
19

Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

Saint John’s Journal

วารสารเซนต์จอห์น

การวิเคราะห์การตีความค�าว่า “ธรรม” ของพุทธทาสภิกขุ

Analytical Study of Dhamma as Inperpreted by   

Buddhadasa Bhikkhu

พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ (กันจู) ป.ธ.9 Phramaha Chiravat Kanjoo*

พระราชปริยัติมุนี Phra Rajapariyattimni**

ทรงวิทย์ แก้วศรี Songvit Kaewsri***

โกนิฏฐ์ ศรีทอง Konit Srithong****

บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาการตีความค�าว่า “ธรรม” ของพุทธทาส

ภิกขุ 2) เพื่อวิเคราะห์การตีความค�าว่า “ธรรม” ของพุทธทาสภิกขุ และ 3) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลต่อแนวคิด

ด้านวิชาการและผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของสังคมไทย 

 ผลการวจัิยพบว่า การตีความพระธรรมวนัิยมมีาแต่ครัง้พทุธกาลเห็นได้จาก 2 คมัภีร์ คอื เนตตปิกรณ์

และเปฏโกปเทส ซึ่งรจนาโดยพระมหากัจจายนเถระใช้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เนตติปกรณ์นั้นแต่งอธิบาย

ความในพระไตรปิฎก เน้นการวิเคราะห์ โดยการน�าข้อความจากพระสูตรมาอธิบายตามหลักภาษาและแจก

องค์ธรรมตามหลักพระอภิธรรมอย่างละเอียด ส่วนเปฏโกปเทส เป็นคัมภีร์แสดงวิธีอธิบายปรมัตถธรรมและ

ความหมายของธรรมะแต่ละอย่าง ๆ แล้วน�ามาอธิบายรวม

 พุทธศตวรรษที่ 10 ยุคของพระอรรถกถาจารย์มีพระพุทธโฆษาจารย์ เป็นต้น รจนาคัมภีร์อรรถกถา 

พระไตรปิฎก ก็ได้มีการอธิบายขยายความธรรมะ โดยยึดหลัก 2 ประการคือ การอธิบายศัพท์ให้เข้าใจ และ

การอธิบายความหมายของธรรมะในบริบทนั้น ๆ ให้เข้าใจ เป็นไปตามล�าดับของเนื้อหาในพระไตรปิฎก และ

ยังมีปกรณ์วิเสส เช่น วิสุทธิมรรคที่แต่งอธิบายหลักธรรมโดยอ้างอิงความถูกต้องจากพระพุทธพจน์ใน         

พระไตรปิฎก ส่วนที่เป็นอัตโนมติน้ีมีน้อยมาก ยกเว้นเร่ืองพระวินัยปิฎกในส่วนพระสูตรและพระอภิธรรม 

เป็นการขยายความให้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้น

 พุทธทาสภิกขุ ตีความความหมายของ “ธรรมะ” เป็น 4 อย่าง คือ 1) ธรรมะในฐานะธรรมชาติ 

หมายถึง สภาวธรรมทั้งที่เป็นสังขตธรรมและอสังขตธรรม และที่เป็นกุศลธรรม อกุศลธรรม หรืออัพยากฤต

ธรรม 2) ธรรมะในฐานะกฎธรรมชาติ หมายถึงสจัธรรมทีเ่ป็นกฎธรรมชาตคิวบคมุสรรพสิง่ เช่น อทิปัปัจจยตา

* นักศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
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และไตรลกัษณ์ เป็นต้น 3) ธรรมะในฐานะหน้าทีอ่นัมนุษย์จะต้องท�าตามกฎธรรมชาต ิ หมายถึงภาวะหน้าทีท่ี่ 

มนุษย์ต้องปฏิบตั ิเพือ่การด�ารงชพีอยูอ่ย่างเหมาะสม เช่น อรยิมรรคมอีงค์ 8 เป็นต้น อนัเป็นการปฏิบตัธิรรม 

และ 4) ธรรมะในฐานะผลที่จะได้รับตามหน้าที่ที่มนุษย์ต้องปฏิบัติตามธรรมชาติ ถือเป็นปฏิเวธธรรม ซึ่งเป็น

จุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาได้แก่ มรรค ผล นิพพาน

 จุดเด่นแห่งค�าสอนของพุทธทาสภิกขุคือเรื่องตถตา อิทัปปัจจตา และสุญญตา โดยเฉพาะเรื่อง     

สญุญตาหรอื “จิตว่าง” ท่านเน้นมากกับการใช้ชวีติประจ�าวนั ผู้มจิีตว่างเท่ากับเข้าถึงพระนิพพานได้ชัว่ขณะหน่ึง 

นอกจากนี้ ท่านเน้นเรื่องนิพพานในชาตินี้ ซึ่งได้รับอิทธิพลแนวคิดจากมหายานในนิกายเซน จากการที่ท่าน

แปลหนังสือพระสูตรของเว่ยหล่าง และค�าสอนของฮวงโป ด้วยเหตุนี้จุดเน้นจึงอยู่ที่สุญญตา

 ในเชิงปฏิบัติ แนวคิดการตีความธรรมะของท่านพุทธทาสภิกขุมีอิทธิพลต่อวงวิชาการ ตลอดถึง

การน�าไปใช้ในสังคมไทย เช่น เรื่องการศึกษาและธัมมิกสังคม เพื่อพัฒนาให้สังคมเป็นสังคมแห่งปัญญาที่มี

ความรู้คู่คุณธรรมให้เข้าใจและปฏิบัติธรรมะอย่างถูกต้องได้รับผลสูงสุดเป็นมรรค ผล นิพพาน

ค�าส�าคัญ: การวิเคราะห์ การตีความ ธรรม ธรรมะ
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Abstract

 The Objectives of this research are as follows 1) to study the interpretation of 

“Dhamma” by Buddhadasa Bhikkhu, 2) to analyze the interpretation of “Dhamma” by  

Buddhadasa Bhikkhu, and 3) to analyze the influence of Buddhadasa Bhikkhu’s view over 

academics and the way of life of people in Thai society.

The research findings are:

 Buddhadasa Bhikkhu has interpreted “Dhamma” in four ways, namely (1) “Dhamma” 

as nature, that is natural phenomena of things conditioned or unconditioned by causes 

either merit, demerit and/or neutrality; (2) “Dhamma” as rule or principle of nature, that 

is the principle controlling condition of nature like the being so and the dependent origination 

etc., (3) “Dhamma” as the function or duty conforming to the nature, that is a man’s duty 

to observe in their life, like the Eightfold Noble Path, and (4) “Dhamma” as a result of the 

“fruit yielding” from the practice of the right duty leading to the Path, the Result and the 

Goal of Nibbana i.e. Buddhist Summum Bonum.

 The prominent teachings of Buddhadasa Bhikkhu are Tathata, the being so,         

Idappacayata, the dependent origination, and Sunnata, the void, especially the “void mindfulness”. 

Buddhadasa Bhikkhu has interpreted and exposed the meanings of “dhamma” by his own 

comprehension which he has claimed as the true interpretation according to the Buddha’s 

purpose. However, the thought and ideas of Buddhadasa Bhikkhu influences many Buddhist 

scholars. It is assumed that Buddhadasa Bhikkhu might have been influenced by Zen doctrines 

of Wei Lang and Huang Po which he has previously translated into Thai. Besides, his ideas 

influences Thai society in many aspects such as educational works, social environment and 

economic policies, etc.

