
๑ 

 

 

 

 

 

คําปรารภ โดย พระประชา ปสนฺนธมฺโม 

 

• บ้านเกิดและบรรพบรุุษ  

• อิทธิพลฝ่ายมารดา  

• อิทธิพลฝ่ายบดิา  

• บรรยากาศในครอบครัวบางแง่บางมมุ  

• ชีวิตเดก็วดั  

• เรียนหนงัสือกบัผจญภยัวยัหนุ่ม  

• สิง่แวดล้อมทางสงัคม 

 

• สูเ่พศบรรพชิต  

• พระผู้ใหญ่ท่ีใกล้ชิดในระยะแรก  

• ชีวิตและสิง่แวดล้อมใหมใ่นวดั  

• ไมส่กึตามกําหนดและเรียนตอ่  

• รสชาตใิหมข่องครูสอนนกัธรรม  

• กรุงเทพฯ อีกครัง้  

• เท่ียวเลน่และงานอดเิรก  

• เรียนบาลีและพืน้ภมูิการศกึษาธรรมะ  

• สภาพพระศาสนาในสมยันัน้และการวิพากษ์  

• ธรรมทาส ธรรมทานและพทุธศาสนาในตา่งประเทศ  



๒ 

 

• อําลากรุงเทพฯ และตีความชีวิต 

 

• จดุเร่ิมต้นของงานยาวไกล  

• เช่าวดัให้พระอยูแ่ละท่ีมาของช่ือ  

• ชีวิตพระอีกแบบหนึง่  

• ความกลวัและความหวงั  

• ขยบัขยายและบคุคลในท้องถ่ิน  

• เพ่ือนสหธรรมกิและความพยายามท่ีล้มเหลว  

• กําลงัหนนุจากโยมมารดาและน้องชาย  

• เร่ิมงานหนงัสือพิมพ์และชีวตินกัเขียน  

• หวัเลีย้วหวัตอ่ของการเตบิโต 

 

• ก่อนจะมาเป็นสวนโมกข์และธารนํา้ไหล  

• อีกช่วงหนึง่ของงานบกุเบกิ  

• โรงหนงั โรงปัน้และโพธิสตัว์  

• โบสถ์ เทศน์ประจําปี และหินโค้ง  

• เบือ้งหลงัสิง่ก่อสร้างหลากหลายของสวนโมกข์  

• หลกัการบางอยา่งและฝันอยา่งนกัเลง 

 

• งานเขียนหนงัสือ  

• งานแปลหนงัสือ  

• งานพิมพ์หนงัสือ  

• งานพดูแล้วเป็นหนงัสือ  

• กบัชาวบ้านและพิธีกรรมบางอยา่งแบบสวนโมกข์  

• หลายชีวิตท่ีผา่นสวนโมกข์  



๓ 

 

• ราชการคณะสงฆ์และพระผู้ใหญ่ท่ีรู้จกั  

• กองหนนุและบางบคุคลท่ีรู้จกั  

• ของเลน่ในชีวติสมณะ 

 

• เหตผุลของการศกึษา  

• หนงัสือท่ีใช้ค้นคว้า  

• วิธีศกึษาค้นคว้า  

• พิเคราะห์พระไตรปิฎก  

• จากครูบาอาจารย์ในอดีต  

• มหายานศกึษาและจีนวิทยา  

• ภารตวิทยา  

• แดนพทุธภมูิและโบราณคดี  

• คริสต์ศาสนาและอิสลาม  

• ตะวนัตกและวิทยาศาสตร์  

• สงัคมไทยและคณะสงฆ์ 

 

• ทฤษฎีกบัการปฏิบตั ิ 

• ปัญญาสกิขา  

• สีลสกิขา  

• หลกัปฏิบตัเิก่ียวกบัสตรี  

• ธุดงควตัร  

• จิตสกิขา  

• ผลพวงแห่งความเพียร  

• เบด็เตลด็และสขุภาพ 

 

• ปฏิทินชีวิต ๘๐ ปี ของท่านพทุธทาส 



๔ 

 

 

โดย พระประชา ปสนฺนธมฺโม 

คาํปรารภสาํหรับเล่ม ๑ (บทที่ ๑-๒)  

          เม่ือข้าพเจ้าแรกไปอยูป่ระจําท่ีสวนโมกข์เก่า-พมุเรียงนัน้ อาจารย์สลุกัษณ์ ศวิรักษ์ ได้เตือนอยูเ่สมอ

วา่ให้ศกึษาชีวติและการทํางานของท่านพทุธทาส เพ่ือท่ีจะได้ข้อคดิทัง้สําหรับข้าพเจ้าเองและคนร่วมสมยั

ในวงกว้างออกไป เก่ียวกบัการดํารงชีวิตในสมณเพศ และการทํางานเพ่ือพระศาสนาและสงัคม จาก

แบบอยา่งอนัเลศิของท่านท่ีหาได้ยากยิง่ในประวตัศิาสตร์ของพระพทุธศาสนาในประเทศไทย 

 

          เม่ือมีโอกาสเหมาะ ข้าพเจ้าจงึมกัไปเรียนถามเร่ืองราวตา่ง ๆ แตห่นหลงัของทา่นเสมอ ในระยะแรก 

ท่านไมสู่้จะยอมเลา่อะไรมากนกั เพราะท่านเห็นวา่เป็นเร่ืองสว่นตวั ไมสู่้จะเป็นประโยชน์ตอ่ใครนกั (ใน

ทศันะของทา่น) ข้าพเจ้าอ้อนวอนทา่นอยูห่ลายครัง้ ถกูท่านขนาบแรง ๆ หลายหน แตก็่พยายามเลา่ให้ท่าน

ฟังวา่ คนรุ่นข้าพเจ้าท่ีเข้ามาบวชประสบปัญหากนัอยา่งไรบ้าง ถ้าได้มีโอกาสเรียนรู้ปฏิปทาของท่านบ้างก็

จะมีประโยชน์เพียงไร ในท่ีสดุท่านจงึคอ่ย ๆ เลา่ให้ฟัง 

 

          ข้าพเจ้าเห็นวา่สิง่ท่ีตนได้รับฟังนัน้ มีคณุคา่ตอ่คนวงกว้างออกไปอีกมาก โดยเฉพาะคนรุ่นข้าพเจ้า

และคนรุ่นถดัไปซึง่เตบิโตมานอกวฒันธรรมพทุธศาสนาอยา่งแตก่่อน ซึง่ยากท่ีจะเข้าใจได้วา่การดํารงชีวิต

ในสมณเพศนัน้เป็นไปได้โดยมีอะไรเป็นเหตปัุจจยั นอกจากนัน้สภาพทางสงัคมและวงการพระศาสนาใน

สมยัก่อน ๆ ท่ีท่านได้ประสบพบเห็นก็เป็นสิง่ท่ีนา่บนัทกึไว้อยา่งยิง่ จงึกราบเรียนขอให้ท่านเขียน

อตัชีวประวตั ิแตท่่านปฏิเสธเพราะเห็นวา่การเขียนเร่ืองราวในชีวิตของตนเองนัน้ ไมใ่ช่สิง่ท่ีพงึกระทําตาม

คตวิฒันธรรมของเราเอง และยอ่มหลีกไมพ้่นท่ีจะต้องโฆษณาตนเองไมใ่นรูปแบบใดก็รูปแบบหนึง่ จําได้วา่

เรียนเสนอทา่นอยูห่ลายครัง้หลายหน ท่านก็ไมเ่ห็นพ้องด้วย 

 

          ข้าพเจ้าจงึใช้วิธีจดบนัทกึสิง่ท่ีได้ฟังจากทา่นเอาไว้ แตเ่น่ืองจากระบบโรงเรียนได้ทําลายฉนัทะในการ

จําไปมากตอ่มากแล้ว จงึทําให้เก็บสิง่ท่ีทา่นเลา่ไว้ได้น้อยเตม็ที ในท่ีสดุขอท่านอดัเสียงไว้ โดยเรียนทา่นวา่

จะไมนํ่าออกเผยแพร่ในขณะท่ีท่านยงัมีชีวิตอยู ่น่ีก็ต้องอ้อนวอนท่านอยูห่ลายครัง้ทา่นจงึยอมอนญุาตให้ 



๕ 

 

          ตอ่มาเม่ือปี ๒๕๒๕ เพ่ือนฝงูในกลุม่พทุธ-ไทยปริทศัน์และคณะกรรมการศาสนาเพื่อการพฒันา (ศ.

พ.พ.) ได้ดําริจดังานทางความคดิเก่ียวกบัพทุธศาสนา ร่วมฉลองในโอกาสท่ีสวนโมกข์อยูค่รบ ๕๐ ปี 

เร่ืองราวเก่ียวกบัชีวิตของทา่นท่ีอดัไว้ จงึได้นํามาถอดเทปเป็นตวัอกัษร เพ่ือศกึษากนัในหมูผู่้จดังานและได้

เรียนถามเพิ่มเตมิด้วย แตง่านคราวนัน้มุง่ศกึษาความคดิของท่านมากกวา่ชีวิตของท่านโดยตรง ดงัปรากฏ

ออกมาเป็น พทุธทาสกบัคนรุ่นใหม ่: เม่ือคนหนุ่มสาวถามหารากของความเป็นไทย ซึง่มลูนิธิโกมลคีมทอง

ได้ตีพิมพ์ออกมาตัง้แต ่พ.ศ.๒๕๒๖ นัน้แล้ว 

 

          ตอ่มาปลายปี ๒๕๒๗ มิตรสหายบางคนได้ปรารภขึน้อีกวา่น่าจะทําประวตัทิา่นอาจารย์อยา่ง

สมบรูณ์ และควรจะตีพิมพ์เม่ือท่านยงัมีชีวิตอยูด้่วย เม่ือไปเรียนให้ทา่นทราบถงึความคดิอนันี ้ท่านก็ถาม

วา่ทําไปเพ่ืออะไรอยูห่ลายครัง้ กวา่จะยอมอนญุาตให้พวกเราดําเนินการได้ ข้าพเจ้าได้นําสิง่ท่ีเคย

สมัภาษณ์ทา่นมาพิจารณาใหมแ่ละพบวา่ยงับกพร่องอีกมาก เพราะถามทา่นไว้ไมเ่ป็นระบบเลย จงึตัง้โครง

เร่ืองใหม ่และขอสมัภาษณ์ท่านอีกเพ่ือให้ได้ความสมบรูณ์ท่ีสดุ โดยตัง้ใจไว้วา่จะให้เสร็จสมบรูณ์ในปี 

๒๕๒๘ นี ้เม่ือเร่ิมลงมือทําก็ได้คดิกนัหลายตลบวา่ควรจะออกมาในรูปแบบใดจงึจะเหมาะ หลงัจาก

ปรึกษาหารือกนัหลายครัง้ จงึขออนญุาตท่านทําออกมาในรูปคําถามคําตอบ โดยเรียบเรียงจากคํา

สมัภาษณ์ของท่าน แล้วนําไปอา่นให้ทา่นฟังเพ่ือแก้ไขข้อมลูให้ถกูต้องอีกครัง้หนึง่ 

 

          เม่ือทําไปได้ ๒ บท ก็สง่มาให้มิตรสหายทางโกมลคีมทองซึง่เป็นตวัตัง้ตวัตีให้ข้าพเจ้าทํางานชิน้นี ้

อยา่งจริงจงัให้ด ูและเห็นพ้องกนัวา่นา่จะทยอยพิมพ์เป็นตอน ๆ ท่ีหนึง่ก่อน แล้วตอนแรกก็ปรากฏออกมา

เป็นเลม่ดงัท่ีทา่นผู้อา่นเห็นอยูนี่ ้โดยเร่ิมเร่ืองตัง้แตช่่วงชีวิตในวยัเยาว์ของท่าน จนถงึช่วงท่ีท่านเดนิทางออก

จากกรุงเทพฯ กลบัไชยาเพ่ือเร่ิมก่อตัง้สวนโมกขพลาราม สว่นตอนสองซึง่ตอ่จากเลม่นีน้ัน้ จะเป็นชว่งชีวิต

ของท่านในงานตอ่สู้บกุเบกิสวนโมกขพลารามระหวา่ง ๒๐ ปีแรก และตอนสามอนัเป็นตอนสดุท้ายนัน้ จะ

เป็นช่วงชีวิตหลงัจากนัน้จนกระทัง่ปัจจบุนั อนัรวมถงึข้อคดิและทศันะของทา่นฝากไว้สําหรับอนาคตด้วย 

และหากเป็นไปตามเหตปัุจจยัท่ีคาดไว้ ๒ ตอนนีค้งจะเสร็จสิน้ให้ได้อา่นกนัภายในปีนี ้

 

          สําหรับภาพท่ีนํามาลงประกอบเนือ้หานัน้ สว่นหนึง่เราสืบหาและหยิบยืมมาจากบคุคลตา่ง ๆ รวมทัง้

วดัวาอีกหลายแห่ง เพ่ือนํามาถ่ายอดัขยายใหม ่อีกสว่นหนึง่มาจากการตระเวนถ่ายรูปตามสถานท่ีตา่ง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัชีวิตของทา่นตัง้แตอ่ดีตจนกระทัง่ปัจจบุนั 

 



๖ 

 

          หากทา่นผู้อา่นได้อา่นหนงัสือเลม่นีแ้ล้ว และเห็นวา่มีประเดน็ใดน่าจะเรียนถามท่านอีก ทัง้ในช่วง

ชีวิตท่ีอยูใ่นเลม่นีแ้ละช่วงตอ่ ๆ ไปหลงัจากเลม่นี ้ขอให้เสนอแนะมาได้ เพ่ือจะได้ช่วยกนันําเสนอสิง่ท่ีมี

คณุคา่ตอ่สว่นรวมนีใ้ห้สมบรูณ์ท่ีสดุเทา่ท่ีจะเป็นไปได้ แม้การตัง้คําถามในเลม่นีเ้อง ข้าพเจ้าก็มิได้ทําตาม

ลําพงั หากแตง่านชิน้นีสํ้าเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือจากบคุคลหลายฝ่ายหลายท่านตัง้แตแ่รกมาแล้ว ทัง้ใน

แง่ร่วมกนัคดิร่วมกนัทําและคอยสง่เสริมกําลงัใจกนั รวมทัง้ชาวสวนโมกข์หลายทา่นท่ีให้ความสนบัสนนุ

อยา่งดี คณุโยมธรรมทาส พานิช (น้องของท่านอาจารย์) ได้กรุณาอา่นทวนต้นฉบบับางตอนเพ่ือความ

แมน่ยําด้านข้อมลู และได้ให้ยืมภาพเก่า ๆ มาถ่ายรูปใหมเ่พ่ือใช้ประกอบในหนงัสือเลม่นีด้้วย ฉะนัน้ขอ

ท่านผู้อา่นจงอนโุมทนาในสว่นกศุลของบคุคลตา่ง ๆ ทัง้ท่ีเอย่นามมาแล้วและไมไ่ด้เอย่ โดยทัว่กนัด้วย 

พระประชา ปสนฺนธมฺโม 

๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

 

คาํปรารภสาํหรับเล่ม ๒ (บทที่ ๓-๕)  

          ข้าพเจ้าได้ปรารภไว้ในเลา่ไว้เม่ือวยัสนธยา เลม่แรกวา่จะมีตอนตอ่อีก ๒ เลม่ วา่ด้วยช่วงชีวติของ

ท่านอาจารย์พทุธทาส ในการตอ่สู้บกุเบกิสวนโมกขพลารามระหวา่งช่วง ๒๐ ปีแรกเลม่หนึง่ และอีกเลม่

หนึง่ จะเป็นชว่งชีวิตของทา่น หลงัจากนัน้จนถึงปัจจบุนั และกลา่วไว้วา่หากเป็นไปตามเหตปัุจจยัท่ีคาดไว้

สองตอนนีค้งจะเสร็จสิน้ให้ได้อา่นภายในปี ๒๕๒๘ 

 

          แตแ่ล้ว พอทําเลม่แรกเสร็จ ก็มีเหตใุห้ไมส่ามารถทําตอนตอ่ไปได้ทนัที ทัง้นีเ้พราะท่านอาจารย์

อาพาธ แม้จะไมไ่ด้หนกัหนาสาหสัเท่าท่ีลงในหนงัสือพิมพ์มตชิน แตก็่เห็นสมควรวา่จะต้องไมร่บกวนทา่น

ในระหวา่งนัน้ ข้าพเจ้าจงึวางมือการสมัภาษณ์ท่านลงชัว่คราวจนเม่ือทา่นแข็งแรงพอ ข้าพเจ้าจงึได้เร่ิมงาน

ใหมอี่กครัง้หนึง่ โดยใช้เวลาในช่วงพรรษา  

          (ส.ค.-ต.ค.๒๕๒๘) เรียนถามเร่ืองราวในชีวิตและงานของทา่นในสว่นท่ียงัเหลืออยูท่ัง้หมด จนเสร็จ

สิน้ลงในคราวเดียวแล้วจงึเร่ิมต้นเรียบเรียงอยา่งจริงจงั 

 

          ด้วยเหตนีุ ้ช่วงเวลาในการจดัพิมพ์จงึต้องเน่ินช้าออกไปด้วย กวา่เลม่ ๒ นีจ้ะออกจากโรงพมิพ์ก็คง

ราวเดือนกมุภาพนัธ์ และเลม่ ๓ ก็คงต้องตกปลายเดือนเมษายน โดยทางสํานกัพมิพ์ได้ช่วยจดัลําดบั ให้ได้

ออกทนัวนัล้ออายคุรบ ๘๐ ปีบริบรูณ์ของท่าน ในเดือนพฤษภาคมปีนี ้

 

          ในการทํางานคราวนี ้ข้าพเจ้าได้เปล่ียนโครงสร้างในการลําดบัเร่ืองราวในชีวติของท่านใหม ่ตา่งจาก

ท่ีเคยตัง้ใจไว้ กลา่วคือ เลม่ท่ี ๒ ท่ีท่านถืออยูนี่ ้เป็นเร่ืองราวชีวิตของทา่นอาจารย์ในด้านการทํางานตัง้แต่

แรกเร่ิมตัง้สวนโมกข์จนถงึปัจจบุนั โดยรวมเอางานอดเิรก และการคบมิตรของท่านไว้ด้วย จงึได้ใช้ช่ือรอง

ของเลม่นีว้า่ ชีวิตแห่งการทํางาน สว่นเลม่ท่ี ๓ จะเป็นการเจาะลกึลงไปในด้านการศกึษาค้นคว้าหาความรู้ 

และการฝึกฝนปฏิบตัสิว่นตวัของท่าน จงึจะให้ช่ือรองวา่ ชีวิตแห่งการศกึษา ลําดบัเร่ืองราวเชน่นี ้ข้าพเจ้า

เช่ือวา่จะสะดวกตอ่การตดิตาม และทําให้รู้จกัทา่นอาจารย์ลกึลงตามลําดบัด้วย 

 

          ท่านผู้อา่นจะสงัเกตได้วา่ ในสว่นท่ีเป็นเนือ้หาคําตอบของท่านอาจารย์นัน้ มีวงเลบ็แทรกอยูบ่างแห่ง 

พงึทราบวา่นัน่เป็นสว่นท่ีข้าพเจ้าเสริมเข้ามา เพ่ือให้ได้ความชดัเจนขึน้ เชน่ เพ่ือบอกปีท่ีมีเหตกุารณ์นัน้หรือ 

บอกช่ือ-นามสกลุหรือฉายาเตม็ของบคุคลท่ีทา่นอาจารย์เอย่ถึง 



๘ 

 

          ในการทํางานคราวนี ้ข้าพเจ้ารับความเอือ้เฟือ้เกือ้กลูจากท่านท่ีเคารพนบัถือและมิตรสหาย

หลากหลายอีกเช่นเคย ทัง้ญาตมิิตรสว่นตวั เพ่ือนชาวสวนโมกข์ ตลอดจนเพ่ือนทางโกมลคีมทอง ข้าพเจ้า

ขออนโุมทนาขอกราบขอบพระคณุ ขอบคณุ ขอบใจ และขอท่านผู้อา่นพงึร่วมอนโุมทนาในสว่นกศุลของทกุ 

ๆ ท่านท่ีมีสว่นให้งานชิน้นีสํ้าเร็จลลุว่งลงได้ 

 

          อนึง่ ข้าพเจ้าได้ปรึกษากบัผู้ใหญ่และมิตรสหายแล้ว ได้ตกลงจะทําหนงัสือเก่ียวกบัทา่นอาจารย์

พิเศษขึน้อีกเลม่หนึง่ คือ ชีวประวตัขิองทา่นท่ีแสดงด้วยภาพ เน่ืองจาก ระหวา่งทําเลม่ ๒ และเลม่ ๓ นี ้ทํา

ให้ได้มีโอกาสรู้จกักบันกัเลน่กล้องบางท่านท่ีมีภาพของทา่นอาจารย์เก็บไว้มาก จนพอท่ีจะทําได้อยา่งงาม 

และเช่ือวา่จะทําให้ผู้ศกึษาชีวิตของทา่นได้รู้จกัท่านอาจารย์ในแงม่มุท่ีแปลกออกไป จงึขอถือโอกาส

ประชาสมัพนัธ์ไว้ ณ ท่ีนีด้้วย หากท่านผู้อา่นผู้ใดรู้จกัท่านอาจารย์มาแตแ่รกเร่ิมและมีรูปเก่า ๆ หรือแปลก ๆ 

ของท่านหรือของสวนโมกข์ หากจะกรุณาให้ยืมหรืออดัรูปนัน้ ๆ มาให้ก็จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งสําหรับ

การศกึษาของอนชุนในภายภาคหน้าตอ่ไป ในการจดัพมิพ์เลม่นีไ้ด้ขอให้โครงการหนงัสือชดุพทุธศาสนา

สําหรับคนหนุม่สาวทาง ปาจารยสาร ในสงักดัมลูนิธิเสฐียรโกเศศ - นาคะประทีปเป็นผู้จดัดําเนินการ

ร่วมกบัสํานกัพิมพ์มลูนิธิโกมลคีมทอง ทัง้นีเ้พ่ือผอ่นภาระทางมลูนิธิโกมลคีมทองลง และเพ่ือให้หนงัสือออก

ทนัวนังานล้ออายใุนปีนี ้

 

พระประชา ปสนฺนธมฺโม 

๑ มกราคม ๒๕๒๙ 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

 

คาํปรารภสาํหรับเล่ม ๓ (บทที่ ๖-๗)  

 

หนงัสือเลม่นี ้สําเร็จออกมาเป็นเลม่ ทนัวนังานล้ออาย ุ๘๐ ปีของท่านอาจารย์พทุธทาสได้ ด้วยความ

เสียสละและความเหน็ดเหน่ือยของบคุคลหลายฝ่าย ซึง่ตา่งก็เคารพรักท่านอาจารย์ และเห็นคณุคา่ของ

หนงัสือชดุนี ้แม้ข้าพเจ้าจะทําหน้าท่ีเป็นบรรณาธิการ แตก็่รู้สกึวา่ตนเองเป็นเพียงฟันเฟืองเลก็ ๆ เทา่นัน้ 

เพราะหากปราศจากความร่วมมือร่วมใจจากมิตรสหายและกลัยาณมติรแล้ว งานนีจ้ะไมส่ามารถลลุว่ง

เรียบร้อยในเวลาเช่นนีไ้ด้เลย 

 

          ข้าพเจ้าจะขอเอย่นามตามลําดบัชัน้ของการทําหนงัสือ เพ่ือจะเป็นบทบนัทกึความเป็นมา และเพ่ือ

ท่านผู้อา่นจะได้ร่วมอนโุมทนาตอ่ทา่นเหลา่นีด้้วย ประการแรกสดุ เน่ืองจากข้าพเจ้าสง่ต้นฉบบัให้แก่

สํานกัพิมพ์ลา่กวา่กําหนดถึงเดือนคร่ึง ทางเจ้าหน้าท่ีของสํานกัพิมพ์จงึต้องจดัเวลาและกําลงัคนให้เป็น

พิเศษ และคงสะเทือนงานประจําและเพิม่ภาระให้มากกวา่ปกตมิิใชน้่อย โดยเฉพาะสมถวิล วิริยะสมุน และ 

สง่า ลือชาพฒันพร ซึง่ชว่ยวิ่งเต้นให้เตม็กําลงัอยา่งไมเ่ห็นแก่เหน็ดแก่เหน่ือยในด้านการพิสจูน์อกัษรนัน้ 

เน่ืองจากเลม่ท่ีผา่นมามีการสะกดการันต์ผิดมาก และลกัลัน่กนัมาก เพราะข้าพเจ้าเองขาดความประณีต

ในเร่ืองเช่นนี ้สําหรับเลม่นี ้ทางสํานกัพิมพ์จงึได้อาราธนาพระดษุฎี เมธงกโุร ให้ชว่ยกรุณาเป็นหลกัในการ

พิสจูน์อกัษรทกุขัน้ตอน โดยมีพระพรชยั พทุธสาโร, แพทย์หญิงผอ่งโสม อตัถะสมัปณุณะและคณุสนีุย์ ราม

อินทรา ร่วมเป็นกําลงัสําคญัในกองพิสจูน์อกัษร 

 

          ในด้านการพิมพ์ดีดต้นฉบบันัน้ อนสุรณ์ ชธูรรมวงศ์ และ ประกาศติ สพุรม ได้อทิุศเวลาเร่งมือให้

อยา่งหามรุ่งหามค่ํา โดยมีศรีใส กิตตรัิกษนนท์ และ สจิุตรา จินดาดวงรัตน์ ชว่ยแบง่ภาระไปบางสว่น 

สําหรับหลวงพ่ีพรชยั และคณุอนสุรณ์นัน้ได้เป็นหลกัชว่ยงานชดุนีม้าตัง้แตก่ารถอดจากเทปออกมาเป็น

ตวัหนงัสือ โดยเฉพาะ ๒ เลม่หลงันี ้และมีพระสเุทพ สเุทโว (วดัพระบรมธาต ุอ.ไชยา) เป็นผู้ช่วยแรงสําคญั 

ยิ่งกวา่นัน้ หลวงพ่ีพรชยัยงักรุณาแบง่เบาภาระในด้านการตดิตอ่เกือบจะทกุขัน้ตอนของหนงัสือ ๒ เลม่นี ้

ทําให้ข้าพเจ้ามีเวลาและสมาธิในสว่นงานของตน โดยมต้ิองวิตกกงัวล 

 



๑๐ 

 

          ในระหวา่งท่ีข้าพเจ้าปักหลกัทําหนงัสือชดุนีท่ี้สวนโมกข์นัน้ อาจารย์รัญจวน อินทรกําแหง ได้กรุณา

ให้คําแนะนําปรึกษาหารือ ให้กําลงัใจ และการอนเุคราะห์เกือบจะทกุด้านอยา่งสม่ําเสมอ นบัเป็นสว่น

สําคญัท่ีทําให้ข้าพเจ้าทํางานชดุนีไ้ด้สําเร็จลลุว่ง 

 

          ในขณะท่ีข้าพเจ้าสมัภาษณ์และนําต้นฉบบัท่ีเรียบเรียงเสร็จแล้วมาอา่นทวนให้ทา่นอาจารย์ตรวจแก้

นัน้  

 

          พระพรเทพ ฐิตปญฺโ  และ พระสงิห์ทอง เขมิโย ซึง่ทําหน้าท่ีอปัุฏฐากทา่นอาจารย์อยู ่ได้กรุณายอมให้

ข้าพเจ้ารบกวนจกุจิกจู้ จีเ้ป็นอนัมาก และให้ความช่วยเหลือเกือ้กลูในด้านอาหารการขบฉนั ตลอดช่วงท่ีทํา

หนงัสือชดุนี ้ยิง่กวา่นัน้หลวงพ่ีพรเทพยงัชว่ยอา่นทวนต้นฉบบับทท่ี ๖ ให้ทา่นอาจารย์ตรวจแก้ทัง้บท และ

ทยอยสง่ตอ่ขึน้มาให้ทางกรุงเทพฯ ด้วยความใสใ่จอยา่งดี ทัง้นีเ้น่ืองจากข้าพเจ้าต้องมาดแูลงานอยูท่าง

กรุงเทพฯ ในชว่งหลงั 

 

          ในการทํางานชดุนี ้ข้าพเจ้าเกือบจะไมมี่เคร่ืองมือของตนเองเลย ของท่ียืมได้ก็ยืมจากญาตมิิตร ท่ี

ต้องจดัหา ทางมลูนิธิโกมลคีมทองก็เป็นผู้จนุเจือโดยตลอด เคร่ืองบนัทกึเสียงนัน้ นิภาพรรณ งามวิทยาพงศ์

ได้ให้ยืมเคร่ืองอยา่งดีท่ีเหมาะกบังานสมัภาษณ์อยา่งยิง่ โดยให้ยืมใช้ข้ามปี และข้าพเจ้าก็ใช้จนต้องเข้า

ร้านซอ่ม เม่ือคืนกลบัมาถึงเจ้าของเดมิคงเกือบจําไมไ่ด้ นอกจากนัน้คณุหมอผอ่งโสมยงัให้ยืมอีกเคร่ืองหนึง่

ในระหวา่งตอนหลงั ๆ ท่ีเคร่ืองแรกต้องเข้าร้านซอ่ม และในช่วงสดุท้ายคณุแทน สงคราม มิตรจากแดนไกล

ได้หาเคร่ืองเลก็กะทดัรัดข้ามนํา้ข้ามฟ้ามาฝาก เม่ือคราวกลบัมาเย่ียมบ้านเกิดเมืองนอน ทําให้ทํางาน

สะดวกขึน้อีกในตอนท้าย 

 

          อีกทา่นหนึง่ท่ียินดีให้ข้าพเจ้ารบกวนเป็นประจําในระหวา่งทํางานชดุนีก็้คือคณุครูสมนกึ เกษมภทัรา 

คณุครูใหญ่แห่งโรงเรียนวดัธารนํา้ไหลท่ีกรุณาอํานวยความสะดวกในด้านพาหนะ การใช้โทรศพัท์ทางไกล

หลายครัง้และอ่ืน ๆ อีกหลายอยา่ง 

 



๑๑ 

 

          นอกจากท่ีเอย่นามมานีแ้ล้ว ยงัมีผู้ใหญ่อีกหลายท่านท่ีกรุณาเลา่เร่ืองแตห่นหลงัของท่านอาจารย์ให้

ข้าพเจ้าฟัง ทําให้ได้แง่มมุท่ีจะเรียนถามทา่นได้มากขึน้ ทางกรุงเทพฯ นัน้ นอกจากเพ่ือนทางโกมลคีมทอง

แล้ว ทกุครัง้ท่ีข้าพเจ้าขึน้มาตดิตอ่ธุระการงาน มิตรสหายทางคณะกรรมการศาสนาเพ่ือการพฒันา ได้

เอือ้เฟือ้ให้ใช้ชัน้บนของสํานกังานเป็นท่ีทํางานชัว่คราวพร้อมกบัอํานวยความสะดวกตา่ง ๆ อีกเป็นอนัมาก  

 

          อยา่งไรก็ตาม ปัจจยัสําคญัท่ีสดุ ท่ีทําให้เกิดหนงัสือชดุนีข้ึน้ได้ ยอ่มได้แก่ความกรุณาของพระเดช

พระคณุท่านเจ้าคณุอาจารย์พทุธทาส ด้วยเห็นเป็นประโยชน์เกือ้กลูตอ่อนชุนในภายภาคหน้า ทา่นจงึยอม

เลา่เร่ืองราวเหลา่นีไ้ว้ ทัง้ ๆ ท่ีในระหวา่งให้สมัภาษณ์สขุภาพของทา่นยงัไมก่ลบัเข้าสูส่ภาพปกตนิกั 

 

          ข้าพเจ้าถือวา่การได้ทํางานใกล้ชิดท่านอาจารย์แม้เพียงช่วงสัน้ ๆ คราวนีเ้ป็นโอกาสอนัมีคา่ยิ่งของ

ชีวิต เป็นประสบการณ์อนังดงามท่ีประมาณคา่มิได้ แม้ข้าพเจ้าจะไมเ่ข้มแข็งพอท่ีจะดําเนินตามปฏิปทาอนั

ประเสริฐของท่าน และไมไ่ด้เห็นด้วยกบัท่านไปเสียหมดในทกุถ้อยกระทงแห่งความคดิ แตข้่าพเจ้าก็เคารพ

เทิดทนูวถีิแหง่การดําเนินชีวติของท่านวา่เป็นแบบอยา่งของอดุมคตอินัเอก ท่ีมนษุย์พงึถือเป็นประทีปสอ่ง

นําชีวิต เพ่ือเข้าถึงให้ใกล้ท่ีสดุสูพ่ทุธวิธีเท่าท่ีจะเป็นไปได้ตามกําลงับารมีของตน ๆ อนึง่ ความบางตอนใน

เลม่ ๓ นี ้แม้จะเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจกนัได้งา่ยอยูแ่ล้ว ในแวดวงของชาววดั แตข้่าพเจ้าก็ได้ทําเชิงอรรถเอาไว้

ด้วย ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์แก่ผู้อา่นท่ีเร่ิมศกึษาศาสนาและห่างไกลวดัวาออกไป 

 

          ข้าพเจ้าหวงัวา่ท่ีกลา่วมานีค้งจะมีประโยชน์ในแง่ท่ีทําให้ทา่นผู้อา่นเข้าใจความเป็นมาของหนงัสือ

ชดุนี ้และต้นสายปลายเหตท่ีุข้าพเจ้าเข้ามาเก่ียวข้องด้วยประการหนึง่ อีกประการหนึง่ ท่านจะได้ร่วม

อนโุมทนากราบขอบพระคณุ ขอบพระคณุ ขอบคณุ และขอบใจทกุ ๆ คนท่ีมีสว่นทําให้หนงัสือชดุนี ้ทัง้ท่ี

เอย่นามมาแล้วและท่ีไมไ่ด้เอย่นามไว้ 

 

พระประชา ปสนฺนธมฺโม 

๑๓ เมษายน ๒๕๒๙  

 

 



๑๒ 

 

 

 

 
บรรพบรุุษและญาติฝ่ายตายายของทา่นอาจารย์ ถ่ายท่ีอําเภอทา่ฉาง  

คนท่ี ๓ และ ๔ จากซ้าย คือยายใจและตาเสง่ (ขนุสทิธิสาร) ตามลําดบั  

ผู้หญิงวยักลางคนอีกสองคนท่ีเหลือเป็นป้า ผู้ชายท่ียืนสองคนเป็นลงุเขย  

นอกนัน้เป็นลกูพ่ีลกูน้องของทา่นอาจารย์  

ถ่ายเม่ือทา่นอาจารย์อายเุทา่ ๆ กบัเดก็ท่ีนัง่ข้างลา่ง 

  

อาจารย์ครับ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยเลา่ประวตัคิวามเป็นมาตัง้แตแ่รกเกิด ชีวติในครอบครัว

ตลอดจนบรรพบรุุษด้วยครับ 

          (ฮ ึๆ หวัเราะด ุๆ) ผมเกิดท่ีพมุเรียง (ปัจจบุนัเป็นตําบลหนึง่ของอําเภอไชยา) ปี ๒๔๔๙ บ้านก็เป็น

แบบชาวตลาดท่ีค้าขายทัว่ ๆ ไปของสมยันัน้ เป็นเรือนไม้ หลงัคามงุจาก สมยันัน้สงักะสียงัมีน้อย โยมหญิง 

(มารดา) ช่ือเคลื่อน โยมชาย (บดิา) ช่ือเซีย้ง น้องชายของแก คืออาผม คนหนึง่ช่ือเสีย้ง อีกคนช่ือ อัน้ 

          บรรพบรุุษทางฝ่ายโยมชายมาจากเมืองจีน แตก๋่งเกิดเมืองจีนหรือเมืองไทย ผมไมไ่ด้ถาม อาจจะเกิด

ท่ีน่ี ผมไมท่นัเห็น เลก็เกินไป แตเ่ท่าท่ีฟังเลา่นา่จะมาจากเมืองจีน เป็นศลิปิน ชา่งเขียนภาพ เอากระจกเฉย 



๑๓ 

 

ๆ มาเขียนด้วยสี เป็นรูปสําเร็จ เป็นจีนจากมณฑลฮกเกีย้น แตเ่ดมิแซโ่ขว่หรือขอ่ ออกเสียงแต้จ๋ิวเป็นแซโ่ค้ว 

ตอ่มามีพระราชบญัญตันิามสกลุในรัชกาลท่ี ๖ พวกข้าราชการเขาเปล่ียนให้เป็นนามสกลุ "พานิช" เพราะ

ทําการค้าขาย ดเูหมือนนายอําเภอเขาจะมาตัง้ให้ เพราะตอนนัน้บ้านท่ีค้าขายมีแตบ้่านโยม 

          สว่นทางโยมหญิงเป็นไทย เป็นชาวท่าฉาง แมเ่กิดท่ีนัน่ ยายหรือทวดก็เกิดท่ีนัน่ เต่ียเกิดพมุเรียง ก๋ง

และทวดก็มาอยูพ่มุเรียงนานแล้ว เป็นชาวพมุเรียงไป 

 
บ้านท่ีทา่นอาจารย์เกิด ตอ่มาได้ขายไป เจ้าของใหมไ่ด้เปล่ียนแปลงจนไมเ่หลือเค้าเดิม  

ภาพนีถ่้ายเม่ือ ๒๕๒๙ เดิมนัน้เป็นบ้านพืน้ดิน 

          ท่ีบ้านก็เป็นร้านค้าขาย ถ้าเรียกอยา่งสมยันีก็้เรียกวา่ขายของชํา ไมใ่หญ่โตนกั ผมมีพ่ีน้องด้วยกนั ๓ 

คน คนสดุท้องเป็นผู้หญิง เดมิผมช่ือเง่ือม รองลงไปช่ือย่ีเกย คือนายธรรมทาส น้องหญิงช่ือกิมซ้อย 

แตง่งานออกไปอยูท่างบ้านดอน ใช้นามสกลุสามีวา่เหมกลุ พ่ีน้องอายหุ่างกนัสามปีทัง้สองช่วง ฐานะทาง

บ้านก็ไมใ่ช่จะดีหรือจะร่ํารวย ไมใ่ช่วา่จะเหนือคนอ่ืนเขา พออยูไ่ด้ พวกเจ้าเมือง พวกคนจีนท่ีมีเงินทองมี

อะไรมากกวา่เราก็มี 



๑๔ 

 

 
บ้านท่ีทา่นอาจารย์เติบโตขึน้มา ซึง่อยูค่นละฟากถนนกบับ้านท่ีเกิด เยือ้งไปทางขวามือ  

บิดามารดาทา่นได้ปลกูบ้านหลงันีข้ึน้ และย้ายจากบ้านแรกมาอยูห่ลงันีต้ัง้แตเ่ด็กชายเง่ือมยงัเลก็อยู่  

เป็นทัง้บ้านและร้านค้าไปในตวั ช่ือร้านไชยาพานิช ภาพนีถ่้ายเม่ือ ๒๕๒๙  

แตส่ภาพชัน้บนยงัไมไ่ด้รับการเปล่ียนแปลงแต่ประการใด เปล่ียนไปเฉพาะชัน้ลา่งเทา่นัน้ 

          สงัคมสมยันัน้สงัเกตดก็ูไมย่กยอ่งคนรวยเท่าไร เขานบัถือคนตระกลูผู้ ดีเก่า มกัจะเรียกคนพวกนีโ้ดย

มีคําวา่พอ่หรือแมนํ่าหน้าตลอดไป แม้จะจนลงมา เขาก็ยงัเรียกพอ่นัน่แมน่ี่ ลกูออกมาก็ยงัพอ่นัน้แมนี่ ้เป็น

การเรียกให้เกียรตกินั มกัจะเป็นพวกท่ีสืบสายมาจากเจ้าเมืองพวกขนุนาง เขาจะเรียกอยา่งนัน้กนัมาแม้จะ

เป็นลกูหลานชัน้ปลายแถวอยา่งครอบครัวพระยาอรรถกรมมนตุตี บ้านตรงข้ามคนละฟากถนนกบับ้านของ

ผม ก็เป็นผู้ ดีเก่าสืบเชือ้สายมาจากเจ้าเมืองไชยา พระยาไชยา พระยาชมุพรโน่น เหมือนเจ้าทางเชียงใหม ่

ขอให้พอ่เป็นเจ้า ลกูหลานออกมาก็เป็นเจ้าตามไปหมด พมุเรียงก็มีเชือ้สายเจ้าทางเชียงใหม ่มามี

ครอบครัวท่ีน่ี แตม่นัขาดตอนไป จงึไมมี่ใครถือเป็นเจ้า ไมมี่ใครเรียกแล้ว  

 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

 

 
นางเคล่ือน พานิช โยมมารดา 

เม่ือมีสวนโมกข์และคณะธรรมทานแล้ว 

ได้เป็นกําลงัหนนุทางด้านทนุทรัพย์ 

ในระยะแรก 

  

 
ถ้าจะให้บอกวา่มีอะไรมาจากโยมหญิงบ้าง  

เหน็จะเป็นเร่ืองประหยดั เร่ืองละเอียดลออในการใช้จ่าย ... ... ...  

 

โยมชายนัน้ไมค่่อยได้อยูบ้่าน โยมหญิงอยูต่ลอดเวลา  

ผมก็สนิทกบัโยมหญิงมากกวา่ 

 

 

อาจารย์ครับ ทางฝ่ายโยมมารดามีอิทธิพลตอ่อาจารย์ทางด้านไหนบ้าง 

          ผมคดิวา่เร่ืองประหยดั ถ้าจะให้บอกวา่มีอะไรมาจากโยมหญิงบ้าง เห็นจะเป็นเร่ืองประหยดั เร่ือง

ละเอียดลออในการใช้จา่ย เพราะวา่ถกูสอนให้ประหยดัแม้แตนํ่า้ท่ีจะล้างเท้า ห้ามใช้มาก แม้แตนํ่า้กินจะ

ตกัมากินนิดหนึง่แล้วสาดทิง้ไมไ่ด้ แม้แตใ่ช้ฟืนก็ต้องใช้พอดี ไมใ่ห้สิน้เปลือง ถ้ายงัตดิไมห่มดต้องดบั เก็บ

เอาไว้ใช้อีก ทกุอยา่งท่ีมนัประหยดัได้ต้องประหยดั มนัมากเหมือนกนั ประหยดัไปได้ทกุวธีิ มนัก็เลยตดินิสยั 

มนัมองเห็นอยูเ่สมอ ไอ้ทางท่ีจะประหยดัเพ่ือประโยชน์ มองเห็นอยูว่า่ต้องทําอยา่งไร 

          โยมชายหรือเต่ียซึง่เป็นคนจีนกลบัไมค่อ่ยประหยดั เร่ือย ๆ ปลอ่ยไปตามธรรมดา โยมหญิงละก็

ประหยดัจนถ่ียิบไปหมด ประหยดัแม้กระทัง่เวลา ขึน้ช่ือวา่เวลาต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ เม่ือจะพกัผอ่นก็ไม่

ต้องเสียไปเปลา่ ๆ ต้องมีอะไรทําไปด้วย ตวัอยา่งการประหยดั เช่น อยา่งคัน้กะทิน่ี ธรรมดาเขาคัน้กนั ๒ 

ครัง้ เราต้องทําถึง ๓ ครัง้ เพราะวา่ต้องเอาไอ้ท่ีเสร็จจากครัง้ท่ี ๒ มาตําให้ละเอียดแล้วคัน้อีกที นํา้กะทิยงัได้

อีกแยะเหลือเกิน โดยมากคนเขาขีเ้กียจ เขาทิง้กนั คัน้ ๒ ครัง้จะทิง้ เราเอามาตํา ๆ ๆ ๆ แล้วคัน้อีกที นํา้ยงั

ขาวจดั แล้วคัน้อีกทีเป็นครัง้ท่ี ๔ ประหยดักนัถงึขนาดนี ้ท่ีบ้านอ่ืนเขาไมป่ระหยดักนัถึงขนาดนี ้

          ผมตดินิสยัประหยดัเพ่ือให้มนัใช้น้อย แตม่นัก็มีนิสยัประหยดัเพ่ืออวดด้วย เพ่ืออวดการประหยดัก็มี 

คือแสดงวา่มีความรู้ในการท่ีจะประหยดั กลายเป็นเร่ืองรู้ให้ดีท่ีสดุ แม้ไมจํ่าเป็นต้องประหยดัก็จะประหยดั

เพ่ือให้เห็นวา่ทําได้ 



๑๖ 

 

          แตเ่ด๋ียวนีช้กัขีเ้กียจประหยดั ตอนหลงั ๆ น่ีเราไมค่อ่ยระวงัเร่ืองประหยดั แตก่่อนพอดีพอร้ายมกัทํา

อะไรเอง ไมอ่ยากจ้าง ไมอ่ยากจ่ายเงิน ใช้สิง่ของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ก็ต้องประหยดั เสียก็ซอ่ม ไมทิ่ง้ทนัที 

บางอยา่งเขาทิง้เราไมไ่ด้ทิง้ อยา่งตะปเูก่า ๆ เขามกัทิง้กนั เราเอามาตดัปรับปรุงไว้ใช้ได้อีก 

          โยมชายนัน้ไมค่อ่ยได้อยูบ้่าน โยมหญิงอยูต่ลอดเวลา ผมก็สนิทกบัโยมหญิงมากกวา่ ผมสนิทกบั

โยมหญิงมากกวา่เพราะต้องเข้าไปช่วยในครัวด้วย ผมจงึทําครัวเป็นทกุอยา่งตามท่ีโยมหญิงทําเป็น และ

โยมชายก็ทําเป็นจนเรียกวา่เก่งกวา่ผู้หญิงทัว่ ๆ ไป เพราะวา่ยา่ทําเป็น เคยทําขาย ทําขนมขายหลาย ๆ 

อยา่ง โยมผู้ชายเลยทําเป็นทกุอยา่ง 

          เม่ือไปอยูว่ดั ผมก็ยงัไปเป็นผู้ นําในการทําครัว เดก็วดัด้วยกนัเขาไมเ่ช่ือวา่เราทําได้ พระเณรเขาก็ไม่

เช่ือ เคยพนนักนั โยมผมทําห่อหมกเป็น เดก็วดัทัง้หลายไมเ่ช่ือวา่ผมทําห่อหมกเป็น เลยพนนักนั ก็เลย

แสดงฝีมือให้ด ูไมมี่อะไรท่ีทําไมเ่ป็น ตัง้แตท่ี่ง่าย ๆ จนถึงไอ้ท่ียาก ๆ อยา่งห่อหมก หรือแกงเนือ้ควายอยา่ง

ท่ีเป็นมาตรฐานของแมค่รัวชัน้ดี เขาทํากนัอยา่งไรเราก็ทําได้ ก็เลยเปิดสอนให้ทํากบัข้าวกนัเสียในวดั 

โดยมากเขาทําไมค่อ่ยเป็นกนั 

          การทําอาหารให้อร่อยนัน้ มนัมีความหมายแห่งศลิปะ โยมชายผมทําเป็นเหมือนผู้หญิง เพราะถกูยา่

บงัคบั ถกูสถานการณ์บงัคบั ผมทําเป็นเพราะโยมหญิงให้ช่วยทํางานในครัวมาตัง้แตเ่ดก็ ให้ตําเคร่ืองแกง 

ให้ขดูมะพร้าว แตไ่อ้ขดูมะพร้าวน่ี โยมไมค่อ่ยชอบท่ีผมขดู ถ้านายธรรมทาสขดูละก็โยมชอบ เพราะของเขา

ปัน้น่ิมมือ นํา้กะทิออกมาก เราขดูมนัจะหยาบ (หวัเราะในคอ) ไมค่อ่ยได้นํา้กะทิ มนัได้กากเสียมาก นาย

ธรรมทาสเขาขดูเหมือนคนไมมี่แรง แล้วมนัละเอียด นํา้กะทิก็ออกมาง่าย แทบไมต้่องออกแรงบีบเลย 

          เวลาทําอะไร โยมมกัจะตกัเตือนให้ทําให้ดีท่ีสดุ ถ้าทําอะไรหยาบ ๆ มกัจะถกูทกัท้วง อยา่งเร่ือง

ทําอาหารให้อร่อยท่ีวา่เป็นศลิปะน่ี ตอ่มาผมจบัหลกัได้วา่มนัจะต้องประกอบด้วย ๓ สว่นเสมอ คือ ต้องมี

เนือ้หรือผกัซึง่เป็นสิง่ถกูแกง แล้วก็ต้องมีเคร่ืองแกง ท่ีจะทําให้สิง่ท่ีถกูแกงนัน้มีรสอร่อย แล้วก็ต้องมีนํา้มนั

คือนํา้กะทิ ท่ีทําหน้าท่ีละลายเคร่ืองแกงออกมา แล้วผสานเข้าไปในเนือ้หรือผกัท่ีถกูแกงนัน้ บ้านเรา สว่นท่ี

เป็นนํา้มนันัน้ก็ใช้มะพร้าว ถ้าเป็นหมูช่นท่ีเขาไมรั่งเกียจเนือ้สตัว์ เขาก็ใช้นํา้มนัสตัว์ ไปดเูอาเถอะ ไมว่า่แกง

อะไร จะประกอบด้วย ๓ สว่นนีเ้สมอ แม้แตท่อดมนัซึง่เป็นของแห้ง มนัก็ต้องประกอบด้วยเนือ้ เคร่ืองแกง 

แล้วก็นํา้มนั ซึง่สว่นมากก็เป็นมะพร้าวท่ีรวมอยูใ่นนัน้ หรือนํา้มนัท่ีใช้ทอด ถ้าจะมาเป็นห่อหมก มนัก็ยงั

ประกอบด้วย ๓ อยา่งนัน่แหละ คือ เนือ้ปลา เคร่ืองแกง แล้วก็นํา้กะทิ เอามาคนกนัเข้ากบัสิง่เหลา่นัน้แล้ว

จงึมานึง่ เป็นเนือ้เละ ๆ นํา้กะทิจงึจะทําหน้าท่ีให้เคร่ืองแกงกบัสิง่ท่ีถกูแกงสมัพนัธ์กนัท่ีสดุ เคร่ืองแกงจะ

ละลายอยูใ่นนํา้กะทิ นํา้กะทิมนัจะรวมอยูก่บัเนือ้ ในบางกรณีท่ีทําเป็นของแห้งเลย เช่นท่ีเขาเอามาพอกไม้
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แล้วก็ปิง้จนกลายเป็นของแห้ง บ้านนีเ้ขาเรียกจนัลอน พอปิง้สกุดีแล้วก็ผา่เลาะออกมา ถ้าจะให้อร่อยขึน้ไป

อีก ก็เอาท่ีปิง้เสร็จแล้วไปหัน่คัว่กบันํา้กะทิข้น ๆ อีก 

          ไมว่า่จะเป็นของเหลว เป็นของเละ ๆ หรือวา่เป็นของแห้ง มนัไมพ้่นไปจากเร่ืองของ "๓ สว่น" 

นอกจากท่ีไมส่มบรูณ์แบบอยา่งแกงส้ม แตบ่างคราว สําหรับบางคน ก็ยงันิยมใสก่ะทิอยูน่ัน่เอง สมยัตอ่มา

เม่ือผมบวชแล้ว บางทีก็ต้องสอนเณร สอนเดก็วดัให้ทํากิน เพราะทํากนัไมเ่ป็น เวลาผมควบคมุให้ทํา 

บางครัง้โยมชาวบ้านเดนิผา่นวดัได้กลิน่แกง ทนไมไ่หวต้องเข้ามาขอชิมก็มี (หวัเราะลงคอ) 

          แม้แตข่องหวานมนัก็ต้องเป็นเร่ืองของ ๓ สว่นเหมือนกนั คือ แป้ง นํา้ตาล แล้วนํา้มนั แป้งคือสิง่ท่ีจะ

ถกูกระทํา แล้วก็นํา้ตาลปรุงรสให้หวาน แล้วก็นํา้มนัคือนํา้กะทิ เป็นเคร่ืองช่วยให้มนั ขนมสว่นใหญ่ก็ต้อง

ประกอบด้วย ๓ สว่นนี ้เชน่ขนมเปียกอยา่งเปียกปนู มนัก็ไมมี่อะไรนอกจากแป้ง นํา้ตาล และกะทิ เคล้ากนั 

น่ีเป็นหลกัใหญ่ มาแตเ่ดมิ แล้วจะเตมิอะไรลงไปเป็นสว่นแตง่รสนัน้ได้อีกที ถ้าเป็นหมูป่ระชาชนท่ีไมรั่งเกียจ

นํา้มนัสตัว์ จะใช้นํา้มนัหมก็ูได้ แทนนํา้กะทิ หรืออยา่งอินเดียซึง่เป็นต้นตํารับของเรา เขาก็ใช้นมววั เด๋ียวนี ้

เขาก็ยงัมีอยู ่ไอ้ขนมท่ีประกอบด้วย ๓ อยา่งเป็นหลกัแมบ่ท คือไอ้ท่ีเราเรียกวา่กะละแม บ้านนีเ้ขาจะเรียก

พญาขนม ผมเข้าใจวา่น่ีเราถ่ายทอดต้นฉบบัมาจากอินเดีย ผมไปพบท่ีอินเดีย ถามเจ้าของร้านวา่มีมาแต่

ครัง้ไหน เขาก็ไมรู้่ แตว่า่มนัต้องดกึดําบรรพ์ท่ีสดุ เขาไมเ่รียกกะละแม เขาเรียกฮลูะวา มีนม แป้ง นํา้ตาล 

กวนเข้ากนั แล้วของเขามนัเหนียวกวา่ของเรา ใสกวา่ด้วย จะตกัจะอะไรยุง่ยาก แล้วก็แพงมากด้วย มนั

คล้ายกบัเป็นเนือ้เข้มข้นของสิง่ทัง้ปวง ใช้นมเค่ียวจนข้นแทนกะทิของเรา คําหนึง่หลายสตางค์ ถ้าคดิเป็น

เงินไทย ผมคดิวา่น่ีเป็นต้นกําเนิดของขนมอาเซียเรา ถ้าเป็นยโุรป เป็นฝร่ัง จะเป็นอีกพวกหนึง่ มนัจะมีไข่

เข้ามาเพิ่มในสว่นท่ีเป็นแป้ง เนยทําหน้าท่ีแทนนํา้มนั นํา้ตาลก็เหมือนกนัเขามีความรู้ท่ีจะทําไขใ่ห้เป็นเร่ือง

เป็นราว มนัก็ไมพ้่นเร่ืองของ "๓ สว่น" น่ีคณุดเูถอะวา่เลข ๓ มนัมีความศกัดิส์ทิธ์ิอยา่งไร สําหรับอาหารท่ีจะ

กินเข้าไป ทัง้ของคาวของหวาน 

          ทีนีเ้ม่ือโปรตเุกสเข้ามาครัง้แรก เขาก็คงรู้จกัแตเ่ค้ก ทีนีค้นไทยคงเอาสว่นผสมของขนมเค้กนี ้มาทํา

ให้เป็นทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ฝร่ังมีบ้าง แตม่นัไมถ่ึงขัน้นี ้ไมม่ากอยา่งและไมอ่ร่อยวิจิตรอยา่งนี ้

อยา่งทองหยบิทองหยอดน่ีมนัเลยครูอาจารย์ฝร่ังท่ีมาสอนให้ไปไกล 

          มาถงึตรงนีทํ้าให้เรานกึขึน้มาได้อีกเร่ืองหนึง่ คือเรารู้สกึวา่คนไทยแตก่่อนนัน้ เขาทําอะไรต้องเก่งกวา่

ครูเสมอ น่ีเป็นเอกลกัษณ์ของคนไทยท่ีคนไมค่อ่ยรู้สกึ อยา่งเร่ืองแตง่ตวั เดมิเราก็รับมาจากอินเดีย ไอ้โจง

กระเบนอะไรน่ี เราก็มาทําจนสวยเลอเลศิเป็นแบบไทยเราเอง แกงน่ีก็เหมือนกนั เราก็เอามาจากแขก แต่

แกงของแขกนะ่เรากินไมค่อ่ยลงหรอก แตเ่ราก็เอามาทําเสียเป็นแกงเขียนหวาน แกงอะไรตอ่อะไร จนแขกก็
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ต้องหลงไปแหละ (หวัเราะห ึๆ) เร่ืองอาหารของคาวของหวานน่ีเราตา่งทําดีกวา่ครูทัง้นัน้ อยา่งแกงเลียง

อะไรน่ีเรารับมาจากจีน เราก็ทําดีกวา่ครู 

          เร่ืองกาพย์กลอนน่ีก็ไมมี่ชาตไิหนจะเทา่เทียมไทยหรอก คือสมัผสัใน แตเ่ดมิเราคงรับมาจากอินเดีย 

ก็มีแตส่มัผสันอก แล้วก็น้อยมาก หรือไมมี่เลย อยา่งคาถาปัฐยาวตัร สามญัคาถา หรือฉนัท์ตา่ง ๆ สมัผสั

ของเขามีน้อยมากหรือไมมี่เลย มีแตก่ารกําหนดจํานวนพยางค์ และเสียงหนกัเสียงเบา พอมาถึงเมืองไทย 

เราปรุงกนัเสียวิเศษ มีทัง้สมัผสัใน สมัผสันอก โคลง ฉนัท์ กาพย์ กลอนนีเ้ป็นเร่ืองท่ีกินใจมากท่ีสดุ รับมา

จากจีนก็ดี จากอินเดียก็ดี เราเคยทําดีกวา่ครูเสมอ อยา่งโคลงกลอนของฝร่ัง เม่ือเทียบกนัแล้ว มนัสู้กนั

ไมไ่ด้ 

          ดนตรีก็เหมือนกนั พอมาถงึมือคนไทยมนัดีกวา่เก่าแน่ ๆ จะเข้ มนัดีกวา่ขิมเยอะแยะ (หวัเราะห ึๆ) 

การร้องเพลงก็เหมือนกนั เพลงของไทยน่ีไมมี่ชาตไิหนจะกินได้ เร่ืองนีต้้องเคยศกึษาเร่ืองเพลงถงึจะรู้ความ

จริงข้อนี ้ผมหลงใหลเร่ืองเพลงมาแตไ่หนแตไ่ร แตไ่มมี่โอกาสทางนี ้แตก็่พอรู้เร่ืองบ้าง อยา่งความเป็นดนตรี

ของเพลงไทยนัน้ มนัขยายซบัซ้อนเป็นเพลง ๒ ชัน้ ๓ ชัน้ ละเอียดออ่นมาก ไมมี่ของชาตไิหนทําเหมือน

หรอก 

          ทีนีม้าดพูวกรํา พวกละคร มนัก็มาจากพวกเต้นกลองยาวของอินเดีย ของแขก เรารับมาแล้วปรับปรุง

เร่ือย ๆ ขึน้มา จนแปรสภาพจากเต้นกระโดดพรวดพราดแบบเดมิ มาเป็นรําอยา่งออ่นช้อยแช่มช้าอยา่งมี

ลีลาของเราเองอยา่งน่ิมนวล จนมาเป็นละครในละครนอก เป็นโขนเป็นอะไรมากมาย 

          ทกุอยา่งเราไมเ่คยทําอะไรไมดี่เกินครู ดีเกินครูทกุอยา่งแหละ น่ีเป็นอจัฉริยภาพของบรรพชนของเรา 

พวกท่ีนิยมเอกลกัษณ์ไทยควรจะนกึถงึข้อนี ้แตพ่วกท่ีกรุงเทพฯ เขาอาจไมย่อมรับก็ได้ เพราะเขาไมรู้่จกัวิธีท่ี

จะมอง แตผ่มวา่เอกลกัษณ์ไทยต้องใสล่งไปด้วยวา่เราทําอะไรดีกวา่ครูเสมอ 
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นายเซีย้ง พานิช โยมบิดา 

  

 
โยมชายก็มีหวัช่างไม้ ซึง่ผมก็ชอบ  

ถ้าได้รับการอบรมคงจะดีมาก คือวา่ชอบทํามาก  

หลาย ๆ อยา่งท่ีสวนโมกข์น่ีเราทํากนัเอง ทําด้วยมือเอง ... ... ...  

ท่ีติดมาอีกอยา่งคือโยมชอบแตง่กลอน แตง่โคลง ชอบกวี มีวิญญาณกวี  

ทําให้เราชอบ มีหวัทางนี ้

 

อาจารย์ครับ แล้วโยมบดิามีอิทธิพลหรือถ่ายทอดลกัษณะนิสยับคุลกิภาพด้านใดมาถงึอาจารย์บ้าง  

          มนัพดูยาก โยมชายก็มีหวัช่างไม้ ซึง่ผมก็ชอบ ถ้าได้รับการอบรมคงจะดีมาก คือวา่ชอบทํามาก 

หลาย ๆ อยา่งท่ีสวนโมกข์น่ีเราทํากนัเอง ทําด้วยมือเอง โยมชายเป็นช่างไม้ เรียกได้วา่เป็นอาชีพสมคัรเลน่

คือช่างไม้ตอ่เรือ อาชีพหลกัคือค้าขาย ซึง่ไมใ่หญ่โตอะไรนกั อาชีพสมคัรเลน่คือช่างไม้ตอ่เรือ ตอ่เรือลํา

สดุท้ายผมยงัจําได้วา่ไมไ่ด้ขาย ยงัไมเ่สร็จ ค้างเติง่อยูบ่นคานท่ีตอ่ จนผพุงัไป ท่ีตดิมาอีกอยา่งคือโยมชอบ

แตง่กลอน แตง่โคลง ชอบกวี มีวิญญาณกวี ทําให้เราชอบ มีหวัทางนี ้ผมเคยเห็นโยมเขียนแตง่ไว้ท่ีศาลาป่า

ช้าท่ีแกสร้าง ส้วมวดัท่ีแกสร้างถวายก็เขียนเป็นโคลงไว้ และชอบแตง่โคลงหยกูยา เราเห็นในสมดุ เราเลย

ชอบโคลงเหมือนกนั แกแตง่ได้ถกูต้องตามแบบฉบบั แตไ่มค่อ่ยมีเวลาแตง่นกั เพราะอาชีพมนัรัดตวั เรือลํา

สดุท้ายท่ีไมเ่สร็จก็เพราะเหตนีุ ้ครัง้สดุท้ายน่ีอยากจะมีสวนมะพร้าว แล้วก็ทําสวนมะพร้าวไมสํ่าเร็จ ป่วยลง

เสียก่อน แล้วป่วยกระเสาะกระแสะมาจนกระทัง่ตาย อาก็เหมือนกนั ท่ีช่ือเสีย้ง มีหวัแตง่โคลงแตง่กาพย์ 

ชอบแตง่ล้อไสยศาสตร์ คณุไปเปิดดเูถอะในหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนาเลม่แรก ๆ มนัมีนามปากกาวา่ "ท่า

นางสงัข์" แตง่ล้อไสยศาสตร์ละก็คนนีแ้หละ เป็นกาพย์ยานีเสียโดยมาก 

          แตอ่าไมค่อ่ยได้อยูบ้่าน ไปบวชอยูก่รุงเทพฯ บวชไมน่านนกัได้เป็นใบฎีกาของเจ้าอาวาสวดัปทมุคง

คา บวชไมก่ี่ปีแล้วก็สกึ มาเป็นผู้จดัการเดนิเรือท่ีเขาเรียกหลงจู๊  เป็นเรือกลไฟของพระยาวจีสตัยารักษ์ ต้น

ตระกลูศรียาภยั ทา่นผู้ นีมี้เรือกลไฟเดนิระหวา่งกรุงเทพฯ ถงึสงิคโปร์ อาเป็นผู้จดัการฝ่ายสนิค้าฝ่ายระวาง 

เรียกหลงจู๊ ตอ่มาเจ้าของบริษัทซึง่เป็นผู้ มีอิทธิพล เขาก็ขอลกูสาวคนท่ีมีทรัพย์สมบตั ิมีเกียรต ิมีอะไรท่ี

ชมุพรให้เป็นภรรยา เลยตดิอยูช่มุพร เลยมีญาตกิลุม่หนึง่อยูท่ี่ชมุพรจนเด๋ียวนี ้เป็นรุ่นลกูของอา มีลกูหลาน

หลายคน ลกูชายไมต่ํ่ากวา่ ๕ คน อีกกลุม่ยงัคงอยูท่ี่พมุเรียงตอ่มา 



๒๐ 

 

          สว่นอาอีกคนอยูแ่ถวพมุเรียงเหมือนกนั ไมมี่ลกูชาย มีลกูหญิงคนเดียว อาคนนีต้ายตัง้แตย่งั

คอ่นข้างหนุม่มาก เดนิเรือซือ้ของท่ีกรุงเทพฯ มาขาย มีอยูเ่ท่ียวหนึง่เป็นไทฟอยด์ตาย แตเ่ขาวา่กนัวา่เป็น

อหิวาต์ ตายระหวา่งท่ีอยูใ่นเรือแถวอําเภอสวี (ชมุพร) นายท้ายเรือเขาบอกวา่เอาขึน้ฝังไว้ตรงนัน้ ทีนีอ้าคน

ท่ีอยูช่มุพรไปขดุศพเผาท่ีนัน่ แล้วเอากระดกูมาทําบญุท่ีน่ี แกอายสุัน้ ยงัไมมี่บทบาทอะไร แตต่ามท่ีเขาเลา่ 

เขาวา่แกเป็นศลิปินเหมือนกนั ชอบร้องเพลง ทัง้ ๆ ท่ีไมไ่ด้ไปอบรมศกึษา ก็ร้องเพลงไทยเดมิโบราณได้

โดยง่าย ท่ีเขาเรียกกนัวา่สวดพระมาลยัหน้าศพก็ร้องได้ 

สมยันัน้อาจารย์ใช้สรรพนามเรียกโยมวา่อยา่งไร  

          เดก็ ๆ ก็เรียกพอ่วา่เต่ีย เรียกแมว่า่แม ่เดก็ท่ีมีเชือ้จีนอยูบ้่าง ล้วนถกูปลกูฝังให้เรียกพอ่วา่เต่ียกนั

ทัง้นัน้ ชัน้ลกูจีนก็เรียกพอ่วา่เต่ีย ชัน้หลานจีนก็ยงัเรียกเต่ีย ชัน้เหลนจีนก็ยงัเรียกเต่ีย บดิาของพระยาอรรถ

กรมฯ บ้านตรงข้ามเราก็ถกูสอนให้เรียกวา่เต่ีย พระยาอรรถกรมฯ เองก็เรียกบดิาวา่เต่ีย เพราะวา่มีเชือ้จีน 

สมยันัน้เดก็ ๆ เขาไมอ่ายท่ีมีเชือ้จีน ไมรู้่สกึวา่เป็นปมด้อยอะไร 

          ท่ีบ้าน สมยัพอ่ยงัอยู ่เต่ียยงัอยูก็่ทําพิธีตรุษจีน สารทจีน เม่ือเต่ียไมมี่แล้ว โยมผู้หญิงแกก็เฉยเสีย แต่

ก็ยงัทําเป็นท่ีระลกึ พอถึงเทศกาลก็ยงัทําขนมอยา่งท่ีเคยทําตอนตรุษสารท ใสบ่าตรบ้าง แจกเพ่ือนบ้านบ้าง 

กินเองบ้าง โดยเฉพาะท่ีเรียกวา่ขนมเทียนไส้หม ูผมรู้สกึวา่ไมมี่ใครทําดีกวา่โยม และผมรู้ด้วยวา่ทําไมมนัถึง

ดีท่ีสดุ เพราะโยมทําไมเ่หมือนคนอ่ืน ต้องไปเอาใบท่ีเขาเรียกวา่ต้นป่าน ผมก็เคยถกูใช้ให้ไปขอเก็บจากข้าง

บ้าน เอามาตํา ๆ ๆ ๆ แล้วคัน้เอานํา้เขียว ๆ เอาไปเคล้ากบัแป้งท่ีเขาเอามาทําขนมเทียนไส้หม ูฉะนัน้เม่ือนึง่

สกุแล้ว กลิน่ก็แปลก รสก็แปลกเป็นพิเศษ เพราะมนัมีกลิน่รสของใบป่านนัน้ ไมค่อ่ยพบวา่มีใครเคยทํา ใน

หลาย ๆ สบิบ้านก็จะมีสกับ้านสองบ้าน โดยมากเขาทําแตแ่ป้งเฉย ๆ ถ้าใสนํ่า้ใบป่านคัน้ สีจะออกคลํา้ ๆ 

เขียว ๆ ดํา ๆ เราจงึจําได้ตดิใจสนิทใจ วา่ไมเ่คยกินไอ้ขนมแบบนีข้องใครอร่อยเท่าของโยม แกก็ทําตาม

แบบฉบบัท่ีคนรุ่นก่อน ๆ เขาทํากนัตอ่ ๆ กนัมา แตค่นอ่ืนเขาคงขีเ้กียจ เพราะมนัยุง่ยาก ไมอ่ยากทํากนั 

อาจารย์ครับ อยา่งโยมชายพดูจีนไหมครับ เวลาอยูบ้่าน แล้วแกไปเรียนหนงัสือท่ีไหนจงึแตง่โคลงกลอน

ได้ 

          โยมชายพดูจีนได้น้อย บางคําเท่านัน้ อาพดูได้มากกวา่ เพราะมีเร่ืองให้ต้องตดิตอ่กบัจีน เดนิเรือไป

มาค้าขายกรุงเทพฯ สงิคโปร์ สว่นภาษาไทยนัน้ก็เรียนสมยัเป็นเดก็วดั เรียนท่ีวดั แตง่โคลงกลอนก็ดู

ตวัอยา่งเอา ไมไ่ด้เข้าโรงเรียน ไมไ่ด้เรียนในโรงเรียน บางทีอาจจะเป็นอา คือน้องชายของแกได้เลา่ได้เรียน 

รู้เร่ืองอยา่งนีบ้้าง เลยแลกเปล่ียนความรู้กนั พบปะกนั ตดิตอ่กนัทางจดหมายก็เสมอ ๆ ถ้ามีอะไรท่ีแปลก

ใหมท่นัสมยั อาท่ีอยูก่รุงเทพฯ ก็จะเขียนจดหมายมาเลา่ให้โยมทางนีรู้้เร่ือง เป็นการศกึษาไปในตวั เร่ืองนัน้ 

เร่ืองนี ้เร่ืองโน้น เร่ืองหยกูเร่ืองยาด้วย 



๒๑ 

 

          ทีนีมี้ปู่ คนหนึง่เป็นพ่ีชายของยา่ บวชอยูท่ี่วดัใหมพ่มุเรียง เป็นสมภารจนตาย ปู่ คนนีเ้ขาสนใจเร่ืองหยู

กเร่ืองยาแผนโบราณ เลยถ่ายทอดมาท่ีโยมผู้ชาย โยมชอบทํายาแผนโบราณ ใครเขาพิมพ์หนงัสือเป็นเลม่ ๆ 

ออกมาเก่ียวกบัยาแผนโบราณ แกก็สนใจซือ้มาศกึษาประกอบความรู้ท่ีมีอยูส่มยัเคยเป็นเดก็วดั จงึสามารถ

ทํายาขายได้ ทํายาเม็ดแบบโบราณตามตํารา เป็นครัง้แรกท่ีมีการทํายาเป็นเม็ด ๆ ขาย สัง่พิมพ์กระดาษ

ฉลากจากกรุงเทพฯ สมยันัน้ยามนัถกูมาก ๓ สตางค์ ๕ สตางค์ ๑๐ สตางค์เท่านัน้ ท่ีเป็นนํา้ใสข่วดไมค่อ่ยมี 

มีน้อยมาก มีขนานหนึง่ท่ีมีช่ือเสียง ท่ีเดก็กินแล้วสบาย เรียกภาษาบ้านนีว้า่ตานขโมย เดก็ผอมแห้ง พงุโร 

ก้นปอด ยาขนานนีต้้องละลายกบัเหล้า เดก็กินเข้าไปแล้วก็รู้สกึมนึ หแูดง ยาน่ีปรากฏวา่มีผลแพร่หลาย คน

รู้จกักนัมากแถบนี ้ผมก็เคยกิน ถกูบงัคบัให้กิน แตไ่มช่อบกินกลิน่แบบนัน้ 

          สตูรมนัซบัซ้อน ใช้ตวัยาหลาย ๑๐ อยา่ง ไอ้สว่นผสมพิเศษมนัอยูท่ี่พาดไฉน แรงเหมือนโลต่ิน๊ หรือ

อาจจะเป็นอนัเดียวกบัโลต่ิน๊ก็ไมท่ราบ มนัคล้ายกนัมาก เป็นของร้อน ร้อนมาก ร้อนอยา่งยิ่ง แตว่า่ไมไ่ด้กิน

อนันัน้เข้าไปตรง ๆ มนัผสมกบัของอ่ืนมาก แล้วทําเป็นเม็ดละลายเหล้ากิน ไอ้รากพาดไฉนน่ีมนัมีพิษ เอา

มาตํา ๆ ๆ ๆ แช่นํา้ เอานํา้ราดในคลอง ปลาตายเป็นแถวเลย ประหลาดมาก ถ้าเป็นหนองย่ิงงา่ย เอาราก

พาดไฉนนิดหน่อยเท่านัน้ไปตําให้แหลก แช่นํา้ เอานํา้นัน้สาดลงไป ปลาตายหมดทัง้หนองเลย คนรู้จกักนั

คนหนึง่เขาคัน้นํา้เอาไปเบ่ือปลา เลบ็กบัมือไมไ่ด้ล้าง ไปฉีกหอยฉีกปใูห้เป็ดกิน เป็ดตายหมดเลย พาดไฉน

เป็นเถาวลัย์ ใบเลก็มาก มีเย่ือหนา ๆ หุ้มรากมีแกนเลก็ ๆ อยูข้่างใน ยาขนานนีช่ื้อวา่ยาไฟอาวธุ ผมยงัจําได้

วา่มีคนซือ้ยาขนานนีม้ากท่ีสดุ แก้อะไรได้สารพดัอยา่ง แตว่า่ท่ีได้ผลมากนีเ้ป็นโรคเดก็พงุโรผอมแห้ง อาท่ี

อยูช่มุพรก็มีความรู้เร่ืองนีบ้้างเหมือนกนั เพราะวา่เคยอยูว่ดัเดียวกบัปู่ ท่ีทํายาตามแผนโบราณ 

 

 

อาจารย์ครับ บรรยากาศในบ้านของอาจารย์มีเร่ืองความเช่ือเก่ียวกบัไสยศาสตร์หรือเปลา่ครับ เช่นเคลด็

เช่ือโชคลางเก่ียวกบัการค้าขาย 

          สงัเกตเห็นได้วา่มีบ้าง ไมม่ากนกั ตามธรรมเนียมตามประเพณีมากกวา่ แตไ่ม่คอ่ยเห็นทําจริง ๆ จงั 

ๆ เช่นวนัสงกรานต์มีบชูาท้าวสงกรานต์ ตามธรรมเนียมท่ีเขาทํากนัทกุบ้าน โดยจดุธปูเทียนขึน้ไว้บนหลงั

ประต ูแล้วโยมก็เรียกเดก็ ๆ มานัง่ดนูัง่ไหว้ ต้อนรับท้าวสงกรานต์ นีม้นัเป็นเร่ืองไมมี่เหตผุล เป็นเร่ืองทําตาม

ประเพณี โยมผู้หญิงก็เป็นคนท่ีไมอ่ยากจะคดิอะไรมาก ประเพณีท่ีทํากนัอยูก็่ทํา แตโ่ดยจิตใจไมไ่ด้เช่ือมัน่ 

คงจะคดิวา่ทําดีกวา่ไมทํ่า แม้วา่โยมจะช่ือวา่นบัถือพทุธศาสนา แตว่า่มนัมีความเช่ืออยา่งนีต้ดิมาแตก่่อน 

โยมพอ่ไมส่นใจเร่ืองอยา่งนี ้คงจะไมเ่ช่ือด้วย เร่ืองโชคลางเก่ียวกบัการค้าขาย เชน่ นางกวกั กมุารทอง 



๒๒ 

 

อะไรน่ีไมมี่เลย ศาลพระภมูก็ิไมมี่ เพราะไมมี่ท่ีตัง้ เม่ือกล้วยมนับงัเอิญเจาะทะลมุาออกปลีกลางต้น สีขาว

เหมือนดอกบวั โยมก็ยงัทําตามประเพณี เพ่ือไมใ่ห้เป็นเร่ืองโชคร้าย โดยเอาธูปเทียน ดอกไม้ไปวางไว้ท่ีตรง

นัน้ แล้วจะวา่อยา่งไร ผมก็ไมท่ราบ 

อาจารย์ครับ บรรยากาศการถือผีในสงัคมสมยันัน้เป็นอยา่งไรครับ ชาวบ้านเขายงัเช่ือกนัอยา่งนัน้หรือ

เปลา่ 

          ก็ยงัเช่ือกนัอยูส่ว่นมาก ในหมูบ้่านพมุเรียงนัน้มีคนเข้าทรง แตไ่มใ่ช่ทรงเจ้าอยา่งเด๋ียวนี ้เป็นเร่ืองทรง

แมศ่รี ทรงร้องเพลง ร้องรํากนั สรุปความวา่มีความเช่ือในทางไสยศาสตร์อยูส่ว่นหนึง่ ตามธรรมเนียมท่ีเขา

เป็น ๆ กนัโดยมาก 

อาจารย์ครับ ตอนเดก็ ๆ อาจารย์เช่ือไหมครับวา่วนัตายายน่ี ผีปู่ ยา่ตายายจะมาเย่ียมจริง ๆ  

          ไมเ่คยคดิ แตว่า่ต้องพดูไปตามเขา คนโดยมากเกือบทัง้หมดคงไมไ่ด้เช่ือ แตว่า่ทําไปตามประเพณี 

ผมวา่สว่นน้อยท่ีจะเช่ือจริง ๆ จงั ๆ แตว่า่มนัเป็นความกลวัตามธรรมเนียมประเพณี ท่ีวา่ถ้าไมทํ่าจะโชคร้าย 

ความเสยีหายจะตามมา 

โยมทัง้สองไปวดัในวนัพระและวนัสําคญัทางศาสนาหรือเปลา่ครับ 

          โยมผู้หญิงไปบ้าง โดยเฉพาะตอนเป็นผู้ เฒา่แล้วไปประจํา โยมผู้ชายไมไ่ด้ไปเลย วนัสําคญัทาง

ศาสนาตอนผมยงัเลก็ ๆ ก็ยงัไมมี่อะไรมาก เป็นเร่ืองสนกุของเดก็ ๆ ถ้ามี ก็งานแห่พระพทุธรูปตอนออก

พรรษานัน่แหละ ใหญ่โตอกึทกึกนัมากหนอ่ย 

โยมผู้ชายของอาจารย์บวชนานเท่าไรครับ 

          ผมไมท่ราบ แตป่ระมาณวา่ราวพรรษาเดียว 

เวลาเดก็ ๆ อาจารย์เช่ือผีหรือเปลา่ มีใครขู่ไหมครับวา่ผีจะหลอก 

          เหมือนเดก็ ๆ ทัว่ไป เช่ือกนัตามประสาเดก็ ๆ ไมมี่ผู้ใหญ่มาขู ่มีแตเ่ดก็ ๆ หลอกกนัเอง ผมเป็นคน

ทะลึง่ไมก่ลวัผี เราแสดงตวัเป็นผู้ไมก่ลวัผี ไมเ่ช่ือผี ตัง้แตเ่ป็นเดก็วยัรุ่น แถบบ้านเมืองนี ้ทางสรุาษฎร์ ไชยา

น่ี เร่ืองผีมีน้อยไมเ่หมือนทางภาคอีสาน แถวนีค้นเช่ือเร่ืองผีน้อยมาก  

การตอ่ต้านไสยศาสตร์น่ี อาจารย์ได้อิทธิพลจากอาโดยตรงหรือเปลา่ 



๒๓ 

 

          ไมไ่ด้ตอ่ต้านอะไร เพียงแตล้่อเลน่เท่านัน้ อาเป็นคนนํา เป็นผู้ นํา 

โยมผู้ชายด่ืมเหล้าสบูบหุร่ีไหมครับ 

          ไมมี่เลย ตอนตรุษจีนก็มีการเลีย้งเหล้าเพ่ือนฝงู เลีย้งเหล้าชาวบ้าน แตโ่ยมไมเ่คย แม้แตจิ่บ เลน่การ

พนนัก็ไมมี่ มีแตก่ารเลน่หมากรุกบ้าง 

อาจารย์ครับ อยา่งหน้าท่ีอบรมสัง่สอนเป็นเร่ืองของพอ่หรือแมค่รับ 

          โอ้ ถามอยา่งนีม้นัไมถ่กู มนัเป็นเร่ืองช่วยกนั แมก่วดขนัไปทาง พอ่กวดขนัไปทาง โยมผู้หญิงจะวา่ไป

ตามขนบธรรมเนียมประเพณีทัว่ ๆ ไป โยมผู้ชายไมค่อ่ยพดู ไมค่อ่ยเอย่ปาก เร่ืองรู้บญุคณุคน โยมผู้หญิง

คอยเตือนอยูบ่อ่ย เป็นธรรมเนียมประเพณีท่ีต้องดแูลเดก็ ๆ ให้เป็นอยา่งนัน้ ตามแบบท่ีเขาทํากนัอยู ่นกึไม่

ออกวา่มีคณุธรรมข้อไหนถกูเน้นเป็นพิเศษ 

การสัง่สอนน่ี โยมใช้เทศนาโวหารอธิบายหรือเปลา่ครับ อยา่งอาจารย์เคยถกูตีบ้างไหม 

          (หวัเราะ) โอ้ย ถกูตีบอ่ยตามธรรมเนียม โยมผู้หญิงตีมาก โยมผู้ชายเกือบจะไมไ่ด้ตีเลย ตีด้วยก้าน

มะยม ไม้เป็นลําเป็นหวายไมเ่คยโดน ถ้าทะเลาะกบัน้องตีทัง้ ๒ ฝ่าย ต้องรับผิดชอบทัง้ ๒ ฝ่าย แม้จะถามที

หลงัก็ไมค่อ่ยสําคญันกั 

ถึงขัน้ร้องไห้ไหมครับ 

          มนัก็ธรรมดา เพราะวา่ถ้าไมร้่องไห้เขาตีไมห่ยดุ (ฮ ึๆ ๆ ๆ) ถ้าร้องไห้ก็ต้องหยดุ โยมผู้หญิงก็ไมไ่ด้เป็น

คนโทสจริต ไมไ่ด้ตีด้วยโทสะ เร่ืองท่ีถกูตีบอ่ยท่ีสดุก็เร่ืองเอะอะ ๆ ทะเลาะกนัพ่ี ๆ น้อง ๆ การลงโทษการตี

รู้สกึเหมือนกบัการทําตามธรรมเนียม ให้เป็นระเบียบ รักษาระเบียบ การสัง่สอนก็ไมไ่ด้เทศนาอธิบายอะไร 

บอกวา่มนัผิด แล้วก็มาตี ๆ ๆ (ฮะ ฮะ) ไมไ่ด้สอนอยา่งเทศน์ อยา่งเหตผุลแบบพระเทศน์ 

ตอนเดก็ ๆ อาจารย์แข็งแรงหรือวา่เป็นคนขีโ้รคครับ 

          คอ่นข้างจะออ่นแอไมแ่ข็งแรงนกั ไมไ่ด้แข็งแรง ไมไ่ด้ล่ําสนั แตก็่ไมไ่ด้ผอมก๋องนะ ตอนบวชแล้วคอ่ย

แข็งแรงขึน้ 

การอบรมสัง่สอนท่ีโรงเรียนมีอะไรมาประทบัใจมากหรือไมค่รับ 

          นกึไมอ่อก รู้แตว่า่ทําไปตามระเบียบ ทําไปตามธรรมเนียม 
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อาจารย์ถกูตีบอ่ย แสดงวา่เดก็ ๆ คงซนเหมือนกนั 

          มนัก็ไมเ่ก่ียวกบัซนอะไร เพียงแตว่า่มีเร่ืองจกุจิกกนัระหวา่งพ่ีน้องดจูะมากกวา่อยา่งอ่ืน เลน่กนัแล้วก็

กลายเป็นทะเลาะกนั ดจูะมากกวา่เร่ืองอ่ืน มีคําวา่แหยน้่อง ๆ ๆ ถกูตีมากเร่ืองนี ้เม่ือน้องไปฟ้องหรือน้อง

ร้อง รวมความแล้วไมมี่อะไรเป็นชิน้เป็นอนัหรอกเร่ืองตอนเดก็ ๆ 

แตส่มยัใหมเ่ขาถือวา่วยัเดก็มีอิทธิพลมหาศาลตอ่ชีวิตตอนตอ่มา 

          ก็อาจจะเป็นได้ แตผ่มไมไ่ด้สนใจ แล้วก็ลืมเสียมาก  
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ภาพนีถ่้ายท่ีหน้าบ้านท่ีเดก็ชายเง่ือมเติบโตขึน้มา ท่ีเหน็จดัประดบัโต๊ะบชูานัน้ 

เป็นการรับเสดจ็ สมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ราว ๆ ปี ๒๔๕๓-๔  

เดก็ชายเง่ือมคือคนท่ีอยูก่ลาง ผู้ชายไว้ผมยาวคือนายเซีย้งผู้บิดา  

เดก็ท่ีนัง่ติดอยูข้่างตวัคือเดก็ชายย่ีเกย ซึง่ตอ่มาก็คือนายธรรมทาสนัน่เอง  

พระภิกษุซ้ายมือสดุของภาพช่ือกลัน่ ตอ่มาได้เป็นพระมหากลัน่ และพระครูชยาภิวฒัน์ ตามลําดบั  

และเป็นอาจารย์บาลีของทา่นอาจารย์พทุธทาสด้วย  

องค์ถดัมา คือพระหนนุ เม่ือเดก็ชายเง่ือมไปอยูเ่ป็นเดก็วดั ท่ีวดัพมุเรียง  

ทา่นรูปนีเ้ป็นเจ้าอาวาส ทา่นอาจารย์จงึเรียกอาจารย์หนนุ  

พระภิกษุทัง้สองรูปนีเ้ป็นญาติของทา่นอาจารย์ด้วย 

ชีวิตเดก็วดัเป็นอยา่งไรบ้างครับ 

          พดูได้วา่เดก็วดัทกุคนมีความรู้เร่ืองยา เช่นถ้าบอกวา่ยากระทุ้งแล้วทกุคนรู้จกั เพราะถกูใช้ไปเก็บอยู่

เสมอ วดันัน้ผมเป็นเดก็ก็เคยอยู ่ผมจําได้วา่ยากระทุ้งท่ีอาจารย์สัง่ใช้ให้ไปเก็บเพ่ือต้มให้เขาไปมีอะไรบ้าง 

รากหมาก รากมะพร้าว รากมะปราง รากวลัย์ยอ บางทีก็มีแปลกอะไรบ้าง เช่นรากสะเดา อาจารย์ผมท่ีสอน 

ก ข ก กา ให้ทา่นทํายาอยา่งนี ้

          เป็นพระใครมาขอก็ให้ ยาท่ีทําไว้ก็มี จดัให้ใหมก็่มี จดให้ไปก็มี อนัดบัแรกสดุนี ้ต้องกินยากระทุ้ง 

แรก ๆ เป็นไข้กินยากระทุ้งเป็นยาเยน็คล้าย ๆ กระทุ้งให้ไข้มนัถึงท่ีสดุเร็ว ๆ ทีนีพ้วกเราเดก็วดัก็ชว่ยกนัทํา 
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ช่วยกนับด ช่วยกนัขยี ้อีกอยา่งเรียกวา่ยาเขียว ยาเขียวสารพดั ยาเขียวครอบจกัรวาล นา่หวั ถ้าเดก็คนไหน

ทําผิด บางทีก็ถกูใช้ให้ไปเก็บใบไม้เขียว ๆ มา อยา่เอาท่ีคนั อยา่เอาท่ีมีพิษ นอกนัน้เก็บหมดแหละ ถ้าเป็น

ใบไม้สีเขียว เอามาตากไว้เตม็นอกชาน พอแห้งมนักรอบ เราก็บดยดัใสข่วด ใครเป็นไข้ก็กินเข้าไป มนัก็ถกู

หลกั เพราะยาเขียวมนัมีความเย็นของสารสีเขียว มนัก็ระงบัความร้อน เด๋ียวนีผ้มเช่ือ ใบไม้สีเขียวกินเข้าไป

เถอะ มนัระงบัความร้อนได้ ระงบัการเกิดแก๊สในกระเพาะ ถ้าจะให้ดีก็เอามาละลายนํา้และพน่หรือทาตวั

ด้วย จนตวัเขียวตวัเลอะ ยาเขียวนีมี้ขมน้อย ๆ เพราะวา่ใบไม้มนัมีหลายชนิด บางชนิดก็ขมบ้าง เดก็เลก็กิน

ได้ ละลายนํา้กินเข้าไป หรือละลายนํา้พน่ก็ได้ 

          สว่นยาท่ีมนัยาก มนัมีเทคนิคของมนั มนัมีนัน่มีน่ีเทา่นัน้เท่านี ้ต้องชัง่ตวงเอาก็มี อยา่งน้อยมีส่ีห้า

ขนานท่ีชาวบ้านมาขอ แล้วให้ไปได้ทนัทีเม่ือมีคนไข้ไปหา อาจารย์สมภารวดัสามสี่วดัในพมุเรียง เขาต้องมี

วิชาพวกนีอ้ยู ่ดกึด่ืนแคไ่หนก็ตาม ถ้ามีคนมาตามวา่คนนัน้คนนีเ้ป็นนัน่เป็นน่ี อาจารย์ก็ต้องไป แม้ดกึด่ืน 

อาจารย์สมยันัน้เป็นอยา่งนัน้ ดกึ ๆ ก็ไปช่วยแก้ไขกนัตามเร่ือง จนกวา่จะไว้ใจได้ ทเุลาแล้วจงึกลบัมาวดั 

บางทีกวา่จะกลบัมนัก็สวา่ง มนัก็เพาะนิสยัเห็นแก่ผู้ อ่ืน อดทนอดกลัน้ได้ ไมรั่งเกียจ ไมเ่ห็นแก่หลบัแก่นอน 

คนก็ผกูพนัรักใคร่นบัถือ ถ้าวดัมีธุระอะไรก็ช่วยกนัเตม็วดั 

          อยา่งยากระทุ้งน่ี เดก็วดัไปหามาให้อาจารย์ต้ม แล้วเอาไปให้ถึงบ้านทายก เดก็ ๆ ป่วย ได้เพียงยา

หม้อแรกก็หาย ถ้ากินยานีแ้ล้ววนัหนึง่ยงัไมห่าย อาจารย์ถึงจะไปพิจารณา ต้มยาหม้ออ่ืนอยา่งอ่ืนท่ีมีอะไร

แปลกออกไป แล้วมนัก็คอ่ย ๆ หาย ไมห่ายมนัก็ตาย แบบโบราณมนัก็อยา่งนี ้มนัไมว่ิเศษนกั ถ้าผิดพลาด 

มนัเกินกําลงัของยามนัก็ตาย แตส่ว่นมากมนัหาย 

          หมออ่ืนนอกจากพระก็มีบ้าง เป็นหมอจรมา หมอจีน หมอญวน หมอแขก พวกนีส้ว่นมากมารักษา

โรคเรือ้รัง มาชว่ยกนัรักษาหายบ้างตายบ้าง ตามแบบโบราณ พ่ีผมก็ตาย โยมบอกวา่เป็นผู้ชายตายแตเ่ลก็ 

น้องสดุท้ายก็ตาย คนนีผ้มยงัได้ทนัเห็น คงจะคลอดไมค่รบกําหนด แตเ่ป็นตวัคนแล้วออกมาไมก่ี่ชัว่โมงก็

ตาย เป็นการแพทย์ท่ีดีท่ีสดุตามท่ีเขาทํากนัตามธรรมเนียม เร่ืองท่ีสะอาดไมพ่อ และข้อผิดพลาดอ่ืน ๆ คงมี

บ้างท่ีทําให้เดก็ ๆ ต้องตายไป คนจงึไมม่าก ไมต้่องคมุกําเนิด 

          ความรู้เร่ืองสมนุไพร เร่ืองยาโบราณน่ี ผมได้มาจากทัง้ทางบ้านและทางวดั อยา่งเดก็วดัทกุคนจะรู้ 

ถ้าไปถกูบุ้งท่ีคลานอยูต่ามใบไม้ ขนยาวสีเหลือง พอถกูไมต้่องถาม ควกัขีม้กูมาถ ูๆ ๆ ๆ มนัก็หาย ดีกวา่ยา

หมอ่งยาอะไรท่ีใช้กนัสมยันี ้น่ีมนัทําให้เราคดิ โอ้ น่ีพระเจ้าหรือธรรมชาตเิขาให้มาคูก่นั แล้วเราไมรู้่เอง เขา

ให้มาครบ แตเ่รารู้ไมถ่ึง ๑๐ เปอร์เซน็ต์ ไมน่่าเช่ือ ฟังดแูล้วตลก ควกัขีม้กูขีห้ก็ูคงได้ ควกัออกมาแล้ว ก็ถไูป

ตรงท่ีถกูบุ้งร่าน มนัน่าหวั (หวัเราห ึๆ) ถ้าคดิแบบฝร่ังเขาคงกลวั เขาคงจะต้องไปหายาหรือไปโรงพยาบาลก็
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ไมแ่น่ พวกฤาษีมนีุแตก่่อนเขารู้เร่ืองอยา่งนีม้าก เขาก็บอก ๆ กนัตอ่มา มนัต้องชว่ยตวัเองเม่ืออยูป่่า เด๋ียวนี ้

คนเราเลกิสนใจความรู้พวกนี ้ก็ทําอะไรไมถ่กู เพราะไมรู้่จกัธรรมชาต ิ 

          บางอยา่งเดก็ ๆ ควรรู้ เช่น บกุ คล้าย ๆ บอนท่ีคนแก่ชอบกิน ถ้าเดก็ไมเ่คยไปกินมนัจะกดัปาก มนั

ยางมาก แล้วทําไง ผมยงัจําได้ มนัต้องกินนํา้ตาลหม้อ (นํา้ตาลป๊ีบ) หายเป็นปลดิทิง้ ผมก็เคยกินพวกบอน

หรืออะไรท่ีกินแล้วคนั ใช้นํา้ตาลหม้อ มนัหายทนัควนั หรืออยา่งตอ่ตอ่ยน่ี มนัคล้ายกบัผึง้ตอ่ยแตม่นัร้าย

กวา่มาก คล้าย ๆ กบัถกูตีด้วยกระบองจนล้มคว่ําไป พอเอายางมะละกอป้าย มนัก็หายเป็นปลดิทิง้ มนัมี

เหตผุล เพราะยางมะละกอมนัมีโปรตีนชนิดหนึง่ท่ีจะแก้พิษได้ หรืออยา่งท่ีพรีมีตีฟท่ีสดุ เขาเอาหยากไยก่บั

ควนัไฟเหนือเตาไฟมาพนัแผล มนัก็หาย มนัแอนตีเ้ซ้ปตคิ มนัป้องกนัเชือ้โรคได้ เด๋ียวนีดี้กวา่นัน้อีก คือใช้

ยางมะร้าง (เสือหมอบ) บดิเอานํา้จากยอดและใบใสไ่ปในแผล ดีกวา่ยาแดงเสียอีก หรือเป็นแผลนํา้ร้อน

ลวก กรีดเอายางเหลืองออกมาจากต้นทะวา เอายางทาแผลนํา้ร้อนลวก แผลไฟไหม้ก็หายได้ เดก็เป็นหอบ

หืด เขาใช้ตะขาบมาปิง้จนกรอบเหลืองบดกบัเหล้ากินก็หาย หายกนัเป็นสว่นมาก เดก็ ๆ ผอมแห้งพงุโร 

นยัน์ตาเป็นเกลด็กระด่ีท่ีเขาเรียกตาต้อ เขาก็เอาเนือ้ตะกวดทาขมิน้ใสเ่กลือยา่งไฟให้หอม กินตะกวดตวั

หนึง่ก็หาย ผมก็เคยกิน นายธรรมทาสเขากินไมล่ง ต้องอาเจียนทกุที แตผ่มกินได้เร่ือย ๆ น่าหวั (ห ึๆ) เขา

มนัเป็นอยา่งไรก็ไมรู้่ เกลียดตะกวดกินไมไ่ด้ ทําให้คล้ายเนือ้ไก่ เขาก็ยงัรู้ กลิน่มนับอก กระดกูปลากระเบน

เขาก็กินไมไ่ด้ เราบอกวา่อร่อย เขากินไมไ่ด้ ไมรู้่สกึอร่อย ความจริงมนัก็ไมถ่งึกบัอร่อยแตเ่รากินได้ แปลก ๆ 

ประหยดั ทางบ้านเขาเกิดเรามา เขาก็ไมมี่ยาอยา่งปัจจบุนั เขาก็รอดชีวิตเกิดเรามาได้ เหลา่นีเ้ป็นความรู้ท่ี

ได้มาจากการอยูบ้่านอยูว่ดัในสมยันัน้ วดัมนัก็เป็นเหมือนมหาวทิยาลยัของชาวบ้านนัน่แหละ 

  

  

วัดพุมเรียง ชาวบ้านเรียกวดัใหม ่ 

คนในสกลุพานิชจะบวชท่ีวดันี ้ 

เพราะเป็นวดัท่ีบรรพบรุุษเคยบวชสืบตอ่กนัมา  

มีญาติชัน้ปู่ ผู้หนึ่งซึง่เป็นลกูพ่ีลกูน้องกบัยา่  

บวชท่ีวดันีเ้ป็นเจ้าอาวาสจนมรณภาพ ช่ือหลวงพอ่อ ุ 

เม่ือเดก็ชายเง่ือม อายไุด้ ๗-๘ ขวบ  

บิดามารดาได้นํามาฝากตวัเป็นเดก็วดัท่ีวดันี ้ 

เพ่ือจะได้รับการศกึษาขัน้ต้นตามแบบโบราณ  

เป็นเดก็วดัอยู่ถงึ ๓ ปี เม่ือบวชแล้ว ๓ พรรษาแรก  

ทา่นก็จําพรรษาท่ีวดันี ้ภาพนีถ่้ายเม่ือ ๒๕๒๙ 

  



๒๘ 

 

          ผมออกจากบ้านไปอยูว่ดัเม่ืออาย ุ๘-๙-๑๐ เรียนหนงัสือ ก ข ก กา กระทัง่ มลูบทบรรพกิจกนัท่ีวดั 

อาย ุ๑๑ ปีได้เวลาไปโรงเรียนแล้วถงึกลบัมาอยูบ้่าน สมยัก่อนมนัเป็นธรรมเนียมเดก็ชายต้องอยูว่ดักนั

ทัง้นัน้ แตล่ะวดัมีเดก็เป็นฝงู จะไปอยูว่ดัก็มีดอกไม้ธูปเทียนไปฝากตวัเป็นศษิย์พระ ทางวดัเขาก็จะมอบ

หน้าท่ีให้อาจารย์องค์หนึง่หรือสององค์ให้คอยดแูลเร่ืองอาหารการกิน คอยควบคมุให้เดก็มนัได้กินกนัเป็น

ระเบียบเรียบร้อย แล้วให้มนัได้เรียนหนงัสือ ได้รับการอบรมอะไรบ้าง ในเร่ืองไหว้พระสวดมนต์ เร่ือง

อปัุฏฐากพระ เป็นเวรผลดักนัตกันํา้ ขาดไมไ่ด้ ทําสวนครัวริมสระ ยกร่องปลกูมนั ทํากนัทัง้นัน้ 

          อาหารนัน้ข้าวก็ได้จากบณิฑบาต สว่นแกงน่ีทางบ้านเขาจะสง่เป็นหม้อเขียว ๆ ของบ้านใครเดก็คน

นัน้ก็ไปเอามา หม้อแกงจงึมีมาก ข้าวก็พอฉนั แกงก็พอ บ้านพมุเรียง ข้าวปลามนัอดุมสมบรูณ์ 

          พระสมยันัน้ นกัธรรมก็ยงัไมมี่เรียนกนั สว่นใหญ่ก็นิยมเรียนสวดมนต์ สมาธิก็ได้จากตอนสวดมนต์

นัน่แหละ ตอนอ่ืนไมเ่คยเห็นทํา นอกนัน้ก็ทําไม้กนัมาก เป็นช่างไม้ สร้างกฏิุ กระต๊อบ กระท่อม บ้านเลก็

บ้านน้อย ถ้าวดัไหนไมมี่โบสถ์ก็ช่วยกนัสร้าง 

  

โบสถ์และกฎิุรุ่นเก่าท่ีวดัโพธารามหรือวดัเหนือ

เป็นวดัสําคญัอีกวดัหนึง่ในพมุเรียง

ภาพทัง้สองนีถ่้ายราวปี ๒๔๖๐-๗๐

เม่ือเดก็ชายเง่ือม ออกจากวดัมาอยูบ้่าน

ตอนราวอาย ุ๑๑ ขวบ

ก็เพ่ือมาเรียนหนงัสือชัน้ประถมศกึษาท่ีวดันี ้

ซึง่สมยันัน้มี ๓ ชัน้

  



๒๙ 

 

  

          เดก็วดัมีพิเศษอยา่งหนึง่คือหดัมวย ผมก็ถกูจบัตวัหดัทัง้ ๆ ท่ีไมช่อบ มนัคล้ายกบัวา่เป็นธรรมเนียม 

เพ่ือนมนัก็ยดัเยียดให้หดั บางทีอาจารย์เองก็อยากให้เราได้หดั แนะวิธีให้ เดก็ ๆ ก็สอนกนัเอง พมุเรียงน่ีมนั

เมืองนกัมวยโบราณ พอจะมีช่ือเสียงอยู ่มวยวดัก็เป็นมวยชัน้ดีอยูใ่นกตกิา ไมทํ่าร้ายกนัถึงเลือดตกยางออก 

พอถึงฤดแูห่พระออกพรรษา ก็มีชกมวย ใครอยากชกมวยก็เข้าไปจบัคู ่ให้กรรมการจดัให้ ตกลงแล้วก็ชกกนั 

ชกกนัหลายคูก่วา่จะแห่เรือกลบัวดั เขาจะหยดุเลีย้งเพลกนัท่ีศาลา ๙ ห้อง ทางจากสวนโมกข์เก่าไปบ้าน

ลําไยนัน่แหละ ตรงนัน้มีหนองยาว พอถงึบา่ย ๒ โมง ก็จะเร่ิมชกมวยกนั ก่อนนีเ้จ้าเมืองเป็นประธาน ศาลา 

๙ ห้องนัน้เจ้าเมืองไชยาเป็นคนสร้าง เราบวชตอนแรกศาลาก็ยงัอยู ่

          การเทศน์ของพระสมยันัน้ ก็มีเทศน์มหาชาตเิป็นหลกั แล้วก็เทศน์อานิสงส์ เร่ืองสร้างอะไร ได้บญุ

อยา่งไร สร้างโบสถ์ สร้างระฆงั สร้างปราสาท สร้างศาลาอยา่งนัน้ ๆ ได้บญุเท่านัน้เท่านี ้เทศน์สอนธรรมกนั

อยา่งเด๋ียวนีไ้มมี่ เทศน์อีกทีก็เทศน์มหาชาตเิลย ชอบกนัมาก เพราะวา่ได้เงินด้วย สนกุด้วย  

          เร่ืองศีลเร่ืองธรรมชาวบ้านเขาก็ถือกนัพอใช้ แตดี่กวา่สมยันี ้พวกไมถื่อก็มี แตส่ว่นมากถ้าเป็นบ้าน

เป็นเรือนเป็นหลกัฐานถือกนั เพราะมนัละอายแก่ใจ แตท่ี่ไมถื่อก็มีมากเหมือนกนั โดยเฉพาะไอ้สตัว์ท่ีเป็น

อาหาร อยา่งปปูลาน่ี อยา่งท่ีบ้านเรา โยมถือเดด็ขาดไมฆ่า่ปปูลาเป็น ๆ มนัก็ตกเป็นหน้าท่ีของเราต้องเอาปู

ใสห่ม้อต้ม ก็ถือเป็นเร่ืองของเดก็ ๆ ไป สรุปแล้วความรู้สกึกลวับาปมีมากกวา่เด๋ียวนีม้าก คนท่ีจะทําบาป

หรือลกัขโมย หรือกินเหล้ายา ไมค่อ่ยมี ถงึมีเขาก็กินกนันิด ๆ ก๋งของผมเป็นชา่งต้มเหล้าของนายอากร ท่ีผกู

การต้มเหล้าสําหรับเมืองไชยา ก๋งทําหน้าท่ีควบคมุการต้มเรียกวา่ไซหู ่

          มนัมีอีกธรรมเนียมหนึง่ท่ีมีกนัทกุวดัทกุวา เป็นการฝึกเดก็วดัให้เป็นคนเฉลียวฉลาด หรือถ้าพดูอยา่ง

ภาษาทางนี ้จะเรียกวา่ฝึกให้เป็นคนหวัหมอก็ได้ เลน่กนัในหมูเ่ดก็วดั รวมทัง้เณรด้วย โดยไมต้่องให้มีใคร

จดัให้ มนัจดักนัเอง เฮ่อ ๆ ๆ (เบา ๆ) มนันา่หวั คือพอมานัง่รวมกลุม่กนั ไอ้เดก็คนท่ีเป็นหวัโจกหน่อย มนัก็

จะตัง้ประเดน็ขึน้ เชน่ เอ้าวนันี ้เรามาพดูเร่ืองหงุข้าว ใครจะเลา่ก่อน สว่นมากพวกท่ีอาสาก่อนมนัก็จะเป็น

พวกท่ีฉลาดน้อยกวา่คนอ่ืน มนัก็ต้องเลา่วธีิท่ีหงุข้าววา่ทําอยา่งไร เดก็ทัง้หลายก็คอยฟัง ถ้าคนเร่ิมต้นมนั

เป็นคนโง่ ๆ หน่อย มนัอาจจะเร่ิมต้นวา่ "กก็ูเอาข้าวสารใสห่ม้อ ตัง้บนไฟ" เดก็นอกนัน้มนัก็จะชวนกนัค้าน

วา่ "มงึยงัไมไ่ด้เข้าไปในครัวสกัที จะทําได้ยงัไงละ่" อยา่งนีเ้ป็นต้น หรืออาจจะมีสอดวา่ "มงึยงัไมไ่ด้ก่อไฟสกั

ที" ถ้ามีช่องให้ซกัค้านได้มาก ๆ มนัก็ต้องให้คนอ่ืนเป็นคนเลา่ เวลาถกูค้านได้ทีก็จะเฮกนัที มนัอาจจะ

ละเอียดถึงขัน้วา่ยงัไมไ่ด้เปิดประตแูล้วจะเข้าไปในครัวได้อยา่งไร หรือยงัไมไ่ด้หยิบขนัมนัจะตกันํา้ได้

อยา่งไร อยา่งนีเ้ป็นต้น ในท่ีสดุมนัจะต้องได้เลา่ถึงขัน้ตอนทกุขัน้ตอน จนไมมี่อะไรบกพร่อง เหมือนกบัการ

บรรยายของนกัประพนัธ์ละเอียดถ่ียิบไปหมด เพราะคนค้านมนัมีมาก มนัก็ค้านได้มาก มนัเป็นการฝึก



๓๐ 

 

ความละเอียดลออถ่ีถ้วน ฝึกการใช้ลอจิก คนฉลาดมนัมกัจะเป็นคนเลา่คนหลงั ๆ ท่ีสามารถเลา่ได้ละเอียด

โดยไมมี่ใครค้านได้ 

          เร่ืองท่ีเอามาตัง้เป็นหวัข้อมนัมีหลายแบบ เร่ืองวฒันธรรม เร่ืองประเพณี เร่ืองชวนหวั เร่ืองโกหก ใคร

เลา่ได้ดีก็ถือวา่เก่ง มนัไมเ่ป็นเร่ืองหนงัสือโดยตรง แตว่า่มนัเป็นเร่ืองสร้างความเฉลียวฉลาดแยะทีเดียว ถ้า

เป็นเดก็ท่ีมนัอยูก่บัทุง่นา เร่ืองท่ีจะเอามาเลา่ ก็ต้องเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการไถนา การร่ําควาย หรือจะไปจํา

เร่ืองมาก็ได้ ไมใ่ช่เร่ืองของตวัเอง แตต่วัต้องรับผิดชอบในการท่ีจะเลา่ให้มนัค้านไมไ่ด้ เพราะฉะนัน้เดก็ ๆ 

จะเป็นเจ้านิทานกนัทัง้นัน้ ท่ีวดัมนัมีโอกาส ท่ีบ้านมนัไมมี่ ก่อนนอนจะเป็นโอกาสพกัหนึง่ แล้วบางที

อาจารย์ก็ช่วยดําเนินงานให้ด้วยเป็นบางครัง้ แตไ่มบ่อ่ยนกั เพราะอยา่งอาจารย์วดัท่ีผมอยูแ่กไมค่อ่ยมีเวลา 

มีงานมาก 

          นิทานเร่ืองตาเถนกบัยายชีมีไมรู้่ก่ีสบิตอ่ก่ีสบิเร่ือง บางเร่ืองก็เป็นเร่ืองสกปรก บางเร่ืองก็เป็นเร่ือง

ชวนหวั บางเร่ืองก็แสดงเชาว์ มนัเป็นโรงเรียนท่ีทําให้คนฉลาด โดยไมรู้่สกึตวั เร่ืองผู้หญิงเกือบจะไมมี่กิเลส

ท่ีมาลอ่เดก็ในทางกามารมณ์ไมค่อ่ยมี มีแตเ่ร่ืองดีเร่ืองเดน่เร่ืองดงัทัง้นัน้ 

          แตเ่ด๋ียวนีไ้มมี่แล้วนะ เพราะมนัไมมี่เดก็นอนวดักนั มนัขาดตอนเสียแล้ว สมยันัน้มนัอาจจะเหมือน

พบัลกิสกลู เดก็จะต้องไมบ่ดิพลิว้ ทําการทํางานตามหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ วิธีบางอยา่งท่ีบ้านมีไมไ่ด้แตท่ี่

วดัมีได้ เช่น นอนสายไมไ่ด้ ถ้านอนสายถกูเอานํา้สาด เพ่ือนมีสทิธิท่ีจะเอานํา้มาสาดลดลงไปให้เปียกหมด 

ทีนีอ้ยา่งไรเรียกวา่นอนสาย มนัก็ต้องบญัญตัขิึน้มาวา่ เม่ือไก่ลงจากคอนแล้ว ลงมาอยูก่ลางดนิแล้ว ยงั

นอนหลบัอยู ่อยา่งนีเ้รียกวา่นอนสาย เอานํา้สาดได้ 

          ทีนีถ้้าจะเลน่แกล้งกนั ทําอยา่งไร ก็ไลไ่ก่ให้ลงก่อน ๒-๓ ตวั แล้วก็เอานํา้สาดเพ่ือน มนัเป็นเร่ือง

ฝึกฝนกนัหลายด้าน ทัง้ความเฉลียวฉลาด การงาน ความสนกุสนาน 

          สมยัก่อนมีโรงเรียน ถ้าพอ่แมเ่ขาไมไ่ด้หวงัเอาตวัไปใช้งานก็อยูว่ดัจนได้บวชเณร บวชพระ แล้วก็อยู่

กนั ๓-๔ พรรษา จงึสกึออกมาครองเรือน แล้วมนัยงัมีเร่ืองพิเศษท่ีทําให้พอ่แมพ่อใจท่ีจะให้ลกูอยูว่ดั เพราะ

มนัทํานัน่ทําน่ีเป็นขึน้มาหลายอยา่ง เชน่ทําจกัสาน เป็นต้น การขม่เหงรังแกมนัก็มีน้อยมากเพราะกลวั

อาจารย์ 

 

 



๓๑ 

 

 

อาจารย์ครับ อยากให้อาจารย์เลา่เก่ียวกบัชีวิตสมยัเป็นนกัเรียนบ้าง 

          ตอนจะเข้าโรงเรียนก็ออกจากวดัมาอยูบ้่าน เรียนท่ีวดัเหนือ (โพธาราม) เป็นโรงเรียนแบบใหม ่ท่ี

ปรับปรุงกนัในสมยัรัชกาลท่ี ๕ โรงเรียนประถมน่ีมีกนัถงึประถม ๕ ตอนแรกเรียนกนัท่ีหลงักลางมีกฏิุ

ล้อมรอบ เด๋ียวนีผ้พุงัรือ้ทิง้ไปแล้ว แล้วทางวดัเข้ามาสร้างใหมท่างหวัวดั หลงันีย้งัอยู ่ผมยงัได้เรียนท่ีนัน่

บ้าง (เด๋ียวนีเ้ป็นท่ีทําการสขุาภิบาลตําบล) แตเ่รียนยงัไมจ่บ ป.๕ เขาเปล่ียนเสียก่อน พอจบ ป.๓ ก็มาเรียน 

ม.๑ แตย้่ายโรงเรียนมาเรียนท่ีไชยา จนจบ ม.๓ ท่ีน่ี ช่ือโรงเรียนสารภีอทิุศ 

          สมยันัน้เป็นยคุเร่ิมต้น ท่ีเปล่ียนจาก

เรียนหนงัสือวดั มาเป็นโรงเรียน สมเดจ็พระ

มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 

ท่านรับอาสางานจากในหลวงรัชกาลท่ี ๕ 

ให้พระทัง้หลายทัว่ประเทศจดัโรงเรียน โดย

ให้พระองค์หนึง่ถึงสององค์ไปเรียนครูท่ีวดั

บวรนิเวศ กรุงเทพฯ แล้วออกมาเป็นครู ท่ี

พมุเรียงมีคนหนึง่ ไปอบรมท่ีกรุงเทพฯ ก่ีวนั

ก่ีเดือนไมท่ราบ แล้วกลบัมาเป็นครู ช่ือครู

วลัย์ ขณะนีต้ายไปแล้ว อาจารย์สืบตอ่มา

คืออาจารย์ทบั สวุรรณ นกัเรียนชัน้หนึง่มี ๒๐-๓๐ คน อาจารย์ครูทา่นนีเ้ป็นคนมีฝีมือ เป็นศลิปินในหลาย ๆ 

ทาง ทัง้ ๆ เป็นพระนะ ร้องเพลงก็ได้ เขียนภาพลายไทยก็ได้ ภาพรามเกียรติ ์ไอ้ตอนตวัท่ีเขียนยาก ๆ เช่น

ทศกณัฐ์หรือพาลี แกก็เอามาสอนให้นกัเรียนเขียน ตวัอยา่งเขียนเสียสวย ระบายด้วยสีชอล์กสีตา่ง ๆ ผมยงั

มีภาพตดิตาอยูจ่นทกุวนันี ้ตอนหลงัมาเห็นท่ีเขาวา่เขียนดีตามแบบฉบบันัน้ ก็ไมดี่ไปกวา่สมยัท่ีเราเห็นของ

อาจารย์ครูทบั สวุรรณนกั ยงัรู้สกึวา่แกเขียนดีท่ีสดุ ถกูต้องท่ีสดุ สวยงามท่ีสดุ ไมแ่พ้ท่ีไหน แตน่กัเรียนไมก่ี่

คนหรอกท่ีเขียนได้ ตอ่มานกัเรียนท่ีทําได้อยา่งนัน้ก็กลายมาเป็นชา่งหมด ช่างเขียน ช่างแกะสลกั ช่างทํา

หน้าจัว่โบสถ์ ผมยงัจําได้ช่ือนายแห้งคนหนึง่ นายชมคนหนึง่ เป็นชา่งรับเหมาสร้างโบสถ์ ก็ไมไ่ด้เรียนมา

จากไหน มนัเรียนกนัแบบนัน้ ทําช่อฟ้า ใบระกา อะไรก็ได้ ตอนนีพ้วกนีต้ายหมดแล้ว 

 
อาคารเรียนชัน้มธัยมศกึษา ของวดัเหนือในสมยัก่อน ปัจจบุนัใช้เป็นท่ี

ทําการสขุาภิบาลตําบล เม่ือเดก็ชายเง่ือมจบชัน้ประถมแล้ว 

ได้เข้าเรียนตอ่ชัน้มธัยมท่ีอาคารหลงันี ้



๓๒ 

 

 

ครูปัติ ศรีสมยั  

ครูคนแรกของเด็กชายเง่ือม เม่ือเข้าเรียนชัน้ประถมศกึษา  

ท่ีโรงเรียนโพธิพิทยากร ปัจจบุนัเสียชีวิตแล้ว 

          สว่นโรงเรียนสารภีอทิุศน่ีเป็นโรงเรียนชัน้อําเภอ สงูกวา่ชัน้เดมิท่ีพมุเรียง ตอนนัน้มีครู ป.ป. หรือ 

ป.ม. มาจากกรุงเทพฯ ด้วย เป็นครูใหญ่ และครู ป.เดียวอีกหลายคน มีพระองค์หนึง่ด้วย เคร่ืองแบบสมยั

นัน้ก็เสือ้ขาวกางเกงดํา เรียกวา่กางเกงลกูเสือ ต้องมีกระเป๋ามีทบัหน้า มีท่ีร้อยเข็มขดั สว่นเสือ้เป็นเสือ้ขาว

ธรรมดา 

          การเรียนหนงัสือนัน้ ผมไมรู้่สกึวา่เรียนเก่ง แตส่อบได้ไมเ่คยตก แตเ่รียนไมค่อ่ยสนกุ แรก ๆ ไปคดิถึง

บ้าน ยงัไมท่นัหยดุตอนเท่ียงก็คดิถึงบ้าน เศร้า คดิถึงบ้านเหมือนอยา่งกบัเราไปเสียไกลจากพอ่แม ่เรียนมนั

ไมส่นกุ สอบซ้อมสอบไลพ่อทําได้ 

 

อาคารหลงัเก่าของโรงเรียนสารภีอทุิศ ในเขตตําบลตลาด (ปัจจบุนัได้รือ้ไปแล้ว)ซึง่หนุ่มเง่ือมได้มาเรียนชัน้มธัยมตอ่ 

เน่ืองจากได้ย้ายตามบิดามาเปิดร้านค้าอีกแหง่หนึง่ท่ีตําบลตลาด (๒๔๖๔) แตเ่รียนยงัไมท่นัจบขัน้มธัยมปีท่ี ๓ บิดาก็ถงึ

แก่กรรม (๒๔๖๕) จงึออกจากโรงเรียน มาดําเนินการค้าขายกบัมารดา ในฐานะบตุรชายคนโต ตอนนัน้หนุ่มเง่ือมอาย ุ๑๖

ปี และน่ีเองเป็นสาเหตใุห้สามเณรย่ีเกียน้อยชาย หรือนานธรรมทาสในเวลาตอ่มา ได้มีโอกาสเรียนตอ่ ขณะนัน้เรียนอยูท่ี่

โรงเรียนประจําจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ตอ่มาลาสิกขาและเข้าเรียนตอ่กรุงเทพฯ จนถงึขัน้มหาวิทยาลยั นอกจากนายย่ีเกย

แล้ว ทา่นยงัมีน้องสาวอีกเพียงคนเดียว รวมทัง้หมดเป็นสามพ่ีน้อง 



๓๓ 

 

          ตอนเรียนท่ีโรงเรียนสารภีน่ีพกักบัเต่ียท่ีไชยา เพราะโยมผู้ชายมาเปิดร้านอีกแห่งหนึง่ท่ีตลาดไชยา 

คือขายข้าวเปลือก โยมผู้หญิงอยูร้่านทางพมุเรียง บางทีก็ต้องซือ้อะไรสง่ไปขายทางพมุเรียง ขาย ๒ ร้าน 

ต้องมีเกวียน ผมต้องขบัเกวียนบ้าง ต้องเลีย้งววับ้าง แตเ่ขาก็มีผู้ใหญ่เป็นเจ้าหน้าท่ีเลีย้งววัขบัเกวียนนะ แต่

บางทีผมแทรกแซง น่ีสนกุไปเลีย้งววัแถบทางรถไฟน่ีสนกุ รือ้ก้อนหินทางรถไฟ หาจิง้หรีดอยูใ่ต้นัน้ มนัชมุ 

ให้ววักินหญ้าไปพลางอยูท่ี่ทางรถไฟตรงท่ีเอียง ๆ ลงมา ความจริงเขาห้าม ผิดระเบียบ เราก็ทําไมรู้่ไมชี่ ้

เพราะหญ้ามนัมี ววัมนัชอบกินหญ้าแถวนัน้ บางทีมนัก็ขึน้ไปกินข้างบน ๆ ต้องไลล่ง เจ้าหน้าท่ีเขาจะด ุถ้า

เล่ียงลงมาช้า ๆ เขาไมด่ ุถ้าผู้ใหญ่ท่ีเป็นคนเลีย้งโดยตรงไมไ่ป เราก็ดใูห้จนเย็น หมดเวลาเขาจงึมารับเอา

กลบัไป 

          ขบัเกวียนสมยันัน้ บ้านผมใช้ววั ๒ ตวั ไปเอาแบบท่ีประจวบมา คนอ่ืนเขาใช้ววัตวัเดียว ใช้ ๒ 

ตวัอยา่งนีว้ิ่งดี มนัชว่ยแรงกนั วิ่งจากไชยาไปถึงพมุเรียง เป็นววัแบบไมอุ่้ยอ้าย เป็นววัท้องเปรียว ววัท้อง

เหิน ไมใ่ช่พงุยาน มนัวิ่งเก่ง เอาไม้ไผเ่ลก็ ๆ แตะก้น ท่ีจริงมนัไมใ่ช่หน้าท่ีของผม แตช่อบเพราะมนัแปลกก็

แปลก สนกุก็สนกุ 

          ตอนอยูโ่รงเรียนสารภีน่ี ไมไ่ด้กลบัมากินข้าวกลางวนัท่ีบ้าน หากินท่ีโรงเรียน แตเ่ดก็สมยันัน้ไมค่อ่ย

ได้กินกลางวนักนัหรอก บางวนัเขาก็ไมส่นใจ สว่นมากก็ลืม ๆ กนัไป สว่นมากไมค่อ่ยได้กิน ของก็ไมค่อ่ยมี

ขาย 

          พอผมจบ ม.๓ ก็ออก เพราะโยมผู้ชายตาย ก็ต้องช่วยรับภาระให้นายธรรมทาสไปเรียน ถ้าเรียนหมด

ก็ไมมี่ใครช่วยโยมท่ีบ้าน เม่ือโยมผู้ชายตาย ก็เลกิร้านทางไชยา กลบัมาอยูก่บัโยมผู้หญิงท่ีพมุเรียง ผมก็รับ

หน้าท่ีเป็นเหมือนผู้จดัการดแูลกิจการทัง้หลาย เพราะโยมชราแล้วและป่วยด้วย ตัง้เกือบปีมัง้ เป็นโรคปวด

เขา่ แตต่อ่มาก็หาย กินยาดองส้มพืน้บ้านหาย 

อาจารย์ครับ ตอนโยมผู้ชายเสียน่ี อาจารย์เสียใจมากไหมครับ 

          ไมรู้่สกึ ยงัไมมี่ความรู้สกึ มนัยุง่เร่ืองงานศพอะไร ยุง่ไปหมด 

อาจารย์ครับ แสดงวา่ไมไ่ด้ใกล้ชิดกนัเท่าไรใช่ไหมครับ ถ้าใกล้ชิดกนั คงสะเทือนใจมาก 

          มนัใกล้ชิดกนัอยูเ่หมือนกนั เพราะวา่อยูด้่วยกนั ๒ พอ่ลกูท่ีตลาดไชยา สว่นโยมผู้หญิงอยูก่บัน้อง ๆ 

ท่ีพมุเรียง ผมอยูก่บัโยมผู้ชาย ๒ คน มาสนันิษฐานทีหลงัได้วา่เส้นโลหิตแตกตาย เพราะมนัปวดศีรษะพกั

เดียว ท่ีเขาเรียกกนัวา่เป็นลม พอไปตามหมอนวดก็ไมท่นัเสียแล้ว ไมก่ี่นาที คงเป็นโลหิตเส้นใหญ่แตกใน

สมอง โยมผู้ชายผมก็ไมใ่ช่คนเครียด อยูต่ามสบาย แตก็่มีความคดิจะขยบัขยายงานให้ก้าวหน้าอยูเ่ร่ือย แต่

ไมไ่ด้ทําอะไรอยา่งเครียด 



๓๔ 

 

อาจารย์ครับ อยา่งในครอบครัวอาจารย์น่ี พอ่แมรั่กใครมากกวา่ใครหรือเปลา่ครับ 

๐๐ ไมมี่ ไมเ่คยมีความรู้สกึ สําหรับผม เทา่ท่ีเคยสงัเกตไมมี่เลย ความน้อยเนือ้ต่ําใจอะไรไมมี่เลย เดก็ ๆ 

ทกุคนต้องการทําให้พอ่แมส่ขุใจ พอได้รับคําชมเชยสกัครัง้หนึง่ก็ยินดีอยา่งยิง่ โยมผู้ชายเป็นคนออกปาก

ชมเชย ถ้าทําอะไรถกูใจ แตโ่ยมผู้หญิงไมมี่เลย คล้าย ๆ กบัวา่ไมมี่อะไรท่ีถกูใจ 

อาจารย์ครับ อยากให้อาจารย์เลา่ชีวิตในวยัหนุ่มให้ฟัง เม่ือก่อนท่ีจะบวช อาจารย์เคยเกเรบ้างไหม เคย

เป็นนกัเลงเจ้าชู้ บ้างหรือเปลา่ อาจารย์ใช้ชีวิตอยา่งไรตอนวยัรุ่นสูว่ยัหนุ่มน่ี 

          เกเรอะไรกนั (เสียงด)ุ เกเรขนาดไหนดีละ่ ไมค่อ่ยมีท่ีจะไปลกัขโมย ไปตีรันฟังแทง ไมมี่ มนัไมรู้่จะไป

ทําได้อยา่งไร ไอ้ดอกกหุลาบข้างรัว้ของเขา ไมท่นัสวา่งไปขโมยเก็บละก็มีบ้าง (หวัเราะห ึๆ) มนัไมท่นัสวา่ง 

เขาปลกูไว้ริมรัว้บ้าน ถงึเขาเห็นเขาจะไมว่า่อะไร แตเ่ขาก็ไมเ่ตม็ใจให้ มนัก็ต้องเรียกวา่ขโมยละ่ น่ีเกเรอยา่ง

นีมี้บ้าง 

          โดยมากผมก็อยูก่บัโยมช่วยค้าขาย มีญาตขิองโยมผู้หญิงอยูท่างอําเภอท่าฉาง นาน ๆ ก็ไปเย่ียมกนั

ทีหนึง่ บางทีญาตทิางนัน้ก็มาเย่ียมเรา ปีหนึง่ไปมากนัสองสามหน ไปทางเรือกนั ผา่นทะเล อา่วจากปากนํา้

พมุเรียงไปถึงปากนํา้ท่าฉาง ซึง่เป็นอําเภออยูต่ดิฝ่ังทะเลใต้ลงไป นาน ๆ ลงุป้าน้ารวมถึงยายและยายชวด

เจอกนัที ก็เป็นท่ีพอใจกนั สนกุสนานเบกิบานกนัท่ีเห็นเราเดก็ ๆ น่ีเป็นทางหนึง่ท่ีเราได้ออกทะเลกนั 

          ออกไปจบัปจูบัปลาน่ี นาน ๆ ทีก็มี เหมือนการออกไปผจญภยั เพราะในครอบครัวเขาไมใ่ห้ทําอยา่ง

นัน้ หลดุออกไปทีก็เหมือนหลดุออกไปอยูค่นละโลก ได้ศกึษาทกุอยา่งท่ีเราไมเ่คยเห็น 

          ตอนเดก็ ๆ ครูพาออกไปบ้าง ออกไปเท่ียวกนัเองบ้าง ออกไปเพียงแคแ่หลมท่ีเขาเรียกวา่พลบัพลา 

ไมต้่องข้ามฝ่ังไป ก็ได้ปไูด้ปลาจบัปมู้า แมงดาทะเล ท่ีมนัขึน้มากินหญ้าผกัเบีย้ตอนนํา้ขึน้ออ่น ๆ หอยก็มี 

เดก็ ๆ ทําแคน่ัน้ มนัก็ได้ตดิมือกลบัมา แตอ่อกไปหาโดยเจตนานัน้ไมมี่ เพราะโยมห้ามเดด็ขาด ถ้ารู้วา่ไป

เท่ียวแบบนีก้ลบัมาก็ถกูด ุเม่ือโตขึน้หน่อย ผมแกล้งหาเร่ืองไปเย่ียมใครบ้างท่ีตําบลตะกรบ ก็แอบไปจบัปู

แสมกนั สนกุมาก พอนํา้ขึน้ออ่น ๆ ปแูสมมนัต้องขึน้มาจากรู นํา้มนัทว่มรู มนัอยูต่ามปากรู เราไมเ่คย เพ่ือน

ท่ีเคย เขาก็จบักนัได้ง่าย ๆ คือทําไมรู้่ไมชี่เ้อามือคว้าป๊ับใสไ่หเลย ถ้ามวัไปทําช้า ๆ มนัก็กดัเอา เร็ว ๆ มนักดั

ไมท่นั อยา่งนีรู้้สกึสนกุ เด๋ียวเดียวมนัก็เตม็ไห หิว้ไหมือหนึง่ คว้ามือหนึง่ บางทีถกูกดับ้างก็ไมเ่ป็นไร ไป

อยา่งนัน้แหละ สําหรับผมเหมือนกบัไปศกึษา ศกึษาทกุอยา่งท่ีเราไมเ่คยเห็น จะดองปอูยา่งไร จะล้างปู

อยา่งไร ไมเ่คยเห็น เหมือนกบัไปเข้าโรงเรียนศกึษาอาชีพ เขาจะใช้เขง่ใบใหญ่ ๆ ปก่ีูไห ๆ ก็เทลงไปในเขง่ 

แล้วเขยา่ในคลอง พวกเราไปพกักนัอยูท่ี่โรงโป๊ะ ซึง่เจ้าของเขาทําโป๊ะ คนท่ีเขาพาไปดเูขาเป็นเพ่ือนกบั

เจ้าของ หลาย ๆ คน หลาย ๆ พวก เขาชวนกนัไปด ูได้มากนัหลายไห ใสเ่ขง่ตัง้คร่ึงเขง่ เขยา่ปทูัง้เป็น ๆ แล้ว



๓๕ 

 

เอากลบัใสไ่หอีก แล้วเอานํา้เกลือใส ่เอาไม้ขดัปากเป็นปแูสมดอง ผมไมไ่ด้เอาในสว่นของผม ให้คนท่ีเขาพา

ไป ซึง่เป็นญาตหิ่าง ๆ เขาเป็นคนจดัเรือให้ เราขอไปสนกุ พอใจท่ีได้เห็นคลองเลก็ ๆ จากพมุเรียงไปหมูบ้่าน

ตะกรบไปหมูบ้่านก่ิว คลองเลก็พอจเุรือได้ ท่ีชอบมากก็ไอ้ป่านกเขาชวา แถวนัน้ถ้าขึน้ไปบนดอน ไปถ่าย

หนกัถ่ายเบา จะพบนกเขาชวาสง่เสียงขรมไปหมด ผมถามดไูด้ความวา่เด๋ียวนีไ้มเ่หลือสกัตวั สมยันัน้เตม็

ไปหมด ปลากระด่ีเหมือนกบักองทพั ปลากระด่ีในคลองนะ พอนํา้มนัลด นํา้มนัก็น้อย ก็เอาไอ้ท่ีเขาเรียกวา่

นาง คือปุ้ งก๋ีแบบละเอียด ช้อนปลากระด่ีได้ทีหนึง่ก็กินไมห่มด เอาไม้เสียบเป็นตบั ตดัหวัออกก่อน เอาผึง่

แดดแล้วทอดนํา้มนัให้กรอบ ทอดนํา้มนักินกบันํา้พริกมะขามเปียกและยอดสะเดา เทา่นัน้แหละกินข้าวกนั

ได้จนพงุกาง เพราะมนัเหน่ือย มนัหิว มนัเย็น เพราะมนัสนกุ อยา่งนีน้าน ๆ ไปที 

          บางเวลาขอยืมอวนท่ีโรงโป๊ะนัน่เอง เพ่ือลากปลาตรงโรงโป๊ะ ลากขึน้มาบนหาดทรายครัง้เดียวกินไม่

ไหว มีครบ ปมู้าก็มี ปลาหมกึก็มี ปลาอะไรก็มี มีหลายอยา่ง ปลาหมกึแบบกระดองแข็ง ท่ีเขาเอามาทํายาสี

ฟันผงหมกึก็มี ชนิดกระดองแข็งนะ เอามาต้มทัง้เป็น ๆ มนักรอบไมน่า่เช่ือเลย กรอบเกือบเทา่ลกูสาล่ีกรอบ 

กรอบกร้วมเลย กินโดยไมต้่องมีนํา้จิม้ก็อร่อย กินปลาหมกึกบักาแฟก็ยงัได้ ต้มนํา้ชงกาแฟพร้อมกบัท่ีต้ม

ปลาหมกึ บางคนไมเ่ช่ือคดิวา่มนัจะคาว กินเข้าไปได้อยา่งไร กรอบอยา่งไมน่่าเช่ือแล้วก็หวานท่ีสดุด้วย คน

ไมเ่คยกิน จะไมเ่ช่ือ ถ้าปลอ่ยให้ตายแล้วน่ีผิดกนัลบิลบั จะตรงกนัข้ามเพราะเหนียวและเหม็นคาวด้วย ทกุ

คนประหลาดใจ ตดิใจปลาหมกึกรอบเหมือนกนั เด๋ียวนีม้นัไมมี่โอกาสเหมือนเก่าอีก ไอ้ต้มกินเป็น ๆ กบั

กาแฟนะ ผมตอนไมไ่ด้บวชยงัชอบกิน อีกอยา่งคือรังผึง้ ตวัผึง้ออ่นในรังของมนั ก็ยงัอยากกินอยูจ่นกระทัง่

บวชยงัอยากกินอยู ่ก็ไมมี่โอกาสกิน ไมมี่ทางออกปากให้เขาเอาผึง้ดบิ ๆ มาให้กิน มนัผิดวนิยัหลายอยา่ง ก็

มีคนเขารู้ เขาเอาท่ีมนัคัว่แล้ว ใสเ่กลือนิดหน่อย ท่านพระครูโสภณอีกองค์หนึง่ ตอนอยูว่ดัพระบรมธาตฯุ 

ชอบเหมือนกนัแล้วก็ไมมี่โอกาสกิน แล้วลกูศษิย์คนหนึง่มนัรู้ใจอยูบ้่างก็อตุสา่ห์ทํามาให้ถ้ามีโอกาสพบ เขา

เอารวงผึง้ท่ีวา่นีห้่อใบตอง แล้วลงกระทะคล้าย ๆ อบสกุดีไมส่กุดี สกุบ้างไมส่กุบ้าง แตม่นัตายหมดแล้วนะ 

ชอบ เป็นพระก็ยงัตดินิสยัชอบกินของดบิ ผึง้ตวัยิง่เลก็ยิง่ดี ผมก็กินพสิดารตอนก่อนบวช ก็มนัยงัมีชีวิตอยู ่

ยงัเป็น ๆ อยูเ่ป็นหนอนอยูใ่นรู ของท่ีสดท่ีมีชีวิตแบบนี ้รสมนัผิดกนัอยา่งตรงกนัข้ามกบัอยา่งท่ีสกุแล้ว 

          อีกอยา่งหนึง่ผมชอบเลีย้งปลากดั เป็นนิสยัมาตัง้แตย่งัเลก็ ชอบเลีย้ง ชอบเลน่แตไ่มไ่ด้กดั เลีย้งไว้

ผสมพนัธุ์มากกวา่ ชอบจบัปลามาใสข่วดด ูดแูล้วรู้สกึแปลก รู้สกึประทบัใจ ตดิตาตดิใจ เวลาไปส้วมท่ีริม

คลองต้องผา่นต้นโพธ์ิท่ีทกุคนกลวัผี ผมก็หลบัตาเห็นปลากดั ไมต้่องกลวัผีทัง้ขาไปและขามา  

          เรามีอา่งดนิใหญ่ ใสผ่กับุ้งรอบ ๆ ไว้ เว้นวา่งท่ีตรงกลาง แล้วเอาเหย่ือ เชน่ กุ้งดบิ ผกูเชือกหยอ่นลง

ไป ปลากดัมนัวิ่งโฉบจากรอบด้าน เป็นภาพท่ีสวยท่ีสดุ หาดยูาก ไมมี่ทางท่ีจะเอาไปกดั เพราะมนัถกูห้าม

ไมใ่ห้ไปท่ีบอ่นกดั โยมห้าม ถ้าเลีย้งเลน่ เลีย้งอยูบ้่านได้ ผมมีวธีิชนิดท่ีทําให้ปลากดัเก่งไมมี่ใครสู้ได้ ตวัไหน

เลือกดใูห้ดี ดมูนัแข็งแรงอ้วนท้วนดี เอาใสล่งในบอ่กลม ๆ แล้วเอาตวัเมียใสข่วดแก้วผกูเชือกแล้วหยอ่นลง



๓๖ 

 

ไป พอไอ้ตวัผู้ เห็น มนัวิง่เลย วิ่งรอบบอ่ มนัยิ่งกวา่ออกกําลงั ทําไป ๓-๔ วนัเทา่นัน้ตวัก็ล่ํา ตาเขียว ครีบ

หนา กดัมือเอาเลยถ้าไปจบั อยา่งนีถ้้าเอาไปกดัชนะแน่ มีนกัเลงปลากดัมาลกัเอาของเราไป ผมมาเห็นเอ๊ะ 

ปลาตวันีห้ายไป ตวัอ่ืนมาแทน ผมถามวา่ใครมาท่ีน่ี โยมบอกช่ือวา่คนนัน้ ๆ ซึง่เป็นนกักดัปลาอาชีพ เขามา

ขโมยเปลี่ยนของเราไป เอาไปกดัแล้วชนะจริง ๆ แตม่นัทําได้ตวัเดียวเทา่นัน้พอ หลอกให้วิง่รอบบอ่ ผมทํา

อยา่งนีช้อบ สนกุ ผสมพนัธุ์บ้าง ผลสดุท้ายก็มีคนเอาไปบ้าง ให้เขาไปบ้าง โยมผู้ชายของผมก็ชอบเลีย้ง

แบบนี ้เลีย้งไว้ดเูลน่ไมเ่คยไปกดั วางไว้บนชัน้ท่ีขายของ บางโหลก็เป็นปลากดั ตอนเราเดก็ ๆ มีหน้าท่ีตบยงุ

ให้ปลากดั ชอบท่ีสดุเลย ปลากดักบัยงุน่ี ปลากดัเหลา่นีค้กึคะนอง ขนาดย่ืนหน้าไปมองมนัยงัจะกดั 

          อีกอยา่งท่ีผมชอบเป็นชีวิตจิตใจ แตไ่มมี่โอกาสฝึกก็คือดนตรี มนัชอบเอง นายธรรมทาสเขาไมช่อบ

เลย รู้สกึจะเกลียดเสียด้วยซํา้ แตผ่มนีช้อบดนตรี ชอบเพลง อยา่งเรียกวา่สดุเหว่ียงเลย แตโ่ยมห้าม ไมใ่ห้

เอาเคร่ืองดนตรีขึน้ไปบนเรือน ผมจงึไมค่อ่ยได้หดั มีบ้านท่ีเขาหดั เราก็ลองไปดไูปหดั ผมชอบงา่ย ๆ ชอบ

ขลุย่ ชอบออแกนท่ีโยกด้วยมือ มนังา่ย มนัเป็นนิว้เป็นโน้ต ถ้าเราร้องเพลงอะไรได้ เราก็ทําเสียงอยา่งนัน้ได้ 

แตฝึ่กไมไ่ด้ เพราะมนัอยูท่ี่โยม ต้องเอาไปคืนเจ้าของ 

          ผมเคยหดัร้องเพลง และสะสมเพลงไว้เยอะ ๆ สมยัเม่ือมีเทปแล้ว (บวชแล้ว) ก็เอามาศกึษาวา่ เพลง 

๑ ชัน้ ๒ ชัน้ ๓ ชัน้นัน้ มนัเป็นอยา่งไร มนัทําให้งอกข้างใน ยาวออกไป เทา่ตวับ้าง ๒ เทา่ตวับ้าง ๓ เทา่ตวั

บ้างอยา่งไร สมยัก่อนบวชผมต้องหนีไปหดัท่ีบ้านท่ีเขามีการเลน่ร้องเพลงกนั ท่ีบ้านเราทําไมไ่ด้ แตก่่อนมนั

มีคนหนึง่ช่ือนายโพ มนับ้าเพลง หดัจนร้องได้ กลายเป็นนกัร้องตวัเอก ไมว่า่วงไหนก็ต้องเอาไอ้โพน่ีไปเป็น

นกัร้อง พวกวงดนตรีทัง้หลายต้องมาเอาตวัมนัไป ในท่ีสดุมนัก็เป็นโรคบรุุษ เป็นหนองในตาย พมุเรียงมี

หลายคนท่ีมีความสามารถทางเพลงทางดนตรี อีกคนช่ือนชุ เป็นคนท่ีตอ่เพลงมาเก่งท่ีสดุ ดเูหมือนจะมา

จากกรุงเทพฯ เป่าขลุย่เก่ง 

          โยมผมถือวา่ดนตรีเป็นของไมดี่ เป็นของเส่ือม เป็นของทําให้เกิดความเส่ือมเสีย เหมือนไปกดัปลา 

ชนไก่ ดนตรีก็อยูใ่นพวกนัน้ แม้แตห่มากรุกก็ไมไ่ด้ จะเอาขึน้มาบนบ้านก็ไมไ่ด้ หมากรุกน่ีผมเห็นวา่ควรจดั

ไว้ในหลกัสตูร ให้เดก็ ๆ เลน่อยูใ่นการศกึษา มนัทําให้คดิ เกิดไหวพริบ ท่ีคดิเก่ง หมากรุกไทยนะหมากรุก

ฝร่ังน่ีไมรู้่ เลน่หมากรุกนัน้ทําให้ฉลาดและเฉลียวด้วย ฝึกสตสิมัปชญัญะด้วย รอบคอบด้วย หวัเสนาธิการ

ด้วย มีหลกัวา่ต้องไลไ่ปจนมมุตรงนัน้แหละ ต้องทําให้ไปตดิตรงนัน้แล้วจน เม่ือบวชแล้ว ผมเคยเลน่ท่ีวดั

ปทมุคงคาสมยันัน้มีเลน่กนัเกือบทกุกฏิุเลย (หวัเราะเบา ๆ) 

          ท่ีพมุเรียงสมยัผมรุ่นหนุ่มนัน้ไมมี่มหรสพอะไรมาก มีภาพยนตร์ครัง้หนึง่นานแล้ว เป็นหนงัญ่ีปุ่ น แล้ว

ก็ไมมี่อีก มีก็หนงัตะลงุ นาน ๆ มีมโนราห์ นาน ๆ มีลเิก มาเลน่ท่ีวดั เป็นลเิกแถว ๆ นัน้แหละ ไมใ่ช่ลเิก

คลาสสคิอยา่งกรุงเทพฯ  



๓๗ 

 

          เร่ืองเจ้าชู้ น่ีไมรู้่เร่ือง ไมมี่เวลาท่ีจะไปเจ้าชู้ มนัมีงานทําอยูต่ลอดเวลา ไมเ่คยจีบผู้หญิง กลางคืนไม่

เคยไปเท่ียว ไมเ่คยตดิตอ่กบัผู้หญิงท่ีไหน นกึชอบเขามนัก็มีบ้างเหมือนกนั แตม่นัไมมี่โอกาส มนัก็ได้แตน่กึ

อยูใ่นใจ ไมมี่โอกาสตดิตอ่กบัใคร หรือไปเท่ียวกบัใคร แล้วมนักําลงัสนกุกบัอยา่งอ่ืน ตอนท่ียงัไมไ่ด้บวชมนั

ก็สนกุเร่ืองการงาน ช่วยโยมค้าขายแล้วก็เร่ืองคยุ เป็นนกัเลงคยุธรรมะ 

          ผมไมเ่พียงแตข่ายของ เป็นกรรมกรด้วย แบกของไปสง่ตามบ้านเขา อยา่งบ้านข้าราชการน่ีเขาซือ้

นํา้มนัก๊าดป๊ีบหนึง่น่ี เราก็ต้องแบกไปสง่ให้ ไมมี่ลกูจ้าง ไมมี่รถรา (หวัเราะห ึๆ) มนัก็ยุง่ ทํางานหนกัด้วย 

กระทัง่ต้องผา่ฟืนทัง้หมดท่ีใช้ในบ้าน อยา่งโยมเขาซือ้ไม้โกงกางมาทัง้ลําเรือ เราต้องเล่ือยให้มนัเป็นท่อน 

แล้วผา่จนหมด จนเก็บไว้ใต้ถนุบ้านเสร็จ ผา่ไม้โกงกางน่ีก็สนกุ มนักรอบ เอาขวานแตะมนักระเดน็ออกไป 

หรือบางทีเอาขวานวางหงาย เอาไม้ซดัลงไปมนัก็แตก มนัก็สนกุ 

          เร่ืองคยุธรรมะน่ี ผมทําตวัเป็นอาจารย์ธรรมะกลาย ๆ ตอนเช้าก็มีคนมาคยุธรรมะ เราต้องโต้ต้องสู้ 

ข้าราชการคนหนึง่เข้าอยูท่างฝ่ายนี ้เขาก็ต้องเดนิผา่นท่ีร้าน เราไปทํางานยงัท่ีทําการ แล้วก็ยงัมีคนอ่ืนอีก 

แถว ๆ นัน้ท่ีเป็นญาต ิๆ กนั ถ้าเห็นตาคนนีม้าเขาจะมาดกัเย้าธรรมะกนั กวา่แกจะหลดุไปทํางานก็เป็น

ชัว่โมง แล้วก็มาท่ีบ้านเราด้วย ผมต้องซือ้หนงัสือนกัธรรมตรี นกัธรรมโท นกัธรรมเอก อภิธรรมอะไรน่ีมา

อา่น ตอนนัน้เรายงัเป็นเดก็กวา่เขาเพ่ือน สว่นใหญ่เขาคนแก่ทัง้นัน้ แตเ่รามกัพดูได้ถกูกวา่ เพราะเรามี

หนงัสืออา่น เขามนัพดูตามข้อสนันิษฐาน มนัก็สนกุกบัการได้พดูให้คนอ่ืนฟัง ถ้าวา่กนัถงึการเรียนธรรมะ น่ี

มนัเรียนมาก่อนบวช เม่ือบวชก็เกือบจะไมต้่องเรียนอีกแล้ว ขนาดนกัธรรมตรี เกือบจะไมต้่องเรียนเพราะ

เคยอา่นมาโต้กนัก่อน 

          ตอนนัน้เรียกวา่ต่ืน เขาเปิดนกัธรรมขึน้ใหม ่ๆ เป็นยคุแรกของบ้านนัน้ ใคร ๆ ก็ชอบพดู ข้าราชการ

คนนีเ้ขาไปคบค้ากบัอาจารย์สอนนกัธรรมท่ีวดั แล้วจะมาเลน่งานคนอ่ืน เราก็ไมมี่อะไร พดูสนกุขดัเขา 

แกล้งขดัเขา แกล้งล้อ คนมีสตปัิญญาบางคนถึงเขาไมรู้่อะไร เขาก็อาจเป็นผู้สนบัสนนุ บางคนก็ขีโ้มโห คน

แก่บางคนก็ถือหางข้างเรา (หวัเราะลงคอ) ตอนนัน้ท่ีพมุเรียงสนกุอยา่งนี ้

          คนหนุม่สาวสว่นใหญ่เขาก็ใช้ชีวิตตามอตัภาพของชีวิตครอบครัวของเขา คนท่ีมีร้านค้าขายแบบนี ้

ซึง่มีไมก่ี่ร้าน ก็มกัเป็นเพ่ือนเลน่กนั เป็นเพ่ือนเลน่รถจกัรยาน เพ่ือนหนุม่ ๆ ร้านค้า คนละคนั สนกุเร่ือยไป

ตามประสาบ้านนอกสมยันัน้ ทกุคนไมไ่ด้เลา่เรียนอะไร ไอ้ประเพณีแอว่สาวแบบทางเหนือ ทางนีม้นัมีไมไ่ด้ 

มนัขดัความรู้สกึ คงจะไมมี่ตลอดภาคใต้แหละ มนัฝืนความรู้สกึ สว่นใหญ่สมยัผมเป็นหนุ่ม คูค่รองพอ่แม่

ผู้ ใหญ่เป็นคนดใูห้เลือกให้ และเขาก็ยอมตามพอ่แมก่นั ผู้ใหญ่ก็ถามความสมคัรใจของเดก็ด้วย ผู้ใหญ่ของ

ผมเขาก็ดกูนัไว้ให้เหมือนกนั เรียกวา่เป็นคูห่มายคงจะได้ ไมใ่ช่คูห่มัน้ สมยันัน้หน้าตายงัไมเ่คยเห็นเลย 

ตอนแรกช่ือก็ยงัไมรู้่จกัด้วยซํา้ เป็นคนอยูใ่นจงัหวดันีเ้หมือนกนั แตไ่มใ่ช่คนอยูใ่นพมุเรียง 



๓๘ 

 

อาจารย์ครับ นอกจากหนงัสือนกัธรรมน่ี อาจารย์อา่นอะไรอีกบ้างหรือเปลา่ ชว่งก่อนจะบวชนี ้

          ก็อา่นบ้าง เพราะท่ีบ้านเป็นร้านขายหนงัสือด้วย ตามแบบสมยันัน้ ท่ีมีขายมากท่ีสดุ ก็เร่ืองจกัร ๆ 

วงศ์ ๆ แล้วก็เบด็เตลด็ ประเภทเลม่ละสลงึพงึรู้ทา่นผู้ซือ้ มีมากท่ีสดุ แล้วหนงัสืออา่นสมยัใหมท่ี่เป็นเร่ือง

แปลจากฝร่ังมนัก็เร่ิมมีแล้ว โรงพิมพ์ไท ท่ีกรุงเทพฯ เขาพมิพ์หนงัสือสมยัใหม ่แล้วคงขายไมค่อ่ยออก สง่คน

เท่ียวเดนิตลาดขายตามตา่งจงัหวดัด้วย ร้านเรามนัเหมือนถกูยดัเยียดให้รับไว้ ราคาถกู เลม่ละสตางค์อยา่ง

นี ้เหมือนซือ้กระดาษก็มี คนมาซือ้อา่นมนัมีน้อย บางทีซือ้จากกรุงเทพฯ ก็มี งานแปลสมยันัน้ท่ีมีมาถึงก็

อยา่งโซไรดา แล้วก็พนัหน่ึงทิวา เข้าใจวา่เป็นหนงัสือขายไมอ่อก อา่นแล้วมนัก็ไมต่ดิใจอะไร มนัแปลก ๆ 

เท่านัน้เอง  

          อยา่งงานของเทียนวรรณ ของ ก.ศ.ร.กหุลาบก็อา่นสมยันัน้ ดเูหมือนโยมจะรับเป็นประจําปีละบาท 

โยมอาท่ีบวชอยูท่างกรุงเทพฯ เขาเห็นมีอะไรแปลก ๆ ก็รับสง่มา เขายงัเคยไปคยุกบันายเทียนวรรณ นาย

กหุลาบด้วย นายกหุลาบน่ีใสส่ร้อยเส้นโต ๆ ฟันไมแ่ปรง อาเขายงัมาเลา่ (เหอะ ๆ) เขาเป็นคนสนใจ เป็นนกั

อา่นคนหนึง่ อยากรู้นัน่รู้น่ีมาบอกพ่ีน้องบ้านนอก ในเร่ืองท่ีมนัจะเป็นประโยชน์ นายกหุลาบน่ีฟังดเูหมือน

หนงัสือฝ่ายค้านของสมยันัน้ แตด่จูะอวดมากกวา่ จะอวดกบัในหลวง จะได้ช่ือเสียงเร็ว ๆ ไมมี่หลกัฐานก็วา่

มีหลกัฐาน อาผมบวชอยูท่ี่วดัปทมุคงคาแล้วก็สกึ ตอ่มาเลยเป็นเชือ้ให้พระจากพมุเรียง จากไชยาไปเรียน

กนัท่ีนัน่เร่ือยมา อาเป็นคนคลอ่งแคลว่ขวนขวาย และมีโอกาสมากกวา่โยมพอ่ โยมผู้ชายผมไมเ่คยไป

กรุงเทพฯ เลย อาเขาอา่นใบลานได้คลอ่งเขียนใบลานก็ได้  

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

 

 
สภาพถนนและบ้านเรือนบริเวณท่ีทา่นอาจารย์เกิดและเติบโต  

เรียกกนัวา่หมูบ้่านกลาง ตําบลพมุเรียง  

รูปนีถ่้ายเม่ือ ๒๕๒๙ แตส่ภาพยงัไมต่า่งจากเดิมมากนกั 

  

อาจารย์ครับ อยากให้อาจารย์เลา่ถงึสภาพทัว่ไปทางสงัคมวฒันธรรมของหมูบ้่านท่ีอาจารย์อยูใ่นสมยั

นัน้ 

          มนัต้องเลง็กนัถงึวฒันธรรมทางจิตอยา่งลกึซึง้ เชน่คนเป็นอนัตรายลง มีแตช่่วยกนัให้หาย เป็นหว่ง

กนัไปหมด ไมใ่ช่อยา่งเด๋ียวนี ้เช่นเม่ือไมน่านมีรถมาคว่ําแถวนี ้มนัมาปอกเสือ้ ปอกกางเกงไปหมด ลอก

คราบเอาไปกระทัง่คนกําลงัจะตาย สมยัโน้นมนัเป็นไปไมไ่ด้ มีแตค่นจะมารุมล้อมช่วยกนัประคบประหงม 

ให้กินให้ใช้ ถ้าพลดัถ่ินมา แม้ไมใ่ช่ญาต ิไมต้่องกลวั ถ้าไปเป็นอนัตรายท่ีไหน จริงอยูส่มยันัน้เราไมมี่รถใช้ 

แตถ้่าจะต้องไปเป็นอยา่งนัน้ท่ีตรงไหน ก็หวงัได้วา่จะมีเพ่ือนมนษุย์ช่วยเหลือ ให้ชีวติรอดปลอดภยั คนจร

มาเจ็บไข้ตายตามศาลาท่านํา้ กลบัมีคนช่วยเหลือมาก เพราะมนัมีลทัธิวา่ได้บญุมาก เด๋ียวนีจ้ะไมมี่ใครเอา 

มีแตจ่ะให้ปอเตก็ตึง๊กนั อนันีอ้ธิบายยาก อิทธิพลของธรรมะของศาสนามนัลกึซึง้ สมยัผมเป็นเดก็ วดัมาก 

พระมาก พมุเรียงมี ๔-๕ วดัตดิ ๆ กนั แตล่ะวดัมีพระอยูใ่นอตัรา ๒๐-๓๐ รูป บวชกนั ๓-๔ พรรษาถงึสกึ 

          ชาวบ้านสว่นใหญ่เขามีอาชีพประมงมาแตโ่บราณ แตเ่ขาไมไ่ด้ทําอยา่งเด๋ียวนี ้เขาทําขายกินกนัเอง

ในหมูบ้่านนัน้ และบ้านใกล้เคียงกนั ผู้หาก็พอกินพอใช้ มีกุ้ ง มีหอย มีป ูมีปลา เด๋ียวนีทํ้าสง่ขายไกล ๆ เลย



๔๐ 

 

ไมค่อ่ยพอ หายากกนั ราคาเดี๋ยวนีแ้พงกวา่แตก่่อนร้อยเท่า ๒ ร้อยเท่า ปมู้า ๒ ตวั ๑ สตางค์ เด๋ียวนีต้วัเดียว

บาท 

          ฐานะของชาวบ้านทัว่ ๆ ไปก็ไมร่ํ่ารวย พอดิน้รน มีกินมีใช้ไปวนั ๆ เดือน ๆ มนัไมมี่อะไรจะทําให้รวย 

แล้วคนรวยก็ไมค่อ่ยมีอะไรมากนกั มีเงินพนับาทก็รวยแล้ว คนมีรายได้เดือนละ ๔-๕ ร้อยก็ถือวา่ฐานะดี

แล้ว คนรวยสมยันัน้ก็มกัมีท่ีนาให้เขาเช่า พอถึงปีก็มีคนเอาคา่นามาสง่ ใครได้คา่เช่านามากกวา่เพ่ือนก็เป็น

คนรวย นาสมยัก่อนเขาก็จบัจองเอา จ้างคนขดุหรือมิฉะนัน้ก็ซือ้เอาราคาถกู ๆ คนจําเป็นต้องขายก็ขาย

ราคาถกู ๆ มีเงินก็ซือ้เอาไว้ ก็มีนามากให้เขาเช่า ปันกนัคนละคร่ึงซึง่ได้เปรียบมาก เจ้าของได้คร่ึง เท่ากบั

คนทํา บางครัง้ก็แล้วแตต่กลงกนั ไมถ่งึคร่ึงตอ่คร่ึงก็มี เช่นแปลงนีเ้อา ๓๐ ถงั ถ้าปีไหนทํานาไมไ่ด้ผล เขาก็

ไมเ่อาคา่เชา่กนัก็มี พวกเจ้าเมือง พวกสกลุเจ้าเมืองน่ีมีนามาก ไปขม่เหงเบียดเบียนเขามาก็มี 

          เน่ืองจากพมุเรียงเป็นท่ีตัง้ของเมืองไชยา มีพวกข้าราชการมาตัง้บ้านเรือนอยูก่นั จงึมีการรับ

วฒันธรรมจากกรุงเทพฯ เร็วกวา่อําเภอรอบ ๆ อยา่งนํา้พริกพมุเรียงน่ี จะไมเ่หมือนท่ีอ่ืนในแถบนี ้ถ้าไปกิน

นํา้พริกหมูบ้่านอ่ืนรสเดียวกนั แสดงวา่คนทําต้องมาจากพมุเรียงถามแล้วมกัไมผิ่ด 

 

สภาพท่ีวา่การอําเภอเมืองไชยา เม่ือยงัตัง้อยูท่ี่ตําบลพมุเรียง ถ่ายเม่ือปี๒๔๗๗  

          ความรู้สกึของประชาชนตอ่เจ้านายสมยันัน้ก็กลวั เกรงกลวัมนัมีอํานาจมาก คล้าย ๆ รัฐบาล พวกท่ี

เป็นข้าราชการก็จะเป็นคนอีกชัน้หนึง่ แตก็่พึง่พาอาศยักนั ไมถ่ึงกบัเป็นปฏิปักษ์กนั ก็มีเหมือนกนัท่ีมนัไม่

ยตุธิรรม แล้วมนัหนกั ๆ เข้า จนข้างในเขาสง่คนใหญ่โตมาสอบสวน พิจารณาจบัทําโทษ เป็นอยา่งนีก็้เคยมี

แตน้่อยเตม็ที แตจ่ะให้ชาวบ้านคดัค้านเองน่ีไมเ่คยมี เพราะเขากลวักนั ไมอ่ทุธรณ์คดัค้าน มนัก็ดีไปอยา่ง 

คือคนเขาไมอ่ยากทําผิด เขาระวงัไมอ่ยากให้เกิดเร่ือง พวกชอบเป็นความเป็นคดีไมค่อ่ยมี ไมค่อ่ยสนกุ 

นกัเลงอนัธพาลไมค่อ่ยมี มนัคงกลวัมัง้ กลวัเจ้าเมือง ถ้าเป็นอนัธพาลนกัเลงโตมนัจะยิ่งไมมี่พวก มนัมีไมไ่ด้ 

หวัเมืองบ้านนอกน่ีมนัไมใ่ช่กรุงเทพฯ ถ้ามีมนัต้องไปอยูใ่นป่าบางถ่ิน ในตลาดอยา่งพมุเรียงมีไมไ่ด้ 



๔๑ 

 

          ชาวบ้านเขาจะเรียกพวกข้าราชการวา่เจ้าคณุก็มี คณุพระก็มี ตามบรรดาศกัดิ ์ถ้าเจ้าเมืองไชยาก็จะ

เรียกเจ้าคณุไชยา พวกบา่วไพร่จงึเรียกนาย หรือถ้าเราตระกลูต่ํามาก ตระกลูนัน้มนัใหญ่โต คนในตระกลู

ต่ําก็เรียกคนในตระกลูสงูวา่นาย พอ่นายแมน่าย เดก็เลก็ ๆ ก็ถกูเรียกวา่พอ่นาย แมน่ายเหมือนกนั แล้วอยู่

กนัอยา่งมีสงูมีต่ําโดยสมคัรใจ ไมเ่ดือดร้อน ไมเ่ป็นเหตใุห้ต้อง (หวัเราะห ึๆ) ปฏิวตั ิมนัช่วยเหลือกนัไปตาม

เร่ือง 

          หนงัตะลงุน่ี จะสอนให้ชาวบ้านพดูอยา่งภาษากรุงเทพฯ คนพืน้บ้านเขาไมเ่คยไปกรุงเทพฯ ก็ยากท่ี

จะได้ยินคนกรุงเทพฯ พดู ตวัพระตวันางในหนงัตะลงุจะพดูกรุงเทพฯ มนัเป็นไปตามแบบฉบบัเดมิแท้ท่ีมา

จากอินเดีย แล้วมาขึน้ท่ีพทัลงุก่อน แล้วลงไปทางใต้ทางชวาพวกหนึง่ ขึน้มาทางบนทางนีพ้วกหนึง่ จงึเรียก

หนงัตะลงุ คือหนงัจากพทัลงุ ในอินเดียนัน้เขาเรียกวา่ฉายานาฏิกา คือการเลน่ละครด้วยเงา น่ีเขามีมาก่อน 

เป็นของพืน้บ้านเป็นของทัว่ไปอยูแ่ล้ว แล้วในอินเดียนีเ้อง ถ้าเป็นการเลน่ละครแบบนี ้ไมว่า่จะเป็นเร่ืองใดก็

ตาม ตวัละครท่ีมีการศกึษาและเป็นผู้ชายจะต้องพดูภาษาสนัสกฤต ถ้าหากเป็นชาวบ้านธรรมดาคนใช้หรือ

ผู้หญิง จะต้องพดูภาษาปรากฤตคือภาษาพืน้บ้านนัน่เอง ระเบียบนีม้นัก็ตดิเร่ือยจนถึงหนงัตะลงุของเรา ถ้า

เป็นตวัพระ เป็นนกับวช เป็นตวัพระเอก เป็นตวัเจ้านาย จะต้องพดูภาษาสงูสดุคือภาษากรุงเทพฯ แตถ้่าดู

ละครเก่า ๆ ละครเงาของอินเดียแล้ว แม้ตวันางเองก็พดูภาษาปรากฤต แสดงวา่ลทัธิวรรณะมนัยงัเข้มข้นอยู่

มาก สว่นหนงัตะลงุพดูอยู ่๒ ภาษา ภาษากรุงเทพฯ กบัภาษาพืน้บ้าน ชาวบ้านเขาก็เรียนพดูภาษา

กรุงเทพฯ จากหนงัตะลงุน่ี ก็พดูเหน่อ ๆ ไปตามเร่ือง เขาเรียกกนัวา่ "พดูข้าหลวง" ถ้าพดูไมช่ดัเขาก็เรียกวา่ 

"ข้าหลวงขีเ้น่า" 

          การแตง่เนือ้แตง่ตวั ผู้ชายสว่นมากนุ่งกางเกงจีนกนัมากแล้วท่ีนุ่งโจงกระเบนก็มีบ้าง ผู้หญิงนุง่โจง

กระเบนกนัสมยันัน้ ใครนุง่ผ้าถงุ เขาจะเห็นแปลก ถ้าอยูบ้่าน ผู้หญิงเขาก็ใสเ่สือ้คอกระเช้ากนั ถ้าออกนอก

บ้านหรือจะให้มีเกียรตเิขาก็ใสแ่ขนยาวกนั ตามแบบเจ้านายท่ีมาจากกรุงเทพฯ แตค่นธรรมดาเขาไมใ่สเ่สือ้

อยา่งนัน้ มนัเปลือง ผู้ชายไมต้่องใสเ่สือ้ เพราะเขาจะไปท่ีวา่การ ท่ีเจ้านายโดยไมต้่องใสเ่สือ้ก็ได้ เอา

ผ้าขาวม้าคาดพงุไปบ้าง คาดสไบเฉียงไปบ้าง ไปวดัก็ไมต้่องใสเ่สือ้ ผ้าขาวม้าพาดบา่ เห็นพระก็เอาลงมา

คาดพงุเสีย 

          การทําบญุสนุทรทานเขาก็ทํากนัเข้มแข็งพอสมควร ถ้ามีอนัจะกินก็ต้องใสบ่าตรกนัเป็นประจําทกุวนั 

ถ้าบ้านนีถ้กูเรียกพอ่นัน่แมน่ี่ละก็ ต้องใสบ่าตรละ ไมใ่สอ่ายเขาตาย มีม้าตกับาตรตดิประจําอยูห่น้าบ้าน 

เป็นเสา ๒ เสา มีกระดานพาดข้างบนแล้วตีตะป ูทีแรกคงเป็นม้าท่ีเคล่ือนท่ีได้ ทีนีพ้อยกเข้ายกออกทกุวนั 

เลยลงเสาตดิไว้ ใช้นัง่เลน่ก็ได้ ทกุบ้านท่ีพอมีอนัจะกิน จะต้องมีม้าตกับาตร แล้วคอ่ย ๆ หมดไป เหลือบ้างก็

น้อยเตม็ทีท่ีพมุเรียง บ้านท่ีไมต่กับาตร เขาใสเ่ป็นครัง้คราว ก็แยะเหมือนกนั เป็นขนัเลก็ ๆ ท่ีมีม้าตกับาตร

มกัเป็นขนัใหญ่ เป็นผู้ มีนาให้เขาเช่า บ้านศรียาภยัท่ีอยูส่ดุถนนไปทางทะเล เด๋ียวนีมี้อนสุาวรีย์อยู ่บ้านนัน้



๔๒ 

 

เขาจะใสต่ลอดเวลาเช้าเลย และก็ช้อนใหญ่กวา่ใคร เป็นช้อนท่ีหาซือ้ในตลาดไมไ่ด้ ถ้าเป็นคนธรรมดาช้อน

เดียวก็กินพอ เขาสัง่ลกูหลานให้ใส ่สมยัเราบวชคําสัง่นัน้ยงัอยู ่เราก็ไปรับบาตรเสมอ ตอ่มาเม่ือผมไปอยู่

กรุงเทพฯ แล้ว ลกูหลานชัน้หลงัย้ายไปแล้ว เขายงัขอร้องคนท่ีมาอยูท่ี่นัน่ให้ใสบ่าตรด้วย เด๋ียวนีไ้มมี่แล้ว

เพราะไมมี่คนรับช่วง สกลุศรียาภยันีเ้ชือ้สายเดมิเขาก็เป็นคนถ่ินนัน่เอง เร่ิมรับราชการจนตอนหลงัได้เป็น

เจ้าเมืองกนัก็มี 

          วา่โดยสรุปแล้ว บ้านเรือนสมยันัน้ เขาอยูก่นัสงบสขุพอสมควร ทรัพยากรธรรมชาตก็ิอดุมสมบรูณ์

ด้วย ข้าวปลาอาหารก็มีกินมีใช้กนัไมเ่ดือดร้อน มีวดัวาศาสนาเป็นท่ียดึเหน่ียวทางจิตใจ 
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พระเง่ือม พานิช ภาพเม่ือแรกอปุสมบท  

อปัุชฌาย์ตัง้ฉายาให้วา่ "อินฺทปญฺโญ "  
อนัหมายถงึ "ผู้ มีปัญญาอนัย่ิงใหญ่" 

ในตอนนี ้สิง่แรกท่ีอยากให้อาจารย์เลา่ก็คือวา่ พออาจารย์ช่วยโยมถงึอายคุรบบวชแล้ว เวลาโยมจะให้

อาจารย์บวชน่ี โยมจะพดูจากบัอาจารย์อยา่งไรครับ และชาวบ้านโดยทัว่ไปสมยันัน้ พออายคุรบ ๒๐ ปี เขา

จะบวชกนัเป็นสว่นมากหรือเปลา่ 

          วา่ผมช่วยโยมก็ไมถ่กูนกัคือ โยมมอบให้ผมเป็นผู้จดัการ เป็นผู้ ทําทกุอยา่ง จนโยมไมต้่องทํา 

นอกจากเร่ืองท่ีมนัเหลือหรือวา่วา่ง หรือโยมพอจะทําได้ แตเ่ร่ืองสว่นใหญ่ ในหน้าท่ีผู้จดัการมนัอยูท่ี่เราจน

อายคุรบบวช เท่าท่ีนกึได้ เทา่ท่ีจําได้น่ี เขาปรึกษากนับอ่ย ๆ ในหมูผู่้ ใหญ่ อยา่งวา่เวลาอามาพบ ก็จะ

ปรึกษากนัเร่ืองอยากให้บวช ป้า น้า ญาตพ่ีิน้องก็ปรึกษากนัอยากให้บวช แตจํ่าไมไ่ด้วา่มีประโยคท่ีโยมพดู

วา่บวชเถอะ ๆ เรา (ฮึม่ ๆ ๆ ๆ) ตามใจเขา เราแล้วแตเ่ขา ความรู้สกึรักษาประเพณีมนัทําให้เกิดเป็นเร่ือง

เป็นราวขึน้มา มนัรู้สกึคล้าย ๆ กบัวา่ไมค่รบหรือไมส่มบรูณ์ถ้าไมเ่คยบวช มนัจงึยนิดีท่ีจะบวช คําสัง่ให้บวช

หรือคําชีแ้จงแนะนําอยา่งโดยตรงก็ไมเ่คยได้รับ แตม่นัรวมพร้อมกนั จากการได้ยินบอ่ย ๆ ได้รับความรู้สกึ



๔๔ 

 

บอ่ย ๆ แปลกเหมือนกนั (หวัเราะเบา ๆ) ถ้าจะเอากนัจริง ๆ วา่ใครเป็นคนสัง่ ใครเป็นคนรับ ใครเป็นคน

แนะนํา มนัไมมี่ มนันกึไมอ่อก ท่ีถกูมนัเป็นความเห็นพ้องกนัหมดวา่ต้องบวช ควรบวช แตน่ี่มนัรู้แน ่ๆ ก็คือ

ความประสงค์อยา่งยิ่งของโยม แตคํ่าสัง่นัน้ไมเ่คยได้รับ คําขอร้องก็ไมเ่คยได้รับ สว่นความคดิของตวัเองนัน้

ผมคงเห็นวา่บวชก็ได้ ไมบ่วชก็ได้ ตามพนัธสญัญาก็จะบวชให้โยม ๑ พรรษา คือ ๓ เดือน คนหนุ่มสมยันัน้

เม่ืออายคุรบบวชก็บวชกนัเป็นสว่นมาก 

อาจารย์มีความรู้สกึอยา่งไรตอ่พระสงฆ์โดยทัว่ไปในสมยันัน้ มีความเคารพนบัถือหรือเล่ือมใสใครเป็น

พิเศษหรือเปลา่ ความคดิวพิากษ์วิจารณ์เกิดขึน้แล้วหรือยงั 

          ผมก็ไมไ่ด้เล่ือมใสใครเป็นพเิศษ สว่นใหญ่พระทา่นก็มุง่แสวงหาความนบัหน้าถือตาจากสงัคม ไมไ่ด้

มุง่ท่ีความดบัทกุข์จริงจงัอะไร ก่อนท่ีผมบวช นกัธรรมก็ไมไ่ด้เรียนกนั เรียนแตบ่ทสวดมนต์กนั เพ่ือจะได้ไป

สวดตามงานตา่ง ๆ ท่ีมีความรู้สกึนบัถือผกูพนัเป็นพิเศษ ก็คืออาจารย์หนนุ เป็นอาจารย์ผมตอนผมเป็นเดก็

วดั แตแ่กสกึเสียก่อนท่ีผมจะบวช เป็นคนรุ่นอา ผมเรียกอาหลวง 

          ตอนนัน้ความคดิวิพากษ์วิจารณ์ยงัไมเ่กิด เป็นเร่ืองบวชตามประเพณี ให้มนัได้บวชกบัเขาเสียบ้าง

เท่านัน้ ให้มนัครบ ๆ ไมเ่คยมีวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกบัคณะสงฆ์ จะมีบ้างก็เร่ืองผิดถกูของธรรมะ ทศันคติ

โดยรวมตอ่พระสงฆ์สมยันัน้ นกึไมอ่อก คงจะไมมี่ด้วยซํา้ไป เช่ือวา่เขาต้องถกูต้องตามประเพณี ตามแบบ

ฉบบัท่ีเขาทํา ๆ กนัอยู ่ไมถื่อวา่เขาทํา ๆ กนัมาสืบ ๆ กนัมานีม้นัผิด  

ท่ีวา่เร่ืองผิดถกูของธรรมะน่ีเร่ืองอะไรบ้างครับ 

          เช่นการอธิบายตีความหมายธรรมะ ซึง่คนทัว่ ๆ ไปเขาก็สนใจกนัอยู ่เม่ือเราไมเ่ห็นด้วยเราก็ค้าน ก็

แย้ง ก็ถาม เชน่เร่ืองความหมายของพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ เร่ืองทําทาน รักษาศีล ไอ้เร่ืองท่ีมนัรุนแรง

ก็เร่ืองนรก เร่ืองสวรรค์ท่ีเขาเช่ือกนัอยูก่่อน ก็เอามาวิจารณ์กนั 

อะไรเป็นเหตใุห้อาจารย์ตีความไมเ่หมือนเขาครับ 

          คืออยากให้มนัชดัเจนกวา่นัน้ ให้มนัเป็นเร่ืองชีวิตเด๋ียวนี ้ 

ก่อนบวช อาจารย์มีทศันะแบบนีแ้ล้วหรือครับ 

          สงสยั ต้องพดูวา่มนัเร่ิมสงสยั หลาย ๆ คนเร่ิมตัง้ข้อสงสยั  

กระแสความคดิแบบนีม้นัมาได้อยา่งไรครับ เพราะแตก่่อนเขาเช่ือกนัแบบเดมิ ๆ มานานแล้ว 



๔๕ 

 

          มนัก็เช่ือกนัมาจนไมรู้่จะเช่ือกนัอยา่งไรแล้ว มนัควรจะมีสว่นท่ีได้รับโทษ หรือได้รับประโยชน์อยา่ง

ทนัตาเห็นกนับ้างวา่ ท่ีจริงเราก็ไมไ่ด้รู้สกึกลวัเกรงเร่ืองนรกสวรรค์อะไร เพราะเรามนัเช่ือวา่ตวัเองไมไ่ด้ทํา

สิง่ท่ีต้องตกนรก ฉะนัน้สิง่ท่ีทําผิดและให้โทษในปัจจบุนั มนันา่สนใจกวา่เร่ืองนรกสวรรค์ท่ีตายแล้ว 

มนัเกิดจากท่ีอาจารย์ได้ศกึษาหนงัสือธรรมะสําหรับนกัธรรมของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ หรือเปลา่

ครับ 

          มนัมีสว่น หนงัสือของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ สําหรับนกัธรรมชัน้ตรี-โท-เอก เราก็อา่นหมดก่อน

บวช 

อาจารย์ครับ แล้วหนงัสือท่ีอาจารย์อา่นเหลา่นี ้ทําให้อาจารย์เช่ือเร่ืองโลกตุระจริง ๆ จงั ๆ หรือยงัครับ 

เช่นเช่ือวา่พระอรหนัต์เป็นไปได้ 

          ไม ่รู้สกึเพียงวา่เป็นเร่ืองนา่สนใจและคงจะเป็นเร่ืองท่ีมีประโยชน์ มนัยงัไมมี่เวลาพอท่ีจะทดลอง

ปฏิบตั ิหรือไมมี่เวลาพอแม้แตจ่ะคดิให้มนัเดด็ขาดลงไป เพียงแตส่นันิษฐานเช่ือวา่ต้องดี คงจะดี 

อาจารย์อา่นหนงัสือนกัธรรมตรี-โท-เอกก่อนบวชน่ีไมรู้่สกึวา่พระทา่นไมทํ่าตามวนิยัมขุหรือครับ 

          ไมรู้่สกึ ไมรู้่สกึเลย อา่นเพียงเพื่อหาความรู้มาก ๆ ไมเ่คยคดิท่ีจะเลน่งานพระสงฆ์ มนัอยากจะศกึษา

อะไรให้มนัมาก ๆ กว้าง ๆ เผ่ือ ๆ ไว้ มนัมีความคดิวา่จะต้องบวชแน ่เพราะฉะนัน้เป็นการเตรียมลว่งหน้าไว้

จะดีกวา่ พอบวช ๒-๓ วนัก็เข้ารูปไมมี่เร่ืองยุง่ยากลําบากอะไร 

พิธีบวชเป็นอยา่งไรครับ 

          ก็เหมือนอยา่งทัว่ ๆ ไป แตไ่มมี่แห่ช้างอะไรใหญ่โต เราไมเ่อาท่ีเขาทําให้ใหญ่โต มีหน้ามีตาก็มี

เหมือนกนั แหช้่างแห่ม้าอะไรกนั แตโ่ดยมากจะมาจากท่ีไกลเช่นตําบลทุ่ง หรือตําบลป่าเว สมยันัน้เขานิยม

ไปบวชกนัท่ีพมุเรียงซึง่เป็นศนูย์กลางของจงัหวดั เพราะอปัุชฌาย์อยูท่ี่นัน่และยงัเป็นศนูย์กลางทาง

วฒันธรรมกบัทางการปกครองด้วย 
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พระประธานภายในพระอโุบสถวดัอบุล (วดันอก)  

ซึง่นายเง่ือมอปุสมบทในอโุบสถแหง่นี ้เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๖๙ 

 
สภาพภายนอกของอโุบสถซึง่ปัจจบุนัรกร้างและทรุดโทรมมาก 
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อาจารย์ครับ อาจารย์บวชวดัไหน และใครเป็นอปัุชฌาย์อาจารย์บ้างครับ 

          ผมอปุสมบทท่ีโบสถ์วดันอก (อบุล) แล้วมาประจําอยูท่ี่วดัใหม ่(พมุเรียง) ท่านพระครูโสภณเจตสกิา

ราม (คง วิมโล) เป็นพระอปัุชฌาย์ พระปลดัทุ่ม อินฺทโชโต เจ้าอาวาสวดันอก (อบุล) และ พระครูศกัดิ ์ธมฺ

มรกฺขิโต เจ้าอาวาสวดัหวัค ู(วินยั) เป็นพระคูส่วด  

  

ภาพซ้าย : พระครูโสภณเจตสิการม (คง วิมโล)  

เจ้าอาวาสวดัโพธาราม (วดัเหนือ) และรองเจ้าคณะเมือง  

พระอปัุชฌาย์ของพระเง่ือม 

ภาพล่าง : พระคูส่วดในพิธีอปุสมบท  

รูปซ้ายคือ พระครูคณานกุลู (ศกัด์ิ ธมฺมรกฺขิโต)  

เจ้าอาวาสวดัหวัค ู(ศกัดิคณุาราม) หรือวดัวินยั  

เป็นหมอยาแผนโบราณท่ีมีช่ือเสียงของชมุชน  

รูปขวาคือ พระปลดัทุม่ อินฺทโชโต เจ้าอาวาสวดันอก (อบุล)  

เป็นท่ีคุ้นเคยของคนในครอบครัวพานิช  

เป็นอาจารย์กรรมฐานรุ่นสดุท้ายของพมุเรียงคูก่บัอาจารย์

เหมน็ ชาวบ้านเคารพนบัถือในฐานะพระศกัด์ิสทิธ์ิ 
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อาจารย์ครับ ทําไมอาจารย์ถึงบวชวดัหนึง่ แล้วมาอยูว่ดัหนึง่ อปัุชฌาย์ก็นิมนต์มาจากวดัหนึง่ พระ

คูส่วดก็มาจากคนละวดั 

          ออ๋ อาจารย์ปลดัทุ่มแกรักใคร่คุ้นเคยกบัท่ีบ้านโยม เป็นอาจารย์สวดของโยมผู้ชายด้วย ทีนีผ้มอยูว่ดั

ใหมต่ัง้แตเ่ลก็ พอตกลงบวชก็วา่กนัวา่ต้องอยูว่ดัใหม ่ๆ แตแ่กถือวา่แกมีสทิธิของความเป็นกนัเอง 

          "เอ้า อยูว่ดัใหมก็่ได้ แตต้่องมาบวชวดัก"ู (หวัเราะเบา ๆ) แตว่ดัรัว้มนัอยูต่ดิกนั พระวดัใหมก็่ต้องมา

ลงอโุบสถวดัอบุล เพราะตอนนัน้พระวดัอบุลองค์หนึง่สวดปาฏิโมกข์ได้ พระวดัใหมไ่มมี่ใครสวดได้แล้วก็

อาจารย์ปลดัทุ่มแกสัง่ได้ 

          ผมไมไ่ด้บวชกบัเจ้าคณะเมืองคือเจ้าคณุชยาภิวฒัน์ สภุทัทสงัฆปาโมกข์ เจ้าอาวาสวดัลา่ง (สมหุ

นิมิต) แตบ่วชกบัพระครูโสภณเจตสกิาราม (คง วิมโล) ซึง่เป็นรองเจ้าคณะเมือง เพราะเป็นท่ีนิยมชมชอบ

ของผู้ใหญ่โดยตรงและโดยอ้อมของเรา เราก็พลอยตามไปเพราะวา่เกรงใจ ก็เลยกล้าท่ีจะไมนิ่มนต์เจ้าคณะ

เมือง แล้วก็บงัเอิญโชคดีท่ีบงัเอิญทา่นดเูหมือนจะเดนิทางไปบวชท่ีอ่ืนในตอนนัน้ จงึจําได้วา่ไมมี่อะไรขดัหู

ขดัตาให้เสียหาย 

          ผมต้องอยูว่ดัใหม ่(พมุเรียง) เพราะปู่ ท่ีเป็นน้องของยา่เคยเป็นสมภารท่ีวดันัน้จนมรณภาพ 

เพราะฉะนัน้ชัน้ลกู ชัน้หลาน ชัน้เหลน มนัก็ต้องอยูท่ี่วดันัน้ 



๔๙ 

 

          ท่านพระครูศกัดิน์ัน้ ไมค่อ่ยคุ้นเคย ท่านเป็นพระหมอยา แตเ่ป็นท่ีนบัถือของโยมผมและของชาวบ้าน

 

ภาพหมูพ่ระผู้ใหญ่ของพมุเรียง สมยัท่ีทา่นอาจารย์บวชใหม ่ๆ บนสดุคือ พระชยาภิวฒัน์สภุทัทสงัฆปาโมกข์ (หน)ู  

เป็นเจ้าคณะเมือง (เจ้าคณะจงัหวดัแบบเก่า) องค์สดุท้ายของไชยา ประจําอยูว่ดัสมหุนิมิต (วดัลา่ง)  

แถวกลางจากซ้ายมาขวาตามลําดบัคือ พระครูคณานกุลู (ศกัด์ิ ธมฺมรกฺขิโต) พระอาจารย์เหมน็ พระครูโสภณเจตสกิาราม 

(คง วิมโล) และพระปลดัทุม่ อินฺทโชโต ลา่งสดุเป็นพระลกูวดัธรรมดา 

อาจารย์ครับ ท่านเจ้าคณะเมืองเป็นคนอยา่งไรครับ และความสมัพนัธ์กบัอาจารย์เป็นอยา่งไรครับใน

เวลาตอ่มา 

          ท่านเป็นคนท่ีมีความรู้บาลีพอสมควร เพราะไปเรียนมาจากกรุงเทพฯ แตจ่ะพดูวา่รู้ดียงัไมไ่ด้ ไปเรียน

ท่ีวดัโพธ์ิ ตอนไปนัน้ไปเรือใบ ไปอยูว่ดัโพธ์ิ บณิฑบาตแถววดัโพธ์ิ บางวนัแทบจะไมพ่อฉนั บางวนัฉนัข้าว

กบักล้วยลกูหนึง่ แล้วก็เรียนหนงัสือกนัมาอยา่งนัน้ อตุสา่ห์ทน ๓ ปี แตก็่ไมไ่ด้มหาเปรียญกลบัมา 

กรรมการเลน่ท่าเสีย โกรธขึน้มาเลยคืนข้อสอบ ถวายหนงัสือคืน คือใบลานท่ีใช้สอบนัน้ มนัของหลวง ไม่

สอบเรียกวา่ถวายคืน ท่านมีความรู้พอจะสอบได้ แตก่รรมการเก่ียง ทา่นเคยเลา่ให้ฟัง คือบาลีวา่ "โสสาน

โคปิกา" ท่านแปลวา่ "หญิงผู้ เฝ้าซึง่ป่าช้า" กรรมการวา่ไมเ่อาแปลใหม ่ทา่นก็วา่ "หญิงผู้ รักษาป่าช้า" 

กรรมการวา่ไมเ่อาอีก ทา่นวา่ "หญิงผู้คุ้มครองซึง่ป่าช้า" กรรมการไมเ่อาอีก สมยัก่อนเขาสอบกนัปากเปลา่

แบบนี ้๓ ครัง้ยงัไมเ่อาก็ถวายหนงัสือคืนเลย ไมส่อบแล้ว แล้วไปถามตอนหลงัวา่จะเอายงัไง กรรมการจะ

เอาวา่ "หญิงผู้ปกครองซึง่ป่าช้า" ต้องการคําสมยัใหมเ่สียอีก 
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          เม่ือทา่นกลบัมาท่านก็เปิดสอนบาลี ก็เรียนกนัแบบโบราณ คนเรียนมาจากหลายจงัหวดั แตร่วมแล้ว

ไมก่ี่คน แตเ่รียนไมค่อ่ยจะสําเร็จ เป็นบ้าไปเสียก็มี เพราะมนัเรียนกนัไมใ่คร่รู้เร่ือง มนัทรมานใจกนั เขาเรียก

เรียนหนงัสือใหญ่แบบมลูกจัจายน์ ๕ ปี ๑๐ ปี บางทียงัเรียนไมรู้่เร่ือง 

          เน่ืองจากวดัของท่านกบัวดัท่ีผมอยูม่นัตดิกนั บางทีผมก็ไปเย่ียมบ้างแล้วไปทําวตัรบ้าง แล้วท่านก็

ต้องการให้ผมสมัพนัธ์ด้วย ก็คงเห็นผมพอจะทําอะไรให้เป็นประโยชน์ คล้าย ๆ จะเป็นผู้ใกล้ชิดในเร่ืองตา่ง 

ๆ เพราะเม่ืออาผมบวชก็รับใช้ใกล้ชิดท่าน 

          ตอนหลงัโกรธกนัในท่ีสดุ คือท่านจะให้ผมลงเรือไปด้วยกบัท่านไปเป็นผู้สวดฝังพทัธสีมา ทางปลาย

แมนํ่า้บ้านดอน ผมไมไ่ป ขอร้องก่ีครัง้ก็ไมไ่ป (หวัเราะเบา ๆ) ทา่นรู้สกึวา่เราไมเ่คารพไมไ่ว้หน้า ท่านเลย

โกรธ  

อาจารย์ครับทา่นพระครูโสภณฯ ทา่นมีปฏิปทาอยา่งไรบ้าง และตอนหลงั ความสมัพนัธ์กบัอาจารย์เป็น

อยา่งไรบ้างครับ คุ้นเคยกนัมากไหม 

          ท่านเป็นคนมกัน้อยสนัโดษ ไมส่ะสม ไมโ่มโหร้าย ทา่นไมคุ่้นเคยกบัท่ีบ้านโยมผมนกั แตอ่ปัุชฌาย์มี

อยู ่๒ องค์ เม่ือไมเ่อาองค์หนึง่ ก็จําเป็นต้องเอาองค์นี ้ตอ่มาจงึคอ่ยคุ้นเคยกนั 

ในฐานะท่านเป็นอปัุชฌาย์ท่านเอาใจใสอ่ะไรอาจารย์เป็นพิเศษหรือเปลา่ 

          ตามแบบโบราณนัน้ มนัตา่งคนตา่งวดั จะเอาใจใสพ่ิเศษอะไรไมไ่ด้ แตว่า่เทา่ท่ีแสดงออก ทา่นให้

เกียรตกิบัเราเตม็ท่ี ในฐานะอะไรก็บอกยาก คือพดูจายกยอ่งในท่ีประชมุอะไรอยา่งนี ้อยูบ่อ่ย ๆ ท่านอยู่

ตอ่มาจนมรณภาพไป เม่ือตอนผมไปเรียนบาลีอยูท่ี่กรุงเทพฯ 

อาจารย์ครับแล้วเก่ียวกบัท่านพระครูศกัดิล์ะครับ ปฏิปทาท่านเป็นอยา่งไรบ้างครับ 

          ท่านเป็นพระท่ีเสียสละมาก โดยเฉพาะเก่ียวกบัการเจ็บไข้ได้ป่วยของประชาชน ไปตามได้ทกุเวลาไม่

วา่ดกึด่ืนเท่ียงคืนแคไ่หน แม้แตพ่วกอิสลามมาตามทา่นก็ไป 

อาจารย์ครับพระครูปลดัทุ่มท่านเป็นคนอยา่งไรครับ ผมเห็นชาวบ้านเขานบัถือท่านมากเหลือเกิน เวลา

ทําบญุประจําปีกระดกูทา่นที คนไปกนัทัง้พมุเรียง เกือบจะเรียกวา่มากกวา่งานอ่ืนทัง้หมด 

          ท่านเป็นอาจารย์ผู้ เฒา่ ผู้ศกัดิส์ทิธ์ิคูก่บัอาจารย์เหม็นในทางวปัิสสนา นอกจากนัน้ ท่านยงัเป็นหมอด ู

ชาวบ้านยอ่มต้องการหมอดเูป็นเคร่ืองปลอบใจ ผมก็เหมือนกนัถ้าไปเย่ียมหาท่าน ท่านก็ต้องดใูห้ทนัที 

สําหรับผมท่านดแูบบเลข ๗ ตวัให้ แล้วท่ีทา่นยํา้อยูเ่ร่ือยทกุคราวท่ีด ูวา่มนัตกปัตนิ  



๕๑ 

 

          "อยา่สกึ อยา่สกึ คนดวงนีเ้มียจะมีชู้ " ท่านยํา้อยูเ่ร่ือย ตามตําราเลข ๗ ตวัของทา่น ไมใ่ช่อยา่งโหร 

โหรแท้ ๆ เขาจะไมใ่ช้หรอก เป็นการเลน่แบบพืน้บ้าน ถ้าตวัเลขตกปัตนิไมค่วรจะมีเมีย เพราะวา่เมียจะต้อง

เป็นชู้  (เฮ่อ ๆ ๆ) เราก็เลยไมรู้่ความจริงข้อนี ้ผมไมเ่ช่ือเร่ืองหมอดมูาแตไ่หนแตไ่รแล้ว จนเป็นนิสยั 

          ท่านคุ้นเคยกบัท่ีบ้านเรามากเป็นพิเศษ ท่านมาเย่ียมบ้านโยมเป็นประจํา มาสนทนาเป็นประจํา เม่ือ

เราเดก็ ๆ ไปวดัท่านก็เอ็นดแูบบเดก็ ๆ ให้ได้ด ูให้ได้เห็น ให้ได้กิน เม่ือท่านชอบพอ่ก็ต้องชอบลกูเป็น

ธรรมดา นีเ้ป็นลกัษณะทัว่ไปของพระเจ้าอาวาสสมภารวดั ต้องโอภาปราศรัยกบัเดก็ ๆ ท่ีมนัไปจากสกลุท่ีมี

หน้ามีตา ไมใ่ช่ทัว่ไปทกุคน ผมต้องเอาของไปถวายบอ่ย ๆ เม่ือบวชแล้วอยูว่ดัตดิกนั เดนิผา่นไปมาหาสู ่พอ

ถึงวนัพระทา่นก็มารับสงัฆทานท่ีวดัใหม ่(พมุเรียง) ท่ีผมอยู ่เรียกวา่เห็นกนัอยูเ่สมอ 

          ตอนหลงัมีคนเป็นโรคเรือ้นมาอยูก่บัท่านด้วย เป็นพวกลกูหลานท่าน คอยต้มนํา้ร้อนถวายท่านเป็น

ประจํา มีคนไปถามวา่ไมก่ลวัตดิโรคหรือ ท่านวา่ไมก่ลวั ถ้าเชือ้โรคมีมนัก็ตายหมดแล้ว ตอนถกูต้มจนเดือด 

          โยมผู้ชายของผม โยมอาของผม เป็นคนไมเ่ช่ือโหราศาสตร์ แตโ่ยมอาก็ยงัเรียนโหราศาสตร์กบั

อาจารย์ปลดัทุ่ม ช่วยดอูะไรให้ใครตอ่ใครตามใจชาวบ้าน แตต่อนหลงัแกเลกิ กลบัมาเขียนคดัค้าน เขียน

ล้อเลียนดงัท่ีเคยเลา่แล้ว 

          มีเร่ืองน่าหวั เพราะมีคนไปดหูมอกบัอาจารย์ปลดัทุ่มมาก มีคนถวายของมาก ใบชาเป็นห่อ ๆ มาก ที

นีท้า่นถือคตวิา่กินของเก่าก่อน ของมาทีหลงั เก็บไว้ก่อน ก็เลยกินใบชาสาบตลอดชีวิต จมกูของทา่นไมค่อ่ย

ดี ท่านไมรู้่วา่สาบหรือไมส่าบ ใครไปใครมาก็ต้มให้กิน ผมก็กิน และรู้สกึวา่เป็นชาสาบจริงอยา่งท่ีเขาวา่กนั  

          ท่านเป็นพระธุดงค์ตวัยงมาแตก่่อน ความเป็นอยูก็่เรียบง่ายสนัโดษ แตท่่านไมเ่คยสอนผมในเร่ือง

สมาธิกรรมฐานอะไร กบัคนอ่ืนก็ดเูหมือนจะไมเ่คย 

          ท่านเป็นคนท่ีให้ความคดิให้เอากระดกูของโยมผู้ชายไปไว้ท่ีภเูขาประสงค์ ท่ีบ้านหนองหวาย อําเภอ

ท่าชนะ ทา่นวา่มนัดี ช่ือเขาสงค์ท่านก็ตีความวา่สง่ให้ดี ให้เจริญ แล้วมนัดีวา่เห็นแตท่ี่ไกล เวลาไปเรือหรือ

ไปรถไฟมนัเห็นตลอดเวลา บางมมุจากสวนโมกข์น่ีก็ยงัมองเห็นได้ ผมเคยไปนัง่ดบูอ่ย ๆ สมยัก่อน ภเูขาท่ี

สงูท่ีสดุท่ีเห็นเป็นหน้าผาชนัโตรกเวลานัง่รถไฟผา่นสถานีทา่ชนะนัน่แหละ ด้านตะวนัออกเฉียงเหนือมนัลาด 

ท่านอตุสา่ห์พาไป เพราะรู้จกัคนทางนัน้มาก เราเป็นเดก็ ๆ แปลกหน้าไป ใครเขาจะช่วยเหลือ ทา่นพาเข้า

ไปในถํา้พระใหญ่ ท่านให้เอากระดกูห่อผ้าขาวใสห่ม้อ แล้ววางเข้าไปตรงหลืบในถํา้ แล้วเอาไม้ไผด่นัเข้าไป

ลกึตัง้ลําไม้ไผ ่เป็นท่ีเช่ือได้วา่ไมมี่ใครเอาไปไหน 

          ตอ่มา เม่ือโยมผู้หญิงเสียแล้ว ผมก็ยงัเอากระดกูโยมผู้หญิงไปไว้ท่ีนัน่ด้วย ตอนนีไ้ปเองไปทําเอง 

แล้วเม่ือไมน่านมานีล้กูพ่ีลกูน้องก็เอากระดกูของแมข่องเขาซึง่เป็นป้าของผมไปไว้อีก ยงัคดิอยูว่า่ (ฮ ึๆ ๆ) 



๕๒ 

 

จะถือท่ีนัน่เป็นท่ีรวม มนัดีกวา่สร้างเจดีย์ สร้างฮวงซุ้ย อะไรให้ยุง่ยาก ถือเอาภเูขาทัง้ลกูเป็นเจดีย์เสียเลย 

ไมต้่องเสียเงินสกับาทมาสร้างเจดีย์  

ท่านอาจารย์ปลดัทุ่มอยูม่าจนถงึอาจารย์ตัง้สวนโมกข์หรือเปลา่ครับ 

          ท่านดบัตอนผมไปเรียนบาลีท่ีกรุงเทพฯ มีท่านครูศกัดิท่ี์อยูม่าจนผมตัง้สวนโมกข์ 

พระสายปฏิบตักิรรมฐานมีเหลืออยูห่รือไมค่รับ ในสมยันัน้ 

          ยงั ยงัเหลืออยู ่๒ องค์ อาจารย์เหม็นองค์หนึง่ อาจารย์ปลดัทุ่มคูส่วดของผมท่ีเลา่มาแล้วองค์หนึง่ 

อาจารย์เหม็นน่ีเป็นคูส่วดของโยมผู้ชายผม สมยัก่อนบวช โยมให้เอาแกงไปสง่ท่านเป็นประจํา พอไปถึง

ท่านจะดงึแพผกัชีในสระของทา่น ให้เก็บเอากํามือใหญ่ ๆ กํามือหนึง่ คือท่านทําแพปลกูผกัชีลงบนนัน้ ท่าน

องค์นีเ้ป็นผู้ มีวาจาคม ๆ แหลม ๆ อยูเ่สมอ เช่นคราวหนึง่มีคนไปชกัชวนทา่นให้บวชแปลงเป็นธรรมยตุ ทา่น

ตอบเขาวา่ 

          "เป็นธรรมยตุแล้วองคชาตไมล่กุไมแ่ข็งหรือไง" แตพ่ดูเป็นภาษาชาวบ้านปักษ์ใต้นะ 

          ท่านเป็นพระกรรมฐานแบบโบราณ เรียนกนัเป็นขัน้ ๆ เรียกวา่บอน ซึง่มาจากคําวา่บอ่น คนบ้านนี ้

บอ่นไก่ บอ่นปลาเขาออกเสียงเป็นบอน ขัน้ของการปฏิบตัเิขาจะเรียกวา่ได้บอน ๑ ได้บอน ๒ ได้บอน ๓ พอ

จบอาจารย์ก็จะบอกครบแล้ว พอ แกไปได้ 

          แถว ๆ ข้างโบสถ์วดัอบุล (ปัจจบุนัเป็นวดัร้าง ท่านบวชท่ีพระอโุบสถวดันี)้ เขาเรียกวา่ดอนวาส คือ

ดอนอยูป่ริวาสแล้วก็ทํากรรมฐานด้วย ปริวาสสมยันัน้เขาทําตามธรรมเนียม ไมต้่องเป็นอาบตัสิงัฆาทิเสส

อะไร ทกุ ๆ คนทําตอนออกพรรษา 

          วิธีทํากรรมฐานสมยันัน้จะวา่งมงายก็ได้ แตถ้่าทําอยา่งนัน้มนัก็เป็นสมาธิได้เหมือนกนั 

          เทา่ท่ีเคยถามด ูทา่นจะใช้วิธีกําหนดนิมิต เชิญพระปีตมิากําหนดเป็นดวงเขียว ดวงแดง อีกอยา่งก็

เพง่เทียนท่ีตัง้อยูป่ากบาตรจนจิตแนว่แน่เห็นดวงเทียนเหมือนกบัเพง่หลอดไฟ หรือดวงแก้ว เป็นกสณิแบบ

หนึง่ จนหลบัตาก็เห็นดวงไฟ แล้วมีลกูตะกัว่กลม ๆ ตดิไว้ท่ีเทียนตามท่ีกะระยะไว้ ไฟไหม้ลงมาถึงลกูตะกัว่ 

ๆ ก็จะตกลงในบาตร ดงัเก๊งก็เป็นอนัวา่พอสําหรับยกนัน้  

อาจารย์ครับ อยา่งอาจารย์เหม็นน่ีได้รับความเคารพนบัถือมากเป็นพิเศษจากชาวบ้านหรือเปลา่ 



๕๓ 

 

          มากส ิมากเป็นพิเศษ เป็นพระศกัดิส์ทิธ์ิ ไมพ่ดูถงึอะไรอ่ืนหรอก ทกุคนกลวั ไมอ่ยากให้อาจารย์เหม็น

แช่ง ไมอ่ยากทําอะไรขดัใจแก เขาเช่ือกนัวา่ถ้าแกแช่งละฉิบหายหมด แกฉนัข้าวในกะลา เราเอาใสช่ามสวย

