
นิยามของศิลปะผานมุมมองของพระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ)

บทคัดยอ

! บทความเรื่อง  “นิยามของศิลปะผานมุมมองของพระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ)” มีวัตถุประสงค

เพื่อนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับความหมายของศิลปะในทัศนะของพระพุทธทาสภิกขุ โดยการวิเคราะหขอมูลจาก

เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผลการศึกษาพบวา ในยุคสมัยปจจุบันผลงานศิลปะจำนวนมากถูกสรางสรรค

ข้ึนเพื่อตอบสนองกิเลสของมนุษย นิยามของศิลปะไดผิดเพี้ยน สูญเสียความหมายของศิลปะบริสุทธ์ิไป ศิลปะ

หลายแขนงไดถูกปรุงแตงไปดวยเรื่องของความสุขทางเนื้อหนัง กามารมณ ความลุมหลง เรารอน  รุนแรง ซ่ึงนำพา

ไปสูความลมสลายของจริยธรรม ในขณะที่มุมมองของทานพระพุทธทาสภิกขุเห็นวางานศิลปะตองมุงไปสูการยก

ระดับจิตใจของมนุษยโดยการใชสุนทรียภาพเปนเครื่องมือ  งานศิลปะไมควรหันหลังใหกับศีลธรรม ศาสนา 

นอกจากนี้ยังเสนอวางานศิลปะควรเปนพลังความคิดสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกในรูปลักษณตางๆ เปน

ความงดงามที่กลอมเกลาจิตใหสงบ และสัมผัสกับมิติอันลึกซ้ึงภายใน อีกทั้งยังสามารถนำพาใหมนุษยซาบซ้ึงถึง

สัจธรรมของชีวิตมิใชเปนเพียงวัตถุทางความงามอยางเดียว ความมุงหมายที่แทจริงของศิลปะบริสุทธ์ิคือนำพาจิต

ไปสูความวาง หยุดความรูสึกเดือดพลานในความเห็นแกตัวลงได (Selfishness) ศิลปะนั้นมีจุดหมายปลายทาง 

เดียวกันกับศาสนา

บทนำ

! ในสังคมไทยพุทธศาสนามีอิทธิพลอยางสูงตอศิลปะและวัฒนธรรมไทยมาชานาน  มีการสืบทอด

ประสบการณทางศิลปะ คานิยมในเรื่องของความงาม ศิลปะในสังคมไทยจึงเกี่ยวของกับความศรัทธาในคำสอน

ของพุทธศาสนามาอยางตอเนื่อง   โดยถายทอดความงามที่เกี่ยวเนื่องถึงแงมุมของความจริง (Reality) และความดี 

(Goodness)  คือความจริงที่เปนความจริง เปนไปตามหลักและกฎเกณฑทางธรรมชาติ เปนความดีที่ไมเศราหมอง 

ไมทุกขรอน ไมโงเขลา ไมขัดตอศีลธรรม ทำใหจิตสงบสุข

! ศิลปะนั้นมีจุดหมายปลายทางเชนเดียวกันกับศาสนา คือมุงยกระดับจิตใจของมนุษยใหขึ้นสูความ

บริสุทธ์ิผุดผอง แนวคิดนี้ดูจะเปนเรื่องเหลวไหลสำหรับยุคที่โลกทัศนเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว สภาพสังคมได

เปลี่ยนผานไปสูความเปนอุตสาหกรรม เปนเมืองใหญแบบมหานคร และเปนสังคมแบบวัตถุนิยมอยางเต็มที ่ ดวย

เหตุของความนิยมทางดานวัตถุมากข้ึนเรื่อยๆ จึงทำใหเกิดความหยาบกระดางข้ึนในวัฒนธรรม ในสัจธรรม แม

กระทั่งในวรรณกรรม บทเพลง  ดนตร ี และงานศิลปะ อันเปนส่ิงที่ถือวาเปนของงาม ภาพรวมของงานศิลปะสมัย

ใหมนั้น ศิลปนไดแสดงออกถึงความเปนปจเจกมากข้ึน  มีแนวโนมของความยุงเหยิงไรระเบียบ บางก็นำเสนอเรื่อง

ราวที่ดูไรเหตุผล มุงเนนที่จะแสดงออกทางอารมณกราดเกรี้ยวรุนแรงมากข้ึน  ของที่เคยงามมาแตกอนนั้นกลาย

เปนหยาบกระดางไปหมด โดยไมรูสึกตัวเพราะการที่คนหันไปนิยมวัตถุมากข้ึน เชน  ในเพลงไทยก็เกิดมีชนิดที่

ลักษณะทำนองหยาบคาย เรารอน และคำพูดหรือภาษาที่เปนเนื้อเพลงนั้นก็หยาบกระดาง ฟงแลวอันตรายอยางยิ่ง 

ฉะนั้นเราจะเห็นไดวาอิทธิพลแหงวัตถุนิยมนี้เอง ที่ทำใหส่ิงสุนทรตางๆ นั้นกลายเปนไมสนุทรหรือไมงาม ไม

ไพเราะ ไมประณีต (พุทธทาสภิกขุ, 2547 : 84-85) 

! พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ)  พระนักปราชญคนสำคัญของไทยผูซ่ึงไดรับการประกาศจากองค

กรยูเนสโก  (UNESCO) ใหเปนบุคคลผูบุกเบิกหรือผลักดัน (Promotion) การสรางความเขาใจในศาสนาสากล 

(Inter-religious) โดยผานบทสนทนา (Dialogue)  ทามกลางความแตกตางดานความศรัทธาในศาสนาของ

ประชาชน ทานเปนหนึ่งในรายชื่อบุคคลดีเดนระดับนานาชาติของยูเนสโก (UNESCO Announcement for 100th 

anniversary of the birth of the Venerable Buddhadasa Bhikkhu)  (UNESCO, 2006)  ทานไดแสดงทัศนะตอเรื่อง

ศิลปะวามีความหมายสําคัญอยูที่ความเปนสิ่งที่ตองใชฝมือและความเพียรพยายามและความตั้งใจที่จะทําใหสําเร็จ 



กลาวคือ ศิลปะนั้นนอกจากจะทํายากแลวยังจะตองทําใหสําเร็จประโยชนจนถึงท่ีสุดในความมุงหมายแหงเร่ื

องน้ัน  ๆ นอกจากนี้พระพุทธทาสภิกขุยังไดแสดงมุมมองทางดานศิลปะผสมผสานกับหลักธรรมคําสั่งสอนตาม

