกุ อยางที่จะเอามาลอได คนทีบ่ อกวาไม
ใชทกุ อยางที่จะเอามาลอได เขาก็บอกวาประทวงดวยการเดินขบวน คือแสดงความเห็นเขาแลวก็บอยคอต คว่ำบาตร ไมซื้อสินคา คน
มุสลิมสวนใหญก็ทำ ผมก็บอกของพวกนีก้ เ็ ปน แนวทางสัน ติวิธี บอกมีคนตายไปหลายคน เกิด จากการปะทะกันโดนรัฐ หรือ เจา
หนาที่อยากจะคุมไมใหรกุ ราน ผมไมเห็นดวยกับการที่มาบอกวาจะตองประกาศฆาคนที่ตีพิมพภาพเหลานี้ แตในขณะเดียวกันเรา
ตองยอนไปดูวา ภาพเหลานี้เปนภาพอะไร ปญหาความรุนแรงในปจจุบันมันเกิดขึ้น ถาเราคิดปณิธาน ขอ ๒ เราไมเขาใจ คนซึ่งนับถือ
ศาสนาอื่น ในกรณีนี้เราไมเขาใจความรักทีเ่ ขามี ยิ่งกวานั้น เรายังทำรายสิ่งที่เขารักอีกดวย ของพวกนี้ตอ งมาตรองกันใหดจี งึ เห็นวา
เกิดอะไรขึ้น ภาพหนึ่งในการตนู ๑๒ ภาพที่มีชายคนหนึ่งเปนคนอาหรับโพกผา แลวบนผาโพกมีระเบิดอยู ถามวาอันนี้ไมตอ งเปนรูป
ศาสดา แคเปนรูปคนอาหรับธรรมดาติดระเบิด แบบนี้มันก็เปนระบบการสรางความรูสึกแบบหนึ่ง ทำใหเรารูสกึ วาคนที่เปนแบบนี้
สงสัยเปนผูกอ การราย ตัวของมันเองก็เปนปญหาความรุนแรงอยูแลว ในทางสิทธิมนุษยชนเอง เขาก็เถียงกันเยอะ บางอยางอาจจะ
ตองมีขอบเขตของการใชเสรีภาพเหมือนกัน คืออะไรสังคมตองคุยกัน แตในหลายประเทศก็ออกกฎหมายหามกลาวคำที่วาทีแ่ สดง
ความจงเกลียดจงชังคนเชื้อชาติอื่น เขามีกฎหมายหามโดยตรง ในกรณีน้กี ระบวนการหนึ่งก็คือทำใหเห็นอีกฝายหนึ่งเปนอะไรบาง
อยางที่ชั่วราย เปนคนที่สะสมความรุนแรง ในความหมายนี้ผมคิดวาเราตองมาไตรตรองเรื่องทั้งหมดใหดี ถามวามันขัดกันไหม แน
นอนตอนนี้โลกอยูในทางระหวาง โลกหนึ่งเชื่อวาไมมอี ะไรศักดิ์สิทธิ์ หรือสิ่งที่คดิ วาศักดิ์สิทธิ์มันอยูอีกที่หนึ่งเชน เสรีภาพศักดิ์สิทธิ์
กับโลกอีกโลกหนึง่ ทีบ่ อกวาความศักดิ์สิทธิ์นี้มนั มีอยูอันนี้ ก็ปะทะกันในขณะนี้
หัวใจของศาสนาอิสลาม ผมคิดวาคือการตระหนักวาชีวติ มนุษยไมไดอยูลำพัง ชีวิตมนุษยอยูในโลกทีพ่ ระผูเปนเจาสราง
อยูในสายตาของพระผูเปนเจา การตรวจสอบชีวติ ของตนเอง มีผล ๒ อยาง อันที่ ๑ ชีวิตคนมุสลิมตองถูกตรวจสอบตลอดเวลาโดยตัว
เองนะ อีกทางหนึ่งคนมุสลิมหัวใจเชื่อวาความเมตตาปรานีของพระผูเปนเจาไมมขี อจำกัด เพราะฉะนั้นสภาพของการตรวจสอบชีวิต
ตนเองกับความตระหนักในความเมตตาชีวิตของพระผูเปนเจา ผมคิดวาเปนกุญแจสำคัญ โดยมีชวี ประวัติหรือแนวทางทานศาสดา
เปนตัวอยาง ผมโยงเรื่องนี้กับเรื่องการตูนเดนมารกนิดเดียว จะเลาเรื่องใหฟง ในสมัยของทานศาสดายังมีชีวิตอยูก็มีมัสยิด ทานก็ไป
ละหมาด ไปนมัสการ ปรากฏมีคนๆ หนึ่งเปนชาวอาหรับทะเลทราย เขามาถึงก็มาปสสาวะในมัสยิด ปรากฏพวกลูกนองทานศาสดา
สาวกของทานศาสดา สหายของทานศาสดาโกรธเปนฟนเปนไฟ ทานศาสดากลับบอกอยาไปรบกวนเขา ใหเขาปสสาวะเสร็จ แลว
สิ่งที่ทา นทำก็คอื ทานก็เอาถังน้ำ เอาน้ำไปทำความสะอาดที่ที่เขาทำมัสยิดเปอน แลวไปอธิบายใหเขาฟง ฉะนั้น ทานศาสดาทำอยางนี้
คนมุสลิมก็ถามวาถาอยางนี้ หัวใจของศาสนาอิสลาม เปนอยางไร
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ทานอาจารยพุทธทาส
กอนจบรายการ ขอเรียนวา ผมเคยมีโอกาสไดไปสนทนาธรรมกับทานอาจารยพุทธทาส และไดเรียนรูมากมาย ลึกๆ รูสกึ
อิจฉาชาวสุราษฎรที่มีโอกาสอยูใกลทานอาจารยพทุ ธทาสมากกวา และอยางที่จงิ เกิ้ล (jingle) ตอนขึ้นรายการนี้บอกวา ที่สำคัญไม
ใชตัวตนของทาน ที่สำคัญคือคำสอนของทาน ปญหาอยูท ี่จะไตรตรองคำสอนของทานอยางไร ดวยปญญาที่เรามี จึงจะสามารถนำ
ปญญาของทานมาใชประโยชนกบั ชีวติ ของเราและของโลกได

____________________________________________
เรียบเรียงจากบทสนทนา เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๙ ในรายการ เยี่ยมบานเยี่ยมเมือง ทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแหงชาติ
จังหวัด สุราษฎรธานี FM 103.5
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พุทธทาสภิกขุกับ “วัตถุนิยม”

ชัชรินทร ไชยวัฒน

ในบรรดา “ปณิธาน” ที่ทานพุทธทาสทิ้งเอาไวใหเปนมรดกประมาณ ๔ ขอ อันไดแก…

.
๒. การทำใหเกิดความสมานฉันทในทางศาสนา
๓. การนำพามนุษยออกจากวัตถุนยิ มหรือบริโภคนิยมในปจจุบนั
๔. การทำใหศีลธรรมกลับคืนมาสูโลกและเยาวชน
๑ การทำใหผูคนเขาถึงแกนสาระในศาสนาของตน

ผมคิดเอาเองตามประสาลูกศิษยประเภท “ครูพักลักจำ” ของทานพุทธทาสวา…ปณิธานในขอ
๓ หรือขอที่วาดวยการนำพามนุษยออกจาก “วัตถุนิยม” นี่แหละที่นาจะเปน หัวขอทีส่ ำคัญที่สดุ หรือเปนหัวใจสำคัญ ในการสืบสานมรดกของทา นพุท ธทาสใน
สถานการณโลกยุคปจจุบัน…

???
,

ในชวงที่ทานพุทธทาสยังมีชีวติ อยู ทานพุทธทาสนั้นไดช่อื วาเปนพระที่มีความคิดกาวหนา ทันสมัยเอามากๆ อันเนื่องมาจากขอเขียนและคำเทศนา

,

(

)

ของทานจำนวนไมนอย มักจะเกี่ยวโยงถึงเรื่องราวทางการเมือง เศรษฐกิจหรือแมกระทั่งระบบการศึกษาในปจจุบัน การศึกษาแบบตะวันตก ฯลฯ อยูบอยๆ
และภายใตการพูดถึงเรื่องราวเหลานี้ หลายตอหลายครั้งทานไดก ลาวโจมตีความเลวรายของ “วัตถุนยิ ม” ที่หลัง่ ไหลเขามาพรอมกับระบบทุน นิย ม หรือกระแส
บริโภคนิยมที่ทะลักเขามาครอบงำสังคมไทยอยางไมขาดสาย…

-

ในชว งเมื่อ ประมาณ ๒๐ ๓๐ ปท ี่แ ลว ลัก ษณะอาการของทา นพุท ธทาสที่เ ปน ไปเชน นี้ ไดเ คยกอ ใหเ กิด แรงดึง ดูด ใจตอ บรรดาสมาชิก พรรค

-

-

คอมมิวนิสตแหงประเทศไทยหลายตอหลายราย ที่เชี่อวา “ลัทธิมารกซ เลนิน” อันเปนลัทธิการเมือง เศรษฐกิจที่เปนฝายตรงกันขามกับลัทธิทนุ นิยม เปนแนวความ

,

,

,

คิดที่มคี วามกาวหนา ทันสมัยเอามากๆ สามารถนำมาใชสรางสังคมใหมคี วามสุข ความสงบ ความถูกตองยุติธรรมใหกับสังคมสังคมตางๆไดอยางดีท่สี ดุ นอก
จากจะเห็นทานพุทธทาสกลาวโจมตีความเลวรายของระบบทุนนิยมอันเปนฝายตรงขามกับตัวเองแลว ยังเกิดความประทับใจที่ทานไดแสดงความชื่นชมกับสิ่งที่
เรียกวา “สังคมนิยม” อันเปนสิ่งที่คลายคลึงกับอุดมการณของลัทธิมารกซอยูไมนอย เพียงแตสังคมนิยมในแนวของทานพุทธทาสนั้น ทานเรียกวา “ธัมมิกสังคมนิยม”
ไมใชสงั คมนิยมแบบลัทธิมารกซแตประการใด…
แตก็ดว ยลักษณะอาการเชนนี้นแี่ หละ…ที่วา กันวาทำใหชาวคอมมิวนิสตไทยบางราย ถึงกับพยายามจะเขาไปทำการ “จัดตั้ง” ทานพุทธทาสและลูก

-

ศิษ ยท ี่ใ กลช ิด ถึง ในวัด กัน เลยทีเ ดีย ว หรือ หาทางทำใหท า นพุท ธทาสเกิด ความเขา ใจตอ ตน แบบของสัง คมนิย มหัน มาศรัท ธาเสื่อ มใสตอ ลัท ธิม ารก ซ
เลนินกันในทายที่สุด หรือไมเชนนั้นก็พยายามหา “จุดรวม” ที่ทำให “พุทธศาสนา” กับ “มารกซิสต” นั้น กลายเปนเรื่องเดียวกัน…สามารถไปดวยกันได อันอาจจะมี
ผลทำใหทา นพุทธทาสและลูกศิษยลกู หาจำนวนมากมายของทานกลายมาเปน “แนวรวมสังคมนิยม” หรือ “แนวรวมพรรคคอมมิวนิสต” กันในทายที่สุด…ก็เทากับ
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วาเปนผลสำเร็จอันยิ่งใหญมหาศาลกันเลยทีเดียว…

???

-

แตไปๆ มาๆ แลว…วากันวาแนวคิด “สังคมนิยมตามแบบฉบับพุทธทาส” กับ “แนวคิดสังคมนิยมตามแบบฉบับมารกซ เลนิน” นัน้ …ก็เกิดอาการ “ไป

-

ดวยกันไมได” ตัง้ แตตน หรือไมอาจจะแสวงหาจุดรวม สงวนจุดตางระหวางกันและกันไดเลย และเหตุท่ไี ปดวยกันไมไดหรือไมสามารถกลายเปนเรื่องเดียวกันได
งายๆ ก็นา จะมาจากสิ่งที่เรียกๆ กันวา…“วัตถุนิยม” นัน่ เอง…หรือในขณะที่ทา นพุทธทาสโจมตีความเลวรายของระบบทุนนิยมอันเปนฝายตรงกันขามกับสังคมนิยม

-

ในแงที่ทำใหผคู นหลงใหลใน “วัตถุ” หนัก ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ นั้น ทานพุท ธทาสก็มอง “วัตถุนิยม” ในแบบฉบับของสังคมนิย ม หรือวัตถุนิยมตามแนวคิดของมารกซ

???

เลนินวา…ก็เปนอาการ “นิยมวัตถุ” อีกดวยเชนกัน…
หรือไมวาจะเปนวัตถุนิยมในแบบฉบับของทุนนิยม…วัตถุนยิ มในแบบฉบับของสังคมนิยม…ตางก็เปน
สิ่งที่ทา นพุทธทาสแสดงการ… “ปฏิเสธ” ดวยกันทั้งสิ้น…
โอกาสที่พรรคคอมมิวนิสตไทยจะดึงทานพุทธทาสมาเปน “แนวรวม” จึงไมเคยประสบผลสำเร็จใดๆ มาเลยแมแตนอย…ตรงกันขาม ในขณะที่เกิด

-

ความสับสนชุลมุนขึ้นมาในอุดมการณและแนวคิดลัทธิมารกซ เลนินจนนำไปสูความเสื่อมสลายทั้งระดับโลกและในสังคมไทย บรรดาแนวรวมพรรคคอมมิวนิสต
ไทยรวมไปถึงระดับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตจำนวนไมนอ ย ก็กลับกลายมาเปน “แนวรวม” ของทานพุทธทาสไปแทนที่ หรือแมนวาทานพุทธทาสจะไมไดมชี วี ติ อยู

-

อีกตอไปแลว…แตบรรดาอดีตนักสังคมนิยมที่เคยเสื่อมใสศรัทธาลัทธิมารกซ เลนินจำนวนไมนอย และไดมโี อกาสหันมาศึกษาคำสั่งสอนเทศนาของทานพุทธทาส

-

,

,

ภิกขุกนั ในภายหลัง ตางก็คอยๆ ทยอยทิ้งสังคมนิยมตามแบบฉบับมารกซ เลนิน หันมาใหความสนใจ ศรัทธา เสื่อมใสในสังคมนิยมตามแบบฉบับของทานพุทธ
ทาสกันเปนรายๆ ไป สังคมนิยมอันไมไดมตี น รากมาจากแนวคิด “วัตถุนิยม” แตเปนสังคมนิยมที่มีรากฐานมาจากแนวคิดของฝายศาสนาในแบบทีเ่ รียกๆ กันวา

,

“จิตนิยม” นั่นเอง…แตกลับกลายเปนสิ่งที่ดกู า วหนา ทันสมัยและดูจะสอดคลองกับความเปนไปของโลกในขณะนี้ยิ่งขึ้นทุกที…

๑

. “วัตถุนิยม” กับ “ศาสนา”

???

อันที่จริงแนวคิดในแบบที่เรียกวา “วัตถุนิยม” อันเปนแนวคิดที่มุงเสนอใหคนหา “ความจริง” ของสรรพสิ่งตางๆ โดยอาศัย “วัตถุ” หรือ “สสาร” เปนตัว
ตั้ง หรือมีแกนสาระอยูที่การยึดมั่นวา “สสาร” นั้นเปน “ความจริงเพียงสิ่งเดียว” อาจเรียกไดวาเปนแนวคิดที่เคยมีมานานเปนพันๆ ปมาแลว กอนหนาที่ลัทธิทุนนิยม
หรือลัทธิสังคมนิยมจะปรากฏตัวขึ้นมาในยุโรป…
และสิ่งที่นา สนใจก็คือวา…แนวคิดดังกลาวนั้นเปนแนวคิดที่มักจะไปดวยกันไมไดกบั แนวคิดของฝายศาสนาในแทบทุกศาสนากันมาตั้งแตแรก กอให
เกิดการปะทะขัดแยงระหวางกันและกันในระดับถึงราก จนทำใหแนวคิดดังกลาวไดถูก “ปฏิเสธ” และ ถูกลบลางไปในแตละชวงประวัตศิ าสตรแตละยุคแตละสมัย
ในเวลาอันรวดเร็ว…
กอนหนาที่พุทธศาสนาจะปรากฏตัวขึ้นมาในอินเดียนั้น ก็เคยมี “นักวัตถุนิยม” กลุมหนึ่งทีร่ จู ักกันในนาม “ลัทธิจารวาก” ไดเคยนำเสนอแนวคิดวัตถุ
นิยมใหกับผูคนในอินเดียเมือ่ หลายพันปมาแลว ดวยการอธิบายความจริงผานวัตถุสสารจนไดขอ สรุปในทำนองวา…“ชีวติ ” นั้นไมใชอะไรอื่นนอกไปจาก “การรวม

, ,

ตัวของวัตถุธาตุทั้ง ๔” ที่เปนไปโดยบังเอิญและลงตัว อุปมาดังการผสมผสานของ หมาก พลู ปูนซึ่งลวนแลวแตไมไดมี “สีแดง” มากอน แตเมื่อวัตถุธาตุเหลานี้มา
รวมตัวกันไดอยางพอเหมาะพอเจาะ…“ความแดง” ของน้ำหมากก็จงึ ปรากฏขึน้ มา ไมตางอะไรไปจาก “ชีวิต” ที่เกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของวัตถุธาตุท่ี “ไมมีชวี ิต”

,

นั่นเอง เมือ่ ธาตุทั้ง ๔ ไดสลายตัวลงไปแลว รางกายก็แตก สิ่งที่เรียกวา “ชีวิต” ก็ยอมสิ้นสูญลงไปดวย…ดวยเหตุนี้…ชีวิตที่เคยมีมากอนที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้

, ,

,

???

ชีวติ ที่มีอยูต อไปในโลกภายภาคหนา นรก สวรรค บุญบาป…ฯลฯ ก็จงึ เปนเพียงแค “นิยามที่เอาไวหลอกคนโง” เทานั้นเอง…

แตจะดวยเหตุผลกลใดก็ตาม…ในสังคมอินเดียเมื่อพันๆ ปที่แลว ที่เต็มไปดวยลัทธิศาสนาเปนจำนวนมาก แนวคิดในแบบวัตถุนิยมที่วา นี้ ก็แทบไมมี
โอกาสมีท่ยี นื ไดมากมายนัก สุดทายก็ถกู ปฏิเสธและลบลางไปเพราะอิทธิพลความเชื่อของศาสนาตางๆ…

,

เชน เดีย วกับ ในอาณาจัก รกรีก เมื่อประมาณ ๓ ๐๐๐ กวา ปท ี่แ ลว นัก วัต ถุน ยิ มชาวกรีก จำนวนไมนอยไมว า “ทาเลสแหง ไมลต ุส ”

, “อาแนกซิ

,“

มานเดอร” ซีแนคฟาเนส” “เอ็มเพดีเคลส” ฯลฯ ก็ไดพยายามนำเสนอแนวคิดที่คลายๆ กัน นั่นก็คือการอาศัยวัตถุและสสารเปนบรรทัดฐานในการที่จะหาขอ
พิสจู นและคนหาความจริงตา งๆ ของสรรพสิ่ง ทำใหเกิด การประกาศแนวคิดและทฤษฏีตา งๆ ออกมาจำนวนมากมาย เชน การยืนยันวา “กฎเกณฑตา งๆ ใน

,
“สิ่งมีชีวติ ทุกชนิดเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันอยางเหมาะเจาะของธาตุทั้ง ๔” (ทฤษฎี ๔ ธาตุ)… ฯลฯ บรรดาแนวคิดเหลานี้แมนวาจะไดรับความสนใจในหมูชาว
ธรรมชาติไมไดเกิดขึ้นจากการกระทำของเทพเจา แตเปนไปตามกลไกในตัวธรรมชาติเอง” การประกาศวา “สิ่งมีชวี ิตนั้น…กอกำเนิดมาจากสิ่งที่ไมมีชวี ิต” หรือ

กรีกในยุคหนึ่ง แตทายทีส่ ดุ มันก็ไดลมสสายไปพรอมๆ กับอาณาจักรกรีก หรือถูกกลบฝงเอาไวนานแสนนาน ในขณะที่อิทธิพลความเชื่อในศาสนาตางๆ กลับกลาย
เปนแรงดึงดูดใจใหผคู นในเวลาตอมานับเปนพันๆ ป…
แตแมนวาแนวความคิดเหลานี้…มักจะถูกปฏิเสธและถูกลบลางโดยแนวคิดของฝายศาสนาในสังคมตางๆ มาครั้งแลวครั้งเลา แตในชวงประมาณ

-

๓๐๐ กวาปท่แี ลว ในขณะที่เกิดการแยงชิงอำนาจทางการเมือง การปกครองครั้งสำคัญขึ้นมาในยุโรป นั่นก็คอื การแยงชิงอำนาจระหวางนักบวชในศาสนาคริสตที่

,

,

เคยมีอิทธิพลอำนาจครอบงำชาวยุโรปมานานแสนนาน กับฝายกษัตริย พอคา และนักวิทยาศาสตร ที่รวมตัวกันดิ้นรนหาทางที่จะเปนอิสระจากอำนาจของพระ
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,

สันตปาปาแหงกรุงวาติกนั ความขัดแยงที่เปนไปอยางถึงพริกถึงขิง ถึงรากถึงโคนเหลานี้นี่เอง ที่ไดสง ผลใหเกิดการฟนแนวคิดแบบ “วัตถุนิยม” ขึน้ มาอยางเปน
ระบบ ในฐานะที่มันสามารถนำมาใชเปนรากฐานในการตอบโตกบั อิทธิพลความเชื่อของฝายศาสนาในทุกๆ ดาน ไมวาจะในแงระบบการเมือง การปกครอง การ
เศรษฐกิจ รวมไปถึงวิธีคิดที่มีตอระบบสังคมในรูปแบบตางๆ…ฯลฯ
ภายใตความขัดแยงทางอำนาจในชวงระยะนี้น่เี อง ที่ทำใหเกิด “นักวัต ถุนยิ ม” จำนวนมากมายขึ้นมาในยุโรป และพยายามปา วประกาศแนวคิด

,

ทฤษฎีตางๆ ออกมาในหลายรูปแบบ ไมวา การประกาศ “กฎแหงความถูก ตอ ง” ของ “ฟรัน ซิส เบคอน” การประกาศ “กฏแหงความจริง ๔ ขอ ” ของ “เรอเน

, “กฎแหงแรงโนมถวง” ของ “ไอแซค นิวตัน”, “ทฤษฎีสญั ญาประชาคม” ของ “จอหน ล็อค” “กฎวาดวยการคำนวณความสุขในสังคม” ของ “เจเรมี
แบนเธม”, “กฎวาดวยการกอกำเนิดชีวิตและการวิวัฒนาการ” ของ “ชารลส ดารวิน”…ฯลฯ เปนตน…
บรรดากฎเกณฑตางๆ เหลานี้ไดถกู นำเอาไปปรับใช, ดัดแปลงใหกลายมาเปนรากฐานและครอบคลุมระบบการเมือง-การปกครอง, การเศรษฐกิจ,

เดสคารต”

และระบบสังคมกันอยางเปนระบบ ภายใตเนื้อหาสาระหลักๆ ทีเ่ นนหนักไปในแงท่วี า “ความจริง” ของสรรพสิ่งตางๆ นัน้ เปนสิ่งที่จะตองตั้งมั่นอยูบนพื้นฐานของสิ่ง
ที่สามารถพิสจู นและสัมผัสไดอยางเชน “วัตถุสสาร” ทั้งหลาย และแมนวากระบวนการคนหาและพิสจู นความจริงในแตละเรื่องแตละกรณีอาจจะยังไมสามารถ

,

ตอบคำถามถึงความเปนไปของสรรพสิ่งในหลายตอหลายกรณีดวยกัน แตการที่มันไดถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบที่ดูทนั สมัย กาวหนาอยางที่เรียกๆ กันวา “เปน
วิทยาศาสตร”…กระบวนการคนหาความจริงที่ตกๆ หลนๆ เลอะๆ เลือนๆ และเต็มไปดวยความคลุมเครือจำนวนมากมาย ก็ยังกลายเปนที่ยอมรับเปนที่นยิ มในหมู
ชาวยุโรปไดไมนอ ย ในฐานะที่ “ทัศนะแบบวิทยาศาสตร” ที่วานี้…มันกลายเปนทัศนคติท่สี ะทอนใหเห็นถึงการดิ้นรนเปนอิสระ พนจากการครอบงำของฝายศาสนา
คริสต ที่ใชอำนาจและอิทธิพลความเชื่อควบคุมบังคับหรือกระทัง่ กดขี่ชาวยุโรปมานานแสนนาน…
และวาไปแลว…แนวคิดทางการเมืองและเศรษฐกิจไมวาจะเปน “ทุนนิยม” หรือ “สังคมนิยม” ที่มที ี่มาจากชาวยุโรป…ก็ลว นแลวแตเกิดขึ้นภายใต

,

,

ทัศนคติท่วี า นี้ดวยกันทั้งสิ้น ในขณะที่ลทั ธิทนุ นิยมไดออกลาเมืองขึ้นหรืออาณานิคม ปลนสะดมทรัพยสิน ยึดครองดินแดนของประเทศตางๆ ในแตละซีกโลก

,

-

สรางระบบการเอารัดเอาเปรียบในทางเศรษฐกิจ การคา สิ่งที่ถูกนำเอามาใชรองรับการกระทำอันเลวรายเชนนี้ก็คือแนวคิดในแบบ “วัตถุนยิ ม” ที่ไดอธิบายกระบวน
การวิวัฒนาการของสิ่งมีชวี ติ ตามทฤษฎีของ…“ชารลล ดารวิน” นั่นเอง ที่ไดแจกแจงถึง “ความจริงในธรรมชาติ” วาดวยสิ่งมีชวี ิตที่แข็งแรงกวายอมอยูร อด สิง่ มีชวี ิต
ที่ออนแอกวาหรือมีลกั ษณะดอยยอมตองถูกขจัดทิ้งไปตาม “กระบวนการคัดสรรทางธรรมชาติ”…

-

ไมตางไปจากฝายสังคมนิยมที่พยายามผลิตทฤษฎีการเมือง เศรษฐกิจเพื่อตอตานลัทธิทนุ นิยม… รากฐานแนวคิดที่ทำใหเกิดลัทธิมารกซขึ้นมานั้น ก็
เกิดขึ้นภายใตการยอมรับ “ความจริงทางธรรมชาติ” ตามแบบฉบับของ “ชารลล ดารวนิ ” อีกดวยเชนกัน ดังที่ “ฟริทดิช แองเกลส” ผูรวมสถาปนาลัทธิมารกซขนึ้ มา
ในโลกนี้ ไดระบุไววา …

“ก็ดจุ เดีย วกับ ที่ดารวิน คนพบกฎวิวฒ
ั นาการธรรมชาติท ี่เปน อิน ทรีย ภาพนั่น เอง ที่ทำใหม ารก ซค น พบกฎเกณฑของประวัตศิ าสตร
มนุษยชาติ อันประกอบดวยขอเท็จจริงพื้นๆ ที่แตไหนแตไรมักถูกบดบังเอาไวดว ยอุดมการณนานาประเภท ทั้งๆ ที่โดยขอเท็จจริงนั้น มนุษยชาติตอ งกิน
ดื่ม มีที่อยูอาศัยและเครื่องนุงหมเปนประการแรก กอนทีจ่ ะประกอบกิจกรรมทางการเมือง รูจ กั ศาสตร และศิลปทงั้ หลาย รวมทั้งศาสนาและอื่นๆ ได
ฉะนั้นการผลิตเพื่อยังชีพโดยพื้นฐานอันกอใหเกิดการพัฒนาของระบบเศรษฐกิจที่ตามมา ซึ่งผูคนในแตละยุคสมัยไดบรรลุตางหาก ที่เปนจุดมุงหมาย
ในการวิวฒ
ั นาการของสถาบันรัฐ ของแนวคิดเรื่องกฏหมาย…ศาสตรและศิลปทั้งปวง และแมแตของ…ศาสนา…ที่ผูคนในแตละยุคยึดถือกัน…ฯลฯ”
สังคมนิยมในแบบมารกซิสต จึงมองความเปนไปของมนุษยชาติต้งั แตจุดเริม่ ตนไปจนถึงจุดลงทาย…วาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายใตพื้นฐาน “ความจริงทาง
วัตถุ” เปนสำคัญ แรงขับเคลื่อนผลักดันใหเกิดวิวัฒนาการในสังคมมนุษย จึงเปนไปตาม “วัตถุนิยมทางประวัตศิ าสตร” โดยไมไดมสี ิ่งอื่นสิ่งใดมาเกี่ยวของดวยเลย
แมแตนอย…

???

แนนอนวา…เมื่อชาวยุโรปไดครอบครองโลกทั้งโลกในฐานะ “นักลาอาณานิคม” เปนตนมา บรรดาแนวคิด “วัตถุนยิ ม” ในรูปแบบตางๆ ก็จึงไดถูกสง

,

,

,

,

มอบ แพรขยายหรือครอบงำผูคนทั่วทั้งโลก ไมวา โดยผานระบบการศึกษา ทฤษฏีการเมือง เศรษฐกิจ อิทธิพลทางวัฒนธรรม ฯลฯ จนกระทั่งเคยทำใหโลกถูก
แบงออกเปน ๒ ฝาย…ทั้งๆ ที่ตา งฝายตางก็ลวนแลวแตเกิดขึ้นภายใตแนวคิดแบบวัตถุนิยมดวยดวยทั้งสิ้น…
และไมวา ฝายใดจะชนะฝายใดจะแพ…ฝายใดจะมีอทิ ธิพลครอบงำสังคมแตละสังคมมากกวากันหรือไมวา มันจะเปนวัตถุนิยมในลักษณะไหนก็ตาม
แตทายที่สุดแลว…มันยอมขัดแยงโดยพื้นฐานกับแนวความคิดของฝายศาสนาที่เคยมีมาแตเดิมในสังคมแตละสังคมนับเปนพันๆ ป แมนวาศาสนาในสังคมนัน้ ๆ
จะไมใช “ศาสนาคริสต” ก็ตาม …
ดวยเหตุน…
ี้ จึงไมใชเรื่องแปลกแตอยางใดที่ทานพุทธทาสภิกขุ ผูซึ่งถึงแมนจะแสดงความชื่นชมตอสิ่งที่เรียกวา “สังคมนิยม” อยูไ มนอ ยก็ตาม จึงได

-

แสดงการปฏิเสธ “สังคมนิยมตามแบบฉบับมารกซ เลนิน” กันตั้งแตตน และพยายามนำเสนอสังคมนิยมตามแบบฉบับของทาน ที่เรียกวา…“ธัมมิกสังคมนิยม” หรือ
สังคมนิยมที่มแี นวคิดของพุทธศาสนารองรับ…อันเปนแนวคิดที่พยายามนำพามนุษยออกจาก “วัตถุนิยม” ตั้งแตระดับรากฐานของความคิดกันเลยก็วาได…

???

. “ศาสนา” กับ สิ่งที่เรียกวา “จิต”

๒

อันที่จริงรากฐานความเปนมาของศาสนานับตั้งแตดึกดำบรรพ หรือนับตั้งแตมนุษยคนแรกลุกขึ้นยืนสองขาก็วาได ลวนแลวแตเกิดขึ้นภายใตรากฐาน
ทางความคิดทีแ่ ตกตางไปจากแนวคิดแบบวัตถุนิยมมาดวยกันทั้งนั้น หรือเกิดขึ้นภายใตการยอมรับตอบางสิ่งบางอยางที่อยูลกึ ลงไปยิ่งกวาวัตถุสสาร สิ่งที่อยูเหนือ

(Animism)
ปรากฏขึ้นมาใหกลุมชนแทบทุกกลุมทุกเผาพันธุนบั เปนหมื่นๆ แสนๆ ปมาแลว และแนวคิดในลักษณะดังกลาวนี่เองที่ทำใหเกิดศาสนาดึกดำบรรพ , เกิดระบบเมืองการปกครอง, การเศรษฐกิจ, ศาสตรและศิลปตางๆ ที่พฒ
ั นาเปลี่ยนแปลงสืบตอกันมาเรื่อยๆ…
ขึ้นไปจากธรรมชาติที่มนุษยมองเห็นและสัมผัสไดดว ยประสาทสัมผัสหยาบๆ อันกอใหเกิดอุบตั ิการณของแนวคิดที่เรียกๆ กันวา “วิญญาณนิยม”
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ซึ่งการยอมรับในความมีอยูของ “วิญญาณ” หรือสิ่งทีอ่ าจจะเรียกวา “จิต” ที่มีอยูใ นแนวคิดของศาสนาแทบทุกศาสนานั้น…ยอมทำใหแนวคิดของ
ฝายศาสนามีความขัดแยงแตกตางไปจากฝายวัตถุนิยมกันตั้งแตตน หรือแตกตางกันในระดับรากฐานกันเลยทีเดียว เพราะคำวา “จิต” ในทางศาสนาคงไมใชเปน

(

)

เพีย งแค… “ผลผลิต ในระดับ สูง ของสสาร สมองและประสาท ที่ป ระกอบกรรมวิธ ีใ นลัก ษณะพิเ ศษโดยเฉพาะ อยา งที่ “เลนิน ” วา เอาไวใ นหนัง สือ เรือ่ ง

Philosophical Notebooks”

“
แตอยางใดเลย ถาหากจะหาคำอธิบายที่ฟงดู “เปนเหตุเปน ผล” หรือ คำอธิบ ายที่มลี กั ษณะเปน “ทัศ นะแบบวิท ยา
ศาสตร” อยูบาง ก็คงตองขออนุญาตไปนำเอาคำอธิบายของนักวิทยาศาสตรยุคใหม อยางเชน “ฮัมเบอรโต มาตูรานา” และ “ฟรานซิสโก วาเรลลา” ที่เคยกลาวถึงสิง่

..

เหลานี้เอาไวในชวงป ค ศ ๑ ๙๗๐ ที่เรียกๆ กันวา “ทฤษฎีซานติอาโก” มาขยายคำจำกัดความเอาไวบา งเล็กนอย…

ทฤษฎีซานติอาโกนั้นสรุปเอาไววา…“จิต” นั้นคือ “ความมีชวี ิต” ที่ดำรงตัวเองอยูใ นลักษณะของ “สิ่งที่ไมใชสสาร” แตดำรงตัวเองอยูในฐานะ “การรับรู”

(perception) และเปนตัวการสำคัญที่ทำใหเกิดการ “กอกำเนิดตัวเอง” (self-generation) รวมทั้ง “การดำรงคงอยูด วยตัวเอง”
(self-perpetuation) จนทำให “ชีวติ ” ปรากฏตัวขึ้นมา หรือเปนตัวการที่ทำใหเกิดการรวมตัวกันของ “สสาร” ทั้งหลายอันเปนสิ่งที่ไมมชี ีวติ ใหกลายมาเปน
หรือ “สำนึกความรับรู”

ชีวติ ขึ้นมาจนได และเปนผูทำหนาที่อยูเบือ้ งหลังกระบวนการวิวฒ
ั นาการ กอใหเกิดการสรางเครือขายอันสลับซับซอนของสารเคมีตางๆ มาตั้งแตแรก กลายมาเปน

???
ในหนังสือเรื่อง “The Hidden Connections”…“ฟริทจอฟ คาปรา” นักฟสิกสผใู หความสนใจตอเรื่องราวเหลานี้ไดอธิบายเพิ่มเติมเอา

“เซลล” ของสิ่งมีชีวิตและดำเนินกระบวนการวิวฒ
ั นาการสืบตอมาเปนขั้นๆ…

ไววา การทำความเขาใจกับสิ่งที่เรียกวา “จิต” นั้น จะตองกาวขามไปจากกรอบความคิดที่นกั วิทยาศาสตรรนุ แรกๆ ในยุโรปเคยวางเอาไว หรือจะตองแหวกออกไป
จากกรอบในแบบที่เรียกวา “ทัศนคติแบบเหตุผลนิยม” อันมีมาตั้งแตยุค “เรอเน เดสคารต” ซึ่งเคยยึดมั่นกันเปนแบบแผนมาตั้งแตศตวรรษที่ ๑ ๗ และจะสามารถ
เขาใจไดวา “จิต ” นั้น ไมใชเปน สิ่งที่สามารถแยกสวนออกมาเปน เพีย งแค “วัต ถุ” หรือ “จิต ใจ”

(spirit) แตเปนสิ่งที่มีความหมายไมตางอะไรไปจาก “ดวง

(soul) อันเปน “ลมหายใจของชีวติ ” เปนสิ่งเดียวกันกับที่ผคู นในครั้งโบราณกาลสามารถรับรูถึงความมีอยูของสิ่งเหลานี้ไดโดยอาศัย “ญาณทัศนะอัน
ลึกซึ้ง” มากอนนั่นเอง…??? และการยอนกลับไปสูก ารใหความยอมรับตอความรูและวิทยาการอันเกาแกของผูค นในครั้งอดีตนั่นเอง ที่ทำใหเราสามารถตอบคำ
ถามอันคลุมเครือทางวิทยาศาสตรไดวา …อะไรที่เกิดขึ้นกอนหนาที่ “สสาร” จะเกิด “กระบวนการวิวฒ
ั นาการทางเคมีอยางชาๆ…”…??? ??? ???

วิญญาณ”

?

แนนอนวา…ความหมายของคำวา “จิต” ในลักษณะที่วานี้ คงยังตองมีการถกเถียงกันอีกนานวาอะไรจริง อะไรเท็จ อะไรที่เปนวิทยาศาสตรหรือไม

?

เปนวิทยาศาสตร แตจากพื้นฐานแนวคิดในลักษณะดังกลาวยอมทำให “ความจริง” ของสรรพสิ่งตางๆ ไมไดข้นึ อยูกับความเปนไปของ “วัตถุสสาร” อยางที่พวก
นักวัตถุนิยมยึดมั่นเอาไวเพียงแคสิ่งเดียวเทานั้น หรือไมไดทำให “ความตองการของมนุษย” ถูกจำกัดเอาไวเพียงแคการดิ้นรนหาสิ่งที่มาตอบสนองความตองการใน

,

,

ทางวัตถุ เชน การกิน การดื่ม การมีที่อยูอาศัย และเครื่องนุงหม ที่ถกู ถือวาเปนแรงขับเคลื่อนใหเกิดวิวฒ
ั นาการทางประวัติศาสตรของมนุษยสืบตอกันมาเปนยุคๆ
มุมมองของฝายศาสนากับฝายวัตถุนิยมที่มีตอ “ความจริง” ตอ “สรรพสิ่ง” และตอ “ชีวิต”…จึงมีความแตกตางกันตั้งแตจดุ เริ่มตนไปจนถึงจุดลงทายกันเลยก็วา ได…
สำหรับทานพุทธทาสนั้น…แมนวาทานจะเคยทำใหพวก “สังคมนิยมแบบมารกซิสต” ติดอกติดใจดวยการแสดงความชื่นชมตอคำวา “สังคมนิยม”
และโจมตีความเลวรายของ “ทุนนิยม” เอาไวมากมาย แตแนวคิดทั้งหลายทั้งปวงของทานพุทธทาสก็ไมเคยเบี่ยงเบนเฉไฉออกไปจากแนวคิดที่เปนรากฐานของ
ศาสนาทั้งหลายมาเลยแมแตนอ ย และไมไดเพียงแตยืนหยัดตอแนวคิดเหลานี้ในนามของ “ศาสนาพุทธ” แตเพียงเทานั้น แตพยายามขยายคำอธิบายเพิ่มเติมให
ครอบคลุมไปถึงแนวคิดที่ปรากฏอยูเปนพื้นฐานของศาสนาแทบทุกศาสนา ไมวา การอธิบายถึง “ธรรมชาติที่อยูเหนือการปรุงแตง” ที่มมี ากอนหนาที่ทุกสรรพสิง่ ใน

(

)
,
,
กอนหนาสรรพสิ่งตางๆทีด่ ำรงอยูในเบื้องตน, เบื้องกลาง, เบื้องปลาย ธรรมชาติท่อี ยูเ หนือกาลเวลา, ที่มีแสงสวางอันคาดคำนวณไมได, มีอายุอนั คาดคำนวณไม
ได (อมิตาภะ, อมิตายุ) ที่ทานเรียกขานเอาไววา “ไกวัลยธรรม” ไดถูกทำใหกลมกลืนกับสิง่ ที่ศาสนาตางๆ เรียกขานกันวา “พระผูเปนเจา” ไดอยางลงตัว จนคำพูด

จักรวาลจะอุบัติข้นึ มา อุปปฺ าทา วา ภิกขเว ตถาคตานํ อนุปปฺ าทา วา ตถาคตานํ ฐิตา ว สา ธาตุ หรือธรรมชาติท่ไี มมีใครเปนผูสราง ผูกอกำเนิด ที่ดำรงอยู

ของ “อัครทูตยอหน” ที่ปรากฏอยูในพระคัมภีรไบเบิลของศาสนาคริสตท่วี า ดวย… “ในปฐมกาลพระวาทะดำรงอยู และพระวาทะทรงสถิตอยูก บั พระเจา และพระวา
ทะทรงเปนพระเจา…พระองคทรงเปนแหลงชีวิต และชีวติ นั้นเปนความสวางของมนุษย…ฯลฯ” กลายเปนสิ่งที่แทบจะเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งสูงสุดที่ปรากฏ

,

, ,

อยูในศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู เตา อิสลาม…ฯลฯ หรือ “กฎ” กับ “กอด”

(God) กลายเปนสิ่งเดียวกัน

ความพยายามนำเอาแนวความคิดที่เปนรากฐานของฝายศาสนาทุกศาสนามาเชื่อมโยงกันในลักษณะที่วา นี้…ก็จึงไมตา งอะไรไปจากความพยายาม

-

ทำใหผูอนื่ ทีน่ ับถือศาสนาตางๆ เกิดความเขาใจตอที่มา ที่ไปของศาสนาที่ตัวเองนับถือ…หรือทำใหเกิดการเขาถึง “แกนสาระ” ในความเปนศาสนานั่นเอง ซึ่งนอก
จากมันจะทำใหเกิด “ความสมานฉันทในทางศาสนา” ขึ้นมาไดแลว มันยังทำใหเกิดการมองเห็นความแตกตางระหวางแนวคิดของฝายศาสนากับฝายวัตถุนิยม จน
นำไปสู “การปฏิเสธ” หรือนำพามนุษยออกมาจากวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยมขึ้นมาได รวมทั้งสามารถนำเอาศีลธรรมกลับคืนมาสูโลกในอนาคตขางหนาไดอีกครั้ง
ความพยายามนำพามนุษยออกมาจากวัตถุนยิ มตามปณิธานของทานพุทธทาส จึงไมไดเปนเพียงแคความพยายามฉุดดึงผูคนออกมาจากความหลง
ใหลในทางวัตถุหรือความนิยมวัตถุแตเพียงเทานั้น แตยังเปนความพยายามที่จะฉุดดึงผูคนออกมาจากแนวคิดหรือทัศนคติแบบวัตถุนิยมในทุกรูปแบบ ไมวามันจะ

,

,

ปรากฏตัวอยูในรูปแบบของระบบการเมือง เศรษฐกิจ ระบบการศึกษาหรือวิธคี ดิ ในระบบสังคมตางๆก็ตาม หรือถาหากจะพูดกันตามศัพทแสงแบบนักวิชาการ
แลว ก็อาจพูดไดวา…เปนความพยายามที่จะ “เปลี่ยนยายกระบวนทัศน” ที่ครอบงำมนุษยชาติมาในตลอดศตวรรษกันเลยก็วา ได…
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๓ การเปลี่ยนยายกระบวนทัศนในศตวรรษที่ ๒๑

-

อาจจะเรียกไดวา …ผลผลิตจากการแยงชิงอำนาจทางการเมือง การปกครองของผูค นผูคนในยุโรปเมื่อประมาณ ๓๐๐ กวาปที่แลว ไดกอ ใหเกิด “การ
เปลี่ยนยายกระบวนทัศน” ครั้งมโหฬารขึ้นมาในโลกสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ หรือจากเดิมทีท่มี ีผคู นในโลกเคยนำเอาแนวคิดของฝายศาสนา มาใชเปนรากฐานใน

,

,

,

,

การคนคิดระบบการเมืองการปกครอง ระบบเศรษฐกิจ การสรางอารยธรรม วัฒนธรรม ประเพณีตามลักษณะพิเศษและตามสภาพแวดลอมของตัวเอง ตอ
เนื่องกันมานานนับเปนหมื่นๆ แสนๆ ป มาเปนการนำเอาแนวคิดแบบวัตถุนิยมที่ถูกแพรสะพัดเขาไปครอบงำโลกทั้งโลก มาใชเปนรากฐานในการสรางระบบการ

,

เมืองการปกครอง การเศรษฐกิจ และคานิยมทางสังคมตางๆ จนทำใหโลกทั้งโลกมีสภาพคลายคลึงกันไปแทบทั้งหมด

ซึ่งรากฐานแนวคิดในแบบวัตถุนิยมที่วา นี้…มันไดนำพาโลกไปสู “ความอับตัน” ในทุกระบบ อยางเห็นไดชัดเจนและเปนมาโดยตลอด ไมวา ความอับ

,

,

,

ตันที่ปรากฏใหเห็นในระบบเศรษฐกิจ การเมืองแตละชนิด ความเสื่อมโทรมที่ปรากฏตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติในระดับทั่วทั้งโลก รวมไปถึงความอับตัน
ไรทางออกทีป่ รากฏขึ้นมาในความคิดความรูสกึ ของปจเจกบุคคล…

-

ระบบเศรษฐกิจ การเมืองที่ถกู ออกแบบมาจากรากฐานแนวคิดแบบวัตถุนิยมทั้งหลาย ไมวาจะเปนทุนนิยมหรือสังคมนิยมก็ตามที ลวนแลวแตกอให

,

,

เกิด “ทางตัน” ที่หมุน วนกัน เปน วงรอบ เปน วัฏจัก รที่มีอัตราเรงถี่ข้นึ เร็ว ขึ้น และสั้นลงยิ่งขึ้นทุก ที จนแทบไมนา เชื่อเลยวา ภายใตแ นวคิด นี้มัน ไดกอ ใหเกิด
“วัฏจักรแหงสงครามระดับโลก” หรือความจำเปนที่จะตองใช “สงคราม” เปนทางออกจากความอับตันในลักษณะที่วา นี้ ติดตอกันมาถึง ๓ ครั้งภายในชวงระยะ
เวลาแคศตวรรษเดียวเทานั้น…

???
,

นั่นก็คอื อุบัตกิ ารณของสงครามโลกครั้งที่ ๑ สงครามโลกครั้งที่ ๒ และสงครามเย็นระหวางฝายทุนนิยมกับฝายคอมมิวนิสตท่เี พิง่ จะยุตลิ งไปในปลาย
ศตวรรษที่ผานมา แตเพียงแคเริ่มตนขึ้นศตวรรษใหมกนั ไมก่ปี  มันก็ไดผลิตสงครามระดับโลกที่เรียกกันวา…“สงครามกับการกอการราย” แผระบาดไปทั่วทั้งโลกขึ้น

???

มาอีกครั้ง…

,

,

ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมไดสรางสถาบันทางเศรษฐกิจอันใหญโต อุยอาย เทอะทะขึ้นมาพรอมๆ กับการทำลายเสรีภาพในระดับ
ปจเจกบุคคลลงไปแทบจะสิ้นเชิง และกอใหเกิดความลมสลายลงไปในระดับโลก ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมทีเ่ ริ่มตนดวยเสรีภาพในการแขงขันของปจเจกบุคคล

,

,

,

บริษัท ไปจนถึงระดับประเทศ ก็ตอ งหวนกลับมาสูการกีดกัน การปกปองผลประโยชนของตัวเอง หรือหวนกลับไปสู “การผูกขาด” ครั้งแลวครั้งเลา และเมื่อใดก็

ตามทีก่ ารผูกขาดกาวมาถึงทางตัน…การใช “สงคราม” เปนทางออก ก็จงึ เกิดขึ้นรอบแลวรอบเลา ซ้ำแลวซ้ำเลา และในแตละครั้งมันไดยกระดับการลางผลาญ
ทำลายมนุษยชาติรุนแรงยิ่งขึ้นในทุกขณะ…
สภาพบรรยากาศที่หอหุมโลก เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเห็นไดชัด ทันทีที่ชวงเวลาที่เรียกกันวา “ยุคปฏิวัตอิ ุตสาหกรรม” ไดปรากฏตัวขึ้นมา สัดสวน
ของกาซคารบอนไดออกไซดในชั้น บรรยากาศที่เพิม่ ขึ้นอยา งพรวดพราดจนมีปริม าณมากถึง ๗๕๐ พัน ลา นตัน อยูในขณะนี้ ถือวา เปน ปริม าณที่สงู สุดในรอบ

,

,

๔๒๐ ๐๐๐ ปท่ผี านมา และยังมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นไปตามแรงผลักดันของระบบเศรษฐกิจเทาที่เปนอยูกันในขณะนี้ไมนอ ยกวา ๖ ๐๐๐ ลานตันตอป สภาพเชนนี้

,

,

…ไดรับการยืนยันดวยขอพิสูจนทางวิทยาศาสตรชัดเจนแลววา ยอมนำไปสูความหายนะของโลกทั้งโลกไดโดยไมตองสงสัย ไมวา แผนดิน มหาสมุทร แมน้ำ

,

,

ชีวติ มนุษยและสัตว พืชพันธุตา งๆ ฯลฯ แลวลวนแตอยูในสภาพรอคอยมหากลียุคที่กำลังยางกรายเขามาไมเกินไปกวาชวงศตวรรษนี้แนๆ…
ลึกลงไปถึงระดับอารมณความรูสึกของปจเจกบุคคลทีม่ ชี ีวติ อยูในโลกวัตถุนยิ ม ไดเกิดภาวะที่นักจิตวิเคราะหบางรายเรียกขานเอาไววา ภาวะ “วิกฤต

(Spiritual Crisis) ดังที่ “อีริค ฟรอมม” นักจิตวิทยาชาวเยอรมันอธิบายเอาไวในรายละเอียดวา “นับตั้งแตมนุษยไดจำเริญรอยตามลัทธิ
เหตุผลนิยม (วัตถุนยิ ม) มาจนถึงจุดที่ลัทธิเหตุผลแปรตัวเองมาเปนความไรเหตุผลอยางรายกาจ หรือนับตั้งแตยคุ เดสคารต เปนตนมา มนุษยที่ไดแยกความคิด

ทางจิตวิญญาณ”

ออกจากอารมณย่งิ ขึ้นทุกขณะไดก ลายไปเปนหุนยนต แปลกแยกจากตัวเอง จากเพื่อนพอง จากธรรมชาติ มีชีวิตแลวก็ตาย…ไมตางไปจากสิ่งของชิ้นหนึ่งใน
จำนวนสิ่งของนับลานชิ้นที่เขาผลิตขึ้นมา…”

???…???
,

,

,

ภายใตสภาพเชนนี้นี่เองที่ทำใหผคู นจำนวนไมนอยที่อยูในแวดวงการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ นักคิด นักปรัชญารวมไปถึงกระทั่งนักวิทยา
ศาสตรยุคใหมๆ ฯลฯ ตางก็ไดมองเห็นปญหาและพยายามสะทอนทัศนะที่ตัวเองมีปญหาในระบบตางๆ ออกมาดวยกันมากมาย…ระบบการเมืองการปกครองที่ถูก
ผลิตขึ้นมาบนรากฐานแนวคิดแบบวัตถุนยิ มไดเคยถูกวิจารณโดยนักคิดชาวรัสเซียอยาง “ลีโอ ตอลสตอย” เอาไววา ไมตางอะไรไปจาก “ความพยายามกอตั้งศีล
ธรรมนอกศาสนา” หรือ “ความพยายามปลูกตนไมขึ้นมาใหม โดยการถอนตนเดิมมาปลูกและไมไดนำรากของมันติดมาดวย” และทำใหการแพรกระจายอิทธิพล
ทางการเมืองของชาวตะวันตกไปสูโลกทัง้ โลกถูกโจมตีดว ยถอยคำอันเผ็ดรอนวา “ไมตา งอะไรไปจากการสมานฉันทของสหพันธกลุมอาชญากรที่ทำการขโมย ปลน
สะดม ขมขืนกระทำชำเรา ฆาตกรรมบุคคลและมวลชนโดยปราศจากความเจ็บปวดในมโนสำนึกอันเนื่องมาจากการปลดปลอยตัวเองออกไปจากศาสนาทั้งปวง…”

. .

เชนเดียวกับการมองเห็น ความเลวรายของระบบเศรษฐกิจอันมีท่มี าจากแนวคิดแบบวัตถุนิยม ที่ทำให “อี เอฟ ชูมัคเกอร” นักเศรษฐศาสตรชาว
เยอรมันวิจารณเอาไววา “มันเปนเครื่องจักรที่ใหญโตมโหฬารที่กอ ใหเกิดการกระจุกตัวของพลังงานทางเศรษฐกิจอันไพศาล และกำลังแสดงอานุภาพอันรายกา
จตอมนุษยและสภาพแวดลอมนหนักยิ่งขึ้นเรื่อยๆ” และสิ่งที่เขาเรียกรองใหมกี ารแกไขปญหาในระบบที่วา นี้ก็คือ การหาทาง “เปลี่ยนแปลงแนวคิดในระดับรากฐาน”
เพื่อสราง “เศรษฐศาสตรแหงความถาวร” ขึ้นมาใหม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงแนวคิดตามความเห็นของ “ชูมคั เกอร” นั้นไมไดมีอะไรมากไปกวา การเปลี่ยนทัศนคติใน
ระดับรากฐานของระบบเดิมที่ผูกพันอยูกับทัศนะแบบวิทยาศาสตร” ซึ่งไมไดบอกอะไรกับเราเลยในเรื่องความหมายของชีวิต” โดยการหันกลับมาหาแนวคิดดั้งเดิม
ดวยการ…“เราจะตองเริ่มตนดวยการยอมรับการมีอยูของจิตวิญญาณที่นอกเหนือไปจากรางกาย ยอมรับการมีอยูของธรรมชาติอนั ถาวรและจะตองทำใหการยอม
รับนีผ้ นึกอยูในศรัทธาที่เรามีตอชีวติ …”
ไมตา งไปจากผูคนที่อยูในแวดวงอีกหลายแวดวงจำนวนมากมาย ที่มองเห็นความอับตันของระบบแตละระบบไปในทิศทางเดียวกันและเกิดขอสรุปไป
ในแนวทางเดียวกันมานับตั้งแตศตวรรษที่แลวจนมาถึงตนศตวรรษนี้วา บรรดาความอับตันทั้งหลายที่ปรากฏใหเห็นชัดเจนในทุกๆ ระบบนั้น ลวนแลวแตมีทมี่ าจาก
แนวคิดแบบวัตถุนิยมที่ถูกสอดแทรกอยูในระบบทุกระบบหรือถูกนำไปใชเปนรากฐานในการผลิตระบบแตละระบบขึ้นมานั่นเอง…
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ความพยายามผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในทุกระบบ หรือ “การเปลี่ยนยายกระบวนทัศน” ครั้งใหม กอนหนาที่ความลมสลายในระดับ

,

,

,

มหากลียุคมันจะปรากฏตอมนุษยชาติและตอโลกทัง้ โลกภายในศควรรษนี้ ก็จึงปรากฏใหเห็นเปนขอเสนออยูในหมูนกั คิด นักปรัชญา นักวิทยาศาสตร นักการ

,

ศึกษา นักอนุรกั ษสิ่งแวดลอม ฯลฯ หลายตอหลายราย จนกลายเปนกระแสความคิดที่กาวหนาและทันสมัยที่สุดในยุคนี้ และแนนอนที่สุดวา…การเปลี่ยนยาย
กระบวนทัศนท่วี านี้ ก็ไมไดมอี ะไรมากไปกวาความพยายามฉุดดึงผูคนใหออกมาจากแนวคิดในแบบวัตถุนิยม หรือแทบไมไดแตกตางอะไรไปจากความพยายาม
ของทานพุทธทาสภิกขุท่พี ยายาม “นำมนุษยออกจากวัตถุนยิ ม” ตามปณิธานที่ทานไดประกาศเอาไวเปนมรดกนั่นเอง และการฉุดดึงมนุษยชาติออกมาจากวัตถุ
นิยมตั้งแตระดับ “รากฐานแนวความคิด” นี่เอง…ก็คือการทำใหมนุษยกลับมายอมรับแนวคิดในดานศาสนาหรือการนำเอาศีลธรรมกลับคืนมาสูโลกและเยาวชนใน
อนาคตขางหนานั่นเอง…

, ,
การกลาววิพากษวิจารณระบบการเมืองการปกครอง, ระบบเศรษฐกิจ, ระบบการศึกษา หรือคานิยมทางสังคมในรูปแบบตางๆ จึงไมใชเปนเพียงแคการบรรยาย

บรรดาสิ่งตางๆ ที่ทานพุทธทาสไดเขียน คิด เทศนาเอาไวทั้งหมด ไมวาจะปรากฏอยูในรูปแบบของการอธิบายความถึงแกนสาระของพุทธศาสนา

เทศนาไปตามคัมภีร การบนระบายติฉนิ นินทาปรากฏการณตา งๆ ที่เกิดขึ้นในชวงที่ทานมีชวี ติ อยูไปแคช่วั ครั้งชั่วยามก็หาไม แตนาจะกลาวไดวาเปนความพยายาม

,

,

กอการเคลื่อนไหวอยางเปนระบบ อยางมีจดุ มุงหมาย และไมใชเปนแคจดุ มุงหมายในระดับแคบๆ แคเพียงขอบเขตของ ตัวบุคคล สังคม หรือประเทศใดประเทศ
หนึ่งเทานั้น หลายตอหลายครั้งที่ “พระบานนอก” ผูไ มไดเรียนจบ “เปรียญธรรม ๔” มาเลยนี่แหละ…ไดเคยกลาวถึงจุดมุงหมายในระดับกวางขวางถึงขั้น…ความ

..

หวังที่จะเห็น “สันติภาพของโลก” อันเปน “สันติภาพถาวร” อีกดวย ไมใชสันติภาพที่เกิดขึ้นภายใต “การพักรบชั่วคราว เพื่อตระเตรียมที่จะทำสงครามใหญในเวลา
ตอมา”
และความหวังที่จะเห็นสันติภาพถาวรปรากฏขึ้นมาบนโลกของทานพุทธทาส ก็เกิดขึ้นบนจุดมุงหมายในการนำพามนุษยออกมาจากวัตถุนิยมนีแ่ หละ
เปนสำคัญ หรือนำพามนุษยชาติกลับคืนไปสูความเขาใจตอแกนสาระของศาสนาทั้งหลาย นำเอาพลังความสมานฉันททางศาสนามาใชสรางสันติภาพถาวรขึ้นมา

..

ในโลกกอนหนาที่…“ศีลธรรมไมกลับมา โลกาจะวินาศ”

??? ???
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ทานพุทธทาสสัมพันธ
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ทานพุทธทาสกับผมรูจักกันมาตั้งแตกอ นการเปลี่ยนแปลงการปกครองสมัยโนน
มิถุนายน
ชวงนัน้ ผมไดเดินทางไปกับคณะภิกษุสงฆ
ในคณะธรรมยาตราสูประเทศพมาและอินเดีย โดยการนำของพระภิกษุโลกนาถ ชาวอิตาลี ในครั้งกระนั้นมีบุคคลสำคัญอีกทานหนึง่ คือทานปญญานันทภิกขุ รวม
เดินทางไปดวยกันในคณะและไดศกึ ษาเลาเรียนตอ ณ มหาวิทยาลัยศานตินเิ กตัน สวนกระผมนั้นไดทำหนาที่เปนเลขานุการสวนตัวของศาสตราจารยตันยุนฉาน
ซึ่งทานดำรงตำแหนงเปนคณบดีจนี –อินเดีย
ระหวางนั้นผมไดตดิ ตอรับใชทานอาจารยพุทธทาส โดยการแสวงหาหนังสือเกี่ยวกับความเจริญงอกงามของพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ
และไดเขียนหนังสือสงมาบรรยายพฤติการณเหลานี้ใหแกวารสารพุทฑศาสนารายสามเดือนเปนประจำของคณะธรรมทานไชยาของทานพุทธทาส ซึ่งเปนที่รูจักกันดี
โดยมีทา นศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ เปนหัวหนาคระบรรณาธิการ
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นามของทานพุทธทาสเปนที่เลื่องชื่อลือไกลไปทั่วโลก จนกระทั่งในทีส่ ดุ เมือ่ ราว พ ศ
ชื่อเสียงและคุณงามความดีของทานก็ยิ่งแพรหลายสืบ
มา จนไดรบั การยกยองใหเปนปูชนียบุคคลทานหนึ่งขององคการเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติหรือยูเนสโก
ทานพุทธทาส มักจะขโยกไมเทาของทานนำหนาพาพวกเราไปเยี่ยมชมสถานที่ตางๆ ในบริเวณสวนโมกขพลาราม คำวาสวน “โมกขพลาราม” กระผม
ขออธิบายความหมายวา “อารามอันกอใหเกิดพลังแหงความหลุดพน” ซึ่งมีแตความรมรื่นรมณียไปทุกหยอมหญา และสถานที่อกี แหงหนึ่งซึ่งอดกลาวถึงมิไดคือ วัด
ธารน้ำไหล ซึ่งมีแตความเขียวชอุม ชุมชื่นและความเงียบสงบ เหมาะแกการบำเพ็ญภาวนาศีลและปฏิบัติธรรม ที่นา กลาวถึงอีกประการหนึ่งก็คอื จะมีผูคนไปรวม
ปฏิบัตธิ รรม โดยมีการรวมกันสรางอาคารเพื่อไวใชปฏิบตั ธิ รรมรวมกัน เลยทำใหผูคนที่ไป ณ วัดธารน้ำไหลแหงนี้ไดรูจกั กันฉันทมติ ร เชน ตระกูลอาจารยเฟองฟุง
และอาจารยฟุงเฟอง เครือตราชูซึ่งอาจารยท้งั สองทานนี้เปนที่รูจักของชาวสวนโมกขเปนอยางดี และสถานที่ทนี่ า ประทับใจอีกแหงหนึ่ง คือ โรงมหรสพทางวิญญาณ
ซึ่งทำใหกระผมประทับใจในหลายสิ่งหลายอยาง ลวนแลวแตเปนหลักธรรมคำสอนใหมนุษยรูจกั การเดินทางสายกลาง ซึ่งทานพุทธทาสจะกลาวอยูเสมอวานั่นคือ
“ตตฺถตา” หมายความวามันก็เปนเชนนี้เอง
เพื่อเปนการสดุดีเกียรติคุณของทานพุทธทาส ใครขอสรุปดวยบทประพันธ ดังตอไปนี้
ทานพุทธทาส

ทาสพระพุทธ

เปนยอดธรรม

ธรรมแสง

สุดเลิศล้ำ
แหงชั้นฉม

เปนประทีป

สดุดี

ศรีภริ มย

ที่พุทธศาสน

ชื่นชม

ตลอดกาล ฯ

.

(
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ศ เรืองอุไร กุศลาสัย

ทานพุทธทาสในความทรงจำของผม
กรุณา กุศลาสัย
ปาฐกถาพุทธทาสภิกขุมหาเถระ ครัง้ ที่ ๕
แสดง ณ ลานหินโคง สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี สยามภาคใต
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑

กราบสวัสดีพระเดชพระคุณทานอาจารยโพธิ์ พระเดชพระคุณพระเถรานุเถระทุกทาน และสวัสดีพ่นี องญาติธรรม ที่ไดเมตตาสละเวลามาฟงผมเลา
เรื่องเกาในวันนี้
ผมตองขอสารภาพวา ผมรูสกึ ตื่นเตนมากในวันนี้ ทั้งๆ ที่ นี่กเ็ กือบ สองทุมแลว อากาศก็เริ่มเย็นแลว ที่วาตืน่ เตนนั้นเพราะวา ผมรูสกึ เหมือนกับวา ทาน
“พอ” ของเรา คือทานอาจารยพุทธทาสนี้ยงั อยู ยังอยูที่นี่ จะเปนดวยวิธใี ดก็แลวแต เหมือนกับทานยังฟง ยังเห็นเรามาชุมนุมกันในวันนี้ เหมือนกับเมื่อครั้งทานยังมี
ชีวติ อยู
คุณเมตตาไดแนะนำผมตอพระเดชพระคุณ และแกญาติธรรมทั้งหลายวา ผมมีเรื่องเกา ๆ ที่จะมาเลาใหฟง ครับ เรื่องของผมนั้น อยากจะพูดวา เปน
เรื่องประวัติศาสตรไปแลว เพราะวาไดเกิดขึ้นตั้ง ๖๐ กวาปแลว คุณเมตตาไดแนะนำผมวาเวลานี้ผมอายุยางเขา ๗๘ ป ผมปวอกครับ แตกอ นที่ผมจะเขาเรื่องนะ
ครับ ผมขอประทานโทษ ดูโนตที่ผมไดเขียนมาไวหนอยนะครับ
ผมตองขอขอบคุณนะครับ ที่ไดรับเกียรติใหมาพูดในวันนี้ เปน “ปาฐกถาพุทธทาสภิกขุมหาเถระ ครั้งที่ ๕” ผมเห็น รายนามเจา ภาพ ซึ่งจัดใหมงี าน
“สัปดาหพุทธทาสรำลึก” ขึ้นนี้ ก็รูสกึ ปลื้มใจเหลือเกิน คือมีเจาภาพถึง ๘ ราย ดวยกัน ผมขอทบทวนความทรงจำของพระคุณเจา พระเถรานุเถระ และพี่นองโดย
ธรรมนะครับวามีใครบาง มี ๘ สถาบัน ดวยกันนะครับ
สำหรับผมนัน้ ทีม่ าปรากฏตัวที่นี่ไดก็เพราะวา เจาภาพรายหนึ่ง ไดแก มูลนิธิโกมลคีมทอง ซึ่งหัวหนาทีม คุณฐิติมา คุณติรานนท ก็มาปรากฏตัวอยูทนี่ ่ี
เหมือนกัน เมือ่ ตอนเย็นไดพบกันนะครับ ผมมาที่นี่ไดกด็ ว ยความเมตตาของมูลนิธนิ ้ี คืออุตสาหเมตตาใหเจาหนาที่ของมูลนิธิไปรับผมถึงบาน บานผมอยูพรานนก
ธนบุรีนะครับ พาไปสงรถไฟ หาที่นงที่นั่งอะไรซึ่งจองแลวใหเสร็จ แลวก็เมื่อเดินทางมาถึงที่น่เี มื่อเชา ก็ยงั มีเจาหนาที่อตุ สาหไปรับผมที่สถานีรถไฟ นี่เปนเจาภาพ

,

หนึ่งนะครับ และตอจากนั้นก็มี สวนโมกขพลาราม ธรรมทานมูลนิธิ นะครับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช พบกับอาจารยบัญชา พงษพานิช

-

เมื่อตะกี้น้ี ทานอุตสาหมาฟง มารวมงานเราดวย นี่กเ็ ปนเจาภาพอีกรายหนึ่ง ตอไปก็คอื สวนสรางสรรคนาคร บวรรัตน นี่ช่อื เพราะมาก แลวก็ เสมสิกขาลัย นอกนั้น

...

ก็มี คณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา เรียกยอวา ศ พ พ นี่เปนเจาภาพที่ ๗ แลวก็ หนังสือพิมพพุทธสาสนา ซึ่งเปนเจาภาพรายสุดทายที่ ๘ ทั้งหมด ๘ สถาบัน

นี่นะครับ ที่รวมกันจัดงานใหแกทานอาจารยของเรา นับวาเปนงานที่ย่งิ ใหญทีเดียว ผมมาคิดวา ถาเผื่อทานอาจารยของเราบารมีไมมากถึงเพียงนี้ละก็ จะหาเจา
ภาพรวมงานกันตั้ง ๘ เจาภาพนี่ ไมงายเลยครับ
ผมเรียนใหทราบแลววา วันนี้ที่ผมมาปรากฏตัวที่นี่ อยากจะฟนความหลัง ความหลังที่ผมใหช่อื วา “ทานพุทธทาสในความทรงจำของผม” ความทรง

..

จำนี้เกิดขึ้น ๖๐ กวาปแลว คือเกิดขึ้นตั้งแต พ ศ ๒๔๗๖ ปที่ทา นอาจารยมากอตั้งคณะธรรมทานที่นี่ ทีไ่ ชยานี่นะครับ กอนหนานั้นทานอาจารยพทุ ธทาส ไปอยูท่ี
วัดปทุมคงคาเปนเวลาเล็กนอย ทานเบื่อกรุงเทพฯ ทานก็เลยมาอยูที่นี่ แลวก็มาตั้งคณะธรรมทาน ซึ่งตอมามีบารมีเหลือลน จนกระทั่งเราญาติพ่นี องโดยธรรมทั้ง
หลายไดมาพบปะกันที่น่ี ผมคิดวาถาไมมีทานอาจารยแลว เราคงจะไมไดมีโอกาสมาพบ มาสังสรรคกัน เหมือนพี่นอ งโดยธรรมอยางนี้หรอกครับ
ทานพระคุณเจาและทานพีน่ อ งญาติธรรมทั้งหลายคงจะแปลกใจนะครับวา ผมไปยังไงมายังไงถึงไปมีความทรงจำเกี่ยวกับทานอาจารยพุทธทาสได
ผมจะขอเลายอๆ
สำหรับบรรดาพระคุณเจาและญาติธรรม ซึง่ มีอายุ ๖๐ ปข้นึ ไปแลว คงจะเคยไดยินแลวนะครับวา เมื่อป ๒๔๗๖ ปท่ที านอาจารยมาตั้ง “คณะธรรม
ทาน” ที่นี่ ในปเดีย วกันนั้นสำหรับผูท่สี นใจประวัตขิ องศาสนาพุท ธในเมืองเรา คงจำกัน ไดวา มีพระฝรั่งชาติอติ าลีชื่อ “โลกนาถ” คำวา โลกนาถนีด่ เู หมือ นพระ
เถรานุเถระหลายองคของไทยเรา ไมคอยพอใจที่พระฝรั่งองคน้ี มาบังอาจตั้งฉายาของทานวาโลกนาถ “โลกนาถ” แปลวา เปนนาถะ เปนนายของโลก ดูเหมือนคำนี้

-

จะใชสำหรับพระพุทธเจาเทานั้น โดยเหตุนี้พวกเราหลายคน ทั้งคฤหัสถ และทั้งพระ รูสึกจะไมพอใจนัก ที่พระโลกนาถ พระฝรั่งมาตั้งชื่อนี้ พระฝรั่งชาติอติ าลีน้นี ะ
ครับ ชาติอิตาลีก็จริง แตไปเกิดในอเมริกา อเมริกานี้เปนแผนดินทอง คนฝรั่งหรือคนตางชาติไปขุดทองที่นนั่ แยะ ฉันใดก็ฉันนั้นแหละ ครอบครัวของพระโลกนาถไป
อยูที่อเมริกา พระโลกนาถก็เกิดในอเมริกา เกิดในอเมริกาถือสัญชาติอเมริกนั และก็ไดศึกษาแบบคนที่มีการศึกษาดีท่วั ๆ ไปในอเมริกา พระโลกนาถเรียนทางวิทยา

Columbia

ศาสตร สำเร็จไดปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ดวยความสนใจทางศาสนา ทานก็หนั มาศึกษาศาสนาพุทธ ผมจะขอเลายอๆ นะครับ เพราะเรื่องนี้
ยาว ถาจะใหพดู กันละก็ พูดไดนานทีเดียว ทั้งเรื่องพระโลกนาถก็ดี และผมมารูจกั กับทานอาจารยพุทธทาสไดยังไงก็ดี เรื่องยาวมาก ผมจะรวบรัดนิดหนอย เพราะ

(

)

-

วาทานอาจารยทวีศกั ดิ์ พระทวีศักดิ์ จิรธมฺโม บอกวา หลังจากผมพูดแลว คงจะมีการใหโอกาสตั้งคำถาม คำตอบกันบาง สำหรับทานพระเถรานุเถระ หรือญาติ
พี่นองทั้งหลายที่คงอยากจะทราบ
กลาวโดยยอก็คือ พระโลกนาถเมื่อเรียนอยางทางโลกสำเร็จแลว เปนบัณฑิตทางวิทยาศาสตรแลว ก็สนใจทางศาสนาพุทธ มีศรัทธาแกกลามาก มา
บวชเปนพระภิกษุเหมือนพระสงฆองคเจาที่เราเห็นในเมืองไทยเรานี่ มาบวชที่พมา บวชที่พมาแลวพระโลกนาถมีศรัทธาแกกลามาก อยากจะใหศาสนาพุทธที่ทาน
ถือวาเยี่ยม เปนคูมอื มนุษย เปนอะไรก็แลวแตของมนุษยชาติที่จะขาดไมไดน้ี อยากจะใหเผยแพรไปยังพวกฝรั่ง แลวก็ดวยความรูส ึกอยากจะเผยแพรศาสนาพุทธ
ใหไปเปนที่รจู ักทางยุโรปและอเมริกานี้ ทานจึงมีโครงการที่จะนำพระภิกษุสามเณรชาติตางๆ ในเอเชียที่ถือศาสนาพุทธ ไปฝกอบรม ไปเรียนวิชาธรรมทูตทีอ่ ินเดีย
และก็ดวยความประสงคอันนี้ ทานจึงมาเมืองไทย ซึ่งกอนหนานี้ทา นทำมาในพมา อันเปนประเทศที่ทานบวช “ทำ” หมายถึงจัดใหนักศึกษาพระหนุมเณรนอยพมา
ไปศึกษาที่อนิ เดีย ทำที่พมากอน แลวก็มาที่สองที่ประเทศไทย ประเทศตอไปนั้นจะเปนศรีลังกา ทานตั้งใจจะไปเขมรดวย แตวาโครงการเขมรนี้ไดเลิกลมไป
การทีท่ านมุงมาทางประเทศที่นับถือศาสนาพุทธแบบ “เถรวาท” ก็เพราะวา ทานเห็นวาพุทธศาสนาแบบเถรวาท เปนศาสนาวิทยาศาสตร ซึง่ คงทนตอ
การพิสจู น สมควรที่จะใหพวกฝรั่งรู แมวา ใครก็ตาม ที่เกงกาจทางศาสนาคริสตหรือศาสนาอื่นเพียงใดก็ตาม ศาสนาพุทธจะสามารถสูไดเสมอและจะชนะดวย ดวย
ความรูส ึกอันจริง ใจนี้ ทานมาเมือ งไทย ทานใชค ำวา “ภิก ษุส ามเณรใจสิง ห

Lion-hearted Bhikkhus and Samaneras” ทานมาเมื่อเดือน
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มกราคม พ ศ ๒๔๗๖ เปนปเดียวกันกับที่ทานอาจารยพุทธทาสมาตั้งคณะธรรมทานอยางที่เรียนใหทราบแลว และเปนปเดียวกันกับที่นติ ยสารราย ๓ เดือนคือ
“พุทธสาสนา” ซึ่งเดี๋ยวนี้มีโฉมหนาใหมแลว ไดเริ่มกอตั้งขึ้นในป ๒๔๗๖
เปนการบังเอิญที่ประหลาดมาก พระโลกนาถมาในปนั้น ทานอาจารยต้งั คณะธรรมทานในปนั้น ออกหนังสือราย ๓ เดือน ชื่อ พุทธสาสนา ในปน้นั

(

,

)

พระโลกนาถมาพักอยูท่วี ดั บวรฯ บวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ และถาผมจำไมผดิ ทานอาจารยพุทธทาส บวชแลว มาจากวัดปทุมคงคาแลว มาอยูที่นี่

-

พอไดขา วพระโลกนาถมา ทานก็ข้นึ กรุงเทพฯ ไปพบกับพระโลกนาถ ตอนนั้นทานอาจารยของเรา จะอายุประมาณ ๒๗ ๒๘ พรรษายังไมถงึ ๑๐ ก็ไปพบกับพระโลก
นาถ ทีก่ รุงเทพฯ
ฝายปกษใตของเมืองไทยเรา มีพระอีก ๒ รูป ซึ่งเดี๋ยวนี้ยังอยูในความทรงจำของผมดี ไดไปหาพระโลกนาถ ไปไตถามวา ทานมีโครงการยังไง จะไป
เผยแผศาสนา จะเอาพระภิกษุสามเณรไทยไป อบรมศึกษายังไง จะไดเปนธรรมทูตตอไป ก็ไปพบพระโลกนาถที่วัดบวรฯ ที่ผมเอยถึง ๒ ทานหลังนี้ คือทานหลวงพอ
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(
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ปญญานันทะ ปจจุบนั มีสมณศักดิ์เปน “พระธรรมโกศาจารย” นี้องคหนึ่ง ซึ่งเดี๋ยวนี้ทา นก็อายุ ๘๐ กวาแลว และองคท่สี องคือทาน บ ช เขมาภิรัต มรณภาพแลว
ชาวจังหวัดหลังสวน ชุมพร ๒ องคนี้ผมจำไดดี นอกนั้นยังมีพระเณรจากปกษใตอีกหลายองค คณะพระโลกนาถรวมแลวเมื่อออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ไปอยุธยา

..

ไปลพบุรี มีประมาณ ๑๐๐ กวารูปครับ ในจำนวนนี้ที่ผมจำไดแมน ๆ ก็คือทานปญญาฯ และทาน บ ช ฯ

..

ทานปญญาฯ เดิมทานชื่อ “มหาปน” ฉายาทาน “ปทุมุตตฺ โร” เปนนักเทศนตั้งแตไปกับพระโลกนาถแลว สวนทาน บ ช ฯ นี่ชื่อคฤหัสถ ทานชื่อบุญชวน
“บุญชวน เขมาภิรโต” ตอนหลังเปน “พระราชญาณกวี” เปนนักเขียน อยูหลังสวน ชุมพร เมื่อทานยังมีชีวติ อยูเคยไปมาหาสูกนั ทั้ง ๓ องคน้ี คือทานพุทธทาส ทาน บ

.

.

..

ช เขมาภิรตั และทานปญญาฯ ไปเยี่ยมพระโลกนาถที่วดั บวรฯ ที่กรุงเทพฯ และเมื่อไดพดู จาไตถ ามอะไรกันเรีย บรอยแลว ทาน บ ช ฯ กับทานปญญาฯ ก็มีจิต
ศรัทธารวมไปกับคณะพระโลกนาถ
สวนทานอาจารยพุทธทาสนั้น ไดยนิ วาพระโลกนาถชวนเหมือนกัน บอกไปดวยกันมั๊ย ไปรับใชศาสนา ตอนนั้นทานยังไมไดใชชอื่ พุทธทาสนะ ทานชื่อ
“มหาเงื่อม อินทฺ ปฺโญ” พุทธทาสนี่ ทานมาตั้งทีหลังครับ ผมไดทราบวาทานอาจารยพุทธทาสตอบวา “อยาใหไปเลย เพราะผม” คือทานพุทธทาส “มีงานที่จะตอง
ทำในเมืองไทย และเปนงานที่กำลังเริ่มใหมดว ย” เปนงานคณะธรรมทานที่นี่แหละ

..

สรุปแลว ทั้งๆ ที่ก็เลื่อมใสกับโครงการของพระโลกนาถไมนอ ยเหมือนกัน ทานพุทธทาสก็ไมไดไป ก็ไปแตทานปญญาฯ กับ ทาน บ ช เขมาภิรตั
คณะพระโลกนาถเมื่อประกาศโฆษณาที่วดั บวรฯ ก็ม ีพ ระเณรไทยไปสมัค รเปน สมาชิก เรีย ก “คณะมหาจาริก ” นะครับ ภาษาอัง กฤษเขาเรีย ก

Expedition เมื่อออกจากกรุงเทพฯ นั้น ไดทราบวามีสมาชิกประมาณ ๑๐๐ รูป เปนพระเณรนะครับ พระโลกนาถไมรบั คฤหัสถใครจะไปก็ตอ งขออนุญาตทาง

บานหรือ ผูปกครองบวชเปนพระเณรไป ถึงจะไปได คณะพระโลกนาถออก เดินทางจากกรุงเทพฯ ประมาณกลางเดือนมกราคม ๒๔๗๖ ออกจากวัดบวรฯ เดินดวย
เทามุงหนาไปทางอยุธยา ลพบุรี นครสวรรค แลวก็ข้นึ เหนือไป
พระคุณ เจา และญาติธ รรมคงจะสงสัย วา คำวา “เดิน ดว ยเทา ” คณะพระโลกนาถนั้นมีร ะเบีย บหลายอยา งซึ่งเขมงวดมากในการปฏิบ ัต ิ ทา นถือ
“ธุดงควัตร” เปนตนวาฉันหนเดียว ตองอยูโ คนตนไม ไมฉนั เนื้อสัตว มีขอปฏิบัติอยางนีห้ ลายขอ ซึ่งคอนขางจะเขมงวด ยังไงก็ตาม คณะพระโลกนาถก็ออกเดินทาง
ไปอยุธยา ลพบุรี แลวก็นครสวรรค

..

(

)

ผมเปนคนนครสวรรค เกิดที่ปากน้ำโพ ผมอายุได ๑๓ ป ผมปวอกครับ ถาคิดตาม พ ศ ก็ ๒๔๖๓ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผมยังอยูโรงเรียน เปน
เด็กกำพราครับ พอแมผมตาย ตั้งแตผมยังเล็กๆ เมื่อตอนที่พระโลกนาถไปถึง ผมยังอยูโรงเรียน โดยอาศัยญาติพี่นองเขาสงเสียใหเรียน แตวา ในใจจริงๆ รูสกึ วาเหว
มาก เหมือนเรือที่ไมมนี ายทาย พระโลกนาถไปถึงนครสวรรคมีพระเณร ไปดวยประมาณรอยรูป ก็ไปพักที่วัดตลิ่งชันหรือวัดพรหมจริยาวาส
ผมก็มาคิดดูวา เราพี่นอ งก็มีจริงแตเราก็ตอ งดูแลตัวเอง ไมมใี ครมาเหลียวแลเราเหมือนมีพอ แมอยูห รอก สำหรับเรื่องที่เปนประวัติสว นตัวของผมนั้น
ขอประทานโทษ รายละเอียดมีอยูในหนังสือที่ช่อื วา “ชีวติ ที่เลือกไมได” ผมเกิดที่ไหน ลำบากยังไง พอแมอยูยงั ไง มีอยูในนั้นหมด หนังสือเลมนี้รูสกึ จะไปไดดี วันนี้

-

ผมก็เอามาฝากคุณเมตตาเลมหนึ่ง อยูในหนังสือกองขางหนานี่ เปนหนึ่งในหนังสือที่ผมเขียนผมแปล ประมาณ ๓๐ ๔๐ เลม ผมเอามามอบใหกองตำราของคณะ
ธรรมทาน
ทีน้จี ะขอกลับไปพูดถึงเรื่องชีวิตผม รูส กึ วาเห็นจะอยูเมืองไทยไมไหวแลว จึงสมัครใจไปกับพระโลกนาถ พระโลกนาถก็ใหผมไปเอาใบรับรองจากผู
ปกครองมา
ผมอาศัยอยูกบั ญาติซึ่งมีศักดิ์เปนปา ผมไปบอกปา ปาเขาก็บอก “เอ็งจะไปทำไม ไปกับพระฝรั่งมังคา เดี๋ยวไปตงไปตายขาไมรูนะ” อะไรทำนองนี้ ผม
ก็ไปหาเพื่อนคนหนึ่ง เพื่อนคนนั้นเปนคนกำพราพอ แตแมเขายังอยู ก็ไปขอใหแมเขาเปนผูรับรอง เพราะพระโลกนาถนั้นมีระเบียบวา ถาใครไปกับทาน จะเปนผู
ใหญหรือเด็กก็ตาม ตองมีคนรับรอง ผมก็ใหแมของเพื่อนเปนผูปกครองอนุญาตใหไป การไปของผมก็ขลุกขลักมาก อยูในหนังสือที่ผมเรียนใหทราบไปแลว บวช
แลวก็ไมมีเงินจะซื้ออัฏฐบริขาร สบง จีวร บาตรเบิด ไมมที ้งั นั้น แตกโ็ ชคดีของผมไดคนมาชวย สรุปแลวผมก็ไป ไปกับพระโลกนาถได
คณะพระโลกนาถพักอยูท่ปี ากน้ำโพ นครสวรรคสกั ๒ สัปดาหได ก็เดินทางตอไปพิษณุโลก จากพิษณุโลกก็เขาแมสอด แลวก็ผา นตาก ระแหง เขาปา
แมสอด ปาแมสอดตอนนั้นก็ไมเหมือนสมัยนี้ นากลัวมาก สิงหสาราสัตวแยะเหลือเกิน ผมจำไดวา เมื่อคณะพระโลกนาถเขาถึงปาแมสอดแลว พระเณรมีประมาณ
๒๐๐ กวารูป
ผมลืมเรียนไปวา ระหวางทางเวลาเราพัก เปน ตนวาพักที่นครสวรรคสัก ๒ สัปดาห หรือที่พิษณุโลกสักครึ่งเดือนอะไรนี่ พระโลกนาถก็เที่ย วไปหา
สมาชิกเพิ่ม เชน ไปเชียงใหม ลำปาง ก็ไดพลพรรคพระเณรเพิ่มขึ้น มารวมกันที่พิษณุโลก แลวก็เดินทางเขาปาแมสอดดังที่ไดกลาวแลว
ระหวางที่เดินทางผานปาแมสอด คณะของเรา ๒๐๐ กวารูปทำใหปาเหลืองอรามไปดวยจีวรพระ ดูเหมือนสมัยนั้นเดินทางจากตาก จนกวาจะผานพน
ปาแมสอด เขาใจวากินเวลา ๓ วันหรือ ๒ คืน คืนหนึง่ ผานหมูบ าน พวกเราพระเณรอยูใตตนไม ชาวบานเขาก็ยงิ เสือ นากลัวมาก เขายิงไดแลวเขาเอามาถลกหนัง
ตากแดด อันนีเ้ รื่องปลีกยอย
คณะของเราก็เดินทางเขาพมา สมัยกอนการไปพมาก็ยังงั้นแหละ ไมมีพธิ ีรีตองอะไรมากก็เขาได อังกฤษก็ปกครองพมา อยู แตพมากับเราก็เปน
ประเทศเมืองพุทธ ถาดูหนาตาไมพดู จากัน ก็ดูเหมือนคนไทยเรานั่นแหละ ก็เดินทางไปจนถึง “ยางกุง” เมืองหลวงของเขา
ที่ผมใชคำวา “เดินดวยเทา” นี่ก็เปนจริงอยางนั้นคือ เดินดวยเทาจริงๆ แตถามีชว งไหนญาติโยมเขาปวารณาหรือศรัทธาจะจัดรถราเปนพาหนะให เราก็
ไป แตนอ ยมาก เพราะวาคนตั้ง ๒๐๐ นี่จะใหญาติโยมคนไหนมาหารถหาราใหไมใชของงาย สรุปแลวพวกเราก็ไปถึงพมา ถึงเจดียชเวดากอง เจดียทองเหลืองอราม
ซึ่งเปนสัญลักษณของพมา พอดีเขาพรรษา
คณะพระโลกนาถออกจากกรุงเทพฯ เดือนมกราคม รอนแรมไป ผานอยุธยา ลพบุรี นครสวรรค พิษณุโลก พอไปถึงยางกุงก็เขาพรรษาพอดี จะเดินทาง
ตอไปอินเดียไมได ก็พักเขาพรรษา เขาพรรษาทีเ่ จดียท องของพมานี่ เจดียช เวดากองนี่ละครับ

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทีน้ี พระคุณเจากับพี่นองทั้งหลายคงจะอยากทราบวา คณะพระโลกนาถนี่ ไปยังไงมายังไง คลายๆ กับวาไปไมถึงอินเดีย เพราะโครงการของพระโลก
นาถตั้งใจเอาพระเณรไปถึงอินเดีย ไปสอนไปฝกเปนธรรมทูต
ระหวางที่เดินทางกันนั้น ขอใหพี่นอ งลองโปรดใชจินตนาการ ดูก็แลวกัน คน ๒๐๐ คน ไปจากทุกทิศทุกทางของเมืองไทย แลวก็เปนหนุมๆ ทั้งนั้น

,

,

คณะที่ไปกับพระโลกนาถนั้น หลวงตาแกๆ มีไมก่อี งค นอกนั้นเปนพระหนุมเณรนอย อายุต้งั แตรุนผมนี่รนุ เล็กที่สุด ๑๒ ๑๓ ปข้นึ ไปจนถึง ๔๐ ๔๐ ปกวา ๆ ทีนี้
การทีเ่ อาคนทั่วประเทศจากทุกภาคไปรวมกัน แลวก็เดินทางรวมกันไปอยางนี้ จริงอยูเปนพระเปนเจาก็จริง แตวา นิสยั มนุษยมันก็ธรรมดา มีการหยอกลอกันไป
หยอกลอกันมา ก็เกิดขัดใจกัน
ผมเปนคนภาคกลาง เมื่อพูดถึงชาวใตทไี ร ขอประทานโทษนะ เขาใชคำวาพวก “ทำพรือ” ชาวภาคกลางหรือชาวอิสานก็เรียกพระเณรที่มาจากภาคใต
วาพวก “ทำพรือ” แลวก็เวลาพวกอิสานพูดอะไรพวกชาวใตกล็ อ บาง อะไรบาง ทั้งนีเ้ พราะไมใชเอาผาเหลืองครองรางกายแลวจิตใจจะเปนพระอรหันตกันไปหมดก็
หาไม เรื่องกระทบกระทัง่ อยางนี้มีมากตลอดทางทีเดียว
เดี๋ยวนี้ผมมีอายุ ๗๘ ป เมื่อตอนผมเปนเด็กผมจำไดวา จะหาคนปกษใตไปอยูทางเชียงใหม หรือจะหาคนเชียงใหมไปอยูทางใตไมคอ ยมีหรอก บาน
ใครใครอยู อูใ ครใครนอน เพราะการคมนาคมลำบาก เดี๋ยวนี้ชาวเหนือไปอยูใต ชาวใตไปอยูเ หนือ อิสานมาอยูทางใต มาทำสวนยงสวนยางเยอะแยะไปหมด
ปจจุบันหนุมสาวทางใตหรือหนุมสาวทางอิสานหรือหนุม สาวทางเหนือก็ตาม พูดภาษากลาง คือภาษากรุงเทพฯ อันนี้ไมไดหมายความวาภาษากรุงเทพฯ จะดีกวา
ไมใชอยางนั้น แตเปนความจริงที่ปจ จุบนั ประชาชนชาวไทยโดยมากจะพูดภาษากลางได คือภาษากรุงเทพฯ
เรื่องกระทบกระทั่ง หยอกกันไป เยากันมา อะไรตออะไร ก็เลยเปนสาเหตุทำใหแตกราวกันในระหวางคณะพระโลกนาถ จนกระทัง่ เกิดตีกนั ระหวาง
เณรดวยกัน เณรที่ไปนั้นสวนใหญกอ็ ยากจะไปเรียน อยากจะไปหาความรู
พอไปถึงพมา พมานั้นเปนเมืองพุทธนะครับ พี่นองที่เคยไปพมาแลวคงจะเห็นดวยกับผม ศรัทธาในศาสนาเขาแกกลามาก คำวาศรัทธานี่ ผมวัดจาก
วัตถุหรือเครื่องไทยธรรมที่เขานำมาถวาย ซึ่งมีมากมายเหลือเกิน และก็เครื่องไทยธรรมเหลานี้แหละเปนมูลเหตุใหคณะพระโลกนาถแตกแยกกันในที่สุดที่ลานพระ
เจดียช เวดากอง ประเทศพมา
เรื่องมันเปนอยางนี้ครับ ของไทยธรรมทุกชิ้นจะเขากองกลาง แลวพระโลกนาถจะแจกจายไปตามพระเณร ทีนี้ไอการแจกจายนี่ รูสึกวาไมคอ ยเปนธรรม
เดี๋ยวนี้ผมก็รสู ึกอยางนั้น พระโลกนาถนั้น ทานเปนคนตางประเทศ พูดไทยไมได ภาษาไทยก็ฟงไมรูเรื่อง ทานก็เชื่อเณรองคหนึ่งซึ่งพูดภาษาฝรั่งเศสไดนิดหนอย พระ
โลกนาถพูดฝรั่งเศสได พระโลกนาถเชื่อเณรองคน้มี าก จะแจกจายของตามทีเ่ ณรองคน้นั แนะนำ เลยเกิดความไมเปนธรรม ก็เลยเปนเรื่องราวฉาน แตกกันใหญ
ระหวางจำพรรษาที่เจดียชเวดากองนั่นเอง

ปรากฏวาพระเณรสวนใหญที่ไปบอกวาไมไปแลวกับพระโลกนาถ เรียกชื่อพระโลกนาถวา “โลกาวินาศ” ไมใชโลกนาถ เหลานี้มันเปนเรื่อง กิเลสของ
คนไมใชเรื่องของพระของเณร

(

)

สมเด็จพระปกเกลาฯ รัชกาลที่ ๗ กอนจะเสด็จไปอังกฤษ ไปรักษาพระเนตร ทานไดถวายเงินคาทำหนังสือเดินทางไวใหพระเณรที่จะไปกับพระโลก
นาถ ๑๐๐ รูป ทานคงจะทรงเห็นเหตุการณไกลวาพระเณรคงไปไมถึงอินเดียหรือยังไงก็คงตองกลับ ก็ถวายเงินเอาไวกอนหนึ่งอยูกับกระทรวงการตางประเทศ พวก
พระเณรที่ไมอยากไปอินเดียกับพระโลกนาถก็ไดเงินกอนนี้ ดูเหมือนสมัยนั้นองคหนึ่งได ๘๐ บาทเทานั้น ใชเดินทางกลับประเทศไทย สวนใหญกลับกันหมด
เฉพาะผมนั้น ผมไดเรียนใหทราบแลว มัน “หัวเดียวกระเทียมลีบ” พอแมกไ็ มมี คิดแลววาอยูเมืองไทยคงเหลว “ควาน้ำเหลว” แน ใครเขาจะมาดีกบั เรา
จึงตัดสินใจไปเรียนอินเดียกับพระโลกนาถ แมพระเณรผูใหญเขาจะแตกกันตีกนั ยังไง ผมไมเอา ผมบอกวาผมตองไปอินเดียใหได อยากจะไปเรียนที่อนิ เดีย แลวก็มี

-

พระเณรหนุมๆ ประมาณ ๑๐ กวารูปดูเหมือนจะเปนพระ ๕ ๖ รูป นอกนั้นเปนเณร อาสาอยูกับพระโลกนาถ พระโลกนาถก็พาพวกเราที่เหลืออยู ๑๐ กวาคน พอ
ออกพรรษาแลวนะ เราจำพรรษาที่พมาปนั้น เดินทางโดยเรือเดินทะเล ไปขึ้นที่เมืองกัลกัตตา จากพมาไปอินเดียตองไปเรือเดินทะเล บุกปาไปไมได เดี๋ยวนี้ก็ยงั เปน
ปาทึบอยู เดี๋ยวนี้กย็ งั อันตรายอยู เมื่อญี่ปนุ บุกเขาไปในอินเดียจากพมาระหวางสงครามญี่ปนุ ทหารญี่ปนุ ลมตายกันแยะ เลาโดยยอก็คือพวกผม ๑๐ กวาคนก็ไป
ถึงอินเดีย
คณะพระเณรไทยประมาณ ๑๐ รูปมีผมคนหนึง่ อายุนอยที่สุดก็ถึงกัลกัตตา พอถึงกัลกัตตา โอ…สภาพความเปนอยูสาหัสสากรรจมาก อินเดียไมใช
เมืองพุทธ อินเดียนับถือพระเณรในศาสนาพุทธก็จริงอยู แตการเคารพนับถือของเขา ไมเหมือนกับในเมืองพุทธเชนไทยและพมา สรุปวาลำบากมาก การขบฉัน
ลำบากมาก คณะผมนี่เมื่อไดไปนมัสการสังเวชนียสถาน ๔ แหงที่พระพุทธเจา ประสูติ ตรัสรู แสดงพระธรรมจักร และก็นิพพาน ๔ แหงนี่เรียกวาสังเวชนียสถาน เรา
ไปกันอยางทุลักทุเลลำบากแสนสาหัส
ผมลืมเลาไปวา พอพวกเราถึงอินเดียแลว พระโลกนาถทานไปลังกา ทานจะไปนำพระมาอีกคณะหนึ่ง เหมือนพระจากเมืองไทย ทานก็ไปลังกา ปลอย

.Jina Aung Thala

เราอยูอนิ เดียในความดูแลของพระพมาองคหนึ่ง คือ ดร
ผมเรียนใหทราบแลววากอนที่จะนำคณะพระไทยไปอินเดีย พระโลกนาถไดนำ
คณะพระพมาไปอยูท่อี ินเดียแลว พระไทยนี่เปนชาติที่ ๒ พระศรีลังกาจะเปนชาติท่ี ๓ ทานก็ไปศรีลังกา ทิ้งพวกเราไว ก็ไมท้งิ หรอก ใหเราอยูกับพระพมาเปนผูนำ
เราตองแยกทางกันเดิน กลุมหนึ่ง ๒ รูปบาง ๓ รูปบาง แตไมเกิน ๓ เราก็แยกทางกัน ที่เขาเรียกวาเขาหิมาลัยหรือปาหิมพานต ผมไดไปเห็นมาดวยตนเองจริงๆ มี
อากาศหนาวมาก เปนที่อยูของษี มุนี ในนิทานชาดก
บรรดาพระเณร ๑๐ กวารูปนี้ตา งแยกกันเดินทาง แตวาเรามีเปาหมายอยางหนึ่ง คือจะขอไปนมัสการสังเวชนีย สถานใหไ ด ก็ไ ปกัน จนสำเร็จ ไป
นมัสการเสร็จแลว เพื่อนพระเณรไทยก็กลับเมืองไทยกัน นี่ผมเลายอๆ สวนผมไดสมาคมพุทธที่เมืองสารนาถเปนที่พักพิง คืออาศัยอยูกับเขา สำหรับคุณเมตตาก็ดี
หรือใครก็ดที ี่ตดิ ตามขาวของศาสนาพุทธในตางประเทศ คงจะจำไดวา ชาวพุทธชื่อ “อนาคาริก ธรรมปาละ” ไดไปสรางสมาคมมหาโพธิท่อี ินเดีย แลวก็เอาพระเณร
ลังกาไปเปนธรรมทูต ไปฝกอบรม ผมอยูที่นั่น เขาก็เมตตาใหผมอยู เขาเห็นผมเปนสามเณรนอย พอแมไมมี ก็ไดเรียนที่นั่น นั่นคือตั้งแต ป ๒๔๗๖ เพื่อนที่ไปดวยกัน
๑๐ กวารูปกลับเมืองไทยหมด เหลือผมคนเดียว
ที่องคอ่นื อยูไมได ไมใชผมเกงกาจนะ เปนเพราะทานเหลานั้นหาที่อยูไมได
ผมก็อยูที่สมาคมมหาโพธิ ไดเรียนหนังสือที่นั่น วิชาที่ผมเรียนคือ ภาษาพืน้ เมือง เรียกวาภาษาฮินดี ภาษาอังกฤษกับภาษาสันสกฤต ทางไชยา ทางพุ
มเรียงนี่ ทานพุทธทาสก็ดำเนินงานของทานตอไป
ผมไดเลาใหฟงแลวนะครับวา เมื่อตอนที่ทานอาจารยพทุ ธทาส ไปพบกับพระโลกนาถที่วัดบวรฯ กรุงเทพฯ นั้น ทานไดบอกวา ทานจะพยายามเผย
แพรขาวของคณะพระโลกนาถ ใหเปนที่ทราบของคนไทย
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ผมอยูท่สี ารนาถ เมืองพาราณสีจนถึงประมาณ พ ศ ๒๔๘๒ มีความรูขนาดอานบทความภาษาอังกฤษ ฮินดี เกี่ยวกับศาสนาพุทธในตางประเทศได
อินเดียกวางใหญมากครับเปนประเทศที่มปี ญ
 หามาก ยากจน แตเปนแหลงวิชาความรู นี่คือความจริง ไมไดยออินเดียหรือชมอะไรโดยไมมีเหตุผล อินเดียเปนอู
อารยธรรมจริง ๆ อันนี้ทวั่ โลกยอมรับ จีนกับอินเดียเปนอูอารยธรรมวัฒนธรรมที่เกาแก ทานพุทธทาสก็พูดถึงเรือ่ งนี้ ผมไมทราบวาพี่นอ งเคยอานหนังสือเลมเล็กๆ

(

)

เปนปาฐกถาธรรมของทาน ชื่อวา “พระคุณที่อนิ เดียมีตอ ประเทศไทย” ทานปาฐกถาในวัน อาสาฬหบูชา ป ๒๕๓๓ ผมเห็นวามีสาระดีมาก จึงแปลเปนภาษา
อังกฤษ แลวสงไปยังพวกผูใหญ ๆ ในอินเดียใหเขารูวา พระผูใหญเมืองไทยเรานี่ มองอินเดียยังไง มองอินเดียเปนประเทศที่มีบญ
ุ คุณตอเราในแงวัฒนธรรมยังไง
ศาสนาก็ดี อะไรก็ดี ของเรามาจากอินเดียทั้งนั้น ประทานโทษแมผา นุงอยางคุณพี่ คุณนาที่นุงอยูนี่นะ ทานก็บอกวามาจากอินเดีย โปรดไปอานหนังสือของทาน
อาจารยไดเลย ทานไปเที่ยวอินเดียไปเห็นผูหญิงอินเดียนุงผานุง ทานบอก ออ…ไทยเรา เอามาจากอินเดียแน กระทัง่ หมากพลูท่ขี บเคี้ยวนี่กม็ าจากอินเดีย อะไรตอ
อะไรหลายอยาง จะมีในหนังสือเลมนี้ เลมบางๆ ชื่อ “พระคุณที่อินเดียมีตอประเทศไทย” นะครับ
ผมอยูที่อนิ เดีย พอปกหลักได มีขา วคราวอะไรเกีย่ วกับศาสนาพุทธ ก็แปลเปนไทย สงมาใหทานพุทธทาสที่พมุ เรียง ไชยานี่แหละ สมัยนั้นการสงจด
หมายจากอินเดียมาพุมเรียงนี่ เปนเดือนครับ ไปรษณียอากาศไมมี มาทางทะเล ทางทะเลก็ออมไปทางปนัง แลวขึ้นมาทางกรุงเทพฯ แลวถึงจะแจกจายไปยัง
จังหวัดตางๆ ของประเทศไทย

..
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นี่ละครับเปนจุดเริ่มตนที่ผมใหชื่อเรื่องของผมวา “ทานพุทธทาสในความทรงจำของผม” มันเริ่มตั้งแต พ ศ ๒๔๗๘ ๗๙
ผมยอนหลังมาคิดดูวา ถาผมไมไดรับความเมตตาจากทานพุทธทาสนี่ ชีวิตผมคงยากที่จะทายวาจะเปนยังไง คือเด็กอยางผม ไมมีพอ ไมมีแม และ
โดยธรรมชาติแลว ขอโทษ ไมไดยอตนเอง เปนเด็กฉลาด ผมมีเชื้อจีน ปูผมมาจากเมืองจีน แตพอ ผมเกิดเมืองไทย รับวัฒนธรรมทางไทย ประทานโทษเหมือนทาน
อาจารยพทุ ธทาส ทานก็มีเชื้อจีนเหมือนกัน คนมีเชื้อจีนนี่โดยทั่วไป ถาเก ก็เกเปนไอเสือเลย ผมมาดูตวั เองวาเราเรียนหนังสือเกง แตพอ แมไมมี ที่พ่งึ ที่พาอะไรไมมี
ทั้งนั้น ถาไมมใี ครสักคนเมตตา มาตักเตือนเรา มาใหคำแนะนำเรา คือทานพุทธทาสนี่ เราคงจะเขารกเขาพงไปแลว
จดหมายฉบับแรกทีเดียว ผมเปนคนสงมาใหทา นกอน หนังสือหนังหาขาวคราวตางๆ นานาที่สง มา ทานอุตสาหตรวจแกแลวก็พิมพใหในนิตยสารราย
ตรีมาส “พุทธสาสนา” ทานบอกวาทานปญญานันทะ กับทานบุญชวน เมื่อกลับจากอินเดียแลวก็มาอยูที่สวนโมกขนี่ ไดมาเลาใหฟงวา บรรดาพระเณรที่ไปอินเดีย
กับพระโลกนาถนั้น มีเณรนอยอยูองคหนึ่ง ชื่อกรุณา มัน “หัวเห็ด” ไปถึงอินเดียได ตอนนี้กอ็ ยูอินเดีย แลวยังอาศัยขาวแขกกิน เรียนหนังสืออินเดีย พอผมสงขาวมา
ใหทา น ทานก็รูเลยวา สามเณรกรุณารูปนี้เอง
พวกเราคงจะเคยไดอา น “พุทธประวัติจากพระโอษฐ” หนังสือเลมนี้ทานแปลจบเมื่อ ๒๔๗๙ เปนปท่ผี มเริ่มติดตอกับทาน นี่ละครับ ทานสงหนังสือเลม
นี้ไปใหผม พรอมดวยลายมือเขียนของทานวา “วัตถุเปนเครื่องบูชาความบากบั่นอยางเด็ดเดี่ยวและกลาหาญของคุณ พุทธทาสภิกขุ ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๗๙”
ทา นพระเถรานุเ ถระและญาติธ รรมทั้ง หลายคงจะไดเ คยเห็น หรือ อา นหนัง สือ “พุท ธทาสรำลึก ” ของผม ซึ่ง ผมไดพ ิม พข ้นึ หลัง จาก

(

)

มรณภาพของทานอาจารย ชูหนังสือใหผูฟง ดู

ในหนังสือเลมนี้ พุทธทาสรำลึกนี่ มีจดหมายของทาน ๑๕ ฉบับที่มีถึงผม ผมรักษาเอาไวแทบจะเหมือนชีวติ ของผมทีเดียว มีภาพหลายภาพ ซึ่งภาพ
เหลานี้ มีอยูภาพหนึ่งกุฏิหลังนี้ คุณเมตตาหรือใครๆ คงจะจำได เดี๋ยวนี้เขารือ้ ไปแลว นี่คอื กุฏหิ ลังแรกๆ ที่ทานอาจารยทานสราง แลวทานยืนอยูนี่ ทานสงภาพนี้ไป
ใหผมที่อินเดียพรอมดวยลายมือวา “ดวยความรักใครแดนองชายโดยธรรม” นี่กร็ ปู ของทาน เมื่อทานอายุประมาณ ๒๘ ปได ยังหนุม กลับจากกรุงเทพฯ ใหมๆ ตอน
นั้น แลวก็อีกแหงหนึ่งทานเขียนวา “แดนองชายที่รกั อยางซึมซาบใจ” เรื่องนีถ้ า พูดมากไปเดี๋ยวจะหาวาผมโฆษณาตัวเอง
ที่ผมเอามาแสดง เอามาพูดนี่ไมใชอะไร เพราะผมตองการใหพ่นี องเห็นวา ผมนี่มันโชคดี ถาผมไมได “พี่ชาย” อยางทานอาจารย ปานนีผ้ มคงไมใช
อยางนี้แลว เพราะผมบอกแลวผมพอแมไมมี
นี่ละครับดวยประการฉะนี้ จดหมายที่ทานมีถงึ ผมก็ติดตอกันอยูหลายป จนกระทั่งสงครามญี่ปุนเกิด สงครามยุโรปเมื่อตอนเยอรมันนีบกุ โปแลนดน่นั

..

-

ไมเทาไร เพราะมันอยูไกล แตพอญี่ปุนบุกไทยสิ แยเลย การติดตอระหวางไทยกับอินเดียขาดสะบั้น นั่นคือ พ ศ ๒๔๘๔ ๘๕ ตอนญี่ปนุ บุกไทย

-

จดหมายของทานอาจารยท้งั หมดนี้ ตอนหลังผมเอามาประมวลดู มี ๓ ๔ ประเด็นดวยกัน เนื้อหาสาระในจดหมายนั้น ทานจะเรียกผมวานองชาย
โดยธรรมอะไรตางๆ ดวยถอยคำที่หวานไพเราะเพราะพริ้งมาก อาจารยสลุ ักษณยงั บอกวาภาษาไทยของทานดีมาก ทานอาจารยเขียนภาษาไทยเพราะเหลือเกิน

-

เดี๋ยวผมจะอานใหฟง เปนตัวอยาง ผมกำลังพูดวาโดยเนื้อหาสาระแลวก็มีดว ยกัน ๓ ๔ ประเด็น ในจดหมายเหลานี้
ประเด็นที่ ๑ ทานชื่นชมผมมากวา ผมหัวเห็ดจริงๆ หลายแหง ทานเขียนวา คนอยางผมนี่คงจะทำอะไรใหเปนประโยชนแกสังคม ไดมาก เพราะวาการ
ที่ผมตัดสินใจไปประเทศอินเดียตั้งแตยังเล็ก ๆ นี่หายาก ผมไมอยากจะพูดเรื่องนี้ แตวา ถาผมไมพดู พี่นองคงไมทราบวาผมโชคดียงั ไงที่มีทา น เทากับเปนญาติที่
หวังดีตอผมเหลือเกิน โปรดอยาลืมนะ ทานไมรูจกั ผม ไมเห็นหนาเห็นตาผม ผมเห็นหนาทาน ก็โดยรูปถายที่ทา นสงไป เราไมเคยเห็นหนากัน รูปของผมก็ไมเคยมีสง
มาใหทาน ทานก็ไมเคยเห็นหนาผม แตผมเห็นหนาทาน บางแหงทานจะเขียนวา “ผมบูชาความมีใจเด็ดเดี่ยวของคุณที่มีมากเกินกวาวัยหรืออายุ มันเปนนิมติ ที่
แสดงวา คุณจะเปนผูที่ทำงานไดมากเทากับคนหลายสิบคนเปนแน” อะไรทำนองนี้ครับ
ประเด็นที่ ๒ คือเรื่องการศึกษา สำหรับพี่นอ งที่เคยทราบประวัติของทานอาจารยดีแลว คงจะทราบวา ทานไมไดรบั การศึกษามาก ทานชวยพอแมคา

.

ขาย ผมเปนฝายปรารภมากอนวา ผมนีไ่ มมีการศึกษาอะไร อยูที่โรงเรียนประจำมณฑล นครสวรรค เรียนแค ม ๓ เทานั้น ทานก็ตอบมาวา การศึกษาของทานก็ไมพอ
เมื่อทานมาตั้งคณะธรรมทานที่ไชยานี่ เด็กๆ แถวนั้นมันบอกวา “พระบามาแลว พระบามาแลว” มันหาวาทานเปนบา พวกญาติโยมถิ่นนั้นรูสกึ วาจะเปนมุสลิม บอก

(

,

)

วาพระบาองคนี้ไปเรียนที่กรุงเทพฯ ไมสำเร็จ เบื่อ ก็กลับมา พีน่ อ งก็เอามาอยูที่วัดตระพังจิก สวนโมกขเกา พุมเรียง ซึ่งผมไปดูวันนี้ แถวนั้นพี่นองอิสลามอยูแยะ
เด็กๆ และผูใหญนกึ วาพระองคน้สี ติไมดีแน วัดวาสวยๆ งามๆ ไมอยู มาตั้งวัดอยูในปาในดงทามกลางตนหมากรากไม ก็นกึ วาทานเปนบา
ทานปรารภถึงการศึกษาของทานวา ทานเองก็มีการศึกษานอยมาก ทานวาอยาไปเสียใจ ตองสูต องหาความรูดวยตนเอง ผมขออานตัวอยางนิดเดียว

.

นี่ทา นเขียนอยางนี้นะ “กรุณานองชายที่รกั โดยธรรม ผมเองเขาตารายยิ่งกวาคุณ ในเรื่องการศึกษา ผมเรียนเพียง ม ๒ บานนอก ซึ่งสอนความรูใหอยางกระพรอง
กระแพรง และเพิ่งจะไดมาบวชเอาเมื่ออายุ ๒๑ ป กอนหนานี้รูแตกับงานของโลก ไมมีความรูหวั นอนปลายตีนของธรรมะธรรมโมอะไรกับเขาเลย” ผมปรารภมาวา
การศึกษาของผมแยมาก หลวงพี่ชว ยผมดวยนะ ทานก็สงหนังสือหนังหาไปให แมวา การสงจะกินเวลาเปนเดือนๆ อยางหนังสือโลกนิติ หนังสือกามนิตและหนังสือ
อื่น ๆ หนังสือเหลานี้ เมื่อตอนผมถูกจับเปนเชลยสงคราม ผมมอบใหสมาคมมหาโพธิหมด เพราะคิดวาเปนหนังสือไทย กลับมาเมืองไทยถึงอยางไรเราก็หาได นี่เปน
ประเด็นที่ ๒ นะครับ
ประเด็นที่ ๓ คือความวาเหวคิดถึงบานของผม ทั้งๆ ที่ผมก็ไมมีใคร พอแมกไ็ มมี แตมนั มีความรูสึกอะไรบางอยาง ผมเขียนไวในหนังสือประวัติของผม
ผมนึกถึงเสียงระฆังที่หอยตามหลังคาโบสถ มันกระทบลมแลวมันจะดังกริ๊งกราง ๆ นึกถึงยอดเจดีย นึกถึงยอดโบสถ อะไรตางๆ ก็ระบายออกมาใหทานฟง วาคิดถึง
บานเหลือเกิน เห็นจะอยูไมไหวแลวอินเดีย ขอความเห็นทานวากลับดีมั๊ย มาถึงตอนนี้จึงรูสึกวาถาไมมีทานพุทธทาสเตือนผมวาอยากลับนะ ผมคงกลับแลว แลว
กลับมาเมืองไทยจะเปนอยางไรบางก็ไมรู เพราะผมบอกแลว ผมปญญาดีหนอย คนปญญาดีนี่ถาออกไปทางเก มันก็เกไดมาก ตอนหนึ่งทานบอกวา “สามเณรมา
ถึงอินเดียแลวตองเอาอะไรกลับไปใหได” ทานรูวา อินเดียเปนแหลงพุทธศาสนา เปนแหลงปรัชญา เปนแหลงอารยธรรม แหลงวัฒนธรรมหลายอยาง ก็ผมพูดแลว
เมื่อตะกี้น้ี ในเอเชียก็มีจนี กับอินเดียแหละเกาแกท่สี ดุ เปนแมบทของอารยธรรมของประเทศเล็กประเทศนอยอยางเรานี่ ทานบอกวาเอาวิชาความรูกลับเมืองไทยให
ได ทานเรียกผมวาสามเณรที่รกั หรือไมง้นั ก็นอ งรักโดยธรรม ทานบอกวาอยากลับมาถาไมไดวชิ าความรูอยากลับมา ตอนหนึ่งทานบอกวา “ขอใหต้งั ใจเรียนตอไป
เพื่อไมใหใครลูบคมไดวา มาทั้งทีเปนการเหลวไหล” นี่คือคำพูดของทานผมลอกมา นี่เปนประเด็นที่ ๓ นะครับ
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ประเด็นสุดทาย ซึ่งเปนประเด็นสำคัญที่สุด สมัยนั้นทานอายุไดประมาณ ๒๘ ๒๙ ยังไมเกิน ๓๐ ยังหนุมแนน กลับมาจากกรุงเทพฯ ยังไง ตั้งคณะ
ธรรมทานยังไง มีปณิธานแนวแนยงั ไง จะทำยังไงจึงจะเผยแผศาสนาได เหลานีเ้ ราจะเห็นไดจากจดหมายหลายตอนของทาน ถาอานตอนนี้แลว พี่นองจะเห็นที
เดียววา เมื่อตอนทานยังหนุม ขณะที่มาตั้งคณะธรรมทาน ตอนที่ชาวบานหาวาทานเปนบา ตอนนั้นทานมีปณิธานแนวแนยังไง แลวปณิธานอันนี้ ทานจรรโลงมา
จนกระทั่งถึงแกมรณภาพ และไดความสำเร็จแคไหน ถาอานอยางนี้แลว จะเห็นชัดเลย ทานอาจารยนี่ใจเด็ดแนวแนเหลือเกิน อันนีผ้ มถือวาเปนประเด็นสำคัญมาก
ในจดหมาย ๑๕ ฉบับทีท่ า นมีถงึ ผมนี่ ใหทราบถึงวาทานพุทธทาส “พระเงื่อม อินฺทปฺโญ” มีความคิดอยางไรเมื่อมาตั้งคณะธรรมทานใหมๆ แมชาวบานชาวเมืองก็

(

ไมเห็นดวย ผูใหญในกรุงเทพฯ ก็ไมเห็นดวย พระผูใหญห ลายองคไมเห็น ดวย นอกเสียจากสมเด็จพระพุท ธโฆษาจารย เจริญ ญาณวรเถระ อดีตองคประธาน

)

กรรมการมหาเถรสมาคม วัดเทพศิรนิ ทรฯ กรุงเทพฯ มีเมตตามาใหกำลังใจทานถึงไชยานี่เลย ตอนนั้นคนไมเขาใจทานแยะ คนไมเขาใจทานพุทธทาสนี่ ขอโทษ
เถอะหลังๆ ก็ยังมี เมื่อตอนผมติดคุกการเมือง เขาวาผมเปนคอมมิวนิสต ผมอยูในคุกการเมืองลาดยาวประมาณ ๘ ป เกือบจะ ๙ ป ตอนนั้นทานพุทธทาสก็ดำเนิน
งานของทานไปเรื่อย ๆ จากไชยานี้แหละ
ในชวงที่ผมอยูในคุกการเมืองลาดยาว หนังสือที่ชื่อ “ธรรมิกสังคมนิยม” ทานไดแตงขึ้น อันนี้เปนที่ฮอื ฮากันมาก เมื่อแตงหนังสือเลมนี้แลว ผูใ หญที่
เปนฝายฆราวาสบางคน อยาใหผมเอยชื่อเลยครับ เขาเปนคนใหญคนโตมาก แตวา คนใหญคนโตนั้นไมใชจะเปนคนที่มคี วามคิดถูกตองเสมอไป ผูใหญทมี่ ีความคิด
ไมถูกตองก็แยะเหมือนกัน ผมเขาใจอยางนี้นะ ผูหลักผูใหญบางคนบอกวาพุทธทาสเปนคอมมิวนิสต ทั้งนี้ไมใชเพราะทานรูจักกับพวกผมหรือใครที่ถูกจับวาเปน
คอมมิวนิสตในลาดยาว แตเพราะการศึกษาศาสนาพุทธของทานตามหลักวิทยาศาสตร อยางไมมีไสยศาสตรมาปะปนนั้น เมืองไทยหายาก พระผูใหญๆ ก็อยางวา
จะดวยเหตุผลประการใดก็แลวแตไมคอ ยจะมีองคไหนออกมาชี้วา นี่ไมใชพุทธ นี่มันไสยศาสตร ไมคอ ยมีใ คร คลา ย ๆ กับวา ไมอยาก “แกวงเทาหาเสี้ยน” ทาน
อาจารยของเราทานไมเห็นดวยทีพ่ ระเจาจะไปอมน้ำมนตพนน้ำหมาก ไปเสกคาถาอาคมอะไร ศาสนาพุทธไมไดสอนเรื่องอยางนี้ โดยเหตุที่ทานศึกษาพุทธตามหลัก

Scientific Buddhism

วิทยาศาสตร ไมเฉพาะฝรั่งที่อยูทนี่ ี่นะ ฝรั่งที่อยูตา งประเทศก็เห็นดวยกับทาน เพราะทานไมเลนไสยศาสตร ทานเลนแบบ
ขอโทษ
ที่ใชคำภาษาอังกฤษ ซึ่งก็แปลวา “พุทธศาสนาแบบวิทยาศาสตร” แบบวิทยาศาสตร หมายความวา ๒ กับ ๒ ตองเปน ๔ ๒ กับ ๒ จะเปน ๕ ไมได ถาใครบอกวา ๒

กับ ๒ เปน ๕ นี่ไ มใชว ิท ยาศาสตร ไมใ ช

Scientific อยางนี้อาจารยพทุ ธทาสไมเอา และดวยเหตุน้ี ผูใหญหลายคน ทั้งสงฆ ทั้งคฤหัสถ เขาวาทานเปน

-

คอมมิวนิสต พอทานแตงหนังสือธรรมิก สังคมนิยมขึ้นมา คำวาสังคมนิยมมันคลาย ๆ คอมมิวนิสต คนไมเขาใจ ผมถูกจับสมัยนั้นเปนสมัยที่จอมพลสฤษดิ์ขึ้นมา

.

ครองอำนาจ เขี่ย จอมพล ป ตกกระปองไป จอมพลสฤษดิ์ขึ้น มาครองอำนาจ จับ หมด พวกหนัง สือพิม พก ็ถ ูก จับ ตอนนั้น ผมเปน นัก หนัง สือ พิม พค รับ เปน
บรรณาธิการขาวตางประเทศของหนังสือพิมพ “เสถียรภาพ”
ผมกำลังพูดวามีผหู ลักผูใหญฝายสงฆฝายฆราวาสไมเห็นดวยกับหนังสือธรรมิกสังคมนิยมของทาน สังคมนิยมเปนคำที่คนไมเขาใจวามันแตกตางกับ
คอมมิวนิสตยงั ไง หรือคนทีเ่ ขาใจแลวไมอยากเขาใจก็มี แกลงไมเขาใจก็มาก
ผมขอยอนกลับไปพูดถึงชีวิตในลาดยาวสักหนอย เมื่อตอนผมอยูใ นคุกลาดยาว มีพี่นองจากปกษใตถูกขังรวมอยูดว ยมาก ผมยังจำไดหลายคนที่เปน
เพื่อนๆ กัน ไดอา นหนังสือธรรมิกสังคมนิยม ซึ่งทานเขียนจากพุมเรียง ไชยานี้แหละ ความจริงแลวหนังสือธรรมิกสังคมนิยมนี้ ชื่อมันก็บอกแลว คำวาสังคมนิยมนัน้
อาจจะทำใหคนเขวไดเพราะมันคลายๆ คอมมิวนิสต แตทา นอาจารยเอา “ธรรมิกะ” บวกเขากับ “สังคมนิยม” ก็หมายความวา สังคมนิยมที่ทานหมายถึงนั้น เปน
สังคมนิยมที่ตองมีธรรมะเปนเครื่องจูงใจ สังคมนิยมที่มีธรรมะเปนฐาน ทานอาจารยเขาใจทฤษฎีการเมืองดีมาก พอหนังสือเลมนี้ออกมาตูม ผูใหญฝายฆราวาส
บางคน ก็บอกวาทานพุทธทาสเปนคอมมิวนิสต ไปสนับสนุนพวกคอมมิวนิสตอะไรทำนองนี้ นี่ผมพูดถึงประเด็นสำคัญในหนังสือเลมนี้ใหเห็นถึงแนวความคิดทาง
การเมืองของทานอาจารย
อีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมอยากจะพูดใหพวกเราโดยเฉพาะพระคุณเจาที่นั่งอยูที่นี่ไดฟงไดทราบคือ ตลาดหนังสืออินเดียนี่กวางมาก อินเดียเปนประเทศที่ยาก
จน มีปญ
 หาเยอะ พลเมืองตั้งพันลานคน แตวา ในเรื่องวิชาความรูแลวอินเดียเปนเยี่ยมจริง ๆ ทานพุทธทาสนี่ตั้งแตหนุมเลย ทาน “หิวความรู” เหลือเกิน ทานสนใจ
เรื่อง “มหายาน” มาก เถรวาทนั้นไมตองพูดถึง คัมภีรบาลีนี่ในเมืองไทยสมบูรณแลว หาได คนได ไมตอ งตะเกียกตะกายไปที่อนื่ แตคมั ภีรมหายานนั้นเมืองไทยไม
คอยมี เดีย๋ วนี้พอจะมีบางแลว สาเหตุที่ไมมีนั้นนะ ขอประทานโทษ คือ คนไทยเรานี่ทั้งฆราวาสทั้งพระเลย นึกวาของเราดีอยางเดียว คนในเอเชียไมวา เปนแขก พมา
ลาว จีน อะไรสูไทยไมได พี่ไทยดีคนเดียว

(.

)

วันนี้ผมเขาใจวาคุณเสาวณีย ธโนฆาภรณ ส ธโนฆาภรณ ก็อยู คุณเสาวณียมีบุญคุณตอเราชาวพุทธ ที่นำคำสอนของศาสนาพุทธฝายมหายานมา

(

)

เผยแผ เมื่อตอนค่ำก็ไดพบกันนะครับ แลวก็ชวยเรียนใหทานอาจารยธรี ทาส ธีระ วงศโพธิ์พระ ทราบดวย
ผมกำลังพูดถึงคัมภีรมหายาน ตลาดหนังสืออินเดีย นี่กวางมาก สมาคมมหาโพธิท่ผี มอาศัย เขาอยูน่นั นะ เขาออกหนัง สือ รายเดือ นชื่อ “มหาโพธิ”

(Maha Bodhi)

เปน ภาษาอังกฤษ ผมก็สงมาถวายทาน หนังสือผมไมตองซื้อตองหาอะไร เสีย คา แสตมปสงมาให ทานเปด ดูแจง ความเห็น หนังสือฝาย
มหายานหลายเลม ทานก็จดหมายบอกไปยังผมวา สามเณรชวยหาหนังสือใหที ทานใชคำแทนชื่อทานวา ผม “ผมกำลังจะใหเขาสงปจจัยไปใหสามเณรชวยซื้อ

(

หนังสือใหหนอย” สมัยนั้นผูท่ถี วายเงินทานโดยสงไปใหผมจากกรุงเทพฯ คือ ทานผูพพิ ากษา “สัญญา ธรรมศักดิ์” เดี๋ยวนี้ปวยมาก พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ วงศ

)

ลัดพลี พระยาลัดพลีฯ นี่สงเสริมชวยอุปถัมภใหกำลังใจทานอาจารยมาตั้งแตตนเลย มีหลายคนครับ แลวก็พระดุลยพากยสวุ มัณฑ ซึ่งเดี๋ยวนี้ทายาทของทานคือ
คุณทิพวรรณ ปทมสถาน ก็ยงั อุปถัมภคณะธรรมทานอยู เงินที่ทานสงไปก็คงไมเทาไหร ทีละ ๑๐ รูป ทีละ ๑๕ รูป แตสงทางธนาคารนะ ไมไดสงทางสอดไปในจด
หมายซึ่งทำอยางนัน้ ไมไดเลย คำวา “สง” นี่หมายความวาทานใหญาติโยมทางกรุงเทพฯ สงไปให เจาคุณลัดพลีฯ เอย คุณสัญญาเอย นายชำนาญ ลือประเสริฐเอย
อะไรทำนองนี้ เดี๋ยวนี้เงิน ๑๕ รูป ๒๐ รูป ทานอาหารมื้อเดียวยังไมคอ ยพอ สมัยกอนซื้อหนังสือไดหลายเลม เลมละ ๓ แอนนา ๔ แอนนา ๖ แอนนา ทานใหชื่อ
หนังสือไป ผมก็ซ้อื หนังสือสงมาถวาย หนังสือเหลานี้เปนหนังสือพุทธศาสนาฝายมหายานทั้งสิ้น
นี่ละผมอยากจะคุยวา หนังสือที่ทานอาจารยเลนเกี่ยวกับศาสนาพุทธฝายมหายานนั้น ผมเปนคนถวายบริการทาน ผมซื้อสงมา เพราะตอนนั้นหนังสือ
ประเภทนี้ทเี่ มืองไทยหาไมได เดี๋ยวนี้ก็ยงั หายาก ตอนหลังทานมาสงเสริมพุทธนิกายเซน ทานก็เผยแพร ไมใชไปหลงใหลอะไร แตวาความดีทา นก็เอา อะไรที่เหลว
ไหลทานก็ไมเอา ทานเปนคนอยางนั้น เลือกเอาแตดีๆ งานหาหนังสือมหายานเหลานี้ ผมเปนคนรับใชทาน ซื้อหนังสือเหลานี้สงมาถวายทานจนกระทัง่ หลังๆ นีฝ่ รั่ง
นับถือทานมาก เพราะทานไมใชเชี่ยวชาญเรื่องเถรวาทอยางเดียว มหายานก็เกง เพราะเหตุนี้ฝรั่งถึงมาเมืองไทยแยะ ฝรัง่ นี่พดู ก็พดู เถอะ อยาหาวาผมรูด ีนะ เขาจะ
รูจักศาสนาพุทธฝายมหายานมากกวาฝายเถรวาทหรือหินยาน เพราะวาชาวพุทธตางประเทศโดยเฉพาะญี่ปนุ นี่ไปอยูอเมริกาแยะ จีนก็มาก ก็เอาฝายมหายานนี่ไป
เผยแพร คนก็รูจกั พุทธฝายมหายานกอน แลวตอนหลังถึงมีฝรั่งที่สนใจจริงๆ ในเรื่องเถรวาทนี่ มาถึงพุมเรียงมาถึงไชยา มาอยูท่นี ่มี าคนควาอะไรตาง ๆ นี่แหละครับ
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นี่แหละครับความทรงจำของผมที่มีอยู ที่เกิดจากทานอาจารยพุทธทาส เกิดโดยวิธีน้ี และมีอยูต ดิ ตอกันโดยจดหมาย จนกระทั่งสงครามญี่ปนุ เกิด พอ

-

สงครามญี่ปุนเกิด ก็ขาดการติดตอ ผมถูกจับเปนเชลย ที่คายเชลยสงครามในอินเดียที่เขาทดลองอาวุธปรมาณูเมื่อ ๔ ๕ วันนี้ อินเดียทดลองปรมาณูท่ที ะเลทรายนี้
เขาเรียกวาทะเลทราย “โปกขรา” อังกฤษเอาผมไปขังไวท่นี ่ี ไมใชผมคนเดียวนะ เอาญี่ปนุ เยอรมัน อิตาลี หลายพันคน เอาไปขังไวท่นี ่ี ที่ขงั ไวท่นี ่เี พราะมันเปนทะเล
ทราย ทะเลทรายนี่ขอประทานโทษพีน่ อ งที่ไมเคยเห็นทะเลทรายคงจะวาดภาพไมออกนะ พูดงายๆ วา ในทะเลทรายนัน้ ถึงมีปกก็บนิ หนีไมได ไมมขี าวจะกิน ไมมนี ำ้
จะกิน ถึงตอนนี้ผมก็ขาดการติดตอกับทานอาจารย
พอผมไปเปนเชลยแลวชีวิตก็เปลี่ยนไป ไมไดเปนเณร ผม “สึก” เมื่อตอนญี่ปุนบุกไทย ถูกจับแลวชีวิตก็ลำบากมาก ขอประทานโทษไมมีอะไรจะกิน ใน
คายเชลยนั้นหมาแมวหลงเขาไปถูกจับกินหมด ผมอยูกบั ญี่ปนุ ครับ อังกฤษเอาคนไทยไปขังกับญีป่ นุ ลำบากมาก นี่ละครับ ผมก็ขาดการติดตอกับทานอาจารย จน

-

กระทั่งสงครามสงบ อังกฤษจึงสงผมกับคนไทย ๔ ๕ คน มาขึ้นที่สิงคโปรแลวโดยสารเรือที่หาดใหญ มาขึ้นที่กรุงเทพฯ
สรุปแลวผมไปอินเดีย ไปกับพระโลกนาถ สตางค “แดงเดียวก็ไมมไี ป” กลับมาจากอินเดีย “แดงเดียวก็ไมมมี า” เหมือนกัน
มีคนถามผมวาคุณกลับมาเมืองไทยแลวทำไมคุณไมติดตอกับทาน อันนี้ผมตอบตรง ๆ มันเปนความรูสึกผิดของผม ผิดในแงท่วี า เมื่อกอนนี้ผมเปนเณร

-

ผมเรียกทาน “หลวงพี่” จริงอยูเปนฆราวาสก็เรียกหลวงพี่ได ทานรักผมมาก เมตตาผมเหลือเกิน แตวาชีวิตในคายเชลยระหวางสงคราม ๔ ๕ ปน่ผี มเปลี่ยนเพศไป
เปนฆราวาส แลวก็ผา นพนประสบการณตา งๆ แยะเหลือเกิน จนกระทั่งกลับเมืองไทย พอกลับมาเมืองไทยแลว ชีวติ ยากจนของผมก็ตอ งดิ้นรน ตีนถีบปากกัด ไมมี
โอกาสไดมานมัสการทาน
แตวา ในที่สุดก็ไ ดมโี อกาสนมัสการทา น เมื่อตอนทา นไปอินเดีย ไปกับเจา ชื่น สิโรรส คุณ ชำนาญ ลือ ประเสริฐ ตอนนั้น ผมทำงานอยูกบั สถานทูต
อินเดียแลว อินเดียเขาเขามาเปดสถานทูตใหม ๆ ผมเปนเจาหนาที่ทำงานกับเขา ทานไปขอวีซา จะเขาอินเดียตองไปขอวีซา ก็ไดพบกัน ผมก็กราบนมัสการทาน จำ

..

ไดวาทานแสดงอาการกับผมคลายๆ กับวา เฉยๆ ไมยินดี ยินราย ตามวิสัยผูมกี เิ ลสนอย เหตุการณน้นั อยูในป พ ศ ๒๔๙๘

(

)

หลังจากนั้นผมมาที่สวนโมกขหลายครั้ง ทานไปอินเดียเมื่อป ๒๔๙๘ รูปในหนัง สือ นี่น ะครับ ปกหนังสือ “พุท ธทาสรำลึก ” ทานไปนั่งอยูท่เี มือง
ราชคฤห มูลคันธกุฎีวิหาร เปนที่ศักดิ์สทิ ธิ์มาก ตอนทานไปอินเดีย ผมก็ไดถวายอะไรทานไปหลายอยาง ถวายหนังสือนำเที่ยว จะไปที่ไหน ยังไง คารถคาราเทาไร
แตวา ทานไมตองยุง ทานมีคุณชำนาญเปนไวยาวัจกร เจาชื่นฯ ดวย ดูเหมือนจะเปนโยมอุปฏฐาก ผมเรียนใหทราบแลวหลังจากกราบทานที่สถานทูตอินเดียแลวผม
ก็มาที่นี่ แตอยางวาชีวิตฆราวาส มีครอบครัวมันก็ตองดิ้นรนตีนถีบปากกัดไปตามวิสยั ฆราวาสหรือคฤหัสถ
ก็ขอจบแคน้ี ในเรื่องความทรงจำของผมที่มกี บั ทานพุทธทาส
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ขอมูลผูเขียน

1. ชือ่ ดร. กรุณา

สกุล กุศลาสัย

2. ตำแหนงและหนาที่การงานในปจจุบัน

ศิลปนแหงชาติ

3. ประสบการณและความเกี่ยวพันเกี่ยวกับสวนโมกขพลารามในอดีต และ/หรือ ปจจุบัน

สงขาวคราวของวงการหนังสือ วงการศาสนาทั้งในเมืองไทย และตางประเทศกับทาน ระหวางที่เรียนอยูในอินเดีย
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มรดกอันสุนทรีย์ของพระอาจารย์พท
ุ ธทาส
ดร. จารุพรรณ กุลดิลก

“อนุสาวรียท
์ ี่แท้จริงของฉัน คือกองกระดาษเก่า ๆ เขียนค้างอยู่
ไม่ใช่กระดูกที่กลายเป็นไข่มุกด์ หรือเครือ
่ งยศ หรือเจดีย์ พิพธ
ิ ภัณฑ์อะไร”
พุทธทาสภิกขุ

 มรดกธรรมท่านมอบ

ฝากไว้

เกิดก่อบันดาลใจ

ผ่านข้าม

ทุกข์ก่อนเก่ายากไร้

เวียนว่าย

มนุษย์พึงฝึกข้อห้าม

เคร่งครัด ถ้อยคำ ฯ

สุนทรียเพริศแพร้ว

รสธรรม

ชวนท่องชวนจดจำ

แจ่มแจ้ง

เป็นตัวอย่างสัจจธรรม

รู้ตื่น

ช่วยกล่อมโลกแห้งแล้ง
ลิขต
ิ งานผ่านห้วง

ชุ่มชื้น คืนงาม ฯ
อนันตกาล
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ล่วงวัฏฏะสายธาร

คลื่นซ้ำ

พุทธทาสดั่งตำนาน

ความว่าง แห่งจิต

พูนเพิ่มปัญญาล้ำ

หลุดพ้น อวิชชา ฯ

พุทธทาส ลิขิต บทเรียนโลก

ความสุขโศก โง่ทุกข์ เป็นไฉน

เรียนรู้จาก ตนเอง ใช่อ่น
ื ไกล

บันดาลใจ ด้วยกลอน ท่านสอนคน

ให้อยู่บน พื้นฐาน ของความว่าง

จิตเป็นกลาง เรียนโลก เป็นดอกผล

พินิจดู “ตัวกู” อย่างหลุดพ้น

ไม่ตด
ิ ยึด ตัวตน จนอ่อนใจ

ใช้ตาหู เพ่งพิศ พินจ
ิ ดู

โลกนี้คือ ที่อยู่ เช่นไฉน

กฎเกณฑ์โลก กำหนด โดยผู้ใด

จริงฤๅไซร้ ให้ตัวตน ครองโลกา

“โลกนี้เพียง บทเรียน ให้เพียรอ่าน

หมั่นวิจารณ์ ตื้นลึก รีบศึกษา

ให้รอบรู้ แจ่มจน พ้นมายา

แล้วโลกมา เป็นบ่าว เราร่ำไป!”