ไปแกจะเทใสก่ะลาท่ีขดูไว้หลายใบ โดยมากแกชอบแกปลาไหลกบัแกงเนือ้ควาย แกคุ้นเคยกบัท่ีบ้านผม

มาก เพราะไปมาหาสูก่นัอยูเ่สมอ เคยเป็นคูส่วดของโยมผู้ชายผมด้วย พอโยมผู้หญิงมาอยูก็่เลยคุ้นเคยกนั 

พออยากขึน้มาแกก็จะบอก 

          "แกงควายทีเหวย" พดูกบัโยมผู้หญิงผม มนัก็ไมบ่าปกรรมอะไร เพราะเขามีทําขายกนัในตลาด แกมี

ธรรมชาตไิมเ่ห่อลาภยศกบัใครเขา มีอยูส่มยัหนึง่ซึง่สมภารดบั แกจําเป็นต้องรักษาหน้าท่ีเจ้าอาวาส

ชัว่คราว ต้องดแูลวดัจนกวา่จะมีคนอ่ืนมาแทน ทําอยูส่กัปีสองปีปรากฏวา่เรียบร้อยท่ีสดุ ชาวบ้านไมมี่ใคร

เข้าไปยุม่ยา่ม เดก็เลก็ไมมี่ใครกล้าเข้าไปกวน แกถือไม้กระบอง ถ้าไมว่ิ่งหนีแกตีจริง ๆ ผมจําไมค่อ่ยได้ แต่

คําพดูของแกหลายครัง้หลายคราวล้วนแตเ่ฉียบขาด 

          เจ้าคณะเมืองก็นบัถือท่านวา่อาจารย์เหม็น แตก่่อนนีอ้าจารย์กรรมฐานคงมีหลาย ๆ อาจารย์ แล้ว

มนัคอ่ย ๆ หายไปหมดไปจนเหลือ ๒ อาจารย์น่ี 

อาจารย์ครับ อาจารย์ยงัจําเกร็ดเก่ียวกบัอาจารย์เหมน็ท่ีท่านพดูคม ๆ เอาไว้ได้อีกไหมครับ 

          มี แตจํ่าไมค่อ่ยได้ อาจารย์เหมน็แกเป็นคนท่ีเคารพนบัถือของอาจารย์ผมท่ีวดัใหม ่คืออาหลวง 

อาจารย์หนนุ แกไปเท่ียวท่ีปากหมากโมถ่ายมา แล้วแกไปเจอะ "ส้มหลอด" ชนิดไหนเข้าก็ไมรู้่ ธรรมดามนั

เป็นของเปรีย้ว แตแ่กมาบอกอาจารย์เหมน็วา่ไปเจอส้มหลอดหวาน เจอจริงหรือไมผ่มไมรู้่ แตแ่กมาบอก

อาจารย์เหมน็อยา่งนัน้ อาจารย์ผมแกหวัเราะฮิฮิ ๆ และบอกตามแบบของอาจารย์เหม็นวา่ 

          "ฉนัไมว่า่คณุโกหก แตฉ่นัไมเ่ช่ือ" น่ีสํานวนของอาจารย์เหม็น ทํานองนีมี้เป็นประจํา แกเป็นคนทะนง

ตวัวา่มีฤทธ์ิมีอะไร พอมีอะไรขึน้มา ก็บอก เอาไม้พลองมา ๆ ๆ ไลตี่ คําวา่เอาไม้พลองมาหรือวา่เอาไม้

พลองให้มนั ได้ยินบอ่ยท่ีสดุ อาจารย์ประเภทนีเ้ขาถือวา่เขามีอิทธิฤทธ์ิ ไมก่ลวัใคร 

แล้วเร่ืองแช่งคนละครับ 

          มนัไมใ่ช่เฉพาะองค์นีห้รอก คนแก่ ๆ อยา่งนี ้ประชาชนเขาถือวา่พระอยา่งนีทํ้าให้โกรธไมไ่ด้ ชาวบ้าน

ทัง้บ้านเขาจะถือวา่ทําให้โกรธไมไ่ด้ เด๋ียวแช่งเอาสกัคํา ตายเลย อาจารย์เหม็น อาจารย์ทุ่ม ชาวบ้านเขาไม่

กล้าให้แชง่ เป็นพฤตกิรรมทัว่ไปทัง้หมูบ้่าน สว่นการทําวิปัสสนาแบบโบราณมนัหมดไปก่อนผมเกิดอีก ลงุ

เท่ียงคนท่ีช่วยตัง้สวนโมกข์ เขาเป็นคนเคยทําวิปัสสนามาหลาย ๆ ขัน้ แกเลา่ให้ฟัง ผมมกัจะถามแก ให้แก

เลา่ให้ฟัง 



๕๔ 

 

อาจารย์ครับ พระผู้ใหญ่เหลา่นีมี้องค์ไหนบ้างท่ีมีอิทธิพลตอ่อาจารย์ทางด้านไหนบ้างหรือเปลา่ครับ คือ

เป็นแบบอยา่งอะไรทํานองนัน้ อยากให้อาจารย์ลองวิเคราะห์ตวัเองด ู

          (หยดุคดิระยะหนึง่) นกึไมอ่อก (เว้นระยะ) คือวา่เราจะรับมาตรง ๆ ไมไ่ด้ เราปฏิบตัไิมไ่ด้ เพราะยงั

เป็นเดก็ (หวัเราะห ึๆ) ท่านเหลา่นีเ้ป็นท่ีเคารพนบัถือของผม แตไ่มไ่ด้รับถ่ายทอดตวัอยา่งอะไรมาเลย 

เพราะรู้สกึวา่ทําไมไ่ด้ ทกุองค์เราทําอยา่งนัน้ไมไ่ด้ เชน่เขามาตามอาจารย์ครูศกัดิ ์ตี ๑ ตี ๒ ทา่นก็ไป อยา่ง

นัน้เราทําไมไ่ด้  

อาจารย์ครับ แล้วอาจารย์เคยมองวา่แบบนี ้ๆ ไมดี่เราจะไมทํ่าตามอยา่งนีมี้ไหมครับ 

          ไมมี่ เพราะเราไมม่องแง่อยา่งนัน้เลย ท่านเหลา่นีจ้ะเสียหายในทางวินยัก็ไมมี่ จะเสียหายในทาง

สะสมก็ไมมี่ ทีนีม้นัเร่ืองเกร็ด ครัง้หนึง่มนัมีหนงัตะลงุท่ีมีช่ือเสียงมาจากถ่ินอ่ืน แล้วมีนกัเลงท่ีไหนไมรู้่ ไป

หลอกคนเชิดหนงัตะลงุให้ดําเนินเร่ืองวา่ อาจารย์เหมน็กบัอาจารย์ทุม่ไปสวดศพด้วยกนั แล้วก็ทะเลาะกนั

จนชกตอ่ยกนัด้วยเร่ืองเงินท่ีเขาถวาย เดก็ ๆ น่ีชอบดมูาก ไอ้หนงัตะลงุน่ีมนัโง่คดิวา่เป็นเร่ืองแตง่ขึน้มา มนั

ก็เลน่ไปอยา่งนัน้ ปรากฏวา่เกิดเร่ืองใหญ่ สัน่ทัว่ไปทัง้บ้านทัง้เมือง จนกระทัง่รู้ไปถงึอาจารย์เอง อาจารย์

เหม็นบอกวา่ "ช่างหวัแมม่นั" (เฮ่อ ๆ ๆ ๆ) แตท่่านอาจารย์ปลดัทุ่มโกรธ ไมย่อม ใช้คนไปบอกนายหนงัตะลงุ

วา่ให้ทา่นเอามือแตะแก้มหรือตบแก้มเบา ๆ ทีเดียวเป็นการลงโทษ เพราะทา่นเช่ือวา่ถ้าเอามือแตะแก้มเบา 

ๆ เท่านัน้ ตอ่ไปมนัจะเลน่หนงัไมไ่ด้ จะกลายเป็นคนบ้าบอไปเลย ไอ้นายหนงันัน้มนัไมย่อม มนักลวัมนัไม่

เอา จนเร่ืองถงึอําเภอจงึได้ยตุ ิ

 

 

อาจารย์ครับ สมยัอาจารย์บวช ท่ีวดัมีพระเทา่ไร วนัพระมีโยมมาวดัมากไหม 

          ราว ๆ ๑๐ กวา่รูป พระเก่า ๔-๕ รูป แตก่่อนเคยมีวดัละ ๒๐-๓๐ แล้วมนัลดลงเร่ือย ๆ พระทัง้

พมุเรียงก็มีราว ๕๐ กวา่รูปอยา่งมาก ทัง้หมดมนัมี ๕ วดัด้วยกนั ท่ีวดัใหมน่ัน้มีแมชี่อยู ่แมชี่ประจําวดันัน้มี

หลายคนอยู ่ชาวบ้านเวลาเขามาทําบญุถวายทานเขาไปท่ีกฏิุแมชี่กนั มนัสะดวก มนัใหญ่ แล้วคอ่ยจดัใส่

สํารับมาท่ีโรงฉนั แมชี่คนหนึง่เป็นแรงสําคญัอยู ่รับภาระในเร่ืองกินเร่ืองฉนั แล้วชีนัน้ก็เป็นชีท่ีมีช่ือเสียง ช่ือ

แมชี่พกั เป็นชีท่ีเคยธุดงค์มารุ่นราวคราวเดียวกบัโยมผู้หญิงของผม และแกเป็นชีคนเดียวท่ีออกบณิฑบาต 

ชาวบ้านต้อนรับด้วยการใสบ่าตรให้มากย่ิงกวา่พระเสียอีก เป็นท่ีนบัถือของชาวบ้าน ตอนผมบวชแกอายุ



๕๕ 

 

มากแล้ว เลกิธุดงค์แล้ว แตก่่อนแกตามหลงัพระ พระอาจารย์ออกธุดงค์ก็มีชีปะขาว มีแมชี่ตาม แกอยูว่ดั 

บํารุงวดั รักษาดแูล เป็นท่ีรักของชาวบ้าน จะเอาอะไรชาวบ้านก็มกัตามใจ  

ชีวิตเม่ือบวชแล้วของอาจารย์เป็นอยา่งไรบ้างฮะ ตัง้แตค่วามรู้สกึตอ่ความสมัพนัธ์กบัทางบ้านเป็นต้นไป 

          พอผมบวชแล้วมนัก็ไมค่อ่ยมีเวลา ง่วนอยูก่บัการเทศน์บ้าง การเลา่เรียนบ้าง ไมค่อ่ยได้นกึถงึบ้าน 

ไมค่อ่ยได้มาเย่ียมบ้าน บางทีเป็นปีเป็นเดือนไมเ่คยมาบ้าน อยา่งตอนไปอยูก่รุงเทพฯ ครัง้หลงั ๒ ปีเม่ือ

กลบัมาจําน้องสาวไมไ่ด้ มนัโตเป็นสาว มนัอ้วนด้วยก็เลยไมรู้่วา่ใคร ตอ่เม่ือมนัพดูจงึรู้วา่อ้อ 

          เร่ืองทางบ้านไมไ่ด้สนใจกนัเลย เหมือนกบัไมไ่ด้มีอยูใ่นโลก ตอนอยูว่ดัใหมพ่มุเรียงก็เรียนนกัธรรมท่ี

วดัเหนือ (โพธาราม) พอกลบัมาถึงวดัก็ทํางานทกุอยา่งท่ีจะทําได้ โดยมากก็ต้องดหูนงัสือเทศน์ ต้องเตรียม

ไว้ตัง้แตก่ลางคืน พอกลบัมาจากเรียนนกัธรรมก็ขึน้เทศน์ ในพรรษาเทศน์ทกุวนั ผมบวชได้ไมก่ี่วนัก็ขึน้เทศน์ 

ชาวบ้านเกิดชอบ อาจารย์ท่ีเป็นสมภารก็เลยหนนุให้เทศน์ทกุวนัแทนสมภาร คนฟังก็มากขึน้เร่ือย ๆ ผิดจาก

แตก่่อน เพราะวา่การเทศน์มนัไมเ่หมือนเดมิ มนัคร่ึงสมยัใหมค่ร่ึงสมยัเก่า ถ้าสมภารเทศน์เองก็อา่นคมัภีร์

ใบลาน อา่นกนัมาไมรู้่ก่ีเท่ียวแล้ว (ฮ ึๆ ๆ) ผมเทศน์ก็เอาใบลานไปถืออา่นเหมือนกนั ก็อา่นในนัน้บ้าง แล้ว

เอาข้อความท่ีเรียนไปจากโรงเรียนนกัธรรมทกุวนัไปเทศน์ประกอบขยายความ มนัก็แปลก เพราะมนัฟังรู้

เร่ือง อา่นจากหนงัสือพอเป็นเค้าเง่ือน แล้วเอาไปเลา่นอกเวลาจนเขารู้เร่ืองเหมือนกบัหยิบไปตัง้ให้เขาด ูเขา

ฟังถกูทกุประโยค แล้วหาชาดกท่ีเข้ากนัได้ หรือเร่ืองอะไรดี ๆ มาเลา่ประกอบ มนัก็สนกุ ฟังเข้ากนัได้กบั

เร่ืองธรรมะ ก็เอาจากชาดกท่ีหอสมดุเขาพิมพ์ขึน้จําหนา่ยจ่ายแจกกนัในสมยันัน้ บางวนัพอกลบัมาจาก

เรียนนกัธรรมท่ีวดัเหนือก็ขึน้ธรรมาสน์เทศน์เลย  

          ตอนตอ่มามนัเปลี่ยนแปลงถงึกบัคนฟังมาจากทกุวดั เพราะมนัเลา่ลือแตกต่ืนกนัออกไป จนต้องไป

ขยบัขยาย สบัหลีกกนัเสียใหมใ่ห้วดัสมหุนิมิตร (วดัลา่ง) เทศน์เสียก่อน แล้วถงึเป็นวดัใหม ่วดัใหมเ่สร็จแล้ว

จงึเป็นวดัโพธาราม (วดัเหนือ) ถ้าใครศรัทธาจะฟังจริง ๆ ก็ฟังได้ทัง้ ๓ วดั ท่ีวดัผมก็มีคนมาฟังราว ๆ ๓๐-

๔๐ บางวนัก็เตม็ศาลา คนท่ีไมใ่ช่คนแก่ก็มาฟังเพิม่ขึน้ 

          สมยันัน้เรามีเทศน์แบบไมใ่ช้ใบลานกนับ้างแล้ว โดยเฉพาะฝ่ายธรรมยตุในกรุงเทพฯ แตผ่มยงัใช้

ใบลานอยู ่ถ้าเทศน์ทกุวนัก็ยงัใช้ ถือเป็นสญัลกัษณ์ สมยันัน้ผมเทศน์มิลินทปัญหาชนิดท่ีมีอยูใ่นใบลาน 

แล้วก็เอาธรรมท่ีขโมยมาจากการเรียนนกัธรรมใสเ่ข้าไป พวกแมชี่ท่ีฟังประจําบอกวา่ 

          "เอ๊ ทําไมมนัจงึแปลก ๆ จากปีก่อน ๆ" ผมเทศน์จนจบคมัภีร์มิลินทปัญหาท่ีมีอยู ่การถือใบลานก็เพ่ือ

รักษาธรรมเนียมไว้ พระธรรมยตุทางบ้านดอนเขาก็เร่ิมกนัแล้ว ผมก็มาเร่ิมท่ีพมุเรียงเป็นการปฏิวตันิิด

หน่อยไมม่ากนกั 
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          แมชี่พกัเป็นคนสําคญัคนหนึง่ท่ีเชิดผมให้เป็นนกัเทศน์ คอยบอกวา่เทศน์ดีทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั 

เป็นขาประจําฟังเทศน์ทกุวนั มาตัง้แตส่มภารองค์ก่อนโน้น 

          แตก่่อนนัน้ในวดัใหมเ่ขาก็มีพระเทศน์ ใช้พระองค์ใดองค์หนึง่ท่ีพอจะเทศน์ได้เทศน์อยูแ่ล้ว ๒-๓ องค์

อยา่งน้อยท่ีถกูใช้ให้เทศน์ล้วนแตอิ่ดเอือ้นไมอ่ยากเทศน์ด้วยกนัทัง้นัน้ โอกาสของเราจงึมี เพราะเราไม่

ปฏิเสธน่ี มนัก็เป็นเร่ืองให้ลองด ูทา่นสมภารให้ลองด ูเม่ือมนัต้องเทศน์ 

          บวช ๒-๓ วนัก็เข้าโรงเรียนนกัธรรมแล้ว เขาคงสงัเกตเห็นจากการพดูจา หรือเสียงเลา่ลือจากคนบาง

คนวา่รู้ธรรมะ พดูได้ ท่านสมภารก็เทศน์เองจนเบ่ือเตม็ทีแล้ว ใช้พระองค์นัน้ องค์นีก็้มีแตอิ่ด ๆ ออด ๆ 

พอใช้เรา เราไมอิ่ดออด มนัก็กลายเป็นได้งานท่ีสนกุทํา ก็ทําเร่ือย ๆ มา แล้วสมาชิกหรือนกัฟัง แมชี่ประจํา

วดับ้าง คนนอกวดับ้าง เขาชอบฟัง บอกกลา่วกนัเพิ่มขึน้ ๆ ๆ เร่ือย เป็นท่ีพอใจทา่นสมภาร เพราะคนมนั

เพิ่ม ก่อนหน้านีค้นมนัตายตวั ผู้ ฟังมนัตายตวั ทา่นก็แสดงความประสงค์ให้เทศน์ตอ่ไปเร่ือย ๆ ทีนีเ้ราก็

ทํางานท่ีแปลกหรือท่ีสนกุ ความท่ีไมเ่คยทํา และมนัเห็นเป็นเร่ืองไมย่าก 

          นอกพรรษาก็เทศน์เฉพาะวนัพระ แล้วก็เทศน์พิเศษในวนัทําบญุพิเศษ ในพรรษาท่ี ๒ นัน้ ครูท่ีสอน

นกัธรรมเป็นนกัเทศน์ เลยเรียกนกัเรียนทัง้หลายไปฝึกหดัการเทศน์ ท่ีวดัท่ีเรียนนกัธรรมตอนหวัค่ํา แตม่นัก็

คือหดัแตง่กระทู้นกัธรรมปากเปลา่นัน่เอง ไมไ่ด้หดัทําสุ้มเสียงหรือไมไ่ด้หดัให้ศีล การเทศน์มนัก็จริงจงัขึน้ 

เข้มข้นขึน้ มีอยู ่๖-๗ คนด้วยกนัท่ีเป็นเพ่ือนนกัเรียนนกัธรรมท่ีไปหดัเทศน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสกบัครูนกัธรรม ๒ 

องค์นีเ้ป็นผู้ มีความคดิ วา่ควรจะเรียกพระนกัธรรมโทมาฝึกเทศน์พรรษานัน้ นกัธรรมเอกยงัไมมี่ 

การเรียนนกัธรรมสมยันัน้เรียนกนัอยา่งไรครับ 

          ก็มีครูสอน ทีแรกท่ีสดุ ขอร้องให้เลือกครูท่ีมีความสามารถ มาจากวดัราชาธิวาส เป็นธรรมยตุ บ้าน

พอ่เค้งเป็นผู้อปุถมัภ์ มาอยูว่ดัโพธาราม ก็สอนตามแบบท่ีเคยสอนกนัท่ีวดัราชาธิวาส ความรู้ก็แมน่ใน

ขอบเขต วนัอโุบสถก็บอกปาริสทุธิองค์เดียว เพราะเป็นคนละนิกายไมร่่วมสงัฆกรรมกนั นกัเรียนก็เอา

แบบเรียนคือนวโกวาทมา ครูก็อธิบาย พระทกุวดัก็มาเรียนท่ีน่ี ดเูหมือนครูผู้ นี ้พระจลุ จนฺทาโภ จะเป็นผู้คดิ

ฉายา ตัง้ฉายาให้ผมวา่ อินทปญโญ เพราะวา่อาจารย์อปัุชฌาย์แท้ ๆ ไมมี่ความรู้เร่ืองบาลี ตอนบวชตาม

ธรรมเนียมทกุคนจะช่ือนาคหมด อปัุชฌาย์ช่ือตสฺิโส พอบวชได้หลายวนัแล้ว จงึไปขอให้ตัง้ฉายาเฉพาะคน 

อปัุชฌาย์ก็ขอร้องอาจารย์จลุในฐานะท่ีมีความรู้ช่วยคดิให้ ผมจงึมีฉายาวา่อินทปญโญ ท่านเป็นคนกาญ

จนดษิฐ์ (อําเภอหนึง่ในสรุาษฎร์ธานี) มาสอนอยูปี่เดียว ปีตอ่มาก็ได้ครูมหานิกายจากวดัมหาธาต ุช่ือมหา

ร่ืน อยูปี่เดียวอีก ตอ่มาก็ได้พระครูซ้อน วดักลางเก่า บ้านดอน (อําเภอเมือง จ.สรุาษฎร์ธานีในปัจจบุนั) มา

สอนนกัธรรมเอก แตผ่มไมไ่ด้เรียนในโรงเรียน ผมขอเรียนเอง แกจะไมใ่ห้สอบไล ่ทีนีพ้วกเพ่ือน ๆ ชว่ยกนั

ขอร้องวา่ให้ผมสอบเถอะ เพราะวา่เรียนเก่งมา ๒ ปีแล้ว หลกัสตูรนกัธรรมน่ีถ้าเป็นคนอา่นหนงัสือรู้เร่ือง ก็
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เรียนเองได้ อาจจะเรียนเป็นตวัอยา่งสกั ๒ ปี พอปีท่ี ๓ เรียนเองได้ เม่ือมีความรู้ภาษาไทยดีพอ ก็สะดวก

มาก แม้แตก่ารเรียนบาลี ตอนเราเรียนภาษาไทยเราก็ชอบเรียนคําไทยท่ีแปลก ๆ มาจากบาลีสนัสกฤต มนั

ก็คุ้นเคยคําเหลา่นีม้า เรียนบาลีก็งา่ยขึน้ 

          พรรษาแรก ๆ ท่ีบวชน่ี ผมนัง่ทํางานจนเป็นโรคท่ีชาวบ้านแถบนีเ้ขาเรียกวา่กระษัย สมยัปัจจบุนั ก็

ต้องเรียกวา่โรคไต ตาเหลือง ร้อนสนัหลงั ปัสสาวะแดง น่ีเพราะเรามนับ้า นัง่เขียน นัง่อา่น หนงัสือก็มีไม่

มาก แตเ่รานัง่คดัลอก ซ้อมแตง่กระทู้ เช้าเย็นก็นัง่ทําวตัรกนัอีกยาว ๆ ราวชัว่โมงจงึเสร็จ ไปโรงเรียนก็นัง่อีก 

จนไตทํางานไมป่กต ิแตม่นัก็แก้ไขได้โดยธรรมชาต ิเชน่การเหยียบ นอนคว่ําให้เดก็ ๆ เหยียบหลงัตรงสะเอว 

ตรงก้นกบ น่ีมีผลมาก เอาส้นเน้น ๆ ลงไปท่ีตรงนัน้ มนัหลวมออ่นไปก็ได้ผล ในท่ีสดุมกัจะกินยา ก็ยาแผน

โบราณ พวกขีเ้หลก็ ลนัเตา แสมสาน ต้มกินสกัหม้อสองหม้อ ปัสสาวะเหลือง พรรษาตอ่ ๆ มามนัเปล่ียนไป

เอง มนัเข้ารูปเอง มนัรักษาตวัเองได้ 

อาจารย์ครับ สมยันัน้ใครเป็นสมภารครับ และท่านปกครองวดัอยา่งไร 

          สมภารช่ือนาค ธมฺมนนฺโท เน่ืองจากท่านพรรษาไมม่าก การปกครองจงึเป็นไปในลกัษณะเพ่ือน การ

ปกครองวดัของทา่นก็ธรรมดา เพราะก็ทําไปตามธรรมเนียม ทําวตัรเช้าวตัรเย็น สวดเจ็ดตํานาน สบิสอง

ตํานาน จนภาณยกัษ์อะไรได้หมด นอกนัน้ พระองค์บางองค์ก็อาจจะทํางานฝีมือไปตามเร่ือง ด้ามมีด ด้าม

ขวาน พายสําหรับพายเรือก็มี มีดจกัตอกด้ามงอน ต้องหาไม้ดี ๆ ลายสวย ๆ มาทํา หรือทําหวัตะบนัให้คณุ

ยาย เอาหอยมือเสือตรงข้างโคน สกดัออกมาเป็นรูปกลมเหมือนกบัไข ่ทํายากมาก พระท่ีสวด ๆ ฉนั ๆ กิน ๆ 

นอน ๆ ก็มีเหมือนกนั นาน ๆ มีองค์หนึง่ มนัทนอยูไ่มค่อ่ยได้ เม่ือเห็นเพ่ือนเขาทํากนั เลน่หมากรุกก็มีบ้าง

เป็นบางองค์แตไ่มไ่ด้เลน่ตลอดไป บางทีก็มีงานของวดัท่ีต้องช่วยกนั ในปีท่ีผมบวชนัน้มีการก่อสร้าง ต้องไป

หาไม้จากเขตป่า ทางโมถ่าย ปากหมาก ผมก็เคยไป ทา่นสมภารพาไปเป็นเพ่ือน ไปหาสมภารท่ีอยูท่างโน้น 

ท่านเป็นผู้ เฒา่มีลกูหลานมาก สามารถกะเกณฑ์คือขอแรงชาวบ้านตดัโคน่ให้ แล้วก็ลอ่งมาตามคลองท่ี

ผา่นวดัพระบรมธาตฯุ ออกทะเลเข้าคลองพมุเรียงมาถึงหน้าวดั พรรษานัน้ก็ได้หดัเล่ือยไม้กนั 

อาจารย์ครับ นอกจากการเรียนนกัธรรม การเทศน์แล้วของเลน่อยา่งอ่ืนของอาจารย์มีอะไรอีกบ้างไหม

ครับ 

          (หยดุคดิระยะหนึง่ แล้วหวัเราะเบา ๆ) มนัมีอยูอ่ยา่งหนึง่ ผมออกหนงัสือพิมพ์เถ่ือนเป็นกระดาษ

ฟลุสแก๊ป ๒ คู ่(ฮะ ๆ ๆ - เบา ๆ) มนัเป็นเร่ืองสนกุเทา่นัน้ เราเขียนก่อนสวดมนต์ตอนค่ํา พอพระสวดมนต์

เสร็จ เราก็เอามาให้อา่นกนั เขาอา่นแล้วหวัเราะ วพิากษ์วิจารณ์กนั เรามีความอวดดี ท่ีจะทําให้คนอ่ืนเขา

หวัเราะได้ รู้สกึวา่มนัทําให้เพ่ือนสบายใจ จิตมนัเป็นบญุเป็นกศุล ไมไ่ด้คํานงึถึงสาระอะไรในตอนแรก 
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          ผมได้ความคดิมาจากคน ๆ หนึง่ ช่ือนายเอือ้น เป็นเสมียนตราทํางานท่ีอําเภอ ดเูหมือนจะเป็นคน

กรุงเทพฯ มาอยูจ่นกลายเป็นคนหวัเมือง เป็นคนขีเ้มา แกออกหนงัสือพิมพ์ล้อ เป็นกระดาษฟลุสแก๊ป ใช้

เขียนตวัเลก็ ๘ หน้า ๔ หน้า อา่นกนัในหมูข้่าราชการบนอําเภอ จากนัน้มีคนเอามาท่ีตลาด สง่เวียนกนัอา่น 

ชาวบ้านยา่นตลาดก็ได้อา่นกนั มีแตเ่ร่ืองหวัเราะทัง้นัน้ ต้องนบัวา่เขียนเก่งทีเดียว เขียนให้ระดบันกัศกึษา

อา่นได้แหละ มีภาพล้อด้วย มีคนเอามาท่ีบ้านเรา ผมก็ได้อา่น เลยเอามาทําบ้างสมยับวช เร่ืองของเขา เช่น

เขียนเร่ืองอทุกภยัเขียนเหมือนกบับ้านแตกสาแหรกขาด อา่นแล้วรู้สกึเห็นจริงเห็นจงัถึงความเดือดร้อน มี

อารมณ์คล้อยตาม พอจบเร่ืองกลายเป็นเร่ืองของนํา้ทว่มรังมดคนั จงึหวัเราะกนั 

          เรารู้สกึวา่นีม้นัสนกุดี ๆ ๆ มีรส มีชาต ิเราก็ทําได้ เราก็อยากจะทํา มนัไมมี่โอกาสอ่ืนท่ีจะทําได้

นอกจากทําในวดั มีพระ ๑๐ กวา่ ๒๐ องค์ในพรรษา ให้พระทัง้หลายได้อา่น ได้หวัเราะกนั เป็นหนงัสือชวน

หวั ตอนท่ีเป็นสารคดีอะไรบ้างนัน้ มนัใสเ่พ่ือให้มนัเตม็หน้า ๔ หน้า ท่ีเขียนโดยเจตนานัน้ มนัไมเ่ตม็ ๔ หน้า 

พอไหว้พระสวดมนต์แล้วก็สง่ให้อา่นกนัเลย ผมก็เข้าไปนอนฟังเขาหวัเราะ เขาวพิากษ์วิจารณ์กนัในห้อง 

ห้องนอนผมกบัหอสวดมนต์ มนัอยูใ่กล้กนั เขาหวัเราะกนัอยา่งไร เขาอา่นผิดอา่นถกูกนัอยา่งไร เราก็สนกุ  

          ตอ่มาพอมนัไมมี่เร่ืองจะเขียนเข้า ก็เอาเร่ืองสารคดีท่ีอา่นจากหนงัสือพมิพ์มาเขียนใหม ่เช่นวิธีซกัผ้า

ให้ได้ผลดีท่ีสดุ จําได้จนกระทัง่วิธีทําลายทอง ทําลายรดนํา้ ออกรายตามสบายเกือบจะทกุวนั ทําอยู ่๒-๓ ปี 

มีแบง่เป็นคอลมัน์ มีการ์ตนู เขียนภาพล้ออะไรพวกนี ้ดเูหมือนจะทําอยู ่๒ พรรษา พอปีท่ี ๓ มีเร่ืองยุง่ ๆ 

เพราะงานมนัมีมากขึน้  

          ท่ีทําได้เพราะท่านสมภารเอือ้เฟือ้หรือเกรงใจ ไมค่อ่ยต้องลงทําวตัร สมภารให้เกียรต ินกึถงึมนัก็

ละอาย เม่ือสมภารเกรงใจ ให้เกียรตแิล้วเรามนัก็เหลงิหลาย ๆ อยา่ง เช่น (เฮ่อ ๆ ๆ) ไปท่ีทุ่งนา จบัปลากดั

มาแล้วใสล่งในหม้อแก้วนํา้มนต์ท่ีตัง้ไว้หน้าท่ีบชูาพระเวลาทําวตัรนัน่เอง พอสมภารรู้เข้าก็รู้กนัวา่ไมมี่ใคร

นอกจากผม แตส่มภารก็น่ิงเงียบ เราก็คอ่ย ๆ ปรับตวั คอ่ย ๆ รู้จกัเกรงใจ 

          ท่านเองเกรงใจผมเพราะมนัมีหลาย ๆ สาเหต ุเป็นเดก็วดัมาด้วยกนั แตท่่านเป็นเดก็โขง่ใหญ่ อายุ

ไกลกวา่กนั ๕-๖ ปี ท่านจงึบวชก่อนเราและรักษาการเจ้าอาวาสมาหลายปี และอีกอยา่งหนึง่เราก็ร่วม

อาจารย์เดียวกนั อาจารย์นัน้ก็เป็นญาตขิองผม มีอะไรก็ให้เกียรตจินเราสนกุได้มาก บางทีเอาข้าวใสห่ม้อ

ไปฉนัเพลกนันอกนา สนกุสนานกนั ๒-๓ องค์ เก็บผกัเก็บหญ้าฉนักนั ไปนัง่ท่ีริมหนองสายบวั เอานํา้พริกไป 

เดก็ ๆ ก็ไปถอนสายบวัขึน้มา แล้วทางบ้านก็ตามใจ บ้านโยมของผมเอง แล้วก็บ้านตรงกนัข้ามท่ีวา่เป็นบ้าน

พระยาอรรถกรมฯ น้องพระยาอรรถกรมเป็นผู้หญิง ช่ือแมเ่จีย้ม ไมไ่ด้แตง่งาน นัน่ก็อีกคนต้องการอะไรได้

ทัง้นัน้ ต้องการแกงก็ได้ ต้องการนํา้พริกก็ได้ อะไรก็ได้ทัง้นัน้ บางทีนกึอยากไปเท่ียวชายทะเลก็ทําให้ ไป
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เท่ียวในป่าก็ทําให้ ใสห่ม้อหิว้เขียว ๆ ชีวิตพระมนัก็เลยสนกุจนลืมสกึ แมเ่จีย้มนัน้อายแุก่กวา่ ๓-๔ ปี ผม

เรียกแมเ่จีย้ม คุ้นเคยกนัมาแตแ่รกเร่ิมเดิมที  

          อีกอยา่งหนึง่ สมยัผมอยูว่ดัใหม ่มนัมีแกงประเพณีของวดันัน้ท่ีทําสืบ ๆ กนัมา ไมรู้่แตค่รัง้ไหน เรียก

โดยทัว่ไปวา่แกงร้าย สมยัท่ีผมอยูผ่มเป็นผู้ นํารักษาไว้อยา่ให้มนัสญูหายไป ทําอยู ่๒ ปี ๓ ปี ตอนออก

พรรษาแล้ว เรียกวา่เป็นฤดหูนาว ใช้ฟักทองลกูใหญ่มาก ๆ ลกูเดียวพอ เคร่ืองปรุงน่ีใช้พริกขีห้นแูห้งชาม

ใหญ่ ประมาณสกัลติรหนึง่ได้ แล้วยงัมีพริกใหญ่ธรรมดาอีก ตะไคร้ก็เป็นชามใหญ่ ๆ ลติรสองลติรได้ แล้ว

ยงัใสข่า่ กบัเคร่ืองแกงอ่ืน ๆ อีกอยา่งนา่ตกใจ (หวัเราะเบา ๆ) มะพร้าวก่ีลกูจําไมไ่ด้ สมยัผมสัง่การอยูเ่ตมิ

ไก่ลงไปตวัหนึง่ด้วย ก่อนนีไ้มมี่ มีแตฟั่กทอง เราให้เดก็ไปซือ้จากตลาด แล้วยงันํา้ตาลอีกหม้อหรือสองหม้อ 

แกงเสร็จแล้วถึงเวลาฉนั พอตกัใสป่ากจะหวาน รู้สกึวา่หวานดี พอกินเคีย้วไปจะเผ็ดขึน้เร่ือย ๆ เสร็จแล้ว

ร้อนรุ่มเลย (หวัเราะลงคอ) นํา้มกูนํา้ตาไหลซดูซาดหมด เดก็ ๆ กินได้สกัปลายช้อนหนึง่ กินข้าวไมรู้่เท่าไร ก่ี

จานก่ีจาน เวลาทํานัน้จะเอาเค่ียวในกระทะจนละลายเข้ากนัหมด สีดํา ๆ เพราะเค่ียวนาน สีและลกัษณะ

เหมือนขีค้วาย ทําเป็นกระทะใหญ่ได้กลิน่ทัว่ทัง้วดัเลยเพราะใสเ่คร่ืองเทศด้วย พระทกุองค์อยา่งมากฉนัได้

คนละช้อนสองช้อน มีพเิศษอยูอ่งค์หนึง่เป็นหลวงตา จะฉนัได้ชามหนึง่ ทกุคนนํา้ตาไหลทัง้นัน้ ทัง้เดก็ ๆ 

พระเณร หรือแม้หลวงตาองค์ท่ีวา่เก่ง ๆ ซดูซาดกนัหมด แตม่นัอร่อย เด๋ียวนีก็้ยงันกึอร่อยอยู ่อาจจะเป็น

แกงนีก็้ได้ท่ีพอโยมเดนิผา่นวดั ได้กลิน่ทัง้วดัต้องเข้ามาขอชิม เรียกวา่แกงร้ายตกัใสป่ากจะหวานก่อน แล้วก็

เผ็ด ทีนีก็้จะร้อน คลุ้มคลัง่เลย นํา้ตาไหล เหมือนกบัฉนัข้าวกบันํา้ตา เรากลวัมนัจะหายไปเสีย เลยทําขึน้ไว้

และทําเตม็ท่ี แตก่่อนเขาก็ไมน้่อยเหมือนกนัแหละไอ้พริก ไอ้อะไร แตไ่อ้ปีท่ีผมเข้าไปบญัชาอยูปี่นัน้ จะมาก

สกัหน่อย จะเตม็ท่ีสกัหน่อย เพราะเรามนัคนบ้า เอากนัเตม็ท่ี มนัก็มีผล คือสดุท้ายก็จะถ่ายร้อนเป็นไฟ มนั

เป็นเร่ืองสนกุด้วย แตท่ี่เขาพดู เขาวา่เป็นยา เป็นยาอายวุฒันะ มนัก็น่าจะมีสว่นเพราะมนัเหง่ือแตก ทว่ม

ตวัเลย พอผมไมอ่ยูแ่ล้วดเูหมือนจะไมมี่ใครทําตอ่ มนัไมมี่คนบ้าบิน่ 

อาจารย์ครับ ในพรรษาหนึง่น่ี มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ้าง อดุมคตขิองชีวิตมีหรือยงั และอาจารย์

สนใจเร่ืองสมาธิภาวนาหรือเปลา่ 

          ความรู้สกึ ไมมี่อะไรเปลี่ยน มนัไมรู้่สกึเป็นพระ หรือเป็นฆราวาสชนิดท่ีวา่ตรงกนัข้าม อดุมคตท่ีิจะ

เป็นพระหรืออทิุศตวัเพ่ือพระศาสนาอะไรยงัไมมี่ มนัเกิดขึน้ทีหลงัเม่ือเรียนอะไรมากขึน้ คดินกึอะไรมากขึน้

ในภายหลงั เร่ืองสมาธิอะไรยงัไมมี่ ไมมี่ใครพดูถึงเลย ท่ีเรียนจากนกัธรรมอะไรน่ีก็เป็นเร่ืองธรรมดาเพียงแต่

รับรู้ไว้อยา่งเร่ืองธรรมดา ไมไ่ด้ลกึซึง้อะไรถึงกบัคดิกู้พระศาสนา มนัสนกุอยา่งเดก็นกัเรียน 
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นายย่ีเกย (ธรรมทาส) พานิช ในชดุนกัเรียนของโรงเรียนสวนกหุลาบ ก่อนท่ีจะเข้าเรียนตอ่ในคณะอกัษรศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์ (แผนกเตรียมแพทยศาสตร์) จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เม่ือ พ.ศ. ๒๔๖๙ ปีเดียวกบัท่ีพระเง่ือมบวช  

เม่ือโรงเรียนปิดเทอม ตอนสิน้ปีการศกึษา นายย่ีเกยได้กลบัมาเย่ียมบ้าน และไม่กลบัไปเรียนอีก เพ่ือจะได้ช่วยมารดาทํา

การค้าขาย เน่ืองจากพระเง่ือมไมไ่ด้ลาสิกขาตามกําหนด 

อาจารย์ชว่ยวเิคราะห์เร่ืองท่ีไมส่กึอีกหน่อยซคิรับ 

          ตอนแรกท่ีตัง้ใจจะบวช ๓ เดือน พอพ้นข้อผกูพนัทางประเพณีให้แม ่ให้โยมแม ่แล้วมนัยงัสนกุอยู่

อยา่งท่ีวา่มาแล้ว แตก็่สนกุในเร่ืองของพระนะ มีแตค่นตามใจ คอยเอาอกเอาใจ ทําอะไรก็ได้ เลน่อะไรก็ได้ 

ยงัสนกุอยูก็่ยงัไมค่ดิสกึ มนัไมต้่องห่วงทางบ้านด้วย เพราะราวเดือนมีนาคม (๒๔๗๐) นายธรรมทาสเขา

ปิดเทอม เขาก็มาอยูบ้่านแล้วไมไ่ปเรียนตอ่ ก็มีคนรับผิดชอบเร่ืองท่ีบ้าน เร่ืองโยมหญิง ผมไมส่กึก็ไมเ่ป็น

ปัญหาอะไร แล้วแผนการลกึ ๆ อะไรก็ยงัไมมี่ 

อาจารย์ครับ จากการท่ีผมพดูคยุกบัโยมธรรมทาส สรุปได้วา่การท่ีโยมธรรมทาสไมไ่ด้ไปเรียนตอ่นัน้ 

สว่นหนึง่เพราะไมช่อบวิชาแพทย์ ไมไ่ด้รักท่ีจะเป็นหมอ นอกจากนัน้ยงัได้รับการขอร้องจากโยมผู้หญิงให้

ทํางานท่ีบ้านแทน เพ่ืออาจารย์จะได้ไมต้่องสกึ และยงัมีพระสมห์ุแชม่อีกองค์หนึง่ท่ีสนบัสนนุความคดินี ้

เตม็ท่ี เพราะเห็นอาจารย์เรียนหนงัสือเก่ง เทศน์เก่ง อยากให้อยูสื่บพระศาสนา แตท่ัง้หมดนี ้โยมธรรมทาสก็

บอกวา่ ยงัไมสํ่าคญัเท่ากบัอีกปัจจยัหนึง่ท่ีทําให้อาจารย์ไมอ่ยากสกึ คือมีคนมาจองตวัอาจารย์มาก อยาก
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ได้ไปเป็นเขย เพราะเห็นวา่สามารถทํางานการท่ีบ้านได้เป็นหลกัเป็นแหลง่ตัง้แตอ่ายยุงัน้อย สามารถดํารง

วงศ์ตระกลูไว้ได้ตัง้แตย่งัหนุม่ ผู้ใหญ่เขาสง่คนมาดตูวัไว้หลายราย ผู้หญิงก็เป็นคนสวยพอสมควร ฐานะก็ดี

ด้วยกนัทัง้นัน้ ผมเลยวิเคราะห์วา่เพราะเหตนีุห้รือเปลา่ท่ีอาจารย์ไมส่กึ คือไมรู้่สกึขาดแคลนอปุาทานใน

เร่ืองนี ้เพราะมีเหลือเฟือในแง่จิตวิทยา  

          จําไมไ่ด้วา่มีความรู้สกึอยา่งนัน้ มนัลืมเร่ืองนัน้ไป มนัลืมเร่ืองผู้หญิงไป ไปสนกุกบัเร่ืองอ่ืนเสีย ไอ้

ธรรมะมนัทําให้สนกุเพลดิเพลนิจนลืมเร่ืองนี ้มีบ้างเหมือนกนัในความรู้สกึนกึคดินิด ๆ คดิวา่ไมแ่ปลก การ

สกึมามีครอบครัวมนัไมใ่ช่ของแปลก แตรู้่สกึนิด ๆ เทา่นัน้แหละ 

พระสมห์ุแชม่ท่ีโยมธรรมทาสพดูถึงนี ้เก่ียวข้องอะไรกบัอาจารย์ครับ 

          ก็เป็นคนคุ้นเคยกนั เพราะแกเป็นลกูศษิย์ก้นกฏิุของอาจารย์ครูโสภณฯ อปัุชฌาย์ของผม เป็นคน

พดูจาโผงผางพดูผิดบ้างถกูบ้าง มีความรู้บาลีบ้าง แตไ่มถ่ึงขนาดจะแปลได้หรือแตง่ได้ ออกจะเช่ือตวัเอง

มากเกินไป ไมไ่ด้เป็นครูผมแตอ่ยา่งใด เป็นเพ่ือนหวัเราะเสียมากกวา่ ท่ีอยากให้ผมบวชอยูน่าน ๆ ก็คงเป็น

ความคดิตามธรรมเนียมนัน่แหละ 

เม่ือไมส่กึแล้วอยา่งไรตอ่ครับ 

          เม่ือไมส่กึ พอเข้าพรรษา ๒ (๒๔๗๐) ก็เรียนนกัธรรมโทตอ่ ชีวิตพระในพรรษาท่ี ๒ กบัพรรษาแรกก็

ไมแ่ตกตา่งอะไรกนัมากนกั พอสอบนกัธรรมโทได้ ออกพรรษาแล้วไมน่าน (ต้นปี ๒๔๗๑) ก็เดนิทางไปเรียน

ตอ่ท่ีกรุงเทพฯ อาท่ีชมุพรเป็นคนยดัเยียดให้ไป มนัเป็นธรรมเนียมโดยมากด้วยวา่เม่ือได้นกัธรรมโทแล้ว ถ้า

จะเรียนตอ่ เป็นโอกาสท่ีพอเหมาะพอดีท่ีจะเข้ากรุงเทพฯ พระครูชยาภิวฒัน์ (มหากลัน่) ซึง่อยูท่างโน้นก็เห็น

วา่ดี อาท่ีชมุพรมีสว่นยท่ีุสําคญั อยากให้เรียนมาก ๆ เพ่ือเป็นเกียรตเิป็นอะไรของวงศ์ตระกลูมากกวา่ แต่

แกไมมี่ความคดิวา่จะไมใ่ห้สกึ ถึงแม้จะสกึก็ให้เรียนมาก ๆ เข้าไว้หลายปี คงจะดีกวา่รีบสกึ 

          ก่อนไปถึงกรุงเทพฯ เราก็เคยคดิวา่ พระท่ีกรุงเทพฯ มนัไมเ่หมือนท่ีบ้านเรา พระกรุงเทพฯ จะดี เคย

คดิวา่คนท่ีได้เปรียญ ๙ คือคนท่ีเป็นพระอรหนัต์ด้วยซํา้ไป เคยคดิวา่กรุงเทพฯ ดีท่ีสดุ ถกูต้องท่ีสดุ ควรจะ

ถือเป็นตวัอยา่ง เคยนกึวา่พระอรหนัต์เตม็ไปทัง้กรุงเทพฯ ก่อนไปกรุงเทพฯ มนัคดิอยา่งนัน้ พอไปถงึมนัคอ่ย 

ๆ เปล่ียน มนัเหมือนกบัเด๋ียวนีช้าวบ้านหวัเก่า ๆ มนัหาได้ ๒-๓ คน เขียนจดหมายมาทํานองวา่ผมเป็นพระ

อรหนัต์ 

          แตพ่อไปเจอจริง ๆ มนัรู้วา่มหาเปรียญมนัไมมี่ความหมายอะไรนกั มนัก็เร่ิมเบื่อ อยากสกึ รู้สกึวา่

เรียนท่ีกรุงเทพฯ มนัไมมี่อะไรเป็นสาระ เรียนท่ีกรุงเทพฯ มนัอยากจะสกึอยูบ่อ่ย ๆ พระเณรไมค่อ่ยมีวินยั 

มนัผิดกบับ้านนอก มนัก็เป็นมาจนกระทัง่เด๋ียวนี ้เร่ืองสตางค์เร่ืองผู้หญิง 
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อาจารย์พดูถึงพระกรุงเทพฯ ไมเ่คร่งเร่ืองเงินทอง แสดงวา่พระท่ีพมุเรียงยงัดีกวา่หรือครับ 

          โอ๊ย มนัเคร่งกวา่มาก ไมใ่ช่เฉพาะท่ีพมุเรียงหรอก ตลอดปักษ์ใต้แหละ เคร่งกวา่ท่ีกรุงเทพฯ มาก 

เร่ืองเก่ียวกบัการกินการฉนัก็สรวลเสเฮฮาเหมือนกบัคนเมา ฮาฮาตลอดเวลาฉนั ลกัษณะนัน้เราเรียนไป

ตัง้แตโ่รงเรียนนกัธรรมวา่มนัใช้ไมไ่ด้น่ี อยา่งมาตอ่ยไขส่ดต้มไขห่วานหรือทอดประเคนกนัเด๋ียวนัน้เลย มนั

ผิดวินยั แตเ่ขาทํากนัเป็นธรรมดา เรียกวา่มนัไมมี่อะไรท่ีน่าเล่ือมใสเลย ผิดกบัวดัท่ีบ้านนอก เราก็ต้องเป็น

พระท่ีจบัสตางค์ ใช้สตางค์เหมือนเขาไปหมด ตามธรรมดาพระท่ีพมุเรียง สมยัผมบวชเขาไมจ่บัเงินจบัทอง

กนั มีผู้ช่วยเก็บให้ แล้วมนัคอ่ย ๆ เปล่ียน ไมจ่บัแตต่อ่หน้าคน ในกรุงเทพฯ มนัเป็นโรคร้ายระบาดทัว่

กรุงเทพฯ อยูห่วัเมืองมนัยงัมีอิทธิพลในทางเคร่งครัดแบบเก่าอยู ่

          พระตามบ้านนอกนี ้มนัไมค่อ่ยรู้วนิยั เพราะฉะนัน้จะวา่เลวมนัก็ไมถ่กู มกัทําไปตามท่ีไมรู้่ ท่ี

กรุงเทพฯ ก็พอ ๆ กนั ไมค่อ่ยรู้อะไร ก็ทําไปตามกิเลส อปัุชฌาย์ของผมเองแกเคยเลา่ให้ฟังวา่ เม่ือแกแรก

บวชอยูท่างทา่ชนะ บวชใหม ่ๆ น่ีแกไปถ่ายอจุจาระริมป่าละเมาะ แล้วมนัมีนกท่ีชอบวิ่งมาตามดนิ ท่ีเรียก

นกกระเตน็เข้ามาใกล้ ๆ แกเอาไม้ค้อนขว้างทีเดียวตาย ชกัดิน้ตาย (ฮ ึๆ ๆ ๆ) แกก็ร้อนใจเข้าไปถาม

อาจารย์วา่ ทําอยา่งนัน้มนัเป็นอาบตัอิยา่งไร อาจารย์บอกวา่เป็นอาบตัปิาราชิก (ฮ่ือ ๆ ๆ) ทีนีแ้กก็ถามวา่

จะให้ทําอยา่งไร อาจารย์บอกวา่มนัก็อยา่งนัน้เองแหละ ไมต้่องทําอะไร น่ีเรียกวา่มนัไมรู้่ 

          เม่ือไปกรุงเทพฯ และเห็นสิง่ท่ีเรารู้สกึวา่ไมถ่กูต้อง และผมก็รู้สกึตวัเองวา่เราชกัจะไปเป็นกบัเขาด้วย 

มนัก็เลยเกิดเบ่ือขึน้มา ก็อยากสกึ ไปอยูไ่ด้ไมก่ี่เดือน เป็นอนัขอกลบัมาสกึ ทีนีพ้อมาถึงพมุเรียงมนัจวน

เข้าพรรษาเสียแล้ว มีคนท้วงวา่ไมดี่หรอก จะเข้าพรรษาอยูร่อมร่อแล้ว สกึทําไม จงึอยูเ่ข้าพรรษาท่ีวดัใหม่

พมุเรียงอีกปีหนึง่ มนันา่เกลียดถ้าสกึตอนนัน้ เพราะมนัใกล้เข้าพรรษาเตม็ทีแล้ว อีก ๔-๕ วนัเทา่นัน้ พอ

ออกพรรษาก่อนคอ่ยสกึ พอออกพรรษาแล้วมนัก็เฉยไป 

          มนัก็นา่คดิท่ีวา่มนัหวดุหวิด ถ้ามนัสกึ มนัก็ไปทําการค้า คงขยายออกไปจนไมมี่ทางเกิดสวนโมกข์ 

มนัหวดุหวิดเกือบจะไมมี่สวนโมกข์ในโลก เพราะมนัอาจจะสกึได้ ทีนีม้นัมีอะไรมาชกัจงูไปเสีย ถ้าไมมี่อยา่ง

นี ้เราก็คงสกึเหมือนท่ีตัง้ใจไว้แตที่แรก 

ตอนท่ีอาจารย์กลบัมาจะสกึน่ี โยมผู้หญิงรู้สกึอยา่งไร ห้ามหรือเปลา่ 

          ไมมี่ โยมผมไมค่ดัค้าน ไมส่นบัสนนุ เพราะมนัพ้นข้อผกูพนัแล้ว ได้ทัง้นัน้แหละ เรามนัรับผิดชอบ

ตวัเองแล้ว ถ้าสกึตอนนัน้คงธรรมดา ชาวบ้านไมรู้่สกึแปลก 

          พดูถงึเร่ืองนี ้ทําให้นกึ (เฮ่อ ๆ ๆ ๆ) เตลดิไปถึงวา่เราน่ีมนัถงึขนาดท่ีวา่จะตายได้โดยบงัเอิญ ๒ ครัง้ 



๖๓ 

 

          ตอนก่อนบวช ผมต้องไปมาระหวา่งพมุเรียงกบัไชยา โดยใช้รถจกัรยาน ทีนีถ้นนสมยันัน้มนัขาดเป็น

ห้วง ๆ ตรงไหนขาดก็มีนํา้เช่ียวกราก ท่ีอยา่งนัน้ เราต้องแบกจกัรยาน เดนิอ้อมลงไปทางราบ ๆ หนอ่ย เพ่ือ

จะไปขึน้ฝ่ังโน้น ท่ีสําหรับเหยียบก็มีน้อย และความโง่ มนัเอารถจกัรยานแบกไว้ด้านในท่ีนํา้มาปะทะ พอถกู

นํา้ปะทะมาก นํา้มนัแรงจนเซ แล้วก็จวนมืดค่ํา ถ้าล้มลงไปก็มีหวงัตาย นํา้มนัจะปะทะจกัรยานทบัลงบนตวั

เรา กวา่คนจะรู้ก็ต้องรุ่งขึน้ แตต่อนนัน้มนัแข็งใจอดึใจก้าวผา่นพ้นไปได้ ถ้ามนัพลาดครัง้นัน้ มนัก็ตายอยูใ่น

ค ูมานกึถงึแล้วแตล่ะที มนัก็สะดดุขึน้มาวา่เราควรจะตายตอนนัน้มนัก็ไมต่าย 

          อีกคราวหนึง่ บวชแล้ว ระหวา่งเรียนหนงัสือท่ีกรุงเทพฯ แล้วจะมาบ้าน ไปกรุงเทพฯ ครัง้แรกหรือครัง้

ท่ี ๒ จําไมไ่ด้ เดนิทางมาบ้านโดยทางเรือกลไฟ เรือนริศ ทีนีค้น ๆ หนึง่เขาชวนลงท่ีก่ิว (หมูบ้่านริมทะเล

เหนือพมุเรียงขึน้ไป) จะได้ไมต้่องไปบ้านดอนแล้วย้อนมาไชยาอีก เรือถึงก่ิวตอนเท่ียงคืนได้ ถ้าจะเดนิมา

บ้านพกัของเขา จากตรงท่ีลงเรือนัน้มนัต้องข้ามปากคลอง มนัดกึแล้ว ไมมี่เรือ มีกนัมา ๒ คนเท่านัน้ ก็เดนิ

ข้ามปากนํา้มา นํา้แคอ่ก พอไปถึงบ้านท่ีพกัคนเขาตกใจกนัใหญ่ บอกวา่จระเข้มนัวา่ยอยูท่ี่ปากนํา้นัน้ตอน

กลางวนัน่ีเอง ถ้าจระเข้กดัก็คงตายไปแล้ว ก็คงไมมี่สวนโมกข์เหมือนกนั (เฮ่อ ๆ ๆ) แล้วมนัก็ไมต่าย 

ถ้าอาจารย์สกึตอนนัน้ อาจารย์คดิวา่จะทําอะไรบ้างฮะ 

          ตอนนัน้ความคดิแบบพระทัว่ไปก็มีมาก วา่ออกไปเป็นฆราวาสจะสนกุสนาน เป็นอิสระ ความคดิมนั

น่าสงสารมนัคดิเหมือนเดก็ ๆ น่ีก็เคยคดิ เคยคดิหลายอยา่งแบบเดก็ ๆ รู้สกึอยา่งคนธรรมดาสามญั คดิ

เปะปะ เป็นเร่ืองฟุ้ งซา่น เม่ือยงัไมไ่ด้บวช มีคน ๆ หนึง่เป็นตํารวจ เขาสามารถยิงปืนได้แมน่ ยิงมะมว่งท่ีขัว้

ให้ขัว้มนัขาดลงมาทัง้พวง ๆ เราก็นกึนิยม วา่มีคา่ มีความหมายท่ีนา่อศัจรรย์ น้องชายของแกมาจบัจอง

ท่ีดนิ ท่ีเขาเรียกกนัวา่ศาลพอ่ตา (ในตําบลพมุเรียง) เราเป็นเดก็นกัเรียน เคยไปหาสบัปะรดตกค้างกินกนั ก็

เคยคดิวา่สกึแล้วจะเป็นนกัแมน่ปืนแบบนัน้บ้าง  

อาจารย์ครับนอกจากวาดภาพพระอรหนัต์เตม็ไปหมดแล้ว อาจารย์วาดเก่ียวกบัสภาพสงัคมกรุงเทพฯ 

ไว้อยา่งไรบ้าง และรู้สกึอยา่งไรเวลาไปพบจริง ๆ 

          ประสาคนอยูบ้่านนอก มนัก็คดิวา่กรุงเทพฯ มนัดี มนัเจริญ มนัก้าวหน้า ดีไปหมดทกุอยา่ง พอไปถึง

เข้าเป็น เวลานานพอสมควรได้คบหาสมาคมกนั ไปรู้เห็นอะไรมากเข้าจงึรู้วา่ มนัไมเ่ป็นเช่นนัน้ รู้สกึวา่มนั

ตรงกนัข้ามจากท่ีเราเคยคดิ รู้สกึผิดหวงั (หวัเราะเบา ๆ) 

เม่ืออาจารย์กลบัมาพมุเรียงและไมส่กึเลยได้เข้าพรรษาท่ี ๓ (๒๔๗๑) แล้วทําไมอาจารย์ถึงไมย่อมเข้า

โรงเรียนนกัธรรม แตเ่รียนเอาเองแทน 
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          (หวัเราะเบา ๆ) มนัง่ายนิดเดียว ก็มนัเรียนมา ๒ ปีแล้ว ก็มองเห็นวา่มนัเรียนเองได้ เพราะหนงัสือ

หนงัหามนัมีให้ด ูแล้วเราก็เบ่ือโรงเรียน และไมค่อ่ยจะเช่ือวา่ผู้ ท่ีมาสอนจะมีความรู้จริงจงั เรียนเอาเองสนกุ

กวา่ มีหวงัมากกวา่ ก็เคยเรียนมาแล้ว ๒ ปี ก็เดาได้วา่คงจะมาวิธีเดียวกนั อยา่งนีเ้ราสอนตวัเองได้ มนัเป็น

ความรู้สกึสว่นตวัด้วย เบ่ือครู เบ่ือเดนิไปเรียนเดนิกลบัมาทกุวนัด้วย 

อาจารย์ครับ ชีวิตพระในพรรษา ๓ น่ีมนัมีอะไรตา่งจาก ๒ พรรษาแรกไหมครับหรือวา่คล้าย ๆ กนั 

          อา่นหนงัสือมากขึน้ สนทนาธรรมกบัพระบางองค์ท่ีเรียนนกัธรรมเอกท่ีอยูว่ดัอบุลด้วย คือพระชม 

ตอนนีย้งัอยูท่ี่บ้านท่าโพธ์ิ พอเรียนสนกุไปมนัก็สอบไลไ่ด้ แล้วก็มีเหตแุทรกแซงเข้ามา เร่ืองการสอนนกัธรรม

หลงัจากออกพรรษาแล้ว เร่ืองสกึก็หายไป  

อา่นหนงัสือมากขึน้น่ีหนงัสืออะไรครับ ได้มาจากไหน 

          ทกุอยา่งเลยท่ีจะคว้ามาอา่นได้ ตัง้แตห่นงัสือหลกัสตูรและหนงัสือเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีมนัพอจะหาได้ ไป

กรุงเทพฯ ก็ซือ้หนงัสือกลบัมาบ้าง หนงัสือธรรมะพิเศษออกไปยงัไมมี่ อา่นไทยเขษมรายเดือนแหละมาก 

ประเภทหนงัสือโคลงกลอนของครูเทพฯ (เจ้าพระยาธรรมศกัดิม์นตรี) หนงัสือหลวงวจิิตรวาทการ หนงัสือ 

น.ม.ส. 

          แล้วทางนายธรรมทาสเขาก็บอกรับหนงัสือพทุธศาสนาภาษาองักฤษอีก ๔-๕ ฉบบั แตผ่มอา่นไม่

คอ่ยได้ ความรู้ทางภาษาไมพ่อ นาน ๆ นายธรรมทาสก็เอามาให้ผมอา่นบ้าง ตอนนัน้ท่ีเรารับกนัก็มีมหา

โพธิ บริตชิบดุดสิต์ อีกเลม่จากฮาวาย กบัหนงัสือประจําปีของชาวพทุธลงักา ผมอา่นไปไมค่อ่ยรู้เร่ือง อา่น

ขา่วเสียมากกวา่ 

 

 

เม่ือออกพรรษาแล้ว ทําไมอาจารย์จงึไมไ่ด้สกึอีก 

          เม่ือผมสอบนกัธรรมเอกได้ พอดีญาตผิู้ใหญ่คือคณุนายหง้วน นามสกลุเศรษฐภกัดี ซึง่นบัญาตก็ิเป็น

อา ผมเรียกแกวา่น้า แตแ่กเรียกผมวา่น้อง แกเป็นสะใภ้ของพระยาปฏินนัท์ภมูิรักษ์ เจ้าสวับ้านดอน สามี

ร่ํารวย น้าหง้วนแกเกิดศรัทธาขึน้มา บริจาคเงินสร้างโรงเรียนนกัธรรมวดัพระธาตไุชยา โดยท่านพระครู

เอ่ียมซึง่อยูท่ี่วดัพระธาตนุัน้เป็นผู้ ดําเนินงาน ตกลงกนัวา่เท่าไรเทา่กนั สมยันัน้มนัสร้างได้ด้วยเงิน ๕ พนั

กวา่แหละ หลงัท่ียงัอยูจ่นถงึทกุวนันี ้หลงัคาทรงไทยท่ียงัใช้สอนกนัอยูน่ัน่แหละ พอสร้างเสร็จก็ต้องช่วย



๖๕ 

 

จนกระทัง่หาครูสอน ทีนีพ้ระครูเอ่ียมท่านรู้วา่ผมเป็นนกัธรรมเอกแล้ว เขาก็ยใุห้น้าหง้วนขอร้องหรือบงัคบั

ผมนัน่แหละ (หวัเราะลงคอเบา ๆ) ให้มาสอน ทัง้ ๆ ท่ีอาเสีย้งท่ีชมุพรไมเ่ห็นด้วย อยากให้รีบไปเรียนตอ่ท่ี

กรุงเทพฯ เสียเร็ว ๆ ทีนีผ้มก็เกรงใจ เพราะฝ่ายนีก็้มีแยะ โยมผมก็หนัมาทางนี ้ผมก็เลยมาช่วยสอนนกัธรรม

เสียปีหนึง่ มนัจงึฆา่เวลาไปอีกปีหนึง่ไมไ่ด้สกึ (๒๔๗๒ - พรรษาท่ี ๔) 

          สอนนกัธรรมน่ีก็สนกุ สอนคนเดียว ๒ ชัน้ มนัคยุได้วา่

สอบได้หมด แตต่ามหลกัฐานท่ีปรากฏตกไปองค์หนึง่ เพราะ

ใบตอบหาย ก็กลายเป็นครูท่ีมีช่ือเสียงขึน้มาทนัที (ห ึๆ ๆ) 

มนัสนกุ เพราะเป็นของใหม ่และมนัชกัจะอวด ๆ อยูว่า่เราพอ

ทําอะไรได้ หาวิธียกัย้ายสอนให้มนัสนกุ ไมเ่หมือนกบัท่ีเขา

สอน ๆ กนัอยู ่เช่นผมมีวิธีเลา่ วธีิพดูให้ชวนตดิตาม หรือให้

ประกวดกนัตอบปัญหา ทํานองชิงรางวลั นกัเรียนก็เรียนกนั

สนกุ ก็สอบได้กนั 

          เม่ือสอบได้อยา่งนี ้น้าหง้วนก็จะให้รางวลั ในฐานะครู

ช่วยสอนนกัธรรม ควรจะได้รางวลับ้าง ทีแรกพดูกนัวา่จะให้

พระไตรปิฎกสกั ๑ ปิฎก สมยันัน้ทัง้ไตรปิฎกเขาขายกนั 

๔๕๐ บาท ๑ ปิฎกก็เทา่กบั ๑๕๐ บาท เลยบอกเขาวา่

พระไตรปิฎกนัน้อยา่เพิง่เอาเลย ถ้าอยา่งไรก็เอาเงินซือ้

พิมพ์ดีด น้าหง้วนเขาก็ตกลงให้เงินไปซือ้พิมพ์ดีด ตอนผมขึน้

ไปเรียนบาลีตอ่ท่ีกรุงเทพฯ หลงัจากท่ีสอนนกัธรรมเสร็จในปี

นัน้ 

          เผอิญวนัท่ีไปซือ้นัน้ เจ้าของร้านจริง ๆ ของร้าน

สะอาดวทิยาคม ช่ือนายแมคฟาแลน กําลงัเข้ามาในร้าน แก

เลยช่วยคนขายอธิบายอยา่งนัน้อยา่งนี ้อวดวา่เป็นความคดิ

ของแก ท่ีให้บริษัทในเมืองนอกทําขึน้เป็นพิเศษเพ่ือใช้ในวดัได้สะดวก คือให้มีจดุใต้และนิคหิตด้วย ก่อนนี ้

ไมมี่ ท่ีผมซือ้เป็นพิมพ์ดีดกระเป๋าหิว้รุ่นแรกของเรมิงตนั ๑๕๐ บาท เห็นเขาใช้กนัอยูเ่ป็นเคร่ืองตัง้โต๊ะ เรา

อยากมีไว้ใช้บ้าง แตอ่ยากได้อยา่งกระเป๋าหิว้ พอได้มา เวลาเขียนบทความเขียนหนงัสืออะไรก็ใช้พิมพ์เลย 

ไมไ่ด้ร่างด้วยปากกาดนิสอก่อน บางทีพิมพ์แล้วใช้ไมไ่ด้ก็ต้องพิมพ์ใหม ่เวลาพมิพ์ก็ไมไ่ด้ใช้สมัผสั ใช้ ๒ นิว้ 

ซือ้มาแรก ๆ ก็พิมพ์เป็นการใหญ่ เรียนบาลีมนัมีอะไรให้คดัลอกมาก  

 

  

พระครูโสภณเจตสกิาราม (เอ่ียม)  

เจ้าคณะอําเภอไชยา เม่ือยงัเป็นพระปลดัเอ่ียม 

และเป็นรองเจ้าอาวาสวดัพระบรมธาตไุชยานัน้ 

ได้ตัง้โรงเรียนปริยติัธรรมขึน้ เพ่ือเปิดสอนนกัธรรม 

มีคณุนายกิม้หง้วน เศรษฐภกัดี เป็นผู้อปุถมัภ์ 

และได้นิมนต์ทา่นอาจารย์ เม่ือสอบได้นกัธรรม

เอกแล้ว มาเป็นครูสอน (พ.ศ. ๒๔๗๒) ปรากฎว่า

สอนได้ผลดี คณุนายกิม้หง้วนซึง่เป็นญาติของ

ทา่นด้วย จงึถวายพิมพ์ดีดให้หนึ่งเคร่ืองเป็น

รางวลั 

  



๖๖ 

 

          ก่อนท่ีผมจะมาสอนท่ีวดับรมธาตฯุ นัน้ อาจารย์ครูโสภณฯ (คง) อปัุชฌาย์ของผมทา่นเป็นเจ้าคณะ

อําเภอ และจดัโรงเรียนนกัธรรม ท่านอยากให้ผมสอนท่ีวดัโพธาราม (วดัเหนือ) แตพ่อบอกวา่น้าหง้วน

ขอร้องไว้เสียแล้ว แกเงียบกริบเลย (หวัเราะลงคอ) เรียกวา่ยอมแพ้ เพราะไมอ่ยากขดัใจผู้ มีอิทธิพล ทางวดั

พระบรมธาตฯุ นัน้ ท่านพระครูเอ่ียมท่านเป็นคนมีความคดิ เป็นผู้ชกัชวนให้ตัง้โรงเรียนนกัธรรม ท่ีวดัพระ

บรมธาตฯุ ทําข้ามหน้าข้ามตาเจ้าอาวาสด้วย เพราะเจ้าอาวาสทําอะไรไมเ่ป็น จนในท่ีสดุท่านพระครูเอ่ียมก็

ได้เป็นเจ้าคณะอําเภอ ทัง้ ๆ ไมไ่ด้เป็นเจ้าอาวาส และได้เป็นพระครูโสภณเจตสกิาราม ตอ่จากอาจารย์ครู

โสภณเจตสกิาราม (คง วมิโล) วดัโพธาราม 

 

บน : อาคารโรงเรียนนกัธรรมท่ีทา่นอาจารย์เคยสอน

คณุนายกิม้หง้วนเป็นผู้ออกทนุสร้างขึน้ให้วดัพระบรมธาตไุชยา

ขวา : พิมพ์ดีดเคร่ืองแรก

ท่ีทา่นอาจารย์ได้รับเป็นรางวลัในฐานะท่ีสอนนกัธรรมได้ผลดี

เป็นพิมพ์ดีดกระเป๋าหิว้รุ่นแรกของเรมิงตนั ก้านตวัอกัษรยกขึน้มามากกวา่

ปัจจบุนั

ทําให้พิมพ์ได้เร็วและเบาแรง ทา่นอาจารย์ได้ใช้เคร่ืองนีอ้ยูเ่ป็นเวลาหลายสิบ

ปี

ภาพนีถ่้ายเม่ือ ๒๕๒๙

อาจารย์ครับ ท่านพระครูเอ่ียมท่ีอาจารย์ทํางานอยูด้่วย ทา่นมีปฏิปทาอยา่งไรครับ 



๖๗ 

 

          ท่านพระครูโสภณเจตสกิาราม (เอ่ียม) ทา่นเป็นคนฉลาด มีความคดิทนัสมยั เคยไปเลา่เรียนท่ี

กรุงเทพฯ หลายปี แล้วก็เป็นผู้ นําในการพฒันา ก่อสร้าง นวกรรม ทําแบบตวัอยา่งกฏิุทนัสมยั หลงัคา

ปัน้หยาขึน้มา ทําขึน้เป็นหลงัแรกจนมีผู้ เอาอยา่งทัว่ไป เกือบทกุวดัก็วา่ได้ ท่านมีความคดิก้าวหน้ามาก 

ร่วมมือกบักรมศลิปากรเปิดสาขาพพิิธภณัฑ์สถานแหง่ชาตขิึน้ท่ีวดัพระบรมธาตฯุ ท่านเป็นคนไมถ่งึกบัรุ่น

พอ่ แตก็่แก่กวา่รุ่นพ่ี มีนํา้ใจตอ่กนัมาโดยตลอด 

สภาพทางวดัพระบรมธาตฯุ กบัทางพมุเรียงตา่งกนัไหมครับ 

          มนัก็ไมต่า่งกนัมาก เหมือน ๆ กบัทางพมุเรียง จะตา่งกนัก็ทางนีทํ้าอาหารรสชาตสิู้ทางพมุเรียงไมไ่ด้ 

ทางพมุเรียงสงูกวา่ เพราะถ่ายทอดมาจากชาวกรุงเทพฯ พวกภรรยาข้าราชการท่ีมาทํางานท่ีพมุเรียง ขนาด

วา่ฝีมือชาวพมุเรียงทําได้ถงึท่ีสดุแหละ 

 

 

พอสอนนกัธรรมเสร็จแล้ว เป็นอยา่งไรตอ่ครับ 

          ทีนีพ้อสอนนกัธรรมจนได้สอบกนัเรียบร้อยแล้ว อาเสีย้งท่ีชมุพรก็เร่งเร้าให้ไปเรียนตอ่ท่ีกรุงเทพฯ ให้

ได้ อยา่งท่ีแกเคยไปเรียนมา คนอ่ืน ๆ ก็สนบัสนนุทัง้นัน้ รวมทัง้ท่านพระครูชยาภิวตั ิ(กลัน่) ซึง่อยูท่ี่นัน่แล้ว 

แกก็สนบัสนนุเตม็ท่ี อยากให้ไปอยูด้่วย เพ่ือสืบสายกนัไว้ เม่ืออาผมยงับวชอยูท่า่นก็ไปอยูก่บัอาของผม พอ

อาสกึทา่นก็เป็นผู้ สืบสายตอ่มา แกก็อยากให้ผมเป็นผู้ไปสืบช่วงตอ่ไปอีก ในท่ีสดุผมจงึขึน้กรุงเทพฯ อีกครัง้

หนึง่ (๒๔๗๓) แตก่ารขึน้ตอนนีค้วามคดิมนัเปลี่ยนไปแล้ว เร่ืองสกึหายไปหมด ถกูผิดวา่กนัทีหลงั พระ

กรุงเทพฯ จะเป็นอยา่งไร ไมส่นใจ ตัง้ใจจะไปเอาความรู้ภาษาบาลีก่อน ยงัไง ๆ ก็ต้องเรียนบาลีเสียทีก่อน 

เร่ืองอ่ืนคอ่ยวา่กนัทีหลงั เพราะมนัไมส่กึแล้วน่ี มนัก็ไมรู้่จะทําอะไร ก็เหลือแตจ่ะเรียนบาลีเท่านัน้ท่ีนา่สนใจ

กวา่อยา่งอ่ืน ท่ีไมส่กึก็เพราะมนัยุง่จนลืมไป เป็นครูสอนนกัธรรม มนัก็เปล่ียนอารมณ์ไปได้มาก 



๖๘ 

 

 

อาเสีย้ง น้องชายแท้ ๆ ของโยมบิดา  

สมยับวชได้เข้ามาเรียนหนงัสือในกรุงเทพฯ ท่ีวดัปทมุคงคา  

หลงัลาสิกขาแล้วไปทํางานและมีครอบครัวอยูท่ี่ จ.ชมุพร  

สนใจความคิดความอา่นสมยัใหม ่ตอ่ต้านไสยศาสตร์  

เคยรู้จกักบัปัญญาชนฝ่ายค้านชัน้นําอยา่ง เทียนวรรณ  

และเคยสง่หนงัสือของเทียนวรรณ เช่น ตลุยพากษ์พินิจ  

และอกัษรกิจพิจารณ์ มายงับ้านเกิดท่ีพมุเรียง  

ทําให้นายเง่ือมได้อา่นหนงัสือเหลา่นีต้ัง้แตย่งัไม่บวช  

เป็นผู้ มีบทบาทสําคญัสง่เสริมให้พระเง่ือมไปเรียนตอ่ท่ีกรุงเทพฯ  

  

สมยันัน้อาจารย์ไปกรุงเทพฯ เดนิทางอยา่งไร 

          ถ้าไปเรือ ไปลงเรือไฟท่ีบ้านดอนเสีย ๖ บาท ถ้ารถไฟท่ีไชยา รถไฟธรรมดารวดเดียวถงึ ๑๖ บาท เรือ

ไฟต้องค้างคืนในทะเลคืนหนึง่ ขาไปมกัไปรถไฟ ถ้ากลบัออกมามกัมาเรือ 

          แล้วขึน้กรุงเทพฯ คราวนีเ้รียนกบัเท่ียวเท่า ๆ กนั ผมไปโรงเรียนอยูไ่มก่ี่วนัหรอก ไมช่อบ เลยขอเรียน

กบัทา่นพระครูชยาภิวตั ิขอให้ทา่นช่วยสอนให้เวลากลางคืนท่ีกฏิุ 

          ไปเรียนกบัเขามนัไมส่นกุ มนัไมท่นัใจ สอนอืดอาด เพราะต้องรอเดก็ท่ีโง่ซึง่อยูช่ัน้เดียวกนั ทีนีพ้อจะ

เข้าสอบไล ่ทา่นพระครูชยาภิวตัก็ิใช้อิทธิพลของทา่น ผมเลยได้เข้าสอบไลท่ัง้ท่ีไมไ่ด้ไปโรงเรียน เพราะแกมี

อิทธิพลเหนือครูเหลา่นัน้ทกุคน ก็ครูเหลา่นัน้เคยเป็นลกูศษิย์ของทา่นน่ี (หวัเราะเบา ๆ) ทา่นสอนผมเป็น

พิเศษทกุคืน รวมกบัพระเณรอีก ๔-๕ รูป 

อาจารย์ครับ อาจารย์อยูพ่มุเรียงไชยาเป็นท่ียอมรับกนัมาก พอขึน้ไปกรุงเทพฯ น่ีไมต่วัลีบลงหรือครับ 

          ถกูแล้ว พอไปอยูก่รุงเทพฯ ตวัเลก็ลงไปเป็นกอง (ฮะ ๆ ๆ) ท่ีบ้านนอกน่ีตวัใหญ่ เราก็ยอมแหละ จงึไม่

อดึอดัอะไร เพราะเรายอมเลก็ จงึไมก่ระทบกบัใคร 

อาจารย์เข้ากบัพระอ่ืน ๆ ได้ไหมฮะ 



๖๙ 

 

          ก็ได้ แตพ่รรคพวก คนอ่ืนไมต้่องไปเข้า เร่ืองทะเลาะกนัระหวา่งพวกในวดันัน้ก็ไมมี่หรอก เราก็อยูแ่ต่

ในคณะ กบัสมภารก็อยูค่ณะเดียวกนั ผมเป็นหลานของอาเสีย้ง ท่านก็ยินดีต้อนรับ มกัจะให้สทิธิพิเศษตัง้

หลายอยา่ง (เฮ่อ ๆ ๆ) เชน่ให้เปิดแผน่เสียงได้ มนัก็รู้กนัอยูใ่นทีวา่เอือ้เฟือ้เผ่ือแผใ่ห้เกียรตกินัอยู ่

อาจารย์ไปเรียนบาลีคราวนีไ้ปเรียนเพื่ออะไร 

          ไมรู้่ (เสียงห้วน ๆ แล้วหวัเราะ) มนัก็ได้ผสมมตอิยากจะดีจะเดน่ เป็นมหาเปรียญด้วย 

สภาพเสนาสนะและความเป็นอยูข่องวดัในกรุงเทพฯ สมยั

นัน้เป็นอยา่งไรครับ 

          วดัอ่ืนไมท่ราบ แตว่ดัท่ีผมอยูส่ะดวกสบายพอสมควร 

คณะท่ีผมไปอยูน่ัน้มนัอยูก่นัคนละห้อง กฏิุเป็นเร่ืองแบบโบราณ 

สร้างมาเป็นร้อย ๆ ปี มีหอสวดมนต์อยูต่รงกลาง มีห้องมีกฏิุ

ล้อมรอบ กว้างขวางพอสมควร มีบนัไดขึน้ลง ๒ ข้าง เป็นแบบ

ง่าย ๆ ไมห่รูหราเหมือนสมยันี ้ใต้กฏิุท่ีผมอยูมี่หมเูตม็ไปหมด 

บางเวลาเหม็นมาก หนวกหดู้วย เวลาหมวูิ่งกดักนั 

          ทีแรกเขาเอามาปลอ่ย หรือมนัหลดุเข้ามา แล้วมนั

ออกลกูเร็ว ตอนนัน้จงึได้เข้าใจคําวา่ดนิพอกหางหม ูมนัลกูเทา่

ชาม กลมปุ๊ กพอกอยูท่ี่หาง อยา่งน้อย มนัก็เทา่กําปัน้ แกวง่ไป

มาคงจะเจ็บมากอยู ่มนัคลกุกบัดนิกบัฝุ่ นอะไรมา แล้วแกวง่

กระทบกบัขา จนกลมเหมือนกบัแกล้งกลงึ แล้วมนัไมแ่ตกไม่

หลดุ พอเกลือกเข้าอีกมนัก็พอกเข้าอีก จนบางตวัเดนิไมค่อ่ย

ไหวก็มี ก่อนนัน้ไมเ่ช่ือวา่จะเป็นไปได้ พอเห็นทีแรกตกใจ 

(หวัเราะห ึๆ ๆ) 

สภาพความเป็นอยูด้่านอ่ืน ๆ ของพระในกรุงเทพฯ เป็นอยา่งไรครับ 

          พระชาวกรุงจริงไมค่อ่ยมี สว่นมากเป็นชาวตา่งจงัหวดั มาจากทัว่ประเทศ พระ ๕๐๐ รูปน่ี พระ

กรุงเทพฯ ๔-๕ รูปเทา่นัน้ ไปเรียนบาลีเรียนนกัธรรมกนั สว่นมากก็ไปเรียนแบบโลก ๆ เป็นกนัเกือบทกุวดั 

บางวดัเช่นวดัมหาธาตฯุ น่ีคมุดีหน่อย นอกนัน้ก็ดจูะปลอ่ยตามสบายใจ 

  

พระเง่ือม ถ่ายท่ีหน้ากฎิุท่ีพกัในคณะ ๑  

วดัปทมุคงคา สมยัขึน้มาเรียนท่ีกรุงเทพฯ 
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          การบณิฑบาตนัน้เป็นถ่ิน ๆ บางถ่ินไมพ่อฉนั บางถ่ินเหลือฉนั อยา่งตรงแถว ๆ ท่ีผมอยูเ่หลือฉนั ไป

บณิฑบาตมาองค์หนึง่ก็ฉนัไมห่มด ทีนีพ้ระ ๔-๕ องค์มารวมกนัมนัก็เหลือเฟือ เดก็วดัปทมุคงคาท่ีไปอาศยั

เรียนทางโลกก็มีหลายคน รอบวดัปทมุคงคามีคนหนาแน่น และเป็นคนไทยถือพทุธถือศาสนาจดั ๆ ก็แยะ 

เป็นตระกลูใหญ่ ๆ ตระกลูโบราณ หลายตระกลู ตรุษจีนปีใหม ่เณรบางองค์ไปขนมาวนัละ ๔-๕ บาตร คือ

พอเตม็กลบัมาวดัแล้วไปขนมาอีก กวา่จะสิน้เวลาบณิฑบาตมนัได้ตัง้ ๔-๕ ครัง้ เพระวา่ออกบณิฑบาต

ตัง้แตตี่ ๔ ตี ๕ วนันัน้ ๆ พระไมต้่องออกบณิฑบาตก็ได้ 

          การบณิฑบาตท่ีถึงกบัแยง่กนันัน้ผมไมเ่คยพบ แถวนัน้คนใสม่ากไมต้่องถึงกบัแยง่กนั พระเณรยงัมี

ความคดินกึกนัอยู ่จะรอกนัอยา่งวา่มา ๒ ข้างของโยมจะดวูา่ใครมาก่อนมาหลงั บางทีเราลืมไป จําไมไ่ด้

แน่ เพ่ือนอีกฝ่ายพยกัหน้าให้เข้าไปก่อน ไมฉ่วยโอกาส 

          มีอยูบ้่านหนึง่ เป็นบ้านของคณุนายอุน่ ถ้าถึงวนัประจําปีอะไรวนัหนึง่ จะมีพระไปยืนรอเตม็ตรอก

เพราะพระรู้วา่วนันัน้เจ้าของบ้านจะใสเ่งิน ๕ บาท พระเลยไปรอกนั บางองค์เอาหลายหน ข้ามมาจากฝ่ังธน

ฯ ก็มี ผมยอมสละ ผมรอไมไ่ด้ รอเป็นชัว่โมง ๆ รอไมไ่ด้ อีกอยา่งข้าง ๆ ตลาดสดมีการขายข้าวและกบั พระ

ก็ไปยืนรอกนั พอมีโยมมาก็ซือ้ใสบ่าตร ผมไมไ่ด้รอ เพราะไมจํ่าเป็นต้องรอ ยงัไง ๆ ก็มีข้าวกินแน ่แล้วมนัน่า

รําคาญ 

การเทศน์สมยันัน้เป็นแบบไหนครับ 

          ท่ีวดันัน้ยงัเทศน์ใบลาน ผมก็ไปเทศน์กบัเขาครัง้หนึง่ จําได้วา่เทศน์เร่ืองมหาวงศ์ เป็นเร่ือง

พงศาวดารของลงักา ประวตัศิาสตร์ศาสนา เขาให้กณัฑ์เทศน์ ๒๕ บาท ชาวบ้านไปฟังกนัไมก่ี่คน เขาทํา

เพ่ือรักษาประเพณี และทําตามความประสงค์ของคณุนายอุน่ โปษยจินดา พอ่แมเ่ขาเคยทํามาอยา่งนัน้ จดั

ให้พระเทศน์ ๗ วนัองค์หนึง่ เขาไมอ่ยากให้มนัสญูไป มาขอร้องเจ้าอาวาสก็จดัไปตามนัน้ พระองค์ไหนพอ

อา่นหนงัสือได้ก็ถกูจดัขึน้เทศน์ 

อาจารย์ครับ แสดงวา่ความนิยมในพระศาสนาเร่ิมเส่ือมลงแล้วสคิรับ 

          มนัก็ต้องเรียกวา่เส่ือม แตก่่อนนีเ้ราไมรู้่นะวา่มีคนเข้าวดัก่ีคน แตม่นัก็ยงัเรียกวา่ยงัมีอยูล่ะ ถ้าเป็น

วนัพระก็เตม็หมดท่ีศาลา วนัธรรมดาพระขึน้ธรรมาสน์ก็มีคนเฝ้าศาลา พอไมใ่ห้ขาด ผมให้ศีล "อิมานิ ปัญ

จะสกิขาปทานิ สมาทิยามิ" คนเฝ้าศาลาแกไปฟ้องเจ้าคณุวา่ผมวา่เป็นทะสะสกิขาแทน เจ้าคณุแกก็คงไม่

เช่ือ ยงัเรียกผมไปล้อวา่ทําไมวา่อยา่งนัน้ ผมบอกจะไปให้ทะสะทําไม ให้ศีลผมให้มานกัหนาแล้ว ตาคนแก่

นัน้แกหเูชือนไปเอง 
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ท่ีอาจารย์วา่เท่ียวน่ีเท่ียวอะไรบ้างครับ 

          เท่ียวดสูถานท่ีและเท่ียวถ่ายรูป ไปดอูะไรท่ีมนัแปลก ๆ ท่ีไมรู้่มาก่อนวา่อะไร ก็มีคูห่บู้าง แล้วก็

อาจารย์พระครูชยาภิวตัเิองเป็นผู้ช่วยสนบัสนนุ การไปในท่ีไมเ่คยไป บางทีอาจารย์ก็พาไป วดันัน้วดันี ้บาง

วนัไปเช้าจนเยน็ ท่านพระครูท่านไปอยูน่านแล้ว ท่านรู้วดัอะไรเป็นอะไร ทิศไหน ถนนไหนทา่นรู้ ก็ช่วยพาไป 

ฝ่ังธนฯ ทัว่ไปหมด วดัตา่ง ๆ ข้างบนน่ีเท่ียวขึน้มาจนถงึวงัจิตรลดา วดัเบญจฯ วดัตา่ง ๆ ท่ีน่าถ่ายรูป แล้วก็

เลน่พมิพ์ดีด เลน่จานเสียง เลน่วทิย ุไอ้เลน่พิมพ์ดีด เลน่จานเสียง มีเลน่กนัไมก่ี่คน แตเ่ลน่วิทยนุัน้เลน่กนั

หมดเลย ผมยงัเลน่กล้องอีกด้วย ตอนเท่ียวกรุงเทพฯ นัน้มนัก็เท่ียว ๆ ไปอยา่งนัน้แหละ ไมไ่ด้มีความคดิท่ี

จะปฏิวตัอิะไร มนัยงัไมมี่ 

การเท่ียวในกรุงเทพฯ เดนิทางอยา่งไร  

          เดนิ เดนิทัง้วนั ไมค่อ่ยได้ขึน้รถหรอก เพราะอยากจะเห็น แล้วทา่นอาจารย์ก็วางแผนถกู เดนิไปยงัจดุ

ท่ีมีประโยชน์เลย ไมเ่ดนิเสียเปลา่ เชน่ วดักลัยาฯ วดัประยรูวงศ์ เป็นต้น ตอนนัน้ผมยงัเป็นแฟนมหาน้อย 

อยูใ่นกลุม่มหาน้อย มหาน้อยเขามกัได้รับนิมนต์เทศน์ไปปทมุฯ ไปนนทบรีุ เราก็มกัจะตดิเรือไปด้วย เป็น

เรือยนต์มีหลงัคา ไมใ่ช่เรือหางยาว ไปทีได้ ๒๐-๓๐ องค์ รถรางก็เคยนัง่ เสีย ๕ สตางค์ ๑๐ สตางค์ พระ

โดยมากขึน้รถเจ๊ก ถ้าไปรับสงัฆทานท่ีบ้านไกล ๆ ขากลบักลบัรถเจ๊ก หรือบางองค์ไปบณิฑบาตไกลเกินไป 

ขากลบักลบัรถเจ๊กก็มี (ห ึๆ) มนัเป็นเร่ืองท่ีไมน่่าจะต้องใช้สตางค์ ต้องจบัเงินจบัทองด้วย น้อยครัง้ท่ีเจ้าของ

บ้านจะให้สตางค์เจ๊กมาเสร็จ ขึน้รถรางก็จะต้องใช้สตางค์เอง น้อยครัง้ท่ีเจ้าของบ้านจะให้คนมาสง่ มา

มอบหมาย สมยันัน้พระนัง่รถรางดเูหมือนจะไมเ่คยฟรี รถรางบางทีอนัตราย วนันัน้ฝนตก เปียกปอน พอผม

เอามือจบัเข้าท่ีแขนจบัข้างบนัได ไฟช็อตเป็นจดุ ๆ ๆ ทะลหุนงัมือเลย แตไ่มมี่ใครรู้ ไมถ่ึงกบัเลือดออก แต่

เป็นจดุออกดํา ๆ ๆ ไฟฟ้ามนัร่ัวลงมาถึงคนัรถแล้ว ไอ้เรามนัยงัเหยียบอยูท่ี่พืน้ดนิข้างหนึง่ ท่ีจบัมนัเป็นไม้

แตเ่ปียกดีท่ีไมถ่ึงกบัตาย คนทัง้รถรางก็ไมรู้่วา่ผมถกูอยา่งนี ้ผมก็ขึน้ไปหาท่ีนัง่ตามปกต ิตอนจบัทีแรก

เหมือนกบักําไฟ 

อาจารย์ครับ ท่ีอาจารย์มาสนใจพวกวทิย ุกล้อง แผน่เสียง น่ีมนัมาอยา่งไรครับ 

          เราเป็นพระอตุริอยูก่นัไมก่ี่องค์ นายมณี สีทดั ท่ีสกึออกไปเขาก็เลน่อนันีม้าอยูต่ัง้แตเ่ป็นพระ

เหมือนกนั เป็นเพ่ือนกนัมา มนัก็สนกุและมีประโยชน์แหละ เชน่เคร่ืองพิมพ์ดีดมนัมีประโยชน์ เราไปซือ้ท่ีมนั

ชํารุดจากเวิง้นครเขษมมาแก้ไขกนัใช้ พอซอ่มใช้ได้ ก็ขายซือ้ใหมอี่กที ก็ได้เคร่ืองท่ีดีกวา่ จนกระทัง่ตอนหลงั 
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ๆ พอจะซือ้ของใหม ่กล้องถ่ายรูปก็เหมือนกนั กล้องแรกท่ีมีใช้ โกดกั เวสต้า ๑๒ บาท ซือ้ท่ีเวิง้นครเขษม มนั

ก็ถ่ายได้ดี แล้วก็มาหดัล้างหดัอดัเอง มนัเป็นงานง่าย ๆ นํา้ยามนัสําเร็จรูป ผสมมาเป็นขวดมาเตมินํา้สบิ

เท่า ก็ล้างได้ กระดาษโปสการ์ดแผน่ละ ๑ สตางค์ ถ้าเป็นของญ่ีปุ่ น ๑๐๐ แผน่ ๗๕ สตางค์ อดักนัเป็นภเูขา

เลากา เวลาเราไปถ่ายรูป เราก็ทําอยา่งไมจุ่้นจ้าน อยา่งเด๋ียวนีท่ี้เขาทํากนัไมมี่เลย แล้วมนัไมค่อ่ยได้ถ่าย

คนหรอก ถ่ายสถานท่ี ถ่ายวดัอะไรเสียมากกวา่ แผน่เสียงก็เรียนภาษาบ้าง ลงิกวัโพนอะไรพวกนัน้ 

แผน่เสียงเพลงไมไ่ด้ซือ้ แตก็่ฟังท่ีเขาฝากซือ้ มีคนฝากซือ้เร่ือย มนัมีเร่ืองนา่หวั ตอนนัน้มนัอยูก่ฏิุสดุมมุ ไม่

ไกลจากกฏิุรองเจ้าอาวาสท่ีดเุป็นเสือเลย ผมลืม ไปเปิดแผน่เสียงเสียดงัลัน่ ทา่นเดนิปัง ๆ มาเปิดประตู

ชะโงกด ูแล้วก็ยิม้กลบัไปเลย (หวัเราะลงคอ) ทกุคนคดิวา่คงจะเกิดเร่ืองแล้ว แผน่เสียงชดุนัน้ดงัมาก ตรา

กระตา่ย คนร้องช่ือหมอ่มเสนีย์ ดงัเท่ากบัขยายเสียง สว่นใหญ่เราใช้แผน่เสียงเรียนภาษาองักฤษ มนัก็ไม่

คอ่ยได้ผลหรอก แตม่นัไมรู้่จะทําอะไรดี 

          โชคมนัดีอยูห่น่อยท่ีมนัไมไ่ปสนใจเร่ืองเพศ ถ้าไปสนใจเร่ืองเพศคงเสร็จไปนานแล้ว คงไมมี่สวน

โมกข์อยา่งทกุวนันี ้พระอ่ืนเขาสนใจกนั และเราก็มีโอกาส แตเ่พราะอะไรก็ไมรู้่ ไมไ่ด้ไปสนใจ เพ่ือนบางคน

ชวนไปเท่ียวบ้านแฟนเขา ไปฉนัเพลไปอะไรกนัขลกุขลกั ๆ อยูห่ลายชัว่โมง สงัเกตได้อยา่งวา่มีมาก คนท่ีมี

ลกูสาวก็ยนิดีให้คุ้นเคยคลกุคลีกบัพระ สงัเกตดเูขาคงแน่ใจวา่ถ้าเป็นพระละก็ไมเ่ลวแน่ อยา่งนีมี้มากคือไม่

รังเกียจ ปลอ่ยให้คยุกนัตามประสาตามพอใจจนนา่เกลียด แตทํ่ากนัมากก็ไมรู้่สกึวา่น่าเกลียด ความจริงมนั

น่าเกลียด ผมทัง้ ๆ ท่ีไมใ่ช่เป็นตวัหลกัเป็นแตพ่ว่งไป เขาก็ยงัสนใจ มีบ้านนัน้แหละแมเ่ขาจะให้ลกูสาวมา

เย็บจีวรให้ผมท่ีเผอิญมนัขาดอยูห่น่อย ผมบอก "ไมไ่ด้ ๆ ๆ ๆ ไมต้่อง ๆ ๆ ๆ" (หวัเราะ) มนัไมรู้่อีโหน่อีเหน่กนั

เสียมัง่เลย ทัง้ ๒ ฝ่ายมนัไมรู้่บาปกรรม ควรไมค่วร มนัไมรู้่ มนัจงึเป็นไปได้ง่าย ท่ีพระจะสกึออกไป พระ

ท่านสว่นมากก็มุง่เรียนเอาดีกรี ไปหาเงินแตง่งาน เป็นถึงเจ้าคณุชัน้ธรรม ทํานัน่น่ีกบัผู้หญิงจนเขาจบัได้ ดีท่ี

เขาไมจ่บัชนิดจบัสกึ ก็เลยสกึเองแล้วยงัไปได้กนั ยงัได้ทําราชการมีหน้ามีตา ขนบธรรมเนียมประเพณีมนัให้

โอกาสมากนกั ท่ีชาวบ้านเขาถือกนัอยูม่นัไมมี่ใครรู้จริง ไมมี่ใครตเิตียน มีโอกาสไปบ้านผู้หญิงได้ทัง้กลาง

ค่ํากลางคืน 

อาจารย์มีแนวโน้มไปทางนัน้บ้างไหมครับ ท่ีอยากจะเรียนให้ได้ดีกรีแล้วออกไปหางานหาการทํากบัเขา 

          ไมค่อ่ยมีหรอก ความคดิอยา่งนัน้มนัไมมี่ เพราะมนัรู้วา่เรามีงานทําแล้ว เราทํางานของเราได้ ทํา

ราชการรู้สกึวา่มนัไมถ่กูกนั 

อาจารย์ครับ เลน่กล้องน่ีมนัสนกุอยา่งไรครับ 

          โอ๊ย มนัสนกุ ถ่ายรูปมาดีก็สนกุ ถ้าไมดี่ก็อยากจะแก้ตวัใหม ่มนัก็ให้เราเลือกได้ตามพอใจ ผมเคย

ถ่ายแตเ่มฆอยา่งเดียวตัง้พนัภาพ เมฆสวยขึน้มาเป็นรูปอะไร ๆ ก็ถ่ายไว้ อดัเองมนัถกูมาก ถกูกวา่กนัหลาย
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เท่า ๕๐ เท่าได้ ถ้าไปจ้างเขาทําแพงกวา่ ๕๐ เท่า โดยมากผมถ่ายวิว ไมไ่ด้ถ่ายคน แตพ่อถึงท่ีสดุมนัก็เบ่ือ 

ไมมี่ความสนกุ เด๋ียวนีม้นัก็ไมมี่ความรู้สกึสนกุ ใครจะเอากล้องอยา่งวเิศษมาให้ก็ไมเ่อา ไมรั่บหรอก ไมรู้่จะ

เอาไปทําอะไร มาอยูท่ี่น่ีก็ยงัเลน่สนกุอยู ่เพิ่งจะหยดุเดด็ขาดไปสกั ๑๕ ปีเทา่นัน้ เราไมต้่องมีห้องมืด ล้าง

ตอนกลางคืน อากาศก็เยน็สบาย ทําเฉพาะกลางคืน เข้าไปในห้องมนัร้อน มนัอบั มนัอดึอดั ตอนหลงัพระ

บญุชชู่วยทําแทน 

อาจารย์ครับ ถ้าวดัมีหลายแผนก ทําทกุอยา่งในวดัได้คงสนกุนะครับ 

          สนกุ แตม่นัหาผู้ ร่วมมือยาก ผมเคยเขียนแผนผงั เด๋ียวนีไ้มรู้่อยูไ่หนแล้ว มีเจ้าอาวาส ๑ องค์ มีเจ้า

อธิการประมาณ ๑๐-๑๒ อธิการ ท่ีรวมกนัขึน้อยูก่บัเจ้าอาวาส เชน่อธิการปริยตันิกัธรรม บาลี อธิการด้าน

เจ็บไข้ได้ป่วย ด้านการเงิน ด้านหาของ ด้านก่อสร้าง ด้านรับแขก ด้านประดบัประดาตกแตง่ รวมทัง้หมด 

๑๒ อธิการรวมกนัเป็น ๑ วดัท่ีขึน้อยูก่บัเจ้าอาวาส ซึง่สามารถควบคมุได้ทกุอยา่ง วดันัน้คงวิเศษ เขียนไว้

นานแล้ว แตม่องไมเ่ห็นทางหาคนท่ีจะร่วมงานได้ อยูด้่วยกนัได้พร้อม ๆ กนัตัง้เท่านัน้ ดจูะไมมี่หวงั เรามนั

ไมใ่ช่เอตทคัคะในทางมีบริวารมาก แตก็่เคยพดูให้คนอ่ืนฟังหลายคน เขาก็เห็นด้วยวา่ถ้าทําได้มนัวเิศษ คือ

มนัเป็นรูปคณะกรรมการ ๑๒ คน ๑๓ ทัง้ประธาน ท่ีทําไมไ่ด้มนัมีอยูเ่หตเุดียวคือวดัน่ีมนัไมมี่เงินจ้าง ไมมี่

เงินบงัคบั ถ้ามนัมีเงินบงัคบัแบบราชการมนัก็พอท่ีจะรวบรวมคนได้ มนัเป็นงานท่ีเบาแก่คนทกุคน เช่น

ต้อนรับแขกมีสกัคน หาอาหารมาเลีย้งกนัในวดัมีสกัคน กระทัง่มีโรงพมิพ์มีอะไร แตเ่จ้าอาวาสต้องเก่งพอ

ตวัจงึจะควบคมุทัง้หมดนีไ้ว้ในเกลียวเดียวกนัได้ ฝ่ายต้อนรับแขก หรือปฏิคมหายาก  
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ถ่ายในกฎิุท่ีพกั ท่ีวดัปทมุคงคา เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๓ 

  

อาจารย์ครับ ก่อนท่ีอาจารย์จะกลบักรุงเทพฯ มาดําเนินกิจการสวนโมกข์ อาจารย์ได้มีจดหมายมาถึง

โยมธรรมทาสวา่ 

          "การมาบ้านของฉนัยงับอกไมไ่ด้ในเวลานีใ้ห้แน่นอนนกั คือฉนัได้เปล่ียนความเหน็จากเดิมอยา่งเดด็ขาด แน่ใจลงไป

แล้ว เน่ืองแตเ่ป็นโชคดีท่ีฉนัได้พบคมัภีร์ดี ๆ พอท่ีฉนัจะตดัสนิใจได้อยา่งเดด็ขาด ฉนัจะออกจากกรุงเทพฯ ซึง่ฉนัคิดวา่ควร

อยู ่เป็นการออกครัง้สดุท้าย และตัง้ใจจะไปหาท่ีสงดัปราศจากการรบกวนทัง้ภายนอกและภายในสกัแหง่หนึง่ เพ่ือ

สอบสวนค้นคว้าวิชาธรรมท่ีได้เรียนมาแล้ว จะได้เพิ่มเข้าใหม ่เม่ือเรียบร้อย เป็นการฟืน้ความจําและได้หลกัธรรมพอท่ีจะ

เช่ือวา่การค้นคว้าของฉนัไมผิ่ดทางแล้ว ก็จะทิง้ตําราท่ีฉนัเคยรักและหอบหิว้มาแล้วโดยไมเ่หลือเลย มีชีวิตอยา่งปลอด
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โปร่งเป็นอิสระท่ีสดุเพ่ือค้นหาความบริสทุธ์ิและความจริงตอ่ไป และไมแ่น่วา่จะอยูท่ี่ไหน หากวา่ค้นลําพงัเองไม่พบแม้แต่

เบือ้งต้นแล้ว จงึคิดวา่จะไปสมาคมกบัพวกท่ีอาจเป็นเหตผุลแห่งการค้นคว้า เช่น พวกโยคีในอินเดีย ตามท่ีคิดไว้ บดันี ้เรา

กําลงัรออยูว่า่ จะได้ท่ีสงดัท่ีไหนอาศยัสกัชัว่คราว เพ่ือจดัการกบัตําราสกั ๕-๖ เดือน… 

          "ฉนัมีโชคดี, ซึง่ดีจนฉนัรู้สกึวา่มีคา่มาก คือได้เพ่ือนคนหนึ่งซึง่มีความรู้สกึ เก่ียวด้วยชีวิตเหมือนกนั ตรงกนัโดยมิได้

แนะนําชีแ้จงแก่กนัและกนัเลย เราตา่งมีเข็มมุง่หมายอยา่งเดียวกนัในกิจการข้างหน้า และเวลานีมี้ฐานะทางกายใจ

เหมือนกนัทกุอย่าง และถ้ายงัโชคดีขึน้ไปอีกเราอาจจะได้ทําร่วมกนัก็ได้ 

          "เราตกลงใจกนัแน่นอนแล้ววา่ กรุงเทพฯ มิใช่เป็นท่ีท่ีจะพบความบริสทุธ์ิ เราถลําเข้าเรียนปริยติัธรรมทางเจือด้วยยศ

ศกัด์ิ เป็นผลดีให้เรารู้สกึตวัวา่เป็นการก้าวผิดไปก้าวหนึง่ หากรู้ไมท่นัก็จะต้องก้าวผิดไปอีกหลายก้าว และยากท่ีจะถอน

ออกได้เหมือนบางคน จากการรู้ตวัวา่ก้าวผิดนัน่เองทําให้พบเง่ือนวา่ทําอยา่งไรเราจะก้าวถกูด้วย 

          "เรายงัพบอีกวา่การเป็นหว่งญาติพ่ีน้อง เพ่ือนและศิษย์ เป็นการทําลายความสําเร็จแหง่การค้นหาความสขุและ

ความบริสทุธ์ิ ซึง่เราตัง้ใจพยายามจะหามาให้แก่พอ่แมพ่ี่น้องท่ีเรากําลงัเป็นหว่งอยูน่ัน่เอง ขืนเป็นดงันี ้เราคงตายเสียก่อน

เป็นแน่ เราจะทําตามอยา่งพระพทุธเจ้า ตามคําบอกเลา่ของพระองค์เองวา่ พระองค์ออกค้นหาความบริสทุธ์ิ ทัง้ขณะท่ีพอ่

แมพ่ี่น้องนํา้ตาเตม็หน้า เพราะไมอ่ยากให้จากไป (ในบาลีแท้ยงัไมพ่บการหนีออกบวช) การท่ีเราปลงตกเช่นนี ้เป็นการทํา

ให้เราฟรีขึน้อีกเปลาะหนึง่ และหวงัวา่พอ่แมพ่ี่น้องของเรา คงจะปลงตกเช่นเดียวกนั แม้บางทีเราจะต้องจากจนไมอ่าจพบ

กนัอีกเลยก็ได้… 

          "เร่ืองของฉนั บดันีไ้ด้เปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ลทัธิเกลียดอลชัชีหรือเกลียดกรุงเทพฯ ได้แผอ่อกไปได้มากกวา่

หนึง่คนกลายเป็นสองคนแล้วถงึสามคน และยงัมีตอ่ไปอีกตามลําดบั ฉนัแปลกใจท่ีสดุเพราะไมเ่คยเช่ือเลยวา่จะมีคนเช่ือ

และยอมทําตาม… เขากลบัความเหน็ได้อยา่งเด็ดขาด ยอมสละเป็นลําดบั เช่นครัง้แรกไมก่ลวัอาจารย์จะโกรธครัง้ท่ีสองไม่

กลวัพอ่แมเ่สียใจ ผลท่ีสดุไมก่ลวัตาย ขอแตใ่ห้ได้ดําเนินการไปในทางท่ีบริสทุธ์ิ… รู้แตเ่พียงวา่ท่ีเป็นมาแล้วและกําลงั

เป็นอยู่ ไมเ่ป็นทางท่ีจะพบพระพทุธเจ้าได้เทา่นัน้… 

          "…ฉนัก็มืดแปดด้าน ไมรู้่วา่จะไปขออาศยัสถานท่ีท่ีไหนเพ่ือการศกึษาของเราจงึจะเหมาะ นอกจากบ้านเราเอง และ

ไมมี่ท่ีไหนนอกจากบ้านเราคือท่ีพมุเรียง ก่อนท่ีอ่ืน จงึจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือรบกวนในบางอยา่ง คือต้องมีผู้ช่วยให้

ได้โอกาสเรียนมากท่ีสดุ และใคร ๆ จงถือเสียวา่ฉนัไมไ่ด้กลบัออกมาพกัอยูท่ี่พมุเรียงเลย การกินอยูข่อรบกวนให้มีการ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมสกัเลก็น้อย คือถ้าไมอ่ยากทําอยา่งอ่ืน ข้าวท่ีใสบ่าตรจะคลกุนํา้ปลาเสียสกันิดก็จะดี ลกูศิษย์ของ

พระพทุธเจ้าจะไมร่บกวนอยา่งอ่ืนอีกเลย ฉนัเป็นผู้พิสจูน์ให้เพ่ือนกนัเหน็วา่ พระอรหนัต์แทบทัง้หมดมีชีวิตอยู่ด้วยข้าวสกุท่ี

หงุด้วยปลายข้าวสารหกั แลราดนํา้ส้มหรือนํา้ผกัดองนิดหน่อยเท่านัน้ เราลองกินข้าวสกุของข้าวสารท่ีเป็นตวัและนํา้ปลาก็

ยงัดีกวา่นํา้ส้ม และเราลองกินอยูเ่ด๋ียวนี ้รู้สกึไม่มีการขดัข้องเลยท่ีจะกินตอ่ไป…" * 

* ชิต ภิบาลแทน, ชีวติและงานของพุทธทาส,  

ศิลปาบรรณาคาร, กรุงเทพฯ, ๒๕๒๐. หน้า ๓๘-๔๒ 

(ต้นฉบบัจดหมายเคยเก็บอยูก่บันายธรรมทาส พานิช ปัจจบุนัสญูหายแล้ว)  
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          จากใจความในจดหมายข้างบนนี ้แสดงให้เห็นวา่ความรู้สกึนกึคดิของอาจารย์ในสมยันัน้ เป็นไป

อยา่งเข้มข้นตามแบบคนหนุม่ ท่ีมีไฟอดุมคตใินหวัใจคอ่นข้างแรง และการตดัสนิอะไรดีชัว่ก็เป็นไปอยา่ง

คอ่นข้างจะเดด็ขาดจากกนั 

          ประเดน็ท่ีจะขอเรียนถามจากอาจารย์ตอ่ไปนี ้มุง่ท่ีจะหาคําอธิบายวา่ มีเหตปัุจจยัอะไรบ้างทัง้ใน

สว่นตวัของอาจาย์เองและสิง่แวดล้อมทางสงัคมในสมยันัน้ ท่ีผลกัดนัให้ความรู้สกึนกึคดิของอาจารย์

เปล่ียนไปจากการเรียนบาลีเพ่ือโลกธรรม ตามแบบท่ีเป็นกนัอยูโ่ดยมาก กลายมาเป็นการมุง่แสวงหาสจัจะ

ตามอดุมคตขิองพระศาสนา 

          คณุต้องถามทีละข้อ 

ครับ ตามท่ีอาจารย์ได้เลา่ไว้วา่ ได้เท่ียวมากและมีของเลน่หลายอยา่งแล้วทําไมยงัสอบ ปธ.๓ ได้ครับ 

          อยา่งนัน้มนัไมใ่ช่เคร่ืองวดัท่ีแน่นอน มนัก็เท่ียวเลน่ไมม่ากเกินไป แล้ว ปธ.๓ มนัง่าย ไมเ่หมือน ปธ.๔ 

ปธ.๓ เรียนเร่ืองธรรมบท มีทัง้ธรรมะ มีทัง้นิทาน จําได้วา่สมยันัน้รู้สกึสนกุกบัเร่ืองท่ีเรียน 

ปีแรกอาจารย์เร่ิมรู้สกึแล้วหรือยงัครับ วา่แปลไมค่อ่ยเหมือนเขา 

          ยงัไมส่อบไลม่นัก็ยงัไมรู้่ชดั แตก็่เร่ิมรู้บ้างแล้ววา่เราไมค่อ่ยจะเห็นด้วยกบัอยา่งท่ีเขาสอนกนัใน

โรงเรียน  

(เฮ่อ ๆ ๆ เบา ๆ ๆ) มนัเร่ิมรู้สกึบ้าง เร่ิม ๆ เถียงครู แตเ่รามนัก็รู้ไมจ่ริงหรอกนะ ก็เลยเถียงครู แตม่นัก็ไมใ่ช่

เป็นเร่ืองเถียงอะไรจริงจงันกั เป็นเร่ืองแสดงความคดิเห็น พระครูชยาภิวตัทิ่านก็รับฟังไว้ ในโรงเรียนส ิเวลา

เราไปสอบซ้อม เราไมเ่ห็นด้วยกบัเขามากหน่อย มนัก็เป็นธรรมดา เพราะเราไมไ่ด้เรียนกบัเขามาตัง้แตต้่น 

มนัเลยมีความคดิอิสระ 

เหตปัุจจยัอะไรทําให้อาจารย์มีความคดิไมเ่หมือนกบัเขาครับ 

          ก็บอกไมถ่กูเหมือนกนั ท่ีเราสะสมมา ศกึษามา ก็มีความคดิเห็นของเรา มีความคดิท่ีไมเ่หมือนเขา 

แล้วก็ไมไ่ด้หมายความวา่เราถกูไปหมดด้วย 

ผมเห็นเร่ืองนีสํ้าคญั เพราะวิธีแปลของอาจารย์มนัเป็นเหตใุห้เกิดอะไรหลายอยา่งตามมา 
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          นัน้มนัมาในตอนหลงั เม่ือสอบไลเ่สร็จแล้ว กลบัมาพมุเรียงแล้ว มนัมีความคดิ ความรู้เดน่ไปในทาง

ใหมข่องเรา ครัง้เม่ือมาทําเป็นอิสระของเราเอง ไมใ่ช่เพ่ือสอบไลน่ัน้แหละ จงึทําให้แปลได้อยา่งอิสระ ไมมี่

ใครมาบงัคบัเรา 

          ปีแรกท่ีไปเรียนกบัเขามนัก็ไมเ่ท่าไร พอปีท่ี ๒ ก็เร่ิมเห็นวา่ไปด้วยกนัไมค่อ่ยได้แล้ว แตม่นัก็อาศยัวา่

เรียนไปมากพอสมควรแล้วจงึจะเห็นอยา่งนี ้ตอนแรกเราก็พยายามให้เหมือนเขา แล้วท่ีไมเ่ห็นด้วย เราก็พดู

ขึน้ แล้วมนัก็ไปไมไ่ด้ มนัจะไปตามความชอบใจของตวัเองไมไ่ด้ เพียงแตไ่ด้เคยพดูได้เคยตงิไว้เทา่นัน้ 

ตวัอยา่งจําไมไ่ด้ ขืนพดูไปเด๋ียวก็ผิด มนัดจูะเป็นเร่ืองเบด็เตลด็ 

          ทีนีพ้อมาถงึคร่ึงปีหลงัของการเรียน ปธ.๔ มนัก็เร่ิมไมส่นกุ มนัเรียนแบบซงักะตาย เรียนด้วยความ

ประมาทแล้วมนัเบ่ือ รสนิยมมนัเร่ิมเปลีย่น แตม่นันกึวา่ปีนีต้้องสอบไลแ่น่ ก็ต้องเรียนแตไ่มส่นกุก็ต้อง

เรียกวา่มีความโลเลตามแบบของคนท่ีเป็นอิสระ ถ้าเป็นเณรเลก็ ๆ น่ี ทําไมไ่ด้หรอก อาจารย์ตีตายเลย มนั

เปล่ียนด้วยเหตปัุจจยัหลายอยา่ง เด๋ียวนัน้เด๋ียวนี ้เรียกวา่ฟุ้ งซา่นแหละ 

การศกึษาพระไตรปิฎกโดยตรงระยะแรก อาจารย์ศกึษาอยา่งไรครับ 

          อา่นพระสตูรท่ีเขาแปลมาลงไว้ในหนงัสือพิมพ์ธรรมจกัษุ 

อาจารย์เร่ิมอา่นธรรมจกัษุเม่ือไรครับ 

          ธรรมจกัษุรุ่นก่อนอา่นตัง้แตแ่รกบวช เป็นยคุของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ โน่น มีอยูใ่นตู้หนงัสือวดั

ใหมพ่มุเรียงท่ีผมอยู ่ในนัน้ก็มีการแปลสํานวนตา่ง ๆ กนัของพระผู้ใหญ่สมยันัน้ และยงัมีเทศน์มีการเขียน

ในลกัษณะบรรยายธรรม เป็นหนงัสือของนกัคดินกัเขียนในแวดวงชาววดัของสมยันัน้ ไมไ่ด้ออกนอกวดั 

วิธีแปลของอาจารย์ ได้อิทธิพลการแปลจากธรรมจกัษุ ด้วยหรือเปลา่ครับ 

          โอ๊ะ ไมเ่ก่ียวกนัหรอก ถ้าจะได้อิทธิพลก็ได้อิทธิพลในแง่ท่ีแปลกนัอยา่งอิสระ ไมไ่ด้ในแง่การแปลตาม

ใคร เห็นวา่แปลกนัได้ตามแบบอิสระอยา่งนัน้ มนัก็ดีเหมือนกนั เชน่ ธรรมดาพระพทุธเจ้าพดูกบัพระ

มหากสัสป ก็แปลวา่ "ดกู่อนกสัสป…" มีบางองค์แปลวา่ "กสัสปจ๊ะ…" มนัถงึขนาดนี ้เขาก็ยงัให้ลง เขาแปล

ให้อา่นรู้เร่ืองและเป็นไทย บางทีก็เป็นไทยมากเกินไป คือสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ ท่านเกณฑ์ให้เจ้าคณุ

ตา่ง ๆ คือพระเถระผู้ใหญ่แปลกนัคนละสตูรสองสตูร แปลมาลงธรรมจกัษุสมยัโน้นนะ แล้วพระเถระแตล่ะ

องค์ท่านก็แปลตามพอใจส ิมนัจงึตา่งกนัไป ทํานองคดิจะเปิดให้มีเสรีภาพ ถ้าแปลอยา่งแตก่่อนก็เหมือนกนั

ดกิเลย ยุม่ยา่ม ๆ ไปตามแบบท่ีแปลกนัในโรงเรียน  



๗๘ 

 

เวลาเรียน ปธ.๓ ปธ.๔ เนือ้หาเก่ียวกบัอะไรครับ ยงัไมไ่ด้เรียนพระสตูรในพระไตรปิฎกใช่ไหมครับ 

          ออ๋ ปธ.๓ ก็เรียน ธรรมบทส ิเลา่เป็นนิทานขึน้มา แล้วตอนท้ายนิทานก็เป็นคําตรัสของพระพทุธเจ้า

ในคาถาธรรมบท แล้วก็มีคําอธิบายธรรมะแก้คาถาธรรมบทนัน้อีกทีหนึง่ นิทานธรรมบทกวา่ ๓๐๐ เป็นแบบ

นี ้มี ๓ ตอนทกุเร่ือง ทัง้หมดนีเ้ป็นของพระพทุธโฆษาจารย์ทัง้นัน้ 

          ปธ.๔ เขาเรียนเร่ืองมงคลสตูร แตล่ะข้อ ๆ เป็นเหตใุห้ไปเปิดพระไตรปิฎก ถ้านกัเรียนคนนัน้สามารถ 

และมีพระไตรปิฎกให้เปิด ผมก็เปิดบ้าง แตโ่ดยมากก็ไมต้่องไปเปิด เพราะครูสอนให้เสียเลย เทา่ท่ีมีอยูใ่น

ตวัมงัคลตัถทีปนี ซึง่เป็นตวัหลกัสตูร สําหรับเรียนกบัสอนชัน้นีไ้มมี่นิทานแบบธรรมบทแล้ว เป็นอธิบาย

ธรรมะไปทีละข้อ ๆ แตก่ารอธิบายนัน้ มีการอ้างชาดก อ้างนิทานบ้างเหมือนกนั แตต่วัมงคลสตูรจริง ๆ เป็น

พระสตูรสัน้ ๆ เท่านัน้เอง มี ๓๕ หวัข้อ เขาเอามาแตง่เป็นหนงัสือเลม่หนา 

อาจารย์ครับ ระหวา่งท่ีเรียน ปธ.๓ ปธ.๔ หนงัสือธรรมะท่ีอา่นนอกจากท่ีเรียนในหลกัสตูร และใน

ธรรมจกัษุแล้ว มีอะไรบ้างครับ 

          มี (ฮะ ฮะ ๆ ๆ) เบด็เตลด็เยอะแยะ เทา่ท่ีจะหามาอา่นได้ ชดุใหญ่ ๆ เชน่ รวมเทศน์ของเจ้าคณุอบุาลี

คณุปูมาจารย์ (จนัทร์ สริิจนโท) หรือเทศน์ของวงัอะไรจําไมไ่ด้ เอาเทศน์ของเจ้าคณุแตล่ะองค์มารวมพมิพ์ 

พระนิยมอา่นโดยเฉพาะพระท่ีอยากจะเป็นนกัเทศน์ 

งานของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ อาจารย์อา่นมากไหมครับ  

          เยอะ อา่นเท่าท่ีจะหามาอา่นได้ สมยันัน้ชดุรวมนิพนธ์ของท่านยงัไมมี่ มีแทรกอยูท่ี่นัน่ท่ีน่ี ต้องหา

อา่นเอาเอง เทา่ท่ีจะจําได้ ผมก็ชอบสํานวนแปลของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ ของสมเดจ็พระพทุธโฆษา

จารย์ (เจริญ ญาณวโร วดัเทพศริินทร์) ก็มีบ้างในตอนนัน้ แตท่่านยงัเป็นเจ้าคณุเลก็ ๆ (หวัเราะเบา ๆ) ท่าน

ก็อยูใ่นหมูผู่้แปลสตูรตา่ง ๆ ลงในธรรมจกัษุด้วยเหมือนกนั 

อาจารย์ครับ แล้วทางมหานิกายมีใครบ้างไหมครับท่ีเดน่ทางด้านงานหนงัสือ 

          ไมมี่ดอก ตอนนัน้ยงัไมมี่ ยงัล้าหลงั มนัสู้กนัไมไ่ด้ ทางนัน้เป็นเจ้า และพระเจ้าแผน่ดนิอปุถมัภ์ ทาง

มหานิกายจะไปคดิทําอะไรได้ 

อาจารย์ชอบของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ น่ี ชอบตรงไหนครับ 

          ชอบท่ีสํานวนท่านสัน้กะทดัรัด ขงึขงัดี สํานวนไมเ่ป็นสํานวนเลน่ ๆ เป็นสํานวนผู้หลกัผู้ใหญ่ ขงึขงั มี

หลกัเกณฑ์เป็นนกัปราชญ์ ถือได้วา่ทา่นเป็นผู้บกุเบกิการตีความธรรมะให้ทนัสมยั ตีข้อความปาฏิหาริย์ให้
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เป็นท่ีเข้าใจได้ นอกจากนัน้ท่ีร่วมสมยักนัก็จะมีเทียนวรรณอีกคนหนึง่ อาจจะทํามาก่อนสมเดจ็พระมหา

สมณเจ้าฯ ด้วยสตปัิญญาของเทียนวรรณคงแพร่หลายเข้าไปในหมูพ่ระ เพราะได้พดูอะไรชนิดท่ีกระทบ

พระอยูใ่นตวั พระก็ล้าหลงั ไมท่นัเขา เขาทนัสมยักวา่ ทนัสมยัอยา่งสมยันัน้นะ เขาอธิบายอะไรดีกวา่พระ 

เก่งกวา่พระ นายเทียนวรรณเข้าเรียนธรรมะเหมือนกนั  

ความคดิในเชิงวพิากษ์วิจารณ์ของอาจารย์เกิดขึน้ได้อยา่งไร การมองอะไรลกึลงไปกวา่ท่ีเขามองกนั 

          มนัมาจากการเรียนนกัธรรม แล้วจะเอาไปแตง่กระทู้  หรืออธิบายให้เขาฟัง มนัต้องมองให้มนัลกึลง

ไปกวา่ผู้ อ่ืน ให้มนัดีกวา่ผู้ อ่ืน 

 
พระมหากลัน่ ปิยทสฺสี  

อาจารย์สอนบาลีของทา่นอาจารย์พทุธทาส ท่ีวดัปทมุคงคา  

เป็นคนบ้านเดียวกนั และเป็นญาติกนัด้วย  

ภายหลงัได้กลบัมาเปิดสอนบาลีท่ีวดัใหมพ่มุเรียง (หลงัจากมีสวนโมกข์แล้ว)  

ตอ่มาเป็นพระครูชยาภิวฒัน์ 

อาจารย์ครับ มีอิทธิพลจากหนงัสือของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ หรือเปลา่ครับ อยา่งท่ีท่านเขียนไว้ใน

วินยัมขุ ชวนให้คนอ่ืนวนิิจฉยักนัตอ่ไป 

          ถ้าอยา่งนัน้มนัต้องวา่เป็นผลจากการอา่นหนงัสือของหลาย ๆ คน ของ น.ม.ส. ของครูเทพและอีก

หลายคน ท่ีเรารู้สกึวา่น่ีมนัแปลก น่ีมนัคมคาย แล้วเราก็อยากจะทําอะไรให้มนัแปลกไปกวา่นัน้บ้าง ของ
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เทียนวรรณน่ีเร่ิมหายากแล้ว เราชอบการวพิากษ์วิจารณ์สํานวน น.ม.ส. สํานวนครูเทพ และอีกบางคนท่ี

มกัจะลงในไทยเขษมรายเดือน มนัเป็นแงท่ี่เขาเห็นลกึหรือแปลกออกไป แปลกดีหรือมีผลกบัจิตใจดีกวา่ ยคุ

นัน้เสฐียรโกเศศและนาคะประทีปก็เขียนลงเป็นประจํา กาญจนาคพนัธ์ด้วย กามนิตก็ลงพิมพ์เป็นตอน ๆ 

ในไทยเขษม ในสมยันัน้เขายกยอ่งกนั นายธรรมทาสก็ยกยอ่ง สัง่ซือ้มาให้คนอ่ืนอา่นด้วย 

          นอกจากนัน้เราก็หาอา่นทัง้หมดท่ีจะหาอา่นได้ในสมยันัน้ เพราะเราอยากทําตวัให้เป็นคนทนัสมยั 

อยา่งดวงประทีป ของหลวงวิจิตรฯ ก็อา่น ของเขาออกมาแปลก ออกมาฟังดมีูเหตผุล ทนัสมยัในการคดินกึ

อะไรตา่ง ๆ หนงัสือประวติัศาสตร์สากลนัน่แหละ ทําให้คนนิยมหลวงวิจิตรฯ เวลาหลวงวิจิตรฯ อธิบาย

วิชชาแปดประการ เราก็อยากรู้วา่เหมือนกบัท่ีเขาเรียนกนัในโรงเรียนไหม มนัก็ไมต่า่งอะไรมากจากท่ีเรียน 

ๆ กนัอยู ่เขาได้ความรู้มาจากตา่งประเทศ มาประกอบเลก็ ๆ น้อย ๆ ก็ทําให้นา่สนใจมากขึน้ งานของหลวง

วิจิตรฯ มีอิทธิพลในหมูพ่ระเณรและชาวบ้านไมน้่อย จะวา่มีอิทธิพลในทางบวกหรือทางลบก็แล้วแตเ่ถอะ 

ผมเองก็ไมถ่ึงกบัขนาดตดิตามงานของแกทกุชิน้ทกุอนั ตอนนัน้ท่ีเดน่ท่ีสดุก็มี ๔ คน มี น.ม.ส. มีพระองค์

วรรณฯ และมีครูเทพ ทาง น.ม.ส. ไปอยา่งหลกัวชิา ทางหลวงวิจิตรฯ ไปอยา่งปฏิญาณ พระองค์วรรณฯ 

ท่านคูก่บัหลวงวิจิตรฯ คนจะคอยฟังคอยด ูถ้ามีการโต้แย้งกนัระหวา่งคนคูนี่ ้คนจะแตกต่ืน ผมและนาย

ธรรมทาสชอบสํานวนครูเทพมากท่ีสดุ ในระหวา่ง ๔ คนนี ้มนัชอบเหมือนชอบอาหารท่ีถกูปาก แตเ่ราอา่น

หนงัสือของคนเหลา่นีท้กุคนทกุเลม่ท่ีมี อนัไหนท่ีชอบก็คงมีอิทธิพลถงึเราด้วยเหมือนโรคตดิตอ่ แตจํ่าไมไ่ด้

วา่ได้อะไรของใครมาบ้าง ตอนนัน้ก็ไมไ่ด้คดิจะเก่งหรือจะเอาใครเป็นแบบ 

นายชิต ภิบาลแทน เขาเขียนไว้ถึงตอนท่ีอาจารย์จะมาตัง้สวนโมกข์วา่  

          "เม่ือสรุปลงแล้ว ต้องเร่ิมงานเป็น ๓ ระยะ คือหาท่ีสงดัเพ่ือศกึษาค้นคว้าวิชาธรรมจากพระไตรปิฎก เพ่ือให้ได้ความรู้

ท่ีถกูต้องตามพทุธโอวาทจริง ๆ เม่ือได้รับความรู้แน่นแล้วก็ช่วยกนัเผยแพร่ออกไปในหมูผู่้สนใจ ขณะเดียวกนัก็ต้องทดลอง

ปฏิบติัด้วยตนเองด้วย"  

          ผมอยากเรียนถามอาจารย์วา่อาจารย์ตัง้ใจจะมาค้นพระไตรปิฎกจริง ๆ หรือเปลา่ 

          ไมไ่ด้ ๓ ระยะหรอก มนั ๓ อยา่งออกมาก็ทําพร้อมกนัไป การตัง้สวนโมกข์ทํา ๓ อยา่งนีไ้ปด้วยกนั 

การค้นคว้าพระไตรปิฎกก็เคยคดิ เพราะมนัเร่ิมจบัฉวยมาแล้วตัง้แตอ่ยูก่รุงเทพฯ ไปเท่ียวซือ้ไอ้เลม่ปลีก ๆ 

บางทีซือ้ได้เลม่ละ ๕ บาทเท่านัน้ เลม่ปลกีสีเหลือง ๆ มนัไมไ่ด้อยูใ่นชดุ มีเลม่นัน้เลม่นีเ้ราไปเท่ียวดตูาม

ร้านในเวิง้นครเขษม เลม่ไหนเรายงัไมมี่ ซือ้มา ๕ บาท ๑๐ บาท เกือบคร่ึงชดุแหละท่ีซือ้มา ตอนนัน้ฉบบั

แปลไทยยงัไมมี่ มีแตข่องโรงพิมพ์ไท มีเฉพาะทีฆนิกาย กบัมชัฌิมนิกาย ชดุละ ๓ เลม่ ท่ีแปลเป็นสตูร ๆ ลง

ในชดุธรรมสมบตั ิของหนงัสือพิมพ์ธรรมจกัษุ มีหลายสตูรอยูเ่หมือนกนั ๒๐-๓๐ สตูร พออา่นได้ แตท่ี่ได้

อา่นตดิตอ่กนัก็ทีฆนิกายกบัมชัฌิมนิกาย นาคะประทีปเป็นผู้แปล โรงพิมพ์ไทพิมพ์จําหน่าย แตม่นัขาย



๘๑ 

 

ไมไ่ด้ ต้องล้มเลกิ แล้วมีอีกเลม่หนึง่คมัภีร์อทุานทัง้คมัภีร์มีอยูเ่ลม่เดียว สมเดจ็พระสงัฆราช (จวน) เม่ือยงั

เป็นเปรียญแปล โรงพิมพ์ไทพิมพ์เหมือนกนั โรงพมิพ์นีเ้ขาตัง้แผนการใหญ่โตท่ีจะพิมพ์แตไ่มสํ่าเร็จ นายแห 

กรัยวิเชียรเป็นเจ้าของ มหากิม หงส์ลดารมภ์ก็ช่วยแปลหลายเร่ือง วิสทุธิมรรคบ้าง อะไรบ้าง 

อาจารย์เร่ิมปลํา้กบัวิสทุธิมรรคแล้วหรือครับยคุนัน้ 

          ก็อา่นท่ีแปลไทย ซือ้เป็นชดุ ๖ เลม่ ๑๐ กวา่บาท อา่นรู้เร่ืองบ้างไมรู้่เร่ืองบ้าง เพราะวา่เขาแปลตาม

แบบในโรงเรียน เรียกวา่แปลเผดจ็ คือแปลกนัตามตวั ตามหลกัวิชาไวยากรณ์ ตามท่ีบญัญตัไิว้ในไวยากรณ์ 

คนธรรมดาอา่นไมค่อ่ยรู้เร่ือง แปลรักษาคํามากเกินไป รักษาสํานวนโวหารมากเกินไป จะเรียงเอาตามชอบ

ใจไมไ่ด้ หนงัสือท่ีรวบรวมเอามาลงสวนโมกข์ก็หนงัสือเหลา่นีแ้หละ ไมไ่ด้สมบรูณ์อะไร 

อาจารย์ครับ ความรู้แคป่ระโยค ๓ อาจารย์คดิวา่พอหรือครับในสมยันัน้ ท่ีจะมาค้นคว้าพระไตรปิฎกเอง 

          ไมเ่คยนกึสงสยัเลย เพราะเรามนัไมไ่ด้อาศยัแตค่วามรู้บาลี มนัอาศยัความคดินกึ การใช้เหตผุล 

วิธีการใช้เหตผุล หรือเหตผุลท่ียงัไมมี่ใครรู้สกึกนั ถึงเด๋ียวนีพ้ระไตรปิฎกก็ถือเอาตามตวันัน้ไมไ่ด้ ยิ่งบดันีย้ิ่ง

เห็นวา่ไมไ่ด้มากขึน้ทกุที ถือเอาตามตวัไมไ่ด้ ต้องเก็บเอาใจความ บางอนัน่าจะฉีกทิง้ด้วยซํา้ไป แตว่า่ไมพ่ดู 

มนัจะเกิดยุง่ พระไตรปิฎกควรจะฉีกไปสกั ๓๐ เปอร์เซน็ต์ เหลือแตท่ี่มนัไมตี่กนั มนัเข้ากนัได้ นัน่มนัลกึจริง 

ๆ 

อาจารย์ครับ มีตอนหนึง่ในจดหมาย อาจารย์เขียนไว้วา่ "เม่ือค้นคว้าหลกัธรรมจนมัน่ใจแล้ว ก็จะทิง้

ตําราท่ีเคยรักและเคยหอบหิว้มาจนไมเ่หลือเลย" แตต่อนหลงัน่ีอาจารย์กลบัมาอยูก่บัตําราจํานวนมากมาย

ยิ่งกวา่เก่าอีก น่ีเพราะอะไรครับ 

          (เฮ่อ ๆ ๆ เบา ๆ) เพราะมาพบข้อเท็จจริงอนัใหมว่า่ เท่าท่ีมีอยูห่รือใช้ ๆ กนัอยูน่ัน้ ไมถ่กูใจเรา และ

เช่ือวา่คนอ่ืนก็รู้สกึเหมือนกนั มนัอาศยัเป็นหลกัโดยแท้จริงไมไ่ด้ จงึต้องยกเร่ืองขึน้มาใหม ่ในเร่ืองการแปล

ข้อความในพระบาลี ความคดิจงึเกิดขึน้มาใหม ่ถึงกบัต้องแตง่หนงัสือเร่ืองตามรอยพระอรหนัต์ และเปิด

แผนกพระไตรปิฎกแปลไทยขึน้มาอยา่งกว้างขวาง จนกระทัง่บดันี ้พดูงา่ย ๆ เทา่ท่ีมีอยู ่มนัไมพ่อท่ีจะถือ

เป็นหลกัปฏิบตั ิข้อนีแ้หละทําให้ต้องมาตดิตงัอยูก่บัหนงัสือในยคุตอ่มา จนกระทัง่วนันี ้

ทําไมอาจารย์ใช้คําวา่ตดิตงัครับ 

          เพราะตดิเหนียวผกูมดัมาก ทําเข้าไปแล้วมนัยิ่งผกูมดัให้ทํา อยา่งท่ีทําหนงัสือ "…จากพระโอษฐ์" 

ออกมา ๓-๔ เลม่มนัก็เป็นเร่ืองตดิตงัอยู ่มนัขดักบัท่ีเคยตัง้ใจไว้วา่จะทิง้หนงัสือ กลายมาเป็นตดิหนงัสือ

มากกวา่เดมิเสียอีก  



๘๒ 

 

ในกรณีของอาจารย์เป็นโทษหรือเป็นคณุครับ 

          ถ้าไมมี่ยุง่กบัเร่ืองหนงัสือมนัคงจะดีกวา่นี ้ในแงข่องการอยูป่่าอยูด่ง (เฮ่อ ๆ ๆ) แตค่งไมเ่ป็น

ประโยชน์ตอ่สว่นรวม มนัคานกนัอยูอ่ยา่งนัน้ ก่อนนีม้นัคดิถึงแตแ่ง่ของสว่นตวั ทีนีพ้อมาทําเข้าเห็นวา่มนั

ไมพ่อ ท่ีสอน ๆ กนัอยูม่นัไมพ่อสําหรับคนทัว่ไป จงึตดัสนิใจมาช่วยฟืน้ฟใูนด้านปริยตักินัอีกเร่ืองหนึง่ด้วย 

แล้วการเรียนภาษาองักฤษละครับ เห็นมีคนบอกวา่อาจารย์แอบหนีไปเรียนภาษาองักฤษ ทําไมอาจารย์

จงึต้องการเรียนภาษาองักฤษครับ 

          อ้าว ก็เขาเรียนกนัน่ี พระท่ีอยูด้่วยเขาก็เรียน เข้าใจวา่หลวงวิจิตรฯ จะเป็นอิทธิพล เป็นแรงบนัดาลใจ

ให้พระอยากจะเอาตวัอยา่ง ก็ต้องเรียนภาษาตา่งประเทศ ในวงการพระคอ่ย ๆ ต่ืนตวัทีละนิด เป็น

ความรู้สกึธรรมดาน่ีแหละ ถ้ารู้ภาษาตา่งประเทศก็มีทางไปมาก มีทางท่ีจะดีจะเดน่จะดงัจะรวยอะไร

ทํานองนี ้ทางนายธรรมทาสเขาสง่วารสารพทุธศาสนาภาษาองักฤษให้ผมอา่น ตัง้แตอ่ยูพ่มุเรียงแล้ว แต่

อา่นไมค่อ่ยเข้าใจ มนัก็มีสว่นทําให้อยากรู้อยูต่ลอดเวลาเหมือนกนั แตผ่มไมเ่คยแอบไปเรียนอยา่งท่ีเขาเอา

ไปเลา่กนั มหากี (ธนิต อยูโ่พธ์ิ) เขาเป็นเพ่ือนเรียน เคยไปมาหาสูก่นัอยูเ่สมอ เขาเรียนลงิกวัโพนเยอรมนั 

เราเรียนลงิกวัโพนองักฤษ ผมเรียนเองท่ีวดั ไมเ่คยเข้าไปในท่ีเรียนของฆราวาส 

          แตท่ี่จริงแล้วผมไมเ่คยเรียนจริง ๆ จงั ๆ สกัที ก็เรียนอยา่งขีเ้กียจเอาเปรียบ คืออยา่งชนิดไมเ่ปิด

ดกิชนันารี ก็ไปอา่นเร่ืองท่ีรู้ ๆ อยูแ่ล้ว อา่นหนงัสือพมิพ์ไทยแล้วก็มาอา่นหนงัสือพมิพ์ฝร่ัง มนัก็รู้บ้างไมรู้่

บ้าง ถ้าเรียนอยา่งจริงจงัคงรู้มากกวา่นี ้ตอนมาอยูส่วนโมกข์แล้ว มนัก็ไมไ่ด้เรียนจริงจงั จนกระทัง่บดันี ้มนั

จงึอา่นรู้เร่ืองบ้างไมรู้่เร่ืองบ้าง ท่ีแปลหนงัสือได้น่ี (ห ึๆ ๆ) มนัฟลคุ ไปรู้ไอ้ท่ีเขาไมรู้่ เด๋ียวนีเ้ขียนไมไ่ด้แล้ว จะ

อา่นรู้เร่ืองก็ต้องเปิดดกิชนันารี เรียนชนิดไมต้่องเปิดดกิก็คืออา่นพทุธประวตัไิง เร่ืองพทุธประวตั ิเรามนัรู้อยู่

แล้ว มนัก็พอจะเดาถกู สมยันัน้มีฉบบัภาษาองักฤษแล้ว ก่อนผมบวชก็มีแล้ว พระลงักาแตง่ หรือเรียนจาก

กระดาษหุ้มกระป๋องนม ปลากระป๋อง มนัรู้มนัเดาถกู ไมต้่องเปิดดกิชนันารี หรือจากฉลากยาท่ีเราเดาได้ ตา

กวยก่ิวไม้แดง (คนช่วยตัง้สวนโมกข์คนหนึง่) แกดจูะอา่นมากกวา่ผม ท่ีผมเคยเลา่วา่แกหดัเรียน

ภาษาองักฤษ จากฉลากกระป๋องตา่ง ๆ มีดกิชนันารีเลม่หนึง่ของแมคฟาแลน ราคา ๕ บาทตดิตวัอยู ่แก

เปิดดกิเร่ือยจนอา่นรู้เร่ือง แตอ่อกเสียงไมไ่ด้แม้แตคํ่าเดียว ในสนัดานแกคงเป็นคนชอบเป็นนกัปราชญ์ 

นิยมความเป็นปราชญ์ แกเป็นชาวบ้านธรรมดา เรียนหนงัสือมากหน่อย เขียนหนงัสือสวยหน่อย เคยรับ

ตําแหนง่ท่ีเขาเรียกกนัวา่ทนายหน้าหอเจ้าเมือง ใครมาก็ต้องตดิตอ่ก่อน คล้าย ๆ กบัจ่าหรือยกกระบตัร แก

ได้ยินพวกเจ้านายพวกนีเ้ขาคยุ ๆ กนัถงึเมืองนอกเมืองนา แกก็สนใจ เลยชอบเร่ืองเมืองนอก ชอบเร่ืองฝร่ัง 

ชอบเร่ืองกระทรวงการตา่งประเทศ จนเลกิทํางานแล้วมาอยูว่ดัก็ยงัอา่นอยูเ่ร่ือย หนงัสือประวตัศิาสตร์ของ



๘๓ 

 

รีนปูแกอา่นจนผ ุอา่นรู้เร่ืองแตอ่า่นไมอ่อก โดยสรุปภาษาองักฤษผมศกึษาเหมือนกนั แตว่า่มนัศกึษาไม่

จริงจงั ศกึษาหลอก ๆ ขโมยศกึษาไว้วา่ได้ศกึษาแล้ว ไมไ่ด้แตกฉานอะไร 

 

 

สมยัท่ีอาจารย์ขึน้ไปอยูก่รุงเทพฯ น่ี การแบง่แยกระหวา่งคณะธรรมยตุกบัมหานิกายรุนแรงไหมครับ 

          จะวา่ไปมนัก็ไมค่อ่ยแรงอะไร มนัแรงอยูเ่ฉพาะกบับางพวก บางแห่ง บางวงการ ก็พวกท่ีเป็น

เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบปกครองแตล่ะนิกาย ท่ีวา่แรงจนทะเลาะวิวาทกนันัน้ เกือบจะไมมี่ในกรุงเทพฯ 

มนัมาแรงท่ีตา่งจงัหวดั ท่ีทะเลาะกนัทําร้ายกนั นครศรีธรรมราชมากท่ีสดุ มีการทะเลาะกนัโดยเปิดเผย

ระหวา่งธรรมยตุกบัมหานิกายกลายเป็นเร่ืองสว่นตวั เหมือนกบัการเสียประโยชน์ จะฆา่จะแกงกนั สงขลาก็

เหมือนกนั 

          ท่ีกรุงเทพฯ ท่ีเดน่ชดัก็เร่ืองท่ีวดัมหานิกายบางวดั ปรับปรุงตามธรรมยตุ เชน่ท่ีวดัมหาธาตฯุ ทําตัง้แต่

สมยัสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ ยงัอยู ่ท่ีวดัปทมุคงคาท่ีผมอยูไ่มมี่ว่ีแววของธรรมยตุ เป็นมหานิกายแบบ

โบราณ ขึน้อยูก่บัวดัสทุศัน์ วดัสทุศัน์เป็นวดัแข็งข้อ รักษาแบบมหานิกายเดมิ สมยันัน้สมเดจ็พระสงัฆราช 

(แพ) ปกครองวดั แตต่อนนัน้ยงัไมเ่ป็นสมเดจ็พระสงัฆราช ท่ีนัน่เป็นป้อมคา่ยมัน่คงของมหานิกาย ถ้าหม่

ผ้าแบบธรรมยตุ อยูไ่มไ่ด้ ไลอ่อกเลย  

กระแสวิพากษ์วิจารณ์พทุธศาสนาสมยันัน้มีอะไรบ้างครับ 



๘๔ 

 

          มีนายนรินทร์ (กลงึ) เป็นตวัโจทก์วา่จะปราบพระ

อลชัชี แล้วเขาก็จดัเป็นอลชัชีหมด ตัง้แตพ่ระสงัฆราชลงมา

เลย เขาพิมพ์หนงัสือออกมาหลายเลม่ ลงรูปประจานด้วย 

คนแตกต่ืนกนัมาก ทัง้ในหมูพ่ระสงฆ์และฆราวาส เขาแสดง

บทบาทอยู ่๓-๔ ปี ตัง้สวนโมกข์แล้ว เขายงัแสดงอยู ่

ระหวา่งท่ีผมเรียนอยูท่ี่กรุงเทพฯ เขากําลงัเข้มข้น พระเถระ

มหาเถระ เขาก็เห็นวา่ไมค่วรทะเลาะกบัคนบ้า เขาก็เฉยกนั

ไป (หวัเราะเบา ๆ) ให้ทําไปข้างเดียว แล้วในท่ีสดุก็วินาศเอง 

เรียกวา่พา่ยแพ้แก่ตวัเอง 

          เขาออกเป็นหนงัสือหลายเลม่ ลงรูปภาพดา่ด้วย นาย

นรินทร์เขาคล้าย ๆ คร่ึงบ้าคร่ึงเมา เขาไปหาผมตาม

คําแนะนําของนายธรรมทาส วา่ผมพกัอยูท่ี่วดัปทมุคงคา 

ลืมเสียแล้ววา่เขาถามวา่อยา่งไร แตเ่ค้า ๆ วา่ "เด๋ียวนีเ้ขาวา่

ท่านไมถ่กูอยา่งนัน้อยา่งนี ้ทา่นจะวา่อยา่งไร" ผมบอก "ไมรู้่ 

ฉนัทําของฉนัอยา่งนี"้ เขาตดิตอ่กบันายธรรมทาสทาง

จดหมาย คณะนายธรรมทาสเขามีหลายคนท่ีนิยมความเห็น

ของนายนรินทร์ อยากจะให้พระเคร่ง ก็งมงายอยูอ่ยา่งนัน้ 

เห็นนายนรินทร์เป็นเร่ืองถกูไปหมด คยุกนัไมไ่ด้หรอกกบั

นายนรินทร์ มนัคร่ึงบ้าคร่ึงเมา อยากจะดงั ตัง้คณะภิกษุณี

ให้ลกูสาวบวช อยากจะดงัวา่รือ้ฟืน้พทุธศาสนาขึน้มาให้

ครบบริษัท ๔ ลกูสาวก็ดี ตามใจพอ่ (หวัเราะ) ให้พอ่เชิด

อยา่งไรก็ได้ ในท่ีสดุไมรู้่จะหาทางออกทางไหน ก็จดัแสดง

ละครตบตา หรือจะจริงอยา่งไรก็ไมท่ราบ ให้คน ๆ หนึง่ฉดุ

ภิกษุณีไปเสียเพ่ือจะปิดฉาก ให้ข่ีม้ามาฉดุไป มีคนเขาพดูวา่

เป็นเร่ืองเลน่กลของนายนรินทร์เอง แตค่นเขาถือกนัวา่แก

หลอกลวง คือแกทํายาขึน้มาช่ือวา่ยาอายวุฒันะ ทําด้วย

เหล้าดอง แล้วก็ปิดฉลากวา่พระก็ฉนัได้ เป็นยา พระก็ฉนักนั

เมากนัใหญ่ แสดงวา่แกไมต่รง ไมซ่ื่อ คดโกง แกหาเงินโดย

หลอกลวง จนคณะสงฆ์ต้องออกประกาศวา่ ห้ามพระเณร

ฉนัยาช่ือนกเขาคูข่องนายนรินทร์ (กลงึ) 

 

 

สามเณรี ธิดาของนายนรินทร์ การประกาศตนจะ

เป็นผู้ ฟืน้ฟพูทุธศาสนา ยคุกึง่พทุธกาล โดยเฉพาะก็

คือ การบวชลกูสาวของนายนรินทร์ครัง้นัน้ ได้

ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ อยา่งเกรียวกราว ใน

วงพทุธบริษัท และยอ่มกระทบความรู้สกึของพระ

มหาเง่ือม ให้ใคร่ครวญถงึความเป็นจริง ของพระ

ศาสนาในสมยันัน้ และหนทางแก้ไขสําหรับอนาคต

ด้วย



๘๕ 

 

อาจารย์ครับ คนโดยทัว่ไปสมยันัน้เขารู้สกึวา่ศาสนามนัแยล่งหรือเปลา่ครับ 

          มนัมีจํานวนหนึง่ท่ีเขาเห็นอยา่งนัน้ เหมือนอยา่งนายนรินทร์ แตส่ว่นใหญ่เขาไมรู้่สกึอะไร 

ประเดน็สําคญัท่ีนายนรินทร์เขาโจมตีพระคืออะไรครับ 

          โดยมากก็เร่ืองเงิน และเร่ืองอยูกิ่นสบายเกินไป แกเอาเงินมาจากไหนก็ไมรู้่ พิมพ์หนงัสือเลม่ใหญ่ ๆ 

ลงรูปด้วยอยา่งเตม็ท่ี ประจานพระมหาเถระทกุองค์ เป็นการปลกุป่ันประชาชนให้เกลียดชงัพระโดยตรง แต่

กฎหมายก็ไมย่ื่นมือเข้ามาขดัคอ แตม่นัไมมี่ผลอะไรหรอก เพราะประชาชนเขาเห็นเป็นธรรมดาไปแล้ว 

อยา่งเร่ืองมีเงินหรือจบัสตางค์ เป็นต้น 

สมยัท่ีอาจารย์ไปเรียนกรุงเทพฯ ตอนนัน้ พระผู้ใหญ่ท่ีเดน่ ๆ มีใครบ้าง 

          ตามความรู้สกึทัว่ไปสมยันัน้ สมเดจ็ฯ ทกุองค์แหละ (เหอะ ๆ ๆ) สมเดจ็พระวนัรัต (เฮง) จะนําหน้า 

ตามความรู้สกึของนกัศกึษาปัญญาชน สมเดจ็พระสงัฆราช กรมหลวงชินวรสริิวฒัน์ เขามองเห็นกนัวา่เงียบ

เกินไป สมเดจ็แพนัน้ออกไปทางเร่ืองขลงัเร่ืองศกัดิส์ทิธ์ิเสีย สมเดจ็วดัเทพศริินทร์ ดจูะเป็นคนก้าวหน้าท่ีสดุ 

ถ้ามีเร่ืองเก่ียวกบัฝร่ังมงัคา่อะไร ต้องไปทางนัน้ ตอนนัน้ยงัไมไ่ด้เป็นสมเดจ็ เป็นพระสาสนโสภณ 

พระหนุ่ม ๆ เป็นดาวเดน่ ๆ ขึน้มา มีบ้างไหมครับยคุนัน้ 

          มนัไมค่อ่ยมี คณุสชีุพหรือสชีุโวภิกขนุัน้แหละเป็นคนแรก รุ่นออ่นกวา่ผมหน่อย เขามีผลงานตัง้แต่

อายยุงัน้อย ตอนนัน้เขาเป็นผู้ นําคนหนุ่มยวุพทุธ ให้ทําอะไรเป็นชิน้เป็นอนั เป็นผู้ ก่อหวอด ก่อราก

มหาวิทยาลยัสงฆ์วดับวรฯ เป็นคนแรกท่ีเทศน์เป็นภาษาองักฤษในเมืองไทย เขาจดัให้เป็นพิเศษ มีฝร่ังมา

ฟังหลายคน ตอนหลงัผมเคยไปฟังด้วย เจ้าคณุลดัพลี (พระยาลดัพลีธรรมประคลัภ์) พาไป คณุชํานาญก็

เคยพาไปเย่ียมแกถึงกฏิุ 

อาจารย์ครับ ในหมูพ่ระสงฆ์สมยันัน้ เร่ิมสําเหนียกกนัแล้วใช่ไหมครับวา่พระสงฆ์เร่ิมตามโลกไมท่นั เป็น

ฝ่ายล้าสมยัไปเสียแล้ว 

          สําเหนียกกนัแตใ่นหมูพ่ระสงฆ์หนุม่ ๆ คนแก่ยงัไมย่อมรับวา่ล้าสมยั ก็เลยต้องเอาอยา่งท่ีพระแก่เขา

ทํา ๆ กนัอยู ่โดยไมก่ล้าเปลีย่นแปลง พระเถระผู้ เฒา่ทัง้หลายทะนงหรือวา่ยืนกรานวา่อยา่งนีถ้กูแล้ว อยา่

ไปเปล่ียนมนัไปตามแบบของใหม ่แล้วมนัก็ตอ่มาจนกระทัง่บดันี ้ไมมี่อะไรเปล่ียนแปลง พระมหาเถระชัน้

สมเดจ็ขึน้ไป ไมมี่หวัท่ีจะปฏิวตัปิฏิรูปอะไรหรอก ถือวา่ต้องอยา่งนี ้ๆ แล้วมนัก็เลยอยูอ่ยา่งนี ้ไมก่ระดกิไป

ไหน ก็ทา่นทําเองไมไ่ด้น่ี ไอ้สิง่ท่ีก้าวหน้าท่านทําไมเ่ป็น ทําไมไ่ด้แล้วจะคมุความก้าวหน้าได้หรือ 



๘๖ 

 

          ยคุสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ น่ี ก็นบัวา่บกุเบกิมาระดบัหนึง่แล้ว ขยบัเปล่ียนแปลงขึน้มาไมน้่อย

แล้ว แตม่นัไมมี่คนสานตอ่ คนท่ีฉลาดอยา่งนัน้ สามารถอยา่งนัน้มนัไมมี่ มนัไปยดึหลกัตายตวัเทา่ท่ีสมเดจ็

พระมหาสมณเจ้าฯ ได้วางเอาไว้ สกัคําหนึง่ก็ไมก่ล้าแตะต้องหรือแก้ไข ปัญหามนัมีอยูอ่ยา่งนีแ้หละใน

วงการศาสนา มนัมีอยูอ่ยา่งนี ้คณุลองคดิดเูถอะ พวกหวัเก่าท่ีไมย่อมเปล่ียนแปลงอะไรเลยก็ยงัมีอยูม่าก 

พวกหวัใหมน่ัน้ก็ยงัไมถ่งึกบัจะทําอะไรได้ดีจริงชดัเจนออกมาจนชนะนํา้ใจพวกหวัเก่า โดยมากถ้าพดูกนั

ตามตรงก็คือวา่ทา่นเหลา่นัน้สบายแล้ว มีกินมีใช้สบาย ไมต้่องไปยุง่อะไร ท่านสบายเสียแล้ว ถงึเด๋ียวนีก็้

เถอะ ท่านพอใจในความสบาย ไมต้่องทําอะไรก็มีลาภสกัการะมาเร่ือย ๆ เป็นแสนเป็นล้าน พระทัง้หลาย

สนใจเร่ืองสงัคมมากกวา่ สงัคมกบัคนรวย ไมไ่ด้สนใจเร่ืองธรรมะธมัโม เร่ืองการศกึษา ความก้าวหน้า เว้น

ไว้แตม่นัจะให้ผลเป็นลาภสกัการะ เรียกวา่ตกอยูใ่นยคุมวัเมาลาภสกัการะ พระมีหน้ามีตาหน่อยต้องมี

ห้องรับแขก เหมือนกบับ้านคหบดีมีชดุบนุวมใหญ่ มนัมีลาภสกัการะเป็นเบือ้งหน้า เป็นวตัถปุระสงค์ ถึงแม้

จะสนใจเร่ืองการศกึษาเร่ืองอะไรก็มุง่ลาภสกัการะเป็นอานิสงส์ และมนัยากมากท่ีจะมีจิตใจบริสทุธ์ิเพ่ือ

พระศาสนาให้ถกูต้องถาวร ลาภสกัการะเสียงสรรเสริญเยินยอมนัง่ายและเห็นชดั และดงึดดูท่ีสดุ พระบาลี

มีคําอยูว่า่ ลาภสกฺการสโิลโก มนัเป็นเคร่ืองกระตุ้นให้ทํางาน ถงึเราก็เหมือนกนัแหละ มนัมีเก่ียวข้องหรือมี

อะไรกระตุ้นอยูส่ว่นหนึง่ด้วยเหมือนกนั แตว่า่เราไมไ่ด้ตัง้ต้นเพ่ือลาภสกัการะ แตม่นัมามีหลงั เม่ือเราได้ทํา

อะไรไปแล้ว ในสงัยตุตนิกายมีหลายสบิเร่ืองท่ีแสดงตวัอยา่งของพระท่ีเมาลาภแล้วก็เสียหายมากมาย ยํา้

ทกุคําวา่ มนัเป็นอนัตรายแก่โยคกัเขมธรรม คือลาภสกัการะและเสียงเยินยอเป็นอนัตรายแก่การบรรลธุรรม 

เป็นข้าศกึตอ่พรหมจรรย์ แตไ่มมี่ใครฟัง มนัด่ืมด่ํา มนัหมายมัน่ในลาภสกฺการสโิลโก ท่ีจริงสกัคร่ึงหนึง่ก็ยงัดี 

คนละคร่ึง ด้วยจิตบริสทุธ์ิคร่ึงหนึง่ ด้วยลาภสกฺการสโิลโกคร่ึงหนึง่ก็ยงัดี สําหรับปถุชุน 

อาจารย์ครับ พระเถระรุ่นหนุ่มท่ีเป็นดาวเดน่ฝ่ายมหานิกาย เชน่ เจ้าคณุพิมลธรรมสมยันัน้เป็นอยา่งไร

บ้างครับ 

          สมยัผมเรียนอยูท่า่นกําลงัฟักตวั กําลงัจะเร่ิมแสดงบทบาท เป็นชดุ ๓ เกลอ เจ้าคณุศรีสธุรรมคือพระ

พิมลธรรม เจ้าคณุศรีสทุศัน์ท่ีมรณภาพไปแล้ว และเจ้าคณุศรีสมโภช คือมหาเกษม บญุศรี มีลกัษณะ

เดียวกนั แบบเดียวกนั เร่ิมจดัการอะไรท่ีใหม ่ทนัสมยั สมเดจ็เฮงท่านก็เร่ิมสง่คนเหลา่นีไ้ปแสดงฝีมือ เจ้า

คณุพิมลธรรมน่ีสง่ไปรักษาการเจ้าคณะจงัหวดัอยธุยา เป็นชดุท่ีหนุม่มาก ให้ทํางานบริหารในวงแคบแล้ว

คอ่ย ๆ กว้างออกไป ตอ่มาได้เป็นสงัฆมนตรีกนัทัง้นัน้ ยคุหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครองแล้ว มหากี 

(ธนิต อยูโ่พธ์ิ) น่ีเขาเรียนเพื่อจะออกมาเป็นฆราวาสโดยตรง เรียนภาษาเยอรมนั ในท่ีสดุก็ได้เป็นอธิบดีกรม

ศลิปากร 

อาจารย์ครับ แล้วหนงัสือพมิพ์ทัว่ ๆ ไปละครับ มีลงเร่ืองท่ีเรียกร้องให้พระทนัสมยัขึน้บ้างหรือเปลา่ 



๘๗ 

 

          ไมมี่ มี ๒-๓ ฉบบัเชียร์นรินทร์เท่านัน้ นอกนัน้เขาก็เห็นนริทนร์เป็นคนบ้าดีบ้าเดน่บ้าศาสนา 

 

 

 

นายธรรมทาส พานิช หวัเร่ียวหวัแรงสําคญัท่ีสดุของคณะธรรมทาน  

ท่ีสนองงานทา่นอาจารย์พทุธทาสมาโดยตลอดตัง้แตต้่น 

อาจารย์ครับ แล้วทางโยมธรรมทาสน่ีก่อรูปความคดิมาอยา่งไร จงึได้ตัง้คณะธรรมทานขึน้มาแล้วมา

ช่วยงานอาจารย์ในภายหลงั 

          นายธรรมทาสเขามีนิสยัอยากสง่เสริมพทุธศาสนาให้รุ่งเรือง ตัง้แตต่อนท่ีเขาไปเรียนเตรียมแพทย์ท่ี

จฬุาฯ (๒๔๖๙) เขาไปพบบทความเก่ียวกบัการเผยแผพ่ทุธศาสนาทางสมาคมมหาโพธิ ของธรรมปาละ 

และหนงัสือยงัอิสต์ ของญ่ีปุ่ น ได้เร้าใจให้เขาเห็นคณุคา่ของพระพทุธศาสนา และหาหนงัสือทางพทุธ

ศาสนามาจากหอสมดุนัน้มาอา่นเสมอ พอกลบัมาบ้าน (๒๔๗๐) ก็มาตัง้หีบหนงัสือให้คนอ่ืนอา่นกนัใน

เวลาตอ่มา (๒๔๗๒) รวบรวมหนงัสือธรรมะท่ีหาได้ในสมยันัน้ รวมทัง้ เทศนาเสือป่า พระพทุธเจ้าตรสัรู้

อะไร ไทยเขษม วิสาขะ เป็นต้น ก็ก่อหวอดให้เกิดความสนใจในหมูค่นแถวนัน้ ไมก่ี่คนหรอก จบักลุม่



๘๘ 

 

สนทนากนัเร่ืองจะทําพทุธศาสนาให้มนับริสทุธ์ิ ให้มนัถกูต้องอยา่งไร ตอ่มาคนเหลา่นีก็้เป็นกําลงัตัง้สวน

โมกข์และคณะธรรมทาน มีนายเท่ียง จนัทเวช นายดาว ใจสะอาด นายฉวั วรรณกลดั นายเนิน วงศ์วานิช 

นายกวย ก่ิวไม้แดง เป็นตวัตัง้ตวัตี นายธรรมทาสเขาได้รู้จกักบัชาวลงักาช่ือสริิเสนา ท่ีมาพกัอยูท่ี่บ้านท่า

โพธ์ิ จงึได้รู้เร่ืองกิจการของสมาคมมหาโพธิ และอนาคาริกะธรรมปาละ ซึง่พยายามฟืน้ฟพูทุธศาสนาใน

ลงักาและอินเดีย นายธรรมทาสเขาก็มีจดหมายตดิตอ่รับหนงัสือมหาโพธิ ตอ่มาก็รับ บริติชบดุดิสต์ ของ

สมาคมมหาโพธิ ลอนดอน บดุดิสต์ อิน อิงแลนด์ และ บดุดิสต์ แอนนวล ออฟซีลอน ทําให้เขารู้วา่ขา่วคราว

ความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัพทุธศาสนาในตา่งประเทศ แล้วก็พยายามสง่ตอ่มาให้ผมอา่นบ้าง แตผ่มอา่นไม่

คอ่ยรู้เร่ือง ไมท่นอา่นเพราะต้องเปิดดกิชนันารีมาก โดยมากอา่นแตข่า่ว (หวัเราะเบา ๆ) นายธรรมทาสเขา

ก็เอาเร่ืองจากหนงัสือเหลา่นีเ้ขียนหรือแปลเป็นไทย ไปลงตามนิตยสารสมยันัน้ เช่น ศรีกรุง เดลิเมล์ ไทย

เขษม เป็นต้น และเร่ิมใช้นามปากกาธรรมทาส ก่อนนัน้เขาช่ือย่ีเกย เม่ือผมไปอยูก่รุงเทพฯ แล้ว หนงัสือ

ภาษาองักฤษท่ีเขารับอยู ่ถ้าฉบบัไหนมนัพเิศษ เขาต้องการให้อา่น เขาก็สง่ไปให้ มนัก็เป็นเร่ืองท่ีทําให้ได้คยุ

กนัหรือศกึษากนัอยูบ้่างเก่ียวกบัการฟืน้ฟแูบบธรรมปาละน่ีแหละ พอตัง้สวนโมกข์ก็เลยร่วมมือกนั 

          ผมมนัเป็นคนใจกระด้าง ไมค่อ่ยจะเช่ือวา่ใครมีอะไรดีได้ง่าย ๆ ถือหลกัวา่ต้องดไูปก่อน บางอยา่งก็ดี 

บางอยา่งมนัก็บ้าบิน่ 

ขบวนการธรรมปาละน่ีมนัเป็นมาอยา่งไรครับ 

          ธรรมปาละเขาเป็นชาวลงักา (๒๔๐๘-๒๔๗๖) เคยถือคริสต์มาก่อน ตอ่มาเกิดหนัมาถือพทุธ เพราะ

เส่ือมศรัทธา ไปเห็นบาทหลวงถือปืนยงินก แล้วตอ่มาได้ตัง้สมาคมมหาโพธิขึน้ เพ่ือฟืน้ฟพูระพทุธศาสนา

ในลงักาและอินเดีย และเผยแพร่ในตะวนัตกด้วย ต้องถือวา่เขาเป็นคนบกุเบกิรุ่นแรก เป็นรุ่นจดุชนวนท่ี

สําคญัท่ีสดุ ไมง่ัน้จะไมมี่อะไร แตม่าถึงเด๋ียวนี ้สรุปความแล้วก็ยงัมีผลน้อยมาก มีผลไมเ่ตม็ท่ีอยา่งท่ีหวงั 

พทุธศาสนาในอินเดียไมเ่ป็นปึกแผน่อยา่งท่ีธรรมปาละเข้าใจ 

อาจารย์ดวูา่แกไปพลาดตรงไหนบ้างครับ 

          มนัไมเ่ก่ียวกบัพลาด มนัเก่ียวกบัทําไมไ่ด้ เพราะวา่วิชาความรู้ก็ยงัไมถ่งึท่ีสดุ แม้แตเ่ขียนหนงัสือ 

เป็นท่ีนิยมนบัถือก็ยงัไมถ่ึงท่ีสดุของความรู้ในทางธรรมะ ยงัไมพ่ดูถึงเร่ืองอิทปัปัจจยตา สญุญตา มนัเป็น

เร่ืองพทุธศาสนาตามธรรมเนียม แล้วในทางจิตใจก็ยงัไมส่มบรูณ์ แกตีหวัฝร่ังแตกเพราะใสร่องเท้าเข้าไปใน

วิหาร เกือบเกิดเร่ืองใหญ่ แสดงวา่ยงัมทุะล ุยงัยดึถืออะไรเกินควร แล้วคําปฏิญญาฟังดแูปลกมาก ขอเกิด

อีก ๒๕ ชาต ิเพ่ือแผพ่ทุธศาสนา มนัเป็นพทุธศาสนาข้างนอกไมใ่ช่พทุธศาสนาข้างใน มนัก็เช่ืออยา่งคน

ธรรมดาเช่ือ คน ๆ เดียวกนัตายแล้วมาเกิดอีก ๆ ๆ ซึง่ไมใ่ช่เร่ืองพทุธศาสนา มนัเป็นเร่ืองสงัคมมากกวา่เร่ือง

ทางศาสนา 



๘๙ 

 

          แกตัง้ใจจะฝึกพระขึน้มา แตก็่ทําไมไ่ด้ตามลําพงั จดัให้เรียนท่ีนัน่เรียนท่ีน่ี ท่ีลงักา ท่ีอินเดีย องักฤษ 

แล้วเด๋ียวนีม้นัก็เรียกวา่หมดแล้ว ทลายหมดแล้ว ๒ คนสดุท้ายท่ีทํางานได้ผลบ้างก็ท่านราหลุะ สงัภริตยาย

นะ กบั อานนัทะ เกาศลัยายนะ ท่ียงัอยูเ่ด๋ียวนี ้กําลงัร่วมมือกบัพวกอมัเบ๊ดก้า เคยเขียนจดหมายมาขอ

ความชว่ยเหลือท่ีผม เม่ืออมัเบ๊ดก้าตายแล้ว มนัเปลี่ยนแปลงมาก ชาวพทุธ ๔-๕ ล้านคนกําลงัจะกลบัไป

เป็นฮินดอีูก เพราะมนัไมไ่ด้รับประโยชน์อะไรจากการเป็นพทุธ มนัไมไ่ด้ช่วยให้มีอาหารกินมากขึน้ ท่ีเคย

อา่นมามี ๑๔ องค์ท่ีจดัสง่ให้ทําอยา่งนี ้แล้วมนัก็ไปกนัหมด สง่ไปองักฤษ ไปสกึมีเมียกนัเสียก็มี 

อาจารย์ครับ นอกจากท่ีกลา่วมาแล้ว การเคลื่อนไหวเพ่ือปรับปรุงพระพทุธศาสนาสมยันัน้ ยงัมีอะไรอีก

ครับ 

          นกึไมค่อ่ยออก อ้อ จากหนงัสือพิมพ์มหาโพธิ ทําให้คนไทยต่ืนเร่ืองพระโลกนาถกนัพกัหนึง่ นาย

ธรรมทาสอา่นเร่ืองของแกแล้วเอาไปเขียนลงหนงัสือพิมพ์สมยันัน้ แกเป็นชาวอิตาเล่ียน บวชเป็นพระภิกษุ

ในพทุธศาสนาท่ีประเทศพมา่ (พ.ศ.๒๔๖๘) พยายามท่ีจะเผยแพร่พทุธศาสนาไปในยโุรป ได้ประกาศ

ชกัชวนพระภิกษุในลงักา พมา่ ไทย ให้เดนิทางไปกบัทา่น จะเดนิด้วยเท้าจากพทุธคยาไปเยรูซาเลม็ จาก

เยรูซาเลม็ไปกรุงโรม เพ่ือประดษิฐานพทุธศาสนาในยโุรป ลงประกาศในหนงัสือพิมพ์ภาษาองักฤษหลาย

ฉบบัเม่ือ พ.ศ.๒๔๗๔ ตอ่มาต้นปี ๒๔๗๕ ได้นําพระพมา่ออกจากพระเจดีย์ชเวดากอง (สวุรรณเจดีย์) ไป

อินเดีย ตอ่มาเม่ือตัง้สวนโมกข์แล้วได้เดนิทางเข้ามาประเทศไทย หนงัสือพิมพ์พทุธสาสนาของเรา เป็นท่ีลง

ขา่วชกัชวนให้ ทา่นปัญญานนัทะก็เคยร่วมไปกบัคณะนี ้ไปแตกทพักนัท่ีพมา่ หนงัสือพิมพ์พทุธสาสนาลง

ขา่วของแกตอ่เน่ืองกนัโดยตลอด จนเงียบหายไปตอนผมอยูก่รุงเทพฯ เขาลงประกาศขา่วในมหาโพธิ ให้

ตดิตอ่ท่ีบ้านพระอภยัวงศ์ ถนนสาธร นายธรรมทาสสง่ท่ีอยูไ่ปให้ผมไปตดิตอ่ด ูผมก็ไป แตเ่จอบ้านปิด

เหมือนบ้านร้าง ถามคนแถวนัน้วา่ไมเ่ห็นมีใครอยู ่

 



๙๐ 

 

พระโลกนาถ ภิกษุชาวอิตาเล่ียน ผุ้โดง่ดงั ได้เดินทางเข้ามาเมืองไทยเม่ือปี ๒๔๗๖ เพ่ือชกัชวนพระภิกษุสามเณรไทย ให้

ร่วมเดินทางเผยแผศ่าสนาไปทัว่โลก ก่อให้เกิดความต่ืนเต้นในหมูพ่ทุธบริษัทสมยันัน้เป็นอนัมาก มีพระเณรเดินทางตาม

พระโลกนาถจํานวนไมน้่อย ท่ีเด่น ๆ ได้แก่พระปัญญานนัทภิกข ุพระปลดับญุชวน เขมาภิรัตน์ และอดีตสามเณรกรุณา กศุ

ลาสยั เป็นต้น 

          พระมหาเง่ือม พระหนุ่มเจ้าสํานกัสวนโมกขพลารามก็ได้รับผลสะเทือนจากเหตกุารณ์ครัง้นี ้น้องชายผู้ ร่วมงานของ

ทา่น เป็นผู้หนึง่ท่ีติดตามและช่วยเสนอข่าวพระโลกนาถตอ่ส่ือมวลชนไทย ด้วยการถ่ายทอดเร่ืองราวจากหนงัสือพิมพ์

ภาษาองักฤษท่ีตนได้รับอยู่ 

          พระมหาเง่ือมได้เขียนบทความลงหนงัสือพิมพ์ประชาธิปไตย ฉบบัวนัท่ี ๒๔ ธนัวาคม ๒๔๗๖ ในนามปากกา 

เปรียญเดก็ มีความตอนหนึง่วา่  

"พระโลกนาถได้เดินทางมาชกัชวนพระภิกษุสยามท่ีมีความศรัทธา ยอมเสียสละออกเดินธุดงค์ ไปเผยแผพ่ทุธศาสนาท่ีกรุง

โรมและยรุซาเลม็ และเท่ียวไปรอบโลก ข้าพเจ้าเป็นผู้ มีความเสียสละทกุอยา่งผู้หนึง่ แตทํ่าไมข้าพเจ้าจงึไมไ่ปกบัพระ

โลกนาถ หรือไปกบัพระโลกนาถไมไ่ด้  

....ข้าพเจ้าไมเ่ล่ือมใสในพระโลกนาถเฉพาะอย่างหนึง่ คือการท่ีทา่นตัง้นามตวัเองวา่ "โลกนาถ" ซึง่เป็นนามท่ีหมายเอา

พระพทุธเจ้าจําพวกเดียวเทา่นัน้ ถ้าใจของข้าพเจ้าเช่ือวา่ทา่นรูปนีเ้ป็นพระพทุธเจ้า ข้าพเจ้าจะไปกบัทา่นทนัที แตบ่ดันี ้

ข้าพเจ้ายงัไมเ่ช่ือ ทําให้เกิดความรังเกียจเลก็น้อย....  

ทัง้บางคราวยงัลงัเลวา่ เราควรรอดกูารกระทําของผู้ ท่ีอ้างตวัเป็นพระอรหนัต์โดยอ้อมผู้ นี ้ไปก่อนจะดีกวา่กระมงั" 

 อาจารย์รู้สกึอยา่งไรตอ่ขบวนการของโลกนาถและธรรมปาละละครับ 

          มนัก็ไมรู้่สกึอยา่งไร ขา่วเขามาทางมหาโพธิก่อนแล้ว เม่ือแกเข้ามาในกรุงเทพฯ เคยมาดงัอยูพ่กัหนึง่ 

คณุสญัญา ธรรมศกัดิน่ี์ก็เป็นผู้สนบัสนนุมาก พระราชธรรมนิเทศวิ่งสนบัสนนุมาก หลงขนาดยอมจดัให้ทกุ

อยา่ง ผมเคยพบกบัโลกนาถคราวหนึง่ท่ีวดับวรฯ แกพกัท่ีวดับวรฯ คณุสญัญาพาผมไปเย่ียม เขาคงจะพดู

กนัแล้ววา่ถ้าได้ผมไปด้วยจะดีมาก พอพบกนัแกก็พยายามจะให้ผมไปด้วยให้ได้ ผมไมเ่อา ตอบสัน้ ๆวา่ยงั

มีงานในเมืองไทย อยากจะเผยแพร่ในเมืองไทย 

 

 

 



๙๑ 

 

อาจารย์ครับ ท่ีอาจารย์เขียนไว้วา่เกลียดกรุงเทพฯ น่ี มีผลมาจากสภาพแวดล้อมของกรุงเทพฯ ด้วยหรือ

เปลา่ครับ 

          มี มนัมีสิง่ท่ีเป็นข้าศกึอยา่งรุนแรงตอ่สขุภาพด้วย คือฝุ่ น กลิน่คลอง เสียงรถ และอากาศในฤดรู้อน 

สมยันัน้เสียงรถมีแล้ว โดยเฉพาะเสียงรถราง ดงักลืด ๆ ๆ โกล้งกล้างกลืด ๆ ๆ น่ีมนัเป็นความรู้สกึตอนหลงั 

ๆ มาแล้ว ท่ีผมทนกรุงเทพฯ ไมค่อ่ยได้ ตอน (เฮ่อ ๆ ๆ) สง่ท้าย กลิน่เหม็นทําให้เป็นริดสีดวงจมกู 

กลิน่อะไรครับ 

          กลิน่อะไรก็ไมรู้่ กลิน่กรุงเทพฯ นัน่แหละ แล้วมนัก็หนวกหทูนไมค่อ่ยได้ แล้วก็ฟันเลือดออก เข้าใจวา่

เน่ืองมาจากนํา้ประปา พอกลบัมาบ้านนอกก็หายเอง มนัคงจําเจ เม่ือมนัยงัหนุ่มจดั ๆ มนัไมค่อ่ยรู้สกึหรอก

เร่ืองอยา่งนี ้พออายมุากเข้ามนัก็เร่ิมมี ตอนหลงั ๆ เม่ือมาอยูส่วนโมกข์แล้ว เข้าไปกรุงเทพฯ ทีไร เบ่ือทกุที 

ตอนจะอําลากรุงเทพฯ มนัเร่ิมรําคาญสิง่เหลา่นี ้ใต้ถนุกฏิุท่ีผมอยูก็่มีเสียงหมดูงัอู้ เชียว มนัคงทกุคนไม่

เฉพาะแตผ่ม แตเ่ขาชินหรือเขาทน แตเ่ราไมอ่ยากทน ขยะมลูฝอยและนํา้เนา่มนัมีอยูท่ัว่ไป เกือบทกุคลอง 

คลองก็เร่ิมเหม็นแล้ว คลองปทมุคงคานํา้ใช้ไมไ่ด้ นํา้ดําแล้ว เขาเร่ิมถมเป็นบางตอนแล้ว น่าขยะแขยงท่ีสดุ

เวลานํา้ขึน้ เขาก็ปลอ่ยให้นํา้ดํา ๆ นัน้เข้ามาในบอ่ท่ีตกัใช้กนั อาบนํา้ก็มีกลิน่ 

 
กฎิุท่ีทา่นอาจารย์พทุธทาสเคยอยุเ่ม่ือสมยัมาเรียนบาลี  

ท่ีวดัปทมุคงคา กรุงเทพฯ เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๓  

  



๙๒ 

 

  

มีใครร่วมคดิกบัอาจารย์บ้างครับ ก่อนท่ีจะมาตัง้สวนโมกข์ 

          ไมมี่ ท่ีเป็นผู้ใหญ่ไมมี่ การมาตัง้สวนโมกข์มนัก็ไมมี่อะไรมากมายถงึขนาดนัน้ เราเพียงแตม่องเห็นวา่

มนัควรจะปรับปรุง แล้วเราก็มองเห็นวา่มนัไมต้่องปรับปรุงอะไรมาก เพียงแตก่ลบัไปหาของเดมิเท่านัน้เอง 

เป็นอยูต่ามบาลีเหมือนเดมิ บาลีเท่าท่ีอา่นจากธรรมจกัษุสมยันัน้มนัก็พอรู้ วา่จะปฏิบตัดีิปฏิบตัชิอบ

อยา่งไร เราไมไ่ด้คดิมากมายวา่จะให้เป็นเร่ืองของประเทศชาต ิมนัเป็นเร่ืองสว่นตวัมากกวา่ เพราะรู้สกึ

ไมไ่ด้ทําอะไรมากไปกวา่เร่ืองสว่นตวั แล้วท่ีมนัเหลือออกไปนิดหน่อยจนถงึคนอ่ืนสนใจ ก็เป็นเร่ืองท่ีไม่

มากมายอะไรนกั 

อาจารย์ครับ ในจดหมายท่ีอาจารย์เขียนถงึคณุธรรมทาส พดูถงึเพ่ือนร่วมความคดิท่ีจะมาด้วยกนัอยา่ง

เหนียวแน่น อยากทราบวา่ใครบ้างครับ ตอนนีไ้ปไหนกนับ้างแล้ว 

          ในท่ีสดุมนัล้มเหลวทัง้นัน้ บางคนอาจารย์ย่ืนคําขาดให้กลบั บางคนพอ่แมม่าอ้อนวอน บางคนเป็น

วณัโรคตายเสียก่อน ยงัไมท่นัลงมา 

อาจารย์ยงัจําช่ือนามสกลุได้แมน่ไหมครับ 

          จําไมไ่ด้ (เฮ่อ ๆ ๆ) เด๋ียวนีกํ้าลงัเป็นโรคลืมอะไรอยา่งรุนแรง ลืมมากขึน้ ๆ ๆ สิง่ท่ีเคยจําได้แมน่ยํา

รวดเร็ว เด๋ียวนีจํ้าไมไ่ด้ ลืมอยา่งน่ากลวั จนต้องหยดุพดูกลางคนั ถ้าพดูมนัจะผิด ต้องหยดุพดู มนัเสียหาย 

หยดุพดูหยดุเทศน์ไปเลย ช่ือคมัภีร์ ช่ือสตูร ช่ืออะไร มนัลืมหมด เข้าใจวา่ไมเ่ท่าไรมนัต้องหยดุเอง (น่ีเกิด

จากอาจารย์ใช้สมองมากเกินไปหรือเปลา่ครับ) ก็ใช้เท่าท่ีใช้มาแหละจนหมด กําลงัมนัหมด มนัขอไมต้่อง

พดู พดูแตเ่ร่ืองเก่ียวกบัความคดิเห็น เร่ืองท่ีต้องมีหลกัฐานอ้างอิง ขอไมพ่ดู มนัคดิมาเทา่ไร มนัค้นมาเท่าไร 

ก็ดเูอาส ิแล้วมนัทํามาเทา่ไร ก็ดเูอาส ิมนัอยูเ่ป็นหลกัฐาน สมองมนัถกูบีบ ถกูรีด แตต่อนนัน้มนัสนกุ แต่

เด๋ียวนีม้นัเร่ิมไมส่นกุแล้ว แตผ่มพดูได้วา่ไมเ่คยปวดหวั ไมเ่คยคดิอะไรชนิดท่ีปวดหวั มนัสนกุ 

อาจารย์เคยเขียนไว้ไมใ่ช่หรือครับวา่ อาจารย์ใช้หมอนไม้แล้วเลกิปวดหวั 

          อาจจะเคยเขียนไว้ เคยบรรยายไว้ เพ่ือแนะให้ใช้วธีิหนนุหมอนไม้อยา่งไรจงึจะไมป่วดหวั หรือวา่

เลือดไมข่ึน้หวั 

ทําไมพระท่ีร่วมคดิกนัแตแ่รกถึงไมไ่ด้ลงมาพร้อมกนั 

ภาพนีถ่้ายเม่ือ พ.ศ. ๒๕๒๘ 



๙๓ 

 

          ก็มนัยงัไมม่า ตกลงทํานองวา่จะตามมา แล้วกลบัไปได้มหาจลุ วดัเทพธิดามา (๒๔๗๖) เม่ือ

หนงัสือพมิพ์พทุธสาสนาออกมาแล้วอยูก่บัผมปีกวา่ องค์นีมี้เร่ืองคอ่นข้างพิลกึกึกกือ ไมน่่าเลา่ ทําตวัเป็น

ผู้วิเศษ คือเขามาขอไปอยูน่ครศรีธรรมราช ไปเปิดสวนโมกข์ท่ีนัน่ เรียกวา่สวนปันตารามตอ่มาอยูไ่มไ่ด้ ไปก

ลนัตนั ฝร่ังขบัออกมาอีกจนไปอยูท่างลพบรีุ 

พระเถระในพมุเรียงรู้สกึอยา่งไรครับ เม่ืออาจารย์กลบัมาตัง้สวนโมกข์ 

          ไมมี่หรอกท่ีตอ่ต้าน เพราะวา่เขาเช่ือภมูิเรา อาจารย์ผู้ เฒา่ทัง้หลายน่ีเขาเช่ือภมูิเรา อาจารย์ครูศกัดิก็์

เช่ือวา่ผมคงจะทําถกู (หวัเราะลงคอ) แล้วมนัจะมีใคร พระเถระผู้ใหญ่ก็มี ๒-๓ องค์ โยมผู้หญิงก็ไว้ใจเสีย

วา่คงจะต้องทําถกู มนัมีอบุาสกคนหนึง่ เป็นอบุาสกวดัโพธาราม เขาอยากจะเดน่จะดงัอยูเ่หมือนกนัในทาง

ผู้ นํา พอเราแสดงบทบาทออกมาอยา่งนี ้เขากลวัวา่จะทบัถม ดเูหมือนจะเป็นคนแรกหรือเสียงแรกท่ีวา่มี

พระบ้าท่ีสวนโมกข์ พระท่ีสวนโมกข์เป็นพระบ้า แล้วเดก็ ๆ มนัก็พดูตาม แกเป็นหวัหน้าอบุาสกของวดัโพ

ธารามและคล้าย ๆ ของพมุเรียง ทัง้พมุเรียงเขาให้เกียรตคิน ๆ นี ้แกเป็นผู้ เร่ิมจดุชนวนวา่พระสวนโมกข์เป็น

พระบ้า เข้าใจวา่เป็นธรรมดาท่ีสดุ ธรรมชาตท่ีิสดุ ท่ีจะต้องเกิดความคดิเห็นอยา่งนี ้

ตอนอาจารย์มาตัง้สวนโมกข์แล้วน่ี ท่านพระครูชยาภิวฒัน์ยงัสนิทสนมกบัอาจารย์ดีอยูห่รือครับ 

          อ้าว ก็ไมมี่เร่ืองอะไรน่ี ทา่นกลบัมาทีหลงัผมตัง้สวนโมกข์แล้ว ๒ ปี มาเปิดสอนบาลีท่ีวดัใหม ่กบัผม

ไมมี่เร่ืองหรอก แตน่ายเนิน วงศ์วานิช ลกูศษิย์นายนรินทร์เคยรุกรานท่านวา่ไมเ่คร่งไมค่รัดตามแบบนาย

นรินทร์ เอาข้อหาของนายนรินทร์ไปยดัใสท่า่น ตอนนัน้ท่านโกรธ แตก่่อนทา่นเคยเป็นเพ่ือนอยูก่รุงเทพฯ 

ด้วยกนั ไปอยูก่บัอาผมด้วยกนัทัง้คูเ่ม่ืออาผมยงับวชอยู ่

ตอนอาจารย์จะกลบัมาตัง้สวนโมกข์น่ี อาจารย์บอกพระครูชยาภิวฒัน์วา่อยา่งไรครับ 

          ท่านไมไ่ด้สนใจ จะไมเ่ห็นด้วยด้วยซํา้ไป ก็เลยไมไ่ด้บอกอะไร ลามาเหมือนจะมาสกึมาอะไร ทา่นไม่

สนใจเร่ืองวิปัสสนา เพราะมีความคดิเหมือนคนทัง้หลายวา่มนัสิน้สมยัแล้ว 

แล้วอาจารย์ทําไมไมเ่ห็นวา่มนัสิน้สมยัเหมือนคนทัว่ไป จากพระไตรปิฎกหรือเปลา่ครับ 

          ไมรู้่ซ ิ(หวัเราะเบา ๆ) มนัก็มองเห็นอยูน่ี่วา่มนัสง่เสริมให้กลบัไปสูส่ภาพเดมิได้ ทีนีค้นท่ีเขาเห็นวา่

กลบัฟืน้ฟไูมไ่ด้มนัมาก โลกมนัเปลี่ยน ฉะนัน้จงึเขียนหนงัสือตามรอยพระอรหนัต์แบบให้เห็นวา่ชีวิตแบบนี ้

มนัเป็นไปได้ 

ตอนอยูก่รุงเทพฯ อาจารย์คดิจะกลบัมาเขียนหนงัสือหรือยงั 



๙๔ 

 

          (ห ึๆ ๆ ๆ) มนัยงัไมมี่ จะเขียนอะไรละ่ ก็คดิแตจ่ะออกไปอยูป่่า ไมไ่ด้คดิจะออกหนงัสือพิมพ์ ถ้าพดู

ในแง่ของปริยตั ิไมเ่ก่ียวกบัปฏิบตั ิเราก็เห็นวา่งานของสมเดจ็กรมพระยาวชิรญาณฯ นัน้ดีแล้ว มากพอแล้ว 

แม้เราจะคดิวา่ยงัไมถ่ึงขีดสมบรูณ์ ควรจะทําตอ่ได้

อีก มนัรู้สกึอยูใ่นสมยันัน้วา่อยา่งนี ้

อาจารย์ครับ อาจารย์ชว่ยวเิคราะห์ตนเองหน่อยสิ

ครับวา่ อะไรทําให้คนหนุ่มคนหนึง่ท่ีเป็นคนธรรมดา 

ๆ เกิดอดุมคต ิอยากอทิุศตวัเพ่ือพระศาสนา 

          นัน่แหละมนัไมมี่ มนัก็รือ้ฟืน้และสง่เสริม

พระพทุธศาสนากลบัไปสูส่ภาพเดมิ มนัฟลคุ (เฮ่อ ๆ 

ๆ) มนัฟลคุนิดหน่อย มนัก็ไมไ่ด้ทําอะไรมากมายน่ี 

แล้วคนเขามาให้ความสําคญัเอง เป็นเร่ืองมากมาย 

ท่ีจริงก็ไมไ่ด้ตัง้ใจอะไรนกัหนา เพียงวา่รือ้ฟืน้พระ

ศาสนาสูส่ภาพเดมิก็พอแล้ว ทําไปตามมีตามได้ 

ตามท่ีจะทําได้ เราก็มองเห็นอํานาจคณะสงฆ์ท่ีมนัมี

อะไรมากยงัทําไมไ่ด้ แล้วเราจะทําได้อยา่งไร ท่ี

พยายามทําจริงจงัอยูก็่คือ การพยายามเข้าใจพระ

ธรรมในพระบาลีให้ถกูถงึท่ีสดุ เราไมมี่อํานาจอะไร 

เราก็ใช้สตปัิญญาท่ีมีอยู ่ทํางานทางด้านคดิค้นและ

เขียนเท่านัน้แหละ 

เห็นอาจารย์เขียนไว้วา่ "…หากวา่ค้นคว้าลําพงั

เองไมพ่บแม้แตเ่บือ้งต้นแล้ว จงึคดิวา่จะไปสมาคมกบัพวกท่ีอาจเป็นเหตผุลแห่งการค้นคว้า เช่นพวกโยคีใน

อินเดีย"  

          (ห ึๆ ๆ) อาจจะมีสกัแวบ่หนึง่ (ห ึๆ ๆ) มนัลืมหมดแล้ว เด๋ียวนีย้ิง่ไมมี่เลย เห็นเป็นเร่ืองบ้าท่ีสดุ ไปหา

พระธรรมท่ีอินเดียเป็นเร่ืองบ้า ต้องหาในตวัเรา ในจิตใจของเรา ยิง่ไปอินเดียก็ยิ่งไมพ่บ 

อาจารย์ครับ ในตอนสรุปน่ี ผมอยากขอให้อาจารย์ลองวิเคราะห์ วา่อะไรเป็นเหตปัุจจยัให้อาจารย์

เปล่ียนความรู้สกึนกึคดิจากการเรียนหนงัสือตามปกตขิองพระเณรสมยันัน้ มากลายเป็นคนหนุม่มีอดุมคติ

รุนแรงท่ีจะเดนิตามทางของพระพทุธเจ้า 

ถ่ายคูก่บัพระมหาเท่ิม (ซ้าย) ราว พ.ศ. ๒๔๗๔

ตอนนัน้ความคิดท่ีจะเข้าป่าปฏิบติัธรรม เร่ิมสกุงอม

พระมหาเทิ่มเป็นเพ่ือนคูคิ่ดท่ีสําคญั แตไ่มท่นัได้ลงไป

ร่วมงานกนั

มาล้มป่วยและเสียชีวิตก่อนจะลงไปพมุเรียง เพ่ือเร่ิมงานและ

ชีวิตอยา่งใหม่



๙๕ 

 

          (เฮ่อ ๆ ๆ) ไมมี่อะไรจริงจงัหรอก เช่ือวา่เป็นความบงัเอิญหลาย ๆ อยา่ง ไมไ่ด้มีเจตนาปักใจอะไร

หรอก มนัถกูบีบบงัคบัให้อยูไ่มไ่ด้ท่ีกรุงเทพฯ มนัไมมี่ทางจะทําอะไรได้ ถ้าจะทําอะไร มนัต้องออกมาบ้าน

นอก ไมใ่ช่ใครบงัคบั แตอ่ยูก่รุงเทพฯ มนัจํากดั ทําอะไรไมไ่ด้ก็กลบัเข้าป่า วา่ท่ีจริงมนัก็ไมมี่เร่ืองอะไร

นกัหนา มนัเป็นเร่ืองคาดคะเนไปตายดาบหน้า ไปสู้กนัข้างหน้า แตม่นัมีวางเข็มวา่จะต้องทําอยา่งนี ้คือ

ฟืน้ฟกูารปฏิบตัพิทุธศาสนาท่ีมนัสญูหายไปกลบัมา ฉะนัน้หนงัสือพทุธสาสนาแรก ๆ จนกระทัง่เด๋ียวนี ้จะ

พิมพ์ท่ีหน้าปกให้รู้วา่มี ๓ ภาค สง่เสริมปริยตั ิสง่เสริมปฏิบตั ิและเผยแผศ่าสนา เป็นเร่ืองของการรือ้ฟืน้

แก้ไขปรับปรุงด้วยสตปัิญญาอนัน้อยเท่าท่ีมีอยู ่เร่ืองปฏิบตันิัน้เป็นเร่ืองอยากลอง มนัเหมือนกบัอบุตัเิหตุ

ร่วม ๆ กนั ไมไ่ด้มีเจตนารมณ์ของใครโดยเฉพาะ และเราก็ไมไ่ด้รู้จริงรู้จงัอะไร (ฮะ ๆ ๆ) เป็นพวกท่ีคลํา ๆ 

เอา เท่าท่ีคนหนุ่มจะรู้ได้ในระยะนัน้ ไมมี่อะไรมาก เป็นเร่ืองเหมา ๆ เอาวา่พทุธศาสนาต้องดีแน่ ควรจะ

ลงทนุแน ่ 

สว่นใหญ่สมยันัน้เขาไมเ่ช่ือกนัวา่การเป็นพระอรหนัต์มนัเป็นได้ แตทํ่าไมอาจารย์จงึเช่ือวา่มนัเป็นไปได้

ละครับ 

          เอ้า ก็เรามนัมีความคดิอิสระ ธรรมชาตสิร้างมาให้มีความคดิอิสระ 

อาจารย์ครับ การท่ีอาจารย์ตีความธรมะตา่ง ๆ ออกไปน่ี เป็นการสืบสายมาจากสมเดจ็พระมหาสมณ

เจ้าฯ และจากเทียนวรรณใช่ไหมครับ 

          ไม ่ไมใ่ช่ มนัเป็นคนชอบทําอะไรให้เดน่ ให้แปลก ให้ดีกวา่ท่ีเขามีกนัอยูก่่อน ก่อนเราบวช เราก็ได้

ขา่วแล้ว เม่ือมีใครพดูอะไรดี ๆ ไมว่า่จะเป็นเทียนวรรณ ก.ศ.ร. กหุลาบ หรือสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ มนัมี

นิสยัคดิแบบวา่ทําอะไรต้องให้ดีกวา่ใคร (ฮะ ๆ ๆ) มนัไมใ่ช่เป็นการอวดดี แตม่นัเป็นการอวดดีอยูใ่นตวัเอง 

มนัไมอ่ยากทําอะไรเสมอใครหรือต่ํากวา่ใคร ในการจะทําอะไรก็ตาม มนัอวดดี มนับ้าบิน่วา่ ไมมี่อะไรท่ีเรา

ทําไมไ่ด้ มนัเป็นตวักขูองกโูดยตรง แตจ่ะไปทําโดยวตัถทุนุรอนมนัไมมี่ แตม่องเห็นอยูว่า่กระทําโดยปัญญา 

ความคดิมนัอาจจะทําได้ 

เพราะอนันีห้รือเปลา่ครับ ท่ีทําให้อาจารย์เข้าใจความทกุข์ 

          ไมใ่ช่โดยตรง แตม่นัก็เน่ืองมาจากอนันีแ้หละ คือไมย่อมหยดุ มนัมุง่หมายจะไปให้ดีกวา่ท่ีเขาเคยทํา

กนัอยู ่มนัไมไ่ด้มองเห็นผลโดยประจกัษ์วา่จะทําได้หรอก แตม่นัเป็นเร่ืองวา่นา่ลอง มนัไมมี่อะไรท่ีดีกวา่นี ้ท่ี

จะคดิทําอะไรให้ใหมใ่ห้แปลกให้ดีกวา่เดมิ 

อาจารย์ครับการบงัคบัตวัแบบนี ้มนัทําให้เกิดความทกุข์ด้วยหรือเปลา่ครับ 
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          มนัไมทํ่าให้เกิดความทกุข์ มนัทําให้เกิดความเพลดิเพลนิ เราเลือกสิง่ท่ีเราพอจะทําได้ และก็ขยนั

ฝึกฝนตนเอง การพดูการแสดงความคดิเห็นนัน้ไมต้่องลงทนุอะไร 

           สรุปความสัน้ ๆ แล้ว มนัไมไ่ด้มีความเฉลียวฉลาดหรือแผนการเฉลียวฉลาดอะไร มนัเหมือนกบัคลํา 

ๆ มา อยา่งนัน้แหละ แตเ่ม่ือมนัเหลียวไปในทิศทางไหนแล้ว มนัก็ต้องการจะไปให้ทะล ุเรามนัเกิดในตระกลู

คนค้าขาย ไมมี่อะไรเก่ียวข้องทางนีม้ากนกั แตถ้่าเอาเร่ืองเกิดอยา่งไร ตระกลูไหนออกไปแล้ว มนัก็จะ

เหลืออยูแ่ตนิ่สยันีท่ี้อยากจะทําอะไรให้มนัดีกวา่ท่ีเขาทํา ๆ กนั เรียกวา่อวดดีโดยไมเ่จตนา ฉะนัน้มนัจงึขยนั 

ขยนัในการฝึกฝนตนเอง ซึง่มนัเป็นเร่ืองนอกรีตของคนค้าขาย 
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เราเดินตามโลก 

ตัง้แตน่าทีแรกท่ีเกิดมา  

จนถงึนาทีท่ีมีความรู้สกึนี ้ 

ตอ่ไปเราจะไมเ่ดินตามโลก  

และลาโลกไปค้นหาสิง่ท่ีบริสทุธ์ิ  

ตามรอยพระอริยะ  

ท่ีค้นแล้วจนพบ... 