หลักของพระพุทธศาสนาไดอยางกลมกลืน สามารถนํามาพัฒนาตนเองและสังคมใหมีความเปนอยูอยางสงบ โดย

ผานผลงานทางวิชาการ และบทความมากมาย อาทิเชน หนังสือชุด  “ธรรมโฆษณ” หนังสือเรื่อง “ศิลปะแหงการใช

สติในทุกกรณี” หนังสือเรื่อง “ศาสนา ดนตรี กว ี ศิลปะ” เปนตน ในบทความนี้มุงศึกษานิยามทางศิลปะในมุมมอง

ของพระธรรมโกศาจารยซึ่งไดแสดงทัศนะที่เกี่ยวของในเรื่องของความหมายและคุณคาทางศิลปะที่มีอยูหลายมุม

มอง

วัตถุประสงคของการศึกษา

! เพื่อนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับความหมายของศิลปะในทัศนะของพระพุทธทาสภิกขุ

ขอบเขตของการศึกษา
! การศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดคนควาแนวความคิดเกี่ยวกับศิลปะของนักปรัชญาตางๆ กับพระพุทธทาสภิกขุ

เชิงวิเคราะหในดานความหมายของศิลปะ

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

! แนวคิดที่จะใชเปนพื้นฐานในการอภิปรายบทความนี ้ ไดแก นิยามความหมายของศิลปะในมุมมองของ

อริสโตเติล  (Aristotle)   เฟรดริช  เฮเกล (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)  ลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoi)  และ เดวิด 

ฮูม (David Hume) 

ผลการศึกษา

! นิยามของศิลปะ (Art)  นั้นมีความหมายกวางมาก  ขึ้นกับทัศนะและมุมมองของผูใหคำนิยาม การที่จะให

ความหมายที่ชัดเจนหรือเจาะจงนั้นเปนเรื่องยากเพราะธรรมชาติของศิลปะมีรูปแบบ เนื้อหา และคุณคาการ

สรางสรรคที่เปนไปตามความรูสึกนึกคิดของศิลปนผูสรางสรรคโดยมีตัวแปรคือสภาพสังคม วัฒนธรรม และ

ธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงไมคงที ่ อยางไรก็ตามนักปราชญ นักการศึกษา และผูรูรุนกอนๆ ไดพยายามกำหนด

ความหมายโดยใชความคิดและเหตุผลตางๆ กัน เชน วิธีการเปรียบเทียบระหวางผลงานที่ยอมรับกันวาเปนศิลปะ 

หรือเปรียบเทียบประวัติศาสตรศิลปทั้งในอดีตและปจจุบัน เปนตน  ซ่ึงมีคำนิยามศิลปะตกทอดมาถึงปจจุบันอยาง

หลากหลาย เชน

! ศิลปะ คือการเลียนแบบธรรมชาติ (Art is the imitation of nature) การตีความจากคำนิยามนี้ ธรรมชาติ 

ถือเปนปจจัยสำคัญที่กอใหเกิดแรงบันดาลใจใหแกศิลปนในการสรางผลงาน คำนิยามนี้ถือเปนคำนิยามที่เกาแก

ที่สุดซ่ึง อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญชาวกรีก นิยามวา ศิลปะ คือการเลียนแบบธรรมชาติจนไดรูปทรงที่

งดงามกวาธรรมชาติเพื่อใหเขากับอุดมคติ (Ideal)  หรือความคิดอันสูงสงเกี่ยวกับความงามจำเพาะของส่ิงนั้นๆ ที่

คนธรรมดาทั่วไปมองไมเห็น  (Form of ideal) ตามทัศนะของอริสโตเติล  ธรรมชาติเปนด่ังแมบทสำคัญตอการ

ทำงานศิลปะ เปนแหลงวิทยาการที่ยิ่งใหญของมวลมนุษยในการศึกษา คนควา เรียนรูเกี่ยวกับธรรมชาติเพื่อการ

ดำรงชีวิตอยางมีประสิทธิภาพและจากการสังเกตมนุษยอาจไดพบกับความพึงพอใจในลักษณะที่แฝงเรนอยูกับ

ธรรมชาติ ไมวาจะเปนสีสัน  รูปราง บรรยากาศ ความงาม ฯลฯ ซ่ึงกอใหเกิดความประทับใจ สะเทือนอารมณ และ

ความรูสึกอื่นๆ ที่จะเปนแรงกระตุนใหมนุษยพยายามที่จะรักษาสภาพการณนั้นไวใหคงอยูดวยสื่อและรูปแบบ

ตางๆ อริสโตเติลเชื่อวาความงามเปนส่ิงที่มีคุณคาและใหความสุขความพึงพอใจ ความงามจึงเปนส่ิงที่ดีและส่ิงที่

นาพึงพอใจ เปนส่ิงที่มีคุณคาในตัวเอง  (Intrinsic value) เกิดจากความกลมกลืนที่มาจากความสัมพันธกันของ

ระเบียบ ขนาด และสัดสวน ศิลปะในมุมมองของอริสโตเติลนั้นเปนส่ิงที่มีประโยชนมาก เพราะเปนตัวสนับสนุน



ที่จะทำใหเกิดความสุข  ชวยใหมุษยเกิดการชำระจิตใจใหสะอาดบริสุทธ์ิ เปนการระบายอารมณที่ดี เพื่อใหจิตใจได

สงบเพลิดเพลินใจและพรอมที่จะศึกษาหาความรูตอไป  อันจะสงผลใหเกิดความสมบูรณในทางจริยธรรม สามารถ

กาวผานความหงุดหงิดและปราศจากซ่ึงความกังวล (ทวีเกียรติ  ไชยยงยศ, 2553)

! เฟรดริช เฮเกล  (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) นักปรัชญาชาวเยอรมันเชื่อวา ศิลปะ ศาสนา และ

ปรัชญา คือรากฐานตางๆของการพัฒนาทางดานจิตวิญญาณอันสูงสุด ความงามในธรรมชาติคือทุกส่ิงทุกอยางที่

จิตวิญญาณของมนุษยไดคนพบความพึงพอใจ และเปนที่ถูกใจตอการฝกฝนของจิตวิญญาณและอิสรภาพของสติ

ปญญา ในมุมมองของเฮเกลนั้น ศิลปะคืออาการปรากฎของมโนภาพ  ศิลปะคืออาการที่จิตมีอำนาจเหนือวัตถุ 

ศิลปะเปนเครื่องมือที่ทำใหเห็นส่ิงที่เปนความหมายของการเปนมนุษย ศิลปนพยายามแสดงรูปแบบของความเปน

