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...เวลานี้คือช่ัวโมงแหงความมืดมนทางจิตวิญญาณ ทามกลางโรคภัยไขเจ็บที่ไรยารักษา ความ

อดอยาก ทกุขยาก สงครามแหงความโลภและความเกลยีดชัง พัดโหมกระหน่ํา ถาโถมกระทบโลกแหง
พุทธธรรมใหส่ันคลอนออนแรง สงฆหลายสํานักกําลังทะเลาะเบาะแวง ดวยความยึดมั่นในทิฐิมานะ
และผลประโยชน สรางความขมขื่นแหงการแตกแยก แมพุทธธรรมจะยังเต็มเปยมดวยธรรมรสแหง
ปญญาอันไดถูกถายทอดมาจากรุนสูรุนจวบจนปจจุบนั ดวยการฝกฝนปฏิบัติจริงของเหลาอริยธรรมา
จารยผูปฏิบัติชอบ แตกระนัน้ผูคนกลับหลงมัวเมา ไดแตถกเถียงหลักพระธรรมในเพยีงเปลือกนอกเชิง
ปรัชญา มนตราและพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์หมดแลวซ่ึงคุณคาและความหมาย กลายเปนเพียงเรื่องความ
เชื่องมงายไรสติ พระสงฆผูปฏิบัติชอบกําลังสูญเสียธรรมบันดาลใจ หมดแรงเวลาไปกบักิจนิมนตตาม
บาน แสดงธรรมและพิธีกรรมเล็กนอย เพียงหวังผลตอบแทนทางวัตถุ 

ณ เวลานี้ จะมองไปทางใด กแ็ทบจะไมพบพุทธสาวกผูยังดํารงไวซ่ึงวนิยัสูงสุด อันกอปรดวย
ไตรสิกขาครบองคสาม; ศีล สมาธิ และปญญา อันเปนรากฐานของการฝกฝนตนเอง เพื่อการเขาสูความ
ดี ความงาม และความจริงภายใน; เมื่อไรซ่ึงผูปฏิบัติชอบบนเสนทางแหงอารยะนีแ้ลว พุทธธรรมก็ถูก
ใชเพียงเพื่อเปาหมายทางการเมืองและทางสังคม เปนเพียงการสรางภาพ ความนาเชื่อถือ เพื่อเกียรตยิศ 
ช่ือเสียง หรือผลประโยชนสวนตนเพียงเทานั้น พลังกุศลทางธรรมที่แทกําลังจางหาย ไรซ่ึงการปฏิบัติ
บูชา จะหาผูอุทิศกายถวายชวีิตเพื่อพุทธธรรมอยางแตกอนไดยากยิ่ง  จติธรรมสั่นคลอน สะทอนการ
สูญเสียศรัทธาในไตรรัตนะ... 

 
   เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช 

    (จาก “Sadhana of Mahamudra” ) 
  
 หากเรายอนมองอดีต เรียนรูจากบทเรียนทีผ่านมา เพื่อจะไดไมกาวผิดซ้าํรอยเดิมอีก เราจะ
พบวา ยามใดที่ธรรมาจารยผูปฏิบัติชอบไดจากโลกนีไ้ป พลังแหงการเรียนรูและการสรางสรรคของ
ทานที่สงผลตอผูคนและสังคมในวงกวาง จะกอใหเกิดพลวัตรที่นาสนใจอยางหนึ่งในสังคมของคนรุน
ถัดไป พลวัตรอันนี้ไดถูกชีใ้หเห็นโดยนักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ช่ือ แม็กซ เวเบอร (Max Weber) เขา
เรียกปรากฏการณนี้วา “การเปลี่ยนแปลงจากศักยภาพการสรางสรรคของปจเจก สูวัตรปฏิบัติที่ตายตวั”  