ถ้อยคำกล่าว ลึกซึ้ง พึงศึกษา
ทางลดเลี้ยว มืดมิด ปิดตาใน
“โลกนี้เหมือน ทางผ่าน ที่รกเลี้ยว
พ้นโลกนี้ มียิ่ง กว่าอ้อยตาล
มรดกโลก ท่านมอบ ทางหลุดพ้น
โรงละคร แห่งนี้ ใกล้มรณา
“โลกเรานี้ ที่แท้ คือโรงละคร
ออกโรงกัน จริงจัง ทั้งตาปี

โลกมายา จักเห็น ด้วยตาไหน
ท่านแนะให้ แสงสว่าง ทางอาจารย์
เพื่อทนสู้ อดเปรี้ยว ไปกินหวาน
เพื่อพบพาน ‘อมฤ- ตโลกา!’ ”
เดินให้พ้น บทบาท วัฏฏ์สังสาร์
ละครใหม่ ย่อมมา เข้าแทนที่
ไม่ตอ
้ งสอน แสดงถูก ทุกวิถี
ตามท่วงที อวิชชา จะลากคอ”

อวิชชา แทรกซ้อน อยู่ถ้วนทั่ว

จงรู้ตัว ตื่นรับ สดับหนอ

ทำการงาน กินอาหาร แต่เพียงพอ

เพื่อเรียนรู้ ถักทอ กายปัญญา

อันกายพร้อม ใจพร้อม ได้เรียนรู้

อ่านคำครู พุทธทาส เปรียบศึกษา

ด้วยตั้งมั่น แน่วแน่ พลีกายา

เพื่อปัญญา ปกหล้า ชั่วฟ้าดิน
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“จงทำงาน ทุกชนิด ด้วยจิตว่าง

ยกผลงาน ให้ความว่าง ทุกอย่างสิ้น

กินอาหาร ของความว่าง อย่างพระกิน

ตายเสร็จสิ้น แล้วในตัว แต่หว
ั ที”

เดินไปสู่ นิพพาน ทุกขณะ

“ตาย-ก่อน-ตาย” ลดละ กิเลสผี

พ้นยึดมั่น อมตะ เกิดทันที

ความเช่นนี้ ท่านสอน ให้คิดพลัน

“ขณะใด จิตไม่ มี ‘ตัวกู’

นิพพานก็ ปรากฎอยู่ ณ จิตนั่น

พอ ‘ตัวกู’ เกิดได้ ในจิตนั้น

สังสารวัฏฏ์ ก็พลัน ปรากฎแทน”

เช่นฉะนี้ จึงเป็น เคล็ดการฝึก

พ้นจากทุกข์ ที่ฉุดลึก กี่ชาติแสน

อันถ่วงจม ตมมืด ทั่วดินแดน

อันเมืองแมน แสนสงสาร บ้านกงกรรม

กรรมดีชั่ว เกิดขึ้น อุปาทาน

จิตกาธาน เผาไหม้ จนชอกช้ำ

บ่มจนเบื่อ ความเกิด ที่เดินย่ำ

วิมต
ุ ติเถิด หลุดบ่วงกรรม ณ บัดนี้

“ท่านผูใ้ ด ว่างได้ ดังว่ามา

ไม่มีท่า ทุกข์ทน หม่นหมองศรี

‘ศิลป’ ในชีวิต ชนิดนี้

เป็น ‘เคล็ด’ ที่ ใครคิดได้ สบายเอย”


ด้วยฉะนี้ จึงเสมือน แรงบันดาล

ให้จดจาน เรียนรู้ อยู่ไม่หาย

คำของท่าน พุทธทาส ยังไม่ตาย

แม้รา
่ งสลาย เสร็จกิจ จิตกาธาน

ด้วยรับรส พระธรรม จากคำกลอน
แสนชุ่มฉ่ำ รินรด จิตวิญญาณ

ดั่งได้ด่ม
ื ชาร้อน ที่หอมหวาน
ความหอมหวาน ยังคงอยู่ ในผู้คน

แม้กาน้ำ พังทลาย ไม่คน
ื ร่าง

สุนทรียภาพ ยังค้าง ทุกแห่งหน

ขจรขจาย ถ้วนทั่ว แด่ผองชน

ทรงคุณค่า เปี่ยมล้น มรดกธรรม

อนุสาวรีย์ กองกระดาษ ที่เขียนค้าง

อุบายท่าน จัดวาง ตั้งคำถาม

ไร้คำตอบ เพื่อคน ได้พยายาม

เรียนรู้ตาม พบคำตอบ ชอบด้วยตน

ปริศนาธรรม ต่างคน ต่างเรียนรู้

เพื่อเป็นครู ส่งต่อ ในมรรคผล
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จรรโลงโลก ให้สมกับ ความเป็นคน

สร้างชุมชน ให้เรืองรอง แสงทองธรรม

ขอเรียงร้อย บทกลอน ที่เขียนค้าง

วางอักษร ก่อสร้าง ครบร้อยฉนำ

ชาติกาลเกิด พุทธทาส ทาสแห่งธรรม

ด้วยถ้อยคำ เรียนรู้ กราบครูกวี

อันความงาม กว่างาม จากแหล่งไหน

คือการให้ พ้นทุกข์ บรมสุขขี

อ่านร้องกรอง เกิดปัญญา เช่นฉะนี้

ขอเพียรต่อ โคลงกวี ชั่วชีวีเอย



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

ท่านอาจารย์สวนโมกข์ท่ข
ี ้าพเจ้ารู้จัก
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตและงานของท่านพุทธทาสภิกขุ
โกวิท เอนกชัย (เขมานันทะ)

๑
เหตุผ ลที่ผ มรับ คำเชิญ มาพูด เกี่ย วกับ ท่า นอาจารย์ส วนโมกข์ ก็ม ีอ ยู่ ๒
ประการ
ประการแรก คือ อยากจะพูดในสิ่งที่อยากจะพูด ซึ่งคิด เพียงแต่วา
่ จะได้เ พิ่ม
เติมในส่วนที่ตัวเองได้ร้เู ห็น เพื่อประกอบกับทัศนะ หรือสิ่งทีท
่ ่านทั้งหลาย ได้ยน
ิ ได้
ฟังจากคนอื่น หรือพระภิกษุรป
ู อื่น เกี่ยวกับชีวต
ิ ของท่านอาจารย์
เหตุผลประการที่ ๒ ก็คอ
ื ผมเองโดยส่วนตัวเป็นหนี้พระคุณท่านอาจารย์มาก
ไม่ร ู้จะตอบแทนด้วยวิธ ีใ ดตั้ง แต่ท่านสิ้นบุญแล้วก็ยงั ไม่ไ ด้ล งไปกราบศพ มัว แต่ไ ป
พูดที่โน่นที่น่ี ถือเอาเป็นเสมือนว่าเป็นบุญกิรย
ิ า คือ การได้พูดถึงบุคคลที่เรารักเรา
เคารพ ทั้ง นีไ
้ ม่ไ ด้ห มายถึง ว่า เราจะเทิด ทูน เฉพาะท่า นอาจารย์ส วนโมกข์ค นเดีย ว
เท่านัน
้ คนอื่นเราไม่นับถือ ผมไม่อ ยากจะเห็น ตัวเองหรือ เพื่อนฝูง หรือ แม้แ ต่ช าว
พุทธทั่วไปมีกร
ิ ิยาอย่างนั้น ซึ่งเป็นอาการยึดมั่นยึดติดในครูบาอาจารย์ของตัว กิริยา
เช่น นั้น ในพุท ธศาสนาถือ ว่า ไม่ง าม แม้แ ต่พ ระพุท ธเจ้า เองเมื่อ ไปแสดงธรรมจน
อุบาสกอุบาสิกาเลื่อมใสแล้ว เปลี่ยนจากการนับ ถือพวกนิครนถ์หรือไชนะมานับ ถือ
ท่าน ท่านยังเตือนว่า ให้ทำทานทำบุญกับนักบวชที่เคยนับถือต่อไป
คำนึง ถึง ภาษิต จีน บทหนึ่ง ที่เ กี่ย วกับ ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งศิษ ย์แ ละครู
สำหรับ คนร่ว มสมัย หรือคนรุ่น ใหม่ๆ อาจจะเห็น เป็น สิ่ง เร่อ ร่า ไปแล้ว ก็ไ ด้ "เป็น ครู
หนึ่งวัน เป็นบิด าชั่วชีวต
ิ " คำพูด นี้เ ราได้ย ิน บ่อ ย ด้วยเหตุผ ลที่วา
่ ปราชญ์จน
ี โบราณ
ถือ ว่า ครูน ั้น หายากยิ่ง นัก เป็น ธรรมเนีย มของคนตะวัน ออก เมื่อ บุค คลเริ่ม ออก
แสวงหาความรู้แ จ้ง ทางวิญ ญาณ ประการแรกเขาต้อ งหาครูข องเขาให้พ บก่อ น
ปราศจากครูแ ล้ว การงอกงามก้า วหน้า ย่อ มลำบาก เว้น ไว้แ ต่ก รณีข องบุร ุษ ชาติ
อาชาไนย อย่างกรณีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่แม้กระนั้นท่านก็ยังตัง้ ต้นด้วยครู แม้
ว่าครูสอนไม่สมบูรณ์ก็ตาม ท่านอาจารย์สวนโมกข์น้น
ั เคยปรารภให้ผมได้ยินอย่าง
น้อ ย ๒ ครั้ง เรื่องเกี่ยวกับครู ท่า นใช้ค ำว่า ผมเพราะว่า ผมเองเป็น นัก บวชตอนนั้น
ท่านไม่ใช้คำว่าอาตมา ครูของผมคือ นายคลำ นั่นคือการทดลองความจริงแห่งชีวต
ิ
คลำทางไปโดยลำดับ ผมคิดว่านี่เ ป็น สิ่ง สำคัญ ที่ตอ
้ งเข้า ใจเป็น เบื้องต้น ต่อ วิถท
ี าง
ของท่านอาจารย์สวนโมกข์
การมีความคิดสร้างสรรค์ มีความคิด มากมาย แต่แ ล้วความคิด อันนั้นก็ว่าง
เปล่า เหมือ นฟองน้ำ ที่เ หือดแห้ง ไป ถ้า ปราศจากการทดลอง ในหนัง สือ อัต ประวัต ิ
ของมหาตมาคานธี ประโยคแรกนี่ส ำคัญ มาก แม้โ ดยทั่ว ไปเราทราบว่า มหาตม k
คานธีเ ป็น นัก การเมือ งเป็น ผู้น ำ แต่แ ล้ว ท่า นเองเรีย กตัว เองว่า เป็น นัก ศาสนา
ข้าพเจ้า ทดลองชีวิตทางศาสนาในสนามของการเมือ ง " จิตสำนึก ของมหาตมคาน
ธีน้น
ั เป็นนักศาสนา เป็นผู้ปฏิบต
ั ิศาสนธรรม ผมคิดว่าจิตสำนึกทีน
่ ำบุคคลไปสู่ความ
สำเร็จ เป็นสิ่งที่ต้องพินิจพิเคราะห์เป็นเบือ
้ งแรก
กรณีของสมเด็จพระเจ้าตากสิน ซึ่งเรารู้ว่าพระองค์ท่านเป็นวีรบุรษ
ุ ของชาติ
รวมชาติบ้านเมืองที่แตกสลายให้คืนสูเ่ อกภาพ คำถาม คือ เพราะอะไรพระเจ้าตาก
จึงประสบชัยชนะทั้งๆ ที่เป็นสามัญชน ในขณะที่เชื้อพระวงศ์ท่เี ป็นทายาทสายตรงก็
เป็นหัวหน้าก๊กหนึ่งด้วย แต่ไม่ได้รบ
ั การสนับสนุน จิตสำนึกทีน
่ ำพระเจ้าตากไปสู่ชัย
ชนะก็คือความจงใจที่จะรวมไทยอีกหนหนึ่งนั่นเอง
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ความดำริที่จะรวมไทย ในขณะที่เจ้าก๊กอื่นๆ นั้นฉวยโอกาสไขว่คว้าเอาบาง
ส่ว น ในช่ว งที่ป ระเทศบ้า นเมือ งแตกเป็น เสี่ย ง จิต สำนึก ที่ส ต
ั ย์ซ ื่อ ต่อ ชาติต ่อ
เกีย รติภ ูม ิข องบ้า นเมือ งน ้น
ี ำไปสู่ช ย
ั ชนะ ในทีส
่ ุด นั่น ไม่ไ ด้ห มาย ถึง แ ค่ร วม
ประชาชนทั้งหมดด้วย จิตสำนึกเช่นนี้ส ำคัญนัก แต่ว่าเอาชนะใจประชาชนทั้งหมด
ด้วย จิตสำนึกเช่นนี้สำคัญนัก มหาบุรุษทั้งหลายหรือบุรุษชาติอาชาไนย ย่อมรักษา
จิตดวงแรกที่เปี่ยมกุศลสำนึกไว้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน
ท่านอาจารย์ส วนโมกข์ก ็เ หมือนกัน ภายหลัง นั้นท่านพูด กับ ผมว่า ที่จริง ผม
ไม่ใช่คนมีความรู้ความสามารถอะไร แต่ผมมีสิ่งหนึ่งคือผมจริงเสมอ ท่านพูดอย่าง
นั้น แล้วเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่ทา
่ นเทศนา ท่านได้กระทำแล้วอย่างจริง จัง พระภิกษุ
โดยทั่วไปมักจะพูดเล่นพูดหัวพูดให้โยมติดอกติดใจ แต่ว่าท่านอาจารย์เวลาเปิดมิติ
แห่ง การเทศนานั้น บางทีเ ราใจเต้น ระทึก กลัวท่า นจะพูด อะไรที่เ ราไม่อ ยากได้ย ิน
ซึ่งเป็นนิสย
ั ของเรา ที่ไม่อยากให้ใครมาเจาะแทงเข้ามาในหัวใจของเรา เหมือนกับ
ว่าน้องสาวหรือเพื่อนบอกเราว่า เธอมันโง่ เราจะไม่ช อบทั้ง ๆ อาจจะเป็น เรือ
่ งจริง
บทบาทของท่านอาจารย์สวนโมกข์นบ
ั ตั้งแต่วน
ั แรกของการตัง้ สวนโมกข์ และปีนั้น
เป็นปีประเดิมของการชิงชัยความเป็นผู้นำทางปัญญา
ประเทศนี้น บ
ั ตั้ง แต่ร าชอาณาจัก รสุโ ขทัย ซึ่ง ปกครองด้ว ยระบบพ่อ เมือ ง
บิดาปกครองบุตร จนกระทั่งอยุธยา ด้วยระบบเทวสิทธิ์จนกระทั่งรัตนโกสิน ทร์ด้วย
ระบบสมมติเทพ หรือกินรวมไปถึงสมัยศรีวิชัยด้วยแล้วนับ เวลาได้ประมาณ ๑,๐๐๐
ปีเ ศษ หนึ่ง พัน กว่า ปี ที่อ ำนาจเด็ด ขาด ศูน ย์ร วมของอำนาจอยู่ใ นกำมือ ของพระ
มหากษัตริย์ในรูป หนึ่งรูป ใด ปีพ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นปีท่ป
ี ระเทศเรามีป ระสบการครั้ง ใหม่
คือช่วงแห่งการโอนถ่ายอำนาจรัฐ จากการศูนย์รวมไปสู่คณะราษฎร์ สิ่งนี้ถ้าฐานะ
ของผู้ร ับ รู้เ ป็น นัก เรีย นนอก เช่น นายทหารที่เ คยไปเรีย นฝรั่ง เศสก็ไ ม่แ ปลกอะไร
เพราะเขารู้ว่าอำนาจตกถึงมือประชาชนได้ เขามีประสบการณ์ในการปฏิวัตเิ ปลี่ยน
แปลงแล้ว แต่ผ้ท
ู ี่ไม่เ คยไปเรีย นเมืองนอกอย่า งท่านอาจารย์สวนโมกข์น ั้น นับเป็น
สิ่งใหม่ทเี ดีย ว และผมเชื่อว่า ผู้ท ี่ม ีพ ลัง สร้า งสรรค์ ซ่อ นอยูใ่ นตัว ในช่ว งนั้น คงเกิด
การเคลื่อนไหวในกระแสความรู้สก
ึ นึกคิด ว่ามันอะไรกันนี่ ที่ภาษาโรมันเขาว่า โค
วาดิส แปลว่าจะเอาทางไหนกันแน่ เมื่ออำนาจที่เ คยอยู่ในมือ ของพระมหากษัต ริย์
ถูกโอนถ่ายไปสู่คณะราษฎร์ซ่งึ เป็นอะไรก็ไม่รู้ในความรับรู้ของคนไทยทั่วไป ดังนั้น
เองผู้ท ี่ม ีพ ลัง อยู่ใ นตัว จำต้อ งแสวงหาความจริง ด้ว ยเหตุผ ลข้อ นี้ก ระมัง ที่ม หา
เงื่อ มซึ่ง อยู่ใ นวัย ท้า ทายทางภูม ป
ิ ัญ ญาและการค้น หานั้น นำสวนโมกข์เ ข้า สู่ย ค
ุ
แสวงหาหลักธรรมจากพระคัมภีรป
์ ฎ
ิ ก และการปฏิบต
ั ต
ิ นเสมือนแปลกประหลาด พึ่ง
ตนเองในกระแสธรรมชาติในช่วงชิงชัยความเป็นผู้นำทางปัญญานั้น
ชื่อของสวนโมกขพลาราม บอกว่า เป็นอารามสวนป่าที่ให้พลังต่อวิมุติ นี่คือ
จิตดวงแรกที่ท่านตั้งปณิธานไว้ ผมเชื่อว่าถึงปัจจุบันนี้ปณิธานอันนี้ได้บ รรลุถึงตาม
ที่ท่านตั้งไว้แล้ว ตามระดับ ของท่าน ผมไม่ได้ใช้ป ระโยคว่าดีที่สุดในโลก ไม่มีใคร
ทัดเทียม ไม่ใช่อย่างนั้น จุดนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะได้เข้าใจอุปนิสัยของท่าน ก็ค ือท่าน
เป็น คนจริง และก็จิตดวงใดตั้งไว้แล้ว ก็ตอ
่ สู้เ พื่อ รัก ษาจิต ดวงแรก ที่ต้งั ปณิธ านไว้
ให้บรรลุเป้าหมายให้ได้
ครั้งหนึ่ง ผมเคยเรีย นถามท่าน เมื่อสมัย ผมเองยัง เป็น นัก บวช ด้วยความท้อ
แท้ระอา หรือจะพูดว่าเบื่อหน่ายพรหมจรรย์ ว่าการบวชช่างเต็ม ไปด้วยระเบีย บกฎ
เกณฑ์มาก ผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ชอบธรรมะ แต่ว่าเมื่อต้องปฏิบต
ั ิ ต้องควบคุมตัว
เอง ต้องอดกลั้นนี่ มันลำบากมาก เราชอบธรรมะ แต่ไม่ชอบระเบียบอะไรที่มน
ั บีบ
คั้นมากเกินไป ผมสอบถามท่าน ด้วยความเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของท่าน ท่าน
กลับ ให้ค ำตอบเสมือนที่พระพุทธเจ้า ให้ค ำตอบกับ พราหมณ์ ซึ่ง เข้า ใจผิด ในทางดี
ต่อ พระองค์ อาจารย์ท ่า นบอกว่า เปล่า ผมไม่ไ ด้แ ข็ง แกร่ง อะไร ผมคิด จะสึก ตั้ง
หลายครั้ง นะ คุณ รู้ห รือ เปล่า นี่เ ป็น การบอกอะไรบางสิ่ง ทีต
่ รงไปตรงมา สัต ย์ซ ื่อ
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ต่อ ความเป็น จริง ที่จ ริง ท่า นจะคุย โวทับ เสีย ก็ไ ด้ว ่า ท่า นแกร่ง ซึ่ง ผมก็เ ชื่อ อยู่แ ล้ว
เช่น เดียวกับ ที่พราหมณ์ค นหนึ่ง ถามพระพุท ธเจ้า ว่า พระองค์เ ป็น สัพ พัญญู ตลอด
ทุกขณะไหม คือรู้แจ้งอะไรทุกอย่างไหม แทนที่พระพุทธเจ้าตอบว่าใช่ ท่านบอกว่า
เปล่า ท่า นบอกว่า ตถาคตไม่ไ ด้เ ป็น สัพ พัญ ญู รู้แ จ้ง เห็น จริง ตลอดทุก ๆ ขณะ
พราหมณ์ก ย
็ งั คิด เข้า ข้า งว่า ก็แ ล้ว ทำไม เมื่อ ถูก ถามปัญ หาคราวไร พระองค์ท่า น
ตอบได้ทัน ทีร าวกับ ว่า รู้อยูแ
่ ล้ว ล่ว งหน้าเล่า ? พระพุท ธเจ้า ท่า นทรงอธิบ ายว่าเนื่อ ง
จากจิต ท่า นบริส ุท ธิ์ เมื่อ โน้ม ไปสู่ป ญ
ั หาๆ ก็แ ตกออก เนื่อ งจากมนุษ ย์เ รานั้น มีอ า
สวะห่อหุ้ม ดังนั้นมีความเชื่องช้าทางภูมิปัญญา ปัญญาไม่แล่น ส่วนพระพุทธเจ้าผู้
บริส ุทธิ์น้น
ั ก็ไม่ได้รู้คำตอบอยู่ลว
่ งหน้า นี่คือบุค คลที่มีเ กีย รติในตัวเอง ในบรรดาผู้
นำในทางจิต วิญ ญาณ มีพ ระองค์เ ดีย วทีโ
่ ดดเด่น ในความสัต ย์ซ ่อ
ื ต่อ เพื่อ นมนุษ ย์
ไม่อ ้างตัว ว่า เป็น เทพเจ้า ไม่อ้า งเรื่องอะไรทั้ง สิ้น แม้แ ต่วา
่ ไม่อ ้า งตัว เองเป็น ประตู
ธรรมซึ่งทุกคนต้องเดินผ่าน นั่นเป็นเกียรติยศในความสัตย์ซื่อ
ท่า นอาจารย์ส วนโมกข์ก ็ม ีจ ริย าอย่า งนั้น ท่า นบอกอะไรตรงๆ และสาเหตุ
ของการคิด จะสึก ก็เ ป็น เรื่อ งน่า ขบขัน ทั้ง สิ้น คือ เห็น คนเขาถือ ปืน มายิง นกในวัด
ท่า นเล่า ว่า ผมนึกสนุก อยากจะไปหาปืน สัก กระบอก ยิง นก มัน บอกถึง จิต ที่ซ ุกซน
คิดนึก แต่แล้วนั่นเป็นเพียงรูป ของความคิด ที่ผา
่ นเข้ามา ส่วนสิ่งอืน
่ ที่ย่งิ ใหญ่ก ว่า ดู
แลครอบงำไว้ไ ด้ สิ่ง ที่ย ิ่ง ใหญ่ก ว่า นั้น ผมคิด ว่า เราน่า จะเรีย กว่า บารมี ในความ
หมายที่แ ท้จ ริง ของพุท ธศาสนา ไม่ใ ช่ใ นความหมายของความเป็น เจ้า พ่อ หรือ
อันธพาล ซึ่งเรานำมาใช้ผิดๆ เสียแล้ว ปวงพระศาสดาในอดีต ไม่ว่าเป็นศาสดาที่ยงิ่
ใหญ่ห รือ ศาสดาพยากรณ์ ซึ่ง เป็น ศาสดาที่ม าเพื่อ ป่า วประกาศท้า ทายอำนาจรัฐ
ต่างๆ นั้น น่าจะมีอป
ุ นิสัยหนึ่งก็คือความเป็นบุรุษชาติอาชาไนย เมื่อปฏิบัติแล้วก็ตอ
่
เนื่องไม่ห ยุดหย่อ น สำหรับเราท่านผูม
้ บ
ี ุญ คือ ได้พบพระพุทธศาสนา ได้พ บครูบ า
อาจารย์ท่ด
ี ี แต่เ ราอาจจะด้อยในทางวาสนาที่จะได้ทำการกุศลใหญ่หลวงก็ไ ด้ คือ
เรามีบุญแต่วา
่ บารมีไม่หนุน ผมคิด ว่าคนโบราณผูเ้ ป็นสัต บุรษ
ุ ของไทย เขาพูด เขา
คิดดีมาก ท่านคงได้ยินคำว่า "บุญพาวาสนาส่ง" ใช่ไหมครับ คือ "บุญพาวาสนาส่ง"
การไปพระนิพพานนั้น ต้อ งอาศัย บุญและวาสนา บุญ มีห ากแต่บ ารมีไ ม่ถงึ เขาพูด
อย่างนี้
ที่จ ริง แล้ว ผมต้อ งออกตัว ไว้ก ่อ นว่า ในการพูด ถึง ใครคนใดคนหนึ่ง ให้ถ ูก
ต้องบริบูรณ์น้น
ั เราทำได้ยาก
ผมเองเมื่อ ต้อ งพูดเกี่ย วกับ พระเดชพระคุณท่า นอาจารย์ส วนโมกข์น ั้น ตะ
ครั่น ตะครอทีเ ดีย ว เพราะไม่ร ้จ
ู ะพูด ออกรูป ไหน ตั้ง ท่า จะพูด ในเชิง วิช าการ คิด
ทบทวนไปทวนมาคิดว่า มันอาจจะมีประโยชน์ แต่ว่าผู้อื่นคงพูดได้ดีกว่าผมแน่ ดัง
นั้น ก็ค ิด ว่า ช่ว งหนึ่ง ผมใช้ช ว
ี ิต ร่ว มกับ ท่าน ในช่ว งก่อ นหน้า ที่โ ลกจะขานรับ และ
ช่ว งหลัง จากโลก หรือ ประเทศชาติ หรือในเอเชีย นี้ ขานรับ ท่า นแล้ว น่า จะมีเ รื่อ ง
เล่า สู่ก ัน ฟัง ได้ สำหรับ ผมนั้น ไม่ว า
่ โลกจะขานรับ ท่า นหรือ ไม่ข านรับ ท่า นยัง เป็น
ท่านอาจารย์เ หมือนเดิม เป็นร่มโพธิ์รม
่ ไทร และไปผ่านสวนโมกข์ที่ไหนก็แวะเข้า
ไปนั่งถามปัญหาเรื่อยไป โดยไม่ไ ด้รู้สึกว่า ท่านยิง่ ใหญ่ หรือท่านเป็นยักษ์ใ หญ่ใน
วงการพุทธธรรมอะไร ผมคงจะต้องนำเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ มาเล่า แทนที่จะเป็นวิช า
การ แต่นั่นย่อมหมายถึง ว่าเป็น อัต วิสย
ั ของผมด้วย เพราะว่าผมเป็นผู้เล่า มีขอ
้ เท็จ
จริงอันหนึ่งที่มีคนกล่าวกันว่า เมื่อนักเขียนเล่าอัตประวัติของตัวเองแล้ว จะมีค วาม
จริงน้อยกว่าเรื่องที่เขาแต่งขึน
้ เสียอีก เพราะเขาได้วางกลไกป้องกันตัวไว้หลายจุดที
เดีย ว ผมเองไม่ใช่น ัก เขีย น แต่ว่าจะเล่า เพื่อ ท่านจะได้ข า
่ วสารเกี่ย วกับ บุค ลิก ภาพ
อุปนิสัย ชีวต
ิ ส่วนตัว และการทดลองความจริงของท่าน ...
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๒
มีคนเคราะห์รา
้ ยไม่ใช่น้อยที่ลงไปสวนโมกข์ แล้วไปเห็นอากัปกิริยาของท่าน
แล้ว เข้า ใจไม่ไ ด้ เช่น เลีย
้ งไก่เ ต็ม วัด หรือ เลี้ย งปลารอบกุฏ ิ หรือ เลีย
้ งสุน ัข พัน ธุ์ด ี

อาจจะเข้าใจผิดว่า แหม ท่านรักสวยรักงาม หรือเป็นอยู่ย่งิ กว่าคฤหัสถ์ผ้ม
ู ั่งคั่งเสียอีก
โดยข้อเท็จจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้น ข้อเท็จจริงคือ ท่านอาจารย์นั้นอุทศ
ิ เวลาช่วง
หนึ่ง นั้น สำหรับแปลพระคัม ภีร ์ แล้วผมจำได้ถงึ วันคืน ทุก ข์ย ากของท่า น บิณ ฑบาต
ท่า นออกบิณ ฑบาตรับ ข้า วสวยจากชาวบ้า นพร้อ มกับ น้ำ แกง เพื่อ ให้ฉ น
ั แล้ว มีแ รง
นั่งแปลคัม ภีรท
์ ี่เ ราอ่านกันแพร่ห ลายนั้นเกิด จากวิธก
ี ารอัน นี้ เมื่อช่วงไหนที่แปลถึง
คำพูด ของพระพุท ธเจ้า ในบาลีวา
่ ตถาคตเป็น ไก่ผ้พ
ู ่ท
ี เี่ กิด ออกจากฟอง เจาะฟอง
ออกมาก่อน ท่านอาจารย์นั้นก็เลี้ยงไก่ ท่านเลี้ยงเพื่อจะดูสิ่งเหล่านี้ ไก่ออกลูกออก
หลานเป็น ร้อยๆ ตัว ทีนี้คนไม่เ ข้าใจคิด ว่า แหม ท่า นรักสวยรัก งาม เลี้ย งสัต ว์เ ลี้ยง
สวยๆ งามๆ แม้แ ต่เ รื่อ งสุน ัข หลายกัณ ฑ์ท ีเ ดีย วของเทศนาล้ว นออกมาจากการ
สังเกตชีวต
ิ ของสุนัข เช่น ศัพท์สำนวน "ยกหูชูหาง" ก็คอ
ื สุนข
ั เวลาจะกัดกันเนื่องจาก
แย่งชิงความสำคัญต่อกันและกัน
ผมได้เ กริ่น แล้วว่าช่วงปี ๒๔๗๕ นั้น เป็นช่ว งชิง ชัย ความเป็น ผูน
้ ำทางปัญ ญา
ไม่วา
่ อาจารย์ป รีดี หรือแม้แต่คนแผลงๆ อย่างนายนริน ทร์ กลึง (นรินทร์ ภาษิต ) ก
ตาม นั่นเป็นปฏิกร
ิ ย
ิ าในช่วงโอนถ่ายอำนาจรัฐ ซึ่งแต่ละคนไม่แน่ใจว่าอะไรจะเกิด
ขึ้นในสังคมนี้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ใหญ่มาก ท่านอาจารย์ก็เหมือนกัน ดังนั้นความเชื่อ
มั่นในตัวเองของท่านเป็นเหตุให้คน
้ พระคัมภีร์ จากความรู้ภาษาบาลีในแค่เปรียญ ๓
สอบตกเปรีย ญ ๔ ซึ่ง ต่อ มาภายหลัง ท่า นไม่ย อมรับ ว่า ท่า นตก ท่า นบอกผมว่า
กรรมการต้องตรวจผิดแน่ๆ
ในช่วงของชิงชัยความเป็นผูน
้ ำทางปัญญานัน
้ เอง ที่ได้เพาะสร้างบุคลิกภาพ
แปลกประหลาด ท่านคงได้ยน
ิ ข่าวนะครับว่า ผู้คนรอบสวนโมกข์เก่า คือวัดตระพังจิก
ถือ ว่า มีพ ระบ้า รูป หนึ่ง ไปอยู่ ไม่ค อ
่ ยพูด พูด น้อ ย ถ้า ท่า นเทีย บภาพกับ ปัจ จุบ น
ั นี้
ท่า นเรีย กตัว ท่า นเองว่า หมาบ้า หรือ สุน ัข ปากร้า ย ช่ว งของการเปลี่ย นแปลง
บุคลิกภาพจากความเงียบขรึม สุขุม ลุ่มลึก นิ่ง สงบ ไม่พด
ู มาสู่การแสดงออกอย่าง
ตรงไปตรงมา และแรงกล้า หรือถึงขั้นที่บางคนอาจจะเห็นเป็นเรื่องก้าวร้าวต่อโลก
และต่อสัง คม ช่วงการเปลี่ยนบุคลิก ภาพอันนี้ ถ้า เรามองที่ทา
่ น เราอาจจะมองใน
แง่ลบว่าท่านเปลี่ยนไปมาก ผมเองเคยมองผิดไป เดี๋ยวนี้ผมมองใหม่แล้ว ผมมองว่า
ปฏิกิรย
ิ าของท่านก็เป็นสิ่งสะท้อน เป็นดัชนีชี้บง่ ถึงสังคมไทยซึ่งฟอนเฟะได้ส่วนกันที
เดียว ท่านรุนแรงขึ้นทุกที จนกระทั่งเรียกตัวเองว่าสุนข
ั ปากร้าย คนที่ขวัญอ่อนเกิน
ไป เมื่อไปเจอท่านเข้าลำบากแน่ หลายครั้งหลายหนที่ป ฏิกร
ิ ิยานั้นแสดงออกอย่า ง
ตรงไปตรงมา จนผู้ที่ไม่คอ
่ ยคุ้นกับวิถท
ี างเช่นนี้รับไม่ได้และไม่ไปที่นั่นอีกเลย
ท่านอาจารย์เ คยถูกโจมตีใส่ร้ายป้ายสีอย่างรุน แรงว่าเป็นพวกมหายาน เรา
ถือ กัน ว่า พวกมหายานเป็น พวกนอกรีต โปรดอย่า เข้า ใจเช่น นั้น มหายานนัน
้ เป็น
ยานที่สูงส่งทีเ ดียว ถ้าเราศึก ษาเข้า แล้วเราจะพบว่า ทุก สิ่งที่ห ิน ยานมี มหายานก็ม ี
การแบ่งเป็นมหายาน หินยานนั้นเกิด จากสภาพแวดล้อ มทางสัง คม ไล่ล ำดับ บริบ ท
เรื่อยเท่านั้นเอง ดังนั้นผูท
้ ่ม
ี ีจต
ิ ใจเปิดกว้างอย่างท่านอาจารย์นั้นท่านไม่ยอมหยุดอยู่
เฉพาะหินยาน ศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ระเบียบกฎเกณฑ์ทเี่ ราจะสร้างขึ้น
เองได้ เราต้องศึกษาเข้าไปสู่รากเหง้าที่มาของพระวัจนะที่แท้จริงนั้น
จุดเด่นของวิถีทางของท่านอาจารย์ก็คอ
ื ท่านไม่เ พียงเข้าใจโลกแห่ง
การแปรเปลี่ยน ท่านเข้า ใจชัดว่าทุก สิ่งทุก อย่างต้องเปลี่ยนแปลง แต่มบ
ี างพวกบาง
เหล่าหรือ ว่า บางท่า น อาจจะเข้า ใจเฉพาะลัก ษณะซึ่ง แปรเปลี่ย นที่เ รีย กว่า อนิจจัง
แต่ไ ม่เ ข้าใจลัก ษณะของการสืบ ต่อ ของพระพุทธศาสนาก็ไ ด้ สำหรับ ท่า นอาจารย์
นั้น ท่า นเข้า ใจทั้ง ๒ ด้า น การให้ค วามหมาย บทสวดมนต์แ ละคำนิย ามใหม่ พิธ ี
กรรมต่างๆ ท่านรู้วา
่ ถึงเวลาแล้วที่ตอ
้ งเปลี่ยน เพื่อให้เข้ากับสังคมซึ่งเปลี่ยนแปลงไป
ภายใต้การพัฒนาอันมีเทคโนโลยีเป็นใหญ่ หรืออะไรก็สุดแท้ แต่พร้อมกันนั้นท่าน
ไม่ไ ด้ล ะทิ้ง แก่น สารของอดีต ครั้ง หนึ่ง ท่า นพูด กับ ผมว่า ที่จ ริง สิ่ง ที่ผ มสอนนี้
สามารถตั้ง นิก ายใหม่ไ ด้ แต่ผ มจะไม่ท ำ ด้ว ยความเคารพในพระพุท ธเจ้า ก็ด ี

็
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เคารพในปราชญ์ค รั้ง อดีต ท่า นเป็น คนสุภ าพอ่อ นโยนยิ่ง แต่ภ าพที่อ อกมาล้ว น
แล้ว แต่ท ำให้ร ้ส
ู ก
ึ ตรงกัน ข้า ม บางคนสั่น หน้า ส่า ยหน้า เพราะว่า คำพูด ซึ่ง ตรงไป
ตรงมา ค่อนข้างก้าวร้าว นี่คือสิ่งที่ผมพยายามที่จะเล่าให้ฟงั ถึงช่วงแห่ง การเปลี่ยน
บุคลิกภาพของท่าน มันสะท้อนถึงสังคมไทย ซึ่งหันเหและสับสน ข่ายญาณของท่าน
ผูน
้ ้ห
ี ากใครติดตามวาทะของท่านมาตลอด จะพบว่าท่านรูท
้ น
ั โลก, ชีวิต ท่านไม่ใช่
เป็น ภิก ษุท่อ
ี ยู่ป่า แล้วศึกษาพระคัม ภีร์ พูด โวหารแบบพระเทศน์บ นธรรมาสน์ แล้ว
ไม่รอ
ู้ ะไรเลยเกี่ยวกับสังคมการเมือง
ประมาณช่วงหลังปี ๒๕๐๐ ที่เรียกกันว่ากึ่งพุทธกาล องค์การสหประชาชาติ
ได้ป ระจัก ษ์แ จ้ง ขึ้น มาว่า ปัญ หาเรื่อ งการทวีข องประชากร จะเป็น ปัญ หาหลัก ใน
อนาคต อาหารจะไม่เ พียงพอ จึงเกิดโครงการใหญ่ซ่งึ เรียกว่า ปฏิวัตเิ ขียว ในช่วง
นั้น เป็น โครงการซึ่ง ทุก คนปลาบปลื้ม กัน มาก จนกระทั่ง ผู้ท ี่ค ้น คิด ยาปราบแมลงที่
เรีย ก ดีด ท
ี ี นั้น ได้ร ับ รางวัล โนเบล เพราะค้น พบกัน ว่า แมลงทำลายปริม าณของ
อาหารไป ดังนั้นถ้าจัดการกับแมลงได้แล้ว อาหารก็จะพอเพียงกับจำนวนประชากร
ซึ่งทวีข้น
ึ อย่างน่ากัง วล เดี๋ยวนี้เราะประจักษ์ชัดว่าปัญหาเรื่องดีดีทน
ี ั้น มันทำท่าจะ
ฆ่า มนุษย์เ อาเสีย แล้ว การปฏิว ัตเิ ขีย วครั้ง นัน
้ ไม่ใ ช่ค ำตอบ เรารู้ก ัน แล้ว ว่า มัน เป็น
ปัญหาหนัก ช่วงนั้นผู้ค้นพบดีดีทีนั้น ในฐานะเป็นนักวิชาการนั้นสัตย์ซ่อ
ื ต่อวิชาการ
ก็ไ ด้ร บ
ั รางวัล โนเบลไป ไม่ม ใี ครสงสัย ในด้า นลบของการใช้ด ด
ี ท
ี ี แต่ก ็ห าได้พ ้น
ข่า ยญาณของท่า นอาจารย์ส วนโมกข์ไ ปได้ไ ม่ ในช่ว งที่โ ลกกำลัง ปลาบปลื้ม กับ
ปฏิว ัต ิเ ขีย ว อาจารย์ท ่า นประณามอยู่ต ลอดเวลา คือ ท่า นระแวงว่า สิ่ง นี้ม ัน จะนำ
อะไรมาสู่ม นุษ ย์กไ
็ ม่รู้ เดี๋ยวนี้เ รารู้กัน แล้ว ครับ ว่า ทุก วัน เรากิน สารพิษ เข้าไปมาก
มาย
ในช่วงที่ทา
่ นกำลังต่อสู้และกำลังปรับเปลี่ยนทั้งทัศนะและบุค ลิกภาพนัน
้ เอง
เป็น ช่วงซึ่งมีปญ
ั หากับ สถาบันสงฆ์ม าก สถาบัน สงฆ์ค ่อนข้างรัง เกีย จพระหนุ่มรูป นี้
เพราะมีความคิดแปลกประหลาด พูด อะไรไม่เ หมือ นเพื่อ น โจมตีพ ระพุท ธรูป ว่า
เป็น ภูเ ขาแห่ง พุท ธธรรม แต่ว ่า โดยข้อ เท็จ จริง แล้ว นั้น ท่า นอาจารย์เ ป็น คนซาบซึ้ง
ในพระพุทธรูปมาก ผมบอกได้เ ลย บางครั้งนั่งคุยกับผมเป็นชั่วโมง เรื่องความงาม
ของพระพุท ธรูป นั่น คือ อีก ด้า นหนึง่ ซึ่ง ละเอีย ดอ่อ นและลุ่ม ลึก แต่ส ่ว นที่ท ่า นต้อ ง
แสดงออก ก็เ พราะว่าเป็นปฏิกร
ิ ย
ิ าต่อคนทั่วไปที่ยึดถือพระพุทธรูปราวกับ เป็นเจว็ด
นั่นเอง ไม่ได้มองไปสู่สัญลักษณ์แห่งการตรัส รู้ เหนือเศียรพระพุทธรูปมีส่งิ พวยพุ่ง
ขึ้นไปข้างบนเรียกว่า ประภามณฑลหรือศิรประภา เป็นสัญลักษณ์ของการตรัสรู้อัน
สมบูรณ์ พระพุทธรูปไม่ใช่รป
ู เคารพ แต่เป็นสัญลักษณ์ของมณฑลธรรมอันโชติชว
่ ง
มีเ รือ นแก้ว เรือนแก้วหมายถึง โพธิป ก
ั ขิย ธรรม ความใส่ใ จในเรื่อ งความงามและ
ศิลปะต่างๆ ของท่านอาจารย์มีอยู่อย่างมาก อาจจะไม่มใี ครได้รบ
ั ทราบว่า ท่านร้อง
เพลงไทยได้ม ากหลายเพลง จำได้ม าก แต่บทบาทที่แสดงออกต่อ สัง คม ดูต รงกัน
ข้าม
ผมให้ข อ
้ สัง เกตว่า วัฒ นธรรมนี่จ ะมี ๒ ลัก ษณะเสมอไป คือ สิ่ง ทีเ่ ราแสดง
ออกสู่สาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องของการรู้จักกาลเวลา สถานที่ โอกาส และบุคคล แต่
ลึกๆ ในส่วนตัวของท่านนั้น เราจะพบอีกหลายแง่มุมทีเดีย ว คณะสงฆ์เ คยตั้งข้อ รัง
เกีย จกับ ท่า น มีพ ระเถระน้อ ยรูป มากที่เ ข้า ใจท่า น ผมจะระบุถ งึ ได้ส ก
ั องค์ห นึ่ง คือ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) วัดเทพศิรินทร์องค์หนึ่ง ที่รักและเข้า
ใจท่า นอาจารย์ม าก สมเด็จ พระสัง ฆราชที่อ ยู่ท ี่ว ัด เบญจฯ ถึง กับ เรีย กท่า นเข้า
กรุง เทพฯ แล้ว สั่ง ห้า มสอนพุท ธศาสนา โดยเฉพาะเรื่อ งไม่ย ด
ึ มั่น ถือ มั่น ท่า น
อาจารย์กบ
็ ่นให้ฟังว่า ที่จริงผมก็ไม่ควรสอนจริงๆ ด้วย เพราะว่ามันอันตราย แต่ว่า
ท่านบอกว่า ผมเป็นคนดื้อ ถ้าสิ่งไหนถูกแล้วผมจะดื้อทันที นี่คือนิสย
ั ของท่าน ท่าน
ก็สอนจนได้และสอนจนกระทั่งวันสุดท้าย
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แต่แล้วในช่วงฉัฏฐสังคายนา คือ การสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ ๖ ซึ่งจัด
ขึ้น ที่ป ระเทศพม่า พระภิก ษุเ งื่อม ซึ่งถูกรัง เกีย จจากคณะสงฆ์น ั้น กลับ เป็น ตัวแทน
ของคณะสงฆ์ไ ทย ไปประชุม ระดับ นานาชาติท ่น
ี ั่น ทั้ง นี้เ พราะว่า นายกรัฐ มนตรี
ของพม่าเวลานั้นคือ อูนุ ผู้ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนามาก ระบุผ่านคณะสงฆ์ข อ
ให้เ อาพระรูป นี้ไ ปประชุม มัน เป็น เสีย อย่า งนี้ เหมือ นคำพูด ในพระคัม ภีร ์บ อกว่า
พระศาสดาจะไม่ป ระสบความสำเร็จ ในท้อ งถิ่น ของตัว ผมไม่ไ ด้ห มายถึง ท่า น
อาจารย์เ ป็น ศาสดา แต่ผ มคิด ว่า บุค ลิก ภาพของท่า นนั้น คล้า ยคลึง กับ ศาสดา
พยากรณ์ในครั้งอดีต ผมหวังว่าคงเข้าใจความหมายของคำว่า ศาสดาพยากรณ์ ที่
เรีย กว่า Prophet ศาสดาพยากรณ์ท ั้ง หลาย ล้ว นต้า นอำนาจรัฐ ต้า นความชั่ว และ
พยากรณ์หายนภัยอันเกิดแต่การปฏิบต
ั ิอสัตย์ธรรม ของปวงผูน
้ ำและผู้สนับสนุน
ท่านอาจารย์นั้น แม้จะอยู่ในฐานที่เป็นปราชญ์อยู่ในความทรงจำในช่วงหลัง
ของสังคมไทยแล้วก็ตาม แต่ท่านยังเอ่ยถึงบุคคลที่ทา
่ นเคารพด้วยจิตใจบ่อยครั้ง ผม
คิดว่ามีบุคคลอยู่ ๒ คน ที่มีอิทธิพลเหนือชีวิตของท่าน คนแรกนัน
้ เป็นเจ้า คือสมเด็จ
กรมพระยาดำรงราชานุภ าพ ท่านพูดถึงบ่อย ถึงความมีจริยาวัตรอันงดงาม ความ
เป็นนักปราชญ์ ความศรัทธามั่นในพุทธศาสนา แม้สึกจากพระไปแล้วก็ยังเอาบาตร
และจีว รเก็บ ไว้เ ป็น เครื่อ งเตือ นตนอะไรเหล่านี้ ซึ่ง ท่า นพูด ถึง ในแง่ด บ
ี อ
่ ยมาก นั่น
เป็นไปได้ทเี ดียวที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้เป็นต้นแบบให้ท่านในช่วง
หนึ่ง เพราะท่านยังหนุ่มน้อยอยู่มากเมื่อสมัยที่สมเด็จกรมพระยาดำรงฯ เสด็จลงไป
ศึกษาและรวบรวมวัตถุโบราณทางใต้
บุค คลที่ส อง เป็น คนที่ส ำคัญ และยิ่ง ใหญ่ท ี่ส ด
ุ ในชีว ต
ิ ของท่า น มีอ ท
ิ ธิพ ล
เหนือชีวิตของท่านอย่างมากก็คือ มารดาของท่านเอง บุคลิกภาพบางอย่างเกิดจาก
แม่ของท่า น เช่น ท่า นเล่าว่า แม่ข องท่า นนั้นเป็น คนละเอีย ดอ่อ น เมื่อใช้ให้ทา
่ นหุง
ข้าวแล้ว เห็นนั่งเฝ้าไฟนั่งดูหม้อเดือด แม่ท่านจะเตือนบอกว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่
ใช้ทำอะไรได้อก
ี ตั้งหลายอย่าง ทำไมไม่ทำล่ะ เราจะเห็นว่า นิสัยส่วนนี้ทา
่ นติดมา
จากมารดาของท่าน แล้วท่านเองก็สารภาพว่า ผมสู้นอ
้ งชายไม่ได้ ครูธรรมทาสนั้น
ละเอีย ดอ่อนกว่าท่า นมาก ชาวไชยาโดยเฉพาะที่ต ลาดนั้น เลื่อ มใสครูธ รรมทาส
มากกว่า ท่า นอาจารย์ส วนโมกข์ มีค นพูด กัน ว่า ท่า นอาจารย์ส วนโมกข์น ่า จะเป็น
อุบ าสก แล้วครูธรรมทาสน่าจะเป็น พระมากกว่า ทั้ง หมดนี้อ ย่า ถือ สาคำพูด ก็ใ คร
คิดอย่างไรก็พด
ู กันไป .....
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นับ ตั้งแต่เรารับ พุทธศาสนาฝ่า ยเถรวาทจากลัง กาเข้ามา แล้วสืบ สานกัน กิน
เวลาได้ประมาณ ๘๐๐ ปีเศษ ปรากฏการณ์เช่นนี้นบ
ั เป็นสิ่งแปลก ในยุโรปหรือที่อื่น
เมื่อรับ ศาสนาหนึ่งศาสนาใดแล้ว กิน ช่ว งเวลาไม่เ กิน ๓๐๐ ปี ก็ถงึ ยุค มืด คือยุค ไร้
ศาสนา แต่สำหรับประเทศไทย นีเ่ ป็นเรือ
่ งแปลกประหลาดเมื่อรับพุทธศาสนาเข้ามา
แล้ว ตั้งมั่นอยู่ได้อย่างต่อเนื่องเหมือนต้น ไม้ทงี่ อกแทงรากลึกแผ่ก่งิ ก้า นกว้าง นับ
ตั้ง แต่พ ระราชอาณาจัก รสุโ ขทัย เป็น ต้น มา ยัง ไม่เ คยมีน ก
ั ปราชญ์ห รือ สมณะรูป
หนึ่งรูปใด ที่กล้าตีความพระพุทธวัจนะอย่างตรงไปตรงมา และอย่างเข้มข้นและจริง
จัง ถ้าจะให้ผมพูดโดยส่วนตัวก็คือ มีท่านอาจารย์ส วนโมกข์น ี่แ หละครับ ที่เ ป็น คน
แรกในประวัต ิศ าสตร์อ น
ั ยาวนานของประเทศนี้ นัก บวชทั่ว ๆ ไปในลำดับ ของ
ประวัติศ าสตร์ใ นห้วงเวลาในอดีต เขาจะถ่อมมากต่อ การเทศนา รูป แบบของการ
เทศนาบนธรรมาสน์ท ่า นจะพบว่า เมื่อ พระภิก ษุข ึ้น นั่ง บนธรรมาสน์แ ล้ว ได้รบ
ั การ
อาราธนาแล้วก็ต้งั นะโม ตัสสะ แล้วตั้งนิกเขปบท คือบทย่อเอาพระพุทธวัจนะที่เป็น
บาลีข ้น
ึ ตั้ง แล้ว ก็จ ะแสดงความถ่อ มว่า ณ บัด นี้อ าตมาภาพจะแสดงธรรมเทศนา
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่ได้ว่าเอาเองนะ คล้ายๆ ทำนองนั้น ไม่กล้าแตะ
ไม่ก ล้า ใช้ความรู้ส ก
ึ ที่ซ าบซึ้ง หรือ ความรู้ส ก
ึ ที่อ อกมาจากเนื้อ ในของชีวต
ิ ของตัว
เข้าไปอธิบายสิ่งนั้น ดังนัน
้ พุทธศาสนาเถรวาทจึงแตกตัวออกในลักษณะของสถาบัน

มีลักษณะของทางวิช าการ พระพุทธศาสนาก็กลายเป็น รูปแบบหนึง่ ของวัฒ นธรรม
แทนที่จะเป็น วิถีท างของการทำให้เ ข้า ถึง และความดับ ทุก ข์ สมดัง เจตนารมณ์ใ น
เรื่องอริยสัจ ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอน ซึง่ ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว มันต้องเป็นวิถช
ี ว
ี ต
ิ
ไม่ใช่วถ
ิ ีแห่งวัฒนธรรม เราพบว่า บุคคลอาจจะมีท่าทีทางวัฒนธรรมสูง แต่เขาอาจ
จะไม่ได้จริงใจก็ได้ เหมือนเวลาฝรั่งมาเรา ก็รำไทยให้เขาดู ถึงเวลาจริงๆ เราก็ไม่
ได้อยู่ในวัฒนธรรมของเรา แต่เราแสดงออกวัฒนธรรมของเราเพียงเพื่ออวดว่าเรา
เป็นชาวพุทธเท่านั้น
สำหรับท่านอาจารย์ท่านไม่เ ป็นอย่างนั้น ด้วยความรู้ภาษาบาลีป ระการหนึ่ง
โดยการภาวนาอย่างต่อเนื่องเป็นประการที่สอง และอีกประการสำคัญมาก ซึง่ เป็น
บาทฐานที่ท ำให้ง านทั้ง หมดของท่า นอาจารย์ เกิด เอกภาพ และผิด แผกจาก
คณาจารย์องค์อ่น
ื ก็คอ
ื การใช้ชีวต
ิ ซึ่งแนบสนิทกับธรรมชาติ อันนี้ตราไว้ได้เลย ขีด
เส้น ใต้ต รงนี้ว า
่ ตลอดช่ว ง ๘๐๐ กว่า ปี รูป แบบพุท ธศาสนานั้น ค่อ นข้า งเป็น ราช
สำนักในบ้านเมืองเรา ค่อนข้างเป็นระเบียบ เป็นวัฒนธรรมที่สูงส่ง แต่ว่าอาจจะห่าง
ไกลวิถีทางแห่งธรรมชาติ
มีความนัยที่ลม
ุ่ ลึกอยู่อันหนึ่งในเรื่องนี้ในประเด็นนี้ก็ค ือ มนุษ ย์เ ราไม่เ พีย ง
เป็น ส่วนหนึ่งในกระแสธรรมชาติอัน ไม่ร ู้ส ิ้น สุด เท่า นั้น แต่ม นุษย์น ั้นยัง เป็น อัน หนึ่ง
เดีย วกับ ธรรมชาติด ้ว ย ข้อ อ้า งอัน นีผ
้ มอยากจะพูด ว่า สำคัญ มากตรงที่ว ่า เมื่อ
มนุษ ย์ค ิดว่า ตัวเองเป็น นายเหนือ ธรรมชาติ ในช่ว งที่ม นุษ ย์เ ลวร้า ยมนุษ ย์ก็ทำลาย
ธรรมชาติ เหมือนที่เรารู้กน
ั อยู่เวลานีว
้ า
่ เป็นวิกฤติการณ์แทบจะถาวรแล้ว ในช่วงที่
มนุษ ย์ม ีส ำนึก ขึ้นมาในฐานะทีเ่ ป็น ส่ว นหนึง่ ของธรรมชาติก ็จ ะเกิด การอนุรก
ั ษ์ จิต
แห่ง การทำลายและจิตอนุร ักษ์ นี่มันเป็นหยิน-หยางหมุนเวียน เมื่อถึง ยุค หนึ่ง เดี๋ย ว
เราก็เริม
่ ทำลายกันอีก เราบำรุงธรรมชาติพอสมบูรณ์ เราก็ลืมตัวเดี๋ยวเราก็ทำลาย
ส่วนการอยู่เหนือการทำลายและอยู่เหนือการอนุรก
ั ษ์ นี่สำคัญมาก ถ้าจะเป็นดั่งนั้น
ต้อ งเป็น ความรู้อ ีก ระดับ หนึ่ง ที่วา
่ มนุษ ย์เ ป็น หนึ่ง เดีย วกับ ธรรมชาติ ผมจะอ้า งคำ
สอนจางจื้อ ปราชญ์จ น
ี โบราณ ผมอาจจะออกสำเนีย งจีน ไม่ส มบูร ณ์ (ทั้ง ๆ เป็น
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หลานจีน แต่ไม่รู้ภาษาจีนเลย) จางจื้อพูดในนัยยะที่ลุ่มลึกว่า ทีต้อ
ี ืออัว
่ เป็งแซ ฟ้าดิน
กับอั๊วเป็นอันเดียวกัน บวงหมั๊วอืออั้วอือเจ๊กอุย อีกสรรพสิ่งกับอัว
๊ เป็นอันเดียวกัน นี่
เป็น ความนัย ที่ล ่ม
ุ ลึก มองโดยแง่ข องจิต วิญ ญาณแล้ว มนุษ ย์เ ป็น อัน เดีย วกับ
ธรรมชาติ มองนัยยะที่แบ่งแยก มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งในกระแสธรรมชาติ เช่นเดียวกับ
เรามองว่า น้ำแข็งเป็นส่วนหนึ่งของน้ำ เราก็มองได้ เพราะว่ามีก้อนน้ำแข็งลอยอยู่
ในน้ำ แต่วา
่ ธาตุแท้ของน้ำแข็งกับน้ำอันเดียวกัน เมื่อน้ำแข็งละลายหมดก็คอ
ื ธาตุนำ
้
วิถ ช
ี ว
ี ต
ิ ที่ท ่า นใช้ใ กล้ช ิด กับ ธรรมชาติ ผมคิด ว่า เป็น บาทฐานใหญ่ท ส
ี่ ่ง ผล
สะท้อ นอัน ยาวนานมาสู่ตว
ั ท่า นเอง สวนโมกข์ และสัง คมไทย และเป้า หมายของ
ท่านก็คือ โลกโดยส่วนรวม บันทึกที่สดใหม่มากของท่านอาจารย์ ช่วงที่อะไรเหล่า
นั้น ยิง่ ใหญ่ยิ่งกว่า บัน ทึกของเดวิด ธอโร่ เรารู้กน
ั ว่าเดวิด ธอโร่ ฤๅษีตนแรกของ
อเมริกันนั้นมีผลงานที่ย่งิ ใหญ่ แต่วา
่ บันทึกช่วงต้นของท่านอาจารย์ส วนโมกข์นน
ั้ มี
อะไรที่ลุ่มลึกกว่า บางทีท่านบันทึกถึงความเจิดจ้าของดวงจิตในขณะที่ภาวนาแล้วก็
เกิด ประสบการณ์ส ำคัญ ท่า นใช้ค ำว่า ราวกับ ว่า สิ่ง ที่ต าเห็น นั้น เป็น สิ่ง ไม่ใ ช่
ธรรมชาติหรือเหนือธรรมชาติ นั่นแสดงถึงการก้าวล่วงเข้าไปสู่มต
ิ ิท่แ
ี ปลกประหลาด
เรียกได้วา
่ เป็นประสบการณ์ทางดวงจิต แต่ว่านั่นไม่ใช่สาระที่น่าใส่ใจนัก เพราะว่า
แท้ท่จ
ี ริง นั้น การอยู่ใ กล้ช ิด ธรรมชาติน ั้น ให้ก ำเนิด ถ้อ ยคำอัน หนึ่ง สำหรับ ส่ว นตัว
ของผมแล้ว ถือว่าเป็นคำซึ่งได้ยินครั้งแรกในชีวต
ิ แล้วตรึงตาตรึงใจอยู่ไม่ร้ห
ู าย เมื่อ
ท่านพูดว่า การปฏิบัตธ
ิ รรมนั้นไม่ใช่อะไรอื่น คือการชำแรกตัวกลับ สู่ธรรมชาติอีก
หนหนึง่ นี่สำคัญมาก สำหรับผมแล้วเป็นถ้อยคำยิง่ ใหญ่มากทีเดียว เพราะว่ามนุษย์
เดินห่างจากธรรมชาติออกมา มนุษย์เมื่อสร้างอารยธรรมแล้ว อารยธรรมนั้นกลาย
เป็น อุป สรรคเป็น กำแพงกางกั้น เหมือ นที่ท ่า นทราบว่า คำว่า อารยธรรมในภาษา

อัง กฤษคือ คำว่า Civilization, Civil นี่แ ปลว่าพลเรือนก็ไ ด้ หรือ แปลว่า เมือ งก็ไ ด้ เมื่อ
สร้างเมืองแล้วเมืองอาจจะกีดกันไม่ให้เข้าถึง ความจริงของธรรมชาติได้ จิตสำนึก
ซึ่งพัฒ นาในเมืองนั้นง่ายจะติดยึดในสมมุติ ดัง นั้นพระพุทธเจ้าจึง ต้องหันหน้าออก
จากวังและแสวงหา ที่ท่านอาจารย์พด
ู ซ้ำแล้วซ้ำอีกในเทศนาหลายแห่งหลายที่ ท่าน
ว่าเกิดกลางดิน ใช้ชีวต
ิ กลางดิน กินกลางดิน ตายกลางดิน วิถีชีวต
ิ ของมนุษย์เราที่
สูง ส่ง นั้น ไม่ใ ช่ว ิถ ช
ี ีว ต
ิ ในพระราชวัง หรือ ประดับ ประดาด้ว ยทองหยอง หรือ
เกียรติยศมากมาย คติของคนตะวันออกครั้งอตีต สมัยที่ร่งุ เรืองด้วยความรูแ
้ จ้งทาง
ปัญ ญา วิถ ีท ่เี ร่ร อ
่ น วิถ ีท ่ต
ี ิด ดิน เท่า นั้น ที่จ ะสอดคล้อ งกับ วัฏ จัก รและความเป็น ไป
ของมหาวิถ ีข องธรรมชาติท ั้ง มวล ดัง นั้น ความยากไร้ ความเร่ร ่อ น ความเปล่า
เปลือยเป็นสิ่งที่ทรงค่าอยู่ในตัวมัน
ข้อ ขัด แย้ง ในทางทฤษฎีร ะหว่า งความหมายของคำว่า อารยธรรมของ
ปราชญ์ตะวันออกและตะวันตก มีอยู่อย่างฉกาจฉกรรจ์ คนตะวันตกถือว่า Civilization
นั้นเกิดในกำแพงเมือง อะไรที่เ กิด และพัฒ นาขึ้นในเมืองถือ ว่า เป็น อารยธรรม ดัง
นั้นนอกกำแพงเมืองถือว่าเป็นอนารยะ เป็น ป่า เถื่อน แต่ถ้าท่า นไม่ห ลงทางจากวิถ ี
ชีวต
ิ ของปราชญ์ตะวันออกแล้ว ท่านจะพบว่า ป่านั่นเองเป็นที่ตั้งของอารยธรรมส่วน
เมือ งเป็น ตัว ปัญ หา พระศาสดาผู้ร ้แ
ู จ้ง ส่ว นใหญ่อ อกจากเมือ ง ไม่ว ่า โซโรแอ
สเตอร์หรือพระพุทธองค์กต
็ าม หรือแม้แต่โสเครติส ปราชญ์ทางตะวันตก ซึ่งถูกบีบ
ให้ตายด้วยสมัครใจ ต้อ งออกเร่รอ
่ น คำว่าภิกขุซ ึ่งแปลว่า ผู้ขอ ศัพ ท์เ ดีย วกับ คำว่า
beggar นั่นเอง ทางตะวันออกถือว่าวิถีชีวิตของการเร่รอ่ น เป็นผู้ขอนั้นเป็นชีวติ ที่สูง
ส่ง ท่า นอาจารย์เ ขีย นคติพ จน์อ น
ั นี้ ไว้ท โ
ี่ รงฉัน เก่า ของสวนโมกข์ธ ารน้ำ ไหล ซึ่ง
เดี๋ยวนี้ยัง อยู่หรือ ไม่ผ มไม่แ น่ใจ high thinking, plain living นี่คอ
ื วิถีทางของสวนโมกข์
คือคิดสูงๆ คิดให้ลึกคิดให้กว้าง คิดให้ไกล แต่เป็นอยู่ให้ตำ
่ ที่สุด คติพจน์เหล่านี้เกิด
ขึ้น จากวิถีชีวิตของท่า นเอง เมื่อ ผมลาเพศสมณะแล้วไปเยี่ย มท่านหลัง จากไม่พ บ
ท่านร่วม ๑๐ ปี คำแรกที่ท่านถามผมนั้นไม่ได้ถามว่า ทำงานอะไร รายได้เท่าไหร่
ท่านถามผมว่า คุณยังกินข้าวจานแมวอยู่หรือเปล่า เป็นคำทักทายซึ่งเตือนให้ทำใน
สิ่งที่ตว
ั เองเข้าใจแล้ว กินข้าวจานแมว อาบน้ำในคู เป็นอยู่อย่างทาส มุง่ มาดความ
ว่า ง และคำตอบคือ ทำอย่า งตายแล้ว มีแ ก้ว อยู่ใ นมือ คือ ดวงจิต ว่า ง ประโยคสุด
ท้า ยคือ แจกของส่องตะเกีย ง แต่ผมคงเป็น ศิษ ย์ท่เี ลว ไม่ไ ด้ท ำตามท่าน เพราะว่า
ท่านอาจารย์มีคติวา
่ ศิษย์คือผู้ท่ท
ี ำตาม
ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งในวิถีชว
ี ิตร่วมสมัยของคนเรา เราได้สญ
ู เสียอะไรบางสิ่งซึ่ง
เป็นคุณค่าวิเศษ ที่เราเคยมีครั้งอดีต คือความมีกัลยาณมิตร ความมีคนที่เรานับถือ
บูช าไว้สักคนหนึ่งในหัวใจเรา นีเ่ ป็นสิ่ง สำคัญมาก ถ้าผมจะเตือนความทรงจำของ
ท่านถึงสัญลักษณ์อน
ั ยิ่งใหญ่ของชาวพุทธ แม้ไม่ใช่เป็นพระพุทธวัจนะโดยตรงก็คอ
ื
ในชั่ว โมงทีพ
่ ระพุท ธเจ้า จะถึง ซึ่ง อาการตรัส รู้อน
ั สมบูร ณ์น ั้น มีธ ิด ามารอยู่ ๓ ตน
เป็นสัญลักษณ์ เป็นบุคลาธิษฐาน นางแรกชื่อนางราคา นางตัณหา และนางน้องซึ่ง
ร้ายกาจที่สุดชื่ออรดี อรดีคือ อรติ แปลว่าไม่รัก ทำไมความไม่รักจึง เป็น อุป สรรค
ต่อ สติป ัญญาชั้น สูง นี่เ ป็น สิ่ง ที่น ่า คิด มาก จิต ใจซึ่ง ไม่ม ี เมตตา กรุณ า ไม่ร ก
ั ไม่
สามารถที่เ ข้า ถึง ซึ่ง การตรัส รู้ไ ด้ ต่อ เมื่อ พระพุท ธเจ้า กำหนดรู้น างทั้ง ๓ นั้น แล้ว
ธิดาพญามารก็ถอยกรูด รติน่แ
ี ปลว่ารัก อะก็ไม่ แปลว่าไม่รัก ผมคิดว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่ง
เป็น คติน ำทางของชาวพุท ธ ท่านอาจารย์ส วนโมกข์พูด ย้ำ อยู่เ สมอว่า สำหรับ ชาว
พุท ธที่แ ท้จ ริง แล้ว ย่อ มมีเ มตตาเป็น ปุเ รจาริก เมื่อ จะทำอะไร หรือ จะไปทางไหน
เหมือนกับมีไฟส่องทาง ให้มีเมตตาเป็นเครื่องส่องทางไปข้างหน้า เพราะเมตตากับ
ปัญ ญานั้น เป็น สอง หน้า ของเหรีย ญเดีย วกัน สติป ัญ ญาชั้น สูง ทีว
่ า
่ ขัน ธ์ห า
้ ไม่ใ ช่
อะไรอื่น จากธรรมชาติ เป็น อัน เดีย วกับ ธรรมชาติ ชีว ิต เป็น อัน เดีย วกัน นั่น เป็น
ปัญญาชั้นสูง และพร้อมกันนั้นเป็นเมตตาอีกด้วย เมื่อเห็นว่าชีวต
ิ ไม่ผด
ิ แผกกัน ยัง
มีคำพูดของชาวอีส านที่ล่ม
ุ ลึกมาก ที่จะเอามาสมทบกับความนัย ทีล
่ ุ่มลึกอันนี้ก็คอ
ื
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ในบทเพลงเสีย วสวาสดิ์ ซึ่ง เป็น ภูม ิป ัญ ญาท้อ งถิ่น พูด ไว้ว า
่ ยัง มีช ายคนหนึ่ง ชื่อ ว่า
สัพพะเหล่าหลาก คนๆ หนึ่ง คือ สรรพสิ่ง ทั้ง ปวง เมื่อเราพูด ถึงขัน ธ์หา
้ หรือ ญาณ
ในขันธ์หา
้ เรามักจะเอารูปขันธ์ไปเป็นร่างกาย คือคนๆ หนึ่ง ที่จริงรูปขันธ์คือสิ่งเห็น
ด้วยตา ดวงดาว ดวงเดือน พระอาทิตย์ จักรวาลทางวัตถุท้งั หมดเป็นรูปขันธ์ ฉะนัน
้
ขอบเขตของขันธ์ห้าไม่ใช่คนๆ หนึ่ง ขอบเขตของขัน ธ์ห้าคือจัก รวาลทั้งหมดทั้งรูป
ทั้งนาม ดังนั้นญาณในขันธ์ห้าซึ่งได้ทำลายบุคคลสัญญาที่วา
่ ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่ตัวตน
ไม่ใ ช่ค นที่ไ หน ก็ค ือ การประจัก ษ์แ จ้ง สภาวะธรรมทั้ง หมด นี่ค อ
ื ขัน ธ์ห า
้ ที่บ ริส ุท ธิ์
เมื่อ มองเช่น นี้แ ล้ว เราจะพบว่า มนุษ ย์ไ ม่เ ป็น เพีย งส่ว นหนึ่ง ของธรรมชาติเ ท่า นั้น
มนุษ ย์เ ป็น อัน เดียวกับธรรมชาติ เป็น อัน เดีย วกับ จัก รวาล นีค
่ ือญาณของพระพุท ธ
เจ้าในขันธ์ห้าในเรื่องสภาวะธรรม
มนุษย์กับธรรมชาติน้น
ั แนบแน่นเป็นอันเดียวกัน อันอาจกำหนดท่าทีแห่งภูมิ
ปัญญา และทิศทางแห่งอารยธรรมแท้ได้วา
่ เป็นมัช ฌิมาปฏิป ทา ประสานกลมกลืน
ไม่ใ ช่ส งิ่ งอกงามในเมือ ง ทั้ง ไม่ใ ช่จ ากสมองของมนุษ ย์โ ดยไร้ห ว
ั ใจ รากฐาน
อารยธรรมแท้ค ือ ปัญ ญา และเมตตา อัน เป็น ไปในกระแสธรรมชาติ ไม่ใ ช่ส ภาพ
ปรุงแต่ง เสแสร้งจนฝืนกระแสธรรมชาติ
ลำดับ ถัดไป ผมจะเล่าถึง วิธท
ี ี่ทา
่ นอาจารย์ไ ด้ช ่วยผู้ค นตามจริต นิส ัยของแต่
ละคน สิ่ง นี้ผ มคิด ว่า เป็น สิ่ง สำคัญ มาก ในพระพุท ธศาสนาแจกแจงญาณไว้ห ลาย
อย่า ง แต่ม ีญ าณเดีย วที่ส งวนไว้ส ำหรับ พระพุท ธองค์ค ือ นานาธิม ต
ุ ติก ญาณ คือ
ญาณที่ล่วงรู้วิถท
ี างรอดของแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกัน อย่างพระพุทธเจ้าทรงทำกับ
องคุลีมาลอย่างหนึง่ กับ ปฏาจาราอย่างหนึ่ง กับบางคนบางทีทา
่ นเสนอสิ่งล่อ อย่าง
พระนัน ทกุม ารน้อ งท่า นนั่น ทรงล่อ จะให้น างฟ้า มัน เป็น อุบ ายที่จ ะดึง ล่อ จิต ซึ่ง
กำลัง ตกหลุม พรางอัน หนึ่ง เหมือนกับ ดึง คนขึ้น จากหล่ม โคลน แม้ส ิ่ง นี้จ ะสงวนไว้
สำหรับพระพุทธองค์กต
็ าม แต่ผมก็เ ห็นบ้างในท่านอาจารย์สวนโมกข์ ท่านมีอุบาย
ที่ห ลอกล่อ ดัง นั้น ผมจะเล่า อิง อัต วิส ัย นิด หน่อ ย ผมไม่ร ้จ
ู ัก ใครอื่น ดีก ว่า ตัว เอง
ประสบการณ์คนอื่นผมเล่า แทนไม่ไ ด้ แต่เ ล่าแทนประสบการณ์ของตัว เองว่า เมื่อ
ออกบวชใหม่ๆ นัน
้ ต้องการคำสอนของพระพุทธเจ้า เท่า นั้น ด้ว ยจิต ใจที่ศ รัท ธาว่า
พระพุทธเจ้าดีท่ส
ี ด
ุ ในโลก ผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องพระเจ้า คำสอนของพระเยซู ของเล่า
จื๊อไม่อยู่ในความรับ รู้ของผม เมื่อผมไปหาท่านนั้น ผมเชื่อว่าท่านคงจับกำพืด จับ
ทางของผมได้ว ่า ผมแคบอยู่อ ย่า งไร บางครั้ง ท่า นพูด เล่า เรื่อ งตลกให้ผ มหัว เราะ
เพราะผมไม่ห ว
ั เราะเลย ไม่ย ิ้ม เลย ผมเครีย ดมากๆ ด้ว ยความรู้ส ึก ที่ว ่า ความจริง
นั้นต้องเคร่งเครียด ที่จริงผมเข้าใจผิดมาก ท่านพยายามเย้าแหย่ บางทีก็เล่าเรื่องตา
เถรยายชีให้ฟัง ทีจ
่ ริงผมฟังออก แต่ผมไม่หว
ั เราะ ท่านยังถามผมว่าคุณฟังไม่ออกรึ?
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มีคราวหนึ่งท่านเรียกผมไป ปีนน
ั้ เป็นปีที่โป๊ปจอห์นปอลที่ ๒ สันตะปาปาแห่ง
วาติก ัน ขึ้น ดำรงตำแหน่ง แล้ว จอห์น ปอลเป็น โป๊ป ที่ถ ือ กำเนิด ในโปแลนด์ เป็น โป๊
ปองค์แ รกในค่า ยสัง คมนิย ม ดัง นัน
้ ขวัญ กำลัง ใจของชาวยุโ รปในทางศาสนาดีข ึ้น
มากในปีน้น
ั ท่านอาจารย์เรียกผมไปบอกว่า ผมอยากจะให้ของขวัญโป๊ปจอห์นปอล
คุณ ช่ว ยวาดรูป เกีย
่ วกับ พระเยซูใ ห้ห น่อยได้ไ หม ท่านก็ย ื่น ไบเบิล ให้ ท่า นสำทับ ว่า
แต่คณ
ุ ต้อ งอ่า นให้หมดนะ ไม่ง้น
ั คุณจะเขีย นได้ยงั ไง ผมก็ร้ส
ู ก
ึ อึด อัด นิด หน่อยว่า
เราเป็นพระอยู่ดว
้ ย แต่กเ็ พื่อจะทำงานให้ทา
่ น ก็อา
่ น ตั้งต้นอ่านตั้งแต่คม
ั ภีร์เ ก่า ที
ละหน้าๆ เพื่อจะรวบรวมเนื้อหามาเขียนให้ได้ ผมเขียนร่างเสร็จเอาไปให้ทา
่ นตรวจ
ท่านก็วจ
ิ ารณ์บ้างเล็กๆ น้อยๆ ผมเขียนได้จำนวนหนึง่ ปั้นด้วย ปั้นพระเยซู เล่าเป็น
เกร็ดซักนิดหนึ่งว่าผมทำอย่า งไร คือผมปั้นพระพุทธรูป ก่อน แล้วก็เ ติม หนวด เติม
ผมให้ยาว เป็นพระเยซู แต่นั่นไม่ส ำคัญอะไร เมื่อผมเขียนได้จำนวนหนึ่งแล้ว ผม
ไปหาท่านครั้งหลังเพื่อให้ท่านวิจารณ์ ผมรู้สึกว่าท่านอาจารย์ได้สูญสิ้นความใส่ใจ
ในสิ่งที่ท่านสัง่ ผมเรียบร้อยแล้ว ผมไม่เข้าใจ แล้วก็ผิดหวังนิดหน่อย ทั้งๆ ที่เราทุ่มเท
ให้ ต่อมาภายหลัง จึงรู้ว่าท่านหลอกให้ผมอ่านไบเบิล ผมอ่านจนเป็นอุปการะ เป็น

นิสัย ผมอ่านต่อมาอีกตั้งหลายปี เป็นสิบๆ ปีเลย แล้วต่อมาเมื่อผมเดินทางไปในยุโรป
ก็มค
ี ณ
ุ ป
ู การกับผมมาก ในการทีพ
่ ด
ู กับชาวคาทอลิก หรือโปรเตสแตนต์ ผมเคยถูก
เชิญไปสัมมนาหลายครั้งกับกลุ่มโปรเตสแตนต์ที่เยอรมนี ผมไม่นึกว่าสิ่งเหล่านี้ มัน
จะเกิดอุปการะขึน
้ ในวันหน้า ทั้งๆ ที่ผมก็ไม่ตอ
้ งการมัน เลย นั่นเป็น อุบ ายของท่าน
อาจารย์ ท่านอาจจะคิดจริงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ ....

๔
ทีน ี้จะเล่า เรื่องที่ท่านเป็น นัก ทดลองความคิด ท่า นอาจารย์น ั้น ไม่ใช่ผ ว
ู้ เิ ศษ
ดังนั้นบางทีท่านก็ทำอะไรพลาดได้ แต่ความผิดพลาดของท่านกลับเป็นบทเรียนที่ดี
เสมอกับ คนที่อ ยู่ใ กล้ตว
ั วัน หนึ่ง พวกเรา , คำว่า พวกเราหมายถึง พระเณร คนวัด
กำลัง ช่ว ยกัน เทคานคอนกรีต เสริม เหล็ก ซึ่ง เป็น งานทีห
่ นัก และเหนื่อ ยมาก เนื่อ ง
จากฉันอาหารมื้อเดียวแล้วก็ทำงานหนัก แต่นน
ั่ คืออุดมคติของสวนโมกข์ในช่วงนั้นๆ
ขณะที่กวนปูนกันอยู่ ท่านอาจารย์พักจากการงานของท่านเดินมาถามว่า พวกคุณ
ทำอะไรกันอยู่ บอกไปว่ากวนปูน ท่านพูดว่าพวกคุณโง่อยู่ได้ คุณไปกวนทำไมให้
เสียเวลา ทำไมคุณไม่เอาปูน เอาทราย เอาหิน เอาน้ำเทรวมในถังน้ำมันแล้วก็ปด
ิ ฝา
แล้ว คุณ ก็ก ลิ้ง มัน ไปในสนามหญ้า ไม่ต ้อ งเหนื่อ ยแรง แล้ว ก็เ อามาใช้ไ ด้ ทุก คนก็
สว่างไสวขึ้นในข้อแนะนำนั้น พูดกันว่า เออจริงๆ ด้วยเราไม่เคยคิดกันมาก่อน แล้ว
ทุกคนก็ปฏิบัตต
ิ าม ด้วยความหวังว่าจะบรรลุเ ป้าหมายนั้น กลิ้งกันไป กลิง้ กันมาจน
เหงื่อแตก พอเปิดฝา หินอยู่หิน ทรายอยูท
่ ราย ปูนอยู่ปูน พวกเราก็ชก
ั มีอารมณ์ครับ
ทั้งเหนื่อยทั้งผิดหวัง อาจารย์ทา
่ นเห็นเข้า ท่านก็หัวเราะ ท่านบอก ผมจะไปรู้อะไร
ผมไม่เคยทำ เป็น บทเรีย นที่ดีม ากครับ ว่า ในความคิดนั้น ต้อ งมีก ารทดลองความ
จริงด้วย จึงจะรู้วา
่ สิ่งที่เราคิดนั้นถูก ใกล้ หรือห่างไกล จากเป้าหมายที่เราคิดไว้ ผม
เล่าเล่นพอให้คลายเครียดครับ
ทีนี้ผมจะนำเข้าไปสู่เรื่องซึ่งค่อนข้างลึก ความถ่อมของท่านอาจารย์นน
ั้ มีอยู่
อย่างสูง ผมเคยเห็นกับ ตาที่ท่า นกราบอาจารย์อ งค์หนึ่ง คิด ว่าเป็น พระคู่ส วดในวัน
อุปสมบทของท่านเอง อย่างอ่อนโยน ซึ่งผิดกับตอนทีท
่ ่านนั่งบนธรรมาสน์อันดูราว
กับ ราชสีห์ หรือผู้ท่ก
ี ำลัง ประกาศธรรมะที่ย่งิ ใหญ่ ท่า นแนะนำให้ผมไปหาโยมคน
หนึ่งซึ่งเป็นโรคเรื้อน คนที่ไปในสวนโมกข์ช่วงนั้นอาจจะไม่รู้จก
ั แต่บางคนอาจจะรู้
ครับ ชือ
่ โยมย้วน ท่า นอาจารย์ไ ม่ใ ช่บค
ุ คลทีจ
่ ะลืม คนอื่น ได้ง ่า ยๆ แม้ค นนั้น จะเจ็บ
ป่วยหรือเป็นโรคเรือ
้ นก็ตาม โยมย้วนหลบอยู่ในกระต๊อบเล็กๆ ไม่ค ่อยได้ส ัม พัน ธ์
กับ ผู้คนเพราะตระหนัก ชัดว่าตัวเองเป็น โรค ผมเข้า ใจว่า ไม่ใ ช่โ รคเรื้อ น เป็น โรค
อะไรก็ไ ม่รู้ท่ผ
ี ว
ิ หนัง เป็นผืน ๆ แข็ง ๆ ตามเนื้อตามตัว ผมไม่แ น่ใ จว่า เป็น โรคอะไร
แต่เป็น โรคซึ่ง น่ารัง เกียจ ท่านอาจารย์บ อกผมว่า คุณไปหาโยมย้วน เขามีอะไรดี
ม า ก แ ล ้ว ท ่า น เ ล า
่ เ ร ่อ
ื ง โ ย ม ย ้ว น เ ม ื่อ ส ม ย
ั ห น ุ่ม ๆ โ ย ม ย ้ว น เ ค ย แ ส ด ง ว า
ทะทางธรรมในที่ส าธารณะ จนเอาชนะมโนราห์โ รงที่ม ีช ่อ
ื เสีย งได้ ท่า นควรจะ
ทราบอย่า งหนึง่ ครับ ว่า คนปักษ์ใ ต้กบ
ั มโนราห์น ี้เ ป็น ของคล้ายๆ คู่ขวัญ เป็น ของที่
โปรดปรานมาก แต่ด ้ว ยอาศัย เพีย งแต่ป ากเปล่า โยมย้วนพูด ธรรมะจนไม่มใี ครดู
มโนราห์เลย นั่นเป็นปรากฏการณ์ที่ฝังอยู่ในความทรงจำของท่านอาจารย์สวนโมกข์
ท่านเลยแนะบอกว่า คุณไปหาโยมย้วน เขามีอะไรดี ผมก็ไปหาอยู่หลายเวลา ก็จริง
ดังที่ท่านแนะนำ คือโยมย้วนเป็นคนที่เ ป็น โรคซึ่งน่ารังเกียจ แต่ใ นร่างกายอันผุพัง
นั้น ได้ซ ่อนภูมป
ิ ญ
ั ญาชั้นสูง ไว้ม าก ท่า นอาจารย์ถงึ กับ สัง่ ผมว่า ให้เ อาอะไรที่โ ยม
ย้วนเขาเขีย นเป็น แผนภูม ิน ั้น เอามาลอกขึ้น ที่ฝาผนัง ในโรงมหรสพทางวิญ ญาณ
ในฐานะที่เป็นทรัพย์สมบัตท
ิ างปัญญาของมนุษย์คนหนึ่ง ท่านไม่เคยลืมคนที่ได้ตอ
่ สู้
ในทางภูมป
ิ ัญญามาแล้ว
ตลอดช่วงชีวิตของท่านมีความถ่อม แต่พร้อมกันนั้น ถ้าจะเลือกใช้คำว่าก้าว
ร้า วก็ไ ด้อยู่ ท่า นก้า วร้า วทางความคิด เวลาคิด คิด ไม่เ หมือ นเพื่อน ต่อ มาท่า นก็
แนะนำหลายคน รวมทัง้ ผมด้วย บอกว่าสิ่งใดที่เพื่อนเขาคิด อยู่แล้วทำอยูแ
่ ล้ว คุณ
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อย่าเสียเวลาอีก เลย ควรจะคิดและทำในสิ่ง ที่ค นอื่น เขาไม่ไ ด้คด
ิ และไม่ไ ด้ท ำนั่น
แหละ หมายถึงในทางที่ดน
ี ะครับ เพื่อช่วยค้ำจุนจรรโลงให้ส ังคมนี้ดีข้น
ึ ผมจะเล่า
ถึงความถ่อมของท่าน แต่ที่จริงท่านห้ามเล่า ผมก็คงไม่คอ
่ ยถ่อมเท่าไรที่นำมาเล่า
แต่เ ล่า เกี่ย วกับ ตัว ท่า นไม่ใ ช่ต ัว ผม คือ ความรู้ภ าษาบาลีข องท่า นนั้น พอประมาณ
แต่การตีความ วินจ
ิ ฉัย ถอดรหัส คำพูด ของพระพุทธเจ้า ผมคิด ว่า นี่เ ป็น เรื่อ งใหญ่
ในแวดวงของพระพุทธศาสนา เนื่องจากกาลเวลา หยากไย่และวัชพืชของกาลเวลา
ทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าค่อนข้างพร่ามัว คือเราไม่ร้อ
ู ะไรเป็น อะไร อุป การ
คุณอันยิ่งใหญ่ของท่านอาจารย์ก็คือ ท่านทำให้ธรรมะหมวดต่างๆ เกิดสิ่งที่เรียกว่า
ธรรมสโมธาน สอดสานสวมลงกัน ได้จ นกระทั่ง เห็น จุด สำคัญ จุด ที่เ รีย กเป็น พุท ธ
ศาสนาเช่นเรื่องอิทป
ั ปัจยตาก็ดี เรื่องปฏิจจสมุป บาทก็ดี ซึ่งแต่ก่อนแตกกันเป็นเสี่ยง
พระสงฆ์ใ นอดีต ก็อ าศัย ขนบธรรมเนีย มการเทศนา ตัง้ หัว ข้อ ว่า วัน นี้จ ะพ ด
ู
เรื่องอริยสัจ พรุ่งนี้จะพูดเรื่องโพชฌงค์ พรุ่งนี้พูดเรื่องโพธิปก
ั ขิยธรรม มะรืนนี้พด
ู
เรื่องศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งแต่ละส่วนนั้นเหมือนรูป ซึ่งเราต่อกันไม่ติด เราไม่เห็นว่า
มัน สัม พัน ธ์ก ัน อย่า งไร ท่า นอาจารย์อ าศัย ความรู้บ าลีแ ละการภาวนา ภูม ิป ัญญา
จากมหายานก็ดี กระทำให้เกิดธรรมสโมธาน คำนี้แปลว่าการสอดสวมรวมลง ท่าน
เคยอธิบ ายคำว่า แตกฉานไว้ผด
ิ จากคนอื่น ท่านบอกว่าทั่วไปคำว่า แตกฉานอาจจะ
หมายถึงการแตกซ่าน คือฟุ้งซ่านไปก็ได้ คนนั้นดูคล้ายรู้มากแต่จริงๆ ไม่รู้อะไรเลย
พูดได้มากแต่วา
่ ไม่รู้มันมาได้อย่างไร ซึง่ นักวิชาการสมัยใหม่ เขาเรียกสิง่ นี้ว่าลัทธิ
อรรถาธิบ ายหรือ หรือ ลัท ธิท ถ
ี อ
้ ย (Verbalism) เรีย กว่า บ้า คำพูด พูด ไปเรื่อ ยๆ
ธรรมะนี่พ ูด ได้ท ้งั วัน ทั้ง คืน แต่ท ่า นอธิบ ายเรื่อ งแตกฉานหมายถึง ว่า สามารถ
กระจายแตกตัว ไปแล้ว รวมกลับ มาที่ต น
้ ตอได้ อัน นี้น บ
ั ว่า เป็น คำอธิบ ายทีเ่ หมาะ
เหม็งมาก คือไม่ใช่ รู้มากอย่างเดีย ว แต่ส ามารถรู้รวมลงหนึ่งได้ คือทั้งหมดอยู่ใน
หนึ่ง และหนึ่งนั้นเป็นทั้งหมดได้ นี่คือคุณูปการของท่านในทางทฤษฎี
ยัง มีพ ระสูต รที่ส ำคัญ สูต รหนึง่ ที่อ ธิบ ายถึง คุณ สมบัต ิข องพระอรหัน ต์ พระ
สูต รที่เ รีย กว่า อุป สัน ตบุค คล อุป สัน ตบุค คลคือ ผู้เ ข้า ถึง สัน ติ ซึ่ง หมายถึง พระ
อรหันต์ขีณาสพ สิ้นอาสวะแล้ว มีบ ทพระบาลีวา
่ อัตถัง คะตัส สะ นัป ปะมาณะมัต ถิ
เยนะ นัง วัชชุง ตัสสะ นัตถิ ซึ่งแปลว่า บุคคลผู้เข้าถึงซึ่งความตายแล้วมีไม่ประมาณ
สมเด็จ กรมพระยาวชิร ญาณวโรรส สมเด็จ พระสัง ฆราชสมัย นั้น แปลไว้ว ่า อย่า งนี้
ท่านอาจารย์ทา
่ นทราบดีวา
่ คำแปลนี้เป็นคำแปลซึ่งผิด แต่ท่านถ่อมท่านไม่คา
้ นไม่ติง
ด้วยความเคารพในพระเกียรติยศของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์น้น
ั แต่ผมคงจะ
ทำผิด ที่ม าเล่า ให้ฟ ัง แต่ผ มอยากจะให้เ ห็น ความถ่อ มของท่า นอาจารย์เ ท่า นั้น
ความที่ไว้หน้าผู้อ่น
ื ท่านไม่ใช่คนที่อยากจะดัง พอเห็นคนอื่นผิด ก็จ้จ
ี ุดผิดเพือ
่ ให้ตว
ั
เ อ ง ไ ด ้เ ด ่น ท ่า น ไ ม ่ท ำ อ ย า
่ ง น ้น
ั เลย เหตท
ุ ี่ผ ิด ก ็เ พ ร า ะ ว ่า อ ัต ถ ัง ค ะ ต ส
ั สะ
นัปปะมาณะมัตถิ หมายถึงบุรุษซึ่งถึงอัสดง ไม่ได้หมายถึงคนตาย คนตายมีมาแล้ว
ไม่ร ู้ป ระมาณนี่ มัน ไม่ล ก
ึ ใครๆ ก็ร ู้ คนตายในอดีต ไม่ม ีป ระมาณ บุค คลถึง ซึ่ง
อัส ดงคตกลับ หมายถึง พระอรหัน ต์ ผู้ท ่ต
ี ัณ หาทั้ง หมดอัส ดงแล้ว ไม่ม ร
ี าคะ โทสะ
โมหะ คำว่าไม่มป
ี ระมาณแปลว่าวิพากษ์ วิจารณ์ไม่ได้วา
่ ดีหรือชั่ว ว่าท่านเป็นอะไร
คือ วิจ ารณ์ไ ม่ไ ด้ ว่า ท่า นดีห รือ ท่า นชั่ว อยู่เ หนือ การคาดคิด ใดๆ นั่น หมายถึง ผู้ท ่ี
กิเลสตัณหาถึงซึง่ อัสดงแล้ว มันไปคนละทิศคนละทาง ความลุ่มลึกนี้อยู่คนละระดับ
คนละระดับ ท่า นอาจารย์พ บสิ่ง เหล่านี้มากมาย ไม่ใ ช่เ พื่อ ติฉ ิน หรือ ซ้ำ เติม แต่ผ ม
เล่า เพื่อให้เ ห็น ว่า ท่า นเป็น คนถ่อ ม เพื่อ จะถ่วงกับ ภาพพจน์ท ี่ห ลายคนเห็น ว่า ท่า น
เป็น คนก้า วร้าว ชอบพูดอะไรจ้วงจาบ เรีย กตัวเองว่าหมาบ้าบ้า ง สุน ัขปากร้า ยบ้าง
อะไรทำนองนั้น
ประเทศเรา นับ ตั้ง แต่ต้งั กรุง สุโ ขทัย ไม่นบ
ั ศรีวช
ิ ย
ั เพราะยังเป็น ปัญหาทาง
ด้านประวัติศาสตร์ ว่าเป็นอาณาจักรไทยด้วยหรือไม่ แต่ว่าสำหรับ ท่านอาจารย์นั้น
ท่านไม่สงสัยเลยว่า อาณาจัก รศรีวช
ิ ัยนั้นเป็นไทยหรือไม่เ ป็นไทย แต่ผมจะเว้นไม่
วิจารณ์ใ นแง่โ บราณคดีแ ละประวัต ิศ าสตร์ ตั้งแต่ส มัยสุโ ขทัยประเทศเราได้ต ิด ต่อ
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คบค้ากับจีนมานาน แต่เราไม่เคยยอมรับหรือนับถือ ความลุ่มลึกทางภูมิปัญญาของ
จีนเลย เรายังมีคำเรีย กจีนว่าเจ๊ก มีค วามนัย ทีข
่ ่มขี่อยู่ในที เรียกชาวอิน เดีย ว่า แขก
เราพึ่งรับ ทราบรู้เ รือ
่ งเซ็น เรื่องเต๋า เมื่อสามทศวรรษที่แล้วมานี่เ อง เราพึ่ง รู้ว่าจีน มี
เรื่องลุ่มลึกมากกว่าที่เราคิด เราเห็นมหายานเป็นพวกกงเต๊ก พวกอาซิ้มตามโรงเจ
เราเคยเห็น เท่านี้เ อง เพราะเราเหยีย ดจีน แต่เ ราคบค้า กับ จีน แต่เ ราไม่ย อมรับ จีน
เมื่อสมัยรัชกาลที่สามนั้นท่าทีดข
ี ึ้น เพราะว่ามเหสีองค์หนึ่งของรัชกาลที่ ๓ ทรงเป็น
จีน รูป แบบของโบสถ์ก็เ ปลี่ยนหน้า บัน ช่อ ฟ้า คันทวยก็หายไป เหลือเป็นติดถ้วยโถ
โอชามที่หน้าบันแทน จีนก็เด่นสง่าขึ้น คงแป๊ะศิลปินจีนก็เด่นขึ้นในช่วง เราไม่ยอม
รับบุคคลซึง่ เข้ามาผสมผสานเป็นเลือดเป็นเนื้อเดียวกับเรา ผมเองเป็นหลานจีน ผม
เชื่อในห้องนี้ ผมว่าเกินครึ่งมีเชื้อสายจีน แต่เราไม่เคยเรียนรู้มต
ิ ิท่ล
ี ุ่มลึกของจีนเรื่อง
เซ็นเรื่องเต๋า ท่านอาจารย์เป็นคนแรกที่แปลพระคัมภีร์ของเซ็น คำสอนของฮวงโป
สูตรของเว่ยหล่าง อย่างเป็นระบบ นำเสนออย่างเป็นระบบและแปลอย่างจริงจัง ก่อน
หน้านั้นเซ็นก็กระเส็นกระสายในรูปของนิทานตลกขบขัน ว่าด้วยอาจารย์ถีบศิษย์ตก
น้ำ แล้ว ก็บ รรลุธ รรม อะไรทำนองนี้ เล่า สู่ก ัน ฟัง สนุก เราแทบจะเอาประโยชน์ใ น
ส่วนสาระไม่ได้ แต่ว่าท่านอาจารย์ได้แปลอย่างกลั่นกรองมาก ผมคิดว่ายังเป็นคำ
แปลที่ใช้ได้อยู่จนทุกวันนี้ แม้ว่าท่านไม่ใช่นก
ั แปลมืออาชีพก็ตาม แต่เ นื่องจากท่าน
มีวิถีชีวิต ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในกระแสธรรมชาติ ดังนัน
้ จะแลเห็นอรรถะที่ซ่อน
อยูใ่ นโวหารของเซ็นได้ ถ้าท่านไปที่สวนโมกข์ในโรงมหรสพนั้น จะพบว่าเซ็น ได้
ถูก นำเสนอผ่า นทางรูป เขีย นจิตรกรรมฝาผนังเป็น จำนวนมาก จนเป็น ที่ต ั้ง ของข้อ
ครหานินทาว่า อาจารย์เป็นเซ็น เป็นมหายาน เป็นพวกนอกรีต
เ มื่อ สม ัย ท ่า น สร า
้ งส วน โ มกข ม
์ า ใ นช ่ว ง หน ่งึ แ ล ว
้ หมา ย ถ งึ ช่ว ง ก ล า ง
มัชฌิมวัยของสวนโมกข์นั้น สมัญญาซึ่งประณามท่านใส่ร้ายป้ายสีทา
่ น ผมไม่ระบุ
ชื่อคนด่า แต่วา
่ ผมจะพูดเตือนความจำ เพื่อที่เราจะไม่ได้ประณามใครง่ายนัก เขา
เรียกท่านอาจารย์วา
่ มารศาสนา มารพุทธทาสเกิดแล้ว เขาพูดกันอย่างนั้น
บุค ลิก ภาพของพระหนุ่ม ในวัยต้น ของชีวต
ิ เมื่อหกทศวรรษก่อ น นับ ตั้ง แต่พ ุ
มเรีย งตราบเท่า วัน สุดท้า ยของชีว ิต แปรเปลี่ย นไปเสมือ นหน้า มือ เป็น หลัง มือ แต่ก ็
คือ มือ อัน เดิม ท่า ทีท ี่จ ้ว งจาบ แข็ง กร้า วกับ คุณ ค่า วิก ฤติใ นสัง คมนั้น เป็น ไปอย่า ง
รุน แรง ลัก ษณะเช่น นีเ้ ป็น ลัก ษณะที่ทา
้ ทาย ใครที่ข วัญ อ่อ นลงไปสนทนากับ ท่า น
แล้ว อาจจะลำบาก เพราะว่า ท่า นไม่เ อาใจพะเน้า พะนอผู้ค นเหมือ นที่เ ขาหวัง แต่
ท่า นต้อ งการกระชากหนัง หัว ของคนให้ต น
ื่ ฟัง ๆ ดูแ ล้ว น่า หวาดเสีย ว ท่า นบอกว่า
เราอยู่ในช่วงเฉื่อยนิ่งทางวัฒนธรรม ทางจริยธรรม ทางศาสนธรรม ในทุกทาง ช่วง
เฉื่อยนิ่งนี่สำคัญมาก คือเราเดินตามผู้นำโดยที่เราไม่ร้อ
ู ะไรเป็นอะไรไปทางไหนก็
ไปด้วย สัง คมไทยอยู่ใ นบรรยากาศอึม ครึม มาตลอด ก็เ พราะว่า บุค คลที่เ ป็น ที่ต ั้ง
แห่ง ความรัก ไม่น ่า รัก เมื่อ ใดก็ต ามที่ผ ู้น ำทางสติป ัญ ญาก็ด ี ในทางการเมือ งก็ด ี
ไม่ร ักมนุษย์ แต่มนุษ ย์ต้องรัก เขา เพราะเขาเป็น ผู้น ำ เมื่อนัน
้ เราจะคลุม เครือ คือ
เรานับถือคนที่ไม่นา
่ นับถือ เราต้องยกย่องเทิดทูนคนทีเ่ รารู้อยู่แก่ใจว่า ไม่นา
่ เทิดทูน
ดังนั้นภาวะของเรา สะท้อนออกรวมๆ เป็นภาวะสังคม เป็นภาวะสนธยาอึมครึมคลุม
เครือไม่รู้ว่าดีหรือร้าย ช่วงนี้ผมเรียกว่าช่วงเฉื่อยนิง่ ทางวัฒนธรรมไทย เกิด แปลก
แยกกันไป คือคนไทยไม่เข้าใจวัฒนธรรมแต่เดิมของตัว นั่นคือช่วงเฉื่อยนิ่งและเป็น
ช่วงที่อน
ั ตรายมาก ถ้าหากมีวฒ
ั นธรรมใหม่กระแทกเข้ามา เราจะเสียหลักเสียศูนย์
ทันที
ในวงการเกษตรกรรมนั้น ในช่วงปฏิวัต ิเ ขีย วเราได้ค ้น คิด ทดลองจนได้พน
ั ธุ์
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ข้าวที่เรียกพันธุ์ข้าว ก.ข. ซึ่งหนึ่งกอมีถึง ๑๕ รวง ออกรวงเร็ว โดยใช้เ ทคนิค วิทยา
ทางด้าน BIO การกระทำเช่นนั้นเป็นการทำลายเมล็ดพันธุ์ทอ
้ งถิ่นไปอย่างคาดไม่ถึง
ในทางเกษตรกรรมนั้น ชาวบ้านถูกหลอกล่อให้พึ่งพันธุ์ข้าววิทยาศาสตร์ แล้วทอด
ทิ้งพันธุ์ข้าวปิ่นแก้ว ซึ่งเราเคยเรียน ในความรู้รอบตัวว่าเป็นข้าวดีที่สุด เดี๋ยวนี้ไม่มี

เพราะเมื่อ เราไม่ไ ด้ใ ส่ใ จมัน มัน ก็ก ลายพัน ธุ์ เราไม่ร ัก ษามัน หน้า ที่ส ำคัญ ของ
เกษตรกร คือ การสงวนพัน ธุ์ การค้น พบทางวิท ยาศาสตร์ใ นช่ว งนั้น และการเผย
แพร่ใ นแผนการพัฒ นานั้น ได้ท ำลายเมล็ด พัน ธุ์ท้อ งถิ่น ซึ่ง ทรงค่า นี้ไ ปอย่า งรู้เ ท่า
ไม่ถึงการณ์
ในทางวิช าช่า งนะ เมื่อ วิท ยาลัย เทคนิค ถูก สร้า งขึ้น เพื่อ รองรับ ความเข้า ใจ
ความรู้จากวัสดุที่ผลิตจาก โรงงานอุตสาหกรรมเหล็กกล้า เป็นวัฒนธรรมเหล็กกล้า
แล้ว ทำให้ช ่า งชาวบ้า น เมล็ด พัน ธุ์แ ห่ง วิช าช่า งพื้น บ้า นตกงานกัน เป็น แถว คือ ภูม ิ
ปัญญาท้องถิ่นถูกดูแคลนจากคนรุ่นใหม่ว่าโง่เ ง่าเต่าตุ่น แล้วปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่ง เคย
ครองภูม ิป ัญ ญามานานนับ ศตวรรษ ไม่ร ู้จ ะแก้ต ัว อย่า งไร ไม่ร ้จ
ู ะอธิบ ายให้ล ูก
หลานฟัง อย่า งไรว่า อะไรเกิด ขึ้น สิ่ง เหล่า นี้ห าได้ร อดพ้น จากข่า ยญาณของท่า น
อาจารย์สวนโมกข์ไ ปไม่ ท่านต้าน ยัง เคยเรีย กผมไปพบบอกว่า เราเปิด ศึก กับ เด็ก
หนุ่มแถวไชยาไหม ? ท่า นใช้คำนี้ เพราะว่าเด็ก หนุ่มสาวเริม
่ หัน เห เริ่ม ดูแ คลนบิด า
มารดาผู้ให้กำเนิดเรามา นี่เป็นเรื่องน่าเศร้าสลดมาก
ผมได้ใ ช้เ วลาเล่า เรื่องมานาน ดัง ที่ไ ด้เ ริ่ม แต่ต ้น ว่า ด้ว ยเหตุผ ล ๒ ประการ
อยากจะพูดในแง่มม
ุ ชีวต
ิ ตัวเองได้ป ระสบ เพื่อสะท้อนออกไปรวมกับ ที่ค นอื่นเห็น
และได้ป ระสบด้ว ย เพื่อให้เ กิดภาพพจน์ภ าพรวมที่ส มบูรณ์ข้น
ึ อยากจะพูด ในสิ่งที่
อยากจะพูด ประการที่ส อง ก็ค อ
ื ด้ว ยความระลึก ถึง พระคุณ ของท่า นที่ไ ด้ม ต
ี รึง
ตราอยู่ในจิตใจ ก่อนจบผมจะอ่านบทกวี เพื่อเป็นการบูชาท่าน ที่จริงผมอ่านบทกวี
นี้ที่ มศว. เมื่อสองสามวันก่อนแล้ว เสียใจอยู่อย่างหนึ่ง ที่แก้ขอ
้ วินจ
ิ ฉัยของผู้ดำเนิน
การอภิปรายไม่ทน
ั ซึ่งเขาอธิบ ายว่า ผมเป็นอันเตวาสิก(ก้นกุฏิ)ของท่านอาจารย์ ที่
จริง ผมไม่ใ ช่ ผมใช้ช ีวต
ิ ช่ว งหนึ่ง กับ ท่า น ที่เ ล่า นี้กเ็ ล่าตามที่ใ นช่ว งนั้น ๆ ส่ว นการ
บอกว่า ผมเป็น ศิษ ย์ก น
้ กุฏ ิน ั้น อาจจะกระทบกระทั่ง คนซึ่ง เขารู้อ ะไรที่ด ีก ว่า ผมก็
มีมาก.
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บทกวีท่ห
ี ม
ิ าลัย : วิปริตของหมู่เมฆ

รางของมหาบุรษุ นอนนิ่ง เหยียดยาวดั่งหิมาลัย
ขุนเขาเย็นเยือกดวยหิมะหยก งามลึกล้ำ
ในเย็นยามอันเงียบสงัดนี้ มีเสียงกึกกองของสำนึก
มาแลวสูโลก จะทำภารกิจดวยใจสมัคร เพียงอิสระ
แมปฏิญาณตนเสมอเพียง ทาสแหงพุทธะ
ชี้นำโชคชะตาตน เพียงเปนผูประกาศคำนอกทำเนียบ
ดุจดั่งมาปา เผนโผนรองโยนไปในทองทุงแหงญาณทัศน
ไมปรารถนาใหทรงลาภยศมาเปนอานและบังเหียน
คิดอิสระ เพื่อแผวถางทางแหงพุทธะ
อันยกทัพดวยหยากไยแหงกาลเวลา
ทดลองความจริงของชีวิต ทวนกระแสโลก
บูชาธรรมอุทิศแดพุทธะ
พระผูทอดรางเหนือผืนดินแหงกุฏนิ ครา
ตำนานชีวติ ของผูประพฤติตนประหลาด ในหกทศวรรษที่แลวมา
ประชาชนเลาลือวาเปนพระบา วิกลจริต
บัดนี้ ทำนองทอดรางเหยียดยาวดังหิมาลัย วิปริตของหมูเมฆ
เปดเผยความจริงแท งดงามลึกล้ำเกินพรรณนา

มาจากแหลงใดไมมีใครรู จากลาไปหนไหนไมมีใครทราบ
เพื่อมีชีวติ อยู ตอสูเพียงประทีปธรรมคำสอนของพุทธะ
ประสานศาสโนวาทของปวงศาสดา
เผยแผใหแลเห็นเปนเอกภาพ
ถูกสาดโคลนใสรายปายสีอกุศล ก็ไมนำพา
กี่เดือนผานไป ยังคงมั่นดั่งขุนเขา หนักแนนเสมอแผนดิน
เหินฟาพุทธธรรมดังพญาเหยี่ยว เริงลมบน
รองประกาศคำ ทาทายภูมิปญ
 ญาตราบถึงวันนี้
วันที่ฝากความทรงจำไวในสายลม วันที่อายุขัยถึงกาลลวงลับ วันที่สงั ขารแตกดับ
ยุแยกแทรกซึมสูที่มา วันแหงการทอดรางสูออมอกแมธรณี
วันที่ โลกสูญเสียมหาบุรษุ พุทธทาส ดุจเพียงฝากใจไปกับสายลม
หิมาลัย วิปริตของหมูเมฆ อันยืนหยัดทาทายอยู ชั่วนิจนิรนั ดร

_____________________
เรียบเรียงจากคำบรรยายเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๖
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การสรางความเขาใจอันดีระหวางศาสนา
กับ การเขาใจศาสนาของตนอยางดี
มารค ตามไท
การสรางความเขาใจอันดีระหวางศาสนา กับ การเขาใจศาสนาของตนอยางดีเปน ๒ ใน ๓ ปณิธานของ
พุทธทาสภิกขุ โดยที่ปณิธานเหลานี้ดำรงอยูในฐานะเปาหมายซึ่งตองหาทางที่จะบรรลุ ปณิธานทั้งสองขอนี้มีคุณคา
สำหรับศาสนิกทุกศาสนา แตเปาหมายใดๆ ไมวาจะดีเทาไร ก็จะไมสามารถบรรลุไดหากขาดหนทางทีจ่ ะพาเราให
เขาใกลเปาหมายดวยการพยายามของศาสนิกทั้งหลาย ดังนั้นในบทความนี้จงึ อยากจะชักชวนใหชว ยกันคิดหาวิธี
การที่จะนำเราไปสูเปาหมายทั้งสองนี้
กิจกรรมหนึ่งซึ่งหมูศาสนิกตางๆ ใหความสนใจเปนพิเศษในยุคสมัยนี้ คือ การสานเสวนาระหวางศาสนา
ตัวอยางที่เห็นไดชดั คือในประเทศไทยเราเองในบริบทของการลดความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งในบริ
บทนี้จะมีการจัด การสานเสวนาระหวางชาวพุทธ และชาวมุสลิมในพื้นที่เปนระยะๆ เพื่อสรางความรวมมือกันใน
การพยายามลดความรุนแรงในพื้นที้ แตส่งิ ที่ยังไมไดมกี ารพิจารณาเทาไร คือ เรื่องของกิจกรรมการสานเสวนาเอง
กิจกรรมนี้เปนประโยชนอยางไรกันแน ในฐานะ “วิธีการ” อาจเปนทัง้ โทษ และเปนประโยชนไดหรือเปลา เชนการ
ศึกษากฎหมายอาจเปนประโยชนก็ได (ในกรณีท่ใี ชกฎหมายชวยเหลือผูเสียสิทธิโดยไมรตู ัว) หรืออาจเปนโทษก็ได
(ในกรณีท่จี ะหาวิธหี ลบกฎหมายเพื่อประโยชนสวนตัว)
ในยุคสมัยตางๆ จะมีศาสนิกบางกลุมในทุกศาสนาที่คิดวาการสนทนากับศาสนิกตางศาสนาไมเพียงแตไม
เปนประโยชน แตมองวาเปนโทษดวย กลุมเหลานี้มกั จะกลัววาถาคลุกคลีกับศาสนิกตางศาสนาแลว อาจจะถูกแยง
ชิง จิต วิญ ญาณไป ที่น า สนใจ คือ กลุม ทีค่ ดิ เชน นี้จ ะมีอ ยูใ นทุก ศาสนา แตเ มื่อ การพบปะสนทนากับ
ศาสนิกตางศาสนาไดรบั การสนับสนุนจากวงกวาง และไดมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมที่ทุกวันนี้เรียกกันวา การ
สานเสวนาระหวางศาสนา ก็ดูเหมือนวามีการยอมรับมากขึ้นบาง แตอยางไรก็ตามความคิดเดิมไมไดหายไปทีเดียว
ปจจุบนั ผูท่รี วมในการสานเสวนาระหวางศาสนาไมไดรวมดวยเจตนาเหมือนกันทุกคน เจตนาที่ตางกันเหลานี้อาจ
รวมไวใน ๓ ลักษณะหลัก คือ
๑) สานเสวนาเพื่อที่จะรูจกั คูแขงดีขึ้น ความคิดแนวนี้หมือนกับการที่นักมวยจะศึกษาหนังการชกมวย
ของคูตอสูกอ นขึ้นเวที เพือ่ ดูจดุ แข็งและจุดออน แลวนำไปประกอบการวางแผนการตอสู ในกรณีข องการสาน
เสวนาก็เ พื่อรูทัน ศาสนิก ตา งศาสนาที่อ าจมาแยง ชิงศาสนิก ตัว ไป หรือเพื่อ วางแผนที่จ ะแยง ชิง เอง ความคิดวา
ศาสนาอื่นอาจกำลังเดินตามแนวนี้ทำใหหลายคนเกิดการระแวงและไมตองการรวมกิจกรรมการสานเสวนา หรือถา
รวมก็ดว ยเจตนาที่ไมสรางสรรคตามที่กลาวมาแลว ความระแวงดังกลาวและเจตนาเชนนี้ไมสามารถกำจัดได ยกเวน
จากการเขาไปรวมการสานเสวนาและเห็นผลที่เกิดกับตัวเองจากประสบการณอนั นี้
๒) สานเสวนาเพื่อที่จะใหศาสนิกตางศาสนาเกิดความเขาใจอันดีตอ กัน ซึง่ จะนำไปสูการเรียนรูวิธีอยูรว ม
กันอยางสงบสุข วัตถุประสงคขอนี้จะบรรลุไดหรือไมขนึ้ อยูที่วา เราเขาใจความหมายของ “เขาใจกัน” อยางไร บาง
ครั้ง “เขาใจกัน” ดูเหมือนเปนเพียงการเรียนรูหลักคำสอนบางประการของศาสนาอื่นๆ พรอมทั้งขอหามที่ตามมา
จากหลักคำสอนเหลานั้น แตถาเปนเพียงเทานี้ก็ไมตา งอะไรจากสิ่งที่ตอ งการตามเจตนาในขอ ๑) และจะไมเปน
ประโยชนตอการสรางความสงบสุขที่ตองการ ความหมายของ “เขาใจกัน” ตองลึกซึ้งกวานี้ ตองรวมถึงการเขาใจวา
เพื่อนตางศาสนามีขอ กังวลอะไรในชีวิต โดยเฉพาะเรื่องการพยายามรักษาวิถชี ีวติ ของศาสนานั้นในบริบทสังคม
ปจ จุบ นั ความกัง วลบางขอ จะเหมือ นกัน (เชน การเผชิญ หนา กับ บริโ ภคนิย ม ) บางขอ คงจะตา งกัน ถา เกิด
ความ“เขาใจกัน”อยางนี้ ถึงจะเรียกไดวารูทกุ ขสุขและเขาไปอยูในใจเขา แตส่งิ นี้จะเกิดจากการเสวนาเพียงอยางเดียว
ไดห รือ ไม ความเขา ใจกัน แบบลึก นี้อ าจจะตามมาจากการพูด และฟง กัน อยา งเดีย วไมพ อ แตค งจะตอ งมี
ประสบการณการทำงานรวมกันบางอยางซึ่งอาศัยการพึ่งพากันในลักษณะตางๆ
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๓) สานเสวนานำไปสูการเขาใจศาสนาของตน เมื่อเราทำตามเจตนาในขอ ๒) และเราเขาใจไมเพียงแต
ทุกขตวั เอง แตทุกขของเพือ่ นมนุษยตา งศาสนาดวย การหาวิธชี ว ยเพื่อนเหลานี้บนฐานความเชื่อของศาสนาตัวเอง
จะเปนวิธหี นึ่งที่นำเราไปสูการเขาใจศาสนาของตัวเราเองไดดียิ่งขึ้น
ประเด็น สุด ทา ยที่จ ะตอ งพิจ ารณ า คือ วิธ ีเ พิ่ม ศ าส นิก ที่จ ะร ว ม ใ นก จิ ก ร ร มส า นเ สว นา น ้ี
ปจจุบนั ศาสนิกในศาสนาตางๆ ที่เห็นคุณคาของการสานเสวนายังนอยไป และเวลาจัดการสานเสวนาในหลายกรณี
ก็จะเปนการพบหนาเดิมๆ สาเหตุหนึ่งอาจคือความระแวงที่กลาวถึงในขอ ๑) เพื่อแกไขปญหานี้และขยายวงของ
ศาสนิก ที่เ ห็น คุณ คาของการสานเสวนาใหกวา งออกไป จะตองใหค วามสำคัญ กับ การสานเสวนาภายในแตล ะ
ศาสนามากขึ้น ซึ่งการเสวนาระหวางคนศาสนาเดียวกันที่เขาใจศาสนานี้ตางกันเปนสิ่งที่ยากพอๆ กับการเสวนากับ
คนตางศาสนา หรืออาจจะยากกวา แตเมื่อเปน สิ่งจำเปน ก็ตองพยายามพัฒนาทั้งทฤษฎีและแนวทางปฏิบัตขิ อง
กิจกรรมแบบนี้ อาจพูดไดวาการพัฒนาดังกลาวคืองานที่ทา นพุทธทาสภิกขุทิ้งไวใหมนุษยในยุคสมัยนี้ทำ
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: -

พุทธทาส กับ คนรุนใหม ชีวติ การอาน การเขียน และการเรียนรู ในทัศนะของขาพเจา
เนาวรัตน พงษไพบูลย
นมัสการพระคุณเจา สวัสดีทานผูมีเกียรติทุกทาน
ซาบซึ้งกับที่นอง ๆ สองคนไดอา นความคิดจิตใจ ดวยความคิดจิตใจของตัวเองไดไพเราะลึกซึ้ง
ผมขออานอีกบทหนึ่งเขียนขึ้นในวันที่อาจารยพุทธทาสมรณภาพ
ลมคอยพองแผวผานธารน้ำไหล

แดดคอยไลลานทรายที่ชายเขา

ใบไมรวงรอนควางอยูบางเบา

ในรมเงางดงามความเงียบงัน

ที่รมไมใบบังคือหลังคา

และลำตนลานตาตางฝากั้น

คือสีมาวิสุงคามอันสำคัญ

เปนโบสถบรรณศาลาสงางาม

มีตนโมกขตางวิมุติความหลุดพน

และมีตนไมพลาพลังหลาม

เปนกำลังเปนแรงสำแดงนาม

เปนสวนโมกขพลารามแหลงธรรมา

ที่ตนไมกอนหินและดินทราย

ตางรวมรายรวมบรรเลงบทเพลงปา

บทเพลงแหงธรรมชาติไมคลาดคลา
คือความเปนเชนนั้นอยูครันครบ
ความประจักษอนั กระจางที่กลางใจ

บทเพลงแหงธรรมดาทุกคราไป
ความสะอาด ความสงบ สวางไสว
เห็นน้ำนิ่งตลิ่งไหลในตัวตน

ใหเห็นรูปเห็นนามความเปลี่ยนแปลง เห็นสมมุติปรุงแตงทุกแหงหน
เพราะสิ่งนี้ สิ่งนั้น จึงบันดล

ความเปนเหตุเปนผลอันปรนปรุง

พระผูนั่งกลางดินกลางหินทราย

กลางความงามความงายความหมายมุง

บำเพ็ญธรรมเพื่อธรรมอันอำรุง

ใหโลกรุงรวีวรรณสันติธรรม

ลมคอยพองแผวผานธารน้ำไหล

แดดคอยไลลานทรายเมื่อใกลคำ่

ใบไมรวงรอนควางอยางเงียบงำ

คือถอยคำพระธรรมอันอมรรตัย
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นั่นคือสิง่ ที่ผมไดจากสวนโมกข มีคนถามเมื่อกลับจากสวนโมกข ผมเคยไปบวชเรียนอยูที่นนั่ ระหวางนั้นทานอาจารยทา นไดสอนธรรม เสวนา
ธรรม มีคนถามเมื่อกลับมาจากสวนโมกขวา “ไปสวนโมกขแลวไดอะไรมา” ผมตอบไมได ถาตอบก็ตองใชโวหารเซนวา “ไปไดสิ่งที่ไมไดอะไรเลย” และนั่นคือ
ความรูสึกเปนจริง เพราะคำวา “ได” นั้น มันมีความหมายหลากหลายเกินไปกวาทีจ่ ะมานิยาม สิ่งที่เราไปพบไปเห็นและไปไดความรูสกึ นึกคิดจากตรงนั้น

-

-

ทานอาจารยเคยอธิบายคติ “ทำดีไดดี ทำชั่วไดช่วั ” นั้น ทำใหเรากำกวมในความเขาใจ ที่จริงตองพูดวา “ทำดี ดี ทำชั่ว ชัว่ ” คือ ทำดีมันดีอยู

-

ในตัว ทำชั่ว ชั่วอยูในตัว ถาเอาคำวาไดแลวมันขึ้นอยูก บั คุณคาความหมายของสังคมอีกเยอะแยะ เราจึงมาเลน เอาเถิดเจาลอ กันดวยคำทีว่ า “ทำดีไดช่วั ทำ
ชัว่ ไดด”ี ทำชั่วมันชัว่ อยูในตัวครับ ทำชั่วไดเงินเปนแสนลาน เงินก็เปนเงินชัว่ ครับ ทำดีมนั อยูในตัว ไมตอ งเอาคำวาไดมาประเมิน นัน้ คือสิ่งที่สวนโมกขมีให
ผมไดเคยพูด ไววา การเปลี่ยนแปลง ๒๔๗๕ ของเมืองไทย คือ การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ครั้งนั้น ไดกอ ใหเกิดมหาบุรุษสามทาน หนึ่ง
ทานปรีดี สอง ศรีบูรพา สาม ทานอาจารยพุทธทาส เพราะวาระครบรอยปน้จี ะไลๆ กัน ทานปรีดีประมาณป ๒๕๔๓ ทานศรีบูรพาเมื่อป ๒๕๔๘ ปท่แี ลว
และทานอาจารยพุทธทาสปน้ี ๒๕๔๙ ทานเกิดไลๆ กัน และก็มาครบบรรจบรอยป แลวก็ไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโก ทั้งสามทานผมถือวาเปนมหา
บุรุษของประเทศไทย
การเปลี่ยนแปลงครั้งนัน้ เปนการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญมากๆ ผมคิดวาไมเฉพาะความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยเทานั้น ความเปลี่ยนแปลง
ทั้งหลายในโลกนีม้ ันตองสงผลสะเทือนเกี่ยวของกัน ฉะนั้นการเปลี่ยนแปลง ๒๕๗๕ ไมใชเปนเพราะวา เปนความเปลี่ยนแปลงที่ตกมาจากฟา หากเปนผล
มาจากเหตุของโลกพัฒนามาถึงขั้นที่ตองเปลี่ยนแปลง ทั้งสามทานมีสาระความหมายมากๆ ตรงที่วา ทานศรีบรู พานั้นเปนผูที่ “คืนอุดมทัศนสูวรรณกรรม”
ทานอาจารยพุทธทาสเปนผูท ่ี “คืนพุทธธรรมสูพทุ ธศาสน” ทานปรีดี พนมยงคเปนผูที่ “คืนอำนาจสูประชาชน”
ทั้งสามทานยิ่งใหญในสาขาของทาน ทางวรรณกรรมนั่นคือการเขาถึงจิตใจ อุดมการณ อุดมทัศนของผูคน
ในแงพุทธธรรม พุทธศาสนาเราตองมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับสังคมอยูทกุ ยุคทุกสมัยจนกระทั่งมาถึงจุดนั้น งานของทานอาจารยพทุ ธทาส
เปนการพลิกฟนคืนหัวใจของพุทธศาสนาคือพุทธธรรมสูพุทธศาสน
ทานอาจารยปรีดีก็คืนอำนาจสูประชาชน

ทั้งสามสิ่งนี้ ไมวา จะเปนอุดมทัศน พุทธธรรม และประชาธิปไตย ลวนยังอยูในสภาพที่ตองพัฒนาเปลี่ยนแปลง เพื่อใหสอดคลองกับสังคมใน
ยุคปจจุบนั อยูเสมอ จำเพาะทานอาจารยพุทธทาสนั้นโดดเดนชัดในการเปนบุรษุ รัตนะ เปนมหาบุรษุ บุรุษรัตนะ ในทีนหี้ มายถึงผูท่มี ปี ระกายปญญาที่จุด
ประทีปสวางไสว ประทีปนี้เปนแสงอันโอภาส ไมใชเกิดขึ้นจากเหตุปจ จัยปรุงแตง และก็คงอยูอยางนั้นเหมือนกับสภาวะนิพพาน
สภาวะนี้ถาเราจะดูใหเปนรูปธรรมอาจอุปมาไดจากสัญลักษณองคเจดีย เจดียท รงลังกานั้นจะมีส่หี า สัดสวน สัดสว นแรกคือฐาน เขาเรีย ก
ฐานบัทม ฐานบัทมหรือปทมะ แปลวา ดอกบัว ฐานบัว ฐานที่ตั้ง แสดงวาฐานบัวนี่ต้งั อยูกบั ดิน ตั้งอยูบนพื้นโลก ตัง้ อยูกบั แมพระธรณี ทุกสิ่งนี้เปนเนื้อเดียว
กับโลก เราเองก็เปนดาว โลกเปนดาว เราเปนดาว และสิ่งที่ตั้งมั่นอยูน ้คี ือความเปนธรรมชาตินั่นคือสวนที่หนึ่งของพระเจดีย
สวนที่สองคือ องคระฆัง ที่เขาเรียกวาทรงระฆังเปนทรงคว่ำ องคระฆังคือสะสมความรูจ ากแผนดินขึ้นมาเปนองค องคระฆังคือการสะสมความรู
ภูมริ ูทั้งหลายของแผนดินขึ้นมา
สวนที่สามคือ บัลลังกท่เี ปนสี่ดา นอยูบนองคระฆังอีกทีหนึง่ สี่ดานนั้นผมหมายถึงวา จากความรูจะพัฒนาขึ้นไปเปนสี่เสาหลักขององคความรู

.

.
ความรูจะตองสืบสาว มีท่มี ามีที่ไป ส. หลักที่สามก็คอื การศึกษา ศึกษาในองคความรูนั้นๆ ใหเขาใจอยางถูกตองถองแท ส. หลักที่สี่ก็คือ การสรางสรรค

นั้นคือ อันนี้จำงายๆ เปนสี่ ส หนึ่ง ส ก็คือ สั่งสม การสั่งสมความรูจากภูมิแผนดิน เสาหลักที่สองก็คือการสืบสาน การสั่งสมความรูนี่ ความรูไมไดเกิดขึ้นเอง

ความรูอยางเดียว การสัง่ สมอยางเดียว ศึกษาอยางเดียว เก็บไวกเ็ ปนองคระฆัง ก็เปนเจดียยอดดวน ตองสรางสรรค
ตอจากองคระฆังที่เปนเกลียวๆ ขึ้นไปนั้นเขาเรียกวา ปลองไฉน นั้นก็คือการยอยความรูไปสูสิ่งที่สูงสุด กลั่นเอาเฉพาะแกนแกนจริงๆ ขึ้นไป นั้น
ก็คือสวนที่สี่ของพระเจดีย
สวนสูงสุดสวนที่หา คือปลี สวนที่ตอจากปลองไฉน เขา เรียก ปลี ที่ชขี้ ึ้นไป สุดทายชี้ลกู แกวสวนบนที่เปนกลมๆ เขาเรียกลูกแกวหรือเม็ดน้ำคาง
นั่นคือสวนที่โอภาสที่สดุ สวนที่เปนสัจจะที่สุด ภูมิรทู ้งั หลายแหลเกิดจากตรงนี้
ทานอาจารยพุทธทาสมีชวี ติ อยางนั้น ถาอานหนังสือของทานจะประจักษชดั ยืนยันสัญลักษณขององคพระเจดีย ในความเปนบุรุษรัตนของทาน
ตองไปอานหนังสือ สิบปสวนโมกข ตองไปอานหนังสือ เลาไวเมื่อวัยสนธยา แลวก็อา นหนังสืออีกหลายเลม จึงจะเขาใจวา ทานพุทธทาส มีสัญลัก ษณที่
เปรียบเทียบไดดงั องคเจดียอ ยางไร ทานเปนบุรษุ รัตนอยางไร
ผมเพิ่งกลับจากศรีลังกาเมื่อวันจันทรที่ผานมานี้เอง ศรีลังกาเปนดินแดนของพุทธศาสนา บานเราทักทายกันวาสวัสดี แตศรีลงั กาเจอกันเขาทัก
ทายวา อายุบวร อายุบวร เปนคำที่ไพเราะ แลวก็ศรีลังกานั้นสวดมนตกันวันละสามเวลา เชา กลางวัน เย็น ศรีลังกาก็สังคายนาพระไตรปฎก และมีผทู ี่มสี วน
สำคัญทำใหพระไตรปฎกเปนปฎกสวนที่สาม คือพุทธโฆษาจารยท่ศี รีลังกานั้นเอง ผมมีโอกาสไดผานไปทีว่ ัดนั้นดวย วัดที่พุทธโฆษาจารยไดสังคายนาพระ
ไตรปฎก ในสวนที่เปนพระอภิธรรม ทานอาจารยพุทธทาสไดศึกษางานพระไตรปฎกอยางแตกฉาน แลวก็ทำความเขาใจ แลวก็นำมาสืบทอด สิ่งที่ทานนำมา
สืบทอดนั้น จะวาไปก็คือทานไดทำหนาที่ อรรถกถาจารย เหมือนกับที่พทุ ธโฆษาจารยพยายามทำความเขาใจกับ ปฎกที่หนึ่งกับปฎกที่สอง คือ พระสูต ร
และพระวินัย ทานอาจารยพุทธทาสไดมาถอดรหัสธรรม เพื่อมาสูความเขาใจของยุคสมัยปจจุบัน เพราะมิฉะนั้นจะไดแตจำไปตามภาษาบาลีเทานั้นเอง
เหมือนกับที่วา เวลาพระทานนั่งธรรมมาสนเทศนแลวก็มโี ยมนั่งฟงตาปรืออยู พระก็เลยถามโยมวา “อวิชชาแปลวาอะไร” โยมก็งวั เงียขึ้นมาบอก “ไมรเู จาคะ”

(

)

พระก็บอกวา “ถูกแลว” หัวเราะ มันเปนอยางนั้นจริงๆ ครับ คือ คำๆ เดียวกันแตเขาใจเปนคนละทาง ทานอาจารยพทุ ธทาสไดเห็นปญหานี้จงึ อธิบายออก

-

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
มาเปนหนังสือเลมเล็ก ชื่อวา ภาษาคน ภาษาธรรม

-

ฉะนั้นผูที่สนใจศึกษางานของทานพุทธทาสหรือจะศึกษาธรรมะตองศึกษาเลมนีก้ อ น คือ ภาษาคน ภาษาธรรม ผมจะขอยกตัวอยางเรื่องขันธ ๕
ฟงแลวอยากจะหลับหรือไมอยากจะฟง ผมบวชอยูที่สวนโมกข ใชเวลาเปนวันเพื่อทำความเขาใจกับคำวา ขันธ ๕ ปวดหัวเลย คิดจนปวดหัว อานหนังสือ
ของทานแลวก็มาดูตวั เองวามันคืออะไร ในทีส่ ุดเขาใจและเปนเรือ่ งลัดสั้นที่สดุ ถาเขาใจขันธ ๕ เทานัน้ ทานจะเขาใจธรรมะในพุทธศาสนาเกือบทั้งหมด และ
เขาใจตัวเองดวย
ขันธ ๕ แบงเปนสองสวนคือ กายกับใจ กายกับจิต หรือ วัตถุกับจิต นั่นเอง สวนที่มองเห็น สวนที่สัมผัสไดมันเปนสวนที่เปนวัตถุ คือกาย และ
สวนที่เรามองไมเห็นและสัมผัสไมไดก็คอื สวนที่เปนจิต ในภาษาพระเขาวา ขันธ ๕ มี รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ – รูป ก็คอื สวนที่เปนกา สวนเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ คือสวนที่เปนจิต

ทีนี้สว นทีเ่ ปนจิต อะไรที่เปนหลักของสวนทีเ่ ปนจิต ก็คือคำวา วิญญาณ คำงายๆ ญาณ แปลวารู วิ หรือ วิญ แปลวา ยิ่ง ฉะนั้น วิญญาณนี้แปล
วารูยิ่ง ไมไดแปลวา วิญญาณหลอกหลอนเหมือนหนังผีไทยๆ นั่นนะ สิ่งที่รูย่งิ ที่มอี ยูในเราเรียกวา มโนธาตุ – ธาตุ รู ไมโครโฟนนี้มันไมมวี ิญญาณ มันไมมี
ธาตุรู แตคนเรามีวิญญาณ มีธาตุรู ตัวนี้คอื ตัวจิต
ตัวจิต ที่เปนธาตุรมู ีหนาที่สามอยางเทานั้น ภาษาพระที่เรีย กวา เวทนา สัญ ญา สังขาร ตอ งแปลเปน คำไทยครับ เวทนาคือรูสึก คือจิต ตัว
วิญญาณมารูสึกทางหู จมูก ลิ้น กาย ใจ ของเราเปนปจจุบัน ความรูสกึ เปนปจจุบันดวยนะครับ สัญญา แปลวาจำไดหมายรู คือเราจำเรือ่ งที่ผานมา เมือ่ สัก
ครูนี้ เมื่อวานนี้ เมื่อปท่แี ลว จำไดหมายรู จิตเรานะมีหนาที่ทำตรงนี้ ประการที่สามคือจิตมีหนาที่ปรุงแตงขึ้นมาเปนความคิด เปนอนาคต
ฉะนั้น คำวา เวทนา สัญ ญา สังขาร แปลเปนคำไทยงายๆ วา รูสึก นึก แลวก็คิด ดังนั้น คำวารูสกึ นึก คิด มันมีก าละของมัน ดว ย รูสึกเปน
ปจจุบัน นึกเปนอดีต คิดเปนอนาคต จิตทำหนาทีส่ ามอยางนี้เทานั้น ไมเชือ่ ลองไปนึกดูวามันมีอะไรนอกเหนือไปจากนี้ไหม บทบาทของจิตใจคนมีสามอยาง
คือ รูสกึ นึก แลวก็คิด ดังนั้นถาเรามีสติตามดูวาระจิตของเราตลอดเวลา – รูสกึ นึก คิด – เปนอยางไร หรือมันกำลังทำหนาที่อยางไรกันอยู หมั่นดู หมั่นทำ
มันก็จะกลายเปนปญญา
ปญญาก็คอื องครวมของความรูสกึ นึก คิด นัน่ เอง
รูสึก นึก คิด ที่ถูกตองก็เปนปญญาที่ถูก
รูสึก นึก คิด ไมถูกตอง ก็เปนปญญาที่ไมดี ที่ไมถกู
ปญญาก็เปนคำกลางๆ ปญญาที่ดีก็มี ปญญาที่ไมถูกก็มี เชนฉลาด คำวาฉลาดเปนคำกลางๆ ขึ้นอยูวาจะไปใชกบั อะไร ฉลาด ขยัน ซื่อสัตย
ฉลาดที่จะหาเงิน ฉลาดที่จะหมกมุนในการยกตัวเองขึ้นไป ก็ได ขยันในทางนั้นมันก็ไปอีกทางหนึ่ง

ฉะนั้น คำสามคำนี้ รูสึก นึก คิด คือบทบาทของจิตเราเอง ถาเราเขาใจอยางนี้ เราเขาใจขันธ ๕ แลว เราเขาใจขันธ ๕ เราก็เขาใจหัวใจของพุทธ
ศาสนาทั้งหมด เพราะพุทธศาสนาไมมีอะไรอืน่ เลยนอกจากวา การรูจักตัวเองดวยตัวเอง ความรูที่นำไปสูความเขาใจ แลวก็นำไปสูค วามไมติด ยึดมั่น ที่จะ
สรางเปนตัวตนขึ้นมาไปแบกรับสิ่งที่จิตปรุงเปนความทุกข พุทธะแปลวา รู ตื่น เบิกบาน พุทธเจาแปลวา ผูร ู ผูตื่น ผูเบิกบาน
ธรรมนิยามสูตร มีวา “ไมวาพระองคจะเกิดขึ้นมาในโลกนี้หรือไมกต็ าม แตธรรม คือความจริงนั้นมีอยูแลว คือความจริงที่วา สิ่งทั้งหลายทั้งปวง
ไมเที่ยง สิ่งทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา ไมใชตัวตน พระองคเพียงมาพบ มาบัญญัติ มากำหนด มาแสดง และมาทำใหแจง”
พุทธองคไมไดเปนผูบัญญัตสิ ิ่งเหลานี้ สิ่งนี้มอี ยูแลว คือ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง เปนทุกข ทุกขแปลวา ทนไมไดนะครับ มันทนอยูเปนปกติ
ไมไดน่นั เอง ถามีความสุขจิตมันก็ฟูขนึ้ ถามันโศกเศราจิตมันก็แฟบลง ไมวาฟูไมวา แฟบมันทนเปนปกติอยูไมได จึงเรียกวาทุกข การมองสิ่งทั้งหลายทัง้ ปวง
วามันไมเปนปกติอยูได มันทนเปนปกติอยูไมได นั่นคือการมองสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอยางถูกตองตามเปนจริง จึงกลาววา เรามองชีวิตเปนทุกข ไมไดมองดาน
ลบแตมองในดานที่มนั เปนจริง เพราะมันเปนอยางนั้นจริงๆ
สิ่งเหลานี้ทา นอาจารยพทุ ธทาสพยายามอธิบาย ดวยนัยอันหลากหลาย ดวยตัวอยางอันมากมาย ตองไปอยูและปฏิบัติจึงจะเขาใจสิ่งเหลานี้
ดว ยตัว เอง ไมใ ชด ว ยเพีย งลำพัง การบอกเทา นั้น อัน นี้ท ำใหค ิด ถึง บทสวดสรรเสริญ คุณ พระพุท ธเจา “อิต ิป โ ส ภะคะวา อะระหัง สัม มา สัม พุท โธ
วิชชาจรณะสัมปนโน” คำนี้ดีมาก เปนคำที่การศึกษานาจะนำมาใช วิชชาแปลวา ความรู จรณะแปลวาการปฏิบตั ิ ประพฤติปฏิบตั ิ สัมปนโนแปลวาการถึง
พรอม วิชชาจรณะสัมปนโน ก็คอื ถึงพรอมดวยความรูแ ละการปฏิบตั ิ ถาจะพูดเปนภาษาสมัยใหมก็วา สมบูรณ ดวยทฤษฏีและการปฏิบตั ิ วิชชาคือทฤษฏี
ความรู และการปฏิบัติ ทั้งสองอยางตองประกอบกัน ในทฤษฏีมปี ฏิบัติ ในปฏิบัตมิ ีทฤษ ฏี ถามีความรูและปฏิบตั ิดวยทั้งสองอยางประกอบกันถึงพรอม มันก็
จะเปนปญญาได
ทานอาจารยพทุ ธทาสไดปฏิบตั อิ ยางนั้นในหนังสือ อนุทินปฏิบัตธิ รรม เปนหนังสือที่พบในยามทานอาจารยดษุ ฏี ผมไปขอยืมทานมา คือผม
เองก็มีท่บี านแตวันนี้ลืมเอามา ผมเองสติกเ็ ผลอๆ พลั้งๆ อยูเหมือนกัน วาจะเอามาก็ไมไดเอามา จะเห็นวา ถาไปอานแลวรูวา ในพรรษาหนึ่งนี้ทานบันทึกใน
สามเดือน ทานปวารณาตัวเอง ทานยังเปนภิกษุหนุมอยูนะ ทานปวารณาตัวเองวาในพรรษานี้ตลอดสามเดือนจะไมพบใคร จะไมพูดเลย ไมพดู กับใครเลย
และก็จะฉันอาหารที่เปนธรรมชาติสดๆ เชน ผลไมสดๆ กลวย มัน มะพราว น้ำ ในนี้ เชน วันหนึง่ หรือวันที่ ๘ เดือนสิงหา ๒๔๗๗ อายุทาน ๒๘ ป ทานบอกวา

-

“อาหารวันนี้ กลวยน้ำวาอยางเดียวสามปอนด วันนี้ลองทำบุญแปลกๆ สละเลือด

,

ใหยุงกินพรอมกันคราวเดียว ๑๐๐ เศษในปารก อิ่มไปทุกตัว เกือบสุดทีท่ นทานได แตแลวไดปติคุมกัน ในเมื่อยุงอิ่มหมดทุกตัว ทองแดงไป

.

แลว รวมเลือดคงไมเกิน ๓๐ หยด ไดหลักในใจแปลกๆ วา ปติเกิดไดทกุ อยางในการสละเพื่อสัตวอื่น”
ทานบันทึกประสบการณและความรูสกึ นึกคิดของทานตลอดเวลา ทานไปบิณฑบาตกลับมาทานบอกวา
“ไดนำอาหารไปใหปลาซิวในสระในสวนโมกขฯ ใสมือหยอนลงไปใหจนคุนเคย

(

)

กัน วันหลังแหยมอื เปลาลงไป ก็คงมากลุม ในมือตามเคย เปนภาพที่เดนชัด เพราะมือขาวตัวปลาดำ มาก และมันวิ่งวุนไปมาและตอดมือ
บางก็มี ขาพเจาเพงเพลิน จนเกิดอยากเพงเปนนิมติ สมาธิข้นึ มา ก็พยายามลองดูทุกวัน ภายในสองวัน ก็ไดภาพปลาวิ่งพลานในมือมานอนเพง
เลนสนุกๆ บนเกาอี้ผาใบตามโคนตนไมได นึกขำและเพลินพิลกึ แตไมไดคดิ เลยกวาการเลนสนุกไป ทำใหคิดวาตอไปนี้เกือบจะไมตอ งไปนั่งดู
ปลาเลนอีกก็ได จึงทำใหนึกถึงการขยายสวนของสมาธิจริงๆ คือ ปฏิภาคนิมติ เลยลองพยายามตอ หัดเพงใหมือวางบาง ใหมือพลานไปดวย
ปลาบางก็ไดผลพอสมควร เมื่อหัดเพงอุตริยกมือ เลยเห็นไดนมิ ติ แปลกปรากฏหนีบติดระหวางนิ้วดิ้นขึ้นมาตัวหนึ่งสะดุงจนตัวสั่นไปหลายนาที
และสมาธินมิ ิตหายไปอยางแรง ตองพยายามยิ่งกวาเกาอีกเปนหลายวันจึงไดสมาธิอยางเดิม และเมื่อเบือ่ เขา ก็ไมคอยสนุก ทั้งไมมีโอกาส
นอมอยางไรตอไปอีก ทั้งไมเหมาะแกการเปนบาทฐานแหงวิปส สนา ก็จนแตม”
เห็นไหมครับวาสิ่งเล็กๆ นอยๆ ทานเอามาเปนการปฏิบตั ิไดหมด ชีวติ อยางนี้เรานึกไมถึงวาจะมีใครสักกี่คนทำได ฉะนัน้ ความรูท่ที านไดน้นั
เปนสิ่งที่ยนื ยันไดวา ไดมาจากทฤษฎีและปฏิบัติ ถึงพรอมดวยทฤษฎีและปฏิบตั ิ คือวิชชาจรณสัมปนโน ทานสมแลวที่จะยกยองวานอกจากจะเปนบุรษุ รัตน
แลวทานก็ยงั เปนอรรถกถาจารย คือผูถอดรหัสธรรมะมาสูสังคมสมัยใหม โดยตัวทานทั้งหมดทั้งชีวติ
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ประการตอไปที่ผมอยากจะยกยองทานดวยตัวเองแลวก็คดิ วาคงไมเกินเลยไปกวาที่จะพูดวา ถาหากวาการศึกษาพุทธศาสนาจะตองศึกษา
ผานพระไตรปฏก เมื่อศึกษาพระไตรปฎกแลวจะตองศึกษางานของทานอาจารยพุทธทาสดวย เพราะงานของทานอาจารยพุทธทาสนั้นถือเปนปฎกที่สี่ จตุ
ปฎก หรือจตุรปฎก ไดเลย เพราะปฎกที่สาม ทานพุทธโฆษาจารยไดแสดงไวเปนอภิธรรมปฎก ซึ่งหลายสำนักเราก็กำลังศึกษากันอยู แตนั่นเปนเรื่องในสมัย
โนน สมัยที่ทานพุทธโฆษาจารยทา นสังคายนา แตมาถึงปจจุบนั นี้ผมวาจะตองใชภาษาใหม ใหเขากับสังคมของเราดวย ซึ่งงานของทานอาจารยพทุ ธทาส
เหมาะสมที่สดุ เปนอรรถกถาจารยอีกปฎกหนึ่งทีเดียว ฉะนั้น ถือเปนจตุรปฎกทีเดียว

ฉะนั้นในวาระ ๑๐๐ ปนี้ ผมอยากจะใหพวกเราชวยกันคิดวาจะทำอยางไรที่จะใหงานของทานเปนปฎกที่สมบูรณอีกปฎกหนึ่ง ผมเสนอวา นา
จะมีคณะกรรมการทัง้ ภาครัฐ เอกชน หรือใครก็ไดมาชวยกันศึกษามรดกธรรมสามขอของทานอาจารยพุทธทาส ดวยการปฏิบตั ิใหเปนจริง คือ หนึ่ง เขาถึงหัว
ใจของศาสนาตน สองทำความเขาใจระหวางศาสนา ทานอาจารยเคยเปรียบเทียบใหชาวคริสตฟง และทานพยายามจะทำความเขาใจ โดยยกตัวอยางไม

I

cut I

กางเขน ทานบอกไมกางเขน คือขีดสองขีด คือขีดตัวตั้ง กับขีดตัวตัด ตัวตัง้ คือตัว ในภาษาอังกฤษ ตัวตัดคือตัว
คือตัดตัวตน ตัดความเห็นแกตน
นี่มนั พองกับหลักธรรมสูงสุดของทุกศาสนา คือ ไมเห็นแกตน เมื่อไมเห็นแกตนมันก็เห็นแกสวนรวม นั่นแหละทุกศาสนามีหวั ใจเหมือนกันหมด
ดังนั้นจำเปนอยางยิง่ นอกจากทำความเขาใจกับหัวใจของศาสนาเราแลว ตองทำความเขาใจระหวางศาสนาดวย ประการที่สามก็คือ อยาเปน
เหยื่อของวัตถุ ซึง่ คือสันโดษนั่นเอง ทานอาจารยพระพรหมคุณาภรณ ทานมหาประยุทธ ทานบอกวา สันโดษ คือการแสวงหาความสุขโดยพึ่งวัตถุใหนอยที่สุด
การแสวงหาความสุขโดยพึ่งวัตถุใหนอ ยที่สุด อันนี้จะทำใหเราเขาใจเรื่องสันโดษไดดที ่สี ุด ไมไดแปลวาไมทำอะไรเลย แสวงหาความสุขโดยพึ่งวัตถุใหนอ ยที่
สุด ก็สมดังกุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ที่วา “พอเพียง” นั่นเอง พึ่งวัตถุใหนอยทีส่ ุด อันนี้คือ ไมตกเปนเหยื่อเปนทาสของวัตถุ
สามอยางนี้ผมวายังเปนสิง่ ที่ทันสมัย เปนสิ่งที่พวกเราจะตองชวยกันสอนลูกหลานของเรา เหมือนกับที่ทา นพรหมคุณาภรณเคยบอกวา เวลานี้
เราสอนลูกเราผิดๆ มักจะถามลูกเราวา “ลูกอยากไดอะไร” ถาถามวาลูกอยากไดอะไรนี่คำตอบไมสุด ไมสิ้นสุดเลย เพราะมันอยากไดเยอะแยะ และสิ่งที่มา
ยั่วยวนเปนมายาใหเราหลงใหลก็เยอะเหลือเกิน ยิ่งโลกสมัยใหมไฮเทคเราก็ย่งิ หลงกับมานมายานีม้ ากขึ้น ถาทานถามวาลูกอยากไดอะไรนี้จะทำใหเด็กเสีย
ตองถามใหมวา “ลูกอยากทำอะไร” เด็กจะเริ่มคิดทันทีเพราะไมเคยคิดมากอนเลยวาอยากทำอะไร ทานตองถามใหม เรื่องงายๆ แงเงื่อนเหลานี้ตอ งชวยกัน

เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปนี้ นอกจากวาจะมีกจิ กรรมอันหลากหลายแลวผมขอเสนอกิจกรรมอานงานของทานอาจารยพทุ ธทาส ดวยการเชิญบุคคล

/

สำคัญ หรือคนเดนคนดังมาอาน ยิ่งหลากหลายอาชีพยิ่งดี หลายคนก็คงยินดีท่จี ะมาชวยกันอาน โดยบันทึกทั้งภาพและเสียงไวจัดเปนรายการทั้งโทรทัศน
วิทยุ แผนซีดี อินเตอรเน็ต ใหแพรหลายตามยุคสมัยก็จะเปนประโยชนยิ่ง

อีกเรื่องหนึ่งที่นาจะตองทำกันก็คือ นำหนังสือทานอาจารยพุทธทาสบรรจุลงในหลักสูตรการศึกษาตั้งแตประถม มัธยม จนอุดมศึกษา โดยเลือก
ใหเหมาะสม อันนี้จะทำใหคนเขาใจพุทธศาสนาอยางเปนวิทยาศาสตร อยางเปนความรู อยางเปนวิชชา และจรณะ ผมใชเวลามามาก แตก็นอยเกินไปที่จะ
พูดถึงคุณคาของทานอาจารยพทุ ธทาส ขออานบทกวีนี้เปนสุดทาย
การทำงานคือการปฏิบตั ิธรรม

ทุกขณะนีค้ ือกรรมกระทำอยู

กำลังพูด กำลังทำ กำลังรู

เราคือผูกระทำกรรมทั้งปวง

กรรมแปลวากระทำตามคำศัพท

มิใชส่งิ ลึกลับมิอาจลวง

อันความชั่วความดีมใิ ชดวง

หากคือชวงคือขณะที่กระทำ

-

-

ทำดี ดี ทำชัว่ ชัว่ ทันที

ใชทำดีไดดีที่คนพร่ำ

หรือทำชั่วไดดที ่ขี านย้ำ

ไมพงึ นำคำวาไดไปประเมิน

การทำงานคือการปฏิบตั ิธรรม

ประกอบกรรมสารพัดมิขดั เขิน

มีสติไปตามที่ดำเนิน

ไดรูเกิน รูขาด รูอัตตา

ไดรูโลภ รูโกรธ และรูหลง

รูกำราบปราบปลงที่ตรงหนา

รูทเี่ กิดทีด่ ับที่ลบั ลา

รูทมี่ าที่ไปไดรทู ัน

ถาไมทำแลวไฉนจะไดรู

เหมือนนอนกอดเสืออยูดูนาขัน

เสือนี่คือกิเลสชั่วตัวสำคัญ

ทุกคืนวันเราเปนเหยื่อเสือตัวนี้

การทำงานเหมือนเอาไมไปแหยเสือ

ไดรูเหนือรูใตไดรูหนี

ในชีวิตประจำวันนั่นแหละมี

การงานที่ใหเรารูเขาใจ

จงทำงานทุกชนิดดวยจิตตั้ง

คอยระวังสังเกตกิเลสใหญ

เปนไปเพื่อกิเลสเหตุทุกขภัย

หรือเปนไปพนกิเลสดับเหตุทกุ ข
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ถอดความจากคำบรรยายในหัวขอเดียวกันที่แสดงในงาน “พุทธทาส ๑๐๐ ป: พระดีที่โลกยกยอง” วันศุกรท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ ณ หองโลตัส ศูนยการ
ประชุมแหงชาติสิรกิ ติ ิ์

สถาบันพุทธทาสภิกขุ

. .

ศ ดร นิธิ เอียวศรีวงศ
ความเปน บุค คลสำคัญ ของโลกนั้น ไมอ าจเกิด ขึ้น ไดจากการประกาศขององคก รระหวา งประเทศ แมวา องคก รนั้น ๆ อาจใชก ระบวนการ

" "

พิจารณาอยางละเอียดรอบคอบสักปานใดก็ตาม ความสำคัญของบุคคลนั้นจะมีแกโลกเพียงใด ก็ข้นึ อยูกับวา โลก จะใชประโยชนจากความคิดและการ

. " "

" "

กระทำของเขามากนอยเพียงใดตางหาก แต โลก จะใชประโยชนดงั กลาวได โลก ก็ตอ งมีโอกาส นั่นคือมีโอกาสรับรู มีโอกาสไดรบั แรงบันดาลใจ
และมีโอกาสนำเอาไปปฏิบัติ
แมมชี าวไทยหลายคนที่ไดรับการประกาศเปนบุคคลสำคัญของโลกโดยยูเนสโก แตประเทศไทยแทบไมไดทำอะไรในทางที่จะทำใหคณ
ุ คาของ
ความคิด และการกระทำของทานเหลานั้น เปนประโยชนแกการแสวงหาทางออกใหแกปญ
 หาที่โลกตองเผชิญอยูเวลานี้ นอกจากฉลองกันเปนการภายใน

(

)

ของเราเอง หากจะมีการแปลผลงานของทานเหลานั้นออกเปนภาษาอังกฤษบาง สวนใหญ คือไมนบั พระมหากษัตริยในอดีต แลว ก็เปนความพากเพียร
ของเอกชนและองคกรเอกชน และเทาที่ทราบ ยังไมมเี ลมใดถูกพิมพซำ้ เลย ซึ่งไมไดแสดงคุณภาพของหนังสือเทากับคุณภาพของกลวิธีขยายความคิดนัน้ แก
ชาวโลก
ในกรณีของทานพุทธทาสภิกขุ ซึ่งเพิ่งไดรับประกาศเปนบุคคลสำคัญของโลกในปน้ี ความคิดและการกระทำของทานมีนัยยะสำคัญอยางยิ่งตอ

"

"

โลก โดยอาศัยฐานทาง ปญญา ของพระพุทธศาสนา ทานพุทธทาสเสนอทางออกใหแกวิกฤตที่โลกตองเผชิญอยูเวลานี้เกือบทั้งหมด ไมวาจะเปนความ
รุนแรงซึ่งเพิ่มขึ้นในหนวยเล็กๆ ทางสังคม เชน ครอบครัว ไปจนถึงในสังคมวงกวาง และในสังคมโลก หรือความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมอันเปนภัยคุกคาม

(

)

การอยูร อดของอารยธรรมมนุษย หรือการเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจของทุนซึ่งมีกำลังมากขึ้นตอประชาชนทั่วโลก ไมเวนแมแตในประเทศของตัวเอง
ความกาวหนาของความรูทางวิทยาศาสตรซ่งึ ไมนำไปสูความสงบสุขของมวลมนุษย ชองวางทางเศรษฐกิจระหวางประชาชนกลุมตางๆ ซึ่งขยายหางมากขึ้น
เพราะการกระจุกตัวของรายไดไวกบั คนกลุมเล็กลงทุกที ฯลฯ

100

การฉลอง
ปชาตกาลทานพุทธทาสกลางทองสนามหลวง โดยเนนการเผยแผพระพุทธศาสนาระดับศีลธรรมในหมูเยาวชน แมเปนการ
กระทำที่ดี แตดูจะไรความหมายเมือ่ เปรียบเทียบกับมรดกทางสติปญ
 ญาที่ทานพุทธทาสทิ้งไวใหแกชาวโลก
การรับรองใหคนไทยเปนบุคคลสำคัญของโลก เปนแคโอกาสใหคนไทยชุมนุมตบหลังตบไหลกนั เอง เพื่อบอกแกกันวาคนไทยนี้ดี คนไทยนี้เกง…
ก็เทานั้นเอง ฉะนั้น นอกจากจัดงานกลางทองสนามหลวงแลว ไมดีกวาหรอกหรือ ที่จะชวยกันคิดทำอะไรที่จะยกมรดกของทานพุทธทาสไปเปนสมบัตริ วม
กันของชาวโลก

(

ผูเขียนขอเสนอโครงการเพื่อบรรลุเปาหมายดังกลาวแกสงั คมไทยพิจารณา เมื่อไรที่ใชคำวาสังคม เมื่อนั้นก็รวมรัฐบาลอยูดวย เพราะรัฐบาล

)
"
" "
"
(Institute of The Great Wisdom) สถาบันนี้มีภารกิจที่จะศึกษาและเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับวิกฤตดานตางๆ ที่โลกเผชิญอยู

ควรเปนสวนหนึง่ ของสัง คม นา จะจัด ตั้งสถาบัน นานาชาติเพื่อทางออกจากวิก ฤตโลกในนาม สถาบัน พุท ธทาสภิก ขุ หรือ สถาบัน อิน ฺท ป ฺโ ญ
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เวลานี้ โดยอาศัยพระธรรมที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงคนพบ และปรากฏอยูในนิกายตางๆ ของพระพุทธศาสนาในโลก เพราะจะเปนทางนำ
ไปสูความรูความเขาใจวิกฤตตางๆ ลึกลงไปกวาระดับปรากฏการณถึงระดับรากเหงาได ก็จะพบทางออกที่แทจริงหรือการปฏิวัตทิ างจิตใจซึ่งจะนำสันติสุข
มาสูโลกได
ทั้งนี้สถาบันยังเปดใหมองและแกปญหานี้โดยใชหลักธรรมคำสอนของศาสดาในศาสนาอื่นดวย ดังที่ทา นพุทธทาสเองก็ไดช้ใี หเห็นถึงความ

(

)

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของหลักธรรมในทุกศาสนา แมการตีความของทานอาจไมเปนที่ยอมรับจากนักคิดในศาสนาอื่นทั้งหมดก็ตาม
เหตุท่คี วรเปนสถาบันนานาชาติ ไมแตเพียงตองการใหสะดวกแกการเผยแพรในภาษาซึ่งชาวโลกเขาถึงไดงายเทานั้น แตเหตุผลที่สำคัญกวาก็
คือ เพื่อสามารถระดมนักปราชญซึ่งสนใจประเด็นปญหานี้ อันมีท้งั ชาวพุทธและไมใช จากทั่วโลกมารวมมือกันไดอยางจริงจัง
สถาบันควรมีจดุ มุงหมายตั้งแตเริ่มแรกที่จะประมวลความรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจากทั่วโลกมาสั่งสมไวใหมากที่สดุ เทาที่จะทำได รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับแหลงความรูประเภทเดียวกันในโลกไดอยางสะดวก เพราะสถาบันควรเปนศูนยกลางการศึกษาคนควาความรูทางพระพุทธศาสนาแหงหนึ่งของ
โลก ที่สามารถอำนวยความสะดวกแกนักศึกษาที่สนใจดานนี้ไดอยางดี ซึ่งจะดึงดูดนักศึกษาทั้งรุนใหมและเกาเขามาใชบริการไดกวางขวางทั่วโลก

" " (visiting scholars)

สถาบันควรเชิญนักปราชญจากประเทศตางๆ ที่มีชื่อเสียงดานพระพุทธศาสนาใหเปน แขก
ของสถาบัน หมุน
เวียนกัน ไปครั้งละหลายทาน เพราะนอกจากสถาบัน จะสามารถไดประโยชนจากการทำงานของทานเหลานั้นแลว สถาบัน เองก็จะเปนจุด เชื่อมโยงนัก
ปราชญทางพระพุทธศาสนาใหสรางงานหรือกิจกรรมที่เปนประโยชนแกชาวโลกไดกวางขวางขึ้นดวย
สถาบันควรมีกำลังทรัพยและความสามารถพอที่จะอุดหนุนการเผยแพรผลงานของนักปราชญเหลานั้น ชวยลดอุปสรรคของตลาดงานประเภท

(

,

,

นี้ซึ่งไมสูจะกวางขวางนักลงบาง ไมจำเปนตองลงทุนเองทั้งหมด อาจรวมทุนบางสวนกับสำนักพิมพ โรงถายภาพยนตร ผูอำนวยการสรางรายการโทรทัศน
ฯลฯ

)
สถาบันควรมีทุนการศึกษา หรือทุนอุดหนุนกิจกรรมของตนเอง เพื่อแจกจายแกบุคคลตางๆ ทั่วโลกที่เสนอโครงการศึกษาหรือโครงการกิจกรรม

" "

ที่สถาบันเห็นชอบและตองการสนับสนุน เพราะสถาบันควรเปนศูน ยแหงหนึ่งในโลกที่ทำหนา ที่ ปม ที่เชื่อมโยงการเคลื่อนไหวทั้งดานการศึกษาและ
กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อเปดทางออกของวิกฤตแกชาวโลก
ในอีกดานหนึ่ง สถาบันพุทธทาสภิกขุ ควรมีภารกิจดานการเผยแพรแกชาวบานธรรมดาดวย ไมใชเฉพาะนักปราชญระดับโลกเทานั้น ดังที่ทานพุทธทาสเอง

"

ไมเคยทิ้งชาวบานหรือคนธรรมดาซึ่งไมใชปญ
 ญาชนเลย อีกทัง้ ทานยังคิดคนวิธกี ารทีแ่ ยบคายหลายอยางในการเผยแพร เชน โรงมหรสพทางวิญญาณ
เปนตน ภารกิจดานนี้ควรถือเปนภารกิจหลักอีกดานหนึ่งของสถาบัน คือกระทำการเผยแพรดวยวิธกี ารที่แยบคาย และมีประสิทธิผลแกประชาชนคนธรรมดา
ในโลกปจจุบนั
ความสัมพันธในโลกที่กวางขวางของสถาบัน จะชวยเผยแพรท้งั เนื้อหาและวิธกี ารแยบคายซึ่งสถาบันคนพบใหเปนประโยชนในสังคมตางๆ

"

แนนอนวาสถาบันตองมีเงินทุนจำนวนมาก แตก็ไมเกินกำลังความสามารถของชาวโลกจะอุดหนุนได หากสังคมไทยรับภาระเปนผูระดมกำลัง

,

เงินกอนแรกนาจะมาจากรัฐไทยเอง และเริ่มระดมทุนจากสังคมไทย และจากองคกร มูลนิธิ และสังคมอื่นๆ ทั่วโลก พรอมกับเริ่มดำเนินงานจากนอยไปหา
มากไดเลย กิจกรรมและประโยชนของสถาบันจะเปนเครือ่ งมือพิสูจนความมีคุณประโยชนของสถาบันแกชาวโลก อันจะนำมาซึ่งเงินอุดหนุนไดอยางสืบเนื่อง
ตอๆ ไป

"

"

"

"

คนไทยแตกอ นมีประเพณี บอกบุญ ซึ่งปจจุบนั ความหมายเสื่อมลงจนกลายเปนการ เรี่ยไรเงิน เทานั้น แตเดิมทานหมายถึงการบอกถึง
กิตติคุณของความดีแกผูอนื่ ยังความปลาบปลื้มแกเขา และโนมนำจิตใจเขาไปสูทางที่ดี ความสำคัญของทานพุทธทาสตอชาวโลกนั้นจะมีจริงหรือไม หาได

"

"

ขึ้นอยูกับประกาศขององคกรใดองคกรหนึ่ง แตขึ้นอยูกบั วาคนไทยอยาก บอกบุญ แกชาวโลกหรือไมตางหาก
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สืบสานปณิธานพุทธทาส
รองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม
๑. กัลยาณมิตรผู้ไม่เหมือนใคร
บทบูชาครู
แม้ห้วงเวลากว่า ๒๕๐๐ ปี ได้ผา
่ นเลยอายุขย
ั แห่ง องค์พ ระ
สัม มาสัม พุท ธเจ้า มาเนิ่น นานเพีย งใดแล้ว ก็ต าม แม้ก ระนั้น คำ
สอนแห่ง พระองค์บ รมครูผ ้ย
ู ่งิ ใหญ่ใ นโลกสาม ยัง ทรงพลานุภ าพ
ก้อ งสะท้อ น ปลุก ให้ม นุษ ย์ต ื่น จากความมืดมน เพื่อ พบความจริง
แห่งชีวิตและโลก ท่านได้ช้ใี ห้เห็นถึงไตรลักษณ์ ท่านมอบมรรค ๘
คือ หนทางแห่ง การเรีย นรู้ เพื่อ ศีล สมาธิ ปัญ ญา จนมนุษ ย์
ประจัก ษ์ร ู้ และสามารถพาตนหลุด พ้น ทุก ข์ภ ัย และความไม่ร ้ท
ู ้งั
ป ว ง ไ ด ้อ ย ่า ง เ ป ็น อ ัศ จ ร ร ย ์ ท ั้ง น ี้ก ็ด ้ว ย พ ร ะ ก ร ณ
ุ าธค
ิ ณ
ุ
พระวิส ท
ุ ธิค ณ
ุ
จึง ทรงสั่ง สอนอย่า งแยบคายมิร ู้เ หนื่อ ย ด้ว ย
พุทธานุภาพแห่งพระบรมศาสดา นับเนื่องสืบทอดมาสู่ปจ
ั จุบน
ั สมัย
ได้จ ุด ประกายให้ม นุษ ย์เ ช่น เราตระหนัก ถึง พรอัน ประเสริฐ
ที่ติดตัวมาแต่เกิด และได้ใช้เพื่อภาวนาวิถีชว
ี ิตในท่า งกลางสัง คม
เยี่ยงมนุษย์ ภายใต้วถ
ิ ช
ี ีวิตเยี่ยงมนุษย์น้เี อง ที่เราทุกผูท
้ ก
ุ นาม พึง
อาศัย เกิด และบ่ม เพาะเพื่อ ยัง ความเป็น มนุษ ย์ใ ห้ถ งึ พร้อ ม เรา
ล้วนตระหนัก แน่แ ก่ใ จ ถึง ความเมตตา กรุณ า จากผู้ท่ร
ี ้ค
ู ด
ิ ก่อ น
ผู้มาถึงก่อน ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทและโน้มนำให้เรารู้คิดในสิ่งที่ไม่
เคยรู้ไม่เคยคิด มาก่อ น และนำพาเราไปถึง สิ่ง ที่ย ัง มาไม่ถึง ท่า น
ทั้ง ปวงเหล่า นั้น คือ ครู ที่แ ท้จ ริง แห่ง ชีว ต
ิ อัน เป็น ปัจ จุบ ัน ของเรา
ความหมายของคำว่า ครู และมโนภาพของครูทุก คน แจ่ม ชัด ขึ้น
ภายใน เป็น ภาพซึ่ง ซ้อ นกัน แนบแน่น อยู่ใ นทุก อณูแ ห่ง ชีว ิต เรา
แม้นมิอาจบันทึกนาม ครู ทุกท่านลงไว้ได้หมดในกระดาษแผ่นนี้
ทว่า ย่อมรำลึกได้ครบถ้วนผ่านความดำรงอยู่ที่เป็นเราในทุกขณะ
จิต โดยมิอาจปฏิเสธซึ่งญาณแห่งครูท้งั มวล
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จำได้ว่าเมื่อประมาณ ๒๐ กว่าปีที่แล้ว ได้มโ
ี อกาสไปกราบท่า น
พุทธทาสที่สวนโมกขพลารามพร้อมกับเพื่อนๆ กลุ่มหนึ่ง และนีเ่ ป็นครั้ง
แรกและเป็น ครั้ง สุด ท้า ยที่ไ ด้พ บท่า น ในครั้ง นั้น มีโ อกาสได้เ พีย งนั่ง ฟัง
ท่านสนทนา ถามตอบกับคนอื่นๆ จึงได้สังเกตเห็นว่าท่านมีวธ
ิ ีสนทนาที่
แปลกซึ่ง ทำให้เ ราสะดุด ใจ อาจจะเป็น เพราะความที่เ ราไม่เ คยได้
สนทนากับครูบาอาจารย์มาก่อน แต่ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจว่าความแปลก
นี้คอ
ื อะไร เราได้เห็นท่านนิง่ ฟัง ผู้ถามคำถามโดย นั่งนิ่งจริง ๆ เหมือน
ก้อนหิน ไม่ขยับเขยื้อน ดูเหมือนท่านจะได้ยินทั้งเสียงพูดและอาจจะได้
ยินไปจนถึงความคิดของคนถามเลยก็ได้ จนเราต้องนั่ง กลั้นหายใจคอย
ว่าเมือ
่ ไหร่ทา
่ นจะตอบ และคำตอบของท่านก็มาจากความรู้สก
ึ ของท่าน
ที่มีตอ
่ คำถาม และเป็น ความรู้สึก ที่มีเจตนาจะถ่า ยถอนความไม่ร ้ข
ู องผู้
ถาม โดยอิงหลักข้อธรรมมิใช่เป็นเพียงความคิดความเห็นทั่วๆ ไปหรือ
บางครั้ง ท่า นก็ใ ห้ค วามเงีย บเป็น คำตอบ เรายัง จำได้ว ่า เกิด ความรู้ส ึก
ไม่ได้อย่า งใจที่ไม่ได้ค ำตอบ แทนที่จะพิจ ารณาไปตามคำพูด ของท่า น

จึงดูเหมือนว่าไม่ได้อะไร สุดท้ายท่านจึงไล่ให้ไปพักผ่อน เพราะท่านคง
เล็ง เห็น แล้ว ว่า พูด ต่อ ไปอีก ก็ย ัง ไม่เ กิด ประโยชน์ ในใจก็น ึก ขัด เคือ ง
เพราะคิด ว่าตัว เองแน่ น่า จะฟัง รู้เ รื่อ ง ไม่น ก
ึ ว่า นั่น จะเป็น ครั้ง เดีย วที่ม ี
โอกาสได้สนทนากับท่านพุทธทาส จนเป็นเหตุให้ได้สนใจติดตามต่อมา
โดยไม่ร้ต
ู ัว
จนต่อ มาอีกนานหลายปี ได้อ า
่ นหนัง สือ ของท่า นหลายเล่ม ได้ด ู
รูป ถ่า ยในอิร ย
ิ าบถ นั่ง นิ่ง ๆ เหมือ นก้อ นหิน อย่า งที่เ คยเห็น นั่น แหละ
รวมทัง้ ได้อา
่ นเรื่องราว ประวัติชีวิต คำสอน และสิ่งต่างๆ ที่ทา
่ นทำไว้
ที่สวนโมกขพลาราม จึง ค่อ ยๆ เข้า ใจวิถ ีก ารสอนของท่า นมากขึ้น ยิง่
เมื่อเราได้ศึกษาเล่าเรียนกับครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆ ได้พบกับเหตุการณ์
ทำนองเดียวกันเข้าบ่อยๆ จึงเพิ่งถึงบางอ้อว่า ครูบาอาจารย์ท่าน พูดให้
จำ ทำให้ด ู อยู่ใ ห้เ ห็น ก็แ ล้ว แต่ส ติป ญ
ั ญาของเราที่จ ะเรีย นรูไ
้ ด้ม าก
น้อยแค่ไหน เราไม่ควรประมาทครูบาอาจารย์ ข้อนี้มส
ี ว
่ นช่วยอย่างมาก
ให้เ ราเป็น คนน้อ มฟัง ได้ด ข
ี ึ้น เอามาพิจ ารณาใคร่ค รวญได้ม ากขึ้น
และช่ว ยให้เ ราอ่า นหนัง สือ ของท่า นเข้า ใจมากขึ้น เหมือ นกับ เราฟัง ไป
ปฏิบัติไปนั่นเอง
โดยเฉพาะเรือ
่ งราวที่ป ระทับ ใจเช่น ตอนที่ท ่า นไปนั่ง ในป่า ตอน
พลบค่ำ นั่งนิง่ ๆ เพื่อให้ยงุ รุมกัด เพื่อที่จะเรียนรู้ความรู้สึกที่แท้จริงของ
การถูกยุงกัด เหตุการณ์ตรงนี้ก็กลายเป็นคำถาม เป็นความสงสัยอยู่ใน
ใจอีกนานกว่าจะเข้าใจว่าเป็นการศึกษาไปที่ความรู้สึก โดยไม่ถก
ู ครอบ
งำด้วยความรู้สึก หรือเป็น ไปตามความรู้สึกต่างๆ เสีย แล้ว ซึ่งเป็นวิธท
ี ่ี
ได้นำมาทดลองปฏิบัติในการสัง เกตความรู้สก
ึ ที่มก
ั จะตกไปสู่ความชอบ
ไม่ช อบ อยาก ไม่อ ยาก เสียเป็น ส่ว นมาก เลยไปสูก
่ ารตัด สิน หรือคิด
เห็นไปตามกิเลสตัณหา โดยพลาดโอกาสที่จะรับรู้ “ความจริง” อย่าง
เป็นปกติ แบบฝึกหัดนี้ได้กลายมาเป็นคำถามที่ชาวรุ่งอรุณมักจะต้อ งถูก
ถาม เพื่อเป็นการเตือนสติ แก่กันอยู่เสมอว่า “กำลังมีความรู้สึกอะไร”
ซึ่งแรกๆ ทุกคนมักจะตอบความคิดเห็นเสียเป็นส่วนใหญ่ จนต้องถามย้ำ
อีก ๒ – ๓ ครั้ง ด้ว ยคำถามเดิม จึง จะช่ว ยให้ห ยุด คิด และถอยกลับ
ไปดูความรู้สึกกันก่อน แม้แต่นก
ั เรียนไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ก็ส ามารถใช้
คำถามนี้ช่วยให้เขาทบทวนสิ่งทีเ่ กิดขึน
้ กับตัวเขา ปัญหาที่เขากำลังเผชิญ
ในหลายๆ ครั้ง เขาได้คำตอบไปเอง ประสบการณ์การเรียนรู้จากท่าน
แล้วนำมาปฏิบต
ั ิ ดังตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นนั้นมีอยู่ และเกิดขึ้นมากมาย
ในโรงเรียนรุ่ง อรุณ ซึ่ง กล่า วได้ว่า แม้จ ะมิได้ใ กล้ช ด
ิ เป็น ศิษย์โ ดยตรง
แต่ก ็ม ีทา
่ นเป็น ครู เป็น กัล ยาณมิต ร ผู้เ มตตาชี้ห นทาง ซึ่ง ท่า นได้แ ผ้ว
ถางไว้แล้วให้เดินตามเพื่อพบแต่ความสวัสดี
ซึ่ง หลายๆ ข้อ ธรรมคำสอน กลายเป็น หลัก หรือ วัฒ นธรรมการ
เรียนรู้ของโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่เป็นพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่
ทิศทางการศึกษาใหม่ ดัง ที่จะได้น ำมาเสนอมุม มองที่แตกต่า งบางเรื่อง
ซึ่งจุดประกายจากท่านพุทธทาสภิกขุ กัลยาณมิตรผูไ
้ ม่เหมือนใครนั่นเอง
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๒. แม่ให้ทั้งชีวิตและวิญญาณ
คุณธรรมสำคัญพื้นฐานการเรียนรู้ในโรงเรียนรุ่งอรุณ