Keywords: Anglytical, Interpret, Dham, Dhama
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◆ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ (กันจู) ป.ธ.9   พระราชปริยัติมุนี   ทรงวิทย์ แก้วศรี  โกนิฏฐ์ ศรีทอง 

บทน�ำ

	 พระพุทธศาสนา	ไม่ได้แยกสิ่งที่เรียกว่า	“โลก”	กับ	“ธรรม”	ออกจากกันอย่างชัดเจน	ไม่ว่า

จะโดยหลักธรรมหรือโดยประเพณี	 หลักธรรมในพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนแต่เรื่องท�าจิตให้พ้นทุกข์

อย่างเดียว	 หากยังครอบคลุมเรื่องทางโลก	 เช่น	 สัมมาอาชีวะ	 การประกอบอาชีพสุจริต 

(ที.ม.	 (ไทย)	10/402/336)	โภควิภาค	การใช้สอยทรัพย์ให้เหมาะสม	(ที.ปา.	 (ไทย)11/265/212)	

จนถึงการเมืองการปกครองเพื่อให้เกิดสังคมที่สงบสุขตามจักรวรรดิวัตร	 (ที.ปา.	 (ไทย)	 11/84/62)	

การปฏิบัติธรรมในขั้นการฝึกจิตหรือการท�าสมาธิภาวนานั้น	ต้องอาศัยปัจจัยทางโลก	เช่น	อาหาร	ที่อยู่

อันสงบวิเวก	ฉันใด	การท�ามาหากินจนถึงการปกครองซึ่งถือว่าเร่ืองทางโลก	ก็จ�าเป็นต้องมีธรรมก�ากับ

เพือ่ให้เกดิความสงบสขุในชีวติและสงัคม	ฉนันัน้	โดยจุดหมายขัน้สดุท้ายของกิจกรรมทางโลกต้องเป็น

ไปเพือ่ความเจรญิงอกงามของธรรมด้วย	ดังนัน้โลกกบัธรรมแยกออกจากกนัมไิด้	(พระไพศาล	วสิาโล,	

2544)

	 พุทธทาสภิกขุ	 ซ่ึงได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ทางพระพุทธศาสนา	 มีวิธีคิดและตีความ					

ค�าว่า	“ธรรม”	กับ	“โลก”	นัน้	ในอีกปรยิายหนึง่โดยมองว่า	ถ้ามองกนัในส่วนลกึแล้ว	เป็นสิง่	ๆ 	เดียวกนั	

ถ้าปราศจากธรรมแล้วโลกก็ไม่เป็นโลก	จะสลายไปก่อนหน้านี้	(พุทธทาสภิกขุ,	มปป.	:	14)

	 การสบืทอดเจตนารมณ์ของพระพทุธเจ้าน้ัน	พทุธทาสภิกขมุองว่า	ภายใต้สมมติสจัจะหรอืการ

บญัญัติความจรงิร่วมกันของมนษุย์	แท้จรงิแล้วยงัถกูครอบคลมุโดยกฎเกณฑ์อันใหญ่กว่า	ซ่ึงเป็นเกณฑ์

อันเดียวที่จริงแท้	 นั่นคือกฎของโลกธรรมชาติอันมีหลักแห่งอิทัปปัจจยตา	 ที่แสดงถึงความเป็นเหตุ

ปัจจัยปรงุแต่งกนัเกดิของสรรพสิง่	แสดงถึงความเป็นเช่นนัน้เอง	(ตถตา)	ไม่พลิว้ไหวไปตามความพอใจ

หรือไม่พอใจของมนุษย์	 เรียกว่า	ปรมัตถสัจจะ	ในการนี้	สมมติสัจจะจึงเป็นเพียงกฎเกณฑ์ชั่วคราวที่

บัญญัติขึ้นเพื่อช่วยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างราบรื่น	แต่ก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตามเหตุปัจจัยต่าง	ๆ	

และหากข้อบัญญัติเหล่านั้นห่างไกลจากความจริงเชิงปรมัตถ์มากเพียงใด	 มนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ

กฎธรรมชาติ	แต่สร้างโลกของตนขึน้โดยแยกต่างหากจากความจรงิโดยธรรมชาติ	ย่อมไม่อาจขจัดทกุข์

ตามจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาได้	(พุทธทาสภิกขุ,	มปป.	:	14)

	 จารีตในการสืบทอดพระพุทธศาสนาในยุคสมัยหนึ่ง	 พุทธทาสภิกขุพบว่า	 มีผู้ที่เรียกตนว่า

พทุธศาสนกิชน	ประพฤติปฏิบติัราวกับสมมติสจัจะกบัปรมตัถสจัจะนัน้ได้แยกขาดกนัอย่างสิน้เชิง	ผู้คน

จ�านวนมากมุ่งไปยังความจริงสมมติชนิดท่ีฉุดให้จิตวิญญาณตกต�่า	 คือเน้นการพัฒนาและสะสมวัตถุ

เป็นหลักโดยละเลยหน้าที่ทางจิตวิญญาณ	 ผลคือ	 การเติบโตของตัวตนที่เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัว	

เกิดการแก่งแย่งชิงดีกันในสังคม	 ไร้ซ่ึงความสงบสุขทั้งกายและจิตใจ	 พุทธทาสภิกขุมองว่า	 ปัญหาน้ี

เกิดจากการด�ารงชีวิตของบุคคลโดยแยกธรรมกับโลกออกจากกัน	 หมายถึงเอาโลกหรือตัวเองนี้ไว้ที่

บ้านแล้ว	 ธรรมนั้นเก็บไว้ที่วัด	 การกระท�าอย่างน้ีไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง	 เมื่อเป็นเช่นน้ีก็จะห่างไกลจาก
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 การวิเคราะห์การตีความค�าว่า “ธรรม” ของพุทธทาสภิกขุ  

ธรรมแท้	คือ	ความประณีต	สะอาดบริสุทธิ์ของจิต	จุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนา	เพื่อช่วยดับทุกข์

ของผู้คนก็ไม่อาจบรรลุได้

	 พุทธทาสภิกขุ	กล่าวย�้าอยู่เสมอว่า	ธรรมะต้องอยู่ในเนื้อในตัวคน	หมายถึง	ธรรมต้องอยู่ใน

การด�าเนินชีวิต	 คนจึงจะสามารถมีชีวิตที่ประเสริฐและรังสรรค์โลกที่มนุษย์และสรรพชีวิตจะด�ารงอยู่

ร่วมกันได้อย่างสงบสุข	 แนวคิดเรื่องการท�างานคือการปฏิบัติธรรม	 จึงถูกเผยแผ่ขึ้นเพื่อย�้าเตือนให้

พุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจธรรมะได้ตระหนักถึงหนึ่งเดียวกันของความเป็นโลกและธรรม	 และยัง

การกระท�าให้เกิดผลเป็นชีวิตที่ดีงามด้วยธรรมขึ้นในโลก	ดังค�ากล่าวที่ว่า	“ถ้ากล่าวถึงธรรมะที่ถูกต้อง

แล้ว	จะไม่มคี�าว่าทิง้โลกหรอืหนโีลก	เพราะว่าธรรมทีถ่กูต้องน้ัน	มุง่หมายจะให้คนอยูใ่นโลกด้วยชัยชนะ