ส่ิงแรกที่เกิดขึน้ คือความพยายามที่จะใหคาํนิยาม หาบทสรุป กับผลงานอันมหาศาล หรือ
ความคิดสรางสรรคอันหลากหลายของธรรมาจารยผูนั้น บนพื้นฐานของความกลัว ไมวาจะเปนความ



กลัวการสูญเสีย ความไมกลาที่จะกาวเผชิญบนเสนทางแหงการฝกฝนตนเองโดยปราศจากอาจารย ส่ิงที่
ตามมาก็คือ องคกรทางศาสนา หรือ สายปฏิบัติที่เต็มไปดวยกฏกรอบ อันเปนความพยายามทีจ่ะสรางตัว
ตายตัวแทนใหแกธรรมาจารยทานนั้น 
 แตกระนั้นกย็งัมีพลวัตรในอีกลักษณะหนึ่งซ่ึงสามารถเกิดขึ้นไดเชนเดียวกัน มนัคือ
ปรากฏการณที่ศักยภาพของธรรมาจารยไดถูกหลอมรวมและกาวขามโดยศิษย ผูไดรับแรงดลใจในการ
ฝกฝนปฏิบัติตนอยางไมยอทอ ศักยภาพของปจเจกจึงไดถูกถายทอด สงผานสูผูคนรุนถัดไปอยางไมถูก
ตัดขาด  พลวัตรนี้จะเกิดขึ้นไดก็ดวยการอุทิศตนของผูกลา ผูอยูนอกกฏกรอบขององคกรทางศาสนา
ใดๆ ผูซ่ึงมองเห็นความทกุขในสังสารวัฏอยางชัดแจง นําไปสูแรงบันดาลใจในการฝกฝน อุทิศตนเพื่อ
ประโยชนแกผูอ่ืนอยางสุดความสามารถ 
 พุทธธรรมที่มีชีวิตนั้นจะตองเปนพุทธธรรมที่สามารถนํามาประยุกตใหเขากับวิถีชีวติและเหตุ
ปจจัยของผูคนในสังคมปจจุบันไดอยูเสมอ การประยุกตที่วาหาใชเปนการเสกสรรปนแตง เพิ่มลูกเลน
ทางภาษา หรือทําหนาปกหนังสือธรรมะใหนาอานมากขึ้น แตมันหมายถึง การปฏบิัติบูชา นําปณิธาน
สูงสุดของธรรมาจารยทานนัน้ๆมาปฏิบัติอยางถวายชวีิต จนสามารถนําไปสูกระบวนการการเรียนรู 
หลอมรวมศักยภาพในตนเอง เขาสูสายธารธรรมแหงการตื่นรู สูธรรมรสแหงพุทธธรรมอันหอมหวน 
เชื้อชวนใหคนรอบขางไดมาแบงปน 
 เราทุกคนในฐานะผูปฏิบัติธรรมเดินตามรอยของเหลาอริยปจเจก เฉกเชน ทานอาจารยพุทธ
ทาส จําเปนทีจ่ะตองเขาใจถึงความหมายและคุณคาของการปฏิบัติบูชาใหลึกซึ้ง การปฏิบัติบูชาของศิษย
เปนหนทางเดยีวที่จะนําไปสูความงอกงามทางธรรมอันหลากหลาย เปนการสรางสรรคใหมๆที่มีชีวิต 
เปนหนทางแหงการกาวขามขอจํากัดของเหตุปจจยัในอดีต สูการแตกหนอธรรมอันเปนสิ่งสรางสรรค
อันนาจะเกดิขึ้นได ดวยพื้นฐานการฝกฝนดานในอยางจรงิจังของศิษย หนอพระธรรมที่วานี้จะแตกตาง
ออกไปในสภาวะการรูแจงของแตละบุคคล ซ่ึงหาใชเปนเรื่องเสียหาย เพราะความหลากหลายของการ
ตื่นรูในปจเจกนี้เอง ที่จะทําใหพุทธธรรมสามารถสืบสานเปนธารใจใหผูคนรุนหลังไดดื่มกนิอยางไมรู
หมดรูส้ิน 