มีหนัง สือเล่ม เล็ก ๆ เล่ม หนึ่ง ของท่า นพุท ธทาสชื่อ เรื่อ ง “แม่ส อน
ไว้” หลายคนอาจจะเคยได้อ่านแล้ว และคงจะทราบดีว่าท่านกำลังสอน
เรื่องของ “กตัญญูกตเวที” แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็น เรื่องธรรมดาที่ใครๆ ก็
นำมาพูด กัน สอนกัน จนจำกัน ได้ ที่ว ่า ความกตัญ ญูเ ป็น เครื่อ งหมาย
ของคนดี
แต่มุมมองของท่านพุทธทาสกลับ ไม่ธรรมดาเพราะท่านพาเรามา
ยืน อยูท
่ ่ก
ี ลางดวงใจของตัว เอง ท่า นได้ใ ช้วธ
ิ ข
ี องบัณ ฑิต คือ ยกเอาตน
เองเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาให้ผู้อ่น
ื ๆ ได้ เรียนรู้แต่เป็นตัวอย่างที่กลับมา
ดูท ่ต
ี นเอง ว่า ที่แ ท้แ ล้ว ความเป็น พุท ธทาสภิก ขุน ้น
ั ล้ว นแล้ว แต่ไ ด้ม า
ถูก สร้า งมาจากแม่ท ั้ง สิ้น (ถ้า ไม่ม ีแ ม่ สวนโมกขพลาราม ไม่ม )ี ท่า น
มองเห็น แม่ คำสอนของแม่ การปฏิบ ต
ั ิต นของแม่ ความเชื่อ หลัก คิด
ของแม่ มาปรากฏอยู่ในตัวท่านนั่นแหละ จึงเป็นมุมมองที่สำคัญ ที่ทำให้
เราต้อ งอ่อ นน้อ มถ่อ มตัว ลงมาทัน ทีว่า ไม่ว่า เราจะเป็น อะไร ใหญ่โ ต
เก่ง กาจแค่ไ หน มิใ ช่เ กิด ขึ้น และเป็น ไปด้ว ยตัว เราเองล้ว นๆ แต่ผ เู้ ดีย ว
หากเรากลับ เป็น หนีบ
้ ุญ คุณ ที่มอ
ิ าจตอบแทนได้หมดของพ่อ แม่ และครู
อาจารย์ และหากผู้ใดตระหนักถึงความจริงนี้ได้ จึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท้
จนสามารถระลึก ถึง พระคุณ ท่า นได้อ ย่า งแท้จ ริง และสามารถระบุไ ด้
เข้า มาในตัว ในตนของเราอย่า งชัด เจน จากหลายตัว อย่า งที่ท ่า นยกมา
เล่านั้น เป็นเรื่องทีท
่ ำให้เราต้องมองตนเองใหม่ เช่น การที่แม่ของท่าน
สอนให้ท ่า นเป็น คนรู้จ ัก ประหยัด มัธ ยัส ถ์ มีว ิธ ีม องการใช้ส ิ่ง ต่า งๆ
อย่า งคุ้ม ค่า ที่ส ุด แทนที่จ ะไปไขว่ค ว้า หามาให้ไ ด้ม ากที่ส ด
ุ
โดยใช้
ปัญ ญาใคร่ค รวญในการทำสิ่ง ต่า งๆ ให้เ กิด ประโยชน์จ ากสิง่ ของและ
ทรัพ ยากรมากที่ส ด
ุ และพบว่า นี่ค ือ การมอบความร่ำ รวยให้ก ับ ตนเอง
อย่างมีอิสรภาพที่สด
ุ ถ้าไม่รู้จักใช้ฟืนก็จะเป็นทาสฟืน ถ้าไม่รู้จักใช้น้ำก็
จะเป็น ทาสน้ำ หรือเรื่อ งขูด มะพร้า วอย่า งไรจึง จะคั้น น้ำ ได้ก ะทิอ อกมา
หมด และเรื่องกิน ขนมจีน ๑ สตางค์ กับ ผักบุ้ง ๑ กำ ได้อ ิ่ม พอดีม้อ
ื
เหล่านี้เป็นต้น นอกจากนี้ทา
่ นยังกลายเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบ เพราะ
แม่เ ลี้ย งดูทา
่ นซึ่ง เป็น ลูก คนโตให้เ หมือ นเลี้ย งลูก หญิง ที่ช ่ว ยแม่ท ำงาน
ใกล้ชด
ิ จึงสอนให้พิจารณาการกระทำให้แยบคาย แม้แต่ในการเดินไป
โรงเรียนกับน้อง ให้เดินมาในตำแหน่งที่เยื้องมาด้านซ้าย คล้อยหลังมา
เล็ก น้อ ย เพื่อให้แลเห็น สถานการณ์ตา
่ งๆ ที่จะเกิด ขึ้น ได้ทัน มากกว่า
เดิน ในระนาบเดีย วกัน และไม่ห ่า งมากเพื่อ เข้า ช่ว ยเหลือ ได้ท ัน และ
ถนัด มือ ด้วย เมื่อต่อ มาภายหลัง ท่า นจึง พบว่า คุณสมบัตเิ หล่า นี้ก ลายมา
เป็น นิส ัย พื้น ฐานของท่า นโดยไม่ร ้ต
ู ว
ั โดยเฉพาะคุณ ธรรมสำคัญ ๆ
หลายข้อ เช่น การยอมแพ้เพื่อระงับเรื่อง ไม่เ ป็น การเสีย เกียรติ นี่คือ
การสร้างสันติสข
ุ อย่างง่า ยๆ ที่ไม่ต ้อ งมีพ ิธร
ี ีตองอะไร ไม่ต ้อ งไปแสวง
หาทฤษฎีอ ะไรๆ มาให้ย ่งุ ยาก และใครๆ ก็ร ัก คนที่ย อมแพ้เ พื่อ ไม่ใ ห้
เรื่อ งเกิด ขึ้น คำพูดหรือสำนวนและอุป นิสย
ั ของท่านก็คงสะท้อ นมาจาก
วิธ ีก ารสอนของแม่อ ย่า งไรอย่า งนั้น เช่น คำสอนของแม่ท ่ส
ี อนให้เ อื้อ
เฟื้อ เผื่อ แผ่ “ แม่ส อนว่า ให้ล ก
ู แมวได้ก น
ิ ข้า วก่อ น แล้ว คนจึง กิน สัต ว์
เดรัจ ฉานเป็น เพื่อ นของเรา คนขอทานเป็น เพื่อ นของเรา คนไร้ญ าติ
ขาดมิตรมาตายอยู่ตามท่าน้ำ เราต้องเอือ
้ เฟื้อ ถ้าเรากิน เองมันจะถ่าย
ออกหมด ถ้าเราให้เ พือ
่ นกิน มัน จะอยู่ในหัวใจของเขายาวนาน” ตรงนี้
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เมื่อมองเห็นภาพท่านนั่งอยู่นิ่งๆ มีไก่ขึ้นไปเกาะอยู่บนเข่าข้างหนึ่ง แล้ว
จึงรู้ที่มาที่ไปของภาพได้วา
่ ท่านเป็นดั่งเช่นที่แม่สอนไว้นน
ั่ เอง ถึงแม้หมู
หมา กา ไก่ ก็ส ามารถเข้า ถึง ท่า นเป็น ดุจ ที่พ ึ่ง พาอาศัย ได้ รวมไปถึง
ภาษาที่ทา
่ นใช้ ซึ่งมาจากคำพูดของแม่ทำให้สะท้อนภาพว่าแม่ของท่า น
ได้ปลูกฝังวิธค
ี ิดวิธม
ี องให้ถงึ คุณค่า ถึงธรรมอันลึกซึ้งมาอย่างไรบ้าง
ท่านย้ำด้วยว่าแม่มีส่วนสร้างอุปนิสัย สร้างดวงใจ พร้อมๆ กับพ่อ
ช่วยสร้างชีวต
ิ เพราะแม่นั้นใกล้ชิดกว่า เกี่ยวข้องกับแม่ตลอดเวลา พ่อ
อยู่วงนอก “แม่น ้ใี กล้ช ด
ิ สนิทสนม แนบเนื้อแนบอยู่กบ
ั อกตลอดเวลา
มันจึงมีสว
่ นที่ว่าจะสร้างอะไรทุกอย่างขึ้นในดวงจิต ในวิญ ญาณของลูก
แล้วก็ทำอะไรให้ทุกอย่าง” ท่านมองลึกซึ้งอย่างนี้แต่อธิบายด้วยคำง่ายๆ
และยิ่งใหญ่ คือว่า แม่ผ้ส
ู ร้างโลก โดยชี้ให้เห็นว่ามีแต่ลูกมนุษย์เท่านั้น
ที่จะมีโอกาสตอบแทนคุณ พ่อ แม่ และหากทุก คนเป็น บุต รที่ดีของพ่อ แม่
แล้ว จะไม่ม ีอ น
ั ธพาลในบ้า นเมือ งในโลกนี้ โลกก็จ ะมีแ ต่ส ัน ติภ าพ
สัน ติสุข เหลือ ประมาณ จะเห็น ว่า ความหมายของกตัญ ญูร้ค
ู ุณมารดา
บิดา และมีกตเวทิตา รู้ตอบแทนคุณของท่านพุทธทาสจึงต่า งจากที่เคย
ได้ยินได้ฟงั มา เพราะเข้ามาที่ตว
ั ของผู้เป็นลูกอย่างเป็นรูปธรรม บอกได้
เห็นได้ สัมผัสได้เอง หากเรารู้วธ
ิ พ
ี จ
ิ ารณา ดังนั้น การนำวิธีของท่าน
มาใช้ถ่ายทอดกับ เด็ก ๆ และเยาวชนให้เกิดกตัญ ญูก ตเวทิต า จึง ทำเช่น
เดียวกัน คือหาอุบายหรือคำถามให้เด็กๆ มองย้อนเข้าไปที่ตนเอง ว่ามี
อะไรบ้างในตัวเราที่เป็นเรา ซึ่งมิได้รบ
ั มาหรือมิใช่พ่อแม่มอบให้ แม้แต่
นักเรียนอนุบาลก็สามารถบอกได้ว่าได้รับมาทุกสิ่งทุกอย่าง และมีผลให้
เขาอยากจะตอบแทนคุณโดยอัตโนมัติ จึงไม่ยากเลยที่บรรดาคุณครูท้งั
หลายจะพาเขาประพฤติตนเป็นลูกที่เชื่อฟัง พ่อ แม่ และอ่อนน้อมยอมรับ
ในสิ่งดีงาม พร้อมที่จะเป็นคนดีตอ
่ ไปได้ง่ายขึ้น
โรงเรีย นรุ่ง อรุณ ได้น ำคุณ ธรรมข้อ ความกตัญ ญูก ตเวทีน ม
ี้ าเป็น
พืน
้ ฐานการเรียนรูท
้ ุกระดับชั้นที่ลก
ู มนุษย์ทก
ุ คนควรได้รบ
ั การฝึกหัด จน
รู้จก
ั และเข้าใจ ปฏิบัตไ
ิ ด้ดว
้ ยตนเองตั้งแต่เขายังเยาว์ ไม่ตอ
้ งรอจนกว่า
จะเรียนจบเสียก่อนหรือทำงานเสียก่อน จึง ค่อ ยตอบแทน ซึ่งบางกรณีก ็
แทบจะไม่ม ีโ อกาสรู้ห รือ ตอบแทนคุณ ท่า นได้ท น
ั และที่ส ำคัญ ก็ค อ
ื
เพื่อฝึกให้เขาเกิดการน้อมย้อมรับความดีงามไม่แข็งกระด้างซึ่งจะทำให้
เรีย นรู้ย าก แม้ก ับ ครูอ าจารย์ หากอ่อ นน้อ มไม่เป็น ก็ไ ม่อ าจจะมีค วาม
เคารพเชื่อ ฟัง ได้เ ช่น กัน คุณ ธรรมข้อ นี้จ งึ มีค วามสำคัญ มากต่อ การ
เรียนรู้ของบุค คล โดยที่เขาจะต้อ งได้ร ับ การฝึก ให้พจ
ิ ารณาด้ว ยตนเอง
จนเห็น จริง และน้อ มใจลงให้อ ่อ นโยนและปฏิบ ัต ิด ว
้ ยกาย วาจา และใจ
ของตนเองในการตอบแทนคุณด้ว ย มิฉ ะนั้น แล้วก็ไ ม่อ าจจะรู้ถึง คุณค่า
ของสิ่งต่างๆ แม้มอ
ี ยู่รอบตัวโดยยังไม่ต้องพูดถึงคุณธรรมความดีงามที่
ละเอียดลึก ซึง้ อื่นๆ เขาจะไม่อ าจรับรู้หรือ สัม ผัส ได้ หากน้อ มใจไม่เป็น
เสียแต่ต้นแล้ว
สุดท้า ยนี้เหตุท่เี ราได้เรีย นรู้คำสอนของท่า นพุทธทาสในเรื่อง แม่
สอนไว้ นี้ เพราะมีผ้ร
ู ไ
ู้ ด้ร วบรวมจัด พิม พ์ข้น
ึ เป็น หนัง สือ สมควรที่เรา
ต้องพากันขอบคุณ คุณพจน์ ยังพลขันธ์ ในกรณีที่ท่านได้เรียบเรียงคำ
สอนเล่มนี้ไว้เป็นอย่างดี กระชับ ได้อรรถรส และช่วยให้เราสัมผัสแนว
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ท างมุม มองตลอดจนภาษาของท่า นพุท ธท าสไ ด้อ ย่า งชัด เ จน จน
สามารถนำมาถ่ายทอดให้เยาวชนได้อย่างถี่ถว
้ น จนถึงทุกวันนี้
๓. ปฏิบัติงานให้เป็นการปฏิบัตธ
ิ รรม
ในโรงเรียนรุ่ง อรุณ แม้แต่เ ด็ก อนุบาลและเยาวชนก็ไ ด้ร ับ การ
ฝึกฝนให้เรียนรู้อยู่ด้วยการงานที่เหมาะสม
การงาน
อันการงาน คือค่า ของมนุษย์
ของมีเกียรติ สูงสุด อย่างสงสัย
ถ้าสนุก ด้วยการงาน เบิกบานใจ
ไม่เท่าไร รู้ธรรม ฉ่ำซึ้งจริง
ต้องการงาน คือตัวการ ประพฤติธรรม
พร้อมกันไป หลายส่ำ มีคา
่ ยิง่
ถ้าจะเปรียบ ก็เหมือนคน ฉลาดยิง
นัดเดียววิ่ง เก็บนก หลายพกเอยฯ
พุทธทาส อินฺทปัญโ
ฺ ญ
ในเบื้องต้นที่ได้ร้จ
ู ักคำว่า “การงาน” ของท่านพุทธทาส ทั้งจาก
บทกลอนข้า งบนนี้ และจากหนัง สือ “ บรมธรรม ” ของท่า น แล้ว เกิด
สะดุดใจ ที่ท่านให้คุณค่าสำหรับ “การงาน” ไว้สงู และลึกซึ้ง แต่กต
็ ้งั
ข้อ สงสัย ไปด้ว ยว่า การงานจะเกี่ย วกับ ประพฤติธ รรมอย่า งไร ทั้ง นี้
เพราะความไม่ร้ข
ู องตนเองบวกกับความเป็นคนไม่คอ
่ ยขยันทำการงานสัก
เท่า ไหร่ จึง พาลให้ไ ม่เ ข้า ใจกลอนธรรมและความหมายที่ท า
่ นแจ้ง ไว้
อย่างแยบคาย มีแต่ความเข้าใจเดิมทั่วๆ ไปว่า เป็นเรื่องธรรมดาอยู่เอง
ที่ทุก ๆ คนเมื่อ เติบ โตเป็น ผู้ใ หญ่ ย่อ มต้อ งทำงานหาเลี้ย งชีพ มิฉ ะนั้น
ไม่อ าจดำรงชีวิต อยู่อ ย่า งเป็น ปกติส ุข ได้ หากทำงานด้ว ยความซื่อ สัต ย์
สุจ ริต ขยัน หมั่น เพีย รก็ค งจะประสบความสำเร็จ โดยง่า ย นีก
่ ็น บ
ั ว่า เป็น
คุณค่า ที่คนส่วนใหญ่สม
ั ผัส ได้ นอกจากนี้ค ำว่า “งาน ” สำหรับ คนทั่ว
ไปมัก จะเข้า ใจว่า คือ บทบาทส่วนหนึ่งของชีวต
ิ เราที่เรามัก จะกล่าวแยก
กันระหว่างชีวิต การงาน และชีวิตส่วนตัว ซึ่งส่วนใหญ่จะถือว่าไม่เกี่ยว
ข้องกัน ไม่ควรเอามาปะปนกันด้วยซ้ำไป ต่อเมื่อศึกษาใน “บรมธรรม
กับการงาน” แล้วจึงเหมือนถูกจีต
้ รงจุดพอดี เพราะท่านมองมุมกลับ (ยิ่
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หนังสือ บรมธรรม เล่มแรก รวมพิมพ์คำบรรยายธรรมของท่านพุทธ
ทาสเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๑๒ แก่ภก
ิ ษุซ่งึ เป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่
มาบวชและศึก ษาอบรมอยู่ก ับ ท่า น ณ สวนโมกขพลาราม ส่ว น บรม
ธรรม (ฉบับ ย่อ ) เล่ม เล็ก พิม พ์ ๒ ครั้ง คือ เมื่อ พ .ศ . ๒๕๑๕ และพ .ศ .
๒๕๒๕ โดยสำนักพิมพ์สข
ุ ภาพใจ ด้วยการเรียบเรียงของอาจารย์รุ่งเรือง
บุญโญรส คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งกว่ามองต่า งมุม ) ท่านชี้วา
่ นีเ้ ป็น จุด อ่อนที่กอ
่ ให้เ กิดปัญ หากับ บุคคลและ
สังคมอีกมาก ดังนั้น หากศึกษาทั้งบทกลอน และบรมธรรมซึง่ แสดงไว้
ต่างรูปแบบกัน แต่กลับซ่อ นกุญ แจไขเคล็ดลับ ของเรื่องการงานไว้อ ย่าง
เดีย วกัน ซึ่ง อาจจะเรีย กด้ว ยภาษาสมัย ใหม่ไ ด้ว ่า เป็น บูร ณาการงาน
ทางโลกและงานทางธรรม (หรือ คดีโ ลก คดีธ รรม ) ให้ก ลมกลืน แนบ
เนียนเข้าสู่ชว
ี ต
ิ จนเป็นหนึ่งเดียวแบบองค์รวม
จากประสบการณ์ของตนเองที่ผา
่ นวัยทำงานมากว่า ๓๐ ปี จนถึง
ปัจจุบันก็ยังคงทำอยู่ ได้พบกับความหมายของการงานในหลากหลายรูป
แบบ ตั้งแต่การเริ่มชีวต
ิ การทำงาน ด้วยการรับราชการในมหาวิทยาลัย
อยู่ถงึ ๒๐ ปี ซึ่งนับว่านานมากจนไม่คด
ิ ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปทำงานอื่น
ได้ เพราะความเคยชิน บวกกับ การคิดเข้า ข้า งตัวเองว่า เท่า ที่ทำอยู่น ั้น
เราได้ทม
ุ่ เทแรงกายแรงใจพอสมควร มิได้ย่อหย่อนหรือบกพร่องจนก่อ
ให้เกิด ความเสียหาย และถือ ว่า ได้ด ำเนิน ไปเพื่อเกีย รติย ศของชีวิต แล้ว
เท่าที่การยอมรับในกระแสสังคมจะเอื้อให้เข้าใจเช่นนั้น โดยทีอ
่ าจจะไม่
รู้ตว
ั ว่ามีความเข้าใจเพียงผิวเผินกับคำว่า เกียรติยศของชีวต
ิ หรือแม้แต่
กับคำว่า ความเป็นเจ้าของงาน ที่คิดเอาว่ามีอยู่เต็มเปี่ยมตลอดเวลา
ตราบจนกระทัง่ เกิด การพลิก ผัน ให้ม ีโ อกาสไปปฏิบ ต
ั ห
ิ น้า ที่อ ่น
ื ที่
แตกต่างอย่างมาก นั่นคือ การเป็นผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็น
งานขนาดใหญ่ก ว่า ที่เ คยทำอย่า งมากมาย ความรับ ผิด ชอบกว้า งขวาง
หลากหลาย แม้จะใช้ความรู้ความถนัดทางวิชาการที่มีอยู่ก็ไม่เพียงพอที่
จะบริห ารงานได้ ถึง ตรงนี้จ งึ พบว่า ความหมายของคำว่า “ การงาน ”
นั้น เปลี่ย นไป ต้อ งใช้ค วามสามารถส่ว นตัวสูง มากในการที่จ ะรับ รู้เ รื่อ ง
ราวต่า งๆ ได้อ ย่า งรวดเร็ว ทำความเข้า ใจบริบ ทและความเกี่ย วข้อ ง
สัมพันธ์กบ
ั บุคคลต่างๆ อย่างซับซ้อน รวมทั้งการเผชิญปัญหาอย่างมีสติ
พอที่จะเข้าแก้ไข คลี่คลายลงได้ในเวลาที่จำกัด การตัดสินใจเรื่องต่างๆ
โดยมีข้อมูลอย่างจำกัดหรือข้อมูลที่ไม่เอื้ออำนวยและอีกหลายๆ ประการ
กับ การปรับ ตัว ให้ย ัง คงรัก ษาความถูก ต้อ งดีง ามไว้ใ ห้ไ ด้ ท่า มกลาง
กระแสแห่งการฉกฉวยผลประโยชน์ของผู้คนในวงการบริหารงบประมาณ
ท้อ งถิ่น และการใช้อ ำนาจหน้า ที่แ สวงหาผลประโยชน์ จนกลายเป็น
ธรรมเนีย มปฏิบ ัต ก
ิ ัน อย่า งทั่ว ถึง ความหมายของชีว ต
ิ การงานเริ่ม กิน
พืน
้ ที่เข้ามาสู่ชีวต
ิ ส่วนตัวเพราะถ้าไม่ป รับ ให้รบ
ั มือ ได้อย่า งแม่นยำ ก็จะ
พลาดพลั้ง ง่า ย ในที่สด
ุ จึง ตัด สิน ใจวางมือ กับ งานนี้ด้ว ยเวลาเพีย ง ๒ ปี
ก็นบ
ั ว่ามากพอ ที่จะได้เรียนรูจ
้ ักการงานในอีกมุมหนึ่ง คือ การจัดการ
บริหารตนเองก่อนบริหารผู้อื่น
หลัง จากนั้น จึง ได้ห น
ั มาเริ่ม งานด้า นการศึก ษาอย่า งจริง จัง ที่
โรงเรียนรุ่งอรุณ ซึ่งมิใช่งานง่ายอย่างที่คิด เพราะเป็น ความพยายามริ
เริ่มสร้างระบบโรงเรียนแนวใหม่ เพื่อการศึกษาทีแ
่ ท้จริงให้เป็นการเรียนรู้
ที่พึ่งพาสติปัญญาของตนเองได้ จึง เป็น เรื่องทีท
่ ้า ทาย “ความอยู่รอด”
อย่างยิ่ง ท้าทายตั้งแต่ความอยูร
่ อดของกิจการ ผู้คนองค์กร การพิสูจน์
ความเชื่อ ความศรัท ธาต่อ ความสามารถของมนุษ ย์ การพยุง ให้
กระบวนการทั้ง หมดนีด
้ ำเนิน ไปท่า มกลางความเจริญ รุด หน้า ทางวัต ถุ
ของสัง คมไทย โดยมิใ ห้แ ปลกแยก แต่ม ิใ ห้ต กไปตามกระแส และที่
สำคัญ คือ ทำอย่า งไรจึง จะไม่ต กไปในวัง วนของระบบการศึก ษาที่ม งุ่
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ผลิตคนสนองความต้องการของตลาด และระบบเศรษฐกิจจนลืมพัฒนา
มนุษย์ภาวะให้ยงั คงเจียระไนตนเองได้ตามอารยวิถี การงานในช่วงนี้เอง
ที่ดูจะยากลำบากที่สุด แต่ก็กลายเป็นการเรียนรู้มากที่สด
ุ มีโอกาสของ
การลองผิดลองถูกกับตัวเองมากที่สด
ุ และเริ่มกลับไปอ่านงานของท่า น
พุทธทาส และแม้ข องครูบ าอาจารย์ท ่า นอื่น ๆ ได้เ ข้า ใจมากขึ้น ตาม
ความหมายที่แท้จ ริง จนแทบจะกล่า วได้ว่า คนเราคงต้อ งผ่า นการลงมือ
ปฏิบต
ั ิงานอย่างจริงจังเท่านั้น การงานจึงจะมีความหมายต่อชีวต
ิ ด้านใน
ได้จริง และนีเ่ องจึง เป็นที่มาของวัฒนธรรมการทำงานของรุ่ง อรุณ ที่วา
่
ปฏิบัติงานให้เป็นการปฏิบัตธ
ิ รรม
ในเมื่อ โจทย์ข องรุง่ อรุณ นัน
้ คือ “ ความอยู่ร อดทั้ง ทางกาย และ
อยู่รอดทางวิญญาณ” ไปพร้อมกัน (ดังเช่นที่ทา
่ นอาจารย์นำทางไว้ให้
ในบรมธรรมกับการงาน) เช่นนีจ
้ งึ เป็นทางจำเป็นอยู่เองที่ต้องปฏิบต
ั ิงานให้
เป็นการปฏิบต
ั ิธรรม และเป็นเครื่องพิสูจน์ไปพร้อมกัน ตามคำของท่าน
อาจารย์ จำได้วา
่ หลังจากปีแรกของรุง่ อรุณผ่านไป ได้มก
ี ารสรุปการทำ
งานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการ ซึ่ง เป็น ครูบ าอาจารย์ผ้ค
ู อยชี้แนะให้
แนวทางแก่เราอยู่เนืองๆ ได้ทราบว่าได้ทำอะไรไปบ้าง ทำอย่างไร และ
เกิดผลรูปธรรมอย่างไร ท่านอาจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้กล่าวว่า
เรากำลัง ดำเนิน ตามหลัก ธรรม อิน ทรีย ์ ๕ พละ ๕ คือ มี ศรัท ธา
วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา แม้เราจะไม่ได้มุ่งเจตนาไปที่ข้อธรรมนั้นโดย
ตรงแต่ต้นก็ตาม แต่เมื่อทำการวิเคราะห์สิ่งที่ทำออกมาตามความเข้าใจ
แล้ว เห็น ว่า มัน ได้ด ำเนิน คล้อ ยตามแนวทางของท่า นอาจารย์ ที่ว า
่
“การทำงานอาชีพ ให้ด ีท่ส
ี ุด นั่น แหละ จะกลายเป็น การปฏิบ ัติธ รรมทีส
่ ูง
สุดพร้อ มกัน ไปในตัว” หรือ ความหมายของการงานที่ว่า “การงานที่
ถูกต้อง การงานที่บริสท
ุ ธิ์ ที่เราเรียกว่า ทำงานเพื่องานอย่าทำงานเพื่อ
กิเลส อย่า ทำงานเพื่อ เงิน อย่า ทำงานเพื่อเนื้อหนัง ถ้า ทำงานเพื่องาน
แล้ว เป็น การปฏิบ ัตธ
ิ รรมขึ้น มาทัน ที เพราะงานนั้น มัน บริส ท
ุ ธิ์ มัน ต้อ ง
ประกอบไปด้วยธรรมตั้งแต่ต้นจนปลาย”
เมื่อ กลับ มาพิจ ารณาดูว ่า การทำงานเพื่อ งาน การงานที่บ ริส ุท ธิ์
การงานที่ถูกต้องนั้นเราทำอะไรบ้าง ถึงได้สะท้อนการกระทำที่เป็นกุศล
ธรรมออกมาได้ จึง เห็น และเข้า ใจถึง ความสำคัญ ของตัว “ การงาน ”
ได้ทันที เนื่องจากการงานที่เราทำนั้นเกิดจากการออกแบบให้มีข้น
ั ตอน
ที่ละเอียด ประณีต และบ่งบอกถึงคุณค่า ประโยชน์ ที่เกิดกับบุคคลได้
จริง กล่าวคือ ตั้งแต่แผนการเรีย นแบบบูร ณาการ ที่ออกแบบโดยครูแ ต่
ละคน สำหรับ ให้น ัก เรีย นแต่ล ะห้อ งในแต่ล ะเทอมได้ใ ช้น ั่น เอง ทีม
่ ี
เงื่อนไขให้ครูระบุถึงคุณค่าแห่งเนื้อหาความรู้นั้นๆ ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน
ทั้งนี้ต้องให้ผู้เรียนประจักษ์ถึงคุณค่านั้นๆ ด้วยตนเอง โดยผ่านการปฏิบัติ
คือ ลงมือ ทำการงานที่พ อมือ เกิด การเรีย นรู้ท ่เี หมาะสมกับ วัย และ
ตราบใดที่งานนั้นเป็นงานจริง ที่ตอ
้ งอาศัยการกระทำด้วยประการต่างๆ
อย่า งครบถ้ว น ก็จ ะยิ่ง กระตุ้น การเรีย นรู้จ ริง พร้อ มคุณ ธรรมสำคัญ ๆ
เช่น ความอดทน ช่างสังเกต พินิจพิจารณา ฯลฯ ได้มากเท่านั้น ดัง
นั้น การเรีย นที่ร ุ่ง อรุณ จึง มีล ัก ษณะเป็น การเรีย นรู้บ นฐานการปฏิบ ัต ิ/
กิจ กรรม (Activity–based Learning) ควบคู่ไปกับการเรีย นที่บร
ู ณาการคุณ ค่า
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วิช ากับ ชีว ิต ไปจนถึง การศึก ษาภาคสนาม ตั้ง แต่น ัก เรีย นเล็ก ๆ ระดับ
อนุบาลก็มี การงานภาคสนามร่วมกับครูบ้าง พ่อแม่บ้างในบริเวณใกล้ๆ
โรงเรียนเช่นที่วด
ั ที่สวนสาธารณะเป็นต้น เด็กประถมก็ได้ไปเยีย
่ มบ้าน
ชาวสวนของผู้ค นรอบโรงเรีย น เพื่อ ฝึก หัด ทำขนมไทย และฝึก การมี
สัม มาคารวะกับ ผู้ใ หญ่ไ ปพร้อ มกัน ไม่ว ่า เขาเหล่า นั้น จะเป็น เพีย งชาว
บ้านธรรมดาๆ ก็ส ามารถเป็น ครูข องเราได้จ นกระทั่ง ถึง นัก เรีย นมัธ ยม
ปลาย เยาวชนที่กำลังเป็นผู้ใหญ่เช่นกัน ทุกคนต้องผ่านการทำการงาน
อย่างหลากหลายมากมายและลงสัมผัสชีวิตจริงทีอ
่ งิ อยูก
่ บ
ั ธรรมชาติ เพื่อ
ให้เ ขาหยั่ง ถึง คุณ ภาพภายในของตนเองได้ แน่น อนครูแ ละเจ้า หน้า ที่ผ ู้
สนับสนุนทุกฝ่ายก็ได้รับแบบฝึกเช่นเดียวกันนี้ คืออยู่ดว
้ ยการงานที่มค
ี ุณ
ค่าต่อชีวต
ิ ที่แท้จริง จนแม้แต่งานทำความสะอาดอาคาร ดูแลสถานที่ให้
หมดจดงดงาม แม่บ้านก็เอาใจใส่แม้ในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ที่บาง
ครั้ง เราคิด ไม่ถ ึง แต่ส งิ่ เล็ก น้อ ยเหล่า นั้น กลับ แสดงถึง คุณ ค่า โดดเด่น
ปรากฏออกมาได้อย่างแท้จริง
ความร่ว มไม้ร ่ว มมือ ร่ว มแรงร่ว มใจช่ว ยกัน ทำงานยากทีเ่ กิด ขึน
้
อย่างมากมายหลายๆ เรื่องที่รุ่ง อรุณนั้น ไม่อาจเกิดขึ้นได้จ ากการจ้าง
ด้วยค่าตอบแทนสูงหรือมิใช่เกิดขึ้นจากการเรียกร้องให้ใครๆ มาเสียสละ
เพื่อส่ว นรวม แต่เกิดขึ้น ได้ด ้ว ยการทำงานอย่า งประณีต ละเอีย ดอ่อ น
ซึ่งต้องเกิดขึ้นจากใจของผู้ทำที่ประกอบด้วยธรรม โดยเฉพาะ “จาคะ”
เราได้เรียนรู้คำนี้กันบ่อยๆ ในรุ่งอรุณ เรียนรู้ตามที่ท่านอาจารย์อธิบาย
ไว้ว ่า คือ การ “ เปิด รูร ั่ว ให้ส่งิ ที่ไม่ค วรมีใ นตนรั่วออกไป” เป็น การละ
(ทิ้ง) เช่น ละความตระหนี่ ความเห็นแก่ตัว ด้วยการเมตตากรุณาแด่ผ้อ
ู ื่น
สัตว์เดรัจฉาน หรือแม้แต่ละความขี้เกียจ ความย่อท้อ ความเบื่อหน่าย
ออกไปเสีย ด้ว ยการกระตือ รือ ร้น ใส่ใ จ อดทนร่ว มใจ ในการทำงาน
ดังนั้น การทำงานจึงมิใช่เพือ
่ ผลประโยชน์สว
่ นตัวอีกต่อ ไป มีเป้าหมาย
ที่ไกลกว่านั้นขึน
้ มา คือ ทำให้ถงึ ธรรม ไม่วา
่ จะเป็นงานที่ดูน่ารังเกียจที่
สุด เช่น เรื่อ งขยะ เราก็ช ่ว ยกัน ทำให้ง านนี้ก ลายเป็น “ ของเสีย เหลือ
ศูน ย์” คือ แทบจะไม่ม อ
ี ะไรเหลือ เป็น ของเสีย ได้อ ก
ี ในเมื่อ เราหาวิธ ี
การแยกแยะ นำกลับ มาใช้ใ หม่ หรือ ทำความสะอาดเพื่อ นำไปแปรรูป
กลับ มาใช้ใ หม่ไ ด้ เป็น ต้น ถึง การทำเช่น นี้ ผู้ท ำจึง ต้อ งมีธ รรมในใจ
อย่างน้อยก็ตอ
้ งละความรังเกียจเดียดฉันท์วา
่ ต่ำต้อย สกปรก ด้วยการมี
สติก่อนทิ้ง เอาใจใส่จัดการให้ถก
ู ต้องเหมาะสมด้วยความพินจ
ิ พิจารณา
ไตร่ตรองให้รู้จักถึงคุณ – โทษ ของการกระทำของตนเอง ส่วนการ
งานที่ต้องอาศัยแรงใจอย่างมากร่วมกันต้องอาศัยความละเอียดประณีต
และความอดทนสูง มากอีก อย่า งหนึ่ง ก็ค อ
ื การรับ เด็ก พิเ ศษ (บกพร่อ ง
ทางการเรียนรู)้ เรียนร่วมชั้นกับเด็กปกติ ก็เป็นงานที่ยากและท้าทายคน
ทุก คนในชุม ชนรุ่ง อรุณ ไม่ใ ช่แ ต่เ พีย งครูเ ท่า นั้น ที่จ ะต้อ งรับ ภาระดูแ ล
แต่เ พื่อ นนัก เรีย นด้ว ยกัน ผู้ป กครองทั้ง หมดที่ใ ห้ค วามเข้า ใจยอมรับ
และทุก ๆ คนในรุ่ง อรุณ แม้แ ต่เ จ้า หน้า ที่ร ัก ษาความปลอดภัย แม่ค า
้
ชาวสวนที่มาขายของในโรงเรียน ต่างช่วยกันบอกกล่า วดูแ ล โดยมิไ ด้
เกี่ยงว่าไม่ใช่หน้าที่ แต่ทำด้วยความเมตตากรุณาเป็นอย่างยิ่ง
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ตลอดระยะเวลา 10 ปี แห่งการเติบโตของรุ่งอรุณ ได้ยน
ื ยันอย่าง
ชัด เจนว่า การกระทำทุก สิง่ ทุก อย่า งล้ว นเป็น การงานได้ท ั้ง นั้น ไม่ว า
่
การเรีย น การสอน การทำอาหาร การปลูก ต้น ไม้ การกวาดสนาม
การขับ รถ การเลี้ย งดูอ บรมลูก การสร้า งสื่อ การสนทนาเพื่อ ผสาน
ความเขา
้ ใ จ ก า ร ต ิด ต อ
่ ส ัม พ น
ั ธ ์ ก า ร ช ่ว ย เ ห ล อ
ื เ ก ้อ
ื กล
ู การทำ
งานสาธารณกุศ ล ฯลฯ ขึ้น อยู่ก ับ วิธ ีท่เี ราลงมือ กระทำสิ่ง นัน
้ ๆ ทั้ง กาย
และใจ ตามประโยคที่ท า
่ นอาจารย์ก ล่า วไว้ว ่า “งานเป็น หน้า ที่ข อง
มนุษย์ตามกฎของธรรมชาติ” ไม่อาจเป็นอืน
่ ได้ หนังสือที่รวบรวมสรุป
ประสบการณ์ก ารเรีย นรู้ข องครูร ่งุ อรุณ จึง ปรากฏเป็น จริง ในชือ
่ ว่า
“ ปฏิบ ัต งิ าน ให้เ ป็น การปฏิบ ัต ิธ รรม ” เมื่อ ปี 2545 อาจเป็น ตัว อย่า ง
สำหรับผู้ท่ป
ี รารถนาจะเดินแนวทางการทำงานอย่างอิงหลักอิงธรรมตาม
รอยที่ท า
่ นอาจารย์ไ ด้แ ผ้ว ถางไว้ใ ห้เ ราเป็น ทางลัด มานานแล้ว เพื่อ
พิสจ
ู น์ให้เห็นจริงด้วยตนเองต่อไป
๔. ครู - ผู้นำทางจิตทางวิญญาณ
โจทย์ทท
ี่ ้าทายสังคมไทย ท้าทายความเป็นครูท่ร
ี ุ่งอรุณ
โรงเรียนรุ่งอรุณได้จัดพิมพ์หนังสือ “ธรรมสำหรับครู” ของท่าน
พุทธทาส ซึ่งรวบรวมคำบรรยายของท่านเมื่อ วัน ที่ ๔ – ๒๙ กัน ยายน
พ .ศ . ๒๕๒๗ เพื่อ ใช้เ ป็น บรรทัด ฐานสำหรับ ครูใ นการฝึก หัด พัฒ นา
และรักษาคุณสมบัติความเป็น ครูไว้ใ ห้ค งอยู่อ ย่า งแท้จ ริง แล้ว แต่ว่าใคร
จะสามารถทำความเข้าใจและลงมือปฏิบต
ั ิทดลองด้วยตนเองอย่างไร
ความยากของการเป็นครู ดูเหมือนจะมีอยู่ประการเดีย ว และเป็น
ประการเดีย วที่จ ะชี้ข าดลงไปว่า ใช่ค รูห รือ ยัง ก็ต รงคำที่ท ่า นกล่า วว่า
“การเปิดประตูทางวิญญาณ ถือว่าเป็นหน้าที่สูงสุดของมนุษย์ ใครทำ
เป็นคนนั้นได้ชื่อว่าเป็นครู” จากคำสอนนี้แทบจะครอบคลุมข้ออื่นๆ ทัง้
หมดของคุณสมบัตค
ิ รูก ว
็ ่า ได้ และด้ว ยความหมายนี้เอง จึง เป็น การบ่ง
บอกสถานภาพของครูว่า สูง กว่า การเป็น ปุถุช นธรรมดา อย่างน้อ ยที่
สุด ก็ค วรจะเป็น กัล ยาณมิต ร ซึ่ง เป็น ที่พ ึ่ง แก่ผ ้อ
ู ่น
ื ได้ และครูจ งึ มีค วาม
สำคัญ ต่อ โลกนี้อ ย่า งมาก ดัง คำท่า นอาจารย์ท ่ว
ี ่า “ครูส ร้า งวิญ ญาณ
ของเด็ก ซึ่ง เติบ โตเป็น คน รวมกัน คือ โลก ครูจงึ อยู่ใ นฐานะสร้า งโลก
โดยผ่านทางเด็ก”
การได้ต ระหนักถึง ความหมายและความสำคัญ ที่สงู ส่ง ของครูเ ป็น
สิ่ง ที่ม ีผ ลมากต่อ โรงเรีย นรุ่ง อรุณ เพราะการที่โ รงเรีย นจะดำเนิน การ
เรีย นการสอนได้อ ย่า งถูก ทิศ ทางของการศึก ษาทีแ
่ ท้จ ริง ต้อ งเริ่ม ต้น ที่
ครูผู้เป็นกัลยาณมิตรเช่นนี้ ดังนั้น จึงเป็นหน้าทีโ
่ ดยตรงของโรงเรีย นที่
ไม่ควรรอคอยให้สวรรค์ส่งครูเช่นนั้นมาให้ แต่ด้วยความเชื่อว่า มนุษ ย์
เรีย นรู้แ ละฝึก ฝนตนเองได้ ขึ้น อยู่ก ับ การมีค รูผ ู้ฝ ึก ที่ด ีแ ละสภาพแวด
ล้อ มที่เอื้ออำนวย รุ่ง อรุณ จึง ตั้ง เป้าหมายของการฝึก ครูไ ว้อ ย่า งชัด เจน
ก่อนที่จะฝึกนักเรียน จนกระทั่งถูกถามบ่อยครั้งว่า เป็นโรงเรียนสอนครู
หรือสอนนักเรียนกันแน่
การที่ครูจ ะเป็น กัล ยาณมิตร ผู้เปิด ประตูท างวิญ ญาณ และสร้า ง
โลกที่ถ ก
ู ต้อ งที่ค วรจะเป็น ผ่า นเด็ก ได้น ั้น ต้อ งอาศัย การบ่ม เพาะที่
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วิญญาณของครูนั่นแหละ ถ้าครูไม่ร้จ
ู ก
ั วิญญาณของตนเอง เปิดเข้าไป
ไม่เป็น ก็คงไม่อาจจะเป็นที่พึ่งของเด็กๆ ได้ ดังนั้นผู้ท่จ
ี ะเป็นครูจงึ ต้อง
ฝึก ยกสถานะทางวิญ ญาณของตัว เองให้ส ูง เสีย ก่อ น ท่า นให้ห ลัก การ
สำคัญไว้ ตามหลักพระพุทธศาสนามีอยู่ว่า จิตนี้อบรมได้ เป็นจิตใจที่
สูงขึ้นไปได้ หรือว่าชีวิตนี้เป็นสิ่งที่เติมธรรมะลงไปได้ ครูจงึ ต้องมีธรรม
เป็นชีวต
ิ หรือ ที่ท่านเรีย กว่า “ระบบธรรมชีวี” เป็นการทำหน้าที่ให้ตน
เอง ด้ว ยการประพฤติ ปฏิบ ต
ั ิ ทั้ง ทางกาย วาจา จิต ใจ ให้เ ป็น ไป
เพื่อความดับ ทุก ข์ ดัง นั้น การอบรมจิต เพื่อ เจริญ สติป ญ
ั ญา จึง เป็น
เครื่องมือชิ้นสำคัญโดยตรง เพื่อให้ชีวิตครูดำเนินไปแต่ในทางที่ถูกต้อง
ถ้าผิดก็รีบแก้ไขเสียให้ถูกต้องทันที เพราะมีวญ
ิ ญาณรู้ในตัวที่เฝ้าสังเกต
อยู่ ท่า นบอกว่า “ขั้น สุด ท้า ยยกมือ ไหว้ต ัว เองได้” นั่น แหละ เป็น
บุคคลสูงสุด
ท่า นให้เ ป็น ถึง เพีย งนี้ ส่ว นในทางปฏิบ ต
ั ิน ้น
ั ครูแ ต่ล ะคนเติม
ธรรมะได้ไ ม่เ ท่า กัน บางคนตัด สิน ใจไม่เ ติม เลย และต้อ งจากไปก็ม ี
เพราะระบบธรรมชีวีนี้ มิใ ช่ม ีอ ยู่แต่เฉพาะในเวลาปฏิบ ัติง านที่โรงเรีย น
แต่ต ้อ งเป็น ในทุก ขณะของชีว ิต ที่ไ ม่ม ีวัน หยุด หรือ ลาพัก กัน ได้ ความ
เป็นครูนั้นจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งชีวต
ิ วิสัยทัศน์ เพื่อเข้าสู่วิถีแห่งการ
ปฏิบัติงานให้เป็นการปฏิบัตธ
ิ รรม
นับเป็นบุญอย่างยิง่ ที่รุ่งอรุณเลือกเดินตามแนวทางของท่านอาจารย์
ไม่วา
่ จะปฏิบัติได้มากน้อยเพีย งใด ขอเพีย งให้ผู้ท่จ
ี ะเป็น ครูล งมือ ฝึก อบ
รมตนเพื่อ ให้ร้จ
ู ัก “คุณ ธรรมของครู” บ้า งก็ม ีผ ลอย่า งมากมาย ข้อ ที่
ง่ายที่สุดเบื้องต้นคือ ให้ครูท้งั หลายมีทา
่ นอาจารย์เป็นแบบอย่าง เป็นผู้ซ่งึ
สอนให้จำ ทำให้ดู อยู่ให้เห็น ผ่านหนังสือ ธรรมสำหรับครู เล่ม นี้ จะ
เข้าใจได้ถงึ เจตนาของท่านอาจารย์ วิธก
ี ารปฏิบัติของท่าน วิธก
ี ารสอน
ด้วยการทำให้ด ูของท่าน เขาจะเห็น จะเข้า ใจคุณ ธรรมของครูผ ่า นท่า น
อาจารย์ เป็นเบื้องต้น และชัดเจนที่สุด
เมื่อเรารับสมาทาน ”คุณธรรมของครู” มาจากท่าน ก็เท่ากับรับ
มรดก สมบัต ิข องคนดีม านั่น เอง โดยนำหลัก ศาสนามาอยู่ใ นหัว ใจ
หลัก พุท ธธรรมมาสร้า งความเจริญ ทางจิต ทางวิญ ญาณให้ก บ
ั เด็ก
แทรกอยู่ใ นการเรีย นการสอนได้ท ุก ๆ อย่า ง ดัง นั้น ครูจ งึ ต้อ งศึก ษา
หลักศาสนา หัวใจศาสนา เช่น อริยสัจจ์ ๔ ไตรลักษณ์ ไตรสิกขา ได้
แก่ ศีล สมาธิ ปัญ ญา เหล่า นี้เ ป็น ต้น ในการศึก ษานี้ก ็ค อ
ื การลงมือ
ปฏิบ ัต ิด ว
้ ยตนเอง มิใ ช่เ พีย งรู้แ ต่บ ัญ ญัต ห
ิ ากต้อ งได้ร บ
ั การฝึก เพื่อ
ปฏิบ ต
ั ิอ บรมจิต ใจให้เ ป็น ไปตามนี้ด ว
้ นตนเองอย่า งต่อ เนื่อ ง สม่ำ เสมอ
หลักสูตรการฝึก อบรมจิต เจริญสติสัมปชัญญะ เป็นพื้นฐานสำคัญ ที่ครู
แต่ล ะคนควรให้โ อกาสนี้ก ับ ตนเอง เพื่อ เปิด ประตูว ิญ ญาณของตนให้
เป็นก่อน ครูจึงจะสามารถใช้ตาใน หรือตาทางวิญญาณพินิจ พิจารณา
คุณธรรมอันละเอียดประณีตได้ ทำความเห็นให้ถก
ู ต้องต่อปัญญาตรัสรู้
ของพระพุท ธองค์ไ ด้ เมื่อ เป็น ดัง นั้น ได้แ ล้ว จิต ใจครูจ ะเปี่ย มไปด้ว ย
เมตตาและปัญญาได้จริง
หลักธรรมสำคัญๆ ที่ท่านให้ไว้ประจำใจครู ประกอบด้วย
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1. หลัก ธรรมประกัน ความสำเร็จ ของธรรมชีว ี ที่ท ่า นให้ไ ว้ค ือ

ฆราวา สธรรม ๔ ได้แ ก่ สัจ จะ ทมะ ขัน ติ จาคะ ซึ่ง ต้อ ง
พินิจพิจารณาให้ถึงแก่นธรรมเข้าไปทุกทีๆ
2. หลักธรรมหมวดเครื่องมือให้เกิดกำลัง ท่านกล่าวถึง อินทรีย์ ๕
พละ ๕ ได้แก่ ศรัทธา วิรย
ิ ะ สติ สมาธิ ปัญญา
3. หลัก ธรรมหมวดให้ส ำเร็จ ประโยชน์ คือ อิท ธิบ าท ๔ ได้แ ก่
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา
4. หมวดสุดท้ายและสำคัญสำหรับการศึกษาคือ ไตรสิกขา ได้แก่
ศีล สมาธิ ปัญ ญา ทั้ง หมดนีก
้ อ
่ ให้เ กิด ธรรมชีว ท
ี ี่แ ท้จ ริง และ
“ ได้ส ิ่ง ที่ด ท
ี ่ส
ี ุด ที่ม นุษ ย์ค วรได้ใ นการที่ไ ด้เ กิด เป็น มนุษ ย์”
“การดำรงชีวิตของครู ก็คือธรรมชีวีชั้นครู” นั่นเอง
นอกจากนี้ในแนวทางการสอนจริยธรรมของท่า นอาจารย์ จะเป็น
ภาพที่ช ด
ั เจนของครูผ ู้ส ร้า งโลก ในทางปฏิบ ต
ั ิซ ึ่ง มี ๒ แนว คือ การ
สอนหนึ่งและการอบรมหนึ่ง สำหรับการสอน นั้น ท่า นให้ดอ
ู ย่างวิธก
ี าร
สอนของพระพุท ธองค์ คือ โดยใช้ห ลัก อริย สัจ จ์ ๔ ท่า นพูด สั้น ๆ ว่า
มันคืออะไร มาจากอะไร เพื่อประโยชน์อะไร และโดยวิธใี ด และหลัก
การหรืออุบายที่จะอยู่เหนือสิ่ง นั้นๆ (ไม่ตกเป็นทาส) ไม่ตกอยู่ในพิษ ของ
สิ่งนั้นด้วย การสืบสาวหาความจริง แยกแยะความซับซ้อน ให้เห็นความ
เชื่อมโยง และเห็น เหตุแ ละผล ฯลฯ ครูจงึ มีบ ทบาท ๓ อย่า ง ในเวลา
เดียวกัน คือ บอกกล่าว (สอน) ทำให้ดู (หรือพาทำ) และสุดท้ายรับผล
ดีข องการกระทำนั้น คือ มีค วามสุข ให้ถ ูก (ทั้ง นี้ เพื่อ ยืน ยัน ว่า สิ่ง ที่
สอนนั้นทำได้จริง) หรือที่ท่านให้องค์ประกอบ เช่นว่า สอนเท่าที่ควรสอน
และสอนให้หมดอย่ามีสว
่ นเฟ้อ ส่วนเสียเวลาเปล่าๆ สอนชัดเจน สอน
มีเหตุผลเป็นปาฏิหาริย์ แล้วสอนชนะผูฟ
้ ัง ผู้ฟังจะรู้สก
ึ ยอมแพ้ และยอม
รบ
ั อ ย ู่เ ร ่อ
ื ย แลว
้ ก ็ส อ น ใ ห ม
้ ีค ว า ม ร า
่ เ ร งิ พ ร ้อ ม ก ัน ไ ป เ ป ็น ค ว า ม
เพลิดเพลินด้วยธรรมะ พอใจด้วยธรรมะ ในทีส
่ ุดผู้ฟงั เกิดความกล้า
อย่างยิ่ง มีความพากเพียรในการที่จะปฏิบัติธรรม ส่วนการอบรมนั้น
เท่ากับเป็นเรื่องที่ครูต้องลงมือทำก่อน (ให้ติดอยู่ที่เนื้อที่ตัว) ตั้งแต่การฟัง
การท่องจำ การลงมือปฏิบต
ั ิตาม ยอมรับผิดได้เอง ยอมรับการตักเตือน
จากผู้อื่น มีสติอยูด
่ ้วยความรอบคอบ ยับยั้งชั่งใจ เคารพพระธรรม มี
การกระทำที่ถก
ู ต้อง เคารพตัวเองได้ รู้จก
ั อบรมตัวเองให้ประพฤติตาม
ธรรม และมีห ลัก ธรรมประจำใจ เหล่า นีล
้ ้วนแสดงภาพครูใ นอุดมคติท ี่
จะสามารถทำหน้า ที่ส ร้า งโลก คือ ให้ก ารศึก ษาเพื่อ ความเป็น คนดีม ี
คุณธรรม
และเรื่อ งสุด ท้า ยที่ส ำคัญ และเหมาะสมทัน สมัย กับ ความเป็น ไป
ของสังคมไทยปัจจุบันในเวลานี้มากก็คือ บทบาทของครูกบ
ั ความอยู่รอด
ของสังคม ที่ท่านแสดงในวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๗ เรื่องนี้เป็นรูป
ธรรมที่จ ะยกฐานะครูใ นสัง คม จากที่เ คยเป็น เพีย งลูก จ้า งกิน เงิน เดือ น
(หรือ แม้แ ต่ผ ู้ซ งึ่ ไม่อ าจจะสอบเข้า ไปเรีย นอะไรอื่น ได้ก ม
็ าเรีย นเป็น ครู)
ให้กลับมาสูฐ
่ านะที่แท้จ ริง ว่า มัน มีผ ลต่อ สัง คมอย่า งแท้จริง หากเราไม่
ได้คนที่เปี่ยมไปด้วยสติปญ
ั ญาทั้ง ทางโลกและทางธรรม มาเป็น ครูแ ล้ว
สัง คมจะตกอยู่ในอัน ตรายอย่า งยิ่ง เราควรช่วยกันกระตุ้นให้ค นรุ่นใหม่
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ที่ม ีค วามรู้ด ี มีจ ิต ใจสูง มาช่ว ยกัน เป็น ครู เป็น ครูท ่ม
ี ีค ณ
ุ ธรรม ให้
สอนได้ท้งั หนังสือ (ทางวิชาชีพ) และสอนให้ปฏิบัตต
ิ นให้อบรมตนเองเป็น
ตั้ง แต่เ ด็ก ๆ นอกจากนั้น ท่า นยัง เน้น ขยายบทบาทให้ก ว้า งขวางออกไป
ไม่เ ฉพาะแต่ส อนนัก เรีย น ให้ส อน ให้แ นะนำไปถึง บ้า น ครอบครัว
ชุม ชน สัง คม เพื่อ ให้ค รูเ ป็น บรรทัด ฐาน เป็น คนแบบอย่า งทีส
่ ัง คมไม่
ขาดแคลน ที่จ ะมีไ ว้ใ ห้ค วามเคารพนับ ถือ ได้ อ้า งอิง ได้ มิฉ ะนั้น แล้ว
สัง คมจะหลงทางดัง ที่เ ป็น อยู่ใ นขณะนี้ ถึง เวลาที่เ ราควรรับ คำท้า ทาย
ของท่า นหรือ ยัง ที่ว ่า “ เราจะช่ว ยกัน ผลิต สร้า งครูท ่ส
ี ามารถทำหน้า ที่
อย่า งที่ว ่า นี้ มัน มีภ าพพจน์เ หมือ นกับ ไปแย่ง อะไรมาจากยัก ษ์จ ากมาร
มัน คล้ายๆ กับ ว่าแย่งเหยื่อ อ้อยเข้าปากช้าง แล้วก็พ ูดว่า หมดหวังที่
จะแย่ง ที่คนโง่พูด มันมีผ้แ
ู ย่งอ้อยจากปากช้างได้ คือ ลูกช้างตัวเล็ก ๆ
มัน แย่ง อ้อ ยมาจากปากแม่ม ัน ได้ จงมองดูใ ห้เ ห็น นโยบายอัน อ่อ นโยน
อัน น่า ไว้ใ จ น่า เอ็น ดู น่า รัก อุบ ายอัน นี้ท ่จ
ี ะต้อ งมีส ำหรับ แย่ง มนุษ ย์
ออกมาเสียจากปากเหวของวัตถุนย
ิ มนัน
่ คือ ให้ครูมีสติปญ
ั ญาอันนิ่มนวล
ทำให้ป ระชาชนรู้โ ทษของความเป็น อย่า งนั้น สัง คมจึง จะอยู่ร อด
ปลอดภัย”
ขอสรุปด้วยคำถามของท่านอาจารย์ทว
ี่ ่า เราจะกล้า พอใจ ยิน ดี
หรือ ยอมรับ อุด มคติข องครูท ่ม
ี ีอ ยู่ว า
่ เป็น ผู้เ ปิด ประตูท างวิญ ญาณหรือ
เป็นผู้นำในทางวิญญาณ โดยไม่ตอ
้ งกระดากหรือ ว่ายอมแพ้ หรือ เห็น
ว่า สูง เกิน ไป ให้ถ ือ ว่า ครูน ี้ม ีห น้า ที่พ ัฒ นามนุษ ย์ แล้ว การพัฒ นามนุษ ย์
นั้นมุง่ หมายให้ถงึ ที่สด
ุ
อย่าหยุดเสียครึ่งๆ กลางๆ ให้เต็มไปด้วยความ
เป็นมนุษย์ เราจะกล้าทำหรือไม่
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พุทธทาสภิกขุกับความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา
ปาริชาด สุวรรณบุบผา
เป็นที่ทราบกันดีว่า หนึง่ ในมรดกที่สำคัญข้อหนึ่งของท่าน
พุทธทาส คือ คำขอให้ศาสนิกชนมีความเข้าใจอันดีระหว่าง
ศาสนา มรดกข้อนี้นบ
ั เป็น “คำฝาก” ที่สำคัญในยุคพหุนย
ิ ม (Pluralism)
นี้เป็นอย่างยิง่ เพราะเหตุการณ์ความรุนแรงหลายครั้งหลายครา
ในปัจจุบน
ั มีมูลเหตุจากการชูประเด็นคำสอนและการปฏิบต
ั ิของ
แต่ละศาสนา ที่ถก
ู ใช้เป็นเครื่องมือให้เกิดความรุนแรงระหว่าง
ความเชื่อที่ต่างกัน นับว่าท่านพุทธทาสมีวิสย
ั ทัศน์กว้างไกล ใน
การเตรียมศาสนิกให้ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้ และ
การมีความสัมพันธ์กบ
ั ศาสนาอื่นอย่างเหมาะสม
Prof. George Lindbeck ได้เขียนถึงความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาใน
หนังสือ ชื่อ The Nature of Doctrine ว่าศาสนาทั้งหลายอาจจะมีความ
สัมพันธ์ในการกล่าวถึงประสบการณ์เดียวกัน แต่อาจมีวิธแ
ี สดง
ออก เช่น การใช้ภาษาต่างกัน (Different expressions of similar experiences)
(Lindbeck 1984, 53) ความสัมพันธ์ในข้อนี้สอดคล้องกับความพยายาม
ในการเข้าใจความแตกต่างระหว่าง “ภาษาคน” และ “ภาษาธรรม”
ของท่านพุทธทาส เพื่อเป็นฐานในการเข้าใจ “ความแตกต่าง
หลากหลาย” ระหว่างศาสนา กล่าวคือ ในเบื้องต้น ศาสนาทั้ง
หลายและทัศนคติของศาสนิกชนทีม
่ ต
ี อ
่ ศาสนาของตน มักเชื่อว่า
คำสอน ความเชื่อ และการปฏิบต
ั ต
ิ ามวิถีทางในศาสนาของตน
เท่านั้น ที่เหมาะสมและมีทางออกที่ดี นำความสุขนิรันดรมาสู่
มนุษย์ ศาสนาอื่นหรือความเชื่ออื่นไม่สามารถนำเสนอวิถท
ี าง
ออกจากความทุกข์ หรือความรอดได้ ความเชื่อเช่นนี้ เป็นลักษณะ
Exclusivism (Hick 1986, 150) ปัญหาที่ทำให้ศาสนิกชนส่วนใหญ่มีความเชื่อ
เช่นนัน
้ อาจสืบเนื่องมาจาก คำสอนบางตอนของศาสนาเอง และ
การยึดมั่นใน “ภาษาคน” ที่มีความหลากหลาย จนบางครั้งทำให้
เกิดอคติแบ่งเขาแบ่งเรา เกิดการยึดมั่นถือมั่น หลงเชิดชู
อัตลักษณ์ในศาสนาของตน มากกว่าการปฏิบต
ั ิตามคำสอนของ
ศาสดาในแต่ละศาสนา ดังนั้น บทเรียนจากการเข้าใจคุณสมบัติ
ของ “ภาษาคน” คือการยอมรับสภาวะพหุลักษณะทีม
่ ห
ี ลายๆ
ศาสนาในโลกนี้ และด้วย “ภาษาคน” นี้เอง ที่บ่อยครั้ง
ศาสนิกทัง้ หลายพยายามที่จะอ้างถึงศาสนาของตนว่า ถูกต้องที่สด
ุ
ดีที่สด
ุ ดังนั้นการเรียนรู้และเข้าใจคุณสมบัติของ “ภาษาคน” ใน
การกล่าวถึงศาสนาต่างๆ ในโลกนี้ จึงเป็นการเตือนสติให้
ศาสนิกชนรู้เท่าทันความเป็นจริง เมื่อได้ยน
ิ การกล่าวอ้างว่า
ศาสนาของตนดีที่สด
ุ ก็พงึ ให้พิจารณาว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดา
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ศาสนิกในศาสนาทั้งหลาย ไม่ควรจะประณามศาสนาใดศาสนา
หนึ่งว่าใจแคบ
ในขณะเดียวกัน ท่านพุทธทาสได้ชี้ให้เห็นความจำเป็นใน
การเข้าใจ “ภาษาธรรม” ซึ่งเป็นการเข้าใจแก่น และสภาวะทางจิต
วิญญาณในแต่ละศาสนา ซึ่งต่างก็มุ่ง “ช่วยให้มนุษย์พน
้ จาก
ความทุกข์ ระบบปฏิบัติอน
ั ใด (มัน) ช่วยให้ มนุษย์พ้นจากความ
ทุกข์ได้ ระบบนี้ชื่อว่าศาสนา” (พุทธทาสภิกขุ, ๒๑) ท่านพุทธทาส
ได้กล่าวถึง ศาสนาที่แท้จริงซึ่งเป็น ศาสนาเดียวนั้น ควรประกอบ
ด้วย
๑. จุดมุ่งหมายตรงกัน คือมุ่งหมายให้มนุษย์ได้ส่งิ ที่ดีท่ส
ี ุดที่
มนุษย์ควรได้ คือความรอด (ความหมดทุกข์)
๒. มีหลักปฏิบต
ั ิตรงกัน คือหลักปฏิบัติท่ท
ี ำลายความเห็นแก่ตัว
(ยึดมั่นในตัวกู - ของกู)
๓. มีผลลัพธ์สด
ุ ท้ายตรงกัน คือการได้เข้าถึงความรอด
(ความหมดทุกข์อย่างบรมสุข) (พุทธทาสภิกขุ, ๔๒-๓)
คำอธิบายนี้ ท่านพุทธทาสได้บรรยาย ณ สวนโมกข์เมื่อวัน
เสาร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เนื้อหาใจความนี้สอดคล้องกับ
นักปรัชญาศาสนาฝ่ายพหุนิยมชื่อ จอห์น ฮิก ชาวอังกฤษ ทีก
่ ล่าว
ถึง ศาสนาทั้งหลายว่า ศาสนา (ที่แท้) ทั้งหลายมีความเหมือนกันคือ
ต่างพยายามแปรเปลี่ยนความเห็นแก่ตัวไปสู่ เป้าหมาย อันมีสจ
ั
ธรรมสูงสุด เป็นศูนย์กลางทั้งสิ้น (Transformation of self-centeredness to realitycenteredness) (Hick 1986, 151)
ประเด็นที่น่าสนใจที่ท่านพุทธทาสและจอห์น ฮิก ในฐานะ
นักพหุนย
ิ ม มีความสอดคล้องกันก็คือ ในภาพกว้าง ศาสนาทั้ง
หลาย เริ่มต้นจากการพูดถึงปัญหาของมนุษย์ ด้วยภาษาคนที่ต่าง
กัน ไม่ว่าจะเป็นคำว่า “ทุกข์” “ความบาป” และนำเสนอวิถีทางแก้
ไขปัญหาของมนุษย์น้น
ั ด้วยวิธีตา
่ งๆ แต่ในที่สุด ภาษาธรรมจะ
บอกว่าศาสนาทั้งหลายเหมือนกัน ในความพยายามลดละความ
เห็นแก่ตัว นำมนุษย์ให้พ้นจากปัญหา และมีผลคือสัจธรรมสูงสุด
ที่อาจจะแตกต่างด้วยชื่อ (ภาษาคน) ไม่ว่าเป็น นิพพาน หรือ
อาณาจักรของพระเจ้า ที่สำคัญภาษาธรรมนี้ มีจด
ุ ร่วมเดียวกัน
คือการทำให้มนุษย์พน
้ ทุกข์อย่างสิ้นเชิง มีความรอด (จากบาป)
นั่นเอง
ท่านพุทธทาสอาจประสบปัญหา เมื่อกล่าวสั้นๆ ว่า ศาสนาที่
แท้มีศาสนาเดียว เช่นเดียวกับ จอห์น ฮิก ซึ่งอาจถูกมองว่า “ลด
ทอน” ความสำคัญและเอกลักษณ์ (ที่ว่าดีทส
ี่ ุด) ในแต่ละศาสนา ให้
เห็นว่าศาสนาทั้งหลายต่างมีคณ
ุ สมบัตร
ิ ่วมกัน คือการเปลี่ยน
ปัญหาของมนุษย์ท่ม
ี ค
ี วามเห็นแก่ตัวไปสู่ บรมสุข (เหมือนกันใน
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ภาพรวม) แต่รายละเอียดของบรมสุข ที่เป็นสัจธรรมสูงสุดนั้นอาจมี
รายละเอียดที่ต่างกันได้
อย่างไรก็ตาม วิวฒ
ั นาการความคิดของท่านพุทธทาสเกี่ยว
กับการเสนอให้ทก
ุ คนลดความยึดมั่น ในเรื่องตัวกู ของกู ความ
ถือดีในศาสนาของตน โดยเน้นความเป็น “ศาสนาเดียว” นั้น หา
ใช่ท่านพุทธทาสปฏิเสธ “ความหลากหลาย” และ “อัตลักษณ์”
ของแต่ละศาสนา เพราะในการเทศนาครั้งหนึ่ง ท่านพุทธทาส
กล่าวว่า
โลกต้องมีหลายศาสนา
เป็นสภาพความจริงอันแรกทีต
่ อ
้ งยอมรับ
ว่าโลกนี้ตอ
้ งมีหลายศาสนา มันจำเป็นที่สด
ุ
เพราะว่าคนในโลกไม่เหมือนกัน
มันจัดเป็นพวกๆ เป็นยุคเป็นสมัย
แล้วก็มีภูมห
ิ ลังแห่งวัฒนธรรมต่างๆ กัน
ฝังแน่นอยู่ในจิตใจเปลีย
่ นไม่ได้
เขาก็เหมาะที่จะถือศาสนาที่เหมาะสมกับภูมิหลัง
แห่งวัฒนธรรมของตนๆ โดยภูมศ
ิ าสตร์
ในโลกนีก
้ ต
็ ้องแบ่งศาสนา ให้เหมาะสมกับมนุษย์
ตามถิน
่ โดยภูมิศาสตร์
และยังจะต้องคำนึงถึงขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่มันมีอยู่อย่างแน่นแฟ้น ซึ่งจะต้องปรับปรุง
(พุทธทาส, ๙๗)
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จากคำกล่าวข้างต้นนี้ ทำให้เรามั่นใจได้ว่า จุดยืนของท่าน
พุทธทาสภิกขุ ต้องการเน้นความสำคัญของศาสนาทุกศาสนาเท่า
เทียม อยู่ในระดับเดียวกัน คือระดับที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความ
เป็น “ศาสนาที่แท้จริง” ที่จะสามารถแก้ปญ
ั หาของมนุษย์ ลดความ
เห็นแก่ตัวของมนุษย์ อันจะนำความทุกข์มาสูม
่ วลมนุษย์ ทุก
ศาสนาต่างนำเสนอวิธีการเคลื่อนย้ายมนุษย์จากความเห็นแก่ตว
ั
ไปสู่จุดหมายสูงสุดของแต่ละศาสนา สิ่งนี้คือภาษาธรรม ที่
ศาสนิกพึงตระหนักได้ ถึงเจตนาที่มีพ้น
ื ฐานอยู่บนความไม่ยด
ึ ติด
ในศาสนาของตนเองของท่านพุทธทาส ในขณะเดียวกัน ท่าน
พุทธทาสก็ยอมรับความหลากหลายของศาสนา สืบเนื่องมาจาก
“วัฒนธรรม” และ “ภูมศ
ิ าสตร์” อาจทำให้มีศาสนาที่ต่างกัน การ
ยอมรับความแตกต่างหลากหลายนี้ เป็นแนวคิดที่สำคัญอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีผู้พยายามจะใช้ความแตกต่าง เป็น

เงื่อนไขนำไปสู่ความแตกแยก ความแตกสามัคคี ความขัดแย้งและ
ความรุนแรงในที่สุด
วิธก
ี ารเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างศาสนา
ของท่านพุทธทาส
ในการมีความสัมพันธ์ท่ด
ี ีต่อศาสนาอื่นนั้น ดูเหมือนท่าน
พุทธทาสจะเน้นการพร่ำสอนให้ศาสนิกเข้าใจและปฏิบัตต
ิ ามหลัก
ศาสนาของตนก่อน เพราะ “ถ้าว่ามีการเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนา
แล้ว ก็เป็นการง่ายที่จะทำความเข้าใจระหว่างศาสนา” (พุทธทาส
ภิกขุ, ๒๕๓๗, ๙๖)
สืบเนื่องมาจากคำอธิบาย “ศาสนาที่แท้จริง” เบื้องต้น ผู้
ปฏิบต
ั ิตามหลักศาสนาที่แท้จริงย่อม ก้าวพ้นความหลงผิด ความ
คับแคบ อคติ และการแบ่งพรรคแบ่งพวก ในทางตรงข้าม
ศาสนิกผู้ปฏิบต
ั ิตามคำสอนของ “ศาสนาที่แท้” ศาสนาใดศาสนา
หนึ่ง แม้มิกล่าวอ้างประกาศว่านับถือศาสนาใด บุคคลผู้นน
ั้ ย่อมมี
บุคลิกภาพและนิสย
ั เปี่ยมไปด้วยเมตตาจิต มีความเอื้ออาทร ไม่
ยกตนข่มท่าน ดังนั้นอาจไม่จำเป็นที่จะต้องเถียงทะเลาะกันใน
เรื่องชื่อเรียกศาสนา ซึ่งเป็น “ภาษาคน” “การปฏิบต
ั ิ” เท่านั้นจะ
เป็นเครื่องพิสูจน์วา
่ ผู้ใดเป็นศาสนิกที่แท้หรือไม่ การพิจารณา
ความเป็นศาสนิกที่แท้ในทุกศาสนา ย่อมมีเครื่องชี้อยู่ท่ก
ี ารปฏิบต
ั ิ
และสิ่งนี้นับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา อีกข้อหนึ่งที่ตรงกับ
งานเขียนของ Prof. Lindbeck ที่วา
่ ศาสนาใดๆ มีความสัมพันธ์กัน ใน
ประเด็นที่ ความเจริญหรือความเสื่อมถอยของศาสนานั้น จะขึน
้
อยู่กับระดับความเป็นศาสนิกทีแ
่ ท้ ดังนั้นถ้าจะมองความเหมือน
ความต่าง หรือความสัมพันธ์ประการหนึง่ ของศาสนา ให้ดูท่ด
ี ก
ี รี
ของความเป็น ศาสนิกที่แท้มากน้อยเพียงใดนั่นเอง (Authentic to
inauthentic) (Lindbeck 1984, 53)
นอกจากนั้น ท่านพุทธทาสยังได้เป็นตัวอย่างของการไม่ยึด
ติด “ยี่ห้อ” ของศาสนาของตน การยอมรับว่ามีศาสนาอื่นๆ นอก
เหนือจากศาสนาที่ตนนับถือ และทำตนพร้อมที่จะ “เรียนรู”้ จาก
ศาสนาของผู้อื่น นับเป็นการเริ่มต้นของการ “เสวนา” ระหว่าง
ศาสนาที่ดี จะเห็นได้จาก การที่ท่านพุทธทาสสนใจศึกษาศาสนา
พุทธฝ่ายมหายาน โดยเฉพาะนิกายเซน ท่านพุทธทาสใช้เค้า
โครงเรื่องจากนิทานเซน เพื่อเป็นการสอน โดยการกระตุ้นให้คด
ิ
นับเป็นคุณป
ู การในการสอนและเผยแผ่ศาสนาอีกวิธีหนึ่งของ
ท่านพุทธทาส ที่จะทำให้ผ้ฟ
ู ังนิทาน ผู้อ่านนิทาน ได้รับความ
เพลิดเพลิน เพื่อความก้าวหน้าในทางธรรม
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เหนือสิ่งอืน
่ ใด ท่านพุทธทาสได้ให้ความสำคัญกับเพื่อน
ต่างศาสนาให้ได้มโ
ี อกาส “เรียนรู”้ เพื่อเข้าใจซึ่งกันและกันมาก
ขึ้น จัดเป็นการสานเสวนาระหว่างศาสนา ทั้งไม่เป็นทางการ และ
เป็นทางการ วิธีการในการได้เสวนากับศาสนิกชนของศาสนาอื่นนี้
ยิง่ ได้ปฏิบต
ั ิมากขึ้น จะกลับเป็นผลดีทจ
ี่ ะสามารถช่วยให้ตนเองได้
เข้าใจ ได้ส่งต่อสื่อสารให้ตนเองและกลุ่มเพื่อน
ศาสนิกของตนเองได้เข้าใจศาสนาของตนเองได้ลก
ึ ซึ้งขึ้น เฉก
เช่นทีน
่ ก
ั เทววิทยาชาวคริสต์โปรแตสแตนท์ ชื่อ Paul Tillich ได้กล่าวถึง
“รูปแบบที่เป็นพลวัต” (Dynamic typology) (Migliore 1991, 162) ที่ว่า การพูดคุย
กับผู้ท่ม
ี ีความเชื่อและการปฏิบัตต
ิ า
่ งจากตน บางครั้งอาจทำให้
บุคคลได้เข้าใจความเชื่อของตนที่แอบแฝง และไม่เคยได้รบ
ั การ
ขบคิด และนึกถึงมาก่อน เมือ
่ ได้ฟังความคิดของ
ศาสนิกของศาสนาอื่น อาจช่วยกระตุน
้ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้
ตนเองคิด เข้าใจจุดยืนและความเชื่อของตนเองเพิ่มมากขึ้นก็เป็น
ได้ และนี่คอ
ื ตัวอย่างของการมองการณ์ไกล และความไม่ติดยึด
ในศาสนานิยมของตนเองอย่างสุดโต่งของท่านพุทธทาสนั่นเอง
อ้างอิง
พุทธทาสภิกขุ. มองศาสนา, กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา
พุทธทาสภิกขุ (๒๕๓๗) ปณิธาน ๓ ประการ, กรุงเทพมหานคร: สุข
ภาพใจ
Hick, John (1986) “Religious Pluralism” in The World’s Religious Traditions by Frank Whaling (ed.),
New York: Crossroad.
Lindbeck, George (1984) The Nature of Doctine: Religion and Theology in a Postliberal Age,
Philadelphia: The Westminter Press.
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ปริศนาธรรมใน “ประชาธิปไตย” ของไทย

ภัทรพร สิรกิ าญจน

พวกเราหลายคนมักเขาใจกันวา การเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นดีท่สี ดุ เหมาะสมกับสังคมทุกสังคมในโลกปจจุบัน และสงเสริมศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษยที่เปนเชนนี้กเ็ นื่องมาจากเหตุปจจัยหลายประการ กลาวคือ

.“

๑ ประชาธิปไตย” เปนผลผลิตของโลกตะวันตกทีเ่ รายกยองวาเปนโลกอารยะมีความกาวหนาของทางความคิดและวิทยาการนำหนาโลกอื่น และ
เปนสัญลักษณของความเจริญอันทันสมัยและเปนสากล

.

๒ เราเชื่อวา “ประชาธิปไตย” ใหสทิ ธิและเสรีภาพแกเราในการแสดงความคิดเห็นและใหโอกาสแกเราในการแสดงออกในฐานะทีเ่ ราเปนประชาชนผู
มีสทิ ธิ์มีเสียงและเปนเจาของประเทศ เพราะคำวา “ประชาธิปไตย” หมายถึง อำนาจสูงสุดเปนของประชาชน

.

๓ ในทามกลางการตอสูระหวางการปกครองระบอบประชาธิปไตยกับระบอบอื่น เชน ระบอบทรราช ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช และระบอบสังคม
นิยม ระบอบคอมมิวนิสต เรามองเห็นภาพของ “ประชาธิปไตย” เปนพระเอกผูเปนสุภาพบุรษุ ใจกวางมีการศึกษา ไมนยิ มความรุนแรง ใหเกียรติและเคารพศักดิ์ศรี
ของมนุษยทุกเผาพันธุ มายาคติของประชาธิปไตยทำใหเราตอสูเพื่อใหไดมาและถนอมรักษาไวดวยเลือดและชีวติ
แตเมื่อวันเวลาผานไป เราก็เริ่มงุนงงสับสนกันปรากฏการณและคุณคาตางๆอันเนื่องมาจาก “ประชาธิปไตย” กลาวคือ การใหประชาชนมีอำนาจสูง
สุดในการปกครองประเทศเปนแนวคิดที่ถูกตองหรือไม นอกจากนั้นสูตรและกรรมวิธีตางๆ ที่ใหประชาชนไดแสดงสิทธิ์และเสียงในการปกครองประเทศเปนสิ่งที่
เหมาะสมหรือไม อยางไร เชน ในประเทศไทย มีสูตรใหประชาชนอายุต้งั แต ๑๘ ปขนึ้ ไปสามารถมีสทิ ธิ์มเี สียงในการปกครองประเทศไทย โดยมีสิทธิ์เลือกตั้งผูแทน
ไปทำหนาที่แทนตนในรัฐ สภา ผูแทนราษฏรตองมีค ุณวุฒิการศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรีขึ้นไป และใหสิทธิ์ประชาชนที่ไมพอใจการทำงานของรัฐบาลไดกอการ
ประทวงอยางสันติและอยางยืดเยือ้

(

)

ปรากฏการณประชาธิปไตยเหลานีไ้ ดรับการวิพากษอยางถึงแกนจากพุทธทาสภิกขุ หรือพระธรรมโกศาจารย พุทธทาส อินทฺ ปฺโญ มาแลว หาก
เราพิจารณาธรรมบรรยายของทานอยางละเอียด เรายอมเขาใจ “ประชาธิปไตย” ไดอยางถองแทวา ตามความหมายของ “ประชาธิปไตย” เชนไร จึงจะเปนความ
หมายในเชิงสรางสรรคและไมนำพาเราไปสูความหายนะในที่สดุ
เราคิดวาระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการปกครองของประเทศที่เจริญแลว ของโลกตะวันตกที่ใหความสำคัญอยางมากตอสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน และเปนระบอบที่ค้ำจุนสิทธิมนุษย เรามองภาพของสหรัฐอเมริกาวาเปนประเทศที่ประชาธิปไตยเบงบานและเจริญรุงเรือง ผูคนสามารถใชชวี ติ อยางเสรี
ตามทีต่ นปรารถนาความเปนอยูก็สะดวกสบายทางวัตถุ แตเราลืมนึกไปวาการมีชวี ิตอยูอ ยางตามใจตนเองจนเคยชินนั้น ทำใหเรากลายเปนคนไมรูจกั พอและเปน
ทุกขหรือสรางทุกขใหผอู ื่นไดงายขึ้น ทั้งนี้ เพราะเราเอาตัวเองเปนที่ต้งั เราเอาคำวา “สิทธิ์” และ “เสรีภาพ” มาเปนเครื่องมือในการทำตามใจตนเองและปรนเปรอตน
เองในทางวัตถุเทานั้น
ทานพุทธทาสภิกขุไดเตือนสติเราวา “เราจะใชระบบการปกครองระบบไหนในสมัยนี้ ก็เล็งอยูที่ประโยชนอยางเดียวที่ตรงกันหมดเลย โดยเนื้อแทมนั
เปนประโยชนอธิปไตย หรือปโยชนาธิปไตย แลวก็ยักไปเรียกวา ประชาธิปไตย แลวก็ใหคำจำกัดความหรือคำขวัญวา “ของประชาชน” โดยประชาชนเพื่อประชาชน
แตแลวมันก็มีปญหาตรงที่วา ประชาชนเปนอยางไร ถาประชาชนเปนวัตถุนิยม ประโยชนนั้นก็เปนวัตถุนยิ ม ถาประชาชนเปนธรรมนิยม เปนมโนธรรม หรือเปน
อยางที่เราเรียกวา “วิญญาณนิยม” อะไรก็แลวแต ประโยชนนนั้ มันก็เปนเรื่องธรรมนิยม”
ประเด็นในเรื่องประชาธิปไตยนี้อยูที่วา ถาอำนาจในการปกครองเปนของประชาชนแลว คุณภาพของประชาชนยอมเปนเรื่องสำคัญ ประชาชนเปนคน
เชนไร มีจริยธรรมหรือไม มีความรูความเขาใจในโลกและชีวิตอยางไร มีสติปญญาและมีวิสัยทัศนอยางไร หากประชาชนเปนคนดีและมีความรอบรู ประชาชนยอม
ใชอำนาจในทางการเมืองและการปกครองอยางสรางสรรค ทำใหสังคมอยูเย็นเปนสุข แตถาประชาชนเปนพวกเห็นแกตัว เปนวัตถุนิยมเปนบริโภคนิยม สังคมก็จะมี
สภาพเปนสังคมจลาจลผูค นมีชวี ติ แบบมือใครยาวสาวไดสาวเอา
การทีเ่ ราเขาใจวา การศึกษาเปนปจจัยสำคัญในการปกครองแบบประชาธิปไตยนั้น เปนความเขาใจที่ถูกตอง แตก็ถูกตองเพียงครึ่งเดียว เพราะการ
ศึกษาที่เอาชั้นปเปนเครื่องกำหนด เชน ประชาชนควรมีการศึกษาในระดับประถม หรือมัธยม หรืออุดมศึกษานั้น ไมไดเปนเครื่องค้ำประกันวา พวกเขาจะเปนคนดีที่
สามารถพัฒนาตนเองและสังคมในระบอบประชาธิปไตยได การศึกษาที่เนนการทองจำและความฉลาดในการเอาตัวรอดไดนนั้ ทานพุทธทาสเรียกวา “การศึกษา
แบบสุนัขหางดวน” ซึ่งไมสามารถทำใหตนเองและผูอื่นปลอดทุกขและพบความรมเย็นเปนสุข การศึกษาทีถ่ กู ตอง ตองทำใหคนเราลดละความเห็นแกตัว หรือสละ
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“ตัวกู ของกู” ได
ในระบอบประชาธิปไตยของไทย ประชาชนใชสทิ ธิ์ใชเสียงโดยการเลือกตั้งผูแทนราษฏรและวุฒิสมาชิกเพื่อเปนปากเปนเสียงใหในการบริหารบาน
เมืองในรัฐสภา รัฐสภาประกอบไปดวยพรรคการเมืองฝายรัฐบาล ฝายคาน และวุฒิสมาชิก ปรากฏการณทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทยที่นาสังเกต
ประการหนึ่งก็คือ ฝายรัฐบาลและฝายคานมักแสดงบทบาทเปนคูอริหรือเปนปรปกษกัน โดยเฉพาะฝายคานมักแสดงบทบาทคานลูกเดียวเปนหลักซึ่งไมเปนผลดีใน
การพัฒนาบานเมือง สวนวุฒิสมาชิกนั้นก็เปนตัวแปรของรัฐสภาเพราะมีทั้งฝายที่เห็นดวยกับฝายรัฐบาล ฝายที่เห็นดวยกับพรรคฝายคาน และฝายที่เปนกลางหรือ
ฝายที่เอาแนนอนไมได ทานพุทธทาสเห็นวา การแบงเปนฝกฝายในระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้น ไมเปนผลดีตอประเทศชาติเลย เพราะ “การตอสูกนั ระหวาง
พรรคการเมืองตรงกันขามนั้น จะไมแกปญ
 หาของโลกได จะตอสูกันจนวินาศไปทั้งสองฝาย มันก็แกปญ
 หาของโลกไมได หรือวาฝายหนึ่งจะชนะไปฝายหนึ่งพายแพ
แหลกลาญ มันก็จะแกปญ
 หาของโลกก็ไมไดเพราะแตละคนยังมีตัวกู มีกเิ ลสของตัวกู ก็จะทำอะไรแบบตัวกู–ของกู เรื่อยไป” และอีกตอนที่ทา นกลาววา “ประเทศ
เล็กๆหรือประเทศใหญ ประเทศมหาอำนาจ ประเทศอภิมหาอำนาจอะไรก็ตาม มันมีอยางนี้ท้งั นั้น พรรคหนึ่งมันคอยจองจะทำลายพรรคทีก่ ำลังเปนรัฐบาลอยู เพื่อ
จะเปนรัฐบาลเสียเอง ทีนพี้ รรคฝายหนึ่งก็ตองตอสู เพราะฉะนั้นพรรคของกู มันก็ไดตอ สูกันระหวางพรรคของกู แลวก็เลยไมมพี รรคการเมืองของพระเจา”

-

พรรคการเมืองของพระเจาในที่น้คี ือ พรรคการเมืองที่ไมเห็นแกตวั มีความเสียสละตนเองเพื่อผูอื่น เชนเดียวกับอุดมการณของพระโพธิสตั ว ไมมีตัวกู
ของกู ไมไขวควาหาประโยชนเขาตนและพวกพอง แมจะใชระบอบการเลือกตั้งที่ประชาชนเฟนหาผูแทนไปนั่งในรัฐสภาจากผูค นทุกหมูเหลา ก็ไมสามารถรับประกัน
ไดวา การเมืองการปกครองนั้นจะมีความถูกตองชอบธรรมได ดังที่ทานชี้ใหเห็นวา “มีพทุ ธสุภาษิตวา ถาไมมีสตั บุรุษในที่ประชุมนั้นแลว นั่นไมใชสภา สัตบุรษุ คือ

พุทธทาสภิกขุ, บรมธรรม (กรุงเทพฯ: แสงรุงการพิมพ, ๒๕๒๖), หนา ๑๐๔.
พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะกับการเมือง (กรุงเทพฯ: ธรรมทาน, ๒๕๒๒), หนา ๒๒๒.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๒๖.

บุคคลที่มธี รรมะ มีความสงบ เขาเรียกวา ‘สัตบุรุษ’ ถาไมมีสัตบุรษุ มันก็เปนรัฐสภาไปไมได มันเปนกลุมของคนขี้เมา คนเห็นแกตวั คนเลือดเขาตาดวยเอาประโยชน
เปนใหญ”
ถาเชนนั้น ทานพุทธทาสเห็นวา การปกครองระบอบใดดีกวาประชาธิปไตย คำตอบก็คือ ระบอบที่ไมเอือ้ ใหคนที่กเิ ลสตัณหาจัดเขามาปกครอง ระบอบ
ที่ดตี อ งสงเสริมใหคนทำตามหนาที่ของตนใหถูกตองและใหธรรมะเปนใหญไมใชใหบคุ คลเปนใหญ ทานพุทธทาสยกเรื่องระบบวรรณะของศาสนาพราหมณ–ฮินดู
ขึ้นมาเปรียบเทียบ วาเปนระบบสังคมที่จดั สรรบทบาทของสมาชิกตามหนาที่ คนที่เกิดในวรรณะใดก็ถูกอบรมสั่งสอนใหทำหนาที่ของวรรณะนั้น เชน คนที่เหมาะสม
ในการทำหนาที่เปนผูปกครองรัฐคือคนในวรรณะกษัตริย คนที่เหมาะสมในการหนาที่อบรมสั่งสอนผูอ่นื หรือเปนครูบาอาจารยผสู อนธรรมะก็คือ คนวรรณะพราหมณ
ดังที่ทา นกลาววา “ผมจึงบูชาระบบวรรณะกษัตริยซึ่งมีไวเฉพาะเพื่อการคุมครองและการปกครองอยูในใจวาถาไดจัดสรรใหดีโดยเฉพาะใหมชี นกลุมหนึ่งไวสำหรับ
เปนนักการเมือง มันก็ดเี ทานั้น ฉะนัน้ วรรณะกษัตริยน ่นั แหละ คือ นักการเมืองสมัยพุทธกาลอยางที่วา นี้ เพราะวารัฐสภานั้นมีแตวรรณะกษัตริยลวน จัดไวเฉพาะ
เพื่อการนั้นแลวมันก็มเี หมือนกันที่เกิดเหลวไหลกันขึ้นในวรรณะกษัตริยบ า นแตกสาแหรกขาด อยางนี้กม็ ี แตมันเปนเรือ่ งทำผิดหลักการ มันเปนไปนอกหลักการ ถา

(..

)

เปนไปตามหลักการแลวมันก็จะดี” ทัศนะของทานพุทธทาส เชนนี้มีนัยเชนเดียวกับมหาตมะคานธี ค ศ ๑๘๖๙–๑๙๔๘ นักการศาสนาชาวอินเดียผูเปนปราชญ
ทานหนึ่งของโลก ซึ่งมองเห็นคุณคาของระบบวรรณะวาเปนการจัดสรรบทบาทการทำงานตามหนาที่ ในขณะทีน่ กั ประชาธิปไตยมองวา ระบบวรรณะเปนระบบที่
ทำลายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการดำเนินชีวติ ของตน
ทานพุทธทาสมิไดเห็นวาคนเราจะดีหรือชั่วอยูท ี่ชาติกำเนิด แตทา นเห็นวา วรรณะกษัตริยไ ดรับการอบรมสั่งสอนมาตั้งแตเกิดใหมีคุณธรรมตางๆ ตาม
หนาที่ของตนในการปกครองบานเมืองใหประชาชนมีสนั ติสุข กษัตริยจงึ เปนผูเหมาะสมมากกวาประชาชนทั่วไปทีม่ ิไดถกู ฝกฝนมาใหเปนผูปกครอง หากพิจารณา
ระหวางกษัตริยก ับประชาชนโดยไมมีตัวแปรอืน่ เขามาแทรกซอนแลว กษัตริยเ หมาะที่จะเปนผูปกครองและมีอำนาจในการปกครองมากกวาประชาชนทั่วไป
การทีท่ านพุทธทาสนับสนุนราชาธิปไตยมากกวาประชาธิปไตยนั้น เพราะการหากษัตริยท ี่ชอบธรรมเพียงหนึ่งพระองคเปนผูปกครอง ยอมงายกวาการ
หาประชาชนที่มคี ุณภาพในการปกครองทั้งกลุม นอกจากนั้น การที่เราบูชาประชาธิปไตยและมีอคติตอตานเผด็จการ ทำใหเรามองเห็นวา “เผด็จการ” เลวในทุกรูป
แบบหรือเลวในตัวเอง ซึ่งทานพุทธทาสไมเห็นดวยและโตแยงวา
“ถาวามันมีความดีหรือมีคนดีแลว ระบบการปกครองชนิดไหน มันเปนถูกตองไปหมด มัน เปนธรรมาธิปไตยไปหมด ถาเรามีคนดีจริง
เพียงคนเดียวเทานั้น มันหางายกวาหาทั้งฝูง แมใหเปนเผด็จการไปอยางดีที่สดุ และรวดเร็วที่สดุ ระบอบเผด็จการมันก็ดี เปนของดี หากเราหาคนดีมา
ไดตั้งฝูงมาเปนประชาธิปไตย มันก็ดีไดเทานั้น และดีเทากันนั่นแหละ จะดีมากไปกวานั้นไมได ถาเรามีคนดีอยางเดียวเทานัน้ มันก็เปนการปกครอง
ระบอบธรรมาธิปไตยขึ้นมาทันที แมจะใหคนดีคนเดียวปกครอง หรือจะใหคนดีต้งั ฝูงปกครองก็ตาม”
สวนดีของเผด็จการก็คือ การเหนี่ยวรัง้ การบังคับการจำกัดใหอยูใ นกรอบ สวนดีของประชาธิปไตย คือ การประนีประนอม การใหสิทธิและเสรีภาพ
ตามกติกาของรัฐ ธรรมนูญ และการเคารพศัก ดิศ์ รีข องความเปนมนุษย สว นเสีย ของเผด็จการคือ การบีบ คั้นใหอยูในอำนาจของผูปกครอง และสว นเสียของ
ประชาธิปไตยคือ การทำตามใจชอบของประชาชนแตละคนตามชองโหวของกฏหมาย แตสวนเสียของทั้งเผด็จการและประชาธิปไตยจะสามารถแกไขไดถา ผูใช
อำนาจของทั้งสองระบบมีจริย ธรรม เพีย งแตวาการทำใหผปู กครองแบบเผด็จการเพียงคนเดียวมีธ รรมะนั้น ยอมงายกวาการทำใหประชาชนทุก คนหรือผูแทน
ราษฏรทุกคนมีธรรมะ ทานพุทธทาสจึงชี้ไปที่พระพุทธเจาวา
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“พระพุทธเจาเปนเผด็จการเต็มเนื้อเต็มตัว ทั้งเนื้อทั้งตัวผมมองแลวก็รสู ึกชอบเผด็จการโดยคนดี ทีน้เี ดี๋ยวนี้เขามาแกตวั วา คนดีมนั หาไมได ก็แนละซิ
จะเอาทั้งฝูงมาเผด็จการแลว มันจะดีไดอยางไร ในเมื่อคนดีคนเดียวก็ยงั หาไมได แลวจะหาคนดีเปนฝูงๆไดอยางไร มันก็เปะปะไปหมด ฉะนั้นมันจึงควรจะเตรียม มี
การเตรียมสมาชิกของประเทศไวเปนพวกๆ โดยถือธรรมะเปนหลัก ใหมธี รรมราชาเปนผูปกครองประเทศ เปนธรรมาธิปไตยขึน้ มา”

ในขณะนี้ บานเมืองของเรากำลังปกครองกันดวยระบอบประชาธิปไตย เราอาจตองมาทบทวนกันวา ความผิดพลาดในการปกครองระบอบนี้มนั อยูที่
ไหนจึงทำใหประชาชนทุกหมูเ หลาเกิดความเดือดรอนกันถวนทั่ว ถาเรายังหาขอบกพรองในระบอบประชาธิปไตยไมได และไมสามารถปรับปรุงแกไของคประกอบ
ตางๆ ของระบอบดังกลาวใหดขี ้นึ ได การปกครองแบบประชาธิปไตยจะเปนการปกครองที่เลวรายที่สดุ เพราะ “ตางคนตางใชกเิ ลสยื้อแยงกันเทานั้นเอง ระบบอื่น
เขายังมีควบคุม ยังมีบงั คับ ยังมีใหอยูในรองในรอย นี้ประชาธิปไตยเปดหมด”
ในเมื่อการปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีธรรมะเกิดขึ้นจริงไดยาก การปกครองแบบราชาธิปไตยจึงดีกวา แตถา จะพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใน
ขณะนี้ใหดีขนึ้ ทานพุทธทาสเสนอวา เราตองพัฒนานักการเมืองเสียกอนเพราะเปนคนกลุมเดียวที่ใชอำนาจแทนประชาชนทุกคนในรัฐสภา ทั้งนี้ โดยพยายามสราง
นักการเมืองแบบพระโพธิ์สตั วและใหมีอดุ มคติแบบธัมมิกสังคมนิยม กลาวคือ บริหาร ปกครอง และใชอำนาจทางการเมืองเพื่อประโยชนสขุ ของประชาชนและสวน
รวมหรือเสียสละตนเองเพื่อผูอ่นื ธัมมิกสังคมนิยม คือ ระบอบที่เปนไปเพื่อสังคมโดยใชธรรมะ แตถา ยังตองการใหมรี ะบอบประชาธิปไตยคงอยูรวมกับระบอบอื่นๆ
ก็ตอ งเอาประชาธิปไตยไปรวมกับสังคมนิยมและเผด็จการ โดยมีธรรมะเปนแกนกลาง หลอมรวมกันเปนระบอบประชาธิปไตยแบบธัมมิกสังคมนิยมเชิงเผด็จการ
ระบอบประชาธิปไตยเปนระบอบการเมืองการปกครองที่ดีแตตองมีเงื่อนไข มีกรอบทางความคิดและการแสดงออกอยางเหมาะสม ความลมลุกคลุก
คลานของประชาธิปไตยในปจจุบันเกิดขึน้ เพราะเงื่อนไขที่จรรโลงระบอบดังกลาวยังไมไดรับการตอบสนอง การคิดดี ทำดี คือ การพัฒนาทางจริยธรรม และการ
พัฒนาที่ยากที่สุด คือ การพัฒนาตนเอง หากประชาชนทั่วไปยังพัฒนาตนเองใหถูกตองไมได ยังไมสามารถหยั่งถึงปริศนาธรรมใน “ประชาธิปไตย” ตามทัศนะของ
ทานพุทธทาส และยังคงแสดงพลังกิเลสตัณหาเพื่อเอาชนะฝายตรงขามกันตอไป สังคมไทยก็จำตองทนทุกขกับประชาธิปไตยชั่วนิรนั ดร

พุทธทาสภิกขุ, บรมธรรม, หนา ๑๑๕.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๐.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๕.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๒ – ๓.
พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะกับการเมือง, หนา ๒๘๙
เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๔๓.
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ปณิธานพุทธทาส: ปณิธานพุทธบริษัท
ประมวล เพ็งจันทร์
ปณิธานพุทธทาส
“ปณิธานแห่งชีวต
ิ ของข้าพเจ้ามีอยู่ ๓ ข้อ คือ
ให้พท
ุ ธศาสนิกชนหรือศาสนิกชนแห่งศาสดาใดก็ตาม
เข้าถึงความหมายอันลึกซึ้งที่สด
ุ แห่งศาสดาของตน ๑,
ทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา ๑,
ดึงเพื่อนมนุษย์ให้ออกมาเสียจากวัตถุนิยม ๑,
และข้าพเจ้าได้พยายามเพื่อความสมบูรณ์แห่งปณิธาน
เหล่านี้อยู่ตลอดเวลา”
คำกล่า วข้า งต้น ของท่า นอาจารย์พ ท
ุ ธทาสภิก ขุไ ด้แ สดงให้
เห็นถึงความเป็น “พุทธทาส” ของท่านอย่างชัดเจนทีส
่ ุด
ปณิธ านทั้ง ๓ ประการได้เ ป็น เข็ม ทิศ นำทางในการทำงาน
ของท่านเสมอมา ตลอดช่วงเวลาแห่งการประกาศตนเป็นพุทธทาส
แม้กระทั่งในวาระสุดท้ายแห่งชีวิต ท่านก็ยังปรารถนาให้การตาย
ของท่านเป็นไปตามปณิธานที่ตั้งไว้
ปณิธ าน เป็น ชื่อ ของหัว ข้อ ธรรมที่พ ท
ุ ธศาสนามหายานให้
ความสำคัญ เป็น อย่า งยิ่ง พระโพธิส ต
ั ว์ต ามคติแ ห่ง พุท ธศาสนา
มหายาน จักต้องบำเพ็ญปณิธานบารมีให้สมบูรณ์
ปณิธ าน คือ ความมุ่ง มั่น ตั้ง ใจอย่า งจริง จัง ต่อ เป้า หมายสูง
สุด แห่ง ชีว ิต ในพุท ธศาสนามหายาน พระโพธิส ัต ว์จ ัก ต้อ งมี
ปณิธ านที่จ ะบรรลุถ ึง พุท ธภูม ิ และช่ว ยเหลือ สรรพสัต ว์ใ ห้เ ข้า ถึง
พุทธภาวะ
ปณิธ านของท่า นอาจารย์พ ท
ุ ธทาสภิก ขุ เป็น การประกาศ
ความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงจังต่อเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตของท่าน
ตามคติแห่งพุทธศาสนาเถรวาท นั่นคือ การประกาศอุทิศชีวต
ิ ให้
กับการทำหน้าที่ของพุทธสาวก ที่จก
ั ต้องเข้าให้ถึงเป้าหมายสูงสุด
ของชีวิต คือ นิพพาน แล้วช่วยให้เพื่อนมนุษย์ได้เข้า ถึงเป้า หมาย
สูงสุดนั้น
ปณิธ านของท่า นอาจารย์พ ุท ธทาสภิก ขุน ี้ แสดงให้เ ห็น ถึง
ความมุ่ง มั่น ตั้ง ใจอย่า งจริง จัง ในการบวช และการทำหน้า ที่ข อง
นักบวชตามคติแห่งพุทธศาสนา
ในสัง คมไทย แม้จ ะมีก ารบวชเป็น ภิก ขุม าเป็น เวลายาวนาน
แต่ท ว่า การบวชส่ว นใหญ่ก เ็ ป็น เพีย งแค่ใ นรูป แบบตามจารีต
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ประเพณี ส่วนเนื้อหาสาระที่แท้จริงของการบวชเป็นภิกขุไม่ได้ยด
ึ
ถือเป็นจริงเป็นจังมากนัก
ท่า นอาจารย์พ ุท ธทาสภิก ขุ ได้ใ ห้ค วามสำคัญ กับ เนื้อ หา
สาระที่แท้จริงของการบวชอย่างจริงจัง ดังปรากฏให้เห็นอย่างเด่น
ชัด ว่า ตลอดช่ว งชีว ิต ของการบวชเป็น ภิก ขุข องท่า นนั้น ท่า นซื่อ
ตรงและเคารพในความหมายที่แท้จริงของการบวชอย่างจริงจัง
ปณิธาน ๓ ประการทีท
่ ่านอาจารย์พท
ุ ธทาสภิกขุได้ประกาศ
ไว้ เป็น เหมือ นข้อ ความสั้น ๆ ที่เ ขีย นกำกับ ความหมายแห่ง การ
บวชของท่า น หากเราจะมองไปที่ช ีว ิต และการทำงานของท่า น
เหมือ นกับ ที่เ รามองรูป ภาพสัก รูป หนึ่ง ปณิธ าน ๓ ประการก็ค อ
ื
ข้อความใต้รูปภาพที่ทำให้เราได้ร้ว
ู ่า รูปภาพนั้นมีค วามหมายว่า
อย่างไร
ปณิธ านพุท ธทาส คือ ปณิธ านของนัก บวชในพระพุท ธ
ศาสนาที่ต้งั ใจประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้บรรลุผลสูงสุดของการ
บวช แล้วนำผลแห่งการประพฤติปฏิบัตน
ิ น
ั้ มาประกาศเผยแพร่ให้
ผู้อื่นได้รบ
ั รู้ เพื่อความผาสุขของสังคมโดยส่วนรวม
ความหมายอันลึกซึ้งที่สุดแห่งพุทธศาสนา
“เราพึงแสวงหา “นิพพาน”
อันเป็นธรรมที่เกษมจากเครือ
่ งร้อยรัด
ไม่มธ
ี รรมอื่นยิ่งกว่า”
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นี่เป็นพระบาลีที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของการเสด็จออก
บวชของสิทธัตถกุมาร พระมหาสัตว์
เป้าหมายของการออกบวชของสิทธัตถกุมาร อยู่ที่การแสวง
หาโมกขธรรม และเมื่อ พระองค์ไ ด้ต รัส รู้แ ล้ว พระองค์ก ไ
็ ด้
ประกาศพรหมจรรย์อันเป็นหนทางแห่งการเข้าถึงโมกขธรรมนั้น
นิพพาน อันเป็นโมกขธรรมในพุทธศาสนา เป็นเรื่องสำคัญ
ยิ่งในความคิดของท่านอาจารย์พท
ุ ธทาสภิกขุมาตั้งแต่เริม
่ ต้นเพศ
บรรพชิตของท่าน ดังที่เมื่อท่านหันหลังให้กับการศึกษาพระพุทธ
ศาสนาตามจารีตเดิมแล้ว ท่านและสหายธรรมก็ไ ด้ม าจัด ตั้งสวน
โมกขพลารามขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๕
สวนโมกขพลาราม เป็น สถานที่ซ งึ่ ทำให้ก ารบวชและเป้า
หมายของการบวช มีค วามหมายเป็น จริง เป็น จัง ในทางเนื้อ หา
สาระมากขึ้น มิใช่เพียงแค่การรักษารูปแบบตามจารีตประเพณี

การทำนิพพานให้แจ้ง ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการบวชตาม
คำขอบวช ได้ถ ูก ทำให้เ ป็น จริง เป็น จัง ในชีว ิต ของนัก บวชที่ส วน
โมกขพลาราม
สวนโมกขพลาราม ได้ถ ก
ู สร้า งสรรค์ข ้น
ึ เพื่อ ให้เ ป็น พื้น ที่ท ี่
เป็น ปัจ จัยอุด หนุน ส่ง เสริม เกื้อกูล ให้เกิด พลัง ในการทำนิพพาน
ให้แจ้ง
น ิพ พ า น อ น
ั เ ป ็น เ ป า
้ ห ม า ย ข อ ง ก า ร บ ว ช น ั้น ค อ
ื
โมกขธรรมอันเกษมจากเครื่องร้อยรัด ทั้งปวง เป็นธรรมอันสูงสุด
ไม่ม ีธ รรมอื่น ยิ่ง กว่า จุด มุ่ง หมายสูง สุด ของการบวชเป็น ภิก ขุใ น
พุทธศาสนา อยู่ที่โมกขธรรมนี้
ความหมายของนิพพานที่จะต้องทำให้แ จ้ง ก็ม ิใ ช่อ ะไรอื่น นอก
ไปจากความหมายของชีว ิต ณ ปัจ จุบ ัน ขณะ ชีว ต
ิ ที่เ กษมจาก
เครื่องร้อยรัดให้เกิดทุกข์คอ
ื ชีวต
ิ ที่เป็นเป้าหมายของการบวชเป็น
ภิกขุในพุทธศาสนา
ความหมายของนิพ พานไม่ไ ด้อ ยู่ท ี่โ ลกอื่น แต่อ ยู่ท ี่โ ลกนี้
ไม่ได้อยูท
่ ี่อนาคต แต่อยู่ท่ป
ี จ
ั จุบันขณะ ไม่ได้อยู่ที่วต
ั ถุธรรมภาย
นอก แต่อยู่ที่จต
ิ ใจภายในอัน เป็น ที่เกิด ขึ้น แห่ง ทุก ข์ และเป็น ที่ด ับ
ไปแห่ง ทุก ข์ ดัง นั้น นิพ พานก็ค อ
ื การดับ ไปแห่ง ทุก ข์ใ นที่น ้ี และ
ปัจจุบันนี้
ผูป
้ ระกาศตนเป็น พุท ธบริษท
ั คือผู้ที่มีนพ
ิ พานเป็นเป้าหมาย
ของชีวิต และทำชีวิตให้มีความหมายเป็นนิพพาน
“นิพ พาน ” คือจุด หมายสูง สุด แห่ง ชีว ต
ิ ตามคำสอนแห่ง พุท ธ
ศาสนา
ความหมายอัน ลึก ซึ้ง ที่สุดแห่งชีวต
ิ ของพุท ธบริษัท สามารถ
กำหนดหมายรู้ได้จากความหมายแห่งนิพพานที่ปรากฏในชีวิตแห่ง
ปัจจุบันขณะ
นิพ พาน คือ สภาวธรรม อัน เป็น ที่ส ุด แห่ง ทุก ข์ และความ
หมายอัน ลึกซึ้ง ที่สุด แห่ง พุท ธศาสนา ก็คือ ความหมายแห่ง ชีวต
ิ ที่
บรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์ เป็นชีวิตที่เกษมจากเครื่องร้อยรัด
ท่า นอาจารย์พ ุท ธทาสภิก ขุ ได้ใ ช้ช ว
ี ิต ของท่า นทั้ง ชีว ต
ิ เพื่อ
ดำเนินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและยืนยันพระพุทธวจนะที่วา
่
“พรหมจรรย์มีจุดหมายปลายทาง คือที่สุดแห่งทุกข์”
ความหมายแห่ง นิพ พาน ไม่ส ามารถจะรู้ไ ด้ด ้ว ยการฟัง คน
อืน
่ บอกเล่า หรือ ด้ว ยการอ่า น หรือ ด้ว ยการคิด เอาเอง แต่ห าก
ต้องทำให้แจ้งจากการดำเนินชีวต
ิ ที่ปราศจากตัณหา (กามตัณหา,
ภวตัณ หา วิภ วตัณ หา) อุป าทาน (กามุป าทาน, ทิฏ ฐุป าทาน, ส
ลัพพตุปาทาน, อัตตวาทุปาทาน) และ อาสวะ (กามาสวะ, ภาวสวะ,
อวิชชาสวะ)
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เ พ ่อ
ื ใ ห้ก า ร ท ำ นิพ พ า นใ ห แ
้ จ ้ง ป รา กฏ เ ป ็น จ ร งิ ไ ด ้ ท ่า น
อาจารย์พ ท
ุ ธทาสภิก ขุ จึง พยายามเน้น ย้ำ ความหมายอัน ลึก ซึ้ง
แ ห ่ง พ ท
ุ ธศาสนาผา
่ นประเดน
็ ความหมายของคำบาลี เชน
่
อิทัปปัจจยตา, อนัตตา, สุญญตา ตถตา ฯลฯ หรือ คำไทย เช่น คำว่า
จิต ว่า ง ตัว กูข องกู ฯลฯ ทั้ง หมดทั้ง มวลของการประกาศศาสนา
ของท่า น คือ การเชิญ ชวนให้ท ก
ุ ๆ คนต่า งทำหน้า ที่ข องตนโดย
ไม่ต กอยู่ใ นอำนาจของความโลภ ความโกรธ และความหลง
(โลภะ โทสะ และโมหะ)อันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์
ความหมายอัน ลึก ซึ้ง ที่ส ุด แห่ง พุท ธศาสนาก็ค อ
ื การที่ไ ด้
หยั่ง ถึง ความหมายแห่ง ชีว ิต ที่ท ำกิจ กรรมต่า งๆ โดยปราศจาก
อำนาจของโลภะ โทสะ และโมหะ หรือ ที่ท ่า นอาจารย์พ ท
ุ ธทาส
ภิกขุกล่าวเน้นย้ำอยู่เสมอว่า การทำงานด้วยจิตว่าง โดยไม่ยึดมั่น
ถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกู
ความหมายแห่ง ชีว ต
ิ ความหมายของนิพ พาน และความ
หมายของพระพุทธศาสนา เป็น ความหมายเดีย วกัน ที่พท
ุ ธบริษท
ั
จะสามารถเข้าถึงได้ดว
้ ยการปฏิบัติหน้าที่ตา
่ งๆ ด้วยความไม่เห็น
แก่ตัว โดยยึดถือคติวา
่ การทำหน้าที่คือการปฏิบัติธรรม และการ
ปฏิบต
ั ิธ รรมนั้น มีเ ป้า หมายสูง สุด อยูท
่ ่ก
ี ารกำจัด โลภะ โทสะ และ
โมหะ ให้หมดสิ้นไป ความหมายของนิพพานจะปรากฏชัดแจ่มแจ้ง
เมื่อจิตปลอดพ้นจากโลภะ โทสะ และโมหะ
พุทธบริษัทจะต้องไม่พร่ามัวในจุดหมายแห่งชีวต
ิ ของตนเอง
พุท ธบริษ ัท ทุก คนจะต้อ งกำหนดไว้ใ นใจให้ช ด
ั เจนว่า จุด มุ่ง
หมายสูงสุดแห่งชีวต
ิ คือ นิพพาน การดำเนินชีวต
ิ ทุกๆ ช่วงขณะ คือ
การทำให้แ จ้ง ซึ่ง นิพ พาน กล่า วคือ การปฏิบ ัต ิห น้า ที่แ ละการทำ
กิจ กรรมทุก ๆ อย่า ง โดยไม่ป ล่อยให้ โลภะ โทสะ และโมหะ มา
กำหนดบงการ หากแต่จ ะต้อ งทำด้ว ยพลัง แห่ง จาคะ เมตตา และ
ปัญญา ต่อสรรพสัตว์
เมื่อ ใดที่พ ุท ธบริษ ท
ั ทำได้ด งั นี้ ก็ย อ
่ มจะไม่ม ม
ี นุษ ย์ค นใด
เป็น คู่ป รปัก ษ์ หากมีแ ต่เ พือ
่ นมนุษ ย์ผ ร
ู้ ว
่ ม เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้ว ย
กันทั้งหมดทั้งสิ้น
ผู้ใ ดที่ป ฏิบ ัต ิไ ด้ด ัง นี้ ก็ย อ
่ มได้ช ่อ
ื ว่า เป็น ผู้เ ข้า ถึง หัว ใจของ
พุทธศาสนา และผู้ที่เข้าถึง หัวใจพุทธศาสนาเช่น นี้ ก็ยอ
่ มมีไ มตรี
จิต ต่อ เพื่อ นมนุษ ย์ท ุก ๆ คน ไม่ว ่า เขาจะนับ ถือ ศาสนาอะไร และ
ท่าทีอันประกอบด้วยมิตรไมตรีเช่นนี้ ก็ยอ
่ มจะก่อให้เกิดความเข้า
ใจอันดีระหว่างศาสนาได้
การเข้า ถึง ความหมายที่ล ึก ซึ้ง ที่ส ด
ุ แห่ง พุท ธศาสนา แม้จ ะเป็น
เรื่องภายในจิตใจของแต่ละคน แต่ค วามหมายอัน ลึก ซึง้ สูง สุด นั้น
กลับไม่ใช่เรื่องส่วนตัว เพราะการประจัก ษ์แ จ้ง ในความหมายอัน
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ลึกซึง้ สูงสุดนัน
้ จะมีผลต่อโลกและสรรพชีวิตโดยส่วนรวม ทั้งนี้ก็
เพราะเมือ
่ ใดที่ม ใี ครเข้า ถึง ความหมายอัน ลึก ซึ้ง สูง สุด นั้น เขาผู้
นั้นก็จะเป็นบุคคลผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยจาคะ คือความเสียสละโดยไม่
เห็น แก่ต ัว เมตตา คือความเอื้ออาทรต่อผู้อ่น
ื อยู่ต ลอดเวลา และ
ปัญญา คือความแจ่มแจ้ง รู้เท่าทันในสภาวธรรมทั้งปวง
ออกมาเสียจากวัตถุนิยม
วัต ถุน ิย มและพุท ธศ าสนา มีข ้อ เสนอต่อ จุด หมายของชีว ต
ิ
แตกต่างกัน
จุด หมายสูง สุด ของชีว ิต ตามหลัก พุท ธศาสนาอยู่ท ี่ก ารหลุด
พ้นออกมาจากอำนาจของวัตถุ ขณะที่วัตถุนย
ิ มเสนอว่า จุดหมาย
สูงสุดของชีวิต คือ การได้เสพเสวยวัตถุที่ปรากฏเป็นรูป เสียง กลิน
่
รส กายสัมผัสและธรรมารมณ์
ความหมายอัน ลึก ซึ้ง สูง สุด แห่ง การมีช ีว ต
ิ อยู่ต ามหลัก พุท ธ
ศาสนา อยู่ที่จิตมีอส
ิ ระจากความยินดี พอใจในการเสพเสวย รูป เสีย ง-กลิ่น -รส กายสัม ผัส และธรรมารมณ์ ความหมายแห่ง ชีว ต
ิ
อันลึกซึ้งสูงสุด จึงอยู่ที่นพ
ิ พิทา วิราคะ วิมุติ วิสุทธิ และสันติ ขณะ
ที่ความหมายอันลึกซึ้งสูงสุดแห่งการมีชีวต
ิ อยู่ตามคติแห่งวัตถุนิยม
อยู่ที่การได้ครอบครองและเสพเสวยรูป-เสียง-กลิ่น-รส-กายสัมผัส
และธรรมารมณ์ ให้ม ากที่สด
ุ ตามที่ใ จปรารถนา ยิ่ง ได้เ สพเสวย
มาก ก็ย่งิ ทำให้ชีวต
ิ มีความหมายมาก
ความหมายอัน แตกต่า งนี้ เป็น สิ่ง ทีท
่ า
่ นอาจารย์พ ท
ุ ธทาส
ภิกขุพยายามเน้นย้ำอยู่เสมอ โดยที่ท่านพยายามอธิบายอย่างง่าย
ๆ ว่า วัต ถุน ิย มนั้น เป็น เรื่อ งของ ๓ ก. คือ กิน -กาม-เกีย รติ ขณะที่
พุท ธศาสนานั้น เป็น เรื่อ งของ ๓ ส. คือ สะอาด-สว่า ง-สงบ และ
ความหมายแห่ง ๓ ส. จะปรากฏขึ้น ไม่ไ ด้ห ากชีว ต
ิ ของเรายัง เต็ม
ไปด้วย ๓ ก. การจะเข้าถึง ๓ ส. ได้ จะต้องออกมาจากอำนาจของ ๓
ก. เสียก่อน
พุทธบริษัทจะต้องตระหนักว่า การจะทำนิพพานให้แจ้งได้น้น
ั
จะต้องออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนย
ิ ม
ความหมายอัน ลึก ซึ้ง สูง สุด ของศาสนาต่า งๆ นั้น ล้ว นแต่ม ี
นย
ั ความหมายทแ
ี่ ต ก ต ่า ง จ า ก ว ัต ถ น
ุ ิย ม ด ัง น ้น
ั
ศาสนิกชนของแต่ละศาสนา ต่างต้องช่วยกัน หัน หลัง ให้วัต ถุนย
ิ ม
แล้วช่วยกันถอยออกมาให้หา
่ งจากวัตถุนย
ิ ม
การถอยออกมาเสียจากวัตถุนย
ิ มนั้น ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของ
ใครคนใดคนหนึ่งเท่านัน
้ หากแต่เป็นเรื่องของทุกๆ คนในสังคม ที่
จะต้องรวมตัวกัน ช่วยกันดึงตัวเองและเพื่อนมนุษย์ให้ถอยออกมา
ดังที่ท่านพุทธทาสภิกขุ ได้กล่าวไว้ว่า
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“การทำโลกให้ออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยม หรือรส
อัน เกิด จากวัต ถุท างเนื้อ หนัง นั้น ควรเป็น กิจ กรรมแบบสหกรณ์
ของทุกคนในโลก ในทุกศาสนา เพื่อโลกจะเป็นโลก สะอาด-สว่างสงบ จากสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบน
ั ”
ปัญ หาอัน สืบ เนือ
่ งจากวัต ถุน ิย มนี้ เป็น ปัญ หาของโลก ของ
ทุก ๆ คน ที่ทุก ๆ ศาสนาจะต้องร่ว มมือกัน เพื่อทำโลกนี้ใ ห้ป ลอด
พ้น จากอัน ตรายอัน เกิด มาจากวัต ถุน ย
ิ ม วัต ถุน ย
ิ มในปัจ จุบน
ั นี้ มิ
ใช่เพียงแค่ความเชื่อส่วนตัวของใครบางคน แต่เป็นระบบโลกที่กอ
่
ให้เกิดการล้างผลาญทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมายมหาศาล
จนถึงกับท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุตอ
้ งรำพึงออกมาว่า
“วัต ถุน ิย มเอ๋ย จะล้า งผลาญทรัพ ยากรธรรมชาติไ ปถึง ไหน
กัน”
ความเชื่อว่าการได้ครอบครองและเสพเสวย รูป-เสียง-กลิ่นรส-กายสัม ผัส -ธรรมารมณ์ ยิ่ง มากเท่า ไหร่ ยิ่ง ดีม ากเท่า นัน
้
เป็น ต้น เหตุท ี่ม าของความพยายามเร่ง รีบ แปรรูป ทรัพ ยากร
ธรรมชาติต า
่ งๆ ให้เ ป็น เครื่องอุป โภค-บริโ ภค เพื่อ การเสพเสวย
อย่างไม่จำกัด และนี่เป็นหนทางแห่งความวิบัติท่ป
ี รากฏชัดอยูแ
่ ล้ว
ในปัจจุบน
ั นี้
อันตรายของวัต ถุน ิย มนั้น ไม่ใ ช่อน
ั ตรายของใครคนใดคน
หนึ่ง หากแต่เป็น อัน ตรายของสรรพสัต ว์และโลกโดยรวม ดัง นั้น
จ งึ เ ป น
็ ความจำเปน
็ ท ่ม
ี น ุษ ย ช า ต ิ ไ ม ว
่ า
่ จะเปน
็
ศาสนิก ชนของศาสนาใด ควรที่จ ะร่ว มมือ ร่ว มใจกัน ทำโลกให้
ปลอดพ้น จากอำนาจของวัต ถุน ย
ิ ม ตามปณิธ านที่ท ่า นพุท ธทาส
ภิกขุได้ตั้งไว้
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ปณิธานพุทธทาส ปณิธานพุทธบริษท
ั
“พุท ธทาส ” มิใ ช่ช ื่อ ของใครคนหนึ่ง คนใดเป็น การจำเพาะ
หากแต่เป็นชื่อสำหรับพุทธบริษท
ั ผู้ม่งุ มั่น ตั้งใจเผยแผ่พท
ุ ธศาสนา
ดังที่ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ ได้ฝากไว้เป็นมรดกสำหรับทุก ๆ
คนว่า

นั้น

“ข้าพเจ้าไม่มม
ี รดกอะไรที่จะฝากไว้กับเพื่อนพุทธบริษัท
ผู้เป็นเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตายทั้งหลาย
นอกจากสิ่งที่ระบุไว้ข้างล่างนี้
ด้วยหวังว่า ถ้ายังมีการสืบมรดกนีอ
้ ยูเ่ พียงใด
กิจกรรมสวนโมกขพลารามก็จะยังคงมีอยู่เพียงนั้น
และพุทธทาสก็จะยังคงมีอยู่ในสถานที่นน
ั้ ๆ ตลอดกาลเพียง

ขอได้โปรดรับพิจารณากันเสียแต่บัดนี้
ซึ่งจะเป็นการง่ายในการสืบมรดกดังกล่าว
ขอให้ถอ
ื ว่า เป็นมรดกธรรม แก่เพื่อนผู้มอบกายถวายชีวต
ิ
ในการสืบอายุพระพุทธศาสนา
เพื่อประโยชน์ของโลกเถิด
มิได้เป็นเรื่องส่วนบุคคล แต่ประการใด”
และมรดกที่ทา
่ นอาจารย์พุทธทาสภิกขุได้มอบไว้ให้ก็คือ สิ่ง
ที่ท ่า นได้ท ำมาแล้ว ตลอดชีว ิต ของท่า นโดยท่า นได้จ ำแนกไว้ท งั้
หมด ๑๘๙ ข้อ โดยเริ่มต้นจากมรดกที่ ๑ และ ๒ ดังนี้
มรดกที่ ๑: ทุก คนสามารถเป็น พุท ธทาสได้ ถ้า เขาต้อ งการ
โดยบริส ท
ุ ธิ์ใ จ คือ การรับ ใช้ใ นการเผยแผ่พ ท
ุ ธศาสนา ด้ว ยการ
ทำตัวอย่างในการปฏิบัติให้ดู มีความสุขให้ดู จนผู้อ่น
ื พากันทำตาม
มรดกที่ ๒: ปณิธาน ๓ ประการ ควรแก่ผ้ท
ู ่เี ป็นพุทธทาสทุกคน
ถือเป็นหลักในการทำหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่โลก คือ
๑. พยายามทำตนให้เข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน
๒. พยายามช่วยกันถอนตัวออกจากอำนาจของวัตถุนิยม
๓. พยายามทำความเข้าใจระหว่างศาสนา
ความเป็น พุท ธทาส ไม่ไ ด้เ ป็น มรดกของใครคนใดคนหนึ่ง
เป็น ส่ว นบุค คล หากแต่พท
ุ ธบริษท
ั ทุก ๆ คนควรทีจ
่ ะเป็น พุท ธทาส
ดังที่ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุกล่า วไว้ในมรดกที่ ๑. หากเมื่อใด
ในสังคมพุทธบริษท
ั ยังมีบค
ุ คลผู้ซึ่งทำการเผยแผ่พุทธศาสนาด้วย
การทำตัวอย่างในการปฏิบต
ั ิให้ด ู มีความสุขให้ดู จนผู้อ่น
ื ทำตาม
เมื่อนั้นก็ยงั มีพุทธทาสอยู่
ความหมายและความสำคัญ ของพุท ธทาสนั้น ขึ้น อยู่ก ับ
พุทธบริษัท ที่จ ะพยายามร่วมมือกัน ทำให้จ ุด หมายสูงสุด แห่ง พุท ธ
ศาสนา คือ นิพ พาน ได้เ ป็น จุด มุง่ หมายสูง สุด แห่ง ชีว ิต ของพุท ธ
บริษท
ั แต่ละคน และทำให้น ิพพานเป็น จุด หมายสูง สุด ร่วมกัน ของ
สังคม
เมื่อใดที่สงั คมพุทธบริษัทเป็นสังคมที่อด
ุ มด้วย จาคะ เมตตา
ปัญ ญา เมื่อ นั้น นิพ พานก็จ ะมีช ีว ิต ชีว าในสัง คม นิพ พานก็จ ะมี
ความหมายอยู่ท ่น
ี ่แ
ี ละเดี๋ย วนี้ แต่ล ะคนก็ส ามารถสัม ผัส ได้ถ งึ
ความหมายที่ลึกซึ้งแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้า
ความหมายและคุณ ค่า ของท่า นอาจารย์พ ุท ธทาสภิก ขุน ้น
ั
ไม่ไ ด้อ ยูท
่ ่ท
ี า
่ นพูด มากหรือ เขีย นมาก หากแต่อ ยู่ท ก
ี่ ารที่ท า
่ น
ปฏิบ ต
ั ิใ ห้ด ู และมีค วามสงบเย็น เป็น สุข ให้บ ุค คลทั่ว ไปสัม ผัส ได้
ความเป็น พุท ธทาส และสวนโมกขพลาราม มีน ย
ั สำคัญ อยู่ท ่ี
ความหมายอน
ั ป ร า ก ฏ ผ ่า น ช ีว ต
ิ แ ล ะ ก ิจ ก ร ร ม ต า
่ ง ๆ ท ่ส
ี วน
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โมกขพลาราม ความหมายและคุณ ค่า ของพุท ธทาสและสวน
โมกขพลาราม จึง ไม่อ ยู่ท ี่ต ว
ั บุค คลทางเนื้อ หนัง และพืน
้ ที่ท าง
กายภาพ หากแต่อ ยู่ท ี่ค วามหมายและคุณ ค่า ทางจิต ใจที่ป รากฏ
ขึ้นในสำนึกรู้ของประชาชนและสังคมไทย
ความเป็นพุทธทาส ที่เรามากล่าวถึงกันในวันนี้ เป็นผลผลิต
ของสังคมไทย และเป็นผลิตผลที่ยังไม่แล้วเสร็จ ยังเป็นหน้าที่ของ
พุท ธบริษ ัท ทุก ๆ คน ที่จ ะต้อ งสร้า งสรรค์ต อ
่ เติม ความเป็น พุท ธ
ทาสให้อ ด
ุ มสมบูร ณ์ม ากยิ่ง ขึน
้ ดัง นั้น จึง เป็น หน้า ที่ข องพวกเรา
ทุกๆ คนที่จะต้องร่วมสร้างความเป็นพุทธทาสกันต่อไป
ปณิธาน อันเป็นมรดกที่ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุมอบไว้ให้
เป็น ต้นทุนทางพุท ธศาสนาที่ทา
่ นมอบให้พวกเราทุก ๆ คน หน้า ที่
ต่อไปของพวกเราผู้เป็นพุทธบริษท
ั ก็คือ ทำตัวเองให้เป็นพุทธทาส
และพยายามดำเนิน ชีว ต
ิ ไปตามปณิธ านของพุท ธทาส เพื่อ การ
เข้า ถึง ความหมายทีล
่ ก
ึ ซึ้ง ที่ส ุด แห่ง พุท ธศาสนา แล้ว ก้า วออกมา
เสียจากอำนาจของวัตถุนิยม พร้อมกับดำรงความเป็นมิตรไมตรี
ต่อเพื่อนมนุษย์ไว้ไม่ให้เสื่อมคลาย
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ดร. ประมวล เพ็งจันทร์
ข้าราชการบำนาญ

อดีต: เคยพำนักที่สวนโมกขพลาราม ขณะที่พรรพชาเป็นสามเณร
ปัจจุบัน: วิทยากรโครงการธรรมโฆษณ์ศก
ึ ษาเพื่อสุขภาพทางจิต
วิญญาณ
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มองอนาคตผานแนวคิดและชีวิตทานพุทธทาส
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

เจริญพร จะให้อาตมาพูดเรื่องมองอนาคตผ่านแนวคิด และชีวิตท่านพุทธทาส
อาตมาคิดว่าตัวเองพูดไปผู้ฟงั หลายท่านก็จะจับได้ว่า อาตมาไม่ได้ร้จ
ู ก
ั ใกล้ชิดท่าน
พุทธทาส เพราะอาตมาอ่านหนังสือของท่านพุทธทาสไม่มาก ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าอ่านน้อย
เฉพาะหนัง สือ ของท่า นพุท ธทาส หนัง สือ ทั่ว ไปทีไ
่ หนๆ อาตมาก็อ า
่ นน้อ ย นี่ไ ม่ใช่
ถ่อ มตัว แต่พ ูด ไปตามที่เ ป็น จริง คือ อ่า นหนัง สือ จบไม่ก เี่ ล่ม แต่ท ี่ว ่า นี้ไ ม่ไ ด้ห มาย
ความว่าอาตมาไม่ได้ประโยชน์จากแนวคิดและงานของท่านพุทธทาส ได้ประโยชน์
มากทีเดียว ในเรือ
่ งนี้ต้องขออนุญาตเล่าเรื่องส่วนตัว
ตั้ง แต่ส มัย อาตมาบวชเป็น เณรใหม่ๆ พี่ช ายก็เ อาหนัง สือ ธรรมะมาให้อ ่า น
แล้ว ที่เ อามา ถึง ระยะหนึ่ง ก็ม ีห นัง สือ ของท่า นพุท ธทาสด้ว ย หนัง สือ ท่า นพุท ธทาส
เล่มแรก คิดว่าเป็นหนังสือ พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ อาตมาชอบมาก ทำให้ร้ส
ู ก
ึ ว่า
ท่านพุทธทาสเอาจริงเอาจัง กับ พระไตรปิฎ ก พร้อมกัน นั้น หรือ ใกล้กน
ั นั้น พี่ช ายก็
เอาหนังสือภาษาอังกฤษประเภทเดียวกันนัน
้ มาให้ด้วย เล่มที่จำแม่นคือ Some Sayings

of the Buddha ของ F. L. Woodward ในชุด The World's Classics ที่โรงพิม พ์ม หาวิท ยาลัย

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
อ็อกซฟอร์ดจัดพิมพ์ แล้วอาตมาก็สนใจหนังสือที่มีผู้รวบรวมเอาพุทธพจน์มาจัดสรร

เรีย งเป็น หมวดหมู่ ทำเป็น หนัง สือในรูป พุทธประวัตบ
ิ ้าง ในรูป คำสอนบ้า ง ซึ่งในยุค

นั้นก็ม ีหลายเล่ม แต่ส ่วนใหญ่เ ป็นภาษาอัง กฤษ เดี๋ยวนี้กย
็ ัง มีผ้จ
ู ด
ั ทำเพิ่ม ขึ้น มาและ

ยังหาได้หลายเล่ม อันนีเ้ ป็นความประทับใจเบื้องต้น

ต่อมาก็ได้อา
่ นหนังสือทีเ่ ป็นเนือ
้ หาคำสอนทีท
่ า
่ นพุทธทาสบรรยาย เล่มแรกน่าจะ

ได้แก่ หนังสือ หลักพระพุทธศาสนา ทีเ่ ป็นคำบรรยายแก่ผช
ู้ ว่ ยผูพ
้ พ
ิ ากษารุน
่ แรก พ.ศ.

๒๔๙๙ สมัยก่อนหนัง สือ ท่า นพุท ธ ทาสโดยทั่ว ไปมีท ี่ร ้า นสุว ช
ิ านน์ ไม่ไ กลจากโรง
หนังเฉลิมกรุง ดูเหมือนว่าพี่ชายก็นำมาให้อก
ี อาตมาอ่านเมื่อยังเป็นเณร อ่านจนจบ
เล่มในปี ๒๕๐๐ ได้ความรูค
้ วามคิด เยอะแยะ ถึงตอนนีโ
้ ตขึน
้ ในวัยรุน
่ แล้ว ถือว่าเป็น

F. L. Woodward, Some Sayings of the Buddha According to the Pali Canon (London: Oxford
University
Press,
1951),
356
pp.
หนัง สือ ประมวลพุทธพจน์เ ล่ม นี้ F. L. Woodward ได้รวบรวมขึ้น และตีพ ิม พ์
ครั้งแรกในปี 1925 (พ.ศ.๒๔๖๘) แล้วต่อมาได้จด
ั พิมพ์เข้าในชุด The World's
Classics ครัง้ แรกเมือ
่ ปี 1939 (พ.ศ.๒๔๘๑-๒) หนังสือนี้เล่มทีไ
่ ด้รบ
ั ซึง่ พิมพ์
ในปี 1951 (พ.ศ.๒๔๙๔) เป็นฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ ๔ ของชุด The World's Classics นัน
้
ความเป็น มาของ หนัง สือ นี้ เป็น ส่ว นหนึ่ง ซึ่ง สะท้อ นภาพที่แ สดง
ลักษณะของพระพุทธศาสนาทีเ่ ข้าไปสู่ความสนใจและการรับรู้ของชาว
ต
ะ
ว
ัน
ต
ก

ระยะทีอ
่ าตมาสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง เพราะฉะนัน
้ จึงได้ประโยชน์
จากหนังสือของท่านพุทธทาสเป็นอย่างมาก
หลัง จากระยะแรกแล้ว อาตมาแทบไม่ไ ด้อ ่านหนัง สือ จบเป็น เล่ม คือ ไม่ไ ด้ใ ช้
วิธีอา
่ นอย่างนั้น แต่เปลี่ยนไปเองเป็นว่า เมื่ออยากรู้เรื่องอะไร ก็ตอ
้ งให้รู้หรือให้เข้า
ใจชัดเจนจริงๆ ให้ได้ จึงเที่ยวค้นหาเรื่องนั้นไปทุกเล่มที่มท
ี ่ห
ี าได้จนกว่าจะชัดเจนจะ
แจ้งกันไปเลย ถ้าต้อ งการรู้วา
่ ท่า นผู้นี้มีค วามเห็น เกี่ย วกับ เรื่องนีอ
้ ย่า งไร ก็จ ะเจาะ
เฉพาะเรือ
่ งนั้น ไปค้นทุกเล่มของท่านผู้น้น
ั ไม่ว่าเล่มไหนที่มีเรื่องนั้น หรือเท่าที่หา
ได้ ให้รก
ู้ ันชัดๆ ว่า ท่านผู้น้ผ
ี ้น
ู ้น
ั พูด เรื่องนี้วา
่ อย่างไรแน่ เพราะฉะนั้นก็เ ลยแทบไม่
ได้อา
่ นหนังสือแบบจบเป็นเล่มๆ ขออภัย อันนีเ้ ป็นเรือ
่ งเกี่ยวกับตัวเอง
ทีน้ี เมื่อให้อาตมามองอนาคตผ่านแนวคิดและชีวต
ิ ของท่านพุทธทาสนี่ ในแง่
หนึ่ง ตัว อาตมาเองก็อ าจจะอ่า นไม่เ พีย งพอ และการที่จ ะพูด ว่า ท่า นผู้น ั้น ผู้น ี้ค ด
ิ
อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ยากอยู่แล้วในตัว ต้องระวังมาก
แม้แ ต่ช ื่อ เรื่อ งที่บ อกว่า “ มองอนาคตผ่า นแนวคิด และชีว ิต ท่า นพุท ธทาส” ก็
แปลความหมายได้หลายอย่าง ถ้าแปลง่ายๆ ก็คอ
ื ให้มองอนาคตของโลก หรือของ
มนุษยชาติ หรือของอะไรก็แล้วแต่ ว่าจะเป็นไปอย่างไร เป็นแง่ที่เราเพียงแต่ดูว่ามัน
จะเป็นอย่างไรเท่านั้น เหมือนกับว่าถ้ามันจะเป็นอย่างไร เราก็แค่มองดูแล้วก็ป ล่อย
ให้ม ัน เป็น ของมัน ไป ซึง่ เราไม่เ กี่ยวข้อ งด้วย ถ้า มองแง่น้ี ก็ตอ
้ งไปขุด ค้น ดูว่า ท่า น
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พุทธทาสมีแนวคิดในเรื่องนี้อย่างไร ท่านมองอย่างไร

แต่อาตมาคิดว่า แทนที่จะมองอย่า งนั้น เราน่าจะมองแบบมีส่วนร่วม คือมอง

อนาคตของโลกหรือของมนุษย์ก็ตามว่า เราจะจัดการให้เป็นอย่างไร หรือจะพูด ให้
เบากว่า นั้น หน่อ ยก็ไ ด้ว ่า มองอนาคตของโลกว่า เราจะช่ว ยทำให้เ ป็น อย่า งไร ซึ่ง
เมื่อ พูด ให้เ ต็ม ตามขั้น ตอนก็คือ เป็น การมองในแง่ว า
่ อนาคตของโลกควรจะเป็น

อย่า งไร แล้ว เราจะช่ว ยทำให้เ ป็น อย่า งนั้น ได้อ ย่า งไร อัน นี้อ าตมาคิด ว่า เป็น การ

มองที่มีความหมายและสำคัญมากกว่า ถ้าไปมองแค่วา
่ มันจะเป็น อย่างไร เราก็ไ ม่
ค่อยมีส่วนร่วม และประโยชน์ที่ได้กน
็ อ
้ ย
ถ้า เราจะมองอนาคตที่ว ่า นั้น ในแง่ท ่ผ
ี า
่ นชีว ิต และแนวคิด ของท่า นพุท ธทาส
มันก็โยงมายังเงื่อนไขว่า เราต้องเข้าใจแนวคิดของท่านพุทธทาสอย่างถูกต้องชัดเจน
ไม่ใ ห้ก ลายเป็น ว่ามองไปมองมาก็เ จอแต่แ นวคิด ของตัวเราเอง จึงเป็น เรือ
่ งสำคัญ
มากว่า ก่อนจะมองไปที่อนาคตโดยผ่านชีวิตและแนวคิดของท่านพุทธทาสนั้น อาจ
จะต้องถามกันก่อนว่า เรามองชีวต
ิ และแนวคิดของท่านพุทธทาสว่าเป็นอย่างไร ไม่
ใช่อยู่ๆ ก็จะมาถือว่าเราเข้าใจท่านแล้ว
เพราะฉะนั้น เรื่อ งจึง กลับ ลงมาสู่ป ัญ หาพื้น ฐานเลยว่า แนวคิด ของท่า นพุท ธ
ทาสเป็นอย่างไร ซึ่งอาจเป็นหัวข้อสำคัญที่ผศ
ู้ ึกษางานของท่านพุทธทาสจะต้องมา

2

ช่ว ยกัน วิเ คราะห์ถกเถียงกัน โดยไม่ด ่วนตัด สิน หรือ สรุป เพราะท่า นพุท ธทาสมอง
อะไรกว้างขวางและมีผลงานมากมาย การสรุป ทีว
่ ่านั้นจึง มีค วามเสี่ยงภัยอยู่ บางที
เราอาจแค่ได้ยินได้ฟงั หรืออ่านหนังสือของท่านบางเล่ม เห็นข้อความบางอย่าง แล้ว
จับเอามาสรุปว่าท่านคิดเห็นอย่างนั้น เลยกลายเป็นมองท่านผิดไป
จริง อยู่ว า
่ ท่า นพุท ธทาสก็พ ด
ู ออกมาจากความเห็น ของท่า น แต่ถ า
้ เราไม่ร ู้
ความเป็น มาเป็น ไปของกรณีเ ฉพาะนั้น และไม่ร ค
ู้ วามคิด พื้น ฐานกว้า งๆ ทั้ง หมด
ของท่านพุทธทาส เราก็จะมองไปตามความคิดเห็นความรู้สก
ึ ของตัวเราเอง เท่ากับ
ว่าเราก็แค่ตีความตามความคิดความรู้สึกของตัวเราและโดยขาดการวิจัยเสียด้วย ก็
จะทำให้เกิดปัญหา
ถึง จะยาก แต่ก ็ใ ห้ม ห
ี ลัก มีแ นว อย่า งน้อ ยหาสิ่ง ที่พ อจะมั่น ใจมาตั้ง ไว้ช ่ว ยใน
ระดับหนึ่ง ในการมองแนวคิดของท่านพุทธทาสนี้ ในขั้นที่หนึ่งเรามองที่เจตนาของ
ท่า นก่อ น เจตนาของท่า นพุท ธทาสเป็น อย่า งไรนั้น เราเห็น ค่อ นข้า งชัด แม้แ ต่ช ่อ
ื
ของท่า นเอง ท่า นก็เ รีย กตัว ท่า นว่า “ พุท ธทาส ” ซึ่ง แปลว่า ทาสของพระพุท ธเจ้า
พร้อ มทั้ง อธิบ ายความหมายไว้เ สร็จ พูด ตามแบบภาษาของเราง่า ยๆ ว่า ท่า นอุท ิศ
ชีวต
ิ ของท่านเพื่อการสนองงานของพระพุทธเจ้า
งานของพระพุท ธเจ้าคือ อะไร พระพุท ธเจ้า ตรัส บ่อ ยมาก โดยเฉพาะสำหรับ
พระสงฆ์น ้น
ั ทรงย้ำ นัก ว่า จงแสดงธรรม จงประกาศธรรม พหุช นสุข ายะ เพือ
่
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ประโยชน์สุขของพหูชน คือเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์จำนวนมาก โลกานุกัมปายะ

ด้วยเมตตาการุณย์ตอ
่ ชาวโลก หมายความว่า พระพุทธศาสนามีไว้เ พือ
่ ประโยชน์

สุขของประชาชน และพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็จะต้องปฏิบ ัติเ พื่อประโยชน์ส ุข
ของประชาชน

เพราะฉะนั้น เราก็พูดได้ว่า เพื่อจะสนองงานของพระพุทธเจ้า ท่านพุทธทาส

ได้น ำพุท ธธรรมมาสื่อ สารกับ มนุษ ย์ร ว
่ มสมัย ให้ค นดำเนิน ชีว ต
ิ ที่ถ ก
ู ต้อ งดีง ามมี

ความสุข และช่วยกันแก้ปัญหาความชั่วร้า ยเบียดเบียน ร่วมกัน สร้า งสรรค์โลกให้มี
สันติสุข
การที่ท า
่ นพุท ธทาสมุ่ง จะสนองงานของพระพุท ธเจ้า ก็ค ือ ท่า นมีเ จตนาพื้น
ฐานที่จะทำงานเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์สุขของประชาชน ที่จะทำให้โลกอยูร
่ ่มเย็น
เป็น สุข หรือจะใช้ค ำอะไรก็ตามแต่ อัน นี้ถือว่า เป็น เจตนาพื้น ฐาน แล้ว ท่า นก็ม่งุ ไป
ในทางนี้ เจตนาเป็น หลัก สำคัญ ในการมองงานของท่า น คือ การทีจ
่ ะทำเพือ
่
ประโยชน์ส ุข ของประชาชน เพือ
่ แก้ป ัญ หาของโลก เพื่อ ทำโลกนี้ใ ห้ด ีข ึ้น ให้อ ยู่
อย่างที่เรียกว่ามีสน
ั ติสุข นี้เป็นขั้นหนึ่ง
เมื่อเห็นเจตนา ก็ได้ความเข้าใจต่อบุคคลในขั้นพื้นฐาน และแนวคิดก็เป็นเรื่อง
ของเจตนาด้วย แล้วมันก็เป็นเรื่องในระดับของจิตซึ่งเป็นธรรมชาติพเิ ศษของมนุษย์
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ที่ทุกคนมีจต
ิ ด้วยกันทั้งนั้น มันมีเ วลาที่เ ป็นไปได้ว่าจิต ของเรากับ จิต ของท่านถึง กัน
สอดคล้อ งกัน แล้ว เราก็ม ่น
ั ใจแน่ใ จไปด้า นหนึ่ง ในการที่จ ะมองต่อ ไปถึง งานของ
ท่า นที่ม ีม ากมาย ทีน ้ก
ี ็เ น้น ที่ป ัญ ญา ถ้า เรายัง ไม่ส ว่า งชัด ทั่ว ตลอด ก็อ ย่า งที่พ ด
ู
เมื้อ กี้วา
่ ต้อ งระวัง เอาในขั้น นี้กอ
่ นว่า แนวคิด ของท่า นซึ่ง เป็น แนวเจตนานั้น ก็ค ือ
แนวคิดที่จะทำให้โ ลกร่ม เย็น เป็นสุข ตรงนี้ ขอให้ถ ามตัวเองว่า เรายอมรับ ไหมว่า
อันนี้เราแน่ใจ
ต่อไปก็มองทีต
่ ว
ั หนังสือบ้าง ซึง่ เป็นคำพูด หรือคำเทศนาของท่าน บางคนก็ไป
จับ เอาเฉพาะบางส่ว น เช่น ทีท
่ า
่ นเคยพูด ว่า พระไตรปิฎ กต้อ งฉีก ออกเท่า นัน
้ เท่า นี้
เปอร์เซ็นต์ แล้วบางคน นั้น ก็บ อกทำนองว่า พระไตรปิฎ กมีส ่วนที่ไม่ค วรใช้ ไม่ค วร
เชื่อถือ หลายเปอร์เ ซ็นต์ ทีน ี้ถ้า ไม่เ ข้า ใจความคิด พืน
้ ฐานของท่าน บางคนก็อาจเลย
ไปถึงขัน
้ เอาไปอ้างว่าท่านพุทธทาสเห็นว่าพระไตรปิฎกไม่นา
่ เชือ
่ ถือ บางคนก็ไ ปพูด
ทำนองว่าแนวคิดท่านพุทธทาสเป็นเชิงปฏิวต
ั ิ จะปฏิวัตแ
ิ ม้แต่พระไตรปิฎก
ในเรื่องนี้ ถ้าเรามองพืน
้ ฐานจากความเป็นมาเพือ
่ ให้เห็นกว้างเห็นยาวทั่วตลอด
เช่นอาตมามองเริ่มจากหนังสือ พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ ของท่านเอง แล้วต่อมาก็
จะเห็น ว่า ท่า นพุท ธทาสออกหนัง สือ จากพระโอษฐ์เ ยอะ ทั้ง อริย สัจ จากพระโอษฐ์
และปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ ถ้ามองดูหนังสือแบบนี้ อย่างน้อยก็จะเห็นว่าท่าน
พุท ธทาสเอาจริง เอาจัง มากกับ พระไตรปิฎ ก ท่า นอยู่ก ับ พระไตรปิฎ กมามากมาย
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ยาวนาน ท่านตั้งใจค้นคว้าศึกษาพระไตรปิฎกอย่างเอาจริงเอาจังมาก

เมื่อ มองมาถึง ตอนนี้ เราอาจจะพูด ว่า ท่า นพุท ธทาสเป็น ผู้เ อาจริง เอาจัง ซื่อ

สัตย์ต่อพระไตรปิฎกมาก แต่พร้อมกันนั้นท่านก็มีทา
่ ทีที่ไม่ได้เ ชื่อเรื่อยเปือ
่ ย ไม่ได้
เชื่องมงายว่าอะไรๆ ทีอ
่ ยู่ในคัมภีรช
์ ด
ุ ทีเ่ รียกว่าพระไตรปิฎกแล้วจะต้องเชื่อตามทั้ง

หมด แล้ว ท่า นพูด ท่า นสอนอย่า งข้า งต้น นั้น ก็เ ป็น การมุ่ง จะกระตุก เตือ นคนให้ต ั้ง
ทัศนคติที่พอดีๆ มีเหตุผล

ขอยกตัว อย่า งจากหนัง สือ โอสาเรตัพ พธรรม หน้า ๑๒๓ จะอ่า นให้ฟงั สัก นิด
ท่านพูดว่า
ดัง นั้น ในการศึกษาเรื่อ งปฏิจจสมุป บาทนี้ ต้อ งถือ เอาบาลีเ ดิม
เป็น หลัก อย่ามอบตัว ให้กบ
ั อรรถกถาอย่า งไม่ลม
ื หูลม
ื ตา , หรือ อย่า
มอบตว
ั ๑ ๐ ๐ เ ป อ ร เ์ ซ น
็ ต์ ใหก
้ บ
ั ห น งั ส อ
ื ทแ
่ี ต ง่ ช น
้ั ห ล งั เ ช น
่
คัมภีรว
์ ส
ิ ท
ุ ธิมรรค เป็นต้น …
ท่า นว่า “ ต้อ งถือเอาบาลีเ ดิม เป็นหลัก ” คำว่า บาลีเ ดิม ก็ค ือ พระไตรปิฎ ก นัน
่
แสดงว่าท่านถือตามพระไตรปิฎก แล้วก็บ อกว่า “ อย่า มอบตัวให้กับอรรถกถาอย่าง
ไม่ล ืมหูลม
ื ตา ” อัน นี้โยงไปหาอรรถกถา ซึ่งเดี๋ยวจะพูด ถึง แต่ท่จ
ี ริงคำพูด ของท่าน
ตรงนี้กช
็ ัดอยู่แล้ว อย่างน้อยท่านก็ไ ม่ได้บ อกให้ไ ม่เ ชื่อ แต่อ ย่าไปยึด อย่า งไม่ล ม
ื หู
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ลืมตา แล้วก็เป็นสิทธิของเราที่จะพิจารณา
ว่า ถึง เรื่อ ง “ ฉีก ” นี้ ก็ย งั มีอ ก
ี ที่ท า
่ นพุท ธทาสพูด ถึง เรื่อ งฉีก อย่า งในหนัง สือ
ธรรมปาฏิโมกข์ เล่ม ๒ หน้า ๑๒๓ (ตรงนี้ ท่านพุทธทาสพูดถึงท่านเว่ยหล่าง) ว่า

ฉะนัน้ การทีเ่ ขาฉีกพระสูตรนี้ มันถูกทีส่ ดุ เดีย๋ วนีเ้ รามีหอ งสมุด มีหนังสือแยะ
ทีเ่ ราก็มี เขาให อะไรแพง, แลวก็มากเยอะแยะ. เราจะถือมันวา เปนคุก หรือ วา
เปนตะราง ทีข่ งั ความโงของคนไว อยาใหไปครอบงำใคร, ฉะนัน้ หองสมุดของผม
ชัน้ บนนี้ ผมจึงไมใหใครขึน้ ไปเอาหรือใชมนั เพราะเปนความโงของคนทัง้ โลก ที่
ผมขังไว, อยาใหไปครอบงำคนอืน่ . บางชุดซื้อมาตัง้ หมืน่ นัน่ ความโง ไมกเ่ี ลม
เอามาขังๆๆ ไวในนี้ มันไมไปครอบงำใครได, นีย่ ิ่งทำยิ่งโง ยิ่งอานยิ่งโง ยิ่งเรียน
มากยิ่งโง.
ถ้า บางคนมาจับ เอาเฉพาะข้อ ความตรงนี้โ ดยไม่ม ีโ ยนิโ สมนสิก าร แล้ว ไป
สรุปว่าท่านพุทธทาสเป็นปฏิปก
ั ษ์กบ
ั หนังสือ ไม่ตอ
้ งการให้อ่าน ไม่ให้เล่าเรียนศึกษา
ค้นคว้า จะเป็นการมองท่านพุทธทาสอย่างถูกต้องไหม ก็คงต้องบอกว่าเป็นการด่วน
สรุป ง่ายเกินไป และเลยเถิด ท่านพุทธทาสเองที่ทราบเรื่องท่านเว่ย หล่างให้ฉีกพระ
สูตรนั้น ท่านพุทธทาสก็ทราบจากการอ่า นหนัง สือ นี่ก็คอ
ื อย่าไปจับ เอาข้อมูล เพียง
นิดๆ หน่อยๆ ซึ่งบางทีเป็นเรื่องเฉพาะกรณี แล้วเอามาเป็นภาพรวม ต้องแยกแยะว่า
ขณะนั้นท่านพูดเรื่องอะไร ท่านต้องการให้ผ้ฟ
ู ังเข้าใจเรื่องอะไร หรือต้องการจี้แง่
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มุมส่วนไหน หรือจะให้ได้แง่คด
ิ อะไรในเรือ
่ งนัน
้ ต้องดูให้พอทีจ
่ ะเทียบข้อมูลเฉพาะที่
กับข้อมูลรวมทัว
่

เมื่อ กีน
้ ้พ
ี ด
ู ถึง เรื่อ งที่ทา
่ นพุท ธทาสบอกว่า ให้เ อาบาลีเ ดิม เป็น หลัก บาลีเ ดิม ก็

คือพระไตรปิฎก แล้วท่านก็บอกว่า “ อย่า มอบตัวให้กับอรรถกถาอย่างไม่ลืมหูลืมตา”

และในหลายกรณีกม
็ เี รื่องที่ทา
่ นพูดถึง อรรถกถาในแง่ที่ผู้อ่านรู้สก
ึ ไม่ค ่อยดี คล้า ย

ว่าไม่น่าไว้ใจ แล้วที่จริงมันก็มีเรื่องที่เป็นอย่างนั้น แต่เราจะพบว่า ด้านหนึง่ บางคนก็

ไปสุดทางในแง่วา
่ ท่านไปค้านในเรือ
่ งทีแ
่ ตะไม่ได้ แล้วอีกด้านหนึง่ บางคนก็ไปอีกสุด
ทางหนึง่ ถึงขนาดทีเ่ ห็นไปว่าท่านพุทธทาสไม่ให้เชือ
่ ถืออรรถกถาเลย อรรถกถาเป็น
เรือ
่ งทีไ
่ ว้ใจไม่ได้ ทัง้ ทีว
่ า
่ ถ้าดูตามคำพูดแท้ๆ ของท่านพุทธทาส อย่างทีย
่ กมาครัง้ นีว
้ า
่
“อย่า มอบตัว ให้ก บ
ั อรรถกถาอย่า งไม่ล ม
ื หูล ืม ตา” ความหมายก็ต รงไปตรงมา มี
ขอบมีเขตซึ่งน่าจะชัดเจนอยู่แล้ว
เรื่องมันไปถึงขนาดที่ว่า เราจะพบในหนัง สือบางเล่ม หรือข้อเขีย นบางเรื่อง ผู้
เขียนแสดงท่าทีแบบว่า ถ้าเขาดูถก
ู อรรถกถา ถ้าเขาพูด ว่าไม่เ ชื่ออรรถกถาแล้ว จะ
โก้ด ี ทั้ง ที่ผ ู้เ ขีย นนั้น บางทีต ัว เขาเองไม่ร ู้จ ก
ั ด้ว ยซ้ำ ว่า อรรถกถาคือ อะไร ไม่ร ้ว
ู า
่
อรรถกถาว่า ด้ว ยอะไรบ้าง หรือ อาจจะเกิด จากการศึก ษาอย่า งเหมาๆ คลุม ๆ หละ
หลวม หรือทำไปเพียงตามที่นึกว่ากำลังเป็นกระแส (บางท่านไปเขียนเชิงดูถูกอรรถ
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กถา แล้วจากข้อความที่เขียนนั้นเอง เลยทำให้ผู้ท่อ
ี ยู่ในวงการศึกษาบาลีรู้ว่าท่านที่
เขียนนั้นยังไม่รู้จก
ั อรรถกถา และคงไม่ร้ภ
ู าษาบาลีเพียงพอที่จะอ่านอรรถกถา)
ทีน้ถ
ี ้าเราดูท่านพุทธทาส ท่าทีของท่านอาจถือ เป็นความพอดีกไ
็ ด้ แต่ท่านใช้
วิธ ีส ่อ
ื สารที่แ รง เป็น การกระตุก บางคนที่ป ล่อ ยตัว มากไป ให้ต ื่น ขึ้น มา ที่พ ด
ู นี้ ไม่
ต้องมาเชื่ออาตมา เพียงถือว่าอาตมาตั้งข้อสังเกตให้ แล้วเราก็มาช่วยกันศึกษา
ในงานของท่า นพุท ธทาสนั้น ท่า นพูด ถึง อรรถกถา เย อะ และท่า นก็ใ ช้
ประโยชน์จากอรรถกถามาก อย่า งน้อ ยก็บ อกอยู่ใ นตัว ว่า ท่า นอ่า นอรรถกถามาก
อย่างเรื่องราวต่างๆ ที่สอน ท่านก็ยกมาจากอรรถกถาไม่น้อย
ไม่ต้องพูดถึงเฉพาะแต่ท่านพุทธทาสหรอก มองให้กว้างครอบคลุมเลย เอาที่
ตัวพระไตรปิฎกเลย พระไตรปิฎ กแปลภาษาไทย ที่พิมพ์ใช้ก ัน เป็น ชุด ๆ ที่ช าวพุทธ
ไทยจำนวนมากเอามาใช้มาอ่านมาอ้า งกัน เป็นฉบับโน้นฉบับ นี้นั้น เราบอกว่าเป็น
พระไตรปิฏก แล้วตามปกติก ็แ น่น อนว่า เมื่อเราใช้กน
ั ในสัง คมไทยที่ค นทั่วไปไม่รู้
ภาษาบาลี ก็ต้องแปลเป็นภาษาไทย และเมื่อจะยกเอามาอ้างอิง โดยมากก็ไปคัดเอา
มาจากพระไตรปิฎ กฉบับ แปลเป็น ภาษาไทยนั้น คือ เราไม่ไ ด้เ อาฉบับ ภาษาบาลีท ี่
เป็นตัวจริงตัวต้นเดิมมาอ้างอิงโดยตรง และก็อย่างที่บอกแล้ว เวลาอ้าง เราก็บอกว่า
เป็นพระไตรปิฎก ทั้งที่คนที่อา
้ งจำนวนมากหรือส่วนมาก ก็ไม่สามารถแปลได้ และ
ไม่ร ว
ู้ ่า ที่แปลมานั้น แปลมาอย่า งไร และไม่ร ไ
ู้ ม่ช ัด ว่า ที่แ ปลมานั้น ถูก ต้อ งแท้ และ
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ตรงเท่าของจริงหรือไม่

คนทั่วไปไม่รู้หรอกว่า คำแปลในพระไตรปิฎก หรือพูด รวมๆ ว่าพระไตรปิฎก

แปลไทยนั้น เขาแปลตามอรรถกถาเป็นพื้น ไม่ว่าจะเป็นพระไตรปิฎกฉบับ ๒๕ พุทธ
ศตวรรษที่พ ิม พ์ค รบชุด ครั้ง แรกในประเทศไทย ซึ่ง ต่อ มาก็เ ป็น ฉบับ ที่ก รมการ

ศ า ส น า ด ูแ ล ต ่อ ม า ก ม
็ ีฉ บ บ
ั ของมหามกฏ
ุ ร า ช -ว ิท ย า ล ย
ั แ ล ้ว ก ฉ
็ บ ับ ม ห า

จุฬ าลงกรณราชวิท ยาลัย ในเวลาแปลนัน
้ ผูแ
้ ปลอยู่ใ นยุค สมัย ที่ห ่า งไกลมากจาก

พุทธกาล ก็รแ
ู้ ค่สืบต่อเรียนต่อกันมา แล้วก็รู้ลงตัวเฉพาะส่วนที่เป็นหลักทั่วไป พอไป
เจอส่วนเฉพาะเข้า กว่าจะแปลได้บางทีต้องค้นกันนักหนา แล้วเวลาค้น แหล่งหลักก็
ค้น ก่อ นว่า อรรถกถาว่า อย่า งไร ถ้า ยัง ไม่ช ัด ไม่เ ต็ม พอ ก็อ าจจะไปดูฎ ีก า แล้ว ก็
อนุฎีกา ฯลฯ เสร็จแล้ว จึง ตัดสิน ใจว่าจะแปลอย่า งไร แต่ท่เี ป็น ไปตามปกติกค
็ อ
ื แปล
ตามอรรถกถา
เป็น อัน ว่า คนปัจ จุบ ัน ไม่ไ ด้แ ปลพระไตรปิฎ กตรงไปทัน ที แต่แ ปลตามคำ
อธิบ ายของอรรถกถา เพราะพระไตรปิฎ กเก่า มาก ศัพ ท์ท ี่เ ก่า ขนาดนั้น หรือ รูป
ประโยคทีเ่ ก่าจนหาเทียบได้ย าก ดูไม่ออกว่าหมายความว่า อะไร คนแปลก็ตอ
้ งหา
อุปกรณ์มาช่วย ก็ได้อรรถกถาซึ่งเก่ารองจากพระไตรปิฎกมาช่วย ก็ไปดูว่าท่านได้
อธิบ ายข้อ ความบาลีพ ระไตรปิฎ กตรงนั้น ๆ ไว้วา
่ อย่า งไร อรรถกถาก็บ อกว่า คำที่
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ยากคำนี้ ก็คือคำที่ทว
ั่ ไปรู้จก
ั กันคำนี้ๆ หรือคำนี้ ความนี้ หมายความว่าอย่างนี้ๆ คือ
แปลบาลีเ ป็นภาษาบาลี และถ้า ดูคำอธิบ ายนั้น แล้วยัง ไม่ช ัด อยากให้ช ัด ยิ่ง ขึ้น ก็ไ ป
ค้นคัมภีร์ท่อ
ี ธิบายต่อมาอีก เช่นอย่างฎีกาต่างๆ เป็นต้น แล้วก็มาพิจารณาเป็นกรณีๆ
ไป นี่เป็นตัวอย่าง
เพราะฉะนั้น พระไตรปิฎกแปลไทย ที่คนเอามาอ้างกันว่าเป็นพระไตรปิฎกนั้น
แท้จริงแล้วก็เป็นพระไตรปิฎกตามนัยแห่งอรรถกถา หรือพระไตรปิฎกที่มีอรรถกถา
รวมอยู่ด้วยหรือพ่วงแฝงอยู่ด้วยนั่นเอง แล้วคนที่บอกว่าเขาใช้เ ฉพาะพระไตรปิฎก
ไม่เ ชื่อ อรรถกถา ก็ไ ม่ร ู้ต ว
ั ว่า ตนเองก็พ ูด ไปตามอรรถกถา หรือ เอาคำแปลจาก
อรรถกถามาเป็นข้อยึดถือของตน โดยไปเที่ยวพูดว่าตนอ้างอิงเอาจากพระไตรปิฎก
ทีน้ี หลวงพ่อพุทธทาสท่านศึกษามาก ต้อ งยอมรับว่า ท่านบวชอยู่นานนัก หนา
ท่านบวชตั้งแต่เมือ
่ ไร แล้วท่า นออกไปอยู่สวนโมกข์ ตั้งแต่ค รั้งสวนโมกข์เ ก่า ท่า น
อุท ิศ ชีว ิต ให้ก บ
ั การค้น คว้า พระไตรปิฎ ก อรรถกถา และคัม ภีร ์อ ะไรต่า งๆ เวลา
บรรยายธรรม ท่า นก็นำเอาคำหรือความในคัม ภีร ์เ หล่า นั้น มาอธิบ ายประกอบบ้า ง
ยกมาอ้างอิง บ้าง แล้วเพราะการที่ทา
่ นมีป ระสบการณ์ม าก มีความชำนาญ ในบาง
ด้านท่านก็เตือนให้เราหนักในเหตุผล ไม่ให้เชื่องมงายเรื่อยเปื่อยไป ขอให้มองท่าน
ให้กว้างหรือทั่วรอบสักหน่อย
ขอยกตัว อย่า งข้อ ความที่ท า
่ นยกเอาจากอรรถกถามาอ้า ง (ซึ่ง ก็เ ป็น การ
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อธิบายด้วยให้เห็นเหตุผลทีใ่ นอรรถกถาเองทำไมจึงมีธรรมที่อาจจะหลากหลาย ให้
เหมาะกับ คนระดับ ต่า งๆ แล้ว ก็ถ ้า ไม่เ ข้า ใจเหตุผ ลนี้ ก็อาจจะไปมองเรื่อ งบางส่ว น
บางประเภทเป็นว่างมงายไม่น่าเชื่อ ไม่มเี หตุผล) อันนี้อยู่ในหนังสือ พุทธิกจริยธรรม