ต่อโลก”	(พุทธทาสภิกขุ,	มปป.	:	8)

	 ในหนงัสอื	“ภาษาคน-ภาษาธรรม”	พทุธทาสภิกข	ุกล่าวว่า	ต้องแยกแยะระหว่างภาษาคน-ภาษา

ธรรม	เพราะภาษาคนนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่ง	ภาษาธรรมะนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่ง	ภาษาคนก็คือภาษาโลก	ๆ 	

ภาษาของคนที่ไม่รู้ธรรมะพูดกันอยู่	ตามภาษาคนที่ไม่รู้ธรรมะ	ภาษาคนที่ไม่รู้ธรรมะนี้เรียกว่าภาษาคน	

ส่วนภาษาธรรมนั้นเป็นภาษาที่เหมือนกับพูด	 แต่ว่าได้เห็นธรรมะในส่วนลึก	 หรือเห็นธรรมะที่แท้จริง	

แล้วพูดไปด้วยความรู้สึกอันนั้น	 จึงเกิดเป็นภาษาธรรมะขึ้นมา	 ตีความจากภาษาคน	 นี้เรียกว่า	 ภาษา

ธรรมะ	ทั้งนี้	พุทธทาสภิกขุได้ยกตัวอย่างธรรมะที่เป็นภาษาคนและภาษาธรรมไว้ว่า

 ธรรมะ-ภำษำคน

	 ค�าว่า	ธรรม	หรือ	ธมฺม	พระธรรม	ค�าว่า	พระธรรม	ภาษาเด็ก	ๆ	หมายถึง	พระคัมภีร์	หนังสือ

ที่เรียกกันว่า	พระธรรมอยู่ในตู้	หรือเสียงที่ใช้แสดงธรรม	นี่คือตัวธรรม	พระคัมภีร์เป็นตัวธรรม	เสียง

เทศน์เป็นตัวธรรม	อย่างนี้เป็นต้น	ธรรมะอย่างนี้เป็นภาษาคน	ภาษาคนโง่	ภาษาคนที่ยังไม่เห็นธรรมะ

เรียกว่า	ภาษาคน

 ธรรมะ-ภำษำธรรม 

	 ธรรมะในภาษาธรรมนั้นคอื	ธรรมะที่เป็นอันเดียวกันกับพระตถาคต	ผู้ใดเห็นธรรมะ	ผู้นั้นเห็น

ตถาคต	ผู้ใดเห็นตถาคต	ผู้นั้นเห็นพระธรรม	ค�าว่า	“ธรรม”	ในภาษาบาลีนั้น	หมายถึง	สิ่งที่ละเอียด	

ลึกซึ้งหลายอย่างหลายประการรวมกัน	ที่เรียกว่า	ธรรมชาติ	พุทธทาสภิกขุจ�าแนกเป็น	4	ประเภท	คือ

	 -		ตัวธรรมชาติแท้	ๆ	

	 -		กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ

	 -		หน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติให้ถูกให้ต้องตามกฎของธรรมชาติ

	 -		ผลอันใดเกดิขึน้มาจากการประพฤติปฏิบติั	ถกูต้องตามธรรมชาติ	(พทุธทาสภิกข,ุ	2519	:	8)
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 ธรรมะมีความหมายกว้างไม่ใช่เป็นเพียงหนังสือคัมภีร์ใบลานหรือเสียงเทศน์	 ค�าว่า	 “ธรรม”	

ในภาษาธรรม	หมายถึง	นามธรรมที่เป็นธรรมะที่กว้างขวาง	ที่ลึกซึ้ง	ที่หมายถึงทุก	ๆ	สิ่งที่เข้าใจได้ยาก

ก็มี	เข้าใจง่ายก็มี	(พุทธทาสภิกขุ,	2537	:	8-9)

	 ตัวอย่างทีพ่ทุธทาสภิกขตีุความความหมายของธรรมะในบางบรบิทเช่น	ท่านได้อธบิายแนวคิด

การท�างานคือการปฏิบติัธรรมว่าเป็นดังอุบาย	อุบาย	ในทีน่ี	้หมายถงึ	การพดูไม่สอดคล้องกบัสิง่ทีป่รากฏ

ภายนอกเพื่อจุดประสงค์อื่น	ที่ส�าคัญกว่า	การกล่าวว่า	การท�างานที่คนทั่วไปมองว่าเป็นสิ่งหาเลี้ยงชีพ

เป็นการปฏิบัติธรรม	 ก็เพื่อให้คนพัฒนาเจตจ�านง	 การท�างานของตนซ่ึงเป็นกิจกรรมส่วนใหญ่ในชีวิต

เป็นเครือ่งฝึกฝนในทางธรรม	โดยได้ใช้ข้อธรรมะสมัมากัมมนัตะ	ซ่ึงเป็นหนึง่ในมรรคมอีงค์	8	หมายถึง	

การกระท�าชอบ	มาแก้ปัญหาในการท�างาน	และให้ใช้เป็นหลกัพืน้ฐานในการก�าหนดการกระท�าทัง้หลาย

ในชีวติประจ�าวนั	(พทุธทาสภิกข,ุ	2549)	แตกต่างจากการอธบิายธรรมะเพือ่การท�างานของนกัวิชาการ

พระพุทธศาสนาเถรวาทท่านอื่น	ๆ	เช่น	พระราชวรมุนี	(ประยุทธ์	ปยุตฺโต)	อธิบายในลักษณะมัชเฌน

ธรรมเทศนา	คือธรรมกลาง	ๆ 	เช่นเรือ่งไตรลกัษณ์หรอืนิยาม	5	และธรรมเทศนาคือธรรมทีพ่ระพทุธเจ้า

ทรงแสดงโปรดเวไนยสัตว์	โดยสรุปก็คือกฎธรรมชาติและคุณค่าส�าหรับชีวิต	พระราชวรมุนี	(ประยุทธ์	

ปยุตฺโต,	2528)

	 ด้วยเหตุนี	้ผู้วจัิยซ่ึงสนใจในชีวติและผลงานของพทุธทาสภิกข	ุจึงมคีวามต้ังใจทีจ่ะศึกษาเรือ่ง

การตีความหมายค�าว่า	“ธรรม”	ของท่านพุทธทาสภิกขุ	 ว่า	 เมื่อยึดหลักการตีความของค�าว่า“ธรรม”	

ตามพระไตรปิฎก	 อรรถกถา	 และฎีกา	 เป็นต้นแล้ว	 ท่านอาศัยหลักเกณฑ์หรือแนวคิดอย่างไรในการ

ตีความ	“ธรรม”	ตามปริยายของท่าน	ซึ่งจะต้องศึกษากรอบแนวคิดในการตีความตามแนวอาจริยมัติ

และอัตโนมัติต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 1)		เพื่อศึกษาการตีความค�าว่า	“ธรรม”	ของพุทธทาสภิกขุ

	 2)		เพื่อวิเคราะห์การตีความค�าว่า	“ธรรม”	ของพุทธทาสภิกขุ

	 3)		เพือ่วเิคราะห์อิทธพิลต่อแนวคิดด้านวิชาการและผลกระทบต่อการด�าเนนิชีวติของสงัคมไทย	

