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ธรรมวิจักขณกถา
ธรรมเทศนาแสดงถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินนีาถ
ในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วิสาขบชูา
 ณ วัดพระบรมธาตไุชยาราชวรวหิาร ไชยา

เมื่อเพ็ญเดอืนหก ที่ ๒๓ พ.ค.  ๒๕๑๐
โดย

พทุธทาสภิกขุ

ขอถวายพระพร เจริญพระราชสริิสวัสดิพ์พิัฒนมงคลพระชนมสุขทกุประการ จงมแีดสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภาร พระองคสมเด็จพระปรมนิทรธรรมกิ

มหาราชาธิราชเจาผูทรงพระคุณอนัประเสรฐิ บดันี้ จักรับพระราชทานถวายวสิัชนา ในธรรมวิจักขณกถา ฉลองพระเดชพระคุณประดบัพระปญญาบารมี, ถารับพระราช
ทานถวายวิสัชนาไป มไิดตองตามโวหารอรรถาธิบาย ในพระธรรมเทศนาบทใดบทหนึง่ก็ดี ขอเดชะพระเมตตาคณุ พระกรณุาคุณ และพระขนัติคณุ ไดทรงพระกรณุาโปรด

พระราชทานอภยัแกอาตมะผูมสีติปญญานอย ขอถวายพระพร.

นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธสัสะ ฯ

โย ธมัมงั ปสสะติ, โส มงั ปสสะต ิโย ธมัมงั นะ ปสสะติ, โส มงั นะ ปสสะตี-ต ิธมัโม 

สกักัจจัง โสตัพโพติ ฯ

ณ บดันี ้จักไดรบัพระราชทานถวายวสิชันา ในธรรมวิจักขณกถา ดำเนินความตามวาระพระบาลี ดังที่ไดยกขึ้นไวเปนนกิเขปบทเบื้องตนวา โย ธมัมงั ปสสะติ 

โส มงั ปสสะติ ฯลฯ เปนอาทิ ซึ่งมใีจความวา “ผูใดเหน็ธรรม ผูนั้นเหน็เราตถาคต ; ผูใดไมเหน็ธรรม ผูนั้นไมเห็นเราตถาคต”  ดังนี้เปนตน เพื่อเปนธรรมเทศนา เนื่องใน

โอกาสพระราชกุศลวิสาขบชูา ตามพระราชประเพณี

กแ็ล ในการกศุลวิสาขบชูานี้ พุทธบรษิัททั้งหลาย ยอมถวายการบูชาอนัสูงสุดดวยกาย วาจา ใจ แดสมเดจ็พระผูมีพระภาคเจา. การบชูาดวยกาย กค็อืการ

เดนิเวียนประทักษณิเปนตน, การบูชาดวยใจ กค็อืการนอมระลึกถึงพระคณุของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาพระองคนัน้ อยูตลอดเวลาแหงการกระทำวิสาขบชูา.

กแ็ตวาการกระทำทั้งสามประการนี้ จกัสำเร็จประโยชนเตม็ที่ได ก็ดวยการเห็นธรรมตามที่พระพทุธองคไดตรัสไววา “ผูใดเหน็ธรรม ผูนั้นเห็นตถาคต”  ดังที่

กลาวแลวขางตนนั้นเอง.  ดังนั้น จะไดถวายวิสชันาโดยพิสดาร ในขอความอันเกี่ยวกับคำวา “ธรรม” ในที่นี้.

จากพุทธภาษิตนั้น ยอมแสดงใหเหน็ไดโดยประจักษอยูแลววา “พระพุทธองคจริงนั้น คือส่ิงที่เรียกวา ธรรม” หรือ “ธรรม นั่นแหละ คอืพระพทุธองค องคจริง” , 

ดวยเหตุนั้นเอง พระพทุธองคจึงไดตรัสวา ผูใดไมเหน็ธรรม ผูนั้นไมเหน็เราตถาคต ; ตอเม่ือเหน็ธรรม จงึช่ือวาเห็นตถาคต.

กแ็ล ในสมยัที่พระพทุธองคยังทรงพระชนมชีพอยูนั้น พระสรรีะรางกายของพระองคไดตั้งอยูในฐานะเปนตวัแทนแหงธรรม สำหรบัรับเครื่องสักการบชูา แหง
สตัวโลกทัง้หลายเปนตน ครั้นพระองคเสด็จดับขันธปรนิพิพานแลว ก็มีพระสารีริกธาต ุคือธาตุอนัเนื่องกบัพระสรีระนั้น ไดเหลอือยูเปนตัวแทนแหงธรรม สืบไปตลอดกาล

นาน ดังเชนพระสารีรกิธาตแุหงนี้ ที่พุทธบริษทัทัง้หลาย มสีมเด็จบรมบพติรพระราชสมภารเปนประธาน ไดกระทำสักการบูชา เสร็จสิ้นไปเม่ือสักครูนี้.

ขอนี้ สรุปความไดวา พระพุทธองค พระองคจริงนั้น ยงัอยูตลอดกาล และเปนส่ิงเดยีวกันเสมอไป , ไดแกสิง่ที่เรียกวา “ธรรม” สวนนิมติ หรือตวัแทนแหงธรรม

นั้น เปล่ียนแปลงไปไดตามควรแกสถานะ , คอืจะเปนพระสรีระของพระองคโดยตรงก็ได , หรือจะเปนพระสารีริกธาตกุไ็ด , หรือจะเปนอทุเทสิกเจดียมพีระพุทธรูปเปนตน ก็

ได, แตทัง้หมดนั้น ลวนแตมีความหมายอนัสำคญั สรุปรวมอยูที่ส่ิงที่เรียกวา “ธรรม” นั่นเอง.

คำวา “ธรรม”  คำนี้ เปนคำพูดที่ประหลาดที่สุดในโลก เปนคำที่แปลเปนภาษาอื่นไมได ไดมผีูพยายามแปลคำคำนี้เปนภาษาตางประเทศ เชนภาษาอังกฤษ

เปนตน ออกไปต้ัง ๒๐–๓๐ คำ ก็ยังไมไดความหมาย ครบ หรือตรงตามความหมายของภาษาบาลี หรือภาษาของพทุธศาสนา .  สวนประเทศไทยเรานี้โชคด ีที่ไดใชคำคำนี้

เสียเลย โดยไมตองแปลเปนภาษาไทย, เราจึงไดรับความสะดวก ไมยุงยากลำบากเหมือนพวกที่พยายามจะแปลคำคำนี้เปนภาษาของตนๆ

คำวา “ธรรม” เปนคำส้ันๆ เพียงพยางคเดยีว แตมีความหมายกวางขวางลึกซ้ึง นามหัศจรรยอยางยิ่ง เพียงไร เปนสิ่งที่ควรพิจารณาดอูยางยิง่ ดงัตอไปนี้.

ในภาษาบาล ีหรอืภาษาพทุธศาสนาก็ตาม คำวา “ธรรม” นั้น ใชหมายถงึสิง่ทกุสิง่ ไมยกเวนสิ่งใดเลย, ไมวาจะเปนสิ่งด ีสิ่งชั่ว หรือสิ่งไมดีไมชั่ว ก็รวมอยูใน

คำวา “ธรรม” ทั้งหมด ดงัพระบาลีวา กสุลา ธมัมา, อกสุลา ธมัมา, อพัยากะตา ธัมมา, เปนอาทิ.
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ลกัษณะเชนที่กลาวนี้ของคำวา “ธรรม” ยอมเปนอยางเดียวกนักบัคำวา “พระเปนเจา” แหงศาสนาที่มพีระเปนเจา เชนศาสนาครสิเตียนเปนตน . คำคำนั้น เขา

ใหหมายความวา สิ่งทกุสิ่ง รวมอยูในพระเปนเจาเพยีงสิ่งเดยีว.  ดังนั้น แมในวงพทุธศาสนาเรา ถาจะกลาวกนัอยางใหมพีระเปนเจากะเขาบางแลว เราก็มีสิ่งที่เรียกวา 

“ธรรม” นี้เอง ที่ต้ังอยูในฐานะเปน “พระเปนเจา” อยางครบถวนสมบูรณ. ทั้งนี้กเ็พราะวาสิ่งที่เรียกวา “ธรรม” ในพุทธศาสนานั้น หมายถงึสิ่งทุกสิ่งจริงๆ.

เพ่ือใหเหน็ไดอยางแจงชัดและโดยงาย วาสิ่งที่เรียกวา “ธรรม” หมายถึงสิ่งทุกสิ่ง อยางไรนั้น เราอาจจะทำการจำแนกไดวา “ธรรม” หมายถึงสิ่งเหลานี้ คอื (๑) 

ธรรมชาตทิกุอยางทุกชนิด ลวนแตเรียกในภาษาบาลวีา “ธรรม” หรือธรรมในฐานะที่เปนตวัธรรมชาติ นัน่เอง.  (๒) กฎของธรรมชาติ ซ่ึงมีประจำอยูในธรรมชาติเหลานั้น ก็

เรียกในภาษาบาลวีา “ธรรม” อีกเหมือนกนั, นี้คือ ธรรม ในฐานะที่เปนกฎของธรรมชาติ, และมีความหมายเทากันกับสิ่งที่เรียกวา “พระเปนเจา” ในศาสนาที่ถอืวามีพระ

เปนเจาอยูอยางเตม็ที่แลว.  (๓) หนาที่ตางๆ ที่มนษุยจะตองประพฤตหิรอืกระทำ ในทางโลก หรอืทางธรรมกต็าม, นี้ก็เรยีกโดยภาษาบาลวีา ธรรม อกีเหมือนกนั. 

มนุษยตองประพฤติใหถกูใหตรงตามกฎของธรรมชาต ิจึงจะไมเกิดความทุกขขึน้มา. มนษุยสวนมากสมัยนีห้ลงใหลในทางวัตถุมากเกนิไป ไมสนใจสิ่งที่เปน ความสขุทาง

นามธรรม ขอนี้เปนการกระทำที่ผิดกฎธรรมชาติ จึงเกิดการยุงยากนานาประการที่เรยีกกนัวา “วิกฤติกาล” ขึ้นในโลก จนแกกนัไมหวาดไมไหว. มนษุยสมัยนี้ ตองการสิ่ง

ประเลาประโลมใจ แตในทางวัตถุ, ไมตองการธรรมเปนเครื่องประเลาประโลมใจ เหมือนคนในครั้งพทุธกาล. และยิ่งไปกวานัน้อีกก็คอื มนษุยสมัยนี้ มีการกักตนุเอาไว

เปนของตวั หรือพวกของตวั มากเกนิไป จนผิดกฎของธรรมชาติ, จึงไดเกิดลัทธิอนัไมพึงปรารถนาขึ้นมาในโลกอยางที่ไมเคยเกดิมาแตกอน ดังนี้เปนตน.  ขอนี้ เปนตัว

อยางของการที่มนุษย ประพฤติหนาที่ของตน อยางไมสมคลอยกนักบักฎของธรรมชาติ, หรือเรยีกอกีอยางหนึง่ก็คือ ประพฤติผิดตอธรรมฝายที่จะเปนไปเพื่อดบัทุกข. แต

ไดเปนไปในฝายที่จะสรางความทกุขขึ้นมาในโลก อยางไมมีที่สิ้นสุด. นี้อยางหนึ่ง.   (๔)  ผลของการทำหนาที่ หรอืการปฏบิัติ. ที่เกดิขึ้นตามกฎของธรรมชาติ  เชน 

ความทกุข ความสุข หรือการบรรลมุรรคผลนพิพาน หรือแมที่สุดแตความเปนพระพทุธเจา ของพระพทุธองคก็ด ีซึ่งกล็วนแตเปนผลของการทำหนาที่ หรือการปฏิบัตไิปทั้ง

นั้น, ทั้งหมดนี้ ทุกชนดิทุกอยาง ก็ลวนแตเรียกโดยภาษาบาลวีา “ธรรม” อกีเหมือนกนั. ทั้งหมดนี้ คือความหมายอันกวางขวางของคำวา “ธรรม” ซึ่งมอียูเปนประเภทใหญๆ 

๔ ประเภท.

สรุปแลวคำวา “ธรรม” เพียงพยางคเดียว หมายความไดถึง ๔ อยาง คอื หมายถึง ตวัธรรมชาติก็ได, หมายถงึกฎของธรรมชาติกไ็ด, หมายถึงหนาที่ ที่มนุษย

ตองทำใหถกูตามกฎของธรรมชาติก็ได, และหมายถึงผลตางๆ ที่เกดิขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่นั้นๆ กไ็ด.  นบัวาเปนคำพดูคำหนึ่ง ที่ประหลาดที่สุดในโลก, และไมอาจจะ

แปลเปนภาษาอ่ืนได ดวยคำเพียงคำเดียว ดงัที่กลาวแลวขางตน.

เม่ือสิง่ที่เรียกวาธรรม มมีากมายมหาศาลอยางนี้ ปญหาจะเกิดข้ึนมาวา คนเราจะรูธรรม หรือเห็นธรรม ไดทั้งหมดอยางไรกัน ?

เกี่ยวกบัขอนี ้พระพุทธองคไดตรัสไวเองแลววา เราอาจจะรูไดทัง้หมด และปฏบิตัิไดทั้งหมด ในสวนที่จำเปนแกมนุษยหรือเทาที่มนุษยจะตองเขาเกี่ยว

ของดวย. สวนที่เหลือนอกนั้นไมตองสนใจเลยก็ได , ขอนี้ พระองคไดตรัสไววา ธรรมที่ตถาคตไดตรสัรูทั้งหมดนั้น มีปริมาณเทากบัใบไมหมดทั้งปา , สวนธรรมที่นำมาสอน

คนทั่วไปนัน้ มีปริมาณเทากบัใบไมกำมือเดยีว.  ขอนี้หมายความวา ทรงนำมาสอนเทาที่จำเปนแกการดับทกุขโดยตรง เทานั้น.

ธรรมที่ทรงนำมาสอนนั้น แมจะกลาวกนัวา มถีึง ๘๔๐๐๐ ขอ หรือ ๘๔๐๐๐ ธรรมขันธก็ตาม ก็ยังสรุปลงไดในคำพดูเปนประโยคสั้นๆ เพียงประโยคเดียววา 

“สัพเพ ธมัมา นาลัง อภินิเวสายะ”  ซ่ึงแปลวา “ธรรมทั้งหลายทั้งปวง อันใครๆ ไมควรสำคัญ มั่นหมาย วา ตัวตน หรือของตน”  ดังนี้.  การรูขอนี้ คือการรูธรรมทั้งหมด , การ

ปฏิบัตขิอนี้ คอืการปฏบิัติธรรมทั้งหมด, ในพระพทุธศาสนา, และเปนการมชียัชนะเหนือความทกุขทัง้หมดได เพราะเหตุนั้น, ไมวาจะเปนทกุขสวนบุคคล หรอืเปนทกุข

ของโลกโดยสวนรวม ก็ตาม. ถาผูใดเห็นธรรมสวนนี้โดยประจักษ ผูนั้นช่ือวา เปนผูเหน็องคพระตถาคตพระองคจริงโดยแทจริง.

การเห็นธรรม ในที่นี้ เมื่อกลาวโดยใจความ หมายถึงการม ีธรรมที่เปนความดับทกุขอยูแลวในตน และเห็นประจกัษอยูแลวในใจตน วาความดบัทุกขนั้นเปน

อยางไร. นี่แหละคอืหนทางออกทางเดยีวของพวกเรา ซึง่เปนมนุษยสมยัปจจบุนันี้ ที่อาจจะเห็นพระพุทธองคพระองคจริงได ทั้งที่เขากลาวกนัวา พระองคเสด็จปรินิพพาน

ไปแลวตั้งแตสองพันกวาป ; แตเราอาจจะเห็นพระองคได โดยการนำมาใสไวในใจของเราเสียเลย ; นบัวาเปนทีน่าอศัจรรย ยิ่งข้ึนไปอีก.

ขอที่ควรทราบ ยงัมสีบืไปอกีวา สิ่งที่เรยีกวา “ธรรม” นั้น นอกจากจะเปนคำพูดที่ประหลาดที่สุด โดยแปลเปนภาษาอื่นไมได และหมายถึงสิ่งทุกสิ่งไมยกเวน

อะไรเลยดังนี้แลว ยงัเปนของประหลาดในขอที่วา เปนสิ่งที่มอียูกอนสิ่งทั้งปวง เชนเดียวกบัสิ่งที่เรยีกวา “พระเปนเจา” ในศาสนาของพวกที่มพีระเปนเจา นัน้เหมือนกัน. 

ขอนี้ปรากฏอยูในบาล ีขุททกนกิายชาดก วา “ธมัโม หะเว ปาตุระโหสิ ปุพเพ” ซึ่งแปลวา “ธรรมไดปรากฏอยูกอนแลว แล” ดงันี้เปนตน.  “ธรรม”  ในลักษณะเชนนี้ ใน

ทางพุทธศาสนา หมายถึงกฎของธรรมชาติ หรืออำนาจอันลกึลับสูงสุดเหนือส่ิงใด ที่บันดาลใหสิง่ทั้งหลายเกดิขึ้นและเปล่ียนแปลงไปตางๆ นานา อยูฝายหนึ่งหรือประเภท
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หนึ่ง, และอกีประการหนึ่ง ซึ่งตรงกันขาม คอืไมมีการเกิดขึน้หรอืเปลี่ยนแปลง อนัไดแกตวักฎของธรรมชาต ิหรืออำนาจอนันั้นนั่นเอง ดงันี้.  ถาผูใด ไดรู ไดเหน็ หรอืได

เขาถึงธรรมประเภทหลังนี้แลวกจ็ะไมหลงใหลในธรรมประเภทที่เปลี่ยนแปลง อีกตอไป.  นับวาเปนสิ่งที่นาประหลาดมหัศจรรย อีกอยางหนึ่ง.

อกีประการหนึง่ สิ่งที่เรียกวา ธรรม นี้ ยงัเปนส่ิงที่มีอยูตลอดกาล ยิ่งกวาดวงอาทิตย ดวงจันทร เปนตนเสียอกี . สมมตวิา ถาเอาอายขุองดวงอาทติยเปนตน ไป

เปรยีบกับอายุของธรรมแลว กจ็ะมีลักษณะเทากนักบัการเอาอายุของยงุตวัหนึ่ง ไปเปรียบกบัอายุของอาทติย อีกนั่นเอง, ซึง่จะเปนสิ่งที่นาขบขนั และนาคิด อยางไมมี

อะไรเหมอืน.  ทั้งนี้กเ็พราะวา ธรรม นั้นก็คือส่ิงที่เปนความสมดลุย หรือเหมาะสมที่จะคงอยูตลอดกาลนั่นเอง.

กฎทางวิทยาศาสตรที่วา “ส่ิงใดเหมาะสมที่จะอยู สิ่งนั้นจะคงอยูหรือเหลืออยู ;  สิ่งใดไมเหมาะสมที่จะอยู คอืเขากนัไมไดกบัสิ่งแวดลอมเปนตน แลว สิ่งนั้น

จะสูญไป” ดังนีน้ั้น กค็อื กฎของธรรม โดยตรง , และ ธรรมนั่นแหละเปนเพียงสิ่งเดียว ที่จะยังคงอยูตลอดกาล อยางไมมีที่สิ้นสุดจริงๆ .  ดังนั้น ส่ิงทีเ่รียกวา “ธรรม” นั้น จึง

ตั้งอยูในฐานะเปนสิ่งสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใด จนกระทั่งแมพระพทุธเจาทั้งหลายทุกพระองค กล็วนแตทรงเคารพธรรม, มธีรรมเปนทีเ่คารพ, ไมอาจจะมสีิง่อื่นเปนที่เคารพ 

นอกจากธรรมเพยีงสิ่งเดียว ทั้งที่พระพุทธเจาเอง เปนผูทีไ่ดตรัสรูธรรม หรือทำใหธรรมนัน้ ปรากฏแกสายตาของสัตวทั้งปวง ซึ่งไมอาจจะมองเห็นไดดวยสติปญญาของ

ตนเอง.  ขอความนี้ เปนสิ่งที่พระองคทรงรำพึง และตรัสไวเองในคราวที่ตรัสรูแลวใหมๆ  ซึ่งมีปญหาเกดิขึ้นวา พระพุทธเจาจะทรงอยูโดยมีอะไร เปนที่เคารพหรือไม ดังนี้.

ขอความทั้งหมด ตามที่กลาวมานี้ ถาจะสรุปความใหสั้นที่สดุ กจ็ะสรุปไดความวา เนื้อตวัจิตใจเราทั้งหมด ก็คือธรรม, กฎธรรมชาตทิี่ควบคมุเราอยู กค็ือธรรม, 

หนาที่ที่เราจะตองกระทำใหถกูตองตามกฎธรรมชาตินั้นๆ กค็อืธรรม,  และในที่สดุ ผลตาง ๆ ที่จะเกดิขึ้นแกเรา ตลอดจนถึงการบรรลุมรรคผลในขั้นสดุทายของเรา กค็ือ

ธรรม อกีนั่นเอง.  ดงันั้นพระพทุธองคจึงตรัสวา ธัมมทีปา ธัมมสะระณา, ซึง่แปลวาทานทั้งหลาย จงมีธรรมเปนดวงประทปี, จงมธีรรมเปนที่พึ่งอาศัย เถดิ ดงันี้, และ

พรอมกันนั้น ก็ไดตรสัวา “ผูใดเห็นธรรมผูนั้นเห็นเราตถาคต ; ผูใดไมเหน็ธรรม ผูนั้นไมเห็นเราตถาคต แมวาผูนั้นจะจับมุมจีวรของเราถืออยูแลว กต็าม”  ดังที่กลาวแลว

ขางตน.

บดันี้ เปนการกลาวไดวา เปนโชคดีมหาศาล เปนบุญกุศลมหาศาล ของประชาชนชาวไทย ที่ไดม ีมหาอตัตา หรอื ตนหลวง ที่เปนดวงวิญญาณของประเทศ

ชาติ ทีเ่ปนธรรมกิราชา คือเปนตนหลวงที่ประกอบดวยธรรม, เปนตนหลวงทีท่รงสรรเสริญธรรม, เปนตนหลวงที่ทรงชกัชวนประชาชนในธรรม, เปนตนหลวงทีท่รงโปรด

ปรานผูที่ตั้งอยูในธรรม, และทรงเปนพุทธศาสนปูถัมภก เพือ่ความมีอยูแหงธรรม ในประเทศไทย และตลอดโลกทั้งปวง,  ดังมีพระราชภารกิจตางๆ ปรากฏเปนประจักษ

พยานอยู แกสายตาของประชาชนชาวไทยทัง้มวลแลว.

สวนที่ควรนับวาเปนกรณีพิเศษในวันนี้นั้น คือสมเดจ็บรมบพติรพระราชสมภาร ไดเสด็จมาถงึเมอืงไชยานี้ เพื่อทรงบำเพญ็พระราชกศุลวิสาขบชูา, ในที่

เฉพาะหนาแหงพระธาตุเจดีย อันเปนที่ประดิษฐานแหงพระบรมสารีริกธาตุนี้ ยอมเปนการกระทำที่สงเสริมความมอียูแหงธรรมในจิตใจของประชาชน ใหยิ่งๆ ขึ้นไป ; หรือ

อยางนอย กจ็ะยังคงมอียูอยางเพียงพอแกการที่จะคุมครองประชาชนสวนนี้ ใหตั้งอยูในธรรม, ใหมีความราเริงกลาหาญในการประพฤติธรรมสืบตอไปตลอดกาลนาน.

แมวาเมอืงไชยานี้ จะเปนเมืองโบราณมาแลวแตสมัยศรวีชิยั เคยรุงเรืองดวยพุทธศาสนามาแลวอยางยิ่ง ถงึกับแมแตบทกลอมลูกของชาวบาน ก็มกีารกลาว

ถงึนิพพาน มาแลวก็ตาม,  แตบัดนี้ ตกอยูในสภาพที่ตองการสิ่งกระตุนเตอืนใจในทางธรรม เปนอยางยิ่ง .  ดงันั้น การเสด็จพระราชดำเนินมาจนถึงทีน่ี่ ในลักษณะอยางนี้  

ในสถานะการณอยางนี้ ยอมเปนพระมหากรุณาธิคุณ และสวัสดมีงคล แกประชาชนในถิ่นนี้ อยางมหาศาล เหลือที่จะเปรียบปาน.

ขอใหสมเด็จบรมบพติรพระราชสมภาร จงไดทรงทราบถึงความจริงขอนี้ โดยประจักษ, แลวทรงสำราญพระราชหฤทยัตามวิสยัแหงธรรมราชา ผูทรงชักชวน

ประชาชนทั้งหลาย ในทางแหงธรรม จงทกุประการเถิด.

ธรรมเทศนา สมควรแกเวลา, เอวัง กม็ี ดวยประการฉะนี้.  ขอถวายพระพร.
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บทนำ

ชวีิตและการทำงานของ พุทธทาสภกิขุ คือขุมทรพัยอันย่ิงใหญสำหรับสงัคมไทย และกลาวไดวา คอืขมุ

ทรพัยอันย่ิงใหญสำหรบัชาวโลกดวย  

ขมุทรัพยนี้สั่งสมอยางตอเนื่องยาวนาน เปนเวลากวา ๖๑ ป นบัแตวันเพ็ญเดือนหก หรือ วันที ่๑๒ 

พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๗๕  ที่พระมหาเง่ือม อินทปฺฺโญ เขาพำนกัในวัดรางนามวา “วัดตระพงัจิก”  ณ ตำบลพุ

มเรียง ไชยา  และกอตั้งขึ้นเปน “สวนโมกขพลาราม”  พรอมๆ ไปกับการปวารณาตนเปนทาสของพระพุทธเจา 

อุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อการปรยิตั ิการปฏบิตัิ และการปฏิเวธ ในพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค ตลอดจน

การเผยแผสูชาวสยามและชาวโลก  และในชวงเดียวกันน้ัน ก็ดำเนินการจดัต้ัง “คณะธรรมทาน” หรือ “ธรรมทาน

มลูนิธ”ิ รวมกบันองชายของทาน คือ นายย่ีเกย หรือ ธรรมทาส พานิช  เพื่อเปนกำลงัสนับสนุนในอีกโสตหนึง่

ตลอดระยะเวลาดงักลาว พุทธทาสภิกขุไดแสดงใหเหน็ถงึพลังในการบำเพ็ญหติานุหติประโยชนโดย

ธรรม ทั้งในระดับตน ระดบักลาง และระดบัสูงสุด ซึ่งมนุษยผูหน่ึงอาจกระทำได  ตอตนเอง คนรอบขางและผูคน

วงกวาง  หลายเรื่องทานสืบสานตอจากจารีตประเพณี โดยเนนแกนสารและจดุมุงหมาย  หลายเรื่องทานสลดัตน

เปนอิสระจากกรอบเพื่อหวนคืนสูสารตัถะเดมิแท  และอีกหลายเรื่องทานประดิษฐคิดคนเปนนวัตกรรมใหม  ให

สอดคลองกับความเปล่ียนแปลงและสถานการณรวมสมัย  ชีวติและการทำงานของทานจงึเปนตัวอยางที่เดนชดั 

สำหรบัผูที่มั่นหมายในประโยชนทางธรรม  และขยายประโยชนนั้นสูวงกวาง อยางมุงม่ันทุมเท แตไมตดิยึด 

อยางซื่อสตัยตอคำสอนดั้งเดมิ แตประยุกตสูโลกรวมสมัยได  และอยางอาจหาญแกลวกลา แตเปยมดวยเมตตา

กรุณา

อันทีจ่ริง เมื่อไดศึกษาชีวติและการทำงานของทานพุทธทาสแลว เรายอมตระหนักเชนกนัวา ขมุทรัพย

ที่ทานทิ้งไวเปนมรดกสำหรบัเรานี้ มรีากฐานและแรงบันดาลใจจากมรดกนานาประการที่ทานรบัทอดมาแตอดตี

ดวย ไมวาจะเปนแบบอยางชีวติจากบพุการี บรรยากาศการศกึษาเลาเรียนในวัยเด็ก ความต่ืนตัวในชวงสังคมไทย

เขาสูยุคสมัยใหม ทั้งในคดีโลกและคดธีรรม ความสนับสนนุจาก “สหายธรรม” ทั้งบรรพชติและคฤหัสถ จนแม

สิ่งที่ทานเรยีนรูจากอารยธรรมและศาสนาอ่ืนๆ  ทั้งหมดนี้ ลวนเปนสิ่งที่ทานนำมาสืบสาน ฟนฟู หรอืปรบั

ประยุกตขึ้นใหม ดวยวิธีการแยบคายอันเปนแบบฉบับของทานเอง

ย่ิงไปกวาน้ัน แรงบนัดาลใจทั้งหลายก็มไิดมุงจำกดัอยูกับผูคนในแวดวงใดแวดวงหน่ึงเปนการเฉพาะ

เทานั้น เพราะทานพุทธทาส เล็งผลถึงอนาคตของพหูชนในโลกเปนที่สดุ  ตามพระประสงคของพระศาสดาที่มี

ตอพระภิกษุสงฆ และตามเยีย่งอยางปราชญผูย่ิงใหญนับแตอดตีกาล

หากเราตระหนกัวา ตลอดหน่ึงศตวรรษทีผ่านมา โลกไดตกสูกระแสวัตถนุิยมอยางเรงรอนไรสติเพียงใด 

เต็มไปดวยความรุนแรงหลากหลายรูปแบบเพยีงใด หลงลมืศักยภาพในทางจิตวิญญาณและชวีติที่ดงีามของมนษุย

ไปเพียงใด  เราจะย่ิงเห็นไดชัดวา พทุธทาสภกิขเุปนหนึ่งในผูนำทางจิตวญิญาณหรือศาสนธรรม ที่มอียูนอยนิดใน

ปจจุบันกาล  และในบรรดาจำนวนนอยนดิน้ี กม็ไีมมากนกั ที่สรางผลงานและผลกระทบตอวิธีคิด วิถีชีวติ 

วฒันธรรม และสังคมวงกวางไดอยางเปนมรรคเปนผล  ทานพทุธทาสเปนหน่ึงในบคุคลเชนนั้น

ในเลม ๑ ของ พุทธทาสยังอยูไปไมมีตาย วาดวย ชีวติและการทำงาน ของพทุธทาสภกิขนุี้ จึงเปน

เสมอืนการเปดขมุทรพัยดงักลาว เพื่อใหเห็นแงมุมตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง ในแงมุมที่เชื่อมโยงกบัปณธิาน ๓ 

ประการของทาน  ซ่ึงกเ็ปนขอใหญใจความของงานเฉลมิฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปชาตกาลของทานเชนกนั 
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บทที่ ๑, ๒ และ ๓ นำเสนอภูมิหลงั ความเปนมา ถ่ินกำเนิด และชีวติของทาน นบัแตวัยเยาว จนเขาสู

สมณเพศในวยัหนุม ชีวติชวงเรยีนปริยัตธิรรมในกรงุเทพฯ  ตราบจนถึงจดุเปลี่ยนผัน ที่นำทานกลับสูพุมเรียง เพื่อ

เร่ิมภารกิจของความเปนพุทธทาส อันเปนเสมือน “ฟาสาง”  ของสวนโมกขพลาราม (คำวา ฟาสาง นี้ เปนคำคำ

หน่ึงที่ทานมักใช)

บทที่ ๔ ชือ่วา “ระบือธรรม” มาจากขอความในคำกลอนที่ทานประพนัธไว อุปมาภารกิจของทานวา 

เปนการ “ระเบดิทนุ ระบือธรรม และระบายธารแหงศรัทธา ฯลฯ”  ในบทนี้ จึงเปนการนำเสนอภาพรวมของการ

ทำงานระบือธรรมหรือ “ธรรมโฆษณ” ของพทุธทาสภิกข ุทั้งที่สวนโมกขพลาราม และทีอ่ื่นๆ ในเมืองไทย ตลอด

จนเชื่อมโยงสูสากลในบางเหตุการณ

บทที่ ๕  นำเสนอหลักการและองคประกอบของความเปน “อารามอันเปนกำลงัแหงความหลดุพน” 

ซึ่งก็คอื ความหมายของสวนโมกขพลารามนั่นเอง โดยมุงสะทอนใหเห็นภาพรวมของอรรถธรรม ความมุงหมาย 

ตลอดจนความจริง ความดี ความงาม ความรื่นรมย ที่ปรากฏและแฝงเรนอยูในบรรยากาศ สิ่งแวดลอม สิ่งปลูก

สราง และพื้นที่ตางๆ ภายในอาราม ณ ไชยา แหงนี้

บทที่ ๖ มุงเนนใหเห็น “นวัตกรรม”  หรอื แนวทางและสิง่รเิริ่มอันเปนรปูธรรมโดยพุทธทาสภกิขุ ทั้ง

ในดานการปริยัต ิการปฏบิตั ิการเผยแผ การสรางความสมัพันธระหวางศาสนา ตลอดจนองคกรหรือสถาบัน

สำคัญที่เปนผลมาจากการดำริและการทำงานของทาน  ทั้งในสวนของทานเองและที่ทานทำรวมกับผูอ่ืน

บทที่ ๗ วาดวยปณิธานขอที่สามของทาน ไดแก การสรางความเขาใจและความรวมมืออันดีระหวาง

ศาสนา  จึงกลาวถึงความคดิและกิจกรรมของทานในดานนี้เปนหลัก  พรอมทั้งนำเสนอตัวอยางขอคิด หลักการ 

และแนวทางที่ทานไดแสดงไว 

บทที่ ๘ การนำโลกออกจากวตัถุนยิม ปรากฏอยูในงานเขียนและบรรยายของพทุธทาสภกิขโุดยตลอด 

ในบทน้ี จึงมุงใหผูอานไดรบัรูขอวิเคราะหวจิารณของทานเกี่ยวกบัวัตถุนิยม รวมทั้งหนทางออกจากวัตถุนิยมสู 

“ธรรมนิยม” โดยคัดเลือกจากที่มาหลายแหงตามสมควร  

บทที่ ๙  นำเสนอชีวติของพทุธทาสภกิขใุนชวง “ปจฉิมวยั”  ซ่ึงสะทอนใหเห็นการทำงานอยางตอเนื่อง

ไมหยุดหยอนของทาน แมในยามสังขารเริม่เสือ่มถอย และเริ่มเผชญิความเจบ็ไข อันเปนธรรมดาที่มาพรอมกับ

ความชราภาพ  และแมในบั้นปลายนี ้ทานจะไดรบัสมณศักดิ์ที่ พระธรรมโกศาจารย สมควรแกความเปนมหา

เถราจารยของทาน แตทานก็ยังใชชวีิตอยางเรียบงาย พึ่งตนเองเปนสวนใหญ ไมเสือ่มคลาย

บทที่ ๑๐ นำเสนอความเปนไปในชวง “อาพาธและมรณภาพ” ของพุทธทาสภกิขุ ซึ่งเปนอุทาหรณและ

บทเรียนบททายๆ ที่ทานมอบไวใหแกเรา ทั้งในดานความเขมแข็ง ความปลอยวาง และการปฏบิตัิธรรมสมควร

แกธรรม ตราบจนวินาทสีดุทายของทาน ย่ิงไปกวานัน้ ยังนำมาสูประเดน็อันนาพิจารณา เก่ียวกบัความตายกับ

ความดงึดันของการแพทยสมยัใหม จนทานถงึกับปรารภวา “มนัจะตาย แตเขาไมยอมใหตาย” สวนพิธศีพหรอื

การจดัการกับสรีระที่ทานไดกำหนดไวลวงหนาน้ันเลา  ก็คือตัวอยางแหงความสมถะเรยีบงาย ที่ยังปรากฏ แม

ทานจะจากไปแลว

บทที่ ๑๑ “คืองานพทุธทาส” เปนการประมวลผลงานของทาน เทาที่จะกระทำได ภายในเน้ือที่ของ

หนังสือ  แตก็ครอบคลุมในดานตางๆ  เพื่อใหผูอานไดเห็นภาพรวม ศกึษารายละเอียด และอาจใชสำหรับคนควา

อางอิงตอไป  

และบทที่ ๑๒ คือ “กาลานุกรม” หรือลำดบัเวลา ชวีิตและการทำงานของพุทธทาสภิกขุ เนนที่

เหตุการณและกจิกรรมที่สำคญัๆ  คัดมาจากสวนทายของหนงัสือ เลาไวเมื่อวัยสนธยา ฉบับพิมพครั้งที่สาม 

๒๕๔๖ โดยแกไขเพิ่มเติมเพียงเล็กนอย

คณะผูจัดทำไดใชวธิีการนำเสนอชีวติและการทำงานของพทุธทาสภิกขใุนหลายรูปแบบประกอบกัน 

และจดัแบงเนื้อหาโดยไมใชลำดับเวลาอยางเครงครดั ทั้งนี้เพื่อใหแตละสวนแตละรูปแบบทำหนาที่ของตนเอง
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ประกอบกนัไป และอาจเปนวตัถุดิบสำหรับ “เรื่องราว” ที่ผูอานจะเรียนรู ใสใจ และปะติดปะตอตามความสนใจ 

ดงัน้ัน ทั้งการเรียบเรียง การอางขอความของทาน ตนรางและบัตรยอเรื่องดวยลายมือทานเอง ภาพถายเกา ภาพ

ถายใหม ภาพเกาลงสี ภาพลายเสนและกราฟก ตลอดจนคำบรรยายประกอบภาพ จึงรวมกันเปนสวนหน่ึงของ

การนำเสนอ เพื่อเปนทั้งขอมูล มุมมอง ความรูความเขาใจ และสนุทรียรส ของหนงัสือเลมนี้ 

การอานหนังสือเลมนี้ จึงทำไดทั้งในแบบเรยีงตามลำดับ หรือเลอืกอานตามความสนใจและความพอใจ 

อยางไรก็ตาม หนงัสอืเลมนี้ยอมไมใชการนำเสนอที่สมบรูณแบบ ผูสนใจคงตองศึกษาจากหนังสืออื่นๆ ทั้งในชดุ 

พทุธทาสยังอยูไปไมมีตาย นี้ และในที่อื่นๆ ตอไป  เราเพยีงแตหวงัวา ส่ิงที่ประมวลนำเสนอไวในที่น้ี จะเปนประ

หน่ึง “มหรสพทางวิญญาณ” นอยๆ ทีอ่าจจุดประกายในจิตสรางแรงบนัดาลในใจไดตามสมควร ดวยความเชื่อมั่น

วา ขุมทรัพยแหงชีวติและการทำงานของพทุธทาสภิกขนุั้น เปนมรดกที่ไมมีวันตาย สำหรับเราทั้งหลาย ตราบใด

ที่ยังมผีูใสใจและไดรับแรงดลใจในความเปน “พุทธทาส” อยู ไมวาจะมากหรอืนอยกต็าม

วรีะ  สมบูรณ

 บรรณาธิการ
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บทที่ ๑   

ภูมิหลัง ปฐมวัย ชวีิตกอนบวช

หากยอนกาลเวลากลับไปหน่ึงศตวรรษ

  

สยามประเทศในชวงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2411-2453)  เปนชวงเวลา
ที่บานเมืองกำลงัปรับเปล่ียน  เปดรับความเจริญจากตะวันตก ทั้งทางเศรษฐกจิ การจัดระเบยีบทางสงัคม ความเจริญทางเทคโนโลยี 

การศกึษาและวฒันธรรม รวมไปถึงคานิยมและความเช่ือของผูคนในแผนดนิ 

แมวาศนูยกลางของความเจริญจะเร่ิมตนที่กรุงเทพมหานคร  หากความเจริญไมไดหยุดเพยีงในกรุง แตไดคอย ๆ ขยายออกสูหัวเมือง 

โดยมีทางรถไฟเปนทพัหนาตัดผานปาดงรกชฏั  คืบคลานจากกรุงเทพฯ สูจดุหมาย เมืองแลวเมืองเลาที่ไกลออกไป  สิ่งที่มาคูกับการ

เชื่อมตอของการคมนาคมที่สะดวกขึ้นก็คอื สนิคาที่ทันสมยักระจายสูหวัเมอืง  รวมทั้งความคิดอานใหม ๆ ที่มากับหนังสือและ

ขาวสารขอมูลจากเมอืงหลวง 

พุมเรียง - ไชยา  เปนอาณาบริเวณทีม่ีเร่ืองราวทางโบราณคดีและประวัติศาสตรยาวนาน  มหีลักฐานการตั้งถ่ินฐานของผูคนมาตัง้แต

ยุคพุทธศตวรรษที่ 13-16 หรือกวาหน่ึงพันป รองรอยความรุงเรืองของยุคศรีวิชัยมอียูชัดเจน  ประกอบกับเปนทีร่าบลุมขนาดใหญ

ที่มคีวามอุดมสมบรูณ เปนเหตุใหผูคนและชมุชนดำรงอยูสืบเน่ืองยาวนานตลอดยุคสุโขทัย อยุธยา จวบจนถึงยุครัตนโกสินทร  นบั

ไดวาพุมเรียง-ไชยา เปนแผนดินที่สงบสุขรมเย็น ไมเคยผานเหตุการณความรุนแรงในระดับชมุชน และไมเคยเปนสมรภูมใินศึก

สงครามใด ๆ  

เมื่อหนึ่งศตวรรษที่แลว  พมุเรียงยงัเปนชมุชนเล็ก ๆ ที่มีความสำคญัย่ิง  เพราะเปนที่ต้ังของเมอืงไชยา ซึ่งเปนศูนยกลางการปกครอง

ที่กินอาณาบริเวณกวางขวาง  

ณ ชมุชนบานพุมเรียงแหงน้ี  ในเรือนไมเล็ก ๆ ที่เปนหนึง่ในรานคาจำนวนไมมากนกัของชมุชน  เปนที่กำเนิดของมหาบรุษุทานหนึ่ง 

ซึ่งตอมาทานไดบวชเรยีนเปนภิกษสุงฆในพระพทุธศาสนา เปนที่รูจกัในนาม “พุทธทาสภิกข”ุ  

ทานไดกอต้ังสวนโมกขพลาราม  ไดฟนฟูพระพุทธศาสนาใหกลบัมามคีณุคาตอชวีิตและสังคมไทยอีกครั้งหน่ึงในยุคหลังกึง่พุทธกาล 

เปนการสรางมรดกธรรมอันลำ้คาฝากไวกับโลก เปนแสงแหงปญญาที่สองสวางแกอนุชนรุนหลัง

ภาพประกอบ

- แผนที่โบราณ แสดงถึงบริเวณพมุเรียง – ไชยา  

- ภาพเกา บานเรือนในพมุเรียง – ไชยา สถานที่ราชการยคุเกา

- ภาพปนใหญที่สามแยกพุมเรียง 

  (อธิบายภาพ  -รองรอยแหงความเปนศนูยกลางอำนาจ ยคุที่พุมเรียงคอืที่ต้ังของเมอืงไชยา)

- ภาพพระบรมธาตุไชยา พระพุทธรูปหินทราย 3 องคหนาวดั  วัดแกว  วดัหลง   

 (อธิบายภาพ –รองรอยของอาณาจักรศรีวิชัยที่ปรากฏในไชยา ) 

- ภาพรูปหลอพระโพธสิตัว ความสำคญั และภาพถายองคสมบรูณตามจินตนาการที่สวนโมกข   

  ( อธิบายภาพ -ประวัติการคนพบ  และความสำคญัในฐานะหลักฐานช้ินสำคัญและความงดงามลงตัวของพุทธศลิปะมหายานใน

ประเทศสยาม)

- ภาพพระพทุธรูปนาคปรก-มารวิชัย   และศิลปวัตถชุิน้สำคญัในพพิิธภณัฑไชยา
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  (อธิบายภาพ – ความสำคัญของชมุชนไชยาในอดีต ปรากฏใหเห็นจากศิลปวัตถทุี่คนพบ  และพพิิธภณัฑไชยา กเ็ปนผลงานหน่ึงที่

ทานพุทธทาสไดผลักดนัใหกรมศิลปากรกอสรางขึ้นเปนแหงแรก ๆ ต้ังแตปพ.ศ ...........)
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 พทุธทาสภิกขุ มนีามเดมิวา เงื่อม นามสกลุ พานิช  เปนบตุรชายคนหัวปของพ่ีนอง 3 คน บิดาชื่อนายเซื้ยง และมารดาชื่อนางเคลื่อน 

พานิช เกิดเม่ือวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2449  

(ภาพขอความลายมอื ผมไมไดเกดิ......จากหนังสอื พทุธทาสลขิิต)

“ผมเกิดที่พุมเรียง... บานกเ็ปนแบบชาวตลาดที่คาขายทั่ว ๆ ไปของสมยัน้ัน เปนเรือนไมหลังคามุงจาก ....ที่บานกเ็ปนรานคาขาย ถา

เรยีกอยางสมัยนีก้็เรียกวาขายของชำ ไมใหญไมโต ....ฐานะทางบานกไ็มใชจะดหีรือจะร่ำรวย ไมใชวาจะเหนือคนอ่ืนเขา พออยูได …

ชาวบานสวนใหญเขามีอาชพีประมงมาแตโบราณ ....ทำขายกนิกันเองในหมูบาน และบานใกลเคียงกนั.... ฐานะของชาวบานทั่ว ๆ 

ไปก็ไมร่ำรวย มนัไมมอีะไรจะทำใหรวย แลวคนรวยก็ไมคอยมอีะไรมากนัก มเีงนิพนับาทกร็วยแลว”

 ทานพุทธทาสไดฟนความหลังชวีิตวยัเด็กของทาน ในบทสัมภาษณเมือ่ปพ.ศ. 2529 จากหนังสือ เลาไวเมื่อวยัสนธยา 

(ภาพโยมบิดา นายเซี้ยง พานชิ)
นายเซี้ยง พานิช  โยมบิดา เปนชาวจนีเกดิในสยาม บรรพบรุษุอพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยน แซโคว นายเซี้ยงมีอาชีพคาขายในตลาดพุ

มเรียง  เปนศลิปน ชางเขียนภาพ เปนกวีชอบแตงโคลงกลอน เปนชางไมตอเรือ สงอิทธพิลทางชางถึงทานพุทธทาส  “หลาย ๆ 

อยางที่สวนโมกขนี่เราทำกันเอง” ทานพทุธทาสไดใหรายละเอียดโยมบิดาวาทานเปนพทุธศาสนิกที่สมบูรณ  “เร่ืองโชคลาง...นางกวัก 

กมุารทอง อะไรนีไ่มมีเลย ศาลพระภูมิกไ็มมี ....ตรุษจนีก็มกีารเล้ียงเหลาเพื่อนฝงู แตโยมไมเคย แมแตจบิ เลนการพนันกไ็มมี” 

(ภาพโยมมารดา  นางเคล่ือน พานิช)
นางเคลื่อน พานิช  โยมมารดา เปนชาวไทยบานเดิมอยูทาฉาง เมือ่สมรสแลวยายมาอยูกบัสามีที่พุมเรียง ทานพทุธทาสไดเลาถึงอิทธิ

พลที่ทานไดรบัจากโยมมารดาวา “โยมหญงิละกป็ระหยัดจนถ่ียบิไปหมด ประหยัดแมกระทั่งเวลา เมื่อจะพักผอนเก็ไมตองเสียไปเปลา 

ๆ ตองมอีะไรทำไปดวย ....แมไมจำเปนตองประหยัดกจ็ะประหยัดเพื่อใหเห็นวาทำได”  ความประหยัดจงึติดตัวทานพทุธทาสตลอด

มา ประหยัดเพื่อประโยชน  “มักทำอะไรเอง ไมอยากจาง ไมอยากจายเงนิ ใชสิ่งของเคร่ืองมอืเคร่ืองใชตองประหยัด เสยีกซ็อมไมทิ้ง

ทันท”ี

(ภาพอาเสี้ยง  และงานตีพมิพผลงานของ “ทานางสังข”ในหนังสือ พทุธสาสนา )
อาเสี้ยง นองชายแท ๆ ของโยมบิดา เคยบวชเรียนอยูทีก่รุงเทพฯ กอนที่จะลาสกิขาไปมีครอบครัวอยูที่ชุมพร  อาเสี้ยงเปนบุคคลที่มี

อทิธิพลอยางสงูตอทานพุทธทาสในวัยตน ขณะที่อาเสี้ยงบวชเรียนอยูที่เมืองกรุง ทานเปนผูสงขาวสารความเปนไปของกรุงเทพฯ ให

โยมบิดารับรู  ทานเปนผูสนับสนุนการบวชเรียนของทานพุทธทาส และสงเสริมใหเดนิทางเขามาศกึษาตอที่วัดปทุมคงคาในกรุงเทพฯ 

ทานยังฝากผลงานกาพยโคลงลอไสยศาสตรในหนังสือพุทธสาสนา เลมแรก ๆ โดยใชนามปากกา “ทานางสงัข”

ทานพุทธทาสไดเลาชีวติวัยเดก็ของทานวา ทานเปนเด็กธรรมดา ไมมีอะไรฉายแววโดดเดน   “ถูกตีบอยตามธรรมเนียม โยมผูหญิงตี

มาก ....ตีดวยกานมะยม...ถกูตีบอยที่สุดกเ็ร่ืองเอะอะ ทะเลาะกนัพี ่ๆ นอง ๆ ....การลงโทษการตีรูสึกเหมอืนกบัการทำตามธรรม
เนยีม การสั่งสอนก็ไมไดเทศนาอธิบายอะไร ” ทานพทุธทาสเลาสรุปวยัเด็กของทานวา “รวมความแลวไมมอีะไรเปนชิน้เปนอันหรอก

เรื่องตอนเด็ก ๆ ....ผมไมไดสนใจ  แลวก็ลืมเสียมาก”

ภาพประกอบ

- ที่ต้ังบานเกิดของทานพุทธทาสในปจจบุนั
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 ตามประเพณีพืน้บานของชาวไทยในอดีต  เด็กผูชายเม่ือเติบโตข้ึนก็จะถูกสงไปเปนเดก็วดั  อยูภายใตรมเงาของพระภกิษุสงฆ  เปน

การศกึษาเลาเรยีนและอบรมบมนิสยั กอนที่จะบวชเรียนเปนสามเณรและเปนพระภกิษุเม่ือถงึวัย 

ทานพุทธทาสไดเลาชีวติในชวงเวลาดงักลาววา

“ผมออกจากบานไปอยูวัดเมื่ออายุ 8-9-10 สมัยกอนมนัเปนธรรมเนียมเดก็ชายตองอยูวดักันทั้งนั้น แตละวัดมีเดก็เปนฝงู  จะไปอยู

วดัก็มดีอกไมธูปเทยีนไปฝากตัวเปนศิษยพระ  มันไดเรียนหนังสอื ไดรบัการอบรมอะไรบาง ในเร่ืองไหวพระสวดมนต เร่ืองอปุฏฐาก

พระ เปนเวรผลัดกนัตักน้ำ ทำสวนครวัริมสระ ยกรองปลกูผัก.....” 
ชวีิตเดก็วดัเปนอกีรูปแบบหน่ึงของการฝกฝนการใชชวีิต  เปนการเรียนรูของเด็กชายที่จะตองอยูรวมกนัเปนสังคมกลุม “การขมเหง

รังแกมีนอยมาก เพราะกลัวอาจารย ” ตองรูจักเอ้ือเฟอแบงปน รูจักการเอาตัวรอดและชวยเหลือเกือ้กูล 

ชวงเวลาวัยเด็ก 2-3 ปที่วัด นับเปนเวลาแหงการเรียนรูที่สำคญัในปฐมวัยของทานพทุธทาส ซึ่งพอจะสรุปแงมุมทีส่ำคัญๆ จากที่