หน้า ๒๖๕ ว่า

ทีน ้ี ถ้า จะถือ เอาโดยวัย เป็น ประมาณ ก็ต อ
้ งมีว ัย เด็ก เช่น เด็ก

อมมือ เด็กโตแล้ว วัยหนุ่มสาว วัยพ่อบ้านแม่เรือน แล้วก็มว
ี ัยคนเฒ่า

คนแก่; อย่า งนี้ม ัน ก็ย ิ่ง ต่า งกัน มาก เพราะว่า ได้เ ห็น โลก หรือ มี
ประสบการณ์ใ นโลกนี้ม ากน้อ ยกว่า กัน มาก อย่า งที่จ ะเปรีย บเทีย บ
กันไม่ได้ ฉะนั้นเราจึงต้องมีธรรมะที่เหมาะสมแก่วย
ั ที่วัยนั้นๆ จะพอ
รับเอาได้ หรือเข้าใจได้ ข้อนี้ท่านเปรียบไว้ในอรรถกถาว่า "ขืนป้อน
ข้าวคำใหญ่ๆ แก่เ ด็ก ซึ่งปากยัง เล็กๆ อยู่ มัน ก็ร ่ว งกระจายหมด และ
บางที่เป็นอันตรายแก่เด็ก เข้าจมูก เข้าตา เป็นต้น มันเป็นเรือ
่ งทำผิด"
ฉะนัน
้ จึงต้องมีวิธีท่จ
ี ะต้องคิดนึกให้ดี ให้มธ
ี รรมะสำหรับเด็ก
นี่ค อ
ื ตัว อย่า งวิธ อ
ี ธิบ ายที่ท า
่ นพุท ธทาสยกคำของอรรถกถามาใช้ แสดงว่า
ท่า นศึก ษาจริง จัง อะไรที่ด ม
ี ป
ี ระโยชน์ ท่า นก็เ อามาใช้ แล้ว ก็ม ีเ รื่อ งทีเ่ ป็น ปัญ หา
ใหญ่ส ำหรับ คนในสมัย ปัจจุบ ัน คือบางทีมเี รื่องฤทธิ์เดชปาฏิห าริย์ท่เี ป็น กระแสนิย ม
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ของอดีต ยุคนั้นๆ ซึ่งมักเป็นเรือ
่ งที่เล่ากันมา อรรถกถาก็นำมาบันทึกลงไว้บ้าง บาง
เรื่องน่าเชื่อ บางเรื่องไม่นา
่ เชื่อ เราก็ต้องรู้จก
ั กลั่นกรองพิจารณาตรวจสอบ มัน ไม่
ใช่เ รื่อ งทีท
่ ่า นจะต้อ งมาตามใจเรา แต่เ ราจะต้องเข้า ใจท่า นและเข้า ใจบรรยากาศ
ของยุคสมัย ลองมองในทางตรงข้ามว่า ถ้าอรรถกถาไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้ คนในยุค
สมัยนั้นจะมองอรรถกถาอย่างไร
ที่จริง ในเรื่องนี้กม
็ ีหลักมาแต่เ ดิม อยู่แล้ว ท่านก็บ อกไว้ ถ้า ผู้ศ ึก ษาเจอปัญหา
ก็ต้องรู้จัก การจัด ลำดับความน่า เชื่อถือ ว่า ในการพิจ ารณานัน
้ ก็เ อาพระไตรปิฎ ก
เป็นหลักก่อน เมือ
่ ดูพระไตรปิฎกตรงนี้เรายังไม่ชด
ั เราก็ไปหาคำอธิบายถัด ไปตาม
ลำดับ ทีนี้ถ้าคำอธิบายของอรรถกถาตรงนี้ ไปขัดกับคำของพระไตรปิฎกตรงโน้น ก็
ให้ถอ
ื พระไตรปิฎกเป็นหลัก อรรถกถาก็เป็นหลักรองลงมา อันนี้ก็เป็นเรื่องของแนว
ทางการศึกษาค้นคว้าที่รู้เข้าใจจนเป็นระบบกันมา
ทีน ้ห
ี ลวงพ่อ พุท ธทาสท่า นขึ้น มาในยุค ที่ก ารศึก ษาพุท ธศาสนาเรีย กได้ว า
่
เสื่อ มโทรม แม้แ ต่คม
ั ภีร อ
์ รรถกถาเหล่า นี้ก ห
็ าได้ย าก แล้ว คนก็ไ ม่ค อ
่ ยเอามาใช้
ศึกษา
ขอเล่าพิเศษอีกหน่อย อย่างพระไตรปิฎกที่บอกเมื่อกี้ ในเมืองไทยเราเพิ่งแปล
ครบชุด และพิมพ์ออกมาว่าเป็นฉบับ พ.ศ. ๒๕๐๐ แต่ที่จริง คณะสงฆ์ตั้งคณะแปลมา
นาน และไม่ได้เสร็จใน พ.ศ. ๒๕๐๐ แต่พอดีมาถึงตอนมีงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ
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ก็เลยใช้โอกาสนี้เป็นจุดกำหนดที่จะพิมพ์ออกมา โดยเรียกว่าพระไตรปิฎกภาษาไทย

ฉบับ ฉลอง ๒๕ พุท ธศตวรรษ แต่ก ว่า จะออกได้ก ห
็ ลัง พ .ศ . ๒๕๐๐ หลายปี เราจึง มี

พระไตรปิฎ กฉบับ แปลภาษาไทยครบชุด คือ ในเมือ งไทยเรา คนที่ส นใจศึก ษาพระ

ไตรปิฎกมีน้อย แต่เราไปยุ่งกับพิธีกรรม และเรือ
่ งอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์กันมากมาย

ทีนี้ย้อนไปดูความเป็นมาของคัมภีร์บาลีในเมืองไทยเรา ก็มป
ี ระวัต ิท่เี ห็นได้

ชัด ซึง่ เป็นประวัตข
ิ องในหลวงรัชกาลที่ ๕ ด้วย เรื่องก็เลยไปเกี่ยวกับพระราชประวัติ

ของพระมหากษัตริย์ ก็เลยเป็นเรื่องของประเทศชาติ แล้วก็เป็นประวัติของชาติไทย
เรื่อ งบอกว่า มีก ารพิม พ์พ ระไตรปิฎ กเป็น หนัง สือ เล่ม ครั้ง แรกในรัช กาลที่ ๕
เริ่มแต่ พ .ศ. ๒๔๓๑ จนเสร็จแล้วฉลองใน พ.ศ. ๒๔๓๖ แต่กพ
็ ม
ิ พ์ไ ด้แค่ ๓๙ เล่ม ขาด
คัมภีรส
์ ด
ุ ท้ายในพระอภิธรรม คือ ปัฏฐาน ซึ่งมีอยู่ ๖ เล่ม นั้นคือในรัช กาลที่ ๕ เป็น
ครั้ง แรก แล้ว เวลาล่ว งมาอีก นาน กระทั่ง ถึง รัช กาลที่ ๗ ทรงพิม พ์เ พือ
่ จะอุท ศ
ิ พระ
ราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๖ พิมพ์คราวนี้จึงครบสมบูรณ์ ๔๕ เล่ม โดยเริ่มพิมพ์ใน
พ.ศ. ๒๔๖๘
ส่ว นอรรถกถามีก ารพิม พ์เ ริ่ม แรกในรัช กาลที่ ๖ โดยที่ไ ด้ท รงปรารภการ
สวรรคตของสมเด็จ พระศรีพ ช
ั ริน ทรา บรมราชิน น
ี าถ พระบรมราชชนนี (สมเด็จ
พระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี) และเริ่มการตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๓ แม้จะพิมพ์ขึ้นมาได้ไม่
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น้อ ย แต่ก ็ไ ม่ค รบ ยัง ขาดอีก มาก แล้ว ในยุค ต่อ มาหลัง จากนั้น ไม่ช ้า เปลี่ย นแปลง
การปกครองแล้ว ก็เงียบ คงเป็นเพราะเหตุหลายอย่าง ทั้งขาดผู้นำ ทั้งความต้องการ
ก็ไม่ค่อยมี คนศึกษามีน้อย ทั้งไม่มีการพิมพ์ตอ
่ เพื่อเติมส่วนที่ยังขาด และเล่มเก่าที่
พิมพ์แล้วก็อยู่มาโดยไม่มก
ี ารพิมพ์ใหม่
กระทั่งอาตมาบวชเป็นเณรจนเป็นพระแล้ว ก็ต้องใช้หนังสือรุน
่ ที่เริ่มโครงการ
ใน พ.ศ. ๒๔๖๓ นั้นแหละ ซึ่งผุกรอบหมดแล้ว ถ้าไปซื้อจากร้านมหามกุฏราชวิทยาลัย
อรรถกถาซึง่ อาจจะหนาเล่มหนึ่ง ๖๐๐–๗๐๐ หน้า ก็ร าคาแค่เ ล่มละ ๖ บาท ถูก มาก
คงจะเป็นราคาสมัยเดิม แต่เวลาเอามาเปิด ต้องระวังมาก เก่ามาก เปราะมาก งอนิด
เดียวก็หักหรือขาดเลย หนึ่ง ก็กลัวแผ่นนั้นจะหักจะขาดจะป่น สอง ก็กลัวว่าแผ่นนั้น
จะขาดจากเล่ม เพราะด้า ยผุห มดแล้ว แผ่น ก็ห ลุด ออกมา พอเปิด ทีห นึ่ง เล่ม เดีย ว
อาจจะกลายเป็น ๒ เล่ม ๓ เล่ม หรือ ๔ เล่ม ใช้ล ำบากยากเย็น นัก แสดงว่า ตามปกติ
ไม่มค
ี นใช้ ไม่มค
ี นศึกษา นี่คือสภาพการศึกษาพุทธศาสนาในเมืองไทย
เพราะฉะนั้น คนที่ศึกษาก็ต้องเห็นใจหลวงพ่อพุทธทาสว่าท่านจะเรียนอย่างไร
ท่า นจะค้น อย่างไร แต่ท ่า นก็ย ัง อุต ส่า ห์คน
้ มาสอนจนเป็น หนัง สือ ให้เ ราอ่า นกัน ได้
ขนาดนี้ นี่คอ
ื ท่านต้องมีความเพียรพยายามอย่างยิ่ง ถ้าท่านไม่เห็นประโยชน์ ท่าน
จะไปพยายามค้น และอ่า นให้ล ำบากทำไม แต่ถา
้ เราไม่ร ู้ส ภาพที่เ ป็น มา ก็ม องไม่
เห็นภาพตรงนี้
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อรรถกถาในเมืองไทยนี้ค ้น ยากเป็น พิเ ศษ ตอนนั้น พระไตรปิฎ กและอรรถ

กถาฉบับ คอมพิวเตอร์ก็ไม่มี ยังอีกนาน จะค้นเพื่อดูเรื่องราวต่างๆ ในคัมภีร์วา
่ เป็น

อย่างไร ก็คน
้ ลำบาก ต้องมานั่งพลิกหนังสือเล่มเก่า กรอบนั้นด้วยความระมัด ระวัง

บางทีเ ราต้องการค้น คำหนึ่ง ที่คิด ว่า อยู่ใ นเล่ม นี้ แต่จ ำไม่ไ ด้วา
่ หน้า ไหน ก็พ ลิก ไป

ตั้งแต่หน้าแรกยันหน้าสุดท้าย แต่ไม่เจอ ก็นก
ึ ว่ามันอาจผ่านตาแต่เราเผลอมองข้าม

ไปไม่เห็น เอาใหม่ พลิกทีล ะหน้าอีก รอบสอง บางทีค ำเดียวค้นอยู่ ๗ วัน ก็ยงั ไม่พบ

ก็ฝากไว้กอ
่ น นี้แหละคือการศึกษาค้นคว้าก็ยาก แล้วก็ไม่คอ
่ ยมีใครสนใจศึกษา
จะมีก ารเล่า เรีย นและพิม พ์ข ึ้น มาก็เ ฉพาะอรรถกถาเล่ม ที่ท างคณะสงฆ์ไ ด้
กำหนดให้เ ป็น หนัง สือเรียนในหลัก สูต รเปรีย ญเท่า นั้น ซึ่ง แน่น อนว่า ต้อ งใช้ใ นห้อง
เรียน และต้องใช้ในการสอบ จึงมีการพิมพ์ใหม่เรื่อยๆ ซึ่งก็เป็นเพียงบางเล่มเท่านั้น
มีจำนวนไม่มาก และเล่มไหนที่ใช้เรียน ผู้เรียนก็แค่ให้แปลได้ โดยไม่ค่อยสนใจเนื้อ
หาสาระ สภาพความเสื่อมจนล้าหลัง ในการศึกษาพระพุทธศาสนาที่ว่านี้ ชาวพุทธ
เมืองไทยเรานี้จะต้องยอมรับ
เป็นอันว่า หลังรัชกาลที่ ๖-๗ มา คัมภีร์บาลีไม่ได้พิมพ์เพิ่มเติมให้เต็ม และเล่ม
เดิมก็ปล่อยจนผุกรอบ หนังสือทีผ
่ ุอย่างนั้นก็ยังอยู่ท่ร
ี ้านมหามกุฏฯ จนเลย พ .ศ. ๒๕๒๐
เงียบงันอยู่ราวครึ่งศตวรรษ จึงเริ่มมีการตื่นตัวในการศึกษาค้นคว้าคัมภีร์กน
ั ขึ้นใหม่
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แล้วถึง ตอนที่ต้องการนี้ เราก็ต้องหันไปพึ่ง พม่า เวลานี้ ในบรรดาประเทศที่น ับ ถือ
พุทธศาสนา พม่านี่เรียกได้วา
่ มีคัมภีรภ
์ าษาบาลีครบที่สุด แล้วในเมืองไทยเราตอน
หลังที่มาฟื้นงานจัดพิมพ์คัมภีรก
์ น
ั ขึ้น อย่างของมหาจุฬาลงกรณราช-วิทยาลัย หรือ
ที่ไหนก็แล้วแต่ ก็ตอ
้ งพึ่งเขานำเอาของพม่ามาเป็นต้นแบบในการชำระสอบเทียบกัน
ขณะที่ของไทยเรายังอยู่ในใบลานเป็นอักษรขอม
รวมแล้วตรงนี้กไ
็ ด้ความว่า ท่านพุทธทาสเป็น ข้อ ยกเว้นรายหนึ่ง ของยุค สมัย
ท่านใช้ประโยชน์จากคัมภีร์ทั้งพระไตรปิฎกและอรรถกถาอย่างมาก ทั้งที่ทา
่ นอยู่ใน
ยุคที่ในเมืองไทยเราขาดแคลนคัม ภีร์ที่จะค้น คว้าศึก ษา และที่มีอยู่บ ้างก็ใ ช้ได้แ สน
ยาก
นี่ก ็ถ ือ โอกาสเล่า เรื่อ งเก่า ให้ฟ ัง จะได้เ ห็น ว่า สำหรับ ผู้ศ ก
ึ ษา มัน เป็น เรื่อ ง
ธรรมดาทีว
่ ่า เมื่อเราต้องการรู้เข้าใจพระไตรปิฎก เราก็ตอ
้ งอาศัยอรรถกถา เพราะ
เมื่อ การประมวลพุท ธพจน์ล งตัว เป็น พระไตรปิฎ กแล้ว พระสงฆ์ท ่ว
ั ทุก แห่ง ก็ส วด
สาธยายไว้ศ ึก ษาเก็บ รัก ษาเหมือ นกัน หมด คำอธิบ ายอะไรก็เ ข้า ไปไม่ไ ด้ ทีน ้ี คำ
อธิบ ายและเรื่อ งราวประกอบต่า งๆ ของพระเถระครูอ าจารย์ท ั้ง หลายก็ไ ด้ร บ
ั การ
ถ่ายทอดพ่วงเคียงมากับพระไตรปิฎกนั้น มีอะไรเสริมเพิ่มขยายก็รวบรวมไว้ๆ เรียก
ว่า อรรถกถา จน พ .ศ . ๙๐๐ เศษ จึง ลงตัว ปิด รายการของอรรถกถา เพราะฉะนั้น
อรรถกถาก็เ ก่าแก่ แต่มีช่วงเวลายาวนานมาก แล้วก็มาอยู่ระหว่างกลางซึ่งช่วยโยง
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เราให้ถึงพระไตรปิฎก

ทีน้ี อรรถกถาซึ่งใกล้ช ิดพระพุท ธเจ้า และพุทธกาลมากกว่า เรา อย่า งน้อ ยใน

แง่กาลเวลา เฉพาะอย่างยิ่งในด้านภาษา ท่านใกล้เรื่องยังรู้ดี มีคำไหนยากๆ ในพระ

ไตรปิฎก ท่านก็บอกไว้ว่าคำนี้แปลว่าอย่างนี้ เหมือนกับเราเรียนภาษาอังกฤษ ดูดิก

ชันนารีภาษาอังกฤษ ซึ่งให้ความหมายเป็นภาษาอังกฤษ คำที่ยากก็อธิบายด้วยคำที่
ง่ายกว่า เอาคำที่คุ้นชินเคยเห็นบ่อยกว่ามาแสดงไว้ บางทีศพ
ั ท์ตั้งจากพระไตรปิฎก

คำเดีย ว อรรถกถาอาจจะเอาคำอื่น ที่ง ่า ยกว่า หรือ พบบ่อ ยกว่า มาช่ว ยบอกความ
หมายตั้งหลายคำ ก็ชว
่ ยเรามากมาย
ส่วนเรื่องราวประกอบอื่นๆ ก็เป็นเรื่องให้คติธรรมบ้าง เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในยุคของท่านนั้นๆ ที่เล่าไว้หรือเล่ากันมาบ้าง เป็นความเชื่อถือในถิน
่ ในยุคสมัยบ้าง
เราก็ด ูป ระกอบไป หรือ ใช้ป ัญ ญาพิจ ารณาจับ สาระหรือ เลือ กคัด กลั่น กรองเอา
อย่างน้อยก็ได้ความรู้เกี่ยวกับภูมิประวัตศ
ิ าสตร์ ฯลฯ ผู้ท่ร
ี ้จ
ู ักใช้ป ระโยชน์จากอรรถ
กถาก็จงึ ได้ประโยชน์มาก เป็นธรรมดา
ที่ไ ด้พ ูด มาก็ใ ห้เ ห็น ว่า หลวงพ่อ พุท ธทาสท่า นได้เ อาอรรถกถามาอ้า งมาใช้
ประโยชน์ อีก ด้า นหนึ่ง ท่า นก็เ ตือ นว่า อย่าไปหลงงมงายเชื่อเรือ
่ ยเปื่อยอย่า งที่ทา
่ น
พูดเมื่อกี้ว่า “ อย่า มอบตัวให้กับอรรถกถาอย่างไม่ลม
ื หูลม
ื ตา” ท่านใช้คำนี้ เราก็จะ
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ได้มท
ี า
่ ทีที่อาจจะเรีย กว่าพอดี ไม่ใช่ว่า เลยเถิด ไปสุด โต่ง ข้า งหนึ่ง ที่อ าจจะเชื่อ งม
งายว่า ต้อ งเป็น อย่า งนั้น ไปหมดทั้ง สิ้น หรือ อีก ข้า งหนึ่ง ก็ป ฏิเ สธหรือ ถึง กับ ดูถ ูก ไป
ตามเขาโดยตัวเองไม่ได้รู้ความจริง
ขอโอกาสอ่านอีกหน่อย ถือว่าคุยแบบกันเอง ท่านพุทธทาสยังพูด ต่อ อีกเยอะ
ท่านกล่าวว่า
ฉะนัน
้ เราจึงต้องมีธ รรมะที่เ หมาะสมแก่วัย ที่วัย นั้นๆ จะพอรับ
เอาได้ หรือ เข้า ใจได้ ข้อ นี้ท ่า นเปรีย บไว้ใ นอรรถกถาว่า “ ขืน ป้อ น
ข ้า ว ค ำ ใ ห ญ ๆ
่

แ ก เ่ ด ก
็ ซ ่งึ ป า ก ย งั เ ล ็ก ๆ … ”

ท่า นผู้เ ป็น นัก ปราชญ์แ ห่ง ยุค เช่น สมเด็จ พระมหาสมณเจ้า
กรมพระยาวชิร ญาณวโรรส ท่านก็ทรงแนะไว้อย่างนี้, แถมทรงแนะ
ให้ก ระทำการวิจ ารณ์เ ช่น นี้ แม้แ ก่ป กรณ์ช ้น
ั บาลีส ัง คีต ิด ว
้ ยซ้ำ ไป ,
และข้าพเจ้า ก็ได้ทำตัวเป็นสานุศิษย์ที่เชื่อฟังอย่างดีของท่านตลอดมา
…
คำว่า “ ปกรณ์ชน
ั้ บาลีสังคีติ” ก็คือพระไตรปิฎก ที่ท่านว่ามานีเ้ ป็นตัวอย่างของ
การรู้จก
ั ศึกษา หมายความว่า ประเพณีที่จะฟื้นฟูการศึกษาพระไตรปิฎกนั้นได้มไ
ี ด้
ทำกัน มาเรื่อ ยๆ หรือ เป็น คราวๆ อย่า งสมเด็จ พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ
รญาณวโรรส ก็ทรงนิพนธ์เตือนไว้มาก
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ในการศึกษางานของครูบาอาจารย์รุ่นเก่าๆ นั้น ท่าทีสำคัญอย่างหนึ่งคือ ควร

ระลึกว่า ท่านมาก่อนเรา ท่านอยู่ในภาวะที่อป
ุ กรณ์เป็นต้นไม่บริบร
ู ณ์อย่างเรา เรียก

ง่ายๆ ว่า เสีย เปรียบเรา ท่า นยัง ทำได้ถงึ ขนาดนี้ เราก็ตอ
้ งเห็น คุณค่าของท่า น อย่า

มัวไปว่าท่านว่าบกพร่องอย่างไร เรามาดูว่าท่านทำมาได้อย่างนี้แล้ว เรามีโ อกาส

มากกว่า และบางทีโดยไม่รู้ตัว เราเริ่มต้นบนฐานของท่าน ท่านต้องเริ่มมาจากแทบ
ไม่มีอะไร หรือมีนอ
้ ยจริงๆ แล้วท่านทำมาให้เราแค่น้ี คนเก่าทำไว้ได้เท่าใด ก็กลาย
เป็นฐานให้แก่เราเท่านัน
้ เราเอาหรือได้จากท่านทีเ่ ตรียมไว้ให้พร้อมหรือไว้บา
้ งแล้ว
เราก็ตอ
่ ขยายออกไปให้บริบร
ู ณ์ขน
้ึ ได้อก
ี อันนี้กเ็ ป็นการอยูใ่ นสายของการศึกษาทีจ
่ ะ
เสริมต่อเพิม
่ พูนขยายก้าวหน้าไป

บางส่ว นก็แ น่น อนเป็น ธรรมดาว่า ท่า นก็อ าจจะไม่ท ัน เห็น หรือ ตกหล่น ขาด
พร่องเผลอพลาดไปบ้าง ก็นา
่ จะให้อภัย อย่าไปมัวถือสาตั้งหน้าด่าว่า เราศึกษาก็ได้
รู้เ ข้าใจ แล้วจัดปรับ แก้ไ ขให้ย ่งิ บริบ ูร ณ์ส มบูร ณ์ และเก็บ หลัก ฐานทั้ง หมดไว้ใ ห้ค น
รุ่นหลังเพือ
่ เขาจะได้มโ
ี อกาสพิจารณาโดยเราก็จะไม่กลายเป็นผู้ผก
ู ขาดทางปัญญา
ในแง่หนึ่งก็เหมือนกับว่า เมื่อปลูกสร้างอะไรอย่างหนึ่ง คนก่อนๆ ทำขึ้นมาแค่
ไหน คนใหม่ก ต
็ ่อ ขึ้น ไปจากนั้น มีอ ะไรขาดพร่อ งก็ป รับ แก้ไ ป มีก รณีน อ
้ ยนัก ที่จ ะ
ต้อ งรื้อเก่าทิง้ และเริ่มใหม่ท้งั หมด เมื่อเป็น กรณีทั่วไป ท่า ทีท่ถ
ี ก
ู ต้อง ก็ไ ม่ใ ช่ท้งั ไป
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มัวทุบทำลายของเก่า และไม่ใช่มว
ั เกาะติดยึดคาที่อยู่แค่นั้นโดยไม่ยอมคืบหน้าต่อไป
เรารำลึก ในแง่น ้ี เมื่อ จะรัก ษาท่า ทีท ี่ถ ูก ต้อ ง ก็ม องมั่น ที่เ จตนา ว่า ที่แ ท้ก จ
็ ะทำเพื่อ
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนนั้นเอง โดยมุง่ หาความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม คือ
มุ่งสู่ธรรมและเพื่อธรรม นี่กเ็ ป็นการสืบสาย และสืบสาน
ขอยกเรื่อ งที่ท า
่ นพุท ธทาสอ้า งอรรถกถามาให้ด ูอ ีก หน่อ ย ขอให้ส งั เกต
ประเภทของเรื่องราวและคำอธิบ ายที่ท่านนำมาใช้ป ระโยชน์ คราวนี้ม าในหนัง สือ
พุทธจริยา หน้า ๓๙๗ ดังนี้
เรื่องที่ ๔ เด็กตีงูตามประสาเด็ก ต่อไปนี้ เป็นเรื่องในอรรถกถา
ซึ่ง อธิบ ายพระบาลี ในทัณ ฑวัค คธรรมบท มีเ รื่อ งพระพุท ธเจ้า ไป
บิณฑบาตตามเคย ผ่านไปที่ถนนในเมืองสาวัตถี เห็นเด็กเล็กๆ กลุ่มหนึ่ง
รุม กัน ตีง ู พระพุทธเจ้าตรัส ว่า อย่างไร.

… พระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็น

ข้อความ ๒ ชนิด : ข้อที่ ๑ ว่า ตัวเองก็หวังจะได้ค วามสุข แล้วก็ไ ปเบีย ด
เบียนผูอ
้ น
่ื ด้วยเครือ
่ งเบียดเบียน อย่างนีเ้ สร็จแล้วไม่มท
ี างทีจ
่ ะได้ความสุข.
ข้อที่ ๒ ว่า ผู้ใด ตนเองก็หวังที่จะได้ความสุข แล้วไม่เบียดเบียนใครด้วย
เครื่องเบียดเบียน ผู้นี้ครั้นละ , หลังจากนี้แล้ว จะได้ความสุข , ทำให้เด็กๆ
น

ี้ห

ย

ด
ุ

ต

ีง

ู…

.

นี้เป็นเรื่องที่มาในอรรถกถาธรรมบท เรามักเรียกกันว่านิทานธรรมบท ท่านยก
เอาพุทธพจน์มาตั้งแล้วก็อธิบาย คำอธิบายนั้นแหละเรียกว่าอรรถกถา เรื่องราวนี้มา
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ในอรรถกถา คือ ในพระไตรปิฎกมีแต่คาถาพุทธพจน์สั้นๆ เป็นตัวสุภาษิต แล้วอรรถ

กถาก็อ ธิบ ายให้เ รารู้วา
่ พระพุทธเจ้า ปรารภเรื่องราวเหตุก ารณ์อ ะไรจึง ตรัส คาถา

สั้นๆ นั้น เรื่องราวเป็น มาเป็น ไปอย่า งไร และลงเอยในรูป ไหน อรรถกถาจะเล่า ทั้ง
หมดนี้ไว้ เราก็ได้ประโยชน์จากอรรถกถาอย่างนี้

อีกแง่หนึ่ง เหมือนอย่างที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโร

รส เคยประทานคำแนะนำไว้วา
่ กินมัง คุดอย่ากิน ทั้งเปลือก ต้อ งเอาเปลือกออกกิน
แต่เนือ
้ ขอให้นก
ึ ถึงเรื่องในวรรณคดี บางทีเขาจะเขียนอะไรต่างๆ ให้นา
่ สนใจ ให้จงู

ใจ ก็พรรณนาให้ไพเราะหรือให้ตื่นเต้นนักหนาแต่วา
่ เกินความจริง เราก็ไม่ตอ
้ งไป
ติด ข้อ งอยู่ก บ
ั พวกข้อ ความถ้อ ยคำ หรือ เรื่อ งราวทีเ่ ขาเอามาชัก จูง คน โดยทั่ว ไป
ส่ว นที่ท ำให้จับ จิต สนใจมัก เป็น เรื่องที่ต อบสนองความนิย มของยุค สมัย อย่า งเรื่อ ง
ฤทธิ์เ ดชปาฏิห าริย ์ โดยเฉพาะเด็ก ๆ และเหล่า ชาวบ้า น ถ้า ท่า นไม่เ ล่า เรื่อ งฤทธิ์

"เหมือนจะบริโภคผลไม้มีเปลือกหนา ต่างว่ามังคุดหรือเงาะ ขบเข้าทั้ง
เปลือกก็ฝาด, และจะถือเสียว่าเป็นของไม่ควรบริโภคหรือ? เข้าใจเช่น
นั้นไม่ถก
ู , ควรปอกเปลือกปล้อนเอาแต่เนื้อใน ก็จะบริโภคกลืนลงคอ,
อีกฝ่ายหนึง่ ถ้าเชื่องมงายไปตามหนังสือ ไม่ใช้วจ
ิ ารณญาณ ก็ไม่ใช่
นักตำนาน เป็นผู้ไม่รู้เท่าหนังสือไป." (พุทธประวัติ เล่ม ๑, ร.พ.มหา
มกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๑๙, หน้า ค)
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ปาฏิห าริย ์ คนสนใจก็น อ
้ ย แล้ว ก็ค งไม่ช วนให้เ อามาเขีย นเป็น ภาพฝาผนัง เป็น ต้น
ท่า นก็เ อาฤทธิ์เ ดชปาฏิห าริย ์ม าเล่า เป็น เครื่อ งจูง ให้ส นใจมาอ่า น แต่ส ่งิ ที่ต ้งั ใจนำ
เสนอที่แท้ก็คอ
ื สาระทางธรรม
ในยุคนีก
้ เ็ หมือนกัน คนเขียนการ์ตน
ู ธรรมะหรือการ์ตน
ู อะไรๆ ให้เด็ก ก็อาจจะมี
เรือ
่ งราวทีใ่ ช้เทคโนโลยีลำ
้ เลิศเลยยุค เช่นออกไปรบกันนอกโลก ซึง่ ไม่เป็นความจริง
ก็คอ
ื ฤทธิป
์ าฏิหารย์นน
่ั แหละ เป็นส่วนจูงความสนใจ แต่สาระทีต
่ อ
้ งการนำเสนอก็คอ
ื
หลักธรรม เป็นเรือ
่ งทีเ่ ราต้องวางท่าทีให้ถก
ู ต้อง
ขอให้ดูเรื่องทีท
่ ่านพุทธทาสนำมาเล่าอีก
เรื่องที่ ๕ เด็ก ๆ ใส่บาตรพระมหากัสสป เรื่องที่ ๕ นี้ก็เป็นเรื่องใน
อรรถกถาเหมือนกัน …
นี่แสดงว่าท่านพุทธทาสคุ้นกับอรรถกถามาก และท่านก็พอใจนำอรรถกถามา
ใช้ป ระโยชน์เ ยอะแยะ ท่านไม่ได้ร ัง เกีย จหรือดูถ ูก อรรถกถา แต่บ างทีถ ึง จุด ที่ทา
่ น
เกรงว่าคนจะไปหลงงมงาย ท่านก็ตห
ี นักเหมือนกัน ตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของวิธีการ
บางท่า นใช้ว ิธ ีน ่ม
ุ นวล บางท่า นใช้ว ิธ แ
ี รง ซึ่ง เป็น ลัก ษณะเฉพาะตัว ของแต่ล ะท่า น
บางท่า นต้องการกระตุกก็ว ่ากัน หนัก ๆ ไม่ต ้อ งไปถือ สากัน นัก เอาเป็น ว่า มองไปที่
เจตนามุ่งประโยชน์สข
ุ ของชาวประชา และวางท่าทีให้ถูกต้อง
อีกตัวอย่างหนึง่ ในเรือ
่ งเถรวาท -มหายาน เราไปอ่านงานบางเล่ม ท่านพูด ไว้
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แบบนี้ เราก็อาจมองว่าท่านมีทา
่ ทีแบบนี้ แล้วเราก็อาจจะจับยึดเป็นภาพของท่านในแง่ท่ี
เราตีความและมองท่านในคราวนั้น แล้ว ถ้าเราไปอ่า นหนัง สือ ของท่า นซึ่ง พูด เรือ
่ ง

เดียวกันในที่อื่น ท่านก็อาจจะพูดอีกแบบหนึ่ง ในลักษณะที่เข้ากับบริบทอันนั้น ซึ่งมี

จุดมุ่งหมายอีกอย่างหนึ่ง ถ้าเรามองไม่ทั่วรอบ ก็อาจจะเขวได้

ขอยกตัวอย่างจากหนังสือสองเล่ม ส่วนทีพ
่ ด
ู ถึงเรือ
่ งเถรวาท-มหายาน ในหนังสือ

อิทป
ั ปัจจยตา หน้า ๒๓๘ ท่านเทศน์ไว้วา
่

การเรียกว่าเถรวาทหรือเรียกว่ามหายานนัน
้ มันแสดงข้อขัดแย้ง
กัน อยู่ใ นตัว แล้ว . เมื่อ มีข ้อ ขัด แย้ง แล้ว ก็เ รีย กว่า ไว้ใ จไม่ไ ด้. มัน ต้อ ง
เป็นพุทธศาสนาที่ไม่เป็น เถรวาท ไม่เป็นมหายาน คือเป็นพุทธศาสนา
เดิมแท้น่น
ั เอง… .
นี่ฟ ัง ไว้ ตรงนี้ไ ม่เ อาละนะ ทั้ง เถรวาทและมหายาน แล้ว ยัง มีข ้อ ความอื่น ที่ต ี
เรื่องคำว่าเถรวาทอะไรนั่นด้วย
ทีน้ไ
ี ปดูอีกเล่มหนึ่งชื่อ ตุลาการิกธรรม หน้า ๒๔๘ ท่านเทศน์ไว้อย่างนี้
การที่จะถือให้เ ป็นแบบอย่างแต่อย่างเดียวนั้น ไม่เป็นวิสัยที่จะทำ
ได้ เช่นลัทธิพุทธศาสนาที่เรียกตัวเองว่า เถรวาท หรือที่คนอื่นเรียกว่า
หินยาน คือพุทธศาสนาอย่างไทย อย่างลังกา อย่างพม่า เหล่านี้ ตั้งอยู่

13

ในฐานะที่ต ่า งกัน เป็น อัน มาก จากอีก พวกหนึ่ง ซึ่ง เรีย กตัว เองว่า
มหายาน . สถาบัน ซึ่ง ยึด ถือ กัน มั่น คงของฝ่า ยเถร วาทนั้น ก็ค ือ การที่
ไม่ยอมแก้ไ ขเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆ ที่พระพุท ธเจ้าทรงวางไว้แ ล้ว . ข้อนี้
ตรงกัน ข้า มจากฝ่า ยมหายาน ที่น ิย มแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงทัน ทีท ี่ร ส
ู้ ึก ว่า
ควรจะปรับให้เ ข้ากับ สิ่งแวดล้อม. โดยเหตุนี้เอง พุทธศาสนาอย่างเถร
วาท จึง ยัง มีอ ะไรๆ คล้า ยกับ ที่เ ป็น อยู่ใ นสมัย ครั้ง พุท ธกาล เป็น อย่า ง
มาก , แม้ท ่ส
ี ด
ุ แต่ก ารกิน อยู่ นุ่ง ห่ม และการทำกิจ ประจำวัน ก็ย ัง
เหมือ นกับเมื่อสองพัน กว่า ปีม าแล้ว . ส่วนฝ่า ยมหายาน นั้น มีก ารปรับ
ปรุงกันใหม่ทก
ุ อย่างทุกประการ แม้กระทั่งตัวหลักลัทธิ ดังนี้เป็นต้น …
หวัง ว่า ท่า นที่จ ะออกไปเป็น ตุล าการ คงจะได้เ ผชิญ ปัญ หาเหล่า นีข
้ ้า ง
หน้า ขอได้เ คารพต่อ สถาบัน ของพุท ธศาสนาอย่า งเถรวาทให้เ หมาะ
สมแก่กรณีด้วย . ส่วนที่เ กี่ยวกับ ฝ่ายมหายานนั้น เชื่อว่าคงจะเป็น การ
สะดวกสบายกว่า ในการที่จะปฏิบต
ั ิหน้าที่อะไรไปตามที่เห็นสมควรแก่
การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เมื่อ กีท
้ า
่ นบอกว่า ต้อ งเป็น อย่า งเดีย ว เป็น แต่ข องเดิม แท้ ไม่เ ป็น เถรวาท
มหายาน แต่คราวนี้ทา
่ นบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทจ
ี่ ะให้เป็นอย่างเดียว ถ้าคนอ่านไปเพ่ง
โทษ ก็จ ะว่าทำไมท่านพูดไม่ส ม่ำเสมอ แต่ถา
้ เข้าใจเจตนาของท่า นว่าเป็น อย่า งไร
ท่านพูดในสถานการณ์ไหน มุ่งสาระหรือประโยชน์ใด ข้อความแวดล้อมเป็นอย่างไร
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อัน หนึ่งมุ่ง สาระตรงไปที่ธรรม อีก อัน หนึ่งพูด ถึง การปฏิบ ัต ิด ำเนิน การในสัง คมที่ผ ู้

คนสือ
่ สารปฏิสม
ั พันธ์กน
ั จะว่า อันหนึง่ มุ่งปรมัต ถ์ อีกอันหนึ่งว่าตามสมมติ ก็ได้ จะ
อย่างไรก็ตาม ถ้าเข้าใจแยกแยะ ก็จะได้ประโยชน์ และไม่เอียงดิ่งไปดิ่งมา

เฉพาะอยางยิ่ง ถาฟง-อานทานตรงนี้ ที่วา

สถาบัน ซึ่ง ยึด ถือ กัน มั่น คงของฝ่า ยเถร วาทนัน
้ ก็ค ือ การที่ไ ม่

ยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งใดๆ ที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้แล้ว. ข้อนี้ตรง

กัน ข้า มจากฝ่า ยมหายาน ที่น ิย มแก้ไ ขเปลี่ย นแปลงทัน ทีท ี่ร ู้ส ึกว่า ควร
จะปรับให้เ ข้ากับ สิง่ แวดล้อม. โดยเหตุนี้เอง พุทธศาสนาอย่างเถรวาท
จึง ยัง มีอ ะไรๆ คล้า ยกับ ที่เ ป็น อยู่ใ นสมัย ครั้ง พุท ธกาล เป็น อย่า งมาก ,
แม้ท ี่ส ุด แต่ก ารกิน อยู่ นุ่ง ห่ม และการทำกิจ ประจำวัน ก็ย งั เหมือ นกับ
เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว. ส่วนฝ่ายมหายานนั้น มีการปรับ ปรุงกันใหม่
ทุกอย่างทุกประการ แม้กระทั่งตัวหลักลัทธิ ดังนี้เป็นต้น …
นี่ถ้ามาอ่านตรงนี้ ก็อาจมองไปอีกอย่างหนึ่ง ในแง่ว่า ถ้าจะเอาพุทธศาสนาที่
ใกล้เ คีย งของพุทธกาล ก็ต้องเอาเถรวาท ถ้า ไปเอาของมหายาน ก็เ ปลี่ยนแปลงไป
แล้วแม้แต่ตัวหลักลัทธิ
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ทีน้เี มือ
่ ท่า นบรรยายต่อไป ท้ายเรื่องก็พ บบริบ ท แล้วเราก็จะเห็น สถานการณ์
และจุดหมายของเรื่อง ดังนี้
หวังว่าท่านที่จะออกไปเป็นตุลาการ คงจะได้เ ผชิญปัญหาเหล่านี้
ข้า งหน้า ขอได้เ คารพต่อ สถาบัน ของพุท ธศาสนาอย่า งเถรวาทให้
เหมาะสมแก่ก รณีด ว
้ ย . ส่ว นที่เ กี่ย วกับ ฝ่า ยมหายานนั้น เชื่อ ว่า คงจะ
เป็น การสะดวกสบายกว่า ในการที่จ ะปฏิบต
ั ิห น้าที่อ ะไรไปตามที่เ ห็น
สมควรแก่การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
อัน นีเ้ ป็น ท่า ทีใ นเชิง ปฏิบ ต
ั ก
ิ ารทางสัง คมของบุค คลทีเ่ ข้า มาเกีย
่ วข้อ ง เช่น
ตุลาการพึงตระหนักว่า ถ้าการพิจารณาคดีไปเกีย
่ วข้องกับหลักวินย
ั ของเถรวาท ก็ตอ
้ ง
เข้าใจ และปฏิบต
ั ใิ ห้ถก
ู ตามความมุ่งหมาย แต่ถา
้ ไปเจอมหายาน ก็อีกแบบหนึ่ง อย่าง
ที่ท่านบอกว่าอาจจะสะดวกสบายกว่า เป็นต้น
อีกอย่างหนึ่ง เราอาจตีความได้ว่า ในระดับศีล เถรวาทจะเอาจริงเอาจัง แม้ถึง
ตัวท่านพุทธ-ทาสเอง เพราะท่านเป็นพระภิกษุเถรวาท ซึ่งถือวินัย ถือศีลแบบเถรวาท
ท่า นก็เ คร่ง ครัด เอาจริง เอาจัง ไม่ย อมให้ผ ด
ิ เพี้ย น แต่ใ นระดับ ปัญ ญา ท่า นก็
พยายามหาความจริงโดยไม่ยึดติด
นี่เ ราก็วา
่ ไปโดยสรุป เอาเองนะ อย่า งที่บ อกว่าอาตมาตั้ง ข้อ สัง เกต ก็อ ย่า ไป
เชื่ออาตมา ลองตั้งข้อสังเกตว่า ถ้าในระดับศีล ก็ตอ
้ งให้ถูกต้องเคร่งครัด แล้วถ้าใน
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ระดับ ปัญญา ก็เปิดกว้างให้วิเคราะห์อย่างเต็มที่ อันนี้เป็นเพียงข้อสังเกตเพื่อให้เ รา

ได้มาศึกษากัน แต่อย่างน้อยก็จะมีทา
่ ทีทพ
ี่ อดีหรือใกล้ค วามพอดีมากขึ้น โดยมีส ติ
ที่จะรั้งตัวไม่ให้เอียงดิ่งหรือไปสุดโต่ง

เอาตัวอย่างในด้านหลักธรรมโดยตรงสักเรือ
่ งหนึง่ เป็นทีร
่ ก
ู้ น
ั ดีวา
่ ท่านพุทธทาส

สอนมากมายในเรือ
่ งความไม่ยด
ึ มัน
่ ถือมัน
่ และให้ปล่อยวาง ท่านเน้นท่านย้ำเรือ
่ งนีอ
้ ยู่

เสมอ แต่ผฟ
ู้ งั ผูป
้ ฏิบต
ั ิ ตลอดจนผูว
้ จ
ิ ารณ์ ก็ตอ
้ งทำความเข้า ใจคำสอนของท่า นให้
รอบคอบ ไม่ใช่วา
่ พอทราบว่าท่านเน้นหรือกำชับไม่ให้ยด
ึ มัน
่ ถือมัน
่ แล้วไม่ทน
ั ดูทา
่ น
ให้ทว
่ั ตลอด ก็ลงความเห็นของตัวเองหรือจับยึดเอาเลย กลายเป็นสุดทางไปสองฝ่าย
พวกหนึง่ ก็วา
่ ฉันเป็นนักปฏิบต
ั จ
ิ ริง ไม่ยด
ึ มัน
่ อะไรทัง้ นัน
้ ส่วนอีกพวกหนึง่ ก็วา
่ ท่านพุทธ
ทาสสอนแบบนี้ ทำให้คนไม่ปฏิบต
ั ก
ิ ารต่างๆ อย่างจับมัน
่ จริงจัง ซึง่ กลายเป็นอันตราย
เสียหายทัง้ คู่
เพือ
่ รวบรัด ขอยกคำสอนของท่านทีถ
่ อ
ื ได้วา
่ อธิบายเรือ
่ งนีช
้ ด
ั ๆ ตรงๆ สักหน่อย
มาให้พจ
ิ ารณา สักแห่งหนึง่ มาใน อาสาฬหบูชาเทศนา เล่ม ๑ หน้า ๓๑๙ ว่า
… ก็อ าจจะเข้าใจในข้อที่ว่า บุญกุศล ก็เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง ,

…

ดังนี้เป็นต้น. ความยึดมั่นถือมั่นในบุญกุศล จนถึงกับมัวเมาในบุญนั้น
ก็ย ่อ มไม่เ กิด ขึ้น ; แม้น ้ก
ี เ็ รีย กว่า ธรรมจัก ษุ ด้ว ยเหมือ นกัน , คือ เป็น
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ธรรมจักษุที่สงู ขึ้นไป เห็น แจ้ง ในสิ่ง ที่ค นทั้งหลายชอบยึด มั่น ถือ มั่นนั้น
ว า
่ เ ป ็น ส ่งิ ท ไ
ี่ ม ค
่ ว ร ย ึด ม ั่น ถ อ
ื ม น
ั่

.

นี่แหละเราจะเห็นได้ว่า สิ่งที่เรียกว่า ธรรมจักษุ นั้น ถ้า มีข้น
ึ โดย
แท้จริงแล้ว ย่อมเห็นสิ่งทัง้ หลายทั้งปวง โดยความเป็นของที่มก
ี ารเกิด
ดับเป็นธรรมดา ด้วยกัน ทั้งนั้น, มันจึงปล่อยวางสิ่งทั้งปวงอยู่ในตัวมัน
เอง โดยไม่ต้องเจตนาจะปล่อย คนที่ไม่มธ
ี รรมจักษุนั้น ไม่มก
ี ารปล่อย;
แม้ตั้งอกตั้งใจว่าจะปล่อย; ตั้งเจตนาว่าจะปล่อย มันก็ปล่อยออกไปไม่
ได้ เพราะมัน ไม่ร ้ต
ู ามที่เ ป็น จริง ว่า สิ่ง ทั้ง หลายทัง้ ปวงมีก ารเกิด ขึ้น
ด งั น ้.ี

แ ล ะ ด ับ ไ ป เ ป ็น ธ ร ร ม ด า

เขากลับไปเห็นเสียว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ถาวร, ยึดมั่นถือมั่นเอาได้
เอามาเป็นตัวกู เป็นของกูได้; มีความมัน
่ หมายสำคัญอย่างนีแ
้ ล้ว มันจะ
ปล่อยได้อย่างไรกัน ; จะปล่อยได้กแ
็ ต่ปาก หรือแต่ทำท่าทาง ; ส่วนใน
จิตใจแท้จริง นัน
้ หามีก ารปล่อ ยวางไม่. ต่อ เมือ
่ ใดได้ทำให้ธ รรมจัก ษุ
หรือดวงตาเห็นธรรมนีเ้ กิดขึน
้ แล้ว; เมือ
่ นัน
้ มันก็ปล่อยของมันเอง โดย
ไ

ม

ต
่

อ
้

ง

เ

จ

ต

น

า

…

เรื่องนี้คงพูดแต่เ พียงสั้นๆ ว่า ความไม่ยึดมั่นถือมั่น และปล่อยวางที่แท้น้น
ั จะ
เกิดขึ้นได้ เกิดขึ้นเอง และเกิดขึ้นจริง ด้วยปัญญา เราไม่อาจเสแสร้งได้ ผู้ศึกษาต้อง
รู้จักแยกระหว่างความไม่ยึดมั่นถือมั่นและปล่อยวาง ของผูฝ
้ ึก กับผูพ
้ น
้ แล้ว
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พูดสั้นๆ นัยหนึ่งวา ความไมยึดมั่นที่แท กินความตลอดไปถึงวา ไมยึดมั่นในความไมยึดมั่น
ดว ย ซึ่ง จะทำใหก ารปลอ ยวาง ไมก ลายเปน การปลอ ยปละละเลย (คือ ความประมาท) นี้เ ปน
ดุลยภาพแหงบูรณาการที่พสิ ูจนตวั มันเองอยูในตัว
เป็น อัน ว่า การทีจ
่ ะไปพูด เรื่องมองอนาคตหรือ อะไรก็ต ามโดยผ่า นงานของ

ท่านพุทธทาสนี้ ก่อนจะถึงขั้นนั้น มันกลายเป็นว่า การมองของเราในเรื่องอนาคตนั้น

ก็มาขึ้นต่อการที่วา
่ เรามองแนวคิดและผลงานของท่านอย่างไรก่อน อัน นี้เป็น เรื่อง

พื้นฐานเลยทีเดียว ซึ่งต้องชัด มิฉะนั้นเราอาจจะก้าวข้ามขั้นตอนไปก็ได้
ถ้าคนทีม
่ าพูดเรือ
่ งมองอนาคตหรือมองการจัดการอนาคตผ่านแนวคิดชีวต
ิ ของ
ท่านพุทธทาสนัน
้ แต่ละคนก็มใี นใจของตัวเอง ซึง่ มองแนวคิดของท่านไว้คนละอย่าง
เสร็จแล้วก็อาจจะมาพูดไปคนละทางสองทาง เพราะฉะนัน
้ การทีจ
่ ะมองเรือ
่ งทีต
่ ง้ั ไว้
เราจึงต้องชัดว่า แนวคิดชีวต
ิ ของท่านเป็นอย่างไร
สำหรับอาตมาก็ได้เ สนอตั้งแต่ต ้นว่า ให้มองตั้งแต่เ จตนาของท่าน ถ้าเราแน่
ใจว่า ท่านมีเ จตนาทีจ
่ ะสนองพุทธประสงค์ร ับ ใช้พ ระพุทธเจ้า ในการประกาศธรรม
เพื่อประโยชน์ส ุขแก่พ หูช นด้วยเมตตาการุณ ย์ต ่อ ชาวโลก เมื่อ ท่า นตั้ง ใจทำงานนี้
ถึงกับอุทิศชีวิตให้ทั้งหมด งานของท่านที่ออกมาก็เ พื่อสนองวัตถุประสงค์นี้ แล้วเรา
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ก็ม องท่า นออกในแง่ห นึ่ง และถ้า เรามีเ จตนาที่ส อดคล้อ งกับ แนวทางนี้ดว
้ ย ก็เ ป็น
เรื่องที่น่าอนุโมทนา อย่างน้อยตัวเราเองก็เข้าทางแล้ว
ถ้าท่านพุทธทาสมีเจตนาอย่างนัน
้ ซึ่งถือว่าเป็นกุศล เราก็ตอ
้ งทำเจตนาของเรา
ให้เ ป็น กุศลอย่างนั้น ด้ว ย ในการมาพูด เรื่องของท่า นพุทธทาสกัน อย่างน้อ ยขอให้
เรามีเจตนาที่เป็นกุศล โดยมุ่งศึกษางานของท่าน เพื่อเอามาใช้ เอามาสอน เอามา
เผยแพร่เ พื่อประโยชน์ส ข
ุ ของประชาชน เพื่อทำให้โ ลกอยู่ร่ม เย็น เป็น สุข ถ้า ทำได้
อย่างนี้ ก็คิดว่าเป็นส่วนที่เราจะได้สนองงานรับใช้ทา
่ นพุทธทาส
ในขณะทีท
่ า
่ นพุท ธทาสสนองงานรับ ใช้พ ระพุท ธเจ้า เราก็ม าศึก ษางานของ
ท่านพุทธทาส และมาจัดงานร้อยปีทา
่ นพุทธทาส เป็นการจำกัดขอบเขตลงมาในขั้น
สนองรับ ใช้ท า
่ นพุท ธทาส เมื่อ ทำอย่า งนี้ ก็ก ลายเป็น ว่า เราได้ร ับ ใช้ท ั้ง สองระดับ
เพราะว่าท่านพุทธทาสสนองงานรับใช้พระพุทธเจ้า อยู่แล้ว เมื่อเราสนองงานรับ ใช้
ท่านพุทธทาส ก็กลายเป็นว่าเราได้สนองงานรับใช้พระพุทธเจ้าไปด้วยในตัว
เรื่องเป็นอย่างนี้ คือ เราไม่มีกำลังของเราเองพอที่จะสนองงานรับใช้พระพุทธ
เจ้าได้ทน
ั ทีโดยตรง เพราะบางทีเราเข้าไม่ค่อยถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็มา
อาศัยท่านพุทธทาสเป็นหนทางให้ โดยที่ทา
่ นช่วยนำเสนอคำสอนของพระพุทธเจ้า
ให้เ ข้า ใจง่าย เราก็มาอาศัย ท่า นพุท ธทาสในการที่จะเข้า ไปสู่ค ำสอนของพระพุท ธ
เจ้า นั้น แล้ว เราก็ส นองงานรับ ใช้ท ่านพุท ธทาส โดยสอดคล้อ งหรือช่ว ยหนุน การที่
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ท่านสนองงานรับใช้พระพุทธเจ้า

ต้องยอมรับว่า เมืองไทยได้หา
่ งเหินจากการศึกษาพระพุทธศาสนามานานมาก

ท่า นพุท ธทาสเป็น ผู้บ ุก เบิก ใหญ่ท า
่ นหนึ่ง ที่ส ำคัญ ในยุค ปัจ จุบ น
ั ซึ่ง มุง่ จะทำให้ก าร
ศึกษาพระพุทธศาสนาเข้าสู่สาระอย่างเป็นจริงเป็นจัง

อย่างในสมัยรัช กาลที่ ๕ พระองค์เ สด็จ ประพาสในท้อ งถิ่น ต่า งๆ ได้ท อดพระ

เนตรสภาพความเป็น ไปหลายอย่า งที่ไ ม่น ่า พึง พอใจ ก็ท รงเป็น ห่ว งประชาราษฎร์

และพระพุท ธศาสนา ครั้ง หนึ่ง เสด็จ ในหัว เมือ ง แล้ว ได้มพ
ี ระราชหัต ถเลขามายัง
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสซึง่ เป็นประมุขฝ่ายสงฆ์ตอนนัน
้
ทรงปรารภว่าพระเทศน์สอนชาวบ้านมีแต่เรื่องนิทาน หาข้อปฏิบต
ั ย
ิ าก ไม่น่าเลื่อมใส
“ เห็นว่าการศาสนาในหัวเมืองอยูข
่ า
้ งจะเหลวไหลเสือ
่ มทรามมาก เพราะไม่มห
ี นังสือ
แสดงข้อปฏิบต
ั ท
ิ จ
่ี ริงแท้สำหรับเล่าเรียน มีแต่หนังสือทีเ่ หลวๆ ไหลๆ ฤๅหนังสือทีล
่ ก
ึ เกิน
ไป … ” ทรงพระราชประสงค์ใ ห้ม ีห นังสือเทศน์ท่เี ข้า ใจง่ายๆ ส่ง ออกไปให้พ ระสงฆ์
ตามหัวเมืองเทศนาสั่งสอนประชาชน

ประมวลพระนิพนธ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิ
รญาณวโรรส: พระราชหัตถเลขา-ลายพระหัตถ์ (มหามกุฏ-ราช
วิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๑๔, หน้า ๕๔)
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เวลาผ่านมาครึ่งค่อนศตวรรษ สภาพเสื่อมทรามนั้นก็ดว
ู ่าแทบจะไม่มีอะไรดีขึ้น
ในสมัยที่อาตมาบวชเณรใหม่ๆ ในชนบททั่วไปก็นย
ิ มมีเทศน์กันในเรือ
่ งที่ไม่มุ่งเนื้อ
หาสาระหรือหลัก ธรรมนอกจากจำพวกนิท านแล้ว ก็ม ุ่ง ที่ค วามตลกโปกฮา แล้ว ก็
เรื่องพรรณนาอานิสงส์ มีรา
้ นค้าใหญ่แห่งหนึ่งพิมพ์ใบลานเทศนาเรื่องอานิสงส์ตา
่ งๆ
ออกมามากมาย เช่น อานิส งส์ส ร้า งระฆัง อานิส งส์ส ร้า งหอระฆัง อานิส งส์ส ร้า ง
กำแพงวัด อานิสงส์สร้างเวจกุฎี ฯลฯ ฯลฯ อานิสงส์สร้างอะไรๆ เต็มไปหมด สร้างนั่น
สร้างนี่แล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดา มีนางฟ้าเท่านั้นเท่านีเ้ ป็นบริวาร เกิดมาเป็นคน ก็จะ
ร่ำรวย มียศศักดิ์ใหญ่โตอย่างนั้นๆ มีแต่ทำนองนี้
พระราชหัต ถเลขาซึ่ง ทรงห่ว งใยการพระศาสนา ในหัวเมืองนัน
้ (พ .ศ .๒๔๒๙ )
ทรงให้ดำเนินการแก้ไขเริม
่ ด้วยพิมพ์หนังสือเทศน์ทเ่ี ข้าใจง่ายๆ เช่น ทานกถา ศีลกถา
สัมปทา ๔ สิงคาโลวาทสูตร เป็นต้น จะตีพม
ิ พ์ออกมาปีละ ๑๒ กัณฑ์ ครบ ๘ ปีเป็น ๙๖
กัณฑ์ ส่งออกไปตามหัวเมือง ในปีแรก ให้พระสงฆ์ทก
ุ วัดเทศน์สอนชาวบ้านทุกวันพระ
กลางเดือน จนเมือ
่ ครบ ๙๖ กัณฑ์ ก็ให้เทศน์วน
ั พระเช้าบ่ายเดือนละ ๔ ครั้ง ทั้งในวัด
และตามบ้าน แล้วอีกด้านหนึ่ง ต่อมาอีก ๑๔ ปี ก็เกิดมีหนังสือนวโกวาท สำหรับพระ
บวชใหม่จ ะได้เ ล่า เรีย น อัน นี้แ สดงให้เ ห็น ว่า ทั้ง ในหลวง ร .๕ และสมเด็จ พระมหา
สมณเจ้าฯ ได้เริ่มเร่งรัดการฟืน
้ ฟูการศึกษาพระพุทธศาสนา
แต่ความนิยมในด้านศาสนาของคนไทยนี้ฟื้นได้ยาก เพราะเมืองไทยห่างเหิน
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จากการศึกษาพุทธศาสนามานาน ปล่อยปละละเลยเรื่อยมา ตกอยูใ่ นความประมาท

ฟุบมานาน ถึงในหลวงจะทรงเร่ง แต่พอฟื้นขึ้นมาได้หน่อย ส่วนใหญ่กย
็ งั ไม่ไปไหน

กระทั่ง มาถึง สมัย ของท่า นพุท ธทาส การฟื้น ฟูก ็ย งั ไม่ไ ปถึง ไหน การฟื้น นั้น

อาจจะฟุบไปแล้วด้วยซ้ำ ท่านพุทธทาสได้เ ห็น สภาพที่น่าเป็น ห่วงอย่างนี้ ไม่เ ฉพาะ

ในชนบทเท่านัน
้ แม้แต่ในกรุง ถึงจะมีการเล่าเรียน ก็อยู่แค่รป
ู แบบ ไม่ฟ้น
ื จากความ
เสื่อมโทรมในด้านสาระ

ในที่สุด ท่านพุทธทาสก็ถึงกับออกจากกรุงเทพฯ ไปอยู่สวนโมกข์ ไปพึ่งตัวเอง
ในการที่จ ะศึก ษาค้น คว้า หาสาระอย่า งเอาจริง เอาจัง นอกจากลงลึก แล้ว ก็ข ยาย
กว้า งขวางออกไปรู้ฝ ่า ยมหายาน รู้ท ุก ศาสนา ตลอดจนรู้ใ ห้ท ัน ความคิด ของโลก
ตะวันตกด้วย เสริมขยายแนวคิดออกไป และท่านก็ดำเนินชีวต
ิ สอดคล้องกับแนวคิด
ของท่าน แล้วท่านเองก็ได้กลายเป็นศูนย์กลางใหญ่แห่งหนึง่ ทีม
่ บ
ี ทบาทสำคัญยิง่ ใน
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา การสอน การปลุก การกระตุกของท่าน ช่วยทำให้คนไม่
น้อย ตืน
่ ตัวขึน
้ มา และก้าวเข้าสูว
่ ถ
ิ แ
ี ห่งปัญญา โดยเฉพาะทำให้คนในระดับทีเ่ รียกว่า
ปัญญาชนสนใจและรูจ
้ ก
ั พระพุทธศาสนา อย่างน้อยในแนวคิดหนึง่
บางทีกม
็ ก
ี ารมองว่าท่า นพุทธทาสเด่น ด้า นปัญ ญา แล้ว ก็อ าจจะไปเทีย บกับ ที่
โน่น ที่น ่ี ว่า ที่น ่น
ั เด่น ด้า นศีล ที่น ั้น เด่น ด้า นสมาธิ เราจะต้อ งรู้เ ข้า ใจว่า อัน นั้น เป็น

18

เรื่อ งของอาการหรือ ความเป็น ไปภายนอกที่ป รากฏแก่ผ ม
ู้ อง อาจจะเรีย กว่า เป็น
ปรากฏการณ์ทางสัง คม แต่ในแง่ห ลัก ที่แท้แ ล้ว เราจะต้อ งตระหนัก ว่า การปฏิบ ต
ั ท
ิ ่ี
สำเร็จผลจริงจะแยกไปเด่นด้านโน้นด้านนี้กระจัด กระจายออกไปไม่ได้ เพราะการ
ปฏิบัตส
ิ ู่จุดหมายนั้น เป็นกระบวนการในระบบของเหตุปจ
ั จัยที่สัมพันธ์กน
ั (ใครจะใช้
ศัพท์ว่าเป็นเรื่องขององค์รวม ก็ได้)
หลัก ชัดอยู่แล้วว่า ตัวตัดสินให้สำเร็จลุจด
ุ หมายคือ ปัญญา แต่ป ญ
ั ญาจะเจริญ
หรือพัฒนาขึ้นมาก็ต้องอาศัยศีลและสมาธิ ดังนัน
้ ในการก้าวสู่จุดหมาย เราจึงถามว่า
ได้เ จริญหรือพัฒ นาศีล และสมาธิขน
้ึ มาเพียงพอทีจ
่ ะเป็นฐานให้แก่การเจริญปัญญา
หรือไม่ เรือ
่ งของศีล และสมาธิอยูต
่ รงนี้ ถ้าไม่ใ ช่เ รือ
่ งของการทีจ
่ ะมาเป็นฐานให้แก่
ปัญญาแล้ว ศีลหรือสมาธิทเ่ี ด่นทีม
่ าก ก็เป็นเรือ
่ งของส่วนผนวก ส่วนเพิม
่ พิเศษ ส่วนแถม
หรือไม่กเ็ ป็นส่วนเกิน ส่วนประดับประดา หรือไม่กเ็ ป็นส่วนทีเ่ ขว เฟ้อ หรือโด่งไป
ในด้า นปรากฏการณ์ท างสัง คม การที่ม องเห็น ว่า ท่า นพุท ธทาสเด่น ด้า น
ปัญ ญาอะไรนั้น ก็ค งเป็น เรื่อ งที่ส ัม พัน ธ์ก บ
ั สภาพของยุค สมัย อย่า งที่ว ่า แล้ว คือ
ภาวะที่สงั คมไทยมีก ารศึก ษาพุท ธศาสนาที่เ สื่อมทรุด ทรามโทรมอย่างมากนี้ เป็น
ทั้ง จุด กระทบต่อ ตัว ท่า นพุท ธทาส และเป็น จุด เพ่ง ของท่า นในการแก้ไ ข ด้ว ยการชี้
ปลุกและกระตุกเป็นต้น อย่างที่ว่ามาแล้ว
การที่เราจะเข้าใจเข้าถึงชีวิตและแนวคิดของท่านพุทธทาสได้น้น
ั คงไม่ใช่แค่
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ได้อ่านหนังสือบางเล่มบางส่วนของท่าน แต่ตอ
้ งได้รู้เห็นสภาพแวดล้อม บรรยากาศ

ความเป็นไปรอบด้าน ภูมิหลัง และความเป็นอยูข
่ องท่านด้วย โดยเฉพาะที่ต้องเน้น

เพราะเป็น ตัว สะท้อ นโดยตรง ในขั้น เป็น เหตุป รารภของท่า นในการทีจ
่ ะก้า วสูว
่ ิถ ี
ชีวต
ิ ของพุทธทาส ก็คอ
ื สภาวการณ์ของพระพุทธศาสนา เฉพาะอย่างยิง่ การศึกษา

พ ระพุท ธศาสนา ท่า มก ลางสภ าพขอ งย ค
ุ สมัย เริม
่ แต่ค วามคิด ขอ งท่า นต่อ

ภาวการณ์เหล่านั้น อันชี้บ่งถึงเจตนาและโยงไปสู่แนวคิดของท่าน แล้วองค์ประกอบ

เหล่า นี้ก ็น า
่ จะช่ว ยให้เ รามองสิ่ง ที่ต อ
้ งการได้ต รงและชัด ขึ้น อย่า งน้อ ยก็ค วรจะ
คำนึงถึงด้วย
การออกจากกรุงสูส
่ วนโมกข์ของท่านพุทธทาสนั้น เป็นจุดหักหันที่คงถือได้ว่า
เป็นการเริ่มต้น(วิถี)ชีวิตของพุทธทาส และการก่อตัวแห่งแนวคิดของพุทธทาสขึ้นมา
ก็เลยเอาเรื่องนี้มาพูดให้เ ห็นว่า ที่แท้แล้วเราต้องมาช่วยกันมองให้กว้างขวาง
ถ้วนทั่ว อย่าด่วนผลีผลามสรุปอะไรง่ายๆ หลักที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้กม
็ ีอยู่แล้ว
โดยเฉพาะเรื่องบุคคลที่ทรงสอนว่า อย่า ไปตัด สิน หรือวินิจฉัย ใครง่ายๆ ว่า เขาเป็น
อย่างไร
แม้แต่ในงานวิจย
ั ทางวิชาการ เรามักเห็นการใช้วิธก
ี ารแบบนี้ คือ ในใจมีภาพ
ที่ตนยึดถือตั้งไว้กอ
่ นแล้ว เมื่อต้องการจะหนุนความคิดของตัว ก็ไปหาเอาข้อความที่
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เข้ากับความต้องการ แล้วก็ยกมาอ้าง แต่ข้อความอื่นที่ไม่เข้ากับตัว ก็มองข้ามไปเสีย
เดี๋ยวนี้ในวงวิช าการเองก็จึง น่าเป็น ห่วง บางทีก ็รีบ ด่วนว่า ต้อ งให้จบๆ ก็เ ลยไม่ม่งุ ที่
ความจริงแท้และความถูกต้องเป็นจุดหมาย ไม่พงุ่ เป้าไปที่ตัวประโยชน์แท้ท่เี ป็นการ
สร้า งสรรค์ช ว
ี ิต และสัง คม แต่ม ุ่ง เอาที่ค วามสำเร็จ ของตนเอง แต่น ั่น เป็น ปัญหาใน
ระบบ ซึง่ คงไม่เกีย
่ วกับกรณีของเรานี้ สำหรับในทีน
่ ้ี ก็คงเน้นทีค
่ วามเปิดกว้างอย่างทัว
่
รอบ
เป็นอัน ว่า สำหรับหลวงพ่อ พุทธทาสนี้ ถ้าเรายอมรับ เริม
่ ที่เ จตนาว่า ชีวต
ิ ของ
ท่านมุ่งสนองงานของพระพุท ธเจ้า ดัง ที่ท่า นเรีย กชื่อของท่านเองตลอดมาว่าพุท ธ
ทาสภิกขุ และท่านมีบ ทบาทอันเด่นที่สัมพันธ์กับ ยุค สมัยที่พุทธศาสนาในสัง คมไทย
ตกอยู่ใ นสภาพเสื่อ มโทรมทางการศึก ษา คนไทยมีค วามเชื่อ ความรูเ้ ข้า ใจ และ
ปฏิบัตพ
ิ ระพุทธศาสนาเพียงแค่ท่เี ป็นไปตามปรัมปรา ไม่ก้าวไปด้วยปัญญา ท่านก็มา
เอาจริง เอาจัง กับ การแก้ไ ขปัญหา พยายามปลุก คนให้ตน
่ื ขึน
้ มา ถ้าเรายอมรับ อัน นี้
เราก็มีภาพชีวิตและแนวคิดของท่านที่ชัดขึ้นมาแบบหนึง่ ซึ่งอาจจะร่วมกันตรวจสอบ
ดูอก
ี ทีหนึ่งว่าน่าจะมั่นใจไหม
เรือ
่ งความเสือ
่ มโทรมทางการศึก ษานี้ ไม่ใ ช่เ ป็น เพีย งปัญ หาของพระพุท ธ
ศาสนาเท่านัน
้ หรอก ทีจ
่ ริงน่าจะว่าเป็นทัง้ ปัญหาของพระพุทธศาสนาและปัญหาของ
สังคมไทย หรือเป็นปัญหาของพระพุท ธศาสนาแล้ว ก็เ ลยเป็น ปัญ หาของสัง คมไทย
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ไปด้วย (เวลานี้อาจจะกลับกันว่า เป็นปัญหาของสังคมไทยแล้วก็เ ลยเป็น ปัญหาของ

พระพุทธศาสนาไปด้วย) เนื่องจากว่า คนไทยเรา(ถูกปล่อยให้?)มีความเชื่อถือปฏิบต
ั ิ

แค่ท ี่เ ป็น ไปตามปรัม ปรา คือ สิ่ง ที่ส บ
ื ต่อ กัน มา พูด ต่อ กัน ไป ซึ่ง ได้ค ่อ ยๆ คลาด

เคลื่อนผิดเพี้ยนไป และในไม่ชา
้ คนไทยก็เ สื่อมถอยห่างออกไปจากความรู้ค วาม
เข้าใจในพระพุทธศาสนา และพระพุทธศาสนาทีแ
่ ท้กเ็ ลือนลางไปจากคนไทย

ทีส
่ ำคัญไม่นอ
้ ยกว่านัน
้ ก็คอ
ื พร้อมกับที่คนไทยห่างเหินไปจากการศึกษาพระ

พุท ธศาสนา และการศึก ษาพระพุท ธศาสนาเสื่อ มถอยลงไป นัน
้ เอง สภาพจิต หรือ
นิส ย
ั ทางการศึก ษา คือ ความใฝ่ร ู้ การค้น คว้า หาความรู้ ตลอดถึง สิง่ ทีเ่ รีย กว่า
วัฒนธรรมแสวงปัญญา ก็เลือนลางจางหายไปด้วย
พระพุทธศาสนาทีเ่ ป็นตัวแท้ตว
ั จริงนัน
้ ต้องมาด้วยกันกับการศึกษา ถ้าว่าให้ถก
ู
การศึกษานัน
่ แหละคือตัวพุทธศาสนา ถ้าการศึกษาไม่มี พุทธศาสนาก็ไม่มี เพราะตัว
ตนของพุทธศาสนาอยูท
่ ก
่ี ารศึกษา (ทีเ่ รียกว่า สิกขา คือไตรสิกขา)
ไม่ตอ
้ งลงลึก เอาแค่ในระดับชาวบ้าน พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ตอ
้ งอาศัยการ
ศึกษา ไม่ใช่ศาสนาที่สำเร็จด้วยศรัทธา
ศาสนาที่สำเร็จด้วยศรัทธาก็บอกไปเลยว่า ให้เชื่อ ให้มีความเชื่อ ดังต่อไปนี้ ๑
๒ ๓ ๔ ๕ เชื่ออันนีๆ
้ แล้ว ไม่ต้องถาม บางทีก็บัญญัตไ
ิ ว้ด้วยว่า ห้ามถาม ถ้าถาม ถ้า
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สงสัย ก็เป็นบาป เป็นอันว่าเด็ดขาดกันไปเลยว่าเชื่ออันนีอ
้ ย่างนี้ แล้วต่อไป ให้ปฏิบัติ
ให้ท ำ ดัง ต่อไปนี้ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ เมือ
่ คุณ นับ ถือ ศาสนานี้ ก็ใ ห้ท ำตามข้อ ปฏิบ ต
ั ิน ี้ จึง จะ
เป็นศาสนิกของศาสนานี้ ก็เป็นอันว่าสำเร็จเด็ดขาดกันไปเลยอีกเหมือนกัน ศาสนา
ที่สำเร็จด้วยศรัทธาแบบนี้ ถึงจะไม่รู้เข้าใจอะไรมาก ศาสนาก็อยู่ได้ทันที
แต่พุทธศาสนานี้ เราจะปฏิบ ัต ิอะไรสัก อย่าง ก็ตอ
้ งรู้ข้าใจ และเลือ กตัด สิน ใจ
ไม่ใช่วา
่ ต้องเชื่อ แต่กลายเป็นว่าจะต้องถาม ต้องศึกษา ต้องเข้าใจให้ถอ
่ งแท้ ถ้าไม่
เข้าใจ หรือเข้าใจไม่ถูก ก็จะปฏิบัตไ
ิ ม่ถูก นี่แหละพุทธศาสนาก็เลยไปขึ้นต่อการศึกษา
นี่ข้น
ั เริ่มต้น ถ้าลึกลงไปก็คอ
ื การศึกษาคือสิกขานั่นเองเป็นตัวพุทธศาสนา
ถ้าเมื่อไรไม่มีการศึกษา ชาวพุทธเอาแม้แต่หลักธรรมไปพูดต่อปากกันไป ไม่
ช้าก็เพี้ยนหมด เหมือนอย่างที่เรามีป ัญหาในปัจจุบ ันกับ คำว่า เมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา พรหมวิหารสี่ ทั้งชุดเพี้ยนหมด เบาบ้างหนักบ้าง โดยเฉพาะอุเบกขานีเ่ พี้ยน
เป็นพิเศษ สันโดษก็เพี้ยน วาสนาก็เปลี่ยนความหมายไปลิบลับ กลายเป็นคนละเรื่อง
บางอย่างก็มีความหมายตรงข้ามจากเดิม
พุท ธศาสนาอยูไ
่ ด้ด ้ว ยการศึก ษา ต้อ งรู้เ ข้า ใจแล้ว จึง นำไปปฏิบ ัต ไ
ิ ด้ถ ูก ต้อ ง
เมื่อ คนมีเ สรีภ าพทางความคิด มีเ สรีภาพทางปัญ ญา คนก็ตอ
้ งศึก ษาก่อ น ถ้า ไม่ม ี
ปัญญาแล้ว มันก็ใช้เสรีภาพผิด การมีเสรีภาพทางปัญญา ก็คือต้องมีปญ
ั ญารู้เข้าใจ
ต่อสิ่งทีจ
่ ะใช้เสรีภาพ และใช้เสรีภาพนั้นด้วยปัญญา ต้องรู้ในสิ่งที่จะเลือก แล้วจะได้
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เลือ กได้ถก
ู ต้องเป็น ประโยชน์ ถ้าคนไม่ม ีก ารศึก ษา ไม่ม ีป ญ
ั ญา แทนที่จะเป็น เสรี

ภาพทางปัญญา ก็ก ลายเป็น เสรีภ าพแห่ง ความโง่ เอาเสรีภ าพไปใช้ส นองความโง่
เขลา ใช้เสรีภาพไปตามกิเลส แล้วก็ไปอ้างโก้ๆ ว่าเป็นเสรีภาพ คนที่ไปอ้างก็ไม่รู้ว่า

อะไรถูก อะไรจริง อะไรเป็นประโยชน์ ใช้เสรีภาพเรื่อยเปื่อยไป ก็ย่งิ เกิด ปัญหา อัน
นี้กเ็ ป็นเรื่องหนึ่ง

เรามาพูด เรื่อ งการมองอนาคตผ่า นความคิด และชีว ิต ท่า นพุท ธทาส ก็เ ลย

ต้องพูดกันหลายแง่ และก็ขอย้ำว่า เราคงไม่ใช่มองแค่วา
่ อนาคตจะเป็นอย่างไรเท่า
นั้น แต่มองในแง่ว่าอนาคตนั้นเราน่าจะช่วยกันทำให้เ ป็นอย่างไร อันนี้น่าจะสำคัญ
กว่า
มองในแง่หนึ่ง ดูเหมือนว่า ตอนนี้เราจะมาช่วยกันเอาแนวคิด และคติชีวต
ิ ของ
ท่านมาใช้ประโยชน์ การที่จะมองได้ผลอย่างนี้ ก็เริ่มตั้งแต่มเี จตนาที่ส อดคล้องกัน
ถ้าเราเข้า ใจเจตนาของท่าน และมั่นใจในเจตนาของท่า นที่เ ป็น กุศ ลอย่า งที่ว่า ท่า น
สนองงานของพระพุทธเจ้า มุ่งจะอุทศ
ิ ชีวิตเพื่อประโยชน์สข
ุ แก่ประชาชน แล้วถ้าเรา
ตั้งเจตนาอย่างนั้นได้ ก็สอดคล้องกัน ก็น่าอนุโมทนาอย่างมาก
ขออนุโ มทนาท่า นผู้ท ี่จ ด
ั งานนี้ข ้น
ึ ด้ว ยเจตนานี้ อัน น่า ชื่น ใจ แล้ว ก็ห วัง ว่า
เจตนานั้นจะให้เ กิดการกระทำทีจ
่ ะนำไปสูส
่ งั คมทีด
่ งี าม ผลทีเ่ ราต้องการแท้ๆ คือการ
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แก้ปญ
ั หา ทีเ่ ป็นเรือ
่ งปัจจุบน
ั ทัน ด่ว นที่โ ลกกำลัง ต้อ งการ ถ้า เราทำได้อ ย่า งนี้ ชีว ิต
แนวคิด และงานของท่านก็จะเป็นประโยชน์ท่แ
ี ท้จริง
การมองท่านพุทธทาสก็อย่างทีว
่ ่าแล้ว คือ เมื่อมองอะไรข้างหน้าที่จะเอาแนว
คิดของท่านไปใช้ เราก็ต้องชัดในแนวคิดของท่าน โดยไม่ด ่วนตัด สิน เมื่อศึก ษาไป
ก็ต้องเผื่อใจไว้ แล้วทางวาจาก็ต้องเผื่ออีก ด้ว ย โดยรู้จักพูด ว่า เท่าที่เราศึก ษา เรา
เข้าใจอย่างนี้
ในเรื่อ งวิธ พ
ี ูด นี้ ในพระไตรปิฎ กก็ส อนไว้ เวลาพูด อะไร ก็ใ ห้อ นุร ัก ษ์ส ัจ จะ
แปลว่าอนุรก
ั ษ์ความจริง คือไม่เอาตัวเองหรือแนวคิดความเชื่อของตัวเองไปตัดสิน
ความจริง เช่น พูด ทำนองว่า เท่าที่ขา
้ พเจ้า ได้ศก
ึ ษามา ข้าพเจ้า เข้า ใจว่าท่า นพุท ธ
ทาสเห็นอย่างนี้ หรือมีแนวคิดอย่างนี้ นี่เป็นวิธพ
ี ูดที่เรียกว่าอนุรักษ์สัจจะ ไม่ใช่อยู่ๆ
ก็ไปตัดสินว่าท่านพุทธทาสคิดว่าอย่างนี้ นี่เรียกว่าไม่อนุรักษ์สัจจะ
ท่า ทีอนุรักษ์สจ
ั จะนี้ จะเรียกว่าถ่อมตัวหรือ อะไรก็แล้วแต่ แต่เ ป็น ขั้น หนึ่งของ
กระบวนการทีจ
่ ะทำให้เ ราก้า วหน้า ไปในการศึก ษา เพราะไม่เ ช่น นั้น จะเกิด สิ่ง ที่
เรีย กว่า ทิฏ ฐิ คือ พอคนหนึ่ง บอกว่า ท่า นพุท ธทาสคิด อย่า งนี้ ก็เ ป็น ทิฏ ฐิค วามเห็น
ของตัว เขาเอง พอแต่ละคนไปยึด ในทิฏฐิของตัว เอง แล้วเอาทิฏ ฐิม าตัด สิน สัจ จะ ก็
ทะเลาะกัน ตัว ทิฏ ฐิม ัน ก็ข วางกั้น ปัญ ญา ไม่ใ ห้เ ข้า ถึง สัจ จะ พูด รวบรัด ว่า ทิฏ ฐิม า
ขวางกั้นสัจจะ แทนที่จะเข้าถึงความจริง ก็เลยเกิดปัญหา ท่านจึงช่วยสอนแม้แต่วิธีพูด
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ซึ่งช่วยให้เ ราไม่เ อาตัวทิฏฐิมาเป็นขวากหนามของสัจจะ ทีจ
่ ะกั้นการก้าวหน้าไปใน

การค้นหาความจริง การรู้จักพูดแบบอนุรักษ์สจ
ั จะนั้น ไม่ใช่แค่ช่วยให้ไม่ทะเลาะกัน

และเราไม่ก ั้น ตัว เองเท่า นั้น แต่เ ปิด โอกาสให้เ รามาร่ว มกัน ในการที่จ ะก้า วไปสู่
ความจริง และทำประโยชน์

อาตมาได้พูดมายาวมากแล้ว แต่พูด อยู่แค่มองท่านพุทธทาส ยัง ไม่ทันได้พด
ู

ว่า แล้ว เราควรจัด การหรือ ช่ว ยกัน ทำอนาคตให้เ ป็น อย่า งไร โดยผ่า นแนวคิด และ

ชีวต
ิ ของท่านพุทธทาส เลยต้องขอฝากเอาไว้ ให้ท่านที่มาช่วยกันระดมความคิด ที่
เป็นเจตนาความหวังดีตอ
่ สังคมประเทศชาติมองต่อไป อาตมาขอพูดไว้แค่นี้

___________________________

ปรับปรุงจากปาฐกถาในหัวขอเดียวกัน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ จัดโดย เครือ
ขายธรรมโฆษณ ณ หองประชุมคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ทานพุทธทาสไมตาย

(

)

พระพรหมมังคลาจารย ปญญานันทภิกขุ

วันนี้จะพูดถึงพระองคหนึ่ง ที่มเี กียรติมีชื่อเสียงทางปกษใต คือทีไ่ ชยา ไชยาเปนอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎรธานี เมือ่ กอนนี้ ไชยาเปนเมือง
เรีย กวา เมือ งไชยา สุร าษฎรย ัง ไมเปน เมือ ง เปน ตลาดคา ขาย ตอ มาเจริญ ขึ้น เลยกลายเปน จัง หวัด สุร าษฎรธ านี ในหลวงรัช กาลที่ ๖ เปน ผูต ้งั ชื่อ ให
วา“สุราษฎรธานี” เพราะเปนเมืองที่มีความชุมชื่นดวยแมน้ำ น้ำไมเคยขาดตลอดป ผลหมากรากไมอุดมสมบูรณ และมีวฒ
ั นธรรมอันดีงามที่คนโบราณสราง
ไว ลูกหลานไดรักษาไวดว ยดี จนกระทัง่ ถึงปจจุบัน
จังหวัดสุราษฎรธานีมีหลายอำเภอ อำเภอที่สำคัญชื่อ อำเภอไชยา มีพระธาตุเกาแก สรางไวต้งั แตสมัยโบราณ เรียกวา พระธาตุไชยา พระมหา
เถระผูเปนเจาคณะจังหวัดไดทำการซอมแซม ใหอยูในสภาพที่ดีงาม แลวกลายเปนพระอารามหลวง
ตอมาทานพุทธทาสซึ่งเปนคนตลาดไชยาไดบวชในพระพุทธศาสนา ทานบวชที่วัดใหมใกลบา นของทาน บวชแลวก็แสดงธรรมใหชาวบานฟง

..

..

เลย เทศนทกุ คืนในพรรษา ชาวบานก็ประหลาดใจวา คุณเงื่อมแกมีความรู เทศนใหพวกเราฟงไดตลอดพรรษา เอาความรูมาจากไหน อยูท่บี า นทานก็
ศึกษาธรรมะ เพราะที่บา นทานเปดหองสมุดสำหรับประชาชน มีหนังสือธรรมะประเภทตางๆ จากมหามกุฏราชวิทยาลัยบาง จากที่อ่นื บาง ไปรวบรวมไว เปน
ที่ศึกษาธรรมะ สนทนาธรรมะ คนที่สนใจก็มาอานมาศึกษา สนทนากัน พอถึงคราวจะบวช คุณแมซ่งึ เปนผูมีศรัทธามั่นคงในพระศาสนา ขอรองวาใหบวช
เสียทีเถอะ อายุก็มากแลว ความจริงทานไมอยากจะบวช เพราะเปนพอคา ทำการคาขาย ติดตอบานดอนกับสุราษฎร แตเมื่อคุณแมเคีย่ วเข็ญใหบวช ทานก็
ตองบวช พอบวชแลว ก็แสดงธรรมใหประชาชนฟงทุกคืนในฤดูกาลเขาพรรษา ชาวบานก็ประหลาดใจวาทานเรียนธรรมะมาจากไหน มาแสดงธรรมใหเราฟง
ทุกคืน ความจริงทานเรียนเมื่อเปนคฤหัสถ อยูในบาน ชอบอานหนังสือธรรมะ ชอบสนทนาธรรมะกับเพือ่ นบานรานถิ่น จนมีความรูมคี วามสามารถ บวชเขา
มาแลวก็ทำประโยชนแกพระศาสนาได
วันหนึ่งไปอยูที่วัดพระธาตุไชยา ทานพระครูเจาคณะอำเภอลงไปอาบน้ำในคลอง เปนคืนเดือนหงาย พระจันทรเต็มดวง และมีมะพราวกระรอก
เจาะลอยมาผลหนึ่ง ทานพระครูก็ถามวา เขาวาโลกมันกลม นี่มันกลมอยางไร ดวงอาทิตยดวงจันทรเปนอยางไร ทานก็อธิบายใหฟง โดยเอามะพราวนัน้ เปน
ลูกโลก แลวบอกวาที่เห็นนั้นคือดวงจัน ทร ดวงอาทิตยนั้นไมเห็น เพราะเปน เวลากลางคืน อธิบายจนทา นพระครูเขาใจในเรือ่ งตางๆ เกี่ยวกับ ภูมิศาสตร

..

..

ประวัติศาสตร แลวทานถามวา คุณเงื่อม คุณจะสึกหรือไม ตอบวา ก็ต้งั ใจจะสึกอยู ใหย่เี กย นองชายเขาบวชตอไป ทานก็เลยบอกวาบวชคนเดียวก็พอแลว
ยี่เกยไมตองบวชก็ได เพราะมันอยูเหมือนพระ มีจริตจะกานเปนพระอยูตลอดเวลา ไมจำเปนจะตองบวช คุณบวชคนเดียวก็พอ ทานบอกวาอยางนั้นก็ได
เหมือนกัน แตจะบวชตอไป ตองไปเรียนภาษาบาลีท่กี รุงเทพฯ เลยตกลงใจมาอยูกรุงเทพฯ
ทานมาอยูทวี่ ัดปทุมคงคา ไมไดขึ้นโรงเรียน แตไปเรียนพิเศษกับทานมหากลั่น ซึ่งเปนชาวไชยาดวยกัน สอบไดประโยค ๓ สอบประโยค ๔ ไมได
แลวทานก็นกึ วา พอแลวสำหรับการเรียนเปนบัณฑิตทางภาษา เราไปคนควาทางธรรมะดีกวา เลยเขียนหนังสือบอกนองชาย บอกวาฉันเบื่อกรุงเทพฯ เพราะ
กรุงเทพฯไมเหมือนบานเรา บานเราพระปฏิบตั ิดีปฏิบัติชอบอยูในพระธรรมวินยั แตทกี่ รุงเทพฯนี้ ออกไปนอกลูนอกทาง ฉันมาอยูเพราะความจำเปน พอ
หมดความจำเปนแลวก็เห็นวา ควรจะกลับบานเสียที
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แลวทานก็ก ลับไปไชยา ไปพบอุบาสกเกา ๆ หลายคนดวยกัน ตั้งเปนคณะธรรมทานขึ้น เอาบานของทา นเปน สำนัก งาน ทานเหลานั้นก็มา

...

ประชุมปรึกษาหารือกัน วาเราควรจะมีสถานที่สำหรับทำความวิเวก ใหจิตและกายสงบตามสมควรแกฐานะ ไดไปพบวัดรางวัดหนึ่งเรียกวาวัดพังจิก

วัดรางนี้ความจริงเปนวัดเจาคณะจังหวัด แตตอ มาทางการไปสรางวัดใหมแทนวัดเกา วัดเกาก็เลยรางไป เจาคณะจังหวัดก็ไปอยูที่วดั ใหมที่
ตำบลพุมเรียง ไชยา วัดนัน้ ก็ท้งิ รกรางวางเปลา ไมมีพระสงฆอยู ทานก็ไปดูภูมิประเทศแลว เห็นเปนปารก มีหนองน้ำใหญ พออาศัยได ไมไกลจากหมูบ าน ก็
ตกลงวาจะตัง้ สำนักขึ้นที่นี่ ชื่อวา “สวนโมกขพลาราม” เพราะมีตนโมกหลายตน เปนไมใหญรมครึ้มสบายดี “โมกขพลาราม” หมายความวาอารามเปนกำลัง
แหงความหลุดพน

ทานก็อยูในที่นนั้ ทำรั้วปดกุญแจ ไขเวลาออกไปบิณฑบาต กลับมาแลวก็ใสกุญแจ ไมใหใครเขาไปยุง ทานทำงานอยางเดียว ศึกษาคนควา
อา น พระ ไตรปฎ ก แปลออกมาเปน ภาษาไท ย พิม พใ ห ค นอา น เป น เลม ๆ ออ กเป น หน ัง สือ รา ยตรีม าส ชื่อ ว า “ พุท ธ สา ส น า รา ยต รี
มาส”ออกเปนครั้งแรกตามหัวเมือง ที่กรุงเทพฯก็มีออกอยูแ ลว แตหวั เมืองไมมี ทานก็เลยทำออกหัวเมืองบาง ออกหนังสือเอง เขียนเอง พิมพเอง พิมพครั้งละ

...

๒ หนา แผนเดียว ทำดวยตนเอง ทำอยูอยางนั้น ชา ไมทันสมัย คุณนายแดง แตสจุ ิ จากพระประแดง เปนผูมั่งคั่ง ถามวาทำไมหนังสือพิมพจงึ ออกชา
ทำไมหนามันนอย ทานก็บอกวาเงินมันนอย เพราะไมมีเครื่องพิมพ ทานก็เลยซื้อเครื่องพิมพมาใหเครื่องหนึ่ง ไดใชมาจนกระทั่งทุกวันนี้

..

หนังสือทีอ่ อกชื่อ “พุทธสาสนา” ทานเขียนเองเปนสวนมาก เขียนจูงใจใหพระหนุมๆ ตืน่ ตัว รักงาน กาวหนา ปฏิบตั ิดีปฏิบัติชอบ แลวก็มพี ระ
เจริญรอยตาม
อาตมาเปนนักเรียนอยูหัวเมืองเวลานั้น ไดเห็นหนังสือเลมนี้ ก็เลยติดตอขอสมัครเปนสมาชิก ไมไดใชเงินมาก ปละ ๑๐ กวาบาทเทานั้นเอง
เปนสมาชิกมานาน มีขอ เขียนนาอาน ปลุกใจใหต่นื ตัว ใหวองไว ใหกา วหนา ใหลุกขึ้นทำหนาที่ ไมใชอยูน่งิ ๆ เฉยๆ ไมใชเปนพระกินแลวนอน เปดวิทยุฟง
เสียงดังเอ็ดตะโร ไมไดสนใจธรรมะ เปนการไมถูกตอง ทานเปลี่ยนนิสยั ของพระใหหันเขามาหาธรรมะ เผยแผธรรมะ พูดจริงทำจริงตลอดเวลา
ชั้นแรกก็ไมมีใครชวยเหลือ แตอาศัยความเอาใจใสของทานและครอบครัว โดยคุณแมเคลื่อน พานิช มารดาของทานไดมอบเงินใหจำนวนหนึ่ง
ทานก็ไปซื้อแทนพิมพมา แทนเล็กๆ พิมพทีละ ๒ หนา ใชเด็กเรียงพิมพ ทำมาอยางนั้น แลวคอยๆ ขยายงานเติบโตขึ้น ตอมาก็งานใหญ เปนคณะธรรมทาน
ไชยา มีคนรูจกั นอย ตอมามีคนรูจักมากขึ้น นามของทานเปลี่ยนไป เดิมทานชื่อ เงื่อม ฉายา อินทฺ ปฺโญ แตตอ มาทานเปลี่ยนเปน พุทธทาส อินฺทปฺโญ

“พุทธทาส” หมายความวาเปนทาสของพระพุทธเจา ตามคำบาลีวา

“พุทธฺ สฺสาหสฺมิ ทาโส ว พุทโฺ ธ เม สามิกิสสฺ โร”
“ธมฺมสฺสาหสฺมิ ทาโส ว ธมฺโม เม สามิกิสสฺ โร”
“สงฺฆสฺสาหสฺมิ ทาโส ว สงฺโฆ เม สามิกสิ ฺสโร”
ขาพเจาขออุทิศรางกายชีวติ เพื่อพระพุทธเจา เปนทาสของพระพุทธเจา เปนทาสพระธรรม เปนทาสพระอริยสงฆ ตัง้ ใจเด็ดเดี่ยววาจะตองทำ
งานใหสำเร็จ ไมเปลี่ยนทาง ไมเปลี่ยนแนว
ทำอยูอยางนั้นหลายป มีคนกรุงเทพฯ สนใจมาชวย ผูที่มาชวยเปนชุดแรก คือ ทานผูพพิ ากษา เชน พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ คุณสัญญา
ธรรมศักดิ์ พระยาภรตราชสุพิช และคนอื่นๆ ทานตองการอะไรเขาก็จดั หามาให เชนตองการหนังสือภาษาตางประเทศ เจาคุณลัดพลีฯ ก็สงมาให ทานได
แปลเปนภาษาไทย เชน แปลสูตรเวยหลางซึ่งเปนสูตรฝายมหายานออกเปนภาษาไทย ใหคนไดอา นไดศกึ ษา ทานศึกษาไมเฉพาะแตเถรวาท แตศึกษาของ
มหายานดวย ไมไดถือเขาถือเรา ทำงานอยางกวางขวาง เปนประโยชน ทุกวันเวลาอยูกบั งานแทๆ

..

ทานมีหลักการวา “ทำงานใหสนุก เปนสุขขณะทำงาน” ไมรับกิจนิมนตไปไหน ถาใครมานิมนตก็บอกวา พระที่อ่นื มีเยอะแยะ นิมนตไปเถอะ

..

ฉันมีงานที่ตองทำหลายอยาง ฉันจะตองทำงานชิ้นนี้ แลวก็ไมรับนิมนตไปไหน ตั้งหนาตัง้ ตาแปลหนังสือบาลีออกเปนภาษาไทยใหอา นงาย หนังสือบาลี
พระไตรปฎกทานไดรบั มาจากวัดเทพศิรินทราวาส ทานเปดจนช่ำชอง เปดทุกเลม อานอยางตั้งใจ วางไวท่มี ดื ก็หยิบถูก วาเลมไหนวาเรื่องอะไร หยิบมาอาน
แปลถอยคำที่ควรแปล ใหญาติโยมไดศกึ ษาทำความเขาใจ
ทานทำงานตัวเปนเกลียว ไมรจู กั เหนื่อย เพราะทานมอบชีวติ จิตใจถวายพระพุทธเจาไปแลว ไมเอาคืน ทำหนาที่อยางดีตลอดเวลา ตอมาก็มี
คนทางกรุงเทพฯไดไปชวยเหลือดวยปจจัย ๔ หลายอยางหลายประการ ก็เจริญกาวหนาขึ้นโดยลำดับ แตวา ความเจริญมันขึ้นอยูกบั ความแนวแนทางใจ
ของทาน ไมยอมถอยหลัง จะลำบากยากเข็ญอยางไรก็ตอ งทำใหสำเร็จตามที่ตองการ แลวก็ทำงานคนเดียว ไมมใี ครเปนผูชวยเหลือ

..

(

-

)

ตอมามีเพือ่ น คือ ทานบ ช เขมาภิรตั พระราชญาณกวี อดีตเจาคณะจังหวัดชุมพร พรอมดวยอาตมาซึง่ ไดจาริกไปประเทศอินเดีย กลับ
มาก็มาแวะที่น่นั ทานชวนใหอยูท่นี ่นั ชวนกันศึกษาธรรมะ ตอนเย็นๆ ก็มาฉันน้ำใบชุมเห็ด เอามาเผาไฟใหเหี่ยวๆ แลวก็ใสนำ้ ตาลลงไปคนละถวย ฉันกันคุย
กันในเรือ่ งธรรมะ ถกกันไปเถียงกันไป อะไรเขากัน ไดตกลงกัน อะไรเขากัน ไมไดกถ็ กเถียงกัน เปนชัว่ โมงๆ ทำอยางนี้ทกุ วัน ไดความรูความเขาใจในขอ
ธรรมะมากขึ้น
ขอเขียนของทานแตละเรื่อง เปนเครื่องจุดชนวนใหพระหนุมนอยตืน่ ตัว วองไว กาวหนา ลุกขึ้นทำงานเพื่อศาสนาอยางแทจริง อาตมากลาว
อยางตรงไปตรงมาวา กำลังใจที่ไดทำงานมาจนกระทั่งบัดนี้ไดมาจากหนังสือของทาน เพราะอานแลวเกิดกำลัง แลวก็อา นตอไป
ทานไมไดอานแตภาษาไทย อานภาษาฝรั่ง เปนสมาชิกของสมาคมมหาโพธิ ซึ่งเปนสมาคมเผยแผพุทธศาสนาใหแกประเทศอินเดียเผยแผไป
ทั่วโลก เขียนแปลออกมาเปนภาษาตางประเทศ คนไดอานไดศึกษา ทานถายทอดมาใหพวกเราไดอา นเรื่องที่นา สนใจหลายเรื่อง ของพวกมหายาน ทานก็
เอามาศึกษา ทำความเขาใจ ทานไมปดหูปดตาเฉพาะเรื่องเถรวาทเทานั้น แตทา นมีหตู ากวางไกล เรีย นทุก อยางใหเขาใจ สามารถจะเขา รวมพิธกี รรม
สนทนาธรรมกับคนเหลานั้นได

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
พระชาวตางประเทศ พอรูขา วก็มาหาทาน มาพัก มาสนทนาธรรมะกัน ไดความรูไ ดความเขาใจ ชวนใหทานเดินทางไปตางประเทศ แตทา น
บอกวายังไปไมไดเพราะเวลาไมพอ จึงตองทำงานใหประเทศไทยตอไปอีก ปลุกใจชาวไทยทั้งพระทั้งชาวบานใหต่นื ตัวใหวองไวใหกา วหนา ตามหลักการใน
ทางพุทธศาสนา แลวก็ทำมาไมมีการเปลี่ยนแปลง เปนงานที่ม่นั คงในชีวติ ทานตั้งใจทำอยางแทจริง จนมีพระมารวมงานหลายองคดวยกัน ไดชว ยกันทำงาน
เผยแผธรรมะแพรหลายออกไป

.. ..

แตพระในกรุงเทพฯไมรวู า ทานทำอะไร สมเด็จองคหนึ่งเคยถามอาตมาวา เออ พุทธทาสนีม่ ันทำอะไรวะ พอถามอยางนั้นอาตมานึกในใจวา

..

..

แยแลว เปนสังฆมนตรีปกครองยังไมรูวาลูกนองทำงานอะไร ก็เลยตอบวา ทานทำงานที่พระกรุงเทพฯทำไมได อะไรวะที่พระกรุงเทพฯทำไมได ทานแปล
ภาษาบาลีออกเปนภาษาไทย แปลอังกฤษออกเปนภาษาไทย ทำงายๆ ใหคนไดศกึ ษาไดทำความเขาใจ
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เออ มันมากรุงเทพฯทีไร ไมเห็นมาหาขาฯบางเลย จะตอบไปก็ไมเหมาะ ถาตอบก็จะตอบวา คนฉลาดกวาเขาไมมาหาคนที่โงกวาตัวหรอกครับ
ถามาก็ไมไดอะไร ทานเลยไมไปหา ถามากรุงเทพฯก็ไปหาพระ ๒ องค คือ สมเด็จพระวันรัต วัดมหาธาตุ กับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย วัดเทพศิรนิ ทร
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารยพอใจมาก อุตสาหเดินทางไปถึงสวนโมกข ไชยา ไปพักตั้ง ๒ วัน แนะนำพระสูตรที่ควรอาน ควรทำความศึกษาทำ
ความเขาใจ ถาไปพบกันทานก็ถามวา สูตรนี้อานแลวยัง ทานพุทธทาสตอบวาอานแลว เธอมีความคิดเห็นอยางไร ลองพูดใหฉนั ฟงหนอยเถอะ ทานก็พูดให
ฟง สมเด็จฟงแลวก็พอใจ บอกวาเธอคิดกาวหนา สงเสริมการศึกษาธรรมะอยางแพรหลาย ใหทำงานตอไปอยาหยุดยัง้ ชวยใหคนไดเขาใจพุทธศาสนามาก
ขึ้น
คำเทศนคำสอนของทานจึงแปลกหูแปลกตา เปนคำพูดที่ไมมใี ครพูดมากอน แตพดู ดวยคำที่นา ฟง เชน พูดถึงเรื่อง“อิทัปปจจยตา” คนฟงแลว
ก็สงสัย ตองเอาไปคิดไปตรอง ไปสนทนากัน โดยเฉพาะทานคึกฤทธิ์ ปราโมช เปนฝายคาน ไมเห็นดวยกับความคิดของทาน ทานบอกวาดีใจที่เขาเปนฝาย
คาน ทำใหคนสนใจมากขึ้น ดีแลว เขาชวยคัดชวยคาน เราจะไดพูดกันใหเขาเขาใจ ครั้งหนึ่งมีการโตกันที่สามัคยาจารยสมาคม คึกฤทธิ์วาแรง แตทานก็เฉย
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ใจเย็น ไมรอน ไมโตตอบดวยคำพูดที่แสดงกิเลส แตพูดดวยความสุภาพเรียบรอยเปนอันดี เรื่องก็จบลง เรียกวา“วิวาทะ” มีปรากฏอยูในหนังสือ
ทานมาเทศนท่กี รุงเทพฯหลายครั้ง ครั้งแรกก็เทศนเรื่องเกี่ยวกับหลักธรรมในพุทธศาสนา “วิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม” “ภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม”
หลายครั้งเปนหนังสือหลายเลม เปนเรื่องเปนราวคนอานแลวสนใจศึกษา คัดคานกันเปนการใหญ หาวาเปนมิจฉาทิฏฐิไปก็มี เห็นวาเปนสัมมาทิฏฐิก็มี ทาน
ไมวา อะไร ทานตั้งหนาทำงานของทานไปตามหนาที่ ใครจะพูดวาดีกช็ างเขา พูดวาชั่วก็ชา งเขา ไมไดเอามาเปนอารมณ แตกท็ ำหนาทีข่ องทานอยางถูกตอง
ตลอดเวลา

ทานไมเบื่อในการที่จะพูดธรรมะกับคนที่สนใจ คนบางคนมานั่งคุยธรรมะตัง้ แตหัวค่ำจนยันสวาง ไดปญญาไดความรูไดความเขาใจมากขึ้น
อันนี้เปนอุดมการณของทาน ทานไปไหนก็เอาธรรมะไปแจก สอนใหคนเขาใจ ใครเดินผิดก็ช้ที างถูก ใหเดินถูกทาง ใหเปนไปตามหลักคำสอนของพระพุทธเจา
สิ่งใดที่ยังไมเปดเผยก็เอามาเปดเผยใหคนไดอานไดศึกษาไดทำความเขาใจ
หนังสือทีท่ านพิมพไวแพรหลายเปนชุด“ธรรมโฆษณ” กองสูงทวมหัว ยังพิมพไมหมด จะตองพิมพตอไปในเวลาขางหนา คนขางหลังจะไดอา น
ไดศึกษา ทำใหแพรหลายขึ้น แตละเลมมีเรือ่ งสำคัญทัง้ นั้น ชาวเราทั้งหลายควรจะไดสนใจศึกษา ควรจะเอามาอานดวยความตั้งใจ ไมใชอา นเลนๆ แตอาน
เพื่อใหเกิดปญญา
ชาวไทยเราควรจะภูมิใจในผลงานของทานที่ไดใชเวลาตั้ง ๔๐ กวาป ทำการศึกษาคนควาสรางตำรับตำราไวมากมาย ตำราเหลานี้เปนสิ่งไม
ตาย แมตัวทานเองจะตาย แตตำราไมตาย ยังอยูตอไป สมเจตนาของทาน ขอใหพวกเราทั้งหลายไดเกิดความสนใจศึกษาปฏิบตั กิ นั เถิด จะไดรับประโยชน
เกินคาจากหนังสือเหลานั้น
ทานเจาคุณพุทธทาสไดรับเกียรติจากองคการยูเนสโก ใหเปนผูเจริญดวยวัยวุฒแิ ละคุณธรรม และยกยองวาเปนพระผูประเสริฐเลิศดวยความรู
ความสามารถ ใหการเผยแผธรรมะแกประชาชนตลอดมา เปนที่พอใจของบุคคลผูมีการศึกษา
พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ อดีตประธานศาลฎีกา ใหเกียรติแกทานพุทธทาสมาก เวลาไปไชยา ไปนั่งพับเพียบกับพื้น กราบคุณโยมเคลื่อน
มารดาของทานพุทธทาส แสดงความปลื้มปต ิออกมาใหปรากฏ โยมเคลื่อนบอกวา เจา คุณ อยา ทำอยา งนั้น ทานบอกวา “ผมนับ ถือ คุณ แม ผมมากราบ

...

คุณแม คุณแมมชี ีวติ ประเสริฐ ไดสรางลูกใหมาเปนพระที่ดขี องประเทศไทย ผมเคารพนับถือทานมาก มาไชยาทีไรก็สบายใจ” แลวก็นั่งสนทนากับโยม
เคลื่อนอยางเปนผูใหญ เหมือนกับเปนแมของทาน ทานไปรับประทานอาหารบานคุณธรรมทาส เรียกลูกหลานมานั่งพรอมหนา เจาคุณลัดพลีก็อบรมบม
นิสยั วา “ใหชวยกันรักษาความดีของทานพุทธทาสไว สกุล“พานิช”เปนสกุลใหญทมี่ ีคนดีมาเกิดไดทำประโยชนแกประเทศชาติและพระศาสนา พวกเธอทุก
คนเปนหลานๆ ของทานพุทธทาส ใหชว ยกันรักษาความดีไวอยาใหสูญหาย” สกุล“พานิช”จึงเปนคนดีกันทั้งนั้น ไมเสียหาย ทานเลื่อมใสมาก
งานที่ทานพุทธทาสทำเปนประโยชนแกพระศาสนามาก ทานกลาพูดกลาแสดงในเรื่องที่เปนสัจธรรมเปนความจริง อะไรไมถูกไมชอบไมควร
ทานไมสง เสริม สงเสริมแตสงิ่ ถูกตอง ฟนฟูพทุ ธศาสนาใหคนเขาใจ ใหเปนชาวพุทธอยางถูกตองแทจริง ไมใชชาวพุทธที่ถอื ศาสนาแบบไสยศาสตร ทานตอสู
กับเรื่องเหลานี้มาก แลวก็สงเสริมใหมีความกาวหนาในการศึกษาเลาเรียน จัดหาเรื่องใหคนไดอานไดศึกษามากมายกายกอง
ทานใชเวลาในชีวิตสวนมากไปในทางคนควาศึกษาพระไตรปฎก แลวหยิบยกมาเปดเผยใหคนไดรไู ดเขาใจ อะไรควรเปดเผยทานก็เปดเผย
อะไรทีไ่ มใชก็บอกวานี่ไมใชคำสอนของพุทธศาสนา เรียนไปก็เสียเวลาเปลา ไมไดประโยชนอะไร ไมควรทำอยางนั้น ควรทำตามคำสอนของพระพุทธเจา
ถาเรารักพระพุทธเจา รักธรรมะของพระพุทธเจา ชวยกันสรางธรรมะใหเจริญ ขึ้น ประเทศไทยจะกาวหนา อยางแทจริง เพราะคนไทยทุก คน
ปฏิบัติตนตามแนวทางของพุทธศาสนาที่ทา นไดคนความาแสดง เดี๋ยวนี้มันไมเจริญ จิตใจคนยังตกต่ำ เห็นแกตัว เห็นแกได ไมเห็นแกประโยชนสว นรวม ทำ
อะไรเพื่อจะเอา ไมใชทำเพื่อจะให ผิดหลักการของพุทธศาสนา ทานประกาศเรื่องนี้บอยๆ
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ทานพุทธทาสเวลาเจ็บหนัก อาตมาไปเยี่ย ม ทา นบอกวา “นองทา น อยาลืมนะ สอนคนใหเปนคนไมเห็นแกตัว ใหท ำลายตัว ตนใหหมด
เพราะการถือตัวถือตนเปนภัยรายของสังคม เปนภัยรายของโลก” ทานย้ำแลวย้ำอีก ไปทีไรก็บอกวา อยาลืมนะ เทศนสอนคนใหไมเห็นแกตัว ใหทำลาย
อัตตาตัวตนเสียตามหลักพุทธศาสนา” อาตมาก็รับไว แลวก็ทำตามคำแนะนำของทานตลอดมา
ทานเขียนบทเพลงวา“พุทธทาสไมตาย” แมรางกายจะสลายไป ถาเรานึกถึงทานก็ชวยกันตออายุพุทธทาสใหยืนยาวตอไป ดวยการตั้งใจศึกษา

ตั้งใจปฏิบตั ิ ชวยกันประกาศธรรมะชั้นสูงสุดใหคนไดเกิดปญญา เกิดความรูความเขาใจ เลิกนับถือสิ่งเหลวไหลแบบไสยศาสตร
ในวันครบ ๑๐๐ ป ของทานพุทธทาส ขอใหทุกคนทั้งบรรพชิตและคฤหัสถนงั่ สงบใจ พิจารณาตัวเองวา เราเปนชาวพุทธขนาดไหน มีความเชื่อ
อยางไร มีความคิดอยางไร มีการกระทำอยางไร แลวก็ปรับปรุงตัวเองใหเจริญตามแนวทางที่พระผูมพี ระภาคเจาไดสอนไว เปนการสืบตอวิญญาณของทาน
พุทธทาสไมใหดบั หาย สมกับเพลงที่รองวา“พุทธทาสไมตาย” ชวยกันทำเรื่องนี้ใหแพรหลายกวางขวางยิ่งขึ้น จะเปนมหากุศลแกประเทศไทย และแกโลก
ตลอดไป

สืบสานปณิธานพุทธทาส

(

)

พระภาวนาโพธิคุณ โพธิ์ จนฺทสโร

การทีค่ ณะอนุกรรมการฝายหนังสืออนุสรณ ๑๐๐ ป ชาตกาล พุทธทาส ไดมหี นังสือมาขอรองใหขาพเจาชวยเขียนบทความเกีย่ วกับทานอาจารยพทุ ธ

,

.

,
ความหวังดีตอ ทานอาจารยพุทธทาสและใหเกียรติขา พเจาเปนอยางยิ่ง. ดังนั้น ขาพเจาจะพยายามเขียนตามความรูสึก, ผิดพลาดประการใด ตองขออภัยทานผู
อานไว ณ ทีน่ ้ดี วย.
ขาพเจาเองเปนชาวเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี กอนที่จะมาอยูสวนโมกข ขาพเจาบวชเปนพระมาแลว ๑๑ พรรษา. ครั้งแรกตั้งใจจะมาอยูสวน
โมกขเพื่อชวยงานทานอาจารยพุทธทาสเพีย งสามเดือนก็จะกลับ. ขาพเจามาสวนโมกขในป พ.ศ. ๒๕๐๖ เปนปท่ที านอาจารยพทุ ธทาส ไดทำการกอสรา งโรง
มโหรสพทางวิญญาณ และปนเรื่องพุทธประวัติจากหินสลักที่ตนแบบอยูในประเทศอินเดีย ซึ่งหินสลักชุดนี้ไมมรี ปู พระพุทธเจา ใชสัญลักษณแทน. เชนประสูติใช
สัญลักษณดอกบัว, ตรัสรูใชตน โพธิ์, แสดงปฐมธรรมเทศนาใชธรรมจักร และปรินพิ พานใชสถูปแทน. หินสลักชุดนี้ มีอยู ๓ ยุคดวยกัน คือยุคภารหุต ยุคสาญจี
และยุคอมราวดี. เมื่อขาพเจาไดมาอยูที่สวนโมกข เริ่มแรกขาพเจาไดมาเรียนเรื่องการปนรูปกอน โดยหัดปนรูปที่ไมยาก แตทำไดไมนานทานอาจารยไดเรียกใหไป
ทำงานอยางอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ก็คือเรื่องตอนรับแขกที่มาสวนโมกข. งานปนของขาพเจาก็ไมประสบความสำเร็จ ขาพเจาหัดทำไดเพียงภาพสองภาพเทานั้น.
ทานผูอานอาจสงสัยวา ปนภาพพุทธประวัตนิ ั้นทำอยางไร? เพื่อทานจะไดเขาใจ ขาพเจาตองขอใหทานเสียเวลานิดหนอย. การปนพุทธประวัติหนิ
สลักนี้ ทานอาจารยพุทธทาสทานไดไปอินเดีย เมื่อประมาณป พ.ศ. ๒๔๙๙ ทานไดไปอยูที่อนิ เดียประมาณ ๓ เดือน ทานไดถา ยภาพสถานที่สำคัญทางพระพุทธ
ศาสนา เชนสถานที่ประสูติ ตรัสรู แสดงธรรมจักร และปรินพิ พานของพระพุทธเจา เปนตน, กลับมาพรอมหนังสือมากมาย เกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธศาสนาใน
ยุคตางๆ. ทานเห็นวาชาวพุทธในเมืองไทยควรจะไดเรียนรูความเปนมาของพระพุทธศาสนาที่ไดเริ่มขึ้นที่ประเทศอินเดียกอน โดยเฉพาะในยุคที่ยังไมมกี ารทำรูป
พระพุทธเจา. วิธีทำที่สวนโมกข พระตองฝกหัดกันนานพอสมควรจึงสามารถทำได, โดยตองวาดภาพขยายใหใหญตามที่ตอ งการจากภาพถาย แลวนำภาพที่วาด
ทาสนั้น ขาพเจาขอขอบพระคุณและอนุโมทนาเปนอยางยิ่ง ความจริง การเขียนบทความในทำนองนี้ ไมเคยทำมากอน แตครั้งนีเ้ ปนเรื่องทีค่ ณะอนุกรรมการมี

ใหมนี้วางบนดินเหนียวที่เตรียมไวอยางดี ในกรอบที่มไี มเปนขอบ แลวใชเหล็กแหลมแทงกระดาษใหทะลุตามรูปภาพที่เขียน ใหมรี อยบนดินเหนียวเหมือนกับภาพ

.

แลวปนโดยดูรปู ถายจากของจริงเปนหลัก เมื่อปนเสร็จเรียบรอยก็ใชซเี มนตผสมหินทรายเทบนดินเหนียว เมื่อเอาดินเหนียวออกก็จะเปนแบบหงาย แลวใชนำ้ มัน
ผสมสบูทาใหทั่ว แลวใชซีเมนตผสมหินทรายเทลงในแบบ ปลอยทิ้งไวจนซีเมนตแข็งแลวแกะออกมาก็ไดภาพพุทธประวัตติ ามที่ตองการ เรียกวาพุทธประวัตปิ นู ปน

,
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ซึ่งทานอาจารยพุทธทาสทำมาติดรอบๆ โรงมโหรสพทางวิญญาณ ใชเวลาทำถึง ๑๐ ป หาดูท่อี ื่นไมได

,

เมื่อขาพเจาไดมาอยูท่สี วนโมกขแลว ก็เพลิดเพลินอยูกบั งานที่ทานอาจารยมอบหมายใหท ำ ขาพเจาก็ไดมโี อกาสเรียนรูหลายอยาง โดยเฉพาะที่
สำคัญที่สุดก็คือการไดยินไดฟงการสอนการอบรมคณะบุคคลตางๆ ของทานอาจารย เปนเหตุใหขาพเจาไดรบั ความรูและพอใจที่จะอยูที่สวนโมกขติดตอกัน มา

;

.

ตั้งแตบดั นัน้ จนถึงบัดนี้ เปนเวลา ๔๒ ปแลว โดยไมไดกลับไปจำพรรษาที่เกาะสมุย ทั้งนี้ก็เพราะขาพเจาไดรบั ประโยชนจากการอยูที่สวนโมกขนั่นเอง

.

สวนโมกขเปนศูนยรวมคณะบุคคลตางๆ ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถที่เขามาศึกษาปฏิบัติธรรม ทำใหเราไดรจู กั กัน ทำใหเรามีมติ รสหายมากขึ้น สวน

.

โมกขมสี ปั ปายะมากมาย ไมวาสถานที่ บุคคล โดยเฉพาะธรรมะทีท่ านอาจารยพทุ ธทาสนำมาสอน ทำใหเรามีความรูที่ถูกตอง ไมงมงาย ทานอาจารยพุทธทาสได
นำคำสอนของพระพุทธเจาที่มอี ยูในพระไตรปฎกมาอธิบายใหเขาใจงาย ธรรมที่ยากที่ลึก เชน เรือ่ งปฏิจจสมุปบาท สุญญตา ตถาตา อตัมมยตา เรือ่ งนิพพาน ซึ่ง

.

เปนหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาใหผฟู งเขาใจไดงาย
ธรรมะที่ท า นอาจารยน ำมาสอนมีอ ยูส องระดับ คือ ระดับ ศีล ธรรมหรือ โลกิย ธรรม ระดับ นี้ท า นก็ส อนไวม าก เชน หัว ขอ วา “ศีล ธรรมไมก ลับ มา

, “ศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลก” เปนตน. หัวขอนี้ทา นเตรียมจะบรรยายในวันคลายวันเกิดของทาน คือวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๖
บังเอิญทานอาพาธเสียกอน เลยไมไดบรรยาย. อยางไรก็ดี ธรรมะระดับปรมัตถหรือโลกุตตระ ทานนำมาสอนมากกวาหลายทานทีเ่ คยทำมา จึงเกิดหนังสือธรรมะ
ระดับปรมัตถหลายเลม.
โลกาวินาศ”

ขาพเจาสังเกตเห็นวา ทานอาจารยพุทธทาส เปนพระที่ทำอะไร ทานทำจริง ทานพูดเตือนพระภิกษุ สามเณร ที่เขามาบวชอยูบอยๆ วา “ตองบวชจริง

.

เรียนจริง ปฏิบัตจิ ริง ไดผลจริง สอนผูอื่นจริง”

.

ทานอาจารยพทุ ธทาสมีโชคดีที่ไดเกิดมาในครอบครัวที่มีสมั มาทิฎฐิ บิดามารดาไดอบรมใหเปนคนมีความกตัญูกตเวทีสงู ยิ่งกวานั้นยังไดนำทาน

,

ไปฝากวัดเพื่อเปนเด็กวัดไมนอ ยกวา ๒ ป จึงนำออกมาเขาโรงเรียนที่สอนถึงมัธยมสามในสมัยนั้น ทำใหทา นมีความรูพ ้นื ฐาน ที่จะพัฒนาตอใหกา วยิ่งขึ้นไป โดย

.

เฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งตอมาทานอาจารยสามารถแปลหนังสือของเวยหลาง ฮวงโป ออกมาเปนภาษาไทย ซึ่งมีการพิมพติดตอกันหลายครั้ง
ความรูภาษาไทยของทานดีเยี่ยม เพราะความรูภาษาไทยดีนี้เอง ทำใหหนังสือที่ทานแปลอานเขาใจงาย ไมวาแปลบาลีมาเปนภาษาไทย เชนหนังสือ

,

,

ชุดที่รวบรวมจากพระไตรปฎก ที่ทา นเรีย กวา “ชุดจากพระโอษฐ” มีขุมทรัพยจากพระโอษฐ ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ พุท ธประวัติจากพระโอษฐ และ

.

.

อริยสัจจากพระโอษฐ แมหนังสือสวดมนตแปลก็เชนกัน ทานแปลออกมา ผูนำไปสวดก็สวดงาย ผูฟงก็ไดรบั ประโยชน เพราะทานใชภาษาที่ไพเราะนั่นเอง ทาน

,

.

เคยเตือนขาพเจา วา จะเรียนภาษาอื่น ไมวาภาษาบาลี ภาษาอังกฤษ ตองเรียนภาษาไทยใหดีเสียกอน หนังสือสวดมนตแปล ฉบับธรรมทานมูลนิธิ ซึ่งทาน
อาจารยพุทธทาสแปล พิมพแลวพิมพอีกเปนสิบๆ ครั้ง คิดเปนจำนวนนับลานเลม

.
,

ทานอาจารยพทุ ธทาสเปนนักคิด นักคนควา นักปฏิบัติ นักเผยแพรธรรมะ หนังสือตำราจำนวนมากมายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษา

,

.

อังกฤษมีทกุ ประเภท มีเอ็นไซโคลปเดีย และวารสารตางๆ แตอยางไรก็ดีทานอาจารยไมยึดติดตำรา ทานอานทานวิเคราะหเอาแตสิ่งที่เปนประโยชนมาประยุกตใช

.

,

.

เพื่อสอนคนใหเขาใจธรรมะเพื่อดับทุกขนั่นเอง ธรรมะที่ทา นสอน ทานจะเนนในเรื่องใหเขาใจวา อะไรเปนทุกข อะไรเปนความดับทุกข เรื่องนี้เนนมาก
ทานอาจารยพทุ ธทาสทานไมเพียงแตกฉานในปริยัติอยางเดียว ทานยังทำไดดวย คือปฏิบตั ิจริง ไดผลจริง

.
,

ทานอาจารยพทุ ธทาสเปนคนมีสติปญญา สุขุมรอบคอบ ไมเชื่อคนงาย เพราะทานยึดหลักกาลามสูตร หลักลักษณะตัดสินธรรมวินัยเปนหลักปฏิบัติ

.

,

.

ทานไดยินไดฟง มา ตองเอามาพิจารณาดูเสียกอน ทานอาจารยพทุ ธทาสเปนนักฟงที่ดี ไมใชดีแตพูด ผูอื่นพูดไมตงั้ ใจฟง ทานเคยพูดวา ถาเราไมฟง ผูอ ื่นพูด เรา

,

.

จะไมรูวาเขาพูดอะไร เขาพูดผิดหรือพูดถูก ถาเขาพูดดีมีประโยชน เราก็นำมาใชได

.

ทา นอาจารยพ ุท ธทาสทา นมีแ นวทางของทา น ถา ทา นเห็น วา ไมมีป ระโยชนท า นจะไมท ำ ทา นชอบเปน อยูต ามธรรมชาติ เชน ใชท อ นไมเ ปน

.

.

หมอนเปนตน ทานพยายามเปนอยูใหคลายกับพระพุทธเจาที่ทรงเคยเปนอยู ทานพูดเตือนคนที่มาปฏิบตั ธิ รรมที่สวนโมกขวา พระพุทธเจาประสูติกลางดิน ตรัสรู

.

กลางดิน สอนสาวกกลางดิน ปรินพิ พานก็บนพื้นดินใตตนสาละ ทานเคยพูดวา ถาเราตองการเขาใจธรรมะของทานผูใด เราตองพยายามเปนอยูใหเหมือนทานผูน ้นั

;

.

เปนอยู ถาเราตองการเขาใจธรรมะของพระพุทธเจา เราตองพยายามเปนอยูใหคลายกับพระพุทธเจาเคยทรงเปนอยู

,

ทานอาจารยพทุ ธทาสทานเปนคนมีโชคดีที่ทา นมีกลั ยาณมิตรมาก สหายธรรมมาก ทานเคยพูดวาสวนโมกขสรางสำเร็จเพราะญาติธรรม สหายธรรม
นั่นเอง

.
;

ทานอาจารยพทุ ธทาสมีปญญา มีจิตเมตตา ไมคบั แคบ ทานจึงพยายามที่จะทำความเขาใจระหวางคนที่นบั ถือศาสนาตางกัน ดังตัวอยางเรื่องพุทธ

.

ธรรม–คริสตธรรม ที่ฝา ยคริสตเขานิมนตไปพูด ทานพยายามอานพระคัมภีรไบเบิลอยางทั่วถึงแลวนำไปพูด ในแงมมุ ที่เขาใจกันได ทานพูดวาการเปรียบคำสอน
ทางศาสนา มีอยางอยู ๒ อยาง

:–

.
,
.
๒. เปรียบเทียบเพื่อใหเขาใจอยูรว มกันชวยเหลือกันได.
๑ เปรียบเทียบเพื่อใหแตกแยก ของเราดีกวาของเขา
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ทานอาจารยพทุ ธทาสจะใชแนวที่สองในการทำความเขาใจระหวางศาสนา เชนทานนำเอาคำสอนในคัมภีรไ บเบิล เรื่องอาดัมกับอีฟกินผลไมท่ที ำใหรู

;

.

ดีรชู วั่ จนทำใหเกิดปญหา เชนเดียวกับพุทธศาสนา สอนไมใหยดึ มั่นถือมั่นในสิง่ ทั้งปวง ทั้งดีทั้งชั่ว ทานเคยนำเอาคำพูดของคนปกษใตท่เี ขาพูดไววา ทั้งชั่วทั้งดี

.

.

อัปรียเหมือนกัน อัปรีย คือไมนารัก

การทีท่ า นอาจารยพทุ ธทาสทานสามารถทำไดอยางนี้ ก็เพราะมีเหตุปจจัยหลายอยางสนับสนุนทานใหเจริญกาวหนา ไมวาสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติ

,

,

.

ครอบครัวคือบิดามารดา ญาติมิตร โดยเฉพาะอยางยิ่งการที่ทานไดเขามาบวชในพระพุทธศาสนา ทานไดศึกษาธรรมวินัยของพระพุทธเจา เนื่องจากที่ทา นมีนสิ ัย

;

เปนคนทำจริง เมื่อบวชเขามาแลวก็ตั้งใจเรียนจริง รูจริง และปฏิบัติจริง ไดผลจริง ทานจึงตั้งใจสอนผูอื่นจริง จึงเกิดผลงานเปนตำรับตำรามากมายมอบไวเปน

.

;

มรดกธรรมแกคนรุนหลัง เพราะทานศึกษารูวา หัวใจพุทธศาสนาคือเรื่องทุกข เรื่องดับทุกข เรื่องไมยึดมั่นถือมั่น จึงเปนเรื่องงายที่ทา นจะทำความเขาใจกับคนที่

.

.

นับถือศาสนาตางกันใหอยูร วมกันไดโดยไมมีปญ
 หา เรื่องวัตถุนิยมก็เชนกัน ทานไมนยิ มวัตถุเพราะทานเห็นวา ถาไปหลงมันจะมีโทษมาก ทานจึงพยายามใหคน

,

.

เขาใจวา ทุกอยางมันมีทั้ง อัสสาทะ คือรสอรอย อาทีนวะ –โทษอันตรายของมัน และ นิสสรณะ คือวิธที ่เี กี่ยวของกับวัตถุโดยไมมโี ทษ ความจริงทานอาจารยพทุ ธ
ทาสไมไดรงั เกียจวัตถุ จนกระทั่งไมยอมใชมนั แตทานนำวัตถุมาทำประโยชนมาใชเพื่อสงเสริมการปฏิบตั ิธรรม การเผยแผธรรม เชนเครือ่ งพิมพดีด เครื่องฉายสไลด

.

,

.

เครื่องฉายหนัง เปนตน แตทานไมบชู ามัน ใชมนั ใหคุมคา ถาอะไรยังใชไดกต็ อ งใชมันไปจนใชไมได เพราะทานเขาใจเรื่องนิสสรณะที่เกี่ยวกับวัตถุ

,

สรุปแลวการดำเนินชีวิตของทานอาจารยพุทธทาส ทานไมมคี วามผิดพลาด มีแตความถูกตองมาตลอด ตั้งแตวัยเด็ก วัยหนุม โดยเฉพาะเมื่อไดเขา

.

มาบวชในพระพุทธศาสนา ไดศึกษาธรรมวินยั ของพระพุทธเจาจนเปนที่พอใจ แลวก็ประกาศอุทศิ ตนรับใชพระพุทธเจา เรียกตัวเองวา “พุทธทาส” ทานตั้งใจทำงาน

.

เพื่อพระพุทธศาสนา โดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนือ่ ย บางครั้งทำงานถึงวันละ ๑๘ ชัว่ โมง ทานยึดหลักวา ทำอะไรตองถูกตอง ทานเนนสอนเรื่อง สัมมัตตะ –ความ
ถูกตอง ๑๐ ประการอยูเสมอคือ

:–

.
๒. สัมมาสังกัปปะ –ความดำริถูกตอง
๓. สัมมาวาจา –พูดจาถูกตอง
๔. สัมมากัมมันตะ –ทำการงานถูกตอง

๑ สัมมาทิฏฐิ –ความเห็นถูกตอง

.
๖. สัมมาวายามะ –ความพากเพียรถูกตอง
๗. สัมมาสติ –ความระลึกถูกตอง
๘. สัมมาสมาธิ –ความตั้งใจมั่นถูกตอง
๙. สัมมาญาณ –ความรูถูกตอง
๑๐. สัมมาวิมตุ ติ –ความหลุดพนถูกตอง

๕ สัมมาอาชีวะ –เลี้ยงชีพถูกตอง

.

และสุดทายที่ทา นเตือนอยูเสมอ ชีวิตเย็น เปนประโยชน เปนเปาหมายของการดำเนินงาน ดังนั้นในวโรกาสทีท่ า นอาจารยพทุ ธทาส มีชาตกาลครบ

..

,

๑๐๐ ป ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ ศ ๒๕๔๙ นี้ ประกอบกับองคการยูเนสโกยกยองทาน ขอใหพวกเราที่เคารพนับถือทาน จงไดพยายามนำคำสอนของทานมา
ประพฤติปฏิบัติ เพื่อเปนประโยชนตนและประโยชนผูอื่น คือตัวเองก็มแี ตความสงบเย็น และบำเพ็ญประโยชนเพื่อผูอื่น คือชักชวนกันใหเขาใจหัวใจศาสนาของตน

.

,

.

ทำความเขาใจกันระหวางผูท่นี บั ถือศาสนา และพยายามไมหลงติดในวัตถุนิยมดวยกัน จงทุกๆ คนเทอญ
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พุทธทาสภิกขุกับการสรางสรรคสันติภาพโลก

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

บทนำ
ทานพุทธทาสตั้งปณิธานแหงชีวิตไว ๓ ประการ กลาวคือ

.
๒.ทำความเขาใจอันดีระหวางศาสนา
๓.ถอนตนออกมาเสียจากวัตถุนิยม

๑ ใหทุกคนเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตน

ในบทความนี้จะกลาวถึงเฉพาะปณิธานขอแรก คือ การเขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตน และจำกัดใหชัดลงไปอีกวา “หัวใจแหงศาสนาของตน” ในที่นี้
หมายถึง “หัวใจแหงพุทธศาสนา”
หากเราจะลองแบงพุทธศาสนาออกเปนระดับชั้นกวางๆ ก็จะสามารถแบงไดเปน ๕ ระดับดวยกัน คือ

(๑) พุทธศาสนาระดับชาวบาน คือ เกิดมาก็เปนชาวพุทธตามทะเบียนสำมะโนประชากร มีความสัมพันธกบั พุทธศาสนาแคเพียงเขาวัด ทำบุญ ตาม
ประเพณี หรือตามโอกาสอันตนเห็นควร เชน ฝนรายแวะไปทำสังฆทาน สะเดาะเคราะหยามรูสึกวาชีวติ ไมราบรื่น ปดรังควานเมือ่ เจ็บไขไดปวยเรื้อรัง หรืออุทศิ สวน
กุศลใหบรรพบุรษุ ที่ลวงลับ ไมหวังอะไรจากพุทธศาสนาหรือจากพระและวัดมากไปกวานี้

()

๒ พุทธศาสนาระดับวัฒนธรรม คือ ถึงวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็เขาวัด ทำบุญไปตามประเพณี เชน วันขึ้นปใหม วันเขาพรรษา ออกพรรษา วัน
มาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา หรือทำบุญในงานทอดผาปา ทอดกฐิน ขนทรายเขาวัดในวันสงกรานต ฯลฯ สำหรับคนกลุมนี้พุทธศาสนาเปนเหมือนจุดนัดพบ
กับวงศาคณาญาติ มิตรสหาย หรือโอกาสในการไดเที่ยวงานวัดเพื่อความบันเทิงเริงใจและสรางบุญกุศลใหญเปนรายป พุทธศาสนาระดับวัฒนธรรมจะมีความ
หมายมากสำหรับคนไทยในตางจังหวัด ดังเราจะพบวาเมื่อถึงเทศกาลเขาพรรษา ออกพรรษา ทอดผาปา ทอดกฐิน และเทศกาลสงกรานต คนตางจังหวัดในกรุงเทพฯ
สวนใหญจะกลับไปทำบุญตางจังหวัดจนกรุงเทพฯ ดูเงียบเหงาไปโดยปริยาย

(๓) พุทธศาสนาระดับรัฐ /ราชการ คือ พุทธศาสนาที่ถูกรัฐ /ราชการใชเปนเครื่องมืออยางหนึ่งในการสรางชาติ สรางความเปนปกแผนมั่นคงทางสังคม
หรือใชเปนเครื่องมือในการบริหารราชการแผนดิน เชน พุทธศาสนาที่ถูกหยิบยืมมาใชเพื่อรองรับความชอบธรรมของระบอบพระมหากษัตริย (สมมุตเิ ทพ/ธรรม
ราชา) หรือพุทธศาสนาที่ถูกนำมาอธิบายเพื่อใหเกิดความเปนปกแผนของคนในชาติ (ชาตินยิ ม เชน พระเจาตากสินอางวา “ถวายแผนดินเปนพุทธบูชา” รัชกาลที่ ๑
ตั้งพระราชปณิธานวา “ตั้งใจจะอุปถัม ภก ยอยกพุทธศาสนา ปองกัน ขอบขัณฑสีมา รัก ษาประชาชนแลมนตรี” และ /หรือ ใชเปน อุดมการณข องประเทศ เชน
ประเทศไทยประกอบดวยสามสถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหาษัตริย พระสงฆท่อี ยูในพุทธศาสนาระดับรัฐ/ราชการ จะถูกรัฐครอบงำ (ในความหมายวา
ถวายความอุปถัมภ) ผานระบบการแตงตั้งสมณศักดิ์ และการถวายนิตยภัตร (เงินสนับสนุนกิจการของพระศาสนา) เปนตน พระสงฆท่อี ยูในพุทธศาสนาระดับรัฐ
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นี้จึงถูกใชเปนเครือ่ งมือของรัฐ ไมมคี วามเปนตัวของตัวเอง ขาดความสงางามทั้งทางจิตวิญญาณ ปญญา และไมมีพลังทางจริยธรรม ตกเปนผูตามมากกวาเปนผูนำ

(๔) พุทธศาสนาระดับปญญาชน/นักวิชาการ คือ พุทธศาสนาสำหรับชนชั้นนำที่ไดรับการศึกษามาเปนอยางดี ไมเนนพิธรี ตี อง ไมเนนการสวดมนต
หรือรูปแบบภายนอก แตเนน “ความเปนเหตุเปนผล” ที่สามารถนำมาปรับใชในชีวิตไดจริง แกปญ
 หาสังคมได เปนทางออกสำหรับคำถามของยุคสมัยได (เชน
เศรษฐศาสตรเชิงพุทธ,ประชาธิปไตยแบบพุทธ,นิเวศวิทยาแนวพุทธ ฯลฯ) พุทธศาสนาระดับนี้มชี ีวติ ชีวาอยูใ นมหาวิทยาลัย ในหมูผูมกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี

ขึ้นไป ถึงกลุมนักคิด นักเขียน และปญญาชนอิสระ

()

๕ พุทธศาสนาระดับอารยชน คือ พุทธศาสนาที่มงุ ตรงไปยังการ “ดับทุกข” ทางใจผานกระบวนการปฏิบตั ิวิปสสนากรรมฐาน ทั้งสมถกรรมฐานและ
วิปสสนากรรมฐาน พุทธศาสนาระดับนี้ตอบสนองคนกลุมเล็กๆ ที่เบื่อหนายในโลกและชีวิตหรือตอบสนองตอปญญาชนทีม่ องเห็นความไรแกนสารของชีวติ เชิงวัตถุ
นิยม จึงกาวขามพุทธศาสนาทุกรูปแบบขางตน มาหาพุทธศาสนาระดับสัจนิยมหรือจิตนิยม ดวยการมุง มั่นปฏิบตั ิทางจิตจนคนพบความสุขทางใจไดในที่สดุ ซึ่งนา
สังเกตวา ในยุคโลกาภิวตั นนี้ มีผใู หความสนใจพุทธศาสนาในระดับนีม้ ากยิ่งขึ้นทุกทีท้งั ในเมืองไทยและในตางประเทศ

()

ทานพุทธทาสภิกขุเพียรศึกษา ปฏิบตั ิ และเผยแผพระพุทธศาสนาสองระดับ คือ พุทธศาสนาระดับที่ ๔ ดวยการสรางผลงานทางปญญาชิน้ เยี่ยม
เอาไวจำนวนมากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งก็ผลงานชุดธรรมโฆษณ ซึ่งสามารถใชเปน “คูมอื ศึกษาพุทธศาสนา” และตอบปญหาชีวติ สังคม และโลกไดอยางครอบ

()

คลุมทุกแงทุกมุม และพุทธศาสนาระดับที่ ๕ คือ การเจาะลึกลงไปที่โลกุตรธรรมโดยตรง ดวยการอุทิศทั้งชีวติ ของทานเองลงศึกษาคนควาทดลอง “ตามรอยพระ
อรหันต” จนตัวของทานเองไดรบั ผลแหงการปฏิบัตติ ามแนวอริยอัษฎางคิกมรรคจนสามารถเปนประจักษพยานแหงความเปนผูรู ผูตื่น ผูเบิกบาน ไดอยางแทจริง

อาจารยพิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , ระหวางที่เขียนบทความนี้ ผูเ ขียนอยูระหวางการปฏิบตั ิศาสนกิจของพระธรรมทูตอยู ณ
เมืองนิวยอรค ชิคาโก และบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น จึงไมไดลงรายการสำหรับอางอิงไวทายขอความที่อา งถึง

อัจฉริยลักษณของทานพุทธทาส ที่เอื้อตอการสรางสรรคสันติภาพ

(

ตลอดชีวิตทานพุทธทาสพยายามแสวงหาวิธีการทุกอยางที่จะนำพาชาวพุทธใหเขาถึงแกนพุทธธรรมที่เรียกวา “นิพพาน” หรือ “สันติภาพ” สันติภาพ

:

)

เปนไวพจนของนิพพาน เชน พุทธพจนที่วา นตถิ สนติ ปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกวาความสงบไมมี โดยทานไดสรางเครื่องมือตางๆ ขึ้นมาเปนกลไกในการทำงานสำคัญ
นั้นดังตอไปนี้

(๑) การศึกษาพุทธศาสนาดวยทาทีอยางอริยวิทยาศาสตร
(๒) ภาษาคนภาษาธรรม
(๓) สวนโมกขพลาราม
(๔) การอยูเ หนือนิกาย
(๕) การมีความกลาหาญทางจริยธรรม
การศึกษาพุทธศาสนาดวยทาทีอยางอริยวิทยาศาสตร
การศึกษาพุท ธศาสนาดวยทาทีอยางวิทยาศาสตรของทา นพุท ธทาสวางอยูบนพื้นฐานเรื่อง “กาลามสูตร” ที่พระพุทธเจาทรงสอนใหมที า ทีใ นการ
ปฏิสัมพันธ ตอสิ่งตางๆ ดวยการใชปญ
 ญาอยางถึงที่สุดเสียกอนแลวจึงเชื่อ ในขณะที่คนสวนใหญมกั นิยมใช “ความเชื่อ” นำ “ปญญา” หรือใช “ปญญา” โดยขาด
“สติ” กลาวอีกนัยหนึง่ วา ทาทีแบบอริยวิทยาศาสตร ก็คือ การปฏิสัมพันธตอทุกสิ่งดวยการใช “สติ” คูเคียงกับ “ปญญา” อยางลงตัวนัน่ เอง
เมื่อทานพุทธทาสนำเอาทาทีแบบกาลามสูตรมาใชในการศึกษาธรรมะหรือศึกษาพุทธศาสนา ทานพบวา มี “สวนเกิน” บางอยางแทรกปนอยูในระบบ
ความคิดระบบความเชื่อแบบพุทธมากมายที่ควรตัดทิ้ง ดังทานถึงกับกลาวไววา เนื้อหาบางสวนของพระไตรปฎกนั้นควรตัดทิ้ง และทาทีแบบอริยวิทยาศาสตรของ
ทานพุทธทาสที่เห็นชัดที่สดุ ก็คอื การที่ทา นกลาคัดคานการอธิบายปฏิจจสมุปบาทของพระพุทธโฆษาจารย วาแนวการอธิบายปฏิจจสมุปบาทแบบ “ครอม ๓ ชาติ”

(

)

(

)

นั้น ไมถูกตอง เพือ่ การนี้ทา นเองถึงกับออกปากวา ยินดีเปนไมซีก พุทธทาส งัดไมซงุ พระพุทธโฆษาจารย

ในทางเถรวาทนั้น มีความเชื่อกันมานานแลววา พระพุทธโฆษาจารยเปนพระอรหันตนกั ปราชญ สถานะของทานจึงเปนดุจ “ศาลฎีกาแหงพุทธศาสนา
แบบเถรวาท” แตดเู หมือนทานพุทธทาสจะไมสนใจสถานะอันสูงเดนของพระพุทธโฆษาจารยตรงนี้เลย ทานกลา “ชำแหละ” พระพุทธโฆษาจารยอยางตรงไปตรง
มาตั้งแตชาติกำเนิดจนถึงผลงานชิ้นเยี่ยมที่ชื่อ “วิสทุ ธิมรรค” ซึ่งแตไ หนแตไ รมาไมเคยมีใ ครตั้งขอกังขากับ ผลงานทางปญ ญาระดับ เพชรน้ำ เอกของพระพุท ธ
โฆษาจารยหรือของเถรวาทเลมนี้เลย การวิพากษพระไตรปฎกและการชำแหละพระพุทธโฆษาจารย คือ ตัวอยางที่เปนรูปธรรมของการศึกษาพุทธศาสนาดวยทาที
แบบอริยวิทยาศาสตรของทานพุทธทาส
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ภาษาคนภาษาธรรม

ภาษาคนภาษาธรรม คือ วิธกี ารตีความธรรมะแบบใหมที่ทานพุทธทาสประยุกตขึ้นมาใชในยุคสมัยของทานเอง ภาษาคนภาษาธรรมนั้น ประกอบดวย
อัตลักษณอยางนอยสองประการ

()

๑ คือการนิยามความหมายใหมใหกบั ศัพทธรรมะตางๆ เชน คำวา “มาร” ไมไดหมายถึงเทวปุตตมารที่อยูบนสวรรค หากแตหมายถึงอุปสรรคหรือ
กิเลสที่อยูในใจ เปรต หมายถึง ภาวะจิตใจทีต่ กเปนทาสของความอยากไมรูจบ เปนตน

(๒) คือการคิดคำในภาษาไทยใหมขึ้นมาใชเพื่ออธิบายธรรมะที่ยากๆ ใหเขาใจกันงายๆ เชน อตัมมยตา (ภาวะที่สิ่งตางๆ ไมเปนไปตามใจอยากของ
คน แตเปนไปตามเหตุปจจัย) ทานบัญญัตเิ สียใหมวา “กูไมเอากะมึง” หรือ “อหังการ” ทานบัญญัติเสียใหมวา “ตัวกู” และ “มมังการ” คือ “ตัวกู” เปนตน

การใชภาษาคนภาษาธรรมในการอธิบายธรรมะ ทำใหธรรมะกลายเปนเรื่องใกลตวั ทีส่ ามารถเขาใจไดอยางงายดายและมองเห็นเปนรูปธรรม ธรรมะ
ขั้นลึกอยางไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาท นิพพาน กลายเปนเรื่องสามัญที่ถูกหยิบยกมาพูดไดเหมือนเปนเรื่องพื้นฐานของชาวบาน กลาวอีกนัยหนึ่งวา ภาษาคน
ภาษาธรรมไดทำหนาที่ “ปลดแอกธรรมะลงจากหิ้งบูชามาอยูในความสนใจของประชาชน” ไดอยางแทจริง
สวนโมกขพลาราม
สวนโมกขพลาราม ไดทำหนาที่เปนหองปฏิบตั กิ ารพิสูจนหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจาที่ทานพุทธทาสสรางขึ้นมาทัง้ เพื่อตัวทานเองและเพื่อพุทธ
ศาสนิกชนทั่วไปไดมาใชประโยชนใหเกิดคุณคาสูงสุด ตลอดเวลาที่ทา นพุท ธทาสยังมีชวี ติ อยูหรือแมกระทั่งปจจุบัน สวนโมกข ยังคงทำหนาที่เปนหองทดลอง
สำหรับผูใฝธรรมไดเปนอยางดีมาโดยตลอด ขอโดดเดนอีกประการหนึ่งของสวนโมกขซ่งึ เปนคุณคาแฝงก็คือ การเปนสัญลักษณของการกลับไปหาเนื้อหาที่แทของ
ความจริงทฤษฎีสองภาษาหรือ “ภาษาคนภาษาธรรม” เปนสิง่ ที่พระพุทธเจาทรงใชอยูแลวในยุคสมัยของพระองค ดังเราจะพบตัวอยางการใชภาษาคนภาษาธรรม
ไดทั่วไปในพระไตรปฎก เชน เมื่อพระองคทรงตองการตีความหมายใหมเกี่ยวกับศัพทธรรมะหรือศัพทสำคัญของยุคสมัยที่คนเขาใชกันมากอนในแงมมุ ของพุทธ
ศาสนา พระองคก็จะกลาวถึงคำหรือความนั้นๆ ในความหมายเดิมเสียกอน จากนั้นจึงมาถึงขั้นการตีความหมายใหมตามทัศนะของพระองค โดยจะทรงกลาววา คำ
ศัพทน้นั ๆ ในภาษาทางโลกหมายความอยางนั้น แตใน “อริยวินยั นี้ หมายความวา…” การนิยามความหมายของคำเสียใหมผา นวาทกรรมที่วา “ในอริยวินัยนี้ หมาย
ความวา…” นี่เอง คือ รองรอยที่มาของการใช “ภาษาคนภาษาธรรม” ที่มอี ยูในพระไตรปฎก เขาใจวาทานพุทธทาสเองก็คงจะประยุกตวิธีการนี้เองมาเรียกวิธีการตี
ความธรรมะของทานแลวเรียกเสียใหมวาเปน “ภาษาคนภาษาธรรม”

พระพุทธศาสนาวาเปนเรื่องของการ “อยูอยางต่ำ ทำอยางสูง” ไมใชเรื่องของการติดยึดในวัตถุจนวัดในพุทธศาสนากลายเปนศูนยรวมของตึกรามใหญโตโอฬาริกที่
แทบไมส่อื คุณคาในทางธรรมอีกตอไปของวัดในเมืองทั้งหลายทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ตรงกันขาม สวนโมกข คือ ตัวอยางของวัดในพุทธศาสนาที่ทุกสิ่งทุก
อยางทุกพื้นที่ถกู ประยุกตใหสามารถ “สอนธรรม” ไดอยางแยบยลในทุกๆ เรื่อง ตั้งแตเรื่องสามัญที่สุดคือ “กินขาวจานแมว” ไปจนถึงเรื่องสุดที่สุดคือนิพพานอัน
เปนบรมธรรม ผานคติ “มะพราวนาเกร” ทีอ่ ยูกลาง “ทะเลขีผ้ ึ้ง” ในสวนโมกขนั่นเอง
การอยูเหนือนิกาย
นิก ายในศาสนา เปน ทั้งเครื่องมือของความกาวหนา และขณะเดีย วกัน ก็เปน ทั้งอุปสรรคของการเขา ถึงแกน แทแ หงศาสนาของตนไปพรอมๆ กัน
ศาสนาทุกศาสนาในโลกเมื่อพัฒนาการผานวันเวลามาโดยลำดับ ยอมแตกแยกออกเปนนิกายในที่สดุ พุทธศาสนาของเราก็เชนเดียวกัน เมื่อผานวันเวลามาเพียง
สองรอยปเศษก็เริม่ มีรอยปริแยกของนิกายออกเปน “อาจริยวาท” และ “เถรวาท” อยางชัดเจน และเมือ่ พุทธศาสนาเผยแผเขามาสูป ระเทศสยามก็เกิดนิกายเพิ่มขึ้น
อีกเปนมหานิกายและธรรมยุตกิ นิกาย วาเฉพาะในเมืองไทย การแบงลัทธินกิ ายไดกลายเปนอุปสรรคมากกวาเปนเครือ่ งมือในการเขาถึงธรรมะ ในยุคสมัยที่ทา น
พุทธทาสยังมีชีวิตอยูการแขงขันระหวางนิกายทั้งสองนั้นเกิดขึ้นและเปนไปคอนขางรุนแรงมาก ดังทานเคยปรารภผานจดหมายที่เขียนถึงนองชายโดยธรรมคนหนึ่ง
วา เห็นสภาพการแตกแยกของพระสงฆท้งั สองนิกายแลวชวนใหหมดหวัง ดังนั้นเอง เมื่อทานปลีกตัวออกมาจากคณะสงฆกระแสหลัก ทานจึงกลับไปหา “พุท ธ
ศาสนาตัวแท” กอนที่จะมีนิกาย พุทธศาสนาตัวแทก็คือ พุทธศาสนาในยุคสมัยที่พระพุทธองคยงั ทรงพระชนมอยู ทานพุทธทาสเคยกลาววา ทั้งอาจริยวาทและเถร
วาทลวนไมใชพทุ ธศาสนาที่แท พุทธศาสนาที่แทตองไมเปนทั้งอาจริยวาทและเถรวาท นอกจาทานจะกลับไปหาพุทธศาสนาที่อยูเหนือนิกายแลว ในทางปฏิบัติอกี
ขึ้นหนึ่งทานพุทธทาสยังสามารถทะลุนิกายดวยการขามไปศึกษาพุทธศาสนาฝายมหายานอยางลึกซึ้งจนถึงกับนำเอาคติโพธิสัตวมาเปนสวนหนึ่งของสวนโมกข
และนำเอาพุทธศาสนานิกายเซ็นมาเผยแผผานผลงานแปลชื่อ “สูตรของเวยหลาง” และ “คำสอนของฮวงโป” อีกดวย
ผลของการอยูเหนือนิกายทำใหทา นพุทธทาสสามารถสอนพุทธศาสนาไดอยางอิสระทางความคิด และสามารถเลือกสรรเอาสวนที่ทานคิดวา “ดีท่สี ุด”
ของทุกนิกายในพุทธศาสนาเอามาใชประโยชนไดหมด ในขณะที่พระสงฆสว นมากซึ่งยึดติดนิกายทำไมไดอยางทาน หรือทำไดอยางดีท่สี ุดก็ต้งั ปอมตำหนิทานวา
เปนเดียรถีรน อกรีตเทานั้นเอง แตแลวเราก็ไดตระหนักในเวลาตอมาวา ความเปนเดียรถียนอกรีตเหนือนิกายของทานนั้นใหคุณอนันตมากกวาโทษมหันต
การมีความกลาหาญทางจริยธรรม
การมีความกลาหาญทางจริยธรรม หมายถึง การมีความกลาที่จะใชปญญาเพื่อคิด พูด ทำในสิง่ ที่ถูกตองดีงามอยางอาจหาญ ตรงไปตรงมา และ
อยางปราศจากอคติโดยประการทั้งปวง ทานพุทธทาสสอนพุทธศาสนาตลอดชีวิตของทานดวยทาทีเชนนี้มาโดยตลอด เชน ครั้งหนึ่งทานเคยกลาวในการปาฐกถา
ธรรมวา พระพุทธเจาบังพุทธภาวะ พระคัมภีรบ ังพระธรรม และลูกชาวบานบังพระสงฆ การกลาวเชนนี้ทำใหทานถูกโจมตีมากวาขาดคารวธรรมตอพระรัตนตรัย แต
ทานก็กลาที่จะทานกระแสอันเชี่ยวกรากของสังคม จนเมื่อเวลาผานไปก็มคี นเขาใจทานมากขึ้นทุกที จนบัดนี้ เราตางเห็นพองตองกันแลววา พระพุทธเจาที่ถูกทำให
เปนเทพและที่ถกู แปรรูปเปนพระเครื่อง พระกริ่ง พระสมเด็จนั้นบังพุทธภาวะหนาแนนเสียยิ่งกวากำแพงเมืองจีนเพียงไร
หรือบางคราวทานก็ลกุ ขึ้นมาประกาศวา พระอภิธรรมในคัมภีรอภิธรรมปฎกหรือการศึกษาอภิธรรมที่คนไทยรับมาจากลังกาและพมาประเทศนั้นเปน
“ของเฟอ” ที่ไมจำเปนสำหรับการศึกษาพุทธศาสนาเพื่อดับทุกข การแตะไปที่คัมภีรอภิธรรมอันชาวเถรวาทยกยองไวสงู สุดคราวนั้น ทำใหทานไดรับขอกลาวหาวา
เปนสาวกเดียรถียเต็มรูปแบบเลยทีเดียว
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-

(

)

การวิจารณก ารเมือ งและนัก การเมือง ที่ขาดธรรมะ วาเปนเรื่องโสมมและสามานย พรอมกัน นั้น ทา นก็เสนอระบบการเมือ งใหมท ี่เ รีย กวา
“ธัมมิกสังคมนิยม” และนักการเมืองสายพันธุใหมท่เี รียกวา “นักการเมืองโพธิสตั ว” ขึ้นมาใหเปนทางเลือกอีกตางหาก การวิจารณการเมืองและนักการเมืองนั้น
พระสงฆกระแสหลักหลีกเลี่ยงมาโดยตลอดเพราะเปนเรื่องสุมเสี่ยงตอสวัสดิภาพของตนเอง และประการสำคัญที่สุดก็คือ การมีความกลัวนักการเมืองและการเมือง
เปนพื้นฐานเหมือนอยางประชาชนทั่วไปนั่นเอง การทีพ่ ระสงฆกระแสหลักไมกลาแตะการเมืองเอาเลยนั้น ทำใหพระและวัดกลายเปนเครื่องมือของนักการเมืองมา
ทุกยุคสมัย และในทีส่ ุดเมือ่ ถึงการเมืองยุคทักษิโณมิคสที่ไมแยแสธรรมโดยสิ้นเชิง สังคมไทยก็ไดประจักษแลววา การเมืองที่ไมมเี รื่องของธรรมมาเปนสวนผสมเลย
นั้น คือ ความโสมมและสามานยเต็มรูปแบบเพียงไร

- การวิจารณระบบการศึกษาวาเปนการศึกษาหมาหางดวน เพราะไมเหลียวแลเรื่องการมีชีวิตที่ดงี าม การควบคุมสัญชาตญาณ หากแตมงุ เนนสอน
เฉพาะวิชาชีพเพียงอยางเดียว ละเลยวิชาชีวติ (คุณธรรมกำกับการใชวิชาชีพ/จรรยาบรรณในการใชความรู) ผลก็คอื ในสังคมไทยเต็มไปดวยคนมีการศึกษา/ม
ปญญาแตขาดจริยธรรมกำกับการใชปญ
 ญานั้น (จึงกลายเปนปญญาแบบศรีธนญชัย ) ดังนักการเมืองทานหนึง่ ถึงกับอุทิศตนเปนตัวแทนของระบบการศึกษาหมา
หางดวนดวยการตอบนักขาวในคดีซุกหุนของรักษาการนายกรัฐมนตรีวา

“ผมไมไดรบั มอบหมายจากตระกูลชินวัตร ใหมาตอบเรื่องจริยธรรม”
วรรคทองตรงนี้ คือ ตัวแทนของระบบการศึกษาหมาหางดวนที่ไมเหลียวแลจริยธรรมอยางสิ้นเชิง ลองคิดดูวา ทานพุทธทาสพูดเรือ่ งนี้มากวา ๕๐ ปแลว
แตยังทันสมัย สิ่งนีไ้ มเพียงแตสะทอนความกลาหาญทางจริยธรรมของทาน แตยงั สะทอนวิสัยทัศนทางธรรมและทางสังคมของทานวา ไกลกวาคนในยุคสมัยนั้น
และยุคสมัยนี้เพียงไร

-

การวิจารณระบบการศึกษาของคณะสงฆวาเปน “ปริยัติธรรมอันเจือดวยยศศักดิ์” ซึ่ง “ไมเอื้อตอการประพฤติพรหมจรรย” ผลลัพธของการศึกษา
ระบบนี้ก็คอื ทำใหพระสงฆใชการศึกษาไตไปสูความเปนสังฆศักดินา การศึกษาไมใชเครื่องมือในการกำจัดอวิชชาแตกลายเปนเครื่องมือเสริมอัตตาไปในที่สุด และ
ทุกวันนี้ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆก็ยังคงเปนอยางนี้ ผลก็คอื พระสงฆจำนวนมากที่ยงั อยูในกระแสหลักไมมีความเปนเลิศทางปญญาและวิชาการ ไมรูเทาทัน

.. .