 
บางตอนจากจดหมายท่ีเขียนถงึนายย่ีเกย (ธรรมทาส) ผู้ น้องชาย  

เม่ือตดัสินใจแน่วแน่แล้วท่ีจะกลบับ้านเกิด 

อาจารย์ครับ ผมขอเรียนถามย้อนต้นสกัหน่อย ก่อนจะถงึตอนเร่ิมสร้างสวนโมกข์นะครับ ผมไปอา่นพบ

มีคนเขียนไว้วา่ ก่อนบวชมีคนมาตดิตอ่อาจารย์ไปรับราชการหรือครับ ขอความกรุณาอาจารย์เลา่

รายละเอียดตอนนีไ้ว้สกัหนอ่ยครับ 

          ออ๋ ไมเ่ป็นกิจจะลกัษณะอะไร ไมเ่รียกวา่ตดิตอ่ได้ เขาคงหมายถึงศกึษาธิการอําเภอ บ้านแกอยูใ่กล้ 

ๆ กนั แกพดูทํานองประกาศปาว ๆ วา่ เขาประกาศรับสมคัรครูประชาบาล ถ้าผมจะไปเป็นครูประชาบาล 

เขาจะให้ทีเดียวเงินเดือน ๆ ละ ๑๒ บาท เล่ือนจากเดมิท่ีตัง้ไว้ ๘ บาท เขาไมไ่ด้ตดิตอ่โดยตรง เขาพดูปาว ๆ 

เท่านัน้ 

          ตอนนัน้คนจะเป็นครูไมต้่องจบครูอะไร จบมธัยม ๓ ก็เป็นกนัได้แล้ว ผมไมไ่ด้มีความคดิไปทางนัน้ 

ทํางานท่ีบ้านมนัได้ประโยชน์มากกวา่ท่ีจะเป็นครูเดือนละ ๑๒ บาท แล้วเราก็ไมมี่หวัทางราชการ รู้สกึไม่

ชอบด้วยซํา้  

ครับ ทีนีข้อให้อาจารย์กรุณาเลา่ตอนบกุเบกิเร่ิมตัง้สวนโมกข์อยา่งละเอียดด้วยครับ ตัง้แตก่ารหา

สถานท่ีจนเข้าไปอยู ่เร่ิมจดัสร้างสิง่จําเป็นตา่ง ๆ เป็นต้นไป 

          พอเราลงมาจากกรุงเทพฯ (ปลายปี ๒๔๗๔*) ก็มาพกัอยูท่ี่วดัใหม ่(พมุเรียง) ซึง่เคยอยูม่าก่อนตัง้แต่

ต้น โดยได้ตดิตอ่ทางจดหมายกบันายธรรมทาสแล้ววา่มีวตัถปุระสงค์อยา่งไร มาถงึก็พกัอยูท่ี่ในโบสถ์วดั

ใหม ่เพราะมนัสะดวกหลายอยา่งเงียบดีด้วย แล้วก็มีเณรตามมาด้วยองค์หนึง่อยูด้่วยกนัสกัเดือน พอ่บงัคบั

ให้กลบั ถกูจดหมายพอ่เรียกกลบัก่อน ไมท่นัย้ายไปอยูส่วนโมกข์ 
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          เม่ือลงมาแล้วก็เร่ิมหาท่ีท่ีเหมาะสม โดยมีคณะอบุาสกธรรมทาน ๔-๕ คน เป็นคนออกไปสํารวจ ไม่

นานนกั สกัเดือนกวา่ ๆ จงึตกลงกนัวา่จะใช้วดัร้างช่ือวดัตระพงัจิก เป็นวดัท่ีผมไมเ่คยรู้ด้วยซํา้ไป พวกนาย

เท่ียง นายกวย พวกนีเ้ขารู้มาอยา่งไรก็ไมท่ราบ แล้วก็แนะกนัไปด ูไปดคูรัง้เดียวเห็นวา่พอใช้ได้ก็เอาเลย 

ตอ่จากนัน้เขาก็ไปทําท่ีพกัให้งา่ย ๆ หลงัพระพทุธรูป 

 
* การขึน้ปีใหมส่มยันัน้ กําหนดเอาวนัท่ี ๑ เมษายน มาเปล่ียนเป็น ๑ มกราคม เม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๔  

สภาพวดัตระพงัจิก (สวนโมกข์เก่า) ตอนนัน้เป็นอยา่งไรครับ 

          มนัก็ไมมี่เร่ืองอะไรนกั เป็นวดัร้างมานาน เป็นป่ารก ครึม้ไปหมด เป็นท่ี ๆ ชาวบ้านเขาชอบไปเข่ีย

เห็ดเผาะ เขาใช้เหลก็อนัเลก็ ๆ เข่ียดนิหาเห็ดเผาะ แถวนัน้มนัมีมาก ผู้หญิงจะไปหาเห็ดเผาะ ผู้ชายจะไปหา

เห็ดโคน พวกชอบกินหมปู่าก็จะไปลา่หมปู่าท่ีแถวนัน้ และเป็นท่ีกลวัผีของเดก็ ๆ พวกผู้หญิงท่ีไมมี่ลกู ก็ไป

บนบานขอลกูกบัพระพทุธรูปในโบสถ์ร้างท่ีเขาถือกนัวา่ศกัดิส์ทิธ์ิในทางนัน้ ในสระก็วา่มีผีด ุมีผีอยูใ่นสระ มี

ไม้หลกัท่ีเรียกวา่เสาประโคนปักอยูก่ลางสระ สมยัเราไปอยูใ่หม ่ๆ ยงัมีสว่นเทา่ขาท่ีโผลข่ึน้มาเหนือนํา้ แตท่ี่

อยูใ่นโคลนนัน้ขนาดใหญ่เท่าต้นมะพร้าวเห็นจะได้ สว่นท่ีอยูใ่ต้ดนินี ้พอล้างแล้วเหมือนกบัไม้สด ๆ ท่ีเราตดั

มาใหม ่ๆ ไมเ่น่า ไมเ่ป็นอะไรเลย เพราะถ้ามนัลกึลงไปสกัเมตรมนัก็ไมมี่อากาศท่ีทําให้กร่อน ไมรู้่วา่มนัมี

ความมุง่หมายอยา่งไรแน่ แตท่ี่พดูกนัมาลาง ๆ เลือน ๆ แล้วก็คือ จะบงัคบัยกัษ์บงัคบัผีอะไรพวกนีไ้มใ่ห้

ขึน้มาอาละวาด ไมใ่ห้คนตกนํา้ตายในสระนัน้ มนัคงเป็นธรรมเนียมขดุสระแบบนีเ้ขาต้องมีพิธีทางไสย

ศาสตร์ ทางอะไรอยู ่แม้แตส่ระเลก็ท่ีอยูข้่างโบสถ์ก็มีเหมือนกนั 
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สระตระพงัจิก ท่ียงัอยูใ่นสภาพเดิม ภาพนีถ่้ายไว้ก่อน พ.ศ. ๒๔๘๙  

เม่ือทา่นอาจารย์พทุธทาสยงัอยู่ท่ีสวนโมกข์เก่า  

ทา่นเคยพายเรือรอบสระนีต้อนเยน็ ๆ เป็นประจํา 

          สระใหญ่ตอนนัน้ก็ยงัมีนํา้ทัง้ปี หน้าแล้งตอนลกึ ๆ ก็ยงัมีนํา้เหลืออยู ่มีต้นกระจดูขึน้เตม็ไปหมด พอ

ถึงฤดนํูา้ นํา้ก็ท่วมเกือบมิดกระจดู แตค่งไมล่กึทว่มหวัเอาพายหยัง่ดมูนัก็ยงัไมส่ดุพาย มนัมีนกเป็ดนํา้มาไข ่

มาออกลกูท่ีนัน่ พายเรือคอ่ย ๆ ดนูกเป็ดนํา้ บางทีไปเจอรัง ท่ีทําขึน้ด้วยฝอยหญ้าแห้งของไอ้กระจดูนัน่เป็น

พวงใหญ่เลย แล้วแมม่นักกไขอ่ยูต่รงนัน้ กกไขใ่นนํา้ นํา้ตรงนัน้จะอุน่เป็นพเิศษ ถ้าเราลองคลํา ๆ ดนํูา้อุน่

จนลกูออกมาได้ ออกได้กระทัง่ในนํา้เหมือนอยา่งกบัสตัว์นํา้เลย ออกลกูมาไมมี่ขน ขาวโพลน ถ้าตกใจเรา 

มนัก็ลงไปคาบหญ้าลกึ ๆ ใต้นํา้ มิฉะนัน้มนัลอย คือตวัมนัเป็นไขมนัทัง้นัน้ มนัลอย ต้องลงไปคาบหญ้า

เอาไว้ พอเราไปแล้วเหลียวด ูเด๋ียวสมินัคอ่ย ๆ โผลข่ึน้มาวา่ยกนัยัว้เยีย้ พอตกใจก็ลงไปคาบหญ้าเสียทีหนึง่ 

จนกวา่จะคอ่ย ๆ งอกขน คงตัง้นานกวา่จะบนิได้ อาจจะสกั ๒-๓ เดือน เม่ือผมอยูผ่มขอร้องไมใ่ห้ใครแหย่

ไมใ่ห้ใครกวน อยา่วา่แตย่ิงเลย เพียงแคไ่ปซดัไปขว้างเราก็ขอร้อง มนัเคยมามากเป็นพนั ๆ ตวัโดยประมาณ

สกั ๒-๓ พนัตวัก็มี เป็นบางวนั แล้วพอสวา่งขึน้ จะบนิหนีกนัไป มีเหลือบ้าง คล้าย ๆ มนัจะเป็นลกูออ่นหรือ

อยา่งไรก็ไมท่ราบ มนัไมไ่ปหมด พอค่ําลงก็ทยอยกนัมา ตอนดกึ ๆ ก็เจ๊ียวจ๊าวกนัหมด เป็นนกเป็ดนํา้ ดจูะ

เป็นพนัธุ์เดียว พนัธุ์ธรรมดา 

อาจารย์ครับ วดันีมี้ความเป็นมาทางประวตัศิาสตร์อยา่งไรครับ 

          วดันีเ้คยเป็นวดัเจ้าคณะเมือง เทียบเท่าเจ้าคณะจงัหวดัในปัจจบุนั อยา่งน้อยก็เคยอยูก่นัมาองค์หรือ 

๒ องค์ องค์สดุท้ายก็คือ ทา่นกาแก้ว (พิน) หรือพระครูสมห์ุพนิ วดัตระพงัจิก ในสมยัรัชกาลท่ี ๓ 

เจ้าพระยาสมหุพระคลงั ซึง่คมุหวัเมืองปักษ์ใต้ ยกทพักลบัจากไปปราบหวัเมืองทางชายแดนปักษ์ใต้ ผา่น

พมุเรียงซึง่เป็นท่ีตัง้ของเมืองไชยาสมยันัน้ ก่อนจะกลบัไปกรุงเทพฯ ได้สร้างวดัสมหุนิมิตไว้ใหญ่โตมโหฬาร 

สร้างเสร็จก็ขอหรือจะบงัคบัให้พระครูสมห์ุพิน ย้ายจากวดัตระพงัจิกไปอยูว่ดัท่ีสร้างใหมน่ัน้ ผมไมแ่น่ใจวา่

เม่ือตอนย้ายไปนัน้ เป็นพระครูศรีสงัฆราชาลงักาแก้วแล้วหรือยงั แตรู้่แน่วา่เป็นพระครูสมห์ุพนิ เพราะเห็น

ในใบสญัญาบตัรแตง่ตัง้ให้เป็นเจ้าคณะเมือง เป็นสญัญาบตัรแบบโบราณ กระดาษวา่วยาวตัง้วา กว้าง

ศอกหนึง่ เขียนเตม็หน้าหนึง่เลย มีลกัษณะเจ้าคณะหนใต้เป็นคนแตง่ตัง้ ไมใ่ช่สมเดจ็พระสงัฆราชแตง่ตัง้ 

พอแตง่ตัง้แล้วจงึทลูในหลวงหรือทลูสมเดจ็พระสงัฆราช ตัง้ให้เป็นเจ้าคณะเมืองแล้วก็กํากบัไว้วา่ให้

พระสงฆ์ทัง้หลายเช่ือฟัง แล้วให้เจ้าคณะผู้ใหญ่ เชน่ เจ้าคณะแขวง มาเซน็รับทราบตอ่ท้ายในสญัญาบตัร

นัน้ แล้วประทบัตราทัง้ ๒ ด้านของกระดาษ ตรงกนัเลย ตราราชสีห์และตราคชสีห์ ด้านหนึง่ไมค่อ่ยมีเขียน

อะไร มีแตต่รากบัเขียน ๒-๓ คํา วา่มาร่วมประชมุแตง่ตัง้เจ้าคณะเมือง สว่นอีกด้านนัน้พดูเสียยืดยาว เช่น

แม้วา่จะยงัหนุม่อยูก็่เป็นผู้ มีความสามารถ ขอให้พระผู้ เฒา่ผู้แก่ทัง้หลายจงเช่ือฟังพระครูสมห์ุพนิ ผมไม่



๑๐๐ 

 

แน่ใจวา่ได้สมณศกัดิเ์ตม็ท่ีเม่ืออยูว่ดัไหน คือสมณศกัดิเ์ตม็ท่ีของเมืองไชยานัน้ คือพระครูรัตนมนีุศรีสงัฆรา

ชาลงักาแก้ว หรือพระครูรัตนมนีุศรีโสมวงัลงักาแก้วบ้าง ตอนแรกก็เป็นศรีสงัฆราชาก่อน ตอ่มาก็เป็นศรีโสม

วงั 

          พอทา่นย้ายไปอยูว่ดัสมหุนิมิต ก็เหลือแตพ่ระท่ีไมต้่องไปหรือไมอ่ยากไป แล้วก็ลดลง ๆ จนเหลือองค์

เดียว เรียกกนัวา่ขรัวสี อยูเ่ป็นองค์สดุท้าย พอตายก็เลกิกนั ทรัพย์สมบตัชิิน้ดี ๆ ของวดัก็ย้ายไปอยูว่ดัสมหุ

นิมิตหมด โดยเฉพาะตู้ลายทองตา่ง ๆ อิสลามแก่ ๆ คนหนึง่เลา่ให้ฟังวา่ทนัเห็น เคยมานัง่คยุกบัขรัวสี 

(หวัเราะเบา ๆ) มีกฏิุอยูท่างหลงัโรงฉนัปัจจบุนัท่ีมีป่าคัน่อยู ่แล้วจะมีท่ีเตียนอีกแห่งหนึง่ ตรงนัน้แหละจะ

เป็นท่ีตัง้กฏิุขรัวสี ตอนผมไปอยูไ่มมี่ซากอะไรเหลือเลย เพราะทําด้วยไม้ ร้างประมาณ ๘๐ ปี คนคงเอาไป

ใช้กนัหมด 

          สมยัก่อนท่ียงัเป็นวดัเจ้าคณะเมืองคงเป็นวดัคามวาสี เป็นวดับ้าน บ้านเรือนของเจ้าเมืองและ

ข้าราชการ ก็ตัง้อยูใ่กล้กบัวดัทางด้านตะวนัออกท่ีเป็นหมูบ้่านอิสลามในปัจจบุนั ท่ีวดัก็มีการศกึษาปริยตัิ

ธรรมกนั เมืองไชยาเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงสําหรับผู้ มีการศกึษา เป็นชัน้ครูบาอาจารย์ คนจากถ่ินอ่ืนจะมา

เรียนกนัท่ีไชยานี ้ทัง้ชมุพร หลงัสวน แม้สงขลาก็ยงัเคยมาเรียนท่ีไชยา จนมาตกค้างอยูก่ระทัง่มรณภาพก็มี 

ได้ยินวา่ช่ือพระครูวินยัธรบตุร เป็นตวัตลก ย้ายไปย้ายมาระหวา่งวดัโพธารามกบัวดัสมหุนิมิต 

          ตอ่มาเคยมีเจ้าคณะเมืองไชยาชัน้พระครูรัตนมนีุอยูว่ดัโพธารามตดิตอ่กนัถึง ๒ องค์ ครัง้สดุท้ายไป

อยูว่ดัสมหุนิมติอีก วดัสมหุนิมิตคล้าย ๆ วดัหลวง ตอ่มามนัทรุดโทรมลงมาก ทางการดเูหมือนจะเป็นเทศา

ฯ จงึขอร้องให้พระชยาภิวฒัน์ (หน)ู ซึง่เคยอยูว่ดัโพธาราม ให้ไปอยูว่ดัสมหุนิมิตเป็นเจ้าคณะเมืององค์

สดุท้ายจนกระทัง่มรณภาพ 

          แม้สมยัเจ้าคณุชยาภิวฒัน์ (หน)ู นี ้ก็ยงัมีพระเณรจากตา่งจงัหวดัมาศกึษาเลา่เรียน มาเรียนบาลี

ไวยากรณ์บ้าง มาหดัเทศน์มหาชาตบ้ิาง เป็นการศกึษาอยา่งเดมิ 

อาจารย์ครับ ผมได้ยินวา่มีพระเณรผู้ใหญ่อีกองค์ท่ีเป็นชาวพมุเรียง ได้เป็นถึงชัน้สมเดจ็ 

          ออ๋ ไมไ่ด้เป็นท่ีน่ี เป็นท่ีกรุงเทพฯ เป็นญาตกิบัพระครูโสภณฯ (เอ่ียม) เคยอยูก่บัพระชยาภิวฒัน์ (หน)ู 

แตไ่มล่งกนั เป็นคนหวัแข็ง มีมานะทิฐิ ไมล่งกนั เร่ืองเลก็ ๆ น้อย ๆ จนครัง้สดุท้าย ถกูเอานํา้สาด เพราะ

นอนต่ืนสาย โกรธเลยขึน้ไปกรุงเทพฯ ไปศกึษาเลา่เรียนเป็นมหาเปรียญอยูว่ดัเลียบ (ราชบรูณะ) จนกระทัง่

ได้เป็นสมเดจ็พฒุาจารย์ ดเูหมือนได้เป็นตอนย้ายมาอยูว่ดัสทุศัน์แล้ว ผมเคยไปพบครัง้หนึง่ท่ีกรุงเทพฯ 

ท่านก็แสดงความยินดี เก่ียวกบัการตัง้คณะธรรมทานขึน้ท่ีบ้านเกิดเมืองนอนของเรา ดเูหมือนจะได้พบกนั

อีกครัง้ท่ีวดัโพธาราม เม่ือตอนทา่นกลบัมาเย่ียมบ้านเกิด 
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อาจารย์ครับ ทีนีก้ลบัมาท่ีการบกุเบกิสวนโมกข์นะครับ อาจารย์เร่ิมอยา่งไรครับ มีการประกาศให้ใครตอ่

ใครรู้วตัถปุระสงค์หรือเปลา่ครับ 

          นอกจากชาวคณะธรรมทานของนายธรรม

ทาส ๔-๕ คนแล้ว ก็ไมไ่ด้บอกใคร เป็นเร่ืองไม่

เปิดเผย เป็นเร่ืองสว่นตวั จนกวา่จะไปอยูว่ดัตระพงั

จิกแล้ว จงึคอ่ย ๆ ทราบกนัขึน้ บอกกนัเอง 

          ตอนอยูว่ดัใหม ่(พมุเรียง) เดือนกวา่ ๆ ก็ดจูะ

ไมไ่ด้ทําอะไรเป็นชิน้เป็นอนั เท่ียวคยุตามเพื่อนฝงู 

(หวัเราะฮ่ะ ๆ) กบัโยมผู้หญิงก็ยงัไมไ่ด้คยุ เร่ืองการ

สร้างวดัป่าแบบกรรมฐานยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัของคน

แถบนี ้

          ทีนีพ้อจะเข้าไปอยูก็่ต้องสร้างท่ีพกั ก็คณะตา

กวย ลงุเท่ียงน่ีแหละเขาช่วยกนัทํา ลงุเท่ียงแกเป็นช่างไม้ธรรมดา พอทําได้ ทําแบบนีม้นังา่ย ๆ แตเ่ดมิมนัมี

หลงัคาสงักะสี มงุพระพทุธรูปไว้นิดหน่อยพอไมใ่ห้ถกูฝน ข้างหน้าพอนัง่ไหว้พระได้ ท่ีพกัของเราก็ทําเป็น

เพิงตอ่ออกไปจากหลงัพระพทุธรูป พาดจากข่ือแล้วตอ่ออกไป มงุด้วยจาก กัน้ด้วยจาก นอนด้วยแคร่ แบบ

แคร่ไม้ไผน่ัน่แหละ แตทํ่าด้วยกระดาน มีเสาคํา้กว้างยาวพอนอนพอดี อยูค่นเดียวด้วย พืน้ก็เป็นพืน้ดนิ แสง

สวา่งเพียงพอ เพราะผนงัตอนใกล้ ๆ หลงัคาปลอ่ยโลง่ไว้ แล้วก็ทําตู้ใสห่นงัสือโดยเฉพาะ ทําแบบชนิดท่ี

แลดแูตไ่กลเหมือนกบัโลงศพ (หวัเราะเบา ๆ) ข้างในเป็น ๒ ชัน้ เปิดด้านข้างได้ เปิดข้างบนก็ได้ ตอนย้าย

จากสวนโมกข์เก่ามาท่ีน่ีได้เอามาด้วย แตต่อนนีไ้มรู้่วา่อยูท่ี่ไหนแล้ว ตู้หนงัสือแบบโลงนีก็้ตัง้บนเสา ขนาน

กบัหลงัพระพทุธรูป แคร่นอนก็อยูด้่านเหนือ ตัง้ฉากกบัตู้ นี ้

          ช่วยกนัทําอยู ่๒ วนัก็เสร็จ จากก็ซือ้เอา เขาเย็บขายกนัเยอะแยะไป มนัทําง่ายไมมี่อะไรมาก ปักไม้

แล้วกัน้จาก มดั ๆ ก็เสร็จ เว้นช่องยาวเหมือนหน้าตา่งไว้ด้านท่ีใช้นอน แล้วห้อยไว้ด้วยสบง 

อาจารย์ครับ แล้วห้องนํา้ห้องส้วมทําอยา่งไรครับ 

          ห้องนํา้ไมต้่องทํา ห้องส้วมทํา นํา้อาบนํา้ใช้ก็ขดุบอ่เลก็ ๆ อยูเ่กือบสดุแดนตะวนัออก ตรงท่ีมีคเูลีย้ว 

มมุคมีูตอมะพร้าวอยู ่ขดุโคนมะพร้าวลงไป ผมไมไ่ด้ขดุเองหรอก คณะอบุาสกนัน่แหละช่วยกนัทําแบบหลอ่

ในนัน้ เขามีแบบหลอ่อยูท่ี่บ้าน ดเูหมือนลกึสกั ๓ ปล้อง เวลาอาบนํา้ก็อาบท่ีน่ี น้อยครัง้ท่ีจะอาบในสระ 

เพราะมนัมีปลงิ 

ระยะแรกสดุท่ีท่านอาจารย์เร่ิมต้นสวนโมกข์นัน้

ทา่นพกัอยูห่ลงัพระพทุธรูปนี ้ซึง่ตัง้อยูก่ลางวดัร้างตระพงัจิก

คณะอบุาสกธรรมทานช่วยสร้างเพิง มงุและกนัด้วยจาก

ตอ่ออกไปจากหลงัพระพทุธรูปซึง่มงุสงักะสีอยูก่่อน

เพียงพอกนัแดดกนัฝนเทา่นัน้
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          สว่นห้องส้วม ทําตรงท่ีพอลงมาจากเนินแล้วเลีย้วไปทางขวา ใกล้ ๆ ท่ีทําบอ่โยกอยูเ่ด๋ียวนี ้ทําแบบ

ขดุหลมุลกึลงไป แล้วก็กัน้ด้วยจากพอบงัมิดเม่ือนัง่ มีหลงัคานิดหน่อย และก็เก็บขีเ้ถ้าใสป๊ี่บไว้ เพราะใบไม้

มนัมาก ตากวยแกก็เผาเป็นขีเ้ถ้า เก็บขีเ้ถ้าใสป๊ี่บ แล้วเอาไปวางไว้ในนัน้ พอถ่ายเสร็จ ใช้รางไม้ไผผ่า่ซีก ตกั

ขีเ้ถ้ารด กลบพอมิด ประหยดั ไมไ่ด้มีนํา้ล้าง แล้วก็ได้ความรู้ไอ้เร่ืองนกกระเตน็ หรือนกตระกลูนกกระเตน็ 

แตท่ี่นัน่มนัเป็นนกกระเตน็ท่ีหากินตามคลอง มนัมาทํารังข้างผนงับอ่ส้วม มนัเจาะเข้าไปในดนิเป็นรู แล้ว

ออกลกูในรูนัน้ เราเคยเข้าใจผิดวา่มนัจะออกลกูตามท่ีทํารังไว้บนก่ิงไม้ หรือออกลกูตามกลางดนิ มนัน่าจะ

สะดวกกวา่ มนัอตุสา่ห์มาเจาะดนิเป็นรู และปรากฏวา่ไอ้นกคล้าย ๆ กนั ตระกลูเดียวกนั ทําอยา่งนีท้ัง้นัน้ 

แม้กระทัง่ไอ้นกท่ีบ้านทางนีเ้ขาเรียกนกกระจาบช้าง ตวัเกือบเทา่นกพิราบแตย่าวกวา่ ก็ชอบออกลกูในรูท่ี

มนัขดุเข้าไปในดนิ 

          นกกระเตน็นีเ้ป็นนกกินปลา ต้องอยูใ่นท่ีท่ีมีปลา บนิโฉบลงมาปุ๊ บจบัเลย มนับนิโฉบลงมาเร็วมาก 

พอดีกบัปลาเซอ่ ๆ ขึน้มาพอดี (หวัเราะ) มนัก็คาบไป คาบดิก๊ ๆ ไปเลย และมนัเคยมาคาบในบอ่ท่ีเราเลีย้ง

ไว้ท่ีน่ี ตอนนัน้เณรแผนอยู ่เณรแผนเขาไมไ่ด้เจตนาจะยงิให้ตายหรอก มนัยิงหนงัสติก๊ออกไป พอดีถกูป๊อก 

(หวัเราะเบา ๆ) แมน่เหมือนปาฏิหาริย์ เฮอ่ะ ๆ เณรแผนแกละอายหรือกลวัหน้าซีดเลย ท่ียิงนกกระเตน็ตาย 

มนัเกาะอยูบ่นก่ิงกระท้อน เราไมไ่ด้บอกให้คอยไลห่รอก แตเ่ณรเขารู้วา่เราไมต้่องการให้มนัมาขนปลาไป 

 

 

 

 

อาจารย์ครับ พอตกลงจะเข้าไปอยูท่ี่วดัร้าง (ตระพงัจิก) แล้ว ขัน้แรกสดุต้องบอกกลา่วใครอยา่งไรหรือ

เปลา่ครับ 

          เราต้องการจะมีกรรมสทิธ์ิหวงห้าม ไมใ่ห้คนเข้าไปวุน่วาย ก็คดิกนัไว้ตัง้แตก่่อนเข้าไปอยูแ่ล้ว วา่ต้อง

มีแผนในแงก่ฎหมาย โดยให้คณะธรรมทานเช่าท่ีวดัร้างจากรัฐบาล แล้วเราก็ตัง้ทนายความไว้คนหนึง่เป็น

ทนายความท่ีมีช่ือเสียงอยูท่ี่นัน่ ช่ือนายคลิง้ ศวิายพราหมณ์ เป็นผู้จดัทําสญัญาเช่าอะไรตา่ง ๆ ให้เช่าใน

นามของแกด้วย ดเูหมือนจะมีรายละเอียดในหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนาเลม่แรก ถ้าจําไมผิ่ดพอเข้าไปอยูแ่ล้ว 

จงึคอ่ยจดัการเร่ืองเช่าท่ีต้องทําอะไรให้มีอํานาจห้ามปราบ เพราะมนัเป็นท่ีเท่ียวเลน่ของนกัเลงตอ่ไก่บ้าง 

เก็บเห็ดบ้าง เก็บผกับ้าง เรากลวัเขาจะรบกวน 



๑๐๓ 

 

          ดเูหมือนเนือ้ท่ีราว ๆ ๗๐ ไร่ เอาแตต่อนบน ตอนลา่งลงไปเป็นป่าจากนัน้ไมเ่อา พอเช่าเสร็จก็คอ่ย ๆ 

ล้อมรัว้ลวดหนาม มีประตเูข้าออกทางเดียว คือด้านหน้า ท่ีเป็นทางเข้าในปัจจบุนั ลวดหนามก็กัน้พอเป็น

พิธี ดเูหมือนจะ ๒ เส้นเท่านัน้ ใช้ไม้ปักแล้วเอาลวดหนามตดิ ด้านหน้ากบัด้านตะวนัออก และตอนหลงัก็ตดั

ไม้ประดู ่เอาก่ิงไม้ประดูน่ี่มาปักจนงอกขึน้เป็นแนวรัว้ ตอนหลงัตายเสียมาก เหลืออยู ่๒-๓ ต้นท่ีอยูใ่นวดั 

แล้วเราก็ขึน้ป้าย "ห้ามเย่ียม" (หวัเราะเบา ๆ) แตอ่ยา่งนัน้ แขกมนัยงัรอดเข้ามาทํานัน่น่ี ทัง้ ๆ ท่ีเราห้ามเข้า

ไปเก็บผกัยงินกตกปลาอะไรตา่ง ๆ วนันัน้ยงัจําได้ หนุ่มอิสลามคนหนึง่ เป็นลกูคนมีอนัจะกิน เขาเข้าไป

เย่ียมผม แล้วไปนัง่คยุกนัจนบา่ย ตรงหน้าโบสถ์ ตอนบา่ย ๆ บนต้นไม้ตรงนัน้ ท่ีเรียกวา่ต้นพลา ซึง่เป็นท่ีมา

ของช่ือสวนโมกข์ด้วยนัน่น่ะ มนัมีลกูสกุพอดี แล้วนกจําพวกนกโพระดก ตวัสีเขียว มนัมาเกาะเตม็ไปหมด 

ยัว้เยีย้ไปหมด มากินลกูพลากนั หนุ่มอิสลามคนนัน้เขาบอกวา่ "ภาษาของท่าน ไอ้นกน่ีอยูไ่ด้ ถ้าภาษาของ

ผมไอ้นกน่ีไมมี่ นกนีต้้องไมมี่ จบัไปแกงหมด" ภาษาอิสลามจบัไปแกง เฮ่อะ ๆ ๆ ๆ อิสลามอีกคนหนึง่แก

เก็บยอดผกั เก็บใสห่่ออยู ่ผมไปอยูใ่หมแ่รก ๆ ก็ถือเคร่งหน่อย ไมอ่ยากให้ใครเข้ามายุม่ยา่ม ก็เลยเข้าไป

บอกวา่เก็บไมไ่ด้ ไมต้่องการให้เก็บ แกบอกผมวา่ "ผมมาเก็บให้มนัเตียน ให้ทา่นอยูส่บาย" (หวัเราะ) แก้ตวั

ไปนํา้ขุน่ ๆ วา่มาเก็บให้เตียน มาช่วยทําความสะอาด เฮอ่ ๆ ๆ ๆ 

          เร่ืองเช่าวดัน่ีเคยเขียนลงในพทุธสาสนาด้วย จนยงัไงไมรู้่ มหาทองสืบรู้ คงอา่นพบ ไปเลา่ให้สมเดจ็ว

ชิรญาณวงศ์ (สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้าวดับวรฯ) ฟัง ตอนได้พบท่านครัง้แรก ท่านทกัขึน้เป็นข้อแรก "มหา

เง่ือม แกทําอะไรของแกวะ เช่าวดัให้พระอยู ่เชา่วดัให้พระอยู"่ (หวัเราะเบา ๆ) ผมก็ได้อนันีเ้ป็นเคร่ืองคดิ 

พอปีหลงั ๆ ก็เลยเลกิเช่า ไมจ่่ายคา่เช่า บอกเลกิเช่า ดเูหมือนจะเช่าอยูเ่พียงไมก่ี่ปีเท่านัน้ 



๑๐๔ 

 

อาจารย์ครับ ช่ือสวนโมกข์น่ีได้มาอยา่งไรครับ 

          (หวัเราะ) มนัก็เป็นธรรมดาแหละ ท่ีจะต้อง

ตัง้ช่ือ แตว่า่เร่ืองช่ือสวนโมกข์น่ี นายธรรมทาส

เขาไมไ่ด้เก่ียวข้อง หรือไมมี่สทิธ์ิท่ีจะเก่ียวข้อง วา่

จะตัง้ช่ืออะไร เราวา่ไปคนเดียว คดิ คดิ คดิไป

ตามไอ้หลกัเกณฑ์ หรือตามถ้อยคําท่ีมีใช้อยู ่และ

เพ่ือขบขนับ้าง เรามนัมีนิสยัฮิวเมอริสท์อยูบ้่าง 

ฟลคุท่ีวา่มนัมีต้นโมกและต้นพลาท่ีสวนโมกข์เก่า

นัน่ ต้นโมกน่ียงัอยูท่ี่หน้าโบสถ์หลายต้น และ

ต้นพลาก็มีอยูท่ัว่ ๆ ไป ต้นโมกกบัต้นพลา เอา

โมกกบัพลามาตอ่กนัเข้า (หวัเราะ) มนัก็ได้ความ

เตม็วา่กําลงัแห่งความหลดุพ้น พลงัแหง่ความ

หลดุพ้น สว่นคําวา่อารามยอ่มธรรมดา แปลวา่ท่ี

ร่มร่ืน ท่ีร่ืนรมย์ เม่ือมนัฟลคุอยา่งนีม้นัก็ออกมา

จริงจงั ตรงกบัความหมายแท้จริงของธรรมะ 

วตัถปุระสงค์ก็คือโมกข์ สถานท่ีอนัเป็นพลงัเพ่ือ

โมกขะ ก็เหมาะแล้ว เม่ือแรกเสนอขึน้มาเขาฟัง

ขดัหกูนัทัง้นัน้แหละ แปลก หรือวา่ขดั ๆ หไูมรู้่

อะไร โมกข-พลา ต้องอธิบายให้รู้วา่ ธรรมะคือ

อยา่งนัน้ มีความหลดุพ้นเป็นวตัถท่ีุพงึประสงค์ จงึเกิดวดัชนิดท่ีชว่ยสง่เสริมให้เกิดความหลดุพ้น เรียกวา่

โมกขพลาราม 

อาจารย์คดิป๊ับ เอาช่ือเดียวเลย หรือวา่มีช่ือให้เลือกหลายช่ือครับ 

          เทา่ท่ีนกึออก คดิทีเดียว ช่ือเดียว ทีเดียว 

น่ีหลงัจากมาอยูแ่ล้วใช่ไหมครับ 

          เม่ือมนัมาอยูแ่ล้ว ไมไ่ด้คดิมาแตก่รุงเทพฯ (หวัเราะ) เม่ือมาเห็นต้นโมกกบัต้นพลาแล้ว 

ในกลุม่อบุาสกท่ีชว่ยงานกนัอยู ่เขาวา่แปลกแตไ่มถ่ึงกบัค้านใช่ไหมครับ 

บริเวณโดยรอบสวนโมกข์จะมีต้นโมกและต้นพลา อนัเป็นท่ีมา

ของนาม "สวนโมกขพลาราม" 

  

  



๑๐๕ 

 

          เขาไมรู้่จะค้านอยา่งไร และเขาก็ฟังไมค่อ่ยจะออกวา่มนัหมายความวา่อยา่งไร เขายงัไมเ่คยเรียน

บาลี มนัจงึแล้วแตเ่ราโดยประการทัง้ปวง ถึงนายธรรมทาสก็ไมมี่ความเห็นอยา่งไรท่ีจะแย้งหรือวิจารณ์ 

(หวัเราะเบา ๆ) พอออกมาก็เอาเลย เป็นช่ือสํานกัป่าท่ีจดัขึน้มาเพ่ือสง่เสริมวิปัสสนาธุระ ใช้คําตรง ๆ อยา่ง

นีเ้พ่ือสง่เสริมวิปัสสนาธุระ 

อาจารย์ครับ ทีนีม้าถงึอีกช่ือหนึง่ครับ ช่ือพทุธทาส น่ีละ่ครับ 

          อ้า น่ีมนัก็เร่ืองไหล ๆ มา นายธรรมทาสเขาตัง้ช่ือของเขาก่อน ธรรมทาส (หวัเราะ) ทีนีเ้ราเห็นวา่มนั

วา่งอยูตํ่าแหนง่หนึง่ ก็เลยเห็นวา่มนันา่จะช่ือพทุธทาส แล้วเจ้าคณุวดัสามพระยาสมยันัน้ สมเดจ็วดัสาม

พระยาตอนนีแ้หละ ท่านเกิดชอบขึน้มา ทา่นก็เลยใช้ช่ือสงัฆทาสอยูพ่กัหนึง่ และทา่นก็จดัการเร่ืองของ

คณะสงฆ์เป็นการใหญ่ ปฏิรูป ปฏิวตัอิะไรกนั ในเร่ืองเก่ียวกบัคณะสงฆ์ ก็เลยใช้ช่ือตวัเองวา่สงัฆทาสเลยได้

มีครบชดุ (หวัเราะ) อยูท่ี่ไชยา ๒ คน อยูท่ี่กรุงเทพฯ คนหนึง่ 

เคยรู้จกักนัเป็นสว่นตวัไหมครับ 

          ไม ่ไมรู้่จกั ไมรู้่จกัอะไรกนัเลย แตท่า่นได้อา่นหนงัสือของเรา 

  



๑๐๖ 

 

  

ทา่นอาจารย์เร่ิมเข้ามาอยูท่ี่วดัร้างตระพงัจิกเม่ือวนัวิสาขบชูาท่ี ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ 

พอถงึเดือนสงิหาคม ทา่นก็เร่ิมทยอยเขียนหนงัสือ ตามรอยพระอรหนัต์ โดยเร่ิมคําประณมพจน์ (ด้านขวา) 

และคําประกาศใช้นาม "พทุธทาส" (ภาาพบนสดุ)แตใ่นปีแรกนัน้ยงัไมไ่ด้ตีพิมพ์ ปีตอ่มาจงึเร่ิมทยอยตีพิมพ์ 

ในหนงัสือพิมพ์ พทุธสาสนา และหลายปีตอ่มา (๒๔๙๕)คณะธรรมทานจงึรวมพิมพ์เป็นเลม่ครัง้แรก 

ภาพปกด้านบนนี ้เป็นฉบบัท่ีตีพิมพ์โดย สํานกัพิมพ์สวุิชานนท์ เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๙๙ 

ช่ือพทุธทาสน่ีตัง้เม่ือไรครับ 

          เรียกวา่ตัง้หรืออะไรก็ไมรู้่ ครัง้แรกเขียนบทความไปลง กรุงเทพเดลิเมล์ หนงัสือพิมพ์ใหญ่สมยันัน้ 

เราเร่ิมใช้ช่ือนี ้แตเ่ขาไมล่ง เขียนวพิากษ์วจิารณ์เก่ียวกบัศาสนาน่ีแหละ 

ก่อนตัง้สวนโมกข์หรือครับ 



๑๐๗ 

 

          ก่อน ก่อนสวนโมกข์ แตน่ายธรรมทาสเขาใช้ช่ือธรรมทาสแล้ว ไล ่ๆ กนั ตอ่มามีคนชอบคําวา่ทาส 

เอาไปตัง้ช่ืออริยทาสบ้าง อะไรทาสบ้าง หลาย ๆ ทาส (หวัเราะ) เม่ือไมน่านมานีมี้ใครนะเขียนไปลงใน

หนงัสือพมิพ์มตชิน วา่มนัต้องเลกิคําวา่ทาส เพราะสมยันีไ้มมี่ทาสแล้ว เขียนทํานองกระทบ ๆ เปรียบเปรย 

แตผ่มไมอ่ยากจะเขียนไปตอบโต้ เพราะมนัคนละทาส ความหมายมนัคนละอยา่ง ไอ้ทาสท่ีเลกิน่ะมนัอยา่ง

หนึง่ ไอ้ทาสอยา่งช่ือเราน่ีมนัเลกิไมไ่ด้ และมนัเป็นขึน้โดยธรรมชาตโิดยอตัโนมตั ิมนัเลกิไมไ่ด้ ฉบบัเม่ือเร็ว 

ๆ นี ้๒-๓ เดือนมาน่ี ลองอา่นดแูล้ว เขาก็คงจะมุง่หมายกระทบผม กระทบเป็นสว่นใหญ่ ท่ีเขียนบทความนี ้

ผมอา่นในเดอะ มิดเดิล เวย์ เห็นมีฝร่ังเขาใช้ช่ือพทุธทาสเหมือนกนัระยะนี ้

          โอ้ นัน่เขาช่ืออยูค่นหนึง่แล้ว อยูท่ี่อเมริกา เป็นคนลงักา ใช้ช่ือพทุธทาสเป็นฆราวาส ดเูหมือนจะช่ือ

พทุธทาส หิริวชิยัหรืออะไรน่ี 

เป็นช่ือจริงของเขาหรือครับ 

          เป็นช่ือจริง ไมใ่ช่นามแฝง มีคนเข้าใจสบัสนกบัผมบอ่ย คนนัน้เขาเป็นฆราวาส เป็นพทุธบริษัทท่ีเดน่

อยูใ่นสงัคมคนหนึง่ 

รู้สกึเขาเป็นนกัวิชาการใช่ไหมครับ 

          เขาเขียนทางวิชาการ ทางทฤษฎีอยูบ่อ่ย ๆ  

อาจารย์ครับ ผมเคยได้ยินวา่ อาจารย์เคยไปขอจดทะเบียนเปลีย่นช่ือแล้วเขาไมย่อมให้จด 

          ย่ืนจดทะเบียนเปล่ียน เขาวา่เปล่ียนไมไ่ด้ เพราะมีคําวา่พทุธ 

พร้อม ๆ กบัโยมธรรมทาสหรือเปลา่ครับ 

          นายธรรมทาสเขาจดได้ก่อนนานแล้ว ของผมน่ีมาจดตอนมีสวนโมกข์แล้ว ถึงได้ย่ืนคําร้อง เขาวา่

ไมไ่ด้ ลบหลูพ่ระพทุธเจ้า เอาคําวา่พระพทุธเจ้ามาใช้ น่ีคณุดคูวามรู้ สตปัิญญาของเจ้าพนกังานของ

ประเทศไทย มนัมีความรู้อยา่งนี ้ก็เลยขีเ้กียจไปทะเลาะกบัคนชนิดนี ้ 

ใครครับอาจารย์ ศกึษาอําเภอหรือเปลา่ 

          โนน่ ท่ีกรุงเทพฯ โน่น การเปล่ียนช่ือต้องขึน้ถึงกรุงเทพฯ เขาต้องไปพิจารณา แล้วอนญุาตลงมาจาก

กระทรวงไหนก็ไมรู้่ จะเป็นกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงวฒันธรรมอะไรก็ไมรู้่ เขาตอบมาวา่อยา่งนัน้ 



๑๐๘ 

 

แล้วก็มีอีกคนหนึง่ช่ือ พทุธทตัตะ เป็นชาวลงักามีช่ือเสียงมาก เอ็นไซโคลปิเดีย บริตานิกา ลงเร่ืองของ

พทุธทตัตะน่ี มีหลายคนคดิวา่เป็นผม ท่ีกรุงเทพฯ น่ะเอาไปโฆษณา เอาไปป่าวขา่วกนัใหญ่ รวมทัง้คณุ

วิโรจน์ อะไรด้วยน่ี 

สมยัท่ีผมเป็นนกัเรียน หนีโรงเรียนมาท่ีน่ี ท่านวิรัตก็ิเคยบอกผมอยา่งนัน้ 

          อยา่งงัน้เหรอ (หวัเราะ) ก็มนัมีหนงัสือพิมพ์ลง หนงัสือพิมพ์ในเมืองไทย หนงัสืออะไรนะ ขีป้ระติว๋ 

เอาไปลงวา่มีเกียรต ิผมก็ฉงนวา่เป็นไปไมไ่ด้ แตก็่น่ิงอยูอ่ยา่งนัน้ ตอ่มาผมก็เห็นอาตเิกิลท่ีวา่นัน้เองในเอ็น

ไซโคลปิเดียนัน้ อ้าว มนัพทุธทตัตะ น่ีหวา่ คนนีผ้มก็เคยพบท่ีอินเดีย ไปธุระอะไรท่ีมทัราส เราก็ไปถึงนัน่ ก็

เลยฉนัข้าวร่วมกนั เห็นจะอายพุอ ๆ กนั 

อาจารย์เคยนกึไมช่อบช่ือเดมิตวัเองไหมฮะ 

          ไมเ่คยนกึ มนัไมเ่ก่ียวกบัการเปล่ียนช่ือ ผมชอบท่ีมนัแปลไมไ่ด้ แตต่อนโน้นก็ไมค่อ่ยนกึอะไรมาก ไม่

เคยสนใจเร่ืองนี ้แตต่อนหลงั ๆ มา เม่ือเรียนหนงัสือหนงัหาอะไรแล้วก็ชอบ ท่ีนายธรรมทาสใช้วา่เงือ้มนัน้ไม่

ถกูแน ่ผมเคยเซน็ช่ือเง่ือมมาแตแ่รก ทัง้ในบญัชีโรงเรียนก็เง่ือม แล้วมนัก็แปลไมไ่ด้ แตว่า่คนโดยมาก 

ชาวบ้านโดยมากเขาเรียกเพีย้นเป็นเน่ือมไปก็มี เน่ือมน่ีมากท่ีสดุ เงือ้มไมมี่ ช่ือผมโดยแท้จริงชาวบ้านเขาจะ

ออกเสียงวา่เหง่ือม (เสียงอยูใ่นห)ู ความหมายไปตรงกบัคําวา่เงือ้ม แตอ่อกเสียงเป็นเหง่ือม ก็เลยทําให้คน

เข้าใจวา่มาจากเงือ้ม พอได้ยินคําวา่เง่ือม เขานกึถึงเงือ้มกนัทัง้นัน้ ดงันัน้สมเดจ็วดัเทพศริินทร์ท่านเรียกผม

วา่เงือ้ม เพราะไมรู้่วา่เง่ือมมนัหมายความวา่อะไร ก็สนันิษฐานวา่คงจะเงือ้มนัน้เอง 

เม่ือตอนอาจารย์ย้ายเข้าไปอยูร่ะยะแรกสดุ มีบริขารหรือสิง่ของอะไรตดิตวัเข้าไปบ้างครับ 

          ก็ไมมี่สมบตัอิะไร มีหนงัสือ ๒-๓ เลม่ มีบาตรและมีตะเกียงนํา้มนัมะพร้าวทําด้วยแก้วลอยไส้ จดุอยู่

หน้าพระพทุธรูป ยงัไมค่ดิจะเขียนหนงัสือระยะแรก ตอ่เม่ือจะเขียนหนงัสือจริงจงั จงึมีกฏิุและตะเกียง

หลอดใช้ มนัเป็นตะเกียงนํา้มนัขนาดเลก็ มีหลอดแก้วยาว ผมใช้อยูห่ลายปีหลอดไมเ่คยแตกเลย จนมีคน

อ่ืนมาทําของผมแตก 

          บริขารนอกนัน้ ก็มีจีวร ตอนนัน้ผมใช้จีวรคอ่นข้างดํา ย้อมเอง ย้อมด้วยแก่นขนนุ แช่ทิง้ไว้นานหน่อย 

ยางขนนุพอได้แสงแดดก็ทําให้ผ้าดํา ในพมุเรียงก็มีพระหม่จีวรดํา ๆ อยูแ่ล้ว เชน่อาจารย์เหม็นนีก็้จีวรดํา 

อาจารย์ทุ่มก็จีวรคอ่นข้างดํา แล้วก็มีท่านแช่ม พระใบฎีกาแช่ม จีวรดําป๋ี เจ้าคณุชยาภิวฒัน์ก็จีวรคอ่นข้าง

ดํา สีพอเหมือนปีกนกเหย่ียว ตอนหลงัมนัขีเ้กียจ มนัก็คอ่ย ๆ เปล่ียนมาเอง แตผ่มก็ไมเ่คยใช้จีวรเหลือง

ออ๋ย ถ้าจีวรใหมม่กัจะย้อมด้วยนํา้กรักทีหนึง่ก่อนเสมอ เพ่ือให้มนัทน ให้ยางไม้จบัเส้นด้าย แล้วใช้ได้ทน 

และก็ซกัได้เร่ือย ไมต้่องย้อมบอ่ยนกั ถ้าย้อมสีธรรมดา ต้องย้อมทกุครัง้ท่ีซกั เพราะสีมนัหลดุหมด 



๑๐๙ 

 

          ตอนอยูส่วนโมกข์เก่า นาน ๆ จะมีคนถวายจีวรสกัที เม่ือผ้าขาด ผมก็ปะเองเย็บเอง จงึมีบางสมยัได้

ใช้ผ้าปะตามแบบอยา่งของพระอริยเจ้าแตก่่อนด้วย รู้สกึวา่ดี ได้ความนกึคดิกว้างขวาง โดยไมต้่องลงทนุ

อะไร ทัง้ยงัได้ผ้าใช้ไมข่าดแคลนอีกด้วย  

          ตอนหลงั ๆ มาน่ีก็เลกิย้อมเดด็ขาด เพราะมนันกึขึน้มาได้วา่ทําให้มนัดํา ทําให้มนัแปลกเพ่ือน มนั

อยากจะดีกวา่เพ่ือน มนัก็เลน่ละคร แกล้งย้อมดําอวดคน ก็เลยเลกิ ไมเ่อาเลย ปลอ่ยให้มนัเป็นไปตาม

ยถากรรม  

ผ้าห่ม มุ้ง หมอน อาจารย์ใช้ทําอยา่งไรครับ 

          โดยมากก็ใช้จีวรห่ม มนัก็พอแล้ว มีบางครัง้ท่ีคล่ีสงัฆาฏิหม่ด้วย หมอนก็ใช้ไม้สองอนัวางหวัท้าย 

แล้วใช้ไม้กระดานเลก็ ๆ ตอกขวางคล้ายม้ารองนัง่ แตเ่ตีย้ ๆ เท่ากบัหมอน ใช้ผ้าสงัฆาฏิพบั ๆ รองเสีย

ชัน้หนึง่ หมอนอยา่งนีเ้ป็นของธรรมดา ๆ ชาวบ้านก็ใช้กนัอยูท่ัว่ไป มุ้งไมไ่ด้ใช้ ถ้าไมส่บายจงึใช้มุ้ง ปกติ

ไมไ่ด้ใช้ ยงุมีบ้างก็สมุไฟเอา คลมุโปงเอาบ้าง เวลาค่ํา ตากวยแกก็จะสมุไฟขึน้มา ยงุก็ไมค่อ่ยมี 

อาจารย์ถือธุดงควตัรอะไรบ้างครับ 

          ก็ถือเทา่ท่ีจะถือได้ทนัที เชน่ฉนัหนเดียว บณิฑบาตเป็นวตัร ใช้ผ้า ๓ ผืน 

ถือผ้า ๓ ผืน เวลาอาบนํา้ทําอยา่งไรครับ ใช้สบูห่รือเปลา่ครับ 

          ก็ใช้ผ้าอาบนํา้ เราถือ ๓ ผืนแบบใช้ผ้าอาบด้วย แตก็่มีบางทีเหมือนกนัท่ีซกัสบง ก็ต้องนุง่จีวรแทน 

จีวรถ้าเอามาพบักลางตามยาวก็เทา่กบัสบง ๒ ชัน้ นุง่แทนสบงจนกวา่สบงจะแห้ง ถ้าถือ ๓ ผืนต้องถือ

อยา่งนี ้สบูไ่มไ่ด้ใช้หรอก ใช้ผ้าถเูอา ไมเ่ปลือง ไมยุ่ง่ ตอนแรก ๆ รองเท้าก็ไมส่วม ร่มก็ไมใ่ช้ บางครัง้เดนิมา

เทศน์ท่ีคณะธรรมทาน ซึง่ตอ่มาย้ายมาริมทางรถไฟท่ีไชยา เดนิมาโดนฝนเปียกชุม่ นัง่เทศน์กนัจนมนัแห้ง

ไปเอง สขุภาพกลบัแข็งแรง ไมส่วมรองเท้า ไมใ่ช้ร่มกลบัทนแดดทนฝน หวดัไมเ่ป็นเลย ออกกําลงักายอยา่ง

อ่ืนก็ไมค่อ่ยมี นอกจากกวาดใบไม้ กวาดขยะ แตเ่ราก็ขีเ้กียจ สว่นมากก็เดนิ เดนิไปเดนิมาแบบเดนิจงกลม

นัน่แหละ แตว่า่เดนิเร็ว ๆ ออกกําลงั บางทีก็เดนิคดิอะไรเลน่ เพราะวา่นัง่เม่ือย แตส่ว่นมากเดนิคดิอะไรออก

ดี ๆ มกัจะเป็นเวลาเดนิมาเทศน์ท่ีไชยา ผา่นทุง่นาผา่นอะไร คดิได้ก็จดใสมื่อ มาถึงก็จดลงกระดาษ เพราะ

ความคดิดี ๆ แบบนี ้บางทีมนัเกิดขึน้แล้วมนัจะไมก่ลบัมาอีก 

 

 



๑๑๐ 

 

 

อาจารย์ครับ ระยะแรกท่ีอาจารย์อยูค่นเดียวน่ี มีกิจวตัรประจําวนัอะไรบ้างครับ 

          ไหว้พระเช้าเย็น แล้วก็อา่นหนงัสือบ้าง ไปเท่ียวตามป่าใกล้ ๆ นัน้บ้าง ไมเ่รียกวา่เป็นกิจวตัรได้เท่าไร

นกั ทําวตัรเช้าตอนหวัรุ่ง แล้วก็ออกบณิฑบาต ในตลาดพมุเรียงนัน้แหละ เรากะเวลาออกหลงัจากพระอ่ืน

เขากลบัหมดแล้ว เพ่ือจะได้ไมต้่องเดนิหลบ เดนิหลีกกนั เวลาสวนทางกนัจะได้รักษาความสงบเงียบได้ด้วย 

ออกจากวดัก็เดนิเร่ือย ๆ ตรงไปถึงบ้านโยม แล้วก็กลบั เพราะมีห่อกบัข้าวตงุนงัเตม็บาตร ไปอีกไมไ่ด้ บ้าน

โยมกบับ้านแมเ่จีย้มตรงกนัข้ามจะใสก่บัข้าวเป็นประจํา ทํากระทงแล้วห่อใสใ่บตองกลดัไม้กลดัแบบห่อ

ขนม บ้านอ่ืนสว่นมากก็ใสข้่าวเปลา่ มีบางบ้านท่ีใสก่บัข้าวบ้างแตไ่มป่ระจํา ตอนหลงัเม่ือมีพระเพิม่ขึน้ ก็มี

บ้านน้าเอ่ียม บ้านป้าเลก็ ใสป่ระจําเพิม่ขึน้ บางทีบ้านป้าแหวก็ใสด้่วย  

          พอกลบัมาถึงวดั ตากวยก็จะคอยถ่ายข้าวให้ ท่ีเหลือจากฉนัแกก็เอาไปกินเย็น บางวนัถ้าเป็นวนัท่ี

ชาวบ้านทําบญุอะไรเป็นพิเศษ เช่น ฤดแูห่พระ ชาวบ้านท่ีลงไปจากบ้านทุ่ง บ้านลําไย เขาจะเดนิผา่นทาง

หน้าวดั พอเราออกบณิฑบาตแคห่น้าประตวูดั เขาก็จะใสข้่าวต้มท่ีมดัด้วยเชือกบ้าง ข้าวหลามบ้าง เสียจน

เตม็บาตร ก็ไปไมถ่ึงบ้านโยม วนันัน้ก็ได้ฉนัข้าวกบัข้าวหลาม หรือข้าวต้มไป (หวัเราะเบา ๆ) 

          ฉนัเสร็จครัง้เดียวแล้วก็วา่งไปทัง้วนั อา่นหนงัสือบ้าง คยุกบัคนท่ีไปเย่ียมบ้าง อยา่งตากวยน่ีแกก็ไป

ทกุวนัก็คยุกนัเสมอ ตากวยแกเป็นคนแปลกอยา่งท่ีเคยเลา่แล้ว เป็นชาวบ้านนอก ชาวป่า แถบปากหมาก 

(ตําบลหนึง่ในไชยา) มาสนใจเร่ืองของนกัปราชญ์ น้อยคนจะทําได้ ตอนแก่ ๆ แกมาอยูว่ดั ภรรยาแกตาย

แล้ว แกอยูค่นเดียว ตอนหลงัดเูหมือนไปอยูว่ดัหวัค ูผมก็เคยช่วยเหลือแกบ้าง ตา่งคนตา่งพึง่พากนัอยู ่ท่ี

แปลกพิเศษก็คือ แกชอบเป็นชีวิตจิตใจท่ีจะจําเร่ืองเก่า ๆ ในอดีตตา่ง ๆ เสียดายตอนนัน้ไมมี่เคร่ือง

บนัทกึเสียง แกเลา่ไว้มาก จดไมไ่หว มนัมากเหลือเกิน กาแก้ว การาม ก่ีองค์ ๆ อยูว่ดัไหน แกจําได้หมด 

เร่ืองเจ้านายตา่ง ๆ เหตกุารณ์พิเศษทางกรุงเทพฯ ใครไปใครมา เป็นความรู้ท่ีมีประโยชน์ และก็มากด้วย 

          สว่นการทําสมาธินัน้ ระยะแรกผมก็ไมไ่ด้ทําจริงจงั ยงัยดึถือไอ้ความรู้จากการศกึษาค้นคว้า ตอนนัน้

ก็เร่ิมค้นพระไตรปิฎก และเร่ิมเขียนตามรอยพระอรหนัต์ แตปี่แรกยงัไมไ่ด้ออกหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนา ก็มี

เวลาวา่งมาก ออกไปเท่ียวตามป่าใกล้ ๆ บอ่ย ๆ มีตาหลวงมนิเป็นเพ่ือนเท่ียว นบัเป็นช่วงท่ีประหลาดท่ีสดุ

ช่วงหนึง่ในชีวติ มีเวลานกึคดิอะไรมาก นกึอะไรออก (หวัเราะ) ก็บนัทกึไว้จดไว้ จนใช้คําวา่วิปัสสนาคือวนั

คืนแห่งการคดิ นัน่มนัผิด ท่ีจริง มนัควรจะพดูวา่วิปัสสนาคือวนัคืนแห่งการดธูรรมชาตมิากกวา่ 

อาจารย์เดนิจงกรมหรือเปลา่ครับ 



๑๑๑ 

 

          เดนิเลน่มากกวา่ เดนิเลน่เม่ืออา่นหนงัสือเหน่ือย ๆ ทางเข้าท่ีลงจากเนินลงไปถึงโบสถ์เป็นทางตรง 

แตก่่อนมีค ู๒ ข้าง เด๋ียวนีล้บหมดแล้ว ตรงนัน้ใช้เป็นท่ีเดนิจงกรมได้ ตอ่มาเม่ือสร้างกฏิุ ๔-๕ หลงัแล้ว 

ระหวา่งกฏิุก็ทําเป็นท่ีเดนิจงกรม แล้วทางด้านหลงัป่า พืน้ท่ีทางตะวนัตกของวดัเป็นทราย ทําเป็นท่ีเดนิ

จงกรมพิเศษยาวตัง้เส้นเห็นจะได้ ทําให้กว้างวาหนึง่ เส้นนีเ้ดนิกนัจนลกึ 

อาจารย์ครับ อาจารย์มีอะไรเป็นของเลน่บ้างครับ ในระยะแรก ๆ นี ้

          วา่ถึงของเลน่มนัก็ไมมี่หรอก ไอ้ของเลน่อยา่งท่ีเป็นวทิยาศาสตร์ตา่ง ๆ วิทยก็ุยงัไมมี่ อะไรก็ไมมี่ แต่

เลน่ปลกูต้นไม้ ปลกูในกระถางเลก็ ๆ ปลกูต้นไม้สวยงาม และเราก็คุ้นเคยกบัสตัว์ ไก่ป่าบ้าง แย้บ้าง แย้นัน้

จะเรียกวา่โง่ท่ีสดุก็วา่ได้ (หวัเราะ) เอาไอ้แขนงไม้ออ่น ๆ ท่ีมนัมีใบออ่นตรงปลายสกัใบหนึง่ หมนุคลงึกบัดนิ 

มนัก็วิ่งเข้ามาหาจนถึงมือ จนเข้ามาในมือ จนจบัมนัได้ อยา่งนีค้วามโง่ของแย้ 

ต้องเป็นใบอะไรท่ีมนัชอบกินด้วยหรือเปลา่ครับ 

          ใบอะไรก็ได้ เอามารูดเสียให้หมดเหลือแตใ่บเดียวหรือ ๒ ใบอยา่งมากอยูท่ี่ตรงปลายสดุ แล้วก็หมนุ

กลิง้เหมือนอยา่งกะแมลง อีกอยา่งหนึง่ท่ีมนัชอบกินคือลกูของต้นกระดกูไก่ (มะลป่ิา) พอมนัสกุดําเราก็

ปลดให้แย้ มนัพยายามปีนขึน้ไปเหมือนกนั แตม่นัก็ไมถ่งึ เราก็ปลดโยนให้ ปลดโยนให้ จนคุ้นเคย รอพอลกู

มนัสกุดํามากแล้ว เราก็ไปสกัที โยนทางโน้น โยนทางนี ้มนัก็มารอบทิศ มารอบตวั เข้ามากินไอ้ลกูกระ

ดกูไก่ดํา กระทัง่ตอนหลงัโยนข้างเท้ามนัก็ขึน้มากินบนเท้า น่ีเป็นการเรียกแย้โดยไมต้่องใช้คาถา ใช้ลกู

กระดกูไก่ ตอนหลงั ๆ น่ีเรียกได้ด้วยมือเปลา่ ๆ ทําท่ายกมือ ทําท่าเหมือนจะขว้าง มนัก็มาเหมือนกนั บางที

ก็มากดักนัให้ดดู้วย สนกุกนัใหญ่ ไอ้ตวัผู้ ท่ีมาจากทิศทางตา่ง ๆ กนั บงัเอิญมาเจอกนัท่ีน่ีก็กดักนั 

มาทีหนึง่หลายตวัหรือครับ 

          นัน่แหละหลายตวั ไอ้ตวัผู้หวัโจกมนัไมค่อ่ยก่ีตวั ๓ ตวั ๔ ตวั นอกนัน้เป็นตวัเมีย เป็นตวัท่ีไมมี่ฤทธ์ิ

เดชอะไร ตวัผู้ ท่ีวา่นีส้ด สีสดสวย แล้วก็ทําท่ายกขาหน้าขึน้ ๒ ข้าง และกระโจนใสก่นั ท่าทางสวยเหมือนกบั

กางใบ ไอ้โครงข้างคอ มนัจะกางออกได้ ถ้ามนัโกรธจดัหรือมนัจะกดักนั และสีสด น่ีเป็นแย้ตวัผู้ ตวัเมียไมมี่

สีเลย สมยัเดก็ ๆ เราเคยเรียกวา่ เป็นแย้ ๒ ชนิด เรียกตวัผู้วา่แย้กระดาน เรียกตวัเมียวา่แย้ข้าว ท่ีจริงมนั

เป็นตวัเมีย สีซีด ไมค่อ่ยกดั ไอ้แย้ตวัผู้ น่ี พอเห็นกนัเข้าละก็ จะต้องลองกําลงักนัจนกวา่จะแพ้กนัไปข้าง แย้

กดักนัน่ีสวยมาก ถ้าถ่ายวีดีโอไว้จะนา่ด ู

ฝงูหนึง่มากไหมครับ สกัก่ีตวั 
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          มนัไมไ่ด้อยูเ่ป็นฝงูหรอก มนัอยูใ่กล้ ๆ กนั เราเรียกมาทีก็เป็นฝงูขึน้มารอบด้านเลย พอมนัเห็นมือมนั

ก็มารอบด้าน มาทกุทิศ ตรงหน้าโบสถ์นัน่แหละ ตอนนัน้เราไมเ่ลีย้งหมา ไมเ่ลีย้งแมว ท่ีเป็นข้าศกึกบัแย้ แย้

เลยพร้อมท่ีจะเป็นมิตร สตัว์น่ะ ถ้าเราแสดงอาการเป็นมติร มนัก็เป็นมติร ไอ้ท่ีเสาโบสถ์เก่าตอนนัน้ มนัมี

โพรง แล้วไอ้ลกูตะกวดมนัเข้าไปอยูใ่นรูนัน้ เสานัน้อยูต่รงประต ูเราต้องเดนิเข้าออกประต ูพอเข้าไปมนั

ออกมาโผลห่วัเชียวละ่ พอเราเดนิผา่นมนัผลบุ พอเราผา่นไปแล้วมนัก็โผลม่าอีก พอเดนิมาอีกก็หลบุอีก 

ตอ่มามนัคงจะขีเ้กียจ มนัก็เลยไมห่ลบุ ผมเอามือไปแตะหวัมนัจงึหลบุ หลาย ๆ หนเข้า เอามือไปแตะมนัก็

ไมห่ลบุ และมนัหลบัตาด้วย หลบัเสียเลย ลบูหวัมนัได้แสดงวา่มนัพร้อมท่ีจะเป็นมติร แตม่นษุย์ไมแ่สดง

อาการเป็นมิตรน่ี เจอตะกวดมนัก็เอามาแกงกินเสีย 

ไก่ท่ีนัน่เป็นไก่ป่าทัง้หมดหรือครับ 

          ออ๋ เดมิมนัเป็นไก่ป่า ทีนีเ้ผอิญเอาไก่เลค็ฮอนมาปลอ่ยไว้ตวัหนึง่ก็เลยผสมกบัไก่ป่า ได้ไก่ป่าพนัทาง

หลาย ๆ อยา่ง ผสมครัง้แรกลกูออกมาขาวผอ่งก็มี เหมือนเดมิก็มี พออีกสกัชดุรุ่นหลานน่ี แยกย้ายเป็น

หลายสี หลายอยา่ง ทําให้แปลกออกไปยิง่ขึน้ ในรุ่นตอ่ ๆ มา ทีนีพ้อไอ้ตวัผู้ ท่ีเป็นพอ่พนัธุ์นัน่ตายไปแล้ว มนั

ก็คอ่ย ๆ เปล่ียนกลบัไปหาธรรมชาตเิดมิของมนั ตอนรุ่นท่ี ๒ ท่ี ๓ น่ีมนัแปลกมาก ลาย ๆ เหมือนกบัไก่บา

พลีมธัก็มี ขาวเหมือนเลค็ฮอนก็มี 

อีกอยา่งเราก็เลีย้งปลาเลน่ แม้เราจะอยูแ่บบนัน้ ชาวบ้านเขายงัเอาข้าวตอกไปให้ตอนหวัพรรษา เหมือนกบั

วดัอ่ืน ๆ เราอยูอ่งค์เดียว ๒ องค์ก็กินไมห่มด ผมก็เลยเอามาเลีย้งปลาดกุ ปลาดกุในสระนัน่แหละ ปลาดกุ

ชอบ ปลาอ่ืน ๆ ก็ชอบเหมือนกนัแตไ่มเ่ท่าปลาดกุ ตอนเย็น ๆ ก็มกัพายเรือเลน่ในสระ ดนูกเป็ดนํา้ดอูะไร

เหมือนท่ีเคยเลา่ไว้แล้ว 

อาจารย์ได้เรือมาจากไหนครับ 

          ใครเอามาให้ลืมเสียแล้ว ลืมช่ือเสียแล้ว ดเูหมือนจะเป็นพระท่ีวดัโพธาราม พระลาย ท่านลาย ตา

หลวงมนิน่ะไปหามา ตาหลวงแก่ ๆ เป็นคนท่ีชว่ยเหลือในด้านท่องเท่ียวของเรา พาผมไปเท่ียวทกุหนทกุแห่ง

ในป่าแถวนัน้ ท่านลายเป็นเดก็ของตาหลวงมิน ตาหลวงนีเ้ป็นคนไปบอก นัง่เตม็ท่ี ๒ คนนํา้จะเข้าแล้ว นัง่

คนเดียวสบาย เยน็ ๆ ไปพายรอบสระ ฤดท่ีูมีนํา้นะ รอบบ้าง ๒ รอบบ้าง (หวัเราะห ึๆ) หดัพายเรือเป็นก็

ตอนนี ้นกึออกแล้ว ท่านลายแกเป็นคนทําเรือลํานี ้เป็นเรือสําปัน้ท่ีใช้กบัเรือใหญ่ท่ีเป็นเรือเดนิทะเล แกเป็น

ช่างทําเรือทัง้ท่ีเป็นพระ ทําเรือของเจ้าคณุชยาภิวฒัน์ (หน)ู ด้วย 

ตาหลวงน่ีมาเป็นเพ่ือนกบัอาจารย์ได้อยา่งไรครับ 



๑๑๓ 

 

          แกเป็นคนไมไ่ด้ทําอะไร เป็นคนวา่ง ครัง้สดุท้ายอยูว่ดันอก (อบุล) ก่อนนีอ้ยูว่ดัเหนือ แกเข้ามาขอรับ

ใช้ช่วยเหลือเรา แกร้องเสียงได้ทกุอยา่ง เสียงสตัว์ เสียงนก เสียงแมว เสียงอะไร ไมรู้่เป็นพรพิเศษอะไรของ

แก ร้องได้เหมือนจริง 

แกเป็นพรานมาก่อนหรือครับ 

          ไมใ่ช่พราน เป็นชาวบ้าน แกร้องนกเขาได้ จนพ่ีชายแกหลงนกึวา่เป็นนกเขาจริง ไปตอ่นก ตอ่ไป

ตอ่มา ไปตอ่เอานกคน ได้ยินวา่ตอนเป็นฆราวาส แกเคยไปประกวดร้องสตัว์กนัในรัชกาลท่ี ๕ และตาหลวง

มินน่ีแพ้ ไปแพ้ฝร่ัง ฝร่ังทําเสียงจานตกแตกได้ แกทําไมไ่ด้ เสียงสตัว์อ่ืน ๆ น่ีแกทําได้ เสียงแมวกดักนัน่ีร้อง

ได้เหมือนแมวกดักนัเลย และแกมนัคนพ้นอาบตัแิล้ว ช่วยเราขดุดนิตดัไม้สารพดัอยา่ง  

          ฉนัเช้าแล้วก็มกัมา บางทีฉนัเพลแล้วมา อยูจ่นค่ํา บางทีอยูจ่นค่ําจนดกึ ช่วยทําทกุอยา่งท่ีเรา

ต้องการ แตแ่กเป็นคนท่ีไมไ่ด้รับการศกึษา ไมรู้่ไอ้เหล่ียม ไอ้ตรง ไอ้คด ไอ้โค้ง พวกน่ีแกไมรู้่ ให้ปลกูต้นไม้

สองข้างถนนให้ตรง แกก็ปลกูโค้ง แกบอกวา่มนัตรง มนัตรงกนัทกุต้น (หวัเราะ) แกวา่มนัตรงกนัทกุต้น

ตลอดโค้ง แกเป็นอยา่งนี ้ไมใ่ช่แกล้งทํา  

แกมาชอบอาจารย์ได้อยา่งไรครับ 

          อนันีผ้มก็ไมรู้่ 

อาจารย์ให้เวลาคยุกบัแกบ้างไหมครับ 

          คยุ คยุเลน่สนกุ ให้แกเป็นฝ่ายคยุ และเราก็ฟัง แล้วเราก็แสดงอาการพอใจ 

แกพาอาจารย์เท่ียวไหนบ้างฮะ 

          แถวเหนือนํา้นัน่แหละ ไปตามไร่พวกแขกอิสลาม เขาออกมาทําไร่สบัปะรดกนับ้าง อะไรบ้าง ไอ้ไร่

ข้าวก็มี แกรู้จกัไปเสียทกุเร่ือง บางไร่มีหญิงสาวสวยคนเดียวเฝ้าอยู ่หญิงสาวจริง ๆ ผมประหลาดใจ เออน่ี

มนัยงัไงกนัหนอ ไมมี่ผู้ชายมารังแก มากวน ศีลธรรมยงัดีอยูม่าก แม้ในหมูอิ่สลาม ตอ่มาอีกไมก่ี่ปีมนัก็

เปล่ียนหมด เพราะมนัมีการรังแกกนั ทีแรกมนัไมมี่ ทีหลงัมนัเปล่ียนหมดจนไมมี่ใครกล้าให้ลกูสาวอยูเ่ฝ้าไร่

คนเดียว 

อาจารย์ครับ เวลาไปเท่ียวน่ีเดนิผา่นเฉย ๆ หรือครับ 
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          เราก็เดนิไปกบัแกเฉย ๆ แกรู้จกัน่ี แกก็คยุตามแบบของแก ผมไมต้่อง บางทีก็เป็นไร่คนไทย บางทีก็

เป็นไร่แขก บางที เดนิไปก่อนเพลไปฉนัมะพร้าวออ่น ฉนัสบัปะรดบ้าง 

ตอนเท่ียวแบบนี ้อาจารย์ยงัอยูค่นเดียวใช่ไหมครับ 

          อยูค่นเดียวโดยมาก พอหลายองค์เข้ามนัก็ชกัจะยุง่ ไมค่อ่ยมีเวลาไปเท่ียว งานมนัมากขึน้ พอมี

หนงัสือพมิพ์พทุธสาสนาออกมางานมนัก็เพิ่มมากขึน้ ๆ ๆ ตอนแรก ๆ ไมไ่ด้นกึคดิจะทําอะไรจริงจงั ปลอ่ย

ไปตามอารมณ์ ตามความคดินกึชัว่ขณะ วา่วนันีจ้ะทําอะไรดี วนันีจ้ะไปเท่ียวท่ีไหนดี วนันีจ้ะพกัผอ่นหยอ่น

ใจอะไรกนัดี เป็นเวลาท่ีประหลาดยคุหนึง่ มนัฟรีท่ีสดุ 

อาจารย์ครับ การใช้ชีวิตอยา่งนีไ้มข่ดักบัท่ีอาจารย์ตัง้ใจไว้หรือครับ เพราะก่อนจะลงมาอาจารย์ตัง้ใจไว้

แรงมากวา่จะมาค้นคว้าพระไตรปิฎก มาปฏิบตัธิรรม 

          ออ๋ มนัไมไ่ด้บงัคบัตายตวั บางวนั บางเวลา บางยคุ บางสมยั ไมไ่ด้ยดึถือ ไมไ่ด้ผกูมดั อยากจะฟรี

สกัก่ีวนัก็ได้ ไมมี่ใครบงัคบั แล้วก็ไมมี่อะไรท่ีจะบงัคบั แถวบอ่นํา้ร้อนน่ีก็เป็นท่ีท่ีเคยมาเท่ียวเลน่ 

มาเท่ียวไกลเหมือนกนันะครับ เท่ียวแบบนีก็้ต้องค้างสคิรับ 

          ไมค้่าง กลบัค่ําก็ได้ อ้อมไปลงทางลา่ง แล้วจะกลบัไปวดัอีกทางเป็นวงกลม 

อาจารย์ครับ เท่ียวอยา่งนีส้นกุอะไรหรือครับ 

          มนัสนกุท่ีวา่มนัไมเ่คย ไมเ่คยทํา มนัมีรสชาตแิปลก ตาหลวงมนิน่ีเขาพาไปได้ทกุแหง่ ไมว่า่จะไปไหน 

รู้จกัทางลดั รู้จกัทางตรง ฉนัข้าวริมทางรถไฟก็มี บณิฑบาตท่ีตลาดไชยา ชาวตลาดเขาช่วยใสข้่าวและกบั 

พอได้แล้วก็เดนิออกมา เดนิไปตามทางรถไฟ มุง่หน้าไปทางทา่ฉาง (หวัเราะ) มนัเป็นประสบการณ์อนัหนึง่ 

ฉนัข้าวไมมี่นํา้ นํา้ไมมี่ท่ีจะลงไปเอา ท่ีทุ่งนาหรือริมทางรถไฟก็ไมเ่ห็น ไมมี่ทางจะเอานํา้ได้ ก็เลยใช้มือรูดไป

ตามใบหญ้ารังไก่ ท่ีเขาใช้รองก้นกระจาดขนมจีน นัน่แหละ เป็นเฟินชนิดหนึง่ เป็นหญ้าท่ีมีนํา้ค้างเกาะมาก

ท่ีสดุ ทกุ ๆ ใบของมนัจะมีนํา้ค้างหยดหนึง่ เราเอามือลบูมาดดูกินได้ นิดหนึง่ ๆ ๆ หลายหนก็พอเหมือนกนั 

ใช้ล้างมือพอเปียกก็ฉนัข้าว แล้วก็ฉนันํา้ค้างจากใบไม้ ออกจากพมุเรียงเช้ามืด มาสวา่งบณิฑบาตท่ีตลาด

ไชยา แล้วเดนิตามทางรถไฟทําท่าจะไปท่าฉาง แตว่กกลบัเสียคร่ึงทางตรงเขานํา้ผดุ น่ีเรายงัรําลกึได้วา่เคย

กินนํา้ค้างจากใบหญ้า (หวัเราะ) แตห่ญ้าอ่ืนไมค่อ่ยมี มนัมีเฉพาะหญ้ารังไก่ ไปดสู ิเวลาเช้าตรงไหนมีไอ้

หญ้ารังไก่ท่ีขึน้กําลงังาม ใบเขียวดกน่ะ ทกุปลายใบจะมีหยดนํา้ เป็นหยด ๆ และใบของมนัก็อุ้มนํา้ดีด้วย 

มนัตระกลูผกักดู แตไ่มใ่ช่ผกักดูนะ ใบมนัก็แข็ง 



๑๑๕ 

 

มาเท่ียวแบบนี ้ตาหลวงมินมาด้วยหรือเปลา่ครับ 

          มากบัตาหลวงมนิส ิคนเดียวเดนิไมถ่กู ตาหลวงมินเขาชว่ยได้ทกุอยา่ง ช่วยผมอยู ่๓-๔ ปี ตอ่มาก็

คอ่ย ๆ หา่งออกไป เม่ือไมค่อ่ยมีอะไรจะทําด้วยกนั ตอ่มาอีกหลายปีแกก็ถกูจบัสกึ เพราะด่ืมนํา้เมา ได้

ความวา่คนทํานํา้ตาลเมาข้างวดั เป็นพรรคพวกแกมาก่อนตัง้แตส่มยัท่ีแกยงัเป็นฆราวาส เอานํา้ตาลเมามา

ให้แกฉนั ตอนแรกคงเอาใสก่าใสอ่ะไรมาก่อนโดยไมไ่ด้บอก และคงทําด้วยความรักความหวงัดีตอ่แก 

เพราะรู้วา่แกเป็นคนชอบนํา้หวานเมามาก่อน นํา้กระแช ่นํา้ตาลเมา พอมาด่ืมเข้าอีกวิญญาณเก่าก็ทําให้

บงัคบัตวัเองไมไ่ด้ ก็เลยแอบขโมยกินเร่ือยมา แล้วหนกัเข้า ๆ กินมากเข้า ๆ จนเขาจบัได้ ไอ้กานํา้ชาตัง้

รับแขกนัน่แหละ (หวัเราะ) แกรินฉนัเร่ือยไป คนไมรู้่นกึวา่กินนํา้ชา บางทีมนัเป็นนํา้ตาลเมา เป็นกระแช่ จน

เขารู้เข้าก็บกุขึน้ไปจบั ก็ต้องสารภาพอยูดี่ เพราะมนัมีหลกัฐานพยานขนาดนัน้ ก็ต้องยอมสกึ 

          ตอนคบอยูก่บัผมไมมี่แววอะไรปรากฏวา่จะเป็นอยา่งนี ้แกช่วยเหลือผมหลายอยา่ง แนะนําให้รู้จกั

ช่ือสตัว์และต้นไม้หลายชนิด นอกจากพาเท่ียวแล้วยงัคอยช่วยระวงัไฟไหม้หญ้าคาในฤดแูล้ง เวลาคนเดนิ

ผา่นแล้วทิง้เศษไฟเข้ามาในเขตวดัหรือในดงหญ้าคาใกล้ ๆ วดั 

          เม่ือสกึแล้วมาอยูท่างบ้านวดันบ (ตําบลเลม็ด) เม่ือผมย้ายมาอยูส่วนโมกข์นีแ้ล้ว แกก็ยงัมาหา ตอน

หลงั ๆ ก็ลาํบาก ผมก็ช่วยเหลือแกให้ของ ให้หยกู ให้ยา ให้ไม้ขีดไฟ อะไรท่ีพอให้ได้ก็ให้แกไป แกตายไป

หลายปีแล้ว ผมก็ไมไ่ด้ไปเผาแก 

อาจารย์ครับ เคยได้ยินวา่อาจารย์ยงัเลีย้งอีกาฝงูหนึง่ด้วย 

          มีอยูค่ราวหนึง่ สนกุ แตส่ดุท้ายทนไมไ่หว (มนัไมเ่ช่ืองหรือครับ) มนัเช่ืองอยา่งชนิดอีกา ท่ีเขาพดูกนั

วา่เช่ืองอยา่งแมลงวนันัน่แหละ แมลงวนันะ่เช่ืองแตจ่บัมนัไมไ่ด้ เช่ืองนกกระจอก เช่ืองแมลงวนั เช่ืองอีกา 

อาจารย์เลีย้งมนัอยา่งไรครับ มนัถึงมาอยูด้่วยได้ 

          อ้าว เราก็ให้กินอาหารท่ีเหลือ โยนอะไรให้มนักิน มาก ๆ เข้า จนทีหลงั มนัมากินถงึในบาตร ขณะท่ี

เราฉนัอยู ่ตอนหลงัอะไรน่าสงสยั มนัคาบไปหมด เทียนไขน่ีมนัคาบไปทัง้ซอง ไปฉีก ๆ กดักินท่ีปลายยอด

ยาง แล้วหลน่ลงมาเกล่ือนไปหมด ตอนสดุท้ายท่ีทนไมไ่ด้คือมาขีร้ดถงันํา้ มาเกาะปากถงันํา้แล้วก็ขี ้ๆ ลง

ไป (ถงันํา้อะไรครับ) ถงันํา้แบบบอ่ หลอ่ด้วยพมิพ์แบบบอ่ เป็นถงัไว้รองนํา้จากหลงัคาโบสถ์ มนักว้าง เป็น

ทรงกระบอก หาฝาปิดก็ไมส่ะดวก ก็เลยไมไ่ด้ปิด อีกามาขีร้ด นํา้ก็กินไมไ่ด้ หนงัสือหนงัหาก็เหมือนกนั คาบ

ไปฉีกเลน่บนยอดยาง และในท่ีสดุก็ไมใ่ห้กินเดด็ขาด และก็ขว้างเอาเลย หลายวนัเข้า ก็คอ่ยหายไป ๆ ๆ 

แถบนีส้มยันัน้คงยงัมีอีกาเยอะ 
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          ผมเคยนบัได้ ๔๙ ตวั อีกาท่ีมากินอาหาร วนัหนึง่นบัได้ ๔๙ ตวั เร่ิมจากนัง่ฉนั โยนให้ ทีนีพ้อมนัคุ้น

มากบางทีก็มาแยง่เอาจากในบาตร นอกจากนัน้มนัยงัขีร้ด โดนบอ่ยเหมือนกนั มนัมาคอยดกัอยูท่ี่ประต ูพอ

เข้าประตมูามนัก็บนิคุ้มกนัมาข้างบนเลย จนมาถึงท่ีอยู ่บางทีมนัขีร้ดเลย เลอะเทอะหมด น่ีมนัสู้ไมไ่หว

อยา่งนี ้มนัสู้ไมไ่หวจริง ๆ ชาวบ้านเขาจงึไมค่บ 

แตม่นัตัง้ใจหรือเปลา่ครับท่ีจะแกล้ง 

          ไมไ่ด้ตัง้ใจหรอก เพราะมนัมากด้วยกนั มนับนิมารับ แล้วมนับนิตามเพ่ือจะไปท่ีฉนั บนิไปคล้ายกบั

หลงัคามงุ ๒๐-๓๐ ตวั พอมนัขี ้บางทีมนัก็ถกูเรา ท่ีรวม ๆ กนัหมดน่ีแล้วก็สู้ไมไ่หว ก็เลยเลกิ เด๋ียวนีก็้

หายไปหมด ไมรู้่ไปไหน 

ครับ หายหมด สมยัผมเดก็ ๆ ท่ีกรุงเทพฯ ยงัมีมาก ผมอยูฝ่ั่งธน ตอนนีไ้มเ่ห็นเอาเลย ท่ีพมุเรียงตอนนี ้

นาน ๆ จะได้ยนิเสียงกาสกัทีสองที 

          เม่ือแรกมาอยูท่ี่น่ีก็ยงัมีบ้าง ๔-๕ ตวั เดก็เขาดกัคล้อง เอาสายเชือกทําบว่งฝังไว้ใต้ทราย แล้วก็โปรย

ข้าวแถวบว่ง แล้วแอบดอูยู ่พออีกาเข้าไปในบว่งนัน่ก็กระชากตดิ จบัได้ ท่ีโรงฉนัเก่านัน่แหละ ดเูหมือนจะ

ไอ้นนัท์ เดก็ช่ือนนัท์ ถอนขนหางออก ถอนขนปีกท่ียาว ๆ ออกหมด เหลือคล้ายกบันกคุม่ ไมมี่ใครรู้จกัวา่

อีกา ลา่มไว้ให้คนด ูเดก็ ๆ มาดไูมรู้่วา่นกอะไร จําไมไ่ด้ แล้วขนไมท่นังอก ไมท่นัได้ปลอ่ยกลบั ตวัอะไรมา

กดัเสีย กลางคืน จะเป็นอีเห็นหรืออะไรก็ไมรู้่ อีกาน่ีเลีย้งดเูลน่ได้ แตอ่ยา่ไปทําจริงกบัมนัจะลําบาก เรา

ลําบากเอง 

อาจารย์ครับ ท่ีอาจารย์เขียนไว้วา่มีหมปู่าออกมาเป็นฝงูกลางคืน มนัอาศยัอยูใ่นวดันัน่หรือครับ 

          มนัอาศยัอยูใ่นป่าแถวนัน้แหละ เพราะแถวนัน้มนัเป็นป่าเลก็ ๆ รก ๆ เร่ือยขึน้ไปจนถึงเหนือนํา้ จนถงึ

ลําไยก็มี ทัง้ท่ีชาวบ้านคอยไลย่ิงอยูเ่สมอ มนัก็ไมห่มด คืนนัน้มนัมากินลกูแตงโมท่ีเราปลกูไว้ ฉนัแล้วก็มี

ชาวบ้านเพาะเม็ดเป็นหลมุ ๆ พอเป็นท่ีเป็นทางหน่อย พอมนัออกลกูจวนจะสกุ หมปู่ามนัก็ออกมากิน เดือน

หงาย ผมนอนมองดจูากหน้าตา่ง ปลกูไว้ระหวา่งสระเลก็กบัโบสถ์ ตรงนัน้นิดเดียว มนัแจ้งโลง่ ก็ไมก่ี่กอ 

ไมก่ี่หลมุ ตอ่มามนัก็ถกูยิงหมด พวกลา่หมนูัน้มีหลายคน คอ่ยยิงก็คอ่ย ๆ หมดไป 
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อาจารย์ครับ เห็นอาจารย์เขียนไว้วา่ ระยะแรก ๆ 

อาจารย์ต้องปรับจิตใจมาก เพราะเพิ่งออกจาก

กรุงเทพฯ ไมน่านก็เข้าไปอยูว่ดัร้างคนเดียว อาจารย์

ช่วยเลา่ประสบการณ์ตอนนัน้ไว้หน่อยครับ วา่

อาจารย์ต้องปรับตวัอยา่งไรบ้าง 

          อ้าวก็ต้องเปล่ียนส ิอยูค่นเดียวขีข้ลาดนกัก็ต้อง

ปรับตวัเก่ียวกบัความขีข้ลาด มนัไมใ่ช่กลวัผีอยา่งเดก็ 

ๆ กลวั มนัมืด มนัเงียบ มนัอาจจะมีเสือก็ได้ เพราะ

แถวนัน้มนัเคยมีเสือ แม้สมยัเม่ือเราเข้าไปอยูน่ัน้มนั

หายไปแล้ว แตม่นัก็ยงัคดิวา่อาจจะมีอีกก็ได้ ความ

ปองร้ายจากพวกมสุลมิก็ยงัระวงั พวกท่ีตัง้บ้านเรือน

อยูท่างตะวนัออกของวดั พวกนัน้เขาไมช่อบเรานกั 

เขาอาจเลน่แกล้งอะไรก็ได้ เพราะเราห้ามพวกเขา

ไมใ่ห้เข้าไปเก็บผกั ยงินกตามท่ีเขาเคยทํากนัมา ถ้าไม่

ห้ามมนัก็มาพลกุพลา่นกนันกั แตจ่ริง ๆ ก็ไมเ่คยมี

เร่ืองอะไรกนั 

          แตม่นัก็กลวัอยูไ่มก่ี่วนัมนัก็หาย ก็เหมือนกบัจบัเดก็ในบ้านในเมืองมาอยูใ่นป่าคนเดียว มนัรู้สกึ

อยา่งไร เราก็เหมือน ๆ อยา่งนัน้แหละ 

          ทางแก้มนัก็หาทางคดิหลาย ๆ ทาง เลก็ ๆ น้อย ๆ คดิแบบสามญัสํานกึทัง้นัน้แหละ เชน่คนอ่ืนอยูไ่ด้ 

เราก็ควรอยูไ่ด้ หรือใครรู้เข้าเราก็อายตายโหงเลย หลายวนัเข้า มนัก็คอ่ยชินขึน้ ผา่นไปคืนหนึง่มนัไมมี่อะไร 

มนัก็ชะลา่ใจขึน้ ก็คอ่ย ๆ ชินไปเอง 

          ตอนนัน้วิธีการของพระพทุธเจ้าก็ยงัไมค่อ่ยจะรู้อะไร ในบางพระสตูรพระพทุธเจ้าท่านก็ตรัสไว้

เก่ียวกบัการแก้ความกลวั แตฟั่งดแูล้วตอนแรก ๆ พระพทุธเจ้าทา่นก็แยเ่หมือนกนั ทา่นวา่ป่านีเ้หมือนริบ

เอาจิตใจไปหมดเลย ไมมี่จิตใจเหลือ ท่านก็ทรงแก้ด้วยวิธีงา่ย ๆ คือเม่ือเกิดความกลวัขึน้ในอิริยาบถใด ก็
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อยูใ่นอิริยาบถนัน้ ท่ีตรงนัน้ จนไมก่ลวั เกิดความกลวัขึน้ตรงไหน ก็อยูต่รงนัน้เรียกร้องให้ความกลวัมา 

สมมตใิห้มนัเป็นบคุคล เรียกมนัมา ในท่ีสดุมนัก็ไมม่า โดยธรรมชาตมินัไมมี่ เพราะเรามนัโง่ มนัคดิให้กลวั

ไปเอง ความกลวัไมมี่ตวัตน ไมใ่ช่เป็นผีสาง ท่ีจะมาทําอะไรเรา โดยหลกัแล้วก็คือ เปล่ียนจิตใจไปคดิเร่ือง

อ่ืนเสีย ไมใ่ห้โอกาส ความกลวัก็ไมเ่กิด ไมค่รอบงําเราได้ ผมเคยเลา่หรือเขียนไว้แล้วไมใ่ช่หรือ เม่ือเดก็ ๆ 

จะไปส้วมกลวัผี เพราะต้องเดนิผา่นต้นโพธ์ิ ก็นกึถงึปลากดัท่ีเลีย้งไว้ ซึง่เราเห็นตอนกลางวนั นกึเห็นเป็น

ภาพอคุหนิมิตตดิตา ก็สามารถเดนิผา่นท่ีนา่กลวัตรงนัน้ออกไปสูริ่มคลองได้ ตอนมีเงามืดก็หลบัตานกึถงึ

ปลากดัเป็นสรณะ ฟังแล้วน่าหวั (หวัเราะ) มนัเปลี่ยนความคดิได้ง่ายเพราะปลากดัมนัสีสดใส แจม่แจ้ง 

ชดัเจน เป็นนิมิตได้ง่าย อีกทีท่ีเคยกลวัผีตอนเดก็ ๆ ก็ตอนเลีย้งววั เห็นววัมนัไมก่ลวั มนักินหญ้า และมนั

อยากเข้าไปกินหญ้าตรงป่าช้าด้วย เพราะมนัมีหญ้ามาก ก็เลยละอายววัขึน้มา และเคยรู้เร่ืองหมามนัไปขดุ

ศพกินได้ เราจะมากลวัทําไม แล้วคนเรามกัเอามาปนกนั เอาผีกบัศพมาปนกนั ผีมนัไมใ่ช่ตวัตน ไมใ่ช่

ซากศพ ไอ้ซากศพกบัผีนัน้มนัคนละเร่ือง แตแ่ล้วมนัก็มกัเอาซากศพ เอากระดกูสกัชิน้ มาเป็นผีทกุที เม่ือ

สมยัผมเป็นเดก็นกัเรียนอยูว่ดัโพธาราม ท่ีกฏิุหลงัหนึง่ เป็นท่ีเก็บโกศใสก่ระดกูของชาวบ้าน แมวมนัทําหก

บ้าง เลยเห็นกระดกูเกล่ือนอยูต่ามพืน้ เดก็น้อยคนจะกล้าไปชะโงกด ูบางคนกล้าเม่ือเพ่ือนกล้า เราก็ชวน

กนัเข้าไปด ูไมเ่ห็นมีอะไร มีคนหนึง่ ไมรู้่มนัไปได้ความรู้มาจากไหน มนัวา่จะทําให้ผีลกุ ปลกุผีขึน้มา เอานํา้

มะนาวบีบใสก่ระดกู มนัก็เดือด เหมือนกบัดิน้ได้ กระดกูคอ่นข้างใหมม่นัเป็นแบบนัน้ได้ ความไมรู้่ หรือ

อวิชชาทําให้กลวั วา่เป็นผี ผีเคมี (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ เห็นอาจารย์เขียนไว้วา่ เม่ือชนะความกลวัได้ ก็เปล่ียนไปเป็นคนละคน หมายความวา่

อยา่งไรครับ 

          อ้าว เม่ือมนัไมก่ลวั มนัก็เปล่ียนไป คนท่ีเคยกลวัไมมี่อยูต่อ่ไป อยา่งอ่ืนมนัก็ต้องเปล่ียนไปตามเหตุ

ตามปัจจยั ซึง่หลาย ๆ เร่ืองรวมกนั เราก็ไมไ่ด้สนใจจะแยกแยะ แตโ่ดยสรุปความแล้วก็คือ มนัสบายขึน้ มนั

คลอ่งตวั มนัอิสระมาก ไมค่อ่ยมีปัญหาอะไร ไปไหน มาไหน อยูท่ี่ไหน จะทําอะไร มนัก็ไมค่อ่ยมีปัญหา บาง

ทีคดิแปลก ๆ วา่ ดีเหมือนกนั ถ้าวา่มีผีมาจริง ๆ จะได้พดูจากนัด้วย อะไรกนัด้วย ก็ยิ่งดีซ ิเราจะยิง่เก่งกวา่

ใคร พดูกบัผีได้ แล้วมนัก็เหลวทกุทีแหละ ถ้าคดิไปในทํานองนัน้แล้วก็เหลวทกุทีแหละ มนัก็ไมม่า ถ้าเอา

ตามแบบโบราณจริง ๆ เขาก็ใช้แบบไสยศาสตร์ ก็ได้ผลเหมือนกนั เช่นวา่อยา่งจะออกธุดงค์อยา่งนี ้อาจารย์

ก็จะมอบหมายเคร่ืองรางของขลงัให้ ตะกรุดบ้าง ของขลงับ้าง รวมทัง้คาถาอาคมตา่ง ๆ ท่ีจะป้องกนัผีหรือ

ทําพิธีคุ้มกนัให้เสร็จ สําหรับจะไปธุดงค์ จะได้ไมต้่องเผชิญกบัผี กบัเสือ กบัสาง ทกุอยา่งท่ีจะเป็นปัญหา ใจ

มนัเช่ือ มนัก็ชว่ยได้มากเหมือนกนั มนัเป็นไปได้เม่ือมนัเช่ือ 

อาจารย์ครับ เม่ือไปอยูใ่หม ่ๆ น่ี อาจารย์ตัง้ความหวงัไว้อยา่งไรบ้างครับ  



๑๑๙ 

 

          มนัต้องย้อนไปถงึตอนก่อนท่ีจะมา เม่ือก่อนจะออกจากกรุงเทพฯ มนัหมดท่า ไมมี่อะไรท่ีนา่ยินดี น่า

พอใจ น่าพยายามปลกุปลํา้ มนัสิน้ทา่ มนัก็คดิจะไปหาของใหมท่ี่จะเป็นชิน้เป็นอนั มนัก็นกึถงึเร่ืองการ

ปฏิบตัธิรรมวินยัท่ีได้เลา่เรียนมา มนัก็มีความหวงัวา่จะให้ก้าวหน้ายิ่งขึน้ไป มนัเหมือนไปหาเอาข้างหน้า ไป

ตายเอาดาบหน้า จะได้อะไรหรือไมก็่ไมรู้่ แตเ่ป็นท่ีเช่ือแนว่า่การปฏิบตัติามธรรมวนิยันัน้ดีแน ่ถกูต้องแน ่

มนัจะเกิดของใหมข่ึน้มา คือเป็นความหวงัท่ีคอ่นข้างจะเลื่อนลอย แตว่า่มนัมีนํา้หนกั มีเหตผุลโดย

ธรรมชาต ิคนสิน้หวงัไอ้เร่ืองนี ้ก็ต้องไปหวงัอะไรข้างหน้า เราสิน้หวงัท่ีจะได้อะไรจากกรุง ก็หวงัจะได้อะไร

จากในป่า 

สิน้หวงัน่ี หมายความวา่อาจารย์เสียใจท่ีสอบเปรียญ ๔ ตกหรือเปลา่ฮะ เร่ืองสอบตกน่ีเป็นปมด้อย จน

เกิดมานะท่ีจะแปลงานในระยะหลงั ๆ หรือเปลา่ฮะ 

          ไมไ่ด้เก่ียวข้องกนั มนัหมายถึงสิน้หวงัในการทําประโยชน์ ทําความก้าวหน้าแก่ชีวิต แก่สงัคม เร่ือง

สอบตกเราไมรู้่สกึเป็นปมอะไร เรารู้สกึวา่เราเหลวไหลเอง เรียนน้อยอยา่งหนึง่ แล้วก็เท่ียวเสียบ้าง ประกอบ

กบัเรารู้สกึวา่ทํากนัไมไ่ด้แล้ว ความรู้ความเข้าใจมนัตา่งกนั เราอยากแปลตามความพอใจของเรา แปลให้

คนอา่นรู้เร่ือง ของหลกัสตูรมนัต้องแปลตามระเบียบ แปลยกศพัท์ ชาวบ้านอา่นไมรู้่เร่ือง เราไมช่อบ ชอบ

แปลธรรมดา ๆ มนัแยกกนัทํา เราแปลแบบของเราจนเกิดสํานวนสวนโมกข์ขึน้ (หวัเราะ) ไมต้่องไปมีมานะ

อะไร เราทําตามท่ีเราเห็นวา่น่าทํา ก็เท่านัน้เอง 

อาจารย์ครับ ช่วงบกุเบกิงานใหม ่ๆ น่ี อาจารย์เคยรู้สกึหมดหวงัท้อถอย คดิจะเลกิกลางคนับ้างหรือ

เปลา่ครับ 

          ไอ้เร่ืองความหมดหวงัหรือท้อถอยน่ีมนัไมมี่ เพราะมนัตดัใจแล้ว เพราะมนัพบทางใหม ่เพราะมนัมี

เร่ืองให้พบใหม ่ๆ ให้แปลกออกไป ทัง้ในการศกึษาค้นคว้าจากคมัภีร์ หรือตํารา ทัง้ในการคดิการนกึ การ

ตีความก็พบอะไรใหม ่ๆ มนัมีอะไรใหม ่ๆ อยูเ่สมอ เบ่ือเร่ืองหนึง่ก็พบอีกเร่ืองหนึง่ เร่ืองเบ่ือ เร่ืองล้มละลาย

มนัจงึไมเ่กิดขึน้ แตก็่ไมใ่ช่วา่ท่ีเราคดิวา่ใหมห่รือแปลกนัน้มนัจะใช้ได้ทกุเร่ือง มนัมีบางเร่ืองท่ีใช้ได้ แล้วก็หา

กินเลีย้งตวัเองมาได้เร่ือย มนัเป็นประโยชน์ มนัเห็นได้อยู ่ 

          ถ้าจะคดิเลกิมนัไมรู้่จะเลกิไปไหนเหมือนกนั และสิง่ท่ีทําอยู ่มนัก็กําลงัมีผลอยา่งนัน้อยา่งนีบ้้าง อยู่

เร่ือย ๆ มนัมีความคดิวา่จะเป็นผู้ เปิดเผยสิง่ท่ีคนสว่นมากยงัไมรู้่ เราจงึสามารถค้นของใหมอ่อกมาสู่

ประชาชนอยูเ่สมอ ทางการพดู การแปล การขีดเขียนอะไรออกมาอยูเ่สมอ แม้กระทัง่เด๋ียวนี ้ก็ยงัพยายาม

หาของใหมอ่อกมาอยูเ่สมอ ทําให้มีของใหมข่ึน้ในโลก ในสงัคม บางอยา่งเป็นสิง่ท่ีมีอยูแ่ล้ว แตค่นอ่ืนเขาไม่

สงัเกตก็มี เม่ือรวม ๆ กนัเข้า มนัเกิดประโยชน์ มนัก็มีกําลงัใจ ยงัเป็นปถุชุนก็ต้องการกําลงัใจ คนท่ีได้รับ



๑๒๐ 

 

ประโยชน์จากหนงัสือ จากงานของเรา มนัมีอยูเ่ห็นอยู ่มนัก็มีกําลงัใจ เขาคอยอา่น คอยสนใจ อาเสีย้งท่ี

ชมุพรก็เป็นคนหนึง่ อา่นท่ีเราเขียนแล้วก็แสดงความพออกพอใจมา คนอ่ืนก็มีอีก ไมอ่ยากระบตุวั (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ ระยะแรกสดุ ดเูหมือนอาจารย์มุง่การปฏิบตัเิป็นหลกั แล้วมากลายเป็นมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะ

สง่เสริมปริยตั ิสง่เสริมปฏิบตั ิและเผยแผพ่ระศาสนาอยา่งไรครับ เป็นการกําหนดร่วมกนักบัคณุธรรมทาส

หรือเปลา่ 

          มนัเป็นเร่ืองทีหลงั เม่ือเราออกจากกรุงเทพฯ 

จะมาตายเอาดาบหน้า ก็มาสงัเกตวา่อะไรบ้างท่ีจะ

มีคา่ ก็มาพบวา่การประพฤตปิฏิบตัติามหลกัธรรม

วินยัมนัแทบจะไมมี่ โดยเฉพาะทางปักษ์ใต้นีไ้มมี่

สํานกักรรมฐาน แตเ่ขาพดูกนัวา่ทางอีสานมีอยูบ้่าง 

เม่ือผมออกมาเร่ิมได้ยินช่ืออาจารย์มัน่ อาจารย์

เสาร์บ้าง แตท่างภาคใต้ยงัไมมี่เลย แตเ่ราก็ยงัคดิ

วา่จะมีอะไรให้มากกวา่ท่ีเขามี จะค้นคว้าให้พบ ให้

ลกึ ให้สมบรูณ์ มนัจงึลงมือแตง่ตามรอยพระ

อรหนัต์ ไปสงัเกตดเูถอะ ในนัน้มนัมีความสมบรูณ์

ของการปฏิบตั ิทัง้นีเ้พราะค้นคว้าสําหรับไว้ใช้เอง

ด้วย เพ่ือตามรอยเอง เพ่ือใช้กบัตวัเอง แล้วก็เห็น

วา่คนอ่ืนเขาก็ใช้ได้ ก็เลยให้พิมพ์ ให้โฆษณา

ออกไป มนัเป็นตอนต้น ๆ ก่อนสมาธิภาวนา ท่ี

เขียนไปอยา่งละเอียด พอถงึตอนสมาธิภาวนา มนั

ก็ขีเ้กียจเขียนเสียแล้ว จงึทิง้ระยะไว้ช่วงหนึง่ ตอน

หลงัถึงมาค้นคว้า พบระบบสมาธิภาวนาอยา่ง

ละเอียด ครัน้จะเอาไปเขียนตอ่ชนกบัตามรอยพระ

อรหนัต์ มนัก็ไมส่นิทเสียแล้ว เพราะมนัมากมายจน

เอาไปตอ่กบัเลม่เลก็ ๆ นัน้ไมไ่ด้ เลยพิมพ์แยกตา่งหากเป็น "อานาปานสตฉิบบัสมบรูณ์" (๒๕๐๒) ตอน

หลงัสดุน่ีก็เอามาพิมพ์รวมในชดุธรรมโฆษณ์แล้ว เร่ืองตามรอยพระอรหนัต์ก็เลยค้างเติง่ไว้อยา่งนัน้ มนัเป็น

การศกึษาค้นคว้าเพ่ือดวูา่คนโบราณเขาทํากนัอยา่งไร เอามารวบรวมให้สมบรูณ์ 

 
ระหวา่งการศกึษาค้นคว้าและทดลองปฏิบตั ิ

ตามรอยพระอรหนัต์นัน้ พระมหาเง่ือมได้จดัทํา  

"ปฏิทินธรรมรายวนัแบบพทุธทาส"  

ไว้สําหรับบนัทกึการศกึษาทดลองของตน  

ในระหวา่งเข้าพรรษาด้วย 

  



๑๒๑ 

 

          เราทําไป นายธรรมทาสก็ทําไปตามท่ีเขาถนดั ตอนหลงัพอจะมาออกหนงัสือ ก็มาดวูา่กิจกรรมท่ีทํา

ไปมนัมีอะไรบ้าง มนัก็เห็นวา่อ้อ เราแบง่ได้เป็น ๓ แผนก ๓ แขนง คือสง่เสริมปริยตั ิสง่เสริมปฏิบตั ิแล้วก็

เผยแผ ่ก็ทํางานอดุมคตนีิเ้ร่ือย ๆ มา มากขึน้มากขึน้ จนบดันี ้

อาจารย์ครับ ก่อนออกหนงัสือพิมพ์ พทุธสาสนา น่ีโยมธรรมทาสทําอะไรครับ 

          เขาก็อา่นหนงัสือธรรมะธมัโม มีหีบหนงัสือธรรมะให้คนยืมอา่น เขาอา่นหนงัสือจากตา่งประเทศเป็น

สว่นใหญ่ ฟังขา่วคราวทางตา่งประเทศ เง่ียหทูางลงักาทางพมา่ อยา่งทางลงักาเขามีอาศรมศคิริิยะ ซึง่บดันี ้

ได้ขา่ววา่ล้มเลกิไปแล้ว เป็นการฟืน้ฟกูารปฏิบตั ิเขาก็เอามาบอกเสมอ ดเูหมือนอา่นพบเม่ือตัง้สวนโมกข์

แล้ว มนัก็หลกัการเดียวกบัสวนโมกข์ เร่ืองราวของคณะธรรมทานทัง้หมดน่ี มนัได้แรงดลใจจากธรรมปาละ

มาก ระยะแรกเราก็ยงัเคว้งคว้างอยู ่ธรรมปาละแกจะไปฟืน้ฟพูทุธศาสนาในอินเดีย แกก็มีแง่ปริยตับ้ิาง 

ปฏิบตับ้ิาง แตแ่ง่เผยแผน่ัน่ทํามากท่ีสดุ มนัก็ไมใ่ช่ของง่ายเหมือนกนั เพราะการปฏิบตัมินักําลงัเส่ือมกําลงั

ละลายไปจากทกุประเทศ แม้ในลงักาเอง ในอินเดียยิ่งยากใหญ่ ฉะนัน้เราจงึไมไ่ด้อะไรจากเขามากนกัใน

เร่ืองงาน แตก่ารท่ีจะเผยแผไ่ปให้ทัว่โลกนัน้เขาทํามาก และทําจนปรากฏให้เห็นได้ เราจงึได้กําลงัใจจากเขา 

เอามาลองทําดบู้าง แตไ่มไ่ด้คดิจะทําทัว่โลก ทําแตใ่นประเทศไทย 

อาจารย์ครับ อยา่งในระยะแรก ๆ น่ีอาจารย์มองบทบาทของงานท่ีทําวา่จะมีผลตอ่สงัคมในลกัษณะไหน 

และวตัถปุระสงค์เคยเปล่ียนแปลงบ้างหรือเปลา่ครับ  

          เสนอของใหม ่ทําให้เขาได้รู้ของใหม ่ทําให้คนสนใจปริยตัแินวใหม ่สนใจปฏิบตัศีิล ธุดงค์ กรรมฐาน 

อะไรกนัขึน้ แตผ่มไมไ่ด้คดิอะไรมากมาย เราหวงัเพียงจดุชนวน ให้เกิดความสนใจ ให้ชว่ยกนัพร้อม ๆ กนั

ทัว่ทัง้ประเทศ เด๋ียวนีก็้เรียกได้วา่ได้ผลเกินความคาดหมาย หลายร้อยหลายพนัเทา่ เพราะเราต้องการเพียง

ให้เป็นชนวน เด๋ียวนีค้นทํามากมายเกินกวา่ท่ีเราหวงัไว้ 

อาจารย์เคยคดิท่ีจะเข้าไปบริหารงานคณะสงฆ์หรือเปลา่ 

          ไมเ่คย ไมเ่คย เพราะเห็นวา่มนัไปกนัคนละทาง พดูกนัไมรู้่เร่ือง เราเข้าไปคนเดียวเหมือนกบั 

(หวัเราะ) เหมือนกบันกเค้าตวัหนึง่ในฝงูกา จะทํากนัได้ท่ีไหนละ่ เด๋ียวนีย้ิง่รู้สกึยาก ท่ีจะมีความคดิร่วมกนั

กบัคณะสงฆ์สว่นใหญ่ 

อาจารย์ครับ เจตนาของสวนโมกข์เคยเปลี่ยนหรือไมค่รับ 

          ไมเ่คยเปล่ียน มนัมีเร่ืองอะไรก็เอาเป็นเร่ือง ๆ ไป ตอนหลงัมาน่ีมีการเพิ่มปณิธาน ๓ ข้อเข้าไป วา่ให้

ทกุคนเข้าถงึหวัใจของศาสนาของตน ๆ ให้เกิดความเข้าใจกนัระหวา่งศาสนา และช่วยกนัเข็นโลกให้ออก



๑๒๒ 

 

จากวถัตนิุยม มนัแปลกออกไป เป็นการทําให้ก้าวหน้า หรือมีนํา้หนกัมากขึน้ แตม่นัก็เครือ ๆ เดียวกนันัน่

แหละ สง่เสริมปริยตั ิสง่เสริมปฏิบตัไิด้สําเร็จ คนก็เข้าถงึหวัใจของพทุธศาสนามากยิง่ขึน้ ความเข้าใจ

ศาสนาของเพ่ือนก็จะดีขึน้ ถ้าศาสนามีอิทธิพลในหมูค่นมากขึน้ เขาก็จะพากนัออกจากวตัถนิุยมของเขาเอง 

          แตเ่จตนารมณ์ท่ีตัง้ไว้เดมิ ๓ ข้อนัน้ มนัก็คอ่ย ๆ หนกัไปทางการเผยแผม่ากกวา่ทางอ่ืน เพราะมนัทํา

ง่าย หาคนท่ีสนใจร่วมกนัได้ง่ายกวา่ เร่ืองปริยตัก็ิทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงอะไรขึน้พอสมควรเหมือนกนั 

การใช้วิธีพดูเสียใหม ่คําแปลใหม ่หรือเร่ืองท่ีเขาไมค่อ่ยอยากให้เอามาสอน เช่น เร่ืองกาลามสตูร มนัเป็น

เร่ืองจําเป็นแก่สงัคม เราก็อยากให้เร่ืองอยา่งนีอ้อกมาตีแผ ่เพราะมนัเป็นเร่ืองชําระ ขดูเกลาให้ถกูต้อง เร่ือง

อนตัตา สญุญตา โดยเฉพาะ อิทปัปัจจยตา น่ีแตก่่อนไมมี่ใครเคยพดูถึงเลย แม้สญุญตาก็ฟังกนัเป็นของ

นอกศาสนาไป เราเข็นออกมาสูค่วามสนใจของประชาชน ในฐานะเป็นหวัใจของพทุธศาสนา มนัก็เป็น

ปริยตัอิอกไปก่อนโดยผา่นการเผยแผ ่ยงัไมเ่ป็นการปฏิบตั ิจนกวา่มนัจะคอ่ย ๆ เล่ือนขึน้ไปเป็นการปฏิบตั ิ

หรือเป็นผลอนัแท้จริง 

 

 
กฏุหลงัแรกท่ีจดัสร้างขึน้ในสวนโมกข์ท่ีพมุเรียง  

เพ่ือให้พระมหาเง่ือมมีสถานท่ีสะดวกแก่การเขียนหนงัสือ ทา่นพกัอยูท่ี่น่ีประมาณ ๑๐ ปี  

ผลงานเขียนชิน้สําคญั ๆ ทัง้ตามรอยพระอรหนัต์ และพทุธประวติัจากพระโอษฐ์  

ก็เขียนขึน้ขณะพกัท่ีกฏิุหลงันี ้

อาจารย์ครับ แรกสดุอยูห่ลงัโบสถ์แล้วตอ่มาขยบัขยายอยา่งไรครับ 
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          ผมอยูห่ลงัโบสถ์ปีกวา่เห็นจะได้ ตอ่มาเม่ือเร่ิมทําหนงัสืออะไรจริงจงัขึน้ ก็ต้องการจะอยูพ้่นปลวกเสีย

ที ก็มาทําหลงัท่ี ๒ ตรงขอบสระเลก็ออกไปทางทิศตะวนัตก ใต้ต้นมอด ทําด้วยสงักะสีทัง้หลงั ดเูหมือนน้าห

ง้วนจะเป็นคนออกคา่สงักะสีให้ ทัง้หลงัก็ใช้สงักะสี ๒๕ บาทเท่านัน้ กว้าง ๒ ศอก ยาววาหน่ีง สงูก็จะวา

หนึง่ด้วย ตัง้อยูบ่นเสา ปักเสาแล้ววางบนเสา สงูเทียมอก ตอ่มาย้ายมาท่ีน่ีด้วย เอามาวางสงูจนคนรอดใต้

ถนุได้ ดเูหมือนจะเอามาวางตรงลาน ตรงกบัหินโค้งเด๋ียวนี ้ข้างทางท่ีจะขึน้เขาพทุธทอง ตอนนีผ้พุงัไป

หมดแล้ว ท่ีสวนโมกข์เก่า ผมอยูห่ลงันีน้านท่ีสดุ เขียนหนงัสืออยูท่ี่น่ีเกือบ ๑๐ ปี เตียงนอนเป็นโต๊ะเขียน

หนงัสือไปในตวั หลงัอ่ืน ๆ ก็ทําแบบเดียวกนันี ้ฝาเปิดออกได้ทกุด้านจากระดบัขอบเตียงพอดี ใช้ไม้ยนั

ออกไป ต้นมอดดเูหมือนจะตายไปแล้ว นกขนุทองป่าชอบกินลกูของต้นนีเ้ข้าไปทัง้ลกู ครู่เดียวก็ถ่ายเม็ด

ออกมาลงบนหลงัคา นกขนุทองมนัจะมากินไปพลางยอ่ยไปพลางถ่ายไปพลาง ถ้ามาหลายตวัเราต้อง

อดทนอยา่งยิ่ง มนัถ่ายลงบนหลงัคาสงักะสีโพ้งพัง้ ๆ ๆ ๆ เราต้องทําใจเป็นพิเศษมนัจงึจะเขียนหนงัสือได้ 

เราไมไ่ลม่นัไปเพราะมนัสง่เสียงร้องเพราะดี นกขนุทองน่ีถ้ามนัมากนัเป็นฝงู ๆ มนัร้องเพราะเหมือนกนั ตวั

หนึง่ร้องเสียงสงู ตวัหนึง่ร้องเสียงต่ํา มนัร้องประสานกนั โว้ง หวอ่ง หวอ่ง โว้ง มาทีเดียว ๒๐ ตวัก็เคยมี 

          ตอ่มาก็สร้างกฏิุตรงเนินสงูหลงัหนึง่ เป็นหลงัสงู แล้วก็ท่ีตรงยางสมเดจ็อีกหลงัหนึง่ ทา่นปัญญาอยูท่ี่

หลงัยางสมเดจ็น่ีแหละ ท่านบญุชวน (พระราชรัตนกวี - ปัจจบุนัเป็นเจ้าคณะจงัหวดัชมุพร) อยูห่ลงัสดุนัน่ 

ใต้ถนุใช้เป็นท่ีนัง่ประชมุบ้าง ทีนีเ้ขาก็ทําไม้ล้วนอีก ๔ หลงั เผ่ือเหลือเผ่ือขาด เผ่ือแขกมาพกับ้าง จําได้วา่

สวนโมกข์เก่าน่ีมีกฏิุมากท่ีสดุไมเ่กิน ๑๐ หลงั 

          ตอนแรก ๆ ก็โยมอบุาสก ๔ คนนัน่แหละช่วยกนัสร้าง ตอนหลงัน่ีผมทํากนัเองกบัพระเณรท่ีอยู่

ด้วยกนัชดุหนึง่ ก็กฏิุไม้ ๔ หลงันัน่แหละ ไม้ก็ไสกบกนัเอง หลงัคามงุจาก จากสมยันัน้ถกู ร้อยละบาท ๒ 

บาทเท่านัน้ ถ้าชนิดท่ีซือ้จากบ้านดอนก็ ๓ บาท ไม้ก็ซือ้จากบ้านดอน บางทีก็ฝากเรือซือ้ บางทีก็ลงไปซือ้

เอง บรรทกุเรือเดนิประจํา เรียกวา่เรือถงุเมล์ เพราะแตก่่อนเคยเป็นเรือถงุเมล์ให้ระหวา่งบ้านดอน ตอ่มา

เลกิเดนิถงุเมล์แล้วก็ยงัเรียกเรือถงุเมล์ตามเดมิ เดนิระหวา่งพมุเรียง - บ้านดอนเวลามงุจากผมใช้ไม้เป็น

กลอน แล้วตีตาปเูอาไมไ่ด้มดัด้วยตอกแบบชาวบ้านทัว่ไป มนัรุงรัง ไมส่วย 
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กฏิุอีกแบบหนึง่ในสวนโมกข์เก่า

ทรงนีมี้ทัง้หมด ๔ หลงั

เพ่ือไว้ให้แขกผู้ชายพกัด้วย

กฏิุชดุนีท้า่นอาจารย์

และพระเณรช่วยกนัสร้างเองทัง้หมด

ภาพบน กฏิุท่ีทา่นอาจารย์ยืนอยู่นัน้

ทา่นเคยใช้เป็นท่ีพกัผอ่นเป็นประจําอีกหลงั

หนึง่

ภาพชดุนีถ่้ายไว้ตัง้แตส่มยัทา่นอาจารย์ยงัอยู่

ท่ีนัน่

 

  

โรงเรียนนอกจากนีย้งัมีอะไรอีกครับท่ีสวนโมกข์เก่า 

          มีอีก ๒ อยา่งคือโรงฉนักบัโรงเรียน (หวัเราะ) ตอนแรกทําโรงฉนัโยกได้ เพราะตอกตดิกบัต้นยางเวลา

ลมพดัยางโยกโรงฉนัก็โยกด้วย ตอ่มาก็ทําเป็นโรงฉนัมงุจาก อยูป่ากบอ่ ตอนลา่ง ใกล้ต้นมะมว่งใหญ่ ท่ีนัง่

ฉนัทําด้วยแคร่ไม้ไผ ่ไมมี่โรงครัวอะไร เป็นท่ีนัง่ฉนัเทา่นัน้ อีกหลงัหนึง่อยูร่ะหวา่งโรงฉนักบัสระเลก็ เป็น

โรงเรียนมงุหลงัคาจาก ทํากนัเองเหมือนกนั ไปตดัไม้จากทะเลกนั เรียกไม้พวา เป็นไม้ป่าใกล้ชายเลน แข็งดี 

ไปตดัท่ีชายทะเลฝ่ังแหลมโพธ์ิไปทางแหลมซยุ ขอแรงเขาช่วยแจวเรือไปและช่วยตดั เราพระเณรไปขนทีละ

ลํา วนัละลํา ๒-๓ ทีก็เสร็จ เลือกเอาแตไ่ม้พวา ท่ีชาวบ้านเขาเรียกไม้วา เราเช่ือวา่ตวัหนงัสือต้องพวา เพราะ

มนัมีคําพงัเพย "ปะพวา ปาตะโก" พบลกูพวาก็ปาตะโกทิง้ เพราะพวาอร่อยกวา่ ตดัมาให้ได้ความยาว

ตามท่ีต้องการ ง่าย ๆ ไมมี่อะไรยาก 

          มาถงึก็เอามาทําโรงส่ีเหล่ียมขนาดใหญ่ ตีซี่โดยรอบ กัน้จากหน่อยหนึง่ มีกระดานดํา เราก็อธิบาย

ธรรมด้วยกระดานนัน้ เลยเรียกวา่โรงเรียน ไม้ทําซี่ก็ตดัเอาไม้เลก็ ๆ ในป่าละเมาะใกล้ ๆ วดันัน่เอง 

ตอนนัน้สอนอะไรกนัครับ 
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          สอนธรรมะชัน้สงู และวิชาสามญัระดบัมธัยม ๓ มีพระเณรอยูด้่วยกนั ๕-๖ รูปแล้ว ตอนนัน้คดิจะปัน้

เณรชดุพิเศษกนั พระเณรจากวดัอ่ืน วดัโพธาราม วดัหวัคก็ูพลอยไปฟังด้วยก็มี ไมไ่ด้สอนให้ไปสอบ สอนให้

มีความรู้ และยงัเปิดสอนบาลีสมคัรเลน่นิดหน่อย ตอนอาจารย์สญัญาไปเย่ียม ก็ยงัเข้าไปนัง่เป็นนกัเรียน

ในโรงเรียนนี ้ฟังเร่ืองปฏิจจสมปุบาท ขอให้ไปฟังในโรงเรียน เพราะมีกระดาน อธิบายสะดวกกวา่พดูกนัแต่

ปากเฉย ๆ  

          ตอ่มา เม่ือเรามีหนงัสือหนงัหามากขึน้ ดเูหมือนจะอยูไ่ด้ประมาณ ๗-๘ ปีแล้ว ได้สร้างกฏิุหลงัสงูขึน้

อีกหลงัหนึง่ ทางด้านตะวนัออกของสระเลก็ อยูต่รงขอบสระ เพ่ือสะดวกแก่การเก็บหนงัสือปลอดภยั เป็น

ทํานองหอสมดุกลาย ๆ แล้วก็ใช้เป็นท่ีอยูแ่ละทํางานด้วย ข้างลา่งเป็นท่ีนัง่สนทนาธรรมกนัได้ ใต้ถนุโลง่ 

อาจารย์ครับ การก่อสร้างอะไรตา่ง ๆ ในสวนโมกข์ท่ีพมุเรียง ชาวบ้านในท้องถ่ินมีสว่นร่วมอยา่งไรหรือ

เปลา่ครับ 

          ไมต้่อง มนัไมจํ่าเป็น นอกจากอบุาสก ๔-๕ คนนัน้แล้ว เราก็ทํากนัเองได้ เร่ืองทนุเร่ืองรอนก็ไมต้่องใช้

มาก ทางคณะธรรมทานเขารับผิดชอบอยูแ่ล้ว มีเงินมรดกของโยมหญิงไว้ให้ใช้เพ่ือกิจการเหลา่นี ้ตอนหลงั

เจ้าคณุลดัพลีฯ ก็เข้ามาช่วยอีกแรง จะทํากฏิุเพิ่มสําหรับการฝึกพระเณรรุ่นพิเศษ เจ้าคณุลดัชีพฯ เหมาหมด

คนเดียว ๕ หลงั หลงัละ ๔๕ บาทเท่านัน้ กบัชาวบ้านจงึไมต้่องเก่ียวข้องกนัในเร่ืองนี ้อ้อ มีอยูอ่ยา่งหนึง่การ

ขดุลอกสระเลก็ นัน่ได้ชาวบ้านทุ่งชาวลําไยมาช่วย มาครัง้ละ ๑๐ คนบ้าง ๒๐ คนบ้าง อยา่งมากไมเ่กิน ๓๐ 

คน พวกนีชํ้านาญมาก ใช้จอบเป็นเคร่ืองมือ ฟันแล้วเหว่ียงขึน้มาไกล ๆ ได้ตัง้หลายวา เขาประกวดกนัวา่

ใครจะซดัได้ไกลกวา่กนั ตวัเขาอยูใ่นสระ สามารถเหว่ียงขึน้มาข้างบนให้ดนิไปตกหา่งขอบสระได้ไกลตัง้ ๓-

๔ วา เช่ียวชาญมาก รูดด้ามจอบเกือบตลอดทัง้ด้าม 

          ความจริงผมก็ยงัไมไ่ด้สนิทสนมกบัชาวบ้านทุ่ง ชาวลําไยท่ีมาชว่ยนกั แตมี่หวัหน้าอบุาสกคนหนึง่ ท่ี

ตอนหลงัเขามาอยูใ่นคณะธรรมทานด้วย เขาไปตดิตอ่บอกกลา่วกนัมา เขาช่ือนายดาว ใจสะอาด คนนี ้

แหละท่ีผมเคยเลา่วา่เป็นข้าราชการคนหนึง่ท่ีเวลาเดนิผา่นหน้าบ้านผม ก่อนท่ีผมจะบวช จะแวะคยุธรรมะ

กนัจนไปทํางานสายบอ่ย ๆ ออฟฟิศเขาอยูบ้่านลา่ง ต้องเดนิผา่นหน้าบ้านผม เขาเป็นนายไปรษณีย์ พอ

เกษียณแล้วก็ชอบช่วยเหลือวดั มีความเป็นผู้ นํานิดหน่อย เป็นคนพมุเรียง บ้านอยูห่ลงัวดัโพธาราม ผม

ปรารภให้เขาฟังวา่อยากขดุสระ อยากให้สระเลก็มีนํา้ เขาเห็นด้วย ก็เลยไปบอกกลา่วกนัมา 

อาจารย์ครับ สมยันัน้อาจารย์วางความสมัพนัธ์กบัชาวบ้านในพมุเรียงอยา่งไรครับ ทําไมอาจารย์จงึถกู

บางคนมองเป็นพระบ้า อาจารย์มีเจตนาท่ีจะยกระดบัชาวบ้านท่ีพมุเรียงในทางธรรมะหรือเปลา่ ผมทราบ

จากหนงัสือพมิพ์พทุธสาสนาวา่มีการเทศน์ท่ีบ้านธรรมทานทกุวนัพระ ไมท่ราบวา่ได้ผลแคไ่หน มีพระอ่ืนไป

ช่วยเทศน์ด้วยหรือเปลา่ครับ 



๑๒๖ 

 

          เร่ืองวา่พระท่ีสวนโมกข์เป็นพระบ้านัน้ มนัเป็นเร่ืองของอบุาสกคนหนึง่ดงัท่ีเคยเลา่ไว้แล้ว (เลม่ ๑ 

หน้า ๑๓๖) แล้วเดก็ ๆ มนัก็เอาไปวา่ตาม มนัก็ไมไ่ด้มาวา่ใสห่น้า เวลาเดนิบณิฑบาต ได้ยินเดก็มนัวา่

ตามหลงั "พระบ้ามา ๆ ๆ" แล้วชวนกนัวิง่ออกข้าง ๆ ทาง กลวัจะถกูทําอนัตรายเอา เดก็ ๆ มนัก็คงเห็น

แปลก เพราะเราอยูต่ามลําพงั คนเดียว บณิฑบาตคนเดียว ดเูหมือนจะมีอยูค่ราวหนึง่ สมยัหนึง่ด้วยท่ีผม

ลอ็คกญุแจท่ีประตทูางเข้า เวลาคนมาหาต้องตะโกนให้มาเปิดประต ูและดเูหมือนจะเคยเขียนไว้เลน่ ๆ วา่ 

"ห้ามเย่ียม เชิญกลบัได้" อะไรทํานองนี ้จําไมค่อ่ยได้เสียแล้ว แตแ่รก ๆ นัน้ประตรัูว้ หรือแม้แตท่ี่พกัก็ไมไ่ด้

ลอ็ค ปีท่ีเร่ิมมีหนงัสือมาก มีลงัหนงัสือแล้ว จงึลอ็คแตล่งัหนงัสือ หมายถึงตอนอยูห่ลงัโบสถ์เม่ือมีกฏิุแล้ว 

ตอนหลงัน่ีก็ลอ็คทัง้นัน้ ลอ็คหมด 

          สว่นความสมัพนัธ์กบัชาวบ้าน ผมไมไ่ด้วางอะไร การจะยกระดบัอะไรยิ่งไมไ่ด้คดิ เพราะลําพงั

วตัถปุระสงค์ ๓ ข้อ การเผยแผค่วามรู้ธรรมะชัน้ลกึ การค้นคว้าพระไตรปิฎก การตามรอยพระอรหนัต์ ๓ 

แขนงนีม้นัก็เหลือกําลงัอยูแ่ล้ว ธรรมเนียมเก่า ๆ ท่ีสมภารต้องไปเย่ียมตามบ้านท่ีคุ้นเคยกนัผมก็ไมไ่ด้ทํา 

วนัพระก็ไมไ่ด้มีกิจกรรมทําบญุอะไรกนัท่ีวดั เพราะไปจดัท่ีบ้านโยมซึง่เปิดเป็นห้องธรรมทานอยูแ่ล้ว มีเทศน์

กนัทกุวนัพระตอน ๑ ทุ่ม ก็มีมาฟังราว ๒๐-๓๐ คนเท่านัน้ ท่ีมนัจไุด้ไมม่ากกวา่นัน้เท่าไร มนัก็ไมไ่ด้ผลอะไร 

เพราะคนพมุเรียงจะมีสกัก่ีคนท่ีเป็นนกัศกึษาธรรมะจริงจงั ก็คงเพียงได้ยินอะไรท่ีแปลกบ้างเทา่นัน้ 

          งานท่ีได้ผลบ้าง มนัออกไปในทางหนงัสือพิมพ์ ออกไปถึงคนในตา่งจงัหวดั คนท่ีศกึษาธรรมแท้ ๆ 

สมยันัน้นบัวา่น้อยมาก ประชาชนในท้องถ่ินอยูใ่นฐานะท่ีรับไมไ่ด้ ยิ่งพวกข้าราชการ ไมมี่เลย ไมมี่หวงั ไม่

อาจจะฟัง ฟังไมไ่หว เป็นของท่ีไมเ่คยมี เคยมีแตท่ี่วดัแบบโบราณ มาทําท่ีบ้านยิ่งแปลกกนัไป เคยมีพระอ่ืน

มาเทศน์บ้างสกัครัง้ ๒ ครัง้ พระสมห์ุแชม่ดเูหมือนจะเคยสกัที อีกคนท่ีชาวบ้านชอบคือสามเณรประมยั

เทศน์หลายหน ชาวบ้านชอบมากกวา่ผมอีก เขาพดูจาโผงผางดี ชดัเจนดี เร่ือง ๆ เดียวกนัแตเ่ขาพดูน่าฟัง

กวา่ เป็นเณรโต อายมุากแล้ว เขาธุดงค์มากบัมหาโฮม รู้เร่ืองสวนโมกข์จากหนงัสือพมิพ์พทุธสาสนา เขา

ธุดงค์กนัมา ตอนแรกคดิจะสร้างวดัป่าแบบป่าช้าท่ีประจวบฯ แตไ่มสํ่าเร็จ เลยเลยมาท่ีน่ี มหาโฮมอยูร่าว ๒ 

เดือนก็กลบั เณรประมยัเขายงัไมย่อมกลบั เขาชอบ เขาอยูต่อ่เขาพกักนัอยูท่ี่กฏิุทําแบบประทนุเรือ ทําด้วย

ไม้ไผ ่เขาไอเป็นเลือดออกมา ทัง้ ๒ คน แล้วเขาก็คดิวา่ผมน่ีแหละใช้วิชาอาคม จะทําให้เขาตาย เขาคดิกนั

ถึงขนาดนัน้ (หวัเราะ) ตอ่มาเขารู้วา่เพราะโดนละอองขีม้อดไม้ไผ ่เขาก็มาขอโทษ ผมไมรู้่เร่ือง เขามาบอก

วา่เขาเคยคดิรุนแรงอยา่งนัน้ วา่ผมเลน่วิชาคาถาอาคมทําให้เขาต้องเลือดออก มหาโฮมเขาทําสมาธิ สนใจ

เร่ืองผี คยุกนัวา่ท่ีบ้านแกเตม็ไปด้วยผี ประชาชนนบัถือผีไมรู้่ก่ีชนิดตอ่ก่ีชนิด ยุง่ยากไปหมดเก่ียวกบัเร่ืองผี 

มาชวนผมไปปราบผี ตอ่มากลบัไปอยูว่ดัสระปทมุ ได้เป็นเจ้าคณุอะไร สว่นเณรประมยัเคยแตง่หนงัสือเร่ือง

พทุธานวุตัร ตอนหลงักลบัไปเป็นวณัโรคหรืออะไรตายเสีย 



๑๒๗ 

 

          ตอนอยูส่วนโมกข์เก่านัน้ การไปสวดมนต์บงัสกุลุตามบ้านท่ีมีงานก็ไมไ่ด้ไป ชาวบ้านเขารู้กนัโดยนยั

วา่ต้องการจะเก็บตวั แม้พระบางองค์ท่ีวดัอ่ืน ท่ีเขาเข้าใจ เขาก็ช่วยกนับอกตอ่ ๆ กนัไป พระบางองค์ท่ี

คุ้นเคยหวงัดีก็บอกกนัตอ่ไปกบัประชาชนวา่ อยา่มากวน การไปเทศน์ตามวดันัน้จะมีบ้างสกัครัง้ ๒ ครัง้ 

          ตามธรรมดา ชาวบ้านทัว่ ๆ ไปก็ไมค่อ่ยจะเข้ามาท่ีวดั ท่ีจะเข้ามามากก็ตอนมีการทําบญุในวนัพิเศษ 

เช่นวนัตายาย ท่ีเราไมไ่ด้ไปร่วมกบัวดัอ่ืนเขา แตก็่ไมม่ากนกั เฉพาะคนท่ีคุ้นเคยเท่านัน้ คนจะมามากท่ีสดุ

คราวหนึง่ก็ตอนมาต้อนรับสมเดจ็ (พทุธโฆษาจารย์ - เจริญ วดัเทพศริินทร์) ทา่นมาเย่ียมและค้างท่ีสวน

โมกข์คืนหนึง่ (๒๖ ม.ิย. ๒๔๘๐) คนมาเตม็วดั พระทกุวดัก็ไปพบไปกราบ พาชาวบ้านไปถวายอาหาร เจ้า

คณะจงัหวดัคนก่อน พระธรรมปรีชาอดุม ยงัไปร่วมด้วย ไปบญัชางานทัง้หลายในวดั ต้อนรับสมเดจ็ เจ้า

คณะอําเภอเป็นตวัตัง้ตวัตีบอกชาวบ้านให้นําอาหารมาถวาย ก็เลีย้งกนัอยา่งป่าท่ีสดุ ปเูส่ือฉนักลางดนิ 

ตรงท่ีผมเรียกวา่ยางสมเดจ็นัน่แหละ ผมไปรับท่ีสถานีรถไฟ ขาท่านไมดี่ยงัอตุสา่ห์เดนิระยะทางตัง้ ๕-๖ 

กิโล 

อาจารย์ครับ แล้วความสมัพนัธ์กบัวดัอ่ืน ๆ เป็น

อยา่งไรครับ ยงัไปมาหาสูก่นัหรือเปลา่ 

          ก็ไปมาหาสูก่บัพระรุ่นราวคราวเดียวกนั ท่ีวดั

หวัค ู(ศกัดิค์ณุาราม) มีพระประสบอยู ่เป็นเพ่ือนกนั ก็

เคยไปกิน ไปเลน่ ไปฉนัเพล อาจารย์ทุ่มท่ีวดันอก 

(อบุล) ก็ยงัอยู ่แกไมรู้่เร่ือง ไมเ่ข้าใจเร่ืองท่ีเราทํา เร่ือง

เมืองนอกเมืองนาน่ีแกไมรู้่ แตว่า่มีความหวงัดี มี

ความปรารถนาดีเตม็ท่ี แตน่าน ๆ ไปเย่ียมเยียนกนัที 

แกต้องบงัคบัให้ดโูชคชะตาเสียที เอากระดานมาแล้ว

ถามวนัเดือนปี แกจําไมไ่ด้ มนัหลายคนนกัท่ีมาดกูบั

แก แล้วทกุครัง้ แกต้องบอกเร่ืองสกึไมไ่ด้ เมียจะต้องมี

ชู้  โชคชะตาภรรยาจะต้องมีชู้  ดทูกุครัง้ บอกทกุครัง้ 

          นอกจากนัน้ นาน ๆ ทีเราก็นิมนต์พระท่ีคุ้นเคย

มาฉนัอะไรแปลก ๆ ท่ีวดั เชน่ ยําดอกพยอม ท่ีสวน

โมกข์เก่าต้น 

          พยอมมีมาก แตน่ี่ก็ไมพ่ิเศษนกั เพราะชาวบ้านเขาก็ยํากนัอยูแ่ล้ว เรายงัมีแกงพเิศษอีกอยา่งหนึง่คือ

แกงดอกลัน่ทม ดอกลัน่ทมมีมากตลอด ๒ ข้างทาง ได้ดอกเป็นกะละมงั ต้มกะทิ ใช้ส้มมะขาม ใสห่วัหอม 

 

 
ดอกลัน่ทมมีมากตลอด ๒ ข้างทาง  

ได้ดอกเป็นกะละมงั ต้มกะทิ ใช้ส้มมะขาม ใสห่วัหอม  

ไมไ่ด้ใสเ่นือ้ใสป่ลาอะไร ผมมนักินง่ายอยูแ่ล้ว  

นิมนต์มาฉนัเป็นของแปลกสําหรับคณุ  

แตบ่างองค์ก็ฉนัไมไ่ด้ จะอาเจียนก็มี  

 



๑๒๘ 

 

ไมไ่ด้ใสเ่นือ้ใสป่ลาอะไร ผมมนักินงา่ยอยูแ่ล้ว นิมนต์มาฉนัเป็นของแปลกสําหรับคณุ แตบ่างองค์ก็ฉนัไมไ่ด้ 

จะอาเจียนก็มี (เฮ่อะ ๆ ๆ ๆ) 

อาจารย์ครับ พระท่ีไมเ่ข้าใจอาจารย์มีไหมครับ 

          พระครูโพธาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวดัโพธารามองค์ตอ่มาไมเ่ข้าใจ องค์นีเ้ลยเข้าใจผิด สรุปคล้าย ๆ กบั

วา่ผมเป็นพระอนัตราย พระอนัตราย ให้ทกุคนระวงัไว้ (เพราะอะไรครับ) ก็ไมเ่หมือนท่ีแกรู้ หรือแกพดู หรือ

แกทําอยู ่ยงัเข้าใจผิดมากกวา่นีอี้ก คือแกคดิวา่ผมน่ีต้องการเป็นใหญ่เป็นโต ข้ามหน้าข้ามตา ผมก็ไมเ่คย

คดิ แตน่ี่มนัเป็นขึน้มานี ้มนัเร่ืองฟลคุ แกก็ประหลาดใจเหมือนกนั เขาก็ไมเ่คยคดิวา่ผมจะได้เป็นเจ้าคณุ

เป็นอะไรกนั เป็นเข้า มนัก็ประหลาดใจ 

 

 

อาจารย์ครับ ตอนนีข้อความกรุณาอาจารย์เลา่ถงึพระเณรท่ีมาอยูก่บัอาจารย์สมยัสวนโมกข์เก่า เร่ิม

ตัง้แตอ่งค์แรกเลยครับ อาจารย์อยูน่านเท่าไร จงึมีพระมาอยูด้่วย 

          ผมอยูอ่งค์เดียว ๒ พรรษา พอออกพรรษาท่ี ๒ ไมน่าน มหาจลุ พรหฺมสโร ก็มาอยูด้่วย องค์ท่ีเคยเลา่

วา่ตอนหลงัแกเลอะนัน่แหละ เขาอยูถ่ึงแมส่อด รู้จกัสวนโมกข์จากหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนา ตดิตอ่กนัทาง

จดหมายก่อน เขาได้เปรียญ ๔ พอดีผมมีธรุะจะขึน้ไปกรุงเทพฯ ก็เลยนดักนัวา่จะไปรับลงมา เป็นทํานองไป

รับลงมา แกมาอยูท่ี่กฏิุ ๒-๓ แห่ง แกสร้างเอาเองด้วย แกมีหวัในทางนี ้ตอนอยูด้่วยกนัยงัไมมี่ทา่ทีวา่จะ

เลอะ จงึตกลงให้ไปอยูส่วนปันตารามท่ีนครศรีธรรมราช ท่ีพระดลุยพากษ์สวุมณัฑ์เป็นตวัตัง้ตวัตีจะเปิด

กิจการแบบสวนโมกข์ขึน้ท่ีนัน่ (๒๔๗๗) ผมยงัได้ไปช่วยปาฐกถา ทําพิธีเปิดสํานกัให้ แล้วตอ่มาก็ไปทํา

เสียหายดงัวา่ ดเูหมือนอยูก่บัผมยงัไมท่นัได้เข้าพรรษาด้วยกนั แตก็่อยูน่านหลายเดือน ได้คยุแลกเปล่ียน

สนทนาธรรมกนัมากอยูเ่หมือนกนั เป็นคนเชือ้เขมร จําบาลีไวยากรณ์ได้แมน่ยํา ปฏิบตัเิคร่งครัด ฉนัเจด้วย 

          เม่ือมหาจลุมาแล้วไมน่าน ท่านไหมก็มา พระไหม สาสนปปฺโชโต องค์นีไ้มไ่ด้ตดิตอ่มาก่อน เดนิ

ธุดงค์มา ไมไ่ด้จบนกัธรรมเอก แตผ่มรับไว้เป็นกรณีพิเศษ เป็นคนเงียบพดูน้อย ไมย่ิม้ ไมห่วัเราะ ปอดไม่

เคยได้ออกกําลงัเพราะการหวัเราะ  

          สขุภาพก็ไมดี่ เป็นคนขีโ้รค ดเูหมือนจะอยูด้่วยกนั ๒ พรรษา จดหมายในสวนโมกข์ ท่ีมีคนเอาไป

พิมพ์ ก็เขียนแลกเปล่ียนกบัองค์นีแ้หละ เป็นคนเอาจริงเอาจงัในเร่ืองการปฏิบตั ิตอนหลงัไมส่บาย กลบั



๑๒๙ 

 

บ้านท่ีชยัภมู ิผมไปสง่ถึงกรุงเทพฯ ขึน้ไปคราวนัน้ได้นดัพบกบัท่านอานนัทะ เกาศลัยายนะ พระในคณะท่ี

ธรรมปาละฝึกขึน้มา ทา่นมาทํางานเผยแผท่ี่ปีนงั นดัพบกบัทา่นบนรถไฟ ท่านมาจากทางใต้ นัง่คยุกนัมา

มากในรถ ตลอดทางถึงกรุงเทพฯ ท่านสนใจหนงัสือชินกาลนมาลีมาก เพราะท่านผู้แตง่เขียนเก่ียวกบัลงักา

ไว้มาก ในตอนต้น ๆ ของหนงัสือ ตอ่มาไมน่านได้ขา่ววา่ทา่นไหมมรณภาพ 

          ในรุ่นแรกนี ้อีกคนหนึง่ก็คือมหาสําเริง มาตัง้แตย่งัเป็นเณร ธุดงค์มาเหมือนกนั อยูด้่วยกนันาน จนได้

เรียนบาลีกบัพระครูชยาภิวฒัน์ (กลัน่) ท่ีวดัใหม ่(พมุเรียง) จนได้เป็นมหาเปรียญ ได้บวชพระ ได้ช่วยงาน

แปลบาลีในสมยัทํา ขมุทรัพย์จากพระโอษฐ์ระยะแรก เรียกได้วา่อยูยื่นมาตัง้แตต้่น จนย้ายมาสวนโมกข์นี ้

แล้ว ก็ยงัได้มาช่วยงานกนัอยูอี่กระยะหนึง่ 

          ตอ่มาก็เป็นยคุท่านปัญญาฯ กบัทา่นบญุชวน ๒ ท่านนีเ้คยเดนิทางไปกบัพระโลกนาถ รู้เร่ืองพระ

โลกนาถจากหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนา รู้วา่ผมไมเ่ลน่กบัพระโลกนาถ เม่ือแยกทพัจากพระโลกนาถท่ีพมา่ ก็

เดนิทางมาจําพรรษาด้วยกนัอยูปี่หนึง่ (๒๔๗๙) ดเูหมือนจะเดนิทางกลบัจากพมา่ ทางระนอง 

          มาอยูด้่วยกนัก็คยุกนัมาก วพิากษ์วจิารณ์กนัมาก ท่านปัญญายงัเจียดเวลามาสอนนกัธรรมท่ีวดัพระ

ธาตฯุ และช่วยเทศน์วนัพระท่ีห้องธรรมทานท่ีย้ายมาอยูริ่มทางรถไฟท่ีไชยาบ้าง 

อาจารย์ครับ อาจารย์ปัญญาฯ เคยพดูวา่แรงจงูใจอยา่งหนึง่ท่ีทําให้อาจารย์มุง่มัน่ทํางาน เพราะรู้สกึอบั

อายชาวตา่งประเทศ วา่เราไมมี่คนท่ีรู้พทุธศาสนาดีเท่าเขา น่ีจริงเท็จอยา่งไรครับ 

          มนัพดูเลน่ ในความรู้สกึไมมี่ พดูวา่น่ากลวัวา่อีกหน่อยฝร่ังจะรู้พทุธศาสนาดีกวา่คนไทย ดจูาก

หนงัสือพมิพ์ในตา่งประเทศ พวกมหาโพธิอะไรน่ีแหละ ก็รู้วา่ฝร่ังเขาเร่ิมจะเอาจริง เราจะมามวันอนหลบักนั

อยูไ่มไ่ด้ 

ทําไมท่านทัง้สองนีถ้งึไมไ่ด้อยูทํ่างานกบัอาจารย์เลา่ครับ 

          มนัเป็นเร่ืองรสนิยม พอออกพรรษาท่านปัญญาก็ไปเรียนบาลี ไปอยูว่ดัสามพระยา ท่านบญุชวนก็

เคยไปเรียนบาลีครัง้หนึง่ ทางชมุพร แล้วตอ่มา คดิจะบกุเบกิสร้างวดัแบบใหมท่ี่ดอนทรายแก้ว ทําแบบ

คล้าย ๆ สวนโมกข์ ผมก็ยงัไปช่วยด ูหลวงศรีสพุรรณดษิฐ์เป็นเจ้าภาพ แตทํ่าไมสํ่าเร็จ มนัไมเ่หมาะ มนัเลก็

ไป ไมมี่นํา้มีทา่ ชยัภมูิไมดี่ ตอ่มาถกูจบัตวัทํางานคณะสงฆ์ จนได้เป็นเจ้าคณะสงัฆาธิการอะไรตา่ง ๆ จน

ได้เป็นเจ้าคณะจงัหวดัชมุพรจนเด๋ียวนี ้ทา่นมีความสามารถในการบริหาร มีปฏิญาณในการพดู เกลีย้

กลอ่มนํา้ใจคนร่วมงาน ท่านปัญญาฯ ก็คงคดิจะไปทําอะไรใหมท่ี่ปีนงั ไปเปิดกิจกรรมท่ีปีนงัโนน่ ตอ่มาผม

ขอร้องให้ไปช่วยงานทางเชียงใหม ่แล้วตอนหลงัทา่นก็มาทําท่ีวดัชลประทานน่ี 
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          สมยัสวนโมกข์เก่าตอนปลาย ๆ ยงัมีอีกชดุหนึง่ ชดุมหาพร มหาเฉวียง มหาจํารัส เขาเป็นเพ่ือนกนั

ทัง้ ๓ องค์ จบประโยค ๖ จากวดัมหาธาตท่ีุกรุงเทพฯ ตอนแรกมหาจํารัสยงัไมม่า อีก ๒ องค์มาก่อน ตอ่มา

มหาพรกลบัไป มหาเฉวียงยงัอยู ่ยงัได้เป็นองค์แรกท่ีมาจําพรรษาท่ีสวนโมกข์ใหมน่ี่ก่อนผมจะมาอยู ่เม่ือ

ผมมาอยูแ่ล้วก็ยงัได้อยูท่ี่สโมสรธรรมทาน วดัชยาราม เม่ือมหาเฉวียงกลบัไปแล้ว มหาจํารัสจงึได้มาอยูก่บั

ผมระยะหนึง่ ๓ คนนีเ้ขาเป็นเกลอกนั ตอนนัน้มหาพรยงัไมมี่ว่ีแวววา่จะไปสนใจเร่ืองทางวิญญาณอะไร 

ปลกูมะละกอกินกนัไมห่วาดไมไ่หว ผมเคยสง่เสริมให้เทศน์สงัคายนาอยูร่ะยะหนึง่ สมยันัน้ยงัมีคนนิยม

นิมนต์เทศน์สงัคายนา ปรากฏวา่ประชาชนตดิใจกนัมาก มหาพรดจูะเป็นคนมีความตัง้ใจสงู สงูจนเตลดิ

อยา่งเด๋ียวนี ้มหาเฉวียงสนใจเร่ืองสมนุไพร ยงัเคยเอาวา่นหางจระเข้มาเค่ียวทํายา ได้ยาดําอยา่งดี เอา

บอระเพ็ดมาเค่ียวได้ยาพิเศษอะไรอยา่งหนึง่ ทาแก้โรคผิวหนงั มหาจํารัสได้แตง่หนงัสือ ๒-๓ เลม่ เก่ียวกบั

การเรียนบาลีวิธีใหม ่ตอ่มาไมส่บายไปมรณภาพท่ีวดัหวัลําโพง มหาพรสกึแล้วกลายเป็นอาจารย์ค้นคว้า

เร่ืองวิญญาณไป ยงัเคยมาหาผมท่ีน่ี ขอทําอริยสจัจากพระโอษฐ์ท่ียงัค้างอยูใ่ห้จบ เราบอกวา่จะทําเอง ถ้า

มหาพรทําไมรู้่วา่จะออกมาในรูปไหน ก็ยงัเคารพนบัถือกนัอยู ่ผมไมไ่ด้รุกลํา้เข้าไปในความคดิของเขา มหา

เฉวียงก็สกึ ไมมี่อะไรเป็นชิน้เป็นอนั ก่อนสกึผมเคยแนะนําให้ไปช่วยงานเจ้าช่ืนท่ีเชียงใหม ่แตไ่มไ่ด้อยูว่ดั

อโุมงค์ อยูว่ดัอ่ืน แล้วเข้าไปช่วยเหลือกิจการตา่ง ๆ ในระยะแรก เม่ือวางมือกนัไป ท่านปัญญาจงึขึน้ไปลง

โรง สมยัอยูก่บัผมตา่งก็อยูก่นัอยา่งอิสระ ตา่งคนตา่งหาสิง่ท่ีตนชอบทํา มหาเฉวียงเคยริเร่ิมเลีย้งปลาทองท่ี

สวนโมกข์เก่าด้วย เร่ืองธรรมะดจูะไมส่นใจกนัจริงจงันกั สนใจกนัแคค่วามรู้ขัน้นกัธรรมเอกธรรมดา ๆ 

เท่านัน้  

อาจารย์ครับนอกจากนี ้มีใครอ่ืนอีกไหมครับ ท่ีมาอยูด้่วยในระยะแรกและเม่ือมีพระมาอยูด้่วย ระเบียบ

ความเป็นอยู ่การศกึษาเลา่เรียนทํากนัอยา่งไรครับ 

          คนอ่ืนก็มี แตม่นัไมมี่ความหมาย มาชัว่คราว ท่ีมาทําเกะกะเกเรก็มีมหาสี มาแอบสบูบหุร่ี มาแอบ

เร่ียไรชาวบ้าน ความรู้ก็ไมเ่ลวกลบัเป็นคนอยา่งนี ้ผมก็ไมไ่ด้ทําอะไร เราเพียงแตแ่สดงให้รู้วา่ไมต้่อนรับ ไม่

สงุสงิด้วย เขาก็ละอาย จากไปเอง การรับพระเข้ามาอยู ่ความจริงก็ไมมี่พิธีรีตองอะไรนกั ตดิตอ่แล้วก็มา ไม่

มีพิธีรับอะไร เป็นนกัธรรมเอกก็รับเลย ถ้าไมจ่บนกัธรรมเอกก็ให้อยูด่ไูปก่อน 

          เม่ือมาอยูแ่ล้วก็อยูก่นัอยา่งอิสระ ใครทําอะไรก็ได้ท่ีไมผิ่ดวินยั ท่ีจริงมนัก็ไมมี่อะไรสําคญัท่ีจะต้องทํา

ผิดวินยัอยูแ่ล้ว มีการทําวตัรเช้าเยน็พร้อมกนั ตอนนัน้ก็ยงัไมไ่ด้ทําวตัรแปล ตอนหลงัผมชกัขาดทําวตัร แต่

มหาสําเริงยงัยืนโรงอยู ่มหาสําเริงเขาชอบ เคร่งครัดมัน่คง 

          การศกึษาธรรมะโดยมากก็คยุกนั มีอยูส่มยัหนึง่สนทนากนัจนดกึทกุคืน ท่ีใต้ถนุกฏิุสงูท่ีอยูริ่มสระนัน่

แหละ มีโต๊ะและมีเก้าอีล้้อมรอบ คยุกนัจนเท่ียงคืน การถ่ายทอดธรรมะคือการคยุกนัแบบนี ้วนิิจฉยัข้อ



๑๓๑ 

 

สงสยักนั สว่นมากผมก็เป็นคนพดู คนอ่ืนก็ฟัง แล้วซกัถาม มนัสนกุ เพราะได้รับคําถามท่ีแปลก ๆ ท่ีกระทบ

ใจ กระทบความรู้สกึบ้างเสมอ ๆ พระเณรท่ีอยูด้่วยตอนนัน้ตา่งก็กล้าซกักล้าถามกนัดี พระเณรมีไมม่าก ท่ี

อยูยื่นโรงจริงก็มี ๔-๕ องค์เท่านัน้ เรียกวา่อยูก่นัแบบไมมี่ผู้ปกครอง ไมมี่เจ้าอาวาส ไมมี่ผู้บงัคบับญัชา 

อาจารย์ครับ เห็นข้อเขียนในสมยันัน้อาจารย์เขียนไว้วา่ ออกพรรษาแล้ว พระควรออกธุดงค์กนั อาจารย์

ออกกนัหรือเปลา่ครับ และพระท่ีอยูด้่วย ถือธุดงควตัรหรือการปฏิบตัแิบบอาจารย์ทกุองค์หรือเปลา่ครับ 

อยา่งเร่ืองไมใ่ช้ร่ม ไมใ่ช้รองเท้าอะไรน่ี 

          เขียนไว้วา่ควรจะทําแบบนัน้แบบพทุธกาล แตเ่ราออกไมไ่ด้ ไมไ่ด้ออก เพราะมีกิจธุระตดิพนั และมนั

เป็นประโยชน์นิดเดียว เลยอยูทํ่าประโยชน์ท่ีมากกวา่ พระองค์อ่ืน ๆ เขาก็ไมไ่ด้ทําตามเราทกุอยา่ง บางองค์

ก็ทําบ้าง แล้วแตค่วามสมคัรใจ การฝึกของเรามนัเป็นเร่ืองการทดลองด ูบางอยา่งมนัก็ยงัไมแ่น่ใจวา่ดี

หรือไม ่การไมส่วมรองเท้า ไมใ่ช้ร่ม มนัเป็นการฝึกความแข็งแกร่ง พระควรมีร่างกายแข็งแกร่งท่ีสดุ เพ่ือให้

รายจ่ายน้อย มีโรคภยัไข้เจ็บน้อย มนัเป็นการธุดงค์แบบหนึง่ก็ได้ แล้วก็รู้วา่ได้ผลดี ในแง่ความแข็งแกร่ง 

เป็นปี ๆ ไมต้่องเป็นหวดัเลย ตอ่มาเม่ืออายมุากเข้า ร่างกายก็ออ่นแอลง ก็ต้องใช้ต้องสวมใสบ้่าง หรือเม่ือ

ไปเข้ากบัฝงูท่ีเขาใสก่นั เราจะไปฝืนอยูค่นเดียวก็ไมไ่ด้ เวลาไปประชมุอะไร เขามีร่ม มีรองเท้ากนัทัง้นัน้ 

ระยะแรกยา่มเราก็ไมค่อ่ยใช้ เวลาไปเท่ียวหน้าแล้ง ไปนอนตามภเูขา ไปตามทา่ชนะ เขานํา้ร้อน ก็เอาบาตร

แทนยา่ม เอาบาตรไป 

          เร่ืองเงินเร่ืองทอง เม่ืออยูท่ี่พมุเรียงก็ไมต้่องใช้กนั เพราะนายธรรมทาสเขาจดัการให้ แล้วมนัก็เป็น

ธรรมเนียมของวดัป่า ท่ีลงักาก็แบบนี ้วดัป่าถือเคร่งในเร่ืองจบัเงินจบัทอง แตเ่วลาขึน้กรุงเทพฯ ก็ต้อง

จบัจ่ายใช้สอย เป็นคา่รถคา่เดนิทางอะไร ถ้าต้องมีเดก็ไปอีกคนมนัก็ไมส่ะดวก เร่ืองมาก เราก็ต้องจบัจ่าย

เองเป็นครัง้คราว ตอ่มาเม่ือขยายมากขึน้ มาท่ีน่ี มนัควบคมุกนัไมไ่ด้ ก็ต้องปลอ่ยตามเลย แตเ่ราเองถือวา่

ไมรั่บเป็นสว่นตวั แม้เขาจะถวายเป็นสว่นตวัก็ไมรั่บ ถือเป็นของสว่นรวม ช่วยใช้เงินเขาให้เป็นประโยชน์  

อาจารย์ครับ แล้วท่ีอาจารย์เคยคดิจะปัน้พระเณรขึน้มาเองเพ่ือทํางานพระศาสนาละ่ครับ 

          ไมส่ําเร็จ ตอนนัน้มนัได้ยินขา่วธรรมปาละ ฝึกพระเณรรุ่นพิเศษ สง่ไปถึงองักฤษอะไรนัน่ เรามนัไมมี่

ความรู้อะไร ก็คดิไปเปะ ๆ ปะ ๆ ไปตามเร่ือง ในท่ีสดุมนัก็ไมสํ่าเร็จ ของเรามนัไมสํ่าเร็จเพราะเณรมนัไม่

อยากอยู ่มนัอยากเรียนวิชาทางโลก อยากสอบ ม.๓ อะไรแบบนัน้ เราก็พยายามหลอกลอ่กนัอยูพ่กัหนึง่ 

สอนภาษาองักฤษให้บ้างอะไรบ้าง แบบงา่ย ๆ มนัก็ไมท่นัใจกนั ตอนนัน้ผมก็ทุม่เทกบัมนัมากเหมือนกนั 

จนรู้สกึวา่รู้จกัสามเณรพอ ๆ กบัรู้จกัพระไตรปิฎก ตอนท่ีเขียนเร่ืองหว่งสามเณรนัน่แหละ เจ้าคณุลดัพลีฯ ก็

สนบัสนนุเตม็ท่ี หดัออกหนงัสือพิมพ์กนัด้วย วทิยาอาคม เหลืออยู ่๒-๓ องค์ท่ีอยูม่าถงึท่ีน่ี สามเณรโกศล 



๑๓๒ 

 

สามเณรถนอม ต้องยตุ้องสอนกนัเกือบตายกวา่จะเขียนกนัได้ ตอนหลงัก็สกึกนัหมด บางองค์ก็สกึท่ี

กรุงเทพฯ ท่ีอยูน่านท่ีสดุก็มหาสําเริงนัน่แหละ อยูไ่ด้ตลอดรอดฝ่ังจนบดันี ้

          สามเณรพวกนัน้สว่นมากก็เป็นคนแถว ๆ นี ้รวมไปถึงท่าชนะด้วย ตอนนัน้ผมคดิเปิดสอนบาลีแบบ

ลดัขึน้ เรียน ๒ วนัก็แปลเลย มีพระเณรมาเรียนกนับ้างจากวดัแถบนี ้ผมเลยบอกโครงการฝึกเณรออกไป ก็

มีการรับช่วงกนัออกไป บาลไีมเ่ท่าไรมนัก็เลกิ ทํากนัไมไ่ด้ มนัเร่ืองสนกุ ๆ แปลก ๆ ก็ให้ไปเรียนตอ่กนัเอา

เอง เณรท่ีเอามาฝึก ก็ให้เรียนธรรมะกนัใหม ่ปฏิบตัภิาวนาบ้าง ไหว้พระสวดมนต์ ฝึกธุดงค์ตา่ง ๆ สกัปีมนัก็

ไมค่อ่ยอยากจะเรียน ถอนตวักนัออกไป บางคนวา่ช้านกั โกรธก็มี ดา่เอาก็มี แตไ่มใ่ช่ดา่ตอ่หน้า มนัเป็นการ

ทดลองชัว่คราว ในท่ีสดุก็ไมมี่ความหมายอะไร ต้องเรียกวา่โครงการปัน้สามเณรล้มเหลวโดยสิน้เชิง 

อาจารย์ครับ เจ้าคณุลดัพลีฯ น่ีมารู้จกัและช่วยงานกนัได้อยา่งไรครับ 

          ระยะแรกสดุเจ้าคณุลดัพลีฯ ก็คงเข้าใจผิด คดิวา่พวกเรามีกิจการใหญ่โต กลบัมาจากเมืองนอกใหม ่

ๆ ก็อยูท่ี่ศาลอทุธรณ์ รู้จกัสวนโมกข์จากหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนาก่อน ตดิตอ่มาทางจดหมายก่อนวา่จะให้

ช่วยอะไรบ้าง คงเข้าใจผิดเอามาก ๆ คดิวา่เรามีกิจกรรมเป็นล่ําเป็นสนั มีประโยชน์อะไรใหญ่หลวง ดู

เหมือนจดหมายฉบบัแรกจะบอกวา่จะให้มาอยูช่ว่ยก็ได้ จะให้ออกจากราชการมาช่วยก็ยินดี เราบอก

เป็นไปไมไ่ด้ ไมมี่อะไรดีพอถึงกบัต้องทําอยา่งนัน้ เป็นงานเลก็ ๆ ทํากนัแบบป่า ๆ ทําแบบบ้านนอก ๒-๓ 

คนทํา ถนนหนทางยงัเข้าไปไมถ่ึงด้วยซํา้ ทํากนักลางป่ากลางทุง่ ทา่นยงัไมเ่คยมาเห็นอา่นแตโ่ครงการตา่ง 

ๆ ท่ีลงในพทุธสาสนาบอกวา่ยงัไมเ่คยเห็นมีในเมืองไทยมาก่อน 

          ท่านเป็นนกัเรียนนอก แตส่นใจธรรมะ มีจิตใจเป็นอิสระ อา่นหนงัสือปรัชญาหรือศาสนาอะไรเรียกวา่

ธรรมะหมด ปรัชญาทางด้านจิตใจของฝร่ัง หรืออยา่งงานของกฤษณะมรูต ิเรียกธรรมะหมด สนใจเร่ืองทาง

จิตใจ เรียนจริง อยากรู้จริง ชอบธรรมะอยา่งหลงใหล แตว่า่เป็นคนมีความรู้เป็นหลกัเป็นฐาน ใครชกัจงูออก

แนวทางไมไ่ด้ จงูไปทางไสยศาสตร์ไมไ่ด้ จากเจ้าคณุลีดพลีฯ ก็เน่ืองมาถึงเจ้าคณุภรตราชสพุิช เน่ืองไปถึง

คณุสญัญา ธรรมศกัดิ ์แล้วคอ่ยไปถึงคณุชํานาญ ลือประเสริฐ แล้วจงึต้องไปถึงคนอ่ืน ๆ คณะเจ้าคณุลดั

พลีฯ นี ้เป็นฆราวาสคณะแรก ท่ีมาเย่ียมสวนโมกข์จากตา่งจงัหวดั (๒๔๘๑) ครัง้นัน้พระยาภรตราชสพุิช

และคณุสญัญาก็มาด้วย ดเูหมือนหลงัจากออกหนงัสือพิมพ์ได้ ๔-๕ ปีแล้ว มาแล้วก็พกักนัตามมีตามได้ 

นอนกฏิุท่ีพอนอนได้ โยมท่ีบ้านช่วยสง่ป่ินโต เจ้าคณุลดัพลีฯ ดเูหมือนจะอายแุก่กวา่ผมสกัปี ๒ ปี 

          พอแกรู้วา่จะมีการฝึกภิกษุสามเณรรุ่นพิเศษ ก็รับอปุถมัภ์อปุการะเร่ืองคา่ใช้จา่ยตา่ง ๆ หมด สร้าง

กฏิุอะไรน่ี เหมาหมดอยา่งท่ีเลา่แล้ว 



๑๓๓ 

 

          สวนโมกข์สมยันัน้ แขกแบบนีมี้ไมม่าก ต้องสนใจจริง ๆ ถงึจะมากนั คณุกี นานายน สมยัยงัทํา

การค้าอยูก็่มา มาสนทนาธรรมกนัตัง้แตส่มยันัน้ แกปฏิบตัจิริงจงั จนตอ่มาได้บวชและตัง้สํานกัเขาสวน

หลวง ท่ีผู้หญิงดแูลกนัเองได้เป็นปึกแผน่ 

 

อาจารย์ครับ โยมหญิงมีสว่นสนบัสนนุงานของสวนโมกข์และคณะธรรมทานอยา่งไรบ้างครับ ผมเห็นใน

พทุธสาสนาลงวา่ทําพนิยักรรมมอบเงินให้ใช้ตัง้ ๖,๐๐๐ กวา่บาท อยากให้อาจารย์เลา่เร่ืองเก่ียวกบัโยม

หญิงไว้ด้วยครับ 

          โดยทัว่ไปโยมหญิงไมมี่ความเห็นอะไร ไว้ใจเรา ไว้ใจผมวา่เราจะทําอะไรคงไมผิ่ด คงไมเ่สียหาย 

ไว้ใจด้วยความเคารพเช่ือมัน่ ก็เลยไมต้่องพดูอะไรกนัมาก แล้วโยมก็มีศรัทธาในลกัษณะอยา่งนีอ้ยูแ่ล้ว 

ศรัทธาท่ีเราได้ร่ําเรียนธรรมะ ศรัทธาท่ีได้แบง่ปันความรู้ให้ผู้ อ่ืน แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจอยา่งดีอยูแ่ล้ววา่ 

ธรรมทานน่ะเลศิกวา่ทานทกุชนิด พอพดูเร่ืองเผยแพร่ธรรมทาน จงึยอมรับหมด เห็นเป็นบญุกศุลอยา่ง

ลกึซึง้ ท่ีจะเผยแพร่ธรรมะท่ีโลกยงัไมรู้่ ยงัไมมี่ใครรู้ ยงัไมมี่ใครเคยทํา โยมจงึให้ใช้เงินในการทํากิจการตา่ง 

ๆ ให้ใช้บ้านเป็นสํานกังานธรรมทานระยะแรก เป็นท่ีเทศน์ ทําหนงัสืออะไรตา่ง ๆ 

          ผมให้โยมทําเป็นพนิยักรรม (๑ มิ.ย. ๒๔๗๕) ไว้ สว่นหนึง่ก็แบง่ให้เป็นมรดกแก่ลกู ๆ ๓ คน ท่ีเหลือก็

ตัง้เป็นทนุต้นตระกลูพานิช เพ่ือใช้ดอกผลในกิจการพระศาสนา มรดกสว่นของผม ผมไมเ่อาก็สมทบลงมา

ในสว่นนี ้ก็ได้ใช้เงินดอกผลจากทนุต้นตระกลูพานิชนี ้สร้างกิจการของสวนโมกข์ หอสมดุธรรมทาน และ

หนงัสือพมิพ์พทุธสาสนามาแตต้่น จนมีคนเห็นด้วยร่วมมือมากขึน้ ๆ จนเงินทนุเลก็น้อยเหลา่นัน้ไร้

ความหมายไป เม่ือโยมตาย (๒๔๙๐) จงึได้สร้างศาลาป่าช้า (วดัเวียง) โดยใช้เงินต้นของทนุนีไ้ปราว 

๕,๐๐๐ บาท เพ่ืออทิุศสว่นกศุลให้โยม เพราะเร่ิมมีคนมาช่วยกิจการของคณะธรรมทานมากขึน้แล้ว ท่ีเหลือ

ซือ้ท่ีดนิแปลงหนึง่เป็นของคณะธรรมทาน และเหลือตัง้เป็นทนุไว้ผลติหนงัสือ มีคนอ่ืนมาสมทบเป็นทนุอยู่

ในมลูนิธิธรรมทาน 

อาจารย์ครับ แล้วตอนถกูเขาวา่เป็นพระบ้าอะไรน่ี โยมหวัน่ไหวหรือเปลา่ 

          โอ้ เร่ืองอยา่งนีไ้มมี่หวัน่ไหว มีแตจ่ะเก่งกวา่เราเสียอีก เพราะแกศกึษาธรรมะมาพอเพียง ตัง้แตรุ่่น

พอ่ รุ่นปู่  รุ่นตาของแก 

อาจารย์ครับ เม่ือมีกิจการสวนโมกข์และอ่ืน ๆ แล้วน่ี อาจารย์ยงัมีเวลาใกล้ชิดกบัโยมหรือเปลา่ เม่ือโยม

ยงัมีชีวิตอยู ่



๑๓๔ 

 

          โยมอยูท่ี่บ้านก็ไปเย่ียมบอ่ย ๆ มีเวลาไปเย่ียม ตอนอยูพ่มุเรียง ออกบณิฑบาตก็พบปะกนัทกุวนั 

 ตอนจะดบันี ้อาจารย์ได้ใกล้ชิดหรือเปลา่ครับ ได้ให้ธรรมะให้อะไรหรือเปลา่ และงานศพจดัอยา่งไร

ครับ 

งานศพโยมมารดา 

 

 

 

 

          ไมไ่ด้ให้ เพราะโยมเป็นอมัพาต นอนอยูห่ลายเดือน 

แตผ่มก็ไปอยูใ่กล้ชิด ไปพกัท่ีวดัชยาราม ไปอยูใ่กล้ ๆ วนันัน้ดกึมาแล้ว ครูสริิยงัเป็นเดก็ ๆ ไปบอกท่ีวดัวา่ยา่

ตายแล้ว 

  
 



๑๓๕ 

 

          งานศพก็จดัตามธรรมเนียม ผมก็เป็นประธานจดังานศพ ญาตมิติรสหายก็มาช่วย พระเจ้าพระสงฆ์ก็

มาช่วยกนัมากมายหลายองค์ เพราะโยมอปุถมัภ์วดัตา่ง ๆ ด้วย มาชว่ยฟังสวด มาช่วยดแูลวา่ต้องการ

อะไรบ้าง จดัอะไรบ้าง มนัก็ไมแ่ปลกจากธรรมดา ตอนนัน้เขาทํากนัเป็นธรรมดาท่ีจะต้องช่วยกนัอยา่งนี ้

หลายองค์มานัง่อยูต่ลอดเวลา มาช่วยออกความคดิ มาช่วยรับแขก จะมีแปลกอยูบ้่างก็ท่ีผมเรียนแบบคน

จีนท่ีเขามีแห่ผ้าเตก็ รู้สกึมนัสวยดี เม่ือญาตผิู้ เฒา่ของผมคนหนึง่ท่ีบ้านดอนตายลง คนจีนท่ีบ้านดอนเขา

ระดมกนัให้ นบัเป็นสบิ ๆ แผน่ เป็นผ้าแพรอยา่งดี เขียนอยา่งดี ถือแหไ่ปตามป่าช้า ผมเห็นวา่มนัสวยดี ก็

เลย (หวัเราะห ึๆ) ทําบ้าง ดเูหมือนทํา ๓๐-๔๐ แผน่ ให้เดก็นกัเรียนถือเดนิตามขบวนศพ ผ้าเหลา่นัน้พอไป

ถึงป่าช้าก็เป็นผ้าบงัสกลุ ถวายพระเป็นผ้าบงัสกุลุ ผ้าดบิย้อมงา่ยพอซกัออก ซกัตวัหนงัสือออก ก็ทําเป็นผ้า

อาบได้ ธรรมเนียมจีนนัน้มิตรสหายเขาให้ เขาจะระบช่ืุอคนตาย เป็นการให้เกียรตยิศ และถือเป็นหลกัวา่ 

ถ้าให้ผ้านีแ้ล้วไมต้่องให้เงิน 

อาจารย์ครับ ตอนโยมมารดาเสียชีวิต อาจารย์มีความรู้สกึผกูพนัอาลยัอาวรณ์บ้างหรือเปลา่ 

          มนัไมค่อ่ยจะมี ถ้าไปอาลยัอาวรณ์ แกจะได้ล้อเอา แกมีความรู้ธรรมตามแบบของแก วา่ต้องไม่

เสียใจ ไมร้่องไห้ ไมท่กุข์อยา่งคนโง่ ๆ ท่ีไมรู้่ธรรมะ แกยงัเคยคยุวา่ บรรดาพ่ีน้องของแกท่ีไปพยาบาลพอ่

ของแกคือตาของผม ก่อนพอ่แกจะตาย เขาร้องไห้กนัทกุคน แกไมร้่องไห้ แกคยุอวดให้ผมฟังอยา่งนี ้แก

ถ่ายทอดธรรมะจากพอ่โดยไมรู้่สกึตวัมากกวา่คนอ่ืน ๆ  

          แล้วผมก็เห็นมาแตแ่รกท่ีเร่ิมป่วย แล้วก็เพียบลงเร่ือย ๆ มนัก็ไมรู้่สกึแปลก แล้วตอนนัน้ก็มีงานหลาย

อยา่ง คือรีบสร้างศาลาป่าช้าท่ีวดัเวียง ท่ีเลา่แล้ววา่ใช้เงินทนุต้นตระกลูพานิชไปราว ๕,๐๐๐ บาท ในการ

ซือ้ไม้ขอเลหลงัจากการสร้างศาลาสนัตภิาพ ของทางอําเภอท่ีค้างอยู ่แล้วระดมขอแรงชาวบ้าน สร้างเสร็จ

ภายใน ๓ วนั หลงันัน้เด๋ียวนีย้งัอยูท่ี่ป่าช้าเก่าวดัเวียง ตอนโยมพอ่ตายก็สร้างศาลาป่าช้าหลงัหนึง่ ท่ีป่าช้า

พมุเรียงหลงักลางนัน่แหละ เด๋ียวนีก็้ดเูหมือนยงัอยู ่

          ศาลาสนัตภิาพนัน้ ตอนแรกเป็นความคดิของนายอําเภอจาด (อรัุสยนนัท์) คดิจะสร้างศาลา

ประชาคม ผมวา่ถ้าอยา่งนัน้อาจจะทําได้ โดยเราขอแรงประชาชนทํา ผมกบัทา่นพระครูสธุนธรรมสารจะ

ช่วยเหลือ แล้วก็เอาไม้ท่ีจบัยดึได้จากคนทําผิดไมไ่ด้เสียคา่ภาคหลวงมาสร้าง (๒๔๘๙) ยกเสาไว้เป็นปี 

ความคดิมนัรวนเรก็ไมไ่ด้สร้างตอ่ ตอนนัน้มนัเกิดสงครามเลยให้ช่ือวา่ศาลาสนัตภิาพ 

อาจารย์ปัญญาเลา่ไว้วา่ โยมเคยปรารภอยากให้อาจารย์สกึนีข้้อเท็จจริงเป็นอยา่งไรครับ 

          ไมเ่คยได้ยิน มีแตต่อนหลงั ๆ มาน่ี มีขา่ว อาจจะตอนแรก ๆ มีสวนโมกข์แล้ว มีขา่ววา่คนท่ีเคยไป

พดูจาอะไรกนัไว้ เขาเตือนเขาถามวา่จะวา่อยา่งไร ผมบอกวา่ไม ่ไมส่กึเขาก็ต้องเปล่ียน  



๑๓๖ 

 

ผู้หญิงเขาก็รอนานนะครับ เคยเห็นหน้ากนัหรือเปลา่ 

          ฮ ึเขาก็รอ ไมใ่ช่ผู้หญิงรอ พอ่แมผู่้หญิงเขาเดือดร้อน ไมเ่คยเห็นหน้ากนัก่อน (หวัเราะด ุๆ) ไมอ่ยาก

ให้ระบช่ืุอ บนัทกึช่ืออะไรไว้เก่ียวกบัเร่ืองนี ้ตอนหลงันีเ้ขาก็มีครอบครัวไปแล้ว 

อาจารย์ครับแล้วเม่ือตัง้สวนโมกข์แล้วอาเสีย้งยงัได้พบกนับอ่ยหรือเปลา่ 

          พบกนัปีละครัง้ ๒ ครัง้ (หวัเราะห ึๆ) แล้วก็เขียนคํากาพย์คํากลอนล้อไสยศาสตร์มาลงหนงัสือพิมพ์

พทุธสาสนาเร่ือย ๆ มา แกคอยอา่นของเรา แล้วก็พอใจ แสดงความพอใจเข้าหอูยูบ่อ่ย ๆ เพ่ือให้เป็น

กําลงัใจ คอยอา่นพทุธสาสนาอยา่งใจจดใจจ่อ 

อาจารย์ครับ มีญาตพ่ีิน้องคนอ่ืนนอกจากคณุธรรมทาสมาช่วยกิจการงานของอาจารย์หรือเปลา่ครับ 

          โอ๊ย เขาไมเ่ข้าใจหรอก แล้วเขาก็มีหน้าท่ีการงานเตม็มือ ท่ีจะมาคดิวา่ธรรมทานประเสริฐกวา่ทานทัง้

ปวงน่ีไมมี่ แล้วงานของเราก็เลก็เกินกวา่ท่ีจะต้องการความร่วมมือขนาดนัน้ ประชาชนทัว่ไปไมน้่อยท่ีคดิวา่

การกระทําของคณะธรรมทานนัน้เป็นการหากําไร แล้วเห็นผมมีสว่นให้ญาตไิด้ทําการค้าหากําไร เห็นวา่ผม

เขียนหนงัสือมีช่ือ ช่วยให้พมิพ์ขายได้ ทัง้คนในท้องถ่ินและคนตา่งจงัหวดั แตก็่ไมม่ากจนมีความหมายอะไร

ตอ่งาน พวกนีเ้ขาคดิตามแบบของเขาเอง วา่ถ้าไมไ่ด้กําไรแล้วจะเหน่ือยทําไม (หวัเราะ) คนเด๋ียวนีม้นัมี

ความคดิอยา่งนีเ้กือบทัง้นัน้ 

อาจารย์ครับ แล้วญาตพ่ีิน้องมากวนหรือมาใช้ผลประโยชน์จากงานหรือช่ือเสียง มีบ้างไหมครับ 

          ไมป่รากฏ เขาคงรู้วา่ผมไมทํ่าให้ เวลาป่วยไข้ให้ชว่ยฝากโรงพยาบาล ก็มีบ้าง (หวัเราะห ึๆ) แตน้่อย

เตม็ที เพราะมนัไมมี่ความจําเป็นพอท่ีจะทํา เขาช่วยตวัเองกนัได้ 

อาจารย์ครับ ช่วยเลา่ถงึความร่วมมือระหวา่งสวนโมกข์กบัคณะธรรมทานตัง้แตต้่นด้วยครับ 

          มนัไมอ่าจใช้คําวา่ร่วมมือ เพราะมนัเป็นอนัเดียวกนั ผมจะทําอะไรก็สัง่ไปทางนัน้ มนัไมมี่ลกัษณะ

เป็น ๒ สว่น ตา่งคนตา่งทํา นกึอะไรออกก็สัง่ไปเทา่นัน้ นายธรรมทาสก็มีหน้าท่ีดแูลเร่ืองเงิน ๆ ทอง ๆ 

จดัเก็บรักษาไว้ให้ และแบง่จ่ายตามคําสัง่ มนัก็มีงบเลก็ ๆ เท่านัน้ งานการไมม่ากมายอะไร ไมไ่ด้ยุง่ยาก

มากมาย ทํามาโดยตลอด ปัจจบุนัก็ยงัชว่ยดแูลและรักษาการเงิน บาํรุงสวนโมกข์อยู ่แล้วก็มีหน้าท่ีทําให้

หนงัสือพมิพ์ออกมา เขาต้องทําทกุอยา่งให้หนงัสือพมิพ์มนัออกมาได้ เขามีหน้าท่ีหาเร่ืองตามแบบของเขา 

เป็นสว่นหนึง่เพ่ือบรรจลุงในหนงัสือพมิพ์พทุธสาสนาด้วย 

อาจารย์ครับ แล้วคณะธรรมทานเองมีกิจกรรมอะไรบ้างหรือเปลา่ 



๑๓๗ 

 

          ก็อยา่งท่ีเคยเลา่แล้ว ตอนแรกก็เป็นหีบอา่นหนงัสือธรรมะ ให้คนมายืมหนงัสือธรรมะเป็นมมุหนึง่ท่ี

บ้าน มาตัง้เป็นทางการหน่อยเม่ือมีสวนโมกข์แล้ว (ก.ค. ๒๔๗๕) แล้วก็ใช้บ้านโยมนัน่แหละเป็นสโมสรจดั

เทศน์ประจําทกุวนัพระ ตอ่มาทางการเขาย้ายท่ีวา่การอําเภอมาท่ีตําบลตลาดใกล้ทางรถไฟ (มิ.ย. ๒๔๗๘) 

เพ่ือความสะดวกในการทํางาน คณะธรรมทานก็ย้ายมาอยูท่ี่ตลาดด้วย (พ.ย. ๒๔๗๘) อยูริ่มทางรถไฟ ไป

ทางวดัพระบรมธาตฯุ ผมก็เลยได้เดนิตากแดดตากฝนมาเทศน์ท่ีน่ีด้วย ท่านปัญญาก็เคยมาช่วยเทศน์บ้าง 

อาจารย์ครับ คําขวญัของคณะธรรมทานท่ีวา่ การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทัง้ปวง นีไ้ด้มาอยา่งไร

ครับ 

          นายธรรมทาสเขาเป็นคนเลือก ดเูหมือนจะเป็นคําขวญับนหน้าปกหนงัสือของสมาคมมหาโพธิด้วย 

ผมช่วยหาหลกัฐานอ้างอิงทางบาลีให้ 

อาจารย์ถ่ายทอดธรรมะให้กบัชาวคณะธรรมทานอยา่งไรบ้างครับ 

          ออ๋ สําหรับผู้ ร่วมงานก็ฟังเอาจากเทศน์ท่ีเราไปเทศน์บอ่ย ๆ เขาก็ฟังทกุทีท่ีมีการเทศน์ นายธรรมทาส

นัน้เกือบไมต้่องให้อะไร เขาอา่นเอาเอง ศกึษาเอาเอง จากภาษาองักฤษเสียเป็นสว่นมาก การแลกเปล่ียน

ความเห็น การโต้งแย้งกบัในเร่ืองหลกัธรรมไมเ่คยมี จะมีเฉพาะท่ีเขาสงสยัวา่จะผิดพลาด เขาก็ให้ผมช่วย

ตรวจก่อนตีพมิพ์ อยา่งนีมี้บ้าง 

          แถลงการณ์ของคณะธรรมทานท่ีลงพิมพ์ในพทุธสาสนานัน้ นายธรรมทาสเขาเป็นคนเขียนหมด เขา

วา่ไปเลย แล้วแตบ่รรณาธิการ ผมเป็นคล้าย ๆ ฝ่ายวิชาการ ไมเ่ก่ียวข้องกบัเร่ืองการรับสมาชิกอะไรตา่ง ๆ  

อาจารย์ครับ งานคณะธรรมทานน่ี เคยมีงานประเภทต้องกู้ เงินคนมาทําด้วยหรือเปลา่ 

          ไมมี่ มนัไมมี่เพราะมนัไมจํ่าเป็นต้องมี แล้วเราก็ไมก่ล้าทําถึงขนาดนัน้ ไมจํ่าเป็นต้องทําถึงขนาดนัน้ 

ทําเท่าท่ีทนุหรือหาทนุได้ ผมไมเ่อาเดด็ นายธรรมทาสก็คงไมเ่อาเดด็ 

อาจารย์ครับ การท่ีคณะธรรมทานจดัตัง้โรงเรียนพทุธนิคม (๒๔๗๙) น่ี เป็นดําริของใครครับ 

          ของนายธรรมทาสล้วน ๆ ผมไมมี่สว่นแม้แตนิ่ดเดียว จะมีบ้างก็ไปช่วยพดูกบัครู ไปอบรมนกัเรียน

บ้าง  

          เหมือน ๆ กบัคนอ่ืน ๆ อาจจะเคยไปแนะครูเร่ืองวิธีสอนภาษาองักฤษบ้าง  

ความพิเศษของโรงเรียนพทุธนิคมคืออะไรครับ 



๑๓๘ 

 

          คือสอนพทุธศาสนา สอนวิชาพทุธศาสนา ไมมี่กิจกรรมอะไรมากไปกวา่โรงเรียนอ่ืน มีการไหว้พระ

สวดมนต์บ้าง ประกวดความรู้เก่ียวกบัพทุธศาสนาบ้าง 

อาจารย์ครับ แล้วความคดิท่ีจะปัน้คนเป็นชาวพทุธท่ีดีนีป้ระสบความสําเร็จไหม 

          ก็ไมป่ระสบความสําเร็จ ต้องพดูวา่ไมป่ระสบความสําเร็จ มนัเหลือความสามารถ ก็ทําได้อยา่งเปะ ๆ 

ปะ ๆ อยา่งนี ้ครูท่ีหวัแหลมหน่อยก็ลาออกไปเป็นครูรัฐบาล อนาคตมนัดีกวา่ มัน่คงกวา่ ๒-๓ คนท่ีเหลืออยู ่

เป็นเพ่ือนคูท่กุข์ยากกนัมา จนโรงเรียนไฟไหม้ชัน้มธัยมปลาย (๒๕๒๗) เหลือไมก่ี่คน 

          ความจริงแตก่่อนนี ้เม่ือโรงเรียนมธัยมประจําอําเภอยงัไมมี่ เดก็แถวนีถ้้าจะตอ่มธัยมทกุคนก็เรียนท่ี

โรงเรียนพทุธนิคม ข้าราชการแถวนีท่ี้เป็นคนเกิดบ้านนีท่ี้อาย ุ๓๐ ขึน้ไปทัง้หมด เรียนท่ีโรงเรียนพทุธนิคม

ทัง้นัน้ แตก็่เป็นการเรียนอยา่งธรรมดา มนัยากเกินไป เดก็เขาไมต้่องการเป็นเดก็ธรรมะ เขาก็เป็นเดก็บ้าน 

เดก็เมือง เดก็ทํากิจการงาน หาเงินอะไรไปตามสงัคม 

อาจารย์ครับ ผมเห็นในแฟ้มเก่า ๆ มีโครงการเก่ียวกบัการจดัตัง้มหาวทิยาลยั 

          เคยคดิกนัเลน่ ๆ ฮึ ่ๆ ๆ พดูเลน่กนับ้างกบันายธรรมทาส ก็คดิกนัธรรมดาวา่การศกึษาพทุธศาสนา 

ถ้ามีได้ถึงระดบัมหาวทิยาลยัก็จะดี อยากให้เรียนธรรมะให้แตกฉาน รู้ธรรมะแตกฉาน แตม่นัทําไมไ่ด้ นาย

ธรรมทาสเป็นคนเช่ือแน่วา่ทําไมไ่ด้ ผมเองเคยเอย่ขึน้มาวา่ทําไมไมค่ดิไกลไปถึงระดบัวิทยาลยั

มหาวิทยาลยั คนเทา่นี ้ทนุรอนเทา่นี ้มีกําลงัเทา่นี ้ทําไมไ่ด้แน่ ๆ จะทําอยา่งแผนใหมต่ามเมืองนอกท่ีมีอยู ่

๒-๓ แห่ง เราก็ไมต้่องการ มนัมีธรรมะน้อยเกินไป แล้วมนัไมมี่คนสอน ไอ้เรายงัไมเ่ช่ือตวัเองวา่จะสอนได้ 

ผมเคยคยุเลน่อยูบ่อ่ย ๆ วา่ เด๋ียวนีเ้ราควรมีนกัธรรมชัน้พิเศษตอ่จากนกัธรรมเอก เรียนเร่ืองลกึ ๆ ยาก ๆ ท่ี

เราเอามาพดูกนับอ่ย ๆ พบใครท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียนนกัธรรมก็จะพดู แตม่กัจะถกูค้านวา่จะเอาครูมาจาก

ไหน (หวัเราะ) ก็เลยเงียบ ปิดปาก 

อาจารย์ครับ อยา่วา่แตช่ัน้พิเศษเลยครับ แม้แตช่ัน้ตรี โท เอก มนัก็ต้องเปล่ียนแล้ว ตัง้เกือบร้อยปีไม่

เปล่ียนเลย มนันา่จะสอนสิง่ท่ีเหมาะกบัการแก้ปัญหาชีวิตคนท่ีเรียน 

          มนัก็อยูใ่นข้อท่ีหาครูไมไ่ด้ ถึงไมเ่ปล่ียน มนัก็นา่จะใช้ให้สมบรูณ์ตามท่ีวางไว้ ทีนีม้นัเรียนโกง สอบ

โกง อะไรโกง มนัมีความรู้ไมถ่ึง ๑๐% ของหลกัสตูรท่ีวางไว้ 

อาจารย์ครับ การท่ีงานของคณะธรรมทานของสวนโมกข์แสดงบทบาทออกมามาก ๆ น่ีมีผลกระทบให้

เกิดความไมพ่อใจหรือการปรับปรุงอะไรในหมูพ่ระสงฆ์อ่ืน ๆ ในท้องถ่ินหรือเปลา่ครับ 



๑๓๙ 

 

          อาจจะมีบ้าง แตก็่ไมมี่อิทธิพลมากเท่าไร มนัไมไ่ด้กระทบกระทัง่ใคร จะมีคนวิปริตจิตไมส่มประกอบ 

คนสองคนมองในแง่ร้าย คอยพดูใสร้่าย แตก็่ทําอะไรไมไ่ด้ 

อาจารย์ครับ ในอนาคตมลูนิธิธรรมทานก็แทบจะไมต้่องเก่ียวข้องอะไรกบัสวนโมกข์เลยใช่ไหมครับ 

          ก็ทําหน้าท่ีไวยาวจักรอยูต่ามมีตามได้ งานพิมพ์หนงัสือบางสว่น มลูนิธิสวนอศุรมก็ช่วยรับไปทําแทน 

เป็นการแบง่เบาภาระของมลูนิธิธรรมทาน เราก็ไมไ่ด้ทําอะไรแล้ว คือมนัแก่แล้ว มนัเตรียมตวัตายแล้ว เรา

พอใจแล้วเทา่ท่ีทําได้เพียงเท่านี ้จะมากจะน้อยก็แล้วแต ่มนัได้ฝังรกรากลงไปในจิตใจของประชาชนสว่น

หนึง่ หนงัสือท่ีเราทําขึน้ไว้คงจะเป็นเคร่ืองมือ เป็นคูมื่อตอ่ไปอีกพอสมควร พอคุ้มกนั 

 

 

 

 
หนงัสือพิมพ์ พทุธสาสนา รายสามเดือน เพ่ือโฆษณางานของสวนโมกข์และคณะธรรมทาน  

เลม่แรกสดุยงัไม่ได้ออกในลกัษณะนงัสือพิมพ์ พอพิมพ์ออกไปถกูทกัท้วงวา่ถ้าออกตอ่ๆ กนัไปผิดกฎหมาย  

จงึขอจดทะเบียนเป็นหนงัสือพิมพ์รายสามเดือน พิมพ์ครัง้แรกออกมาไมน่านก็ต้องพิมพ์ซํา้ครัง้ท่ีสอง  

และตอ่มายงัไม่พิมพ์ซํา้เป็นครัง้ท่ี ๓ อีกด้วย หนงัสือนีมี้ ๓ ภาค คือ ภาคแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาไทย  



๑๔๐ 

 

ภาคสง่เสริมการปฏิบติัธรรม คืออธิบายธรรมะเพ่ือเป็นหลกัในการปฏิบติั  

และภาคทัว่ไป ลงข่าวคราวความเคล่ือนไหวของวงการพทุธศาสนาทัว่โลก  

รวมทัง้วิพากษ์วิจารณ์วงการพระศาสนาในเมืองไทยด้วย  

นกัเขียนหลกัท่ียืนโรงประจําก็คือทา่นอาจารย์และนายธรรมทาส แตท่า่นอาจารย์เขียนมากกวา่  

โดยใช้หลาย ๆ นามปากกา นอกจาก พทุธทาส แล้วก็มี อินฺทปญฺโ  ธรรมโยธ สงัฆเสนา เป็นต้น 

อาจารย์ครับ ระหวา่งการปลกุปัน้พระเณรกบัการทํางานหนงัสือ งานอยา่งไหนสนกุกวา่กนัครับ 

          สมยันัน้เราก็ทําไปพร้อมกนั เราไมไ่ด้ละการทําหนงัสือ การทําหนงัสือนีเ้รียกได้วา่เราทํามาตลอด จน

มาอยูท่ี่น่ี มาตอนปลาย ๆ น่ีจงึเลกิทํา มนัไมใ่ช่สนกุแบบท่ีเขาสนกุกนั สนกุอีกชนิดหนึง่ ท่ีได้ทําเร่ืองท่ียาก 

พอรู้สกึวา่ได้ทําเร่ืองท่ียากรู้สกึสนกุ ไมใ่ช่สนกุแบบเฮฮา การฝึกพระเณร เม่ือรู้สกึไมไ่ด้ผลเราก็เลกิ 

ตอนอยูส่วนโมกข์เก่าน่ี อาจารย์แบง่เวลาในการใช้ชีวติอยา่งไรครับ 

          ไมมี่หลกัอะไร ทําตามความสะดวก ตามท่ีมนัจะมีอะไรขึน้มาให้ทํา แล้วแตเ่วลาไหนสะดวก จะ

ค้นคว้าหนงัสือก็สะดวกเวลากลางคืน กลางคืนอา่นหนงัสือได้นานพอสมควรไมมี่ใครรบกวน กลางวนัมกัจะ

มีคนไปมา มีนัน่มีน่ีทํา สนกุกนัไป กลางคืนค้นคว้าพระไตรปิฎกเป็นสว่นมาก ไปยืมมาจากวดัพระธาตฯุ 

ของตวัเองก็มีบ้าง พอได้เค้าเง่ือนท่ีจะแปลก็เลือกออกมาแปล เลือกสตูรท่ีดี ๆ แปลก ๆ น่าเผยแพร่ พองว่งก็

เลกิ ทําสมาธิแล้วก็นอน 

อาจารย์ครับ ดเูหมือนอาจารย์จะตัง้ใจทํางานเผยแพร่แรงขึน้ ๆ กวา่การปฏิบตัธิรรม 

          ใช่แล้ว งานเผยแพร่นัน้ทําให้ตัง้ใจแรงขึน้ ๆ เพราะต้องทําให้ยิง่ ๆ ขึน้ไป แล้วก็เลยหนัมาสนกุกบัเร่ือง

เผยแผ ่เร่ืองการปฏิบตันิัน้เรียกวา่มีพอรักษาตวั รักษาเนือ้รักษาตวั พดูตามสํานวนภาษาปักษ์ใต้ เรียกวา่มี

พอรักษาหลงุ ไอ้หลงุก็คือท่ีท่ีววัควายมนันอน มนัหวงท่ีตรงนัน้ มนัคุ้มครองรักษา รักษาหลงุไมใ่ห้ใครมาดู

หมิ่นได้ ก็เรียกวา่ปฏิบตัเิท่าท่ีจําเป็น แล้วเราก็ทําให้การปฏิบตันิัน้มีอยูใ่นการศกึษาค้นคว้า มนัจงึกลายเป็น

เร่ืองเดียวกนัไป การเผยแผน่ัน้ก็มุง่เร่ืองการทําหนงัสือเขียนหนงัสือเป็นหลกั เป็นอนัดบัหนึง่ เร่ืองการเทศน์

ก็กลายเป็นเร่ืองสมคัรเลน่ไป ใครนิมนต์ก็ไปบ้าง แตม่นัไมใ่ช่การเทศน์แบบเดมิ ๆ คนฟังจะรู้สกึแปลก มนั

เป็นเร่ืองการบรรยายเร่ืองท่ีทนัสมยัไป ใช้สํานวนเปรียบเทียบสมยัใหม ่ไมใ่ช่สํานวนชาดกเหมือนเม่ือบวช

ใหม ่ๆ  

อาจารย์ครับ ตอนคดิจะทําหนงัสือพมิพ์พทุธสาสนาน่ี ปรารภกนัวา่อยา่งไรครับ 



๑๔๑ 

 

          ก็เพ่ือแถลงกิจการ เพราะเราคดิจะตัง้คณะธรรมทานและสวนโมกข์ ก็จําเป็นต้องมีเคร่ืองมือสําหรับ

จะโฆษณาหรือตดิตอ่ จงึจําเป็นจะต้องมีหนงัสือพิมพ์เลก็ ๆ สกัฉบบัหนึง่ จงึจดัขึน้เหมือนอยา่งเป็น

เคร่ืองมือโฆษณาตวัเองอยา่งนัน้แหละ 

          อีกสว่นหนึง่ก็เป็นการเผยแพร่ธรรมะเป็นบญุเป็นกศุล รวมกนัเข้าทัง้สองสว่นก็เป็นหนงัสือพิมพ์พทุธ

สาสนา เท่าท่ีจําได้ระหวา่งนัน้ ในเมืองไทยเราไมมี่หนงัสือพิมพ์ทางพทุธศาสนาโดยเฉพาะออกมา ก่อนนัน้

เคยมีธรรมจกัษุออกอยูส่มยัสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า (กรมพระยาวชิรญาณวโรรส) พอสิน้ท่านก็หยดุไป 

เอ้อ ดจูะมีก็แตแ่ถลงการณ์คณะสงฆ์เป็นหนงัสือทางศาสนา (หวัเราะ) แตไ่มไ่ด้เป็นหนงัสือทางหลกัวิชา

อะไร พอหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนาออกมา เขาก็ฉกุคดิกนัขึน้มา แม้บ้านนอกก็ยงัมี กรุงเทพฯ ก็ควรจะมี 

ตอ่มาไมน่านธรรมจกัษุก็ฟืน้ขึน้มา และมีพทุธจกัรตามออกมา 

ใครเป็นต้นคดิครับ อาจารย์หรือวา่โยมธรรมทาส 

          เป็นความเห็นตรงกนัวา่จะต้องมีเคร่ืองมือ ใครจะเป็นคนพดูทีแรก ผมไมไ่ด้จํา จําไมไ่ด้ จะเป็นนาย

ธรรมทาสเสียมากกวา่ เพราะเขามีความคดิก้าวหน้ากวา่ผมในเร่ืองอยา่งนี ้เขาอา่นหนงัสือตา่งประเทศ ซึง่

มีการออกหนงัสือพิมพ์ทางพทุธศาสนาไมน้่อยกวา่ ๔-๕ ฉบบั ท่ีองักฤษก็มี ท่ีฮาวายก็มี ท่ีลงักาก็มี ท่ี

อินเดียก็มี ท่ีญ่ีปุ่ นก็มี ท่ีพมา่ตอนนัน้ดเูหมือนจะไมมี่ ท่ีองักฤษชดุแรกสดุดจูะเป็น Buddhist Review ตอ่มา

มี Buddhism in England แล้ว British Buddhists ก็เคยมีอยูต่อ่มาจนเป็น The Middle Way ถึงทกุวนันี ้

          เม่ือคดิจะทํากนั ก็ให้นายธรรมทาสเป็นบรรณาธิการตามกฎหมาย ผมเป็นคนวางโครงหนงัสือวา่จะ

มีอะไรบ้าง แบง่ออกเป็น ๓ ภาค ภาคทัว่ไป ภาคพระไตรปิฎก แล้วก็ภาคปฏิบตัธิรรม กระทัง่ออกแบบภาพ

ปก ๓ ภาพนัน้ ผมเป็นคนวาง (หวัเราะ) แล้วให้ชา่งทําบล๊อกทําให้ท่ีกรุงเทพฯ เราร่างวา่จะเอาอยา่งนี ้ๆ เขา

ก็ช่วยทําให้ เราเองเขียนไมไ่ด้ดอกขนาดนัน้ 

          ช่ือพทุธสาสนา นายธรรมทาสก็เป็นคนตัง้ พทุธสาสนา แล้วก็ต้องมีรายตรีมาสตอ่ท้ายหนอ่ย ท่ีใช้ 

"ส" สะกดนัน้ก็เพราะแรก ๆ เราคดิจะ เฮ่อะ ๆ อะไรละ่ ปฏิวตัไิอ้คําท่ีมาจากสนัสกฤตเสียให้เป็นภาษาบาลี

หมด จงึมีมนสุส์ มีสาสนา แบบชาตนิิยม ภาษาบาลีมนัของพทุธ สนัสกฤตมนัไมใ่ช่พทุธน่ี ทําไปได้พกัเดียว

แหละก็ไปไมร่อด แล้วมนัก็ไมเ่หมาะ เพราะภาษาไทยมนัตายตวั มนัลงตวัอยูแ่ล้ว แตเ่ด๋ียวนีห้มดความคดิ

ชนิดนีแ้ล้ว สมยันัน้ภาษาเราก็ใช้ตามท่ีเขามีกนัอยูเ่ป็นสว่นมาก แตน่อกจากเร่ืองบาลีสนัสกฤตแล้ว เราก็

นิยมภาษาสํานวนท่ีใช้กนัอยูใ่นสมยัรัชกาลท่ี ๖ ด้วย ดงันัน้ ถ้าเราไมเ่ห็นด้วยกบัท่ีเขาใช้กนัอยูบ้่าง เราก็ไม่

เอา คือเราไมเ่คารพพจนานกุรมเสมอไป 



๑๔๒ 

 

นายย่ีเกย ซึง่ได้เปล่ียนช่ือเป็น "ธรรมทาส"

อยา่งเป็นทางการในปี ๒๔๘๒

เป็นผู้จดัการและจดัพิมพ์หนงัสือพิมพ์ "พทุธสาสนา"

  

แรกสดุจดัพิมพ์กนัอยา่งไรครับ 

          ไมมี่อะไรพิเศษพิสดาร คือพอเขียนต้นฉบบัเสร็จ ได้ต้นฉบบัถกูต้องเพียงพอแล้ว ผมก็เอาขึน้ไปจ้าง

โรงพิมพ์สยามพานิชการท่ีสีลมพิมพ์ ผมควบคมุอยูเ่องจนเสร็จ พิมพ์เป็นแผน่ ๆ ขนาดพบั ๒ ทีก็ได้เท่า