ทานไดเลาไวดังนี้

- การสวดมนต และสมาธจิากการสวดมนต

- ศีลธรรมจากการอบรมโดยตรงของพระสงฆ และจากงานประเพณีของชมุชน เชนเทศนมหาชาต ิซึ่งเด็กวดัมีบทบาท

อยางสำคญั

- ภาษาไทยจากบทเรียน ก ข ก กา ไปจนถึง มลูบทบรรพกจิ ซึ่งเด็กวัดมโีอกาสเรียนรูการอานเขียนขั้นพื้นฐาน

- การสาธารณสขุ โดยเรียนรูจากพระสงฆที่เปนหมอยา เดก็วดัมีโอกาสผานการเก็บตัวยาสมนุไพร การบดปรุงยา การ

วเิคราะหโรค การใชยาสมุนไพรเพ่ือการรักษา 

- การชางกอสราง ทานพุทธทาสไดสรุปไววา  “เปนชางไม สรางกุฏิ กระตอบ กระทอม บานเลก็บานนอย ถาวัดไหนไมมี

โบสถ กช็วยกันสราง ”

- งานชางฝมอื เชนงานจักสาน

- งานครัว ทานพทุธทาสอยูในฐานะผูนำในการทำครัว ดวยวิชาความรูที่ไดรบัจากโยมมารดา แตอยางไรก็ตาม อาหาร

บิณฑบาตของวดัวาอารามในพุมเรียงคอนขางจะอุดมสมบรูณ

- ศิลปะปองกันตัว มีธรรมเนียมการหัดมวยกันในวดั โดยการสนับสนุนของพระ เด็ก ๆ จะสอนกนัเอง ซึ่งพุมเรียงมคีรูมวย

โบราณที่ขึ้นซื่ออยู  ในฤดูแหพระออกพรรษา จะมีการจับคูชกมวยกัน

- วนิัยและการยอมรบักติกาเพื่อการอยูรวมกัน ซึ่งสงัคมเด็กจะมกีารบัญญตัิกฎรวมกนั เชน ใครนอนต่ืนสายเพื่อนจะมีสิทธิ

เอาน้ำมาสาด กำหนดเวลาโดยดจูากไกลงจากคอน

อยางไรก็ดี ทานพุทธทาสเปนศษิยวดัเพยีงไมกี่ป เพราะชวงเวลาน้ันมีการจดัต้ังและขยายการประถมศึกษาแผลงไปถึงหัวเมอืง 

โรงเรียนรปูแบบใหมที่ชดัเจนและแยกตัวจากครรลองตามวฒันธรรมเดก็วัดอยางดั้งเดมิไดเร่ิมมีขึ้นที่พุมเรียง  ทานพทุธทาสเม่ืออายุ

ได 11 ขวบ จึงยายเขาเรียนตอในโรงเรียนประถมศกึษาตามแบบแผนสมยัใหม

ลอมกรอบพิเศษ   

ชวงอยูวัดในวยัเด็ก ทานพทุธทาสไดเลาถึงกจิกรรมหนึ่งที่สำคญั  และนาจะมอีานสิงสอยางมากถึงตัวทานในเวลาตอมา 

 “ มนัมีอกีธรรมเนยีมหนึ่งที่มีกนัทุกวัดทุกวา เปนการฝกเด็กวัดใหเปนคนเฉลียวฉลาด หรือถาพดูอยางภาษาทางน้ี จะเรียกวาฝกให

เปนคนหัวหมอกไ็ด เลนกันในหมูเด็กวัด รวมทั้งเณรดวย โดยไมตองใหมีใครจดัให มนัจัดกันเอง...คือพอมาน่ังรวมกลุมกัน ไอเด็ก

คนที่เปนหัวโจกหนอยมันก็จะต้ังประเดน็ขึ้น เชน เอาวันน้ี เรามาพูดกนัเร่ืองหุงขาว ใครจะเลากอน ...มนัก็ตองเลาวธิีที่หุงขาววาทำ
อยางไร เด็กทั้งหลายก็คอยฟง“กกู็เอาขาวสารใสหมอ ต้ังบนไฟ”เดก็นอกน้ันมันกจ็ะชวนกันคานวา “มงึยังไมไดเขาไปในครัวสักท ีจะ

ทำไดยังไงละ” หรืออาจจะมีทางสอดวา“มึงยังไมไดกอไฟสกัที” ถามีชองใหซกัคานไดมากๆ มนัก็ตองใหคนอื่นเปนคนเลา เวลาถกู

คานไดทีกจ็ะเฮกันท ีมันอาจจะละเอยีดถึงขั้นยังไมไดเปดประตูแลวจะเขาไปในครวัไดอยางไร หรือยังไมไดหยิบขันมนัจะตักน้ำได
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อยางไร.....ในที่สุดมนัจะตองไดเลาถึงขั้นตอนทุกข้ันตอน จะไมมีอะไรบกพรอง เหมอืนการบรรยายของนักประพันธละเอยีดถ่ียบิไป

หมด .... มนัเปนการฝกความละเอยีดถ่ีถวน ฝกการใชลอจิก*”

 ดวยการละเลนสนุกของเด็กวัดน้ีเอง  เปนสวนหน่ึงของพ้ืนฐานที่สำคัญ สรางนักคิดนักปาฐกทางพระพุทธศาสนาที่

หลกัแหลมและทรงพลังในเวลาตอมา

(*หมายถงึ logic)

ภาพประกอบ

(วดัใหมพมุเรียง)  สถานที่ที่ทานพทุธทาสไดมาใชชวีิตในฐานะศิษยวัดในชวงวัยตนราว 3 ป
 

ชวีิตในโรงเรียน 

เมื่อทานพุทธทาสอายไุด 11 ป  บิดามารดาไดพาทานเขาเรียนที่โรงเรียนวดัเหนือ (วดัโพธาราม) ซึ่งต้ังอยูในเขต................... 
เปนโรงเรียนในรูปแบบใหมที่เร่ิมมใีนยคุนั้น กอต้ังขึน้เพื่อปรับปรุงการศกึษาของกลุบุตรตามนโยบายการปฏิรูปที่เร่ิมในสมัยรัชกาลที่ 

5 ทานพทุธทาสเรียนจบประถม 3  ไดยายขามไปเรียนช้ันมัธยม 1 ที่โรงเรียนสารภอีุทิศ ซึ่งเปนโรงเรียนในระดับอำเภอ ต้ังอยูในไช

ยา และทานพุทธทาสไดจบประโยคมัธยม 3 ที่น่ี

ทานพุทธทาสไดเลาความเปนไปของการศกึษาในยุคน้ันไววา “สมยัน้ันเปนยุคเร่ิมตนที่เปลี่ยนจากเรียนหนังสือวัดมาเปนโรงเรียน 

สมเดจ็พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทานรับอาสางานจากในหลวงรัชกาลที่ 5 ใหพระทั้งหลายทั่วประเทศจดั
โรงเรียน โดยใหพระองคหนึ่งสององคไปเรียนครทูี่วัดบวรนิเวศฯ กรุงเทพฯ แลวออกมาเปนครู ที่พุมเรียงมคีนหน่ึงไปอบรม  แลว

กลับมาเปนครู นักเรียนชั้นหนึ่งมี 20-30 คน” 

ชวงเวลาที่ทานพทุธทาสเรียนที่โรงเรียนสารภีอทุศิ ทานไดแยกมาพกักบับดิาที่ไชยา “อยูดวยกันสองพอลกูทีต่ลาดไชยา” เพราะบดิา

ไดมาเปดรานอกีรานหน่ึงที่ตลาดไชยา ในขณะที่นอง 2 คนพกัอยูกบัมารดาทีร่านคาในตลาดพุมเรียง  การทีม่ีราน 2 รานแยกกนัอยู 
ทำใหตองมเีกวียนเพ่ือขนสงสินคาระหวางราน  ทานพุทธทาสจงึมีหนาที่ชวยเลี้ยงวัว พาวัวกินหญา และสนุกกับการชวยผูใหญขับ

เกวียน ซึ่งใหววัคูเทียมชวยแรงกันทำใหวิ่งไดเร็วขึ้น 

เมื่อทานพุทธทาสเรียนจบชั้นมธัยม 3 ทานตองออกจากการศกึษา สาเหตเุพราะบดิาเสยีชวีิตลง รานคาที่ตลาดไชยาตองปดกิจการ 

ทานไดกลับไปชวยกจิการที่รานของมารดาในตลาดพมุเรียง เปนผูจัดการและดแูลรับผดิชอบรานคา เพราะมารดาชราและปวยอยูใน

ขณะน้ัน  และยังเปนการเปดโอกาสใหนองชายทานไดเลาเรียนหนังสือ

อธิบายภาพ

- ภาพนายย่ีเกย พานิช 

  (อธิบายภาพ) นายย่ีเกย พานิช นองชายแท ๆ ของทานพุทธทาส ตอมาไดเปล่ียนช่ือเปนนายธรรมทาส  ภาพน้ีถายในชุดนักเรยีน

ของโรงเรียนสวนกุหลาบ กอนที่จะเขาเรียนตอที่โรงเรียนเตรียมแพทย จฬุาฯ  แตไดลาออกมา  ทานธรรมทาสเปนกำลังสำคญัของ

การเผยแพรความคิดของทานพุทธทาสสูสาธารณะในชวงแรกของการกอตั้งสวนโมกข 

- ภาพปายสถานีรถไฟไชยา  

   (อธิบายภาพ  การขยายตัวของความเจริญมาตามทางรถไฟ แมแตที่ต้ังของเทศาภิบาลไดยายจากพมุเรยีงมาอยูใชยา)

- ภาพวดัโพธาราม
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- ภาพโรงเรียนสารภีอทุศิ หรือสถานที่ต้ังเดมิ
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 ชวีิตฆราวาสชวงสุดทาย

หลงัออกจากโรงเรียนสารภอีุทิศเมื่อเรียนจบชั้นมธัยม 3 แลว ทานพุทธทาสไดชวยงานรานคาของมารดาในตลาดพมุเรียง เปนการ

รับภาระเตม็รูปแบบ “ผมไมเพยีงแตขายของ เปนกรรมกรดวย  แบกของไปสงตามบาน...ไมมีลกูจาง ไมมีรถรา มันก็ยุง ทำงานหนัก

ดวย ” 

ชวงที่ชวยมารดาคาขายอยูไมกี่ปกอนบวชเรียน เปนเวลาที่ทานพทุธทาสอยูในเพศฆราวาสและเขาสูความเปนวยัรุน ในขณะที่สงัคม

รอบตัวทานยังเปนชมุชนหัวเมืองชนบทขนาดเลก็ “ทีพุ่มเรียงสมัยผมรุนหนุมน้ันไมมีมหรสพอะไรมาก มภีาพยนตร

คร้ังหน่ึงนานแลว เปนหนังญีปุ่น แลวกไ็มมีอีก มีกห็นังตะลงุ นานๆ มีมโนหรา นานๆ มีลเิกมาเลนที่วดั เปนลิเกแถวๆนัน้แหละ ไม

ใชลิเกคลาสสกิอยางกรุงเทพฯ”  ทานพทุธทาสไดเลาถึงระดับทางศีลธรรมของผูคนในชุมชนรอบขางในเวลานั้น “ คนเขาไมอยากทำ

ผิด เขาระวงัไมอยากใหเกิดเรื่อง พวกชอบเปนความเปนคดไีมคอยมี ไมคอยสนกุ นักเลงอันธพาลไมคอยมี มนัคงกลัวม้ัง กลัวเจาเมือง 

ถาเปนอนัธพาลนักเลงโตมันจะย่ิงไมมี ในตลาดพุมเรียงมไีมได” ในขณะที่ความขดัแยงเร่ืองชนชั้นทางสังคมกย็งัไมเกิดข้ึน “อยูอยาง

มสีงูมีต่ำโดยสมัครใจ ไมเดอืดรอน ไมเปนเหตุใหตองปฏิวตัิ มันชวยเหลอืกันไปตามเร่ือง”

สำหรับตัวทานพุทธทาสเอง เมื่อถูกถามถึงชีวติในวัยหนุมเคยเกเรบางไหม  “เกเรขนาดไหนดลีะ ไมคอยมทีี่จะไปลกัขโมย ไปตรีนัฟน

แทง ไมม ีมันไมรูจะไปทำไดอยางไร ไอดอกกหุลาบขางร้ัวของเขา ไมทนัสวางไปขโมยเกบ็ละกม็ีบาง มนัไมทนัสวาง เขาปลกูไวรมิร้ัว

บาน ถึงเขาเห็นเขาจะไมวาอะไร แตเขากไ็มเต็มใจให มนัก็ตองเรียกวาขโมยละ น่ีเกเรอยางนี้มีบาง ”

ทานพุทธทาสไดเลาความทรงจำของทานในชวงเวลาวยัรุนของทาน “เร่ืองเจาชูน้ีไมรูเร่ือง ไมมเีวลาที่จะไปเจาชู มันมีงานทำอยูตลอด

เวลา ไมเคยจีบผูหญิง กลางคืนไมเคยไปเที่ยว ไมเคยตดิตอกบัผูหญิงที่ไหน นึกชอบเขามันก็มบีางเหมือนกัน แตมันไมมีโอกาส .....
มนักำลังสนุกกันอยางอ่ืน ตอนที่ยังไมไดบวชมันก็สนุกเร่ืองการงาน ชวยโยมคาขาย”  

สิ่งหน่ึงที่ทานพทุธทาสชอบในสมัยเปนฆราวาสก็คือ ดนตรี “ชอบเปนชีวติจติใจ แตไมมโีอกาสฝก....มนัชอบเอง  ผมเคยหัดรอง

เพลงและสะสมเพลงไวเยอะ ๆ สมยัเมือ่มีเทปแลว ก็เอามาศึกษาวา เพลง 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น มันเปนอยางไร มันทำใหงอกขางใน 

ยาวออกไป ....สมยักอนบวชผมตองหนีไปหัดที่บานที่เขามกีารเลนรองเพลง ที่บานเราทำไมได ....โยมผมถอืวาดนตรีเปนของไมดี 
เปนของเสื่อม เปนของทำใหเกิดความเสื่อมเสยี”   

ภาพประกอบ

- ภาพตลาดพมุเรียง 

- ภาพพลับพลาปากแมน้ำพุมเรียง

- ภาพบานเรือนคหบดีเกาในพมุเรียง
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 นักเลงคุยธรรมะ

 

ทานพุทธทาสไดเลาถึงกิจกรรมหน่ึงในชวงทายของชีวติฆราวาส คือกิจกรรมที่ทานเรยีกเชิงเปรียบเปรยวา  “นกัเลงคุยธรรมะ”

 

 “เร่ืองคยุธรรมะน่ี ผมทำตัวเปนอาจารยธรรมะกลาย ๆ ตอนเชาก็มคีนมาคุยธรรมะ เราตองโตตองสู ขาราชการคนหนึ่ง..... เขาตอง

เดินผานที่รานเราไปทำงาน ถาเห็นตาคนน้ีมาเขาจะมาดักเยาธรรมะกัน กวาแกจะหลุดไปทำงานกเ็ปนชั่วโมง ....ผมตองซื้อหนังสอื
นักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก อภิธรรมอะไรนีม่าอาน ตอนน้ันเรายังเปนเดก็กวาเขาเพื่อน สวนใหญเขาคนแกทั้งน้ัน แตเรา

มกัพูดไดถูกกวา เพราะเรามหีนังสอือาน ....มนัก็สนกุกบัการไดพดูใหคนอ่ืนฟง ถาวากันถึงการเรียนธรรมะน่ีมันเรียนมากอนบวช 

เมื่อบวชกเ็กอืบจะไมตองเรียนอกีแลว ขนาดนกัธรรมตรเีกือบจะไมตองเรียนเพราะเคยอานมาโตกนักอน”

ภาพประกอบ

- หนังสอืนักธรรมเอก โท ตรี รุนโบราณ (ถามี)

- หนังสอืของเทียนวรรณ  ของ ก.ศ.ร. กหุลาบ  

(อธิบายภาพ) ชวงเวลาเดียวกันน้ี ทางกรุงเทพฯ กม็ีนักคดินักเขียนที่ถือไดวาเปนปญญาชนรุนใหมทีอ่อกมานำเสนอความคดิที่

วพิากษวจิารณสงัคม  อาทเิชน เทยีนวรรณ และ ก.ศ.ร. กหุลาบ หนังสอืของนักเขยีนเหลาน้ีทานพุทธทาสไดมีโอกาสรับรู เพราะ

อาเสี้ยง  ซ่ึงบวชเปนพระอยูที่วดัปทมุคงคา กรุงเทพฯ ไดรับหนังสอืเหลาน้ีเปนประจำและสงไปใหอานที่บาน ทานพทุธทาสเรียกบาง

สวนของหนังสอืกลุมน้ีวา “หนังสือฝายคานของสมัยน้ัน”
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 (ภาพทานพทุธทาสกำลงัอานหนังสือหันขาง มีกองหนังสอือยู)

บทที่ ๒  

ชวงตนในเพศบรรพชิต

 “สมยัผมเปนเดก็ วดัมาก พระมาก พมุเรียงมี 4-5 วดัติด ๆ กนั แตละวัดมพีระอยูในอัตรา 20-30 รูป บวชกนั 3-4 พรรษาถงึสึก” 

ทานพุทธทาสไดยอนเลาถงึความเข็มแขง็ของวัดวาอารามรอบบานเกิดของทานในวยัเด็ก แตเมื่อถงึชวงทีท่านอายคุรบบวชเรียน 

ความเปลี่ยนแปลงไดเร่ิมขึ้น เห็นไดจากจำนวนพระสงฆในชุมชน “ลดลงเร่ือย ๆ  พระทั้งพมุเรียงก็มีราว 50 กวารูปอยางมาก ....

ผมอุปสมบทที่โบสถวดันอก (อบุล) แลวมาประจำอยูทีว่ัดใหม(พุมเรียง) ทานพระครูโสภณเจตสิการาม(คง วมิโล) เปนพระ

อปุชฌาย พระปลัดทุม อินฺทโชโต  เจาอาวาสวัดนอก (อบุล) และพระครูศกัดิ์ ธมฺรกฺขโิต เจาอาวาสวดัหัวคู(วนิัย) เปนพระ

คูสวด......พระจลุ จนทฺาโภ เปนผูคิดฉายา ต้ังฉายาใหผมวา อินฺทปฺโญ”  

ทานพุทธทาสไดเลาไววา การบวชของทานเปนการบวชตามประเพณี

“แตนี่มนัรูแนๆ  ก็คอืความประสงคอยางย่ิงของโยม แตคำสั่งน้ันไมเคยไดรบั คำขอรองก็ไมเคยไดรับ.....ตามพนัธสัญญาก็จะบวชให

โยม 1 พรรษา คือ 3 เดือน คนหนุมสมัยน้ันเมื่ออายคุรบบวชก็บวชกนัเปนสวนมาก..... เปนเรือ่งบวชตามประเพณี ....ตอนนัน้

ความคดิวิพากษวิจารณยงัไมเกิด....ไมเคยมีวิพากษวจิารณเกี่ยวกับคณะสงฆ จะมีบางก็เร่ืองผดิถูกของธรรมะ....สงสยั  ตองพดูวา

มนัเร่ิมสงสัย หลาย ๆ คนเร่ิมต้ังขอสงสัย ....เชนการอธิบายตีความหมายของธรรมะ ซึ่งคนทั่วๆ ไปเขากส็นใจกนัอยู  เมี่อเราไมเห็น

ดวยเราก็คาน กแ็ยง ก็ถาม เชนเรือ่งความหมายของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ  เร่ืองทำงาน รักษาศีล ไอเรื่องที่มันรุนแรงกเ็ร่ือง

นรกเร่ืองสวรรคที่เขาเชื่อกนัอยูกอน ก็เอามาวจิารณกัน”
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ภาพประกอบ ของหนา 36-37

-  ภาพอุปชฌาย   

อธิบายภาพ พระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมโล) เจาอาวาสวดัโพธาราม และรองเจาคณะเมือง พระอุปชฌายของทานพุทธทาส

-  ภาพพระอาจารยคูสวด  

อธิบายภาพ รูปซายคือ พระครูคณานุกลู (ศักดิ์) เจาอาวาสวดัหัวคู (ศักดคิุณาราม) รูปขวาคือ พระปลัดทุม เจาอาวาสวัดนอก (อบุล) 
ทั้งสองเปนพระอาจารยคูสวดในพิธีอุปสมบท

ภาพอุโบสถวัดนอก

อธิบายภาพ  อุโบสถวดันอก หรือ วัดอบุล ในปจจุบัน อยูในสภาพวัดราง

-  ภาพภายในอุโบสถวัดนอก  

อธิบายภาพ พระประธานภายในพระอุโบสถวดันอก (วดัอบุล) ทานพทุธทาสอุปสมบทภายในอุโบสถแหงนี ้เม่ือวันอาทติยที่ 29 

กรกฎาคม พ.ศ.2469 

-  ภาพวัดใหมพุมเรียง   

สถานที่เลาเรียนนักธรรม และจำพรรษาในชวง 3 พรรษาแรก
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 สองพรรษาแรกที่วัดบานเกดิ

ทานพุทธทาสเร่ิมตนชวีิตในเพศบรรพชิตตามครรลองของชุมชน แมวาความคิดอานในการปฏิรปูฟนฟูหลกัธรรมอันถกูตองของ

พระพทุธศาสนายงัไมเกิด  แตทานก็เร่ิมฉายแววของความเปนพระนักเทศนที่โดดเดน 

“บวช 2-3 วนัก็เขาโรงเรียนนกัธรรมแลว เขาคงสังเหตเห็นจากการพูดจาหรือเสยีงเลาลือจากคนบางคนวารูธรรมะ พูดได ทาน

สมภารก็เทศนเองจนเบื่อเต็มท ีใชพระองคนัน้องคนี้กม็ีแตอิด ๆ ออด ๆ พอใชเรา เราไมอดิออด มนัก็กลายเปนไดงานที่สนุกทำ ก็ทำ

เรื่อย ๆ มา....ผมบวชไดไมกีว่ันกข็ึ้นเทศน ชาวบานเกิดชอบ อาจารยที่เปนสมภารกเ็ลยหนุนใหเทศนทุกวันแทนสมภาร คนฟงกม็าก

ขึ้นเร่ือยๆ ผิดจากแตกอน เพราะวาการเทศนมนัไมเหมอืนเดิม มันคร่ึงสมัยใหมคร่ึงสมยัเกา ....ผมเทศนก็เอาใบลานไปถืออาน
เหมือนกัน กอ็านในน้ันบาง แลวเอาขอความที่เรียนไปจากโรงเรียนนักธรรมทุกวันไปเทศนประกอบขยายความ มันกแ็ปลก  เพราะ

มนัฟงรูเร่ือง”

ชวีิตพระในพรรษาแรก ๆ ของทานพุทธทาสน้ันแตกตางจากพระนวกะในเวลาน้ัน ซึ่งกิจวัตรทั่วไปของพระกม็ี ทำวัตรเชาวตัรเย็น 

สวดเจ็ดตำนาน สบิสองตำนาน ภาณยกัษ นอกน้ันกท็ำงานฝมอืไปตามเรื่อง เลนหมากรุก และชวยงานกอสรางของวัด แตสำหรับ

ทานพุทธทาส ทานเลาวา“เรามนับา น่ังเขียน นั่งอาน หนังสือก็มีไมมาก แตเรานั่งคัดลอก ซอมแตงกระทู”  ทานนั่งทำงานมากเกนิ

จนทานปวยเปนโรคที่ชาวบานเรียกวา กระษยั แตทานก็สามารถรกัษาตัวเองจนหาย

แมวาทานพทุธทาสจะจริงจังกบัการศึกษาหาความรูจากตำรับตำรา แตทานกลับสรุปความเปนไปในพรรษาแรก ๆ ของทานไวดังนี้ 

“ความรูสึกไมมีอะไรเปล่ียน มนัไมรูสึกเปนพระหรือเปนฆราวาสชนิดที่วาตรงกนัขาม อดุมคติที่จะเปนพระหรืออุทศิตัวเพื่อพระ

ศาสนาอะไรยังไมม ีมันเกิดขึ้นทีหลงัเม่ือเรียนอะไรมากขึ้น คิดนึกอะไรมากขึน้ในภายหลัง เร่ืองสมาธิอะไรยังไมม ีไมมีใครพูดถงึเลย 

ที่เรียนจากนกัธรรมอะไรน่ีก็เปนเร่ืองธรรมดา เพียงแตรบัรูไวอยางเร่ืองธรรมดา ไมไดลึกซึ้งอะไรถึงกับคิดกูพระศาสนา มันสนุกอยาง

เด็กนักเรียน”

ทานพุทธทาสไดเลาถึงความสนุกในชวงพรรษาแรก ๆ “มแีตคนตามใจ คอยเอาอกเอาใจ ทำอะไรกไ็ด เลนอะไรก็ได ยังสนุกอยูกย็งัไม

คิดสึก .......ไอธรรมะมนัทำใหสนุกเพลดิเพลินจนลืมเร่ืองนี้” สาเหตุหน่ึงที่ทำใหทานพุทธทาสสามารถดำรงเพศบรรพชิตตอก็คือ 

ภาระทางบานไดคล่ีคลาย ทั้งน้ีเพราะนองชายของทานไดตัดสินใจเลิกเรียน กลับมาชวยงานทางบาน ดงัน้ันในพรรษาที่สอง ทาน

พุทธทาสไดเรยีนนักธรรมโทจนสำเร็จ โดยที่ทานยอมรับวา “แตผมไมไดเรียนในโรงเรียน ผมขอเรียนเอง” 

เปนธรรมเนียมโดยมากพระหนุมที่สอบไดนักธรรมโทแลว จะมกีารสงเสริมใหเขามาเรยีนในกรุงเทพฯ ทานพุทธทาสไดรับการ

สนับสนุนจากอาเสี้ยง ซึ่งเคยบวชเรยีนอยู ณ วดัปทมุคงคา กรุงเทพฯ และยงัไดแรงเสริมจากพระครูชยาภิวัฒน(มหากล่ัน) แหง
สำนักเรียนบาลีวดัปทุมคงคา 

(ลอมกรอบพิเศษ)
หนงัสือพิมพเถ่ือน

“มนัมอียูอยางหน่ึง ผมออกหนังสือพิมพเถ่ือน เปนกระดาษฟุลสแกป 2 คู มันเปนเร่ืองสนุกเทาน้ัน เราเขยีนกอนสวดมนตตอนคำ่ 

พอพระสวดมนตเสร็จ เราก็เอามาใหอานกนั เขาอานแลวหัวเราะ วิพากษวิจารณกนั เรามีความอวดดี ที่จะทำใหคนอ่ืนเขาหัวเราะได 

รูสึกวามันทำใหเพื่อนสบายใจ จิตมันเปนบญุเปนกุศล ไมไดคำนึงถงึสาระอะไรในตอนแรก.........ผมก็เขาไปนอนฟงเขาหัวเราะ เขา

วพิากษวจิารณกันในหอง”

ทานพุทธทาสไดความคิดเร่ืองน้ีจากนายเอ้ือน ซึ่งรับราชการเปนเสมียนตราในอำเภอ นายเอ้ือนเปนคนกรุงเทพฯมกีารศึกษา นาย

เอื้อนออกหนงัสือพิมพลอ เปนกระดาษฟลุสแกป ใชเขียนตัวเลก็ อานกันในหมูขาราชการบนอำเภอ แลวคอยแพรมาในตลาด เวียน

กนัอาน 

หนงัสือพิมพเถ่ือนของทานพทุธทาสนัน้“ออกรายตามสบายเกอืบจะทกุวนั ทำอยู 2-3 ป มีแบงเปนคอลัมน มีการตูน เขียนภาพลอ

อะไรพวกน้ี ดูเหมอืนจะทำอยู 2 พรรษา พอปที่ 3 มเีร่ืองยุง ๆ เพราะงานมนัมีมากข้ึน  ” 
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ชวีิตในกรุงเทพครั้งที่หน่ึง พ.ศ. 2471

“กอนไปถึงกรุงเทพฯ เราก็เคยคิดวา พระที่กรุงเทพฯมนัไมเหมอืนที่บานเรา พระกรุงเทพฯจะดี เคยคิดวาคนที่ไดเปรียญ 9 คือคนที่
เปนพระอรหันตดวยซำ้ไป เคยคิดวากรุงเทพฯดีที่สดุ ถกูตองที่สดุ ควรจะถอืเปนตัวอยาง เคยนึกวาพระอรหันตเต็มไปทั้งกรุงเทพฯ”

ตนปพ.ศ. 2471 ทานพุทธทาสเขากรุงเทพฯเปนคร้ังแรก และทานพุทธทาสก็พบความจรงิ ที่ตรงกันขามกับที่เคยนกึคิด และตอง

พบกับความผิดหวัง “แตพอไปเจอจรงิ ๆ มนัรูวามหาเปรียญมันไมมคีวามหมายอะไรนกั มันก็เริม่เบื่อ อยากสึก รูสกึวาเรียนที่

กรุงเทพฯมันไมมอีะไรเปนสาระ ....มนัอยากจะสึกอยูบอย ๆ พระเณรไมคอยมีวินัย มนัผิดกบับานนอก มันก็เปนมาจนกระทั่งเดีย๋วนี้ 

เรื่องสตางค เร่ืองผูหญงิ.…หัวเมืองมนัยังมีอทิธิพลในทางเครงครัดแบบเกาอยู”  ทานพุทธทาสไดสรุปไววา “ในกรุงเทพฯ มนัเปน

โรครายระบาดทั่วกรุงเทพฯ”

การใชชวีิตในกรุงเทพฯ เพียงไมก่ีเดือน ทานพทุธทาสพบวาตัวทานเองไมเหมาะ และไมสามารถดำรงอยูกบัความไมถูกตองที่ทานพบ

เหน็ และบังเกดิความเบื่อหนายเมอืงกรุง ความผดิหวังและความเบื่อนำไปสูความรูสึกอยากจะลาสกิขา ทานจึงตัดสินใจเดนิทาง

กลับบานเกิด เพื่อไปสึกกับพระอุปชฌายตามธรรมเนียม  แตความต้ังใจของทานถกูขัดขวาง ดวยเหตุผลคือขณะนั้นเปนเวลาใกลเขา

พรรษาเต็มทีแลว เพียง 4-5 วนัเทานั้น ซึ่งสำหรับชาวบานนับเปนสิ่งนาเกลยีดถาสึกในเวลาเชนน้ี

“นาคดิที่วามันหวดุหวดิ ถามนัสกึ .......มนัหวดุหวิดเกือบจะไมมีสวนโมกขในโลก”

พรรษาที่ 3 ของทานพทุธทาสที่วัดใหมพุมเรียง และทานไดเรยีนนักธรรมเอกในพรรษานี้ ทานเร่ิมมีเพ่ือนรวมสนทนาธรรม  เปน

เพื่อนพระจากตางถ่ินที่รวมสำนักเรียน  และเร่ิมสนุกกับการเรียน ในระหวางพรรษาทานไดอานหนังสอืมากขึ้น สวนหน่ึงคอื

หนงัสือที่ทานซื้อตดิตัวมาจากรุงเทพฯ  เม่ือออกพรรษาความรูสึกที่จะลาสิกขาไดจางลง ดวยบรรยากาศที่ตางไปจากเมืองกรุง ความ

สงบและรมเย็นของชุมชนบานเกิดไดบรรเทาความขุนของในจติใจของทาน  พรอม ๆ กบัภารกิจใหมที่ทาทายรอคอยทานอยู

ภาพประกอบ 

-หนงัสือที่ทานไดอานไดชวงน้ัน ไทยเขษม  หนังสีอโคลงกลอนของครูเทพฯ หนังสอืหลวงวจิิตรวาทการ หนังสอืของ น.ม.ส.

ครูสอนนกัธรรม ความทาทายใหม

ปพ.ศ. 2472 วดัพระบรมธาตุไชยาไดเปดสำนกัเรียนนักธรรมขึน้ใหม โดยมีคณุนายหงวน เศรษฐภกัดี ซึ่งนับญาติเปนอาของทาน

พุทธทาส เปนผูบริจาคเงนิสราง “คณุนายหงวน...นับญาติกเ็ปนอา  แกเปนสะใภของพระยาปฏินันทภูมิรักษ เจาสัวบานดอน สามี

ร่ำรวย นาหงวนแกเกดิศรัทธาขึ้นมา บริจาคเงนิสรางโรงเรียนนักธรรมวัดพระธาตุไชยา โดยทานพระครูเอี่ยมซึ่งอยูที่วัดพระธาตุฯ 

นัน้เปนผูดำเนินงาน ....พอสรางเสร็จก็ตองชวยจนกระทั่งหาครูสอน ที่นีพ้ระครูเอี่ยมทานรูวาผมเปนนักธรรมเอกแลว เขาก็ยุใหนา

หงวนขอรองหรือบงัคับผมน่ันแหละใหมาสอน ทั้ง ๆ ที่อาเสี้ยงที่ชมุพรไมเห็นดวย อยากใหรบีไปเรียนตอที่กรุงเทพฯ เสียเร็ว ๆ ที่น้ี

ผมก็เกรงใจเพราะฝายนีก้็มแียะ โยมผมกห็ันมาทางน้ี ผมกเ็ลยมาชวยสอนนักธรรมเสยีปหน่ึง มนัจึงฆาเวลาไปอีกปหน่ึงไมไดสึก” 

“สอนนักธรรมน่ีก็สนกุ สอนคนเดียว 2 ชั้น มันคุยไววาสอบไดหมด.... กก็ลายเปนครูที่มชีื่อเสยีงขึน้มาทันท ีมันสนุก เพราะเปน

ของใหม และมันชักจะอวด ๆ อยูวาเราพอทำอะไรได หาวิธียักยายสอนใหมนัสนุก ไมเหมือนกับที่เขาสอนๆ กันอยู เชนผมมวีิธเีลา 

วธิีพูดใหชวนติดตาม หรือใหประกวดกนัตอบปญหา ทำนองชิงรางวลั นักเรียนกเ็รียนกันสนุก ก็สอบไดกนั”

“เปนครูสอนนักธรรมมันก็เปลี่ยนอารมณไปไดมาก ....ที่ไมสึกก็เพราะมันยุงจนลมืไป”
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(ลอมกรอบพิเศษ พรอมภาพเคร่ืองพมิพดดี)
เคร่ืองพิมพดีดเครื่องแรก

นาหงวนไดใหรางวัล ในฐานะครูชวยสอนนักธรรมทีป่ระสบความสำเรจ็ ทีแรกพดูกันวาจะใหพระไตรปฎกสกัหนึ่งปฎก แตทาน

พุทธทาสขอเปล่ียนเปนเคร่ืองพิมพดีด เปนเคร่ืองพมิพดดีภาษาไทยกระเปาหิ้วรุนแรกของเรมิงตัน ราคา 150 บาทในสมัยน้ัน 

เคร่ืองพิมพรุนน้ีมคีวามพิเศษสำหรับใชในวดัคอื มีจุดใตและนคิหิต ทำใหสะดวกสำหรับพิมพงานบาลี “เห็นเขาใชกันอยูเปนเครื่อง

ต้ังโตะ เราอยากมไีวใชบาง แตอยากไดอยางกระเปาห้ิว พอไดมาเวลาเขยีนบทความเขยีนหนงัสืออะไรก็ใชพิมพเลย ไมไดรางดวย

ปากกาดนิสอกอน บางทพีมิพแลวใชไมไดกต็องพมิพใหม เวลาพมิพก็ไมไดใชสัมผสั ใช 2 นิว้ ซื้อมาแรก ๆ กพ็มิพเปนการใหญ 

เรยีนบาลมีันมอีะไรใหคัดลอกมาก”

(ภาพประกอบ)

-  ภาพโรงเรยีนนักธรรมแหงวดัพระบรมธาตุไชยา   

อธิบายภาพ  อาคารโรงเรียนนักธรรมวดัพระบรมธาตุไชยา ที่ทานพุทธทาสเคยเปนครูสอนเปนคนแรก  หลังจากที่เพ่ิงสอบไดนัก

ธรรมเอกแลว  สรางเมื่อราวป ๒๔๗๒   

“ทีน่ี้พอสอนนักธรรมจนไดสอบกันเรยีบรอยแลว อาเสี้ยงที่ชมุพรกเ็รงเราใหไปเรียนตอที่กรุงเทพฯ ใหได.....คนอืน่ ๆ ก็สนับสนุน

ทั้งนัน้ รวมทั้งทานพระครชูยาภิวฒันซึง่อยูที่น่ันแลว แกก็สนับสนุนเต็มที่อยากใหไปอยูดวย .....ในที่สดุผมจงึขึ้นกรุงเทพฯอีกครั้ง

หนึ่ง (2473)  แตการขึ้นตอนน้ีความคิดมันเปลี่ยนไปแลว ....ถกูผิดวากนัทหีลัง พระกรุงเทพฯ จะเปนอยางไรไมสนใจ ต้ังใจจะไป

เอาความรูภาษาบาลีกอน ยงัไง ๆ ก็ตองเรียนบาลเีสยีทีกอน เร่ืองอื่นคอยวากันทหีลัง.....กเ็หลอืแตจะเรียนบาลีเทาน้ันที่นาสนใจกวา
อยางอ่ืน”  ทัง้นี้เพราะภาษาบาลีคือเครือ่งมือทีส่ำคัญที่สุดในการเขาถึงสาระและความหมายทีแ่ทจริงของหลกัธรรมที่มีในพระไตร

ปฎก  ซึ่งเปนธรรมที่ออกจากพระโอษฐของพระพทุธองค

อยางไรก็ตาม ทานพทุธทาสเรยีนรวมในสำนักเรียนปกติเพยีงไมกี่วัน ทานก็รูสึกไมสนุก ไมทันใจเพราะวิธีการสอนอืดอาด  ทานจึง

ขอเรยีนตรงกับทานพระครูชยาภิวฒัน ขอใหทานชวยสอนใหเวลากลางคนืที่กฏุ ิเรียนรวมกบัพระเณรอ่ืนอีก 4-5 รูป  ทานพทุธ

ทาสจงึมีเวลาอิสระในชวงกลางวนั มีโอกาสไดเที่ยวสำรวจวัดสำคัญ ๆ ในกรุงเทพฯ โดยมีทานพระครูฯนำเที่ยว หรือติดตามพระนัก

เทศนทีร่บักิจนิมนตนอกสถานที ่ เปนเวลาที่ทานศึกษาเปดโลกทศันใหม ๆ เรียนรูเทคโนโลยีทีก่าวหนาของคนกรุงเทพฯในเวลานั้น 

“เลนพิมพดีด เลนจานเสยีง เลนวิทยุ ไอเลนพมิพดีด เลนจานเสยีง มีเลนกันไมกี่คน แตเลนวทิยุน้ันเลนกันหมดเลย ผมยังเลนกลอง

อกีดวย”  

ทานพุทธทาสอธบิายของเลนของทานในกรงุเทพฯ ดังน้ี “เครือ่งพิมพดดีมันมปีระโยชน เราไปซื้อที่มันชำรุดจากเว้ิงนครเขษมมาแก

ไขกันใช พอซอมใชได ก็ขาย ซื้อใหมอกีที กไ็ดครือ่งที่ดกีวา....กลองถายรูปก็เหมือนกัน ซื้อทีเ่ว้ิงนครเขษม มนักถ็ายไดดี แลวกม็า

หัดลางหัดอัดเอง มันเปนงานงาย ๆ น้ำยามนัสำเร็จรูป ผสมมาเปนขวดมาเติมน้ำ 10 เทาก็ลางได กระดาษโปสการดแผนละ 1 สตางค 

อดักันเปนภูเขาเลากา ....อดัเองมันถูกมาก ถกูวากนัหลายเทา 50 เทาได ....เวลาเราไปถายรูป เรากท็ำอยางไมจุนจาน ....แลวมันไม

คอยไดถายคนหรอก ถายสถานที่ ถายวัดอะไรเสียมากกวา.....แผนเสียงกเ็รียนภาษาบาง ลงิกัวโฟนอะไรพวกน้ัน  แผนเสียงเพลงไม

ไดซื้อ แตก็ฟงที่เขาฝากซื้อ มีคนฝากซ้ือเร่ือย” 

ชวีิตที่กรุงเทพฯ คร้ังที่สองน้ี ทานพุทธทาสเรียนรูที่จะอยูอยางไมทกุข “พอไปอยูกรุงเทพฯ ตัวเล็กลงไปเปนกอง ที่บานนอกน่ีตัวใหญ 

เราก็ยอมแหละ จึงไมอึดอัดอะไร เพราะเรายอมเล็กจงึไมกระทบกบัใคร ....เราก็อยูแตในคณะ กับสมภารกอ็ยูคณะเดียวกนั ผมเปน

หลานอาเสี้ยง ทานก็ยินดีตอนรับ”  อยางไรก็ตามในความทรงจำของทาน กรุงเทพฯ ณ เวลาน้ันพระศาสนาเสื่อมลง ผูคนเขาวัดนอย

ลง “ถาเปนวันพระก็เต็มหมดที่ศาลา วนัธรรมดาพระขึ้นธรรมาสนก็มคีนเฝาศาลา พอไมใหขาด” กรุงเทพฯ กลายเปนแหลงรวมของ
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พระสงฆจากหัวเมืองทีเ่ขามาศึกษาและแสวงหาโอกาส “มาจากทั่วประเทศ พระ 500 รูปนี่ พระกรุงเทพฯ 4-5 รูปเทานั้น ไปเรยีน

บาลเีรียนนักธรรมกันสวนมากก็ไปเรียนแบบโลก ๆ  เปนกันเกอืบทุกวัด”

ชวีิตพระในกรุงเทพฯรอบที่สองน้ี ทานพุทธทาสผานพรรษาแรกพรอม ๆ สอบบาลไีดเปรียญธรรม 3 ประโยคอยางไมยากเยน็  “แต

พอปที่ 2 กเ็ร่ิมเห็นวา ไปดวยกันไมคอยไดแลว .....คร่ึงปหลงัของการเรียน ปธ.4 มนัก็เร่ิมไมสนุก มนัเรียนแบบซงักะตาย เรียน

ดวยความประมาท แลวมันเบื่อ รสนิยมมนัเร่ิมเปลีย่น...มนัเปลี่ยนดวยเหตุปจจัยหลายอยาง” 

ทานพุทธทาสเร่ิมตระหนักถึงความบกพรองของสาระธรรมที่แปลจากพระบาล ีซึง่เปนเน้ือหาหลักของการเลาเรียนเปรียญธรรม

ของพระสงฆไทย มคีวามผิดเพ้ียนคลาดเคลื่อนซึ่งทานไมเห็นดวย ประกอบกบัปฏปิทาของคณะสงฆในเมอืงกรุงยอหยอน  ความคิด

อานที่จะกอบกูพระศาสนา โดยเขาใหถงึแกนแทของความจริงที่มใีนพระบาลเีร่ิมปรากฏชัดในสำนึกของทาน และนี่คือจุดกำเนิด

ทางความคดิของกิจกรรมที่ขยายตอเปนสวนโมกขพลารามในเวลาตอมา แตอยางไรกต็าม ทานพทุธทาสยอมรับในภายหลังวา “เรา

ไมไดคดิมากมายวาจะใหเปนเร่ืองของประเทศชาติ มนัเปนเรือ่งสวนตัวมากกวา เพราะรูสึกไมไดทำอะไรมากไปกวาเร่ืองสวนตัว”

ในจดหมายฉบบัหน่ึงที่ทานพุทธทาสไดเขยีนถึงนายธรรมทาส นองชายของทาน ไดเลาไววา“กรงุเทพฯ มใิชเปนที่ทีจ่ะพบความ

บริสุทธิ์ เราถลำเขาเรียนปริยตัธิรรมทางเจอืดวยยศศักดิ์ เปนผลดใีหเรารูสึกตัววาเปนการกาวผิดไปกาวหนึ่ง หากรูไมทนัก็จะตองกาว

ผิดไปอีกหลายกาว และยากที่จะถอนออกไดเหมอืนบางคน หากการรูตัววากาวผิดน่ันเอง ทำใหพบเงื่อนวาทำอยางไรเราจะกาวถูก

ดวย”  ทานพุทธทาสไดอธิบายเพิม่เติมในภายหลัง เม่ือมีลกูศิษยเทาความถึงจดหมายฉบบัดงักลาว  “พระทั้งหลายสนใจเร่ืองสังคม

มากกวา สังคมกบัคนรวย ไมไดสนใจเร่ืองธรรมะธมัโม เร่ืองการศกึษา ความกาวหนา เวนไวแตมนัจะใหผลเปนลาภสักการะ เรียกวา

ตกอยูในยุคมวัเมาลาภสักการะ.... ลาภสักการะและเสียงเยนิยอเปนอันตรายแกการบรรลธุรรม เปนขาศึกตอพรหมจรรย....” ทาน
พุทธทาสถึงกับเรียกขานความรูสกึดังกลาววา “ลทัธเิกลยีดอลชัช ีหรือเกลียดกรุงเทพฯ”  

ปญหาภายในที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่ทานพทุธทาสประสบกค็อื การอธิบายตีความหลักธรรมในพระพุทธศาสนาของสงัคมไทยใน

เวลาน้ัน  บอยคร้ังที่ทานรูสกึไมเห็นดวย และรุนแรงถึงขั้นที่ไปดวยกันไมไดแลว อยางที่เขาสอนกนัในโรงเรียน  ทานเริม่แสดงความ

คิดเห็นที่ไมเห็นดวย ทานพุทธทาสไดใชเวลาอยางมากกับการอานตำรับตำราที่หาไดงายในกรุงเทพฯ เวลาน้ัน ทำใหทานพบวา 

ปญญาชนไทยในขณะน้ันไดมีความเคลื่อนไหวใหมๆ  ในการอธบิายหลกัธรรมทีใ่หมและนาสนใจ ซึ่งเร่ิมมมีาต้ังแตยุคสมเด็พระมหา

สมณเจา กรมพระยาวชริญาณวโรรส  และที่เดนๆ ในยุคหลงัจากน้ันอกี 4 ทานมี  น.ม.ส.  พระองควรรณฯ  ครูเทพ  และหลวง

วจิิตรฯ  แตสงัคมไทยโดยเฉพาะสังคมสงฆกลับคับแคบ 

“ยคุสมเดจ็พระมหาสมณเจาฯน้ี นบัวาบุกเบิกมาระดับหนึ่งแลว ขยบัเปล่ียนแปลงขึ้นมาไมนอยเลย แตมันไมมคีนสานตอ ....มนัไป
ยึดหลักตายตัวเทาที่สมเดจ็พระมหาสมณเจาฯไดวางเอาไว สกัคำหน่ึงกไ็มกลาแตะตองหรือแกไข ปญหามนัมีอยูอยางนี้แหละในวง

การศาสนา.....พวกหัวเกาที่ไมยอมเปล่ียนแปลงอะไรเลยก็ยงัมอียูมาก พวกหัวใหมนั้นก็ยังไมถงึกับจะทำอะไรไดดีจริง ชัดเจนออก

มาจนชนะน้ำใจพวกหัวเกา”

เมื่อถงึเวลาน้ี ปญหาที่ทานพุทธทาสครุนคดิอยางหนักก็คอื

 “เรื่องจะทำพุทธศาสนาใหมันบริสุทธิ์ ใหมันถกูตองอยางไร....แลวเราจะทำไดอยางไร ที่พยายามทำจริงจงัอยูกค็ือ การพยายามเขา

ใจพระธรรมในพระบาลีใหถกูตองถงึที่สดุ....วางเขม็วาจะตองทำอยางนี้ จะตองทำอยางน้ี คอืฟนฟกูารปฏบิตัิพทุธศาสนาทีม่ันสูญ

หายไปกลับมา”  

 ทานพุทธทาสพบวา กรุงเทพฯไมใชสถานที่สำหรับภารกิจการสืบคนพระศาสนาที่แทจริง “มนัถกูบีบบังคบัใหอยูไมไดที่กรุงเทพฯ 

มนัไมมีทางจะทำอะไรได ถาจะทำอะไร มันตองออกมาบานนอก ....อยูกรุงเทพฯมันจำกดั ทำอะไรไมไดกก็ลบัเขาปา”   
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จากจดหมายฉบับสำคัญของทานพทุธทาสไดเขียนถงึนายธรรมทาส โยมนองชาย ในชวงเวลาแหงการเปล่ียนแปลงคร้ังสำคญัของ

ทานไวดงัน้ี

 “ฉนัจะออกจากกรุงเทพฯ....เปนการออกคร้ังสดุทาย และต้ังใจจะไปหาที่สงัดปราศจากการรบกวนทั้งภายนอกและภายในสักแหง

หนึ่ง เพ่ือสอบสวนคนควาวิชาธรรมที่ไดเรียนมาแลว.... ฉนักม็ืดแปดดาน ไมรูวาจะไปขออาศัยสถานที่ที่ไหนเพื่อการศึกษาของเรา

จงึจะเหมาะ นอกจากบานเราเอง และไมมีที่ไหนนอกจากบานเราคอืที่พุมเรียงกอนที่อ่ืน จึงจำเปนตองขอความชวยเหลือรบกวนใน

บางอยาง คือตองมีผูชวยใหไดโอกาสเรียนมากที่สุด ....ขาวที่ใสบาตรจะคลุกน้ำปลาเสยีสกันิดก็จะด ีลกูศิษยของพระพทุธเจาจะไม

รบกวนอยางอ่ืนอีกเลย”

ปลายป พ.ศ.2474 ทานพุทธทาสออกจากกรุงเทพฯ  เดินทางกลบัสูพุมเรียงบานเกิด และรวมกับคณะอุบาสก 4-5 คนออกสำรวจ 

ไมนานนัก ไดพบวัดรางช่ือวัดตระพงัจิก จึงไดทำที่พักงาย ๆ ภายในอุโบสถหลงัองคพระพุทธรูป และนีค่ือจุดเร่ิมตนของ

การกอกำเนิดขบวนการแสวงหาเพื่อเขาถงึและสืบสานแกนแทของพระพทุธศาสนา ซึ่งรูจักกันตอมาในนาม สวนโมกขพลาราม และ 

ธรรมทานมูลนิธิ 
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  บทที่ ๓
 ฟ้าสางแหง่สวนโมกขพลาราม

 พุทธทาสภิกขุเดินทางเข้าไปพำนักท่ีวัดร้างที่พมุเรยีง ซ่ึงเรียก
 “ ” ตามชื่อสระใหญ่ภายในบรเิวณวดัว่า วัดตระพังจิก เม่ือวนัวิสาขบูชาที่ 

  ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.   ๒๔๗๕ อันอาจถือได้ว่า เป็นวนัเริ่มต้นแห่งสวน
โมกขพลาราม

วัดตระพงัจกิแมค้รั้งหนึ่งจะเป็นวดัสำคญัระดับวัดเจา้คณะเมอืง 
    แตเ่ม่ือถูกทิ้งร้างไปนานถึง ๘๐ ปี ป่าไดเ้ข้าปกคลมุ เหลือส่ิงปลกูสร้าง

 เพยีงเพิงหลงัคาสังกะสีที่สร้างคลมุพระประธาน และบอ่นำ้ที่ยังพอใช้
 สอยได้

“  ที่พักของเรากท็ำเป็นเพิงต่อออกไปจากหลงัพระพุทธรปู พาด
    จากข่ือแล้วตอ่ออกไป มุงด้วยจาก กั้นด้วยจาก นอนด้วยแคร่ มีเสาค้ำ
 …กวา้งยาวพอนอนพอดี พื้นกเ็ป็นพืน้ดิน . ”แลดูแต่ไกลเหมอืนกับโลงศพ  

  ชีวิตพระปา่ที่อยู่องค์เดียวในปา่รกร้างที่แนน่ทึบ มีเพยีงผ้าครองกาย ๓ 
    ผนื บาตร ตะเกียงนำ้มัน และหนงัสอื ๒-  ๓เลม่ ทา่นพุทธทาสอยู่กับสัตว์

    ปา่น้อยใหญ่สารพดั ความไมคุ่้นเคย ความมืด ความเงียบ ความหวาด
  กลัวภยั เป็นหน้าด่านแรกของการเรยีนรู้ที่สำคัญ “   ตอนแรก ๆ พระพุทธ

 ”เจ้าก็แยเ่หมือนกนั ท่านวา่ปา่น้ีเหมือนรบิเอาจิตใจไปหมดเลย  เพยีงชว่ง
  เวลาส้ัน ๆ ท่านพุทธทาสใชห้ลักปฏบิัติของพระพุทธเจา้เอาชนะความ

   กลัวได้ และท่านกพ็บกับความสบาย ความคล่องตวั ความมีอสิระ 
และ“   เกดิความรู้สึกใหม่ ๆ ข้ึนมากหลายเหลือที่จะขีดเขียนไว้หมดส้ินได้ 

    ภาพอันเต็มไปด้วยความหมายลกึ ๆ และปัญหายาก ๆ เหล่านี้ 
”ธรรมชาติมใีห้โดยพรอ้มมูล

 เปน็เวลาสองพรรษาที่ทา่นพุทธทาสอยู่องค์เดียว ใต้เพงิพักหลัง
องคพ์ระซ่ึงท่านได้ยอ้นกลับสู่วิถีปฏิบตัิของพระพุทธเจ้าในยคุพทุธกาลที่

   หาอ่านจากในพระไตรปฎิก ท่านได้สมัผสัพบสิ่งใหม่ ๆ ท้ังศึกษาค้นควา้
   จากคมัภรี์หรอืตำรา และจากการคิดนึก ตีความ ทา่นพุทธทาสได้เขียน

 เลา่ไวว้า่ “  ความรู้ที่ได้มาจากการเคยผ่านมาทางจติของตนน่ันเอง กับ
ความรู้ที่คาดคะเนเอาตามหลักเกณฑ์ในตำรานั้นยงัไกลกบัอยู่ไม่น้อย.....