มนุษยที่สมบูรณแบบในความคิดของเขา ธรรมชาติเปนสวนหนึ่งของแรงบันดาลใจในการสรางสรรคงานศิลปะ (จี 

ศรีนิวาสัน, 2534)

! ศิลปะคือการถายทอดความรูสึกหรือแสดงความรูสึกเปนรูปทรง  (Art is  the transformation of feeling 

into form)   เปนคำนิยามจากมุมมองของนักวรรณกรรมชาวรัสเซียท่ีมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ลีโอ  ตอลสตอย (Leo 

Tolstoi) เชื่อวาการถายทอดหรือการส่ือสารอารมณความรูสึกที่กินใจเปนกิจกรรมของคนหนึ่งไปสูคนอื่นๆ โดย

สามารถทำใหเขาใจตรงกันได เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันศิลปนจะตองแสดงเนื้อหาและรูปแบบที่ชัดเจน 

จริงใจ และเปนตัวของตัวเอง  จึงเรียกวาเปนศิลปะที่แทจริง ตามทัศนะของ  ลีโอ  ตอลสตอย ศิลปะมิใชวัตถุที่เกิด

จากการกระทำที่มีเจตนามุงเนนไปที่ความงาม ความงามนั้นสามารถหาชื่นชมไดตามธรรมชาติซึ่งมีอยูแลวโดยไม

ตองอาศัยความเพียรพยายามของมนุษย แตศิลปะเปรียบเสมือนส่ือหรือเครื่องมือที่กอใหเกิดอารมณความรูสึกตอ

จิตใจ  เปนส่ือใหเกิดมโนภาพเพื่อการรับรู  ความเปนศิลปจึงสามารถรับรูและตัดสินไดดวยความรูสึกจากการ

สัมผัส ชื่นชมวัตถุแหงศิลปนั้น ซ่ึงคุณคาของศิลปะนั้นเปนความงามที่เกิดจากความรับรูและความพึงพอใจของ

แตละบุคคล  (ทวีเกียรติ  ไชยยงยศ, 2553)

! เดวิด ฮูม (David Hume) นักปรัชญาชาวสกอตแลนด เชื่อวาศิลปะคือภาพแสดงของจินตนาการ ศิลปน

ทำใหจินตนาการปรากฎแกการรับรูและสัมผัสไดดวยศิลปะ ศิลปะจึงมิใชวัตถุที่ถูกตกแตงตามเจตนาของผูกระทำ 

แตเปนความตองการแสดงออกอยางเปนอิสระเสรี ศิลปะเปนความคิดสรางสรรคเกิดจากแรงบันดาลใจไมใชความ

ต้ังใจเพียงเพื่อคิดอยากทำ 

! ศิลปะตามมุมมองของนักปราชญตางๆ ไดใหความหมายของศิลปะไวหลากหลาย นักปราชญแตละคน

มองเห็นคุณคาของศิลปะแตกตางกันตามความเชื่อทางปรัชญาของตน บางทัศนะใหความสำคัญในเรื่องของความ

งามวามีอยูในวัตถุแยกจากกันไมไดและคงอยูอยางนั้น  เปนส่ิงที่มนุษยสรางข้ึนจาก  ประสบการณเฉพาะตนของ

ศิลปน ผูมีความรูความสามารถในการสรางสรรคงานศิลปะจากวัตถุและวัสดุเพื่อสรางสรรคใหเกิดความงาม โดยมี

การรับรูชื่นชมความงามและตัดสินคุณคาผลงานของศิลปนดวยประสาทสัมผัส บางทัศนะมองวาจุดมุงหมายของ

ศิลปะไมถือเอาความงามเปนเปาหมายสำคัญ ความงามไมไดอยูที่วัตถุศิลป ความงามเกิดจากการรับรูของจิตไมใช

การรับรูโดยประสาทสัมผัส สุนทรียธาตุมีอยูจริงแตไมใชอยูที่วัตถุ สามารถพิสูจนและรับรูไดดวยจิตวิญญาณ

!  

นิยามของศิลปะผานมุมมองของพระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ)

! พุทธทาสภิกขุเปนภิกษุสงฆองคแรกๆ ที่นำหลักธรรมขององคพระสัมมาสัมพุทธเจามาประยุกตให

เหมาะสมกับพุทธบริษัท สามารถรับรูและเขาใจไดงาย อันนำมาซ่ึงความสำเร็จในกิจการการเผยแผธรรมะ  พุทธ

ทาสภิกขุเปนสงฆที่มีภูมิรูในทางธรรมอยางลึกซ้ึงและรอบดาน ทั้งนิกายมหายาน  เถรวาท หรือแมแตลัทธินิกาย

เซนก็ดี จะเห็นไดจากหนังสือที่ทานเขียนไวเปนจำนวนมาก  ทานไดแสดงภูมิธรรมที่ลึกซ้ึง  และสามารถผสมผสาน

ระหวางแนวคิดลัทธินิกายที่หลากหลายเขาไวดวยกัน อันแสดงถึงลักษณะแหงปราชญที่หมั่นเพียรทำการเปรียบ

เทียบแนวคิดที่หลากหลายเพื่อเลือกสรรเอาสิ่งที่ดีที่สุดเปนขอสรุปโดยรวมแลวจึงเผยเผตอผูที่มีความสนใจในพุทธ

ศาสนา!



! ผลงานเขียนและการแสดงธรรมหลายครั้งของพุทธทาสภิกขุดังที่พิมพปรากฎอยูนั้น ทานไดพูดถึงคำวา 

“ศิลปะ” เรื่องราวทางศิลปะ รวมทั้งใหนิยามแกคำวาศิลปะอยูนับครั้งไมถวน สวนหนึ่งอาจเปนการไดรับอิทธิพล

แวดลอมที่ไดรับจากครอบครัวนับต้ังแตครั้งเยาววัย ดังที่ปรากฎในหนังสือ  “อัตชีวประวัติของพุทธทาส เลาไวเม่ือ

วัยสนธยา” (พระปสนฺนธมฺโม, 2528)  ทานไดเลาวาบรรพบุรุษฝายบิดาเปนคนในสกุลโคว มีอาชีพเปนชางเขียนสี

บนแผนกระจก อาศัยทำกินในผืนแผนดินไทยจนไดรับนามสกุล “พาณิช” เม่ือครั้งรัชกาลที่ 6 บิดานั้นมีฝมือทาง

ชางไมและยังเปนผูที่สนใจและมีความสามารถในการเขียนโคลงกลอนตางๆ จากอิทธิพลแวดลอมนี้อาจนับเปน