ขนาด ๘ หน้ายก แล้วก็เอาลงมาพบั มาเย็บเลม่เองด้วยมือท่ีน่ี ปิดปกท่ีน่ี แล้วตดัข้าง เฮ่อะ ๆ ๆ ด้วยเคร่ือง

ตดักระดาษถ่ายรูปขนาดใหญ่ เฮ่อะ ๆ ๆ น่าสงสาร ต้องพยายามในครัง้แรก ตดัทีละภาค เลม่หนึง่มี ๓ ภาค 

มนัก็บาง ๆ ไมห่นานกัแตล่ะภาค 

          ผมก็ต้องขึน้ไปคมุอยา่งนีจ้นเสร็จ ครัง้หนึง่ก็อาทิตย์ ๒ อาทิตย์ พกัวดัปทมุคงคา เสร็จแล้วก็สง่ลงมา

ทางเรือ ทางโรงพิมพ์เขาก็ทําให้เร็ว เขาเห็นเป็นการบญุการกศุล เอือ้เฟือ้ความสะดวกทกุอยา่ง ครัง้หนึง่ไป

เกิดทะเลาะกบัผู้จดัการของโรงพิมพ์ซึง่เป็นมสุลมิ คือเจ้าของโรงพิมพ์เขาเป็นไทย แตเ่ขาจ้างคนมสุลมิมา

เป็นผู้จดัการ ช่ือ ม.อิสไมล เกิดไปกระทบกนัเข้า ผมไปหาวา่ครัง้หลงัท่ีมนัช้าและขลกุขลกั เพราะวา่

ผู้จดัการน่ะแกล้ง ห ึๆ ๆ เขาเลยโกรธ เลยเขียนดา่มา เขียนจดหมายตามมาดา่ เขียนอยา่งเอาจริงเอาจงั 

เซน็ช่ือกํากบัทกุหน้า ห ึๆ ๆ หลายหน้า หกเจ็ดหน้า ผมไมไ่ด้ทะเลาะอะไร เขาโกรธมากเขาก็ดา่เอา เป็น

จดหมายท่ีแปลกท่ีสดุ คงตายไปแล้ว โมโหจดั เขาก็ออกหนงัสือพมิพ์อยูฉ่บบัหนึง่เหมือนกนั หนงัสือช่ืออะไร

ก็ลืมแล้ว โดยใช้โรงพิมพ์นัน้เอง แล้วพวกคนงานน่ะมนัคล้าย ๆ กบัแอนตี ้มาสนใจทําให้เราก่อน แกล้ง



๑๔๓ 

 

ปลอ่ยให้ของเขาชกัช้า (หวัเราะ) ก็เลยไมช่อบหน้ากนัมากขึน้ ไอ้เดก็เรียงพิมพ์มนัก็แปลก ไมช่อบหน้า

ผู้จดัการ แตเ่จ้าของแท้เขาเป็นไทย ช่ือนายอะไรความจําลืมหมดแล้ว ก่อนนีเ้คยคลอ่งปาก 

พอเสร็จแล้วสง่ออกแจกจ่ายอยา่งไรครับ ไมรู้่จกัใครมาก่อนเลย 

          ขอความช่วยเหลือจากไทยเขษมรายสปัดาห์ ไมใ่ช่รายเดือนนะ รายสปัดาห์เขามีอยูต่า่งหาก พอดี

เขาเห็นด้วย เขาสงสาร ก็ช่วยเหลือทําให้ โดยการพมิพ์เป็นคปูองลงในนัน้ ใครอยากได้ก็ฉีกสง่มาพร้อม

แสตมป์ เราก็สง่หนงัสือให้เปลา่ (หวัเราะ) คงสง่มาหลายร้อยรายก็รู้จกักนักว้างขวางขึน้ จนกระทัง่มีการ

บอกรับ ตอ่มามีสมาชิกตัง้พนักวา่ 

          ไอ้ตอนนัน้ มนัเป็นท่ีนา่ประหลาด หรือเป็นของแปลกมากสาํหรับประชาชน หนงัสือพิมพ์พทุธสาสนา

บ้า ๆ บอ ๆ ออกท่ีบ้านนอก (หวัเราะ) มนัมีอะไรท่ีไมน่า่จะเป็นไปได้ ก็เป็นเร่ืองท่ีอยากจะลองด ู

ทางไทยเขษมน่ีอาจารย์ตดิตอ่กนัอยา่งไรครับ 

          เปลา่ ผมไมรู้่จกั นายธรรมทาสเขาตดิตอ่ แตผ่มเคยไปเย่ียม คณุหญิงคชเสนีย์ เพราะแกนิมนต์ไป 

คล้าย ๆ ไปฉนัเพล ก่อนนัน้เขาก็เคยเป็นคนธรรมดาอยูแ่ถวนี ้แล้วไปได้สามีเป็นพระยา คนในครอบครัวนี ้

แหละเป็นเจ้าของไทยเขษม 

          พทุธสาสนาท่ีไมไ่ด้วางตลาด ไปฝากจําหนา่ยท่ีมหามกฏุแห่งเดียว สมาชิกสว่นใหญ่จะเป็นคน

กรุงเทพฯ แตผ่มไมเ่คยขอดรูายช่ือเลย นกัศกึษาปัญญาชนมนัมีท่ีกรุงเทพฯ มาก แม้เด๋ียวนี ้คนท่ีอา่น

หนงัสือของเรา ก็เป็นคนท่ีกรุงเทพฯ มาก 

อาจารย์ครับ แล้วตอ่มา มามีโรงพมิพ์เองได้อยา่งไรครับ 



๑๔๔ 

 

          ขึน้ ๆ ลง ๆ มนัไมส่ะดวก คา่สง่ก็แพง ก็คดิจะมีโรงพิมพ์เลก็ 

ๆ เอง พิมพ์กรุงเทพฯ อยู ่๑ ปี ทัง้หมด ๔ เลม่ (๒๔๗๖) พอขึน้ปีท่ี 

๒ เลม่ท่ี ๑ ก็มาพิมพ์ท่ีน่ี เจ้าของโรงพิมพ์เลก็ ๆ แหง่หนึง่แถวบํารุง

เมือง ช่ือนายจําปา เขาช่วยหาซือ้เคร่ืองพมิพ์ให้ย่ีห้อท๊ิบท๊อบ ราคา

ไมก่ี่ร้อยบาท ใช้แรงคนพิมพ์ได้ทีละ ๒ หน้า พิมพ์รูปได้ด้วย ใช้อยู่

ตัง้ราว ๒๐ ปี คณุชํานาญ (ลือประเสริฐ) จงึหาเจ้ามือซือ้เคร่ืองใหม่

ได้ พร้อมแท่นตดักระดาษ ราคา ๒ หม่ืนกวา่บาท ผู้บริจาคคือคณุ

แดง แต้สจิุ ขอให้ผมขึน้ไปพบท่ีวดัธาตทุอง มีคณุชํานาญนัน่แหละ

เป็นไวยาวจักร คณุนายแดงคงเป็นอบุาสกิาประจําวดันัน้ 

คนเรียงพิมพ์ตอนแรกเป็นอยา่งไรครับ 

          ผมพาเดก็คนหนึง่ช่ือประสทิธ์ิ เคยเป็นเณรไปอยูก่บัผมท่ีวดั

ปทมุคงคา ตอนหลงัสกึกลบัมาอยูบ้่าน ผมพาขึน้ไปฝากหดั

เรียงพมิพ์ท่ีโรงพิมพ์นายจําปา ท่ีนัน้เขาหลอ่ตวัพิมพ์ขายด้วย และ

ทํางานเป็นโรงพิมพ์เลก็ ๆ อยูด้่วย ผมพานายประสทิธ์ิไปฝาก ๓ 

เดือน กลบัมาก็สามารถเปิดโรงพิมพ์ได้ คนเรียงพิมพ์คนเดียวก็พอ 

หลงั ๆ น่ีบางคราว ๒ คนก็มี เราไมไ่ด้พิมพ์หนงัสืออะไรมากมาย 

พิมพ์ให้หนงัสือพิมพ์พทุธสาสนาอยูไ่ด้เท่านัน้ 

          ระยะตอ่มาเคยคดิจะพิมพ์ใบลาน หนงัสือเทศน์จากใบลาน ซือ้เคร่ืองสําหรับพมิพ์แบบนีม้าแล้ว จาก

โรงพิมพ์ของ ส.ธรรมภกัดี แตโ่ล ๆ เล ๆ ก็ไมไ่ด้พิมพ์ ปลอ่ยให้เคร่ืองขึน้สนิมอยูจ่นบดันี ้เคยฝากให้คณุ

จําเนียร รัตนมีศรี ไปพิมพ์ฟรี ๆ ท่ีบ้านดอนก็ยงัไมเ่อา 

          ตอนนัน้ผู้วา่ราชการ คล้าย จิตพิทกัษ์ ตอนยงัเป็นผู้วา่อยูท่ี่น่ี เคยขออนญุาตเอาเร่ืองของเราไปพิมพ์

เป็นใบลานท่ีกรุงเทพฯ เร่ืองของผมจงึมีโอกาสพิมพ์เป็นใบลานอยูเ่ร่ืองหนึง่ เด๋ียวนีย้งัเก็บไว้ในห้องหนงัสือ 

          ท่ีไมไ่ด้พิมพ์ตอนนัน้ก็เพราะโอ้เอ้กนั ผมก็โอ้เอ้เลือกเร่ืองท่ีจะพมิพ์ ทางนัน้ก็ดจูะไมค่อ่ยเตม็ใจ ก็เลย

โอ้เอ้จนไมไ่ด้พิมพ์ (หวัเราะ) จนเคร่ืองพิมพ์ขึน้สนิม แตเ่คร่ืองของคณุแดงนัน้ ทัง้เคร่ืองแท่นพิมพ์และเคร่ือง

ตดัใช้มาจนทกุวนันี ้ยงัใช้การได้ดี 

อาจารย์แบง่บทบาทกบัโยมธรรมทาสอยา่งไรบ้างครับ ในการทําพทุธสาสนา 

  

แทน่พิมพ์แทน่แรก ย่ีห้อทิ๊บท๊อบ ท่ีคณะ

ธรรมทานใช้พิมพ์หนงัสือพิมพ์ พทุธ

สาสนา เร่ิมเม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๗ และใช้

ตอ่มาเป็นเวลาราว ๒๐ ปี นายธรรมทาส

เลา่วา่ซือ้ตอ่ มาจากโรงงพิมพ์ ๒๔ 

มิถนุายน ของนายสงวนตลุารักษ์ ซึง่เป็น

นกัหนงัสือพิมพ์ห้วก้าวหน้าเวลานัน้



๑๔๕ 

 

          มนัเร่ืองนิดเดียว เกือบจะไมมี่บทบาทอะไรกนันกัหนา ผมก็มีหน้าท่ีหาหรือทําต้นฉบบั ๒ ภาค คือ

ภาคพระไตรปิฎกแปล กบัภาคปฏิบตัธิรรม ผมทําเตม็ท่ีเลย นายธรรมทาสเขาเป็นเจ้าของภาคทัว่ไป มนั

ทัว่ไปจริง ๆ อะไรท่ีมีประโยชน์ก็แล้วกนั บางเวลาผมก็เขียนเร่ืองไปลงภาคทัว่ไปบ้าง ก็ทํามากนัอยา่งนี ้จน

หลงั ๆ นีผ้มไมไ่ด้ทํา ไมส่บายบ้าง ทําอยา่งอ่ืนบ้าง นายธรรมทาสเขายงัไมย่อมแพ้ เด๋ียวนีก็้หาเอาจาก

ต้นฉบบัท่ีผมพดูออกวทิย ุแล้วหนงัสือพิมพ์ ร้ิวไทย ท่ีฉะเชิงเทราเขาถอดลงทกุฉบบั เขาสง่มาให้ก็สะดวกแก่

นายธรรมทาส ๓ เดือนก็ ๓ บท พอเหมาะกบัหนงัสือพิมพ์เลม่หนึง่พอดี หรือบางทีเขาก็เอาจากชดุลอยปทมุ 

หรือจากท่ีคณุอรุณวตี มีต้นฉบบัจากเทปแล้วไปลงพิมพ์ แล้วก็มีการแถลงการณ์ของเขาเอง เร่ืองโรงเรียน 

เร่ืองมลูนิธิ 

          ผมทําจริงจงัอยูร่าว ๒๐ ปี ตอ่ ๆ มาก็เอาท่ีพดูท่ีเทศน์มาเรียบเรียงไปลง ตอ่ ๆ มา หลงั ๆ ก็ถอดไปลง

เลยดงัท่ีวา่มา 

พอออกหนงัสือไป มีปฏิกิริยาเข้ามาอยา่งไรบ้างครับ 

          จดหมายวิพากษ์วิจารณ์ จดหมายแนะนํา หรือจดหมายดา่ก็เพิม่ขึน้ ๆ ในระยะประมาณปีท่ี ๑๐ ถงึ

ปีท่ี ๒๐ มากท่ีสดุ มนัเข้มข้น สมควรท่ีจะถกูวิพากษ์วิจารณ์ แตเ่ราไมรู้่สกึอะไร  

          แตเ่สียงท่ีเข้ามานัน้ เร่ืองชมมีมากกวา่ เร่ืองดา่มีน้อย เพราะท่ีจริงมนัก็ไมค่วรถกูตําหนิ นอกจากพวก

กินปนูร้อนท้อง ออกหน้ารับ 

          ท่ีเขียนมาดา่นัน้ พระก็มี เขียนมาดา่ อินฺทปญฺโญ ไอ้เร่ืองจะถกูดา่นี ้เขียนในนาม อินฺทปญฺโญ นาม

พทุธทาสไมเ่คยถกูดา่ คนเขียนเข้ามาให้ปลด อินฺทปญฺโ  ออกจากกองบรรณาธิการก็มี เร่ืองสกุรยกัษ์ 

(หวัเราะ) มีบทบาทมาก พอพิมพ์ในหนงัสือพทุธสาสนาก็มีคนเขียนมาดา่ แล้วคณุกี (นานายน) กบัคณุวลัย์ 

น้องสาว เขาเอาไปพิมพ์เป็นเลม่เลก็ขึน้มา ไมรู้่เจตนาอยา่งไร สัง่แจกไปยงัพระตา่ง ๆ เจ้าคณะอะไรตา่ง ๆ 

ผมคดิวา่คงไปโดนพระมารยาทหยาบคาย มนัก็เขียนไปรษณียบตัร ดา่ ๆ ๆ อยา่งเสีย ๆ หาย ๆ ดา่หยาบ

คายท่ีสดุท่ีผู้ชายจะดา่ผู้หญิงได้ ห ึๆ ๆ และคณุกีก็สง่ไปรษณียบตัรนัน้มาให้ผมด ู(หวัเราะ) 

          เร่ืองสกุรยกัษ์ มนัมีเค้ามาจากอรรถกถา แปลมาตามตวั ไมไ่ด้เขียนอธิบายความมาก แตง่เป็น 

(หวัเราะ) แตง่เป็นกาพย์  

          เร่ืองเก่ียวกบัธรรมะแท้ ๆ ไมมี่เร่ืองจะต้องถกูดา่ เร่ืองท่ีเปะปะออกไปนอกธรรมะ (หวัเราะ) นัน่แหละ

ถกูดา่ 

อาจารย์ใช้นามปากกาอยา่งไรครับ 



๑๔๖ 

 

          ก็มีพทุธทาส เขียนเร่ืองธรรมะโดยตรง แล้ว อินฺทปญฺโ  กบั ธรรมโยธ นีเ้ขียนเร่ืองให้คนโกรธ สริิวยาส 

เขียนโครงกลอน สงัฆเสนา ก็เขียนแบบนกัรบเพ่ือธรรมเร่ืองปรารภโลกก็ใช้ ทรุโลการมณจิต น่ีนาน ๆ มีที 

ถกูดา่เร่ือย ก็ ธรรมโยธ กบั อินฺทปญฺโ  เพราะเขยา่วิจารณ์กนัอยา่งแรง กระทบกนัแรง ๆ สว่น ข้าพเจ้า เขียน

เร่ืองแง่คดิขํา ๆ 

อาจารย์ครับ คนนอกเขียนเข้ามาประจํามีใครบ้าง 

          เรียกวา่ไมมี่ดีกวา่ ท่ีประจํานัน้ไมมี่ มีก็เขียนมาเป็นครัง้คราว สว่นใหญ่ผมก็เขียนคนเดียว ใช้หลาย ๆ 

นามปากกา มีนายธรรมทาสบ้าง (หวัเราะ) 

          สมองแมส่อด น่ีก็เขียนเข้ามาบอ่ย เป็นเจ้าคณุอะไร เป็นเจ้าคณะอําเภอแมส่อดสมยันัน้ ท่านอา่น

พทุธสาสนาแล้วเลยเขียนเข้ามา ได้พบกนัโดยบงัเอิญบนรถไฟ วนันัน้ผมขึน้รถไฟท่ีเชียงใหม ่ถามไปถามมา

อยูแ่มส่อด (หวัเราะ) เลยรู้จกักนั 

อาจารย์ครับ แล้วอยา่งเร่ืองของ องุ่นออ่น หรือของ นายเหตผุล มีความเป็นมาอยา่งไรครับ 

          (หวัเราะ) นัน่แกล้งเขียน ไมใ่ช่เป็นความรู้สกึหรือความรู้อนัแท้จริง เป็นเจตนาท่ีจะให้ผู้อา่นนกึคดิใน

ทกุแงท่กุมมุ แกล้งเขียนค้านพทุธศาสนา วา่ถ้าจะค้านมนัค้านได้อยา่งนี ้แล้วจะตอบกนัอยา่งไร ให้คนอ่ืน

ได้วินิจฉยั ได้มีความรู้ทางพทุธศาสนามากขึน้ 

          องุ่นออ่นของนายธรรมทาส เขียนทํานองเลียนแบบองุ่นเปรีย้ว ตอนนัน้ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช กลบั

จากนอกใหม ่ๆ เขียนในลกัษณะคดิค้านพทุธศาสนาเพ่ิงออกมาสด ๆ ร้อน ๆ นายธรรมทาสเลยเขียนใน

นามองุ่นออ่น (หวัเราะ) นายเหตผุลนัน้ผมเขียนเอง แล้วก็มีคนเขียนตอบเข้ามา เฮ่อะ ๆ สนกุ คณุสด กรูมะ

โรหิตก็เขียนเข้ามา ทา่นบญุชวนก็เขียนตอบเข้ามา (หวัเราะ) แล้วมารู้ทีหลงั หวัเราะกนัใหญ่ ทา่นบญุชวนดู

จะรู้ก่อน นายธรรมทาสคงบอก คณุสดนัน้ไมรู้่จนกระทัง่มาท่ีน่ี นานมากทีเดียว (หวัเราะ) คณุสดตอนนัน้มา

กบัคณุระบลิ บนุนาค คณุสดแกสนใจเร่ืองสหกรณ์ ผมก็พดูวา่ ถ้าไมมี่ธรรมะ สหกรณ์ไปไมร่อด 

          พวกผู้หวงัดี ผู้สนบัสนนุ สว่นใหญ่ก็รู้จกัผา่นทางหนงัสือพมิพ์พทุธสาสนาทัง้นัน้ จากคนหนึง่ก็ตอ่ไป

อีกคนหนึง่ เป็น ๒ ๓ ๔  

          ตอนนัน้ก็รู้สกึสนกุเหมือนกนั แตเ่ราไมค่ดิจะทําอีก (หวัเราะ) มนัต้องยตุ ิมนัทําไมไ่หวแล้ว ตอนนัน้

พทุธสาสนา กลายเป็นการศกึษามโหฬารของเรา ศกึษาชีวิตด้านสงัคม ด้านปัญหาทางศาสนา ทกุอยา่งนะ

มนันา่ศกึษา มนัเป็นการรู้ธรรมชาตเิก่ียวกบัสงัคมท่ีมนัเห็นไมไ่ด้ด้วยตา มนัต้องรู้วา่อะไรเป็นอยา่งไร แล้ว

ต้องเป็นอยา่งไร เป็นการศกึษาถึงท่ีมา เบือ้งหลงัท่ีเห็นไมไ่ด้ด้วยตา 



๑๔๗ 

 

เคยเอือมถึงขนาดจะเลกิทําไหมฮะ 

          ไมเ่คยถึงขนาดนัน้ แตม่นัก็เร่ิมเอือมขึน้มา ทัง้เราและนายธรรมทาสมนัรู้วา่ต้องพยงุไปให้ได้ เร่ิม

เอือมทีละนิดทีละนิด เอือมอยา่งมัน่คง (หวัเราะ) จนกระทัง่เด๋ียวนี ้ไมน่กึวา่จะต้องทําอยา่งนัน้อีกแล้ว 

เด๋ียวนีพ้ทุธสาสนาก็เป็นเพียงเคร่ืองมือส่ือสารของมลูนิธิธรรมทานเท่านัน้ แตก่่อนนี ้มนัคดิจะให้ธรรมะเป็น

ธรรมทานด้วย  

อาจารย์ดปูรู๊ฟเองทกุเร่ืองหรือเปลา่ครับ 

          ไมต้่องด ูเพราะวา่ไว้ใจบรรณาธิการ ผมไมต้่องตรวจปรู๊ฟเลยนะ ตลอดเวลา แม้แตต่ามรอยพระ

อรหนัต์ก็ไมเ่คยตรวจปรู๊ฟ บรรณาธิการทํางานได้ผลงานดี เห็นอยู ่

          ตอนหลงั ๆ มาทําชดุธรรมโฆษณ์น่ี เคยดบู้าง แตก็่นิดหน่อยเทา่นัน้แหละ ขอดตูอนพิมพ์เสร็จก่อน

เย็บเลม่ ถ้ามีอะไรผิดพลาดร้ายแรง ก็จะเขียนเป็นใบแก้คําผิดให้ คือดใูนใบพิมพ์เสร็จ เขาก็พิมพ์มาเร่ือย สง่

ทยอยมาให้ด ูผมก็ดบู้างไมด่บู้าง (หวัเราะ) เฉพาะท่ีผิดร้ายแรงก็เขียนบอกไปในใบแก้คําผิด คณุอรุณวตี 

เป็นคนดปูรู๊ฟให้จนกระทัง่สง่พิมพ์ ตอนหลงัสดุนีผ้มก็แทบจะไมไ่ด้ดแูล้ว 

อาจารย์ครับ ระยะท่ีทําหนงัสือพิมพ์จริงจงันี ้เวลาสง่เร่ืองฉกุละหกุไหมครับ 

          มนัตัง้ ๓ เดือน พอดี ๆ เขียนตามเร่ืองราว เขียนตามความพอใจ ท่ีเขียนตรีมาสาภิลกัขิตตกาลพจน์

นัน้ตัง้ใจหน่อย วา่จะพิมพ์รวมเป็นเลม่สกัที คงได้เป็นธรรมโฆษณ์เลม่หนึง่เตม็ ๆ ต้องไปเก็บคดัออกมาจาก

หนงัสือพมิพ์พทุธสาสนาทกุเลม่ บางเร่ืองผมก็พอใจตวัเอง มีเร่ืองธรรมชัน้โลกตุระลกึ ๆ ก็มี ผิว ๆ โลก ๆ ก็มี 

          เร่ืองยาว ๆ อยา่งเร่ืองปมเขือ่ง เร่ืองอนตัตา นัน่แหละ คอ่นข้างจะเหน็ดเหน่ือย นอกนัน้ก็ทําประเด๋ียว

เดียว มนัเป็นการเขียนเร่ืองท่ีถนดัพอเขียนได้ ค้นคว้าอะไรมากมายไมค่อ่ยมี นิสยัมนัไมค่อ่ยดี ค้นบ้างเลก็ 

ๆ น้อย ๆ หมายตาเอาไว้บ้างเหมือนกนัวา่จะอ้างอะไร ตอนนัน้ต้องเรียกวา่ทํางานลวก ๆ เด๋ียวนีย้งัคดินกึ

อะไรมากกวา่ ตอนปัจจบุนัท่ีเขียนหนงัสือด้วยการพดู อยา่งน้อยก็ทําบตัรขึน้มาแผน่หนึง่ (หวัเราะ) เพ่ือจะ

พดูวนัเสาร์ เฉพาะชดุพดูวนัเสาร์นัน้แหละทําบตัรหวัข้อท่ีพดูไว้ ตอนบรรยายชดุผู้พพิากษาต้องคดิลว่งหน้า

มาก รวบรวมประเดน็ตา่ง ๆ ท่ีจะมีประโยชน์ แล้วโน้ตใสส่มดุแบบฝึกหดัเลก็ ๆ พดูครัง้หนึง่ก็ราว ๆ ใบหรือ 

๒ ใบ จดแตห่วัข้อ สมดุเลก็ ๆ ท่ีเดก็นกัเรียนใช้เลม่หนึง่พอดี ไว้บรรยายได้ ๑๐ ครัง้ 

อาจารย์ครับ แตเ่วลาอา่นงานของอาจารย์นี ้งานสมยัเขียนผมรู้สกึกระชบักวา่ มีรสชาตใิห้ขบคดิ

มากกวา่ อาจารย์ไมไ่ด้ร่างโครงไว้ก่อนหรือครับ 



๑๔๘ 

 

          มนัพร้อมกนันะ วางพลอ็ตไว้ในใจแล้วก็ลงโครงร่างเขียน เร่ืองท่ียุง่ยาก ต้องค้นเอ็นไซโคลปีเดีย บริ

ตานิก้า เป็นสว่นมาก ก็มีเร่ืองศีลธรรม 

          การเขียนตอนแรกมนัมีความระมดัระวงั และก็สามารถขดัเกลาให้กระชบั แตช่ดุพดูปากเปลา่น่ีมนั

ทําไมไ่ด้ แล้วมนัก็มากเข้า บางทีก็เอาตามเร่ืองท่ีถนดั 

          สมยัเขียนนัน้ ผมพมิพ์ดีดเลย ไมไ่ด้ร่างด้วยปากกาก่อน นาน ๆ จะมีท่ีฉีกทิง้เขียนใหมที่หนึง่ 

สว่นมากก็ใช้ได้เลย ขดัเกลาแก้ไขนิดหน่อย เคร่ืองพิมพ์ดีดเคร่ืองแรกท่ีน้าหง้วนถวายนัน่แหละ มนัพิเศษท่ี

ตวัอกัษรยกขึน้มาคร่ึงหนึง่ ไมไ่ด้นอนแบนแบบสมยันี ้เพราะฉะนัน้ ระยะท่ีพิมพ์มนัจงึสัน้ พมิพ์ได้เร็ว แต่

เป็นแบบตีสระก่อน จงึตีตวัอกัษร สว่นมากก็ใช้เวลากลางวนั กลางคืนไมส่ะดวก กลางคืนใช้อา่นค้นคว้า 

อาจารย์เคยถกูคณุธรรมทาสเซน็เซอ่บ้างไหมครับ 

          นกึไมอ่อก อ้อ มี นกึได้แล้ว เซน็เซอ่โคลงฝร่ัง เร่ืองปลาสวมหมวก ผมไปขโมยเขามา แล้วเปล่ียน

ตามใจชอบ เขาเขียนวา่ปลาสวมหมวกขึน้บกไมไ่ด้ ผมไปแปลงเสียให้สวมหมวกธรรมะก็ขึน้บกได้ อยา่งอ่ืน

เกือบจะเหมือนเดมิ นายธรรมทาสบอกวา่ ลงไมไ่ด้นะ ถ้าลงแล้วทีหลงั ๆ มีคนบอกให้ลงอีก จะทําไมไ่ด้ 

เขียนให้ดีอยา่งนัน้อีกไมไ่ด้ ก็เลยระงบัไป (หวัเราะ) 

          นอกนัน้ก็ไมเ่คยมี ผมก็ไมเ่คยไปเซน็เซอ่ของเขา ไมมี่หน้าท่ี เขาก็ไมต้่องสง่ให้ผมดกู่อน เว้นแตเ่ร่ือง

ธรรมะท่ีเขาเขียนแล้วไมแ่น่ใจ มาให้ผมช่วยด ูกนัไมใ่ห้มีอะไรผิดพลาดเท่านัน้ แก้นิด ๆ หน่อย ๆ  

          ตอนสงครามโลกท่ีเขาเซน็เซอ่หนงัสือพิมพ์กนั ของเราก็สะดวก ไมมี่ปัญหาอะไร นายธรรมทาสเขา

เป็นเพ่ือนร่วมชัน้กบัคณุเพรียง โรจนรัส เขาเป็นกรรมการเซน็เซอ่หนงัสือพิมพ์แห่งชาต ิอยูท่ี่บ้านดอน เราก็

สง่ให้เขาเซน็เซอ่ท่ีน่ีเลย 

ผมดพูทุธสาสนาเก่า ๆ เห็นบางปีก็รวมหลาย ๆ เลม่เป็นเลม่เดียว บางปีก็ ๒ ปีเลม่เดียว 

          มนัเป็นเร่ืองทําไมท่นัโดยเหตผุลใดเหตผุลหนึง่ หรือวา่โกงมัง่ (หวัเราะ) ประหยดังานให้มนัน้อยเข้า 

เวลามีงานอ่ืนยุง่ ๆ โกงสมาชิก บางปีทัง้ปี ๔ เลม่ลดเหลือเลม่เดียวก็มี แล้วก็ตอนสงคราม มีปัญหาเร่ือง

กระดาษหายาก บางทีก็ใช้กระดาษอาร์ตพมิพ์ทัง้เลม่ แตเ่ลม่บาง ๆ บางที ๒ ปีเลม่ ก็ตอนสงครามน่ีแหละ 

เร่ืองหากระดาษอะไรน่ี มนัอยูใ่นหน้าท่ีของนายธรรมทาสเขา 

อาจารย์ครับ อยา่งปีท่ี ๒ ผมเห็นมีสําเนาปาฐกถาของอาจารย์ท่ีไปพดูท่ีนครศรีธรรมราชมาลง ทําได้

อยา่งไรครับ ตอนนัน้ยงัไมมี่เทปบนัทกึเสียง 



๑๔๙ 

 

          ผมจําไมไ่ด้ คงไปพดูก่อน แล้วเอาท่ีจดยอ่นัน้มาเรียบเรียงอีกที โครงมนัยงัอยู ่เค้าเร่ืองมนัยงัอยูแ่ล้ว

ก็ดีกวา่ มนัได้พดูไปทีหนึง่แล้ว เนือ้ความมนัเป็นรูปเป็นร่างมากขึน้ มนัเป็นระยะฝึกหดั ยงัไมเ่ป็นท่ีพอใจ 

อาจารย์ครับ งานเขียนชิน้แรก ๆ สดุและท้าย ๆ สดุคืออะไรครับ 

          เร่ืองแรก (หวัเราะ) แตง่ในการฉลองโรงเรียน

นกัธรรมวดัพระธาตไุชยา คือเม่ือผมเปิดสอนไปปีหนึง่

แล้ว ทา่นพระครูโสภณฯ (เอ่ียม) ท่านก็จดัการฉลองเพ่ือ

หาเงินบํารุงการศกึษาท่ีนัน่ แล้วก็พิมพ์หนงัสือแจก เงิน

พิมพ์ก็ไปเก็บจากน้าหง้วนเหมือนกนั เป็นเจ้าของโรงเรียน

น่ี (ห ึๆ ๆ) ดเูหมือนจะพิมพ์ท่ีโรงพิมพ์พทุธมามกะ ตอน

นัน้ผมขึน้ไปอยูก่รุงเทพฯ แล้ว (๒๔๗๓) ผมเขียนเร่ือง

พระพทุธศาสนา คอ่นข้างแปลกสําหรับชาววดัสมยันัน้ 

ซึง่ไมเ่คยได้ยนิได้ฟังเร่ืองแบบนี ้เร่ืองตอ่มา ผมเขียนเร่ือง

ประโยชน์แห่งทาน พิมพ์รวมในหนงัสือช่ือ "กมุภชาดก" 

ซึง่อาจารย์พระครูชยาภิวฒัน์ (กลัน่) แปลมาจากภาษา

บาลี และมีเร่ืองของคนอ่ืน ๆ อีก พิมพ์มาแจกงาน

พระราชทานเพลิงศพของ พระครูโสภณเจตสกิาราม (คง) 

(๓๐ พ.ค. ๒๔๗๓) ซึง่เป็นอปัุชฌาย์ ตอนนัน้ยงัเรียนอยู่

กรุงเทพฯ หนงัสือนีเ้ราหาไมไ่ด้เลย ตอนนัน้ก็พิมพ์ท่ีโรง

พิมพ์เดมิท่ีเป็นโรงพิมพ์ของนายเถา ศรีชลาลยั (เปรียญ) 

คือโรงพิมพ์พทุธมามกะ แถวประตสูามยอด เป็นโรงพิมพ์

เลก็ ๆ ห้องเดียว นายเถาคนนีเ้ป็นศษิย์สมเดจ็ฯ วดัเทพฯ 

ตอ่มาได้รับราชการท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ เปล่ียนช่ือ

เป็นปรีดา ค้นคว้าเร่ืองทางโบราณคดีไว้เป็นหลกัเป็นฐาน

หลายเร่ือง ตอ่มาผมได้เอาเร่ืองเก่ียวกบัการทําทานท่ี

เขียนขึน้สัน้ ๆ ครัง้แรกนีม้าเขียนให้สมบรูณ์ พิมพ์แจกใน

งานฉลองสญัญาบตัรของพระครูคณานกุลู (ศกัดิ)์ 

อาจารย์คูส่วด ตอนนีเ้อาไปพิมพ์ท่ีโรงพิมพ์กรุงเทพฯ เดลิ

เมล์ท่ีส่ีพระยา พวกมหาเปรียญลาพรตท่ีไปทํางานท่ีนัน้ บอกวา่ยงัไมเ่คยเห็นใครเขียนแบบนีเ้ลย ทําอยา่ง

ไมน่่าจะทําได้ มีอ้างอิงบาลี อรรถกถาฎีกาสมบรูณ์ (หวัเราะ) ก่อนมาสวนโมกข์ ดเูหมือนจะเคยตัง้โครง

เขียนเร่ืองอริยสจัจ์ แตไ่มสํ่าเร็จ ต้นร่างยงัคงอยู ่(หวัเราะ) ดีแล้วท่ีไมไ่ด้เขียน ความคดิเดก็ ๆ แบบนัน้ เขียน

งานเขียนชิน้แรกของทา่นอาจารย์ ช่ือ "ประโยชน์

แหง่ทาน" ปรากฏอยูใ่นหนงัสือเลม่นี ้เขียนเม่ือต้นปี 

พ.ศ. ๒๔๗๓ บรรยากาศทางวฒันธรรมในตอนนัน้ 

พระพทุธศาสนา เร่ิมถกูท้าทายอยา่งเปิดเผย จาก

คนหนุ่มท่ีด้รับอิทธิพลจาก ระบบคณุคา่แบบ

ตะวนัตก และขาดความเข้าใจท่ีตีพอ ตอ่รากฐาน

ทางอารยธรรมของไทย เร่ิมมีบคุคลอยา่งนาย

นรินทร์ (กลงึ) ออกหนงัสือโจมตีพระสงฆ์ ตัง้แต่ชัน้

สมเดจ็พระสงัฆราชลงมา รวมทัง้เร่ิมตัง้คําถาม

เก่ียวกบัการให้ทานด้วย งานเขียนชิน้นี ้และอีกสอง

ชิน้ตอ่มา ถือได้วา่เป็นการตอบโต้ข้อกลา่วหา ต่อ

พทุธศาสนา ด้วยความเข้าใจผิดของคนสมยันัน้ 

  

  



๑๕๐ 

 

มาคงขายขีห้น้าตายเลย เม่ืออยูส่วนโมกข์เก่าไมน่านก็เร่ิมเขียนตามรอยพระอรหนัต์ เขียนเป็นตอน ๆ เพ่ือ

สําหรับการศกึษาของตนเองด้วย เพ่ือลงในหนงัสือพมิพ์พทุธสาสนาด้วย เขียนอยูห่ลายปี ในท่ีสดุก็ค้างอยู่

แคน่ัน้ ดงัท่ีเลา่มาแล้ว 

          เร่ืองลา่สดุท่ีเขียนอยา่งจริงจงัก็เห็นจะได้แก่ "สมเดจ็ในความรู้สกึของข้าพเจ้า" (๑๒ มิ.ย. ๒๕๑๖) มี

พระเถระชัน้สงูรูปหนึง่ บอกวา่แตไ่หนแตไ่รไมเ่คยมีหนงัสืองานศพครัง้ไหนสู้ครัง้นีไ้ด้ คล้าย ๆ กบัวา่ถ้า

ตวัเองตายอยากให้มีใครเขียนแบบนี ้ผมเขียนเพราะเห็นแก่พระดลุยพากษ์สวุมณัฑ์ พระดลุย์ขอร้อง พระ

ดลุย์เป็นศษิย์ท่ีรักบชูาสมเดจ็สดุประมาณ เป็นทัง้อาจารย์ เป็นทั้งอุปัชฌาย ์เป็นการเขียนในยคุท่ีเบ่ือการเขียนเตม็ท่ี

แล้ว 

 

 

อาจารย์ครับ ตอนนีข้อความกรุณาอาจารย์ช่วยเลา่ถงึตอนขยบัขยายจากสวนโมกข์เก่ามาสวนโมกข์

ปัจจบุนั วา่มีความเป็นมาอยา่งไร มีสาเหตอุะไรจงึได้คดิจะย้ายครับ 

          มนัไมไ่ด้คดิจะย้าย ใช้คําวา่ย้ายไมถ่กูหรอก (หวัเราะ) ผมมาพกัท่ีวดัชยารามบอ่ย ๆ เน่ืองจากตอน

นัน้ เม่ือคณะธรรมทานย้ายจากพมุเรียงมาอยูท่ี่ริมทางรถไฟ (๒๔๗๙) ก็มาเปิดห้องธรรมทาน เปิดห้องอา่น

หนงัสือ เปิดห้องแสดงธรรมขึน้ท่ีนัน่ ผมก็ต้องมาเทศน์เป็นประจํา บางคืนก็ไปพลอยนอนค้างท่ีกฏิุ ท่านพระ

ครูโสภณฯ (พระครูโสภณเจตสกิาราม-ขํา - ปัจจบุนัเป็นเจ้าคณะอําเภอไชยา) ตอนนัน้ท่านยงัเป็นพระปลดั

ขํา วดัมนัจะร้างก็เลยให้ท่านปลดัขําไปเฝ้าอยู ่กฏิุหลงันัน้รือ้ไปแล้ว พอผมไปพกัมากเข้า ๆ ก็ทําให้เกิดต้อง

สร้างท่ีพกัท่ีวดัชยารามขึน้ คือหอสมดุหลงัเลก็นัน่แหละ ต้องสร้างขึน้มาสําหรับเป็นท่ีพกัด้วย เป็นท่ีเก็บ

หนงัสือ เขียนหนงัสือด้วย ตอนสร้างหอสมดุน่ี (๒๔๘๒) จ้างเขา จ้างนายตัว้ ไปรือ้บ้านเก่า ทางบ้านเวียง 

ซือ้เขา จําได้วา่ ๗๕ บาท ไมรู้่วา่คา่จ้างนายตัว้ หรือคา่บ้าน พืน้ปนูนัน้ ผมทําเอง เพราะต้องการทํากนัปลวก 

มีนํา้ล้อมรอบ ต้องทําเอง ข้างบนท่ีเป็นไม้นัน้จ้างนายตัว้ทํา 

          พอมาพกับอ่ย ๆ เข้า มนัก็คดิวา่ควรจะมีท่ีสะดวกสําหรับอบรมสัง่สอนประชาชนบ้าง ท่ีสวนโมกข์

พมุเรียงนัน้มนัไมส่ะดวก มนัเลก็นกั ดงันัน้ก็ควรสร้างสถานท่ีท่ีใช้ในการประชมุได้ จงึคดิสร้างหลงัท่ีเรียกกนั

วา่สโมสรธรรมทานขึน้ 

          และเพราะคดิจะสร้างอนันี ้ทําให้ได้มาพบสวนโมกข์ปัจจบุนั เน่ืองจากต้องเข้ามาหาไม้ในป่า ต้อง

เท่ียวสํารวจตามป่า ต้องขอแรงผู้คนท่ีมีช้างม้าไปลากไม้ไปอะไร 



๑๕๑ 

 

ขอความกรุณาอาจารย์เลา่ตอนไปหาไม้ในป่าไว้ด้วยครับ เดนิเข้าไปหรืออยา่งไรครับ 

          เดนิเข้าไปลกึ ไปถึงควนรา ถงึเขาโพธ์ิ ไปนอนทีละหลายคืน ไปทีหนึง่ ๙ วนั ๑๐ วนั ไปหลายครัง้ มี

ชาวบ้านจํานวนหนึง่เข้าไปชว่ย ทําสว่นท่ีพระทําไมไ่ด้ ช่วยกนัทําไม้กลมให้เป็นไม้เหล่ียม แล้วใช้ช้างลาก

ออกมาจากป่ารก มาไว้ริมทางใหญ่ ทีนีค้นก็เข้ามาช่วยลากไปวดัชยาราม สนกุสนาน (หวัเราะเบา ๆ) 

สนกุสนานกนัเป็นบ้าเลย คนลากไม้เหล่ียมละ ๔๐-๕๐ คน แล้วก็แขง่กนัด้วย ไม้ประมาณ ๓๐-๔๐ เหล่ียม 

เฉพาะตวัอาจารย์เองเข้าไปทําอะไรครับ  

          ไปดซู ิไปดใูห้งานมนัเดนิ ดคูวามสะดวก เพ่ือความปลอดภยั ผมไปนอนในป่า ทําให้อาหารตามเข้า

ไปได้โดยง่าย (หวัเราะ) พวกชาวบ้านข้างวดัชยารามชว่ยมาก เขาหงุหาไปเสร็จ แล้วเดนิไปแตเ่ช้า ไปถึงก็ได้

เวลาฉนัเช้าพอดี ผมก็เลยไปหดัเล่ือยไม้บ้าง หดัถากไม้บ้าง เคยทํามาบ้างแล้วตอนอยูว่ดัใหมพ่มุเรียง ก็

ได้มาเรียนเพิม่ หดัผกูเชือกให้ช้างลากไม้ออกมา มนัมีเคลด็มีเทคนิคอะไรน่าสนใจมาก ผมสนใจความรู้

พวกนี ้มนัง่าย เรียกวา่ลงทนุน้อย ของง่าย ๆ แตว่า่มนัได้ผลมาก ช้างวิง่อยา่งไรก็ไมห่ลดุ เขามีไม้เลก็ ๆ 

อนัหนึง่งดัคาดไว้ หรืออยา่งไม้โคน่ลงมานอนกลม ๆ มีวธีิผา่อยา่งไรมนัจงึจะเป็นเหลี่ยมขึน้มา ท่านธนฯ 

(พระครูธนธรรมสาร เจ้าอาวาสวดัชยารามปัจจบุนั) ท่านก็ไปช่วยด้วย ไปนอนในป่าด้วยกนั เวลานอนก็

เลือกนอนตรงโคนไม้ ใช้ใบไม้มาปลูาด ๆ หนา ๆ ทีนีก็้นอน โดยใช้รากไม้แทนหมอน ไข้มาลาเรียอะไรไม่

ปรากฏเลย มนัเป็นฤดแูล้ง 

          ไข้มาลาเรียกลบัมามีตามวดั ท่ีวดัพระธาตฯุ นีต้วัร้าย แตก่่อนนีบ้างทีเดก็ทกุคนนอนเจ็บเป็นไข้

มาลาเรียหมดทกุคนเลย บางพรรษาวดัชยาราม เดก็ทกุคนนอนซมหมด ไมมี่ใครหิว้ป่ินโตก็เคย และรอดตวั

ก็ด้วยของง่าย ๆ เผอิญตอนนัน้สงครามอินโดจีนใหม ่ๆ ยาหายาก มนัฟลคุ เจ้าคณุธรรมวโรดม วดัราชาธิ

วาส เป็นเจ้าคณะภาคสมยันัน้ ทา่นเคยเอาต้นควนิินมาปลกูไว้ท่ีวดัของทา่น แล้วมนัแก้ปัญหาอยา่งนีไ้ด้ดี 

ก็เลยเอามาแจกให้ปลกูไว้ทกุวดั ตอนทา่นแวะมาตรวจการ ท่านมาบอ่ย ๆ เคยแวะท่ีน่ี ท่ีไชยาน่ีหลายครัง้ 

ท่านมาแนะให้วดัทกุวดัปลกู แก้ปัญหานี ้แตว่า่ไมค่อ่ยมีวดัสนใจหรอก ดเูหมือนจะเหลืออยูแ่ตท่ี่วดัชยาราม 

และท่ีน่ีตรงหน้าโรงธรรมเทา่นัน้ วดัชยารามยงัมีอยูห่ลายต้น วดัธรรมดาไมค่อ่ยสนใจ เวลาออกดอกก็พอดู

ได้ คล้ายดอกซากรุะ ดอกละเอียดขาว คลมุไปทัง้ต้น 

          เอาใบ ราก ต้น เปลือก ดอก เรียกวา่ทัง้ ๕ ต้มนํา้กิน ๒-๓ วนัก็ลกุขึน้มาได้ และใช้รากออ่น ๆ ใต้ดนิ 

รากใหญ่ ๆ ฝนกบันํา้ซาวข้าวพรมตวัเดก็ แก้ชกัได้อยา่งวิเศษ แก้เดก็ชกัตวัร้อน ต้นควินินแบบนีม้นัขมอยา่ง

ดี ขมอยา่งสนิท ไมเ่หมือนกบัต้นเล่ียน มนัคล้ายกนั แตม่นัขมเอียน กินแล้วอาเจียน แตก็่ได้ผลดีเหมือนกนั 

ควินินนัน้เรามาต้มกบัสะเดาไทย ๆ ของเรา ก็ได้ผลดี แก้เป็นหวดัก็ใสข่มิน้อ้อยไปด้วย 



๑๕๒ 

 

อาจารย์ครับ การระดมชาวบ้านมาชว่ยงานกนัแบบนี ้ทํากนัอยา่งไรครับ 

          นัน่แหละ เขาก็แปลกใจเหมือนกนั วา่ทําไมทํากนัได้ หลงัจากนัน้ก็เงียบ ไมมี่อีกแล้ว เขาก็ประหลาด

ใจกนัมากท่ีทําได้ มนัยงัไมเ่คยมีไมเ่คยพบ วา่คนไปช่วยกนัลากไม้จากในป่า แล้วก็ลากแขง่กนัไปข้ามทาง

รถไฟไปวดัชยาราม บางวนัได้ตัง้ ๑๐ เหล่ียม ๑๐ ซงุ ไปลากมาจากป่าโนน่ ไม้ตะเคียนดเูหมือนจะหมด

คราวนัน้ เด๋ียวนีช้าวบ้านยงัหาต้นตะเคียนไมไ่ด้ ตดัมา ๔๐-๕๐ ต้น เอามาทําเสา ทําคาน แป ตง จนัทนั ใช้

ไม้ตะเคียนทัง้นัน้ กระดานพืน้ก็ใช้ตะเคียน หลงันัน้อยูท่น ฝาใช้ไม้ยางอยา่งดี  

          ความจริงมนัมีธรรมเนียมอยูบ้่าง ในการท่ี

ชาวบ้านจะมาช่วยกนั เม่ือมนัมีเหตกุารณ์ใหญ่กวา่

ธรรมดา จะสร้างอะไรใหญ่กวา่ธรรมดา มนัมีธรรม

เนียมอยูแ่ล้ว เขาจะไมจ้่างกนั จ้างก็ไมมี่คนรับเหมา 

แล้วของเราก็ไมไ่ด้สร้างวดั ไมไ่ด้สร้างศาลาการ

เปรียญ สร้างเป็นสโมสร เป็นท่ีสําหรับประชมุ เป็นท่ี

สําหรับอา่นหนงัสือ ก็เป็นของใหมสํ่าหรับประชาชน 

เราก็บอกกบัคนคุ้นเคยกนัไมก่ี่คน เขาก็บอกเพ่ือนฝงู

อีกทีหนึง่ รวมกนัมนัก็มากพอ เม่ือจบัหวัหน้าหมู ่

หวัหน้าคณะ ได้ ๔-๕ คนแล้ว เขาก็ไปหามาเอง เป็น 

๑๐ เป็น ๑๐๐ ตาจดูเป็นคนหนึง่ แกเป็นเจ้าของท่ีแก

ยกท่ีนาให้เพ่ือสร้างอะไรแปลก ๆ แกเองก็ช่วยเตม็ท่ี 

ช่วยตดิตอ่คนกว้างขวาง วานช้างวานอะไร แกเป็น

คนช่วย แกพาผมไปถึงบ้านเจ้าของช้างก็ยงัมี นาย

จดู แล้วก็นายคง น้องชายด้วย 

          แถวนี ้(ต.เลม็ด) ก็มีนายแคล้ว นายจร เป็นตวัตัง้ตวัตี แถววดัชยารามก็นายอบ แถวลา่งลงไปทางวดั

สโมสร วดัสําโรงก็เป็นคณะของท่านพระครูสธุนฯ ของทางตําบลเวียงก็พระครูถาวรวตัตวิมล ตอนนัน้ท่าน

เป็นพระปลดัแก้ว ท่านเหลา่นีช้ว่ยกนัทัง้นัน้ ช่วยกนัร่วมมือ นายจดูมากกวา่เพ่ือน เดนิทกุวนั เดนิทกุวดั 

นายจลู เสือนิล 

          ตอนก่อสร้างก็บงัเอิญมีอีกคนหนึง่ ช่ือนายกลิน่ เป็นญาต ิๆ กนัอยูท่ี่ส่ีแยกตลาดไชยา แล้วก็ทา่นธน

ฯ อีกแรงหนึง่ ๒ คนนีเ้ป็นหวัหน้าในเร่ืองการสร้าง มกัวานกนัเล่ือย วานหมูบ้่านนัน้หมูบ้่านนี ้ทําด้วยแรง

มากท่ีสดุ ก็ลงุกลิน่น่ีแหละ แกเป็นลกูศษิย์ไปกรุงเทพฯ กบัผมแทบทกุครัง้ ทกุคราว ตอนนีต้ายแล้ว 

 
พระครูสธุนธรรามสาร เจ้าอาวาสวดัชยาราม เพ่ือนสหธรรมิก

ท่ีสําคญัมากรูปหนึง่ ของพระมหาเง่ือม ผู้ ร่วมแรงช่วยงาน

โดยไมเ่หน็แก่เหน็ดเหน่ือย ทา่นอาจารย์ถือวา่ เป็นเพ่ือนท่ี

ตายแทนกนัได้คนหนึง่ ปัจจบุนัถึงแก่มรณภาพแล้ว  



๑๕๓ 

 

          ท่านธนฯ นัน้เหน่ือยมาก เหน่ือยท่ีสดุ แล้วทา่นก็ต้องมาอยูท่ี่วดัชยารามในเวลาตอ่มา ผมไปอ้อน

วอนท่านให้ย้ายจากวดัเดมิมาอยูท่ี่วดัชยาราม ตอนแรกทา่นไมไ่ด้อยู ่ทา่นมาช่วยเฉย ๆ ช่วยไปช่วยมา ท่าน

พระครูโสภณฯ (ขํา) เห็นได้จงัหวะเหมาะ เลยยดัเยียดให้รักษาการเจ้าอาวาสจนเป็นสมภารตอ่มาถึงบดันี ้

อาจารย์ครับ แล้วตอนลงมือสร้างนีทํ้ากนัอยา่งไรครับ อาจารย์ลงมือเองด้วยหรือเปลา่ 

          ผมก็ทํากบัเขาด้วย รวมกบัผู้ ท่ีมาชว่ยเหลือ สว่นท่ีจ้างได้ก็จ้างเชน่การไสกบไม้กระดานอะไรพวกนี ้

นอกนัน้ก็วานกนัมา เวียนกนัมา คนหลายทิศหลายทาง แตค่นยืนโรงท่ีสดุ ทํามากท่ีสดุก็ลงุกลิน่ แกเก่งมาก 

ทํางานสายตวัแทบขาด โดยไมไ่ด้คดิอะไรเลย แกรู้สกึเป็นเจ้าของเสียเอง 

          ท้องถ่ินแถบนี ้เขามีประเพณีอยูอ่ยา่งหนึง่ เรียกวา่ "อกุ" อกุแปลวา่ปล้นนัน่แหละ คําเดียวกนั วดัไหน

มีไม้มาก วดัอ่ืน ๆ เขาจะอกุมาเล่ือยให้ โดยความหมายก็คือนดัแนะกนัแอบมาเล่ือยให้ แตก็่ไมใ่ช่วา่จะไมมี่

ว่ีแววเสียเลย มนัมีว่ีแววเหมือนกนั เพ่ือจะได้เตรียมอาหารไว้เลีย้งได้ ๓-๔ วดัรวมกนัมาเลื่อยไม้ของวดันี ้

รวมแล้วก็ ๒๐-๓๐ องค์ ก็ต้องเลีย้งให้สมกนั ตอนนัน้เราก็ถกูอกุเหมือนกนั (หวัเราะเหอะ ๆ) แตก็่มีข้อเสีย

เหมือนกนั คนท่ีทําไมเ่ป็นก็ทําให้ไม้คด ๆ งอ ๆ มนัดีในแงไ่มต้่องจ้าง แตก็่เสียท่ีบางครัง้ก็ทําให้เสียของ ต้อง

มาแก้ไข เสียเวลาและเงินเพิ่มบ้าง ผลงานมนัไมไ่ด้ดีเทา่กบัจ้างเขาเล่ือย จ้างเขามนัได้ตรงตามแนวท่ีเรา

ต้องการ ดเูหมือนนัน่จะเป็นครัง้สดุท้ายท่ีเราถกูอกุแล้วตอ่จากนัน้ไมไ่ด้ยินขา่วท่ีไหนอีก เลกิมาจนบดันี ้การ

อกุนีม้นัต้องเป็นงานใหญ่ เป็นงานท่ีมีเกียรต ิวานกนัเลก็ ๆ น้อย ๆ ไมเ่รียกวา่อกุ อกุนัน้บงัคบัให้เลีย้งด้วย 

มนัก็ดีไปอยา่ง เสียไปอยา่ง (หวัเราะเหอะ ๆ) 

อาจารย์ครับ แล้วท่ีอาจารย์บอกวา่ ไม้ฝาใช้ไม้ยางอยา่งดีนัน้เป็นอยา่งไรครับ เอามาจากไหน 

          ออ๋ ไม้ยางอยา่งดี คือไม้ยางท่ีแก่แล้ว ทําแบบโรงเล่ือยฝร่ัง คือเอาเป็นขอนซงุโต ๆ แช่ในนํา้เป็นปี ๆ 

๒ ปี ๓ ปี แล้วจงึคอ่ยเอาขึน้มาเล่ือย ไม้อยา่งนีม้นัทนถึงท่ีสดุ ไม้ยางตอนนัน้ซือ้มาจากโรงเล่ือยอิสต์เอเซีย

ตกิท่ีบ้านดอน เป็นโรงเล่ือยใหญ่แบบฝร่ังอยา่งท่ีวา่ 

อาจารย์ครับ ไม้ท่ีตดัมาจากป่าคราวนัน้ไมผิ่ดกฏหมายหรือครับ ต้องเสียคา่อะไรหรือเปลา่ 

          ไมไ่ด้เสียคา่ภาคหลวง บอกเขาให้มาเก็บ ถ้าไมม่าก็เฉยเสีย ในทางวินยัก็ถือวา่เราไมไ่ด้ตดั ตาจดูกบั

ลงุกลิน่เป็นคนตดั ในทางบ้านเมืองเขาเห็นเป็นของวดัเขาก็ยกเว้นกนัทัง้นัน้ ตัง้แตไ่หนแตไ่รมาแล้ว 

          แตต่อนท่ีมาทําวดันีเ้สียคา่ภาคหลวง ตอนท่ีจะทําศาลาโรงธรรม ไม้มนัมากนกั เราก็ไปแจ้งให้

เจ้าหน้าท่ีมาจดัการ ไม้มนัมากนกัต้องเป็นเร่ืองถึงป่าไม้จงัหวดั ผู้ กํากบัตํารวจจงัหวดัเกิดศรัทธาใจบญุ

ขึน้มาชกัชวนมิตรสหายชว่ยกนับริจาคเงินคา่ภาคหลวงให้ 



๑๕๔ 

 

อาจารย์เอาเวลาท่ีไหนทําหนงัสือครับ ทํางานแบบนัน้ 

          ตอนนัน้ก็ทําไปตามมีตามได้ ตามบญุตามกรรม (หวัเราะห ึๆ) แตห่นงัสือยงัออกอยูเ่ร่ือย ๆ ไมไ่ด้ขาด 

เพียงแตอ่าจจะผิดเวลาไปบ้าง หลาย ๆ เลม่รวมเป็นเลม่เดียวบ้าง (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ หอสมดุกบัสโมสรได้ใช้ทําอะไรบ้าง

ครับ 

          หอสมดุก็เป็นท่ีพกั ท่ีเก็บหนงัสือ เขียนหนงัสือ

ของผม ผมเขียนหนงัสืออยูท่ี่น่ี ๓-๔ ปี ไป ๆ มา ๆ 

ระหวา่งสวนโมกข์เก่า และเม่ือมามีสวนโมกข์

ปัจจบุนัใหม ่ๆ ก็เลยไป ๆ มา ๆ ทัง้ ๓ แหง่อยูร่ะยะ

หนึง่ 

          สโมสรยงัไมท่นัได้ใช้เป็นท่ีอบรมประชาชน 

สร้างอยูปี่กวา่ยงัไมเ่สร็จสมบรูณ์ ค้างอยูเ่พิ่งมาทํา

ตอ่ไมน่านมานี ้ตอนทําโรงเรียนพทุธบตุรของคณุวิ

รัตน์ (พระวิรัตน์ วิรตโน) น่ี แตต่อนนัน้ ข้างบนก็ใช้ได้

แล้ว เคยใช้เป็นท่ีเทศน์ของคณะธรรมทานอยูบ้่าง แม้

เม่ือผมย้ายมาอยูท่ี่น่ี (สวนโมกข์ปัจจบุนั) แล้ว แต่

สว่นมากก็ใช้เป็นท่ีพกัแขก แขกของวดับ้าง แขกของ

สวนโมกข์บ้าง สมยันัน้การเดนิทางยงัไมส่ะดวก 

บางครัง้ต้องพกัท่ีนัน่ก่อนคอ่ยเดนิทางมาท่ีน่ี เวลา

เจ้าคณะภาคมา ก็เคยพกัท่ีนัน่ ข้าราชการก็มี ท่ีจําได้

แน่ ผมลงไปช่วยด้วยก็คือ เขามาเผยแผโ่สตทศัน

ศกึษา เป็นครัง้แรกท่ีได้เห็นเคร่ืองฉายสไลด์ยาว 

รูปร่างเหมือนกบัปืนใหญ่ เขาก็พกัท่ีนัน่แหละ ฉายลง

มาจากบนสโมสรเลย จออยูท่างตะวนัออกไกล

ทีเดียว 

          เม่ือย้ายมาอยูท่ี่น่ีแล้ว กิจการทางหอสมดุและ

สโมสรก็คอ่ย ๆ เลกิไป เป็นสว่นหนึง่ของวดัชยารามไป มีท่านธนฯ เป็นผู้มาดแูลเป็นเจ้าอาวาส เด๋ียวนีก็้ใช้

เป็นอาคารของโรงเรียนพทุธบตุร ดงัท่ีเห็น ๆ กนัอยู ่

หอสมุดธรรมทานในวดัชยาราม

ซึง่สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ใช้เป็นท่ีพกัของพระมหาเง่ือม

ในระหวา่งเดินทางจากสวนโมกข์พมุเรียง มาแสดงธรรมท่ี

คณะธรรมทานแหง่ใหม ่บริเวณใกล้ทางรถไฟ และใช้เป็น

ห้องสมดุกบัท่ีทํางานค้นคว้า ของพระมหาเง่ือมด้วย

สโมสรธรรมทาน

 



๑๕๕ 

 

อาจารย์ครับ ตอนพบสวนโมกข์ปัจจบุนั พบอยา่งไรครับ 

          ก็ตอนไปดแูละการทําไม้ในป่า เดนิผา่นท่ีแปลงนีบ้อ่ย ๆ จนวนัหนึง่จงึถามกนัขึน้วา่ น่ีมนัท่ีของใคร 

ทางเดนิยาวเฟือ้ยยืดไปเลย มีต้นมะพร้าวเหลาะแหละ ๆ เป็นท่ีของใคร ก็มีคนบอกวา่ ของหลวงพรหม

ปัญญา เขาจะขายถกู ๆ เขาเคยบอกขาย ๓๕ บาท ไมมี่คนซือ้ ทัง้หมดนีแ้หละ (หวัเราะ) ผมก็เลยสนใจวา่ 

ท่ีตัง้เยอะแยะน่ี (หวัเราะ) ก็เลยตดิตาม ๆ จนรู้ได้วา่อาจจะซือ้ได้ เพ่ือทําเป็นแบบสวนโมกข์ขึน้อีกแห่งหนึง่

จะดีกวา่ เพราะพอเดนิเข้ามาด ูมนันา่ด ูมีภเูขาตรงกลาง มีลําธาร ตอนนัน้มีนํา้มาก ก็เลยพยายามตดิตาม

ตดิตอ่เพ่ือพบเจ้าของ ก็ได้นดัพบกนัท่ีตลาด เจ้าของเขาไปอยูบ้่านดอนแล้ว แกก็พดูตรง ๆ บ้าระห่ําของแก 

(หวัเราะเฮ่อะ ๆ) วา่ โอ ท่าน ทา่นจะซือ้ ทา่นมีทางจะบอกบญุได้มาก ผมเอา ๓,๐๐๐ บาท (หวัเราะเฮ่อะ 

ๆ) เคยจะขาย ๓๕ บาท จะเอา ๓,๐๐๐ บาท มนับ้าท่ีสดุ เราก็เฉยเสีย บอกวา่แพงนกั เราเฉยเสีย ตอ่มาแก

คงเกิดความลําบากทางการเงิน ถกูความต้องการเงินบีบคัน้เข้า ๆ ก็ลดลงมาเร่ือย ลดเร่ือย ตดิตอ่กนัมาจน

ผลสดุท้าย ตกลงกนัราคา ๔๕๐ บาท วดัได้ ๙๐ ไร่ ไร่ละ ๕ บาท ตอนนัน้เราก็คดิจะทําอะไรให้มนัน่าด ูเรา

ยงัหวงัวา่จะซือ้ จะขอจากท่ีท่ีตดิตอ่กนัให้ได้อยา่งน้อย ๒๐๐ ไร่ ทําไปทํามามนัได้ตัง้ ๓๑๐ ไร่ สวนโมกข์เก่า

นัน้ เราเชา่เพียง ๗๐ ไร่ เฉพาะตอนบน ข้างลา่งมนัมีท่ีอีก เป็นป่าจาก ยงุชมุ สู้ไมไ่หว แล้วการคมนาคมไม่

สะดวกนกั ถนนแบบเด๋ียวนีย้งัไมมี่ สู้ ท่ีน่ีไมไ่ด้ มนัมีหวงัจะทําให้ใหญ่โตอยา่งไรก็ได้ มนัสนองกิเลสได้

มากกวา่ (หวัเราะเฮ่อะ ๆ) 

          ตอนนัน้มหาเฉวียงอยูว่ดัชยาราม ก็เลยขอให้มหาเฉวียงมาอยูท่ี่น่ี มหาเฉวียงมาอยูเ่ป็นคนแรก 

(หวัเราะ) แล้วนายอ้น พอ่ของภารโรงโรงเรียนวดัชยารามสมยันัน้มาอยูด้่วย ก็แล้วแตว่า่จะทําอะไรกนัได้ ที

นีป้ระชาชนแถวนีเ้ขาอยากจะมีวดั พอวา่จะมีวดัเขาจงึช่วยส ิช่วยใสบ่าตร ช่วยทกุอยา่ง มหาเฉวียงก็ทํา

อะไรก๊อกแก๊กไปตามเร่ืองของแก นายอ้นก็ทําตาลมะพร้าว บากต้นมะพร้าวเสียหายไปหลายต้น มหา

เฉวียงอยูส่กัปี ๒ ปี ผมจงึตามมาอยูบ้่าง เลยไป ๆ มา ๆ อยูท่ัง้ ๓ แห่ง (หวัเราะ) มนัไมใ่ช่ย้าย มนัสร้าง

เพิ่มขึน้ อยูท่ี่น่ีบ้าง อยูว่ดัชยารามบ้าง ไปพมุเรียงนาน ๆ ครัง้ ตอนนัน้มหาสําเริงอยูพ่มุเรียง ตอ่มามหา

สําเริงมาช่วยงานทางนี ้จนพมุเรียงไมมี่ใครอยู ่มนัเหลือวสิยัท่ีจะรักษาก็ต้องปลอ่ยเลกิไปร้างไประยะหนึง่ 

(๒๔๘๙-๒๕๑๔) ของท่ีขนได้ก็ขนมาท่ีน่ี กฏิุก็ยกให้วดัใหมพ่มุเรียงไป กฏิุหลงัเลก็ท่ีผมเคยใช้เขียนหนงัสือ

นานท่ีสดุ ก็ยกมาท่ีน่ี หามกนัมา ๒ หลงัเลก็ ๆ ผู้ใหญ่ชิตสมยัยงับวชอยูเ่ป็นคนให้จดัการหามมาไว้ ของ

อยา่งอ่ืน ๆ ก็ขนลงเรือกนัมา สกั ๒ เท่ียวก็หมด เอาของลงเรือตรงคลองพมุเรียง ตรงท่ีผา่นหลงัวดัสวน

โมกข์เก่า พาออกสูท่ะเล แล้วเข้าคลองไชยา เข้ามาจนถึงปากดา่น ม้าปนูท่ีตัง้อยูห่น้ากฏิุคณุนุ้ย ก็ขนมา

คราวนัน้ 

 

 



๑๕๖ 

 

 

 

 

 
ธารนํา้ไหลในอดีต 

อาจารย์ครับ บริเวณท่ีเป็นสวนโมกข์อยูเ่ด๋ียวนี ้ในสมยัแรก ๆ ท่ีอาจารย์มาพบ มีสภาพอยา่งไรครับ 

          แรกสดุ บริเวณแถวนี ้เขาเรียกดา่นนํา้ไหล มนัเป็นช่องแคบ สําหรับดกัจบัผู้ ร้าย ถ้าผู้ ร้ายจากทาง

เหนือจะไปใต้ ทางใต้จะไปเหนือ ก็ต้องผา่นช่องนี ้ช้าง ม้า ววั ควาย จะไปทางใต้ก็ต้องผา่นช่องนี ้การ

เดนิทางทางบกต้องผา่นช่องนี ้สมยัโบราณจงึใช้เป็นท่ีดกัจบัผู้ ร้าย ด้านหนึง่เป็นเขานางเอ ด้านหนึง่เป็นพรุ

ลกึ ลงไปไมไ่ด้ 

          พรุคือท่ีดนิท่ีเป็นโคลนลกึ เป็นโคลนปนหญ้า ปนใบไม้เน่า ลกึทว่มตวัก็ได้ เรียกวา่พรุ เม่ือก่อน

โบราณ มนัเป็นละหานทะเล แล้วตืน้เขินขึน้มา กลายเป็นโคลนเป็นพรุ อดุมสมบรูณ์ไปด้วยผกัหญ้า ภาษา

ทางภาคกลาง ก็ดเูหมือนจะมีคําวา่พรุ ปัจจบุนัก็อยูฝ่ั่งโน้นของถนนใหญ่ มนัก็แคบเข้าเร่ือย ๆ พอตืน้ก็ทํา

นาได้ พอทํานาก็ตืน้ขึน้โดยเร็ว ดนิมนัลงไปถม เลยกลายเป็นท้องนามากเข้า ๆ ถ้ามนัรกไปด้วยหญ้า ดนิลง

ไปถมไมไ่ด้ กล้วยไม้แวนด้า ฮกุกะเรียนา่ท่ีผมเคยเรียกเป็นต้นไม้ประจําเมืองไชยานัน้ก็เกิดบริเวณนีแ้หละ



๑๕๗ 

 

มากท่ีสดุ ขึน้อยูบ่นต้นกง สําหรับในเขตวดันี ้แรก ๆ นอกจากท่ีมีต้นไม้แล้ว ก็มีแตห่ญ้าคา ธารนํา้ยงัใหญ่

กวา่นีม้าก ลงไปอาบได้สบาย นํา้มาก เพิง่ตืน้เขิน เม่ือตอนบนเขาทําไร่กนัเสียแล้ว 

          สตัว์ป่ายงัเหลืออยูต่ามสมควร ในบริเวณนีเ้คยมีกวางป่ามากินลกูมะกอกตรงหอไตร ผมขึน้ไปเจอะ 

กําลงักินอยูพ่อดี กวางมีเขา ตวัเกือบเทา่ม้า 

          เสือดาวสีออกดําก็มีตวัหนึง่ อยูม่าตัง้แตแ่รก อยูด้่วยกนัหลายปี ไมรู้่มนันอนตรงไหน พอค่ําก็ออกมา

กินหมา ตวัหนึง่กินได้ ๒-๓ วนั นบัได้วา่มนัเอาไปกิน ๒๓ ตวั น่าใจหาย (หวัเราะ) หลายปี เป็นเวลาหลายปี 

บางคืนได้ยินเสียงมนัร้องอยูบ่นเขาพทุธทอง ตอนนัน้เขาพทุธทองยงัไมไ่ด้สร้างอะไรเลย เราอยูก่นัแต่

ข้างลา่ง มนัไมเ่คยปรากฏวา่ทําร้ายใคร เห็นคนก็หนี บางคืนเดก็ ๆ มนัร้อนนอนเลน่กนัอยูท่ี่โรงฉนัเก่าหลบั

ไป หมามนันอนอยูใ่กล้ ๆ เจ้าเสือดําตวันีม้นักระโจนมาคาบเอาหมาไปกิน ไมเ่คยเอาเดก็ ๆ เป็นแบบนีอ้ยู่

หลายครัง้ เดก็ ๆ ก็กลวั เข้าไปนอนในกฏิุ นานเข้า นานเข้า ก็ออกมานอนอีก มนัเป็นเสือดาว ถ้านอนอยู่

กลางแดดจะเห็นเป็นวง ๆ แบบเสือดาว ตวันีม้นัคุ้นกบัคนมาก บางเวลามนัไปนัง่อยูบ่นเรือน เจ้าของบ้าน

มาจากป่า พอเปิดประตเูข้าไป เจอเสือนัง่อยู ่(หวัเราะ) หวัเราะกนัใหญ่ 

          เสือจริงก็มีเหมือนกนั เสือโคร่ง แตม่นัอยูข้่างนอก มนัมาจากทางทิศใต้ เดนิผา่นทางสาธารณะหน้า

วดั เดือนย่ี เดือนมกราคม มนัเป็นฤดท่ีูสตัว์ตระกลูแมวสืบพนัธ์ุ จะเป็นแมวก็ดี เสือก็ดี มนัจะเท่ียวหาคู ่บาง

ทีร้องตลอดคืน ร้องอยูบ่นเขานางเอ อืม ๆ ๆ คล้ายกบัเสียงววัผู้ เม่ือจะเข้าขวิดกนั ตอนเช้าก็มกัจะพบรอย

เสือ ตามทางหน้าวดั เร่ือยไปจนถงึทางเข้าหมูบ้่านเขานํา้ผดุ แล้วก็กลบัเข้าป่าไป ผมบณิฑบาต ก็เดนิตาม

รอยเสือ 

อาจารย์ไมก่ลวัหรือครับ 

          กลวัอะไรได้ มนัได้ยินอยู ่มนัได้ยิน เสือถอยไปเร่ือย ออกไปจากวดัหน่อยหนึง่ ก็เจอะเดก็ตวัเลก็ ๆ 

เดก็หญิงทนูของมาขาย เดก็ ๆ ยงัไมก่ลวั เราจะกลวัเสือได้อยา่งไร (หวัเราะ) ขายหน้าตาย ชาวบ้านเขาไม่

กลวักนั แล้วมนัก็ไมไ่ด้ทําอะไรด้วย ตอนนัน้มีบ้านตดิอยูต่รงหวัมมุวดันี ้บ้านพ่ีแช่ม ลกูหลานแกมีตัง้ฝงู พอ

เสือร้องอืม เดก็ก็ร้องอืมกนัไปหมด ร้องรับเสือเป็นลกูคู ่ตอนเย็น ตอนจะพลบ เสือมนัร้อง เดก็ก็ร้องรับเสือ

เลย เราก็อายเดก็ถ้าคดิกลวัเสือ เณรชดุท่ีวา่จะอบรมพเิศษ ตดิมาท่ีน่ีคนหนึง่ พอเสือร้องอืมตวัสัน่เลย 

(หวัเราะห ึๆ) ต้องช่วยจบัตวัให้หายกลวั เพราะมนัไมเ่คยรู้เร่ืองเสือเลย มนัเป็นคนทา่ชนะ อยูไ่ปทางทะเล

ตะวนัออก ความกลวัมนัหลอนตวัเอง 



๑๕๘ 

 

 
บรรยากาศของสวนโมกข์ในยคุแรก ๆ เม่ือย้ายมาอยูท่ี่ใหม่ ธรรมชาติโดยรอบร่มร่ืน  

ทา่นมกัจะมาเดินเลน่ชมธรรมชาติในตอนเยน็ ๆ เสมอ  

          เสือมนัไมมี่เจตนาฝืนธรรมชาตท่ีิจะกดัคนเลย รู้สกึวา่มนัจะเกรงขาม เพราะคนเดนิ ๒ ขาสงูโดข่ึน้มา 

ไอ้เสือมนัเดนิต่ําเตีย้ สตัว์ทัง้หลาย ๔ เท้ามนัต่ําเตีย้ คนสงูโด ่มนัก็เกรงขาม ถึงมนัจะไมก่ดัมนัก็เกรง เกรงก็

พยายามหลีก ชาวไร่ชาวป่าอยา่งนีเ้ขาคุ้นเคยกบัเสือ พอเสือมาขโมยหม ูขโมยเป็ด ขโมยไก่ เขาก็ชวนกนัไล่

ตี มีอยูค่ราวหนึง่ มนัมาแถวนี ้มาขโมยหม ูทกุบ้านช่วยกนัเอาไม้ไลต่ามไลตี่ ตามจนเสือทิง้หมวูิ่งหนีไปก่อน

ออกจากดา่น พาหมไูปไมไ่หว 

          ตอนหลงัมนัคงไปอยูอ่เมริกากนัหมด ไอ้ตวัท่ีอยูก่บัเราตัง้หลายปี ไอ้เสือดําตวันัน้ มนัถกูดกัขาย ขาย

ท่ีน่ี ๘๐๐ บาท ท่ีกรุงเทพฯ ขายได้ ๘,๐๐๐ บาท อเมริกาเขาซือ้ตอ่หลายหม่ืน เขาต้องการเสือแบบนี ้เสือ

ดาวสีดําซึง่หายาก 

          ตรงท่ีตัง้โรงหนงัเด๋ียวนี ้มีหมปู่าฝงูหนึง่ ราว ๓๐ ตวั ตรงตกึโรงหนงันัน่เคยเป็นปลกัหมปู่า 

          อีเก้งร้องเป๊ิบป๊าบ ๆ ๆ ตอนค่ํา มนัเดนิมาในวดันี ้แล้วมนัก็ลดลงไปเร่ือย ๆ จนเงียบหายไปเลย 

เด๋ียวนีไ้มมี่สกัตวั 

          ตะกวดมียัว้เยีย้ หมากดัตายหมด แล้วนกกระเตน็ตามกวางนี ้สวย เท่ียวเดนิตามดนิ จิกไส้เดือนกิน 

สวย เด๋ียวนีไ้มเ่หลือสกัตวั หายหมด 

          ตอนแรก ๆ มาอยู ่ยงุไมมี่ ไมมี่เอาเสียเลย (หวัเราะห ึๆ ๆ) แล้วมนัก็เร่ิมมีบ้าง มากขึน้ ๆ จนเด๋ียวนี ้

ชมุมาก 



๑๕๙ 

 

          ตอนแรก ๆ มาอยูก่นัน้อย ๆ คน ๒ คน มนัไมไ่ด้เพาะยงุ คนมาก ก็เพาะยงุมากขึน้ โดยเฉพาะ

ชาวบ้าน โอง่ ไห กระบอก กระป๋อง เพาะยงุได้มาก ท่ีได้เร็วท่ีสดุก็ไหท่ีใสก่ะปิ ควกักะปิออกแล้วแช่นํา้ให้

สะอาด ตัง้ไว้อยา่งนีแ้หละ เพาะยงุท่ีสดุเลย ยงุตวัโต ๆ ทัง้นัน้ด้วย 

สภาพความเป็นอยูข่องชาวบ้านเป็นอยา่งไรครับ ใกล้ชิดกบัวดัแคไ่หน 

          ก็ท่ีบอกแล้ว ชาวบ้านแถวนีเ้ขาต้องการพระ ต้องการวดั ตอนแรกเขาไมไ่ด้อยูก่นัแบบนี ้ท่ีอยูใ่กล้วดัมี

หลงัเดียว บ้านพ่ีแช่ม ตรงมมุวดัแล้วก็ตามมาเร่ือย ๆ (หวัเราะห ึๆ) จนเป็นหมูบ้่าน เดมิเขาอยูท่างเขานํา้ผดุ

กนั เดนิธรรมดา มนัก็ราวคร่ึงชัว่โมง ถ้าเดนิบณิฑบาต จะช้ากวา่นัน้ ผมเดนิบณิฑบาต ไปกลบัหมูบ้่านนี ้

แตว่า่เดนิเลยไปอีกหน่อยถงึท่ีเรียกวา่ปลวกสงู ทัง้ไปทัง้กลบั ๒ ชัว่โมงพอดี เดนิอยา่งบณิฑบาต เดนิชมนก

ชมไม้ไปบ้าง เราสมัพนัธ์ชาวบ้านท่ีน่ีคอ่นข้างใกล้ชิด เพราะต้องการยกระดบัชาวบ้านด้วย คนแถบนีล้้าหลงั

ท่ีสดุของไชยา ตรงปากดา่นนี ้สารพดัจะล้าหลงั ในตอนนัน้ การพนนัมีทกุบ้าน อะไร ๆ ก็งา่ย ๆ บ้านเรือน

แทบหาดีไมไ่ด้ ทา่นพระครูสธุนฯ ทา่นขวนขวายมาก อตุสา่ห์ไปชีแ้จง อ้อนวอน ขอร้องให้เปล่ียนแปลง 

กระทัง่วา่สอนให้ตํานํา้พริกแกงให้ละเอียด 

          มนัเป็นหมูช่นท่ีไกลออกมาจากเจ้าหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีไมรู้่ไมชี่ ้อยูก่นัอยา่งง่ายท่ีสดุ การแตง่เนือ้

แตง่ตวัอะไรก็ตามแต ่แม้แต ่ดนิบนบ้านก็ไมก่วาด บนเรือนคล้าย ๆ เตม็ไปด้วยโคลน มนัไมไ่ด้รับการอบรม 

ปลาทัง้ตวัใสห่ม้อแกง ตําพริก ๒-๓ ชิน้ใสไ่ปก็กินได้ ปลาทัง้ตวัไมเ่คยตดัครีบ ไมเ่คยขอดเกลด็ ท่านพระครู

สธุนฯ ท่านขวนขวายจนเปลีย่นแปลงจนเหมือนกบัท่ีอ่ืน 

          ผมเองไมค่อ่ยมีเวลา การไปเย่ียมเยียน โดยเฉพาะเวลาเจ็บไข้ พระครูสธุนฯ ทัง้นัน้ ทา่นเป็นหมออยู่

หน่อย ๆ เหมือนกนั หมอแผนโบราณท่านไมค่อ่ยอยูพ่กัท่ีน่ี มาตอนมีงาน กลางคืนดกึ ๆ ทา่นก็เดนิกลบัไป

พกัวดัชยาราม ทา่นก็ใช้วิธีล้อ แหมวนันีกิ้นแกงปลาทรงเคร่ืองอีกแล้ว หมายความวา่ปลาไมไ่ด้ตกแตง่อะไร

เลยทัง้หวั ทัง้หาง ทัง้ครีบ ทัง้เกลด็ (หวัเราะเฮ่อะ ๆ) หรือไมก็่ล้อวา่ น่ีน่ีไปกวาดฝุ่ นทําตุ๊กตาสกัตวัส ิฝุ่ นท่ีบน

เรือน ไมใ่ช่ฝุ่ นข้างลา่ง เดก็ผู้หญิง เดก็สาวมนัก็เร่ิมอาย ความเปล่ียนแปลงมนัก็เกิดขึน้ ผู้ใหญ่ ผู้ เฒา่ไมค่อ่ย

ประสีประสา แตเ่ดก็ผู้หญิง มนัรุ่นสาว รุ่นสวยขึน้มา มนัก็อาย มนัก็เปล่ียนแปลง ตํานํา้พริกแกงให้ละเอียด

ขึน้ แกงปลาก็ต้องตกแตง่กนับ้าง น่ีงานพฒันาแท้ ๆ เราทํามาก่อน เร่ิมจากชนิดล้าหลงัท่ีสดุ แตเ่ราไมไ่ด้

อวดโก้ สมยันีพ้ฒันากนัหนอ่ย อวดโก้กนันกั 

อาจารย์ครับ ถ้าเชน่นัน้อาจารย์ก็ต้องสนองความต้องการด้านพธีิกรรมชาวบ้านด้วยใช่ไหมครับ 

          มนัก็ต้องมี เร่ิมไปสวดมนต์ตามบ้าน สวดผี สวดศพ เวลาเจ็บไข้ไปสวดมนต์ เขาดีใจท่ีสดุ ผมไมค่อ่ย

ได้ไป พระท่ีอยูด้่วยกนัไป ทา่นพระครูสธุนฯ ไป  



๑๖๐ 

 

          นํา้มนต์โดยตรงไมเ่คยทํา แตม่นัทําเป็นพเิศษอยูบ้่างแล้วก็กลายเป็นนํา้มนต์ คือ เวลาเข้าพรรษา 

สวดมนต์ ๓ คืน ก็ตัง้บาตรนํา้มนต์ไว้ เขาก็มาเอานํา้นัน้ ไปใช้ในลกัษณะท่ีเป็นนํา้มนต์ เอาไปใช้เก่ียวกบั

การทํานาทําไร่ เอาไปรดนา รดข้าวกล้าอะไร หรือเอาไปเตมิในบอ่ เป็นนํา้มนต์ไปทัง้บอ่เลย 

          สวด ๓ คืนบ้าง ๗ คืนบ้าง แล้วแต ่สวดทกุ ๆ คืน พอครบ ชาวบ้านก็เอาขวดมา คนละใบ ๒ ใบ แบง่

นํา้ในบาตรเอาไปใช้อยา่งนํา้มนต์ เอาไปเก็บไว้ก็ได้ เก็บไว้บนหิง้ก็มี 

อาจารย์ครับ แล้วการอบรมสัง่สอนชาวบ้านในทางธรรมะ มีอะไรบ้างครับ 

          ก็อบรมกนัในวนัพระ มีเทศน์ มีสนทนาธรรมะกนั เราก็ขอร้องให้หยดุงานวนัพระกนั ให้วนัพระเป็นวนั

สงบ ก่อนนีช้าวบ้านแถบนีม้นัล้าหลงั เตม็ไปด้วยอบายมขุ ด่ืมนํา้เมา เลน่การพนนั ก่อนนี ้มนัก็ไปตกปลา 

ไปทํานา อะไรตอ่อะไร แม้แตว่นัพระ พอมีวดัเข้ามา วนัพระก็มาวดั ไมต้่องไปทําอยา่งนัน้ในวนัพระ ก็

เรียกวา่ดีขึน้ แตช่าวบ้านก็มากนัไมม่ากนกั ๕ คน ๑๐ คน ๒๐ คน มารับศีล แล้วกลบับ้าน ไมไ่ด้นอนวดั มี

อยูบ่างสมยั มาสวดมนต์ ตอนเยน็กนับ้าง ตอ่มาหลายปี ก็เร่ิมฝึกให้เดก็ผู้หญิงท่ีเร่ิมโต สวดมนต์แปล การ

สวดมนต์ทําวตัร อยูใ่นแผนการพฒันาเหมือนกนั คดิทําแบบแปลให้สวด ทํากบัมหาสําเริง การพฒันาอ่ืน ๆ 

นอกจากท่ีกลา่วมาแล้ว ก็เป็นเบด็เตลด็ เร่ืองการไหว้พระสวดมนต์เป็นเร่ืองขึน้หน้า เพราะจดัให้มีการ

ประกวดกนัระหวา่งหมูบ้่าน ระหวา่งคณะ พอมีงานวิสาขะ ท่ีวดัพระธาตฯุ ก็ไปประกวดกนั คณะบ้านทุ่ง 

คณะโมถ่าย คณะวดัธารนํา้ไหล ฯลฯ ก็ประกวดกนัวา่ใครจะสวดได้ดีกวา่ ได้เพราะกวา่ ตา่งคณะตา่งก็ซ้อม

กนัในหมูข่องตน ท่ีโมถ่ายก็มีครูปัตติเ์ป็นผู้ นํา ผู้ใหญ่พศิก็เป็นผู้ นําสายบ้านทุง่ แถวนีก็้มีพ่ีหอ ตายเสียแล้ว 

ทางเสวียดก็มีบอ่นหนึง่ ทางวดัชยารามก็พวกบ้านโคกหม้อ 

          อยา่งท่ีบ้านโมถ่าย ครูปัตติช์กัชวนให้เดก็หญิงเดก็ชาย ท่ีจบประถมแล้ว ทํางานอยูท่ี่บ้าน ชกัชวนให้

มาเรียนท่องสวดมนต์ ท่ีบ้านของแก แล้วแกก็ลงทนุของกิน (หวัเราะเฮ่อะ ๆ) หาหวัเผือกหวัมนั ให้กินเลน่

กนั แล้วก็สวดมนต์กนั เม่ือได้ขา่ววา่จะต้องไปประกวดท่ีวดัพระธาตฯุ ก็ซ้อมกนัใหญ่ ซ้อมกนัทกุคืน 

          มีคนมาเลา่ (หวัเราะ) น่าขํา ท่ีเสวียด ก็เร่งมือกนัใหญ่ เดนิไปไร่ ไปนาก็ท่องสวดมนต์แปลกนั คน

หนึง่หนกัข้อ ตกัข้าวเลีย้งหมก็ูท่องมนต์แปลไปพลาง 

          ตอนนัน้บ้านเมืองสงบ ทิง้บ้านทิง้เรือนไปวดัได้ ไมต้่องเป็นห่วง กลางคืนก็ทิง้มาซ้อมกนัท่ีวดัได้ 

กญุแจพอรับประกนัได้ เด๋ียวนีก้ญุแจไมมี่ความหมาย 

          ในท่ีสดุก็สวดกนัได้มาก สวดกนัได้ดี ถึงคราวประกวดใหญ่ ก็ประกวดกนัท่ีวดัพระธาตฯุ วนัวิสาขะ 

ให้รางวลัเป็นการใหญ่ เดก็ผู้ชายก็ให้หดัพดูหดับรรยายธรรมะ เดก็ผู้หญิงเสียงดีก็ให้หดัสวดมนต์ใช้รางวลั

ลอ่ บอ่นตดิอยูห่ลายปี แล้วก็คอ่ย ๆ เส่ือม เพราะมนัเหน่ือยมาก ผมก็เบ่ือง่าย 



๑๖๑ 

 

          หนงัสือสวดมนต์แปลนี ้เคยใช้เป็นแบบหดัอา่นหนงัสือสําหรับผู้ใหญ่ด้วย คือผู้ ใหญ่ท่ีไมรู้่หนงัสือ ก็

สวดมนต์แปลได้ตามเดก็ ๆ ทีนีก็้เอาตวัหนงัสือมาด ูเช่น นะโมตสัสะ ภะคะวะโต เขาก็เร่ิมหดัแยกเป็น นะ 

เป็น โม เป็น ต เป็น ไม้หนัอากาศ ไมเ่ท่าไร ไมก่ี่เดือนก็อา่นหนงัสือได้ น้าเส้สมภารทางโรงครัวคนแรกของ

สวนโมกข์ก็หดัอา่นหนงัสือจากสวดมนต์แปล แตก่่อนไมรู้่หนงัสือ 

 

 

 

เม่ือแรกย้ายสวนโมกข์จากพมุเรียงมาอยูท่ี่ใหม่ในปี ๒๔๘๕ นัน้ ท่ีแหง่ใหมนี่มี้ธารนํา้ไหลผา่น  

เม่ือจะต้องจดทะเบียนเป็นวดัตามระเบียบของทางการ จงึใช้ช่ือวา่ "วดัธารนํา้ไหล"  

ในระยะแรกทา่นตัง้ใจจะให้วดัธารนํา้ไหลและสวนโมกข์แยกจากกนั โดยให้สวนโมกข์เป็นองค์กรอิสระแบบเอกชน  

เพ่ือให้สามารถดําเนินงานสร้างสรรค์ได้เตม็ท่ี โดยไมต้่องติดขดักบักฎระเบียบของวดั  

แตเ่พ่ือมิให้ขดัแย้งกบัทางการคณะสงฆ์ จงึจดทะเบียนตัง้เป็นวดัให้ถกูต้องตามกฎหมาย  

อยา่งไรก็ตามการดําเนินการทัง้ ๒ สว่นเป็นไปโดยราบร่ืน จนกลายเป็นสว่นเดียวกนัในท่ีสดุ 

อาจารย์ครับ ระยะแรกสดุ อาจารย์ตัง้ช่ือวดันีว้า่ วดัดา่นนํา้ไหล หรือครับ 



๑๖๒ 

 

          ไมไ่ด้ตัง้ช่ือ ชาวบ้านเขาเรียกกนัเอง เขาเรียกวดัเขาพทุธทอง ตามช่ือภเูขากลางวดั บางคนเรียกตาม

สะดวกวา่เขาทองก็มี วดัเขาก็มี เขาพทุธทอง มนัรุ่มร่ามเรียกยาก เราเรียกสวนโมกข์ พอจดทะเบียนเป็นวดั

ใช้ช่ือธารนํา้ไหลเหมาะท่ีสดุ เพราะมนัมีธารนํา้ไหล ฟังดมูนัเข้ารูปกบัธรรมชาต ิประชาชนทัว่ไปแถวนีก็้

เรียกวดัธารนํา้ไหล รู้จกัอยา่งเป็นทางการวา่สวนโมกข์ 

          ระยะแรกตัง้ใจจะให้แยกกนั ต้องการให้สวนโมกข์เป็นองค์กรอิสระ ถ้าเกิดเร่ืองอะไรขึน้มา ก็สะดวก 

ไมต้่องไปทําตามระเบียบของวดั จะทําอะไรก็ทําไปได้เลย ไมต้่องอยูใ่นความควบคมุ เป็นเอกเทศ เอกชนไป 

ด้านหน้าจะใช้เป็นวดั ข้างหลงัเป็นสวนโมกข์ แยกกนัในทางกฎหมายในตอนแรก แล้วตอนหลงั ก็ยกให้เป็น

วดัธารนํา้ไหลหมดแล้ว เพราะมนัไมมี่ปัญหาอะไร 

 
กฏิุหลงัแรกของทา่นพทุธทาสภิกข ุเม่ือย้ายมาอยูส่วนโมกข์ใหม่ ทา่นพกั

ท่ีน่ีประมาณ ๒ ปี ปัจจบุนัยงัคงสภาพเดิม เพียงเปล่ียนหลงัคามงุจาก

เป็นสงักะสีแทน 



๑๖๓ 

 

การปลกูสร้างท่ีน่ีดําเนินมาอยา่งไร

ตัง้แตต้่นครับ 

          แรกสดุก็กฏิุมหาเฉวียงเป็นหลงัท่ี ๑ 

อยูห่วัมมุสดุด้านโรงไฟฟ้า ถ่ายรูปไว้ก็มี ไม่

รู้อยูไ่หน ตวัเป็นกระดาน หลงัคาแหลม มงุ

จาก ชัน้เดียว ใต้ถนุสงู ลงุกลิน่เป็นคนสร้าง

ให้  

          พอผมมาอยู ่(๒๔๘๗) ก็ทําหลงัท่ี

ตดิกบัโรงฉนั ท่ีนายสนิอยูเ่ด๋ียวนีเ้ป็นหลงัท่ี 

๒ ทําเป็น ๒ ชัน้ หลงัคามงุจากก่อน ทํา

ปรุงมาเสร็จจากวดัชยาราม พืน้ทําด้วยไม้

กระดาน ทําเสา ทํารอด ทําข่ือ ทําแป ทํา

อะไรเสร็จครบหมดแล้ว ขอแรงชาวบ้าน

แถวนี ้๓๐ กวา่คน ไปทนูกนัมา แรงผู้หญิง 

มาซือ้ไม้ฝาเพิม่ท่ีน่ี พอสว่นท่ีทนูกนัมา 

แบกกนัมาจากวดัชยารามมาถึง ก็ทํากนัปงุ

ปัง ๆ เด๋ียวเดียวก็อยูไ่ด้ ในวนัเดียวนัน่

แหละ ก็อยูก่ฏิุนัน้เร่ือยมา จนกวา่เขาจะ

สร้างกฏิุหลงัท่ี ๓ ท่ีคณุนุ้ย (พระนุ้ย สมฺปณฺ

โณ) อยูเ่ด๋ียวนี ้ตอนแรกหลงัคามงุด้วยจาก ตอ่มาก็เปล่ียนเป็นสงักะสี 

          ตอนแรก ๆ ผมก็อยูห่ลงัท่ี ๒ หลงัท่ี ๓ ก็เป็นท่ีรับแขก เจ้าคณุลดัพลีฯ มาก็พกัหลงันี ้ใช้รับแขกไป

พลาง 

          สร้างเป็นทรงงา่ย ๆ ใช้งานสะดวก ทกุคนทําเป็น ใคร ๆ ก็รู้จกัทํา เรียกวา่แบบทรงไทย (หวัเราะห ึๆ) 

หลงัท่ี ๔ สดุไปทางเหนือ สร้างสําหรับฝ่ายโรงครัว ทรงเดียวกนั แตอ่าคารมงุด้วยไม้กระดาน เอากระดาน

มงุ อยูไ่ด้หลายปีเหมือนกนั ลองมงุกระดานด ู(หวัเราะห ึๆ) แตม่นัมีปัญหาตรงตาป ูตรงท่ีตีตาปเูร่ิมผ ุ

นํา้มนัซมึ ตาปท่ีูตอก ตอกได้ชัน้เดียว จะตอกทีเดียวทัง้ ๒ ชัน้ไมไ่ด้ ไม้ยืดหดไมไ่ด้ มนัจะแตกออก ตอ่มามนั

มีปัญหายุง่มากขึน้ เม่ือนานเข้า เลยเปลีย่นเป็นสงักะสี 

 
ภาพอดีตกฏิุหลงัท่ี ๒ ซึง่ย้ายมาอยูบ่ริเวณหน้าวดัมากขึน้ ทา่นพกัท่ีน่ี

ประมาณ ๑๐ ปีเศษ 

  



๑๖๔ 

 

          โรงธรรมเป็นหลงัท่ี ๕ หลงัท่ี ๖ ก็ตกึหลงัท่ีผมเคยใช้เป็นท่ีพกัและท่ีทํางานนานท่ีสดุ โรงธรรมนัน้ 

สร้างขึน้เพ่ือแก้ปัญหาแขกไปใครมา และก็ใช้เป็นท่ีเลีย้งพระ สวดมนต์ ทําวตัร ฟังเทศน์ไปด้วยในระยะแรก 

การสร้างศาลาโรงธรรม ทํากนัอยา่งไรครับ 

          เสาเป็นไม้ตะเคียน ตวัไม้เคร่ืองอ่ืน ๆ เป็นไม้เค่ียม ก็ไมไ่ด้ซือ้อีกช่วยกนัตดัมา ชาวบ้านแถวนีเ้ขาไป

หามาเอง เป็นหนีบ้ญุคณุชาวบ้านอยา่งมหาศาลทีเดียว แล้วก็ไมรู้่จะตอบแทนอะไร วิชาความรู้เขาก็ไม่

ต้องการ เงินทองก็ไมมี่ให้ ถงึกบัลงทนุขดุภเูขาสร้างโรงธรรม ขดุกนัเป็นเดือน กลางคืนมนัไมร้่อน มนัมีแรง 

กลางวนัเขาต้องทํางานของเขาเอง กลางคืนมาช่วยงานวดั การเล่ือยไม้ตอนแรก ๆ ก็วานกนั มาชว่ยเล่ือย

กนัเป็นสว่นมาก มาชว่ยแล้วยงัหาอาหารมากินกนัเองอีก วดัไมมี่อะไรจะเลีย้ง น่ีมนัเป็นอีกแบบหนึง่ ซึง่ก็

เคยมีขึน้ในโลก และเด๋ียวนีม้นัก็หายไป 

          ไม้เสาและตวัโครงทัง้หมด เป็นไม้ในป่าแถบนี ้ก็ต้องใช้วิธีเดียวกบัท่ีสร้างสโมสรธรรมทาน ไมมี่วิธีอ่ืน 

แตม่นัใกล้ป่า ใช้ช้างลากมาก็ถึงไมต้่องใช้คนลาก เหมือนครัง้แรก ก็เข้าไปอยูใ่นป่าทีเดียวหาไม้จนพอ เป็น

หน้าท่ีของท่านธนฯ ไปช่วยดแูลให้กําลงัใจ ทําไปเร่ือย ๆ ผมเดนิไปเดนิมาทกุวนั เพราะทํางานหนงัสือหนงั

หาไปพลาง แตค่ราวนี ้ไม้มนัมาก เราก็ไปแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีเขาจดัการ ต้องเป็นเร่ืองถงึป่าไม้จงัหวดั ผู้ กํากบั

ตํารวจจงัหวดัเกิดศรัทธา ใจบญุขึน้มา ชกัชวนมิตรสหาย ช่วยกนับริจาคเงินคา่ภาคหลวงให้ (หวัเราะห ึๆ) 

ดงัท่ีเคยเลา่แล้ว 

อาจารย์ครับ ไม้เค่ียมกบัไม้ตะเคียน อยา่งไหนจะดีกวา่กนัครับ 

          ถ้าอยูใ่นท่ีไมอ่บั ไม้เค่ียมดีกวา่ ถ้าในท่ีอบัไม้ตะเคียนดีกวา่ มอดปลวกไมกิ่นทัง้ ๒ อยา่ง ถ้าเป็นชาน

ท่ีถกูฝนถกูแดดเร่ือย ไม้เค่ียมสู้ไมไ่ด้ ไม้ตะเคียนดีกวา่ แตถ้่าอยูอ่ยา่งพืน้โรงฉนัเก่า ไม้เค่ียมดีกวา่ ไมถ่กู

แดดถกูฝน จะแข็งเป็นหินไปเลย กฏิุหลงัท่ี ๓ นัน้ ไมใ่ช่ไม้เค่ียม ไมใ่ช่ไม้ตะเคียน เป็นไม้เบญจพรรณชัน้ดี มี

หลงัคามงุแบบนี ้ไม้กะบากก็พอใช้ได้ ทนมาถงึทกุวนันีไ้ด้ 



๑๖๕ 

 

อาจารย์ครับ โรงธรรมน่ีสร้างด้วยเงินทนุของใคร

ครับ 

          ของเจ้าช่ืน ให้ ๘,๐๐๐ บาท นอกจากนัน้ก็

ช่วยกนัคนละเลก็ละน้อย ข้าวของหลายอยา่งหา

มาได้โดยไมต้่องซือ้ ท่ีต้องซือ้ก็มี กระเบือ้งและ

กระดานฝา ซือ้ไม้ยางจากบ้านดอน แรงงานจ้างก็มี 

ระดมพระเณรช่วยกนัทําก็มาก สร้างอยูร่าว ๆ สกัปี 

ก็ใช้งานได้มานาน แตก็่เพิ่งจะมาเสร็จสมบรูณ์

คราวหลงัสดุ (๒๕๒๘) น่ีเอง คือมาเพิ่มกัน้เป็น

ห้องพกัชัน้ลา่ง คา่ไม้คราวนี ้๘๕,๐๐๐ บาท หาย

เข้าไปในโรงธรรมเลย ซือ้ไม้ซงุมาจากเกาะสมยุ มา

เล่ือยท่ีน่ี ได้ความรู้วา่ทําแบบนีเ้ป็นความผิดพลาด 

แพงกวา่ซือ้ไม้จากโรงเล่ือย เพราะวา่จ้างเขาเล่ือย

แบบนี ้เขาใช้เคร่ืองสายพาน มนักินเนือ้ไม้มาก ตัง้

คร่ึงนิว้ก้อย ตอนแรก ๆ เล่ือยมือ ไมสู่้จะเสียเนือ้ไม้

เท่าไร คราวนีเ้ป็นการลองด ูคาดคะเนไมถ่กู 

อาจารย์ครับ ใครมาอยูท่ี่น่ีกบัอาจารย์เป็นองค์ท่ี ๓ ครับ 

          จําไมไ่ด้ จะเป็นมหาสําเริงมากกวา่ ลกูชาวบ้านเขาก็เร่ิมเข้ามาบวชกนั ตอ่มาผมได้เป็นอปัุชฌาย์

ด้วย (๒๔๙๐) เขาก็มาบวชท่ีน่ี แตก่่อนนีเ้ขาบวชท่ีวดัชยาราม 

          ตอนสร้างโรงธรรม ชาวบ้านเร่ิม ๆ อพยพตามมาอยูใ่กล้ ๆ วดัแล้ว เม่ือไมมี่วดัเขาไมก่ล้ามาอยู ่พอมี

วดัก็ตามกนัมา มาจากบ้านเวียง บ้านเนียนสงู ข้าง ๆ ในโน้นก็มี 

          ตอนหลงัพอสร้างโรงเรียนขึน้ (๒๔๙๘) ก็ยิง่สะดวก โรงเรียนเป็นงบทางการคร่ึงหนึง่ ของนายแคล้ว 

ช่วยยิม้คร่ึงหนึง่ ผมไมไ่ด้ออกเงินออกแรงอะไรเลย แตเ่ขาก็ยงัให้เกียรต ิมีคําวา่นนัท์อยูใ่นช่ือของโรงเรียน 

ตอนนัน้เป็นอริยนนัทมนีุ เขาก็ตัง้ช่ือของโรงเรียนเป็น แคล้วประชานนัท์ ตอนยงัไมมี่โรงเรียน เดก็ ๆ แถวนีก็้

มาอยูว่ดั มาเรียนหนงัสือกนั พระชิด พระเฉลมิเป็นคนสอน อยูก่นั ๑๐ กวา่คน 

ศาลาโรงธรรม อาคารใหญ่หลงัแรกของสวนโมกข์ ซึง่เร่ิมสร้าง

เม่ือทา่นเข้ามาอยูส่วนโมกข์ใหม่ไมน่าน ใช้เป็นทัง้ศาลาการ

เปรียญ และท่ีพกัของผู้มาเยือน สร้างโดยพระเณรและชาวบ้าน

รอบวดั ซึง่มาช่วยงานอยา่งแข็งขนัแม้กระทัง่กลางคืน

 



๑๖๖ 

 

อาจารย์ครับ การสร้างตกึหลงัท่ีอาจารย์เคยอยู่

นี ้มนัมีความเป็นมาอยา่งไรครับ ไมข่ดักบัหลกัการ

อยูอ่ยา่งเรียบง่ายหรือครับ 

          โยมโป้ห้วย แมย่ายของหมอบญุสง่ เลขกลุ 

เป็นแมข่องคณุสภุาพ แกสร้างให้ สมยันัน้จ้างเหมา

เขาทํา ๖,๐๐๐ บาท รวมคา่วสัดดุ้วยก็ราว 

๑๘,๐๐๐ บาท ผมก็ยอมให้สร้างเพราะอยากมีท่ี

เก็บหนงัสือท่ีถาวร ท่ีปลอดภยั หนงัสือเร่ิมมีมากขึน้ 

ๆ ผมก็นอนตรงไม้กระดานริมหน้าตา่ง เอามือย่ืน

ออกมาสมัผสัต้นไม้ใบหญ้าได้ ไมห่่างธรรมชาต ิ

(หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ แล้วกฏิุเลก็ ๆ เร่ิมสร้างเม่ือไรครับ 

          สร้างมาเร่ือย ๆ พอสร้างเสร็จโรงธรรม ก็

สร้างกฏิุเลก็หลงัเชิงเขา ตรงกบัศาลาธรรมโฆษณ์น่ี

แหละ เป็นหลงัแรก (๒๔๙๕) ๗๕๐ บาท ทําได้หลงั

เดียว ตอ่จากนัน้ราคาเดมิทําไมไ่ด้ ของแพงเป็น 

๑,๕๐๐ บาท จงึจะทําได้ ๒-๓ ปีตอ่มาทําไมไ่ด้อีก 

ขึน้เป็น ๓,๒๐๐ จงึทําได้ กฏิุเลก็ ๆ นีซ้ือ้ของและจ้างเขาทําเป็นสว่นมาก ทํากนัเองดเูหมือนจะ ๒-๓ หลงั

เท่านัน้ นอกนัน้จ้างเหมาเอา นายเหลียวเป็นช่างไม้ประจําวดัมาจนทกุวนันี ้ทําจนครบ ๗๐ หลงั ตอนแรก

กะจะมี ๒๕ หลงั แล้วมนัไมพ่อ ต้องเพิ่มเป็น ๗๐ หลงั ก็เตม็พืน้ท่ีพอดี แล้วมนัก็เตม็ความสามารถพอดีด้วย 

ในเร่ืองกิน เร่ืองอยู ่เร่ืองเจ็บไข้ตา่ง ๆ ก็ยตุ ิหยดุพกั กวา่จะเสร็จหมดก็หลายปี ไมใ่ช่ปีเดียวเสร็จ ระหวา่งท่ี

กฏิุเลก็ ๆ ยงัไมเ่ตม็ ก็เร่ิมสร้างโรงหนงั (มหรสพทางวิญญาณ) สร้างเรือ สร้างอะไรไปพร้อม ๆ กนัด้วย 

บ้านพกัอบุาสกิา ดจูะเป็นรุ่นสดุท้าย ในสมยัท่ีผมยงัออกไปคมุงานเอง ดแูลเอง ทางด้านมมุวดัตดิกบัคา่ย

ลกูเสือนัน้ ยงัได้สร้างบ้านพกั สําหรับคนท่ีจะมาพกัเป็นครอบครัวพิเศษ แตแ่ล้วก็ไมสํ่าเร็จประโยชน์ มาอยู่

ป่าแบบนี ้หญิงชายพกัแยกกนัดีกวา่ สะดวกกวา่ 

อาจารย์ครับ ท่ีวดัน่ีตอนแรก ๙๐ ไร่ แล้วขยายเป็น ๓๑๐ ไร่ ได้อยา่งไรครับ 

          ขยายทีเดียวเลย ซือ้ ๙๐ ไร่ แล้วก็ขอบ้าง เขาบริจาคบ้าง เอาท่ีเขาบริจาคไกลออกไป มาแลกกบัท่ี

อยูต่ดิกบัวดับ้าง บกุเบกิออกไปบ้าง โดยนายอําเภอจาด อรัุสยนนัท์ อตุสา่ห์ช่วยเหลือ เจรจา และช่วย

 
กฏิุหลงัท่ี ๓ ซึง่มีผู้สร้างถวายให้เป็นท่ีเก็บหนงัสือถาวร และ

เป็นท่ีทํางาน-ท่ีพกั สร้างก่อนปี ๒๕๑๐ ไมน่าน ทา่นพกัอยูท่ี่นี ้

จนถงึคราวอาพาธ จงึย้ายไปอยู่ทางห้องเลก็ด้านหลงั 

  



๑๖๗ 

 

อํานวยความสะดวกในด้านกฎหมาย ในท่ีสดุก็ได้ทําเป็น นส.๓ ผืนเดียวกนัหมดทัง้วดั ๓๑๐ ไร่เศษ เขา

พทุธทองเทา่กบัได้เปลา่ เพราะยดึพืน้ท่ีโดยรอบหมด ไมต้่องซือ้หาอะไร (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ ตอนมาสร้างสวนโมกข์ใหมนี่ ้อาจารย์ได้สรุปบทเรียนอะไรจากสวนโมกข์เก่าหรือเปลา่ครับ 

          ก็ไมไ่ด้วางแผนอะไร ดไูปพลาง ให้มนัเข้ากบัพืน้ท่ี พืน้ท่ีมนัไมเ่หมือนกบัสวนโมกข์เก่า มนัเป็นภเูขา 

ท่ีมนัลาดเอียง ไปทางไหน พืน้ท่ีมนัก็ลาดเอียงไปหมด ก็ต้องตดัให้มนัตรง ต้องคดิวา่จะทําทางเดนิอยา่งไร 

ทําอะไรท่ีไหน มนัก็นกึไปพลางทําไปพลาง สานตอ่ไป ตอ่ออกไป มนัก็ไมพ้่นหลกัท่ีจะต้องทําอยา่งนี ้ไมมี่

ปัญญาท่ีจะคดิให้มนัดีไปกวา่นีแ้ล้ว ไมมี่ความรู้ท่ีจะวางแผนอะไรลว่งหน้าออกมาทัง้วดั 

 

 

 
ทางเข้าโรงหนงัทางทิศใต้ ด้านขวามือเป็นภาพแจกดวงตาแหง่ธรรม 

อาจารย์ครับ โรงหนงักบัโรงปัน้น่ีอนัไหนเกิดขึน้ก่อน และมีวตัถปุระสงค์อยา่งไรครับ 

          มนัก็เกิดไล ่ๆ กนั พร้อม ๆ กนั พอสร้างโรงหนงัขึน้มา ข้างในจะใช้เขียนรูปสอนธรรมะ ข้างนอกนกึ

อยูว่า่จะทําอะไรดี ก็พอดีนกึได้ถึงภาพหินสลกัท่ีอินเดีย ก็ต้องมีโรงปัน้ มาปัน้ภาพหินสลกัตดิข้างนอก โรง

ปัน้แตก่่อน มนัไมใ่ช่สําหรับปัน้ตุ๊กตาอยา่งเด๋ียวนี ้แรกสดุโรงปัน้เป็นท่ีทํางานปัน้ภาพนนูต่ํา ชดุพทุธประวตัิ

โดยจะจําลองจากภาพหินสลกัเดมิ ตอ่มาก็มีปัน้ตุ๊กตาสอนธรรมะ แล้วก็เป็นท่ีทิง้อบายมขุ เป็นท่ีเลกิสิง่เสพ

ตดิตา่ง ๆ ด้วย 



๑๖๘ 

 

          การก่อสร้างในสวนโมกข์ ก็สร้างกนัมาเร่ือย ๆ ตกึท่ีอยูต่ดิกบักฏิุท่ีผมอยูใ่นปัจจบุนันี ้ก็เป็นโกดงัเก็บ

หนงัสือ ทัง้ชัน้บนชัน้ลา่ง จะเก็บหนงัสือธรรมโฆษณ์ให้ครบ ๑๐๐ ชดุ พอพิมพ์ครบแล้ว จะได้มีสกั ๑๐๐ ชดุ 

ไว้ให้ไปตามสถาบนัตา่ง ๆ ท่ีควรจะมี เพ่ือใช้ศกึษาค้นคว้ากนั เด๋ียวนีม้นัพิมพ์ได้ถงึห้าหกสบิแล้ว สกั ๑๐๐ 

เลม่ก็เห็นจะพอ ๑๐๐ เลม่ ๑๐๐ ชดุ แตอ่าจจะตายก่อนก็ได้ คนข้างหลงัเขาก็คงจดัการกนัตอ่ไป รวม ๆ กนั

เป็นชดุ ๆ ให้ตามสถาบนัท่ีสมควรจะให้ กระทัง่ในตา่งประเทศก็อาจจะจําเป็น 

 
ภายนอกโรงหนงัประดบัด้วย ภาพจาํลองหนิสลักพุทธประวัตยุิคก่อนมีพระพุทธรูป  

ทา่นอาจารย์เคยบรรยายเองในระยะแรกเร่ิม 

          ท่ีสร้างโรงหนงั ก็ต้องการเขียนภาพสอนธรรมะเป็นเร่ืองแรก มนัเร่ิมคดิตัง้แตไ่ปเห็นภาพท่ีถํา้อชนัตา

ในอินเดีย แล้วเราก็อยากมีบ้าง ข้างในก็ใช้เป็นห้องประชมุได้ด้วย เพ่ือไมใ่ห้เสียประโยชน์ หวงัวา่จะสอน

กรรมฐานวิปัสสนาก็จะสอนได้ ใช้เป็นท่ีฟังธรรม ฉายสไลด์ ฉายภาพยนตร์ อะไรด้วย 

          เรือ ๒ ลําก็เป็นท่ีเก็บนํา้ฝน ลําเลก็หน้าโรงหนงัก็เก็บนํา้ฝนจากหลงัคาโรงหนงั แล้วเราก็อยากจะมี

สวนหิน เลยออกแบบให้หลงัเรือนเป็นดาดฟ้าเกลีย้ง จดัสวนหินอยูพ่กัหนึง่ สวนหินแบบเซน แตม่นัยุง่นกั ท่ี

จริงทําให้สวยกวา่นัน้ก็ได้ แตม่นัเร่ืองมาก แล้วก็ทําอยูค่นเดียว ทัง้ไมรู้่จะจดัให้ใครด ูคนท่ีมาโดยมากก็ตา

ไมถ่ึงดไูมรู้่เร่ือง มนัก็เลยล้มความตัง้ใจ แตไ่มแ่น่นะ นกึสนกุ ๆ อีกที อาจจะทํา แตหิ่นมนัหายากเสียแล้ว 

หินสวย ๆ ต้องไปหาท่ีเกาะ ท่ีทะเล จงึจะได้ก้อนแปลก ๆ มา 

          แล้วท่ีเก็บนํา้ฝนมนัไมพ่อ ก็มาสร้างเรือลําใหญ่อีกลําหนึง่ ข้างบนก็ใช้เป็นท่ีประชมุ เป็นท่ีฟังเทศน์ 

เวลาฝนตก ชัน้สองก็เป็นท่ีพกัพระท่ีจรมา ฆราวาสผู้ชายบ้าง ท่ีจรมาพกักนัชัว่คราว 

http://buddhadasa.org/html/life-work/theatre/sculpture/sculpture.html�


๑๖๙ 

 

 

ธรรมนาวา สร้างหลงัจากท่ีสร้างโรงหนงัเสร็จแล้ว  

โดยพระเณรและชาวบ้านหมนุเวียนกนัมาช่วยอีกเช่นเดิม 

จดุมุง่หมายของการสร้างเรือ คือใช้เป็นท่ีเก็บนํา้ฝน เพ่ือให้มีนํา้สะอาดไว้ใช้ตลอดปี  

โดยดาดฟ้าเรือเป็นกรวดทรายเพ่ือกรองนํา้  

สว่นเรืออีกลําหนึง่ (ตอนบนของภาพ) ใช้ท้องเรือเป็นท่ีแสดงธรรมเวลาฝนตก  

และในด้านปริศนาธรรม เรือท่ีสร้างขึน้นี ้จะหมายถงึเรือธรรมท่ีนําสรรพสตัว์ข้ามห้วงทกุข์ 

อาจารย์ครับ การสร้างเรือ สร้างโรงหนงัน่ี ได้ใครช่วยครับ 

          ใครรู้ ใครก็ช่วย เรือลําเลก็นัน่คณุทองดี อิสรกลุ ออกคนเดียว ๒ แสนบาท โรงหนงันัน้ พกัเอกสาล่ี 

ปาลกลุ ขวนขวายให้มากกวา่เพ่ือน เอาคนของกรมทหารส่ือสารมาช่วย เอาหวัหน้าช่างมาเป็นหวัหน้าท่ีน่ี 

เราก็จ้างลกูจ้างให้บ้าง ระดมแรงจากชาวบ้านบ้าง คณะครูช่วยมากพานกัเรียนมา ช่วยเทปนู ครัง้ละ ๑ วนั 



๑๗๐ 

 

๑ คืน หรือ ๑ วนั ๒ คืน หรือ ๒ วนั ๑ คืนบอ่ย ๆ ถ้าคดิเป็นเงินก็มากมาย แล้วก็ชาวบ้านด้วย แถวนีท้ัง้ครู 

ทัง้นกัเรียน ทัง้ชาวบ้าน ดเูหมือนจะเกือบทัง้อําเภอ เวียนกนัมา 

 
ภาพถ่ายทางอากาศของธรรมนาวาทัง้ ๒ ลํา (ด้านซ้ายเป็นโรงหนงั)  

เรือลําแรกจะเห็นเพียงท้ายเรือ  

เรือทัง้ ๒ ลํา ทา่นอาจารย์สรัางให้หวัเรือหนัไปคนละทิศ  

อนัหมายถงึธรรมนาวาออกเผยแผไ่ปในทิศตา่ง ๆ กนั 

          แล้วคณุสาล่ียงัชว่ยประชาสมัพนัธ์ทางวิทย ุกรมทหารส่ือสาร ท่ีแกทํางานอยู ่คนก็สง่เงินกนัมาเร่ือย 

ๆ ทางกรุงเทพฯ คณุชํานาญ คณุวิโรจน์ ก็ช่วยรวบรวมเงินด้วย ผมออกสาส์นสว่นตวัเร่ืองการสร้างโรงหนงั

แบบสวนโมกข์ (๑ ก.ย. ๒๕๐๘) ด้วย รวม ๆ กนัแล้วก็คงใช้เงินประมาณล้านบาท แตท่างผมไมไ่ด้จดไว้

แน่นอน ทางนายธรรมทาสเขามีตวัเลขเงินท่ีผา่นทางคณะธรรมทาน (๘๒๔,๕๙๗.๗๐ บาท ๒๕๐๙) ใช้เงิน

ล้านกวา่ แตว่า่สร้างของท่ีมีราคา ๒ ล้านกวา่บาท เพราะไมต้่องซือ้ของในราคาตลาด ของบางอยา่งพนัเอก

สาล่ีตดิตอ่มาให้ ราคาถกูมาก แล้วคนก็มาช่วยแรงกนัมาก ชาวบ้านก็มาก หมูบ้่านนัน้ หมูบ้่านนี ้พาคณะ

กนัมา เป็น ๑๐ เป็น ๑๐๐ ทํากลางคืนกนัก็มี มาแบบนีเ้ราก็ต้องทําอาหารเลีย้งเขา ก็ต้องใช้จ่ายบ้าง ทาง

บ้านทุ่งก็มีผู้ใหญ่พิศนํามา ทางโมถ่ายก็มีครูปัตติเ์ป็นตวัหลกัอยู ่ทางวดัวชิรารามก็มีท่านพระครูถาวรฯ 

อาจารย์ครับ มีการออกแบบแปลนหรือเปลา่ 

          มี เขาทําให้ ทางคณุสาล่ีนัน่แหละ แตแ่ปลนเดมิเขาไมมี่มขุย่ืนออกมากลบัเป็นท่ีหวําเข้าไป ผมแก้ให้

เป็นมขุออกมา ไมง่ัน้ข้างในจะแคบมาก ในแปลนตอนแรก ดเูหมือนจะใช้หินมาประดบัภายนอก หินก้อน

บาง ๆ มาประดบัภายนอกทัง้หลงั เราเห็นมนัแพงนกั เลยเปล่ียนเป็นเอาภาพพทุธประวตัมิาตดิ ไมแ่พงด้วย 

ได้ประโยชน์ด้วย เราก็เปล่ียนตรงโน้น ตรงนี ้โดยไมต้่องแก้แปลน นายสรุเดช นายช่างจากทหารสื่อสาร เขา

ก็ทําไปตามความประสงค์ของเรา ทําตามแปลนเดมิทกุอยา่งไมไ่ด้ มนัไมเ่หมาะกบัสภาพท่ีน่ี มนัเป็นแบบท่ี

เขาใช้ ๆ กนัในกรุงเทพฯ ท่ีน่ีฝนสาดตายเลย ทําอยูร่าว ๆ ๕ ปี (๒๕๐๕-๒๕๑๐) จงึเป็นรูปเป็นร่างแตย่งัไม่



๑๗๑ 

 

สมบรูณ์ ดเูหมือนพอทําไปได้สกั ๓ ปี ก็เอาภาพหินสลกัมาตดิได้ จงึทําข้างนอกไปพลาง ๆ ภาพข้างใน ดู

เหมือนจะสกั ๑๐ ปีจงึเร่ิมเขียนภาพได้ 

 
ภาพจําลองของโรงหนงัท่ีมีผู้ออกแบบมาให้ 

อาจารย์ครับ อยากให้อาจารย์เลา่ความเป็นมาของโรงปัน้และภาพปัน้ชดุนัน้ 

          ภาพปัน้ชดุนีม้นัหมายตาเอาไว้ก่อนไปอินเดียแล้ว ตัง้แตอ่า่นเจอในหนงัสือ มนัพิเศษตรงท่ีเป็นพทุธ

ประวตัท่ีิเขายงัไมมี่รูปเคารพของพระพทุธเจ้า พอไปอินเดียก็ไปถ่ายมาเพิม่เตมิ ตอนหลงัตดิตอ่ไปทาง 

British Museum ท่ีองักฤษ เขาก็ดีเหลือเกิน ถ่ายรูปมาให้ เราจงึคยุได้วา่ ภาพพทุธประวตัชิดุนีข้องเรานี ้

สมบรูณ์ท่ีสดุในโลก มนัแสดงถึงความเจริญทางวทิยาการสมยันัน้ ท่ีเขาไมบ่ชูารูปเคารพกนั เขาใช้เป็น

สญัลกัษณ์ ไมใ่ช่รูปสําหรับบชูา 

          ตอนเร่ิมทํานัน้ได้คณุไสว (พระไสว สวิ าโณ) เป็นชา่งเขียน พระหลายรูปเป็นช่างปัน้ ตอนนัน้มีคณุ

โกวทิ (อดีตพระโกวทิ เขมานนัทะ) อยูด้่วย พระนาคเสนจากอินเดียพอทําได้บ้าง แกมาช่วยให้หน้ารูปปัน้

เหมือนอินเดีย แรก ๆ หน้ามนัออกมาเป็นคนไทยไปหมด 



๑๗๒ 

 

 
พระไสว สวิ าโณ เขียนภาพต้นฉบบัซึง่ขยายมาจากภาพเลก็ ๆ  

ภาพต้นฉบบันี ้สว่นหนึง่ทา่นอาจารย์ถ่ายไว้เม่ือครัง้ไปอินเดีย  

และอีกสว่นหนึง่ได้มาจากพิพิธภณัฑ์แหง่ชาติขององักฤษสง่มาให้ 

 
พระนาคเสนจากอินเดีย ผู้ช่วยให้ใบหน้าคนในรูปปัน้เป็นแขกแบบอินเดีย 

          บริเวณโรงปัน้แตก่่อนก็เป็นป่ารก พอคณุไสวไปอยูก็่คอ่ย ๆ กลายเป็นโรงปัน้ ตอนแรกก็เป็นโรง

สงักะสี คอ่ย ๆ ทําตอ่ ๆ มาจนเป็นโรงคอนกรีตถาวรในปัจจบุนั 

          ขัน้ตอนในการทําก็ต้องเร่ิมจากเขียนภาพขยายจากภาพเลก็ ๆ ให้โตได้ขนาดท่ีต้องการ ลงใน

กระดาษท่ีเนือ้ เหนียว ๆ พอได้ภาพท่ีพอใจแล้วก็เอาไปประกบท่ีดนิเหนียว ซึง่ทําได้ท่ีแล้ว ละเอียด เนือ้ดี 

แล้วก็ตดัรอยภาพลงไปในดนิเหนียว แล้วจงึเร่ิมแกะดนิเหนียว โดยดภูาพนัน้อยูเ่ร่ือย ๆ ไป เอาภาพถ่ายมา

ด ูจนเป็นท่ีพอใจ แล้วก็หลอ่ด้วยปนูปลาสเตอร์เป็นเน้กตีฟ ตอ่จากนัน้ก็หลอ่ออกมาด้วยปนูซีเมนต์ เป็น

ภาพโพสตีิฟท่ีใช้ได้ มนัแกะดนิเหนียวไมใ่ช่แกะปนู แกะปนูก็ตายเลย ไมมี่ทางทําได้ 

          แกะดนิเหนียวมีปลกุปลํา้อยู ่๒-๓ องค์ ทา่นทองสขุ (พระทองสขุ ธมฺมวโร) มีฝีมืออยา่งนีอ้ยูแ่ล้ว แต่

ไมไ่ด้แกะภาพอยา่งนี ้เป็นคนมีฝีมือละเอียด เคยเป็นช่างตดัผม ก็สมคัรเป็นช่างแกะดนิ ในท่ีสดุทําได้

นําหน้าใครหมด ภาพสวย ๆ กลม ๆ ฝีมือท่านทองสขุทัง้นัน้ ภาพเชิญพระเกศาขึน้สวรรค์ ภาพช้างนาฬาคีรี 



๑๗๓ 

 

ภาพนางสชุาดาถวายข้าวมธุปายาส เป็นฝีมือท่านทองสขุ เป็นภาพละเอียดท่ีสดุ ดีท่ีสดุคือภาพเชิญพระ

เกศาขึน้สวรรค์ ใช้เวลาแกะดนิเหนียว ๓ เดือน ด้วยความอดทนอยา่งยิ่ง ภาพอ่ืน ๆ โดยมากหยาบ ๆ ก็ ๑๕ 

วนั ๑๐ วนั ทําดีขึน้ ๆ จนภาพสดุท้ายถงึ ๓ เดือน ก็นา่พอใจ 

 
อาจารย์ทองสขุ ธมฺมวโร ผู้ ฝึกจากโรงปัน้จนกลายเป็นผู้ ปัน้ฝีมือถงึ  

กําลงัปัน้พระพทุธรูปแบบสวนโมกข์ ท่ีได้นํามาประดิษฐานเป็นพระประธาน  

ณ อโุบสถธรรมชาติของสวนโมกข์บนเขาพทุธทอง  

ในโอกาสท่ีสวนโมกข์อายคุรบ ๕๐ ปี 

          นอกจากท่านทองสขุ ก็มีคณุโกวทิ และพระอ่ืน ๆ ร่วม ๑๐ องค์ ครูสอนหตัถศกึษา ท่ีเขาพนมแบกก็

มาช่วยทํา คนแกะทัง้หมดดเูหมือนจะมี ๑๐-๑๕ คน ทีนีก็้กลุม่กรรมกรก็มีคณุเดช (พระเดช ชิตจิตฺโต) เป็นผู้

หลอ่ หลอ่ไปหลอ่มา และบดดนิเหนียว ดนิเหนียวต้องขดุขึน้มาจากดนิชัน้ลกึตัง้ ๕๐-๖๐ เซนต์ จงึจะพบดนิ

เหนียวท่ีดีท่ีจะเอามาใช้ได้ 

          การปัน้ภาพกวา่จะเสร็จก็หลายปี จําไมไ่ด้ เร่ิมสร้างโรงหนงัราว ๒๕๐๕ ปลาย ๒๕๐๖ ทําโรงปัน้ ทํา

เสร็จก็ช่วยหามกนัมา  

          ผมก็วา่มนัประหลาด (หวัเราะ) มนัฟลคุ มนัไมเ่คยคดิ ไมเ่คยนกึวา่จะมีความสามารถเลย เร่ืองอยา่ง

นี ้

          ปะตดิปะตอ่ความหลงัทกุเร่ืองแล้วรู้สกึมนัฟลคุ มนัฟลคุไปหมดทกุเร่ือง ความคดิความนกึมนัเกิดขึน้

ได้อยา่งไร แล้วก็ไปได้บคุคล ได้ปัจจยัอ่ืน ๆ มาได้อยา่งไร มนัประหลาด บคุคลอยา่งคณุสาล่ีมาชว่ยมนัก็



๑๗๔ 

 

ไมไ่ด้รู้จกัมกัจ่ีกนัมาก่อน เคยแตม่าเท่ียว พอปรารภขึน้ก็สนใจเลยเป็นตวัตัง้ตวัตี โรงหนงัน่ีเป็นเร่ืองของคณุ

สาล่ี พนัเอกสาล่ี ปาลกลุ วทิยส่ืุอสารทกุแห่ง วปถ. ทกุแห่งชว่ยโฆษณาเร่ืองนี ้และมีคนให้เงินชว่ยเหลือ แก

ก็รวบรวมสง่มาท่ีน่ี สง่มาท่ีน่ีโดยตรงก็มี พระช่างปัน้ช่างเขียนมนัก็เป็นเร่ืองฟลคุ ไมน่า่จะมีได้ ถ้าเราเช่ือ

เร่ืองไสยศาสตร์ ก็ต้องบอกวา่มีพระเจ้าหรือเทวดาบนัดาล ไมง่ัน้มนัก็ต้องเป็นเร่ืองฟลคุ จนกระทัง่บดันี ้คน

นัน้ทํานัน่ คนนีทํ้าน่ี ท่ีอยูม่านาน ๆ เคยช่วยทําอะไรเป็นชิน้เป็นอนัมาแล้วทัง้นัน้ อยา่งท่านโพธ์ิ (พระโพธ์ิ 

จนฺทสโร) มาจดัสอนฝร่ัง ตอนนีม้นัก็เป็นเร่ืองฟลคุ (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ แล้วภาพในโรงหนงัละครับ มีความเป็นมาอยา่งไร อาจารย์วางแผนไว้ก่อนหรือเปลา่ วา่จะ

เอาภาพอะไรลงตรงไหนก่อนหลงั 

          ทําตามมาเร่ือย ๆ คดิมาพลาง ทํามาพลาง เพราะแรก ๆ ยงัไมรู้่วา่จะได้ภาพไหนมา พอดีภาพชดุ

เชอร์แมนมาก่อน ก็เอาชดุนีเ้ป็นหลกั เขียนเป็นภาพชดุใหญ่สดุ นอกนัน้ก็เป็นชดุเบด็เตลด็ ภาพคําพงัเพย

ไทยอยูต่ามเสา ๑๐๐ กวา่ภาพ เป็นฝีมือคณุโกวทิทัง้นัน้ ประดษิฐ์คดิเขียนขึน้ตามท่ีมีอยู ่ไมไ่ด้มีตวัอยา่งท่ี

ไหน เขามีมาก่อนบ้างแตเ่ราไมช่อบ ใช้ไมไ่ด้ ไมเ่ข้ากบัความคดิของเรา คณุโกวิทเป็นผู้ ร่างแบบ เป็นผู้

ควบคมุการเขียนภาพทัง้หมดในโรงหนงัด้วย เรียกได้วา่คณุโกวิทเป็นคนริเร่ิม แล้วแกก็ชวนเพ่ือนของแกมา 

อีก ๒ คนท่ีมาช่วยมากก็นายสมัพนัธ์ ก้องสมทุร และสเุทพ เมืองคล้าย สเุทพน่ีเขาเดก็วดัชยารามมาก่อน 

สมัพนัธ์เขาคนเกาะสมยุ ทา่นโพธ์ิพามา รู้จกัมาทางทา่นโพธ์ิ พระเณรองค์ไหนท่ีมีเชือ้อยูบ้่างก็มาฝึก คณุสุ

ชาต ิ(พระสชุาต ิปญฺ าทีโป) ท่ีช่วยวาดเสริมอยูท่กุวนันี ้(๒๕๒๘) ก็ฝึกมาแตส่มยันัน้ คณุดํารงอีกคนหนึง่ท่ี

สกึไปแล้ว มีเมียไปแล้ว ไปอยูท่างสงขลา มีอาชีพเป็นชา่งเขียนไป  

 
ภายในโรงหนงัจะมีพระภิกษุทําหน้าท่ีอธิบายภาพปริศนาธรรม 



๑๗๕ 

 

 
ภาพปริศนาธรรมบนฝาผนงัโรงหนงั เป็นฝีมือวาดของพระในสวนโมกข์  

พระบางรูปมีฝีมือด้านศิลป์มากก่อน บางรูปมาหดัใหม่  

ทัว่ทัง้ฝาผนงัและตามเสา จะมีภาพทัง้แบบไทยๆ ภาพปริศนาธรรมแบบเซน  

รวมทัง้ ภาพปฏิจจสมปุบาทของธิเบต (คลกิดภูาพขยาย)  

ซึง่แสดงกระแสการเกิดทกุข์ในใจคน 

          จะวางภาพตรงไหนอยา่งไร คณุโกวิทเขาปรึกษาผมในแงท่ี่ไมใ่ช่ศลิปะ แตเ่ป็นความเหมาะสมอยา่ง

อ่ืน ผมเป็นคนขีข้ลาด เร่ืองของศลิปะเป็นหน้าท่ีของคณุโกวทิเตม็ท่ี เรียกวา่คณุโกวทิทํางานมากท่ีสดุ รูป

ปัน้ขยายอวโลกิเตศวรนัน้คณุโกวทิก็ทําคนเดียว เป็นศลิปินถงึขนาดทีเดียว ถ้าแกจะไปทางนี ้แตไ่มรู้่เพราะ

อะไร แกไมเ่อาเป็นอาชีพ เขามาอยูก่บัผมหลายปี 

ภาพชดุของเชอร์แมนได้มาอยา่งไรครับ ทําไมจงึทําเป็นชดุท่ีใหญ่ท่ีสดุ 

          มนัไมมี่รูปอ่ืน ตอนนัน้ มนัฟลคุท่ีสดุเหมือนกนั ดเูหมือนคณุชํานาญ ลือประเสริฐจะเอาภาพฝีมือ

ของเชอร์แมนท่ีเขาแจกกนัท่ีกรุงเทพฯ สง่มาให้ด ูภาพ พ้นแล้วโว้ย นัน่แหละ เราเห็นวา่เข้าทีดี ก็ถามวา่เชอร์

แมนอยูไ่หน เร่ิมรู้ขา่วคราวทีละนิด จงึรู้วา่แกตัง้ใจจะมาท่ีน่ี แตค่งไปพบอาจารย์ประเดมิก่อน เลยไปอยู่

เกาะพงนั จนไปเป็นไข้ตายท่ีนัน่ ความคดิหวัแหลมดี ภาพทกุภาพมีความหมาย เขียนไว้ให้คดิ เม่ือได้ขา่ว

วา่เขาตาย ผมก็ขอร้องไปวา่มีสมบตัอิะไรในทางนีใ้ห้สง่มาท่ีน่ี เขาก็สง่ลงักระดาษมีรูปภาพเหลา่นีม้าให้ 

โชคดีท่ีสดุ ไมง่ัน้สญูหายไปหมดแล้ว มีแมลงสาบเตม็ลงัแล้ว เขาแกะไม้เป็นแบบพิมพ์ เรียกภาพพมิพ์ไม้ 

อาจารย์ครับ ภาพชัน้บนท่ีแสดงโลภะ โทสะ โมหะนัน้ เป็นความคดิของอาจารย์หรือครับ 

          ออ๋ นัน่เลียนแบบภาพอินเดีย สมดุภาพอินเดียเลม่หนึง่ทํานองนัน้ แตเ่ราดดัแปลงให้เข้ากบัคนไทย มี

อยูห่ลายภาพท่ีได้จากสมดุภาพเลม่นี ้ด้านลา่ง ตัง้แตภ่าพธรรมจกัร เกิดขึน้มาทําลายสิง่ไมถ่กูต้องตา่ง ๆ 
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๑๗๖ 

 

ในโลก ภาพพระเยซกูลบัมาดโูลก ภาพเจรจาสนัตภิาพ ได้จากเลม่นีท้ัง้นัน้ มนัฟลคุไมรู้่วา่ใครเขาสง่มาให้ 

ความคดิมนัเฉียบแหลม 

แล้วภาพชดุปริศนาธรรมไทยละครับ 

          ไปค้นท่ีพิพิธภณัฑ์ ท่ีกองสมดุขอ่ย ท่ีเขาไมรู้่วา่เร่ืองอะไร ไมรู้่จะใช้อยา่งไร ขอค้น เห็นภาพปริศนา

ธรรมไทย ถ่ายมาทัง้หมด คณุระบลิ (บนุนาค) ไปช่วยถ่าย มาศกึษา มาลําดบัภาพเอง เวลานีท่ี้พิพธิภณัฑ์ก็

ไมมี่ใครรู้จกั ไมมี่ใครรู้เร่ือง ของเราเองมีอยูเ่ลม่หนึง่ ชดุกายนครนัน่แหละ ท่านพระครูสธุนฯ พบท่ีวดัสโมสร 

หยิบดไูมรู้่วา่อะไร ก็เอามาดเูลน่กนั ดไูปมนัเหมือนรูปหนงัตะลงุ ผมก็เอามาศกึษา ได้ชดุนีม้าเม่ือเขียนภาพ

ใหญ่ ๆ ในโรงหนงัไปแล้ว ก็เลยไมมี่ท่ีเขียน เลยเขียนไว้มมุใต้บนัได ถ้าได้มาก่อนอาจจะเขียนแทนชดุเชอร์

แมนก็ได้ 

อาจารย์ครับ แล้วพวกเคร่ืองโสตทศันศกึษาในโรงหนงัได้มาอยา่งไร ได้ใช้กนัเตม็ท่ีไหม ผมไมค่อ่ยเห็นใช้

กนั 

          ระยะแรกใช้กนัมาก ใช้กนัเตม็ท่ีนัน่แหละ ฉายหนงับ้าง ฉายสไลด์บ้าง บนัทกึเสียงบ้างจนทรุดโทรม

ไป แล้วก็ขีเ้กียจจะซอ่ม ใช้กนัจนถึงวาระสดุท้าย เคร่ืองเสียงยงัใช้อยูจ่นทกุวนันี ้มีคนเอาเคร่ืองใหม ่ๆ มา

ให้ใช้เสมอ ๆ 

          ครัง้แรกกระทรวงศกึษาให้มา เป็นเงินจํานวน ๒ แสนบาท แตเ่ขาไมไ่ด้ให้เป็นเงิน ให้มาเป็นของ

จํานวนเทา่นัน้ จะใช้อะไรต้องการอะไรบ้างก็เขียนออกไป เจ้าหน้าท่ีไปซือ้ไมต่รงเป็นสว่นมาก เขามีระเบียบ

อยา่งนัน้ มีธรรมเนียมอยา่งนัน้ ตอนนัน้ ม.ล.ป่ิน (มาลากลุ) เป็นรัฐมนตรีศกึษาธิการ คณุอรุณวตีกบัพวก 

เป็นผู้ขวนขวายขอความช่วยเหลือ  

          สิง่ก่อสร้างตา่ง ๆ ในสวนโมกข์ ถ้าไมน่บัการสร้างหนงัสือแล้ว โรงหนงัดจูะเป็นสิง่ท่ีให้ประโยชน์มาก

ท่ีสดุแก่ประชาชน คนมาใช้เป็นท่ีศกึษาธรรมะกนัมากขึน้ ๆ เร่ือย ๆ  



๑๗๗ 

 

อาจารย์ครับ ขอกรุณาเลา่ความเป็นมาท่ีสร้างรูปปัน้อวโลกิเตศวร ไว้ใน

สวนโมกข์ด้วยครับ 

          มนัเน่ืองมาจากเราพอใจเร่ืองอวโลกิเตศวรมานานแล้ว ตัง้แตแ่รกศกึษา

โบราณคดีสมยัศรีวิชยั โดยเฉพาะนายธรรมทาสเขาสนใจย่ิงนกั เป็นท่ีเช่ือได้

วา่ ประชาชนสมยัศรีวิชยัใช้รูปนีเ้ป็นท่ีบชูาทัง้ในวดัและในบ้าน พระพทุธรูป

สมยัศรีวิชยัหายาก แตรู่ปอวโลกิเตศวรกลบัมีมาก ขนาดเลก็ไว้ตามบ้านเรือน 

ขนาดใหญ่สําหรับวดัสําหรับปชูนียสถาน ทําให้เรามีเร่ืองพดูเก่ียวกบัอวโลกิเต

ศวรได้มาก และเร่ืองกวนอิมท่ีเมืองจีนก็ไมใ่ช่เร่ืองเลก็ เป็นเร่ืองเดียวกบัอวโลกิ

เตศวรนัน่เอง เราเอามารวมกนัเข้าให้ประชาชนได้รู้เร่ืองนี ้เม่ือเราโฆษณาเร่ือง

นีม้าก มีการเขียนเร่ืองอวโลกิเตศวรด้วย นายธรรมทาสเขียนมากกวา่ผม จงึ

ควรมีรูปภาพ รูปปัน้เผยแพร่ด้วย แล้วทีนีต้อนท้าย ๆ ปัน้อยา่งอ่ืนเสร็จแล้ว ก็

ขอแรงให้คณุโกวิทช่วยปัน้อวโลกิเตศวร ได้ปัน้ไว้ถงึ ๒ ขนาด ขนาดเลก็เอาไป

ไว้ตามบ้านเรือนได้ ขนาดกลางไมต้่องปัน้ จําลองก๊อปปีจ้ากของเดมิ ขนาด

ใหญ่มากคือองค์ท่ีอยูบ่นเสาสงูกลางสนามหญ้าใกล้โรงฉนัน่ี แจกไมไ่ด้ ตดิ

ตายตวัอยูท่ี่น่ี ขนาดกลางแจกไปบ้าง สวยดี ขนาดเลก็บางคนชอบเพราะเลก็ 

จนเบื่อทํา จนหมด ก็ไมมี่แจก 

          วิธีการใช้ประโยชน์ก็คือตัง้ไว้ในท่ีเห็นได้โดยง่าย พอคณุเป็นทกุข์อะไร

ขึน้มา โกรธอะไรขึน้มา มองหน้าอวโลกิเตศวรจะหาย เอาไปใช้แบบนี ้ดหูน้า

แล้วสบายใจ 

          องค์ใหญ่ท่ีคณุโกวทิทําน่ี อารมณ์ในใบหน้าไมถ่ึงขนาด ๑๐๐ 

เปอร์เซนต์ของของเดมิ ได้สกั ๘๐-๙๐  

          ขนาดเท่าของเดมินี ้ขอจําลองจากพิพิธภณัฑ์ท่ีไชยาอีกทีหนึง่ เขาจําลองมาจากของจริงท่ีกรุงเทพฯ 

ซึง่กรมพระยาดํารงทา่นมาพบท่ีวดัพระธาตไุชยา แล้วนําขึน้ไปไว้ท่ีกรุงเทพฯ 

          ใบหน้าของรูปปฏิมานี ้จะแสดงอารมณ์ สทุธิ ปัญญา เมตตา ขนัต ิจะดใูห้เป็นคนสทุธิคือบริสทุธ์ิทาง

จิตใจก็ได้ จะมองให้เป็นคนยอดทางปัญญาก็ได้ จะมองในทางเมตตาก็ได้ มีความอดทนก็ได้ ถ้ามีได้ครบ ๔ 

อยา่งนีก็้พอจะเรียกได้วา่ชัน้เย่ียม ชัน้เลศิ ในไชยานี ้ฝีมือก็มีหลายชัน้ ชัน้เลวทําหน้าเหมือนผู้หญิงขายปลา

ก็มี ศลิปินชัน้เลศิก็ต้องแบบองค์ท่ีสมเดจ็พระยาดํารงพบ 

 
พระอวโลกิเตศวรโพธิสตัว์  

ซึง่อญัเชิญมาไว้ 

ท่ีบริเวณสนามหญ้าใกล้โรงฉนั 

  



๑๗๘ 

 

          ศลิปินจะต้องเป็นคนมีจิตใจดีมาก จิตใจสงบมาก ปกตมิาก มีความรู้ทางธรรมสงู และเป็นศลิปิน

ในทางปัน้ด้วย จงึจะทําหน้าอยา่งนัน้ออกมาได้ 

 

การปัน้อวโลกิเตศวรโพธิสตัว์ ตามคติของฝ่ายมหายาน 

ทา่นอาจารย์ให้ปัน้ไว้ เพ่ือเป็นส่ือสอนธรรมะอีกแบบหนึง่ 

รูปปัน้นีข้ยายจากองค์จริง ซึง่ค้นพบท่ีไชยาในสมยัรัชกาลท่ี ๕  

ในยคุศรีวิชยันัน้ ตามบ้านเรือนโดยทัว่ไปจะมีรูปปัน้นีไ้ว้บชูา เพ่ือระลกึถงึองค์คณุของโพธิสตัว์ 

ได้แก่ สทุธิ ปัญญา เมตตา ขนัติ รูปปัน้นีพ้ระโกวิท เขมานนัทะ เป็นผู้ ปัน้ขึน้ 

มีความเป็นมาในทางประวตัศิาสตร์อยา่งไรครับ 

          ทําจากคตมิหายาน พบทัว่ไปในอินเดีย ในประเทศไทยดเูหมือนจะขดุพบหลายจงัหวดั ในธิเบตก็

มาก ในเมืองจีนก็เป็นกวนอิม 

          ท่ีอินเดียโดยมากเป็นรูปสลกัหิน เขาไมห่ลอ่สมัฤทธ์ิ เพราะดีบกุทองแดงของเขาหายาก 

          ภาพนีน้กัโบราณคดีในไทยถือกนัวา่เป็นภาพยคุปาละ แตเ่ม่ือผมเอารูปถ่ายไปให้พวกนกัโบราณคดี

อินเดียด ูเขาร้องออกมาวา่ คปุตะ ๆ และเป็นแบบชัน้ยอดเสียด้วย สายตาผมเห็นพ้องกบัท่ีวา่เป็นยคุคปุตะ 

เพราะเหมือนกบัคปุตะทัง้หลายในอินเดีย โดยเฉพาะคปุตะท่ีถํา้อีลแิฟนต้าของฝ่ายฮินด ูท่ีนัน่เขาสวยมาก



๑๗๙ 

 

เหมือนกนั ไมว่า่ฝ่ายฮินดหูรือฝ่ายพทุธ เขาก็คงใช้ชา่งแบบเดียวกนั มือเดียวกนั โดยเฉพาะเค้าหน้านิยม

แบบนัน้ ท่ีถํา้อชนัตานีมี้รูปอวโลกิเตศวรแยะ หน้าสวยเหมือนกนั แตรู้่สกึวา่ไมส่วยเท่าองค์ท่ีพบในบ้านเรา 

มีความเป็นมาในทางทฤษฎีฝ่ายมหายานอยา่งไรครับ 

          เขาเขียนวา่เป็นโพธิสตัว์ประจําพระพทุธเจ้าอมิตาภะ ซึง่เป็นเหตใุห้เกิดพระพทุธเจ้าสมณโคดมของ

เราอีกที 

          โดยรูปศพัท์อวโลกิเตศวรแปลวา่ ผู้ยิ่งใหญ่ หรือพระผู้ เป็นเจ้า ผู้คอยสอดสอ่งดแูลโลก พดูได้วา่พวก

ผู้ มีปัญญาแหง่นิกายมหายานของสมยันัน้ ได้ประดษิฐ์คดิขึน้เพ่ือให้นิกายของตน มีสิง่ท่ีไมแ่พ้เปรียบพระ

อิศวรของฮินดขูึน้มาบ้าง ถ้าจะให้มีมาเฉย ๆ คนก็ไมเ่ช่ือ ก็ต้องแตง่เร่ืองให้มาเหนือเมฆขึน้บ้าง วา่แรก

ทีเดียวมีพระพทุธเจ้าพระองค์เดียวเทา่นัน้ เรียกวา่ อาทิพทุธะ พระอาทิพทุธะน่ีแหละให้กําเนิดพระพทุธเจ้า

โดยฌาน ของพระองค์อีกชดุหนึง่เรียกวา่ ธยานีพทุธะ พระธยานีพทุธะทัง้หลายก็มีพระพทุธเจ้าท่ีเป็นชัน้มา

นสุสีพทุธ คือเป็นมนษุย์มาอีกชัน้หนึง่ เป็น ๓ ชัน้ พระอมิตตาภะก็เป็นพระธยานีพทุธเจ้าองค์หนึง่ใน ๔-๕ 

องค์ มีอวโลกิเตศวรเป็นโพธิสตัว์ผู้ชายประจําพระองค์ มีตาราเป็นสกัตขิองท่าน ถือกนัวา่อวโลกิเตศวรเป็น

โพธิสตัว์ชาย สกัตขิองท่านเป็นโพธิสตัว์หญิง คล้าย ๆ สําหรับให้ประชาชนไหว้และบวงสรวงขอร้อง ทํานอง

เดียวกบัพระศวิะและพระอมุาของฮินด ูพระธยานีพทุธะแตล่ะองค์ ก็บญัญตัอิยา่งนัน้อยา่งนีเ้ลยครบถ้วน

ไปหมด พระพทุธเจ้าในทางหมอทางอะไรก็มี ทางอ่ืนก็มีครบท่ีมนษุย์จะเรียกร้องเอาเป็นท่ีพึง่ เป็นการตอ่สู้

กนัเพ่ือป้องกนัตวั หรือสร้างความมัน่คงให้แก่ลทัธิของตน เพ่ือให้สู้กบัลทัธิของฮินดไูด้ ในทางปฏิมากรรมก็

มีรูปเคารพอวโลกิเตศวรขึน้มา ในเมืองจีนตํานานของจีน อวโลกิเตศวรมีตัง้ ๓๐ กวา่ปาง เกินครู สําเร็จเกิน

ครูหลายเท่า รวมทัง้ปางกวนอิมท่ีเป็นผู้หญิงด้วย แล้วบางปางเป็นยกัษ์ดรุ้ายก็มี ถ้าบคุคลจิตใจยงัเป็น

ธรรมดาสามญัอยู ่สิง่เหลา่นีก็้มีประโยชน์ แตถ้่ามีจิตใจเหนือขึน้มาแล้วก็ดจูะไมค่อ่ยจําเป็น 

แล้วท่ียืนทา่ทางแบบนกัเลงหมายความวา่อยา่งไรครับ 

          ก็ให้สมท่าทางพระผู้ เป็นเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ แบบนีฝ่้ายพทุธก็ทํา ฝ่ายฮินดก็ูทํา ปฏิมาไหนจะให้ดเูป็นผู้

ยิ่งใหญ่ก็ยืนแบบสามคด ตรีพงัคะ คด ๓ ที คอทีหนึง่ เอวทีหนึง่ ขาทีหนึง่ ขา เอว คอ ผึง่ผายนี ้แสดงความ

เป็นผู้ยิง่ใหญ่ ไมใ่ช่แตฝ่่ายพทุธ ตอนหลงั ๆ ปัน้พระพทุธรูป ๓ คดอยา่งนีก็้มีพบท่ีน่ีองค์หนึง่ เป็นยคุศรีวิชยั 

ท่ีพพิิธภณัฑ์ก็มีตวัอยา่ง หลวงวิชิตภกัดี (นายอําเภอไชยาสมยัหนึง่) ผู้พบ เรียกวา่พระองค์คด ค้นพบแล้วก็

สง่ไปถวายสมเดจ็กรมพระยาดํารงฯ 



๑๘๐ 

 

อาจารย์ครับ เร่ืองเก่ียวกบัการปัน้ คําถามสดุท้ายนะครับ ท่ีโรงปัน้ทําไม

ถึงมีรูปปัน้ของอาจารย์ด้วยครับ 

          อ้อ เขาอยากจะทํา ทา่นทองสขุ ท่านไสวเขาอยากจะทํา แล้วก็

ถ่ายรูปทกุด้านเอาไปเป็นแบบ คณุทองสขุเป็นคนทําขึน้มาได้อยา่งนัน้ 

ตอ่มาอีก ๔-๕ ปี คณุปุ่ น (จงประเสริฐ) มาเห็นเขาก็เลยอยากก๊อปปีใ้ห้เป็น

โลหะ ให้เป็นบรอนซ์ เขาก็ไปหาเงินหาทองมาทํา แล้วเจ้าช่ืนรู้เข้าก็

ต้องการขึน้มาอีกตวัหนึง่ ก็เลยหลอ่ขึน้มา ๒ ตวั ดเูหมือนจะเอาช่างมาท่ีน่ี

มาประกบแบบท่ีน่ี แล้วเอาไปไว้ท่ีเชียงใหมต่วัหนึง่ เอาไว้ท่ีน่ีตวัหนึง่ เก็บ

อยูใ่นลงัไม้ในโรงหนงั ยงัไมไ่ด้ตดิตัง้ ไมรู้่จะตดิตัง้เพ่ืออะไร พอตายแล้ว

คอ่ยตดิ เพ่ือจะได้รู้วา่รูปร่างมนัอยา่งนี ้มนัอาจจะเป็นประโยชน์บ้าง ถ้า

มนัยงัมีชีวิตอยูม่าดตูวัดีกวา่ (หวัเราะ) 

แล้วอาจารย์ไมก่ลวักลายเป็นรูปเคารพไปหรือครับ 

          ก็ตามใจมนัส ิก็อยา่งเดียวกนักบัพระพทุธรูป มนัเป็นธรรมดาของ

ชาวบ้าน เคยปิดทองปิดอะไรกนัเลอะเทอะไปหมด ผมไมไ่ด้รู้สกึชนิดท่ี

ต้องการให้ใครหลอ่รูปให้มีเกียรตมีิอะไรทํานองนัน้ อนญุาตหลอ่ไว้ดเูม่ือ

ตายแล้ว คงมีประโยชน์บ้างเม่ือตายแล้ว  

ผมได้ยินวา่นายปุ่ นถงึกบัเคยทําขายหรือครับ 

          ไมจํ่าเป็นต้องทําขาย รูปเลก็คร่ึงทอ่น แบน ๆ ทําขึน้ไมก่ี่ตวั คงจะมี

คนให้เงินบ้าง ผมบอกไมค่วรทําอยา่งนัน้ ไมต้่องการอยา่งนัน้ เขาก็เลกิ ก็หยดุ พลเรือตรีคนหนึง่ตอนผมอยู่

โรงพยาบาล เคยเอามาให้ผมทําพิธีมอบให้ตามธรรมเนียม คงได้มาจากคณุปุ่ น ผมไมม่อบให้ แกเสียใจ 

ละอาย เก้อเขิน เร่ืองก็เงียบไป 

 

 

 

 

 
ภาพปัน้ทา่นอาจารย์ 

ปัจจบุนัอยูท่ี่โรงปัน้ภาพ 

สนุขัตวัข้าง ๆ ช่ือ "สมพาล"  

ทา่นให้ปัน้เพิ่มขึน้  

เน่ืองจากมกัมีผู้มากราบไหว้ 

ปิดทองรูปปัน้ของทา่น  

เพ่ือขอหวย ขอโชคลางตา่ง ๆ  

ทา่นบอกแก่ชาวบ้านวา่  

หากจะขอธรรมะ 

ให้ขอท่ีสมภาร (คือทา่น)  

หากจะขอหวยให้ขอกบั  

"สมพาล" 



๑๘๑ 

 

 

 
พระประธานทา่มกลางความสงบร่มร่ืนบนโบสถ์เขาพทุธทอง 

อาจารย์ครับ โบสถ์แบบสวนโมกข์น่ี มีความเป็นมาอยา่งไรครับ อาจารย์มีจดุมุง่หมายอยา่งไรท่ีทําแบบ

นี ้

          เพ่ือให้ง่ายและประหยดั คล้ายครัง้พทุธกาลมากท่ีสดุ ในสมยัพทุธกาลไมมี่อาคารโบสถ์แบบท่ีมีอยู่

ในปัจจบุนั ทา่นกําหนดใช้ท่ีกลางดนิ หรือวา่ใช้ในวหิารท่ีพกั กําหนดวา่อยูใ่นวิสงุคามสีมาก็ใช้ได้ 

วิสงุคามสีมาคือเขตท่ีแยกจากหมูบ้่าน 

          ในระยะแรก ๆ ท่ีมาอยูท่ี่น่ี ก็ไปลงอโุบสถท่ีวดัชยาราม บวชนาคก็ทําท่ีนัน่ ตอ่มาเม่ือเป็นวดัแล้วก็ขอ

วิสงุคามสีมาได้ ก็ใช้ยอดเขาพทุธนัน้แหละเป็นโบสถ์ 

          แรกทีเดียวตรงนัน้ใช้เป็นท่ีจดังานเทศน์ประจําปีของสวนโมกข์อยูห่ลายปี เดมิมนัเป็นโคกสงู ก็ตัง้

ธรรมาสน์ ๓ ธรรมาสน์บนโคกนัน้ คนฟังก็นัง่อยูโ่ดยรอบกระทัง่ชัน้ลา่ง 

          ตอ่มาก็เกล่ียโคกนัน้ให้แบนลง เพ่ือใช้เป็นท่ีนัง่ทําสงัฆกรรม ลงอโุบสถ บวชนาค เพิง่มาเกล่ียลงอีก 

ครัง้สดุท้าย เม่ือไมน่านมานีเ้อง ตรงท่ีใช้เป็นโบสถ์นัน้มนัเป็นฐานพระเจดีย์เก่าถึงสมยัศรีวิชยั เพราะมีอิฐ

แบบศรีวิชยัอยูเ่กล่ือนไป เม่ือเราไปพบมนัมีหลมุลกึลงไปใต้ฐานเจดีย์ท่วมหวัคน เป็นเร่ืองท่ีขโมยมนัขดุลง

ไปเพ่ือค้นหาทรัพย์สมบตั ิเราไปพบก็เลยช่วยกนัเกล่ียอิฐดนิถมให้หลมุมนัเตม็ ข้างบนทําให้เสมอพอนัง่ได้ 



๑๘๒ 

 

ใช้เป็นท่ีเทศน์มาเร่ือย ๆ จนกระทัง่ใช้เป็นโบสถ์ ก่อนได้วสิงุคามสีมาก็เคยใช้เป็นอรัญสีมาครัง้สองครัง้ 

เพราะมนัห่างบ้านพอ 

          จนขอวสิงุคามสีมาได้แล้ว ก็ปักเขตคร่อมฐานเจดีย์นัน้ คร่อมตอนสงูของเนินนัน้ทัง้หมด เป็นเขต

วิสงุคามสีมา ได้รับอนญุาตแล้ว เจ้าหน้าท่ีมาปักเขต เป็นวิสงุคามสีมาโดยสมบรูณ์ แตเ่รายงัไมไ่ด้ผกูพทัธ

สีมา มนัไมจํ่าเป็น ท่ีเขาเรียกฝังลกูนิมิตนัน่แหละ ทํากนัเพ่ือจะหาเงินมากกวา่ เรายงัไมค่ดิจะทํา มนัทําสงัฆ

กรรมได้แล้ว 

 
การลงปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ในสวนโมกข์ โดยมีทา่นอาจารย์เป็นผู้สวด (ภาพปี ๒๕๐๖) 

อาจารย์ครับ เม่ือครู่อาจารย์พดูถึงงานเทศน์ประจําปีของสวนโมกข์ นัน่มีความเป็นมาอยา่งไรครับ 

          ก็มีความประสงค์จะเลือกเร่ืองแปลก ๆ มาสูส่งัคมผู้ ฟังเทศน์ ให้ได้ยินเร่ืองท่ีไมเ่คยได้ยิน แม้แตเ่ทศน์

เวสสนัดรชาดกก็เคยทํา แตเ่ราทําไมเ่หมือนเขา เรามีแบบของเรา เลือกเอาคนท่ีร้องเทศน์เวสสนัดรทํานอง

เก่ง ๆ มา พระบ้าง ฆราวาสบ้าง มีบรรยายสลบัอธิบายความ ท่ีเขาเทศน์ไว้เป็นทํานองไพเราะ ผู้ ร้องก็มี

อยา่งนายสอนบ้าง พระครูสมบรูณ์บ้าง ตอนท่ีสําคญั ๆ เขาร้องสกั ๑๕ นาที แล้วผมก็อธิบายเป็นวรรคเป็น

เวร ตัง้แตเ่ร่ิมกณัฑ์แรก รวบรัดจนจบ ๑๓ กณัฑ์ ได้เร่ืองได้ราวดี มีร้องเป็นทํานองสลบัเป็นตอน ๆ คนฟังก็

พอใจ ไมมี่ใครทํามาก่อน ท่ีทํา ๆ กนัมกันัง่ฟังหลงัขดหลงัแข็งหลาย ๆ ชัว่โมง แตฟั่งไมค่อ่ยรู้เร่ือง เรา

อธิบายเป็นธรรมะหมด คนก็เข้าใจง่าย งานของเราราว ๆ ๓ ชัว่โมง เลกิเยน็เกินไปไมไ่ด้ ชาวบ้านเขามากนั

ไกล ๆ ต้องกลบับ้าน มีอยูปี่หนึง่พเิศษเทศน์ ๓ ธรรมาสน์ ท่านปัญญาฯ ทา่นบญุชวน แล้วก็ผม ธรรมดาก็มี

ผมกบัมหาสําเริงเป็นพืน้ โดยมากผมก็เป็นคนวิสชันา ไมไ่ด้เตรียมกนัแบบตายตวั คร่ึงเตรียมคร่ึงขึน้ไปนกึ

เอาบนธรรมาสน์ แล้วแตผู่้ถามจะซกัเอาเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ท่ีรู้ ๆ กนัแล้ว เช่น ถ้าเทศน์เร่ืองอนตัตลกัขณสตูร 

ก็จะถามในแงม่มุตา่ง ๆ ให้เกิดความเข้าใจเร่ืองอนตัตาเป็นต้น มิลนิทปัญหา ก็เคยเอามาเทศน์ 



๑๘๓ 

 

          เร่ิมจดัเม่ือมาอยูไ่ด้ปี ๒ ปี อาจจะเป็นปี ๒๔๘๘ จดัอยู ่๔-๕ ปีก็เลกิ เพราะคนเลีย้งอาหาร คนหา

อาหารทําไมไ่หว มนัเหน่ือย คนมนัมากนัมาก เคยลองประมาณดปีูหนึง่ตัง้ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ คน 

          เราจดัในวนัสงกรานต์ คนเขามาเท่ียวสงกรานต์ด้วย มาฟังเทศน์ด้วย เป็นธรรมเนียมแตโ่บราณ 

ชาวบ้านแถบนีเ้ขาจะมาเท่ียวสงกรานต์ท่ีเขานางเอกนั ทางทา่ฉาง ทา่ชนะ เขาจะมาเท่ียวสงกรานต์กนัท่ีน่ี 

มาไหว้พระบาทในถํา้ ถํา้นัน้เป็นถํา้ลกัษณะสกดัหิน สกดัหินมาทําพระพทุธรูป เอาเข้าไปในเมือง แล้วสกดั

ข้างลา่งเป็นรอยพระพทุธบาทเอาไว้ มีสกดัลวดลายตามปากถํา้บ้าง คงจะราว ๆ สมยักรุงศรีอยธุยา เขาทํา

พระพทุธรูปก็เตม็ไปทัง้บ้านทัง้เมือง พระพทุธรูปเป็นแบบอยธุยา คงเป็นสมยัพระบรมไตรโลกนาถ 

สนันิษฐานวา่อยา่งนัน้ บ้านเมืองตอนนัน้คงสงบสขุในทางศาสนา 

 
งานเทศน์ประจําปีของสวนโมกข์ ซึง่เร่ิมประมาณปี ๒๔๙๐  

มีประชาชนจากอําเภอไชยา ทา่ชนะ ทา่ฉางมาร่วมงานนบัพนัคนในแตล่ะปี  

มีการทําบญุเลีย้งพระและแสดงธรรมแบบแปลก ๆ ซึง่ทา่นอาจารย์พทุธทาสคิดค้นขึน้  

เช่น มหาชาติรีวิว ซึง่ใช้พระเทศน์ถงึ ๓ รูป สลบักนัเลา่เร่ือง แหล ่และวา่คาถาทํานอง  

นอกจากนีก็้มีการทําอาหารเลีย้งผู้มาฟังเทศน์ด้วย  

ตอ่มาพิธีนีเ้ลกิไป เพราะชาวบ้านเจ้าถ่ิน ไมมี่กําลงัพอท่ีจะทําอาหารเลีย้งคนนบัพนั (บางปีถงึ ๒,๐๐๐ คน) ได้ไหว 



๑๘๔ 

 

          งานเทศน์ประจําปีของเราเป็นการรวบรวมปัจจยัด้วย เพ่ือสร้างนัน่สร้างน่ีในวดั ตําบลหนึง่เขาก็จะ

แห่พุม่ต้นไม้ธนบตัรมากลุม่หนึง่ ตําบลนัน้ ตําบลนี ้แหก่นัมาพุม่สองพุม่แล้วแต ่งานจงึเตม็ไปด้วยพุม่

ธนบตัรมีการบอกขา่วออกไปตามสาย สายโมถ่าย สายตะกรบ สายป่าเวก็สง่ขา่วไปตามคนคุ้นเคย มีแจก

ใบปลวิกนัเลก็ ๆ น้อย ๆ มนัเป็นธรรมเนียมอยา่งนี ้ง่ายมาก ไมก่ี่ครัง้ก็บอ่นตดิจนตอ่มาหลายปี เจ้าของ

บ้านสู้ไมไ่หว ต้องบอกเลกิ 

          เขามากนัไกล ๆ เดนิมาก็ตัง้ ๓-๔ ชัว่โมง มาถงึก็หิวก็เหน่ือย ก็ต้องทําอาหารเลีย้ง จะซือ้จะหาแบบ

เด๋ียวนีม้นัก็ไมมี่ จะเปลืองมนัก็ไมเ่ปลืองเท่าไร แตค่นทําเหน่ือยมาก ทําอาหารเลีย้งคน ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ 

คน ไมใ่ช่เร่ืองเลน่ ๆ พ่ีหอแกเป็นหวัหน้าแมค่รัว อยูท่ี่บ้านปากดา่น ทําจนไมมี่เสียง พดูออกมาไมไ่ด้ยิน แม่

ครัวสว่นใหญ่ก็คนแถวนี ้หมูบ้่านปากดา่น แล้วก็แถววดัแก้วอะไรก็มี 

          ต้องมาค้างคืนท่ีวดั ทําขนมจีนกนั หรือรับไปทําท่ีบ้านก็มี ทํามาจากบ้านก็มี ท่ีวดัก็ตัง้ครัวกนัตรงริม

ธารนํา้ไหล ตรงมีต้นยางใหญ่ ๆ อยูเ่ด๋ียวนี ้ตรงนัน้มีจอมปลวกใหญ่อยูล่กูหนึง่ ก็ขดุหลมุกนัรอบ ๆ จอม

ปลวกนัน้ ตดัดนิออกตัง้กระทะรอบ ๆ ได้ แล้วต้องปลกูโรงยาวหลงัหนึง่ไว้วางของ มนัเหน็ดเหน่ือยกนัไป

ทัง้นัน้ แม้คนกินก็เหน่ือยเพราะเดนิมากวา่จะได้ไปฟังเทศน์ บางคนก็ต้องไปนอนฟังอยูช่ัน้ลา่ง แล้วฟังเสร็จ

ก็ต้องรีบกลบั บ้านไกล ไมค่อ่ยได้ตัง้ใจฟังนกั คนอยูใ่กล้ก็ได้ประโยชน์ดี อยูไ่กล มนัไมค่อ่ยมีประโยชน์ ใน

ท่ีสดุสู้ไมไ่หว เลยของด จดัอยู ่๔-๕ ปี เห็นจะได้ 

 
ลานหินโค้ง สวนโมกขพลาราม 

อาจารย์ครับ แล้วหินโค้งมีความเป็นมาอยา่งไรครับ 

          ตอนแรกฉนักนัท่ีศาลาโรงธรรม ตอ่มาเกิดความคดิท่ีจะนัง่ฉนักลางดนิ ก็นัง่ฉนักนักลางดนิ ยงัไมเ่ป็น

หินโค้ง น่ีหมายถึงเวลามีงานพิเศษซึง่ตอ่มาเรียกฉนัสาธิต ตามปกตก็ิฉนัท่ีโรงฉนั แล้วความคดิเร่ืองหินโค้ง

ก็คอ่ย ๆ เข้ามา จําไมไ่ด้แล้ววา่ความคดิฟักตวัขึน้มาอยา่งไร แตเ่ราชอบโค้ง พระจนัทร์คร่ึงซีก มนัสวยกวา่



๑๘๕ 

 

เป็นศลิปะกวา่ท่ือ ๆ และก็สะดวก ประธานสงฆ์นัง่ตรงกลางสามารถเห็นองค์อ่ืน ๆ หมด ตอนแรกอยูต่รง

ด้านหน้าออกมา ไมไ่ด้ลกึเข้าไปใกล้เชิงเขาอยา่งปัจจบุนั แตน่ัง่กลางดนิมนัไมส่ะดวก รักษาความสะอาด

ยาก ปีหนึง่มีคนจากกรุงเทพฯ มานัง่ฟังเทศน์ตรงนัน้ คนัไปทัง้ตวั เชือ้คนัคงเป็นเร่ืองของสนุขั หมดัสนุขั 

ความคดิท่ีจะยกพืน้ขึน้มาสงูเป็นหินโค้งก็ตามมา ใช้เลีย้งพระ เวลาปกตใิช้ฟังเทศน์ ฟังธรรมด้วย ถ้าฝนตก

ก็ใช้โรงธรรมในตอนแรก ตอ่มาเม่ือมีโรงหนงัมีเรือ ฝนตกก็ใช้โรงฉนัตามปกต ิฟังเทศน์ก็ใช้ท่ีเรือลําใหญ่ มนั

ก็เคล่ือนของมนัมา เปล่ียนแปลงมาเร่ือย ๆ  

 

ทา่นอาจารย์ริเร่ิมให้มีการตกับาตรสาธิต เพ่ือแสดงให้เหน็วา่ในสมยัพทุธกาลนัน้ การเลีย้งพระจํานวนมาก ๆ ทําได้อยา่งไร  

โดยช่วงแรกทํากนัในวนัพระ และใช้วิธีนําบาตรจากพระมาตกัภตัตาหารใส ่แล้วจึงนําไปประเคนให้พระฉนัจากบาตร 

เรียกวา่ตกับาตรจานแมว จดักนัท่ีศาลาโรงธรรม 

 

เม่ือเกิดลานหินโค้งในปี ๒๕๐๖ แล้ว จงึจดักนัท่ีลานหินโค้ง 

 

การตกับาตรสาธิตในปัจจบุนั จดัขึน้ทกุวนัเสาร์ หรือในโอกาสท่ีมีผู้มาทําบญุพิเศษจากจงัหวดัต่าง ๆ 

อาจารย์ครับ การฉนัสาธิตน่ีจดัไว้เพ่ืออะไรครับ 



๑๘๖ 

 

          คําวา่สาธิตนีม้นัเป็นคําท่ีมีใช้อยูท่ัว่ไป คือแสดงการกระทําให้ด ูทําให้ดแูทนท่ีจะพดูเฉย ๆ ฉนัสาธิต

คือทําให้ดวูา่สมยัพทุธกาลเลีย้งพระกนัอยา่งไร 

          สมยัโน้นก็จะให้พระนัง่เป็นระเบียบ แล้วก็มอบบาตรให้เจ้าภาพตกั เจ้าภาพก็เอาบาตรไปจดัอาหาร

ใส ่แล้วก็เอามาถวายพระท่ีนัง่อยู ่ฉนัเสร็จแล้วก็อนโุมทนา ระยะแรก ๆ ท่ีน่ีก็ทําแบบนี ้ตอนแรกท่ีน่ีก็ทําแบบ

นี ้คือเอาบาตรวางไว้ตรงแทน่หินใหญ่หน้าหินโค้งลงมาด้านลา่ง ให้ทายกทายิกาจดั แล้วจงึนําไปถวายพระ

ท่ีนัง่อยูท่ี่หินโค้ง ทีนีต้อ่มาไมมี่คนขน ต้องการคนขนมากก็เลยเปลีย่นเป็นเอาบาตรวางไว้ตรงหน้าท่ีพระนัง่ 

อาหารตา่ง ๆ ก็ใสร่วมลงไปในบาตร ของหวานวางในฝาบาตร เรียกเป็นการภายในวา่ตกับาตรจานแมว 

          เคยทําแบบนีต้ัง้แตใ่ช้โรงธรรมอยู ่การเอาบาตรไปจดัมนัไมส่ะดวก เวลายกกลบัมาบาตรของใครของ

ใครมกัสลบักนั ควบคมุลําบากก็เลยมาจดัตรงหน้าแทน เลีย้งพระจํานวนร้อย ๆ ก็ได้ แล้วระหวา่งพระฉนัก็

มีการเตมิ คอยเตมิจนบอกปฏิเสธ เวลาฉนัก็ฉนัด้วยมือ ผมขอร้องให้ทกุองค์ฉนัด้วยมือ เป็นการบชูา

พระพทุธเจ้าเป็นพิเศษวนัหนึง่ 

          การฉนัแบบนีก็้ทําเฉพาะโอกาสพิเศษ แรก ๆ ก็ทําทกุวนัพระ และโอกาสท่ีมีคนมาเลีย้งพิเศษ ตอ่มา

ทําทกุวนัเสาร์แทนวนัพระ เพราะเรามีเทศน์วนัเสาร์ แตเ่ด๋ียวนีช้กัเลกิ ๆ ไป แตถ้่ามีคนเลีย้งพิเศษก็เอือ้เฟือ้

เขา มนัยุง่มากพอสมควร ทัง้คนเลีย้ง ทัง้พระท่ีมาฉนั เสียเวลามาก เพ่ือความสะดวกโดยมากก็ฉนักนัท่ีโรง

ฉนั นอกจากพระท่ีทํางานพิเศษก็ตกัไปฉนัท่ีกฏิุได้ ฉนัโรงฉนัท่ีน่ีเคยเรียกฉนัแบบรถไฟ คือเข็นอาหารใส่

รถเข็น พระนัง่ ๒ ข้างหนัเข้าหากนัแล้วก็ตกัใสบ่าตรเทา่ท่ีต้องการ แล้วก็เข็นตอ่ไป 

          ตัง้แตไ่มส่บายผมก็ไมไ่ด้ไปฉนัรวม ขอตวัเป็นพิเศษ ขอผอ่นผนัไมต้่องไปนัง่อยา่งนัน้ กวา่จะเสร็จมนั

ขดัข้องตอ่ร่างกาย ถ้าผู้ มีเกียรตมิา คนพิเศษ มีบญุมีคณุมา ผมก็ไปช่วยพดูให้ไปต้อนรับ 

อาจารย์ครับ แล้วตอนสร้างหินโค้ง ขนหินกนัมาจากไหนอยา่งไรครับ 

          ขดุมาจากตรงช่องแหวง่ท่ีเขาพทุธทอง บางเวลาพระก็ช่วยกนัทํา ทา่นบญัญตั ิท่านพงศกัดิ ์เหลา่นี ้

ทํากนัมาก ลงแรงกนัมาก บางเวลาก็จ้างเขาขดุ วาละ ๘๐๐ บาท มนัเป็นเขาหินปนดนิ ขดุออกมาแล้วก็เอา

ไปใช้ทัว่วดั ทําโรงเรียนหินก็เอาไปจากตรงนี ้ช่องนัน้เคยเรียกวา่ถํา้ เพราะตัง้ใจจะทําถํา้ กะจะขดุตดัภเูขา

ไปทะลทุางด้านโน้น แล้วหลอ่คอนกรีตปิดข้างบนให้กลายเป็นถํา้ยาว สวนโมกข์ยงัขาดถํา้ เกิดความคดิจะ

ทําถํา้ แตก็่ยงัคาราคาซงัมา ไมอ่ยากให้คนปลกุปลํา้กนัมาก คงไมมี่ใครทําตอ่ได้ มนัเหน่ือยกนัมาก 

          ถ้าทํา มนัจะคล้ายประสาทหินท่ีเขมร เข้าทางฝ่ายนี ้แล้วเดนิมดุถํา้ไปเร่ือย ๆ กวา่จะทะลตุัง้กิโลฯ 

เป็นถํา้จําลอง 



๑๘๗ 

 

โรงเรียนหินใช้ทําอะไรครับ 

          ใช้อบรมธรรมะ สมยัผมยงัเดนิเหิน

คลอ่งแคลว่ ใช้ท่ีนัน่บอ่ย พวกนกัศกึษา 

พวกผู้พพิากษา พวกซสิเตอร์ ใช้ท่ีนัน่

ทัง้นัน้ คําบรรยายชดุบรมธรรมก็บรรยาย

ท่ีนัน่ แตก่่อนนีม้นัเป็นท่ีสวยมมุหนึง่ของ

สวนโมกข์ ดวูวิก็สวย เด๋ียวนีไ้มไ่ด้ใช้ก็รก

ไป ถ้าชําระสะสางกนัใหม ่มนัก็สวย ใช้

ทรายขาวเป็นพืน้ 

อาจารย์ครับ การจดัหินโค้ง จดัโรงเรียนหินอะไรพวกนี ้มีใครมาวางแบบให้หรือเปลา่ครับ 

          ไมมี่ คนแถวนีจ้ะไปหาศลิปินแบบนีท่ี้ไหน เราก็ไมไ่ด้ออกแบบอะไร ใช้ความคดินกึชัว่ขณะท่ีมองเห็น 

อะไรเป็นปัญหาเกิดขึน้ชัว่ขณะก็แก้เอา เราชอบธรรมชาตอินัร่ืนรมย์เกลีย้งเกลา เม่ือเท่ียวทะเล เคยเห็น

ภาพวิวตา่ง ๆ เห็นอะไรท่ีมีอยูก็่อาศยัสิง่นัน้ เลยมาจดัให้มนักลมกลืน เกลีย้งเกลา 

อาจารย์ครับ แล้วส้วมสวนโมกข์ท่ีสร้างยคุแรกทําไมทรงแปลกละครับ 

          (หวัเราะ) มนัง่ายและต้องการให้มนัแปลก หน้าตา่งโลง่ ๆ มนัจะไมไ่ด้อบั อยู่

ในป่าแบบนี ้ไมมี่ใครมองมาจากทางทิศไหน คนเข้าใจวา่มนัเป็นป้อมตํารวจก็มี เรา

เคย (หวัเราะ) เรียกส้วมวา่เป็นกฏิุวิปัสสนา ล้อเลียนเพื่อน ก็ใช้พิจารณาอสภุะได้จริง 

ๆ ด้วย แตก่่อนตรงมมุนี ้เคยมีส้วมเลก็ ๆ หลงัหนึง่ ใช้เฉพาะของเรา เคยแขวนป้าย กฏิุวิปัสสนาชัน้หนึง่ 

 

 

 

 

 

 

ทา่นอาจารย์พทุธทาสถ่ายภาพร่วมกบัพระนวกะ ท่ีโรงเรียนหิน  



๑๘๘ 

 

 

 
ท่านอาจารย์บริเวณสระนาฬเิกร์ ซึง่สร้างขึน้ระหวา่งสร้างโรงหนงั  

ท่านสร้างท่ีน่ีให้เป็นส่ือสอนธรรมอีกอยา่งหนึง่ของสวนโมกข์  

โดยอาศยัเนือ้เพลงในบทกลอ่มลกูของคนโบราณแถวรอบอา่วบ้านดอน  

"มะพร้าวนาฬิเกร์ ตน้เดียวโนเน กลางทะเลขีผ้ึ้ง  

ฝนตกไม่ตอ้ง ฟ้าร้องไม่ถึง  

กลางทะเลขีผ้ึ้ง ถึงไดแ้ต่ผูพ้น้บญุเอย" 

ซึง่มีเนือ้หาเปรียบเทียบให้เห็นวา่ พระนิพพานนัน้อยูท่่ามกลางวฏัฏสงสาร  

หรือความรู้แจ้งแห่งทกุข์ แท้จริงอยูท่า่มกลางความทกุข์นัน่เอง 

อาจารย์ครับ สระนาฬิเกร์น่ีใครช่วยอาจารย์ครับและมีความเป็นมาอยา่งไร 

          มนัมาจากบทกลอ่มลกูของคนปักษ์ใต้ โดยเฉพาะท่ีไชยา ท่ีมีความหมายลกึในทางโลกตุตรธรรม เรา

ให้สร้างสระนี ้เพ่ือเป็นท่ีระลกึถึงความเอาจริงเอาจงัในทางธรรม ของปู่  ยา่ ตา ยาย สมยันัน้ ในบทกลอ่มลกู

ประมาณ ๕-๖ ร้อยบทนี ้มีบทธรรมะสงูสดุในทํานองโลกตุตระอยู ่๓-๔ บท เราเลือกเอาบทนี ้มนัมี

ความหมายวา่ นิพพานนัน้อยูก่ลางวฏัสงสาร เราสอนกนัมาตามโรงเรียนนกัธรรม เราสอนวา่โลกิยะกบัโล

กตุตระ ต้องแยกกนัอยูค่นละทิศละทาง เหมือนฟ้ากบัดนิ ทัง้นีเ้พราะเราพากนัลืมเสีย ตามท่ีพระพทุธเจ้า



๑๘๙ 

 

ตรัสวา่ มีทกุข์ท่ีไหน ต้องดบัทกุข์ท่ีนัน่ นิพพานคือดบัทกุข์ท่ีสดุ มนัก็ต้องอยูต่รงกลางท่ีมีความทกุข์ท่ีสดุนัน่

แหละ 

          ในสวนโมกข์นี ้เราต้องการจะสร้างอะไรชนิดท่ีช่วยให้สะดดุตา สะดดุใจ เพ่ือเป็นชนวนสําหรับ

พิจารณารู้สกึนกึถงึธรรมะขึน้มาได้หลาย ๆ อยา่ง รวมทัง้สระนาฬิเกนีด้้วย เรียกวา่อปุกรณ์ของมหรสพทาง

วิญญาณ 

          สระนี ้นายสจิุต พนัธมุนาวิน ทํา นายสจิุต ขดุคนเดียว ไปยืมแทรกเตอร์เขามา เขาทํางานด้วย

แทรกเตอร์ สามารถทําคนเดียวได้ ไมน่า่เช่ือ (หวัเราะ) เป็นวิศนกุรรม เป็นวิศวกร ไมน่่าเช่ือ 

อาจารย์ครับ แล้วคณุสจิุตมาช่วยอาจารย์ได้อยา่งไรครับ 

          แกก็มาเอง รู้เร่ืองสวนโมกข์ แกอยากละชีวิตในเมือง คงจะเห็นประโยชน์ในทางชีวิตป่า ก็เลยมาจะ

ขอบวช ผมก็ขอผลดัวา่อยา่เพอ่บวช ทําประโยชน์ได้มากกวา่บวช ก็เลยบวชแบบไมต้่องห่มเหลือง อยูอ่ยา่ง

กะบวช ช่วยงานมากมายหลายอยา่ง ท่ีทํามากก็โรงไฟฟ้า ไฟฟ้าก่อนนีม้นัไมส่ะดวก ใช้ไฟป่ันเอง หมอ

ไพบลูย์สง่เคร่ืองมาให้ คณุสจิุตเขามีความรู้ แล้วเขาก็ชว่ยงานทกุอยา่งเก่ียวกบัช่าง ทกุอยา่งทางไฟฟ้า 

ซอ่มรถยนต์ ทําถนน เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ตา่ง ๆ ซือ้หามา อยา่งการขนหินมาใช้ตามท่ีตา่ง ๆ นายสจิุตเขาก็

เป็นคนขบัรถยนต์กระบะขนให้ 

          เขาพกัอยูบ่นเขานางเอ ทํากฏิุเอง สร้างด้วยโครงเหลก็ ทําไว้ ๒ หลงั ตอนหลงัคณุเทียน อายมุาก

หน่อย ทําตวัคล้าย ๆ เป็นคร่ึง ๆ อาจารย์ ก็เลยแยกไปอยูท่ี่นัน่ด้วย สร้างด้วยไม้อีกหลงัหนึง่ 

          ผมทําเองหลงัหนึง่ ศาลาเลก็ ๆ นัง่ดวูิว มงุหลงัคาสงักะสี ใต้ถนุเก็บของได้ ตอนนัน้ชอบไปดดูวง

อาทิตย์ท่ีนัน่ ไมไ่ด้นอนท่ีนัน่ ตอนตี ๕ ขึน้ไป ไปดดูวงอาทิตย์ ไปถ่ายรูป ตอนเยน็ไปนัง่ดวูวิ ตอนนัน้ต้นไม้

ยงัไมบ่งั บางทีก็ตดัแตง่ก่ิงก้านไม้เลก็ ๆ ท่ีบงัวิวบ้าง  

อาจารย์ครับ บวชแบบคณุสจิุตน่ีได้ผลไหมครับ 

          ก็ได้ผลส ิมนัก็ศกึษาไปด้วย ทํางานไปด้วย พร้อมกนัไป นอกจากคณุสจิุตแล้ว ก็ยงัมีอีก ๒ คน นาย

ซ้างกบันายพนิิจ แล้วก็มหาเอีย้นอีกคน อยูใ่นประเภทเดียวกนั ขอผลดัไปก่อน อยูช่ว่ยกนัทํางาน นายซ้าง

เขาช่วยนายสจิุตอีกที ช่วยทาสี ทานํา้มนัวานิช การผสมปนูเป็นหน้าท่ีของนายสจิุต ผสมกนัมากมาย 

ยาวนาน นายพินิจช่วยด้านสร้างบ้านพกัในเขตอบุาสกิามาก ช่วยทําหลายหลงั 



๑๙๐ 

 

          ตอ่มานายสจิุต เขาต้องกลบัไปดแูลแมท่ี่เป็นอมัพาต หาเงินจนุเจือแม ่ก็ต้องไปทํางาน ใจแข็ง สมยั

มาอยูท่ี่น่ี ภรรยาเขามานัง่อ้อนวอนเทา่ไร ๆ ก็ไมย่อมกลบัไปอยูด้่วยกนั เด๋ียวนีด้เูหมือนไปจดัทําสถานท่ีท่ี

นครสวรรค์ คล้าย ๆ แบบจะไปอยูต่อนแก่เฒา่ เอาคํากลอนตา่ง ๆ ของเราไปหลอ่เป็นป้ายเตม็ไปหมด คนท่ี

เคยไปมาเขาบอกวา่ลมดีนํา้ดีเป็นรูปเนินอะไรสวยงาม 

          นายซ้างตอนหลงัรบเร้าขอบวช ผมก็บวชให้อยู ่๓-๔ ปีเทา่นัน้ ก็สกึออกไป เห็นได้ลกูได้เมียแล้ว 

กลบัไปทํางานโรงกลงึกบัพ่ีชาย นายพนิิจยงัอยูม่าแบบนัน้จนทกุวนันี ้ไมค่อ่ยสบาย สงสาร เคยเหน่ือยมา

มากมาย ช่วยงานช่วยการมา ทกุวนันีก็้ให้แกพกัผอ่น รักษาตวั 

          สระนํา้คณุชํานาญท่ีเลยหวัเรือไปมีป่ากัน้อยูห่น่อยหนึง่นัน่ ก็นายสจิุตสร้าง คนอ่ืนชว่ย อยูต่รงกบัหวั

เรือ เลยป่าละเมาะหยอ่มนัน้ไป คณุชํานาญเขาอยากสร้างอะไรเป็นท่ีระลกึแก่มารดาของเขา เลยสร้างสระ

แบบนัน้ให้ รอบ ๆ สระก่อนนัน้เป็นก้อนหินสะอาด ใช้เป็นท่ีนัง่สนทนาธรรม พกัผอ่นเวลากลางวนั แขกมาก็

นดัไปสนทนาธรรมกนัท่ีนัน่ นัง่ล้อมรอบ ๆ สระ ความเงียบช่วยให้คยุกนัได้ยิน ไมต้่องตะเบง็ เลีย้งปลาเลน่

ไปด้วยกนัก็ได้ เวลาหน้าฝนนํา้เตม็สระ เคยมีนกหงส์ป่าลงมาวา่ยเลน่ด้วย ตวัสีดํา ปากแดง มีคนเคยไป

แอบด ูขอบสระบดุ้วยก้อนหินทัง้ก้อน มนัคงก้อนใหญ่เกินไป มีอะไรผิดพลาดบ้าง นํา้เลยขึน้ลงตามระดบั

นํา้ใต้ดนิ หน้าฝนนํา้ก็เตม็เป่ียม เย็นสบายดีเหมือนกนั 

อาจารย์ครับ เรือน ๒ ชัน้ บนเขาพทุธทอง ท่ีเรียกหอไตรนัน้ทําตัง้แต่

เม่ือไร ตัง้ใจจะใช้เป็นอะไร 

          ตัง้ใจจะเป็นท่ีเก็บพระไตรปิฎก คดิพร้อม ๆ กบัการเร่ิมมีสวน

โมกข์ท่ีน่ี ต้องการให้เป็นท่ีเก็บรวบรวมพระไตรปิฎกอยา่งสมบรูณ์ มี

พระบาลี มีอรรถกถา มีฎีกา อนฎีุกาอยา่งหอไตรท่ีสมบรูณ์แบบใน

กรุงเทพฯ แตม่นัก็โลเลเหลวไหล ผดัเพีย้นมาไมไ่ด้ทําให้สมบรูณ์ เลยใช้

เป็นท่ีพกัท่ีอยูไ่ปพลาง โดยเฉพาะเวลามีงาน มีพระมากนัมาก ๆ  

          ตอนหลงั ๆ เม่ือปีท่ีแล้วน่ีเอง เร่ิมทําหอสมดุท่ีหวัเรือ คณุสมยศ 

(พระสมยศ ยสฺธมฺโม) เป็นหวัเร่ียวหวัแรงลงมือทําจนมาเปิดได้ปีนี ้

(๒๕๒๘) พระไตรปิฎกชดุตา่ง ๆ จงึรวมเข้าไว้ในห้องสมดุนัน้ พอดีคณุรัญจวนมาอยู ่ก็ได้กําลงัจากคณะ

บรรณารักษ์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง มาช่วยจดัอยูห่ลายครัง้ จนเรียบร้อย แตก่่อนนัน้มีเพียงท่ีอา่นหนงัสือ 

ห้องสมดุเลก็ ๆ น้อย ๆ คือตัง้โต๊ะแล้วเอาเก้าอีล้้อม ทําบนโรงธรรมชัน้ลา่ง แล้วรือ้มาอยูใ่ต้หวัเรือในท่ีสดุ 



๑๙๑ 

 

          หนงัสือในห้องสมดุก็คนนัน้คนนีใ้ห้มา หลาย ๆ ปีมนัก็มากเข้า พระไตรปิฎกก็มีคนให้หลายชดุ เอ็น

ไซโคลปีเดีย เจ้าช่ืนซือ้ให้ พระไตรปิฎกจีน ก็พวกจีนคนหนึง่ซือ้ให้ โดยการแนะนําของหมอตนัหมอ่เซีย้ง ลืม

ช่ือไปแล้ว พระไตรปิฎกพมา่นัน้เขาสง่ตามมาให้เม่ือคราวไปปาฐกถาในงานฉฏัฐะสงัคายนาท่ีประเทศพมา่ 

นอกจากนัน้ก็เป็นหนงัสือทัว่ ๆ ไปท่ีมีคนสง่มาให้ ตัง้แตอ่ยูส่วนโมกข์ท่ีพมุเรียง ก็เร่ิมมีคนสง่มา ตอ่มาเป็นท่ี

รู้จกัมากขึน้ก็มีคนสง่มามากขึน้ เม่ือพระดลุยพากษ์สวุมณัฑ์เสียชีวิตแล้ว ลกูหลานก็สง่หนงัสือของแกมาให้

จํานวนหนึง่ ไมใ่ช่ทัง้หมด คงสง่เลม่ท่ีมีซํา้มา เพราะเห็นวา่ท่ี

บ้านจะเปิดเป็นห้องสมดุให้พระดลุย์ 

อาจารย์ครับ แล้วหนงัสือในศาลาธรรมโฆษณ์ละครับ 

          น่ีมนัเป็นท่ีรวบรวมงานหนงัสือของเราเอง เป็นท่ี

รวบรวมผลงานทัง้หมดท่ีมีอยู ่รวมทัง้เทปบนัทกึเสียงด้วย แล้ว

ก็ไว้เป็นท่ีบรรจศุพด้วย พอเราตายแล้วเอาไว้ในนัน้ ใต้ฐาน

พระพทุธรูป แล้วก็เอาปนูเทลงไปอีกหน่อย มนัจะเป็นฟอสซลิ 

(หวัเราะ) หลายพนัปี คนเปิดออกด ูสมบตั ิ๓,๐๐๐ ปี มนัก็ยงั

มีประโยชน์แก่การศกึษาเก่ียวกบัคน เก่ียวกบักระดกูอะไรก็

ตามท่ีเป็นความรู้ (หวัเราะ) 

          อีกอยา่งหนึง่ คนแตง่หนงัสือกบัหนงัสือมนัก็ควรจะอยู่

ด้วยกนั แล้วอยากให้เป็นท่ีนดัสนทนาธรรมกนัท่ีนัน่ เขียน

กลอนสําหรับจะจารึกไว้แล้ว มีคนเอาไปท่องแล้ว 

          ก็ไมไ่ด้จริงจงัอะไร อะไรก็ได้ มนัแล้วแตค่นข้างหลงั ถ้าคนข้างหลงัไมทํ่ามนัก็เป็นไปไมไ่ด้ แตค่ดิไป

ในทางท่ีจะให้เป็นประโยชน์แก่คนข้างหลงั ง่ายสะดวก ทกุวนัพระไปสนทนาธรรมกนัท่ีนัน่ ทําได้อยา่งนัน้ก็

ดี มนัมีความก้าวหน้าทางธรรมะเหมือนอยา่งกะวา่เราไมต่าย ยงัอยูรั่บใช้พระศาสนาตลอดกาล 

          ศาลาธรรมโฆษณ์เป็นท่ีรวบรวมผลงานไว้เป็นหลกัฐาน วา่ได้ทํางานไว้ในโลกนีก่ี้มากน้อย 



๑๙๒ 

 

อาจารย์ครับ ธรรมาสน์ท่ีวางอยูใ่นศาลาธรรมโฆษณ์และยก

ออกมาใช้ตอนมีงานนัน้ ผมเห็นแปลกจากท่ีอ่ืน อาจารย์มีเหตผุล

อะไรหรือเปลา่ครับท่ีทําแบบนัน้ 

          เพราะความจน (หวัเราะ) ความจน คดิวา่เท่านัน้ก็พอ ทําเป็น

กระบะ ๒ ตวั มีพนกัพอพิงได้ เผ่ือบางทีเทศน์ปจุฉาวิสชันาใช้ ๒ ท่ี 

ถ้าไมมี่ธรรมาสน์ ใช้อะไรก็ได้ นัง่ตรงไหนก็ได้ เก้าอีต้รงไหนก็ได้ ก้อน

หินก็ได้ ทําได้ทกุอยา่ง 

          เราไมช่อบแบบเปิดด้านหน้าท่ีเขาทํากนัทัว่ไป จงึเปิดด้านข้าง 

ขึน้ด้านข้าง เคยโดนมาแล้ว มนัรําคาญ ๆ ไปท่ีไหนก็ขึน้ธรรมาสน์

เปิดด้านหน้าทัง้นัน้ กวา่จะนัง่เรียบร้อย กวา่จะพบัขาเรียบร้อย ยุง่ 

ต้องระวงัผ้าไมใ่ห้เวิบวาบ คนฟังเทศน์ก็ดเูป็นตาเดียวกนัอยู ่เลยคดิ

มาทําอยา่งนีดี้กวา่ แตถ้่าเป็นธรรมาสน์สงู ๆ แบบโบราณแท้ ๆ 

ธรรมาสน์สงูทว่มหวัท่ีเป็นมณฑป บนัไดขึน้ก็อยูด้่านข้างเรียบร้อย

สบาย  

          เราเคยเห็นธรรมาสน์พิเศษอยูช่นิดหนึง่ คดิจะเอาอยา่งแตไ่มไ่ด้ทํา คือหุ้มหมดทกุด้าน ปรุเป็นลาย

ฉลทุกุด้าน โปร่งไปหมดทัง้หลงั เว้นแตด้่านประตขูึน้ลง ข้างบนมียอด เข้าไปนัง่ข้างในไมมี่ใครเห็น มีแต่

เสียงออกมา โปร่งทกุด้าน ไมเ่ห็นหน้าคนเทศน์ จะนัง่ จะนอน จะออกท่าอยา่งไรก็ได้ (หวัเราะ) สบายดี ไป

เห็นท่ีเชียงใหม ่ครัง้แรกไมรู้่วา่อะไร จนต้องถามเขาบอกวา่ธรรมาสน์ สะดวกแก่พระเทศน์ สนันิษฐานเอา

เองวา่คงเป็นแบบเทศน์มหาชาต ิจะโยกจะโคลง จะสัน่ จะคลอน ตามชอบใจ ไมน่า่เกลียด พยกัคาง พยกั

คอ โยกตวัได้ตามสบาย แตเ่ด๋ียวนีไ้มค่ดิทําแล้ว มนัเกินไป 

อาจารย์ครับ แล้วตกึเลก็ ๆ สงู ๆ ท่ีเรียกกฏิุอาจารย์ชา มี

ความเป็นมาอยา่งไรครับ 

          ออ๋ กฏิุท่ีอยูห่วัเรือ สร้างสําหรับแขกพิเศษ พระผู้ใหญ่

เป็นต้น ปรารภเร่ืองอาจารย์ชา อาจารย์ชาเคยตัง้ใจจะมา

เย่ียมท่ีน่ี ก็ทํากฏิุไว้ให้ทา่นพกั แตท่่านล้มป่วยเสียก่อน จน

เด๋ียวนี ้ก็คงหมดหวงัแล้ววา่จะมาได้ ก็เลยเรียกกฏิุอาจารย์ชา 

มาตัง้แตน่ัน้ เพ่ือเป็นท่ีระลกึ ไว้ใช้เป็นท่ีพกัของแขกพิเศษ

ธรรมาสน์หลงันี ้ทา่นอาจารย์เป็น

ผู้ออกแบบ และใช้ตอ่เน่ืองมาหลายสบิปี 

ทา่นออกแบบให้ขึน้นัง้จากด้านข้าง  

ซึง่สะดวกกวา่การขึน้นัง่จากด้านหน้า 

อยา่งธรรมาสน์ทัว่ไป  

และจดัให้มีท่ีพิง  

รวมทัง้พืน้ท่ีวา่งด้านข้างโดยรอบ  

เพ่ือวางนาฬิกา นํา้ สมดุโน้ต ได้ด้วย 



๑๙๓ 

 

ตอ่ไป 

เสา ๕ เสาท่ีอยูข้่างบนมีความหมายวา่อยา่งไรครับ ผมเห็นสิง่ก่อสร้างของสวนโมกข์มีแบบนีห้ลายหลงั 

          ๕ เสานี ้ความชอบ ความรู้สกึนกึคดิ ความดลใจท่ีแท้จริงมาจากอมราวดี วิหารอมราวดีทกุแห่ง แม้ท่ี

บชูาพระพทุธรูปจะมีขีด ๕ ขีดอยูข้่างหลงั ผมก็ชอบคําวา่ ๕ ก็เลยเอามาเป็นเสา ๕ เสา เป็นสญัลกัษณ์

อยา่งหนึง่ แทนได้หลายอยา่ง ละเสีย ๕ คือนิวรณ์ ๕ ประพฤต ิ๕ คือ พละ ๕ อินทรีย์ ๕ ได้ผล ๕ คือมรรค

ผล ๔ นิพพาน ๑ เป็น ๕ ยงัมี ๕ อ่ืน ๆ อีกแยะ เป็นเร่ืองความพอใจสว่นตวั เก็บอยูใ่นใจ คนอ่ืนจะตีความ

อยา่งไรก็ตามใจเขา เรานกึ ๆ อยูใ่นใจของเราวา่ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ จะตรงท่ีสดุ ท่ีอมราวดีในอินเดียสมยั

โน้น เขาอาจจะหมายถึงพระพทุธเจ้า ๕ องค์ก็ได้ 

อาจารย์ครับ แล้วท่ีพกัเลก็ ๆ ของอาจารย์ท่ีอยูปั่จจบุนันี ้เป็นมาอยา่งไรครับ 

          อ้อ ท่ีมนัเกิดจากไมส่บาย มาจากโรงพยาบาล เกือบเดนิไมไ่ด้ ห้องนีม้นัมีเตียงคนเจ็บอยูแ่ล้ว กลบั

จากโรงพยาบาลครัง้หลงั (๒๕๑๘) ก็มาพกัห้องนี ้มานอนพกัฟืน้ มนัเป็นห้องนํา้ห้องส้วมอยูใ่นตวั จงึ

สะดวกตอนนัน้ค่ําคืนถ่ายปัสสาวะไมเ่ป็นเวลา 

อาจารย์ครับ แล้วเขตอบุาสกิาเกิดขึน้ได้อยา่งไรครับ ทราบมาวา่ตอนแรกอาจารย์ไมย่อมให้มี 

          ไมมี่ชี ความคดิเดมิวา่จะไมมี่ชี แล้วมนัเกิดขึน้เพราะมนัต้องมีโรงครัว ตอนท่ียงัไมมี่ครัว พระหรือเณร