 การอ่านข้อความในพระไตรปิฎก ส่วนมากที่กรุงเทพฯได้รสชาติจับใจ
  นอ้ยกว่าในที่สงดัในป่า ต้ัง ๔-  ๕ เท่า....  การขบความบางอยา่ง หรือส่วน

มากท่ีสดุทำในป่าขบได้เป็นคุ้งเป็นแควติดต่อกนัเปน็สาย...”  

 ความรู้และคิดนึกทีค่น้พบไดส้ั่งสมมากข้ึน นำไปสู่ความ
 ปรารถนาในการเผยแพร่แบ่งปันสู่สาธารณะ โดยความร่วมแรงร่วมใจ

  ของคณะธรรมทาน ซ่ึงนำโดยนายธรรมทาสโยมนอ้งชายของท่าน จัด
ทำหนงัสือพิมพ์ฉบับรายไตรมาสในชื่อ พุทธสาสนา เร่ิมตีพมิพ์เผยแพร่
ในปีพ.ศ.  ๒๔๗๖ หนงัสือฉบับน้ีเปน็การเปดิตัวแนวคิดและกจิกรรมของ

   สวนโมกขพลาราม และคณะธรรมทานสู่ผู้คนทั่วประเทศ ท่านพุทธ
   ทาสและสวนโมกข์จึงเริ่มเป็นที่รูจ้กั จบัตา ติดตาม ของผู้ใส่ใจในพระ

   พุทธศาสนา ภารกิจของทา่นจงึมากข้ึนและหนักข้ึน งานเขียนบทความ 
 งานเทศน์ทั้งในพื้นท่ีและต่างถ่ิน การต้อนรบัสหายทางธรรมจากแดน
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  ไกล สวนโมกข์ตอ้งขยายกุฏแิละเรอืนพักด้วยความจำเป็น ควบคู่ไปกับ
  การค้นหาขบคิดและตีความหัวข้อธรรมใหม่ ๆ และงานเผยแผสู่่

  สาธารณะด้วยส่ือท่ีท่านมอียู่ คืองานหนังสีอและการเทศน์ ซ่ึงภารกิจน้ี
 ท่านพทุธทาสบัญญัติคำขึน้ใหมว่า่  การบันลอืธรรม อย่างไรกต็ามการ

เริ่มตน้ของขบวนการสวนโมกข์เป็นเพียง“    งานเล็ก ๆ ทำกนัแบบป่าๆ ทำ
 แบบบ้านนอก ๒-   ๓ คนทำ ทำกันกลางปา่กลางทุ่ง..........เปน็ของแปลกมาก

       สำหรับประชาชน หนังสือพิมพ์ พุทธสาสนา บา้ ๆ บอ ๆ ออกที่บ้านนอก 
”มนัมอีะไรท่ีไม่นา่จะเป็นไปได้

 ปพี.ศ.    ๒๔๗๘ เม่ือทางรถไฟสร้างมาถึงไชยา ตลาดใหมเ่กิดข้ึน
  ใกล้สถานรีถไฟ เพ่ือความสะดวกในการทำงาน คณะธรรมทานได้ย้าย

   ที่ตัง้มาอยู่ตลาดใหม่ นอกจากทำงานด้านหนังสือแล้ว คณะธรรมทาน
  ยงัขยายห้องอา่นหนังสือ จัดเทศนป์ระจำทกุวันพระ ต่อมาไดส้ร้างหอ

 สมุดธรรมทานเพ่ือใชเ้ป็นทีเ่ก็บหนังสือสำหรบัค้นคว้า และได้สรา้ง
  สโมสรธรรมทานซ่ึงเป็นเรอืนไม้ขนาดใหญ่ เพื่อใช้เปน็ที่ประชุมอบรม

  ในกิจกรรมของคณะธรรมทาน และด้วยเหตทุี่เรือนสโมสรธรรมทาน
 ตอ้งใช้ไม้จำนวนมาก จึงมีการออกสำรวจป่าเพ่ือหาไมม้าปลูกสรา้ง 

 เปน็ปฐมเหตใุห้ทา่นพุทธทาสค้นพบบรเิวณทีเ่รียกวา่ด่านนำ้ไหล เชิง
  เขาพุทธทอง ซ่ึงมีสภาพเปน็ป่าที่สมบูรณม์ีธารน้ำไหลผ่าน มีเนนิเขา

  อยู่กลาง บรเิวณยอดเขามรี่อยรอยของพุทธสถานที่เกา่แกถ่งึยคุศรวีชิยั
  ตอ่มา ในปี พ.ศ.   ๒๔๘๖ จึงมีการซ้ือผนืดินบรเิวณเชงิเขาพุทธทอง 

  ๙๐ ไร่ (  ต่อมาขยายพื้นท่ีรวมได้ ๓๑๐ไร่) เพื่อก่อตั้งเปน็อารามแห่งใหม่ 
 และขยับขยายกลายเป็นสวนโมกขพลารามในปัจจุบัน แต่โดยนติินยันั้น

จดทะเบยีนอารามแหง่นี้ในช่ือ วดัธารนำ้ไหล ท่านพทุธทาสเล่าถึง
 สภาพสวนโมกข์แหง่ใหม่ในยุคบกุเบกิว่า “คนแถบน้ีลา้หลังที่สุดของ

ไชยา....  สัตว์ปา่ยังเหลืออยู่ตามสมควร กวางมีเขาตวัเกือบเทา่ม้า....ตอน
 ” เชา้กม็ักจะพบรอยเสือตามทางหน้าวัด ผมบิณฑบาตกเ็ดินตามรอยเสือ

(แทรกภาพผงัสวนโมกข์ลายมือทา่นพุทธทาส) 

ท่านพทุธทาสเริม่มาอยู่ที่สวนโมกข์แห่งใหมใ่นปพี.ศ.  ๒๔๘๗ ทา่น
 ยงัคงยืนหยัดงานเผยแผ่พระศาสนาของทา่นอย่างต่อเน่ือง และยึดถือ

 เปน็งานหลักสำคัญที่สุด ควบคู่ไปกับการสรา้งสวนโมกข์แห่งใหม่ตาม
 ความฝนัที่วาดข้ึน

แทรกภาพ      กฏุิหลักของท่านพทุธทาสที่สวนโมกขแ์หง่ใหม่ เป็นกฏุิไม้

  สองช้ัน เดิมทีหลังคามงุจาก       img6712
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แทรกภาพ 
โรงธรรม  เรือนไมข้นาดใหญ่ สร้างขึน้โดยการขดุภูเขาขนยา้ยกอ้นหนิ

  ออก ก่อนที่จะปรับพื้นดินเพี่อสรา้งศาลาโรงธรรม

 img6723

แทรกภาพ การขนย้ายกอ้นหนิขุดภูเขาสร้างโรงธรรมด้วยแรงงานชาว
 บา้น ซึ่งท่านพทุธทาสรบัวา่เป็นหนี้บุญคุณชาวบ้านอย่างมหาศาล 

  เพราะไมรู่จ้ะตอบแทนอะไร วชิาความรู้เขากไ็ม่ตอ้งการ เงนิทองก็ไมม่ี
 ให้

   img6674     bw00929

    bw1306
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แทรกภาพ  
ธรรมนาวา    เรอื ๒ ลำสร้างเป็นที่เก็บน้ำฝน ลำเล็กดาดฟ้าทำเปน็สวนหิน

  แบบเซน ลำใหญช่ั้นบนใชเ้ป็นหอ้งประชุม เป็นทีแ่สดงเทศนาในยามฝน
 ตก และยงัใช้เป็นที่พกัของพระที่จาริกมา

    bw00630       bw00751

 bw01219

 bw00814
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แทรกภาพ
โรงมหรสพทางวิญญาณ   หรอืเรยีกกันส้ัน ๆว่า โรงหนัง  สรา้งเพื่อสอน

 ธรรมแกป่ระชาชนวงกว้างที่แวะมาเยือน ทา่นพุทธทาสเคยกล่าวไว้ว่า 
 โรงมหรสพทางวิญญาณมคีวามจำเป็นย่ิงกว่าโบสถ์วิหาร “ส่ิงกอ่สรา้ง

    ตา่ง ๆ ในสวนโมกข์ ถ้าไมน่ับการสร้างหนังสือแล้ว โรงหนังดูจะเปน็สิ่ง
”ที่ให้ประโยชน์มากท่ีสดุแกป่ระชาชน

  bw00810 

img6640

แทรกภาพ  
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อโุบสถ ของวัดธารน้ำไหลหรีอสวนโมกขพลารามน้ันเน้นความเรียบ
   งา่ยและประหยดั คลา้ยคร้ังพทุธกาลมากที่สุด คือไมม่ีอาคาร กำหนด

 ใช้ลานดนิบนยอดเขาพทุธทองบรเิวณซากฐานเจดียเ์ก่ายุคศรีวิชยั ปรับ
พื้นยกระดับเปน็เขตวิสุงคามสีมาเพ่ือพระภิกษุสงฆป์ระกอบสังฆกรรม 
โดยไดร้ับอนุญาตถูกต้องโดยสมบรูณ์

  bw0785

  img7117   
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แทรกภาพ 
ลานหินโค้ง   สร้างข้ึนเพ่ือรองรับการเล้ียงพระในสมัยพทุธกาล ที่พระ

  สงฆฉ์ันจังหนับนพื้นดิน ลานหนิโค้งจึงเปน็จดุกำเนิด ประเพณีตักบาตร
 สาธิต “    ความคิดเรื่องหินโค้งกค็่อย ๆ เข้ามา จำไม่ไดแ้ล้ววา่ความคิด

   ฟักตัวข้ึนอย่างไร แต่เราชอบโค้ง พระจนัทรค์ร่ึงซีก มันสวยกวา่เป็น
   ศลิปะกวา่ทื่อ ๆ แล้วกส็ะดวก ประธานสงฆน์ั่งตรงกลางสามารถเหน็

  ”องคอ์ื่น ๆ หมด

 bw0363 ภาพถ่ายเด่ียว

แทรกภาพ 
อวโลกิเตศวร  “ ” พระโพธิสตัว์ ผู้เพ่งมอง และปกป้องคุ้มครองสรรพ

  สตัวด์้วยพระกรณุา ตามคตมิหายาน ซ่ึงคร้ังหนึ่งเคยรุ่งเรืองในถ่ินไชยา 
อวโลกิเตศวรองค์นี้นับวา่งามที่สดุและยังประดิษฐานอยู่ในไชยาเมื่อ

 คร้ังโบราณ ท่านพทุธทาสจงึใหค้วามสำคัญนำมาสร้างใหม่เป็น
สญัลกัษณ์ที่โดด่เด่นของสวนโมกข์

 bw01656   bw 0796
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แทรกภาพ 
 ศาลาธรรมโฆษณ์ ทา่นพุทธทาสสรา้งอาคารหลงันี้ไวเ้พ่ือเตรยีมไว้

 เปน็อนุสรณ์ของตวัท่านเอง “  เปน็ที่รวบรวมงานหนงัสอืของเราเอง เป็น
  ที่รวบรวมผลงานทั้งหมดที่มอียู่ รวมท้ังเทปบันทกึเสยีงด้วย แลว้ก็ไว้

  บรรจุศพด้วย พอเราตายแล้วเอาไวใ้นน้ัน ใต้ฐานพระพุทธรปู....คนแต่ง
หนงัสือกบัหนงัสือมนัก็ควรอยูด่ว้ยกนั....ศาลาธรรมโฆษณ์เปน็ที่รวบ

 ”รวมผลงานไว้เป็นหลักฐาน ว่าไดท้ำงานไว้ในโลกนี้ก่ีมากน้อย

bw01464 

 สวนโมกขพลาราม สร้างข้ึนจากความคิดและจตินภา
 พของทา่นพุทธทาส เพ่ือเป้าประสงค์หลักเปน็สถานที่ที่โน้มนำใหผู้้คน

 ได้เขา้ถึงแก่นแท้แหง่พุทธธรรมของพระพทุธเจ้า สิ่งปลูกสรา้งทั้งมวลจึง
 เนน้หนกัที่ประโยชน์สูงสุดในการเผยแผธ่รรม ท่านพุทธทาสไดเ้ล่าไว้ว่า 

“     จะทำอะไรกท็ำ ให้มเีหตุผลที่สุด ทำใหป้ระหยดัที่สุด คุ้มค่าที่สุด ที่จำ
  เปน็ต้องจา้งจึงจ้าง ทีจ่ำเป็นต้องซ้ือจึงซ้ือ ทำในนามของสวนโมกข์หรอื

 สว่นตัว เสร็จแลว้ก็ยกให้เปน็ของวัด....   ไมเ่คยฝนั ไมเ่คยคดิ ไม่เคยกะ
 แผนการอะไรมากมาย ทำตามความคดินึกชั่วขณะ....ตอนแรกมันหวงั

   อยู่กระต๊อบเล็ก ๆ มันไม่มภีาพตึกอะไรแบบนี้ แต่เหตุการณ์มนับงัคับ
 ”   ใหต้อ้งทำ ปรารภประโยชนข์องประชาชน
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ภาพประกอบช่วงต้นบท

      
  ๑ ดอกโมก ดอกพลา

   ตน้โมกมัน และต้นพลา เป็นไม้ยนืต้นขนาดกลาง ที่มีมากในวัดตระพงั
  จกิ เป็นที่มาแหง่ชื่อวดัที่ทา่นพุทธทาสต้ังข้ึนใหม่ จากต้นโมก ตน้พลา 

และอาราม จงึกลายเป็นสวนโมกขพลาราม   ซ่ึงมคีวามหมายวา่ สวนอัน
เปน็สถานที่กอ่เกดิพลังแหง่ความหลดุพน้

   แทรกข้อความ ตีกรอบ หน่ึงหนา้ แยกต่างหาก
“เรื่องชื่อสวนโมกข์นี่....ฟลุคที่ว่ามนัมตี้นโมกและตน้พลาท่ีสวนโมกข์

   เกา่นั่น ต้นโมกน่ียงัอยู่ที่หนา้โบสถ์หลายตน้ และตน้พลากม็ีอยู่ทั่วๆ ไป 
  ตน้โมกกับต้นพลา เอาโมกกับพลามาต่อกนัเข้า มันก็ไดค้วามเต็มว่า 

  กำลังแห่งความหลุดพ้น พลงัแห่งความหลุดพ้น ส่วนคำว่าอารามย่อม
  ”   ธรรมดา แปลว่าท่ีร่มร่ืน ทีร่ื่นรมย์ เมื่อมนัฟลุคอยา่งนี้ มนักอ็อกมา

  จริงจัง ตรงกับความหมายแทจ้รงิของธรรมะ วตัถุประสงค์กค็ือโมกข์ 
 สถานที่อนัเปน็พลังเพือ่โมกขะ ก็เหมาะแล้ว....มคีวามหลุดพ้นเป็นวตัถุ

  ที่พงุประสงค์ จงึเกดิวัดชนดิที่ช่วยส่งเสรมิให้เกดิความหลดุพน้ เรยีกว่า 
”โมกขพลาราม

 ๒ สภาพสระตระพังจิกสมยัที่ทา่นพุทธทาสยังอยู่ที่น่ัน (bw0093 ) 

 ๓  เพิงสังกะสทีี่เดิมชาวบา้นสร้างคุม้พระประธานวดัตระพังจิก ซ่ึงร้างอยู่ 
ท่านพทุธทาสพำนักอยู่บรเิวณหลังพระพทุธรูปเม่ือแรกเข้าไป
พระพุทธรปู (img6722)     
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 ๔  กุฏหิลังแรก สรา้งข้ึนเมื่อเริ่มค้นควา้และทำงานหนังสืออย่างจริงจัง 
หนงัสือ   ตามรอยพระอรหนัต์ พุทธประวตัิจากพระโอษฐ์ และอกีเปน็

 จำนวนมาก เขียนบนกุฏหิลังนี้  (img6718 )   

 ๕   สภาพอุโบสถสวนโมกข์พุมเรียง ถ่ายเมื่อราวปี พ.ศ.๒๕๓๕.(bw01126) 

  

  ๖หนังสือพมิพ์ พทุธสาสนา ฉบับปฐมฤกษ์  พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๔๗๖ (ภาพ
ที่แสดงเปน็ฉบับตพีิมพ์
คร้ังที่สอง)  (img6459)       
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 ๗ หนังสือ  ตามรอยพระอรหันต์  ทา่นพุทธทาสทยอยเขียน ตั้งแตเ่ดือน
   “สงิหาคม ๒๔๗๕ โดยเริ่มคำ ประณมพจน์”  “และประกาศใช้นาม พทุธ

ทาส”   เป็นครั้งแรก แตใ่นปแีรกน้ันยังไม่ไดต้พีมิพ์ ปีตอ่มาจึงเร่ิมทยอย
 “ตพีิมพใ์นหนงัสีอพิมพ์ พทุธสาสนา”   และหลายปีต่อมาคือ ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ 

   คณะธรรมทาน จึงรวมพิมพเ์ป็นเล่มคร้ังแรก ต่อมาสำนกัพมิพ
 “์ สวุิชานน์”  จดัพมิพ์ข้ึนใหมเ่ม่ือปี พ.ศ.     ๒๔๙๙ และ ๒๕๐๑

 ๘ (img7103)   สำนักงานคณะธรรมทาน เป็นทั้งบา้นและสำนกังาน ต้ังอยู่

  รมิทางรถไฟ ตลาดไชยา  

 ๙ (img6661)   หอสมดุธรรมทาน ภายในวัดชยาราม ทา่นพุทธทาสเคยใช้
 เกบ็หนงัสอืเพื่อคน้คว้าเขียนหนังสือ ในช่วงพ.ศ. ๒๔๘๒-  ๒๔๘๙
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  ๑๐ สโมสรธรรมทาน สรา้งในปพี.ศ.  ๒๔๘๕ การเขา้ป่าหาไม้มาสร้าง
 อาคารสโมสรเป็นสาเหตุให้พบด่านนำ้ไหล ซึ่งเปน็ที่ต้ังของสวนโมกข์

 ปจัจุบนั
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บทที่  ๔
ระบอืธรรม 

นบัจากวนัวสิาขบูชา วนัที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๗๕ ทีพ่ระมหาเงื่อม อินฺทปฺโญไดตั้งปณิธานในความเปน“พทุธทาส” พรอมกับการกอกำเนดิขึ้นของสวน

โมกขพลารามจากวดัรางตระพงัจิก ที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา พระหนุมวยัเบญจเพสไดอาศัยรมวเิวกแหงวนาละแวกบานเกิดแหงนั้น เปนเสมือนหองทดลองศึกษา
ปฏิบตัคินควาวิทยาศาสตรทางจติวิญญาณอยางเขมขน ทานมไิดศึกษาปฏบิัติคนควาชีวิตดานในของตนเองตามลำพังกลางปาดงเทานั้น หากยงัพยายามสื่อสารแลก
เปลี่ยนความรูความเขาใจทางธรรมะกับโลกภายนอกอยูตลอดเวลา ดวยการออกหนงัสือพิมพ “พุทธสาสนา” รายตรีมาส มนีายธรรมทาส พานิช นองชาย รับเปน
บรรณาธกิาร สวนตวัทานเองทำหนาที่เปนนกัเขยีนเกอืบตลอดทั้งเลมในชวงแรกๆ ทั้งยงัมลีิขติติดตอกับนกัศึกษาพุทธศาสนาทานอ่ืนๆ ที่แมไมเคยรูจกัเห็นหนากนัมากอน

ยกตัวอยาง เชน ศาสตราจารย สญัญา ธรรมศกัดิ์ เมื่อครั้งยังเปนนักเรยีนกฏหมายที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษที่อยูมาวนัหนึ่งในป ๒๔๗๖ ก็ไดรบัลขิติ

ฉบบัหนึ่งจากพุมเรียง ไชยา ลงนาม อนิฺทปโฺญภิกข ุบอกวายนิดทีี่ไดอานบทความของนกัเรียนอังกฤษเรือ่งคณะมหาโพธิสมาคมแหงลงักาที่สงมาตีพิมพในหนงัสือ “ไทย
เขษมรวมขาว” ที่เมืองไทย ทั้งยังแนะนำตนเองวา ทานกับพรรคพวกไดต้ังคณะธรรมทานขึ้นที่ไชยา ทำงานเผยแพรแกนพระพทุธศาสนาคลายๆกบัคณะมหาโพธสิมาคม

ตอมาไมนาน ในป ๒๔๗๖ นั้นเอง ทั้งบรรพชติและคฤหัสถทั้งสองทานนั้นก็ไดโคจรมาพบกันที่วัดบวรนิเวศวหิารในกรุงเทพฯ เพื่อฟงปาฐกถาธรรมของพระ

โลกนาถ พระภกิษุชาวอิตาเลียน โดยทานเนติบัณฑติหนุมทำหนาที่เปนลามแปล ในครั้งนั้นพระโลกนาถแลเหน็แววธรรมกถึกของพระภกิษุหนุมจากไชยาถงึกับชักชวนเขา
รวม “กองทัพธรรม” ไปเผยแพรพระพุทธศาสนาในยโุรป แตทานอาจารยพทุธทาสปฏเิสธโดยภายหลังไดเขยีนบทความลงหนังสือพิมพ “ประชาธิปไตย” ฉบบัวนัที่ ๒๔ 
ธนัวาคม ๒๔๗๖ ภายใตนามปากกา “เปรียญเด็ก” มีความตอนหนึ่งวา

“…พระโลกนาถไดเดนิทางมาชักชวนพระภิกษสุยามที่มคีวามศรัทธา ยอมเสียสละออกเดินธุดงคไปเผยแพรศาสนาที่กรุงโรมและเยรุซาเลม็ และเที่ยวไป

รอบโลก. ขาพเจาเปนผูมีความเสียสละทกุอยางผูหนึ่ง แตทำไมขาพเจาจึงไมไปกับพระโลกนาถหรือไปกับพระโลกนาถไมได… ขาพเจาไมเลื่อมใสในพระโลกนาถเฉพาะ

อยางหนึ่งคือ การที่ทานตั้งนามตวัเองวา “โลกนาถ” ซึ่งเปนนามที่หมายเอาพระพทุธเจาจำพวกเดียวเทานั้น ถาใจของขาพเจาเชื่อวาทานรูปนี้เปนพระพุทธเจา ขาพเจาจะ
ไปกบัทานทันที แตบัดนี้ยงัไมเช่ือ ทำใหเกดิความรังเกียจเล็กนอย ทั้งบางคราวยังลังเลวาเราควรรอดูการกระทำของผูที่อางตวัเปนพระอรหันตโดยออมผูนี้ไปกอนจะดีกวา
กระมัง”

ทานอาจารยพทุธทาสจงึมุงมั่นทำงานตามรอยพระอรหันตในทุงนาปาดงที่สวนโมกขตอไป แตหนงัสือพิมพ “พุทธสาสนา” ไดแผอิทธิพลตอปญญาชนคนชั้น

นำทางความคิดของสังคมไทยในเวลานั้นเกินความคาดหมาย โดยเฉพาะตอบคุคลในวงการกฎหมายและผูพิพากษาที่สำคัญ ไดแก

พระยาลัดพลธีรรมประคลัภ (วงค ลดัพลี) ผูที่ทานพุทธทาสถือวาเปน “สหายธรรมทานหมายเลขหนึง่” ที่นอกจากจะสนบัสนนุทนุรอนในการพมิพเผยแพร

งานของทานแลว ทานเจาคณุลัดพลีฯ ยงัเปนเพือ่นนักศึกษาของทานทางดานบรูพวทิยา ซึ่งนอกเหนอืไปจากเรื่องราวของพุทธศาสนาแบบเถรวาท อนัไดแก เซน เตา 
กฤษณามูรติ รวมทั้งสวามีวเิวกนนัทะ เปนตน กลาวไดวา งานแปลคัมภีรเวยหล่างของฝายมหายานที่ทานอาจารยเนรมติออกมานั้น  ไดรับแรงกระตุนสำคญัจากสหาย
ธรรมทานหมายเลขหนึ่งผูนี้เอง

พนัธมิตรทางธรรมสำคัญอีกทานหนึ่ง คือ พระดลุยพากยสวุมณัฑ (ปณฑ ปทมสถาน) เปนขาราชการตุลาการระดบัสูงคนแรก ที่ไปเยีย่มสวนโมกขพุมเรียง

ในยุคที่เพิง่กอตั้งได ๑-๒ ป ทานผูนี้ไดรับการยกยองจากทานอาจารยพุทธทาสวาเปนทั้ง “สหายเผยแพรธรรม” “สหายนักศกึษา” และ “สหายกจิกรรม” ผูเปนกำลังสำคัญ

รวมกับพระยาลดัพลฯีในการเผยแพรธรรมะแนวสวนโมกขสูปญญาชนในกรุงเทพฯ โดยเริ่มจากการติดตอประสานกับกลุมบุคคลผูกอตั้งพทุธธรรมสมาคม (ตอมาเปลี่ยน

ชื่อเปนพทุธสมาคมแหงประเทศไทย ในป ๒๔๘๔) ไดแก หลวงประดิษฐมนูธรรม (ปรีดี พนมยงค) หลวงสริิราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี) หลวงวรพากยพนิจิ และพระราช

ธรรมนิเทศ เพี่อเตรียมการใหพระบานนอกจากไชยาข้ึนมาแสดงปาฐกถาธรรมในเมอืงกรุงฯ

การเปดฉากระบอืธรรมตามแนวสวนโมกขตอชาวกรงุเทพฯเปนครั้งแรกในป ๒๔๘๓ นั้นทานพุทธทาสไดเตรยีมการไปอยางดี ปฐมปาฐกถาครั้งนั้นชื่อวา “วิถี

แหงการเขาถงึพทุธธรรม”

ดเูหมือนทานพุทธทาสจะทราบดีวาส่ิงที่ทานพดูจะเปนเสมือนระเบดิปรมาณทูางจิตวิญญาณที่จะมากระทบตอกรอบความคิดของชนช้ันนำในกรุงเทพฯ ที่คุน

เคยกบัการตคีวามคำสอนพทุธศาสนาตามแบบจารีตประเพณ ีทานจึงกลาวเกร่ินนำกอนแสดงปาฐกถาธรรมคร้ังนั้นวา

“กอนแตที่จะกลาวถึง วถิีแหงการเขาถงึพุทธธรรมไดอยางไร สืบไปนั้น ขาพเจามีความจำเปนจะตองขอความรวมมือจากทานผูฟงทั้งหลายสกัอยางหนึ่ง สิ่ง

นั้นก็คอื นอกจากจะขอใหทานทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟงอยางถี่ถวนแลว ยังจำเปนที่จะตองยนืยนัตอทานทั้งหลายวา การที่จะเขาใจพทุธธรรมใหไดจริงๆนั้น ทานผูฟงจะตอง
เพิกถอน ทำลายลางความคิดนกึ ความยึดถอื หรือความรูสกึอันปวนอยูในใจของทานทั้งหลายออกไปเสียใหหมดกอน แมที่สดุแตความรูสกึแปลกใจประหลาดใจในถอย

คำที่ขาพเจากำลังกลาวนี้ก็ดี ความรูสกึ และความเห็นที่ทานมีอยูในทางธรรมหรือลัทธินิกาย วงการสมาคม ยอมมีหลกัปรัชญาอยางใดอยางหนึ่งประจำอยู , ซึง่ครอบงำอยู

ในจิตใจของทานทั้งหลายมาแตกาลกอนนั้น ในบดันีข้อใหเก็บไวกอน, เพยีงแตใหทานทั้งหลายกระทำตนเปนกลาง ปราศจากเสียซ่ึงความเหน็ดวยหรือยอมรบั ปราศจาก

เสียซ่ึงความเพงแตจะคัดคานหรอืปฏเิสธ ขอใหฟงดวยน้ำใจที่เปนกลาง, กอ็าจจะเขาใจขอความที่ขาพเจาจะกลาวไดเปนอยางดี

อนัการที่จะมองโลกในดานใน เพ่ือใหเห็นพุทธธรรมนั้น เราจะตองใชเครื่องมอืที่เปนอนิทรีย ช้ันพิเศษ

อินทรียธรรมดา กลาวคือ ตา หู จมกู ลิ้น กาย ใจ ตามธรรมดานั้น ไมมกีำลงัพอ อินทรียชั้นพิเศษนัน้ ไดแก ปญญา และตา หู จมกู ลิ้น กาย ใจ ที่ควบคมุไว

ไดภายใตอำนาจของปญญา มิใชชนดิทีถ่กูตัณหาใหติดแนนอยูกับโลก กิรยิาที่มองในดานในนั้น ไดแก มองใหทะลโุลกอนัประกอบไปดวยฉากที่สวยงาม ซ่ึงสามารถจะจับ
เอาใจของสัตวใหหยุดชะงกัติดอยูเพียงนัน้” 
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และทานอาจารยยงัสรุป “วิถีแหงการเขาถึงพุทธธรรม” ไววา

“พทุธธรรม หรือ “สิ่ง” สิง่หนึ่งซึง่พระพุทธองคทรงคนพบ กเ็ปนสิ่งที่มีความพรอมอยูในที่ทัว่ไป พรอมที่จะเขาสัมผัสกบัจติซึ่งปราศจากโลกยิธรรมอนัหุมหอ 

เชนเดียวกบัที่วา เมื่อลอกเปลือกออกมาเสียแลว อากาศขางนอกยอมสัมผัสกบัส่ิงทีเ่ปนภายในได นั่นเอง การเขาถึงพทุธธรรมจึงมีใจความสำคญัอยูที่วา จงทำลายเปลือก
หุมหรือกรงหรือบวง อันรึงรดันั้นๆเสยีใหแหลกลาญ”

แลวการณก็เปนไปตามความคาดหมาย ชวงเวลา ๒ ชั่วโมง ๑๕ นาท ีแหงปฐมปาฐกถาคราวนั้น ไดกลายเปนชั่วโมงประวตัิศาสตรแหงภูมปิญญาพทุธแนว

ใหม ที่สรางความต่ืนตะลึงในวงการพทุธบริษทัของกรุงเทพฯเปนอยางมาก เรียกไดวา เปนที่กลาวขวัญไปทั่ว หรือ Talk of the Town ในยุคนั้น พรอมกับไดเปดที่

ทางใหแกคำสอนแนวสวนโมกขในสังคมไทยนับแตนั้นเปนตนมา โดยเปนที่รูจักในอตัลักษณของแนวคำสอนที่ปอกเปลือกกระพี้จารตีประเพณพีธิีกรรมแบบเกา รวมทั้ง
กระพ้ีวฒันธรรมทนุนยิมตะวันตกที่หอหุมพุทธศาสนา จนเผยใหเหน็แกนพุทธธรรมอันบริสุทธิ์ ที่จะชวยใหผูคนบรรลุถึงความจริงและนพิพานแหงชีวติไดในโลกนี้

ศาสตราจารยสญัญา ธรรมศักดิ์ ผูเขารวมฟงคนหนึ่งเปนประจักษพยานถึงความสำคญัของปฐมปาฐกถาคร้ังนัน้ไดเปนอยางดี 

“ในการแสดงปาฐกถาธรรมครั้งสำคัญของทานอาจารยที่พุทธธรรมสมาคม (เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ ถาผมจำไมผิด) ในหวัขอวา “วถิแีหงการเขาถึงพทุธธรรม” 

นั้น เปนการชี้ทางสวางโลงโดยแทจริง และเปนนำเอาพระพทุธศาสนามาวางลงเหมือนวางแผนที่ ทำใหคนธรรมดาๆ อยางผมไดสามารถมองเหน็และสัมผัสพระธรรมเนื้อ
แท และจดุมุงหมายสงูสดุของพระพุทธศาสนา ไดกระจางชดักวาแตกอนเปนอนัมาก ทั้งนี้ผมรูสึกวาเปนบุญกศุลอันยิ่งใหญที่ได “รูจัก” พระพุทธศาสนาและรูสึกวาเปน
วทิยาความรูอันยิ่งใหญเหนือกวาวิทยาการใดๆ ที่ไดเรียนมาในทางโลกทั้งสิ้น และทั้งทำใหเกิดจุดมุงหมายในชีวติของผมดวย วาขอให “เขาถงึ”   พระธรรมในชาติภพนี้

ทั้งนี้คงจะไมใชเปนความที่ไดรบัสัมผัสของผมคนเดียว คงจะสมัผสัเขาถึงใจของคนอกีเปนอนัมากดวย มิฉะนั้น ไฉนพทุธธรรมสมาคมจึงเขยีนไวในคำนำ

หนงัสอืที่พิมพเปนครั้งแรกวา “ไพเราะทั้งเบื้องตน ไพเราะทั้งทามกลาง ไพเราะทั้งเบื้องปลาย” ซึ่งเปนการแสดงความรูสกึที่สงูยิ่ง (แตทานอาจารยพุทธทาสบอกตงิภาย

หลังวาเขียนอยางนั้นไมชอบ เพราะไปเหมือนเขากบัคำสรรเสริญพุทธคุณไมสมควร) นี้ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง ถาปาฐกถาครั้งนี้ไมซึ้งใจจรงิ ไฉนจงึมีผูขอ

อนุญาตพมิพเผยแพรครั้งแลวครั้งเลา จนมีจำนวนตั้งหลายแสนเลม และกม็บีางทานถึงกลบักลาวไววา หนังสือเลมนี้ ทำใหชีวติเขาเปลี่ยนจากหนามือเปนหลงัมอืไปที
เดยีว”

ในปตอๆ มาชวงระหวางและหลงัสงครามโลกคร้ังที่ ๒ ทานพุทธทาสไดรบันิมนตเปนปาฐกของพุทธสมาคมแหงประเทศไทย อันเปนที่มาของปาฐกถาชุดพุทธ

ธรรมอนัลือชื่อ ไดแก เรื่อง “พุทธธรรมกับสนัติภาพ” (พ.ศ. ๒๔๘๙) และ “พุทธธรรมกับเจตนารมณประชาธปิไตย” (พ.ศ. ๒๔๙๐) ทานปรดี ีพนมยงค อดีตผูสำเรจ็

ราชการแทนพระองคและรฐับุรษุอาวโุสไดเขารวมฟงดวยความช่ืนชม

ทานปรดี ีพนมยงค เปนชนชั้นนำอีกทานหนึง่ของสังคมไทยทีไ่ดรูจกัความคดิของทานอาจารยพทุธทาสผานหนงัสอืพิมพพุทธสาสนา และบังเกดิความเสื่อม

ใสในกิจการของสวนโมกข จงึไดนมินตทานไปปรกึษาหารอืกันอยางจรงิจังถงึสามครั้งตดิตอกนั ที่ทำเนยีบทาชางของผูสำเรจ็ราชการแทนพระองค เพื่อดำเนนิการกอตั้ง

สถานปฏิบตัธิรรมแบบสวนโมกขขึ้นที่วดัพนมยงค อำเภอกรุงเกา จ.พระนครศรีอยุธยา ในระหวางนั้นเปนชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ การดำเนินงานจึงหยดุชะงัก แตครั้นสิ้น

สดุมหาสงครามไมนาน ทานรัฐบุรุษอาวโุสประสบภยัทางการเมืองตองลี้ภัยไปนอกประเทศ โครงการทำสวนโมกขที่อยุธยาจึงเปนอนัระงับไป

อยางไรก็ตาม ปาฐกถาในชุด “พุทธธรรม” ที่เปนเรื่องสุดทาย และโดงดังที่สุดกค็อื “ภูเขาแหงวิถีพทุธธรรม” (พ.ศ. ๒๔๙๑) ซึง่กลาเสนอทัศนะวิจารณอนัคม

เฉียบวา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ของชาวพุทธนั้น หากนบัถอือยางไมถกูตอง อาจจะกลายเปนภเูขาหิมาลัย กีดขวางบคุคลไมใหเขาถงึพระนิพพานได เปนเหตใุหทาน
ถกูโจมตีวารับจางคอมมวินสิตมาพดูโจมตีพระรัตนตรยั แตดวยพลงัแหงความจริงที่ทานสื่ออยางบรสิุทธิ์ใจ ทำใหพทุธบริษทัผูมสีัมมาทิฏฐิชวยออกมาปกปองทานใหพน
ภยัจากการถูกใสรายปายสี

นอกจากที่พุทธสมาคมที่มีแฟนสวนโมกขขาประจำแลว ทานพทุธทาสยงัไดรบันิมนตใหไปแสดงธรรมที่กรุงเทพฯอกีหลายแหง กอใหเกดิหวัขอธรรมะแนว

สวนโมกขอยางหลากหลาย ไดแก เรื่อง “ขอควรทราบเกี่ยวกบัหลักพทุธศาสนาระหวางนกิายตางๆ” (ณ สมาคมพทุธบริษัทไทยจนีประชา พ.ศ. ๒๔๘๙) “พระพทุธ

ศาสนาจะชวยพวกเราในปจจุบนัไดอยางไร”  ( ณ หอประชุมใหญ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ .ศ. ๒๔๙๐) “ทุกขปัปนูทนกถา” หรือ “วิถีแหงการบรรเทาทุกข”  (อบรมขา

ราชการในสำนักงานปลดักระทรวงยุติธรรม และศาลทีก่รุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๙๔) “ศาสนาคอืโรงพยาบาลของโลก” (ณ โรงพยาบาลสงฆ พ.ศ. ๒๔๙๖)

ทกุครั้งทีท่านพุทธทาสขึ้นไปปาฐกถาที่กรงุเทพฯ นายกุหลาบ สายประดษิฐ  นกัเขียน นกัหนังสือพิมพชั้นนำของเมอืงไทย จะมารวมฟงแลวนำไปเขียนลงใน

หนงัสอืพิมพที่ทานเปนบรรณาธกิารดวย

แตงานพูดที่เปนชุดสำคัญตอจากชุด “พทุธธรรม” ก็คอื ชุดอบรมขาราชการตุลาการ เริ่มเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๙ ประเดิมดวยเรื่อง “ใจความสำคัญของพทุธ

ศาสนา” ตอมาพิมพเปนเลมชื่อ “หลักพระพุทธศาสนา” และพมิพในชุดธรรมโฆษณ ชื่อ “ตุลาการริกธรรม เลม ๑”  การบรรยายชุดนี้ทำตอเนื่องมาอีกรวม ๑๔ ครั้ง เปน
เวลากวา ๑๐ ป 

ศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์ ไดเลาถงึเบื้องหลงัการนิมนตทานพทุธทาส (ซึ่งขณะนั้นยังเปนเพยีงพระราชาคณะชั้นสามญั ที่พระอรยินนัทมุนี) ไป
บรรยายธรรมอบรมผูพิพากษาที่กรุงเทพฯ อยางเปนทางการ แทนที่จะนมินตพระผูใหญที่มีสมณศกัด์ิสูงกวานั้น

“ที่นมินตทานมา เนื่องจากราชการสั่งใหผมดำเนนิการจดัอบรมผูพพิากษาใหเปนคนที่อยูในศีลในสัตย และที่ดีที่สดุเทาที่จะปฏิบตัไิด ผมเห็นวาคนเราที่จะดี

ที่สุดในการงานของแผนดนิตองรูจกัและเขาใจพทุธศาสนา และเห็นวาไมมีใครแลวในขณะนั้นที่จะมาพูดใหผูพิพากษานั่งฟงไดอยางนาสนใจนอกจากทานอาจารยพทุธ
ทาส
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ถาไปนมินตทานเจาคุณใหญๆ  ตามวัดตางๆ มา ผูพิพากษาเขากค็งฟงดวยความเคารพ และเขากไ็ปพูดถึงเรื่องอื่นๆ ไมไดรบัอะไรเลยเพราะมันเปนธรรมดา 

แตนี่ทานพุทธทาสมานี่ มาพดูเงียบกริบไปหมดทั้งหองเลย ทหีนึ่งตั้งสามสิบสีส่ิบคน และอานุภาพของการสอนอบรมผูพิพากษานี่ทำใหผูพพิากษาผมไปบวชที่สวนโมกขกนั
เยอะเลย จนกระทั่งถงึวนัหนึ่งที่ผมจวนจะออกจากปลดักระทรวง ผมบอกวาพวกเราสรางอนสุรณกันสกัอยางหนึ่ง โดยรวบรวมเงินไดไปสรางกุฏิถวาย”

เมื่องานพดูมากขึ้น งานเขียนโดยตรงกค็อยๆ ลดนอยถอยลงไป งานสวนใหญของทานที่ไดรับการตพีมิพเปนเลมในระยะตอมา จึงเปนการเรียบเรียงมาจาก

การพดูในโอกาสตางๆ ซึ่งบางคราวไดกอปฏิกิรยิาในหมูผูฟงรวมทั้งผูรวมอภิปราย ที่นับวาฮือฮาที่สดุเปนประวตักิารณววิาทะที่เลาขานกันมากระทั่งทุกวันนี้ คือหนังสือชื่อ 

“วิวาทะระหวาง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช กับ ทานพุทธทาสภกิขุ”  อนัเปนผลพวงมาจากการอภิปรายแบบธรรมสากจัฉากับหมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ๒ คร้ังที่หอประชุมคุรุสภา  

โดยคร้ังแรก (ปลายป ๒๕๐๖) วิวาทะกันในหัวขอ “การทำงานคือการปฏิบตัิธรรม”  โดยมปีญญาชนอาวโุสอยางนายปุย โรจนบรุานนท และนายฉันทิชย กระแสสินธุ รวม

วงอยูดวย และคร้ังที่ ๒ (ตนป ๒๕๐๗) เปนเร่ือง “การทำงานดวยจิตวาง”

บรรยากาศการโตวาทะกนัในครั้งนั้นกลาวไดวาเผ็ดรอนพอสมควร โดยฝายเจาของคายหนังสือพมิพสยามรัฐ ไมเห็นดวยกับการสอนเรื่องจิตวาง และไมควร

นำเอาเรื่องโลกุตตรธรรมสงูๆ มาสอนชาวบาน ซึ่งนาจะรับรูเพียงแคการทำทาน รักษาศีล ๕ ยดึมั่นในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ก็เพยีงพอแลว ทั้งยงัไมรงัเกยีจวาใน
วฒันธรรมแบบไทยๆ นัน้ พุทธกบัไสยควรไปดวยกันพรอมกับความเชื่อเรื่อง นรก สวรรค และการเวยีนวายตายเกดิ สวนฝายบรรพชติผูเปนคูอภิปรายนั้น ทานพทุธทาส
หลีกเลี่ยงที่จะปะทะคารมกบัตัวบุคคล หากยืนยันหลกัการวาชาวพทุธควร “ทำงานทกุชนดิดวยจิตวาง ยกผลงานใหความวางทกุอยางสิ้น” คือการทำงานดวยจิตที่เปนอิสระ 
ไมถูกครอบงำดวยวัตถนุยิม และความยดึติดหลงใหลในตวัตน แมแตสามัญชน เชน ชาวนากส็ามารถไถนาดวยจิตวาง ไมทำนาดวยความทุกข หรือหมายมั่นวาจะไดขาวกี่
เกวยีนเพ่ือเอาไปขายใชหนี้ แตปลูกพชืผลโดยทำใจวา “นกกินเปนบญุ คนกินเปนทาน”

บริบททางสังคมที่อยูเบื้องหลังวิวาทธรรมครั้งนั้น กค็ือสังคมไทยกำลังกาวเขาสูยคุพฒันาเศรษฐกจิและสังคมตามแบบตะวันตกอยางเปนทางการ ในสมัย

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ซึ่งเริม่แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติฉบบัแรก (พ.ศ. ๒๕๐๔-๒๕๐๙) พรอมกับรณรงคคำขวัญ “งานคือเงิน เงินคอืงาน บนัดาลสุข” 

ซึ่งทานพุทธทาส เหน็วาขดัตอคานยิมดัง้เดิมของชาวพทุธที่มิใหทำงานดวยความโลภ หากทำงานเพื่อเปนปจจยัไปสูพระนพิพาน (นพิพานํ ปจจโย โหต ุ) ดังที่ทานได
ปรารภเปนคำกลอนไวในชวงเวลานั้นวา

อนัการงาน คอื คาของมนุษย 

ของมเีกยีรตทิี่สุด อยาสงสยั

ถาสนุกดวยการงาน เบิกบานใจ

ไมเทาไหร รูธรรม ฉ่ำซ้ึงจริง

ตวัการงาน คอื ตัวการประพฤติธรรม

พรอมกันไปหลายส่ำ มีคายิ่ง…

(๑ มกราคม ๒๕๐๙)

อกีชวงหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสงัคมไทยที่สงผลสะเทือนใหสวนโมกขตองออกมาแสดงบทบาทชี้นำทางสติปญญา คือ ชวงวกิฤตการณทางการเมอืง เดือน

ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๙ (แมจะเปนชวงที่ทานเร่ิมอาพาธดวยโรคภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลนัจนตองเขารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศริริาชถงึ ๒ คร้ัง ติดตอกัน  

(คร้ังแรก ธนัวาคม ๒๕๑๖ คร้ังที ่๒ พฤษภาคม ๒๕๑๗)

หลังเหตุการณ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ ใหมๆ  ทานพุทธทาสไดเปดฉากบรรยายเรื่อง “ประชาธปิไตยแบบสังคมนยิม”    (๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖) ตอมา

ไดบรรยายเปนชดุวาดวยสังคมนิยม ในหวัขอตางๆกนั ไดแก “สังคมนยิมตามหลกัแหงพระพทุธศาสนา” ( ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗) “พระพุทธเจามีอดุมคติเปน

สงัคมนยิม” (พ.ศ. ๒๕๑๘) และในวนัลออายวุนัเกดิของทานในปนั้นเองทานไดบรรยายเร่ือง “สังคมนิยมชนดิชวยโลกได” (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๘)

งานบรรยายเรื่องพทุธศาสนากบัสังคมนิยมดังกลาวภายหลงั ดร. โดนัลด เค. สแวเรอร ภาควิชาศาสนา วิทยาลัยสวารทมอร เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ได

ทำการศกึษาและรวบรวมตีพิมพขึ้นเปนชุดหนังสือช่ือ Dhammic Socialism  (๑๙๘๕) (ธัมมิกสงัคมนิยม) ซึง่เปนสังคมนยิมแบบที่มีพทุธธรรมเปนรากฐาน มิ

ใชสงัคมนิยมแบบตะวันตกหรือสังคมนิยมแบบมารกซิสต โดยทานกลาวถงึระบบธรรมชาติวาเปนระบบสังคมนิยม

“ในสากลจกัรวาล มนักเ็ปนระบบสังคมนยิม ดวงดาวไมรูวามมีากมายเทาไหรในทองฟานั้น มันอยูกนัดวยระบบสงัคมนิยม มันถูกตองอยูตามระบบของ

สงัคมนยิม จกัรวาลนัน้มันจึงรอดอยูได” (สงัคมนิยมชนดิทีช่วยโลกได พ.ศ. ๒๕๑๘) 

พรอมกนันัน้ทานไดยืนยันหลักการทางศาสนาวา “ทกุศาสนาในโลกนี้เปนสงัคมนิยม พระศาสนาทุกศาสนาตองการใหยดึหลักสังคมนยิม เพื่อเหน็แก

ประโยชนของสังคมเปนใหญ” (ประชาธิปไตยแบบสังคมนยิม พ.ศ. ๒๕๑๖)

ขอวจิารณของทานที่มตีอลทัธิเสรีนิยมทางการเมืองก็คอื “ถาจะใชอุดมคตวิาเสรนีิยม คำวา ‘เสรีนยิม’ นี้ ความหมายมนักเ็ดนิผิดทางแลว เพราะคำวา 

politics นี้ หมายถงึ เร่ืองคนมากรวมกัน ถาแยกออกเปนเสรีก็เร่ิมผิดตามความหมายของเร่ือง politics ไมใชเร่ืองของคนมากเสยีแลว กลายเปนเร่ืองของคนๆเดียว
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ไปเสยี… จะไมตรงกบัความหมายของคำวา politics ซึ่งเปนเรือ่งของคนมากและรวมกัน แลวมันก็จะเปน politics ปลอม politics บาป politics ของพญา

มารของภูติผปีศาจไปเลย

ถาเปนเสรีนยิมในทางศาสนา ก็จะเหน็ไดวาปลอดภยัแน เพราะวาเราจะตองเสรีจากกิเลส… เสรีไดมากเทาไหรก็มีโอกาสที่จะใชระบบสงัคมนิยมไดมากเทา

นั้น ถาเราเสรีเหนือกิเลส ก็ไปนพิพาน” (สงัคมนยิมตามหลักแหงพระศาสนา พ.ศ. ๒๕๑๗)

อยางไรก็ตาม งานระบอืธรรมของทานพุทธทาส ทั้งที่เปนงานเขียน และงานพูดที่สมบรูณทีสุ่ด มีอยู ๒ โครงการดวยกัน คือ

๑. โครงการหนงัสอืชุดธรรมโฆษณ ที่ทานพทุธทาสดำริขึน้ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๑ โดยมีธรรมทานมลูนิธิ และสวนอศุมเปนผูสนองงาน มีเปาหมายที่จะรวบ

รวมงานพูด งานเขยีน ของทานทั้งหมดไวเปนหลักฐาน ปจจุบนัไดรับการตีพมิพออกมาเกนิคร่ึงหนึ่งแลว จำนวนประมาณกวา ๗๐ เลม

๒. โครงการ “บรรยายธรรมวันเสาร” ภายในสวนโมกขเปนประจำทกุเสาร ปหนึ่งแบงเปน ๓ ภาคๆละ ๓ เดอืน ยกเวนฤดฝูน การพดูแตละภาคจะไดเนื้อ

ความสำหรับพิมพหนังสอืขนาดมาตรฐาน ๑ เลม ที่สำคญัไดแก สนัทสัเสตพัพธรรม (ธรรมที่พงึสอบสวนใครครวญกอนเช่ือ) โอสาเรตพัพธรรม (ธรรมที่พงึปฏบิัติ เชน ทาน 

ศีล สมาธิ นิพพาน) อานาปานสติ (การฝกสตโิดยกำหนดลมหายใจ) อทิัปปจจยตา (ธรรมที่เปนเหตเุปนผลแบบวทิยาศาสตร, ปรมัตถสภาวธรรม (ธรรมชั้นสงู) 

ไกวัลยธรรม (ธรรมทั้งปวงเปนหนึ่งเดยีว) เปนตน

แมทานพทุธทาสจะใชวธิีพูดแทนการเขียนมากขึ้น แตกม็ไิดหมายความวา ทานวางมอืจากงานเขยีนโดยสิ้นเชิง งานหลกัที่ทานไมเคยทอดทิ้งเลยตลอดชีวิต

สมณะกวา ๖๐ ป ของทานก็คือ การคนควาพระไตรปฏกบาล ีและเลือกสรรเร่ืองที่นาสนใจแปลออกเปนภาษารวมสมัย และหนังสือที่ทานภาคภมูิใจที่สุดในชีวติของทานก็

อยูในงานแปลชุดนี้ คือ อริยสจัจากพระโอษฐ งานชิ้นนี้ทานเริ่มจับตั้งแตยุคกอตั้งสวนโมกขใหมๆ และเพิ่งมาเสรจ็สิ้นสมบูรณ เมื่อชีวิตทานลวงเขาสูปจฉมิวยัแลว (พ.ศ. 