ขอบเขตของกำรวิจัย

	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร	(Documentary	Research)	กล่าวคือศึกษาอ้างอิงจาก

คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาและหนังสือวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิอื่น	ๆ	ดังนี้

	 1)		คัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาบาลี	 ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก�	 2500	 และพระไตรปิฎกภาษาไทย	

ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	2539	
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	 2)		อรรถกถาภาษาบาลี	ฉบับมหาจุฬาอฏฺฐกถา	และอรรถกถาภาษาไทยฉบับแปลและพิมพ์

เผยแพร่ของส�านักต่าง	ๆ

	 3)		ปกรณ์วิเสสและเอกสารต่าง	 ๆ	 ตลอดถึงหนังสือวิชาการอ่ืน ๆ	 ของผู้ทรงคุณวุฒิทาง

พระพุทธศาสนาและศาสตร์อื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 4)		หนังสือ	 เอกสารค�าบรรยายทุกประเภทของพุทธทาสภิกขุ	 ตลอดจนเอกสารอ่ืน	 ๆ	 ที่มี				

ผู้เขียนถึงพุทธทาสภิกขุ

	 ทั้งนี้	กระบวนการวิจัยได้ก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย	(Research	Framework)	ขั้นตอน

นีเ้ป็นการก�าหนดตีกรอบการตีความหมายของค�าว่า	“ธรรม”	ตามคัมภีร์พระพทุธศาสนามเีปฏโกปเทส

และสุตตานุโลม	 เป็นต้น	 จากนั้นเป็นการศึกษาและวิเคราะห์การตีความหมายค�าว่า	 “ธรรม”	 ของ																																																																																																																																			

พุทธทาสภิกขุ	และขั้นตอนสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์วิธีการตีความค�าว่า	“ธรรมะ”	ของพุทธทาสภิกขุ	

แสดงเป็นภาพดังนี้

ศึกษาการตีความตามคัมภีร์				

พระพุทธศาสนา

-			เปฏโกปเทส

-			สุตตานุโลม

	 	 ฯลฯ

ศึกษาการตีความหมายค�าว่า	

“ธรรม”	ของพุทธทาสภิกขุ

-		ธรรมชาติ

-		กฎของธรรมชาติ

-		หน้าที่อันมนุษย์จะต้องท�าตาม									

			กฎของธรรมชาติ

-	 ผลที่จะได้รับตามกฎธรรมชาติ

ผลการตีความค�าว่า	“ธรรม”	ของพุทธทาสภิกขุ

-			อิทธิพลด้านแนวคิดทางวิชาการ

-			ผลกระทบด้านการด�าเนินชีวิตของคนในสังคมไทย

วิเคราะห์การตีความหมายค�าว่า	

“ธรรม”	ของพุทธทาสภิกขุ

-		วิเคราะห์ตามอาจริยมัติ

-		วิเคราะห์ตามอัตโนมัติ

-		อิทธิพลในด้านวิชาการ

-	 ผลกระทบในด้านการปฏิบัติของคนในสังคมไทย

ภำพแสดงกรอบแนวคิดในกำรวิจัย
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ประโยชน์ที่ได้รับ

	 1)		ท�าให้ทราบการตีความค�าว่า	“ธรรม”	ของพุทธทาสภิกขุ

	 2)		ท�าให้ทราบผลการวิจัยการตีความหมายค�าว่า	“ธรรม”	ของพุทธทาสภิกขุ	

	 3)		ท�าให้ทราบอิทธิพลต่อแนวคิดด้านวิชาการและผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิต	 ของคนใน

สังคมไทย

ผลกำรวิจัย

	 พทุธทาสภิกข	ุมคีวามเหน็ว่า	ธรรมคือค�าสอนของพระพทุธเจ้าน้ันมผีลกระทบต่อโลกทัง้หมด

ในฐานะที่เป็นสิ่งของรวมทั้งหมด	 สิ่งของอยู่ไม่ได้ตามล�าพัง	 มีความเกี่ยวข้องกันและกัน	 ดังน้ัน											

ถ้าเข้าใจความส�าคัญของค�าสอนของพระพุทธเจ้าจริง	 ๆ	 แล้ว	 จะเข้าใจความหมายของธรรมและ

ธรรมชาติของสิ่งของท่ีแท้จริงได้	 วิถีทางที่สิ่งของเป็นไปตามธรรม	 ท่านเช่ือว่าความหมายน้ีมีอยู่ใน		

ความหมายในภาษาบาลเีดิมมากกว่าเปลีย่นรปูแบบตามอรรถาธบิาย	ท่านสนบัสนนุธรรมมมุมองนีต้าม

ภาษาบาลีเดิมซึ่งหมายถึง	ธรรมชาติ	

	 พุทธทาสภิกขุ	 ให้ความหมายของค�าว่า	 ธรรม	 ไว้ในธรรมะคือธรรมชาติ	 ว่า	 ธรรมะคือสิ่งทั้ง

หลายทัง้ปวงไม่ยกเว้นอะไรเลยสกัสิง่เดียวและทัง้หมดนัน้เป็นเรือ่งของธรรมชาติ	เพราะฉะนัน้	ธรรมะ

และธรรมชาติจึงเป็นสิ่งเดียวกันและเกี่ยวเนื่องกันในสิ่งทั้งหลายในโลก	ดังนั้น	ถ้าจะน�าธรรมะหรือสิ่ง

ทัง้หลายทัง้ปวงนัน้มาแยกประเภท	หรอืความหมายเพือ่ท�าความเข้าใจให้ง่ายขึน้แล้ว	กส็ามารถแยกได้		

4	ประเภทหรือ	4	ความหมาย	ดังนี้	คือ

	 1.	 ธรรมะในฐานะที่เป็นตัวธรรมชาติหรือสภาวธรรม

	 2.	 ธรรมะในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติหรือสัจธรรม

	 3.	 ธรรมะในฐานะที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติหรือปฏิปัติธรรม	

	 4.	 ธรรมะในฐานะที่เป็นผลของการท�าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติหรือปฏิเวธธรรม

	 ประการที่	1	ธรรมะในฐานะที่เป็นตัวธรรมชาติหรือสภาวธรรม	พุทธทาสภิกขุได้แยกออกเป็น	

2	ส่วน	คือ	1)	ธรรมชาติในส่วนที่เป็นสังขารธรรมหรือเป็นสังขตธรรม	คือธรรมชาติที่มีเหตุปัจจัยปรุง

แต่ง	และเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยนั้น	ๆ	ซึ่งมีทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม	และ	2)	ธรรมชาติ

ในส่วนที่เป็นวิสังขารธรรมหรือเป็นอสังขตธรรม	 เป็นธรรมชาติที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่ง	 หรือมี

ปรากฏการณ์ที่ไม่เห็นชัดแก่คนธรรมดาสามัญผู้มีอวิชชาในดวงตา	หมายถึง	อสังขตธรรมทั้งหลาย	ซึ่ง

พุทธทาสภิกขุระบุไปที่	ธรรมะ	9	ตาซึ่งเป็นตัวกฎธรรมชาติ	รวมทั้งพระนิพพานซึ่งเป็นธรรมชาติฝ่าย	

อสังขตธรรมที่คนจะสัมผัสได้ด้วยใจ	เป็นสิ่งที่จะรู้แจ้งโดยประจักษ์แก่ใจได้	มีปรากฏการณ์ปรากฏแก่