ก็ช่วยแก้ปัญหา อะไรกนับ้างท่ีคณุเฉลมิเรียกวา่พระแมบ้่านนัน่แหละ ทําเพิงหงุต้มเลก็ ๆ ด้านหลงัของโรง

ฉนั ขึน้มาทางเขาพทุธทอง ตอ่มามนัไมพ่อ พระเณรมากเข้าก็มีคนเขาอาสาทํา ตอนแรกก็น้าเส้ แมข่อง

เนียม เขามาอยูค่นเดียว ปลกูเป็นกระต๊อบมงุจากอยู ่แล้วก็เร่ิมมีแขกไปใครมามากขึน้ แรก ๆ ก็พกัอยูก่บั

น้าเส้ ตอ่มาก็เลยปลกูถาวรขึน้ เป็นโรงครัวถาวร แล้วก็มีคนมาช่วยทําครัวมากขึน้ ดเูหมือนพ่ีศีลจะเป็นคนท่ี 

๒ ก็มาปลกูกระท่อมจนกระทัง่ปลกูเป็นบ้านพออยูไ่ด้ น้ายอ่มเป็นคนท่ี ๓ ก็เลยมีท่ี ๔ ท่ี ๕ คณุอรุณวตี คณุ

เฉิน (หงส์นนัท์) เม่ือมีแล้วก็ขยายปรับปรุงเป็นนิคมคนแก่ ทางตะกัว่ป่า มาขอปลกูบ้านพกั ญาตทิางฝ่าย

น้าเขยมาขอปลกูบ้านหวัมมุ คณุนายทวีมาปลกูบ้านหลงัใหญ่ หลาย ๆ คนเข้าเลยเตม็พืน้ท่ีท่ีจดัไว้เป็นเขต

อบุาสกิา ผมเห็นท่ีตรงนัน้มนัวา่งอยูม่าก ถ้าไมทํ่าอะไรมนัขึน้รก ก็เลยตดัถนนขึน้มาสายหนึง่ให้เป็นเขต

อบุาสกิาไปมมุหนึง่เลย แตไ่มเ่ปิดเป็นสํานกัชี ไมรั่บบวชชี บวชกนัมาแตอ่ื่น 

          บ้านเหลา่นี ้บางเจ้าของเขาก็ออกทนุ มีพินิจคอยช่วยปลกูสร้างให้บางหลงั เสียแตค่า่วสัดอุปุกรณ์ 

นายพนิิจเขาออกแรง เสียสละมาก บางหลงัเขาก็จ้างเหมาคนมาทําเอง 

          ผมก็เพียงแตแ่นะนําให้ทําแบบประหยดัท่ีสดุ ให้งา่ยท่ีสดุ ควบคมุให้ระยะหา่งพอดี ๆ  



๑๙๔ 

 

อาจารย์ครับ ก่อนมีโรงครัวน่ี พระเณรทําอาหารกนัแบบไหนครับ 

          โดยมากก็เร่ืองอุน่ป่ินโตท่ีได้มาให้ร้อน เอาป่ินโตลงไปนึง่ในป๊ีปนึง่ทัง้ป่ินโต ตอนนัน้เดนิป่ินโต เดก็หิว้

ป่ินโตตามหลงัพระ 

          ถ้าอาหารเหลือก็เอารวมกนัเป็นหม้อเดียว ต้มเร่ือยไป เรียกวา่แกงรวม ฟังดแูล้วนา่ขยะแขยง 

(หวัเราะ) แตม่นัก็กลายเป็นของกินได้ บางเวลามนัเหมาะสมอยา่งไรไมรู้่ มนัอร่อยเสียอีก ไมว่า่อะไรใสล่ง

ไปหมด ต้มเดือดทกุวนั เหมือนกะขีค้วาย เรียกวา่แกงรวม อยูอ่ยา่งนีก้นัหลายปี จนเหลือกําลงัเลยมีโรงครัว 

ผกัหญ้าอะไรชาวบ้านเขาก็เอามาให้ไว้บ้าง ซือ้บ้าง 

 
การทําครัวในยคุแรก ๆ  

          ตอนโรงครัวยงัไมส่มบรูณ์ ในพรรษาก็มี แกงเวร คือชาวบ้านเวียนกนัแกงมาวดั วนัละ ๔-๕ หม้อ ก็

พอดีกบัพระเณร ๙ องค์ ๑๐ องค์  

          เม่ือโรงครัวสมบรูณ์แล้ว ก็ไมต้่องรบกวนชาวบ้าน ระยะแรกก็ช่วยเดือนละ ๕๐-๖๐ บาท ขึน้มาเร่ือย 

ๆ เด๋ียวนีเ้ดือนละ ๖,๐๐๐ บาท วนัละ ๒๐๐ บาท พระราว ๗๐ รูป เฉล่ียวหวัละ ๓ บาท นอกพรรษาพระ

น้อย เหลือก็สมทบเข้าไป บางทีพระมาก มีงานพิเศษ มีอบรม มีอะไรก็ทดกนัไป 

ทําไมตอนแรกอาจารย์จงึไมอ่ยากให้มีชีครับ 

          เขาถือกนัเป็นหลกัทัว่ ๆ ไปวา่ผู้หญิงหรือแมชี่มาคลกุคลีกนันกัมนัมีเร่ืองแบบโบราณ คําพดูของคน

โบราณ 

พอมีเข้าจริง ๆ แล้วมีเร่ืองยุง่ ๆ หรือเปลา่ครับ 



๑๙๕ 

 

          เรียกได้วา่ไมเ่คยมี การทําวตัรสวดมนต์อะไรก็ให้ทําแยกกนัมาตัง้แตต้่น มนัไมเ่หมาะท่ีจะให้พระเณร

กบัชีวา่พร้อมกนั 

อาจารย์ครับ มีระเบียบในการรับ ในการอยูอ่ยา่งไร 

          ไมมี่หลกัอะไร ดคูนท่ีน่าไว้วางใจวา่จะไมทํ่าให้น่ารําคาญ ก็ยอมให้อาศยั ระเบียบการอยูน่ัน้ รู้กนัใน

ตวั หรือตามธรรมเนียม 

แล้วน้าเส้มาชว่ยอาจารย์ได้อยา่งไรครับ 

          แกเป็นสมภารวดัทางโรงครัวอยู ่๑๐ กวา่ปี เดมิแกคอ่นข้างจะอยูว่า่ง ผวัแกตาย ก็อยูก่บับ้าน มีลกู

คนเดียวคือเนียมแล้วมีเวลาวา่งมาก มาชว่ยถางป่าก่อนจะเข้าไปช่วยโรงครัว จนกระทัง่พกัอยูว่ดัเลย หลาย 

ๆ คนย ุเพราะมนัไมมี่คน ผมเองไมไ่ด้ขอร้อง ไมไ่ด้ยโุดยตรง คนอ่ืนยวุา่มาช่วยวดัเถอะ ในท่ีสดุแกก็มา 

ตอ่มาเจ้าช่ืนมาท่ีน่ีบอ่ย ๆ ก็มาเกลีย้กลอ่มลกูสาวไปชว่ยทางเชียงใหม ่เม่ือน้าเส้แกอายมุากเข้า ก็ขึน้ไปอยู่

กบัลกูสาวทางเชียงใหม ่ทางนัน้เขาเอาอกเอาใจ แกก็ได้ไปเท่ียวไปอะไรด้วย ก่อนไปนัน้มีชีประเทืองมาอยู่

แล้ว โยมวาสน์เอามาจากเพชรบรีุ น้าเส้แกเหน็ดเหน่ือยมานานแล้ว อายมุากเข้าก็ไปเสียชีวิตท่ีโนน่ 

 
สว่นหนึง่ของคณะอบุาสกอบุาสกิาท่ีอยูป่ระจําในสวนโมกข์  

ผู้ ท่ีนัง่ซ้ายมือสดุแถวกลาง คือ ลงุผิน ผู้อยูเ่บือ้งหลงังานก่อสร้างต่าง ๆ ทัง้หลายของสวนโมกข์ 

อาจารย์ครับ คนท่ีเป็นกําลงัของอาจารย์ในการทํางานก่อสร้างตา่ง ๆ มีใครบ้างครับ 

          ระยะแรกสดุ เป็นเวลานานก็ลงุกลิน่ พระครูสธุนฯ ทําจนทําไมไ่หว จนแก่เฒา่ จนตายไป ทา่นธนฯ ก็

งอมมากแล้ว ยคุตอ่มาก็ยคุนายสจิุต นายพินิจ นางซ้างท่ีเลา่แล้ว ตอนหลงัน่ีก็มีนายผิน เป็นคนคอย

ควบคมุการก่อสร้าง มีตาหลวงแช่ม มีทา่นโพธ์ิช่วยกนั เราจ้างคนทํางาน ให้นายผินเป็นคนควบคมุ หลงั



๑๙๖ 

 

ใหญ่ ๆ ๒-๓ หลงัท่ีสร้างระยะหลงัสดุน่ี ตาผินควบคมุ ถ้ารับเหมาไมมี่ใครรับ คนบ้านนีไ้มก่ล้ารับ โรงฉนั

และตกึแดง ๒ หลงั ทําด้วยวธีินี ้จ้างคนให้นายผินคมุ เด๋ียวนีก็้ยงัทําด้วยวิธีนี ้จ้างคนเหมาเป็นตอน ๆ หรือ

วา่ทําเป็นรายการรายการไป ตารางเมตรหรือยาว ๑ เมตรจะเอาเทา่ไร วิเศษอยูห่ลงัหนึง่คือหลงัศาลาธรรม

โฆษณ์ พระเณรช่วยกนัทํา ไมไ่ด้จ้างใครเลย นายผิน ตาหลวงแช่ม ทา่นโพธ์ิ ทา่นสมยศ เป็นแรงสําคญั เรา

ออกแบบง่าย ๆ ง่ายแสนจะง่าย 

นายผินมาช่วยอาจารย์ได้อยา่งไรครับ 

          ก็แปลกดีเหมือนกนั คณุแช่มชวนมา นายผินนัน้เป็นผู้ มีอนัจะกิน เสร็จภาระทางบ้านเรือนแล้ว 

อยากจะมอบชีวิตขัน้สดุท้ายรับใช้พระศาสนาตามประเพณีโบราณ จงึมาช่วยงานวดัเท่าท่ีจะชว่ยได้ มี

ความรู้ทางก่อสร้างอยูบ้่าง จงึมอบหมายให้มีหน้าท่ีควบคมุการก่อสร้างทัง้หมดอยูป่ระจําท่ีวดั ทํางานโดย

ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนใด ๆ นอกจากกศุล หรือการจนุเจือเลก็ ๆ น้อย ๆ ตามสมควรแก่เหตกุารณ์เทา่นัน้ ชว่ย

ผอ่นเบาภาระผมไปมาก 

 

 

อาจารย์ครับ ระยะแรกของการตัง้สวนโมกข์ ดเูหมือนอาจารย์จะเน้นท่ีการไมส่ร้างถาวรวตัถ ุแตทํ่าไม

ระยะหลงัจงึยอมให้มีการสร้างวตัถมุากขึน้เร่ือย ๆ  

          ไมใ่ช่ยอม (เสียงด)ุ เราสร้างเองแหละ ความจําเป็นบงัคบัน่ี คนมาจะนอนกนัท่ีไหน คดิด ูแขกมามนั

ไมมี่ท่ีพกั นกัเรียน นกัศกึษา มากนัทีเป็นร้อย ๆ ได้สร้างอาคารเพิ่มขึน้ เพราะแขกไมมี่ท่ีพกั อยา่งตกึแดง ๒ 

หลงัใหญ่ ๆ วนันีค้นยงัพกัเตม็อยูเ่ลย (๑๔ ตลุา ๒๘) ชายหลงั หญิงหลงัหนึง่ ๒ หลงัยงัไมพ่อ ยงัต้องสร้าง

บ้านพกัชมุพรขึน้มาอีก ในนามของชาวชมุพร ยงัมีเงินสะสมให้สร้างในนามของชาวชมุพรอีกหลงัหนึง่ แต่

วา่เม่ือไรก็ยงัไมรู้่ มนัยุง่ผมก็ไมช่อบ แตม่นัจําเป็น เด๋ียวนีย้งันกึรําคาญ ท่ีคณุวิโรจน์ หมอเชาว์จะจดังาน

ครบ ๘๐ ปี ปีหน้า ถ้าคนมามาก ๆ จะเอาท่ีไหนให้เขาพกัคดิด ูโฆษณาพระมา ฆราวาสมา ท่ีท่ีไหนให้เขา

พกั ได้ยนิวา่พระจะพกัในกลดท่ีอทุยานป่าไม้ ชาวบ้านจะพกัท่ีไหนก็ยงัเป็นปัญหาอยู ่

          สมยัก่อน คราวหนึง่ท่านปัญญาพามา โดยไมต้่องมีป่ีมีขลุย่อะไร นอนกนัอยา่งนี ้นอนกนักลางดนิ 

คือนอนจนเตม็โรงธรรม แล้วต้องลงมานอนกนักลางดนิ ผู้หญิงด้วย 



๑๙๗ 

 

          เร่ืองสร้างโบสถ์สร้างวิหารสวยงามนัน้ไมเ่คยคดิ เพราะไมต้่องทําเพราะยงัไมจํ่าเป็น อยา่งอ่ืนจําเป็น

กวา่ เช่นศาลาโรงมหรสพทางวิญญาณท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่โรงหนงั ก็เป็นผลดีมากในการเผยแผป่ระจําวนั 

เรือก็เป็นท่ีรองนํา้ เก็บนํา้ฝนเพ่ือสํารองไว้ใช้ แล้วข้างบนก็ใช้เป็นศาลาการเปรียญ เป็นท่ีประชมุและท่ี

ประกอบพิธีในยามฝนตก ตกึแดงก็เป็นบ้านพกั ดงัท่ีวา่มาแล้ว เป็นต้น 

อาจารย์ครับ ลกัษณะการสร้างเพิม่เชน่นี ้มนัไมทํ่าลายบรรยากาศความสงบของท่ีอยูอ่าศยั หรือผู้มา

แสวงหาหรือครับ 

          มนัเป็นเร่ืองท่ีตา่งฝ่ายตา่งต้องเสียสละผลประโยชน์คนละคร่ึง เราก็ได้รับประโยชน์ ผู้ ท่ีมาก็ได้รับ

ประโยชน์ เจ้าหน้าท่ีชัน้ผู้ใหญ่ของกรมทาง เขาเคยมาถามผมถึงเร่ืองตดัถนนผา่น วา่มนัจะต้องมีเสียงเกิด

ขึน้มา ทา่นจะวา่อยา่งไร ให้ทําอยา่งไรให้อ้อมไปทางไหน ผมก็ตอบวา่ไมเ่ป็นไร มนัตา่งฝ่ายตา่งต้องยอม

เสียสละผลประโยชน์สว่นตนคนละคร่ึง เพ่ือมนษุย์จะได้รับประโยชน์และความสะดวก เราก็ยอมให้หนวกหู

บ้าง หลกัของผมไมใ่ช่วา่ให้เงียบกริบ ไมไ่ด้ต้องการให้เงียบกริบตลอดกาล ต้องการให้ดงัตามธรรมชาติ

ธรรมดานัน่แหละ แตเ่ราต้องรู้จกัทําจิตใจ ไมฟั่ง อยา่งนีมี้ประโยชน์กวา่ไมมี่อะไรเลย ให้มนัมีตามธรรมชาต ิ

แล้วเรามีจิตใจท่ีไมห่วัน่ไหวไปตามเสียงนัน้ น่ีคือสิง่ท่ีเราต้องการ ถ้าไปยดึมัน่ถือมัน่วา่จะให้มนัไมมี่เสียงก็

ยุง่ตาย มนัจะห้ามได้หรือในโลกนี ้ได้ยินเสียงรถบ้าง เสียงเคร่ืองบนิบ้าง เราก็ไมฟั่ง ไมห่วัน่ไหวไปตามเสียง

นัน้ จิตไมห่วัน่ไหวไปตามเสียงนัน้ มนัก็คือสงดั 

อาจารย์ครับ แล้วท่ีอาจารย์สร้างอะไรตา่ง ๆ ในสวนโมกข์ เช่นโรงหนงัอะไรตา่ง ๆ เหลา่นี ้เพราะเตรียม

รับถนนท่ีจะต้องผา่นหรือเปลา่ 

          เปลา่ ไมไ่ด้เตรียมรับ ท่ีมาสร้างวดันีไ้มไ่ด้เตรียมรับถนน แรกสดุมนัมีทางเดนิอยูต่ามธรรมชาต ิเราก็

พอใจอยูแ่ล้ว ถนนมนัมาเอง ครัง้แรกสดุนัน้ ก็ชาวบ้านแถวนีก้บันายอําเภอจาด เขาเห็นวา่มนัมีวดันีแ้ล้ว 

เขาก็เลยทําหวัคนันาให้กลายเป็นถนนขึน้มา แตก่่อนนีข้ึน้หวัคนันาทีหนึง่ ลงหวัคนันาทีหนึง่ เดนิในคลอง

อีกทีหนึง่ กวา่จะถึงก็เปียกปอน เขาก็ช่วยกนัสร้างเป็นรูปถนนขึน้มา มนัทํามาหลายนายอําเภอ คอ่ย ๆ ทํา 

นายอําเภอจาดทํามากกวา่เพ่ือน 

          บอกกลา่วชาวบ้าน มาด้วยศรัทธา ไมไ่ด้กะเกณฑ์อะไร นายอําเภอเขาขอความช่วยเหลือทาง

ราชการให้ออกคา่นํา้มนัเคร่ืองจกัร ทําด้วยแรงคนก็มี ทําด้วยรถก็มี 

          ตอนแรก ๆ ผมไปดอูยูด้่วย ผมไปทําอยูด้่วยเลย พระท่ีไปได้ ก็ไปทกุองค์ ไปช่วยหิว้ปุ้ งก๋ีกนัเป็นแถว 

เอาดนิไปเทท่ีตวัถนน ขดุมาจากท่ีไกล จงูกนัมาเป็นยา่น ทํากนัถึงอยา่งนี ้มกัจะไปทํากลางวนัด้วย พวก

ชาวบ้านอีกพวกหนึง่มกัเอาข้าวปลาอาหารมาเลีย้ง สว่นมากเป็นขนมจีน เลีย้งพระด้วย อนันีเ้ป็นลกูไม้ ถ้า



๑๙๘ 

 

บอกวา่เลีย้งพระจะมากนัมาก มามากกวา่ท่ีบอกวา่เลีย้งคน เป็นธรรมเนียม คนท่ีมาช่วยกนัทํา ก็ได้กินอ่ิม 

จนเด๋ียวนีม้นัเปล่ียนแปลงไปมาก แล้วมนัเส่ือมลงไปแล้ว เพราะความเจริญแบบใหม ่น่ีถนนเส้นเดมิเป็นมา

อยา่งนี ้สว่นถนนสายเอเซียน่ีมาทีหลงั (เสร็จ ๒๕๒๑) ไมไ่ด้รู้ลว่งหน้าอะไรมากมาย จงึไมมี่เร่ืองวาง

แผนการรับถนนแตป่ระการใด 

 
บรรยากาศหนึง่ของเส้นทางท่ีจะไปสวนโมกข์เม่ือ ๕๐ กวา่ปีก่อน 

การพาชาวบ้านทํางานแบบนี ้มีครัง้อ่ืนอีกหรือเปลา่ครับ 

          มีอีกครัง้ก็ตอนแตง่คลอง คลองท่ีเคยเลา่วา่ขนย้ายของจากสวนโมกข์เก่ามานัน่แหละ ชาวบ้านเรียก

คลองไชยา ตอนนัน้ผมยงัไป ๆ มา ๆ ระหวา่งท่ีน่ีกบัวดัชยารามอยู ่ทา่นธนฯ คุ้นเคยกบัคนแถวนัน้ ชกัชวน

คนแถวนัน้ให้เข้ามาช่วยแตง่คลอง ท่ีรกรุงรังให้โลง่โปร่งเรียบร้อย เอาการแห่พระทางเรือมาเป็นเคร่ืองให้

กําลงัใจ ชาวบ้านมีแรงศรัทธาท่ีจะแห่พระ จงึมาช่วยกนัแตง่คลอง เพ่ือจะได้บญุ และได้ประโยชน์ด้วย การ

แตง่คลองเพ่ือแห่พระด้วย ทําให้มีกําลงัใจมากกวา่แตง่คลองเฉย ๆ ตอนนัน้ถนนยงัไมไ่ด้ทํา กลางวนัไมมี่

เวลา เพราะเขาทํามาหากินกนั เขามากนักลางคืน ตบแตง่คลอง ตดัต้นไม้ ตดัรากไม้ท่ีมนัรก ขดุรอกบ้าง 

ทํากลางคืนถงึสองยาม มนัเป็นธรรมเนียม ถ้าจะแหพ่ระจากวดันีไ้ปปากนํา้ คนก็เตม็ใจมาช่วยแตง่คลอง 

คลองไหนคลองไหนก็ตาม แตก่่อนถนนก็เหมือนกนั พอจะถึงฤดแูห่พระ ก็ถากถนนกนัจนเตียน ตรงไหนรก

หน่อยก็ช่วยกนัระดมเข้าไป ท่ีพมุเรียงถากกนัตัง้แตถ่นนเส้นนอกจนถึงถนนเส้นใน ท่ีจะไปศาลาเก้าห้อง 

เพ่ือจะแหพ่ระ 

          คลองท่ีแตง่เด๋ียวนีก็้รกหมดแล้ว เพราะไมไ่ด้ใช้กนั มีถนน มีรถสะดวก คลองก็ไมไ่ด้ใช้กนั 

อาจารย์ครับ กฏิุคอนกรีตเลก็ ๆ ๒ หลงัมีอะไรพิเศษหรือครับ นอกนัน้เห็นสร้างเป็นไม้หมด 



๑๙๙ 

 

          ตรงนัน้มนัพเิศษ เรียกวา่ดอนสําเริง เพราะแรก ๆ มหาสําเริงเขาไปอยูค่นเดียว มนัยงัไมมี่อะไรเลย 

แรกอยูก่นัแตข้่างนอกแถวนี ้ไปอยูต่รงนัน้องค์เดียวก็นบัวา่กล้าหาญ คนขีข้ลาดไปอยูไ่มไ่ด้ มหาสําเริงเขา

เป็นคนธุดงค์ เป็นคนแรกท่ีไปอยูส่มยัหนึง่ 

          ก่อนนีป้รับปรุงเป็นท่ีท่ีสวยงามแหง่แรกสําหรับธรรมชาตติามป่า มนัมีต้นไม้แปลก ๆ ไม้แนะ คล้าย ๆ 

กบัต้นโกงกาง มีรากเป็นสายระยาง ปรับปรุงแล้วมนัสวย ใช้เป็นท่ีสนทนาธรรม แขกเหร่ือไปสนทนาธรรม

กนัท่ีนัน่ ตอ่มามนัเลก็ มนัไกล เดนิลําบาก ทีนีก้ฏิุไม้ทัง้หลายสร้างอ้อมค้อมตีวงออกไปไกล ดอนสําเริงก็

กลายเป็นเข้ามาอยูข้่างในวงล้อม เลยสร้างกฏิุตกึพิเศษไว้ ๒ หลงั ให้เหมาะสมแก่ลกัษณะของเนินลกูนัน้ 

อาจารย์ครับ ถ้าไมค่วบคมุการก่อสร้างให้มีขีดจํากดั อาจารย์ไมก่ลวัจะนา่เกลียดหรือครับ อยูใ่นป่าแต่

เตม็ไปด้วยตกึ เห็นอาจารย์วา่จะมีสร้างอีก 

          อยา่งนีก็้ทําเทา่ท่ีทําได้ มนัก็ต้องดไูมใ่ห้เสียไป ไมใ่ห้เสียววิ ผมมีความรู้สกึวา่ตวัเองเป็นนกัธรรมชาติ

อยูเ่หมือนกนั นิยมธรรมชาต ิมีศลิปะอยา่งธรรมชาต ิทําอะไรกลมกลืนกบัธรรมชาต ิคดิแล้วคดิอีก ถ้ามนัไม่

กลมกลืน ก็ดดัแปลงให้มนักลมกลืน 

อาจารย์ครับ สิง่ก่อสร้างตา่ง ๆ ในสวนโมกข์น่ี อาจารย์ต้องดิน้รนขวนขวายมากไหมครับ 

          ไมเ่คย มาเองทีละเลก็ละน้อย คนรู้จกัมากขึน้ คนละเลก็ละน้อย มนัก็มากขึน้ ไมเ่คยออกประกาศ

เร่ียไร จะเคยก็ตอนทําโรงหนงั มีสาส์นสว่นตวัออกไปชีแ้จงหลกัการครัง้เดียว แล้วก็ตอนเทศน์ประจําปี ๔-๕ 

ปีนัน้ ได้ปีละ ๒-๓ พนับาท สมยันัน้ก็เรียกวา่เยอะแล้ว และสร้างอะไรในนีเ้รามีธรรมเนียมไมจ่ารึกช่ือ มี

ยกเว้นบ้างในกรณีพิเศษ เชน่ กฏิุเลก็ ๆ เพ่ือสะดวกแก่การเรียกช่ือ 

          ตกึแดงใหญ่สําหรับท่ีพกัชายหญิงทัง้ ๒ หลงันัน้ก็สร้างด้วยเงินของญาตแิละมิตรสหาย รวมทัง้

บคุคลอ่ืน ๆ ท่ีเห็นด้วยกบัหลกัการนี ้

อาจารย์มีหลกัในการใช้เงินท่ีเขาบริจาคอยา่งไรครับ 

          ก็ไมมี่หลกัอะไร จะทําอะไรก็ทํา ให้มีเหตผุลท่ีสดุ ทําให้ประหยดัท่ีสดุ คุ้มคา่ท่ีสดุ อะไรท่ีทําเองได้ก็

ทํา ท่ีจําเป็นต้องจ้างจงึจ้าง ท่ีจําเป็นต้องซือ้จงึซือ้ ทําในนามของสวนโมกข์ หรือสว่นตวั เสร็จแล้วก็ยกให้

เป็นของวดั 

อาจารย์ครับ ทําเองน่ีหมายความวา่ พระเณรช่วยกนัทําหรือครับ 



๒๐๐ 

 

          ยคุแรก ๆ พระสวนโมกข์ออกแรงทํางานกนัมาก ใครมาอยูก็่มกัจะมีงานอยา่งใดอยา่งหนึง่ทําเสมอ 

ตอ่มาเพ่ือความสะดวกก็จดัเป็นวนักรรมกร ให้วนั ๗ ค่ําและวนัโกน เป็นวนัอาบเหง่ือล้างตวัก ูเป็นงาน

เสียสละเพ่ือทําลายความเห็นแก่ตวั เป็นการปฏิบตัธิรรมชัน้ลกึอยูใ่นตวั ไมมี่ใครขอบใจ ก่อนหน้านีว้นั

กรรมกรก็อด ๆ อยาก ๆ วนันัน้ต้องฉนัเพลกนัอีกมือ้หนึง่ตามมีตามได้ เด๋ียวนีม้นัดคูอ่ยยงัชัว่ขึน้ โดยมีคน

เห็นใจสมคัรเลีย้งอาหารกนัเพิ่มขึน้ คือทํางานโดยไมไ่ด้รับผลตอบแทนอะไร แม้แตคํ่าวา่ขอบใจ ทัง้นีเ้พ่ือ

การลดลงแหง่ความเห็นแก่ตวั 

 
ในยคุบกุเบิกนัน้ งานก่อสร้างตา่ง ๆ จะอาศยัพระเณรในวดั  

ขวาสดุของภาพคือพทุธทาสภิกขใุนวยัหนุ่ม 

อาจารย์ไปลงงานกรรมกรด้วยหรือเปลา่ครับ 

          แรก ๆ ก็ไปยืนด ูไปร่วมทําบ้าง ทํามาจนเด๋ียวนีทํ้าไมไ่หว แตก่่อนก็ไมไ่ด้ไปลงมือด้วยแรงอยา่งเตม็

เครียด ไปยืนด ูไปบงการ ไปชีแ้นะ เพราะมีงานหนงัสือต้องทําด้วย ท่ีทําขนาดขนทรายเอง ผสมปนูเอง 

อะไรเอง ทําท่ีวดัชยารามมากกวา่ หลงัเลก็ท่ีผมเลา่แล้ว ทํากบัเดก็ ๒-๓ คน ตัง้แบบเอง หลอ่เอง แกะเอง 

ท่ีน่ีไมค่อ่ยได้ทํา อ้อมนัมีอนัหนึง่ก็พืน้ห้องโกดงัเก็บหนงัสือ และพืน้หน้าตกึทํางานหนงัสือ ผมลงมือเอง 

เพราะคนอ่ืนเขาทําไมถ่กูใจ พืน้สีแดงเข้มผมขดัด้วยมือผมเอง คนอ่ืนมนัไมต่ัง้ใจทําจริง ต้องไปทําเอง ต้อง

ไปบงัคบัให้ทํา มนัทําลวก ๆ ไมไ่ด้ ถ้าผนงัมีรูนิดเดียว แม้แตเ่ท่าเม็ดข้าวสารก็ไมไ่ด้ ปลวกมนัจะขึน้มาได้ จงึ

ต้องไปดแูลหลายอยา่ง ผมเคยมีเคร่ืองมือช่างไม้ประจําตวัชดุหนึง่ เด๋ียวนีส้ญูหายไปไหนหมดแล้วก็ไมรู้่ คือ

แยกจากเคร่ืองมือของสว่นรวม เวลาค่ําคืนใช้ได้สะดวก  



๒๐๑ 

 

ผมเห็นข้อเขียนของอาจารย์เตือนศษิย์หาวา่ ทํางานอยา่ทุ่มเร่ืองเงิน อาจารย์มีประสบการณ์อะไรอยู่

เบือ้งหลงัหรือครับ 

          ก็มนัจะเดือดร้อน การดําเนินงานอะไร อยา่ทุ่มเทเร่ืองเงิน จนหลบัหหูลบัตา จนเกินกําลงัของ

คนทํางาน ถ้าเกินกําลงัจะเดือดร้อน จะล้มเหลว มนัต้องมีความรู้ในเร่ืองท่ีจะใช้เงิน เขาให้มา เขาทําบญุมา 

ใช้ผิด ๆ ถกู ๆ ไมไ่ด้ เราประหยดัในการท่ีจะใช้ คดิแล้วคดิอีก ทบทวนแล้วทบทวนอีก และทําชนิดท่ีคอ่ย ๆ 

ขยายขึน้ทีละเลก็ละน้อย อยา่ไปวางแผนการใหญ่ แล้วไปกู้ เงินเขามาทํา มนัจะล้มเหลว มนัจะพนิาศ 

เพราะไมมี่ปัญญาท่ีจะควบคมุในการใช้ เราไมเ่คยทําอะไรถึงกบัเป็นหนีเ้ป็นสนิใคร ทําไปตามมีตามได้ ให้

เตบิโตเร่ือย ๆ ขึน้ไป ขยายออกไปเองตามกําลงัความสามารถดีกวา่ ปลอดภยักวา่ อยา่งท่ีเรามีรถยนต์ตัง้ ๓ 

คนั มนัก็เป็นรถท่ีเขาทิง้ คณุชํานาญคนัหนึง่ หมอ่มเจ้าปิยรังสติคนัหนึง่ แล้วคณุสาล่ีซือ้เม่ือใช้ในการขนสง่

เก่ียวกบัสร้างโรงหนงันีค้นัหนึง่ รถกระบะคนันัน้แหละ ทัง้หมดเป็นรถท่ีเขาไมใ่ช้แล้ว หยดุใช้แล้ว หมอ่มเจ้า

ปิยรังสติทา่นพดูอยา่งนัน้ เอารถมาทิง้ไว้คนัหนึง่ คนัโฟลคินัน่แหละ แตก่่อนเคยมาพกัท่ีน่ี ทัง้สามีและ

ภรรยา (ม.จ.วภิาวดีรังสติ) พกัท่ีบ้านคณุนายทวี หลงัใหญ่ในเขตอบุาสกิา เป็นแขกพิเศษ เลยให้พกัได้ทัง้ ๆ 

ท่ีเป็นผู้ชาย 

อาจารย์มีหลกัอยา่งไรครับ ท่ีให้พกัเป็นพเิศษได้ 

          ก็ทา่นเป็นแขกพิเศษน่ี มีอะไรบ้างท่ีจะไมพ่ิเศษ (เสียงด)ุ คือมนัไมมี่ท่ีทําอยา่งอ่ืน จะให้ไปพกัท่ีไหนก็

ไมไ่ด้ อยา่งนีห้ลกัของวินยัก็มีนะ ท่ีผอ่นผนัเป็นพิเศษก็มี เป็นหลกัพทุธศาสนาด้วย 

อาจารย์ทําไมไมใ่ห้พกัแบบชาวบ้านทัว่ไปครับ 

          มนัไมส่ะดวกบางอยา่ง หมอ่มเจ้าประเสริฐศรี ชยางกรูมา ก็ให้พกัท่ีนัน่ทัง้ครอบครัว ไปพกัท่ีอ่ืนมนั

ยุง่ตายเลย  

อาจารย์ครับ ภาพฝันเก่ียวกบัสวนโมกข์เม่ือ ๕๐ ปีท่ีแล้ว กบัสภาพความเป็นจริงของสวนโมกข์ทกุวนันี ้

มนัสอดคล้องใกล้เคียง หรือผิดแผกแตกตา่งกนัแคไ่หนครับ 

          ไมเ่คยฝัน ไมเ่คยคดิ ไมเ่คยกะแผนการอะไรมากมาย ทํามาอยา่งนี ้ทํามาตามสบาย ทําตาม

ความคดินกึชัว่ขณะ มนัเร่ิมนิดเดียวเทา่นัน้ ต้องการหาท่ีปฏิบตัธิรรมเหมาะ ๆ อยูเ่รียบ ๆ ง่าย ๆ เพ่ือการ

ปฏิบตัธิรรม เรียกช่ือวา่สวนโมกข์ เด๋ียวนีก็้เปล่ียนมาเป็นสถานท่ีกว้างขวางขึน้ ตอนแรกมนัหวงัอยูก่ระต๊อบ

เลก็ ๆ มนัไมมี่ภาพตกึอะไรแบบนี ้แตเ่หตกุารณ์มนับงัคบัให้ต้องทํา ปรารภประโยชน์ของประชาชน เร่ิมจาก

สวนโมกข์พมุเรียง แล้วย้ายมาท่ีน่ี ก็กว้างขวางขึน้ 



๒๐๒ 

 

          เดนิผา่นบอ่ย ๆ ดงัท่ีเลา่แล้ว คยุกนัไปคยุกนัมา ก็เอาแหละ ซือ้ตรงนีไ้ว้ ทัง้ท่ียงัวุน่อยูท่ี่วดัชยาราม 

ยงัตดิพนัอยูท่างนัน้ คดิวา่ไปตายเอาดาบหน้า ซือ้ไว้ก่อน มนัก็ซือ้ คดิซือ้จนได้ ตอนแรกก็ไมต้่องการให้เป็น

วดั กลวัจะไมส่ะดวก ต้องเก่ียวข้องกบัคณะสงฆ์ ต้องมีบญัชีมีอะไร มนัจะอยูเ่ป็นสํานกัเถ่ือนก็ไมไ่ด้ ตอน

แรกก็มี ๒ อยา่งควบคูก่นัแบบท่ีเคยเลา่แล้ว เห็นไมมี่ใครทําอะไร มนัรู้สกึขึน้เร่ือย ๆ วา่มีวดัสะดวกกวา่ ทาง

เจ้าคณะจงัหวดัก็บอกวา่ไมไ่ด้แล้ว อยูก่นั ๒๐-๓๐ องค์เป็นวดัเสียดีกวา่ เขาก็อะลุ้มอลว่ย ให้เป็นวดัได้ง่าย 

ขอวิสงุคามสมีาก็ง่าย มนัก็ฟลคุ ทํางานอะไร ๆ ได้เร่ือยมา 

          เด๋ียวนีมี้รายจ่ายคดิเดือนละเกือบหม่ืนบาท มนัก็ฟลคุท่ีมนัทําอยูไ่ด้ เม่ือแรกจ่ายเดือนละ ๕๐-๖๐ 

บาท เด๋ียวนีค้า่กบัข้าวเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท คา่ไฟฟ้าขึน้เป็น ๒-๓ พนับาท เร่ิมแรกใช้ไฟหลวงเดือนหนึง่ไม่

เกิน ๑,๐๐๐ บาท ผมเคยขอร้อง อยา่ใช้เลย เตาไฟฟ้า เตารีด หม้อหงุข้าว คงมีคนแอบใช้บ้าง คา่ข้าวสาร 

คา่นํา้ตาลอีกตา่งหาก คา่ก่อสร้างไมไ่ด้คดิรวมในนี ้มนัก็ฟลคุท่ีมนัมีจา่ยเดือนละเกือบหม่ืนบาท 

มาจากไหนครับ 

          คนนัน้คนนีใ้ห้ สว่นมากเป็นคนท่ีคุ้นเคย เขาให้กนัทกุคน ประจําก็มี ไมป่ระจําก็มี ตามสบายใจก็มี 

แล้วคนท่ีมาทําบญุวดันี ้ทัว่ ๆ ไปก็มี รวม ๆ กนัมนัก็อยูไ่ด้ 

อาจารย์ครับ ท่ีอาจารย์ใช้เงินชาวบ้านไปแล้วรู้สกึวา่ไมคุ่้มคา่มีไหมครับ 

          นกึไมอ่อก ท่ีใช้เงินอะไรแล้วไมคุ่้ม อ้อ แตมี่อยูอ่นัหนึง่ท่ีอาจจะเรียกได้วา่ใช้ยงัไมคุ่้ม หอไตรท่ีอยูใ่กล้

โบสถ์นัน่แหละ กลายเป็นท่ีอยูเ่ลก็ ๆ น้อย ๆ ตัง้ใจจะใช้เป็นหอไตรไมไ่ด้ทํา คล้ายถ้าจะพิสจูน์ให้คุ้มคา่ ก็ไม่

คุ้ม จะต้องปรับปรุงให้มนัคุ้มตอ่ไป 

อาจารย์ครับ แล้วท่ีอาจารย์ฝัน ๆ ไว้แล้ว ไมสํ่าเร็จก็มีเหมือนกนัใช่ไหมครับ 

          โอ๊ะ เยอะแยะ ลืมหมดแล้ว เคยคดิวา่รูปภาพในโรงหนงัควรจะมีปุ่ มกดและมีเสียงพดูออกมาได้ทกุ

ภาพ คือต้องมีเคร่ืองบนัทกึเสียงเลก็ ๆ อยูท่ี่ภาพนัน้ ๆ ตดิประจํารูป พอกดแล้วก็อธิบายออกมา พอสมควร

ก็หยดุ ถ้าคดิจะทํามนัก็ทําได้ แตก่ลวัจะไมคุ่้ม ใช้เงินไมคุ่้มคา่ เคยโฆษณากนัขนาดนัน้ พดูให้คณุสาล่ีฟัง 

แกก็เอาไปโฆษณา 

แล้วท่ีจะสร้างอินเดียจําลองก็ไมสํ่าเร็จใช่ไหมครับ 

          นัน่เป็นอีกอยา่งท่ียงัคาอยู ่ความคดิยงัเหลืออยู ่พืน้ท่ีด้านนัน้แหละทัง้หมด ๖ ไร่ ทําเป็นสวนอินเดีย

ยอ่ สร้างสวนอินเดียจําลองเลก็ ๆ แสดงสงัเวชนียสถานเก่ียวกบัพระพทุธเจ้า ดจูากข้างบน มองจากด้านท่ี



๒๐๓ 

 

สงูกวา่ มองเห็นได้วา่ อยูก่นัอยา่งไร ทําเจดีย์ยอ่ม ๆ ๔-๕ องค์ ขนาดพอเหมาะเพ่ือไมใ่ห้เสียประโยชน์ เป็น

ท่ีทํากรรมฐาน ทําวิปัสสนาอะไรก็ได้ แล้วก็จะทําสว่นท่ีต่ําให้เป็นนํา้ เป็นมหาสมทุร เดนิดภูาพพทุธประวตัิ

ได้ มีภาพพทุธประวตัติดิอยูร่อบ ๆ แนวสวนอินเดีย เด๋ียวนีย้งัคดิอยู ่ถ้าวา่สะดวกสบายเม่ือไร อาจจะทําตอ่

ก็ได้ 

          ความคดินีไ้ปได้มาจากพิพธิภณัฑ์กลางแจ้งท่ีอินเดีย โบราณวตัถเุป็นหินทัง้นัน้เลย เขาแสดงไว้

กว้างขวาง เป็นสนาม ไมมี่หลงัคา มีรัว้รอบขอบชิด จดัให้ได้เป็นทางเดนิแผนก ๆ เป็นยคุ ๆ ความคดิเกิดขึน้

เม่ือไปเห็นอนันัน้ แตเ่ราทําไมไ่ด้แน่ ทําสงัเวชนียสถานอยา่งเดียวก็เยอะแยะแล้ว 

เวลาอาจารย์จะสร้างอะไร ถ้าอาจารย์ดําริ แล้วพอมีคนมารับ จงึได้ทําใช่ไหมครับ 

          ต้องพดูขึน้ แล้วก็มีคนมาขอรับช่วย สว่นท่ีเหลือเป็นป่าถดัอินเดียขึน้ไป จะทําเป็นเขตวิปัสสนา ล้อม

กําแพงรอบ แล้วบางทีจะคดิเป็นฝ่ายมหายาน ให้เป็นเขตมหายาน พวกมหายานเขาอยากมาอยู ่ความคดิ

นีรู้้ไปถึงท่านดาไลลามะ เม่ือตอนท่านมาเย่ียมสวนโมกข์ ท่านให้พระของทา่นมาถามวา่ ถ้าทา่นจะทํา โดย

ยกกรรมสทิธ์ิให้ทา่นได้หรือไม ่เราตอบวา่ไมไ่ด้ กฎหมายเมืองไทย ไมอ่นญุาตให้ทําเช่นนัน้ ถ้าเป็นเขต

วิปัสสนา ก็ทํากฏิุเลก็ ๆ กําแพงล้อมรอบเลย บางยคุ บางสมยั อาจจะไมต้่องออกมาบณิฑบาต 

          เร่ืองถํา้เคยเลา่ให้ฟังแล้วไมใ่ช่หรือ กําลงัจะลงมือทําอีกเร่ือง ก็สวนโมกข์สําหรับฝร่ัง ยงัไมรู้่จะเรียก

อะไรดี ท่านปัญญาเรียกสวนโมกข์นานาชาต ิผมอยากจะเรียกอาศรมนานาชาต ิแตย่งัไมเ่ป็นท่ีตกลง 

ปรารภเหตท่ีุสวนโมกข์ปัจจบุนันี ้หมาทกุตวัไมย่อมให้ฝร่ังอยู ่ไมรู้่เพราะอะไร ไมถ่กูกนั คงเป็นกลิน่เนย 

กลิน่อะไร หมามนัได้กลิน่แตไ่กล จงึไปซือ้สวนมะพร้าวไว้ ฝ่ังข้างโน้นของถนน จะทําเป็นสวนวิปัสสนา มีท่ี

พกัพอสมควร และท่ีปักกลด จะแนะนําให้ฝร่ังใช้กลด แตล่ะคนมีกลด จิตใจโปร่งเบาสบายโดยอตัโนมตั ิแต่

ตอนนีฤ้ดฝูน ทํายาก ทําเลน่ ๆ ไปก่อน พอถึงฤดแูล้งจะระดมเป็นการใหญ่ ปลกูบ้านเพียงพออาศยัอยูไ่ด้ 

ถ้าปลกูบ้านพกัมากมนัหมดธรรมชาต ิตอนนีม้นัก็ร่มร่ืน คนหลายคนชอบร่มมะพร้าว ต้องมีฝร่ังด้วยกนั เป็น

ตวัยืนโรง มีความรู้พอ สว่นหลกัวิชาลกึ ๆ เราจะช่วย 

งานทัง้หมดนี ้อาจารย์จะทําก่อนท่ีอาจารย์จะดบัหรือครับ 

          ไมไ่ด้คดิโว้ย (หวัเราะ) เร่ืองนีไ้มไ่ด้คดิ ถ้ามนัสนกุเม่ือไรก็ทําเม่ือนัน้ คดิไปเลน่ ๆ นกึสนกุขึน้มาเม่ือไร

ก็ทํา ถ้าตายแล้วก็ให้ผู้อยูข้่างหลงัทําตอ่ไป ถ้าเด๋ียวนีทํ้าไมไ่ด้ ก็ไมทํ่า ไมต้่องทําเลยก็ได้ ผมสลดัทิง้ได้

เหมือนถ่มนํา้ลาย ถ้าเป็นคราวท่ีไมต้่องทํา หรือทําไมไ่ด้ ไมมี่ความทกุข์แม้แตนิ่ดเดียว ไมรู้่สกึละอายวา่

ล้มเหลว ทําไปได้ก็ทําไป เลกิเด๋ียวนีก็้ได้ แล้วแตอิ่ทปัปัจจยตา สวนโมกข์ท่ีมีอยูก็่เลกิได้ แม้แตเ่ด๋ียวนีก็้เลกิ

ได้ ถ้ามนัต้องเลกิ ไมเ่ดือดร้อน ไมท่กุข์ใจ ไมเ่สียดาย  



๒๐๔ 

 

ตอนหนุ่ม ๆ อาจารย์คดิจะเลกิสวนโมกข์มาครัง้หนึง่แล้วใช่ไหมครับ 

          มนัก็ไมจ่ริงจงั ยงัไมมี่เหตปัุจจยัแสดงให้ชดัท่ีจะต้องเลกิ เป็นความคดิท่ีจะไปอยูเ่ป็นฤาษีมนีุโดด

เด่ียว มนัสบายกวา่นี ้ถ้าอยา่งนัน้ก็ต้องเลกิสวนโมกข์ หรือให้คนอ่ืนทํา แตป่ระโยชน์มนัน้อยไป ประโยชน์

กบัประชาชนชาวโลกมนัน้อยกวา่อยูก่บัหมูค่ณะแบบนี.้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๕ 

 

 

 

 

อาจารย์ครับ ท่ีอาจารย์เคยเลา่ไว้วา่ทําหนงัสือสนกุนัน้ สนกุอยา่งไรครับ 

          มนัสนกุอตัโนมตั ิพอใจ พอใจในตวัเอง คดิอะไรใหม ่ๆ คดิอะไรออกมาได้ ก็สําเร็จทีหนึง่ เร่ืองเลก็ ๆ 

แตท่วา่สําเร็จก็พอใจ จะเป็นแง่ใดแง่หนึง่ท่ีคดิออกมาได้ อยา่งคดิคําพดู ๒-๓ คําขึน้มาใช้ได้ ก็พอใจแล้ว 

(หวัเราะ) พอใจและเป็นสขุ (หวัเราะ) เชน่คําวา่ ตวักขูองก ูกิน กาม เกียรต ิสะอาด สวา่ง สงบ อะไรอยา่งนี ้

มนัช่วยประหยดัการพดูจาได้มาก ชว่ยให้พดูจาได้เร็ว 

          งานหนงัสือน่ี บางวนับางเวลา มนัคลัง่ขึน้มา (หวัเราะ) ก็ทําได้วนัหนึง่ ๑๘ ชัว่โมง ทําเลน่ ๆ แตน่บั

รวม ๆ แล้ว วนัหนึง่มนัได้ ๑๘ ชัว่โมง น่ีคยุโตหน่อย ทําเช้าถงึเพล บา่ยถึงค่ํา ค่ําถึง ๓ ทุ่ม ๔ ทุ่ม กวา่จะ

นอน โดยมากเป็นงานแปล บางเร่ืองมนัชวนให้ค้น ชวนให้หาของใหมข่องแปลก แล้วมนัค้นด้วยความ

ยากลําบากด้วย เพราะความรู้บาลีของเราไมค่ลอ่งแคลว่ ก็เลยกินเวลามาก แตไ่มใ่ช่ทําแบบนีน้านนกั บาง

เวลาเท่านัน้ท่ีรู้สกึวา่ทํางานวนัละ ๑๘ ชัว่โมง 

          ตอนนัน้ร่างกายไมมี่อะไรทรุดโทรม มนัมีความสนกุ ความพอใจช่วยไว้ไมใ่ห้ทรุดโทรม ระยะแรกทํา

สวนโมกข์ จนกระทัง่ตอ่มาอีกนาน ไมเ่คยเจ็บป่วยอะไรรุนแรง เป็นมาลาเรียครัง้ ๒ ครัง้เท่านัน้ 



๒๐๖ 

 

 
ทา่นอาจารย์พทุธทาสนัง่ทํางานท่ียกพืน้ชิดฝาด้านท่ีมีหน้าตา่งของกฏิุตกึ  

(ท่ีอยูห่ลงัท่ี ๓ ของทา่นในสวนโมกข์) ซึง่ใช้เป็นท่ีนอนด้วย  

จนถงึคราวท่ีอาพาธเม่ือปี ๒๕๑๖ จงึย้ายไปอยู่ท่ีห้องด้านหลงั 

อาจารย์ครับ ผมอา่นพบในพทุธสาสนา ปีแรกเห็นมีปรารภจะเลกิใช้ราชาศพัท์สําหรับพระพทุธเจ้า น่ี

เป็นความคดิของใครครับ 

          ผมก็เคยคดิ แตว่า่ไมไ่ด้ทํา ไมก่ล้าทํา มนัจะถกูดา่ (หวัเราะ) เลยถือตามคตวิา่อยา่ไปฝืนโลก พดูไป

ตามภาษาชาวโลก แตอ่ยา่ยดึถือความหมาย พระพทุธเจ้าก็ต้องพดูภาษาปถุชุน แตไ่มย่ดึถือความหมาย

อยา่งปถุชุน 

          ตอนแรกท่ีอยากเอาราชาศพัท์ออก เพราะวา่มนัรุ่มร่าม มนัลําบากยุง่ยาก แตม่าคดิแล้วมนัทําไมไ่ด้ 

ถ้าอยูใ่นโลกก็ต้องเห็นแก่โลก ถ้าเกิดตดัออกทัง้หมดก็ยุง่ตาย เพียงแตเ่ราไมต่ดิเท่านัน้ 

อาจารย์ครับ ตอนนัน้เห็นอาจารย์เน้นเร่ืองนกัศกึษาหนุม่มาก มีสาเหตอุะไรหรือครับ 

          มนัก็ธรรมดา ธรรมสําหรับพวกนีข้าดอยู ่โดยเฉพาะนายธรรมทาสเขาชอบใช้คําวา่นกัศกึษาหนุ่ม

สาว คนพวกนีย้งัขาดคนเขียนธรรมะให้อา่นเข้าใจ เราอยากให้คนหนุม่สาวมีความรู้ธรรมะอยา่งลกึ จะได้

ทําอะไรให้กบัศาสนาได้ในอนาคต 

อาจารย์ครับ การท่ีพทุธสาสนา มีเร่ืองของกรมหม่ืนวิวธิวรรณปรีชามาลงบอ่ยนัน้ อาจารย์ชอบงานของ

ท่านหรือครับ 



๒๐๗ 

 

          ชอบ ชอบเพราะแปลก และอาจใช้ประโยชน์ได้ แตไ่มถ่ึงกบัเอาเป็นหลกัชัน้หวัใจของธรรมะ และคน

ทัง้หลายกําลงัสนใจเร่ืองชนิดนัน้ เร่ืองมฤตยกูถาและมรณานสุรณ์ ดเูหมือนจะถอดไปจากธิเบต นอกนัน้ก็

เป็นโคลงกลอนแปลกดี ผมคดิวา่คงถอดแบบจําลองมา เร่ืองพอ่ลกูสนทนาเร่ืองนิพพาน สงัเกตได้วา่ถอด

ออกมาจากโคลงภาษาองักฤษเร่ือง The Better Land พดูถึงประเทศท่ีไมมี่การร้องไห้ ไมมี่หลมุฝังศพ ทา่น

นํามาแตง่คล้าย ๆ อยา่งนัน้ แล้วก็ไพเราะดี เราก็เอามาลงพทุธสาสนา  

          เขาเลา่กนัวา่ ทา่นเป็นลกูของพระจอมเกล้าฯ ท่ีอทิุศตนฝึกฝนทางสมาธิ ลกูคนอ่ืน ๆ ไมมี่ใครเอาทาง

นี ้ท่านไมไ่ด้บวช เป็นฆราวาสแตเ่ลา่วา่ถึงกบัสะกดจิตได้ น่ีเขาเลา่นะ เพราะผมไมท่นัแล้ว (หวัเราะ) ถ้าจะ

ลงโทษมหาดเลก็คนไหนก็เรียกมา บอกเอ้าวา่ยนํา้ ไอ้คนนัน้มนัก็รู้สกึเหมือนอยูใ่นนํา้ แล้วมนัก็วา่ยนํา้ วา่ย

ออกไป ๆ แตท่ี่จริง อยูต่รงนัน้แหละ จนกวา่มนัจะยอมแพ้ ขอชีวิต จงึจะเลกิ เขาเลา่ทํานองนีแ้ละอีกหลาย

อยา่ง จะเป็นคณุนายสดุเป็นคนเลา่ หรือเป็นใคร ผมก็ลืมเสียแล้ว ล้วนแตเ่ป็นพวกเลื่อมใสท่านทัง้นัน้ ท่าน

สอนธรรมะด้วย แก่ผู้สนใจ เป็นธรรมะแบบสสัสตทิฏฐิ มีตวัตนไปเวียนวา่ยตายเกิด (หวัเราะ) อธิบายเร่ือง

สมัภเวสี เร่ืองอะไรได้ดีกวา่ใคร ๆ  

อาจารย์ครับ แล้วความคดิ สําหรับเขียนหนงัสือ ของอาจารย์เอง ได้มาอยา่งไรครับ 

          ก็เป็นผลมาจากการอา่น ๆ นกึ ๆ คดิ ๆ จํา ๆ ไว้ เม่ือเวลาจะเขียน จะพดู มีความตัง้ใจแรงขึน้ มนัก็

เบง่ออกมา เป็นธรรมดาอยา่งนัน้ อา่นอะไรจําไว้มาก ๆ เวลาต้องการใช้ก็เบง่ออกมา 

          แล้วอีกอยา่งก็คือความคดิท่ีผดุออกมาเอง ไมไ่ด้เจตนา มนัมีเหตปัุจจยัของมนัอยา่งสมบรูณ์อยูข้่าง

ใน อยา่งท่ีเคยเลา่แล้ววา่ ต้องรีบจดไว้ เพราะมนัหายไปได้ชนิดท่ีไมก่ลบัมาอีก สมยัอยูพ่มุเรียงความคดิ

แบบนีม้กัจะออก ตอนเดนิมาเทศน์ เม่ือมาอยูน่ี่แล้ว จะออกมาตอนบณิฑบาต ความคดิอะไรมนัโผลอ่อกมา

อยา่งลกึซึง้ชนิดไมเ่คยคดิมาก่อน และแปลกใหมท่ี่สดุ มนัไมเ่จตนา แตม่นัฟลคุอยา่งไรก็ไมรู้่ เดนิบณิฑบาต

เขานํา้ผดุ เขียนจนเตม็ฝ่ามือเยอะแยะ (หวัเราะ) กลบัมาถึงก็ลอกลงสมดุ เวลาบณิฑบาตมีปากกาไปด้วย 

          เวลาบณิฑบาตรู้สกึวา่มนัมาก จนไมไ่ด้เก็บไว้หมด เวลาเดนิจิตมนัเป็นสมาธิ ในพระบาลีก็มีอยูข้่อ

หนึง่ กรรมฐานเวลาเดนิ จะทนทานตอ่การพิสจูน์ท่ีสดุ ไมเ่หมือนกบัอิริยาบถนอน มนัฝันเร่ือย ๆ พอลกุ

ขึน้มานัง่ มนัก็ผิดแล้ว ถ้าออกมาเวลาเดนิมนัยากท่ีจะผิด แตค่วามคดิท่ีเกิดเวลานอนก็มีบ้างเหมือนกนัท่ี

จดเอาไว้ มีคนซือ้ปากกาชนิดท่ีมีไฟฉายอยูใ่นนัน้มาให้ พอกดก็มีไฟเขียนได้ในท่ีมืด ๆ เลย 

          เราจดมาตัง้แตแ่รก ๆ มีสวนโมกข์เก่า จนทกุวนันี ้จดไว้แล้วนาน ๆ ก็เปิดดบูอ่ย ๆ วา่จะเอาไปใช้

อะไรได้ท่ีไหน ก็เอาไปใช้ เอาไปใสใ่นเร่ืองนัน้เร่ืองนี ้
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          เด๋ียวนีจ้ดแล้วไมค่อ่ยได้เก็บ (หวัเราะ) จดไว้ตามซองจดหมายก็มี ความจริงสมดุโน้ตประจําตวัก็มี 

โน้ตโดยตัง้ใจสําหรับเป็นคูมื่อเทศน์สําหรับพดู แตค่นอ่ืนอา่นไมรู้่เร่ือง อา่นได้คนเดียว และมกัไมช่อบใส่

กระเป๋า เลยจดตามแตจ่ะหากระดาษได้ใกล้ ๆ มือ (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ ความรู้ท่ีได้แบบนีม้นัเกิดจากจิตใจทํางานอยา่งไรครับ ตา่งจากนิวรณ์อยา่งไร นิวรณ์ก็เกิด

โดยไมเ่จตนาเหมือนกนั ใช่ไหมครับ 

          นิวรณ์มนัเป็นฝ่ายอกศุล น่ีมนัฝ่ายกศุล ฝ่ายสตปัิญญา แตก่ริยาอาการมนัอาจจะคล้ายกนั เป็น

ความคดิท่ีเกิดขึน้โดยไมเ่จตนา โดยไมไ่ด้ตัง้ใจ ศพัท์บาลีสําหรับเรียกคงมีแตผ่มนกึไมอ่อก มนัคงเป็นความ

ประจวบเหมาะ เกิดจากปัจจยัหลายด้าน มนันกึถงึสิง่ท่ีเรียกวา่จริต คนท่ีเป็นพทุธจริต วิตกจริต ความคดิ

แบบนีค้งเกิดงา่ย เป็นธรรมชาตขิองความคดิ เหมือนกะท่ีเขาเรียกวา่อะไร ของขวญัจากพระเจ้า เข้าใจวา่

คนอ่ืน ๆ ก็จะมีแบบเดียวกนั 

อาจารย์ครับ แล้วเร่ืองลกึ ๆ อยา่งนิพพาน ความวา่ง อนตัตา ท่ีเขียนระยะแรก ๆ นัน้ อาจารย์เขียนจาก

ทฤษฎีหรือการปฏิบตัิ และกลบัไปอา่นตอนหลงัมีท่ีพลาดบ้างไหม 

          เร่ืองแบบนีไ้มพ่ลาด เพราะเราระวงัมาก ตัง้ใจมาก พยายามมองอยา่งถ่ีถ้วน การเขียนก็อาศยัจาก

ทกุอยา่งเทา่ท่ีจะมีได้ จากการอา่น การค้นคว้ามา จากการทดลอง หรือการประพฤตปิฏิบตัแิล้วเป็นการ

รับรอง สิง่ท่ีต้องอนมุานก็อนมุานเอา มนัรวมกนัไป เวลาเขียนก็ระดมมาทัง้หมด ท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่คน

อา่น คนอ่ืนเขาเขียนไว้อยา่งไรบ้าง เรามีอยา่งไรของเราก็เขียนออกไป 

อาจารย์ครับ แล้วอาจารย์เขียนบนัทกึประจําวนัหรือเปลา่ครับ  

          เคยอตุริเขียนกบัเขาอยูเ่หมือนกนั แตเ่ลกิมาตัง้ ๒๐ ปีแล้ว เวลาจะนอนก็บนัทกึไว้ในสมยันัน้ 

อาจารย์ครับ ผมเห็นในจดหมายของอาจารย์ถึงพระยาลดัพลีฯ มีฉบบัหนึง่ ให้รวบรวมคําถามเก่ียวกบั

อนตัตาหลาย ๆ แง่มมุสง่มาให้ เพ่ืออาจารย์จะได้นํามาวนิิจฉยั ตอนนัน้ดเูหมือนกําลงัเขียนเร่ืองอนตัตาของ

พระพทุธเจ้าอยู ่การเขียนเร่ืองอ่ืน ๆ อาจารย์ได้อาศยัวิธีนีบ้้างหรือไมค่รับ 

          ไมมี่ เพราะไมมี่คนท่ีควรจะขอร้องให้ทําเชน่นัน้ เจ้าคณุลดัพลีฯ ก็ไมไ่ด้เขียนมาให้ 

แล้วลกัษณะเขียนเพ่ือโต้ตอบตอ่ความเข้าใจผิดเก่ียวกบัพทุธศาสนา เช่นเร่ืองโหราศาสตร์ของหลวงสา

รานปุระพนัธ์นัน้ มีหลายเร่ืองไหมครับ  

          ดจูะมีบ้าง แตเ่ร่ืองอ่ืนนกึไมอ่อก 
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เร่ือง "ปมเข่ือง" เขียนในลกัษณะนีห้รือเปลา่ครับ ตอนนัน้สวามีสตัยานนัทบรีุเขียนเร่ืองปมด้อยและเพศคู่

ออกมาใช่ไหมครับ 

          ดเูหมือนจะออกมาใกล้ ๆ กนั ผมไมเ่ห็นด้วยกบัเร่ืองปมด้อย ทกุอยา่งมนัเร่ืองปมเข่ือง เร่ือง

อสัมิมานะ ตวัก ูของก ูเป็นเร่ืองอยูเ่บือ้งหลงัท่ีทําให้มนษุย์ต้องมีเร่ืองนี ้เป็นหลกัหวัใจของพทุธศาสนา 

บรรดาเร่ืองทัง้หลายท่ีเกิดขึน้ทัง้ทางโลกทางธรรม มนัมีมลูมาจากปมเข่ืองทัง้นัน้ เขียนเร่ืองนีเ้ลยได้บนัทกึ

เร่ืองขีเ้มางานชกัพระ ท่ีปากนํา้ไชยาเอาไว้ ถ้าเห็นจริง ๆ มนัสนกุกวา่นัน้มาก มนัเขียนได้ดีเตม็ท่ีเทา่นัน้เอง 

ดแูล้วมนัน่าอศัจรรย์เร่ืองปมเข่ืองของคน 

อาจารย์ครับ แล้วทางมหามกฏุฯ มาตดิตอ่ให้อาจารย์แตง่พทุธประวตัไิด้อยา่งไรครับ 

          ไมใ่ช่มหามกฏุฯ ตดิตอ่ ผมรู้จกักบัมหาทองสืบ (ศภุมาร์ค) ซึง่เป็นหวัหน้ากองตํารา เม่ือคุ้นเคยกนั

มากเข้า เขาเคยเห็นฝีมือจากการแปลพทุธประวตัจิากพระโอษฐ์มาแล้ว และเคยเสนอให้นกัศกึษามหามกฏุ

ฯ ใช้เป็นแบบเรียนมาแล้ว จงึบอกให้ผมแตง่อีก ต้องการให้เห็นสภาพสงัคมอินเดียสมยันัน้ด้วย ตามความ

เป็นจริงก็ดเูหมือนตอนนัน้จะมีผมเท่านัน้ท่ีสนใจในแงท่ี่วา่นี ้มนัไมมี่ใครชอบทําอยา่งนี ้แล้วมนัก็ไปค้านกบั

หนงัสือพทุธประวตัท่ีิใช้เป็นตําราเรียนอยู ่ท่ีแยกเอาพวกเทวทหะเป็นฝ่ายโกลยิวงศ์ ผมพิสจูน์วา่พวกเทวท

หะเป็นฝ่ายศากยวงศ์ ไมเ่ก่ียวกบัโกลยิวงศ์ อ้างหลกัฐานมายืดยาวจนไมมี่ใครกล้าค้าน เทวทหะเป็น

ประเทศเลก็ ๆ ฝ่ายศากยะอีกประเทศหนึง่ แตง่ไปได้ปริเฉทเดียว ตอนหลงัเลยเกิดความคดิท่ีจะไปศกึษาดู

ให้เห็นแจ้ง รู้ประจกัษ์ชดัเจนมากท่ีสดุท่ีอินเดีย คดิวา่กลบัมาคงเขียนได้ดี แตแ่ล้วก็ไมไ่ด้เขียนตอ่ ไอ้ความ

รักท่ีจะทํางานแบบสวนโมกข์มนัมีอยูแ่รง ทําให้ไมส่ามารถปลีกตวัไปเขียนอยา่งนัน้ได้ แล้วตอนกลบัมาจาก

อินเดียแล้ว ดเูหมือนมหาทองสืบจะสกึไปแล้ว คนอ่ืนมาเป็นหวัหน้ากองตําราแทน ก็เลยไมไ่ด้ทําตอ่ แตเ่ลม่

ท่ีทําแล้วนัน้ เขายงัพิมพ์รักษามาจนทกุวนันี ้

อาจารย์ครับ การรู้จกักบัมหาทองสืบนี ้ทําให้ได้รู้จกักบัสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้าวดับวรฯ ด้วยใช่ไหมครับ 

          ใช่ มนัสะดวก สมเดจ็ท่านมกัจะเสดจ็มาทรงสนทนากนัเลน่ กบัพวกท่ีกองตําราตอนเย็น ๆ ซึง่มีมหา

ทองสืบเป็นหวัหน้า เขาเคยเลา่เร่ืองอะไรตา่ง ๆ เก่ียวกบัสวนโมกข์ให้สมเดจ็ฟังก่อนแล้ว วนัแรกท่ีพบกนั

ท่านจงึทกัวา่ "แกทําไมเชา่วดัให้พระอยู"่ (หวัเราะ) น่ีแสดงวา่รู้เร่ืองสวนโมกข์แล้ว ผมก็ไมไ่ด้ตอบ เป็นเร่ือง

หวัเราะ เวลาพดูกบัทา่นก็ต้องใช้ราชาศพัท์ ฝ่าพระบาท เกล้ากระผม เกล้ากระหมอ่ม ทา่นใช้แก - กนั 

          ตอนหลงัไปอีกที พระศาสนโสภณ (วดัราชาธิวาส) เจ้าคณะภาค ท่านพาผมไปเฝ้าเพ่ือจะได้เปลือ้ง

ข้อหาท่ีวา่เป็นคอมมนิูสต์ (หวัเราะ) พระทิพย์ปริญญา ไปเท่ียวยใุห้ใคร ๆ เข้าใจวา่ผมเป็นคอมมนิูสต์ 

รับจ้างคอมมนิูสต์ รับประโยชน์จากคอมมนิูสต์ พระศาสนโสภณทา่นพาไปเพ่ือให้สมเดจ็ฯ มีโอกาสเข้าใจ

http://buddhadasa.org/html/word/articles/ego01.html�
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ถกูต้อง พอโผลไ่ปเห็นหน้าทา่นจําได้ทกัวา่ "กนัอยากจะไปอยูก่บัแกท่ีสวนโมกข์ซะแล้ว ท่ีน่ีมนัยุง่จริง ๆ" 

(หวัเราะ) วนันัน้เลยไมไ่ด้มีโอกาสพดูเร่ืองเปลือ้งข้อหา พดูสรวลเสสนกุสนานไปเสีย แล้วเจ้าคณะภาคท่าน

ก็พดูธุระของทา่น จนไมมี่โอกาส หรือไมเ่หมาะสมจะต้องพดูเร่ืองนี ้

กบัมหาทองสืบน่ีรู้จกักนัได้อยา่งไรครับ 

          นกึไมอ่อกแล้ว ก็คงจะเห็นหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนา แล้วก็อยากจะรู้จกั ใครจะมีจดหมายถงึใครก่อน

ลืมเสียแล้ว แตก็่ตดิตอ่กนัอยา่งเป็นนกัศกึษาด้วยกนั (หวัเราะ) ผมเคยซือ้หนงัสือ Communism ในชดุ 

Home Library ให้มหาทองสืบเลม่หนึง่ (หวัเราะ) ไมใ่ช่ของมากซ์ ของใครไมท่ราบ ซือ้ให้เขาเพราะอยากรู้

วา่เขาจะรู้สกึอยา่งไร สมยันัน้เร่ืองคอมมนิูสต์กําลงัโดง่ดงั กําลงัเป็นของแปลก มองกนัในแง่เป็นศตัรูของ

พทุธศาสนา เราควรรู้ไว้บ้าง ชดุ Home Library นีผ้มซือ้ไว้ ๒-๓ เลม่ เลม่ Communism น่ีผมไมไ่ด้เอาไว้ 

เปิดผา่น ๆ อา่นลวก ๆ ออกบ้าง ไมอ่อกบ้าง เพราะมนัยงัเป็นของใหม ่ตอ่มาเขาห้ามไมใ่ห้มีหนงัสือ

คอมมนิูสต์ ไมใ่ห้พิมพ์ ไมใ่ห้ขายด้วย หนงัสือท่ีผมหามาไว้ศกึษาหลายเลม่เลยต้องยกให้คณุป๋ิว (เปร

มะดษิฐะ) ไป (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับทราบวา่ อาจารย์เคยคดิทําหนงัสือเก่ียวกบัหลกัสตูรนกัธรรมใช่ไหมครับ 

          เราไมมี่หน้าท่ี มนัเป็นหน้าท่ีของคณะสงฆ์ แตผ่มก็ได้ทําหนงัสือเลม่หนึง่ "ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี" 

เป็นธรรมวิภาคนวกภมู ิทําสําหรับใช้ตัง้แตช่ัน้นกัธรรมตรีขึน้ไป ทําแบบอธิบายความให้เข้าใจได้ง่ายกวา่ 

สะดวกกวา่ ลกึซึง้กวา่ ชดัเจนเป็นระบบกวา่ ทําได้เลม่เดียว พอเป็นตวัอยา่ง มนัก็หมดเวลา หมดเร่ียวแรง 

หมดความสนกุ ทําพอให้คนอ่ืนเขารู้วา่แบบนีม้นัทําได้ มีครูสอนนกัธรรมบางคนเอาไปลองใช้อยูเ่หมือนกนั 

แถวกรุงเทพฯ จําช่ือเขาไมไ่ด้เสียแล้ว แล้วผมก็เคยเสนอพระเถระผู้ใหญ่วา่ควรมีการสอนธรรมะชัน้ลกึเลย

นกัธรรมเอกขึน้ไป เพราะมนัยงัมีธรรมะชัน้ท่ีลกึท่ีสงูกวา่นัน้ เสนอกบัพระเถระท่ีพอจะคุ้นเคยกนั ท่านก็เห็น

ด้วย แตม่กัจะลงเอยท่ีวา่ไมมี่คนสอน ก็เลยยงัไมมี่ใครทํากนัจนบดันี ้

          แบบเรียนบาลีพิเศษผมก็เคยทํา พอเร่ิมเรียนวนันัน้ ก็เร่ิมแปลวนันัน้เลย ถ้าตามแบบโบราณ ต้อง

เรียนไวยากรณ์ให้ถึงคมัภีร์ท่ีเลม่ ๗ ก่อนแล้วถึงแปล แตผ่มก็ทําเลน่ ๆ สอนเลน่ ๆ สนกุ ๆ เทา่นัน้ไมถ่ึงกบั

พิมพ์เป็นหนงัสือ 

อาจารย์ครับ ในหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนา ปี ๒๔๙๕ มีบนัทกึเปิดผนกึครบรอบ ๒๐ ปี ของคณะธรรม

ทาน ตอนหนึง่มีวา่คณะธรรมทานตัง้ปณิธานท่ีจะกําจดัปริยตัท่ีิเฟ้อเป็นสนิค้า หรือเป็นเคร่ืองมือทาง

การเมือง น่ีหมายความวา่อยา่งไรครับ 



๒๑๑ 

 

          เฟ้อเป็นสนิค้าก็คือ ไอ้ท่ีเป็นท่ีตัง้ของการแตง่หนงัสือประกอบ ขายกนัเป็นการใหญ่ ในลกัษณะเฟ้อ

เป็นสนิค้า สว่นท่ีวา่เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองนัน้ มนัพดูด้วยความรู้สกึโมโห (หวัเราะ) เป็นเร่ืองภายใน

คณะสงฆ์เร่ืองนิกาย พดูไปก็ไมดี่ มนัจะกระทบกระเทือน กลายเป็นหยาบคาย คนท่ีอยูใ่นวงการนกัปริยตัิ

นกัปกครอง ของคณะสงฆ์ พดูเทา่นีเ้ขาก็เข้าใจ พดูมากกวา่นีม้นันา่เกลียด เอาเป็นวา่เราพดูด้วยความ

ฉนุเฉียว ก็เทา่กบัไมไ่ด้พดูก็แล้วกนั (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ ทําไมเวลาเขียนธรรมะ หรือพดูธรรมะน่ีอาจารย์มกัโยงถงึเหตกุารณ์ของโลกด้วย 

          เพราะวา่เราต้องการให้มนัมีประโยชน์ตอ่คนในโลก ตอ่ประชาชนธรรมดาท่ีรู้เร่ืองคดีโลก มนัออกจะ

แหวกแนว ท่ีจริง ระเบียบโรงเรียนนกัธรรม เขาห้าม ห้ามแตก่ระทู้พาดพิงถงึเหตกุารณ์ของโลก หรือกระทบ

คนนัน้กระทบเร่ืองนี ้เรามนัอวดดี เพราะถือวา่ธรรมะนัน้มนัเร่ืองของคน จะไปห้ามจํากดัได้อยา่งไร ธรรมะ

เป็นเร่ืองของมนษุย์ ต้องพดูถึงมนษุย์ทกุคนอยูดี่ 

อาจารย์ครับ มีงานเขียนชิน้ไหนท่ีอาจารย์มาดตูอนนีแ้ล้วเห็นวา่ตอนนัน้เขียนไมถ่กูมีไหมครับ  

          ไมค่อ่ยมี รู้สกึไปในทํานองวา่ โอ๊ะ น่ีเราเขียนหรือ มนัทําไมจงึดีอยา่งนี ้(หวัเราะ) นกึในทางตรงกนั

ข้าม ในทางฉงน จนนกึวา่ไมใ่ช่ตวัเองเขียน (หวัเราะ) คณุไมเ่คยมีหรือ 

ผมเพิง่หดัเขียนหนงัสือครับ แตอ่าจารย์ทํามาตัง้ ๕๐ กวา่ปี ผมนกึวา่จะมีท่ีพลาดบ้าง 

          มนัมีบ้างสกั ๑ เปอร์เซน็ต์ เร่ืองหนึง่ก็คือเร่ืองตายแล้วเกิด เม่ือเราเรียนนกัธรรม เขาเรียนแบบสสั

สตทิฏฐิ เม่ือเทศน์ก็เทศน์แบบนี ้แตพ่อมาทําสวนโมกข์เข้า การศกึษาโดยตรงจากพระไตรปิฎกช่วยให้เรารู้

วา่นัน่มนัผิดแล้ว ตอ่มาเลยเลกิสอนแบบนัน้ 

          อีกเร่ืองคือวิปัสสนาคือการคดิ ใช้คําผิด เคยพดูวา่วิปัสสนาคือวนัคืนแห่งการคดิ ท่ีถกูต้องพดูวา่

วิปัสสนาคือวนัคืนแหง่การดคูวามจริงของธรรมชาต ิคําวา่พิจารณาก็มกัจะเข้าใจเป็นการคดิไปเสยี ก็เลยใช้

ไปไมไ่ด้ วิปัสสนาคือเตรียมจิตให้ด ูดแูล้วเห็นเอง คําพดูทําให้ลําบากมาก เลยพดูกนัไมค่อ่ยรู้เร่ือง มนัมี

ความหมายไปคนละทางสองทาง ไมสู่้ตรงกนั ตอนหลงั ๆ น่ี เราเลยชอบให้นิยามคํามนัชว่ยให้เราเข้าใจงา่ย 

จํางา่ย สะดวก เช่นธรรมะคือการปฏิบตัหิน้าท่ี ให้ถกูต้องแก่ความเป็นมนษุย์ของตน ๆ ทกุขัน้ตอนแห่งการ

วิวฒันาการ เพ่ือประโยชน์ของตนเองและผู้ อ่ืน (หวัเราะ) อยา่งนีม้นัสมบรูณ์ท่ีสดุเลย ถ้าใครจํานิยามบทนี ้

ได้ก็รู้ธรรมะ ไมใ่ช่ธรรมะคือคําสัง่สอนของพระพทุธเจ้า ธรรมะคือหน้าท่ีท่ีถกูต้องแก่ความเป็นมนษุย์ 

อาจารย์ครับ การเปล่ียนจากการคดิมาเป็นการดน่ีู อาจารย์ได้รับอิทธิพลจากเซนหรือเปลา่ 



๒๑๒ 

 

          ไมรู้่ส ิมนัอาจจะได้รับโดยไมรู้่ตวัก็ได้ แตผ่มไมรู้่สกึวา่ถ่ายทอดออกมา 

อาจารย์ครับ ผมเห็นข้อเขียนของอาจารย์มกัจะมีวนัท่ีกํากบั พร้อมกบัสถานท่ี และจะเป็นวนัสําคญัอยู่

ไมน้่อย เช่น วสิาขบชูา ปีใหม ่มาฆบชูา หรือวนัเกิด อาจารย์ตัง้ใจอยา่งไรครับ 

          ท่ีลงวนัท่ีกํากบันัน้ ก็เพราะเราเห็นนกัเขียนผู้ใหญ่เขาทําเป็นธรรมเนียมมาก่อน ตอนนัน้เราเดก็ ๆ ก็

ทําตามจนทกุวนันี ้ฝร่ังเขาก็ทํากนั มนัสะดวกแก่การเป็นประวตัศิาสตร์ และน่ีแหละเป็นผลให้ผมกลบัมาดู

แล้ว รู้สกึวา่เอ๊ะตอนนัน้เราทําได้อยา่งไร จะกลบัไปเขียนอยา่งนัน้อีกก็ไมไ่ด้แล้ว (หวัเราะ) 

          สว่นท่ีตรงกบัวนัสําคญันัน้ ก็เพราะตัง้ใจให้วนันัน้เป็นวนัท่ีทําอะไรเป็นพิเศษ สว่นมากก็ลงตรงกบัวนั

นัน้จริง ๆ ท่ีเล่ือนไปก่อนหลงับ้างแล้วลงให้ตรงก็มีเหมือนกนั แตน้่อย โดยมากมกัเขียนในวนัท่ีบนัทกึไว้ 

อาจารย์ครับ เวลาเขียนหนงัสืออาจารย์มีปากกาประจําตวัใช้หรือเปลา่ครับ 

          มี ใช้เป็นระยะยาวมี แรกเร่ิมก็ใช้ป๊ากเกอร์หมกึซมึชนิดราคาถกูท่ีสดุ ตอ่มาเจ้าคณุลดัพลีฯ ซือ้ให้อีก

ด้ามหนึง่ เป็นชนิดดี ใช้อยูน่าน จนโดนอะไรทบัแตก แล้วเอาไปซอ่มท่ีกรุงเทพฯ ตอ่มาผมชอบทําอตุริพิเศษ

ดงึยางใสห่มกึออก แล้วเตมิหมกึลงไปในกระบอกเลย หมกึมนัก็กดัของข้างใน สว่นท่ีเป็นโลหะเกิดสนิมหนา

เตอะขึน้มา ดนักระบอกพองตวัระเบดิแตกไปเลย ก็เลยทิง้ ตอ่มาก็ใช้ลกูล่ืนมาจนทกุวนันี ้แตผ่มก็ชอบใช้

หลาย ๆ สี มาตัง้แตต่อนนัน้แล้ว มีป๊ากเกอร์เขียนเป็นหลกั นอกนัน้ก็ประกอบ ปากกาจีนแดงอนัละ ๒-๓ 

บาทก็เคยใช้อยู ่

          สมยัเดก็ ๆ ก็เคยใช้ปากกาหมกึซมึของญ่ีปุ่ น เขาเรียกปากกาแสงแก้ว เป็นกระบอกไม้ไผป่ลายเป็น

แก้วเฟือง ๆ ด้ามละ ๕ สตางค์ 

          แตเ่วลาเขียนบทความ เขียนอะไรท่ีจะไปพิมพ์ ผมมกัดีดพิมพ์เลย เขียนด้วยปากกามนัไมท่นั

ความคดิ เด๋ียวมนัลืม วกไปวนมา ยุง่หวั เขียนแล้วบางทีตวัเองก็อา่นไมอ่อก เลยใช้พิมพ์เป็นนิสยั ก็มีบ้าง

เหมือนกนัท่ีต้องพิมพ์ใหมห่มด แตเ่ป็นสว่นน้อยเทา่นัน้ จิตใจมนัร้อนรน ทําเฉ่ือยชาไมไ่ด้ ท่ีวา่ร่างก่อนแล้ว

มาคดัลอกอีกทีน่ี ผมดเูหมือนจะเคยทําสกัครัง้หรือ ๒ ครัง้เทา่นัน้ มนัเคยถนดัมาตัง้แตห่ดัแตง่กระทู้ธรรม 

เม่ือเรียนนกัธรรมแล้ว เขาไมใ่ห้เขียนแล้วคดัลอกหรอก (หวัเราะ) เขียนแล้วก็เอาเลย หรือเม่ือหดัเทศน์ปาก

เปลา่ มนัจะมีเวลาไหนมาทบทวนได้ ก็ต้องวา่ไปเร่ือยเป่ือย ก็เพียงแตจ่ดโน้ตหวัข้อใสก่ระดาษแผน่หนึง่ 

หรือมีหวัข้ออยูใ่นใจ แล้วก็เขียนหรือพดูไปตามนัน้เลย 

อาจารย์ครับ แล้วเวลาเขียนหรือพิมพ์อยูแ่ล้วเกิดคดิไมอ่อก อาจารย์ทําอยา่งไรครับ  



๒๑๓ 

 

          เดนิคดิ หนัไปหนัมาในกฏิุ บ้านฝร่ังท่ีทําเฉลียงไว้ยาวสําหรับเดนินัน้ถกูต้องท่ีสดุ พอคดิไมอ่อก ได้

เดนิท่ีเฉลียงยาว ๆ เดนิไปเดนิมา พอเลือดลมดี สมองเข้ารูป มนัก็คดิออก แล้วก็ไปนัง่เขียนตอ่ 

อาจารย์ มีหลกัอยา่งไรในการตอบจดหมายครับ ผมเห็นอาจารย์เขียนจดหมายมากเหมือนกนั 

          ก็ไมมี่หลกัอะไร ตอบตามพอใจ ฉบบัท่ีมนัเข้าท่า ฉบบัท่ีมนัจําเป็น เขียนเพ้อ ๆ ก็มี โชคดีของคนรุ่น

คณุท่ีผมเป็นนกัเก็บจดหมาย (หวัเราะ) ถ้าไมง่ัน้ก็ไมมี่เหลือ ผมดีดพมิพ์ไว้ ๒ ฉบบั เก็บไว้ฉบบัหนึง่ สง่ไป

ฉบบัหนึง่ ถ้ามีจดหมายตอบกลบัมา ก็เอาไว้ด้วยกนั ไปได้แบบมาจากใครหรือนกึขึน้มาได้อยา่งไรก็ลืมไป

แล้ว 

อาจารย์ครับ แล้วอาจารย์เลกิเขียนเม่ือไร 

          ก็ตอนมาอยูน่ี่สกั ๑๕ ปีแล้ว เร่ิมหยดุงานเขียน ใช้พดูใสเ่ทปแทน เร่ิมยคุมีเทปแล้ว ก็เลยคอ่ย ๆ เลกิ

เขียน ร่างกายมนัเร่ิมไมค่อ่ยอํานวยด้วย มนัไมมี่แรง มนัลดความวอ่งไว มือดีดพมิพ์ไมท่นัความคดิ ทําให้

ยุง่ยากเลยใช้หลบัตาพดู นกึให้ดีท่ีสดุ แล้วพดูออกมา อยูใ่นเทปแล้ว เอาไปลอก ลอกแล้วยงัเอามาแก้ไขได้ 

แตต่อนหลงั ๆ ก็ไมไ่ด้แก้ไข ลอกแล้วก็เอาไปพิมพ์เลย ถ้าแก้ไขได้คงจะดีกวา่นัน้มาก 

          อยา่งชดุบรรยายให้ผู้พิพากษาฟังนัน้ ก็ทําไปพร้อมกนั พอบรรยายเสร็จก็ถอดออกมาพิมพ์ในพทุธ

สาสนา บรรยายครัง้สําคญั ๆ ก็เอามาพมิพ์ในพทุธสาสนา ตอนหลงั ๆ มาก็บรรยายเป็นชดุแล้วพิมพ์เป็น

เลม่เลย 

 

 

อาจารย์ครับ ทีนีจ้ะเร่ิมเรียนถามอาจารย์เก่ียวกบังานแปลบ้าง ในพทุธสาสนา มีภาคแปลพระไตรปิฎก

เป็นภาษาไทย อยากทราบวา่อาจารย์ใช้หลกัเกณฑ์อยา่งไร ในการเลือกมาแปลครับ 

          ไมมี่หลกัเกณฑ์อะไรมาก เลือกเร่ืองท่ีเช่ือวา่แปลกใหม ่สําหรับผู้อา่นสามญัชน เร่ืองท่ีคนทัว่ไปควร

จะได้อา่น มนัก็ไลเ่ร่ือยไป 

          การแปลก็ยดึหลกัอยา่งท่ีผมชอบ (หวัเราะ) คือให้ฟังถกู ฟังง่าย และชดัเจนในภาษาไทย เนือ้ความ

ตรงตามบาลี อา่นแล้วเข้าใจได้เองทนัที แตก่่อนเขาก็มีแปลกนัอยูบ้่าง แปลก ๆ กนัก็มี ท่ีลงในธรรมจกัษุรุ่น

สมเดจ็กรมพระยาฯ ยงัอยู ่ผมก็ได้ผา่น ได้ด ูแตย่งัไมช่อบ ยงัไมพ่อใจ ก็เลยมีแบบของตวัเอง เม่ือตดิเร่ือง



๒๑๔ 

 

ไวยากรณ์ คํา ๒ คําไมแ่น่ใจ ก็ได้ปรึกษาอาจารย์พระครูชยาภิวฒัน์ (กลัน่) ท่ีเคยเป็นอาจารย์บาลีบ้าง ตอน

นัน้ท่านมาอยูว่ดัใหม ่(พมุเรียง) แล้ว 

          ไอ้ท่ีแปลจากภาษาองักฤษนัน้ จะมีเร่ืองยุง่ ๆ หนอ่ย ต้องนกึคดิมาก ผมรู้สกึวา่ตัง้แตแ่ปลมา 

หนงัสือฮวงโปเป็นหนงัสือท่ีแปลยากท่ีสดุ คือต้องใช้ความรู้ธรรมะ ท่ีเรามีอยูเ่ป็นเคร่ืองตดัสนิวา่ คํานี ้ควร

จะแปลวา่อยา่งไร ถึงจะเป็นนกัเรียนเมืองนอก ปริญญาทางภาษายาวเป็นหางก็แปลไมไ่ด้ ยิ่งถ้าภาษาไทย

ไมแ่ตกจะย่ิงไปกนัใหญ่เลย  

 

สตูรของเวย่หลา่ง และ คําสอนของฮวงโป ทัง้สองเลม่นีเ้ป็นหนงัสือสําคญัของพทุธศาสนานิกายเซน  

ทา่นพทุธทาสแปลจากภาษาองักฤษ โดยเร่ิมแปลเวย่หลา่งก่อนในปี ๒๔๙๐ 

          ไอ้หลกัการ ๑๒ ข้อของคริสต์มสั ฮมัเฟร่ย์ ก็เหมือนกนั ผู้ รู้ในกรุงเทพฯ เขายอมแพ้ มี ๒ ข้อท่ีแปล

ออกมาแล้วเนือ้ความเหมือนกนั ผมแปลออกมาได้ครบ ๑๒ ข้อ ตามเนือ้ความในภาษาองักฤษ มนัต้องมี

การพิจารณากนัให้สมเหตสุมผล 

          คราวนัน้ต่ืนเต้นกนัมาก นายฮมัเฟร่ย์ก็มาเองเลย เขาเสนอหลกั ๑๒ ข้อแก่พระสงัฆราชเองเลย ดู

เหมือนจะเป็นสมเดจ็วดับวรฯ แล้วคณุสชีุพแปลมาเป็นภาษาไทย ผมเคยอา่นมาก่อน เขาลงในหนงัสือพิมพ์

พทุธศาสนาท่ีองักฤษท่ีเรารับอยู ่เขาเสนอให้พทุธศาสนิกทัว่โลกรับข้อเสนอของเขาไปปฏิบตั ิทางไทยเรารับ



๒๑๕ 

 

พอเป็นพิธี ผมไมไ่ด้พบเขาเองแตไ่ด้ขา่ววา่เวลาเขาไปประชมุท่ีเชียงใหม ่พอเขาเห็นรูปและรู้วา่เป็นผม เขา

แสดงความเคารพใหญ่ แสดงวา่เคยรู้จกัวา่เป็นใคร แล้วมีใครมาเลา่ให้ผมฟังอีกที ก็ลืมไปแล้ว 

อาจารย์ครับ ความคดิจะทําหนงัสือแปลชดุจากพระโอษฐ์ตา่ง ๆ น่ี จดุเร่ิมต้นเป็นมาอยา่งไรครับ 

          ผมเห็นหนงัสือเลม่เลก็ ๆ เลม่หนึง่ หนาเท่านิว้ก้อย ของพระญาณดลิกเป็นชาวเยอรมนั มาบวชอยูท่ี่

เกาะไอร์แลนด์เฮอมิเทจ ท่ีศรีลงักา หนงัสือช่ือ พทุธวจันะ พอเปิดดขู้างในก็มีลกัษณะอยา่งนี ้คือเราไมต้่อง

ใช้คําของตนเอง ยกเอาคําบาลีมาตอ่ ๆ กนัไป เร่ิมด้วยอริยสจั ๔ อธิบายทกุข์ อธิบายสมทุยั เร่ือย ๆ ไป เม่ือ

ถึงขนัธ์ ๕ ก็อธิบายถึงขนัธ์ ๕ โดยไมต้่องมีคําของผู้ ร้อยกรอง พอเห็นเขาก็สะดดุใจ จบัใจ พอใจ วา่ทําอยา่ง

นีดี้ท่ีสดุ แล้วเราก็เอาบ้าง ลองทําดอูอกมาเป็นพทุธประวตัจิากพระโอษฐ์ พิมพ์ออกไปครัง้แรกก็ได้รับความ

นิยม จนถึงกบัมหาทองสืบเขาให้ใช้เป็นหนงัสือเรียนของสภาการศกึษามหามกฏุฯ อยูพ่กัหนึง่ 

          หนงัสือเลม่นัน้ของทา่นญาณดลิก เลม่เลก็นิดเดียว เป็นขนาด ๑๖ หน้ายกเลก็ เด๋ียวนีก็้ดเูหมือนยงั

พิมพ์อยู ่แปลออกเป็นหลายภาษา  

          เราก็เลือกเอาพทุธวจันะท่ีมนัลกึ มนัดีท่ีสดุ ท่ีเคย

ผา่นสายตา แรกสดุทําอริยสจัจากพระโอษฐ์ทยอยลงใน

พทุธสาสนาแล้วชะงกัไป มาทํา3พุทธประวัตจิากพระ

โอษฐ์แทน แล้วก็มีขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ (พิมพ์ครัง้

แรก ๒๔๙๙) แทรกเข้ามา แล้วมาทําอริยสัจจากพระ

โอษฐ์ตอ่ได้ ๒ ตอน (พิมพ์ครัง้แรก ๒๕๐๒) โดยมีมหา

สําเริงชว่ยจนจบเร่ืองบริบรูณ์ แล้วตอ่มาก็มีปฏจิจสมุป

บาทจากพระโอษฐ์ (พิมพ์ครัง้แรก ๒๕๒๑) มหาวิจิตร 

(แจ่มสวา่ง) เป็นผู้ช่วยให้ความสะดวกทกุอยา่ง จนครบ

บริบรูณ์ทัง้เลม่ ทําทีเดียวเสร็จ แล้วก็ย้อนกลบัไปทําอริยสจั

จากพระโอษฐ์ท่ีค้างเดมิอยู ่จนสมบรูณ์ทัง้ ๕ ภาค 

(๒๕๒๗) รวมทัง้ภาคสรุปท้าย เป็น ๕ ภาคด้วยกนั แตเ่ดมิหนาเท่าหวัแมมื่อ พอทําใหม ่หนาตัง้คืบ 

(หวัเราะ) 

          พทุธประวตัจิากพระโอษฐ์ นัน้ ครัง้แรกผมทําคนเดียวท่ีสวนโมกข์เก่า (พิมพ์รวมเลม่ครัง้แรก ๒๔๗๙) 

ตอ่มาได้ขยายอีก ๒ ครัง้ พออา่นพบก็โน้ตเอาไว้ ๆ แล้วก็พิมพ์ใสเ่ข้าไป ครัง้สดุท้าย (๒๕๒๓) น่ีมหาวิจิตร

ช่วยสํารวจกนัใหมห่มด ตัง้ต้นกนัใหม ่เขาก็เป็นผู้ ค้นมาเสนอ วา่เร่ืองนีเ้ข้าเกณฑ์ไหม ผมเป็นคนเลือก แล้ว

ก็เอามาซ้อมการแปลกนัเสียก่อน อะไรเป็นปัญหา เขาไปยกร่างคําแปลมา ผมก็ตรวจแก้คําแปลจนเป็นท่ี

http://buddhadasa.org/html/life-work/dhammakot/01-buddha/toc.html�


๒๑๖ 

 

พอใจ ให้คณุพรเทพ (พระพรเทพ €◌ิตปญฺโ ) ดีดพิมพ์ พิมพ์เสร็จก็เอามาชนกนัตอ่กนัเป็นเร่ือง แล้วทํา

ปทานกุรม 

          ตอนเอามาชนกนัเป็นงานยากท่ีสดุ มหาสําเริงเคยคดิจะทําก็ทําไมไ่ด้ มหาวิจิตรก็ทําไมไ่ด้ ต้องเอา

มาเรียงตอ่กนัให้นา่ด ูให้อา่นงา่ยเหมือนกะรูปต้นไม้ มีโคนหนึง่ แล้วก็แยกเป็นก่ิงก้านออกไป มนัท้าทายคน

ทัว่ประเทศ และท้าทายสตปัิญญาของเราเอง มนัคอ่ย ๆ ทํามาเป็นเวลาถึง ๒๐-๓๐ ปี คอ่ย ๆ สะสมความรู้

ความเข้าใจ เรียกวา่ศกึษา ฝึกฝนตนเองมากท่ีสดุ เป็นนกัเรียนอยา่งยิ่ง 

          เร่ืองปฏิจจสมปุบาทจากพระโอษฐ์น่ี ทํารวดเดียว ทําอยูปี่หนึง่เตม็ ๆ ทําทกุวนั ทัง้เช้าทัง้บา่ย แล้ว

มหาวิจิตรอาจจะทํากลางคืนด้วย เพราะต้องค้นพระไตรปิฎกตอ่ ถ้ามหาวิจิตรสามารถมาเป็นลกูมืออีกครัง้ 

ก็อาจทําหนงัสือท่ีนา่อศัจรรย์ได้อีกเลม่หรือ ๒ เลม่ สมาธิภาวนาหรือจติภาวนาจากพระโอษฐ์เลม่หนึง่ 

หรือพระไตรปิฎกท่ีคดัเลือกแล้วอีกเลม่หนึง่ 

สมาธิภาวนาจากพระโอษฐ์จะไมซ่ํา้กบัสมัมาสมาธิในอริยสจัจากพระโอษฐ์หรือครับ 

          โอ๊ย มนัยงัมีอีกมาก มากจนไมส่ามารถรวบรวมลงในหมวดสมัมาสมาธิได้ มนัละเอียดเกินจําเป็น ถ้า

รวมแล้วคนอา่นจะเวียนหวั สมาธิภาวนาในบาลีก็หมายถึงเร่ืองจิตใจทัง้หมด มนัต้องพดูถึงธรรมชาตขิอง

จิตใจ อยูต่ามธรรมดามนัเป็นอยา่งไร แล้วมนัเกิดปัญหาขึน้มาได้อยา่งไร เราจะแก้ปัญหานัน้ได้อยา่งไร 

          สว่นพระไตรปิฎกท่ีคดัเลือกแล้วนัน้ อาจจะเทียบได้กบัไบเบิล้ หน้าแรกก็ทําอยา่งไบเบิล้ โลกเกิด

ขึน้มาได้อยา่งไร ในอคัคญัญสตูร มนษุย์เกิดขึน้มาได้อยา่งไร ต้องรวมเอาท่ีอยูน่อกพระโอษฐ์ด้วย ถ้าเป็น

พระไตรปิฎกเป็นเอาหมด เป็นพระไตรปิฎกเลม่เดียวจบ เสร็จแล้วคงไมน้่อยกวา่อริยสจัจากพระโอษฐ์ ต้อง

มีสว่นของ ๓-๔ เลม่ท่ีทําแล้วมาผสม ให้มีให้เป็นเอกภาพด้วยบ้าง ใจความสาํคญัจะต้องซํา้บ้าง แตจ่ดั

รูปเลม่คนละอยา่ง ๓-๔ เลม่ท่ีผา่นมาก็มีซํา้กนับ้าง เชน่เร่ืองเดียวกนั มองในแง่อริยสจัก็ได้ มองใน

แง่ปฏิจจสมปุบาทก็ได้ อยา่งนีก็้ซํา้กนับ้าง 

อาจารย์ครับ ทําแตล่ะเลม่น่ี มหาวิจิตรต้องเปิดพระไตรปิฎก ไลม่าใหมต่ัง้แตต้่นทกุครัง้หรือครับ 

          ต้องไลก่นัใหม ่ค้นทกุเลม่ เท่าท่ีนกึได้ แม้แตว่ินยัก็ไปพลกิด ูเผ่ือมนัจะหลงอยู ่อภิธรรมปิฎกก็ใช้ ถ้ามี

เร่ืองท่ีเก่ียวข้อง ใช้คําอธิบาย ไมไ่ด้เอาเร่ืองมา เอามาทําเชิงอรรถวา่ในอภิธรรม อธิบายคํานีว้า่อยา่งไร 

อาจารย์ครับ อยา่งในพทุธสาสนา เลม่ ๑ ปีท่ี ๑ (๒๔๗๖) ทําไมอาจารย์เลือกอคัคขินัโธปมสตูร มาแปล

ก่อนครับ 



๒๑๗ 

 

          (หวัเราะ) อ้าว สตูรนีม้นัรุนแรงไง มนักระทบคนปัจจบุนั กระทบพระปัจจบุนั ท่ีพวัพนัลาภสกัการะ

มาก อยา่งนีน้ายฉวั นายเท่ียง ชอบท่ีสดุ ไมมี่ใครแปลสตูรนีอ้อกมาเลยนอกจากผม เขากลวักนั จนบดันีย้งั

ไมมี่ใครแปลสตูรนีอ้อกมา ตามตวัหนงัสือมนัวา่อยา่งนัน้ ๖๐ รูปอาเจียนออกมาเป็นโลหิต ๖๐ รูป สลดใจก็

ลาสกิขา ๖๐ รูปเกิดธรรมสงัเวชบรรลธุรรมไปเลย เร่ืองนีน้า่จะเอามาโฆษณาอีก (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ มนัเป็นไปได้จริง ๆ ตามนัน้หรือครับ 

          ไมว่ิจารณ์ ในบาลีมนัมีอยา่งนัน้ 

ถ้าโฆษณามาก ๆ พระคงสกึกนัหมด 

          ไมส่กึกนัหรอก เขาถือวา่เขาแข็งพอ (หวัเราะ)  

อาจารย์ครับ งานเขียนตัง้แต ่พ.ศ. ๒๔๗๗ ผมเห็นอาจารย์ใช้คําวา่ "วา่งเปลา่" สมยันัน้อาจารย์แปลมา

จากคําวา่อะไรครับ 

          ไมมี่คําอ่ืน นอกจากคําวา่ สญุญตา ในหมูพ่ทุธบริษัทกลางบ้าน อาจารย์แก่ ๆ หรือคนแก่ท่ีเคยบวช

มา เขารู้จกัคําวา่วา่งเปลา่กนัทัง้นัน้ ในหมูค่นแถบนี ้เขาพดูกนัอยูแ่ล้ว มนัเป็นดนิแดนท่ีธรรมเคยรุ่งเรืองมา

นาน ก็ดสูบิทกลอ่มลกูยงัมีความหมายถงึนิพพานเลย 

ชดุแปลจากพระโอษฐ์ของอาจารย์ เคยได้รับปฏิกิริยาในทางลบบ้างไหมครับ เช่นวา่แปลไมแ่มน่ ไมต่รง 

          นกึไมอ่อก ไมไ่ด้รับคําคดัค้าน นอกจากในแง่ถกูต้อง แล้วยงัไพเราะ สมเดจ็พระวนัรัตน์ (เฮง – เขม

จารี) ทา่นชมวา่แปลดี ชมทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั 

 

 

อาจารย์ครับ แล้วหนงัสือของอาจารย์ท่ีมีการพิมพ์เป็นเลม่จําหนา่ยจ่ายแจกกนัออกไปนี ้มนัเกิดขึน้ได้

อยา่งไรครับ 

          ชดุแรกสดุ เราก็รวบรวมเร่ืองท่ีเคยลงพิมพ์ในพทุธสาสนา จดัเป็นเลม่ ๆ มีชดุจากพระโอษฐ์ ชมุนมุ

เร่ืองยาว ชมุนมุเร่ืองสัน้ ชมุนมุขอ้คิดอิสระ ชมุนมุอภิลกัขิตกาลพจน์ ชมุนมุบทประพนัธ์โคลงกลอนของ



๒๑๘ 

 

สิริวยาส ชมุนมุเทศน์ครัง้สําคญั ๆ อีก ๒ เลม่ รุ่นนีค้ณะธรรมทานพิมพ์เอง เร่ิมแรกเพราะวา่ทําหนงัสือพิมพ์

พิมพ์ไมท่นั เป็นการแก้ตวัตอ่ผู้อา่น และท่ีอ่ืนเขาก็ทําเหมือนกนั หนงัสือพิมพ์มหาโพธิเองก็เคยทําแบบนี ้

พิมพ์แล้วก็ลงโฆษณาในพทุธสาสนา คนเขาก็สัง่ซือ้เข้ามา 

          แล้วตอ่มาคณุสะอาด วชัราภยั เขาคงอยากได้บญุได้กศุลและหารายได้ไปด้วย ก็มาขอไปพิมพ์ ตัง้

เป็นสํานกัพิมพ์สวุิชานน์ ตอนนัน้แกมีอาชีพอะไรท่ีเก่ียวข้องอยูท่างรัฐสภา เป็นเลขาฯ หรืออะไรน่ีแหละ 

แล้วก็พิมพ์หนงัสือธรรมะขาย ทางเราไมไ่ด้เอาคา่ลขิสทิธ์ิอะไร แกมีหวัทางศลิปะ ทําปกสวยงามตาม

สมควร และพอออกมาก็เคยโฆษณาในสยามรัฐสปัดาห์วิจารณ์ทกุเลม่ ทําจนร้านแกกลายเป็นท่ีสนทนา

ธรรม เกิดบอ่นตดิขึน้มา คณุกวง (พระกวง มตฺุตภิทฺโฑ) ก็อยูใ่นกลุม่นีม้าก่อน คณุพกั ณ สงขลา ก็อยูใ่น

กลุม่นี ้ตอนหลงัถกูจบัเป็นคอมมนิูสต์ระยะสัน้ระยะหนึง่ เป็นเพ่ือนของคณุสะอาดเหมือนกนั กําไรดเูหมือน

จะไมไ่ด้มากมายอะไร แล้วตอ่มาไมส่บายก็เลยต้องเลกิ คณุวิโรจน์ (ศริิอษัฎ์) ก็มารับช่วงตอ่ เป็น

สํานกัพิมพ์ธรรมบชูา 

 

ตราสํานกัพิมพ์สวุิชานน์ และ นายสะอาด วัชราภัย เจ้าของผู้ ดําเนินการ สํานกัพิมพ์สวุิชานน์ 

          คณุสะอาดนัน้ ระยะเแรกตดิตอ่กนัทางจดหมาย ตอ่มาเคยมาท่ีน่ีหน ๒ หน ได้มาสร้างกฏิุไว้หลงั

หนึง่ บนเขาพทุธทอง ท่ีคณุเดช (พระเดช) อยูใ่นปัจจบุนันัน่แหละ 

          คณุวิโรจน์ พอเห็นคณุสะอาดวางมือ แกก็ขอทําตอ่ ดเูหมือนจะไมไ่ด้มาตดิตอ่ผม ตดิตอ่ทางนาย

ธรรมทาส ผมไมไ่ด้มีหน้าท่ีในสว่นนีต้ามท่ีแกเลา่ พอแกได้อา่นหนงัสือคู่มือมนษุย์ ทําให้แกเปล่ียนชีวิตได้ ก็

เกิดความคดิวา่ถ้าเผยแผธ่รรมะคงได้บญุแน่ คดิเปิดร้านขายหนงัสือ ตอนแรก ๆ ก็ทํางานทนายความไป

พลาง ๆ เพิ่งเลกิเม่ือไมน่านมานี ้

อาจารย์ครับ แล้วคณุปุ่ น จงประเสริฐ มาช่วยอาจารย์ในด้านพิมพ์หนงัสือได้อยา่งไรครับ 



๒๑๙ 

 

          ไมไ่ด้ช่วย แกพิมพ์ของแกเอง แกเป็นคนมีความคดิโลดโผน เม่ือวา่งจากราชการแล้ว ก็มุง่จะเลน่งาน

พระอลชัชี แล้วแกก็มกัพิมพ์หนงัสือแตเ่ร่ืองชนิดนี ้โดยมากเขาตดัตอนหรือคดัยอ่ไปจากหนงัสือของเรา 

อยา่งตําราดพูระ ก็ตดัตอนไปจากขมุทรัพย์จากพระโอษฐ์ คูมื่อมนษุย์ น่ีคณุปุ่ นก็ทําก่อน ยอ่มาจากชดุ

อบรมผู้พิพากษาปีแรก ตอ่มาผมมาปรับปรุงขึน้ให้มาตรฐานอีกทีหนึง่ บางเร่ืองเขายอ่แล้วเขาก็ไมไ่ด้บอกไว้

ชดัเจน เขาตดัข้อความบางตอนออก ทําให้คนเข้าใจผิด คนท่ีเขาแกล้งหาเร่ือง หรือเขาไมรู้่ เขาก็เลน่งานผม 

บางอยา่งแกยอ่แล้วแกก็ใสค่วามคดิของแกเอง อยา่งเร่ืองตายแล้วเกิด ไมเ่กิด เป็นต้น แกทําของแกเอง 

ไมไ่ด้ขออนญุาตผม ผมก็ไมไ่ด้ห้ามปรามอะไร แล้วก็ไมมี่เวลาจะไปอา่นหนงัสือของคณุปุ่ นด้วย มนัเดาถกู

วา่แกจะวา่อยา่งไร โดยมากเขาตดิตอ่กบันายธรรมทาส ตอนจะบวชถงึมาตดิตอ่กบัผม มีคนเขียนมาดา่ผม

วา่สอนเป็นนตัถิกทิฏฐิ ตายแล้วไมเ่กิด ความจริงมนัคณุปุ่ นทัง้นัน้ ผมมาเห็นเข้ามนัเกิดเร่ืองแล้ว คณุปุ่ นก็

ถกูดา่แยะเหมือนกนั ถกูบตัรสนเทห์่ดา่ คณุไสว แก้วสม ก็เหมือนกนั คดัไปแล้วเอาไปพดูจนเลยเถิด แตผ่ม

ไมส่นใจ ใครจะวา่อยา่งไรก็วา่ ไมรู้่สกึอะไรด้วย หลกัฐานมนัมีอยูแ่ล้ว วา่เราพดูจริง ๆ เป็นอยา่งไร ใน

หนงัสือเลม่นัน้เลม่นี ้

อาจารย์ครับ แล้ว5หนงัสือชดุธรรมโฆษณ์เกิดขึน้มาได้อยา่งไรครับ 

          มนัเกิดจากการปรารภวา่ ธรรมะท่ีเราพดูไปมากตอ่มากแล้ว มนัจะสญูหายเสียหมด ท่ีพิมพ์กนัเลม่

เลก็ ๆ หรือท่ีอ่ืนเอาไปพมิพ์ มนัก็กระจดักระจาย ไมเ่ป็นชิน้เป็นอนั จงึพยายามทําขึน้ให้เป็นชดุ ๆ เป็นชดุ

สมบรูณ์ ตอนหลงั ๆ จงึเปลีย่นวธีิพดู มาพดูเป็นชดุ เป็นเร่ืองราวตอ่กนัเพ่ือสะดวกแก่การพมิพ์ เช่นชดุธรรม

ปาตโิมกข์ท่ีพดูหน้าโรงหนงั ชดุวนัเสาร์ ซึง่พดู ๓ เดือน ได้เลม่หนึง่ ก่อนนีข้ึน้ไปยงัมีชดุบรรยายโรงฉนั เร่ือง

หลกั ๆ หลายเร่ืองเหมือนกนัท่ีบรรยายโรงฉนั อานาปานสตฉิบบัสมบรูณ์ ก็บรรยายโรงฉนั เร่ืองพวกนีเ้ม่ือ

คดิจะพิมพ์เป็นหนงัสือเลม่ใหญ่ขึน้มาก็คดิวา่ใช้ช่ือธรรมโฆษณ์ มนังา่ยดี ความหมายก็ดี มีช่ืออ่ืนอีกให้

เลือก ๒-๓ เร่ือง มนัรุงรัง 

 
ตวัอยา่งหนงัสือชดุ "6ธรรมโฆษณ์ของพทุธทาส" 

http://buddhadasa.org/html/life-work/dhammakot.html�


๒๒๐ 

 

          ทนุท่ีใช้พิมพ์ ตอนแรกก็ใช้ทนุของเจ้าคณุลดัพลีฯ ท่ีมอบไว้สําหรับพิมพ์หนงัสือขนาดใหญ่ แตก่่อนนี ้

ใช้เงิน ๓๕,๐๐๐ บาท ก็พิมพ์ได้เร่ืองหนึง่ ๑,๕๐๐ เลม่ เด๋ียวนีต้้องใช้แสนคร่ึงจงึจะพมิพ์ได้เร่ืองหนึง่ บาง

คณะพ่ีน้องหลาย ๆ คนรวม ๆ กนัก็มี พิมพ์แล้วให้ใสรู่ปบรรพบรุุษได้เป็นการทําบญุอทิุศสว่นกศุลให้บรรพ

บรุุษ พิมพ์แล้วสว่นใหญ่ก็ขาย เพ่ือจะเอาทนุมาพิมพ์อีก แจกสว่นน้อยเฉพาะบคุคลท่ีควรแจก และสง่ไป

ตามสถาบนั ตามมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ ตอนแรกมีอยู ่๓๕ รายการท่ีแจก เด๋ียวนีค้งสกั ๕๐ รายการได้กระมงั 

          การจดัพิมพ์ ตอนแรก ๆ ก็นายธรรมทาสทําอยู ่ตอ่มามนัไมไ่หว ร่างกายทรุดโทรม คณุอรุณวตี 

รับภาระในเร่ืองนี ้ในนามมลูนิธิสวนอศุรม ถ้าเขาไมช่ว่ยมนัอาจจะต้องเลกิ คณุอรุณแกก็สขุภาพแยเ่ตม็ท่ี

แล้ว อาจจะยตุจิบเกมเม่ือไรก็ได้เหมือนกนั เด๋ียวนีไ้ด้ยนิวา่มีปัญหาบ้าง ท่ีหนงัสือขายไมไ่ด้ แตอ่ยา่งนีก็้ยงั

ไมเ่ป็นอปุสรรคนกั มีคนขอเป็นเจ้าภาพพมิพ์อยูบ้่าง ดงัท่ีวา่มาแล้ว 

          เทา่ท่ีพมิพ์ออกมาแคนี่ก็้เรียกวา่โลง่ไปที เราได้ทําสิง่ท่ีมนัสมควรจะทํา ไมเ่สียคา่ข้าวสกุของผู้ อ่ืนแล้ว 

เช่ือวา่มนัคุ้มคา่ อยา่งน้อยผมกล้าพดูได้อยา่งหนึง่วา่ เด๋ียวนีไ้มมี่ใครในประเทศไทย บน่ได้วา่ไมมี่หนงัสือ

ธรรมะอา่น ก่อนนีไ้ด้ยนิคนพดู จนตดิปากวา่ไมมี่หนงัสือธรรมะจะอา่น เราก็ยงัตดิปาก ไมมี่หนงัสือธรรมะ

จะอา่น ตอนนีบ้น่ไมไ่ด้อีกแล้ว 

 

อริยสจัจากพระโอษฐ์ ภาคต้นและภาคปลาย ความหนาเกือบ ๒,๐๐๐ หน้า  

ผลงานซึง่ท่านอาจารย์พทุธทาส กลา่ววา่ มีความพอใจมากท่ีสดุเพราะทําได้อยา่งสมบรูณ์ท่ีสดุ  

สามารถจะฝากเป็นอนสุรณ์แห่งธรรมไว้ในโลกได้ 

อาจารย์ครับ ในบรรดาหนงัสือท่ีทํามาทัง้หมด อาจารย์พอใจหนงัสือเลม่ไหนมากท่ีสดุครับ 

          พอใจถงึท่ีสดุก็คือ อริยสจัจากพระโอษฐ์ รู้สกึวา่ทําได้สมบรูณ์ท่ีสดุ พอใจกวา่ทกุเร่ือง ฝากไว้

เป็นอนสุาวรีย์ในโลกได้ 

 

 

 



๒๒๑ 

 

ถ้าไมน่บัชดุจากพระโอษฐ์ละครับ งานของอาจารย์ท่ีไมใ่ช่งานแปล อาจารย์ชอบเลม่ไหนท่ีสดุ 

          (หวัเราะ) ยงัไมเ่คยคดิ (หยดุนาน) พดูตามความรู้สกึก็พวกปรมตัถสภาวธรรม สญุญตาปริทศัน์ โอ

สาเรตพัพธรรม สนัทสัเสตพัพธรรม อิทปัปัจจยตา ชดุนีน้บัวา่ถงึขนาด เป็นท่ีพอใจ เราเรียกรวม ๆ วา่ชดุ 

ปรมตัถธรรม ลุม่ลกึกวา่ธรรมดา แตผ่มพดูวา่พอใจทกุเลม่ดีกวา่ (หวัเราะ) แตล่ะเลม่มนัมีอะไรพอดีของมนั

แง่หนึง่เสมอ (หวัเราะ) 

ถ้ามีคนเขาไมเ่คยศกึษาพทุธศาสนามาก่อน อยากจะเร่ิมศกึษา อาจารย์จะแนะให้อา่นเลม่ไหนครับ 

          โดยมากจะแนะให้อา่นหนงัสือบรมธรรมมี ๒ เลม่ แล้วก็อา่นฆราวาสธรรม มนัเป็นเลม่พืน้ฐาน แล้ว

ตอ่จากนัน้ก็เลือกเอาเอง ประเภทศีลธรรมก็มี ประเภทปรมตัถธรรมก็มี ประเภทเก่ียวกบับ้านเมืองก็มี ผมทํา

ไว้หมดแล้ว เตม็ความสามารถแล้ว สมควรจะหยดุได้แล้ว (หวัเราะ) 

 

 

 

อาจารย์ครับ ตอ่ไปนีจ้ะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการพดู การเทศน์นะครับ อาจารย์เคยศกึษาวิธีพดูธรรมะ หรือ

วิธีเทศน์ของคนอ่ืนบ้างหรือเปลา่ครับ  

          เม่ือผมอยูว่ดัปทมุคงคา ผมใกล้ชิดกบัมหาน้อย ท่านเป็นนกัเทศน์มีช่ือเสียงระดบัสงูสดุของกรุงเทพฯ 

สมยันัน้ มี ๒-๓ คนเท่านัน้ในระดบันี ้ทา่นกรุณานิมนต์ผมไปด้วยเสมอ ๆ เพ่ือเป็นพระสวดแจงในการเทศน์



๒๒๒ 

 

สงัคายนา คือเทศน์โต้ตอบกนั แตม่นัใช้กนัไมไ่ด้กบัของเรา เลียนแบบไมไ่ด้ ผมก็เคยพยายามไปฟัง

นกัเทศน์ท่ีมีช่ือเสียงทกุ ๆ คน ทกุ ๆ แหง่ แตก็่ไมม่ากนกัเพราะมีช่ือเสียงอยูไ่มก่ี่คน แตเ่รามาใช้กนัไมไ่ด้

โดยตรง 

อาจารย์ครับ แล้วพอมีสวนโมกข์ อาจารย์เร่ิมเทศน์จริงจงัเม่ือไรครับ 

          มนัก็ไมมี่ท่ีเรียกวา่เทศน์จริงจงั แสดงไปพอตวั เร่ิมจากเทศน์ประจําท่ีคณะธรรมทาน ทัง้ท่ีพมุเรียง 

และท่ีย้ายมาไชยาแล้ว เทศน์ตามพอใจ มีการปรับปรุงให้เนือ้หาทนัสมยั เทศน์แบบเดมิ ๆ ท่ีเคยเทศน์มาแต่

ก่อนนัน้ มนัพ้นไปแล้ว เทศน์ทํานองปาฐกถา แม้จะเร่ิมตัง้นะโม แตพ่อถึงตอนพดูก็เป็นปาฐกถา 

          เม่ือตอนเดนิจากสวนโมกข์เก่ามาเทศน์ท่ีคณะธรรมทาน สมยัอยูริ่มทางรถไฟ ก็เคยแวะเทศน์ท่ีท่า

โพธ์ิทีหนึง่ก่อน ท่ีโรงเรียนประชาบาลท่าโพธ์ิ สว่นมากญาต ิๆ ไปฟังกนั เขาเคยแสดงความประสงค์ แตว่า่

ไมก่ล้านิมนต์ เราก็วา่เราไปก็ไปเทศน์กนั ประชาชนแถวนัน้เลยได้ฟังเทศน์ท่ีแปลกออกไป จากท่ีเคยฟัง

เทศน์ใบลานกนั พอเสร็จก็เลยเดนิมาเทศน์ท่ีคณะธรรมทานตอ่ แฟนประจํา ๒๐-๓๐ คน จดัเทศน์เวลาพกั

เท่ียง พวกข้าราชการก็มาฟังด้วย ตอนหลงัย้ายมาท่ีโรงเรียนพทุธนิคม บางทีเตม็โรงเรียนเลย เคยจดั

วิสชัชนากบัมหาสําเริง คนฟังหลายร้อยคนก็มี 

          แล้วก็เปิดแสดงปาฐกถาเตม็รูป ฉากแรกท่ีกรุงเทพฯ (หวัเราะ) ปาฐกถาชดุพทุธธรรม เปิดฉากยืนพดู 

มีคนคดัค้านภายหลงัวา่ผิดวนิยั ตอ่มาผมเม่ือยขา ขอนัง่ ขอเก้าอีส้งู ๆ นัง่ พอให้พ้นขอบท่ีนัง่ ผู้ฟังดไูมรู้่ยืน

หรือนัง่ ตอนแรก ๆ ก็ยืน เด๋ียวนีย้ิ่งยืนไมไ่หว ขาเม่ือย ขาสัน่ เด๋ียวเดียวก็พดูไมไ่ด้ (หวัเราะ) ทา่นปัญญายงั

ยืน 

          ความคดิท่ีจะใช้ปาฐกถาแทนเทศน์ มนัเกิดจากรู้สกึวา่ของเดมิเตม็สมยัแล้ว คดิจะเอาอยา่งสากล

เสียบ้าง ยืนบรรยายแบบสากล แตม่นัผิดวนิยัตามตวัหนงัสือ ห้ามพดูกบัผู้ ฟังท่ีนัง่อยู ่ไมเ่ป็นไข้ ยืนแสดง

ธรรมกบัผู้นัง่เป็นอาบตัทิกุกฎ แตเ่ราตีความวินยัวา่เป็นคนละยคุ คนละสมยั คนละถ่ิน คนละประเทศ 

          พดูครัง้แรก (๒๔๘๓) ท่ีกรุงเทพฯ นัน้ คณุสญัญา ธรรมศกัดิ ์เป็นคนนิมนต์ขึน้ไปพดู ตอนนัน้เป็น

ปลดักระทรวงยตุธิรรม ไปแสดงท่ีพทุธธรรมสมาคม เม่ือยงัอาศยัอยูท่ี่ร้านขายหนงัสือของมหามกฎุ หน้าวดั

บวรฯ เห็นคนมาฟังเตม็ห้อง 

          ก่อนไปเทศน์ ก็คดิวา่ ทําอยา่งไรจะไมใ่ห้ขายหน้าคณุสญัญา เขาอตุสา่ห์มานิมนต์ไป ได้เตรียม

หวัข้อใสส่มดุแบบฝึกหดันกัเรียนเลม่เลก็ ๆ เม่ือรู้วา่ต้องพดูก็อยากใช้คําวา่พทุธธรรม ซึง่เป็นช่ือของสมาคม

ในสมยันัน้ด้วย เห็นเป็นช่ือเรียกพทุธศาสนาท่ีเหมาะท่ีสดุ ก็เลยตัง้ใจท่ีจะให้ชดุนีเ้ป็นชดุท่ีเก่ียวกบัพทุธ

ธรรมในทกุแงท่กุมมุ จงึพดูเก่ียวกบัพทุธธรรมทัง้นัน้ เช่น วิถีแห่งการเข้าถึงพทุธธรรม (๒๔๘๓) ผลแห่ง
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ความสงบในฐานะเป็นพทุธธรรม (๒๔๘๕) พทุธธรรมกบัสนัตภิาพ (๒๔๘๙) พทุธธรรมกบัประชาธิปไตย 

(๒๔๙๐) ภเูขาแห่งวิถี หรือ อปุสรรคแห่งการเข้าถงึพทุธธรรม (๒๔๙๑) ขยายความภเูขาแห่งวถีิพทุธธรรม 

(๒๔๙๒) ข้อคดิในปัจจบุนัเก่ียวกบัพทุธธรรม (๒๔๙๓) 

          ไปพดูครัง้แรกก็รู้สกึหวัน่อยูนิ่ด ๆ เหมือนกนัวา่ จะทําไมไ่ด้ดี จะทํา ๕ แต้ม อะไรก็มีบ้าง แตไ่มถ่ึงกบั

ประหมา่ คราวนัน้พดูนานเป็นประวตักิาร ๓ ชัว่โมง (หวัเราะ) คนฟังเตม็ห้องท่ีเขาให้บรรยาย ๒-๓ ร้อยคน

เห็นจะได้ ทางผู้จดัเขาโฆษณาลงหนงัสือพิมพ์รายวนั แล้วมีคนจดชวเลข แล้วก็แปลเป็นไทย เราก็เอามา

ตรวจแก้ ไปลงพทุธสาสนา เขาจดชวเลขทกุครัง้ จนตอนหลงั ๆ จงึมีเทปเส้นลวดมาบนัทกึเสียง 

เคร่ืองบนัทกึเสียงเก่าแก่ ชนิดใช้เส้นลวดเป็นม้วนเทป เร่ิมใช้งาน

ประมาณปี ๒๔๘๕ ทําให้มีการถอดเทปคําบรรยายของพทุธทาสภิกข ุ

จดัพิมพ์เป็นหนงัสือสําคญั ๆ หลายเลม่ในเวลาตอ่มา 

      

  

เคร่ืองบนัทกึเสียงสมยัตอ่มาของทา่น ซึง่ใช้แถบเทปสีนํา้ตาลแบบ

ม้วนอยา่งในปัจจบุนั 
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ตู้ เก็บส่ือตา่ง ๆ ในห้องทํางานชัน้ลา่งของทา่น ซึง่มกัมีทัง้ภาพถ่าย 

สไลด์ เทปเส้นลวด 

  

ผลการแสดงปาฐกถาครัง้แรกเป็นอยา่งไรครับ 

          ดเูหมือนเขาจะตืน่เต้นกนั ถือวา่เป็นของแปลก เขาคงรู้สกึวา่เป็นของแปลก เป็นการอธิบายวา่ รูป 

เสียง กลิน่ รส สมัผสั เป็นธรรมชาตเิก่ียวข้องกบัคล่ืนแสง คล่ืนเสียง คลื่นแก๊ส อะไรพวกนี ้อยา่ให้เห็นเป็น

ของวิเศษ ให้รู้จกัสงัเกต ถ้าเรามีอวิชชา ก็ทําให้เราเห็นของอยา่งหนึง่เป็นอีกอยา่งหนึง่ เห็นงเูป็นเชือก เห็น

เชือกเป็นง ูสิง่เหลา่นีค้นไมเ่คยได้ยิน ได้ฟังมาก่อน มีคนเลา่วา่พอเจ้าพระยาธรรมศกัดิม์นตรี อา่นเร่ืองนี ้ก็

ออกปากวา่หนงัสือนีจ้ะไมต่าย เด๋ียวนีย้งัมีคนพิมพ์อยู ่ยงัขายได้อยู ่คนเอาไปพมิพ์แจกงานศพกนัมาก พระ

ยาภรตราชสพุชิ เป็นคนแรกท่ีขอไปพิมพ์แจกงานศพ แล้วจงึได้ไปถึงมือครูเทพเข้า เป็นหนงัสือท่ีทําให้

แตกต่ืนกนั 

          คณุกหุลาบ สายประดษิฐ์ จะมาฟังทกุครัง้ แล้วเอาไปเขียนลงหนงัสือพิมพ์ท่ีแกทําอยู ่เขียนทํานอง

เชียร์ ๆ ชวนคนไปฟัง แตไ่ม่แน่ใจวา่มาครัง้แรกด้วยหรือเปลา่ 

          สมยันัน้ขึน้ไปกรุงเทพฯ บอ่ย ๆ บางสมยัขึน้ไปทกุปี แล้วก็ไปพดูท่ีอ่ืนด้วย มีคนนิมนต์ไปพดูท่ีอ่ืนตอ่ 

เห็นมีคนเขียนวา่ อาจารย์ปรีดี พนมยงค์ มาฟังทกุครัง้หรือครับ  
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          คงไมถ่กู ท่ีจําได้ครัง้เดียว ท่ียงัจําตดิตามีอยูค่รัง้เดียว เพราะเป็นพิธีรีตอง พอเข้ามาทกุคนยืนขึน้

หมด พอพดูจบตอนออกไปทกุคนก็ยืนขึน้อีก เขาจดัให้นัง่พิเศษท่ีหนึง่ใกล้ ๆ ธรรมาสน์ ตอนนัน้เป็นผู้ สําเร็จ

ราชการแผน่ดนิ แทนพระเจ้าอยูห่วัอานนัทมหิดล ครัง้นัน้ผมพดูเร่ืองพทุธธรรมกบัประชาธิปไตย 

อาจารย์ครับ ชดุพทุธธรรมน่ี ครัง้แรกสดุ "วิถีแห่งการเข้าถึงพทุธธรรม" กบัครัง้ "ภเูขาแห่งวิถีพทุธธรรม" 

ครัง้ไหนมีผลมากกวา่กนัครับ ท่ีทําให้คนแตกต่ืน 

          ดจูะเป็นอนัแรกมากกวา่ ครัง้ภเูขาทําให้พระทิพย์ปริญญาโกรธแทนพระพทุธเจ้า เขาตอ่ต้านมาก 

อยากให้รัฐบาลจบัเราข้อหาคอมมนิูสต์ทําเร่ืองไปถึงหลวงกาจสงคราม ซึง่เป็นอะไรท่ีเช่ือถือของจอมพล ป. 

หาวา่ผมรับประโยชน์จากคอมมนิูสต์ จะมาทําลายพทุธศาสนา น่ีมารู้ทีหลงั แตห่ลวงกาจสงครามคงไมเ่ช่ือ 

เพราะเห็นเฉย ๆ กนัไป พระทิพย์ปริญญาแกทําถึงขนาดนี ้แล้วแกยงัทําเร่ืองฟ้องสมเดจ็พระสงัฆราชด้วย ดู

เหมือนจะฟ้องสมเดจ็พระสงัฆราชทัง้ ๒ องค์ ทัง้วดับวรฯ และวดัเบญจฯ ซึง่ตอ่กนัมา จนพระศาสนโสภณ

เห็นวา่ผมควรจะไปพบเพ่ือเปลือ้งข้อหา เพราะถกูกลา่วหารอบด้านมากกวา่ทกุที คนเช่ือพระทิพย์ฯ มาก

เหมือนกนั โดยเฉพาะพวกอภิธรรม และพวกท่ีคดิแบบอนรัุกษ์นิยม ใครแตะต้องอะไรไมไ่ด้ เขาหาวา่ผมจ้วง

จาบพระพทุธเจ้า ความจริงผมพดูเพียงแตว่า่ พระพทุธเจ้าตามทศันะของบคุคลนัน้ เป็นภเูขาหิมาลยั แต่

พระทิพย์ฯ เขาไปตดัตามทศันะของบคุคลนัน้ออก กลายเป็นวา่ ผมหาวา่พระพทุธเจ้าเป็นภเูขาหิมาลยั 

          สมเดจ็พระสงัฆราช (ปลด) วดัเบญจฯ ก็เช่ือเขา แตไ่มอ่าจทําอะไรได้ เพราะไมมี่หลกัฐานชดัเจน คง

สนันิษฐานวา่ผมรับจ้างคอมมนิูสต์ให้พดูเช่นนัน้ 

          พอพระศาสนโสภณ (วดัราชาธิวาส) สมยัยงัเป็นพระธรรมโกศาจารย์ พาเข้าไปเฝ้า พอโผลห่น้าเข้า

ไปท่ีบนัไดเทา่นัน้ ตวาดออกมาเลยวา่ ทําไมไมใ่ช้หลกัวิสทุธิมรรค (หวัเราะ) ไปใช้หลกัอะไรวา่พระพทุธเจ้า

เป็นภเูขาบงัพระธรรม ผมก็ชีแ้จงให้ท่านฟัง สนทนากนัสกัชัว่โมงไมม่ากมายอะไร แล้วทา่นก็มีธุระท่ีจะต้อง

พดูกบัเจ้าคณะภาค เร่ืองการปกครอง เร่ืองอะไร 

          ตอนหลงัก็เห็นเร่ืองเงียบไป ไมมี่คําสัง่ลงโทษ (หวัเราะ) หรือสัง่อะไร แตเ่ตือน ๆ ไว้ ให้ใช้วิสทุธิมรรค

เป็นหลกั (หวัเราะ) เราน่ิง ไมไ่ด้ตอบท่านวา่อยา่งไร 

          ตอนนัน้คณุชํานาญไปด้วย แกแอนตีส้มเดจ็พระสงัฆราชองค์นีท้กุอยา่ง เท่าท่ีแกจะทําได้ (หวัเราะ) 

แอนตีอ้ยา่งสภุาพ อยา่งชวนหวั 
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"ภเูขาแหง่วิถีพทุธธรรม" หนงัสือท่ีมาจากการแสดง

ปาฐกถาธรรม ท่ีกรุงเทพฯ เม่ือปี ๒๔๙๑ หนงัสือเลม่นี ้

สร้างความฮือฮา เป็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์อยา่งมาก เพราะ 

พทุธทาสภิกข ุได้วิพากษ์อยา่งตรงประเดน็ ถงึการนบัถือ

พระพทุธเจ้าอยา่งงมงาย และแบบบคุคล จนถงึกัน้ให้ผู้

นบัถือ ไมส่ามารถเข้าถงึพระธรรมคําสอนได้

    

 

"ระเบิดภเูขาหิมาลยั" หนงัสือท่ีออกมาเพ่ือตอ่ต้านเร่ือง

"ภเูขาแหง่วิถีพทุธธรรม" โดยโจมตีวา่ พทุธทาสภิกขุ

รับจ้างคอมมิวนิสต์มาทําลายพระศาสนา และมีการนํา

เร่ืองดงักลา่ว ฟ้องพระเถระผู้ใหญ่ด้วย แตไ่มเ่ป็นผล

 

  

อาจารย์ครับ ก่อนพดูชดุพทุธธรรมน่ีอาจารย์คาดไว้ก่อนหรือเปลา่ครับวา่จะทําให้ฮือฮากนัขนาดนัน้ 

          ไมไ่ด้คดิ ทําไมจะต้องคดิเลา่ (เสียงด)ุ มนัเป็นเร่ืองลองทําด ูไมไ่ด้คดิวา่จะถกูโจมตีมากมาย ยืนพดูก็

อาบตัเิลก็น้อย ทกุกฎเทา่นัน้ แตเ่ราไมรู้่สกึวา่เป็น เพราะวฒันธรรมมนัเปล่ียนแล้ว เนือ้หาก็ไมไ่ด้ตัง้ใจจะ

แหยใ่ห้โกรธ ตัง้ใจจะแหยใ่ห้สนใจท่ีสดุ ใครพดูก็นา่ตกใจทัง้นัน้ คนท่ีไมมี่เจตนาร้าย จะได้กลบัไปพลกิด ู



๒๒๗ 

 

พิจารณาด ูเราตัง้ใจจะพดูถงึอปุสรรคทกุแง่ทกุมมุของการท่ีจะบรรลพุทุธธรรม ซึง่มีมากมายก่ายกอง 

รวมทัง้ข้อท่ีวา่ไปยดึถือพระพทุธเจ้าผิด ๆ ถ้าเป็นพระพทุธเจ้าท่ีถกู ก็ไมบ่งั ไมเ่ป็นภเูขาหิมาลยั 

          คณุวิลาศ (มณีวตั) เขาชอบใจอะไรก็ไมรู้่ เขียนลงหนงัสือพิมพ์วา่ ถ้าถกูจบัปลอ่ยเกาะแล้ว ขอเอา

หนงัสือช่ือภเูขาแห่งวิถีพทุธธรรมเลม่เดียวไปอยูด้่วยก็พอ ผมก็ไมเ่ข้าใจวา่หมายความวา่อยา่งไร 

          ทางสวนโมกข์ ทางไชยานี ้เขาไมค่อ่ยจะรู้วา่เกิดอะไรขึน้ เขาก็ไมว่ิตกกงัวล และเร่ืองอยา่งนีเ้ขาก็ฟัง

ถกูกนั 

อาจารย์ครับ แล้วกบัพวกอภิธรรมนีมี้เร่ืองราวกระทบกนัมาอยา่งไรครับ 

          มนัตอ่มาอีกปีหลงั ๆ แล้ว ผมได้ฤกษ์ไปพดูท่ีพทุธสมาคม เม่ือย้ายมาอยูถ่นนพระอาทิตย์แล้ว ท่ีมนั

กระทบกนัโผงใหญ่ เม่ือผมพดูวา่พระอภิธรรมไมไ่ด้อยูใ่นรูปของพทุธวจนะ เป็นถ้อยคําท่ีเรียงขึน้ใหม ่อนันี ้

เขาโกรธ เขาไปตดับทเป็นวา่ อภิธรรมไมใ่ช่พทุธวจนะ ผมมุง่หมายจะบอกวา่ อภิธรรมไมไ่ด้อยูใ่นรูปคําตรัส

แบบพทุธวจนะ มีผู้ เอาหลกัธรรมไปร้อยกรองในรูปแบบอภิธรรม 

          เขาไมไ่ด้ลกุขึน้คดัค้านในวนันัน้ เขาไปรวมหวักนัเขียนหนงัสือนกัอภิธรรมตวัยง ๗-๘ คน เขียนเป็น

หนงัสือหนาเทา่หวัแมมื่อ ทกุคนรุมกนัดา่ผมแบบอภิธรรม ปีถดัมาผมก็เลยพดูเร่ืองอภิธรรมคืออะไรใน

รายการบรรยายธรรมะวนัเสาร์ มาวา่เราก่อน เราก็เลยวา่มัง่ (หวัเราะ) พวกอภิธรรมในชดุท่ีดา่ผมบางคนก็

ซอ่นตวัมาฟังถึงท่ีน่ีด้วย คราวนัน้พอเขารู้ขา่ววา่จะพดูเร่ืองนี ้พวกกรุงเทพฯ อตุสา่ห์ขึน้รถมาฟังท่ีน่ีหลายคน

ทีเดียว ๑๐ คนเห็นจะได้ เขาบอกตอ่ ๆ กนัมาฟัง แล้วก็เห็นเงียบไป พอคณุวิโรจน์ เอาไปพิมพ์เป็นหนงัสือ ก็

เห็นเงียบไปพกัใหญ่ 

          จนนายอนนัต์ เสนาขนัธ์ สมยัเป็นพระมาเขียนดา่ผมอีกที เม่ือไมก่ี่ปีมานี ้ตัง้ใจจะเหยียบย่ําเราให้

แหลกไปเลย รวมทัง้พวกอภิธรรมบางคนด้วย อยา่งนายบญุมี เมธางกรู และพระฝร่ังชาวอเมริกนัท่ีสไุหงโก

ลกท่ีถือตามตวัหนงัสือมากเกินไป พระอนนัต์ ดจูะเป็นคนท่ีใช้ภาษาหยาบคายท่ีสดุ 

          พอถงึวนัล้ออายคุราวหนึง่ (๒๕๒๓) ผมก็ตอบเสียคราวใหญ่จนเลกิตอแยกนัไป ท่ีคณุวโิรจน์เอาไป

พิมพ์อีก ช่ือธรรมะนํา้ชําระธรรมะโคลน เรารอจนมีประเดน็มากพอ ก็ตอบเสียคราวหนึง่ เขาเอาธรรมะโคลน

แกล้งสาดมา เราก็เอาธรรมะแท้ ธรรมะบริสทุธ์ิ ล้างออกไป เขาคงคดิจะเหยียบย่ําเราให้จมดนิไปเลย แตเ่รา

มนัไมเ่ป็นอยา่งนัน้สกัที ตอบคราวนัน้แล้วเห็นเงียบหายไป 

          รวมความแล้ว เราก็ถกูดา่เยอะแยะหมด แล้วก็ไมต่าย ยงัอยูไ่ด้ มีใครไมรู้่พดูเหมือนกบัให้เกียรตวิา่ 

ยิ่งตียิง่ดงั (หวัเราะ) 



๒๒๘ 

 

อาจารย์ครับ ท่ีอาจารย์บอกวา่ พอขึน้กรุงเทพฯ พดูท่ีพทุธสมาคมแล้วก็จะมีคนนิมนต์ไปพดูท่ีอ่ืนตอ่นัน้ 

มีท่ีไหนบ้างครับ ใครเป็นผู้ นิมนต์บ้าง 

          ขึน้ไปคราวเดียว แตม่กัจะต้องไปพดู ๒-๓ แหง่เสมอ เชน่ท่ีโรงพยาบาลสงฆ์ ท่ีศริิราช ท่ีวดันรนาถ ท่ี

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ท่ีสมาคมจีนตงฮัว้ ก็เคยไปพดู ๒-๓ ครัง้ ท่ีกรมสรรพากรก็เคยไป แล้วบางปีก็เลย

ขึน้ไปเชียงใหม ่พษิณโุลกอะไรก็เคยไป ขากลบัจากกรุงเทพฯ ก็ต้องแวะถํา้แกลบท่ีเพชรบรีุ ท่ีราชบรีุด้วย 

นอกจากนัน้เคยตระเวนเทศน์เกือบทกุอําเภอของภาคใต้ ๒ ครัง้ไปแบบเป็นทางราชการจดัไป 

          อยา่งไปเทศน์บางแหง่นัน้ มนัฝากไว้กบัการไปเท่ียว เช่นท่ีพษิณโุลก สโุขทยัก็มี ไปเท่ียวแล้วเขา

นิมนต์เทศน์ เพราะเขารู้วา่เราเป็นผู้ เทศน์ คราวนัน้อยากไปดเูมืองสโุขทยั เพ่ือศกึษาโบราณคดี เขาก็ต้อง

นิมนต์เทศน์ ถ้าไปกรุงเทพฯ ทีหนึง่ก็มกัจะมีโอกาสไปเท่ียวท่ีไหนสกัแห่ง คราวสโุขทยันัน้ไปกบัทา่นปัญญา 

ท่านปัญญาออกไปเทศน์ผมก็พกัอยูท่ี่วดัมหาธาต ุเมืองสโุขทยั อธิบดีกรมศลิปากร สัง่ให้เจ้าหน้าท่ีกรม

ศลิป์ท่ีนัน่ให้ความสะดวก ดงันัน้เจ้าหน้าท่ีศลิปากรท่ีนัน่จงึพาไปเท่ียว ทกุหนทกุแห่ง แม้กระทัง่ในป่ารกก็ไป 

ไปดโูบราณสถานตา่ง ๆ  

          ท่ีโรงพยาบาลสงฆ์นิมนต์นัน้ ดจูะไปจากวดัโพธ์ิ สมเดจ็พระสงัฆราช เม่ือยงัไมเ่ป็นสงัฆราช เป็นผู้

อปุถมัภ์โรงพยาบาลสงฆ์ โดยการหาทนุ ทีนีนิ้มนต์ผมไปคงจะได้เงินบํารุงมาก หรือจะไมม่ากก็ไมรู้่ได้ แตท่ี่

เขาถวายกณัฑ์เทศน์ผมก็ชว่ยเขาไปหมด นายแพทย์วิรัตน์ มรรคดวงแก้ว ผู้ อํานวยการโรงพยาบาล กบัคณุ

พิพฒัน์ นิลวฒันานนท์ ผู้แทนจงัหวดันีเ้ขาเป็นเพ่ือนกนัด้วย 

          ทางศริิราช ชมุนมุพทุธเป็นผู้ นิมนต์ไป นกึช่ือไมอ่อก คงเป็นหมอสงูอายรุวม ๆ กนั ดจูะมีหมอโรจน์ 

หมอประพนัธ์ และหมออะไรอีกบางคนไปพดูเร่ืองแก่นพทุธศาสตร์  

          ท่ีวดันรนาถนัน้ คณุปุ่ นจดั เป็นศนูย์ธรรมะ ไมใ่ช่นิมนต์แตผ่ม นิมนต์ใครก็ได้ แล้วสมภารท่านก็ชอบ 

          ท่ีจฬุาฯ คราวนัน้ พระดลุยพากษ์ฯ พระดลุยนาถ นายวิจิตร เป็นคนจดัการ ร่วมกบัพวกจีนตงฮัว้ 

ร่วมกนัจะให้ธรรมทานเอาบญุ ก็ไปขอใช้สถานท่ีท่ีหอประชมุจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ใช้หอประชมุใหญ่ 

เขามีการประชาสมัพนัธ์กนัอยา่งไรก็ไมรู้่ คนมาฟังเตม็หอประชมุ หลายพนัคน ตอนหลงัเคยไปพดูอีกครัง้ ๒ 

ครัง้ เม่ือตัง้ชมุนมุพทุธแล้ว นายบญุลือ ศรีตลุา เป็นหวัหน้า สมเดจ็พระราชชนนีเคยเสดจ็ครัง้หนึง่ท่ี

ธรรมศาสตร์ดจูะเคยไปพดูสกั ๒ ครัง้ ตามวิทยาลยัเทคนิคเคยเทศน์เกือบทกุแหง่ ตามวิทยาลยัครูก็เคยไป

บางแหง่ ท่ีครุุสภาก็เคยครัง้ใหญ่ครัง้หนึง่ ในรายการววิาทะกบัคณุคกึฤทธ์ิ (หวัเราะ) และเคยไปพดูท่ี

หอประชมุเลก็ของกระทรวงศกึษาหลายครัง้ 



๒๒๙ 

 

          ท่ีกรมสรรพากร ดเูหมือนเขามุง่หมายให้เราไปเทศน์ขู ่เร่ืองการคอรัปชัน่มากกวา่ แตผ่มก็เทศน์ไป

ตามธรรมดา ตามธรรมะธมัโมในเร่ืองชีวิตจิตใจ ไมไ่ด้เทศน์กระทบข้าราชการทจุริต 

          ผมเทศน์ให้ข้าราชการฟังหลายหนเหมือนกนั มีครัง้หนึง่เขาเอาไปพิมพ์เป็นการใหญ่ เทศน์ท่ีอาคาร

พิเศษสําหรับพิจารณาคดีสวรรคตท่ีกระทรวงยตุธิรรม คณุปุ่ น จงประเสริฐ ยอ่ไปพิมพ์ใช้ช่ือวา่ ธรรมะปราบ

ผีในตวัข้าราชการ เดมิไมไ่ด้ช่ือแบบนัน้ เทศน์คําวา่พระราชาคืออะไร ตอนนัน้เป็นคําแปลใหม ่เลา่ลือกนั 

เป็นปาฐกถาท่ีมีการพมิพ์ตอ่ ๆ กนัมากครัง้เร่ืองหนึง่ พระราชาคือผู้ ท่ีทําให้ประชาชนร้องออกมาวา่พอใจ ๆ  

          ท่ีเชียงใหม ่ก็ไปพกัท่ีวดัอโุมงค์ แล้วไปพดูท่ีพทุธสถานเชียงใหม ่เจ้าภาพเขาโฆษณา คนก็มาฟังกนั

มาก นอกจากนัน้ก็ถกูนิมนต์ไปพดูตามวดัตา่ง ๆ บ้าง วดัพนัอ้นก็เคย แตค่นไมม่ากนกั 

          ท่ีเพชรบรีุนัน้ โยมวาสน์เขาขอร้องจนเป็นธรรมเนียม ถ้าขึน้กรุงเทพฯ ขากลบัต้องแวะเพชรบรีุ เทศน์ท่ี

วดับญุทวี ถํา้แกลบ ทกุครัง้แล้วก็ท่ีวดัสนามพราหมณ์ ของคณุนายบญุเล่ียมอีกครัง้หนึง่ แล้วท่ีอ่ืน ๆ บ้าง ท่ี

เขาสวนหลวงราชบรีุบ้าง มนัคล้าย ๆ พอดีพอเหมาะเป็นรายการแทรกเข้ามา 

 

การแสดงปาฐกถาธรรมท่ีวดัสวนดอก จ.เชียงใหม ่ประมาณปี ๒๔๙๑  

พทุธทาสภิกข ุเดินทางขึน้เชียงใหมค่รัง้แรกในปีนี ้ 

และเดินทางมาท่ีน่ีอีกสบิกวา่ครัง้ เพ่ือให้คําแนะนําแก่กิจการของคณะพทุธนิคม  

และการจดัตัง้วดัแบบสวนโมกข์ 

อาจารย์ครับ แล้วท่ีไปตระเวนเทศน์ท่ีหวัเมืองปักษ์ใต้น่ีเป็นมาอยา่งไรครับ 



๒๓๐ 

 

          ครัง้แรกไปกบัพระยาอมรฤทธิธํารง (๑๕ ม.ิย. - ๒๐ ก.ค. ๒๔๙๓) ซึง่เป็นข้าหลวงภาคของกระทรว

มหาดไทย ประจําภาค ๕ กินเนือ้ท่ีตลอด ๑๔ จงัหวดัภาคใต้ นบัแตป่ระจวบฯ ลงมา ท่านเป็นข้าหลวงไป

ร่วมในการประชมุเผยแผภ่าค ไปรู้จกักนัท่ีนัน่เป็นครัง้แรก แล้วก็ตกลงกนัวา่จะตระเวนเทศน์ นัง่รถไฟบ้าง 

นัง่เรือบ้าง ทา่นมีเลขาฯ ไปด้วยคนหนึง่ ตอนนัน้ยงัหนุ่ม ทา่นอายแุก่กวา่ผมสกั ๕ ปี เรือบนิก็เคยขึน้ บาง

คราวรถไฟขลกุขลกั คนนัง่เตม็หมด เราจะปีนหน้าตา่งกบัเขาไมไ่หว ก็ขอนัง่ตู้บรรทกุสตัว์กนัไป ฉนัอาหาร

เลก็ ๆ น้อย ๆ ในตู้บรรทกุสตัว์นัน้ ไปอยา่งเป็นทางการ เขาวางกําหนดการเอาไว้ตายตวัหมดแล้ว เทศน์ทกุ

วนั บางวนัเทศน์ ๕ ครัง้ (หวัเราะ) เกือบตาย เช้าก่อนฉนัเทศน์ ฉนัเสร็จก็เทศน์กํานนัผู้ใหญ่บ้าน บา่ยก็

เทศน์อบรมข้าราชการ เย็นอาจเทศน์อบรมคนในเรือนจํา ค่ํา ๓ ทุ่ม เทศน์อบรมชาวบ้าน เทศน์วนัเดียว ๕ 

ครัง้ ตอนนัน้ยงัมีแรง เสียงก็ไมแ่ห้ง เขาก็จดัให้เราพกัตามวดั ทางข้าหลวงก็มีข้าราชการในท้องถ่ินมาพาไป

พกั ตอนนัน้ก็นบัวา่สนกุ ได้เท่ียวไปในท่ีตา่ง ๆ ท่ีไมเ่คยไป ขณะเดนิทางไปเทศน์ ในทะเลสาบสงขลา ได้

แลน่เรือไปจอดตรงโน้น ตรงนัน้ ตรงนี ้การไปเท่ียวเทศน์แบบนีน้บัวา่

โชกโชนพอกนัที เตม็ขนาด 

          อีกครัง้หนึง่ ไปกบัคณะอนสุาสนาจารย์ ของ

กระทรวงศกึษาธิการ ทกุจงัหวดัในภาคใต้เหมือนกนั เขาให้ผมพดูก่อน 

เขาพดูทีหลงั ตอนนัน้ดเูหมือน จอมพลผนิ ชนุหวณั เป็นเจ้าของ

โครงการ มีคณุพฒัน์ นิลวฒันานนท์ ส.ส.ท่ีน่ี เป็นตวัเช่ือมให้ผมไปร่วม 

ไปช่วยเทศน์สัง่สอนประชาชน 

          การตระเวนเทศน์แบบนี ้พดูกบัข้าราชการไมค่อ่ยได้ผล ดจูะไม่

ตัง้ใจฟัง เทศน์ประชาชนคงได้ผลบ้าง แตค่ราวไปกบัคณะอนสุาสนา

จารย์เกือบจะไมไ่ด้ผลเลย เพราะเขาให้เราพดูก่อน เราเทศน์ให้

ประชาชนเกิดสลดสงัเวช พออนสุาสนาจารย์ขึน้ไปพดู เน้นโปกฮาหมด 

มนัไปลบความรู้สกึในทางธรรมเสียหมด 

อาจารย์ครับ ผมอา่นเจอราว ๆ พ.ศ.๒๔๙๑ มีหนว่ยเผยแผเ่คล่ือนท่ี

ของคณะธรรมทานออกทํางาน มนัเป็นอยา่งไรครับ 

          เอ๊ะ ใครใช้คําอยา่งนี ้(หนงัสือพิมพ์พทุธสาสนาครับ) ออ๋ ผมลงเรือไปเท่ียวเทศน์ บ้านดอน กาญจน

ดษิฐ์ เกาะสมยุ ทํากนัเอง เป็นการสว่นตวั ไมใ่ช่ในนามคณะสงฆ์อะไร เราใช้เรือใบท่ีเรียกวา่เรือถงุเมล์ ลํา

หนึง่มีนายทศัน์ (เจ้าของเรือ) และนายสต ิไปด้วย เป็นครัง้แรกท่ีประชาชนแถวนีไ้ด้ยนิเคร่ืองขยายเสียง 

หรือเทปบนัทกึเสียง แตกต่ืนกนัใหญ่ พอเรือเข้าปากนํา้บ้านดอนก็เอาลําโพงชกัขึน้คร่ึงเสา แล้วเปิดเทศน์ 

 

  

พระยาอมรฤทธ์ิธํารง (พร้อม ณ ถลาง) 

ข้าหลวงประจําภาค ๕ ซึง่อาราธนา 

พทุธทาสภิกข ุไปตระเวนแสดงธรรม

ตลอด ๑๔ จงัหวดัภาคใต้ เป็นเวลา

เดือนเศษ ในปี ๒๔๙๓ บคุคลท่านนี ้

เป็นฆราวาสผู้ใหญ่ทา่นหนึง่ ซึง่พทุธ

ทาสภิกข ุได้ให้ความนบัถือ เสมือน

หนึง่อาจารย์ 



๒๓๑ 

 

สมเดจ็วดัเทพศริินทร์ จานเสียงชดุนัน้มนันา่ฟัง เป็นจงัหวะจะโคน แล้วเปิดขยายเสียงดงัลัน่ จวนจะเท่ียง

คืนแล้ว ทกุ ๆ ท่านํา้ มีคนมายืนอออดัเตม็ทกุ ๆ ท่า (หวัเราะห ึๆ) นา่สนกุตอนนัน้ เขาไมรู้่เสียงอะไร ไมเ่คย

มี โดยเฉพาะเดก็ ๆ เตม็ไปหมด ตามท่านํา้ท่ีเรือผา่นเข้าไปในคลองบ้านดอนจนถึงท่ีจอดเรือในบ้านดอน รุ่ง

เช้ามีคนถามเสียงอะไร ๆ ดงัไพเราะเหลือเกิน 

          พอถงึบ้านดอนก็ถ่ายของลงเรือยนต์ นายอําเภอกาญจนดษิฐ์ เขาหาเรือมารับไปเทศน์อบรม

ประชาชนท่ีอําเภอกาญจนดษิฐ์และตอ่ไปท่ีเกาะสมยุ 

          นายอําเภอเกาะสมยุ พาตระเวนรอบเกาะ เขาออกหนงัสือตาม พ.ร.บ.ปกครองท้องท่ี เรียกประชมุ 

เดก็อาย ุ๑๕ ปี ถึง ๒๗ ปีทกุคนต้องมา กํานนั ผู้ใหญ่บ้าน ก็เอามาลงบญัชี ต้องเซนต์ช่ือ หลบหลีกไมไ่ด้ มา

เยอะทกุแหง่ เตม็ไปหมด น่ีก็สงัเกตเห็นวา่เดก็ ๆ เหลา่นี ้มานัง่กดัฟันกรอด ๆ ไมอ่ยากฟัง แตต้่องทนฟัง ก็

เลยโกรธ แล้วเราก็พดูแรง ๆ วา่เกาะนีจ้ะจมทะเลก็เพราะพวกเธอ จะเลศิลอยก็เพราะพวกเธอ แล้วก็เทศน์

เร่ืองอบายมขุ ใช้ถ้อยคํารุนแรงทัง้นัน้ เกือบทกุแหง่เทศน์กบัเยาวชน กลางคืนก็เทศน์กบัคนแก่คนเฒา่ 

อบุาสก อบุาสกิาบ้าง 

          บางครัง้ก็นอนกนับนเรือ แตส่ว่นมากพอค่ําก็ขึน้บก กํานนัก็พาลกูน้องมาขนเคร่ืองมือขึน้ บางแห่ง

ต้องลยุนํา้ตัง้แตส่ะเอวมาขนเคร่ืองขยายเสียง เคร่ืองบนัทกึเสียง เคร่ืองสไลด์ เอาให้หมด ตอนนัน้ผมฉาย

เอง ฉายสไลด์เองด้วย ตอนนัน้เป็นครัง้แรกท่ีได้เท่ียวเกาะสมยุ เกาะพะงนั ตระเวนอยูร่่วมเดือน นายอําเภอ

เกาะสมยุตอนนัน้ช่ือ นายอําเภอโพธ์ิ ศวิาลยั ตอ่มาไปเป็นผู้ อํานวยการโรงเรียนนายอําเภอท่ีกรุงเทพฯ ไมก่ี่

ปีก็ตายในหน้าท่ีนัน้ ถ้ายงัไมต่าย คงทําอะไรให้แก่บ้านเมืองได้มากคนหนึง่ ขากลบัดเูหมือนจะได้มาเทศน์ท่ี

สรุาษฎร์อีก ๒-๓ แห่ง ในนามของพทุธสมาคมจงัหวดัสรุาษฎร์ เพิง่เปิดใหม ่เขาขอร้อง เปิดแสดงท่ีวดัธรรม

บชูา 

เคร่ืองชดุนีอ้าจารย์ได้มาอยา่งไรครับ  

          สะสมขึน้ทีละชิน้ ๒ ชิน้ เคร่ืองขยายเสียงชดุแรก ๖,๕๐๐ บาท คณะบํารุงสวนโมกข์ท่ีกรุงเทพฯ 

จดัซือ้ให้ (๓ เม.ย. ๒๔๙๐) เคร่ืองทําไฟฟ้าอีก ๓ พนักวา่บาท เคร่ืองบนัทกึเสียงอีก เคร่ืองละ ๓ พนับาท ๒-

๓ เคร่ือง คนนัน้ให้คนนีใ้ห้ คณุหมอไพบลูย์ ให้เคร่ืองฉายสไลด์อนัเลก็ ๆ  

          ไปแบบเคลื่อนท่ีนีค้รัง้เดียวก็เลกิ มนัเหน่ือย มนัขีเ้กียจ แล้วคนท่ีไปด้วยเขาก็มีงานต้องทํากนั อยา่ง

นายสต ิเขาก็เป็นคหบดี (หวัเราะ) เจ้าของโรงสี เขาทําหน้าท่ีเก่ียวกบัไฟ มีอีกบางครัง้ท่ีถกูขอไปช่วยตาม

งานบ้าง เชน่ งานโรงเรียน งานผกูพทัธสีมา แตม่นัลําบาก 



๒๓๒ 

 

          การประชมุของเจ้าคณะภาคท่ีนครศรีธรรมราช เคยขนไปทัง้ชดุ ทางนัน้เขายงัไมมี่ เขาก็ใช้ของเรา

ตลอด แสดงบทบาทพิเศษ (หวัเราะห ึๆ) เจ้าคณะภาคเลยสมมตใิห้เป็นเผยแผภ่าค (หวัเราะ) โก้เลย 

(หวัเราะ) ประกาศในท่ีประชมุสงฆ์ เจ้าคณะจงัหวดัทัง้ ๑๔ จงัหวดั เจ้าคณะอําเภอเยอะแยะ ให้มีอํานาจ

ประชมุได้ สัง่งานได้เป็นเผยแผภ่าค 

อาจารย์ครับ แล้วการเทศน์อบรมข้าราชการตลุาการนัน้ มีความเป็นมาอยา่งไรครับ 

          ปีนัน้ (๒๔๙๙) พอดีมีกฎหมายใหมอ่อกมา ข้าราชการท่ีจะเป็นตลุาการ ผู้พิพากษา จะต้องได้รับการ

อบรมทกุวชิาท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่การทํางานในหน้าท่ี เขาจงึให้อบรมเยอะแยะหมด แม้แตด่นตรี แม้แต่

เต้นรํา แม้แตเ่ลน่การพนนัทกุชนิด ผู้พิพากษาจะต้องได้รับการอบรมให้รู้หมด มิฉะนัน้จะวินิจฉยัอรรถคดี 

เก่ียวกบัสิง่นีไ้มถ่กู เพราะไมรู้่ความจริง ยงัถือเป็นหลกัมาจนเด๋ียวนี ้อบรมภาษาองักฤษนัน้ คณุธานินทร์ 

กรัยวิเชียร อบรมมาหลายปี ให้ผู้พพิากษามีความรู้รอบตวั สําหรับจะเป็นผู้พพิากษาท่ีสมบรูณ์ คณุสญัญา

ก็เห็นวา่ต้องรู้พทุธศาสนาด้วย ก็เลยหาวิธีท่ีจะให้รู้พทุธศาสนาด้วย จงึนิมนต์ผมไปให้การอบรมเป็นครัง้แรก 

หลกัสตูร ๑๐ ชัว่โมง ก็เลยทําตดิตอ่กนัมา ผมอบรมอยูท่ี่นัน่ ๑๑ ปี มาอบรมท่ีสวนโมกข์ ๓ ปี ทัง้หมด ๑๔ 

รุ่น 

          เม่ือผมไมไ่ปกรุงเทพฯ แล้วก็มาอบรมท่ีน่ีอีก ๓ รุ่น ผมเห็นวา่เป็นการลําบาก ยุง่ยากลําบาก ผู้

พิพากษาจะมานอนมากินอยา่งไรกนัได้ท่ีน่ี ทําได้ ๓ ปี เลยเลกิ คงเกิดอิดหนาระอาใจในหมูผู่้พพิากษา ท่ี

ต้องมานอนอยา่งเดก็วดั เลยให้ไปทําความสะดวกท่ีกรุงเทพฯ ดีกวา่ ทา่นปัญญารับช่วงตอ่มา จะยงัคงทํา

อยูก่ระมงั 

การอบรมชดุนี ้อาจารย์วางแนวอยา่งไรครับ ซํา้กนับ้างหรือไมแ่ละผลเป็นอยา่งไร โดยเฉพาะผลตอ่ตวัผู้

พิพากษาเอง 

          ผมก็พยายามหลีกเล่ียงไมใ่ห้ซํา้ของเดมิ ให้สงูขึน้ไป ให้ลกึเข้าไปจนมีผู้ออกปากครัง้สดุท้ายวา่น่ีผู้

พิพากษาจะรับไหวหรือ พดูขึน้ไปถึงเร่ืองอสงัขตะ โลกตุระ นิพพาน มีอยูปี่หนึง่ไมต้่องอบรมเพราะสอบ

ไมไ่ด้เลย แล้วมีอยูปี่สอบได้ตัง้ ๘๒ คน 

          ผู้พิพากษาท่ีมารับการอบรมก็สนใจจด เป็นผู้ใหญ่แล้ว รู้ภาษาแล้วทัง้นัน้ ตัง้ใจจดกนัใหญ่ รุ่นแรกท่ี

ผมอบรมก็รุ่นคณุประภาส อวยชยั คณุปรีดี เกษมทรัพย์ 

          สว่นจะมีผลอยา่งไรตอ่ตวัผู้พิพากษานัน้ ผมไมไ่ด้ประเมิน ไมไ่ด้เก่ียวข้อง ไมมี่ใครมาประเมินให้ฟัง 

ผมไมไ่ด้ตดิตาม แตผ่ลจากการอบรมชดุนี ้ท่ีเป็นหนงัสือ มีผลมาก จากการอบรมครัง้แรกกลายเป็น คูมื่อ



๒๓๓ 

 

มนษุย์ มีคนได้รับประโยชน์มารายงานตวันัน้ ไมห่วาดไหว พิมพ์เป็นภาษาองักฤษก็ได้รับความนิยม 

ภาษาเยอรมนักําลงัแปลอยู ่และยงัพิมพ์เป็นหนงัสือชดุตลุาการออกมาอีกหลายเลม่ 

อาจารย์ครับ ทีนีอ้ยากขอความกรุณาอาจารย์ช่วยเลา่ถึงความเป็นมาของการเทศน์ชดุตา่ง ๆ ภายใน

สวนโมกข์บ้าง เร่ิมตัง้แตแ่รก ๆ ย้ายมาอยูเ่ลยครับ  

          แรก ๆ ย้ายมาอยูก็่ยงัไมไ่ด้เทศน์เป็นชดุ เทศน์วนัประจําปีบ้าง วนัพระบ้าง วนัสําคญับ้าง ไปตาม

เร่ือง มาเร่ิมเทศน์เป็นชดุตอนบรรยายพิเศษประจําคืน ในระหวา่งพรรษา ทําอยูห่ลายปี ตอ่มามนัไมค่อ่ย

สะดวกเก่ียวกบัคนท่ีจะจดจะบนัทกึ ก็เลยเลกิ มาถงึยคุพดูท่ีโรงฉนั มกับรรยายในระหวา่งพรรษาเหมือนกนั 

แล้วก็มีคนชว่ยจด จดแล้วก็เอามาเรียบเรียงเป็นหนงัสือเช่น ชดุคําสอนผู้บวช ชดุอานาปานสตสิมบรูณ์ ก็

ได้มาแบบนี ้คณุเชือ้ (พระเชือ้ สริิปญฺโญ) ท่ีตอนนีไ้ปอยูช่มุพร เป็นคนจดเอาจริงเอาจงั ตัง้ใจอยากรู้จริง ได้

อาศยับนัทกึของทา่นมาพมิพ์หนงัสือหลายชดุ ตอ่มาพอมีเคร่ืองบนัทกึเสียงแล้วก็บนัทกึเสียงไว้ มาถอด

พิมพ์ ท่ีพิมพ์แล้วก็มีหลายเร่ือง เชน่ การศกึษาธรรมะอยา่งถกูวธีิ (๒๕๐๐) ชดุคนถึงธรรม ธรรมถึงคน ก็เป็น

ชดุใหญ่อีกชดุหนึง่ ตอ่มาคณุวิโรจน์ เอาไปพิมพ์เป็นหนงัสือ ๓ เลม่จบ แล้วก็มี "ตวัก ู- ของก"ู (๒๕๐๔) ยงั

พิมพ์อยูจ่นทกุวนันี ้

          พอยคุพดูโรงฉนัหมดก็มาเป็นยคุพดูหน้าโรงหนงัตอนเยน็ ๆ แล้ว ก็มายคุบรรยายวนัเสาร์ 

นอกจากนัน้ ตัง้แตมี่เคร่ืองบนัทกึเสียง วนัสําคญั ๆ เชน่ วนัตายาย วนัปีใหม ่วนัมาฆะ วิสาขะ อาสาฬหะ ก็

บรรยายแล้ว บนัทกึไว้ทัง้หมด ตอ่มาเม่ืออายคุรบ ๖๐ ก็เร่ิมมีชดุบรรยายวนัล้ออาย ุ(๒๕๐๙ - ปัจจบุนั) 

ตอนนีก็้พิมพ์ในชดุธรรมโฆษณ์ไปบ้างแล้ว 

          หน้าโรงหนงั พดูตอนเย็น ๆ (๒๕๑๐ - ๒๕๑๔) ๓ - ๔ วนั หรือ ๗ วนั พดูทีหนึง่ พดูให้พระ เณร และ

คนในวดัฟังเป็นสว่นมาก ยงัไมอ่อกไปถึงข้างนอก ตอนนัน้คณุโกวทิยงัอยู ่เป็นผู้ถาม เป็นผู้วพิากษ์วิจารณ์

เป็นประจํา ยงัไมอ่อกไปถึงข้างนอก ชดุสญุญตาปริทศัน์ ชดุธรรมปาฏิโมกข์ ก็พดูท่ีน่ี พระเรามีวินยัปาฏิ

โมกข์กนั ท่ีนีเ้ราเห็นวา่ควรจะมีธรรมปาฏิโมกข์ด้วย ก็เลยให้ช่ือวา่ธรรมปาฏิโมกข์ คูก่บัวนิยัปาฏิโมกข์ ชดุนี ้

ก็พิมพ์เป็นหนงัสือชดุธรรมโฆษณ์ไปบ้างแล้ว ทําอยูไ่มก่ี่ปีก็เปล่ียนมาเป็นบรรยายวนัเสาร์ (๒๕๑๔ - 

ปัจจบุนั) 

ชดุเทศน์วนัเสาร์ เกิดขึน้ได้อยา่งไรครับ 

          ก็เป็นสว่นหนึง่ของงานเผยแพร่ เหตผุลท่ีเลือกวนัเสาร์มนัมีอยูว่า่เผ่ือให้คนไกล คนตา่งจงัหวดั แม้แต่

คนกรุงเทพฯ มาฟังได้ วนัศกุร์เย็นก็ขึน้รถไฟมา วนัเสาร์ก็ฟัง เยน็ถงึกลบั หรืออยูถ่งึวนัอาทิตย์เย็นกลบัไป



๒๓๔ 

 

ทํางานวนัจนัทร์ก็ทนั มนัก็มีอยูพ่กัหนึง่ท่ีคนกรุงเทพฯ มา ในลกัษณะอยา่งนี ้ตอ่มาเร่ืองมนัคงจืด ๆ ลง ไม่

สบอารมณ์ ก็ไมค่อ่ยมีมา ทางมนัไกลมาก นาน ๆ บอ่ย ๆ มนัก็ไมไ่หว 

          การจดับรรยายวนัเสาร์มนัก็ประกอบกบัผมหยดุไปไหนมาไหนมากขึน้ ใช้วนัเสาร์แทน สบายกวา่ แต่

ในใจจริงก็เพียงวา่ให้ได้เทศน์ แล้วให้ได้พมิพ์เป็นหนงัสือขึน้เทา่นัน้ 

          เร่ืองท่ีจะเทศน์ก็คดิเป็นชดุไป ๓ เดือนนีจ้ะเทศน์อะไรชดุหนึง่ ไมไ่ด้วางแผนทัง้หมด มนัมากมาย

มหาศาล ทําไมไ่ด้ ๓ เดือน ก็ได้ออกมาเป็นหนงัสือธรรมโฆษณ์เลม่หนึง่ บางยคุก็จะเทศน์ธรรมะชัน้ลกึ ๆ 

ขัน้ปรมตัถ์ตอ่กนั บางยคุก็เป็นเร่ืองสงัคม เร่ืองศีลธรรม มีบ้างชดุ ๒ ชดุท่ีบรรยายตามคําขอ เชน่ ชดุ

พทุธคณุบรรยาย พดูตามท่ีเจ้าช่ืนขอ คนอ่ืนก็มีบ้าง แตจํ่าไมไ่ด้แล้ว 

อาจารย์ครับ แล้วอยา่งชดุอบรมนกัศกึษาในสวนโมกข์นีเ้ป็นมาอยา่งไรครับ 

          เร่ิมทีละน้อย นกัศกึษามาท่ีน่ีกนัทีละน้อย แล้วก็คอ่ย ๆ มากขึน้ ๆ ชดุบรมธรรมคราวนัน้ นกัศกึษามา

มาก (๒๕๑๒) ก็เลยคดิวา่ควรจะพดูเป็นแบบฉบบัไว้ใช้ตอ่ไป โดยไมต้่องพดูอีก ก็เปิดโรงเรียนหินขึน้ตอนหวั

รุ่ง จากนัน้ก็มีฆราวาสธรรม (๒๕๑๓) มหิดลธรรม อะไรอีกบ้าง ตอ่ ๆ มา พยายามพดูไว้อยา่งสดุ

ความสามารถ เพ่ือให้ใช้เป็นหลกัฐานได้ตอ่ไป โดยมากพวกหวัหน้าชมุนมุพทุธจดัมา ตอนนีก็้เกือบจะไม่

จําเป็นจะต้องมาแล้วเพราะไปหาอา่นเองได้ มีสมบรูณ์ท่ีสดุแล้ว ไมต้่องมาก็ได้ แตอ่าจารย์ฟุ้ งเฟืองยงัไม่

ยอม ยงัมา ๆ ทกุปี โดยมากเป็นพวกครู เก่ียวกบัการศกึษา เก่ียวกบัการเป็นครูบาอาจารย์ เราพดูไว้มาก 

จะผิดหรือถกูก็แล้วแต ่เราทําอยา่งสดุความสามารถแล้ว 

อาจารย์ครับ แล้วธรรมะของอาจารย์เร่ิมออกทางวิทยตุัง้แตเ่ม่ือไรครับ  

          ครัง้แรกจะเป็นเม่ือ ปชส.๗ ธนบรีุ เอาเร่ือง "หลกัพระพทุธศาสนา" ไปอา่นออกอากาศเป็นประจํา 

เวลา ๖ โมงคร่ึงตอนเช้า (เร่ิม ๒๒ ก.ค. ๒๕๐๒) เขาอา่นจากหนงัสือท่ีพมิพ์แจกในงานกฐินพระราชทาน 

ของกระทรวงยตุธิรรม เม่ือ ๒๔๙๙ เป็นชดุอบรมผู้พิพากษาปีแรกนัน่เอง ตอ่มาคณุสาล่ี (พนัเอกสาล่ี ปาล

กลุ) มาขอให้ผมอดัเทปออกอากาศท่ีสถานีวิทย ุปวถ. คณุสาล่ี เป็นผู้ อํานวยการอยู ่ทําอยูเ่ป็นประจําวนัทกุ

วนั ครัง้ละคร่ึงชัว่โมง ผมก็เอาชดุคนถงึธรรม ธรรมถงึคน และตวัก ู- ของก ูท่ีพดูโรงฉนั แล้วมีคนจดไว้ มา

อา่นใหมเ่ป็นตอน ๆ ให้ได้คร่ึงชัว่โมง ตอนนีเ้ร่ิมสร้างโรงหนงัแล้ว แตย่งัไมเ่สร็จ ออกอากาศอยูน่าน 

ตดิตอ่กนัเป็นปี ๆ 

          แล้วยคุหลงัสดุก็ชดุท่ีพดูอยูท่กุวนันี ้เดือนละครัง้ อาทิตย์ท่ี ๓ ของทกุเดือน นีก้รมประชาสมัพนัธ์ท่ี

กรุงเทพฯ เขาตดิตอ่มาเอง (เร่ิม ๑๘ มิ.ย. ๒๕๒๑) ไมใ่ช่เฉพาะผม ท่านปัญญาด้วย มีคนอ่ืนด้วย ท่ีอ่ืนเขา

คงไปอดัเสียงท่ีกรมประชาสมัพนัธ์ ผมไปไมไ่ด้ ก็อดัสง่ไปให้ ทางปชส. ท่ีสรุาษฎร์ธานีนีเ้ขามารับจดัสง่ไปให้ 



๒๓๕ 

 

          แล้วท่ีบ้านดอนตอนนีมี้อยูช่ดุหนึง่ ชดุพทุธธรรมนําสขุ นีอ้อกทกุวนัเสาร์ ออกทีวีด้วย เขามาถ่ายไปที

หนึง่หลาย ๆ ตอน แล้วไปออก บางทีเขาก็ออกซํา้บ้าง 

อาจารย์ครับ สมยัตระเวนมาก ๆ นี ้อาจารย์แบง่เวลาอยา่งไรครับ  

          ไมต้่องแบง่ ทําไปตามความสะดวก ไมไ่ด้มีตารางท่ีตายตวั เอาอะไรท่ีสําคญัก่อน ต้องไมใ่ห้บกพร่อง 

สําคญัน้อยลงไปก็ถดัไป 

          เด๋ียวนีกํ้าลงัน้อยแล้ว โหมทํางานไมค่อ่ยได้ แตส่มยัหนุ่ม ๆ ผมก็ไมเ่คยทํางานจนเสียสขุภาพ มนั

กลวัเหมือนกนั เร่ืองนีม้นัเคยกลวัวา่มนัจะเป็นโรคร้าย ปุ๊ บเดียวตายเลย คอยด ูๆ อยูเ่สมอ วา่มนับอกให้

ควรหยดุหรือยงั ร่างกายจิตใจทัง้หมดมนัจะบอก ระบบประสาทมนัจะบอกวา่พอแล้ว เพลียแล้ว สบัสนแล้ว 

เส้นประสาทรอบกระหมอ่มมนัจะแสดงอะไรร้อนขึน้มา พอมนัเหลือกําลงัแล้ว มนัจะแสดงอาการร้อนขึน้มา 

นอนได้แล้ว มนัจะบอกแบบนัน้ 

          ผมไมเ่คยป่วยคางาน นกึไมอ่อกวา่เคยมี แตเ่วลาท่ีกําลงัป่วยจวนหาย เป็นไข้มาลาเรียจวนหาย ไป

ไหนมาไหนไมส่ะดวก นอนนกึอะไรมีบ้าง นอนคดิหลายเร่ือง หลาย ๑๐ เร่ือง หลาย ๑๐๐ เร่ือง แล้วมนัก็ใช้

ไมค่อ่ยได้ เวลาป่วยความคดิท่ีออกมาใช้ไมค่อ่ยได้ 

อาจารย์ครับ การเทศน์นีอ้าจารย์มีหลกัอยา่งไรครับ 

          ผมก็ตอบไมไ่ด้ถึงหลกั เพราะมนัรู้สกึแตเ่พียงวา่จะพดูให้เขาได้รับประโยชน์ได้มากท่ีสดุทางธรรมะ 

แล้วก็คดิขยายตอ่ไป คนฟังกลุม่นีค้วรจะพดูอะไร ผู้ ฟังเป็นใคร เป็นนกัศกึษาชัน้เดก็ หรือชัน้ผู้ใหญ่ ชัน้ต่ํา ๆ 

หรือชัน้สงู ๆ มนัก็พดูให้เหมาะเทา่ท่ีจะทําให้เพราะได้ มนัไมมี่หลกัอะไร คล้าย ๆ กบัวา่ได้มนัก็ดี ไมไ่ด้ผลก็

ไมเ่ป็นไร ตอนแรก ๆ ก็ไมไ่ด้เช่ียวชาญแตกฉานอะไร 

ก่อนพดูแตล่ะครัง้ อาจารย์ต้องเตรียมตวันานไหมครับ  

          ไมน่าน ไมต้่องนาน พดูตามความคดิท่ีมนัไหล เม่ือบรรยายวนัเสาร์แล้ว จงึมีบตัรยอ่เร่ืองท่ีพดู เป็น

กิจจะลกัษณะ หรืออยา่งเร่ืองอานาปานสตสิมบรูณ์แบบ มนัก็ต้องทํา เพราะทําตามแนวพระสตูร ทําเป็น

โครงไว้วา่พดูเร่ืองอะไรแล้วตอ่ไปเร่ืองอะไร ถ้าเป็นเร่ืองอ่ืน ๆ ก็มกัจะนกึไว้ในหวั หมายในใจวา่จะพดูเร่ือง

อะไร แล้วพยายามพดูวกเข้าไป รุกเข้าไป ในเร่ืองนัน้ ไมไ่ด้วางรายละเอียดไว้ก่อน แม้แตเ่ด๋ียวนีก็้เหมือนกนั 

ถ้าไปทําเข้า จิตมนัก็ไปยุง่อยูต่รงนัน้ 



๒๓๖ 

 

          เม่ือพดูมากขึน้ ศกึษามากขึน้ มนัลกึเข้าไปของมนัเอง เร่ืองท่ีจะพดูปากเปลา่ได้ มนัต้องเป็นเร่ืองท่ี

เข้าใจหรือแตกฉานอยูแ่ล้ว จะพดูเร่ืองนัน้เร่ืองนี ้ต้องมีหลกัฐานดีมาประกอบ เฉพาะบางข้อบางตอน แต่

เค้าโครงทัง้หมดมนัต้องเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจดีอยูแ่ล้ว มิฉะนัน้พดูไมไ่ด้ จะไปค้นทกุเร่ือง มนัทําไมไ่ด้ เพราะมนั

พดูอยูบ่อ่ย ต้องพดูเร่ืองท่ีตวัเข้าใจและแตกฉานแล้ว เช่นข้อความบางตอน ต้องการหลกัฐานประกอบก็ต้อง

ไปดบูาลี บางทีก็ค้นนวโกวาท ค้นพทุธภาษิต นอกจากจะแตง่หนงัสือใหญ่ ๆ มนัก็ต้องค้นจากพระคมัภีร์ 

แล้วก็กินเวลาหลาย ๆ วนั หลาย ๆ เดือน นัน่มนัอีกแบบหนึง่ เชน่ ถ้าจะทําชดุพระโอษฐ์มนัก็ต้องอยูก่บั

ตําราดกิเลย ถ้าชดุอ่ืน ๆ ก็ตามสบาย อาศยัท่ีอยูก่บัธรรมะมานาน สนใจมาตัง้แตแ่รกบวช ตัง้แตก่่อนบวช 

มนัก็เหลืออยูใ่นใจ มนัคงเป็นหลกัฐาน เป็นแนว ๆ เป็นเร่ือง ๆ เร่ืองท่ีไมถ่กูต้องมนัก็คอ่ย ๆ หลดุออกไป ๆ 

มนัเก็บไว้นานมนัก็มีหลายเร่ือง หลายแนว พอถึงเวลาจะพดูเร่ืองอะไร แนวอะไร มนัก็ปะตดิปะตอ่เร่ืองนัน้ 

ๆ ออกมา มนัจงึไมไ่ด้เตรียมมาก ต้องพดูอยูเ่กือบทกุวนั จะเอาเวลาท่ีไหนไปเตรียมมาก 

อาจารย์ครับ การเทศน์ของอาจารย์มีลกัษณะตามเหตกุารณ์ทางสงัคมด้วยใช่ไหมครับ  

          แน่นอน มนัมีบ้าง อะไรเกิดขึน้ในโลก ในสงัคม มีขา่วใหญ่ พดูถึงบ้าง เม่ือเขาเปล่ียนแปลงการ

ปกครองใหม ่ๆ พดูเร่ืองพทุธศาสนากบัประชาธิปไตยให้ชาวบ้าน ชาวไร่ ชาวนาฟัง มนัก็ไมไ่ด้เท่าไร ผมก็รู้ 

แตเ่ขาควรจะได้ฟังวา่การเปล่ียนแปลงการปกครองคืออะไร เขามีความประสงค์อยา่งไร เหมือนกบัหลกั

พทุธศาสนาหรือไม ่เช่นยงับอกวา่ทางคณะสงฆ์ต้องเป็นเอกฉนัท์ทัง้ร้อยเลย ค้านเพียงคนเดียวไมไ่ด้ 

อาจารย์ครับ อาจารย์ถกูกลา่วหาวา่เป็นคอมมนิูสต์น่ี เร่ิมครัง้แรกกรณีพระทิพย์ปริญญาใช่ไหมครับ 

ตอ่จากนัน้เคยมีเร่ืองอะไรเก่ียวกบัคอมมนิูสต์อีกบ้างไหมครับ เห็นอาจารย์เคยเลา่ไว้วา่คนมาชวนให้

ตอ่ต้านก็มี มาชวนให้ร่วมงานก็มี  

          พระทิพย์ปริญญา ไปฟ้องหลวงกาจท่ีเลา่แล้ว สมยัหนึง่ผมมีหนงัสือคอมมนิูสต์แยะท่ีคนนัน้คนนี ้

เขียน นายประเสริฐ ทรัพย์สนุทร เอามาให้ก็หลายเลม่ ครัน้ถึงคราวท่ีจอมพลสฤษดิ ์หรือใครจะกวดขนั จะ

สํารวจผู้ นิยมคอมมนิูสต์ (หวัเราะ) ผมก็ถามคณุป๋ิว ญาต ิๆ ท่ีเป็นทนายความวา่ การท่ีมีหนงัสือคอมมนิูสต์

มีความผิดอยา่งไรไหม (หวัเราะ) แกตอบวา่ไมมี่ความผิดอะไร แตถ้่าเขาเกิดหาวา่เป็นคอมมนิูสต์แล้ว 

หนงัสือเหลา่นีจ้ะเป็นพยาน ทําให้เรายากท่ีจะหลบหลีก (หวัเราะ) ผมเลยให้แกหมด (หวัเราะ) หลายเลม่ 

มดัใหญ่ ทัง้ไทยทัง้ฝร่ัง เรากลวัเหมือนกนั ถ้าวา่ใครจะมาฟ้องหาวา่คอมมนิูสต์ แล้วก็มาค้นอะไรกนั หนงัสือ

เหลา่นีม้นัเป็นพยาน (หวัเราะ) ก็เลยไมไ่ด้เก็บเอาไว้ ไมค่ิดเก็บเอาไว้ แม้แตเ่ลม่เดียว แตเ่ราไมเ่คยถกู

กลา่วหาจากเจ้าหน้าท่ีโดยตรง ได้ยินคนบอกวา่มีสนัตบิาลมาอยูใ่นวดั มาคอยเฝ้าเรา แตผ่มไมน่กึออก 

          คนท่ีมาชวนเรา ร่วมมือตอ่ต้านคอมมนิูสต์ เป็นกิจจะลกัษณะก็คนอเมริกนัโปรเฟสเซอ่ร์ ไดเร็คเก้อร์ 

เขาเป็น The Cultural Assistant ของ USIS ทางการของเขาให้มา เราบอกวา่กลวักิเลสมากกวา่กลวั
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คอมมนิูสต์ เขาเลยสัน่หวั (หวัเราะ) เขามาค้างคืนท่ีน่ี กลบัไมท่นั นอนท่ีโรงธรรม เอาเคร่ืองกระป๋องมาให้

ถาดใหญ่ (หวัเราะ) ตามแบบความคดินกึของฝร่ัง เขาให้ของขวญั คยุกนัไมม่าก พอพดูขึน้ก็เลยหมดทาง

หมดทา่ ขึน้ไปคยุกนับนภเูขา เรากําลงัตดิธุระอะไรอยูบ่นภเูขาด้วย และก็ให้มนัเป็นท่ีศกัดิส์ทิธ์ิหนอ่ย ให้

เกียรตหิน่อยให้คยุบนภเูขา บนโบสถ์ 

          เขาชวนวา่ประเทศไทยน่ะ มนัเป็นประเทศท่ีเขาเอาธุระเร่ืองตอ่ต้านคอมมนิูสต์ ถ้าคอมมนิูสต์มาแล้ว

ประเทศไทยก็จะสญูเสียพทุธศาสนา ผมก็เป็นพระในพทุธศาสนา ควรจะรับรู้หรือวา่เจ้ากีเ้จ้าการเร่ืองนีบ้้าง 

เราบอกวา่กลวักิเลสมากกวา่กลวัคอมมนิูสต์ เขาเลยไมรู้่วา่จะพดูอยา่งไร เขาจะเสนอวา่จะให้นัน่ให้น่ี 

ต้องการเคร่ืองขยายเสียงไหม ต้องการกระดาษไหม กระดาษพมิพ์หนงัสือ ผมบอกไมต้่องการ เจ้าช่ืน

ต้องการกระดาษเขาให้กระดาษแยะ เขาวา่ต้องการอะไรบอกมา เราบอกยงัไมต้่องการอะไร พดูอยา่งไมว่า่

เขา ไมก่ล้าพดูให้เขาเสียใจ มนัเกือบจะพดูออกไปแล้ววา่กลวัจะเป็นการผกูพนั แม้แตเ่พียงเทา่นีผ้มก็ไมพ่ดู 

ก็ลาไป แกก็อยากให้เร่ืองมนัหายไป ครัง้เดียว อีกครัง้หนึง่มีฝร่ังลกูน้องในหนว่ยอะไรก็ไมรู้่เดนิทางไกลแวะ

มา เม่ือถนนหน้าวดัท่ีทําให้ญ่ีปุ่ นใช้มีใหม ่ๆ เคยมานัง่ท่ีโรงธรรม เราก็กําลงัดหูนงัสือเร่ืองประวตัศิาสตร์โลก

โดยรูปภาพ ต้นฉบบัท่ีเอามาใช้เขียนภาพ ในโรงหนงันัน่แหละ ไอ้ภาพหนึง่มนัมีภาพสมยัเหมาเจอตงุปฏิวตัิ

เมืองจีน แล้วก็มีรูปเหมาเจอตงุ เขาเห็นภาพเขาตาเหลือก เป็นเร่ืองสําคญั เป็นเร่ืองท่ีวา่ท่ีน่ีถ้าจะเป็น

คอมมนิูสต์เสียแล้ว ผมใช้ให้เขาเปิดดตูลอดเลม่ เป็นหนงัสือประวตัศิาสตร์โลกธรรมดา แตแ่สดงด้วย

รูปภาพ ยคุนัน้เกิดมีอยา่งนี ้ยคุนัน้เกิดมาอยา่งนัน้ ตัง้แตโ่ลกแรกมีมนษุย์จนถงึยคุเคร่ืองจกัรปรมาณ ูแสดง

วา่พวกอเมริกนันี ้กลวัคอมมนิูสต์ขึน้สมองเลย 

          คอมมนิูสต์จริง ๆ มาตดิตอ่นัน้เป็นเร่ืองน่าหวัท่ีสดุ ตัง้แตแ่รกมีสวนโมกข์นี ้เขาคงคดิวา่ผมเป็น

คอมมนิูสต์หรือนิยมคอมมนิูสต์ เขาเป็นพระมาขอพบ ผมกําลงัทําธุระอะไรสกัอยา่งบนภเูขาพทุธทอง เขาก็

ตามขึน้ไป เขาเร่ิมคําพดูอยา่งกบัวา่เราเป็นแล้ว (หวัเราะ) บอกชวนลงมือทํางานอยา่งนัน้อยา่งนีเ้ถอะ ผม

วา่ไมรู้่เร่ืองนี ้ไมเ่คยมีความคดิอยา่งนี ้แกคงสะดุ้ง สะดุ้ง สะดุ้ง โอ้ ถ้าจะเข้าใจผิด สําคญัผิดเสียแล้ววา่เป็น

ผู้ นิยมคอมมนิูสต์ ก็เลยลากลบัไปในไมถ่ึงชัว่โมง ไมไ่ด้อยูค้่าง เป็นพระท่าทางฉลาดปราดเปรียว คงมาจาก

ทางภาคอีสาน ผมก็ไมถ่ามวา่ลงมืออะไร น่ีคอมมนิูสต์แท้ได้อาศยัความสะดวกของผ้าเหลือง (หวัเราะ) 

บวชหรือวา่ใช้ผ้าเหลือง (หวัเราะ) ไปไหนมาไหนสะดวก แล้วก็มาชวนลงมือแบบคอมมนิูสต์ 

อาจารย์ครับ แล้วนายประเสริฐ ทรัพย์สนุทรละครับ มาชวนอาจารย์หรือเปลา่ 

          ไมไ่ด้ชวนหรอก ไมไ่ด้ชวน แตว่า่มาแสดงวา่ดี มีเหตผุลอยา่งนัน้อยา่งนี ้ตัง้แตช่วนให้เช่ือข้อแรกท่ีสดุ

ของเร่ืองวา่วตัถนํุาจิตน่ี อธิบายโดยวิภาษวธีิ วตัถนํุาจิตอธิบายด้วยปาก ให้เช่ือทฤษฎีเบือ้งต้นของ
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คอมมนิูสต์ แตไ่มไ่ด้ชวนดําเนินงาน ปฏิบตักิารอยา่งคอมมนิูสต์ ตอนนัน้แกก็ยงัไมไ่ด้เป็นเทา่ไร ยงัอยูว่ดั 

เพิ่งเสร็จการศกึษาใหม ่ๆ อกัษรศาสตร์บณัฑิตรุ่นแรก ๆ 

อาจารย์ครับ แล้วไอ้พวกวิภาษวธีิอะไรน่ี อาจารย์ได้เข้าใจไหมครับวา่เป็นอยา่งไร 

          เป็นวิธีใช้เหตผุลหลาย ๆ ชัน้ ไมเ่ข้าใจอะไรมากกวา่นี ้มีลกัษณะเป็นโลจิคทัง้นัน้ เหตผุลอยา่งนัน้ 

เหตผุลอยา่งนี ้เหตผุลข้างลา่ง เหตผุลข้างบน (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ ได้ทราบวา่ตอนหลงัแล้วตอนนีค้ณุประเสริฐน่ี แกเลกิกบัพวกคอมมนิูสต์แล้วน่ีมาชวน

อาจารย์ให้ตอ่ต้านหรือเปลา่ครับ 

          ไม ่ไมมี่ ไมไ่ด้ตดิตอ่อะไรกนัแบบนัน้ ตดิตอ่อยา่งเพ่ือน ไมไ่ด้คยุเร่ืองคอมมนิูสต์เลย แตว่า่เม่ือไมน่าน

มานี ้แกบอกผมวา่ผมใช้คําพดูผิด วตัถนิุยม นิยมรสอร่อยของวตัถวุา่มนัผิด คณุเนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ ก็

เคยบอกผมบอกวา่ถกูแล้ว ผมหมายความวา่ถึงมนัจะนิยมวตัถใุนแงถื่อวตัถเุป็นหลกัก็เถิด แตม่นัก็ไปจบลง

ท่ีรสอร่อยจากวตัถ ุ

อาจารย์ครับ ผมได้ยินวา่มีพระท่ีเคยใกล้ชิดอาจารย์รูปหนึง่ มีแนวคดิทางนีม้ากใช่ไหมครับ ช่ือโกศล 

หรืออะไรน่ี 

          ไมใ่ช่พระใกล้ชิด เป็นเณรอยูว่ดันีแ้ล้ว สาบสญูไปตัง้นานแล้ว คือวา่ลาไปบวชท่ีเกาะสมยุ แล้วก็

สาบสญูไปเลย เป็นเณรหลายปี ไมมี่ใครคดิไมมี่ใครหวงั วา่เขาจะไปชอบอยา่งนัน้ได้ มนัเพิ่งเป็นเม่ือปลาย

สดุท่ีจะออกไป ก่อนนีธ้รรมดา ดจูะออกไปก่อนนกัศกึษามีเร่ือง บางคนพดูวา่ไปอยูญ่วน บางคนพดูวา่คง

จะตายแล้ว 

อาจารย์ครับ สมยันัน้มนัไมมี่หนงัสืออะไรให้แกอา่น แกจะไปนิยมได้อยา่งไร 

          มีหนงัสือไทยเลม่เลก็ ๆ คงมีเพ่ือนสนบัสนนุ หามาให้ เขาเป็นคนซ่ือ ๆ ธรรมดา ๆ เป็นเณรของ

อาจารย์โพธ์ิ ตดิตามอาจารย์โพธ์ิ มาจากเกาะสมยุ (หวัเราะ) แล้วอีกคนช่ือธนิต ธนิตนัน้เขาไมได้ตัง้ต้นบวช

ท่ีน่ี ในท่ีสดุเขาก็นิยมคอมมนิูสต์ สรรเสริญลทัธิคอมมนิูสต์ แล้วก็หายสาบสญูไปเหมือนกนั 

อาจารย์ครับ แล้วท่ีอาจารย์ได้วิวาทกบัคกึฤทธ์ินัน้มนัมีเหตผุลอยา่งไรครับ 

          เขานิมนต์ไปอภิปรายกนัท่ีครุุสภา ฝ่ายผมมี ๒ คน อาจารย์อะไรอีกคนลืมแล้ว (หวัเราะ) แตแ่กไมพ่ดู

เลย ให้ผมพดูคนเดียว เป็นฆราวาส มนัจะเป็นความคดิของพวกครุุสภา (หวัเราะ) แตกต่ืนกนัใหญ่ คนไป

ฟังเตม็ไปหมด ฝ่ายโน้นมีอีกคนหนึง่เหมือนกนั แตก็่ไมไ่ด้พดู หวัข้อวา่ไง (หวัเราะ) ลืมแล้ว ไปดเูอง ผลดักนั
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พดู (หวัเราะ) ดเูหมือนผมจะพดูก่อน พดูไปออกเร่ืองจิตวา่ง ตามแบบวา่หลกัธรรมะท่ีสําคญัคือเร่ืองจิตวา่ง 

ฝ่ายนัน้เขาวา่คนท่ีจะเป็นผู้ ทํางานในโลกด้วยจิตวา่งนัน้ไมไ่ด้ มนัคนละพวก คนละชัน้ อปุมาวา่เหมือนขนม

ปังทาเนย ๒ หน้าไมมี่ใครทํา พดูกนัอยู ่๒-๓ ชัง่โมงได้ ท่านชิน้ หมอ่มเจ้าศภุสวสัดิ ์สวสัดวิฒัน์ (หวัเราะ) ก็

ไปฟังด้วยเหมือนกนั ไปเชียร์ผม (หวัเราะ) คนฟังก็ดจูะฟังกนัเร่ือย ๆ จนในท่ีสดุก็ปิด ปิดฉากลาโรง แล้ว

หลงัจากนัน้ก็ไมมี่อีก ทีเดียว ทีเดียว (หวัเราะ) แล้วก็ไมมี่ทางจะทําความเข้าใจได้ (หวัเราะ) ใครจะขอเชิญ

อีกก็ไมเ่อาละ ไมเ่อา ผมก็ไมเ่อา เขาก็คงไมเ่อา 

แล้วอนัเน่ืองมาแตค่รัง้นัน้แล้ว ยงัมีเร่ืองอะไรตอ่มาอีกหรือเปลา่ครับ หลงัจากครัง้นัน้แล้ว 

          มนัไมป่รากฏหลกัฐาน คงจะมี แตเ่ขาคงจะมีความคดิท่ีจะไมเ่ห็นด้วยกบัอานิสงส์ของจิตวา่งอยู่

ตลอดเวลา (หวัเราะ) เขียนล้อเร่ืองจิตวา่งอยูบ่อ่ย ๆ ในหนงัสือพิมพ์สยามรัฐ เราไมมี่หนงัสือพมิพ์ (หวัเราะ) 

เด๋ียวนีเ้งียบไปแล้ว ไมล้่อเร่ืองจิตวา่ง คงโดนจิตวุน่กดัเอาบอบชํา้ (หวัเราะ) 

 

 

อาจารย์ครับ เม่ือย้ายมาอยูท่ี่ธารนํา้ไหลนีแ้ล้ว ยงัมีชาวบ้านเห็นกิจกรรมของสวนโมกข์ เป็นเร่ืองบ้าบอ

อีกหรือเปลา่ครับ 

          ไมไ่ด้ข่าว เพราะไมไ่ด้ทําอะไรแปลก ๆ ท่ีชาวบ้านเข้าใจไมไ่ด้ และเราก็เคยตัง้ใจจะยกระดบัชาวบ้าน

ดงัท่ีเคยเลา่มาแล้ว เม่ือผมมาท่ีน่ี ซึง่เป็นเขตท่ีล้าหลงัท่ีสดุ ธรรมเนียมเก่า ๆ บางอยา่งยงัเหลืออยู ่เชน่ถ้า

ปลกูผกั ปลกูอะไรไว้ ถ้าขโมยมาขโมยเอาไป เขาจะนิมนต์พระไปบงัสกุลุร่องผกันัน้ เป็นการทําอนัตรายแก่

ขโมย ก็มีคนมานิมนต์ผมไปทํา ผมก็ไมไ่ด้ไปทํา แตค่งมีพระพืน้บ้านอ่ืน ๆ ทําตาม ๆ กนัมาแตโ่บราณ พระ

แกคงไมรู้่คงไปหลอกพระให้ช่วยบงัสกุลุท่ีขโมยมนัชมุนกั 

          แตส่ภาพโดยทัว่ไป ชาวบ้านเขาก็อยูอ่ยา่งพึง่พาอาศยักนั ความเป็นอยูก็่เสมอ ๆ กนั ไมมี่ปัญหา

ระหวา่งคนมัง่มีกบัคนยากจน อยูก่นัแบบเพ่ือน ขนบธรรมเนียมประเพณีสง่เสริมความเป็นเพ่ือน ชว่ยเหลือ

กนัเตม็ท่ี คนนัน้ไปช่วยคนนี ้คนนีไ้ปช่วยคนนัน้ ถึงกบัจําวา่ใครมาช่วยเราก่ีครัง้ เราต้องไปปลดหนี ้ปลดหนี ้

ให้หมด ไปช่วยตอบแทน ถึงกบัจดจําไว้ไมเ่อาเปรียบกนั คดิวา่ทีหลงัจะมีเพ่ือนมาช่วยเราอีก ถ้าเราไมไ่ป

ช่วยเพ่ือนก็ขาดไปคนหนึง่ ถ้าไมไ่ปช่วยบอ่ย ๆ ก็เทา่กบัขาดหมด 
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          ทําเลรอบ ๆ วดันีม้นัเป็นท่ีทํากินของชาวบ้าน เป็นท่ีวา่งท่ีเขาจบัจองไว้แล้ว แตไ่มอ่าจมาอยูเ่พราะ

มนัไมส่ะดวก เพราะไมมี่โรงเรียนให้เดก็ ไมมี่ท่ีพึง่พาอาศยั เปล่ียว พอมีวดัเข้า มนัก็หมดปัญหาเหลา่นี ้ก็

อพยพตามมาอยูร่อบ ๆ ไปหมด มนัเป็นประเพณีแบบนี ้ผมเคยแนะนําทางราชการ กบัพนกังานการ

ปกครองหลายตอ่หลายคน นายอําเภอก็เคยคยุ ถ้าจะบกุเบกิพืน้ท่ีออกไปก็ใช้วดัเป็นเคร่ืองนําหน้า ทําให้

ได้ผลสําเร็จมาก จะเบกิบ้านเบกิเมือง ให้ใช้วดันําหน้าเป็นหวัหอก ท่ีไหนก็เป็นอยา่งนี ้ในป่าในดง ถ้ามีวดั

เข้ามาอยู ่คนก็ต้องการเข้ามาอยู ่อยา่งวดันีเ้ป็นตวัอยา่ง 

          จะเลา่ให้ฟังก็ได้ แรก ๆ ท่ีมาอยูน่ัน้ ก็ช่วยทกุอยา่งทกุประการ พอมีวดัสมบตัขิองวดัก็มีเยอะแยะไป

หมด ถ้วยชามก็มี จอบพร้าก็มี ปีบหาบนํา้ก็มี เม่ือแรกมาอยู ่ประชาชนแถบนีถ้ึงกบัยืมพร้าไปถางป่า ยืม

จอบไปขดุนา วนัไหนท่ีเขาจะเลีย้งท่ีท้องนาเป็นการใหญ่ เขาจะมายืมจาน ชาม ท่ีวดัเอาปีบไปหาบนํา้ ยืม