๒๕๒๗)

นอกจากนี้ยังมงีานแปลอนัทรงคุณคาอยางยิ่งที่ทานบากบั่นเนรมติไว ใหแกบรรณพิภพทางพทุธศาสนาอีกสองผลงานคือ พทุธประวตัิจากพระโอษฐ และ 

ปฏิจจสมปุบาทจากพระโอษฐ

กลาวไดวางานแสดงธรรมของพทุธทาสภกิขุไมวาจะเปนงานเขยีน หรืองานพดู ไมวาจะมขีึ้นในสถานที่ไหน วันใด ป พ .ศ.ใด กล็วนถกูรวบรวมตีพิมพเปนเลม

อยางมาตรฐาน โดยเฉพาะหนงัสอืชุดธรรมโฆษณที่เหลาศษิยานุศิษยของทานกำลงัรวมแรง รวมใจ รวมสตปิญญา รวมทุนทรัพย ทยอยจัดพิมพออกมาเปนเลมๆ จนกวา
จะเสร็จสมบูรณเปนเลมสดุทาย ที่จะนำไปบรรจุไวในศาลาธรรมโฆษณ อันเปนเสมือนเ สียงระบือแหงธรรมของพทุธทาส เปนเครื่องแสดงวา แมกายเนื้อของทานดับขันธไป
แลว แตกายธรรมของพทุธทาสยงัอยูไปไมมตีายตราบเทาทุกวนันี้…
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บทท่ี 5 อารามอันเปนกำลังแหงการหลุดพน

"สวนโมกข" หรือ สวนโมกขพลาราม  เปนท้ังช่ือของสถานที่และช่ือของขบวนการ
อภวิัฒนพระพุทธศาสนา ในยคุใกลกึ่งพุทธกาล ของทานอาจารยพทุธทาสภิกขแุละสหายธรรม ณ 
เมืองไชยา  

ในมติขิองสถานที่  สวนโมกขคือการริเร่ิม ซึ่งสวนกระแสวัดตามแบบยคุสมยัใหม  โดยปฏเิสธ
ความใหญโตหรูหรา  อลงัการ  อันมกัสิ้นเปลืองและสญูเปลา ทานอาจารยยอนกลับไปหาตนแบบดั้ง
เดิมของวดัในสมยัพุทธกาล  คือ  การองิอาศัยอยูกับธรรมชาติ โดยมักจะกลาวอยูเสมอวาพระพุทธเจา
ประสูต ิ ตรัสรู  และปรนิิพพานทามกลางธรรมชาติ  วัดอันเปนสถานที่สำคัญของพุทธศาสนาจงึควร
ใกลชดิหรืออยูกบัธรรมชาต ิและใหความเปนธรรมชาติอบรมบมเพาะธรรมใหแกผูอยูอาศยัคอืพระ
ภกิษสุงฆ  รวมไปถงึคฤหัสถที่เขามาศึกษาและปฏิบัติธรรมในวัด  ดงันั้นสวนโมกขทั้งแรกตั้งที่ตำบลพุ
มเรียง  และที่ขยับขยายมาสูสถานที่ใหมในปจจุบันยงัตำบลเวียง ในชื่อทางการวา "วดัธารนำ้ไหล" 

จึงมีลักษณะโดดเดน คอืเนนความกลมกลนืกับธรรมชาติ  
ในยุคแรกนัน้  ที่อยูอาศยัของพระภิกษุเปนกุฏิกรรมฐานขนาดเลก็กระจายแทรกอยูในความ

สงบวิเวกของปาเขาในเขตพ้ืนที่วดั 310 ไร สำหรับพ้ืนที่สวนกลางเชน โบสถ  ทานอาจารยใหสรางบน
เขาพุทธทอง  เปนลานกวาง  มฟีาและรมไมเปนหลงัคา  ตนไมเปนผนงัอุโบสถ  สวนโรงฉนั  ศาลาโรง
ธรรม  ฯลฯ  ก็สรางข้ึนดวยความเรียบงาย   มุงการใชประโยชนเปนสำคญัเชนกัน  แมในเวลาตอมาจะ
ตองมกีารขยายสิ่งปลูกสรางเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับผูคนหลากหลายที่สนใจมาศกึษาปฏิบัติธรรมมากขึ้นใน
แตละป   สวนโมกขกย็งัคงพยายามรกัษาไวซ่ึงหลักการของการเปนธรรมชาตใิหมากที่สดุ  

ยิ่งไปกวานั้น  เมื่อมสีิง่ปลกูสรางใดในสวนโมกข  ทานอาจารยกพ็ยายามที่จะสอดแทรก
ความหมายในทางธรรมดวยเสมอ  ดังเชน ธรรมนาวา (ชือ่เตม็วา “ธรรมวารนีาอิศรกลุนฤมติร)  ศาลา
โรงธรรม (หรือศาลานางงาม)  ลานหินโคง  สระนาเกร  ฯลฯ  เพ่ือใหสวนโมกขมีบรรยากาศของ
สถานที่อันเอ้ือตามความหมายที่วา "อารามอันเปนกำลงัแหงการหลุดพนจากทุกข"

ในดานการกอสรางของสวนโมกข   ยคุแรกใชแรงงานของพระภิกษุสามเณรในวัด  รวมท้ังแรง
งานของชาวบานท้ังใกลและไกลวัด ผลัดเปลี่ยนหมุนเวยีนกนัมาชวยทั้งกลางวนัและกลางคืน  ในบาง
โอกาสจะมีครูและนกัเรียน  ทหารชางมารวมกอสรางดวย  ในยคุที่วดัยงัยากจน  ชาวบานจะทำ
อาหารมาเลี้ยงกนัเองอีกดวย  อนัสะทอนถึงความเลื่อมใสศรัทธาของชาวบานที่มีตอวตัรปฏบิัตขิอง
ทานอาจารยและงานบุกเบกิการพระศาสนาของพุทธทาสภิกข ุ สวนโมกข  และธรรมทานมูลนิธิ

วถิชีีวติในสวนโมกข  ทานอาจารยเนนความเรียบงาย  กินอยูสมถะ  ตามหลักคิด "กนิขาว
จานแมว  อาบนำ้ในคู  นอนกฎุิเลาหมู  ฟงยงุรองเพลง ฯลฯ"   และถือวา “การทำงานคือการปฏิบัติ
ธรรม”  โดยใหยึดหลัก "ทำงานทุกชนิดดวยจติวาง"  คอืวางจากตัวตน (ตัวก ูของกู) ดงัน้ันกระบวน
การศกึษาเรียนรูธรรมจึงสอดแทรกอยูในวิถีชีวิตทั้งของบปรรพชิตและคฤหัสถตลอดเวลา  มิไดแยก
เปนเวลาสวนตวักับเวลาปฏบิัตศิกึษาธรรมออกจากกัน  โดยมีวถิชีีวติของทานอาจารยพุทธทาสเปนผู
แสดงใหดูถึงหลักการและหลักคดิดังท่ีกลาวมา  รวมถึงผลแหงการปฏิบัตินั้นดวย
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ในดานวถิีชีวติ  ทานอาจารยดำรงตนดวยความสมถะเรียบงายตามแบบพระปา  ยึดพระวินัย 
227 ขอเปนหลกัอยางเครงครัด และถือธดุงควัตรบางขอเปนนิตย   พระอุปฏฐากและผูรับใชงานทาน
อาจารยอยางใกลชิดจะกลาวเสมอวา  ไมวาสภาพแวดลอมทางวัตถจุะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคทนั
สมยัอยางไร  มคีวามสะดวกสบายเพิม่มากข้ึนเพียงใด  เชน  เม่ือถนนสายเอเชียตดัผานหนาวัด  นำ
ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลายประการมาสูสวนโมกข  อาทิ  ขาวของเครื่องใช   อาหารการกิน 
ฯลฯ  ทานอาจารยยงัคงเลอืกที่จะดำรงองคทานดวยแบบแผนอยางเดมิ  คือสมถะเรยีบงาย  มุงการ
อยูดวยคณุคาแทมากกวาคุณคาเทยีม  ทานอาจารยจึงใชทรัพยากรทุกชนิดอยางประหยัดที่สดุ  และ
พยายามทีจ่ะใชใหนอยแมแตปจจัย 4  อีกทั้งยังเนนการอยูกับธรรมชาติเปนหลักการใหญ  ทานยังคง
ใชสมุนไพรและยาตำรับไทย  รวมทั้งใชวิธกีารรกัษาแบบพ้ืนบานในการรักษาโรคที่ทานเคยใชไดผล    

ในดานของการทำงาน งานในสวนโมกขของทานอาจารยจะมี 2 สวนสำคัญ  สวนแรกคอืงาน
ใชแรงงาน  ในวยัหนุมทานอาจารยจะทำงานกอสรางรวมกับพระเณรและชาวบานที่มาชวยงาน  สิ่ง
ปลูกสรางหลายแหงในสวนโมกขสำเร็จลงไดดวยการทำงานอยางอาบเหง่ือตางนำ้ของทานอาจารย 
พระเณรและชาวบาน เชน  ศาลาโรงธรรม  โรงมหรสพทางวิญญาณ  ธรรมนาวา  ฯลฯ ทานอาจารย
กลาววาเหง่ือจากการทำงานเปนเสมือนนำ้มนต  พุทธบริษัทจึงไมควรรังเกยีจการทำงาน  การใชแรง
งานหนกั   และการเขาใจวาการทำงานคือการปฏบิัติธรรมดวยทางหนึ่งนั้น  จะชวยขดัเกลาและฝกฝน
ตนเองใหนอมนำธรรมมาอยูในวถิชีีวติไดจริง  มจิำเปนที่จะตองปลกีเวลาไปหาธรรมเปนการเฉพาะ
เทานั้น    

การทำงานอีกสวนหนึ่งของทานอาจารยที่สวนโมกข  คือ  การเผยแผธรรมในรูปแบบตาง ๆ 
ในสมยัเดมิที่ทานอาจารยยงัแข็งแรงนั้น  ทานมักเดินทางไปแสดงธรรมยังท่ีตาง ๆ  เชน  กรุงเทพฯ , 
เชียงใหม  ราชบุรี  พิษณุโลก ฯลฯ และใน 14 จังหวดัท่ัวภาคใต  ตอมาเมื่อสขุภาพไมเอ้ือตอการเดินทาง 
งานเผยแผจึงปกหลักอยูที่สวนโมกขเพียงอยางเดียว  และยงัเปนงานสำคญัที่ทานอาจารยทุมเทศึกษา
อยางสดุกำลังความสามารถใหครบบริบูรณตามหลกัไตรสิกขา  ทั้งดานหลกัการหรือทฤษฎี (ปริยัติ) 
การนำไปทดลองทำจริง (ปฏิบัติ)  และนำผลทีไ่ดประจักษ (ปฏิเวธ) มาเผยแผ ทั้งโดยการแสดงธรรม
และผานงานหนงัสอื    

งานเผยแผธรรมของทานที่สวนโมกขมีตั้งแตการบรรยายธรรมที่โรงฉันแกพระภิกษุในวดัหลงั
ฉันภัตตาหารเชา  และการบรรยายธรรมชวงค่ำในระหวางเขาพรรษา  ตอมาเมื่อมผีูมาเยอืนสวนโมกข
มากข้ึน   คือการแสดงธรรมแกกลุมบคุคลที่มาศึกษาธรรมที่สวนโมกข   ซ่ึงมีมากมายทั้งกลุมนักศึกษา 
ผูพิพากษา  แพทยพยาบาล  ครู  ฯลฯ   การแสดงธรรมชดุสำคัญทีสุ่ดซึง่ดำเนินการอยางตอเนื่อง  จน
เปนเสมือนหนึง่ประเพณีมาตั้งแต ป 2514 คือ การแสดงปาฐกถาธรรมในทุกบายวันเสารของสวนโมกข 
เน้ือหาจากการแสดงธรรมที่โรงฉนั  ชวงค่ำในพรรษา  และบายวันเสาร  ไดทำใหเกิดหนังสือ 
ธรรมโฆษณ เลมสำคัญตาง ๆ  ออกเผยแพรอยางตอเนื่อง  เชน  อิทปัปจจยตา , ธมัมกิสงัคมนยิม , อา
นาปานสตภิาวนา  เปนตน   และการแสดงธรรมโดยการอัดเทปบันทึกเสยีงเพ่ือสงไปออกอากาศทาง
สถานีวทิยแุหงประเทศไทยในทกุเชาวันอาทิตยสัปดาหที่ 3 ของเดือน

นอกจากน้ี  ทานอาจารยยังมเีวลาใหกับสนทนาธรรมกับผูมาเยอืนอยูโดยตลอด  ทัง้พระภกิษุ
สามเณร  ชาวบานพ้ืนถิ่นทั่วไป นักคิด  นกัเขียน  นักวชิาการ  ศาสนิกตางศาสนา ตลอดจน
สาธารณชนทีแ่วะเวยีนมา เพ่ือกราบนมัสการทานและสัมผสักบับรรยากาศของสวนโมกข  ยิ่งไปกวานั้น 
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ในบางวโรกาสผูมาเยือนนั้นกเ็ปนบุคคลอันสำคญัยิ่ง  มสีมเด็จพระสังฆราช  สมเด็จพระราชาคณะ พระ
บรมวงศานวุงศ  องคทะไลลามะ เปนอาท ิ 

วถิชีีวติของการอยูอาศัยและการทำงานในสวนโมกขของบุคคลตาง ๆ จึงดำเนนิไปตามแบบ
อยางของทานอาจารยดวย  ในสวนของพระภกิษุสงฆคอืการทำวัตรเชาและนั่งสมาธิในเวลาประมาณ 
4.00 น.  และออกบิณฑบาตเม่ือฟาเร่ิมสาง   เมื่อกลบัจากบิณฑบาตจะรวมกนัทำงาน  เชน ทำความ
สะอาดบริเวณวัดหรืองานอ่ืน ๆ ตามหนาที่   จนกระทั่งไดเวลาฉนั  เม่ือฉันภตัตาหารเสร็จกจ็ะแยก
ยายกนัไปทำงานตามหนาที่ตอ งานในสวนโมกขแตละยุคแตละชวงจะแตกตางกนัไป  ในชวงของการ
กอสรางอาคาร สถานที่สำคัญในสวนโมกข  พระเณรก็จะไปทำงานรวมกบัชาวบาน  พระซ่ึงมีฝมอืทาง
ศิลป  กจ็ะทำงานปน  งานวาดรูป  ฯลฯ  ชวงตอมาซ่ึงมีงานเผยแผธรรมเพิม่มากข้ึน  พระภิกษุสงฆจะ
แยกยายกันทำงานในโรงมหรสพทางวิญญาณ  โรงปน  หองสมุด  บางรูปกท็ำงานหนงัสอืกบัทาน
อาจารย  ฯลฯ  การทำงานถอืหลกัการเดียวกันวา   การทำงานคอืการปฏิบัตธิรรม  งานทุกชนิดมีคุณ
คาความสำคญัไมวาจะเปนงานใชแรงหรือใชสมอง   ลวนสงเสรมิการปฏบิัตธิรรมทั้งสิ้น   ในสวน
โมกขทุกวนัโกนจึงกำหนดใหเปน "วนักรรมกร" พระภิกษุสงฆจะรวมกันใชแรงงานทำงานกอสรางหรอื
งานปรับปรุงซอมแซมสถานที่ภายในสวนโมกข

ในสวนของคฤหัสถนั้น  ผูอยูอาศัยประจำจะมีงานประจำของตนเองแตกตางกนัไปตาม
อัธยาศัย  อุบาสกบางคนชวยงานตาง ๆ ของพระภกิษใุนโรงปน  โรงมหรสพทางวิญญาณ  งานหนังสือ 
งานทำความสะอาด  งานกอสราง  ฯลฯ สวนอุบาสกิาชวยทำภัตตาหารถวายพระ  ทำความสะอาด 
เกบ็ขยะ ฯลฯ  ตามความถนัดของแตละคน   คฤหสัถทัง้ชายหญิงจะไดมโีอกาสฟงธรรมจากทาน
อาจารยเชนเดียวพระสงฆสามเณร   และการแสดงธรรมของทานจะมกีารถายทอดเสยีงและบันทึก
เสียงเก็บไวเพ่ือเผยแพรและเพ่ือจดัทำหนงัสอื   รวมทั้งนำมาเปดกระจายเสียงใหมภายในวดัตาม
โอกาสอันควร

วถิชีีวติและการทำงานในสวนโมกขตามหลกัคดิของทานอาจารยดังที่กลาวมา   มกีารเปลี่ยน
แปลงไปบางตามเง่ือนไขและเหตปุจจัยของยุคสมัยเพ่ือความเหมาะสม   โดยที่ยังคงหลกัการสำคญั
ของการใชชีวติคือ  "กนิอยูอยางต่ำ มุงกระทำอยางสูง"  และ “การทำงานคอืการปฏิบตัิธรรม”  ตาม
วตัรปฏบิัตขิองทานอาจารยพทุธทาสซ่ึงไดแสดงใหปรากฏมาตลอดอายุขัยของทาน

ปจจุบัน สหายธรรมและศษิยานุศิษยของทาน ยังพยายามรักษา สวนโมกขพลาราม ใหคง
สภาพและรูปแบบที่ทานพุทธทาสภกิขุไดวางไวมากท่ีสุด  โดยมีสิ่งปลูกสรางเพ่ิมเติมไมมากนัก อาทิ
เชน อนุสรณสถาน ณ จุดที่กระทำพิธีฌาปนกิจสรีระของทานใกลอุโบสถบนเขาพุทธทอง  ที่เก็บอัฐิ
ของทาน ในศาลาธรรมโฆษณ  และสำนักงานโครงการพุทธทาสพิพิธภัณฑและจดหมายเหตุ เปนตน  

ในทุกวนันี้ “อารามอันเปนกำลังแหงความหลุดพน” นี้ กย็งัคงเปดกวางตอผูคนทั้งหลายดงั
เชนท่ีเปนมา  และสาธารณชนตางก็แวะเวยีนไปกราบนมัสการอัฐิและรูปปนหุนขีผ้ึง้ของทาน ณ 
บริเวณกุฎิท่ีทานเคยพำนกั  รวมทั้งเรียนรูธรรมเพ่ือการดบัทกุขดวยเนือ้หา รูปแบบ สญัลกัษณ การฝก
อบรม  ตลอดจนสื่อตางๆ ที่ปรากฏโดยแจงและโดยนยัอยูทั่วไป ทามกลางบรรยากาศใกลชิดธรรมชาติ 
สมดังเจตนารมณของทาน

นอกจากบริเวณที่เปนสวนโมกขพลารามแลว  ในปจจุบนั อกีสวนหนึ่งที่ไดรเิร่ิมโดยทาน
อาจารยพทุธทาสเอง และกำลงัเตบิโตตามปณิธานของทานอยางเขมแข็งจริงจัง  ก็ไดแก พืน้ที่ฝงตรง
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ขามฟากถนนดานหนา  ลึกเขาไปในเสนทางผานเขาน้ำพุรอน  เปนพ้ืนท่ีประมาณ 200 ไร  ประกอบดวย
อาศรมสถาน หรือที่ทานอาจารยใชคำเปนภาษาไทยวา “ธรรมาศรม”  และเปนภาษาอังกฤษวา 
“hermitage”  จำนวน 3 แหงซ่ึงแลวเสร็จในปจจุบนั  ประกอบดวย ธรรมาศรมนานาชาติ (International 

Dh rma Hermitageā )  ธรรมาศรมธรรมมาตา (Dharma M t  Hermitageā ā ) และธรรมาศรมธรรมทูต 
(Dh rma D ta Hermitage)ā ῡ   ทั้งยังมโีครงการรวมกับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร ในการจัดต้ัง 
อาศรมพุทธบตุร สำหรับเยาวชนตอไป  
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ภาพสวนโมกข (mood)

“สวนโมกขคือสถานท่ีใหความสะดวกในการเปนเกลอกบัธรรมชาติ ทั้งฝายจิตและฝายวตัถุ. 
ควรจัดใหมีกันทกุแหงหน เพ่ือการศกึษาธรรมชาตโิดยตรง. เพ่ือการรูจักกฎของธรรมชาติ. และเพ่ือการ
ชิมรสของธรรมชาต ิจนรูจักรกัธรรมชาติ ซึ่งลวนแตชวยใหเขาใจธรรมะ ไดโดยงาย.

สวนโมกขคือมหรสพทางวิญญาณ เปนสิ่งจำเปนตองม ี สำหรับสตัวที่มีสัญชาตญาณแหง
การตองมีสิ่งประเลาประโลมใจ อันเปนปจจัยฝายวญิญาณ เพิ่มเปนปจจัยที่หา ใหแกปจจัยทั้งสี่อัน
เปนฝายรางกาย.  ขอใหชวยกันจัดใหมีขึ้นไวสำหรบัใชสอยเพ่ือประโยชนดงักลาว”

พระศาสดาทรงสอนใหเราเสพที่สงัด คอื ปาไม โคนไม และสญุญาคาร เชนถ้ำ เปนตน ก็เพื่อชวยให
เราพบเราเหน็ไดงายเขา  พระศาสดาของเราทั้งหลาย ประสตู ิณ พ้ืนดนิ ใตโคนไมสาละ ในสวนลมุพินี 
ตรัสรู กลางพ้ืนดนิ ซ่ึงมหีญาคารองแตบางๆ ใตตนไมโพธิที่พุทธคยา และทรงปรินพิพาน แทบพ้ืนดิน 
ใตโคนไมสาละ เพียงแตมสีังฆาฏิรองเทานั้น, ยิ่งกวานั้นเปนสวนมาก เมื่อพระองคทรงพระชนมอยูก็
ทรงประทบัแทบพ้ืนดินโคนไมเสมอๆ ทั้งนี้บงวาชวีิตของพระองควิเวก ไมคลุกคลเีสพเสนาสนะอันเอกิ
เกริก และทรงทราบความจริงแหงนามธรรมไดก็เพราะอาศัยความสงัดนั้น

“สัญลักษณเสาหาตนบนหลงัคา  หมายถงึ นวิรณหา ปญจุปาทานขันธหา พละหา อินทรียหา 
ธรรมสาระหา มรรคผลนพิพานหา แมที่สดุแตนิ้วมอืทั้งหาของตนเอง  ลวนแตเปนเครือ่งเตอืนใจใน
เร่ืองการกำจัดความทุกข ของคนเราทั้งสิ้น.”

“สวนโมกข ฯ นานาชาติ  สำหรับแสงสวางทางวิญญาณของเพ่ือนมนุษยตางชาติตางภาษา
โดยเฉพาะ. เปนความคิดที่เกิดข้ึนมา เมื่อมองเหน็คนเหลานั้น ดิน้รนเสาะแสวงหา เพ่ือใหพบตัวของ
ตัวเอง.  ขอฝากไวใหชวยกันจัด และรักษาท่ีจดัแลว ไวสืบไป.”

“คตพิจน หรือ slogan ประจำสวนโมกข  คือ กินขาวจานแมว อาบนำ้ในคู นอนกฏิเลาหมู ฟง
ยุงรองเพลง ฯลฯ ดงันี้ เปนตนนัน้  เปนหลักปฏิบตัิเพ่ือไมมปีญหาทางดานการเปนอยูฝายวัตถ ุและ
เหมาะสมแกการกาวหนาทางจิตใจ  โดยหลักธรรมชาตทิี่วา กนิอยูอยางต่ำ มุงกระทำอยางสงู นั่นเอง.”

“มหรสพทางวิญญาณ เพ่ีอความเพลดิเพลนิทางวิญญาณดวยรสแหงธรรมะ  เปนสิ่งจำเปน
ตองม ีเพ่ือแทนที่มหรสพทางเนื้อหนัง ที่ทำมนุษยใหเปนปศาจชนดิหนึ่ง อยูตลอดเวลา.  มนุษยตองมี
ความเพลดิเพลนิ (Entertainment) เปนปจจัยที่หาของชวีิต จำเปนที่จะตองจัดหาให ใหดีๆ.”

“ปริญญาจากสวนโมกขมีอยูวา “ตายกอนตาย”  คอืจิตหมดความรูสกึวาตวักูของก ูเสียกอน
แตท่ีรางกายจะตาย เหลืออยูแตสตปิญญาบริสทุธิ์ในชีวติ.  นี้เปนส่ิงท่ีมไีดแตเดี๋ยวนี้  ดังนั้น ตายไดเร็ว
เทาไร กย็ิ่งมีกำไรชีวิตเทานัน้.”
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“สระมะพราวนาฟเกร คอืบทเรียนดวยของ  จำลองมาจากบทกลอมลูกใหนอนของประชาชน 
ที่แสดงวา สมยัโนนประชาชนไดเขาถงึธรรมะสูงสุดกันเพียงไร  จนถึงกับนำเอาเร่ืองของพระนิพพาน 
มาทำเปทนบทเพลงกลอมลูกได.  ขอใหรักษาเกียรติของบรรพบรุุษในขอน้ี  และทำตนใหสมกับเปน
ลูกหลานของทาน จงทุกคนเถิด.”

เออนองเอย มะพราวนาฟเกร
ตนเดยีวโนเน กลางทะเลข้ีผึ้ง
ฝนตกไมตอง ฟารองไมถึง
กลางทะเลข้ีผึ้ง ถึงไดแตผูพนบุญเอย

(บทกลอมลกูของเกา)

ขอความประกอบ อวโลกิเตศวร

“เราพอใจเร่ืองของอวโลกิเตศวรมานานแลว ตั้งแตแรกศกึษาโบราณคดสีมัยศรีวชิัย โดยเฉพาะนาย
ธรรมทาสเขาสนใจยิ่งนัก  เปนที่เชือ่ไดวา ประชาชนสมยัศรีวิชัยใชรปูนี้เปนที่บูชาทั้งในวดัและในบาน 
พระพุทธรูปสมัยศรีวชิยัใชรปูนี้เปนที่บชูาทั้งในวดัและในบาน พระพุทธรูปสมยัศรีวิชัยหายาก แตรูปอ
วโลกิเตศวรกลบัมมีาก ขนาดเลก็ไวตามบานเรือน ขนาใหญสำหรบัวดัปชูนยีสวาน  ทำใหเรามีเร่ืองพูด
เกี่ยวกับอวโลกเิตศวรไดมาก  และเร่ืองกวนอมิที่เมอืงจีนกไ็มใชเร่ืองเลก็ เปนเรื่องเดียว
กับอวโลกเิตควรนั่นเอง  เราเอามารวมกันเขาใหประชาชนไดรูเร่ืองนี้ เม่ีอเราโฆษณาเร่ืองนี้มาก.... ก็
ขอแรงใหคุณโกวทิ (อดีตพระโกวทิ เขมานนัทะ) ชวยปนอวโลกิเตศวร  ไดปนไวถงึ ๒ ขนาด ขนาดเล็ก
เอาไปไวตามบานเรือนได ขนาดกลางไมตองปน จำลองกอปปจากของเดมิ ขนาดใหญมากคือองคท่ี
อยูบนเสาสูงกลางสนามหญาใกลโรงฉนันี่….

ขนาดเทาของเดิมนี้ ขอจำลองจากพิพิธภณัฑที่ไชยาอีกทีหนง เขาจำลองมาจากของจริงที่
กรุงเทพฯ ซ่ึงกรมพระยาดำรงทานมาพบที่วัดพระธาตไุชยา แลวนำข้ึนไปไวที่กรุงเทพฯ

ใบหนาของรูปปฏมิาน้ี จะแสดงอารมณ สทุธ ิปญญา เมตตา ขันติ จะดูใหเปนคนสุทธ ิคือ
บริสทุธิ์ทางจิตใจกไ็ด จะมองใหเปนคนยอดทางปญญาก็ได จะมองในทางเมตตากไ็ด มคีวามอดทนก็
ได ถามไีดครบ ๔ อยางนี้ก็พอจะเรียกไดวาช้ันเยี่ยม ช้ันเลิศ....

ทำจากคตมิหายาน พบทั่วไปในอินเดีย ในประเทศไทยดูเหมือนจะขุดพบหลายจังหวดั  ใน
ธเิบตก็มาก ในเมืองจนีก็เปนกวนอิม

ที่อินเดียวโดยมากเปนรปูสลกัหิน เขาไมหลอสมัฤทธ์ิ เพราะดบีุกทองแดงของเขาหายาก
ภาพนี้นกัโบราณคดีในไทยถอืกนัวาเปนภาพยุคปาละ แตเม่ือผมเอารปูถายไปใหพวกนกั

โบราณคดอีนิเดยีด ูเขารองออกมาวา คุปตะๆ และเปนแบบช้ันยอดเสียดวย สายตาผมเห็นพองกบัที่
วาเปนยคุคุปตะ เพราะเหมือนกบัคุปตะท้ังหลายในอินเดีย....ที่ถ้ำอชันตา...มรีูปอวโลกิเตศวรแยะ หนา
สวยเหมือนกนั แตรูสึกวาไมสวยเทาองคที่พบในบานเรา”
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(จาก เลาไวเมื่อวยัสนธยา)
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 บทที่ ๖
พุทธทาสนวตักรรม

    “ ”   ตลอด ๘๗ ปีของชวีติ พทุธทาสภกิขุ ได้สรา้งนวัตกรรมมากมาย นวัตก
    รรมหรือการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่เหลา่นี้ หลายเร่ืองเปน็สิ่งที่แตกต่างไปจากเดมิ แต่

 หลายเรื่องเป็นการฟื้นฟูส่ิงจรงิแท้ดั้งเดมิข้ึนมาอีกคร้ัง หลงัจากที่ผู้คนหลงลมืหรือ
      หลงทางกันไป ดังที่ทา่นได้ปรารภไวเ้ม่ือวยั ๘๐ ปี วา่

“    ถา้จะคิดเลกิ มนัไมรู่จ้ะเลิกไปไหนเหมอืนกัน และส่ิงที่ทำอยู่ มันกก็ำลงัมี
  ผลอยา่งน้ันอยา่งน้ีบา้งอยู่เรื่อยๆ มนัมคีวามคิดว่าจะเป็นผู้เปิดเผยสิ่งที่คนส่วน

   มากยังไม่รู้ เราจงึสามารถค้นของใหมอ่อกมาสู่ประชาชนอยู่เสมอ แมก้ระทั่ง
เดีย๋วน้ี(๒๕๒๙)   ก็ยงัพยายามหาของใหมม่าอยูเ่สมอ ทำให้มขีองใหมข่ึ้นในโลก สงัคม 

     บางอย่างเป็นส่ิงที่มีอยู่แลว้ แต่คนอ่ืนเขาไมส่ังเกตกม็ี เมื่อรวม ๆ กันเข้า มนัเกดิ
 ”ประโยชน์ มนักม็ีกำลังใจ

 นวตักรรมของทา่นอาจารยพ์ุทธทาสครอบคลุมท้ังงานปริยตัิ ปฏิบัตแิละเผย
  แผ่ ดังทีท่่านได้กล่าวไว้ว่า

“   เราไม่ไดร้ื้อฟืน้ส่งเสรมิเฉพาะการปฏบิัติอย่างเดียว แม้การปริยตัิกร็ื้อฟื้นสง่เสริม 
 เพราะว่าเม่ือการปรยิัตไิม่เพยีงพอไม่เหมาะสมแล้ว การปฏิบตัมิันกเ็ป็นไปไม่ได้....  

   จะตอ้งมีปริยตัทิี่ถูกต้อง การปฏิบัตจิึงจะถูกตอ้ง การปฏบิัตนิั้นสูญหายไปได้งา่ย
   กวา่ปรยิัติ เพราะปรยิัติเราบนัทกึลงไปในกระดาษ ในวตัถุอะไรได้ มนัสูญยาก 

  เมื่อปริยตัยิังอยู่ แม้ว่าคนเขาไม่ปฏิบัติกันแล้ว เราก็ยังไปค้นเอามาได้จากปริยัตินั่น
  ”  “เอง มาเปิดการปฏบิัติขึ้นใหม่ได้ เราจึงต้องสง่เสริมการมีอยู่แห่งปรยิัติ และ งาน

      เผยแผ่นั้นทำใหต้ั้งใจแรงขึ้น ๆ เพราะต้องทำให้ย่ิง ๆ ข้ึนไป แล้วก็เลยหนัมาสนกุ
     กบัเรื่องเผยแผ่ เร่ืองการปฏบิัตินั้นเรียกวา่มพีอรักษาตัว รักษาเน้ือรักษาตวั พูด

  ตามสำนวนภาษาปกัษใ์ต้ เรยีกว่ามีพอรกัษาหลงุ ไอห้ลุงก็คอืที่ที่ววัควายมันนอน 
   มนัหวงที่ตรงนั้น มนัคุ้มครองรกัษา รักษาหลุงไม่ให้ใครมาดูหม่ินได้ กเ็รียกวา่

  ปฏิบตัเิทา่ที่จำเปน็ แลว้เรากท็ำให้การปฏิบตัินั้นมอียู่ในการศึกษาค้นคว้า มันจึง
กลายเป็นเรื่องเดียวกันไป”

การปริยตัิ

  ในด้านปรยิัตนิั้น   ลำดบัต้นของทา่นอาจารยค์อื   การแปล การตคีวาม และ
  การคิดค้นคำ สำนวนใหม่ ๆ ที่ท่านอาจารยร์ะบวุา่ “เราแปลแบบของเราให้คนอ่าน

รู้เร่ืองจนเกดิสำนวนสวนโมกข์ขึ้น....  ความคิดจึงเกิดขึ้นมาใหม่ ถึงกับตอ้งแต่ง
หนงัสือเรื่อง ตามรอยพระอรหันต์  และ เปิดแผนกพระไตรปฎิกแปลไทย ข้ึนมา

      อย่างกว้างขวาง จนกระทัง่บดัน้ี พูดง่าย ๆ เท่าที่มอียู่ มันไม่พอที่จะถือเป็นหลัก
”    “       ปฏิบตัิ ซ่ึง มนัสนุกอัตโนมตัิ พอใจ พอใจในตัวเอง คิดอะไรใหม่ ๆ คิดอะไร

      ออกมาได้ ก็สำเร็จทีหนึ่ง เร่ืองเลก็ ๆ แต่ทวา่สำเร็จกพ็อใจ จะเปน็แงใ่ดแง่หนึ่งที่
  คดิออกมาได้  อย่างคิดคำพดู ๒-   ๓ คำข้ึนมาได้ ก็พอใจแล้ว   พอใจและเปน็สขุ เช่น

 คำวา่         ตวักูของกู กิน กาม เกยีรติ สะอาด สว่าง สงบ   อะไรอยา่งน้ี มนัช่วย
 ”  ประหยัดการพดูจาไดม้าก ชว่ยให้พูดจาได้เร็ว ตลอดทั้งการค้นควา้ศึกษาอย่าง 

ขุดเพชรในพระไตรปิฎก ใหไ้ด้ “ ”หลักปรยิัตทิี่ใช้ปฏิบตัิได้จริงจนเพียงพอ  แลว้แต่ง
       ออกเป็นหนังสือต่าง ๆ มากมาย เช่น อานาปานสติภาวนา สญุญตา ตถาตา อนัตตา 
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    ปฏิจจสมปุบาท รวมทั้ง ธรรมะ ๔ ความหมาย,    ธรรมะ ๙ ตา จนกระทั่งประมวลแม่บท
    แห่งพรหมจรรย์ นิพพาน และอกีมากมาย อย่างที่ท่านอาจารยพ์ทุธทาสกล่าวว่า

“   อาตมารวบรวมข้ึนมา มาทำให้เปน็ระเบยีบ ระบบข้ึนมาสำหรับผู้ที่ต้องการ
 จะอยู่เหนอืความเวียนวา่ยตายเกดิ คือ ไม่มตีัวไมม่ีตน ก็เลยมี ระบบสุญญตา  เม่ือ

 จติไม่ยดึถืออะไร เรยีกวา่ จติว่าง เลยถูกด่าทั้งเมืองเลย...  สมนำ้หนา้ที่มันอุตริ พดู
”  ไมเ่หมือนใคร

“สวนโมกข์ได้ทำให้เกดิ  ผลิตผลทางนามธรรมใหม่ ๆ ข้ึนมาอยา่งไรบ้าง...
 เชน่       ระบบคำสอน คำอธิบาย ที่ตัง้ข้ึนมาเป็นเรื่อง ๆ เป็นชุด ๆ ซ่ึงไม่เคยมีมากอ่น 

    เชน่คำสอนระบบว่า มีภาษาอยู่ ๒ ภาษา คอื  ภาษาคนธรรมดา กับภาษาธรรมะอัน
ลกึซ้ึง...เช่น คำว่าชาติ-  ความเกิดนี้ เขาหมายความว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแมแ่ล้ว
เข้าโลง..   เราวา่ไมใ่ชอ่ย่างนี้ คำว่าชาติในปฏิจจสมปุบาทของพระพุทธเจา้นั้น คือ

 การเกิดข้ึนแห่งความรู้สกึดว้ยอวิชชา เม่ือใดเกดิควมรู้สกึเปน็ตัวกู-ของกูขึ้นมาที
         หนึ่ง ก็เรยีกชาตหิน่ึง ถ้าจิตใจยังว่าง ๆ เฉย ๆ เชน่เวลาน้ี ไมไ่ด้นกึถึง ตวักู-ของกู นี้

   ไมไ่ด้มชีาติ คล้ายกบัตายอยู่อยา่งนั้นแหละ ไม่มชีาติ ยงัไมม่ีชาติ...คำวา่พระเจ้าก็
   เหมอืนกันแหละ เราตีความใหมว่า่พระเจ้าน้ีไมใ่ชอ่ย่างที่เขาเชื่อ เขาถือกัน มีรปู

  รา่งอย่างนั้น อยู่บนสวรรค์อยา่งน้ี   พระเจ้า คือ กฎสูงสุดของธรรมชาติ ที่ควบคุมส่ิง
 ”ทั้งหลายน้ัน นัน่แหละคอืพระเจ้า

“การตีความเร่ืองอนัตตา เร่ืองอตัตา.....ความหมาย
ของปรมตัธรรมอันสูงสุด...โลกุตรธรรม...ตายเสียก่อนตาย...เช่นนัน้เอง...  ธรรมะ ๔ 

   ความหมาย ธรรมะคือตัวธรรมชาติ ธรรมะคือตัวกฎของธรรมชาติ ธรรมะคือ
 หนา้ที่ตามกฎของธรรมชาติ ธรรมะคือผลที่เกดิจาหน้าท่ีตามกฎของธรรมชาติ...”

“กฎสงูสดุของธรรมชาติคอืเรือ่ง ปฏจิจสมุปบาท   เร่ือง อทิปัปัจจยตา น่ัน
   แหละประเสริฐท่ีสดุ แกป้ัญหาทั้งหมดได้ ต้องนำมาใช้เปน็ประโยชนไ์ด้ทั้งแก่ชาว

   บา้นขั้นศีลธรรม และใชไ้ด้แกช่าววัดข้ันโลกตุตรธรรม กฎธรรมชาตใิชไ้ด้ทั้งชาว
 ”วัดและชาวบ้าน ทัง้ชั้นต่ำและชั้นสูง

  จนแมก้ารประยุกตธ์รรมสู่สังคมอยา่งเหมาะสม ไม่ว่าจะเร่ือง นพิพานที่น่ี,  

ธมัมกิสงัคมนยิม,  วิทยาศาสตร์กบัศาสนา และไม่มีศาสนา เป็นต้น

การเผยแผ่ 
 ในด้านการเผยแผ่ของท่านอาจารย์พทุธทาส  หนงัสือพิมพ์พุทธสาสนา นับ

 เปน็สือ่แรกของการรเิร่ิม แผนกงานธรรมโฆษณแ์ละกองตำราคณะธรรมทาน ซ่ึง
 ตอ่มาได้ผลติหนงัสอืออกมาเปน็จำนวนมากมายเหลือคณนา โดยเฉพาะอย่างย่ิง

  ชุดธรรมโฆษณ์ ดังที่ท่านเลา่วา่
 “     ผลิตหนังสือออกมาเท่าทีค่ณุเห็น ๆ กนัอยู่ หนงัสือธรรมโฆษณ์  ปกดำ ๆ 

  หนาไมน่้อยกว่าเล่มละ ๕๐๐ หนา้...    ส่วนหนังสือเล่มเลก็ ๆ น่ีนับไมไ่หวแล้ว ไมรู่้กี่พนั 
กี่หมื่นเล่ม...เรายงัอตุรนิำหน้าคนอื่นที่ใช้ชื่อหนังสือมีคำว่า (ชดุ)จากพระโอษฐ์ 

     การแต่งเรื่องใด ๆ ที่ไม่เอาคำของผู้แต่งเลย เอาคำของพระพุทธเจ้าล้วน ๆ มาต่อ
กนัเปน็เรื่องยาวตลอด...เมอืงไทยใครเคยทำบา้ง?   นี่อาตมาริทำข้ึน จะใชค้ำว่าอุตริ

   กต็ามใจ แตม่ีประโยชนท์ี่สุด เดี๋ยวนี้หนังสือที่มีคำวา่จากพระโอษฐ์ทา้ยชื่อน้ีไดร้ับ
”ความไว้วางใจมากท่ีสดุ
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“     งานหนังสือน่ี บางวนับางเวลามันคลัง่ข้ึนมาก็ทำได้วันหนึ่ง ๑๘ ชั่วโมง ทำ
       เลน่ ๆ แต่นับรวม ๆ แลว้ วนัหนึ่งมันได้ ๑๘ ชัว่โมง.....  บางเรื่องมนัชวนให้ค้น ชวน

 ใหห้าของใหมข่องแปลก แล้วมันค้นดว้ยความยากลำบากด้วย.....  ชุดแรกสดุ เราก็
  รวบรวมเร่ืองท่ีเคยลงพมิพใ์นพุทธสาสนาจัดเป็นเลม่ ๆ มี  ชุดจากพระโอษฐ์ ชมุนุม

    เรื่องยาว ชุมนุมเร่ืองสั้น ชุมนุมข้อคิดอิสระ ชมุนมุอภิลกัขิตกาลพจน์ ชมุนุมบท
  ประพนัธโ์คลงกลอนของสิริวยาส ชมุนมุเทศนค์รั้งสำคัญ ๆ    อกี ๒ เล่ม รุ่นน้ีคณะ

”ธรรมทานพิมพเ์อง
 “   เท่าที่พิมพ์ออกมาแคน่ี้ก็เรียกว่าโล่งไปที เราได้ทำสิง่ที่มนัสมควรจะทำ ไม่

  เสยีค่าข้าวสุกของผู้อื่นแล้ว เชือ่ว่ามนัคุ้มคา่ อยา่งน้อยผมกลา้พดูได้อย่างหนึง่ว่า 
 เดีย๋วน้ีไม่มใีครในประเทศบ่นได้วา่ไมม่ีหนงัสือธรรมะอ่าน กอ่นน้ีไดย้ินคนพูดจน

  ตดิปากวา่ไมม่ีหนงัสือธรรมะจะอา่น เรากย็ังติดปาก ไมม่ีหนังสือธรรมะจะอา่น 
”ตอนนี้บ่นไม่ไดอ้ีกแล้ว

งานเผยแผส่ำคญัที่ทา่นอาจารยพ์ุทธทาสริเริ่มคือ การปาฐกถาแทนเทศน์
“ความคดิที่จะใชป้าฐกถาแทนเทศน์มันเกิดจากรู้สึกวา่ของเดิมเต็มสมยัแล้ว 

  คดิจะเอาอย่างสากลเสียบา้ง ยืนบรรยายแบบสากล แต่มนัผดิวนิัยตามตัวหนงัสอื
   ห้ามพดูกบัผู้ฟังที่นัง่อยู่ ไมเ่ป็นไข้ ยืนแสดงธรรมกับผู้นัง่เป็นอาบัติทุกกฎ แต่เราตี

   ”ความวินยัว่าเปน็คนละยุค คนละสมยั คนละถ่ิน คนละประเทศ
 และเมื่อทำงานได้ไม่ทัน ทา่นยงัได้ เขียนหนังสือผ่านการเทศน์ ที่สามาร

 สร้างงานปริยตัิควบคู่งานเผยแผ่ไว้อย่างมากมาย ดว้ยการเตรยีมปาฐกถาทีด่เีป็น
   หัวข้อเป็นชุด แล้วบันทกึเสยีงไว้ใหถ้อดเพ่ือจัดพิมพ์เปน็หนงัสอืตอ่เนือ่งได้ ขณะ

 เดียวกันยังได้ให้ดำเนินกิจการบรกิาร ห้องสมุดเสียงธรรมบรรยาย อกีด้วย
   บทพระธรรมคำกลอน สภุาษิต คำส้ัน ตลอดจนการใช้ภาพประกอบธรรม

   บรรยายก็เป็นนวัตกรรมทีส่ำคัญ ดังประมวลบทประพนัธท์ี่มีมากกว่า ๕๐๐ บท 
  สภุาษติ คำส้ันมากมาย และโรงมหรสพทางวิญญาณทั้งหลัง

การปฎิบตัิ
   แนน่อนว่า ในด้านการปฏิบตัิ นวตักรรมที่สำคญัเด่นชดัเป็นอันดับแรก ก็คือ 

สวนโมกขพลารามนั่นเอง   ในบทนี้ ขอคัดข้อความอธิบายเพิ่มเติมจากคำบอกเล่า
ของท่านดังน้ี

“สวนโมกขพลารามเกดิข้ึนในปเีดียวกบัการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองประเทศไทย...ทำไปเพื่อสง่เสริมการเดินตามรอยของพระอรหนัต์...มี

 ความมุ่งหมายพอทีจ่ะเปรียบเทยีบกันได้ คือส่ิงที่เรียกว่าการปฏิวัตหิรือการปฏิรปู 
   คอืการเปล่ียนแปลงให้ดขีึ้น การก้าวหน้ากวา่เดิม มีเหตุผลย่ิงกว่าเดมิ เพื่อ

ประโยชน์แกค่วามเจริญรุ่งเรืองย่ิงข้ึนไปกว่าเดมิ....   การรื้อฟื้น การส่งเสริม การ
 ศกึษาและการปฏิบัติของพระศาสนาใหม้ีผลดีกว่าเดิม กพ็อทีจ่ะเรียกได้ว่าเปน็การ

ปฏิรปู   การปริยตัิยงัไมส่ำเรจ็ประโยชนเ์พราะไม่คอ่ยจะรู้เรื่อง เพราะไม่เขา้ถึง
  ความมุ่งหมายอันแท้จริงของพระศาสนา การปฏบิัตินั้นเล่ากห็ายไปจนหาดู

ได้ยาก.....    ด้วยการเรียนนัน้เอง เชน่ เรยีนคัมภรี์ธรรมบทโดยเฉพาะน้ัน ทำให้ทราบ
 เรื่องราวเกี่ยวกบัการเปน็อยู่ของพระภกิษสุงฆ์ของพุทธศาสนาในคร้ังพทุธกาล ก็

  เกดินกึข้ึนมาวา่ เราควรจะรื้อฟื้นข้ึนมา   ใหม้ีการเปน็อยู่ กระทั่งการกินอยู่ การ
   ศกึษา การปฏบิัติ ให้มนัสมกัน ให้สมคลอ้ยกันกับการเป็นอยูใ่นคร้ังพุทธกาล จึง
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เกดินกึสนุกข้ึนมาในทางที่จะมวีดัอย่างที่เรียกว่าสวนโมกขพลารามในบัดนี้...เป็นวดั
  ธรรมดา ๆ อย่างครั้งพุทธกาล   ”สร้างวัดปา่อยา่งน้ีแหละ

“สวนโมกข์คือโรงมหรสพ  ทั้งธรรมชาติที่เป็นเองและส่ิงที่จัดทำข้ึน เพื่อเกดิ
  ความสว่างไสวทางวิญญาณ ความเพลิดเพลนิทางวญิญาณ ความสงบสุขทาง

       วิญญาณ ธรรมชาติสอนดีกวา่ ลกึกวา่ เป็นธรรมกว่า เข้าใจงา่ยกวา่ จรงิกวา่ ได้
”ผลดีกวา่คนสอน

    ดว้ยหลักและเจตนาดังกล่าว กจิกรรมและสถานที่ตา่ง ๆ ในสวนโมกข์จึง
    เต็มไปดว้ยความดำรริิเริ่มใหม่ ๆ มากมาย ดังที่ได้ใหร้ายละเอียดไวใ้นบทก่อน ไม่

ว่าจะเป็น โบส์ถธรรมชาตบินยอดเขาพุทธทอง, ศาลาการเปรียญกลางดินที่ลาน
หินโคง้, โรงเรียนหิน, เรือ, กฎุิ, สว้ม, โรงปั้น,   โรงหนัง หรอื โรงมหรสพทาง
วิญญาณ, ศาลาธรรมโฆษณ์, สระนาฬิเกร์ จนขยายข้ามฟากฝั่งตะวนัออกเปน็ 

     สวนโมกข์นานาชาติ ๓ ธรรมาศรม คอื ธรรมาศรมนานาชาติ ธรรมาศรมธรรม
  มาตา และ ธรรมาศรมธรรมทตู  จนแม้แต่ การมีสัตวไ์วเ้ป็นอาจารย์  และกิจกรรม
      ตา่งๆ ที่ทา่นไดป้รบัเปลี่ยน ร้ือฟ้ืน และดำริข้ึนใหม่ เช่น การสวดมนต์แปล, ตกั

บาตรสาธติ, ลอ้อายุ, เพลงธรรมะ

 ความเข้าใจระหว่างศาสนา ความสัมพันธ์ระหวา่งมนษุย์

   ท่านอาจารย์พทุธทาส นบัเป็นผู้นำที่สำคัญคนหนึ่งของโลก ที่ริเริ่มถางทาง
   และวางรากฐาน ในการเผยแผพุ่ทธธรรมสู่ชาวต่างประเทศ และเปิดโอกาสใหค้น

    “ ”  ทุกชาติ ทกุภาษา ทุกศาสนา ไดเ้รียนรู้ ธรรม อันทา่นถือเป็นของกลาง มีไว้เพื่อ
  เอื้อให้ชนทัง้หลายได้ลดทอนและหลุดพ้นจากความทกุข์ อนัเปน็สภาพการณ์แหง่