สวนหนึ่งที่ทำใหทานพุทธทาสภิกขุเลือกใชงานศิลปะอยางโคลงกลอนหรือภาพเขียนเพื่อรับใชพระพุทธศาสนา 

ทั้งในเรื่องการเผยแผธรรมะดวยโคลงกลอนที่ทานใชมาตลอดหรือจะเปนเรื่องของการใชภาพเขียนเพื่อเปนสื่อ

ธรรมะภายในโรงมหรสพทางวิญญาณที่สวนโมกขพลาราม

! พุทธทาสภิกขุ (2520) ไดกลาวถึงศิลปะไววา ศาสตรสำหรับการทำมาหากิน  ดำรงชีวิตอยูได เรียกวา 

ศิลปศาสตร ขอยืมคำนี้มาใช คำวา “ศิลปศาสตร” นี้กวาง  พอที่จะใชถึงศาสตรอะไรก็ได ซ่ึงเปนที่ต้ังแหงความรูเพื่อ

อาชีพ คำวา สิปฺป ๆ ในภาษาบาลี หรือศิลปะในพุทธศาสนา นี้เปนคำเดียวกัน สำหรับครั้งพุทธกาลโนนแลว คำวา 

สิปปะหรือศิลปะ เปนความรูอาชีพเทานั้น เปนความรูเพื่อมนุษยคนหนึ่งจะใชเปนอาชีพได ฉะนั้นจึงเรียน

ศิลปศาสตร หรือสิปปศาสตรกัน  เพื่อเปนผูสามารถที่จะมีอาชีพได สวนความรูอีกทางหนึ่ง  นั้น  ก็คือ  ความรูทางจิต 

ทางใจ ทางวิญญาณ ซ่ึงจะเรียกวา วิญญาณศาสตร หรือธรรมศาสตร แตเรียกวาวิญญาณศาสตรดีกวา จะไดมีความ

รัดกุม ความรูทางมโนธรรม หรือความรูทางวิญญาณศาสตรนี ่ ไมใชเรื่องทำมาหากิน  อยางดีก็จะเปนเครื่องชวยให

ทำมาหากิน โดยไมตองเปนทุกข คนมีความทุกขเพราะทำมาหากิน เพราะวาเขาขาดความรูสวนนี ้ ฉะนั้นความรู

สวนนี้มันจึงเปนเรื่องเหนือวัตถุ สวนใหญก็ตองเรียกวาเหนือวัตถ ุ เหนือฟสิคส เปนเมตาฟสิคส (metaphysic)  คือ 

เหนือฟสิคส เหนือความรูทางวัตถ ุ เปนความรูทางสติปญญา ทางความคิดเห็น ทางความเชื่อถือ ทางจิตทาง

วิญญาณ

! ในการบรรยายธรรมของพุทธทาสภิกขุ (2523) ไดใหคำจำกัดความของคำวา “ศิลปะ” ไววา คนพวกอื่น

เขาจะมีคำจำกัดความมาอยางไรก็ตามใจเขาสำหรับเราพวกพุทธบริษัทจำกัดความหมายของคำวาศิลปะไววา ความ

สำเร็จที่บวกเขากับความงดงาม และบวกกันเขากับความมีฝมือ ศิลปะหรือความมีศิลปะ เปนศิลปะนั้น  มันมีผล

เปนความสำเร็จประโยชนตามที่ตัวตองการแลวก็บวกกันอยูกับความงดงาม เปนที่ต้ังแหงความเลื่อมใสพอใจ และ

บวกกันอยูกับความมีฝมือในการประพฤติหรือกระทำ ถารวมกันไดทั้งสามอยางแลวก็เรียกวาเปนศิลปะ

! ตามคำกลาวขางตนนี้ แสดงใหเห็นวาพุทธทาสภิกขุ ไมไดใหความหมายของศิลปะเปนเพียงการเลี้ยงชีพ

เทานั้น แตเพื่อทำความเขาใจถึงเรื่องศิลปะจากอาชีพกอนในความหมายที่วา อาชีพนั้นมาจากความรูความสามารถ 

การเรียนรู การฝกฝนเพื่อใหทำกิจการงานใดๆ ใหสำเร็จผล เกิดประโยชน และการกระทำนั้นตองทำใหงามอีกดวย 

ความเปนศิลปะนั้นเกี่ยวของกับการใชและผลจากการใชศิลปะ ซึ่งหมายถึงวาผูทำหรือศิลปนผูมีความรูความ

สามารถไดใชความรูความสามารถในความเปนผูมีฝมือ สรางสรรคศิลปะเพื่อใหเกิดผลตอผูอื่น ในอีกประเด็นหนึ่ง

ทานไมไดมุงหมายเพียงเพื่อการหาเลี้ยงชีพ ไมไดหมายถึงการแสดงความงามทางวัตถุศิลปเพียงอยางเดียวแตหมาย

ถึงการแสดงสัจธรรมใหเห็นเปนรูปธรรมดวย ศิลปะที่สูงสุดคือการดำรงตนอยูเหนือความทุกขของตน  และบำบัด

ความทุกขของบุคคลอื่นไดดวย ซ่ึงทานพุทธทาสภิกขุไดกลาวไววา ศิลปะเปนเรื่องที่ตองใชระหวาง 2 ฝาย คือ  ใช

ศิลปะในการแกปญหาทางสังคมนั่นเอง หมายความวา ศิลปะนั้นมีความสัมพันธระหวางศิลปนกับคนในสังคมคือ

ผูรับผลจากศิลปะ

! พุทธทาสภิกขุ (2529) ไดกลาวถึงศิลปะในอีกประเด็นหนึ่ง  ซ่ึงไมใชเพียงเพื่อมีกินมีใช แตเพื่อความรื่นเริง

บันเทิงใจ ไดเพลิดเพลิน สนุกสนานผอนคลาย คลายเครียดจากการทํางาน  เชน การละเลนเพื่อความสนุกสนาน 

การฟอนรําขับรอง  เปน  ความตองการที่เกิดจากสัญชาตญาณพื้นฐานของมนุษย ซ่ึงทานเรียกวาความตองการให 

ไดรับการบําเรอ เปนความตองการที่ยิ่งข้ึนไปอีกจากความตองการปจจัยพื้นฐาน คือ  อาหารมิใชเพียงเพื่อกินใหอิ่ม

ทองและหายหิวเทาน้ัน ตองปรุงใหมีรสชาติที่อรอยถูกปากจึง  จะกินไดมาก เส้ือผาไมใชเพียงเพื่อปองกันแดดและ