ขนันํา้อะไรไป 

          แล้วก็แนะนําให้รู้จกับรรเทาความทกุข์ยาก คือมนัป่วยไข้กนัมากในฤดเูก่ียวข้าว เหน่ือยกนัทัง้วนั 

หลาย ๆ วนั จนป่วยไข้ ยงุก็มาก ผมก็แนะนําให้รู้จกัใช้ยา เช้าก่อนไปนา กินควนิินเมด็หนึง่ พอเก่ียวข้าว

เสร็จแล้ว กลบัมาบ้าน กินยาแอสไพรินเม็ดหนึง่ มนัก็เป็นการป้องกนัอาการเลวร้ายนัน้ได้ ยาแอสไพรินช่วย

ไมใ่ห้เม่ือย ช่วยให้นอนหลบั แตก่่อนมนันอนไมห่ลบั มนัเม่ือย มนัเจ็บตวั ไมห่ลบัมนัก็เส่ือมสขุภาพ ควินิน

มนัป้องกนัเชือ้มาลาเรียได้อยา่งดี มนัก็เลยไมเ่ป็นไข้ ไมค่ร่ันเนือ้คร่ันตวั นอนสบายได้พกัผอ่นเตม็ท่ี ลกุขึน้ก็

ไปทํางานได้ดีทกุวนั ๆ ตอ่มาเขารู้จกัยาเหลา่นี ้เขาก็ไปหาซือ้กินเองได้ เราไมต้่องให้แล้ว แตก่่อนไมย่อมกิน

กนั ยาเม็ดขาว ๆ แล้วไมย่อมกิน ยาฝร่ังไมย่อมกิน ต้องชีแ้จงกนักวา่จะลองกิน 

          ธรรมดายาร้าย ๆ ผมก็ไมแ่นะนําให้กิน แตก็่มีเหมือนกนั เดก็คนหนึง่เดก็หญิงเลก็ ๆ มนัเป็น

คดุทะราดไปทัง้ตวั ผมก็ให้ยาสารหนอูยา่งแรง สไปโรซีส เม็ดเลก็ ๆ สีขาว เม็ดเดียว ไมก่ี่วนัหายหมด เลย

มาขอกนัใหญ่ ผมบอกวา่ยาอยา่งนีไ้มมี่ให้ คณุต้องซือ้ท่ีร้านยา เด๋ียวนีด้จูะไมค่อ่ยมีแล้ว สโตราซาน สไปโร

ซีส แก้โรคอยา่งนีช้ะงดัท่ีสดุ แตถ้่าเกินมนัอนัตราย เดก็คนนัน้มนันา่สงสาร กินเม็ดเดียวสกัอาทิตย์หนึง่มนั

หายหมด สกัเดือนหนึง่หายเกลีย้งเป็นเนือ้ดีหมด 

          ตอนนัน้ผมใช้อยูป่ระจํา ใช้สโตราซานฆา่เชือ้มาลาเรีย มนัมีเขียนอยูใ่นฉลากยา วา่สกดัเชือ้

มาลาเรีย ไมมี่ใครใช้ เรากล้าใช้แก้พวกพพุอง นํา้เหลืองเสีย เช่น คดุทะราด เป็นต้น ท่ีผมกล้าใช้อีกอยา่งมนั

เส่ียงมากก็คือเป็นไข้ไทฟอยด์ ท่ีถ่ายออกมาเป็นนํา้ เหมือนกบัมีเลือดผสมออกมาด้วย ยานีม้นัมีประโยชน์ 

คือมนัหยดุการเจริญเตบิโตของเชือ้แบคทีเรีย ผมไปเห็นหมอชมุพร เขาใช้กบัอาเสีย้ง ผมไปนัง่ดเูขารักษา 

แบบไข้ก็รักษาไป แตบ่างมือ้ให้สโตราซานไปด้วย ซือ้มาไว้ประจํา แตเ่ราไมไ่ด้เอามาแจก มนัเป็นสารหน ู๒ 

ชนิดท่ีไมเ่ป็นอนัตราย เป็นยาเยอรมนั เด๋ียวนีด้จูะไมมี่ขายแล้ว 
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          นอกจากนัน้ก็ชว่ยตอบคําถามเก่ียวกบักฎหมาย แตเ่ราไมไ่ด้ทําหน้าท่ียใุห้เขาเป็นความกนั ช่วยพิมพ์

หนงัสือสญัญาก็มี พิมพ์ดีดให้ แล้วก็ชวนกนัทําถนน ทําคลอง ทําทางเดนิ เหมือนท่ีเลา่แล้ว ชวนกนัคุ้มครอง

ท่ีสาธารณะ เช่น ป่าไทรท่ีขึน้คร่อมคลองไชยา เป็นต้น 

          แล้วก็ยงัให้มาสวดมนต์ จนมีการสวดมนต์ประกวดกนั เหมือนท่ีเลา่ไว้แล้ว แล้วยงัมีหดัเทศน์วนัเสาร์ 

ให้หนุ่มชาวไร่ชาวนา มาพดูตามท่ีตวัเองถนดั แล้วก็มีรางวลัเป็นพร้าบ้าง เป็นจอบบ้าง พอเราเทศน์จบก็

เป็นรายการบรรยายประกวด นายน้อยพดูได้เกือบทกุปี แกมีปฏิญาณโวหาร เป็นมโนห์รา พดูธรรมะตาม

ความคดิเห็น ไมใ่ช่ธรรมะตามแบบฉบบั ก็ยงัมีประโยชน์ ทําสกั ๒-๓ ปี มนัก็เร่ิมเบ่ือด้วยกนัทัง้ฝ่าย มนั

ซํา้ซาก ก็เลกิกนัไป 

  

 

หนงัสือทําวตัรสวดมนต์แปล ฉบบัของสวนโมกข์  

เร่ิมใช้ในสวนโมกข์ราว ๆ ปี ๒๔๙๖  

ครัง้แรกแปลแล้วให้คดัลอกลงในกระดาษสมดุ  

ให้ชาวบ้านซ้อมสวดกนัก่อน  

แล้วแก้ไขขดัเกลา ให้เสียงลงกนัและฟังล่ืนไมข่ดัห ู 

จนเป็นท่ีพอใจ จงึพิมพ์เป็นเลม่ (ครัง้แรก ๒๔๙๗)  

ปรากฏวา่ได้รับความนิยมแพร่หลายไปทัว่ประเทศ  

นบัเป็นหนงัสือของสวนโมกข์  

ท่ีมีสถิติการพิมพ์จําหน่ายจ่ายแจกมากท่ีสดุ 

  

อาจารย์ครับ ได้ทราบวา่อาจารย์ช่วยตัง้ช่ือให้เดก็ด้วย อาจารย์มีหลกัอยา่งไรหรือเปลา่ครับ  

          อนันีมี้บ้าง เม่ือมาอยูท่ี่น่ีมีมากขึน้ เม่ือก่อนก็ตัง้เฉพาะญาต ิๆ นาน ๆ คนหนึง่ มาท่ีน่ีมีทัง้คนใกล้ คน

ไกล ทางไปรษณีย์ก็มี ตอ่มาผมก็เบ่ือ จะเลกิเขาเขียนมาก็เฉยเสีย มาถามก็บอกวา่ลืมเสียแล้ว แบบมนัหาย
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แล้วบ้าง หลาย ๆ ครัง้เข้า เขาก็เร่ิมเบ่ือก็ลดลง ๆ จนเกือบจะไมมี่แล้ว มีแตญ่าตสินิทบางคน โดยทัว่ไป ถ้า

เป็นคนไมส่นิท เด๋ียวนีก็้ใช้วธีิลืมหาย แตก่่อนบางครอบครัวตัง้ให้ทัง้ชดุเลย อยา่งลกูน้องของคณุมนสั 

ถ่ายรูป (มนสั จิระวงศ์) นัน้ ก็ตัง้ให้ทัง้ชดุ ของหมอจําเนียร (รัตนะมีศรี) ก็เช่นกนั 

          แม้ผมจะไมเ่ช่ือไสยศาสตร์ เวลาตัง้ช่ือ ผมก็ตัง้ให้มนัถกูต้องตวัอกัษร ตามตํารา เพราะวา่ถ้าตอ่ไป

ข้างหน้า เดก็มนัรู้วา่ไมถ่กูกบัตวัอกัษร หรือมีคนไปทกัเข้า มนัจะรําคาญใจ เลยตัง้ตามตวัอกัษร มนัต้อง

เลือกเหมือนกนั แล้วทีนีก็้ต้องให้สมัผสักบันามสกลุ แล้วก็ต้องให้มีความหมายด ีให้ใจความแปลกดีสําหรับ

ยดึถือ แตว่า่ไมใ่ห้ซํา้กบัใคร ๆ ในประเทศนี ้(หวัเราะห ึๆ) ต้องคดิ ๔-๕ ตอนกวา่จะได้สกัช่ือหนึง่ เหน่ือย

เหมือนกนั ตอนหลงัเลยขอเลกิ 

          บางคนตัง้ให้แล้ว เขาบอกไมช่อบก็มี อยา่งสมณีย์ พอ่เขาวา่คล้ายช่ือแมชี่ ผมก็บอกวา่ตามใจ เรา

ชอบอยา่งนี ้คณุไมเ่อาก็ได้ ดเูหมือนเขายงัใช้อยู ่ลกูชายเจ้าคณุลดัพลีฯ ๒ คน ผมตัง้ให้ เขายงัชอบใจนกั 

ตัง้ให้ตัง้แตอ่ยูพ่มุเรียง คนแรกช่ือรุ่งธรรม เกิดเม่ือเจ้าคณุลดัพลีฯ เร่ิมสนใจธรรมะ อีกคนเกิดเม่ือเจ้าคณุ

กําลงัร่ืนเริงทางธรรมะ ก็ให้ช่ือเริงธรรม (หวัเราะห ึๆ) ช่ืออ่ืน ๆ ลืมหมดแล้ว (หวัเราะห ึๆ) 

อาจารย์ครับ แล้วความสมัพนัธ์กบัชาวบ้านน่ีมนัคล่ีคลายมาอยา่งไรครับ 

          ตอนแรกมนัก็ผกูพนักนัมากอยา่งท่ีเลา่มาแล้ว ลกูเขาก็มาบวชกบัผมเป็นสว่นมาก ท่ีไปบวชท่ีอ่ืนก็มี

บ้าง ไมม่ากนกั แตก่่อนเวลาแขกมาก็ต้องขออาหารจากชาวบ้านมาเลีย้งแขก หิว้ป่ินโตมาเลีย้งในวดั มนัก็

ผกูพนักนั เวลาเจ็บไข้ก็ไปเย่ียมเยียน โดยเฉพาะท่านพระครูสธุนฯ ทํามากท่ีสดุ ใครเจ็บไข้ท่ีไหนไปเย่ียม ใน

นามของวดั ระหวา่งคณุเฉลมิอยูก็่ทําอยูม่าก มีหยกูมียาไปช่วยเหลือ มีพิธีกรรม ด้านพิธีกรรม สวดมนต์ฉนั

เพลอะไรก็ไปทําให้ ไปสวดให้ เด๋ียวนีพ้ระก็ยงัไปอยู ่ในด้านพธีิกรรม แตผ่มเองลดลง ๆ ๆ มาให้เวลากบัการ

เผยแผ ่การทําหนงัสือ การพดูธรรมะ อีกระดบัหนึง่มากขึน้ ๆ ความสมัพนัธ์ก็เร่ิมห่างออกมา ๆ เด๋ียวนีก็้มี

ร้านค้า แขกก็ซือ้กินเองได้ แรงงานก็จ้างเอา เพราะผมลงไปคมุไมไ่หว มนัก็เลยหา่งออกไปทกุที จนด้าน

ศีลธรรม ความประพฤต ิปฏิบตัก็ิเส่ือมลง โดยเฉพาะรุ่นเดก็ ๆ วยัรุ่นตอนนี ้จนถงึกบัมาขโมยของในวดัก็มี 

ต้องสรุปวา่งานพฒันาชาวบ้านด้านนีม้นัล้มเหลว ผมทํางานอยา่งอ่ืนหมดแรง หมดกําลงั หมดสมอง ไมมี่

คนลงไปทําอยา่งจริงจงัตอ่จากท่ีเร่ิมไว้ในระยะแรก 

อาจารย์ครับ ท่ีอาจารย์เลา่เก่ียวกบัการสวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์ ซึง่ทําให้เดก็ ๆ ถ่ินนีใ้นยคุนัน้ สวด

มนต์เป็นกนัมากนัน้ ผมลืมถามไปวา่มีอะไรเป็นต้นเหต ุจงึทําให้อาจารย์คดิทําบทสวดมนต์แปลขึน้ครับ  

          คงคดิวา่มนัดี ตรงท่ีมนัฟังรู้เร่ือง มีความรบเร้าของบางคนแถวนี ้เช่นผู้ใหญ่พิศ เป็นต้น ท่ีมีความ

ประสงค์ หลายคนมีความประสงค์อยากสวดมนต์แปล สมยัโบราณทา่นก็มีแปล แตส่วดไมไ่ด้ สมเดจ็พระ
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วนัรัต (ทบั) ทา่นก็เคยแปลไว้ แตส่วดไมไ่ด้ สวดไมล่ง แล้วตอ่มาเจ้าคณะภาคเจ้าคณุธรรมวโรดมองค์ก่อน 

(วดัราชาธิวาส) สง่สวดมนต์แปลมาสองสามบท ทา่นเป็นเจ้าคณะภาคสง่มาบงัคบัให้สวด อนันีเ้ป็นเหตท่ีุ

ทําให้รู้สกึกนัวา่ เอ๊ะ สวดแปลนีม้นัดี ท่านมีความคดิแยบคายแลบออกมานิดหนึง่ ไมไ่ด้มากมายอะไรนกั 

บทละ ๒ ถงึ ๓ นาทีเทา่นัน้ เราเลยมาแปลให้ทัง้หมด ทําวตัรเช้า วตัรเย็น ก็แปลอาศยัของเก่า ท่ีเขาแปล ๆ 

ไว้ ในหนงัสือสวดมนต์แปลบ้าง เพิม่เตมิเอาเองตามพอใจบ้าง ให้มนัไพเราะเสียงลงกนัได้ เอาเดก็ ๆ  

          รุ่น ๆ แถวนีม้าหดัซ้อมเสียงกนัด ูให้ฟังเรียบร้อย สะดวก ล่ืน ฟังไมข่ดัห ูตอนแรกคดัลอกกนัด้วยมือ

ก่อน จนเป็นท่ีพอใจแล้วจงึพมิพ์เป็นเลม่ (ครัง้แรก ๒๔๙๗) ก็ออกมาเป็นสวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์ ทํา

วตัรเช้า ทําวตัรเย็น ทัง้อโุบสถศีล ทัง้ปัจจเวกขณ์ และเบด็เตลด็ ตามท่ีเห็นกนัอยู ่มนัจะโดยอยา่งไรก็ไมรู้่ 

มนัฟลคุโดยบงัเอิญ คนชอบกนัก็เลยแพร่หลาย จนเด๋ียวนีมี้คนเอาไปสวดกนัทัว่ประเทศ เป็นหนงัสือของ

คณะธรรมทานท่ีพิมพ์มากท่ีสดุ พิมพ์เองบ้าง เขามาพิมพ์แจกบ้าง รวม ๆ คงจะหลายแสนฉบบัแล้ว 

(หวัเราะ) ถ้าคณะสงฆ์จะออกแบบสวดมนต์แปลของคณะสงฆ์ออกมา คงจะลําบากเหมือนกนั (หวัเราะ) 

เพราะชาวบ้านเขาสวดแบบสวนโมกข์เตม็ไปเสียทกุหนทกุแห่งแล้ว โรงเรียนบางแหง่เขาก็เอาไปใช้กนั 

          พระปาสาทิโก ชาวเยอรมนั มาอยูท่ี่น่ี แกรู้ภาษาไทยพอสมควร แกรู้สกึวา่เป็นคําแปลท่ีเหมาะสม

ท่ีสดุ เขาแปลกนัท่ีอ่ืน ๆ มนัไมเ่ป็นท่ีพอใจ แกก็อยากให้คําแปลท่ีเหมาะสมท่ีน่าฟังนีมี้ขึน้ในภาษาเยอรมนั 

เลยแปลเป็นภาษาเยอรมนั ทําวตัรเช้า ทําวตัรเย็น และข้างในบางบท เสร็จแล้วพิมพ์ท่ีน่ี แล้วสง่ไปเยอรมนั 

ในห้องธรรมโฆษณ์ก็มีตวัอยา่ง แกเองก็พอแปลจากบาลีได้และเคยเห็นท่ีเขาแปล ๆ กนั สําหรับจะศกึษา 

แตค่วามหมายมนัไมล่กึ ไมช่ดั ไมเ่พราะ เหมือนกบัฉบบัของสวนโมกข์ แกเลยแปลใหมจ่ากภาษาไทยเลย 

ไมไ่ด้แปลจากบาลี 

ท่านมาอยูก่บัอาจารย์ได้อยา่งไรครับ 

          เขามาด้วยกนั ๓ รูป ปาสาทิโก วิมโล สริิจนัโท เป็นเยอรมนัทัง้หมด มาอยูก่นัสกั ๓-๔ ปีเห็นจะได้ ปา

สาทิโก ดจูะบวชท่ีอินเดีย วมิโล บวชท่ีพมา่ สริิจนัโท บวชกบัสมเดจ็ธีรญาณมนีุ วดัจกัรวรรดิ ์(ราชาวาส) 

ไมไ่ด้มาบวชท่ีน่ี ตอ่มาสริิจนัโท กลบัไปญ่ีปุ่ น ไปศกึษาเซนท่ีญ่ีปุ่ น แล้วสกึ วิมโล กลบัไปเปิดกิจการท่ี

เยอรมนั ปาสาทิโก ไปอยูฝ่ร่ังเศส เพ่ือค้นคว้าเร่ืองท่ีมีอยูใ่นภาษาธิเบต สตูรท่ีมีอยูใ่นภาษาธิเบต เขารู้

ภาษาธิเบตพอท่ีจะทําอะไรได้ เขามาสอบดวูา่มนัตรงกบัท่ีอ่ืนไหม มาสอบกนัดแูล้วปรากฏวา่ธิเบตน่าสนใจ 

เด๋ียวนีย้งัทํางานนีอ้ยู ่แปลสตูรท่ีเป็นธิเบตซึง่แปลมาจากสนัสกฤตเดมิ 

          สมยัอยูก่บัผมก็อยูอ่ยา่งอิสระ คยุสนทนากนับ้างตามโอกาส ความรู้ทางพทุธศาสนาเขาดี เคยเรียน

ในพมา่ รู้ภาษาจีนด้วย วิมโลนัน้เคยเรียนในพมา่หลาย ๆ ปี ปาสาทิโกเขาฉลาด เรียนงา่ย สริิจนัโทจะด้อย
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กวา่เพ่ือน ไปเรียนเซนท่ีญ่ีปุ่ น วิมโล ดเูหมือนจะทําให้บอ่นตดิอยูพ่กัหนึง่ แตเ่ด๋ียวนีถ้ามด ูเงียบไปแล้ว 

อาจจะสกึแล้วก็เป็นได้ 

อาจารย์ครับ การท่ีให้ชาวบ้านสวดมนต์ในขณะพระ

ฉนั ในวนัท่ีมีการเลีย้งพระท่ีน่ีนัน้ เป็นการริเร่ิมของท่ีน่ี

หรือเปลา่ครับ 

          มนัเร่ิมท่ีน่ี (หวัเราะในคอ) มลูเหตก็ุคือ มนัคยุกนั

หนวกห ูคยุเร่ืองอะไรก็ไมรู้่ จ้อกแจ้กไปหมด ตัง้หลาย ๆ 

คน หนวกห ูเลยตดับท อ้าวไหว้พระกนั ขณะพระกําลงั

ฉนั ชาวบ้านก็สวดมนต์ แล้วก็ได้ประโยชน์ พระนัง่ฟัง

สบายเลย ฉนัข้าวไปพลาง ฟังไปพลาง ท่ีสวดบทปัจจ

เวกขณ์ยิง่ดีใหญ่เลย พธีิกรรมพวกนี ้มาเร่ิมท่ีน่ี สมยัอยู่

สวนโมกข์เก่ายงัไมไ่ด้ทําอะไรกบัประชาชน 

  

อาจารย์ครับ แล้วในด้านพธีิกรรมท่ีเก่ียวข้องกบั

ประชาชนแถบนี ้เชน่ งานประจําปีวดัพระบรมธาตไุชยา

น่ี อาจารย์เก่ียวข้องด้วยมากน้อยแคไ่หนครับ  

          ก่อนท่ีเขาจะตัง้ผมเป็นเจ้าอาวาส ผมก็ช่วยพระ

ครูโสภณฯ (เอ่ียม) ด้วยความคดิอยา่งนัน้อยา่งนีอ้ยู ่แล้วพอมาเป็นเจ้าอาวาสเอง ก็ทําเท่าท่ีทําได้ โดยมี

พระครูสริิศรีวิชยักิจ รองเจ้าอาวาส เป็นผู้ นํา โดยร่วมกบัเจ้าคณะอําเภอ ผมคล้าย ๆ กบัอยูร่อบนอก เพราะ

เป็นเจ้าอาวาสท่ีไมไ่ด้อยูว่ดันัน้ งานของวดัพระธาตฯุ เขาเคยทําในนามของเจ้าคณะอําเภอทัง้นัน้ ก็ทําไป

ตามเดมิ จนเข้ารูปเป็นอยา่งนัน้ ทําในนามของเจ้าคณะอําเภอ เป็นวดัของสว่นรวม สมยัผมเป็นเจ้าอาวาส 

ขอร้องไมใ่ห้มีมหรสพทัง้หลาย ไมต้่องมี ให้มีแตพ่ิธีพระ รุ่นโบราณจริง ๆ เขาก็ไมมี่มหรสพแบบนัน้ มามีรุ่น

หลงั ๆ มาแล้ว จดัให้มีมหรสพกนัอยา่งสดุเหว่ียง มนัน่าสลดสงัเวช หลงังานเลกิ ผมเคยเดนิด ูกําแพงโบสถ์

ด้านท่ีตอ่กบัโรงเรียน มนัดไูมไ่ด้เลย พอเลกิร้านขายของเตม็ไปด้วยขนไก่ มนัมาทํากนัในวดัเลย เหล้าอะไร

ก็มีขายทัง้นัน้ มวยก็มี มีกระทัง่ระบําจํา้บ๊ะ การพนนัประเภท ๒ การพนนัเบา ๆ ก็มี เลยขอร้องให้เลกิ คนท่ี

มีรายได้ก็ไมช่อบ พากนัโกรธผมวา่เป็นต้นเหตใุห้เลกิ ทางอําเภอก็ไมช่อบ เพราะไมมี่รายได้ นายอําเภอบาง

คนชอบจดังานแบบนี ้เม่ือเลกิก็เหลือแตพ่ิธีพระพิธีกศุล บางปีเขาก็ไปจดัมหรสพท่ีหน้าอําเภอ พธีิพระทําท่ี

เพ่ือมิให้อบุาสกอบุาสกิา

นงัคยุในเร่ืองไมเ่ป็นสาระ ในระหวา่งท่ีพระฉนั

ทา่นอาจารย์จงึมีกศุโลบาย ให้ญาติโยมท่ีมาตกับาตร

ทําวตัรเช้าในระหวา่งพระฉนัด้วย
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วดั มนัก็ไปไมร่อด ก็เลยยบุตวัลง ๆ เหลือแตง่านกศุลล้วน ๆ คําวา่งานประจําปีก็หมดไปโดยสิน้เชิง เหลือ

แตง่านมาฆะ วิสาขะ อาสาฬหะ แตก่่อนนัน้งานประจําปีเขาจดัเดือน ๕ 

อาจารย์ครับ ปี ๒๕๐๐ กึ่งพทุธกาล ท่ีหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนาประกาศมานานนัน้ พอถึงปีนัน้ ได้ทํา

อะไรกนัเป็นพเิศษบ้างครับ 

          เราออกหนงัสือเลม่หนึง่เท่านัน้ เพราะทางรัฐบาล ทางการบ้านเมืองเขาจดัการอยูแ่ล้ว เขาจดักนัท่ีวดั

พระธาต ุพอดีผมเก่ียวข้องเป็นเจ้าอาวาสอยูแ่ล้ว ก็เลยทําร่วมเป็นของกลางของบ้านเมืองท่ีนัน้ เท่าท่ีจําได้

พิธีกรรมก็ไมมี่อะไร สวดมนต์เลีย้งพระไปตามธรรมเนียม ทางราชการดเูหมือนจะทําการบรูณะวดัเป็นการ

ใหญ่ทัว่ประเทศ วดัสําคญั ๑๔ แห่ง รวมวดัพระธาตนีุว้ดัหนึง่ด้วย ให้เงินมา ๓ ล้าน ๔ ล้าน ทางอําเภอ ทาง

จงัหวดัเป็นผู้จดัการทัง้นัน้ เราไมไ่ด้เก่ียวข้องเร่ืองเงิน เร่ืองทอง การทําวหิารหลวง ทําอโุบสถวดัพระธาตเุป็น

เงินกึ่งพทุธกาล 

คตกิึ่งพทุธกาลนีเ้ป็นมาอยา่งไรครับ 

          เป็นเร่ืองสมมต ิเพ่ือจะทําอะไรกนัให้ขยนัขนัแข็ง ไมพ่บหลกัฐานท่ีมาในบาลีพระไตรปิฎก หรืออรรถ

กถา ความคดิแบบนีเ้ป็นเร่ืองท่ีพดูกนัลอย ๆ ในหมูพ่ทุธบริษัท อาจจะเป็นแบบไตรภมูิพระร่วง ในลงักา 

อาจจะมีแตง่อยูใ่นพวกพทุธวงศ์ มหาวงศ์ อาจจะมีบ้าง พระจงึได้ยดึถือกนัจริง ๆ จงั ๆ ถือวา่ศาสนาจะ

เรียวลง จนถึงกึ่งพทุธกาล แล้วจะเจริญงอกงามขึน้ กลบัเจริญขึน้ เหมือนสากตําข้าวท่ีก่ิวตรงกลาง พอถงึ

ตรงกลางแล้วก็จะโตขึน้ ถือวา่ควรฉวยโอกาสเสริมให้มนักลบัเจริญ 

อาจารย์ครับ แล้วท่ีสวนโมกข์น่ี เคยทําพิธีรับกฐินหรือเปลา่ครับ 

          เคยปีหนึง่ (๒๔๙๕) แล้วเลกิ ท่ีจริงเราไมอ่ยากให้มี บอกเขาวา่ท่ีน่ีไมมี่สีมารับกฐินไมไ่ด้ ก็เลยไมไ่ด้

รับ อยูม่าจน ๔-๕ ปี จนคณะกรุงเทพฯ เขาไมย่อม คณุประสทิธ์ิ จนัทแสงสวา่ง คณุชํานาญ ด้วย ใครตอ่

ใครอีกหลายคน เขาบอกวา่จะทอดกฐินละ่นะ ไมย่อมแล้วละ่ ก็เลยไปทํากนัในทะเลท่ีปากนํา้ไชยา เป็น

เร่ืองของเขาทกุอยา่ง เขาไมย่อมเขาจะทํา เขาก็ทําไป นายประสทิธ์ิไปเช่าเรือพระมาจากบ้านดอน ท่ีเขา

เสร็จจากการแห่พระแล้ว เขาคดิ ๓ พนับาท ไปเอาบษุบกนํา้มา ลากจงูกนัมาจากบ้านดอน มาท่ีปากนํา้ไช

ยา ทําพิธีทอดกฐินกนัท่ีนัน่ (หวัเราะ) ก็เลยเป็นครัง้แรกและครัง้เดียว มนัสนกุก็สนกุ ลําบากก็ลําบาก เลย

บอกขอทีไมต้่องมีอีกตอ่ไป จนกระทัง่ตอ่มาได้วิสงุคามสีมาแล้ว จะทําสงัฆกรรมอะไร ก็สะดวกแล้ว ก็ยงัไม่

อยากทํา มนัยุง่ เลยขอไมมี่จนเด๋ียวนี ้รับได้แตเ่พียงผ้าป่า 

          คราวนัน้ท่ีมีทอดกฐินมนัสนกุเร่ืองเลน่นํา้ เร่ืองเรือ มีคนเอาเรือมากนัเป็นสบิ ๆ หลายสบิลํา เสีย

คา่ใช้จ่ายไปเยอะแยะ ดเูหมือนเหลือเงินสกั ๘-๙ พนับาท (หวัเราะ) โยมวาสน์ เป็นตวัการเร่ืองอาหารการ
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กิน เม่ือยงัแข็งแรงอยู ่แกมาช่วยบอ่ย มาหลายครัง้ เด๋ียวนีไ้ด้ยินวา่ลกุไมค่อ่ยไหวแล้ว คงหง่อมจนเดนิจะไม่

ไหวอยูแ่ล้ว มนัเป็นธรรมเนียม ถ้าใครมาทอดกฐินก็ต้องเลีย้งเขา เด๋ียวนีม้นัมากนัเป็นร้อยเป็นพนั ยุง่ตาย

เลย (หวัเราะ) 

          อีกอยา่งหนึง่ กฐินเด๋ียวนีม้นัเสียความมุง่หมายเดมิหมดแล้ว ความมุง่หมายเดมิ เขาต้องการให้ภิกษุ

เย็บจีวรเป็น ฝึกภิกษุทําการเย็บ ย้อมซกั ทําอยา่งท่ีเรียกวา่เป็นกรรมกรกนัทัง้หมดทัง้สิน้ ไมย่กเว้นแม้แต่

อาจารย์อปัุชฌาย์ เจ้าอาวาส แล้วก็สามคัคีกนั ยกให้คนท่ีมีจีวรเก่าท่ีสดุ เด๋ียวนีไ้มมี่แล้ว มีแตจี่วรสําเร็จรูป 

แล้วก็ยกให้สมภารทัง้นัน้ ไมไ่ด้ประโยชน์ ตามความมุง่หมายของกฐิน กลายเป็นพธีิรีตองอยา่งหนึง่ไป ไม่

ต้องมีดีกวา่ ก็เลยไมมี่มาเป็นปกตจินบดันี ้

 

บษุบก ซึง่ใช้เป็นท่ีทําสงัฆกรรมรับกฐินกลางนํา้ในปี ๒๔๙๕  

ตัง้แตก่่อตัง้สวนโมกข์มา มีพิธีทอดกฐินครัง้นีเ้พียงครัง้เดียวเทา่นัน้ 

อาจารย์ครับ ทําไมถงึต้องทําในนํา้ครับ 

          ตอนนัน้ท่ีน่ียงัไมมี่สีมา แตต่ามวินยัทําสงัฆกรรมได้ ถ้าทําในนํา้ ท่ีเป็นนํา้ตามธรรมชาต ิท่ีกว้างใหญ่

ขนาดวกันํา้สาดตลิง่ไมถ่ึง ก็เลยทําอยา่งนัน้ ทําในทะเล มนัจงึเรียกทําในสีมานํา้ อทุกกุเขปสีมา จะทําใน

สีมาป่า อรญัสีมา ก็ไมไ่ด้เสียแล้ว เพราะวา่บ้านรุกเข้ามาใกล้เตม็ไปหมด เหลือแตสี่มานํา้พอทําได้ ก็เลย

ลองทํากนัอยูค่รัง้หนึง่  

ทําไมท่านจงึอนญุาตสีมานํา้ครับ 



๒๔๗ 

 

          อ้าว ก็ต้องไปถามพระพทุธเจ้าด ูมนัเป็นสิง่ท่ีพระพทุธเจ้าบญัญตั ิสนันิษฐานวา่ ทะเลหรือนํา้ไมมี่

ใครถือกรรมสทิธ์ิ ถ้าเป็นแผน่ดนิมนัมีเจ้าของ มีคนถือสทิธ์ิ ดงันัน้จงึต้องให้พระเจ้าแผน่ดนิอนญุาต สละ

กรรมสทิธ์ิ ให้พระทําได้ ถ้าป่าอยา่งสมยัโน้น ก็ไมมี่ใครถือกรรมสทิธ์ิ ก็เลยอนญุาตอรัญสีมาอีกอยา่งหนึง่ 

อาจารย์ครับ แล้วการเวียนเทียน ในวนัสําคญัของสวนโมกข์ เร่ิมมาแตต้่นเลยหรือครับ 

          ตอนแรก ๆ ท่ีน่ีไมมี่ ไปเวียนท่ีวดัพระธาตไุชยา ผมก็ยงัไปเวียนท่ีนัน่ ตอนหลงัมีคนตา่งจงัหวดัมาค้าง

ท่ีน่ีมากเข้า ๆ เขาไมอ่ยากไปวดัพระธาต ุเขาอยากทําวสิาขะในป่าแบบท่ีน่ี เลยต้องจดัวิสาขะท่ีเหมาะสม

กบัคนท่ีมาจากตา่งจงัหวดั ตอนแรกก็มีคน ๑๐ กวา่คน เป็นเวียนเทียนพิเศษ ทําตัง้แตต่อนเย็น พอค่ําก็ไป

วดัพระธาต ุทําเป็น ๒ ท่ี พอเสร็จท่ีน่ีแล้ว ผมก็ไปพดูอะไรท่ีวดัพระธาตนิุดหน่อย 

          ก็เลยเกิดวิสาขะแบบท่ีน่ี มนัจะเลกิเสียก็ไมไ่ด้ เพราะเขายงัอตุสา่ห์มากนั และเพิ่มมากขึน้ ๆ คนแถว

นีก็้มาสมทบบ้าง แตส่ว่นใหญ่มาจากตา่งจงัหวดั ตา่งอําเภอทัง้นัน้ จนเด๋ียวนีก็้มาก เทา่ ๆ กบัท่ีวดัพระธาต ุ

ท่ีวดัพระธาตผุมไปไมไ่หวก็เลกิ ไมไ่ด้ไป 

งานอาสาฬหบชูาท่ีน่ีมีก่อนใช่ไหมครับ 

          เรามีก่อน ไมน้่อยกวา่ ๔-๕ ปี คนกรุงเทพฯ มาเห็นเข้า คณุชํานาญ เขาก็เอาไปป่าวขา่วทางโน้น ไปขู่

กนัเอง บอกให้มหาเถรสมาคมประกาศ ถ้าไมอ่ยา่งนัน้เขาจะทําเอง (หวัเราะ) ได้ยินวา่พระธรรมโฆษาจารย์

เจ้าคณะจงัหวดัชลบรีุ เป็นผู้ เสนอในท่ีประชมุมหาเถรสมาคม แล้วเขารับรองประกาศทางการวา่วนัอาสาฬ

หะเป็นวนัพระสงฆ์ เราถือเป็นวนัพระธรรมภิกษุเพิง่เกิดขึน้ ไมใ่ช่พระสงฆ์ มนัผิดหลกัเสียแล้ว เอาวนัมาฆะ

เป็นวนัพระธรรมมนัไมถ่กู พระสงฆ์ พระอรหนัต์ ประชมุพร้อมกนั ๑,๒๕๐ รูป ต้องเป็นวนัพระสงฆ์ เด๋ียวนี ้

ผมยงัพดูออกวิทยอุะไรบ้างวา่วนัวิสาขะเป็นวนัพระพทุธ วนัอาสาฬหะเป็นวนัพระธรรม วนัมาฆะเป็นวนั

พระสงฆ์ พดูกรอกหอูยูเ่ร่ือย แตก็่ยากท่ีจะเปล่ียนแปลง เพราะวา่เขาประกาศไปอยา่งนัน้เสียแล้ว แตมี่คน

เห็นด้วยกบัเรามากกวา่ท่ีจะเห็นอยา่งนัน้ 

          เราได้ขา่วพวกสมาคมมหาโพธิท่ีอินเดีย เขาทําอาสาฬหะกนัท่ีสารนาถก่อนหน้านัน้ เราไมรู้่

เหมือนกนัวา่มนัมีวนัท่ีควรจะบชูาเป็นพเิศษอีกวนัหนึง่ เขาทํากนัท่ีสารนาถ อนัเป็นท่ีเกิดของธรรมจกัร หรือ

ท่ีเกิดอาสาฬหะอยูแ่ล้ว ดเูหมือนเขาจะทํากนัใหญ่โต ถือวา่สําคญักวา่มาฆบชูาเสียอีก ทางเมืองไทยเรามี

แตม่าฆะ วิสาขะ เพิง่มารู้จกัอาสาฬหะกนัไมก่ี่ปี 

อาจารย์ครับ แล้ววนัทําวตัรขึน้ ๑๓ ค่ํา เดือน ๑๐ นี ้เร่ิมมาอยา่งไรครับ 



๒๔๘ 

 

          หลายปีแล้ว ๑๐ กวา่ปีเห็นจะได้ เป็นเร่ืองท่ีข้างนอกเขาคดิกนัเอง ดเูหมือนพระครูถาวรฯ จะเป็นตวั

ตัง้ตวัตี ร่วมกบัเจ้าคณะอําเภอ เร่ิมแรก ๆ ไมก่ี่คน ผมไมไ่ด้สนใจเป็นพเิศษ แล้วมนัคอ่ยเพิ่มขึน้ ๆ ขยายกนั

ออกไปถึงชมุพร เจ้าคณุหลงัสวนถ้าไมป่่วยไข้ก็มาประจํา ตอนแรกทําคล้ายเป็นเร่ืองสว่นบคุคล เรียกวา่ทํา

วตัร ผมวา่มนัเกินไป ผมเรียกวา่วนัเย่ียมสวนโมกข์ แตเ่ขาไมค่อ่ยเรียกกนั 

 

วนัขึน้ ๑๓ ค่ําเดือน ๑๐ ของทกุปี พระภิกษุสามเณรทัง้จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีและจงัหวดัใกล้เคียง  

ตลอดจนลกูศิษย์ทา่นจากแดนไกลอ่ืน จะเดินทางมาทําวตัรทา่นอาจารย์  

เพ่ือแสดงความเคารพบชูาแดพ่ระผู้ใหญ่ ตามสงัฆประเพณี  

ทา่นอาจารย์เรียกวนัดงักลา่ววา่ วันเย่ียมสวนโมกข์  

อาจารย์ครับ แล้วทําบญุล้ออายเุกิดขึน้ได้อยา่งไรครับ 

          ท่ีจริงมนัไมมี่อะไรเลย พอถึงวนันัน้ก็เทศน์พิเศษหน่อย แล้วก็อดอาหาร แตก่่อนนีรู้้กนัแตค่นวงใน คน

ภายในท่ีนบัถือกนัมาก ๆ ทํากนัไมก่ี่คน ให้ของขวญั อดอาหาร แล้วมนัก็เพิ่มขึน้ ๆ เด๋ียวนีอ้ดกนัเป็นร้อย ๆ 

มนัไปต่ืนเต้นสนใจกนัทางกรุงเทพฯ แถวนีเ้ขาไมค่อ่ยสนใจกนั เขาถือวา่ขดัขวางเขาเสียอีก เขาต้องการให้



๒๔๙ 

 

มนัดี ให้มนัครึกครืน้ เราไปทําให้มนัลด นกึสนกุขึน้มาอยากล้อพวกท่ีตอ่อายชุนิดกลวัตาย เราล้ออายชุนิด

เยาะเย้ยความตาย 

 

วนัท่ี ๒๗ พฤษภาคม ของทกุปี อนัเป็นวนัคล้ายวนัเกิดของทา่นอาจารย์  

ท่ีสวนโมกข์จะมีงาน "ล้ออาย"ุ ทา่นอาจารย์จะงดอาหาร ๑ วนั  

และพดูธรรมะประกอบการวิจารณ์ตนเอง ให้เป็นประโยชน์ตอ่คนอ่ืนไปด้วย  

ใครจะให้ของขวญัแก่ทา่นอาจารย์ในวนันัน้ ก็ร่วมงดอาหารด้วย ๑ วนั  

ระยะแรกทํากนัเป็นสว่นตวัในวงคนใกล้ชิด เร่ิมเม่ือปี ๒๕๑๙ เม่ือทา่นอาจารย์อายคุรบ ๕ รอบ  

ตอ่มามีผู้มาร่วมมากขึน้ตามวยัและผลงานของท่าน  

และทา่นจะบรยยายธรรม ๓ เวลา เช้า – บา่ย – กลางคืน  

ช่วงหลงัท่ีสขุภาพทา่นไมดี่ จงึลดจํานวนครัง้ลง 

อาจารย์ อดอาหารแบบเดด็ขาด หรือวา่ฉนัอาหารเหลวครับ  

          ฉนันํา้ปานะ เด๋ียวนีม้นัไมมี่ความหมาย ไมหิ่ว อดสกั ๒-๓ วนัคงจะได้ ยงัคดิอยูถ้่านํา้หนกัความอ้วน

ไมล่ด จะอดข้าวเลย อยา่งท่ีฉนัทกุวนันีก็้ฉนัน้อยมาก ๓ เดือนลดลงได้ ๘ กิโลฯ จาก ๑๐๕ มาถึง ๙๗ 

รูปร่างสบายขึน้ ลกุขึน้นัง่ลงมนัคลอ่งแคลว่ จะลกุจะนอนมนัคลอ่งแคลว่ขึน้ ตอนนีกํ้าลงัตอ่สู้กนัอยู ่ขึน้ ๆ 

ลง ๆ ระหวา่ง ๙๗ กบั ๙๘ กลบัไปกลบัมาแตไ่มเ่กิน ๙๘ (หวัเราะ) 

 

 



๒๕๐ 

 

 

 

พทุธทาสภิกข ุและพระภิกษุสามเณรในช่วง ๑๐ ปีแรกของสวนโมกข์แหง่ใหม ่

อาจารย์ครับ ตอนนีจ้ะเรียนถามอาจารย์เก่ียวกบัการปกครองดแูลพระเณรตัง้แตต้่นมานะครับ แรกสดุ

อยากจะเรียนถามอาจารย์วา่ อาจารย์มีหลกัอยา่งไรในการปกครองวดั 

          มนัเกือบจะไมมี่หลกัอะไร เพราะมนัไมไ่ด้สนใจการปกครอง เพราะไมมี่หวัในการปกครอง น่ีอยา่ง

หนึง่ แล้วอีกอยา่งหนึง่ก็อยากจะให้เป็นแบบครัง้พระพทุธเจ้า ไมต้่องมีคําวา่ปกครองอะไร ให้ทกุคนรู้สํานกึ

ในหน้าท่ีและก็ทําหน้าท่ี ไมมี่อะไรบงัคบั ให้ดคูนอยูก่่อน แล้วก็ทํา ให้ทกุคนตกลงกนัเอาเอง เร่ืองทํากิจตา่ง 

ๆ แม้แตเ่ร่ืองบณิฑบาต เร่ืองทําวตัรสวดมนต์ เร่ืองศกึษาเลา่เรียน การทํากิจกรรมบริหารรักษาวดั ให้ทกุคน

มีสทิธิท่ีจะออกความคดิเห็น แล้วก็ตกลงกนัเอง ตามท่ีมนัมีแบบอยา่งมาแตก่่อน ๆ แล้วก็ทําตามแบบ 

          เม่ือทีแรก มนัอยูก่นัเพียง ๒-๓ คน ก็ไมมี่ระเบียบอะไร พออยู ่๔-๕ คนก็มีบ้างและก็โดยธรรมเนียม 

โดยประเพณี ไมใ่ช่โดยกฎอะไรนกั แม้คนจะมาอยูม่ากขึน้ ก็คงอยูอ่ยา่งนัน้ แม้กระทัง่เด๋ียวนี ้ก็ยงัไมรู้่วา่กฎ

หรือระเบียบอยูท่ี่ไหน มนัก็แปลกอยูเ่หมือนกนั ทกุคนก็ดเูพ่ือน แล้วทําไปตามท่ีเรียกวา่ ทําไปตามประเพณี 

ไหว้พระสวดมนต์อะไรตา่ง ๆ ไมไ่ด้ออกกฎเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือออกเป็นข้อบงัคบัอะไร มนัก็ไมค่อ่ย

เรียบร้อยนกั บางอยา่งไมเ่รียบร้อย แตเ่ราก็พอใจท่ีวา่อยูอ่ยา่งรับผิดชอบตวัเอง อยูอ่ยา่งไมมี่ใครต้องบงัคบั 

เม่ืออยูก่นัได้ ก็น่าจะพอใจแล้ว เรียกวา่ปกครองชนิดไมมี่ใครบงัคบั 

          ทางธรรมะก็รู้กนัอยู ่กิจวตัรประจําวนัคืออะไร ทกุคนก็พยายามทําให้มากเทา่ท่ีจะทําได้ เร่ืองนอกนัน้

ก็ตกลงกนัเอง แม้แตเ่ร่ืองบณิฑบาตก็ตกลงกนัเองได้ เป็นสาย ๆ สายละก่ีคน วนัไหนไปทางไหน ตกลง

กนัเอง เร่ืองลาภสกัการะก็ไมมี่อะไรมากมาย ก็ไปตามธรรมชาตธิรรมดา ในท่ีสดุก็ตอบไมถ่กูวา่มีระเบียบ



๒๕๑ 

 

การปกครองอยา่งไร เป็นการเส่ียงดวูา่มนัจะเป็นไปอยา่งไร โดยเช่ือวา่มนัจะเป็นไปโดยชนิดท่ีวา่ปลอดภยั 

ไมมี่อะไรเสียหายร้ายแรง จะเสียหายบกพร่องบ้างก็เป็นเร่ืองธรรมดา บางองค์เขาลกัลอบทําอะไรไมน่่าด ูก็

มีบ้างเหมือนกนั 

กิจวตัรของพระเณรท่ีน่ีตลอดกวา่ ๕๐ ปี ไมไ่ด้

เปล่ียนแปลงหรือครับ 

          ก็เหมือนกนัทกุยคุทกุสมยั ไมไ่ด้ปรับปรุงแก้ไข คือ

วา่บางยคุ คนมนัดีหน่อย ก็เรียบร้อยหน่อย ยคุท่ีคนไม่

เรียบร้อย ก็มีเอะอะบ้าง บางคนก็กลบัไป ไมเ่ป็นเร่ือง

เสียหายร้ายแรงใหญ่โต เร่ืองขโมยสบูบหุร่ีดจูะมีบ้างเป็น

ธรรมดา มีอยูค่รัง้หนึง่ใครบางคนเอาเหล้าอะไรมา โดย

ไมมี่ใครรู้ แตม่นัก็รู้กนัจนได้ แล้วเขาก็ไปเสีย เพราะเขา

ไมใ่ช่จะมาอยูจ่ริง คนมนัตดิบหุร่ี ตดิเหล้า ตดิพวกนีม้า 

แตผ่มไมถื่อวา่เป็นเร่ืองใหญ่โต 

          ตา่งคนตา่งทํางานตามท่ีเพ่ือนเขาทํา แล้วไมไ่ด้รับ

คา่จ้างรางวลั แม้แตคํ่าวา่ขอบใจก็ไมเ่คยพดู สรุปความ เรียกวา่หลกัการปกครองไมมี่ คดิวา่ปลอ่ยไปตาม

บญุตามกรรม เป็นการเส่ียง แตแ่ล้วก็ด้วยความเป็นผู้ ดีมีอยูบ้่าง หลายคนก็โมเลโมเกดํารงอยูก่นัมาได้ ท่ีไม่

ดีมนัก็คอ่ยตีตวัออกไป เลยเป็นเร่ืองท่ีถือวา่ไมมี่ปัญหา คําวา่การปกครองนัน้ไมรู้่จกั ตอ่ไปก็ไมแ่น่ ท่ีแล้วมา

ก็มาในลกัษณะอยา่งนี ้สนใจกนัแตเ่ร่ืองวชิาเร่ืองธรรมะ เร่ืองการปกครองยงัไมเ่คย ออกปากเรียกตวัมา

สอบสวนไตส่วนยงัไมเ่คยมี 

อาจารย์ครับ ยคุท่ีมีการงานมาก โรงหนงัโรงปัน้ยงัไมเ่สร็จน่ี อาจารย์แบง่งานกนัทําอยา่งไร 

          ไมไ่ด้บงัคบั ไมไ่ด้แบง่ แล้วแตส่มคัรใจ จะไปฝึกการปัน้ ฝึกอะไรตามพอใจ โดยมาก จะมีขอร้องบ้าง

ก็ท่านไสวหวัหน้าโรงปัน้ขอร้องเอง บณิฑบาตกวาดวดั ก็รู้กนัอยูอ่ยา่งนัน้ วา่เป็นหน้าท่ี วนักรรมกรคล้าย ๆ 

กรรมกรก็มีมาเร่ือย เป็นท่ีรู้จกักนัวา่ วนันีไ้ปช่วยทํางาน แล้วแตจ่ะบอกวา่ทําอะไร ก็ไมไ่ด้ทกุคน ยกเว้นบ้าง 

หลายคน เราไมไ่ด้จู้ จีพ้ิถีพถินั เอาแตค่นท่ีสมคัรใจ ใครจะขีเ้กียจบ้างก็ช่าง เร่ืองไหว้พระสวดมนต์ เร่ืองปาฏิ

โมกข์ไมเ่คยมีกฎเกณฑ์ วา่ต้องไปทกุคน ถ้าไมไ่ปจะถกูลงโทษ ไมเ่คยมี การทําวตัรจงึมีน้อยองค์ แตล่งปาฏิ

โมกข์ดจูะไปกนัมาก ๆ มนัพดูไมไ่ด้วา่มีการปกครอง มนัไมมี่อยูใ่นหวั ในเร่ืองระเบียบอยา่งนี ้

  คณะพระซึง่ฉายรูปไว้ในปี ๒๔๙๔ 



๒๕๒ 

 

          เร่ืองขดัแย้งตา่ง ๆ ก็ไมค่อ่ยมีมาถึงผม ท่านโพธ์ิเป็นคนไกลเ่กล่ียให้เรียบร้อยโดยมาก ผมยงัไมเ่คย

เรียกใครมาปรับความเข้าใจหรือปรับโทษ ก็ต้องเรียกวา่มนัฟลคุ มนับงัเอิญท่ีมนัไมมี่ แล้วมนัก็อยูอ่ยา่งนีม้า

ได้ 

          ผมเคยร่างระเบียบการปกครองแตไ่มไ่ด้ใช้ ร่างเฉย ๆ ร่างเลน่สนกุ ๆ มีเจ้าอาวาสองค์หนึง่ แล้วมีเจ้า

อธิการครบตามหน้าท่ีการงาน ๙ องค์ ๑๐ องค์ อธิการโรคภยัไข้เจ็บ อธิการต้อนรับปฏิคม เป็นต้น ทกุ

อธิการขึน้กบัเข้าอาวาส ต้องมีคนจํานวนเพียงพอ แบบสวนโมกข์นี ้ถ้าจะทําคนหนึง่ต้องรับหลายหน้าท่ี 

เขียนไว้แล้ว เลกิ ไมไ่ด้นํามาใช้ เพราะวดัยงัเลก็ คนน้อยไมก่ี่คน เป็นเจ้าอธิการกนัหมดวดั (หวัเราะ) วดั

ใหญ่ก็มีพระ ๑๐๐-๒๐๐ จงึควรทําอยา่งนี ้

 

ในยคุบกุเบิก งานก่อสร้างตา่ง ๆ จะอาศยัพระเณรในวดั 

อาจารย์ครับ ได้ยินวา่สมยัเม่ืออาจารย์ยงัมีเร่ียวมีแรงอยู ่อาจารย์เดนิตรวจวดัทกุวนั และดเุอาแรง ๆ 

ด้วย ถ้าทําไมถ่กู 

          ผมนกึไมอ่อกวา่เคยเท่ียวไปดใุครแรง ๆ เดนิดมีู ไมท่กุวนั เดนิดคูวามเรียบร้อย ความถกูต้อง เคย

เดนิด ูแตไ่มใ่ช่ทกุวนั มนัมีการพดูจาเกล่ียกลอ่มให้รักษาเครดติของตวัเองในฐานะเป็นพระองค์หนึง่ เคยมี

ก่อนนีท่ี้โรงฉนั ผมก็ไปฉนัด้วย พอฉนัเสร็จ ก็มีโอกาสพดูอยา่งนีม้าก ก่อนโน้นถงึกบัอบรมข้อความธรรมะ

เลย คําบรรยายเร่ืองอานาปานสตก็ิบรรยายหลงัฉนัอาหาร ท่ีโรงฉนั ฉนัแล้วก็นัง่จดกนั เคยมีหลายเร่ืองดงัท่ี



๒๕๓ 

 

เคยเลา่แล้ว ท่ีน่ีก็มกัถือโอกาสพดูจาปรับปรุงเก่ียวกบัพระบวชใหม ่ให้สํานกึได้เอง ก็ไมค่อ่ยมีเร่ือง ไมมี่การ

ปกครองเคร่งครัด 

พระท่ีมาอยูแ่ล้ว ออกไปวพิากษ์วิจารณ์ในแง่ลบมีไหมครับ 

          ได้ยินวา่มี แตผ่มไมส่นใจ ไมต่เิตียน เรารู้สกึตวั แน่ใจวา่ตวัเองไมมี่อะไรท่ีเสียหาย ท่ีผิด ซึง่ควรแก่

การตเิตียน ถ้าเป็นการตเิตียน มนัก็เป็นเร่ืองของเขาเอง เขาทําเพ่ือประโยชน์ของเขาเอง จงึตเิตียนเรา เร่ือง

เลก็ ๆ น้อย ๆ เช่นวา่ ผมไมเ่คยบณิฑบาต โดยเฉพาะสมยัหลงั ๆ เรียกวา่ กินดีอยูดี่ ยิ่งกวา่พระลกูวดั เร่ือง

อยา่งนีต้เิตียนได้ (หวัเราะ) พระประจําท่ีน่ีบางองค์ก็ไมไ่ด้บณิฑบาต โดยมากก็มีเหตผุลอยา่งใดอยา่งหนึง่ 

ต้องทํางานอะไรอยู ่แตบ่างองค์ใช้สทิธิเกินไปก็มีเหมือนกนั แตไ่มต้่องพดูดีกวา่ เพราะผมเองก็ไมไ่ด้ไปอยู่

แล้ว จะพดูทําไม แตเ่ขาก็คงจะเข้าใจกนัได้ เขารู้ได้โดยธรรมชาตวิา่มนัต้องมีการยกเว้นกนับ้าง อะไร ๆ ต้อง

พิเศษบ้าง เพราะมนัละอายแก่ใจ มนัก็เลกิสทิธิพิเศษท่ีเกินเลยเอง 

อาจารย์ครับ พอหลงัจากการฝึกเณรชดุพเิศษแล้ว อาจารย์ไมไ่ด้ตัง้ใจจะฝึกใครอีกแล้วใช่ไหมครับ 

          ไมไ่ด้ฝึกใคร เห็นแล้ววา่มนัเป็นไปไมไ่ด้ 

แล้วท่านมหาสําเริงเลา่ครับ 

          ไมไ่ด้ฝึกจริงจงั แล้วแตเ่ขาชอบทําอะไร เพราะเขาเรียนบาลีด้วย รู้บาลีค้นคว้าพระไตรปิฎกด้วย

ตนเองได้ แนะนําให้หดัเทศน์ ใครนิมนต์เทศน์ ให้เทศน์ อยา่ปฏิเสธ เพ่ือจะได้ชํานาญขึน้ แตก็่ไมไ่หว ไมรู้่วา่

มีอะไรทําให้ทนัสมยัไมไ่ด้ จนกระทัง่เด๋ียวนี ้ก็ยงัไมรู้่จกัพดูให้ตรงกบัสมยักบับคุคล 

          เม่ือผมย้ายมาท่ีน่ีแล้ว ท่านยงัอยูส่วนโมกข์เก่าตอ่ ชอบความวา่ง จะมีเวลาอา่นเขียนมาก ถ้าอยูว่ดัท่ี

มีอะไรต้องทํามาก ก็ไมไ่ด้ใช้เวลาสว่นใหญ่เป็นเร่ืองการศกึษาสว่นตวั แตต่อนท่ีทา่นยงัอยูท่ี่สวนโมกข์เก่า ก็

ยงัมีพระอยูด้่วย ทา่นพดูจาดี สง่เสริมดี ดเูหมือนจะสอนหนงัสือให้พระเณรท่ีอยูด้่วย ตอ่มาทา่นต้องกลบัไป

บ้าน พอท่านไมอ่ยู ่พระเณรท่ีอยูด้่วยก็เร่ิมสลาย มหาเฉวียงอยูรั่ง้ท้าย จนกระทัง่เลกิสนิท มหาเฉวียงก็

ขึน้มาอยูเ่สียท่ีน่ี 

          ท่านเคยช่วยงานแปลบาลี เร่ืองขมุทรัพย์จากพระโอษฐ์ ท่านทํามาก ถกูกบันิสยั ชอบศกึษาในเร่ือง

ถกูต้องเคร่งครัด วิธีทํา ผมก็ให้สํารวจวา่มีเร่ืองอะไรบ้างท่ีมนัเก่ียวข้องกบัหวัข้อนี ้แล้วเอามาเสนอพิจารณา

ด ูวา่มนัจะใช้ได้ไหม ใช้ได้ก็ให้ร่างคําแปลมา แล้วผมแก้คําแปล เสร็จก็เอามาลําดบัเป็นหมวดหมู ่ตอนหลงั

น่ีผมต้องทําเอง 



๒๕๔ 

 

          เม่ือตอ่มา ท่านออกไปอยูท่างเกาะสมยุ ผมยงับอกให้ช่วยรวบรวมเร่ืองสญุญตามาให้ที ทา่น

รวบรวมมาให้มหาศาล แตไ่มใ่ช่เร่ืองสญุญตา เร่ืองพร่า ๆ ใช้อะไรไมถ่กู ชีวิตของทา่นก็สนัโดษไปตามแบบ 

ยดึมัน่ถือมัน่ไมกิ่นเนือ้ ก็เลยทําให้ร่างกายทรุดโทรม 

อาจารย์ครับ หลงัจากรุ่นทา่นมหาสําเริง มหาเฉวียงแล้ว ตอ่มามีใครมาช่วยงานอาจารย์อยา่งใกล้ชิดอีก

ครับ 

          ไมมี่ ไมมี่ใครเป็นตวัเป็นตนท่ีจะเรียกวา่จริงจงั คนนัน้นิดคนนีห้นอ่ย คนท่ีช่วยมาตัง้แตส่วนโมกข์

พมุเรียงและตามมาอยูท่ี่น่ีก็มีผู้ ใหญ่ชิด ตอนนีต้ายแล้ว ตอนนัน้แกบวชอยู ่ผมมาอยูท่ี่น่ีก็ตามมาช่วยเหลือ

อยูจ่นลาสกิขา เขาเป็นคนถ่ินนีเ้อง บวชท่ีวดัเวียง แล้วไปอยูก่บัผมท่ีสวนโมกข์เก่า ชว่ยทําหน้าท่ีในลกัษณะ

แมบ้่าน ช่วยดแูลอาหารการฉนั ตดิตอ่กบัประชาชน เร่ืองอาหาร เร่ืองแกงเวร คนแถวนีรู้้จกัดี จดัสอน

หนงัสือเดก็ ๆ ทัง้หลายแถวนี ้ตอนนัน้ยงัไมมี่โรงเรียน เดก็ ๆ มาอยูก่นัเป็นสบิ ๆ คน เปิดโรงเรียนเถ่ือน

ขึน้อยูห่ลายปี สอนแล้วให้ไปสอบวดัแก้ว 

          พอผู้ใหญ่ชิดสกึไป คณุเฉลมิ (พระเฉลมิ ชตุวิณฺโณฺ) ก็มาทําหน้าท่ีนีต้อ่มา รับช่วงงานมา คณุเฉลมิ

เป็นคนสงขลา คงรู้ขา่วสวนโมกข์ทางใดทางหนึง่ แล้วเส่ียงมาเผ่ือมีประโยชน์ 

          ท่านได้ช่วยบนัทกึรายวนั กิจการตา่ง ๆ ในสวนโมกข์ไว้หลายปี เร่ืองแบบนีล้ะเอียดลออ จบัประเดน็

เก่ง เป็นคนฉลาดท่ีหายาก เม่ืออยูท่ี่น่ีเห็นวา่ไมก้่าวหน้า ก็ไปหาทางก้าวหน้า ขึน้ไปอยูเ่ชียงใหมพ่กัใหญ่ ไป

ทําหนงัสือพมิพ์ชาวพทุธ ตอนอยูท่ี่น่ีเคยออกหนงัสือพิมพ์กระดาษฟลุสแก๊ป อา่นกนัภายในวดัเหมือนกนั 

ตอนหลงัก็กลบัไปเป็นเจ้าอาวาสท่ีบ้าน แล้วดเูหมือนทา่นปัญญาฯ ขอให้กลบัไปช่วยงานท่ีวดัชลประทานฯ 

จนเด๋ียวนี ้

อาจารย์ครับ พอหมดยคุท่านเฉลมิ ตอ่มาก็เป็นยคุอาจารย์โพธ์ิ ใช่ไหมครับ ท่ีช่วยอาจารย์ทํางานแมบ้่าน 

อยากให้อาจารย์เลา่เก่ียวกบัท่านไว้ด้วย 

          ดเูหมือนจะเป็นอยา่งนัน้ ไมไ่ด้ชนกนั ไมไ่ด้ตดิกนั มีใครกัน้กลางระหวา่งนัน้ก็ลืมเสียแล้ว แตพ่อ

มาถงึยคุทา่นโพธ์ินีไ้มต้่องทําหน้าท่ีด้านอาหาร ด้านเดก็ ด้านอะไรแล้ว มาแรก ๆ ก็ช่วยทกุอยา่ง การเป็นอยู ่

การเจ็บไข้ ทา่นโพธ์ิสอบได้นกัธรรมตรี ทา่นก็ช่วยเร่ืองการศกึษาอะไรไมไ่ด้ แตค่วามรู้มากกวา่นกัธรรมเอก

บางคน เป็นผู้ดแูลพระ เป็นหเูป็นตาดแูลพระ ทํามาหลายปีเตม็ท่ีแล้ว ดจูะมาหลงัทา่นไสว ผมจําได้เป็น

อยา่งนัน้ ท่านไสวมาเป็นฆราวาส มาบวชท่ีน่ี บวชวดัชยาราม เร่ืองอยา่งนีผ้มไมไ่ด้จดไมไ่ด้จําอะไร 

อาจารย์ครับ แล้วมีใครอีกครับ ตอนนีค้ล้าย ๆ เป็นชดุหลายชีวิตในสวนโมกข์ ขอความกรุณาอาจารย์

เลา่ไว้ด้วย ดเูหมือนจะมีท่านบญุเอกอีกคนใช่ไหมครับท่ีใกล้ชิดอาจารย์ 



๒๕๕ 

 

          เกือบจะไมมี่อะไรเลา่ (หวัเราะ) คณุบญุเอกเป็นเพ่ือนไว้คยุเลน่ เป็นเพ่ือนออกความคดิเห็นอะไรบ้าง 

บวชจากท่ีอ่ืนมาอยูก่บัผมหลายปีเหมือนกนั กวา่ ๕ ปี ดเูหมือนจะพ้องกบัสมยัทา่นเฉลมิ ตอนนัน้ยงัหนุ่ม

เป็นคนโทสะ ขดัคอหน่อยก็โกรธ (หวัเราะ) มนัแปลกดี มนัอยากโกรธ ล้อให้โกรธ แตไ่มผ่กูโกรธ หายเร็ว 

          การศกึษาธรรมะก็คยุกนั ถามปัญหาก็มีบ้าง แล้วก็ให้เขาช่วยอา่นหนงัสือแล้วมาเลา่ให้ผมฟัง แล้วก็

ช่วยทําบญัชีหนงัสือ บญัชีเร่ืองทกุเร่ืองในหนงัสือพมิพ์พทุธสาสนานัน่แหละเป็นชิน้เป็นอนั ให้ความสะดวก 

แล้วก็มีกล้องเลก็ ๆ ชว่ยถ่ายรูปบ้าง อยูก่ฏิุท่ีคณุพรเทพอยูเ่ด๋ียวนี ้เวลาออกความเห็นก็แปลกดี เป็นความ

คดิเห็นท่ีมีคา่ เคยรับราชการเป็นนายร้อยตรีมาก่อน แล้วตัง้ใจบวช ตอ่มาก็แยกไป คงเร่ืองอยากสกึ คือมนั

หมดหนทางก้าวหน้าอะไรถ้าอยูท่ี่น่ี ออกไปแล้ว ก็กลบัไปสกึท่ีบ้าน เด๋ียวนีก็้ทําหน้าท่ีหวัหน้าอบุาสกอยูว่ดั

ชลประทานฯ  

อาจารย์ครับ แล้วพระนาคเสนเลา่ครับ 

          เขามาอยูใ่นฐานะนกัเรียนทนุของอินเดีย มาศกึษาในประเทศไทย มาจากอินเดียก็ขึน้ทะเบียนเป็น

วดัเบญจฯ รู้เร่ืองสวนโมกข์ก็มาขออยูด้่วย ตอนนัน้ดเูหมือนจะได้พรรษา ๔ พรรษา ๕ แล้ว เขามาอยูก็่เรียน

ของเขาเอง ผมไมไ่ด้สัง่สอนอะไร เพียงแตค่ยุกนับ้าง มาตอนนัน้เร่ิมสร้างโรงปัน้พอดี ก็มาช่วยแนะนําให้ปัน้

หน้าเป็นแขก ก่อนนีเ้ราปัน้หน้าไทยเสียหมด แกก็ช่วยบ้างเป็นชิน้เบด็เตลด็ ปัน้รูปผมอยูรู่ปหนึง่ ใคร ๆ ก็วา่

ไมเ่หมือนทัง้นัน้ แล้วให้ทา่นทองสขุช่วยแก้ 

          ท่านเป็นคนฉลาด พืน้ความรู้ภาษาองักฤษดีพอสมควรมาแล้วจากอินเดีย แล้วชาวอินเดียเขาก็รู้ฮินดี 

รู้สนัสกฤตมาแล้ว เรียนภาษาไทยก็งา่ย เรียนได้เร็ว ตอนมาใหม ่ๆ ความรู้พทุธศาสนาไมค่อ่ยดี แตต่อนนีดี้

พอสมควร แปลอานาปานสตฉิบบัสมบรูณ์เป็นภาษาองักฤษ ผมวา่พอใช้ได้ เป็นนกัทําสมาธิด้วย อยูท่ี่น่ี

พรรษาเดียว แล้วไปอยูก่บัอาจารย์แป้นท่ีนครศรีธรรมราช ตอนหลงักลบัไปอยูว่ดัเบญจฯ แล้วไปทํางาน

เผยแพร่ท่ีองักฤษ ถือมงัสวิรัตด้ิวย แขกอินเดียท่ีกรุงเทพฯ หลายคนพอใจ ตดิตอ่ช่วยเร่ืองเงินเร่ืองทอง 

เด๋ียวนีไ้ปอยูอ่งักฤษ แตย่งัทํางานไมไ่ด้ผลอยา่งท่ีหวงั 

อาจารย์ครับ แล้วอาจารย์พงศกัดิเ์ลา่ครับ 

          ช่วยทํางานโยธา งานออกแรง ไมไ่ด้ศกึษาธรรมะกบัผมโดยตรง ฟังเอาเอง เม่ือผมแสดงธรรม ไมไ่ด้

สอนพดูกนัเฉพาะตวั ทํางานทางกรรมกรเก่งมาก เร่ืองสมาธิอยูท่ี่น่ียงัไมค่อ่ยสนใจเท่าไร ไปเอาจริงเอาจงั

ตอนอยูเ่ชียงใหม ่ผมก็ไมไ่ด้สอนสมาธิกรรมฐานโดยตรง สอนหลกัทัว่ ๆ ไปจากพระไตรปิฎก คือพดูให้ฟัง

หรือบอกให้รู้ ไมใ่ช่เร่ืองปฏิบตัโิดยตรง ถงึเด๋ียวนีก็้เหมือนกนั ไมไ่ด้สอนโดยตรงเพ่ือการปฏิบตั ิแตว่า่สอน

เร่ืองราวให้ 



๒๕๖ 

 

แล้วท่านบญัญตัเิลา่ครับ 

          ก็เหมือนกนั ชว่ยงานกรรมกร ตวัเลก็ ๆ แตแ่ข็งแรง ตดัเหลก็เป็นวา่เลน่ ช่วยตดัเหลก็ในการสร้างเรือ

เป็นสว่นมาก เป็นคนมานะ ใจเข้มแข็ง อยูก่บัผม ๒-๓ ปีเป็นอยา่งมาก 

อาจารย์ครับ แล้วหลวงพอ่กวงเลา่ครับ 

          มาเป็นฆราวาส พอจะไปอินเดียก็เลยชวนไปด้วย เป็นผู้ชว่ยทําหน้าท่ีลา่ม พอกลบัมาแล้ว ได้เวลา

พอสมควรก็บวช ผมบวชให้เอง ก่อนบวชก็มีความรู้ทางธรรมะมาบ้างแล้ว อา่นหนงัสือเซน หนงัสือธรรมะ

ภาษาองักฤษมาบ้างแล้ว เป็นคนมีความคดิ มีปัญญา มีความเฉลียวฉลาดเป็นพืน้ฐาน ก่อนมาบวชเป็น

ช่างเอนจิเนียร์ ตํารับตําราทางวิศวะมีมากมายก่ายกอง มอดกินหมดแล้ว อยูด้่วยกนัไมน่าน ก็ขออนญุาต

ไปอยูท่ี่ถํา้เขากรด คดิวา่สามารถจะอยูค่นเดียวได้ อยูม่าเร่ือย ๆ จนกระทัง่สู้ไมไ่หว มนัไมค่อ่ยได้รับ

ประโยชน์อะไร เจ็บไข้ได้ป่วยด้วย เป็นริดสีดวงประจํา คณุโพธ์ิก็ไปรับกลบัมาอยูท่ี่น่ี 

อาจารย์ครับ แล้วการอธิบายภาพท่ีโรงหนงั อาจารย์ฝึกพระขึน้มาอยา่งไร 

          แรก ๆ ผมอธิบายเองอยูพ่กัหนึง่ จนกวา่พระทัง้หลายเร่ิมเข้าใจ จงึอธิบายได้ ภาพพทุธประวตัหิิน

สลกัด้านนอก ผมอธิบายเองอยูน่าน ด้านในดเูหมือนคณุโกวทิเป็นรุ่นแรก เป็นผู้ เขียนด้วยแล้วอธิบายด้วย 

ก็มีคณุสชุาตเิป็นผู้ รับช่วงการเขียน ชว่ยอธิบายตอ่ ๆ มากนัเร่ือย ๆ อธิบายโดยไมมี่ใครสอน โดยเฉพาะเคย

ฟังมากเข้า ก็อธิบายได้ อธิบายเสริมความคดิเห็นของตนเองเข้าไปบ้างก็ไมเ่ป็นไร คณุวรศกัดิเ์ป็นรุ่นตอ่ ๆ 

มา ทีหลงัคณุโกวิท 

          ผมเพียงแตทํ่าอะไรไปตามหน้าท่ี ไปตามความพอใจ ท่ีน่ีใครจะเรียน ใครจะศกึษาก็ดเูอาเอง มหา

ประทีป คณุพยอม ก็แบบเดียวกนั ไมไ่ด้สอนให้โดยเฉพาะสกัคนเดียว การเป็นอยู ่เป็นการเรียนการสอนอยู่

ในตวั เขาเรียนเอาเอง ฟังเอาเอง เก็บเอาเอง แล้วเขาก็เรียนนกัธรรมกนัมาแล้วทัง้นัน้ มนัก็มีความคดิ

ความเห็นสว่นตวัแล้วทัง้นัน้ พดูไปก็ต้องมีท่ีไมต่รงกนั จะต้องมีเป็นธรรมดา ก็เลยไมพ่ดู เพียงแตพ่ดูให้คน

อ่ืนฟัง แสดงธรรมให้คนอ่ืนฟังหรือจะทําอะไรก็ตาม เขาดเูอาเอง เห็นเอาเอง เลือกเก็บเอาเอง 



๒๕๗ 

 

ในยคุแรกนัน้  

ทา่นอาจารย์จะเป็นผู้บรรยายภาพตา่ง ๆ  

ในโรงหนงัด้วยตนเอง  

แล้วจงึให้พระค่อย ๆ ฝึกฝนตนเอง 

จากการฟังทา่นอาจารย์  

จนทําหน้าท่ีเป็นผู้บรรยายแทนในปัจจบุนั 

พระพยอม กลฺยาโณ  

ก็เคยเป็นผู้บรรยายภาพในโรงหนงัอยู่

หลายปี 

อาจารย์ครับ แล้วอยา่งมหาเอีย้นละครับ 

          มาเป็นฆราวาสจะบวช ก็ขอร้องวา่อยา่เพิ่งบวช ดไูปก่อน หลายปีจงึพอใจ จงึบวช อยูแ่บบคณุสจิุต 

พ้องสมยักนั ระหวา่งเป็นฆราวาสอยูก็่ทํางานทําการทกุอยา่ง ช่วยคณุสจิุตเป็นสว่นมาก เพราะมีแรงน้อย 

ร่างกายออ่นแอ ได้มหามาก่อนตอนเป็นเณร แล้วสกึ พอบวชอยูส่กัปีก็กลบัไปบ้าน ไปสร้างวดัสร้างวา ตอน

อยูนี่ก็้แบบคนอ่ืน ๆ ความรู้ธรรมะเก็บเอาเอง คณุถวิล คณุดาวเรือง ใครตอ่ใครก็เหมือนกนั ท่านถวลิ

สว่นมากก็อยูโ่รงปัน้ แล้วก็เก็บเอาเอง  

          ตลอดเวลาระหวา่งนี ้ผมมีความคดิเปล่ียนแปลง รู้สกึวา่ไมไ่หว ช่วยไมข่ึน้ ให้มนัเป็นไปตามอิ

ทปัปัจจยตา ไมไ่ด้มีเจตนาเจาะจงท่ีจะพฒันาใครโดยเฉพาะ เพราะผมมีเร่ืองยุง่มากเหลือเกิน ระหวา่งท่ี

เป็นกรรมการสงฆ์จงัหวดั มีหน้าท่ีชว่ยเผยแผท่ัง้หมด ทัง้ ๑๔ จงัหวดั กรุงเทพฯ ก็ยงัไปอบรมผู้พิพากษาอยู ่

ผมไมเ่คยคดิท่ีจะสร้างระบบการทํางาน เพราะไมเ่ช่ือความสามารถของตนเองในด้านนี ้มนัก็ได้ผลเท่าท่ี

เห็นอยู ่คร่ึง ๆ กลาง ๆ ตอ่มาเขาก็ไปตัง้ตวัเองกนัทกุคน 

อาจารย์ครับ พระท่ีรับใช้อาจารย์อยา่งใกล้ชิดแบบหลวงพ่ีสงิห์ทอง ก่อนหน้านีมี้ใครบ้างครับ เข้ามารับ

ใช้อาจารย์ได้อยา่งไร 



๒๕๘ 

 

          เขาก็เข้ามาเอง สมคัรหรือพอทําอะไรได้ก็มอบให้ทํา ก็ต้องใกล้ชิดเข้ามาเอง ท่ีใกล้ชิดก็ไมใ่ช่เร่ือง

หนงัสือ ผมพมิพ์ดีดเองทัง้นัน้ เพิ่งมาสมยัคณุพรเทพท่ีทําหน้าท่ีคล้าย ๆ เลขานกุาร เพราะร่างกายไมไ่หว

แล้ว อยา่งสงิห์ทองเขาก็เข้ามารับใช้เป็นสว่นตวั ใช้สารพดัอยา่ง ภาษาองักฤษ เรียก แมน ออฟ เวล์ิด รับใช้

ทกุอยา่งทกุประเภทท่ีเขาทําได้ เร่ืองกิน เร่ืองอยู ่เร่ืองเจ็บ เร่ืองไข้ เร่ืองพาแขกเหร่ือไปพกั เร่ืองเงิน เร่ืองทอง 

น่าอศัจรรย์ ทํางานมาก รับแขกก็เยอะแล้ว ยงัซกัผ้าโดยไมต้่องใช้ ผมจงึรู้สกึวา่มนัเป็นการฟลคุทกุอยา่ง 

คนนัน้คนนีต้ามแบบของตน ๆ  

          ก่อนสงิห์ทองก็มีพระนนัท์ ตอนนีไ้ปอยูบ้่านเกิดเมืองนอนท่ีพะเยาแล้ว ถดันัน้มาก็มีแผน ตอนนีเ้ป็น

มหาแล้วไปอยูท่างนครปฐม อยูว่ดัไร่ขิง ตอนนัน้ผมอยูข้่างลา่งกฏิุคณุนุ้ยก็มีภิรมย์ แตต่อนนัน้ธุระเก่ียวกบั

เงินทองไมม่ากเหมือนเด๋ียวนี ้

          ตอนภิรมย์ก็ชว่ยเหลือให้เรียนเร่ืองกล้อง เร่ืองวิทย ุสว่นนกัธรรมอะไรเขาก็เรียนสอบเอง ถึงเวลาก็สกึ

ไปตามกิเลสของคนหนุ่มแล้วไปฝึกเร่ืองวทิยกุบัหมอไพบลูย์ท่ีหาดใหญ่ จนกลบัมา ก็ช่วยตวัเอง เปิดร้าน

ซอ่มวิทย ุแล้วไปทําสวนยาง ผมจงึไมรู้่สกึวา่ควรจะเรียกตวัวา่อาจารย์ หรือเรียกใครวา่ศษิย์ เพราะไมมี่

เจตนา เขาดแูลตวัเขาเอง 

อาจารย์ครับ แล้วมหาวิจิตรเข้ามาช่วยงานหนงัสือของอาจารย์ได้อยา่งไร 

          เขามาเอง ได้ประโยค ๕ มาแล้ว ได้ยินขา่วสวนโมกข์ก็มาท่ีน่ี มีอะไรแปลก ๆ อยู ่คนเข้าใจไมไ่ด้ 

พดูจามีอะไรแปลก ๆ จนเด๋ียวนีม้าช่วยงานเก่ียวกบัแปลบาลี ดเูหมือนจะเร่ิมท่ีปฏิจจสมปุบาทจากพระ

โอษฐ์ เขาร่างคําแปลเสนอมาให้ ผมแก้ตามใจชอบหมด บางทีอธิบายให้ฟังก่อนแล้วคอ่ยไปยกร่างมา เม่ือย

กร่างมาแล้วก็แก้ตามท่ีต้องการอีก ถ้าเป็นเร่ืองเก่ียวกบักฎภาษาบาลีไวยากรณ์ เขาเพิ่งเรียนมาใหมก็่ยงัจํา

แมน่ เขาแมน่มากทีเดียว เขาเคยเรียน เคยเป็นครูสอน ผมเหลว ลืมหมด คํานีท้างไวยากรณ์แปลได้ก่ีอยา่ง 

ต้องถามเขา เขาวา่ให้ฟัง เร่ืองอยา่งนีต้้องพึง่เขา 

อาจารย์ครับ ผู้ ท่ีเข้ามาอยูใ่นเขตอบุาสกิาของวดัรุ่นแรกเข้ามากนัได้อยา่งไรครับ อยา่งท่ีอาจารย์เรียกพ่ี

ศีล น้ายอ่ม โยมเฉินอะไรพวกนี ้

          เร่ืองนีม้นัก็ตอบยาก พ่ีศีลแกรู้เร่ืองสวนโมกข์ก็มาเท่ียว แล้วก็อยากจะอยูว่ดั เท่ียวมาหลายวดัแล้ว ก็

มาพบวดันีเ้ข้า แกเป็นคนบางใน เป็นลกูคนมัง่มีแบบเก่า ท่ีเขาเรียกวา่นายเรือ ไปค้าเรือสําเภาใหญ่ ตอ่มา

ได้สามีแล้วแยกกนั ตวัคนเดียวก็มาขออยู ่แล้วน้ายอ่มก็คงรู้จกักบัพ่ีศีลเป็นเหตใุห้มา เป็นคนท่ีอยากจะจบ

ชีวิตในวดัเหมือนกนั ความรู้ทางธรรมะก็ศกึษาเอง ฟังเอาเอง ก็พอรู้เร่ืองท่ีจะดํารงจิตของแก แตน้่ายอ่มยงัขี ้



๒๕๙ 

 

โมโห ชีกิมเลีย้งท่ีตายไปแล้วนัน่จําธรรมะไว้ได้มาก จิตใจคอ่นข้างดี คอ่นข้างมีธรรมะ แตไ่มถ่ึงขนาดเป็น

นกัศกึษา คนนีเ้ป็นญาตข้ิางพอ่ แกเท่ียงเคว้งคว้างอยูต่ามวดัตา่ง ๆ ทางหวัหิน ในท่ีสดุก็มาอยูท่ี่น่ี 

          โยมเฉินนัน้รู้จกักนัท่ีกรุงเทพฯ มากเข้า ๆ เม่ือผมไปกรุงเทพฯ ทีไร ก็ไปเลีย้ง ไปอะไรท่ีพทุธสมาคม 

รู้จกักนัมากขึน้ ๆ แกก็ตามมาด ูแล้วขอผมมาอยูท่ี่น่ี จะอยูเ่ลย ก็ปลกูบ้านอยูเ่ลย คนอ่ืน ๆ ก็มาคล้าย ๆ 

แบบนี ้พอใจอยากจะจบชีวติในวดั จงึเกิดเป็นนิคมคนแก่ขึน้มา 

 

พระเณร และอบุาสกอบุาสกิา ในปี ๒๕๐๔ 

อาจารย์ครับ แล้วท่ีมีคนเขียนไว้ใน ๕๐ ปีสวนโมกข์ เกรงวา่อีกหน่อยเขตอบุาสกิา จะกลายเป็นบ้านพกั

ร้อนของลกูหลานคนท่ีสร้างไว้ และไมไ่ด้เป็นพวกท่ีมีศรัทธาในพทุธศาสนาอยา่งจริงจงั เป็นไปได้ไหมครับ 

          คงเป็นไปไมไ่ด้ คณุดซู ิบ้านคณุนายทวี ลกูหลานอะไรกนั เด๋ียวนีก้ลายเป็นท่ีพกัรับแขกไปแล้ว เขา

พดูเป็นธรรมเนียมกนัเองวา่ ถ้าเลกิ ถ้าไมอ่ยูต้่องให้วดั เดก็ ๆ ลกูหลานท่ีจะมาอยูว่ดัก็หายาก เพราะมนัไม่

สนกุ มนัไมอ่ยากมาเองแหละ มนัไมเ่หมือนบ้านพกัตากอากาศ อยา่งบ้านน้าเลีย้งท่ีตายแล้ว แกก็ไมมี่

ลกูหลานท่ีไหนมาอยู ่ชีจก็ูเฝ้าไป บ้านน้าทรัพย์ท่ีตายแล้ว ก็ไมเ่ห็นมีลกูหลานท่ีไหนมาอยู ่คนอ่ืนท่ีจําเป็นใช้ 

ทางวดัก็จดัให้เข้าไปอยู ่

อาจารย์ครับ ผมเคยเห็นประกาศในหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนา ทํานองอาจารย์ประกาศไมย่อมมีลกูศษิย์ 

อาจารย์มีมตเิก่ียวกบัเร่ืองนีอ้ยา่งไรครับ 



๒๖๐ 

 

          ก็ถกูแล้ว ไมเ่คยจะให้เป็นลกูศษิย์ หรือวา่ทําอยา่งลกูศษิย์ แตทํ่าอยา่งเพ่ือนมนษุย์ ช่วยตามเท่าท่ีจะ

ช่วยได้ เขาจดัของเขาเอง ให้เป็นอาจารย์ เป็นลกูศษิย์ ผมไมไ่ด้คดิ ไมไ่ด้มีความคดิ เพราะเราจะช่วยอยา่ง

เพ่ือนมนษุย์ ตามธรรมเนียม ตามประเพณีเรา เป็นผู้สงูอาย ุอยูใ่นลกัษณะสมภาร เป็นเจ้าอาวาส คน

เหลา่นีก็้เข้ามาขออาศยัอยูด้่วย เพ่ือการศกึษาธรรมะ เราก็ทําไปตามธรรมเนียม ไมมี่เจตนา 

อาจารย์ครับ ด้านนีจ้ะมองเป็นจดุออ่นของอาจารย์ได้ไหมครับ คืออาจารย์เองไมไ่ด้เรียนจากครูคนไหน 

ไมไ่ด้มีใครเป็นครูฝึกอยา่งจริงจงั 

          ถกูแล้ว ไมเ่คยมีใครเป็นครูเป็นอาจารย์อยา่งจริงจงั เป็นจดุออ่นหรือไมอ่อ่นก็ไมรู้่ 

แล้วอีกอยา่งหนึง่ อาจารย์มุง่ท่ีงานมาก มุง่ความสําเร็จของงานมากกวา่ให้ความสนใจตวับคุคล ใช่ไหม

ครับ 

          ไมมี่เวลาท่ีจะไปช่วยคนจริงจงัจริง ๆ มีแตทํ่างานของตวัให้สําเร็จเป็นตวัอยา่ง เขาก็ดเูอาเอง ผมถือ

วา่ผมเทศน์ให้คนอ่ืนฟังเป็นการสอน ใครอยากจะสนใจก็เอา รู้สกึเขาพยายามเทศน์ให้เหมือนผมทัง้นัน้ แต่

ก็ทําได้เท่าท่ีทําได้ 

อาจารย์ครับ แล้วอีกอยา่งหนึง่ คนมีฝีมือหลายคนท่ีผา่นเข้ามา แล้วไมไ่ด้อยูทํ่างานเป็นหมูเ่ป็นคณะนัน้ 

เป็นเพราะอาจารย์ยกยอ่งให้เกียรตเิขาน้อยเกินไปหรือเปลา่ 

          ก็อาจจะเป็นไปได้ จะไมไ่ด้เอาใจใสเ่ลยก็ได้ เราทําของเราไป ก็ดตูวัอยา่งเอาเอง แล้วก็ไมรู้่จะยกยอ่ง

อะไร 

อาจารย์ครับ อยา่งสมยัหนุม่ ๆ อาจารย์ไมเ่สียดายบ้างหรือครับ เวลาคนใกล้ชิดจากไป ไมรู้่สกึอกหกั

หรือครับ 

          (หวัเราะ) มนัจะเทียบกบัอกหกัไมไ่ด้ มนัไมท่นัจะเสียดาย เขาคอ่ยถอยคอ่ยห่างออกไป ไมไ่ด้ย่ืนคํา

ขาด ย่ืนคําบอกลา ผมไมมี่เร่ืองเสียดาย ผมถือวา่ เหตปัุจจยัอยา่งไรก็ไปอยา่งนัน้ 

 

 

 



๒๖๑ 

 

 

 

พทุธทาสภิกข ุได้รับแตง่ตัง้เป็นพระอปัุชฌาย์ เม่ือปี ๒๔๙๐  

ในช่วงก่อนท่ีสวนโมกข์จะได้รับพระราชทานวิสงุคามสีมาแสดงเขตโบสถ์ในปี ๒๕๑๕ นัน้  

การประกอบพิธีอปุสมบทจะทําท่ีโบสถ์วดัชยาราม (ภาพปี : ๒๕๐๘) 

อาจารย์ครับ ทราบวา่อาจารย์เคยรับราชการคณะสงฆ์อยูร่ะยะหนึง่ใช่ไหมครับ ขอความกรุณาอาจารย์

เลา่ความเป็นมาไว้ด้วย 

          ก็ชัว่ระยะสัน้ ๆ เขาเปล่ียนระบบการปกครองคณะสงฆ์เป็นระบบประชาธิปไตย มีสงัฆสภา สงัฆ

นายก มีการบริหาร ๔ องค์การ อยู ่ๆ ผมก็ได้รับหนงัสือแตง่ตัง้ให้เป็นองค์การเผยแผป่ระจําจงัหวดัสรุาษฎร์

ธานี (๒๔๘๗) เป็นตําแหน่งควบคมุดแูลการเผยแผใ่นจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ตอนหลงัผมพบเจ้าคณุเกษม 

บญุศรี ซึง่รู้เร่ืองนีอ้ยูบ้่าง ถามวา่จะแตง่ตัง้ให้เป็นอะไรทําไมไมท่าบทามกนัก่อน ทําอยา่งนีไ้มเ่ข้าท่าเลย ก็

เลยหวัเราะกนัใหญ่แล้วบอกวา่ ถ้าถามก็ไมเ่อานะส ิเลยตัง้มาเลยไมต้่องทาบทาม (หวัเราะห ึๆ) 

อาจารย์ครับ อาจารย์ได้ทําอะไรบ้างในตําแหนง่เผยแผจ่งัหวดั 

          ไมมี่ นอกจากเวลาประชมุ ไปพดูอะไรบ้างในท่ีประชมุ ศนูย์กลางอยูท่ี่จงัหวดั อบรมเจ้าคณะสงัฆาธิ

การกนัท่ีนัน่ ผมมีบรรยายเร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเขามอบให้ เจ้าคณะอําเภอ เจ้าคณะตําบล เจ้าอาวาสตา่ง ๆ อบรม

กนัท่ีนัน่ ผมไมเ่คยใช้อํานาจหน้าท่ีเรียกประชมุผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาเองเลย (หวัเราะเหอะ ๆ) 



๒๖๒ 

 

          ตอ่มาไปประชมุระดบัภาคกบัเจ้าคณะภาค (พระศาสนโสภณปลอด) ท่านตัง้ให้ผมเป็นองค์การเผย

แผป่ระจําภาค ๕ (๒๔๙๒) มีอํานาจเรียกประชมุอะไรได้ ผมก็ไมไ่ด้ทําอะไร นอกจากเวลาเขาเรียกไป

ประชมุ ไมเ่คยใช้อํานาจหน้าท่ีในการสัง่การจดัการอะไร เป็นตําแหนง่สมคัรเลน่เทา่นัน้ (หวัเราะเบา ๆ) 

อาจารย์ครับ แล้วสมณศกัดิ ์พดัยศตา่ง ๆ อาจารย์ได้มาอยา่งไรครับ เก่ียวกบัตําแหน่งหน้าท่ีการงาน

หรือเปลา่ 

          ดเูหมือนจะไมเ่ก่ียวข้องกนันกั สมณศกัดิต์า่ง ๆ นัน้ เจ้าคณุศาสนโสภณ (ปลอด) เป็นผู้จดัการให้ 

ท่านสนบัสนนุผมสดุเหว่ียง ท่ีได้เป็นพระครู เป็นเจ้าคณุ เป็นอปัุชฌาย์ก็องค์นีแ้หละ ท่านอยูว่ดัราชาธิวาส 

เคยเป็นเจ้าคณะภาค ตอนนัน้เป็นพระธรรมโฆษาจารย์ 

สมณศกัดิต์า่ง ๆ อาจารย์ได้รับตามลําดบัอยา่งไรครับ 

          ไปค้นเอาเองส ิ(หวัเราะด ุๆ) มนัก็เร่ิมเป็นพระเง่ือม แล้วก็เป็นมหาเง่ือม (๒๔๗๓) แล้วก็เป็นพระครู

อินทปัญญาจารย์ (๒๔๘๙) ตอ่มาก็เป็น พระอริยนนัทมนีุ (๒๔๙๓) เป็นพระราชชยักวี (๒๕๐๐) แล้วครัง้

หลงัสดุก็เป็น พระเทพวิสทุธิเมธี (๒๕๑๔) (หวัเราะ) 

          ตอนเป็นอปัุชฌาย์ (๒๔๙๐) เป็นเจ้าอาวาสวดัพระบรมธาตฯุ (๒๔๙๒) และเป็นอริยนนัทมนีุดู

เหมือนจะในเวลาไล ่ๆ กนั 

อาจารย์ครับ อาจารย์ไมไ่ด้ทํางานคณะสงฆ์จริง ๆ จงั ๆ ทําไมเขาจงึให้ยศฐาบรรดาศกัดิพ์วกนีล้ะ่ครับ 

          ผมก็ไมท่ราบ เขาอาจจะถือวา่ งานสวนโมกข์เป็นงานท่ีมีประโยชน์ตอ่สงัคม เป็นความชอบในทาง

ราชการบ้างก็ได้ อยา่งนีเ้ขาถือวา่เอือ้เฟือ้ให้เป็นพิเศษ ตอนเป็นพระครูอินทปัญญาจารย์ ทางนีก็้ไมไ่ด้ทํา

เร่ืองขอขึน้ไป โดยปกตพิระผู้ใหญ่ในท้องถ่ินท่ีมีหน้าท่ี จะเป็นผู้ ทําเร่ืองขอขึน้ไป แตก่รณีของผมเป็นเร่ือง

ผู้ใหญ่ข้างบน ทางนีก็้ประหลาดใจกนั เจ้าคณะจงัหวดัยงัไมรู้่เร่ืองเลย 

อาจารย์ครับ พดัยศตา่ง ๆ นัน้ อาจารย์ไปรับท่ีกรุงเทพฯ หรือครับ 

          ตอนเป็นพระครูอินทปัญญาจารย์ ไปรับท่ีจงัหวดั ทําพิธีกนัท่ีวดัธรรมบชูา เป็นวดัธรรมยตุ มีผู้ ได้รับ

พระครูรูปหนึง่ เจ้าคณุรูปหนึง่ ตอ่ ๆ มาต้องเข้าไปรับท่ีกรุงเทพฯ ผมบอกไมส่บาย ไมไ่ด้ไป ให้กรมการ

ศาสนาเก็บไว้ แล้วคณุพฒัน์ (นิลวฒันานนท์) ไปเอามาให้ ๒ คราว ครัง้สดุท้าย เจ้าคณุปัญญาฯ เอามาให้ 

ท่ีวา่ไมส่บายนัน้ มนัเก่ียวกบัประสาทการทรงตวัไมดี่ เด๋ียวไปล้มในท่ีประชมุก็เสียหายหมด 

มีการฉลองกนัหรือเปลา่ครับ 



๒๖๓ 

 

          ตอนเป็นพระครู เขาฉลองรวมกนัทัง้หมด มาตอนหลงั เราไมไ่ด้ไปรับ ใครเขาจะฉลอง ทิง้ระยะนาน

มากจงึคอ่ยไปเอามา เม่ือถงึคราวจําเป็นจะต้องใช้พดั เชน่ เวลาไปรับกฐินพระราชทานท่ีวดับรมธาตฯุ หรือ

เม่ือเจ้านายเสดจ็ อยา่งวนัก่อน เจ้าฟ้าชายทรงมายกฉตัรยอดพระธาต ุเราต้องไปอยูใ่นท่ีประชมุด้วย ก็ต้อง

ใช้พดั 

 

ขบวนแหจ่ากวดัชยารามมาวดัพระบรมธาตไุชยา ในปี ๒๔๙๒  

เม่ือครัง้พทุธทาสภิกข ุได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นเจ้าอาวาสวดัพระบรมธาตไุชยา ซึง่เป็นพระอารามหลวง 

อาจารย์ครับ อาจารย์เคยเขียนไว้วา่ เป็นหลวงตาดีกวา่เป็นเจ้าคณุ แล้วการท่ีอาจารย์ยอมรับยศศกัดิ์

พวกนี ้จะไมข่ดักบัท่ีเขียนไว้หรือครับ 

          กลอนนัน้มนัเขียนทีหลงั เขียนไว้ท่ีภาพรับพดัยศ ไมรู้่ไปอยูไ่หนแล้วรูปนัน้ (หวัเราะ) แตเ่ป็นภาพท่ี

เผยแพร่ไมไ่ด้ มนัอวดดี มนักระทบกระเทือน ดถูกูคนให้พดั คนแตง่ตัง้ พระนาคเสนเคยชวนผมคืนพดัยศ 

อ้อนวอนให้เป็นผู้ นํา เขาจะหาพระท่ีอยากจะคืนพดัยศมารวมได้เยอะแยะ คดิแบบนีม้นับ้า ไมใ่ช่ความ

ถกูต้อง มนัไมรู้่วา่ในโลกนีต้้องมีเร่ืองสมมต ิเร่ืองปถุชุน 

          ถ้าเป็นเจ้าคณุ บางครัง้เวลาพดูอะไรมนัก็มีคนฟังมากกวา่ ตัง้แตช่าวนาไปจนถึงราชการนัน่แหละ 

เวลาออกวิทย ุถ้าเป็นพระ ก. พระ ข. พดู ก็มีคนสนใจน้อย มนัเป็นธรรมเนียมของสตัว์ท่ีมีกิเลส ถ้าฟังเจ้า

คณุเทศน์กบัฟังพระครูเทศน์มนัผิดกนัลบิลบั 

อาจารย์ครับ ตําแหนง่เจ้าอาวาสวดัพระบรมธาตกุบัพดัยศพวกนี ้มนัเก่ียวข้องกนัหรือเปลา่ครับ และ

อาจารย์ทําอะไรในฐานะเจ้าอาวาสบ้าง 



๒๖๔ 

 

          คงจะเก่ียวข้องกนัในตอนแรก เพราะเป็นพระอารามหลวง เขาตัง้ให้เป็นเจ้าอาวาสก่อน แล้วอ้าง

ตําแหนง่เจ้าอาวาสนัน้ตัง้ให้เป็นเจ้าคณุ แล้วเล่ือนตอ่ ๆ ไป แตผ่มไมไ่ด้ทํางานในฐานะเจ้าอาวาสเป็นการ

เฉพาะ เป็นเจ้าอาวาสโดยจําเป็น แตง่ตัง้โดยไมต้่องทาบทาม ไมต้่องบอกใคร เม่ือรับตําแหนง่เจ้าอาวาส

ใหม ่ๆ มีการแห่จากวดัชยาราม ตามคําสัง่เจ้าคณะภาคด้วย ผู้วา่ราชการจงัหวดัมาเป็นประธาน 

นายอําเภอ ใครตอ่ใครยุง่กนัใหญ่ ผมค้างคืนเดียวก็กลบัมาสวนโมกข์ 

          ความจริงพระครูสริิศรีวิชยักิจ ทา่นรักษาการเจ้าอาวาสอยูก่่อน ท่านควรจะได้เป็นเจ้าอาวาส ตาม

ธรรมเนียมควรจะเล่ือนทา่น แตที่นีเ้น่ืองจากได้เล่ือนเป็นวดัหลวงเสีย ก็ต้องการพระท่ีสงูกวา่นัน้ หรือมี

เครดติอะไรบ้าง เจ้าคณะภาคจงึขวนขวายให้มีการแตง่ตัง้ผมเป็นเจ้าอาวาส ผมก็ไมไ่ด้แตะต้องกิจการ

ประจําตา่ง ๆ ในวดั ปลอ่ยให้รองเจ้าอาวาสบริหารไปตามเดมิกบัหมูค่ณะท่ีอยูก่นัมาก่อนแล้ว นอกจาก

เวลามีพระราชพิธี หรือมีเร่ืองนโยบายตดิตอ่กบัทางราชการ ทางจงัหวดัจงึมาถึงผม 

          มีอยูส่มยัหนึง่ (๒๔๙๓) ผมเคยได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ อํานวยการพิพธิภณัฑ์สถานแห่งชาต ิสาขา

ประจําจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ตอ่จากพระครูโสภณฯ (เอ่ียม) เน่ืองจากสมยันัน้ยงัไมมี่เจ้าหน้าท่ีผู้ใหญ่มาอยู่

ประจํา มีแตภ่ารโรงท่ีชว่ยดแูลความปลอดภยัเท่านัน้ ทางการจงึต้องขอความร่วมมือจากพระสงฆ์ใน

ท้องถ่ิน สมยันัน้เป็นยคุท่ีหลวงบริบาลเป็นหวัหน้ากองโบราณคดี 

          สําหรับกองบรูณะตา่ง ๆ ภายในวดัพระธาตนุัน้ ทําเป็นราชการเกือบทัง้นัน้ ใช้งบประมาณของหลวง 

คณุพฒัน์ นิลวฒันานนท์ ส.ส. สรุาษฎร์ธานีสมยันัน้ มาตดิตอ่กบัผมเป็นประจํา เพ่ือให้การดําเนินงาน

สะดวกและเรียบร้อย 

          เม่ือคราวฉลอง ๒๕ พทุธศตวรรษมีเร่ืองมาก เขาทําตามราชการสัง่ ผมก็พลอยถกูเขียนช่ือตดิลงไป

เป็นประธานกรรมการบ้าง เป็นกรรมการบ้าง ในงานนัน้งานนี ้ซึง่มีการรับเหมาและดําเนินการโดย

คณะกรรมการอําเภอ และคณะกรรมการจงัหวดั ซึง่ก็ยุง่พอใช้อยูเ่หมือนกนั (หวัเราะ) เช่น มีการสร้างวิหาร

หลวง สร้างโบสถ์ สร้างกําแพงวดั เป็นต้น เราเป็นเจ้าอาวาส แตไ่มไ่ด้ประจําท่ีนัน่ งานเหลา่นีก็้เทา่กบัเป็น

การช่วยรองเจ้าอาวาส และคนท่ีอยูท่ี่นัน่เท่านัน้ พอถึงสมยัเจ้าคณุชยาภิวฒัน์ (เยือ้น) รองเจ้าอาวาสองค์

ตอ่มา ท่านทําทกุอยา่ง และจะทําเก่งกวา่ผมเสียอีก การสร้างศาลาใหญ่นัน้ ท่านสร้างด้วยความคดิความ

พยายามอดกลัน้อดทนมาก ซึง่ผมสร้างไมไ่ด้ (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ ในหน้าท่ีอปัุชฌาย์ อาจารย์มีเกณฑ์ในการเลือกคนบวชอยา่งไรครับ 

          มนัเลือกไมไ่ด้ มีแตค่นเขามาขอร้องให้ชว่ยบวชให้ ในท้องถ่ินไชยานี ้เขามีธรรมเนียมมาตัง้แตส่มยั

ตวัเมืองอยูท่ี่ ต.พมุเรียง เจ้าคณะเมือง รองเจ้าคณะเมืองอยูท่ี่นัน่ และเป็นอปัุชฌาย์ทัง้คู ่ใคร ๆ จงึไปบวชท่ี
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พมุเรียงกนั ไมว่ดัโพธารามซึง่อปัุชฌาย์ผมอยู ่ก็วดัสมหุนิมิตท่ีเจ้าคณุชยาภิวฒัน์อยู ่บางทีหลาย ๆ นาค 

จนค่ํามืดกวา่จะเสร็จ บวชแล้วกลบัไปอยูว่ดัใดก็ได้ โดยมากก็อยูว่ดัใกล้ ๆ บ้าน เม่ือผมได้อปัุชฌาย์แล้ว ก็มี

คนจะมาทําอยา่งนัน้กบัผม ผมบอกวา่ขอตวั อยา่ต้องทําอยา่งนัน้เลย จะอยูว่ดัไหนก็หาอปัุชฌาย์ใกล้วดั

นัน้ เพราะอปัุชฌาย์เด๋ียวนีก็้มีมากหลายองค์แล้ว จงึกลายเป็นธรรมเนียมขึน้มาวา่ ไมรั่บคนอ่ืนบวช 

นอกจากคนท่ีจะมาอยูว่ดันี ้ผมจงึบวชให้น้อยมาก ระยะแรก ๆ โดยมากก็บวชชาวบ้านแถวนี ้ถ้าบวชกนัท่ี

วดัชยารามก็ชาวบ้านใกล้ ๆ วดัชยาราม ถ้าท่ีวดัพระธาตก็ุชาวบ้านใกล้ ๆ วดัพระธาตฯุ ตอนตอ่ ๆ มาก็

เหลือแตท่ี่สวนโมกข์นีก้บัท่ีวดัพระธาตฯุ ตอนหลงั ๆ วดัพระธาตฯุ ก็ไมบ่วช บวชเฉพาะคนท่ีจะมาอยูท่ี่น่ี

และทําพิธีบวชท่ีน่ีเทา่นัน้ เพราะท่านเยือ้นรองเจ้าอาวาสท่ีวดัพระธาตฯุ ก็ได้รับแตง่ตัง้เป็นอปัุชฌาย์แล้ว 

          ชาวบ้านรอบ ๆ สวนโมกข์นี ้เขาก็บวชลกูชายกนัท่ีน่ี ท่ีไมย่อมบวชวดันีก็้มีบ้าง ตวัเจ้านาคเองนัน่

แหละ คล้าย ๆ กบัรังเกียจวา่ท่ีน่ีเคร่งครัด พิถีพถินั ในเร่ืองให้เรียน ให้ทํางาน ไมใ่ห้สบูบหุร่ี อยา่งนีเ้ขาไป

บวชท่ีวดัอ่ืนก็มี 

อาจารย์ครับ คนหนุ่มจากถ่ินท่ีอา่นหนงัสือของอาจารย์แล้วศรัทธามาบวชและทําให้เกิดปัญหากบัพอ่แม่

เขา มีบ้างหรือเปลา่ 

          ท่ีเคยบวชให้แล้วมีปัญหากบัพอ่แมน่ัน้ นกึไมอ่อก มีคนหนึง่เป็นหมอ่มราชวงศ์ มาคะยัน้คะยอขอ

บวช ผมก็บอกวา่บวชไมไ่ด้ ไมรู้่วา่คณุมาจากไหน ต้องให้พอ่แมอ่นญุาตมาก่อน ผมก็สงสยัอยูแ่ล้ววา่พอ่แม่

จะไมใ่ห้บวช มนัจะมาบวชแตม่าคยุโต ทําตวัเป็นรู้มาก รู้จนตําหนิตเิตียนคนอ่ืน ผมบอกบวชให้ไมไ่ด้ ทีนี ้

เขาก็เขียนไปบอกพอ่แมเ่ขาวา่ ขอให้พอ่แมส่ง่คําอนญุาตมา เด๋ียวนีเ้ขาโกนหวัแล้ว ทัง้ ๆ ท่ียงัไมไ่ด้โกน 

หลอกพอ่แมว่า่โกนหวัแล้ว พอ่เขาก็เขียนไปรษณียบตัรมาดา่ผมวา่อะไรกนั ไมรู้่อีโหน่อีเหน่อะไรโกนหวัแล้ว 

ผมก็ตอบไปสัน้ ๆ วา่ยงัไมไ่ด้โกนหวั นานเข้าเขาก็กลบัไป วา่จะไปบวชท่ีเชียงใหมแ่ล้วก็ไมไ่ด้บวช 

อาจารย์ครับ พระศาสนโสภณ (ปลอด) ทา่นได้รู้จกัคบหากบัอาจารย์มาอยา่งไรหรือครับ จงึได้หนนุ

อาจารย์มาโดยตลอดถึงขนาดพาไปเปลือ้งข้อหากบัสมเดจ็พระสงัฆราชถึง ๒ พระองค์ ทัง้ ๆ ท่ีทา่นเป็น

ธรรมยตุ 

          ท่านไมถื่อนิกาย ตอนนัน้การปกครองคณะสงฆ์ยงัรวมกนัทัง้ ๒ นิกาย สมยัทา่นเป็นเจ้าคณะภาค 

ผมก็ทํางานใต้บงัคบับญัชาของทา่น ก็อยา่งท่ีวา่ ผมไปช่วยบรรยายหลายตอน บรรยายแก่เจ้าคณะจงัหวดั 

เจ้าคณะอําเภอแถวนีท้กุจงัหวดั ท่านเป็นคนไปเรียกประชมุเอง ทา่นก็หวงัดีเมตตาปรานีกบัผมมาก ด้วย

เหตอุะไรไมท่ราบ ทราบแตว่า่ให้ชว่ยทํางานให้ 
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          พดูถงึวดัราชาฯ มีเร่ืองเก่ียวกบัผมอยูบ่างอยา่ง คือมีน้าผู้ชายบวชอยูท่ี่นัน่ ตอนผมจะบวช ได้มาชวน

ผมไปบวชท่ีวดัราชาฯ โยมผู้หญิงก็ยินดี เพราะวา่เป็นญาต ิ(หวัเราะเบา ๆ) แตใ่นท่ีประชมุญาต ิอาเสีย้ง

คดัค้านวา่ อะไรกนั บวช ๓ เดือน ต้องไปบวชถงึกรุงเทพฯ เลยล้มความคดิ ถ้าผมไปอยูว่ดัราชาฯ (หวัเราะ

เฮ่อะ ๆ) ประวตัศิาสตร์ก็ต้องเป็นอีกอยา่งหนึง่ สวนโมกข์จะเกิดได้หรือไมไ่ด้ก็ไมรู้่ (หวัเราะห ึๆ) 

อาจารย์ครับ การไปแสดงปาฐกถาในงานฉฏัฐสงัคายนาท่ีประเทศพมา่นัน้ มีความเป็นมาอยา่งไรครับ 

          เจ้าคณุพิมลธรรม (อาจ) ผู้ เป็นหวัหน้าทีม 

เสนอแก่พระผู้ใหญ่วา่ ผมมีความเหมาะสม ท่ีจะ

ไปเป็นผู้กลา่วคําปราศรัยในท่ีประชมุนัน้ จงึถกูสง่

ให้ไป โดยไมไ่ด้บอกให้รู้ตวัก่อนลว่งหน้าในระยะ

ยาว ต้องเตรียมคําปราศรัยในเวลาอนัฉกุละหกุ ผม

พดูเร่ือง ลกัษณะท่ีนา่อศัจรรย์บางประการของ

พทุธศาสนาแบบเถรวาท และต้องปราศรัยเป็น

ภาษาองักฤษด้วย อาจารย์สญัญา ธรรมศกัดิ ์ได้

ช่วยผมมากในเร่ืองแปลคําปราศรัยเป็น

ภาษาองักฤษ ผมกบัคณุป๋ิว (เปรมะตฏิฐะ) ช่วยกนั

ยกร่างแปลทีหนึง่ก่อน แล้วคณุสญัญาเป็นคนแก้

เกลา แก้มากเหมือนกนั แดงไปหมดแหละ คําไม่

เหมาะ คํายืดยาด คณุสญัญาช่วยแก้ให้ จนถงึกบั

สามารถพิมพ์ต้นฉบบัคําปราศรัย ไปพร้อมเสร็จ

จากเมืองไทย พอไปถึง เจ้าหน้าท่ีทางโน้นเขาขอ

ทราบเร่ืองนี ้ผมก็เลยให้ต้นฉบบัท่ีจะปราศรัยนัน้ไป

ชัว่วนัเดียว เขาก็พมิพ์คําปราศรัยเป็นสมดุเลก็ ๆ 

ขึน้มากมาย กองสงูท่วมหวั ถึงเวลาปราศรัยจริง 

ไมไ่ด้พดูทัง้หมด พดูเฉพาะท่ีเวลาอํานวย สบาย

มาก (หวัเราะเห่อะ ๆ) 

          ไปพมา่คราวนัน้ (๒๔๙๗) มีเร่ืองเกร็ด ๆ น่าสงัเกตหลายอยา่ง คราวนัน้เจ้าสีหนเุสดจ็ด้วย ทางพมา่

เขาจดัพิธีรับเสดจ็อยา่งมีเกียรตสิงูสดุ อยา่งชนิดท่ีเราไมค่าดคดิมาก่อนวา่จะเป็นถงึขนาดนัน้ และเวลามี

พิธีกรรมทางศาสนา คนท่ีมีเกียรตสิงูสดุของประเทศอยา่งอนูแุละคนอ่ืน ๆ เขาจะมานัง่พบัเพียบตอ่หน้า

พระสงฆ์ เหมือนอบุาสกอบุาสกิาอ่ืน ๆ ไมมี่ลกัษณะของผู้ มีอํานาจบาตรใหญ่อะไรเลย และตอนนัน้มี

ทา่นอาจารย์พทุธทาสภิกขใุนร่างกุ้ง  

เม่ือคราวเป็นตวัแทนคณะสงฆ์ไทย  

ไปร่วมงานฉฏัฐสงัคายนาท่ีพมา่ ในปี ๒๔๙๗  

โดยมีพระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) เป็นหวัหน้าคณะ 
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ประชมุ พ.ส.ล. (พทุธศาสศาสนิกสมัพนัธ์แห่งโลก) ด้วย ผมก็ได้เข้าร่วมประชมุ มีสิง่แปลกประหลาดอยา่ง

หนึง่ (หวัเราะ) คือผู้ มีเกียรตสิงูสดุของประเทศอีกคนหนึง่ เป็นท่ีเคารพนบัถือทัง้ทางฝ่ายบ้านเมืองและฝ่าย

ศาสนา คือ อตูวิน ท่านไมย่อมพดูภาษาองักฤษเลย จงึพดูภาษาพมา่ในท่ีประชมุชาวตา่งประเทศหลายชาติ

หลายภาษา วา่กนัวา่ทา่นผู้ นีไ้มย่อมพดูภาษาองักฤษ นบัตัง้แตว่นัท่ีประเทศพมา่หลดุจากอํานาจการ

ปกครองขององักฤษเป็นต้นมา 

อาจารย์ครับ "เค้าโครงเผยแผพ่ทุธศาสนาสําหรับสมยัปัจจบุนั" ท่ีปรากฏในหนงัสือพิมพ์ พทุธสาสนา 

(๒๔๙๖) นัน้ มีความเป็นมาอยา่งไรครับ 

          นัน่เจ้าคณะภาคองค์ตอ่มา คือพระธรรมวรนายก (สมบรูณ์) สัง่ให้ทํา ตอนนัน้ท่านประจําอยูท่ี่

นครนายก แตมี่สํานกังานอยูท่ี่วดัมหาธาตฯุ ท่ีกรุงเทพฯ ตอนนีเ้ป็นอธิการบดีมหาจฬุาฯ สมยันัน้ผมเป็นผู้

อยูใ่ต้บงัคบับญัชา ไมไ่ด้ไปมาหาสูก่นั ทกัทายกนัตามปกตเิวลาพบกนัตามหน้าท่ีการงาน เม่ือเขียนให้ทา่น

แล้ว ทา่นเคยเอาไปประกาศ แตใ่ครจะนําไปใช้หรือเปลา่ก็ไมท่ราบได้ 

อาจารย์ครับ แล้วอาจารย์เลกิเก่ียวข้องกบัคณะสงฆ์เม่ือไร 

          มนัเลกิได้เม่ือไร (เสียงด)ุ เด๋ียวนีก็้ยงัเก่ียวข้องเป็นเจ้าอาวาสวดัพระธาตฯุ อยู ่มีอะไรก็ต้องทําตาม

ระเบียบเขา บางอยา่งมนัเลกิไมไ่ด้ สว่นท่ีเป็นเผยแผจ่งัหวดันัน้ ตําแหนง่ยบุไปเองเม่ือเปล่ียนแปลง

พระราชบญัญตัคิณะสงฆ์ (๒๕๐๕) องค์การเผยแผ ่องค์การอะไรตา่ง ๆ ก็เลกิหมด ผมถือวา่ตําแหนง่ผมก็

ยบุไปด้วย 

อาจารย์ครับ การเปล่ียน พรบ. คราวนัน้ มีผลกระทบตอ่พระศาสนาโดยสว่นรวมอยา่งไรบ้างครับ 

          ผมไมอ่ยากเก่ียวข้องเร่ืองนี ้เพราะรู้วา่เร่ืองนีเ้ก่ียวข้องกบัการเมืองระหวา่งนิกาย จงึเปลีย่นกลบัไปใช้ 

พรบ. ท่ีมีหลกัการคล้ายกบัการปกครองคณะสงฆ์สมยัรัชกาลท่ี ๕ โน้น ผมก็ไมค่อ่ยเข้าใจมากนกั ไมเ่ห็นมี

อะไรดีขึน้หรือเลวลงสกัเทา่ไร เม่ือก่อนก็ทําอะไรไมไ่ด้มาก องค์การตา่ง ๆ ก็ทําเป็นพธีิกรรมเสียมากกวา่ 

อาจารย์ครับ แล้วกรณีพระพิมลธรรม (อาจ) ถกูจบัเม่ือ ๒๕๐๕ นัน้ อาจารย์คดิวา่มีผลกระทบตอ่ทิศทาง

ของคณะสงฆ์อยา่งไรหรือไมค่รับ  

          ไมไ่ด้คดิ ลืมหมดแล้วตอนนี ้

อาจารย์ครับ เท่าท่ีฟังอาจารย์เลา่มา ดเูหมือนอาจารย์ใกล้ชิดกบัพระผู้ใหญ่ทางฝ่ายธรรมยตุ อยา่งเจ้า

คณะภาควดัราชาฯ หรืออยา่งสมเดจ็วดัเทพศริินทร์รวมทัง้ยงัคุ้นเคยกบักองตํารามหามกฎุฯ โดยเฉพาะ



๒๖๘ 

 

มหาทองสืบ และโยงไปถึงสมเดจ็พระสงัฆราชวดับวรฯ ทางมหาจฬุาฯ อาจารย์ใกล้ชิดสนิทสนมกบัใครบ้าง

หรือเปลา่ ทางมหาจฬุาฯ มาขอให้อาจารย์แตง่หนงัสืออะไรให้บ้างไหมครับ 

          ไม ่ไมไ่ด้ขอร้องอะไร สนันิษฐานวา่ คงจะรู้สกึไมมี่ความจําเป็น บรรดาพระมหาเปรียญท่ีไปเรียนมา

จากอินเดียคงมีมากพอ ครัง้หนึง่เม่ือเจ้าคณุธรรมวรนายก ไปธุระทางใต้ แล้วแวะเย่ียมไชยา พามหาเจริญ

เม่ือยงับวชอยูม่าด้วย ทา่นได้ใช้ให้มหาเจริญจดช่ือตําราภาษาองักฤษตา่ง ๆ ท่ีผมมีอยูไ่ปทกุเลม่ (หวัเราะ) 

มีลกัษณะวา่จะไปซือ้ใสห้่องสมดุมหาจฬุาฯ ให้สมบรูณ์ แตจ่ะได้ทําอยา่งนัน้หรือไมก็่ไมท่ราบ ทางมหาจฬุา

ฯ ไมเ่คยขอร้องให้ผมแตง่หนงัสือ อาจจะเห็นใจท่ีผมมีงานเตม็มือ แตเ่คยนิมนต์ผมไปเทศน์งานประจําปี

หลายครัง้ เป็นงานหาทนุประจําปีของมหาจฬุาฯ และเม่ือไมน่านมานี ้(๒๕๒๒) ได้ให้ปริญญาดษุฎีบณัฑิต

กิตตมิศกัดิ ์สาขาพทุธศาสตร์ แก่ผม ซึง่ถือวา่เป็นเกียรตอิยา่งสงู 

          สําหรับเร่ืองคุ้นเคยนัน้ พระลกูวดัในวดัมหาธาตฯุ หลาย ๆ องค์ก็คุ้นเคยกนั บางองค์ เคยเรียน

หนงัสือหรือวา่รู้จกักนัมาตัง้แตต่อนผมไปเรียนท่ีวดัปทมุคงคา 

อาจารย์ครับ สมเดจ็พระวนัรัต (เฮง) นัน้ อาจารย์รู้จกัคุ้นเคยกบัท่านหรือเปลา่ 

          ไมไ่ด้คุ้นเคยกบัท่าน ท่านเพียงแตช่มวา่แปลหนงัสือดี ชมทัง้ตอ่หน้าและลบัหลงั ชมลบัหลงันัน้หลวง

บริบาลมาเลา่ให้ฟัง วา่ท่านสรรเสริญผมวา่แปลดี ให้ลกูศษิย์ของทา่นฟัง วา่แปลแล้วอา่นรู้เร่ือง ฟังดไูมใ่ช่

จริงจงันกั อาจจะคล้ายกบัวา่พดูปลกุเร้านํา้ใจพระทัง้หลายให้ขนัแข็ง ดพูระในป่าซึง่มนัไมน่า่จะเป็นไปได้ ยุ

ให้เกิดกําลงัใจ ทํางานอยา่งแข็งขนั หลวงบริบาลมาเลา่วา่รุ่นนัน้หลาย ๆ องค์ทํางานกนัอยา่งเตม็ท่ี แล้ว

ตอ่มา สมเดจ็ท่านแสดงความประสงค์วา่อยากจะพบ ผมก็ไปกราบนมสัการทา่น แตก็่ไมไ่ด้พดูคยุอะไรกนั

มาก นอกจากชมวา่แปลดี แล้วให้ผ้าไตรมาเป็นกําลงัใจ เป็นรางวลั (หวัเราะ) 

          ตอนงานพระราชทานเพลงิศพทา่น ทางคณะเจ้าภาพนิมนต์ผมไปเทศน์ครัง้หนึง่ ตอนนัน้พระศาสน

โสภณ (ช้อย) ท่านเป็นประธานคณะเจ้าภาพ ทีแรกได้ยนิวา่จะนิมนต์ไปเทศน์ปจุฉาวิสชัชนา ๒ ธรรมาสน์ 

กบัอาจารย์สด อาจารย์วิปัสสนาวดัปากนํา้ ผมบอกไมเ่อา ไมเ่อาเดด็ขาด เพราะเราจะเทศน์คนเดียว 

(หวัเราะ) ผมพดูเร่ือง "ลกัษณะน่าอศัจรรย์บางประการของนิพพาน" ขึน้หวัลงท้ายแบบเทศน์ แตต่รงกลาง

เป็นบรรยายแบบปาฐกถา 

อาจารย์ครับ นอกจากกรณีสมเดจ็พระสงัฆราช (ปลด) วดัเบญจมบพติรท่ีอาจารย์เคยเลา่แล้ว ยงัมีพระ

เถระผู้ใหญ่องค์อ่ืนท่ีเข้าใจอาจารย์ไปในแง่ร้ายอีกไหมครับ 

          เทา่ท่ีรู้ ตอนแรก ๆ เข้าใจผิดก็มีเจ้าคณะภาคองค์ก่อนโน้น เจ้าคณุธรรมวโรดม วดัราชาธิวาส เม่ือ

ครัง้ท่ีทา่นเป็นเจ้าคณะภาค ระยะแรกทา่นมองสวนโมกข์ในแง่วิปริต จดัเข้าพวกคล้าย ๆ แบบนายนรินทร์ 



๒๖๙ 

 

(กลงึ) ท่านมกัพดูให้เจ้าคณะตา่ง ๆ ในภาคใต้นีใ้ห้เข้าใจอยา่งนัน้ แม้พระครูโสภณฯ (เอ่ียม) ท่ีรักใคร่

คุ้นเคยกบัผม ท่านก็พดูให้ฟังในทํานองท่านระแวงสวนโมกข์ ให้ชว่ยกนัระวงั กลวัวา่จะเป็นเร่ืองแหกตา

ประชาชน (หวัเราะ) ตอนหลงัเม่ือทา่นออกจากหน้าท่ีการงานแล้ว ท่านเห็นเราไมไ่ด้ทําอะไรท่ีนา่ตําหนิติ

เตียน ไมมี่อะไรเป็นท่ีไมน่่าไว้วางใจ เป็นระยะเวลายาวนานมา ท่านคงคดิวา่อยา่ให้บาปมนัค้าง ทา่นก็เรียก

ผมไปพบ บอกอนโุมทนาเห็นด้วยกบัการกระทําท่ีผา่นมา วา่ทําดีมีประโยชน์ แล้วก็ให้ผ้าไตรมาไตรหนึง่ 

เป็นรางวลั ตอนนัน้ทา่นชรามากแล้ว ป่วยหนกัด้วย เป็นมะเร็งอยูส่กั ๒ ปีก็ดบั 

อาจารย์ครับ ผมพบในแฟ้มเอกสารเก่า ๆ มีข้อความบางตอนแสดงวา่อาจารย์เคยไปพกัหรือไปทําอะไร

ท่ีวดัสามพระยา ไมท่ราบวา่ไปเร่ืองอะไรครับ 

          ไมเ่คยไปอยู ่ไมเ่คยไปพกั ไปธุระ ไปขอร้องท่าน (สมเดจ็วดัสามพระยา) ให้แตง่ตัง้อาจารย์บาลีของ

ผมให้เป็นอปัุชฌาย์เป็นกรณีพิเศษ คือพระครูชยาภิวฒัน์ (กลัน่) ทา่นมีฐานะเหมาะสมทกุอยา่ง แตท่่าน

เป็นพระผู้ เฒา่ ลําบากแก่การเดนิทางมาสอบซ้อมในกรุงเทพฯ พอพดูขึน้ทา่นก็รู้วา่ใครเป็นใคร เพราะเป็น

คนรุ่นราวคราวเดียวกนั ทา่นจําได้ ผมขอให้ทา่นสัง่เป็นกรณีพิเศษ ท่านก็วา่ อือ ๆ ตอ่มาทา่นพระครูก็ได้

เป็นอปัุชฌาย์ ผมก็ไมไ่ด้สนใจตอ่ 

อาจารย์ครับ อาจารย์เคยเลา่วา่ ได้ไปพบอาจารย์สลุกัษณ์ครัง้แรก ท่ีงานพระราชทานเพลงิศพ เจ้าคณุ

ภทัรมนีุองค์ก่อน (อ๋ิน) ไมท่ราบวา่อาจารย์ได้รู้จกัคุ้นเคยกบัเจ้าคณุองค์นัน้อยา่งไรครับ 

          มนัฟลคุ ผมไปธุระอ่ืนท่ีกรุงเทพฯ แล้วท่านปัญญาฯ ชวนไป ท่านเป็นคนบ้านหวัเตย (จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี) น่ีเอง ผมพบกบัท่านไมบ่อ่ยนกั ท่านคงเห็นวา่ผมเป็นคนทําช่ือเสียงให้แก่บ้านเกิดเมืองนอน 

ผมยงัประหลาดใจท่ีทา่นรู้จกัผมดี ตอนท่ีผมรับสญัญาบตัรเป็นพระครูอินทปัญญาจารย์ เขานิมนต์ไปแสดง

ความยนิดีท่ีวดัประยรูวงศ์ฯ หลาย ๆ องค์ด้วยกนั ผมพลอยตดิไปด้วย ท่านยงัเอาดอกไม้เคร่ืองสกัการะมา

ถวาย ท่านเป็นพระผู้ใหญ่กวา่มาก เป็นเจ้าคณุ เป็นเปรียญ ๙ ประโยค เรายงัเป็นพระเดก็ ๆ ผมถามวา่

ทําไมจงึทําอยา่งนี ้ท่านวา่เขามีธรรมเนียมแสดงความยนิดี ไมใ่ช่แสดงความเคารพ คราวหนึง่มารถไฟ

ด้วยกนั ห้องนอนเดียวกนั คยุกนัมากในรถไฟ แตไ่มไ่ด้คยุเร่ืองโหราศาสตร์ ซึง่ผมไมมี่ความรู้เลย (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ สมเดจ็พทุธโฆษาจารย์วดัเทพศริินทร์นัน้ หลงัจากได้มาเย่ียมอาจารย์ท่ีสวนโมกข์เก่าแล้ว 

ตอ่จากนัน้ได้ตดิตอ่กนัอยา่งไรตอ่มาอีกครับ ท่านได้อนเุคราะห์อาจารย์ด้านงาน ท่ีอาจารย์ทําอยูห่รือเปลา่ 

          ท่านสงเคราะห์กิจการโดยสมทบทนุมลูนิธิสําหรับใช้พิมพ์หนงัสือหม่ืนบาทหรือ ๒ หม่ืนบาท ลืมแล้ว 

ด้านการอ่ืนไมไ่ด้ขอร้องอะไร ไมไ่ด้ช่วยในผลประโยชน์หรือยศศกัดิอ์ะไร ตอนผมทํางานเป็นเผยแผ ่ท่าน

เป็นผู้ สําเร็จราชการแทนองค์สมเดจ็พระสงัฆราช สมเดจ็พระสงัฆราชทํางานไมค่อ่ยได้ ชรามากแล้ว ท่าน



๒๗๐ 

 

บญัชาการสงฆ์แทนทัง้หมด ผมเลยเป็นผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาไปด้วย แตด้่านงานคณะสงฆ์ไมไ่ด้เก่ียวข้องกนั 

พระคณุของทา่นท่ีสงูสดุก็คือ การท่ีทา่นสง่เสริมให้ขบคดิธรรมะยาก ๆ ออกเผยแผ ่เม่ือรู้จกักนัแล้ว ไป

กรุงเทพฯ ทกุครัง้ ผมต้องไปพบทา่นเสมอ มิฉะนัน้ท่านรู้เข้าท่านจะตอ่วา่ 

          เร่ืองสว่นใหญ่ท่ีสนทนากนัก็เร่ืองธรรมชัน้ลกึ ๆ และเร่ืองบคุคลตา่ง 

ๆ ผมฟังตะพดึ แตผ่มก็ไมค่ยุอยูน่านเกินไป รู้ใจท่าน สขุภาพของท่านไม่

คอ่ยดี ไปก่อนเพล จวนเพลกลบั ทา่นให้เกียรตใิห้ขึน้ไปคยุชัน้บนท่ีท่านอยู ่

ในห้องสว่นตวั ไมใ่ช่ห้องรับแขกชัน้ลา่ง 

          วิธีท่ีทา่นสง่เสริมให้ขบธรรมะยาก ๆ ก็คือชวนคยุ ธรรมะข้อนัน้ข้อนี ้

บางทีทา่นก็บอกวา่ผมสอนอนตัตาเร็วเกินไป ไมค่วรนํามาสอนประชาชน 

อยา่เน้นเร่ืองอนตัตามากเกินไป สอนเร่ืองอ่ืนดีกวา่ บางทีมีแง่ของธรรมะท่ี

เร้นลบั ท่านชอบบอกผม ให้เป็นธรรมทาน ธรรมข้อนัน้เปล่ียนแปลงอยา่ง

นัน้ ข้อนีเ้ปล่ียนแปลงอยา่งนี ้ตามความเห็นของทา่น ซึง่เราไมไ่ด้เห็นด้วย

เสมอไป แตก็่ไมไ่ด้ขดัท่านตรง ๆ เฉยเสีย นัน่แหละถกูท่ีสดุ ไมใ่ช่บ้าเหมือน

เดก็สมยันี ้อะไรมนัก็ค้าน เถียงผู้หลกัผู้ใหญ่ เขาหาวา่อบุาทว์ ไมเ่ห็นด้วยก็

น่ิงเสีย แตไ่มค่อ่ยมีท่ีไมเ่ห็นด้วยกบัท่าน ทา่นมกัเรียกผมวา่ "มหาเง่ือมผู้

ถกูอชัฌาสยัของฉนั" 

          ท่านเป็นคนแรกท่ีบอกวา่มหาสตปัิฏฐานสตูรนัน้ "ฉนัไมเ่ช่ือวา่เป็นพทุธภาษิต" เพราะมนัยาวเกินไป 

เป็นเหตใุห้ผมสํารวจด ูเออจริงท่ีขึน้ต้นด้วยมหา ๆ ไมน่่าไว้ใจทกุสตูร ยาวเกินไปกวา่ท่ีพระพทุธเจ้าจะทรง

ตรัสในคราวเดียวกนั 

          ท่านเป็นคนพดูขึน้ก่อนใคร ๆ ท่ีเรียก ปฏิจจสมปุบาท วา่เป็น อริยสจัใหญ่ อริยสจัท่ีสอนอยูท่ัว่ไป

เรียกอริยสจัเลก็ เร่ืองอยา่งนีจ้ะเป็นเร่ืองท่ีคยุกนั ทา่นจะใช้คําวา่ ในกรณีอยา่งนี ้ฉนัถือวา่…(หวัเราะ) ท่าน

เรียกตวัเองวา่ฉนั ผมเรียกตวัเองวา่ กระผม เกล้ากระผม บางที (หวัเราะ) เม่ือท่านบญัชาการสงฆ์แทนองค์

สมเดจ็พระสงัฆราช ผมก็ใช้วา่ ใต้เท้ากรุณา ถ้าไมอ่ยา่งนัน้ ก็ใช้คําธรรมดาทัว่ ๆ ไปวา่ พระเดชพระคณุ 

บางทีก็ใช้ไมค่อ่ยตรงตามธรรมเนียม เร่ืองอยา่งนีด้ทูา่นไมถื่อเป็นความหมายสําคญัหรอก ไมถื่อเป็น

กฎเกณฑ์อะไร ท่านเป็นคนท่ีมีจิตใจ ท่ีมีตวัก ู- ของก ูน้อยมากเหมือนกนั ทา่นทําสมาธิภาวนาทกุคืน 

          เร่ืองบางเร่ือง ท่านจะบอกให้ผมเป็นคนเอาไปพดูไปโฆษณา เพราะเช่ือวา่ผมจะพดูได้ถนดักวา่ 

อยา่งเช่นเร่ือง สอปุาทิเสสบคุคล ซึง่ไมมี่ใครสนใจมาก่อน ท่านสนใจ โสดาบนั ๓ สกิทาคามี ๑ อนาคามี ๕ 

  

พระพทุธโฆษาจารย์

(เจริญ ญาณวรเถระ) วดัเทพศิริ

นทร์ มาเย่ียมสวนโมกข์เม่ือปี 

๒๔๘๐ การมาเย่ียมครัง้นีไ้ด้ให้

กําลงัใจ แก่งานของพระมหาเง่ือม

และคณะธรรมทานเป็นอยา่งมาก
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รวมเป็น ๙ ท่านต้องการให้รู้วา่ อปุาทิคืออะไร มีความหมายไมเ่หมือนอยา่งท่ีเขาสอน ๆ กนั ผมเอามาพดู

ถึงบอ่ย ๆ เจ้าคณุศรีวิสทุธิวงศ์ วดัลงิขบ ฝ่ังธนฯ ไมเ่ห็นด้วย เขียนดา่ผม 

          บางเร่ืองสมเดจ็ทา่นก็ล้อ อยา่งคําวา่ มโนราห์ ท่านล้อวา่ทําหนงัสือพิมพ์ใหญ่โตยงัเขียนผิด หลกัใน

ภาษาบาลี มนัมีอยูเ่ร่ืองสธุนกบัมโนห์รา น่ีแสดงวา่ทา่นเห็นวา่เราไมรู้่ ก็อยากให้รู้ มีเร่ืองอะไรก็ถามได้ 

สงสยัอะไร อยากถามอะไร ถามเม่ือไรก็ได้ ท่ีผมเขียนวา่ เปิดโรงเรียนพิเศษกบัทา่นนัน่แหละ 

          เร่ืองเก่ียวกบับคุคลเบด็เตลด็ ท่านมกัเลา่ให้ฟังเร่ือย เร่ืองท่านหญิงใหญ่ ดเูหมือนจะช่ือดํารงธรรม

สาร แตง่ปจุฉาวิปัสสนา ท่านสนบัสนนุให้พิมพ์ ผมเคยเอามาพิมพ์ลงในหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนา เร่ืองคน

นัน้คนนี ้อยา่งนัน้อยา่งนี ้ทา่นเลา่บอ่ย ๆ ทา่นมีวิธีจําคนโดยการเปรียบเทียบ อยา่งผมนี ้ท่านพดูบอ่ยวา่

หน้าเหมือนขนุนิราพาส อบุาสกประจําวดัเทพศริินทร์ เป็นนกัธรรมะตวัเอกคนหนึง่ คงจะเผยแผเ่ก่ง อายแุก่

กวา่ผม ตายนานแล้ว แตเ่พ่ือไมใ่ห้ลืม จําคนนัน้ ช่ือนัน้ หน้าเหมือนคนนัน้ ลืมยาก ผมยงัเคยได้ยนิทา่นบอก

พระองค์อ่ืนวา่ผมหน้าเหมือนขนุนิราพาส 

          เร่ืองท่ีท่านเคยตําหนิผมตรง ๆ ก็มีเร่ืองถือยา่มถกูเนือ้ ตอนทา่นมาสวนโมกข์นัน่แหละ ถือยา่มให้

ท่าน ท่านบอกวา่ ต้องให้จีวรพนัแขนแล้วให้ยา่มอยูบ่นจีวร ยา่มจะได้ไมเ่ปือ้นเหง่ือ คราวนัน้ทา่นค้างคืน

หนึง่ พกัท่ีกฏิุสงักะสีล้วน หลงัสดุทางเดนิสูทิ่ศตะวนัตก กฏิุหลงันัน้ไมมี่เหลือแล้ว เป็นกฏิุทรงส่ีเหล่ียม กว้าง

วาหนึง่ ยาว ๖ ศอก สงูวาหนึง่ มีบานพบัเปิดปิดรอบด้าน มีเตียงพบัลงได้ ยกขึน้ก็เป็นโต๊ะหนงัสือ เป็นเตียง

นอนได้ เสาต่ํา บนัไดขัน้เดียว ก่อนทา่นจะมา ดเูหมือนพระดลุยพากษ์สวุมณัฑ์จะเป็นคนตดิตอ่มาก่อน 

ต้องมีการตดิตอ่ทางคณะสงฆ์ มิฉะนัน้เจ้าคณะจงัหวดัคงไมไ่ด้มาต้อนรับ 

สมเดจ็ท่านเป็นนกัเทศน์หรือเปลา่ครับ 

          เป็นนกัเทศน์สภุาพ เป็นนกัเทศน์ธรรมะ นกัเทศน์ตามแบบฉบบั ไมใ่ช่เทศน์แบบโต้กนั แบบแสดง

ละคร ท่านอยูใ่นระดบันกัเทศน์ท่ีได้รับความนิยม หรือเขาจดัเป็นนกัเทศน์ชัน้สงูสดุ 

 

 

อาจารย์ครับ ตอนตอ่ไปนี ้ขอความกรุณาอาจารย์เลา่ถงึบคุคลตา่ง ๆ ท่ีอาจารย์รู้จกัโดยเฉพาะคนท่ี

ช่วยเหลือกิจการของสวนโมกข์และคณะธรรมทาน 
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          คนท่ีชว่ยอปุถมัภ์ในการงาน มนัมีไมก่ี่คน ก็เลยนกึไมอ่อกวา่จะพดูอยา่งไรดี (หวัเราะ) พดูในเร่ือง

การช่วยเหลือด้านการเงิน เร่ืองใหญ่เร่ืองแรกท่ีต้องอาศยัคนช่วย มนัก็มีกะปริดกะปรอยไปอยา่งนัน้ ผู้ ท่ี

ปวารณาชว่ยเป็นจริงเป็นจงัสมยัแรก ๆ ก็มีเจ้าคณุลดัพลีฯ คนหนึง่ตัง้ใจปวารณาขนัอาสา คล้าย ๆ กบัวา่ 

จะเอาเท่าไรก็ได้ นอกจากนัน้ก็แทบจะไมมี่ใครขนัแข็งถึงขนาดนัน้ในระยะแรก ๆ ตอนหลงัตอ่ ๆ มาก็คอ่ยมี

มากขึน้ ๆ ดงัท่ีเห็นกนัอยู ่จะเอาช่ือไปโฆษณาก็ดจูะไมดี่ มนักระดาก พดูไปก็อาจจะผิด ๆ ถกู ๆ เพราะไมไ่ด้

จําไว้ มนัลืมมนัเลือนไปมากแล้ว ถ้าพดูถงึคนเอาใจช่วยก็มีเยอะแยะมากมาย คนท่ีชว่ยด้วยแรงชนิดเหน็ด

เหน่ือยไมว่า่ ก็มีอยูจํ่านวนหนึง่ ซึง่ก็ไมม่ากนกั จะเอามาสาธยายก็ไมไ่ด้ประโยชน์ (หวัเราะ) มนัแตกตา่งกนั

มาก 

อาจารย์ครับ เอาเฉพาะคนท่ีสําคญั ๆ ก็ได้ครับ 

          อยา่งเจ้าช่ืน (สโิรรส) ช่วยสร้างโรงธรรม ตัง้แตส่มยัเรายงัยากจน คณุสาล่ีก็ช่วยสร้างโรงหนงัอยา่ง

ทุ่มเทท่ีสดุ หมดเปลืองมากท่ีสดุ คนท่ีชว่ยพิมพ์หนงัสือก็มีจนนบัไมไ่หว ไปดเูอาเองตามช่ือท่ีเขาประกาศ

ตามหนงัสือ นบัทัง้หมดก็หลายคน ประชาชนท่ีไปมาก็ทําบญุช่วยเป็นคา่อาหาร การเป็นอยู ่เร่ืองนํา้ เร่ือง

ไฟ พิมพ์หนงัสือแจก เขาก็ช่วยกนั สรุปแล้วเร่ืองเหลา่นีม้นัเร่ืองธรรมดามาก ถ้าสามารถดํารงกิจการ

ทางด้านสตปัิญญาไปให้ได้แล้ว มนัก็มีมาเอง ต้องตัง้เข็มทําเร่ืองแสงสวา่งทางสตปัิญญาให้มาก การช่วย

ของคนเหลา่นัน้จงึจะมีประโยชน์หรือคุ้มคา่ หรือวา่จะได้บญุ ถ้าช่วยเฉย ๆ โดยเราไมทํ่าอะไร ผมรู้สกึวา่มนั

ไมย่ตุธิรรม ช่วยสอ่งแสงสวา่งมนัถกูต้องและยตุธิรรม บรรดาทกุคนท่ีเข้ามาเก่ียวข้องก็ชว่ยกนัทกุคน ทกุยคุ

ทกุสมยั 

          อยา่งคณุชํานาญ (ลือประเสริฐ) ก็เหน่ือยมาก ชว่ยมาก ขวนขวายมาก เด๋ียวนีกํ้าลงัเจ็บป่วย ทพุพล

ภาพ การเงินก็ช่วย ช่วยยานพาหนะ พาไปนัน่ไปน่ี ช่วยตดิตอ่ธุระการงานท่ีจําเป็น เรียกวา่สารพดัอยา่ง

เหมือนกบัท่ีเขาเรียกวา่หนมุานอาสา (หวัเราะ) ช่วยด้านพาหนะพาไปไหนมาไหนมากท่ีสดุ 

          มีคนชว่ยมากตามความถนดัของตน รวม ๆ แล้วก็ครบหมดท่ีจะรอดอยูไ่ด้ หรือทําการงานไปได้ เอา

เป็นวา่ได้พบคนท่ีสามารถช่วยแง่นัน้บ้าง แง่นีบ้้าง เพิม่ขึน้ ๆ ตามลําดบั จนไมมี่อะไรขาดแคลน พดูอยา่งนี ้

ดีกวา่ อยา่ไประบช่ืุอมากมายเลย เจ้าตวับางคนก็ต้องการไมใ่ห้ระบช่ืุอ อยากทําบญุโดยบริสทุธ์ิ ไมอ่ยาก

เอาหน้าหรือออกหน้า โดยถือวา่ปิดทองหลงัพระ ได้บญุมากกวา่ปิดทองหน้าพระ (หวัเราะ) เราก็ได้ทํามา

อยา่งนัน้จริง โดยมากไมไ่ด้เชิดช ูไมไ่ด้ประกาศ ไมไ่ด้ยกยอ่ง ไมไ่ด้โฆษณา ไมไ่ด้ปิดป้าย ใครมาขอร้องสร้าง

นัน่สร้างน่ี สร้างแล้วก็แล้วกนั ไมไ่ด้ประกาศช่ือ ไมไ่ด้ตดิช่ือเป็นสว่นมาก มีบ้างก็เผลอ ไมสํ่าคญัอะไร นกึ

สนกุขึน้มาก็ตดิบ้าง อยา่งโรงหนงัน่าตดิช่ือของพนัเอกสาล่ีก็ไมไ่ด้ตดิ แตท่ี่เรือลําเลก็นัน่ตดิช่ือคณุทองดี 
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อิสระกลุ เขาขอเป็นเจ้าภาพสร้างคนเดียว ออกหมด ๒๐๐,๐๐๐ บาท แล้วแมน่วล สร้างเรือลําใหญ่ ๔-๕ 

แสนก็ไมไ่ด้ตดิช่ือ เป็นคนทางตะกัว่ป่า เด๋ียวนีต้ายแล้ว ลกู ๆ ยงัมาอยูเ่ร่ือย ๆ  

แมน่วลมารู้จกักบัอาจารย์ได้อยา่งไรครับ  

          (หวัเราะ) เหมือนคนอ่ืน ๆ มาตามขา่วเลา่ลือ อา่นหนงัสือหนงัหา แกก็มาพบปะเป็นครัง้แรก แล้วก็

พอใจ ก็ตามมาเร่ือย ๆ หลายปีเตม็ท่ีแล้ว จะให้ผมจํา ผมจําไมไ่ด้แน่วา่รู้จกัครัง้แรกอยา่งไร นกึไมอ่อก แต่

พดูได้วา่ตามธรรมดาเหมือนคนทัว่ ๆ ไป มีคนไปมาท่ีน่ีไปเลา่ให้ฟัง ก็อยากมาด ูการเงินการทองนัน้พดูได้

วา่ทกุคนช่วยตามมากตามน้อย สว่นช่วยให้ความสะดวกก็หลายคน ช่วยด้านกําลงัใจเป็นห่วงหวงัดีก็มีมาก

เหมือนกนั (หวัเราะ) แม้ไมค่อ่ยได้ทําอะไรทางวตัถก็ุตาม 

ท่ีช่วยด้านกําลงัใจสําคญั ๆ มีใครบ้างครับ 

          ไมอ่อกช่ือ (หวัเราะ) กระดาก อยา่ออกช่ือเลย ทําให้ลําบาก รู้เอาเองวา่มีอยูต่ามธรรมดา ตาม

ธรรมดาต้องเป็นอยา่งนัน้ คนท่ีใคร ๆ ก็รู้อยูแ่ล้วและระบไุด้เตม็ปากก็คือเจ้าคณุลดัพลีฯ ช่วยกนัทกุอยา่งทกุ

ประการ 

เม่ือรู้จกักนัแล้วท่ีสวนโมกข์เก่า (๒๔๘๑) พอทา่นซือ้หนงัสือ ท่านต้องซือ้ ๒ เลม่ และสง่มาให้ผมเลม่หนึง่

เสมอ ทําอยา่งนีอ้ยูห่ลายปี หนงัสือพวกกฤษณะ มรูต ิหนงัสือเซน วิเวกนนัทะ หนงัสือจวงจือ้ก็มาก ทัง้นีก็้

เพ่ือความสะดวกในการไตถ่ามกนั ต้องการจะไตถ่ามก็ต้องเรียนรู้ไว้ก่อน มีกนัคนละเลม่ ถามกนัสะดวก 

เขียนจดหมายคยุกนัก็มี แล้วพอมากรุงเทพฯ ก็คยุกนัมาก (หวัเราะ) คยุกนัชนิดท่ีเรียกวา่ นา่หวัเราะ นัง่รถ

ไปด้วยกนั ไปจอดท่ีลานพระบรมรูปทรงม้า (หวัเราะ) เวลากลางคืนก็เคยมี ๒-๓ หน เพราะเงียบดี ทําแบบ

ผู้หญิงผู้ชายเขาไปคยุกนั แตเ่ราคยุกนัเร่ืองธรรมะ 

อาจารย์ครับ เจ้าคณุลดัพลีฯ ปฏิบตัธิรรมจริงจงัหรือเปลา่ครับ หรือสนใจเฉพาะด้านพทุธิปัญญา 

        

   

 

 

 
 

พระยาลดัพลีธรรมประคลัภ์ (วงศ์ ลดัพลี)  

ข้าราชการระดบัสงู ซึง่รู้จกังานของสวนโมกข์ ผา่นทาง หนงัสือพิมพ์ "พทุธสาสนา"  

จนกระทัง่มีการติดตอ่และรู้จกักนัเป็นการสว่นตวัในท่ีสดุ บคุคลทา่นนี ้ทา่น

อาจารย์ถือวา่เป็นสหายธรรมทานหมายเลขหนึง่ เพราะเป็นบคุคลแรกท่ีเข้าใจ  

และสนบัสนนุงาน ของสวนโมกข์อยา่งถงึท่ีสดุ 
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พดูได้วา่ทา่นพยายามปฏิบตัธิรรมะสดุความสามารถ เป็นคนมีความจริงใจในธรรมะ มีความยตุธิรรม นิสยั

ตรงไปตรงมา กล้าหาญ เดด็เด่ียว ไมค่อ่ยยิม้ ลกูน้อง เสมียน พนกังานเกรงกลวัอยู ่ไมเ่คยยิม้ให้กบัใคร 

อารมณ์ขนัมีน้อยมาก มีได้ยาก ท่ีวา่สนใจทางด้านพทุธิปัญญานัน้ แน่นอน เพราะไมส่ามารถทําวปัิสสนา

กรรมฐานได้ ศกึษาทางด้านปัญญาเป็นหลกั 

เวลาคยุกนั มีมตท่ีิไมเ่ห็นด้วยกบัอาจารย์ไหมครับ ประเดน็ท่ีคดิตา่งกนั 

          นกึไมอ่อก แตค่ลบัคล้ายคลบัคลาวา่พดูอะไรคนละทางกนับ้าง แตน่กึไมอ่อกวา่เร่ืองอะไร 

อาจารย์ครับ แล้วอยา่งพระยาอมรฤทธ์ิธํารง ท่ีพาอาจารย์ตระเวนเทศน์ตลอดภาคใต้ และอาจารย์เคย

บอกวา่ถือเป็นอาจารย์หนึง่นัน้ เป็นในแง่ไหนครับ 

          เป็นในแง่ท่ีพดูเลา่เร่ืองตา่ง ๆ ท่ีเราไมรู้่ให้ฟัง เร่ืองท่ีคนอ่ืนพดูไมไ่ด้ เลา่ไมไ่ด้ ตลอดเวลาท่ีสมัพนัธ์กนั 

แม้แตน่ัง่ในรถไฟก็พดูคยุให้ฟัง พกัท่ีไหนก็เลา่ให้ฟัง ตลอดเวลา ทัง้เร่ืองสว่นตวัและเร่ืองคนอ่ืน แสดงความ

คดิเห็นทางธรรมะธมัโม บางทีก็ทกัเร่ืองภาษาไทยท่ีผมเขียนหรือพดูผิด ผมใช้คําวา่อลเวง ท่านก็บอกวา่ท่ี

พดูนัน้ต้องหมายถงึอลวนอลเวง ต้องไพเราะครืน้เครง ไมมี่ความหมายในทางร้าย ถ้าอลวนมีความหมาย

ในทางร้าย อยา่งนีเ้ป็นต้น 

          ครัง้หนึง่เคยเลา่ให้ฟังวา่ ฝร่ังท่ีรัฐบาลเชิญมาเป็นท่ีปรึกษาเร่ืองข้าว ในฐานะผู้ เช่ียวชาญเร่ืองข้าว 

พอเดนิทางเข้ามาทางรถไฟจากสงิคโปร์ เห็นข้าวในนา ๒ ข้างทางรถไฟ ไมรู้่จกั ต้องถามคนท่ีนัง่มาด้วยวา่ 

นัน่ต้นอะไร อยา่งนีก็้ยงัมี 

          บางทีก็เลา่เร่ืองเพ่ือนฝงูท่ีกรุงเทพฯ อยา่งนายเลศิท่ีคุ้นเคยกนัมา เคยหยอกล้อกนัมา สมมตเิป็น

นิทานหยอกล้อกนัก็มี ทําให้ผมได้รู้วา่เออ คนพวกนีเ้ขาเจริญขึน้มาได้อยา่งไร มีความรู้สกึนกึคดิอยา่งไร 

ศกึษากนัมาอยา่งไร จงึเป็นอยา่งท่ีเขาเป็น ๆ กนัอยู ่ซึง่มนัคงมีอีกไมไ่ด้ สําหรับสมยัตอ่ ๆ ไป เพราะอะไร ๆ 

มนัเปลี่ยนไปหมด คนแบบนัน้เป็นคนธรรมดาสามญัแบบหนึง่แบบคนสมยัโบราณ มีอารมณ์ มีความนกึคดิ 

ตรงกนัข้ามกบัเดก็ ๆ สมยันี ้เขาไมค่อ่ยแตกต่ืน ไมต่ื่นตมู ไมค่ดิไปในทางอวดดี มีความคดิเห็นของตนเอง 

ไมแ่สดงตนเป็นผู้ รู้ มีการคยุสนกุแบบล้อเลียนอยา่งสภุาพ 

          ตวัพระยาอมรฤทธ์ิเอง เป็นคนสนใจธรรมะ เป็นนกัศกึษาธรรมะ ทําสมาธิกรรมฐานแบบง่าย ๆ มี

ความคดิซื่อตรงละเอียดแบบคนประจบประแจงไมเ่ป็น เป็นภาพพจน์ของขนุนางผู้ใหญ่ท่ีสจุริต เยือกเย็น 

สขุมุ แน่วแน ่วางตนไมเ่จ้ายศเจ้าอยา่ง เป็นคนมีอารมณ์ขนัอยูม่าก มีนิสยัอารมณ์ขนั ชอบความขนั พดูให้

เกิดอารมณ์ขนัอยูเ่สมอ ขนัแบบผู้ใหญ่แบบโบราณ 
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          ทางการเมือง ไมว่างตวัเป็นฝ่ายไหน เป็นฝ่ายตวัเองมาก ๆ ฝ่ายท่ีตวัเองเห็นวา่ถกูต้อง ไมแ่สดงออก

นอกหน้าวา่เป็นฝ่ายไหน เป็นแบบฉบบัของคนโบราณได้คนหนึง่ เคยบวชเรียนมา และศกึษาธรรมะอยูเ่ร่ือย 

ลกูชาย ๓ คน ก็เคยให้มาบวชท่ีน่ี ต้องการให้บวชแบบพระป่า แทนพระเมือง 

          เร่ืองคนท่ีรู้จกัเหลา่นี ้เลา่ไปก็เหมือนกบัยกยอ่งตวัเอง สรรเสริญตวัเอง ชวนให้คนอ่ืนนกึคดิไปได้วา่

เราพดูเพ่ือประโยชน์ของตวัเอง แล้วมนัก็มีแตเ่ร่ืองอยา่งนีเ้สียด้วย คือเลา่เร่ืองคนท่ีเขายกยอ่งนบัถือเราก็

เท่ากบัยกตวัเอง มีอีกคนหนึง่ อยา่เอย่ช่ือเขาเลย ถึงกบันิมนต์ให้เข้าไปฉนัในห้องนอน ถือตามความเช่ือ

แบบเก่า ๆ ให้เป็นสริิมงคลอะไรทํานองนัน้ ผมไปกรุงเทพฯ ทีไร ก็ต้องมาคอยดแูลวา่จะฉนัอะไร ผมไมไ่ด้

บอกหรอก แล้วแตจ่ะเอามา มีป่ินโตหลาย ๆ สาย หลาย ๆ คน 

          หลาย ๆ คนก็ตดิตอ่กนัมาเร่ือย ๆ จนตายจากกนัไป โดยมากก็ไมไ่ด้ไปเผาศพด้วย ศพเจ้าคณุลดัพลี

ฯ ก็ไมไ่ด้ไป เขาดีเกินกวา่ท่ีจะไป ไปเหมือนกบัไปล้อเลน่ ทําอะไรเลน่ งานสมเดจ็วดัเทพศริินทร์ผมก็ไมไ่ด้ไป 

งานศพคณุปรานี งานศพแมข่องคณุชํานาญ ก็ไมไ่ด้ไปทัง้นัน้ ไมอ่ยากได้เกียรต ิไมอ่ยากเป็นผู้ มีเกียรต ิ

เจ้าภาพเขาคงเสียใจบ้าง แตเ่ราคดิวา่มานัง่คนเดียว คดิถึงคณุความดีของเขาดีกวา่ไปเผาเขา ความดีของ

เขามีมาก ไปงานศพสกั ๑๐ หนมนัก็ไมคุ่้มกบัความรัก ความเสียสละของเขา ยคุก่อน ๆ ท่ีไปงานศพท่ี

กรุงเทพฯ ก็มี ๒-๓ รายเท่านัน้ งานศพแมพ่นู ลกูโยมตุ้มรายหนึง่ เพราะเราได้รับอปุการะจากโยมตุ้ม 

ตลอดเวลาท่ีไปเรียนหนงัสือท่ีกรุงเทพฯ แล้วก็ไปงานศพพระยาอรรถกรมมนตุตี คนบ้านใกล้เรือนเคียงรู้จกั

คุ้นเคยมาตัง้แตเ่ดก็ ดงัท่ีเคยเลา่แล้ว แล้วก็งานศพพระยาอมรฤทธ์ิ ท่ีเราถือวา่เป็นอาจารย์คนหนึง่ ไปวนั

เดียวแล้วก็กลบั 

อาจารย์ครับ คณุปรานี (พุม่ชศูรี) ช่วยงานอาจารย์ด้านไหนครับ 

          ช่วยจิปาถะ อยา่งถ้าไปเชียงใหมแ่กเป็นเจ้าภาพทกุอยา่ง (หวัเราะ) ทกุประการ ไมว่า่จะทําอะไร ไป

ไหน แม้แตจ่ะศกึษาอะไร จะตดิตอ่กบัใคร เรียกวา่มาวดั วนัละ ๓ เวลา 

คอ่นข้างจะเป็นคนรู้ใจอาจารย์ใช่ไหมครับ 

อก็รู้ส ิเพราะคอยสงัเกตน่ี 

ท่ีคณุปรานีตายเร็ว เพราะทํางานหนกัใช่ไหมครับ 

          เพราะงานหนกั งานหนกัแบบงานการ ทําแทนสามีทกุอยา่ง ในด้านการค้า ในด้านการผลติ แกรู้จกั

กนัอยูก่่อนกบัเจ้าช่ืน ก็พลอยรู้เร่ืองสวนโมกข์ ก็ตดิตอ่เข้ามา ได้ศกึษาธรรมะ เพ่ือเอาไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต 

ในการงาน แกเป็นคนมัง่มีคนหนึง่ในเชียงใหม ่เป็นท่ีรู้จกัของคนทัว่ไป กบัเจ้าคณุลดัพลีฯ ก็สนิทสนมกนั
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มาก เป็นคนเก่าคนแก่กนัมา บางทีนดัไปพร้อมกนั เวลาผมไปเชียงใหม ่เจ้าคณุลดัพลีฯ ไปด้วย ไปพกัสวน

ชา (แก่งปันเต๊า อ.เชียงดาว) เพ่ือให้พิเศษกวา่ไปพกัในกรุงในเมือง เข้าใจวา่ก่อนจะตาย ได้พยายามเอา

ธรรมะไปใช้เตม็ท่ี ในแง่การงานทางพระศาสนา ได้ทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงบ้าง ในสงัคมพทุธบริษัทท่ี

เชียงใหม ่ทัง้ทางด้านการศกึษาและการปฏิบตั ิ

อาจารย์ครับ พระดลุยพากษ์สวุมณัฑ์ รู้จกัคุ้นเคยกบัอาจารย์ได้อยา่งไรครับ ทราบวา่เป็นคนใกล้ชิดสวน

โมกข์อีกคนหนึง่ 

          นกึไมอ่อกวา่เร่ิมรู้จกักนัอยา่งไร คงผา่นทาง

หนงัสือพมิพ์พทุธสาสนามากกวา่ รู้เร่ืองสวนโมกข์

จากทางนัน้ แล้วก็อยากให้มีสวนโมกข์ท่ีอ่ืนบ้าง ก็มา

ขอให้เราช่วยกนัคดิช่วยกนันกึ พระดลุย์ อยากทําท่ี

นครศรีธรรมราช ตอนนัน้รับราชการอยูท่ี่นัน่ มีเพ่ือน

หลายคนท่ีเห็นด้วย พดูกนัรู้เร่ือง ก็เป็นหวัหน้ามา

ตดิตอ่กบัผม จนได้มหาจลุไป แล้วก็ต้องเหลวในท่ีสดุ

ดงัท่ีเคยเลา่แล้ว แตพ่ระดลุย์เองยงัตดิตอ่กบัสวน

โมกข์เร่ือยมา ท่านศกึษาธรรมะจากสมเดจ็วดัเทพฯ 

เป็นสว่นใหญ่ และเคารพนบัถือกนัอยา่งนอกไปกวา่

ทางศาสนา เป็นเร่ืองสว่นบคุคล วา่กลา่วตกัเตือนได้อยา่งลกูหลาน บวชกบัท่านด้วย เป็นคนเอาจริงในเร่ือง

การปฏิบตัธิรรมคนหนึง่ เอาจริงด้วยศรัทธาก็มาก ปฏิบตักิรรมฐานด้วย ช่วยเหลือสวนโมกข์ด้วยความหวงัดี

ด้วยกําลงัใจ ชีแ้จงให้คนอ่ืนรู้จกั การเงินการทองก็ช่วยบ้างตามแบบคนท่ีไมร่ํ่ารวยอะไร  

อาจารย์ครับ แล้วอาจารย์สญัญา ธรรมศกัดิ ์ช่วยงานอาจารย์อยา่งไรบ้าง 

          ก็ทัว่ ๆ ไป เร่ืองอาหารการขบฉนั เร่ืองพาไปเท่ียว เร่ืองความสะดวก ผมรู้สกึสงสาร พยายามปกปิด 

ไมใ่ห้รู้วา่ต้องการอะไร มิฉะนัน้จะต้องคอยเท่ียวซือ้ของให้ อาจารย์สญัญา ไมใ่ช่คนร่ํารวย 

การปฏิบตัธิรรมเป็นอยา่งไรครับ ด้านความเข้าใจธรรมะเป็นอยา่งไร 

          ไมมี่เร่ืองภาวนา มีแตเ่ร่ืองพทุธิปัญญา มุง่ทางสงัคมมากกวา่ มุง่การเผยแผม่ากกวา่ท่ีจะทําของ

ตวัเอง ยอมเสียสละ ยอมเสียเวลาของตวัเองไปทําเพ่ือสงัคม ชว่ยเหลือโลกอยา่งเตม็ท่ี 

อาจารย์ครับ แล้วงานท่ีพทุธสมาคมได้ผลไหมครับ 

พระยาดลุยพากษ์สวุมณัฑ์  

ข้าราชการระดบัสงูอีกทา่น

หนึง่  

ซึง่ทา่นอาจารย์ถือวา่เป็น

สหายธรรม 

ท่ีสําคญัมากเช่นกนั  

เพราะมีบทบาทช่วยเหลือ 

กิจการงานเผยแผข่องสวน

โมกข์ 

มาโดยตลอด 
 



๒๗๗ 

 

          ผมก็ไมท่ราบ ไมต่อบได้ แตม่นัก็ต้องได้ผลเท่าท่ีมนัได้ เท่าท่ีเขาทําได้ ไมไ่ร้ผลดอก คงมีเป็นชิน้เป็น

อนัอยูห่ลายสิง่ เช่นจดัให้มีการศกึษาธรรมะ เป็นรูปเป็นร่าง เป็นล่ําเป็นสนั ทําไปตามตารางสอนสง่เสริมให้

มีการเรียนอภิธรรมพกัหนึง่ ทําให้คนรู้อภิธรรมหลายคนเหมือนกนั มนัก็ได้ตามสตปัิญญา หรือ

ความสามารถของคนท่ีเก่ียวข้องเรียกวา่ดีกวา่ไมทํ่า (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ แล้วทาง พสล. (พทุธศาสนิกสมัพนัธ์แหง่โลก) อาจารย์เก่ียวข้องด้วยหรือเปลา่ครับ 

          ไมมี่ ไมไ่ด้เก่ียวข้อง แตท่่านหญิงพนูนัน้รู้จกักนัเป็นสว่นตวั เคยมาเย่ียมท่ีน่ี 

อาจารย์สญัญาเคยเอาเร่ืองราชการมาปรึกษาหารือกบัอาจารย์บ้างหรือเปลา่ครับ  

          ไมมี่ เร่ืองอยา่งนัน้ไมมี่ เพราะรู้ใจวา่ผมคงไมต่อบ เคยถามบ้างในการท่ีต้องรับหน้าท่ีนายกรัฐมนตรี

ครัง้นัน้ เคยถามวา่ ควรจะถือหลกัธรรมอะไร ผมก็ตอบไปตามเร่ือง กําปัน้ทบุดนิ ตอนนัน้ผมไปนอนเจ็บอยู่

ท่ีศริิราช ก็ไปเย่ียม ไปคยุระหวา่งนอนเจ็บอยู ่ผมก็ตอบกําปัน้ทบุดนิ ธรรมะของโพธิสตัว์ สทุธิ ปัญญา 

เมตตา ขนัต ิ(หวัเราะ) คณุสญัญา ยงัจดไว้ หมออดุม (โปรษะกฤษณะ) ก็จด ถ้าเข้าใจ มนัใช้ได้ดี 

ความหมายดีมาก สทุธิซื่อตรง และมีปัญญาไมป่ระมาท มีเมตตากรุณา แล้วอดกลัน้อดทนเป็นเบือ้งหน้า 

เราเป็นผู้ใหญ่ขึน้เทา่ไร ความอดกลัน้อดทนต้องมีมากขึน้เทา่นัน้ 

ในทางสว่นตวัก็เป็นคนท่ีสนิทสนมกนัมากกบัอาจารย์ใช่ไหมครับ เป็นหนึง่ในคณะท่ีสนิทสนม ช่วยเหลือ

เกือ้กลูกนัมาตัง้แตแ่รกใช่ไหมครับ 

          มนัก็อยา่งนัน้ แตคํ่าวา่มากก็ตอบไมถ่กู ก็เรียกวา่คอยเอาใจใสช่่วยเหลือเทา่ท่ีจะทําได้ 

อาจารย์ครับ แล้วอยา่งคณุเรียบคณุเรียมละ่ครับ 

          พอเร่ิมรู้จกั ก็ชว่ยเป็นเงินเป็นทอง เป็นอะไรบ้าง ดเูหมือนตดิตอ่จากทางคณุชํานาญออกไป 

อาจารย์ครับ คนกลุม่นีส้นใจธรรมะ จริงจงัหรือช่วยด้านเงินด้านทองเท่านัน้ 

          ธรรมะสว่นตวัก็พยายามสนใจ แตทํ่าได้เทา่ท่ีทําได้ ถ้าเร่ืองเงินเร่ืองทองเพ่ือการเผยแผ ่เขาก็

ช่วยเหลือตามกําลงั 

อยา่งคณุชํานาญน่ี ไมไ่ด้ปฏิบตัธิรรมชัน้สงูเท่าไรใช่ไหมครับ 

          ก็เตม็ท่ีของแก 



๒๗๘ 

 

ทํากรรมฐานหรือเปลา่ครับ 

          เอ๊ะคณุน่ี (เสียงด)ุ ถือตวัวา่หวัก้าวหน้า แล้วยงัไมเ่คารพสทิธิมนษุยชนของคนอ่ืนเขา ถามแบบนีม้นั

รุกรานน่ี 

ผมคดิวา่น่ีจะเป็นประโยชน์แก่คนรุ่นหลงั ท่ีจะศกึษาประวตัชีิวิตของอาจารย์และประวตัศิาสตร์ของสวน

โมกข์ จะได้เข้าใจได้วา่คนแวดล้อมของอาจารย์เป็นคนอยา่งไรบ้าง อยา่งน้อยก็มองจากทศันะของอาจารย์

เอง เพราะตอนนีก็้เร่ิมมีคนพดูแล้ววา่คนแวดล้อมบางกลุม่เป็นคนไมไ่ด้เร่ือง ผมเพียงแตทํ่าหน้าท่ีเป็น

เลขานกุารท่ีเข้มงวดของประวตัศิาสตร์เท่านัน้แหละครับ 

          (หวัเราะด ุๆ) คณุชํานาญแกก็ทํากรรมฐานตามแบบของแก รวม ๆ กนัไปกบัโยคะ และไท้เก็ก ทําอา

นาปานสตแิบบง่าย ๆ เป็นคนสนใจเร่ืองสญุญตามากท่ีสดุคนหนึง่ ถึงกบัเอาไปท่องตดิปากวา่ ยูสี่ ๆ ใน

ภาษาจีน ซึง่แปลวา่เชน่นัน้เอง เป็นคําแปลของคําวา่ ตถตา ซึง่โดยเนือ้แท้ก็คือสญุญตา เป็นเร่ืองจําเอาไป

ใช้ สว่นผลของการปฏิบตัก็ินบัได้วา่มากอยู ่เชน่เวลาเจ็บป่วยนบัวา่ดีมาก ไมมี่ความทกุข์หรือความ

หวาดกลวั มีลกัษณะหวัเราะเยาะความตายได้มากพอใช้ ตอนนีไ้ด้ขา่ววา่อาการป่วยหนกัลงทกุที คณุยิม้ 

ภรรยานัน้เสียไปก่อนแล้ว ยกศพให้โรงพยาบาล ไมมี่พธีิรีตองอะไร คณุยิม้จําธรรมะได้มาก แล้วเข้าใจ

ซอกแซกละเอียดลออลกึซึง้ แตค่วามเป็นผู้หญิงทําให้หนกัแน่นไมไ่ด้ 

อาจารย์ครับ แล้วอยา่งเจ้าช่ืน เข้าใจธรรมะระดบัไหน 

          เข้าใจธรรมะแบบสรุป แบบสรุปความ ไมค่อ่ยมีเวลาทํากรรมฐาน จําคําบางคําไปยดึถือเป็นคต ิเป็น

หลกั แล้วก็พยายามทําให้ได้อยา่งนัน้ แตย่งัมีโรคชอบสร้างวตัถคุรอบงําอยูม่าก กําลงัขอร้องให้บรรเทา 

อาจารย์ครับ บคุคลเหลา่นีม้าทําให้อาจารย์แยกระหวา่งเศรษฐีใจบญุกบันายทนุหรือเปลา่ครับ 

          ไมใ่ช่ปรารภคนเหลา่นี ้แตค่นเหลา่นีแ้สดงให้เห็นวา่ เศรษฐีท่ีไมใ่ช่นายทนุใจร้ายนัน้มีได้ คือมนัไมไ่ด้

กอบโกยอะไรเลย หรือถ้ากอบโกยก็กอบโกยโดยสจุริต หรือนํามาสงเคราะห์คนท่ีควรสงเคราะห์ เร่ืองเศรษฐี

ใจบญุนัน้ ได้มาจากพระคมัภีร์โดยตรง ซึง่มีอยูม่ากในครัง้พทุธกาล 

อาจารย์ครับ คณะอบุาสกิาทางเพชรบรีุและราชบรีุ ได้ช่วยเหลืองานการอะไรของอาจารย์บ้างครับ  

          เขาจะช่วยอะไรได้ เขาเคยฝากของมาให้บ้าง โยมวาสน์จากถํา้แกลบเพชรบรีุ เคยมาช่วยรับกฐิน 

ช่วยทําอาหารเลีย้งคนมาทอดกฐินท่ีเคยเลา่แล้ว แกถนดัเร่ืองอยา่งนี ้นอกจากนีค้ณะนีบ้างคนยงัได้ช่วย

ถอดเทปออกเป็นตวัอกัษร เพ่ือการพิมพ์ ช่วยให้เราเบาแรงด้านนีไ้ปก็มี 



๒๗๙ 

 

          โยมวาสน์แกอยูท่ี่สํานกัถํา้แกลบนัน้ แตไ่มไ่ด้เป็นหวัหน้าปกครองฝ่ายชี เขามีหวัหน้าปกครองฝ่ายชีท่ี

เดด็ขาดอีกคนหนึง่ โยมวาสน์เป็นผู้ช่วยในด้านทนุทรัพย์ แกเร่ียไร หรือรวบรวมเงินท่ีเขาบริจาคทกุครัง้ ตัง้

เป็นกองทนุกลาง เอาดอกผลใช้ จะใช้เงินต้นบ้างหรือไมก็่ไมท่ราบ ใช้เพ่ือแจกจ่ายอดุหนนุชีทกุคนเป็น

ประจํา บํารุงวดัด้วย เดือนหนึง่แกไปเท่ียว เก็บเงินตัง้ ๑๐ วนั รวมทัง้ท่ีกรุงเทพฯ ด้วย คณุเรียบ คณุเรียมก็

ช่วยมาตลอดเวลา 

          ความเข้าใจธรรมะก็พอใช้ได้ มีมากอาจารย์ หลายยคุหลายสมยั ฟังเทปตลอดเวลา เทปบรรยาย

อบรมผู้พิพากษา โยมวาสน์ฟังทกุกณัฑ์ ทกุตอน แกออกคา่เทปของแกเอง ทางเราก็ก๊อปปีใ้ห้ เปิดฟังกนัทกุ

วนั กบัแมชี่ทัง้หลายด้วย วนัละม้วนทกุวนั เรียกวา่มีความรู้ดี มีแมชี่เป็นนกัธรรมเอกเยอะแยะไปหมด คณุ

มณฑา แสงสมบรูณ์ท่ีเคยเป็นครู เขาออกไปอยูก่บัโยมวาสน์ เป็นผู้ เคยช่วยถอดเทปได้ เด๋ียวนีไ้มมี่แล้ว 

หยดุแล้ว 

          สําหรับทางฝ่ายราชบรีุนัน้ คณุกี นานายน ได้ร่วมมือในการเผยแผอ่ยา่งเตม็กําลงัสตปัิญญาของตน 

เป็นผู้ ท่ีมีความประสงค์เพ่ือความรู้เร่ืองธรรมะโดยแท้ ตลอดเวลาท่ีตดิตอ่กนัมาเพ่ือธรรมะทัง้นัน้ 

          เม่ือค้าขาย รวบรวมเงินทองได้ทนุสํารองไว้เป็นหลกัแล้ว ก็ออกไปตัง้สํานกัเองท่ีเขาสวนหลวง ตอน

จะออกไปก็ได้มาคยุ มาบอก มาปรึกษา แกเป็นคนกล้าหาญ ไมก่ลวัตาย มีลกัษณะเป็นผู้ นํา คดิจะเปิด

สํานกัสําหรับผู้หญิงขึน้ ปกครองดแูลกนัเอง ก็ทําได้อยา่งท่ีแกคดิ และยงัมีคนตดิตามไปเป็นลกูศษิย์มากขึน้ 

ๆ  

          ความเข้าใจธรรมะ ก็ตามแบบของแก ไมสู่้ละเอียดออ่น พุง่ ๆ ท่ือ ๆ พดูแตเ่ร่ืองเดียว แตก็่พดูมาก 

เน้นมาก เน้นจนถึงกระดกู ถ้าปฏิบตัติามนัน้ได้ก็ดบัทกุข์ได้ การเน้นน่ีมนัเน้นได้แตก่ารพดูทางทฤษฎี พดู

เร่ืองเดียวอยา่งท่ีผมพดู สรุปความได้วา่มีประโยชน์แก่คนเหลา่นัน้ตามสมควร 

อาจารย์ครับ คณุกี น่ีเร่ิมตดิตอ่กนัมาอยา่งไรครับ 

          ตัง้แตส่มยัท่ียงัอยูส่วนโมกข์เก่า แกอา่นหนงัสือพมิพ์พทุธสาสนา ศกึษามาอยา่งดีแล้ว คอ่ยมาพบ

ผม ก็ให้พกัท่ีบ้านโยม กลางวนัก็มาคยุกนัท่ีใต้ถนุกฏิุตรงริมสระเลก็ เร่ืองท่ีคยุกนัก็เป็นเร่ืองปรมตัถธรรม ท่ี

แกได้ศกึษามาแล้ว มาซกัถามเพ่ือความเข้าใจ ก็ต้องนบัวา่เป็นผู้หญิงพิเศษ (หวัเราะเบา ๆ) ไมแ่ตง่งาน 

น้องสาวก็ไมแ่ตง่งาน และรับงานทางสํานกั ตอ่มาเม่ือคณุกีตายแล้ว ตอนมาหาผม ไมมี่แวววา่มีความทกุข์

อะไรมา มาแบบนกัศกึษาธรรมะ แกอยากแตง่กลอน แตแ่ตง่ไมเ่ป็น ผมเลยสอนให้ทางไปรษณีย์ ยงัได้เอา

มาลงหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนาอยูห่ลายชิน้ ในสมยันัน้ 



๒๘๐ 

 

 
เย่ียมสํานกัปฎิบติัธรรมเขาสวนหลวงท่ีราชบรีุ อบุาสกิากี นานายน คือคนท่ีสวมแวน่ดํา  

          ตอนท่ีแกมานัง่คยุครัง้หนึง่ พอดีได้เห็นหนไูลง่ตูรงสระนัน้ หนมูนัเข้าไปอยูใ่นโพรงไม้เสาท่ีกัน้ขอบ

สระ มีงตูวัใหญ่ขนาดกินหนไูด้ มนัจะเข้าไปในโพรง หนไูล ่ๆ ออกมาตัง้ไกล พอหนมูนัวิง่กลบัเข้าโพรง งก็ู

ตามมาอีก หนก็ูไลอี่ก ทําอยา่งนี ้๒-๓ หน (หวัเราะห ึๆ) คณุกีนัง่ดตูาเขม็ง ถงึไมเ่ช่ือโชคลาง ก็ต้องเช่ือโชค

ลาง อยา่งในกรุงกบลิพสัดุ์เดมิเป็นท่ีอยูข่องฤาษีกบลิ ถ้าเสือไลเ่นือ้มาถงึตรงนัน้ เนือ้จะกลบัไลเ่สือ ถ้างไูล่

เขียดมาถงึตรงนัน้ เขียดจะกลบัไลง่ ูแตข่องเราไมใ่ช่เขียด เป็นหนท่ีูเข้าไปอยูใ่นโพรงไม้ (หวัเราะ) เด๋ียวนี ้

เสานัน้ก็ยงัอยู ่ท่ีกัน้ดนิอยูข่อบสระ แตโ่พรงอาจจะตนัแล้ว เป็นเสาโบสถ์เก่า รือ้ลงแล้วก็เอาไปกัน้ดนิไว้ เป็น

ไม้กลนัเกลา นานเข้ามนัก็กลอ่น ๆ เป็นโพรง หนเูข้าไปอยูไ่ด้ 

อาจารย์ครับ คําถามตอนท้าย ๆ นี ้จะเก่ียวกบันกัเขียน นกัหนงัสือพมิพ์ท่ีรู้จกักบัอาจารย์นะครับ แรกสดุ

น่ีอยากทราบวา่ คณุวิลาศ มณีวตั มาเก่ียวข้องกบัอาจารย์ได้อยา่งไรครับ 

          จําไมไ่ด้ นกึทบทวนความจําเก่ียวกบัคณุวิลาศ ได้ยากมาก ดเูหมือนเม่ือตอนแกเป็นบรรณาธิการ

หนงัสือพมิพ์ท่ีจฬุาฯ มาขอเร่ืองของผมไปลง นัน่ดจูะเป็นครัง้แรก ผมเขียนบทความเร่ืองธรรมะคืออะไรให้ 

อธิบายธรรมะในความหมายตา่ง ๆ ๒๐-๓๐ อยา่ง ทกุแง่ทกุมมุเท่าท่ีจะนกึได้ เม่ือแกเรียนจบแล้วก็รับ

หนงัสือพมิพ์พทุธสาสนาเป็นประจําก็รู้เร่ืองของเรา แล้วเขียนเร่ืองเก่ียวกบัสวนโมกข์อยูบ่อ่ย ๆ ลงใน

คอลมัน์สายลมแสงแดด เขียนถงึโดยตรง เขียนถงึโดยอ้อม ทําให้คนรู้จกัสวนโมกข์ขึน้แยะ เขียนตามความ

พอใจ ตามถนดั เคยช่วยแนะหนงัสือบรมธรรมทีหนึง่ คนซือ้หมดสต๊อกเลย (หวัเราะ) อยา่งน้อยแกก็ต้องถือ

วา่เป็นลกูบ้านเดียวกนั แกเกิดท่ีไชยาเหมือนกนั เวลาพบกนัก็ไมไ่ด้สนทนาธรรมะกนัมากนกั เพราะถือวา่

อา่นเอาเองดีกวา่ เคยมาเย่ียมผมเป็นครัง้เป็นคราว เม่ือไมน่านก็มาเย่ียมครัง้หนึง่ แตก็่หลายปีแล้ว 



๒๘๑ 

 

 

นายกหุลาบ สายประดิษฐ์ และนายวิลาส มณีวตั นกัหนงัสือพิมพ์ มาเย่ียมสวนโมกข์ เม่ือปี ๒๔๙๕  

นายกหุลาบนัน้ เข้าฟังปาฐกถาธรรมของพทุธทาสภิกข ุท่ีกรุงเทพฯ เกือบทกุครัง้ และนําไปเขียนเผยแผต่อ่เสมอ 

อาจารย์ครับ คณุวิลาศเป็นนกัหนงัสือพิมพ์คนเดียวใช่ไหมครับท่ีเขียนถงึสวนโมกข์ในลกัษณะแนะนําให้

คนรู้จกั คนอ่ืนมีอีกหรือเปลา่ครับ 

          มีคณุกหุลาบ สายประดษิฐ์ คณุสลุกัษณ์ ก็เคยเขียนบ้าง หลงั ๆ มาน่ีก็มี คณุเนาวรัตน์ พงษ์ไพบลูย์ 

สมยัเม่ือผมไปพดูท่ีพทุธสมาคมเสมอ ๆ คณุกหุลาบเขียนถงึบอ่ยในหนงัสือพิมพ์ท่ีแกเป็นบรรณาธิการอยู ่

ผมจําไมไ่ด้แล้ววา่หนงัสือพมิพ์อะไร ดเูหมือนวา่ทกุคราวท่ีผมไปพดูชดุพทุธธรรม แกจะยอ่ความไปลง

หนงัสือพมิพ์ทกุที หลงัจากนัน้จงึมาสวนโมกข์ มากบัคณุวิลาศ มณีวตั คยุกนัหลาย ๆ เร่ือง แตเ่ร่ืองหลกัแก

มาหาความรู้เร่ืองปฏิบตัธิรรม แตผ่มไมไ่ด้สอน ไมไ่ด้แนะเร่ืองปฏิบตัโิดยตรง เพราะเวลาไมพ่อ วนั ๒ วนัไม่

พอ ให้ไปหาหนงัสืออา่น เช่น ตามรอยพระอรหนัต์ ตอนนัน้ก็เลม่นีพ้อจะอ้างได้ พดูได้วา่คณุกหุลาบรู้จกั

เลือกธรรมะท่ีมีประโยชน์ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์กบัชีวิตของแก แตไ่มค่อ่ยได้เรียนอยา่งชาววดั เขาเรียน

อยา่งชาวบ้าน ชาววดัเรียนอยา่งเป็นพิธี เรียนอยา่งท่องจําหลกัอยา่งนัน้อยา่งนี ้อยา่งชาวบ้านก็คือเรียน

อยา่งอิสระ เจ้าคณุลดัพลีฯ ก็เหมือนกนั คณุกหุลาบศกึษาพระธรรมะแบบเจ้าคณุลดัพลีฯ อา่นจาก

ภาษาองักฤษด้วย วารสารพทุธศาสนาในตา่งประเทศแกก็รับอยูป่ระจํา แกเคยปรารภวา่จะพาเจ้าคณุศรา

ภยัพิพฒัน์มา แล้วก็ไมไ่ด้มา ดเูหมือนจะไปพบกนัท่ีกรุงเทพฯ พร้อมกบัใครอีก ๒-๓ คน ตอนนัน้พระยาศรา



๒๘๒ 

 

ภยัฯ คงหมัน่ไส้เร่ืองกมุอํานาจ ทีนีใ้ครคงจะบอกให้ได้ยนิพทุธภาษิตวา่ อํานาจเป็นใหญ่ในโลก คนพวกนี ้

เขาไมเ่ช่ือวา่พระพทุธเจ้าตรัสอยา่งนัน้ ก็มาถามให้ผมอธิบายไลเ่ลียง ผมบอกวา่พระพทุธเจ้าไมไ่ด้ทรง

หมายถงึอํานาจปืน อํานาจอะไรอยา่งนัน้ หมายถงึอํานาจกิเลส ซึง่เป็นเหตใุห้ใช้ปืน (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ แล้ว ส.ธรรมยศ ละ่ครับ 

          เคยพบกนัท่ีสรุาษฎร์ฯ ครัง้หนึง่ เขามาในคณะของเจ้าคณุมหาเกษมบญุศรี เม่ือยงับวชอยู ่เขา

ตดิตามคณะนัน้มา เขาก็พยายามจะคยุธรรมะกบัผม ผมไมมี่เวลา ฟังดมูนัแปลก ๆ เคยสง่เร่ืองมาให้ลง

พทุธสาสนา แตไ่มไ่ด้ลงให้ เข้าใจวา่ไมถ่กูรสนิยมของผู้อา่นหนงัสือพมิพ์พทุธสาสนา เราไมไ่ด้รับประโยชน์

อะไรจากการเก่ียวข้องกบัคณุ ส.ธรรมยศ เพียงแตว่า่ได้ฟังอะไรแปลก ๆ บางคํา 

อาจารย์ครับ แล้วอาจารย์สลุกัษณ์ ละ่ครับ  

          คงจะพบกนัครัง้แรกท่ีวดัทองนพคณุ ตอนไปงานศพเจ้าคณุภทัรองค์ก่อน หรืออาจจะเคยพบก่อน

หน้านัน้ก็ได้ รู้สกึวา่คณุสลุกัษณ์รู้เร่ืองผมดี รู้จกักนัดีแล้ว อาจจะอา่นจากหนงัสือตา่ง ๆ แล้วเพิ่งได้พบตวั

กนั แกเคยพาผมไปสนทนาร่วมหมูก่บัครูบาอาจารย์ท่ีจฬุาฯ ยงัจําได้เพียงแตว่า่ ครูบาอาจารย์เหลา่นัน้ไม่

ยอมรับเร่ืองของเรา คณุสลุกัษณ์ก็พยายามทําความเข้าใจ ปรับความเข้าใจ แตม่นัก็ทําไมไ่ด้ มองกนัคนละ

ทาง ตอนหลงัได้ไปเท่ียวเกาะด้วยกนั ดเูหมือนคณุระบลิจะเป็นคนชวนมา จําไมค่อ่ยได้แล้ว เด๋ียวนีรู้้สกึวา่

พร่าหมดแล้ว ความจําเร่ืองตา่ง ๆ พร่าไปหมดทกุเร่ือง แล้วจะต้องเป็นมากขึน้ 

อาจารย์ครับ ผมเห็นมี ๓ คนท่ีเขียนเร่ืองเก่ียวกบัชีวิตและงานของอาจารย์ คณุชิต ภิบาลแทน คณุอรุณ 

เวชสวุรรณ คณุสมัพนัธ์ ก้องสมทุร คนเหลา่นีรู้้จกัอาจารย์ได้อยา่งไรครับ 

          เขาอยูท่ี่น่ีกนั ชิตบวชอยูท่ี่น่ี ๑ พรรษา เขาเป็นครูโรงเรียนพทุธนิคม ตอนหลงัลาออกไปอยูก่รุงเทพฯ 

นายอรุณ ก็คนบ้านนี ้บ้านอยูห่ลงัวดัชยาราม ปากท่อ ไมไ่ด้บวชท่ีน่ี แตเ่ขายดึถือวา่ร่วมบ้านเกิดเมืองนอน

กนั กอบกู้ บ้านเกิดเมืองนอน เขาทํางานพฒันาอยา่งนีต้ัง้แตย่งัเป็นพระ สมัพนัธ์เป็นคนเกาะสมยุ ทา่นโพธ์ิ

พามา มีฝีมือในการเขียนภาพ เลยให้เขียนรูปปฏิจจสมปุบาทใหญ่ในโรงหนงั 

อาจารย์ครับ เห็นในหนงัสือของคณุสมัพนัธ์เขียนไว้วา่ อาจารย์เคยสนทนากบัอาจารย์ปรีดี พนมยงค์ ๓ 

วนัตดิตอ่กนั ไมท่ราบวา่อาจารย์รู้จกักนัอยา่งไรครับ ขอความกรุณาอาจารย์เลา่ไว้ด้วย 

          จู่ ๆ ก็มีคณุวฒุิ สวุรรณรักษ์ เขาเป็น สส. จงัหวดันี ้เขามาบอกวา่ท่านปรีดีมาขอร้อง ให้ไปช่วยหาท่ี

ทําสวนโมกข์ท่ีอยธุยา จงึได้ไปพบปรึกษาหารือกนั ท่ีตําหนกัท่าช้าง ปรึกษาเร่ืองธรรมะธมัโม เร่ืองวิธีเผยแผ่

พทุธศาสนา ปรึกษาท่ีจะมีเพลงในพทุธศาสนา ทา่นมีมหาเปรียญ ๙ ประโยคคนหนึง่อยูว่ดัเบญจฯ ช่ือมหา



๒๘๓ 

 

ญาณ เป็นท่ีปรึกษารับใช้เร่ืองภาษาบาลี ท่ีไปคยุกนัไมใ่ช่ทัง้ ๓ วนั แตท่า่นนิมนต์ให้ไปตดิตอ่กนั ๓ หน 

ตอ่มาไปดท่ีูอยธุยา ไมพ่บท่ีเหมาะ ท่ีมนัแคบเกินไป ตอนนัน้เจ้าคณุพมิลธรรมก็ไปด้วย ทา่นยงัไมไ่ด้เป็น

พระพิมลธรรม มีหน้าท่ีปกครองอยูท่างอยธุยา ไมพ่บท่ีเหมาะ ท่ีวดัภเูขาทองนัน้กว้างขวางดี แตก็่นํา้ทว่ม 

ทําไมไ่ด้ ตอ่มาทา่นปรีดี ก็ไมอ่ยูใ่นฐานะท่ีจะทําได้ ก็เลยเลกิกนั 

ท่านปรีดี เข้าใจธรรมะดีไหมครับ 

          ก็ดเูอาเองจากหนงัสือตา่ง ๆ ท่ีเขียนขึน้ส ิผมไมไ่ด้คยุธรรมะโดยตรง แตค่ยุวิธีการท่ีจะเผยแผ่

มากกวา่ ดเูหมือนทา่นอยากให้มีสวนโมกข์หลาย ๆ แหง่ คยุเร่ืองวธีิท่ีจะปรับปรุงการเผยแผท่ัว่ไปให้มนั

ได้ผลแน่นอนขึน้ ดทู่านจะหวงัดีตอ่ศาสนาโดยบริสทุธ์ิใจ 

อาจารย์ดจูากอะไรครับ ท่ีวา่ท่านบริสทุธ์ิใจ 

          ก็ดจูากท่ีคยุกนัส ิดจูากความต้องการท่ีแสดงออกมา คงหวงัท่ีจะทําประโยชน์อนันีเ้ก่ียวกบัศาสนาให้

เป็นหลกัเป็นฐาน เป็นช่ือเป็นเสียง คงหวงัอยา่งนัน้ แตทํ่าไมไ่ด้ 

อาจารย์ครับ ในหนงัสือของคณุสมัพนัธ์ บอกวา่ เวลาอาจารย์ไปพดูท่ีพทุธสมาคม ท่านปรีดีมาฟังทกุ

ครัง้หรือครับ  

          เป็นไปไมไ่ด้ ท่ีจําได้นัน้อยา่งมากไมเ่กิน ๒ ครัง้ ท่ีจําได้แมน่ก็ครัง้ท่ีไปพดูเก่ียวกบัพทุธธรรมกบั

ประชาธิปไตย 

เม่ือตอนท่ีท่านออกไปอยูเ่มืองนอกแล้ว ยงัได้ตดิตอ่กนัอีกหรือเปลา่ครับ 

          ไมไ่ด้ตดิตอ่กนัโดยตรง เพียงฝากหนงัสือไปให้ มีคนมาหาผม เขาจะไปปารีส ดเูหมือนเขาจะถามเอง

วา่จะฝากอะไรบ้าง ผมฝากหนงัสือห่อใหญ่ไปให้ห่อหนึง่ แล้วท่านก็ตอบรับมาวา่ขอบคณุ ได้ใช้อา่นพอดี 

อาจารย์ครับ แล้วบคุคลในท้องถ่ิน นอกจากชาวบ้านท่ีมาช่วยเหลือออกแรงงานตา่ง ๆ มาทําบญุ เลีย้ง

พระตามปกตแิล้ว มีใครช่วยงานอาจารย์อีกบ้างหรือไมค่รับ 

          มนัจะต้องพดูวา่ มนัเกือบจะไมมี่เลย คณุคดิดซู ิเขาจะช่วยอะไรได้ (หวัเราะ) จะช่วยทางแตง่หนงัสือ

ธรรมะธมัโม เขาก็ช่วยไมไ่ด้ เพราะไมมี่ความรู้ ทีนีช้ว่ยอยา่งเป็นธรรมดา อยา่งเพื่อนบ้านธรรมดาก็มีแหละ 

อยา่งพวกทนายความ เม่ือมีเร่ืองท่ีจะต้องทําตามระเบียบกฎหมายบ้าง อะไรบ้าง ก็ได้คณุป๋ิว (เปรมะ

ตษิฐะ) ช่วย พ่ีชายแกเป็นนายอําเภอกาญจนดษิฐ์ท่ีเคยเลา่แล้ววา่ช่วยจดัหาเรือให้จากบ้านดอนไปกาญจน

ดษิฐ์ จากกาญจนดษิฐ์ไปเกาะสมยุ ตอนเอาเรือตดิเคร่ืองขยายเสียงไปเผยแผธ่รรมะ คณุละออง (แสงเดช) 



๒๘๔ 

 

ก็ช่วยต้อนรับเวลาแขกไปใครมา แขกของสวนโมกข์ก็หลายคนเหมือนกนัท่ีคณุละอองแกช่วยต้อนรับขบัสู้ 

หมอจําเนียร (รัตนะมีศรี) ท่ีบ้านดอน ก็ชว่ยในเร่ืองเจ็บไข้ ในฐานะเป็นหมออยูบ้่าง ทัง้หมดนีก็้คบกนัอยา่ง

เพ่ือนผู้หวงัดี เห็นด้วยในการงานท่ีเราทํา เป็นคนบ้านเดียวกนั รุ่นราวคราวเดียวกนัมา ชว่ยในทกุโอกาสท่ี

จะช่วยกนัได้ ช่วยให้ความสะดวก จิปาถะ จนกระทัง่ชว่ยคุ้มครองป้องกนั หวงัดี คอยระวงั ความร้าย ความ

เสียหายท่ีจะเกิดขึน้ แตม่นัก็ไมมี่อะไร ก็เรียกวา่ช่วยเตม็ท่ีท่ีคนหวงัดีจะช่วยได้ คณุป๋ิวอายเุทา่ผม คณุ

ละอองแก่กวา่ หมอจําเนียรออ่นกวา่ เคยเป็นเดก็ท่ีวดัพระธาตฯุ สมยัพระครูโสภณฯ (เอ่ียม) 

อาจารย์ครับ ในชีวิตของอาจารย์ อาจารย์มีหลกัในการคบมิตรอยา่งไรครับ  

          (หวัเราะเสียงเข้ม ๆ) พดูแล้วมนัก็เหมือนกบัโอหงั คือวา่ เราไมค่อ่ยคดิจะขอความช่วยเหลือจากมิตร 

ไมไ่ด้คดิจะไปดงึมาเป็นมิตร หรือขอร้องให้เป็นมิตร แตถ้่าเขาแสดงความประสงค์อะไรเข้ามา เราก็ยินดีท่ี

จะพิจารณาหรือคบหาสมาคมกนั ปัญหาจงึไมค่อ่ยมี ความผิดหวงัจงึไมค่อ่ยมี และผมน่ีมนัเป็นอะไรก็ไมรู้่ 

มนัไมค่อ่ยจะรู้สกึวา่คนเราจะต้องพึง่พาผู้ อ่ืน หรือมิตรอยา่งท่ีเขาถือเป็นหลกักนัอยู ่อะไรหน่อยก็มิตร ๆ ผม

อยากจะไมต้่องให้มิตรช่วยนัน้แหละดี มีหลกัท่ีจะช่วยตวัเองไปเสียหมด เร่ืองหลกัการคบมิตรก็เลยไมรู้่วา่

จะทําอยา่งไร 

          บรรดามิตรท่ีเขามาคบหา จนเป็นมติรขึน้มาน่ี ล้วนแตเ่ขาเป็นผู้ ท่ีอยา่งน้อยก็เสนอคามปรารถนามา

คร่ึงหนึง่ (หวัเราะ) ในความจําของผมรู้สกึวา่ไมเ่คยขอร้องใครเพ่ือความเป็นมิตร พยายามแตทํ่าตวัให้ดี ให้

น่าไว้ใจ ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน นัน่แหละ แล้วคนบางคนเขาก็อยากจะคบด้วย ก็พยายามตดิตอ่กนั จนได้

เป็นมิตรกนั 

          ไอ้ความโอหงัของผมมนัก็มีอยูต่ลอดมาจนเด๋ียวนี ้มนัไมค่ดิวา่จะเอาใครเป็นมติร หรือจะขอให้ใคร

ช่วยเหลือไปเสียท่าเดียว มนัจงึพยายามทําแตเ่ทา่ท่ีตวัเองจะทําได้ โดยไมต้่องรบกวนมิตร แตที่นีม้นัจะเป็น

เร่ืองโชคดี หรือจะบงัเอิญก็แล้วแต ่มนัก็มีคนท่ีมาเป็นมติร มาให้ความช่วยเหลือ มติรมนัก็เกิดขึน้เหมือนกนั 

แล้วเราก็ไมเ่คยผิดหวงัเร่ืองมิตร เพราะเราไมไ่ด้หวงัอะไร คณุก็อาจจะเห็นได้ แม้แตอ่ยูท่กุวนันีก็้ไมค่อ่ยได้

สสีู หรือพยายามอะไรในเร่ืองท่ีจะเป็นมิตร จนคนเขาต้องเตือน (หวัเราะ) ให้หามิตรไว้บ้าง ถ้ามีการผกูพนั

กนัไว้ก็คงจะมีเยอะไปหมด แตก็่กลวัขึน้มาอีกวา่ จะตอบแทนไมไ่หว จะจําไมไ่หว จะยุง่ไปหมด ถ้าเรา

ผกูพนัมิตรอยา่งท่ีเขาผกูพนักนั ผมคดิวา่คงจะมีมิตรแยะไปเลย เราก็เลยต้องควบคมุไมใ่ห้เกิดมิตรจนเหลือ

กําลงัท่ีจะทําหน้าท่ีรักษาความเป็นมิตร 

          แตไ่มใ่ช่ผมอวดดี มนัเป็นเอง มนัไมค่ดิทําอะไรท่ีจะต้องให้ผู้ อ่ืนช่วย โครงการหรือแผนการมนัจะวาง

ไปในทํานอง ทําเองได้ทัง้หมด คณุก็ดเูอาเองซวิา่ ผมมีหลกัในการคบมิตรอยา่งไร มนับอกไมถ่กู (หวัเราะ

เบา ๆ) 



๒๘๕ 

 

อาจารย์ครับ อยา่งนีอ้าจารย์ก็ไมมี่เพ่ือนสนิทสคิรับ 

          ฟังคําวา่สนิทไมอ่อก เพ่ือนท่ีรักใคร่อยา่งยิ่งก็มี

เหมือนกนั เพ่ือนชนิดท่ีวา่รักใคร่ตายแทนกนัได้ก็มีเหมือนกนั 

คนท่ีเขาเห็นวา่เรามีประโยชน์ มีคณุคา่ ทําไมจะไมมี่ 

อาจารย์ครับ มนัตา่งกนันะครับ เพ่ือนท่ีคบในแง่ทํา

ประโยชน์ ทํางานการเพ่ือพระศาสนามนัก็แบบหนึง่ เพ่ือนท่ี

อาจจะไมเ่ก่ียวข้องในเร่ืองงานการ แตเ่รารู้สกึเป็นเพ่ือนคยุ

อะไรให้ฟังได้มาก แลกเปล่ียนกนัมาก พดูความในใจให้กนั

มาก ก็อีกแบบหนึง่ แบบหลงัน่ีอาจารย์มีหรือเปลา่ครับ 

          มนัไมค่อ่ยจะมี เพ่ือนคยุหรือเพ่ือนปรึกษาหารือ เพราะ

เรามนัทะนงตวัเกินไป แตก็่เรียกวา่โชคดีแหละท่ีมีเพ่ือน โดย

ไมไ่ด้สนใจท่ีจะสร้างสรรค์ เม่ือออกมาเทศน์สัง่สอนก็มีเพ่ือน 

เพ่ือนคยุธรรมะก็มี เพ่ือนท่ีไมใ่ช่ทางธรรมะ เพ่ือนเถียงกนัก็มี 

อาจารย์ครับ เพ่ือนท่ีอาจารย์วา่ตายแทนกนัได้นี ้เช่นใครบ้างครับ 

          เพ่ือนท่ีเป็นพระด้วยกนัน่ีแหละ ยกตวัอยา่งคนเดียวได้ คือท่านพระครูสธุนฯ คณุดเูอาเองซ ิแตค่ณุ

อาจจะไมท่นัเห็นก็ได้ แตมี่มากกวา่หนึง่แหละ แตไ่มอ่ยากจะพดู อยา่พดูดีกวา่ จะกลายเป็นอวดดี แตผ่มก็

ไมไ่ด้ไปมาหาสูอ่ะไร เพราะวา่มนัเป็นเพ่ือนโดยจิตใจร้อยเปอร์เซนต์ก็พอแล้ว ภายนอกอาจจะดไูม่

อีนงัขงัขอบอะไรเลย (หวัเราะ) 