จิตใจทีป่ราศจากอวชิชา	พระนพิพานเป็นธรรมชาติทีป่ราศจากเหตุปัจจัยปรงุแต่ง	และเป็นทีดั่บแห่งเหตุ

ปัจจัย	แต่ก็เป็นเพียงธรรมชาติ	
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	 ประการที	่2	ธรรมะในฐานะทีเ่ป็นสจัธรรมหรอืกฎของธรรมชาติ	พทุธทาสภิกขไุด้ให้ความหมาย

ของธรรมะในฐานะที่เป็นสัจธรรมหรือกฎของธรรมชาตินี้ไว้ว่า	บรรดาธรรมชาติทั้งหลายนั้น	มีกฎของ

ธรรมชาติควบคุมอยู่	ก�ากับอยู่	หรือแฝงอยู่	หรือบังคับให้เป็นไปเป็นสัจจะของธรรมชาติและเด็ดขาด

ตายตัวด้วยจงึเรยีกว่า	สจัธรรม	มธีรรมชาติทีไ่หนก็มกีฎของธรรมชาติอยู่ทีน้ั่น	ถ้าเป็นธรรมชาติฝ่ายรปู

ธรรมคือวัตถ	ุกม็กีฎทางวัตถคุวบคุมอยูใ่นนัน้	ถ้าเป็นธรรมชาติฝ่ายจิตใจ	ก็มกีฎของธรรมชาติฝ่ายจิตใจ

ควบคุมอยู่ในนั้น	 หรือถ้ามีการสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งท้ังสอง	 ก็มีกฎที่สัมพันธ์กันระหว่างสิ่งทั้งสองน้ี	

คือทัง้ทางฝ่ายวัตถุและจิตใจควบคุมอยู่ทีน่ัน้	จึงปรงุแต่งกนัได้	ทัง้โดยวัตถแุละโดยจิตใจผสมผสานกนั

ไป	กระทั่งเกิดการกระท�าที่เป็นวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปไม่มีที่สิ้นสุด	นี้คือตัวกฎของธรรมชาติ	

		 ประการที่	3	ธรรมะในฐานะที่เป็นหน้าที่ตามกฎของธรรมชาต	ิหรือปฏปิัตธิรรม	พุทธทาสภกิขุ								

ได้ให้ความหมาย	คือ	หน้าทีท่ีส่ิง่มชีีวิตจะต้องประพฤติกระท�าให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติ	ถ้าไม่ท�า

จะต้องตายหรือจะทนอยู่ไม่ได้	หรือสูญหายไป	ไม่มีความสงบสุข	ค�าว่า	หน้าที่	หมายความว่าเป็นสิ่งที่

ต้องปฏิบัติ	 กฎเป็นตัวบังคับให้ต้องปฏิบัติ	 หรือความอยากรอดชีวิตอยู่	 ท�าให้เกิดหน้าที่ตามกฎว่า						

จะต้องปฏิบติัตามกฎให้ถกูต้องอย่างนัน้	แล้วจึงจะรอดชีวิตอยู	่เพราะฉะนัน้สิง่ทีม่ชีีวิตทัง้หลายจึงต้อง

มหีน้าที	่นบัต้ังแต่คนลงไปหาสตัว์	ต้นไม้	สิง่มชีีวติเลก็ละเอียดจนมองด้วยตาเปล่าไม่เหน็	ต้องมหีน้าที่

และตัวธรรมชาติทีเ่ป็นหน้าทีส่�าหรบัสิง่ทีม่ชีีวติจะต้องประพฤติปฏิบติันีส้�าคัญทีส่ดุและได้กลายมาเป็น

องค์ประกอบของศาสนา	ต่อมาพุทธทาสภิกขุแบ่งหน้าที่ของมนุษย์เป็น	3	ประการ	คือหน้าที่เพื่อรอด

ชีวิตอยู	่หน้าทีท่ีจ่ะต้องอยูอ่ย่างผาสกุ	ไม่ทนทกุข์ทรมาน	และหน้าทีท่ีจ่ะต้องเดินทางไปให้ถงึปลายทาง	

คือนิพพาน	

	 ถ้าได้ศึกษามาตามล�าดับตั้งแต่ธรรมะ	9	ตาแล้ว	ย่อมเข้าใจได้ดีถึงความจ�าเป็นที่มนุษย์จะต้อง

ท�าหน้าที่เดินทางให้ถึงจุดหมายปลายทางคือนิพพาน	 เพราะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์	 ขณะ

เดยีวกันก็เป็นสิ่งที่ท�าให้มนุษย์รู้จักธรรมชาติที่แท้จริง	มนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายในธรรมชาตหิรือใน

สากลจักรวาลตามที่เป็นจริง	อันจะท�าให้มนุษย์สลัดคืนจากสิ่งที่เคยยึดถือ	และก�าลังยึดถือออกไปได้

ทั้งหมด	เมื่อนั้นดุลยภาพ	เสรีภาพ	อิสรภาพ	และสันติสุข	ก็จะกลับคืนมาสู่สรรพชีวิตได้อย่างแท้จริง

		 ประการที่	4	ธรรมะในฐานะที่เป็นผลของการท�าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติหรือปฏิเวธธรรม	

พุทธทาสภิกขุกล่าวว่า	 ธรรมในความหมายที่สี่นี้	 คือผลที่เกิดขึ้นตามสมควรแก่หน้าท่ีที่ได้ปฏิบัติไป				

ผลทางวัตถุ	ผลทางจิตใจ	ผลทางโลกียะ	ผลทางโลกุตระ	หรือสิ่งใดก็ตามที่ได้ปฏิบัติไปเรียกว่าเป็นผล

ในฐานะผลที่มนุษย์ต้องการ	ผลนี้ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่และเป็นเรื่องของธรรมชาติ	เพราะเกิดขึ้น

ตามกฎของธรรมชาติ	 ตามหน้าที่ท่ีได้ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติ	 ยังเนื่องอยู่กับธรรมชาติ	 ดังนั้นจึง

เรยีกว่า	ธรรม			ปฏิเวธธรรม	คือผลทีไ่ด้รูส้กึ	ในทางศาสนาถอืเป็นเรือ่งของการบรรลมุรรค	ผล	นพิพาน	

ถ้าเป็นชาวบ้าน	เป็นเรื่องการได้เงินทอง	ข้าวของ	เกียรติยศชื่อเสียง	กิน	กาม	และเกียรติ	
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◆ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ (กันจู) ป.ธ.9   พระราชปริยัติมุนี   ทรงวิทย์ แก้วศรี  โกนิฏฐ์ ศรีทอง 

	 ส่วนอิทธิพลและผลกระทบของการตีความค�าว่า	 “ธรรม”	 ของพุทธทาสภิกขุในสังคมไทย

ปัจจุบัน	 ส่วนค�าสอนของพุทธทาสภิกขุนั้น	 ท่านไม่แบ่งแยกเด็ดขาดระหว่างสังคมกับจิตวิญญาณ	ทั้ง

สองด้านนี้เป็นความจริงหนึ่งเดียว	 (ธรรมะ)	ตามกฎธรรมชาติ	 (ธรรมะ)	ที่ต่างอิงอาศัยซึ่งกันและกัน	