ลมหนาวเทานั้น ตองมีสีสันที่สดใสตัด เย็บประณีตมีรูปทรงดูสวยงาม เปนตน  ซึ่งทานพุทธทาสภิกขุไดกลาวไววา 



สัญชาตญาณ แหงการตองการใหบําเรอนี้มันมีอยูสวนหนึ่งไมใชตองการอาหาร ตองการอาหารท่ีกลาว มา

แลวขางตน ไมเก่ียวการบําเรอ แตนี้มันยังมีอะไรอีกบางอยางท่ีกินเขาไป ลูบทาอะไรก็ไดเพื่อการบําเรอ เพราะวา

สัตวแตละตนมันมีสัญชาตญาณแหงการตองการการบําเรอ มันก็เลยหาเงินหาอะไรมาซ้ือหาการบําเรอ  แตที่จริง 

บําเรอนี้ก็เปนปจจัยอันหนึ่งซ่ึงขาดไมได กลาพูดอยางน้ีวาถาไมมีสวนท่ีเปนการบําเรอเสียเลยนี ้ คนอาจจะเปนบา 

หรืออยูดวยความ ทนทรมาน

! ศิลปะในความหมายนี้สรุปไดวา เปนการตอบสนองความตองการของตนเองและผูอื่น ใหไดรับการปรน

เปรอเพื่อความพึงพอใจของมนุษยท่ีมีสัญชาตญาณของความตองการใหไดรับการบําเรอ  ซ่ึงเปนสัญชาตญาณตาม

ธรรมชาติของส่ิงมีชีวิต  และความตองการใหไดรับการบําเรอตามสัญชาตญาณนี้เปนส่ิงจําเปน  เพราะเมื่อไมไดรับ

การบําเรอ  การใชชีวิตก็ไมเปนไปดวยความผาสุก ศิลปะหลากหลายรูปแบบตางๆ จึงเกิดข้ึนและพัฒนากาวหนา

ไปไมส้ินสุด เชน  ภาพยนตร ดนตร ี บทกว ี เปนตน  ถือวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้นสรางขึ้นจากความตองการที่จําเปนพื้น

ฐานเพื่อปรนเปรอจิตใจใหไดรับความพึงพอใจ หากมนุษยไมไดรับการบําเรอก็จะเปนอยูอยางทุกขทรมานหรืออาจ

เปนบาได หรือไมก็ตกเปนทางของสิ่งบําเรอจนเสียเงินเสียทองและเสียความเปนมนุษยได เพราะสิ่งบําเรอบาง 

อยางนั้นไมไดตอบสนองความตองการทางจิตวิญญาณใหสัมผัสถึงความสงบเย็นและเปนสุขจริง เปนเพียงแคสิ่ง 

สวยงามที่ทําใหถูกใจชอบใจและหลงใหลอยากสัมผัส อยากม ี อยากเปนเจาของ เปนสิ่งกระตุนจิตวิญญาณให     

ทรมานใหดิ้นรนมากขึ้นไปอีก ศิลปะตามความหมายของพุทธทาสภิกขุจึงไมใชสินคาที่มีคุณคาเพียงแคความงาม 

หรือการผลิตงานศิลปะคือการขายความงามซึ่งน่ันไมกอใหเกิดประโยชนเลย แตการสรางสรรคที่กอใหเกิดผลตอ

จิตวิญญาณของมนุษยไดสัมผัสถึงความสงบสุขได นั้นตางหากที่ควรแกการเรียกวาเปนการสรางสรรคและ

เปนงานศิลปะจริง ๆ

! เมื่อพุทธทาสภิกขุกลาวถึงพระพุทธเจา มักจะเนนเสมอวา “พระพุทธเจาทรงเปนศิลปน” ดังที่วา 

พระพุทธองคจึงทรงย้ำนักย้ำหนาวา เธอจงประกาศพรหมจรรยใหมีความงามในเบื้องตน ความงามในทามกลาง 

และความงามในเบื้องปลาย ถาทานมองพระพุทธองคในแงนี้ก็จะเห็นไดทันทีวาทรงเปนศิลปนหรือมีวิญญาณแหง

ศิลปน และมุงหมายใหพวกเราใชความเปนศิลปน คือประโยชนจากศิลปะ 

! พุทธทาสภิกขุไดอธิบายไววา พรหมจรรย คือการประพฤติปฏิบัติกระทําอยาง ถูกตองของชีวิต สําหรับ

ชีวิต เพื่อชีวิต หรือโดยชีวิต เปนการดํารงชีวิตอยูใหดีที่สุด เปนวิธีการครองชีวิตที่ดีท่ีสุด

! พุทธทาสภิกขุไดอธิบายเพิ่มเติมวา “พุทธบริษัท” นั้น เกิดจากคําวา “พุทธะ” แปลวา ผูร ูผูต่ืน ผูเบิกบาน  

“บริษัท” แปลวา กลุมชนจํานวนมากมีวัตถุประสงคอยาง เดียวกัน ดังนั้น “พุทธบริษัท” จึงหมายถึงกลุมชนผูมี

ความร ู ความต่ืนจากหลับและความเบิกบาน เปนกลุมชนจํานวนมากที่มีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน มี

พระพุทธเจาเปนหลัก เปนประธาน เปนผูที่มีความรู เปนผูรู มีความต่ืน คือไมหลับ ไมหลงใหล  ไมโงเขลาแลวก็เบิก

บาน อยูดวยความสุข  

! ดังน้ันคําวา “พุทธบริษัท” ก็พอท่ีจะแสดงใหเห็นวาจะตองมีศิลปะ คือเปน ศิลปน  พุทธบริษัทจึงจะ 

อยูอยางผูร ู ผูต่ืน ผูเบิกบานไดตามความประสงค ความมีศิลปะกับความเปนพุทธะ คือความสำเร็จ บวกดวยความ

งดงามและความมีฝมือ  ซ่ึงหัวใจหลักแหงมรรควิธีที่จะนำมาซ่ึงความสำเร็จ ความงดงาม ความมีฝมือ ที่มีความ

เกี่ยวเนื่องกันอยูอยางแยกกันไมได

! พุทธทาสภิกขุ (2529)  ไดกลาวไววา พระพุทธศาสนาก็ถือวาเปนศิลปะ เพราะวาเปนอุบายอันหนึ่งที่

ทําใหชีวิตนี้งามอยางยิ่ง มีปรากฏการณออกมาเปนความงามอยางยิ่ง ไมมีอะไรงามเสมอเหมือนและประณีตละ

เอียดเปนงานฝมืออยางยิ่ง  ในการที่จะทําไดอยางน้ันคือการเดินไปตามทางสายกลางหรืออริยมรรคมีองคแปด เรียก