ทั้งทางคดีธรรมและทางคดีโลกทั้งยังไมมคี วามกลาหาญทางจริยธรรม เพราะถูกสะกดดวยระบบสมณศักดิ์และระบบราชการพระตาม พ ร บ คณะสงฆ พระสงฆ

(

/

.. .

)

(

ทั้งปวงจึงตางฝายตางก็อยูกันดวยความกลัวตอเบื้องบน กลัวระบบสมณศักดิ์ กลัวอำนาจบัญชาการตาม พ ร บ คณะสงฆ กลัวฝายบานเมือง เพราะพระ

ี

)

(

สงฆมฐี านคิดเดียวกับชาวบานที่เชือ่ มัน่ ในเรื่องระบบเจาขุนมูลนาย และกลัวตอสังคม ไมกลาเทศนไมกลาสอนอยางตรงไปตรงมาเพราะไมมตี ัวอยางมากอน ทั้ง
ยังกลัวขัดตอความเคยชินของสังคมที่มักไมยอมใหพระสงฆเขามามีสว นในการกำหนดชะตากรรมของสังคมมากนัก ดังนั้น เวลาสังคมมีคานิยมเปลี่ยนไปในทางเลว
เชน การมีก๊กิ โดยเสรี การนิยมความรุนแรงทุกรูปแบบ การติดวัตถุนิยมบริโภคนิยม การโกงจนกลายเปนวัฒนธรรม พระสงฆทำไดอยางดีกค็ ือเฝาดู อนุโลมตาม

)

หรือไมกต็ กเปนเครื่องมือของฝายกิเลสเหลานัน้ เสียเอง แตสำหรับทานพุทธทาสแลว การศึกษาในระบบเดิมสะกดทานไมได ทานจึงมีความองอาจกลาหาญใน
การใชปญญาอยางอิสระ และชวยเปน “สติใหสังคม” ไดอยางมีพลังตลอดอายุขัยของทานเอง

-

การวิจารณทิศทางการพัฒนาประเทศวาตกเปนทาสของวัตถุนยิ มอยางมืดบอด เชน ทานกลาววา ระบบเศรษฐกิจที่ไมมศี ลี ธรรม ก็เปนไดอยาง
ดีแคเศรษฐโกง และนักธุรกิจก็เปนเพียงนักฉอฉลตอประชาชาติของตนอยางหนาไมอาย ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ที่เคยขอรองพระสงฆ
ไมใหสอนเรื่องสันโดษ ก็ดจู ะมีแตทานพุทธทาสเทานั้นที่กลาสวนกระแสวา ตองสอนใหค นไทยสัน โดษ เพราะยิ่งสันโดษยิ่งพัฒนา ความไม

(

)

สันโดษ ความไมรูจักพอ ตางหากคืออุปสรรคของการพัฒนา สมัยกอนคนไทยยังไมเห็นดวยกับทานวาสันโดษเอื้อตอการพัฒนาอยางไร จึง
ติดใจในการไมสันโดษ ภาครัฐจึงกระตุน ใหมีการบริโภคกันอยางไมจำกัด การศึกษาก็มงุ ใหนิสิตนักศึกษาจบออกมาเปนเพียงฟนเฟองหนึ่งของ
ระบบอุตสาหกรรมการผลิต แตครั้นมาถึงยุคทักษิโณมิคส ความจริงก็เปดเผยตัวมันเองชัดเจนแลววา ภาวะไมสนั โดษนั้นคืออุปสรรคของการ
พัฒนาที่แท ประเทศไทยแทบกลายเปนอารเจนตินาแหงที่สองก็เพราะความไมสนั โดษของชนชั้นนำและนักธุรกิจทั้งหลายในเมืองไทยของเราเอง
ความกลาหาญทางจริยธรรมของทานพุทธทาสยังมีอกี มากมาย คิดวาเทาที่กลาวมาก็นา จะเพียงพอที่จะสะทอนใหเห็นไดเปนอยางดีแลววา ทานพุทธ
ทาสมีคุณตอสังคมของเราเพียงไร และในทางกลับกันก็สะทอนใหเห็นดวยวา เราเห็นคุณคาของทานนอยจนนาตกใจเพียงไร
ปณิธานที่ยงั ไมบรรลุของทานพุทธทาส
ทานพุทธทาสกลาวไวในหนังสืออัตชีวประวัติช่อื “เลาไวเมือ่ วัยสนธยา” วา สิ่งหนึ่งที่ยังตกคางอยูในใจของทาน ก็คอื เรื่อง “การทำใหโลกนี้มีสนั ติภาพ”
คำวา “สันติภาพ” เปนคำที่กอ งอยูในโสตประสาทของทานตลอดมาเปนเวลานานตั้งแตเริ่มงานฟนฟูพระพุทธศาสนา คำถามก็คอื คำวา “สันติภาพ” ในความหมาย
ของทานมีความหมายแคไหน ผูเขียนขอตอบวา สันติภาพที่ทา นกลาวถึงนั้น หาใชอะไรอื่นไมหากคือ แกนของพุทธศาสนาที่เรียกวา “นิพพาน” หรือ “สันติ” นั่นเอง
และคำวาสันติภาพในทีน่ ้ไี มไดหมายรวมถึงสันติภาพระดับบุคคลเทานั้น แตทานพุทธทาสยังหมายถึงสันติภาพในระดับโลกดวย
โลกที่ประกอบดวยประชากรสวนใหญที่มีความแตกตางหลากหลายทั้งทางกายภาพและชีวภาพสามารถอยูรวมกัน ไดอยางสันติ นี่แหละคือความ
หมายหนึ่งของสันติภาพที่ทา นพุทธทาสอยากเห็น และสิ่งนี้แหละคือเปาหมายสูงสุดของพุทธศาสนาดวย
ถามตอไปอีกวา ทำไมปจเจกบุคคลสวนใหญจึงไมเห็นคุณคาของสันติภาพและเพราะเหตุไรโลกนี้จงึ นับวันยิ่งหางไกลสันติภาพ

?

ตอคำถามนี้หากตอบผานมุมมองของทานพุทธทาสก็นาจะตอบไดวา เพราะการศึกษาพุทธศาสนาและการศึกษาระบบอื่นๆ ทั้งในเมืองไทยและใน
ระดับโลกยังกาวไปไมถึง “หัวใจของพุทธศาสนา” นัน่ เอง ในการศึกษาพุทธศาสนาหรือระบบการศึกษาอื่นใดที่จัดกันอยูในโลกนั้นทานพุทธทาสไดกลาวไวชดั วา

(

)
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ควรศึกษาเพื่อความดับทุกขมากกวาเพือ่ ความเปนนักปราชญ ศึกษาเพื่อนำมาใชแกปญ
 หาชีวิตมากกวาเพื่อติดในคุณคาจอมปลอมของระบบการศึกษา และ
ทานไดสรางเครื่องมือสำหรับศึกษาพุทธศาสนาเอาไวใหแลวอยางพรอมมูลแลวดังกลาวขางตน แตถงึ กระนั้นก็ยังมีผทู ่ใี ชเครื่องมือที่ทา นสรางไวน้นั นอยเต็มที

สำหรับคำถามที่วา เพราะเหตุไรนับวันโลกจึงยิ่งหางไกลสันติภาพ คำตอบก็เพราะโลกยังขาดการศึกษาเพื่อสันติภาพที่ถูกตองนัน่ เอง การศึกษาของ
โลกซึ่งเปนรากฐานทีม่ าของกระบวนการพัฒนาโลกทั้งหมดในเวลาที่ผา นมาหรือในเวลานี้ ลวนเปนการศึกษาบนพื้นฐานของแนวคิดแบบวิทยาศาสตรเกาซึ่งเชิดชู
วัตถุนิยมที่มุงเนนไปสูการสรางความมั่งคั่ง การสงเสริมความสุขระดับประสาทสัมผัสหรือการตกเปนทาสกิเลสและหรือสัญชาตญาณ การเพิ่มพูนความเห็นแกตวั

(

)

การเอื้อตอภาวะอหังการมมังการและการแกงแยงแขงขันเพื่อไปสูจุดสูงสุดของความเปนเจาเหนือคนอื่น มานะ ระบบการศึกษาอยางนี้ไมมีทางที่จะพัฒนาคน
เล็กๆ คนหนึ่งใหกลายเปนบุคคลสันติภาพขึ้นมาได มีแตจะกระตุนใหคนเล็กๆ แตละคนอยากเอาชนะคะคานคนอื่น อยากเอาเปรียบคนอืน่ และอยากทำรายคนอื่น
ในนามของการพัฒนา ในนามของความทันสมัย หากคนเล็กๆ ที่เห็นแกตวั เหลานี้รวมตัวกันมากขึ้นๆ โลกนี้กจ็ ะเต็มไปดวยมหาชนที่เปนอันตรายตอการสรางสรรค
สันติภาพ
แนวทางการสรางสรรคสันติภาพระดับสากล
แมทานพุทธทาสจะไดกลาวถึงการสรางสรรคสันติภาพเอาไวตามสมควร ดวยวิธีการที่ทานสรุปวา “ตองทำใหคนในโลกนี้เลิกเห็นแกตัว” ใหได แตใน
สวนของวิธีการนั้นทานยังไมไดลงรายละเอียดที่เปนรูปธรรมมากนัก จากแนวคิด หรือคำปรารภเรื่องการสรางสรรคสนั ติภาพของทานซึ่งยังไมกอรูปเต็มกระบวนนั้น
ผูเขียนคิดวา ในยุคสมัยของเรานี้ เราสามารถคิดตอจากทานหรือกาวตอไปจากทานในเรื่องการสรางสรรคสันติภาพดวยวิธกี ารดังตอไปนี้

(

)

ในชั้นตน เราควรทราบไวดว ยวา เมื่อพูดถึง “สันติภาพโลก” คำวา “สันติภาพ” นั้นกินความหมายขั้นสูงสุด คือ ภาวะสงบเย็นจากกิเลส นิพพาน
สวนความหมายระดับสามัญหมายถึง การอยูรวมกันอยางสันติระหวางคนกับคน คนกับสังคม คนกับสิ่งแวดลอม และคนกับโลก และคำวา “โลก” ในภาษาธรรม
นั้นหมายถึง “ตัวเราเอง” สวนในภาษาคนยอมหมายถึง “มนุษยชาติท้งั มวล” วิธีการสรางสรรคสนั ติภาพที่ขอเสนอไวใหชวยกันพิจารณามีดงั ตอไปนี้

()

๑ ในระดับบุคคล แตละคนควรเรียนรูหรือแสวงหาวิธสี รางสันติภาพขึ้นมาในเรือนใจของตนใหไดกอ น เพราะหากตนไมเห็นคุณคาของสันติภาพ
ดวยตนเองเสียแลว จะเรียกรองใหคนอื่นเห็นคุณคาของสันติภาพยอมเปนเรื่องที่ไมมีน้ำหนักอยางสิ้นเชิง ความขอนี้พิสูจนไดจากการเจรจาเพื่อสรางสันติภาพของ
นักการเมือง นักการศาสนาทั้งหลาย ซึ่งถึงที่สุดแลวสิ่งที่พวกเขาทำไดก็คือ การสรางสนธิสัญญาสันติภาพบนแผนกระดาษ แตสนั ติภาพที่แทจริงแทบไมเคยเกิดขึ้น
เลย เหตุผลก็เพราะในหัวใจของเขาเองยังไมเคยตระหนักรูถึงคุณคาของสันติภาพที่แทมากอนนั่นเอง ดังนัน้ เราเรียกรองในเรื่องใดเราก็ควรจะพัฒนาสิ่งนั้นขึ้นมาใน
ตัวเองใหไดกอ นเปนเบื้องแรก จากนั่นจึงควรเรียกรองสิ่งนั้นจากคนอื่น จึงจะเปนการเรียกรองที่มีพลังและมีความเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ

(๒) ในระดับโลก เราควรชวยกันสรางหรือเผยแผคณุ คาของสันติภาพระดับโลกดวยการสราง “สันติกระบวนทัศน” ขึ้นมาใหเปนแนวคิดกระแสหลัก
ของโลกใหได สันติกระบวนทัศนนี้กค็ ือ การมีความเชื่อมั่นอยางถองแทวา บุคคลสันติภาพ คือ รากฐานของสันติภาพระดับสากล (เหมือนพระพุทธเจาเปนตนแบบ

,

,

ของบุคคลสันติภาพ คานธี เปนตนแบบของอหิงสา แมชีเทเรซาเปนตนแบบของผูเสียสละ ทานพุทธทาสเปนตนแบบของสาวกสงฆท่แี ทท่ที ำใหพระหนุมเณร
นอยและมหาชนอยากเจริญรอยตามเปนตน บุคคลตนแบบซึ่งเปนคนเล็กๆ ในแตละวงการเหลานี้ สามารถกอเกิดแรงบันดาลใจในระดับเขยื้อนโลกไดทกุ ยุคทุก

)

สมัย เมื่อโลกมีบุคคลสันติภาพระดับปจเจกมากขึ้น จุดเล็กๆ เหลานี้จะกลายเปนแรงบันดาลใจใหกบั คนสวนใหญได ตัวอยางทีเ่ ห็นชัดในปจจุบันของคำกลาวนี้ก็
คือ ทานดาไล ลามะ และทานติช นัท ฮันห ทั้งสองทานกลายเปนแรงบันดาลใจในทางสันติภาพของคนจำนวนเรือนลานทั่วโลก นอกจากการสงเสริมใหมบี คุ คล
สันติภาพแลว เราควรสงเสริมกระบวนทัศนเพื่อสันติภาพที่มอี ยูแลวในพุทธศาสนาใหโดดเดนขึ้นมาเปนแนวคิดของโลกอีกดวย แนวคิดที่วา นีม้ ีอยูในหลักแหงการ

/

เจริญพรหมวิหาร และกรณียเมตตสูตรที่วา “เราทั้งผองคือพี่นอ งกัน” ดังนั้น “จึงควรอยูรว มกันดวยไมตรีจิตมิตรภาพ ดังหนึ่งมารดารักษาบุตรสุดที่รักของตน” และ
หรือ “จงมองดูเพื่อนมนุษยดวยสายตาแหงการุณยธรรมอันไมมีที่สิ้นสุด” เปนตน สันติกระบวนทัศนในลักษณะ “โลกทั้งผองพี่นองกัน” เชนนี้ ควรไดรับการศึกษา
เผยแผออกไปใหมากผานกระบวนการสือ่ สารทุกรูปแบบ เพื่อจะไดใชเปนเครือ่ งมือใหมนุษยอยูรวมกันอยางสันติไดมากขึ้น หรือหากใหลึกขึ้นไปกวานัน้ ก็ควรหยิบ
แนวคิดเรื่อง “เราทุกคนคือสวนหนึ่งของกันและกัน” มาจากหลักธรรมเรื่องอนัตตาและปฏิจจสมุปบาทมาสนับสนุนดวยก็ได หากมนุษยมีทาทีท่เี ปนมิตรตอกันไดท่วั
ทั้งโลกเชนที่ปรากฏในพุทธพจนแลวไซร ความแตกตางทางสัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ผิวพรรณ และถิ่นที่อยูอาศัย คงจะไมกลายเปนเงื่อนไขของการหยิบมาเบียด
เบียนประหัตประหารกันอีกตอไป

(๓) ในระดับการศึกษา ระบบการศึกษาของแตละประเทศทั่วโลก ควรมีหลักสูตรสันติศึกษาเพิ่มเติมขึ้นมาจากหลักสูตรภาคปกติที่สอนใหคนรูจักทำ
มาหากิน ใหมมี ิติของการรูจักทำมาหาธรรมเพิ่มขึ้นดวย สันติศึกษาที่วานี้ควรวางพื้นฐานอยูบนเรื่องของการอยูรวมกันดวยเมตตา (ตามแนวทางพรหมวิหาร ๔)
และควรลงลึกใหถงึ สันติศกึ ษาระดับปฏิบตั ิการ คือ การเจริญวิปสสนากรรมฐานดวย เพราะเมื่อปจเจกบุคคลไดเรียนรูการเจริญสติจนเห็นตัวเองอยางชัดเจนแลว
ปญญาและการุณยธรรมยอมจะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ปญญาและการุณยธรมจากการเจริญสติน้นั เปนคุณธรรมอันบริสุทธิ์ ไมมีทางที่จะถูกนำไปใชในการเบียด
เบียนเพื่อนมนุษยดวยประการทั้งปวง สันติศึกษาระดับปฏิบัตกิ ารขั้นพื้นฐานเชนนี้ จึงควรไดรบั การพัฒนาขึ้นมาใหเปนระบบการศึกษากระแสหลักของโลก และ
หากเปนไปไดศิษยของทานพุทธทาสทั้งหลายนั่นเองควรเปนตัวตั้งตัวตีในเรื่องนีเ้ หมือนกับที่ทานพุทธทาสไดนำรองไวแลวดวยการสอนอานาปานัสติกรรมฐานแก
ชาวตางชาติทกุ เดือนที่สวนโมกขนานาชาติ และเขียนคูมอื การเจริญอานาปานัสติกรรมฐานเอาไวแลวอยางสมบูรณ

(๔) ในระดับการพัฒนา หรือระดับวัฒนธรรม สันติศึกษาควรแสดงออกมาเปนสวนหนึ่งของแนวนโยบายรัฐบาลของแตละประเทศ ดวยการมุงเนน
ไปที่การ “เปนผูให” แกกนั และกันกอนเปนเบื้องแรก (การใหในที่นหี้ มายถึง การพัฒนาที่เนนมิตขิ องจิตใจที่ชวยใหประชาชนอยูรวมกันดวยวัฒนธรรมน้ำใจ ไมใช

การใหทเี่ รียกวาเอื้ออาทรแลวพยายามถอนทุนคืนในรูปของการแปรเปลี่ยนเปนคะแนนเสียงหรือผลประโยชนแอบแฝงอื่นๆ ซึ่งนั่นไมใชนโยบายที่เกิดจากจิตใจของ

)

ความเปนผูใ ห แทที่จริงเกิดจากรากฐานของจิตที่คิดจะ “เอา” อยางหนาไมอายดวยซ้ำไป เชน ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงวางพระองคเปนพระผูใหแกคน
ไทยมาตลอดเวลาอันยาวนาน รวมทั้งทรงสรางสรรควัฒนธรรมแหงการใหใหเกิดขึ้นดวยการสอนใหคนไทยรูจ กั อยูกันดวยความรักความสามัคคีและเมตตาตอกัน
การเห็น อกเห็น ใจคนอื่น แทจริงก็ค ือรูป แบบหนึ่งของการให ที่เรีย กวา การใหความสำคัญ แกค วามเปน มนุษ ยข องคนอื่น พอๆ กับ ที่ใ หค วามสำคัญ แกต ัว เอง

(วัฒนธรรมเอาใจเขามาใสใจเรา) และการพัฒนาควรมุงไปทีก่ ารสรางสรรคศักยภาพของประชาชนใหสามารถหยัดยืนดวขาของตัวเองได และมีจิตใจที่รูจกั พอใน
เชิงวัตถุ เพราะหากประชาชนไมเรียนรูที่จะหยัดยืนดวยขาตัวเอง ก็จะกลายเปนปญหาของรัฐไมรจู บ ประชาชนที่ไมรูจักพอนี้เอง ในอนาคตก็จะกลายเปนสวนหนึ่ง
ของการแยงชิงทรัพยากรระดับชาติและระดับโลกตอไปไมสิ้นสุด คนที่ไมรูจกั พอนัน้ คือ สาเหตุหรือเชื้อโรคอยางหนึ่งที่กอใหเกิดภาวะขาดสันติภาพในระดับการอยู
รวมกันของประชาชน
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สังคมมนุษยที่ถกู กระตุนใหเห็นแกตัว ถูกมิจฉาศึกษาพรางตาใหไมรจู ักตัวเอง เนนการแกงแยงแขงขัน เบียดเบียนซึ่งกันและกัน คือ สังคมที่ขาดราก
ฐานของสันติภาพ หากเราตองการสรางสรรคบคุ คลและสังคมที่มีสนั ติภาพ ก็ตองเพียรสรางการพัฒนาบนรากฐานของการเปนผูรู ผูต่นื ผูเบิกบาน และการเปนผูให

(

ขึ้นมาใหได ซึง่ การจะทำเชนนี้ได คำสอนของพุทธศาสนาในสวนของทาน ศีล สมาธิ ปญญา เมตตา กรุณา มุทิตา และปฏิจจสมุปบาท ที่สอนใหรูจกั อยูกนั ดวย

)

ความตระหนักรูวา เราคือสวนหนึ่งของกันและกัน ควรจะไดรับการรือ้ ฟนขึ้นมาใชใหเปนเครื่องมือของการพัฒนาอยางเหมาะสม ทั้งนี้ ดวยการอธิบายและตีความ
หลักธรรมเหลานี้ใหมมี ิตเิ ชิงสังคมมากขึ้น เพื่อใหเทาทันตอสภาพโลกาภิวตั นและสามารถรองรับการพัฒนาที่ขยายตัวมากขึ้นจากระดับปจเจกบุคคลสูระดับโลก
หรือระดับมนุษยชาติ
วิธีการสรางสรรคสนั ติภาพทัง้ ระดับบุคคลและระดับโลกยังมีอีกมากมาย ขยายความออกไปไดอกี หลายมิติ เทาที่เสนอมานี้คดิ วา อยางนอยๆ ก็นา จะ
พอเปนพิมพเขียวของการหยิบมาคิดตอไดในระดับหนึ่งแลว
บทสรุป

ทานพุทธทาสตั้งปณิธานไวสามประการก็จริงอยู แตหากใครก็ตามสามารถทำไดตามปณิธานของทานเพียงขอแรกและขอเดียว ปณิธานอีกสองขอที่
เหลือก็เปนอันไดรบั การเติมเต็มไปดวยโดยอัตโนมัติ เนื่องเพราะ บุคคลที่เขาถึงหัวใจแหงศาสนาของตนแลว ก็ยอ มจะสามารถเปนกัลยาณมิตรที่ดีกับเพื่อนตาง
ศาสนาและยอมจะสามารถถอนตนออกมาเสียจากวัตถุนยิ มไดดวย สวนปณิธานของทานที่ยงั ไมบรรลุคือเรื่องสันติภาพระดับโลกนั้น แมสงิ่ นี้จะเปนเรื่องใหญและ
เปนเรื่องสำคัญยิ่งนัก แตหากเราเขาใจตามนัยแหงพุทธศาสนาวา “สันติภาพ” ทีแ่ ทนั้นเริ่มตนที่ใจ และคำวาโลกก็หมายความที่ “ตัวเราเอง” กอนเปนเบื้องแรก การ
สรางสรรคสันติภาพโลกใหเกิดขึ้นก็ไมใชเรื่องไกลเกินฝน เพราะหากปจเจกบุคคลแตละคนเพียรพยายามศึกษาพุทธธรรมจนประสบภาวะสันติในเรือนใจไดแลว
สันติภาพสวนบุคคลก็ยอ มเปนรากฐานของสันติภาพโลกไปในตัวอยูแลวโดยปริยาย โดยนัยดังกลาวนี้ การสรางสรรคสันติภาพซึ่งเปนเรื่องใหญในระดับชาติหรือ

(

)

ระดับโลกจึงไมจำเปนตองเริ่มตนจากองคกรระดับชาติหรือระดับโลกอยางที่นิยมทำกันอยู การจัดประชุมสันติภาพโลก หากแตสามารถเริ่มตนขึ้นไดที่ดวงใจของ
รากฐานของการเปนผูใหในระดับวัฒนธรรมนั้น มีอยูแลวในคนไทยดังจะเห็นไดในคราวเกิดวิกฤตทุกครัง้ คนไทยตางก็ใหแกกนั และกันอยางนายกยองที่สุด กรณี
มหันตภัยสึนามินับเปนรูปธรรมที่เปนประจักษพยานสะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมแหงการใหท่ฝี งรากลึกอยูในใจคนไทยทั้งชาติไดเปนอยางดี ซึ่งวัฒนธรรมเชนนี้ไม
ควรถูกทำลายไปดวยวิธีคิดแบบทุนนิยมบริโภคที่พยายามกระตุนใหประชาชนเรียนรูท่จี ะ “ขาย” ทุกอยางที่ตัวเองมีอยู และมองทุกคนวาเปน “ลูกคา” เหมือนที่
รัฐบาลปจจุบนั กำลังกระทำในเวลานี้

คนเล็กๆ แตละคนที่ตระหนักรูถึงคุณคาของสันติภาพดวยตนเองกอนเปนสำคัญ เมื่อคนเล็กๆ คนหนึ่งสามารถเขาใกล เขาใจ และเขาถึงสันติภาพในเรือนใจของตน
ไดแลว บุคคลเล็กๆ คนนั้นเองก็จะกลายเปนหนวยสันติภาพเคลือ่ นที่ที่มีพลวัตในการเปลี่ยนแปลงตนเอง คนอื่น สังคม ประเทศ และมนุษยชาติไดอยางมีพลังในที่
สุด ตัวอยางในประวัติศาสตรโลกทั้งในอดีตและปจจุบนั ก็เปนประจักษพยานใหเราเห็นไดเปนอยางดีแลววา สันติภาพที่แทนั้น ลวนเริ่มตนจากบุคคลสันติภาพกอน
เปนเบื้องตน จากนั้นสันติกระบวนทัศน สันติศึกษา สันติพัฒนา สันติวัฒนธรรม และสันติสขุ ของโลกจึงขยายตัวตามมาโดยลำดับ ทานพุทธทาสเองก็นบั เปนบุคคล
เล็กๆ คนหนึ่งของโลกที่ไดสัมผัสกับสันติภาพในเรือนใจของตนเอง และจากนั้นชีวติ ของทานทัง้ หมดก็กลายเปนอุปกรณในการสรางสรรคสันติภาพโลกมาโดยตลอด
และเมื่อทานลวงไปแลวตามอายุขยั ชีวติ และงานของทานก็ยังคงเปน “แรงบันดาลใจ” ใหอนุชนจำนวนมหาศาลพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางสันติตาม

(

)

(

ทานอยูตลอดมา ดังนัน้ กลาวอยางถึงทีส่ ุดแลว การสรางสรรคสันติภาพโลกทั้งสองระดับ ระดับปจเจกและระดับมนุษยชาติ จึงควรเริ่มตนที่เราทุกคน ดวยวิธี

)

การหรือเครือ่ งมือตางๆ ซึ่งทานพุทธทาสไดกรุยทางเอาไวใหแลวในระดับหนึ่ง และเราทุกคนที่เห็นคุณคาและเขาถึงสันติภาพในเรือนใจไดแลวนั่นแหละ คือกลุม
บุคคลที่มศี กั ยภาพในการเปนพลังผลักดันใหเกิดสันติภาพโลกไดอยางแนนอน ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งวา สันติภาพโลกจะไมเกิดขึ้นจากการประชุมและจากการพยายาม
เซ็นสนธิสญ
ั ญาสันติภาพของนักการเมืองระดับโลกที่ภายในใจอัดแนนดวยความโลภ โกรธ หลง สิ่งนั้นเปนเพียงจินตนาการถึงสันติภาพในอุดมคติเทานั้น แตสนั ติ
ภาพที่แทซึ่งยัง่ ยืนและมีผลตอการเปลี่ยนแปลงในระดับอารยธรรมของมนุษยชาตินั้นควรเกิดขึ้นที่ใจ และไมใชใจอันเรารอนของคนอื่นที่กำลังกอสงครามอยูทั่วทุก
มุมโลก แตควรเปนใจของเราทุกคนนั่นเอง

.
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พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ป ธ ๙
อาจารยพิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

.

ไดรับอิทธิพลทางดานความคิด การทำงาน การดำเนินชีวิตจากผลงานของทานพุทธทาสภิกขุ และเคยไปพำนักยังสวนโมกขพลารามเพื่อศึกษาธรรมชวงสั้นๆ เมื่อ พ

.

ศ ๒๕๔๓

“ธัมมิกประชาธิปไตย” กับ “ปูทะเลยมหาวิชชาลัย”
มรดกธรรมหลวงพอพุทธทาส และแนวทางพระราชทาน สำหรับการปฏิรปู การเมืองไทย
(ที่คนไทยทุกคนควรเรียนรู และตองเริ่มนำมาใสไวในรัฐธรรมนูญ)

พระมหาพงศนรินทร ฐิตวํโส
“ศีลธรรมไมกลับมา โลกาจะวินาศ”
อมตวาทะอันเปนมรดกธรรมของหลวงพอพุทธทาสที่ทา นไดเมตตามอบใหเปนเครื่องเตือนใจ
พวกเราชาวไทยไวนานมาแลวนั้น กำลังปรากฏใหเห็นเปนสภาพจริงที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยใน
ปจจุบนั นี้อยางชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ คำพูดของหลวงพอเปนประหนึ่งคำพยากรณที่แมนยำดุจตาเห็น
ทานไดกลาวไววา
“โลกกำลังจะวินาศ เพราะศีลธรรมกำลังพายแพ
ศีลธรรมกำลังพายแพ แกกิเลสของมนุษย ผูตกอยูภายใตวตั ถุนยิ ม, บูชาเศรษฐกิจการ
เมือง อำนาจวาสนาความสุขของเนื้อหนัง
จนไมคำนึงถึงศีลธรรมกำลังทุนรอนทั้งสิ้น ใชเพื่อผลเปนวัตถุ รสทางวัตถุ กำลังผลทาง
วัตถุ จนยอมใหเสื่อมเสียลงตำตา
การตอสูแยงชิง ทั้งบนดิน ใตดนิ การฆาผูอ่นื ตาย และ ฆาตัวเองตาย อาชญากรรมเต็มบาน โรค
อันนารังเกียจเต็มโลก ทำลายธรรมชาติสรางมลภาวะ เพศรส และ เมรัย ยาเสพติดทั้งรูๆ (บุหรี่ เฮโรอีน ฯลฯ)
เยาวชนชายหญิง กำลังหลงทิศทาง กลายเปนเหยื่อแกปศาจทางเนื้อหนัง เห็นแกตวั อยางไมมี หิริ
โอตตัปปะเหลือ
สีลธรรมพื้นฐานหายไปหมด ไมมีการรักบุญ-กลัวบาป, มีแต “อรอย” แลวเปนดี
เครื่องมือสื่อสารทุกอยาง กำลังสงเสริมทางใหพา ยแพโดยไมรสู ึกตัว (เพลงลูกทุงใหม)
สีลธรรม เครื่องค้ำจุนมนุษย กำลังพายแพ กิเลสจึงครองโลก แทนสีลธรรม”
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(หนังสือพุทธทาสลิขิต ๑ หนา ๑๘๒)

ถาหากเราทำไดเพียงอานแลวก็แคเห็นคลอยตาม ผานๆ กันไป หรือเพียงแคยกขึ้นมาพูดตาม ใหเพียงได
ชื่อวามีคำของหลวงพอติดปาก พอเปนเครื่องบังหนาโฆษณาสรางภาพวาตัวก็มีธรรมะ ก็คงจะไมมปี ระโยชนอะไร
มากนัก และยังอาจจะกลับเปนโทษใหคนที่เขารูทันกนดาตอวาเอาเสียดวยซ้ำ และจะพลอยทำใหคำพูดของหลวง
พอทีม่ นี ยั สำคัญอันควรแกการเรียนรูและคิดตอ ดูดอ ยคาลง หรือไมกอ ใหเกิดการเรียนรูตอไป ดังนั้นแลว เมื่อเรา
อานถอยคำของหลวงพอแลววา เมื่อศีลธรรมไมกลับมา โลกาจะวินาศนั้น มันควรจะตองคิดตอ หรือตั้งคำถามตอไป

จากคำถามสูการเรียนรูและตอบโจทย
จากวลีดังกลาว นาจะชวยกระตุกตอมคิดหรือสรางความตระหนักใหแกเราจนสามารถเห็น “โจทย” ไดชดั
วาโจทยของเราคืออะไร ? คำตอบก็อยูในวลีนั้นวาโจทยก็คอื “สังคมหรือโลกกำลังวินาศ” ซึ่งจะนำไปสูคำถามที่สองวา
“โลกมันกำลังวินาศเพราะอะไรเปนเหตุ?” ก็จะไดคำตอบจากวลีน้นั เองวา “เพราะไมมศี ลี ธรรมหรือศีลธรรมไมกลับ
มา” ซึ่งก็จะยิ่งทำใหเกิดคำถามตอไปอีกวา “อาว! แลวศีลธรรมจากไปไหนละ มันถึงยังไมกลับมาซะที” ซึ่งแสดงวา
เราก็ยอมรับวาเราก็เคยมีศลี ธรรมอยูใ นสังคมไทย แตแลววันหนึ่งเราก็เพิ่งมารูตวั วาศีลธรรมมันจากเราไปแลวและ
ยังไมกลับมา ก็ตองถามตอวา “แลวศีลธรรมมันจากสังคมไทยเราไปตั้งแตเมื่อไหร? และจากไปไดอยางไรละ?” ซึ่ง
ถาหากพวกเราชวยกันสอบสวนสืบสวนไปจนถึงจุดแยกที่สำคัญอันเปนเหตุท่ที ำใหศีลธรรมหายไปจากสังคมไทยได
เราก็จะสามารถตอบโจทยขอนี้ไดชดั เจน และที่จุดนั้นแหละเราจะประจักษแจงเลยวา “เปาหมายของการแกปญ
 หา

คืออะไร” ตอบวาก็คอื การทำใหสังคมและโลกไมวนิ าศ ซึ่งก็คือการทำใหสงั คมไทยฟน กลับมามีศีลธรรมไดอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งจะนำมาสูคำถามที่สำคัญเปนอยางยิ่งวา “แลวจะทำอยางไร? หรือจะมีวิธีการอยางไร? ที่จะทำใหศีลธรรมฟน
กลับมาสูสงั คมไทยอีกครั้ง” ซึ่งจะนำไปสูข้นั ตอนที่สำคัญที่สดุ คือ การที่พวกเราชาวไทยจะชวยกันนำวิธีการนั้นมา
ประพฤติปฏิบัติใหปรากฏใหเห็นจริงไดอยางเปนรูปธรรมในวิถชี ีวติ ของคนไทยตอไปไดอีกครั้งหนึ่ง
ถาเราเห็นโจทยไดไมชัด สืบสาวไปไมถึงสาเหตุหรือจุดแยกที่สำคัญไดแลวไซร ก็จะไมมีทางแกปญหาได
สำเร็จ หรือแกปญ
 หาไดผลบางในระยะสั้นๆ แตไมมีความยั่งยืน ดังนั้น การเห็นโจทยใหชดั และสืบสาวใหชดั ไปจน
ถึงสาเหตุท่แี ท จึงเปนขั้นตอนเริ่มตนที่สำคัญมากที่สดุ

สามเชื้อโรคราย ที่ตองไดรับการเยียวยารักษาจากศีลธรรม
สังคมของคนปุถุชนคนธรรมดานั้น ยอมตองเกิดความเสื่อมขึ้นไดเปนธรรมดา ทั้งนี้เพราะปุถชุ นทุกคนมี
สาเหตุที่แทอปุ มาเหมือนมีเชื้อโรครายที่แฝงอยูภายในตัวอยูแลว ซึ่งก็คือ โลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) โมหะ
(ความหลงผิด) และเมื่อเชื้อโรคมันกำเริบลุกลามตัวของเจาของจนถึงขั้นที่ลน ไหลออกมากอมลภาวะเบียดเบียนคน
อื่นที่อยูรอบขาง ก็จะกอใหเกิดความเสื่อมความเดือดรอนไปทั่วทั้งสังคมได ดวยเหตุน้พี ระพุทธองคผทู รงมีพระมหา
กรุณาธิคุณแกชาวโลก จึงไดทรงประทานพระธรรมวินยั (หรือศีลธรรมในความหมายของหลวงพอพุทธทาส) ที่จะ
เปนดั่งยาหรือวัคซีนทีม่ หี ลากหลายขนานอันเหมาะสมแกคนทุกระดับ มีประสิทธิภาพสูงสำหรับทั้งบำบัดรักษาโรค
จนหายขาด เยียวยา บรรเทา หรือควบคุมเชื้อโรครายนี้ ไวมใิ หกำเริบ และยังไดทรงมียุทธวิธีหรือศิลปะในการนำพา
ใหคนสวนใหญท้งั ชุมชนและสังคมมีการนำมาบูรณาการในวิถีชวี ิตไดอยางกลมกลืน ปฏิบัตไิ ดอยางตอเนื่องเปน
ระบบและเปนแบบแผน พระพุทธองคทรงมียุทธศาสตรสำคัญที่เริ่มตนเปลี่ยนแปลงที่ระดับผูนำและชนชั้นปกครอง
ประเทศใหไดเสียกอน ทรงเนนที่การปรับทัศนคติของชนชั้นเหลานี้ใหเปนสัมมาทิฏฐิ และหันมาปรับเปลี่ยนวิถคี ิดวิถี
ชีวิตวิถีปฏิบตั ิใหมแี บบแผนจารีตประเพณีวัฒนธรรมตามหลักศีลธรรม ทรงเปลี่ยนกษัตริยผกู ระหายอำนาจดวยการ
ทำสงครามเปนกษัตริยธัมมิกราชเปนผูปกครองที่คอยบำบัดทุกขบำรุงสุขใหแกราษฎรโดยธรรม
จากการวิเคราะหประวัตศิ าสตรในยุคสมัยของพระมหากษัตริยท่ที รงธรรมในประเทศพุทธศาสนาทั้งหลาย
ที่ทรงปกครองบานเมืองไดเปนปกติสุขมีเศรษฐกิจที่รงุ เรืองแลวจะพบวา กษัตริยผ ูทรงธรรมหรือธัมมิกราชานั้นก็ไดมี
บทบาทเปนกัลยาณมิตรใหกบั คนทั้งประเทศ โดยเริ่มตั้งแตทรงเปนแบบอยางที่ดี และนำพาใหราชวงศ เหลาเสนาบดี
อำมาตย ขาราชบริพาร ไดเรียนรูและปฏิบัตติ ามหลักศีลธรรม จากนั้นเหลาเสนาบดี อำมาตย ขาราชบริพาร เหลานี้
ก็จ ะพัฒ นาตนเองขึ้น มาเปน “ธัม มิก เสนาบดี” “ธัม มิก อำมาตย” “ธัม มิก ขา ราชบริพ าร” ซึ่ง ก็จ ะมีบ ทบาทเปน
กัลยาณมิตรตอๆ กันไป นำพาใหคนอื่นๆ ทัว่ ทั้งสังคมเขามาสูการปฏิบัติ พัฒนา เศรษฐีใหกลายเปน “ธัมมิกเศรษฐี”
ประชาชนคนทั่วไปใหกลายเปน “ธัมมิกชน” เปนอุบาสกอุบาสิกา พระพุทธองคไดทรงเริ่มตนแบบแผนวิถชี ีวิตในการ
ปฏิบัตธิ รรมของชาวพุทธไว ดังเชนการกำหนดวันอุโบสถหรือวันธัมมัสวนะ ไวเปนแบบแผนทุก ๗ -๘ วัน หรือ ๔ วันตอ
๑ เดือน พระมหากษัตริยผทู รงธรรมก็ไดนำมาปฏิบัตเิ ปนแบบอยางทรงศีลอุโบสถทุกวันอุโบสถ ทรงดำรงพระองคใน
หลักของศีลธรรมพื้นฐาน ทรงนำหลักทศพิธราชธรรมและจักรวรรดิวัตรมาเปนหลักธรรมในการปกครองประเทศ ทรง
กำหนดและสงเสริมใหเหลาเสนาบดีตองปฏิบัติตาม บางรัชสมัยมีการลงโทษเสียดวยซ้ำไปหากเสนาบดีคนใดไม
รักษาศีลฟงธรรมในวันอุโบสถ

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
แตการเมืองที่ลอกมาจากตะวันตกแบบแยกสวน ไมเอาศีลธรรม สังคมไทยจึงวิกฤติ
แตเมื่อเรารับเอาวิธีคิดทางการเมืองการปกครองแบบแยกสวนและบกพรองของตะวันตกเขามา เราก็มอง
แตเรื่องของอำนาจ เราเปลี่ยนแปลงการปกครอง ดวยการแยงยื้อยึดครองอำนาจทางดานการเมืองการปกครองมา
จากพระมหากษัตยิ  ก็สนใจเอามาแตเฉพาะเรื่องของอำนาจ ไมไดเอาเรื่องการเปนแบบอยางในการประพฤติปฏิบตั ิ
ตามหลักศีลธรรมมาจากพระองคดวย ไมไดเอาแบบแผนหรือจารีตที่เปนรูปธรรมที่จะเปนกระบวนการในการบม
เพาะและพัฒนาคนทางดานศีลธรรมมาดวย “รัฐธรรมนูญ” จึงมีธรรมแตชื่อในพยางคที่สามเทานั้น แตไมมีระบบ
หรือกระบวนการปฏิบ ัต ิธ รรม สำหรับ คนที่เ ขา มาใชร ัฐ ธรรมนูญเลย วิถ ีข องชาวพุท ธ วิถีใ นการปฏิบ ัต ิธ รรม วิถ ี
วัฒนธรรมประเพณีไทย ถูกชนชั้นปกครองในสมัยที่เปลี่ยนแปลงการปกครองทำตนเปนปาปมิตรในการถอดถอนวิถี

แหงศีล ธรรมออกไปจากระบบการเมืองการปกครองของไทย แลว พยายามยัด เยียดบีบบัง คับ วิถีคดิ วิถชี ีวติ วิถี
หายนธรรมตะวันตกเขามาแทน
วันหยุดวันโกนวันพระถูกบังคับใหปรับเปลี่ยนไปเปนวันอื่น ทำใหตดั ขาดบั่นทอนและทำลายวิถชี ีวิตที่เปน
เครื่องมือในการพัฒนามนุษยออกไปจากสังคมไทยไดอยางแทบจะสิ้นเชิง เสนาบดีรัฐมนตรีตลอดจนขาราชการทั้ง
หลายไมตองมีวถิ ชี ีวิตที่ตองถือศีลฟงธรรมอยางนอยในทุกวันพระอีกแลว ดึงประชาชนชาวบานออกจากวิถีท่ตี อ งไป
วัดปฏิบัตธิ รรมพัฒนาตนเองในทุก ๗-๘ วันออกไป ไดตัดโอกาสที่ครอบครัวจะไดมีกจิ กรรมทำบุญรวมกันอยางนอย
ทุก ๗–๘ วันออกไป ตัดทอนทำลายวิถแี หงความสามัคคีของชุมชนที่อยางนอยตองไดถอื ศีลฟงธรรมทำบุญรวมกัน
ในวันพระทุก ๗-๘ วันออกไป ตัดทอนทำลายบทบาทของวัดที่เคยเปนศูนยกลางของชุมชนสังคมออกไป ทำใหจารีต
ประเพณีศลิ ปะวัฒนธรรมถูกตัดขาดออกไปจากคนในชุมชนไปพรอมกันดวย ทุกอยางที่กลาวมาเกิดขึ้นอยางชาๆ
คอยๆ เสื่อมทรามลงทีละเล็กละนอย อยางไมทันรูเนื้อรูตัว มารูอีกทีเมื่อ ๕๐-๖๐ ปผา นไป ที่สงั คมไทยกำลังฟอนเฟะ
วิกฤตทางศีลธรรมมากขึ้นๆ บุคคลเสื่อมทรามจากศีลธรรม ครอบครัวไมอบอุนไมไดทำบุญรวมกันบอยๆ แตทำบาป
รวมกันทุกวันทุกคืน ชุมชนไมเขมแข็งขาดสามัคคีธรรม ศิลปะวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณที่ดงี ามของไทยกำลัง
เสื่อมสูญหายไปเหลือเพียงการอนุรักษท่ไี ดแตรูปแบบที่แปลกแยกจากผูคน และที่เห็นเดนชัดที่สดุ และเปนปญหา
สำคัญในปจจุบันก็คือ วิกฤตทางดานศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมของชนชั้นปกครองทั้งในรัฐบาลและรัฐสภา

ตองการผลแตไมทำเหตุ ตองการ Output แตไมมี Process
ปรากฏการณแปลกประหลาดแตจริง มาตลอดกวา ๗๐ ป ประชาธิปไตยไทย
นักการเมืองที่เปนผูนำทัง้ ในรัฐบาลและรัฐสภา ทำตัวผิดสภาวะ ไมเปน “กัลยาณมิตร” ไมเปนแบบอยาง
ในการปฏิบตั ธิ รรม ไมเดินตามแบบอยางแหงพระมหากษัตริยผ ทู รงธรรมเลย ในทางตรงขามหลายครั้งทำตัวเปน
“ปาปมิตร” เปนแบบอยางทีไ่ มดเี สียอีก รัฐธรรมนูญที่ลอกแบบเขามาจากตะวันตกอยางแยกสวน ก็ไมมีกระบวน
การหรือวิถที ี่จะฝกฝนและพัฒนาใหนักการเมืองมีคุณธรรมขึ้นมาไดเลย มันจึงมีแตการเรียกรองเอาแตผล แตไมเคย
มีการทำเหตุ เรียกรองเอาแตวาใหนกั การเมืองมีคุณธรรมจริยธรรม ไมโกง แตไมเคยมีกระบวนการที่จะใหนักการ
เมืองปฏิบตั ติ ามหลักศีลธรรมมีแตการไปวิ่งไลตามจับที่ปลายทาง ดวยการสรางองคกรอิสระมาตรวจจับหรือควบคุม
ถวงดุล แตกพ็ ิสูจนแลววาทำแตที่ปลายทางอยางเดียวไมไดผล เพราะมันผิดกฎธรรมชาติ ผิดสภาวะการเรียนรูของ
มนุษย วาถาเอาแตลงโทษที่ปลายทางเมื่อทำผิดแตอยางเดียวนั้นไมสามารถจะทำใหมนุษยเรียนรูและพัฒนาไดแท
จริง มนุษยจะพัฒนาไดจริงตองมีกระบวนการปลูกฝงและพัฒนาการเรียนรูของมนุษยมาตั้งแตตนทางดวย
เปนเรื่องที่นา ประหลาดใจทีส่ ดุ ในระบบการเมืองการปกครองของไทย ที่เมื่อเอาหลักเหตุผลของพุทธ หรือ
System approach ของตะวันตกเขามาวิเคราะหก็ตาม ก็จะไดคำตอบตรงกันวาผิดหลักอยางสิ้นเชิง เอาแตเรียกรอง
ใหนักการเมืองมีคุณธรรมจริยธรรม แตไมเคยทำเหตุ คาดหวังใหนกั การเมืองมีคณ
ุ ธรรมจริยธรรม เปน Output แต
Process ไมมี ก็ไมมีทางได จะเรียกรองเปนแสนเปนลานคน ยาวนานสักกี่รอ ยปกต็ าม ก็ไมมที างสำเร็จ แมหากจะ
ปฏิรปู การเมืองสักพันครั้ง แตถา ไมมีการกำหนดใหมีเหตุหรือมี process ในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเขาไปใน
รัฐธรรมนูญอยางเปนรูปธรรม ก็ไมมที างที่จะไดนกั การเมืองที่มคี ุณธรรมจริยธรรมเลย เพราะมันผิดจากหลักความ
จริงตามธรรมดาธรรมชาติ ผิดสภาวะอยางสิ้นเชิง จึงนาแปลกประหลาดใจอยางที่สุด ที่ตลอด ๖๐–๗๐ ปของการ
พัฒนาประชาธิปไตยในบานเราไมเคยคิดไดในเรื่องนี้ มันจึงไมสามารถพัฒนาระบอบการเมืองไดเลย เพราะมันไมมี
กระบวนการเรียนรูและพัฒนาคนที่อยูใ นระบอบการเมืองเลย (ระบอบการเมืองไทยจึงมีแตเพียงหลักการลงโทษและ
ใหรางวัลเทานั้น ซึ่งเขาไมใชกับมนุษย เขาใชกับการฝกสัตวดริ จั ฉานในโรงละครสัตวเทานั้น จริงมั้ย?)
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ตองพัฒนาคนใหเปนมนุษย (หากเผลอจะหลงต่ำลงเปนสัตวดิรัจฉาน)
เราตองยกระดับกระบวนการเรียนรูของคนในระบอบการเมืองไทย ที่ปจ จุบันเปนกระบวนการสำหรับสัตวดิรัจฉานตาม
หลักการลงโทษใหรางวัลเทานั้น ใหขึ้นมาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหเปนมนุษยใหได หลวงพอพุทธทาส ไดกลาวเอาไววา

,

.

, (

)

“ยึดความหมายของคำวามนุษยไวใหดีๆ นะ มันผิดกันมากกับคำวาคน คำวา คน นี้มนั มาจาก คำวา ชน ชน ชะ–นะ แปลวา

,

-

;

,

เกิดมา สวนคำวามนุษยน่ี มาจาก มน อุษย แปลวา ใจสูง เปนคน เปนเพียงเกิดมาก็เปนคน แตถา เปนมนุษย มันตองมีการกระทำจนใจสูง

.

;

ขึ้นดวย เราตองมีความเปน มนุษยทถี่ กู ตอง คือมีจติ ใจสูง ไมเปนแตเพียงคน การศึกษานี้ตองทำใหมนุษยเปนมนุษย และเต็มแหงความ

...”

เปนมนุษย

หลวงพอพุทธทาสไดเมตตาชีท้ างออกในเรื่องนี้ไววา
“..จะตองมีรฐั สภาหรือผูแทนราษฎร ที่ส่อื ความประสงคของประชาชนอยางถูกตอง อยางครบถวน; ถามันเปนหนาที่
ของสมาชิกสภา มันก็ตองเปนผูแทนราษฎรชนิดที่ส่อื ความประสงคของราษฎร ใหแกสภาหรือแกรฐั บาลอยางถูกตอง
และครบถวน
ในที่สดุ เราจะพูดวา เขาจะตองถือหลักศีลธรรมเปนหลักในการปฏิบตั หิ นาที่ทกุ แขนง ; รัฐบาลก็ดี รัฐสภาก็ดี ตุลาการก็ดี
อะไรก็ดี ที่รวมกันเปนระบบการปกครองนี้ จะตองมีศลี ธรรมเปนหลัก ใหเรามีความเปนชาติท่มี ศี ลี ธรรม, ใหเรามีความ
เปนชาติหรือชาติที่มีศลี ธรรม ซึ่งจะตองรวมถึงวา มีวัฒนธรรม มีศาสนา มีขนบธรรมเนียมประเพณี อะไรที่ถูกตอง. แต
เราใชคำวาศีลธรรมคำเดียวก็พอ ถามีศีลธรรมไดจริง มันไมเสียในทางวัฒนธรรมหรือศาสนาใด ๆ. นี่ระบบการปกครอง
ทุกแขนง ไมวา จะไปในทิศทางไหน จะตองมีความเปนธรรม คือมีศลี ธรรมในการปฏิบตั หิ นาที่การงาน”

(ธัมมิกสังคมนิยม จาก http://www.buddhadasa.org/html/articles/1_bdb/dhm_soc.html)
ศีลธรรมเปนหนาที่ท่ตี อ งปฏิบตั ิ ประชาธิปไตยจึงจะมีธรรม: ธัมมิกประชาธิปไตย
หลักการหรือแนวทางสำคัญที่หลวงพอพุทธทาสทานไดเมตตาชี้ใหเห็นก็คือ ทำใหอยางไรให
การศึกษาทีท่ ำคนใหเปนมนุษย และเรื่องของศีลธรรม (หรือจะรวมไปถึง วัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรม
เนียมประเพณีดว ยยิ่งดี) เขามาสูระบอบการเมืองการปกครองประเทศ ทั้งทางดานรัฐบาล รัฐสภา และ
ตุลาการ ใหได ซึ่งตองขอฝากไวกับคณะบุคคลที่จะเขามารับภาระรับผิดชอบในการปฏิรปู การเมืองและ
ปรับปรุบแกไขรัฐธรรมนูญพิจารณาแนวทางของหลวงพอพุทธทาสทานไวดวย วาเรื่องศีลธรรม ไมใช
แคปลอยใหทำกันตามยถากรรม ไมอยากทำก็ไมทำ แตตองกำหนดวาเปน “หนาที่” ของคนในระบอบ
การเมืองการปกครองทุกคนตองปฏิบตั ิ
นอกจากนี้ หลวงพอพุทธทาสยังไดเมตตาใหแนวคิดในเรื่องประชาธิปไตยกับหลักศีลธรรมไว
อยางนาสนใจศึกษายิ่งวา
“ ..ธัมมิกประชาธิปไตย คือเปนประชาธิปไตยที่ประกอบไปดวยธรรม, ประชาธิปไตย ถาวาประชาชนหรือคนแตละคน
มันไมมีศลี ธรรมแลวมันก็วินาศแหละ วินาศในเวลาอันสั้น, ถาประชาชนทุกคนไมมีศลี ธรรมแลวเอามาเปนใหญสำหรับ
ปกครองบานเมือง พักเดียวมันก็ทำวินาศหมด. เราตองมีประชาธิปไตยที่ประกอบไปดวยธรรม เรียกวา ธัมมิกประชา
ธิปไตย นี้เกี่ยวกับการปกครอง. ธัมมิกสังคมนิยม นั้นมันเกี่ยวกับเศรษฐกิจ, ถาธัมมิกประชาธิปไตย นี้มนั เกี่ยวกับการ
ปกครอง เอาธรรมะเปนใหญ เอาความถูกตองเปนใหญ ไมใชประชาธิปไตยของคนเห็นแกตัว, เอาคนทีเ่ ห็นแกตวั เต็ม
อัดทุกๆ คน มาเปนระบบปกครองเปนประชาธิปไตย มันก็ฆา กันตายหมดแหละ ดวยความตางคนตางเห็นแกตวั . ฉะนั้น
ประชาธิปไตยตองจำกัดความใหดๆี วาตองของประชาชนที่มีศีลธรรม เลยตองใชคำวา ธัมมิกประชาธิปไตย, มีธรรม
เปนหลัก มีความถูกตองเปนหลัก อยาเห็นแกตวั แตเห็นแกธรรมะ, เห็นแกธรรมะ แลวก็อยาเห็นแกตวั . นี่เรียกวา มี
ธรรมะเปนหลัก มีระบบการปกครองชนิดนี้ แลวก็จะมีการปกครองสังคม หรือโลกใหมสี นั ติภาพไดโดยงาย.”
(ธัมมิกสังคมนิยม จาก http://www.buddhadasa.org/html/articles/1_bdb/dhm_soc.html)
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ใสการศึกษาที่แทลงในการเมืองการปกครอง: ปูทะเลยมหาวิชชาลัย คือการศึกษาที่แทน้นั
นับเปนเรื่องที่นาสนใจยิ่งที่ทางออกที่หลวงพอพุทธทาสไดเมตตาใหแนวทางไวดังกลาวนี้ ได
สอดคลอ งตรงกัน กับ แนวพระราชดำริข ององคพ ระบาทสมเด็จ พระเจา อยูห วั ในรัช กาลปจ จุบ ัน
พระองคมีพระปรีชาญาณอันนาอัศจรรยยิ่ง ไดทรงมีพระเมตตาถายทอดแนวพระราชดำริในเรื่องการ
เมืองการปกครองและการแกปญ
 หาสังคมนี้ผานงานวรรณกรรมในพระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก”
ซึ่งมีช่อื เสียงเปนที่รูจกั กันดีของคนไทย แตเปนที่นา แปลกประหลาดใจเปนอยางยิ่งที่คนไทยกลับไมคอ ย
ไดอานอยางเอามาขบคิดใหเกิดการเรียนรูอยางแทจริง แลวนำมาปฏิบัติใหเกิดประโยชนสขุ แกสงั คมไทย
ความจริงแลวพระองคไดทรงชี้ใหเห็นถึงความเสื่อมถอยทางสังคม และทางออกทางแกไวอยางชัดเจน
อันนาอัศจรรยใจยิ่งนัก ผูที่จะตองมาปฏิรปู การเมืองทั้งหลายสมควรจะไดนำมาอานและศึกษาเรียนรู
อยางถองแท จะเห็นวา แนวทางการปฏิรปู การเมืองที่สมบูรณอยูในพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกนี้
แลว
พระองคไดมีพระราชปรารภไวถงึ ตอนที่มีผคู นมายื้อแยงผลมะมวงจนทำลายตนมะมวงใหโคน
ลมลงวา
“นับแตอปุ ราชจนถึงคนรักษาชางคนรักษามา และนับแตคนรักษามาจนถึงอุปราช และโดย
เฉพาะเหลาอำมาตย ลวนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้น. ไมมีความรูทั้งทางวิทยาการทั้งทางปญญา
ยังไมเห็นความสำคัญของผลประโยชนแทแมของตนเอง จึงตองตั้งสถานอบรมสั่งสอนให
เบ็ดเสร็จ”
(พระมหาชนก หนา (๗))
ในพระราชนิพนธเรื่องนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงมีพระเมตตาพระราชทานแนวทางออกไวอยาง
เปนรูปธรรมในเรื่องวา ทรงใหต้งั “ปูทะเลยมหาวิชชาลัย” ขึ้นมา ซึ่งจะทำหนาที่ฝก ฝนอบรมใหกับคนทุกระดับ ตั้งแต
อุปราช เหลาอำมาตย ลงไปถึงคนเลี้ยงชาเลี้ยงมา ใหมีความรูทั้งทางโลกและปญญาทางธรรม จึงตองตั้งคำถามกับ
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลวา “จะทำอยางไรถึงจะมีปทู ะเลยมหาวิชชาลัยในรัฐบาลได?” ตั้งคำถามกับ
นักการเมืองทุกทานวา “จะทำอยางไรถึงจะมีปทู ะเลยมหาวิชชาลัยในรัฐสภาและทุกพรรคการเมืองได?” ตั้งคำถาม
กับผูดแู ลระบบการศึกษาสมัยใหมของไทยวา “จะทำอยางไรถึงจะมีปทู ะเลยมหาวิชชาลัยในการศึกษาในระบบของ
ไทยไดในทุกระดับตั้งแตอนุบาลจนถึงปริญญาเอกในทุกสาขาวิชา?” …และสำคัญที่สุดที่จะเปนเครื่องมือตนเริ่มที่
กำหนดใหทกุ ฝายตองตระหนักจนนำไปสูการปฏิบัติไดจริงอยางเปนรูปธรรม ก็คือตองตั้งคำถามกับคณะบุคคลที่จะ
เขามาปฏิรูปการเมืองวา “จะทำอยางไรถึงจะมีปทู ะเลยมหาวิชชาลัยในรัฐธรรมนูญที่ตองบัญญัตใิ หเปนหนาที่ท่ที ุก
ฝายตองปฏิบัตอิ ยางเปนรูปธรรม?”
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ปูทะเลยมหาวิชชาลัยคืออะไร? ใชการศึกษาที่จะพัฒนาคนใหเปนมนุษยหรือไม ใชการศึกษาที่
ทำใหคนมีศลี ธรรมหรือไม จะทำใหเกิดธัมมิกประชาธิปไตยไดจริงหรือไม? คนไทยทุกคนโปรดกลับไป
อาน หรือจำเปนตองอานพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกนีอ้ ยางตั้งใจและเรียนรูอยางจริงจังจนเกิด
ปญญา อันจะเปนแสงสวางสองใหเห็นทางออกจากวิกฤตของบานเมืองในทุกวันนี้ไดอยางดียิ่ง
ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปแหงชาตกาลของหลวงพอพุทธทาส ในป ๒๕๔๙ นี้ อันสบสมัยกับ
ปมหามงคลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัตคิ รบ ๖๐ ป ในป ๒๕๔๙
เชนเดียวกัน ซึ่งเปนปที่เกิดวิกฤตการณของบานเมืองขึ้นมาพอดี ผูเขียนจึงถือใชโอกาสนี้นำแนวคิด
หลักธรรมและอัญเชิญแนวพระราชดำริท่มี คี วามสอดคลองตองกันเปนอยางยิ่งมาเปนเครื่องบูชาธรรม
ในหลวงพอพุทธทาส และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งหวังวาคนไทยทุกคนเมื่อ

อานแลวจะเขาใจและเริ่มที่จะยอนกลับมาเรียนรูจนเกิดปญญาแทจริง อันจะนำมาซึง่ ประโยชนสุขแก
สังคมไทยไดอยางยั่งยืนสืบไป..
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มองอนาคตผ่านฐานคิดและชีวิตท่านพุทธทาสภิกขุ
พระไพศาล วิสาโล
ก่อนที่เราจะมองอนาคตผ่านฐานคิดและชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุ
ควรได้ยอ
้ นกลับไปดูวา
่ ท่า นพุทธทาสภิก ขุม องอนาคตอย่างไรตอนที่ท่าน
เริ่ม ตั้ง สวนโมกขพลาราม เมื่อ เดือ นพฤษภาคม ๒๔๗๕ เวลานัน
้ พุท ธ
ศาสนาดำเนินมาใกล้ถึงยุคกึ่งพุทธกาลแล้ว ห่างกันเพีย ง ๒๕ ปีเท่านั้น ใน
ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยเชื่อว่าเมื่อพุทธศาสนายุก าลผ่านไปได้ ๕๐๐๐ ปีก ็
จะสิ้นอายุขย
ั ยุค กึ่ง พุทธกาลจึง เป็น เครื่อ งเตือ นใจถึง ความเสื่อมถอยของ
พุทธศาสนาและกลียุคที่จะรุนแรงมากขึน
้ ความเชื่อดังกล่าวดูเหมือ นจะมี
อิท ธิพ ลต่อ ความคิด ของท่า นพุท ธทาสภิก ขุใ นเวลานั้น ไม่ม ากก็น ้อ ย คือ
มองเห็นว่าความเสื่อมทางศีลธรรมจะเพิ่มขึ้นเป็น ลำดับ และความทุกข์จะ
แผ่ซา
่ นไปทั่ว ทัศ นะดังกล่าวยัง ปรากฏให้เ ห็น จากปาฐกถาธรรมของท่า น
แม้ในระยะหลัง อาทิ ปาฐกถาธรรมเรื่อง “โลกวิปริต” ซึ่งแสดงในปี ๒๕๑๙
มีบางตอนกล่าวว่า “เราเกิดมาในโลกที่วป
ิ ริต กำลังวิปริตอย่างยิ่ง และแสน
จะวิปริต คือเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์และความทุกข์”
แต่ทา
่ นพุท ธทาสภิก ขุไ ม่ไ ด้ม องโลกในแง่ร า
้ ยอย่า งเดีย ว ท่า นมอง
ว่าความทุกข์นน
ั้ มีประโยชน์ในแง่ที่กระตุ้นให้ผ้ค
ู นขวนขวายหาหนทางดับ
ทุกข์และเกิดปัญ ญาขึ้นมา ในทำนองเดียวกันความตกต่ำเสื่อมโทรมหรือ
วิกฤตการณ์ในทางศีลธรรมก็มป
ี ระโยชน์ตรงทีช
่ ่วยกระตุ้นเร่งเร้าให้ผู้คน
ช่วยกันฟื้นฟูศีลธรรมเพื่อมาทัดทานกับสภาพที่ตกต่ำ แม้เวลานั้นพระหนุ่ม
ว ย
ั
๒ ๖ อ ย ่า ง ท ่า น อ า จ ม ิไ ด ร
้ ู้ส ก
ึ ว ่า ต น “ โ ช ค
ดี”ที่ได้มาเกิดในยุคที่พุทธศาสนากำลังเสื่อมลง แต่ทา
่ นก็หาได้รู้สก
ึ ท้อแท้
หมดหวัง ไม่ ตรงกัน ข้า มกลับมีค วามมุ่ง มั่น ที่จ ะ “ช่ว ยกัน ส่ง เสริม ความรุ่ง
เรืองของพระพุทธศาสนาในยุคซึ่งเราสมมติกันว่าเป็นกึง่ พุทธกาล ” นี้คอ
ื จุด
เริ่มต้นของสวนโมกขพลาราม
ท่า นพุท ธทาสภิก ขุม องว่า ทุก สิ่ง ทุก อย่า งย่อ มเป็น ไปตามเหตุต าม
ปัจ จัย การที่พ ุท ธศาสนาจะเสื่อ มลงไปนั้น ก็เ พราะมีเ หตุป ัจ จัย ขณะเดีย ว
กันท่านก็เชื่อว่าเหตุปัจจัยเหล่านั้น บางส่วนก็อยู่ในวิสัยที่มนุษย์หรือคนเล็กๆ
คนหนึ่งสามารถที่จะทัดทาน แปรเปลี่ยนหรือ บรรเทาลงได้ อย่างไรก็ต าม
ท่านตระหนักดีวา
่ ท่านเองเป็นพระชั้นผู้น้อยที่มีกำลังไม่มาก จึงเริ่มต้นที่จุด
เล็กๆ ด้วยการสร้างสวนโมกข์ให้เป็นสถานที่สง่ เสริมฟื้นฟูการปฏิบัติธรรม
อย่า งที่เ คยทำในสมัย พุท ธกาล โดยเน้น ชีว ิต ที่เ รีย บง่า ย อยู่ท า
่ มกลาง
ธรรมชาติ และไม่แยกระหว่างปริยต
ั ก
ิ บ
ั ปฏิบัติ โดยหวังว่าการกระทำเช่นนั้น
“อาจเป็น เครื่องสะดุดตาสะกิดใจ ให้เพื่อ นพุท ธบริษ ท
ั เกิด สนใจในการส่ง
เสริมการปฏิบัติธรรม หรือรักการปฏิบัติดว
้ ยตนเองขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อย”
ในตอนนั้นท่านคิดเพียงว่า “เราทำตนเป็นเพียงผู้ปลุกเร้าความสนใจ ก็นบ
ั
ว่าได้บุญกุศลเหลือหลายแล้ว”
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พุทธทาสภิกขุ โลกวิปริต (สวนโมกขพลารามและธรรมทานมูลนิธิ,๒๕๔๙) น.๕๐
“ความทุกขมนั ก็ดี มันก็มปี ระโยชนเหมือนกันที่ทำใหมีบุคคลคนหาความทุกข” และ “โชคดีมีบุญที่ไดมาเกิดในโลกนี้ ในสภาพปจจุบนั นี้ท่ี
แสนวิปริต เพราะมีอะไรใหศกึ ษามาก....ถาไมมีอะไรใหศกึ ษามากแลว มันจะฉลาดไดอยางไร” เพิ่งอาง น.๕๐
พุทธทาสภิกขุ สิบปในสวนโมกข (กองทุนวุฒธิ รรม, ไมระบุปที่พิมพ) น.๑
เพิง่ อาง น.๒

จะเห็นได้ว่าท่านพุทธทาสภิกขุม ิได้คิดว่าท่านเป็นบุค คลสำคัญ หรือ
มหาบุรุษ ที่เกิด มาเพื่อทำภารกิจ ทางประวัต ิศ าสตร์ เช่น เปลี่ย นแปลงโลก
หรือ พลิก ฟ้า พลิก แผ่น ดิน ท่า นมีส ำนึก อย่า งชาวพุท ธธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่ง
ตระหนักว่าตนมีหน้าที่ต่อพระศาสนา อย่างไรก็ตามในฐานะปัจเจกบุคคล
ท่านเชื่อว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นเด็ดเดีย
่ วแล้ว ก็สามารถทำสิ่งที่ยากได้ โดย
เฉพาะการบรรลุถ งึ อุด มคติข องชาวพุท ธ ในจดหมายที่ทา
่ นเขีย นถึง นาย
ธรรมทาส พานิช ผู้น อ
้ ง ก่อ นจะทิ้ง ชีว ิต ที่ส ะดวกสบายในกรุง เทพฯ และ
กลับไปยังบ้านเกิดเพื่อสร้างสวนโมกข์ ท่านได้ประกาศความมุง่ มั่นว่า “เรา
เดินตามโลกตั้งแต่นาทีท่เี กิดมา จนถึงนาทีที่มีความรู้สึกตอนนี้ ต่อนี้ไปเรา
จะไม่เ ดิน ตามโลก และลาโลกไปค้น หาสิ่ง ที่บ ริส ท
ุ ธิ์ ตามรอยพระอริย ะที่
ค้น แล้ว จนพบ ...ถึง แม้ว า
่ เราได้เ กิด อีก ตั้ง แสนชาติก ็ด ี บัด นี้เ ราจะไม่เ ดิน
ตามหลัง โลกอีก ต่อ ไป จะอาศัย โลกสัก แต่ก าย ส่ว นใจเราจะทำให้เ ป็น
อิสระจากโลกอย่างที่สด
ุ เพื่อเราจะได้พบความบริสุทธิ์ในขณะนั้น”
แล้วท่านก็เริ่มต้นก่อร่างสร้างสวนโมกข์โดยเริ่มต้นจากศูน ย์ คือ ไป
เช่า ที่ว ัด ร้า ง โดยมีท ่า นพำนัก แต่ผ ้เู ดีย ว แต่ด ้ว ยความเพีย รอย่า งยิ่ง ยวด
และการใช้ส ติป ญ
ั ญาอย่า งถึง ที่ส ด
ุ โดยมุ่ง ที่จ ะทำสิ่ง ที่ด ท
ี ่ส
ี ด
ุ ทัง้ ๆ ทีไ
่ ม่ม ี
วาสนาบารมีอ ะไรเลย แต่แ ล้ว ผลงานของท่า นก็ส ามารถสร้า งแรงสั่น
สะเทือนให้แก่วงการพระศาสนา และก่อให้เกิดความตื่นตัวในหมูช
่ าวพุทธ
จำนวนไม่นอ
้ ย มองในแง่น้จ
ี ะเห็นได้วา
่ ท่านพุทธทาสภิกขุมองอนาคตโดย
ไม่ตกอยู่ในภาวะจำยอม หากท่านมองอนาคตที่ยากลำบากว่าเป็นเรื่องท้า
ทาย และปลุกเร้าให้ต้องระดมความเพียรมากขึ้น จนในที่สด
ุ ก็มองเห็น ว่า
เป็นความโชคดีด้วยซ้ำที่เกิดมาเกิดในยุคสมัยเช่นนี้
ท่านพุทธทาสภิกขุมองว่าโลกนี้จะดำเนินไปได้ก็ด้วยธรรม ท่านมอง
โดยอาศัยแว่นของศาสนาหรือธรรมะอย่างชัดเจน จึงเห็นว่าธรรมะเท่านั้น
ที่จ ะค้ำ จุน โลกได้ ไม่ใ ช่ค วามก้า วหน้า ทางเศรษฐกิจ วิท ยาศาสตร์ หรือ
ประชาธิปไตย แม้วา
่ ตอนที่เริ่มสร้างสวนโมกข์ใหม่ๆ ท่านดูจะมีศรัทธาใน
ประชาธิป ไตยอยู่ไ ม่น ้อ ย ถึง กับ บัน ทึก ไว้ว า
่ การที่ส วนโมกข์ส ร้า งปีเ ดีย ว
กับการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั้น “เป็นนิมิตแห่งการเปลี่ยนยุคใหม่ เพื่อ
การแก้ไขสิง่ ต่างๆ ให้ดีข้น
ึ เท่าที่เราจะพึงทำได้” ในเมื่อธรรมคือสิ่งที่จะยัง
โลกให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า ถ้าโลกจะเสื่อมก็เพราะธรรมะนั้นเสื่อมถอย
ลงไป เพราะฉะนัน
้ ท่า นถือ ว่า ภารกิจ ของท่า นคือ การฟื้น ฟูธ รรมะขึ้น มา
โดยพยายามทำสวนโมกข์ให้เป็นแบบอย่าง
ท่า นพุท ธทาสภิก ขุม ห
ี ลัก การอย่า งหนึ่ง ที่น ่า สนใจคือ ท่า นเชื่อ ว่า
การที่เ ราจะพุ่ง ไปข้า งหน้าได้อย่า งมีพ ลัง จำต้อ งถอยกลับ มาก่อ น ดัง นั้น
เมื่อ ท่า นตั้ง ใจที่จ ะขับ เคลื่อ นธรรมะหรือ พระศาสนาไปข้า งหน้า ท่า นจึง
ถอยกลับไปที่ก ารประพฤติป ฏิบ ต
ั ิส มัย พุท ธกาล ท่า นสนใจค้น คว้า ว่า พระ
ภิกษุสงฆ์สมัยพุทธกาล มีชว
ี ิตความเป็นอยู่ มีการศึกษาและปฏิบัติกันอย่าง
ไร จนเกิด แบบแผนความเป็น อยู่ใ นสวนโมกข์ที่เรีย กว่า “ฉัน ข้า วจานแมว
อาบน้ำในคู นอนกุฏเิ ล้าหมู ฟังยุงร้องเพลง”
ขณะเดียวกันในด้านการศึกษาและปฏิบัติธรรม ท่านก็ถอยกลับไปที่
พระไตรปิฎกในฐานะแหล่งที่มาสำหรับการเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนา
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เพิง่ อาง น.๖๑
เพิง่ อาง น.๒
พุทธทาสภิกขุ ประมวลธรรมทานพุทธทาสภิกขุ ( อตัมมยตา ไมระบุปที่พิมพ) น.๓๖๐

โดยถือว่า คัมภีร ์อ รรถกถามีความสำคัญ รองลงมา นับ ว่าสวนทางกับ แนว
ทางปริยัติศก
ึ ษาในเวลานั้นซึ่งสืบทอดกันมามาหลายศตวรรษตามแบบแผน
ที่ม าจากลัง กาทวีป ท่า นพุท ธทาสภิก ขุศ ึก ษาพระไตรปิฎ กอย่า งแตกฉาน
จนถือ ได้วา
่ พระไตรปิฎ กคือครูท่ส
ี ำคัญ ที่สุด ของท่า นทั้ง ในทางปริยต
ั แ
ิ ละ
ปฏิบ ต
ั ิ ซึ่ง ต่า งจากครูบ าอาจารย์ท ่า นอืน
่ ๆ ทั้ง ก่อ นหน้า นั้น และร่ว มสมัย
เดียวกับท่านที่มค
ี รูเป็นตัวบุคคล ดูเหมือนว่าครูท่ม
ี ีความสำคัญที่สุดรองลง
มาจากพระไตรปิฎก ในทัศนะของท่านพุทธทาสภิกขุ ก็คือ “อาจารย์คลำ”
หมายถึงการปฏิบัติดว
้ ยตนเองอย่างลองผิดลองถูก จนรู้ว่าอะไรควรไม่ควร
ท่านได้ศึกษาปฏิบต
ั ิดว
้ ยการทดลองทำหลายวิธี อาทิ การฉันผักอย่างเดียว
หรือ ฉัน แต่ข องหวาน ไม่ฉน
ั ของคาว การอดนอน รวมทั้งการนั่ง ให้ย งุ กัด
นานเป็นชั่วโมง ประสบการณ์เหล่านี้ส่วนหนึ่งท่านได้บน
ั ทึกไว้ในสมุดส่วน
ตัว ซึ่ง ต่อ มาได้ต ีพ ม
ิ พ์ใ นชื่อ อนุท ิน ปฏิบ ต
ั ธ
ิ รรม หรือ บัน ทึก รายวัน ขณะ
ฝึกฝนตนอย่างเข้มข้นในวัยหนุม
่
นอกจากการถอยกลับ ไปที่แบบแผนสมัย พุทธกาลและพระไตรปิฎ ก
แล้ว ท่า นพุท ธทาสภิก ขุย ัง ถอยกลับ ไปตั้ง หลัก ที่บ ้า นเกิด คือ อำเภอไชยา
สุร าษฎร์ธ านี แทนที่จ ะอยู่ก รุง เทพฯ ต่อ ไป ทั้ง ๆ ที่ใ นสายตาของคนทั่ว ไป
กรุงเทพ ฯ คือศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง รวมทั้งการพระศาสนา แต่แล้ว
ทุก คนก็ไ ด้ป ระจัก ษ์ว ่า การทีท
่ า
่ นถอยกลับ มาที่บ า
้ นเกิด และสร้า งสวน
โมกข์ขึ้นทีน
่ ั่น สามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปถึงกรุงเทพฯ ได้
ประการสุด ท้า ยคือ ท่า นพุทธทาสภิก ขุได้ถ อยกลับ มาเริ่ม ต้น ที่จ ิต ใจ
ของตนเอง ท่า นให้ค วามสำคัญ อย่า งมากในการศึก ษาและพัฒ นาจิต ใจ
ของตนเอง เพื่อเอาชนะกิเลส ตัณหา อวิช ชา ทั้งนี้เพราะท่านเห็น ว่าจิต ใจ
นั้น เป็น ต้น ตอของทุก สิ่ง ทุก อย่า ง ท่า นพยายามเรีย นรู้จ ิต ใจของตนเอง
และพยายามฝึก ฝนขัด เกลาตนอย่า งจริง จัง ชนิด ที่ “ อาศัย โลกสัก แต่ก าย
ส่วนใจเราจะทำให้เป็นอิสระจากโลกอย่างถึงที่สด
ุ ” กล่าวได้ว่าสำหรับท่าน
แล้ว จิตใจเป็นเป็นสมรภูมส
ิ ำคัญที่สุดสำหรับการต่อ สู้เพือ
่ สร้างพืน
้ ฐานให้
แก่การฟื้นฟูพระศาสนา และท่านก็ได้พส
ิ ูจน์แล้วว่า เมื่อถอยกลับไปฝึกฝน
ถึงต้นตอคือจิตใจ จนกิเลสเบาบาง ความเห็นแก่ตว
ั ลดน้อยลง และมีปญ
ั ญา
ถึง พร้อมแล้ว ย่อมสามารถสร้างสรรค์ส่งิ ดีง าม และขับ เคลื่อ นโลกไปข้า ง
หน้าอย่างสอดคล้องกับหลักธรรมได้ จะว่าไปแล้ว นี้ก็ไม่ต่างจากการยิงธนู
ลูก ศรจะพุ่ง ไปข้า งหน้า ได้ต อ
่ เมื่อ น้า วสายธนูม าข้า งหลัง ให้ม ากที่ส ุด ยิ่ง
น้าวมาข้างหลังได้มากเท่าไร ลูกธนูก็จะพุ่งไปข้างหน้าได้ไกลมากเท่านั้น
บทเรีย นจากท่านพุทธทาสภิกขุก็คือ ในการมองอนาคตและการขับ
เคลื่อนไปข้างหน้า เราจำต้องมองกลับไปยังอดีตและถอยกลับไปยังต้นตอ
หรือ รากเหง้า ของตนเอง โดยเฉพาะการกลับ ไปที่ต ัว เอง เพือ
่ ฝึก ฝนขัด
เกลาตนให้ถ ึง พร้อ มสำหรับภารกิจ ข้า งหน้า น่า สัง เกตว่า ทั้ง ๆ ที่ทา
่ นพุท ธ
ทาสภิก ขุส ามารถขับ เคลื่อ นการพระศาสนาของไทยไปข้า งหน้า ได้อ ย่าง
ยากที่คนๆ หนึ่งจะทำได้ แต่ท่านให้ความสำคัญกับปัจจุบันยิ่งกว่าที่จะสนใจ
อนาคต เมื่อบุกเบิก สวนโมกข์ใหม่ๆ ท่า นไม่ได้ม องไกลหรือ วางแผนการ
ร ะ ย ะ ย า ว ห า ก ต ั้ง ใ จ เ พ ีย ง “ ท ำ ไ ป ต า ม ม ีต า ม ไ ด ้ ต า ม ท ี่จ ะ ท ำ ไ ด ้”
และ”ไม่เคยฝัน ไม่เคยคิด ไม่เคยกะแผนการอะไรมากมาย” กล่าวอีก นัย
หนึ่งคือทำไปตามเหตุปจ
ั จัย แต่เมื่อลงมือทำแล้วก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ โดย
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พุทธทาสภิกขุ เลาไวเมื่อวัยสนธยา (มูลนิธิโกมลคีมทอง , ๒๕๔๖) น.๙๐
เพิง่ อาง น.๒๑๓

ถือหลักว่า “ทำอะไรต้องให้ดก
ี ว่าใคร” แม้กระนั้นก็ไม่ได้ยด
ึ มั่นถือมั่นในผล
งานที่เกิดขึ้น แม้แต่สวนโมกข์ท่านก็พร้อมจะเลิกได้ทก
ุ เวลา
ท่านพุทธทาสภิกขุเชื่อในเรื่องวิรย
ิ ภาพ ท่านไม่เชื่อในเรื่องของโชค
ชะตา ในขณะที่ คนโบราณเชื่อว่าพุทธศาสนาจะเสื่อมโทรมลงไปเป็นลำดับ
จึง ปล่อ ยให้เ ป็น ไปเช่น นั้น แต่ท ่า นพุท ธทาสภิก ขุไ ม่ไ ด้เ ห็น อย่า งนั้น ท่า น
เห็นว่าแต่ละคนควรทำตามกำลังด้วยความเพียรและใช้สติปญ
ั ญาอย่างที่สุด
ทัศนะดัง กล่าวเป็น สิ่ง สำคัญสำหรับ การมองอนาคตจากจุด ที่เรายืน อยู่ใน
ปัจ จุบ น
ั โลกอนาคตนั้น มีแ นวโน้ม ที่ค ่อ นข้า งชัด เจนว่า จะถูก ท่ว มทับ ด้ว ย
กระแสโลกาภิว ัต น์อ น
ั เชี่ย วกราก ซึ่ง อาจนำไปสู่โ ลกาวิน าศ เนือ
่ งจากมี
การทำลายสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เกิดความวิบัตใิ นชั้นบรรยากาศโลก นำไป
สู่การทำลายชั้นโอโซน ปรากฏการณ์เรือ นกระจก และความผันผวนของ
ดิน ฟ้า อากาศทุก มุม โลก นอกจากนั้น ยัง มีก ารเอารัด เอาเปรีย บกัน ขนาน
ใหญ่โดยระบบทุนนิยมและสิ่งทีเ่ รียกว่า”ตลาดเสรี” เกิดช่องว่างที่ถ่างกว้าง
อย่างไม่เคยมีมาก่อนระหว่างคนรวยกับคนจน และระหว่างประเทศรวยกับ
ประเทศจน มิพ ัก ต้อ งกล่า วถึง การเกิด สงคราม อาชญากรรม ความล่ม
สลายของครอบครัว และชุม ชนทุก หัว ระแหง ซึ่ง ล้ว นเป็น ภาพสะท้อ นของ
ความเสือ
่ มโทรมทางศีลธรรม
สภาพการณ์เ หล่า นี้ไ ม่ค วรที่จ ะทำให้เ ราเกิด ความท้อ แท้ ในยามนี้
สิ่ง สำคัญ ที่เ ราพึง มี คือ ความสำนึก อย่า งที่ท ่า นพุท ธทาสภิก ขุม ใี นฐานะ
มนุษ ย์ค นหนึ่ง ที่ไ ม่ย อมอยู่น ิ่ง เฉย หากพยายามใช้ค วามรู้ค วามสามารถ
อย่า งเต็ม ที่ ท่า นพุท ธทาสภิก ขุเ ป็น ตัว อย่า งของพระบ้า นนอกคนหนึ่ง ซึ่ง
สามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลให้แก่พระพุทธศาสนา
ไทย ถ้าเปรียบเทียบกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโร
รส ท่า นพุท ธทาสภิก ขุอ อ
่ นด้อ ยทั้ง ชาติว ุฒ แ
ิ ละคุณ วุฒ ิ ท่า นเป็น ลูก ชาว
บ้า นธรรมดา ไม่ม ีอ ำนาจวาสนาใดๆ ทัง้ สิ้น ขณะที่ส มเด็จ พระมหา
สมณเจ้าฯ เป็นทั้งพระโอรสและพระอนุชาของพระมหากษัตริยท
์ ี่ย่งิ ใหญ่ ๒
พระองค์ อีก ทั้ง ยัง ได้ค รองตำแหน่ง สูง สุด ในคณะสงฆ์ คือ เป็น ถึง สมเด็จ
พระสัง ฆราช แต่แ ล้ว ท่า นพุท ธทาสภิก ขุส ามารถก่อ ให้เ กิด ความเปลี่ย น
แปลงแก่พุทธศาสนาไทยไม่นอ
้ ยไปกว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้า แม้จะใน
ลัก ษณะทีต
่ า
่ งกัน นี้หมายความว่า คนเล็ก ๆ คนหนึ่ง หรือ ไม่ก ่ค
ี นสามารถ
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญได้ ถ้าใช้ปญ
ั ญาอย่างถึงที่สด
ุ และ
มีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยธรรมฉัน ทะ ไม่ได้คิดถึง ตัวเอง แต่มงุ่ เอาธรรมะเป็น
ใหญ่
มาถึง ยุค ของเรา มีค วามจำเป็น อย่า งมากที่ช าวพุท ธในปัจ จุบ น
ั จะ
ต้อ งช่ว ยกัน สืบ ทอดปณิธ านและภารกิจ ของท่า นพุท ธทาสภิก ขุ เมื่อ ท่า น
พุทธทาสภิก ขุบ ุก เบิก สวนโมกข์ ท่า นมีค วามประสงค์ท ี่จ ะฟื้น ฟูก ารปฏิบ ัติ
อย่า งสมัย พุท ธกาลที่ส ูญ หายไปให้ก ลับ คีน มา แต่ใ นระยะหลัง ท่า นมี
ปณิธานที่มากกว่านัน
้ นั่นคือฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับมา ดังท่านย้ำอยู่เสมอว่า
“ศีลธรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ” ท่านพุทธทาสภิกขุมองไกลถึงทั้งโลก
แต่เราๆ ท่านๆ อาจไม่หาญกล้าพอที่จะฟื้นฟูศีลธรรมให้กับทัง้ โลกได้ แต่
เราน่าจะกล้าพอที่จะคิด ฟื้นฟูศ ีลธรรมให้ก ับ ประเทศไทย โดยประกาศว่า
“ศีลธรรมไม่กลับมา สยามรัฐนาวาจะวิบัติ”
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เพิง่ อาง น.๙๑
“สวนโมกขท่มี ีอยูก็เลิกได แมแตเดี๋ยวนี้กเ็ ลิกได ถามันตองเลิก ไมเดือดรอน ไมทุกขใจ ไมเสียดาย” เพิง่ อาง น.๒๑๕

อย่า งไรก็ต ามการฟื้น ฟูศ ล
ี ธรรมให้ก ลับ มานั้น จะได้ผ ล ต้อ งใช้ว ิธ ี
การที่ส มสมัย ลำพัง การเผยแผ่พ ท
ุ ธศาสนาอย่างที่นิย มทำในปัจ จุบ ัน เช่น
การเทศน์ใ ห้ม ากขึ้น พิม พ์ห นัง สือ หรือ ทำซีด ีธ รรมะเผยแพร่ใ ห้ม ากขึ้น
รวมทั้ง การสอนศีล ธรรมในห้อ งเรีย นให้ม ากขึ้น เท่า นี้ไ ม่น า
่ จะเพีย งพอ
เพราะปัญ หาความเสื่อ มโทรมทางศีล ธรรมในปัจ จุบ ัน มิไ ด้เ กิด จากการ
สอนธรรมะน้อยไปเท่านั้น หากยังเป็นเพราะธรรมะทุกวันนี้ไม่สามารถไล่
ทันอธรรมหรือความชั่วร้ายของยุคสมัยได้ ทุกวันนี้สิ่งที่เรียกว่าอธรรมนั้น
ไม่ว่าจะความโลภ ความมักมากในกาม การฉ้อโกง ได้พฒ
ั นาไปมาก จน
สามารถอำพรางตนให้คนเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ผด
ิ ศีลธรรม หรือยิ่ง
กว่า นั้นคือ เห็น เป็น เรื่อ งดี ดัง ผู้ค นจำนวนมากในปัจ จุบ น
ั เห็น ว่า ความโลภ
เป็นของดี เพราะถูกระบบทุน นิย มกระตุ้นเร้าความโลภอยู่ทั้งวัน ทั้งคืน ทั้ง
โดยวิถ ีช ีวต
ิ ที่ตอ
้ งแข่ง ขัน กัน และการโฆษณาผ่า นสื่อ จนเกิด ความเข้า ใจ
ไปว่า ถ้า ไม่โ ลภก็อ ยู่ร อดได้ย ากในสัง คมปัจ จุบ น
ั ผลก็ค ือ แม้แ ต่โ รงเรีย น
หรือมหาวิทยาลัยก็สอนให้ผ้ค
ู นมีความโลภจนเป็นเรื่องธรรมดา
อุบ ายทีส
่ ำคัญ ที่ส ุด ของอธรรมมิได้อ ยู่ทก
ี่ ารหว่า นเสน่หเ์ ย้า ยวนให้
คนหลงใหล แต่อยู่ท่ก
ี ารอำพรางตนจนคนเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา คือเป็น
สิ่งชอบธรรม หรือเห็นเป็นสิง่ ที่จำเป็นต้องมี ตราบใดที่เรายังรู้สึกว่าอธรรม
เป็นอธรรม แม้จะถลำไปเพราะหลงใหลในรสอร่อยของมัน แต่ลึกๆ ก็ยงั รู้
สึก ผิด ที่ท ำสิ่ง ไม่ถ ก
ู ต้อ ง แต่ห ากว่า เห็น อธรรมเป็น ธรรมแล้ว จะไม่ม ว
ี ัน
สำนึกผิดได้เลย เพราะทิฏฐิวป
ิ ลาสไปแล้ว
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเราได้เห็นการพรางตัวของอธรรมอย่างแพร่
หลาย อาทิ การทำให้ก ารคอร์รป
ั ชั่น กลายเป็น เรื่อ งธรรมดา โดยเริ่ม จาก
การทำใหม
้ ัน ก ล า ย เ ป น
็ ส ิ่ง ท ่ไ
ี ม ่ผ ิด ก ฎ ห ม า ย ว ิธ ีก า ร ก ค
็ อ
ื การ
“ฟอก ” ด้วยกระบวนการต่า งๆ ที่ซับ ซ้อ น อาศัย ช่อ งโหว่ข องกฎหมาย จน
กลายเป็น สิ่ง ที่ถ ก
ู ต้อ งขึ้น มา วิธ ีก ารนี้ไ ด้ถ ูก นำใช้อ ย่า งกว้า งขวาง จน
กระทั่ง ทำให้ก ารขายหุ้น โดยไม่เ สียภาษี นอกจากจะกลายเป็น สิ่ง ที่ไ ม่ผ ด
ิ
กฎหมายแล้ว ยังกลายเป็นความชอบธรรมขึ้นมา
การที่ค นจำนวนไม่นอ
้ ยในสังคมไทยเห็น ว่า การที่ค รอบครัว นายก
รัฐมนตรีขายหุ้น ๗๓,๐๐๐ ล้านบาทโดยไม่เสียภาษีให้แก่รัฐแม้แต่บาทเดียว
เป็นสิง่ ที่ถก
ู กฎหมายและชอบธรรม เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่าทุกวันนี้อธรรม
ได้พ ฒ
ั นาไปอย่า งรวดเร็ว จนธรรมะตามไม่ท ัน หรือ อย่า งน้อ ยก็ไ ม่
สามารถทำให้ค นทั่ว ไปเห็น คล้อ ยตามว่า การกระทำเช่น นั้น เป็น สิ่ง ที่ผ ิด
สภาพดังกล่าว ทางแก้จึงมิได้อยู่ท่ก
ี ารสอนศีลธรรมหรือเทศนาสั่งสอนให้
มากขึ้นเท่านั้น หากยังมีความจำเป็นที่ธรรมะจะต้องพัฒนาให้สามารถไล่
ทัน อธรรมและความชั่ว ร้า ย ไม่ว า
่ อธรรมจะซิก แซก อาศัย ช่อ งโหว่ท าง
กฎหมาย เลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามช่องทางต่างๆ อย่างสลับซับซ้อนเพียงใด
ก็ต าม ทัน ทีท ี่ม ัน ปรากฏสู่ส าธารณะ ธรรมะจำต้อ งตามดัก ให้ท ัน และ
สามารถตราหน้าว่า นี่เป็นอธรรม เป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรม
ทุก วัน นี้แ ม้แ ต่ก ฎหมายยัง ต้อ งมีก ารพัฒ นาปรับ ปรุง เพื่อ ตามให้ท ัน
กลโกงและความชั่วร้ายต่าง ๆ ไม่วา
่ จะใช้กระบวนการต่างๆ “ฟอก” เงินที่
ได้มาโดยไม่บริสุทธิ์เพียงใด ก็ไม่สามารถหนีเงื้อมมือของกฎหมายได้ แม้
แต่กฎหมายอันเป็นเรื่อง “ทางโลก” ซึ่งมีมาตรฐานทางศีลธรรมไม่สงู เท่า
ศาสนายังพยายามไล่ทันความชัว
่ ให้จนมุม ศาสนาหรือธรรมะก็ยิ่ง จำเป็น
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ต้องพัฒนาตนให้ตามทันอธรรม จนสามารถดักหน้า และไม่ป ล่อยให้หลุด
มือไปได้
การเอาชนะอธรรมหรือความชั่วร้าย ย่อมไม่อาจทำได้ดว
้ ยการการ
แก้ไขกฎหมายเท่านั้น หากยังจำเป็นต้องมีการสร้างมาตรฐานทางศีลธรรม
ใหม่ๆ ขึ้นมา ปัญหาคือว่าตอนนี้ศาสนาส่วนใหญ่ร วมทั้งพุทธศาสนานอก
จากจะไม่ป ระสบความสำเร็จแล้ว ยัง ไม่ส นใจด้ว ยซ้ำ ที่จ ะสร้า งเกณฑ์ท าง
จริยธรรมใหม่ๆ ขึ้นมาเลย ขอให้สังเกตดูว่าจริยธรรมอย่างใหม่ท่ย
ี ึดถือใน
ปัจ จุบ น
ั ส่ว นใหญ่แ ทบไม่ไ ด้ม าจากศาสนาเลย เช่น จริย ธรรมเกี่ย วกับ สิ่ง
แวดล้อ ม ไม่วา
่ การไม่ท้งิ ของเสีย ลงแม่น้ำ การประหยัด พลัง งาน การไม่
ใช้โฟมหรือพลาสติก ไปจนถึงการอนุรักษ์ปา
่ ล้วนมาจากแนวคิดทางด้าน
ด้านสิ่ง แวดล้อม (environmentalism) ในทำนองเดีย วกัน จริย ธรรมทางเพศ เช่น
การไม่เอาเปรียบผู้หญิง การไม่ลว
่ งละเมิด ทางเพศ การเคารพสิทธิของผู้
หญิง ก็เป็น ผลพวงของแนวคิดแบบสตรีนิยม (feminism) การไม่รงั เกียจเดียด
ฉัน ท์เ พีย งเพราะความต่า งกัน ทางด้า นศาสนา อุด มการณ์ สีผ ิว การ
เคารพความเห็น ของคนที่แ ตกต่า งกัน รวมไปถึง การทำงานอาสาสมัค ร
เพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก อันเป็นจริยธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ก็
มาจากแนวคิด ทางด้า นประชาธิป ไตยและมนุษ ยนิย ม (humanism) จะเห็น ได้
ว่าศาสนาแทบไม่ได้มีบทบาทในการสร้างมาตรฐานทางจริย ธรรมสำหรับ
คนยุค ใหม่เลย ในขณะที่แ นวคิด ทางโลก (secularism) มีบ ทบาทอย่า งสำคัญ
ไม่เว้นแม้แต่แนวคิดทุนนิยม เช่น กำหนดว่า การซื้อซีดี ดีวด
ี ี หรือซอฟต์แวร์
ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต ไม่เพียงเป็นการกระทำที่ผด
ิ กฎหมายเท่านั้น
แต่ย ัง ถือ เป็นการขโมย หรือ ผิด ศีล ด้วย แต่วา
่ ในทางกลับ กัน เมื่อ นายจ้า ง
กดค่าแรงหรือเอาเปรียบคนงาน จนแทบจะไม่พอยังชีพ ทุนนิยมกลับไม่ถือ
ว่าผิดศีลธรรม ทั้งนี้ท้งั นั้นก็เพราะนายทุนเป็นฝ่ายได้ประโยชน์นั่นเอง น่า
สังเตว่าศาสนาไม่ได้ถือเป็นหน้าที่ที่จะเข้าไปอุดช่องโหว่ดงั กล่าวด้วยการชี้
ให้เห็นว่า การกดค่าแรงหรือการเอาเปรียบคนงานเป็นสิ่งผิดศีลธรรมเลย
ไม่เ พีย งการเอาเปรีย บผู้อ ื่น เท่า นั้น แม้แ ต่ก ารละเลยผู้ที่ต กทุก ข์ไ ด้
ยาก หรือช่วยเหลือพอเป็นพิธี ทั้งๆ ที่ตนมีฐานะทีด
่ ก
ี ว่า ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
ที่ศาสนาควรเข้าไปตอกย้ำว่า เป็นสิ่งที่ผด
ิ ศีลธรรม คนรวยมีหน้าทีท
่ างศีล
ธรรมที่จะต้องช่วยเหลือผู้ที่ลำบากกว่า ผู้ที่มเี งินหลายหมืน
่ ล้านบาทแต่ชว
่ ย
เหลีอ ผู้ป ระสบภัย สึน ามิเ พีย งแสนบาทเท่า นั้น ย่อ มถือ ว่า ไม่ไ ด้ท ำหน้า ที่
ทางศีลธรรมเพียงพอ หน้าที่ทางศีลธรรมไม่ควรจำกัดอยู่แค่การรักษาศีล ๕
เท่า นั้น แต่ค วรรวมไปถึง การช่ว ยเหลือ ผู้ท ่ล
ี ำบากกว่า ด้ว ย เพราะเหตุน ี้
การที่คนรวยไม่เสียภาษีทั้งๆ ที่ได้เงินมหาศาลจากการขายหุ้น จึงเป็นสิ่งที่
ไม่ช อบธรรม เพราะเท่า กับ ว่า ไม่เ ผื่อ แผ่ร ายได้ท ่ล
ี น
้ เหลือ ไปช่ว ยเหลือ
เพื่อนร่วมชาติที่ลำบากยากจน
นอกจากการสร้างเกณฑ์ใหม่ทางด้านศีลธรรมอย่างสมสมัยแล้ว สิ่ง
ที่ศาสนาควรจะให้ความสนใจประการต่อมาก็คอ
ื การชิงพื้นที่ทางศีลธรรม
ไม่ใช่เฉพาะในหน้าหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออื่นๆ เท่านั้น แต่ยัง
ต้อ งขยายพื้น ที่ท างศีล ธรรมเข้า ไปในวิถ ีช ีว ิต ของผู้ค น ในปฏิส ม
ั พัน ธ์
ระหว่างผู้คน ตลอดจนในสถาบันต่างๆ ของสังคม ไม่ว่าทางเศรษฐกิจ การ
เมือง และธุรกิจ ไม่เว้นแม้แต่ตลาดหุ้น ซึง่ แทบจะเป็นอาณาบริเวณที่ปลอด
ศีลธรรมไปแล้ว
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ปัจ จุบ น
ั มีค วามเข้า ใจกัน อย่า งแพร่ห ลายว่า ศีล ธรรมเป็น เรื่อ งส่ว น
บุคคล และพื้นที่ทางศีลธรรมในชีวิตของแต่ละคนก็จำกัดอยู่เฉพาะเวลาไป
วัด หรือ ปฏิบ ต
ั ิธ รรมเท่า นั้น ความจริง พื้น ที่ท างศีล ธรรมควรขยายไปถึง
ด้านอื่นๆ ของชีวต
ิ ด้วย เช่น การประกอบอาชีพที่เป็นสัมมาอาชีวะ การทำ
งานและมีปฏิสม
ั พันธ์กบ
ั ผู้คนด้วยเมตตา และอดทนต่อถ้อยคำที่ไม่นา
่ พอใจ
แต่เท่านั้นยังไม่พอ จำต้องมีการขยายพื้นที่ทางศีลธรรมเข้าไปในสังคมวง
กว้างด้วย นั่นคือทำให้สงั คมมีกลไกและสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับศีล
ธรรม ปัญหาก็ค ือ ชาวพุทธในปัจ จุบัน ไม่ต ระหนัก ถึง ความสำคัญ ของการ
เข้าไปมีส่วนในการปรับปรุง ระเบียบสังคมให้เอื้อต่อ ศีลธรรม ในข้อ นี้พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุต โต) ได้เตือนมากว่า ๒ ทศวรรษแล้วว่า สิ่งทีจ
่ ะ
เกิด ขึ้น ตามมาก็ค ือ “ เขตแดนแห่ง การปฏิบ ัต ต
ิ ามหลัก การของพระพุท ธ
ศาสนาหรือวงการดำเนินชีวต
ิ แบบพุทธ จะรัดตัวแคบเข้าและจะเป็นแต่ฝา
่ ย
รับ ไม่ไ ด้เ ป็น ฝ่า ยรุก เลย ทำให้ช ม
ุ ชนชาวพุท ธถอยร่น ห่า งออกไปจาก
สังคมมนุษย์ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เหมือนหนีไปรวมกันอยู่บนเกาะที่ถูกน้ำล้อมรอบ
ขาดจากมนุษ ย์ค นอื่น ...และเมื่อสภาพแวดล้อ มเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เ กื้อ กู
ลต่อ การปฏิบต
ั ต
ิ ามหลัก การของพระพุท ธศาสนา สภาพเช่น นั้น ก็จ ะมีผ ล
กระทบต่อพระพุทธศาสนา ซึง่ อาจเป็น ไปถึง ขั้น ทีก
่ ารปฏิบ ัติตามหลัก การ
ของพระพุทธศาสนาไม่อาจเป็นไปได้เลย”
การที่ชาวพุทธถือว่าศีลธรรมเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับ
สัง คม ทำให้พ ื้น ทีท
่ างศาสนาหดแคบจนชาวพุทธเหลือที่ยืน น้อ ยลง ดัง นั้น
จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายพื้นที่ทางศีลธรรมให้กว้างออกไป จนเข้าไป
เป็น ส่ว นหนึ่ง ของระบบเศรษฐกิจ การเมือ ง การเคลื่อ นไหวคัด ค้า นการ
คอร์รัปชั่นไม่วา
่ อย่างโจ่งแจ้งหรือเชิงนโยบาย ตลอดจนการที่ผู้นำประเทศ
เข้าไปเกี่ยวข้องกับการซุกหุ้นและขายหุ้นโดยไม่เสียภาษี น่าจะถือเป็นส่วน
หนึ่ง ของการขยายพื้นที่ทางศีล ธรรมเข้า ไปสู่ก ารเมือ ง และเป็น การฟื้น ฟู
ศีล ธรรมให้ก ลับมาสู่บ ้า นเมือ ง แต่น อกเหนือ จากการคัด ค้า นสิ่ง ที่ไม่ช อบ
ด้ว ยศีล ธรรมแล้ว ควรที่จ ะมีก ารเสนอแบบแผน กลไก และนโยบายทาง
เศรษฐกิจการเมืองที่เอื้อต่อศีลธรรมเป็นต่างหากออกไปด้วย
ท่า นพุท ธทาสภิก ขุเ ป็น ผู้ห นึ่ง ที่เ ห็น ว่า การเมือ งต้อ งมีศ ล
ี ธรรม ใน
ทัศนะของท่านระบบศีลธรรมกับระบบการเมืองเป็นเรื่องเดียวกัน ท่านเคย
กล่าวว่า “ระบบศีลธรรมนี้มันเนือ
่ งกันอยู่กับระบบ หรือว่าระบบศีลธรรมที่
ถูกต้องนั่นเอง มันเป็นรากฐานอันแท้จริงของระบบการเมืองที่ดี ที่จะทำให้
โลกนี้มีสันติสุข” ต้องถือว่านี้เป็นมิติใหม่ของพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทไทย
ในปัจจุบัน ซึง่ ไม่สู้ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เท่าไร ทั้งๆ ที่ศีลธรรมเป็นหน้าที่
ของผู้ปกครองอยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลม
ื ว่า พื้นที่ทางศีลธรรมที่สำคัญที่สุดนั้นอยู่ท่ี
ใจเรา หาใช่ข ้า งนอกไม่ การต่อ สู้ก บ
ั ความเสื่อ มโทรมทางศีล ธรรม ต้อ ง
เริ่มต้นที่จิตใจของตนเองเป็นอันดับแรก นี้คือบทเรียนสำคัญที่ได้จากท่าน
พุท ธทาสภิก ขุ ท่า นตระหนัก ดีว ่า วิก ฤตการณ์ใ นโลก ชนิด ที่จ ด
ั ว่า เป็น
“โลกวิปริต” นั้นต้องต่อสู้ด้วยโลกุตตรธรรม ไม่ใช่แค่ศีล ๕ เท่านั้น กองไฟ
ยิ่งร้อนแรงเท่าไร ยิ่งจำต้องใช้นำ
้ เย็นมากเท่านั้น โลกุตตรธรรมเปรียบได้
กับน้ำเย็นที่จะดับไฟร้อนได้ แม้ว่าโลกุตตรธรรมนั้นจะสถิตอยู่ในใจของคน
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พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ (มูลนิธิพุทธธรรม,๒๕๔๖) น.๔๕๐
พุทธทาสภิกขุ เมื่อธรรมครองโลก (ธรรมทานมูลนิธิ,๒๕๔๖) น.๔๓๖

เพีย งคนเดีย ว แต่ก ็ส ามารถเป็น พลัง ให้แ ก่บ ค
ุ คลในการทำงานอย่า งเสีย
สละด้วยสติปัญญาอย่างเต็มที่ โดยไม่หวั่นไหวกับ โลกธรรมหรือ เป็นทุกข์
เพราะความผัน ผวนปรวนแปรในโลก ด้ว ยเหตุน ้ท
ี า
่ นพุท ธทาสภิก ขุจ งึ ให้
ความสำคัญกับคำสอนและการปฏิบัติท่ม
ี ่งุ สู่โลกุตตรธรรม โดยมิได้ปฏิบัติ
ที่ต ัว ท่า นเองเท่า นัน
้ หากยัง เผยแพร่ไ ปยัง ชาวพุท ธอย่า งกว้า งขวาง จน
ก ล ่า ว ไ ด ว
้ ่า ท ่า น เ ป ็น ผ ู้ท ่ม
ี ค
ี ว า ม ส ำ ค ัญ อ ย ่า ง ม า ก ใ น ก า ร ฟ ื้น
โลกุต ตร ธรรมให้ก ลับ มาสู่โ ลกนี้ หน้า ที่ข องเราที่ค วรสืบ ต่อ จากท่า นคือ
ขยายพื้นที่ของโลกุตตรธรรมเข้าไปในใจเรา และขยายต่อออกไปสู่สงั คม
วงกว้าง
โลกุตตรธรรมทำให้เราอยู่ในโลกด้วยจิตที่อิสระ ปลอดโปร่ง ผ่องใส
แม้โ ลกภายนอกจะร้อ นแรงและเต็ม ไปด้วยวิก ฤต คุณ สมบัติดงั กล่า วมิได้
ทำให้เ ราเฉยชาต่อ โลก หากแต่เ ข้า ไปช่ว ยเหลือ โลกด้ว ยจิต ที่ป ล่อ ยวาง
ต่างหาก เมื่อท่านพุทธทาสภิกขุมองอนาคต แม้ทา
่ นจะเห็นถึงวิกฤตที่ทว
่ ม
ท้น และตระหนัก ถึง ความจำเป็น ที่จ ะต้อ งเข้า ไปแก้ไ ข แต่ท า
่ นหาได้เ ป็น
ทุก ข์ไ ม่ แม้ก ายจะเข้า ไปข้อ งเกี่ย วกับ โลก แต่ใ จมิไ ด้ต ิด ข้อ ง ท่า นทำงาน
อย่างไม่เลิกราจนเกือบถึงนาทีสด
ุ ท้ายที่ร้ส
ู ึกตัว แต่ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นการ
กระทำด้ว ยจิต ว่า ง ปล่อ ยวางจากความสำคัญ มั่น หมายในตัว ตน ท่า นทำ
งานแต่ละอย่างด้วยความรู้สึกว่า เสร็จ อยูต
่ ลอดเวลา เคยมีค นไปถามท่าน
ว่าอาคารทั้งหลายในสวนโมกข์ท่ท
ี ่านสร้าง เมือ
่ ไรจึงจะเสร็จ เพราะมีเหล็ก
เส้นโผล่ออกมามากมาย ท่านตอบว่าเสร็จทุกวันนั่นแหละ นี้คือการทำงาน
โดยเน้นที่ปจ
ั จุบน
ั และไม่กังวลกับอนาคต
ท่า ทีเ ช่น นี้ค วรเป็น บทเรีย นสำหรับ เรา กล่า วคือ นอกจากจะมอง
อนาคตอย่า งมีส ำนึก ในความรับ ผิด ชอบ โดยไม่ท ก
ุ ข์ไ ปกับ สิ่ง ที่เ ห็น แล้ว
เมื่อถึงคราวขับเคลื่อนกงล้อแห่งธรรมเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับมา ก็เรียน
รู้ท่จ
ี ะทำปัจ จุบันให้ดีท่ส
ี ด
ุ โดยปล่อยวางจากความยึด มั่นในผลที่จะเกิดขึน
้
เบื้องหน้า รวมทั้งไม่เอาตัวตนเข้าไปผูกติดกับงานนั้น
การทำงานด้วยจิต ว่างมิใ ช่เ ป็น สมบัต ิของท่านพุทธทาสภิก ขุเท่านั้น
หากยังเป็นสมบัติของเราทุกคน
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-------------------------------------------------------------------------

ปรับปรุงจากการอภิปรายในหัวข้อเดียวกัน เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
จัดโดยเครือข่ายธรรมโฆษณ์ ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
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“ปณิธานที่ยังไมลุลว ง” ของทานอาจารยพุทธทาส
พระดุษฎี เมธงกุโร

พ.ศ. ๒๕๓๐
เมื่อขาพเจาอยูสวนโมกขในบั้นปลายชีวติ ของทานอาจารย สิ่งที่มกั ไดยินทานถามคนที่มาเยือนสวนโมกขอยู
เสมอคือ “เกิดมาทำไม?” ทานวาคำถามนี้เปนคำถามพืน้ ฐานที่สดุ ที่ทกุ คนควรตอบใหได แลวชีวติ จะไมเหลวไหล ไม
เถลไถลออกนอกทางทีค่ วรเดิน ไมเนิ่นชา เพราะมัวเสียเวลาสนุกเพลิดเพลิน และจะไมเดินทางตามๆ เขาไปจนตาย
หรือหมดเวลาเดินแลว แตยังไมถงึ เปาหมายของชีวิต จึงไมมีที่พักผอนที่ปลอดภัยในวาระสุดทายของชีวติ หรือนิรันดร

พ.ศ. ๒๔๖๙
เมื่อหนุมเงื่อม พานิช เกิดครั้งที่ ๒ เปน อินทปญโญภิกขุ ตามประเพณีที่กลุ บุตรพึงบวชเพื่อรับการศึกษากอน
เปนบัณฑิตที่แจงในทิศธรรมทั้ง ๖ แตแลวทานก็อปุ สมบทเรื่อยมา เพราะนอกจากทำหนาที่สอนนักธรรมและแสดงธรรม
ไดอยางประทับใจบรรดาพุทธบริษทั จนไดรบั อาราธนาใหอยูเปนพุทธาทิบณ
ั ฑิตในเพศบรรพชิตตอไป โดยนองชายคือ
โยมธรรมทาส ยินดีสละการเรียนแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ตนเองไมปรารถนา เพราะเห็นวาแพทยตอง
ชวยคนโดยไมมที างเลือก ไมวา ดึกดื่นหรือทุรกันดาร เสี่ยงภัยเหนื่อยยาก แมคนไมดีก็ไมอาจปฏิเสธได จึงสมัครเลือกรับ
ใชพุทธศาสนา โดยรับหนาที่คา ขายชวยแม ใหพชี่ ายไดบวชตอไป และนับเปนการเลือกที่คมุ คาอยางที่คาดไมถงึ ไมมี
นายแพทยคนหนึ่ง แตไดทา นพุทธทาสมาแทน เปนประโยชนแกโลกมากกวานับแสนนับหมื่นเทา
หลังจากนั้นไดไมนาน
คืนหนึ่งเดือนหงายในคลองหลังวัด….
ทานพระครูถามพระหนุมนักธรรมเอก ตอนหนึง่ วา……
“คุณเงื่อม คุณนี่มีความคิดอยางไรในการใชชีวิต?”
ทานตอบวา “ผมคิดวาจะใชชีวติ ใหเปนประโยชนแกเพื่อนมนุษยใหมากที่สุดที่จะมาก
ได”
“คุณคิดจะสึกหรือเปลา?”
“ก็ยงั คิดอยูเหมือนกัน เพราะนองชายจะไดบวชบาง ถายี่เกยบวชผมก็ตอ งสึกออกไปอยู
บานทำการคาขาย”
“คุณจะสึก! คุณวาจะทำประโยชนแกเพื่อนมนุษย คุณจะทำไดอยางไร คนมีครอบครัวนี่มนั ตองคิด
ถึงครอบครัว คิดถึงลูกเมียอะไรตางๆ เงินทองที่ไดจะเอาไปใชทำประโยชนผอู ่นื เสียหมดมันก็ไมได ถาจะทำ
ประโยชนแกเพื่อนมนุษยมากๆ มันตองเปนพระเหมือนพระพุทธเจาทานทำประโยชนแกเพื่อนมนุษย ทานไม
ไดอยูในวัง ทานออกไปอยูปา จึงทำประโยชนไดมาก…
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แลวทานก็บอกวา “คุณไมตอ งสึกหรอก ยี่เกยไมตอ งบวชก็ได เพราะมีชีวติ เปนอยูเหมือน
พระอยูแลว…”
พ.ศ. ๒๔๗๕
พระมหาเงื่อม ไมเพียงสามารถดำรงพรหมจรรยไดตลอดชีวิต นับเปนความสำเร็จอยางหนึ่ง แตทานยังสนใจ
ศึกษาและทำหนาที่อยางดีที่สุด แตแลวความผิดหวังจากทีต่ ั้งใจเมื่อไมผา นการสอบประโยค ๔ เพราะความเห็นไมตรง
กับกรรมการ วิญญาณขบถที่ทา นมี (และทานวาหนังสือของกฤษณามูรติที่ทา นอานในวัยหนุมก็มีสวนชวยใหกลาฝน
จารีตของสังคมอยูดวย) ทานจึงออกไปแสวงหาโมกขธรรมโดยลำพังที่วดั รางตระพังจิก พุมเรียง อยางเด็ดเดี่ยว ดวย
ความรวมมืออยางดีย่งิ ของนองชายและคณะธรรมทาน และสามารถผลิตผลงานชิ้นสำคัญคือ “ตามรอยพระอรหันต”

และงานแปลพระไตรปฏกชุด “จากพระโอษฐ” สำเร็จเปนดังประทีปสองสวางของโลกในเวลาตอมา เมื่อชาตกาลครบ
๑๐๐ ป นับวาโลกนี้มิไดมืดมนหรือคนทั้งโลกไรดวงตาเสียทีเดียว
“ถาเราอยูกรุงเทพฯคงเปนสมเด็จไปนานแลว แตเราภูมิใจแผนดินเกิด รักแผนดินแม จึงกลับมาฟนฟูศาสนา
ใหรงุ เรืองเหมือนสมัยศรีวิชัย”

ปณิธานที่กอรูป พ.ศ. ๒๔๗๖
ทานพุทธทาสภิกขุ (นามใหมที่ต้งั เอง เพื่อประกาศพันธกิจของชีวติ ) มีความมุงมัน่ ทุมเทความใสใจในทุกเวลา
นาที เพื่อรับใชพระพุทธเจาอยางดีท่สี ุด เทาทีม่ นุษยคนหนึ่งจะพึงทำได นับแตตงั้ ใจคนควาปริยัติ สงเสริมปฏิบตั ิ และ
เผยแผปฏิเวธที่ตนไดรับไดถึง และพยายามชักชวนโนมนาวโฆษณาธรรมะดวยธรรมโฆษณ ในรูปแบบตางๆ ทั้งเขียน
หนังสือ บรรยาย ใชภาพฝาผนัง นิทานธรรม เพลงกลอมเด็ก หินสลักและสถาปตยกรรมตางๆ จัดสถานที่ดวยกอนหิน
ดินทราย และปาไมใหเหมาะสมแกการเขาถึงกายวิเวก จิตวิเวก และอุปธิวิเวก
และตอมายังพัฒนามาเปนภาพสไลด ภาพยนตร บทกลอนวรรคทองที่กระทุงใจ เชน คุยเสียดีท่แี ทแพกิเลส
หรือ เปนมนุษยเปนไดเพราะใจสูง และโนมนาวใจ เชน “เขามีสวนเลวบางชางหัวเขา จงเลือกเอาสวนดีเขามีอยู” หรือ
“อันการงานคือคุณคาของมนุษย ของมีเกียรติสงู สุดอยาสงสัย” “ทำงานใหสนุก เปนสุขเมื่อทำงาน” หรือ “สุขแทมีแตใน
งาน” เปนตน
ยิ่งทำงานมาก ทานก็ย่งิ คนควากวางไกลและลึกซึ้งมากขึ้น จนพบกับกัลยาณมิตรตางลัทธิศาสนาตางนิกาย
แตหัวใจปรารถนาตรงกัน คำปฏิญาณที่เคยมุงมาดวาเปนพุทธทาสไมมเี สื่อมคลาย ไดแผขยายกลายเปนปฏิญญาวา
ดวยการสรางโลกใหมสี นั ติสุขและสันติภาพดวยสันติธรรมและสันติวธิ ียังคงดำเนินไป แมจนคำขวัญสุดทายกอนวาย
ชนม ทานยังประกาศกองวา “ศีลธรรมไมกลับมา โลกาจะวินาศ” และ “ศีลธรรมของยุวชน คือสันติภาพของโลก” เชน
เดียวกับ “โลกอาจรอดไดแมเพียงเพราะกตัญูกตเวที” ที่พระยาอนุมานราชธน นิมนตใหทา นเขียนอธิบาย

ปณิธานที่เต็มรูป
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ในที่สุดทานพุทธทาสไดสรุปปณิธานหรือความตั้งใจมั่นเด็ดเดี่ยวในชีวิตที่ตองทำใหเกิดขึ้นหรือสมบูรณไว ๓
ประการ คือ
๑. ชวยใหทกุ คนไดเขาถึงหัวใจของศาสนาของตน (เลิกทิฏฐิ)
๒. ชวยใหเกิดความเขาใจระหวางศาสนา
(ลดมานะ)
๓. ชวยกันทำใหโลกพนจากอำนาจวัตถุนิยม (ละตัณหา)
ปปญจธรรม คือ ธรรมะที่ทำใหเนิ่นชาในการหลุดพนไดแก ตัณหา มานะ และทิฏฐิ ซึ่งเปนสาเหตุของการเกิด
สงครามและความขัดแยงในโลกปจจุบนั จนกลายเปน “วิกฤตกาลถาวร” (คำของทานพุทธทาส) และทำใหโลกวิปริต
(คำของทานเชนกัน) และภาวะจิตทราม ระบาดทั่วไป นับแตทา นลวงลับไป สถานการณในบานและโลกของเราก็ยิ่งเลว
รายลงอยางเห็นไดชัด คือ แขงกันเชือดคอตัวเอง และวิ่งไปตกหนาผา (คำของฟูกูโอกะ) จะมีประโยชนอะไรกับความ
กาวหนาเชนนี้ ทานจึงแนะใหเราถอยหลังเขาคลอง เพื่อความปลอดภัย จุดไฟบานรับไฟปา คือ ปรับปรุงตัวเองเพื่อให
พนจากภัยที่มาจากภายนอก แมโรคระบาดใหมๆจากเชื้อโรคตัวใหมท่เี ราไมรจู ักมักคุนกัน ก็เกิดจากเราทำลายปา และ
ทำในสิ่งที่ไมควรทำทั้งสิ้น

ปณิธานที่ฝากไวใหชว ยกันทำ
๑. การเขาถึงหัวใจศาสนาของตน
ทุกศาสนาสอนใหคนไมเห็นแกตัว โดยใหเห็นแกพระเจาบาง เห็นแกธรรมะบาง ซึ่งลวนเปนสิ่งสูงคากวาอัตตา
และจริงกวา มายาภาพ พุท ธศาสนาสอนความไมเ ที่ย งให เห็น ตัว แก ดีก วา เห็น แกต วั เพราะทำใหเ ราเห็น ๙ ตา
(อนิจจตา ทุกขตา อนัตตตา ธัมมัฏฐิตตา ธัมมนิยามตา อิทปั ปจจยตา สุญญตา ตถาตา และอตัมมยตา) มีแตการเห็น
ชัดวาที่แทตัวตนนี้ไมใชตัวตน (หากมีอยูต ามสมมติบัญญัติ จึงจะเขาถึงวิมตุ ติได) สวนอุบายใหลมื ตัวตนบางชั่วคราว

ตั้งแตใชกามารมณ ฌานสมาบัตหิ รืออยางหยาบในปจจุบันคือยาเสพติด เปนเพียงนิพพานแคปซูล ที่เปนของปลอมที่
เปนการวางอันธพาล หรือวางผิดๆ คำสอนเรื่อง “จิตวาง” ของทานก็ยังเปนสิ่งที่ตองชวยกันทำความเขาใจอีกมาก
ในบั้นปลายชีวิต ทานเนนย้ำบอยมากวา ขอใหพุทธศาสนิกทำ ๒ เรื่องใหมาก หรือ สมบูรณกอ นตายจึงไมเสียที
กลาวคือ “ปฏิจจสมุปบาท เปนสิ่งที่ตองรู” และ “อานาปานสติ เปนสิ่งที่ตอ งปฏิบัต”ิ ใหถึงที่สุด และดูเหมือนทานจะเปน
สดมภหลักใน ๒ เรื่องนี้ แตยงั ไมพึงพอใจนักที่คนรุน หลังยังทำไดไมมากพอ ทั้งที่ทา นพยายามกรุยทางให ทัง้ แปลใน
ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ และบรรยาย อานาปานสติภาวนา สมถวิปส สนาระบบลัดสั้น สำหรับยุคปรมาณู และ
ธรรมโฆษณเลมอื่นๆ เชน โอสาเรตัพพธรรม, ตัวกูของกู และ อตัมมยตา ทั้ง ๓ เลม รวมทั้ง คูมือศึกษาพุทธศาสนา แง
มุมตางๆ อีกสารพัดเลม

๒. การทำความเขาใจระหวางศาสนา
ตั้งแตยคุ ที่ทา นพุทธทาส “ตอบบาทหลวง” ซึ่งเปนศาสนาเปรียบเทียบรุนลองภูมหิ รือลองของ จนเปลี่ยนมาเปน
“คริสตธรรม – พุทธธรรม” ซึ่งศาสนาสัมพันธที่เนนความกลมกลืนและเกื้อกูล ยกยองและเขาใจกัน พยายามหาขอดี
ดานบวก หรือแสวงหาจุดรวมสงวนจุดตาง โดยที่ยงั คงเคารพตัวเอง ไมครอบงำขมขี่ทบั ถมผูอื่น แตเดินเคียงขางกันมอง
ไปขา งหนาดว ยกัน เห็นศัต รูรว มกันคือ ลัทธิบ ริโ ภคนิยม (กิน กาม เกีย รติ) ซึ่งทำลายจิต วิญญาณที่รู ตื่น เบิกบาน
(สะอาด สวาง สงบ) ใหปลาสนาการไปจากโลก (ดูรายละเอียดใน คริสตธรรมที่พุทธบริษทั ควรทราบ และ ไกวัลยธรรม)
ขาพเจาสงสัยวา เมื่อสมัยเผด็จการจอมพลที่จับปญญาชนไปคุมขัง ดวยขอหาคอมมิวนิสต และทานพุทธทาส
ภิกขุออกหนังสือ “ธัมมิกสังคมนิยม” โดยเชื่อวา ”แมคอมมิวนิสตเขามา พุทธศาสนาก็ยังอยูได” นั้น ในปจจุบนั ที่พทุ ธ
ศาสนิกมัวแตเมา ออนเปลี้ยและสลบไสลเชนนี้ เมื่อคริสตศาสนาและอิสลามชนิดสุดขั้วเขามา พุทธศาสนาจะยังอยูได
นานแคไหน และพระพุทธอาจจะหลุดตกจากคอและจากใจคนรุนใหมอยางนาเปนหวงเพียงใด
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๓. ชวยกันทำใหโลกพนจากอำนาจวัตถุนิยม
ปกติจิตคนเราคลายน้ำ ยอมไหลลงสูที่ตำ่ เปนนิจ การจะอยูเหนืออำนาจวัตถุนยิ มจำตองใชความสุขที่ดีกวา
สูงกวา ประณีตกวามาทดแทน กลาวคือ ใชฌานสุข (สมาธิ) แทนกามสุข และละฌานสุขดวยวิมตุ ติสขุ (ปญญา) เรา
จึงตองจัดสภาพแวดลอม และจัดการศึกษาชนิดที่ชว ยใหพนจากสัญชาตญาณอยางสัตว แกเยาวชนของเราใหมากพอ
ทานพุทธทาสไดสรางโรงมหรสพทางวิญญาณเพื่อเปนปจจัยที่หา (นอกเหนือจากปจจัย ๔ ทางรางกาย) ทด
แทนกามคุณารมณ และทานยังคนพบวา นอกจากวรรณกรรมมุขปาฐะจำพวกภาษิตพื้นบาน เพลงกลอมเด็กแลว ยังมี
วรรณกรรมโบราณตั้งแตสมัยอยุธยา เชน สมุดขอยเรื่อง “หนวดเตา เขากระตาย นอกบ” (ชื่อเปนสิ่งซึ่งไมมีอยูจริง เปน
ปริศนาหมายถึง อนัตตาหรือสุญญตา) ที่มคี วามลุมลึกพิสดารและยิ่งใหญไมแพมหากาพยรามายณะของอินเดียหรือ
ไซอิ๋วของจีน ซึ่งทานไดไขปริศนาตีความไวใหแลว รอเพียงการแปลและตีพิมพทั้งภาพเขียนและคำบรรยายใหโลกรูคณ
ุ
คาวรรณกรรมทางจิตวิญญาณของไทย
ดานอุดมคติเพื่อสังคม ทานพุทธทาสเคยสนับสนุนกิจการลูกเสือในฐานะทีเ่ ปนเครื่องมือสรางคนสรางชาติให
เขมแข็งอดทน เสียสละและเปนสุภาพบุรษุ ถึงกับยกที่ดินหลังสวนโมกขใหต้งั คายลูกเสือ “ธรรมบุตร” ตอมากิจการลูก
เสือโทรมลงเพราะพอเสือไมคอ ยมีศีลธรรม จนทางวัดตองนำกลับมาใชเปนที่ฝก อบรมธุดงคกรรมฐานแกพระภิกษุทุกตน
เดือนแทน แมกระนัน้ กิจการสงเสริม “จิตสาธารณะ” หรือ “อาสาสมัคร” “ทำเอาบุญ” “ทำเอากุศลเปนกำไร” หรือ “ตอบ
แทนบุญคุณของแผนดิน” เปนตน ก็ยงั เปนปณิธานที่ยังไมลลุ วง และตองชวยกันสานตออยางเขมแข็งจริงจัง
การศึกษาหมาหางดวน หรือ เจดียย อดดวน นอกจากจะไมงามหรือไมสมบูรณแลว ยังเปนการศึกษาทีห่ ลงทาง
เหมือนนกไรทาง ยอมควบคุมทิศทางการบินไมได การศึกษาทุกวันนี้กเ็ ปนภารกิจที่ไมมีเปาหมายดานความเปนมนุษย
ที่สมบูรณ มีความสุขและความรูเทาทันตน หากเห็นคนเปนเพียงวัตถุดบิ หรือทรัพยากรที่ผลิตออกมาตามแตตลาดตอง
การ โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยก็เปนเพียงเครื่องจักรหรือโรงงานชั้นเลวที่ปราศจากรสนิยม ศาสตรและศิลปแหงความสุข

ความงามอันสุขมุ และยั่งยืน ผลิต สินคา ที่ใชแลวทิ้ง เพื่อจะไดเ ปลี่ยนใหมบอ ยๆ โดยขาดสันตุฏ ฐีธรรม จำตอ งปรับ
เปลี่ยนขนานใหญ ไมเฉพาะหลักสูตรหรือวิธีสอน แตอุดมคติและหลักคิดจิตสำนึกของผูจดั การศึกษาเองที่ตองปรับปรุง
อีกประการหนึ่ง คือ การสรางศาสนทายาท เชน พระนวกภิกษุ สามเณร และตลอดจนพระธรรมทูต ทั้งในเมือง
ไทยและตางประเทศ ยังขาดผูสนใจใหการฝกฝนอบรมทั้งวิชชาและจรณะ ตลอดจนอุปายะการเผยแผธรรมอยางถึง
ขนาด ความดำริตั้ง “ธรรมาศรมธรรมทูต” “ธรรมศรมธรรมมาตา” ซึ่งตองการสรางผูอทุ ิศตัว ๕–๑๕ ป เพื่อฝกฝนตนเอง
ใหถงึ พรอมดวย “ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ” รูปญหา ภาษา และจิตวิทยาที่จะถายทอดธรรมจากตนเองสูผูอ่นื โดยใหชาว
ตางประเทศสอนชาวตางประเทศ ผูหญิงสอนผูหญิงดวยกันเอง นอกเหนือจากอานหนังสือ เขาอบรมสมาธิภาวนาเปน
ครั้งคราวแบบ “คนไขสมัครเลน” ที่ไมยอมกินยาขมใหหายปวย และออกจากโรงพยาบาลของพระพุทธเจาเสียที
งานเผยแพรธรรมะที่จัดพิมพหนังสือแทบจะทวมโลก แมจะเปนประโยชนแกผอู านเพื่อเปนแนวทาง แตคงไม
ชวยใหใครเขาถึงพระเจาหรือพระธรรมไดสักกี่มากนอย ดูสาวกพระเยซู มีแตไมเทากับหมวก เดินทางไปเคาะประตูขอ
อยูและใชชวี ิตรวมกับคนยากจน จึงเปลี่ยนใจใหมาถือพระเจาได เชนเดียวกับพระอริยสาวกที่ใชความบริสุทธิ์ สงบ และ
กรุณาครองใจผูคนมามากตอมาก โดยไมตองอาศัยงบประมาณ เทคโนโลยีสารพัด ซึ่งเมื่อไฟฟาดับก็เปนงอยหรือสอน
อะไรไมไดเลย ธรรมะเปนของเรียนงายไมสนิ้ เปลือง ไดเปลา ใหเปลา และวางเปลา ยิ่งใชเงินมากธรรมะก็ย่งิ เหลือนอย
ดังคำประกาศวันเลิกอายุกอนทานอายุครบ ๘๑ ป (เพื่อหลักเลีย่ งและประทวงการจัดงานฉลองลออายุ แบบทรยศตอ
พระพุทธเจา เมื่อคราวอายุครบ ๘๐ ป)

หมวดธรรมที่ยังบรรยายไมจบ
ในชวงทายสุดของชีวติ ทานอาจารยพุทธทาสเลิกละความสนใจจากขาวสารบานเมือง หนังสือพิมพและวิทยุก็
งดไป ใหเวลากับการทบทวนพิจารณาหมวดธรรม ตั้งแตชั้นนักธรรมตรี-โท-เอก ความจำชื่อคนทานอาจจะลดลงบาง
แตชื่อและหมวดธรรม มนตและสูตรตางๆ ยังคลองแคลวแจมชัดดีมาก และดูทานจะใสใจกับเรื่องนิพพานเกือบตลอด
เวลา คำบรรยายและคำสนทนากับแขกก็เนนย้ำ แตเรื่องนิพพาน แมจ นประโยคสุด ทายในเชาวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๓๖ ทา นก็กลา วทบทวนแตว า “ไมรูสกึ เปนตัว กู ไมบวก-ไมลบ สันติภ าพ สันติส ุข…นิพพาน” จากนัน้ ก็หยุด พูด
จนมรณภาพ
สำหรับหมวดธรรมที่ทา นบรรยายไวบางสวนชื่อวา “ประมวลรูปแบบแหงสากลพรหมจรรย” จัดวาเปนหมวด
สุด ทา ย โดยสรุป รวมเอามาประมวลไว ๑๐ ขอ (แตบ รรยายไดเ พีย ง ๓ ขอ ดูช ดุ หมุน ลอ อัน ดับ ๖๔ ) กลา วคือ
พรหมจรรยน้ี
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มีฉันทะเปนมูลเหตุ
มีมนสิการเปนแดนเกิด
มีผัสสะเปนเหตุใหเกิด
มีเวทนาเปนที่ประชุม
มีสมาธิเปนประมุข

ฉันทมูลกา
มนสิการสัมภวา
ผัสสสมุทยา
เวทนาสโมสรณา
สมาธิปมุขา

มีสติเปนอธิบดี

สตาธิปเตยยา

มีปญญาเปนสิ่งสูงสุด
มีวิมุตติเปนแกนสาร
มีอมตะเปนที่หยั่งลง
มีนพิ พานเปนที่สดุ จบ

ปญุตตรา
วิมุตติสารา
อมโตคธา
นิพพานปริโยสานา

พรอมทั้งแตงกลอนแปดสรุปความอันเปนธรรมเนียม ที่ทานปฏิบตั ิเปนประจำเกือบทุกครั้ง ซึ่งก็เปนแนวทาง
การทำงานที่ดี ทั้งบริหารสมองและเกิดวรรคทองที่ประทับใจ

พินัยกรรมที่ไมมผี ูเอาอยาง
แมการรักษาทานอาจารยในชวงสุดทายหลังจากหมดความรูสึกตัวและไมเคลื่อนไหว บรรดาศิษยตองการทำ
ตามที่ทา นสั่งคือ ไมยื้อความตายไว ไมพ่งึ พาเครื่องมือแพทย เชน เจาะคอ หรือใชเครื่องชวยหายใจ จนผิดธรรมชาติ
หรือไมหอบสังขารหนีความตายเขาโรงพยาบาล แตตองการจบชีวิตอยางปดสวิชต (อีกอยางหนึ่งคือ ตะเกียงหมดน้ำมัน )
ฉะนั้น ชวงอาพาธ ๔๐ วัน ระหวางอยูศริ ริ าชพยาบาล ทานจึงเปนขาวในหนังสือพิมพทุกวัน ไมเคยมีเชนนี้มากอน แต
ในที่สุดแพทยก็ตองยอมแพแกธรรมชาติ และนำรางทานสงคืนวัดกอนทุกอยางจะจบสิ้น เพียงหนึ่งชั่วโมง นับเปนบท
เรียนแหงการดื้อรั้นอวดดีท่สี รางความโทมนัสใจไมนอ ยแกผทู ี่เคารพนับถือทาน “หมอนาจะชวยหลวงตาแกๆ ธรรมดาที่
อาพาธและตองการการรักษาเยียวยาอยางแทจริง ยิ่งกวาจะปฏิเสธทาน” แตหมอมักสนใจเฉพาะพระชื่อดัง นำเขา
“สุสานอริยะ” รูปแลวรูปเลา ทั้งนี้เพราะทานไมไดเขียนสั่งไวเปนลายลักษณอกั ษรชัดเจน (ไมทำตามที่สอน อยามาออน
เรียกอาจารย)
แตพนิ ัยกรรมของทานที่ทำเปนแบบอยางไดรับการปฏิบัตติ ามทุกประการ โดยศิษยและญาติที่เคารพเชือ่ ฟง
ทานตองการใหเห็นการทำศพแบบธรรมปาละ เรียบงายและสอนธรรมะเรื่องมรณสติและธรรมสังเวชไดดที ่สี ดุ แตแลวก็
ไมมีใครทำตามสักเทาไหร ยิง่ พิธศี พในเมืองยิ่งอลังการ และเปนเรื่องคนตายขายคนเปน (ผิดกับบางวัดทีช่ อบเก็บศพ
อาจารยไวทำนองคนเปนขายคนตาย) จึงนาจะมีการสังคายนาพิธีทำศพอยางฉลาด ประหยัด และประโยชนสงู สุด รวม
ทั้งประยุกตเรื่องการใชดนตรีและมนตราชวยบำบัด และกลอมเกลาจิตใจผูฟ ง ทั้งผูปวยและญาติมติ รอีกทางหนึ่งดวย
สวนหนังสืองานศพทานก็ไมใหพิมพประวัติ รูปภาพ หรืออะไรอื่นๆ ของผูตาย แตเนนเผยแผธรรมะเปนหลัก
ดังหนังสือที่พิมพอุทิศแดโยมมารดาทาน แดพระครูสธุ นธรรมสาร แหงวัดชยาราม ผูเปนเพื่อนรักที่ตายแทนกันได และ
หนังสืองานปลงศพของตัวทานเองก็มีบัญชาใหพิมพ ไกวัลยธรรม ในฐานะที่เปนผลงานที่ลมุ ลึก กวางขวางและสราง
ความสอดคลองเปนหนึ่งเดียวของสรรพธรรม ที่ทา นชอบมาก และอยากใหแปลเปนภาษาตางประเทศใหแพรหลายดวย

ตอบแทนพระคุณอินเดีย
ประเด็นสุดทายทีเ่ ปนคำบรรยายชวงทายของชีวิตทานอาจารยทานฝากเรื่อง “พระคุณที่อินเดียมีตอไทย” (หา
อานไดในทายเลม “พุทธทาสรำลึก” ลิขิตถึงอาจารยกรุณา กุศลาศัย นองชายโดยธรรม ซึ่งชวยแปลคำบรรยายนี้เปน
ภาษาอัง กฤษแลว ) อินเดีย นำพุท ธศาสนามาใหไ ทย และยัง มีอ ิท ธิพ ลตอ วัฒ นธรรมความเปน อยูท ั้งดว ย ปจ จัย สี่,
ประเพณีเกี่ยวกับชีวติ , การศึกษา, ศิลปะ, วิทยาการแขนงตางๆ รวมถึงปรัชญา ศาสนา และไสยศาสตร ชาวพุทธไทย
ควรมีกตัญูกตเวทีตอบแทนพระคุณของอินเดีย โดยทานดำริจะสรางอินเดียจำลอง เตรียมพื้นที่และแผนผังไวแลวใน
สวนโมกข ยังคงขาดแตผูลงมือ ที่จะทำใหงามถึงขนาดและสำเร็จประโยชนแกการเกิดพุทธานุสติ และสังเวคารมณ
(ตางจากในพุทธมณฑล) ใหเหมือนเมื่อเราไปไหวพุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ในอินเดียและเนปาลนั่นเอง แตรปู
ธรรมนี้ บรรดาผูรว มงานในอดีตของทาน ทั้งทานเขมานันทะ นายธรรมทาส และแมผูสืบทอดรุนปจจุบนั คงไมสามารถ
สนองพุทธทาสประสงคนี้ได
แทจริงแลว เมื่อขาพเจาไปอินเดียคราวแรก ทานสนับสนุนใหไปและวาไปครั้งเดียวพอ เพียงเพื่อใหหายโงวา
พะพุทธเจามิไดอยูที่อนิ เดีย หากอยูในเมืองไทยก็มี คืออยูที่ในใจเรานั่นเอง ดังที่สวนโมกขไมไดอยูที่ไชยา หากอยูท ่ใี ดก็
ได ที่ใจของเรารื่นรมย โปรงโลงเบา จากกิเลส และไดพลังสูความหลุดพนนั้นแล ทานจึงชวนใหพระหนุมชวยกันสราง
สวนโมกขกันใหแพรหลายทั่วไปในโลกนี้ เพื่อผูคนเขาถึงโมกขธรรมไดโดยสะดวก
มองอีกแงหนึง่ ทานพุทธทาสเองดูจะนิยมยกยองและเห็นคุณคา ของอินเดีย วามีปุราณ-ธรรมที่ย่งิ ใหญ นา
ภาคภูมิใจกวาคนอินเดียรูสึกเอง เชนเดียวกับทีท่ านเขาถึงความลุม ลึกของคริสตธรรมยิ่งกวาชาวคริสตเขาใจ และทานก็
ชอบใจคำสอนในอัลกุรอาน และนำมาใชอยูบอยๆ เชนกัน ในกรณีของอินเดียซึง่ กำลังกลับมามีความสำคัญยิ่งใหญ ใน
ทางสารสนเทศ เชนเดียวกับจีน ที่สำคัญมากขึ้นในทางอุตสาหกรรม แตอาจจะถลำกลายเปนผูทำลายโลกเสียเองก็ได
หากละเลยสนันตนธรรมของตนเองไป
ในที่สุด ขาพเจาขอกลาวคำชี้ชวนของทานอาจารยพุทธทาส ใน สัจจสารจากสวนโมกข ที่วา “มาเปนพุทธทาส
กันเถิด” มิฉ ะนั้นเราอาจตองกลายเปนกิเลสทาส หรือมารทาสไป ก็ได ไมวาจะเปนทาสพระพุท ธองคท่ที รงตั้งพุท ธ
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ศาสนาในอินเดีย (และบัดนี้ก็สญ
ู ไปเหลือแตซากสถูปเจดีย) หากทำตนใหเขาถึงพุทธธรรมและเปนทาส (ผูรบั ใชโดย
สมัครใจไมตองเลิก) ของพระพุทธเจาองคจริง ทำโลกและสังขารโลกในตน, สัตวโลกคือสังคม และโลกธาตุนี้ใหสงบเย็น
หางไกลจากความพินาศดวยกันทุกทาน
บัดนี้ เรามีโครงการยุวพุทธทาส เพื่อฝกคนใหขึ้นมาสืบทอดงานทานอาจารยพุทธทาส ขาพเจาจะขอชักชวน
ใหสนใจเปน อนุพุทธทาส (ทั้งในความหมายวา พุท ธทาสผูตามมาในภายหลัง และผูเปนทาสของอนุพุทธ คือทา น
อาจารย) กันดวยการเดินตามรอยทาน พุทธทาสผูเปนบุคคลสำคัญของโลก โดยทีไ่ มไดรูสกึ ตนเปนคนสำคัญอะไร ทำ
เพียงสิ่งเล็กๆ แตทำดวยจิตใจที่ย่งิ ใหญ ตอเนื่องยาวนานทั้งชีวิต ทุกเวลานาที และดำรงอุดมคติ “เปนอยูอยางต่ำ มุง
กระทำอยางสูง” หรือ “เปนอยูงาย ใครครวญสูง” “เปนผูใหยงิ่ กวาผูรบั ” และใสใจกับความถูกตองทุกขั้นตอน ทุกแงมมุ
ทุกระดับ และทุกกระเบียดนิ้ว

“เมื่อคุณอยูกับโจร

คุณก็เปนไดแคสมุนหรือสหายโจร
เมื่อคุณรับใชพระราชา
คุณก็เปนไดแคขาราชบริพาร หรือราชาคณะ
เมื่อคุณรับใชพระพุทธเจาและพระธรรม
คุณไดสัมผัสสิ่งทีส่ ูงสุด”
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พุทธทาสศึกษา: ศึกษาเพื่อสืบสานปณิธานพุทธทาส
พระกิตติศกั ดิ์ กิตฺตโิ สภโณ
๑
หากทา นอาจารยพุทธทาสยัง มีชีวติ และสมบูร ณพรอมดว ยปกติภ าวะมาถึง ปจจุบนั ก็นาสนใจและนา
สงสัยอยูไมนอย วา ทา นจะมีทา ทีเชน ไร กับวาระแหงชาตกาลครบ ๑๐๐ ป และการถูก ยกยอ งใหเ ปน “บุค คล
สำคัญของโลก” จากองคการเพือ่ การศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) ในพุทธศักราช ๒๕๔๙ นี้ ที่สง ผล
ใหใครตอใครไดระลึกถึงหรือหันมาใหความสนใจตอทานเปนการใหญข้นึ มาอีกคราวหนึ่ง
ดวยวิธีคิดและมุมมอง ตลอดจนความเปน “พุทธทาส” ของทาน คงชวยใหเราทั้งหลาย ไดรับประโยชนท่ี
ควรมีควรได ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม หรือในฐานะมนุษยชาติ ตลอดจนฐานะของเพื่อนรวมทุกข รวมเกิด
แก เจ็บ ตาย และมีโอกาสไดรวมยุครวมสมัยกับ “ทาสพระพุทธเจา” เชนทาน
ยิ่งไปกวานั้น เราทั้งหลายนา จะไดรบั รูรับฟง จนกระจา งใจ วา “ควรทำ” หรือ “ไมค วรทำ” เชน ใด ใน
“ศตมวาร” อันทุกฝายกำลังใหความสนใจ “เปนพิเศษ” อยูในขณะนี้
เพราะสืบ ยอนไปไมน านสัก เทา ใดนัก ครั้ง ครบรอบ ๘๐ ปช าตกาล และมีบ างคนบางฝา ยไดร ว มจัด
กิจกรรมหลากหลายลักษณะขึ้น ในอารามที่ทานพำนัก ณ วัดธารน้ำไหล อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ก็มี
เรื่อ งเลา ขานกัน อยูส ืบ มาในบรรดาผูใ กลช ดิ วา โดยตัว ของทา นเอง หรือ ความเปน ทา นนั้น ใชจ ะยิน ดี หรือ
อนุโมทนากับอะไรตอมิอะไรทีจ่ ดั ขึ้น หรือจัดใหในวันนั้น หรือในระยะของงานนั้นไปเสียทั้งหมด โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกับสิง่ ที่เนื่องอยูด วยรูปแบบ และ/หรือ วิธีการ ตลอดจนพิธกี รรมเอิกเกริก ซึง่ ดูจะกลบทับเนื้อหาและสาระที่
ควรมีไปเสีย
ซึ่งบางทานเลาวา เพราะความมีมารยาท ความเกรงใจ และการเคารพในความแตกตาง หรือยอมรับใน
วิถีปฏิบัติ “ตามถนัด” ของผูอ่นื (ที่ไมถงึ กับนอกลูนอกทางนัก) จึงทำใหทานมิไดปฏิเสธสิ่งใดในวันนัน้ ใหโจงแจง
มากความ
ดวยเหตุดังกลาว ในวาระที่ชาตกาลของทานครบรอบ ๑๐๐ ป ทั้งยังมีองคกรโลกบาล ตลอดจนรัฐและ
เอกชนรวมกันประกาศและยกยอง ในดานหนึ่ง จึงเปนที่นาเสียใจ และนาเสียดายยิ่ง ที่ขาดโอกาสการไดรบั รูรบั ฟง
จากคำของทานเองโดยตรง วาในกาละและเทศะเชนนี้ มีอะไรพึงกระทำ มีอะไรใหฝก ใหลอง ใหปฏิบตั ิ เพื่อรวมเปน
“พุทธทาส” หรือ “ทาสแหงพุทธะ” กับทานไดบา ง
เพราะหากทานยังอยู นอกเหนือจากขอคิดขอธรรม ตามวาระ - ตามกาล แลว คงมี “วาทะ” หรือ “ความ
คิด-ความเห็น” ที่จะ กระตุกใจ-กระตุนจิตสำนึก และการตระหนักรู ตลอดจนลดความลังเลสงสัย ในความ ควร ไมควร หรือ ใช - ไมใช ตลอดจน “นาจะเปนอยางไร” ในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น หรือสิ่งที่เราทั้งหลายไดรวมกันกระทำ
จนเปนที่กระจางแจงแกใจไปเลยทีเดียว
อยางนอย ก็อาจชวยใหกา วพนกรอบคิด คำพูด และการกระทำ ของการ “เฉลิมฉลอง - การยกยอง” ชนิด
“ภาษาคน” อันซ้ำซาก และมักผูกติดอยูกบั ดานใดดานหนึ่ง ไปสูความเปน “ภาษาธรรม” อันครอบคลุมและกวาง
ขวาง หรือไดอยูกับรองกับรอย ใน “ทำนองคลองธรรม” ขึน้ มาบาง ซึ่งก็ “นาจะดี” กวาที่เปนอยูเพียงดานเดียวมิ
ใชหรือ...
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๒
ที่วามาขางตนเปนเพียงขอสังเกตหรือมุมมองของผูเขียนเพียงลำพัง ซึ่งเอาเขาจริงอาจจะไมสอดคลอง
กับแนวทางของทานอาจารยพุทธทาสเลยก็เปนได เพราะในความเปน “พุทธทาส” และ “พุทธทาสภิกขุ” ซึง่ ผาน
รอนผานหนาว ผานการศึก ษาและฝกฝนเคี่ยวกรำ ตลอดจนทดสอบทดลองมามากตอ มากนั้น หลายสิ่งหลาย
อยางที่เกี่ยวกับทาน หรือสิ่งที่ทานเกี่ยวของ ก็มีหลากหลายแงมมุ และมีไมนอย ที่เปนเรื่อง “เฉพาะตน” โดยวิธกี าร

หรือวิถีปฏิบัตินั้นๆ ทานไมแนะนำใหผูอ่นื “ตีความ”, “เลียนแบบ” หรือ “เอาอยา ง” ในลักษณะ “เถรสองบาตร”
โดยปราศจากความเขาใจ ไมรูท่มี าที่ไป หรือไมถอ งแท ดังที่ทานบันทึกเปนลายมือ หรือกลาวกับผูใกลชิด วาบาง
เรื่องหรือหลายๆ เรื่องนั้น “คุณจะพูด หรือทำอยางผม หรือจะรอใหผมแนะนำไปเสียทุกอยางไมไดดอก...” ซึ่งมิใช
จะหมายจำเพาะวาทานมีคุณวิเศษเหนือผูอื่น แตเปนเรื่องของเหตุปจจัยเฉพาะตน หรือตามฐานะและสถานภาพ
อันเปนที่ยอมรับดวยความเชื่อถือและศรัทธาเฉพาะบุคคลเปนดานหลัก ภายใตกรอบของธรรมและวินัย ตลอดจน
ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม
จึงไมงา ยนักที่ใคร หรือกลุมองคกรใดเพียงลำพัง จะสรุปหรือตีความ วาสิง่ ใด “ใช” หรือ “ไมใช” ในความ
เปน “พุทธทาส” หรือ “พุทธทาสภิกขุ” ชนิดชี้ใหเห็นเปนดำเปนขาว ตามอัตโนมติของตน
ยิ่งการจะประกาศหรือแสดงทาทีความเปน “เจาของ” หรือเปน “ผูตดั สิน” ในสิ่งที่เกีย่ วของ หรือเนื่องอยู
กับความเปน “พุทธทาสภิกขุ” ดวยแลว ถาไมระมัดระวังใหจงหนัก ดีไมดี ก็จะกลายเปนอุปสรรค หรือถึงกับเปน
การทำลาย “วิถพี ุทธทาส” เสียงายๆ เอาเลยทีเดียว
แตอยางไรก็ตาม ถาจะกลาวในแงของการยกยองหรือเฉลิมฉลองดวยการ “ปฏิบตั ิบชู า” โดยคติทางพุทธ
ศาสนาแลว ถือวาการรวมกันระลึกถึง และยกยองเทิดทูนดวยความนับถือ หรือปฏิบตั ดิ ังที่ทานชี้แนะ ตลอดจน
กระทำเปนแบบอยางเอาไว ดวยความเลื่อมใสศรัทธาในความรูความสามารถ ในภูมิรูภมู ิธรรม ก็ถือเปนมงคลสูง
สุดประการหนึ่งของผูปฏิบตั ิ อันตั้งจิตไวดวยกุศลเจตนา
ดังนั้น ในเบื้องตน เมื่อทุกฝายตัง้ ใจจะบูชา จะเฉลิมฉลองตอวโรกาสนี้ตามศรัทธาความสามารถ และ
ปราศจากอกุศลจิต บุญยอมเกิดแกผปู ระกอบกิจอันเปนกุศลนั้นแลวในตัวของผูน้นั หรือการกระทำของผูน ้นั เอง
จะมากนอยขาดเกินไปบาง ก็นาจะถือไดวาอยูในปกติวิสยั ของปุถชุ น ซึ่งถึงที่สุดแลวก็ขึ้นอยูกับความเขมแข็งของ
อินทรีย คือ สติ-ปญญา และกำลังกายกำลังจิต ตลอดจนกำลังอื่นๆ ทั้งหลายประดามีน่นั เองเปนที่ตั้ง สวนที่จะเติบ
โต งอกงาม และยั่ง ยืน เพีย งใดหรือ ไม ในทา มกลางและบั้น ปลาย ก็ข ึ้น อยูก ับ เหตุแ ละปจ จัย ตามกฎแหง
อิทปั ปจจยตาเปนบาทฐานสำคัญ เขาใจและยอมรับไดก็ไมเปนทุกข ไมถกู ความหวังหรือความคาดหวังอันตั้งอยู
บนความอยาก “ขบกัด” ใหตองขุนของหมองใจโดยไมจำเปน
แตในสวนของการสืบสาน, สืบตอ หรือสืบทอดความเปน “พุทธทาส” หรือ “ปณิธานแหงพุทธทาสภิกขุ”
ยอมจะตองศึกษาและทำความเขาใจให “รูรอบรูทั่ว” อยางเปนกิจลักษณะ อยางมีปรโตโฆษะและโยนิโสมนสิการ
ยิ่งไปกวาจะกระทำเพือ่ สนองตัณหาและอุปาทานสวนตน หรือพวกพอง ซึ่งมักจะขาดความรอบคอบรัดกุม และ
ปราศจากความยั่งยืน ชนิดที่วาไปไมถงึ ไหน และมักจะเสียหายมากกวาสำเร็จประโยชน
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ทานอาจารยพทุ ธทาสเอง เปนผูริเริ่มหลายสิ่งหลายอยางไวในพุทธศาสนาสยาม ทั้งฝา ยเถรวาท และ
บรรดาผูสนใจในนิกายอื่น เชน มหายาน วัชรยาน หรือแมแตในฝายเซ็น อยางยากจะพรรณาไดครบถวนในเนื้อที่
และเวลาอันจำกัด
ทั้งนี้ ยังไมนบั รวมการฟนฟู หรือการกลับมาหาคุณคาเดิม ตลอดจนการตีความใหม ในหลากรูปแบบ
หลาย แงมมุ -วิธกี าร ซึ่งบางสิ่งบางดานก็ประสบความสำเร็จอยางสูง เปนที่ยอมรับทั้งในและนอกประเทศ ไมวาจะ
ในแวดวงพุทธศาสนา หรือคติความเชื่ออื่นๆ ตลอดจนผูรูในแขนงวิชาการดานตางๆ
แตในขณะเดียวกัน ในบางเรื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เปนขอคิดขอสังเกต หรือผลงานการคนควาของทาน
นับแตในอดีตมาจนปจจุบัน ที่ถึงจะแพรหลาย แตผลงานเหลานั้นจำนวนไมนอ ย ก็ยงั ไมเปนที่ยอมรับนับถือ หรือ
แมแตนำไปทดลองปฏิบตั ิ มิพักจะตองกลาวถึงการขยายผล หรือศึกษาวิเคราะหเพื่อสรุปบทเรียนและองคความรู
อยางจริงจัง
นับตั้งแตที่ทา นริเริ่ม “บันทึกธรรม” ดวยแถบเสียง ทั้งการบรรยายโดยตัวทานเอง และการรวมสนทนา
ธรรมกับบุคคลสำคัญและบุคคลทั่วไป ที่มีขึ้นบอยครั้ง และเก็บไวเปนจำนวนมาก ความยาวหลายพันชั่วโมง แม
วาจะมีการปรับปรุงคุณภาพเสียงไปบางแลว ก็ยังไมไดรบั การจัดหมวดหมูห รือจำแนกเนื้อหาสาระโดยวิธกี ารที่