          ท่ีตอบมานี ้คงจะใช้ประโยชน์อะไรไมไ่ด้นา เพราะผมมนัไมมี่แผนการท่ีจะมีเพ่ือน มีแผนการท่ีจะทํา

โดยไมต้่องมีเพ่ือน แตเ่ม่ือบางคนเขาพอใจ เขาก็มาเป็นเพ่ือนเอง หรือเป็นเพ่ือนอยูโ่ดยไมต้่องรู้จกักนัก็คง

เป็นหลกัเหมือนกนั แตเ่ป็นหลกัท่ีไมมี่ใครยอมรับ เพราะมนัผิดหลกัท่ีเขาถือ ๆ กนัอยูท่ัว่ไป (หวัเราะ) 

 

 

อาจารย์ครับ อาจารย์เคยเลา่ถึงชีวิตตอนอยูส่วนโมกข์เก่า มีของเลน่หลายอยา่ง เลีย้งไก่ เลีย้งนก เลีย้ง

กา และยงัไปเท่ียวกบัตาหลวงมินด้วย ในตอนนี ้ขอความกรุณาอาจารย์เลา่เร่ืองเก่ียวกบัของเลน่ของ

พระครูสธุนธรรมสาร อดีตเจ้าอาวาสวดัชยา

ราม เพ่ือนสหธรรมิกท่ีสําคญัมากรูปหนึง่ ของ

พระมหาเง่ือม ผู้ ร่วมแรงช่วยงานโดยไมเ่หน็แก่

เหน็ดเหน่ือย ทา่นอาจารย์ถือวา่ เป็นเพ่ือนท่ี

ตายแทนกนัได้คนหนึง่ ปัจจบุนัมรณภาพแล้ว 

  



๒๘๖ 

 

อาจารย์ในระยะตอ่ ๆ มาของชีวิต จนกระทัง่ปัจจบุนัไว้ด้วยครับ คงเป็นอีกด้านหนึง่ท่ีจะช่วยให้เข้าใจชีวิต

ของอาจารย์ได้รอบด้านขึน้ 

          มนัปนกนั เรียกวา่มนัสบัสนปนกนั สมยัหนึง่เคยเลน่ชนิดท่ีมีประโยชน์ทางวตัถ ุเคยเลน่หีบเสียง 

เรียนภาษา เลน่พิมพ์ดีดเพ่ือพิมพ์หนงัสือ เลน่กล้องถ่ายรูป เพ่ือรวบรวมรูป และอะไร ๆ ท่ีมนัคล้าย ๆ อยา่ง

นี ้ก็เป็นสว่นหนึง่แห่งการเลน่ 

          เรามกัจะชอบไปซือ้หาของเก่า ๆ มาซอ่มเลน่สนกุ ใช้ประโยชน์ได้ ก็สนกุ เลน่อยา่งจิตใจก็เลน่เพลนิ

กบัธรรมชาต ิเคยเลน่ต้นไม้แปลก ๆ แปลกสําหรับเรานะ ไมใ่ช่แปลกสําหรับผู้ อ่ืน สะสมต้นไม้แปลก ๆ เร่ือง

ปลา เร่ืองนก เร่ืองแมว เร่ืองหมา กระทัง่จิง้จก ตุ๊กแก ก็เคยเป็นเร่ืองเลน่ สมยัหนึง่ ๆ แล้วในท่ีสดุก็กลายเป็น

เร่ืองเป็นราวไปได้ 

          นอกจากนัน้ก็มีเลน่การพกัผอ่น นัง่เลน่ นอนเลน่ ทําสมาธิเลน่ สมาธิเคยทําอยา่งเลน่ ๆ มนัหลาย

ประเภท ผมเคยเลน่เกือบทกุอยา่งตามความเหมาะสม ตามโอกาส จะจดัลําดบัไมค่อ่ยได้ แตม่นัก็มีลําดบั

อยูใ่นตวั ตามท่ีอายมุนัมากเข้า อะไรเข้า สถานะของตนมนัเปลี่ยนไป เร่ืองเลน่ก็ต้องเปลี่ยนไปพอเหมาะพอ

สม 

          เคยชอบไปเท่ียวทะเล ลงเรือไปเลน่ทะเล ไปลอยทะเลก็เคยหลายครัง้ จดัจอมปลวกให้เป็นระเบียบก็

เคยทํามาแล้ว จอมปลวกอยูท่ี่นัน่บ้างท่ีน่ีบ้าง เราก็ย้ายเอามาทําให้เป็นระเบียบ ตรงท่ี ๆ เราอยากให้มนัอยู ่

แล้วเอาแผน่ปนูวางข้างบน ทําเป็นโต๊ะได้ ย้ายแล้วปลวกยงัอยูใ่นนัน้ ต้องขดุลกึมาก แล้ว ๔ คนจงึหามไหว 

ข้างลา่งท่ีอยูใ่ต้ดนิมนัโตกวา่ข้างบน ข้างบนเป็นโพรง ปลวกแถวสวนโมกข์เก่าตวัเหลือง ๆ เป็นปลวกท่ีไม่

กดัของ ย้ายมาตัง้เป็นแถว ๆ ข้างกฏิุของเรา ใกล้ ๆ แถวนัน้ไมพ่อ ก็ไปหาจากท่ีไกลออกไป บางทีก็ตาย แล้ว

ก็เลกิร้างไปก็มี ถ้าทําผิด นายทศัน์เขาเป็นคนแข็งแรงมาก ชว่ยย้ายจอมปลวก นายทศัน์เป็นอีกคนหนึง่ท่ี

เก่ียวข้องกบัสวนโมกข์มาตัง้แตแ่รก คอยช่วยเหลือตลอดเวลา ช่วยทําแทบทกุอยา่ง 

          เขาเป็นคนพมุเรียง เกิดท่ีนัน่ เห็นกนัมาตัง้แตเ่ลก็ รุ่นออ่นกวา่ผมหน่อย เคยตัง้เนือ้ตัง้ตวัได้ด้วย

ตนเอง มีเรือลําเลก็ ๆ จนมีเรือลําใหญ่ จนมีโรงถ่าน มีร้านค้า สมยัผมอยูส่วนโมกข์เก่า มกัไปปรึกษาหารือ 

ขอความคดิเห็นตลอดเวลา จนกระทัง่ไปอยูก่รุงเทพฯ ไร่สวนของนายทศัน์ เขาก็อยูเ่กือบตรงกบัสวนโมกข์

เก่า เยือ้งไปทางตะวนัตก ระหวา่งถนนเส้นบ้านทุง่กบัไชยา จงึไปนัง่เท่ียว ไปคยุสนทนากนับอ่ย ๆ อยา่งนีก็้

เรียกวา่เลน่ คยุกนัเลน่ 



๒๘๗ 

 

          เคยเอาเรือนายทศัน์ไปเท่ียวทะเล ไปดอนเสด็ ซึง่เป็นเกาะทรายอยูก่ลางอา่ว นายทศัน์เป็นคนให้

ความสะดวกเพราะเขามีเรือ เคยพาหลวงบริบาลไปดทูะเลฝ่ังโน้นด้วย เขาก็เลยคุ้นเคยกบัหลวงบริบาล 

คุ้นเคยกบัฝร่ังบางคนท่ีมาศกึษาโบราณคดีด้วย 

          สิง่ท่ีเรียกวา่เลน่มนัมีความหมายมาก กินความกว้างขวาง จากเลก็ท่ีสดุจนถึงใหญ่ท่ีสดุ แม้แตแ่ตง่

โคลงแตง่กลอน มนัก็เป็นของเลน่ ไมไ่ด้จริงจงั ผมก็ไมรู้่จะบอกอยา่งไร บอกได้แตว่า่เคยเลน่สิง่เหลา่นีม้า

ตามโอกาส 

          ผมเคยแม้แตป่รุงอาหารเลน่ แกงดอกลัน่ทมท่ีไมมี่ใครเคยคดิวา่จะกินได้ จะแกงได้ เราก็แกงมาแล้ว 

(หวัเราะ) ต้องใสก่ะทิมาก ๆ ใสม่ะขามเปียกให้มนัเปรีย้ว ๆ ใสนํ่า้ตาลให้พอ ๆ กนั ก็กินได้ อร่อยดี

เหมือนกนั แกล้งทําเลีย้งให้เขารู้รส ให้ยอมรับวา่มนัก็กินได้เหมือนกนั อร่อยดีเหมือนกนั (หวัเราะ) ดีกวา่

ปลอ่ยให้เสียไปมากมายก่ายกอง ต้องใช้ประโยชน์ ช่วยถ่ายสะดวกนิดหน่อย ไมถ่งึกบัเป็นยาระบาย เลน่มา

หลายอยา่งเลยไมรู้่จะตอบอยา่งไร (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ โคลงกลอนนัน้อาจารย์ชอบแบบไหนครับ 

          แบบของท่ีมีอยูก่่อน ท่ีเราพยายามท่องจําไว้มากก็ คําฉนัท์ของกรมพระปรมานชิุตชิโนรส คําโคลง

โลกนิตก็ิเคยพยายามท่อง ของครูเทพ เราก็ชอบ ของรัชกาลท่ี ๖ ก็รู้สกึนิยม เพราะเป็นเร่ืองใหญ่ เร่ืองทํา

ยาก ท่ีท่านแปลจากเช็คสเปียร์ ท่องจําไว้หลายตอน เร่ืองธรรมาธรรมะสงคราม ก่อนนีจํ้าได้เกือบหมด 

เด๋ียวนีลื้มเกือบหมด (หวัเราะ) แตด้่วยอะไรไมรู้่ ผมเกิดไมนิ่ยมสนุทรภู ่ความรู้สกึมนัอาจจะเกิดจากเคยได้

ยินวา่แกกินเหล้า แกเมาผู้หญิง เลยเหมาเอาวา่คงเอาความรู้สกึอนันัน้มาเขียนกลอน แตถ้่อยคําของแกก็

เพราะดี เรายงัเคยแตง่ล้อสนุทรภู ่(หวัเราะ) 

สนุทรภู่ เขากลอนดี เพราะมีเหลา้ 

ปลกุเร้า กลอนกาพย์ ใหว้าบหวาม 

ส่วนเราเหลา้ ไม่มี มีแต่น้ํา 

จะปลกุปล้ํา เท่าไร กลอนไม่ดี 

          (หวัเราะ) ยงัมีอีก ๔ บาท นกึไมอ่อกแล้ว คณุสญัญาท่องจําแมน่เลยจนเด๋ียวนี ้

          เวลาเราแตง่เอง ก็เลือกแบบให้เหมาะสมกบัเร่ืองท่ีจะแตง่ ถ้าไปแปลงของฝร่ังมา ก็จะแตง่เป็นบท

ดอกสร้อย ท่ีเป็นคําฉนัท์หรือคําโคลงนัน้ แตง่ล้อกรมหม่ืนววิิธวรรณปรีชา เร่ืองแมล่กูสนทนาเร่ืองนิพพาน 
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          บางเร่ืองเราก็ลงทนุ แตง่ล้อตวัเอง เพ่ือให้คนอ่ืนได้ประโยชน์ก็มี ท่ีตัง้ใจแตง่จริง ๆ ยาวพอสมควร ก็มี

แตนิ่ราศลพบรีุ แตง่ให้คณุสญัญา คนพาไปเท่ียว กาพย์กลอนนอกนัน้ ก็แตง่ยามวา่ง แตน่าน ๆ เข้ามนัก็

มากขึน้ จนพอจะพิมพ์เป็นเลม่ได้ (หวัเราะ) 

อาจารย์ชว่ยเลา่เร่ืองกล้องด้วยครับ ท่ีวา่รวบรวมรูปนัน้ รูปอะไรครับ 

          รูปวิว ววิตามความพอใจของเราอยา่งในกลอ่งท่ีเก็บ ๆ ไว้นัน่แหละ เม่ือเลน่ถ่ายรูปก็ถ่ายววิมากกวา่

อยา่งอ่ืน กล้องถ่ายหนงัก็เคยเลน่ เด๋ียวนีก็้ยงัมีอยู ่พนัเอกสาล่ีให้มา กล้อง ๑๖ มิล ๕๐ ฟตุ และกล้อง ๘ 

มิลซปุเปอร์กบั ๘ มิลธรรมดา ก็ได้ถ่ายไว้ไมน้่อย คงเตรียมขึน้ราหมดแล้ว เป็นเร่ืองเบด็เตลด็ทัง้นัน้ ท่ีชอบ

มากท่ีสดุก็ถ่ายปลาใสตู่้กระจก สวยมาก เรียกวา่เพชรพลอยในหนอง เม่ืออยูใ่นหนองมนัไมส่วยไมน่่าด ูพอ

อยูใ่นตู้กระจก มนัสวยวิเศษไปเสียทกุตวั เวลาถ่ายเป็นหนงัออกมา เคร่ืองฉายก็มีตัง้ ๒ เคร่ือง เด๋ียวนีไ้มรู้่

วา่ใครจะเป็นคนใช้มนั ตอนนัน้คณุบญุชอูยู ่เขาทําทกุอยา่ง 

          เก่ียวกบัการทํางานของพระในสวนโมกข์ก็เคยถ่ายไว้ เด๋ียวนีต้้องอทิุศแล้ว สละให้แก่การเนา่เสีย 

การขึน้รา มนัรักษาลําบาก มนัต้องมีห้อง

ปรับอากาศ ปรับความชืน้อะไร แล้วก็ไมรู้่วา่

จะทําไปเพ่ืออะไร 

อาจารย์ครับ เพ่ือนเลน่กล้องของ

อาจารย์มีใครบ้างครับ 

          มีหลายคน นายมณี ศรีพฒัน์ อยู่

กรุงเทพฯ เป็นเพ่ือนเลน่กนัมาท่ีไชยานี ้ก็ไม่

มีใครท่ีวา่เป็นเพ่ือนเลน่กล้อง ผมมกัสอนให้

เลน่จนเป็นกนัหลายคน ครูวงศ์เขาก็เลน่

ตามผม ผมเคยไปถ่ายทัว่กรุงเทพฯ ทัว่อยา่ง

หยาบ ๆ ผมไมรู้่แห่ง อาจารย์พระครูชยา

ภิวฒัน์พาไป สมยัท่ียงัอยูก่รุงเทพฯ แกพา

ไปทกุแหง่ วดัฝ่ังธนสวย ๆ ไปทัง้วนั 

อาจารย์ครับ แล้วอยา่ง ร. บนุนาคละครับ 

          ไมใ่ช่ตอนแรก เพิ่งมารู้จกักนัเม่ือผมเลกิเลน่กล้องแล้ว เขาชัน้ปรมาจารย์มีช่ือ รู้จกักนัในฐานะ

นกัศกึษาธรรมะ ไมใ่ช่เพ่ือนเลน่กล้อง คณุระบลิมาช่วยกิจการของสวนโมกข์ ในด้านถ่ายภาพพทุธประวตัิ
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หินสลกัจําลองเป็นชดุ ถ่ายเป็นหนงัก็เคยมี เด๋ียวนีไ้มรู้่ไปไหนแล้ว ถ่ายเป็นสไลด์ก็มาก เร่ืองวนัหนึง่ในสวน

โมกข์ เป็นหนงัก็ฝีมือคณุระบลิร่วมกบัเพ่ือนอีกคนหนึง่ช่ือสขุมุ นอกจากนัน้ ยงัชว่ยอดัรูป เม่ือเราต้องการให้

อดัรูป แกไปวานคณุพลู เกศจํารัส ท่ีวิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพ ทุ่งมหาเมฆ ช่วยอดั คณุพลูเป็นอาจารย์ มี

ลกูน้องเยอะ ภาพไปอินเดียท่ีวางระเกะระกะนัน้ อดัท่ีเทคนิคทุ่งมหาเมฆทัง้นัน้ มีคนช่วยออกคา่ใช้จ่ายให้ 

คณุระบลิเป็นคนช่วยทํากรอบ ทําอยา่งประณีตและฝีมือ รูปพวกนัน้จงึทนทานมาได้บดันี ้แล้วก็สอนให้คณุ

บญุช ู(พระบญุช)ู ทําเป็นถ่ายได้ ล้างได้ อดัได้ ทําเคลด็ตา่ง ๆ ได้ แกเป็นคนฉลาด มีหวัทางนี ้ก็ทําได้ตามท่ี

คณุระบลิแนะ  

          อีกคนท่ีคบหากนัในเร่ืองรวบรวมรูปก็คือ นายเท่ียง เขามีร้านถ่ายรูปท่ีสงขลา เด๋ียวนีเ้ลกิแล้ว ขาย

ของในตลาดแทน เคยแนะเคลด็ในการทํารูปคนเดียว ดเูป็น ๒ คนคยุกนั เป็นต้น เร่ืองแบบนี ้คณุบญุชทํูา

ได้สนิทมาก 

          ผู้ ท่ีเลน่ตามผมอีกคนหนึง่คือเจ้าช่ืน สโิรรส เชียงใหม ่นบัได้วา่เป็นผู้ ท่ีได้ถ่ายภาพไว้มากท่ีสดุ ทัง้ตอน

ไปอินเดีย และในประเทศไทย ประเทศพมา่ 

          หมอไพบลูย์ สทิธิค ูท่ีอยูห่าดใหญ่ ช่วยเหลือด้วยเร่ืองอปุกรณ์สารพดัอยา่ง  

รุ่นหลงัสดุ นีก็้มีคณุมนสั จิระวงศ์ ซึง่คอยให้ความสะดวกเก่ียวกบัรูปตลอดเวลาจนทกุวนันี ้

อาจารย์ครับ ทราบวา่อาจารย์เคยประดษิฐ์สไลด์ขึน้ใช้เอง ตัง้แตส่ไลด์ยงัไมแ่พร่หลายอยา่งทกุวนันี ้

อยากให้อาจารย์ช่วยเลา่ถงึวตัถปุระสงค์และวิธีทําด้วยครับ  

          เราได้เคยเห็นท่ีกรุงเทพฯ ท่ีเขาฉายสไลด์กนั ชนิดไมต้่องมีแผน่สไลด์ ชนิดท่ีใช้ภาพหนงัสือสอดเข้า

ไปข้างใต้ แล้วภาพนัน้ก็ออกมาปรากฏท่ีจอได้ แล้วก็คดิวา่ เราควรจะมีการใช้ของอยา่งนีบ้้าง ก็ศกึษาวา่มนั

จะทําได้อยา่งไร ในชัน้แรกนัน้ ไมเ่คยคดิวา่จะซือ้ เพราะวา่มนัไมมี่ทนุ จงึศกึษาจนรู้วา่ทําอยา่งไร ก็ทดลอง

อยา่งนัน้ ทดลองอยา่งนี ้(หวัเราะ) จนรู้หลกัของมนั ก็เลยประกอบขึน้ด้วยตนเอง เป็นลงัไม้ยาวเกือบวา 

เพราะวา่ไปใช้ไฟฉายท่ีใช้หน้ารถยนต์ มาทําเป็นตวัแสง มนัก็กินเนือ้ท่ียาว แล้วก็ไอ้คอนเดน็เซอ่ ก็หาได้ยาก

ตามความประสงค์ ไปซือ้เปะปะมา มนัก็ทําให้ต้องใช้โฟกสัยาว รวมกนัเข้าจงึยาว จงึหนกั ใช้เลนซ์กล้อง

ถ่ายรูปขนาดใหญ่หน่อย ทําเลนซ์ รวมกนัจงึเป็นลงัไม้ยาวเกือบวา ทีนีก็้ต้องรู้จกัล้างฟิล์มให้เป็นโพสตีิฟ คือ

สไลด์แบบสําเร็จรูป ชนิดท่ีล้างกลบัได้เลยแบบสมยันี ้มนัยงัไมมี่ หาไมไ่ด้ เราก็ฟิล์มแดงธรรมดา เขาเรียก

กนัวา่ฟิล์มแดง (หวัเราะ) เป็นฟิล์มถ่ายรูปชนิด ๓ นิว้นัน่แหละ ถ่ายแล้วล้างท่ีหนึง่แล้วก็ล้างกลบั เป็น ๒ หน 

มนัก็ใช้ได้ แตถ้่าฟิล์มเขียวใช้ไมไ่ด้ ก็เลยได้สไลด์ขนาดใหญ่ ๖ x ๖ นิว้ พอดีใช้กบัเคร่ืองท่ีทําขึน้ แล้วก็ถ่าย
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เอาตามท่ีต้องการวา่ควรจะมีอะไรบ้าง รวมทัง้ก๊อปปีรู้ปในหนงัสือตา่ง ๆ บางทีก็ถ่ายเอาเลย ในท่ีสดุก็ได้ผล

ตามความประสงค์ เพียงแตว่า่มนัไมส่ะดวก มนัใหญ่โตเทอะทะ  

          เอาไปฉายให้คนด ูเอาไปฉายในงานศพอาจารย์ผมท่ีเคยเป็นสมภารวดัใหมพ่มุเรียงก็เคย อาจารย์

หนนุนัน่แหละ (หวัเราะ) หามกนัไป เดก็ ๒ คนหาม แล้วก็ใช้เส่ือนํา้มนัเป็นจอพน่สีบรอนซ์เข้าด้านหลงั กาง

ออกเป็นจอ (หวัเราะ) ยาววากวา่ โกลาหลท่ีสดุแหละ (หวัเราะ) ต้องใช้เดก็ ๔-๕ คน แรก ๆ ไปถึงไหนก็

ต่ืนเต้นท่ีนัน่ ทําอยา่งนีอ้ยูปี่ ๒ ปีได้ จงึใช้เคร่ืองสําเร็จรูปของฝร่ัง ท่ีหมอไพบลูย์ให้เป็นรุ่นแรก รุ่นตอ่มา 

กมล สโุกศล ให้ ก็ดีขึน้ แล้วก็ได้เคร่ืองท่ีกระทรวงศกึษาธิการช่วยซือ้ให้ก็ดีท่ีสดุ (หวัเราะ) สําหรับเคร่ือง

สไลด์ 

อาจารย์ครับ ทราบวา่ยคุหนึง่อาจารย์เคยพยายามใช้หนงัตะลงุในการเผยแผธ่รรมะด้วยใช่ไหมครับ 

          น่ีเม่ือเร็ว ๆ นีเ้อง เม่ือมีภาพเขียนชดุหนวดเตา่เขากระตา่ยแล้ว ก็ขอร้องให้พวกหนงัตะลงุเอาไปเลน่ 

เป็นการสอนธรรมะ มนัน่าจะสะดวกในเร่ืองมนัมีพระเอก มีนางเอก มียกัษ์ พอจะเลน่เป็นหนงัตะลงุได้ 

เผอิญหนงัตะลงุมาอยูท่ี่วดัเวียง ก็เลยขอร้องเขาให้ชว่ยลองด ูตามบทหนงัตะลงุท่ีคณุวรศกัดิ ์(พระวรศกัดิ ์

วรธมฺโม) แตง่ขึน้ ยืดยาว ฉายภาพเป็นสไลด์ แล้วร้องบรรยายแบบหนงัตะลงุ ใช้ดนตรีแบบหนงัตะลงุ มนัก็

น่าดแูหละ แตว่า่มนัยาวเกินไป หลายชัว่โมง ในท่ีสดุก็เอือม คนดมูนัทนไมไ่หว แล้วเร่ืองมนัก็ไมส่นกุนกั ดู

กนัเด๋ียวเดียวก็ง่วงนอน มนัยาวตัง้ ๔-๕ ชัว่โมง ลองกนัท่ีน่ีทีหนึง่ แล้วอีกทางหนึง่ก็ทางสงขลา ขอร้องให้

เพ่ือนฝงูท่ีรู้จกักนั พดูจา เจรจากบัหนงัตะลงุท่ีมีช่ือเสียง ให้เอาเร่ืองอยา่งนี ้เอาภาพอยา่งนีไ้ปลองเลน่ด ูเขา

ก็รับปาก ตอ่มาก็แจ้งมาวา่ไมไ่หว (หวัเราะ) วา่เป็นเร่ืองท่ีเลน่ยาก ประชาชนไมช่อบด ูเป็นเร่ืองท่ีอธิบายไม่

คอ่ยจะถกู ยงัสัง่มาเป็นครัง้สดุท้ายเม่ือไมน่านนีว้า่ขอเวรคืน น่ียงัคดิเลน่ ๆ อยูว่า่ถ้ามนัสะดวก จะทําวีดีโอ 

เป็นหนงัตะลงุฉายสไลด์ บรรยายเป็นหนงัตะลงุ เป็นของน่าจะทําได้ แตเ่ด๋ียวนีม้นัชกัจะเบ่ือแล้ว อาจจะ

ต้องทําตวัประกอบเพิ่มขึน้ ระหวา่งนี ้เรายงัไมมี่เวลา 

อาจารย์ครับ แล้วเก่ียวกบัปลาน่ีอาจารย์เร่ิมเลีย้งมาตัง้แตเ่ม่ือไร และมนัสนกุอยา่งไรครับ 

          เร่ิมเลีย้งเม่ืออยูว่ดัชยาราม เร่ิมเลีย้งในท่ีขงันํา้รอบ ๆ ท่ีพกั ท่ีขงันํา้นัน้ผมทํากบัมือเอง มหาเฉวียง

เลีย้งปลาทอง ปลาเงิน ผมเลีย้งปลาใหญ่ ๆ มาท่ีน่ีก็ยงัเลีย้งปลาด้วย เพ่ือความเยน็และเพ่ือกนัมดกนัปลวก

ด้วย ทําเป็นท่ีขงันํา้รอบกฏิุ แล้วเลีย้งปลาในนัน้ มีพระรูปหนึง่ช่ือทวี ตอนนีก้ลบัไปบ้านท่ีจนัทบรีุแล้ว เคย

ผสมลกูปลาทองออกมาเป็นพนั ๆ ตวั เรามีเอ็นไซโคลปิเดียปลาด้วย (หวัเราะ) 
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          เลีย้งปลามนัสนกุ ถ้ารู้เร่ืองความลบัท่ีจะทําให้มนัโตเร็ว ให้มนัเปล่ียนสี ให้มนัรอดชีวิต มนัมีมากมาย

หลาย ๑๐ อยา่ง จนหมดเวลากบัมนัได้มาก ๆ ผมเคยบ้าเป็นพกั ๆ เคยนัง่ดปูลาวนัทัง้วนั ผสมออกมาจน

เกือบคล้ายสีธงชาตก็ิมี ดผูาด ๆ คล้ายธงชาต ิ

          คณุประยรู ชอบเอามาให้จากกรุงเทพฯ ญาตขิองแกเลีย้งปลาขาย เอาปลาแพงท่ีสดุ คูล่ะตัง้ ๔,๐๐๐ 

บาท มาให้ตัง้หลายตวั ปลาดสิกสัปอมปาดวั มนัก็ดีจริง ๆ เหมือนกนั มนัอยูไ่ด้สบาย มีสีเหลื่อมกนัหลายสี 

สีมว่ง สีเขียว สีคราม เป็นปลาท่ีแพงท่ีสดุในบรรดาปลาเลีย้งทัง้หลาย บ้านเดมิของมนัอยูท่ี่อเมซอน เป็น

ปลาชนิดท่ีอยูใ่นระหวา่งต้นอ้อท่ีเกิดอยูใ่นบงึ ตวัมนัจงึแบนเหมือนจาน เขาเลยเรียกดสิกสั ท่ีแปลวา่จานนัน่

แหละ 

          มีคนท่ีตลาด ช่ือนายกระจ่าง เป็นบรุุษไปรษณีย์ เขาก็เลีย้งเหมือนกนั เลยหาอาหารมาเลีย้งของเรา

ด้วย เราก็ให้ปลาไปตอบแทน เยอะแยะไปหมด เราเองใช้อาหารแผน่ท่ีเป็นวทิยาศาตร์ ฉีกให้มนักิน แต่

ปรากฏวา่ไมดี่เท่าอาหารสด ปลาทะเลบ้านเรามีชนิดหนึง่ท่ีคล้ายกบัดสิกสัปอมปาดวั เป็นปลานํา้เคม็ สวย

น้อยกวา่ ชาวบ้านเรียกปลาขีเ้ก้ง บางตวัก็สวยมากเหมือนกนั มีหลาย ๆ สี 

          เลีย้งปลาทําให้รู้วา่ปลามีจมกู เอาอาหารวางอยูบ่นใบบวั มนัก็รู้ได้ มนัตอดใบบวัทะลตุรงอาหาร

พอดี แล้วก็มีการรับเสียงด้วย ปลาทกุชนิดมีเส้นแลท็ตะรัลไลน์ ยาวตัง้แตค่อไปตามลําตวัทัง้ ๒ ด้านถงึหาง

นัน่แหละ เป็นเส้นรับเสียง หรือหขูองมนั มนัจําได้ด้วยวา่เสียงใครเดนิมา มนัแยกเสียงได้ ผมเดนิมามนัรู้ มนั

ขึน้มา มนัรู้วา่เป็นคนท่ีเคยให้อาหาร มนัรับเสียงกระเทือนจากแผน่ดนิได้ คนอ่ืนเดนิมามนัไมข่ึน้ 

          และก็ได้ความรู้อีกวา่ ปลามี ๒ ประเภท อนาคาริกแบบหนึง่ อาคาริกแบบหนึง่ (หวัเราะ) 

          พวกตระกลูปลาตะเพียน ปลาหางแฉก จะเคล่ือนท่ีเร่ือยไมอ่ยูป่ระจํา แม้แตอ่อกไขแ่ล้วก็ทิง้ไปเลย 

มนัไมรู้่ไมชี่ ้ไมมี่การยดึถือวา่ท่ีตรงนีข้องเรา รังของเรา ลกูของเรา ไขข่องเรา ไมมี่การยดึถือเลย มนัไมน่่า

เช่ือ คล้ายเคร่ืองจกัร เห็นได้จากปลาทอง ปลาตะเพียนทัง้หลายก็เหมือนกนั จะมากนัเป็นฝงู ไลก่นัมา แล้ว

ก็ไขร่าดไว้ท่ีหญ้า แล้วก็หายไปหมด อยูข้่างหลงั ไขก็่ออกเป็นตวัเองตามบญุตามกรรม รอดไมถ่ึง ๑๐ 

เปอร์เซนต์ มดกินเสียบ้าง แดดเผาเสียบ้าง ถงึอยา่งนัน้ มนัก็มีพนัธุ์เหลือ เพราะไขเ่ป็นล้าน ๆ ปลาตระกลู

ปลาตะเพียน แมห่นึง่อยา่งน้อยออกไขค่รัง้ละ ๔,๐๐๐ ฟอง 

          ทีนีป้ลาอีกชนิดหนึง่มนัตรงกนัข้าม มนัมีตวัก ูของก ูพอเป็นหนุ่มเป็นสาวหน่อย มนัก็จบัคู ่มีคูข่องก ู

มีท่ีอยูข่องก ูบริเวณนีใ้ครเข้ามาไมไ่ด้ รังของก ูเมียของก ูเข้ามาเป็นสู้ตาย โดยเฉพาะปลากดั ปลากิม ปลา

กระด่ี แม้แตป่ลาหมอ พวกนีห้างเป็นพดั คือไมเ่ป็นแฉก ๒ แฉก เพราะเขาไมต้่องวา่ยทวนกระแสนํา้ หรือไม่

ต้องการวา่ยนํา้ไกล ๆ อยูก่บัท่ีตลอดเวลา ปลาทัง้หมดท่ีอยูใ่นลกัษณะอยา่งนี ้เขาเรียกพวกปลาชิกคริด 
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สว่นแบบแรกเขาจดัเป็นพวกปลาคาร์ป หรือไซปิรินเด้ เป็นพวกไมอ่ยูก่บัท่ี ก็เลยเรียกวา่ แม้แตป่ลาก็มีอยู ่๒ 

ชนิด อนาคาริกพวกหนึง่ อาคาริกพวกหนึง่ (หวัเราะ) พวกไมมี่เรือนกบัพวกมีเรือน 

          ปลากดัน่ีเป็นพวกสงูสดุในเร่ืองตวัก ูของก ูนอกนัน้ก็รอง ๆ ลงไป มนักดักนัจนตาย เป็นนกัสู้ ตอน

เดก็ ๆ ผมเคยเลีย้ง เม่ือมนัคกึขึน้มาถึงท่ีสดุแล้ว ไปมองมนัก็ไมไ่ด้ ใครไปมองมนัก็ทําทา่จะกดั หกูาง หาง

กาง จะกดัคนท่ีไปมอง ถึงขนาดนัน้ เรียกวา่มีอสัมมิานะสงูสดุ ปลาอ่ืนไมเ่ป็น เด๋ียวนีก็้มีปลาออสก้า ใคร

เข้าไปใกล้มนัก็ทําทา่จะกดั ผมไมเ่คยเลีย้งในตู้กระจก เลีย้งในบอ่ หยอ่นนิว้ลงไปก็ทําท่าจะกดั เป็นตระกลู

ปลาชิกคริดเหมือนกนั 

          ปลาเลีย้งทัง้หลายนี ้ต้องการออกซเิยน่มากกวา่อาหาร ถ้าขาดออกซเิยน่แล้ว อาหารก็ไมกิ่น ตัง้ใจวา่

จะเขียนเร่ืองปลาเก่ียวกบัธรรมะก็ไมไ่ด้เขียนสกัที เด๋ียวนีร่้างกายมนัไมค่อ่ยอํานวยแล้ว เก็บข้อมลูไว้แยะ 

บนัทกึไว้เป็นปึก ๆ เคยตัง้ใจจะเขียนเร่ืองปลาเก่ียวกบัการดบัทกุข์ (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ แล้วพวกจิง้จกตุ๊กแก อาจารย์เลน่กบัมนัอยา่งไรครับ  

          เลีย้งไว้ช่วยจบัแมลง (หวัเราะ) มนัก็เลน่เหมือนกนั คอยดมูนัทําอะไรได้บ้าง ฉลาดเทา่ไร โง่เทา่ไร 

เด๋ียวนีก็้ไมมี่แล้ว แมวรังแกมนั ก่อนนีมี้หลายตวั เลีย้งไว้เฉย ๆ มนัหากินของมนัเอง กินแมลงอะไรของมนั

ตามเร่ือง ไว้ฟังเสียงดเูลน่ หดัเลียนเสียงตุ๊กแก ไมรู้่จะหดัอยา่งไร เคยคดิจะเอาเสียงตุ๊กแกไปใสไ่ว้ตอนท้าย 

เวลาบรรยายจบ พอ…ทกุทิวา ราตรีกาลเทอญ…ตุ๊กแก คงโกลาหลกนัใหญ่ ไมไ่ด้ทํา เป็นความคดิ ไมก่ล้า

ทํา (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ แล้วนก อาจารย์เคยเลน่ไหมครับ 

          นกกางเขนดง มนัเคยมาออกลกูใน

ไหเลก็ ๆ ท่ีเราเอาไปวางไว้บนหลงักนัสาด

หน้าตา่ง มาออกลกูได้ ๒-๓ คอก มาไม่

ไหว แมวคอยรังควาน ตอนสดุท้าย ย้าย

ไหขึน้ไปสงู ใกล้หลงัคา พ้นแมว แตไ่มพ้่น

ตุ๊กแก ออกลกูออ่น ๆ มาตุ๊กแกกินหมด ไห

ยงัตดิอยูเ่ลย แตด่มูนัจะร้อนเกินไปด้วย 

อณุหภมูิร้อนเกินไป มนัไมก่ล้าไข ่เด๋ียวนี ้

นกกางเขนดงเกือบจะสญูพนัธุ์แล้ว เพราะ

มีการดกัไปขายท่ีกรุงเทพฯ ตระกลูนกกางเขน สีดํา หน้าอกแดง ตวัเมียสีเทาหน่อย หน้าอกเหลือง เขาวา่
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เอาไปขายท่ีกรุงเทพฯ ได้ตวัละ ๓๐๐ บาท ทัง้ ๆ ยงัเป็นนกป่า ไมท่นัได้ฝึกหดั เดก็ ๆ ข้างวดัคอยดกัไปขาย

ตวัแทนท่ีตลาด ครัง้หนึง่มนัเคยเข้าไปออกลกูในกฏิุพระ กฏิุคณุบญัญตั ิเป็นนกกางเขนดง แกดแูลจนฟัก

สําเร็จจนบนิไปหมด เลีย้งไมไ่หว มนักินเนือ้สตัว์ ไมกิ่นข้าวสกุ กินแมลง ต้องคอยสบัหมบูะช่อให้กิน แล้ว

มนัขีเ้หม็นท่ีสดุ 

          อีกสมยัหนึง่เคยเลีย้งนกยงู นายทศัน์เขาซือ้มาให้ เขาไปค้าขายปลาตอนนํา้บ้านดอน ซือ้มาจากไหน

ไมรู้่ ตวัละ ๓ บาทเท่านัน้ เป็นตวัผู้ เลีย้งท่ีสวนโมกข์เก่า แล้วมาเลีย้งตอ่ท่ีน่ี มาตายท่ีน่ี เลีย้งปลอ่ย ไมไ่ด้ใส่

กรง แล้วมนัไปเท่ียวในหมูบ้่าน ไปจิกลกูไก่ของชาวบ้าน ชาวบ้านตีปีกหกั เลยกลายเป็นนกปีกหกั บนิขึน้สงู 

ๆ ไมไ่ด้ นอนต่ําเตีย้เกินไป เสือดําเอาไปกิน หมดเร่ือง 

          อีกสมยัหนึง่ เลีย้งนกกาฮงั นกเงือกขนาดใหญ่ ผมคดิวา่ในบรรดานกทัง้หมด นกเงือกนีฉ้ลาดท่ีสดุ 

ฉลาดกวา่นกอะไรหมด แม้อีกาท่ีถือกนัวา่เป็นนกฉลาดแล้ว ก็ยงัสู้นกเงือกไมไ่ด้ มนัรู้อะไรได้ไว รู้ได้ลกึ รู้

สงัเกต เลน่ฉลาด โยนของให้รับ ไมเ่คยพลาด โยนห่างก็ชะโงกออกมารับ โยนบนหวัก็รับได้ 

          นายสมบรูณ์ซือ้มาให้คูห่นึง่ตัง้แตเ่ป็นลกูนก ปลอ่ยไว้ท่ีโรงปัน้ มนัไมช่อบ มนัมาอยูแ่ถวนี ้ก็เลยเลีย้ง

กนั กินผลไม้ องุ่นชอบท่ีสดุ กินองุน่ตัง้กํามือ โยนให้ทีละเม็ด โยนสง่เดชมนัก็รับได้เหมือนกนั แล้วมนัก็ร้าย

กาจ อยา่งวางของบนโต๊ะนี ้มนัรือ้หมด จบัพลกิ จบัพลกิ พลกิทิง้ พลกิทิง้ บางทีของพงัหมด บาตรปิดอยู ่

มนัก็งดัทีเดียวฝาบาตรกระเดน็ แล้วก็กินของในบาตร สารพดัท่ีมนัทําความรําคาญ แตก็่สนกุ คนมาเย่ียม 

จิกหวั จิกหลงั หลงัสดุไปจบัสายไฟแรงสงู ตกลงมากรอบท่ีโคนเสาไฟฟ้าตรงข้างบนัไดศาลาโรงธรรม มนัคง

ตายตัง้แตต่อนเยน็วนัก่อน ไปพบรุ่งขึน้นอนตายตวัแข็งแล้ว ตีนไหม้หมดทัง้ ๒ ตีน 

          ถ้าตวัเลก็ ชาวบ้านแถวนีเ้ขาเรียกนกเงือก ตวัใหญ่เขาเรียกนกฮาง ตวัเลก็นัน้เคยเลีย้งเม่ืออยูส่วน

โมกข์พมุเรียง มีพระเขาเอามาให้ท่ีวดัชยารามก่อน แล้วเอาไปเลีย้งท่ีสวนโมกข์พมุเรียง เกือบไปเหมือนกนั 

มนักระโดดเจาะตาครูสริิ (ลกูชายคนโตของคณุธรรมทาส) เม่ือยงัเลก็ ๆ เป็นรอยเหนือตาและใต้ตา ถ้าพอดี

กบัตาก็ตาบอด น่ีดีท่ีมนัเจาะคร่อมลกูตา 

          ตอนเลีย้งท่ีสวนโมกข์เก่า มนับนิตามพระ เวลาพระไปบณิฑบาต มนัไลต่ามพระไป เกาะฝ่ายโน้นที 

ฝ่ายนีที้ ใกล้ ๆ ข้างถนน ตอนหลงัจิกหวัคนใสบ่าตร โกลาหลกนัใหญ่ ผลท่ีสดุต้องเลกิคบ ไมใ่ห้อยูว่ดัไลตี่

มนั คดิวา่มนัจะไปอยูป่่า แตม่นัก็เข้าไปอยูใ่นหมูบ้่าน ไปอยูบ้่านคนนัน้ที บ้านคนนีที้ ทีแรกมนัก็นา่สนกุ นา่

สงสาร เขาให้กินกล้วย กินอะไร พออยูชิ่นเข้า มนัก็เปิดหม้อข้าวหม้อแกงกินเองหมด เขาก็ไลจ่ากบ้านโน้น

ไปบ้านนี ้ได้ยนิวา่ตลอดยา่นตลาดหวัจดท้าย ตัง้แตบ่นสดุถึงลา่งสดุตลาดพมุเรียง นกตวันีเ้คยอยู ่ไมน้่อย

กวา่ ๑๐ บ้านถึง ๒๐ บ้าน ผลสดุท้ายไมมี่ใครคบ เข้าไปในหมูบ้่านมสุลมิ ก็ไปทําอยา่งเดียวกนัอีก ก็เลยถกู

จบัแกง จบเร่ือง (หวัเราะ) 
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          ไก่ต๊อก เราก็เคยเลีย้ง สง่เสียงดงัสนัน่หวัน่ไหวไป

หมดวดั ในท่ีสดุก็ไมคุ่้มครอง อีเห็นป่าก็กินหมด ไก่งวงก็เคย

เลีย้ง คณุควนเอามาทิง้ไว้ เขาเป็นอยัการ ตอนนัน้จะย้ายไป

ท่ีอ่ืน เป็นชนิดลาย แปลกท่ีวา่ไก่งวงนีจิ้กแล้วตีไมเ่ป็น คอย

แตจ่ะขึน้เหยียบคูต่อ่สู้ เลยสู้ไก่แจ้ตวัเลก็ ๆ ก็ไมไ่ด้ ไก่แจ้เป็น

มวยไทย ไก่งวงเป็นมวยอะไรก็ไมรู้่ น่าหวั (หวัเราะ) 

          ไก่ธรรมดาน่ีเราเลีย้งมาตลอดเวลา ก่อนนีเ้ลีย้งท่ีโรง

ฉนั ตกเย็นต้องพาดบนัไดให้มนัขึน้นอนบนพุม่ไม้ แล้วเอา

บนัไดออก มีสงักะสีหุ้มโคนต้นไม้ อีเห็นขึน้ไปกินไมไ่ด้ 

          เคยเลีย้งหลายชนิด ชนิดหนึง่เรียกไก่ลุน่ ไมมี่หาง ลุน่

เหมือนนกคุม่ นกกระทา เด๋ียวนีห้ายไปหมด ทัง้ตวัผู้ตวัเมีย 

หางลุน่จงึเรียกไก่ลุน่ คนเลีย้งขายพดูวา่มนัได้กําไรดี เพราะวา่ให้กินอาหารเทา่ไรก็เป็นนํา้หนกัเป็นเนือ้ ไม่

มาทําหาง มีมากอยูพ่กัหนึง่ ตอ่มานานเข้า คุ้มครองไมดี่ อีเห็นเอาไปกินหมด  

          คณุเพรียง (โรจนรัส) เคยเอาไก่เลค็ฮอนพนัธุ์แท้ท่ีชนะการประกวดมาให้คูห่นึง่ มนัไขปี่หนึง่ตัง้ ๓๐๐ 

ฟอง พอได้ ๕ ฟอง ก็ให้คนบ้านหนึง่เอาไปฟัก ได้กนัเกือบทกุบ้าน เดมิเป็นไก่ขาว พอชาวบ้านเอาไปผสมไก่

ตะเภา มนัก็คอ่ยลดลง สีคอ่ย ๆ เหลืองขึน้ มนัรักษาพนัธ์ุแท้ไมไ่ด้ บ้านพ่ีข้อง พนัธ์ุผสม ได้ไขปี่ละ ๑๘๐ 

ฟอง แล้วก็จางไป ๆ เด๋ียวนีไ้มมี่เชือ้ไก่เลค็ฮอนเหลืออยูต่ามหมูบ้่านแถบนีอี้กแล้ว 

          มีไขพ่นัธุ์แท้ลกูหนึง่ ผมให้เณรช่ือจวนจดัการฟักให้ ใสล่งัไม้ไว้ แล้วให้จดุตะเกียงเลก็ ๆ แบบท่ีเขาตัง้

ไว้ตามร้านขายบหุร่ีจดุไว้ข้างใต้ แล้วใสป่รอทไว้ ให้วดัความอบอุน่ได้ ๓๒ องศาอยูเ่ร่ือย ๒๗ วนัมนัก็

ออกมา เป็นลกูไก่ท่ีฟักในลงัด้วยตะเกียง (หวัเราะ) แล้วเณรเขาก็ฉลาด โปรยข้าวลงไปท่ีปลวก ให้ไก่คุ้ยเข่ีย

กิน มนัก็กินอาหารธรรมดา อ้วนใหญ่พิเศษ ขนเป็นมนั ตวัใหญ่กวา่ไก่ธรรมดา แล้วก็ด ุจิกตีคนเดนิมาวดั ไล่

ตีทางหลงั เดือดร้อนกนั โดยเฉพาะผู้หญิง จิกตีเป็นการใหญ่ มนัคงรู้วา่ผู้หญิงแตะไมเ่ป็น (หวัเราะ) มนัแทง

ด้วยเดือยเลือดไหลไปหลายราย ในท่ีสดุก็โดนใครไมรู้่ตีตาย 

          สมยัอยูส่วนโมกข์เก่า ก็เคยเลีย้งไก่เลค็ฮอนมาแล้วทีหนึง่ มนัไปผสมกบัไก่ป่า เป็นไก่เลอะเทอะสีตา่ง 

ๆ อยูพ่กัหนึง่ แล้วคอ่ย ๆ กลบัเป็นไก่ป่าตามเคย ไก่ท่ีมีมาอยูก่บัผมมีหลายชดุ มนัสมคัรมาอยูใ่กล้ชิดเพ่ือ

ต้องการคุ้มครองเหมือนกนั ไมใ่ช่เพ่ือกินอยา่งเดียว 

อาจารย์ครับ แล้วหมาละ่ครับ อยูส่วนโมกข์เก่าอาจารย์ไมเ่คยเลีย้ง ทําไมมาท่ีน่ีจงึเลีย้ง 



๒๙๕ 

 

          ไมไ่ด้ตัง้ใจจะเลีย้ง มนัมาเองเป็นสว่นมาก ตัง้ใจเลีย้งก็มีอยูต่วัหนึง่ นายสต ิเอามาให้ เป็นหมาพนัธุ์

ใหญ่มาก อลัเซเชียน ท่ีเขาถือวา่ฉลาดท่ีสดุ แตต่วันีม้นัโง่ ไมรู้่เพราะอะไร เลีย้งหมาเลีย้งแมวมนัคุ้มกนั

กระรอก ปราบกระรอก ปราบง ู

          ยคุหนึง่ แกล้งตัง้ช่ือให้ตวัหนึง่วา่

สมภาร เป็นหมาดําพนัธ์ุไทยหปูรก เลีย้ง

ไว้ต้อนรับคนมาขอหวยเบอร์ มาขอเลข ๓ 

ตวับอกไปขอสมภารโนน่ (หวัเราะ) สัน่หวั

กนัรู้วา่ดา่โดยอ้อม ไปก้มไหว้มนั มนัเลียก่ี

ทีก็เอาไปแทง เม่ือคณุทองสขุปัน้รูปผม ก็

เลยปัน้รูปหมาสมภารไว้ด้วย มนัอยูใ่กล้ ๆ 

ผมตลอดเวลา ลกุไปไหนก็ตามไป ไป

เทศน์ก็ไปนอนอยูข้่างธรรมาสน์ มนัก็รัก

เรามากเหมือนกนั แตผ่มดอูอกวา่ มนัไมไ่ด้รักเรา เพ่ือจะคุ้มครองเรา มนัรักเราเพื่อจะให้เราคุ้มครองมนั คน

มกัเข้าใจผิดกนั ท่ีมนัคุ้มครองเราก็เป็นไปตามสญัชาตญาณของมนั มนัรู้วา่ฝ่ายโน้นเป็นศตัรู ถ้าทํา

อนัตรายคนท่ีมนัรัก มนัก็จะตอ่สู้ แม้จะรู้วา่สู้ไมไ่ด้ มนัก็ต้องสู้ จะใช้คํากตญัญมูนัเกินไป มนัชอบมานอน

หลบัข้าง ๆ มนัรู้วา่ปลอดภยั ท่ีอ่ืนไมแ่น่ใจวา่ใครจะคุ้มครองมนั นอนใกล้เรามนัรู้วา่ปลอดภยั มนัจงึหลบั

ง่าย ไมใ่ช่มาคุ้มครองเรา ถ้าศตัรูมา มนัก็ตอ่สู้ศตัรูร่วมกนั 

          อีกตวัหนึง่ช่ือไอ้ตึง๋ หมาไทยสีดําเหมือนกนั แตห่ตูัง้ มนัมีหน้าท่ีสําหรับพาคนไปเท่ียวรอบวดั ถ้าคน

เดนิช้าล้าหลงั มนัจะหยดุรอจนกวา่คนจะเดนิไปทนั ทําอยา่งนีจ้นรอบวดั มีช่ือเสียงไปหลายจงัหวดั 

(หวัเราะ) มนัเกิดฟลคุเป็นของมนัขึน้มาเอง ไมไ่ด้ตัง้ใจฝึก พอแก่เข้า หมานอกวดัมารุมกดัตาย เร่ืองหมาน่ี

ไมเ่คยศกึษาอยา่งท่ีเขาทํากนั มนัเป็นของแพง ก็เลยไมเ่ลน่ตามวิธีของเขา เราให้กินข้าวธรรมดา อลัเซเชียน

ก็ให้กินข้าวธรรมดา ไมมี่เนือ้ ไมมี่กระดกู 

อาจารย์ครับ แล้วด้านต้นไม้ดอกไม้ เลน่อะไรบ้างครับ 

          ไมเ่คยจริงจงั เคยปลกูเลน่ต้น ๒ ต้น กล้วยไม้กระเช้า ๒ กระเช้า เม่ือยงัอยูก่ฏิุไม้ข้างลา่ง ใต้ชายคา

เคยแขวนกระเช้ากล้วยไม้ ไปเชียงใหมที่หนึง่ ตดิมือมาต้นหนึง่ หลายทีก็หลายต้น คราวหนึง่เจ้าราชภาคนิยั

เชียงใหม ่ขอร้องให้เอาฟ้ามุย่มาต้นหนึง่เป็นท่ีระลกึ เหลืออยูจ่นกระทัง่บดันี ้ทัง้ท่ีอ่ืนไมรู้่ก่ีต้นตอ่ก่ีต้น ตาย

ไปหมดแล้ว ข้อนีจ้ะพิสจูน์วา่ กล้วยไม้ภาคเชียงใหม ่มาเลีย้งภาคใต้ก็ได้ ไมมี่ปัญหาอะไร แม้จะเลีย้งอยา่ง

เทวดา เลีย้งแขวนไว้ในท่ีเหมาะ ๆ ตามบญุตามกรรม ท่ีบ้านเจ้าคณุภรตราชสพุิชนัน่ เป็นคลงัหน้าววั อยา่ง

  

 



๒๙๖ 

 

ดี ๆ ท่ีสดุ ชอบให้มาเท่ียวละต้นเสมอ ผมยอมรับเพียง ๑ ต้น หน้าววัก็ดี กล้วยไม้ก็ดี ยอมรับครัง้ละ ๑ ต้น 

หน้าววัเด๋ียวนีไ้มค่อ่ยเห็น ดอกใหญ่มาก ไว้ท่ีวดัชยาราม ตอนนีถ้กูขโมยไปหมดแล้ว เคยสนใจเลน่ ๆ สนใจ

ศกึษาบ้าง เอาคูมื่อกล้วยไม้มาศกึษา ก็เลยได้รู้จกักล้วยไม้ในพรุท่ีเรียกวา่แวนด้า ท่ีผมถือวา่เป็นดอกไม้

ประจําเมืองไชยา จนตอนนีถ้กูคนกรุงเทพฯ มาขนไปหมด ขนเป็นตู้ ๆ รถไฟเลยหมด เราแนะนําให้คนท่ีมา

เย่ียมรู้จกั แล้วก็รู้ตอ่ ๆ กนัไปท่ีกรุงเทพฯ นกัเลงดีเลยมาขนไปจนหมด 

          ตํารากล้วยไม้ท่ีเป็นภาษาไทย ก็อา่นฉบบัของกรมพระนครสวรรค์ฯ ละเอียดถกูต้องท่ีสดุ เป็นเลม่

ใหญ่ คณุเพรียงเอามาให้ นอกจากนัน้ ก็ท่ีนัน่บ้างท่ีน่ีบ้าง หนงัสือพิมพ์ กสกิร บ้าง ตอนอยูส่วนโมกข์

พมุเรียงเคยไปเก็บกล้วยไม้ตระกลูหวาย เรียกวา่หวายตะมอย อยูใ่นป่าข้าง ๆ วดั เอามาปลกูให้มนัเป็นแถว 

ดอกขาว เอามาตดิตามต้นไม้ ให้เป็นธรรมชาตขิึน้ในวดั เด๋ียวนีไ้มค่อ่ยเห็นแล้ว คงจะเหลืออยูบ้่าง หวาย

ตะมอย ดอกขาว บานพร้อมกนัทัง้ประเทศ เทา่ท่ีเราเห็นทกุต้น ทกุตําบล ทกุอําเภอ ทกุจงัหวดั (หวัเราะเบา 

ๆ) ในประเทศไทยภาคใต้ ทัง้ภาคใต้ออกดอกปีละ ๒ ครัง้ 

          ต้นไม้อ่ืน ๆ ก็ศกึษาบ้าง แตไ่มไ่ด้ศกึษาอยา่งพฤกษาศาสตร์ ศกึษาในทางใช้ประโยชน์ เชน่เร่ืองหยู

กเร่ืองยา เป็นเร่ืองทัว่ ๆ ไป ศกึษาให้รู้จกัไม้ดี ไม้แพง ไม้ถกู ตระกลูไม้ตะเคียน ไม้ยางอะไร เป็นอยา่งไร กนั

ถกูหลอกเทา่นัน้ 

อาจารย์ครับ แล้วเร่ืองวทิย ุอาจารย์เลน่อยา่งไรครับ  

          ผมไมไ่ด้ประกอบวิทย ุเลน่ฟังเทา่นัน้แหละ สมยัท่ียงัอยูว่ดัชยารามเปิดให้คนท่ีอยากฟัง มาฟังรอบ

กฏิุ สมยันัน้คนยงัไมค่อ่ยมีวทิยกุนั และตอนระยะสงคราม ถ่านไฟฉายในตลาดไมมี่ขาย ใครมีวิทยก็ุต้อง

หยดุหมด เราไมย่อมแพ้ ไปเอานํา้เกลือท่ีบอ่นํา้ร้อน ซึง่มีแอมโมเนียมคลอไรด์เอามาใสถ้่วยเลก็ ๆ แล้วก็เอา

มาถ่านไฟฉายท่ีหมดแล้ว ปอกข้างนอกออกทิง้ คงเหลือไว้แตข้่างในท่ีหุ้มแกนถ่าน หยอ่นลงไปในถ้วยนัน้ 

แล้วหยอ่นสงักะสีชิน้หนึง่ลงไปแช่ แล้วตอ่จากถ้วยนีไ้ปถ้วยนัน้ จนครบจํานวนโวลต์ท่ีต้องการ กระบะใหญ่ 

ๆ ก็พอใช้เปิดวิทยตุลอดสมยัท่ีไมมี่ถ่าน ทีนีค้นก็พลอยมาฟัง โดยเฉพาะข้าราชการอําเภอท่ีมีหน้าท่ีบนัทกึ

ขา่ว ก็ได้มาพลอยฟังและคอยจด เม่ือมีคําสัง่ดว่น 

          ตอ่มาผมเคยไปเอานํา้จากบอ่นํา้ร้อนมาตรวจดดู้วยกล้องจลุทรรศน์ เอานํา้มาเค่ียวจนงวด เป็น

นํา้ตาลทรายเปียก ๆ ก็มาเกล่ียดใูต้กล้องจลุทรรศน์ ก็พบวา่มีผลกึส่ีเหล่ียมจตรัุสมากท่ีสดุ น่ีก็คือเกลือ

โซเดียมคลอไรด์ เกลือธรรมดา รองลงไปเป็นผลกึทรงกระบอกข้าวหลาม น่ีเป็นแอมโมเนียคลอไรด์ เป็นตวัท่ี

ต้องการ เพ่ือกดัสงักะสี ตามแบบหม้อไฟฟ้าท่ีเรียกกนัวา่ เลอคลงัเช ่ท่ีน้อยลงไปกวา่นัน้ก็คือโปรแตสเซ่ียม

คลอไรด์ เป็นผลกึหวัแหลมท้ายแหลมรูปลอดช่อง แตม่นัอยูใ่นนํา้ ไมมี่ใครมีปัญญาแยกออกมาเฉพาะได้ 

ถ้าแยกได้รวยตายเลย เพราะขายได้ราคาแพง 



๒๙๗ 

 

อาจารย์ รู้ได้อยา่งไรครับวา่ นํา้ในบอ่นํา้ร้อนจะมีสารพวกนี ้

          เกิดความเห็นร่วมกบัพระครูโสภณฯ (เอ่ียม) วา่นา่จะไปเอามาลองด ูก็เดาเอาวา่ในนํา้อาจจะมี 

ทดลองด ูลองไปลองมามนัก็ทําได้ขึน้มา พอใช้ประโยชน์ได้ แตไ่มไ่ด้ผลดีเท่ากบัแอมโมเนียมคลอไรด์ ท่ีเขา

ใช้กนัโดยตรง มนักดัสงักะสีเร็วเกินไป เพราะมีเกลืออยูด้่วย แตว่า่มนัก็ดีกวา่ไมมี่ อตุสา่ห์ทนลําบากหน่อย 

คอยเปล่ียนสงักะสีบอ่ย ๆ ทีแรกก็ลองเดา ๆ เอามนัเกิดใช้ได้ ตอ่มาคณุสมคัร บรุาวาสมาเย่ียม เลา่เร่ืองนี ้

ให้ฟัง จงึรู้วา่เป็นแอมโมเนียมคลอไรด์ และอธิบายให้ฟังถึงผลกึอยา่งอ่ืน จงึรู้เร่ืองหมดทกุชนิด 

          ผมบอกชาวบ้านวา่ ถ่านไฟฉายหมดแล้วไมต้่องทิง้ ใครมีเขาก็เอามาให้ บอกบญุถ่านไฟฉายท่ีใช้แล้ว 

(หวัเราะ) แล้วบอกบญุขวดเบียร์ขนาดเลก็ ๆ เอามาตดัทําเป็นถ้วยใสนํ่า้อยา่งท่ีวา่ 

          เวลาจะตดัขวด เอานํา้มนัข้น ๆ เชน่นํา้มนัเคร่ืองใสเ่ข้าไป จะตดัตรงไหนก็ใสนํ่า้มนัแคน่ัน้ แล้วก็เผา

เหลก็ขนาดท่ีรอดลงในปากขวดได้ให้แดง แล้วจีล้งไปตรงระดบันํา้มนั ข้างบนมนัถกูความร้อน สว่นข้างลา่ง

นํา้มนัยงัรักษาไว้ไมร้่อน สว่นหนึง่ขยายตวั อีกสว่นหนึง่ไมข่ยายตวั มนัก็แยกจากกนั สวย เกลีย้ง เหลก็เผา

ให้แดงเฉพาะแตป่ลายเทา่นัน้ ใสล่งไปเร็ว ๆ พอแตะนํา้มนั ขวดก็แยกจากกนั ตดัพกัเดียวได้เยอะแยะ ท่าน

พระครูโสภณฯ เอ่ียม บอกวธีิให้ วิธีอ่ืนก็มี แตสู่้วิธีนีไ้มไ่ด้ เลยตดัแก้วบ้าง ตดัขวดบ้างด้วยวิธีนี ้ 

อาจารย์ครับ ผมได้ยินวา่มีการตอ่เคร่ืองสง่วทิยดุ้วย อาจารย์ทําเองหรือครับ 

          คณุจรูญ พระจรูญ ชา่งวิทยสุมคัรเลน่ เขาอยากรู้ของเขาเอง ทําขึน้เอง เรามีแตห้่ามวา่อยา่ให้มนั

รุนแรง เปิดเผย เด๋ียวจะถกูตํารวจจบั แตก็่ไมเ่คยมีใครมาจบั คณุจรูญ เขาทําเลก็ ๆ ตามหลกัเคร่ืองสง่ เอา

ความรู้จากหนงัสือในตํารา วทิยธุรรมดา ๆ เพิ่มอะไรเข้าไปบางอยา่งก็กลายเป็นเคร่ืองสง่ สง่ออกรับกนั

เฉพาะในวดั ไมไ่ด้ทําอะไรจริงจงั ทําเป็นครัง้เป็นคราว รู้วา่มนัผิดกฎหมาย ยคุตอ่มา ภิรมย์เขาทําแรง ได้ยิน

ไปถึงตลาด ไปเข้าเคร่ืองของพวกในตลาด เราบอกไมไ่ด้ เด๋ียวเกิดเร่ืองยุง่ หยดุ ๆ สว่นมากออกตอนเยน็ ๆ 

เขตอบุาสกิารับ เอาเทปออกอากาศ มีบางครัง้ ยคุบรรยายในโรงฉนั ก็มีการสง่บ้าง อบุาสกิาไมต้่องฟังท่ีโรง

ฉนั อยูท่ี่บ้านพกัเปิดฟังเอาเอง เป็นเร่ืองเลก็ ๆ น้อย ๆ ทดลองอะไรกนัเลน่ ไมไ่ด้จริงจงัอะไร 

อาจารย์ครับ ทีนีอ้ยากให้อาจารย์เลา่เร่ืองท่องเท่ียวบ้าง ดเูหมือนอาจารย์เท่ียวมากเหมือนกนั เร่ิมตัง้แต่

ท่ีอาจารย์ไปเท่ียวถ่ินไทยทางใต้สดุท่ีอาจารย์เอามาเขียนไว้ใน พทุธสาสนา ตัง้แต ่๒๔๗๘ เลยครับ 

          ไมใ่ช่ทอ่งเท่ียวทีเดียวนกั บางทีไปธุระตา่งจงัหวดั เทา่กบัไปเท่ียวในตวั บางทีไปศกึษาโบราณคดี ไป

ดสูภาพบ้านเมือง ก็ถกูนิมนต์ให้เทศน์เหมือนดงัท่ีเคยเลา่แล้ว 



๒๙๘ 

 

          ท่ีไปใต้สดุคราวนัน้ก็ไปธุระ นายกลิน่เขาพาไปเท่ียวเทศน์ในถ่ินนัน้ นายกลิน่ท่ีวา่นี ้คนละคนกบั

นายกลิน่ท่ีชว่ยก่อสร้าง นายกลิน่นีอ้ยูน่ราธิวาส แกเป็นทนายความ อา่นพทุธสาสนา รู้เร่ืองคณะธรรมทาน

มาขอบวชอยูด้่วย ก่อนบวชขอนิมนต์ไปเทศน์โปรด ยะลา นราธิวาส คราวนัน้ออกไปเขตมลายนิูดหนึง่ เพ่ือ

จะได้จบัรถไฟท่ีตมุป๊ัด ตอนนัน้ดงู่าย ๆ อยา่งไรก็ไมรู้่ การผา่นแดนไมมี่พาสปอร์ต แคน่ัน้เขาอนญุาตให้ไป

มากนัได้ 

          ไปเทศน์ท่ีนราธิวาสหลายแหง่ แล้วก็ผา่นยะลา นายอะไรคนหนึง่เขามีโรงเลื่อยเลก็ ๆ ในสวนยาง ลืม

ช่ือเสียแล้ว เขานิมนต์เทศน์ท่ียะลา เรียกวา่แยท่ัง้คนเทศน์และคนฟัง คนฟังก็ฟังไมรู้่เร่ือง คนเทศน์ก็เป็น

ของใหม ่ไมเ่คยเทศน์ให้คนชนิดนัน้ฟัง ทําไมถ่กู เลยนัง่งงกนั 

          ท่ีไปกลนัตนันัน้ ได้ไปเย่ียมหมูบ้่านคนไทยในกลนัตนั มีวดั มีพระแช่มเป็นเจ้าอาวาส แกขอร้องให้

ช่วยสง่หนงัสืออะไรไปให้บ้าง ผมก็เลยถือโอกาสเขียนเผ่ือ ๆ ไว้ในหนงัสือพิมพ์ พทุธสาสนา วา่ชาวพทุธไทย

ทางใต้อยูก่นัในสภาพอยา่งไร ต้องการความช่วยเหลืออะไร ถ้าจะสง่ของไปให้สง่ท่ีนัน้ท่ีน่ี ก็เขียนเผ่ือ ๆ ไว้ 

          โดยปกต ิการไปเท่ียวเฉย ๆ นัน้ไมค่อ่ยมี ไปทําธุระก่อน เช่นไปเผยแผธ่รรมะ แล้วก็พลอยเป็นเหตใุห้

ได้เท่ียว อยา่งท่ีตระเวนทัว่ภาคใต้ท่ีเคยเลา่ไว้แล้ว ถ้าตา่งประเทศ อาจจะเรียกได้บ้างวา่ไปเท่ียว อยา่งไป

อินเดียก็ไปเท่ียว ไปเขมรก็ไปเท่ียว ไปพมา่ก็ต้องวา่ไปเท่ียว ไปทําหน้าท่ีตามต้องการนิดหน่อย ไปเท่ียวเป็น

สว่นมาก ในเมืองไทยนัน้ตัง้ใจจะไปเท่ียวโดยตรงนัน้ดจูะไมมี่ 

          ไปลพบรีุ จนได้เขียนนิราศอะไรไว้นัน่ก็ไปเช้าเยน็กลบั อยูก่รุงเทพฯ ไปดเูมืองลพบรีุ ราชธานีเก่า เป็น

ความต้องการของเจ้าคณุลดัพลีฯ อาจารย์สญัญาวา่ ผมควรไปเท่ียวดอูยา่งนัน้บ้าง ไปดพูระพทุธบาท

สระบรีุ ไปถึงลพบรีุ ก็ดวูงัเก่า ดสูวนสตัว์ ไปดเูขาวงพระจนัทร์แตท่ี่ไกล มีความรู้เร่ืองตา่ง ๆ น้อย การดก็ู

ได้ผลน้อย 

          สโุขทยัไปดแูบบศกึษาประวตัศิาสตร์ ท่านปัญญาฯ ไปเทศน์ ตามท่านไปดปูระวตัศิาสตร์ อยธุยาก็

ไปดตูอนหาท่ีทําสวนโมกข์ให้ทา่นปรีดี เจ้าคณุพิมลธรรมตอนนัน้ยงัเป็นพระศรีสธุรรมพาไปดตูรงนัน้ตรงนี ้

ดงัท่ีเลา่แล้ว ได้เท่ียวบางแหง่นิด ๆ หน่อย ๆ บางปะอินก็เคยไป อตุรดติถ์ก็ไป ศรีสชันาลยัก็ไป ก่อนไปก็

อา่นเท่าท่ีจะอา่นได้ ท่ีอตุรดติถ์มีคนรู้จกัเป็นคนไชยา ไปเป็นข้าราชการอยู ่เขาก็พาเท่ียว 

          ท่ีเพชรบรีุ คณุเปรม ธรรมรักษ์ ต้องการให้ไป รู้จกัเพราะหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนา คนสว่นมากท่ีรู้จกั

เราก็ผา่นทางหนงัสือพมิพ์พทุธสาสนาทัง้นัน้ จนเกิดความเก่ียวข้องสมัพนัธ์ขยายออกไปเหมือนอยา่งท่ี

เป็นอยูเ่ด๋ียวนี ้น่ีเป็นประโยชน์คณุคา่ของหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนาอยา่งมาก 



๒๙๙ 

 

          แตผ่มก็ไมไ่ด้เท่ียวทัว่ทกุจงัหวดัหรอก อีสานไมมี่เลย นอกจากนครราชสีมา และก็ไมมี่เวลาได้ดอูะไร

มากนกั แล้วแตเ่ขาจะพาไป ไปดโูบราณสถาน อยา่งอ่ืนนกึไมอ่อก 

          เชียงใหมเ่ท่ียวมากจนจําไมไ่ด้ คน

พาเขาไปเกือบทกุแหง่ เรียกวา่ทกุอําเภอ 

เร่ืองอยา่งนีจํ้าไมเ่ก่ง เขาพาไปเท่ียววนันี ้

รุ่งขึน้มาไปอําเภออ่ืน เวียนหมด แต่

ประมาณได้วา่ทกุอําเภอ เขตแมฮ่่องสอน

ไปถึงแมส่ะเรียง ไมไ่ด้ไปถึงตวัแมฮ่่องสอน 

คนพาไปโดยมากก็คณะเจ้าช่ืน ลกูบ้าง

หลานบ้าง เจ้าช่ืนเองบ้าง คณุปรานีบ้าง 

คณุปรานีมกัพาไปข้างเหนือ ไปสวนชา 

(เขต อ.เชียงดาว) ไปแก่งปันเต๊าะ ห้วยตาด ผมเคยพกัท่ีสวนชา ดเูหมือนจะเคยเลา่แล้ว เป็นสวนชาท่ีใหญ่

ท่ีสดุ ของคณุประสทิธ์ิ พุม่ชศูรี ไปโดนแมลง ทางนัน้เขาเรียกอะไรก็ไมรู้่ ทางใต้เรียกเบิง่ คล้ายกบัริน้ แตต่วั

ใหญ่กวา่มาก มนักดัเข้าแล้วได้เร่ือง วนันีมี้รอยนิดเดียว พรุ่งนีเ้ป็นลกูขึน้มา จากสีแดงกลายเป็นสีมว่งนนู 

แล้วก็กลายเป็นสีดํา หลายวนักวา่จะหาย เกือบ ๑๐ วนั ตอ่เขตขึน้ไปจากห้วยตาดเป็นมเูซอ มาเป็นคนงาน

ของคณุประสทิธ์ิก็มี คณุประสทิธ์ิชวนวา่ไปเปิดวดัโปรดพวกมเูซอ (หวัเราะ) ทําไมไ่ด้หรอก พดูภาษาเขา

ไมไ่ด้  

อาจารย์ครับ แล้วการเท่ียวทางเกาะสมยุละ่ครับ 

          โดยมากก็คนจากภาคอ่ืนแวะมาเย่ียมสวนโมกข์ แล้วก็เลยไปเท่ียวเกาะสมยุ ผมไปด้วยก็มี ไปกนัเอง

ก็มาก อยา่งคณะเจ้าช่ืน คณะคณุปรานี เราเคยพาไปเกาะสมยุ หมูเ่กาะอา่งทองก็เคยไป คณุปรานีดจูะเคย

ไป ๒-๓ เท่ียว เช่าเรืออะไรลืมแล้ว ๒ ลํา ช่ือเคยคุ้นปากท่ีสดุ วนัหนึง่คืนหนึง่ ๗๕๐ บาท นอนได้ตัง้ ๓๐ คน 

ในเรือลํานัน้ ไปเช่าท่ีเกาะสมยุ การไปเกาะสมยุเขามีเรือประจําทางอยูแ่ล้ว แล้วไปเช่าเรือพิเศษนีไ้ปนอน

ค้างตามหมูเ่กาะอา่งทอง บางคนค้างในเรือ บางคนก็ขึน้ไปนอนบนบก ได้ถ่ายรูปสวย ๆ มาแยะ พอเช้าตรู่ 

ลงเรือหางยาวไปเท่ียวระหวา่งเกาะเลก็เกาะน้อย ตอนเช้าสว่นใหญ่แดดไมจ่ดั รูปสวยท่ีสดุ สไลด์ชดุนัน้ มนั

ขึน้ราเนา่หมดแล้ว 

          ครัง้หนึง่ คณุระบลิไปด้วย ไมใ่ช่ครัง้คณุปรานี คณุสลุกัษณ์ไป คณุองัคารก็ไปด้วย ตอนนัน้ผู้ใหญ่ทวี

ท่ีเกาะแตนหาเรือให้ คณุสลุกัษณ์เมาคล่ืนง่าย เมาก่อนคนอ่ืน (หวัเราะห ึๆ) 

เมืองกาญจนบรีุ อาจารย์เคยไปหรือเปลา่ครับ 

  

 



๓๐๐ 

 

          ไป ไปดโูรงงานทํากระดาษ ก็ถือโอกาสไปเท่ียวท่ีนัน่บ้าง ท่ีน่ีบ้าง คณุอะไรเป็นข้าราชการบาํนาญ 

เป็นสมาชิก พทุธสานา ชัน้ท่ีสนใจมากถงึขนาด คนนีแ้หละพาไปเท่ียวอยา่งแข็งขนั ได้รับความสะดวกจาก

เขาทัง้นัน้ โรงงานกระดาษต้องขออนญุาต แกบอกไมต้่อง ไปถงึบกุเลย คนเหลา่นัน้ทําตามแกหมด แกเป็น

คนเก่าคนแก่ท่ีนัน่ อ้อนกึออกแล้ว ขนุกลัยา ไปดวูดัเหนือ ไปดวูดัใต้ พกัท่ีวดัเหนือ สมภารให้เกียรตมิาก จดั

ให้พกัในโบสถ์ ยุง่ยากจะตาย ให้เกียรตยิิง่ยุง่ยาก 

          ป่าพแุคก็เคยไป เจ้าคณุลดัพลีฯ คณุชํานาญพาไป ไปกนัหลายคน เอาเก้าอีผ้้าใบไปกางนัง่นอนคยุ

กนั ไมไ่ด้ไปค้าง ไปวนัเดียวกลบั แคส่ระบรีุ ใกล้ ๆ กรุงเทพฯ ตอนนีไ้ด้ยินวา่เขาทําเป็นสวนพฤกษศาสตร์

แล้ว 

อาจารย์ครับ ท่องเท่ียวพวกนี ้อาจารย์ไปแล้วรู้สกึวา่ได้อะไรบ้างครับ 

          ไมค่ดิ เอาแตค่วามเพลดิเพลนิพกั ๆ สรุปแล้วไมต้่องไปก็ได้ เด๋ียวนีจ้งึไมอ่ยากไป 

ไมอ่ยากไป หรือไปไมไ่หวครับ 

          ไมอ่ยากไป ถ้าจะดนัทรัุงไปก็ไปได้ เมืองนอกก็ไปได้ แตไ่มอ่ยากไป มนัเบ่ือลว่งหน้า พอไปแล้วก็ได้

ความกลบัมาวา่ ไมต้่องไปก็ได้ เกือบจะทกุแห่ง มนัเบ่ือยิ่งกวา่เบ่ือ ไปเมืองนอก ยิ่งเบ่ือ ผลท่ีได้รับไมคุ่้มคา่

ยุง่ยาก ความเจริญสมยัใหมเ่หลา่นี ้ใช้อะไรกบัเราไมไ่ด้ผล ถ้าสมยัก่อน ๆ โน้น มนัยงัอยากไปดขูองแปลก 

ๆ เด๋ียวนีม้นัไมมี่ของอะไรแปลก มนัอยา่งนัน้เอง เลยหมดอยาก เท่ียวชมธรรมชาตอิะไรก็ไมค่อ่ยอยากเท่ียว 

อยากจะนอน อยากนอนอา่นหนงัสือ นอนคดิ นอนนกึอะไรมากกวา่ 

อาจารย์ครับ หากตอนนีอ้าจารย์ ไมต้่องทําอะไร อาจารย์จะหงดุหงิดไหมครับ 

          ไมห่งดุหงิด มนัก็หลบัเอง หงดุหงิดนัน้ มนัต้องการอะไรอยูแ่ล้ว มนัไมไ่ด้ แตเ่ด๋ียวนีม้นัไมรู้่วา่จะ

ต้องการอะไร 

อาจารย์ครับ ถ้าไมมี่เทศน์วนัเสาร์ ไมต้่องพดูกบัคน ไมต้่องรับแขก อาจารย์อยูไ่ด้หรือครับ 

          คดิวา่อยูไ่ด้ โดยการอา่นหนงัสือแปลก ๆ หนงัสือท่ีไมเ่คยอา่น แตใ่นท่ีสดุก็รู้วา่ ได้ผลไมคุ่้มคา่ แสบ

ตา เด๋ียวนีผ้มอา่นอะไรก็ได้ หนงัสือนกัเรียนชัน้ประถมสมยัโน้นก็อา่นได้ อา่นเพลนิ แตม่นัไมถ่ึงกบัต้องอา่น

หนงัสืออยา่งนัน้ หนงัสือท่ีซกุอยูน่ี่เป็นปึก ๆ ได้มาแล้วยงัไมเ่คยอา่นก็ยงัมี 

อาจารย์ครับ ถ้าถงึกบัอา่นหนงัสือไมไ่ด้ อาจารย์อยูเ่ฉย ๆ ได้ไหม 



๓๐๑ 

 

          ก็ยงัคดิอยูเ่หมือนกนั เบือ้งหน้าถ้าสมมตวิา่ตาบอด จะทําอยา่งไร คงสนกุได้บ้าง ก็คงได้คดิอะไร

แปลก ๆ บอกให้คนอ่ืนจดหรือบนัทกึเสียงไว้ ขอบนัทกึเสียงไว้ อาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ คงไมถ่ึงกบัเหงา

จนรําคาญ สํารวมจิตให้ดี ยงัมีความคดิอะไรแปลก ๆ อีกมาก ปัญหาท่ีวา่โลกจะตกลงเร่ืองสนัตภิาพกนัได้ 

เพราะอะไรน่ี เป็นปัญหาท่ีสงิสถิตในใจผมอยูต่ลอดเวลา มีความเหมาะสมเม่ือไร อาจจะมีคําตอบออกมา 

          ของเลน่ตอนแก่เด๋ียวนี ้ก็คืออยา่งนี ้การคดิถงึอะไรแปลก ๆ ยาก ๆ คดิอะไรใหม ่ๆ (หวัเราะห ึๆ) 
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คําถามตอนแรกในบทนี ้จะเป็นเร่ืองเก่ียวกบัจดุมุง่หมายท่ีอาจารย์ศกึษาปริยตัธิรรม ระยะแรกสดุท่ี

อาจารย์กลบัมาถงึพมุเรียงเพื่อปฏิบตัธิรรม แล้วมาจบังานปริยตัอีิกครัง้หนึง่นัน้ อาจารย์มีความมุง่หมาย

อยา่งไรครับ 

          มนัไมใ่ช่ความมุง่หมาย แตม่นัมีความจําเป็นบงัคบั คือวา่เราออกมาจากกรุงเทพฯ ด้วยเจตนาข้อ

ใหญ่ก็คือ เพ่ือจะปฏิบตัธิรรม ทีนีพ้อมาจะลงมือปฏิบตัธิรรม มนัก็ปรากฏวา่ ความรู้ไมพ่อ และอีกอยา่งหนึง่

ก็คือวา่ ท่ีเขาพดู ๆ สอน ๆ กนัอยู ่แม้จะมีบ้าง เราก็ไมเ่ห็นด้วย เราเลยจําเป็นท่ีจะต้องค้นหาหลกัเอาเอง อนั

นีม้นัจงึทําให้ต้องไปสนใจกบัสิง่ท่ีเรียกวา่ปริยตั ิแตไ่มใ่ช่เพ่ือเป็นนกัปริยตั ิหากเพ่ือจะเก็บเอาหลกัธรรมมา

สําหรับใช้ปฏิบตั ิทีนีม้นัก็ต้องช่วยตวัเอง จงึต้องค้นเอาจากพระไตรปิฎกด้วยตนเอง ถึงแม้วา่เขาจะมี

พระไตรปิฎกแปลกนัอยูบ้่าง ก็น้อยมาก และก็ไมเ่ป็นท่ีน่าไว้วางใจ เราเป็นคนชอบชว่ยตวัเองมากกวา่ จงึขอ

สมคัรค้นคว้าด้วยตวัเอง เพ่ือเก็บเอาหลกัธรรมะท่ีจะอาศยัได้นัน้มาเป็นหลกัปฏิบตั ิซึง่หลกัเหลา่นีก็้ได้มา

ตามสมควร สําเร็จรูปออกมาเป็นหนงัสือท่ีเรียกวา่ ตามรอยพระอรหนัต์ ทีนีม้นัมีความจําเป็นแทรกเข้ามา

อีก คือวา่ทางคณะธรรมทานจะออกหนงัสือพิมพ์กนั หนงัสือพิมพ์พทุธสาสนา รายตรีมาสต้องการให้เรา

ช่วยในการงานนีด้้วย ก็เลยเปิดแผนกเผยแผพ่ระไตรปิฎก สว่นท่ีควรจะเผยแผ ่จงึต้องคดัเลือกเอา

พระไตรปิฎกสว่นหรือสตูรท่ีควรจะเผยแผม่าแปล มาให้หนงัสือพมิพ์พทุธสาสนา มนัก็เลยกลายเป็นสอง

เร่ืองเข้า ก็คอ่นข้างจะมากอยูใ่นการท่ีจะต้องไปเก่ียวข้องกบัพระไตรปิฎกในรูปแบบท่ีคล้าย ๆ กบัปริยตั ิแต่

ไมใ่ช่ปริยตั ิไมมี่วิธีการศกึษาอยา่งรูปแบบปริยตั ิศกึษาอยา่งรูปแบบจะคดัเลือกเอาสว่นท่ีจะใช้ปฏิบตัไิด้มา

เป็นหลกัปฏิบตั ิแม้ท่ีเราจะเผยแผไ่ปในหนงัสือพิมพ์ก็ยงัมุง่หมายอยา่งนัน้ คดัเลือกเอามาแตส่ตูรท่ีจะมี

ประโยชน์แก่การปฏิบตั ิหรือความรู้เก่ียวกบัการปฏิบตัขิองประชาชนทัว่ไปด้วย น่ีคือมลูเหตอุนัแท้จริงท่ีต้อง

มาเก่ียวข้องกบัพระไตรปิฎกอีก มนัไมใ่ช่เร่ืองเปล่ียนกลบัหรืออะไร มนัเป็นเร่ืองท่ีก้าวหน้าตอ่ไป 

อาจารย์ครับ นอกจากพระไตรปิฎกแล้ว ตอนหลงันีอ้าจารย์ค้นคว้าออกมาถงึเร่ืองอ่ืน ๆ อีกเป็นอนัมาก 

ทําไมจงึต้องเป็นเช่นนัน้ครับ 

          ถ้าวา่โดยแท้จริงนัน้ ตอนแรกก็มุง่มัน่อยูแ่ตพ่ระไตรปิฎกเท่านัน้ แตเ่ม่ือได้อ่านหรือได้พบเร่ืองของ

ฝ่ายอ่ืน เชน่ พวกฝ่ายเซนเป็นต้น มนักลายเป็นพบวา่มนัมีประโยชน์เหมือนกนั มนัจะใช้ประกอบใน

การศกึษาได้ดี โดยเฉพาะอยา่งเซนนัน้ มนัเป็นเทคนิคของการรวบรัดท่ีสดุ ทําพร้อมกนัไปในคราวเดียว ทัง้

สมถะและวปัิสสนา แล้วยงัมีพิเศษท่ีวา่สามารถใช้คําพดูท่ีคมคายท่ีสดุ เม่ือพบอยา่งนี ้(หวัเราะ) ก็เลยต้อง
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สนใจด้วย สนใจและพยายามเอามาใช้เป็นประโยชน์ ให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากได้ จงึได้ศกึษาเร่ืองอ่ืน ๆ 

มากออกไปนอกจากพระไตรปิฎก แล้วประกอบกบันิสยัก็ชอบศกึษาอยา่งไมมี่ขอบขีดจํากดัอยูแ่ล้ว ก็เลย

เป็นไปได้โดยงา่ย ท่ีจะศกึษาขยายวงกว้างออกไป 

อยา่งวิทยาศาสตร์ก็เห็นอาจารย์ศกึษาจริงจงัมาก 

          (หวัเราะ) มนัก็ศกึษาเท่าท่ีจะทําได้ เลน่หรือจริงก็ไมรู้่ (หวัเราะ) เท่าท่ีมนัชอบ เท่าท่ีมนัพอใจ แล้วก็มี

ความหวงัอยูม่ากเหมือนกนัวา่จะใช้วชิาวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือในการเผยแผธ่รรมะ และคดิวา่เราจะเผย

แผธ่รรมะให้แก่นกัวิทยาศาสตร์ ซึง่จะเป็นหมูช่นท่ีมีอิทธิพลมากในอนาคตนัน้ จะต้องทําอยา่งไร จงึศกึษา

วิถีทางวิทยาศาสตร์เผ่ือ ๆ เอาไว้ ศกึษาเท่าท่ีจะทําได้ ดมูนัก็ไมไ่ด้มากมายอะไรนกั แตม่นัเทา่ท่ีจะทําได้ 

เท่าท่ีจะเอามาสนองความประสงค์ท่ีวา่ จะเผยแผธ่รรมะแก่นกัวทิยาศาสตร์ หรือใช้วิทยาศาสตร์เป็น

เคร่ืองมือในการเผยแผ ่สิง่ใดท่ีให้สําเร็จประโยชน์ได้ตามนีก็้พยายามเตม็ท่ี 

แล้วเก่ียวกบัปรัชญาอินเดียละ่ครับ 

          ปรัชญาอินเดียนัน้ เรารู้สกึวา่เป็นสิง่ท่ีเก่ียวข้องอยูก่บัพทุธศาสนา บางอยา่งมนัเป็นพืน้ฐานหรือเป็น

แบ๊คกราวน์ของพทุธศาสนา และมีชาวอินเดียบางคนอ้างวา่ หลกัพทุธศาสนานัน้แยกตวัออกมาจาก

เวทานตะ อยา่งนีม้นัก็ทําให้ต้องศกึษาปรัชญาอินเดีย แล้วก็มีอยูอี่กตอนหนึง่ในระยะตอ่มา ผมรับแตง่

หนงัสือให้คณะบางคณะ เชน่ คณะกองตํารามหามกฎุราชวทิยาลยั เร่ืองพทุธประวตั ิมนัก็ต้องเอาปรัชญา

อินเดียมากลา่วในฐานะเป็นบทแรก ๆ เพ่ือให้รู้วา่ชาวอินเดียมีความรู้กนัอยูอ่ยา่งไรในยคุท่ีพระพทุธเจ้า

เกิดขึน้ อนันีก็้เป็นเหตอุนัหนึง่เหมือนกนั ท่ีทําให้ต้องศกึษาปรัชญาอินเดีย ศกึษาเพ่ือประโยชน์ให้รู้พทุธ

ศาสนามากขึน้บ้าง ศกึษาเพ่ือตอบปัญหาท่ีถกูกลา่วหาบ้าง แล้วมนัก็พบความน่าสนกุ คือมีรสมีชาตใิน

การศกึษามากเหมือนกนั แล้วมนัก็พบตามข้อเท็จจริงท่ีวา่ บางแง่ไมใ่ช่ทัง้ดุ้น บางแง่ก็มีสว่นเป็นรากฐาน

ของพทุธศาสนา หรืออยา่งน้อยก็ชว่ยให้รู้จกัพทุธศาสนาดีขึน้ ดงันัน้สมยัหนึง่แม้วา่จะเป็นระยะสัน้ก็ตาม

เถอะ ก็เคยทุม่ตวัศกึษาปรัชญาอินเดีย 

แล้วปรัชญาตะวนัตกละ่ครับ 

          ปรัชญาตะวนัตกนบัวา่น้อยมาก เพราะวา่ไมค่อ่ยศรัทธา เราจงึมกัจะดถูกู เพราะวา่มนัไมมี่เร่ือง

ลกึซึง้สงูสดุไปในทางดบัทกุข์ มนัเป็นเร่ืองของนกัคดิธรรมดาสามญั หรือ มนัคดิไปแตใ่นเร่ืองธรรมดาสามญั 

ไมม่าในทางท่ีจะดบัทกุข์ หรือเพ่ือมรรค ผล นิพพาน ดงันัน้จงึสนใจน้อยมาก แล้วก็อีกอยา่งหนึง่ก็คือ เห็น

วา่มนัมากเกินไป กวา่ท่ีจะไปทํากบัมนัได้ ก็เลยศกึษาแตบ่างเร่ืองของเขา บางเร่ืองของบางคน แล้วก็มกัจะ

ศกึษาเฉพาะเร่ืองของบางคนท่ีเก่ียวพนัอ้างอิงมาถึงพทุธศาสนา อยา่งเร่ืองของโชเปนฮาว เป็นต้น 
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แตด่เูหมือนอาจารย์จะจบัจิตวิทยาตะวนัตกไว้มากเหมือนกนัใช่ไหมครับ ตอนท่ีเขียน "ปมเข่ือง" รู้สกึวา่

นํามาเปรียบเทียบกนัอยู ่

          เทา่ท่ีเห็นวา่มนัพอจะเปรียบเทียบได้ ก็เอามาเปรียบเทียบเพ่ือเข้าใจพทุธศาสนาดีขึน้ และเพ่ือ

ป้องกนัไมใ่ห้มนั (หวัเราะ) ปนกนัจนเป็นเร่ืองมีผลร้าย เพ่ือให้รู้จกัแยกออกจากกนั บางทีมนัก็นกึไปทํานอง

ดหูมิ่นวา่มนัต่ําเตีย้ ต่ําต้อยกวา่กนั ถ้าเอามาพดู ก็พดูให้เห็นในทางท่ีมนัยงัไมถ่กูต้องมากกวา่ ยงัไมถ่กูต้อง

ในการท่ีจะดบัทกุข์ ไมใ่ช่ดถูกูดหูมิน่อะไรเขามากมาย แตถ้่าพดูในเร่ืองท่ีดบัทกุข์ มนัยงัไมถ่ึงขนาด มนัก็

อยากให้พทุธบริษัทรู้จกัคณุคา่ของพทุธศาสนาของตวัเอง จงึเอาไปเปรียบเทียบบ้าง ตามท่ีทําได้ มนัก็ไมใ่ช่

มากมายอะไรนกั 

แล้วคริสต์ศาสนาละ่ครับ 

          คริสต์ศาสนานัน้มีมลูเหตหุลายอยา่ง หลายทิศทาง ดเูหมือนนายธรรมทาสเขาสนใจก่อนผมเสียอีก 

ชอบเอาอะไรมาอ้างอิง พดูกบัมิตรสหายในคณะธรรมทาน (หวัเราะ) ผมก็เกิดสนใจขึน้มาบ้าง อีกทางหนึง่

ก็อยากจะรู้วา่ ทําไมจงึมีคนนบัถือมาก และพร้อมกนันัน้ก็เกิดสงสยัวา่ ทําไมรัชกาลท่ี ๖ ท่ีแตง่เทศนาเสือ

ป่านัน้จงึประณามไว้อยา่งรุนแรง ผมก็บงัเกิดสนกุขึน้มาบ้างเหมือนกนั อยา่งตอนท่ีออกหนงัสือพิมพ์พทุธ

สาสนาแล้ว มีบาทหลวงบางคนเขาเขียนมา จะหวงัดีหวงัร้ายอะไรก็ไมรู้่ แตม่นัพาดพงิถึงพทุธศาสนาใน

ลกัษณะท่ีวา่ จะลองเชิงหรือวา่จะหาช่องโอกาสมาเปรียบเหยียบย่ํา ผมก็เลยศกึษาในแง่ลบ (หวัเราะ) 

คริสต์ศาสนาตามความรู้สกึของเรา แล้วตอนนัน้เราก็รู้คริสต์ศาสนาน้อยมาก คือรู้แตคํ่าวา่ พระเจ้า ใน

ความหมายท่ีเขาใช้ ๆ กนัอยูใ่นภาษาคน ก็เลยเขียนตอ่ต้านพระเจ้า (หวัเราะ) พิมพ์เป็นหนงัสือขึน้มา คือ

ตอบปัญหาของบาทหลวง บาทหลวงท่ีวา่ก็คือ ยอน อลุลอิานา (หวัเราะ) ซึง่ตอนหลงัก็มาเป็นมิตรกนั 

เด๋ียวนีต้ายแล้ว 

          แตก่ารเขียนครัง้นัน้มนักระเทือนไปถึงฝ่ายอิสลาม มีนกัศกึษาฝ่ายอิสลามเขียนมาทํานองคดัค้าน

ข้อความท่ีพาดพิงถงึพระเจ้า ในลกัษณะเป็นการจ้วงจาบ เพราะวา่เราพดูอยา่งพระเจ้าชนิดบคุคล ก็มีผล

มาก หนงัสือพมิพ์ของชาวคริสต์ก็เขียนตอ่ต้านเร่ืองนี ้ตอบโต้เร่ืองนี ้แตต่อ่มา เม่ือใช้หลกัภาษาคน - ภาษา

ธรรม ก็มองเห็นไปอีกทางหนึง่วา่ พระเจ้า ท่ีสอนอยา่งภาษาคนนัน้ มนัสอนคนโง ่พระเจ้าควรจะมี

ความหมายในภาษาธรรม สอนคนท่ีมีสตปัิญญา แตว่า่เขาบนัทกึไว้อยา่งในรูปภาษาคน เป็นเหตใุห้นกึวา่ 

การพดูสําหรับคนท่ีไร้การศกึษา มนัก็ต้องมีอยูส่ว่นหนึง่ในพระคมัภีร์ หรือจะเป็นสว่นมากด้วยซํา้ไป ตอน

หลงั ๆ ผมจงึพดูถึงพระเจ้าในลกัษณะอ่ืน ในลกัษณะท่ีพระเจ้าจะมีความหมายท่ีมีประโยชน์และเข้ากนัได้

ทกุ ๆ ศาสนา เอาพระเจ้ามาช่วยคุ้มครองโลก นีจ้ะได้แก่บทเขียนหลงั ๆ นีม้นัก็เป็นผลท่ีสนใจเก่ียวเร่ืองพระ

เจ้ากนัมาเป็นเวลานาน สําหรับคริสต์ศาสนานัน้ ระยะแรก มนัก็รู้สกึวา่เป็นคูแ่ขง่ขนัโดยแน่นอน จงึจะต้องรู้
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เร่ืองของฝ่ายท่ีเป็นคูแ่ขง่ขนั ให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้ จงึพยายามศกึษาเท่าท่ีจะศกึษาได้ แตก็่ไมใ่ช่

มากมายถึงขนาดท่ีเรียกวา่ เตม็ขนาดอะไรกนั ก็เพียงเทา่ท่ีพระในป่าจะทําได้ เด๋ียวนีก้ลบัมีความมุง่หมาย 

วา่ทกุศาสนาท่ีมีอยูใ่นโลก จะต้องคงมีอยูใ่นโลกตอ่ไปแหละ สําหรับบคุคลบางคนเป็นพวก ๆ ลดหลัน่เป็น

ขัน้ ๆ ลงไป ก็เลยมองไปถงึข้อท่ีวา่คนจะต้องสมัพนัธ์แก่กนัและกนั ในระหวา่งคูต่า่งศาสนา จะเป็นเร่ือง

การเมืองก็ดี เร่ืองเศรษฐกิจก็ดี จะต้องมีความสมัพนัธ์ในระหวา่งคนท่ีตา่งศาสนาตอ่กนั กระทัง่วา่ มนั

จะต้องแตง่งานกนัในระหวา่งคนท่ีตา่งศาสนากนั และมีหลกัเกณฑ์อะไรท่ีจะทําให้สมัพนัธ์กนัได้ด้วยดี แม้

เด๋ียวนีก็้ยงัคดิอยูว่า่ (หวัเราะ) คูผ่วัเมียท่ีมนัตา่งศาสนา จะต้องมีหลกัทางศาสนาอยา่งไร คนถือพทุธแตง่

กบัคริสต์ก็มี แตง่กบัอิสลามก็มี น่ีมนัจงึเป็นเร่ืองท่ีจะต้องคดิวา่จะวางหลกัทางศาสนากนัอยา่งไร แล้วเขา

จะได้เข้ากนัอยา่งสนิท ไมเ่กิดปัญหาขึน้มา 

เฉพาะในทางพทุธศาสนาเอง ตา่งนิกายออกไป อยา่งทางมหายาน วชัรยาน อาจารย์ได้ศกึษามากไหม

ครับ 

          จะเรียกวา่มากก็ไมไ่ด้ เพราะวา่มีเร่ืองอยา่งอ่ืนอีกมาก ก็ศกึษาเท่าท่ีโอกาสจะอํานวย คงจะพอ ๆ กนั

กระมงั ถ้าเทียบการศกึษาคริสต์กบัศกึษามหายาน แตว่า่มหายานนัน้ เราไมค่อ่ยจะต้องศกึษาอะไรให้มาก 

เพราะวา่มนัคล้าย ๆ กบัเถรวาท (หวัเราะ) เข้ากนัได้กบัเถรวาทของเราก็มีอยูม่ากแล้ว ก็ประหยดัได้ สว่น

คริสต์นัน้ต้องศกึษาในฐานะท่ีมนัแปลกออกไป และจะเป็นผู้คดัค้าน ในระยะแรก จงึศกึษาอยา่งพถีิพิถนั

มากกวา่ศกึษามหายาน ตรงนีต้้องพดูกนัสกัหน่อยวา่ มหายานอยา่งท่ีพดูถึงน่ี คือมหายานชนิดท่ีสําหรับ

คนด้อยการศกึษา สําหรับผมนัน้ นิกายเซน ผมไมจ่ดัเป็นมหายาน แตว่า่มีคนหลายคนเขาไปจดัเซนเป็น

มหายาน คล้าย ๆ กบัวา่ถ้ามนัเกิดในเมืองจีน เมืองญวน แล้วมนัก็จะเป็นมหายาน ท่ีจริงเซนนัน้เป็นผู้

คดัค้าน ล้อเลียนมหายาน ฉะนัน้จงึเอาข้อความในมหายาน สตูรของมหายาน ไปอธิบายใหมอ่ยา่งล้อเลียน

เร่ืองสวรรค์ เร่ืองสขุาวดีอยา่งนี ้พวกเซนไมไ่ด้ถือวา่อยูบ่นสวรรค์ทางทิศตะวนัตก สวรรค์อยูท่ี่การเข้าถึงจิต

เดมิแท้ น่ีเรียกวา่ เป็นผู้ตอ่สู้ ล้อเลียน ท้าทายมหายาน 

          แม้วา่มหายานชัน้ดี มนัก็ไมมี่เร่ืองอะไรแปลกออกไปจากเถรวาทสตูรใหญ่ ๆ ยาว ๆ เชน่ สทัธมัม

ปณุฑริกสตูร ใจความสําคญั มนัก็ไปอยูต่รงท่ีละอปุาทานในขนัธ์ ๕ สตูรใหญ่ ๆ อยา่งอ่ืน ประจํานิกายอ่ืน 

ๆ ก็เหมือนกนั มนัไปจบลงท่ีละอปุาทาน ในขนัธ์ ๕ ทัง้นัน้ ข้างต้น ๆ ของสตูรเหลา่นีม้นัอาจเลอะเทอะ

เปรอะปะ เตลดิเปิดเปิงไปไหน ๆ ก็สดุแท้ อยา่งลงักาวตารสตูร วา่จะไปสอนชาวลงักา พวกทศกณัฐ์น่ะให้

ถือศีล จะไปสอนเร่ืองไมกิ่นเนือ้เป็นต้น แตพ่อตอนท้าย ตอนจบสตูรก็เป็นเร่ืองละความยดึมัน่ถือมัน่ใน

เบญจขนัธ์นัน้เอง ดร.ซสูกิุ จงึมองวา่ลงักาวตารสตูรนีเ้ป็นเง่ือนต้นของเซน (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ แล้วสําหรับทางวชัรยานละครับ 
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          เทา่ท่ีผมทราบ เทา่ท่ีศกึษามา ไมช่อบ ไมค่อ่ยได้ศกึษาก่ีมากน้อย แล้วก็ยิ่งได้ยินวา่ มนัมีอะไรพิเศษ

เก่ียวกบัเร่ืองเพศ เก่ียวกบัเร่ืองกามารมณ์ ดงันัน้ก็เลยไมไ่ด้สนใจ ไมมี่เวลาจะสนใจ ไมมี่เวลาพอท่ีจะเจียด

ให้ แล้วการตีความรูปเคารพของวชัรยาน ท่ีรูปผู้หญิงกบัผู้ชายประกบกนัอยูโ่ดยอวยัวะเสียบกนันัน้ ผมเห็น

วา่มนัเตม็ที จะจริงแท้อยา่งนีห้รือไมก็่ไมท่ราบ แตเ่ขาพดูกนัอยา่งนัน้ แล้วผมก็ไปพบท่ีอินเดีย ก็เลยซือ้มา

ตวัหนึง่ ไมก่ล้าให้ใครด ูจนเดี๋ยวนี ้ไมก่ล้าให้ใครด ูเด๋ียวมนัจะเข้าใจผดิ วา่เราน่ีเป็นอะไรไปแล้ว แล้วเม่ือไม่

นานมานี ้มีคนสง่มาให้อีกตวัหนึง่อีก ก็เลยให้เก็บเงียบ ถ้าให้ใครด ูแล้วคงจะเข้าใจผิด รูปพระพทุธเจ้า

กระทําประกบกนัอยูก่บัปรัชญาปารมิตา ถ้าอปุมากนัอยา่งนีถื้อวา่เป็นการตีความกบัสิง่ท่ีเรียกวา่ไมคุ่้มคา่

เวลาเลย ก็เลยไมค่อ่ยสนใจ เข้าใจวา่คงจะมีอะไรท่ีไมใ่ช่อยา่งนัน้กระมงั ก็มนัมีอะไรดี ๆ อยูเ่หมือนกนั 

มิฉะนัน้ทา่นทะไลลามะ คงจะไมย่ดึถือวชัรยานนี ้แตท่ี่มนัจะสอนคนภายนอกแล้วใช้อปุมาท่ีโลดโผนมาก

อยา่งนี ้มนัทํากนัลําบาก ในเมืองไทยไมใ่คร่จะมี เพราะมนัยากท่ีจะอธิบายให้เข้าใจได้ บางคนอธิบายวา่ 

ศรัทธากบัปัญญา ต้องประกบคูก่นั 

อาจารย์ครับ แล้วทางด้านสงัคมศาสตร์สมยัใหมน่ัน้ อาจารย์ได้ศกึษาเท่า ๆ กบัวิทยาศาสตร์ไหมครับ 

          คําวา่สงัคมศาสตร์ สําหรับผมน่ี ผมเห็นด้วยกบัสวามี สตัยานนัทบรีุ ท่ีเขาพดูวา่ มนัเกือบจะทกุวชิา

แหละ ไมมี่อะไรท่ีไมใ่ช่สงัคมศาสตร์ วิชาอะไรท่ีสงัคมควรจะรู้ แล้วก็เป็นสงัคมศาสตร์หมด มนัจงึลงมา

กระทัง่ถึงเร่ืองศาสนา เร่ืองกฎหมาย เร่ืองอนามยั เร่ืองสขุภาพ เร่ืองอะไรตา่ง ๆ เรียกวา่เป็นสงัคมศาสตร์

หนึง่ ๆ ทัง้นัน้ แล้วมนัก็ศกึษากนัไมรู้่จกัจบ สวามี สตัยานนัทบรีุแกถือหลกัอยา่งนัน้ แล้วเราก็ได้ฟังเป็นครัง้

แรก ก็พลอยถือหลกัอยา่งนัน้ไปด้วย แล้วเราก็ตกลงเห็นพ้องกนัวา่เราไมส่ามารถจะเผยแผ ่สงัคมศาสตร์ได้

ทกุวชิา จะเลือกเผยแผเ่ฉพาะบางศาสตร์เท่านัน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ก็คือ ปรัชญา ศาสนา ท่ีเรียกวา่วิธีดบั

ทกุข์ น่ีเป็นศาสตร์ท่ีสงัคมควรจะรู้ เพราะตวัหนงัสือน่ีมนัเปิดโอกาสให้อยา่งนัน้ ศาสตร์ท่ีสําหรับสงัคมควร

จะรู้นบัไมไ่หว อกัษรศาสตร์ วฒันธรรม อะไรตา่ง ๆ ก็นบัเป็นสงัคมศาสตร์ ผมเลือกศกึษาเฉพาะ ท่ีเก่ียวกบั

พทุธศาสนา ไป ๆ มา ๆ สงัคมศาสตร์ท่ีอา่นมากหน่อยก็ไมพ้่นปรัชญาอินเดีย 

สงัคมศาสตร์แนวคดิตะวนัตกยงัไมไ่ด้อา่นเลยใช่ไหมครับ 

          ไม ่ไมไ่ด้สนใจ ไมไ่ด้เก่ียวข้อง โดยถือเสียวา่มนัเหมือนกนั คือสิง่ท่ีสงัคมควรจะรู้ รู้เอาได้เอง ไมต้่อง

ไปอา่น หรือไมย่อมซือ้หนงัสือชนิดนัน้ (หวัเราะ) ให้เปลืองมากออกไป 

อาจารย์ครับ เห็นมีช่วงหนึง่ อาจารย์มาเลน่ทางโบราณคดี พงศาวดารมากใช่ไหมครับ 

          ก็มี มีมลูเหตมุาจากการท่ีเมืองไชยา เตม็ไปด้วยหลกัฐานทางโบราณคดี ทางประวตัศิาสตร์ มนัก็อด

สนใจด้วยไมไ่ด้ เทา่ท่ีผมสนใจแล้วก็เขียนเป็นหนงัสือแนวสงัเขปโบราณคดีรอบอา่วบ้านดอน แล้วก็ยงั
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รวบรวมไว้อีกมากพอ แตว่า่เด๋ียวนีม้นัเหน่ือยแล้ว มนัออ่นเพลียแล้ว ไมอ่าจจะเขียนได้อีกแล้ว แม้วา่ถ้าจะ

เขียน ก็เขียนได้อีก มากเทา่ตวัรูปภาพตา่ง ๆ ก็สะสมไว้ด้วยความตัง้อกตัง้ใจ เด๋ียวนีม้นัเบ่ือหมด ปลอ่ยให้

เสียหมด วิชาโบราณคดีไมด่บัทกุข์ (หวัเราะ) การศกึษาทางโบราณคดีไมด่บัทกุข์ แตถ้่าเป็นเร่ืองกระตุ้นให้

เลก็ ๆ น้อย ๆ ให้สนใจวิธีการดบัทกุข์ท่ีเขาเคยใช้กนัมาแตโ่บราณ โบราณคดีอยา่งนีก็้สนใจมากเหมือนกนั 

แตถ้่าเป็นเร่ืองวตัถตุา่ง ๆ แล้ว ก็ชกัจะหมดศรัทธา เราไมเ่รียกวา่เป็นเร่ืองของพทุธศาสนา มนัโบราณคดี

ของวตัถ ุของศลิปะ ของความคดิของมนษุย์ในแง่ของศลิปะมากกวา่ ถ้าขยายออกไปถึงสถาปัตยกรรมด้วย

แล้ว ยิง่แล้วใหญ่ 

อาจารย์ครับ แล้วอยา่งเร่ืองโบราณคดี คณุธรรมทาสสนใจก่อนอาจารย์หรือเปลา่ครับ หรือวา่สนใจ

พร้อม ๆ กนั 

          อาจจะก่อนก็ได้ ผมก็ไมแ่น่ใจ ผมลืมเสียแล้ว เขาสนใจท่ีจะพิสจูน์เร่ืองเก่ียวกบัเมืองไชยาเป็นสว่น

ใหญ่ สว่นผมนัน้สนใจทัว่ไปด้วย ไมไ่ด้หมายมัน่ปักหลกัอะไรท่ีไชยาเทา่นัน้ 

 

 

ตอนตอ่ไปจะเก่ียวกบัหนงัสือ และคมัภีร์ท่ีอาจารย์ได้ศกึษาค้นคว้านะครับ ตลอดชีวิตการเป็นนกัศกึษา

ของท่านอาจารย์ หนงัสือชดุสําคญั ๆ ท่ีใช้ค้นคว้าศกึษามีอะไรบ้าง อาจารย์จําได้ไหมครับ 

          อนันีเ้ป็นหลกัทัว่ไป คือวา่ พระไตรปิฎกเป็นหวัใจ เป็นชดุท่ีสําคญัท่ีสดุ แล้วก็จําเป็นจะต้องมีชดุ

อธิบายพระไตรปิฎก คือ อรรถกถา ผมต้องมีอรรถกถาเทา่ท่ีจะมีได้ แล้วก็มีพระไตรปิฎกท่ีฝร่ังแปล เพ่ือเอา

มาเทียบเคียงคําแปลของเรา ก็มีประโยชน์อยูบ้่าง แตก็่มีบางอยา่งท่ีเห็นด้วยไมไ่ด้ ท่ีจะแปลอยา่งฝร่ังแปล 

ยกตวัอยา่ง คําสองคําท่ีวา่ สวุโจ มทุ ุอนติฺมานี บทสวดท่ีใช้สวดเจริญพทุธมนต์ สวุโจ ฝร่ังแปลวา่ พดูดี ใน

เมืองไทยนี ้แปลวา่ วา่ง่าย วา่ง่ายสอนงา่ย คนละทิศคนละทางเลย แปลวา่ พดูดี หมายถงึคนท่ีมีคําพดูดี 

แตต่วัแท้ต้องแปลวา่ เป็นคนวา่งา่ย ส ุแปลวา่ ง่าย ในท่ีนีไ้มไ่ด้แปลวา่ ดี อยา่งนีก็้มีอยูบ่อ่ย ๆ แล้วก็ท่ีวา่

หลกัธรรมปฏิบตั ิซึง่ถ้าไมใ่ช่นกัปฏิบตั ิมนัก็แปลได้ไมถ่กูต้อง เชน่ คําวา่ "สพพฺกายปฏิสํเวที" สพพฺ คํานี ้ฝร่ัง

เขาแปลวา่ whole แตท่ี่ถกูนัน้ต้องแปลวา่ all เพราะมนัมีหลายกาย ทกุ ๆ กาย ถ้าคําวา่ whole นัน้มนั

หมายถงึทัง้หมดของสิง่เดียว ถ้าใช้คําวา่ all มนัหมายถึง ทัง้หมดของทกุสิง่หรือหลายสิง่ คําบาลีมนัมีอยู ่

สําหรับคําวา่ whole แตไ่มใ่ช่ คําวา่ สพพฺ ต้องใช้คําวา่ สกล หรือ เกวล ทีนีคํ้าแปลของฝร่ังโดยเฉพาะในอา

นาปานสตสิตูรท่ีวา่นี ้เขาแปลวา่ whole body ผมบอกให้ทกุคนท่ีพอจะบอกได้วา่อยา่งนีม้นัไมถ่กู บางคนก็



๓๐๘ 

 

เช่ือ บางคนก็ไมเ่ช่ือ เราก็เอาความคดิของเรา ความรู้ท่ีเรามี ตดัสนิ (หวัเราะ) ซึง่มนัก็มีเหตผุล ถ้าแปลวา่ all 

มนัก็หมายถงึทกุ ๆ กาย ทัง้ ๒ กาย คือกายเนือ้และกายลม ถ้าใช้คําวา่ whole ก็กายลมอนัเดียว แตว่า่

ทัง้หมดทัง้สิน้รอบกายเดียว แตเ่ราก็เช่ือวา่ เราถกู ฉะนัน้ เราจงึไมเ่อาตามฝร่ังในเร่ืองอยา่งนี ้ในกรณีอยา่ง

นี ้แตก็่มีเหมือนกนัท่ีวา่ ฝร่ังเขาแปลออกไปได้คมคายกวา่ ดีกวา่ ก็มีบ้างเหมือนกนั พระไตรปิฎก

ภาษาองักฤษท่ีเป็นคมัภีร์สําคญั ๆ เราก็มี ได้ซือ้เอาไว้ ชดุของ Pali Text Society นอกจากนัน้ก็มีอีกชดุหนึง่ 

The Sacred Books of the Buddhist มีทัง้บาลี ทัง้อรรถกถา อยูใ่นชดุ The Sacred Books of the East 

มหาวิทยาลยัฮาวาร์ดเขาจบัให้นกัศกึษา รวบรวมความรู้ สตปัิญญา ของตะวนัออกทัง้หมด ทีนีพ้วกฝร่ังท่ี

เป็น ชัน้อาจารย์ ๆ ท่ีถนดัในเร่ืองอะไรก็รับเขียนเร่ืองนัน้ ๆ เป็นเลม่ ๆ คนละเลม่ ๒ เลม่ ทัง้หมดตัง้ ๗๕ เลม่ 

มนัก็ขาดคราว หาซือ้ไมไ่ด้ครบ ซือ้ได้ไมก่ี่เลม่ ๒๐-๓๐ เลม่ มนัเป็นหนงัสือท่ีทําขึน้ก่อนแตท่ี่การศกึษาบรูพ

วิทยาของฝร่ังจะถกูต้องและแน่นอน มนัจงึเพีย้นเสียสว่นใหญ่ สตูรอะไรตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวกบัพทุธศาสนาก็

เพีย้น แม้ท่ีเก่ียวกบัฮินดนูัน้ก็เพีย้น เช่น โยคสตูรเลม่ท่ีอยูใ่นชดุ Sacred Books of the East ผิดกนัอยา่ง

ลบิลบัจากฉบบัท่ี สวามี สัตยานันทบุร◌ีแปลเป็นภาษาไทย ซึง่ใช้ได้ดี แกรู้สนัสกฤต แปลจากสนัสกฤต 

ฝร่ังรู้สนัสกฤตบ้าง ง ูๆ ปลา ๆ แปลจากสนัสกฤต มนัก็เลยมีแปลชนิดท่ีคาดคะเนสนันิษฐานอะไรมากจนไม่

สําเร็จประโยชน์ ยงัมีอีกหลายเลม่แม้แตส่ตูรเตา๋เต้อกิงของเหลาจ๊ือ ก็มีหลายคนแปลใช้ไมค่อ่ยดี สู้ฉบบัท่ี

คนจีนรู้ภาษาไทยแล้วแปลเป็นภาษาไทยไมไ่ด้ จะดเูหมือนเป็นยคุแรกริเร่ิมของฝร่ังท่ีหนัมาทางตะวนัออก 

ยงัง ูๆ ปลา ๆ เร่ืองของมนัลกึเกินไป (หวัเราะ) เพียงแตทํ่าออกมาให้ได้เป็นเลม่ ๆ เท่านัน้ แตเ่ป็นหนงัสือท่ี

ได้รับความยกยอ่งท่ีสดุ เป็นเอกท่ีสดุ ยคุหนึง่ เม่ือแรก ๆ ออกมา 

อาจารย์ครับ รวมแล้วคมัภีร์ไตรปิฎกของอาจารย์มีก่ีภาษา  

          ก็มีภาษาบาลีและภาษาไทย และท่ีแปลออกมาก็มีเป็นภาษาองักฤษบ้างแคน่ัน้แหละ แล้วก็มีภาษา

บาลีแตใ่ช้ตวัอกัษรพมา่อีกชดุหนึง่ นัน่เขาให้ เม่ือผมไปร่วมฉฏัฐสงัคายนา ท่ีพมา่เขาให้เป็นเคร่ืองตอบแทน 

สง่ตามมาให้ ก็เรียกวา่คล้ายกนัเกือบจะทัง้หมด กบัพระไตรปิฎกไทย นาน ๆ จะมีคําผิดกนับ้าง ซึง่ก็มี

เหตผุลท่ีจะผิดกนับ้าง เช่น ของเรามีคําวา่ อทติุโย ไมมี่บคุคลท่ี ๒ ของพมา่เป็น อตฺตทติุโย มีตนเป็นบคุคล

ท่ี ๒ ก็หมายความวา่คนเดียวนัน่แหละ อทติุโย ไมมี่คนท่ี ๒ ก็คือคนเดียว อตฺตทติุโย มีตนเป็นคนท่ี ๒ ก็คือ 

คนเดียวกนันัน่แหละ แตต่วัหนงัสือมนัผิดกนั อยา่งนีไ้ว้เปรียบเทียบ แล้วบางทีของเรามีคําตกหลน่ ใน

ประโยคบ้าง หลาย ๆ ประโยคบ้าง ไมเ่ตม็ ของพมา่บริบรูณ์ สมบรูณ์มาก สมบรูณ์กวา่ เพราะเขาเทียบเคียง

มาก เทียบเคียงจากทกุทิศทกุทาง เขาเพิง่ทําน่ี เคร่ืองมือมนัพร้อม มนัเจริญแล้ว 

อาจารย์ครับ แล้วฉบบัภาษาจีน อาจารย์ก็มีใช่ไหมครับ 



๓๐๙ 

 

          นัน้เขาเรียกวา่ พระไตรปิฎก แตว่า่ความจริงไมใ่ช่พระไตรปิฎก มนัเป็นทกุเร่ือง ท่ีได้แตง่ขึน้ในเมือง

จีน เก่ียวกบัพระไตรปิฎกแม้แตเ่ร่ืองเซนโดยตรงก็ไมมี่ มีแตคํ่าอธิบายพาดพงิเก่ียวกบัเซน ทะเลาะเบาะแว้ง

กนัอยา่งไร เขามีหมด ในชดุนัน้นะ (หวัเราะ) ไมใ่ช่พระไตรปิฎก แตเ่รียกกนัเองวา่ พระไตรปิฎกจีน เป็นชดุ

เหมือนกบัอรรถกถา พระไตรปิฎกจีน เช่น สตูรตา่ง ๆ นัน้ ไมมี่ 

          ผมอา่นภาษาจีนไมไ่ด้ แตมี่เร่ืองสนกุ ๆ มาก เบด็เตลด็มาก แตก่่อนคณุซ้างบวชท่ีน่ี เขาช่วยอา่นให้

ฟัง ก็เป็นสตปัิญญาท่ีคมคาย ผู้ ท่ีแตง่หนงัสือ ก็หลาย ๆ คน ไมใ่ช่คนเดียวแตง่ แตง่กนัคนละยคุ คนละสมยั 

หลาย ๆ คนแตง่ จงึเป็นหนงัสือตัง้เตม็ตู้ เอกสารขนาดนัน้ เตม็ตู้พอดีเลย ไมใ่ช่ตวัพระสตูรเลย ตวัคําอธิบาย

ชัน้หลงั เป็นวนิิจฉยั เป็นวิพากษ์วิจารณ์ อาจารย์คนไหนมีสตปัิญญา จะอธิบายอะไรก็เขียนขึน้ ผมก็

ประหลาดใจเหมือนกนัเขาสง่มาให้ อาซิม้คนหนึง่ท่ีบริจาคเงิน สัง่ซือ้พระไตรปิฎกจีนมาให้ แรกก็ดีใจ วา่

พระไตรปิฎกจีน พอมาดไูมใ่ช่ตวัพระไตรปิฎก มนัเป็นรวบรวมอรรถกถา คําอธิบายพระไตรปิฎกก็เน่ืองกบั

พระไตรปิฎก เขาสง่มาให้สกั ๒๐ ปีแล้ว  

อาจารย์ครับ คมัภีร์อรรถกถา อาจารย์มีครบหมดไหมครับ 

          เทา่ท่ีจําเป็นจะต้องใช้ ก็มีครบหมด อรรถกถาบางคมัภีร์ท่ีไมอ่ยากจะใช้ ไมอ่ยากจะมี ก็มี พวกอป

ทาน พวกเปตวตัถ ุวิมานวตัถ ุ(หวัเราะ) น่ีไมต้่องการได้ แตเ่ด๋ียวนีอ้าจจะซือ้ได้ ก็คดิจะซือ้เหมือนกนัให้ครบ

ชดุ เพราะเขาเพิ่งพิมพ์ 

แล้วคมัภีร์ท่ีแตง่ทางลานนา อาจารย์มีหรือเปลา่ 

          พระไตรปิฎกลานนาไมมี่ นอกจากนัน้ก็ไมมี่อะไรมาก มีแตเ่พียงปัญญาสชาดก ซึง่ก็แปลเป็น

ภาษาไทยหมดแล้ว อีกเลม่ก็ชินกาลมาลีปกรณ์ ท่ีมหาแสวง มนวทิรู แปล แตก็่เป็นเพียงโบราณคดี

เก่ียวกบัพทุธศาสนา กบัมีอะไรท่ีไมค่อ่ยสําคญันกั เชน่ มงัคลตัถทีปนี เวสสนัตรทีปนี แตก็่นบัวา่เก่งแหละ 

อตุสา่ห์รวบรวม ไมว่า่มีคําอธิบายไว้ท่ีไหน ในอรรถกถาก็รวบรวมมาไว้หมด สะดวกมาก ไมใ่ช่อธิบาย

ธรรมะอยา่งอิสระ เป็นท่ีรวบรวมคําอธิบายจากอรรถกถาท่ีนัน่ท่ีน่ี ท่ีเป็นเร่ืองเดียวกนัก็เอามารวมไว้หมด 

แล้วมนัก็ตีกนัเอง (หวัเราะ) เป็นธรรมดาระหวา่งอรรถกถา 

อาจารย์ครับ หนงัสือนอกวงการพทุธศาสนาโดยตรง ชดุสําคญั ๆ ท่ีอาจารย์ใช้อยูห่รือมีอยู ่มีอะไรบ้าง

ครับ 

          มนัก็มีหลายชดุ คนเขาให้มาบ้าง ซือ้เองบ้าง เขาคดิวา่เราควรจะมีเลยซือ้มาให้บ้าง ปรัชญาอินเดียมี

หลายชดุ ชดุใหญ่ก็ของสวามีวิเวกนันทะ นัน่เจ้าคุณลัดพลีฯ ให้ ทา่นเป็นผู้สนใจ แล้วไมมี่เพ่ือนคยุ เลย

สัง่หรือซือ้ทีละ ๒ ชดุ ให้ผมชดุหนึง่ เพ่ือวา่จะได้คยุกนั แตก็่มีโอกาสน้อยท่ีจะถกเถียง ตา่งคนตา่งก็ธุระ ท่ี



๓๑๐ 

 

วิพากษ์วิจารณ์กนัมากหน่อย ก็เก่ียวกบักฤษณมรูต ินอกจากนี ้ก็มีพวกหนงัสือเซน ชดุสําคญัก็ของซสูกิุ อีก

ชดุก็ของชาร์ล ลกุซ์ พวกนีบ้างชดุหมอประพันธ์ อารียมิตรเป็นคนให้ เพราะหมอประพนัธ์เขาสนใจเซน

อยู ่หนงัสือของมหาตมา คานธี ผมก็มีเพราะสนใจอยูบ้่าง แตไ่มไ่ด้สนใจถึงท่ีสดุ เพราะเขาเป็นนกัการเมือง 

สว่นชดุสมบรูณ์ของลีโอ ตอลสตอยนัน้ เป็นของคณุกวง (พระกวง มตฺุตภิทโท) ผมก็ดบู้าง บางเร่ือง ไมรู้่สกึ

แปลกจากท่ีเราเคยคดินกึกนัอยูเ่ท่าไร ชดุใหญ่อีกชดุหนึง่ท่ีมีคนเห็นวา่เราควรมีไว้ (หวัเราะ) แล้วไปบอกให้

คณุเรียมซือ้มาให้ ก็คือ The Great Books of the West ทัง้หมด ๕๖ เลม่ ยาวตัง้วา มุง่หมายเก่ียวกบั

ปรัชญาตะวนัตก ตัง้แต ่อีเลียด ของโฮเมอร์ เร่ือยมาตามลําดบัสมยั เป็นงานของนกัปรัชญาตะวนัตกเป็น

คน ๆ ไป คนหนึง่เลม่หนึง่ ๆ ลงมาจนถงึมากซ์ ถงึใครตอ่ใครในยคุหลงั ๆ ก็มี ชดุนีก็้ได้ใช้ประโยชน์บ้างบาง

เลม่ คมัภีร์ไบเบิล้ก็อยูใ่นชดุนี ้สว่นมากใช้เม่ือต้องการรู้วา่ฝร่ังเขาคดิกนัอยา่งไร ในเร่ืองนัน้เร่ืองนี ้ท่ีเราจะ

พดูหรือกําลงัศกึษาอยูใ่นแงข่องพทุธศาสนา หนงัสือมนัมากนกัเกินกวา่ท่ีจะอา่นไหว ก็เอาเฉพาะเร่ือง 

เฉพาะสว่นท่ีเก่ียวข้องและกําลงัเป็นปัญหา เร่ืองทางปรัชญานีไ้มค่อ่ยชอบ 

อาจารย์ครับ ผมเห็นในตู้ชัน้บนมีหนงัสือเก่ียวกบัเร่ืองเพศหลายเลม่ เช่น The Sex Life of Unmarried 

Adults, The Sex Behaviour of Human Male, Encyclopedia of the Sex. 

          ก็มีบ้าง ศกึษาบ้าง ซือ้มาเองก็มี คนซือ้ให้ก็มี กามสูตรก็มี (หวัเราะ) ทา่นปัญญาเอามาให้ ก็ไมไ่ด้

ศกึษาอะไรมากมาย แตพ่อรู้เค้าเง่ือนทัง้หมด บางเลม่ก็ดแูตส่ารบญั สว่นมากซือ้เม่ือตอนไปอินเดีย แล้ว

บางทีก็สงสยัวา่มนัจะตบตา เช่น กามสูตร เขาเขียนแล้วก็อ้างวา่เป็นหนงัสือธรรมะ ต้องปฏิบตัใิห้ถกูต้อง 

จงึจะเป็นธรรมะ ให้หนงัสือนัน้เป็นหนงัสือธรรมะ แตพ่อดเูนือ้เร่ือง ท่ีไหนได้ ก็เป็นเร่ืองธรรมดา เร่ืองเพศ 

เร่ืองกามารมณ์ แตเ่ขาไปอ้างวา่นัน่คือการปฏิบตัท่ีิถกูต้อง ให้มีการปฏิบตัท่ีิถกูต้อง เป็นธรรมะหมด ฉะนัน้

การบริโภคกามก็เป็นธรรมะ ท่ีต้องปฏิบตัใิห้ถกูต้อง เขาพดูอยา่งนี ้เราไมค่อ่ยเห็นด้วย เรารู้สกึวา่ยงัมีเร่ือง

ตบตาให้คนสนใจ หรือมิฉะนัน้ก็เป็นเร่ืองท่ีเขาเช่ือเช่นนัน้จริง ๆ ในหมูค่นเหลา่นัน้ ท่ีบชูาพระสตูรนัน้ ทีแรก

ก็ฤาษีเขียน หนงัสือพวกนีม้นัจําเป็นน้อย เรียกวา่ไมมี่ก็ได้ ถ้ามีก็เป็นเพียงสําหรับเปรียบเทียบของเรา 

คํานวณด ูมนษุย์มนัเคยคดิเร่ืองอะไรท่ีจะทําให้ดีท่ีสดุ แล้วจงึจะดบัทกุข์ได้  

อาจารย์ครับ แล้วหนงัสือชดุเก่ียวกบัธรรมชาตน่ีิ อาจารย์มีมากใช่ไหมครับ  

          ก็ไมม่ากเทา่ไหร่ เพราะมนัเป็นเร่ืองไมค่อ่ยได้ตัง้ใจอะไรนกั แตผ่มก็ชอบบ้าง เร่ืองสตัว์ เร่ืองต้นไม้ ใน

ฐานะเป็นเร่ืองสนกุ เบด็เตลด็ เร่ืองปลา ก็มีหลายเลม่ นกก็มี เยอะแยะเลยนก เอ็นไซโคลปีเดียเร่ืองปลาก็มี 

แล้วก็เร่ืองคน คนทัว่โลกเป็นเชือ้ชาต ิๆ น่ีอา่นสนกุ ช่ือชดุ Illustrated Encyclopedia of Mankind มีคน

เดนิตลาดมาขายถึงท่ีน่ี เลยซือ้เอาไว้ ๒๐ เลม่ ๔ พนักวา่บาท Encyclopedia ธรรมดามี ๒ ชดุ เก่ากบัใหม่

ของ Britannica เจ้าช่ืนซือ้ให้ชดุหนึง่ เราซือ้เองชดุหนึง่ 
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อาจารย์ครับ ตัง้แตต้่นจนถงึยคุปัจจบุนั อาจารย์รับหรืออา่นวารสารอะไรบ้างครับ 

          จําไมค่อ่ยได้แล้ว สมยัเม่ือแรกบวช อา่น "ไทยเขษม" อา่น "ดวงประทีป" และหนงัสือชดุแรกของหลวง

วิจิตรวาทการ พวกวิชชา ๘ มหาบรุุษ น่ีอา่นกนัอยา่งเอาเป็นเอาตาย ไมใ่ช่แเตเ่รา ใคร ๆ ก็เหมือนกนั 

แตกต่ืนกนัใหญ่ เราก็อา่นบ้าง ตอ่มาได้อาศยัไทยเขษมรายสปัดาห์ ช่วยโฆษณาหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนา

ให้บ้าง "เสนาสาร" เป็นวารสารอีกเลม่หนึง่ท่ีผมอา่นมากในสมยัโน้น เป็นหนงัสือของพวกทหารแตล่งเร่ืองท่ี

ไมใ่ช่เร่ืองของทหารมาก "สยามสมยั" เห็นบ้าง แตอ่า่นบางเลม่เทา่นัน้ อีกเลม่ท่ีอา่นมากหน่อยก็ "ศรีกรุง" 

หนงัสือพมิพ์รายวนัก็ไมไ่ด้รับประจํา บ้านพระยาอรรถกรมมนตุตีเขารับประจํา แล้วเขาสง่ตอ่มาให้ มี 

"กรุงเทพเดลิเมล์" บ้าง "สยามออบเซิฟเว่อร์" บ้าง ตอนนัน้เรามนัก็เดก็บ้านนอก ไมเ่กิดความคดิความอา่น

ทางด้านการเมืองอะไร อาจจะรู้สกึกบัเขาบ้างวา่อยากจะฉลาด อยากจะทนัโลก แตม่นัก็ไมรู้่จะทําอยา่งไร 

มีอะไรก็คว้ามาอา่นเทา่นัน้แหละ 

          ช่วงมีสวนโมกข์ท่ีพมุเรียง ไมค่อ่ยได้อา่น ไมมี่เวลาท่ีจะอา่นหนงัสือพิมพ์ เพิง่มารือ้ฟืน้การอา่น

หนงัสือพมิพ์ อา่นวารสารอีกทีตอนช่วงหลงั เม่ือเร่ิมมีหอสมดุธรรมทานท่ีวดัชยารามแล้ว ตอนหลงั ๆ มาน่ีก็

มีคนสง่เลม่โน้น เลม่นีม้าให้เสมอ ๆ ไมไ่ด้สัง่ซือ้อา่นเอง 

อาจารย์ครับ อาจารย์มีหลกัอยา่งไร ในการใช้หนงัสือชดุตา่ง ๆ ท่ีอาจารย์มีอยู ่

          มีหลกัวา่ พอเกิดสงสยัอะไร มีหนงัสือเลม่ไหนเหมาะก็ใช้ค้น ใช้หนงัสือประกอบ เร่ืองท่ีเราจะพดู จะ

เขียน จะศกึษา เราไมไ่ด้ยดึของใครเป็นหลกั เป็นสรณะ ของคนนีที้ คนโน้นที หนงัสืออยา่งเอ็นไซโคลปีเดีย

ก็อา่นแตเ่ร่ือง (หวัเราะ) ศาสนาทัง้นัน้ อยา่งอ่ืนไมไ่ด้อา่น เช่น ปรัชญาของศีลธรรมน่ี ก็ได้มาจากเอ็นไซโคล

ปีเดีย กบัจากหนงัสือบางเลม่ท่ีเก่ียวกบั philosophy ของศีลธรรม 

          ผมก็ไมไ่ด้มีการอบรมหรือรับการอบรมท่ีจะเป็นนกัศกึษาอะไรนกั ก็เป็นมาอยา่งบ้านนอกธรรมดา 

บวชแล้วนีม้นัจงึคอ่ยสนใจมากขึน้ ก่อนหน้านัน้มนัก็เหมือนเดก็ ๆ ชาวนา ไมค่อ่ยจะชอบนกักบัหนงัสือหนงั

หา ชอบเลน่มากกวา่ ชอบววั ชอบควาย ชอบเป็ด ชอบไก่ ยงัไมมี่รสนิยม ไมถ่ึงขนาดท่ีจะรู้สกึถงึรสชาตขิอง

การศกึษา หนงัสือหนงัหา ศกึษากนัอยา่งเลา่นิทานตลกสนกุ ๆ กบัพวกเดก็ ๆ ด้วยกนั พอมาศกึษาธรรมะ 

มนัยดึธรรมะเป็นแกน เป็นหลกั คือเป็นแกนกลาง อะไร ๆ ก็เอามาหาธรรมะ อะไร ๆ ก็ดงึเข้ามาหาธรรมะ ก็

ได้เท่าท่ีทําได้  
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ข้อแรกสดุในตอนนี ้ขอเรียนถามอาจารย์วา่ อะไรเป็นจดุเร่ิมต้นท่ีทําให้อาจารย์หนัมาสนใจ7คมัภีร์ชัน้พระ

บาลี* ในขณะท่ีวงการพทุธศาสนาในเมืองไทยสนใจแตค่มัภีร์ชัน้อรรถกถาเท่านัน้ 

          เร่ืองนีม้นัมีอยู ่๒ ความหมายแรก ท่ีเราสนใจพระบาลีก็เพราะวา่เร่ืองท่ีมนัจะแน่นอนเดด็ขาดชดัแจ้ง

นัน้ มนัมีอยูใ่นคมัภีร์ชัน้บาลีหรือชัน้พระไตรปิฎก อีกความหมายหนึง่ การศกึษาในโรงเรียนทัว่ไปนัน้ เขาจดั

ให้เรียนคมัภีร์ชัน้อรรถกถาเพ่ือจะได้ไปอา่นพระบาลี ถ้าใครเรียนอรรถกถาแตกฉานแล้ว จะอา่นพระบาลีได้

ด้วยตนเอง แตเ่ด๋ียวนีก็้ปรากฏวา่นกัเรียนนกัศกึษาท่ีเรียนสอบประโยคตา่ง ๆ ได้แล้วก็หยดุอยูเ่พียงแคน่ัน้ 

ไมไ่ด้ไปสนใจในตวัพระบาลี เพราะไมมี่อะไรบงัคบั ทัง้นีเ้พราะการสอบไลน่ัน้สอบตามหลกัสตูรท่ีเป็นคมัภีร์

อรรถกถา ฉะนัน้จะโทษวา่สนใจกนัแตอ่รรถกถาก็ไมถ่กู เพราะใช้เป็นหลกัสตูรนกัเรียนก็ต้องสนใจแตอ่รรถ

กถา ก็ไมมี่โอกาสจะไปสนใจพระไตรปิฎก และมนัต้องซือ้ ต้องหา มนัแพง แตถ้่าเราจะต้องการรู้เร่ืองท่ีเป็น

หลกั ก็ต้องสนใจพระบาลีไตรปิฎก 

          ทีนีป้ระชาชนสว่นใหญ่ เขาได้รับคําสัง่สอนแนะนําแตเ่ร่ืองชัน้อรรถกถา ชัน้บาลีอาจจะยาก หรือสงู

เกินไป ชัน้อรรถกถามนัมีเร่ืองปาฏิหาริย์ หรือเร่ืองทํานองท่ีอาจจะเอามาขยายให้เข้ารูปแบบกบัไสยศาสตร์

ได้ สําหรับคนทัว่ไปมนัสนกุดี ไมทํ่าให้งว่งนอน คมัภีร์อยา่งไตรภมูิพระร่วง ก็เกิดขึน้จากการรวบรวมอรรถ

กถาทัง้นัน้ ประชาชนสว่นมากก็เรียนรู้กนัแตใ่นระดบันัน้ เพราะมีโอกาสเพียงเท่านัน้ โดยท่ีจริงแล้ว มนัไมใ่ช่

เจตนาของประชาชน เราต้องการรู้เร่ืองโดยตรงก็ต้องค้นจากพระบาลี ข้อเท็จจริงมนัมีอยูอ่ยา่งนี ้

อาจารย์ครับ ทําไมเขาจงึไมใ่ช้พระบาลีเป็นตวัแบบเรียน สําหรับหลกัสตูรไปเลย ในเม่ือมนัมีข้อความท่ี

ลกึซึง้และการเรียนก็มีตัง้หลายปีหลายประโยค  

          เขาจะเรียนภาษา ไมใ่ช่เรียนธรรมะ เพราะมีความจริงอยูว่า่ ถ้ารู้อรรถกถาแล้วมนัไปอา่นบาลีได้ รู้

อรรถกถาของทกุ ๆ ขัน้ตอนของบาลีแล้ว มนัไปอา่นบาลีได้เอง เขาก็ให้เรียนอรรถกถา เพ่ือไปเรียนบาลีเอา

เอง เป็นเร่ืองของสว่นตวั แตแ่ล้วมนัก็ตายด้าน (หวัเราะ) หยดุอยูเ่พียงแคน่ัน้ อนันีม้นัเป็นความเห็นของผู้

วางหลกัสตูรวา่ ถ้าอา่นอรรถกถาได้ต้องอา่นชัน้บาลีได้ เพราะวา่ภาษาอรรถกถามนัยากกวา่ชัน้บาลี มนัมี

หลกัเกณฑ์อยา่งนีม้าตลอด จนบดันี ้

หลกัสตูรทกุประเทศ เป็นแบบนีห้รือเปลา่ครับ 

          ผมเข้าใจวา่ไมแ่บบนีท้ัง้หมด ในประเทศพมา่ก็มีบางประโยคหรือบางขัน้ตอน ให้เรียนพระบาลี

โดยตรงก็มี แตใ่นเมืองไทยเรียนอรรถกถาล้วนตัง้แตต้่นจนปลาย 
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ก่อนท่ีจะมาทําสวนโมกข์ ท่านอาจารย์ได้ค้นพระบาลีไปเพียงใดครับ 

          ก่อนท่ีจะมีความคดิเร่ืองสวนโมกข์ เราก็ได้สนใจเร่ืองจากพระบาลีอยูม่าก ตอนนัน้ก็ยงัไมพ้่นการ

เก่ียวข้องกบัอรรถกถา สนใจเร่ืองจากทัง้บาลีและอรรถกถา เราเคยมีความใฝ่ฝันท่ีจะสร้างหนงัสือเป็นเลม่ ๆ 

เป็นเร่ือง ๆ ไป ท่ีทําสําเร็จ ได้พิมพ์หนงัสือเลม่ออกไปแล้ว ก็มีอยูเ่ลม่หนึง่ เรียกวา่ การทําทาน แม้เพียงเทา่นี ้

ก็เป็นเหตใุห้ต้องค้นบาลีมาก คือเร่ืองเก่ียวกบัทานมีอยูใ่นท่ีไหนเอามาใสก่นัเข้า อรรถกถานัน้มนัอยูใ่กล้มือ

อยูแ่ล้ว แตใ่จความท่ีสําคญั ท่ีไพเราะ ท่ีนา่สนใจมนัอยูใ่นคมัภีร์ประเภทบาลีทัง้นัน้ ดงันัน้แม้ก่อนจะมี

ความคดิเร่ืองสวนโมกข์ มนัก็มีความคดิเร่ืองจะทําหนงัสือ เป็นเลม่ ๆ เป็นหลกัฐาน มนัก็เลยสนใจ

พระไตรปิฎก ไปหาซือ้พระไตรปิฎก เศษ ๆ อยูน่อกชดุ ขายถกู ๆ อยูแ่ถวเวิง้นครเขษม ดงัท่ีเคยเลา่แล้ว 

(หน้า ๑๑๕ เลม่ ๑) 

ตอนนัน้ฉบบัแปลไทย ฉบบัหลวงยงัไมมี่ใช่ไหมครับ 

          ยงัไมมี่ฉบบัแปลไทย มีแตท่ี่เขาเรียกวา่ ชดุธรรมสมบตั ิแปลลงในหนงัสือธรรมจกัษุ สมยัสมเดจ็กรม

พระยาวชิรญาณวโรรส รวมแล้วได้จํานวนหนึง่เหมือนกนั พออาศยัเป็นเคร่ืองมือได้และก็ได้อาศยัฉบบัของ

โรงพิมพ์ไท ๒-๓ เลม่เท่าท่ีมนัมี เป็นเคร่ืองช่วยเปรียบเทียบคําแปลตา่ง ๆ นอกจากนัน้ก็ดิน้รนเอาเอง เพ่ือ

จะหาคําแปลออกมา แล้วก็อาศยัอรรถกถา อาศยัดกิชนันารีชัน้ท่ีมนัดีพิเศษ เช่น ดกิชนันารีของสมาคม

บาลีปกรณ์ (Pali Text Society) ขององักฤษ เรามีตัง้แตก่่อนมาเร่ิมสวนโมกข์แล้ว เขามีมาขายในเมืองไทย 

ดจูะเป็นระยะท่ียงัไมไ่ด้เย็บรวมเป็นเลม่ใหญ่ นกึไมค่อ่ยออกแล้ววา่ซือ้ได้ท่ีไหน แตว่า่ไมไ่ด้สัง่จากนอกเอง

แน่ นกัเลงบาลีในเมืองไทย เขารู้จกัหนงัสือพวกนีก้นั คนท่ีเขาเป็นนกัเลงจริง ๆ เขารู้จกั ในระดบันาคะ

ประทีป เสฐียรโกเศศ เขามีหนงัสือพวกนีท้ัง้นัน้ 

อาจารย์ครับ พอลงมาเร่ิมสวนโมกข์ ก็เร่ิมค้นตอ่ตามท่ีตัง้ใจไว้หรือเปลา่ครับ 

          พอคดิจะมีสวนโมกข์ มนัก็เลยตัง้ใจจะค้นแตเ่ร่ืองเก่ียวกบัปฏิบตักิมัมฏัฐานวิปัสสนา เร่ืองอ่ืนเช่น

เร่ืองการทําทาน อะไรพวกนีเ้ลกิค้น เลกิสนใจ เทา่ท่ีเร่ียวแรงและเวลามี มนัก็เกือบจะไมพ่อท่ีจะค้นเร่ือง

เก่ียวกบัการปฏิบตัทิางจิตใจอยูแ่ล้ว เพราะต้องเร่ิมสํารวจกนัอีกทีหนึง่ 

ขอความกรุณาเลา่ถึงวิธีการค้นคว้าเชน่ตัง้เค้าโครงอยา่งไร เลือกเจาะศกึษาอยา่งไร อา่นตามลําดบัเร่ือย 

ๆ หรืออยา่งไร 

          มนัก็เหมือนกบั ท่ีเคยบอกวนัก่อนแล้ววา่อยากจะมีหนงัสือท่ีเป็นโครงปฏิบตัโิดยสมบรูณ์ ซึง่ตอ่มาก็

ใช้ช่ือ ตามรอยพระอรหนัต์ เลม่นี ้ใช้เวลานาน ตดิตอ่กนัมา มนัก็ผา่นพระไตรปิฎกทกุเลม่ เพ่ือจะหาเฉพาะ

เร่ืองท่ีใช้ตามรอยพระอรหนัต์ได้ ค้นไปค้นมาได้ออกมาพอสมควรท่ีจะเขียนเป็นเร่ืองตามรอยพระอรหนัต์ได้



๓๑๔ 

 

ภาคหนึง่ ตัง้แตไ่ด้ฟังเทศน์และก็พอใจในพทุธคณุ ออกบวช และก็ปฏิบตัติามลําดบัจนไปถึงขัน้ออกป่า 

ตอนจะปฏิบตักิมัมฏัฐานโดยตรงไมท่นัได้เขียน มนัค้างเติง่ ทิง้ระยะหา่งกนัหลายปี เพิ่งจะได้มาเขียนกนั

ใหมใ่นรูปท่ีเรียกวา่ "อานาปานสต"ิ เป็นหนงัสือ อานาปานสตภิาวนา สําเร็จเป็นหนงัสือเลม่ใหญ่ ก็ถือวา่ตอ่

ยอดเร่ืองตามรอยพระอรหนัต์นัน่เอง 

เวลาอาจารย์อา่นเพ่ือเก็บเร่ือง "ตามรอยพระอรหนัต์" ซึง่สําเร็จเฉพาะเร่ืองศีลนัน้ อาจารย์เก็บทัง้ศีล 

สมาธิ ปัญญาไว้แล้ว หรือเก็บเฉพาะศีลครับ 

          อ้าว ทีแรกก็สํารวจหมด แล้วกะไว้ ตอนไหนเป็นตอนไหน แล้วลงมือเขียนตัง้แตต่อนแรก ๆ มา

ตามลําดบั ตามรอยพระอรหนัต์นัน้เร่ืองศีลใช้หลกั จลุศีล มชัฌิมศีล มหาศีล แทนการใช้หลกัปาฏิโมกข์ 

อาจารย์อา่นพระบาลีแล้วอา่นอรรถกถาเทียบไปด้วยหรือเปลา่ อยา่งธดุงค์น่ีต้องอาศยัวิสทุธิมรรค ด้วย

หรือเปลา่ 

          ก็อาศยัเหมือนกนั ถ้ามนัมีอยูท่ี่ไหนบ้างก็เอามาเป็นเคร่ืองช่วย แตเ่รามีหลกัแน่นอนวา่จะเอาตาม

ข้อความในพระบาลี คือวา่ถ้าอา่นแล้วมนัตดิ เอาเร่ืองไมไ่ด้ จงึเปิดอรรถกถา เพ่ือจะเอาเร่ืองให้ได้ ก็ต้องใช้

คูก่นัมา ภาษาองักฤษยงัไมค่อ่ยมี ตอนนัน้ยงัไมค่อ่ยรู้เร่ืองสมาคมบาลีปกรณ์ ฉบบัภาษาองักฤษน่ี มาเร่ิม

ใช้ตอนหลงั ๆ ตัง้ ๒๐ ปีของการมีสวนโมกข์แล้ว มนัจงึมาเก่ียวข้องกบัฉบบัภาษาองักฤษมากขึน้ เพ่ือเป็น

เคร่ืองช่วยเปรียบเทียบ ไมไ่ด้เอาจริงจงั เพราะวา่ตวัจริงมนัอยูใ่นบาลีแล้ว และเราก็เช่ือของเราเอง ท่ีเอา

จากบาลี ไมค่อ่ยจะเช่ือเร่ืองท่ีคนอ่ืนแปล แม้แตฝ่ร่ัง เราทําไปตามมีตามได้ ทําตามสะดวกท่ีจะมีมา 

ระยะแรกฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษดจูะมีสกัเลม่หนึง่ เอามาศกึษาเทียบบ้าง และก็หายาก และเพิ่มมี

ฉบบับาลีแปลองักฤษของ ๓ นิกายแรก เม่ือได้ไปประชมุท่ีพมา่ (๒๔๙๗) แวะร้านขายหนงัสือและก็ไมแ่พง 

ก็ซือ้มาหลายเลม่ 

การค้นคว้าพระไตรปิฎกมีรสชาตเิหมือนการเสพคบกบันางฟ้าจริง ๆ อยา่งท่ีอาจารย์เคยเขียนไว้หรือ

เปลา่ครับ 

          มนัเพลนิ ๆ เป็นคําท่ีเขาพดูไว้ก่อนและเราก็ใช้เป็นเคร่ืองปลกุปลอบตวัเอง ให้พอใจให้สดุเหว่ียง และ

มีลกัษณะพอจะเปรียบเทียบได้ คล้าย ๆ กบัเกิดความหลงใหลจนไมอ่ยากจะทําอะไร รู้สกึเป็นของแปลก

ของใหมท่ี่ไมเ่คยได้ยิน ดจูะเช่ือวา่หลาย ๆ คนก็คงไมเ่คยได้ยิน ความแปลกของคําพดูมนัชว่ยให้พอใจใน

ฐานะเป็นของแปลกและลกึซึง้ น่ีเป็นลกัษณะมวัเมาในแง่ของปริยตั ิบางยคุบางสมยัมนัหมกมุน่อยูแ่ตเ่ร่ือง

อยา่งนี ้เป็นเนือ้เป็นตวัของวนัคืนแหง่การศกึษา เวลากําลงัสนกุมนัก็สนกุจริง ๆ เหมือนกนั มนัมีอยูเ่ป็น

ระยะ เป็นชว่ง ๆ  



๓๑๕ 

 

อาจารย์ครับ ระหวา่งค้นนัน้เคยท้อถอยหมดกําลงัใจคดิจะเลกิไหมครับ เช่นเวลาอา่นแล้วตีความไมแ่ตก 

          ไมเ่คยมี เม่ือยงัไมรู้่และตีความไมแ่ตก ก็เก็บไว้ก่อน บนัทกึไว้ก่อน ตอ่มาก็คอ่ย ๆ รู้ พบนัน่พบน่ีก็รู้

ขึน้มาเอง ความท่ีอยากจะค้นของท่ีไมเ่คยมีคนรู้ให้ออกมาสูป่ระชาชนมนัมีมาก มนัมีลกัษณะกิเลส 

เหมือนกบัวา่จะอวดวา่เป็นผู้ เปิดเผยสิง่ท่ียงัไมเ่คยเปิดเผย กิเลสอยา่งนีก็้มี ทําให้สนกุ ฉะนัน้จงึมีเร่ืองอะไร

หลายเร่ืองถกูเปิดเผยออกมา เพราะเราเป็นผู้ เปิดเผย ก่อนนีคํ้าวา่ปฏิจจสมปุบาท เร่ืองสญุญตา เร่ืองตถา

ตานัน้ชาวบ้านพดูไมเ่ป็นหรอก (หวัเราะ) เด๋ียวนีช้าวบ้านก็พดูเป็นกนับ้างแล้ว 

อาจารย์อา่นวนัละก่ีชัว่โมงครับ 

          มนัไมไ่ด้ตัง้กําหนด ตามสะดวก บางวนัก็มีธุระอยา่งอ่ืน ก็ไมไ่ด้อา่น ระหวา่งอยูท่ี่สวนโมกข์พมุเรียง 

สว่นมากอา่นตอนกลางคืน เป็นเหตใุห้ต้องใช้ตะเกียงหลอด ก่อนนีใ้ช้ตะเกียงนํา้มนัมะพร้าว ลอยใสไ่ว้ใน

ถ้วย มนัไมส่ะดวก จงึต้องใช้ตะเกียงหลอด เพราะมนัต้องคดับ้าง ต้องพิมพ์ดีดบ้าง เม่ือมาอยูส่วนโมกข์นัน้ 

ก็คดิวา่มนัไมต้่องการใช้พมิพ์ดีดอีกตอ่ไป ก็เลยให้ท่ีคณะธรรมทาน เอ้า! พอมาทําหนงัสือเข้าเลย

จําเป็นต้องใช้อีก จงึขอคืนมาใช้อีก ใช้กนัตลอดเวลาท่ีต้องทําต้นฉบบัลงหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนา หรือสง่

โรงพิมพ์ ลองคดิดคูนเดียวทําทกุอยา่ง มนัจะทําได้สกัก่ีมากน้อย ค้นคว้า เขียนคดัลอก พมิพ์ดีด คนเดียวทํา 

อาจารย์อา่นแล้วผา่นไปแล้วมาทบทวนใหม ่หรืออา่นแล้วหยดุคดิเป็นตอน ๆ  

          มนัจะต้องอา่นเพ่ือเก็บสิง่ท่ีเราต้องการ แล้วคดัลอกออกมาเพื่อเอามาใช้เอามาอ้างอิง เอามาชนกนั 

แตถ้่ามนัเป็นเร่ืองท่ีแปลโดยตรงได้ ก็แปลโดยตรง สง่ลงหนงัสือพมิพ์พทุธสาสนา ฝ่ายพระไตรปิฎกแปล 

(หวัเราะ) กลายเป็นพระป่าท่ีทํางานกบัพระไตรปิฎก รู้สกึมนัไมค่อ่ยมีหรอก ถ้าอยูป่่าก็อยูป่่าไปเลย เด๋ียวนี ้

มนักลายเป็นคนเดียวกนั พระป่าท่ีทํางานพระไตรปิฎกก็เพ่ือความเป็นพระป่า รอบรู้ในเร่ืองของพระป่า

ค้นคว้าเร่ืองการเป็นอยูใ่นป่า 

ระยะแรก การค้นคว้า การเขียนและการปฏิบตัสิว่นตวัสมัพนัธ์กนัอยา่งไรครับ 

          ปฏิบตัสิว่นตวัเทา่ท่ีจะปฏิบตัไิด้ สวดมนต์ไหว้พระ นัง่สมาธิตามเวลา พอเสร็จกิจประจําวนัเหลา่นัน้

แล้วก็อา่นหนงัสือ (หวัเราะ) รวมความแล้วเวลาท่ีทําหนงัสือมากกวา่ 

ข้อเขียนยคุแรก ๆ ผมเห็นมีตอนท่ีอาจารย์พดูถงึ8สทัธรรมปฏิรูป**มาก ทีนีใ้นการค้นคว้า อาจารย์มี

จดุมุง่หมายท่ีอยากจะขจดัสิง่เหลา่นีอ้อกไปหรือเปลา่ครับ 
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          มนัก็เป็นเร่ืองประกอบเร่ืองหนึง่ และมนัออกจะเลยขอบเขตของความมุง่หมาย คือมนัมีอยูช่่วงหนึง่ท่ี

ลงเร่ืองกระทบสทัธรรมปฏิรูป เร่ืองกาจําศีล เร่ืองสกุรยกัษ์ นีม้นัมีอยูใ่นอรรถกถา คุ้ยเร่ืองเหลา่นีอ้อกมาพกั

หนึง่ ได้กระทบกระทัง่ (หวัเราะ) ไมเ่ฉพาะแตส่ทัธรรมปฏิรูปหรอก ได้กระทบอลชัชีทัง้หลายด้วย ไอ้สทัธรรม

ปฏิรูปนัน้พิสจูน์ยากเพราะวา่เขาทํากนัมาจนลงรกลงราก คดัง้างยาก แตท่ี่บอกไว้วา่ ในพระบาลีวา่อยา่งนี ้

โว้ย ไมใ่ช่วา่อยา่งคณุวา่ อยา่งนีก็้มีบ้างเหมือนกนั  

อาจารย์จําได้ไหมครับวา่สทัธรรมปฏิรูปมีอะไรบ้าง 

          ก็มีเร่ืองอยา่งท่ีเป็นไสยศาสตร์ เร่ืองทํานองไสยศาสตร์ เร่ืองบชูา เร่ืองอ้อนวอนตา่ง ๆ ความคดิมนัยงั

มองไปวา่ แม้แตว่ิธีไหว้พระสวดมนต์ท่ีใช้อยูก็่ยงัไมถ่กูตามวธีิพทุธศาสนา มีคําอ้อนวอนหรือมีคําอะไรมาก 

บทท่ีมาใช้สวดมีลกัษณะเป็นการอ้อนวอนขอร้อง ตอ่รอง หรือขอร้อง พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ให้อด

โทษ คล้าย ๆ กบัวา่มีลกัษณะเป็นบคุคลตวัตนเป็น ๆ ก็เร่ิมคดิมาตัง้แตน่ัน้ แตก็่เห็นวา่ไมสํ่าคญัอะไรนกั 

เพราะวา่ประชาชนในระดบัท่ีต้องการความเป็นอยา่งนัน้ มนัมีประโยชน์และได้รับประโยชน์ ผมก็ชว่ย

ปรับปรุงคําแปล (หวัเราะ) วิธีสวดให้แจ่มใสขึน้มา 

          ท่ีเรียกวา่สทัธรรมปฏิรูปนีก็้หมายถงึท่ีมนัเป็นหลกัเป็นฐาน เป็นคมัภีร์ เป็นอะไรทํานองนัน้ ถ้าเป็น

ของกะปริบกะปรอยอยูต่ามกลางบ้านนัน้ยงัไมถ่งึกบัจะเรียกวา่ สทัธรรมปฏิรูป เช่นเร่ืองไสยศาสตร์ 

(หวัเราะ) มนัปนเข้ามาโดยไมรู้่สกึตวั เพราะวา่ประชาชนชัน้ทัว่ไปชอบเพ่ือการขอร้อง ชอบการอ้อนวอน 

ชอบการพึง่พาสิง่ศกัดิส์ทิธ์ิ 

อาจารย์ครับ แล้วชัน้คมัภีร์มีหรือไมท่ี่มนัชดัเจนแล้ววา่เป็นสทัธรรมปฏิรูป 

          ตามความรู้สกึของผม มี เชน่ สตูรท่ีเขาพิมพ์แจกกนัอยูก่ระทัง่เด๋ียวนีท่ี้เรียกวา่ อาการวตัตสตูร เอาอิ

ตปิิโสมาทําวนไปวนมาหลายสบิรูปแบบ แล้วท่องกนั อยา่งนีม้นัเป็นลกัษณะไสยศาสตร์ แล้วสตูรท่ีเขาทํา

ขึน้ด้วยความหวงัดี เชน่ ชมพบูดีสตูร เร่ืองพระยาชมพ ูชาวบ้านชอบฟังกนันกั ก็ไมมี่ในบาลี ไมมี่ในอรรถ

กถา แตว่า่จารใบลานขายได้มากและก็อา่น เทศน์ สอนกนัทกุวดัทกุวา แม้สตูรอยา่งนีก็้เรียกวา่สทัธรรม

ปฏิรูปได้เหมือนกนั เพราะไมมี่ในบาลีในอรรถกถา แตด่เูจตนาแล้ว มนัก็เป็นเร่ืองเจตนาให้คนนบัถือ

พระพทุธเจ้า เช่นเดียวกบัเร่ืองจนัทิมาสตูร อาทิตยสตูร เร่ืองจนัทรคราส สริุยคราสนัน้ แม้จะมีใน

พระไตรปิฎกเองก็จะต้องเรียกวา่นา่จะจดัไว้ในพวกสทัธรรมปฏิรูปด้วยเหมือนกนั ในพระไตรปิฎกเองบาง

สตูรมีลกัษณะท่ีฟังดแูล้วเป็นสสัสตทิฏฐิ ซึง่ควรนบัเน่ืองอยูใ่นสทัธรรมปฏิรูป 

อาจารย์เห็นตัง้แตส่มยันัน้แล้วหรือครับคมัภีร์พวกนี ้



๓๑๗ 

 

          โอ้ เห็นแตก่่อนนัน้อีก ก่อนอยูส่วนโมกข์ ตัง้แตก่่อนบวช หนงัสือเลม่นีเ้ขาชอบเอามาเทิดทนูกนั เรา

สนใจธรรมะกนั ก็มีคนเอามาให้ด ูจะให้เรียนจะให้ท่อง พออา่นเข้าไปได้ สกั ๒-๓ ใบ โอ๊ย! ไมไ่หว ๆ น่ีมนั

ไมใ่ช่ ๆ อิตปิิโสถอยหน้าถอยหลงัแล้ววา่ทีละตวัสําหรับหนึง่ตวัแล้ววา่ถอยหน้าถอยหลงัอีก 

คมัภีร์พวกนีแ้ตง่ท่ีในเมืองไทยหรือวา่แตง่ท่ีลงักา 

          เข้าใจวา่แตง่ท่ีเมืองไทย 

ก่อนมีสวนโมกข์ เร่ืองตายเกิด เร่ืองเทวดา อาจารย์มีคตอิยา่งไรครับ 

          ก่อนเรียนบาลี เม่ือแรกเรียนบาลีมาใหม ่ๆ มนัก็เทศน์เหมือนเขาเทศน์กนั ตายแล้วต้องเกิด ต้องเกิด

ให้ดี ต้องทําให้ดีเพ่ือจะเกิดดี แตก็่ดไูมเ่คยยืนยนัวา่เกิดแน่หรือไมเ่กิด เพราะวา่เราเรียนเหมือนเขา เรียน

จากโรงเรียน ซึง่เรียนเหมือน ๆ กนั จําได้วา่ผมยงัเคยเทศน์อภิธมัมตัถสงัคหะ เทศน์เร่ืองทํานองวา่ตายแล้ว

เกิด ทํานองเหมือนกบัลงทนุไปค้าทะเล เท่ียวท่องเท่ียวไปในทะเล เรือผแุล้ว ผเุลา่ ลําแล้วลําอีก จนกวา่คน

นัน้มนัจะหยดุการค้า ไมช่อบการค้า เลกิค้า มนัจงึจะไมล่งเรือเท่ียวไปในทะเลอีกตอ่ไป 

          เร่ืองเก่ียวกบัเทวดานัน้นา่คดิ ในพระไตรปิฎกท่ีเขาถามพระพทุธเจ้าวา่เทวดามีหรือไมมี่ พระพทุธเจ้า

ตรัสวา่ จะถามอะไรอีกละ่ เพราะวา่มนัเช่ือกนัอยา่งอโุฆษไปแล้ว เช่ือกนัไปทัง้บ้านทัง้เมือง จะมาถามอะไร

กนัอีกละ่ (หวัเราะ) กลบัตอบเสียอยา่งนี ้ไมต่อบวา่มีหรือไมมี่ อยา่งนีเ้ราก็เอามาพมิพ์โดยเร็ว แม้กระทัง่

ข้อความท่ีพระพทุธเจ้าตรัสวา่ ถ้าจะดพูวกเทวดา รูปร่างอยา่งไรละก็ให้ดพูวกกษัตริย์ลจิฉวี สวยสดงดงาม

แบบท่ีเห็นกนัอยู ่อยา่งนีก็้เอามาพิมพ์ เอามาพดูให้คนได้ยิน แตถ้่าถามวา่ ทําอยา่งไร จงึจะเป็นเทวดา

อยา่งนี ้พระพทุธเจ้าอาจจะทรงตอบ (หวัเราะ) หรืออาจจะทรงตอบวา่ธรรมะข้อนัน้ ข้อนี ้ประพฤตแิล้วจะได้

เป็นเทวดา พวกนีมี้ในหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนาเลม่แรก ๆ คณุไปเปิดดเูร่ืองอยา่งนีเ้ราเห็นเป็นของแปลกชิน้

สําคญัท่ีจะเอามาเปิดเผย เพราะเขาเช่ือเร่ืองผีเร่ืองเทวดากนัมากนกั เป็นวฒันธรรมไปเลย 

อาจารย์ครับ อาจารย์ค้นพบเร่ืองพวกนีไ้ด้อยา่งไร 

          มนัค้นเร่ืองท่ีต้องการ แล้วก็มาพบเข้า เด๋ียวนีก็้ยงัมี ลกัษณะอยา่งนัน้ การค้นเร่ืองอริยสจัจากพระ

โอษฐ์ให้ทัว่ถึงนี ้ก็พบไอ้ของอยา่งอ่ืนท่ีปลีกยอ่ย ท่ีดี ๆ ลกึ ๆ อีกเยอะแยะไปหมด ก็บนัทกึ ๆ ไว้บ้างและใช้

ให้เป็นประโยชน์ และก็พบสิง่ท่ีเราเคยรู้อยูแ่ตน้่อย ๆ แล้วมาพบคําอธิบายท่ีสมบรูณ์มากขึน้ ๆ มนัก็มีครบ

หมด 

อาจารย์เคยอา่นพระไตรปิฎกจบทัง้ชดุเลยไหมครับ อา่นแบบเปิดทีละหน้าจบทัง้ชดุเลยมีไหมครับ 



๓๑๘ 

 

          ไมไ่ด้อา่นทกุตวั แตว่า่เปิดทกุใบมี (หวัเราะ) เปิดทกุใบ ก็อยา่งน้อยเห็นหวัเร่ืองวา่น่ีเร่ืองอะไร เร่ือง

อะไร เป็นเร่ืองท่ีเราต้องการจะได้เด๋ียวนีห้รือไม ่ 

อาจารย์มีพระไตรปิฎกครบชดุเม่ือไรครับ เห็นอาจารย์เคยเลา่วา่ต้องเดนิมายืมวดัพระบรมธาตเุป็น

ประจําในระยะแรก ๆ  

          มีครบชดุเม่ือสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวงศ์ องค์สภานายกมหามกฎุราชวิทยาลยั

ประทานให้ ผมปรารภกบัมหาทองสืบวา่ สวนโมกข์ควรจะมีพระไตรปิฎก มหาทองสืบเข้าไปทลู สมเดจ็ฯ สัง่

ให้ให้มา และตอ่มามีใครให้อีก เด๋ียวนีมี้ตัง้ ๔ ชดุ ฉบบับาลีอยูท่ี่วดัชยารามชดุหนึง่ อยูท่ี่ตู้ตรงโน้นชดุหนึง่ 

อยูห้่องสมดุชดุหนึง่ เวลาทําอะไรกนัหลาย ๆ คนสะดวก มหาวิจิตรเอาไปใช้อยูช่ดุหนึง่ 

แล้วอาจารย์ไมเ่คยซือ้เองหรือครับ 

          ซือ้เอง เคยซือ้เลม่ละ ๕ บาทอยา่งท่ีเลา่แล้ว รวม ๆ กนัได้ประมาณตัง้ ๒๐ เลม่ (หวัเราะ) เป็นของท่ี

ถกูใจพอใจท่ีสดุ สมยันัน้สตางค์ไมค่อ่ยมี 

หลงัจากทํา "ตามรอยพระอรหนัต์" แล้วทําอะไรตอ่อีกครับ 

          เม่ือความคดิเกิด ก็เลยทําชดุจากพระโอษฐ์ดีกวา่ นกึดวูา่จะทําเร่ืองอะไรดี ทําชดุจากพระโอษฐ์

ดีกวา่ ก็ทําพทุธประวตั ิ(หวัเราะ) ทําอริยสจั เลก็ ๆ น้อย ๆ ก็หยดุ มนัทํายากกวา่พทุธประวตั ิซึง่ภายใน

เวลาไมน่าน ก็ได้พิมพ์เป็นเลม่ เลม่หนาเทา่นิว้โป้ง ทางมหาทองสืบชอบมาก สัง่ให้บรรจใุนการเรียนของ

นกัศกึษามหามกฎุฯ ตอนแรก ๆ แปลก ไม่มีใครเลยอตุริทําอยา่งนี ้มนัเห็นเป็นของแปลก แล้วมนัเป็น

หลกัฐานดีด้วย (หวัเราะ) เร่ืองก็จงึเพิ่มเร่ือย ๆ เด๋ียวนีห้นาเกือบคร่ึงคืบ (หวัเราะ) 

แล้วเวลาอาจารย์จะทําชดุจากพระโอษฐ์ทีหนึง่ก็ต้องอา่นใหมห่มดหรือครับ 

          ต้องเปิดหมด เปิดทกุใบ ฉะนัน้ตลอดท่ีผา่นมา ๕๐ ปี ก็เปิดหลายรอบ หลาย ๆ เท่ียว หลายคราว แต่

วา่ในอภิธรรมนัน่น่ะไมจํ่าเป็น เพราะมนัไมมี่อะไรท่ีจะต้องการ เปิดเหมือนกนั แตว่า่เปิดหยาบ ๆ เอา

ข้อความมาเป็นเชิงอรรถของเร่ืองจากพระสตูร เช่นเร่ืองปฏิจจสมปุบาทจากพระโอษฐ์นีก็้มีใจความสําคญั

จากอภิธรรมอยูป่ระโยคหนึง่วา่พอจิตเกิดกิเลส ปฏิจจสมปุบาทก็ตัง้ต้น อยา่งนีมี้ในอภิธรรม 

ท่ีอาจารย์บอกวา่พลกิพระไตรปิฎกตลอดเวลา หมายความวา่อยา่งไรครับ 

          หมายความวา่เก่ียวข้องหรือค้นคว้าอะไรอยูจ่นกระทัง่บดันี ้ตัง้แตแ่รกเร่ิม พอจะพลกิได้ก็พลกิอยู่

จนกระทัง่บดันี ้มนัสงสยันัน่สงสยัน่ีอยูเ่ร่ือย สอบสวนอยูเ่ร่ือย 



๓๑๙ 

 

มีนิกายไหนท่ีอาจารย์พลกิมากท่ีสดุใช้มากท่ีสดุเลย 

          มชัฌิมนิกาย สงัยตุตนิกาย สว่นองัคตุตรนิกายก็รองลงมา แตก็่เรียกวา่มาก ฑีฆนิกายใช้น้อย 

ทําไมใช้มากท่ีมชัฌิมนิกายครับ 

          มนัเร่ืองพอดี ๆ กบัประชาชน เร่ืองพอดี ๆ กบัจะศกึษา พอดี ๆ และมนัชดัเจน เป็นเบือ้งต้นเป็นอะไร

ชดัเจน อยา่งฑีฆนิกาย พรหมชาลสตูร ก็มาทํากนัจริงจงัเม่ือคราวนี ้คราวทําอริยสจัจากพระโอษฐ์ (๒๕๒๗) 

ก่อนนัน้ดผิูว ๆ 

แล้วเวลาท่ีอาจารย์ตดิขดั อาจารย์ทําอยา่งไร ได้ปรึกษาใครหรือเปลา่ 

          ไมมี่ท่ีจะปรึกษาใคร อยูท่ี่สวนโมกข์หาคนปรึกษายาก พยายามดิน้รนอยา่งนัน้อยา่งนี ้ค้นท่ีนัน่ ค้น

ท่ีน่ี หาทางเทียบเคียงอยา่งนัน้อยา่งนี ้คําบางคําต้องแปลงเป็นสนัสกฤต แล้วก็ไปดปูทานกุรมสนัสกฤตจงึ

ได้คําแปลท่ีดีออกมา เราก็มีดกิชนันารีสนัสกฤต เด๋ียวนีม้อดกินหรือเปลา่ก็ไมรู้่ ไอ้ท่ีมีเร่ืองดี ๆ เบด็เตลด็ยงัมี

แยะ เคยคดิกบัมหาวิจิตร ถ้าเขาจะปลกีตวัมาช่วยได้ ทําเร่ืองจากพระโอษฐ์เลม่สดุท้าย สมาธิภาวนาจาก

พระโอษฐ์ 

อาจารย์ครับ แล้วเวลาอาจารย์ตดิขดั อาจารย์ได้ปรึกษากบัทางสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์วดัเทพศริิ

นทร์บ้างหรือเปลา่ครับ 

          (หวัเราะ) ไมไ่ด้ปรึกษา เร่ืองทางภาษาบาลีไมค่อ่ยได้ปรึกษา ถ้าเป็นคนตัง้ใจจริงมนัเกือบจะไมมี่

ปัญหา พออาศยัอรรถกถาของสตูร ๆ นัน้จนได้เร่ืองออกมา ผิดถกูก็แล้วแต ่บางทีเราก็ไมเ่อาตามอรรถกถา 

เราอวดดี ก็มีอยูบ่อ่ย ๆ  

อาจารย์ใช้เวลานานแคไ่หนท่ีจะแยกออกได้วา่ สํานวนแบบนีเ้ป็นสํานวนรุ่นนัน้ สํานวนแบบนัน้เป็นรุ่น

ไหน 

          มนัก็บอกไมถ่กูวา่เม่ือไร มนัเห็นเพิม่ขึน้เร่ือย ๆ รู้จกัสงัเกตเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ เพราะมนัชิน วนิยัก็สํานวน

อยา่งนี ้สตุตนัตะก็สํานวนเป็นอยา่งนี ้อภิธรรมก็สํานวนเป็นอยา่งนี ้อยา่งน้อย ๓ รูปแบบนีไ้มเ่หมือนกนั 

เร่ืองในสตุตนัตะนัน้ก็มีหลายรูปแบบ เพราะมนัหลายยคุหลายสมยั ทบั ๆ กนัไป พลกิหลาย ๆ ครัง้เข้าก็

แยกออก มนัรู้ขึน้มาเองเพราะมนัชินเข้า ๆ วา่ไอ้อยา่งนี ้ๆ อ้าว เด๋ียวอยา่งนีม้าอีกแล้วก็รู้ 

คําถามสดุท้ายสําหรับตอนนี ้อาจารย์มีเคลด็ลบัยงัไง ในการท่ีจะศกึษาบาลีให้แตกฉาน เผ่ือจะเป็น

ประโยชน์กบัคนท่ีต้องการศกึษาตอ่ไปอีก 



๓๒๐ 

 

          ไมมี่ เคลด็ลบัไมมี่ มีแตว่า่ทํามนัเร่ือยไป ทํามนัเร่ือยไป มนัจะคอ่ย ๆ ชํานาญ คล้าย ๆ มนับอกขึน้มา

เอง มนับอกของมนัขึน้มาเอง ดจูะไมมี่ใครมีเคลด็ลบัอะไร ถ้ามนัตดิขดัขึน้มา มนัมีข้อเท็จจริงอยูอ่ยา่งหนึง่

วา่ความรู้รอบตวัสําคญัเหมือนกนั ช่วยให้สนันิษฐานคําแปลได้ดี ได้มากขึน้ เอากนัแตต่ามแบบฉบบัแท้ ๆ 

ก็ไมค่อ่ยตรงจดุ  

อาจารย์ยกตวัอยา่งได้ไหมครับ 

          ตวัอยา่งมนัก็ (หวัเราะเบา ๆ) เร่ืองเก่ียวกบัต้นไม้ต้นไล ่เก่ียวกบัเร่ืองเจ็บเร่ืองไข้ เร่ืองเป็นเร่ืองตาย

อะไรเหลา่นี ้ถ้าเรามีความเข้าใจชดัเจน กว้างขวาง พอจะยตุคํิาแปลของภาษาบาลีเก่ียวกบัเร่ืองนี ้ก็สรุป

ความได้ดี เร่ืองชาวบ้าน เร่ืองบ้าน ๆ เรือน ๆ นี ้ถ้าแตกฉานละก็มีประโยชน์มากเหมือนกนั ผมไมบ่อกได้วา่

มีเคลด็อะไร มีแตว่า่ให้ทําไปเท่านัน้ สําเร็จประโยชน์จากการทําให้มาก ทําให้ชํานาญ คนอ่ืน ๆ เขาไมทํ่าน่ี 

คือเขาไมต้่องการ เขาไมจํ่าเป็นจะต้องทํา ไมจํ่าเป็นจะต้องสนใจกบับาลี อา่นแตท่ี่เขาแปล ๆ เขียน ๆ ไว้มนั

ก็พอเสียแล้วสําหรับคนทัว่ไป แตสํ่าหรับเราน่ีไมพ่อ มนัต้องการมากกวา่นัน้ ท่ีจริงถ้าจะทําให้สนกุก็ยงัทําได้

อีกเร่ืองหนึง่ เรียกวา่ของแปลก ๆ ในพระไตรปิฎก (หวัเราะ) เร่ืองเด่ียว ๆ เลก็ ๆ เอามาแสดง เอามาเปิดเผย 

ก็เป็นหนงัสือสนกุอีกสกัเลม่หนึง่ (หวัเราะ) แตม่นัไมมี่แรงจะทํา เด๋ียวนีม้นัไมมี่แรงจะทํา 

เร่ืองสมาธิภาวนาจากพระโอษฐ์ ผมเห็นอาจารย์ตัง้เค้าไว้นานเหมือนกนั ผมเห็นต้นฉบบัท่ีเขียนไมเ่สร็จ

ตัง้แตเ่ร่ิมมีสวนโมกข์ใหม ่ๆ  

          ก็เคยคดิ ๆ เพราะวา่มนัอยูใ่นขอบเขตของการงานของเรา ถ้ามนัมีออกมาสกัเลม่จะวิเศษท่ีสดุ ผู้ เป็น

นกัปฏิบตัทิัง้หลายจะได้อาศยั 

          แตก่่อนเราก็เช่ือวา่พระไตรปิฎกแตะต้องไมไ่ด้ ครัน้มาถงึเด๋ียวนีพ้ระไตรปิฎกก็ต้อง (หวัเราะ) 

พิจารณา จะต้องคดัเลือก จะต้องพิสจูน์ เรียกวา่ไมถื่อเอาสกัวา่มีในพระไตรปิฎก ต้องมองเห็นความดบั

ทกุข์ได้จงึจะถือเอา (หวัเราะ) 

 

* คัมภีร์ชัน้พระบาลี หมายถงึพระไตรปิฎกซึง่เป็นพทุธวจนะ เรียกยอ่ ๆ วา่พระบาลี  

ชัน้อรรถกถา หมายถงึคมัภีร์ท่ีแตง่โดยพระอาจารย์รุ่นหลงั เพ่ืออธิบายพระบาลี 

** สัทธรรมปฎิรูป หมายถงึธรรมะปลอม ธรรมะเทียม ไมใ่ช่ของเดิมแท้ท่ีพระพทุธเจ้าทรงสอน 

 



๓๒๑ 

 

 

ช่วงนีเ้ป็นตอนท่ี ๔ ของบทนี ้จะขอเรียนถามอาจารย์เก่ียวกบัหลกัท่ีอาจารย์ใช้เป็นเกณฑ์วนิิจฉยั

หลกัธรรมตา่ง ๆ คือจากการอา่นพทุธสาสนาเลม่แรก ๆ จะเห็นได้วา่อาจารย์เร่ิมวิพากษ์วิจารณ์

พระไตรปิฎก เช่น บอกวา่พระวินยักบัพระอภิธรรมนัน้เป็นสํานวนร้อยกรองเพิม่เตมิในภายหลงั ไมใ่ช่พทุธ

พจน์โดยตรง และก็บอกวา่ทัง้ ๓ ปิฎกมีบางตอนแตง่เตมิจนเฝือไปก็มี เป็นต้น ขอเรียนถามอาจารย์วา่ ตอน

นัน้เพิง่เร่ิมงานไมน่านและก็เร่ิมก้าวเข้ามาสูว่งการหนงัสือ อาจารย์สัง่สมความมัน่ใจขึน้มาได้อยา่งไร ท่ีจะ

กล้าเสนอความคดิออกมาเชน่นัน้ และก็มีหลกัอะไรในการท่ีจะตดัสนิวา่อะไรเป็นของเดมิแท้ อะไรเป็นเร่ือง

ท่ีเพิม่เข้ามา  

          ไมไ่ด้มีหลกั (หวัเราะ) วา่ไปตามความรู้สกึ พออา่น ๆ เข้าหลาย ๆ เท่ียวเข้า มนัก็เกิดความรู้สกึเอง

ตามหลกัสามญัสํานกึ สงัเกตเห็นวา่มนัมีอยูอ่ยา่งนัน้ ๆ แสดงอะไรอยูอ่ยา่งนัน้แล้วเร่ืองก็บอกอยูใ่นตวั เร่ือง

ท่ีเป็นคําอธิบายปลีกยอ่ยในวินยัปิฎกมนัก็เห็นได้ชดัวา่ไมใ่ช่ทําในสมยัพระพทุธเจ้า อยา่งนีม้นัก็ไมค่อ่ย

แปลกเท่าไร ใคร ๆ ก็รู้สกึ และโดยเฉพาะพวกฝร่ังนัน้ จะรู้สกึง่ายท่ีสดุ เพราะเขาสงัเกตสงักาเก่ง เราเร่ิมรู้สกึ 

สะดดุสงสยัขึน้มาวา่น่ีมนัไมใ่ช่ ตอนนัน้ก็ยงัไมม่ากเท่าเด๋ียวนี ้(หวัเราะ) ถ้าเด๋ียวนีม้นัรู้สกึแนน่อน เฉียบ

ขาด และความรู้สกึอยา่งนัน้เด๋ียวนีม้นัแน่นแฟ้น 

          เร่ืองทํานองนีม้นัมีอยูใ่นคมัภีร์ท่ีทําขึน้เป็นภาษาบาลี เชน่ พทุธวงส์ หรือ มหาวงส์ หรือหนงัสืออยา่ง

สมนัตปาสาทิกา ก็มีข้อความวา่ สมยัแรกยงัไมมี่พระไตรปิฎกเป็น ๓ ปิฎก เพราะอภิธรรมและวินยัรวมอยู่

ในขทุทกนิกาย ไมมี่คําวา่ปิฎก มีคําวา่อาคมหรือนิกายแทน ห้านิกาย ฑีฆนิกายเป็นเร่ืองยาว มัชฌิม

นิกาย เร่ืองกลาง สังยุตตนิกาย เร่ืองสัน้ อังคุตตรนิกาย ขุททกนิกาย เร่ืองเบด็เตลด็ 

          ถ้าไมไ่ปอา่นเอง ไมรู้่หรอกและก็อธิบายยาก คือบางอยา่งมนัไมส่มเหตสุมผล โดยเฉพาะวนิยัมนั

มากโดยไมจํ่าเป็น เขาแตง่เป็นทํานองสมมตติวัอยา่งคดี (หวัเราะ) ขึน้มามาก ถ้าเกิดอยา่งนัน้วนิิจฉยัอยา่ง

นัน้เป็นเร่ือง ๆ ไป วนิยัสว่นนีท่ี้วา่เพิ่มเตมิ สว่นท่ีไมเ่พิ่มเตมิก็มี สว่นเดมิท่ีแท้มนัเป็นหลกัเกณฑ์แท้ ๆ มนัก็มี 

ไมใ่ช่ไมมี่ แตเ่ราก็เห็นวา่มนัมีการเพิ่มเตมิ สว่นอภิธรรมปิฎกนัน้ก็มีเหตผุลหลายอยา่ง เคยเขียนไว้แล้ว 

โดยเฉพาะสํานวนโวหารท่ีใช้ และเร่ืองท่ีต้องไปเทศน์กนับนสวรรค์นัน่ยิ่งไมไ่ว้ใจ แล้วอีกข้อหนึง่ก็คือวา่ เร่ือง

ท่ีเอาไปอธิบายในอภิธรรมปิฎกหวัข้อแรก ๆ มีอยูใ่นสตุตนัตปิฎก หาพบได้ในสตุตนัตปิฎก 

          เม่ือลบูคลําหลายปีเข้าก็พบหลกัทัว่ไปเป็นเกณฑ์วินิจฉยั คือหลกัมหาปเทสในมหาปรินิพพานสตูร 

แล้วก็มหาปเทส ๔ ในวนิยั ทีนีก็้หลกัตดัสนิธรรมวินยัท่ีตรัสแก่พระปชาบดีโคตมี และท่ีเข้มข้นท่ีสดุก็คือกา



๓๒๒ 

 

ลามสตูร นีเ้ราก็รู้จกัใช้ (หวัเราะเบา ๆ) รู้จกัใช้มนัตัง้แตแ่รก ๆ ถ้ามีปัญหาเกิดขึน้จะใช้ ๔ เคร่ืองมือนี ้ใคร ๆ 

ก็ต้องถือหลกัอยา่งนัน้  

หลกัเกณฑ์ทัง้ ๔ หมวดนัน้ เราจะใช้หมวดเดียวหรือวา่ต้องใช้ร่วมกนัครับ 

          แล้วแตเ่ร่ืองมนัจะเกิดขึน้ในแง่ไหน ควรจะใช้อยา่งชดุไหน เร่ืองเก่ียวกบัวนิยัก็ใช้มหาปเทสของวนิยั 

ถ้าเก่ียวกบัสตุตนัตะก็ใช้ของสตุตนัตะ และสตุตนัตะมีตัง้ ๓ แห่ง อา่นดตูามตวับทนัน้ก็พอรู้ได้เองวา่ควรใช้

ในกรณีอยา่งไร กาลามสตูรนัน้มนัเพียงแตว่า่ไมเ่ช่ือทนัทีเทา่นัน้ ให้เอาไปจบัหลกัเกณฑ์ท่ีวา่ดบัทกุข์ได้

อยา่งไรหรือไม ่สว่นหลกัตดัสนิธรรมวนิยัในโคตมีสตูรนัน้ชดั บอกวา่ถ้าอยา่งนัน้ ๆ ใช่ ถ้าอยา่งนัน้ ๆ ไมใ่ช่ 

อาจารย์ครับ อยา่งโ9คตรมีสตูร* ข้อเดียวก็ใช้ได้หรือต้องใช้ทกุข้อร่วมกนั 

          เอ้า! มนัแล้วแตเ่ร่ืองส ิบางเร่ืองจะใช้แตข้่อ ๒ ข้อเท่านัน้ ถ้าทัง้ ๘ ข้อมนัครบถ้วน เผ่ือไว้หมด สว่นใน

มหาปเทส สตุตนัตะนัน่มนักว้าง ๆ ถ้าข้อท่ีพดูขึน้มานี ้ท่ีเสนอขึน้มานีอ้นัไหนมนัเข้ากนัได้กบัหลกัสว่นใหญ่ 

ทัง้หมดในสตุตนัตะและในวนิยัก็นัน้แหละใช้ได้ คือดบัทกุข์ตามแบบพทุธศาสนา ถ้ามนัใช้กนัไมไ่ด้กบัสตูร

ทัว่ ๆ ไปหรือวนิยัทัว่ ๆ ไป ก็ไมใ่ช่หลกัในพทุธศาสนา นีก้ลา่วไว้อยา่งกว้างขวางท่ีสดุแล้วก็ (หวัเราะ) อยา่ง

ดีท่ีสดุแหละ ถ้ามนัเข้ากนัได้กบัสว่นมาก ให้พิจารณาด ูถ้าเข้ากนัไมไ่ด้ก็หมายความวา่มนัพลดัหลงเข้ามา 

ถ้าเข้ากนัไมไ่ด้ก็เอาออกไปเสีย ท่านใช้คําวา่อยา่งนัน้ "ขดักบัหลกัทัว่ไป" เท่าท่ีมีอยู ่เรายงัไมมี่หน้าท่ีหรือไม่

มีความจําเป็นท่ีจะต้องวินิจฉยัถึงขนาดนี ้เพียงแตเ่อาหลกัเกณฑ์อนันีม้าโฆษณา ให้ผู้ศกึษาทัว่ ๆ ไปรู้ไว้วา่

มนัมี เตรียมพร้อมอยูท่ี่จะวนิิจฉยั แตก็่ยงัไมเ่คยใช้วินิจฉยัหลกัเกณฑ์ข้อไหนแล้วเอามาแสดง สว่นกาลาม

สตูรนัน้ มนัก็พดูกว้าง วา่ยงัไมเ่ช่ือแม้พระพทุธเจ้าตรัสเอง ต้องพิสจูน์เห็นความดบัทกุข์ได้เสียก่อนแล้วจงึ

จะเช่ือ แล้วจงึต้องลองปฏิบตัดิ ูแตมี่คนเข้าใจผิดกนัมาก แล้วก็พาลวา่เราวา่อยา่งนัน้ด้วย เชน่วา่ ห้ามไมใ่ห้

ฟังคําบอกเลา่ ห้ามไมใ่ห้ดท่ีูเขาทําตาม ๆ กนัมา ห้ามไมใ่ห้ฟังเสียงขา่วเลา่ลือ ห้ามไมใ่ห้เปิดพระไตรปิฎก 

ไมใ่ช่อยา่งนัน้ เข้าใจผิด ทําได้ทัง้นัน้แหละแตอ่ยา่เพิง่เช่ือ แล้วก็เอามาวินิจฉยัดวูา่มนัจะดบัทกุข์ได้หรือไม ่

ดบัทกุข์ได้ก็เอา สําหรับใครกลา่วก็ได้ ถ้ามนัดบัทกุข์ได้ เม่ือเรียนหลกัทัว่ ๆ ไปมากพอแล้ว มนัก็รู้ได้เอง วา่

คํากลา่วนัน้เป็นไปเพ่ือบรรเทากิเลสหรือไม ่เพ่ือกําจดักิเลสหรือไม ่เพ่ือสกดักัน้แหง่ปฏิจจสมปุบาทหรือไม ่

ถ้ามนัเป็นอยา่งนัน้ก็ใช้ได้ ศกึษากาลามสตูรแตกฉาน แล้วก็เป็นผู้สามารถจะวนิิจฉยัอะไรได้ด้วยตนเอง 

(หวัเราะ) ไมต้่องเช่ือผู้ อ่ืน และแม้ท่ีจะเช่ือตวัเอง เช่ือความคดิเห็นของตนเอง ก็ยงัต้องเอาความคดิเห็น

ตวัเองไปวนิิจฉยัดกู่อน วา่มนัถกูกบัเร่ืองดบัทกุข์หรือไม ่ไมใ่ช่วา่ตรงกบัความคดิเห็นของตนแล้วจะถกูต้อง 

ต้องดวูา่ดบัทกุข์หรือไม ่น่ีควรจะศกึษาหลกักาลามสตูรกนัไว้ให้มากท่ีสดุ  

แตใ่นชีวิตจริงของเรา เราจะต้องเช่ือหลายสิง่ท่ีพิสจูน์ไมไ่ด้วา่ดบัทกุข์ได้หรือไม ่



๓๒๓ 

 

          ถ้าอยา่งนัน้เก็บไว้ก่อนดีกวา่ ถ้าจะปฏิบตัหิลกัพทุธศาสนา เม่ือยงัไมเ่ห็นทางท่ีจะดบัทกุข์ได้ก็เก็บไว้

ก่อน รอจนกวา่มนัจะมีเหตผุลแสดงออกมา คือศกึษาเพิม่เตมิหรือวา่ด ูฟัง ได้ยิน ได้ฟังเพิ่มเตมิ ถ้าสงสยั

หรือรู้สกึวา่น่าลองก็ลองด ูเด๋ียวนีดี้ท่ีวา่หลกัท่ีถกูต้อง ท่ีดบัทกุข์ได้มนัมีอยูม่าก พอได้ยินได้ฟังมนัก็หมด

ปัญหา ใช้ได้เลย แตถ่ึงอยา่งนัน้ ก็ยงัต้องทําตามนี ้ไมใ่ช่วา่พอได้ฟังมาแล้วเอาเลย ให้ปัญญามาก่อน

ศรัทธาเสมอ สรุปตามหลกักาลามสตูรก็คือ ให้ปัญญามาก่อนศรัทธา พดูถึงปัญญาก็ต้องระวงัให้ดี 

(หวัเราะ) ถ้ายงัไมเ่คยมีปัญญาอาจจะศกึษามาผิดก็ได้ ฉะนัน้ จงึต้องยํา้ลงไปด้วยคําวา่มนัทําลายโลภะ 

โทสะ โมหะ เกือบจะเรียกวา่สามญัสํานกึ แตก็่ไมใ่ช่สามญัสํานกึทีเดียว คือมนัต้องหยัง่ ต้องทดสอบ

ใคร่ครวญสอบสวนดใูห้มากกวา่ แตใ่ห้ใช้ไปในทํานองสามญัสํานกึจงึจะรู้สกึมาได้เอง ด้วยใจตวัเอง วา่อนั

นีจ้ะดบัทกุข์ได้ เราเอาเร่ืองนีม้าเผยแผก็่เพ่ือวา่ให้ทกุคนรู้จกัใช้หลกัอนันี ้มนัอยูใ่นยคุสมยัท่ีจะต้องเพกิถอน

ความงมงายหลายอยา่งหลายชนิด ก็ต้องอ้างหลกัอยา่งนีอ้อกมาหรือวา่ทําให้ผู้ อ่ืนเข้าใจหลกัอนันีเ้สีย  

ระยะหลงัมานี ้อาจารย์พดูถงึกบัวา่แม้กลา่วอยูใ่นพระไตรปิฎก ถ้ามนัไมถ่กูต้องตามเหตผุลของยถาภตู

สมัมปัปัญญาแล้ว ปัดทิง้ได้เลย 

          มนัก็คือไมถ่กูต้องตามกาลามสตูรคําเดียวกนั ถ้าไมถ่กูต้องตามหลกัยถาภตูสมัมปัปัญญาก็คือ ไม่

ถกูต้องตามหลกักาลามสตูร 

ยถาภตูสมัมปัปัญญาคืออะไร แปลวา่อะไรครับ 

          ก็บอกกนัอยูแ่ล้วน่ี ปัญญารู้ชอบตามท่ีเป็นจริง ทีนีต้ามท่ีเป็นจริงมนัอยูล่กึ ต้องศกึษา ต้องทบทวน 

ต้องใคร่ครวญ ต้องหยัง่ ต้องเทียบ 

อาจารย์ครับ แล้วปถุชุนจะรู้ได้หรือ 

          ปถุชุนมนัก็ต้องรู้มาตามลําดบั ท่ีเรียกวา่ทกุข์เกิดอยา่งไร โลภะ โทสะ โมหะ คืออะไร ก็คอ่ย ๆ รู้ 

ปถุชุนท่ีไมเ่คยเลา่เรียนมาเลยแท้ ๆ ไมมี่ทางจะรู้ แตจ่ะคอ่ย ๆ รู้ขึน้มาได้ ถ้ารู้จกัใช้หลกักาลามสตูร เช่นวา่

โกรธขึน้มาแล้วเป็นทกุข์ไหม นีก็้เป็นเร่ืองเดียวกนั มนัเอาความรู้สกึท่ีเคยผา่นมาแล้ว เป็นเคร่ืองชว่ยตดัสนิ

ประกอบ เพราะถ้าวา่ไมบ้่าบอเกินไป เราก็จะรู้ความหมายของคําวา่โลภะ โทสะ โมหะ นีไ้ด้ พอได้ยินเร่ือง

อะไรแปลกเข้ามาในจิตใจ มนัก็สงัเกตได้ทนัทีวา่ มนัไปในพวกโลภะ โทสะ โมหะ หรือไปในพวกอโลภะ อโท

สะ อโมหะ ถ้ามนัเป็นไปในพวกโลภะ โทสะ โมหะ มนัก็ดบัทกุข์ไมไ่ด้เราก็ไมเ่อา ถ้าวา่หมัน่สงัเกตเองก็

พอจะเข้าใจได้เองตามหลกัวา่ความอยาก ความยดึมัน่เป็นทกุข์ ถ้าฟังคําวา่ "อยาก" "ความยดึมัน่ถือมัน่" 

ถกู ก็รู้ด้วยตนเองทนัทีวา่ มนัเป็นทกุข์ละ ทีนีถ้้าความรู้สกึอนัใหมท่ี่มีปัญหาขึน้มาในลกัษณะท่ีเป็นไปเพ่ือ

ความอยาก เป็นไปเพ่ือความยดึมัน่ถือมัน่หรือไม ่ก็จะมีสว่นท่ีรู้ได้มากขึน้ แตต้่องเป็นปถุชุนท่ี (หวัเราะ) 



๓๒๔ 

 

ปกตนิะ มีความรู้สกึนกึคดิปกต ิรู้จกัสงัเกตเร่ืองความทกุข์ เร่ืองความไมท่กุข์ เร่ืองโลภะ โทสะ โมหะ อโลภะ 

อโทสะ อโมหะ เพราะวา่เขาพดูด้วยคําธรรมดาทัง้นัน้ ไมไ่ด้พดูด้วยคําเทคนิค คําเหลา่นีถื้อเป็นคําธรรมดา

ทัง้นัน้ ตอ่มาถงึสมยันี ้เม่ือเข้าใจไมไ่ด้ (หวัเราะ) ต้องเรียนเฉพาะ จงึจดัเป็นคําเทคนิค แตใ่นสมยัพทุธกาล

แท้ ๆ คําเหลา่นีไ้มใ่ช่คําเทคนิค คําท่ีประชาชนฟังแล้วรู้เร่ืองเองฟังออกเอง  

อาจารย์ครับ แม้แตร่ะยะหลงัท่ีอาจารย์เสนอให้ฉีกพระไตรปิฎก อาจารย์ก็อาศยัหลกัอนัเดียวกนันีม้า

ตลอด หรือมีหลกัอยา่งอ่ืนด้วย เวลาวนิิจฉยัวา่อนัไหนควรจะฉีก อนัไหนไมค่วรฉีก 

          อยา่งนัน้ใช้หลกัอยา่งท่ีวา่ ท่ีเห็นชดัวา่มนัไมเ่ก่ียวกบัความทกุข์ท่ีมนัไมเ่ก่ียวกบัความดบัทกุข์ เช่น

เร่ืองสริุยคราส จนัทรคราส ไมเ่ก่ียวกบัความดบัทกุข์ แตเ่ป็นการสร้างความเช่ือในหมูค่นท่ีไร้การศกึษาสมยั

นัน้ให้หนัมาสนใจพระพทุธเจ้า ถ้าเพียงแตอ่อกช่ือพระพทุธเจ้า ราหก็ูต้องปลอ่ยพระจนัทร์ เข้าใจวา่ใน

อินเดียหรือในลงักา สมยัท่ีเตมิสตูรนีเ้ข้ามา คนมนัเช่ืออยา่งนัน้มาก เลยเอามาพดูไว้เสียเลย มาบรรจไุว้ใน

พระไตรปิฎกเสียเลย เร่ืองยกัษ์ก็เหมือนกนั คนกลวัยกัษ์กนัมาก ฉะนัน้ ถ้ามีเร่ืองท่ีไมต้่องกลวัยกัษ์ มนัก็มี

ประโยชน์แก่มหาชน ท่านเหลา่นีค้งมองถึงประชาชนชัน้ท่ีต่ําสดุ ชัน้ท่ีไร้การศกึษา เขาเช่ือเทวดากนัอยูอ่ยา่ง

นัน้โดยมากถือโอกาสเอาเทวดามาเป็นเคร่ืองชกัจงูให้เขาหนัมาถือพทุธศาสนา โดยใจความสําคญัวา่ 

แม้แตเ่ทวดาก็ยอมรับนบัถือพระพทุธเจ้า คนธรรมดาทําไมจะไมต้่องยอมรับนบัถือ ในพระสตูรเร่ืองอริยสจั

แท้ ๆ เร่ืองมรรคมีองค์ ๘ แท้ ๆ ยงัต้องเอาเทวดามาช่วยสนบัสนนุ วา่สิง่วิเศษเกิดขึน้แล้วในโลก บอกกนัทกุ

ชัน้ ๆ ของเทวดา ธรรมะท่ีใคร ๆ ไมอ่าจจะคดัค้านได้เกิดขึน้แล้ว ประชาชนได้ยนิถงึเร่ืองเทวดาก็ยอมด้วย 

เพราะเขาฝากกนัไว้กบัเทวดาอยูเ่ป็นพืน้ฐาน ใช้คําวา่ฉีกรู้สกึมนัหยาบคาย แตไ่มรู้่จะใช้คําวา่อะไร 

อาจารย์หมายความวา่อยา่งไรครับ คําวา่ฉีกของอาจารย์  

          ปลดออก ระงบัเสีย สําหรับเม่ือจะแสดงแก่คนชนิดไหน ถ้าจะมีสําหรับคนทัว่ไป คนพืน้ฐานท่ีไร้

การศกึษาก็ไมต้่องฉีกออก และไมมี่อะไรท่ีจะต้องฉีกออก แตถ้่าจะแสดงแก่นกัวทิยาศาสตร์แท้จริง นกั

โบราณคดีแท้จริง ต้องปลด ๆ ออกเสีย ๖๐% เหลือ ๔๐% จงึจะสะอาด สะอาดบริสทุธ์ิผอ่งแผ้ว เหลือแต่

แกนกบัแก่น เหลือแตเ่พชรเหลือแตท่องคํา (หวัเราะ) 

แสดงวา่อาจารย์ไมไ่ด้เสนอให้เขาเปล่ียนแปลงพระไตรปิฎกฉบบัหลวงวา่ ให้เอาสตูรนัน้ออก สตูรนีอ้อก 

          ไม ่(เสียงด)ุ ไมไ่ด้ไปแตะต้องฉบบัไหนโดยตรง ฉบบัไหนก็ตรงกนัหมด บอกแตว่า่ เม่ือจะเอามาเผย

แผ ่ให้แก่นกัวทิยาศาสตร์ และนกัโบราณคดี เขาจะรู้วา่พระไตรปิฎกเป็นมาอยา่งไร เขาศกึษาเอาจาก

สํานวนท่ีมนัตา่ง ๆ กนั อยา่งอภิธรรมน่ีนกัโบราณคดีไมย่อมรับ 

อาจารย์ครับ ผมขอให้อาจารย์เลา่ความเป็นมาของพระไตรปิฎกสกัหน่อยครับ 



๓๒๕ 

 

          ใครจะเลา่ถกู มนัได้แตส่นันิษฐานเท่านัน้ 

ครับ เท่าท่ีอาจารย์สนันิษฐาน 

          สนันิษฐานเท่าท่ีปรากฏอยูใ่นเวลานี ้มนัมีข้อความบางตอนหรือบางสตูร ท่ีมนัไมส่มเหตผุลวา่จะเป็น

พระพทุธเจ้าตรัส หรือมนัไมเ่ป็นเหตผุลอยา่งวิทยาศาสตร์ท่ีวา่ต้องดบัทกุข์ด้วยการดบักิเลสตณัหา ไมต้่อง

ใช้เทวดามาช่วย ถ้าตรงไหนต้องอ้างอิงเทวดา ตรงนัน้เอาออกได้ ให้มนัทนตอ่สตปัิญญาของนกัศกึษาแหง่

ยคุปัจจบุนั รวมทัง้นกัวิทยาศาสตร์และนกัโบราณคดี ถ้าถึงขนาดนัน้ก็ต้องเอาออกราวสกั ๔๐% บางสตูร

เอาออกทัง้สตูร บางสตูรเอาออกบางตอน จะให้เลา่ทัง้หมด ใครจะเลา่ได้ เพราะเกิดไมท่นั ไมไ่ด้เกิดทนัเห็น 

มนัได้แตส่นันิษฐานจากสิง่ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนันีว้า่อนันีม้นัขดักบัอนันี ้อนันีม้นัขดักบัอนันี ้อนันีม้นัเหลือเกิน 

เหลือเหตผุล เม่ือดทูัว่ถงึแล้วจงึสรุปความวา่ก็ต้องเป็นอยา่งนัน้ ๆ ไมมี่ใครเลา่ได้ เหมือนเร่ืองท่ีตนได้เห็นมา

เอง เพราะมนัเร่ืองก่อนเราเกิดเป็นพนั ๆ ปี 

ระยะแรกนี ้พระท่านก็จํา ๆ กนัเอาไว้ใช่ไหมครับ 

          ตามท่ีท่านเขียนไว้ครัง้แรก ๆ ก็ยงัจํา ๆ กนัเอาไว้ สงัคายนา ๓ ครัง้น่ีก็ยงัจํา ๆ เอาไว้ ครัง้ท่ี ๕ จงึจะมี

การเขียน แตผ่มไมเ่ช่ือ อาจจะมีการเขียนบ้างแล้วก็ได้ โดยเฉพาะครัง้ท่ี ๓ คงจะมีการเขียนบ้างแล้ว แตไ่ม่

สมบรูณ์ เม่ือจะเอาไปลงักาคงจะมีการเขียนบ้าง แตเ่ขาพดูวา่การทําสงัคายนาครัง้ท่ี ๕ ท่ีลงักาจงึมีการ

เขียนลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรหมด  

อาจารย์ครับ จะจําได้หมดได้อยา่งไรตัง้เยอะตัง้แยะ 

          อนันัน้คณุก็ไปรู้เอาเอง แตท่ี่พมา่เม่ือผมไปยงัมีองค์หนึง่จําได้ทัง้หมด เขายอมรับกนัทัง้ประเทศ เม่ือ

เอามาทดสอบ บอกให้กลา่วสตูรไหน ก็วา่ได้หมด แตไ่มไ่ด้ไลไ่ปทัง้พระไตรปิฎก เพราะมนัมากเกินไป 

เพราะมนัไมมี่เวลา แตว่า่จะให้วา่สตูรไหน บอกมา นิกายไหนสตูรไหน สตูรเท่าไรบอกมา จะวา่ แล้วเขาก็

นิมนต์องค์นีม้าเป็นผู้วิสชัชนาในการทําสงัคายนาครัง้ท่ี ๖ ท่ีเขานิมนต์ผมไปร่วม เขาใช้วิธีสมมตุถิาม สมมตุิ

ตอบ ท่ีจริงมนัไมไ่ด้ทําอยา่งนัน้ แตว่า่เอามาถามตอบเป็นพธีิเหมือนกบัเทศน์สงัคายนา พระองค์นีก็้ยงัมา

หาผมท่ีท่ีพกัเป็นสว่นตวั เขาถวายรองเท้ามาคูห่นึง่ ผมยงัเก็บไว้ ยอมรับกนัทัง้ประเทศ จนรัฐบาลก็ยอมรับ 

ให้เกียรตใิห้อะไรเก่ียวกบัวา่เป็นผู้ทรงพระไตรปิฎก ผมก็ไมอ่ยากเช่ือ แตว่า่มนัก็ (หวัเราะเบา ๆ) ก็มีอยา่งนี ้

แล้วอยา่งฉบบัท่ีเราใช้อยู ่นบัถอยหลงัไปมากท่ีสดุได้แคไ่หน เพราะทราบวา่มีช่วงหนึง่ถกูเผาด้วยใช่ไหม

ครับ 



๓๒๖ 

 

          มนัก็แลกเปล่ียนกนัเร่ือย ถกูเผาก็ไปขอยืมลงักา ยืมพมา่ ยืมเขมร มาคดัลอกไว้อีก มาจารึกลงบน

ใบลานเก็บไว้อีก ตอนนัน้ยงัไมไ่ด้พิมพ์เป็นสมดุกระดาษด้วยกนัทัง้นัน้ ท่ีพมา่ใช้เป็นหลกัฐานได้อยา่งยิ่ง 

เขาสลกัในแทง่หินออ่นแท่งใหญ่ ๗ ร้อยกวา่แท่งเกือบ ๘ ร้อยแท่ง เพ่ือวา่ไฟจะไมไ่หม้ (หวัเราะ) เม่ือผมไป

คราวนัน้ เขาพาไปดท่ีูเมืองมนัฑเล 

ตอนแรกจารึกด้วยอกัษรของอินเดียใช่ไหมครับ 

          ไมใ่ช่ ตามเร่ืองท่ีเขาพดูไว้มนัไปจารึกท่ีลงักาด้วยอกัษรสงิหล แตผ่มเช่ือตวัเองวา่ คงได้เคยจารึกก่อน

หน้านัน้บ้างไมม่ากก็น้อย และก็เอาไปลงักาในสมยัท่ีพระมหินทร์ไป ท่ีเรียกวา่ สงัคายนาครัง้ท่ี ๔ พระมหิ

นทร์ไปนีค้งจะได้เอาหนงัสือจารึกอะไรนีไ้ปบ้าง พระมหินทร์ลกูพระเจ้าอโศก ถ้าจารึกจริงก็จารึกเป็นภาษา

ปรากฤต เพราะสมยันัน้มนัมีแตภ่าษาปรากฤต สมยัพระเจ้าอโศกก็เร่ิมมีการจารึก และใช้ภาษาปรากฤต

ทัง้นัน้ ไมว่า่หลกัไหน ๆ มีอยูห่ลกับางหลกัใช้ภาษาอะไรไมรู้่ แตไ่มใ่ช่ภาษาบาลี พอแปลเป็นปรากฤตก็มี

เพีย้น ๆ นิดหน่อย คงจะเป็นไปตามภาคทิศทางไหนของประเทศอินเดีย ภาคตะวนัออก ภาคตะวนัตก 

จะต้องจารึกด้วยภาษาท่ีคนพืน้เมืองท่ีนัน่อา่นออกรู้เร่ือง ภาษาพืน้เมือง ไมใ่ช่ภาษาบาลีท่ีเป็นภาษา

สละสลวยมีหลกัมีเกณฑ์ ไมใ่ช่เป็นภาษานกัปราชญ์  

ยคุท่ีจะถ่ายจากภาษาสงิหลกลบัเป็นภาษาในอินเดียมีการเผากนัอีกใช่ไหมครับ 

          เอาแน่ไมไ่ด้ แตท่ี่วา่พระพทุธโฆษาจารย์เผานัน้ เผาอรรถกถาเพราะหาวา่คําอธิบายพระไตรปิฎกท่ี

อธิบายไว้แตก่่อนนัน้ไมถ่กู จงึอธิบายใหม ่เขียนใหม ่ก็เลยเผาของเดมิ แตว่า่พระไตรปิฎกยงัไมเ่คยเผา พระ

พทุธโฆษาจารย์ขอดคํูาอธิบายพระไตรปิฎกท่ีเรียกวา่อรรถกถา และก็มาเขียนคําอธิบายใหมท่ี่ถือวา่ถกูต้อง 

ท่ีมนัผิดให้เผาเสีย 

อาจารย์ครับ พระไตรปิฎกของเราฉบบัท่ีใช้อยูข่องฝ่ายใต้นีก้บัของฝ่ายเหนือ อาจารย์เคยสอบกนัไหม

ครับ 

          โอ้! มนัไมมี่ทางหรอก ไมมี่ทางจะสอบ มนัคนละอยา่งเลย ถ้าวา่ถึงพระไตรปิฎกฝ่ายมหายานแล้ว 

มนัเป็นสตูรท่ีแตง่ใหมท่ัง้นัน้ แตว่า่พระสตูรของฝ่ายเราก็มีกระเสน็กระสายอยูบ้่างในคมัภีร์ฝ่ายมหายาน 

โดยเฉพาะพวกขทุทกนิกาย คณุเลียง เสถียรสตุ ไปสอบดไูด้ความวา่คงจะเคยมี (หวัเราะ) ร่วมกนั ขทุทก

นิกายยงัตกค้างอยูใ่นคมัภีร์ของฝ่ายมหายาน ในคมัภีร์ทัง้หมดของมหายานมีอยูช่ดุหนึง่ท่ีเป็น เหมือนกบัขุ

ททกนิกายในเถรวาท นอกนัน้มนัก็คนละแบบคนละสตูรทัง้นัน้ 

ของพวกมชัฌิมนิกาย ฑีฆนิกายไมมี่เลยหรือครับ 



๓๒๗ 

 

          มีพอเป็นเค้าเง่ือน ไมมี่ตรงสตูร ไมมี่เตม็สตูร มีแตพ่อเป็นเค้าเง่ือนให้รู้วา่เคยมี เคยรับไว้ใช้ ผมไมไ่ด้

สํารวจเองก็ตอบไมไ่ด้ แตเ่ท่าท่ีคนอ่ืนเขาเคยสํารวจด ูเพราะมนัมีเค้าเง่ือนสว่นน้อยท่ีสดุท่ีตรงกนั สว่นใหญ่

ท่ีสดุพดูกนัคนละแบบ 

พระไตรปิฎกท่ีเราใช้อยูใ่นปัจจบุนันี ้ถ่ายมาจากลงักาอีกทีใช่ไหมครับ 

          ตามข้อสนันิษฐานวา่เป็นอยา่งนัน้ เพราะวา่การทําพระไตรปิฎกให้เป็นตวัอกัษรนัน้ ทําท่ีลงักาและ

ประเทศทัง้หลายก็คงจะได้ถ่ายจากลงักา ถ้าถือวา่ท่ีนครปฐมเป็นสวุรรณภมูิ เมืองท่ีพระเจ้าอโศกสง่ผู้

ประกาศศาสนามา มนัก็จะต้องได้รับพระไตรปิฎก (หวัเราะ) ชนิดนัน้จากอินเดียโดยตรง แตน่ี่มนัไมป่รากฏ 

มนัไมป่รากฏวา่ท่ีไหนได้รับ ท่ีรับกนัมาใช้อยูนี่จ้ากลงักาเป็นต้นตอ แตใ่คร ๆ ก็ไมอ่ยากให้เสียเกียรต ิ

(หวัเราะ) ก็เลยไมพ่ดู หรือไมพ่ดูอะไรเสียเลย 

ถ้ารับจากลงักานัน้ ก็รับยคุสมยัสโุขทยัใช่ไหมครับ 

          แล้วแตจ่ะสนันิษฐาน ถ้ายคุสโุขทยัท่ีวา่ก็น่าจะเป็นพระนกัปฏิบตัมิากกวา่ ไมใ่ช่นกัพระไตรปิฎก ท่ี

เป็นพระวิปัสสนา พระป่า มนัก็มีหลกัฐานชดัอยูว่า่เป็นพวกอรัญวาสีอยูใ่นป่าทัง้นัน้ ผมก็ไปดท่ีูนัน่ อรัญญิก 

จงัหวดัสโุขทยั มีพระเจดีย์รูปทรงแปลก จนในหลวงรัชกาลท่ี ๖ ใช้คําวา่ พระเจดีย์ทรงจอมแห เหมือนกบัแห 

(หวัเราะ) ทอดลงไปอยา่งนี ้มีก้อนหินเลก็ ๆ จดัเหมือนคอกหม ูซึง่เขาเขียนอธิบายน่ีคือกฏิุของพระอรัญญิก

ครัง้กระนู้น (หวัเราะ) มนัยิ่งไมมี่ทางทําพระคมัภีร์ เอาก้อนหินมาจดัเป็นส่ีเหล่ียมก็มดุเข้าไปได้ คล้ายกบัถํา้

ท่ีก่อขึน้ด้วยก้อนหินเลก็ ๆ  

ทางลานนาก็มีคนท่ีเช่ียวชาญพระไตรปิฎกมาก่อนแล้วใช่ไหมครับ ก่อนสโุขทยั แตง่คมัภีร์ได้หลายคมัภีร์ 

          แตง่ท่ีลานนานัน้ มนัก็ต้องเม่ือเรียนพระไตรปิฎกและอรรถกถากนัแล้ว อยา่งแตง่คมัภีร์มงัคลตัถทีป

นัน้ต้องมีการศกึษาบาลี ศกึษาอรรถกถา ศกึษาฎีกาอะไรครบถ้วนแล้ว จงึแตง่ได้ อาจจะหลงัสโุขทยั แล้ว

บางเร่ืองก็ไมใ่ช่พทุธศาสนา เป็นเร่ืองพงศาวดาร เชน่ พระรัตนปัญญาท่ีแตง่ชินกาลมาลีปกรณ์ 

          เร่ืองอยา่งนีเ้ด๋ียวนีผ้มไมค่ดิ เคยคดิ พยายามจะคดิ แตเ่ห็นวา่มนัไมมี่ทางจะคดิ ก็เลยไมค่ดิ ก็มนัจะ

เอามาจากไหนสบัเปล่ียนกนัก่ีครัง้ก่ีหน แลกเปล่ียนกนัสว่นไหนบ้าง เม่ือไรไมค่อ่ยสําคญั เพราะวา่เด๋ียวนี ้

พระไตรปิฎกเถรวาทมนัก็ตรงตรงกนัหมดแล้วทกุประเทศ จะผิดกนัแตต่วัหนงัสือสกัตวัหนึง่เทา่นัน้ ไมเ่ป็นไร 

เหมือนกบัท่ีผมเลา่ให้ฟังแล้ว อตัตทตุโิยกบัอทตุโิย อยา่งนีไ้มเ่ป็นไร 

อาจารย์ครับ วินยัปิฎกนีส้นันิษฐานวา่ระยะแรกจะเป็นอยา่งไร แล้วมนัมาถงึปัจจบุนันีไ้ด้อยา่งไรครับ 



๓๒๘ 

 

          มนัต้องพดูตามสงัคายนาก่อน เม่ือทําสงัคายนา ท่านสงัคายนาพระวินยัปิฎกก่อน เอาคนท่ีรู้วินยัดี

คือพระอบุาลีมาสอบถามวา่ เร่ืองอยา่งนีพ้ระพทุธเจ้าตรัสท่ีไหนอยา่งไร พดูให้หมด และเลา่ให้หมด ให้

ช่วยกนัจําไว้ มนัคงจะมีเฉพาะเร่ืองใหญ่ ๆ เร่ืองเลก็ ๆ อยา่งนี ้อยา่งท่ีเห็นในปัจจบุนัคงไมมี่ ไมไ่ด้ทํา ทํา

เร่ืองใหญ่ ๆ โดยเฉพาะปาฏิโมกข์ ถ้าฟังดแูล้วเป็นการเลา่เร่ือง มนัยงัไมมี่การบญัญตัเิป็นคําตายตวัอะไร 

เลา่เร่ืองวา่ เกิดท่ีนัน้เป็นอยา่งนัน้ ๆ เชน่ ปฐมปาราชิก และก็ให้ช่วยกนัจําเร่ืองนีไ้ว้ เป็นการอา่นขึน้ในท่ี

ประชมุวา่ ข้อความอยา่งนี ้ให้ช่วยจํากนั ไมไ่ด้ร้อยกรองอะไรนกั ครัน้มาถงึสมยัท่ีหลงั ๆ น่ีคงจะร้อยกรอง

เป็นภาษากะทดัรัดขึน้ อยา่งนีท้กุข้อ ๆ ของวนิยั และก็ทกุสตูร ๆ ของสตูร จําไว้แตเ่ค้าเร่ือง แนน่อนเป็น

อยา่งนัน้ สว่นท่ีมนัเรียบร้อยเป็นกลอน ตามหลกัภาษานี ้คนละยคุไมใ่ช่ยคุสงัคายนาครัง้ท่ี ๑ ท่ี ๒ 

ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยตัง้ข้อสงัเกตเก่ียวกบัการทําสงัคายนา ทัง้ในอินเดีย ลงักา พมา่ และไทย เทา่ท่ี

เคยทํามาทัง้หมดครับ 

          ถ้าถามอยา่งนัน้มนัยืดยาว กว้างขวางมาก มนัต้องรู้เค้าเง่ือนกนัก่อนวา่ ชัน้แรกทําในอินเดีย ๓ ครัง้ 

คือครัง้ท่ี ๑ ครัง้ท่ี ๒ ครัง้ท่ี ๓ แล้วทางหนึง่ก็แยกไปลงักาเป็นครัง้ท่ี ๔ และครัง้ท่ี ๕ ทางลงักาเขายอมรับ ๓ 

ครัง้แรกนี ้แตว่า่เพิ่ม ๒ ครัง้เป็น ๕ ครัง้ ฝ่ายพมา่เขายอมรับแตค่รัง้ท่ี ๕ ของลงักา แตก่ลายเป็นครัง้ท่ี ๔ ใน

สายท่ีมาจากพมา่ แล้วมาทําในพมา่อีก ๒ ครัง้ ๆ เป็นครัง้ท่ี ๕ ท่ี ๖ ในพมา่ ทีนีใ้นทางประเทศไทยนีเ้อาแน่

ไมค่อ่ยได้ เพราะวา่ยอมรับลงักาทัง้ ๒ ครัง้ด้วย เป็น ๕ ครัง้แล้ว ก็เพิง่มาทําในประเทศไทย ทําทางลานนา 

๖ หรือ ๗ ไมแ่น่ จําไมไ่ด้แล้ว แล้วก็ทําครัง้กรุงเทพฯ (หวัเราะ) เป็นครัง้ท่ีเท่าไหร่ ๘ หรือ ๙ จะนบัรวมกนั

ไมไ่ด้หรอก เพราะวา่ตา่งคนตา่งก็มีเครดติของตวัท่ีจะนบั 

          มนัก็มีอยา่งนี ้มนัจะเอาแนน่อนเห็นทีคงจะยาก เพราะมีแตเ่ค้าเง่ือน พอจะสนันิษฐานกนัมา แตม่นั

ไมมี่ปัญหาอะไรแล้ว คือวา่เด๋ียวนี ้ทัง้ไทย ทัง้พมา่ ทัง้ลงักา มนัตรงกนัหมดแล้ว จารึกเป็นหลกัฐานไว้

เรียบร้อยแล้ว พิมพ์เป็นเลม่สมดุกนัแล้ว  

          เรามนัถือหลกักาลามสตูร เอาเท่าท่ีเด๋ียวนีมี้อยูอ่ยา่งไร แล้วพจิารณาเอาแตท่ี่ดบัทกุข์ได้ ไอ้ท่ีมนั

ไมใ่ช่เร่ืองดบัทกุข์หรือไมใ่ช่การดบัทกุข์ก็ปลอ่ยข้าม จะทํากบัพระไตรปิฎก ได้เพียงเท่านัน้สําหรับยคุนี ้อะไร

เป็นเร่ืองดบัทกุข์โดยตรงก็เอามาใช้เป็นหลกัปฏิบตัดิบัทกุข์ สว่นท่ีมนัไมเ่ก่ียวกบัเร่ืองดบัทกุข์ก็ปลอ่ยไว้ เป็น

การบอกให้รู้วา่มนัเคยมีมาอยา่งไร เคยมีมาเทา่ไร จะเป็นประวตัศิาสตร์อยูใ่นตวั แล้วสว่นนัน้ก็ไมต้่องใช้ 

ถ้าจะใช้ก็ใช้สําหรับคนท่ีเขายดึถืออยา่งปรับปราไปหมดทกุตวัอกัษรจําเป็นจะต้องยอมเช่ือวา่ราหจูบั

พระจนัทร์ อยา่งนีเ้ป็นต้น 

อาจารย์ครับ แล้วท่ีรัชกาลท่ี ๕ ท่านล้อวา่ สงัคายนาแต้มหวัตะ หมายความวา่อยา่งไร 



๓๒๙ 

 

          ท่านใช้คําวา่ "ไมเ่หมือนสงัคายนาแต้มหวัตะของเมืองเรา" คือไมไ่ด้ทําอะไร ไมไ่ด้แตะต้องข้อความ

เนือ้หาของเร่ือง เพียงแตด่ตูวัอกัษร บางตวัท่ีมนัผิดเพีย้น ชํารุด ท่ีล้อวา่แต้มหวัตะก็เพราะวา่บางหวัมนัเลก็

ไปมนัก็เป็นตวั ค ถ้าหวัมนัใหญ่มนัก็เป็นตวั ต (หวัเราะ) คล้าย ๆ กบัจะสํารวจดทูกุตวัอกัษรวา่ตวัอกัษรนี ้

ถกูต้องไหม ก็เลยคล้าย ๆ กบัแต้ม ๆ หวัของตวัอกัษร ซึง่มนัไมน่่าจะเรียกวา่ทําสงัคายนา สงัคายนาเลก็ ๆ 

น้อย ๆ เก่ียวกบัตวัหนงัสือตวัอกัษร ไมใ่ช่เร่ืองราวท่ีจะต้องคดัออกเพิ่มเตมิ 

แล้วท่ีทําจริง ๆ ทํากนัอยา่งไรกนัครับ ท่ีทา่นหมายวา่ตา่งไปจากนี ้

          ดเูหมือนทา่นจะหมายไปถึงฝ่ายมหายาน ท่ีทําสงัคายนาเป็นครัง้ท่ี ๔ ตอ่จาก ๓ ครัง้ในอินเดีย ทํา

กนัครัง้ท่ี ๔ ฝ่ายสายเหนือ ไมใ่ช่ฝ่ายเถรวาท ทําท่ีคนัธาระ ทา่นวา่ครัง้นัน้คงจะได้ทํากนัถงึขนาดท่ีเรียกวา่

ชําระข้อความ ไมใ่ช่เพียงแตเ่ป็นแต้มหวัตวัอกัษร อยา่งท่ีเขาพดู มาถงึขัน้พจิารณาวา่ข้อความนีผิ้ดข้อความ

นีถ้กู เหมือนท่ีทําท่ีพมา่ครัง้หลงันี ้ก็ไมเ่พียงแตแ่ต้มหวัตวัอกัษร วินิจฉยัข้อความกนัเลย มนัจงึมีข้อความท่ี

สนันิษฐานวา่ท่ีถกูมนัควรจะเป็นอยา่งนัน้ แตก็่สัน้ ๆ ปลีกยอ่ยเท่านัน้ แล้วเขาก็ไมแ่ก้ของเดมิ เขาจะเขียน

บนัทกึไว้ตา่งหาก แล้วเอามาพิมพ์ไว้ตอนท้ายวา่ ประโยคนัน้ อยา่งนัน้ ๆ ท่ีหน้านัน้ ๆ มนัควรจะเป็นอยา่งนี ้

ๆ อยา่งนีก็้เรียกวา่ไมใ่ช่แต้มหวัตะ (หวัเราะ) 

ของเราเคยทําอยา่งนีไ้หมครับ 

          เทา่ท่ีทราบไมเ่คยมี ไมเ่คยมีทําแก้ไขเนือ้ความอยา่งนี ้ยงัไมไ่ด้ลงความเห็นวา่จะเป็นอยา่งนัน้ จะ

เป็นอยา่งนี ้ท่ีพมา่นัน้ในท่ีประชมุมีผู้ เสนอคล้าย ๆ ท่ีทําสงัคายนาในอินเดีย แล้วท่ีประชมุนัน้ก็วนิิจฉยัตาม

ข้อเสนอ แล้วทัง้หมดนัน้ก็นํามาวินิจฉยักนัอีกทีหนึง่ทัง้คณะใหญ่ ในท่ีสดุก็ลงมตกินัวา่ ควรจะเป็นอยา่งนัน้ 

ข้อความนัน้ควรจะเป็นอยา่งนี ้พระไตรปิฎกทกุเลม่ถกูวินิจฉยัหลาย ๆ ประโยค สงัคายนาเสร็จจะต้องพิมพ์

ท่ีเขียนวนิิจฉยัตา่ง ๆ ไว้ท้ายเลม่ ไมไ่ปแก้ของเก่าเลย น่ีดี ทําอยา่งนีดี้ เมืองไทยสงัคายนาแต้วหวัตะ 

(หวัเราะ) เป็นคําล้ออยา่งนี ้ก็ยงัปรากฏอยูเ่ด๋ียวนีใ้นคมัภีร์ ในพระไตรปิฎกของเรา คือคําวา่ อตมฺมยตา ท่ี

บางแหง่ยงัคงเป็น อคมมฺยตา ระหวา่งตวั ค กบัตวั ต น่ีก็ไมก่ล้าวนิิจฉยัวา่เป็นอยา่งไรแน่ คงจะคดัลอกมา

จากตวัเก่าซึง่บางแหง่เป็นอตมฺมยตา บางแห่งเป็นอคมมฺยตา บางแหง่กลายเป็นอกมฺมยตาก็มี น่ีเรียกวา่ทํา

อะไร (หวัเราะ) ตรงไหน ไมแ่น่ใจ ก็ไมก่ล้าแตะต้องเลย เห็นได้ชดั มีตวัอยา่งเห็นอยูว่า่ไมไ่ด้แตะต้อง 

          ผมไมไ่ด้รอบรู้พระไตรปิฎกอะไรนกัหนา เพียงแตว่า่ตัง้ใจรวบรวมข้อความจากพระไตรปิฎกเท่าท่ีมี

อยู ่เอามาเฉพาะเท่าท่ีเห็นจําเป็นจะเอามาทําให้มีประโยชน์ได้ เอามาทําเป็นเร่ืองราว เป็นหนงัสือ เป็นเร่ือง 

ๆ ไป ไมไ่ด้มีสว่นแหง่การสงัคายนา เพียงเลือกเก็บเอาตามท่ีพอใจท่ีมนัมีอยูใ่นพระไตรปิฎกทัง้หมดท่ีเขาทํา

กนัแล้ว เอามาทําหนงัสือชดุจากพระโอษฐ์  
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ในการสงัคายนาท่ีพมา่ เขาวินิจฉยักนัวา่พระสตูรไหนเพ่ิมเข้ามาใหมไ่หมครับ 

          ไมมี่ ไมป่รากฏวา่ทําถงึอยา่งนัน้ เทา่ท่ีทราบ ทําเพียงวา่ข้อความบรรทดันี ้ประโยคนี ้นา่จะเป็นอยา่ง

นัน้ มนัคงจะผิด คดัลอกผิด หรืออะไรผิด มนัเพียงแตเ่รียบเรียงบางประโยคหรือหลาย ๆ ประโยคก็ได้ ดู

เหมือนจะไมไ่ด้แตะต้องหรอก สตูรอยา่งสริุยคราส จนัทรคราสปลอ่ยไว้ตามเคย ผมไปครัง้เดียว เขาทํากนั 

๖ ครัง้ เขาประชมุกนั ๖ ครัง้ ผมไปครัง้เดียว ครัง้ท่ีเขาพมิพ์แล้ว เอามาอา่น ไมไ่ด้ไปประชมุเพ่ือตรวจสอบ

แก้ไข แตไ่ปเพ่ือยอมรับท่ีเขาตรวจแก้ไขแล้ว เชน่เดียวกบัองค์อ่ืน ๆ ท่ีไปในคณะเดียวกนั ไปแคต่รวจ 

เหมือนกบัพระอ่ืน ๆ ด้วยซํา้ มนัไมดี่ไปกวา่ มีตัง้ ๒ พนักวา่รูปหรือ ๓ พนัรูปท่ีจะตรวจอยา่งนี ้ตรวจแล้วก็

อา่นหนงัสืออยา่งนี ้ตา่งคนตา่งก็อา่นไมต้่องรอพร้อมกนั อา่นเสียงขรมไปหมด พวกพมา่ก็อา่นอยา่งพมา่ 

พวกลงักาก็อยา่งลงักา (หวัเราะ) พวกไทยก็อา่นอยา่งไทย แตต่วัอกัษรพมา่ ไทยเราเจ้าคณุพิมลธรรมเป็น

หวัหน้า (หวัเราะ) ท่านดงึผมไป สมเดจ็ญาณสงัวร ก็ไป แล้วก็เจ้าคณุวดันรนาถ พอดีประชมุ พ.ส.ล.