แตส่ิงที่ผูเขียนมองเห็นในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปชาตกาลของทานอาจารยในปนี้ นอกเสียจาก
ความพยายามที่จะศึกษา รวบรวมรักษา ตคีวามและเผยแพร คําสอนของทานอาจารยใหเปนที่รูจกัในวง
กวาง อีกดานหนึ่งกด็ูจะหนไีมพนแนวคดิที่จะผลักดันใหเกิดงานเฉลมิฉลอง นิทรรศการ งานปาหี่
ใหญโต วจิิตรวิลิศมาหรา วบูวาบ ตระการตา แตหาเนื้อแท แกนสาระ มาเปนอาหารทางจิตวิญญาณกัน
แทบไมได ทกุครั้งที่ไดยินเรือ่งงานเฉลิมฉลอง ก็ไดยนิแตกระบวนการยกยองทานอาจารยขึ้นเปนปชูนีย



บุคคล แบกทานไปวางไวบนแทน บนหิ้ง เพื่อจะไดกราบไหวบูชากันไดอยางถนัดถนี่ มือออน เทาออน 
ปากก็แซซองสรรเสริญ อยางไรซ่ึงจิตวิญญาณของการปฏิบัติบูชาเอาเสียเลย  

เรากําลังถูกหลอกหลอนดวยผีทานอาจารยพุทธทาส ผีในที่นี้ คือ ความทรงจําเดิมๆที่เรามีตอ
ทาน เปนความทรงจําที่เราไมยอมปลอยวาง จนกลายเปนการยึดตดิในตวับุคคล ไรซ่ึงการนําหวัใจแหง
คําสอนมาปฏิบัติ หลอมรวม และกาวขามประสบการณในอดีต สูการเรียนรูเหตุปจจยัในปจจุบันขณะ 
ส่ิงที่นาเศรากค็ือ ความทรงจําที่เราพยายามสงวนรักษากันไวนั้น หาใช “พุทธทาส” ที่แทแตอยางใด 
ผูคนพยายามจะรักษารอยเทาของทานราวกบัวามันมีชีวิต ถึงเวลาที่เราจะตองตระหนกัไดแลววา รอยเทา
ที่เราบูชาหาใชฝาเทาที่ทานอาจารยใชเดินแตอยางใด เรากําลังกราบไหวรอยเทา โดยหารูไมวาเราเอง
กําลังย่ําอยูกับที่ ไรความกาวหนาทางจิตวญิญาณใดๆ  

เหมาะสมแลวหรือที่จะปฏิบตัิตอทานอาจารยราวกับทานเปนวัตถุ? ทานอาจารยไมใชตึกอิฐ
แดงที่สวนโมกข ทานอาจารยไมใชเสาหาตน ทานอาจารยไมใชลานหนิโคง ทานอาจารยไมใชสระ
นาฬิเกร ทานอาจารยไมใชโรงมหรศพทางวิญญาณ ทานอาจารยไมใชหนังสือธรรมโฆษฐ ไมใชกาพย
กลอน รูปหลอ รูปปน รูปวาดใดๆ 