  ชีวิตทุกผู้ทุกคน นอกจากน้ีท่านยังถือเอาการเสริมสรา้งความเข้าใจอนัดีและ
 ความรว่มมอืระหวา่งศาสนา เป็นปณิธานข้อหนึ่งท่ีสำคัญที่สุดในการทำงานของ

   ท่าน น่ีเองที่เปน็เหตุหน่ึงที่องค์การยเูนสโก (UNESCO) เชิดชูท่านเป็นบุคคลสำคัญ
ของโลก

 ในเร่ืองน้ี ท่านอาจารยไ์ด้กล่าวไว้ว่า
 “   ขอ้นี้สวนโมกข์กล้าทำ ทั้งที่เขามีขนบธรรมเนยีมประเพณีว่า อย่าไปติด

    ตอ่กบัพวกมจิฉาทิฏฐิ เราเป็นเด็กด้ือ เรากต็ิดตอ่ พยายามท่ีจะติดต่อ พยายามที่จะ
   ทำความเข้าใจกับศาสนาทุกศาสนา ข้อนีม้ันอยูท่ี่การเข้าใจ มันข้ึนอยู่กบัการเข้า

   ใจศาสนาของตนถูกต้อง ถ้าว่าศาสนาของตนกเ็ข้าไมถ่งึหัวใจ ไม่รู้จักศาสนาของ
  ตนอยา่งถูกตอ้งแล้ว อยา่หวังเลยที่จะไปเข้าใจศาสนาของเพื่อน และอยา่หวังเลยที่

” มนัจะมีความคิดเหน็ที่ลงรอยกนัได้
    และดงัที่ได้กล่าวมาแลว้ ในช่วงปัจฉมิวัยของทา่น ท่านยังได้รเิร่ิม สวนโมกข์

  นานาชาติ ๓ ธรรมาศรม    ซึ่งท่านได้อธิบายไว้ว่า ธรรมาศรมทัง้สามนี้ อยู่ในฐานะ
ที่เป็น

 “งานของพทุธทาสชิ้นสดุทา้ยที่จะแก้วิกฤตการณ์ถาวรของโลก...เพื่อความ
      ถูกต้องของพุทธทาส ตามปณิธาน ๓ ประการ คือ ตอ้งเข้าถึงหัวใจศาสนา จึงจะทำ

   ความเข้าใจกันได้ โดยจะตอ้งไม่เปน็ทาสของวัตถุนิยม ประกอบดว้ย
ธรรมาศรมนานาชาติ จะมบีทบาทเพื่อประกาศหัวใจของพุทธศาสนาอย่าง
  ถูกต้อง เพื่อนำหัวใจพุทธศาสนาไปใช้ได้จริงและสมบูรณ์ เพื่อขจดัส่ิงแปลกปลอม
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    ขัดแย้งต่อพุทธศาสนา เพือ่ความสำเร็จแห่งปณธิาน ๓ ประการ เพื่อสนองพทุธ
  ประสงค์ และเพื่อความสมบรูณ์แหง่วัตถุประสงคส์วนโมกขพลาราม ดว้ยการฝกึ

  สอนจิตตภาวนาชาวต่างประเทศ สร้างความเข้าใจและร่วมมือกันระหว่างศาสนา 
ไดอาล็อก* หรือแม้ดเีบต**  ระหวา่งศาสนา ให้ความเห็นแม้แก่องค์การ

 ”สหประชาชาติ และยืนยันความถกูต้องของพุทธศาสนา
(*dialogue, **debate)

 สว่น ธรรมาศรมธรรมมาตา   “นั้น ทา่นอาจารยม์ีความมุ่งหมาย เพ่ือให้เพศ
 แมไ่ด้รบัประโยชนท์ี่สุด เปน็การกตัญญูกตเวทตีอบแทนเพศมารดาใหส้มแก่ความ
   เหนด็เหนื่อยยากลำบาก และแม่จะสามารถอบรมลูกมีธรรมมาแต่ทารก ซ่ึงยัง

 ประโยชน์แกศ่าสนาด้วยการเสรมิแทนภิกษุณีบริษทัทีข่าดอยู่ ชว่ยเผยแผ่และสบื
 ”   ศาสนา เพศหญิงสอนเพศหญงิดว้ยกันได้ดีกว่า

 สำหรับ ธรรมาศรมธรรมทตู   “นั้น มาจากดำริว่า การที่จะชว่ยกันเผยแผ่พระ
ศาสนาออกไปนอกประเทศ...ชาวต่างประเทศนั่นแหละควรจะไดร้ับภาระสอนพทุธ

  ศาสนาในต่างประเทศ เราสู้เขาไม่ได้ดอก เพราะวา่เรามันพูดไม่เปน็....ไม่ถึงขนาด 
 ใหช้าวตา่งประเทศเขามาศึกษาธรรมะ แลว้เขาเอาไปเผยแผก่ันเองในหมู่ชาวต่าง

” ประเทศ
 ธรรมาศรมธรรมทูตจึงเปน็อาศรมบม่เพาะนักเผยแผ่นานาชาตแิก่โลก เป็น

สถานที่ที่ชาวต่างประเทศที่สนใจพทุธธรรมจะสามารถมาใช้ชีวิตช่วงระยะเวลายาว
    นาน เพื่อศึกษาและปฏิบตัิอยา่งจริงจัง และจะได้กลับไปเป็นผู้นำในทางปฏิยตัิ 

  ปฏิบตัิ และการเผยแผ่ จนแมใ้นทางปฏิเวธให้เหน็เป็นแบบอย่างในดินแดนของตน
 

ธรรมทานมูลนิธิและสมาคมชาวคณะธรรมทาน 
 ธรรมทานมูลนิธิและสมาคมชาวคณะธรรมทาน นบัเป็นอีกนวัตกรรม

     สำคัญทีท่่านพทุธทาสรว่มกบันอ้งชาย คือ นายธรรมทาส พานชิ จดัต้ังข้ึนเพ่ือ
   หนนุเสริมงานต่างๆ คู่เคียงกบัสวนโมกข์ ไม่ว่าจะเปน็การจัดหาทุน การรกัษาและ

    จดัประโยชน์ อุดหนุนสำนกัเผยแผ่ธรรม โรงพิมพ์ หนังสือพมิพ์ ห้องสมดุหนงัสอื
  และภาพ ห้องธรรมทาน(สำหรับเทศน์และบรรยาย)  รวมถึงการสรา้งเครือข่าย

  สหายธรรมทานท้ังในประเทศและโพน้ทะเล

ดว้ยนวัตกรรมมากมายของทา่นอาจารยพ์ุทธทาสและกลัยาณมิตรที่สวน
   โมกข์ เราจะเหน็แนวทางตามที่ท่านอาจารยไ์ด้เคยปรารภไวอ้ย่างชัดเจนวา่
“เจตนาสวนโมกข์.....      ไมเ่คยเปล่ียน มันมีเรื่องอะไรก็เอาเป็นเร่ือง ๆ ไป ตอน

  หลงัมานี่มีการเพ่ิมปณิธาน ๓ ข้อเข้าไปว่าใหท้กุคนเข้าถึงหัวใจของศาสนาของตน 
  ๆ ให้เกดิความเข้าใจกันระหว่างศาสนา และช่วยกันเข็นโลกใหอ้อกจากวัตถุนิยม 

   มนัแปลกออกไป เป็นการทำให้ก้าวหนา้หรอืมนี้ำหนักมากข้ึน แต่มนักเ็ครอื ๆ 
   เดียวกันน่ันแหละ สง่เสริมปริยัติ สง่เสริมปฏิบัติได้สำเรจ็ คนก็เข้าถึงหัวใจของพทุธ
   ศาสนามากยิง่ข้ึน ความเข้าใจศาสนาของเพื่อนก็จะดีขึ้น ถ้าศาสนามีอทิธิพลใน

 หมู่คนมากข้ึน เขากจ็ะพากันออกจากวัตถุนิยมของเขาเอง
     แตเ่จตนารมณ์ที่ต้ังไวเ้ดิม ๓ ข้อน้ัน มันกค็อ่ย ๆ หนกัไปทางการเผยแผ่ 

   มากกว่าทางอ่ืน เพราะมนัทำงา่ย หาคนท่ีสนใจร่วมกันได้งา่ยกวา่ เรือ่งปริยัติกท็ำ
   ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงอะไรข้ึนพอสมควรเหมือนกัน การใช้วิธพีูดเสียใหม่ คำ

    แปลใหม่ หรือเร่ืองที่เขาไม่ค่อยอยากให้เอามาสอน เช่นเร่ือง กาลามสตูร มนัเปน็
  เรื่องจำเปน็แกส่ังคม เรากอ็ยากใหเ้ร่ืองอย่างน้ีออกมาตีแผ่ เพราะมันเป็นเรื่องชำระ 
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    ขูดเกลาให้ถูกต้อง เรือ่งอนตัตา สญุญตา โดยเฉพาะอิทปัปจัจยตานี่ แต่ก่อนไมม่ี
   ใครเคยพูดถึงเลย แมสุ้ญญตาก็ฟงักันเปน็ของนอกศาสนาไป เราเข็นออกมาสู่

  ความสนใจของประชาชน ในฐานะเป็นหัวใจของพุทธศาสนา มันก็เปน็ปริยตัิออก
    ไปก่อนโดยผา่นการเผยแผ่ ยังไม่เปน็การปฏิบตัิ จนกว่ามันจะค่อย ๆ เลื่อนข้ึนไป

 ”เปน็การปฏิบตัิ หรอืเป็นผลอันแท้จริง
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บทที่ ๗

เพื่อความเขาใจอันดีระหวางศาสนา

ทานพทุธทาสภิกขดุำรงชีวิตและทำงานมากมาย ในฐานะพระภิกษุในพระพุทธศาสนาสายเถรวาทแหงคณะสงฆ

ไทย ทั้งยังปฏิบัติตนเย่ียงทาสของพระพุทธเจาอยางภาคภูมิมุงมั่น แตกระนัน้ก็ตาม อาจกลาวตามปณิธานและวิถี

ปฏบิตัิของทานไดวา ฐานะดังกลาวอาจเปรียบไดวาเปนเสมือน “สมมติภาวะ” ใหแกอัตภาพของทาน ตาม

กาลเทศะในปจจบุนัสมยั สวนฐานะอันเปรยีบเสมอืน “ปรมัตถภาวะ” นั้น ยอมไดแก การเปนผูสืบทอดและเผยแผ 

“ธรรมะ” อันเปนสากล เปนไปเพื่อประโยชนแกมนุษยทั้งโลก ไมจำกัดหมูเหลา กาลเวลา สถานที่ หรอืเสนสมมติ

ขีดแบงใดๆ

เราจะเขาใจปณธิานของทานพทุธทาสไดอยางแทจรงิ กต็อเมื่อเราตระหนกัวา สำหรบัทาน พระพุทธเจาก็คือธรรม 

ซึ่งนำไปสูการดับทุกข ดงัที่ทานกลาววา

“เราก็ไดมพีระพทุธเจาพระองคจรงิ ซึ่งมอียูตลอดกาลนรินัดร มาเปนพระศาสดาของเราในปจจบุนันี้. ไมตองมี

บุคคลเปนศาสดา ไมตองมีอัฐิธาตุ หรือรอยพระบาท หรอืแมแตพระพุทธรปูเปนพระศาสดา, แตจะเจาะทะลุสิ่ง

เหลาน้ัน เขาไปถึงพระพุทธเจาพระองคจริง. คือ มีตัวธรรมะซ่ึงดบัทกุขได เปนองคพระพทุธเจา.”

โดยนัยนี้ การเปน “ทาส” ของพระพุทธเจา ยอมหมายถึงการเปนทาสของ “พระพุทธเจาพระองคจริง” อันไดแก 

“ตัวธรรมะซึง่ดบัทกุขได” น่ันเอง  ดงันัน้ ตลอดชีวิตการทำงานของทาน จึงเปดกวางพรอมเรียนรูพระธรรมได

จากทุกแหลงแหงหน และพรอมที่จะทำความเขาใจมุมมองของศาสนาและลทัธินิกายตางๆ รวมทั้งแลกเปลีย่น

และมอบสิ่งที่ทานเหน็วา ทรงคณุคาสงูสดุในพระพทุธศาสนาใหแกผูคนทั้งหลาย

นี้คอืพื้นฐานอันสำคญัย่ิงตอปณิธานแนวแนประการหนึ่งของทาน ในอันที่จะสรางความเขาใจอนัดีระหวางศาสนา 

และประกาศย้ำเตือนอยูเสมอถึงความสำคญัของปณธิานขอนี้

แทที่จรงิ ปณธิานดังกลาวมรีากฐานมาแตแรงบนัดาลใจที่ทานไดรับจากพระพุทธเจานั่นเอง ดังทีใ่นคำบรรยายชดุ 

“พุทธจริยา” นั้น ทานพทุธทาสแสดงรายละเอียดสวนหน่ึงวาดวย “พระบรมศาสดากับศาสนาอ่ืน” เปนการเฉพาะ

เลยทีเดยีว

ในคำบรรยายเรื่องน้ี ทานไดยกเอาพระพุทธประวัติหลายวาระหลายเหตุการณมาเปนอุทธาหรณ และชี้ชัดในตอน

หน่ึงวา

“เรื่องนี้มีขอสังเกต...อยูวา พวกเราสมัยน้ีมกัจะดูหม่ินพวกอ่ืน คอืลัทธิอื่น หรอืศาสนาอืน่; อยางน้ีไมใช

พุทธจริยา....เพราะวาการทำลายผูอ่ืนไมมีประโยชนอะไร...เราอยูในโลกนี้คนเดยีวไมได เราตองอยูกับเพื่อน”

ภารกจิเปนอันมากของทานจึงเปนไปเพือ่ความเขาใจอนัดีระหวางศาสนา

แรกสุดทีเดยีว คือการสรางความเขาใจในแวดวงพทุธศาสนาดวยกนัเอง  โดยเฉพาะอยางย่ิง การเนนแกนคำสอน

หรอืธรรม ที่อยูเหนอืความเปนลัทธินกิายแยกยอยใดๆ ของพระพุทธศาสนา

ทานไดศึกษาแนวคดิแนวปฏิบัติของฝายมหายานอยางกวางขวาง จนไดแปล “สตูรของเวยหลาง” และ “คำสอน

ของฮวงโป” อันเปนคัมภรีหลกัของนกิายเซน ออกเปนภาษาไทย ย่ิงไปกวาน้ัน ความสนใจตอมหายานของทาน

ยังทำใหเกิดแวดวงกัลยาณมติร ที่มไิดจำกดัฝายหรอืนกิาย เพื่อแลกเปล่ียนความรู มมุมองและทศันะ อยางลุมลกึ

โดยสม่ำเสมอ

แมวาทานอาจารยพทุธทาสจะมไิดศึกษาดานวัชรยานเทยีบเทามหายาน แตทานกไ็ดใหศิลปนคัดลอกภาพพระ

บถแบบธเิบตซึ่งอธิบายปฏจิจสมปุบาท และจดัแสดงอยางโดดเดนในโรงหนงัของสวนโมกข จนเปนที่รับรูแพร

หลาย และที่สำคญั ทานยังไดพบปะกบัองคทะไลลามะ เม่ือป พ.ศ.๒๕๑๐ และตอมาองคทะไลลามะกไ็ดเสด็จมา
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เยือนและไดรับอาราธนาใหแสดงปาฐกถาธรรมวาดวย “ปรชัญาปรมิตาหฤทัยสตูร” ที่สวนโมกขเมื่อตนป พ.ศ. 
๒๕๑๕  ดังน้ันในครั้งหลังนี้ ทั้งสองทานจึงมีโอกาสไดแลกเปล่ียนสนทนาธรรมกันอยางจรงิจัง ทามกลาง

บรรยากาศอันใกลชดิธรรมชาติของสวนโมกข 

ในสวนความสมัพันธกบัศาสนาอ่ืน ทานพุทธทาสไดรเิริ่มแนวทางและความเช่ือมโยงใหมๆ มากมาย  เริ่มจากการ

ศกึษาคมัภรีไบเบลิของคริสตศาสนา และคัมภีรอัลกุรอานของศาสนาอิสลาม  รวมทั้งการตีความของผูรูใน

ศาสนาทั้งสอง และตอมาไดบรรยายธรรมหลายครั้ง เชื่อมโยงหลกัการของคริสตธรรมกับพุทธธรรม ทั้งยังไดรับ

นมินตไปแสดงปาฐกถาสำคัญประจำปของวิทยาลยัพระคริสตธรรมของสภาคริสตจกัรแหงประเทศไทยเชียงใหม 

นบัเปนบคุคลแรกที่มใิชชาวคริสตที่ไดแสดงปาฐกถาดงักลาว นอกจากนี้ ที่สวนโมกข กม็คีณะคริสตศาสนิกชน 

ทั้งบรรพชิตและคฤหสัถ เดนิทางไปศึกษาและสนทนาธรรมกับทานอยูเนอืงๆ สวนทางดานศาสนาอิสลามนั้น 

แมทานจะไมไดบรรยายอยางเปนกจิจะลกัษณะ แตทานก็ไดพบปะ วิสาสะ และสนทนากับเพื่อนนักศึกษาอิสลาม

ของทานอยางจรงิจัง ย่ิงไปกวาน้ัน หนังสือพิมพ “พุทธสาสนา” กเ็คยตีพิมพเรือ่งที่เขียนโดยนกัศึกษาฝายอิสลาม

นอกเหนอืไปจากนิกายและศาสนาที่กลาวมา เรายังเหน็ไดจากบทสนทนาและคำบรรยายของทานเปนอันมาก วา

ทานสนใจและใหความสำคญักับทุกศาสนา ดังทีต่ลอดเวลาที่ทานยังมีชวีิตอยู สวนโมกขกเ็ปดกวางแกชนทกุ

ศาสนา เพื่อการเรียนรูธรรมอันเปนเครือ่งดบัทุกข และยังคงเปนเชนนี้สืบเน่ืองมา

เมื่อครั้งที่ทานอายุครบ ๘๐ ป ทานอาจารยพุทธทาสยังไดดำรถิึงแนวทางในการทำความเขาใจและรวมมือกนัและ

กนัระหวางศาสนาอยางชดัเจนวา (ขอความตอไปน้ีคัดลอกและเรยีบเรียงจากตนฉบบัลายมือของทาน) 

“โลกตองมหีลายศาสนา...ในประเทศ ก็มีหลายศาสนา...แมในครอบครัวเดียว ก็อาจมหีลายศาสนา เพราะอุปนิสยั-

ใจคอ-รสนยิม-วฒันธรรม-กาล-ถิ่น-สิ่งแวดลอม-สถานการณบังคับ-ตางๆกัน ดังนั้น จงึจำเปนตองมกีารทำความ

เขาใจระหวางศาสนา เพื่อที่จะอยูกันไดโดยสะดวกและราบรืน่

ทุกศาสนาลวนควบคมุสัญชาตญาณแหงความเห็นแกตวั ซึ่งเปนปญหาทั้งปวงในสงัคม และแมที่สุดกเ็ปนปญหา

สวนบุคคลชั้นลึก ทกุศาสนาจึงควรรวมมอืกนัทำลายความเห็นแกตัว เพื่อสันติภาพของโลก  นอกจากนี้ ทุก

ศาสนายังมหีัวใจเปนสงัคมนยิม – ธรรมกิสงัคมนิยม

ทุกศาสนาจงึตองรวมมอืกันในการ :-
คุมครองสังคม

ทำลายขาศกึของสงัคม

เปนแสงสวางของสงัคม

ประสานสงัคม

สรางธรรมกิสงัคมนยิม”
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Quotations

“เดี๋ยวน้ี เราไมไดคดิวา ธรรมะนี้เปนพวงแพชั่วคราว… เราคิดยึดม่ันมาก แลวก็มากหลายเทา หลายสบิเทา แลว

ตลอดเวลาดวย, คลายๆ กบัวาเราจะอยูกับความดี ความสุข ความอะไรก็ไมรูอยูเรื่อยไปแหละ, ไมตองการจะพน

ไปจากสิ่งเหลานี้...
ขอใหนกึถงึพระพทุธจรยิา ที่ทรงแสดงธรรมะเปรยีบเหมือนกับแพสวะขามน้ำชั่วคราว และพระองคกไ็ดทรงทำ

มาอยางนั้นแลวดวย. นี่เรากำลังทำในทำนองตรงกนัขาม, คลายๆ กนักบัจะต้ังบรษิทัอุตสาหกรรม หรือวาอะไรที่

มันใหญหลวงกนัมากมายทเีดียว ในการที่จะเดินทางไปนพิพาน. แตพระพทุธเจาทานตรสัเปรยีบวา จงใชแพสวะ 

ที่ลอยมาติดเขา, ขามฟากไปฟากโนนเถดิ”

“โลกตองมศีาสนาครบทุกชนดิ ทกุระดับ เพื่อเหมาะสำหรบัคนทุกชนดิที่มอียูในโลก การที่พยายามจะทำใหมี

ศาสนาเดียว น้ันเปนเรื่องลาหลังและไมอาจจะเปนไปได มีแตจะสรางความยุงยาก โดยมมีนุษยที่ไมเหมาะสม ที่จะ

อยูในโลก มากขึ้น”

“ทุกศาสนาลวนแตสอนความไมเห็นแกตัว จะตางกันบางก็แตวธิกีารเทาน้ัน”

“การทำความเขาใจระหวางศาสนา ไมอาจตกเปนหนาที่ของประเทศใดประเทศหน่ึงโดยเฉพาะ แตเปนหนาที่ของ

องคการรวมประเทศ เชน สหประชาชาติ เปนตน จะพงึกระทำ เพื่อสามารถใชหัวใจของทุกศาสนารวมกนั แลว

ใชแกปญหาของโลกได ซ่ึงจะไมตองใชเงินเหมือนตำน้ำพริกละลายแมนำ้ ซ่ึงกำลังใชอยู ในการกระทำบางอยาง”

“ในแงของจรยิธรรม พระเจาก็คือหนาที่ของมนษุย ที่ชวยใหมนุษยรอด ทั้งสองความหมาย (คอืรอดชวีิตและรอด

จากความทุกข) ซึ่งที่แทกค็ือ ธรรมะที่ตองประพฤต ิใหถูกตอง แกความเปนมนษุยของมนษุย น่ันเอง. เราจงบูชา

พระเจากนัดวยการทำหนาที่ของตนๆ อยาใหบกพรองแมแตประการใด. ทกุคนกจ็ะมีพระเจา ที่อาจจะชวย หรือ

อาจจะคุมครองตนไดอยางแนนอน.”  

“การเขาไปแผศาสนาในประเทศอ่ืน, โดยเฉพาะอยางย่ิง ในประเทศที่ถอืศาสนาอืน่, นั้น ควรกระทำในลักษณะที่ 

ทำใหสายน้ำหลายๆ แคว รวมผสมกันเขาเปนแมน้ำสายเดียวกัน, (เหมือนแมน้ำคงคา + ยมนุา เปนตน)
การแสดงใหเห็นความแตกตาง หรือแตกแยก แลวทำการขมขู หรือลอหลอกนั้น เปนของนาขัน”

“เดี๋ยวน้ีเราไมตองการเถรวาท ไมตองการมหายาน ตองการคำพูดอะไรก็ได ที่มันพสิูจนไดวา ดับทุกขได กพ็อแลว”

“ความเขาใจระหวางศาสนา

ศาสนายังย้ิมกันไมได : คนเราจะย้ิมกนัได ?
การรวมมอืกันชวยโลกยังไมมีหวัง

โลกสันติไมไดจนกวาคนจะย้ิมกนัได

ศตัรูของเรา : มิใชศาสนาที่ตางกนั
หากแตเปนมารรายคือ ห ก ต
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เรามีศัตรูรวมกันทุกศาสนา ดูใหดีๆ

แมจะถือศาสนาตาง : เรากย็งัเปนคนไทย ; 
หรอือยางนอยก็เปนมนุษยอยูน่ัน

การขัดแยงระหวางศาสนา 

มิใชความประสงคของพระศาสดา

ศาสนาเปนที่พึ่งของสากลโลก

เราตองมศีาสนาในลกัษณะเชนนั้น

โลกจำเปนตองมีหลายศาสนา”
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 บทที่ ๘
การนำโลกออกจากวตัถุนยิม

 “ ”   เรื่อง วัตถุนิยม ปรากฏในแทบทกุธรรมบรรยายของพุทธทาสภิกขุ ย่ิงไป
  กวา่นั้น ท่านอาจารยพ์ทุธทาสยังได้เลอืกแสดงเป็นชุดธรรมเทศนาสำคัญตอ้นรับ ๒๕ 

   พุทธศตวรรษ เม่ือต้นปี ๒๕๐๐ ว่าดว้ย วัตถุนิยม, ภาวะปัจจบุันน้ีของโลกวตัถุนยิม 
และพุทธบริษทักับลทัธิวตัถุนยิม  อยา่งละเอียดถ่ีถ้วนและแยบคายยิง่ ความสำคัญของ

 “ ” เรื่องน้ีจะเหน็ได้จากการทีท่่านกำหนดให้ การนำโลกออกจากวตัถุนยิม เป็นหน่ึง
    ในปณธิาน ๓ ประการของท่าน

 ในที่น้ี ขอยกคำบรรยายและลิขิตลายมือของท่านอาจารย์มาเพื่อการเข้าถึง
  ความคิดและวถิีปฏิบัตขิองทา่น ตามลำดับ ดังน้ี

   ลายมือ ๑ หนา้ บนกระดาษสมดุ
โลกมปีรากฏการณ์ที่กำลังแสดงอยู่

    ทางวัตถุ ทางจติ ทางวิญญาณ ทางสังคม ทาง
ธรรมชาติ

 “...   เร่ืองที่จะตอ้งสนใจที่สุด คือสิ่งที่เรยีกวา่วตัถุนยิมน่ันแหละคือตัวศัตรูอนั
รา้ยกาจของมนษุย์ยิ่งกว่าสิ่งใดโดยเฉพาะในโลกยุคปัจจบุัน  วตัถุนยิมกำลงัครอง

 โลก กำลงัจบัจิตจับใจของมนษุยท์ุกคนในโลก,  บบีบังคับให้ด้ินรนไปในทางของ
 ความลุ่มหลงต่อวตัถุ ซึง่เป็นเหตุใหเ้กิดความเห็นแก่ตัวและส่งเสรมิความเห็นแก่ตวั

ใหย้ิ่งข้ึนไป,   โลกจึงเตม็ไปด้วยความเห็นแก่ตัวเพราะพอใจในรสของวตัถุ ลุม่หลงยิง่
  ”กวา่ส่ิงใด จึงมีความเห็นแก่ตัวเกดิข้ึนเทา่กับความลุ่มหลงในวัตถุ

“วัตถุนิยมมนัมคีวามย่ัวยวน...มรีสอรอ่ยสะดวกสบายบำเรอ...ปรับปรุงกนัทกุ
อย่างทกุประการให้มันมีความดึงดูดมากข้ึน...ใหย้ิ่งข้ึนไป  ผู้ปรับปรุงนั้นเปน็ผู้ฉลาด
หารายได้ดี...ดจูะไมม่ีจดุจบ...  คนก็หลงวัตถุ ก็ซ้ือหาวัตถุชนดิที่ไม่จำเป็นเอามาไว้
เต็มบ้านเต็มเรือนที่เกนิความต้องการ, อตุส่าห์กู้หนี้ยืมสินไปซ้ือหาอุปกรณ์แห่งวตัถุ

    นยิมน้ีมาให้มีความเอรด็อร่อยทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางผิวกาย; เปน็สิง่ที่
   ถ้าไม่มองก็ดจูะไม่มคีวามหมายอะไร ถ้าไปมองเข้าแล้วมนัมีความหมายมาก คอื

มนัจะกัดกนิมนุษย์ใหสู้ญส้ินความเปน็มนุษย์,   มันจะไม่มีจิตใจอยา่งมนษุย์ คือไมม่ี
   ความสะอาด สวา่ง สงบ เสียเลย;  บูชาความเอรด็อร่อยทางวัตถุ คือทางเนื้อทางหนัง

 อย่างย่ิง อยา่งสูงสุดเหมอืนกับวา่เป็นพระเจ้า....เม่ือหลงใหลทางวตัถุแลว้ก็เห็นแก่ตน
ซ่ึงหมายถึงการเห็นแก่กิเลสของตน, มนัเปน็การใหเ้หย่ือแก่กเิลส...ความเอรด็อรอ่ย

 ทางวตัถุนั้นมันไปหล่อเล้ียงกเิลส ไมใ่ชไ่ปหล่อเล้ียงจิตใจ...   ลุ่มหลงพร้อม ๆ กันท้ัง
โลก; ไม่มใีครตักเตือน, ไม่มใีครชักชวนว่าหยดุกนัเสียบ้างเถิด, ประหยัดลดหยอ่นกัน
เสยีบ้างเถิด....   ความเจรญิก้าวหนา้ของโลกในทางวชิาการก็ค้นควา้แต่เรื่องวตัถุ ใน
การประดิษฐ์คิดค้นหรอืผลติข้ึนมา, กเ็ปน็แต่เรื่องของวัตถุ, ”วตัถุจึงครองโลก

1

www.buddhadasa.in.th

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



   ลายมือ ๑ หนา้ บนกระดาษขาว
การออกมาเสียจากวตัถุนยิม.

[โดยหลักพื้นฐาน]
การจม

“การเจริญด้วยวัตถุนี้มันไดอ้ะไร, และมันเสยีอะไร? มนัไดค้วามเพลิดเพลนิ
   อนัหลอกลวงแสนจะหลอกลวง หลอกลวงถึงกับเปน็บา้เป็นหลังไป นี้ได้มา,  แตค่วาม

สงบเยน็แห่งจิตใจนั้นสญูเสียไปหมด.    โลกน้ีมนักต็้องรอ้น ต้องระอุ ต้องรอ้นและก็
   ตอ้งลุกเปน็ไฟ ไม่เปน็ไฟอยา่งไฟไหมก้ระดาษอย่างนี้ แต่เป็นไฟท่ีไหม้จิตใจลึกซ้ึง

 อยู่ภายใน เป็นไฟทางจิตวิญญาณ...แล้วกร็้อนระอุ....    เราเคยสมมตคิำ ๓ คำว่า กนิ 
 กาม เกียรติ...มนัเป็นสุขหลอกลวงที่ทำใหเ้ผาไหม้,...  เปน็สุก ก.สะกด, สกุอนัเกดิมา

จากวัตถุนิยม...เป็นสุกไหม้...    ส่วนอีกสามอย่าง คอื ๓ ส.     ได้แก่ สะอาด สว่าง สงบ นั้น
  มนัตรงข้าม ไม่มใีครจะสนใจกันสักกีค่น เห็นเป็นความจืดชืดแห้งแล้งไม่มีรสชาติ;  

 แตโ่ดยเน้ือแท้แล้ว มันเป็นความสงบสุขอนัแท้จริง...สงบเยน็...เป็นสุขเย็น”

“ขอให้ดใูหด้ีเถิด...ถ้ามองลกึซ้ึงแล้วกจ็ะเห็นว่าลทัธิวัตถุนิยมในโลกนี่แหละมนั
เปน็ข้าศึก เพราะตวัเองมันก็เปน็ข้าศึกตอ่ธรรมะอยู่แล้ว, มนัยดึจิตใจของคนส่วน

 ใหญ่ในโลกไว้ มนัไมส่นใจในเรื่องของธรรมะ.  ฉะนั้นถ้าวา่ฆ่ายักษ์ตัวนี้ไมไ่ด้ โลกนี้
  กจ็ะต้องทนอยู่ในความทกุข์ทรมานย่ิง ๆ ข้ึนไปหรือไม่มทีี่ส้ินสุด; ถ้าวา่นำโลกออก

มาเสียได้จากอำนาจของวตัถุนยิมน่ันแหละมันจึงจะมคีวามสงบสุข.  แต่เด๋ียวน้ีมนั
 เปน็ไปไมไ่ด้ในข้อที่ว่า   วตัถุนยิมมันมีเสน่ห์มากกว่า มนัจบัใจคนมากกวา่ มนัยดึจิต

ใจของคนไว้หมด, ทำใหโ้ลกนีห้ลงติดอยู่ในความเอรด็อรอ่ยของวตัถุ.....หลงอยู่ใน
เสน่ห์อนัใหญ่หลวงของวัตถุนิยม”

“    จติน้ีถ้าจะเทยีบเปรียบแล้วมนักเ็ป็นส่ิงที่น่าสงสาร มันติดมาในชีวิต คลอด
 จากท้องมารดาไม่รู้อิโหนอ่ิเหนอ่ะไร ไมรู่จ้ะไปทางไหน...  อะไรมาถึงเข้า มาเกีย่ว

 ข้องดว้ยการสมัผสัมนักต็ะครบุเอาด้วยความหมายนั้น ๆ, แล้วสิง่แรกที่มนัตะครุบ
เอาก็คอืรสอร่อยของวตัถุ;    จิตกเ็ลยเริ่มผิด เริ่มโง่ เร่ิมหลง ก็ตอ้งรับโทษสมกบัความ

   โง่ ความหลง คอืเป็นทกุข์ทรมานเร่ือยไป ๆ, จนกระทั่งเออืมระอาจนเห็นความจรงิ
  ว่าไม่ไหวแล้ว ทนไม่ไหวแล้ว ตอ้งเปล่ียนแลว้.  นี่มันจึงหันมาศกึษาความจรงิของ

 เรื่องธรรมะ ปฏิบตัิตามหลกัของธรรมะ...  เรยีกวา่ออกมาเสียได้จากวตัถุนยิม ทาง
วัตถุหรือทางกาย,    แล้วกอ็อกมาเสียไดจ้ากเร่ืองของจติ ก็มาสู่ที่วา่งข้างนอก คือ
พระนพิพาน,  มคีวามถูกตอ้งทั้งทางวตัถุและทางจิต.  นั่นแหละคือมนุษย์ที่ถูกต้อง 
มนุษย์ที่เต็มเป่ียมถึงยอดสุขของการเป็นมนษุย์แลว้,   ไม่หลง ไมจ่ม ไม่ติดอยู่ในเรื่อง
ของวัตถุ.”

“เรื่องวตัถุนยิมน้ันเป็นคู่กนักบัจิตนิยม, มนัตรงข้ามกันอยู่.  แตว่า่ถ้าจะหลง
    ใหลในเรื่องจิตนิยม มนักจ็ะไปติดรสอะไรบางอย่างคลา้ย ๆ กันอีก เป็นสุดโต่งฝ่ายจิต 
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  มนักร็้ายพอ ๆ กับสุดโต่งฝ่ายวตัถุ; ตอ้งอยู่ตรงกลางระหว่างจติกับวตัถุ, ควบคุมได้ทั้ง
   ทางวตัถุและทั้งทางจิต เป็นความถูกต้องทั้งสองทาง คอืพอดีทั้งสองทาง คือท้ังทาง

  วัตถุและทางจติ ความถูกต้องอยา่งน้ีเราเรียกว่าธรรมะ หรอืธรรมนยิม....ชีวิตนี้
  ประกอบอยู่ด้วยส่ิงทั้งสอง คือ ประกอบอยู่ด้วยวตัถุคือร่างกาย, แลว้ก็ประกอบอยู่ด้วย

 จติ คือจิตใจ, มนัมีทั้งทางวัตถุและทางจิตประกอบกนัอยู่เป็นชวีติ.....มนัจะตอ้งมีความ
 ถูกต้องทั้งสองทาง คือทั้งทางวัตถุและทางจิต, ”เปน็ธรรมนิยมขึน้มา

   ลายมือ ๑ หนา้ บนกระดาษขาว
การออกมาเสียจากวตัถุนยิม.

[โดยหลักพื้นฐาน]
การออก

“   รวมความว่ารู้เรือ่งวตัถุดี รู้เรือ่งทางจิตดี แล้วก็รู้เร่ืองที่เหนอืไปกวา่วัตถแุละ
 จติ เป็นระบบธรรมะที่จะใช้เปน็หลกัวิชาอันสมบูรณ์ในการที่จะทำจิตใหห้ายโง่, ทำ

จติให้อยู่เหนอืความหลอกลวงหรอืเสน่ห์อนัรา้ยกาจของวัตถุ....ธรรมะคือความถูก
    ตอ้งของวตัถุและจติ ซ่ึงเป็นหน้าที่โดยตรงโดยเฉพาะ ที่จะต้องปฏิบตัิให้ไดย้ิ่ง ๆ ข้ึนไป 

จนเป็นปรกติมีชวีติเป็นธรรมะ, มธีรรมะเป็นชวีติ; เพราะปฏบิัตถิกูตอ้งท้ังระบบกาย
 และระบบจติ คือถูกตอ้งทั้งฝา่ยวัตถุและทั้งฝา่ยธรรม....ตอ้งมธีรรมะคอืความถูกต้อง...

มาเป็นระบบที่ชีวิตน้ีดำเนินอยู่...ขอให้มนัมคีวามหมายวา่มธีรรมะเปน็ตัวชีวิต...

ธรรมชวีี...  เท่านี้แหละ มนัตะเพิดวัตถุหรือวตัถุนยิมกระเดน็หายไปหมด, แล้วยังจะ
ตะเพิดระบบจตินิยมบา้คลั่งใหห้ายไปหมด,  เหลอือยู่แต่ความถูกต้องคอื ธรรมนยิม”

“  เอาธรรมะมาเปน็หลกัของชวีติ หรอืถ้าดีกว่าน้ันก็เอาธรรมะเป็นตัวชวีติ; 

อย่าไปเอาตัวชีวิตที่วัตถุหรือจิตเลย, เอาตัวชวีติที่ธรรมะคือความถูกต้องของสิ่งท้ัง
สองน้ันเรียกว่าธรรมะ, แลว้ก็มกีารประพฤตปิฏบิัติที่ถูกต้องตามหลกัของธรรมะ....

 คำวา่ธรรมะน้ี มคีวามหมายที่ดีที่สดุ...., ธรรมะนีค้อืระบบการปฏิบัติที่ถูกต้องแกค่วาม
 เปน็มนุษย์ทกุขัน้ตอนแห่งวิวัฒนาการ ทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่น....ธรรมะเกดิมา

จากการท่ีรู้จักธรรมชาติ, รู้จักความจริงของธรรมชาติโดยครบถว้น..., รู้จักตัวกฎของ
ธรรมชาติ, รู้จักตัวหนา้ที่ตามกฎของธรรมชาติ, แลว้ก็รู้จักผลอนัเกดิมาจากการ
ปฏิบตัหินา้ที่.....    รู้ธรรมชาติ ก็ไมห่ลงใหลเอาธรรมชาติใดๆ มาเปน็ตวัตน ของตน 

 รู้จักกฎของธรรมชาติ ก็สามารถจะรู้วิธทีี่จะควบคุมส่ิงที่เป็นธรรมชาติในภายในนี้ 
รา่งกายจิตใจ,    ธาตขุนัธอ์ะไรตา่ง ๆ นี้ให้ถูกต้อง แล้วก็รู้หน้าท่ีตามกฎของธรรมชาติ

 ว่าจะต้องปฏบิัตหิน้าท่ีอย่างไร ธรรมชาตเิหล่านั้นจะไม่เกิดเป็นปัญหาหรือเป็นความ
”ทุกข์ขึ้นมา

“หลกัปฏิบตัทิำชวีติให้มธีรรมนิยมที่พระพทุธองค์ตรัสสอนไว้ไดแ้ก่
      เรื่องอัฏฐังคิกมรรค เร่ืองความถูกต้อง ๘ อย่าง ๘ ประการ มารวมกนัเข้าเป็นเร่ือง
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เดียวเรียกว่ามรรคมอีงค์แปด...ความคิดความเหน็ความเชื่อถูกต้อง...ความมุ่งหมาย
ถูกต้อง...   การกระทำทางวาจา การงาน การดำรงชีพถูกต้อง...  การกระทำทางจิต คือ
มคีวามพากเพยีรถูกตอ้ง...   มสีติ มีสมาธถิกูตอ้ง มคีวามถูกต้องครบหมดทั้งเร่ืองทาง

 วัตถุ เร่ืองทางจิตและเร่ืองที่มนัเหนอืออกไป...ครบถ้วนทั้งเรื่องโลกและเหนือโลก”

“   ระบอบปฏบิัติของพระพุทธเจ้า ก็คอื การควบคุมตนเองทั้งทางกายทางวาจา
และทางใจไมใ่ห้ตกเป็นบ่าวเปน็ทาสของกิเลสหรือของความสุขในทางวตัถุ....แต่เอา

  วัตถุนั่นแหละมาเป็นทาส เรามีอำนาจอยู่เหนือวตัถุ ความสขุทางวัตถุไม่ครอบงำจิต
ใจเราใหห้นัเหไปได้....ถ้าเราไมใ่ชว้ธิีการของพระพุทธเจา้เป็นเคร่ืองปรองดองก็ยิ่ง

  ไมม่ีหวัง วิธีการของพระพุทธเจ้ากค็ือการถอนตนออกมาจากความเปน็ทาสของ
วัตถุนั้นให้นอ้ยลงบา้ง...  ความขาดแคลนทางวัตถุก็จะน้อยลง จะเกิดความเพียงพอ
ข้ึนบ้างตามสว่น.    ถา้เป็นผูท้ี่แสวงหาความสุขในทางใจกันแล้ว วัตถกุ็จะเหลอืเฟอื ไม่
มกีารแย่งชงิทางวัตถุ.  ปญัหาอยา่งทีเ่กิดๆอยู่น้ีก็จะหมดไปในตัว....สิ่งที่มนษุยเ์ราตอ้ง

   การกันอย่างจำเป็นน้ันไม่มากถึงเท่านั้น ไมถ่ึง ๑๐ เปอรเ์ซ็นต์ของความต้องการ
เท่าที่เรากำลังมีกนัอยู่ในบัดน้ี.  ถ้าเราต้องการกันเพียงแต่เท่าที่มคีวามจำเปน็แลว้ 
ธรรมชาติมใีห้อย่างเพยีงพอแทบวา่ไม่ตอ้งขวนขวายอะไร.  แตน่ี้เราต้องการตาม

   อำนาจของกเิลสตัณหา ไมใ่ช่ต้องการตามความจำเปน็ของธรรมชาติ กเิลสตัณหา
   เปน็สิง่ที่ไหลเชี่ยวไปไม่มทีี่ส้ินสุด ขยายตวัออกไปไมม่ีที่สิ้นสดุ เพราะฉะนั้นจึงเกนิ

ยิ่งกวา่ความต้องการอันจำเป็น.  และเรากล็ุ่มหลงในความตอ้งการอันเกินกว่าความ
จำเป็นน้ันอยา่งหลับหูหลับตา.....     พิจารณาดูง่าย ๆ สิง่ต่าง ๆ ที่เป็นเคร่ืองมือโฆษณา 

  เชน่ว่าหนังสือพิมพ์ ทกุหนา้เอามาพลิกดู จะไมพ่บบทความหรือข้อความที่กล่าวถงึ
  ความสงบเยน็ทางจิตใจหรือวธิีปฏิบตัิเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสิ่งนั้น จะพบล้วนแต่สิ่งหรอืวิธี

ที่จะทำใหเ้กิดความสกุไหมห้รือความเร่าร้อน...ตกอยู่ในอำนาจกิเลส...ลว้นแต่มีถ้อย
คำที่จะจูงคนใหต้กเปน็บา่วเป็นทาสของความสุขทางเนื้อหนงั.  สนิค้าเหลา่นัน้ล้วนแต่
เกนิจำเป็น...เพื่อมอมให้เกดิความมึนเมาในความสขุทางเนื้อหนงั...สถานีวิทยทุัง้ของ
รฐัและเอกชนท้ังโลกเตม็ไปดว้ยส่ิงที่ล่อให้ตกเป็นบ่าวเปน็ทางของความสุขทาง
เนื้อหนงั...สว่นที่จะทำให้เปน็อสิระจากกิเลสน้ันมีนอ้ยจนกล่าวไดว้า่เทา่กบัไม่มี.....

 เรานัง่ไปทางไหนก็ล้วนแต่จะไดย้ินเสยีงเพลง แตล่ะเพลงสง่เสริมความเร่ารอ้นใน
     ทางกามารมณเ์ป็นอย่างนอ้ย ทุกหนทุกแหง่ทุกเวลา บางเพลงส่งซ้ำ ๆ กันอยู่ได้ต้ัง

     พัน ๆ ครั้ง ส่วนถ้อยคำที่ชักจูงไปเพื่อความสงบเยน็ ถอนตวัใหอ้อกมาจากอำนาจ
 ”ของภตูผปีีศาจแห่งกิเลสตัณหาน้ันแทบจะหาไมไ่ด้ และสง่กนัเพียงครั้งเดยีว

 ลายมือ บนหลังซองจดหมาย
ทางรอดของเรา

“  เรามุง่แต่พัฒนาวตัถุกนัทั้งโลก จติใจกต็ามไม่ทัน; ศาสนากำลังจะเป็นหมนั 
   ทุกศาสนากำลังจะเป็นหมัน มนุษย์ก็ร้อนเป็นไฟ เรยีกวา่ตกนรกเสยีแล้ว เพราะ

มนัรอ้น.    เราจะต้องพัฒนาจิตใจให้ทนักับพัฒนาวตัถุ ความสูงทางใจชว่ยควบคุม
วัตถุไม่ให้เปน็ของร้อน.  พวกฝรั่งพัฒนาแต่วัตถุ จึงร้อน:  รอ้นด้วยความโลภ ร้อน
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 ดว้ยความโกรธ ร้อนด้วยความหลง; เพราะหลงใหลในเรื่องความเจริญของวัตถุจนไม่
รู้อะไรเป็นอะไรไปหมด...นี่เรยีกวา่หมดไปในทางจติใจ.....ตอ้งระวงัใหด้ี; อย่าพฒันา
วัตถุขึ้นมาให้เปน็พิษใหเ้ชือดคอตัวเอง.    พัฒนาให้มากเท่าไรกไ็ด้ไม่หา้ม พระพุทธ

 เจ้าก็ไมห่้าม ศาสนาไหนก็ไมห่้ามเร่ืองทำความเจริญ; แตอ่ย่าให้มนักลายเปน็พิษ
ข้ึนมา.  ที่นี่เราจึงคดิกนัว่า...ตอ้งพฒันาทางจิตใจแขนงหนึ่งเท่าน้ัน;  ที่น่ีกเ็ลยปรับทกุ ๆ 
อย่างให้มนัไดค้วามรู้ทางจิตใจ. ข้ันสำคัญที่สุดคือ:พอเข้ามาถึงก็ใหม้ันหยุด.  หยดุ เย็น 

 สงบ ว่าง; แลว้ใหศ้ึกษาจากความรู้สึกที่วา่งน้ัน.    ถ้าอยูบ่้านมันไม่ว่าง ไมห่ยุด มานี่
แลว้จึงจะเย็น.   ศึกษาอย่างนี้ เด๋ียวมนักพ็บธรรมะคือความไมเ่หน็แกต่ัว; พอไมเ่หน็
แกต่ัวธรรมะก็มแีล้ว, พอเห็นแก่ตัวธรรมะก็กระเด็นไป.”

“พวกเราฝ่ายตะวันออกนี่,  เราถอืว่าพวกเราอยู่ซีกโลกตะวันออก คือเอเชยี 
ฝา่ยเอเชียตะวนัออกทั้งหมดมนัรอดตวัมาไดเ้พราะความเจริญทางจิตใจ  ต้ัง ๓,  ๐๐๐ ปี 

 พูดว่า ๓,     ๐๐๐ ปนีี่ไมเ่กินความจรงิ คนฝ่ายนี้มีความเจรญิทางจิตใจมาราว ๓,  ๐๐๐ ปี 
 พระพุทธเจ้าก็ ๒,   ๕๐๐ ปี กอ่นพระพุทธเจา้กด็เูร่ิมเจรญิกนับา้งแล้ว. ความเจริญของ

พวกทางตะวันออกน่ีคือความเจรญิทางจิตใจ, ความสว่างไสวทางวิญญาณ; ไมใ่ช่
ทางวตัถุ,       และก็ไม่ใช่ทางจิตง่าย ๆ ลว้น ๆ แต่เป็นวญิญาณทางส่วนลึก ๆ.  มจีติสว่าง
ไสวแจม่แจง้ว่าเกดิมาทำอะไร, และต้องทำอย่างไร.  เวลานี้พวกฝรั่งเรียนกันจะตาย

 อยู่แลว้ เขายังไม่รู้วา่เพื่อทำอะไร?   นา่หวัว เรยีนจบแล้วเขาทำอะไรกนับา้ง?  กท็ำได้
   แตส่ิ่งบ้าๆ บอๆ เสียมากกว่าจะทำส่ิงที่เป็นประโยชน์ เพราะไม่รู้วา่เกิดมาทำอะไร

นี่แหละ......  ฝ่ายบ้านเราน้ีมคีวามเจรญิสูง รู้วา่เกิดมาทำไม,  จะตอ้งทำอะไร, ตั้งไว้
  เปน็ธรรมเนียมประเพณีดี ไมค่่อยจะมีความเดอืดรอ้น.   นี่เอาแต่พอดี การพอดีนัน่

   แหละดี ถ้าวัตถุมันเกินแล้ว คนเหน็แก่ตัว,  คนเห็นแก่ตัวแลว้ต้องลักต้องขโมย ต้องจ้ี
 ตอ้งปล้น ต้องเบียดเบียนผู้อ่ืนเพราะจิตใจไมสู่งพอ;  แม้เปน็คนรวย ย่ิงรวยก็ยิง่หยาบ

 แกผู่้อื่นเพราะจิตใจไม่สงูพอ ยิ่งรวยจะยิ่งยากแกค่นอ่ืน.”

“  พวกฝรัง่เจรญิทางวัตถุลว้น แตท่างจิตใจเสือ่มหมด,  พวกฝรั่งลืมตวัทำให้โลก
  เดือดรอ้น คอยดูเถอะ, เจริญทางวัตถุโดยไม่มคีวามเจริญทางจติใจจะทำใหโ้ลก

เดือดรอ้น.     พออยู่ดกีินดีกเ็หน็แกต่ัว แกส่่วนตวัมากข้ึน ๆ ความเอือ้เฟื้อเผื่อแผม่ีไม่
พอ;   หาเงินไวใ้หม้ากไว้เพื่อความสบายสว่นตวั มันไม่ได้คดิถึงการชว่ยเหลือ
เพื่อมนุษย์.”