โดยรวมวาเปนธรรมะ จึงถือวาธรรมะเปนศิลปะและเปนศิลปะอันสูงสุดของมนุษย เรียกวาเปนศิลปะอยางแทจริง

ซ่ึง พุทธทาสภิกขุุไดกลาวถึงศิลปะ 2 ประเภท คือ ศิลปะปลอม (Artificial)  หรือศิลปะหลอกลวง เปนศิลปะลวงตา 

พรางตา ใหหลงใหล ลดจากเรื่องทางจิตใจอันสูงสุดมาเปนเรื่องทางวัตถุถือวาเปนศิลปะภายนอกที่สามารถรับ

รูไดทั่วๆ ไปเชนดนตรีวรรณกรรมหรือภาพประเภทตางๆ เปนตน ซึ่งเปนศิลปะของชาวบานของคนทั่วไป 

เปนวัตถุอยางเดียว ตอมามนุษยก็กลายเปนเครื่องมือของศิลปะประเภทนี้ หรือที่เรียกวา วัตถุนิยม กลายเปนเร่ือง 



ลามกอนาจารไปกลายเปนทาสของวัตถุนิยมจนทําใหเต็มไปดวยความทุกข ศิลปะแท (Artistic)  หรือศิลปะจริง  จัด

เปนศิลปะบริสุทธ์ิ เปนศิลปะที่เกิดข้ึนภายในจิตใจ ไมใชวัตถ ุ เปนศิลปะทางความคิด ความนึก  ทางสติปญญา รูจัก

ใชสติปญญา เปนศิลปะท่ีวิเศษมากสามารถพาคนเขาถึงบรมธรรมได ถือวาวิธีการที่จะพาคนเขาถึงบรมธรรม

ไดนั้นเปนยอดของศิลปะ พระพุทธทาสภิกขุุเรียกวา Buddhist Art คือวิธีที่แยบคายที่สุด สุขุมท่ีสุด นา

อัศจรรยที่สุด ที่จะเปลี่ยนจิตใจคนจากความทุกขเปนความไมมีทุกข ระบุเฉพาะลงไป เชน  อริยมรรคมีองคแปด 

นั่นแหละคือ Buddhist Art ของพระพุทธเจาและของพุทธบริษัทตลอดมา  พระพุทธเจาไมเคยรูจักศิลปวัตถุใด  ๆ 

ทานรูจักเพียงศิลปะแหงการฆาเสียซ่ึงกิเลส เปลี่ยนมนุษยที่เปนอันธพาลใหกลายเปนสัตบุรุษ ใหเปนพระอรหันต

! พุทธทาสภิกขุุ (2547) ไดชี้ใหเห็นถึงความแตกตางระหวางศิลปะสมัยเกาและศิลปะสมัยใหม ซ่ึงมีความ

แตกตางกันอยางเห็นไดชัดวา ศิลปะสมัยใหมนี้ทำใหเวียนหัว อยางดีที่สุดเพียงทำใหเวียนหัวแลวก็ไมมีที่สงเสริม

บรมธรรมมีแตเอาลามกอนาจารมาแฝงไวในชื่อชองศิลปะเปนสวนใหญสวนมาก ถาไมเกี่ยวมาทางลามกอนาจารก็

เปนเรื่องที่บาคลั่งในเรื่องความคิดฝน ไมทำใหเกิดความสงบสุข ส่ิงที่เรียกวาจิตรกรรมอยางสมัยโบราณที่สงเสริม

ความสงบ ทางจิต ทางวิญญาณ ถูกประณามวาครึคระบาบอ ไมมีโอกาสมาแสดง  มาอะไรกับเขาได สวนจิตรกรรม

ชนิดที่ทำใหคนเวียนหัวกำลังกาวหนารุงโรจน ส่ือมวลชนทั้งหมดนี้ ไมสงเสริมคุณธรรม

! พุทธทาสภิกขุ (2537)  ไดอธิบายเพิ่มเติมวา ศิลปที่จะชวยใหคนเขาใจของจริงของชีวิตนั้น  ละเลยกันหมด 

ศิลปนี้มันมีความหมายมีความมุงหมายอยางยิ่ง  จะใชความงดงามดึงดูดใจ ใหคนเขาไปถึงความจริงของชีวิต ของ

โลก ของความทุกขความสุขนี ้ ศิลปสูงสุดมันก็อยูที่รูจักเอาชนะกิเลสใหได นี้เปนความงดงามเหนือศิลปใด แตเปน

เรื่องทางจิตใจ ถาเปนเรื่องทางวัตถ ุ ก็เปนความงามชนิดที่ใหเขาถึงความงามทางจิตใจ อาศัยความงามทางรูปรางนี้ 

เขาไปถึงความงามทางจิตใจ

! พุทธทาสภิกขุุ (2529)  กลาวไววา ศิลปะที่สูงที่สุด คือ สามารถดำรงตนอยูเหนือความทุกขของตนและ

บำบัดความทุกขของบุคคลอื่นไดดวย ซ่ึงศิลปะที่แทจริงจะตองประกอบดวย ความงาม ความดี ความจริง  และ

ความยุติธรรมดวย 

! ความงามนั้นพิจารณาใหเห็นไดสองอยางคือความงามภายนอกกับความงามภายใน  ความงามภายนอก

เปนความงามที่สรางข้ึน ปรุงแตงข้ึนกับวัตถุหรือส่ิงตางๆ ภายนอก สวนความงามภายในนั้นเปนความงามของ

ธรรมะ ไมไดอยูที่วัตถ ุ แตเปนส่ิงที่แสดงออกมาใหเห็นเปนรูปธรรมไดจากผูทรงธรรม เปนธรรมลักษณที่ปรากฎ

ในการใชชีวิต ในกิริยามารยาท หรือการกระทำตางๆ เปนความงามที่กอใหเกิดผลตอผูพบเห็นเปนความเลื่อมใส

ศรัทธา คือความงามดวยอำนาจของธรรมะที่แสดงใหเห็นรูปลักษณของธรรมทางกาย วาจา และใจ

! ความดีคือศิลปะที่สรางข้ึนมีความบริสุทธ์ิยุติธรรม ไมขัดตอศีลธรรม ทำใหจิตสงบสุขเกิดสันติภาพ  ใน

ความเปนศิลปหากปราศจากความดีก็เปนเพียงส่ือกระตุนกิเลสตัณหาหรือสงเสริมราคะ กลายเปนส่ือทำลายภาวะ