โดยไม่ได้แบ่งแยกระหว่างสังคมกับจิตวิญญาณ	ไม่เช่นนั้นสันติภาพของโลกก็เป็นไปไม่ได้	เพราะหาก

เราต้ังใจศึกษาค้นคว้าค�าสอนด้านสงัคมของท่านอย่างลกึซ้ึงมากเท่าใดกต้็องศึกษาให้ลกึลงไปทีค่�าสอน

ด้านจิตวิญญาณ	ซึ่งเป็นพื้นฐานของค�าสอนด้านสังคมมากขึ้นเท่านั้น

	 ในช่วงแรกพุทธทาสภิกขุ	 ได้เริ่มด�าเนินชีวิตตามปณิธาน	 เน่ืองจากบุคลิกภาพในวัยหนุ่ม										

ที่แข็งกร้าวในสภาพสังคมที่เฉื่อยทางวัฒนธรรม	จริยธรรม	และศาสนธรรม	คนในสังคมไม่เข้าใจแก่น

วัฒนธรรมของตนเอง	และไม่มีการตรวจสอบ	และวิพากษ์วิจารณ์	พุทธทาสภิกขุ	ได้ลุกขึ้นมาวิพากษ์

วิจารณ์ในลักษณะบันลือสีหนาท	 คือ	 ค�ารามเหมือนราชสีห์แห่งพุทธธรรม	 เพื่อจะแก้ความเข้าใจผิด	

และการปฏิบัติผิดในทางพระพุทธศาสนา	 ตลอดจนการขาดความสนใจในแก่นธรรม	 ท่านมีความ							

กล้าหาญ	ท�าด้วยความเชื่อมั่น	ด้วยเหตุดังกล่าวท�าให้การเสนอแนวคิดค�าสอนต่าง	ๆ	ของท่านส่งผล

ท�าให้เกิดการกระเพื่อมในวงการต่าง	 ๆ	 อย่างรุนแรง	 และเป็นผลให้ค�าสอนของท่านแทรกเข้าไปใน

วงการวชิาการอย่างมาก	ทีส่�าคัญอีกประการหนึง่คือ	ท�าให้ค�าสอนของท่านมอิีทธพิลต่อการด�าเนนิชีวิต

ในวงการต่าง	ๆ 	พุทธทาสภิกขุอ่านโยนิโสมนสิการอย่างจริงจัง	ดังที่ท่านกล่าวว่า	ท่านอ่านหนึ่งส่วนจาก

โยนิโสมนสิการสิบส่วน	 นอกจากอ่านและศึกษาจากศาสตร์ที่หลากหลายแล้ว	 ท่านยังสนทนาแลก

เปลี่ยนความคิดกับปราชญ์อย่างมากด้วย	จากนั้น	ท่านน�าไปทดลองปฏิบัติอย่างจริงจัง	อยู่ใกล้ชิดกับ

ธรรมชาติมาก	 สามารถประสานระหว่างชีวิตแนบสนิทกับธรรมชาติป่าเขา	 ประสานระหว่างความเป็น

พระป่ากับเทคโนโลยี	ประสานระหว่างความเป็นนักอ่านกับนักทดลองปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้ท่าน

ประสานประสบการณ์เฉพาะตัวได้	 โดยไม่ทอดทิ้งพระคัมภีร์ด้ังเดิม	 นอกจากน้ี	 ท่านยังสืบสานอดีต	

ปัจจุบัน	 แล้วปูทางสู่อนาคตได้	 ท�าให้ค�าสอนของท่านทนต่อการพิสูจน์	 แม้จะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่าง

รุนแรงในช่วงแรก	แต่ได้รับการยอมรับในกาลต่อมา

	 ข้อควรสงัเกตเกีย่วกับแนวคิดของพทุธทาสภิกขใุนการตีความพระธรรมวนิยัว่า	เหตุทีม่อิีทธพิล

เหนือวิธีคิดของท่าน	2	ประการ	คือ	(1)	ความคิดของท่านเองท่ีท่านเชื่อมั่นใน	“อัตโนมัติ”	ว่ายึดถือ

พุทธประสงค์เป็นหลัก	คือธรรมในฐานะ	“นิยยานิกธรรม”	คือน�าสัตว์ออกจากทุกข์	วิธีการใดที่ส่งผล

ให้คนปฏิบัติแล้วพ้นทุกข์	 ท่านจะยึดถือตามนั้น	 จึงเกิดแนวคิดเรื่องนิพพานในชาตินี้มากกว่าชาติหน้า	

คือ	เน้นทิฏฐิธัมมิกัตถะประโยชน์ปัจจุบันมากกว่าสัมปรายิกัตถะประโยชน์ภายภาคหน้า	

	 เรือ่งสญุญตาหรอื	“จิตว่าง”	ก็มุง่ในปัจจบุนั	ประเด็นนีท่้านยดึแนวคิดของท่านเอง	ไม่ยอมเช่ือ

การตีความของผู้อื่นง่าย	ๆ	แม้แต่ของพระพุทธโฆษาจารย์	 เพราะไม่ใช่พระอรหันต์	แม้แต่คัมภีร์พระ

ไตรปิฎกท่านก็เคยพูดว่า	ท่านเชื่อเพียง	 25%	หรืออย่างมากไม่เกิน	 30%	 เพราะมีการสังคายนามา
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หลายครัง้	อาจคลาดเคลือ่นจากพระพทุธประสงค์กไ็ด้	และ	(2)	การตีความของท่านน่าจะได้รบัอิทธพิล

แนวคิดจากมหายาน	 จะเห็นว่าพุทธทาสภิกขุศึกษามหายานอย่างแตกฉาน	 ถึงกับแปลค�าสอนของ							

ฮวงโปและพระสตูรของเว่ยหล่าง	 เผยแพร่อย่างกว้างขวาง	 เรือ่งสญุญตา	 จิตว่าง	และนพิพานในชาตินี้	

เป็นหัวใจของมหายาน	โดยเฉพาะนิกายโยคาจารหรือมาธยมิกศาสตร์ของนาคารชุน	ปราชญ์คนส�าคัญ

ของฝ่ายมหายาน

	 ดังนัน้	อิทธพิลด้านค�าสอนของพทุธทาสภิกข	ุจงึเกดิจากสิง่กระตุ้นและแรงจงูใจ	2	ส่วนส�าคัญ	

คือ	แรงจูงใจจากวิธีการ	บุคลิก	และการอุทิศตัวท่านต่อพระพุทธองค์	ในฐานะ	“พุทธทาสภิกขุ”	ที่มุ่ง

มัน่ตามปณิธานทีต้ั่งไว้ในวยัหนุม่	อีกส่วนหนึง่	คือการน�าเสนอค�าสอนและการตีความพทุธศาสนาด้วย

ลีลาที่แปลกใหม่	 และดึงเอาแก่นค�าสอนในพุทธศาสนามาอธิบายเสนอวิธีแก้ปัญหาและพัฒนาในทุก

ระดับ	 จะเห็นได้จากการศึกษาชีวิต	 หลักค�าสอนของพุทธทาสภิกขุ	 และจากการสืบค้นแนวคิด	 และ

ทศันะของพระเถระรวมทัง้นกัวชิาการทีส่�าคัญ	พบว่า	ค�าสอนของพทุธทาสมอิีทธพิลต่อการด�าเนนิชีวติ