เหมาะสมสักเทาใดนัก เชนเดียวกับหนังสือธรรมะจำนวนมหาศาล ทั้งที่ทานมีโอกาสไดชำระความถูกตองโดยตน
เอง สอบทานโดยคณะทำงานที่ทานเลือกสรรขึ้น และที่ถอดความตามแถบเสียงหรือวิดีทศั น เพื่อตีพิมพเปนการ
เฉพาะกิจ หรือในวาระตางๆ ตลอดจนที่ตพี ิมพโดยสำนักพิมพและองคกร ตลอดจนสถาบัน หรือกระทั่งที่มีการ
พิมพซำ้ ทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม ก็ยงั แทบจะมิไดดำเนินการใดๆ ใหแยกแยะ จัดลำดับ-หมวดหมู อยาง
เปนระบบ ไมวาจะเปนลักษณะของฐานขอมูล หรือดัชนีสำหรับการสืบคน หรือการคนควา ที่สามารถรับรูไดในวง
กวาง กระทั่งวาจะสามารถศึกษาผลงานของทานไดจากที่ใดบาง จึงจะครบถวนและครอบคลุม ตามประเด็นที่สนใจ
ก็ยงั ไมใชเรื่องงายดายนัก
ยังในสวนของชีวติ และกระบวนการเรียนรู และองคความรูท่เี นื่องอยูกบั ความเปน “พุทธทาส” ของทาน
ซึ่งหากสามารถทำความเขาใจไปถึงระดับ เหตุ-ปจจัย และองคประกอบใหครบถวนแลว ก็อาจหนุนเสริมใหเกิด
“พุทธทาส-ทาสพระพุทธ” เพิ่มขึ้น หรือไดอาศัยแนวทางของทาน ในการพัฒนาและยกระดับศัก ยภาพของผูมี
ฉันทะ หรือประสงคจะกาวหนาในทางธรรม ตามที่ทา นชี้แนะและกาวนำไว
แตถึงบัดนี้ นอกจากความสนใจเฉพาะกลุม หรือจำเพาะบุคคล ซึ่งทำไดเพียงบางดานหรือบางประเด็น
แตในภาพรวม ก็ยงั ไมปรากฏการดำเนินการใดๆ เปนรูปธรรมเชนเดียวกัน
นอกจากนั้น แมการที่ทานอาจารยพุทธทาสกอตั้งชุมชนของผูใฝธรรม อันมีท้งั อุบาสก-อุบาสิกา และ
พระภิกษุสามเณร ในนามของ “สวนโมกขพลาราม” จนสืบตอยัง่ ยืนมาถึงทุกวันนี้ แตขณะเดียวกัน ขอสงสัยวา
ทานสงเสริมความเปนสังฆะ หรือความเปนชุมชนหรือไม ก็ยังไมเปนที่ยตุ ิในบรรดาผูสนใจใน “การสรางสรรคชุม
ชนทางเลือก” อีกเปนจำนวนไมนอย เชนเดียวกับการที่ทานเคยจัดหลักสูตรในการอบรมสามเณร การอบรมพระ
ธรรมทูต หรือการอบรมตุลาการ ตลอดจนอบรมบุคคลากรในองคกรตางๆ และบุคคลทั่วไป หรือการจัดทำแนวทาง
ในการเผยแผธรรมะ ที่มีข้นึ อยางเปนระบบและมีจำนวนมาก ทั้งหลักสูตร สื่อการเผยแผ และกระบวนการปฏิบัติ
ตลอดจนทดลองปฏิบตั กิ ารจริงใหเห็น แตส่งิ เหลานี้ก็ยังไมปรากฏการฟนฟู หรือพิจารณานำไปใชงานจริง แมวา
ขณะที่ทา นทำใหดูจะไดรับความสนใจจากทุกฝาย และเพิ่งหยุดไปภายหลังจากทีพ่ รรษากาลของทานมากขึ้น ไม
สามารถดำเนินการไดเองโดยสะดวกดังเดิม ในระยะหลังนี้เอง
หรือ ในสว นของศาสนสถาน ทั้ง ที่เ ปน ธรรมชาติแ ละสิ่ง ปลูก สรา ง เชน อุโ บสถวัด ธารน้ำ ไหล (สวน
โมกขพลาราม) บนเขาพุทธทอง ซึ่งไดรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และมีขอบเขตพัทธสีมาอันรมรื่นเปนธรรมชาติ
ประกอบดวยลานทรายและรมเงาไมใหญแทนหลังคา โดยไมมีการกอสรางใหแปลกแยกจากธรรมชาติ เชนเดียว
กับลานหินโคง ซึ่งอยูบริเวณตีนเขาลูกเดียวกับที่ต้งั พระอุโบสถ อันพระภิกษุสามเณร แมชี อุบาสก-อุบาสิกา ใช
สวดมนตทำวัตรทุกเชาเย็น ก็เปนลานทรายและแทนหิน ซึ่งใชงบประมาณในการกอสรางนอยและไมรบกวนสรรพ
ชีวิตใดๆ
ทั้งสองสิ่งนี้(อันเปนเพียงสวนหนึ่งของสถานที่อันเรียบงายในอารามอันรมรื่นนามสวนโมกขพลาราม) ก
แทบมิไดรับความสนใจหรือใสใจ ทั้งจากภาครัฐและคณะสงฆในกระแสหลัก ที่จะเผยแพรแบบอยางนี้ออกไปสูวง
กวาง หากปลอยใหศาสนสถานในพระพุทธศาสนาสยาม ทั้งในครั้งที่ทานอาจารยพุทธทาสมีชีวติ อยู และเมื่อทาน
จากไปแลว ติดยึดอยูกับรูปแบบสิ่งปลูกสรางสถาปตยกรรมใหญโตและราคาสูง ซึง่ สวนใหญไรสนุ ทรียภาพและ
ปราศจากความงามอันเปนไปเพื่อสงเสริมความสงบสงัดและยกระดับจิตวิญญาณ
การที่ทานอาจารยพุทธทาสพยายามชี้แนะ วา จะเขาใจธรรมะของพระพุทธองคได ตองพรอมจะเขาใจ
และใชชวี ิตอยางที่พระองคทรงปฏิบัติไวเปนแบบอยาง หรือบัญญัติไวเปนธรรมวินยั แทนพระองค อันมีหลักใหญ
ใจความเนื่องอยูดวยธรรมชาติ ที่วา ...ธรรมะคือธรรมชาติ คือกฎของธรรมชาติ คือการปฏิบตั ิตามกฎของธรรมชาติ
และคือการไดรับผลจากการปฏิบัตนิ ้นั ๆ จึงแทบมิไดรบั ความสนใจที่จะนอมนำมาปฏิบัติจริงจากผูท่เี กี่ยวของ ทั้ง
ทางตรงและทางออม แตอยางใด
มิหนำซ้ำ เมื่อมีพระหนุมเณรนอยบางรายเกิดศรัทธา จะนำแนวทางดังกลาวมาปฏิบัติ นอกจากจะไมได
รับการสนับสนุนแลว ยังถูกปฏิเสธ หรือถูกตั้งขอสังเกต ตลอดจนพยายามจับผิด หรือจับตามองอยางไมไวใจ จาก
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ทั้งคณะสงฆและฝายอาณาจักรเสียดวยซ้ำ ดังกรณี “สวนเมตตาธรรม” ก็ไมพนไปจากกลไกของรัฐและของสงฆ
เชนที่กลาวมาแลว
การประกาศที่จะสืบสาน “ปณิธานพุทธทาส” หรือการ “สืบทอดมรดกธรรม” จึงมีงาน หรือมีภาระที่จะ
ตองปฏิบัตจิ ดั แจงกระทำอีกเปนจำนวนมาก และดูจะมากมายไปกวาการจัดพิมพหนังสือ หรือจัดกิจกรร ม-พิธีกรรม
และ/หรือ การประกาศการยกยองเพียงชั่วระยะอยูมากมายนัก
นี่ดูจะเปนเรื่องใหญ และนาจะเกินกวากำลังของใคร หรือกลุมองคกรใดจะปฏิบัตเิ อง หรือมามัวพะวา
พะวงหลงคอย “แสดงความเปนเจาของพุทธทาสภิกขุ” หรือกระทั่งจะแสดงวาตนและพวกตนเทานั้นที่ “รูจกั และ
เขาใจพุทธทาสภิกขุ” หรือ “มีหนาที่สืบทอดมรดก” ไวไดฝายเดียวเสียแลว
หาไม เราทั้งหลายที่ไมเขาใจ เขาใจผิด หรือไมเขาใจในสิ่งที่ควรเขาใจ ฯลฯ นี่เอง ที่จะกลายเปน “ภูเขา
แหงวิถพี ุทธทาส” ไปเสียเอง
๔
กลาวในสวนของการบูชา ที่หมายถึง การใหดวยความนับถือ หรือแสดงความเคารพเทิดทูน คือ อามิส
บูชา และปฏิบตั ิบูชา นัน้ พุทธศาสนาถือวาปฏิบตั ิบชู า หรือ การประพฤติตามธรรมคำสัง่ สอนของทาน, บูชาดวย
การประพฤติปฏิบัตกิ ระทำสิ่งทีด่ งี าม เปนสิ่งที่พระผูมพี ระภาคทรงรับรองและสรรเสริญ ดังขอความในพระไตรปฎก
ที่วา
ครั้งนั้น พระผูมพี ระภาคตรัสเรียกทานพระอานนทมารับสัง่ วา ดูกรอานนท
ไมสาละทัง้ คู เผล็ดดอกบานสะพรั่งนอกฤดูกาล รวงหลนโปรยปรายลงยังสรีระของ
ตถาคตเพื่อบูชา แมดอกมณฑารพอันเปนของทิพย ก็ตกลงมาจากอากาศ ดอก
มณฑารพเหลานั้น รวงหลนโปรยปรายลงยังสรีระของตถาคตเพื่อบูชา แมจุณแหง
จันทนอนั เปนของทิพย ก็ตกลงมาจากอากาศ จุณแหงจันทนเหลานั้น รวงหลน
โปรยปรายลงยังสรีระของตถาคตเพื่อบูชา ดนตรีอนั เปนทิพยเลาก็ประโคมอยูใน
อากาศ เพื่อบูชาตถาคต แมสังคีตอันเปนทิพยกเ็ ปนไปในอากาศเพื่อบูชาตถาคต
ดูกรอานนท ตถาคตจะชือ่ วาอันบริษทั สักการะ เคารพ นับถือ บูชา นอบนอม
ดวยเครื่องสักการะประมาณเทานีห้ ามิได ผูใดแล จะเปนภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก
หรืออุบาสิกาก็ตาม เปนผูปฏิบตั ิธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบตั ิชอบ ปฏิบัตติ าม
ธรรมอยู ผูน้นั ยอมชื่อวาสักการะ เคารพ นับถือ บูชาตถาคตดวยการบูชาอยางยอด
เพราะเหตุนั้นแหละอานนท พวกเธอพึงสำเหนียกอยางนี้วา เราจักเปนผูปฏิบัติ
ธรรมสมควรแกธรรม ปฏิบัตชิ อบ ประพฤติตามธรรมอยู ดังนี้ ฯ
(พระไตรปฎกฉบับสยามรัฐ เลมที่ ๑๐ บรรทัด ที่ ๓๒๕๘-๓๒๗๗. หนาที่ ๑๓๓-๑๓๔. ขอที่
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กระนั้นก็ตาม ยังพบเสมอวาชาวพุทธจำนวนไมนอ ย ที่ยงั รูสกึ หรือคาดเดาเอาโดยอัตโนมัติวา การบูชา
พระผูมีพระภาคเจา (แมโดยสัญลักษณหรือรูปเคารพ) ดวยอามิส ดวยการเซนสรวงบำบวงสักการะ เปนเรื่องอัน
พึงปฏิบัติ หรือมิอาจละเวนไดอยูน่นั เอง ประสาอะไรกับการบนบานศาลกลาว และทำคืนโดยวัตถุ หรือดนตรีการ
ละเลน ฟอ นรำฝา ยอกุศ ล อัน เปน ขา ศึก แกพ รหมจรรย ที่ก ระทำตอ พุท ธปฏิม า ราวกับ การเซน ผี หรือ
บำบวงเทพเทวดาในลัทธินิกายอืน่ ดังที่กระทำกันจนคุนชิน และคนสวนใหญแทบไมเห็นผิดแปลกไปเสียแลว
ในวาระอันพิเศษยิ่งของชาตกาลครบรอบ ๑๐๐ ป ของทา นอาจารยพุทธทาสใน “ศตมวาร” นี้ หากผู
เกี่ยวของไมสำเหนียกใหจงดี แมวนั นี้หรือวันใด การเซนสรวง “ตัวตนของพุทธทาส” ก็อาจเกิดขึ้นไดกับการบูชา
เพื่อรำลึกถึงทานอาจารยพทุ ธทาสเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งเปลือกกระพี้ของพิธีกรรมและการละเลน ที่ไม

เปน ไปเพื่อความบันเทิง ธรรม หรือแมแตค วามหมกมุนยึดติดในความเปน “พุท ธทาสภิก ขุ” ที่ประกอบไปดวย
อัตตา-อัตตนียา ของบุคคลและกลุม ดวยถือเอาวาทานเปนสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ อันมิอาจทาทายหรือวิพากษวิจารณตลอด
จนตีความใดๆ ได ดังที่ควรจะมี หรือควรจะเปน ซึ่งถึงที่สดุ แลว ก็ไมมอี ะไรมากไปเสียกวา การลดคา และกระทำ
ใหองคคุณของทาน ตองตกอยูในวิถีแหงสามานย กลายสภาพจากผูทรงคุณูปการเปน “รูปเคารพ” ไปในที่สดุ นั่น
เอง
และถาเราทัง้ หลายไดกระทำ หรือละเวนไมกระทำ จนสงผลใหทานอาจารยพุทธทาสอยูในฐานะเพียง
“เจว็ด” ไปเสียแลว ก็ปว ยการที่จะกลาวถึงการสืบทอดมรดกธรรม หรือการสงเสริมและสืบสานปณิธานของทาน
ไมวาจะประการใดๆ ก็ตาม มิใชหรือ?
ตลอดชีวิตในทางธรรมของ “พุทธทาสภิกขุ” ทานอาจารยพุทธทาสไดปฏิบัติหนาที่ “ทาสพระพุทธเจา”
ตามที่ทา นรูแ ละเขาใจอยางถึงทีส่ ดุ ดวยสติ ปญญา และความสามารถ ของทานทั้งหมดทั้งสิ้นแลว ถอยคำที่วา
“พุทธทาสจะอยูไปไมมตี าย” จะเปนจริงไดหรือไม จึงขึ้นอยูกบั การพูด คิด และกระทำ ของผูเกี่ยวของทั้งปวงใน
ชั้นหลังนี่เอง อยางมิอาจปฏิเสธหรือกลาวโทษใครไดเลย นับแตวินาทีที่ทา นอาจารยละสังขารจากพวกเราไปแลว
อยามัวยึดมั่นถือมัน่ อยามัวโทษผูอ่นื หรือ คอยแตยื่นโยนภาระ-ทอดธุระ ตอกันอยูเลย...
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ท่านพุทธทาสกับมิตใิ หม่อันท้าทายของการศึกษาธรรม
พจนา จันทรสันติ
ผมจำได้ว่าเริ่มหันมาอ่านงานของท่านพุทธทาสเป็นครั้งแรกเมื่อ
ประมาณปี พ .ศ . ๒๕๑๗ –๑๘ ในฐานะความคิด ทางเลือ ก หลัง จากที่เ กิด
ความเคลือบแคลงใจในแนวคิดสัง คมนิยม ในยุคนั้น หนัง สือ ส่วนใหญ่ที่
นักศึกษาอ่านจะเป็นพวกแนวคิดทฤษฎีมาร์กซ์-เลนิน เหมา เจ๋อ ตุง หรือ
ไม่ก เ็ ป็น วรรณกรรมในแนวสัจ สัง คมนิย ม ช่วงเวลาดัง กล่า วเป็น ยุค ปิด
ท้ายของยุคบุปผาชน และเป็นยุคของ “ดอกเหมยแดงร้อยดอกเบ่งบาน”
แนวคิด ปฏิว ัต ิไ ด้ก ลายเป็น กระแสโลก โดยเฉพาะในหมู่ค นหนุ่ม สาว
และนิสิตนักศึกษา
เมื่อแนวคิดสังคมนิยมได้กลายมาเป็นกระแสหลักดังนี้ จึงเป็นการ
ยากที่จ ะหาหนัง สือ แนวอื่น อ่า น นอกจากหนัง สือ แนวสัง คมนิย มที่เ รา
เรียกกันว่าหนัง สือ เล่ม ละ ๑๐ บาท ซึ่งนักศึกษามัก จะแปลและพิม พ์ขาย
กันเองในมหาวิทยาลัย หนังสือแนวปรัชญาความคิดและวรรณกรรมที่มิ
ใช่แนวสัง คมนิย ม ซึ่ง เป็น งานที่ตีพม
ิ พ์ออกมาก่อ นช่ว ง ๑๔ ตุล า ๒๕๑๖
ในยุคกลุม
่ พระจันทร์เสี้ยว หรือ “ฉันจึงมาหาความหมาย” ของวิทยากร
เชียงกูล
พวกเราสับ สนกัน ทางความคิดมาก ระหว่า งโลกเก่า กับ โลกใหม่
โลกซึ่ง เป็น อุด มคติแ ละดูเ รือ งรองด้ว ยความหวัง ระหว่า งระบบคุณ ค่า
เก่า กับ คุณ ค่า ใหม่ ระหว่า งจารีต เก่า กับ จารีต ใหม่ ระหว่า งอุด มคติก ับ
ความเป็น จริง ในสัง คม ชนชั้น ปกครอง เผด็จ การ ทุน นิย มกับ การกดขี่
ขูด รีด ศาสนากับ การมอมเมาประชาชน พวกเราคนรุ่น นั้น ต้อ งการจะ
กบฏ และท้า ทายกับ สิ่ง เก่า ๆ และทุก สิง่ ทุก อย่า งในสัง คม เราไม่เ ชื่อ ฟัง
คำห้า มปรามและทะเลาะถกเถียงกับพ่อ แม่ เราไม่ย อมรับ ระบบคุณ ค่า
และขนบที่ค นรุ่น พ่อ แม่เ รายึด ถือ และปฏิบ ัต ก
ิ ัน มา เราเลิก ไปวัด ไปวา
ทำตัว ไม่ม ศ
ี าสนา ไว้ผ มยาวเพื่อ ยั่ว ให้พ อ
่ แม่โ กรธ แต่ง ตัว ปอนๆ และ
สวมรองเท้า แตะ เราละอายที่เ ป็น ชนชั้น อภิส ิท ธิ์ และอยากจะทำตัว ให้
เหมือ นชนชั้น ผู้ถูก กดขี่ค ือ กรรมกรและชาวนา เราจะพูด จาแรงๆ และ
วิพ ากษ์วิจารณ์ระบบเก่าอย่างเผ็ด ร้อ น เราได้สร้า งวัฒ นธรรมของเรา
เองขึ้น อย่างน้อยที่สุดก็ในมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาต่างๆ
ทว่าเราก็ยงั คงเป็นผู้คนที่สบ
ั สน และสงสัยในสิ่ง ต่า งๆ อยู่ลก
ึ ๆ ว่า
ความเชื่อใหม่ จริยธรรมใหม่ ระบบใหม่ของเรานั้นคือคำตอบแท้จริงละ
หรือ ดูเหมือนว่าจะใช่ และน่าจะใช่ แต่ถา
้ ไม่ใช่ล่ะ ดัง นั้นความแรงและ
ความสุดโต่งของเราในครั้งนั้นจึงเป็นเพียงอาการที่กลบเกลื่อนความสับ
สนเอาไว้เ ท่า นั้น ในโลกแห่ง ความยุ่ง เหยิง และปั่น ป่ว นสับ สน ระหว่า ง
เก่ากับใหม่ ระหว่างค่านิยมสองกระแส สิ่งเก่าที่มอ
ี ยู่เดิมต้องผิดแน่นอน
เรามีเ พื่อ นๆ คนรุน
่ ใหม่ม ากมาย และทุก คนก็ค ิด ดัง นั้น เราไม่เ ชื่อ ใน
อะไรที่จ ับ ต้อ งไม่ไ ด้ ศาสนาเป็น เพีย งสิ่ง มอมเมาและความงมงายไร้
สาระ เป็น เพีย งจิต นิย มของสัง คมเก่า เป็น เพีย งเครื่อ งมือ ของชนชั้น
ปกครองเพือ
่ ทำให้ผ้ค
ู นว่านอนสอนง่ายและเชื่องเชื่อ
เวลาทีเ่ ราทำอะไรต่า ง หรือ พูด จาแบบนามธรรมละเอีย ดอ่อ น
เราก็จะถูกประณามว่าเป็นความเพ้อฝันแบบชนชั้นกลาง ที่จริง เราก็ไม่
ค่อ ยเข้า ใจว่า ชนชั้น กลางเป็น อย่า งไร แต่ต ามทฤษฎีก ล่า วไว้ว ่า ชนชั้น
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กลางหรือพวกกระฎุมพี (Bourgeoisie) นี้ อาจเป็นแนวร่วมของการปฏิวต
ั ิได้
แต่ก เ็ ป็น ชนชั้น ที่ล งั เลไม่แ น่น อนและถือ ผลประโยชน์ข องตนเป็น ที่ต ้งั
ซึ่งต่างกับชนชั้นกรรมาชีพซึง่ จริงจัง และจริงใจกว่า ผมคิดว่าสัง คมไทย
ตอนนั้น ยัง ไม่เ กิด ชนชั้น กลาง ด้ว ยระบบเศรษฐกิจ และการเมือ งยัง
พัฒนาไปไม่ถึง ผมมาเข้าใจคำว่าชนชั้น กลางจริง ๆ ก็ในบัดนี้ ซึ่ง น่า จะ
เกิดขึ้นหลังปี พ.ศ. 2530 และก็คือคนรุ่น 14 ตุลา นี้เอง
นี่คือบรรยากาศทั่วๆ ไปของนักศึกษา ปัญญาชนในขณะนั้น โลก
ทัศน์และชีวทัศน์ของเราล้วนเป็นการมองออกสู่ภายนอก โลกเลว สังคม
เลวร้า ยมีป ญ
ั หา มีช นชั้น ที่ก ดขี่แ ละถูก กดขี่ และเราคือ คนรุ่น ใหม่ คือ
นักปฏิวต
ั ท
ิ ่จ
ี ะเข้าไปเปลี่ยนแปลงโลก จัดระเบียบสังคมใหม่ ด้วยค่านิยม
ใหม่ ระบบการเมือ งและเศรษฐกิจ ใหม่ โลกในอุด มคติย ่อมมีฟา
้ สีท อง
ผ่อ งอำไพ ชีว ต
ิ จะต้อ งเป็น ไปเพื่อ อุด มคติข องสัง คมส่ว นรวม เรามอง
ออกไปภายนอก ทว่าไม่เคยมองกลับเข้ามาภายในตนเอง เราไม่จำเป็น
ต้อ งสับ สนและไม่ค วรจะสับ สน เพราะคำตอบทุก อย่า งมีใ ห้พ ร้อ มแล้ว
เพียงแต่กา
้ วเดินไปด้วยความมุ่งมั่น กระทำการเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดี
กว่า
ทว่าท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ก็ยงั มีอะไรไม่ชอบมาพากลอยู่ มีความรู้
สึกเคลือบแคลงบางอย่างอยู่ ยังมีความสับสนอยู่มากมาย แม้จะรู้ว่ามีคำ
ตอบสำเร็จ รูป สำหรับ ทุก สิ่ง คำถามไม่อ นุญ าตให้ถ าม และไม่อ นุญ าต
ให้ต้งั คำถามกับระบบของเราและวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ ทุกอย่างมี
การจัดตั้งและเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยลงตัว คนที่คด
ิ ถาม และสงสัย
คือแกะดำ คือพวกปฏิกิรย
ิ า
มีค ำถามมากมายซึ่ง ไม่อ าจหาคำตอบได้ ชีว ต
ิ คือ อะไร ชีว ิต มี
ความหมายหรือไม่ เราเกิดมาทำไม ตายแล้วจะไปไหน เหตุใดเราจึงยัง
รู้สึกเบื่อ เหงา และรู้สึกว่างเปล่าอยู่ลึกๆ ทั้งที่เรามีอุดมคติถึงเพียงนี้ และ
เหตุใ ดความรูส
้ ึก โหยหาว่า งเปล่า นี้จ ึง รุน แรงยิ่ง มีอ ะไรขาดหายไป
กระนั้นหรือ และสิ่งนั้นคืออะไร
มีห ลายสิ่ง หลายอย่า งในดวงวิญ ญาณที่ไ ม่อ าจหาคำตอบ เป็น
ความแห้ง โหยที่เ หมือ นกับ ทะเลทราย ผมเริ่ม หัน มาลองอ่า นงานทาง
พุทธศาสนา โดยมีงานของท่านพุทธทาสเป็นเล่มแรกๆ มีหลายสิ่งหลาย
อย่าง หลายคำพูดของท่านที่โดนใจ และกระทบถูกภายในดวงวิญญาณ
เหมือ นกับ ประกายแสงในท่า มกลางความมืด หะแรกก็เ ป็น เพีย ง
ประกายที่วบ
ู สว่างแล้วก็ดบ
ั ทว่าก็สะท้อนให้เห็นสิ่งต่างๆ เพียงรางๆ หา
มีค วามชัดเจนไม่ แต่ก ารได้แ รกเห็น นั้น มีค วามหมายยิ่ง เพราะเราไม่
เคยรู้มาก่อนว่ามีสิ่งเหล่านี้อ ยู่ ประกายเหล่านี้ย่งิ ทีกย
็ ิ่ง สุก สว่า ง กระทั่ง
กลายเป็น แสงอาทิต ย์ท ี่ฉ ายโชนอยู่ใ นดวงวิญ ญาณของเรา ไม่จ ำเป็น
เลยที่เราจะต้องเป็นชาวพุทธ เราเป็นเพียงผู้แสวงหา
ช่วงนั้นเป็นช่วงที่พวกเรา เด็ก หนุ่มสาวที่มีค วามสงสัย และตัง้ คำ
ถามกับ แนวทางสัง คมนิย มได้ม ารวมตัว กัน เพื่อ ค้น หาความหมาย คำ
ตอบ และทางเลือกใหม่ เวลาที่ใครได้พ บหนังสือดีๆ ก็จะเอามาแบ่ง กัน
อ่าน นำมาพูดคุย ถึงเนื้อหาสู่กันฟัง นั่นเป็น ช่วงเวลาที่งดงามมาก พวก
เราเริ่ม ศึก ษาเต๋า เซน กฤษณมูร ติ ติช นัท ฮัน ห์ ศึก ษางานของนัก คิด
และนัก ปรัช ญาตะวัน ตก การศึก ษาทางเลือ ก อหิง สธรรมของมหา
ตมะคานธี บทกวี วรรณกรรมและงานปรัช ญาในแนวทางมนุษ ย์น ิย ม
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และโรแมนติก แน่นอนว่าในบรรดาหนังสือที่พวกเราอ่านกันนั้น ย่อมมี
งานของท่านพุทธทาสภิกขุรวมอยู่ดว
้ ยเสมอ เล่มแล้วเล่มเล่า ด้วยการตี
ความหลัก ธรรมแบบใหม่ และด้วยภาษาแบบใหม่ท ี่ค นรุ่น ใหม่ส ามารถ
เข้า ใจได้แ ละยอมรับ ได้ พุท ธศาสนาก็ม ิไ ด้เ ป็น นามธรรมอัน ล่อ งลอย
เพ้อ ฝัน ดัง ที่พ วกเราเคยประณามกัน อีก ต่อไป ทว่า ได้ถก
ู จำลองให้เข้า
ใจได้ใ นบริบทของความคิด แบบปัญ ญาชน แม้วา
่ จะขยายขอบเขตออก
ไปอย่า งกว้า งไกลไพศาลสู่ส ภาวธรรมอัน รับ รูไ
้ ด้ด ้ว ยใจเท่า นั้น ทว่า นี่
คือ อุบ ายอัน แยบยลของท่า นในการชัก นำ “ เด็ก ใหม่” ให้เ ข้า สู่ก ระแส
ธรรม มีถ อ
้ ยคำมากมายที่เ ราไม่เคยพบที่ใ ดมาก่อ น คำว่า จิต ว่า ง ก็ด ี
ซึ่ง ท่า นตีค วามว่า คือ การว่า งจากอัต ตา จากตัว กูข องกู คำว่า การงาน
คือ การปฏิบ ต
ั ธ
ิ รรมก็ด ี ธรรมาธิป ไตยก็ด ี เหล่า นี้ค อ
ื สิ่ง ที่ซ า
้ ยเก่า อย่า ง
พวกเราสามารถเข้า ใจได้ และเห็น ความเป็น ไปได้อ ย่า งเป็น รูป ธรรม
เป็นสิง่ ทีส
่ ามารถนำไปปฏิบต
ั ิได้จริงในชีวิต ในตอนนั้นพวกเราเริ่มลอง
ปฏิบัตส
ิ มาธิกันบ้างแล้ว บางทีกล
็ องไปสวนโมกข์บา
้ ง ไปตามสำนักของ
อาจารย์ส ายปฏิบต
ั อ
ิ ื่นๆ บ้า ง แต่ใ นส่ว นของหนัง สือ นั้น มีเพีย งชุด ธรรม
โฆษณ์ของท่า นพุท ธทาสเป็น หลัก ด้ว ยเหตุท ่ใี นครั้ง นัน
้ หาหนัง สือ
ธรรมะอ่านได้ยาก หรือถ้า มี เนื้อ หาการบรรยายธรรมก็ไ ม่ถูกจริต ผล
งานของท่านจึงครองใจของบรรดานักศึกษาตามสถาบันการศึกษาต่างๆ
ซึ่ง สนใจในแนวทางพุท ธศาสนา นี่น ับ ว่า เป็น คุณ อย่า งอเนกอนัน ต์ต ่อ
การวางรากฐานการศึกษาพุทธศาสนาในหมู่คนรุ่นใหม่
จำได้ว ่า งานพุท ธศาสนาฝ่า ยมหายานสองเล่ม แรกทีไ
่ ด้อ ่า นคือ
“สูต รของเว่ย หล่า ง ” กับ “ คำสอนของฮวงโป ” ซึ่ง ท่า นได้แ ปลออกเป็น
พากษ์ไ ทย ได้ย น
ิ มาว่า ท่า นต้อ งมีข ัน ติก ับ เสีย งวิพ ากษ์ว จ
ิ ารณ์แ ละคำ
บริภ าษของพวกหัว เก่า ที่เป็น สายจารีต นิย ม ว่า เป็น อลัช ชีบ ้า ง เป็น พระ
นอกรีต บ้า ง หรือ ด้ว ยถ้อ ยคำเสีย หายร้า ยแรง ด้ว ยเมือ งไทยในครั้ง
กระนั้น ฝ่า ยเถรวาทยัง เนือ งแน่น ด้ว ยอคติ และความเข้า ใจอย่า งผิด ๆ
ต่อพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ดังนั้นการแปลงานของฝ่า ยมหายานออก
มาเผยแพร่จงึ เท่ากับเป็น การท้าทายต่อขนบและจารีตของเถรวาทโดย
ตรง หรืออาจถือเป็นการกบฏด้วยซ้ำ แต่ทา
่ นพุทธทาสก็หาได้หวั่นเกรง
ด้ว ยความองอาจแกล้ว กล้า ในธรรม ท่านได้ก ระทำทุก สิ่ง อย่า งสมควร
แก่เ หตุแ ละปัจ จัย อะไรที่ท ่า นได้เ ห็น สิ่ง นั้น คือ ความหลากหลายเต็ม
เปี่ยมของหลักธรรมหรือไม่ คือความลุ่มลึกไพบูลย์ของสภาวะ ดุจดังใบ
ไม้อ ื่น ๆ ที่ม ไ
ิ ด้อ ยู่ใ นอุ้ง หัต ถ์ข องพระพุท ธองค์ ซึ่ง นับ ได้ว ่า ท่า นเป็น ผู้
เปิด มิต ใิ หม่ข องการศึก ษาด้า นมหายาน และมิเ พีย งแต่ม หายานนิก าย
เท่า นั้น แต่ร วมถึง หลัก ธรรมทั้ง มวลแห่ง สากลจัก รวาล ท่า นมีใ จกว้า ง
ขวางถึง เพีย งนัน
้ ผู้ท จ
ี่ ะมีใ จกว้า งเยี่ย งนี้ไ ด้ย อ
่ มต้อ งเข้า ถึง แก่น ธรรม
เข้าถึงสภาวะ หาใช่นิยามหรือสมมติไม่ ท่านไม่สนใจกับคำด่าทอติเตียน
สัจ จะย่อ มพิส ูจ น์ต นเอง ย่อ มเผยตนออกในกาลอัน ควร นี้น ับ ว่า ท่า น
หาญกล้ามั่นคงและเป็นผู้มองการณ์ไกลอย่างแท้จริง ด้วยเหตุที่ส่งิ ใหม่
ที่ท่านนำเสนอนั้น ล่วงลุก าลอีกกว่า สองหรือสามทศวรรษ จึงค่อยผสม
กลมกลืน เข้า กับ จารีต ของฝ่า ยเถรวาท กลับ กลายเป็น ความงอกงาม
ไพบูล ย์และความเต็มเปี่ยมมั่งคั่งของผู้แสวงธรรม เป็นคุณ อเนกอนัน ต์
ต่อผู้ใฝ่ใจศึกษา นับว่าเกินสายตาผู้ใดจะหยั่งเห็นไปในอนาคต ว่าสิ่งใด
จะเป็นประโยชน์ เป็นคุณ หรือเป็นโทษ มีแต่ผู้ที่ดวงใจชัดแจ้งยิ่งเท่า นั้น
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จึง จะสามารถจำแนกแยกแยะคุณและโทษทั้ง ในปัจ จุบ น
ั และในอนาคต
โดยไม่คลาดเคลือ
่ น
ความใจกว้างเยี่ยงนี้ย่อมเป็น ผลมาจากการภาวนา หาใช่วินย
ั อัน
กำหนดมาแต่ภ ายนอกไม่ มนุษ ย์ไ ม่ส ามารถใจกว้า งได้ด ว
้ ยการคิด
หรือ การบอกให้ต นเองใจกว้า ง เราอาจสะกดจิต ตัว เองให้เ ชื่อ ได้ ทว่า
สภาวะความเป็น จริง ย่อ มเป็น ตัว ชี้ข าด ความใจกว้า งคือ มรรคและคือ
ผลของการภาวนา เช่น เดีย วกับ อหิง สธรรม เช่น เดีย วกับ ความเมตตา
ความสัน โดษ และบรรดาอริย ทรัพ ย์อ น
ื่ ๆ แม้จ ะนับ ว่า สัม มาทิฏ ฐิเ ป็น
อุบ ายที่ส ำคัญ ยิ่ง ในพุท ธศาสนา แต่ก ารบรรลุถ งึ ภูม ธ
ิ รรมย่อ มต้อ ง
อาศัยการปฏิบัติเป็นหลัก
มีสัจจะกับแบบแผนของสัจจะ มีความดีงามกับแบบแผนของความ
ดีงาม มีความเมตตากับรูปแบบของความเมตตา มีเปลือกกับแก่น มีตว
ั
สภาวะกับคำพูดถึงสภาวะ การจะสามารถแยกแยะจริงออกจากเท็จ แยก
เปลือ กออกจากแก่น ผู้ป ฏิบ ต
ั ิธ รรมย่อ มต้อ งดิ่ง ลงไปจนถึง ที่ส ุด แห่ง ตัว
สภาวะ เพื่อ ที่จ ะแลเห็น นามธรรมอัน แปรเปลี่ย นกลับ กลายและหลาก
ไหลไปในรูปปรากฏต่างๆ ปรากฏการณ์เป็นเพียงเปลือกนอกของความ
เป็น จริง มีเ พีย งใจของผู้ห ยั่ง เห็น เท่า นั้น ทีอ
่ าจมองทะลุผ ่า นรูป ปรากฏ
และแลเห็นถึงเนื้อหาสาระภายใน
เหตุใ ดจึง ต้อ งเป็น สวนโมกข์ จึง ต้อ งเป็น วิเ วกสถานแห่ง นี้ ไม่ม ีผ ู้
ใดล่วงรู้จิตใจลึก ๆ ของท่า นได้ ทว่า แน่ชด
ั ว่าบรรดาผู้แสวงธรรมนับแต่
โบราณกาลจวบปัจ จุบ น
ั ยัง ต้อ งมุ่ง สู่ป า
่ เขาลำเนาไพรเพื่อ เป็น สิ่ง แวด
ล้อ มที่เอื้อ ต่อ การปฏิบ ต
ั ิ ในวิเ วกแห่ง หิน ผา ใบไม้ และสายธาร ย่อ มมี
หลัก ธรรมอัน ยิง่ ใหญ่ซุก ซ่อ นอยู่ ซึ่ง ดวงจิต ของมนุษย์อ าจเปิดออกและ
เรียนรู้ แท่นหินที่ท่านนั่งจะสื่อสิ่งใดถึงท่านบ้าง กลิน
่ หอมของดอกโมก
เล่า ทั้งเสียงใบไม้ท่ร
ี ว
่ งหล่นและสายธารป่าจะกล่าววาจาใดกับท่าน และ
ด้วยข่าวสารเยี่ยงใด เหล่านี้หามีผ้ใู ดล่วงรู้ไม่ อาจมีเพียงเหล่าสงฆ์แห่ง
อรัญวาสีเท่านั้นที่ลว
่ งรู้ ธรรมใดที่ท่านได้สดับ ธรรมชาติแห่งจิตเยี่ยงไร
ที่ท่านแลเห็น และความว่างใดเล่าที่ทา
่ นครอง เหล่าสามัญสัตว์เยี่ยงเรา
ย่อ มมิอ าจล่วงรู้ มีเ พีย งความคิด วาจา และกิจ กรรมของท่า นเท่า นั้น ที่
เราอาจแลเห็น และรับ รู้ไ ด้ และทุก สิ่ง ทุก อย่า งเหล่า นี้ย อ
่ มส่อ แสดง
ถึงอริยจิต
และแม้ค วามเมตตาของท่า นก็ก อปรด้ว ยปัญ ญา มิใ ช่ค วาม
เมตตาอัน มืด บอด ท่า นไม่เ คยเอาอกเอาใจโยมเพีย งเพราะเหตุท ่เี ป็น
อุป ัฏ ฐากทางโลกและวัต ถุ ทว่า จะพูด ตรงเสมอ โดยถือ เอาประโยชน์
ทางธรรมเป็น ที่ต ้งั คิด ว่า โยมเองก็ค งจะหนาวๆ ร้อ น เวลาเข้า หาท่า น
ว่าจะโดนตีแสกหน้าจนหงายหลัง หรือจะได้รับการโอภาปราศรัยด้วยดี
นี่อ าจนับ เป็น การหยั่ง รู้ถ งึ จริต ของเหล่า สัต ว์ท ่จ
ี ะสอนสั่ง มิใ ช่ว ่า ท่า น
แปรปรวน ทว่า หยั่ง เห็น ถึง สิ่ง อัน พึง ตัด ทอน หากสมควรที่จ ะตัด และ
ส น ับ ส น ุน ใ น ส ิ่ง ท ส
ี่ ม ค ว ร น ่เี อ ง จ ึง ม ีผ ู้ก ล ่า ว ว า
่ ทา
่ นพท
ุ ธทาสไม่
ประนีป ระนอมกับ ทางโลก ที่จ ริง มิใ ช่ว า
่ ไม่ป ระนีป ระนอมหรือ เอาแต่
แข็ง ขืน สุด โต่ง ทว่า เพีย งเป็น ไปอย่า งง่า ยๆ เป็น ธรรมชาติ เป็น ดัง นั้น
ท่า นเป็น เพีย งกระจกที่ส ะท้อ นให้เ ห็น ถึง ความสวยงามหรือ ความ
อัป ลัก ษณ์ภ ายในจิต ใจของเราเอง กระจกหาได้ม ค
ี วามก้า วร้า ว หรือ
เป็นผู้กระทำไม่ กระจกนั้นปราศจากกรรม
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มีเ รื่อ งเล่า กัน ว่า สมเด็จ โต วัด ระฆัง เมื่อ ครัง้ รัช กาลที่ส ่น
ี ั้น มีว ัน
หนึ่งก็จุดคบเดิน เข้าไปในวัง กลางวัน แสกๆ เมื่อตรัส ถาม ท่า นก็ต อบว่า
“มหาบพิตร ที่นี้มืดมัวยิ่งนัก” มีอีกครั้งหนึ่งมีผ้น
ู ิมนต์ให้ท่านเทศน์เรื่อง
โทษของการดื่มสุรา แต่ท่านไม่เคยดื่มสุราจึงไม่ร้ว
ู า
่ มันเป็นเช่นไร ครัน
้
จะเทศน์ส ่งิ ที่ทา
่ นไม่ร ู้ ก็เ ป็น การผิด ศีล ข้อ มุส า ท่า นจึง ประกาศแก่พ ระ
ในวัด ว่า วัน นีข
้ รัว ตาจะดื่ม สุร าเพือ
่ จะได้เ ข้า ใจซึ้ง ถึง คุณ และโทษ ตก
เย็นท่านก็ปด
ิ กุฏิ ใช้ให้ลูกศิษย์ไปซื้อเหล้ามาให้ ท่านดืม
่ จนเมามาย ครั้น
รุ่งเช้าก็หาได้สร่างเมาไม่ ท่านขึ้นธรรมาสน์พด
ู จาเลื่อนเปื้อน ครั้นเมื่อ
สร่างเมา โยมก็พ ากัน ตำหนิท่านยกใหญ่ สมเด็จโตจึง บอกว่า “นี่แหละ
โทษของการดื่ม สุร า อาตมภาพเข้า ใจซึ้ง ในคราวนี้ ขอทุก คนอย่า เอา
เยี่ยงอย่าง”
แบบอย่า งของสมเด็จ โตเป็น แบบอย่า งอัน หาญกล้า และท้า ทาย
ทว่ามีลักษณะพิเศษตรงที่นอกรีตเป็นอย่างยิ่ง ท่านไม่กลัวโลก ไม่ก ลัว
คำตำหนิติเตียน ท่านอยู่เหนือสรรเสริญและนิน ทาอย่างแท้จริง ทว่ามุ่ง
เพียงประโยชน์แห่งการสั่งสอนสรรพสัตว์
จะมากหรือ น้อ ย ท่า นพุท ธทาสก็ม ล
ี ัก ษณะหาญกล้า และท้า ทาย
เช่น นี้อยู่ เรียกได้วา
่ เป็น ความองอาจในธรรม ท่า นอยู่เหนือ โลก ทว่า ก็
ยัง อยู่ใ นโลก อยู่เ หนือ ศีล ธรรม ทว่า ก็ใ ช่ว ่า จะไร้ศ ีล ธรรม สมเด็จ โตมี
เพีย งหนึง่ เดีย ว พุท ธทาสก็ม เี พีย งหนึ่ง ไม่ม ีส มเด็จ โตคนที่ส อง หรือ
พุท ธทาสคนที่ส องอีก เพราะถ้า มีก เ็ ป็น เพีย งการลอกเลีย นแบบ เป็น
เพีย งของเทีย มเท่า นั้น ธรรมใดที่ท่า นได้เ ข้า ใจและประจัก ษ์แ จ้ง ธรรม
นั้นย่อ มบริส ุทธิ์บ ริบร
ู ณ์ย่งิ ข่า วสารที่ทา
่ นส่ง มาถึง เราก็คอ
ื จงอย่า ลอก
เลียนแบบ จงใฝ่ธรรม จงแสวงหา จงครุ่นคิดตริตรึก จงปฏิบต
ั ส
ิ มาธิภาวนา
แต่จงอย่าลอกเลียนแบบ จงเป็นดังที่ตนเองเป็น เป็นธรรมชาติอย่างง่ายๆ
ซึ่ง ทุก ความคิด และการกระทำ ทุก คำพูด คำจา จะผุด ขึ้น มาจากตาน้ำ
แห่งสัจจะภายในของตน จงเป็นความจริงที่ปราศจากการปรุงแต่ง
เขียนมาถึงตรงนี้ คงต้องบอกว่าทั้งหมดเหล่านี้คือมุมมองส่วนตัว
ของผมเอง ท่า นอาจจะเป็น หรือ อาจมิไ ด้เ ป็น อย่า งที่ม องเห็น อาจมี
ทัศ นะนับ ด้ว ยร้อ ยด้ว ยพัน ที่ผ ู้ค นพากัน มองท่า น ทว่า ท่า นจะใช่อ ย่า งที่
เรามองหรือ ไม่ สิ่ง เหล่า นี้ยงั คงเป็น คำถาม หรือ ท่า นจะดำรงอยู่ใ นมิต ิ
ธรรม ซึ่งทัศนะและมุมมองทางโลกทัง้ มวลมิอาจหยั่งถึง ถ้าเช่นนัน
้ ท่าน
คงเป็น ดุจ ดัง ธรรมกายที่เ คลื่อ นคล้อ ยผ่า นมิต ต
ิ ่า งๆ เป็น สัจ จะซึ่ง อาจ
สำแดงออกผ่านหมื่น แสนปรากฏการณ์ ทว่าก็ห าใช่ร ป
ู ปรากฏใดๆ ไม่
และตัว ท่านเอง พุท ธทาสภิก ขุ อิน ฺทปัญโ
ฺ ญ ผู้เป็น กายเนื้อ นั้น ย่อ มเป็น
ดุจนิรมาณกาย ซึ่งสำแดงออกเพื่อยัง ประโยชน์แด่เหล่าสัต ว์ และแม้ว่า
กายเนื้อ ของท่า นจะหาไม่แ ล้ว แต่ธ รรมกายของท่า นยัง คงอยู่ ซึ่ง ผู้ใ ฝ่
ธรรมจะได้ส บ
ื ค้น เพื่อ ประจัก ษ์แ จ้ง ในธรรมชาติแ ห่ง พุท ธะในตน ซึ่ง
หากพิจารณาในแง่นี้ยอ
่ มนับได้วา
่ ท่านยังคงอยู่และจะอยูส
่ ืบไปชั่วกัลป์
ในวาระแห่ง 100 ปีชาตกาล พุทธทาสภิกขุ ขอธรรมะและศานติจง
สถิตอยู่ในใจของทุกรูปทุกนามเทอญ

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

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

ชีวิตและผลงานของทานเจาคุณพุทธทาสภิกขุ
ที่มีตอพระภิกษุสามเณรในยุคปจจุบัน
กรณีขอสังเกตและประสบการณของตนเอง
พระราชปญญาเมธี (สมชัย กุสลจิตโ ต)
เกริ่นนำ
ขอความตอไปนี้คงมิใชเปนบทความทางวิช าการ หรือ ผลงานการวิจยั แตอยางใดทั้งสิน้ มันเปน เพียงขอ
สังเกตเล็กๆ นอยๆ สวนตนของพระภิกษุรปู หนึ่ง ที่ในหัวใจเต็มไปดวยความใฝหา หาทั้งความรู ประสบการณ และ
อุดมคติ แตหลายตอหลายครั้งในชีวติ จริงก็พรามัวสับสนกับความประพฤติ การกระทำของตน และพฤติกรรมความ
เปนไปของพระภิกษุสามเณรในสังคมไทยเราในหลายเรื่องหลายกรณี
เนื่อ งในโอกาสพิเ ศษเกี่ย วกับ ชีว ติ ของทา นอาจารยพ ุท ธทาสภิก ขุ เจริญ มาครบรอบ ๑ ศตวรรษแต
ชาตกาลของทาน เรียกวาถาทานสามารถดำรงรูปนามของตนเองมาจนถึงวันนี้ ทานก็จะมีอายุครบ ๑๐๐ ปพอดี พรอม
กันนี้องคก ารวิทยาศาสตรแ ละวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือ UNESCO ก็ไ ดมมี ติยกยองทานวาเปน บุค คล
สำคัญของโลกดวย จึงเปนเหตุใหมีการจัดการเฉลิมฉลอง และศึกษาชีวิตและผลงานของทานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งบท
ความเล็กๆ ชิ้นนี้ดวย
ดังนั้น ผูเขียนจึงขออนุญาตทานทั้งหลายในการนำเรื่องราวของชีวิตในรมผากาสาวพัสตรบางสวนของตนเอง
มาเลาเปนฉากสำหรับเดินเรื่องนี้ โดยเฉพาะสวนที่ไดรับอิทธิพลจากชีวิตและงานของทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ ทั้งนี้
ก็เพื่อขอมีสวนรวมแสดงวา ชีวติ และผลงานของทานไดสงผลกระทบมาถึงพระภิกษุ-สามเณรรุนใหม รุนปจจุบนั อยาง
ไร โดยยกเอาเรื่องราวของตัวเองมาเปนประจักษพยานในเรื่องนี้ คิดวานาจะทำใหชีวิตและผลงานสวนทีม่ อี ุปการคุณ
แกพระเจาพระสงฆรุนใหม เขาใจกันไดงาย และชัดเจนยิ่งขึ้น
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เริ่มรูจักอาจารยพทุ ธทาสเมื่อไร
การเขาสูรมผากาสาวพัสตรของผูเขียน ก็คงเหมือนๆ กับเด็กหนุมในชนบททั่วไป เรียกวา ที่มีศรัทธา ความ
เชือ่ ความเลื่อมใสในพระศาสนาอยูในระดับหนึ่ง อยางนอยก็เชื่อวา การบวชเปนวิธกี ารที่ดที ี่สุดในการตอบแทนพระ
คุณบิดามารดาผูใหกำเนิดและเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ แตที่อยูกนั มาไดนานๆ นั้นก็เพราะศรัทธาไดงอกงามเจริญขึ้นใน
ภายหลัง บางรูปบางองคกเ็ พลิดเพลินกับการศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรม หรือทดลองปฏิบัติกมั มัฏฐานดานจิต
ภาวนา หรือดำเนินกิจการพระศาสนาดานอื่นๆ ผูเ ขียนเองก็ดำเนินชีวิตพรหมจรรยมาทำนองนี้ เมื่อบวชแลวก็ใชชวี ติ
สวนใหญในการศึกษาเลาเรียนในวัดเล็กๆ ในตางจังหวัดหางไกลกรุงเทพมหานครราว ๓๐๐-๔๐๐ กม. ถานับความ
หางไกลไปถึง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี อันเปนดินแดนมาตุภมู ขิ องทานอาจารยพทุ ธทาสภิกขุ ซึ่งตอมาทาน
ไดกลับไปตั้งสวนโมกขพลาราม ทั้งเกาและใหม สถานที่ทดลองความจริงตามหลักการแหงพระธรรม เมื่อทานเกิด
ความอึดอัดขัดของกับชีวติ พรหมจรรยในนครหลวง หลังจากสอบไดเพียงเปรียญเพียง ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดปทุม
คงคา กรุงเทพมหานคร ก็คงนับระยะทางไดเปน ๑,๐๐๐ กม. เศษทีเดียว
ถึงอยางนัน้ ขาวสารและผลงานของทานอาจารยพทุ ธทาส ก็เดินทางไกลไปเขาหูถงึ ตาของผูเขียนจนได ผู
เขียนจำไดวา เลมแรกๆ ดูเหมือนจะเปนตำราดูพระภิกษุ เอกสารชุดมองดานใน การทำบุญ ๓ แบบ ประมาณนี้แหละ
ตอมาก็ไดมีโอกาสอานหนังสือเลมอื่นๆ ของทานอาจารยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเรียกไดวา ชีวิตและผลงานของ
ทานอาจารยกเ็ ริ่มประทับรอยลึกเขาไปๆ ในการรับรู ความคิด และจิตวิญญาณของตนเองเรื่อยๆ ตอมาเมือ่ ผูเขียนได
เริ่มศึกษาเลาเรียนนักธรรม-บาลีเพิ่มขั้นตน ไดราว ๒-๓ ปแลว ก็เกิดความคิดวา เห็นทีเราตองไปหาสำนักและลงมือ
ปฏิบตั ิวปิ ส สนากันใหไดฐานจริงจังแตแรก มิเชนนั้นพรหมจรรยอาจจะไมมีอายุยืนยาวก็ได

พรอมกันนี้ก็ไดอา นเรือ่ งราวการนำพระคัมภีรพระไตรปฎกไปอานเปนครูสอนแนะนำการปฏิบตั วิ ิปสสนา
ใหตน ทานอาจารยเองเคยกลาววาในยุคปจจุบันจะหาอาจารยเกง ดี มีความสามารถ คงไดยากมากแลว แตก็เหลือเพียง
องคพระพุทธเจา เทานั้น เปน พระศาสดาของเราตามพระพุทธพจนท่วี า “อานนท พระธรรมวินยั ที่เราแสดงและ
บัญญัตแิ ลวจะเปนครูของเธอเมื่อเราตถาคตลวงลับไป”
ดังนั้น ในชวงแหงการแสวงหาสัจธรรมนั้น เมื่อผูเขียนไดเริ่มเขาปฏิบตั กิ รรมมัฎฐานในสำนักแหงหนึ่งใน
เขตกรุงเทพมหานคร แตอยูปฏิบัตไิ ดเ พียง ๒ คืน ๓ วัน ก็จำตองตัดสินใจขอลากลับตางจังหวัด เพราะเห็น วา กฎ
ระเบียบที่ใชบังคับของสำนักแหงนั้น ดูเหมือนวาใชบังคับเอาเฉพาะผูเขาปฏิบัติเทานั้น เชน การหามไมใหพูดคุยกัน
หามอานหนังสือพิมพ การดูพระเครื่อง ฯลฯ แตดเู หมือนวากฎระเบียบนี้มไิ ดบญ
ั ญัติไวบังคับเจาของสวน ผูเขียนจำคำ
ของทานอาจารยวาครูของเราคือพระไตรปฎก มิใชตัวบุคคลใดๆ แลว เพราะกาลเวลาของพระพุทธศาสนาไดผา นพน
ไปนานพอควร พวกเราในบัดนี้อาจเปนเพียงขัน้ ศิษยท่พี ยายามปฏิบตั ิจติ ภาวนาตามคำสอนของพระพุทธเจาใหดีท่สี ดุ
เทานั้น
ความพยายามเอาเยี่ยงทานอาจารย
ระหวางการศึกษาและปฏิบัตติ ามหลักการของพระพุทธศาสนานี้ คิดวาแบบอยางในการปฏิบตั ิธรรมของ
ทานอาจารยก็ดี คำสอน หรือวาทะคำคมของทานอาจารยก็ดี ไดไหลซึมเขาสูจิตใจและวิถชี ีวิตของผูเขียนไมนอ ยเลย
เมื่อจัดพิธีปลงศพใหโยมบิดาของตนเอง ในราวป ๒๕๒๔ ผูเขียนจึงไดเลือกเอาบทพระธรรมคำกลอนเลมเล็กๆ ของ
ทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ มาพิมพแจกจายเปนธรรมบรรณาการแกครูอาจารย เพื่อนฝูง และญาติมิตรที่ใหเกียรติไป
รวมงานฌาปนกิจศพโยมพอ (นายจือ พรหมสุวรรณ ณ เมรุวัดจันทาราม ตลาดพลู กทม.) ทั้งนี้ สวนหนึ่งก็ดวยความ
ชืน่ ชมในผลงานและแนวคำสอนของทานอาจารยนั่นเอง ขอนี้คงมิใชผูเขียนคนเดียว คิดวาเพื่อนๆ สหธรรมิกรูปอื่นๆ
ก็คงรูสึกคลายๆ กัน คิดวาอยางนอยก็สกั ๒-๓ ประเด็นดังนี้
๑. ตองยอมรับวาทานอาจารยพทุ ธทาส เปนพระเอก (Hero)ในหัวใจของผูเขียนในแงที่วา ทานพูดหรือ
เขียนอะไรออกมาจะเปนที่สนใจ และกลาวถึงของผูคนในสังคมอยางมาก หลายคนก็นำไปอาง นำไปพูดกันตอๆ ไปจน
เปนเหมือนสูตรเลยก็วาได
ผูเขียนจึงนำไปแอบคิดแอบฝนวา จะตองพยายามศึกษาเลาเรียนใหจริงจัง อานวิชาที่เกี่ยวของกันใหมากๆ
ตอไปคำพูด และขอเขียนของเราอาจมีคนนำไปพูดตอ หรือนำไปอางกันอยางของทานอาจารยบา ง
๒. ในการทำบุญวันเกิดของทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ ทุกๆ ขวบป ทานจะทำบุญวันเกิดแปลกกวาพระเถร
ทานอื่นๆ คือทานจะหยุดการขบฉัน ๑ และใชเวลาทั้งวันเพงพินจิ ธรรม ถาลูกศิษยท้งั หลายจะรวมมีสวนในการทำบุญ
ในวันเชนนั้น ทานก็แนะนำใหทำดวยการอดอาหารสัก ๑ วัน ทั้งนี้มไิ ดบังคับใหใครตอใครตองมาอดขาวอดปลาเชน
นั้นดวย ถึงอยางนั้นในการทำบุญลออายุในคลายวันเกิดทุกป ก็จะมีลูกศิษยลูกหาพากันอดอาหารกันในวันนั้นเปน
จำนวนพันจำนวนหมื่นเพื่อบูชาคุณทานอาจารย
ผูเขียนก็คดิ วาเปนอุบายที่เขาทีอยูเหมือนกัน ถึงวันอยางนี้เราควรจะไดใสใจเรื่องชีวติ ของเราใหมาก ทบทวน
วาในรอบหนึ่งปที่ผานมาเราทำดีอะไรไวบา ง และมีอะไรที่คิดวาบกพรองผิดพลาด ที่เราควรแกไข หรือระมัดระวังใน
ปตอไป อีกอยางหนึ่งก็เห็นดวยวาในวันคลายวันเกิดของเรานั้น เราควรคิดถึงสตรีคนหนึ่งที่เจ็บปวดปางตาย เพราะ
เหตุแหงการใหชวี ิตแกเรา นั่นก็คอื แมเรา เราควรอุทิศเวลาของวันนั้นเพื่อทาน จึงควรคิดถึงอุปการคุณ ของทานให
มากที่สุด ถาทานยังมีชวี ิตอยูก็ควรไปกราบขอพร หรือ ขออภัยที่เราประมาทพลาดพลั้ง ไมดูแ ลเอาใจใสทา น หรือ
ปลอยปละละเลยทานมากไป ดวยเหตุนี้ ผูเขียนจึงพยายามทำตัวเงียบๆ แตก็แอบปฏิบตั ิตามแนวคิดเรื่องนีข้ องทาน
อาจารยพุทธทาสภิกขุเงียบๆ มานานพอควร
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๓. นอกจากนี้ ทานอาจารยพทุ ธทาสภิกขุ ยังเปน แบบอยาง เปนธงเดินไปขางหนาในอีกหลายเรื่อง โดย
เฉพาะการดำเนิน ชีว ิต ตามอุด มคติข องพระธรรมวิน ัย ในคราวเมื่อ ถูก โลกธรรมกระทบทั้ง ดา นอิฏ ฐารมณ
และอนิฏฐารมณ ไมวา ลาภ ยศ เงินทองหรือตำแหนงแหงที่ใด ๆ เปนตน

การศึกษาของทานพุทธทาสที่มผี ลกระทบตอสงฆไทย

อาจกลาวไดวา ตลอดชีวติ ของทานพุทธทาสภิกขุ ลวนเปนเรื่องการสำเหนียกฝกฝน การศึกษา ใหการศึกษา
ยกฐานะทางจิตวิญญาณของตนเองและทานใหสูงสงยิ่งขึ้นไป การศึกษาของทานอาจารยพุทธทาส เปนไปพรอมทั้ง
ทางดานพระปริยตั ธิ รรม (Academic) ทั้งทางดานการนำพระธรรมไปปฏิบัติ (Practical) ทั้งภาคจิตภาวนา (Insight)
และการพยายามนำไปใชในชีวิตประจำวัน ดังวลีวา “การงานคือการปฏิบัตธิ รรม” หรือ “ธรรมะคือหนาที่” (Dhamma

is Duty)

ในทางปริยัติศึกษานั้น แมทา นอาจารยพุทธทาสภิกขุจะสอบไดเพียงเปรียญธรรม ๓ ประโยค และนักธรรม
ชั้นเอก เพราะสอบ ป.ธ.๔ ตก ทานจึงตกลงกลับจากกรุงเทพ แลวไปเริ่มการทดลองความจริงแหงพระธรรม ณ วัด
ประจำบานเกิด คือ บานพุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี โดยศึกษาพระไตรปฎกบาลี (บางสวนเทาที่หาได) ซึ่งถือวา
เปนพระศาสดาของพวกเราในปจจุบัน ทานไดพยายามแกะบาลีออกมาเปนหลักและเปนสาระสำหรับการปฏิบตั ิของ
ตนเอง และตอมาหลักคำสอนดีๆ หลายๆ เรื่องก็เหลือตกทอดมาถึงพวกเราแมในขณะนี้
อีกประการหนึ่ง สำนวนการถอดความพระไตรปฎกฉบับบาลีเปนภาษาไทยไพเราะเพราะพริ้งดังปรากฏใน
หนังสือ ชุดธรรมโฆษณ และหนังสือชุดอื่นๆ รวมทั้งหนังสือสวดมนตแ ปลฉบับสวนโมกข ซึ่งไพเราะเพราะพริ้ง
พรอมทั้งถูก ตอ งตามความหมายเดิม จนชาวพุทธไดน ำไปใชส วดมนตกนั ทั่ว ประเทศเหมือ นจะยอมรับ เปน ฉบับ
มาตรฐานเลย
นอกจากนี้ การศึก ษาพระคัม ภีรอ ยางเพงพินจิ ละเอียดลออของทานอาจารย เปน ตน เหตุใ หทานอาจารย
สามารถเขาใจ และแสดงธรรมสวนที่มีอรรถลึกซึ้งมากมาย เชน เรื่องปฏิจจสมุปบาท อิทัปปจจยตา สุญญตา อนัตตา
นิพพาน เปนตน ทานทั้งหลายก็คงพอจำไดวา ทานอาจารยไดแสดงทัศนะคัดคานพระอรรถกถาจารยรปู สำคัญคือพระ
พุทธโฆษาจารย วาทานยังไมไดเปนพระอรหันตอยางที่เราเขาใจกัน และอธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาท ในแบบลักษณะ
พราหมณ คือรอมสามภพสามชาติ คือกลาวระบุวา อวิชชา สังขาร เหตุเกิดทุกขดำรงอยูในอดีต นามรูป อายตนะ ฯลฯ
ตัวทุกขมีอยูในปจจุบัน และชาติ ชรา มรณะ ฯลฯ เปนผลไปมีอยูในอนาคต ถาอธิบายอยางนี้ เรากำจัดความทุกขให
หมดสิ้นไดอยางไร นี้เปนที่มาของวลีหนึ่งวา “พุทธทาสไมซีกจะของัดพุทธโฆษาจารยไมซงุ ” ซึ่งมองดูเปนทั้งความ
เชือ่ มั่นและการทาทายไปในตัว
ยิ่งไปกวานี้ ความมั่นใจอีกประการหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการศึกษาบาลีพุทธพจนอยางหนัก คือเรื่อง พระอภิธรรม
มิใชพทุ ธพจน ดังทานอาจารยพูดวา “สิ่งที่เรียกวาอภิธรรมนัน้ สมมติวาเอาไปทิ้งทะเลเสียทั้งกระบิ เราก็ไมขาดความรู
เรื่องการปฏิบัติเพื่อการดับทุกข เพราะเกิดขึ้นสำหรับสติปญญาที่เฟอเกินจำเปน ทำใหเนิ่นชาแกส ติปญญาทั่ว ไป”
หรือที่วา “พระไตรปฎกก็สวนเฟอ สวนเกินอยูมาก สามารถพิจารณาขามไปไดหลายสิบเปอรเซ็นตเหมือนกัน” หรือที่
วา “พระพุทธรูปบังพระพุทธเจาใบลานบังพระธรรม และลูกชาวบานบังพระสงฆ ” เปนตน
นอกจากนี้ ทานอาจารยพทุ ธทาสภิกขุ ยังเปนพระเถระฝายเถรวาทรูปแรก ที่ออกมาเปดหูเปดตาพวกเรา
เปดประตูวดั ประตูวิหารของพวกเราออกไปรับรูร ับทราบทัศนะ หรือหลักการของพระพุทธศาสนา ฝายมหายาน ดัง
ทานไดแปลหนังสือพระสูตรมหายาน ๒ เลม (๒ สูตร) คือ สูตรแหงเวยหลาง และสูตรแหงฮวงโป จากภาษาอังกฤษสู
ภาษาไทย ดวยภาษาไทยที่ไพเราะเพราะพริ้งมาก(ทั้งที่ทานเรียนภาษาอังกฤษอยางเปนทางการเพียงถึงชั้น ม.๓) โดย
เฉพาะเลมแรกนั้นถือวาเปนพระสูตรวาดวยคำสอนของพระพุทธศาสนานิกายเซ็น ที่สำคัญมากเลมหนึ่งและเปนที่มา
ของคำสอนเรื่อง “จิตวาง” หรือ “ทำอะไรดวยจิตวาง” ฯลฯ
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ขอที่ควรคิดในชวงนีม้ ีอยูอยางนอย ๒ ประเด็น ดังนี้
๑. ถาทานอาจารยพทุ ธทาสภิกขุสอบบาลี ป.ธ. ๔ ไดในปนั้น ชีวิตอาจหักเหไปจากแนวทางนี้ และแลวเรา
อาจจะไมมีพุทธทาสภิกขุ ใหพวกเราเฉลิมฉลองครบศตวรรษแหงชาตกาลในวันนี้กไ็ ด การศึกษาระบบบาลี นักธรรม
ของสงฆปจจุบัน อาจจะมีบางแงบางมุมที่ตองทบทวน หรือปรับปรุงบางก็ได ถาเรามองจากชีวิต และผลงานของทาน
อาจารยพุทธทาสภิกขุ
๒. นาเสียดายอยูน ดิ หนึ่งที่วา พระภิกษุ สามเณรรวมสมัยกับทานจำนวนนอยนัก ที่อาจติดตามแนวความคิด
ประสบการณ และหลักคำสอนที่สำคัญ ๆได จนอาจกลาวไดวา อิทธิพลนี้แมจ ะมากมายเพียงไร ก็ยังไมถึงขั้นสราง
พุทธทาสรูปที่สอง รูปที่สาม ฯลฯ ติดตามมาได
๓. อีกประเด็นหนึ่ง แมทานอาจารยพุทธทาส ถึงจะทุมเทสอนธรรมอยางจริงจังแคไหนเพียงไร สังคมไทยก็
ดูวาเหมือนศีลธรรมยิ่งตกต่ำมากขึ้น กำแพงบานก็ยงิ่ สูงขึ้นๆ เหลาเบียรมีขายกันเกลื่อนเพื่อจะไดเมากันตลอด ๒๔
ชั่วโมงเปนตน ขอนี้คงจะไปโทษทานอาจารยไมได มันเปนความไมเอาไหนของพวกเราตางหาก โดยเฉพาะนโยบาย
ภาครัฐที่มกั จะเปนนโยบายที่สวนทางกับศีลธรรมและพระพุทธศาสนาอยูคอนขางบอย
ทานพุทธทาสภิกขุเปนอะไร นักการศาสนา หรือ นักปรัชญา
องคประกอบ ที่ประกอบกันเขาเปนทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ มีหลายองคประกอบ ทานพุทธทาสจึงหลาย
ชั้น หลายบุคลิกที่ยากแกการเขาใจ เหมือนเรามองดูภูเขาใหญๆ เชนหิมาลัย เราจะยืนอยูตรงไหน ใกลไกล จุดไหน มุมใด
เราก็เห็นภูเขาหิมาลัยไดหมดทุกคน แตจะมีสักกี่คนหนอที่เห็นหิมาลัยหมดทั้งลูกหรือครบทุกแงทุกมุม
พวกเรามาเห็นทานอาจารยพุทธทาสเมื่อเปนผลแหงความพากเพียรพยายามแลว หรือ เห็นความสำเร็จของ
ทานในวันที่ทกุ สิ่งทุกอยางลงตัวแลว เรามองวาสำนักสวนโมกขพลารามวา เปนสำนักแหงสติปญ
 ญา ทานพุทธทาส
เปนนาคารชุนแหงเถรวาท เห็นทานอาจารยวิพากษความไมช อบมาพากลของการปฎิบัติของสงฆ การอธิบายพระ
ธรรมวินัยที่ไมสอดคลองกับพระพุทธประสงค เราก็พากันชื่นชมยินดีในสติปญญาความรูความสามารถของทาน
บางครัง้ เราก็มองทานวา ทานเปนนักปรัชญาพูดอะไรออกจะหวือหวาทาทาย วงการพระพุทธศาสนาอยูมาก
เชน พูดวา “พระพุทธรูปเปนดุจหิมาลัยขวางทางพระธรรม” หรือ “ใหฉีกพระไตรปฎกสวนที่เฟอออกไปสักสิบยี่สิบ
เปอรเซ็นตก็ได” หรือวา “พระอภิธรรมมิใชอยูในรูปของพระพุทธพจน”ฯลฯ
ความจริงอาจไมใชอยางนั้น พุทธทาสภิกขุ หรือ? จะทำรายพระพุทธเจาได? แตทา นอาจารยนา จะทำดวย
ศรัทธาความเชื่อมั่น (Confidence) ดวยประสบการณการศึกษา การพิจารณาไตรตรองอยางหนักและนำไปปฏิบตั ิ
ดวยตัวเองมาแลว ที่กลาวดังนั้น ก็เพราะมุงประโยชนสุขแกมหาชน และความมั่นคงแกพระศาสนาเปนที่ต้งั
ดังนั้น การกลาววาสำนักสวนโมกขพลาราม เปนสำนักเนนทางปญญาอยางเดียว อาจเปนการมองภูเขาไม
ครบทั้งลูกเพราะกวาทานอาจารย และศิษยสำนักนี้จะออกมาวิพากษวจิ ารณหลักการใด ๆ นั้น ลว นแตไดผา นการ
กระบวนการสำเหนียกพิจารณาตามหลักการไตรสิกขามาคอยขางละเอียดลออแลว
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พุทธทาสกับการสมานฉันทระหวางศาสนา

ในการพูดคุย หรือเสวนาเรื่องนานาศาสนาในบานเรา หรือ เวทีระหวางตางประเทศ เรามัก จะไดยนิ หลัก
ปณิธาน ๓ ขอ แสดงไวกอนทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ จะละสังขารจากโลกนี้ ดังนี้
๑. ชวยใหศาสนิกของแตละศาสนาเขาถึงแกนศาสนาของตน
๒. สรางความเขาใจอันดีระหวางศาสนา
๓. รวมพลังศาสนาทั้งหลายเพื่อตอสูกับวัตถุนยิ ม

ปณิธาน ๓ ขอ นี้ ถือวาเปนหลักการสมานฉันทระหวางศาสนาตาง ๆ ที่นกั การศาสนาตาง ๆมักเอาไปอาง
และยอมรับกันคอนขางแพรหลายทีเดียว
ทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ มิไดเปนคนแปลกหนาตอศาสนาอื่นเลย เพราะทานไดแอบศึกษาสำเหนียกเรื่อง
นี้มาคอนขางละเอียดลออ และออกมาแสดงทัศนะไวเปนแนวสมานฉันทเปนแบบอยางไดเสมอ ขอยกตัวอยางสัก ๒
ประเด็น ดังนี้
ศาสนาทุกศาสนาเหมือนกัน มีแกนแทคือการทำลายความเห็นแกตัว ในสวนที่ไมเหมือนกันเปนเพียงเปลือก
ของศาสนา
พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม ก็ทำลายความเห็นแกตัวเหมือนกัน เชนศาสนาคริสตบอกวา
ใหมอบชีวิตแกพระเจาเสีย เชื่อฟงพระเจา แลวแตพระเจาจะวาอยางไร ดังคราวหนึ่ง ทานอาจารยไดรับเชิญไปเปนองค
ปาฐกถา ซินแคลร ทอมปสัน ณ เชียงใหม เรื่อง “คริสตธรรม และพุทธธรรม” ทานไดตคี วามคำสอนของคาทอลิกตาม
แนวคิดของทานหลายขอ เชน “ไมกางเขน” คือ ตัว I และ ตัวที่ตัดขวางตัว I คือเทากับไมมี I คือ ไมมีเรา ไมมี อัตตา
ตัวตน หรือไมมี Ego หรือไมมี Selfish หมายความวา การเปนชาวคริสตทแี่ ทนั้น ตองไมเห็นแกตัว หรือเลิกละความ
เห็นแกตัวใหได
พระพุทธศาสนาก็มีพระเจาเหมือนกัน
ทานอาจารยไดอรรถาธิบายเชิงยืนยันขอนี้วา ในพระพุทธศาสนาเองก็มพี ระเจา God เพียงแตไมเรียกวาพระ
เจา แตคณ
ุ สมบัติ อำนาจ หนาที่ ตางๆ เหมือนกับพระเจา พวกเราชาวพุทธเรียกวา ธรรม แทน พระธรรม มี ๔ ความ
หมาย คือ ธรรมชาติ กฎของธรรมชาติ การปฏิบตั ติ ามกฎของธรรมชาติ และ ผลของการปฏิบตั ติ ามกฎนั้น
ดวยทัศนะเชิงบวกตอศาสนาทั้งหลายนี้ ที่สวนโมกขพลาราม จึงไดกลายเปนเหมือนศูนยศึกษาศาสนาโลก
และแหลงแสวงบุญของพี่นอ งตางศาสนา ทั้งคนไทย และคนตางชาติ ซึง่ เดินทางไปกราบและขอความรูเรื่องศาสนา
และขอรวมปฏิบัติธรรมกับทานอาจารยค อนขางมาก อาจเรียกวา ใครใครไ ปก็ไป ใครใครมาก็ม า ทุกคนจะนับถือ
ศาสนาใดก็ตามลวนมีอิสระเสรีภาพเต็มที่ในสวนโมกขพลาราม และมีอสิ ระที่ซกั ถามแลกเปลีย่ นกัน ดังเชน กรณี
ทานหัจญี ประยูร วทานยกุล ผูนำศาสนาอิสลาม ไดไปมาหาสูกบั ทานพุทธทาส พรอมกับแลกเปลี่ยนความคิดความ
เห็นกัน จนทานฮัจญีประยูรประทับใจมากจนรวบรวมพิมพออกมาเปนหนังสือเลมนอยๆ ชื่อ “เสนอใหคดิ ” เผยแผให
พวกเราไดศึกษาเลาเรียนกัน
ขอนี้ คิดวาผูเขียนเองก็ไดอิทธิพลจากทานอาจารยพทุ ธทาสภิกขุพอสมควรเพราะเมื่อไปศึกษาเพิ่มเติมใน
อินเดียนัน้ แรกๆ ไดพยายามจะไปศึกษาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ เมื่อไมมีโอกาสจะไดเรียนโดยตรง ก็ไดพยายามศึกษา
หรือหาหนังสือมาอานเอาเอง นอกจากนี้ ตนเองยังไดมีสวนในการพัฒนาวิชานีใ้ นมหาวิทยาลัยสงฆชวงที่กลับมาจาก
อินเดียแลวดวย หรือแมแตการทำงานศาสนสัมพันธเองในปจจุบนั จนเปนผลดีพอควร ก็ไดอาศัยผลงาน และวิถชี ีวิต
ของทานอาจารยเปนดังประทีปสองทางเสมอมา
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พุทธทาสภิกขุนกั สอนพระพุทธศาสนาที่โลกยังไมลมื
ทานอาจารยพทุ ธทาสไดดำรงตนและดำเนินชีวติ ของตน ดังนามที่เราเรียกขานกันอยางเครงครัด เพราะทาน
ไดมอบกายถวายชีวิตเปนทาสของพระพุทธเจา ของพระธรรม และของพระสงฆอยางปราศจากเงื่อนไข และขอตอรอง
ใดๆ ในคราวศึกษาเลาเรียนพระพุทธพจน พระธรรมวินยั ทานก็ทมุ เททำอยางสุดชีวิต อยางที่จอมปราชญจนี ขงจื๊อ
กลาววา “....ฉันเปนเพียงผูมีฉนั ทะแรงกลาในการศึกษาคนควา โดยไมรจู ักเบือ่ หนาย และสัง่ สอนอบรมโดยไมรจู กั ทอ
แท เอือมระอาเทานั้น....” และมิตอ งรอแรงจูงใจ หรือสิง่ ลอรางวัลใดๆ ทำการศึกษาในทำนองเปน “นิตถรณปริยตั ”ิ
คือศึกษาเพื่อหาความอิสระ หาความพนทุกขแกตนและเผื่อแผไปยังมหาชนเปนสำคัญ ถึงคราวปฏิบัติ ทานก็นำสิง่ ที่
ไดศึกษาเลาเรียนมา ไปปฏิบัตอิ ยางทดลองอยางจริงจัง จนสุดชีวิตจิตใจ ใชชวี ิตคนเดียวในปาเปลี่ยว (สวนโมกขเกา)

จนชาวบานแถวนั้นพากันไปเลาลือกันวา ทานเปน พระบาไปแลว เมื่อปฏิบตั ิแ ลว ก็ไ ดบันทึกไวเ ปนแนวทางศึกษา
ปฏิบตั ิของพวกเราอีกดวย
เมื่อมาถึงเรื่องการเผยแผพระศาสนา ทานก็เปนพระภิกษุรปู แรกๆ ที่นำหลักการขั้นธรรมขั้นปรมัตถ เชน
เรื่องนิพพาน อิทัปปจจยตา ตถตา สุญญตา จิตวาง อนัตตาฯลฯ เพราะกอนหนานี้ ในวงการพระพุทธศาสนาบานเรา
สอนกันแตเรื่องศีลธรรมขั้นพื้นๆ เชนเรือ่ งทาน เรื่องศีล ขันติ เมตตาเปนสวนมาก ในเรื่องปรมัตถธรรมเชนนั้น เรามัก
เขาใจวา มันเปนเรื่องอยูสงู เกินไปที่ปุถุชนจะเขาถึงกันได พวกเราก็เลยเลี่ยงไมพูด ไมแสดงเรื่องเหลานั้นดวย
ความเปนนักเผยแผของทานอาจารยพุทธทาสนั้นถือวา ทานทำไดดีที่สุดอีกดานหนึ่ง เพราะทานทำทุกๆ
ประเภท หรือใชทกุ วิธี เริ่มตั้งแต “การเผยแผดวยการหุบปาก” ดังทานเปนเจาวลีท่ตี ิดหูพวกเราวา “ทำใหดู อยูใ หเห็น
เย็นใหสัมผัส” ทานไมใชเปนเพียงประเภทนักเทศนเจาคารมคมคาย ถาจะเปนก็เปนนักเทศนประเภทมุง แสดงเนื้อหา
ตามหลักพระไตรปฎก พรอมทั้งประยุกตใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน เพื่อทำใหพทุ ธธรรมกลับมามีชีวิตชีวา
อำนวยประโยชนสขุ แกพหูช นในยุค ปจ จุบัน สวนลีลาในการเผยแผนั้น ทานใชทกุ รูปแบบ ไมวาการบรรยาย การ
ปาฐกถา การเทศน การอภิปราย ทั้งตามสถาบันการศึกษา องคกรทางการศึกษาอบรมอื่นๆ และทางสื่อสารมวลชน
คือวิทยุ และวิทยุโทรทัศน รวมทั้งการเขียนบทความ หนังสือ และกวีนิพนธ เชนโคลง ฉันท กาพยกลอน หรือแมแต
การสอนผานสือ่ สาร เชนการตั้งโรงมหรสพทางวิญญาณ เปนอุปกรณนำคนเขาสูธรรมโดยผานสื่อภาพวาดตาง ๆ
ดังนั้น ถาจะเปรียบเทียบกับนักมวยไทย ทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ ก็คงเปนนักมวยไทยระดับสุดยอดฝมือ
แหงยุค อาจจะครองแชมปคาดเข็มขัดถึง ๓-๔ เสน ทั้งนี้ เพราะเขาเปนนักมวยที่ครบเครื่องเรื่องแมไมมวยไทย ทำได
อยางรวดเร็ว คลองแคลว และหนักหนวง สามารถนอคเอาทไดทกุ ลูก ไมวาหมัด เทา เขา ศอก และจระเขฟาดหาง
สุดยอดแหงความสุดยอดอีกประการหนึ่งก็คอื แมแตการเจ็บไขไดปว ย การตาย (มรณภาพ) และการจัดงาน
ศพของตนเอง ทานอาจารยพทุ ธทาสยังใชเปนบทเรียนสอนธรรมะทั้งหมด เรียกวา แมเมื่อขณะตายไปแลว ก็ยงั เปน
หวงเปนใย ฝากรางที่ไรวิญญาณไวเปนอุปกรณใหสอนธรรมะแทนทานอีก ดังนั้น อาจจะเสริมวลีขา งตนสดุดีทาน
อาจารยวา
“ทำใหดู อยูใหเห็น เย็นใหสัมผัส ยืนยันแมมวยมรณก็สอนตลอดไป ยิ่งใหญจริงหนอ พุทธทาสปราชญแหง
ยุคปจจุบนั ”
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บทสรุปสงทาย
ถาเราพินิจดูชีวิตของทานอาจารยพุทธทาสภิกขุใหดีๆ แลว ก็เห็นวา ทานอาจารยพทุ ธทาส มีทงั้ ทุนเดิม คือ
ความมีเชื้อสายทางบิดา ที่เปนจีนนอก และมารดาสาวไทยที่มีศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนายิ่งนัก อาจเปนวาทาน
มีทุนทั้งความเกง คือสติปญ
 ญา ความเฉลียวฉลาด (อาจไดมาจากคุณพอ) และ ความดี ความงาม (ไดมาจากคุณแม)
ทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ เปนพระเถระที่ไมยอมใหเสียเวลา ไปกับเรื่องของพิธีรีตอง หรือกิจนิมนตที่มี
สาระแกนสารนอย ดูเหมือนวาทานไมเคยรับนิมนตคนใหญคนโตไปรวมสวดรวมฉัน หรือไปรวมงานของนักการ
เมืองหรือบุคคลสำคัญของบานเมืองใดๆ เลย ที่สวนโมกขของทานนัน้ จะปฏิบัตติ อ ทุกคนอยางเทาเทียมกัน จะมีไม
การจัดการตอนรับหรือรับรองใครเปนพิเศษ และตัวทานอาจารยเอง ก็จะออกมานั่งที่มาหินทุกเชา-เย็น พรอมกับมี
ขาวสารในกำมือเลี้ยงฝูงไก ซึ่งมีบางตัวจับที่แขนขางใดขางหนึ่งของทาน หรือเดินจิกกินเม็ดขาวสารที่อาจารยโปรยลง
รอบๆ สถานที่ ขณะนัน้ แขกของสวนโมกขในแตละวัน หากเดินมาใกลๆ บริเวณนั้น อาจแวะเขากราบทานอาจารย
สนทนาธรรมกับทานดวย หรือฟงธรรมของทานในชวงทีม่ ีการบรรยายธรรมแกสาธารณชน บางทานอยากถายภาพคู
กับทานเพื่อเก็บไวเปนสิริมงคล ก็สามารถทำไดเลย โดยมิตองมีระเบียบพิธกี ารใดๆ เลย คิดวา นี้เหมือนเปนแบบอยาง
ของพระเถรฝายเถรวาท ในการวางตัวตอที่ถกู ตองตอสาธารณะ แมวาทานจะยิ่งใหญ หรือโดงดังอยางไรก็ตาม
อีกประการหนึ่ง เราอาจเห็นรวมกันวา ความยิ่งใหญของทานอาจารย ที่ใครตอใครพากันยกยอง เพราะผล
งานของทานไดสรางอุปการคุณแกประเทศชาติ พระศาสนาและโลกเรามิใชนอยนี้ ทั้งนี้มใิ ชเพราะทานเกิดในตระกูล

สูงศักดิ์ มีทรัพยสนิ เงินทองมากมายเปนพันเปนหมื่นลาน หรือเพราะทานมียศศักดิ์ทางการบำเพ็ญสมณธรรม หรือมี
ขีดขั้นการศึกษาปริญญายาวเปนบรรทัดๆ มิใชเลยนองพี่เอย ทานมีอยางนี้ เปนอยางนี้ เพราะทานเปนอยางพุทธทาส
ทาสที่ซ่อื สัตยตอ พระพุทธเจา ตอพระธรรม และตอพระสงฆ ที่มอบกายถวายชีวิตแดพระพุทธเจา แดพระธรรม และ
แดพระสงฆทั้งหมด ไมเหลืออะไรไวเพื่อตนเอง ศึกษา เลาเรียน ปฏิบัติ และเผยแผพระศาสนา โดยมิไดหวังอามิส เปน
ลาภ ยศ สรรเสริญ เกียรติใดๆ ทำความดีทกุ อยางแลวมอบถวายเปนบรรณาการแดพระพุทธเจา พระธรรม และพระ
สงฆ ตนเองก็ “กินขาวจานแมว อาบน้ำในคู อยูเหมือนคนตายแลว”
ทานอาจารยสอนพวกเราจริงๆ สอนตัง้ แตนาทีแรก จนถึงนาทีสดุ ทายแหงชีวติ ของทาน แมตายแลว ทานยัง
สั่งใหใชรา งที่ไรวิญญาณของทานสอนธรรมตอไปอีก แตกระนั้น ปญหาศีลธรรมในสังคมไทยปจจุบันก็ยงั มีอยู เพราะ
พวกเราไมยอมรับฟง (เอามือปดหู) หรือฟงแตไมไดยิน มองแตไมเห็น “เหมือนนกไมเห็นฟา ปลาไมเห็นน้ำ ไสเดือน
กินดินทุกวันๆ แตไมเห็นดิน” ดังนั้น กำแพงบานจึงเพิม่ ความสูงขึ้นเพราะความกลัวโจรผูรา ย การเบียดเบียนและเขน
ฆาทำลายลางกัน
ในสวนตัวผูเขียนแลว ไมรูวาจะกราบขอบคุณทานอาจารยพทุ ธทาสอยางไร เพราะไดเรียนรู และไดแบบ
อยางที่ดๆี มากมาย ทั้งนี้ ทานอาจารยเปนครูอาจารยท่พี วกเราตองเขาใกลชิดเรียนรู และพยายามเดินตามรอยเทาของ
ทานเพื่อจะไดเปนศิษยที่ดี เปนมิตรที่ซื่อสัตย เปนชาวพุทธที่แทจริง และในที่สุด เพื่อความสะอาด สวาง สงบ เขาถึง
ความสงบเย็น ตายเสียกอนตาย เพราะมันไมมีอะไรนายึดถือมาเปนตัวตนของเรา “สัพเพ ธัมมา นาลัง อะภินิเวสายะ”
สิ่งทั้งหลายลวนแตเปนปจจัยอาศัยกันและกันเกิดขึ้นและดับไป “อิทัปปจจยตา” เพราะในที่สดุ แลว พวกเราทั้งหมดก็
“ตถตา” มันเปนเชนนั้นเอง
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สืบสานปณิธานของทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ
ระพี สาคริก
พ.ศ. ๒๕๔๙ นี้เปนปครบรอบ ๑๐๐ ป ของทานอาจารยพุทธทาสภิกขุ ซึ่งเปนพระภิกษุสงฆท่ไี ดรับการยอมรับ ไมเพียงแตชาวพุทธ
เทานั้น หากยังไดรับความสนใจและเคารพนับถือจากคนแทบทุกศาสนา จึงอานความจริงไดวา เปนพระภิกษุสงฆท่มี ีรากฐานจิตใจอิสระ และมี
ความลุมลึกตามหลักศาสนาอยางชัดเจน
คณะอนุกรรมการฝายหนังสืออนุสรณ ๑๐๐ ป ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ ไดกรุณาใหเกียรติขอใหผเู ขียนเรียบเรียงบทความซึ่งเกี่ยวกับ
โอกาสนี้เพื่อนำลงตีพิมพในหนังสือดังกลาว
ความจริงการปฏิบตั ิรว มกับแนวคิดซึ่งผูเขียนไดแสดงออกตอสังคมจากใจจริงอยางเปนธรรมชาติเทาที่ผานมาแลว คงจะเปนสวน
หนึ่งซึ่งทำใหผเู ขียนไดรับเกียรติในครั้งนี้ โดยที่ความจริงแลว ผูเขียนขอรับสารภาพวากระแสดังกลาวเปนสิ่งสอดคลองกันกับพื้นฐานซึง่ ทาน
อาจารยพุทธทาสภิกขุไดนำปฏิบตั ิและขอเขียนตางๆ ซึ่งทานไดแสดงออกผานสิ่งพิมพและบันทึกเอาไวเปนหลักฐาน
ประเด็นแรกที่ผูเขียนขออนุญาตนำมากลาวเนน ณ โอกาสนี้ก็คือ ปรัชญาซึ่งเปนรากเหงาของทุกศาสนาควรจะเปนหนึ่งเดียวกันหมด
ซึ่งประเด็นนี้ชวยใหผูท่นี บั ถือศาสนารวมทั้งความเชื่อตางๆ อยางหลักหลาย หากมีรากฐานจิตใจเขาถึงจุดนี้ได ยอมเกิดความรักความสามัคคีและ
เขาใจซึ่งกันและกันไดไมยาก
หากจะกลาวใหเปนรูปธรรม ผูเขียนใครขอหยิบยกประเด็นหนึ่งมาใชในการวิเคราะห ถาจะถามวา พระพุทธเจา พระอาหลาเจา พระ
เยซูเจา แมพระเจาของทุกลัทธิความเชื่อคืออะไร? หากสามารถเขาถึงจุดที่เปนศูนยรวมของความแตกตางดังกลาว ควรจะมองเห็นคำตอบไดเอง
วา หมายถึงความจริงที่อยูในรากฐานจิตใจมวลมนุษยชาติอยางปราศจากกรอบกำหนดใดๆ ทัง้ สิ้น ดังเชนรอยกรองบทหนึ่ง ซึ่งคนในอดีตไดลิขติ
ไววา
คนเห็นคนเปนคน

นั่นแหละคน

คนเห็นคนใชคน

ใชคนไม

กำเนิดคนยอมเปนคน

ทุกคนไป

จะแตกตางกันได

แตช่วั ดี
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จากตัวอยางรอยกรองบทนี้ ผูเขียนขออนุญาตนำบรรทัดสุดทายมาตีความใหลึกซึ้งลงไปอีกระดับหนึ่งวา ความชั่ว ความดี ไมควรมี
ในโลกแหงความจริง นอกจากศูนยรวมอันเปนธรรมชาติที่อยูในจิตใจของมนุษยทุกคนผูม โี อกาสเกิดมาในโลกนี้เทานัน้ หากบุคคลใดสามารถ
คนหาความจริงใหถงึ จุดนี้ได ถาบุคคลใดถูกมองวาเปนคนเลวหรือใครถูกมองวาเปนคนดี แทจริงแลวมันก็เปนธรรมชาติของวิถีชวี ิตของแตละ
คนที่เกิดมา
ตนเองยอมมีความรูและเขา ใจไดวา คนชั่วไมมีในโลกนี้ คงมีแตคนดีเ ทานั้น หากมีผูใดสงสัยและยอนกลับมาถามวา เหตุใดจึงนำ
ประเด็นนี้มาลิขิตไวเปนลายลักษณอกั ษร ซึง่ แนนอนที่สดุ ถาผูท่แี สดงออกมีความมั่นใจในตนเอง ยอมอธิบายไดวา ถาจิตใจเราดี ยอมมองเห็น
ความดีของทุกคน ไมเลือกวาจะเปนคนที่นับถือศาสนาหรือลัทธิไหนก็ตาม อีกทั้งยังมั่นใจไดถึงระดับซึ่งลึกซึ้งยิ่งขึ้นดวยวา ถาโลกนี้มผี คู นที่เขา
ถึงจุดนีเ้ พิม่ มากยิ่งขึ้น สังคมทุกสังคมในโลก ยอมมีโอกาสลดองศาความขัดแยงซึ่งสานไปถึงการรบราฆาฟนกันได แตถามองใหเห็นสัจธรรมซึ่ง
เปนพื้นฐานวิถกี ารเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงมาถึงที่สดุ แลว ยอมหวนกลับมาชำระลางตนเองในที่สดุ
มนุษยที่เกิดมาบนผิวโลกใบนี้ ซึ่งนับวันยิ่งมีความหลากหลายทั้งทางดานจิตใจและรูปรางหนาตา ตลอดจนฐานะความเปนอยู อัน
เปนจุดกำหนดแนวคิดที่แสดงออกระหวางกัน แมจะมีความแตกตา งกันอยางเปนธรรมชาติกต็ าม แตสิ่งที่กลาวถึงควรจะเปนธรรมชาติซึ่ง
สะทอนออกมาปรากฏสูภายนอกใหแตละคนไดมีโอกาสเรียนรูค วามจริงระหวางกันเทานั้น ผลกระทบจากการเรียนรูดังกลาว ยังสงผลทำใหแต
ละคนสามารถเรียนรูธรรมชาติ ซึ่งเปนความจริงที่อยูในจิตใจบนพื้นฐานความหลากหลายของผูอ ่นื ใหสามารถยอมรับและเขาใจไดอยางลึกซึ้ง
ขอความซึ่งปรากฏอยูภายในวรรคที่ผานมาแลว ควรสามารถสรุปไดวา การเรียนรูธรรมะใหเขาใจไดอยางลึกซึ้ง แตละคนควรสนใจ
ศึกษาจากความหลากหลายทางความคิดและการแสดงออกของเพื่อนมนุษยอยางอิสระ โดยไมมีอคติกบั บุคคลซึ่งชีวติ อยูในสภาพอยางไรก็ตาม
โดยไมมีกรอบกำหนดภายในรากฐานจิตใจ

มีปรัชญาบทหนึ่งซึ่งคนในอดีตเคยกลาวฝากไววา ความรูยอมเรียนทันกันหมด ขอความบทนี้บางคนอาจสงสัย เพราะเหตุวาถานำ
ความจริงในสภาพปจจุบันมาพิจารณาดูแลว หลายคนคงรูสึกวาเพื่อนรวมแผนดินเดียวกันกับเรา ตางก็มคี วามรูไมเทากัน แตทำไมปรัชญาบทนี้
จึงไดกลาวเสมือนเทาเทียมกันได
ในอดีตเมื่อไมนานมานี้ มีคนถามผูเขียนวา อาจารยแบงเวลาอยางไรจึงทำงานไดมากมาย? คำตอบที่ผูเขียนไดชี้แจงใหทราบ แตอยูใน
สภาพซึ่งทิ้งไวเปนคำถามใหคิดตอไปอีกวา ทำไมเราจึงคิดจะแบงเวลา ? ซึ่งแทจริงแลวควรจะมองอีกดานหนึ่งวา เราไมควรเอาเวลามาแบงใจคน
มากกวา ในที่สดุ ก็สามารถชี้แจงตอไปใหลึกซึ้งยิ่งกวานี้ไดอีกวา กาลเวลาไมมีตัวตนใหเราตองไปยึดติดอยูกบั มัน
แมผคู นที่เกิดมาในโลกนีก้ ็ใชวาหลายคนจะเกิดตามวันเวลาและนาทีเดียวกันหมด ดังนั้น การเรียนรูใหเขาถึงความจริงซึ่งอยูในราก
ฐานจิตใจตนเอง อันเปนที่สดุ แลว ที่วาเรียนทันกันหมด จึงไมจำเปนตองเรียนทันกัน ตามวันเวลาเดียวกัน หากการเขาถึงความจริงอาจมีความ
แตกตางในดานกาลเวลาอยางหลากหลายรวมดวย
สิ่งที่กลาวมาแลวทั้งหมดถานำมาประมวลเปนภาพเดียวกัน ควรจะมองเห็นวิถีทางของการเปลี่ยนแปลงซึ่งทุกคนมีโอกาสกาวไปสู
จุดอันเปนที่สดุ ณ จุดเดียวกันได ถาแตละคนมีรากฐานจิตใจที่มั่นคงอยูกับความจริง โดยใชหลักในการเอาชนะใจตนเองใหชดั เจนอยูเสมอ วิถี
ชีวิตควรไปถึงจุดที่เขาใจไดวา ทุกศาสนายอมมีจุดรวมเปนหนึ่งเดียวกันทั้งหมด
ผูเขียนใครขออนุญาตนำเอาคำพูด ซึ่งทานอาจารยพุทธทาสภิกขุไดปรารภไวในขณะที่ยงั มีชวี ิตอยูวา ธรรมะคือการทำงาน ซึ่งเปนคำ
กลาวทีม่ ีความลุมลึก แตการที่ทานอาจารยไดหยิบยกประเด็นนี้มาพูด ถือวาเปนปรัชญาซึ่งผูที่สนใจควรนำมาคิดคนหาความจริงจากใจตนเองตอ
ไป อันนับไดวาเปนการบานซึ่งฝากไวเปนแบบฝกหัดมากกวา แทนที่จะมีคำถามซึ่งมีคำตอบเอาไวใหเสร็จเรียบรอยโดยไมตอ งเก็บมาคิด เนื่อง
จากภายในจิตวิญญาณของมนุษยทกุ คน มีรากฐานซึ่งเปนความจริงและมีจินตนาการอยูในใจตนเองอยางครบถวนแลว ถาผูใดดำเนินชีวติ อยูกับ
ความสะดวกสบาย ทำใหตกอยูในความประมาท โดยไมตอ งนำปฏิบัตแิ ละคิดอะไรจากใจตนเองเลย ยอมนับไดวา เปนการสูญเสียโอกาสที่จะ
เรียนรู ทั้งๆ ที่เราแตละคนตางก็มโี อกาสเกิดมาสูโลกดวยกันทั้งนั้น
คำวา ธรรมะคือ การทำงาน หากจะนำมาเปรีย บเทียบกับ การเขีย นภาพ ซึ่งใชพื้นฐานความคิด ในเชิง ปรัชญา หรือ ที่ฝ รั่ง เรีย กวา
แอบแสตร็ก ผูที่ชมภาพในเชิงนี้ แลวกลาววา ไมรูเรือ่ ง นาจะเกิดจากการเจริญบนพื้นฐานจิตวิญญาณทำใหเกิดสติปญญายังคงมีนอยเกินกวาที่จะ
เขาใจไดถึง แมสภาพดังกลาวอาจปรากฏอยูในความรูสกึ ของผูที่มวี ัยสูงก็ตาม
ถาจะใหตคี วามคำวา ธรรมะคือการทำงาน ควรจะเริ่มตนจากพื้นฐานตนเองซึ่งมีความจริงอยูในจิตใจมาตั้งแตเกิด เชนที่กลาวกันวา
บุญและกรรมซึ่งมีอยูในชาติกำเนิดของแตละคน ถาการดำเนินชีวติ ซึ่งจิตใจควรจะตอสูกับอิทธิพลของสิ่งแวดลอมใหสามารถมั่นคงอยูได การ
ชำระลางเงื่อนไขซึ่งถือวาเปนกรรมที่มีมาแลวในอดีต ยอมสงผลใหสภาพดังกลาวเบาบางลงไปได ภายในชวงชีวิตของบุคคลหนึ่งซึ่งมีทั้งความ
มั่นคงและการนำปฏิบตั ิตอเพื่อนมนุษยทกุ คนอยางดีท่สี ดุ ถาใครคิดวาตนจะตองไปใหถึงจุดดังกลาว ยอมสะทอนใหเห็นถึงความจริงซึ่งอยูในจิต
ใจบุคคลผูนั้นไดวา ยังมีกเิ ลสอันเปนเหตุแหงกรรมแฝงอยูใ นใจ ทำใหเกิดความอยาก ชีวิตจึงยังคงวนเวียนอยู ณ จุดนั้นตอไปอีก
การทำงานคือสัจธรรมที่อยูในกระบวนการดำเนินชีวิตของทุกคน รากฐานของการทำงาน จึงควรจะหมายถึงความมั่นคงในการรักษา
เงื่อนไขดังกลาวเอาไวในจิตใจตนเอง และการปฏิบัตติ อ ผูอนื่ ซึ่งสงผลสะทอนกลับมากระทบจิตใจยอมสามารถชำระลางเงื่อนไขแหงกรรม ภาย
ในจิตใจตนเองเปนสัจธรรม ดังเชนที่ภาษิตโบราณไดกลาวไววา ขึ้นขี่หลังเสือนั้นงาย แตลงจากหลังเสือนัน้ สิยากยิ่ง แทจริงแลวเสือที่กลาวถึงก็คือ
กิเลสที่แฝงอยูในรากฐานจิตใจตนเอง ดังนั้น การเอาชนะใจตนเอง หลังจากไดรับผลกระทบโดยการกระทำของตนซึ่งมีผลตอผูอื่น ยอมหมายถึง
การเอาชนะเสือซึ่งตนกำลังขึ้นไปนั่งอยูบ นหลัง นัน่ เอง
ผูเขียนใครขออนุญาตนำสองประเด็นที่เปนหลักๆ มาเปนตัวอยางจากปณิธานของทานอาจารยพุทธทาสภิกขุมากลาวไว ณ โอกาสนี้
และขออนุญาตขอบคุณคณะอนุกรรมการฝายหนังสืออนุสรณ ๑๐๐ ป ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ ที่กรุณาใหเกียรติและใหบททดสอบเรื่องนีม้ าให
ตนไดมโี อกาสคนหาความจริงจากใจตนเองซึ่งควรจะเปนผลใหมรี ากฐานความคิดแนนหนาและลึกซึ้งยิ่งขึ้น จึงหมายความวา การทีผ่ เู ขียนนอม
รับหัวขอเรื่องนี้มาเขียน ประโยชนท่ยี ิ่งใหญอนั พึงไดรับอยางถึงคุณคา ยอมไดแกตวั เองกอนอื่น
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พุทธทาสภิกขุ กับ พุทธศาสนาที่เป็นวิทยาศาสตร์
ระวี ภาวิไล
๑. น้ำชาล้นถ้วย
เมื่อ เวลา ๐๕ .๐๐ น . วัน เสาร์ท ี่ ๗ เมษายน ๒๕๓๓ ท่า นพุท ธทาส
เริ่มการบรรยายชุดพิเศษ สำหรับ สมาชิก ค่ายดับทุกข์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ส ม า ช ิก แ ล ะ ม ต
ิ ร ส ห า ย ข อ ง ช ม ร ม ค ร ูศ ีล ธ ร ร ม แ ล ะ ธ ร ร ม ส ถ า น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การชุมนุมเพื่อฟังคำบรรยายจัดขึ้นที่หน้ากุฏิ
ของท่านอาจารย์เอง โดยมีเก้าอี้และม้าหินตั้งสำหรับผู้ฟังมากกว่า ๒๐๐
คน นั่งกันได้อย่างสบาย มีการใช้เครือ
่ งขยายเสีย งขยายขอบเขตของที่
ประชุมออกไปถึง ลานหินโค้ง ซึ่งเคยใช้เป็นที่ประชุมในสมัย ก่อ นหน้านี้
การเปลี่ย นสถานที่ป ระชุม เช่น นี้ ก็ด ว
้ ยเหตุผ ลของสุข ภาพแห่ง วัย ชรา
ของท่าน ซึ่งได้ช้แ
ี จงว่า แม้ทา
่ นจะไม่มีปัญหาในการกินอยู่หลับนอนแต่
ก็ไม่มแ
ี รง “แม้แต่จะครองจีวรผืนใหญ่ที่มีนำ
้ หนักมาก” ดังนั้น ท่านจึงละ
เว้นการที่จะต้องเดินออกไปให้ถ ึง แท่นบรรยายที่ล านหิน โค้ง ซึง่ อยู่ห่า ง
ออกไปประมาณ ๘๐ เมตร
ตอนค่ำ วัน ศุก ร์ท ี่ ๖ ผู้ท ำรายงานได้ม ีโ อกาสเข้า นมัส การกราบ
เรีย นสนทนาธรรมด้วยเป็น ครัง้ แรก ตรงม้า หิน หน้า กุฏต
ิ ัว นั้น เมื่อ ท่า น
ได้บ อกให้ท ราบว่า รุ่ง ขึ้น เวลาตีห ้า จะออกมานั่ง บรรยายตรงนั้น แล้ว
ท่านได้กล่าวเสริมอีกว่า “ทีน้ต
ี อ
่ ไปอีกขั้นหนึ่งก็จะบรรยายจากห้องนอน
เลย!” ซึ่งผู้รายงานถือว่าเป็น การแสดงความตั้งใจของท่า นที่จะเผยแพร่
ธรรมจนลมหายใจสุด ท้า ย การสนทนาธรรมนี้ ได้ม ีต อ
่ มาทุก ค่ำ คราว
ละประมาณชั่วโมงครึ่ง ตลอดเวลา ๘ คืน ที่ร ายงานพัก อยู่ที่ส วนโมกข์
ทั้งนี้ดว
้ ยความเมตตาอย่างยิ่งของท่านอาจารย์พุทธทาส
ท่า นอาจารย์พ ท
ุ ธทาสแสดงความระลึก รู้อ ยู่เสมอว่า ระยะนี้เ ป็น
ช่ว งสุด ท้า ยของชีว ต
ิ ของท่า น ธรรมทีท
่ ่า นแสดงในระยะหลัง นี้จ งึ มี
ลักษณะของการสรุปรวบยอดคำสอนทั้งหมดของท่านเองในอดีต โดย
เลือกเฟ้นเอาแต่แก่นมาร้อยกรองประสานสอดคล้องกันเป็นลำดับแสดง
ลูกโซ่แห่งเหตุผล ชี้นำการปฎิบต
ั ิเพื่อการบรรลุจด
ุ หมายสูงสุดของพุทธ
ธรรมตามความเข้าใจของท่าน ท่านมักจะสรุปลงเป็นคำพูดประโยคสั้นๆ
อ้า งอิง ว่า เป็น พุท ธพจน์ท ่เี ฉีย บขาดเช่น “ ตถาคตพูด แต่เ รื่อ งทุก ข์ กับ
ความดับทุกข์เท่านั้น อย่างอื่นไม่พูดถึง” หรือ “นิพพานที่นี่และเดี๋ยวนี”้
เป็นต้น ฯลฯ
การพิจ ารณาวิเ คราะห์ก ารบรรยายชุด นี้ แม้เ พีย งบางส่ว นก็จ ะ
ช่วยให้เห็นแนวคำสอนที่สำคัญของ ปราชญ์ผ้ป
ู ระกาศพุทธธรรม ผูม
้ ีผล
งานมากมายผู้นี้ได้ในระยะเวลาอันสั้นเป็นขั้นต้น โดยยัง ไม่จำเป็นต้อง
ขุดค้นลึกลงไปในขุมทรัพย์ทางปัญญามหาศาลที่ท่านได้มอบไว้ให้เป็น
มรดกของชาวพุทธไทยและผู้สนใจศึกษาปฎิบัติพุทธศาสนาทั่วไปในโลก
ในหลายศตวรรษที่ผ่านมา เป็นต้นว่า หนังสือชุด “ธรรมโฆษณ์” ราว ๖๐
เล่ม ซึ่งแต่ละเล่มหนาเฉลี่ยประมาณ ๓๐๐ หน้า
ในเช้ามืดก่อนรุ่งอรุณของวันที่ ๗ เมษายนนั้น ท่านพุทธทาสได้ใช้
เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที บรรยายเป็น ครั้ง แรก ของการบรรยาย รวม ๘
ครั้ง ที่ม ุ่ง หมายชี้น ำการศึก ษาและปฎิบ ัต ธ
ิ รรมใน “ ค่า ยดับ ทุก ข์” นั้น
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การแสดงธรรมครั้ง แรกนี้จำแนกหัวข้อ ๓ เรื่อง ในลักษณะที่มุ่งกระตุ้น
อย่างแรงและเฉียบขาดให้เกิดความฉุกคิด อย่างไม่เกรงว่า ผูฟ
้ งั บางคน
บางพวกจะเกิดปฎิกร
ิ ย
ิ าทางลบ ด้วยน้ำเสียงซึ่งมั่นคงไม่แสดงความอ่อน
แอแห่ง สัง ขารทางกายวัย ชราแม้แ ต่น ้อ ย และในขณะเดีย วกัน ก็แ สดง
ความมั่นใจในความถูกต้องของข้อธรรมที่ทา
่ นสรุปเสนอต่อผู้ฟงั ในที่น้น
ั
และต่อโลกของชาวพุทธโดยส่วนรวมด้วย
ชื่อหัวข้อเรื่องทั้ง ๓ นั้นคงคิดมุ่งหมายให้จำติดปากติดใจ มุ่งหมาย
เพื่อ เตือ นสติใ ห้ผ ู้ฟ ัง ใคร่ค รวญเปลี่ย นแปรพฤติก รรม ในการศึก ษา
ปฏิบัติพท
ุ ธธรรมของผู้ที่ถือตนเองเป็นชาวพุทธโดยทั่วไป ท่านยืนยันว่า
สภาพต่อไปนี้เป็นอุปสรรคอย่างยิง่ ต่อความก้าวหน้าทางธรรมของบุคคล
คือ :
(๑)
น้ำชาล้นถ้วย
(๒) กระเชอก้นรั่ว ซึ่งเป็นแง่มม
ุ เพิ่มเติมของ ข้อ (๑)
และ (๓ ) แม่ป ูส อนลูก ปูใ ห้เ ดิน ตรง คำพัง เพยกระทบครูท ้งั หลายที่จ ะ
สอนธรรมะแก่ศิษย์ โดยตนเองก็ไม่มีธรรมะ
ในการกล่าวอารัมภบท เป็นการต้อนรับสมาชิกชาวค่ายดับทุกข์น้น
ั
ท่า นพุท ธทาสได้ก ล่า วหลัก การที่เ คยแสดงมาแล้ว [ดู “ สมาธิ” ปีท ี่ ๕
ฉบับ ที่ ๔๗ (๒๕๓๒ ) หน้า ๗๕ ] ในการบรรยายเมื่อ เดือ นมิถ ุน ายน ๒๕๓๒
โดยประเด็น ที่ว า
่ ธรรมชาติส ร้า งชีว ิต ขึ้น มาพร้อ มกับ ปัญ หา แต่ว ่า
สามารถพัฒนาได้ถึงขั้นสูงสุด คือการบรรลุความเป็นอรหันต์ หลักวิชา
ที่ใช้ในการนี้คือ ปฏิจจสมุปบาท ส่วนเครื่องมือที่ใช้ภาคปฏิบต
ั ค
ิ ือ อานา
ปานสติภ าวนา เป็น หัว ข้อ ธรรมที่ทา
่ นพุท ธทาสเสนอให้ใ ช้ค วบคู่ก ัน ไป
ในการดำเนินชีวิตชาวพุทธเพื่อบรรลุความดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง
การเลือกเวลาแสดงธรรมในตอนเช้ามืดก่อนรุ่งอรุณนั้น ท่านให้
เหตุผลว่า (ก) ผู้ฟงั กำลังสดชื่นตามธรรมชาติเหมือนดอกไม้กำลังจะผลิ
บานรับ แสงแดด และความคิด ยัง ว่า งอยู่ ยัง ไม่เ ป็น “ น้ำ ชาล้น ถ้ว ย ” (ข )
เนื่อ งจากปัญ หาสุข ภาพวัย ชราของท่า นซึ่ง ยัง พอมีแ รงอยู่ใ นตอนเช้า
เพราะพอตกกลางวันแล้วหมดเรี่ยวแรง แม้แต่จะขยับเขยื้อนเคลื่อนไหว
ไปมาก็ลำบากดังกล่าวแล้วในข้างต้น
ผู้รายงานทบทวนความจำได้ว่า วลี น้ำชาล้นถ้วย มาจากนิทานเซ็น
ที่ค่อนข้างแพร่หลาย และระลึก ได้ด ้วยว่า ท่านพุทธทาสเคยแปลคัม ภีร ์
เซ็น ในคราวนีท
้ า
่ นนำมาใช้เปรียบเปรย กระทบผู้ทย
ี่ ึดติดใน ความรู้ท่อง
จำ จากสิ่งที่ได้ยน
ิ ได้ฟงั ได้อ่านได้ศก
ึ ษามา เก็บไว้จนเต็มสมอง ไม่มท
ี ี่
สำหรับรับรู้ส่งิ ใหม่ที่มค
ี ุณค่ากว่า เพราะเข้าใจผิดว่าเป็นความรูย
้ อดสุด
แล้ว ท่านยกตัวอย่างคำแสดงไตรลัก ษณ์ “อนิจจตา ทุก ขตา อนัตตตา”
ที่ท่องจำกันติด ปาก แต่ผู้ท่องเข้าไม่ถึงความหมาย จนผูค
้ น “ตายด้าน ”
ด้วยการท่องจำนั้น ไม่เกิดผลเป็นการพัฒนาชีวต
ิ จิตใจแต่อย่างใด
ถึง ขั้น นี้ ท่า นพุท ธทาสทบทวนหัว ข้อ ธรรมสำคัญ ที่ท ่า นประมวล
จากพระไตรปิฎก นำมาเปิดเผยต่อสาธารณชนชาวพุทธไทยเป็นระยะๆ
ในช่ว งชีว ต
ิ หลายทศวรรษของการประกาศธรรมที่ผ ่า นมาของท่า น
แสดงให้เ ห็น ขัน
้ ตอนของการ พัฒนาสติป ัญ ญาตามลำดับ จากขั้น ตอน
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ของการเรียงลำดับข้อธรรมเหล่านั้น โดยเริ่มต้นจากไตรลักษณ์น่น
ั เอง
ซึ่งผู้รายงานถอดความเรียงใหม่โดยสังเขป ในหัวข้อต่อไป
๒. ธรรมะ ๙ ตา
เมื่อบุค คลใช้ส ติปัญญาที่พัฒนามาแล้วอัน ประกอบด้วยความตั้ง
มั่น ทัน การและเฉีย บคม พิจ ารณาสภาพชีว ต
ิ ที่ป รากฏเฉพาะหน้า ใน
ปัจจุบน
ั ก็จะประจักษ์ชด
ั เจนถึง ลัก ษณะธรรมดาที่สงั ขารธรรมทั้ง หลาย
เช่น ขันธ์ ๕ เปลี่ยนแปลงไปไม่หยุด อันเป็นลักษณะ อนิจจตา (๑) ในการ
นั้น เองย่อ มตระหนัก ชัด ในลัก ษณะที่ส ิ่ง เหล่า นั้น คล้า ยถูก บีบ คั้น ไม่
สามารถทนอยู่ในสภาพคงที่ใดๆ ได้ นี่คือการรู้ลก
ั ษณะ ทุกขตา (๒) การ
รู้ล ัก ษณะทั้ง สองที่ก ล่า วมานีอ
้ ย่า งกระจ่า งแจ่ม แจ้ง ทำให้ป ระจัก ษ์
ลักษณะ อนัตตตา (๓) อันเป็นสภาพที่ตรงข้ามกับความเป็นตัวตนบุคคล
ดำรงอยู่ในกาลอวกาศ เมื่อเห็นว่าธรรมชาติมีลก
ั ษณะไตรลักษณ์เช่นนี้
ก็ย่อมบรรลุถึงความรู้แจ้งชัดว่า ธรรมชาติของสิ่งทัง้ หลายมันเป็น อย่าง
นั้น ของมัน เอง นี่ค ือ การเห็น ธัม มัฏ ฐิต ตตา (๔ ) อัน เป็น การตั้ง อยู่ต าม
ธรรมดาของธรรมชาติ* [ดู คู่ม ือ การศึก ษาและปฏิบ ต
ั ิ อานาปานสติ
สมบูรณ์แบบ และ การใช้ให้เป็นประโยชน์ในบ้านเรือ น เป็นบทบรรยาย
ของท่านพุทธทาสในระหว่าง ปี ๒๕๓๐ – ๑ ซึ่งผู้จด
ั ค่ายหามาแจกจ่ายแก่
ชาวค่ายดับทุกข์]
ในความตั้ง อยู่ต ามธรรมดาของธรรมชาติ สรรพสิ่ง ดำเนิน ไป
อย่า งมีแ บบแผนที่แ น่น อน อัน อาจเรีย กว่า กฎธรรมชาติ ความรู้ช ัด ถึง
หลัก การอัน นี้ คือ ธัม มนิย ามตา (๕ ) ซึ่ง จะปรากฎให้ป ระจัก ษ์เ มื่อ
พิจารณาเห็นการที่ขอ
้ ความอัน เป็นองค์ป ระกอบในธรรมชาติของชีวิต
อาศัยกันเกิดตามหลักการของความเป็นเหตุผล ทำให้เกิดเป็นวงจรชีวิต
ทุก ข์ข ้น
ึ นี่ค ือ การประจัก ษ์ อิท ัป ปัจ จยตา (๖ ) ซึ่ง ในกรณีท ี่เ กิด และดับ
ความยึด มั่น ถือ มั่น เป็น ตัว ตนบุค คล เรีย กอีก ชื่อ หนึ่ง ว่า ปฏิจ จสมุป บาท
ท่านพุทธทาสยืนยันความสำคัญอย่างยิ่งของข้อความนี้ในฐานะเป็นหัวใจ
ของพระพุทธศาสนา
การเห็น ประจัก ษ์ห ลัก อิท ัป ปัจ จยตา อย่า งสมบูร ณ์ เป็น การรับ รู้
ความว่า งจากบุค คลตัว ตนในปรากฏการณ์ช ว
ี ต
ิ ความว่า งอัน นี้ค อ
ื
สุญ ญตา (๗ ) สมัย เมื่อ ท่า นพุท ธทาสได้น ำเสนอคำนี้เ ข้า สู่ว งการพุท ธ
ศาสนาไทยเป็นครั้งแรกนั้นท่านได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์จากนักวิชาการ
ซึ่งนำไปสู่การโต้เถียงที่ขยายวงติดพันยืดเยื้อมานานปี ทั้งนี้เป็นผลให้มี
ผู้เ อาใจใส่ศ ึก ษาธรรมะ ตามแนวทางของท่า นมากขึ้น เป็น ลำดับ จนถึง
ปัจจุบน
ั การที่คำ สุญญตา นี้ปรากฏซ้ำซ้อนกับลัทธิในนิก ายมหายานก็
มีส ่ว นให้เกิดคำวิจ ารณ์ว ่า ท่า นพุท ธทาสนำแนวคิด ของ มหายาน เข้า
มาปะปนกับ เถรวาท ปัญ หาเรื่อ งศัพ ท์ซ ึ่ง เป็น สาเหตุข องความเห็น ขัด
แย้ง อีก ประการหนึ่ง ก็ค อ
ื ความเข้า ใจผิด ว่า คำ สุญ ญตา นั้น แปลว่า
ความสูญเปล่า ด้วย
เมื่อ ปัญ ญาหยั่ง รู้อ ิทป
ั ปัจ จยตา ปฏิจ จสมุป บาท และสุญ ญตา เกิด
ขึ้นชัด เจนเพีย งพอ บุค คลผู้พจ
ิ ารณาอยู่จ ะเห็นแจ้ง ชัด ถึง ความสัม พัน ธ์
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อันเฉียบขาดของเหตุและผลว่า เป็นเช่นนั้น ไม่เป็นเช่นนั้นไม่ได้ และจะ
เป็น อย่างอื่นก็ไม่ได้ เป็นการเห็น ตถตา (๘) ซึ่งทำให้ผ้เู ห็น เป็น ตถาคต
(คือ เป็น พระอรหัน ต์) คำ ตถาคต นี้ ท่า นพุท ธทาส กล่า วว่า ใช้ไ ด้ก ับ
บุคคลที่เห็น ตถตา กล่าวคือพระอรหันต์ทั้งหลาย ไม่เพียงแต่ใช้กบ
ั พระ
พุทธเจ้าเท่านั้น
อตัม มยตา (๙ ) คือ ความหยั่ง รู้ข้น
ั สุด ท้า ยก่อ นที่ม รรคผลนิพ พาน
จัก เกิด ขึ้น ขั้น นี้ต รงกับ วุฏ ฐานคามิน ว
ี ป
ิ ส
ั สนา ซึ่ง ประมวล สัง ขารุเ บ
ก ข า ญ า ณ เ อ า ไ ว ้ด ้ว ย ใ น ก า ร จ ำ แ น ก ว ป
ิ ัส ส น า ญ า ณ ต า ม
คัม ภีร ์วส
ิ ท
ุ ธิม รรค ท่า นพุท ธทาสได้เ สนอคำ อตัม มยตา นี้เข้า สู่ว งการ
ชาวพุท ธไทย เมื่อ วัน มาฆบูช า ๒ มีน าคม ๒๕๓๑ [พุท ธทาสภิก ขุ,
อตัมมยตากถา, สำนักพิมพ์ สุขภาพใจ, ๒๕๓๑]
อย่า งไรก็ต าม ธนิต อยู่โ พธิ ได้ก ล่า วถึง คำ อตัม มยตา โดยให้
ความหมายเช่น กัน ไว้ใ น หนัง สือ วิส ุทธิญ าณนิเ ทศ (พ .ศ . ๒๕๒๕ ) แต่ไ ม่
ได้เน้น ความสำคัญ เฉพาะพิเ ศษในการศึก ษาและปฏิบ ัต ิธ รรม ดัง เช่น
ท่านพุทธทาสได้กระทำ
๓. อตัมมยตา
ในหนังสือ อานาปานสติสมบูรณ์แบบ…(๒๕๓๐) ท่านพุทธทาสได้
กล่า วถึง อตัม มยตา ในความสัม พัน ธ์ก ับ ข้อ ธรรมอื่น ๆ ที่ก ล่า วมาแล้ว
ข้างบนว่า :
“สรุปความ ทั้งหมดตั้งแต่ อนิจจตา มาจนถึงอันนี้ เห็นเป็นเช่นนั้น
เอง เป็น เช่น นั้น เอง เห็น ตถตา เห็น ตถตา ถึง ที่ส ด
ุ แล้ว โอ้ ก็ร ู้ส ก
ึ ว่า
อาศัยมันไม่ได้อีกแล้ว จะผูกพันกับมันไม่ได้อีกต่อไปแล้ว จะยึดมัน
่ ถือ
มั่นอีกต่อไปไม่ได้แล้ว เลิกกันที พอกันที นี้ก็เรียกว่า อตัมมยตา เป็นคำ
ที่แปลกใหม่ ที่นำมาให้ได้ยน
ิ ได้ฟังเป็นหมันอยูใ่ นพระบาลีมานานแล้ว”
“อตัมมยตา แปลว่า ความพอกันที ในการทีจ
่ ะผูกพันยึดมั่นอาศัย
ปรุงแต่งกันอย่างที่แล้วมานี้ พอกัน ที พอกัน ที ขอพูดเป็นภาษาชาวบ้าน
ค่อนข้างโสกโดกธรรมดาว่า มีความรู้สึกขึ้นมาเต็มที่วา
่ กูไม่เอากับมึง
อีกต่อไปแล้ว กูไม่เอากับมึงอีกต่อไปอล้ว มันเข้าใจง่ายดี”
“ นี่ ทบทวนดูใ ห้ด ีๆ ว่า มัน เห็น อ นิจ จัง ทุก ขัง อนัต ตา ชุด หนึ่ง ๓
อย่าง อนิจ จัง ทุก ขัง อนัตตา แล้วก็จ ะเห็น ธัม มัฏ ฐิต ตตา ธัม มนิย ามตา
อิท ป
ั ปัจ จยตา อีก ชุด หนึ่ง ครั้น แ ล้ว มัน ก็จ ะเ ห็น สุญ ญตา ตถาคต
อตัมมยตา อีกชุดหนึ่ง รวมเป็น ๓ ชุด ชุดละ ๓ สาม มันก็คือ ๙ ตา ๙ ตา :
ตา ตา ตา มา ๙ ตา นั้นก็ถึง อตัมมยตาแหละ อยู่กันไม่ไหวอีกแล้ว”
ในเรื่อ งความคิด เกีย
่ วกับ นิพ พาน นั้น ท่า นพุท ธทาสกล่า วว่า
“อย่าพูดโง่ๆ ว่า ไปนิพพาน” เพราะนิพพานถึงไม่ได้ด้วยการไป แต่เมื่อ
ใดจิตเปลี่ยนเป็น อตัม มยตา นิพ พาน ก็ม าถึง เอง นิพ พาน นัน
้ รออยู่ทก
ุ
แห่ง แต่อวิชชา คือ ความโง่กันเอาไว้ ถ้าเราไม่เปิดหน้าต่าง แสงแดดก็
ส่อ งเข้า มาไม่ไ ด้ ท่า นกล่า วถึง รูป ภาพรูป หนึ่ง ในโรงมหรสพทาง
วิญ ญาณของสวนโมกข์ ซึ่ง แสดงข้อ ธรรมว่า พระพุทธเจ้า ทรงประทับ
อยู่ที่หลังม่านของความโง่ของคุณทุกคน
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ในขั้น นี้ ท่า นอาจารย์ก ย
็ ้อ นมายืน ยัน ว่า ความรู้ถ ูก ต้อ งในเรื่อ ง
ปฏิจจสมุป บาท จะมีไ ม่ได้เ พราะอุป สรรค คือ น้ำ ชาล้น ถ้ว ย หลัก ธรรม
สำคัญ นี้สอนเรื่อง “อนัตตา คือ ความไม่มต
ี ัวตน มีแต่ก ระแสแห่ง ธรรม
ซึ่งอาศัยกันเกิด ไม่มีดี ไม่มช
ี ว
ั่ ถ้าจะดำเนินตามหลักธรรมนี้ ก็ให้กวาด
บุญบาป กุศล อกุศล ทิ้งให้หมด!”
เราอาจทบทวนไปได้ โดยการศึกษาผลงานเผยแพร่ธรรมของท่าน
วา
่ ทา
่ นพท
ุ ธทาส เนน
้ ท ี่ก า ร พ ัฒ น า จ ต
ิ ใ จ แ ล ะ ส ต ิป ญ
ั ญ า ไ ป ส ู่
ระดับโลกุตตรธรรม คือ เหนือดีชั่ว บุญบาป กุศล อกุศล เสมอมา ดังนั้น
จึง ไม่เ ป็น ข้อ น่า แปลกใจที่เ ทศนาสรุป รวบยอดของท่า น ยัง คงดำรงจุด
หมายอันนี้ไว้อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
๔. หลักการดับทุกข์
จากโครงสร้างองค์ประกอบและความยาวของ มหาสติปฏ
ั ฐานสูตร
ท่านพุทธทาสได้ต ั้ง ข้อ สัน นิษ ฐานว่า สูตรนีไ
้ ม่ใช่พ ระธรรมเทศนาของ
พระพุทธเจ้าโดยตรง น่าจะเป็นการรวบรวมข้อปฏิบต
ั ป
ิ ระเภทเจริญสติ
เข้าเป็นหมวดหมู่ ทำเป็นตำรา ในการบรรยายชุดนี้ ครั้งที่ ๒ ในวันต่อมา
ท่านวิจารณ์ว่าเหมือนกองขยะทีเ่ อาของมาเทปนกัน ท่านใช้คำว่า เฟ้อ
เช่น เดีย วกับ ที่ใ ช้ว จ
ิ ารณ์อ ภิธ รรม ในแง่ข องท่า นพุท ธทาส การเอาข้อ
ธรรมต่างๆ มากองไว้อย่างขาดโครงสร้างทำให้มหาสติปัฏฐานสูตรไป
ใช้ปฏิบัตจ
ิ ริงไม่ได้ ผู้ปฏิบต
ั ไ
ิ ม่รู้จะหยิบข้อไหนทำก่อน ทำทีหลัง ในขณะ
เดียวกัน ท่านก็เสนอ อานาปานสติสูตร ของมัชฌิมนิกาย เข้ามาเปรียบ
เทียบให้เป็นข้อดีกว่า สมควรจะใช้ปฏิบัตค
ิ วบคูไ
่ ปกับหลักปฏิจจสมุปบาท
อานาปานสติสต
ู รนี้ แสดงการตัง้ สติก ำหนดลมหายใจเข้า ออกแต่เพียง
อย่า งดีย ว โดยให้น ำเอาข้อ ธรรมทีเ่ ทีย บเท่า กับ กาย เวทนา จิต ธรรม
ของมหาสติปฏ
ั ฐานสูตรมาพิจารณา อย่างกำหนดแน่ชัดเป็นขั้นๆ จำนวน
๑๖ ขั้น เป็นการปฏิบัตท
ิ ้งั สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสืบเนื่องตั้งแต่
เริ่ม ต้น จนถึง ขั้น บรรลุม รรคผล กระทำนิพ พานให้แ จ้ง ดัง นั้น สิ่ง ที่ท ่า น
พุทธทาสกระทำในด้านการศึก ษาและปฏิบ ัตพ
ิ ุทธศาสนา นับ เป็น ความ
พยายามเปลี่ย นแปลงสำคัญ คือ มุ่ง ให้เ ลิก ใช้ห ลัก วิช าการตามแนว
อภิธรรม คู่กบ
ั หลักปฏิบต
ั ต
ิ ามแนวมหาสติปัฏฐานสูตร เพื่อหันมาใช้หลัก
วิช าการของปฏิจ จสมุป บาทคู่ก ับ หลัก ปฏิบ ัต ิต ามแนวอานาปานสติส ูต ร
เรื่อ งนี้จ ะทำให้เ กิด ความตื่น ตัว และการวิพ ากษ์ว ิจ ารณ์ถ กเถีย ง
สนับสนุนขัดแย้งมากน้อยอย่างไรเป็นข้อน่าติดตามสังเกตการณ์กน
ั ต่อ
ไป
การจัด “ ค่า ยดับ ทุก ข์” ท ่ส
ี วนโมกข์น านาชาติ โดยใช้ห ลัก
ปฏิจ จสมุป บาทควบกับ อานาปานสติ ในระหว่า งวัน ที่ ๖ ถึง วัน ที่ ๑๕
เมษายน ๒๕๓๓ เป็นการทดลองระบบศึกษาและปฏิบต
ั เิ พื่อดับทุกข์ ตาม
ระบบของท่า นพุท ธทาส กับ คนจำนวนมาก นับ เป็น ครั้ง ทีส
่ อง จัด ภาย
หลัง ครั้ง แรกไม่ถ ึง เดือ น ชมรมครูศ ล
ี ธรรมแห่ง ประเทศไทย ซึ่ง เป็น
องค์ก รของศิษ ย์ส วนโมกข์ เป็น ผู้จ ัด โดยมีส มาชิก ของชมรมและผู้
สนใจอืน
่ ๆ ในระดับครูบาอาจารย์วช
ิ าการทางโลก เป็นต้น เข้าร่วมเป็น
สมาชิก ค่า ยร่ว ม ๒๐๐ คน ผู้จ ัด ค่า ยกล่า วว่า ท่า นพุท ธทาสได้ใ ห้ค วาม
สำคัญกับงานนีเ้ ป็นอย่างมาก โดยให้การบรรยายชุดใหม่ที่หน้ากุฏท
ิ ี่พัก

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

ของท่าน วันละ ชั่วโมงครึ่ง เริ่มตั้งแต่ตห
ี ้าทุกวัน หนังสือคู่มือที่แจกให้ผู้
เข้า ร่ว มค่า ยใช้ ทั้ง ในระหว่า งอยู่ค ่า ย และกลับ บ้า นแล้ว สองเล่ม คือ
“ปฏิจจสมุป บาท คือ อะไร ?” ซึ่งเป็น การบรรยายโดยท่า นพุท ธทาส เมื่อ
๑๒ มิ.ย. ๒๕๑๔ และ “อานาปานสติสมบูรณ์แบบ” ซึ่งเป็นการรวบรวมคำ
บรรยายบางครั้ง ของท่า นในชุด คู่ม ือ ที่จ ำเป็น ในการศึก ษาและปฏิบ ต
ั ิ
แสดงไว้ในปี ๒๕๓๐-๒๕๓๑
๕. ปฏิจจสมุปบาทที่นี่และเดี๋ยวนี้
ครั้งแรกของการบรรยายชุด “ค่ายดับทุกข์” ภายใต้หัวข้อ “น้ำชา
ล น
้ ถ ้ว ย ” ท ่า น พ ท
ุ ธ ท า ส ไ ด ้แ น ะ ใ ห ใ้ ช ห
้ ล ัก
ปฏิจ จสมุป บาทนั้น เพิก ถอนความเป็น คู่ บวก -ลบ บุญ -บาป กุศ ล -อกุศ ล
อย่า งสิ้น เชิง เพื่อ ดำรงชีว ิต อยู่เ หนือ การปรุง แต่ง เหนือ กิเ ลส ต่อ มาใน
ก า ร บ ร ร ย า ย ค ร ้งั ท ี่ส า ม ท า
่ น ก ำ ห น ด ห ัว ข ้อ ว า
่ “ปฏจ
ิ จสมุ
ปบาทโดยประจัก ษ์” หลัง จากที่อ ้า งอิง พุท ธพจน์ ใจความว่า “ผู้ใ ดเห็น
ปฏิจ จสมุป บาท ผู้น ั้น เห็น ธรรม ” ควบคู่ก ับ “ ผู้ใ ดเห็น ธรรม ผู้น ั้น เห็น
ตถาคต ” แล้ว ท่า นก็เ สนอหลัก กการว่า บุค คลจะต้อ งรู้จ ัก ความทุก ข์
ก่อ นที่จ ะเริ่ม ศึก ษา ปฏิจ จสมุป บาท ให้ไ ด้ผ ล ท่า นตั้ง คำถามว่า เราทุก
คนรู้จักทุก ข์ แล้ว หรือยัง ? โดยมีหว
ั ข้อ สังเกตเพิ่มว่า ทุก ข์ เป็น สิง่ เข้า ใจ
ได้ย าก เพราะการนำเอา สุข เข้า มาเทีย บเคีย งเป็น คู่ ตรงนี้ท ่า นกล่า ว
วิพ ากษ์อ ย่างแรงและตรงตามลัก ษณะของท่า นอย่า งเป็นที่รก
ู้ ัน ว่า การ
รักสุขเกลียดทุกข์นั้น มันโง่และเสียเวลา ขอให้เลิกทำอย่างนั้นเสีย
ในการทำความเข้า ใจว่า ทุก ข์ คือ อะไร ท่า นอ้า งพุท ธภาษิต
จากอริยสัจ ๔ ในเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งมีใจความว่า :
“ดูก่อนภิกษุท้งั หลาย ก็นแ
ี้ ลเป็นทุกข์อย่างแท้จริง คือ ความ
เกิด ก็เป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ความโศก
ความร่ำไรรำไพัน ความทุกข์โทมนัส และความคับแค้นใจ ก็เป็น
ทุก ข์ ความประสบด้ว ยสิ่ง ทีไ
่ ม่เ ป็น ที่ร ก
ั ทั้ง หลายเป็น ทุก ข์ ความ
พลัดพรากจากสิ่งที่รักทั้งหลายเป็นทุกข์ ปรารถนาย่อมไม่ได้ แม้
อันใด แม้อน
ั นั้น ก็เป็นทุกข์
โดยย่อแล้ว อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์”
ท่านพุทธทาสเน้นข้อความสุดท้ายข้างบน แล้วเสริมว่า ดังนั้นเพื่อ
จะเข้า ใจทุก ข์ ก็ ต้อ งรู้จก
ั ขัน ธ์ ๕ เพราะ อุป าทานขัน ธ์ ๕ ข้า งบนนั้น คือ
ขัน ธ์ ๕ ซึ่ง เป็น ที่ต ้งั ของความยึด มั่น ถือ มั่น (หรือ ตามหลัก อภิธ รรมคือ
ขันธ์ ๕ ซึ่งเป็นอารมณ์ของอุปาทาน) ท่านสรุปอีกขั้นหนึ่ง ว่านัน
่ ก็คือ :
“ความยึดมั่นในสิ่งที่เป็นที่ต้งั แห่งความยึดมั่น”
อะไรคือ สิ่งนั้น?
ท่านเสนอแนะว่า สิ่งนั้นมีช่อ
ื เรียกว่า “อายตนิกธรรม” หรือธรรม
อันเนื่องด้วย อายตนะ มีจำนวน ๓๐ ข้อธรรม คือ
(๑) อายตนะภายใน ๖
(๒) อายตนะภายนอก ๖
(๓) วิญญาณอันเนื่องด้วยการประจวบกันของ (๑) และ (๒)
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(๔) ผัสสะอันเนื่องกัน ๖
(๕) เวทนาอันเนื่องกัน ๖

อธิบ ายขยายความว่า ตา กับ รูป และ จัก ขุวญ
ิ ญาณ ประจวบกัน
เป็น จักขุสม
ั ผัส เกิด จักขุสัมผัสเวทนา นับได้ ๕ มี ๖ ทวารด้วยกัน จึงรวม
เป็น อายตนิก ธรรม ๓๐ ซึ่ง อัน ที่จ ริง ก็ค ือ ขัน ธ์ ๕ นั่น เอง ข้อ เสนอนี้
แสดงว่า ขันธ์ ๕ กับ อายตนะ ๑๒ เป็นเรื่องเดียวกัน
อายตนิกธรรม ๓๐ นี้ เกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิต โดยมีความยึดมั่น
เข้า ไปปรุง แต่ง ถือ เอาเป็น ตัว ตนบุค คล ความทุก ข์จ งึ เกิด ขึ้น เพื่อ ขจัด
ความทุกข์ออกไปจึงควรปฏิบัติตามพุทธภาษิต ที่วา
่ :
“ธรรมทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น”
การเรียงข้อจาก (๑) ถึง (๕) ในการแจกแจง อายตนิกธรรม ข้างบน
เปน
็ ก า ร แ ส ด ง ห ล ัก ก า ร อ า ศ ย
ั กน
ั เ ก ิด ข อ ง ข ้อ ธ ร ร ม ซ ึ่ง ก ค
็ ือ
ปฏิจจสมุป บาท นั้นเอง เมื่อสืบ ต่อ กระแสธรรมจาก เวทนา ซึ่งเป็น เรื่อง
สำคัญยิ่งในชีวต
ิ ของผูค
้ น ก็จะถึง ตัณหา และ อุปาทาน อันอริยสัจ รวบ
รัดสรุปย่อว่า เป็นทุกข์ หรือ ปฏิจจสมุปบาท แสดงว่า เป็นปัจจัยให้เกิด ภพ
ชาติ ชรามรณะ อันเป็นทุกข์ ท่านพุทธทาส สรุปอีกว่า :
“ฟังดีๆ ขันธ์ ๕ กับกระแสปฏิจจสมุปบาท เป็นเรื่องเดียวกัน !”
อนึ่งท่านพุทธทาสเน้นประเด็นสำคัญไว้ ดังนี้ :
๑ . ข้อ ความ “ เพราะตัณ หาเป็น ปัจ จัย อุป าทานจึง มี” ในกระแส
อาการของปฏิจจสมุปบาทนั้น การเกิดอุปาทาน เป็นการเกิดตัวตนบุคคล
ตัณ หาคือ ความอยาก ดัง นั้น ท่า นเน้น ว่า “ ความอยาก ทำให้เ กิด ผู้
อยาก” ไม่ใช่มีผ้อ
ู ยาก ก่อน แล้ว ความอยาก จึงเกิดขึ้น อย่างที่ผู้คนทั่ว
ไปเข้า ใจ หลัก การอัน นี้ท ่า นให้ช ื่อ ว่า เป็น “ความจริง สูง สุด ของพระ
อรหันต์”
๒ . ในด้า นการปฏิบ ต
ั ิเ พื่อ ดับ ทุก ข์ ให้เ พ่ง เล็ง ตัด กระแสปฏิจ จสมุ
ปบาทโดยการควบคุม ผัส สะ ให้เป็น ผัส สะที่ฉลาด ประกอบด้วยความรู้
ถูก ต้อ ง คือ เป็น วิช ชาผัส สะ อย่า ให้เ ป็น อวิช ชาผัส สะ ซึ่ง ประกอบด้ว ย
ความโง่ ทำให้ปรุงแต่ง เมื่อเกิดเวทนาคือ สุข ทุกข์ ก็ให้คุณค่าเป็นบวก
ลบ เกิด ตัณหา อุปาทาน ก็เกิดเป็นชีวิตทุกข์ขึ้น
๓ . กระแสปฏิจ จสมุป บาทนี้ เกิด ขึน
้ ในชีวิต รวดเร็ว ดัง สายฟ้า แลบ
ถ้าไม่ได้ศก
ึ ษาเรียนรู้ และพัฒนาสติปญ
ั ญาเพียงพอแล้วก็ไม่อาจรู้เห็น
แก้ไขได้ บุคคลจึงวนเวียนอยู่ในความทุกข์หาทางออกหลุดพ้นไม่ได้ วิธี
แก้ไขก็คอ
ื พัฒนาตนโดย อานาปานสติภาวนา นำเอา “ธรรม ๔ เกลอ”
มาตัดกระแสตรงผัสสะนี้ให้ทน
ั ท่วงที ทุกครั้งมีผัสสะเกิดขึ้น
ธรรม ๔ เกลอ ของท่านพุทธทาส คือ
(๑ ) ส ต ิ ท ่วี ่อ ง ไ ว ท น
ั นำเอาสม
ั ปชญ
ั ญะมาใชจ
้ ัด ก า ร ข ณ ะ
เมื่ออายตนิกธรรมเกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความยึดมั่นขึ้น
(๒ ) ป ัญ ญ า ค อ
ื ความรท
ู้ ่ถ
ี ก
ู ต ้อ ง ใ น เ ร ื่อ ง ก ร ะ แ ส
ปฏิจจสมุปบาททุกขั้นตอน เป็นคลังศาสตราที่จะนำมาใช้
(๓) สัมปชัญญะ คือปัญญาที่เลือกมาใช้ถก
ู ต้องกับสถานการณ์ได้
ผลตัดกระแสปฏิจจสมุปบาทสายเกิดทุกข์ขาดทันที
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และ (๔ ) สมาธิ เป็น พลัง ให้น ้ำ หนัก แก่ส ัม ปชัญ ญะในการตัด กระแส
ปฏิจจสมุปบาท
ซึ่งบุคคลสามารถพัฒนาให้เกิดมีอย่างสมบูรณ์เต็มที่ โดยวิธีการ
อานาปานสติ ๑๖ ขั้น ที่ท า
่ นเสนอแนะเป็น แนวปฏิบ ต
ั ธ
ิ รรมสำหรับ ยุค
ปัจจุบน
ั
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ศาสตราจารย์ ดร. ระวี ภาวิไล
ผู้อำนวยการธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราชบัณฑิตในวิชาดาราศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน
พบท่านพุทธทาสครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๐๘ ไปพักศึกษาปฏิบต
ั ธ
ิ รรมที่สวน
โมกข์ ๑-๒ สัปดาห์ ทุกปีนับแต่บด
ั นั้นมา

บทเรียนจากชีวติ สมรสของพุทธทาส

รสนา โตสิตระกูล

ทานอาจารยพทุ ธทาสเปนธรรมประกาศกผูร่ำรวยดวยปริศนาธรรม แมในดานหนึ่งทานจะมีช่อื วาเปนผูบรรยายขอธรรมะยากๆไดละเอียดพิสดาร แต
ในอีกดานหนึ่งทานก็ชอบซุกซอนความหมายอะไรไวมากมายในปริศนาธรรมสั้นๆ กระตุกใจคนใหคดิ ตาม ทานอาจารยเองก็เคยบอกไววา “การทีพ่ ูดอะไรใหมนั
แปลกหรือสะดุด ก็เพื่อประโยชนนิดเดียววามันจะไมลมื ” ซึ่งก็ไดผลเพราะเดี๋ยวนี้ดฉิ ันก็ยังจำปริศนาธรรมของสวนโมกขไดหลายขอ เชน “ปริญญาตายกอนตาย”
จากสวนโมกข หรือ “ขณะใดจิตไมมี ‘ตัวกู’ นิพพานก็ปรากฏอยู ณ จิตนัน้ ” หรือ “จงทำงานทุกชนิดดวยจิตวาง” หรือ “ตัวการงาน คือ ตัวการประพฤติธรรม” หรือ
“อันความงามมีอยูต ามหมูซากผี” และในยามนี้ ปริศนาธรรมคำกลอนสอนใจของทานที่ชวยใหดิฉันสบายใจไดมากทีส่ ุดคือ “อมฤตรสที่มองขาม”

“รสอะไรไมประเสริฐหรือสุทธิ-ศานติ์
ยิ่งไปกวารสของ “การ ไมตอ งได”

,

ไมตอ งเปน ไมตอ งอยู ไมตองตาย
ไมระหาย ไมสงสัย ไมกังวล

,
,

ไมหวั่นไหว วาจะได รายหรือดี
ไมถวิล หวังที ยังสับสน

,

,

หรือจวนได หรือจะได แตกลายวน
เปนไมแน วาตน จะไดมนั

,

เปนความ “วาง ทีอ่ ิ่ม ตลอดกาล”
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เปนสัมปรา ยโวหาร ของอรหันต
ดูใหดีๆ บางนาที ทานมีมนั
แตวา ทาน ดูไมดี ไมมีเอยฯ

กลวิธีสอนโดยใชปริศนาธรรมดังกลาว ทานอาจารยคงเรียนรูมาจากภูมิปญ
 ญาทองถิ่น ที่มักจะแฝงรหัสธรรมอันล้ำลึกไว อยางเชน บทเพลงกลอมลูก
ของคนโบราณแถวรอบอาวบานดอน ที่ทานอาจารยนำมาเลาใหมอยางมีชวี ิตชีวา
เออนองเอย

มะพราวนาเกร

ตนเดียวโนเน

กลางทะเลขี้ผึ้ง

ฝนตกไมตอ ง

ฟารองไมถึง

กลางทะเลขี้ผึ้ง

ถึงไดแตผพู นบุญเอย

ทานตองการแสดงใหพวกเราเห็นวา การดำรงชีวิตเพื่อมุงนิพพานนั้นไมใชเปนเรื่องของชาววัดเทานั้น แตชาวบานครองเรือนก็มุงความดับทุกขดวย
เชนกัน ทานบอกวาไมจำเปนตองไปแสวงหานิพพานถึงในปาในเขา แตสามารถพบความจริงของชีวิตไดในทามกลางชีวิตทำมาหากินประจำวันของชาวบานนั้นเอง
ชาวพุทธโบราณทานฉลาด สรางสื่อสอนธรรมะขั้นโลกุตตระไวในวัฒนธรรมพื้นบาน ถึงขนาดที่วา เอาธรรมคีตามากลอมใหเด็กฟงตั้งแตยงั นอนแบเบาะอยูในเปล
สำหรับดิฉนั ทานอาจารยพุทธทาสเปนโคลัมบัสผูยิ่งใหญในยุคสมัยของเรา เปนโคลัมบัสทางจิตวิญญาณผูทองนาวาไปในทองมหาสมุทรแหงพระ
ไตรปฏกอันกวางใหญไพศาล เพื่อเสาะแสวงหาบรมธรรมแปลกๆ ใหมๆ มาฝากพุทธบริษัทอยูเสมอ ธรรมะที่ทา นอาจารยนำมาสอนนั้น สำหรับตัวดิฉนั เองขอบอก
ตามตรงวา ไมเคยไดยินไดฟงมากอน นับตั้งแตเรื่อง สุญญตา อิทปั ปจยตา และลาสุด คือ อตัมมยตา นี่ยงั ไมนับที่ทานนำมารวมตีพิมพเปนเลมใหญๆ ตั้งชือ่ ยากๆ
อยางโอสาเรตัพพธรรม สันทัสเสตัพพธรรม ไกวัลยธรรม และสันทิฏฐิกธรรม หรือสัมมัตตานุภาพ ฯลฯ ดิฉนั ยอมรับวาไมกระดิกหูเลย

( - )

ถึงตรงนี้ดฉิ นั ตองกราบขออภัยโทษตอทานอาจารยที่ตนเองเปนผูบริโภคธรรมะ ธัมม กาโม ที่คณ
ุ ภาพต่ำ ไมสมกับที่ทานอาจารยสอู ุตสาหฝา คลื่น
ลมทะเลไปหาธรรมดีๆมาสอนสัง่ พวกเรา ทั้งที่การทำเชนนั้น ทานอาจารยตอ งฟนฝาอุปสรรคมากมาย ไหนจะเคยถูกโพนทนาวาเปนพระบาพระเถื่อน ไหนจะเคยถูก
โจมตีวา สอนอุตริผิดเพี้ยน จนกระทัง่ ถูกขอกลาวหาแรงๆวาเปนคอมมิวนิสตก็ยังเคยมี
อันที่จริง แมขอ ปรมัตถธรรมจะเปนของยาก แตทานอาจารยก็มีความสามารถทั้งศาสตรและศิลปในการพูดเขีย น แปล ของยากใหเขาใจงาย เชน
พุทธประวัติจากพระโอษฐ ซึ่งดิฉันเห็นวาเปนพุทธประวัตฉิ บับภาคพื้นดินหรือภาคสามัญชน ที่อานเขาใจงาย ทำใหเกิดความซาบซึ้งในพุทธจริยา และเชื่อมั่นใน

(

)

การตรัสรูข องพระพุทธเจา ตถาคตโพธิสทั ธา พอๆ กับความเชื่อที่วา มนุษยเดินดินทุกคนอยูในขายที่จะบรรลุธรรมได หากดำเนินตามรอยอริยมรรคของพระบรม
ศาสดา นี่ยังไมนบั หนังสือที่อานงายอีกหลายเลมของทานไดแก ตามรอยพระอรหันต คูมอื มนุษย ภูเขาแหงวิถีพุทธธรรม ซึ่งหลังจากอานจบแลว เราจะรูสึกเหมือน
กับวาไดเกิดใหมในพระพุทธศาสนา ดิฉันเพิ่งมารูจักคำสอนของพระพุทธเจาจริงๆ จากหนังสือของทานอาจารยพุทธทาสนี่แหละ นับแตนั้นมาก็สามารถเรียกตัวเอง
วาเปน “ชาวพุทธ” ไดอยางเต็มปากเต็มคำ
มีปริศนาธรรมอยูเรื่องหนึ่งของทานอาจารยพุทธทาส ซึ่งเมื่อนึกถึงขึ้นทีไรก็อดยิ้มกับตัวเองไมได นั่นคือ เรื่องที่ทานอาจารยพุทธทาสบอกวา ทานมี
ชีวติ สมรสแลวกับผูหญิงคนหนึ่งชื่อ วาณี แนนอนไมใชเฉพาะดิฉันคนเดียว แตใครๆ ถาไดยินเรื่องนี้กต็ องหูผ่งึ กันทุกคน แลวก็ถงึ บางออ เมื่อดิฉันไดอานพบเรื่องนี้
จากหนังสือปรีติธรรม ซึ่งเปนหนังสือรวมธรรมทัศนของพระมหาเถระหลายรูปตอทานปรีดี พนมยงค
ทานอาจารยพทุ ธทาสเลาวา เมื่อทานเขียนหนังสือเรื่อง พุทธประวัติสำหรับคนหนุมสาว ก็ไดรบั ความสนใจจากทานปรีดี พนมยงค เปนพิเศษ ถึงกับ
ออกปากถามพระคุณเจาวา ทานไมเคยมีชวี ิตครองเรือน ทำไมจึงบรรยายเรื่องทางโลกไดละเอียดละอออยางกับคนมีชวี ติ ครองเรือน ตอนนั้นทานอาจารยพทุ ธทาส
ไมตอบ เพราะยังเปนพระผูนอ ย ยอมรูสกึ เกรงใจทานผูสำเร็จราชการแทนพระองคเปนธรรมดา ขณะนั้นทานอาจารยพทุ ธทาส คงมีอายุราว
ปูนอายุ

35 ป จนเมื่อทานเขา

80 ป แลวทานจึงเพิ่งมาตอบคำถามของทานปรีดี พนมยงค ในวันลอยอังคารของรัฐบุรุษอาวุโสทานนัน้ วา
“อาตมามีการครองเรือน มีการสมรส สมรสกับวาณี วาณีที่เรียกกันวา นางฟา กลาวคือ พระไตรปฎกที่เกิดจากดอกบัวหรือเกิดจากพระ
โอษฐแหงพระพุทธเจา ผูเปนจอมแหงมุนี จงผูกรัดจิตใจของขาพเจาใหยินดีอยารูสราง แลวอาตมาก็มีชวี ิตสมรส ก็ยงั มีชวี ติ สมรสอยูจนกระทัง่ เดี๋ยวนี้
กับผูที่เรียกวา วาณี”

เรื่องนางฟาวาณีที่สมรสกับทานอาจารยพุทธทาสเปนเรื่องแปลกใหมสำหรับดิฉัน จนเมื่อไดไปประเทศพมาปที่แลว ไดแวะชมวัดแหงหนึ่ง ชื่อวา วัด
เทพทัน ใจ ซึ่งมีเทพเจาศัก ดิ์สทิ ธิช์ ว ยใหผูคนสำเร็จตามที่ขอไดรวดเร็ว ทัน ใจ ที่วดั นีด้ ิฉนั ไดเ ห็น รูป ปน ของเทพธิด าวาณี ยืน ถือ พระไตรปฎ กอยูจึงเขา ใจวา ใน
วัฒนธรรมชาวพุทธของพมานั้นเขานับถือนางฟาวาณีท่วั ไป จนถึงกับทำรูปปนเอาไวใหชาวบานกราบไหวขอพร แตในสังคมไทยไมมีการปนรูปนางฟาพระไตรปฎก
ไวบูชา คนไทยจึงไมคอยรูจกั นางฟาวาณีผเู ปนเจาสาวของกุลบุตรที่เขามาบวชเปนพระ
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ทานอาจารยพทุ ธทาสทานเขาใจคติของคนโบราณที่ตองการใหผูบวชหมกมุนหลงใหลในพระไตรปฏกเหมือนกับเจาบาวหลงใหลเจาสาว นาเสียดายที่
คติน้หี ายไปจากวัฒนธรรมของชาววัดไทยในปจจุบนั พระสงฆจึงเหินหางจากนางฟาวาณี ออกนอกลูนอกทางไปหลงใหลในกามคุณ จนเปน ขาวอื้อฉาวในหนา
หนังสือพิมพอยูบอยๆ

ดิฉันแอบคิดในใจวา ถาผูหญิงบวชบางจะขอแตงงานกับเทพบุตรพระไตรปฎกไดไหม แลวเทพบุตรพระไตรปฏกของนักบวชหญิงจะมีชื่อวาอยางไร
ไมปรากฏอยูในวัฒนธรรมของชาวพุทธเลย อยางไรก็ตาม ทานอาจารยพุทธทาสไดพยายามสนับสนุนยกระดับฐานะของนักบวชผูหญิงใหเปนที่ยอมรับในสังคม
ไทยมากขึ้น ดวยโครงการทีท่ า นริเริ่มขึ้นชื่อ “ธรรมมาตา”

ทานอาจารยพทุ ธทาสยอมรูซึ้งในศรัทธาของผูหญิงเปนอยางดี เพราะการที่ทา นไดบวชก็ดี กิจการของสวนโมกขและธรรมทานมูลนิธิก็ดี หากไมไดรบั
แรงสนับสนุนอยางสำคัญจากนางเคลือ่ น พานิช ผูเปนมารดาของทานแลว ทานอาจารยพุทธทาสก็คงเปนเพียงเถาแกอยูในตลาดไชยา พุทธทาสและสวนโมกขก็
พลอยอันตรธานไปดวย การที่แมคนหนึ่งตั้งใจเสียสละลูกชายคนโตใหแกพระศาสนาไปเปนทาสรับใชพระพุทธเจานั้น นับเปนการเสียสละอยางยิ่งของผูหญิงคนหนึ่ง
และทานอาจารยพทุ ธทาสก็มิไดทำใหความเสียสละของโยมมารดาทานสูญเปลา
การสมรสระหวางพุทธทาสภิกขุกบั นางฟาวาณีกอใหเกิดคุณูปการทางสติปญ
 ญาอยางมหาศาล ทั้งแกสังคมไทยและอารยธรรมโลก ที่ตอ งการรอด
พนจากหายนภัยอันเกิดจากพลังแรงโลกาภิวัตนของลัทธิบริโภคนิยมตะวันตก รวมทั้งที่ตอ งการรอดพนจากวิกฤตความขัดแยงทางศาสนาและความเชื่อที่กำลังคุก
รุนรุนแรงยิ่งขึ้นทุกขณะ ทัง้ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต และในสังคมไทย ในตะวันออกกลางและในทั่วทุกมุมโลก…

สืบสานปณิธานพุทธทาส
รัญจวน อินทรกำแหง
การสืบสานปณิธานทานอาจารยพุทธทาสนั้น ไมอาจจะมองและศึกษาอยางแยกสวนหรือเปนสวนๆ จำเปนจะตองศึกษาเรียนรูอยางเปนองครวม คือ
“ความเปนสวนโมกขพลาราม” ที่ไดมที า นอาจารยพทุ ธทาสเปนผูสรางและเปนผูนำวิถีการดำเนินชีวติ ของผูประพฤติพรหมจรรย เพื่อการตั้งอยูอยางสะอาด สวาง
สงบ และสงางามแหงพระพุทธศาสนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนพระบรมศาสดาของพุทธบริษัท
บรรยากาศที่รม รื่นและรมเย็นภายในบริเวณสวนโมกข เชิญชวนใหผไู ปเยี่ยมเยือนบังเกิดความรูสึกวิเวกกาย เราใจใหใครอยูพักเพื่อแสวงหาความสุข
สงบเย็นจากธรรมชาติ ที่เชื้อเชิญใหลองหยุดศึกษาหาความรูความเขาใจในเรื่อง “สัจธรรมชีวติ ” ที่ธรรมชาติหยิบยื่นใหอยางทาทายสติปญ
 ญาของมวลมนุษย

?

เหลาพฤกษานานาพันธตลอดถึงกอนหิน ดินทรายในสวนโมกขดูประหนึ่งแยมยิ้มชวนสนทนาถึงเรื่องของชีวิตดวยคำถามวา “ชีวิตคืออะไร เกิดมา

?