ปรกติสุขของจิต ขัดตอศีลธรรมทำลายสันติสุข

! ความจริงที่แทจริงตองเปนความจริงชนิดที่ไมเปลี่ยนแปลง   การที่มนุษยมีตา มีหู มีจมูก มีลิ้น  มีกาย เปน

เครื่องสัมผัส สามารถรับรูถึงความจริงไดเทาที่สัมผัสดวยตา ห ู จมูก ลิ้น และกายเทานั้น  คือ  เทาที่พิสูจน หรือ

ทดลองไดทางวัตถ ุ เพราะฉะนั้นส่ิงที่เรียกวาความจริงของโลกที่ไมเกี่ยวกับธรรมะนั้น  ก็คือจริงเทาที่เขาเห็น  รูสึก 

หรือเชื่อวามันจริง เพราะฉะนั้นจึงถูกหลอกลวงดวยอารมณ หรือดวยเหตุผลที่เปล่ียนแปลงได ซ่ึงเปนความจริงใน

ขณะหน่ึง ความจริงที่แทตองไมเปลี่ยนแปลง ถาเปนความทุกขก็ตองเปนทุกขจริง ถาไมทุกขก็ตองไมทุกขจริง 

ถาเปนเหตุใหเกิดทุกข ก็ตองใหเกิดทุกขจริงๆ และถาดับทุกขไดก็ตองดับทุกขไดจริงๆ ไมหลอกลวงใครจึงจะเรียก

ไดวาเปนความจริงอันประเสริฐของพระพุทธเจา

! ความยุติธรรม หรือความเปนธรรมในโลกนี้ยังไมใชความยุติธรรมที่แทจริงถายังขาดธรรมะ แตถาเปน

ความยุติธรรมทางธรรมะ หรือความยุติธรรมภายในแลว จะเปนการ ตัดสินที่สุจริตโดยประการทั้งปวง เชน  กฎ

แหงกรรม กฎแหงความไมเที่ยง เปนทุกขเปน อนัตตา เรื่องทุกข เรื่องเหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกข ทางใหถึง

ความดับทุกข เหลานี้มันเปนส่ิงที่เด็ดขาดและยุติธรรมอยางยิ่งไมเห็นแกหนาใคร ไมมีผูไดสิทธิพิเศษหรืออะไร ทํา

นองนั้น มันเปนธรรมชาติที่มีอํานาจเด็ดขาดตายตัว!



อภิปรายผล
! ตามมุมมองของพุทธทาสภิกขุ ศิลปะเปนการผสมผสานกันระหวางความงดงาม  ทักษะฝมือ  การกระ

ทำและการแสดงออกทางความคิด โดยไมไดหมายถึงเรื่องทางวัตถุศิลปเพียงอยางเดียว ศิลปะมี 2 ประเภท ประเภท

แรกคือ ศิลปะเพื่อตอบสนองความตองการตามสัญชาตญาณ เปนศิลปะที่ใชประสาทสัมผัสรับรูไดทั่ว ๆ ไป เชน 

ภาพวาดตาง  ๆ เปนตน  เกี่ยวของกับความสวยความงามของวัตถุที่ถูกตกแตงหรือ  จัดแจงโดยศิลปนหรือผูที่มีฝมือ

มีความชํานาญ ศิลปะประเภทที่สองเปนศิลปะเพื่อมุงผลตอจิตวิญญาณ ความสวยงามอยูท่ีผลปรากฏของศิลปะที่

กอใหเกิดผลตอจิตวิญญาณ ดังนั้นตามทัศนะของพุทธทาสภิกข ุ ศิลปะจึงแบงเปน 2 ประเภท คือ ศิลปะทางวัตถุ 

และศิลปะทางจิตวิญญาณ ศิลปะทางจิตวิญญาณเปนศิลปะที่เกี่ยวของกับธรรมะในพระพุทธศาสนา ดังที่พระพุทธ

องคทรงตรัสวาพรหมจรรยนี้มีความงามพรหมจรรยคือการปฏิบัติใหพนจากความทุกข มีความงามทั้งเบื้องตน 

งามทั้งทามกลาง และงามทั้งเบ้ืองปลาย ในเบื้องตน  หมายถึง  ปริยัติ การศึกษาเลาเรียน  เรียนพระธรรม เรียน

ใหรูจริง  ใหลึกซ้ึง แลวก็จงปฏิบัติใหงดงาม คือ ปฏิบัติศีล สมาธิ ปญญา ใหครบถวนบริบูรณนี้เรียกวางามในทามก

ลาง  แลวงามในเบื้องปลายก็คือ ผลที่เกิดข้ึนมาจากการปฏิบัติ เปนโลกุตตรธรรม อยูเหนือโลก  เหนือปญหา เหนือ

ความทุกขโดยประการทั้งปวง ท่ีเรียกวา มรรค ผล นิพพาน น่ันแหละคือความงามในเบื้องปลาย

! พุทธทาสภิกขุไดแสดงความเห็นซ่ึงแตกตางจากลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoi)  ซ่ึงกลาววา ศิลปะคือการ

ส่ือสารความรูสึกที่เกิดข้ึนกับศิลปนไปยังผูชม ศิลปะเปนส่ือใหเกิดมโนภาพเพื่อการรับรู ความเปนศิลปจึงสามารถ

รับรูและตัดสินไดดวยความรูสึกจากการสัมผัส ชื่นชมวัตถุแหงศิลปนั้น และ เดวิด ฮูม (David Hume) ซ่ึงกลาววา 

ศิลปะเปนจินตนาการเปนสิ่งสรางของจิตและการออกแบบธรรมชาติในสวนภายนอกและเปนสิ่งที่เราสัมผัสได

ดวยประสาทสัมผัส ซึ่งมองและพิจารณาศิลปะตามกรอบแนวคิดของวัตถุนิยม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับศิลปะวา

เปนวัตถุที่ถูกตกแตงและสรางสรรคดวยฝมือมนุษย เพื่อใหมีผลตอการรับรูของประสาทสัมผัส พุทธทาสภิกขุโต

แยงแนวความคิดนี้วาเปนความเชื่อที่หลงผิด โดยแสดงทัศนะวา การตัดสินความงามดวยประสาทสัมผัสเปนการ

ตัดสินตามอารมณและความรูสึกที่เห็นในขณะนั้น เปนการบิดเบือนความจริง การใหความสำคัญแกวัตถุนั้นวา

สวยวางามเปนการยอมรับวาวัตถุมีความงาม ทำใหเกิดความอยากไดอยากมี กอใหเกิดกิเลสตัณหา พุทธทาสภิกขุ