“การพัฒนาด้วยเจตนาไม่บริสุทธิ์ย่อมไมป่ระเสริฐเป็นภัยแกโ่ลกอย่างย่ิง. 
    ความเจรญิทางเครื่องจักร ทางเทคโนโลยี ทางวัตถุนัน่แหละ ถ้าเป็นมากเข้าๆ ละก็

คนเดือดร้อน.   ไปรวยอยู่ ๒-      ๓ คน ไม่กี่คน แลว้ก็คนนั้นไมเ่หน็แกผู่้อ่ืน โลกจะไม่
เดือดรอ้นทนไหวหรือ?  ประโยชน์ในโลกน้ียอ่มมีจำกัด; ถ้าคนสว่นนอ้ยเอาไปไว้

  เสยีหมด แล้วคนที่เหลือเหล่านั้นจะต้องเดือดร้อน กเ็ลยเปน็การจำเป็นที่ทำให้เกดิ
ลทัธแิย่งชงิกนั....ความเจริญทำให้คนส่วนน้อยมนักอบโกยไวม้าก; คนส่วนใหญก่็

 ตอ้งต่อสู้ ธรรมชาติมันบังคับเอง.  เมื่อกอ่นเราไมม่ัง่มี-ยากจนไกลกนัลบิเหมอืนกับ
สมัยน้ี; โดยสว่นเฉล่ียแลว้มันต่างกบัสมยันี้มาก....  พอจัดการศึกษาเจรญิดี พัฒนา

5

www.buddhadasa.in.th

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



  ศกึษาเจริญดี คนบางคนมนัเกดิเจรญิพรวดพราด บางหมู่บางพวกมนักก็อบโกย; คน
นอกน้ันจำนวนมากท่ีสดุมนักต็้องต่อสู้....ตา่งทนไมไ่หวท้ังนั้นกต็้องลกุข้ึนต่อสู้....นี่

 ผลของการพัฒนาที่ไม่สมดุลย์ พฒันาแต่ในทางวัตถุ;  แลว้ไปมุ่งให้คนไมก่ี่คน ไปมุ่ง
 ใหค้นฉลาดหรือมีอำนาจมอีะไร มนักต็้องตอ่สู้....เราจะพฒันาทางวัตถุทางใดก็ได้

 แตอ่ย่าลืมทางจิตใจ มนัจงึจะพูดกนัรู้เรือ่ง....ใหเ้หน็ว่าความเปน็คนมันอยู่กับจิตใจ 
อย่าอยู่กบัรา่งกายอย่างเดยีว,    มีจติใจเปน็สว่นใหญ่ ร่างกายเปน็สว่นตาม ถ้าพัฒนา

 จติใจของกนัและกันให้ดีแลว้ วตัถุมนักด็ีตาม.”

“    วัตถุนิยมตามความหมายทั่ว ๆ ไป กับวตัถุนยิมตามความรู้สึกของพทุธ
บริษทันั้นต่างกันมาก....  คำว่าวัตถุนิยมหรือที่เรยีกวา่ Materialism    นั้น โดยทั่ว ๆ ไปเขา

  ถือเทา่กับแต่เพยีงเร่ืองที่เกี่ยวกบัวตัถุที่เรยีกวา่สสารโดยตรง แต่ทางพุทธบริษทัเรา
 เลง็ความหมายยิ่งไปกว่านั้น คือหมายถงึความสุขหรือความพอใจที่อาจจะเกิดข้ึน

  หรอืที่เกดิข้ึนแม้เนื่องด้วยลัทธิศาสนา แต่ว่าเปน็ลัทธทิีน่ิยมความสุขเกี่ยวกบัความ
พอใจทางตาทางหทูางจมูกทางลิน้ทางกายที่เรียกว่าสวรรค์นั้นด้วย.....สำหรับคำวา่
วัตถุนิยมกแ็ปลไดห้รือหมายความตามตัวหนงัสอืนั้นว่านิยมวตัถุ...  ข้อแรกที่สดุ พวก
ที่นยิมวตัถุ  ถือวา่สิง่ที่มอียูจ่ริงนั้นคือวตัถุเท่านั้น หรือแปลว่าปฏิเสธส่ิงที่ทางพุทธ

   ศาสนาเรียกว่านามธรรมหรือจิต โดยบคุคลเหล่านั้นถือวา่ไมม่ีจติ ส่ิงทั้งปวงที่มตีัว
   จริงน้ันเป็นเพียงวัตถุ เพราะฉะนั้นพวกนี้จึงถือวา่วตัถุนั้นเองคดิได้ หรอืพูดได้ ดังน้ี 

เปน็ต้น....ในครั้งพุทธกาล...  ก่อนสมัยพระพุทธเจา้เล็กน้อย ความป่ันป่วนในทาง
 ศาสนาหรือทางลัทธิปรัชญากำลงัเป็นไปอย่างหนกัในประเทศอนิเดยี เพราะเหตุว่า

คำส่ังสอนที่มอียู่ก่อนคือคำสั่งสอนฝ่ายคัมภีรพ์ระเวทที่มอียู่น้ันเกิดเส่ือมความนิยม 
   เพราะไมเ่ป็นที่พอใจ ไมเ่ป็นการทนต่อการพสิูจน์ย่ิงข้ึนๆ จนประชาชนในท่ีนั้น ใน

ยคุนัน้ไมพ่อใจในลัทธิเหลา่นั้น.....ความปั่นปว่นในทางปรัชญาหรือศาสนาในยุคน้ัน
  เองทำให้เกิดปฏิกริิยาต่าง ๆ ข้ึนในประเทศอินเดียในส่วนทีเ่ก่ียวกับศาสนาหรอื

  ปรัชญา  ปฏกิิรยิาที่รนุแรงท่ีสดุที่เกิดข้ึนก็คือลัทธิวัตถุนิยมนี้อยา่งหน่ึง และที่ตรงกนั
 ข้ามคือนิยมการแสวงหาความสุขในทางจติ โดยถือวา่วตัถุหรือร่างกายนีเ้ป็นขา้ศึก

 ศตัรู นี้อย่างหน่ึง.....   และอกีอย่างหนึ่งเปน็อย่างที่ ๓ คอืพทุธศาสนาเราหรอืของพระ
 พุทธเจ้าซ่ึงเกดิข้ึนอยู่ตรงกลาง ไม่หนักไปในทางหนึ่งทางใด”

“  พวกนยิมวตัถุว่าเปน็สิ่งที่สำคัญแต่ส่ิงเดียวในบรรดาสิง่ที่มอียูจ่ริง เป็นอยู่จรงิ 
เพราะฉะน้ันจึง   บูชาวัตถุ หวงัผลแต่ในทางวัตถุและมหีลักเกณฑ์ว่าวตัถุคือ Matter 

  หรอืสสารเท่าน้ันที่มีอยู่จริง จนถึงกบับญัญตัิลัทธนิี้ข้ึนมาวา่ส่ิงที่คิดได้ก็คอืวัตถนุั่น
    เอง สิ่งที่พดูได้ก็คือวตัถุนั่นเอง ไมย่อมให้มสีิ่งที่เรียกว่าจิต ไมเ่ช่ือวา่มสีิ่งทีเ่รียกวา่

จติ   จึงเรียกว่าเปน็ลัทธทิีน่ิยมวัตถุโดยตรง มุ่งผลเป็นความสนุกสนานเพลดิเพลนิ
  ทางตาทางหูทางจมูกทางล้ินทางกาย โดยสรุปก็คือที่เรียกกนัว่ากามารมณ์ บาลีทาง

ฝา่ยพุทธเราเรียกชื่อพวกน้ีว่าพวกท่ีประกอบกามสุขัลลกิานุโยค คำน้ีก็ปรากฏอยู่ใน
  สตูร เช่น ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร   เปน็ต้น เรียกว่าพวกท่ีประกอบเปน็พัวพนัอยู่ใน
 กาม น้ีพวกหนึ่ง.  ทีนี้   อีกพวกหนึง่ที่ตรงกันข้าม กลับมีความเห็นวา่จิตมีอยู่ ความสุข

  ความทุกข์เกิดขึ้นอยู่กบัจิต จิตเป็นส่ิงที่บันดาลให้พดูให้คดิ ส่วนกายนัน้เป็นข้าศกึ 
  ในการที่จิตจะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้น จงึตอ้งบีบคั้นทรมานกาย นิยมแตค่วามสุข

     ในทางจิตล้วน ๆ หรือหวงัจะเอาตัวรอดกนัแตใ่นเรื่องทางจิตล้วน ๆ โดยการบีบค้ัน
     รา่งกาย ถ้าสามารถทำรา่งกายใหห้มดฤทธ์ิ หมดอำนาจไป ความรู้สกึที่จะตกไป
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  ในทางกาม คือทางตาทางหูทางจมกูทางล้ินทางกายน้ันก็มไีม่ได้ จิตกบ็รสิุทธ์ิและ
   หลดุพน้ นี้พวกหนึ่ง ซึง่ในบาลฝี่ายพทุธเราเรยีกวา่พวกอตัถกลิมถานุโยค ประกอบ

  การทรมานตน ในสองพวกน้ีคือพวกที่นยิมกายกับนิยมจิตโดยตรง....พระพุทธเจ้า
 เมื่อออกบวชก็มาจากฆราวาส ในคร้ังแรกที่สุดกไ็ด้เข้าไปสมคัรศกึษาลัทธิฝ่ายท่ี

เปน็อตัถกิลมถานุโยคอย่างเต็มที่หรืออยา่งถงึที่สุด...พระพุทธเจ้าได้ศึกษาลทัธินี้
 จากศษิย์ของศาสดา (ฝา่ยนิครนถ์ที่เรียกเด๋ียวน้ีว่าเชนหรือไชนะ)   สบืๆ มา พ้องสมยั

     กบัมหาวีระ แตเ่ม่ือได้ศึกษากันท่ัว ๆ ไป พระพทุธเจ้าท่านเปลี่ยนแนวคือไม่พอใจ
ในแนวนั้น....แยกออกไปหาความรูอ้ันใหม่ซึ่งพระองคไ์ด้ทรงพบส่ิงที่เราเรยีกกันวา่

   ”อริยมรรคมอีงค์ ๘ หรือมัชฌมิาปฏิปทา คือทางสายกลาง

“ถา้กำหนดหลักเหลา่นี้ให้ดีแลว้จะพบวา่ พุทธศาสนาน้ันไม่ใช่วัตถุนิยม คอื
 ไมไ่ด้เอียงไปฝ่ายกามสุขัลลิกานโุยค และพร้อมกนันั้นกไ็ม่ไดเ้อียงหนกัไปจน

 ถึงอัตถกิลมถานุโยค คอืทำตนเป็นศัตรอูยา่งหลับหูหลับตากับวตัถุนยิมจนเลยขอบ
  เขต จากหลักการนี้เราจะเห็นได้ว่า พุทธบริษัทเราจะต้องมีท่าทีตอ่วัตถุนิยมนัน้

    อย่างไร ลทัธิวตัถุนยิมถือว่าวตัถุนยิมเท่านั้นมีอยู่ ลทัธวิตัถุนยิมถือว่าวัตถุเทา่นัน้
 เปน็สิง่ที่ให้กำเนดิส่ิงทั้งหลายท้ังปวงในโลกน้ี และเขาถือว่าส่ิงที่จะสัมผัสได้ด้วยตาหู

  จมูกล้ินกายเท่าน้ันที่เป็นของมีอยู่จริงๆ ถ้าส่ิงใดไม่อาจจะสัมผสัได้ด้วยตาหจูมกูลิน้
  กายเหลา่นี้แล้วกอ็ย่าให้ได้ถือหรืออยา่ได้หลงไปว่ามีอยู่จริง น่ีตามลทัธิของเขา และ

ยงัได้ถือต่อไปว่าโลกน้ีเราไม่สามารถจะจัดการหรือจะควบคุมได้ด้วยสติปญัญาหรอื
     ความคิดนึกล้วน ๆ จะควบคุมได้ก็แตด่้วยการจัดการทางวัตถุ แลว้เขาถือวา่ทกุๆ ส่ิง

     ทุกๆ อย่างเกิดข้ึนจากวัตถุ มีธาตุทางวตัถุเป็นที่กำเนิด ไมเ่ก่ียวกับจิตเลย การที่จะ
ไปถือว่ามจีิตหรือมีสิ่งซ่ึงนอกไปจากวตัถุนั้นเปน็ความเข้าใจผิดและถือในที่สุดวา่ไม่มี

   อะไรย่ิงไปกวา่ธรรมชาติ ไมม่ีอะไรที่จะเป็นจิตที่นอกเหนือออกไปจากวัตถุ คือไม่
  มสีิ่งที่เราจะต้องใชส้ติปัญญา หลงขวนขวายหาต่อไปอีกแล้ว เพราะมแีต่วัตถุ

อย่างเดียว...   โดยไม่ตอ้งเอาเรื่องทางจติใจมาเกี่ยว ส่ิงที่วิทยาศาสตร์จะเข้าถงึได้ไม่
   มอีะไรนอกจากวตัถุ เมื่อวิทยาศาสตร์เข้าถึงไมไ่ด้กห็มายถึงวา่ไม่มีอยู่ ลัทธิน้ีจึง

 มากไปถึงกับว่าคุณสมบัติหรือส่ิงที่เรียกว่า Quality  นั้นไมส่ำคัญ แตป่รมิาณหรือ
 จำนวนคือ Quantity สำคัญ...  แตเ่กิดนยิมไปในทางปริมาณ นี่เป็นหลักของวตัถุนยิม 

 เมื่อพูดถึงหลักในทางใหค้ณุค่า เขาถือวา่ทรัพย์สมบัติหรือความผาสุกในทางกาย 
  ความสขุความเพลดิเพลนิทางเน้ือทางหนัง หรือส่ิงที่คล้ายกนัเหลา่น้ี คือสิ่งที่มี

 คณุสมบัติหรือคุณภาพหรือคุณวิเศษสูงสุดเท่าที่มนุษย์เราจะเข้าถึงได้ ไมม่ีอะไรสูง
ไปกว่านั้น....   ”ลัทธิวัตถุนิยมทั่ว ๆ ไปน้ีถอืเอาวตัถุเป็นสรณะ

“วัตถุนิยมย่อมตรงกันข้ามกับทีเ่ราจะเรยีกวา่มโนนิยมหรืออุดมคตนิิยม...

พวกที่ถือวตัถุนยิมจัดกต็้องเป็นอันว่าปฏิเสธความจริงที่เป็นไปตามธรรมชาติ...และ
  ปฏิเสธอุดมคตทิี่เราจะได้ค้นใหพ้บส่ิงแปลก ๆ หรือวิเศษกระจัดกระจายออกไป 

เพราะว่า  ความจริงตามธรรมชาติหรอืที่เรยีกว่า Natural Realism นั้นจะต้องถือวา่วัตถุ
 กบัจิตน้ันเป็นของที่มีคณุสมบัติเคยีงคู่กนัไป คอืคนละครึ่งในการท่ีจะบันดาลใหโ้ลก

   นี้เป็นไป แต่วัตถุนิยมปฏิเสธส่วนท่ีเปน็จติ จึงเป็นอันวา่ปฏเิสธความจริงตามธรรมชาติ 
  ฉะน้ันจึงปฏเิสธการนิยมอุดมคติ หรือ Idealism  โดยส้ินเชิง เพราะ Idealism ถือว่าจิต

  ตา่งหากควบคุมวตัถุ วัตถุอยู่ใต้อำนาจ ใต้วิสัยของจิต  นี้เราจะเหน็ได้ว่าวตัถุนยิมน้ี
 เปน็การดงึไปในทางหน่ึงซ่ึงเราสมมุติว่าซ้ายสดุกต็ามที แตว่า่ต้องดิ่งไปในทางหนึง่

    โดยปฏิเสธทางตรงกันข้ามโดยส้ินเชิง วัตถุนิยมหรอื Materialism จงึเป็นข้าศกึตอ่
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ความนยิมในทางอุดมคตหิรือแม้แตค่วามนิยมในทางความจริงท่ีเปน็ไป
ตามธรรมชาติ...ลทัธิวัตถุนิยมทำให้เกิดหลงใหลในวัตถุนิยมถึงขนาดที่เรยีกว่า Dialectic 

Materialism  เมื่อมคีวามนิยมในวตัถุอย่างซ้ายจัดเชน่นั้น ก็เหลอืวิสัยที่จะแสวงหาความ
รู้หรอืความสุขในทางจิต...แต่อาจะทำให้ศาสนาหมดได้โดยหว่านพืชวัตถนุิยมลงไว้

”ใหป้ระชาชนในโลกตกเป็นทาสของวัตถุนิยมเทา่นั้น

“   ขอให้พยายามพิจารณาในสว่นนี้ให้มาก จนกระทั่งพบความจริงวา่ ถ้ามี
   ความนยิมในสว่นจิต ในทางฝ่ายจิต แสวงหาความสุขทางฝ่ายจิตแลว้ วกิฤตกาลต่าง 

   ๆ ที่กำลงัเกดิอยู่ในโลกในปัจุบันนี้จะมไีม่ได้ เพราะเราอาจจะแสวงหาความสขุ
  ความพอใจได้โดยไม่ต้องพึ่งวัตถุ ไม่ต้องเกี่ยวกบัวัตถุ ไม่ต้องแสวงหาทางวัตถุ

   อย่างมากมาย ไมม่ีที่สดุเหมือนอย่างที่กำลังกระทำกันอยู่ เม่ือตกเปน็ทาสทางวัตถุ
  มากถึงอย่างนีก้็เกดิลัทธิใหม่ ๆ ในการที่จะลักล้วงเอาวัตถขุองผู้อื่นมาเป็นของตัว

    โดยตรงบ้าง โดยอ้อมบา้ง ถึงกับเรยีกช่ืออ่ืนเป็นการป้องกันตัว เป็นการรักษาความ
   ยตุิธรรมของโลก อะไรทำนองนั้น แต่โดยที่แทแ้ล้วเป็นเร่ืองย้ือแยง่ทางวัตถุ เพราะ

 เห็นวา่วัตถุเปน็กำลังสำคัญในการที่จะทำใหต้นมีอยู่ได้ เปน็อยู่ได้และไดร้ับความ
   พอใจ ถ้าปราศจากวัตถุเสียแล้ว ไม่มีทางใดที่จะทำความสุขกายสบายใจให้แก่ตนได้

  เลย เป็นความเข้าใจผดิอย่างน้ีซึ่งตรงกันข้ามกับหลักของพุทธศาสนา ที่กลา้กล่าวว่า 
 เราอาจจะได้รบัความสุขสูงสุดยิ่งไปกว่าที่จะได้รับจากวัตถุ และโดยไมต่อ้งอาศัย

”วัตถุ

“พระพุทธศาสนา   โดยเหตุที่มสีิ่งที่เรียกว่ามโนธาตุ วญิญาณธาตุอยู่ และ
  กล่าวยกยอ่งส่ิงน้ีเปน็ธาตุที่นำหน้าธาตอุื่น ๆ ถึงกับตรสัว่า มโนปุพพคํมาธมฺมา 

 มโนเสฏฐฺา มโนมยาธมมฺา    เป็นต้น มใีจความยนืยันชดัเจนวา่ส่ิงทั้งหลายน้ีมใีจหรอื
  มโนน้ีเปน็เครื่องนำให้เกดิ เกิดมาจากใจสำเรจ็มาจากใจ    ดงันี้ เป็นต้น คือถ้าเราจะ

   เหลอืบดถูงึคำส่ังสอนบางหมวดที่เป็นคำตอบ ว่าอะไรมาจากอะไร โดยเฉพาะก็ วา่
  ชีวิตหรอืความทุกข์นี้มาจากอะไร ซ่ึงเรียกว่าหลกัปฏิจจสมปุปบาท ก็จะพบว่าอวชิชา 

   สงัขาร วิญญาณ เป็นมูลเหตใุห้เกิดส่ิงที่เรียกว่าชีวิตหรือความทุกข์นี้ แปลว่าเมื่อเลง็
  ถึงต้นเหตุของโลก ต้นเหตขุองความทกุข์แลว้ พระพุทธศาสนาไม่ไดช้ีไ้ปที่วตัถุเลย 

     จงึไมเ่ป็นวัตถุนิยมโดยประการทั้งปวง ถ้าจะกล่าวสรุปส้ัน ๆ เราจะพบข้อความสั้น ๆ 
     ที่ยนืยันตรง ๆ ในพระบาลี พระพุทธเจา้ตรสัว่า ภกิษทุั้งหลาย นามและรูปสองอยา่งน้ี 

     เรากลา่วว่าเกดิเพราะวิญญาณ มีวิญญาณเป็นปัจจยั ถ้าวิญญาณไม่มี นามรปูก็
   ไมม่ี นี้เป็นการยืนยันวา่สิ่งที่เรยีกว่ามโนธาตุนี้เป็นทีเ่กิดของนามรูป พทุธภาษติต่อ

   ไปมียืนยันวา่ โลกน้ีอนัจิตย่อมนำไป โลกนี้อนัจิตย่อมครา่ไป สิ่งที่มชีวีติทั้งปวงตก
  อยู่ใตอ้ำนาจของสิ่ง ๆ เดียวคือจติ...เมื่อกล่าวถึงวิธีท่ีจะเอาชนะความทกุข์ก็มตีรัสไว้

  ว่า การบังคับจติที่ดีแลว้เท่าน้ันที่จะนำความสขุมาให้ ผูใ้ดสำรวมจิตหรอืบงัคับจิตได้ 
  ผู้น้ันจะพน้จากมารคือความทุกข์ จิตที่คุ้มครองดียอ่มนำสขุมาให้ จิตท่ีปกครองดี

   แลว้ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้ ไม่มสี่วนไหนที่พระองค์ได้ตรัส วา่เราจะต้องอาศัยวัตถุ
    หรอืจะตอ้งพึง่วัตถุ ในที่สดุเราจะพบส่ิงทีเ่ป็นคำสรปุสั้น ๆ และสำคญัที่สดุในพระ

 พุทธศาสนาวา่    อสสฺมิมานะ สวนิโย เอตํเม ปรมํ สุขํ  การนำความเข้าใจผิดวา่มีตัวมี
  ตนออกเสยีได้นั้นเปน็ความสขุอย่างยิ่ง คอืความสุขถึงที่สดุ การนำความเข้าใจผดิ

   ออกจากจิตเสียได้ ย่อมหมายถึงการทำจิตให้บริสทุธ์ิ คือให้สะอาดที่สดุ ให้สว่างที่สดุ 
   ใหส้งบที่สุด สิ่งท่ีทำจติให้สกปรกมืดมวัเร่าร้อนนั้นกค็ือความเขา้ใจผดิ ยึดถือว่ามี

  ตวัมีตน ซ่ึงเป็นกิเลสหรือเป็นรากเหง้าของกิเลสอันละเอยีดที่สุด มีความยดึถือว่าตน
    หรอืของตนแลว้ ก็ย่อมเกดิความรู้สึกทีเ่ราเรยีกกันวา่ ความโลภ ความโกรธ ความ

    หลง ความความโลภความโกรธความหลงนี้ไม่ได้เกิดได้เองเลน่ๆ ต้องอาศัยสื่อ
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  ภายนอก ทางตาทางหทูางจมูกทางลิน้ทางกาย ส่ือภายนอกเหลา่น้ีต้องสัมผัสกับวัตถุ
    คอืรปูเสียงกล่ินรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์อย่างที่เรารู้จักกันทั่วๆ ไปว่ากามคุณ ๕ จึง

เห็นได้ว่าสิ่งที่ทำจติให้ไมส่ะอาดไม่สวา่งไม่สงบนั้นมีตัวการอยู่ที่ความหลงใหลใน
”ทางวตัถุ

“จงึเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาซ่ึงมีหลกัสำคัญในเรื่องสุญญตาหรืออนตัตาน้ัน 
  เปน็สิง่ที่ปราศจากวี่แววของวัตถุนิยมโดยสิ้นเชิง พุทธบริษทัเราควรจะมคีวามแน่ใจ 

 มคีวามกลา้หาญเพียงพอที่จะมองเห็นชัดและมีการตกลงใจวา่ วตัถุนยิมน้ันเป็น
  ข้าศึกของอะไร เปน็ข้าศึกของทุกส่ิงทกุอย่าง จะเรียกว่าเปน็ข้าศึกของมนษุยใ์นโลก

ทั้งหมดก็ได้”

 “อาตมาเห็นเปน็ความจำเป็นท่ีว่าจะต้องยดึมนษุยไ์วใ้ห้ได้,  ไม่ใหต้กเปน็ทาส
  ของวัตถุนิยม จึงได้มุ่งม่ันบากบ่ันในการเผยแผธ่รรมนิยม”

   ลายมือ ๑ หนา้ บทสมุดบนัทึก
  ปณิธาน ๘๐ ปี

  ปณิธานท่ี ๓ การนำโลกออกจากวตัถุนยิม
(      วางซ้อนกัน ให้เห็นแผ่นท่ี ๑ และ ๒ ซ้อนใต้

 แผ่นที่ ๓)

   วิลาวลัย์ สุนนัทวดี /    ปราณี ธรรมโสภนิท์กลุ คณะธรรมทาน
   บญัชา พงษพ์านิช /     เจียงคำ พานิชดี กลุ่มศึกษาที่สวนโมกข์

 พุทธทาสพิพธิภณัฑ์และหอจดหมายเหตุ สถาบนัพุทธทาส
    สวนโมกขพลาราม ๑ เมษายน ๒๕๔๙

บรรณานกุรม   ปณิธาน ๓ ประการ    ธรรมบรรยายลอ้อายุ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม 
๒๕๒๙

 ตอ้งพัฒนาจิตใจ ให้ทันกับพัฒนาวัตถุ โอวาทปราศรัยแกค่ณะพัฒนา
กรจงัหวัดนราธิวาสซ่ึงมา
        พักแรมท่ีคา่ยธรรมบตุร บรรยายท่ีลานรับแขก สวนโมกขพลาราม 

   วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๑๔
วัตถุอาทีนวกถา:วตัถุนยิม   แสดงที่พทุธสมาคมจังหวัดสระบรุี วันที่ ๒๓ 

 มถิุนายน ๒๕๐๐
  วัตถุนิยมปมตฺตโลกกถา หรือ ภาวะปจัจุบนันี้ของโลกวัตถุนิยม ธรรม

        เทศนา ๒๕ พทุธศตวรรษ
           กณัฑ์ที่ ๑ ท่ีวัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรมหาวหิาร วนัที่ ๑๖ 

 พฤษภาคม ๒๕๐๐
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พุทธบริษัทกบัลทัธวิตัถุนยิม     ปาฐกถา ณ ศาลาอเมริกัน ถนนพัฒนพ์งศ์ สี
    ลม วันท่ี ๔ มนีาคม

      ๒๕๐๐

10

www.buddhadasa.in.th

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



บทท่ี 9 

ปจฉิมวยั

ทานอาจารยพทุธทาสปรารภวาองคทานรูสกึชราภาพทางรางกายเม่ือเขาสูวยัประมาณ 65 ป 
เน่ืองจากกายเร่ิมออนแอลง  สำหรบัคนทั่วไปแลว  การลวงเขาสูวัยชราหรือปจฉมิวยั  หมายถึงชวง
เวลาแหงการเสร็จสิ้นภาระหนาที่การงาน  ไดเวลาหยุดพักผอน แตสำหรับทานอาจารยพุทธทาสแลว 
ชีวิตในปจฉิมวัยของทาน  กลบัเปนชวงเวลาแหงการอทุิศกาย ใจ  สติปญญา รับใชพระบรมศาสดาผู
เปนนายใหมากยิ่งข้ึนไปอีก  ผูใกลชดิทานอาจารยจะกลาวตรงกนัวา  ในชวงปจฉิมวัยนี้ ทานอาจารย
ยิ่งทำงานอยางตรากตรำเหมือนแขงกบัเวลา ซ่ึงทานตระหนักวาเหลือนอยลงทกุขณะ และจะตองหมด
สิ้นลงในวันใดวนัหนึ่งตามกฎเกณฑของธรรมชาติ

ทานอาจารยมีอายคุรบ 70 ป ในพ.ศ.2519  อันเปนชวงเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชญิ
วกิฤตการณความรุนแรงจากคูปฏปิกษที่ตอสูประหตัประหารกนั ระหวางทนุนิยมกบัคอมมวินสิต ซ่ึง
เกดิขึ้นทั่วโลก   ทานอาจารยพุทธทาสทุมเทศึกษาสถานการณของสงครามแหงทฏิฐิน้ีอยางจริงจัง 
และเริม่นำเสนอแนวคิด "ธรรมิกสังคมนิยม" ( หรือ “ธัมมิกสงัคมนยิม”) เพ่ือสรางสังคมใหมที่แตกตาง
ไปจากอุดมการณทางการเมอืงทั้งสองดงักลาว  ทานวิพากษใหเห็นถึงจุดออนในแนวทางทั้งสองข้ัว  

แมในชวงเวลาดังกลาวหรือสืบเน่ืองตอมาอีกหลายป แนวคดิของทานน้ีจะไดรบัความสนใจ
อยางจำกดั  อีกทั้งในคร้ังนั้นยงัทำใหทานถูกโจมตีจากทัง้สองข้ัวลัทธ ิ  แตเมื่อกาลเวลาลวงผานมา
ยาวนานข้ึน  สถานการณหลายอยางผกผนัแปรเปลี่ยน  โลกสังคมนิยมหรอืคอมมิวนสิตลมสลายลง 
ลัทธิทุนนิยมไดโอกาสโหมกระพือแผขยาย กลายเปนวัฒนธรรมบริโภคนยิม-วตัถนุิยมครอบงำโลก ทั้ง
ยังนำไปสูวิกฤตการณมากมายท้ังในแงชีวิต สงัคม และระบบนเิวศ  แนวคดิ"ธมัมิกสังคมนิยม" จึง
เปนท่ีกลาวถึงและไดยนิกันบอยครั้งข้ึน  ในฐานะอุดมคตขิองสงัคมใหม ที่กอปรดวยธรรมและเปนทาง
รอดอันประเสริฐ  สะทอนถงึการมองโลกอยางยาวไกลโดยอาศัยหลกัอิทปัปจจยตาตามพุทธวธิีของ
ทานอาจารยพทุธทาส

งานของทานอาจารยที่โดดเดนมากอีกดานหนึ่งในชวงปจฉิมวัย   คือ การเผยแผพระพุทธ
ศาสนาไปสูชาวตางชาติ   เพ่ือสงเสริมใหผูคนอีกซีกโลกหนึ่งไดคนพบความสงบสนัติแหงจิตของตน
ดวยตนเอง  โดยทานอาจารยใหความสนับสนุนพระอธิการโพธ์ิ  จนฺทสโร (พุทธฺธมฺโม - ปจจบุันดำรง
สมณศกัด์ิท่ีพระภาวนาโพธคิณุ)  เจาอาวาสวดัธารน้ำไหลหรือสวนโมกข ในการจัดอบรมสมาธิภาวนา
แกชาวตางชาตทิี่มาทองเที่ยวที่เกาะสมยุ จ.สุราษฎรธานี  และกาวหนาสบืมาจนกระท่ังเร่ิมเกิดเปน
สวนโมกขนานาชาติ ในป  2530         พรอมกันนั้น ทานอาจารยกเ็รงถกัทอประสานความเขาใจ
ระหวางศาสนาตาง ๆ    เพ่ือใหเกิดกระแสศาสนาสากล  ที่แมจะมีความหลากหลายและแตกตางกนั 
หากแตมีความเขาใจในเปาหมายแหงการสรางสันตสิขุใหแกมวลมนษุยชาติรวมกัน  มใิชเปนเหตแุหง
การรบราฆาฟน  ดังสถานการณท่ีเกดิข้ึนท่ัวโลกทั้งในเวลาน้ันและปจจุบัน  

กลาวไดวา  งานในชวงปจฉิมวัยของทานอาจารย  คือการมุงหมายใหคุณคาของพระพุทธ
ศาสนาแผไพศาลไปสูโลกกวาง   ยังประโยชนแกพหูชนใหยิ่ง ๆ ข้ึนไป ดงัโอวาทของพระบรมศาสดา 
และกิจตามพุทธประสงคนีก้ก็าวหนาไปดวยดสีบืมา  นอกจากสวนโมกขนานาชาตแิลว  งานหนังสือ
ธรรมะของทานอาจารยมีผูนำไปแปลเผยแพรเปนภาษาตางๆ กวางขวางมากขึ้น  เปนตำราเรียนพุทธ
ศาสนาในสถาบันการศึกษาช้ันนำของโลกตะวนัตก  รวมทั้งมผีูสนใจศกึษางานของทานเขียนเปน
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วทิยานพินธระดับมหาบณัฑติและดุษฎีบัณฑติ ตลอดจนบทความและหนังสือเลม มากมายในทั่วทุก
มมุโลก 

ความมุงมั่นของทานอาจารยที่ปรารถนาจะใหพุทธศาสนาเปนที่พ่ึงของมนษุยทุกคนอยาง
ปราศจากเสนแบงใด ๆ  ปรากฏชัดยิ่งข้ึนไปอีกในชวงปจฉิมวัยนี้  ดวยการสงเสรมิใหสตรีไดเขาถึง
โอกาสของศึกษาและปฏิบัตธิรรมในระดับเขมขน ชนดิที่มุงตรงสูพระนิพพานอยางเสมอภาคกบับรุษุ 
ดวยรูปแบบที่เหมาะสมกบับรบิทของสงัคมไทยและพุทธศาสนานิกายเถรวาท  ทานอาจารยมีดำริและ
เสนอแนวคดิโครงการ"ธรรมมาตา" เพ่ือการดงักลาว   

ยิ่งไปกวานั้น ทานยังไดแรงบันดาลใจในการริเร่ิมโครงการ “ธรรมมาตา”  เพ่ือเปนการตอบ
สนองพระคุณโยมมารดาของทานใหมากยิง่ข้ึนในอีกโสตหนึ่งดวย  ทั้งนี้เพราะทานอาจารยปรารภวา 
แมทานจะเขียนเลาและสนทนาในทางธรรมกับโยมมารดาอยูไมขาดนับตั้งแตเมื่อแรกบวช   แตคร้ัน
ถึงชวงที่ทานจะไดเขาใจพระธรรมอยางชัดเจนลึกซึง้ยิ่งข้ึน  ก็ไมมโีอกาสไดแสดงใหโยมมารดาไดรูได
ปฏิบัติเสยีแลว  แรงบนัดาลใจนี้จะเห็นไดชัดจากช่ือของธรรมาศรมวา ธรรมมาตา รวมท้ังแนวคดิท่ี
ทานไดอธิบายไวนั่นเอง 

อุบาสิกาคุณรัญจวน อินทรกำแหง  อุบาสิกาทานสำคญัผูทำงานสนองคณุทานอาจารยใน
ดานเผยแผธรรมมักจะเลาวา ทานอาจารยพุทธทาสเปนผูที่ใหเกียรติ ยกยองสตรผีูปฏิบตัธิรรม และให
กำลงัใจ  อีกท้ังความเช่ือถอืเช่ือมั่น อยางไมเคยแบงแยกความสามารถของหญิงชายในการเขาถึง
ธรรมอนัสูงสุดเลย  โครงการธรรมมาตานี้   นายเมตตา  พานิช  หลานชายที่ทำงานรบัใชใกลชิดเลาวา 
เปนงานที่ทานอาจารยพูดถึงบอยทีสุ่ดในชวงสุดทายของชวีิต   

ปจจุบัน โครงการเหลานี้ไดเติบโตเปน “ธรรมาศรม” หลายแหง ในสวนท่ีเรียกกันวา “สวน
โมกขนานาชาติ”  ซึ่งเปนสถานที่อันเหมาะสมสำหรบัการปลกีวิเวก ศึกษาและปฏิบตัิธรรม รวมทั้งฝก
อบรมใหแกชนทุกชาติ ทกุเพศ ทกุวัย ดังไดกลาวมาแลวในบทกอนหนานี้

ในดานวถิีชีวติของทานอาจารยในชวงปจฉมิวยั  ทานอาจารยยังคงถือทุกอยางเปนการปฏบิัติ
ธรรม  จึงมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก  ทานยังคงเปนอยูดวยการ "กนิอยูอยางต่ำ  มุงกระทำอยางสูง" 

และยิ่งอายมุากข้ึนเทาไร  ทานอาจารยจะพยายามใชทรัพยากรใหนอยลงไปอีก รวมทั้งรบกวนผูอ่ืน
นอยมาก  พระอุปฏฐากเลาวา  เคยมีผูเขาใจผดิเกอืบนำผาสบงของทานอาจารยซึ่งเกามากแตยังไม
ขาด  ไปใชเปนผาข้ีร้ิว  ในดานกจิวัตรประจำวัน ทานจะพยายามทำเอง  เชนการซักผาเอง จนกระท่ัง
เม่ือชราภาพมากแลวจึงใหพระอุปฏฐากซักให   ในดานสุขภาพ ทานอาจารยอาพาธดวยโรคท่ัวไปของ
ผูสูงอายแุละโรคทางกรรมพันธุ  เชน  โรคเบาหวาน  โรคอวน   ฯลฯ  วิธีการรักษาของทานคือการผสม
ผสานตามความเหมาะสมระหวางการแพทยพื้นบานและสมัยใหม  โดยเบ้ืองตนทานจะรักษาตนเอง
กอนดวยการแพทยพืน้บานหรือตามแบบพุทธวิธ ี เชน  ใชผักบุงรักษาเบาหวาน  ใชสมาธิหามเลอืดให
หยุดไหล  เปนตน   

กลาวในภาพรวมแลว  ปจฉมิวยัของทานอาจารยพทุธทาส  คอืการแสดงธรรมผานวิถชีวีิตจรงิ
ของทานท่ีเสมอตนเสมอปลายไมวาในชวงใดของอายุ  และการมุงเผยแผธรรมใหกวางขวางมากยิ่งข้ึน 
เพ่ือชวยเหลอืเพ่ือนมนุษยอยางกาวพนกำแพงของสิ่งสมมุติที่สงัคมสรางข้ึนกดีขวางกนั  นับเปนแบบ
อยางตามปณิธานของทานโดยแท
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ขอความประกอบบทที่ ๑๐

แยกตีกรอบพิเศษ หนึ่งหนา ประกอบภาพอาศรมธรรมมาตา ศาลา   100   ป พุทธทาส พรอมปาย อีก  
หนาหนึ่งตรงขาม

“อาตมาขอเอาตัวเองเปนตัวอยาง ไมละอาย เพ่ือใหทานท้ังหลายรูวา อาตมานี้มีความรูมี
ความสามารถหรืออะไรเทาท่ีมอียูในเวลานี้  สิ่งเหลานี้ไดมาจากไหน  ขอบอกวาไดมาจากแมมากที่สดุ
เลย  พูดอยางนี้คลายกับวาเนรคณุครูบาอาจารยเหลาอ่ืน ไมไดเนรคุณหรอก  จากครูบาอาจารยเหลา
อ่ืนก็ม ีแตที่ไดรับมากและเปนเนื้อเปนตัว เปนชวีิต เปนดวงจิต เปนวญิญาณอยูปจจุบนันี้ ไดรับมา
จากแมยิ่งกวาพอ...เพราะวาเราอยูใกลชิดกับแมยิ่งกวาพอ....ฉะน้ันจึงไดรบัการถายทอดอะไรมามาก
เหลือเกนิจากมารดา....

เชนเร่ืองประหยัด....แมมกัจะพูดวา ถาไมรูจักใชฟนก็จะเปนทาสฟน ไมรูจักใชนำ้ก็จะเปน
ทาสน้ำ  คอืตองหามามากเกินไป รวมกระทั่งวา ถาไมรูจักใชเงนิก็ตองเปนทาสเงิน ตองหาเงินมากเกิน
จำเปน ไมรูจกัใชอะไรกจ็ะเปนทาสของสิ่งนั้น....

นิสยัรอบคอบละเอียดลออนี้ อาตมาไดมาจากแมจนเหลอืที่จะกลาว ขอยกตัวอยาง แมกำชับ
วาพานองไปโรงเรียน หรือเปนเพ่ือนนองไปโรงเรียน ใหเดินเฉยีงดานซายทางดานหลงัแหงเดียวเทา
นั้นแหละ....ถาเดินตรงดานที่แมบอก มอืขวามนัชวย(นอง)ถนัด ใหพรอมอยูเสมอทีจ่ะเห็นทนัที เห็นทั่ว
ถึงและมอืขวาชวยถนัด....

นอกจากน้ีแมก็ใหชวยตัวเอง อบรมนิสัยชวยตวัเองน่ีมากที่สุด แมไมใหอะไรงายๆ แมวา แม
ไมมหีนาท่ีจะซ้ือรถจักรยาน ตองทำเอง ตองเย็บผาดวยจักรเย็บผา แลวคดิคาแรงไวให หลายเดือนเขา
ก็พอท่ีจะซ้ือรถจักรยานได แมไมยอมใหซ้ือถาไมทำงานแบบชวยตัวเอง

สรุปความสั้นๆ กต็องพูดวา เดี๋ยวน้ีอาตมาเปนเน้ือเปนตวั ทำอะไรไดอยางน้ี ขออวดหนอยวา
เกนิกวาบางคน กเ็พราะแมทั้งนั้น เพราะแมไดสัง่สอนอบรมมาอยางนี้ ฉะนั้นใครไดประโยชนอะไรจาก
อาตมาบาง กข็อใหขอบคุณไปถงึแมดวย เพราะแมไดสรางชีวิตนี้มาในลกัษณะอยางนี้ ในบทวาปุ
พฺพาจริยา แมเปนครูคนแรกในโลก  แลวก็ปนบคุคลข้ึนมาในลกัษณะอยางนี้.....

ทีนี้พูดเร่ืองเหน็ดวยตาธรรมดากันมามากนกัแลว จะพูดถึงเร่ืองที่ตองเห็นดวยจิตใจกนับาง 
แมเปนแมของลกูโดยทางรางกายทีเ่หน็ไดดวยตา แตยงัมีแมที่ไมไดเปนทางรางกาย เปนทางจิตทาง
วญิญาณนั้นกม็ีอยูอกีแมหนึ่ง.... เคยพูดหลายคร้ังแลววา พระพุทธเจาเปนพอ พระธรรมเปนแม พระ
สงฆเปนพ่ี.... อยาลืมแมคนนี้ แมสงูสดุ พระธรรมเปนแมที่ใหเกิดสิ่งทั้งปวง แมแตพระพุทธเจา พระ
ธรรมก็ใหเกิดออกมา”
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บทที่ 10 อาพาธและมรณภาพ

ทานพุทธทาสเร่ิมอาพาธหนักเปนคร้ังแรกจนกระทั่งตองเขารับการรกัษาที่โรงพยาบาลศริิราช 
เม่ือป 2518 ขณะท่ีอายุได 69 ป  หลงัจากน้ันมาก็อาพาธหนักถึงหนกัมากตอเนื่องมาอีกหลายคร้ัง  คือ
ในป 2528 , 2534 และ 2535  โดยการอาพาธทั้งสามครั้งนี ้ ทานอาจารยตัดสนิใจขอรับการรกัษาเยยีว
ยาอยูที่สวนโมกขเปนหลัก  หากแตยนิดีไปโรงพยาบาลใกลเคยีงเพ่ือรับการตรวจวิเคราะหหาสาเหตุ
ของโรค ตามคำกราบเรียนของคณะแพทยผูถวายการรักษา  

การอาพาธในป 2534  ดวยโรคหวัใจวายและน้ำทวมปอด มีอาการรุนแรงและเสี่ยงอยางยิ่ง
ตอการมรณภาพอยางฉับพลนั แมวาจะมีศิษยานศุิษยบางสวน และบคุคลสำคัญจำนวนไมนอยได
เพียรพยายามกราบอาราธนาทานอาจารยอยางตอเน่ือง ใหทานเลือกเขารับถวายการรักษาในโรง
พยาบาลท้ังในตัวจังหวัดสุราษฎรธานีและ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรงุเทพฯ  แตทานอาจารยยังคงยืน
ยันขอรับการรักษาที่สวนโมกข   โดยใหเหตุผลวา ไมตองการ "หอบสงัขารหนีความตาย" เหมอืนการ
แพทยสมยัใหมที่มกัตออายุของผูปวยดวยเทคโนโลยกีารแพทยอยางผิดธรรมชาตจินมากเกนิความพอ
ดี   เพราะทานอาจารยเห็นวาทานเองมีอายมุากแลว  ท่ีสำคญัยิ่งกวานั้นคือ  ทานอาจารยเห็นวา ความ
เจ็บปวยและความตายเปนชวงเวลาสำคญัของการศกึษาเรียนรูและปฏิบตัธิรรมที่ดีท่ีสุดของชาวพุทธ 
เพ่ือใหเห็นความเปนธรรมดาหรือ "มนัเปนเชนน้ันเอง" ของธรรมชาติ   การปฏิเสธอยางนุมนวลหาก
แตแนวแนดวยเหตุผลในทางธรรม  ทำใหทานอาจารยสามารถแสดงธรรมจากการอาพาธในคร้ังดัง
กลาว ใหสาธุชนไดเรียนรูจากการปฏิบตัิจริงของทานโดยตรงอีกคร้ังหน่ึงท่ีสวนโมกข

หลงัจากการอาพาธคร้ังดงักลาวแลว  บุคคลผูใกลชิดทานอาจารยทั้งพระเถรานเุถระและ
คฤหสัถในสวนโมกขตางสังเกตเหน็ตรงกันวา  ทานอาจารยเร่ิมดำเนินการ "เตรียมตัวตายอยางมีสติ" 

คือเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ ทีจ่ะละสังขารไปอยางสงบตามวิถีชาวพุทธ   พระอุปฏฐากและ
พระเลขานุการเลาวากิจวตัรของทานอาจารยเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน  โดยเฉพาะในชวงปลายป 2535 

เชนทานอาจารยไดงดการตดิตามขาวสารบานเมือง ไมวาทางหนังสือพิมพหรือวทิยุซึ่งเคยทำอยูเปน
ประจำวันอยางตอเนื่องมาหลายสบิป  มาใหความสำคัญกบัการเตรียมตัวทางธรรม  ดวยการใหพระ
อุปฏฐากอานหนงัสอืธรรมะ  เชน หนังสือชดุธรรมโฆษณใหฟงแทนการอานขาวหนังสือพิมพ  และกับ
แขกผูมากราบนมสัการเยี่ยมเยอืน  ทานอาจารยจะชวนสนทนาแตเร่ืองธรรม โดยเฉพาะเร่ือง
ของ"พระนิพพาน"หรือ  จะไมสนทนาเร่ืองอ่ืนใดไปจากนี้   อยางไรกต็าม  กจิวัตรการรับอาราธนา
แสดงธรรมใหแกกลุมตาง ๆ ที่มาเยือนสวนโมกขนั้น  ทานอาจารยยงัคงทำอยูเชนเดิม  เหมอืนกับการ
ใชเวลาในการขบคิดหาวธิีการสอนธรรมและหัวขอธรรมที่ควรนำมาสอน  ยังคงเปนกจิวัตรประจำของ
ทานอาจารยแมใกลวาระสุดทายของอายุขยั  มิหนำซ้ำอาจกลาวไดดวยวา  ทานอาจารยยิ่งทุมเทเวลา
ที่เหลืออยูใหแกภารกิจเหลานีม้ากยิ่งข้ึนไปอีก  โดยทานกลาวแกผูใกลชิดวาพระพุทธเจาเองทรงทำ
งานจนวาระสดุทาย  ทานอาจารยซึ่งเปนทาสของพระพุทธเจากจ็ะตองทำหนาที่จนวาระสุดทายดวย
เชนกนั

ทานอาจารยอาพาธหนกัอีกคร้ังดวยโรคเสนเลือดเลี้ยงสมองอุดตันในเดือนกุมภาพันธ 2535 

และรับถวายการรักษาที่สวนโมกขเชนเดิม    หลงัจากการอาพาธคร้ังนี้  ทานอาจารยไดดำเนินการจดั
ทำพนิัยกรรมเพื่อสั่งการในเร่ืองของการจดัการศพ  การจัดงานศพ  และการฌาปนกิจศพ  รวมไปถงึ
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การจัดเตรียมหองเก็บศพ  หนงัสอืในงานฌาปนกิจศพ  ฯลฯ  โดยทุกอยางมุงไปท่ีความเรียบงาย  สงบ 
ไมวุนวาย และเอ้ือใหเกดิมรณานุสติแกผูมีสวนรวมทั้งหมด   

เชามดืของวันที่ 25  พฤษภาคม 2536  ทานอาจารยพทุธทาสเริม่อาการอาพาธดวยโรคเสน
เลือดในสมองแตกและถงึแกหมดสตใินชวงสาย  ทำใหทานไมสามารถตอบรับหรอืปฏิเสธการรักษาใดๆ 
ดวยตนเองเหมือนทุกครัง้ท่ีผานมา   ชวงบายแพทยผูถวายการรกัษาไดนำทานเขารับการตรวจ
วเิคราะหอาการของโรค ณ โรงพยาบาลสุราษฎรธานี  ทานอาจารยอยูที่โรงพยาบาลจนกระท่ังวันที่ 27 

พฤษภาคม 2536  คณะศิษยานุศิษยไดมีมตินำทานอาจารยกลบัสวนโมกข ตามคำสั่งซ่ึงทานไดเคยให
ไวแกพระครูปลดัศีลวฒัน (โพธ์ิ จันทสฺโร)  และบคุคลอ่ืน ๆ วา  "เม่ือทานปวยหนัก  ไมใหใชเทคโนโลยี
ที่จะชวยชวีิตทานไวอยางผดิธรรมชาติ  ทานอาจารยเปนผูเคารพธรรมชาตยิิ่งกวาเทคโนโลย ี และได
แสดงธรรมเทศนาสั่งสอนเรื่องนี้ไวเปนอันมาก  ทานตองการปฏบิัตใิหตรงกับที่ทานสอน"  (แถลงการณ 
"บนัทึกความเห็นและมตขิองการประชุมเกี่ยวกบัการอาพาธ" โดยศิษยานุศิษยของพุทธทาสมหาเถระ)  

อยางไรกต็าม  ความพยายามของแพทยที่จะถวายการรักษาทานอาจารยดวยความเช่ือวา  มี
โอกาสที่จะทำใหทานอาจารยฟนกลับมาแสดงธรรมไดอีก  แมอาจจะไมแข็งแรงเหมอืนเดมิ   ก็เปน
ผลสำเร็จ   เม่ือมแีพทยผูเชี่ยวชาญมาอธบิายและใหความหวงัทีเ่ปนไปไดสูงในการรักษาทานอาจารย
ใหดีขึน้ในการประชุมศิษยานศุิษย  จนกระทั่งมมีตใิหมใหนำสรีระของทานอาจารยเดินทางขึน้มารับ
ถวายการรักษาท่ีโรงพยาบาลศิริราชในคืนวนัที่ 28 พฤษภาคม  2536  แตความพยายามท่ีจะฟนกลบั
การรับรูของทานอาจารยโดยคณะแพทยผูเช่ียวชาญทัง้หลายไมประสบความสำเร็จ   ตลอดเวลา  40 

วนัเตม็ในโรงพยาบาลศิริราช   อาการของทานอาจารยมีแตทรงกับทรุดลงเปนลำดบั ตามเง่ือนไขของ
บคุคลอาย ุ87  ป  จนกระทั่งคืนวันที่ 7 กรกฎาคม  2536  สรีระของทานอาจารยแสดงอาการใกลแตกดบั 
คณะแพทยตดัสินใจนำทานเดนิทางกลบัสวนโมกขในเชาวันที่ 8 กรกฎาคม 2536  ถงึสวนโมกขเวลา 
10.30  น.  และในเวลา 11.20 น.   ทานอาจารยพุทธทาสก็ละสงัขารอยางสงบ  ณ  กุฏขิองทาน  ปจฉมิ
อาพาธของทานอาจารย  ไดฝากบทเรียนอันสำคญัใหแกวงการแพทยไดเขาใจถึงสัจธรรมแหงชีวติ ที่
ไมมใีครจะฝนได  แมจะมคีวามรูและเคร่ืองมือมากมายเพียงใดกต็าม

 การบรรจุศพทานมีข้ึนในชวงคำ่  โดยในระหวางวันไดเปดโอกาสใหพุทธบรษิทัมากราบ
นมัสการและศึกษาเรียนรูธรรมจากทานอาจารยโดยตรงอีกคร้ังหนึ่ง  การจัดการศพและฌาปนกิจศพ
ของทานอาจารยเปนไปอยางเรยีบงายตรงตามคำส่ังในพินยักรรมทุกประการ   สรีระของทานอาจารย
ไดรบัการบรรจุไวในโลงศพที่ทำจากไมหลมุพอ ซึง่เหลอืจากการสรางโรงธรรมเมื่อ 30 กวาปกอน  แลว
นำโลงศพเขาเก็บในบอซีเมนตภายในศาลาซึ่งสรางเตรียมไวเพ่ือการน้ี   

และในวนัขึน้ 13 ค่ำเดอืน 10  (28  กนัยายน 2536) อันถอืเปน"วนัทำวัตร" บชูาคณุทาน
อาจารยประจำป   ไดมกีารฌาปนกจิศพ พุทธทาสภิกข ุหรอื พระธรรมโกศาจารย (เง่ือม อินทปฺโญ) 

ณ บริเวณเขาพุทธทอง  ในเวลา 15.00 น.  ทามกลางสายฝนท่ีโปรยปรายสลับกบัแดดกลาเปนชวง ๆ 
และพุทธบริษทัจำนวนมากที่มารวมเจรญิมรณานสุต ิ  ซ่ึงพุทธทาสภิกขุไดแสดงใหประจักษเปนครัง้
สุดทายดวยสรรีะของทานเอง  
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บทที่ 11

คืองานพุทธทาส

......................ลงตามบตัรดั้งเดิม.......................
สจัจสาร

งานของพุทธทาส. (ทุกคน)

หลักการในการสนองพระพทุธประสงค โดยการทำให :-

1.เพื่อนมนุษยไดรับประโยชนถึงที่สุด จากพุทธศาสนาในการดับทุกข

2.ใหโลกมีสนัติสุขสนัติภาพ มากที่สดุเทาที่จะทำได ตามสติกำลัง

3.ใหพทุธศาสนามคีวามบริสทุธิม์ั่นคง และเผยแผสดุสามารถ

4.การทำความเขาใจถกูตอง(สมัมาทฏิฐิ)ระหวางศาสนาดวยกัน

5.การสะสางสัทธัมปฏริปูและไสยศาสตร จากพทุธศาสนา

6.ใหหัวใจของพุทธศาสนา ฝงแนนอยูในหัวใจของพุทธบริษทั

7.ใหกาลามสตูรและมหาปเทศ เปนคูมอืของพุทธบริษัทถงึที่สดุ

ทั้งหมดนี ้คือการรับใชพระพุทธองค  ในนามวา “พุทธทาส”

ซึ่งจะตองกระทำกนั อยางมอบกายถวายชีวิต.