ของบุคคลผู้ประสบผลส�าเร็จในชีวิตหลากหลายอาชีพ	อิทธิพลเหล่านั้นเกิดจากความประทับใจ	 เกิด

จากความศรัทธาต่อพุทธทาสภิกขุในด้านต่าง	 ๆ	 ไม่ว่าจะเป็นชีวิตความเป็นอยู่	 ปณิธาน	 รูปแบบการ

อธบิายหลกัค�าสอนในพระพทุธศาสนา	รวมทัง้รปูแบบการเผยแผ่พทุธธรรมด้วยวธิกีารต่าง	ๆ 	ทีผิ่ดแผก

แตกต่าง	และก้าวหน้าทั้งด้านจิตวิทยา	ด้านภาษาศาสตร์	ด้านแก่นธรรม	และการประยุกต์เทคโนโลยี

และเทคนิคใหม่	ๆ 	จึงนับได้ว่าแนวคิดและหลักค�าสอนของพุทธทาสภิกขุ	มีอิทธิพลต่อการด�าเนินชีวิต

ของผู้ที่ประสบผลส�าเร็จในด้านต่าง	ๆ	อย่างยิ่ง	

บทสรุปและอภิปรำยผล

	 การตีความความหมายของพุทธธรรม	 มีมาต้ังแต่สมัยพุทธกาลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	

ลกัษณะการตีความตามทีป่รากฏในคัมภีร์พระพทุธศาสนา	จะมเีทคนคิวิธแีละรปูแบบการตีความหลาย

หลาก	ทั้งนี้	 เป็นไปตามความเหมาะสมกับบริบททางสังคมหรือสภาพแวดล้อมในขณะนั้น	และความ

คิดและความรู้ของบุคคลสมัยนั้น	ๆ	เป็นล�าดับ	อย่างไรก็ตาม	การตีความคัมภีร์ในพระพุทธศาสนามี

ลักษณะ	หลักการ	วิธีการ	และวัตถุประสงค์	โดยสรุปดังนี้

	 หลกัการตีความในยคุแรก	ถือตามคัมภีร์พระพทุธศาสนาเป็นหลกัตามนยัแห่งเนตติปกรณ์และ

เปฏโกปเทสปกรณ์	ซ่ึงเป็นคัมภีร์ยคุแรกทีใ่ห้การตีความพระไตรปิฎกไว้	คัมภีร์ทัง้	2	นีม้มีาก่อนอรรถกถา

ของพระพทุธโฆษาจารย์	ได้รบัการน�าสบืทอดกนัมาโดยพระธรรมสงัคหกาจารย์ในแต่ละยุค	เนตติปกรณ์

รจนาโดยพระมหากจัจายนะแต่ครัง้พทุธกาล	เป็นต�าราทีแ่ต่งอธบิายความในพระไตรปิฎก	โดยเน้นการ

วิเคราะห์ในเชิงหลักภาษาและอภิธรรม	โดยการน�าข้อความจากพระสูตรมาอธิบายตามหลักภาษาและ

แจกองค์ธรรมตามหลักพระอภิธรรมอย่างละเอียด	 จึงเป็นต�าราน่าศึกษาเล่าเรียน	 เพื่อเป็นพื้นฐานใน
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การพจิารณ์หลกัธรรมในพระไตรปิฎกได้ถกูต้อง	เนตติปกรณ์นี	้ว่าโดยค�าสอนแล้วเป็นหลกัการอธบิาย

ไตรสิกขาประกอบด้วยเนื้อหาสาระ

	 พุทธทาสภิกขุ	เป็นผู้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ	โดยผ่านการตีความหมายแห่ง

ธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท่าน	 ท่านมีความเห็นว่า	 ธรรมคือค�าสอนของพระพุทธเจ้าน้ันมีผลกระทบ

ต่อโลกทั้งหมดในฐานะที่เป็นสิ่งของรวมทั้งหมด	 สิ่งของอยู่ไม่ได้ตามล�าพัง	 มีความเกี่ยวข้องกันและ

กัน	 ดังนั้น	 ถ้าเข้าใจความส�าคัญของค�าสอนของพระพุทธเจ้าจริง	 ๆ	 แล้วคงจะเข้าใจความหมายของ

ธรรมและธรรมชาติของสิ่งของที่แท้จริง	 วิถีทางที่สิ่งของเป็นไปตามธรรมท่านพุทธทาสเช่ือว่า	 ความ

หมายนี้มีอยู่ในความหมายในภาษาบาลีแท้เดิมมากกว่าตามที่เปลี่ยนรูปแบบในอรรถาธิบายตาม

วัฒนธรรมไทย	ท่านสนับสนุนธรรมมุมมองนี้ตามภาษาบาลีเดิมซึ่งหมายถึง	ธรรมชาติ	

	 ท่านพุทธทาสภิกขุ	ได้ให้ความหมายของค�าว่า	“ธรรม”	ไว้ในธรรมะคือเรื่องของธรรมชาติ	ว่า	

ธรรมะคือสิง่ทัง้หลายทัง้ปวงไม่ยกเว้นอะไรเลยสกัสิง่เดียวและทัง้หมดนัน้เป็นเรือ่งของธรรมชาติ	เพราะ

ฉะนั้น	 ธรรมะและธรรมชาติจึงเป็นสิ่งเดียวกันและเนื่องกันในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลก	 ดังนั้น	 ท่าน

พุทธทาสกล่าวไว้ว่า	 ถ้าจะน�าธรรมะหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมาแยกประเภท	 หรือความหมายเพื่อ

ท�าความเข้าใจให้ง่ายขึ้นแล้วก็สามารถแยกได้	4	ประเภทหรือ	4	ความหมาย	ดังนี้	คือ

	 1)	 ธรรมะในฐานะที่เป็นตัวธรรมชาติหรือสภาวธรรม

	 2)	 ธรรมะในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติหรือสัจธรรม

	 3)	 ธรรมะในฐานะที่เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติหรือปฏิปัติธรรม	

	 4)	 ธรรมะในฐานะที่เป็นผลของการท�าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติหรือปฏิเวธธรรม

	 ดังนั้น	 ลักษณะและรูปแบบการตีความคัมภีร์ในพระพุทธศาสนาเถรวาทที่เสนอในงานวิจัยนี้	

เป็นรูปแบบหนึ่งของการตีความที่เช่ือว่า	 จะสามารถใช้ตีความอธิบายความธรรมะในพระพุทธศาสนา

ได้ถูกต้องตรงตามพุทธประสงค์มากที่สุด	 ส่วนอิทธิพลและผลกระทบของการตีความค�าว่า	 “ธรรม”	

ของท่านพุทธทาสภิกขุในสังคมไทยปัจจบุัน	สรุปได้ว่า	พุทธทาสภกิขไุม่แบง่แยกเด็ดขาดระหว่างสังคม

กับจิตวิญญาณ	ทั้งสองด้านนี้เป็นความจริงหนึ่งเดียว	 (ธรรมะ)	 ตามกฎธรรมชาติ	 (ธรรมะ)	 ที่ต่างอิง

อาศัยซ่ึงกันและกัน	 ไม่แยกระหว่างสังคมกับจิตวิญญาณ	 ไม่เช่นนั้นสันติภาพของโลกก็เป็นไปไม่ได	้