มองวาการมองความงามนั้นขึ้นอยูกับสติปญญาและการพิจารณา สวนการมองเห็นความงามตามความรูสึกที่

สัมผัสเห็นดวยตา โดยทั่วไปนั้นจะมองไมเห็นความงามที่แทจริง เพราะประสาทสัมผัสนั้นใหไดแคความรูสึกพอใจ

ชอบใจและถูกใจเทานั้น ซ่ึงอาจถูกหลอกหรือบิดเบือนดวยคานิยมตามยุคสมัย

! พุทธทาสภิกขุมีแนวความคิดวาความงามไมใชความเปนศิลป แตในความเปนศิลปนั้นมีความงามอยู จุด

มุงหมายของศิลปะนั้นไมใชเพื่อความงาม การแสดงออกเพียงเพื่อความงามนั้นเปนการหลอกลวงมนุษย เพราะ

กิเลสตัณหา ราคะมักมากในรูปของสิ่งสวยงามเสมอ เหตุเพราะมนุษยมักหลงใหลช่ืนชอบในความงาม จึงถูก

หลอกลวงใหตกเปนทาสของความงามไดงายดายเพียงใชความงามเปนเครื่องลอ ความงามที่วัตถุนั้นไมใชความจริง

แทเปนเพียงส่ิงสมมติกับวาส่ิงนั้นสวยส่ิงนี้งามตามยุคตามสมัยเทานั้น  ความนิยมชมชอบไมใชคุณคาที่แทจริง ใน

ยุคสมัยหนึ่งผูคนหลงใหลชื่นชอบวัตถุหนึ่งวาสวยวางาม แตไมนานก็เปลี่ยนแปลงไป นั่นเพราะความงามที่แทจริง

ไมใชอยูที่วัตถุนั้น  และคุณคาที่จิตวิญญาณของมนุษยแสวงหานั้นไมใชคุณคาทางวัตถ ุ ซ่ึงพุทธทาสภิกขุ (2547) ได

อธิบายไววา เดี๋ยวนี้เรากำลังเขลากันอยูบางดวยเหตุที่วัตถุนิยมจัด เพราะวาศิลปในพุทธศาสนามักมองกันถึง

พระพุทธรูปสวย  ๆ โบสถ วิหารที่รูปทรงสวยๆ ลายกนกวิจิตร อยางนี้เรียกวาเปนศิลปวัตถ ุ หรือศิลปะในพุทธ

ศาสนา ที่จริงไมใชอยางนั้น คำวาศิลป ไมหมายแตเพียงวัตถุอยางเดียว ทางนามธรรมก็ได ความนึกคิด  การเสกสรร 

การประดิษฐในทางจิตใจก็เปนศิลปได เพราะฉะนั้นศิลปะในพุทธศาสนาที่แทจริง มันคือศิลปะแหงการเปนคนให

นาดูที่สุด ใหงดงามเพราะวาศิลปนั้น เรามีความหมายตรงที่ความงาม ความดึงดูดใจดวยความงาม จูงผูอื่นให

ทำความดีโดยอาศัยความงามของศิลปะนั้น

! พุทธทาสภิกขุมีมุมมองวาศิลปะนั้นมีจุดมุงหมายเพื่อการเขาถึงบรมธรรมและเห็นความจริงอันประเสริฐ 

คือการดับกองทุกขทั้งปวง เปนแนวคิดที่สอดคลองกับ อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชญชาวกรีก  ซ่ึงกลาววา 

ศิลปะชวยใหมุษยเกิดการชำระจิตใจใหสะอาดบริสุทธิ์ เพื่อใหจิตใจไดสงบเพลิดเพลินใจและพรอมที่จะศึกษา



หาความรูตอไป  อันจะสงผลใหเกิดความสมบูรณในทางจริยธรรม สามารถกาวผานความโกรธและปราศจากซ่ึง

ความกังวล และ เฟรดริช  เฮเกล (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)  นักปรัชญาชาวเยอรมันซ่ึงเชื่อวา ศิลปะ ศาสนา 

และปรัชญา คือรากฐานตางๆของการพัฒนาทางดานจิตวิญญาณอันสูงสุด พุทธทาสภิกขุเชื่อวา มีความจำเปนและ

ทิ้งสาระสำคัญคือศาสนาไมได เพราะศาสนามีจุดมุงหมายและหวังผลอันดีเลิศตอจิตวิญญาณของมนุษยในฐานะผู

ใหสิ่งประเสริฐแกมนุษย ศาสนาจึงเปนสิ่งที่มีคุณคาตอมนุษยชาต ิ ความเปนศิลปยิ่งเพิ่มคุณคาเมื่อเกี่ยวของกับ

ศาสนา 

! นิยามศิลปะจากมุมมองที่พุทธทาสภิกขุที่ไดแสดงไวนั้นเปนนิยามความหมายกวางๆ ที่ครอบคลุมถึงวิถี

การดำเนินชีวิตของมนุษยเพื่อเปนการงายตอการผนวกเขากับหลักธรรมคำสอน  โดยอาจกลาวไดวาศิลปะในความ

หมายของพุทธทาสภิกขุ คือ “ศิลปะเพื่อพุทธศาสนา” หรือ “ศิลปะเพื่อมวลมนุษย”  ศิลปะตองมุงไปสูการยกระดับ

จิตใจของมนุษยโดยการใชสุนทรียภาพเปนเครื่องมือ งานศิลปะไมควรหันหลังใหกับศีลธรรม ศาสนา นอกจากนี้

ยังเสนอวางานศิลปะควรเปนพลังความคิดสรางสรรคของมนุษยที่แสดงออกในรูปลักษณตางๆ เปนความงดงามที่

กลอมเกลาจิตใหสงบ และสัมผัสกับมิติอันลึกซ้ึงภายใน อีกทั้งยังสามารถนำพาใหมนุษยซาบซ้ึงถึงสัจธรรมของ

ชีวิตมิใชเปนเพียงวัตถุทางความงามอยางเดียว ความสวยงามอยูที่ผลปรากฎของศิลปะที่กอใหเกิดผลตอจิต

วิญญาณข้ึนได ความมุงหมายที่แทจริงของศิลปะบริสุทธ์ิคือนำพาจิตไปสูความวาง หยุดความรูสึกเดือดพลานใน

ความเห็นแกตัวลงได เพื่อการดําเนินชีวิตใหเปนปรกติสุข สามารถดำรงตนอยูเหนือความทุกขของตน  บำบัดความ

ทุกขของบุคคลอื่น และกอใหเกิดผลเปนชีวิตที่สงบสุขไดจริง
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