แถมดวย : ใหทุกคนมีความกลาหาญทางจริยธรรมศลีธรรม

   ใหทุกคนกลาพอที่จะถอยหลงัเขาคลอง เม่ือเปนการสมควร

                           ใหทุกคนเคารพธรรม (คือหนาที่) เหมือนทีพ่ระองคทรงเคารพ

   ใหทุกคนมุงหมายกำจัดความเห็นแกตัว ศตัรูรายมนุษย

นับแตพระมหาเงื่อม อินฺทปโฺญ  เร่ิมปณิธานของความเปนพุทธทาส ตราบจนวันเวลาสดุทายแหงชีวติ  รวมเปนระยะเวลาถงึ ๖๑ ป 

“พุทธทาสภิกข”ุ ไดศึกษา แสดงธรรม และเผยแพรผลงานตอชาวไทยและชาวโลกอยางไมหยุดหยอน  ทุมเทเวลาและแรงกายแรงใจทั้งหมด 

เพื่อคนหาและนำเอาแกนแหงธรรมกลบัสูโลกแหงวัตถนุยิมรวมสมยั  จึงเปนไปไมไดที่จะนำเสนอผลงานทั้งหมดของทานไวในที่ใดที่หน่ึง

การนำเสนอผลงานของพทุธทาสภิกขุในที่นี้  มาจากการรวมรวม  แยกแยะ จัดเก็บ และเผยแพรโดย พุทธทาสพพิิธภณัฑและหอจด

หมายเหตุ ในสถาบนัพุทธทาสธรรม ของสวนโมกขพลาราม คณะธรรมทานและกลัยาณมิตร  ทั้งน้ี เทาที่ประมวลรวบรวมไวเฉพาะที่เปนหลัก

ในปจจุบัน พอจะแยกไดเปน หนังสอื บนัทึก ส่ือเสยีง และอื่น ๆ ดงันี้

หนงัสือ

ชดุธรรมโฆษณของพุทธทาส

“(หนงัสือชุดธรรมโฆษณ) เกิดจากการปรารภวา ธรรมะที่เราพูดไปมากตอมากแลวมันจะสูญหายเสียหมด ที่พมิพกันเลมเล็ก ๆ 

หรือที่อ่ืนเอาไปพิมพ มนักก็ระจดักระจาย ไมเปนช้ินเปนอัน จงึพยายามทำขึน้ใหเปนชดุ ๆ เปนชุดสมบรูณ....เมื่อคิดจะพิมพเปนหนังสือเลม
ใหญขึน้มากค็ดิวาใชชื่อธรรมโฆษณ มันงายดี ความหมายกด็”ี

โครงการหนงัสือชุดธรรมโฆษณนับเปนหนังสอืหลกัที่ประมวลคำบรรยายธรรมทั้งหมดเขาชดุเปนหมวดหมูใหถูกตองตรงตามที่ได

เขียนหรือบรรยายไวใหสะดวกตอการสืบคน อางอิงและคัดลอกไมใหผิดเพี้ยนพลาดเสยีหาย  เริม่ดำเนนิการเม่ือป พ.ศ.๒๕๑๕ โดยทานพุทธ

ทาสเปนประธานในการชำระรวมกับ ธรรมทานมูลนิธ ิ สวนอุศมมลูนิธิ และมูลนิธิเผยแพรชีวิตประเสริฐ  โดยจดัแบงเปน ๕ หมวด คอื
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หมวดที่ ๑ จากพระไตรปฎกโดยตรง คอื หมวดจากพระโอษฐ รวมพระพุทธภาสิตเอามาทำเปนรูปเร่ืองตามตองการ

หมวดที่ ๒ หมวดปกรณพเิศษ จากการบรรยายเรื่องใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะสำหรับอธิบายปริยัติและปฏบิตัิจนจบเร่ือง

หมวดที่ ๓ หมวดชมุนมุธรรมเทศนา รวบรวมเอาเทศนาทกุชนิด ทุกแหง ทกุสมัย มารวมพมิพเปนเลม

หมวดที่ ๔ หมวดชุมนุมธรรมบรรยาย รวมคำบรรยายทกุประเภท ทุกแหง ทกุสมัย มารวมพมิพเปนเลม

หมวดที่ ๕ หมวดเรื่องปกิณกะ รวมงานเบ็ดเตลด็ตาง ๆ ทกุประเภท นอกจากที่กลาวมาแลวขางตน

แตละหมวด แตละหมายเลขอาจมีไดหลายเลม เน้ือหาในเลมถอดจากเทปธรรมบรรยายทุกคำพดูไมตอเติมหรือตดัคำใด ๆ ออก มี

โครงการทั้งสิ้น ๑๐๐ เลม  ขณะน้ีมีความคืบหนาถึงลำดบัที่ ๗๖ เน่ืองจากเปนงานทีต่องการความละเอียดถกูตองสงู ประกอบกบัคณะทำงาน

หลายทานชราภาพและมกีิจอ่ืนมาก ประกอบดวย

หนงัสือชุด "ธรรมโฆษณของพทุธทาส" เทาที่ไดจดัพิมพขึ้นแลวมาจนถงึวันน้ี มรีายชื่อและเลขหมายประจำเลม ดงัน้ี :-

ลำดับที่ตีพมิพเผยแพร / ชื่อหนงัสือ  เลขประจำเลม

(๑) พทุธประวตัจิากพระโอษฐ  ๑ [พมิพถึงคร้ังที่ ๑๔]
(๒) อทิัปปจจยตา ๑๒ [พมิพถึงคร้ังที่ ๕]
(๓) สนัทสัเสตัพพธรรม ๑๓ [พมิพถึงคร้ังที่ ๓]
(๔) ธรรมบรรยายระดบัมหาวทิยาลยั เลม ๑ ๓๖ [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๕) พทุธิกจริยธรรม ๑๘ [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๖) ขมุทรัพยจากพระโอษฐ  ๓ [พมิพถึงคร้ังที่ ๑๐]
(๗) โอสาเรตัพพธรรม ๑๓.ก [พมิพถึงคร้ังที่ ๓]
(๘) พทุธจริยา ๑๑ [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๙) ตุลาการิกธรรม เลม ๑ ๑๖ [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๑๐) มหิดลธรรม ๑๗.ข [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๑๑) บรมธรรม ภาคตน ๑๙ [พมิพถึงคร้ังที่ ๕]
(๑๒) บรมธรรม ภาคปลาย ๑๙.ก [พมิพถึงคร้ังที่ ๕]
(๑๓) อานาปานสติภาวนา ๒๐.ก [พมิพถึงคร้ังที่ ๕]
(๑๔) ธรรมปาฏิโมกข เลม ๑ ๓๑ [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๑๕) สญูญตาปริทรรศน เลม ๑ ๓๘ [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๑๖) คายธรรมบุตร ๓๗ [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๑๗) ฆราวาสธรรม ๑๗.ก [พมิพถึงคร้ังที่ ๔]
(๑๘) ปรมัตถสภาวธรรม ๑๔.ก [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๑๙) ปฏปิทาปริทรรศน ๑๔ [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๒๐) ธรรมบรรยายระดบัมหาวทิยาลยั เลม ๒ ๓๖.ก [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๒๑) สญุญตาปริทรรศน เลม ๒ ๓๘.ก [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๒๒) เตกจิฉกธรรม ๑๗.ง [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๒๓) โมกขธรรมประยุกต ๑๗.ค [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๒๔) ศารทกาลกิเทศนา เลม ๑ ๒๖ [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๒๕) ศลีธรรม กบั มนุษยโลก ๑๘.ข [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๒๖) อริยศีลธรรม ๑๘.ค [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๒๗) การกลับมาแหงศีลธรรม ๑๘.ก [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๒๘) ธรรมสจัจสงเคราะห ๑๘.ช [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๒๙) ปฏจิจสมุปบาทจากพระโอษฐ  ๔ [พมิพถึงคร้ังที่ ๔]
(๓๐) ธรรมะกับการเมอืง ๑๘.จ [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๓๑) เยาวชนกับศลีธรรม ๑๘.ง [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๓๒) เม่ือธรรมครองโลก ๑๘.ฉ [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
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(๓๓) ไกวัลยธรรม ๑๒.ก [พมิพถึงคร้ังที่ ๓]
(๓๔) อาสาฬหบชูาเทศนา เลม ๑ ๒๔ [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๓๕) มาฆบูชาเทศนา เลม ๑ ๒๒ [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๓๖) พระพุทธคณุบรรยาย ๑๑.ก [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๓๗) วสิาขบูชาเทศนา เลม ๑ ๒๓ [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๓๘) ชมุนุมลออายุ เลม ๑ ๔๒.ก [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๓๙) ธรรมบรรยายตอหางสุนัข ๓๙.ค [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๔๐) เทคนิคของการมธีรรมะ เลม ๑ ๓๗.ก [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๔๑) อะไรคืออะไร? ๓๗.ค [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๔๒) ใครคือใคร? ๓๗.ข [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๔๓) อริยสัจจากพระโอษฐ  ๒ [พมิพถึงคร้ังที่ ๔]
(๔๔) ราชภโฏวาท ๓๙.ง [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๔๕) กข กกา ของการศึกษาพทุธศาสนา ๑๔.ค [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๔๖) ธรรมะเลมนอย ๔๐ [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๔๗) ใจความแหงคริสตธรรมเทาทีพุ่ทธบริษัทควรทราบ ๔๔.ก [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๔๘) ธรรมปาฏิโมกข เลม ๒ ๓๑.ก [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๔๙) หัวขอธรรมในคำกลอน และบทประพนัธของ "สิริวยาส" ๔๒.ค
(๕๐) ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข ตอน ๑ ๔๖.ค [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๕๑) ฟาสางระหวาง ๕๐ ปที่มีสวนโมกข ตอน ๒ ๔๖.ง [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๕๒) ชมุนุมปาฐกถาชดุ "พทุธธรรม" ๓๒ [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๕๓) สมถวิปสสนาแหงยคุปรมาณู ๑๔.ข [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๕๔) นวกานุสาสน เลม ๑ ๓๙ [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๕๕) สนัติภาพของโลก ๑๘.ซ [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๕๖) ธรรมะกับสัญชาตญาณ ๑๕ [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๕๗) ธรรมศาสตรา เลม ๑ ๔๐.ก [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๕๘) อตัมมยตาประยกุต ๑๒.ข [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๕๙) ธรรมะในฐานะวทิยาศาสตร ๑๕.ข [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๖๐) อตัมมยตาประทีป ๑๒.ง [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๖๑) อตัมมยตาปรทิสัน ๑๒.ค [พมิพถึงคร้ังที่ ๒]
(๖๒) สนัทฏิฐิกธรรม ๑๓.ข
(๖๓) พทุธธรรมประยุกต ๑๗.จ
(๖๔) สมัมตัตานุภาพ ๔๐.ฉ
(๖๕) ตุลาการิกธรรม เลม ๒ ๑๖.ก
(๖๖) โพธปิกขิยธรรมประยกุต ๑๔.ง
(๖๗) คูมือการศึกษาพุทธศาสนา ๔๐.ช
(๖๘) อานาปานสติบรรยาย-อภิปราย-สัมมนา-สาธิต ๒๐.ค
(๖๙) พสัสิกไตรเทศนา ๒๕.ง
(๗๐) ตุลาการิกธรรม เลม ๓ ๑๖.ข
(๗๑) คูมือทีจ่ำเปนในการศึกษาและปฏิบัตธิรรม ๔๐.ซ
(๗๒) ธรรมะคอืเร่ืองของธรรมชาติ ๓๗.ง
(๗๓) มนุสสธรรม ๑๗

(๗๔) พทุธวธิีชนะความทกุข ๑๔.จ
(๗๕) หลักพทุธศาสนาที่ยงัเขาใจผดิกันอยู ๑๔.ฉ
(๗๖) ปญหาแหงมนษุยภาพ ๑๗.ฉ

www.buddhadasa.in.th

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



สวนที่ยังมิไดจัดพิมพ ประกอบดวย

๑ การเลิกอายุ

๒ กาลพรรษาเทศนา

๓ คายดับทุกข เลม ๑

๔ คายดับทุกข เลม ๒

๕ ชวีิตโวหาร

๖ ตุลาการิกธรรม เลม ๔

๗ ตุลาการิกธรรม เลม ๕   

๘ ทบทวนธรรม

๙ เทคนิคของการมธีรรมะ เลม ๒

๑๐ เทคนิคของการมธีรรมะ เลม ๓

๑๑ ธรรมชวีี

๑๒ ธรรมทายาท

๑๓ ธรรมปาฏิโมกข เลม ๓

๑๔ ธรรมปาฏิโมกข เลม ๔

๑๕ ธรรมปาฏิโมกข เลม ๕

๑๖ ธรรมปาฏิโมกข เลม ๖

๑๗ ธรรมศาสตรา เลม ๒

๑๘ ธรรมสจัจปกณิณกะ

๑๙ ธรรมะกับขาราชการ

๒๐ ธรรมะคอืสิ่งพัฒนาชีวติ

๒๑ ธรรมะโดยหลักพ้ืนฐาน

๒๒ ธรรมะระดบัผูดับทุกข

๒๓ นวกานุสาสน เลม ๒

๒๔ ปกิณณกธรรมบรรยาย

๒๕ ปทานุกรมธรรมสำหรบัชาวบาน

๒๖ ภาษาคน–ภาษาธรรม

๒๗ มนุษยธรรมปริทรรศน

๒๘ ลออายุ

๒๙ ศลิปะแหงการครองชีวิต

๓๐ สนทนาธรรมวนัอาทิตย

๓๑ สิ่งที่ตองทำใหดีกวาปเกา

๓๒ สิ่งที่ทานยังไมรูจัก

๓๓ สิ่งสำคัญที่พากนัมองขาม

๓๔ อบรมคณะสมาธิภาวนา

๓๕ อบรมพระธรรมทายาท

๓๖ อบรมพระธรรมทูต

๓๗ อบรมพระวปิสสนาจารย  เลม ๑

๓๘ อบรมพระวปิสสนาจารย  เลม ๒

๓๙ อศุโมวาท

หนงัสืออ่ืน ๆ 
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เพื่อการเผยแผธรรม  ไดมกีารจัดพมิพหนังสือของทานพุทธทาสในรูปแบบตาง ๆ อีกมากมาย ทั้งเปนชดุ เปนเร่ือง เปนเลม ๆ ใน

โอกาสตางตาง ๆ ทั้งโดยคณะธรรมทานเองต้ังแตแรก และโดยสวนอุศมมลูนิธิ เชน ชุดลอยปทมุ ๑๐๐ เร่ือง ๑๐๐ เลม  ชุดหมุนลอธรรมจักร ๑๐๐ 

เรื่อง ๑๐๐ เลม รวมทั้งที่จัดพมิพโดยมูลนิธคิณะเผยแพรชีวิตประเสริฐ(ผชป.) เชน ชดุมองดานใน  นอกจากนี ้ยงัมีการจัดพิมพโดยหนวยงาน

และองคกรอื่นๆ 

เทาที่ประมวลรวบรวมไวแลวโดยไมนับหนงัสืออ่ืนที่มผีูเขยีนและเรียบเรียงขึน้ใหม และไมนบัการพิมพซ้ำทัง้ทีใ่ชชือ่เดียวกันและ

กำหนดชื่อใหม มจีำนวนประมาณเกอืบ ๔๐๐ รายการซึ่งใชชื่อตามชื่อเดมิที่ทำไวในการจดัพิมพครั้งแรก  ประกอบดวย

1. กฎบัตรพุทธบริษทั

2. กตัญกูตเวที

3. กระแสแหงชวีิตเปนสิ่งที่ตองรูจัก

4. กามารมณกบัชีวิต

5. การเกบ็ความโกรธใสยุงฉาง

6. การแกปญหาดวยการใชสตปิญญา

7. การขาดทุนกำไรของสิ่งที่มชีีวิต

8. การขดุเพชรในพระไตรปฎก

9. การเขาพรรษาและการออกพรรษา

10. การงานคืออะไร

11. การใชอานาปานสติใหเปนประโยชนในบานเรอืน

12. การชวยผูอื่นใหมีธรรมะ

13. การดำรงชวีิตทีถู่กตอง

14. การตกอยูใตอำนาจของระบบประสาท

15. การทำงานคือการปฏิบัติธรรม

16. การทำงานเพ่ืองาน

17. การทำนาแบบพระพุทธเจา

18. การทำลายความเห็นแกตัว

19. การทำลายฐานทพัของกเิลส

20. การทำวตัรตามแบบโบราณ

21. การทำสมาธิวปิสสนา

22. การบวชคอือะไร

23. การบวชเพื่อฝกการใชธรรมศาสตรา

24. การบวชอยูที่บาน

25. การบำเพ็ญบญุปรารภอายุ

26. การบำรุงพระศาสนา

27. การปฏิบัติธรรมที่สมควรแกธรรม

28. การพฒันาชีวติโดยพระไตรลกัษณ มีผลสงูสุดเปน

อตัมมโย

29. การมองส่ิงทั้งปวงในดานใน

30. การมีธรรมะใหทันแกเวลา

31. การระลึกถึงบรรพบุรุษ

32. การศกึษาของโลก

33. การศกึษาคืออะไร

34. การศกึษาดานใน

35. การศกึษาสมบรูณแบบ

36. การสงเสริมปฏิบัติธรรม และ หลกัแหงพระพทุธ

ศาสนา

37. การสบือายพุระศาสนา

38. การหมดความเห็นแกตวัคือหมดทุกข

39. การเห็นพระพทุธเจาพระองคจริง

40. เกิดมาทำไม

41. เกียรติคุณของพระพทุธเจา

42. เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกวา "พระเจา"
43. แกนพุทธศาสน

44. เขาโคกสามเนิน

45. คนถงึธรรม  ธรรมถึงตน

46. คริสตธรรม-พทุธธรรม
47. ครูคือผูทำหนาที่สรางโลก

48. ความเกดิ-ความตาย
49. ความเกดิแหงทุกข และความไมเกดิแหงทกุข

50. ความเจบ็ไขมาเตือนใหฉลาด

51. ความเชื่อที่งมงาย

52. ความทุกข

53. ความเปนพระอรหันต

54. ความมจีิตปรกติคอืยาวิเศษ

55. ความมสีุขภาพอนามยัทางจติ

56. ความไมเห็นแกตัว

57. ความรักดี

58. ความลบัสุดยอด

59. ความวาง  จิตวาง

60. ความวางที่พระพุทธเจาตรัส

61. ความวเิวก

62. ความวเิวกเปนสุข  ความไมเบยีดเบียนเปนสขุ

63. ความสะอาด-ความสวาง-ความสงบ
64. ความสุขของฆราวาส

65. ความสุขที่แท

66. ความสุขแทเมื่อสิ้นสุดแหงความสุข

67. ความสุขในการทำงาน

68. ความสุขในทกุอิรยิาบถ

69. ความสุขสามระดับ

70. ความหมดทกุข

71. ความหลดุพน
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72. ความอ่ิมใจ

73. คำประพนัธบทพระธรรม

74. คำสอนผูบวชพรรษาเดยีว

75. คำสอนฮวงโป

76. คำอธิบายภาพปริศนาภาพ

77. คืนสูความถกูตอง

78. คุกของชีวติ กับเสนหของคุก

79. คุณของบิดามารดา/พระคณุของแม

80. คุณคาของชวีิต

81. คุณธรรมสำหรบัผูบริหาร

82. คุณพระไมตาย

83. คูมอืพนทกุข

84. คูมอืมนษุย

85. คูมอืศกึษาธรรมะ  ฉบับสมบรูณ

86. คูมอือานาปานสติภาวนา  ฉบบัสมบูรณแบบ

87. คูมอือุบาสก-อบุาสกิาภาค ๑-๒
88. ฆราวาสคอือะไร

89. ฆราวาสธรรม

90. จดหมายจากสวนโมกข

91. จริยธรรมของบัณฑิต

92. จริยธรรมสำหรบัครู

93. จดุหมายของการบวช

94. โจรฉกรรจสามกก

95. ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนา

96. ชาติในปฏิจจสมุปบาท

97. ชวีิตคือการตอสู

98. ชวีิตคือการลงทนุเพื่อผลอันสงูสดุ

99. ชวีิตคือขันธ ๕ 

100. ชวีิตคู

101. ชวีิตที่กาวหนา

102. ชวีิตที่ตองรูจกั

103. ชวีิตที่มีพื้นฐาน และสิ่งที่เปนพืน้ฐานของชวีิต

104. ชวีิตที่ไมเสยีชาติเกดิ

105. ชวีิตน้ีมีคา

106. ชวีิตในปจฉิมวัย

107. ชวีิตเปนสิ่งที่ตองพัฒนาดวยการมธีรรมะ

108. ชวีิตเพือ่ใคร

109. ชวีิตเย็น

110. ชวีิตใหม

111. ชมุนมุขอคดิอิสระ

112. ชมุนมุเทศนา

113. ชมุนมุบทประพนัธ

114. ชมุนมุปาฐกถาชุด  พทุธธรรม

115. ชมุนมุเร่ืองยาว

116. ชมุนมุเร่ืองส้ัน

117. เชนนัน้เอง

118. เซ็นในสวนโมกข

119. ดอกสรอยแสดงธรรม  ๒๔ ฉากของชีวติ

120. ดับไมเหลือ

121. เด็กจะเปนผูสรางโลกในอนาคต

122. ตถาตาหนาเชิงตะกอน

123. ตัวกู-ของกู
124. ตัวตนคืออะไร

125. ตัวเองที่ทุกคนควรรูจัก

126. ตามรอยพระอรหนัต

127. ตายกอนตาย

128. ตำราดพูระและวนิยัของภกิษุ

129. ถอนความยึดมั่นตามหลักพระพุทธศาสนา

130. ทรัพยสมบตัคิอือะไร

131. ทศพศิราชธรรม

132. ทางตามหลักพระพุทธศาสนา

133. ทางสายเดยีวที่ทกุคนตองเดิน

134. ทางหามเดินสองแพรง

135. ทางออกที่ ๓ แหงยุคปจจบุนั

136. ทานจะไดอะไรจากสวนโมกข

137. ทาน-ศีล-ภาวนา
138. ทำงานใหสนุกไดอยางไร

139. ทำบุญสามแบบ

140. ทำอยางไรจึงวางและอยูเหนือโลก

141. ทิศธรรม    

142. ที่พึ่งสูงสดุคอืความถูกตอง

143. ทุกขทนสามโลก

144. เทคนิคของความเปนมนุษย

145. โทษสบัปลับเปนพิเศษของตัวตน

146. ธรรมคือทกุสิ่งที่จำเปนสำหรับมนุษย

147. ธรรมชาติแหงชีวติ

148. ธรรมชาติแหงชีวติ คอืกระแสแหงการพัฒนา

149. ธรรมทานกอนตาย

150. ธรรมทีค่วรเติมลงในชีวติ

151. ธรรมนำ้ ลาง ธรรมโคลน

152. ธรรมบรรยายพเิศษในสวนโมกข

153. ธรรมวิจกัขณา

154. ธรรมวิสชันา

155. ธรรมศาสตราในขั้นที่จะสามารถชวยโลกได

156. ธรรมศาสตราในการฆากเิลสมารอันดบัแรก

157. ธรรมศาสตราในการเปดสวรรค

158. ธรรมศาสตราในการเปดอบาย

159. ธรรมศาสตรามี เมือ่มีการปฏิบัติ
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160. ธรรมสัจจะ

161. ธรรมโอสถ

162. ธรรมะ ๒๔ เหล่ียม 

163. ธรรมะคือความงาม-ความงามคือธรรมะ
164. ธรรมะคือสิ่งที่ทำใหโลกงดงาม

165. ธรรมะคุมครองโลก

166. ธรรมะคูชวีิต

167. ธรรมะในฐานะสิ่งที่ตองศกึษา ทั้งชนิดมีตัวตนและไม

มตีวัตน

168. ธรรมะเปนการพัฒนาคน จากบุถชุนมาเปนพระอริยเจา

169. ธรรมะเปนอมตะ

170. ธรรมะรักษาจติผูสงูอายุ

171. ธรรมะลานอโศก

172. ธรรมะสัจจะของธรรมชาติกบัอุดมคติทางการเมอืง

173. ธรรมะสำหรบัคนเกลยีดวัด

174. ธรรมะสำหรบัคนเจ็บไข

175. ธรรมะสำหรบัผูสงูอายุ

176. ธรรมะสำหรบัสังคม

177. ธรรมะโอวาทสำหรับคนเจบ็ไข

178. ธรรมานุภาพ

179. ธมัมกิสังคมนิยม

180. นิทานภาพลอคน

181. นิพพาน

182. นิพพานที่นี่และเดีย๋วนี้

183. นิพพานสำหรับทุกคน

184. นิวรณ

185. แนวการปฏิบัติธรรมในสวนโมกข

186. บทชวยจำสำหรบัเร่ืองอตัมมยตา

187. บวช ๓ เดือน

188. บวชทำไม

189. บุญญกิริยาวัตถุ

190. บำเพ็ญบารมี

191. ปฏิจจสมปุบาท

192. ปฏิจจสมปุบาทคอือะไร

193. ปฏิจจสมปุบาทในชีวิตประจำวัน

194. ปณิธาน ๓ ประการ

195. ปทานกุรมธรรมะสำหรับชาวบาน

196. ประมวลปรมัตถธรรมที่คนธรรมดาควรทราบ

197. ประมวลรูปแบบแหงสากลพรหมจรรย

198. ประโยชนของความกตัญู

199. ปรารภธรรมชุดน่ังกลางทรายในสวนโมกข

200. ปริญญาจากสวนโมกข

201. ปริโยสานแหงชีวติโวหาร

202. ปริศนาธรรมชุดกายนคร

203. ปลายทางของชีวิต

204. ปวารณา และธรรมะในฐานะสิ่งที่ตองศึกษา

205. ปวย ๓ เดือนเกิดสมดุเลมน้ี

206. ปจจยัสำคญัแหงชีวติโวหาร

207. ปญหาที่เกิดจากการศึกษาไมสมบูรณแบบ

208. ปนมนุษยแตยังเด็ก

209. ปาฏิหาริยแหงอตัมมยตา

210. ปารกสามดง

211. ปใหม ๓ แบบ

212. ปใหมมีสำหรับดีกวาปเกา

213. เปาหมายของชีวติ

214. แผนดนิทองตองสรางดวยแผนดินธรรม

215. ผูครองเรอืน

216. ฝกจิตใหรูจักโลก

217. พบชวีิตจริง

218. พรดีปใหม

219. พรตลอดป  ชีวติดตีลอดไป

220. พรพระธรรม

221. พรสำหรับปใหม

222. พรหมจรรยของการบวช

223. พระ-ครู-แพทย
224. พระคณุของแม

225. พระคณุที่อินเดยีมีตอไทย

226. พระไตรลักษณ

227. พระธรรมคติ

228. พระบาลมีหาสติปฏฐานสตูร

229. พระพทุธเจาที่ทานยังไมรูจกั

230. พระพทุธเจาพระองคจรงิคือพระธรรม

231. พระพทุธศาสนา

232. พระพทุธองคจริง

233. พระพทุธคุณคำกลอน

234. พระรัตนตรยัที่ทานทั้งหลายยังไมรูจัก

235. พระรัตนตรยัน่ันแหละคอืตัวพุทธศาสนา

236. พระสงฆที่โลกตองการ

237. พฤกษาแหงชวีิต

238. พลังผลกัดันของชวีิต

239. พหุลานุสาสนี

240. พอแมสมบูรณแบบ

241. พัฒนาชีวิตดวยพระไตรลกัษณ

242. พินัยกรรม

243. พุทธทาสกับสวนโมกข

244. พุทธทาสตอบปญหา

245. พุทธทาสลิขติ เลม ๑

246. พุทธทาสลิขติ เลม ๒
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247. พุทธทาสลิขติ เลม ๓

248. พุทธประวัติ  ฉบับวิจารณ

249. พุทธประวัติสำหรบัยุวชน

250. พุทธรรมสำหรับนกัเรียน

251. พุทธวิธชีุบชีวติในยามตกอับ

252. พุทธวิธชีุบชีวติในยามมคีวามทกุข

253. พุทธศาสนาชวยเราในปจจุบนัไดอยางไร

254. พุทธศาสนาช้ันบถุุชน

255. พุทธศาสนาไมไดสอนใหหยุดหรือติดเพียงแคความดี

256. โพธิปกขยิธรรม

257. ฟาสางทางธรรม

258. ฟาสางทางธรรมโฆษณ

259. ภาพจากจติสูจิต

260. ภาพปริศนาธรรม

261. ภาพปริศนาธรรมชดุเซน็

262. ภาพฝาผนังโรงมหรสพทางวิญญาณ

263. ภาพพุทธประวตัจิากหินสลกั ยุคกอนมพีระพุทธรูป

264. ภาพลอความจริง

265. ภาษาคน-ภาษาธรรม เรามากินเวลากันเถิด

266. ภูเขาแหงวถิีพุทธธรรม

267. มนุษยทำสงครามกบัพระธรรมหรือพระเจา

268. มนุษยศนูย

269. มรดกธรรม

270. มองพุทธศาสนา

271. มองโลก

272. มองศาสนา

273. มาร-นิวรณ

274. เมื่อพอใจในหนาที่ที่กำลังกระทำ ก็มีสวรรคอยู ณ ที่

นัน้เอง

275. แม-ปรมัตวิจารณเร่ืองแม

276. ไมวุนจะวาง

277. ไมองิสามขา

278. ยอดแหงความสขุ

279. ยาระงับสรรพโรค

280. ยิง่ฉลาดยิ่งทกุข

281. ยุวธรรมสำหรับยวุชน

282. รากฐานที่ม่ันคงแหงความเปนมนุษย

283. เรามากนิเวลากนัเถดิ

284. เรยีนพทุธศาสนาใน ๑๕ นาที

285. เรื่องที่ตองรู หรือควรรู

286. ลกัษณะแหงธัมมิกภาพ

287. เลกิอายุแลวมาอยูกับอตัมมยตา

288. เลาไวเมื่อวยัสนธยา

289. โลกอ่ืน

290. วนัครู

291. วางตามหลักพุทธศาสนา

292. วถิีแหงการเขาถึงพทุธธรรม

293. วถิีแหงการบรรเทาทกุข

294. วธิีชนะความตาย

295. วธิีทำชีวติใหเต็มบริบรูณ

296. วธิีปฏบิตัธิรรมทางลัด

297. วธิีระงับดับทกุข

298. วธิีสรางความสำราญใจใหชวีิต

299. วธิีสรางความสุขสดใสใหชวีิต

300. วปิสสนาระบบลัดสั้น

301. วมิุตตายตนะทางรอด ๕ ประการ

302. ววิาทะเร่ืองจติวาง

303. เวลา ที่มีอิทธิพลใหอายุส้ัน  อายุยืน

304. เวียนวนสามวง

305. ศาสตราสามอัน

306. ศาสนาคืออะไร

307. ศาสนาสำหรบัปญญาชน

308. ศิลปสำหรับการมีชวีิตอยูในโลก

309. ศิลปแหงชีวิต

310. ศิลปะการใชสติในทุกกรณี

311. ศิลปะการดำเนินชวีิต

312. ศิลปะและสนุทรียภาพทางจติวิญญาณ

313. ศิลปะสำหรับการมชีวีิตอยูในโลก

314. ศิลปะแหงการใชเคล็ดจากหัวใจพระธรรม

315. ศิลปะแหงการใชสติในทุกรณี

316. ศึกษาธรรมะอยางถกูวธิี

317. สติและการฝกสติ

318. สมเดจ็พระบรมบพิตรพระราชสมภาร ผูเปนเอก

อคัรศาสนูปถมัภกแหงประเทศไทย

319. สมาธิเบื้องตน

320. สรุปผลของการใชธรรมศาสตรา

321. สวดมนตแปลพเิศษตาง ๆ ใชในสวนโมกข

322. สวรรคในทุกอิริยาบถ

323. สวรรคในหนาที่การงาน

324. สหายธรรมของอตัมมยตา

325. สังขารธรรม

326. สัจจธรรมของชีวติ

327. สัญญา ๔ ประการ

328. สันโดษเปนทรัพยยิ่ง

329. สันทิฏฐโิก

330. สัมมาทิฏฐิ

331. สัมมาทิฏฐชิวยโลกไดอยางไร

332. สิ่งทั้งปวงเปนอนัตตา
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333. สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย

334. สิ่งที่ตองทำใหดีกวาปเกา

335. สิ่งแรกที่จะตองรูจกันัน้คอืความทกุข

336. สุดยอดของความถกูตองคือนิพพาน

337. สุดยอดที่มนุษยจะไปถึงไดคือความเปนพระอรหันต

338. สุญญตา

339. สูชวีิตสงบเยน็

340. สูตรของเวยหลาง

341. หนทางรอดของมนุษยเรา

342. หนทางแหงชีวิตใหม

343. หนทางอันประเสริฐสำหรับดำเนินชีวติ

344. หนาที่ของคน    

345. หลกัเกณฑที่จะชวยโลกใหรอดอยูได

346. หลกัตัดสินปญหาชีวติ

347. หลกัเตรียมใจ

348. หลกัธรรมของผูครองเรือน

349. หลกัธรรมของพระพทุธศาสนา

350. หลกัธรรมที่แสดงความวาง

351. หลกัธรรมสำหรับนักศึกษา

352. หลกัปฏิบัติที่สำคญัในพระพุทธศาสนา

353. หลกัพระพทุธศาสนาทีบ่อกวาอะไรเปนอะไร

354. หัวขอธรรมในคำกลอน

355. หัวใจของธรรมะ

356. หัวใจธรรมศาสตรา ในพระพุทธศาสนา

357. หัวใจปรมตัถธรรม

358. หายนธรรมของโลกฆราวาส

359. เหน็ธรรมชาติ

360. เหน็ปฏจิจสมุปบาทคือเห็นพระพุทธเจา

361. เหนือวทิยาศาสตร

362. อตัมมยตา

363. อตัมมยตากถา

364. อตัมมยตากับปญหาของมนุษยยุคปรมาณู

365. อตัมมยตากับสันติภาพ

366. อตัมมยตาใชอยาอะไรไดบาง

367. อตัมมยตาเทาที่ควรจะรูกันไวบาง

368. อตัมมยตาประยุกต

369. อตัมมยตาสำหรับชาวบาน

370. อนัตตาของพระพุทธเจา

371. อนุทนิปฏิบัติธรรม

372. อบรมพระธรรมทตู

373. อภิธรรมคืออะไร

374. อริยสจัจ

375. อริยสจัและอตัมมยตากถา

376. อสีตสิังวจัฉรายุศมานุสรณ

377. ออกพรรษา ออกมาเสยีจากความทุกข

378. อานาปานสติภาวนา

379. อารัมภกถาของการเลิกอายุ

380. อาหารหลอเลีย้งใจ

381. อทิปัปจจยตาในฐานะหัวใจแหงพระพุทธศาสนา

382. อดุมคติของความเปนแพทย

383. อตุสาหกรรมสมัมตัตา

384. อปุสรรคของการเขาถงึธรรม

385. โอวาททานพทุธทาส

386. โอวาททานพทุธทาสแดยุวชน

การอนุรกัษตนฉบบั
และการศึกษาเรียนรูกระบวนวธิีการทำงานของพุทธทาส
          นอกจากงานหนังสือที่มกีารจัดทำในรูปสิ่งตีพิมพไปเรียบรอยแลว  ผลงานของทานพุทธทาส ในรูปลิขิตแบบตางๆ ดวยลายมือของทาน

เองยังมีอีกมากมาย เชน  บัตรยอเร่ือง (ซึ่งเปนคำทีท่านเรียกใชการทำบัตรเตรียมไวสำหรับการแสดงธรรมบรรยาย)  งานตนฉบับ บทกลอน 

และบนัทึกตาง ๆ ที่มีอยูอยางมากมาย ดังน้ัน เพื่ออนุรักษและเผยแพรงานดงักลาว ทั้งเปนแหลงสำหรับการศึกษาเรียนรูกระบวนการเรียนรูและ

วธิีทำงานของทานพทุธทาส   จงึไดมกีารนำเอาเอกสารดังกลาวจำนวนหน่ึงไปตีพิมพเผยแพรแลว ดงัน้ี
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พุทธทาสลิขติคำกลอน  (พย. ๒๕๔๖)  พุทธทาสลิขติขอธรรม บันทกึนกึไดเอง 

2495 - 1952 (พค.๒๕๔๗)

พินัยกรรมของพุทธทาส  ระบบธรรมเทาที่นกึได (ธค. ๒๕๔๘)   บทพระธรรมประจำ

ภาพ : คำนำ และ สีลธรรม (มีนาคม ๒๕๔๙) บทพระธรรมประจำภาพ :  

ปรมตัถธรรม (เมษายน ๒๕๔๙)  บทพระธรรมประจำภาพ: ภาพสี อ่ืน ๆ  ซำ้ ๆ   เกินชุด 

และบทวิเคราะห   (พฤษภาคม ๒๕๔๙)  โลกวิปรติ  : หวัขอลออายุ 2519  (กุมภาพนัธ 

๒๕๔๙) 

การเมอืงคอือะไร ? (มนีาคม ๒๕๔๙)  จดหมายอาจารยพทุธทาส - ญาติธรรม  (พฤศจิกายน ๒๕๔๙)

ไกวัลยธรรม หวัขอบรรยาย เสารวสิาขบูชา ๒๕๑๖ (รวม ๑๓  ครั้ง)  บันทึกไปอินเดีย 

ของพทุธทาส (เมษายน ๒๕๔๙) 

หนงัสือของพุทธทาสภิกขุ

ที่แปลและตีพมิพเปนภาษาตางประเทศ

ทานพุทธทาสเคยปรารภไววา  “การที่จะชวยกันเผยแผพระศาสนาออกไปนอกประเทศ...ชาวตางประเทศน่ันแหละควรจะไดรบั

ภาระสอนพุทธศาสนาในตางประเทศ เราสูเขาไมไดดอก เพราะวาเรามนัพดูไมเปน...ไมถึงขนาด ใหชาวตางประเทศเขามาศกึษาธรรมะ แลวเขา

เอาไปเผยแผกันเองในหมูชาวตางประเทศ”  แมการดำเนนิการเพ่ือวัตถปุระสงคดังกลาวน้ีจะอยูในวงจำกดั   แตจนถึงปจจุบัน กม็ีผลงานของทาน 

เปนภาษาตางประเทศแลว ทั้งภาษาอังกฤษ เยอรมนั จีน ญี่ปุน และภาษาอ่ืนๆ โดยเฉพาะอยางย่ิง หนังสอืเร่ือง คูมอืมนษุย (Handbook for 

Mankind) ซึ่งเปนหนังสอืที่ไดรบัรูและกลาวถงึมากที่สดุทั่วโลก  

รายการหนังสือภาษาตางประเทศของพุทธทาส

 A Buddhist Charter, trans. Dr. Mongkol Dejnakarintra and 
Somsri Thammasarnsophon. Surat Thani: Suan Mokkhabalārāma, 1985. 
(Reprinted by Dhammadāna, 2006).

 A Shortcut through Vipassanā Meditation. n.p., n.d. 
 Ānāpānasati (Mindfulness with Breathing), trans. Nāgasena 

Bhikkhu. Bangkok: The Sublime Life Mission, 1980.
 Ānāpānasati (Mindfulness with Breathing), trans. Santikaro 

Bhikkhu. Bangkok: Dhamma Study and Practice Group, 1988. (Reprinted by 
Dhammadāna, 2006). 

 Ānāpānasati-Die Sanfte Heilung der Spiritullen Krankheit, 
trans. Manfred Wiesberger. München: Buddhistische Gesellschaft München 
e.V., 2002. (Reprinted by Dhammadāna, 2006). 

 Anatta & Rebirth, trans. Santikaro Bhikkhu. Surat Thani: 
Liberation/Evolution, 1991.

 Another Kind of Birth or the Danger of “I”, trans. R.B. n.p., 
1974.

 Atammayatā, trans. Sompong Punsigha. n.p., n.d.
 Buddha-Dhamma for Students, trans. Ariyananda Bhikkhu. 

Nonthaburi: Dhamma Study and Practice Group, 1988. 
 Chanting Book, trans. Santikaro Bhikkhu. Surat Thani: 
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Santikaro Bhikkhu. 
 Christianity and Buddhism, trans. Bhikkhu Puñño, et al. 

Bangkok: The Sublime Life Mission, n.d. (Reprinted by Dhammadāna, 2002).  
 Das Buddhistische ABC: Dhamma-Prinnzipien für kluge 

Leute, trans. München: Manfred Wiesberger. Buddhistische Gesellschaft 
München e.V., 2005. (Reprinted by Dhammadāna, 2006).

 Dhamma-The World Saviour, trans. Roderick Bucknell. n.p., 
n.d.

 Dhammic Socialism, trans. Donald K. Swearer. Bangkok: Thai 
Inter-Religious Commission for Development, 1993.

 Exchanging Dhamma while Fighting. Bangkok: The Sublime 
Life Mission, n.d.

 Food for Thought: Some Teaching of Buddhadāsa Bhikkhu, 
trans. Grant A. Olson. Hinsdale, Illinoise: Buddhadhamma Meditation Center, 
n.d.

 Gesänge und Sprüche zur Verehrung und Andacht in 
Dhamma, trans. Siricando and Pasadiko Bhikkhu. Surat Thani: Suan 
Mokkhabalārāma, 1968. (Reprinted by Dhammadāna, 2002). 

 Handbook for Mankind. trans. Ariyananda Bhikkhu. 
Bangkok: Dhamma Study and Practice Group, 1989. (Reprinted by 
Dhammadāna, 2005). 

 Handbuch für die Menschheit, trans. Manfred Wiesberger. 
Dhamma Study and Practice Group, n.d. (Reprinted by Dhammadāna, 2006).

 Happiness and Hunger, trans. Santikaro Bhikkhu. Surat 
Thani: Liberation/Evolution, 1987. 

 Heart-Wood from the Bo Tree. Bangkok: The Sublime Life 
Mission, 1984. (Reprinted by Dhammadāna, 2005).  

 Heartwood of the Bodhi Tree, trans. Dhammavicayo. 
Santikaro Bhikkhu, eds. Somerville: Wisdom Publication, 1994.

 In Samsāra Exists Nibbāna, trans. Thawee Sribunruang. 
Bangkok: The Sublime Life Mission, 1970.  

 India’s Benevolence to Thailand, trans. Karuna Kusalasaya. 
Nonthaburi: Dhamma Study and Practice Group, n.d. (Reprinted by 
Dhammadāna, 2005).  

 Keys to Natural Truth, trans. Santikaro Bhikkhu, Roderick 
Bucknell et al. Nonthaburi: Dhamma Study and Practice Group, 1988. 
(Reprinted by Buddhadāsa Foundation, 1999). 

 Life Should Be Harnessed by Two Buffaloes, trans. James 
Ratan Nantho Bhikkhu. Bangkok: Buddhadāsa Foundation, 2000.

 Looking Within. n.p., n.d.
 Me and Mine, trans. Donald K. Swearer. Albany, N.Y.: Suny 

Press, 1989. 
 Messages of Truth from Suan Mokkh, trans. Dr. Mongkol 

Dejnakarintra. Bangkok: Dhamma Study and Practice Group, 2001. 
 No Death, trans. Dr.Kosum Sukthaworn. Surat Thani: Suan 

Mokkhabalārāma, 1998. 
 No Religion, trans. Bhikkhu Puñño, revised by Santikaro 

Bhikkhu. Illinois: Buddhadhamma Meditation Center, 1993. (Reprinted by 
Buddhadāsa Foundation, 2005). 

 Paticcasamuppada: Practical Dependent Origination, trans. 
Steve Schmidt. n.p.,1986. (Reprinted by Dhammadāna, 2002).   
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 Prison of Life, trans. Santikaro Bhikkhu. n.p., 1989.
 Some Marvellous Aspects of Theravāda Buddhism, trans. 

Stephen R. Schmidt. Bangkok: Dhamma Study and Practice Group, 1991. 
(Reprinted by Dhammadāna, 2005).  

 Study Buddhism in 15 Minutes, trans. H.G. Grether. n.p., n.d.
 Teaching Dhamma by Pictures, trans. Sulak Sivaraksa, 

Donald Sweetbaum and Khantipalo Bhikkhu. Bangkok: Social Science 
Association Press of Thailand, 1968.

 Siamesische Illustrationen der Buddhalehre, trans. Pasadika 
Bhikkhu. Bangkok: Social Science Association Press of Thailand, 1968.

 The 24 Dimensions of Dhamma, trans. Suny Ram-
Indra. Bangkok: Suan Usom Foundation, 1986. (Reprinted by Dhammadāna, 
2005). 

 The A, B, C of Buddhism, trans. Stephen R. Schmidt. Surat 
Thani: Suan Mokkhabalārāma, 1982. (Reprinted by Dhammadāna, 2005).   

 The Buddha's Doctrine of Anattā, Suny Ram-Indra, et al. 
Nonthaburi: Dhamma Study and Practice Group, 1990. (Reprinted by 
Dhammadāna, 2002).     

 “The Dhamma-Truth of Samatha-Vipassana for the Nuclear 
Age.” Lecture at Suan Mokkhabalārāma, Surat Thani, 31 March 1984,  
trans. Santikaaro Bhikkhu. 
[http://www.suanmokkh.org/archive/pdf/nat_cure.pdf]

 The First Ten Years of Suan Mokkh, trans. Mongkol 
Dejnakarintra. Bangkok: Dhamma Study and Practice Group, 1990. (Reprinted 
by Dhammadāna, 2005).     

 The Natural Cure For Spiritual Disease: A Guide into 
Buddhist Science, trans. Santikaro Bhikkhu. Nonthaburi: Vuddhidhamma 
Fund, 1991.

 The Right Approach to Dhamma. Bangkok: The Sublime Life 
Mission, n.d.  

 Thoughts & Experiences, trans. Poonsiri Phanumphai and 
Santikaro Bhikkhu. Surat Thani: Dhammadāna Foundation, 2003. 

  Toward Buddha-Dhamma, trans. Nāgasena Bhikkhu. 
Bangkok: The Sublime Life Mission, 1968. (Reprinted by Dhammadāna, 
2002).      

 Toward the Truth, trans. Donald K. Swearer. Philadelphia: 
The Westminster Press, 1971.

 Two Kinds of Language, trans. Ariyananda Bhikkhu. 
Bangkok: Sublime Life Mission, 1969.

 Why Were We Worn?, trans. Roderick Bucknell. Bangkok: 
Sublime Life Mission, 1970.  

 Why Vipassana?, trans. Santikaro Bhikkhu. Surat Thani: 
Liberation/Evolution, 1988. 

 Zwei Arten der Sprache, trans. Frau Ros Rattka. Zürich: 
Theseys-verlag ag zürich, 1979. (Reprinted by Dhammadāna, 2002).       