....แตทานอาจารย คือ เสนทางของผูแสวงหาคุณคาในตน “พุทธทาส” คือ การมอบกายถวาย
ชีวิตแกไตรรัตนะ เพื่อประโยชนสุขที่แทแกเพื่อนมนุษย  “พุทธทาส” คือ การเสียสละชีวิตเพื่อการ
ฝกฝนภาวนา ลดทิฐิอัตตา เรียนรูคุณคาและศักยภาพทีแ่ทของจิตที่วางจากมายาคติตวัตน ทานอาจารย 
คือ สายธารธรรม คือ ความงามที่สัมผัสไดในชีวิตนี้ ดวยการฝกฝนดานใน สูจิตใจที่ขยายกวาง นาํมาซึ่ง
ความพรอมทีจ่ะรับฟงเสียงแหงความทุกข (ศีล) นอมนาํใครครวญ ฝกฝนสัมผัสความทุกขนั้นดวยหวัใจ
ที่ตั้งมั่น(สมาธิ) จนสามารถมองเห็นธรรมชาติอันผันแปรไมจริงแทแหงทุกข (ปญญา) นําไปสูแรงใจใน
การอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อรวมทุกขรวมสุขกับผูอ่ืน การทาํใหดูอยูใหเหน็ของผูปฏิบัติจริงเปนการแสดง
ธรรมในความวาง ใหเหน็หนทางที่จะรวมทุกขกับเพื่อนมนุษยโดยจิตไมตองเปนทุกข  ทานอาจารยคือ
ความตื่นรูภายในตน คือ คณุคาและความงามแหงการสรางสรรคทางปญญา ที่ผุดบังเกิดขึ้นจากความ
งายงามตามธรรมดาของจิตทีถู่กฝกฝน 

การสืบสานปณิธาน “พุทธทาส” จึงหาใชการวัดรอยเทาของทานวากวาง ยาวเทาไร หนทาง
เดียวที่จะสืบสานปณิธานพุทธทาสใหคงอยู ก็คือ การใหความสําคัญกับการปฏิบัติภาวนา ใหคณุคากบั
เสนทางแหงการเรียนรูฝกฝนจิตใจ จนไดเขาไปสัมผัสพลังแหงการตื่นรู สูการดํารงจิตใจในพื้นทีว่าง
แหงการเรยีนรูดานใน หลอมรวมเปน “พุทธทาสภายใน” ที่ไมมีวันตาย   



เพราะทานอาจารยพุทธทาสไมเคยสอนใหเรายึดมั่นอยูในอดีต ไมเคยสอนใหเรายดึติดในตวั
บุคคล ทานสรางสรรคหนทางหลากหลายใหผูคนไดหนักลับมาอยูกับปจจุบันขณะ และปจจุบันขณะ
นี่เอง คือสิ่งท่ีเราควรยึดติด ซ่ึงก็คือ การไมติดกับรอยเทาใดๆ  

รอยเทาเปนเพยีงเครื่องนําทางสูกระบวนการเรียนรูแหงชวีิต  เพื่อจะใชสองเทาที่เรามี ยางกาว
บนเสนทางของการปฏิบัติภาวนา วิปสสนาคณุคาภายในตน นี่คือส่ิงที่เราทุกคนนาจะนํามาใครครวญ
พิจารณา เพื่อการปฏิบัติบูชา สืบสานปณิธานพุทธทาสในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปชาตกาลที่ใกลจะมาถึง
นี้  
 

หุบปากประกาศ หมายความวา แสดงอยูที่เนื้อที่ตัว เปนของจริงกวาที่จะเปดปากประกาศ ซ่ึง
สวนมากก็เปนแตเร่ืองพูด หรือ ดีแตพูด...ทีเ่อามาพูดเปนคาํพูดไดนั้นไมใชธรรมะ... 

พวกเรามหีลักอยางนี้กนัหรือเปลา? คือวาส่ิงที่แทจริงเปนสิ่งที่พูดดวยปากไมได แตตองแสดง
ดวยการกระทาํ หรือวาเปนสิง่ที่ตองทําเทานั้น จนมนัปรากฏอยูขางใน... 

ธรรมะแทจริงพูดไมไดดวยปาก ธรรมะแทคัดลอกไมได ถายทอดดวยปากไมได ไมมีทางที่จะ
เลอะเทอะ สวนธรรมะพูดไดดวยปาก ดวยเสียงนัน้ มีทางคัดลอกได แลวก็เลอะเทอะ ยิ่งพดูมากก็ยิ่งผิด
มาก ก็ยิ่งเลอะเทอะมาก 

พุทธทาสภิกข ุ
(จาก “อบรมพระธรรมทูต”) 
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