และด้วยเหตุท่ีท่านมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยมุมมองพื้นฐานอย่างหนึ่ง	 มุมมองที่ท่านถือเป็นหัวใจของ

พุทธศาสนา	 เราควรตรวจสอบมุมมองดังกล่าวอย่างน้อยก็โดยสังเขป	 และหากต้ังใจศึกษาค้นคว้า						

ค�าสอนด้านสงัคมของท่านอย่างลกึซ้ึงมากเท่าไหร่	เรายิง่ต้องศึกษาให้ลกึลงไปทีค่�าสอนด้านจิตวิญญาณ	

ซึ่งเป็นพื้นฐานของค�าสอนด้านสังคมมากเท่านั้น

	 อิทธิพลด้านค�าสอนของพุทธทาสภิกขุโดยสรุป	 จึงเกิดจากสิ่งกระตุ้นและแรงจูงใจ	 2	 ส่วน

ส�าคญั	คอื	แรงจงูใจจากวธิีการ	บุคลิก	และการอทุศิตวัท่านต่อพระพุทธองค์	ในฐานะ	“พุทธทาสภกิขุ”	
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 การวิเคราะห์การตีความค�าว่า “ธรรม” ของพุทธทาสภิกขุ  

ทีมุ่ง่มัน่ตามปณิธานทีต้ั่งไว้ในวัยหนุม่	อีกส่วนหน่ึง	คือการน�าเสนอค�าสอนและการตีความพทุธศาสนา

ด้วยลลีาทีแ่ปลกใหม่	และดึงเอาแก่นค�าสอนในพทุธศาสนามาอธบิายเสนอวิธแีก้ปัญหาและพฒันาใน

ทกุระดับ	จะเหน็ได้ว่า	จากการศึกษาชีวติ	หลกัค�าสอนของท่านพทุธทาสภิกข	ุและจากการสบืค้นแนวคิด	

และทัศนะของพระเถระรวมทั้งนักวิชาการที่ส�าคัญพบว่า	 ค�าสอนของท่านพุทธทาสมีอิทธิพลต่อการ

ด�าเนนิชีวิตของบคุคลทีป่ระสบผลส�าเรจ็ในชีวติหลากหลายอาชีพ	อิทธพิลเหล่านัน้เกดิจากความประทบัใจ	

เกดิจากศรทัธาต่อท่านพทุธภิกขใุนด้านต่าง	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นชีวติความเป็นอยู	่ปณิธาน	รปูแบบการอธบิาย

หลักค�าสอนในพระพุทธศาสนา	รวมทั้งรูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมด้วยวิธีการต่าง	ๆ	ที่ผิดแผกแตก

ต่างและก้าวหน้าทั้งด้านจิตวิทยา	 ด้านภาษาศาสตร์	 ด้านแก่นธรรม	 และการประยุกต์เทคโนโลยีและ

เทคนิคใหม่	 ๆ	 จึงกล่าวได้ว่าแนวคิดและหลักค�าสอนของท่านพุทธทาสภิกขุ	 มีอิทธิพลต่อการด�าเนิน

ชีวิตของผู้ที่ประสบผลส�าเร็จในด้านต่าง	ๆ	อย่างยิ่ง

ข้อเสนอแนะ

	 จากการวิจัย	 เรื่อง	 “การวิเคราะห์การตีความค�าว่า	 “ธรรม”	 ของพุทธทาสภิกขุ”	ผู้วิจัยมีข้อ

เสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไปดังนี้

		 1.		 ควรมีการศึกษาผลกระทบต่อแนวคิดทางการเมือง	 เศรษฐกิจและสังคมจากการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพุทธทาสภิกขุ

		 2.		 ควรมีการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาของพุทธทาสภิกขุ	 เปรียบเทียบกับแนวคิด

ทางการศึกษาหรือนักปราชญ์ท่านอื่น

		 3.		 ควรมีการวิเคราะห์การตคีวามเกี่ยวกับการปฏบิัตอิานาปานสตขิองสวนโมกขพลารามกับ

การปฏิบัติธรรมกับส�านักวิปัสสนากัมมัฏฐานอื่น	ๆ

		 4.		 ควรมกีารศึกษาผลสมัฤทธิข์องชาวพทุธทีไ่ด้จากการไปปฏิบัติธรรมจากสวนโมกขพลาราม	

อ�าเภอไชยา	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

		 5.		 ควรวเิคราะห์การตีความหลกัการด�าเนนิชีวติ	ตามหลกัค�าสอนของพทุธทาสภิกขใุนระดับ

ต่าง	ๆ	เช่น	ระดับชีวิตที่เป็นปัญหา	ชีวิตระดับปุถุชน	กัลยาณชน	และระดับโลกุตตระ

		 6.		 ควรวิเคราะห์เฉพาะเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัค�าสอนของพทุธทาสภิกขทุีอ่ธบิายครอบคลมุ

ถึงปัญหาต่าง	ๆ	หรือการตีความหลักค�าสอนที่ส�าคัญในพระพุทธศาสนา

	 7.		 ควรศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลของมหายานที่มีต่อแนวคิดของพุทธทาสภิกขุ



32

◆ พระมหาจีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ (กันจู) ป.ธ.9   พระราชปริยัติมุนี   ทรงวิทย์ แก้วศรี  โกนิฏฐ์ ศรีทอง 

รำยกำรอ้ำงอิง

พระราชวรมุนี	(ประยุทธ์	ปยุตฺโต).	(2528).	พุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความ.	กรุงเทพมหานคร	:	โรงพิมพ์	

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

พระไพศาล	วิสาโล.	(2529). “โลกกับธรรมแยกจากกันไม่ได้”.	มติชนรายวัน	กันยายน	พ.ศ.	2544.

_______.	(2529).	พุทธศาสนากับคุณค่าร่วมสมัย.	กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง.

พุทธทาสภิกฺขุ.	(2549).	การงานคือการปฏิบัติธรรม.	พิมพ์ครั้งที่	3.	กรุงเทพมหานคร	:	ส�านักพิมพ์สุขภาพใจ.

_______.	(2546).	ธรรมะกับการเมือง.	ค�าบรรยายประจ�าวันเสาร์ท่ีลานหินโค้ง	ณ	สวนโมกขพลาราม	อ.ไชยา	

	 ภาคอาสาฬหบูชา	พ.ศ.	2519.	กรุงเทพมหานคร	:	ธรรมสภา.

_______.	(มปป.).	ธรรมในฐานะเป็นเครือ่งมอืสร้างคน สร้างชาติ และสร้างโลก.	กรงุเทพมหานคร	:	ส�านกัแสงธรรม.

_______.	(2549). ภาษาคน - ภาษาธรรม.	กรุงเทพมหานคร	:	ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม.

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.	(2535)	.	พระไตรปิฎกภาษาบาลี.	ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก�,	2500.	กรุงเทพมหานคร	:		

	 โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

_______.	(2539).	พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั.	กรงุเทพมหานคร	:	โรงพมิพ์มหาจุฬา	

	 ลงกรณราชวิทยาลัย.

_______.	(2533-2534).	อรรถกถาภาษาบาล ีฉบบัมหาจุฬาอฏฺฐกถา.	กรงุเทพมหานคร	:	โรงพมิพ์มหาจฬุาลงกรณ	

	 ราชวิทยาลัย.