?…

?”

ทำไม มีชีวติ อยูเพือ่ อะไร
เคยสำนึกรูกันบางไหม
เปนคำถามที่สำคัญ ชวนใหคิดพิจารณาใหลกึ ซึ้ง ดวยสติปญญาและวิจารณญาณที่แหลมคม ผูใดไดประจักษในคำตอบอยางแจงใจ แลวประพฤติ
ปฏิบัตติ าม ผูนั้นยอมประสบความสุขสงบเย็น ความสัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนาของชีวติ และความอิม่ เอิบใจในคุณคาความเปนมนุษยแหงตน
นี้คอื เจตจำนงของทานอาจารยพุทธทาส ทีป่ ระสงคอยางที่สดุ ที่จะจูงใจเพื่อนมนุษยใหรจู กั …

!’

“…มองตรง ลงไปที่ ‘ชีวิตัง

ดูแลวหยั่ง ลึกลงไป ในชีวติ ”

(จาก คำกลอน “เรียนชีวติ ” ของทานอาจารยพุทธทาส)

ทานอาจารยจงึ จงใจสราง “สวนโมกข” ใหเปนอารามดังเชนในสมัยพุทธกาล อยูทามกลางธรรมชาติ คลุก คลีก ับธรรมชาติ เพื่อเรีย นรูธรรมะจาก
ธรรมชาติอันเปน “สิ่งจริง” มิใชมายาทีห่ ลอกลอมนุษยใหหลงตกจมอยูในวังวนของวัฏฎะ
เพื่อใหการมี “สวนโมกขพลาราม” เปนพลังปจจัยกระตุนเตือนใหพุทธศาสนิกชนไดรำลึกถึงชีวิตชาวพุทธในสมัยพุทธกาลทั้งฝายบรรพชิตและฆราวาส
ทานอาจารยจงึ ไดกำหนดกิจวัตรทีช่ าววัดพึงประพฤติปฏิบัตไิ วอยางละเอียดชัดเจน ใหมีชวี ิตที่เปนระเบียบมีวนิ ยั ฝกอบรมการลดละความเห็นแกตวั เพื่อความมี
ชีวติ ที่ประหยัดและเรียบงาย แตใหมกี ารกระทำที่เปนประโยชนสงู ทั้งตอตนเองและเพื่อนมนุษย
แบบอยางที่เปนรูปธรรมอันควรแกการกลาวถึง และนำมาไตรตรองพิจารณาตาม คือ การอบรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ ที่ทา นอาจารยพทุ ธทาส
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เปนผูใหการอบรมและกำกับดูแลดวยองคทานเอง ที่สวนโมกขพลารามเมื่อเดือนเมษายน พ ศ ๒๕๑๐ โดยทานอาจารยมีเปาประสงคสำคัญที่เปนแนวทางการจัด
อบรม คือ “เราจะสรางความรูสึกในจิตใจ เชนเดียวกันกับที่เคยมีในครั้งพุทธกาล” การอบรมพระธรรมทูตในครั้งนั้น จึงเปนการอบรมที่พระธรรมทูตตองอยูคลุกคลี
กับธรรมชาติทงั้ กลางวันและกลางคืน ทานอาจารยใหคำอธิบายวา เพราะธรรมชาติเปนตนกำเนิดของสิ่งที่เรียกวา “ธรรม” แลวธรรมชาติยังชวนหรือบังคับความรู
สึกของมนุษยไปในทางความสะอาด สวาง สงบ

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

ทานที่สนใจในเรื่องนี้จะหาอานรายละเอียดไดจากหนังสือ “อบรมพระธรรมทูต” ที่อตัมมโยจัดพิมพในโอกาสครบรอบ ๖๐ ป สวนโมกข เมือ่ พ ศ

๒๕๓๕

การดำเนินงานในสวนโมกขพลารามใหมีวิถีปฏิบตั ิตามปณิธาน ๓ ประการ ที่ทานอาจารยไดประกาศแลวนั้น เปนงานที่ไดรกั ษาเปาประสงคของทาน
ที่ตอ งการนำพุทธบริษัทกลับไปสู “ศาสนาอยางเกา” ในสมัยพุทธกาลไดอยางเขมขน ชัดเจน แนวแนและมั่นคงยิ่งขึ้นในความรูสกึ และความศรัทธาของพุทธบริษัทที่
เคยตกอยูในความลังเลสงสัยในวิถที างของ “ความเปนพุทธ”

:
ปณิธานขอที่ ๒: การทำความเขาใจระหวางศาสนา
ปณิธานขอที่ ๓: การดึงใจออกจากการเปนทาสของวัตถนิยม
ปณิธาน ๓ ประการโยงกันเปนสาย ขั้วสำคัญ คือ ปณิธานขอที่ ๑: การเขาถึงหัวใจของศาสนาของตน ถาเขาถึงแกนของศาสนาไดจริงแลว ยอมเปน
ปณิธานขอที่ ๑ การเขาถึงหัวใจของศาสนาของตน

ปจจัยใหบังเกิดความสัมฤทธิ์ผลตอปณิธานขอที่ ๒ และขอที่ ๓ ไดอยางอัตโนมัติ เพราะไมมี “ตัวตน” ที่จะเขาไปทุมเถียงขัดแยงกับเพื่อนตางศาสนา จะมีกแ็ ต
ความรวมมือกันทำงานเพื่อชวยเหลือมนุษยชาติ ในทำนองเดียวกัน ก็จะไมมี “ตัวตน” ไปตกอยูใตอำนาจของวัตถุนยิ ม
ปณิธาน ๓ ประการเปนมรดกชิ้นสำคัญที่ทานอาจารยพทุ ธทาสตั้งใจอยางที่สดุ ทีต่ อ งฝากไวกบั พุทธบริษัทและเพื่อนมนุษยทกุ คน เพื่อสืบสานตอใหมี
ความเปนไปไดอยางยัง่ ยืน เปน ปณิธานที่ตอ งประพฤติป ฏิบัติไปพรอมกัน ทั้งสามประการอยางสม่ำเสมอและจริงใจเพื่อผดุงไวเพื่อความถูกตอง ความบริสุทธิ์
สะอาดของพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะเพื่อความสวางรุงเรืองในธรรมและความสุขสงบเย็นของพุทธบริษทั นั้นเอง
หากมองโลกโดยรอบของสังคม ณ ปจจุบันนี้กพ็ อมองเห็นกันไดชดั เจนอยางจะแจงวา อันตรายรายแรงที่กำลังคุกคามมนุษยในสังคมใหออ นเปลี้ยทัง้
เรี่ยวแรงและสติปญญา คือการถูกครอบงำดวยอำนาจเสนหข องวัตถุนยิ ม ทีด่ งึ ใจผูคนสวนใหญทุกวัยและทุกระดับใหตกเปนทาสอยางหนามืดตามัว จนแมกระทัง่
ชีวติ จะถูกเผาไหมเกรียมสักเพียงใด ก็ยงั คงหลงใหลติดอยูในเสนหข องมันอยางถอนใจไมข้นึ นี้จึงเปนปญหาเฉพาะหนาที่รา ยแรงอยางใหญหลวง เปนสิ่งที่เราจะ
ตองรวมมือรวมใจกันอยางแข็งขันเพื่อสืบสานปณิธานขอนี้ของทานอาจารยอยางเรงดวนที่สดุ
จะขอเวนไมกลาวถึงรายละเอียดที่ยั่วยุใหมนุษยติดเสนหข องวัตถุนิยม เพราะเปนสิ่งที่ทราบดีกนั อยูแลว แตอยากจะขอรองใหชว ยกัน พิจารณาถึง
สาเหตุท่กี ระทำใหคนสวนใหญตอ งพายแพตอความยั่วยวนของวัตถุนิยม ถาหากกำจัดสาเหตุน้ไี ดยอมหลุดรอดจากความเปนทาสของมันไดอยางแนนอน
คำตอบที่ส้นั ที่สุดคือ เพราะขาดการศึกษาเรียนรูเกีย่ วกับโทษทุกขของอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น จึงปลอยใจใหยึดมั่นในวัตถุนิยมอยางประมาทขาด
สติ เพราะเคยศึกษาแตเรื่องของ “วิชา” แตไมเคยศึกษาเรียนรูในเรื่องของ “วิชชา” เลย
ดังนั้น เมื่อขาดความรู ก็ตอ งจัดการใหความรูเรื่องนี้อยางเปนระบบ อยางตอเนือ่ งและอยางจริงจัง ตองรวมมือรวมใจกันทั้งฝายพุทธจักรและอาณา
จักรอยางประสานกลมกลืนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ฝายอาณาจักรนั้นมีหนาที่ตอ งรับผิดชอบการจัดการศึกษาใหแกพลเมืองในประเทศทั้งผูเยาวและผูใหญอยูแ ลว บัดนี้จึงถึงเวลาแลวที่ผูบริหารจัดการ
ศึกษาตองพิจารณาไตรตรองกันใหรอบคอบถี่ถวนวา เปาหมายที่กำหนดไววา จะตองปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบรูณ ถาจะใหเรียนรูแตเรื่อง

“วิชา” อยางเดียว ก็คงจะไดแตเพียงความเปนมนุษยครึ่งเดียว ไมสามารถจะเปนมนุษยที่สมบรูณไ ด จึงถึงเวลาแลวที่จะตองใหมีการศึกษาเรียนรูในเรื่องของ “วิชชา”
ที่เปนแสงสวางของปญญาภายใน เมื่อไดผสมผสานกับ “วิชา” ทางโลกที่มีอยูแลว ความที่เปนเพียงครึ่งคนก็จะเต็มคนเปนมนุษยทสี่ มบรูณตรงตามเปาหมายของ
การปฏิรูปการศึกษา
การจะประนามวา ถานำเอาเรื่องของ “วิชชา” มาอยูใ นหลักสูตรการศึกษาแลว เปนการถอยหลังเขาคลองและคร่ำครึนั้น เห็นวาตองหยุดความคิดและ
การประนามที่เปนมิจฉาทิฐินั้นเสียเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้น จะไมทันแกกาล แม ณ วันนี้กเ็ กือบจะสายไปเสียแลว ก็เพราะการปดหูปดตาหันหลังใหเรือ่ งของ “วิชชา” มิใชหรือ
คนสวนใหญจึงตกเหวของวัตถุนิยม หลงใหลไดปลื้มอยูในกาม เอร็ดอรอยอยูในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส จนความเห็นแกตัวแกกลารุนแรง สามารถเบียดเบียนทำ
รายเพื่อนมนุษยดวยกันอยางปราศจากยางอาย
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ความเจริญทางวัตถุมิใช “อารยะ” ที่แทจริง จิตเจริญ นั่นสิ จึงจะเปนสัญลักษณของอารยชนที่พงึ ปรารถนา
การหันหลังใหธรรมชาติ ความอกตัญูตอธรรมชาติในทุกรูปแบบ แตกลับเหอเหิมยกยองเชิดชูความเจริญทางวัตถุนยิ มอยางโงเขลาเบาปญญาดวย
จิตมิจฉาทิฐิ เปนอุปสรรคยิ่งใหญที่ขวางกั้นการสรางสรรคหลอหลอม “จิตเจริญ” มิใหบังเกิดขึ้น
จิตที่ไมเจริญก็คอื “จิตเถื่อน” นั้นเอง จิตเถื่อนยอมนำมาซึ่งการกระทำที่ปาเถื่อน ดังนั้น ความเจริญทางวัตถุแตอยางเดียว การศึกษาแตเพียงเรื่องของ
“วิชา” ฝายเดียว ยอมไมสามารถสรางสรรคสงั คมที่รมเย็นเปนสุขอยางแทจริงใหแกคนในชาติในแผนดินได
ดังนั้น สิ่งแรกที่พึงกระทำในการสานตอปณิธานของทานพุทธทาสอยา งตรงตามพระพุท ธประสงค คือ การจัด ทิศทางของวิถ ีชีวิตใหเปน เกลอกับ
ธรรมชาติอยางกลมกลืน อันเปนการลงทุนที่ไมตอ งใชทนุ แตกลับไดกำไรอยางมหาศาล เพราะเปนการสงเสริมใหสามารถเขาถึงเรื่องของ “วิชชา” ไดอยางซาบซึ้ง
เบิกบาน และเปนสุขในขณะที่ศกึ ษาเรียนรูอยูนั้นเอง
การทีจ่ ะวัดรายละเอียดของ “วิชชา” ลงในหลักสูตรนั้น มีแหลงขอมูลที่จะหาไดไมยาก โดยเฉพาะจากหนังสือชุด “ธรรมโฆษณ” และเรื่องอื่นๆ ของ
ทานอาจารยพทุ ธทาส เปนตน แตสิ่งที่อาจจะเปนปญหาก็คอื วิทยากรหรือครูที่มคี วามรูความเขาใจในเรื่อง “วิชชา” อยางใกลเคียงเนื้อแทของเนือ้ หาสาระของเรื่องนี้
ที่สามารถสอนและอบรมศิษยไดอยางถูกตอง ชัดเจน มีชวี ิตชีวา จนผูเ รียนไดสัมผัสกับ “วิชชา” ดวยใจของตนเองวา แทจริงแลว เรื่องของ “วิชชา” ก็เปนเรื่องชีวติ
ของเรานี้เอง
ผูใดเขาถึง “วิชชา” ผูน้นั ก็เขาถึงหัวใจของศาสนาของตน
ในฝายพุทธจักรนั้น วัด ยังเปนจุดรวมของความเคารพนับถือ และเชื่อฟงของบรรดาพุทธศาสนิกชน ถาหากครูบาอาจารยจะนำเรื่องของ “วิชชา” มาพูด
ใหฟง ทีละเล็กทีละนอยอยางสม่ำเสมอ เชื่อวาคำสอนอบรมของทานยอมซึมซาบเขาใจผูฟงที่มหี ลายฐานะ หลายระดับไดโดยไมยากเลย เพราะเขาเหลานั้นมีความ
เคารพศรัทธาเปนพื้นฐานอยูแลวเมื่อรูจกั ใครคราญตามระหวาวทีฟ่ ง ก็ยอมจะคอยแจมแจงลึกซึ้งขึ้นทีละนอยๆ ความเขาใจในเรื่องของ “วิชชา” จะชวยปรับทิฏฐิท่ี
ออกนอกลูน อกทางเขาสูความเปนสัมมาทิฏฐิไดมากขึ้นๆ จนที่สุดก็จะเปนพุทธศาสนิกชนที่เขาถึงพระรัตนตรัยไดอยางชุมชื่นและเบิกบาน
ประโยชนที่จะไดรบั จากธรรมเทศนาที่เนนในเรื่อง “วิชชา” นี้มหาศาลนัก เปนประโยชนตอเนื่องไปถึงลูกหลานที่บา น ไปถึงครูที่โรงเรียน ถึงญาติพ่นี อ ง
และเพื่อนบาน จนที่สุด วันหนึ่งผูคนในชุมชนนัน้ จะรุงเรืองดวยปญญาภายในที่สอ งทางใหดำเนินชีวติ อยูในหนทางของความถูกตอง ความดีงาม เกิดประโยชนสุข
และความสงบรมเย็นแกท้งั ตนเอง ลูกหลาน เพื่อนบาน และสมาชิกในชุมชนโดยถวนหนากัน

?

ชุมชนเชนนี้เปนชุมชนที่แข็งแรง ยอมเปนกำลังที่แข็งแรงของสังคมและประเทศชาติบา นเมืองไทย เปนชุมชนที่เราทั้งหลายปรารถนา มิใชหรือ
นอกจากฝายพุทธจักรและอาณาจักรที่มีหนาที่รบั ผิดชอบการศึกษาในเรื่องของ “วิชชา” โดยตรงแลว หากมีกลุมบุคคลหรือองคกรใดที่บงั เกิดความรู
สึกสำนึกวาเปนหนาทีที่จะตองรวมมือรวมใจกัน เพื่อชวยกันเข็นเรือที่กำลังจมโคลนใหแลนออกสูมหาสมุทรใหจงได เพือ่ ความอยูรอดและความรมเย็นเปนสุขของ
เราทั้งหลายรวมกัน ดังตัวอยางที่มลู นิธเิ ด็กและเสมสิกขาลัย ไดรวมกันจัดทำโครงการที่มชี ื่อวา โครงการเสริมสรางผูนำชาวพุทธรุนใหมสำหรับสังคมไทยในอนาคต
นี้เปนสิ่งที่ควรแกการยกยอง สรรเสริญ และอนุโมทนาเปนอยางยิ่ง
เชื่อวา คงจะยังมีโครงการอื่นอีกหลายโครงการที่กำลังดำเนินงาน ที่ชวยกันพายชวยกันจ้ำ เพื่อพาเรือใหถึงฝงแหงความรอดปลอดภัยดวยความสวัสดี
ขอทุกทานผูเสียสละจงไดรบั ความระลึกรูในพระคุณดวยความซาบซึ้งใจ
การสืบสานปณิธานทานอาจารยพุทธทาสโดยองครวมแตไดกลาวโดยยอนี้ อาจสรุปไดวา มนุษยควรชวนกันศึกษาเรื่องของชีวิต จนไดคำตอบของคำ
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ถามที่ถามตนเองวา “เกิดมาทำไม แลวคำตอบนี้จะเปนสิง่ กระตุนเรงเราใหขวนขวายศึกษาเรียนรูใหเขาใจถึงหัวใจของของศาสนาของตนเพื่อความมีชวี ติ ที่อสิ ระ
สงบเย็นและเปนประโยชนท้งั แกตนเอง และเพื่อนมนุษยไดอยางสมศักดิ์ศรีทไี่ ดเกิดมาเปนมนุษย
ทานอาจารยพุทธทาสไดอุตสาหะพากเพียรอยางสุดกำลังของทานเพื่อนำ “หัวใจ” ของพระพุทธศาสนากลับคืนมาสูพุทธบริษทั เพื่อเปนแสงสวางนำ
มนุษยสูทางดำเนินอันประเสริฐของชีวิต จนไมสามารถมองเห็นความตางกันของเพื่อนมนุษยในโลก
การสืบสานปณิธานพุทธทาสที่สำคัญที่สุด คือ การสืบสาน “ความเปนพุทธทาส” ของทานใหยืนยงถาวรอยูในดวงจิต ตลอดกาล

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

วิวาทะระหวาง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช กับทานพุทธทาสภิกขุ: ความหมายทางการเมือง
สายชล สัตยานุรกั ษ
ในกลางทศวรรษ ๒๕๐๐ นั้น สังคมไทยรับรูวา ปราชญท่มี คี วามรอบรูเกี่ยวกับพุทธศาสนามากที่สุด
มีอยูสองทาน คือทานพุทธทาสภิกขุ กับ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เมื่อปราชญสองทานนี้แสดงทัศนะทางพุทธ
ศาสนาแตกตางกัน จึงกลายเปน “วิวาทะ” สำคัญ ที่นำไปสูการถกเถียงสืบตอมาอีกนาน วา ทัศ นะใด “ถูก”
และทัศนะใด “ผิด” และตราบจนกระทั่งถึงปจจุบนั ก็ยงั ไมมี “คำตอบสุดทาย” ที่ทกุ ฝายเห็นพองตองกัน เนือ่ ง
จากเปนเรื่องของ “ทัศนะ” ไมใช “ขอเท็จจริง” ดังนั้น การทำความเขาใจในเชิงการเมืองวัฒนธรรม วามีความ
หมายอะไรอยูเบื้องหลัง “วิวาทะ” ระหวางปราชญทั้งสอง จึงนาจะมีประโยชนอยูไ มนอย
เปนที่ทราบกันดีวา “วิวาทะ” ระหวาง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช กับทานพุทธทาสภิกขุ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖
เปน “วิวาทะ” ระหวางความคิดกระแสหลักกับความคิดทวนกระแส แตอะไรคือความคิดกระแสหลักที่ฝา ย ม.ร.
ว.คึกฤทธิ์เปนตัวแทน และอะไรคือความคิดทวนกระแสที่ทา นพุทธทาสภิกขุเสนอ ยังเปนเรื่องที่นาจะทำความ
เขาใจใหชัดเจน เพื่อจะมองเห็นมรรควิธที ี่จะสืบทอดปณิธานของทานพุทธทาสภิกขุอยางมีพลัง
ในที่นี้ ใครขอหยิบยกความคิดกระแสหลักและความคิดทวนกระแสขึ้นมาวิเคราะหเพียงสองเรื่อง
โดยที่ความคิดทั้งสองเรื่องนี้สะทอนทั้งปญหาหลักของสังคมการเมืองไทย และทางเลือกสำหรับการหลุดพน
จากปญหาดังกลาวดวย
เรื่องแรก คือ เรื่องการเมืองการปกครอง
ในทศวรรษ ๒๕๐๐ คือในยุคของจอมพลสฤษดิ์และจอมพลถนอม (และตราบจนกระทั่งปจจุบัน)
การปกครองแบบรวมศูนยอำนาจเปนลักษณะเดนของสังคมการเมืองไทย การปกครองแบบนี้ ดำรงอยูไดดวย
ความชอบธรรมที่มาจากอุดมการณทางการเมืองที่เรียกวา “ประชาธิปไตยแบบไทย” และ “การปกครองแบบ
ไทย” อุดมการณนี้ไดรับการถายทอดปลูกฝงจนครอบงำสังคมไทยตลอดมา แมวา คนไทยในปจจุบนั จะมิไดใช
ชื่อขางตนในการเรียกระบอบการเมืองการปกครองของตนอีกแลวก็ตาม
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ตามอุดมการณ “ประชาธิปไตยแบบไทย” หรือ “การปกครองแบบไทย” นั้น ”ผูนำ” หรือฝายบริหารพึง
มีอำนาจสูงสุดเด็ดขาด ดวยเหตุผลวาคนไทยสวนใหญยังขาดการศึกษาและไมพรอมที่จะปกครองตนเอง
จะเห็นไดวา จนถึงปจจุบัน คนไทยสวนใหญกย็ งั คงใหความสำคัญอยางสูงแก “ผูนำ” ทั้งในการแก
ปญหาและการพัฒนาประเทศ แตไมคอยเห็นความสำคัญของการทำใหภ าคสังคมเขมแข็ง ในขณะที่สภาผู
แทนราษฎรในทัศนะของคนไทย ก็เปนองคกรที่ “สรางปญหา” มากกวาจะชวยแกปญหาหรือสรางความเจริญ
กาวหนาใหแกบา นเมือง ความไมไววางใจของคนไทยที่มีตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีมาก จนกระทัง่ รัฐธรรม
นูญฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๐ พยายามสรางขอกำหนดตางๆ เพื่อกีดกันและควบคุม “เสรีภาพ” และ “อำนาจ” ของผู
แทนราษฎร ในขณะที่ให “อำนาจ” และความมั่นคงอยางสูงแกฝา ยบริหาร
คนไทยโจมตีผูแทนราษฎรอยูเสมอ โดยไมตระหนักวา การเรียกรองและการตอรองของผูแทนราษฎร
(จะเปนไปเพื่อบรรลุประโยชนสวนตัวหรือสวนรวมก็ตามที) เปนปจจัยสำคัญในการควบคุมฝายบริหาร เมือ่ ผู
แทนราษฎรทำผิดพลาด คนไทยจะมุงโจมตีทตี่ วั ผูแทนราษฎร โดยไมมีความสำนึกเทาที่ควร วาการมีผูแทน
ราษฎรที่เลวรายนั้น เปนผลมาจากความเลวรายของภาคสังคมเองเปนสำคัญ แมแตในปจจุบนั เมื่อความลม
เหลวของระบอบรัฐสภาไดรับการอธิบายวาเปนผลมาจากการที่ชาวชนบทเปนฝายเลือกผูแทนราษฎร และคน
ชั้นกลางในเมืองเปนฝายโคนลมรัฐบาลที่มีผแู ทนราษฎรเสียงขางมากหนุนหลัง แตก็ยังไมมอี งคกรใดที่สามารถ
ผูเขียนวิเคราะหจากหนังสือที่รวบรวมโดย อรุณ เวชสุวรรณ วิวาทะระหวาง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช กับทานพุทธทาสภิกขุ. พิมพครั้งที่ ๒
กรุงเทพฯ: แพรพิทยา, ๒๕๒๗.

เสนอนโยบายที่เปนรูปธรรม ในการทำใหชาวชนบทไดรับความเปนธรรมในการเขาถึงทรัพยากรโดยไมตอ งพึ่ง
ระบบอุปถัมภ จะมีกแ็ ตนโยบายประชานิยมของรัฐบาลที่ทำให “ผูนำ” กลายเปนวีรบุรุษในสายตาของชาวบาน
ทั่วไป
ปญญาชนกระแสหลักที่สนับสนุนสงเสริมความคิดเกี่ยวกับการปกครอง “แบบไทย” มักจะพยายาม
ผูกขาดอำนาจในการนิยามความหมาย เพื่อใหคนในชาติยอมรับอุดมการณทางการเมืองที่จรรโลงการปกครอง
แบบรวมศูนยอำนาจ เชน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งไมเพียงแตจะนิยามความหมายของ “การปกครองแบบ
ไทย” เพื่อจรรโลงระบอบการเมืองแบบรวมศูนยอำนาจในยุคจอมพลสฤษดิ์และจอมพลถนอมเทานั้น หากยัง
ตองการสถาปนา “Dogma” ของพระพุทธศาสนา (ดังจะกลาวเพิ่มเติมขางหนา) เพราะ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ตองการ
ใหสงั คมไทยสืบทอดพุทธศาสนาแบบโลกียธรรม ที่ไดรับการเนนมาตั้งแตสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย (รัชกาลที่
๕-๗) เพราะพระพุทธศาสนาแบบโลกียธรรมนี้ ทำใหคนไทยยอมรับ “ระเบียบ” ของสังคม โดยเฉพาะความ
สัมพันธแบบ “รูท่ตี ำ่ ทีส่ งู ” ซึ่งทำให “ระบอบการปกครองแบบไทย” (ที่ผนู ำมีอำนาจเด็ดขาดสูงสุด) ดำรงอยูไ ด
อยางมีเสถียรภาพ
เห็นไดชดั เจนวา ม.ร.ว.คึกฤทธิ์พยายามรักษา “จิตใจแบบไทย” ที่มาจากการยึดมั่นใน “ความเปนไทย”
ดานตางๆ เชน ความจงรักภักดีอยางสูงสุดตอพระมหากษัตริย, การนับถือพุทธศาสนาแบบโลกียธรรม, การใช
ภาษาไทยอยางถูกตอง, ความซาบซึ้งในศิลปะไทยอันวิจติ รอลังการ แตเต็มไปดวยความประณีตออนชอย และ
การประพฤติปฏิบตั ติ นอยางถูกตองตามแบบแผนของมารยาทไทย ฯลฯ “ความเปนไทย” ทั้งหลายเหลานี้ ทำให
เกิดระเบียบและความสงบสุขในสังคม เพราะคนตางชั้นกันมีความสัมพันธกันอยาง “รูที่ต่ำที่สูง” ภายใตกรอบ
ศีล ธรรมของพระพุท ธศาสนา และยัง ทำให “การปกครองแบบไทย” เปน การปกครองที่ด ี เนื่อ งจากผูน ำมี
คุณธรรม ทำการปกครองดวยความเมตตาเอื้ออาทรเสมือนบิดาปกครองบุตร จนสงผลใหเกิดสภาวะ “เมือง
ไทยนี้ดี” คือ เต็มไปดวยระเบียบ ความสงบสุข ความมั่นคง และความเจริญกาวหนา และประชาชนก็อยูเย็น
เปนสุข
“ความเปนไทย” ที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์นยิ าม ชวยสรางความชอบธรรมแกระบอบการเมืองแบบรวมศูนย
อำนาจ ซึ่งเชื่อกันวาเปนระบอบการเมืองที่มีสมรรถภาพในการพัฒนาและสรางความมั่นคงแกชาติไทย รวมทั้ง
ทำใหชาติไทยรอดพนจากการครอบงำของลัทธิคอมมิวนิสต “ความเปนไทย” นี้มพี ทุ ธศาสนาเปนหัวใจสำคัญ
อยางหนึ่งนอกเหนือจากพระมหากษัตริย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ไดใชพทุ ธศาสนาในการสรางคำอธิบายถึงคุณคาหลาย
อยางใน “ความเปนไทย” เชน พุทธศาสนาเปนแหลงที่มาของทศพิธราชธรรม ซึ่งทำใหพระมหากษัตริยทรงเปน
พลังทางศีลธรรมของสังคมและทรงเปนที่พ่งึ สุดทายของประชาชน ทรงดูแลใหรัฐบาลปกครองประเทศในวิถี
ทางที่ถกู ตองเพื่อใหประชาชนอยูเย็นเปนสุข ขณะเดียวกันธรรมะของพุทธศาสนาก็ทำให “ผูนำแบบไทย” มี
ความเมตตาเอื้ออาทร สามารถเสียสละประโยชนสว นตัวเพือ่ บานเมือง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์พยายามแสดงใหเห็นดวย
วาพุทธศาสนาเปนแหลงที่มาของ “ความเปนไทย” อันสูงสงดีงามในดานอื่นๆ อีกหลายดาน เชน ศิลปะไทย
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ภาษาและวรรณคดีไทย มารยาทไทย ฯลฯ แมแตเสรีภาพแบบไทยก็ดีกวาเสรี
ภาพตามลัทธิเสรีนิยม เพราะเปนเสรีภาพทางใจที่มาจากการบรรลุธรรมของพุทธศาสนา นอกจากนี้ธรรมของ
พุทธศาสนายังทำใหคนไทยไมมีความทุกขมากจนเกินไป และหากผูใดมีความทุกขจนทนไมได พุทธศาสนาก็
ใหทางออกไวแลว (โดยไมจำเปนตองหันไปหาลัทธิคอมมิวนิสต) นั่นคือการบวช
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เนนดวยวา แมวาความสัมพันธทางสังคมแบบไทย จะมีการแบงชั้นอยางละเอียดซับซอน
และคนไทยตองสัมพันธกนั โดย “รูท่ตี ่ำที่สงู ” ซึ่งเปนความสัมพันธที่ไมเสมอภาค แตพทุ ธศาสนาก็ชวยใหไมเกิด
การกดขี่ขูดรีด เพราะ “ผูใหญ” ใหความเมตตากรุณาตอ “ผูนอ ย” ในขณะที่ “ผูนอย” ก็ซื่อสัตยและกตัญู
กตเวทีตอ “ผูใหญ” ทำใหสังคมไทยมีระเบียบและความสงบสุข นอกจากนี้ความเชื่อในกฎแหงกรรมของพุทธ
ศาสนา คือ “ทำดีไดดี ทำชั่วไดชั่ว” ยังสงผลใหสงั คมไทยไมเกิดการแบงชั้นอยางตายตัว แตเปดโอกาสใหมกี าร
เลื่อนชั้นได และบุคคลที่อยูใน “ที่สงู ” หากทำชั่วก็จะถูกลดชั้นลงมา
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เมื่อพิจารณาบทบาทของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ในการสราง (construct) “ความเปนไทย” ดังกลาวขางตน ก็
จะชวยใหเขาใจไดงายวา เพราะเหตุใด ม.ร.ว.คึกฤทธิ์จึงเนนแตโลกียธรรม นั่นก็คอื เฉพาะโลกียธรรมก็เพียงพอ
แลวสำหรับการทำใหความหมายของ “ความเปนไทย” ชวยตอบสนองวัตถุประสงคทางการเมืองของ ม.ร.ว.คึก
ฤทธิ์ การเนนโลกุตรธรรมเสียอีก ที่จะทำให “ชาติไทย” และ “ความเปนไทย” กลายเปน “มายา” คือปราศจาก
แกนสารอันพึงยึดถือ และ “ความรักชาติ” ก็จะกลายเปนมิจฉาทิฐิที่เกิดแตอวิชชาไป ในขณะที่ “การพัฒนา”
เพื่อสรางความเจริญรุงเรืองทางวัตถุแกชาติก็จะปราศจากความหมาย เพราะหลักไตรลักษณของโลกุตรธรรม
ทำใหทกุ สิ่งไมมีตวั ตนที่เที่ยงแท จึงไมควรยึดมั่นถือมั่นในสิง่ ใดทั้งสิ้น
ในเรื่องการเมืองการปกครองนี้ ทานพุทธทาสเสนอทัศนะทีต่ รงกันขามกับความคิดกระแสหลัก
ทานพุทธทาสใหความสำคัญอยางสูงแกเสรีภาพ รวมทั้งเสรีภาพทางปญญา หรือเสรีภาพในการ “ตี
ความ” (อันมีผลอยางลึกซึ้งตอความสัมพันธเชิงอำนาจ) เห็นไดชัดในทัศนะเกี่ยวกับ Dogma ทางศาสนา ทาน
“วิพากษ” วา
ขอที่อาจารยคึกฤทธิ์เสนอวา ในพุทธศาสนานี้ ควรจะมีด็อกมา (Dogma) กันขึ้น
เสียที
เรื่อ ง Dogma นี้ อาตมารูสกึ วา มีค วามเห็น ตรงกัน ขา มโดยประการทั้ง ปวงกับ
อาจารยคกึ ฤทธิ์ฯ...
...ในพุท ธศาสนา ซึ่ง เปน ศาสนาอิง ปญ ญานั้น สิ่ง ซึ่ง เรีย กวา Dogma หรือ
Dogmatic System นี้มไี มได ...
สิ่งที่เรียกวา ด็อกมา (Dogma) นั้น ก็คือ มติที่องคการที่ทรงอำนาจของศาสนา
นั้นบัญญัตขิ ึ้น ใหถือกันอยางที่ไมใหวิพากษวิจารณแตประการใด ใหเชื่อ ใหยอมรับ
ดวยอำนาจหรือ Authority ของศาสนานั้น เขาเรียกวา Settle opinion แปลวา มติ
ตายตัว และก็ตั้งไวอยางที่เรียกวาผูกขาด
ขอใหนึกถึงคำวา Dogma หรือ Dogmatic ในภาษาพูดธรรมดา คือการพูดอยาง
ปดปากคนอื่น...มีอำนาจพูดไดขางเดียว คนอื่นพูดไมได...
พระพุทธเจาตรัสวา ทานจงเปนอิสระในการที่จะคิด จะนึก จะพิจารณา จะเขาใจ
ในขอปฏิบตั นิ ้นั ๆ และมีหลักในการที่จะพึ่งตัวเองเสมอ...ปลอยใหเปนอิสระที่จะคิดจะ
วินิจฉัย (หนา ๑๔๕-เนนโดยผูเขียน)
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กลาวไดวา การปฏิเสธ Dogma ก็คือการปฏิเสธอำนาจเผด็จการนั่นเอง ที่สำคัญก็คอื ทานพุทธทาส
ภิกขุปฏิเสธอำนาจเผด็จการทางความรูสึกนึกคิด ซึ่งเปนอำนาจเผด็จการที่ซึมลึกที่สุด และมีผลอยางลึกซึ้งที่
สุดตอพฤติกรรมทางสังคมของผูคน
ในเรื่องสภาผูแทนราษฎร ม.ร.ว.คึกฤทธิ์โจมตีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูเ สมอ โดยเฉพาะในแงที่
ขาดความรูค วามสามารถและแสวงหาผลประโยชนสวนตัว ในการสนทนาธรรมกับทานพุทธทาสภิกขุ ม.ร.ว.คึก
ฤทธิ์ไดต้งั ขอปุจฉาวา “จะใหสภาของเราเปนหลักฐานของแผนดินโดยเรียบรอย ตอไปวันขางหนาก็ควรจะมีวธิ ี
การอยางไรตอไป ที่จะใหคนทั่วไปไดเลือกสัตบุรุษเขามานั่งในสภา” (หนา ๑๑) ทานพุทธทาสภิกขุไดวิสัชนา
โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน สายชล สัตยานุรักษ, การเมืองและการสราง “ความเปนไทย” โดย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (อยูในระหวาง
ดำเนินการจัดพิมพโดยสำนักพิมพมติชน)

โดยใหความสำคัญแกภาคสังคมเปนอยางมาก คือเนนฝาย “ผูมีสทิ ธิเลือก” มากกวาฝายผูเสนอตัวใหเลือก ดัง
ความวา
“...ปญหาขอนี้เปนปญหาของประเทศชาติทเี ดียว...คือเรื่องสำคัญอยูท่ผี ูเลือก ถา
ผูเ ลือกไมเปนธรรมเสียเอง ตัวผูมีสทิ ธิเลือกนั้นไมประกอบดวยธรรมเสียเอง ก็ยอมเหลือ
วิสยั สุดวิสยั ที่จะไปเลือกผูท ี่ประกอบไปดวยธรรมมาเปนที่ประชุม หรือเปนสภาได” (หนา
๑๑-เนนโดยผูเขียน)
ทานพุทธทาสภิกขุเนนดวยวา
“ถา สว นมากของคนไทยเราประกอบดว ยธรรม กฎหมายก็ยอ มจะประกอบไป
ดวยธรรม...เพราะฉะนั้นเราไมตอ งกลัว หรือไมตอ งสงสัยวา จะไมมีกฎหมายที่เปดโอกาส
ใหผ ูท ี่ม ีธ รรมเขา มานั่งในสภา เพราะฉะนั้น เราชว ยกัน เปน ผูป ระกอบไปดว ยธรรมไป
ตั้งแตตน ตั้งแตประชาชนพลเมือง” (หนา ๑๓-เนนโดยผูเขียน)
ระบอบการปกครองที่ดตี ามทัศนะของทานพุทธทาส จึงเกิดขึ้นและดำรงอยูไดดวยการที่ “ประชาชน
พลเมือ ง” ประกอบไปดว ยธรรม มิใ ชระบอบการปกครองที่ใ หค วามสำคัญ แตเ ฉพาะ “ผูนำ” เพราะเชื่อ วา
ประชาชนตกอยูในวัฏจักร “โง-จน-เจ็บ” ดังที่เปนอยูในความคิดกระแสหลัก ประชาธิปไตยในทัศนะของทาน
พุทธทาสภิกขุ นับเปนประชาธิป ไตยที่ม ีป ระชาชนเปนหัว ใจ มิใ ชเ ปน เพีย งผูถ กู ปกครองที่เฝา รอคอยความ
เมตตากรุณาจากผูนำ
เรื่องที่สอง คือเรื่องวัฒนธรรมบริโภคนิยม
ในขณะที่เนนการธำรงรักษา “ความเปนไทยทางจิตใจ” ความคิดกระแสหลักในสังคมไทยใหความ
สำคัญแก “การพัฒนาทางวัตถุแบบตะวันตก” อยางเต็มที่ การเนนพุทธศาสนาแบบโลกียธรรมและการปฏิเสธ
โลกุต รธรรมของปญ ญาชนกระแสหลัก (ซึ่ง ม .ร .ว .คึก ฤทธิ์เ ปน หนึ่ง ในบรรดาคนเหลา นั้น ) นับ เปน ความ
พยายามที่จะทำใหคนไทยทำงานตามคำขวัญ “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” อันเปนการสงเสริมใหคน
ไทยมองเห็นการบริโภค (หรือการใชเงินซือ้ ความสุข) เปนอุดมคติของชีวิต มิใชการทำงานดวย “จิตวาง" เพื่อให
การทำงานหมายถึงการปฏิบตั ิธรรม ที่มีความหลุดพนจากความทุกขเปนเปาหมาย
หัวขอธรรมที่อภิปรายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๐๖ คือ “ธรรมในฐานะเครื่องมือสรางคน สรางชาติ
และสรางโลก” ประเด็นที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ยกขึ้นมาปุจฉา คือความหมายของ “การพัฒนา” อันเปนการ “สรางคน
สรางชาติ และสรางโลก” ในแนวทางที่ถอื วา “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ความหมายของ “การพัฒนา”
เชนนี้ จึงทำใหพ ุท ธบริษ ัท “อยูๆ ไปก็บงั เกิดความทอ ใจ คือ เห็น วา จะทำอะไรไปก็ไ มม ีป ระโยชน...อยูไ ปก็
เหนื่อยหนายใจ” (หนา ๓๒)
ทา นพุท ธทาสภิก ขุไ ดปฏิเ สธความคิด กระแสหลัก ที่ก ลา วมาขา งตน อยา งถึงรากถึง โคน ดว ยการ
วิพากษความหมายของ “การพัฒนา” ในกระแสหลัก พรอมกับเสนอคำนิยามใหมดวย
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“พุทธศาสนาก็มคี วามมุงหมายที่จะพัฒนา แตระมัดระวังอยางยิ่งที่จะใหเปนการ
พัฒนาจริงๆ ภาษาบาลีคำนี้สบั สน พัฒนาแทคอื เจริญจริงๆ นั้น ทานใชคำวา “ภวํ” เชน สุ
วิชาโน ภวํ โหติ - ผูรูดเี ปนผูเ จริญ สวนคำวา ”วฑฺฒนา” ที่มาเปนภาษาไทยวา “วัฒนา” ที่
เราใชก ัน อยูน ี้ กลับ เปน ความเจริญ ที่ไ มพ ึง ปรารถนา คือ หมายถึง รกรุง รัง เชน น สิย า
โลกวฑฺฒโน- อยาทำโลกใหเจริญ นี่หมายความวาอยาเปนคนรกโลก...ฉะนั้น ตองระมัด

ระวังใหดวี า จะตองพัฒนาชนิดที่ใหเปน “ภวํ” นี่คอื ความเจริญ ไมใชพัฒนาอยางรกรุงรัง
มากๆ ขึน้ เหมือนหญารกเขาก็เรียกวาเจริญเหมือนกัน” (หนา ๓๕-เนนโดยผูเขียน)
เห็นไดชดั วา ทานพุทธทาสพยายามทวนกระแสการนิยามความหมายคำวา “การพัฒนา” ในความ
คิดกระแสหลัก ทานระบุอยางตรงไปตรงมาวา “ที่สำคัญ...ก็คอื วา พัฒนานี่ พุทธศาสนามิไดมงุ หมายใหพฒ
ั นา
ทางวัตถุ มุงหมายใหพัฒนาในทางจิต” (หนา ๓๕)
เมื่อ “การพัฒนา” มุงไปที่เรื่องจิต ใจ ทัศนะของทานพุทธทาสภิกขุเกี่ยวกับการทำงาน หรือการทำ
หนาที่ใดๆ ก็ตาม ยอมเนนใหพยายามกระทำดวยจิตวาง ปราศจากความยึดมั่นถือ “เราจะตองถือหลักวา ทำ
งานเพื่องาน คือเพื่อปฏิบตั ิธรรม แลวไดเงินดวย ไดบญ
ุ ดวย” (หนา ๕๓)
ทานพุทธทาสภิกขุเตือนวา “ถาเราจะพูดวา งานคือเงิน เงินคืองานนี้ เราจะตองอธิบายกันใหดี เพราะ
วาถาเผลอนิดเดียว มันเปนงานเพื่อเงิน” (หนา ๕๔) ทานเนนดวยวา ความเขาใจผิดวา “งานเพื่อเงิน” นี้เองที่ทำ
ใหเกิดลัทธิคอมมิวนิสต เพราะ “ถางานเพื่อเงินแลว จะกระเดียดไปในทางหลงเงินบูชาเงิน จะเลยเปนอุดมคติท่ี
วากรรมกรจะยื้อแยงนายทุน นายทุนก็ไมเผือ่ แผ และแลวลัทธิคอมมิวนิสตกเ็ กิดขึ้น นี่ถาวางานเพื่องานมันได
บุญดวย และเงินก็ไดดว ย แลวนายทุนก็เผื่อแผ และกรรมกรก็สันโดษ พอใจในการปฏิบัติธรรมของตัว คืองาน
และไมยื้อแยงแลว ลัทธิอยางลัทธิคอมมิวนิสตก็ไมอาจเกิดขึ้นในโลก” (หนา ๕๔)
ทานพุทธทาสภิกขุ ปฏิเสธทั้งลัทธิคอมมิวนิสตและลัทธิทุนนิยม-บริโภคนิยมที่เนนการพัฒนาทางวัตถุ
เพราะทานเห็นวาการเกิดมา “เพื่อกิน เพื่อกาม เพื่อเกียรติ” นั้นเกิดจากอวิชชา ทานเสนอทางเลือกที่เปน “วิชชา”
คือ ธรรมะของพุทธศาสนา ซึ่งเห็นวา มนุษ ยนั้น “เกิดมาเพื่อจะไดหยุด เกิด” (หนา ๓๘) ทานชี้แจงวา “พุทธ
ศาสนามิไดมงุ หมายใหพฒ
ั นาทางวัตถุ แตมงุ หมายใหพฒ
ั นาในทางจิต ...ใหพฒ
ั นาดวยความรูสึกที่ถกู ตองใน
ทางจิตใจ แลวควบคุมวัตถุได และวัตถุกต็ องไมรกรุงรังเหมือนหญารก แตกม็ ีความเปนอยูท่สี บาย ที่เหมาะสม
ที่สุดสำหรับมนุษยเรา” (หนา ๓๖) และ ทา นไดวพิ ากษวจิ ารณวิถีชีวิตแบบบริโ ภคนิยม (ที่ขยายตัว ขึ้นจาก
นโยบายการพัฒนาของรัฐ) อยูเ สมอ เปนตนวา
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“การกิน อาหาร การอยูอ าศัย ...แทนที่จ ะเคารพในความมุง หมายวา กิน เพื่อ อยู
ประพฤติธรรม กลับเปนวาหมุนสิ่งเหลานีใ้ หเปนความเอร็ดอรอย หรือเปนอุปกรณของ
กิจกรรมระหวางเพศไปหมด
ทีน้แี มท่สี ดุ จนเครือ่ งบำบัดโรค คือยารักษาโรค ก็ถกู เปลี่ยนใหเปนเครื่องสำอาง หรือ
วาเปนอุปกรณแกกจิ กรรมระหวางเพศยิ่งขึ้นทุกที” (หนา ๒๙)

จะเห็น ไดว า ทั้ง แนวคิด เกี่ย วกับ การปกครองและแนวคิด เกี่ย วกับ การพัฒ นา ในกรอบของพุท ธ
ศาสนาแบบที่ทา นพุทธทาสภิกขุเสนอในการ “วิวาทะ” กับ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ มิไดมคี วามหมายจำกัดเฉพาะในมิติ
ทางศาสนาเทานั้น แตมคี วามหมายในมิตทิ างการเมืองอยางชัดเจน ทัศนะที่ทานพุทธทาสภิกขุเสนอ จึงเปน
อันตรายตอระบอบการปกครองแบบเผด็จการ ที่ใชทั้งชาตินิยม (คือการเรียกรองใหประชาชนยึดมั่นใน “ชาติ
ไทย” และ “ความเปนไทย”) และการพัฒนา (ทางวัตถุ) มาเปนเครื่องมือในการควบคุมความรูสึกนึกคิดของผูคน
ดังนั้น จึงไมนา แปลกใจที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์จะทำการตอบโตทานพุทธทาสภิกขุอยางรุนแรงจนกลายเปน “วิวาทะ”
ทั้งๆ ที่ทา นพุทธทาสภิกขุตั้งใจจะใหการสนทนาธรรมในคราวนั้นเปน “ธรรมสากัจฉา”
ทานพุทธทาสภิกขุอธิบายวา “ธรรมสากัจฉา” คือการแสดงธรรมโดยมีการซักไซในทุกแงทกุ มุม เพื่อใหเขาใจแจมแจง มิใชเพือ่ โตคารม
(หนา ๗๐)

ม.ร.ว.คึกฤทธิ์วจิ ารณพุทธทาสภิกขุวา “พูดใหมันวกวนนอกลูนอกทาง” (หนา ๑๒๖) และยืนยันวา
“ถาจิตวางจากความเห็นแกตัวแลว คนก็ไมทำงาน” (หนา ๑๒๕) ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เนนดวยวา “ถามันจำเปนตองยึด
มันก็ตอ งยึด เพราะเรายังเปนฆราวาส ถาปลอยหมดก็อยาเปนฆราวาส...เมื่อเปนฆราวาสมันก็ตองสุขบางทุกข
บาง มันไมวาง” (หนา ๑๓๑)
สวนทานพุทธทาสภิกขุกลาววา “ที่วา ใหทำงานดวยจิตวางนั้น หมายความวาในขณะที่ลงมือทำงาน
นั้นตองมีจิตวางไมเห็นแกตวั สวนสติปญญา ความรูสกึ ผิดชอบชั่วดีวาเรามีประเทศชาติศาสนา เรามีหนาที่ท่ี
จะตองทำตอประเทศชาติศาสนา ทำงานเพื่อหนาที่น้นั มันมีแลว...แตใหพยายามใหสงู ขึ้นๆ พอถึงที่สดุ ของ
ทางฝายดี มันก็เขาเรื่องเหนือดี หรือ “ความวาง” (สุญญตา) นี้เอง” (หนา ๑๒๖-เนนโดยผูเขียน)
แมไดฟงขอโตแยงของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์แลว ทานพุทธทาสภิกขุกม็ ไิ ดเปลี่ยนความคิดแมแตนอ ย “...
อาตมายังขอยืนยันอยูวา หลักเกี่ยวกับดำรงสติใหรูสึกเปน “จิตวาง” อยูเสมอนี้ ขอใหนำไปใชในทุกกรณี ทุกชั้น
ทุกวัย และทุกเพศ เทาที่สามารถจะทำได” (หนา ๑๓๖) ทั้งนี้เพราะทานพุทธทาสภิกขุเห็นวา “ที่เรียกวาทำงาน
ดวยจิตวางนั้น ก็คอื เราทำงานตามหนาที่ของเรา...ดวยจิตทีไ่ มมคี วามเห็นแกตวั ไมมีความรูสกึ ที่นอมไปในทาง
ที่มีตัวเราหรือของเรา...เพราะตัวเรานั้นมันไมใชตัวเราจริง มันเปนเพียงมายา...เราตองทำงานดวยจิตที่มคี วามรู
สึกไมเ ห็น แกต ัว อยา งนี้...แตใ นขณะเดีย วกัน นั้น จิต วา งนี้กเ็ ต็มไปดว ยสติส มั ปชัญญะและสติป ญ ญา...สติ
สัมปชัญญะมันทำใหรอบคอบในการกระทำ สติปญ
 ญามันทำใหฉลาดในการกระทำ” (หนา ๑๑๔)
ในฐานะพุทธศาสนิกชน เราควรสืบทอดปณิธานของทานพุทธทาสภิกขุ ซึ่งไดพยายามกระทำในทุก
วิถีทาง ใหคนมองเห็น “พื้นที่” ใหมที่พระพุทธเจาทรงสรางขึ้น ซึ่งทานพุทธทาสภิกขุเรียกวา “อาณาจักรธรรม”
(หนา ๘) เปน “พื้นที่” ที่ไมไดแบงแยกระหวางบานกับวัด (คือมิไดแบงแยกวามีธรรมะที่เปนของพระอยางหนึ่ง
และของชาวบานอยางหนึ่ง) และมิไดแบงแยกโลกียธรรมออกจากโลกุตรธรรม แตทกุ ๆ คนทั้งบรรพชิตและ
คฤหัสถมีโอกาสบรรลุสภาวะ “จิตวาง” หรือ “นิพพาน” เชนเดียวกัน เพราะการดำรงอยูใ น “อาณาจักรธรรม” จะ
ชวยใหมนุษยหลุดพนจากระบอบอำนาจนิยมและวัฒนธรรมบริโภคนิยมไปพรอมกัน
อยางไรก็ตาม เปนที่นา สังเกตวา ถึงแมจุดยืนในการมองพุทธศาสนาของทานพุทธทาสภิกขุกับของ ม.
ร.ว.คึกฤทธิ์ จะแตกตางกันมาก แตทั้งสองทา นก็คลายคลึงกันในแงของการไมเห็นดวยกับลัทธิคอมมิวนิสต
และในผลงานอื่นๆ ก็ลวนแตสะทอนวา อยางมากที่สุดที่ทา นพุท ธทาสภิกขุกบั ม.ร.ว.คึกฤทธิ์อางอิงมาจาก
ลัทธิมารกซ ก็คอื คำวา “สังคมนิยม” แตก็ตคี วามคำวา “สังคมนิยม” ใหมีความหมายสอดคลองกับจุดยืนเดิมที่
แตละทานมีอยู ดังปรากฏในการอภิปรายหนาพระที่น่งั ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ กับใน
นโยบายของพรรคกิจสังคม และในแนวคิด “ธรรมิกสังคมนิยม” ของทานพุทธทาสภิกขุ แนนอนวาจากจุดยืน
ของทานพุทธทาสภิกขุและ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ยอมไมอาจกาวไปถึงจุดที่จะยอมรับในทฤษฎีววิ ัฒนาการทางสังคม
บนฐานของความเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิตและความสัมพันธทางการผลิต รวมทั้งปฏิเสธระบบกรรมสิทธิ์รวม
ของลัทธิสงั คมนิยมดวย
อนึ่ง คำอธิบายเรื่อง “การทำงานคือการทำหนาที่” หรือ “ทำงานเพื่องาน” ของทานพุทธทาสภิกขุ เปน
การอธิบายจากฐานคิดระดับโลกุตรธรรม ซึ่งเมือ่ มองจากจุดยืนทางโลกยแลวก็จะเห็นไดวา มีนัยของการยอม
รับความไมเทาเทียมกันทางเศรษฐกิจ-สังคม โดยที่แตละคนตองทำหนาที่ของตนใหดีที่สุด “ถาชาวนาเขารูวา
การทำนานัน้ คือการปฏิบัติธรรมแลว เขาจะสนุกสนาน จะอิ่มอกอิ่มใจ จะพอใจในการทำนา ไมใชทำดวยความ
จำเปน” (หนา ๔๘) และดวยทัศนะทางโลกย ก็อาจกลาวไดดว ยวา ในทัศนะของทานพุทธทาสภิกขุนั้น ความไม
เปนธรรมที่มีอยูในโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ไมมีผลใดๆ ตอความทุกข-ความสุขของ
ชาวนาหรือกรรมกร ทานพุทธทาสภิกขุกลาววา “หนาที่คือธรรม ธรรมคือหนาที่ เพราะฉะนั้นชาวนาก็ตาม ชาว
สวนก็ตาม ขาราชการก็ตาม ผูปกครองก็ตาม ผูถ กู ปกครองก็ตาม แมที่สดุ แตยาจกเข็ญใจก็ตาม ทำหนาที่ของตัว
นั้นคือการประพฤติธรรม” (หนา ๔๙)
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กลาวไดวา วิวาทะระหวาง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์กับทานพุทธทาสภิกขุ มิใชเรื่องของความคิดเห็นทางพุทธ
ศาสนาที่แตกตางกันตามธรรมดา แตลกึ ลงไปเปนการถกเถียงเกี่ยวกับ “ทางเลือก” ของสังคมไทย ซึ่งแตกตาง
อยางตรงกันขามกับความคิดของ “ฝายซาย” ที่ไดรบั การเสนอเปน “ทางเลือก” ของสังคมไทยเชนเดียวกัน
การตีความพุทธศาสนาของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ทำให “ทางเลือก” ที่เปนกระแสหลัก (คือการยึด มั่นใน
“ความเปนไทย” ทางจิต ใจ และการพัฒ นาวัต ถุใ หเ จริญ แบบตะวัน ตก ) เปน ทางเลือ กที่ช อบธรรมและพึง
ปรารถนาสำหรับคนไทย เพราะ “ทางเลือก” กระแสหลักนี้เปนการ “สรางชาติ” ทำให “ชาติไทย” หรือ “เมือง
ไทยนี้ดี” ตลอดไป สวนการทำงานดวยจิตวางนั้น เปนเรื่องที่เปนไปไมได ดังที่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์กลาววา
“ถา อยูใ นภิก ขุภ าวะ ก็ค งได... จิต วา ง ...มัน เปน สภาพจิต ของอรหัน ต ชาว
บานสามัญ...การที่จะทำงานดวยจิตวางจากความเห็นแกตัวนั้น กระผมยังนึกไมออกวาจะ
ทำอยางไร คือถาทำงานแลวไมถือวางานนั้นเปนงาน ไมถือวาตัวเราเปนผูรับประโยชนของ
งาน หรือไมถอื วาผูอ่นื ไดรับประโยชนของงาน ไมถอื วาชาติบานเมืองเปนผูไดรับประโยชน
ของงานแลว ก็ไมทราบวาจะทำไปทำไมเหมือนกัน...(หนา ๑๒๒–๑๒๓-เนนโดยผูเขียน)
สวนทานพุทธทาสฯ เสนอ “ทางเลือกทวนกระแส” โดยมีจุดมุงหมายใหคนมีความทุกขทางใจนอยลง
ในเบื้องตนของ “ทางเลือก” นี้อาจยังมี “ชาติ” ใหยึดถือ แตในบั้นปลายของ “ทางเลือก” นี้ มิใชการ “สรางชาติ”
แตเปนการ “สละชาติ” เพราะ “ชาติไทย” นั้น มิใชสงิ่ ใดเลย นอกเสียจาก “ความวาง” หรือ “สุญญตา” เทานั้น
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ปณิธานของทานอาจารย...คืองานของขาพเจา
แมชศี ันสนีย เสถียรสุต
คนทุกคนยอมมีวนั พิเศษซึ่งสำคัญในใจของตัวเอง...ที่แนนอนวา...ตางคนก็ตางจิต...ตางใจ
แตสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคนแลว อาจกลาวไดมวี ันนี้อยูใ นใจแทบทั้งสิ้น ซึ่งวันที่วานี้ก็คอื
วิสาขบูชา
๓ เหตุการณสำคัญของมหาบุรุษแหงโลก เกิดขึ้นในวันนี้
ประสูติ ตรัสรู และ ปรินพิ พาน
การเกิด การรูแจง และการตาย คือความหมายตรงตามตัว
ทวา ความสำคัญของทั้ง ๓ การณดังกลาวหาไดสิ้นสุดที่มหาบุรษุ พระองคนั้นไม
เพราะวันวิสาขบูชา เปนวันที่ประกาศชัยชนะของมวลมนุษยชาติ วามนุษ ยผหู นึง่ สามารถเปนอิสระ
จากความทุกขไดเพราะการฝกฝน การพึ่งพาตนเองใหพนทุกขได โดยมีพระพุทธเจาเปนบรมครู...
เปนเสมือนดังตัวอยางที่จะทำใหมนุษยชาติท้งั หลายไดเรียนรูวาการเกิดครั้งหนึง่ ของเรานัน้ สิ่งสูงสุดที่
เราไปถึงไดคือการเกิดที่ไมเกิดอีกแหงทุกข…
ดังเชนที่ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) ไดเคยเมตตาเขียนไวในบทความเรื่อง ‘วันวิสาขบูชา’ ซึ่ง
กอใหเกิดความเขาใจในความหมายของวันนี้อยางลึกซึ้งมากขึ้น...วา
“การประสูติของพระพุทธเจา คือ การประกาศอิสรภาพของมนุษย
การประสูติของพระองคมีความหมายเตือนใหเราระลึกวา คนทุกคนแมจะเริ่มตนชีวิตโดยความเปน
มนุษย มีกำเนิดไมแตกตางกัน แตตอ จากจุดเริ่มตนนั้นแลว มนุษยกแ็ สดงความเปนสัตวประเสริฐออกมาดวยความ
เปนผูสามารถที่จะฝกฝนอบรมตนใหสูงขึ้นได...
การตรัสรูของพระพุทธเจาคือ การปรากฏแหงธรรมขึ้นมาเปนใหญสงู สุด
การตรัสรูเปน เครือ่ งเตือนใหระลึก วา สิ่งสำคัญ ที่เ ปน ผลสำเร็จ และเปน จุด มุงหมายแหงความเพีย ร
พยายาม และการใชสติปญ
 ญาของพระพุทธเจาซึ่งทำใหพระชนมชพี ของพระองคกลายเปนสิ่งมีคุณคาอยางที่สุด
นั้น หาใชการไดมาซึ่งสิ่งสำหรับปรนเปรอบำรุงบำเรอความสุขสวนตนไม แตเปนการเขาถึงความดีงามอยางสูงสุด
ที่ทำใหพระชนมชพี ของพระองคเต็มเปยมสมบูรณ พรอมทั้งเผื่อแผขยายความเต็มเปยมสมบูรณนั้นออกไปใหแก
ชีวติ อื่นๆ ดวย เรียกวานำมาซึ่งประโยชนสขุ แกโลก การเขาถึงความดีงามนี้เองทำใหเจาชายสิทธัตถะผูเปนมนุษย
กลายเปนพระพุทธเจา ทำใหมีพระพุทธเจาอุบัติขึ้นในโลก ความดีงามที่วา นี้ คือสิ่งที่เรียกวา นำมาซึ่งประโยชน
สุขแกโลก
การปรินิพพานคือ การเตือนจิตสำนึกในวิถีชีวติ แหงความไมประมาท
การปรินิพพานมีความหมายที่เปนอนุสติใหระลึกวา พระชนมชพี ของพระพุทธเจา ในฐานะที่เปนชีวติ
มนุษย เมื่อถึงคราวสิ้นสุด ก็ดบั สิ้นไปตามกาลเวลา แตพระธรรมที่ไดทรงคนพบ เปดเผยไว ทำใหปรากฏในโลก
แลว เปนหลักแหงความจริงและความดีงามอันอมตะ ไมคลาดเคลื่อนแตกดับ เปนสิ่งไมตาย ยังคงสองทางแหง
ปญญา เพื่อบรรลุประโยชนสุขแกหมูมนุษยสืบตอไป
การที่เราบูชาพระพุทธเจานั้น มิใชการทำเพื่อประโยชนแกพระพุทธเจา และพระพุทธเจาก็มไิ ดทรงตอง
การไดรับผลประโยชนอะไรจากเรา แตเมื่อเราบูชาพระพุทธเจา ผลดีหรือประโยชนก็เกิดแกตวั เราผูบชู านั้นเอง
ทั้งแกชีวิตของเรา และแกสงั คมของเราทั้งหมด
เมื่อเราบูชาพระพุทธเจา จิตใจของเราก็โนมนอมไปในทางแหงความดีงาม ทำใหจิตใจเจริญงอกงาม เอิบ
อิม่ เปนสุข เมื่อเราบูชาพระพุทธเจา เราก็นอ มนำเอาพระคุณความดีของพระพุทธเจาเขามาไวในจิตใจของเรา ทำ
ใหเรามั่นใจทีจ่ ะดำเนินตอไปในวิถที างแหงความดีงาม และประพฤติปฏิบัตติ ามอยางพุทธจริยาของพระองค
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เมื่อเราบูชาพระพุทธเจา ก็เปนการเตือนใจตัวเราเองใหระลึกถึงธรรมะทั้งหลายที่พระองคทรงสั่งสอน
ซึ่งเราจะตองเพียรพยามยามปฏิบัติบำเพ็ญใหกาวหนาตอไปจนกวาจะจบสิ้นสมบูรณ
เมื่อเราทั้งหลายพากันบูชาพระพุทธเจา ก็จะเปนสัญญาณของการที่เราเคารพยกยองนิยมบุค คลที่ดมี ี
ธรรม และการเคารพเชิดชูธรรมที่เปนความดีและความจริง ซึ่งหากสังคมยังยึดถือในการบูชาอยางนี้ สังคมก็จะ
ดำรงรักษาธรรมไวได และธรรมก็จะคุมครองรักษาสังคมใหมีสนั ติสุขอยางยั่งยืน”
เพราะพระธรรมที่พระพุทธองคไดทรงคนพบและเผยแผออกไปสูส รรพชีวิตนั้น ไดถกู พิสจู นและเห็น
จริงแลว...กาลตอมา บุรุษอีกผูหนึ่งจึงตัง้ ปณิธานเมื่อแรกอุปสมบทวา
“จะใชชีวติ ใหเปนประโยชนตอเพื่อนมนุษยใหมากที่สดุ เทาที่จะมากได”
และหลัง จากการใชช วี ิต อยูภ ายใตร ม กาสาวพัส ตรช ว งเวลาหนึ่ง แลว ทา นก็ไ ดก ลา วคำปฏิญ าณ
มอบกายถวายชีวติ เปนทาสของพระพุทธองควา
“ขาพเจาขอมอบชีวิตและรางกายนี้แดพระพุทธเจา ขาพเจาเปนทาสของพระพุทธเจา พระพุทธเจาเปน
นายของขาพเจา เพราะเหตุน้ขี าพเจาจึงชื่อ พุทธทาส"
คำปฏิญาณในครั้งนั้นไดถูกยึดและใชเปนหลักในการดำเนินชีวติ และการทำงานเพื่อพระธรรมมาตลอด
ระยะเวลา ๕๖ ป จนวาระสุดทายของชีวิต
อยางที่ครั้งหนึง่ ทานอาจารยไดเคยชักชวนใหทกุ คนถือหลักเกณฑอยางเดียวกันวา
“โลงศพของเรา ก็คือความดีที่ทำไวในโลก ปาชาของเรา ก็คอื ประโยชนท้งั หลายที่เราไดชว ยกันทำไว
เพื่อประโยชนแหงเพื่อนมนุษย”
และเพราะการสั่งสอนของทานอาจารยอยูในทุกการกระทำ ไมวา จะเปนการเกิด การดำเนินชีวติ เพื่อผูอื่น
หรือการตาย ดังนั้น เราจึงสามารถมองเห็นถึงปณิธาน ๓ ประการที่ทานอาจารยไดเคยฝากไวให...
พยายามชวยใหทุกคนเขาถึงหัวใจของพระพุทธศาสนา
อิทปั ปจจยตา ตถาตา สุญญตา ซึ่งนำไปสูการไมเห็นแกตวั ทุกระดับ ซึง่ เปนจุดมุงหมายของทุกศาสนา
พยายามทำความเขาใจอันดีระหวางศาสนา
ยังจะตองมีหลายศาสนา ตองทำความเขาใจเพื่อรวมมือกัน ทำการชวยมนุษยชาติ อยาเปรียบเทียบเพื่อ
หาความแตกแยก ถึงยุคหนึ่งจะมีเพียงศาสนาเดียว
พยายามดึงคนออกมาเสียจากอำนาจวัตถุนิยม
วัตถุนยิ ม เปนความรูท่ขี าดสติปญญา เปนทาสตา หู จมูก ลิ้น กาย มีสติปญ
 ญาใชอายตนะเพื่อการศึกษา
ใหวัตถุเพียงแครบั ใชจิต ใหจิตอยูเหนืออำนาจสิ่งใดๆ ความสุขที่แทจริงอยูเหนือวัตถุ
สำเร็จเมื่อใด โลกก็เปนนครอมตมหานิพพาน
ปณิธานทั้ง ๓ ขออันเปนมรดกที่ทานอาจารยฝากไวจะไมมคี วามสำคัญใดๆ เลยหากเหลาลูกศิษยลูกหา
ของทานอาจารยยังอาน ยังฟง แลวเพิกเฉย เพราะผูที่จะไดรับมรดกทีแ่ ทจริงของทานอาจารยน้นั คือผูที่ลงมือทำ
งาน และปฏิบตั จิ ริง เห็นผลจริง ตามคำสอนของทานอาจารยเทานั้น
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ครั้งหนึ่ง เมื่อเริ่มตนสราง ‘เสถียรธรรมสถาน’ ขาพเจาไดเคยเขาไปกราบเรียนถามทานอาจารยพุทธ
ทาสภิกขุเพื่อปรึกษาและขอหลักในการทำงาน ทานอาจารยไดใหอดุ มคติในการทำงานสรางเสถียรธรรมสถานวา
ทำงานใหสนุก เปนสุขในขณะทำงาน กินเก็บใชแตพอประมาณ ที่เหลือแบงปนตอเพื่อนมนุษย ตราบเทาวันนี้
เสถียรธรรมสถานกาวยางแหงการเรียนรูสูปที่ ๒๐
เพราะ สิ่งนี้มี สิ่งนี้จงึ มี...ตั้งแตการทำงานสรางโลกผานเด็ก ทานอาจารยบอกวา อยากใหโลกเปนอยางไร
ทำใหเด็กเปนอยางนั้น เราไดทดลองทำงานชวยเหลือเด็กใน ‘บานสายสัมพันธ’ มาระยะหนึ่ง และพบวา เราทำ
งานบานสายสัมพันธคือสายสัมพันธระหวางชีวติ กับชีวิต ที่ผหู ญิงถูกกระทำความรุนแรงทางเพศแลวมีผลทำให
เกิดการมีบุตรทีไ่ มพงึ ประสงค แมจะเปนการทำงานที่ปลายเหตุ แตเราก็ไดเรียนรูกบั เด็ก ใหเด็กเปนครูของเราวา

ถาจะสรางโลกตองทำงานสรางเด็ก เราจึงกลับมาทำงานที่ตน เหตุ โดยสรางครอบครัวแหงสติปญญา ใหพอแม
เตรียมความพรอม โดยการปฏิบตั ิดี ปฏิบตั ิชอบ เตรียมรับ “จิตที่ประภัสสรตั้งแตนอนอยูในครรภ” ซึ่ง เปนการทำ
งานตนเหตุในการสรางมนุษยชาติ และการปนเด็กใหเปนมนุษยโดยใชกระบวนการของการทำงานตามอุดมการณ
จากงานปลายเหตุมาสูงานตนเหตุ โดยการสรางโลกโดยผานเด็ก ตามโครงการ ‘จิต ประภัส สรตั้งแต
นอนอยูในครรภ’ อันเปนการประคับประคองจิตใจของสมาชิกในครอบครัว ที่ฝกใหเด็กๆ ไดรูจักการดูจติ รูจิตให
ติดตอ และรูจ กั การกระทำกิจตออริยสัจสี่ซ่งึ เปนกิจที่พระผูมีพระภาคเจาทรงดำริวา พอแมมีหนาที่ตองสอนลูก
ตั้งแตยงั เปนทารก ซึ่งมิไดหมายถึงเด็กออนแบเบาะเทานั้น แตหมายถึงเด็กที่รูฟง รูคิด รูส่อื สารโตแยงอยางมีเหตุ
ผลได ซึ่งการทำงานสรางโลกโดยผานเด็กนั้น ขาพเจาทำงานโดยดำเนินตามอุดมคติของ ทานพุทธทาสภิกขุ เรื่อง
การ ‘ปนเด็กใหเปนมนุษย’ ซึ่งการนี้ ทานอาจารยสอนวา การจะปนเด็กใหเปนมนุษยไดน้นั ตองอาศัย ‘บรมธรรม’
กลาวคือ แมแตทารกเองก็ตอ งมี ‘บรมธรรม’
บรมธรรม คือ ธรรมที่มีเนือ้ หาลึกซึ้งสูงสุดของชีวติ เปนยอดสุดของทุกสิ่ง ดวยเหตุนี้ ธรรมชาติจึงถูก
จัดสรรใหยอดสุดนั้นอยูในฐานะที่ เปนพื้นฐานของทุกสิ่ง ไปพรอมกันดวย ซึ่งแนนอนวาจะตองเกี่ยวของกับ
มนุษยโดยตรง จึงเปนธรรมดาอยูเองที่ บรมธรรมจะตองเปนสิ่งสูงสุดที่พอแมพึงใหแกลูกตั้งแตอยูใ นครรภมารดา
ประหนึ่ง ทุนชีวิตที่พอแมมอบใหลกู
หากทวา ผูใหญส ว นใหญไ มเ ขาใจ และตีค วามให ‘บรมธรรม’ เปนสิ่งไกลตัว ยัง ไมถงึ เวลาที่เ ด็ก จะ
สัมผัสและรับรู
ทานอาจารยยกตัวอยางไวงายๆ วา เมื่อเด็กทำของเลนตกแตกหรือสูญหาย เด็กตองไมรอ งไห ไมตโี พยตี
พาย ไมโทษคนอื่น บุคคลในครอบครัวมีสว นอยางยิ่งในการปลูกฝงให
‘บรมธรรม’ เกิดขึ้นในเด็ก พอแมพ่นี อ งปูยาตายาย ลุงปานาอา พี่เลี้ยงแมนม ตองไมปลอบโดยเอาสิ่งของมาชดเชย
ใหหยุดรอง หยุดเสียใจ เพราะยิ่งเปนการทำใหเด็กไมมเี หตุผล และไมอยูในรองในรอยของบรมธรรมมากขึ้นอีก
ซึ่งวิธีการแกปญ
 หาเรื่องนี้ทานอาจารยไดเมตตาสอนไววา เราตองทำใหเด็กมีความรู ความเขาใจ เทาที่เขาจะเขาใจ
ได อยางนอยก็ใหเขาใจวา ไมมีอะไรที่จะเปนไปตามใจเขาไดทั้งหมด เพราะมันเปนไปตาม ‘ธรรมชาติ’ ธรรมชาติ
มันตองเปนไปอยางนั้น และความที่ตองเปนไปอยางนั้น เราก็เรียกวาเปน ‘ธรรมดา’ การที่เด็กไดรูจกั ‘ธรรมชาติ’
หรือ ‘ธรรมดา’ ในจุดเบื้องตนนั้นก็เหมือนการใสเชื้อ ‘บรมธรรม’ ใหเด็กๆ นั่นเอง
และการที่จะทำใหเด็กตระหนักรูวา ‘ไมมีอะไรจะเปนไปตามความพอใจของเขาไดทั้งหมด’ นั้น ทาน
อาจารยเห็นเปนหลักสำคัญ เพราะแมแตผใู หญบางคนก็ยงั ไมรวู า จริงๆ แลว เรื่องนี้ก็คือหลัก ‘อนัตตา’ ในพุทธ
ศาสนานั่นเอง หากแตเมือ่ เอยถึง ‘อนัตตา’ ก็เริ่มปฏิเสธ ซึ่งก็ไมควรโทษเด็กเลย เนื่องจากผูใหญบางคนก็ไมรับ
สำหรับเด็กๆ แลว เรื่องอนัตตาและสุญญตา ซึ่งเปนหัวใจของพระพุทธศาสนานั้น ก็เพียงใหเขารับรูวา
ไมมีอะไรทีจ่ ะเปนไปตามความพอใจของเขาไดทกุ อยาง เพราะมันเปน ‘ธรรมชาติ’ เปน ‘ธรรมดา’ การพูดใหฟง
หลายๆ ครั้ง เด็กตัวเล็กๆ ก็เขาใจได เพราะฉะนัน้ ถามีอะไรสูญหาย หรือเสียหาย ก็ไมตองรองไห หากไดสงิ่ ที่ถูก
ใจมา ก็ไมตองดีใจเกินไป เพราะไมเทาไร มันก็จะเปนไปตามธรรมชาติหรือธรรมดาอีก
ความกลัวตาย กลัวการเจ็บไข กลัวความวิบัติ ก็เปนอีกหนึ่งเรื่องซึ่งทานอาจารยเห็นวาผูใหญควรสอน
เด็ก แมจะเปนเรื่องที่สอนยากอยู เพราะผูใหญก็กลัวเสียเองก็ตาม วิธกี ารก็คือ พยายามที่จะใหเด็กแสดงความ
สามารถหรือความเกงของตัวในการที่จะเผชิญกับความตาย หรือความอันตราย อยางยิ้มแยมแจมใส เปนการสอน
เด็กของเราใหมเี หตุผลที่จะเผชิญกับความเปนจริงของธรรมชาติ ดวยสติปญ
 ญา ดวยความนึกคิด ซึ่งดีกวาเอาเรื่อง
ความตาย หรือความมืด หรือสิ่งที่เปนความไมรมู าขูใ หเขากลัว จนทำใหเขามีนิสยั แหงความกลัว จนทำใหเขามี
นิสัยแหงความกลัวมากกวาที่ธรรมชาติกำหนดไว
นอกจากนี้ ทานอาจารยยังสอนเด็กๆ อีกดวยวาพวกเขาจะ ตองไมเขาใจผิดไปวาพอแมมีหนาที่จะตองรัก
เขา ชวยเหลือเขา และตามใจเขา ตรงกันขาม เขาจะตองรักพอรักแม ตองชวยเหลือ และตองตามใจพอแม เพราะ
การที่พอแมจะรักหรือไมรกั เขานั้น ทานตองถือเอาความถูกตองเปนใหญ เด็กตองรูวาเขาอยูใ นฐานะที่จะตองชวย
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ตัวเองมากขึ้นทุกทีโดยไมตอ งรบกวนพอและแม คือตองทำใหเด็กเขาใจพุทธภาษิตทีว่ า “ตนเปนที่พึ่งของตน” ให
มากขึ้น
สำหรับเรื่องที่ทานอาจารยพุทธทาสใหความสำคัญมากอีกเรื่องหนึ่ง ก็คอื เด็กจะตองรักผูอนื่ หรือ รัก
สัตวอ่นื เทากับรักตัวเอง เปนเพราะผูอื่นหรือสัตวอื่นเปนเพื่อนของเขา ใหเด็กเขาใจวาสัตวอ่นื ก็เปนเพื่อนที่มคี วาม
เกิด แก เจ็บ ตาย เหมือนกับพวกเขา ดังนั้น เมื่อสัตวเหมือนกับเด็ก เด็กจึงตองรักเขา เพราะเขามีจิตใจเหมือนเรา
สัตวเหลานั้นก็เปนเพื่อนทุกขกับเด็ก และในทางกลับกันที่เพื่อนสุข เด็กก็เปนเพื่อนสุขกัน เราควรอบรมใหเด็กมี
ความรูสึกอยางนี้ อยาปลอยใหเขามีความคิดไปในทางเห็นแกตวั หรือทำลายความสุขของผูอื่น เพื่อเห็นแกตวั สุข
ของตัวเอง ตองทำทุกอยางใหเด็กมีความสุขเมื่อเห็นผูอื่นมีความสุข หรือจะเรียกวาเราจะตองพยายามพิสูจนให
เด็กเห็นวา ‘การเสียสละใหผูอ่นื ดีกวาใหตวั เองก็ได’

...

กอนวันเลิกอายุปสุดทายของชีวิต ดวยวาจาสุดทายของทานอาจารยท่วี า “ศีลธรรมของยุวชน คือสันติ
ภาพของโลก” เสถียรธรรมสถานจึงมุงเนนการทำงานกับเด็ก โดยฝกใหเยาวชนคนหนุมสาวมีจิตอาสา ยอมตนให
คนใช ฝก ตนเพื่อใชค น ไมรอใหใ ครใช เปน การบม เพาะ แตกหนอ ตอยอด เมล็ดพันธุแ หงปญ ญา Seeds Of
Spirituality—SOS จึงมิใชเปนเสียงที่รอ งขอความชวยเหลือ หากแตเปนเสียงที่พึ่งพาตัวเองได
หากเราตองการใหโลกเปนอยางไร ก็สอนเด็กอยางนั้น
เพราะการลงทุนใหเด็ก คือการลงทุนใหโลกนั้นเอง
…
นอกเหนือจากเด็กและเยาวชนแลว ทานอาจารยยงั ใหความสำคัญกับผูหญิงซึ่งเปนเพศแม และหวงใย
ในสถานภาพของผูห ญิงเปน อยางยิ่ง ทา นจึง ขอใหเ กิดการทำงานธรรมมาตา ขอใหโ ลกนี้มธี รรมเปน มารดา
เสถียรธรรมสถานจึงรับเรือ่ งนี้มาสานตอเปน “สาวิกาสิกขาลัย” การศึกษาที่อยูบนอริยมรรค โดยมีบรรยากาศ
ของสถานที่ดงั เชนที่ทา นอาจารยไดใหคำแนะนำไววา
“สถานที่ กำแพงลอมรอบขอบชิด
เหมือนมีปาหิมพานตอยูในนั้น
เหมือนมีมหาวิทยาลัยอยูในนั้น
เหมือนมีโบสถอยูในนั้น
เหมือนมีสถานีวิทยุกระจายเสียงอยูในนั้น
รอบกำแพงติดภาษิตสำคัญที่เปนบทเรียน
ดำเนินงานแบบอาศรมษี”
อีกทัง้ ยังมี นิตยสาร “สาวิกา” สื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเปนอิสระ นำเสนอธรรมะที่เขาใจงาย เหมาะ
สำหรับทุกเพศทุกวัยในครอบครัวดวย

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

และจากการเกิด ผานการดำเนินชีวิต เขาสูเ บื้องปลายของชีวติ เสถียรธรรมสถานไดจดั ใหมีธรรมาศรม
ขึ้นเพื่อใหดแู ลชีวิตทั้งรางกายและจิตใจในวิถีมนุษยพึงปฏิบตั ิตอชีวิตที่เราไดมา ตั้งแตกอนเกิดจนตาย แบบคืน...
ไมฝน ไว

...

จากดานใน...สูดานนอก ทานอาจารยสอนใหเสถียรธรรมสถานมุงเนนการทำงานสรางสันติภาพตาม
นโยบายทานอาจารย ทำใหเรามาทำงานอยางสนุกโดยสราง Spiritual Entertainment ความสนุกสนานทาง
ปญญาทีท่ า นอาจารยใหไววา

“ยังมีศิลปะอีกประเภทหนึ่ง คือไมใชวตั ถุ มันเปนศิลปะทางความคิดความนึก ทางสติปญญา รูจักใหสติ
ปญญา ถาศิลปะในสวนวิญญาณอยางนี้มนั ยิ่งวิเศษ ในการทีจ่ ะพาคนไปถึงบรมธรรม แลววิธกี ารที่จะพาคนไปถึง
บรมธรรมได นั้นแหละคือ ยอดของศิลปะ”
เสถียรธรรมสถาน คือ หยดน้ำกลางใจเมืองที่สืบสานตอเมล็ดพันธุแหงปญญาในศรัทธา อุดมคติของ
ทานอาจารยพุทธทาส
“ถาสถานทีใ่ ดชวยทำใหเกิดความรูสึก ไดสังเกตตัวเอง และไมผูกกับความยึดมั่นถือมั่น เราเรียกสถานที่
นั้นวา โรงมหรสพทางจิตวิญญาณที่แทจริง”
เราหวังใหโรงมหรสพนี้ เปนสถานที่พัฒนาศิลปะทุกแขนงที่จะนำไปสูสนั ติภาพ และความเขาใจไปสู
มวลมนุษย เปนสถานที่ท่เี ด็กๆ จะไดกลับไปดูแลใจของตัวเอง
พุทธศาสนาเปนศิลปะอยางยิ่ง เปนศิลปะที่แทจริงที่พัฒนามนุษยไปสูความงามของการใชชีวิต และจิต
ใจอยาง “ผูรู ผูต่นื ผูเบิกบาน” เสถียรธรรมสถาน และศิลปะ และศิลปนหลายทาน มองเห็นความสำคัญในการบม
เพาะเมล็ดพันธุแหงปญญา ใหเติบโตและงอกงามในสังคม จึงรวมกันสรางโรงมหรสพทางวิญญาณ
นอกจากนี้ มรดกหนึ่งซึ่งทานอาจารยไดฝากไวกบั โลกนี้ ก็คือ
“พุทธทาสจักอยูไปไมมีตาย
รางกายเปนรางกายไปไมลำเอียง
พุทธทาสคงอยูไปไมมีตาย
สมกับมอบกายใจรับใชมา
พุทธทาสยังอยูไปไมมีตาย
ดวยธรรมโฆษณตามทีว่ างไวอยางเคย
แมฉนั ตายกายลับไปหมดแลว
วาเคยพรอดกันอยางไรไมเสื่อมคลาย
ทำกับฉันอยางกะฉันนั้นไมตาย
มีอะไรมาเขี่ยไดใหกันฟง
ทำกับฉันอยางกะฉันไมตายเถิด
ทุกวันนัดสนทนาอยาเลิกแลง

แมรา งกายจะดับไปไมฟงเสียง
นั่นเปนเพียงสิ่งเปลี่ยนไปในเวลา
ถึงดีรา ยก็จะอยูคูศาสนา
ตามบัญชาองคพระพุทธไมหยุดเลย
อยูร บั ใชเพื่อนมนุษยไมหยุดเฉย
โอเพื่อนเอยมองเห็นไหมอะไรตาย
แตเสียงสั่งยังแจวแววหูสหาย
ก็เหมือนฉันไมตายกายธรรมยัง
ยังอยูกับทานทั้งหลายอยางหนหลัง
เหมือนฉันนัง่ รวมดวยชวยชี้แจง
ยอมจะเกิดผลสนองหลายแขนง
ทำใหแจงที่สดุ ไดเลิกตายกันฯ”
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และในวาระครบรอบชาตกาล ๑๐๐ ป ทานอาจารยพทุ ธทาสภิกขุ เสถียรธรรมสถานไดสรางประติมา
กรรมของทานอาจารยใ นอิริยาบถ ‘นั่งรว มดวยชวยชี้แจง’ ฝมอื อาจารยประเทือง ธรรมรัก ษ และอัญ เชิญมา
ประดิษฐานที่สวนศิลป-สวนธรรม ณ เสถียรธรรมสถาน โดยทุกเดือนจะมีการนำธรรมะและขอคิดซึง่ ทรงคุณคา
และไมเ คยลา สมัย ของทานอาจารยม ารว มแลกเปลี่ยนเรีย นรู ขอเชิญ เหลา ลูก ศิษ ยแ ละผูส นใจเขา รว มได ดัง
ประสงคของทานอาจารยท่วี า
“มีอะไรมาเขี่ยไดใหกันฟง เหมือนฉันนั่งรวมดวยชวยชี้แจง”
และวันนี้...ขาพเจามิไดมา “ออนเรียกอาจารย”
เนื่องเพราะ...ตลอด ๒๐ ปทผี่ านมา
ปณิธานของทานอาจารย คืองานที่ขาพเจาใสใจมาโดยตลอด
ธรรมสวัสดี

พุทธทาสกับประวัตศิ าสตรภูมิปญ
 ญาพุทธศาสนาในสังคมไทย

สันติสขุ โสภณสิริ

แผนที่ภมู ิปญญาพุทธศาสนาในอดีต
หมุดหมายภูมปิ ญญาพุทธศาสนาเริ่มตนที่การตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจา ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ เมื่อ ๔๕ ป กอนพุทธศักราช
จากปญญาแหงการตรัสรูน ้เี องไดกลายเปนตนธารแหงคำสอนและอารยธรรมพุทธศาสนา ที่แผขยายกวางออกไปทั้งภายในและภายนอกแดนชมพูทวีป ทามกลาง
ลัทธิความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกตางไปจากแกนคำสอนของพุทธศาสนาโดยสิน้ เชิง อยางไรก็ตาม พุทธศาสนาที่เคยเปนกระแสปญญาทางเลือกอยางหนึ่งในอนุ
ทวีปอินเดีย ตอมาไดกลายเปนภูมปิ ญญากระแสหลัก กระทั่งเปนศูนยกลางอารยธรรมของดินแดนใหญนอยทางซีกโลกตะวันออก ไดแก จีน ทิเบต ญี่ปุน เกาหลี
เวียดนาม เขมร ลาว มอญ พมา และไทย
กลาวเฉพาะขอบเขตประเทศไทย ดังทีท่ ราบกัน ดีวาเคยมีรองรอยอารยธรรมพุท ธศาสนาปรากฏอยูในทุก ภูมิภาค เริ่มจากกระแสพุท ธเถรวาทยุค

(

)

ทวาราวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๒–๑๖ ที่แผเขามาในแถบภาคกลางซึ่งเคยเปนดินแดนสุพรรณภูมิ และในพืน้ ทีภ่ าคอีสานซึ่งเคยเปนอาณาจักรโคตรบูร สวนทางภาค

-

(

)

เหนือตอนบนที่เคยเปนอาณาจักรหริภุญชัยและอาณาจักรลานนา ก็ไดรับอิทธิพลจากกระแสพุทธยุคพุกามของพมา มอญ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔–๑๙ ในขณะ

(
)
อยางไรก็ตาม หลังจากมหาสังคยนาในลังกาทวีป ปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๖ (อันเปนที่มาของสังคีตยิ วงศ) นั้น ไดมีการแตงคัมภีรฎ ีกา เพื่ออธิบาย
คัมภีรอรรถกถา ของพระพุทธโฆษาจารย ซึ่งแปลเรียบเรียงจากภาษาสิงหลเปนภาษาบาลีไวใน พ.ศ. ๙๕๖ ในการสังคายนาครั้งนี้เองจึงมีคัมภีรภาษาบาลีของ
พระพุทธศาสนาครบทั้งพระไตรปฎก อรรถกถา (คำอธิบายพระไตรปฎก) และฎีกา (คำอธิบายอรรถกถา) รวมทั้ง วิสุทธิมรรค (คัมภีรปกรณพิเศษหรือตำราพุทธ
ศาสนาที่รจนาขึ้นเองโดยพระพุทธโฆษาจารย) กระแสพุทธเถรวาทแบบลังกาหรือลัทธิลังกาวงศไดแผอทิ ธิพลสูสงั คมไทยในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ โดยเขามาที่

ที่พื้นที่ทางภาคใตตลอดคาบสมุทรมลายูก็อยูภายใตอทิ ธิพลของกระแสพุทธมหายานศรีวิชัย ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓–๑๖

นครศรีธรรมราชเปนแหงแรก กอนที่จะแพรขึ้นสูอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งไดกลายเปนศูนยกลางของศาสนาพุทธลัทธิลังกาวงศในเวลาตอมา

(

แมอาณาจักรสุโขทัยจะเปนศูนยอำนาจการปกครองเหนือดินแดนไทยในชวงระยะเวลาอันสั้น ราชวงศพระรวงมีพระมหากษัตริย ๖ พระองค ระหวาง

..

-

)

พ ศ ๑๗๙๒ ๑๙๘๑ แตในทางศาสนจักรนั้น ลัทธิลังกาวงศแบบสุโขทัยยังเปนพุทธศาสนากระแสหลักที่มอิ ิทธิพลตอสังคมไทยตราบมาจนกระทั่งปจจุบัน
ดังจะเห็นไดวา การเรียนทางปริยัตธิ รรมและการตีความคำสอนพุทธศาสนาอยางเปน ทางการนั้นยังยึดการอธิบายตามคัมภีรอรรถกถา ฎีก า และ
คัมภีรวิสุทธิมรรค ของลัทธิลังกาวงศเปนหลัก สวนในทางวัฒนธรรมความเชื่อของชาวพุทธทั่วไปในเรื่อง นรก สวรรค บาป บุญ การเวียนวาย ตายเกิด กฎแหงกรรม
พระพุทธเจา ๕ องค โลกพระศรีอาริย ฯลฯ ลวนไดรับอิทธิพลสำคัญมาจากคัมภีรไตรภูมิกถา หรือที่คนไทยเรียกติดปากวา ไตรภูมพิ ระรวง นั่นเอง
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)

..

เชื่อกันวาไตรภูมิพระรวงนี้ พระมหาธรรมราชาลิไท พระมหากษัตริยสุโขทัยองคที่ ๕ ทรงพระราชนิพนธข้นึ ในป พ ศ ๑๘๘๘ เพื่อประกาศ “อุดม
การณแหงธรรมราชา” วาจะทรงปกครองแผนดินโดยยึดหลักธรรมแหงพระพุทธศาสนา และใหประชาราษฏรอยูภายใตกรอบศีลธรรมและประเพณีความเชื่อตามที่
ทรงกลาวไวในไตรภูมพิ ระรวง ดังพระราชปรารภตอนหนึ่ง
“ผูใ ดจักปรารถนาสวรรคนิพพาน จงสดับฟง ไตรภูมกิ ถาดวยทำนุบำรุง อยาไดประมาทสักวัน ดังนี้จึงจะไดพบพระศรีอาริยไมตรีเจาเมื่อ
จะลงมาตรัสแกสัพพัญุตญาณในโลกนีแ้ ล”
การที่ไตรภูมพิ ระรวง มีอิทธิพลตอพฤติกรรมความเชื่อของชาวพุทธในสังคมไทย นาจะมาจากเหตุผลอยางนอย ๓ ประการ คือ

.

๑ ผูแตงเปนถึงพระเจาแผนดินผูทรงเปน “ธรรมราชา” ครองราชยอยูนานถึง ๓๐ ป ซึ่งนานพอที่จะทรงเผยแพรอุดมการณ ไตรภูมพิ ระรวง จนฝงราก
อยูในประเพณีความเชื่อของสังคมไทย

.

๒ ตำราเลมนีเ้ ขียนขึ้นแบบวิทยานิพนธ มีก ารอางอิงคัมภีรทางพุท ธศาสนาถึง ๓๐ คัม ภีร และอางความรูจากพระมหาเถราจารย ตลอดจนราช
บัณฑิตผูเปนเสมือนนักวิชาการพุทธศาสนาชั้นยอดในสมัยนั้นถึง ๙ ทาน เพื่อสรางความศักดิ์สทิ ธิ์และความนาเชื่อถือ

(

)

พระมหาธรรมราชาลิไททรงทราบจุดออนขอนี้ของพระองคเปนอยางดี จึงทรงตรัสไวในบานแผนก กิตติกรรมประกาศ ของวิทยานิพนธเลมนี้วา
“พระธรรมทัง้ หลายนี้ เอาออกมาแลแหงแลนอ ยและเอามาผสมกัน จึง สมมุติชอื่ วา ไตรภูมพิ ระรว งฯ พระธรรมทั้งหลายนีเ้ จา พระ
ญาเลไทอันเปนกระษัตริยพงษ ดังหรือจะมาอาจผูกพระคัมภีรไ ตรภูมพิ ระรวงนี้ไดไ ส เพราะเหตุทานนั้นทรงไตรปฎ กไตรธรรม ธะไดฟง ไดเรีย นแต
สำนักพระสงฆเจาทั้งหลาย”

.

๓ ชาวไทยสมัยโบราณมีคติความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา นรก สวรรค การเวียนวาย ตายเกิด และไสยศาสตร มาตั้งแตดั้งเดิม จากลัทธิผขี องพืน้ บาน
ผสมกับลัทธิพราหมณของฮินดูมากอนแลว “ไตรภูมพิ ระรวง” เพียงแตชวยใหความเชื่อเหลานี้เปนระบบที่เขมแข็งยิ่งขึ้นโดยผสมผสานกับจักรวาลวิทยาและหลัก
นิพพานธรรมของพุทธศาสนาที่อยูเหนือกวา ทั้งลิทธิผีและลัทธิพราหมณ
จึงไมตองสงสัยเลยวาเหตุใดการตีความพุทธศาสนา โดยอิงวิธคี ดิ แบบพราหมณตามคัมภีรอรรถกถาและวิสทุ ธิมรรคก็ดี และความเชื่อเรื่องพุทธปน
ไสยที่มีมาในไตรภูมิพระรว งก็ดี ไดกลายเปนประเพณี ความเชื่อที่สอดคลองกับวิถีสงั คมเกษตรโบราณอยางสังคมไทยมาชานานหลายศตวรรษ จนกระทั่งการ

-

(

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง จากโลกสมัยใหมเริ่มเคลื่อนเขามาปะทะวิถีสังคมไทยอยางจริงจังในชวงทศวรรษที่ ๗ ๘ ของยุครัตนโกสินทร นับจาก

..

ปที่กรุงสยามทำสนธิสัญญาเบาวร่งิ กับอังกฤษใน พ ศ ๒๓๙๘

)

สูยุคปฏิรูปการพระศาสนา
ในชวงที่สังคมไทยเขาสูยุคโลกสันนิวาสสมัยใหมนี้เอง มีบคุ คลสำคัญแหงยุคอยางนอย ๒ ทาน ผูมีบทบาทบุกเบิกการอธิบายคำสอนของพุทธศาสนา

(

)

(

)

ใหเปนทีย่ อมรับ โอปนยิโก และคงทนตอการพิสจู น อกาลิโก ในสังคมไทยที่มีพลวัตเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว ทานหนึ่งเปนพระมหากษัตริยท รงพระนามวา
พระบามสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๔ สวนอีกทานหนึ่งเปนพระภิกษุสามัญชนนาม พุทธทาส อินฺทปฺโญ
พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ ๔ ยอมเปนที่ประจักษดอี ยูแลวในหมูพทุ ธศาสนิกชนชาวไทย คือพระองคทา นทรงเปนผูกอตั้ง “ธรรมยุติกนิกาย” ขึ้น
เมื่อครั้งยังทรงผนวชเปน “พระวชิรญาณภิกขุ” ทั้งนี้มีพระราชประสงคเพื่อชำระคณะสงฆใหมีวินยั และวัตรปฏิบัตทิ ี่บริสุทธิ์ ที่สำคัญคือการไมยุงเกี่ยวกับเงินทอง
และวัตถุนิยมที่มาพรอมกับวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งกำลังไหลบามากระทบสังคมของชาวบานและชาววัดดวย
แตศาสนกิจที่พระวชิรญาณภิกขุทรงกระทำมากกวานั้น คือ พระองคทา นพรอมกับเจานายและขุนนางหัวใหม ไดเริ่มอธิบายคำสอนของพุทธศาสนา

(

)

โดยใชหลักเหตุผลนิย มแบบกาวหนา ปญ ญาชนขุน นางทีโ่ ดดเดน ในรัชกาลของพระองคทาน ไดแก เจาพระยาทิพากรวงษม หาโกษาบดี ขำ บุนนาค ผูแตง
หนังสือแสดงกิจจานุกิจ ไดพยายามอธิบายปรากฏการณทางธรรมชาติ จักรวาลวิทยาใน ไตรภูมพิ ระรวง และหลักพุทธศาสนา โดยเปรียบเทียบกับหลักศาสนาตางๆ
ดวยคำอธิบายที่เปนวิทยาศาสตร
สำหรับพระวชิรญาณภิกขุน้นั หลังจากทรงผนวชเปนเวลานานถึง ๒๗ พรรษา และทรงสละเพศบรรพชิตขึ้นดำรงสถานะพระมหากษัตริยรัชกาลที่ ๔
แลวไดโปรดใหเปลี่ยนแปลงพระราชพิธีตางๆ อยางขนานใหญ โดยโปรดใหพทุ ธพิธมี คี วามสำคัญเหนือไสยพิธีของพราหมณ ทรงโนมสถาบันพระมหากษัตริยใหลง
มาใกลชดิ กับประชาราษฎรมากขึ้นตามเยี่ยงอยางธรรมราชาของพุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริยใ นรัชกาลนี้จงึ มีความเปนมนุษยมากขึ้น แมประชาราษฎรจะ
ยึดถือพระมหากษัตริยเ ปนดังเจาชีวติ ของพวกเขาดังเดิม แตเปนเจาชีวติ ในความหมายใหมที่ใหความอบอุนปลอดภัยแกประชาราษฎรดุจบิดาใหความถนอมคุม
ครองบุตร
กลาวไดวา นับตั้งแตรัชกาลที่ ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทรเปนตนมา สถาบันพระมหากษัตริยมคี วามใกลชดิ กับประชาชนมากขึ้น ดังจะเห็นไดจากพระราช
กรณียกิจของรัชกาลที่ ๕ ผูทรงเปนพระราชโอรสของพระองค ทรงโปรดการเสด็จประพาสตนเยี่ยมเยียนไตถามทุกขสุขของราษฎรโดยไมทรงถือพระองค และทรง

-

(

ประกาศเลิกระบบทาส ไพร ปลดปลอยสังคมไทยใหเปนไทอยางแทจริง จนปวงพสกนิกรถวายสมัญญานามแดพระองควา “สมเด็จพระปยมหาราช” พระมหา
กษัตริยผเู ปนที่รกั

)

อยางไรก็ตาม พระทายาทที่สืบตอพระราชปณิธานทางพระศาสนาของรัชกาลที่ ๔ คือ สมเด็จพระมหาสมณเจากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ผูทรงมีบท
บาทสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาพระปริยัติธรรม และการสอนพุทธประวัตแิ บบใหมท่พี ระพุทธองคทรงมีสถานะเปนมนุษยมากขึ้น ทรงพยายามอธิบายเรือ่ งราว

(

)

อภินิหารในปฐมสมโพธิ พุทธประวัติฉบับที่นพิ นธโดยสมเด็จกรมพระยาปรมานุชติ ชิโนรส ในรัชกาลที่ ๓ อยางเปนบุคลาธิษฐานสำหรับชาวพุทธรุนใหม
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คุณูปการของพุทธทาส สืบสำนึกโพธิสตั วศรีวชิ ัย

การปรากฏแหง “พุท ธทาส” มิไดเกิดขึ้นลอยๆ โดยปราศจากเหตุปจ จัย “พุทธทาส” เปนผลพวงที่วิเศษสุด ที่เกิด ขึ้น ในทา มกลางวิก ฤตการณทาง
เศรษฐกิจสังคมของโลกและของสยามประเทศในเวลานั้น “พุทธทาส” ถือกำเนิดขึ้นในวโรกาสคลายวันประสูติ ตรัสรู ปรินิพพานของพระพุทธเจาในปเดียวกับการ

(

เปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ ทานพุทธทาสไดบันทึกไวในภายหลังวา “เพราะฉะนั้นปฏิทนิ ของสวนโมกขจึงเปนสิ่งทีจ่ ดจำไดงายที่สดุ โดยแฝงไวในประโยค

)

สั้นๆ วา ‘ปเดียวกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง’ ขอนี้พวกเราถือวามันเปนนิมิตแหงการเปลี่ยนยุคใหม เพื่อการแกไขสิ่งตางๆ ใหดีขึ้น เทาที่เราจะพึงทำได” กลาว
ไดวาในชวงที่วกิ ฤตที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตรสงั คมไทยนั้นไดเปลี่ยนเปนโอกาสใหเกิด “เพชรน้ำหนึง่ ” ในประวัติศาสตรภูมปิ ญญาของมนุษยชาติ

ในชวงเวลาที่คนกำลังโกลาหลสับสนกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญของบานเมือง พระภิกษุบา นนอกผูหนึ่งผูมกี ารศึกษาอยางเปนทางการทั้งทางโลก
และทางธรรมไมมากนัก แทนที่จะศึกษาเปรียญธรรมสูงๆ ขึ้นไป หรือออกไปแสวงหาความรูจากสำนักทิศาปาโมกขท่ผี คู นไขวควากัน แตทานกลับหลีกเรนไปอยูวดั
รางกลางปาดงในละแวกบานเกิดนั้นเอง พรอมกับประกาศตนตอหนาพระพุทธรูปเกาในอุโบสถราง วัดพุมเรียง เมืองไชยา แดนศรีวิชยั ในอดีตวา
ขาพเจามอบชีวติ และรางกายนี้ถวายแดพระพุทธเจา ขาพเจาเปนทาสของพระพุทธเจา พระพุทธเจาเปนนายของขาพเจาเพราะเหตุดงั วามานี้ ขาพเจา
จึงชื่อวา “พุทธทาส”
ภายใตนาม “พุทธทาส” นี้เอง ทานไดสรางคุณูปการอันมีนยั สำคัญตอประวัตศิ าสตรภูมปิ ญ
 ญาพุทธในสังคมไทยดังนี้

(
)
(ปฏิบตั ธิ รรม) มิใชแยกอารามออกเปนสองฝกสองฝาย คือ คามวาสี (วัดบาน มีหนาที่ใหการศึกษาดานปริยัติอยางเดียว) และอรัญญวาสี (วัดปา ซึ่งเปนสถานที่
ปฏิบัตธิ รรมเพียงอยางเดียว) อันเปนคติที่สืบเนื่องมาจากลังกาทวีปซึ่งสายเถรวาทของไทยรับมาตั้งแตยุคสุโขทัย
สวนโมกขพลาราม (สวนปาอันเปนกำลังแหงการหลุดพนจากความทุกข) เปนรูปธรรมของวัดในอุดมคติที่ทานกอตั้งขึ้นพรอมๆ กับนามของพุทธทาส
ประการแรก

เปนพระภิก ษุไทยรูปแรกผูสรางประเพณีใ หมใ หว ัดไทยกลับมาทำหนา ทีท่ ั้งดานคัน ถธุระ ศึกษาปริย ัตธิ รรม และวิปส สนาธุระ

เพื่อศึกษาทฤษฎีและปฏิบัติควบคูกันไป ภายในสวนโมกขจึงไมมีสิ่งกอสรางรกรุงรัง ไมมแี มอาคารโบสถและวิห าร หากรมรื่นดว ยปาไมอนั เปนที่สงัด เพียงพอ
สำหรับจิตภาวนา พรอมกันนั้นก็อนุญาตใหมกี ารนำเอาตำรับตำรามาศึกษาคนควาในปา ซึ่งจะชวยใหเกิดความเขาใจธรรมะมากกวาอยูในสถานที่ทั่วไป ดังทานได
กลาวถึงประสบการณของทานที่สวนโมกขวา “การอยูคนเดียว แมในทางปริยัตหิ รือคอนไปทางปริยตั ิ ก็ยงั เปนทีแ่ นนอนวาเปนผลดียิ่งเหมือนกัน การอานขอความ

-

ในพระไตรปฎก สวนมากที่กรุงเทพฯ ไดรสชาติจบั ใจนอยกวาในที่สงัดในปาตั้ง ๔ ๕ เทาตัว… การขบขอความบางอยางหรือสวนมากที่สดุ ทำในปาขบไดเปนคุง
เปนแควติดตอกันเปนสาย การเขียนก็รสู ึกวามีชวี ิตจิตใจยิ่งกวากัน”

ทั้งสวนโมกขและชีวิตพรหมจรรยอันยาวนานของทานพุทธทาสเองยอมเปนประจักษพยานอันแจมชัดของการบรรสานเชื่อมโยงระหวางปริยัติ ปฏิบตั ิ
และปฏิเวธแหงพุทธธรรม
ประการที่สอง เปนพระธรรมกถึกผูพยายามนำเอาหัวใจของพุทธศาสนาเขามาสูวิถชี ีวติ ของสังคมไทยสมัยใหม แมทานพุทธทาสไดเจริญรอยตาม
แนวทางของรัชกาลที่ ๔ และสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ ในแงการอธิบายพุทธศาสนาอยางเปนวิทยาศาสตร แตทานไมหยุดอยูเพียงแคสอนพุทธศาสนาในระดับศีล
ธรรมเทานั้น ตรงกันขาม ทานไดอทุ ศิ เวลาในสมณเพศทั้งหมดใหแกการเผยแพรคำสอนพุทธศาสนาขัน้ โลกุตตระสูสังคมวงกวาง โดยหวังวาจะชวยใหวฒ
ั นธรรม
ชาวพุทธไทยแข็งแรงพอที่จะตอตานกระแสลัทธิวัตถุนยิ ม โดยการกลับไปหาแกนคำสอนจากพระโอษฐของพระพุทธเจาโดยตรง
ทานกลาทาทายประเพณีการตีความพุทธศาสนาตามแนวคัมภีรว ิสุทธิมรรค และอรรถกถา ซึ่งเจือปนดวยคติพราหมณและไสยศาสตร ทั้งยังปฏิเสธ
“พุทธศาสนาเนือ้ งอก” ไดแก ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่องมงายตางๆ ซึ่งเปนเสมือนเนื้อรายที่ลกุ ลามปดบังหอหุมเนื้อดีหรือแกนแทของพุทธศาสนา ทานเปน

(

)

(

)

(

)

พระสงฆไทยองคแรกที่ประกาศวาพุทธศาสนา อิฐปูน พระธรรม ใบลาน และพระสงฆ ลูกหลานชาวบาน เปนภูเขาหิมาลัยขวางกั้นวิถไี ปสูพุทธธรรม
สำหรับทานพุทธทาสนั้น พุทธศาสนามิไดหยุดอยูเพียงแคสอนใหคนเวนจากการทำชั่ว และทำแตความดี อันเปนขั้นศีลธรรมเทานั้น เพราะบุคคลแม
ทำความดีแตกย็ งั มีความทุกขอยูนั่นเอง ดังนั้น จึงตองทำจิตใหบริสทุ ธิ์เปนอิสระจากความทุกข นี่แหละคือสิ่งที่ทานเรียกวา “ตัวพุทธศาสนาโดยตรง” และการทำจิต
ใหบริสทุ ธิไ์ ดน้นั ตองอาศัยปญญา ลำพังศีล และสมาธิไมสามารถทำใหบคุ คลบริสทุ ธิ์ได ทานพุทธทาสมักยกพุทธพจนทวี่ า “คนเราบริสุทธิ์ไดดว ยปญญา พระพุทธ
เจาไมเคยตรัสวา บริสุทธิ์ไดดว ยศีล ดวยสมาธิ แตบริสุทธิ์ไดดว ยปญญา เพราะมันทำใหหลุดออกมาจากสิ่งทั้งปวง”
ดวยทัศนะดังกลาว ทานพุทธทาสจึงไมเหน็ดเหนื่อยที่จะนำธรรมะชั้นสูงมาแสดงซ้ำแลวซ้ำเลาไมวา จะเปนเรื่องสุญญตาธรรมทีส่ อนใหคนทำงานทุก

,

ชนิดดวยจิตวาง ไมยดึ มั่นถือมั่น ทานถึงกับกลาววาธรรมะ ๘๔ ๐๐๐ พระธรรมขันธนั้นสรุปลงไดในคำพูดเพียงประโยคเดียวสัน้ ๆ วา“สัพเพ ธัมมา นาลัง อภินิเวสา
ยะ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไมควรยึดมั่นวาเปนตัวกูหรือของกู”
แตห ลัก ธรรมที่ท า นถือ วา เปน หัว ใจของพุท ธศาสนาที่ส ุด ที่พทุ ธบริษ ัท ทุก คนตอ งรูค ือ อริย สัจ จากพระโอษฐ และ อิท ัป ปจยตา หรือ ปฏิจ จสมุ
ปบาทจากพระโอษฐ ซึ่งเปนเรื่องการเกิด และการดับแหงทุกข มีความสำคัญถึงขั้นที่มพี ระพุทธดำรัสวา “ผูใดเห็นปฏิจจสมุปปบาท ผูนั้นเห็นธรรม ผูใดเห็นธรรม ผู
นั้นเห็นตถาคต”
ท า น พ ทุ ธ ท า ส เ ช อื่ ว า ป ถุ ุช น ท ่วั ไ ป ส า ม า ร ถ เ ข า ถ ึง น พิ พ า น ไ ด ท า ม ก ล า ง ก า ร ท ำ ง า น ใ น ว ิถ ีช ีว ิต ป ร ะ จ ำ ว นั
หากโลกุตตรธรรมขาดหายไปจากวัฒนธรรมไทยแลว การสอนใหคนทำดี มีศลี ธรรมก็จะไมไดผล และในที่สุดสังคมก็จะวิปริต
ประการที่สาม ทานพุทธทาสเปนผูกาวพนพรมแดนระหวางศาสนา ทานเชื่อวาหากศาสนิกของแตละศาสนาทำความเขาใจในคำสอนของศาสนาตน
อยางถองแทแลว ก็จะไมมีความขัดแยงตอกัน แตละศาสนาไมใชศัตรูกนั เพราะศัตรูรวมของศาสนา คือ ลัทธิวตั ถุนิยมและความเห็นแกตวั ทุกศาสนาสามารถรวม
มือกันเพื่อสรางสันติภาพถาวรใหแกโลกได
ประการที่ส่ี ทานเปนพระภิกษุไทยรูปแรกที่ประกาศวา พุทธศาสนาและทุกศาสนามีหลักการเปนสังคมนิยม โดยยกตัวอยางชีวิตความเปนอยูของพระ
สงฆเปนตนแบบวา
พระพุทธองคทรงบัญญัติระบบวินยั ทำใหเราเห็นไดทีเดียววาเปนระบบที่ผกู พันกันเปนหมูเปนพวกไมแยกออกจากกันไป รูไดตรงคำวา
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“สงฆ” นั่นเอง คำวา “สังฆะ” แปลวา หมู หรือ พวก…อยางระเบียบวินัยในพุทธศาสนานี้กใ็ หสันโดษ พอดี ไมใหกอบโกยสวนเกิน พระสงฆนี่ถาเอา

.

อะไรเกินกวาที่จำเปนแลวจะผิดวินัยทั้งนัน้ … อุดมคติท่วี า ไมเอาสวนเกินของภิกษุสงฆน้คี อื รากฐานอันแทจริงของสิ่งที่เรียกวา สังคมนิยม”

..

ความขางตนนัน้ ทานไดกลาวไวเมือ่ ครั้งที่มคี วามขัดแยงอยางรุนแรงระหวางคายสังคมนิยมและคายทุน นิย มในสังคมไทยชวงเดือนตุลาคม พ ศ

..

๒๕๑๖ – พ ศ ๒๕๑๙ โดยประกาศจุดยืนของพุทธศาสนาเคียงขางกับสังคมนิยม แตเปนสังคมนิยมทีม่ ธี รรมะเปนพื้นฐาน และในอีกทศวรรษตอมาทานยังได
ประกาศย้ำความเชื่อเรื่องธัมมิกสังคมนิยมอีกครั้ง ในพิธีลอยอังคารของรัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค เจาของ สมุดปกเหลือง หรือ เคาโครงการเศรษฐกิจ
“ทานรัฐบุรุษอาวุโสไดทำกิจกรรมเกินคำของการที่จะเรียกวารัฐบุรุษอาวุโสดวยซ้ำไป สิ่งที่สำคัญพิเศษสูงสุดอีกอยางหนึ่งซึ่งควรระลึกถึง

..

คือ ทานรัฐบุรษุ อาวุโสตองรับเคราะหดวยการถูกขับออกจากประเทศ เพราะเสนอลัทธิสงั คมนิยมเพื่อเปนหลักการปกครองประเทศชาติ… ฉะนั้นขอ
นี้อาตมาก็ไดรับเคราะหหรือกำลังไดรบั เคราะหอยางเดียวกันคือ เสนอหัวใจของสังคมนิยมวา เปนหัวใจของทุกศาสนา ทุกศาสนาสอนลัทธิสงั คมนิยม
ใหร ัก กัน อยา งเพื่อ น เกิด แก เจ็บ ตาย จนนายทุน รัก กรรมกร กรรมกรรัก นายทุน คนมั่ง มีร ัก คนยากจน คนยากจนรัก คนมั่ง มี ลัท ธิน ้เี รีย กวา
ธัมมิกสังคมนิยม อาตมายังขอยืนยันอยูวา เปนหัวใจของศาสนาทุกศาสนา
ทานรัฐบุรุษอาวุโสไดเสนอหลักการอันนี้ขึ้นแตกลับไดรับผลตอบแทน คือ ตองถูกขับออกจากประเทศ เปนที่นาประหลาด นาอัศจรรย นา
เศรา หรือนาอะไรทั้งหมด
อาตมาก็ขอฝากความรูสกึ อันนี้ไว เปนที่ระลึกแกทา นรัฐบุรษุ อาวุโส อาตมายังจะพยายามใหลทั ธิธัมมิกสังคมนิยมเขามาอยูในหัวใจของ
ประชาชนทั้งหลายใหจนได แลวก็จะไดเปนหลักเกณฑสำหรับมนุษยท้งั โลก จะอยูกันอยางเปนเพื่อน เกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน… รักลงไปถึงสัตว
เดรัจฉาน รักลงไปถึงสิ่งมีชวี ิต เชน ตนไม เปนตน ไมมีการทำลายสิง่ มีชวี ิตอยางโงเขลาอีกตอไป เพราะมีวิญญาณแหงธัมมิกสังคมนิยม”

-

สืบสานปณิธานพุทธทาส พุทธธรรม
สำหรับผูเปนพุทธบริษัทที่เคยทำวัตรสวดมนต คงจะจำคำทำวัตรเย็นในบทพุทธาภิคตี ิตอนหนึ่งไดวา

( -

)

พุทธัสสาหัสมิ ทาโส ทาสี สำหรับสตรี วะ พุทโธ เม สามิกสิ สะโร
ขาพเจาเปนทาสของพระพุทธเจา พระพุทธเจาเปนนาย มีอิสระเหนือขาพเจา

;

,

พุทโธ ทุกขัสสะ ฆาตา จะ วิธาตา จะ หิตสั สะ เม

พระพุทธเจาเปนเครื่องกำจัดทุกข และทรงไวซึ่งประโยชนแกขา พเจา
พุทธัสสาหัง นิยยาเทมิ สะรีรัญชีวิตญ
ั จิทงั

;

,

ขาพเจามอบกาย ถวายชีวิตนี้ แดพระพุทธเจา
โดยนัยแหงคำทำวัตรดังกลาวนี้ ยอมแสดงวาพุทธบริษทั ทุกคนไดช่อื วาเปน “พุทธทาส” ดวยกันทั้งสิ้น การสืบสานปณิธานพุทธทาส จึงเปนหนาทีข่ อง
พุทธทาสรุนใหมทกุ คนที่ยังมีชีวิตอยู
ทานพุทธทาส อินฺทปฺ โญ ไดฝากปณิธาน ๓ ประการไว คือ หนึ่ง การทำใหพทุ ธศาสนิกและศาสนิกทั้งหลายไดเขาใจในศาสนาของตน สองการเสริม
สรางความเขาใจอันดีและความรวมมือระหวางศาสนา และสามการนำมนุษยออกจากวัตถุนิยม
ปณิธานทั้งสามประการดังกลาว ถือไดวาเปนการแปรเจตนารมณแหงพุทธจริยา และพุทธธรรมมาสูภารกิจที่เปนรูปธรรมของชาวพุทธในการสราง
สันติภาวะใหแกชีวติ และสรางสันติภาพแกโลกในยุคปจจุบนั จึงกลาวไดวา ปณิธานทั้ง ๓ ประการ เปนปณิธานแหงพุทธธรรมดวย
การสืบสานปณิธานขอแรก เปนภารกิจที่ทกุ คนสามารถเริม่ ตนทำไดตามกำลังอินทรียข องตน ไมวา บุคคลนั้นจะอยูในเพศใด วัยใด จะเปนผูมีอำนาจ
หรือคนไรอำนาจ คนรวยหรือคนจน ปญญาชนหรือคนไรการศึกษา ก็สามารถทำความเขาใจในศาสนาของตนได
ทานพุทธทาสมักเปนพี่ใหญทคี่ อยใหกำลังใจนองๆ สหายธรรม ไมใหยอทอในการศึกษาธรรมะ ดังลิขิตที่ทานเขียนถึงอาจารยกรุณา กุศลาสัย สมัยที่
ยังบวชเรียนอยูอนิ เดียวา

.

“กรุณานองชายที่รักโดยธรรม ผมเองเขาตารายยิ่งกวาคุณในเรื่องการศึกษา ผมเรียนเพียง ม ๒ บานนอก ซึ่งสอนความรูใหอยางกระ
พรองกระแพรง และเพิ่งจะไดมาบวชเมื่ออายุ ๒๑ ป กอนหนานี้รูแตงานของโลก ไมมคี วามรูห วั นอนปลายตีนของธรรมะธรรมโมอะไรกับเขาเลย”
และบางคราวทานไดกลาวอยางถอมตนแกผูใกลชิดวาทาน “บวชเพื่อโยม ใหโยมพอใจเทานัน้ จะมีเข็มอะไรที่เปนเปาหมายก็ไมมี ก็เปะปะมา บวช
แลวมาพบธรรมะเขา พอใจ ผมก็พอใจธรรมะ คิดอยูกับธรรมะ”
ทานพุทธทาสจึงเปนตัวอยางของคนธรรมดาๆ ที่ตอนอายุครบบวชพระ มีความรูศาสนาเริ่มตนจากศูนย แตไดพฒ
ั นาตนเองจนกลายเปนปราชญทาง
ศาสนาผูย่งิ ใหญของโลกไดอยางนาอัศจรรย
อยางไรก็ตาม เปาหมายของการเขาใจศาสนาอันดับแรกนั้นก็เพื่อตนเอง ทานพุทธทาสเคยใหนยิ ามพุทธศาสนาไวงายๆ วาคือ “วิธปี ฏิบัตเิ พื่อเอาตัว
รอดจากความทุกข” ตัวทานเองก็ไดรับประโยชนเชนนั้นจากศาสนาดวย หากไมเคยโออวดตนเองวาเปนเกจิอาจารยผูบรรลุอรหันตนพิ พาน
“เดี๋ยวนี้ไมคอ ยสนใจที่จะมีเกียรติ ไมสนใจจะบรรลุถึงนิพพานหรือไม เปนอรหันตหรือไม ไมอยูในความคิด รูแตวาอยูอยางไมมีทุกข
เรื่อยๆ ไปก็พอแลว ทำประโยชนใหเพื่อนมนุษยใหมากที่สุดดวย ตัวเองก็สบายดีดวย… แคน้กี ็พอแลว
ไมตองการจะเปนอะไรไปมากกวานั้น พอที่จะสงเคราะหไดวา มันไมตอ งการภพ คือความเปน มันอยูในลักษณะที่วา งจากภพ วางจาก
ความเปน เหลือแตรางกาย จิตใจ นามรูป เคลือ่ นไหวไปในลักษณะที่ไมเปนทุกข ใหมีประโยชนกับผูอื่นใหมากที่สุด จนกวามันจะดับลงไป เหมือนกับ
วาตะเกียงหมดน้ำมัน ไมตอ งถามวาไปไหน ไฟหมดเชื้อเพลิง ไมตอ งถามวาไปไหน จบกันแคนั้น นี้แหละเรื่องทีจ่ ะพูดไดมแี คนี้ ถาใครเห็นดวย มันก็
ทำตามไดโดยไมยากเลย”
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การสืบสานปณิธานขอสอง สืบเนื่องจากปณิธานขอแรก หากทุกคนเขาใจศาสนาของตนอยางถองแทแลว ยอมเบาบางลงจากความเห็นแกตัว มีความ
รักในเพื่อนมนุษย ไมยึดมัน่ ถือมัน่ ในความเชื่อของตนอยางตายตัวจนเกิดความขัดแยงกับผูอื่น ถึงขั้นทะเลาะวิวาท หรือกอสงครามกันใหญโต

ทานพุทธทาสเปนแบบอยางของศาสนิกผูมใี จเปดกวาง รับฟงความเชื่อของผูอื่นที่แตกตางไปจากตนดวยความเคารพและจริงใจ ในการเรียนรูจาก
เพื่อนตางศาสนานั้น ทานพุทธทาสมักเตือนชาวพุทธใหวางทาทีดังนี้
“ถาไดฟง คำที่ผิดจากความเชื่อเดิมๆ ของตน ก็อยาเพิง่ คาน อยาเพิ่งโยนทิ้ง แตตอ งทำใจเปนคนใหม อานของใหม ดวยจิตใจใหม สติ
ปญญาใหม และพยายามคนใหพบหรือเขาใจใหจนไดวาเขาหมายความวาอยางไร”
ทานพุทธทาสเปนผูร่ำรวยดวยเพื่อนตางศาสนา ทานมีกลั ยาณมิตรทั้งทีเ่ ปนอิสลามิกชน คริสตศาสนิกชน ชาวซิกข ชาวฮินดู รวมทั้งชาวพุทธที่ตาง
นิกายออกไป ทานพุทธทาสไมเคยและจะไมพยายามใหผูใดมาเขารีตศาสนาพุทธ ทานเห็นวาคนดีของศาสนาอื่นก็เปนคนดีของศาสนาพุทธดวย การทำความเขา
ใจกันในระหวางศาสนาเปนภารกิจเรงดวนของศาสนิกทุกศาสนา และในยุคโลกาภิวัตนนี้ ไดผลักไสใหผคู นตางเชื้อชาติตางศาสนามาอยูใ กลกัน ถามีความเขาใจ
กันดี ก็อยูรวมกันอยางสรางสรรคและสงบสุข ตรงกันขามหากไมเขาใจกันก็อาจกระทบกระทั่งกันไดงาย จนลุกลามกลายเปนความขัดแยงระหวางเผาพันธุ เชื้อชาติ
ศาสนา ดังที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราเอง และในหลายภูมิภาคของโลก

การสืบสานปณิธานขอที่สาม นับวาเปน ภารกิจที่สำคัญที่สุดและยากที่สุดสำหรับ ศาสนิกชน ในโลกที่ขบวนการทางศาสนากำลังออนแอเหลือแต
สถาบัน ประเพณี พิธีกรรม และคำสอนเปลือกกระพี้ ยอมไมสามารถเทาทันพลวัตของลัทธิวัตถุนิยมสมัยใหม ที่ทำใหมนุษยลุมหลงตกเปนทาสของความสุขเทียม

(อามิสสุข) จนไมรูจกั ความสุขที่แท (นิรามิสสุข) ซึ่งมรรคาของทุกศาสนาเคยนำพาหมูมนุษยนิกรไปถึงได
ในการตานทานกระแสลัทธิวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยมสมัยใหมนั้น ศาสนิกตองสรางวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณทีเ่ ขมแข็ง ทวนกระแสลัทธิวตั ถุนิยม

-

อยางเทาทัน สวนโมกขเปนขบวนการทางศาสนาที่เติบโตขึน้ มาเพื่อทวนกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมของโลกซึ่งกำลังเขาสูยุคทุนนิยมเสรีที่ทา น
พุทธทาสเรียกวา ยุคกิเลสเสรี หรือยุคมือใครยาวสาวไดสาวเอา ทานชูคำขวัญ “งานคือการปฏิบตั ิธรรม” และ “งานคืองานบันดาลสุข” เพื่อตอตานคำขวัญ “งานคือ
เงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” ของรัฐบาลในยุคพัฒนาเศรษฐกิจตามแบบตะวันตก ทานโจมตีระบบการศึกษาที่รับใชลทั ธิวตั ถุนิยมวา “การศึกษาแบบหมาหางดวน”
เปนตน

อยางไรก็ตามในยุคขอมูลขาวสารทีเ่ ต็มไปดวยขอมูลที่กระตุนเราการบริโภคสินคาและบริการแปลกๆ ใหมๆ จนผูคนยากที่จะรับรูขอมูลเกี่ยวกับความ
เปนจริงของสังคม ที่กำลังคืบคลานสูหายนภัยอันเกิดจากวิกฤตทางสิ่งแวดลอม การทำสงครามแยงชิงทรัพยากรในขณะที่ชอ งวางระหวางคนจนกับคนรวยในสังคม
และระหวางประชาชาติที่ยากจนและประชาชาติที่ม่งั คั่งกำลังขยายกวางยิ่งขึ้นทุกที ซึ่งอาจเปนปญหาที่นำไปสูค วามลมสลายของอารยธรรมมนุษยกไ็ ด

(

)

แนนอนในระบบทุนนิยม และลัทธิบริโภคนิยมเอง ยอมไมมีคำตอบทีจ่ ะแกไขวิกฤตการณ ที่เกิดจากความตองการอันไมมีขดี จำกัด ตัณหา ของ
มนุษยได นอกจากตองกลับไปแสวงหาทางออกที่มอี ยูในภูมปิ ญญาทางศาสนา ซึ่งทานพุทธทาสเปนผูหนึ่งที่ไดทุมเทชีวติ ในเพศบรรพชิต กวา ๖๐ ปของทานบุกเบิก
เปนอิฐกอนแรกในยุคของเราเพื่อปูทางสรางมรรคาออกไปใหพน จากหายนภัยของโลกวัตถุนิยม
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พุทธทาส อินทฺ ปฺโญ: พุทธทาสผูมีปญญายิ่งใหญ
เสฐียรพงษ วรรณปก
บทความนี้เขียนเพือ่ รำลึกถึงพระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย (อินทฺ ปฺโญ) ตามคำขอรอง
ของประธานอนุกรรมการจัดทำหนังสืออนุสรณ ๑๐๐ ป ชาตกาลพุทธทาส (คุณสันติสขุ โสภณสิริ) ขอ
เรียนใหทราบวา บทความนี้เขียนจากความทรงจำ ในฐานะ”คอลัมนิสต” จึงไมมีเชิงอรรถ ไมมหี นังสืออุ
เทศดังบทความวิชาการทั่วไป จึงควรใชวจิ ารณญาณในการจะใชอา งอิงใดๆ
นามแรก (พุทธทาส) เปนนามที่ทานตั้งขึ้นเอง หรือจะเรียกวานามปากกาก็ได สวนนามที่สอง
(อินฺทปฺโญ) เปน “ฉายา” ที่อุปช ฌายต้งั ใหเมื่อบวชเปนพระภิกษุใหมๆ ระยะหลังดูเหมือนทานจะชอบ
ใช “พุทธทาส” มากกวา คงดวยเหตุผลวา เปนนามทีแ่ สดงอปจายนธรรมอยางยิ่ง นับวาไดมาจากแรง
บันดาลใจจากบทสวดมนตทำวัตรเชา-เย็น ที่วา พุทธฺ สฺสาหสฺสมิทาโสว พุทฺโธ เม สามิกิสสฺ โร เปนตน
แปลวา ขาพเจาเปนของพระพุทธเจา พระพุทธเจาเปนนายของขาพเจา ขาพเจาขอมอบกายและชีวติ นี้
แดพระพุทธเจา
ยอนไปเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม เด็กนอยคนหนึ่งนาม เงื่อม พานิช ถือกำเนิดในตระกูลคหบดี
ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏรธานี บิดาชื่อนายเซี้ยง มารดาชื่อนางเคลื่อน จบวิชาสามัญ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ก็ออกจากโรงเรียน มาชวยมารดาคาขายแทนบิดาซึ่งถึงแกกรรม
ชีวติ ของทานจึงผูกพันกับมารดามาก มารดาทานเปนคนธรรมะธัมโม เขาวัดฟงธรรมเสมอ ที่
รานก็มีเพื่อนๆ ของมารดามาสนทนาธรรมเสมอ หนุมเงื่อมจึงคอยซึมซับในธรรมตามลำดับ ไปยืม
หนังสือธรรมะหลักสูตรนักธรรมตรีจากพระที่วดั ขางบานมาอาน จนสามารถพูดโตตอบกับแขกที่มา
รานไดเปนอยางดี สรางความแปลกใจแกมารดาทานเปนอยางมาก ดวยไมเคยรูมากอนวาลูกชายหัว
แกวหัวแหวนจะมีความสนใจธรรมะลึกซึ้งปานนี้
มารดาไดขอรองใหบวชเพื่อ “ทดแทนคุณมารดา” ตามความเชื่อของคนไทยโดยทั่วไป หนุม
เงื่อมจึงไดบวชเปนภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๔๗๐ ที่วัดอุบล ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา โดยมี
พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมโล) เปนอุปชฌาย พระปลัดศักดิ์ ธมฺมรกฺขโิ ต และพระปลัด
ชุม อินทฺ โชโต เปนคูสวด ไดฉายา (นามภาษาบาลี) วา อินทฺ ปฺโญ
ความหมายก็คอื “ผูมีปญญาอันยิ่งใหญ”
บวชแลวก็รสู ึกวาโปรง โลงใจ มีความพอใจในชีวิตสมณะศากยบุตรมาก มีความประสงคจะ
บวชตอไปเรื่อยๆเมื่อนำความไปปรึกษามารดาและญาติพ่นี อ งตางก็ยนิ ดีอนุโมทนาดวย เพราะการคา
ขายก็ไดย่เี กย (ธรรมทาส) ชวงแทนแลว
ทานไดเดินทางเขามาศึกษาพระปริยัติธรรมที่กรุงเทพฯ พำนักอยูที่วดั ปทุมคงคา จนสอบได
เปรียญธรรม ๓ ประโยค ก็เ กิด ความเบื่อ หนา ยขนาดหนัก ความรูสึก นึก คิด ขณะนัน้ บอกตนเองวา
ศึกษาปริยัติ (ภาคทฤษฎี) แคนกี้ ็เพียงพอแลว มีความรูสามารถแปลพระไตรปฎกบาลีไดแลว ควรจะหัน
มาปฏิบัติอยางจริงจัง เพราะถารอจนจบเปรียญ ๙ กอน ก็คงจะแกและสายเกินกาล
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ทานจึงเดินทางกลับสุราษฎรธานี ไปพักอยูทวี่ ดั ตระพังจิก เปนวัดราง มีตนไมข้นึ รกจนกลาย
เปนปาทึบ ไมมใี ครกลากล้ำกรายมาทำเสียงรบกวน สถานทีน่ ้เี องจึงเหมาะอยางยิ่งสำหรับการทำงาน
ทางจิตเพื่อความหลุดพน
ทานตั้งชื่อสถานที่แหงนีว้ า “สวนโมกขพลาราม” แปลวา “สถานที่รนื่ รมยอนั เปนพลังแหง
การหลุดพน”
นัยวาเปนนามซึ่งเกิดขึ้นโดยบังเอิญ คือบังเอิญปาแหงนี้มีตนไมสองชนิดคือ ตนโมก กับตนพลา
ขึ้นเต็มไปหมด ทานจึงเอามาผสมกันแลวเติมคำ “อาราม” ตอทาย เปน “โมกขพลาราม” ไดอยางเหมาะ
แสดงถึงความเปนนักประดิษฐถอยคำอยางดีย่งิ ซึ่งไดกลายมาเปนลักษณะเดนประการหนึ่งของการ
แสดงธรรมที่มากดวยเสนหน าติดตามของทาน
ทำใหนึกถึง ตรี นาคประทีป (พระสารประเสริฐ) เมื่อเห็นนามของ ศาสตราจารยแมกซ มูลเลอร
ผูเผยแพรพระพุทธศาสนาชาวเยอรมัน ทานจึงบัญญัตชิ ื่อใหวา “โมกษมูลาจารย” (อาจารยผูบกุ เบิกทาง
แหงโมกษะ ในตะวันตก) ซึ่ง “ขำ” (คมขำ) ไมแพกนั
จากวัน เปน เดือ น จากเดือ นเปน ป ทา นไดใ ชช วี ติ อยูเ ดีย วดาย ทา มกลางปา อัน วิเ วก อาศัย
อาหารบิณฑบาตที่ไดจากชาวบานใกลเคียงยังชีพ ทานเลาภายหลังวา ใหมๆ พวกเด็กชาวบานเห็นทาน
ตางพากันวิ่งหนี รองบอกกันวา “พระบามาแลวๆ”
ณ ที่น้เี อง “พระบา” ของเด็กไดทดลองปฏิบตั ิแบบตางๆ ที่คดิ วาจะเปนเครื่องขัดเกลาจิตใจให
เบาบาง เชนฉันแตผลไมอยางเดียว นั่งไมนอนตลอดคืน ฉันแตผักหญาไมฉันเนื้อ ไมสวมรองเทา ไมใช
รม และอีกหลายอยาง ดังที่ทา นบันทึกการปฏิบตั ไิ วอยางละเอียดในภายหลัง
ในที่สุดก็ไดขอสรุปวา ไมไดผล “มันทำใหแปลกกวาเพือ่ น มันอยากดีกวาเพื่อน แกลงยอมดำ
อวดคน ก็เลยเลิก” จะทำอยางใดไมสำคัญ สำคัญที่ยังติดยึดอยูกบั การกระทำนั้นหรือไมตา งหาก
อะไรก็ตามที่สกั แตวาทำกันมา โดย “ไมแจง” ในสาระที่แทจริง ก็จะกลายเปนการสราง “รูป
แบบ” ใหเกาะยึด และพอกอุปาทาน ยากจะกะเทาะออกไดในที่สดุ
ในชวงนี้ธ รรมทาส พานิช นอ งชายทานไดกอ ตั้ง คณะธรรมทานขึ้น เพื่อ ชว ยเผยแพรพทุ ธ
ศาสนาอีก ดา นหนึ่ง ไดอ อกหนัง สือ ชื่อ “พระพุท ธสาสนา” (เขีย นแบบบาลี) ดุจ เดีย วกับ ทา นอา
นันทเมตเตยยะ (ชารล เบนเนต) เดินทางกลับจากพมาไปประเทศอังกฤษเมืองมาตุภูมิ ออกนิตยสารชื่อ
“พระพุทธสาสนา” เขียนบทความธรรมะเผยแพรทั่วโลก
ทั้งคฤหัสถผนู อ ง และบรรพชิตผูพี่ สองแรงแข็งขัน ไดชวยกัน “คั้น” เอาแกนพระพุทธศาสนา
มาเขียนเผยแพรอยางตอเนื่อง นาม “สิริวยาส” พุทธทาส และอื่นๆ อีกหลายนามปรากฏ ณ ทีน่ ี้ แต
ระยะหลังนามอื่นๆ คอยหายไป ยังคงเหลือโดดเดนอยูแต “พุทธทาส”
และจะโดดเดนเจิดจาตลอดไป แมวา สังขารรางกายอันเปนเจาของนามนี้จะ “ดับสลาย” ไป
แลวก็ตาม แตนาม “พุทธทาส” ยังอยูไมตาย
ณ สวนโมกขแหงนี้ เปนสนามทดลองทั้งในดานปริยัติและปฏิบัติ จนสามารถทำใหทั้งภาค
ทฤษฎีและภาคปฏิบตั สิ อดประสานกลมกลืนเปนอยางดี ปริยตั เิ ปนแผนที่ท่ชี ี้แนวทางวาจะไปถึงไหน
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อยางไร อะไรเปนอุปสรรคขัดขวางหรือไม อยางไร ปฏิบตั เิ ปนการลงมือเดินไปตามทางที่ช้บี อกนั้น
โดยมีปฏิเวธเปนเครื่องรับรองผล
จากการปดประตูอานพระไตรปฎกถึงสองสามป จนกระทั่งรูแจงแทงทะลุหายขอกังขาในพุทธ
ธรรมแลว จึงไดเขียนหนังสือเปนเลมออกมาเปนระยะๆ “พุทธประวัติจากพระโอษฐ” “ขุมทรัพยจาก
พระโอษฐ” “ตามรอยพระอรหันต” “นิพพานและอนัตตาในพระพุทธศาสนา” ผลงานดุจมณีลำ้ คาเหลา
นี้เปนผลิตผลจากกระทอมหลังเล็กๆ ทามกลางแสงตะเกียงน้ำมันกาดอันริบหรี่ ในราวปาอันนาสะพรึง
กลัวนี้เอง
ในชวงแรกๆทานพุทธทาสทานจะสนใจงานเขียนหนังสือเผยแพรกอน เมื่อทานคนควาพระ
ไตรปฎก ทำความเขาใจแจมแจงดวยตนเองแลว ก็นำมาจัดระบบเปนขั้นเปนตอน เรียบเรียงออกมาเพื่อ
ความกระจาง งานเขียนของทานจึงมีลักษณะเปน “วิทยานิพนธ” มีทอี่ างอิง และใชภาษาสละสลวย
กะทัดรัด “ตามรอยพระอรหันต” เปนตัวอยางของคำกลาวนี้เปนอยางดี
โดยประมวลสูตรที่ตรัสสอนเกี่ยวกับการปฏิบตั ิรกั ษาศีลอยางเครงครัด มารวมไวในที่เดียวกัน
จัดลำดับขั้นตอนใหมใหกระชับ กระจาง และเชือ้ เชิญใหอยากดำเนินตามแนวทางแหงการพนทุกขสายนี้
“ชีวติ แหงความเปนพระอรหันตเปนชิ้นเอกในบรรดาธรรมทีโ่ ลกควรตองการ เพราะเปนสิ่ง
เดียวที่อาจนำสุขแทจริงมาใหแกโลกได การกระทำเพื่อใหจติ มีอำนาจเหนือโลก เพื่อไมตองหมุนเวียนไป
ในกระแสแหงความทุกขทรมานของโลก และเพื่อถึงที่สดุ แหงความสุขอันจะไมกลับเปนทุกขอีกตอไป”
“พุทธประวัตจิ ากพระโอษฐ” เปนอีกเลมหนึ่ง ที่ทานพุทธทาสตามไปเก็บพระพุทธดำรัสที่ตรัส
เลาเกี่ยวกับพระองค ที่นั่นบาง ที่นี่บาง กระจัดกระจายตามที่ตางๆนำมาจัดระบบระเบียบ เรียงรอยเปน
ขั้นเปนตอน โดยไมนำเอาหลักฐานชั้นรองจากอรรถกถา ฎีกาและอาจริยมติรุนหลังๆ มาปน
จากหนังสือเลมนี้เองทำใหเราเขาใจพุทธประวัติอยางนอย สอง ประเด็นที่แตกตางจากที่เรา
เคยทราบคือ
๑. ไดร ูว า พวกศากยวงศป กครองประเทศ โดยระบอบสามัค คีธ รรม หาใชโ ดยระบอบ
ราชาธิป ไตย ซึ่ง มีผ ูส ืบ ทอดราชบัล ลัง กไ ม เพราะมีพ ุท ธดำรัส วา พวกศากยะปกครองผา นรัฐ สภา
(สัณฐาคาร, สภา) เชนเดียวกับพวกกษัตริยลิจฉวี แหงไพศาลี (รวมถึงมัลลกษัตริยแหงกุสินารา และปา
วาดวย)
๒. ที่วาเจาชายสิทธัต ถะเสด็จ ออกมหาภิเนษกรมณ (เสด็จออกผนวช) โดยการลอบหนีจ าก
พระนครกลางดึกนั้น ก็ไมจริงเสียแลว เพราะมีพระพุทธดำรัสตรัสไววา “เมื่อบิดามารดารองไหน้ำตา
นองหนาอยู เราไดถือเพศบรรพชิตออกบวชไมมีเรือนแลว”
ในยุคหลังนี้ตางหาก ที่งานเขียนลดนอยลง เพราะงานเทศนาสั่งสอนประชาชนมีมากจนไม
คอยมีเวลารจนาหนังสือ ทานพุทธทาสเปนนักแสดงธรรมที่มหัศจรรยมากโดย
๑. มีหลักแมน หลักที่วา นี้คือหลักฐานอางอิงจากพระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกา ไมวา จะอธิบาย
เรื่องอะไรจะไมหนีพระไตรปฎก มีที่อางอิงถูกตอง เพียงแตทานไมอางพระบาลีใหรงุ รังเทานั้น
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เมื่อครั้งทานนำเสนอ “สุญ ญตา” (ความวาง ซึ่งทา นแปลใหเ ขา ใจงา ยวา จิต วา ง) ตอ ประชาชนนั้น
หลายทานทวงวา จิตวาง ไมมีในพระไตรปฎก และถามีก็เปนเรื่องสูงเกินกวาชาวบานทั่วไปจะเขาใจได
เพราะเปนธรรมะที่ใชพูดใชสอนในหมูผ ูรูเทานัน้
ทานพุทธทาสอางหลักฐานวา ครั้งหนึ่งพวกคหบดี ไปฟงธรรมจากพระพุท ธเจา ขอรองให
พระองคแสดงธรรมงายๆที่พวกเขาพอเขาใจได พระพุทธองคจึงทรงแสดงธรรมที่ปฏิสังยุต (เกี่ยวของ
ดวย) สุญญตา แลวก็ปรากฏวาพวกเขาเขาอกเขาใจดี รื่นเริงเบิกบานในพระธรรมเทศนาของพระองค
“สุญญตา นีแ้ หละเปนเรื่องที่เหมาะแกผูครองเรือน มิใชเรื่องยากแตอยางใด” ทานพุทธทาสสรุป
เพือ่ ใหเปนที่เขาใจงายยิ่งขึ้น ทานจึงบัญญัตคิ ำแปลวา “จิตวาง” ใหทำงานดวยจิตวาง เมื่อยังมีผู
(ที่นึกวาตัวเอง) รูทกั วา ชาวบานตองมีลูกเมีย ตองทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว วันๆ วุนวายไมมีที่สดุ
แลวจะมาสอนใหจิตวาง เปนไปไดยาก ทานพุทธทาสอธิบายวา จิตวาง ตรงกันขามจากจิตวุน แลวทาน
ก็ยอ นวา ทำงานดวยจิตวุนดีไหม งานสำเร็จดวยดีไหม เมื่อเปรียบกับทำงานดวยจิตวางอยางไหนดีกวา
กัน เขาก็ยอมรับวา ทำดวยจิตวางดีกวา ไดผลกวา
๒. คัน้ แกนออกมาใหคดิ งานเผยแพรของทานพุทธทาส เปนงานที่คั้นเอาแกนของพระพุทธ
ศาสนาออกมาอธิบายใหครอบคลุม ธรรมะของพระพุทธเจานั้นกวางขวางลึกซึง้ ถาไมรูจักคั้นแกน
หรือยกเอาประเด็นสำคัญขึ้นมาพูด ก็จะจับประเด็นไมได จะเปนประดุจเดินหลงอยูกลางปาชัด หาทาง
ออกไมได พุทธทาสทานดึงเอาธรรมะที่เปนแกนมาอธิบาย ดังเรือ่ ง “ธรรมะ ๙ ตา” ถาจับไดท้งั ๙ ตา
หรือเขาใจทั้ง ๙ ตา ก็นบั วาเขาใจพระพุทธศาสนา
ธรรม ๙ ตา คืออะไร คือ
(๑) อนิจจตา หมายถึง ความเปลีย่ นแปลงแหงสิ่งผสม (สังขาร) ทั้งหลาย
(๒) ทุกขตา “ความเปนทุกข” หมายถึง ความคงอยูในสภาพเดิมไมได จำตองเปลี่ยนไปในที่สุด
(๓) อนัตตตา ความไมมีตัวตน หรือภาวะมิใชตวั ตนของใคร
(๔) ธัมมัฏฐิตตา ภาวะที่ยืนตัวเปนหลักธรรมดา
(๕) ธัมมนิยามตา กฎแหงธรรมดา หรือกำหนดแหงธรรมดาไมข้นึ อยูกับผูสรางผูบันดาล
(๖) อิทัปปจจยตา ความเปนปจจัยอิงอาศัยกันของสิ่งทัง้ หลาย
(๗) ตถตา (หรือตถาตา) ความเปนเชนนั้นเอง
(๘) สุญญตา ความวาง “จิตวาง-พุทธทาส” และ
(๙) อตัมมยตา ความไมมีตณ
ั หามานะและทิฐิ “กูไมเอากะมึง-พุทธทาส”
ธรรมะมากมายดุจ มหาสมุท ร พุทธทาสทานคั้นแกนออกมาได ๙ ตา ที่สำคัญควรเรีย นรูให
กระจาง และมีวธิ ีอธิบายใหเขาใจ โดยนัยตางๆกัน เนื่องจากแตละ “ตา” อมความมาก ทานตองสละ
เวลาอธิบาย “ตาละหนึ่งป”โดยประมาณ บาง”ตา” ทานบอกวา “แปลตามตัวใหเขาใจยาก เชน อตัมมยตา
ทานแปลวา “กูไมเอากะมึง” ก็แลวกัน ทำใหผูฟง เขาใจงายขึ้น
๓. ประดิษฐคำกินใจ บอยครั้งทานแสดงธรรมโดยคิดคำที่กนิ ใจ กระตุกใหผฟู งไดคิด ดุจวิธี
การของเซนก็ปานกัน เชน ทำงานดวยจิตวาง, ตายเสียกอนตาย, การศึกษาหมาหางดวน, คนสมัยนี้ดแี ต
ไหว พอบอกใหประพฤติธรรมก็กำหู, กินเนื้อเปนยักษ กินผักเปนมาร จะใหดตี องไมกนิ อะไร, นิพพาน
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ทามกลางสังสารวัฎ, อาจารยหมา, นิพพานที่น่เี ดี๋ยวนี้, ตัวกูของกู, กินขาวจานแมว อาบน้ำในคู อยู
เหมือนตายแลว, กิเลสเปนตัว ธรรมะเปนตน เปนคนมิใชมนุษย ชาวพุทธตองหมดปญหา ปญญาตองคู
กับสติ ทิฐติ อ งสัมมา วิชาตองสองแสง การลงแรงตองคุมคา ศีลธรรมกลับมา โลกาจะรมเย็น, และอื่นๆ
อีกมากมาย
คำที่ทา นประดิษฐขึ้นมานี้ ฟงแลวกินใจ สะดุดใจ บางคำไมตองไขความก็เขาใจทันที เรียกวา
“โดนใจ” ผูฟง หลายคำตองขยายความจึงจะเขาใจดี ถึงแมจะไมเขาใจ หรือไมเขาใจแจมแจง แตคำเหลา
นี้ก็จะติดปากติดใจผูรับฟงไปนาน ไมใชฟง แลวผานเลยไป
ยกตัวอยาง “กินเนื้อเปนยักษ กินผักเปนมาร จะใหดีตองไมกินอะไร” นักมังสวิรตั ิมักจะคิดวา
ตนไมกนิ เนื้อกินปลา กินแตผักหญา จึงเปนผูบริสทุ ธิ์ สวนพวกที่ยังกินเนื้อกินปลาอยู สนับสนุนการ
ฆาสัตว ไมมีทางมีศีลบริสทุ ธิ์ จึงถือวาพวกนี้เปน “ยักษ” หาใชเปน “พระ”เหมือนพวกตนไม
ทานพุทธทาสกลาววา ถาเอาเหตุผลที่การสนับสนุนใหฆามาอาง คนกินขาวเปลาๆ หรือ กินผัก
ก็นับวาสนับสนุนใหฆาเหมือนคนทีก่ ินเนื้อกินปลา ลองคิดดูใหดี กวาจะมาเปนขาวในจานได กวาจะมา
เปนผักในจานใหทานได สัตวตอ งตายเพราะการไถ การคราดไปเทาไร แมลงตองตายเพราะยาฆาแมลง
ไปเทาไหร
มองใหดจี านขาวขาวๆ นั้น จานผักจานนั้น มันแดงฉานไปดวยเลือดมากมายแคไหน มันไมตา ง
กันดอก ผิดพอกันทั้งคนกินผัก และกินเนื้อกินปลา เพราะฉะนั้น ถาจะใหดี “ตองไมกินอะไร” คืออยา
สำคัญหมายถึงวาเรากินผัก เรากินเนือ้ กินปลา ใหคิดเพียงวา “เรากินอาหาร”
๔. คิดใหล กึ ล้ำ วิธหี นึ่งที่ชวยใหค ดิ ลึก ซึ้ง ทำใหเ ขาใจธรรมะไดด ีค ือ มองทะลุค วามหมาย
ธรรมดา อันเรียกวาภาษาคน ใหทะลุไปถึง “ภาษาธรรม” ใหได แลวทานจะเขาใจความจริงทีล่ ึกซึ้ง เปน
ประโยชนแกการปฏิบัติ เชน การเกิด ตาย คือการเกิดขึ้นแหงตัวกูของกู หรือการที่ตวั กูของกูดับ อาการ
ที่ตวั กูของกูเกิดดับ เกิดดับวันละหลายหน แสดงวาเราไดเกิดตายตลอดเวลา นี้แหละคือสังสารวัฏ (การ
เวียนวายตายเกิด) หรือ ขณะใดเรามีความโลภครอบงำจิต แสดงวาเราเกิดเปนเปรต ขณะใดเกิดเรารูจัก
แตสนองสัญชาติญาณสัตว เราเกิดเปนสัตวเดียรฉาน ขณะใดเรามีคุณธรรมโดยเฉพาะศีลหา เราเกิด
เปนมนุษย ขณะใดเรามีหิรโิ อตตัปปะ อายชั่วกลัวบาป เราเกิดเปนเทวดา ขณะใดเรามีเมตตา กรุณา มุทิตา
อุเบกขา เราเกิดเปนพรหม
เรื่องหนึ่งที่คิดวา ทานพุทธทาสทานคิดล้ำลึกก็คือ วันวิสาขบูชา ที่เราชาวพุทธถือวาเปนวัน
ประสูติ ตรัสรู และปรินพิ พาน ของพระพุทธเจา ทานพุทธทาสกลาววา ขณะที่พระโพธิสัตวไดตรัสรู
นั้นแหละ แสดงวา พระพุทธเจาประสูติแลว และปรินพิ พาน (คือดับสนิท) แลว ชั่วขณะจิตเดียวนั้น
แหละ พระพุทธเจาเกิด พระพุทธเจาตรัสรู และพระพุทธเจานิพพาน การเกิด ตรัสรูและนิพพานมีข้นึ
ชั่วขณะจิตเดียว ไมตอ งรอจนถึง ๓๕ ป ๘๐ ป ดังที่เขาใจกัน และอีกอยางตอนเจาชายสิทธัตถะประสูติ
จะเรียกวาพระพุทธเจาประสูติไมได เพราะยังมิไดเปนพระพุทธเจา
เมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ ทรงอธิบายฉากผจญมารวา มารที่มาผจญพระโพธิสัตวคือกิเลส
การทรงเอาชนะมารได ก็คือการที่ทรงชนะกิเลสได ก็ดูเขาที แตหลังจากนั้นมีธดิ ามารมาผจญพระพุทธ
เจาอีก พระองคก็ทรงแคลงพระทัย ถามารหมายถึงกิเลส แลวทำไมหลังตรัสรูแลวธิดามารจึงมาผจญอีก
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ดูไมสมเหตุสมผล เพราะฉะนั้นฉากธิดามารผจญ นาจะมีมากอนการตรัสรู ทานพุทธทาสกลาววา อยู
ตรงนี้แหละถูกตองแลว ใหสงั เกตวา ธิดามารมายั่วยวนเดี๋ยวเดียวแลวก็หายไป ฉากนีห้ มายความวา
หลังจากทรงเอาชนะกิเลสไดแลว พระพุทธเจาทรงนั่งพิจารณาถึงความรายกาจแหงกิเลสวากวาจะเอา
ชนะไดเลนเอาเหนื่อยทีเดียว ฉากธิดามารยั่วยวนก็คือการที่พระองคทรงนึกยอนถึงการผจญกับพญา
มารนั้นเอง เพราะฉะนั้นจึงไมนาน
๕. เนนย้ำ ปจ จุบนั จุด เดนแหงการแสดงธรรมของทานพุท ธทาสอีกอยางหนึง่ คือ ทรงเนน
ภารกิจที่พงึ กระทำเดี๋ยวนี้ ชาตินี้ ไมควรนึกวาตองรอไวชาติหนา การบรรลุมรรคผลนิพพานสามารถทำ
ไดในชาติน้ี เดี๋ยวนี้ ใครที่คิดวานิพพานตองรอไวบรรลุหลังจากตายแลวเปนความเขาใจผิด นิพพานพึง
ถึงไดเดียวนี้ขณะนี้
เพือ่ ใหชาวพุทธมีกำลังใจในการปฏิบัติ ทานพุทธทาสได “ลดเพดาน” นิพพานลงวา ขณะใดจิต
วางจากกิเ ลส (ซึ่งทา นใชค ำวา วา งจากตัว กูของกู) แมช ั่ว ขณะหนึ่ง แสดงวา ทา นไดเ ขา สัมผัส พระ
นิพพานชัว่ ขณะแลว ถาทานปฏิบัติใหจิตทานวางบอยและระยะนานเทาใด ทานก็สมั ผัสพระนิพาน
บอยและนานเทานั้น
ทานพุทธทาส ทานมีปณิธานอยู ๓ ประการคือ ๑. ตองการใหพทุ ธศาสนิกชนเขาใจศาสนา
ของตน ๒. ตองการสรางความเขาใจอันดีระหวางศาสนา และ ๓. ตองการนำมนุษยท้งั หลายออกจาก
วัตถุนิยม ผลแหงความพยายามของทาน ในการรจนาหนังสือธรรม เทศนาสั่งสอนธรรม แกประชาชน
ทุกระดับความรูและประสบการณ ตั้งแตตน จนถึงแกมรณภาพ ผมเขาใจวา ทานไดบรรลุปณิธานนั้น
โดยเฉพาะปณิธานประการแรก จะเห็นไดจากงานของทานทั้งงานพูดและงานเขียน ยังเปนที่ตองการ
ของผูแสวงหาความรูความเขาใจพระศาสนามากขึ้นตามลำดับ
ครับ พุทธทาสยังอยู ไมมีวันตายไปจากความทรงจำของชาวพุทธและชาวโลกแนนอน
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สืบสานปณิธานทานอาจารยดวยงาน “จิตตปญญาศึกษา”
สรยุทธ รัตนพจนารถ
เมื่อ สัป ดาหท ี่แ ลว กลุม นัก ศึก ษาปริญ ญาตรี คณะวิท ยาศาสตรแ ละผมไดไ ปปด คอรส
สหวิทยาการการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ รวมกัน วิชานี้พวกเราศึกษาวาสาขาวิชาความรู
ตางๆ ไมวาจะเปนวิทยาศาสตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ศิลปศาสตร ภูมปิ ญ
 ญาชาวบาน หรือ
ศาสนา เขาใจ อธิบาย และจัดการกับความหลากหลายทางชีวภาพ หรือธรรมชาติอยางไร
แบบฝกหัดสุดทายของวิชานี้ คือ การปลีกวิเวก อยูในปาคนเดียวโดยไมทานอาหารอะไรเปน
เวลาอยางนอยหนึ่งวันหนึ่งคืน นักศึกษาแตละคนดูเหมือนจะเตรียมตัวกันมาอยูบา งพอสมควร ไม
เห็นใครบนกลัวอะไรมากนัก แตคนื กอนหนาที่เราจะแยกยายกันไปปลีกวิเวก ฝนตกหนักมาก น้ำทวม
เจิ่งนอง แมลงเมาออกมาเยอะมาก ตะขาบตัวเปงนับสิบ (เทาที่เห็น) ออกมากินแมลงอยางเอร็ดอรอย
พรอมยึดเพิงที่พักของเราเปนทีอ่ าศัย โดยไมกริ่งเกรง ไมหลบผูคนแตประการใด ทั้งตามแผนไมท่พี ื้น
กองไมฟน ตามเสาไมและเพดาน นักศึกษาอีกกลุมก็เพิง่ เจองูเมื่อตอนเย็น พอฝนตกฟาแลบฟารอง
บางคนก็ผวาเขากอดเพื่อนขางๆ สถานการณและบรรยากาศชักชวนใหการคุยรอบสุดทายเพื่อเตรียม
ความพรอมกอนแยกไปอยูเดี่ยวดูมีความหมายและความสำคัญขึ้นมาทันที
ผม:
พรุงนี้พวกเราจะเขาไปอยูในปาคนเดียวแลว คิดวาพวกเรากลัวอะไรที่สุด
นักศึกษา: นาจะมีสามอยางเปนหลัก คือ กลัวคน กลัวสัตว และกลัวผี ครับ
ผม:
แลวพวกเรามีวิธจี ัดการกับความกลัวอยางนั้นอยางไร?
นักศึกษา: ...
พวกเราแลกเปลี่ยนวิธีการจัดการเรื่องความปลอดภัย และวิธีจัดการกับความกลัวของแตละ
คน ซึง่ ก็เปนประโยชนไมนอ ย แตพอถึงเรื่องความกลัวประเภทกลัวผีหรือกลัวฟาแลบฟาผานี่ ดูเหมือน
เครื่องมือที่นักศึกษาวิทยาศาสตรจะพอหยิบยืมมาใชขณะอยูคนเดียวในปานัน้ มีจำกัดอยูทีเดียว
แลวพวกเราไดคุยกันถึงการวิเคราะหความกลัว โดยใชชดุ ความคิดของขันธหา เชนวา อาจ
เปนเรื่องของการที่พอมีเสียงอะไรเกิดขึ้น (รูป) แลวหูเราไดยิน (เวทนา) ก็เกิดจำได (สัญญา) และคิด
ปรุงแตงไปเรื่อย (สังขาร) วาอาจเปนนูนเปนนี่ เลยเกิดความกลัว (วิญญาณ) ขึ้นมาจับจิตจับใจ เรื่อง
ขันธหา นี้หลายคนยอมรับวาเคยไดยนิ มากอน แตไมคิดวาจะเอามาใชประโยชนอ ะไรกับตัวเองได
เมื่อพอไดฟงสมาชิกในวงเลาเรื่องความเขาใจของตนตอเรื่องเวียนวายตายเกิด ปฏิจจสมุปบาท และ
ขันธหา ตามคำอธิบายของอาจารยพทุ ธทาสก็เปลี่ยนความคิด วาเรื่องทำนองนี้อาจทำใหตนเองอยู
รอด ไมสติแตกในคืนพรุงนีก้ เ็ ปนได
เหตุการณดำเนินตอไปดวยดี หลังจากทุกคนออกมาจากปาดวยความปลอดภัยในชีวติ และ
จิตใจ พวกเราไดมานั่งคุยถอดบทเรียนกัน หลายคนเลาวาไดประโยชนจากสิ่งทีไ่ ดเรียน ไดคุย ไดฝก
กอนไปอยางมาก เชน การเจริญสติ การแยกรูป -นาม โดยเฉพาะคำสอนอาจารยพุทธทาสที่อธิบายการ
“เกิด” ขึ้นแตละครั้ง ตามขันธหา
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เรายังไดวเิ คราะหกนั ตอวาแงมมุ การแสดงธรรมของอาจารยนนั้ เขาใจงาย ยอมรับได โดย
เฉพาะกับสายนักวิทยาศาสตร