  

สื่อเสียง
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บันทกึเสียงธรรมบรรยายของทานพุทธทาสนับเปนสิ่งสำคญัอยางย่ิง ทั้งน้ี ดังที่ทานไดอธิบายวา

 “เวลาเขียนบทความ เขียนอะไรที่จะไปพมิพ ผมมักพมิพดีดเลย เขยีนดวยปากกามนัไมทันความคดิ เดี๋ยวมันลมื วกไปวนมา ยุงหัว 

เขียนแลวบางทตีัวเองก็อานไมออก เลยใชพมิพเปนนสิัย.....ตอนมาอยูนี่สกั ๑๕ ปแลว เร่ิมหยุดงานเขียน ใชพูดใสเทปแทน  เร่ิมยุคมเีทปแลวก็

คอย ๆ เลกิเขียน  รางกายมนัเร่ิมไมคอยอำนวยดวย มันไมมีแรง มนัลดความวองไว มือดดีพิมพไมทนัความคิด ทำใหยุงยาก เลยใชหลบัตาพดู นึก

ใหดีที่สุดแลวพูดออกมา อยูในเทปแลว เอาไปลอก ลอกแลวยังเอามาแกไขได  แตตอนหลัง ๆ ก็ไมไดแกไข  ลอกแลวกเ็อาไปพมิพเลย  ถาแกไข

ไดคงจะดีกวานั้นมาก.....”
เทปเสียงธรรมบรรยายของทานพุทธทาสจงึมมีากและเปนระบบ ตลอดจนการบรรยายอบรมตาง ๆ ทั้งแกขาราชการ นักศึกษา 

ปญญาชน  ตลอดจนประชาชน พระภิกษุสงฆคณะตาง ๆ ทีม่ายังสวนโมกขบางวนัหลายคณะ  จนแมกระทั่งการเทศนทางวทิยุโทรทศัน ลวน

เปนตนฉบับของหนงัสือแทบทกุเลมในระยะตอ ๆ มา

ตัวอยางบัตรยอเรือ่ง

ทะเบียนสือ่เสียงธรรมบรรยายชดุหลกัคอื ชุดธรรมบรรยายประจำวนัเสาร ตั้งแตป ๒๕๑๔ – 

๒๕๓๔ รวม ๒๑ ป ละ ๓ ภาค (มาฆบูชา วสิาขบูชา และ อาสาฬหบชูา) นบัได ๕๗ หัวเรื่องใหญ ซ่ึงไดตี

พมิพเปนหนังสือธรรมโฆษณของพุทธทาสแลว ๓๙ เลม  กับธรรมบรรยายในชุดอ่ืน ๆ และในโอกาสตางๆ 

อีกมากมาย รวมทั้งสิ้นแลวนับหลายรอยรายการ  ผูสนใจสามารถสบืคนละขอแลกเทปสำเนาเสียงไดที่โรง

มหรสพทางวิญญาณ ในสวนโมกขพลาราม

รายการบรรยายธรรมประจำวันเสารที่ยังมิไดตีพมิพเผยแพร

ธรรมปทานุกรม  ภาควิสาขบชูา พ.ศ. ๒๕๑๗

ธรรมปทานุกรม, การจำพรรษา  ภาคอาสาฬหบูชา  พ.ศ. ๒๕๑๘

เยาวชนกับศลีธรรม  ภาคมาฆบชูา  พ.ศ. ๒๕๒๐

ธรรมะสำหรับคนเกลียดวดั  ภาคอาสาฬหบูชา  พ.ศ. ๒๕๒๐

ธรรมสจัจปกณิณกะ  ภาคมาฆบูชา  พ.ศ. ๒๕๒๐

สิ่งสำคัญที่พากนัมองขาม  ภาควิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๒

มนุษยธรรมปริทรรศน  ภาคมาฆบูชา  พ.ศ. ๒๕๒๓

ปรมัตถศลิปแหงการครองชวีิต  ภาควิสาขบชูา พ.ศ. ๒๕๒๓

ชวีิตโวหาร  ภาคมาฆบชูา  พ.ศ. ๒๕๒๕

ปกิณณกธรรมบรรยาย  ภาควสิาขบูชา พ.ศ. ๒๕๒๕

ธรรมชวีี  ภาคอาสาฬหบูชา  พ.ศ. ๒๕๒๗

ธรรมะคำเดียว  ภาควิสาขบูชา  พ.ศ. ๒๕๒๘

ธรรมะโดยหลักพ้ืนฐาน  ภาคอาสาฬหบูชา  พ.ศ. ๒๕๒๘

ธรรมะคอืสิ่งพัฒนาชีวติ  ภาคมาฆบชูา  พ.ศ. ๒๕๓๐

ภาษาคน – ภาษาธรรม  ภาควสิาขบูชา  พ.ศ. ๒๕๓๐

สิ่งที่ตองทำใหดีกวาปเกา  ภาคมาฆบูชา  พ.ศ. ๒๕๓๑

ชวีิตทุกแงมุม (การเลิกอายุ)  ภาคอาสาฬหบูชา  พ.ศ. ๒๕๓๒

ธรรมะที่ตองรูเปนคูชีวิต  ภาคมาฆบูชา  พ.ศ. ๒๕๓๓

ธรรมะที่ตองรูเปนคูชีวิต (ตอ)  ภาควสิาขบชูา พ.ศ. ๒๕๓๓
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ธรรมะที่ตองรูเปนคูชีวิต (ตอ)  ภาคอาสาฬหบูชา  พ.ศ. ๒๕๓๓

สิ่งที่ทานยังไมรูจัก  ภาคมาฆบชูา  พ.ศ. ๒๕๓๔

สิ่งที่ทานยังไมรูจัก(ตอ)  ภาควิสาขบูชา พ.ศ. ๒๕๓๔ 
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ผลงานในรูปแบบอ่ืนๆ

นอกจากหนังสือและสื่อเสยีงแลว  มีงานตาง ๆ ของพทุธทาสอกีมากและยากที่จะประมวลรวบรวมในเชงิบรรณานุกรมได  โดย

เฉพาะสารธรรมจำนวนมาก ตลอดทั้งวตัถธุรรมทั้งหลาย ทั้งในสวนโมกขพลารามและมีการนำไปสืบสานขยายตออยางมากมาย  จนแมกระทั่ง

เศษกระดาษบนัทึกทั้งหลาย

“แลวอีกอยางหน่ึงกค็ือความคิดทีผ่ดุออกมาเอง ไมไดเจตนา มันมีเหตุปจจยัของมันอยางสมบูรณอยูขางใน อยางที่เคยเลาแลววา ตอง

รีบจดไวเพราะมนัหายไปไดชนิดที่ไมกลบัมาอีก  สมัยอยูพุมเรียง ความคดิแบบน้ีมกัจะออกตอนเดนิมาเทศน เม่ือมาอยูน่ีแลว จะออกตอน

บิณฑบาต ความคิดอะไรมันโผลออกมาอยางลึกซึ้งชนิดไมเคยคิดมากอน และแปลกใหมที่สดุ มันไมเจตนา แตมันฟลคุอยางไรก็ไมรู  เดิน

บิณฑบาตเขาน้ำผุด เขยีนจนเต็มฝามือเยอะแยะ กลับมาถึงกล็อกลงสมุด เวลาบณิฑบาตมีปากกาไปดวย”

อนิเตอรเน็ต

ในปจจุบัน ผลงานของพุทธทาสภกิขุยังเปนที่เผยแพรในเวบ็ไซตตางๆ ทางอนิเตอรเน็ตมากมาย ดงัตัวอยางเว็บไซตหลกัๆ บางแหงที่ยกมาน้ี 

ภาษาไทย

http://www.buddhadasa.org  

http://www.buddhadasa.com 

http://ixora.com/manchusree/thai/thai.htm 

http://www.geocities.com/Athens/Olympus/1288/ 

http://www.rosenini.com/spiritualtheatre/ 

ภาษาอังกฤษ

http://www.suanmokkh.org 

http://www.buddhanet.net/budasa.htm 

http://www.dharmaweb.org/index.php/Category:Buddhadasa_Bhikkhu

http://www.links.net/vita/swat/course/dasanet.html

ภาษาเยอรมัน

http://www.hdamm.de/buddha/buddhadasa.php

http://indologica.blogg.de/eintrag.php?id=677

http://www.dhamma-dana.de/buecher.htm#buddhadasa

http://www.dci.dk/?artikel=848

http://retreat-infos.de/ri-Thailand-WatSuanMokkh.htm

ภาษาญี่ปุน

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

ภาษาจนี

http://www.gaya.org.tw/publisher/fain/buddhadasa.htm

http://ccbs.ntu.edu.tw/FULLTEXT/JR-BJ013/bj086812.htm

http://go.6to23.com/moxianju/bud/fs/wen/047.htm
 

ภาษาอ่ืนๆ

http://www.theravada.dk/readarticle.php?article_id=1

http://mahajana.net/users/theravada/sangha/suanmokh.htm
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ตัวอยางกระดาษบนัทกึ สมุดบนัทกึตาง ๆ 

หนังสอืบันทึกนึกไดเอง

“เวลาบณิฑบาตรูสกึวามนัมาก จนไมไดเก็บไวหมด เวลาเดินจติมันเปนสมาธิ ในพระบาลีมีอยูขอหนึง่ กรรมฐานเวลาเดิน จะทน

ทานตอการพิสูจนที่สุด ไมเหมือนกับอิริยาบถนอน มันฝนเร่ือย ๆ  พอลุกขึ้นมานั่ง มนักผ็ดิแลว  ถาออกมาเวลาเดินมันยากที่จะผดิ  แตความคิด

ที่เกิดเวลานอนกม็ีบางเหมอืนกนัที่จดเอาไว มคีนซื้อปากการชนิดที่มีไฟฉายอยูในนัน้มาให พอกดกม็ีไฟเขยีนไดในทีม่ืด ๆ เลย”

“เราจดมาต้ังแตแรก ๆ มสีวนโมกขเกาจนทุกวันนี้ จดไวนาน ๆ ก็เปดดูบอย ๆ วาจะเอาไปใชอะไรไดที่ไหน ก็เอาไปใช เอาไปใสใน

เรื่องน้ันเรื่องน้ี”

“เดีย๋วนีจ้ดแลวไมคอยไดเก็บ  จดไวตามซองจดหมายก็ม ีความจริงสมุดโนตประจำตัวก็ม ีโนตโดยต้ังใจสำหรับเปนคูมือเทศน 

สำหรับพูด แตคนอื่นอานไมรูเร่ือง อานไดคนเดยีว และมักไมชอบใสกระเปา เลยจดตามแตจะหากระดาษไดใกล ๆ มือ ”

“ เวลาเดนิ...คิดไดก็จดใสมอื มาถึงก็จดลงกระดาษ เพราะความคิดดี ๆ แบบนี้  บางทีมันเกดิขึ้นแลวมนัจะไมกลับมาอีก ”

พทุธทาสทุกคน

“ความหมายของคำวา พุทธทาส เกิดขึ้นจากความรูสกึวาไมมีอะไรดีกวา ชีวติของเราจะอยูตอไปอีกกี่ปก็ตามใจ ถาจะใชใหเปน

ประโยชนที่สดุและสูงสุดกค็วรจะทำงานน้ี คอืรับใชพระพุทธเจาดวยการทำใหพทุธศาสนาแพรหลายไป  มีประโยชนแกคนทุกคนในโลกกแ็ลว

กนั”  

“แลวอาตมายังคดิดวยความรูสึกบริสุทธิ์ใจวาพทุธบริษัททุกคนเปนพทุธทาสอยูแลวในตัว ไมใชแตเรา  แตเขาทำงานอยางพุทธทาส

อยูแลวทุกคน ชวยรักษาบำรุงเผยแผพระพทุธศาสนา ฉะนั้นเรากไ็มยกตัว ไมอวดดี ไมจองหองพองขนวาเปนพุทธทาสแตเราคนเดยีวเทาน้ัน”

 “เทาที่พมิพออกมาแคนี้ก็เรียกวาโลงไปท ีเราไดทำสิ่งที่มันสมควรจะทำ ไมเสยีคาขาวสุกของผูอ่ืนแลว เช่ือวามนัคุมคา อยางนอยผม

กลาพูดไดอยางหนึ่งวา เดี๋ยวน้ีไมมีใครในประเทศบนไดวาไมมีหนังสือธรรมะอาน กอนนี้ไดยนิคนพูดจนติดปากวาไมมีหนงัสือธรรมะจะอาน 

เราก็ยังติดปาก ไมมหีนังสอืธรรมะจะอาน ตอนน้ีบนไมไดอีกแลว”

ทานพุทธทาสไดแนะนำถงึงานของทานไววา

“พอใจถึงที่สดุก็คือ อริยสจัจากพระโอษฐ รูสึกวาทำไดสมบรูณที่สุด พอใจกวาทุกเร่ือง ฝากไวเปนอนุสรณในโลกได….แตผมพดูวา
พอใจทุกเลมดีกวา แตละเลมมันมีอะไรพอดีของมันแงหน่ึงเสมอ”

สำหรับผูที่ไมเคยศกึษาพุทธศาสนามากอน แตตองการเร่ิมศึกษา ทานเคยกลาววา 

 “โดยมากจะแนะใหอานหนงัสือบรมธรรม ม ี๒ เลม แลวก็อาน ฆราวาสธรรม มันเปนเลมพืน้ฐาน แลวตอจากน้ันก็เลอืกเอาเอง 

ประเภทศลีธรรมก็ม ีประเภทปรมตัถธรรมก็ม ีประเภทเกี่ยวกับบานเมืองก็ม ีผมทำไวหมดแลว เต็มความสามารถแลว สมควรจะหยุดไดแลว”

แมวาทานจะกลาววา ทานสมควรหยุดไดแลว  แทที่จริง ผลงานของทานทั้งหลายยงัจะทำหนาที่แทน “พทุธทาส” ตอไปอยางไม

เสื่อมคลาย สมดงัที่ทานรจนาไววา

“พุทธทาสยังอยูไปไมมีตาย”
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 บทที่ ๑๒
กาลานกุรม

๒๔๔๙
   เด็กชายเง่ือม หรือพุทธทาสภิกขุในเวลาต่อมา เกดิเมื่อวัน

        อาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ตรงกับวนัข้ึน ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปี
   มะเมยี เป็นบุตรนายเซ้ียงและนางเคล่ือน พานชิ เกดิที่บ้าน
  กลาง ตำบลพุมเรียง ซ่ึงสมัยนั้นยังเปน็ที่ตั้งของจงัหวัดไชยา

๒๔๕๑
      เด็กชายย่ีเกย หรอืนายธรรมทาส พานชิ ผู้นอ้งชาย เกิด
   เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม

๒๔๕๗
    เม่ืออายุ ๘ ขวบ บิดามารดาพาเด็กชายเงื่อมไปฝากเปน็เด็ก

    วดัที่วดัพมุเรยีง เป็นเวลา ๓ ปี เพื่อรบัการศกึษาเบ้ืองตน้
ตามแบบโบราณ

๒๔๖๐
  เด็กชายเง่ือมกลับมาอยู่บา้น เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่

 โรงเรยีนวดัโพธาราม และเล่าเรียนที่นีจ่นถึงชั้นมัธยมศึกษา
๒๔๖๔

    ย้ายมาเรียนชั้นมธัยมปีที่ ๒ ที่โรงเรยีนสารภีอทุศิ ตำบล
  ตลาด เพือ่จะได้อยู่กบับดิา ซ่ึงมาเปิดรา้นค้าอกีแห่งหนึ่งที่

ตำบลนี้
๒๔๖๕

  บิดาถึงแก่กรรมด้วยโรคลมปัจจบุัน เด็กหนุ่มเง่ือมออกจาก
โรงเรยีนมาช่วยดำเนินการค้ากับมารดา

    ระหว่างนี้ นายย่ีเกย นอ้งชาย บวชเป็นสามเณรและเรียน
ชั้นมธัยมอยู่ที่โรงเรยีนประจำจังหวดัสุราษฎรธ์านี

๒๔๖๘
  เปิดโรงเรียนนกัธรรมข้ึนปีแรกในตำบลพมุเรยีง

๒๔๖๙
   ต้นปี นายยีเ่กยเข้าเรียนเตรยีมแพทย์จฬุาฯ
     ก่อนเข้าพรรษา นายเงื่อมบวชเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ได้

 “ ” ฉายา อนิฺทปญโฺญ จำพรรษาทีว่ดัพมุเรยีง
   ปลายปีสอบไดน้ักธรรมตรี ไม่ลาสิกขาตามกำหนด
   ปิดเทอมปลายปี นายย่ีเกยกลับบา้นและไม่ไปเรยีนต่อ เพื่อ
เปิดโอกาสใหพ้ระเง่ือมได้บวชเรยีนต่อไป

๒๔๗๐
  พระเง่ือมสอบไดน้ักธรรมโท

๒๔๗๑
  ต้นปีพระเงื่อมเข้าเรียนตอ่กรุงเทพฯ ครั้งแรกที่วัดปทมุคงคา 

   อยู่ได้เพยีง ๒ เดือน กเ็ดินทางกลับมาจำพรรษาที่วดัพมุเรยีง
  ปนีั้นสอบได้นกัธรรมเอก
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๒๔๗๒
  เป็นครูสอนนักธรรมโรงเรยีนนักธรรมวัดพระบรมธาตุไชยาฯ
  นายย่ีเกยต้ังคณะธรรมทานข้ันต้นขึน้ โดยเปิดหบีหนงัสือ
ธรรมะใหค้นยืมอา่นทีร่้านไชยาพานชิ

  เริ่มรบัหนงัสือวารสารพทุธศาสนาภาษาอังกฤษจากต่าง
ประเทศ

  นายย่ีเกยเริ่มเขียนบทความลงหนงัสอืพมิพ์ในกรงุเทพฯ ใช้
 “ ”นามปากกาวา่ ธรรมทาส

๒๔๗๓
   พระเง่ือมขึน้กรุงเทพฯ มาอยู่วัดปทมุคงคาอีกครั้งหนึ่งเพ่ือ

เรยีนบาลตีอ่
  “ ” เขียนบทความช้ินแรกชื่อ ประโยชน์แห่งทาน เพื่อพิมพ์ใน

 งานพระราชทานเพลิงศพพระอุปัชฌาย์ มเีน้ือความตอบคำ
ถามของคนสมัยใหม่ท่ีเริ่มสงสยัคุณค่าของการทำทานแบบที่

 ทำๆ กนัอยู่
  “ปลายปีเขียนบทความขนาดยาวเร่ือง พระพุทธศาสนาข้ัน

” ปุถุชน อธิบายคณุค่าของพระพุทธศาสนาด้วยภาษาสมยั
    ปัจจบุัน และเร่ิมแสดงความคิดเหน็ว่า มรรค ผล นิพพาน 

 เป็นเร่ืองที่เป็นไปได้จริงในสมัยปัจจบุัน บทความน้ีพิมพ์เปน็
หนังสือแจกงานฉลองโรงเรยีนนักธรรมวดัพระบรมธาตุไชยาฯ

     ปลายปีนั้นสอบได้เปรยีญธรรม ๓ ประโยค เป็นพระมหาเงื่อม 
อนิฺทปญฺโญ
๒๔๗๔

    เบ่ือเรียนมากข้ึน ค้นคว้าศกึษานอกตำราเรยีนออกไป ความ
คดิอุดมคตเิร่ิมต้ังม่ัน

   ปลายปีสอบตกเปรียญธรรมประโยค ๔ เตรยีมเดินทางกลบั
บา้นเพื่อทำงานตามอดุมคติ

๒๔๗๕
   เดินทางกลับถึงพมุเรยีง (  ๖ เมษายน)

   เข้าอยู่ในวดัร้างตระพงัจกิ ซ่ึงเป็นจุดเริ่มตน้ของสวนโมกข์ 
(  ๑๒ พฤษภาคม)

  นางเคลื่อนทำพินัยกรรมมอบเงิน ๖,   ๓๗๘ บาท ต้ังเป็นทนุ
 ต้นตระกลูพานชิ ใช้ดอกผลบำรุงสวนโมกข์และคณะธรรม

ทาน
  คณะธรรมทานตั้งขึ้นอย่างเป็นกิจจะลักษณะ (กรกฎาคม) 

 “ ” เปิดบา้นหลังหน่ึงเป็น หอ้งธรรมทาน มทีำบุญเล้ียงพระ
  และเทศน์ทุกวนัพระและวัน ๘ คำ่

  “ ” เริ่มเขียน ตามรอยพระอรหนัต์ ในเดือนสงิหาคม
๒๔๗๖

   ออกหนงัสอืพมิพ์ พุทธสาสนา   ราย ๓ เดอืน
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 เร่ิมเขียนบทความวพิากษว์จิารณ์สภาพพระพุทธศาสนาและ
  “ ” “ ” พระสงฆ์ ใช้นามปากกา ธรรมโยธ ชินวาทก์ ฯลฯ 
 “ ” และเขียน ทำไมไมไ่ปกบัพระโลกนาถ ลงหนงัสอืพมิพ์ 

ประชาธปิไตย    ฉบบัวันท่ี ๒๔ พฤศจกิายน ๒๔๗๖
๒๔๗๗

   “คณะธรรมทานซ้ือแท่นพมิพม์าพิมพห์นังสือเอง เขียน คัน
 ”ถธรุะ กบัวิปัสสนาธุระเน่ืองกนัอย่างไร

  “ ”เริ่มแปล พทุธประวัติจากพระโอษฐ์
  “ ” แปล บาลีมหาสติปฏัฐานสูตร งานเขียนงานแปลเหล่าน้ีลง

 พิมพ์ใน พทุธสาสนา
  สด กูรมะโร    หิต เขียนเร่ืองมาจากปักก่ิง ลงพมิพ์ใน พทุธ
สาสนา

  กอ่นเข้าพรรษาเดนิทางไปนครศรีธรรมราช ปาฐกถาเรื่อง 
“ ”  “ ” การส่งเสริมปฏบิัติธรรม และ หลักพุทธศาสนา ให้แก่

  คณะของพระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ ซ่ึงเปดิสวนปันตาราม ตาม
แบบสวนโมกขพลาราม

     ในพรรษาเข้ากรรมฐาน ๓ เดอืน งดพูด จดบันทกึปฏิบัติ
ธรรมเป็นรายวัน

  “ ” เขียนบทความขนาดยาวเร่ือง การปฏิบัติธรรม (๑๗ 
กมุภาพนัธ์)

๒๔๗๘
  ทางราชการย้ายท่ีว่าการอำเภอจากพุมเรียง ไปอยู่ที่ตำบล

 ตลาด รมิทางรถไฟ
 คณะธรรมทานและโรงพิมพธ์รรมทานย้ายตามไปอยู่ที่ตำบล
ตลาดดว้ย

  “ ”  เริ่มแปล อริยสจัจากพระโอษฐ์ ลง พทุธสาสนา
   “เดินทางไปเทศน์ถิน่ไทยทางใต้สดุ กลบัมาเขียนเร่ือง พระ

”พุทธศาสนาในถิน่ไทยทางใต้
   เริ่มตดิต่อกับสามเณรกรุณา กุศลาสยั (ตอ่มาคืออาจารย์

 กรุณา กุศลาสยั) หน่ึงในบรรพชิตไทยที่เดินเท้าไปพม่าและ
โดยสารเรอืตอ่ไปถึง  อนิเดียพร้อมกบัพระโลกนาถ (พระภกิษุ
ชาวอติาเลียน)

๒๔๗๙
  “ ” แปลและแต่งกาพย์ สุกรยกัษ์ อันเป็นคำวิจารณ์พระสงฆ์

 อย่างรุนแรง (จากบางตอนของสุมงัคลวลิาสนิี)
   “ ” เขียน คุณค่าของปริยตัิ ชี้ให้เห็นความสำคญัของการ
เชื่อมระหว่างทฤษฎีและการปฏิบตัิในพุทธศาสนา

  “ ” เขียน สงัคายนาแต้มหวัตะ เรียกรอ้งให้แปลพระไตรปฎิก
  เปน็ไทย และวิจารณก์ารทำสังคายนาที่ผา่นๆ มา

   ท่านปัญญานันทะ พระราชญาณกวี (บญุชวน) และสามเณร
 สำเริง มาร่วมจำพรรษาอยู่ดว้ย

  พิมพ์รวมเล่ม พุทธประวตัิจากพระโอษฐ์ คร้ังแรก
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 คณะธรรมทานเปิดโรงเรยีนพุทธนคิม
๒๔๘๐

 หัวหน้ากองตำรามหามกุฏ   ราชวทิยาลัย ประกาศใช้ พุทธ
ประวตัิจากพระโอษฐ์  เปน็หนงัสอืประกอบแบบเรียน (๑๕ 
มถิุนายน)

  “ ”  แปล ลังกาวตารสูตร จากพระสูตรฝ่ายมหายาน ลง 
พุทธสาสนา

  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (  เจริญ ญาณวรเถร) วัด
  เทพศิรินทร์ ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม และผู้บญัชา

 การคณะสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระสงัฆราชเจ้า เดินทางมา
   เยี่ยมสวนโมกข์และค้างคนื ๑ คืน (  ๒๖ มถิุนายน)

  “  ”  “เขียน บรรณวจิารณ์ อภิธานัปปทปีนกีา และ ต้น
” บญัญตัิสิกขาบท ไว้อาลัยวาระสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระ

  สงัฆราชเจ้า กรมหลวงชนิวรสิรวิฒัน์ (  ๑๖ ธนัวาคม)
๒๔๘๑

  เริ่มอบรมสามเณรชดุพเิศษ เพื่อสร้างนกัเผยแผ่ที่ทันสมัย 
(งานท่ีไม่ประสบความสำเร็จในเวลาต่อมา)

  “ ”  เรยีบเรยีง เกียรติคุณของพระพทุธเจ้า หนังสือ พทุธ
ประวตัิสำหรับคนหนุ่มสาว   ลงวันที่ ๑๑ มกราคม

  “ ”เขียนบทความขนาดยาว อนตัตาของพระพุทธเจา้
  พระยาลัดพลธีรรมประคัลภ์ (วงค ์ลดัพลี) อธิบดีผู้พพิากษา
ศาลอทุธรณ์ พระ  ยาภรตราชสุพิช ผู้พิพากษาศาลอทุธรณ์ 

  และนายสัญญา ธรรมศักด์ิ มาเย่ียมสวนโมกข์เป็นคร้ังแรก
๒๔๘๒

  “ ” นายยี่เกยเปล่ียนชื่อเปน็ ธรรมทาส อย่างเป็นทางการ
   สร้างหอสมุดธรรมทานที่วดัชยาราม เป็นท่ีพักและที่ทำงาน
อกีแห่งหนึ่ง

   มบีทความเก่ียวกับกฤษณมูรติ ลง พุทธสาสนา
    “ ”เขียนบทความขนาดยาว ๕๕ หน้า ตอบปัญหาบาทหลวง  

 หักล้างความเชื่อเกี่ยวกบัพระเจ้าแบบบคุคลอย่างรนุแรง ลง 
พุทธสาสนา

๒๔๘๓
    เกดิสงครามในยุโรป ทำให้กระดาษแพง หายาก พทุธศาสนา 

  ๒ เล่ม ออกรวมเป็นเล่มเดยีว
   “เริ่มมบีทความต่อต้านสงคราม เรื่อง ไฟไหมโ้ลกยคุกึง่

”  พุทธกาล ลง พุทธสาสนา
   แสดงปาฐกถาที่กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก ตามคำอาราธนา

 ของพุทธธรรมสมาคม (ตอ่มาเปล่ียนชื่อเป็นพทุธสมาคมแหง่
  ประเทศไทย ในปี พ.ศ. ๒๔๘๔)  “ในหัวข้อเร่ือง วิถีแห่งการ

” เข้าถึงพุทธธรรม (      ๑๓ กรกฎาคม ความยาว ๒ ชั่วโมง ๑๕ 
นาที)
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๒๔๘๔
      ทางราชการเปล่ียนวันข้ึนปใีหม่ จาก ๑ เมษายน เป็น ๑ 
มกราคม

  “ ”  เริ่มแปล ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ลง พทุธสาสนา
๒๔๘๕

  เริ่มสร้างสโมสรธรรมทาน ท่ีวัดชยาราม
  หนงัสือพิมพ์ พุทธสาสนา เร่ิมลงเร่ืองเกี่ยวกบัพทุธศาสนา
ฝา่ยมหายาน

  แสดงปาฐกถาธรรมที่พทุธสมาคมแหง่ประเทศไทย เรื่อง 
“ ”ความสงบในฐานะเป็นผลแหง่การเข้าถึงพทุธธรรม

๒๔๘๖
  วางเงนิซ้ือที่บรเิวณธารน้ำไหลจากหลวงพรหมปัญญา เมื่อ 

 ๑๘ มนีาคม
 หลวงบริบาลบุรีภณัฑเ์ป็นผู้เชื่อมให้ได้เฝา้สมเด็จกรมพระยา

 ดำรงราชานุภาพท่ีวังวรดศิ เพื่อปรึกษาหารือเร่ืองโบราณคดี
เมอืงไชยา

  เทศนง์านพระราชทานเพลิงศพของสมเดจ็พระวนัรัต (เฮง 
เขมจารี)  “ ”เรื่อง ลักษณะนา่อศัจรรย์บางประการของนิพพาน  

(  ๒๒ สงิหาคม)
  เขียนความเรยีงเชิงอัตชีวประวตัิ เกี่ยวกบัชวีติและงานในสวน

 “ ”โมกข์ที่ผ่านมาชื่อ สิบปีในสวนโมกข์
๒๔๘๗

 ได้รับแตง่ตั้งใหเ้ป็นหวัหน้าฝ่ายองค์การเผยแผ่ประจำจังหวัด
 สรุาษฎรธ์านี (  ๒๒ มกราคม)

   ยา้ยมาจำพรรษาที่สวนโมกข์แห่งใหม่ บรเิวณธารน้ำไหล 
 เขาพุทธทอง (สวนโมกข์ปัจจบุัน)

  คณะพระยาลดัพลีธรรมประคลัภม์าเยี่ยมครัง้ที่ ๒
๒๔๘๙

  “ ”ได้รับแตง่ตั้งใหเ้ป็น พระครูอนิทปัญญาจารย์
   “ปาฐกถาธรรมที่พทุธสมาคมแหง่ประเทศไทย เร่ือง พุทธ

” ธรรมกบัสันติภาพ (  ๒ มนีาคม)

  เลกิสวนโมกข์แหง่เดิมที่พมุเรยีงโดยส้ินเชิง (กอ่นหนา้นี้ยังมี
พระอยู่ประจำ)

   ปาฐกถาธรรมที่สมาคมพุทธบริษัทไทยจีนประชา เรื่อง 
“ ”ข้อควรทราบเกี่ยวกบัหลกัพทุธศาสนาระหวา่งนิกายตา่งๆ  

(  ๒๙ ธนัวาคม)
๒๔๙๐

   “ปาฐกถาที่พทุธสมาคมแหง่ประเทศไทย เรื่อง พุทธธรรมกบั
”    เจตนารมณแ์หง่ประชาธิปไตย ฯพณฯ ปรดีี พนมยงค์ ผู้

 สำเร็จราชการแผน่ดนิในขณะนัน้เข้าฟังด้วย (  ๑๑ มกราคม)

  ได้รับแตง่ตั้งใหเ้ป็นพระอุปัชฌาย์ (  ๓๐ เมษายน)
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 เกดิคณะพุทธนคิมท่ีเชียงใหม่
  ปาฐกถาที่หอประชุมใหญ่จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลัย เร่ือง 

“ ” พระพุทธศาสนาจะช่วยพวกเราในปจัจุบนันี้ได้อยา่งไร (๓๑ 
พฤษภาคม)

  “ ”  เริ่มแปล สูตรของเว่ยหล่าง ลง พทุธสาสนา
๒๔๙๑

  โยมมารดาถึงแกก่รรม (  ๒๔ เมษายน)
  เดินทางข้ึนเชียงใหมค่รั้งแรก เพื่อช่วยใหค้ำแนะนำแกก่ิจการ

 ของคณะพุทธนิคมเชียงใหม่ (กอ่นเข้าพรรษา)
  ออกตระเวนเทศน์ตามเกาะสมุย เกาะพงนั
   “ปาฐกถาธรรมที่พทุธสมาคมแหง่ประเทศไทย เร่ือง ภูเขา

” แห่งวิถีพทุธธรรม (  ๕ มถิุนายน) และเริ่มถูกโจมตใีนขอ้หา
เกี่ยวกบัคอมมวินิสต์

  ออกพรรษา ทา่นปัญญานนัทะข้ึนไปประจำอยู่ที่เชียงใหม่
๒๔๙๒

  ได้รับแตง่ตั้งใหเ้ป็นหวัหน้าองค์การเผยแผ่ประจำภาค ๕ 
(   ภาคใต้ ๑๔ จังหวดั)

  ได้รับแตง่ตั้งใหเ้ป็นเจา้อาวาสวัดพระบรมธาตไุชยาฯ (๓๐ 
มถิุนายน)

๒๔๙๓
   พักสวนชาใกล้หมู่บ้านแกง่ปนัเต๊า อำเภอเชยีงดาว จงัหวัด

     “เชยีงใหม่ เป็นเวลา ๒๐ วนั เพื่อเขียน โบราณคดีรอบ
” อา่วบ้านดอน (มกราคม)

 ได้รับแตง่ตั้งใหเ้ป็นผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ 
สาขาประจำจงัหวัดสุราษฎร์ธานี

 เขียนบทความทดลองเสนอเก่ียวกับจติวิทยาแบบพทุธเร่ือง 
“ ”ปมเข่ือง

  ตระเวนเทศนห์วัเมืองปกัษใ์ต้ กบัพระยาอมรฤทธ์ิธำรง 
(   พร้อม ณ ถลาง)

 ได้รับแตง่ตั้งใหเ้ป็นประธานพิธีสวดกระทำน้ำมุรธาภเิษก 
  สำหรับพระเจ้าอยู่หัวองคป์ัจจบุัน ณ วดัพระบรมธาตุไชยาฯ 
 “ ” ได้รับพระราชทานสมณศกัดิ์เป็น พระอริยนันทมุนี (๔ 

ธนัวาคม)
    มบีทความของเสถียร โพธนิันทะ มาลง พุทธสาสนา

๒๔๙๔
  อบรมข้าราชการในสำนกังานปลัดกระทรวงยตุิธรรม และ

  “ ” ศาลที่กรุงเทพฯ เร่ือง ทุกขขัปนทูนกถา (  ๒๐ กันยายน)
  มปีระกาศใน พุทธสาสนา  วา่พระยาอนมุานราชธน ส่ง
หนงัสือมาให้หอ้งสมุดธรรมทานหลายเล่ม

๒๔๙๕
    นายกหุลาบ สายประดิษฐ์ มาเย่ียมสวนโมกข์ (กมุภาพนัธ์)
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    คณะพุทธนิคม เชียงใหม่ ออกหนังสือพิมพ์ ชาวพุทธ เมื่อ
วันวสิาขบชูา

 มพีธิีทอดกฐินครั้งแรกและครัง้เดียวของสวนโมกข์
  “   ”  เขียน บนัทกึเปดิผนึกครบรอบ ๒๐ ปี ลงใน พทุธสาสนา 
ซ่ึงออกรวมเปน็เพยีงฉบบัเดียวในปนีั้น

  เริ่มมกีารบรรยายประจำคืนในชว่งพรรษา เพ่ืออบรมพระ
ภกิษสุามเณรภายในสวนโมกข์

๒๔๙๖
  “ ” แสดงธรรมเรื่อง ศาสนาคอืโรงพยาบาลของโลก ที่โรง

 พยาบาลสงฆ์ ในโอกาสเปิดตึกสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ 
(  ๒๑ กมุภาพนัธ์)

  “คณะธรรมทานได้รบัอนุญาตให้จดทะเบยีนเป็น ธรรมทาน
” มลูนธิิ (  ๒๔ พฤศจกิายน)

 มผีู้บริจาคแทน่พิมพ์และเคร่ืองตดักระดาษให้ใหม่
  มกีารฉายสไลด์ในสวนโมกข์ รเิร่ิมการเผยแผ่ธรรมโดยการ
ฉายสไลด์

๒๔๙๗
 อธิษฐานไม่ออกนอกเขตวัดตลอดพรรษา
  พิมพ์หนงัสือ  ทำวัตรสวดมนต์แปล คร้ังแรก
 รว่มประชมุและกล่าวปราศรัยในนามตัวแทนคณะสงฆไ์ทย 

  “ในงานฉฏัฐสังคายนาที่ประเทศพม่า เรื่อง ลักษณะน่า
” อศัจรรยบ์างประการของพทุธศาสนาแบบเถรวาท (๖ 

ธนัวาคม)

  “  ” เขียน โลกอาจรอดได้ แม้เพราะกตัญญู (  ๘ มนีาคม) 
 เปน็บทความที่เด่นบทหนึง่ แสดงใหเ้หน็ถึงโลกทัศน์แบบพุทธ

ที่มลีักษณะนเิวศวทิยาอยู่ในตัว
๒๔๙๘

  “ปาฐกถาเรื่อง อุดมคตขิองครูตามทัศนะฝ่ายพระพทุธ
”   ศาสนา ในท่ีประชมุครูทั่วประเทศ ณ หอประชมุสวน

 สนุันทาวทิยาลัย (  ๒๖ เมษายน)

  ไปอินเดยี (   ๑๙ ตลุาคม ๒๔๙๘ -   ๑๖ มกราคม ๒๔๙๙)
 สร้างอาคารถาวรหลังแรกของธรรมทานมูลนิธิ

๒๔๙๙
   “อบรมข้าราชการตุลาการคร้ังแรก เร่ือง ใจความสำคญั

”   ของพุทธศาสนา ณ ห้องบรรยายเนติบณัฑติยสภา ต่อมา
 พิมพ์เปน็เล่มชื่อ  หลกัพระพุทธศาสนา และพมิพใ์นชุด 

“ ”  ธรรมโฆษณ์ ชื่อ   ตลุาการิกธรรม เล่ม ๑ การบรรยาย
   ชุดนี้ทำต่อเน่ืองมาอีก รวม ๑๔ ครั้ง

๒๕๐๐
   “แสดงธรรมที่โรงพยาบาลสงฆ์ เรื่อง ธรรมะคือโอสถ

” สำหรับโลก (กมุภาพนัธ์)
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     “เทศนใ์นโอกาส ๒๕ พุทธศตวรรษ เรื่อง หนทางดับความ
” เลวร้ายในยคุปัจจุบัน ที่วดัพระบรมธาตุไชยาฯ

 คณะพุทธนิคมเชียงใหม่ตัง้ชาวพทุธมูลนิธิ
  “ ” ในพรรษาบรรยาย การศึกษาธรรมะอยา่งถูกวิธี หรือ 

“ ” ธรรมวิภาคนวกภมูิ ต่อมากลายเป็นหนงัสอืพื้นฐานท่ี
สำคัญอีกเล่มหน่ึงของสวนโมกข์

  “ ”ได้รับพระราชทานสมณศกัดิ์เป็น พระราชชยักวี
๒๕๐๑

  “ ”  “ ”ตั้งสำนักปฏบิัตธิรรม สวนอศุม และ สวนอศุมมูลนิธิ  
 ที่กรุงเทพฯ เป็นอีกองค์กรหนึ่งในเครอืข่ายของสวนโมกข์

 ทางราชการประกาศให้วันอาสาฬหบูชาเปน็วันสำคัญทาง
 ศาสนา สอดคล้องกับที่สวนโมกข์ทำมาก่อน

   ไปเขมร ชมนครวดั นครธม
๒๕๐๒

 กรมศิลปากรส่งศิลาจารึกจำลองทุกหลักทีท่ำจากไชยามาถวาย
 ท่านปัญญานันทะลงมาจำพรรษาทีว่ดัชลประทานรงัสฤษฎ์
   เจ้าชืน่ สิโรรส หัวหน้าคณะพุทธนิคมและบุตรลงมาอยู่ที่
สวนโมกข์ในระหวา่งช่วงเข้าพรรษา

  สถานีวิทยุ ปชส.    “ ” ๗ ธนบุรี นำ หลักพระพทุธศาสนา ที่
 อบรมข้าราชการตุลาการคร้ังแรก ไปอ่านออกอากาศเปน็

  ประจำทุกวนั เวลา ๐๖.  ๓๐ น. ในระหวา่งช่วงเข้าพรรษา
  พิมพ์ อริยสัจจากพระโอษฐ์ คร้ังแรก
  “ ” บรรยาย อานาปานสติ (ฉบับสมบูรณ์) ในระหวา่งพรรษา
ในสวนโมกข์

๒๕๐๓
 โรงเรียนพทุธนคิมเปดิชั้นเตรียมอุดมศึกษา
   “แสดงธรรมที่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย เรื่อง ส่วนสำคัญ

” ของพระพุทธศาสนาที่ทุกคนควรรู้จัก ตามคำอาราธนาของ
 สมเด็จพระราชชนนี องค์อปุถัมภกของชมรมกลุ่มศกึษาพทุธ

 ศาสตรแ์ละประเพณจีุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มผีู้ฟงัประมาณ 

๓,   ๐๐๐ คน (  ๒๘ ธนัวาคม)
๒๕๐๔

  “ในพรรษาพูดเรื่อง ตัวกู- ” ของกู อบรมพระสงฆส์ามเณร
  “ ”รว่มสมัมนาเรื่อง การศกึษาพุทธศาสนาในมหาวทิยาลัย  

 ที่จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย (   – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๒ 
ธนัวาคม)   และแสดงธรรมอบนิสติรวม ๗ คร้ัง

๒๕๐๕
  เริ่มสร้างโรงมหรสพทางวิญญาณ (โรงหนังแบบสวนโมกข์) 

 และมีโรงป้ันเพ่ือป้ันภาพพทุธประวตัิยุคแรกของโลก ทั้งสอง
   อย่างนีใ้ช้เวลาราว ๑๐ ปี จึงสรา้งเสร็จ

๒๕๐๖
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  อภิปรายแบบธรรมสากัจฉา กบัหมอ่มราชวงศ์คึกฤทธ์ิ 
   “ปราโมช ครั้งแรก ในหัวข้อ การทำงานคอืการปฏิบตัิ

”   ธรรม มนีายปุ๋ย โรจนบรุานนท์ และนายฉันทิชย์ 
   กระแสสนิธุ์ ร่วมด้วย ที่หอประชุมคุรสุภา (  ๖ ธนัวาคม)

๒๕๐๗
  อภิปรายแบบธรรมสากัจฉากบัหมอ่มราชวงศ์คึกฤทธ์ิ ปราโมช 

   “คร้ังที่ ๒ และคร้ังสุดท้ายที่หอประชมุครุุสภาเรื่อง การทำ
” งานด้วยจิตวา่ง (  ๑๓ กุมภาพันธ์) ซ่ึงต่อมาตีพิมพ์เปน็

 หนงัสือชื่อ  ววิาทะระหวา่ง ม.ร.ว.   คกึฤทธ์ิ ปราโมช กบั 
ท่านพทุธทาสภกิขุ

๒๕๐๘
  “ ” ปาฐกถาธรรมเรือ่ง ส่ิงทีเ่รายงัเข้าใจผิดกันอยู่ ที่พุทธ

  สมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ (  ๒๑ มกราคม)
  “ ”ปาฐกถาธรรมเรือ่ง การส่งเสรมิจริยธรรมแกเ่ด็กวัยรุ่น  

 ในที่ประชุมสามญัประจำปีที่คุรสุภา (  ๒๗ เมษายน)
  หนงัสือ แกน่พุทธศาสน์ ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสไดแ้สดง
ปาฐกถาในโอ    กาสพเิศษ ณ ชุมนุมศึกษาพุทธธรรม (ศริริาช) 
ในอุปการะของคณะแพทย์ศาสตรแ์ละศิรริาชพยาบาล 

    มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ เม่ือวนัที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. 
  “  ”๒๕๐๔ ได้รับรางวลัชนะเลิศ หนังสือดีประจำปี ๒๕๐๘  

 จากองคก์ารยูเนสโก แห่งสหประชาชาติ
๒๕๐๙

  เริ่มมงีานลอ้อายุครั้งแรก (  ๒๗ พฤษภาคม)
  “ ” ปาฐกถาธรรมเรือ่ง ส่ิงทีเ่รายงัสนใจกันน้อยเกินไป ในที่

  ประชมุองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ณ พุทธสถาน
 เชยีงใหม่ (  ๘ พฤศจกิายน)

  “ ” ปาฐกถาธรรมเรือ่ง ผีหัวเราะเยาะมนุษย์ แก่ผู้รว่มประชุม
  ยวุพุทธิกสมาคมทั่วประเทศคร้ังที่ ๑๐  ณ ยอดเขาพุทธทอง 

 สวนโมกข์ (  ๑๔ พฤศจิกายน)
๒๕๑๐

 เปน็ประธานในการอบรมพระธรรมทูตรุ่นแรกท่ีจะไปเผยแผ่
พระศาสนาในต่างประเทศ

  “ปาฐกถา คริสตธรรม- ”  พุทธธรรม ณ วิทยาลัย
 พระคริสตธรรม เชียงใหม่

   “ ” ในพรรษา เริ่มบรรยายชุด ธรรมปาฏโิมกข์ แกพ่ระสงฆ์
 สามเณรภายในสวนโมกข์ (  กระทำต่อเน่ืองทุกพรรษาถึง พ.ศ. 

๒๕๑๔)
๒๕๑๑
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 เปน็ประธานในการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทั่วประเทศ 
     คร้ังที่ ๑๖ ณ ค่ายลูกเสือธรรมบตุร ติดกบัสวนโมกข์ (๑ 

ธนัวาคม)
  “ ”พระยาลัดพลธีรรมประคัลภ์ สหายธรรมหมายเลขหน่ึง  

 ถึงแกอ่นจิกรรม (  ๑๙ เมษายน)   โดยไดม้อบทนุ ๒ แสนบาท 
ใหธ้รรมทานมูลนิธิ

  “ ”เริ่มโครงการพิมพ์หนังสือชุด ธรรมโฆษณ์
๒๕๑๒

  “ ”  บรรยายชุด บรมธรรม อบรมพระนิสิตภาคฤดูรอ้น ท่ี
ประจำอยู่ในสวนโมกข์

  “ ”ในพรรษาบรรยายชุด สุญญตาปริทรรศน์
๒๕๑๓

  “ ” บรรยายชุด ฆราวาสธรรม แกพ่ระนิสติภาคฤดูรอ้น
๒๕๑๔

 เริ่มบรรยายธรรมประจำวนัเสาร์
  “ ” ได้รับพระราชทานสมณศกัดิ์เป็น พระเทพวสิุทธิเมธี (๕ 
ธนัวาคม)

  “ ”เขียน บนัทกึคำชี้แจงเก่ียวกับการศึกษาเรื่องปฏจิจสมุปบาท  

(  ๓๐ กนัยายน)
๒๕๑๕

  “ ” บรรยายชุด แก่นพุทธศาสน์ ที่โรงพยาบาลศิริราช
  “ ” บรรยายชุด สอนพุทธศาสนาผา่นคมัภรี์ไบเบิล ในสวน
โมกข์

๒๕๑๖
  “ ” บรรยายเรื่อง มหาวทิยาลยักบัความรู้เรื่องจิต แก่อาจารย์

 คณะแพทยศาสตร์จากมหาวทิยาลยัมหดิล ที่มาสวนโมกข์ 
(  ๓๐ สงิหาคม)

  “ ”เขียนบทความขนาดยาว สมเด็จในความรู้สกึของข้าพเจา้  
 ตามคำขอของพระดลุยพากย์สวุมัณฑ์ เพื่อพิมพ์ในหนงัสอื

    ครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (เจริญ 
ญาณวรเถร)

  “ ” บรรยายเรื่อง ประชาธิปไตยแบบสังคมนยิม ในสวนโมกข์ 
(  ๑๑ พฤศจกิายน)

  อาพาธขณะกำลังเทศน์ และเข้ารบัการรกัษาตัวที่โรง
 พยาบาลศริิราช (ธนัวาคม)

๒๕๑๗
  “ ” บรรยายเรื่อง มหดิลธรรม แกพ่ระนักศึกษาภาคฤดรู้อน
  อาพาธด้วยโรคภาวะสมองขาดเลือดเฉียบพลัน เข้ารบัการ

 รกัษาที่โรงพยาบาลศิรริาช (  ๒๗ พฤษภาคม)

  “ ” บรรยายเรื่อง สังคมนิยมตามหลกัแห่งพระศาสนา (๑๕ 
กนัยายน)
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๒๕๑๘
  “ ” บรรยายชุด โมกขธรรมประยุกต์ สำหรับพระนักศึกษา
ภาคฤดรู้อน

  “ ”บรรยายเรื่อง พระพทุธเจ้ามีอุดมคติเป็นสังคมนิยม
  “ ” บรรยายเรื่อง สังคมนิยมชนิดที่ช่วยโลกได้ (๒๗ 
พฤษภาคม)

๒๕๒๑
  เริ่มปาฐกถาธรรมทางวทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย ทกุ

  วันอาทิตย์ที่ ๓ ของเดอืน
๒๕๒๒

  “  บรรยายชุด ใจความแห่งคริสตธรรม เทา่ที่พุทธบริษัทควร
”ทราบ

   ได้รับการถวาย ปริญญาดษุฎบีัณฑิตกิตติมศกัดิ์ สาขาพุทธ
 ศาสตร์ จากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

๒๕๒๕
     สวนโมกข์อายคุรบ ๕๐ ปี พิมพ์    แถลงการณ์ ๕๐ ปี สวน
โมกข์

  พิมพ์ กฎบตัรของพุทธบริษทั ในวันวสิาขบูชา

๒๕๒๗
   พิมพ์ อริยสัจจากพระโอษฐ์ ฉบับสมบรูณ์
   อาพาธด้วยโรคกล้ามเน้ือหวัใจขาดเลือด รักษาอาการที่

 สวนโมกข์ (ตลุาคม)
๒๕๒๘

   อาพาธค่อนขา้งหนักต้ังแต่ต้นปี และเริ่มมีอาการอาพาธ
บอ่ยขึ้น
  ได้รับการถวาย ปริญญาอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑติกติติมศักด์ิ 

 สาขาปรัชญาและศาสนา จากมหาวิทยาลยัศิลปากร 
(พฤศจกิายน)

  ได้รับการถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑติกติติมศักด์ิ 
 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลยัรามคำแหง 

(ธนัวาคม)
๒๕๒๙

 เริ่มมกีารบรรยายใหก้ับชาวต่างประเทศที่มาอบรมอานาปาน
 สติอยา่งเป็นกิจจะลกัษณะและเป็นระบบข้ึน โดยมีพระภกิษุ

  ชาวอเมริกัน ช่ือสันติกโรภิกขุ ซ่ึงมาพำนกัศกึษาที่สวน
 โมกข์เป็นล่ามแปล (กมุภาพันธ์)

     ในวาระ ๘๐ ปี ของพทุธทาสภกิขุ ไดม้ีการจดัธรรมสมโภช
 สญัจรใหญโ่ตท่ีสดุในวนัลอ้อายุ โดยมกีารเทศนอ์อก
    รายการสดทางโทรทัศน์และวิทยุ ในชว่งเช้า บา่ย เยน็ ชว่ง

      ละ ๓ ชั่วโมง รวม ๙ ช่ัวโมง (กมุภาพนัธ์)
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  ได้รับการถวาย ปริญญาศลิปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติติมศักด์ิ 
  สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มถิุนายน)

๒๕๓๐
   “ ” ได้รับพระราชทานสมณศกัดิ์เป็น พระธรรมโกศาจารย์
  เริ่มดำเนินงานสวนโมกขน์านาชาติ

  ได้รับการถวาย ปริญญาอกัษรศาสตรดุษฎีบณัฑติกติติมศักด์ิ 
 จากจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลัย (พฤษภาคม)

๒๕๓๒
  ได้รับการถวาย ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักด์ิ 

 สาขาพฒันศกึษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ
๒๕๓๔

   อาพาธด้วยโรคหัวใจวายและนำ้ทว่มปอด รกัษาอาการที่
 สวนโมกข์ (  ๒๗ ตุลาคม)

๒๕๓๕
  อาพาธด้วยโรคเส้นเลือดเล้ียงสมองอุดตัน รักษาอาการที่

 สวนโมกข์ (  ๒๘ กุมภาพันธ์)

   ครุุสภาประกาศเชดิชเูกียรติคณุ พระธรรมโกศาจารย์ (พทุธ
ทาสภิกขุ) ว่าเปน็ผู้ทำคุณประโยชน์อย่างสูงย่ิงต่อการศึกษา

  ของชาติ เน่ืองในโอกาสที่กระทรวงศกึษาธิการครบรอบ ๑๐๐ 
  ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๕๓๖
   อาพาธด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตก หมดสติ (๒๕ 
พฤษภาคม) ถูกนำเข้ารบัการรกัษาที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี 

 สวนโมกข์ และโรงพยาบาลศิริราช
  ได้รับการถวาย ปริญญาศลิปศาสตรดุษฎีบณัฑิตกติติมศักด์ิ 

 จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (  ๑๔ มิถุนายน)
  คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาเหน็ควรให้กลับสวนโมกข์ และ

  ถึงแกม่รณภาพอย่างสงบภายในกุฏิที่พกั ณ สวนโมกขพลา
  ราม เวลา ๑๑.  ๒๐ น. (  ๘ กรกฎาคม)

๒๕๔๓
  นาย    ธรรมทาส พานชิ ถึงแกก่รรม (  ๑๘ กุมภาพันธ์)

   ได้รับรางวลัปรีดี พนมยงค์ สำหรับบุคคลผู้มีผลงานดเีด่น
ทางด้านสันติภาพจากคณะอนกุรรมการโครงการรางวลัปรดีี 

   พนมยงค์ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี 
     ชาตกาลรัฐบุรษุอาวโุส ปรีดี พนมยงค์ ณ รัฐสภา (๑๑ 

พฤษภาคม)
 ๒๕๔๙
       เฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ชาตกาล พุทธทาสภิกขุ โดย องค์การ

  เพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแหง่
   สหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO)  เข้าร่วม และ
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 ประกาศยกย่องพทุธทาสภกิขุ เป็นหน่ึงในบคุคลสำคญัของ
โลก

__________________
(  จาก เลา่ไวเ้ม่ือวยัสนธยา   ฉบบัพมิพ์ครั้งท่ี ๓ ๒๕๔๖)
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