นักศึกษาคนหนึ่งเลาวาพอจะนึกออกวาจะเอาประสบการณท่ไี ดไปใชตออยางไรในเรื่องการ
ปลดปลอยตัวเองจากการตองทำตามกิเลส ตามความอยาก เพราะจากที่ไดลองอยูกับความกลัว ทำ
ใหรูวา พออยูๆ กับมันไปมันก็หาย มันก็คลายไปเอง อีกคนบอกวาทีน้พี อผานรานไอศกรีมแถวสาม
ยานคงไมตอ งแวะเขาไปกินทุกครั้งไป คิดวาหากดูๆ ไป ความอยากกินไอศกรีมมันก็คงหายไปเหมือน
กับความกลัวหรือความหิวก็เปนได
นักศึกษาเห็นพองกันวาบางทีเวลามีความอยาก เราก็ไมจำเปนตอ งทำตาม เชน เกิดความ
งวงในระหวางเรียนก็จะหลับเลย ทั้งที่ความงวงนัน้ ไมไดเกิดขึ้นเพราะนอนไมพอ แตเกิดจากการเบื่อ
ในขณะนั้นก็ไมไดคิดวามีวธิ กี ารจัดการสำหรับความงวงที่ไมใชการนอน เรื่องกินก็เชนกัน ปจจุบนั นี้
พอเราหิว เราก็ไปหาซื้อของกินเลย กลับกลายเปน วาปญหาอยูทกี่ ารหาของกิน มาตอบสนองคนที่
อยากกินใหได ไมใชจดั การที่ความอยาก ครั้นพอนักศึกษาไดปลีกวิเวกและลองอดอาหาร ตางก็เห็น
วาเมื่ออดอาหารได การอยูกับความหิวก็ไมใชเรื่องรุนแรงอะไรนัก
การที่กลุมนักศึกษาคุยเรื่อง “ความเปนอิสระ” จากกิเลส ที่เกิดขึ้นไดจ ากการทีร่ ทู นั ตัวเอง
และบังคับตัวเองไดบา ง และความรูวิธกี ารในการจัดการควบคุมกิเลสของตนนี้เอง ทำใหผมนึกถึงที่
อาจารยพุทธทาสเคยใหสัมภาษณพระประชา ปสนฺนธมฺโม ไวเรื่องทีม่ นี กั วิทยาศาสตรพยายามหา
เครื่องมือคลายกันนี้ โดยการผลิตยากินเพื่อละกิเลส วา
“แตมันยัง ไมจ ริง ยัง ไมจ ริง จัง ยัง ไมเ หมือ นกะที่ไ ปคิด ทำปรมาณู ทำ
คอมพิวเตอร ทำอะไรตางๆ ถาใชความคิดทั้งหมดมาคนในเรื่องนี้ก็คงจะดี แต
นั่นมันเปนสวนรางกายหรือในสวนระบบประสาท ตองศึกษาเรื่องจิตใหถึงที่สุด
โดยเฉพาะเรื่อ งปฏิจ จสมุป บาท ใหเ ขา ใจถึง ที่ส ุด จนควบคุม กระแสของ
ปฏิจจสมุปบาท นี่จะมีผลดับทุกขไดถาวร”
(จาก เลาไวเมื่อวัยสนธยา)
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การแลกเปลี่ยนกันในกลุมนักศึกษาทำใหหลายคนรูสึกไดชดั เจนยิ่งขึ้นดังวา นั่นคือความรู
ทางวิทยาศาสตรท่ไี ดศกึ ษาร่ำเรียนมายังอยูในสวนของรางกาย วาดวยเรื่องของวัตถุสงิ่ ของ สภาพ
แวดลอมที่วัดได สังเกตได โดยเฉพาะกำหนดไดในเชิงปริมาณ ทวาความรูทางวิทยาศาสตรยังไมได
เขาไปสูจติ และไมไดมุงไปสูการแกไขปญหาอันเปนตนธารของปญหาทั้งมวลของมนุษยชาติคือทุกข
จึงไมเปนเรื่องแปลกที่องคความรูทางวิทยาศาสตรที่ไดพฒ
ั นาไปอยางมากมาย อาจตอบคำ
ถามของนักศึกษาผูตอ งเผชิญหนากับความกลัวไดจำกัด ความรูที่นกั ศึกษาหรือที่พวกเราทุกคนได
เรีย นจากการศึก ษาในระบบสอนใหเ รามีว ธิ จี ดั การกับ ความกลัว คนและกลัว สัต ว โดยการใช
เทคโนโลยีใหแสงสวาง ใชสารเคมีกำจัดแมลง แตความกลัวที่มีตอเสียงฟารองและกลัวผีนั้น ไมแนใจ
วา มีเ ครื่องมือ ทางวิท ยาศาสตรไ หนใหคำอธิบ ายและมีท างแกปญ
 หาที่ท ุก คนทำไดเอง ดัง เชน คำ
อธิบายของอาจารยพุทธทาสเรื่องขันธหาและปฏิจจสมุปบาท
อาจารยพทุ ธทาสทานไดเคยใหความเห็นไววา วิทยาศาสตร “ยัง” ไมสามารถชวยโลก
ได เพราะวิทยาศาสตรไมมองในเรื่องดับทุก ขใ นจิตใจคน มุง เนนการมองออกไปขา งนอก
พยายามจัดการกับสิ่งที่อยูนอกตัว แมจะมีความกาวหนาในทางวัตถุไปไดเรื่อย สรางความ
กาวหนา แกโลกอยา งไมมีท่สี ้นิ สุด แตในทางกลับ กัน ก็ท ำใหค นมีก ิเ ลสมากขึ้น ทำใหเ กิด
มิจฉาทิฐวิ า มนุษยมีความสามารถควบคุมเอาชนะธรรมชาติได จึงไมมคี วามจำเปนตองควบ

คุมหักหามจิตใจของตัวเอง บำรุงความตองการขาวของเครื่องใชทนั สมัย แตสิ่งเหลานั้นก็ไม
ชวยใหไดมีความสุขอยางแทจริง บอกวามีทางเลือกในการจับจายใชสอย มี “อิสระในบริโภค
ตามใจ” แตกลับไมพูดถึงการมี “อิสระจากการบริโภคตามใจ”
ฐานของความรูเชนนี้ไดนำไปสูระบบการศึกษาที่สนับสนุนใหนักเรียนนักศึกษามุงการคาการ
ขาย มีโครงการสงเสริมในนักศึกษาลงทุนในตลาดหลักทรัพย พรอมสอนวิธไี ปชักชวนคนอื่นๆ มาลง
ทุนดวย สรรหากลวิธีตา งๆ ที่จะผลิต จะโฆษณากระตุนใหคนอื่นบริโภค โดยอาจลืมนึกไปวาตนเองก็
เปนเหยื่อ ของระบบนี้เองดว ย บัณฑิต ที่ส ำเร็จ การศึก ษาในแตล ะปน ้นั ไมแ นใ จวา จะมีค วามเปน
บัณ ฑิต ที่เ หมาะสมเทา ใด แตถ า วัด จากความเปน วา ที่ล ูก คา ทีด่ ขี องระบบบริโ ภคนิย มนี้อ าจได
เกียรตินยิ มกันนับไมถวน
ความรูที่อยูในการเรียนการสอนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทุกวันนี้ สวนใหญมงุ เนน แต
เรียนเรื่องราวตางๆ นอกตัวเรา เราสอน (ใหเด็กทอง) ขอมูลตางๆ ราวกับวามันสลักสำคัญเหลือแสน
ในขณะที่ใหความสำคัญกับการรูจัก รูใจ รูทนั ตัวเองนอยเหลือเกิน ยิ่งการสอนใหรูขมใจ อดทน-ทนอด
ฝกฝน-ฝกฝนก็ย่งิ นอย
สภาพการณอันเกิดจากความรูทศี่ กึ ษาในเรื่องนอกตัวและสงเสริมใหเกิดกิเลสนี้ชางสวนทาง
กับ ๑ ในปณิธาน ๓ ขอของอาจารยท่ไี ดฝากไว นั่นคือ “การนำมนุษยออกจากวัตถุนิยม” อยางเห็นได
ชัด
และปณิธานทั้ง ๓ ขอ อันไดแก ก) การทำใหพุทธศาสนิกและศาสนิกทั้งหลายไดเขาใจใน
ศาสนาของตน, ข) การเสริมสรางความเขาใจอันดีและความรวมมือระหวางศาสนา และ ค) การนำ
มนุษยออกจากวัตถุนิยม ทั้ง ๓ ขอนี้แทบหาที่ยืนไมไดในระบบการศึกษาปจจุบนั
การศึกษาสมัยใหมแบบตะวันตกทำใหเราละอายในการเรียนรูดานใน อายที่จะประกาศตนวา
เชื่อในสิง่ ที่เราก็รูวามีอยูจริง เพียงแคฝรั่งยังไมสามารถผลิตเครื่องมือวัดมาขายเราพรอมเครื่องมือวิจยั
ราคาแพงอื่นๆในแค็ตตาล็อกเทานั้น ในระบบการเรียนการสอนปจจุบันหากคนสอนแทรกเรื่องธรรมะ
หรือจริยธรรมในการสอนก็ดขู ดั เขินเกๆ กังๆ ในสถาบันการศึกษาเกือบทุกระดับก็ดเู หมือนจะคาดหวัง
ใหคนสอนสอนแตเนื้อหาวิชา ขณะที่เนื้อหาก็ไมเชื่อมโยงกับความเปนจริง คนสอนเองก็ไมตอ งทำตัว
ใหเปนตัวอยาง การเรียนการสอนจึงตัดขาดจากโลกของความเปนจริง เหมาใหเรื่องคุณธรรมจริยธรรม
เปนปญหาของวิชาจริยธรรมที่หลายแหงสอนกันปละไมถึงสิบชั่วโมง
คงตองยอนกลับไปศึกษาวิธีการเรียนของอาจารยพุทธทาสเอง ที่ทา นไดศกึ ษาความรูท้งั ภาย
ในและภายนอก ภายนอกทานไดศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร สังคมศาสตร รวมถึงศาสตรและตำราอื่นๆ
และดานภายในทานใหความสำคัญอยางยิ่งยวดกับการปฏิบตั ิ เจริญภาวนา ไตรสิกขา
การศึกษาทีจ่ ำเปนตองเรงสนับสนุนใหบังเกิดขึ้นตามปณิธานของอาจารยจงึ เปนการศึกษาที่
มุงพัฒนาจิตใจของผูเรียน และพรอมกันนั้นก็เชื่อมโยงความรูนอกตัวในศาสตรและศิลปตา งๆ เขาหา
จิตใจ เขาหาดานในของชีวติ ผูเรียน ใหผูเรียนไดเห็นความสำคัญและความสัมพันธเชื่อมโยงระหวาง
ชีวติ ความคิด และความรูวาไมไดแยกขาดจากกัน ตลอดจนไมไดเปนกระบวนการเรียนเพื่อมุงสูการ
เสพการสรางกิเลส ไมไดเปนการเรียนโดยการทองจำเพื่อแขงขัน แตเปนการเรียนรูดวยใจอยางใคร
ครวญ เปนการเรียนรูท่ไี มแยกตัวผูเรียนออกจากสิ่งที่ศกึ ษา เปนสวนหนึ่งสวนเดียวกันกับหลักธรรม
ศาสนา และพัฒนายกระดับจิตใจของผูเรียน เหลานีค้ อื จิตตปญญาศึกษา ซึ่งไมไดเปนการเรียนรูที่มี
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เนื้อหาจำกัดอยูท่ศี าสตรหนึ่งศาสตรใด แตการเรียนรูแบบจิตตปญญาศึกษานั้นเขากันไดและกลม
กลืนไดในทุกศาสตรไมวาจะเปนวิทยาศาสตร ศิลปศาสตร สังคมศาสตร
ดวยเหตุท่ี จิตตปญญาศึกษา เปนการเรียนรูท่เี ชือ่ มโยงความรูในตัวกับความรูนอกตัวซึง่ วา
ดวยศาสตรแขนงตางๆ (ไดทุกแขนง) กระบวนวิธีการเรียนแบบจิตตปญญาศึกษาจึงประกอบดวย การ
เรียนรูเรื่องโลกทัศนองครวม เพื่อเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่ลวนเปนเหตุปจ จัยซึง่ กันและกัน
การเรียนรูผานเครื่องมือตางๆ อาทิ ศิลปะ สุนทรียสนทนา (Dialogue) การเรียนรูจากการเจริญสติ
สมาธิ และวิปส สนา และประการสุดทายคือการปลีกวิเวก (retreat) ดังเชนกลุมนักศึกษาที่ไดกลาวถึง
ไวขางตน
ขณะนี้ไดมีกลุมนักวิชาการ นักปฏิบัติจำนวนหนึ่ง รวมกันผลักดันใหสงั คมไดรจู ักการเรียนรู
แบบจิตตปญญาศึกษาอยางกวางขวางแพรหลายมากขึ้น และรวมกันริเริ่มใหเกิดการฝกอบรมและ
หลักสูตรจิตตปญญาศึกษาขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา อาทิ สถาบันอาศรมศิลป มหาวิทยาลัยสงขลา
นคริน ทร มหาวิท ยาลัย มหิด ล การดำเนิน การของกลุม ที่อ าจเรีย กไดว า เปน “เครือ ขา ยจิต
ตปญญาศึกษา” นี้ จึงเปนการสืบสานปณิธานของทานอาจารยพทุ ธทาสในรูปแบบหนึ่ง
เครือขายจิตตปญญาศึก ษาไดพ ยายามพัฒนางานใหเกิดขึ้นในวงการศึก ษา ใหก ารเรีย นรู
แบบจิตตปญญาศึกษานี้ไดเขาไปในวิถีชวี ิต เรียนรูไดทุกวัน และปฏิบตั ไิ ดจริง เพื่อสืบสานปณิธาน
และสานตองานของทาน ดังที่ตระหนักถึงคุณูปการทีท่ า นอาจารยพุทธทาสไดมีใหกบั วงการศาสนา
ดวยการนำธรรมะเขาไปอยูในวิถีชวี ิตประจำวัน ใหสามารถปฏิบตั ไิ ดจริงไดทันที ดังที่ ศ.นพ.ประเวศ
วะสี ไดกลาววา พุทธทาสธรรมมีคุณูปการหรือลักษณะเดนหลายประการ อาทิ การเปนปริยัติเพื่อ
ปฏิบัติ คือการเรียนรูเปนการเรียนเพื่อนำไปสูการปฏิบตั ิใชไดจริงไมใชรเู พื่อรูอยางเดียว นำสิ่งที่เรียน
เอาไปใชในชีวิตประจำวันได
คุณปู การหลักอีกประการของทานอาจารยพุทธทาสคือการไดแสดงใหเห็นแลววามนุษยทกุ
คนมีศ ัก ยภาพในการเขา ถึง หลัก ธรรมะ รวมไปถึง ใหก ำลัง ใจแกผ ูป ฏิบ ตั ิวา เปน ไปไดท ่จี ะเขา ถึง
โลกุตตรธรรมแมในชาติน้ี (นิพพานชิมลอง) จิตตปญญาศึกษาก็เชนกัน ตองพยายามแสดงใหเห็นวา
ทุกคนนั้นมีศกั ยภาพในสอนและมีศักยภาพการเรียนเชนนี้ได สามารถที่จะเขาใจ (ปริยตั ิ) นำไปลองทำ
(ปฏิบัติ) จนไดรบั ผลอันเกิดจากความตั้งใจอันนั้น (ปฏิเวธ) ไดถว นทั่วทุกตัวคน
รวมถึง ลัก ษณะเดนอีก ประการคือทานมีความองอาจในการแสดงธรรม คนทีค่ ิดจะสานตอ
เรื่องของทานในการเรียนรูการศึกษา โดยผานจิตตปญญาศึกษา นาจะไดเรียนรูจ ากทาน ใหมคี วาม
องอาจในการนำพาการเรียนรู คือกลาที่จะเอามิติเรื่องดานใน เรื่องธรรมะไปอยูในการเรียนการสอน
โดยไมตองเหนียมอาย ใชทุกศาสตร ศิลป และหลักธรรมผสมผสานกันเพื่อพัฒนายกระดับจิตใจของผู
เรียน ดังที่ทา นเคยใหสมั ภาษณไววา
“พระประชา ปสนฺนธมฺโม: อยางวิทยาศาสตรก็เห็นอาจารยศึกษาจริงจังมาก
พุทธทาสภิกขุ: มันก็ศกึ ษาเทาที่จะทำได เลนหรือจริงก็ไมรู เทาที่มนั ชอบ เทาที่มันพอ
ใจแลวก็มคี วามหวังอยูมากเหมือนกันวา จะใชวิชาวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือในการ
เผยแผธรรมะ และคิดวาเราจะเผยแผธรรมะใหแกนกั วิทยาศาสตร ซึ่งจะเปนหมูชนที่
มีอิทธิพลมากในอนาคตนัน้ จะตองทำอยางไร ... สิ่งใดที่ใหสำเร็จประโยชนไดตามนี้
ก็พยายามเต็มที่”
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อัจฉริยภาพของพุทธทาสภิกขุกบั สภาพของสังคมไทย

สุลกั ษณ ศิวรักษ

เมื่อพระมหาเงื่อม อินฺทปโฺ ญ ประกาศตนเปนทาสของพระพุทธเจา พรอมกับการตั้งสวนโมกขพลารามขึ้นที่ไชยา ณ วันเพ็ญเดือนพฤษภาคม ๒๔๗๕ นั้น
ถือไดวานั่นคือการอภิวัตนในทางศาสนาจักรครั้งสำคัญยิ่งของสยาม นับไดวา ยิ่งใหญกวาการตั้งคณะธรรมยุติกนิกายของเจาฟาพระมงกุฏ วชิรญาณภิกขุ ในรัชกาลที่
๓ เสียอีก เพราะวชิรญาณภิกขุมุงที่รูปแบบของพระธรรมวินัยมากกวาเนื้อหาสาระ เชนเนนที่การหมผาอยางมอญ สำรวจตรวจดูลูกนิมิตของสีมารอบโรงอุโบสถวาถูก
ตองตามอรรถกถาหรือไม แมจนการออกเสียงอักขรวิธีของภาษาบาลี ที่อางวา ถูก ตองยิ่งกวาการสวดแบบเดิมของพระภิกษุศ รีอยุธยา ทั้งนี้มีความหมายตอไปวา
อุปสมบทกรรมตามแบบเดิมกลายไปเปนที่คลางแคลงไดวาเจานาคไดรับสมมุติใหทรงภิกขุภาวะจริงละหรือ มิใยตองเอยถึงการบวชซ้ำในนทีสมี าเปนตางหากออกไป
แมการตั้งคณะธรรมยุติ จะเปนการทาทายโลกาภิวัตนสมัยโบราณตามแบบไตรภูมิพระรวง ซึ่งถูกกลาวหาวาลาสมัย ใหคำสอนของพระศาสนาหันเหไปในทางความ
ทันสมัยของวิทยาศาสตรตะวันตก ซึ่งก็ใหท้งั คุณและโทษ พรอมกันนั้นการเครงครัดกับการทำวัตรเชาค่ำและการลงอุโบสถสังฆกรรมอยางสม่ำเสมอทุกๆ ปกษ ยอมถือ
วาเปนการรื้อฟนพุทธประเพณีท่คี วรแกการสรรเสริญ และมีอิทธิพลตอไปยังพระมหานิกาย ใหปรับปรุงตนเองในทางสิกขาวินยั ตามไปดวย แตการที่คณะธรรมยุติ
เหยียดพระมหานิกายวาเปนเพียงอนุปสัมบันนั้น แมจะไมถอื วานี่คือสังฆเภท แตก็เปนการกดขี่พระภิกษุศรีอยุธยาใหต่ำตอยกวาพระนิกายใหม ซึง่ ไดรบั อิทธิพลมา
จากรามัญนิกาย ยิง่ ตอมาคณะธรรมยุตกิ นิกายไดรับพรพิเศษจากราชสำนักดวยแลว เปนเหตุใหอภิสทิ ธิ์ดังกลาวดำรงคงอยูกับคณะสงฆใหมนี้แตรชั กาลที่ ๔ มาจนรัช
กาลปจจุบนั เอาเลย
วชิรญาณภิกขุเปนเจาฟา ซึ่งตอมาเปนพระเจาแผนดิน และยังมีรัชทายาทสืบสันตติวงศตอมาอีกหารัชกาล คณะธรรมยุติกนิกายจึงเผยแผอทิ ธิพลออกไป

(

)

ไดแทบทั่วราชอาณาจักร ทั้งยังเขาไปตัง้ สมณวงศในกัมพูชาและลาว เพียงแคจัมปาศักด แลวก็ปลาสนาการไปพรอมกับสิ้นเจานายทางฝายนั้น
พุทธทาสภิกขุเปนเพียงลูกชาวบาน ยอมสรางพุทธอาณาเชนนั้นไมได และที่สำคัญยิ่งกวานั้นก็ตรงที่ทา นไมประสงคจะตั้งลัทธินกิ ายใหมเอาเลยดวยซ้ำ
ซึ่งผิดไปจากสันติอโศก โดยที่เจาสำนักนี้ก็เปนลูกชาวบานเชนกัน หากตั้งสมณวงศข้นึ ใหมได โดยทาทายสถาบันสงฆเดิมอยางนาจับตามองยิ่งนัก
สิ่งซึ่งพุทธทาสภิกขุสถาปนาขึ้นนั้น สำคัญยิ่งกวาลัทธินกิ าย หากไปพนลัทธินิกาย ไมแตธรรมยุติกับมหานิกาย หากนำเอาหัวใจของมหายานและวัชรยาน
มาประยุกตเขากับพระธรรมวินยั อยางแยบคาย
ภาพภวจักรอันเปนหัวใจของการอธิบายของฝายวัชรยานในเรื่องการเวียนวายตายเกิดตามสังสารวัฏจนเขาถึงพระนิพพานนั้น มีปรากฎขึ้นเปนครั้งแรกที่
สวนโมกขน้เี อง แลวยังจะมีใครกลาวหาไดอีกละหรือวาพุทธทาสภิกขุไมเชื่อในเรื่องตายแลวเกิด
ยิ่งทางฝายมหายานดวยแลว ใชแตพุทธทาสจะแปลถอยคำของทานฉัฏฐสังฆปริณายกของจีนออกเปนไทยเทานั้น หากทานยังยกยองนักปฏิบัติธรรม
ชาวอเมริกัน ที่เนนทางดานซาเซน จนทานเอารูปที่ทานผูนี้เขียน และถอยคำของเขา มาตราลงไวในโรงมหรสพทางวิญญาณอีกดวย

(

)

ในทางเถรวาทเองนัน้ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย เจริญ ญาณวโร วัดเทพศิรินทร ซึ่งเปนสดมภหลักของคณะธรรมยุติกนิกาย ไดยกยองพุทธทาสภิกขุ
เปนอยางยิ่ง จนถึงกับพระคุณทานเดินจากสถานีรถไฟไชยาไปจนสวนโมกข ทัง้ ๆ ที่พระคุณทานเปนโรคโปลิโอ การเดินทางไกลไมใชเรื่องสะดวกสบายสำหรับพระคุณ
ทาน นีเ่ ปนเพียงตัวอยางเดียว ในอีกหลายๆ กรณีที่ทานผูบัญชาการคณะสงฆแทนพระองคสมเด็จพระสังฆราชเจา อุดหนุนจุนเจือภิกษุหนุม ผุมงุ มั่นในการเปนทาส
ของพระพุทธเจาอยางแทจริง
ในงานฉัฏฐสังคายนาที่สหภาพพมา คณะสงฆไทยไดมอบหมายใหพุทธทาสภิกขุแสดงปาฐกถาธรรม ชี้ใ หท่ปี ระชุม เห็น ถึง คุณวิเศษของเถรวาท ซึ่ง
ประพฤติปฏิบตั ิกันอยูที่เอเชียใตและเอเชียอาคเนย เนื้อหาสาระของปาฐกถานี้ ควรแกการนำมาพิจารณากันในสมัยนี้อยางจริงจัง แมกาลเวลาจะลวงมาเกิน ๔๙ ป
เขานี่แลวก็ตาม และเถรวาทในประเทศไทยเอง เวลานี้กต็ กต่ำยิ่งกวาสมัยใดเอาเลยก็วาได
โดยที่ถาเราเอาชาตกาลครบศตวรรษของพุทธทาสภิกขุเปนอุปายะ เพื่อนำสาระของเถรวาทกลับมาสื่อใหสมสมัย นั่นจะเปนการบูชาคุณทาสของพระ
พุทธเจาอยางแทจริง หาไมการฉลองกองกุศลตางๆ จักเปนไปอยางตำน้ำพริกละลายแมนำ้ หรือหาแกนที่เปนเนื้อหาไมไดเอาเลยดวยซ้ำ
เราตองไมลมื วา การที่พระมหาเงื่อม อินทปญโญ ถอนตัวจากราชธานีของสยาม กลับไปตั้งสวนโมกขข้นึ ที่ไชยา ก็เพราะทานเห็น ความยอหยอนของ
สหธรรมิกที่ตม ถั่วเขียวฉันกันในยามวิกาล แลวบัดนี้เลา การลวงสิกขาบทเรื่องวิกาลโภชนนั้น ดูเปนเรื่องเล็กไปแลว พระเถระลวงปฐมปราชิกทางดานเมถุนธรรมกัน
อยางแพรหลาย ทั้งกับคนตางเพศและเพศเดียวกัน ยังทุติยปราชิกในเรื่องเงินทองนั้นเลา ก็กวางขวางอยางแพรหลาย มิใยตองเอยถึงการอวดอุตริมนุสธรรมที่ไมมอี ยู
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ในตน จตุตถปราชิก ไมเพียงการอางตนวาเปนพระอรหันต ทั้งๆ ที่มีโทสจริตเปนเจาเรือนและแสดงออกทางโมหจริตอยางเกือบจะเปนอาจินตอกี ดวย หากการใช
ภาวนามัยวิธที ่เี ปนไปอยางชาตินิยม และปลุกเสกวัตถุมงคลเพือ่ ทหารหาญ ในการฆาผูคนที่ถือวาเปนศัตรูของบานเมืองนั้นเลา มิเปนมิจฉาอาชีวะของเกจิอาจารย
เหลานี้ละหรือ
อนึ่ง กิจนิมนตตางๆ นั้น เปนเรื่องที่มงุ เงินทองกันยิ่งๆ ขึ้นทุกที แลวนี่ไมเปนการอุดหนุนใหพระตองอาบัตินสิ สัคคียปาจิตตียล ะหรือ ที่รายยิ่งกวานี้กต็ รงที่
มีการพูดจากันอยางกวางขวางวาการอาราธนาสมเด็จพระราชาคณะไปเจริญพระพุทธมนตนั้น ตองถวายกันองคละหาหมื่นเอาเลยทีเดียว

(

)

กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ถาอลัชชี คือผูปราศจากความอาย แพรหลายออกไปเทาไร การทรงเพศพรหมจรรยยอ มเปนไปไดยากเพียงนั้น ยิ่งสถาบันสงฆ

(

)

(

กลายเปนรางทรงของลัทธิบริโภคนิยม อยางใหม และยังสนิทแนบแนนอยูกับขัตติยาธิปไตยและไสยเวทวิทยา อยางเกา โดยที่จะถือวาเทคโนโลยีและความทัน

)

สมัยตางๆ เปนไสยเวทวิทยาอยางใหมก็ยังได แลวนีไ่ มนา เปนหวงดอกหรือ
ถาไมมที างแกไขความขอนี้ใหตกไป พระศาสนาในเมืองไทยก็จะมีแตเปลือกและกระพี้ มีพิธีกรรม ที่ปราศจากศาสนธรรม ยิง่ มารแสดงตนออกมาในรูป
ของโครงสรางทางสังคมอันอยุตธิ รรมและรุนแรงดวยแลว หากจับประเด็นนี้ไมได และตีไปไมทะลุเปา พระศาสนาก็จะรับใชนายทุน นักการเมือง และนักฉวยโอกาส
ตางๆ หลวงชีเองก็ใชผา กาสาวพัสตร ปกปดความเปนอลัชชีไวอยางหวังผลไดในทางทรัพยและอำนาจ โดยปราศจากความละอายในดานการทุศีลใดๆ สิ้น แมดูรปู
แบบภายนอกจะนาชื่นชม แตภายในของพระคุณเจาเปนอันมากนั้น กลวงโบอยางหาสาระในทางธรรมแทบไมไดเอาเลย
ธรรมที่สอนๆ กัน ก็เปนการตีฝปาก ยิ่งกวาจะออกมาจากหัวใจ แมพระคุณเจาทีม่ ศี ลี าจารวัตรงดงาม และสอนคนใหสงบได ก็ไมเขาใจทุกขสัจทางสังคม
โดยที่คนสวนใหญยากไร เพราะลัทธิของการพัฒนาและโลกาภิวตั น คนรวยที่อดุ หนุนพระผูทรงศีลอันงดงามเปนอันมากนั้น เอาเปรียบคนยากไรและสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติ อยางยากที่เจากูจะเขาใจได ความขอนี้ ตองหวนกลับไปหาธรรมิกสังคมนิยม ของพุทธทาสภิกขุ วาทานนำทางมากอนใคร และดูจะไมมีใครกลาเดินตามรอย
เทาของทานทางนี้เอาเลย
กลาวอีกนัยหนึ่งก็คอื การบูชาคุณพุทธทาสภิกขุที่สาระคือ ตองหาทางกำจัดอลัชชีอยางจริงจัง พรอมกันนั้น อุปช ฌายอาจารยก็ตองเปน กัลยาณมิตร
กับสัทธิวหิ าริก อันเตวาสิก เอาภาระของกันและกัน อบรมสั่งสอนในทางพระธรรมวินยั อยางนอยหาปจนนวกภิกขุพนนิสสัย แลวยังควรเกื้อกูลกันตอไปอยางนอยอีก
หาป จนถึงเถรภูมิ ถา พระมหาเถระรวมสมัย ไดป ระกอบการณีย กิจเชน นี้ คณะสัน ติอโศกก็ดี คณะพระธรรมกายก็ดี ยอ มจัก ไมเกิด ขึ้น ยิง่ เวลานี้ดวยแลว การที่

อุปช ฌายอาจารยเห็นแกอามิส เห็นแกยศศักดิ์ เห็นแกการบริหารงาน รวมถึงพิธีกรรมตางๆ อยางหาสาระไมได ผลก็คอื ความหายนะของพระศาสนา ซึ่งสื่อกับคนรุน
ใหมไมได
การทีค่ นรุนเกา ซึ่งรวมถึงฆราวาสดวย จะสื่อกับคนรุนใหมไดนั้น ตองแมนทั้งทางปริยตั แิ ละปฏิบตั ิ โดยสามารถโยงหัวสมองมาหาหัวใจใหประสานกันได
โดยที่น่เี ปนคุณคาอันสำคัญยิ่งของพุทธทาสภิกขุ เพราะเถรวาทที่เรารับมาจากลัทธิลังกาวงศนั้น แยกคันถธุระออกจากวิปส สนาธุระ แยกนักปริยตั ิออกจากนักปฏิบัติ
ยิ่งจำเดิมแตสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงรับจัดการเพียงดานพระปริยตั ิศึกษาดวยแลว นักปริยตั ิจงึ ขาดจิตสิกขาไปอยางนาเสียดาย นั่น

(

)

(

นอกจากจะไมชวยใหเขาถึงแกนของศีลสิกขา คือความเปนปกติของตนเองและสังคม และปญญาสิกขา เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเปนจริง อยางลดความเห็นแก

)

(

)

ตัวลงไปเรื่อยๆ แลว ยอมไมใหแตละคนสื่อสารกับคนอื่นได โดยเฉพาะก็คนรวมสมัย ที่เปนเยาวชน อยางเหมาะสมกับกาลสมัย ซึง่ จำตองรูเทาทันโลกาภิวัตน
และจักรวรรดินยิ มอยางใหม ซึ่งผนวกไปกับบรรษัทขามชาติอีกดวย
ถาพุทธทาสภิกขุมีอายุอยูมาจนถึงปูนนี้ ทานคงจะเขาใจหรือพยายามทำความเขาใจกับสิ่งใหมๆ ซึ่งก็คือมารรวมสมัยนั่นเอง และความเปนพุทธในฝาย

(

เถรวาทของพระคุณทานนั้น แมจะเนนที่เนือ้ หาสาระของสิกขาวินยั ไมใชท่เี ปลือกกะพี้ เชนใสรองเทาหรือถอดรองเทาเขาบาน จับธนบัตร หรือจับใบปวารณา โดยที่

)

เดี๋ยวนี้มีบัตรเครดิตใหใชอยางงายๆ อีกดวย แตทานก็กวางไกลไปในทางมหายานและวัชรยาน ดังทานนำคำสอนของลัทธิทงั้ สองนี้มาเทียบเคียงไดกับพระบาลีเอา
เลยดวยซ้ำ ไมวาจะเปนศูนยตา ตถตา หรืออิทปั ปจยตา

( )

ความเปนพุทธ ผูตื่น ของพระคุณทาน ไปพนแตละยาน แตละลัทธิ พรอมๆ กับใหความเคารพนับถือยานนั้นๆ ลัทธิน้นั ๆ รวมถึงศาสนบุคคลของลัทธิ

(

)

(

)

นั้นๆ ดวย เชนยกยององคทะไลลามะ แหงวัชรยาน อยางแทจริง และสรรเสริญทาน นัท ฮันห แหงมหายาน วารจนาภาษาคนภาษาธรรมอยางเปนกวีวัจนไดดี
กวาพระคุณทานเสียอีก เปนตน
ใชแตเทานั้น ความเปนทาสของพระพุทธะ ชวยใหทา นใหเกียรติเพื่อนที่ตา งศาสนากับพระคุณทานอยางไมเห็นวาศาสนาอื่น ลัทธิอื่น ดอยไปกวาของเรา

(

เอาเลย ทานยกยองอิสลามและคริสตดว ยความจริงใจ และดวยใจที่เปดกวาง อยางยากที่จะหาภิกษุไทยในทางเถรวาทรูปใดเสมอเหมือน มีแตทานเรวัตตธัมมะ มหา

)

เถระ จากพมาอีกรูปเดียวเทานั้น ที่มคี วามคลายพุทธทาสภิกขุในทางนี้ หากไดเอยถึงทานในบทความที่เปนตางหากออกไปแลว
ความเปดกวางระหวางศาสนา ยอมเปนพาหะที่นำไปสูสันติวรบทไดโดยแท เมื่อเรายอมรับขอจำกัดของเรา พรอมกับยอมรับขอผิดพลาดของเราเอง หาก
ใหเกียรติอีกฝายอยางออนนอมถอมตน การสนทนาวิสาสะที่แทยอมเปนไปได และจากจุดนีแ้ ลที่จกั แกไขความขัดแยงและความรุนแรงตางๆ ไดดว ย ไมแตทางสาม
จังหวัดชายแดนภาคใตของสยาม หากรวมถึงดินแดนอื่นๆ ของโลกอีกดวย
นี้นบั ไดวา เปนอัจฉริยภาพอีกประการหนึ่งของพุทธทาสภิกขุ ซึ่งควรแกการกมศีรษะใหอยางแทจริง และควรนำปณิธานของพระคุณทานมาใชในยุคสมัย
ปจจุบัน ไมเพียงเพื่อแกปญหาขอขัดแยงและรุนแรงตางๆ เทานั้น หากยังเปนการปฏิบตั บิ ูชาทาสของพระพุทธเจาอันแทจริงอีกดวย
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ตีพิมพแลวในหนังสือชื่อ อานคน-เทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ หนา ๒๘–๓๓

สืบสานปณิธานพุทธทาส

สันต หัตถีรตั น

คณะอนุกรรมการฝายหนังสืออนุสรณ ๑๐๐ ป ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ ขอใหผมเขียนบทความที่มเี นื้อหา “สืบ
สานปณิธานพุทธทาส” ๓ ประการ คือ
๑. การทำใหพุทธศาสนิกทั้งหลายไดเขาใจในศาสนาของตน
๒. การเสริมสรางความเขาใจอันดีและความรวมมือระหวางศาสนา
๓. การนำมนุษยออกจากวัตถุนยิ ม (นิยมบูชาทรัพยสนิ เงินทองและวัตถุ)
โดยสืบสานความคิด วิธปี ฏิบัติ และมรดกของพุทธทาสภิกขุ ในแงใดแงหนึ่ง หรือโดยรวม
ในครั้งแรก ผมคิดจะปฏิเสธคำขอนี้ เพราะผมไมมีโอกาสไดรับใชใกลชดิ กับทานอาจารยพุทธทาสเลย กลัววาจะ
เขียนในสิ่งที่ไมถกู ตอง หรือไมใชคำสอนหรือปณิธานของทาน
แตเมื่อไดทบทวนคำขอและคำแนะนำของคณะอนุกรรมการฯ หลายครั้งเขา จึงคิดวานาจะลองเขียนดูจากสิ่งที่
ผมไดเรียนรูจากคำสอนและหนังสือของทานอาจารยพุทธทาส ที่ผมไดนำมาปฏิบตั ิ แมจะอยูในแบบที่ชาวบานเรียกวา
“ครูพักลักจำ” แตผมก็ไดประโยชนจากคำสอนและหนังสือของทานอยางมหาศาลในการดำรงชีวติ การประกอบอาชีพ
และการเขาใจ “ธรรม” ไดอยางไมขดั แยงกับความเปนจริงอีก
ผมจึงควรจะนำสิ่งทีผ่ มไดจาก “ครูพักลักจำ” เหลานี้มาเผยแพร เพื่อทดแทนบุญคุณและสืบสานปณิธานของ
ทานอาจารยพุทธทาส และกราบขออภัยทานผูอานลวงหนา ถาสวนหนึ่งสวนใดของบทความนี้ผิดเพี้ยนไปจากคำสอนที่
แทจริงของทานอาจารยพทุ ธทาส เพราะผมเปนลูกศิษยแบบ “ครูพักลักจำ” นั่นเอง

ภาษาคนกับภาษาธรรม
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ทานอาจารยพุทธทาสเนนเรื่องความแตกตางระหวางความหมายของคำคำเดียวกันใน “ภาษาคน” (ภาษาชาว
บาน) กับ “ภาษาธรรม” (ภาษาของผูรูซ้งึ ในธรรม) เสมอ เชน
“ธรรม” ในภาษาชาวบาน เราหมายถึง คำสั่งสอนในศาสนา คุณความดี ความยุติธรรม ความถูกตอง.....
แต “ธรรม” ในความหมายของทานอาจารยพุทธทาส คือ
๑. ธรรมชาติ
๒. กฎของธรรมชาติ เชน ไตรลักษณ อิทัปปจจยตา ตถตา สุญญตา
๓. หนาที่ตามกฎของธรรมชาติ

๔. ผลที่ไดรบั จากการทำ (และไมทำ) หนาที่ (นั้น)
“ความตาย” ในภาษาชาวบาน เราหมายถึง ความสิ้นชีวติ ความไมเปนอยูตอไป ความเคลื่อน
ไหวไมได........
แต “ความตาย” ในภาษาธรรม เชนที่พระพุทธเจาตรัสวา “ความประมาทคือความตาย คนที่ประมาทคือคน
ตายแลว” ความตาย ในภาษาธรรม หมายความวา ความไมมธี รรมะ ไมมีศลี ธรรม
ดังนั้น ถาตายจากความเปน“ตัวกู-ของกู” นั่นคือ ไมรสู ึกวาเปน “ตัวกู–ของกู” ได ก็จะมีจิตผองแผวและจะนำ
ไปสู “ความวาง” (สุญญตา) สูงสุด คือ “นิพพาน” หรือ ความ “ตายกอนตาย” นั่นเอง
เรื่องภาษาคน กับ ภาษาธรรม นี้ ทานอาจารยพทุ ธทาสเคยเทศนาไวเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๑๒ ซึ่งจะขอ
ยกบางสวนมาอางไวในที่นี้ดงั นี้

“ ความไมเหมือนกันระหวางภาษาคนกับภาษาธรรม หรือภาษาชาวบานกับภาษาของผูรธู รรม ในที่นี้ หมาย
ความวา ชาวบานรูอะไรไปในรูป ชาวบา น แลว พูด กัน ตามประสาชาวบา น สว นผูทที่ ้งิ บา นไปอยูในสภาพ ทีเ่ รียกวา
บรรพชิต คือ ไมมีบา น ไมมีเรือน เปนอนาคาริก ทานไปคิดไปนึก ไปมองเห็นอะไรอีกอยางหนึ่ง
ความรูเรื่องธรรมหรือภาษาที่ใชพดู เกี่ยวกับธรรมนี้ ถาอยางไรก็ขอใหนึกถึงความแตกตางระหวางสองสิ่งนี้ไว
เสมอๆ ภาษาคนกับภาษาธรรม หรือ ภาษาของชาวบานกับภาษาของผูร ู
เมื่อคนพูดกันสองคน คนหนึ่งมีแตความรูสกึ ของชาวบาน อีกคนหนึ่งมีความรูสกึ อยางผูรู ความสับสนในทาง
ความหมายของคำที่พดู กันอยูในเวลานั้นก็ยอมจะมี.....
ขอใหมองดูในแงน้แี ลวจะมองเห็นวา มนุษยเรานี้เปนทาสของความหมายของภาษา เราตกอยูใตอำนาจของ
ความหมายของภาษาที่ใชกันอยูอยางเปนทาส คือ ติดอยูใ นคำพูด นึกคิดไปตามคำพูด และก็ถูกคำพูดทำใหเขาใจ หรือ
ใหกระทำไปตามความเขาใจที่เปะๆ ปะๆ สับสนวุนวายไปหมด”
ถาดูจากตัวอยางความหมายของคำวา “ธรรม” กับ “ความตาย” ขางตน ความแตกตา งในความหมายของ
ภาษาคนกับภาษาธรรม ก็คอนขางชัดเจน และพอจะเขาใจไดงา ย แตในดานลึก ก็อาจจะเขาใจไดยากขึ้น เชน
“การที่จะคิด หรือวาจะพิจารณา หรือวาจะมองอะไรก็ตาม วิธีของการศึกษาธรรมะ ก็ตองมีหลักเกณฑที่มี
ความถูกตอง อยาใหมันเลยไป ถาจะไมใหมนั เลยไป มันก็จะตองรูความหมายที่มันจำกัดอยู ที่มีอยูเฉพาะๆ หรือถูกตอง
สำหรับคำๆ นั้น
ที่น้เี รารูไมได เพราะเราเปนคนธรรมดา เปนมนุษยธรรมดา เปนชาวบานธรรมดา ยอมรูความหมายทั้งหมดไมได
เพราะไปรูแตในแงของชาวบานธรรมดา จึงเกิดการสับสนขึ้นมา ตั้งแตแรกคิด......
เราไมไดคดิ จากจุดแรกที่สดุ แตมาคิดในปมที่เปนขั้นกลางหรือปมสุดทายของผูท่คี ิดออกแลว มันเลยสับสนกัน
ใหญ เพราะความหมายไมเหมือนกัน......
การคิด คน อยา งวิธ ขี องชาวบา น อยา งโลกๆ ที่เ จริญ ที่ส ุด .... ที่เ รีย กวา “คำนึง คำนวณตามเหตุผ ล”
(speculation) อยางวิธีของตรรกะ หรือ logic แลวก็ไปเอาวัตถุขางนอกเปนหลัก เสียมากกวา หรือวาอยางดีท่สี ุด ก็เอา
สมมุติฐานคือ hypothesis ที่สมมุตขิ ึ้นมาวา มันจะมีปญ
 หาอยางไร ที่เรียกกันวาสมมุตฐิ าน หรืออะไรก็แลวแตจะเรียก
ใหรูไววา มันเปนเรื่องสมมุติขึ้นมา เพื่อตั้งปญหาวาเปนอยางไรเทานั้น....
สวนทางศาสนา ทางธรรมะ ทางภาษาวิญญาณ ไมใชสมมุติฐานเปนวัตถุสำหรับคิด แตจะตองเอาความรูสึก
จริงในจิตใจเปนตัววัตถุสำหรับคิด.....
การพิจารณาในทางธรรมะ จะตองเอา experience ทางจิตใจมาเปนเงื่อนตนแหงวัตถุสำหรับคิด จึงจะสะดวก
หรือทำไดดี และเฉพาะผูที่ผานชีวิตมามากแลวเทานั้น ฉะนั้นการบวชตามแนวเดิม จึงมีแตผทู ี่ผา นโลกมาจนเอือมระอา
แลวจึงไปบวช ไปคิด แมจะคิดเรื่องความตายหรือความอยู ก็คดิ ออกมาจากความจัดเจน ความรูสึกที่เปนอยูจ ริงๆ ในจิต
ใจทีผ่ านมาแลวตั้งแตหนหลัง ตั้งแตเกิดจนแกกระทั่งบัดนี้ เขาจึงคิดลงไปบนตัวของของจริง คือ ความรูสึกจริงๆ
ถาเราจะใหนกั เรียนมหาวิทยาลัยในสมัยนี้คดิ เรือ่ งนี้ ก็จะตองตั้งสมมุตฐิ านขึ้นมาวา ความเกิดคืออะไร ตามวิธี
คิดของเขา มันคนละวิธีคนละเรื่อง
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ผลออกมามันจริงดวยกัน แตจริงไปคนละทาง
ถาเอาของ ๒ อันนี้มาประสานกัน มันก็เกิดเปนปญหาขึ้นในครั้งแรก คือ ความขัดแยง หรือความสับสนปนกันยุง
ในคำพูดเดียวกัน แตความหมายตางกัน ภาษาชาวบานกับภาษาธรรมะของผูรู มันมีอยูตางกัน”
ทานอาจารยพุทธทาส ยังไดเนนย้ำในเรื่องภาษาคนกับภาษาธรรม อีกวา

“การศึกษาจึงเหลืออยูแ ตวา คนในโลกสมัยนี้ ศึกษาใหถกู ตอง เขาใจใหถูกตอง เกี่ยวกับความสับสนของภาษา
ที่ใชพดู และอยาไดไปหลงหนังสือใหมๆ ทีพ่ วกฝรั่งทีเ่ ริ่มเขามาศึกษาพุทธศาสนาของเอเซียนี้ เขาใจพุทธศาสนาครึ่งๆ
กลางๆ งูๆ ปลาๆ เอาไปปนกันยุง หมด.....
หนังสือชื่อวา Buddhism ที่พวกฝรั่งแตง ไปพูดถึงเรื่องการเกิดใหมและเรื่องกรรมนี้ ผิดทั้งนั้นแหละ ปนกัน
ระหวางฮินดูกับพุทธ ยุงไปหมด ไปอานเขาละก็ ระวังใหด…
ี ..”
“ตัวกู-ของกู”
ความรูสกึ วาเปนตัวเรา (อหังการ) และความรูสึกวาเปนของเรา (มมังการ) หรือ “ตัวกู- ของกู” เปนสิ่งที่ทา น
อาจารยพุทธทาสเนนย้ำ เสมอ
เพราะความรูสกึ วาเปน “ตัวกู” และเปน “ของกู” นี่เองที่ทำใหเกิดความเห็นแกตัว ทำใหเกิดความโลภ-ความ
โกรธ-ความหลง (โลภะ-โทสะ-โมหะ) ทำใหเกิดความทุกขและความขัดแยงทั้งในตนเองและกับคนอื่นหรือสิ่งอื่นแมแต
สิ่งที่ไมมชี ีวิต เชน เดินไปสะดุดกอนหินเขา แลวเจ็บเทา เกิดโมโหกอนหินนั้น จึงเตะกอนหิน ทำใหเจ็บเพิ่มขึน้
ทานอาจารยพุทธทาสจึงเนนย้ำใหพยายามฝกละวางความเปน “ตัวกู–ของกู” เสีย
ถาเราจำคำวา “ตัวกู-ของกู” ซึ่งจำไดงา ย และเรียกใชมันเสมอๆ เชน ในทุกครั้งที่เราโกรธ ทุกครั้งที่เราอยากได
ทุกครั้งที่เราหลงลำพอง ความโกรธ ความอยากไดและความหลงลำพองของเราจะบรรเทาลง เพราะความโกรธ ความโลภ
ความหลง มีสาเหตุมาจากความรูสึกวาเปน “ตัวกู–ของกู” เปนสำคัญ
ทานอาจารยพุทธทาสไดกลาวเปรียบเทียบเรื่องนี้ระหวางพุทธศาสนากับศาสนาฮินดูไวดังนี้
“พุทธศาสนาสอนไปสูจุดหมายปลายทาง คือ สิ้นสุดแหงตัวกู ศาสนาเวทานตะ หรือ ฮินดู เขาสอนใหมตี ัวกูที่
แทจริง ที่บริสุทธิ์ อยูเ ปนอนันตกาลตลอดเวลา ทั้งที่สอนและเกิดในประเทศอินเดียดวยกัน สอนอยูในสมัยที่พองกันใน
ประเทศอินเดียนั้น มันก็ยงั ตางกันอยางนี้
ฝายพุทธศาสนาสอนใหไมมตี วั กู ก็ถูกเขาจัดเปน negative ไป เพราะใชคำพูดเปน negative อยูตลอดเวลา
สวนฝายโนนพูดสำนวน positive อยูตลอดเวลา พุทธศาสนาจึงเสียเปรียบ พูดกับเขาลำบาก เพราะคนธรรมดาชอบ
positive กันหมด คือ อยากมีอยู อยากได อยากเอา อยากรวย อยากสวย อยากงาม มันเปน positive หมด
พุท ธศาสนาทีแ่ ทไ มเ ปน negative แตเ ปน ศาสนาที่บ อกใหห ายโงห ายหลงใน positive จึง ถูก จัด ใหเ ปน
negative โดยพวกทีเ่ ปน positive นั่นเอง.... ซึ่งไมถกู ตองและไมยตุ ิธรรมสำหรับพุทธศาสนา
พุทธศาสนาตองการจะอยูเหนือ positive และเหนือ negative จึงตองใชคำวา “วาง” วา งจากทั้งสองอยาง
แตพอพูดคำวา “วาง” พวก positive ก็จัด “วาง” วาเปน negative เสมอ
ผูที่คา นพุทธศาสนาก็ต้งั แงรา ยใหพทุ ธศาสนาอยูในฐานะเปน negative ซึ่งเปนมาแลวตั้งแตครั้งพุทธกาล แม
วาเขาไมไดใชคำนีอ้ ยางคำในภาษาปจจุบันนี้ เขาก็พดู ในรูปนี้ วาเปน “รูป นตฺถิ” (ไมมรี ูป ไมมอี ะไร) เหลานี้
พวกฝรั่งที่มาสนใจพุทธศาสนาอยางครึ่งๆ กลางๆ งูๆ ปลาๆ ก็จดั พุทธศาสนาเปนพวกไมมี เปน negative จัด
นิพพานเปนยอดสุดของ negativism นี่มนั ผิด ผิดเหลือที่จะผิด เพราะพุทธศาสนาตองการจะอยูเหนือความเปน positive
หรือ negative….
จุดมุงหมายของพุทธศาสนาตองการจะไปจนพนเหนือความมีตวั กู–ของกู .... ตัวกูท่เี ปน negative ก็ไมเอา เปน
positive ก็ไมเอา.....
เวทานตะ คือยอดสุดของศาสนาพราหมณ.... ตองไปจบอยูที่มตี ัวกูที่บริสทุ ธิ์ ที่ถาวรเปนอันเดียวกับพระเจาไป
เลย (คลายศาสนาคริสตและอิสลาม) ตัวกูธรรมดาของคนหนึ่งๆ นี้เรียกวาอาตมัน ตัวกูของ universal ทั้งหมดเรียกวา
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ปรมาตมัน มนุษยแตละคนมีอาตมัน ทำใหมันสะอาดบริสุทธิ์จนไปอยูรวมกับ ปรมาตมัน แลวจบ กลายเปนตัวกูถาวร
อยางบริสุทธิ์
สวนพุทธศาสนาตองการตัด “ตัวกู” นี้ออกไป ไมใหมีสว นเหลือเลย แลวก็เหนือเกิด เหนือตาย เหนืออยู...แตถา
พูดกลับมาอีกครั้งหนึ่ง มันก็เปนความอยูชนิดหนึ่งที่ไมรจู ักสิ้นสุดเหมือนกัน เปนอนันตกาลเหมือนกัน
ความวางจากตัวกูเปนความอยูตลอดอนันตกาล สวนความมีอยูข องตัวกูน้นั เปนเรื่องประเดี๋ยวประดาว
ฝายศาสนาอื่นทีต่ รงขาม เขามีตัวกูที่บริสุทธิ์ที่อยูตลอดอนันตกาล (พระผูเปนเจา) เปนตัวกูตลอดอนันตกาล
สวนในพุทธศาสนา เปนความวางจากตัวกูตลอดอนันตกาล
ถานิพพานในความหมายวาสิ่งๆ หนึ่งซึ่งเปนที่ดับแหงตัวกู นิพพานอยางนี้เปนอนันตกาล จะเรียกวาความอยูก็
ไมถูก จะเรียกวาความตายก็ไมถูก.....
แตวาสิ่งนี้มนั มีอยู สิ่งที่เราอาจจะรูจักไดนี้มันมีอยู คือนิพพานนีม้ ันมีอยู ในฐานะเปนนิพพาน ไมใชเปนตัวกูที่
จะเกิดหรือตาย- เกิดหรือตาย–เกิดหรือตาย
ฉะนั้น เมื่อพุทธศาสนาพูดวา “ความมีอยูเปนอนันตกาล” หรือเปน “ชีวิตนิรนั ดร” อะไรทำนองนี้ สิ่งนี้คอื นิพพาน
อยาไปมีตวั กูเขามา มันผิด ผิดเหลือจะผิด ความมีอยูแหงธรรมอันบริสุทธิ์ เปนที่ดับแหงตัวกู–ของกู คือ นิพพาน มีอยู
เปนอนันตกาล....”
นิพพานที่เปนอนันตกาล คือ “สมุจเฉทนิพพาน” ที่เกิดจากการปฏิบัติท่ถี ูกตองเรือ่ ยมาจนถึงที่สดุ จน กิเลสไม
อาจจะเกิดขึ้นครอบงำจิตใจอีกตอไป ซึ่งเปนนิพพานที่สมบูรณหรือเด็ดขาด
สว นนิพ พานที่อ าจเกิด ขึ้น เปน ครั้ง คราว จากการควบคุม การกระทำ การปลอ ยวางใหจ ิต วา ง ที่เ รีย กวา
“วิกขัมภนนิพพาน” จะเกิดขึน้ ไดจากการควบคุมจิตตนเองไดเปนครั้งคราว
สว นนิพ พานที่อ าจเกิดขึ้นโดยบังเอิญ โดยประจวบเหมาะ เพราะธรรมชาติเ ปน ใจ หรือ เพราะสิ่งแวดลอ ม
ประจวบเหมาะ เรียกวา “ตทังคนิพพาน”
ทานอาจารยพุทธทาสกลาววา “จะเปนนิพพานบังเอิญ หรือ ตทังคนิพพานก็ดี นิพพานที่เราควบคุมการกระทำไว
หรือ วิก ขัม ภนนิพ พานก็ด ี และนิพพานที่เ กิด จากการสิ้น ไปแหง กิเ ลส (สิน้ ความรูส กึ แหง การเปน ตัว กู– ของกู หรือ
สมุจเฉทนิพพาน) ก็ดี ลวนเปนความเย็น มีความหมายแหงความเย็นเหมือนกันหมด”

www.buddhadasa.in.th
www.buddhadasa.org
ทานอาจารยพทุ ธทาสยังเขียนไวมีใจความดังนี้

“ ทุกศาสนา

ทุกศาสนา
ทุกศาสนา
ทุกศาสนา

มีหัวใจเปนสันติภาพทุกระดับ

มีหัวใจถูกตอง ใชไดทุกกาละเทศะและชาติพันธุ
มุงสันติและมุงแกปญ
 หามนุษย
มีคุณสมบัติกำจัดความเห็นแกตวั

ทุกศาสนา
มีไดและเปนทีต่ องการ โดยสัญชาตญาณ”
ทานอาจารยพุทธทาสจึงพยายามประสานงานใหเกิดความรวมมือกันระหวางศาสนาตางๆ และลดความขัด
แยงในทางศาสนาลง เพื่อใหเกิดสันติสขุ และสันติภาพในโลก
เกิด–แก–เจ็บ–ตาย
ทานอาจารยพุทธทาสเคยเขียนเกี่ยวกับการเกิดไวดงั นี้
“เกิดครั้งแรก ทางกาย จากพอแม
เลือกเอาไมไดวา จะเกิดอยางไร

และครั้งเดียว
เรายังไมรูวา เกิดมาทำไม
การเกิดครั้งหลัง ทางจิต โดยธรรมะ
เลือกเกิดไดตามใจชอบ
กี่ครั้งก็ได เรียกวา เกิดโดย
ปจจุบันจิต......

เกิดอยางแรก ไมรูวา เกิดมาทำไม
แตอยางนอย ควรจะรูว า เพือ่ มา
เกิดอยางหลัง (ทางจิต) ตามที่เรา
ชอบ และรูดที เี ดียววา เกิดมาทำไม”

สวนความแก ทานอาจารยพุทธทาสไดรอ ยกรองไวดังนี้

“ความแก หงอม

ยอมทุลัก ทุเลมาก

ดั่งคนบอด

ขามฟาก

ฝงคลอง หา

วิธีไต
กิรยิ า
ถาไมอยาก
ตองขามฟาก
กอนตามืด
ตรองใหแน

ไผลำ
คลานคลำมา
แสนทุลัก ทุเลแล
ใหทุลกั
ทุเลมาก
ใหพน
กอนตนแก
หูหนวก
สดวกแท
แตเนิ่นๆ รีบเดินเอย”
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เมือ่ เขาสูวยั ชรา ทานอาจารยพุทธทาสอาพาธหนักหลายครั้ง เชน

ในเดือนตุลาคม ๒๕๔๓ ทานเกิดภาวะหัวใจวายจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ คณะแพทยตองการนิมนตทาน
ไปรักษาที่กรุงเทพฯ ทานตอบวา “สำหรับกรุงเทพฯ นั้น ไมถกู กับอาตมา โดยรูป โดยกลิ่น โดยเสียง โดยโผฏฐัพพะ มันไม
ถูกกับอาตมา” แลวทานก็รกั ษาตนอยูท่วี ดั และหายอาพาธไดเรียบรอย เชนเดียวกับการอาพาธจากโรคหลอดเลือดใน
สมองแตกในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๓๕
ในการอาพาธหนักครัง้ สุดทายดวยโรคหลอดเลือดสมองแตกอีกในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๖ ในเชาวันนั้น
กอ นที่ทานจะอาพาธ ทานกลา วกับ ทานพรเทพ (พระที่ชวยงานทา น) วา “นากลัว อาการเดิม จะมา อาการเดิม ที่เปน
คราวกอ น .....พรเทพเอายา มของเราไปเก็บ แลว ก็เ อากุญ แจในกระเปา นี่เอาไปดว ย เราไมอ ยากจะตายคากุญ แจ
ตูเอกสาร......”
แสดงวาทานทราบลวงหนาดวยตัวทานเองแลววา วันนั้นทานจะอาพาธอีกและไมรอด จึง “ไมอยากจะตายคา
กุญแจตูเอกสาร” แลวเย็นวันนัน้ เองทานก็หมดสติจากหลอดเลือดสมองแตกและคงจะไดจากไปอยางสงบตามธรรมชาติ
ในวัด ที่ทา นไดส รา งและพำนัก มาโดยตลอด และไมต อ งไดร ับ ความทุก ขท รมานจากการตรวจรัก ษาใดๆ ทีท่ า นไม
ปรารถนา และไดแสดงเจตจำนงเชนนั้นมาโดยตลอด
แตแลวทานก็ถูกยื้อยุดฉุดคราไปโรงพยาบาล และไปรักษาที่กรุงเทพฯ ทำใหทา นตองผานกระบวนการ “การ
ตาย” ที่ผ ดิ ธรรมชาติ จนถึง วัน ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ผูร ัก ษาทา นจึง ยิน ยอมใหท า นตาย (หลัง จาก
“ทรมาน”ทานไวเดือนเศษ)

“การตาย” ของทานจึงทำใหสังคมไดฉุกคิดวา
๑. การยื้อยุด ฉุด ครา ผูปว ยไปรับ การรักษา ทั้งที่ผปู ว ยไดแ สดงเจตนารมณไวอ ยา งชัด เจนหลายครั้งวา ไม
ปรารถนาเชนนั้น ถูกตองหรือไม ถูกกฎหมายหรือไม
๒. การกระทำเพื่อยืดการตาย (หรือที่ชอบเรียกกันวา ยืดชีวิต) ซึ่งทำใหผูปวย ญาติ และสังคม ตองไดรับความ
ทุกขทรมานมากขึ้นและนานขึ้น สมควรจะเรียกวาการรักษา (healing) หรือไม หรือควรจะเรียกวา การทรมาน (torture)
มากกวา
๓. การตายในโรงพยาบาล ที่ตอ งผานกระบวนการที่เจ็บปวดตางๆ เปนการตายที่นาปรารถนาหรือ?
“การตายในโรงพยาบาล” เกือบทั้งหมดเปนการตายที่ผิดธรรมดา- ผิดธรรมชาติ และตายโดยน้ำมือของผูอื่น
(น้ำมือแพทยและพยาบาล) ซึ่งพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเรียกวา “ตายโหง”
ทานอาจารยพทุ ธทาส เรียก “การตายโดยไมอยากตาย” วาเปน “การตายโหง” ดวย เพราะเปนการตายที่ยังดิ้น
รนตอสู อยากจะมีชีวิตอยู แตชีวิตก็ถกู ดับไป
ผูที่ “ตายไมเปน” จึงเปนผูทไี่ มรวู า การตายอยางไรดีท่สี ุด เพราะไมไดเตรียมตัวตายไวกอน นั่นคือ ไมได “ตาย
กอนตาย” นั่นเอง
ทานอาจารยพุทธทาสกลาววา
“พระพุทธเจาตายเสร็จสิ้นแลว ตั้งแตวันตรัสรูที่ตน โพธิ์ นั่นคือ ตายจากกิเลส ตายจากตัวกู-ของกู.....
การตายใหเปน คือ การใหรางกายมันแตกดับไปในลักษณะที่เหมาะสม แมยังไมเปนพระพุทธเจา หรือยังไม
เปนอรหันต ก็ทำตามอยางทานได เทาที่จะทำได
เราจึงเห็นไดวา เรื่องตายนั้น เมื่อควรตายก็ใหมนั ตายอยางที่เรียกวา ปลงสังขาร ปลงอายุสังขาร จะตองไปดิ้น
รนตอสูใหยงุ ยากลำบากไปทำไม
เรื่องผาตัดเอาหัวใจไปใสใหมนี้ ถือวาเปนเรื่องบาๆ บอๆ ของคนที่ไมรูจกั ตาย ตายไมเปน ก็ตอง “ตายโหง” อยูด ี
คือ ตายดวยจิตใจที่ไมอยากตาย เรียกวา “ตายโหง” หมด
อยาตองตายโดยไมอยากตาย อยาเปนคนโง เปนคนไมรวู าธรรมชาติตอ งเปนไปอยางนั้น เพราะฉะนัน้ อยาให
มันยุงยากมากนัก เมื่อควรตายก็ตอ งตายเหมือนกับที่พระพุทธเจาทรงปลงอายุสังขารวา สามเดือนจากวันนีจ้ ักปรินิพพาน
หมายความวา ใหรา งกายแตกดับไปตามธรรมชาติ สวนนิพพานของกิเลส นิพพานเสร็จแลวตัง้ แตวนั ตรัสรู เมื่อเรามี
ธรรมะในเรื่องนี้ ก็ไมมีการตายโหง”
แลวทานพุทธทาสยังสอนวา
“ความตายในภาษาคน แกไดดวยความตายในภาษาธรรม หนามยอกก็เอาหนามบงได แคไมใชหนามอัน
เดียวกัน แมวา เปนหนามชนิดเดียวกัน จากตนไมตน เดียวกัน อันหนึ่งทำหนาที่ยอก อีกอันหนึ่งทำหนาที่บง ”
นั่นคือ การตายในภาษาธรรม (ตายจากกิเลส) จะชวยกำจัด (บงหนาม) ความกลัวตายในรางกาย ทำใหการ
ตายในทางรางกาย (การสิ้นชีวิต) หมดความหมายอีกตอไป
“พระอรหันตไมกลัวตาย เพราะหมดตัณหาอุปาทาน สวนพวกอันธพาลไมกลัวตาย เพราะตัณหาอุปาทาน
เดือดจัด ระวังอยาเอาไปปนกัน มันคนละอยาง....
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ความกลัวตายในภาษาโลก (เชน กลัวอดตาย กลัวถูกฆาตาย) นำไปสูความเสื่อมเสียศีลธรรม ความหมด
ศีลธรรม ความวินาศในที่สุด เพราะเห็นแควากูไมตายก็แลวกัน มันก็ทำอะไรไดทุกสิ่งทุกอยาง ที่ไมมีศีลธรรม
ความกลัวตายในภาษาธรรม เชน มรณสติ ทำใหมีการเจริญสติ เพื่อความไมประมาท จะไดทำหนาที่ที่
ตองทำเสียโดยเร็ว....”

ทานอาจารยพทุ ธทาสไดเลาถึง “วัฒนธรรมการตายของพุทธบริษทั ” ไวดังนี้
“สมัยเมื่ออาตมาเปนเด็กเล็กๆ โยมแมเลาใหฟงถึงการตายของตา ตาไดตายอยางวัฒนธรรมของพุทธบริษัท
ตามประเพณีวธิ ขี องพุทธบริษัท
ตาเปนคนแกอายุมากแลว แตไมใชแกหงอม เมื่อถึงเวลาที่จะตาย บอกวา ไมกนิ อาหารแลว กินแตน้ำและยา
ตอมาบอกวา ยาก็ไมกินแลว กินแตนำ้
พอถึงวันที่ตาย แกนัง่ พูดกับลูกหลานรวมทั้งโยมแมดวยถึงเรื่องที่จะตายแลวก็ไลคนที่รอ งไหออกไป คง
เหลืออยูค นเดียวที่กลา ทีบ่ งั คับตนเองได ทีไ่ มรองไห แลวแกพูดตามที่จะพูด ซึง่ ก็หลายนาทีอยูเหมือนกัน แลวจึง
ขอนิ่งแลวขอตาย
นี่วธิ ตี ายตามธรรมเนียมโบราณของพุทธบริษัทที่ดี ที่ประพฤติที่อบรมกันมาอยางดี เขาทำไดแมกระทั่งวา
จะตายลงในการหายใจครั้งไหน เปนการหายใจครั้งสุดทายแบบปดสวิตชไฟฟา...
เดีย๋ วนี้เราไมเปนอยางนั้น ไมประสีประสากับการเปนอยางนั้น มีการตอสูด ิ้นรนอยางผิดๆ ที่จะไมใหตาย
เอาไวเรื่อยๆ มันก็ไมมีท่จี ะตายอยางปดสวิตชไฟได”
เพราะถึงเวลาจะตาย มีคนมาทุบหนาอก ใสทอ หายใจ ใสสายโนนสายนี่ ทำใหเกิด “เวทนา” แกกลาอยาง
นั้นยอมยากที่จะตั้งสติและสงบใจได
อยางไรก็ตาย ทานอาจารยพุทธทาสไดสอนไวดว ยวา จะเปนคนชั่วคนดีอยางไร ถาอยากจะตายดีแลว ใน
นาทีสดุ ทายตองตั้งสติใหได และปลอยวางทุกสิ่งทุกอยาง ดับความเปน “ตัวกู- ของกู” ใหหมดสิ้น แลวก็จะตายดี
ไดดงั นี้
“อยาเขาใจวาตองเรียนมาก
ตองปฏิบตั ิลำบากจึงพนได
ถารูจริงสิ่งเดียวก็งา ยดาย
รูดบั ใหไมมีเหลือเชื่อก็ลอง
เมือ่ เจ็บไขความตายจะมาถึง
อยาพรั่นพรึงหวาดไหวใหหมนหมอง
ระวังใหดีดีนาทีทอง
คอยจดจองใหตรงจุดหยุดใหทัน
ถึงนาทีสุดทายอยาใหพลาด
ตัง้ สติไมประมาทเพื่อดับขันธ
ดวยจิตวางปลอยวางทุกสิ่งอัน
สารพันไมยดึ ครองเปนของเรา
ตกกระไดพลอยโจนใหดดี ี
จะถึงที่มงุ หมายไดงา ยเขา
สมัครใจดับไมเหลือเมื่อไมเอา
ก็ “ดับเรา” ดับตนดลนิพพาน”
ทานพุทธทาสไดวางแผนการตายของทานและเหตุการณหลังการตายของทานไวอยางดี ตามแบบฉบับ
ของวัฒนธรรมการตายของพุทธบริษัททีด่ ี แตกม็ ี “มารผจญ” จนการตายของทานตองผิดธรรมดา- ผิดธรรมชาติ
และไมเปนไปตามความปรารถนาของทานดังที่ทา นไดปลงสังขารไว
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การศึกษาและการเมือง
ทานอาจารยพทุ ธทาสเปรียบเปรยการศึกษาของไทยในปจจุบนั วาเปน “หมาหางดวน” เพราะ “หมาหาง
ดวน” เปนศัพทชาวบานที่ใชกนั บอยและรูจักกันดี
สวน “หางดวน” นั้น ทานหมายความวา “ผิดทาง ไมตรงทาง” และ “ไปไมตลอด” เพราะการศึกษาไทย
ปจจุบันตามกนฝรัง่ กีดกันศาสนาออกไปจากการศึกษา กลายเปนการศึกษาเพื่อการเห็นแกตัว ยิง่ เรียนยิ่งเห็นแกตัว
ยิ่งฉลาดยิ่งเห็นแกตวั

ทานอาจารยพทุ ธทาสกลาววา “....เพราะวาเดี๋ยวนี้มันเปนการศึกษาเพื่อประโยชนทางวัตถุ ไมมกี ารศึกษา
เพื่อประโยชนทางจริยธรรมศีลธรรม ศึกษาเพื่อหาประโยชน ศึกษาเพื่อรับใชการเมือง ศึกษาเพื่อรับใชเศรษฐกิจ
มันสูญเสียความถูกตอง....”
ทานอาจารยคิดวา คำวา “ศึกษา” มาจาก “สิกขา” หรือ ส + อิกขา (ส = เอง อิกขะ = เห็น) จึงมีความหมาย
วา เห็นเอง เห็นตนเอง ดูตวั เองดวยตนเอง วิจยั วิจารณตนเอง ปฏิบัติไปตามที่วจิ ัยวิจารณเห็น ทั้งหมดนี้รวมเรียกวา
การศึกษา โดยมี “ศีล สมาธิ ปญญา” เปนตัวบทสำหรับการศึกษา
สวนตัวการศึกษาจริงๆ นั้น เปนธรรมจริยา ที่จะตองประพฤติปฏิบัติใหถูกตอง เปนระบบการปฏิบัติ ไม
ใชตวั บทสำหรับการศึกษา
ในดานการเมือง ทานอาจารยพทุ ธทาสกลาววา “การเมืองเปนเรื่องของคนมาก คนไมมากไมตองมี การ
เมือง การเมืองเกิดเมื่อมีคนมาก โดยเฉพาะเมื่อเกิดความเห็นแกตัวในหมูคนมาก การเมือง(ที่ดี)ทุกระบบตองธัมมิก
สรุป: การเมือง (ที่ด)ี ไมมีอะไร ไมใชอะไร นอกจากธรรมๆๆๆ”
ประธานาธิบดีลินคอลนแหงสหรัฐอเมริกา ใหนยิ าม “ระบอบประชาธิปไตย” วาเปนการปกครองของ
ประชาชน โดยประชาชนและเพือ่ ประชาชน
แตทานอาจารยพทุ ธทาสบอกวา “ประชาธิปไตยไมใชประชาชนเปนใหญ แตประโยชนของประชาชนเปน
ใหญ เพราะถาประชาชนเปนใหญแลว มันไมแน ประชาชนบาบอก็ได ของประชาชน โดยประชาชน ถาประชาชน
เห็นแกตวั แลวฉิบหายหมด...”
“อัต ตาธิป ไตย คนแตละคนเปน ใหญ หรือ เห็น แตป ระโยชนข องคนแตล ะคน (ก็เ ปน เผด็จการ หรือ
อนาธิปไตย)
โลกาธิปไตย ก็คือประชาธิปไตย เห็นแกประโยชนทถี่ กู ตองของประชาชนสวนใหญ หรือทัง้ หมด
ธัมมาธิปไตย ดีท่สี ุด เห็นแกธรรมะ เห็นแกความถูกตอง
สังคมนิยม เปนของธรรมชาติ โดยเนื้อแทของธรรมชาติเจตนารมณของธรรมชาติมลี ักษณะเปนสังคม
ของทั้งหมูทั้งคณะนั่นแหละเปนใหญ สังฆาธิปไตย (ในสมัยพระพุทธเจา ไมใชในปจจุบนั ) นี่กธ็ ัมมิกสังคมนิยม
ธัม มิก สัง คมนิย ม จึง มีร ากฐานอยูท ี่ท ุก คนมีศ าสนา เอาธัม มาธิป ไตยเปน หลัก มีธ รรมะเปน ใหญ
ประโยชนของสังคมทั้งหมดเกิดโดยธรรมะ (สวนระบอบสังคมนิยมในภาษาการเมืองทั่วไปนั้นเกิดขึ้นทีหลัง และ
เนนทางวัตถุมากกวาจิตใจ)”
เสรีนยิ ม และสังคมนิยม (ของธรรมชาติ) จึงตรงกันขาม ดังที่ทา นอาจารยพุทธทาสเขียนไวมใี จความดังนี้
“แมสัตว (ตามธรรมชาติ) จะมีเสรีภาพ (ตามธรรมชาติ) ในการหาและกินอาหาร (แมกนิ สัตวอื่น) การ
สืบพันธุ การหาที่อยูอาศัย ฯลฯ แตก็ไมสามารถในการกอบโกย กักตุน หรือเอาเปรียบ คือ ไมมกี ารทำลายระบบ
สังคมนิยมตามธรรมชาติ (ซึ่งเปนหลักสำคัญของสังคม)
ทำใหเห็นวา เสรีภาพธรรมชาตินั้นเปนเพียง
ก. สวนประกอบปลีกยอยของระบบสังคม
ข. มีลักษณะที่มิใช หัวใจ ของสังคมธรรม
ค. เปนโอกาส เปนเชือ้ แหงการเบียดเบียนตอไปอีกขั้น
ง. เราจะไปนิยม เสรีภาพ อยางสัตวกันไดอยางไร
จ. มิใชของขวัญจากธรรมชาติ เชนเจตนารมณของสังคมนิยม
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สรุปความ: เสรีภาพ เปนรากเหงาของอกุศล (destructive)
สังคมนิยม เปนรากเหงาของกุศล (constructive)”
สรุป
ทานอาจารยพทุ ธทาสกลาวสรุปไวดงั นี้
“ที่จริงพระธรรม แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธน้ี พระพุทธเจาไมไดวา ไมไดตรัสไวท่ไี หน เปนคำทีค่ นทีหลัง
พูด
พระพุทธเจาทานวา “คำสอนของเราสรุปไดใน ‘สพฺเพ ธมฺมานาลํ อภินิเวสาย’ หรือวา
“เมือ่ กอนก็ดี เดี๋ยวนีก้ ็ดี ตถาคตพูดแตเรื่องทุกข กับ การดับทุกขเทานั้น”
นี่กเ็ ทากับ ๒ ธรรมขันธก็ได
ถาพูดวา ‘สพฺเพ ธมฺมา นาลํ อภินเิ วสาย’ ก็จะเหลือธรรมขันธเดียว คือ อยาไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด
จะไดการพักผอนทางวิญญาณ เปนนิพพานขึ้นมาเอง”
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“มองอนาคต ผานฐานคิด และชีวิต ทานพุทธทาส”

สุวรรณา สถาอานันท

นมัสการพระคุณเจา คารวะทานแมชี เพื่อนในธรรมะทุกทาน เรื่อง “โลกวิปริต” ในทัศนะของอาจารยพุทธทาส หากความคิดอีกดานของความวิปริต มี
ความหมายวา ความถูกตอง ดิฉันเชื่อวา ทานพุทธทาสมีแนวความคิดเรื่องความถูกตองอะไรบางอยางอยูในใจ ทานจึงมองออกวาสังคมวิปริต วิปริตคือความเปนอื่น
ที่สดุ ของความเปนอื่น การบอกไดวาความเปนอื่นคืออะไรตองมีฐานคิดบางอยางวาอะไรคือความถูกตอง วันนี้ดิฉนั จะพูดถึงความเขาใจเรื่องความถูกตองในทัศนะ
อาจารยพทุ ธทาส
ประการแรก อยากจะวิเคราะหใหเห็นวาในประวัตศิ าสตรมนุษยชาติ มีวิธีคิดเกี่ยวกับที่มา และลักษณะเกี่ยวกับความถูกตองใหญๆ กี่แบบ อะไรบาง
แนนอนวาจะพูดครอบคลุมทั้งหมดไมได แตวันนี้เลือกมาสี่แบบ แลวจะชี้ใหเห็นวาทัศนะอาจารยพทุ ธทาสเขาขายแบบไหน สองอยากจะมองวาสังคมไทยตอนนี้
กำลังปรับฐานคิดเกี่ยวกับความถูกตอง จากแบบเดิมไปสูแบบใหมอยางไรบาง
ในชวงหาทศวรรษที่ผา นมา ดิฉนั คิดวาประเทศไทยประสบความสำเร็จหลายดาน พวกเรามีอายุยืนขึ้น ประชาชนสวนใหญมกี ารศึกษามากขึ้น อาน
ออกเขียนไดมากขึ้น สุขภาพอนามัยทั่วไปดีขนึ้ แตวา ปญหาใหญหลายดาน ปญหาจากมุมมองของคนทีศ่ ึกษามาทางมนุษยศาสตรอยางดิฉนั เห็นวามีสองปญหา
ใหญ ปญหาที่หนึ่งคือเรื่องความหมาย ปญหาที่สองคือจะหาความถูกตองไดที่ไหน ปญหาเรื่องความหมายจะพูดนิดเดียว แตวันนี้จะเนนที่ปญหาความถูกตอง
ปญหาเรื่องความหมาย เราดูไดจากสถิติฆาตัวตาย จากตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขในสี่หา ปที่ผา นมา สถิติคนฆาตัวตาย ถาจำไมผิดประมาณ ๕๐

% มาจากผูมโี รคที่รักษาไมหาย แตท่นี า สนใจคือสถิติในวันนี้ ๓๗ % ของการฆาตัวตายมาจากปญหาความสัมพันธกับคนที่มคี วามหมายกับเขา ดิฉนั คิดวา

ปญหาการฆาตัวตายที่เพิ่มสูงในสี่หา ปท่ผี า นมาเปนตัวชี้ปญหายิง่ ใหญอนั หนึ่ง คือ ปญหาสภาพขาดความหมายของชีวิต มีคนพูดติดตลกวาในปจจุบนั ทีว่ ิทยา
ศาสตรกาวหนาคนมีอายุยืนขึ้น แตเหตุผลที่ทำใหอยากมีอายุยืนนอยลง ก็เปนเรื่องความหมายของชีวิต ประเด็นที่สอง คือ ปญหาความถูกตอง ถา เราไปดูจาก
ประวัติศาสตรของมนุษยชาติ มีวิธีหาที่มาของความถูกตองหลายหนแลว ไมใชเพียงตอนนี้ แตท่ใี หญๆ มีสแี่ บบดวยกัน
แบบที่หนึ่งคือ มนุษยพยายามหา ความถูกตองจากความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ในโลกโบราณ หลายสังคมมองหาความถูก ตองของ
ความสัมพันธระหวางมนุษยกบั ธรรมชาติ ในฐานะที่เปนครอบครัวเครือญาติแลวมนุษยกต็ ั้งกฎเกณฑข้นึ มาวา การกระทำหรือพฤติกรรมใดที่จนุ เจือเกื้อหนุนความ
สัมพันธกบั ธรรมชาติเปนสิ่งที่ถกู ตอง พฤติกรรมใดซึ่งลมลางหรือละเมิดหรือขัดแยงสิ่งซึ่งจุน เจือความสัมพันธเชิงเครือญาติกถ็ อื วา ผิด เชนในสังคมไทยจะมีคำ
ประเภท “อยาผิดผี” ในสังคมอินเดียแดงเขาจะนับญาติกบั ตนสน เขาจะเรียกตนสนวาพี่ชายนองสาว เขาจะเรียกแมนำ้ วา สายเลือดของบรรพชน เวลาเขาเรียกวา
สายเลือดของบรรพชนเทากับเรานับญาติกบั ธรรมชาติ แตในโลกสมัยใหม ๔๐๐ ปท่ผี านมา เราเรียกน้ำวา ไฮโดรเจนสอง ออกซิเจนหนึ่ง เราเรียกน้ำวา
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เรียกน้ำวา 2 เทากับการลมเลิกวิธีนับญาติกับธรรมชาติ เราคงไมไปไหว 2 มันไมไดเปนญาติกบั เรา ที่เราเรียกวา ทุนนิยม คือการที่เรามองธรรมชาติใน
ฐานะวัตถุสสารที่เปน “ทรัพยากร” เทานั้น มิตอิ ่นื ๆ หายไป หรืออยางในญี่ปุนเขาเรียกเจาที่เจาทางวา “คามิ” ในฮาวายเขาเรียกภูเขาไฟระเบิดวา “เจาพอเปเล”
เวลาภูเขาไฟระเบิดก็คอื เจาพอเปเลกำลังโกรธ คือมองโลกธรรมชาติเหมือนเปนมนุษย มีความสัมพันธกับเรา ใน คัมภีรเตา บอกวาการพูดมากขัดกับธรรมชาติ ไม
ถูกตอง ถามวาทำไม เขาบอกวาพายุพดั จัดยังพัดไมถึงเชา เพราะฉะนั้นถาเราศึกษาจากธรรมชาติ เราจะหาความถูกตองได
แบบที่สอง ความถูกตองจากความสัมพันธระหวางมนุษยกับประวัติศาสตร หรือบรรพชนหรือบุรพกษัตริยในอดีต ตัวอยางที่ชดั ที่สุดก็คือขงจื๊อ ขงจื๊อไม
ไดเชื่อในพระเจา แลวก็ไมไดนับญาติกบั ธรรมชาติ แตขงจื๊อเชื่อในความถูก ตองทั้งในระดับปจเจกและระดับสังคม จากประวัติศาสตรตวั อยางที่ดงี ามของบุรพ
กษัตริยในอดีต เชื่อวาเปนเครื่องชี้ทางใหกับมนุษยได เชน วิธีการไวทุกขใหกบั บรรพชนตองไวทกุ ข ๓ ป วิธกี ตัญูตอพอแม นอกจากจะตองดูแลเอาใจใสดวย
ความอาทรเคารพรักแจง เวลาไมเห็นดวยกับพอแมใหทัดทานอยางสุภาพ คือไมตอ งเห็นดวยทุกเรื่อง แตไมใชไปชี้หนาดาพอแม อยางนี้ไมถกู ตอง เหลานี้เปนการ
มองหาความถูกตองจากขนบจารีตที่สืบทอดมาจากอดีต อันนี้เปนอีกวิธีหนึ่งที่มนุษยหาความถูกตอง
แบบที่สาม มนุษยหา ความถูกตองจากความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจา อันนี้เปนแบบของกลุมคนที่เชื่อในเอกเทวนิยม คือ เชื่อในพระเจาองค
เดียว สายยิว คริสต อิสลาม จะมองหาความถูกตองจากความสัมพันธระหวางมนุษยกับพระเจา บางครั้งกฎเกณฑทบี่ อกวาอะไรถูกอะไรผิดจะบอกชัด เชน บัญญติ
๑๐ ประการ หรือเสาหลัก ๕ ประการของอิสลาม แตบอยครั้งการหาความถูกตองของระบบความเชื่อในพระเจาองคเดียวแบบเอกเทวนิยมไมชัดเจน เชน พยายาม
หาวาเจตจำนงของพระเจาคืออะไร คำนี้เปนคำซึ่งอธิบายยากวาคืออะไร แตถาเราไปดูจากบทปฐมกาลคือสวนที่หนึ่งของ คัมภีรไ บเบิล เราพบวามนุษยละเมิดคำสั่ง
ของพระเจาไปกินผลไมจากตนไมแหงความรูดรี ชู ั่ว เรือ่ งนี้เปนเรื่องใหญ แตขอพูดมิติเดียวของเรื่องนี้ การกินผลไมแหงความรูดีรูช่วั เวลาดูเราพบวาสำนึกในศีล
ธรรมขอแรกในศาสนาที่เชื่อในพระเจาองคเดียว คือเรื่องความอาย สิ่งแรกที่มนุษยทำคือเอาใบไมมาปกปด มีคนถามวาอดัมกับอีฟตองอายดวยหรือในเมื่อในสมัย
นั้นอยูกนั สองคน เราตองคิดวาตอนนั้นยังไมมีสงั คม ความอายสวนใหญจะมาจากสังคมจองมอง อาจจะเพราะดอย ผิด หรือไรสรรถภาพ เชน อายเพราะจน อาย
เพราะขโมยแลวถูกจับได อายที่ตองนั่งรถเข็นหรือเปนคนพิการ แตสิ่งเหลานี้ชวงนัน้ ยังไมมสี ังคม ทำไมถึงอาย ก็มีนักวิชาการศาสนาอธิบาย วาอายเพราะสำนึกรู
ถึงศักยภาพของตนเองที่จะควบคุมความอยากของตนเอง ความอยากในที่น้เี รื่องแรกคือเรื่องเพศ เมื่อมนุษยรูวาตัวเองควบคุมได แลวไมไดควบคุมความอยาก
เหลานั้น มนุษยจึงอาย เราไมเคยวาสัตวผิดถาสัตวมคี วามสัมพันธทางเพศในที่สาธารณะ เราสรางเกณฑบางอยางจากความเขาใจวาความสัมพันธระหวางมนุษย
กับพระเจาคืออะไร แตตรงนี้ถาจะใหเขาใจละเอียดตองอธิบายกันตอไป แตประเด็นคือนี่คืออีกวิธที ่มี นุษยหาความถูกตอง
แบบที่ส่ี คือแบบพุทธศาสนา มนุษยหา ความถูกตองจากความสัมพันธของมนุษยกบั สภาวธรรม อาจารยพุทธทาสพูดบอยถึงความปกติซ่งึ สื่อนัยถึง
ความสุขในภาษาไทย “ปกติ” “สุข” มันไปดวยกัน อะไรที่ผดิ ปกติวิปริต จะไมเปนสุข ทานพุทธทาสพูดถึงธรรมะคือธรรมชาติ แตธรรมชาติของอาจารยพทุ ธทาสไม
ใชธรรมชาติแบบอินเดียแดง ไมใชไปนับญาติกับธรรมชาติ แตคลายๆ ธรรมชาติเปนกระบวนการของเหตุปจจัย ซึ่งเมื่อเราเขาใจกระบวนการนี้ เราจะเขาใจถึงความ
ถูกตองวาคืออะไรดวย ในธรรมะสี่ความหมายของอาจารยพุทธทาส ดิฉนั คิดวาสวนที่นา สนใจที่สดุ คือ อาจารยพุทธทาสเห็นสัจธรรมเปนกฎ แลวถาเราเขาใจกฎ
เราจะเขาใจจริยธรรมในฐานะที่เปนหนาที่ เวลาพูดวาธรรมะแปลวาหนาที่ หมายความวาอะไร ดิฉันคิดวาหมายความวาเปนสิ่งซึ่งเราตองทำ ไมวาเราจะชอบหรือไม
และอาจอยูเหนือการใหคำตอบเกีย่ วกับความถูกตองที่สงั คมให ตัวอยางที่ชัดที่สดุ เชนการสะสม ถาเราคิดจากเกณฑของสังคมทั่วไปการสะสมไมใชส่งิ ไมถูกตอง
การสะสมโดยชอบธรรมเปนสิ่งที่ถูกตอง แตถาคิดในกรอบวาธรรมะคือธรรมชาติ การสะสมอาจจะไมถูกตองก็ได ดิฉนั เคยไปฟงทานเทศนยังประทับใจจนบัด นี้
อาจารยใหดูตน ไมในสวนโมกข เวลาฤดูใบไมรวง ถึงแมในไทยไมชดั เหมือนในซีกโลกเหนือบางประเทศ แตเวลามันทิ้งใบ ตนไมมนั ไมข้เี หนียวกระเหม็ดกระแหม
มันทิ้งหมดเลย แลวหนาฝนก็งอกใหม โลกธรรมชาติเปนโลกซึ่งไมสะสม ถึงเวลาทิง้ ใบทิง้ หมดเลยไมเสียดาย
ถาเรามองโลกอยางอาจารยพุทธทาส เราตองเขาใจวาความถูกตองคือการไมสะสม ความถูกตองในที่น้อี าจไมตรงกับความเขาใจเรื่องความถูกตอง
ตรงกับสังคมปกติท่เี ราอยู โดยเฉพาะสังคมทุนนิยม เวลาอาจารยพุทธทาสพูดถึงความถูกตองวาเปนหนาที่ ทานไมไดพูดถึงหนาที่ในความหมายของวิชาชีพ หนาที่
ความเปนครู ผูพิพากษา ทนาย ไมใชในแงน้นั แตหนาที่ในความหมายถึง ชุดของกิจกรรมบางอยางที่เราตองทำ ถาเราตองการใหเกิดภาวะสมดุลหรือความเปน
ปกติสุขในตัวเราเองและในสังคม ซึ่งเปนความหมายที่กวางกวาคำวาหนาที่ ที่เราพูดกันในเชิงสถาบัน
เรื่องการไมสะสม เปนสิ่งซึ่งอาจารยพทุ ธทาสเขียนไวละเอียดขึน้ ในหนังสือ ธัมมิกสังคมนิยม ทานยกตัวอยางพืช สัตวตา งๆ มากมาย ถึงแมจะมีพืชที่
เก็บอาหารไวที่ราก สัตวบางชนิดเก็บอาหารไวในตัวเพื่อใหอบอุนแลวนอนไปสามสี่เดือน แลวคอยๆ เอาอาหารออกมาใช แตแมถงึ สัตวและพืชสะสม มันก็สะสม
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เทาที่รางกายมันเก็บได แลววันหนึ่งเอาไวใชในยามขาดแคลน ไมใชสะสมแบบมนุษย ดิฉนั ยังไมเคยเจอสัตวและพืชที่ทำตัวแบบชูชก เพราะฉะนั้นในแงน้ถี าตอง
การความปกติสุข ตองมีความถูกตองโดยดูแบบที่ทานอาจารยพุทธทาสไดสาธยายไวแลว
ประเด็นตอไปคือ ลักษณะความถูกตองมีอยู ๕ แบบ จริงๆ มีมากกวานี้ วันนี้ขอพูดเพียงเทานี้ แบบแรกนี้เปน ความถูกตองเชิงกฎหมาย เวลาเราคิด
ถึงกฎหมาย เราหมายถึงสิ่งซึ่งเปนกฎเกณฑขององคกรระดับรัฐ ในสังคมที่รัฐทำหนาที่แทนปจเจกบุคคล สมัยกอนเวลาคนสองคนทะเลาะกันก็ชกกันเองแบบ “ตา
ตอตาฟนตอฟน” แตในสังคมที่มีรัฐ รัฐจะเปนผูเขามาไกลเกลี่ยความขัดแยง รัฐมีหนาที่ไตสวนไตรตรองและตัดสิน คำกลาวอางที่ขดั แยงกัน เมื่อผูพพิ ากษาตัดสิน

Justice

สังคมจะยอมรับยุติ คำวายุติธรรมในภาษาไทยไมคอ ยตรงกับคำวา
เทาไร จริงๆ แลว คำวา ยุตธิ รรม แปลวาตัดสินแลวตองยุติได ตองหยุดได แต
กระบวนการ “หยุด” มีหลายขั้นตอน เชน ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ ศาลฎีกา มันมีหลายจุดกอนที่จะหยุดจริงๆ จำเปนที่จะตองหยุดที่บางจุด ถาเราดูสญ
ั ลักษณของ
ความยุติธรรมสากล จะพบวาเปนผูห ญิงตาบอดมือหนึง่ ถือดาบ อีกมือหนึ่งถือตาชั่ง การถือดาบคือเปนความถูกตองชนิดที่หากใครไมเห็นดวยไมยอมรับจะถูกลง
โทษหรือถาตัดสินวาผิดตองถูกลงโทษ ดาบเปนการลงโทษ ตาบอดเปนความถูกตองที่ตอ งปลอดจากอคติ และตาชั่งตองคงความสมดุลถือวามนุษยเสมอภาคมี
ความเทาเทียมกัน

Command

แบบที่สอง ดิฉันเรียกวาเปน ความถูกตองแบบเรียกรอง เปนลักษณะ
วิธีคิดแบบนี้ของพุทธศาสนาจะไมมี แตสายเอกเทวนิยมคอน
ขางชัด เชน พระเจาเรียกรองใหมนุษยรักพระเจา เพราะพระเจาสรางมนุษยใหกำเนิดแกสรรพสิ่ง ดังปรากฏในคัมภีรไ บเบิลบทที่หนึ่ง พระเยซูคริสตเรียกรองให
มนุษยรักเพื่อนมนุษยดวยกันเอง อันนี้เปนขอเรียกรองที่คอนขางเฉพาะเจาะจงในพวกที่เชือ่ ในพระเจาองคเดียว
แบบที่สาม คือ ความถูกตองแบบเมตตาหรือความรัก แบบนี้จะมีทั้งในศาสนาพุทธ ทั้งในสายที่เชื่อในพระเจาองคเดียว ความถูกตองในลักษณะนี้มที ่วั
ไปอยางเชน พอแมรกั ลูกถึงจะถูกตอง พอแมที่ไมรกั ลูกไมถกู ตอง แตวิธีรกั แบบถูกตองเปนอีกเรื่อง หนึ่ง เชน รักลูกดวยเงิน นั่นอีกเรื่องหนึ่ง แตตองรัก อยางศาสนา
คริสตจะบอกวาจงรักศัตรู ซึง่ เปนการเรียกรองมากกวาศีลธรรมปกติ เทาที่ทราบไมมีศาสนาไหนนอกจากคริสตศาสนาที่สอนวา เราตองรักศัตรู มันยาก หรือวาใคร
มาตบแกมเราใหย่นื แกมอีกขางหนึ่งใหตบดวย หรือใครมาขโมยเสื้อเราใหแถมเสื้อนอกอีกดวย เหลานี้เปนขอเรียกรองซึ่งมากกวาปกติของการยอมรับโดยทั่วไปของ
คำวาศีลธรรมในสังคม แตศาสนาพุทธเราก็มี เชนการใหอภัย เปนความถูกตองชนิดที่มาจากเสรีภาพของเราที่จะให ซึ่งตรงนี้คอ นขางจะมากกวาศีลธรรม
แบบที่ส่ี เปน ความถูกตองแบบพันธะหนาที่ อันนี้ในทางปรัชญาคนที่สำคัญที่สดุ คือ อิมมานูเอล คานท คือเขาคิดวาความถูกตองคือสิ่งซึ่งจงใจใหเปน
สากลได เชน ถาเราโกหก เราจงใจใหการโกหกเปนกฎสากลไมได เพราะการโกหกจะสำเร็จตอเมื่อคนฟงคิดวาเราพูดความจริง เพราะนั้นเราจงใจใหการโกหกเปน
กฎสากลไมได แปลวาการโกหกเปนสิ่งที่ผดิ แตถาเราพูดความจริง มันจงใจใหเปนกฎสากลได เพราะทุกคนพูดความจริงแลวเราเขาใจสื่อสารตรงกันได
การคิดถึงความถูกตองเชิงพันธะหนาที่ เปนความคิดที่พัฒนามาเพื่อโตแยงจริยศาสตรแบบที่ยดึ ถือเพียงวิธีคดิ แบบประโยชนนยิ ม คือ สิ่งที่ถกู ตองคือ
สิ่งที่ใหประโยชนสูงสุดตอคนจำนวนมากที่สดุ การคิดแบบนี้ทำใหคนสวนนอยบางคนถูกเสียสละ ซึ่งบางทีมีปญ
 หา เชน เรื่องการฆาตัดตอน ถาคิดแบบประโยชน
นิยมอาจถูกตอง เพราะคนสวนนอยตองเสียสละเพื่อคนสวนใหญ พูดแบบเชื่อในหลักประโยชนนิยม จริงๆ ไมใชพูดแบบนักการเมืองที่เอาหลักประโยชนนยิ มมา
ทุศีลใชเพื่อผลประโยชนของพวกพอง แตในขณะเดียวกันก็ไมไดแปลวาประโยชนนิยมไมไดคดิ ถึงสิทธิของแตละคนที่บางครั้งละเมิดไมได
อันที่หา คือ ความถูกตองมาจากประโยชนสุขของคนสวนใหญ ในภาษาไทยปกติเราใชความถูกตองจากวิธีแบบนี้ เวลาจะเวนคืนที่ดิน เวลาจะสราง
เขื่อน หลายครั้งเราจะพบประโยควา “เพือ่ ประโยชนสุขของคนสวนใหญ” ดิฉนั ขอเสนอวาในการอธิบายพุทธศาสนาแบบทานพุทธทาส เนนความถูกตองแบบหนาที่
ในพุทธศาสนามากกวานักคิดทางเถรวาทที่ผา นมา ในบริบทของพุทธศาสนาเถรวาทไทย เรามักจะมองวาพุทธศาสนาสอนเรื่องความถูกตองแบบใหอภัย หรือ
ประโยชนนยิ ม แตอาจารยพุทธทาสเปนคนแรกเทาที่ดฉิ ันทราบที่เนนใหเห็นชัดเจนในพุทธจริยศาสตรกม็ ีมติ หิ นาที่ดวย ผานการอธิบายเรื่องธรรมะคือธรรมชาติ
ในอดีตที่ผานมา สังคมไทยเราอาจจะมีความถูกตองแบบเมตตา แบบความรัก แบบใหอภัยคอนขางสูง เชน การที่คนไทยใหอภัยคอนขางงาย ลืมงาย
อดทน มีขันติธรรมคอนขางสูง ในวัฒนธรรมเรามีความเขาใจความถูกตองในเรื่องใหอภัยคอนขางสูง แตตอนนี้สงั คมไทยกำลังพัฒนาความถูกตองในแงกฎหมาย
มากขึ้น แตอาจกลาวไดวา ความถูกตองแบบเดิมคือ แบบเมตตา ความรัก การใหอภัยกำลังออนตัว ดูจากความออนแอของครอบครัว ชุมชน แตความถูกตองเชิง
กฎหมายยังตองพัฒนาอีกมาก เราดูจากตัวอยางการจัดตั้งและการดำเนินงานของสถาบันนิติเวช ความถูกตองแบบกฎหมายยากลำบากมากในสังคมเรา เพราะ
การที่จะพัฒนาความถูกตองแบบกฎหมาย ตองพัฒนากลไกการหาความจริงหรือขอเท็จจริงทีเ่ ขมขน ไมใชเปนเพียงใหอภัย หรือแลวแตกรรมใครกรรมมัน ในอดีต
กฎแหง กรรมถูก ใชราวกับทดแทนความถูกตองเชิงกฎหมาย แตตอนนี้สังคมไทยกำลัง ใหน ำ้ หนัก กับ ความถูก ตอ งเชิง กฎหมายมากขึ้น หรือ ขอ เรีย กรอ งเรื่อง
ธรรมาภิบาลขององคกรรัฐตางๆ ตรงนี้สังคมไทยคงกำลังหาความถูกตองที่เกี่ยวกับรูปแบบทางกฎหมาย แลวก็พัฒนาในระดับสถาบันมากขึ้น มองในแงนี้ เราอาจ
กลาวไดวา อาจารยพทุ ธทาสไดวางรากฐานการคิดเรื่องความถูกตองจากมุมมองพุทธศาสนาไวอยางสมสมัย เปนพลังทางความคิดที่เอื้อตอการพัฒนาสังคมได
อยางดี
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ปรับปรุงจากคำอภิปรายหัวขอเรื่อง “มองอนาคตผานฐานคิด และชีวิตทานพุทธทาส” วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๙ ณ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สืบสานปณิธานพุทธทาส
สืบสานคุณค่าของปัญญาปฏิบัติ
วิจารณ์ พานิช
เข้า ใจว่าคณะอนุก รรมการฝ่า ยหนัง สือ อนุส รณ์ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พุท ธ
ทาสภิก ขุ เชิญ ให้ผ มเขีย นบทความลงในหนัง สือ “ สืบ สานปณิธ านพุท ธทาส ”
เล่ม นี้ ในฐานะที่เ ป็น หลานของท่า นพุท ธทาส คือ ท่า นมีศ ัก ดิ์เ ป็น ลุง ผมเรีย ก
ท่านในภาษาปักษ์ใต้ว่า “ลุงหลวง” ในขณะทีภ
่ าษากลางเรียกว่า “หลวงลุง”
ที่จ ริง ผมไม่ค ่อ ยใกล้ช ด
ิ กับ ท่า นพุท ธทาส ในฐานะหลาน ผมเป็น หลาน
ห่างๆ คือปู่ของผม (นายเสี้ยง พานิช) เป็นน้องของบิดาของท่านพุทธทาส (นาย
เซี้ยง พานิช ) ในภาษาพัน ธุศ าสตร์ผ มจึง มีพ น
ั ธุก รรมร่ว ม (gene in common) กับ
ท่า นพุท ธทาสเพีย งร้อ ยละ ๖ .๒๕ เท่า นั้น นั่น คือ ความใกล้ช ิด ทางพัน ธุก รรม
ส่วนในทางสังคม ปู่ของผมซึ่งเป็นชาวไชยาได้มาแต่งงานกับย่าซึ่งเป็นคนชุมพร
ปู่จงึ กลายเป็นคนชุมพร แต่เนื่องจากปู่ของผมเป็นคนฝักใฝ่ศาสนา และเป็นผู้ให้
คำแนะนำเรื่องการ “บวชเรียน” ในตอนต้นของท่านพุทธทาส ท่านพุทธทาสจึง
รัก “อาเสี้ยง ” มาก ไปมาหาสู่กน
ั บ่อ ย บ่อ ยในที่น้ห
ี มายถึง พบกัน ทุก ปี แต่ก ็ไ ม่
ได้ท ำให้ผ มใกล้ช ิด กับ ท่า นในระดับ ที่ค ย
ุ เรื่อ งลึก ๆ กัน แม้จ นผมเติบ โตเป็น ผู้
ใหญ่ และมีโอกาสไปกราบท่านเป็นครั้งคราว ก็ไม่เคยได้คย
ุ เรื่องปณิธานด้าน
การเผยแพร่ธรรมะกับท่าน
ผมคิดว่าผมใกล้ชิดกับท่านพุทธทาสผ่านหนังสือของท่านมากที่สด
ุ ความ
เข้า ใจปณิธ าน ความคิดของท่า นที่ผ มมี เป็น ความเข้า ใจผ่า นการตีค วามจาก
การอ่านหนังสือของท่านที่มีคนส่งมาให้ ญาติๆ ทางไชยามอบให้ หรือทางสวน
โมกข์ม อบให้เ วลาไปกราบท่า น ผมเป็น คนชอบอ่า นหนัง สือ จึง มีก ารซึม ซับ
“ปณิธานพุทธทาส” ผ่านความใกล้ชิดกับหนังสือมากที่สด
ุ
แต่มาคิดอีกทีหนึ่ง ความใกล้ชิดกับท่านพุทธทาสของผมน่าจะมีอีกด้าน
หนึ่ง นับเป็นด้านที่สี่ คือ ผ่านการปฏิบต
ั ิ คำว่าการปฏิบต
ั ิในที่น้ไ
ี ม่ใช่การปฏิบต
ั ิ
ธรรมในลัก ษณะของการทำสมาธิภ าวนา เพราะผมไม่ไ ด้ป ฏิบ ัต ิ แต่เ ป็น การ
ปฏิบต
ั ิในลักษณะของฆราวาสธรรมทีท
่ ำให้ก ารอยูร
่ ว
่ มกับผู้อื่นมีความราบรื่น
ไม่เบียดเบียนสังคม ไม่เบียดเบียนตนเอง ทำประโยชน์ให้แก่สัง คมให้ม ากกว่า
ที่ตนเอาจากสัง คม กล่า วคือ พยายามฝึก ปฏิบ ัตด
ิ า
้ นลดความเห็น แก่ตว
ั ให้เ บา
บางลง
หัว ข้อ “ สืบสานคุณ ค่า ของปัญ ญาปฏิบต
ั ”ิ มาจากการที่ใ นช่วงเวลา ๓ ปี
เศษที่ผา
่ นมา ผมทำงานด้านการส่งเสริมการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เพื่อขับเคลือ
่ นสังคมไทยไปสู่สังคมอุดมปัญญา (Knowledge – based Society) ทำให้ผม
เข้า ใจเรือ
่ ง “ปัญ ญาปฏิบต
ั ”ิ , “การเรียนรู้ผ่านการปฏิบ ัต ิ” และ “ความรู้ปฏิบ ัติ”
ชัดเจนและลึกซึ้งขึน
้ อย่างมากมาย การมองความรู้ปฏิบต
ั ิเชื่อมโยงกับการ “สืบ
สานปณิธานพุทธทาส” ได้จากประสบการณ์ชว
ี ต
ิ ช่วงดังกล่าวนี้

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

ผมสงสัยเรื่อยมา ว่า วิธ ีก ารใดหรือ แนวทางใดที่ทำให้ท่า นพุท ธทาสเป็น
อัจ ฉริย ะ สามารถค้น คว้า ตีค วามพระธรรมในพระพุท ธศาสนาออกมาได้ล ุ่ม
ลก
ึ และกวา
้ งขวาง นำมาเผยแพรไ
่ ด ้ไ ม ร
่ ู้จ บ จ น แ ม ้ท ่า น ถ ึง แ ก ่
มรณภาพไปแล้วเราก็พบงานที่ท่านศึกษาไว้ยงั ไม่จบ
จากการอ่านหนังสือประวัติของท่าน ทำให้ผมทราบว่าการสอบ ปธ. ๔ ตก
เป็น เสมือ น “ ฟ้า ประทาน ” คือ ช่วยสะกิด ใจให้ท่านพิจ ารณาว่า เป้าหมายที่แ ท้
จริงของการเรียนบาลีของพระสงฆ์โดยทั่วไปในขณะนั้นคืออะไร เป็นเป้าหมาย
เพื่อการหลุดพ้น หรือเพื่อการมีสมณศักดิส
์ ูงยิง่ ๆ ขึ้นไป อันเป็นเป้าหมายพอก
พูน กิเ ลส ทำให้ท ่า นตัด สิน ใจกลับ บ้า น ไปค้น คว้า โดยการอ่า นพระไตรปิฎ ก
ประกอบกับการฝึกและทดลองปฏิบต
ั ิ
เมื่อก่อนผมเข้าใจเพียงว่าท่านพุทธทาสได้ผา
่ นการทดลองปฏิบต
ั ิธ รรม
ในลักษณะต่างๆ มากมาย เพือ
่ ฝึกทำความเข้าใจ “จิต” และร่างกายของตน มี
การทดลองฉันเฉพาะผลไม้เป็นเวลานาน ทดลองอยูค
่ นเดียวเงียบๆ โดยไม่พบ
ปะคนเป็นเวลานานเป็นเดือน เป็นต้น และพร้อมกันนั้นท่านก็ศก
ึ ษาด้านทฤษฎี
หรือปริยัติ โดยการอ่านพระไตรปิฎก แต่ผมเข้าใจว่าท่านอ่านพระไตรปิฎกไม่
เหมือ นคนอืน
่ อ่า น ผมเข้า ใจว่าท่า นอ่า นแบบจับ ผิด หรือ แบบสอบทาน เพราะ
ไม่ว่า ตำราใด เมื่อเวลาผ่านไป หรือ คัดลอกกัน ต่อ ๆ มา ก็จ ะมีค วามผิด เพี้ย น
โดยการตกหล่น แต่งเติม ตีความ มากบ้า งน้อ ยบ้าง ผมเข้า ใจว่าท่านอ่านแบบ
สอบทานกับหลักฐานต่างแหล่ง และใช้วน
ิ จ
ิ ฉัย ของท่านทั้งโดยตรรกะและโดย
ประสบการณ์ของการปฏิบัตข
ิ องตัวท่านเอง
พุทธธรรมที่เผยแผ่โดยท่า นพุทธทาสจึง มีค วามชัดเจน อธิบายได้ล่ม
ุ ลึก
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง เพราะผ่านการไตร่ตรอง การปฏิบัติและปัญญาที่เกิดจาก
การภาวนา
ที่สำคัญ ธรรมะที่ท่านสั่งสอน เป็น สิ่ง ที่ตว
ั ท่านเองถือ ปฏิบ ต
ั ิอ ย่า งจริง จัง
ในความหมายที่ล ึก ที่ส ด
ุ และพยายามค้น คว้า หาความหมายทีล
่ ึก ที่ส ด
ุ หาวิธ ี
อธิบายความหมายที่ลก
ึ ที่สด
ุ อย่างไม่หยุดหย่อน
คนที่ได้ส ัม ผัส กับ ท่า นหลัง จากท่า นมีช ่อ
ื เสีย งและเป็น ทีย
่ อมรับ แล้ว อาจ
ไม่รู้วา
่ การริเริม
่ แนวทางปฏิบัติและเผยแพร่ธ รรมะที่แหวกแนวไปจากกระแส
หลัก เป็น เรื่อ งที่ท่า นพุท ธทาสต้อ งอดทนและระมัด ระวัง เพีย งใด ผมมองว่า นี่
คือการปฏิบัตธ
ิ รรมะที่หนักหน่วงยิ่ง เป็น “มารผจญ” ที่ท่านพุทธทาสต้องรับมือ
เป็น ระยะๆ ทั้ง จากชาวบ้า น (เคยถูก เรีย กว่า “พระบ้า ” ) วงการสงฆ์ท่ว
ั ไป มหา
เถรสมาคม พ .ต .ต .อนัน ต์ เสนาขัน ธ์ เป็น ต้น การต้อ งเผชิญ อุป สรรคเป็น การ
เรียนรู้อย่างดียิ่ง ถือเป็น การเรียนรู้จากการปฏิบัติ รวมทั้ง “วิวาทะ” ว่าด้วยจิต
ว่า งระหว่างท่า นพุท ธทาสกับ ม .ร .ว. คึก ฤทธิ์ ปราโมช ยิ่ง เป็น ความท้า ทายสติ
ปัญ ญาของท่านพุทธทาส และเป็น บทเรีย นรู้ธ รรมะด้า นจิต ว่า ง – จิต วุ่น ทีท
่ รง
คุณค่ายิ่งสำหรับคนทั่วไป
การเผชิญ ความท้า ทายหรือ อุป สรรคเป็น ประสบการณ์ ย่อ มนำมาซึ่ง
ความรู้จากประสบการณ์หรือการปฏิบต
ั ิ
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ผมกำลังเสนอว่า คำว่า “การปฏิบัติ” หรือ “การบำเพ็ญความเพียร” ทาง
ธรรมะ ต้องทำหลายด้านในเวลาเดียวกัน ไม่ใช่เพียงการบำเพ็ญสมาธิภาวนา
เราจะเห็นว่ามีพระที่เป็นเกจิดา
้ นการทำสมาธิภาวนา ตกเป็นเหยื่อกิเลสในกาม
ซึ่งเป็นกิเลสอย่างหยาบออกมาเป็นข่าวเป็นระยะๆ เป็นอนุสติวา
่ สมาธิภาวนาไม่
เพียงพอต่อการดำรงชีพชอบ
การสืบ สานปณิธ านพุท ธทาส จึง น่า จะต้อ งสืบ สานคุณ ค่า ของปัญ ญา
ปฏิบ ต
ั ิห ลายด้า น และจะต้อ งตีค วามคำว่า “ ภาวนามยปัญ ญา ” ว่า หมายถึง
ปัญญาปฏิบต
ั ิ ซึ่งจะต้องเป็นการปฏิบต
ั ิในชีวิตจริงมากมายหลากหลายด้าน
การตีความแบบนีอ
้ าจจะผิด แต่นี่คือการสืบ สานปณิธ านพุทธทาสที่กล้า
แหวกแนว กล้าคิด กล้าลองทำ โดยมีเป้าหมายอันเป็นกุศล คือการลด–ละ กิเลส
หรือ ลด–ละ “ตัวกู ของกู” เพื่อใช้ชีวิตทำประโยชน์แก่ผู้อ่น
ื แก่สังคม ให้มากที่
สุดเท่าที่จะทำได้
ความกล้าแหวกแนวของท่านพุทธทาส มีเรื่องที่จะนำมาเล่าได้ม ากมาย
แต่ผมมีความรู้จำกัด จึงขอนำมาเล่าและตีความเพียงไม่ก่เี รื่อง พอให้ได้เห็นว่า
แนวทางหนึ่งของการสืบ สานปณิธ านของท่านพุทธทาสคือการกล้า แหวกแนว
กล้า ทดลอง โดยมีเ ป้า หมายที่ย ิ่ง ใหญ่ อยู่ที่ก ารอยู่ร ่ว มกัน อย่า งศานติส ุข ของ
มนุษยชาติและธรรมชาติ
การสืบสานปณิธานท่านพุทธทาส โดยการกล้าแหวกแนวที่สำคัญอย่า ง
หนึ่งคือ การไม่ยึดติดรายละเอียดปลีกย่อยที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างนิกาย แล้ว
เอามายึดถือ เป็นอารมณ์รงั เกียจซึ่งกัน และกัน แต่มงุ่ หาวิธก
ี ารเรีย นรู้ ตีความ
เผยแผ่ สั่งสอน ที่สามารถทำให้คนเข้าถึงหัวใจของธรรมะได้โดยง่าย ของพุทธ
ศาสนาแต่ละนิกาย นำมาทำความเข้าใจ ตีความ และใช้ประโยชน์ เราจะเห็น
ว่าท่านพุทธทาสนำเอาวิธีการของมหายาน และเซ็น มาใช้มากมาย มีหลักฐาน
อยู่ในโรงมหรสพทางวิญญาณ
ผมมีความรู้สก
ึ ว่าวงการพุทธศาสนาฝ่ายหินยานของเรา ไม่ค่อยใช้ภาพ
ปริศนาธรรมในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจธรรมะ ภาพที่มีอยู่กม
็ ักเกี่ยวกับ
ชาดกที่ตว
ั “ฮีโร่” คือพระโพธิสต
ั ว์ ซึ่งเรามัก เข้าใจว่า คือ ชาติกอ
่ นๆ ของพระ
พุทธเจ้า เราไม่ตค
ี วามว่าที่จริงก็คือพวกเราทุกคนนั่นเอง แต่ในวงการมหายาน
มีภ าพปริศนาธรรมที่ “ฮีโ ร่” เป็นบุคคลธรรมดา บางคนเป็น เด็ก บางคนฐานะ
ยากจน บางคนได้ช อ
ื่ ว่า ปัญ ญาทึบ แต่ม ีเ หตุก ารณ์ท ี่ท ำให้ค นเหล่า นั้น บรรลุ
ธรรมได้ พุทธมหายาน และภาพปริศนาธรรมของวงการพุทธมหายาน จึง สื่อ
ธรรมะต่อสังคมแตกต่างจากการสือ
่ ธรรมะต่อสังคมในบ้านเรา ท่านพุทธทาสจึง
“ แหวกแนว ” โดยการทดลองนำคำสอนและภาพปริศ นาธรรมของพุท ธ
มหายานมาอุดช่องโหว่ของการเผยแผ่พท
ุ ธธรรมในสังคมไทย โดยทดลองใช้
ทั้ง ในรูป ของหนัง สือ คำสอน ภาพปริศ นาธรรมในโรงมหรสพทางวิญ ญาณ
และพิม พ์ห นัง สือ ภาพปริศ นาธรรมออกเผยแพร่ดว
้ ย ผมเข้าใจว่า “ขบวนการ
แหวกแนว” ของท่านพุทธทาสคงจะมีทม
ี่ าที่ไป มีก ารปรับแนว ขยายแนว มาก
มายซึ่ง ผมไม่ม ค
ี วามรู้ท ี่จ ะนำมาเล่า ได้ น่า จะเป็น หัว ข้อ วิจ ัย ศึก ษาลงลึก และ
ศึก ษาพลวัต ทั้ง ที่เ ป็น พลวัต ของท่า นพุท ธทาส ของสวนโมกข์ และของวงการ
พุทธศาสนาไทยและนานาชาติ เรื่องนี้นา
่ จะเป็นหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้
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ผมมีค วามเชื่อ ว่า ความคิด ริเ ริ่ม สร้า งสรรค์ใ นการตีค วามและเผยแผ่
ศาสนาของท่านไม่ได้ม าจากสมองเดียว คือ ไม่ได้มาจากการคิดคนเดีย วของ
ท่านพุทธทาส แต่นา
่ จะมาจากปฏิสม
ั พันธ์ระหว่างท่านกับ “ตัวละคร” สำคัญ ๆ
อีกจำนวนหนึ่ง ผ่าน “การทดลอง” ดำเนินการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กัน นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนา “ขบวนการสวนโมกข์” ผมมองว่ายัง
มีก ารศึก ษาท่า นพุท ธทาสในมุม มอง “ พลวัต หลายหัว ” หรือ “ กระบวนการ
จัดการความรู้” ใน “ขบวนการสวนโมกข์” น้อยไป
ผมมองว่า ถ้ามีการศึกษา “ขบวนการสวนโมกข์” ให้เห็น “ความมีชว
ี ต
ิ ”
ของขบวนการในสมัย ที่ท า
่ นยัง มีช ว
ี ิต อยู่ เราน่า จะเอามาเป็น บทเรีย นสร้า ง
“ความมีชีวิต” ของ “ขบวนการสวนโมกข์” สืบสานปณิธานของท่านพุทธทาสได้
เป็น การสืบ สานด้ว ยปัญ ญา ด้ว ยการตีค วามปรากฏการณ์ “ ขบวนการ
สวนโมกข์” เอามาเป็น บทเรีย นดำเนิน การทดลองต่อ ให้เ หมาะสมต่อ สภาพ
ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
การสืบสานปณิธานของท่านพุทธทาสไม่ควรสืบสานแบบแข็งทื่อตายตัว
ไม่ค วรสืบ สานแบบเน้น ยึด ถือ คำสอนของท่า นแบบตายตัว แต่ค วรเน้น ที่ห ลัก
การและวิธก
ี ารเผยแพร่ของท่าน แล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
บ้านเมืองหรือสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
การสืบสานปณิธานพุทธทาสในมุมมองของผม ต้อ งเน้นที่การปฏิบัติใน
ระดับ ตนเอง (บุคคล) กลุ่ม ชุมชน หน่วยงาน องค์ก ร และสัง คม โดยที่เป็น การ
ปฏิบัติแทรกอยู่ในชีวิตประจำวัน ชีวิตการทำงาน ชีวต
ิ ครอบครัว ฯลฯ เป็นสำคัญ
ผู้ที่ต้องการสืบสานในเชิงวิชาการ ควรเน้นการศึกษาปฏิบัตก
ิ ารจริง ของ
“ขบวนการสวนโมกข์” ในสมัยที่ท่านพุทธทาสยังมีชีวิตอยู่ ศึกษาให้เลย what ไป
เน้นที่ how และ why ศึกษาให้เห็น “การจัดการความรู้” หรือ “การจัดการปัญญา”
ของปฏิบัติการสวนโมกข์ คือเน้นที่ศก
ึ ษาการปฏิบต
ั แ
ิ ละผลของการปฏิบัติของ
สวนโมกข์
ผมมองว่าหัวใจของปณิธานพุทธทาสคือ การปฏิบต
ั ิเพื่อการหลุดพ้นเหตุ
ปัจจัยแห่งทุกข์
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( )

บทสนทนาวาดวยพุทธทาสกับมหายาน เซน

(

)

ธีรทาส ธีระ วงศโพธิ์พระ
ธำรง ปทมภาส

“พุทธศาสนาไมมอี ยางจีน อยางไทย หรืออยางแขก ฝรั่ง เปนตนเลย มีแตพุทธศาสนาอยางของพระพุทธเจาอยางเดียวเทานั้น, แตวา มีวิธพี ูด
หรือวิธีบอก หรือวิธนี ำใหเขาถึงนั้นตางกันมากทีเดียว, คือตางกันตามยุค ตามสมัย และตามถิน่ พุทธศาสนาเปนเรื่องของคนฉลาดอยูแลวก็จริง แต

ครั้นเขาไปในประเทศจีนสมัยซึ่งคลุงไปดวยกลิ่นไอแหงสติปญญาของเลาจื๊อ ขงจื๊อ ฯลฯ อยูอยางเต็มที่ แลวจะไปพูดดวยถอยคำอยางเดียวกัน หรือวิธี

?

เดียวกัน กับที่จะพูดใหแกคนทีร่ ูจักแตเพียงเลี้ยงวัวและรีดนมวัวไปวันหนึ่งๆ ไดอยางไรเลา ฉะนั้น ถามันมีอะไรผิดกันมากขนาดรูสึกวา หนามือเปน
หลังมือก็ตาม มันก็ยงั เปนเรื่องเดียวกันอยูนั่นเอง จงมองดูใหดีๆ ในขอนี้เถิด จะพบเพชรพลอยที่เวยหลางโปรยไวใหอยางมากมาย โดยไมตอ งสงสัย
เลย”
คำอนุโมทนาของทานพุทธทาส
หนังสือ สูตรเวยหลาง
อาจกลาวไดวา หากมิใชเปนเพราะความริเริ่มในการบุกเบิกถางทางการศึกษาเกี่ยวกับเซนและ มหายานของทานพุทธทาสแลวไซร กระแสความสนใจ
ตื่นตัวตอพุทธศาสนแขนงนี้ของคนไทยคงไมเฟองฟูอยางที่เปนอยูใ นปจจุบัน ยังมิจฉาทิฐทิ ี่ศาสนิกชนชาวไทยมีตอพุทธศาสนาตางลัทธินกิ ายก็คงไมคลี่คลายขยาย
ตัวไปสูความรวมมือเพื่อสรางความเขาใจระหวางกัน ดังเชนที่เปนอยูในทุกวันนี้
ในอีกดานหนึ่ง หากมิใชเปนเพราะความอาจหาญและความพยายามของทานพุทธทาสในการคิดนอกกรอบและทำนอกกระแสหลักของสถาบันสงฆ
แลวไซร พุทธศาสนานิกายเถรวาทของไทยคงไมเปนที่สนใจแพรหลายไปในนานาประเทศอยางที่กำลังเปนอยู

( )

ทั้งนี้ เพื่อความรูค วามเขาใจในประเด็นขางตน บทสนทนาวาดวยพุทธทาสกับมหายาน เซน นี้ จะชวยใหเห็นภาพในมุมมองอีกดานหนึ่งอยางนา
สนใจ

ธีรทาส หรือคุณธีระ วงศโพธิ์พระ เจาของงาน ศิษยโงไปเรียนเซน เปนผูอยูเบื้องหลังการจัดพิมพเผยแพรผลงานของปราชญมหายานทานสำคัญๆ ของ
เมืองไทย และรูจักมักคุนกับทานพุทธทาสเปนอยางดีในแงการศึกษาเกี่ยวกับพุทธศาสนามหายาน โดยปจจุบัน ธีรทาสปกหลักใชโรงเจแหงหนึ่งยานคลองเตยเพื่อ
เผยแพรธรรมทาน
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ธำรง อาจารยไดเคยสนทนาธรรมกับทานพุทธทาสอยางจริงจังเกี่ยวกับเรื่องเซนหรือเรื่องมหายานอยางไรบาง

:

-

ธีรทาส ผมพบทานพุทธทาส ครั้งที่ ๑ ที่สวนโมกขฯ ครั้งที่ ๒ ที่เชีย งใหม เมือ่ ผมมีอายุ ๒๓ ๒๔ และที่กรุงเทพฯ ครัง้ ที่ ๓ ตอนนั้นทานมาอบรมผู
พิพากษาที่กรุงเทพฯ ทุกป มาทีหนึ่งก็เปนเดือนหรือเดือนกวา ซึ่งผมจะติดตามบริการถวายงานทาน

-

-

ตอนพบทาน ทานก็ดใี จ ผมบอกทานวา สูตรของเวยหลาง ที่ทา นอาจารยแปลนั้น เตี่ยสอนผมตั้งแตอายุ ๘ ๙ ขวบแลว ทานก็แปลกใจ “๘ ๙ ขวบ
เตี่ยสอน สอนยังไง” ผมก็ทอ งโศลก “กายคือตนโพธิ์ ใจคือกระจกเงาใส…” ใหฟง ทานก็ถามตอวา “ทำไมเมืองไทยรูเรื่องเซนตั้งแตโนนเหรอ” ผมบอก “ใช เขามา
กอนเตี่ยผมแลว อาจารยที่มาแลวสอนไมได ไมอาจถายทอดเปนภาษาไทย เพราะพูดจีนกลาง ตอนนั้นสมัยรัชกาลที่ ๕ ตอนปลาย จีนกลางใชสอนธรรมะไมได
รวมทั้งแตจ๋วิ ฮกเกี้ยน”
มีพระอาจารยเซนมาจากเมืองจีน ๓ องค ยังคนชื่อที่แนชัดไมหมด แตพอจะไดหลักฐานเคามูลบางแลว พวกนี้มาถึงก็ปลงสังขารตกวา ถาสอนไดก็สอน
สอนไมไดกเ็ อาตัวรอดดับขันธไป ไมกลับเมืองจีน นี่รุนเกาๆ บอกตอๆ มาวา อาจารย ๓ องคหายไปในเมืองไทยไดอยางไร

.

.

(

)

๑ รูปหนึ่งชื่อพระภิกษุกกั เงง สายวัดเซี่ยวลิ้มยี่จนี ไปนั่งเขาฌานดับแหงตายอยูในถ้ำเขานอย อ ทามวง กาญจนบุรี พี่สาวผมทันเห็นองคน้ตี อน

-

อายุ ๙ ขวบ ชวงนั้นฝนไมตกมา ๓ ๔ ป ชาวบานหาวาหลวงพอที่นั่งแหงอยูบนถ้ำ ทำใหฝนไมตกแหงแลงไป จึงอัญเชิญมาเขากองฟนซะ แตศพนัง่ ไมเนา
เพราะเซนเกงเรื่องนี้ เขามีสตู รวิธีทำได แตพวกผมไมกลาแปล เพราะกลัวคนนำแบบไปฆาตัวตาย

//

.

!

.

ตอมาเมื่อวันที่ ๒๖ ๕ ๒๕๔๔ ผม ธ ธีรทาส และคุณสมโภชน เขียวสุทธิ แหงโรงพิมพแสวงสุทธิการพิมพ และคุณ ส ธโนฆาภรณ เลขาชมรมธรรม

.

.

ทาน เปาเก็งเตง กทม ไดไปเยีย่ มพระอาจารยพฒ
ุ จาวตระกูล วัดถ้ำเขานอย อ ทามวง กาญจนบุรี ทานไดบอกวา พระองคท่นี ่งั ดับในฌานสมาบัตมิ านานปจน

( )

ชาวบานเรียกวา หลวงพอแหง ในถ้ำนั้น จากคำบอกเลามาวา เปนพระภิกษุที่มาจากเมืองจีน ชื่อ พระกักเงง พระสายนิกายเซน ฌาน

(

ภายหลังมีพระงู เปนหลานชายติดตามมาอยูดวย ชาวบานเรียกวา ทานพระงู เกงเรื่องตำรายางูกัด ทานมีกำลังภายในกังฟู แบบวัดเสาหลิน เซี่ยวลิม้

)

ยี่ เมืองจีน

...

!

วันที่ชาวบานจะเอาพระศพของหลวงลุงชื่อ พระกักเงง ไปเผานัน้ ทานไดแตปลง ไมพูดอะไรเลย เพียงแคแสดงอิทธิฤทธิ์ออกมาใหเขาเห็นแลวทึ่ง
คือที่วดั มีระฆังใหญ ๒ คนยกแทบจะไมขึ้น แตพระงู ทานสำรวมพลังจิต ยื่นมือจับระฆังใบนั่น หิว้ แลวชูสงู ๆ ใหเขาดู แลวทานก็เดินนำจาก ตีนภูเขา ตีระฆังเสียงดังๆ

ตีไปจนถึงถ้ำที่หลวงลุง พระกักเงง ทานนั่งสมาธิตายตัวแหงอยู “ดับในฌานสมาบัติ” ทิ้งผลงานอยางนี้ไวใหพสิ จู น ทานมีสติปญญาสูงมากถึงเพียงนี้ ชาวบานแถบ

!

นั้นยังมองไมเห็นคุณธรรมของพระโพธิสัตว กรรม

พอชาวบานอัญเชิญหลวงพอแหงลงมาปลงพระศพที่เชิงเขาเสร็จแลว ทานพระงู ก็ไดแตปลงสติปญญาของชนกลุมนี้ วาจะสอนฌานหรือเซนกันได

?

อยางไร ทานจึงตัดสินใจอำลาจากไปทางสิงคโปร ไมกลับมาอีกเลย “เปนปริศนา” ที่ชวนคิด

.

(

...

)

๒ หลวงพอพวงโพธิ์ คือ เหลาฮวงซือกง อยูในถ้ำเมืองกาญจน พระยิ้งฮวงวัดมังกรบุปผาราม จันทบุรี ธุดงคเขาไปในแดนกะเหรี่ยง มีกะเหรี่ยงที่

(

พูดภาษาไทยไดบอกวา มีถำ้ แปลกหลายถ้ำ เขาบอกวาคนนั่งตายนอนตายตัวแหงแข็ง พระทานก็สงสัยวาเปนไปไดอยางไร เขาไปแลวไมออก เรื่องนี้ในฝายเซน

)

มีคำวา “ปาชาเซน” เขาไปแลวไมออก หมายถึงตัง้ ใจเขาไปตาย ทานก็เลยใหกะเหรี่ยงคนนั้นพาไป ชื่อถ้ำกระปุกก็มี และถายรูปหลวงพอพวงโพธิ์ออกมาได ศพ

(

นั่งแหงจนนึกวาปน แทบไมนา เชื่อ เรื่องนี้ทำใหพอจะจับเคาไดวา สมัยกอน พระมหายานมาเมืองไทย ก็จะเขาเมืองกาญจนบุรหี มด มีแตสง รายงานกลับเมืองจีน

.

.

)

วาไปอยูที่ อ เที้ยบวง ก็คอื อ ทามวง

.

๓ อีกองคหนึ่ง มีเชื้อพระวงศ ชื่ออะไรก็จำไมได บอกวา ปูของเขาแลนเรือออกไปทางสมุทรปราการ ยิงนก ตกปลาเลน พอลองเอากลองสองทางไกล
ไปเจอพระนั่งนิ่งอยูไ กลๆ อีก ๕ วันกลับมา ก็ยังเห็นพระนั่งอยูอยางนั้น จึงแวะไปดู สืบรูวา เปนพระมาจากเมืองจีน ทานบอกวาตั้งใจจะลาโลกแลว เพราะเจตนาจะ
มาสอนธรรมในเมืองไทยแตไปไมรอด เพราะติดเรื่องภาษา
เจาองคน้นั จึงนิมนตหลวงพอไปอยูกรุงเทพฯ แลวบอกวาจะชวยหาวิธีถายทอดธรรมะให แตอยูไดไมถึง ๒ อาทิตย ทานก็บอกวาไดปลงสังขารชีวติ แลว
อยากจะกลับที่เดิม ไมชาพระรูปนั้นก็ไดมรณภาพ

( )

กอนที่ทา นจะจากไป ไดเขียนภาษาจีนทิ้งไววา ทานเปนพระนิกายเซน ฌาน สายวัดเสาหลิน สาขาฮกเกี้ยน ชื่อกวงติก อายุ ๘๕ ป ลงเรือที่ทาเรือ
ซัวเถา มาถึงเมืองไทย ก็ธดุ งคไปหลายจังหวัด เมืองไทยนี้คนใจบุญมาก พระโพธิสัตวจะไมเดือดรอนปจจัย ๔ แตทา นแกชราภาพมากแลว ขอลาผูมีพระคุณ ขอให

- -

-

ธรรมะ “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา สุญญตา” เปนพรอันประเสริฐ จงมีแตโชคดีในธรรมาณาจักรใจนี้
ยังมีอบุ าสก แปะโควเซียน แปะบาง นำทีมยอดฝมือวัดเสาหลิน ๑๐ ทาน เลาฮวบซือกง ทีส่ ืบหาชื่อยังไมไดก็มีอีกหลายทาน

:

ธำรง เกีย่ วกับเรื่องเลาขางตน เมื่อทานพุทธทาสรับฟงแลว ทานมีความคิดเห็นอยางไรบาง

:

ธีรทาส ผมก็เลาใหทา นฟงวา เตี่ยผมเรียนเซนสายอุบาสกมาจากเมืองจีน มาเมืองไทยก็ไมอาจถายทอดหนังสือที่หอบมาดวยได เพราะวาหนังสือ
รุนแรงเกินไป สภาพการณทวั่ ไปยังรับไมได คุณเสถียร โพธินันทะ ยังมองเลยวายุคนั้นยังรับไมได เพราะถือเปนของตางดาว มาอยูในสมาคมตางดาว เอาออกไปไม
ได เลยตองรอกาลเวลาเปนขั้นตอน
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เมื่อทานแปล เวยหลาง แลว ก็มาแปล คำสอนของฮวงโป พอแปลเสร็จเมื่ออบรมผูพิพากษาก็เอามาดวย มาหาหมอตันมอเซี้ยง ตรวจสอบกับภาษา
จีนทุกตัวอักษร ๑ เดือนเต็มทุกๆ คืน จาก
สี่ทุมถึงตีหนึ่ง ผม ๓ คน คือ หมอตันมอเซี้ยง ทานพุทธทาส และผม จะมาตรวจทุกตัวอักษร หมอตันมอเซี้ยงอานกอนแลวแปล ทานพุทธทาสก็เอามาเทียบ ฮวงโป
จึงแปลไดดีที่สดุ ใกลภาษาจีนที่สุด เทียบตรวจกันอยูเดือนกวาๆ จึงเสร็จ กลางวันทานอบรมผูพิพากษา กลางคืนมาที่วัดปทุมคงคานีเ้ ปนความจริง แตตอนนั้นไมได

(

)

เอยถึงชื่อหมอตันมอเซี้ยง ผมมาจัดพิมพถึงไดจารึกไว สวนตนฉบับ ฮวงโป หมอมเจาศุภสวัสดิ์ สวัสดิวัฒน เอาไปใหทา นพุทธทาส แลวหมอตันมอเซี้ยงแปลเปน
ภาษาไทยใหทานพุทธทาสฟง ทานก็ยงั ฉงน ผมก็แกไขเพิม่ เติมบางอยางวาอยางนี้ๆ ทานพุทธทาสก็งงวา “ธีระรูไดอยางไร” ผมก็เรียนทานไปวา “เตี่ยผมอธิบายให
ฟงตั้งแตเกาขวบ สิบสองขวบ แตผมรูแ บบ นกแกวนกขุนทอง ทองเปนคาถากันผี ผูใหญเขาบอกแบบนั้น”

:

ธำรง จากที่เคยติดตามทานพุทธทาสมาเปนเวลานาน อาจารยเคยไดยนิ ทานพุทธทาสพูดหรือไมวา เพราะเหตุใดทานจึงมาสนใจในเรื่องของเซนหรือ
มหายาน

:

ธีรทาส ทานมองวาปรัชญาขงจื๊อเปนขั้นโลกีย ขงจื๊อเปนโลกียปราชญท่พี ระเจาแผนดินจีนทรงนับถือทุกยุคทุกสมัย ยังไมมีนักปราชญคนใดในโลกนี้
ที่พระเจาแผนดินทุกราชวงศเอาหมด มองโกลเขามาก็เอา เราตองยอมรับวาทานมีความเปนอมตะ คำพูดนี้เปนความจริง แสดงวาขงจื๊อตองมีอะไรดี ในขั้นโลกีย
ขงจื๊อปูฐานไวใหจนี ดีมาก สวนภาคโลกุตตระเตาเยี่ยม กึ่งๆ โลกุตตระ ดูถูกไมได ทานบอกอยาดูถูก ทานอบรมพระธรรมทูตแตละรุนตองเติมคำนี้ “คัมภีรเตาเขา
อยาไปดูถูกนะ” สวนเซน นั้นมาทีหลัง
ที่จริงเซนมาแลวในสมัยราชวงศฮ่นั พระเจาฮั่นเมงตี่ ตนตระกูลสามกก อัญเชิญพระไตรปฎก แลวสรางวัดมาขาว เมื่อสองพันปเศษ เปนประวัติศาสตร
ที่ยอมรับ กัน อัน นั้น ก็มเี ซนปรากฏอยูแลว และพวกผมยังเชื่อ วาพุทธศาสนาเขา สูเ มือ งจีน ตั้ง แตส มัย พระพุท ธเจา แลว ไปแบบพระธุด งคไ มเ ปน ทางการ มี
ประวัตศิ าสตรอางอิงอยู อยางในประวัติศาสตรจีนสมัยเลียดกก “เศ็กเกียมอนี้ฮุดโจว” นี้คือศากยมุนี สมัยเลียดกกทำไมถึงรูจัก แสดงวาชาติใหญมีความสัมพันธ

(

กันมาแตโบราณ ศาสนาพุทธ

)
(

)

จึงไปแบบพระธุดงค ไมเปนทางการ ถึงสมัยพระเจาฮัน่ เมงตี่อญ
ั เชิญ พระคัมภีร หินยานและมหายานมาแปลเปนเรือ่ งทางการ

-

จากฮั่นเมงตี่อกี ๕๐๐ ๖๐๐ ป ถึงมีโพธิธรรม นำนิกายเซน เอาบาตร จีวรของพระพุทธเจา

(

หนีสงครามใหญท่เี ผาอินเดียทั้งหมด โดยออมแหลมมลายูมาไวเมืองจีน เพราะมองดูวา อินเดียจะถูกภัยสงครามใหญแนนอน อาจารยเสถียร โพธินนั ทะ บอกวา
สงครามครั้งนั้น เปนสงครามอิสลาม แตภาษาจีนบอกแควา “สงครามใหญ”

)
(

)
แลวทานไปเจอ สูตรของเวยหลาง พระยาลัดพลีชลประคัลภเอามาใหอาน (ฉบับภาษาอังกฤษ) อานดูกต็ กใจวา “จีนมีของดี” แลวมา เจอ คำสอนฮวงโป (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ) ยิ่งเชื่อมั่นใหญเลย ทานบอกใหอาจารยเสถียรบอกใหพวกผมพยายามแปลเปนภาษาไทย เรายังไมมปี ญญาเอาจีนมาเปนไทย ตองไปอาศัยมือฝรั่ง
(หมายถึงหนังสือทั้งสองเลมในภาษาไทย ทานพุทธทาสถายทอดมาจากฉบับภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่ง)
ทานพุทธทาสทานมองเห็นคุณคาของมหายาน แตหาคนถายทอดเปนภาษาไทยไมได ทานวาไดพยายามบอกใหคนจีนที่รูภาษาไทย ใหชวย เสร็จ

เมื่อกอนนี้คนไทยมักจะดูถกู พระจีนวาเปน “พระกงเต็ก” ทำพิธีกรรม เผากระดาษงมงาย เสร็จแลวพอ สูตรของเวยหลาง ออกไป ปญญาชนไมกลาดูถูก
ของดีจีนเขามี เราไมอาจจะเอื้อมถึง ปญญาของสามกก เลียดกก เปนโลกียปญญาทีส่ ุดยอด จีนเกงปรัชญาโลกียอ ยูแลว

:

ธำรง ไมทราบวา การที่ทา นพุทธทาสใหความสนใจประวัติศาสตรของเมืองไชยานั้น เปนเหตุใหทานสนใจมหายานหรือไม เชนการที่ทา นสนใจเกี่ยว
กับเรื่องรูปปนพระอวโลกิเตศวร

:

ธีรทาส ใช ทานอานจากหลักฐานภาษาอังกฤษและมีระฆังใบหนึ่งขุดไดท่ไี ชยา เดี๋ยวนี้ตวั จีนหายไปแลว เมื่อ ๔๐ ปที่แลว ผมบอกอาจารยธรรมทาส

(นองชายทานพุทธทาส ) วาอยาใหระฆังตากฝน เสียดายตัวภาษาจีนวา “กก -ไถ-มิ้ง-อัง-ฮวง-เที้ยว-โหว-สุน” (ภาษาจีน) คำพูดนี้ผมเอามาใหหมอตันมอเซี้ยงดู
ทานบอกวาระฆังนี้ตอ งเปนกษัตริยพ ระราชทาน แตเดี๋ยวนี้หนังสือจีนหายหมดแลว เพราะตากน้ำฝน ฉะนั้น กรุงศรีวิชัยจึงมีความสัมพันธกับจีน อันนี้คงเปนเรื่องที่

(

)

เราอารมณทานใหศึกษาเรื่องมหายาน เชื่อวานักโบราณคดีประวัติศาสตรสนใจระฆังนี้มาก เปนพยานปากเอกวาเมืองหลวงคือกรุงศรีวชิ ยั อยูทเี่ มืองไชยา

:

ธำรง ในมุมมองของอาจารย คิดวา ทานพุทธทาสมองมหายานตางจากเซนอยางไร

:

ธีรทาส ทานมองวามหายานทัง้ หมดเปนเรื่องงมงาย เปนเทวนิยม ของผมนี่ก็เทวนิยมนะ แลวปจจุบัน รอยละ ๙๐ ในเมืองไทยก็เทวนิยม บวงสรวง
กราบไหววิงวอน ขอโชคลาภ ทานพุทธทาสทานมองวา ทัว่ ๆ ไปในมหายานเปนเทวนิยม ยังมิใชอเทวนิยม ไมใชพุทธศาสนาจริงๆ เจาชายสิทธัตถะประสูติในดง

( )

เทวนิยมทั้งหมด บวงสรวง ฆาสัตว บูชายัญ กระทั่งฆาคน เสร็จแลวทานมองทะลุดวยปญญาที่เหนือเขา จึงเห็นวานั่นขาดหลักวิชาการ งมงาย ถือ อารมณ เกิน
กวาเหตุผล ระยะยาวจะไปไมรอด จึงหนีออกบวช ก็ไปตรัสรูห ลักธรรม อเทวนิยม อนัตตานิยม กรรมนิยม นิพพานนิยม อันนี้กำมือเดียว ฟงไดทุกคน แตปฏิบตั ิทันที
ไมไดหมดนะ เคยมีคนกลาวเปนโศลกเปรียบเทียบไววา “คนศึกษาธรรมมีมากเทาขนสัตว แตทบี่ รรลุธรรมมีจำนวนแคเขาสัตวเทานั้น”
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แลวทานพุทธทาสชอบเจออาจารยเสถียร โพธินนั ทะ เจอพวกผมทีไรมักจะถามทุกที เจออาจารยเสถียรยิ่งชอบ ชอบถามเรื่องพระสูตร สรุปแลวพุทธ
ศาสนาของจีนที่บริสุทธิ์จริงๆ คือ มหาสุญญตาสูตร ชื่อเต็มๆ คือ มหาปรัชญาปารมิตาสูตร ๖๐๐ ผูก พระถังซำจั๋งแปลไวเปนภาษาจีน พุทธศาสนาไมใชเทวนิยม
เปนอเทวนิยมตามมหาสุญญตาสูตร

(

)

ตอนแรก กษัตริยหลี ซี หมิน ถังไทจง ไมสนพระทัย เพราะมองวา จีนมีศาสนาขงจื๊อ เตา อยูแลว ถาไปเพิ่มอีก จะปกครองยาก อีกเรื่องคือ พระองค
มองพุทธศาสนาผิดไป นึกวาเปนเทวนิยม เหมือนขงจื๊อ เหมือนเตา พระถังซำจัง๋ จับจุดไดจึงทูลวา พระอรหันตไมเหมือนเตา เพราะเหนือบุญเหนือบาป ดับกิเลส
ตัณหาอุปาทานได ดังนั้น พุทธศาสนาจึงไมใชเทวนิยม เปนอเทวนิยม อันนี้เปนประวัติศาสตร

:

ธำรง การที่ทานพุทธทาสกลาววา “เซนเปนผูล อมมหายาน เปนผูคดั คานมหายาน” นี้จะอธิบายไดวา อยางไร

:

(

)

ธีรทาส จริง อันนีจ้ ริง คำพูดของเซนแทบทั้งหมด ขอโทษเถอะ เปรียบเทียบก็แบบทุบหมอขาว คือจะโจมตีพธิ กี รรมที่งมงายจนเกินไป โจมตีการ
เอาหลักธรรมมาปฏิบตั ิอยางไมถกู ทาง เรือ่ งเทวนิยมก็ไมพนจะหาเงิน แสวงลาภผล เพื่อปากเพื่อทอง เทวนิยมที่สุดก็มาลงเอยที่วัตถุนิยม โลกเราที่ฆา กันทุกวันนี้ก็
เพราะแยงวัตถุนะ โบราณก็แยงกัน พระพุทธเจาจึงไปตรัสรูอเทวนิยม อนัตตานิยม สุญญตานิยม กรรมนิยม นิพพานนิยม

:

ธำรง นอกจากการแปลสูตรของเวยหลาง และ คำสอนฮวงโป แลว ทานพุทธทาสเอาอะไรมาจากมหายานอีกบาง

:

ธีรทาส สวนใหญเปนประเภทเรื่องขางเคียง ทานพุทธทาสมักจะจดหัวขอสำคัญๆ ที่สนใจมาถาม เชน เคยถามหมอตันมอเซี้ยง อาจารยเสถียรวา ฝรั่ง
อางอยางนี้ถกู หรือเปลา คัมภีรนั้นมีอะไรบาง วาในพระไตรปฎกจีนมีหรือไม อยางนี้เปนตน
แลว มหาสุญญตาสูตร เปนแคผกู หนึ่งใน มหาปรัชญาปารมิตาสูตร ตอนนั้นผมลาออกจากงานประจำ จะมาตั้งกองแปล มหาปรัชญาปารมิตาสูตร

(

)

,

เอาอยางกษัตริยหลี ซี หมิน ถังไทจง ซึง่ จำนนตอพระถังซำจัง๋ จนตั้งกองแปลพระสูตรนี้ทั้ง ๖๐๐ ผูกโดยใหทนุ หลวง และใชพระนักปราชญจีนถึง ๑ ๐๐๐ องค
รวมกันแปลจากภาษาบาลีสนั สกฤตเปนภาษาจีน จึงสำเร็จ
พวกผมคิดวาจะทำกัน ๓ คน โดยใหอาจารยเสถียรแปลเปนภาษาไทย ผมคอยอัดเทป พอถอดเทปเสร็จก็เอาไปใหหมอตันมอเซี้ยงเกลาอีกทีหนึ่ง แต

(

)

จริงๆ แลวก็แปลไดแคผูกเดียวคือ กิมกังเก็ง วัชรปรัชญาปารมิตาสูตร เพราะอาจารยเสถียรตายเสียกอน

มีอีกเรื่องหนึ่ง ผมขอพูดหนอยเถิด ใครบอกทานพุทธทาสจะไมเกิด ผมเอาตามแบบมหายาน เขาเชือ่ กันวาทานเปนอรหันตไมเกิด เรื่องนีม้ หายานวา

?

อยางไร เซนวาอยางไร เห็นเหมือนกัน เปนอรหันตแลวไมกลับมาเกิดอีก แตวา ถาตองการเกิด เกิดไดไหม ตรงนี้ขดั กัน เพราะมหายานบอกวาไดถาตองการ เพราะ
ฉะนั้น ผมยังไมเชื่อวาทานพุทธทาสจะไมเกิด เพราะทานมีปณิธานอันยิ่งใหญที่ยงั ทำไมสำเร็จอยู คือ “สารานุกรมพุทธศาสนาภาษาไทย” ทำออกมาไดเลมเดียวยอๆ
ภาษาคน ภาษาธรรม ทานบอกวาเปนงานชิ้นสุดทาย ไมรูจะมีชีวิตทำหรือไม บอกกับผมอยางนี้ หลักฐานมีพรอมแลวทานใหผมชวยหา ปณิธานนี้ยงั ไมเสร็จ ผมเชื่อ
วาทานจะตองกลับมาเกิดอีก และผมก็ขอใหทานกลับมาเกิดอีก

:

ธำรง ทานพุทธทาสมักพูดอยูเสมอวา “การศึกษาตองศึกษาเพื่อใหพนทุกข สิง่ ที่ไมชวยใหพน ทุกขกไ็ มศึกษา” ดังนั้น ทานใหความสนใจมหายานหรือ
เซนในแงน้หี รือเปลา

:

ธีรทาส ขอโทษ มหายานทั้งหมด ทานดูถูกเลย แตเซนนี่ทา นสนใจ เพราะเซนเขากับเถรวาทได โดยเฉพาะเรื่อง “สุญญตา” ของเราก็มีในหลักสูตรนัก

(

)

ธรรมโท “วิโมกขสาม” แตไมมอี าจารยสอนขยายความ ตอนที่คนโจมตีทานพุทธทาสวา สุญญตาไมมใี นพระไตรปฎก เจาคุณนรฯ เจาคุณนรรัตน บอกเลยวา “ผิด
ทานพุท ธทาสถูก ” คือ มีวโิ มกขสามอยู เพีย งแตไมมีคนอธิบ ายเอง รุน กอนก็ไมมีค นอธิบ าย เจาคุณ นรฯ วัดเทพศิริน ทรเปนคนยืน ยัน วา มี แตหาคนสอนไมได
สุญญตาจึงขาดตอน ทานพุทธทาสพูดถูกแลว
เซนเปนสายสุญญตาโดยเฉพาะ มหาสุญญตาสูตร นี้ ทานพุทธทาสหลงเลย ผมเคยฟงสรุปยอๆ มาตอนอายุ ๑๔ ครั้งหนึ่ง หลังๆ อายุเกือบสามสิบ

-

(

)

เคยฟงพระจีนสวด ๒ ๓ ครั้ง เปนปญญาวิมุติลว นๆ แทบจะไมมเี รื่องอภินิหาร ขอโทษ เรื่องงมงายแทบไมมี สติปฏฐานสี่ มรรคแปด โพธิปก ขิยธรรม อยูในนั้นครบ

- -

ที่ถูกใจทานพุทธทาสมากทีส่ ุดคือ มหาสติปฏฐานสี่ ของไทยเรามี กาย เวทนา จิต ธรรม เขาบอกวา พิจารณาเห็นกายในกายเปนอนิจจัง ทุกขัง

-

- -

อนัตตา นี้ครบ แตไทยเนนแตอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรื่องสุญญตาแทบไมเคยไดพูด ยกเวนแตท่ที านพุทธทาสยกมา ทานเปนคนบุกเบิกสุญญตา อนิจจัง ทุกขัง

- -

-

และอนัตตา เราไดยนิ กันเปนเรื่องธรรมดา แตตามหลักเซนเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และสุดทายเปนสุญญตา สามอยางแรกแปลเหมือนกันคือ อนิจจังแปลวาไม
เที่ยง ทุกขังคือทนอยูไ มได แตเซนเติมไปอีกนิดวา “ยึดมั่นเปนทุกข” ไทยไมพดู คำนี้ใชแตวา “ทนอยูไมได” แลวอนัตตา “ใชตัว ใชตน ไมมีตวั ตน” แปลความหมาย
ตรงกันทั้งสามคำ แตเซนเติมวา ถาเอามหาสุญญตาสูตรเปนหลัก สามอยางนีย้ ังเปนโลกียธรรม ไมใชโลกุตตระ เพราะอนิจจัง จิตยังปรุงแตง ทุกขังก็ยังปรุงแตง
อนัตตาก็ยังปรุงแตง ตองจิตหลุดพนจากความคิดปรุงแตง นั่นถึงจะเปนสุญญตา เปนนิพพาน ตราบใดยังอยูที่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จิตเธอยังปรุงแตง จิตยังวน
เวียนเกิดดับ ยังเปนโลกีย ไมเปนโลกุตตระ จิตตองหลุดพนจากกระแสดึงดูดของโลกียจ ึงจะเปนสุญญตา อันนี้เปนสิ่งที่เราใจใหทานศึกษาเซน
อยางกายานุปส สนานี้ สุดทายจิตจะตองหลุดพนเปนความวาง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คุณพูดได แตจติ คุณหลุดพนหรือยัง ถายังไมหลุดพนยังไมเปน
ความวาง ยังไมเปนนิพพาน ตองจิตหลุดพนเมื่อไรจึงเปนสุญญตา นี้คือขันธ ๕ ตามแนวจิตวาง อันนี้ทา นพุทธทาสสนใจที่สดุ บอก “แหม นาจะแปลคัมภีรชดุ นี้”
ทานอธิบายดวยภาพ เด็กเลี้ยงวัว
อีกคัมภีรหนึ่งทีส่ ำคัญมาก นอกจากเวยหลางแลวยังมีเวยไห หลานศิษยเวยหลาง อาจารยเสถียร แปลจากภาษาจีนแลว เสร็จตอนใกลๆ จะตาย มีขุนฯ
อะไรก็ไมทราบ ขอเอาไปพิมพดีดให แกก็ใหไป ไมถามชื่อแซ ที่อยู จนบัดนี้ ผมประกาศจนไมประกาศแลว สงสัยจะหายเขาโลงตาขุนคนนั้นไปดวย คัมภีรน ั้นชื่อ

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

หุยไห ปญญามหาสาคร

)

-

ในวงการพุทธศาสนาไทย จีน ผมไดยนิ มาวา เขานับถือนักปราชญอยู ๓ ทาน หนึ่ง หมอตันมอเซี้ยง พูดเสียงตามสายสถานีวทิ ยุจีนทุกแหง บอกเราอยู
เมืองไทยตองเคารพพระเจาแผนดินไทย สอง ตองควรใสบาตรพระภิกษุสามเณร คนจีนถึงใสบาตรพระทุกองค บอกคนจีนใสบาตรไมนอ ยกวาคนไทย บุญคุณนี้อยู

(

-

)

ที่ห มอตัน มอเซี้ยง พูดเสีย งตามสายทุก สมาคมจีน มาที่น่ี โรงเจเปา เก็งเตง ก็พูดอยา งนี้ จากนั้น ก็มที านพุท ธทาสทีแ่ ปล สูต รของเวย หลา ง และ คำสอน
ของฮวงโป ทำใหไทยกับจีน เชื่อมกันได อีกคนคือเสถีย ร โพธินันทะ ผูแปล วัชรปรัชญาปารมิต าสูต ร แปล วิมลเกีย รตินิทเทศสูต ร เมธีตะวัน ออก และ ปรัชญา

-

มหายาน ฯลฯ สามนักปราชญน้นี ำพุทธศาสนาไทย จีนเชื่อมกันได คนรุนเกาเขาพูดอยางนี้ และผม ธีรทาส มีบุญอยูหนอยที่ไดพิมพคำสอนเหลานี้เผยแพร

อนิจจัง-ทุกขัง-อนัตตา-สุญญตา หลักธรรม ๔ อยางนี้ ความหมายตางกัน ทำหนาที่ไมหมือนกัน - พระสูตร