ประจําปี ปีนัน้ด้วย ก็ถือโอกาสแยก มีเวลาเข้าประชมุ พ.ส.ล.บ้าง 

ปราชญ์ท่ีเขาเชิญมาวนิิจฉยั นา่เช่ือถือไหมครับ เม่ืออาจารย์ดจูากข้อความท่ีเขาวินิจฉยัแล้ว 

          มนัน่าเช่ือถือ ข้อความท่ีวนิิจฉยัเสร็จแล้วก็นา่เช่ือถือ นา่พจิารณา เขาพิมพ์คําวินิฉยัเป็นภาษาบาลี ก็

นบัวา่มีประโยชน์ สรุปความแล้วก็ได้รับความคดิเห็น มตขิองพระสงฆ์ท่ีคงแก่เรียนหลายประเทศ (หวัเราะ) 

อยา่งน้อยก็ประเทศพมา่เอง ประเทศไทย ประเทศลงักา ประเทศเขมร ประเทศลาวก็มี แล้วประเทศอ่ืนเขาก็

ยงัมีอีก ประเทศกลุม่อสัสมั ถ้าเป็นมหายานก็ไมไ่ปเก่ียวข้องเลย ถ้ามหายาน เข้าไปนัง่คนละแหง่ ไมไ่ด้นัง่

รวม พมา่ถือวา่มหายานไมใ่ช่พทุธ ไมร่่วมสงัวาส ไมร่่วมสงัฆกรรม เป็นจีน ญ่ีปุ่ น พมา่ ไมใ่ห้นัง่ในท่ีประชมุ 

ให้นัง่เสียอีกแห่งตา่งหาก 

          สงัคายนาอยา่งนัน้มนันา่ทํา ทําอยา่งท่ีพมา่ทํา แตม่นัควรจะทําให้กว้างขวางกวา่นัน้ 

อาจารย์ครับ แล้วทีนีพ้ดูมาถึงเร่ืองการแปลพระไตรปิฎกฉบบับาลีเป็นภาษาไทยนี ้ผมเห็นวา่ใน

หนงัสือพมิพ์พทุธสาสนานีมี้การปรารภเร่ืองนีม้าตัง้แตแ่รก ๆ  

          เรามีความเห็นวา่ควรจะมีการแปลท่ีจริงจงัและถกูต้องกนัเสียที เราแสดงความเห็น ถือวา่ถ้าใครมี

อํานาจก็ควรเป็นจกัรกลในการกระทํา 

อาจารย์ครับ แล้วท่ีเขาแปลกนันัน้ มีสว่นเน่ืองมาจากการกระตุ้นยัว่ยขุองหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนาหรือ

เปลา่ 
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          อยา่พดูอยา่งนัน้ เขาเห็นวา่ถึงเวลาแล้ว ถงึประเทศพมา่ก็เพิง่แปลจบ เม่ือไมน่านมานี ้ลงักาก็มี ซึง่

แปลเป็นภาษาลงักาเม่ือไมน่านมานี ้มนัยาก เป็นงานใหญ่ ถือวา่จะเป็นพทุธบชูา ๒๕ พทุธศตวรรษ ทํา

อยา่งรีบร้อน มีขลกุขลกับ้าง เป็นการพิมพ์ครัง้แรก คอ่ย ๆ พิมพ์คอ่ย ๆ แก้ไขไป 

อยากฟังอาจารย์ พดูถงึคณุภาพของการแปลครัง้นัน้ 

          ไมไ่ด้ดอก คือวา่เรา (หวัเราะ) ก็มีความเห็นไปตามแบบของเรา ยงัมีสว่นท่ีเราไมเ่ห็นด้วยวา่ควรจะ

แปลอยา่งนัน้ สําหรับคํานัน้อยา่งนัน้ก็มีอยูบ่อ่ย ๆ แล้วก็เงียบ ๆ เพราะวา่มนัเป็นเร่ืองอํานาจท่ีมีผู้ ได้รับ

มอบหมายให้ทํา ในฐานะเป็นของหลวง เป็นฉบบัหลวง แตเ่ราก็ใช้ศกึษาเอาเหมือนกนั ก็เทียบเคียงกบัท่ีเรา

จะแปลออกไปใหม ่วา่ถ้าไมต่รงกนั มนัจะมีนํา้หนกัอยา่งไร มนัควรจะเป็นอยา่งไร ก็ใช้เทียบเคียงกนั มนัหา

วิธีเพ่ือนําไปใช้มากท่ีสดุ 

อาจารย์พบท่ีแปลผิดอยา่งจงั ๆ บ้างไหมครับ 

          มนัไมใ่ช่เร่ืองสําคญั เป็นคําบางคําไมสํ่าคญั จะเรียกวา่ผิดไมไ่ด้ดอก 

ทําไมเขาจงึแปลสํานวนอา่นแล้วไมค่อ่ยรู้เร่ือง 

          ตัง้แตโ่บราณมา เขาไมนิ่ยมใช้สํานวนภาษาปัจจบุนั ใช้สํานวนคล้าย ๆ กบัในโรงเรียนบาลี เม่ือพดู

ถึงคนอา่น คนอา่นจะต้องเอามาใคร่ครวญ หาใจความของคําแปลเหลา่นัน้อีกที วา่หลกัสําคญัหรือใจความ

สําคญัจะมีอยูอ่ยา่งไร มนัจะใช้เทียบกบัหลกักาลามสตูรวา่ เม่ือวา่อยา่งนัน้แล้ว มนัจะดบัทกุข์ได้อยา่งใด 

ถ้ามนัเห็นทางวา่จะทําให้ดบัทกุข์ได้คือ มีเหตผุลก็เอา ถ้าเขียนเป็นสํานวนปัจจบุนัก็คงได้ แตค่งจะถือกนัวา่

ไมข่ลงั ไมศ่กัดิส์ทิธ์ิ ถ้าใช้สํานวนตลาด 

การเรียนบาลีของเรา อาจารย์คดิวา่มีทางทําให้มนัเรียนง่ายขึน้ไหมครับ แทนท่ีจะต้องใช้เวลาเรียนตัง้

มากมาย และเรียนกนัแบบโบร่ําโบราณ ไมมี่การเปล่ียนแปลงเลย ขณะท่ีทางตะวนัตกเขาพฒันาวิธีเรียน

บาลีขึน้มาตัง้เยอะ 

          เทา่ท่ีผมสงัเกตเห็นเอง แตแ่รกเร่ิมเดมิทีทีเดียว ตอน ๆ แรกเรียนยากมาก ท่ีเรียนมลูกจัจายนะ 

หนงัสือก็ยงัใช้อยู ่ก็เรียนยากมาก เรียนเป็นปี ๆ บางทีก็ยงัไมรู้่เร่ือง ให้ท่องสิง่ท่ีไมรู้่เร่ือง ท่องคําบาลีบ้าง 

ปนไทยบ้าง ไมรู้่เร่ืองกนัอยูเ่ป็นปี (หวัเราะ) ทีนีส้มเดจ็กรมพระยาวชิรญาณวโรรสทา่นก็ได้ปรับปรุงให้มนั

เรียนงา่ย คือแบบท่ีใช้กนัอยูใ่นโรงเรียนปัจจบุนันี ้ท่ีเรียกวา่ บาลีไวยากรณ์ เรียกวา่งา่ยขึน้เยอะ งา่ยขึน้

หลายเทา่เลย แตแ่ล้วก็ไมมี่ใครปรับปรุงตอ่มาอีก คงใช้เรียนวธีินี ้แตถ่ึงอยา่งนัน้ก็เรียกวา่ ยงัดีกวา่ท่ีใช้รวบ

รัดอยา่งท่ีฝร่ังใช้วิธีเรียนบาลี คือ รวบรัดมาก ไมเ่รียนถงึรากศพัท์ ไมค่อ่ยเรียนถึงไอ้วิภตัปัิจจยั ถือวา่ใช้
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เรียนอยา่งเรียนภาษา ๆ หนึง่ เหมือนอยา่งท่ีเราเรียนภาษาองักฤษหรือภาษาไทย อยา่งนัน้ไมล่กึซึง้ ทีนีเ้รา

อยากจะเรียนให้ลกึซึง้วา่คํา ๆ นี ้มนัประกอบด้วยรากศพัท์อะไร ปัจจยัอะไร แปลได้ก่ีอยา่ง สรุปความได้ก็

วา่เรียนอยา่งท่ีไทยเราเรียนรู้ดีกวา่ท่ีฝร่ังใช้วิธีเรียนอยา่งนัน้ ถึงแม้แบบเรียนครัง้หลงัท่ีเขาทําขึน้ในลงักา 

ไมใ่ช่ฝร่ังทําดอก มนัก็ยงัเสียไปมากนะ หมดไปมากเหมือนกนั ท่ีจะรู้ถงึรากศพัท์ 

          ถ้าจะรู้ให้ถึงรากต้องอดทนมาก ทัง้ความเพียร ทัง้อดทน ภาษาสนัสกฤตก็เหมือนกนั ถ้าจะเรียนให้รู้

จริง ก็ต้องเรียนด้วยความยากลําบากสกัหน่อย มีเร่ืองท่องจํามากเหมือนกบัภาษาฝร่ังเศส แตล่ะคํามนัแต่

ละศพัท์ มนัมีลงิค์เฉพาะ จะเป็นเพศโดยเฉพาะ ก็หมนุแปรไปตามกฎเกณฑ์ของมนั ผมยงัชอบวิธีเรียน

อยา่งเมืองไทย ไมช่อบวิธีเรียนอยา่งท่ีฝร่ังเรียนตามแบบเรียนท่ีทํากนัขึน้สําเร็จรูปงา่ย 

แล้วอยา่งเมืองไทยนีมี้ทางปรับตวัให้มนัสะดวกขึน้กวา่ท่ีมนัเป็นอยูใ่นปัจจบุนัไหม 

          โอ้! มนัก็เก่ียวกบัอํานาจ อํานาจไหนจะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ไมมี่ทางจะทําได้ ไมมี่ใครเคยคดิ 

ทัง้บาลีทัง้นกัธรรมมีทางทําให้ง่ายขึน้อีกมาก แตจ่ะเอาอํานาจท่ีไหนจะไปทําได้ แตเ่ราก็ได้ทําอยูโ่ดยอ้อม 

คือ เราอธิบายธรรมะหรือแปลบาลีวิธีของเรา ให้เขาเห็นอยู ่เขาก็มองเห็นวา่อยา่งนัน้ชดัเจนดี งา่ยดี สมเดจ็

พระวนัรัต (เฮง) ท่ีวดัมหาธาต ุท่านยงัเรียกผมไปสรรเสริญตอ่หน้าวา่ แปลอยา่งนีเ้หมาะแก่สมยั  

อาจารย์ครับ ผมเห็นบทความของอาจารย์วิพากษ์วิจารณ์อภิธรรมมาตัง้แตปี่ ๒๔๗๖ และทํามาเร่ือย ๆ 

จนถงึปัจจบุนั อาจารย์เห็นความจําเป็นอยา่งไรหรือครับท่ีต้องทํามาอยา่งนี ้

          คําวนิิจฉยัโดยละเอียดในเร่ืองนี ้ไปอา่นดจูากหนงัสือ อภิธรรมคืออะไร ท่ีผมเขียนตอบพวกอภิธรรม

ท่ีเขารุมกนัดา่ผม แตใ่จความโดยสรุปก็คือ อภิธรรมปิฎกเป็นของท่ีเพิม่เข้ามาทีหลงั หลายยคุ หลายคราว 

แล้วในเมืองไทยเรามีการโฆษณาให้คนหลงใหล กลายเป็นเร่ืองยดึถือมากมาย ก็อยากจะบอกให้รู้วา่ ไม่

ต้องยดึถือกนัถึงขนาดนัน้ มนัจะกลายเป็นเร่ืองงมงาย เช่นท่ีถือกนัวา่สร้างอภิธรรมเจ็ดคมัภีร์ ท่ีเขาทําเป็น

ผกู ๆ แบบใบลาน จํานวนเจ็ดผกูเลก็ ๆ ท่ีเจ๊กเอามาขาย ถ้าสร้างอทิุศคนตาย จะได้บญุสงูสง่ไมมี่อะไรเท่า 

ทีนีแ้ตล่ะวดัก็มีคนสร้างมาถวายมาก มนัเหมือนกนัหมดทกุชดุ มากจนไมมี่ท่ีจะไว้ ไว้บนเพดานกฏิุ เพดาน

โรงฉนั จนหนกิูน ผมเลยเรียกวา่อภิธรรมรังหน ูเพ่ือจะได้หยดุกนัเสียบ้าง 

แล้วท่ีอาจารย์ล้อพวกอภิธรรมเม็ดมะขามหมายความวา่อยา่งไร 

          นีม้นัมาในยคุหลงั ๆ เม่ือการศกึษาอภิธรรมอยา่งพมา่เข้ามาในเมืองไทย ต้องเรียนกนัวา่จิตมีเทา่นัน้

ดวงเท่านีด้วง แจกแจงกนัออกไป ทีนีเ้พ่ือไมใ่ห้หลงก็ต้องเอาของอยา่งเม็ดมะขามมาช่วย อภิธรรมแบบนีก็้

คือ อภิธมฺมตฺถสงฺคห คือยอ่อภิธรรมท่ีมีมากมายมหาศาลให้มนักะทดัรัด เพ่ือจะได้เอามาเลา่เรียนกนัได้ 

อภิธรรมในครัง้พทุธกาล มีอยูไ่มม่ากหรอก เพิง่มาเตมิกนัเข้าไป ในการทําสงัคายนาครัง้หลงั ๆ จนเป็นเจ็ด



๓๓๓ 

 

คมัภีร์มหาศาล ถ้าเป็นอภิธรรมอยา่งครัง้พทุธกาลก็มีประโยชน์ เป็นการอธิบายธรรมะให้ลกึลงไปในทางท่ี

จะดบัทกุข์ได้โดยง่ายยิ่งขึน้ ตอ่ ๆ มามนัลกึจริง แตล่กึไปในทางปรัชญา ไมค่อ่ยมีประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิ

เพ่ือดบัทกุข์ ฝร่ังเขาเรียกอภิธรรมปิฎกวา่ เมตาฟิสคิส์ ท่ีจริงมนัก็นา่สนกุ เรียนอยา่งปรัชญา แตถ้่าไปสนใจ

แบบนัน้ ก็ไมค่อ่ยสนใจสตุตนัตะซึง่จะดบัทกุข์ได้ (หวัเราะ) มนัก็ไมเ่กิดประโยชน์ คล้าย ๆ กบัเฮโรอีน 

(หวัเราะ) จงึมีเหตผุลเพียงพอท่ีเราจะพดูถงึอภิธรรมในทํานองคดัค้านบ้าง แตไ่มใ่ช่เจตนาจะตอ่สู้หรือปะทะ 

หรือจะล้มล้างกนั แตเ่พ่ือให้คนหนัมาสนใจการปฏิบตัแิบบสตุตนัตะให้มากพอสมควรจนดบัทกุข์ได้ 

อภิธรรมบางสายเขาก็มีการปฏิบตัด้ิวยไมใ่ช่หรือครับ อยา่งสายยบุหนอพองหนอ หรือสายมหาสีละ

ยาดอของพมา่ 

          เขาปฏิบตัติามหลกัในสตุตนัตะ แตอ้่างเอาอภิธรรมเป็นเครดติ จบัแพะชนแกะ ให้มนัเข้ากนัได้ แต่

เวลาปฏิบตันิัน้ เขาทําสตปัิฏฐานตามแนวสตุตนัตะ เพราะในอภิธรรมปิฎกไมมี่แนวในการปฏิบตั ิ 

 

* โคตมีสูตร คือหลกัตดัสนิธรรมวินยั ๘ ประการ ถ้าธรรมเหลา่ใดเป็นไปเพ่ือ (๑) ความคลายกําหนดั, ความหายติด (๒) 

ความหมดเคร่ืองผกูรัด, ความไมป่ระกอบทกุข์ (๓) ความไมพ่อกพนูกิเลส (๔) ความอยากอนัน้อย, ความมกัน้อย (๕) 

ความสนัโดษ (๖) ความสงดั (๗) การประกอบความเพียร (๘) ความเลีย้งง่าย ธรรมเหลา่นี ้พงึรู้วา่เป็นธรรม เป็นวินยั เป็น

คําสัง่สอนของพระศาสดา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๔ 

 

 

อาจารย์ครับ มีผู้กลา่วหาอาจารย์วา่ ดถูกูดหูมิน่คําอธิบายของครูบาอาจารย์ในอดีตวา่ผิดพลาดหมด 

และอาจารย์ได้ตอบวา่ไมจ่ริง เพราะวา่อาจารย์ได้อาศยัความรู้ของครูบาอาจารย์ในอดีตเป็นอนัมาก แตมี่

บางอยา่งท่ีอาจารย์ไมเ่ห็นด้วย ก็ต้องปฏิเสธ กระผมขอให้ทา่นอาจารย์ช่วยเลา่ให้ฟังวา่ อาจารย์ศกึษา

ความรู้จากครูบาอาจารย์ในอดีตอยา่งไรบ้างครับ 

          ครูบาอาจารย์ท่ีเป็นบคุคลนัน้เราก็มีการรวบรวมมาฟัง มาวนิิจฉยักนัอยูเ่ร่ือย ๆ ข้อนีทํ้ากนัมาตัง้แต่

ก่อนมีสวนโมกข์ เรียกวา่ใครมีอะไร ท่ีไหน เราก็เอามาใคร่ครวญพิจารณาด ูโดยมากเป็นเร่ืองเทศน์ของผู้ มี

ช่ือ องค์นัน้องค์นี ้เจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จนัทร์ สริิจนัโท) สมเดจ็ฯ วดัเทพศริินทร์ หรือใครหลาย ๆ 

คน คนท่ีน่านบัถือ ซึง่ไมค่อ่ยเป็นท่ีรู้จกัแก่สงัคมธรรมดาสามญั ผมก็เคยอา่น แตม่นัเป็นเร่ืองท่ีเน่ืองมาจาก

การจะหดัเทศน์ เรียกวา่ผู้ ต้องการจะเป็นนกัเทศน์จะทําอยา่งนัน้กนัทกุคนนะ (หวัเราะ) เพ่ือนฝงูของเราก็

ทํา อตุสา่ห์รวบรวมค้นหา อยา่งเช่นหนงัสือของใครท่ีมีช่ือเสียง ต้องให้เจ๊กเสาะหามาให้ครบชดุ เจ๊กท่ีแบก

ห่อหนงัสือขาย เป็นอยา่งนี ้อาจารย์ท่ีเป็นบคุคลพยายามท่ีสดุเทา่ท่ีจะหามาได้ หามาฟัง ไมก่ล้าท่ีจะ

วิจารณ์วา่ผิดวา่ถกู แตเ่ราก็มีธรรมเนียมกนัวา่ได้ฟังวา่คนนัน้วา่อยา่งนัน้ คนนีว้า่อยา่งนี ้เร่ืองนัน้เป็นอนัวา่

อยา่งนัน้ เร่ืองเดียวกนัอีกคนวา่อยา่งไร ก็รู้สว่นท่ีเขาคดัค้านกนั การอธิบายธรรมะท่ีแหวกแนวท่ีสดุก็คงเจ้า

คณุอบุาลีฯ แหวกแนวท่ีผู้ อ่ืนทํากนัอยู ่ผมไมมี่ความคดิท่ีวา่ดถูกูดหูมิ่น ยืนยนัได้ แตว่า่ฟังไว้ ๆ แปลก ๆ ฟัง

ไว้ เรามนัยงัเป็นเดก็ จะไปมีความคดิลบล้างผู้ เฒา่นัน้ทําไมไ่ด้ 

เคยพบกนัโดยตรงไมผ่า่นหนงัสือมีบ้างไหมครับ 

          โอ้ ยากท่ีจะพบเพราะวา่เป็นผู้สงูอายแุละก็ตายไปเสียแล้วก็มี และเราจะไปพบได้ยงัไง เราเป็นพระ

เดก็ ๆ ไมมี่ใครรู้จกั แม้ท่ีเป็นฆราวาสก็มีอยา่งเช่น (หวัเราะ) กรมหม่ืนววิิธวรรณปรีชา ผมอา่นหนงัสือของ

ท่านมาก ฟังความคดิเห็นมาก นัน่ละ่แบบมหายาน เร่ืองวิญญาณ เร่ืองชาตหิน้าอะไรแบบมหายาน แตม่นั

ก็มีประโยชน์ท่ีทําให้คน (หวัเราะ) มีศีลธรรม เกลียดบาป กล้าบญุกนัได้เหมือนกนั และสว่นท่ีเห็นตรงกนัก็มี 

ทีนีก็้เหลือแตอ่รรถกถา อรรถกถานีพ้ดูได้วา่ไมย่อมรับตามอรรถกถาไปเสียทัง้หมด แตก็่ขอบคณุมากท่ีวา่

เราได้อาศยับางเร่ืองท่ีถ้าไมอ่าศยัอรรถกถาละก็ ไมมี่ทางตีความออกได้ อยา่งนีก็้มี พดูยากวา่จะทําอะไร

กบัอรรถกถา เราคดัเลือกเอาท่ีวา่มีประโยชน์หรือวา่ใช้เป็นประโยชน์ได้ ท่ีไมเ่ห็นด้วยก็เฉยเสีย ก็เงียบเสีย ก็

ไมเ่อามา คําอธิบายธรรมะท่ีอธิบายข้อธรรมะแท้ ๆ ของอรรถกถา เราก็รับเอาแตบ่างสว่น สว่นท่ีเป็นการเลา่

นิทานท้องเร่ือง (หวัเราะ) ก็ไมค่อ่ยรับ เพราะเห็นวา่ท่านมกัจะเอาเร่ืองท่ีมนัอยูใ่นท่ีท่ีท่านมีชีวิตอยูม่าปน 

อยา่ง10พระพทุธโฆษาจารย์* เขียนอรรถกถาธรรมบทนัน้ เอาเร่ืองในท่ีท่ีท่านมีชีวิตอยูม่าสวมเข้ากบัเร่ืองครัง้

พทุธกาล เชน่ เร่ืองเก่ียวกบัสถานท่ี เร่ืองเก่ียวกบัขนบธรรมเนียมประเพณี เร่ืองเก่ียวกบัการดหูมิน่กษัตริย์ 



๓๓๕ 

 

ยกยอ่งพราหมณ์ เป็นเร่ืองในลงักาเสียมากกวา่ สําหรับผมไมค่อ่ยจะมีความหมายอยา่งนัน้ เพราะวา่มนัมี

ความคดิอิสระ เอาตามท่ีตวัเห็นตวัรู้สกึ ถ้าตีความมนัก็ตีความเป็นของตวัไปเลย ไมเ่ป็นของอรรถกถา 

แม้วา่บางทีเค้าเง่ือนได้มาจากอรรถกถา หรือคดิออกตามแนวของอรรถกถาก็มี ไมใ่ช่ไมมี่ จงึไมมี่เหตผุล ไม่

มีความจําเป็นอะไรท่ีจะต้องไปดหูมิ่นอรรถกถา แตน่ัน่แหละคําพดูมกัจะหลดุปากไปเสมอวา่ "เป็นเพียง

อรรถกถาเท่านัน้" มีบอ่ยหลดุปากแบบนี ้แตใ่นใจจริง ไมไ่ด้คดิจะลบหลูด่หูมิน่ เราก็อธิบายไปตามต้องการ

ท่ีจะอธิบาย คนเขาแกล้งกลา่วโทษวา่ผมลบหลูอ่รรถกถา หรือก็คดัค้านอรรถกถา มนัไมถ่ึงกบัคดัค้าน แต่

เราไมเ่อาด้วย (หวัเราะ) มนัมีอยูบ่อ่ย ๆ แตเ่ป็นเร่ืองอะไรบ้าง ลืมเสียแล้ว ไมค่อ่ยจะจําได้ 

อรรถกถาท่ีอธิบายเร่ืองปฏิจจสมปุบาทถกูต้องมีไหมครับ 

          เรียกวา่ (หวัเราะ) คนละแนว ท่ีวา่อรรถกถาอธิบายปฏิจจสมปุบาทเพราะเป็นเร่ืองหลายชาต ิ

เก่ียวข้องกนัระหวา่งชาต ิเรียกวา่รอบหนึง่เก่ียวข้องกนัระหวา่งชาตหิลายชาต ิอรรถกถาทัง้หมดนัน้ผู้ เขียน

เป็นคนเดียวกบัท่ีเขียนวิสทุธิมรรค เราตอนแรกก็เรียนอยา่งนัน้ แล้วก็ยอมรับอยา่งนัน้ แล้วเม่ือสอนผู้ อ่ืน ก็

สอนอยา่งนัน้ ตอ่มา (หวัเราะ) เราแหวกแนวมาเป็นเร่ืองชาตใินความคดินกึรู้สกึ ตอนนีเ้ป็นเร่ืองท่ีแยกทาง

กนัเดนิเลย แล้วมนัก็ไมต้่องกระทบกนั เลยยกให้เป็นเร่ืองทางศีลธรรม และทางปรมตัถธรรม คําอธิบาย

อยา่งนัน้ก็มีประโยชน์ทางศีลธรรม คนนัน้ตายแล้วไปเกิดเป็นอีกคน คนเดียวกนั ถ้าอยา่งนัน้มนัเป็นสสั

สตทิฏฐิ สว่นเราไมพ่ดูถึงคนตายแล้วไปเกิด พดูวา่เม่ือไรมนัเกิดตณัหา เม่ือนัน้มนัก็เป็นปฏิจจสมปุบาทรอบ

หนึง่แล้ว ฉะนัน้ วนัเดียวมนัเกิดตณัหาได้หลายหน เกิดตณัหาทกุที เป็นทกุข์ทกุที หมายความวา่เป็นทกุข์ที

หนึง่ก็ปฏิจจสมปุบาทรอบหนึง่ ในวนัเดียวมีได้หลายรอบ มนัขดักบัอรรถกถาท่ีวา่เอาสว่นเหตไุว้ชาตนีิ ้เอา

สว่นผลไว้ชาตโิน้น แล้วกลายเป็นเหตเุพ่ือผลในชาตติอ่ไปอีก แล้ว (หวัเราะ) มนัจะเป็นได้อยา่งไรเพราะใน

วนัเดียวมนัยงัเกิดตณัหาได้หลายที สําหรับเร่ืองปฏิจจสมปุบาทนี ้มนัเดนิกนัคนละแนว ถึงพวกโน้นก็

คดัค้านไมไ่ด้ ท่ีเราจะพดูวา่เกิดตณัหาทีหนึง่ก็ปฏิจจสมปุบาทรอบหนึง่ มนัไมมี่ใครคดัค้านได้ดอก แม้ใน

อภิธรรมก็ยอมรับคล้าย ๆ อยา่งนัน้ คือบญัญตัวิา่ พอมนัเกิดกิเลสวนัละก่ีหน ปฏิจจสมปุบาทก็ตัง้ต้น

เท่านัน้หนเท่านัน้รอบ  

อาจารย์ครับ อยา่งเก่ียวกบัพระพทุธโฆษาจารย์โดยตรงนี ้อาจารย์เคยเขียนไว้เม่ือ พ.ศ. ๒๔๗๖ วา่ มีผู้

ลงความเห็นวา่ ท่านเป็นเพียงผู้แปลเทา่นัน้ไมใ่ช่ผู้แตง่ นอกจากปกรณ์พิเศษ เชน่ วิสทุธิมรรค แตว่า่แม้แต ่

วิสทุธิมรรค ตอนหลงั ก็มีคนบอกวา่ลอกมาจาก วิมตุติมรรค อีกที แล้วก็เผาต้นฉบบัเสีย 

          ไมถ่ึงอยา่งนัน้ ท่านแตง่ตามนัน้ แตง่ตามเค้าวิมตุตมิรรค เพียงแตเ่พิ่มเตมิตวัอยา่งท่ีเป็นท้องนิทาน

เข้าให้มนัมากกวา่เดมิ  

แล้วทําไมท่านต้องเผาฉบบัเดมิทิง้ด้วยครับ 



๓๓๖ 

 

          มนัก็นา่เห็นใจนะ ถ้ามนัมีอยู ่๒ ฉบบัแล้ว มนัก็ค้านกนัตายเลย คนจะศกึษายงัไงไหว (หวัเราะเบา ๆ) 

มนัเหมือนกบัท่านเป็นนกัฉวยโอกาส 

          จะวา่อยา่งนัน้มนัก็มีทาง แตว่า่ไมถ่ึงกบัเป็นอยา่งนัน้ ท่านอาจตัง้ใจจะทําให้ดีท่ีสดุ อาจหวงัดี จะให้

ดีท่ีสดุ หรือวา่เพ่ือแสดงภมูิของตวัให้มากท่ีสดุ วิมตุติมรรค ถ้าไมมี่ใครแปลเป็นภาษาจีนก็หมด เท่าท่ี

อธิบายในวิมตุติมรรคมนัพอดีและก็เป็นหลกัฐานดี กะทดัรัดพอดี พระพทุธโฆษาจารย์ ไปอธิบายอีก

มากมาย ก็ไมเ่ห็นมีอะไรแปลก มนัเป็นเพียงขยายความ ทางไวยากรณ์ทางภาษาบ้าง เอานิทานเป็นเร่ือง ๆ 

มาประกอบบ้าง มีนิทานไมรู้่ก่ีสบิเร่ืองในคมัภีร์วิสทุธิมรรค คมัภีร์วิมตุติมรรคไมต้่องมี เขาอธิบายได้โดยไม่

ต้องเอานิทานมาเป็นเร่ืองให้นํา้หนกั  

แล้วตอนท่ีอาจารย์แตง่ตามรอยพระอรหนัต์ อาจารย์กะจะจดัลําดบัแบบวิสทุธิมรรคหรือเปลา่ คือศีล

นิเทศ สมาธินิเทศและปัญญานิเทศ กะไว้แบบนัน้หรือเปลา่ครับ 

          มนัไมช่ดัถึงอยา่งนัน้ แตม่นัก็ไมห่ลีกความเป็นอยา่งนัน้ เพราะวา่ทางปฏิบตัใินพระศาสนามนัก็ต้อง

เป็นอยา่งนัน้ อธิบายพืน้ฐานด้านศีลไปก่อน แล้วก็ขึน้มาถึงสมาธิ จนไปถึงปัญญา ถึงใครแตง่ก็ต้องแตง่

อยา่งนัน้ 

แล้วตอนนัน้อาจารย์เห็นรึยงัครับวา่ การอธิบายหมวดปัญญานีอ้าจารย์ไมเ่ห็นด้วย 

          ยงั ยงั ยงัไมมี่ปัญหาเร่ืองนี ้ก็คือวา่มนัมีระเบียบ หรือมีธรรมเนียมท่ีจะอธิบายศีล สมาธิ ปัญญา 

แตเ่ด๋ียวนี ้มนัมามองกนัดอีูกทางหนึง่ในการปฏิบตัจิริง ๆ ของคนจริง ๆ นัน้ ต้องให้ปัญญานําหน้าอยู่

เร่ือยไป ให้มีศีล ให้มีสมาธิ โดยมีปัญญานํา ตามหลกัอฏัฐังคกิมรรค ให้หมวดปัญญา มาก่อนหมวดศีล 

หมวดสมาธิ เม่ือแตง่หนงัสือตามรอยพระอรหนัต์ ยงัยดึหลกัศีล สมาธิ ตามธรรมเนียม ตาม (หวัเราะ) หลกั

ทัว่ไป และก็หาเร่ืองท่ีมีนํา้หนกัมีความหมายดีเอามารวม ๆ กนัไว้เป็นหมวด ๆ หมวดศีล หมวดสมาธิ หมวด

ปัญญา สว่นหมวดธุดงค์นัน้ใช้แทรกประกอบ มนัก็อยูร่ะหวา่งศีลกบัสมาธิเรียกวา่หมวดธุดงค์ แตใ่น

หลกัเกณฑ์แท้ ๆ เรามีตัง้แตศี่ล สมาธิ ปัญญา ถ้าวา่จะให้สมาธิเป็นไปโดยสะดวกโดยง่าย ผู้นัน้ควรจะถือ

ธุดงค์ด้วย (หวัเราะ) ศีลก็มีเพ่ือสะดวกแก่การท่ีจะเป็นสมาธิ จะมีสมาธิ ไอ้ท่ีสําคญัแท้ ๆ มนัก็มีอยู ่แตข้่อนี ้

มนัเห็นได้ชดัและง่ายเลยวา่ เม่ือพระพทุธเจ้าทา่นตรัสวธีิดบัทกุข์ทัง้หลายโดยมากก็จะตรัสเป็น

อฏัฐังคกิมรรค มีองค์ ๘ แตบ่างทีทา่นก็ไมต่รัสอฏัฐังคกิมรรค ตรัส ๒ คําสัน้ ๆ วา่ สมถะและวิปัสสนา ศีล

หายไปเลยเพราะรวมอยูใ่นสมถะ ธุดงค์ถ้าใครเห็นวา่จําเป็นก็รู้เสียวา่มนัรวมอยูใ่นสมถะ ระบบสมถะ

ทัง้หมดมนัทําให้ระงบั จงึรวมเอาศีลเอาธดุงค์ไว้ด้วยได้ สว่นระบบปัญญาหรือระบบเห็นแจ้ง ๆ แทงตลอด

ต้องแยกตวัออกเป็นระบบหนึง่ตา่งหาก มนัก็มีอยูไ่มน้่อยเหมือนกนั ท่ีพระพทุธเจ้าไมต่รัสอฏัฐังคกิมรรค ไป



๓๓๗ 

 

ตรัสคําสัน้ ๆ ๒ คํา วา่สมถะและวิปัสสนา ทีแรกคํานีผ้มไมค่อ่ยจะสนใจคดิวา่มนัเหมือนคําพดูของชาวบ้าน 

แตเ่ม่ือมาดทีูหลงัพบในพระบาลีเอง แม้พระพทุธเจ้าก็ตรัสแบบสัน้ ๆ ด้วยคําเพียง ๒ คําวา่สมถะและ

วิปัสสนามากเหมือนกนั ซึง่ถ้าขยายออกก็เท่ากบัอฏัฐังคกิมรรค สมถะเป็นหมวดสมาธิ วิปัสสนาก็เป็น

หมวดปัญญา หมวดศีลก็รวมอยูใ่นคําวา่สมถะ  

ช่วงไหนท่ีอาจารย์เร่ิมเห็นวา่การตีความปฏิจจสมปุบาทตามวิสทุธิมรรคไมถ่กู 

          มนัก็อยูใ่นช่วงท่ีมาศกึษาปฏิจจสมปุบาทมากเข้า มีสวนโมกข์แล้ว ค้นคว้าพระไตรปิฎกมากขึน้ 

เม่ือก่อนมีสวนโมกข์หรือแรกมีสวนโมกข์ใหม ่ๆ ปี ๒ ปี (หวัเราะ) ก็ยงัสอนอยา่งเดมิ และพอมาเก่ียวข้อง

พระไตรปิฎก อา่นข้อความในพระบาลีโดยตรงมากขึน้ และในท่ีสดุมนัสะดดุขึน้มาเองวา่ก็หลกัปฏิจจสมปุ

บาทมนัมีอยูช่ดัแล้วน่ีวา่ ถ้ามีตณัหาก็ต้องมีอปุทาน มีภพมีชาต ิและเราก็มีตณัหาวนัละหลาย ๆ หน 

(หวัเราะ) จะไปคาบเก่ียวกนัตัง้ชาตชินิดเข้าโลงทีหนึง่อยา่งนี ้อยา่งไรได้ ก็เลยหาทางพิจารณาวา่เป็น

อยา่งไรกนั ในท่ีสดุก็พบวา่ คําวา่ชาตนีิม้นั ๒ ความหมาย ถ้าทางร่างกายเกิดจากท้องแมม่นัครัง้หนึง่ครัง้

เดียว เกิดแล้วก็เลกิกนัไปแล้ว แตช่าตท่ีิเกิดมาจากตณัหาอปุาทานมนัมีทกุคราวท่ีเกิดตณัหา วนัหนึง่ได้

หลาย ๆ หน เป็นอปุาทานวนัละหลาย ๆ หน จะมีภพมีชาตไิด้วนัละหลาย ๆ หน คือไมใ่ช่ชาตทิางกาย ไม่

ต้องเข้าโลง จงึแยกตวัออกมาและมนัก็ต้องยิ่งหาเหตผุลและหลกัฐานอะไรมาสง่เสริมมากขึน้ และก็พบขึน้

เร่ือย ๆ และความคดินกึทางเหตผุลท่ีมนัออกมาเอง อยา่งท่ีวา่นี ้มนัก็มีมากขึน้เร่ือย ๆ เราเลยพบหลกัท่ี

เรียกวา่ภาษาคนภาษาธรรมเพราะเหตนีุ ้ชาตใินภาษาคน เดก็ ๆ มนัก็เห็นเกิดจากท้องแม ่ชาตภิาษาธรรม

เกิดโดยจิตใจ เกิดเป็นความคดิเป็นตวักขูองกขูึน้มาอีกครัง้หนึง่ ไมมี่ใครมองเห็น แล้วมนัไมต้่องเกิดทาง

ท้องแม ่มนัเกิดผลงุขึน้มาในความรู้สกึนกึคดิ ถ้าความอยากมนัเป็นไปแก่กล้าแล้ว ความคดิวา่ตวักผูู้อยาก

มนัเกิดขึน้มาเอง เกิดอยา่งนีคื้อความเกิดทางภาษาธรรม ก็เลยในท่ีสดุเอาเป็นวา่ ยกปฏิจจสมปุบาทแบบ

อธิบายกนัคร่อมภพคร่อมชาตไิว้เพ่ือสง่เสริมศีลธรรมแบบปรมตัถธรรมหรือสจัธรรมโดยแท้จริง คือแบบท่ีไม่

ต้องข้ามภพข้ามชาต ิเพียงในชาตเิดียวก็มีหลายรอบหลายวงแล้ว และมนัก็คาบเก่ียวกนัระหวา่งวง

ความคดิวา่ตวักคูรัง้เดียวมีผลเน่ืองไปถงึการเกิดตวักคูรัง้หลงั แตม่นัไมเ่ป็นคน มนัเป็นเพียงกระแสจิต ชนิด

นีเ้ก็บไว้สอนในขัน้ปรมตัถธรรมเพ่ือความหลดุพ้นโดยตรง  

อาจารย์ใช้เวลาขบอยูน่านไหมครับ 

          ก็เป็นปี ๆ คดิด ูสวนโมกข์มนั ๕๐ ปี (หวัเราะ) สกัคร่ึงหนึง่ก็ ๒๕ ปีเห็นจะได้ เด๋ียวนีม้นักลายเป็นยํา้

เหมือนตอกตะปวูา่ ต้องเป็นอยา่งนี ้อยา่งอ่ืนไมสํ่าเร็จประโยชน์ จะกัน้กระแสปฏิจจสมปุบาทได้อยา่งไร ถ้า

มนัอยูค่นละชาต ิเร่ืองอยูท่ี่น่ีเด๋ียวนี ้ซึง่จะต้องมีสตกิัน้กระแสของปฏิจจสมปุบาทอยา่ให้ไกลไปถงึความ

ทกุข์ ตาเห็นรูป หฟัูงเสียง เป็นต้น ควบคมุให้ดี อยา่ให้ปรุงไปจนถึงความทกุข์ นีเ้ป็นวทิยาศาสตร์อยา่งยิง่  



๓๓๘ 

 

กลบัมาถึงงานครูบาอาจารย์ในอดีตอีกสกันิด อยา่งงานของสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ นัน้ หลงัจากตัง้

สวนโมกข์แล้วอาจารย์ยงัศกึษาอยูอี่กหรือเปลา่ 

          อ้าว มนัแนน่อน เพราะมนัเป็นหนงัสือหลกัท่ีต้องศกึษาอยู ่ต้องใช้คําวา่ศกึษา คําอธิบายตา่ง ๆ ของ

สมเดจ็กรมพระยาฯ ในนวโกวาทก็ดี ธรรมวิภาคเล่ม ๒ ก็ดี ธรรมวิจารณ์สําหรบันกัธรรมเอกก็ดี ยงัต้องเอา

มาศกึษา ก็พบข้อเท็จจริงอยา่งหนึง่วา่ ท่านต้องอธิบายอยา่งนัน้เพราะในสมยันัน้มนัมีเท่านัน้ และเร่ือง

เก่ียวกบัภาษาคนภาษาธรรมไมมี่ว่ีแววใน (หวัเราะ) ความรู้สกึนกึคดิของท่านเลย 

คตเิร่ืองเปลือก กระพี ้แก่นอะไร ดเูหมือนท่านก็เคยใช้มาก่อน 

          นัน่แนน่อน ก็ท่านมีปัญญา และก็เห็นวา่สว่นไหนเป็นแก่น สว่นไหนเป็นกระพี ้

ในหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนา ผมเห็นอาจารย์เอางานของสมเดจ็พระวนัรัต (พลบั) มาลงหลายเร่ืองหลาย

ตอน 

          มีบ้าง คือถ้าดีเป็นท่ีพอใจก็นํามาเปิดเผยให้เป็นท่ีรู้กนั ก็เอามาลงของใครก็ได้ หลายอยา่งอธิบาย

อยา่งสอดคล้องกนัก็มี แตถ้่าให้อธิบายปฏิจจสมปุบาทก็คงจะไมพ้่นอยา่งข้ามภพข้ามชาต ิท่านเป็นคนใน

รัชกาลท่ี ๔ ท่ี ๕ คาบเก่ียว จดัเป็นฝ่ายอรัญวาสี 

งานของสมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสริิวฒัน์ เร่ือง อภิธานปัปทีปิกา อาจารย์ได้ใช้ประโยชน์

มากไหมครับ เห็นอาจารย์เขียนบรรณวิจารณ์อยา่งช่ืนชม 

          เป็นเร่ืองทางภาษา ไมใ่ช่ทางธรรมะ ธรรมะนิดหน่อยเป็นสว่นประกอบ เป็นประโยชน์ทางภาษา ทาง

ท่ีจะแปลภาษา เข้าใจวา่ไมใ่ช่งานของท่านเอง ตวังานของทา่นคือ ทา่นชําระหนงัสือเลม่นีใ้ห้มนัถกูตาม

ตวัอกัษรและก็พิมพ์ออกมา คนท่ีแตง่คมัภีร์นีไ้มรู้่วา่ใครเหมือนกนั ผมไมไ่ด้ฟังไมส่นใจ ท่านเอาช่ือเอาคําท่ี

เป็นไวพจน์แทนกนัได้มาประมวลรวมกนัไว้ สําหรับคําวา่พระพทุธเจ้าก็หลาย ๆ สบิคํา คําวา่พระอรหนัต์ ก็

หลายสบิคํา คําอะไรล้วนแตห่ลาย ๆ คําทัง้นัน้ เราได้ใช้ประโยชน์อนันี ้ได้ประโยชน์ จากผู้ ท่ีแตง่เดมิ สมเดจ็

พระสงัฆราชเจ้านัน้ ท่านได้ทําให้มีขึน้ในภาษาไทย เราก็ได้รับประโยชน์มาก คําซนิโนนีมในประเภทไวพจน์ 

แม้กระทัง่เร่ืองตา่ง ๆ ท่ีซึง่ไมใ่ช่เร่ืองทางธรรมะเป็นเร่ืองต้นไม้ เป็นเร่ืองบ้านเมือง เป็นเร่ืองภเูขา เป็นเร่ือง

ธรรมชาต ิทําให้ความรู้กว้างขวาง หนงัสือเลม่นัน้มีประโยชน์ ถ้ารู้จกัใช้ หรือวา่ มนัอยูใ่นฐานะท่ีจะใช้

หนงัสือเลม่นัน้ ก็เรียกวา่ใช้ได้มาก (หวัเราะ) แตพ่วกอภิธรรมไมไ่ด้รับประโยชน์จากหนงัสือนีแ้ม้แตนิ่ดเดียว 

เพราะเขาไมมี่เร่ืองท่ีจะต้องสนใจอยา่งนี ้หรือจะใช้อยา่งนี ้เขามีหน้าท่ีจะนัง่นบัเมด็มะขาม (หวัเราะ) ถ้า

เป็นนกัศกึษาแท้จริง ต้องศกึษาในสว่นท่ีเป็นภาษาศาสตร์ อกัษรศาสตร์ด้วย ในอภิธรรมไมมี่ และเร่ืองราว

ในหนงัสือนีมี้พอ เกินท่ีจะศกึษาจะท่อง จะนัง่คํานวณเสียอีก  



๓๓๙ 

 

 

* พระพุทธโฆษาจารย์ เป็นพระภิกษุชาวอินเดีย (สมยัราว ๆ พ.ศ. ๑๐๐๐) เดินทางมาศกึษาพระไตรปิฎกในลงักาและ

แตง่คมัภีร์อรรถกถาขึน้ใหมท่ัง้ยงัเป็นผู้แตง่ปกรณ์พิเศษ ช่ือ "วิสทุธิมรรค" ซึง่อธิบายเร่ืองปฏิจจสมปุบาทแบบข้ามภพข้าม

ชาติ การศกึษาปริยติัธรรมระดบัสงูสดุในประเทศไทย ใช้คีมภีร์เลม่นีเ้ป็นหลกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๐ 

 

 

อาจารย์ครับ ตอนนีผ้มจะขอเรียนถามเร่ืองเก่ียวกบัมหายานศกึษา และจีนวิทยา อยากทราบวา่อาจารย์

เร่ิมมาสนใจมหายานตัง้แตเ่ม่ือไร และอะไรเป็นจดุเร่ิมต้น 

          ผมไมไ่ด้แตกฉานเร่ืองมหายานอะไร เก่ียวข้องบ้างเทา่นัน้ มนัมีความเห็นตดับทออกไปวา่ ไมค่อ่ยมี

อะไรมาก หรือดีกวา่เถรวาท (หวัเราะ) เพราะฉะนัน้จงึไมไ่ด้ค้นคว้าอะไรถึงท่ีสดุ ถึงจะได้อะไรมาจาก

มหายาน ก็ไมดี่กวา่หรือเหนือกวา่ท่ีเถรวาทมี ทีแรกทีเดียวผมก็ไมรู้่เร่ืองมหายานได้ยินแตช่ื่อ และก็ได้ยินไป

ในแง่ท่ีเป็นฝ่ายร้ายฝ่ายลบ วา่มหายานนีเ้ขาเพิ่มเตมิอะไรขึน้มามาก ทําให้ยุง่ยาก ไอ้เราก็อยากจะรู้วา่มนั

อะไรบ้าง มนัจริงหรือเปลา่ พอพวกมหายานผา่นมา หรือเราพอจะอา่นได้ท่ีไหน ก็หาอา่น ศกึษาพจิารณา 

ในท่ีสดุ มนัก็จบัเค้าใจความสําคญัได้วา่เขาต้องการจะให้งา่ยขึน้ สําหรับคนท่ีไมมี่การศกึษาชาวบ้านนอก

คอกนา เขาจะบญัญตัคํิาสอนลทัธิอะไรตา่ง ๆ ให้มนังา่ยเข้า เชน่การพจิารณาพระพทุธคณุอยา่งลกึซึง้เขา

ทําไมไ่ด้ มนัก็ลดลงมาจนเหลือออกช่ือท่านก็แล้วกนั จงึมีการสวดมนต์เพียงออกช่ือพระพทุธเจ้าบางองค์ 

เช่น อมิตาภะเป็นต้น แล้วก็ขยายออกไปวา่ถ้าใครสวดได้ ๘ หม่ืนครัง้ หรือ ๔ หม่ืนครัง้ ก็เป็นอนัวา่แน่นอน

วา่รอดตวัไปสวรรค์แน่ ไปสวรรค์ตามแบบนัน้ มนัก็น่าเห็นใจ เพราะวา่เขาจะรักษาชนกลุม่ท่ีด้อยการศกึษา

ปัญญาน้อยเอาไว้ในวงพทุธศาสนา ไมใ่ห้มนัแตกคอกนอกออกไปเป็นศาสนาอ่ืนท่ีงา่ยกวา่ และอยา่ลืมวา่

มนัเกิดขึน้ในอินเดีย แล้วก็คอ่ยไปเมืองจีน มนัก็น่าชมเชยท่ีเขาจะรวบรัดเอาประชาชนท่ีไมมี่การศกึษา

เอาไว้ได้ ถ้าเอากนัอยา่งเถรวาทตรง ๆ แล้ว บางคนมนัอาจจะไมไ่ด้รับประโยชน์อะไรก็ได้ ทีนี ้มหายาน

บญัญตักินัให้มนังา่ยเข้ามา เพียงแตอ่อกช่ือ ๘ หม่ืนครัง้ ก็ไปสขุาวดีทางทิศตะวนัตกของพระพทุธเจ้าองค์ท่ี

ออกช่ือ (หวัเราะ) นีเ้ป็นเหตใุห้เขามีพระพทุธเจ้ามาก ๆ ชนิด ตามเหตผุลท่ีมาจากความต้องการของคนท่ีไร้

การศกึษา ฉะนัน้จงึบญัญตัพิระพทุธเจ้าเสียมากมาย ยงัไมพ่อ ยงับญัญตัโิพธิสตัว์ขึน้มาช่วยพระพทุธเจ้า 

บญัญตัติาราขึน้มาช่วยโพธิสตัว์ องค์หนึง่นบัเป็นพนัเป็นหม่ืน ก็สมกบัช่ือท่ีเรียกวา่มหายานแล้ว 

หมายความวา่จะเป็นยานใหญ่ขนเอาคนไปทัง้หมด ถ้าเป็นเถรวาทคนไปได้ไมก่ี่คน (หวัเราะ) เขาจงึ

เปรียบเทียบมหายานเทา่กบัวา่เกวียนท่ีเทียมด้วยววั แล้วก็เถรวาทน่ีเป็นเกวียนท่ีเทียมด้วยแพะหรือด้วย

กระตา่ย (หวัเราะ) มนัขนคนไปได้น้อย 

อาจารย์ครับ แตถ้่าเผ่ือวา่เขาทําไว้สําหรับคนโง่เท่านัน้ ทําไมคมัภีร์บางอยา่งของมหายานจงึเป็นเร่ือง

ลกึซึง้ อยา่งเช่นมธัยามิกะของนาครชนุ 

          นัน่ก็เป็นสว่นหนึง่แตไ่มใ่ช่สําหรับคนโง ่คนโง่ไมอ่าจเข้าใจมธัยามิกะมหายานสว่นท่ีลกึซึง้ มนัก็ไม่

แปลกไปกวา่เถรวาท มธัยามิกะมนัก็สงเคราะห์เข้าในมชัฌิมาปฏิปทา คืออธิบายให้มนัเหมาะสมกบัสมยั

มากขึน้ จะพดูอยา่งนีก็้ได้วา่ มหายานนัน้ขยายออกไปให้ใหญ่ ทางหนึง่ขยายออกไปทางต่ํา คือทาง



๓๔๑ 

 

ประชาชนท่ีไร้การศกึษา แล้วอีกทางก็ขยายออกไปในทางสงู คือในผู้ ท่ีมีสตปัิญญามีการศกึษาดี บางสตูรท่ี

เกิดขึน้สําหรับคนท่ีมีการศกึษาดีก็มีมาก แตแ่ล้วก็มนัไมพ้่นจากท่ีจะใช้ความเช่ือเป็นใหญ่ ใช้ศรัทธาเป็น

ใหญ่ สตูรสําคญั ๆ เช่น สทัธมัมปณุฑริกสตูรก็ยงัมีเค้าเง่ือนใช้ศรัทธาเป็นใหญ่อยูเ่หมือนกนั ผมจงึพดูวา่มนั

ไมมี่อะไรสงูกวา่ ลกึกวา่ แปลกกวา่ ของเถรวาทอยูน่ัน่เอง และก็มีองค์ประกอบสว่นท่ีเขาต้องการพิเศษเข้า

ไปด้วยในสตูรนัน้ มนัจงึเป็นสตูรท่ียืดยาวและมีทกุขัน้ งา่ย ๆ สําหรับคนโง ่ๆ สว่นท่ีลกึซึง้ขึน้ไปสําหรับคนมี

สตปัิญญา เร่ืองอานภุาพของพระพทุธเจ้า ของพระโพธิสตัว์ มนัก็ยงัเป็นของสําหรับคนโง่อยูน่ัน่เอง ยดึมัน่

ถือมัน่ในพระพทุธเจ้า ในพระโพธิสตัว์ แตถ่ึงอยา่งนัน้ก็ยงัไมว่ายวา่ พอไปถึงเมืองจีนต้องสอนกนัอีกแบบ

หนึง่ จงึเกิดเซนขึน้มา ซึง่ล้อเลียนหรือตอบโต้มหายานปรับปราคร่ําครึของอาซิม้ เม่ืออาซิม้ออกช่ืออมิตาภะ 

๘ หม่ืนครัง้แล้วจะได้ไปสขุาวดี มนัก็มีคําล้อวา่อมิตาภะอะไรกนั แง่สําคญัในเซน อมติาภะคือจิตเดมิแท้ 

ออกช่ือจิตเดมิแท้ถึง ๘ หม่ืนครัง้ มนัคงรู้เค้าเง่ือนของจิตเดมิแท้ได้บ้าง แล้วมนัก็เพ่ือหลดุพ้นไมใ่ช่ไปสวรรค์

หรือสขุาวดี ฉะนัน้ เซนจงึไมมี่เร่ืองสวรรค์สขุาวดี สว่นนิกายสขุาวดีของมหายานแบบสําหรับประชาชน

ทัว่ไปเป็นนิกายตา่งหาก เรียกเทียนไท้ หรือสขุาวดี ข้อท่ีน่าสงัเกตของเซนก็คือทําปัญญากบัสมาธิควบคูก่นั

ไป ไมแ่ยก เบง่ออกมาทีเดียวทัง้ ๒ อยา่ง ซึง่มาเทียบเคียงดเูด๋ียวนี ้เห็นได้วา่ระบบอานาปานสตสิามารถ

รับหน้า เผชิญหน้ากบัเซนได้ คือมนัควบคูก่นัไปหมดทัง้สมถะและทัง้วปัิสสนา ทําระบบเดียวออกมาทัง้ ๒ 

อยา่ง  

ตําราท่ีอาจารย็ใช้ศกึษามหายานใช้ภาษาอะไรครับ 

          สว่นมากก็เป็นภาษาองักฤษ ท่ีเป็นภาษาไทยก็พิเศษอยูเ่ลม่หนึง่ คือคําวิจารณ์ลทัธิมหายานของ

รัชกาลท่ี ๕ ออกความเห็นถวายสมเดจ็กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หนงัสือเลม่นีดี้มาก เด๋ียวนีช้กัจะหายาก 

พระราชวจิารณ์มหายานของรัชกาลท่ี ๕ ท่านเขียนดีมาก คือเลา่เร่ืองมาก อ้างไปถึงพวกชาดกอะไรตา่ง ๆ 

จะเกิดมหายานขึน้มาได้อยา่งไร และแสดงวา่ท่านก็เห็นวา่มีสว่นดี และบางทีจะเห็นไปถึงกบัวา่น่ากลวัมนั

จะมาครอบงําประเทศไทย ผมเคยมีเลม่หนึง่แตไ่มรู้่วา่ไปเก็บไว้ท่ีตรงไหน หนงัสืออ่ืนท่ีเป็นภาษาไทยมนัมี

เขียนแตอ่ยา่งสัน้ ๆ ตืน้ ๆ ง่าย ๆ ขยายออกไปรับคนได้มาก มนัไมถ่งึตวัมหายานจริง ๆ และพอนิกายเซนมา 

บางคนก็เอาเป็นมหายานเสียอีก อยา่ไปออกช่ือเขาเลย น่ีเรียกวา่มนัไมไ่ด้รู้จกัมหายานกนัอยา่งแท้จริง เซน

เป็นผู้ ล้อมมหายาน ผู้คดัค้านมหายาน มหายานเม่ือยงัอยูใ่นอินเดียก็ไปเร่ืองทางฝ่ายสงู จะขยายไปทาง

ฝ่ายสงูไปครอบงําปรัชญาตา่ง ๆ หรืออะไร พอมาทางตะวนัออก มาทางเมืองจีน มนัขยายไปในทางต่ํา ไป

รวมเอาคนท่ีไมมี่การศกึษาไว้ จะให้มนังา่ยถึงขนาดวา่ออกช่ืออมิตาภะก่ีหม่ืนครัง้แน่นอน คนนัน้พอจะตาย

ก็มีรถมารับอยูบ่นหลงัคา อาซิม้จงึสวดแคว่า่นะโมอมิตาภะเท่านัน้ 

แล้วหนงัสือภาษาองักฤษท่ีอาจารย์ศกึษานัน้ อาจารย์สัง่ซือ้มา หรือวา่ไปซือ้เองหรือวา่มีคนสง่มาให้ 



๓๔๒ 

 

          ไมแ่น่ มนัแล้วแตจ่ะมีมาได้ เด๋ียวนีผ้มก็มีไมก่ี่เลม่ ไมค่รบ สตูรสําคญั ๆ ของมหายาน ชัน้เลศิ หรือชัน้

เอกก็ ๙ สตูรหรือ ๑๔ สตูร ผมก็มี เช่น ลงักาวตารสูตร สทัธมัมปณุฑริกสูตร สทัธมัมปณุฑริกสูตร ก็มีอยูใ่น

ชดุ The Sacred Books of The East ซึง่คําแปลเช่ือถือไมค่อ่ยได้นกั 

อาจารย์เอาเร่ืองมหายานลงในพทุธสาสนา โดนตอ่ต้านบ้างไหม 

          ไม ่ไมป่รากฏวา่ใครตอ่ต้านคดัค้านถึงกบัจะดา่วา่ กลบัขอบใจวา่ได้ฟังของแปลก แล้วบางคนมาพดู

กบัผม วา่รู้พทุธศาสนาเพราะเซนนีก็้มีมากเหมือนกนั อา่นหนงัสือเวย่หลา่งก็มีมากเหมือนกนั ไมรู้่มนัจะจริง

หรือเปลา่ (หวัเราะ) วา่อา่นได้รู้เร่ือง ผมก็สงสยัอยูเ่หมือนกนั แตมี่มากผู้ ท่ีอวดดีขนาดท่ีพดูวา่ เขาอา่นแต่

หนงัสือเวย่หลา่ง ไมอ่า่นหนงัสือเร่ืองอ่ืน 

รู้สกึอาจารย์ชาเคยพดูคล้าย ๆ แบบนี ้

          อาจารย์ชาเลยได้รับสมญัญาวา่อาจารย์เซนแห่งเถรวาทของภาคอีสาน 

อาจารย์เร่ิมจากหนงัสือเลม่ไหนก่อนครับ 

          ก็เร่ิมจากเวย่หลา่ง เจ้าคณุลดัพลีฯ สง่มาให้และขอร้องให้แปล ผมไมส่ามารถจะแปล แตก็่ยงัดนัทรัุง

ท่ีจะแปล ภาษาองักฤษคอ่นข้างง่าย แตก่ารตีความให้ถกูตรงน่ียากมาก ถ้าไมรู้่ธรรมะแท้จริงอยูบ้่างแล้ว คง

จะแปลออกไปผิด เพราะหนงัสือใช้คําธรรมดา ๆ มีประโยคธรรมดา ๆ ท่ีมีความหมายลกึ ๆ อาศยัท่ีเรารู้

หลกัธรรมะแท้ ๆ ของฝ่ายเถรวาทอยู ่ถ้ามนัมีปัญหาอยา่งนัน้ก็เอาตามหลกันี ้มนัอาจจะผิดไปโดยไมรู้่ตวัก็

ได้ แตผ่มเช่ือวา่ถกูตรงตามความหมายของเวย่หลา่ง 

ทําไมเจ้าคณุลดัพลีฯ ท่านถงึอยากให้แปล 

          เพราะท่านชอบเร่ืองท่ีใช้สตปัิญญา เหมือนอยา่งหนงัสือเลม่เลก็ ๆ นี ้อา่นด ูก็เรียกวา่พอใจมาก 

สนใจเป็นอยา่งยิ่ง เรียกวา่ชดุแรกออกมาใหม ่พิมพ์เป็นครัง้แรก ภาษาองักฤษ ว่องมูหลํ่า เป็นผู้แปลจาก

ภาษาจีนเป็นภาษาองักฤษ หมอตนัม่อเซีย้ง*คดัค้านวา่ไมถ่กูอยูบ่างแห่ง ไมถ่กูอยูห่ลายแห่ง แตผ่มก็ไมรู้่

แน่วา่จริงหรือไมจ่ริง แกวา่ว่องมูหลํ่าแปลไมถ่กู แปลจากภาษาจีนเป็นภาษาองักฤษทําให้เขว แตเ่ราก็

รักษาหลกัสําคญัหลกัถกูต้องไว้ได้ในการแปลเป็นภาษาไทย 

ฉบบัภาษาไทยมีใครช่วยอาจารย์ตรวจคําแปลให้หรือเปลา่ 

          ไมมี่ ทําเองล้วน 
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ท่ีหมอตนัมอ่เซีย้ง เขาบอกวา่แปลไมถ่กูนัน้เขาเทียบจากภาษาองักฤษหรือภาษาไทยท่ีอาจารย์แปล 

          แกรู้ภาษาจีน ภาษาองักฤษก็รู้บ้าง แตแ่กอาจจะรู้จากท่ีเราแปลก็ได้ เรายืนยนัวา่แปลตาม

ภาษาองักฤษ แกก็วา่บางอยา่งไมถ่กูมนัเป็นสว่นน้อยไมใ่ช่สว่นใจความ ไอ้คําเลก็ ๆ น้อย ๆ ไอ้เร่ืองเลก็ ๆ 

น้อย ๆ คยุกนั เวลาผมไปกรุงเทพฯ ทกุทีต้องไปคยุกบัหมอตนัมอ่เซีย้ง เรียกวา่ทกุครัง้ก็ได้ ตอนหลงัไปไม่

ไหว แกก็ยงัมาหาผมท่ีโรงพยาบาล ท่ีท่ีนอนพกั แกก็งอมเตม็ทีแล้วเหมือนกนั คนรุ่นพอ ๆ กนั แกก็แก่มาก 

เม่ือผมแปลหนงัสือ ฮวงโปนัน้ มนัมีท่ีปรึกษาคําคือ คุณวทญัญู ณ ถลาง เม่ือบวชอยูท่ี่น่ีได้เคยซกัถามเร่ือง

คําภาษาองักฤษ 

เวลาอาจารย์ไปคยุกบัหมอตนัมอ่เซีย้งทกุครัง้ คยุกนัเร่ืองอะไรครับ 

          สารพดั สารพดัอยา่งแกชอบเลา่เร่ืองเบด็เตลด็ ลืมหมดจําไมไ่หว เร่ืองพาดพิงถึงคนนัน้พาดพิงถงึคน

นี ้ถ้าเรียกภาษาจีนละก็ แกเป็นนกัศกึษาคนหนึง่ แกก็รู้แตท่างธรรม สว่นทางประวตัศิาสตร์แกก็พดูได้บ้าง 

คือแกไมไ่ด้ (หวัเราะ) สนใจมากมายอะไร แกสนใจแตธ่รรมะ 

เทียบกบัเสถียร โพธินันทะละ่ครับ 

          บางอยา่งก็คดัค้านกนั บางอยา่งก็ขดัแย้งกนั ทฤษฎีบางอยา่งขดัแย้งกนั นายแพทย์ตนัมอ่เซีย้งอธิ

บายให้ผมฟังอยา่งนัน้ แตว่า่คณุเสถียรก็นบัถือหมอตนัมอ่เซีย้งมาก 

ผมสงัเกตเห็นวา่มหายานนัน้มนัเรียกวา่มนัขยายตวัออกไปทัง้ในเบือ้งต่ํา ท่ีสําหรับคนท่ีไร้การศกึษา และ

เบือ้งสงูสําหรับคนท่ีมีการศกึษามาก และในอินเดียนัน้ก็มีการศกึษาทางนีม้าก เม่ือสมยัมหาวทิยาลยันาลนั

ทา เขามีนกัคดิ นกัศกึษา เพราะฉะนัน้ มนัอาจจะเป็นผลงานของท่ีนัน่ก็ได้ หรือวา่ทําเพ่ือให้นกัศกึษาท่ีนัน่

ได้ (หวัเราะ) โต้กนัให้สนกุ เรียกวา่สตูรสําคญั ๆ ตัง้ต้นมาจากอินเดีย แล้วก็มาท่ีเมืองจีน ก่อนเกิดนิกายเซน 

สตูรมหายานเหลา่นีไ้ปถึงเมืองจีน คงจะไปตัง้แตค่รัง้ยวนฉ่าง (ถงัซําจัง๋) สว่นฟาเหียนนัน้มนัเป็นเร่ืองไป

สืบเสาะเร่ืองชนิดขลงัศกัดิส์ทิธ์ิเสียมากกวา่ แกม ๆ ไสยศาสตร์ปนฮินดมูา ไมรู้่ตวัก็ได้ แตถ้่าวา่ยวนฉ่างเขา

เป็นนกัศกึษาแท้จริง เอาเร่ืองโดยตรง โดยแท้จริงมา นัน่จงึได้พระคมัภีร์โดยตรงมา สําหรับฟาเหียนนัน้จะ

เป็นนกับนัทกึประวตัศิาสตร์ บนัทกึของแกจะเป็นเร่ืองประวตัศิาสตร์เสียมาก จนได้อาศยัใช้อยูจ่นบดันี ้

สว่นอีกคนหนึง่ท่ีมีช่ือเสียงพอ ๆ กนัก็อีจิ้ง คนนีส้นใจเร่ืองการปฏิบตั ิบนัทกึแตเ่ร่ืองการปฏิบตั ิท่ีเมืองนัน้

เมืองนีท่ี้ผา่นไป มีการปฏิบตัอิะไร แกก็บนัทกึ สรุปความสัน้ ๆ วา่ อีจิ้งบนัทกึในแง่ของการปฏิบตั ิ๓ คนนีทํ้า

ประโยชน์มาก ผมมีหนงัสืออีง้จิงและยวนฉ่าง ของฟาเหียนไมมี่ ไมต้่องการเพราะมนัไมไ่ด้พยายาม ไม่

พยายามจะมี เพราะเห็นวา่มนัไมต้่องก็ได้  

ใช้เวลามากไหมครับ ตอนแปลเวย่หลา่ง 
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          หลายเดือนเหมือนกนั เพราะมนัทําตามสบาย ทําทีละตอน ๆ พิมพ์ทีหลงั แล้วยงั ๒-๓ บทสดุท้ายขี ้

เกียจแล้ว แล้วมนัเกิดอะไรแทรกแซง ไมไ่ด้แปล ไปพิมพ์เป็นเลม่เท่านัน้มนัพอแล้ว ข้อความท่ีคล้าย ๆ กนั 

ซํา้ ๆ กนั แล้วคณุอะไรมาแปลทีหลงั เอามาตอ่ท้ายเข้าในการพิมพ์ครัง้หลงั 

เม่ืออาจารย์ตีความไมอ่อกน่ีอาจารย์ทําอยา่งไรครับ 

          มนัไมเ่คยจนปัญญาถึงกบัจะยอมแพ้ มนัด้นไปได้ด้วยความรู้จากหลกัธรรมท่ีเราศกึษามาก่อนแล้ว 

มนัหยดุไมไ่ด้ มนัต้องพิมพ์ในหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนาเป็นตอน ๆ ก็ต้องให้ออกไปเทา่ท่ีจะได้ รวมความแล้ว 

มนัยงัมีประโยชน์ คําแปลนัน้ยงัมีประโยชน์ ใช้ประโยชน์ได้ ฮวงโปนัน้ยากกวา่ลกึกวา่ คําพดูพดูลกึกวา่ พดู

กนัในแง่สญุญตา ลกึกวา่ เอาสญุญตามาพดูสําหรับประชาชนได้อยา่งลกึกวา่  

หมอตนัมง่เซีย้ง หรือวา่นายเสถียร โพธินนัทะ อา่นแล้วก็ไมไ่ด้ค้านวา่อาจารย์แปลผิดตรงไหนใช่ไหม

ครับ  

          ไมเ่ห็นมี คณุเสถียรก็ทนัอา่นหนงัสือนี ้และก็ได้อา่นท่ีเราแปล ไมป่รากฏวา่คณุเสถียรวพิากษ์วิจารณ์

หรือเขียนอะไร 

ท่ีอาจารย์ศกึษาเซนนีมี้สว่นทําให้อาจารย์มาเข้าใจเถรวาทบางแง่บางมมุชดัขึน้ หรือวา่เปลี่ยนความคดิ

บางอยา่งหรือไม ่

          ไมมี่ ท่ีวา่เปลีย่นความคดิบางอยา่งก็ไมมี่ แตใ่ห้ความรู้ไปในทางปฏิภาณ การพดูให้เฉียบแหลม ให้

คมคาย ให้ลกึซึง้ พดูอยา่งเวย่หลา่ง นา่ฟัง พดูอยา่งนกัปราชญ์ ดตูามบนัทกึแล้วปรากฏวา่พวกท่ีศกึษา

เหลาจือ้ เตา๋มาแล้ว ก็ยินดีมาฟังเวย่หลา่งซึง่เป็นพระไมรู้่หนงัสือ (หวัเราะ) 

ตอนพิมพ์ครัง้แรก ทําไมอาจารย์ใช้ช่ือวา่กองตํารา คณะธรรมทานแปลครับ 

          ก็จะได้ไม ่(หวัเราะ) ยกตวัเอง (หวัเราะ) แตแ่ล้วก็ไมต่รงตามความจริง เพราะวา่แปลคนเดียว กอง

ตําราคณะธรรมทานก็ไมมี่ใคร นอกจากนายธรรมทาส และเขาไมไ่ด้ทํางานนีแ้ม้แตนิ่ดเดียว (หวัเราะ) 

ผมเห็นอาจารย์เคยเขียนไว้ในพทุธสาสนาปีท่ี ๔ เลม่ท่ี ๑ (ปี ๒๔๗๙) บอกวา่ได้เห็นสารบาญละเอียด

พระไตรปิฎกแปลภาษาญ่ีปุ่ น จากพระญ่ีปุ่ นรูปหนึง่ อยากทราบวา่อาจารย์พบกนัอยา่งไร เป็นจดุเร่ิมต้นให้

สนใจมหายานหรือเปลา่ 

          เขาถือเป็นหนงัสือคูมื่อ บญัชีหนงัสือของนนัโซ รวบรวมมาทําบญัชีสารบาญเพ่ือการศกึษา แล้วมนั

สะดวกท่ีจะอ้างอิง ผมเคยเห็นของใครผมก็ลืมแล้ว (เว้นนาน) อ้อ! แตก่่อนนีมี้บอ่ย พระญ่ีปุ่ นเขามาเพ่ือจะ
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ศกึษาพทุธศาสนา เพ่ือจะขอบวช มีมา ๒-๓ รุ่น รุ่นละ ๒-๓ องค์ แล้วบวชอยูท่างวดัอรุณฯ ท่ีอยูท่างฝ่ังธน 

เราก็ไปพบ ในฐานะวา่แปลก อยากพบพระญ่ีปุ่ นในฐานะท่ีวา่แปลก บางคนอตุสา่ห์เรียนภาษาไทย ตอน

แรก ๆ มีสวนโมกข์นัน้ไปกรุงเทพฯ เสมอ มากกวา่ ๑ หนตอ่ปี ทีนีไ้ด้ยนิขา่วหนงัสือพมิพ์วา่พระญ่ีปุ่ นมาและ

ก็อยากจะพบ บางทีก็ไปอาศยัร้านถ่ายรูปชาวญ่ีปุ่ นท่ีเรารู้จกัคุ้นเคยกนั เพราะเราเคยไปตดิตอ่เร่ืองถ่ายรูป

ล้างรูป วานแกเป็นลา่ม (หวัเราะ) พวกนีพ้ยายามท่ีจะมาบวชอยา่งไทย หนุ่ม ๆ ทัง้นัน้คงเห็นวา่มนัแปลก

และจะมีอะไรท่ีมีคา่ แตแ่ล้วก็ไมสํ่าเร็จประโยชน์ เพราะไมไ่ด้อทิุศจริง ไมไ่ด้เสียเวลาทัง้ชีวิตเพ่ือจะทํางาน

อนันี ้เด๋ียวเดียวพอมนัเหน็ดเหน่ือยลําบากเข้าก็เลกิ เราไปคยุ ๒-๓ ครัง้ก็ไมไ่ด้เร่ืองไมไ่ด้ราวอะไรมากนกั 

มนัคยุกนัยาก ต้องผา่นลา่ม 

การท่ีอาจารย์ได้รับนิมนต์ให้ไปพดูท่ีพทุธสมาคมไทย-จีน ประชานัน้ เร่ิมต้นอยา่งไรครับ 

          น่ีเป็นเร่ืองของหมอตนัมอ่เซีย้งทัง้นัน้ หมอตนัมอ่เซีย้งอยากให้พวกจีนได้ฟังธรรมะอยา่งเถรวาท หรือ

ธรรมะเปรียบเทียบระหวา่งเถรวาทกบัมหายาน ผมก็ชอบพดูในลกัษณะเปรียบเทียบ 

หมอตนัมอ่เซีย้งได้รู้จกักนัอยา่งไรครับ 

          ก็คงผา่นหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนา ผมก็ลืมเสียแล้วครัง้แรกท่ีสดุมนัพบกนัโดยวธีิอยา่งไร รู้สกึแกมา

หาผมเม่ือไปพกัท่ีกรุงเทพฯ และก็แลกเปล่ียนกนัมาเร่ือย ๆ และก็คยุกนัตัง้นาน แกเคยเขียนโคลงสดดีุผม

ในภาษาจีน (หวัเราะ) ผมเก็บไว้ไมรู้่หายไปไหนเสียแล้ว อา่นให้ฟังแล้วแปลให้ฟัง (หวัเราะ) ผมไปพดูหลาย

ครัง้หลายแห่ง หมอตนัมอ่เซีย้งเป็นลา่มโดยมาก เข้าใจวา่เร่ิมไปพดูหลงัจากเวย่หลา่ง ลงพิมพ์ในพทุธ

สาสนาได้ไมเ่ท่าไร หมอตนัมอ่เซีย้งเคยมาสวนโมกข์ครัง้หนึง่ เม่ือคราวประชมุสมาคมพทุธศาสนาทัว่

ประเทศท่ีคา่ยลกูเสือธรรมบตุร (ตดิสวนโมกข์) 

อาจารย์ครับเสถียร โพธินนัทะน่ีได้รู้จกักนัหรือเปลา่ 

          เขาอา่นหนงัสือพทุธสาสนา อยากรู้จกั และก็พยายามตดิตอ่กนั อยา่งไรก็ไมท่ราบในครัง้แรก 

จนกระทัง่วา่ถ้าผมไปกรุงเทพฯ ก็ต้องไปคยุกนัท่ีวดักนัมาตยุาราม ระหวา่งท่ีคณุสชีุพ ยงัเป็นพระอยู ่คยุ

เร่ืองวินิจฉยัธรรมะข้อนัน้ข้อนีม้ากกวา่อยา่งอ่ืน เขาความรู้ดี ความจําดีแน่ แตค่วามรู้บางอยา่งท่ีเก่ียวกบั

ความคดิความเห็น เป็นธรรมดาท่ีมนัไมต่รงกนั ก็มี คือผมอธิบายเร่ืองจิตวา่งกบัจิตประภสัสรและจิตเดมิแท้

นัน้ มีอะไรบางแง ่ท่ีคณุเสถียรเขาไมเ่ห็นด้วย เขาเขียนค้านอยา่งคอ่นข้างรุนแรงในหนงัสือบางเลม่ 

คณุเลียง เสถียรสตุรู้จกัอาจารย์ได้อยา่งไรครับ 



๓๔๖ 

 

          จําไมไ่ด้วา่เป็นครัง้แรกเม่ือไร แตรู้่จกัผา่นหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนาอีก ท่ีจําได้เพราะชอบไปหาผมท่ี

วดัปทมุคงคา ท่ีไปพกัตอนแรก ๆ แล้วเขาก็คยุกบัหมอตนัมอ่เซีย้งอยูเ่สมอ คงจะคยุกบัหมอตนัมอ่เซีย้งเร่ือง

ผมด้วย แกคดิจะแปลคมัภีร์เถรวาทออกเป็นภาษาจีน ตัง้ใจจะทําหรือลงมือทําแล้วบ้าง แตไ่มสํ่าเร็จ จะ

แปลมชัฌิมนิกาย หรือแปลอะไรก็ลืมเสียแล้ว คดิวา่จะแปลอวดของดีของเถรวาทบ้าง แกก็เป็นคนสอบสวน

อยูเ่สมอวา่คมัภีร์เถรวาทอะไรไปตกหลน่อยูท่ี่เมืองจีน แกบอกแกเคยพบ เด๋ียวนีเ้รา (หวัเราะ) ไมต้่องการ

เถรวาท ไมต้่องการมหายาน ต้องการคําพดูอะไรก็ได้ท่ีมนัพิสจูน์ได้วา่ดบัทกุข์ได้ก็พอแล้ว 

อาจารย์ครับ นอกจากพทุธศาสนาและเซนแล้ว วิชาความรู้เก่ียวกบัปรัชญาจีนอ่ืน ๆ อาจารย์ศกึษาหรือ

เปลา่ 

          ไมค่อ่ยได้ศกึษา เพราะมนัเหลือวิสยั แตห่นงัสือเบด็เตลด็บางสว่น ซึง่เป็นของกระเสน็กระสาย อยา่ง

เหลาจ๊ือ จางจ๊ือ ขงจ๊ือก็ศกึษานิดหน่อย อา่นจากภาษาองักฤษบ้าง ภาษาไทยบ้างแล้วแตโ่อกาส อา่นจาก 

(หวัเราะ) ลทัธิของเพือ่น (หวัเราะ) ของพระยาอนมุานฯ ก็เคยอา่น เหลาจ๊ือก็อา่น อยา่งเลม่เลก็ ๆ ท่ีฝร่ัง

พิมพ์ออกมีหลายฉบบั ๑๐ กวา่ฉบบั เราเคยมี ๒-๓ ฉบบั แปลคนละคนไมเ่หมือนกนั บ้างก็นา่ไว้ใจ บางคน

ก็ไมน่่าไว้ใจ ของจางจ๊ือก็มี 

ภาพนิทานจีนเตา๋ในโรงหนงัได้มาอยา่งไรครับ 

          อ้าว ก็รวบรวมเท่าท่ีจะหาได้ เทา่ท่ีเอามาได้ มนัไมล่กึซึง้ หรือวา่ลกึลบั หมอตนัมอ่เซีย้งช่วยรวบรวม

แล้วถ่ายก๊อปปีม้า จากหนงัสือ จากภาพเขียนของท่ีสมาคมจีนอะไรไมรู้่ในกรุงเทพฯ ภาพบางชดุได้มาจาก

หนงัสือภาษาองักฤษก็มี 

ดเูหมือนอาจารย์เคยเลา่วา่มีพระท่ีรู้ภาษาจีนดีมาอยูก่บัอาจารย์รูปหนึง่ ได้เคยศกึษาอะไรร่วมกนัหรือ

เปลา่ครับ 

          ไมไ่ด้ศกึษาร่วม แตเ่ราให้อา่นให้ฟัง ช่ือซ้าง เขามีช่ือไทย ผมจําไมไ่ด้แล้ว ความรู้ภาษาจีนพอใช้ได้ 

ไมรู้่เรียนมาอยา่งไร พออา่นหนงัสือออกและเช่ือวา่ถกูด้วย เข้าใจธรรมะอยา่งจีนพอไปได้ ผมให้อา่นเร่ือง 

(หวัเราะ) แปลก ๆ นิทานสัน้ ๆ หลายเร่ืองซึง่คมคายทัง้นัน้เลย (หวัเราะ) ให้เขาเลือก คําอธิบายเวย่หลา่งอ

ยา่งทํานองอรรถกถาก็มีอยูใ่นชดุนัน้ ดจูะได้เคยให้แกทําสารบาญช่ือทีหนึง่ และก็หายไปไหนแล้ว ช่ือของ

หนงัสือทกุเลม่ สารบาญทกุเลม่ เลม่ไหนมีเร่ืองอะไร มนัตัง้ร้อยเลม่ 

อาจารย์ครับ ภาพปริศนาธรรมแบบธิเบตในโรงหนงันัน้ได้มาอยา่งไรครับ 



๓๔๗ 

 

          มนัมี ๒ ภาพเท่านัน้ ภาพยกัษ์แสดงปฏิจจสมปุบาท กบัภาพช้างและลงิดําขาว ภาพแรกนัน้เราขอให้

คุณระบลิ (บนุนาค) ช่วยก๊อปปีม้าจากภาพเขียนในผ้าแพรซึง่เป็นสมบตัขิองจอห์น โบลเฟลต์ เขาได้มา

จากธิเบตโดยตรง เป็นภาพท่ีเขียนอยูแ่ทบทกุโบสถ์ในธิเบต มีความหมายอยา่งเดียวกนั แตล่ายเขียนหยาบ

บ้าง ละเอียดบ้าง อีกรูปนัน้ท่านทะไลลามะให้ไว้เป็นภาพแสดงวิปัสสนาญาณขัน้ตา่ง ๆ เข้าใจวา่เป็นภาพท่ี

เขียนขึน้ตามความคดิริเร่ิมของทา่นเอง ท่านให้ไว้ตอนท่ีมาเย่ียมสวนโมกข์ ความหมายก็พอจะเทียบ พอจะ

อนโุลมกบัของเราได้แตไ่มต่รงกนัเผงทีเดียวนกั 

 

* หมอตันม่อเซีย้งเป็นนกัศกึษาทางด้านมหายาน และเป็นนกัเทศน์ผู้ มีช่ือเสียงในหมูพ่ทุธบริษัทจีนของเมืองไทย และได้

นําคําสอนของท่านอาจารย์พทุธทาสไปประยกุต์เทศน์ให้เหมาะแก่ชาวจีนเป็นอนัมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๘ 

 

 

อาจารย์เคยเลา่วา่มีอยูส่มยัหนึง่ท่ีศกึษาเก่ียวกบัปรัชญาอินเดียอยา่งคอ่นข้างจะจริงจงั ตอนนีจ้ะขอ

เรียนถามอาจารย์เก่ียวกบัเร่ืองนี ้เร่ิมจากวา่อาจารย์เร่ิมศกึษาอยา่งไรครับ 

          มนันกึไมค่อ่ยออกเสียแล้ว คือมนันาน และเราก็ไมไ่ด้รับเอาไว้ในฐานะเป็นเร่ืองจําเป็น มนัเป็นเร่ือง

ใหญ่โตและผมก็ไมค่อ่ยจะแตกฉาน ผมมาเร่ิมศกึษา เม่ือสมยัท่ีสวามี สตัยานนัทบรีุเข้ามาเผยแพร่ความรู้

หรือลทัธิของเขาท่ีกรุงเทพฯ ยงัจําได้วา่ เป็นสมยัพระปกเกล้าฯ ท่ีสวามี สตัยานนัทบรีุเข้ามา และก็แสดง

ปาฐกถาท่ีจฬุาฯ สมเดจ็พระปกเกล้าฯ เสดจ็ไปฟังด้วย เขาพดูยืดยาว แตท่ี่น่าข้องใจท่ีสดุก็คือเขาบอกวา่

เบือ้งหลงัหรือรากฐานของพระพทุธศาสนาคือเวทานตะ พระพทุธศาสนาออกมาจากเวทานตะ เราก็รู้สกึ

เป็นเร่ืองท่ีรุกลํา้หรือวา่กระทบกระเทือน (หวัเราะ) ก็เลยอยากรู้ขึน้มาวา่เวทานตะ ท่ีเขาพดูถงึกนัอยูน่ัน้คือ

อะไร รวมทัง้ทศันะทัง้ ๖ อยา่งของอินเดียด้วย ก็ศกึษาด ูมนัก็ไมน่า่จะต้องสนใจดอก แตว่า่เวทานตะนีม้นั

มาใกล้ชิดกนัมาก แตแ่ล้วมนัก็ไมใ่ช่อนัเดียวกนั เพราะวา่มีตวัตน เวทานตะอยูใ่นพวกท่ีมีตวัตนสําหรับจะ

ทําความบริสทุธ์ิหลดุพ้นแล้วไปรวมกบัปรมาตมนั หลกัการมนัคล้าย ๆ อยา่งนัน้ ก็เลยไมใ่ช่พทุธศาสนา แต่

จะสอนเร่ืองการละกิเลส สอนเร่ืองการให้มีทศันะท่ีถกูต้องนัน้คล้ายกนัมาก ผมก็เลยไมส่นใจอะไรอีก 

เพราะไมมี่อะไรท่ีจะใช้ประโยชน์ได้ ในท่ีสดุก็เลกิไป ไมค่อ่ยรู้อะไรนกั ถ้าจะรู้กนัจริงต้องศกึษากนัมาก ต้อง

ศกึษากนัอยา่งละเอียด แล้วมนัก็จะไมคุ่้มคา่ รู้สกึไมคุ่้มคา่ ก็เลยเลกิในท่ีสดุ แม้ท่ีสวามีคยุวา่ลทัธิท่ีอาฬา

รดาบสสอนพระพทุธเจ้านัน้ก็คือลทัธิสางขยะ (หวัเราะ) ผมเอามาดแูล้ว เห็นวา่เป็นไปไมไ่ด้ ท่ีปรากฏใน

พระบาลีนัน้ อาฬารดาบสสอน อากิญจญัญายตนะคือรูปฌานท่ี ๗ ผมเลยเลกิเสีย ไมค่อ่ยมีความรู้อะไรท่ี

เก่ียวกบัปรัชญาฮินดทูัง้ ๖ ทศันะนัน้ เพราะมนัจบแคเ่วทานตะ มนัเข้ากนัไมไ่ด้ คือไมรู้่สกึวา่จะดบัทกุข์ได้ 

เป็นเพียงปรัชญา ทศันะทัง้ ๖ นัน้เม่ือจะปฏิบตัเิขาจะปฏิบตัติามหลกัท่ีเรียกวา่ โยคะ เป็นนิกาย ๑ ใน ๖ 

เหมือนกนั ผมก็เอาเร่ืองโยคะสตูรมาอา่นด ูสวามีเขาแปลออกเป็นภาษาไทยทัง้ ๒ ภาค คนท่ีสนใจทํามาก

ท่ีสดุ ก็คือพระยาภะรตราชสพุิช ก็ไมสํ่าเร็จตามนัน้ เราเอามาใคร่ครวญดก็ูไมอ่าจจะกลมกลืนกนัได้กบัอา

นาปานสต ิก็เลยระงบัไป แตบ่างคําหรือบางประโยคของเขาเข้าที เร่ืองปรัชญาอินเดียนัน้ ผมความรู้ไมถ่ึงง ู

ๆ ปลา ๆ หรอก เพียงอา่นบ้างด้วยความพยายามท่ีจะเข้าใจ พอเห็นวา่จะเอาเป็นประโยชน์หรือเป็นท่ีพึง่

ไมไ่ด้ ก็เลกิกนั มุง่มัน่เอาแตพ่ทุธปรัชญาซึง่เป็นเร่ืองในพระบาลีโดยตรง จนกระทัง่มาพบอานาปานสตสิตูร 

(หวัเราะ) ก็พอใจ ด้วยเห็นวา่เป็นท่ีพึง่ได้และก็เป็นพทุธแท้ ๆ เลยละทิง้ไอ้เร่ืองอ่ืน ๆ อยา่งนัน้เสีย แม้วา่จะ

เป็นของอินเดียด้วยกนั 

ก่อนท่ีอาจารย์จะพบอานาปานสตนิัน้ การปฏิบตัขิองอาจารย์รู้สกึตดิขดัหรือครับถึงไปหาทางโยคะ 



๓๔๙ 

 

          มนัก่อนนัน้อีก โยคะเกิดนิยมเกิดแตกต่ืนในกรุงเทพฯ ในสมยัของสวามี มีคนไปศกึษากนัมาก 

รวมทัง้นาคะประทีปด้วย ผมเคยพบนาคะประทีปท่ีสํานกัสวามี หลายหน มีช่วงหนึง่นาคะประทีปไปขอให้

สวามีอธิบายอภิธรรม นดัเป็นนดั ๆ ไปเลย ๓ วนัครัง้ ๕ วนัครัง้ ผมก็ไปด้วย ๒-๓ ครัง้ ในท่ีสดุก็ไมไ่หว ผม

ไปแย้งขึน้อยา่งคอ่นข้างไมมี่มารยาทวา่ท่ีแปลนัน้ไมถ่กู ท่ีแปลโลภมลํู เป็นมลูแหง่โลภะ จิตดวงนีเ้ป็นมลู

แห่งโลภะ ผมวา่ในเมืองไทยเราแปลวา่มีโลภะเป็นมลู (หวัเราะ) จิตดวงนัน้มีโลภะเป็นมลู ไมใ่ช่เป็นมลูแหง่

โลภะ (หวัเราะ) เถียงกนัไปเถียงกนัมา (หวัเราะ) นาคะประทีปบอกวา่ ถกูของทา่นมหาแล้ว ๆ สวามีก็ยงัไม่

ยอม (หวัเราะ) จะเอาอะไรกบัผมเร่ืองปรัชญาอินเดียมากไมไ่ด้ พดูไปก็หยาบคายคือไมเ่ล่ือมใส ไมเ่ช่ือ ใน

ท่ีสดุสรุปความวา่เราจดัปรัชญาฮินดทูัง้หมด มีเวทานตะเป็นสงูสดุในสายววิฒันาการของความคดินกึใน

ประเทศอินเดียเร่ือย ๆ มา และก็ยงัไมก่ระโดดพ้นห้วงแห่งอาตมนั มีอาตมนัเป็นสงูสดุ ทีนีพ้อมาถงึพทุธ

ศาสนามนักระโดดมาจากขอบเขตของอาตมนั ไมมี่อาตมนั มนัอยูก่นัคนละชัน้ อยา่งท่ีกลา่วไว้ในบาลีถึงคํา

สอนบางลทัธิท่ีวา่ไมมี่อะไรเลย ไมมี่แม้แตอ่าตมนันัน้ก็ไมไ่ด้รวมอยูใ่น ๖ ทศันะท่ีวา่นี ้แตก่ลบัมามีปรากฏ

อยูใ่นบาลีไตรปิฎกคือ นตัถิกทิฏฐิ ทศันะทัง้ ๖ ท่ีเขานิยมยกยอ่งกนั มนัก็ไมพ้่นอิทธิพลของคําสอนหรือ

ความเช่ือเร่ืองอาตมนั ต้องมีอาตมนัเป็นผู้หลดุพ้น สว่นพทุธศาสนานัน้ถือวา่จิตหลดุพ้น (หวัเราะ) เลย

ตรงกนัข้าม เขามีอาตมนัเป็นตวัยืนโรง แล้วมีจิตนีเ้ป็นสมบตัขิองอาตมนั เป็นเปลอืกนอกของอาตมนั ผู้

หลดุพ้นท่ีแท้จริงก็คืออาตมนั สว่นในพทุธศาสนายืนยนัชดั เป็นพระพทุธภาษิตในพระบาลีวา่ สิง่ท่ีหลดุพ้น

คือจิต และตวัตนคืออาตมนันัน้ไมมี่ ฉะนัน้ ผมจงึเตือนอยูเ่สมอวา่ พทุธบริษัทต้องพดูให้ถกู ต้องพดูวา่จิต

หลดุพ้น อยา่พดูวา่ตวัตนหรือบคุคลหลดุพ้น เพราะมนัไมมี่ น่ีเป็นความแตกตา่งท่ีเข้ากนัไมไ่ด้ ก็เลยยตุิ

การศกึษาปรัชญาอินเดีย 

อาจารย์ครับ ถ้าผมอา่นแล้วจําไมผิ่ด อาจารย์เขียนไว้วา่ เวทานตะนีเ้ขาก็สอนให้ละในเร่ืองโลกียธรรม 

          ต้องละส ิจะเข้าถึงอาตมนัก็ต้องละโลกียธรรมท่ีเลว ๆ หยาบ ๆ เช่น ละกามารมณ์ ข้อนีบ้างแง่เขา

อธิบายดี เป็นคําอธิบายของสวามีเองท่ีอธิบายน่าฟังมาก ตอนท่ีอาตมนัจะหลดุพ้นมาได้ก็ต้องหลดุพ้นจาก

โลกียรมณ์ โดยเฉพาะคือกามคณุ 

ถ้าหลดุพ้นได้จริง ๆ แสดงวา่เขามายดึ12อสงัขตธรรม* วา่เป็นตวัตน ใช่ไหมครับ 

          เขาพดูถึงน้อยมาก เร่ืองอสงัขตะ แตเ่ขาวา่มีสิง่ท่ีเป็นตวัตนในชีวิตทกุชีวิตมีอาตมนั ตวัตนนัน้แหละ

ทําผิด ทําถกูจนก้าวหน้า จนวิวฒันาการ จนหลดุพ้นออกไป จนไมมี่แบง่แยก จะเป็นของใหมห่รือของเก่าก็

ไมรู้่ เขาวา่ถ้ามนัแก่เตม็ท่ี จะหลดุพ้นก็เรียกวา่มหาตมนั เช่น มหาตมะคานธี (หวัเราะ) เม่ือเป็นมหาตมนั

แล้ว หลงัจากนีก็้แนน่อนวา่ไปสูป่รมาตมนั เท่าท่ีศกึษามาบ้างก็ได้ความอยา่งนี ้

ถ้าพ้นโลกียธรรมได้ก็แสดงวา่ก็สามารถเป็นอริยบคุคลขัน้ต้น ๆ ของเราก็ได้ใช่ไหมครับ 
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          คงไมไ่ด้ เพราะมนัมีอาตมนั เพราะมนัไมล่ะสกักายทิฏฐิ ถ้าเป็นโสดาบนัต้องละสกักายทิฏฐิ ซึง่เป็น

ศนูย์กลางหรือใจกลางของอาตมนั ตรงนีแ้หละท่ีบญัญตัไิว้เหมือนกนั คือเขาไมมี่ละอตัตวาทปุาทาน เพราะ

เขาต้องการให้อาตมนันัน้แหละเป็นผู้ได้ เป็นตวัตนท่ีมีอยูต่ลอดกาล จงึละอาตมนัเสียไมไ่ด้ พทุธศาสนา

ต้องการให้ละอตัตวาทปุาทาน คือความรู้สกึท่ีวา่มีตวัตนเสียให้ได้ นีทํ้าให้ต้องจดัไว้คนละพวกเลย 

แตข่องเราจะไมมี่ตวัตนก็ตอนท่ีละขัน้สงูขึน้ไปแล้ว ท่ีเป็นพระอรหนัต์แล้ว ใช่ไหมครับ ระยะแรก ๆ มนัก็

ยงัมีอยู ่

          เร่ิมแรกก็ละบางสว่นส ิเร่ิมขดุเจาะเข้าไปจนเหลือน้อยเข้า ๆ จนหมดไปเอง สกักายทิฏฐิคือละอตัต

วาทปุาทานในชัน้ต้น ในชัน้ต้น ๆ แตเ่ผอิญคําอธิบายไปอธิบายเหมือนกนัเสีย เป็นละอปุาทานในขนัธ์ ๕ 

เหมือนกนั ถ้าเป็นอยา่งนัน้ การละสกักายทิฏฐิของพระโสดาบนั ก็กลายเป็นพระอรหนัต์ (หวัเราะ) ไป คนท่ี

ไมรู้่เร่ืองนีก็้จะงงเพราะวา่ในบาลีเป็นอยา่งนัน้ อธิบายการละสกักายทิฏฐิกบัละอตัตวาทปุาทานเหมือนกนั

ทกุตวัอกัษร ละความสําคญัวา่ตน วา่มีตนในขนัธ์ มีขนัธ์ในตน มีตนเป็นของขนัธ์ นัน้เหมือนกนั แตเ่รารู้ได้

ทนัทีวา่โสดาบนัอยูใ่นระดบัท่ีไมส่ิน้สดุ ในระดบัท่ีไมถ่งึขนาด 

แสดงวา่สกักายทิฏฐิกบัมานานสุยั ทัง้ ๒ อยา่งนีจ้ดัอยูใ่นหมวดอตัตวาทปุาทานเหมือนกนั 

          อยูใ่นกลุม่เดียวกนัแตว่า่คนละระดบั มานานสุยัมนัใช้เป็นคํารวมเป็นชัน้ท่ีพระโสดาบนัจะต้องละขึน้

ไปจนถึงพระอรหนัต์ รวมเรียกมานานสุยั ต้องใช้คําเตม็วา่ อหงัการมมงัการมานานสุยั คําอนัยืดยาวนีเ้ป็นท่ี

รวมหมด พระโสดาบนัก็ละตามสว่นเทา่นัน้ ละสว่นนอกสว่นหยาบ พระอรหนัต์ละหมด 

ถ้าอยา่งนีแ้ม้เขาจะละโลกียธรรมแบบของเขาได้ จะจดัให้เขาเป็นอริยบคุคลขัน้ต้น ๆ ของเรา ก็ยากใช่

ไหม 

          ก็ไมมี่ทาง ไมมี่ทาง จะต้องเป็นอยา่งของเขา ของเขาก็มีอริยบคุคล มีคําอรหนัต์ใช้ด้วยเหมือนกนั 

ถ้าอยา่งนีฮิ้นดธูรรมน่ีมีทางท่ีจะเข้ากบัพทุธธรรมสนิท เหมือนกบัท่ีอาจารย์ตีความคริสตธรรมได้ไหม 

          อ้อ นัน่เราพยายามท่ีจะให้กลมกลืนกนั ต้องผอ่นสัน้ผอ่นยาวมาก ถ้าจะให้กลมกลืนกนัก็ได้ แตอ่ยา่

ไประบขุ้อจํากดัตา่ง ๆ ใน (หวัเราะ) คมัภีร์ พดูกนัถึงแตว่า่พระเจ้าก็คืออยา่งนัน้ ๆ แตเ่วทานตะนีไ้ปไกล ไม่

มีพระเจ้าอยา่งชนิดท่ีต้องอ้อนวอนต้องอะไรกนั มีพระเจ้าเป็นพรหม เป็นปรมาตมนัโน่น เป็นพระเจ้าท่ีสงู

กวา่พระเจ้าทัว่ไป ลทัธิเวทานตะนี ้คําอธิบายมีสว่นท่ีนา่ฟังมาก เกือบ ๆ ถึงพทุธศาสนา สวามีเขาเรียกวา่

บอ่เกิดแห่งพระพทุธศาสนา คือเวทานตะ และผมเข้าใจเอาเองวา่ไมมี่ใครเข้าใจก่ีคน หนงัสือเลม่นัน้ก็ควร

อา่น แตไ่มมี่ใครอา่นก่ีคน บอ่เกิดแห่งมตพิทุธศาสนา สวามี สตัยานนัทบรีุแตง่ 
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นอกจากอาจารย์จะอา่นหนงัสือของสวามีแล้ว อาจารย์ศกึษาหนงัสืออยา่งอ่ืนอีกหรือเปลา่ 

          ก็มีบ้าง ถ้ามนัมีหนงัสือเลม่ไหนพดูถงึเร่ืองนีแ้ล้ว ก็อา่นทัง้นัน้ อา่นอยา่งท่ีจะฟังดวูา่มีอะไรแปลก

ออกไปอีก และในท่ีสดุมนัก็ไมมี่อะไรแปลกออกไปอีกก็เลยเลกิกนั หนงัสือฝร่ังอธิบายสู้สวามีอธิบายไมไ่ด้ 

ทัง้ ๖ ทศันะนัน้ ฝร่ังก็มีอธิบายหลายคนมีหลายเลม่ สวามีเขาก็ออกหนงัสืออะไรอยูต่อนนัน้ เป็นหนงัสือ

ภาษาไทยรายเดือน ของสํานกัของแกเอง แกลงเร่ืองอยา่งนีอ้ยูม่าก ในท่ีสดุเราก็ต้องระงบัการอา่นเร่ือง

ประเภทนัน้ แตจ่ะฟังเหมือนกนั ถ้าเขาพดูคําประโยคไหนอะไรมาในฐานะท่ีวา่จะดบัทกุข์ได้ ฟังเหมือนกนั 

(หวัเราะ) แล้วด ูๆ ไปไมเ่ห็นมีเร่ืองจะดบัทกุข์ได้ ก็เลยเลกิ เด๋ียวนีมี้หลกัอยา่งนีเ้สียแล้ว แม้ในฝ่ายคมัภีร์

ฝ่ายพทุธเอง ผมก็มารู้สกึอยา่งนี ้ไมต้่องพดูถึงเร่ืองฝ่ายนอกวงพทุธออกไป ยินดีจะฟังถ้ามนัพดูมานา่ฟัง 

เร่ืองปรัชญาอินเดีย ผมจบัมาประมาณ ๒๐-๓๐ ปี มีช่วงศกึษาจริงจงัตอนแตง่พทุธประวตัริะยะหนึง่ แตก็่

ได้แคน่ัน้ ถ้าศกึษาละเอียดจริงต้องมากกวา่นัน้ หนงัสือก็ใช้ของหลายคนหลายเลม่ ถ้าหนงัสือเลม่ไหนจะ

พดูถึงเร่ืองธรรมะชัน้สงูทางปรัชญา มนัจะมีทศันะ ๖ นีม้าเป็นเคร่ืองเปรียบเทียบด้วยเสมอ หรือวา่เกร่ินเป็น

บทนํา ถ้าเป็นปรัชญาหรือวชิาของฮินดมูนัก็ต้องอนันีเ้ป็นบทนําทกุเลม่ 

ผมดใูนจดหมายหรือวา่ในตู้ของอาจารย์ เห็นวา่อาจารย์ศกึษาตอ่ลงมาถึงนกัคดิฮินดรุู่นหลงั ๆ ด้วย 

อยา่งวิเวกนันทะหรือรามกฤษณะหรือรพนิทรนาถ ฐากูร หรือกฤษณมูรต◌ิ 

          ต้องมี ก็ต้องมีบ้าง เพราะวา่วิเวกนนัทะนัน่แหละคือผู้ เผยแผฮิ่นดธูรรมไปทัว่โลก วิเวกนนัทะนัน่

แหละเป็นอาจารย์ของสวามี สตัยานนัทบรีุ วิเวกนนัทะภาคภมูิใจท่ีสดุ ท่ีจะพดูวา่เขาเป็นลกูศษิย์ของรา

มกฤษณะ ซึง่ผมเอามาอา่นดแูล้ว (หวัเราะ) มนัเป็นบ้าดี บ้าดี น่ีเอง รามกฤษณะไมไ่หว มีอาการเพ้อคลัง่

เหมือนคนบ้า แตเ่ขาวา่มาจากคําสอนธรรมะของพระเจ้า หนงัสือนัน้มนัต้องมีชดุหนึง่ ๗ เลม่ เลม่หนึง่วา่

ด้วยรามกฤษณะ แล้วก็ ๖ เลม่วา่ด้วยวเิวกนนัทะ ทัง้หมดนีเ้ป็นชดุ Complete Works of Vivekananda 

เจ้าคณุลดัพลีฯ ซือ้ให้ชดุหนึง่ กฤษณมรูตนิัน่ทีหลงัมาอีก นีม้นัคนละอยา่ง กฤษณมรูตนีิไ้มไ่ด้เผยแผล่ทัธิใด

ลทัธิหนึง่เลย และเขาจะเลกิคําวา่ลทัธิ เลกิคําวา่ครุุ ให้เหลือเป็นความจริงของธรรมชาต ิคล้าย ๆ กบัเราพดู 

ไมส่ง่เสริมลทัธิไหน 

แตใ่นจดหมายท่ีอาจารย์เขียนถงึเจ้าคณุลดัพลีฯ อาจารย์บอกวา่ คําสอนของกฤษณมรูตก็ิเข้าทํานอง 

เวทานตะท่ียดึตวัชีวิตท่ีแท้วา่เป็นตวัตน แตไ่มไ่ด้พดูออกมาเท่านัน้เอง 

          ไมใ่ช่ส ินัน่จะพดูวา่ ถ้าจะสงเคราะห์ในลทัธิไหน มนัก็พอจะจดัเข้าในเวทานตะ แตจ่ริง ๆ มนัไมไ่ด้

ดอก เพราะเขาไมมี่พระเจ้า ไมมี่คณะ ไมมี่ลทัธิ เขากระโดดไปไกลกวา่คําวา่ พระเจ้า หรือ ระบบนัน้ระบบนี ้

ซึง่ผกูพนัอยูก่บัพระเจ้า หรือกบัครูบาอาจารย์ หรือกบัธรรมะ ผมนกึถึงคําวา่เป็นผู้ปลดปลอ่ยอยา่งยิง่ 

ปลดปลอ่ยบางชนิดท่ีเรียกวา่ไมรู้่จะไปเอาอะไร จะไปมีหลกัเกณฑ์อยา่งไร มนัปลดปลอ่ยมากเกินไป จน 
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(หวัเราะ) ไมรู้่จะไปเอาอะไร พทุธศาสนาเรานีก็้อาจจะใช้ได้นะคําวา่ ผู้ปลดปลอ่ย คือปลดปลอ่ยจากโลกียะ

ไปสูโ่ลกตุระ กฤษณมรูตก็ิคล้าย ๆ อยา่งนีแ้หละ เขาใช้คําวา่ เลกิผกูพนักบัสํานกันัน้ สํานกันี ้เป็นตวัเอง 

ศกึษาเอาจากความรู้สกึนกึคดิในภายในก็แปลวา่เพ่ืออิสระ จะเรียกให้ถกู ก็เรียกวา่ลทัธิปลดปลอ่ยอยา่ง

อิสระ ถ้ามีสํานกัก็ขึน้อยูก่บัสํานกั ต้องพดูตามหลกัของสํานกั คือหลกัของลทัธิ ซึง่ไมต้่องตามความจริงของ

ตวัเองในภายใน ท่ีมองเห็นแล้วก็พดูออกมาตามนัน้ เปรียบคล้ายพทุธศาสนา (หวัเราะ) แตไ่มเ่ป็นพทุธ

ศาสนา เป็นลทัธิอิสระในทางความคดิ มีใครให้เทปผมมาตัง้ ๕ ม้วนใหญ่ ๆ ไมเ่คยเปิดฟังเลย (หวัเราะ) 

อาจารย์รู้จกัสวามี สตัยานนัทบรีุได้ยงัไงครับ 

          เจ้าคณุลดัพลีฯ เป็นคนพาไป เจ้าคณุลดัพลีฯ เป็นคนรู้ก่อนวา่ เขามีสนทนาเร่ืองแบบนีก้นัท่ีนัน่ เขา

มาชวนผมไป ทีหลงัก็รู้จกัคุ้นเคยกนัขึน้ ครัง้แรก ๆ สนทนาท่ีบางลําภ ูห้องแถวท่ีสวามีเช่าพกัอยู ่ครัง้หนึง่

ย้ายมาสนทนาท่ีถนนส่ีพระยา เป็นบ้านใครหรือสํานกังานของใคร อยูช่ัน้ ๒ พบกนัอยูห่ลายครัง้ ตอ่มาผมก็

ไมค่อ่ยได้ตดิตาม ไปอา่นหนงัสือท่ีแกเขียนสะดวกกวา่ นกึออกแล้ว แกออกหนงัสือช่ือ Voice of the East 

ออกอยูห่ลายเลม่ เป็นรายเดือน มีทัง้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ ผมอยากจะพดูวา่ แกจะมองผมเป็นผู้

ตอ่ต้านด้วยซํา้ไป 

อาจารย์ครับ แล้วอาจารย์กรุณา กศุลาสยัน่ีมีสว่นเก่ียวพนักบัอาจารย์ในเร่ืองการศกึษาทางด้านอินเดีย

หรือเปลา่ 

          ก็เรียกวา่มีสว่น ช่วยหาซือ้หนงัสือดี ๆ ท่ีวา่ควรจะอา่นน่ะสง่มาให้ระหวา่งไปอยูท่ี่อินเดีย เม่ืออยู่

อินเดียเขียนถงึกนัมากกวา่ เม่ือกลบัมาแล้วไมค่อ่ยพบกนั เขาคงจะเข้าใจผิดวา่ผมไมย่ินดีคบกบัคนท่ีลา

สกิขา (หวัเราะ) เข้าใจผิดอยา่งนัน้ เข้าใจวา่เป็นอยา่งนัน้ 

แล้วกบัอาจารย์กรุณารู้จกักนัได้อยา่งไรครับ ครัง้แรกน่ี 

          อ้อ ก็อยูใ่นชดุนัน้นะ ชดุท่ีไปกบัพระโลกนาถ อยูใ่นชดุพระโลกนาถ ผมก็จําไมไ่ด้ ใครจะเขียนถงึใคร

ก่อน ชว่งท่ีตดิตอ่กนัตอนอยูท่ี่อินเดีย ตดิตอ่กนัสว่นใหญ่จะเป็นเร่ืองงานหนงัสือ หนงัสืออะไรท่ีดี ราคาถกู 

หนงัสือของสมาคม Theosophy ให้ช่วยเลือกหาเลือกซือ้เลม่ท่ีมีประโยชน์ ราคาไมแ่พงสง่มาให้ เรามนัทํา

อยา่งคนจน ๆ ทํา  

เร่ืองเก่ียวกบัปรัชญาอินเดียก็คงมีแคนี่ค้รับ 

          นัน่แหละผมรู้น้อยมาก รู้ไมถ่งึง ูๆ ปลา ๆ ด้วยซํา้ไป แตม่นัรู้ชดัลงไปอยา่งหนึง่วา่ มนัไมต่รงไมเ่ผงกบั

หลกัพทุธศาสนา รู้วา่มนัลดลงไปชัน้หนึง่ ไมข่ึน้มาจนถงึชัน้สงูสดุยอด คือวา่งตามแบบพทุธศาสนา เขายงั
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ต้องการจะมีตวัตนอยู ่มีท่ีสดุจดุจบอยูท่ี่ตวัตนถาวร ไมใ่ช่จบท่ีมีความดบัท่ีถาวร ก็เรียนให้รู้หวัใจท่ีแตกตา่ง

กนัอยา่งนีม้นัก็พอเสียแล้ว มนัก็ไมรู้่จะศกึษาไปทําไม เพราะมนัใช้ประโยชน์อะไรไมไ่ด้ แตรู้่วา่มนัมากมาย

มหาศาล ปรัชญาอินเดียมากลทัธิมากนิกาย แล้วก็มากมาย แล้วก็ไมด่บัทกุข์ ตามแบบของพทุธศาสนา คือ 

ไมมี่เร่ืองเช่นเร่ืองอิทปัปัจจยตา ปฏิจจสมปุบาทโดยตรง ก็มีนิด ๆ หน่อย ๆ ถ้าอยา่งนีม้นัก็ไมใ่ช่เร่ืองดบัทกุข์

ตามหลกัของพทุธศาสนา มนัยงัอดมีสิง่ท่ีสงูสดุเบือ้งบนท่ีมีอํานาจบนัดาลสร้างสรรค์อะไรไมไ่ด้ 

 

* อสังขตธรรม คือ สิง่ท่ีปัจจยัไมป่รุงแตง่ หมายถงึนิพพาน 
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อาจารย์ครับ ตอนนีอ้ยากให้อาจารย์เลา่เร่ืองไปอินเดีย ครัง้นัน้ปรารภเหตอุะไรครับจงึได้ไป ผมทราบวา่

ตอนแรกอาจารย์กะจะไปเพียงเดือนเดียว แล้วอยูต่อ่มาอีก ๓ เดือน 

          ผมไมไ่ด้ตัง้ใจจะไปร้อยเปอร์เซน็ต์ ก่อนหน้านัน้เคยปรารภไว้บ้าง มนัคาบเก่ียวกบัเร่ืองพงศาวดาร

พทุธศาสนาและโบราณคดีท่ีเราสนใจอยู ่แตแ่ท้จริงแล้วตอนจะไป (๒๔๙๘) มนัก็ไปด้วยความเค่ียวเข็ญ

ชกัชวน เจ้าช่ืนขอร้องให้ไป เป็นผู้ออกทนุออกคา่ใช้จ่ายให้ ซือ้หนงัสือกลบัมาคราวนัน้คงเป็นเงินหลายหม่ืน 

กะจะไปลงักาด้วย แตเ่ท่ียวเพลนิจนจะครบ ๓ เดือน มนัเหน่ือยท่ีสดุแล้ว เลยกลบั ความจริงลงไปถึงมทัราส

แล้ว อีกไมก่ี่มากน้อยก็ถงึแล้ว แตม่นัรู้สกึไมไ่หว ก็กลบั สรุปแล้วมนัก็ไมไ่ด้อะไรเป็นชิน้เป็นอนัทางจิตใจ 

ทางวตัถไุด้หนงัสือมา ๔-๕ หีบ  

          ไปคราวนัน้ ไปถงึก็ไปดาร์จิลิง่ก่อน เพราะฤดกูาลบงัคบั ช้ากวา่นัน้มนัจะหนาวเกินไป และก็สะดวก

แก่การศกึษาเร่ืองธิเบต เพราะท่ีนัน่ชนชาวธิเบตมาก เป็นพอ่ค้า เป็นกรรมกรอยูท่ี่นัน่ เคยอา่นพบในหนงัสือ

วา่นํา้ชาใสเ่นยเป็นของดีของธิเบต ก็ได้พบท่ีดาร์จิลิง่ พบทัว่ไปหมด เอาทัง้นํา้ชาและเนยใสล่งไปใน

กระบอก (หวัเราะ) แล้วตําจนเข้ากนัก็รินออกมากิน (หวัเราะ) ผมไมก่ล้าลอง ได้แตม่อง มนัเหมือนกบัขี ้

อะไรสกัอยา่งหนึง่ แตเ่ขาบอกวา่ดีท่ีสดุ (หวัเราะ) ไปพบความหนาวท่ีไมเ่คยพบท่ีไหน หนาวท่ีสดุท่ีเคยพบ 

ขึน้ไปอยูบ่นยอดภเูขา ขึน้ไปด้วยรถจ๊ิป ไปดอูาทิตย์ขึน้มาจากข้างลา่ง ท่ี ๆ เรายืนมนัอยูร่ะดบัเมฆหรือเหนือ

เมฆ พระอาทิตย์คอ่ย ๆ ทะลขุึน้มา สวยมาก (หวัเราะ) ไปดพูระอาทิตย์จากหลงัเมฆ ได้ถ่ายรูปมา

เหมือนกนั แตค่งเนา่หมดแล้ว มีคนบอกวา่วนัท่ีผมเห็นนัน้สวยขนาดกลาง มีบางวนัสวยกวา่นัน้มาก ไอ้ของ

อยา่งนีแ้หละนบัวา่ได้หลายอยา่ง แตท่างจิตใจไมค่อ่ยได้อะไร มนัรู้สกึประหลาด รู้สกึหวักลบั (หวัเราะ) มนั

รู้สกึไมคุ่้มกบัพระคณุของพระพทุธเจ้า ท่ีอตุสา่ห์มาถึงอินเดีย จะไหว้อยา่งไร จะเอาหวัโขกพืน้สกัหม่ืนครัง้ 

มนัก็ไมคุ่้มกบัพระคณุของพระพทุธเจ้า เอาธูปเทียนมาจดุเท่าไรก็ไมคุ่้ม เห็นชาวธิเบตเขาไหว้ตามแบบธิ

เบต ก็นกึอยูใ่นใจวา่มนัคุ้มหรือ พวกธิเบตเขากราบอยา่งท่ีเรียกวา่อษัฎางคประดษิฐ์ ยืนขึน้ แล้วก็ทรุดตวัลง 

เหยียดตวัไปข้างหน้าราบกบัพืน้หมด แล้วคอ่ย ๆ ลากเขา่เข้าไปแล้วจงึคู้ตวัลกุขึน้ยืน ทําแบบนีเ้ร่ือย ๆ ไป

เหมือนตวัทาก เขาทําตลอดเวลา วนไปรอบ ๆ เว้นเวลากินอาหาร เราก็จนปัญญาท่ีจะตอบแทนพระคณุ

ของพระพทุธเจ้าได้โดยวตัถโุดยกิริยา ธูปเทียนท่ีเขาฝากไปจากเมืองไทย ผมก็เอาไปทิง้ถงัขยะหมด ไมไ่ด้

บอกใคร เจ้าของฝากไปจะเสียใจ มนัละอายตวัเอง จดุไปก็เหมือนหวัเราะเยาะตวัเองเหมือนไปล้อเลน่ 

คณะท่ีไปด้วยกนัเขาไปไหว้กราบอะไรกนัตามธรรมเนียม ผมขอแยกตวั ออกมานัง่ซมึอยูพ่กัหนึง่ ไปเห็น

ความใหญ่โตของพทุธคยา มนัทําให้เกิดความรู้สกึอยา่งนัน้ เราจะไปเผาธูปเทียน จะเผาขีเ้ล่ือยสกัเทา่ไรมนั

ก็ไมคุ่้ม 
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ความรู้สกึนีเ้กิดมาจากอะไรครับ 

          เข้าใจวา่มนัเกิดจากสถานท่ีหรือความซาบซึง้ (หวัเราะ) อาจจะเป็นเร่ืองของความโบราณ ความ

ศกัดิส์ทิธ์ิบ้าง (หวัเราะ) ความจริงอยูท่ี่ไหนมนัก็ควรจะเกิดได้ เพราะมนันกึคดิได้ คํานวณได้ แตม่นัไมพ่ลุง่

ขึน้มาในใจเหมือนกบัอยูท่ี่นัน่ ทีนีพ้อเป็นแบบนีท่ี้พทุธคยาแล้ว ท่ีอ่ืนมนัก็ไมป่ระทบัใจเท่าแล้ว มีแตซ่ากอิฐ

ซากหิน ท่ีลมุพินีก็มีแตเ่สาหลกั (หวัเราะ) ท่ีกสุนิาราก็มีแตว่ิหารพระนอน ท่ีพทุธคยาเป็นท่ีรวมของ

ความรู้สกึ เพราะพระพทุธเจ้าตรัสรู้ท่ีน่ี มนัปรุงความรู้สกึคล้าย ๆ กบัวา่ถ้าพระพทุธเจ้าอยูก็่อยูท่ี่น่ี 

ท่ีอาจารย์ตัง้ใจจะไปหาร่องรอยหลกัฐานทางโบราณคดีเก่ียวกบัพทุธศาสนานัน้ ได้เร่ืองได้ราวไหมครับ 

          มนัก็เพียงแตไ่ปเห็นวา่สถานท่ีนัน้ท่ีนีรั้บสมอ้างกบัท่ีเราเคยอา่นในหนงัสือ แตท่ี่พทุธคยามีอํานาจ

อะไรอยา่งหนึง่ท่ีอธิบายยาก รู้สกึถึงพระคณุของพระพทุธเจ้ามากมายมหาศาลกวา่อยูท่ี่น่ี ความจริงเวลาท่ี

เราคดินกึท่ีอ่ืน มนัก็คดินกึได้มหาศาลเหมือนกนั แตม่หาศาลทางเหตผุล ไมไ่ด้มหาศาลทางอารมณ์

ความรู้สกึ แล้วคราวนัน้มนัเกิดความคดิชนิดท่ีวา่พระพทุธเจ้าอยูภ่ายในตวัเรา เม่ือเกิดอยา่งนีก็้เลย

กลายเป็นเรามาหาสิง่ท่ีมีอยูใ่นตวัเรา บ้าชดั ๆ (หวัเราะ) 

ทําไมอยูถ่ึง ๓ เดือนครับ 

          ตามสบาย แล้วแตเ่จ้าช่ืน เท่ียวไปตามโบราณสถานท่ีเขาเขียนไว้ พิมพ์ไว้แล้วในหนงัสือนําเท่ียว ไป

กนัตามสบายไมมี่อะไรบงัคบั กลางคืนก็พกัตรงโน้น ตรงนี ้ไมไ่ด้ตดิตอ่อะไรไว้ลว่งหน้า ขลกุขลกั แตก็่

กลายเป็นสนกุไป แรกสดุก็ไปพกัท่ีสมาคมมหาโพธิท่ีกลักตัตา แล้วออกตระเวนรอบอินเดีย แล้วก็กลบัมาท่ี

มหาโพธิ ขึน้เคร่ืองบนิกลบั 

พกัอยูท่ี่สมาคมตัง้เกือบเดือนหนึง่ เท่ียวตามร้านหนงัสือ โดยมากรู้สกึวา่ท่ีกลักตัตาจะมีร้านหนงัสือ

มากกวา่ท่ีไหนหมด วนันีไ้ปร้านนัน้ วนันัน้ไปร้านโน้น สว่นใหญ่ก็ซือ้หนงัสือโบราณคดีมากกวา่เพ่ือน แล้วก็

หนงัสือพระไตรปิฎกภาษาองักฤษ หนงัสือปรัชญาอินเดีย ตอนนัน้ผมกําลงับ้าโบราณคดี เสาะหาหนงัสือ

โบราณคดีเฉพาะท่ีเก่ียวกบัศรีวิชยั เยอะแยะไปหมด บางเลม่ท่ีต้องการหาซือ้ในร้านไมไ่ด้ มนัขาดคราวแล้ว

เป็นสว่นมาก ก็ไปตามห้องสมดุ ไปขอดหูนงัสือเก่ียวกบัศรีวิชยั หนงัสือท่ีเขาขายก็เป็นหนงัสือใหม ่ๆ ท่ีเขียน

ทีหลงั หนงัสือของ ดร.มะชมุทาร์ ท่ีเขียนเก่ียวกบัศรีวิชยัซือ้มาทัง้ชดุ (หวัเราะ) คนเขียนเป็นโปรเฟสเซอ่ร์

ทางโบราณคดีท่ีมีช่ือเสียงมาก อตุสา่ห์รวบรวมไว้ละเอียดลออ เก็บมาจากบนัทกึของจีนบ้าง ของอาหรับ

บ้าง  

          คณะเราเดนิทางเหมือนกบัธุดงค์ พกับ้านพกับ้าง พกับนรถไฟบ้าง ถ้าลงจากรถไฟหาท่ีพกัไมไ่ด้ ก็

จดัหาท่ีพกัตามมีตามได้ ครัง้หนึง่ลงรถไฟท่ีเมืองปัตตนะ คณุสีลานนัทะบอกวา่รู้จกักบัพระธิเบตรูปหนึง่ท่ี
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เช่าบ้านคนมัง่มีคนหนึง่อยู ่ค่ําแล้วก็ไปถามหา พบบ้าน แตเ่จ้าของบ้านไมอ่ยูเ่สียอีก พระองค์ท่ีวา่เช่าท่ีพกั

เจ้าของบ้านก็ไมอ่ยู ่กลายเป็นต้องพกัท่ีโรงเลีย้งม้า เอาเส่ือเอาอะไรปแูล้วก็นอน ลกุขึน้เช้าท่ีไหนได้ ท่ีปเูส่ือ

ทบันัน้ ขีม้้าทัง้นัน้ (หวัเราะ) เรียกวา่ธุดงค์แท้ ๆ ตา่งคนตา่งก็มีมุ้งของตวัเอง คอ่ยยงัชัว่หน่อย ปรากฏวา่

น้องชายของเจ้าของบ้านนัน้เป็นนกัโบราณคดี แกเอาหนงัสือท่ีน้องชายของแกแตง่มาให้ผมเลม่หนึง่ เร่ืองสู

กรกนัทะ อาหารมือ้สดุท้ายของพระพทุธเจ้า นัน่แหละเป็นเหตกุารณ์สดุท้ายท่ีแปลกท่ีสดุ แกยืนยนัวา่

เด๋ียวนีย้งัเรียกกนัวา่สกูรกนัทะ ดจูากท่ีอธิบายลกัษณะตา่ง ๆ แล้ว ก็จะต้องเป็นหวัต้นบกุชนิดหนึง่ บกุมี

หลายชนิด ชนิดท่ีเป็นหวักินได้ ตามชายทะเลมีมาก เขาไปขดุเอาหวัมากินกนั ต้นคล้าย ๆ บอน แตใ่บมี

แฉกมาก ต้นเอามาแกงส้มได้ ท่ีแหลมซยุแถวพมุเรียงมีมาก เขาเอาหวัมาทําแป้งบกุ ก็คือแป้งไม้เท้าท่ีซือ้

ขายราคาแพงมาก เพราะต้องสัง่เข้ามาจากเมืองจีน เขาเอามาทําขนม หรือเวลาคนไข้กินอะไรไมไ่ด้ เขาก็

จะเอาแป้งบกุชงให้กินข้น ๆ ทําให้มีแรง 

อาจารย์ไปพกัเมืองฤาษีเกศด้วยหรือเปลา่ครับ 

          ไป แตไ่มไ่ด้พกั พวกสวามีทัง้หลายชวนให้พกัแตพ่วกเราไมไ่ด้พกั มีแปลกท่ีวา่สวามีศวิานนัทะ

หวัหน้าใหญ่ของท่ีนัน่ พอเห็นผมเดนิเข้าไปกบัคณะ เห็นผมเป็นพระกบัพระอีกองค์หนึง่ แกลกุขึน้จากเก้าอี ้

พนมมือขึน้วา่พทุธงั สรณงั คจัฉามิ ทําให้เรานกึวา่แกเลน่ตลก หรือวา่รวมเอาพระพทุธเจ้าเข้าไปเป็นสว่น

หนึง่ของศาสนาฮินดท่ีูแกถืออยู ่แกอยูใ่นคณะเดียวกบัวิเวกนนัทะเหมือนกนั แตว่า่สอนไมเ่ก่งเหมือนสตั

ยานนัทะ แตก็่พิมพ์หนงัสือเลม่เลก็ ๆ ท่ีแกเขียนขึน้ แล้วก็ขาย ทํายาขายด้วย มีแจกบ้าง ได้ความวา่เม่ือ

หนุ่ม ๆ เคยมาขายยาท่ีสงิคโปร์ มลาย ูพออายมุากก็กลบัไป บวชเป็นสวามี ควบคมุสวามีเดก็ ๆ ทัง้หลาย 

อยูฝ่ั่งแรกท่ีไปถึง ถ้าข้ามไปอีกฝ่ังหนึง่นัน้เป็นพวกสวามีท่ีอยูก่นัอยา่งอิสระ ก็ไมไ่ด้คยุสนทนาเร่ืองลกึซึง้

อะไร เวลาก็จวนค่ําแล้ว แกก็ให้หนงัสือ คณะเราก็ทําบญุบ้าง ดจูะพอใจ (หวัเราะ) ทกุแห่งในอินเดีย ถ้าให้

สตางค์ดจูะพอใจมาก ถ้าคยุก็คยุเร่ืองโยคะแบบฮินด ูเราก็ไมรู้่จะเอาไปทําอะไร 

อาจารย์ใช้ภาษาองักฤษหรือครับ 

          ถ้าพดูเลก็ ๆ น้อย ๆ ก็พดูภาษาองักฤษ ถ้าพดูมาก ๆ พดูลกึซึง้ก็ให้คณุกวงช่วยแปล มีวนัหนึง่เขาให้

ผมพดูปราศรัยเน่ืองในโอกาสอะไรอยา่งหนึง่ท่ีสมาคมมหาโพธิ ผมเขียนให้คณุกวงช่วยแปล เสร็จแล้วช่วย

อา่นเลย (หวัเราะ) พวกนัน้เขาคล้าย ๆ จะรู้วา่เราทําอะไรกนัอยูใ่นเมืองไทย เห็นต้อนรับพิเศษกวา่ธรรมดา 

เขาขอเลีย้งอาหารตลอด เราไมรั่บ ขอรับแตมื่อ้เช้า มือ้เพลหาเอาตามร้าน ดเูขาจะเอาอกเอาใจ แม้จะเอา

อาหารเนือ้มากินกนั เขาก็ไมว่า่อะไร (หวัเราะ) ธรรมดาเขาถือมงัสวิรัตกินั ผมสนใจแมวเป็นพิเศษ แมวท่ีนัน่

ก็พลอยมงัสวรัิตไิปด้วย เอาขนมปังปิง้ยงัไมท่นัจะทาเนยโยนให้ วิ่งตะครุบเลย (หวัเราะ) มงัสวิรัตไิด้ถึงแมว

ตวัโต ๆ และก็อ้วนด้วย เราสมคัรไปเท่ียวอยา่งอิสระท่ีสดุ ไมต้่องคํานงึถึงเร่ืองอาหาร มีอยูว่นัหนึง่ ฉนัเช้า



๓๕๗ 

 

กาแฟคนละถ้วยกบัขนมอะไรชิน้หนึง่ แล้วไปขึน้ภเูขากนั (หวัเราะ) แถวเมืองราชคฤห์ ภเูขาเวภาระ ท่ีนัน่มี

แตก่ระจบั ก็เลยซือ้กระจบักินกนั กระจบัต้มบ้าง กระจบัดบิบ้าง วนันัน้ก็ได้กินกระจบัดบิแทนนํา้ กระจบัต้ม

แทนข้าว (หวัเราะ) ไปอยา่งนัน้ มนัไมมี่ปัญหาเลย เพราะมนัไมรู้่จะไปเรียกร้องเอาจากใคร ตา่งก็สมคัรใจ

กนัเอง 

อาจารย์สงัเกตชีวิตความเป็นอยูข่องราษฎรหรือเปลา่ครับ 

          ทกุหนทกุแหง่ท่ีผา่นไปก็ศกึษาสงัเกตไปเร่ือย ๆ ท่ียากจนก็จนมาก ท่ีมัง่มีก็เหมือนอยูบ่นวิมาน ข้าง ๆ 

ตกึของคนมัง่มีเตม็ไปด้วยขอทาน บาทวิถีเตม็ไปด้วยขอทาน รู้สกึวา่เตม็ที เหมาะสําหรับจะดทีูเดียวก็พอ 

ไมเ่หมาะสําหรับจะอยู ่มนัมีแตภ่าพท่ีน่าเศร้า ขอทานมากเกินไป ววัก็มาก สกปรก ผู้หญิงท่ีสวยก็พนัธุ์แคช

เมียร์ซึง่มีน้อย ท่ีดาร์จิลิง่ ผู้หญิงชาวบ้านก็ดํา ๆ อยา่งนิโกรบ้าง ตวัดํา ๆ ทัง้นัน้ นุ่งหม่ไมม่ิด เราไมช่อบการ

นุ่งห่มแบบนัน้ ตรงท้องก็เปิด พนัไปพนัมา ตรงหลงัก็เปิด พวกแขกซกิข์พนัธุ์แท้ ๆ สวยทัง้ผู้หญิงผู้ชาย ซกิข์

หนุ่ม ๆ บางคนไว้ผมมวยเหมือนกบัภาพพระกฤษณะท่ีเขาพิมพ์ขายกนั แล้วผู้หญิงก็สวย แตอิ่นเดียทัว่ไป

ไมใ่ช่อยา่งนัน้ ล้วนแตดํ่า ร่างใหญ่ก็มี ร่างเลก็ก็มี ล้วนแตดํ่าไปหมด 

อาจารย์ครับ พระพทุธเจ้าของเราน่ีเป็นพนัธุ์ไหนครับ 

          ความเห็นของผมไมเ่หมือนใคร ผมคดิวา่จะพนัธุ์เหลือง พนัธุ์พวกออสตราลอยด์มากกวา่จะเป็นพนัธุ์

มองโกลอยด์ เพราะถ้าเป็นมองโกลอยด์ จะต้องเหมือนกบัธิเบตหรือญ่ีปุ่ น ตาเลก็ ๆ หยี ๆ ไมเ่ปิดโต แต่

รูปร่างพระพทุธเจ้าตามสนันิษฐานไมใ่ช่อยา่งนัน้ แล้วพระพทุธเจ้าก็ไมเ่ป็นฝร่ังจา๋ ท่ีมาจากเปอร์เชีย อยา่ง

พวกเผา่อารยนั เป็นไปไมไ่ด้ เราเช่ือวา่พระพทุธเจ้าเป็นชาวเนปาล มีลกัษณะผิวเหลือง สงูโปร่ง จมกูงุ้ม

น้อย ๆ ไมใ่ช่พนัธุ์คอเคเซียนแบบฝร่ัง หรือมองโกลอยด์แบบธิเบต ผมคดิวา่คงจะเป็นออสตราลอยด์ซึง่เป็น

พนัธุ์เดียวกบัเนปาล กบัเซมงั กบักระเหร่ียงน่ีแหละ คนไทยก็พนัธุ์นี ้เขาฮากนัใหญ่ โดยเฉพาะทา่นสภุทัรฯ 

เขาไปคยุให้คณุคกึฤทธ์ิฟัง ได้ยินวา่คณุคกึฤทธ์ิบอกวา่บ้า อะไร ๆ ก็ให้เป็นไทยไปเสียทัง้นัน้ (หวัเราะ) 

เด๋ียวนีห้มดปัญหาเร่ืองนี ้พระพทุธเจ้าเป็นชาตอิะไรก็ได้ (หวัเราะ) ทา่นจะเกิดท่ีไหนก็ได้ จะเป็นอะไรก็ได้ 

ไมรู้่ไมชี่ ้รู้แตว่า่สอนให้ดบัทกุข์ได้อยา่งไร ถ้าดบัทกุข์ได้ก็เล่ือมใส 

อาจารย์ครับ ภาพหินสลกัพทุธประวตัชิดุท่ียงัไมมี่รูปพระพทุธเจ้านัน้ อาจารย์ได้มาคราวไปอินเดียนีห้รือ

ครับ 

          โอ้! มนัหลายทิศหลายทาง ต้องลงทนุ ต้องเท่ียวตดิตาม พยายามสดุเหว่ียงเท่าท่ีจะหามาได้จาก

หนงัสือ จากตวัจริง จากของจริง จากท่ีไปอยูท่ี่ประเทศองักฤษ ทางพิพธิภณัฑ์เขาเอือ้เฟือ้มาก เราแสดง

ความจํานงอยากจะได้ภาพอะไร เขาก็จดัให้เจ้าหน้าท่ีสง่มาให้ แล้วก็คดิเงินเหมือนกบัคา่รูปธรรมดา หิน



๓๕๘ 

 

สลกัท่ีดี ๆ คงหายไปมาก เป็นของสว่นบคุคลคงหายไปด้วยการซือ้ขายตอ่ ๆ กนัไป เม่ือองักฤษมาปกครอง

อินเดียนัน้องักฤษทําอะไรได้ตามพอใจ ประชาชนไมรู้่เร่ือง สิง่เหลา่นีรั้ฐบาลก็ยงัไมรู้่ ไมมี่เวลาสนใจเร่ือง

เหลา่นี ้ชาวบ้านเท่ียวงดัเท่ียวขดุ เจอก็เอามาขาย ขายฝร่ังเป็นของสว่นตวั เจ้าหน้าท่ีของบริษัทอิสต์อินเดีย

นัน้ (หวัเราะ) ซือ้มาก สว่นมากมนัไปตกอยูท่ี่ British Museum ผมก็ขอร้องให้เขารวบรวมให้ แตท่ี่สญู

หายไปเลยก็คงไมน้่อยเหมือนกนั 

ท่ีไปอินเดียคราวนัน้ไปหาจากไหนบ้างครับ 

          ท่ีสาญจี นัน้ถ่ายเอง มนัมีดีกวา่ท่ีเขาพิมพ์ลงในหนงัสือ ท่ีพทุธคยาก็มีบ้าง สว่นในพิพธิภณัฑ์อินเดีย

มิวเซียมนัน้ของยคุภารหตุทัง้หมด เขารือ้มาจากในดงในป่ามาไว้ท่ีนัน่ แล้วก็มีบางแห่งอีกเลก็ ๆ น้อย ๆ เรา

จะเอามาปัน้จําลองใหม ่ถงึแม้พอเป็นเค้าเง่ือนก็พอทําได้ สําหรับท่ีสาญจี โดยมากมนัอยูบ่นเสา เสาใหญ่ ๆ 

เสาประตทูกุด้าน มนัสลกัภาพเหลา่นีไ้ว้เป็นตอน ๆ ประตทิูศนัน้ ประตทิูศนี ้ประตทิูศนู้น อยูท่ี่เสาประตเูป็น

สว่นมาก สว่นท่ีภารหตุนัน้มีท่ีรัว้หรือมนัจะอยูใ่นอะไรก็รู้ไมไ่ด้ เพราะมนัเอาชิน้กลมมาตดิไว้ในอาคารใหม ่

แตก่่อนจะอยูย่งัไงก็ไมรู้่ เจ้าหน้าท่ีบอกวา่ท่ีเหลืออยูถ่งึปัจจบุนั เราเก็บมาได้ประมาณ ๒๕ เปอร์เซน็ต์ ๗๕ 

เปอร์เซน็ต์ ไมรู้่มนัหายไปไหนแล้ว 

ของสวนโมกข์เองนีไ้ด้มาจาก British Museum สกัก่ีเปอร์เซน็ต์ครับ  

          น้อยมาก น้อยกวา่ท่ีเอามาจากอินเดีย ได้มาสกั ๑๐ เปอร์เซน็ต์เท่านัน้ ชดุอมราวดีได้จากพิพิธภณัฑ์

ท่ีมทัราส เขาขนจากท่ีเดมิไปใสไ่ว้ในพพิิธภณัฑ์มทัราส ท่ีเดมิเขาทําเข่ือน นํา้ท่วม โบราณสถานแหง่นัน้จม

อยูใ่ต้นํา้แล้วเด๋ียวนี ้ก็เลยไปดเูอาจากท่ีเขาขนไปไว้ในพิพิธภณัฑ์แล้วไปถ่ายรูป กบับางรูปท่ีเขาถ่ายไว้ก่อน 

ถ่ายไว้ชดัเจน ถ่ายไว้สวย ท่ีมาปัน้ใหม ่ปัน้ไว้สมบรูณ์ บางรูปเลยสวยกวา่เก่า โดยเฉพาะรูปเทวดาเชิญพระ

โมลีขึน้สวรรค์ 

อาจารย์ตัง้ใจตัง้แตแ่รกใช่ไหมครับวา่จะเอามาเป็นตวัอยา่งสําหรับปัน้แบบนี ้จงึได้เตรียมกล้องหรืออะไร 

ๆ ไปเพ่ือการนี ้

          (หวัเราะ) มนัก็ทกุอยา่งแหละ ผมเคยเห็นในหนงัสือก่อนแล้ว ผมเคยเห็นในหนงัสือวา่มีอยูป่ระเภท

หนึง่ท่ีไมมี่พระพทุธรูป แล้วก็มีความรู้วา่มนัเป็นรุ่นเก่า ก่อนจะมีพระพทุธรูป พ.ศ. ๖๐๐ จงึเร่ิมมี

พระพทุธรูป แล้วก็อยากรู้เร่ืองก่อนมีพระพทุธรูปให้มนัสมบรูณ์ จงึรวบรวมขึน้มา ยงัไมมี่13โรงหนงั* ยงัไมไ่ด้

ทําโรงหนงั แตม่นัอยากรู้ มนัรวบรวมเอาไว้ อยากรู้ก็เตรียมมาด้วย สําหรับจะทําไว้เป็นหลกัเป็นฐานขึน้ท่ี

ไหนสกัแห่ง ก็พอดีสร้างโรงหนงั ก็ไปตดิท่ีฝาผนงัโรงหนงัจะสะดวกกวา่อยา่งอ่ืน 

อาจารย์ครับ สรุปวา่ไปอินเดียได้ประโยชน์อะไรบ้าง 



๓๕๙ 

 

          หยมุหยิม ๆ มากมาย ท่ีสําคญัก็คือไปเกิดความรู้สกึวา่ เราไมส่ามารถจะตอบแทนพระคณุของ

พระพทุธเจ้าได้ ด้วยการกราบไหว้บชูา ด้วยวตัถธุูปเทียน แล้วก็ไปได้ภาพชดุพทุธประวตัท่ีิวา่ท่ียงัไมมี่ กบั

ได้หนงัสือหลายหีบ (หวัเราะ) 

          คราวหลงัไปก็ไมมี่อะไรจะเลา่ เจ้าคณุวดัไทยพทุธคยานิมนต์ไปร่วมในการผกูพทัธสีมา เขาจดัให้ผม

เป็นพวกท่ีมีเกียรต ิไปเป็นเกียรต ิใช้งบประมาณหลวง ไมมี่เวลาไปเท่ียวไหน ไปร้านหนงัสือแหง่หนึง่ ไปซือ้

รูปยบัยมัมารูปหนึง่ (หวัเราะ) ท่ีเคยเลา่แล้วใช่ไหม ไมไ่ด้ไปทําอะไรมากนกันอกจากสวดกรรมวาจาถอน

สีมารอบหนึง่ 

ตอ่ไปนีอ้ยากจะขอให้ทา่นอาจารย์เลา่เก่ียวกบัท่ีอาจารย์เลน่ทางโบราณคดีอยูพ่กัหนึง่นะครับ อยาก

ทราบวา่ มลูเหตมุายงัไง แล้วอาจารย์มาเลน่พวกนีไ้ด้ยงัไง ทําไมถึงเลกิราไปในตอนหลงั อยากให้เลา่เกร็ด 

ๆ ไว้ให้ด้วยครับ 

          สําหรับผมก็จะต้องพดูวา่ เข้ามาเก่ียวข้องกบัโบราณคดี สมยัท่ีมาเป็นครูสอนนกัธรรมอยูท่ี่วดัพระ

บรมธาตไุชยาเม่ือพรรษาท่ี ๔ ปี ๒๔๗๓ ระหวา่งจําพรรษาอยูท่ี่วดัพระธาต ุมีเจ้าหน้าท่ีโบราณคดีคนนัน้คน

นี ้โดยเฉพาะหลวงบริบาลบรีุภณัฑ์เขามา มาจดัมาทําพิพิธภณัฑ์ ดําริกบัท่านพระครูโสภณเจตสิการาม 

(เอ่ียม) ทา่นก็รวบรวมสิง่ของไว้เป็นสว่นตวัแยะ ซึง่ตอ่มาก็ยกให้พิพิธภณัฑ์ แล้วผมก็ได้ยินได้ฟังเขาพดูกนั

เร่ืองนัน้เร่ืองนีเ้ร่ืองโน้น ฟังดเูร่ืองมนัก็นา่สนใจจนในท่ีสดุจบัเค้าเง่ือนเร่ืองศรีวิชยัอยา่งใหญ่โต อยา่ง

มโหฬาร อยา่งมีเกียรต ิก็เป็นธรรมดาอยูน่ัน่เอง (หวัเราะ) ท่ีจะต้องสนใจบ้าง เพราะวา่เป็นบ้านเกิดเมือง

นอน นีก็้พลอยเข้าไปดเูข้าไปศกึษาสงัเกต เข้าไปออกความคดิความเห็น มนัเป็นเร่ืองก่อหวอดตัง้แตน่ัน้มา 

แล้วผมก็มีนิสยัชนิดท่ีทําอะไรก็มกัจะเอากนัจริง ๆ ก็เป็นบ้าไปพกัหนึง่ (หวัเราะ) บ้าไปพกัหนึง่ จนกระทัง่

พิมพ์หนงัสือเร่ืองโบราณคดีรอบอา่วบ้านดอนขึน้มา ความสนใจมนัก็มีขนาดนัน้ ได้ฟังของเขาบ้าง ได้

สงัเกตเอาเองบ้าง อะไรบ้าง 

ก่อนหน้าท่ีอาจารย์จะได้ทําหนงัสือแนวสงัเขปโบราณคดีรอบอา่วบ้านดอนนัน้ อาจารย์ได้แนวจะสํารวจ

ศกึษาจากไหน14** 

          หนงัสือของดร.ควอริทช์ เวลส์ นกัโบราณคดีชาวองักฤษ Towards Angkor เป็นหนงัสือเลม่แรกท่ี

เราอา่นเม่ือสนใจในเร่ืองศรีวิชยั เร่ืองการเดนิทางจากตะกัว่ป่าถงึไชยา เอามาอา่นดกูลายเป็นเร่ืองสนกุ 

เร่ืองเบด็เตลด็มีมากในหนงัสือเลม่นัน้ หมายความวา่จากอินเดียแล้วก็ข้ามแหลมมลายท่ีูตะกัว่ป่าแล้วมุง่ไป

ยงัเขมร แกเช่ืออยา่งนัน้ ก็ใช้คําวา่สะกดรอย หรือตามรอย ตามรอยชาวอินเดีย ออกจากอินเดียตรงไปสู่

เขมร หนงัสือเลม่นัน้สนกุมากเลย แล้วเราก็เลยค้น (หวัเราะ) ค้นหา สงัเกต อะไรตามท่ีเขาเคยเขียนไว้ ซึง่



๓๖๐ 

 

มนัก็ไมส่มบรูณ์นกัหรือไมถ่กูต้องทัง้หมด แตม่นัก็มีสว่นมาก แล้วตอนท่ีเก่ียวกบัไชยานีเ้ขาเขียนไว้วิจิตร

พิสดาร (หวัเราะ) ระบเุร่ืองนัน้เร่ืองนีใ้นไชยามาก ก็เลยสนกุ เราก็เช่ือบ้าง ไมเ่ช่ือบ้าง แล้วแตค่วามรู้สกึ 

อาจารย์เคยไปพบสมเดจ็กรมพระยาดํารงฯ นัน้มีเร่ืองอะไรเป็นเหตหุรือครับ 

          หลวงบริบาลบรีุภณัฑ์เป็นผู้ชกันําให้ได้พบกนั ไปเลา่เร่ืองชาวเพ-ลาถวาย เพราะมีชาวบ้านจํานวน

หนึง่เขาเช่ือวา่ ท่ีเขาเพ-ลานัน้อาจจะเป็นเมืองไชยาเก่าก็ได้ เขาเรียกกนัอีกช่ือหนึง่วา่เมืองไซหยา (หวัเราะ) 

ตามเสียงชาวบ้าน ซึง่ก็คือ ไทรยา ต้นไทรท่ีเป็นยานัน่เอง แล้วก็มีคนเฉลียวใจวา่ อาจจะเป็นเมืองไชยาเก่า 

ก็ไปดแูล้วก็ไมเ่ห็นมีอะไร เป็นภเูขาธรรมชาตเิป็นท่ีวงล้อมด้วยภเูขา เขาเลยใช้เป็นท่ีต้อนช้างป่าเข้าไปในนัน้ 

แล้วก็รักษาไว้ได้จนกวา่จะทําคอกเสร็จจงึต้อนเข้าคอก 

อาจารย์อา่นหนงัสือของท่านหรือเปลา่ครับ 

          อ้าว อา่นซ ิพยายามอา่นทกุเลม่ของท่านท่ีเก่ียวกบัโบราณคดีในภาษาไทย ไมมี่หนงัสืออะไรจะ

น่าสนใจเทา่หนงัสือของท่าน แตต่อนนัน้หนงัสือประเภทนีก็้มีไมก่ี่เลม่ จําได้วา่เลม่แรกก็อา่นตํานานพทุธ

เจดีย์ในประเทศสยาม แนวอ่ืนของทา่นไมค่อ่ยได้อา่น เร่ืองบ้านเมืองเร่ืองปกครองอะไรไมค่อ่ยได้อ่าน 

ประวตัพิทุธศาสนาอา่นบ้าง เก่ียวกบัลงักาอะไรนัน้ก็ได้อา่น 

จากหนงัสือโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน ดเูหมือนอาจารย์ออกไปสํารวจหลายแห่ง อาจารย์เร่ิมอยา่งไร

ครับ 

          ไมมี่การเร่ิม เวลาวา่งเหมาะท่ีจะไปท่ีไหนก็ไปท่ีนัน่ ไกล ๆ ก็แคเ่วียงสระ ซึง่มีแตโ่บราณวตัถสุมยัหิน

ทรายแดงทัง้นัน้ ท่ีนัน่ ดร.ควอริทช์ เวลส์ได้พบพระพทุธรูปเท่าฝ่ามือ ลกัษณะเหมือนของคปุตะ แตเ่ป็นของ

เลก็ใสก่ระเป๋ามาจากอินเดียก็ได้ แตก็่แปลกท่ีเป็นหินทรายแดง อินเดียไมเ่คยปรากฏทําอะไรด้วยหินทราย

แดง เขาทําด้วยก้อนดนิเผา ท่ีตะกัว่ป่าก็เคยไป ไปหลายแห่ง ไปรถได้ก็ไปรถ ต้องไปเรือก็ไปเรือ ตามโอกาส 

เร่ืองอาณาจกัรศรีวิชยันี ้หลายคนก็ไมเ่ห็นด้วยกบั ดร.เวลส์ จงึแบง่เป็น ๒ คา่ย คา่ยท่ีวา่ต้องอยูบ่นแหลม

มลาย ูแถวไชยาลงไป น่ีก็เป็นอีกคา่ยหนึง่ พวกนีถื้อตามความเห็นของดร.มะชมุทาร์ชาวอินเดียผู้ เป็นนกัคดิ

ค้นคว้าเร่ืองบนแหลมมลาย ูดร.เวลส์ก็เดนิตามความคดิของดร.มะชมุทาร์ กบัอีกหลายคน สว่นอีกคา่ยหนึง่

ก็มีศาสตราจารย์ยอร์จ เซเดส์ (หวัเราะ) เป็นผู้ นําเสนอวา่อยูบ่นเกาะสมุาตรา แตถ้่าไปดพืูน้ท่ีกนัแล้ว มนัก็

ไมค่อ่ยมีอะไร ท่ีปาเลม็บงั ไมค่อ่ยมีอะไร ผมเช่ือวา่เกือบทกุแหง่บนแหลมมลายนีูเ้คยเป็นศนูย์กลางความ

รุ่งเรืองของศรีวิชยั ทัง้ท่ีไชยา ทัง้ท่ีนครฯ ทัง้ท่ีเกดาห์ สมเดจ็กรมพระยาดํารงฯ ก็ดทูา่นจะมีความเห็นอยา่งนี ้

วา่เขามาจากอินเดีย ทีแรกก็ตรงเผงมาท่ีตะกัว่ป่าแล้วข้ามมาท่ีไชยา แล้วคอ่ย ๆ เล่ือนลงไป ทางใต้ทางหนึง่ 

และอีกทางหนึง่ไปเขมร ทางตะวนัออก ผมสงัเกตดโูบราณวตัถท่ีุพบท่ีไชยา มีลกัษณะเหมือนอินเดีย



๓๖๑ 

 

มากกวา่ท่ีอ่ืน ท่ีอ่ืนก็เป็นพืน้บ้านมากขึน้ ๆ โดยเฉพาะท่ีบาหลี ไมมี่เค้าหน้าของอินเดียเหลืออยูเ่ลย เร่ือง

พวกนีเ้ป็นสมมตฐิานท่ีต้องเปลี่ยนไปตามหลกัฐานท่ีขดุค้นพบใหม ่ๆ การตดิตามเสียเวลามาก ต้องใช้เวลา

พอ ๆ กบัศกึษาพระไตรปิฎกทัง้หมด เราเลยเลกิ ไมมี่เวลาพอ เหมือนท่ีเคยเลา่แล้ว สรุปวา่โบราณคดีไมมี่

ประโยชน์สําหรับความดบัทกุข์ 

อาจารย์ครับ การศกึษาโบราณคดีนัน้มนัสนกุตรงไหน บางคนจงึได้ทุม่เทแบบหลงใหลได้ 

          ผมมนัไมมี่อะไรดอก เร่ืองโบราณคดีมนัยงัน้อยกวา่สมคัรเลน่เสียอีก มนัเป็นเร่ืองบ้านเกิดเมืองนอนก็

สนใจบ้างเป็นธรรมดา สว่นใหญ่มนัเพลนิเพราะเป็นของแปลก ได้ยินของแปลกของใหมเ่ก่ียวกบับ้านเกิด

ของตวัเอง พบหลกัฐานทางจีน ภาษาอาหรับ อาณาจกัรซมัฮดุซีหรือสีบซูาอะไรพวกนี ้สว่นนกัโบราณคดีตวั

ยงท่ีถึงขนาดหลงใหลนัน้ ก็คงสนกุกบัการสนันิษฐานตามเหตผุล หลกัฐานท่ีค้นพบ ทัง้โบราณวตัถ ุ

โบราณสถาน หลกัฐานเอกสาร เร่ืองทางภมูิศาสตร์มนัต้องดงึมาหมด ประกอบเป็นแนว คดิวา่ควรจะเป็น

อยา่งนัน้อยา่งนี ้อีกอยา่งหนึง่มนัก็เป็นงานมีเกียรต ิความอยากมีช่ือเสียง ได้ค้นพบ ได้เสนอในท่ีประชมุ 

แล้วก็คงได้เงินเลีย้งชีวิตด้วย ท่ีเลน่กนัจริง ๆ จงั ๆ ก็คงแบบนัน้  

 

* คําวา่โรงหนงัในท่ีนี ้หมายถงึตกึหลงัใหญ่ท่ีสร้างขึน้เพ่ือการสอนธรรมะด้วยภาพเขียนและภาพปัน้ในสวนโมกข์ 

* คําถามนีเ้ป็นของครูภญิญู ภญิโญศริิกุล นกัโบราณคดีท้องถ่ินของไชยา ซึง่กรุณามาร่วมสมัภาษณ์เก่ียวกบัเร่ือง

โบราณคดี  

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖๒ 

 

 

อาจารย์ครับ อาจารย์ศกึษาคริสต์และอิสลามอยา่งไรครับ 

          มนัก็ตามหลกัทัว่ไป ถ้าจะศกึษาคริสต์ศาสนาก็ตัง้ต้นจากไบเบิล้ ถ้าจะศกึษาอิสลามก็ตัง้ต้นจากอลั 

กรุะอา่น 

อา่นโดยละเอียดหรือครับ 

          (หวัเราะ) อา่นไบเบิล้ละเอียดกวา่อา่นอลั กรุะอ่าน แตจ่ะเรียกวา่ละเอียดท่ีสดุก็คงจะไมไ่ด้ (หวัเราะ) 

เพราะวา่เรามนัไมมี่ข้อผกูพนัอะไร อา่นเทา่ท่ีต้องการจะอา่น เกิดความรู้สกึเปรียบเทียบอยูใ่นใจเสมอ วา่ข้อ

นีม้นัตรงเร่ืองราวหรือหลกัเกณฑ์ในพทุธศาสนาอยา่งไร จนถงึกบัเอามาพดูในลกัษณะเปรียบเทียบ เป็น

เร่ืองสมคัรเลน่ มากกวา่ท่ีจะเอามาเป็นเร่ืองดบัทกุข์ เป็นเร่ืองเปรียบเทียบเพ่ือทําความเข้าใจกนั ไมต้่อง

รังเกียจกนัมากกวา่ 

การกระทบกระทัง่ระหวา่งชาวพทุธกบัชาวคริสต์ในสมยัท่ีอาจารย์ตัง้สวนโมกข์ใหม ่ๆ มีหรือไมค่รับ 

          ไมป่รากฏ ชาวคริสต์เขากําลงัเผยแผก่นัตามความประสงค์ของเขา ประชาชนคนไทยก็ถือวา่รัฐบาล

ไทยก็ไมไ่ด้ตัง้ข้อรังเกียจอะไร แตค่วามรู้สกึโดยธรรมชาตมินัก็มี เรียกวา่ตา่งศาสนา โดยหลกัทัว่ ๆ ไป 

ประชาชนชาวพทุธหรือปู่ ยา่ตายายก่อนโน้น เขาก็ถือวา่เป็นมิจฉาทิฏฐิ ถ้ามิใช่พทุธก็ต้องถกูจดัเป็นลทัธิ

มิจฉาทิฏฐิ กระทัง่วา่ตวัหนงัสือฝร่ัง กระดาษพิมพ์เป็นตวัอกัษรฝร่ัง หนงัสือพิมพ์ฝร่ังผมก็ได้ยินวา่คนแก่ ๆ 

เขาเรียกวา่หนงัสือมิจฉาทิฏฐิ (หวัเราะ) เอาเข้ามาไมไ่ด้ แม้แตก่ระดาษห่อของก็เอาเข้ามาไมไ่ด้ น่ีมนั

เรียกวา่โดยพืน้ฐานมนัก็เรียกวา่ตอ่ต้านหรือรังเกียจกนัอยู ่แตเ่ขาก็ไมไ่ด้ทําอะไรให้มนัเกิดขึน้ เพียงแตเ่ป็น

การป้องกนัตวั หรือทํารัว้ป้องกนัไว้ไมใ่ห้เข้ามาอยา่งยิ่ง ฉะนัน้ อา่นหนงัสือฝร่ังไมไ่ด้ ถือวา่อา่นหนงัสือของ

มิจฉาทิฏฐิ เม่ือผมไปอยูท่ี่กรุงเทพฯ ท่านเจ้าคณุท่ีวดัปทมุคงคา ท่านก็ยงัถือหลกัอยา่งนี ้ซึง่ไมน่านนกัเม่ือ

ผมไปอยูก่รุงเทพฯ นีเ้อง แสดงวา่ไมต้่องอา่นกนัแล้ว ถ้าหนงัสือของพวกฝร่ังไมต้่องอา่นกนัเลย ถือวา่ไป

อา่นหนงัสือของมิจฉาทิฏฐิ เด๋ียวพวกมิจฉาทิฏฐิมนัจะครอบงําเอาไมท่นัรู้ น่ีพืน้ฐานจิตใจของประชาชน

ทัว่ไปเป็นอยา่งนี ้น่ีแสดงวา่แรงหรือไมแ่รง ความรู้สกึมนัก็ลดลงไป ๆ เม่ือพวกฝร่ังเขาแสดงบทบาทอะไรท่ี

เป็นท่ีถกูใจคนไทยมากขึน้ ๆ ไอ้ความรู้สกึนีม้นัก็หายไป ๆ เขาก็ประกาศเผยแผศ่าสนาคริสต์ได้เพิ่มขึน้ ๆ 

แตก็่อยา่งท่ีเห็นกนัอยู ่ได้ผลน้อยมาก ไมทํ่าให้เกิดเปล่ียนแปลงอะไร 

ในหนงัสือพทุธสาสนาหลายเลม่ อาจารย์เขียนในลกัษณะท่ีคล้าย ๆ กบัวา่นา่จะทําอะไร ๆ ให้เป็นการ

แขง่กบัเขาใช่ไหมครับ หรือแม้แตก่ารทําโรงเรียนพทุธนิคมก็รู้สกึวา่จะต้องทําแบบชาวคริสต์ 
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          ไมมี่ความรู้สกึวา่แขง่ แตมี่ความรู้สกึวา่เลียนแบบ ถ้ามนัเป็นวธีิการท่ีดี การตัง้โรงเรียนและก็มีสอน

ศาสนาตามแบบท่ีเขาทําอยูม่นัเป็นวิธีการท่ีดี เราก็อยากจะเลียนแบบ ความคดิจะตอ่ต้านแขง่ขนันัน้มนัก็

ไมค่อ่ยจะมีอะไรนกั ถ้าเป็นวธีิการท่ีดี ท่ีจะทําให้พทุธศาสนาเจริญรุ่งเรืองก็เอามาใช้ ในคมัภีร์ของเขาท่ีมนั

สอดคล้องกบัพทุธศาสนาก็มีอยูบ่อ่ย ๆ เชน่ วา่จะไปเข่ียผงในตาของผู้ อ่ืน ทัง้ท่ีไม้ท่อนหนึง่อยูใ่นตาของตน

ก็มองไมเ่ห็น อยา่งนีมี้ทัว่ไป เอามาใช้แทนกนัได้ หลกัหรือคําพดูเบือ้งต้นท่ียงัไมถ่งึจดุสดุท้าย ใช้แทนกนัได้

เกือบจะทกุศาสนา รู้สกึวา่อยา่งนัน้ แตคํ่าพดูท่ีจะดบัทกุข์สิน้เชิงในตอนสดุท้ายนัน้ ก็ตา่งกนัเป็นธรรมดา 

พระเถระผู้ใหญ่ในสมยันัน้ ท่านมีความรู้สกึวา่ต้องระวงัตวัเก่ียวกบัคริสต์ศาสนาหรือไม ่

          ท่ีเห็น ไมค่อ่ยมี สมยัเม่ือผมแรกบวช รู้สกึวา่ไมมี่ ไมมี่ความหวัน่ไหวถึงขนาดนัน้ คดิกนัวา่เขาทําไปก็

แคน่ัน้ 

บคุคลอยา่งสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์หรือวา่พระผู้ใหญ่อยา่งพระพมิลธรรม เวลาท่านทํางานเก่ียวกบั

บริหารคณะสงฆ์ในฐานะสงัฆมนตรีอะไรนี ้ทา่นรู้สกึวา่ต้องระวงัในเร่ืองนีห้รือไม ่

          ไมเ่ห็นว่ีแวว ทา่นไมเ่ห็นวา่มนัเป็นสิง่ท่ีจะเป็นอนัตราย เป็นภยัอนัตรายอะไร บางทีทา่นก็คงจะนกึ

เมตตากรุณาบ้างก็ได้ และเขาก็หวงัดีแก่ประชาชน แจกเงินแจกของแก่คนเจ็บคนไข้นีม้นัก็ดี ถกูหลกัพทุธ

ศาสนา 

บางแหง่เห็นอาจารย์เขียนไว้แรงเหมือนกนั เช่นวา่ พวกโรมนัคาทอลกิครอบงําพวกเราบางหมูบ่างเหลา่

อยูใ่นปัจจบุนั (เขียนเม่ือ ๒๔๘๔) คล้าย ๆ กบัวา่เราต้องทําให้ดีไมแ่พ้เขา หรือวา่ต้องระวงัอยา่ให้เขามา

ครอบงํา มนัมีเหตอุะไรเป็นรูปธรรม ทําไมอาจารย์จงึพดูอยา่งนี ้

          นัน่คงจะเป็นยคุตอบปัญหาบาทหลวง แตเ่ท่าท่ีผมจําได้ยงันกึได้อยูใ่นความรู้สกึ ไมเ่คยกลวัโดย

แท้จริง แตอ่าจจะเขียนออกไปอยา่งนัน้ก็ได้ เพ่ือคนอ่ืนหรือเพ่ืออนาคต  

เร่ืองตอบปัญหาบาทหลวงเกิดขึน้ได้อยา่งไรครับ 

          บาทหลวงยอน อุลลิอานาเป็นคนแรก ท่ีเขียนจดหมายมาถามปัญหาเป็นข้อ ๆ เช่นวา่ เก่ียวกบั

ความเกิดใหมใ่นพทุธศาสนามีหลกัอยา่งไร เก่ียวกบัพระเจ้ามีหลกัอยา่งไร เป็นต้น ตัง้ปัญหามาเป็นข้อ ๆ 

ชาวพทุธมีความเห็นอยา่งไร เม่ือสงัเกตดปัูญหาเหลา่นัน้แล้ว ต้องเรียกความรู้สกึฝ่ายร้ายมนัเกิดขึน้ มอง

รู้สกึไปในแง่วา่ พวกนีถ้ามล้วงความลบัในพทุธศาสนาเอาไปเป็นประโยชน์ในการเผยแผห่รือตอ่ต้าน มนัก็

เกิดกิเลส (หวัเราะ) ไมช่อบขึน้มา ก็เลยตอบชนิดท่ีเรียกวา่ ไมมี่ทางท่ีจะเข้ากนัได้ และตอนนัน้มนัเป็นอยา่ง

นัน้จริง ๆ เพราะผมมนัมุง่หมายพระเจ้าอยา่งบคุคลเท่านัน้ ไมมี่พระเจ้าอยา่งธรรมะเหมือนเด๋ียวนี ้ก่อนนัน้



๓๖๔ 

 

มีพระเจ้าองค์เดียว (หวัเราะ) พระเจ้าอยา่งท่ีเขามี เด๋ียวนีมี้พระเจ้า ๒ องค์ พระเจ้าอยา่งบคุคลกบัพระเจ้า

อยา่งธรรมะ มนัก็เลยเขียนตอบป้องกนัไว้ลว่งหน้าอยา่งรุนแรง เกือบกระเทือนถงึพวกอิสลาม พวกอิสลามก็

เขียนจดหมายโดยตรงมาตอ่วา่ เพราะอา่นหนงัสือเลม่นัน้เข้า ตอนนัน้มนัรู้สกึมากทีเดียว รู้สกึในทางร้าย 

มุง่ร้าย เพราะวา่ (หวัเราะ) พระเจ้าแบบท่ีวา่ผกูขาดกนัหมดอยา่งนัน้ เราไมช่อบ ตอ่มาอีกนานจงึมองเห็น

วา่พระเจ้าไมจํ่าเป็นจะต้องเป็นอยา่งนัน้ แม้คําพดูเขียนไว้อยา่งนัน้ แตค่วามมุง่หมายเป็นอยา่งอ่ืนก็ได้ 

เด๋ียวนีมี้พระเจ้าชนิดท่ีเป็นกฎของธรรมชาต ิเขาอาจจะเขียนมุง่หมายถึงวา่กฎธรรมชาตเิป็นพระเจ้า แตเ่ขา

เขียนในรูปบคุคลหรือวตัถมุนัก็ออกมาอยา่งนัน้ ตอ่มาบาทหลวงยอน อลุลอิานา ก็กลายเป็นคนรู้จกัคุ้นเคย

กนัเข้าทกุที ๆ มาประชมุมาท่ีน่ีมา ๒ หน เขาคงเปลี่ยนความรู้สกึหมดแล้ว เพราะตอนหลงั ๆ ไมพ่ดูอยา่ง

นัน้ เลยกลายเป็นคล้าย ๆ เป็นเพ่ือนเป็นมติรอะไรกนั จนเม่ือแกเสียชีวิตนี ้เขายงัเขียนจดหมายมาเชิญผม

ไปงานศพ เป็นอนัวา่จบกนั เลกิ ปิดฉากกนั ท่ีตอบเขารุนแรงนัน้ เด๋ียวนีย้งัรู้สกึละอายอยู ่

ท่ีอาจารย์ไปแสดงปาฐกถาให้พวกโปรเตสแตนต์นัน้เป็นมาอยา่งไรครับ 

          นานมามาก หา่งกนัมาก นานมากตอนหลงั ผมก็เขียนเป็นเร่ืองทํานองวา่จะประสานความเข้าใจซึง่

กนัและกนั แล้วโปรเตสแตนต์ท่ีเชียงใหมเ่ขามาเชิญไปพดู ทํานองจะทําความเข้าใจซึง่กนัและกนั ใช้ความ

มุง่หมายอยา่งนี ้เราจงึพยายามพดูในลกัษณะเปรียบเทียบ ตีความเสียใหมเ่พ่ือให้เข้ากนัได้ การ

เปรียบเทียบตามความรู้สกึแท้จริงนัน้มนัทําได้ทัง้ ๒ อยา่ง ผมรู้สกึจะทําได้ทัง้ ๒ อยา่ง ทําให้ไมมี่ทางพดูให้

เข้ากนัเลยก็ได้ พดูให้มีทางท่ีจะอะลุม่อลว่ยจะกลมกลืนกนัก็ได้ มนัแล้วแตเ่จตนา ถึงเด๋ียวนีก็้เหมือนกนั 

แล้วแตเ่จตนาจะพดู ถ้าจะพดูให้เกลียดชงัยิ่งขึน้ก็ทําได้ แตม่นัจะมีประโยชน์อะไร ในโลกซึง่มนัแคบเข้า ๆ 

คนต้องมาอยูร่วมกนัเข้า สมัพนัธ์กนั แล้วเขาต้องมีศาสนาท่ีถกูต้องกบัจิตใจของเขา ฉะนัน้ เราก็ต้องให้อภยั 

เด๋ียวนีผ้มจงึพดูเสียใหมว่า่ต้องมีทกุศาสนา (หวัเราะ) ต้องทรงไว้ทกุศาสนา สําหรับคนทกุแบบทกุรูปทกุ

ระดบั 

อาจารย์ครับ ยคุท่ีไล ่ๆ กบัท่ีอาจารย์ตอบปัญหาบาทหลวงนัน้ รู้สกึวา่อาจารย์จะเน้นเร่ืองศาสนาสากล

มาก เพราะอะไรครับ คือในแง่ท่ีศาสนาพทุธน่ีเป็นศาสนาท่ีสากล เป็นความจริงสากล 

          นัน่มนัก็พดูคอ่นมาทางจะเข้าข้างตวั หรือวา่เป็นโอกาสท่ีจะให้ประโยชน์แก่ตวั มนัก็ชวนพดูใน

ลกัษณะวา่ ใครจะเป็นสากลกนัได้มากกวา่ เราก็หวงักนัอยูว่า่ พทุธจะเป็นสากลได้มากกวา่ จงึชวนพดูเร่ือง

ศาสนาอาจจะเป็นศาสนาสากล แตเ่ด๋ียวนีคํ้าวา่สากลผมมนัเปลีย่นความหมาย ก่อนโน้นสากลแตใ่นพวกมี

ปัญญา พวกมีสตปัิญญา นกัเรียน นกัศกึษา เด๋ียวนีม้าสากลถงึคนโง ่ถึงคนล้าหลงั คนชาวป่า ชาวนา 

ชาวไร่ ถ้าสากลลงมาถึงพวกนีแ้ล้วมนัก็ต้องมีหมดทกุศาสนา ต้องมีครบหมดทกุศาสนา ฉะนัน้ ศาสนาท่ีจะ

สากลแตเ่พียงศาสนาเดียวคงจะไมไ่ด้ เพราะวา่มนษุย์ชนิดท่ียงัต้องพึง่พระเจ้า พึง่ผู้ อ่ืนนัน้ ยงัมีอยูม่าก ถ้า
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จะให้เป็นศาสนาสากล ดเูหมือนต้องรวมกนัทกุศาสนามากกวา่ แตด่จูะไมมี่ใครยอมคดิอยา่งนี ้สว่นเราเห็น

วา่อยา่งนัน้ ต้องอยูร่่วมกนัหมด จงึจะได้ศาสนาสากล คือเอามาเรียงกนั คําสอนแบบไหนเอามาแตค่น สว่น

ไหนก็ใช้ได้หรือเหมาะสมกบัคนสว่นนัน้ แล้วแตค่นพวกไหนมนัจะเลือกเอา จะไหว้พระเจ้า (หวัเราะ) อยา่ง

ภตูผีิปีศาจก็ได้ จะไหว้พระเจ้าอยา่งสงูอยา่งท่ีพวกคริสต์เขาพดูก็ได้ หรือไมมี่พระเจ้าอยา่งพทุธศาสนา มีแต่

กฎของธรรมชาตก็ิได้ ถ้าในศาสนาไหนมีให้ครบทกุอยา่ง อยา่งนีม้นัก็เป็นสากลแน ่แตด่จูะไมมี่ใครทําได้ 

มนัไมมี่ศาสนาไหนท่ีจะมีครบถ้วนอยา่งนัน้ เพราะมนัเกิดกนัคนละท่ี คนละแหง่ คนละยคุ คนละสมยั คน

ละเหตกุารณ์ ฉะนัน้ ถ้าจะมีศาสนาสากลก็คืออยูร่่วมกนัหมด 

พวกโปรเตสแตนต์มารู้จกักนัได้อยา่งไร 

          เขาอา่นหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนาอยูต่ลอดเวลาเหมือนกนั ตอนท่ีผมโต้ตอบปัญหาบาทหลวง เขาคง

อา่นกนั เขาเห็นวา่เราคงจะมีอะไร ๆ ท่ีควรจะสนทนากนั เขาอาจจะมีความคดิไปไกลถึงขนาดวา่อาจจะ

ชนะเรา ชนะนํา้ใจเราได้ ถ้ามาพดูจากนั  

ในห้องหนงัสือของอาจารย์ ผมเห็นหนงัสือของนกัคดิสมยัใหมฝ่่ายคริสต์ศาสนา ๒-๓ เลม่ ไมท่ราบวา่

อาจารย์ได้อา่นหรือเปลา่ เป็นนกัคดิท่ีตีความพระเจ้าคอ่นข้างสมยัใหม ่เช่น The Phenomena of Man 

และ The Future of Man ของ Teilhard de Chardin หรือ The New Man ของ Thomas Merton 

          (หวัเราะ) ไมค่อ่ยได้สนใจอา่น เคยแตเ่ปิดแพลบ็ ๆ (หวัเราะ) เด๋ียวนีม้นัหมดปัญหาแล้ว จะดบัทกุข์

มนัต้องเป็นอยา่งถกูต้องตามกฎของธรรมชาต ิ

อาจารย์ครับ ท่ีเขานิมนต์ไปพดูท่ีเชียงใหม ่ไมไ่ด้ตดิตอ่กนัเป็นสว่นตวัใช่ไหมครับ 

          ไม ่ไมรู้่จกัเป็นสว่นตวั แตเ่ขาคงรู้จากกิจการงานของเรา และเขาก็อยากจะได้คนแปลก ๆ ไปพดู ให้

เป็นการปาฐกถาท่ีนา่ฟัง เขาพดูไปถึง ๔-๕ ครัง้แล้ว ผมไปเป็นครัง้ท่ี ๕ แล้วกระมงั 

หนงัสือหลกัท่ีอาจารย์ใช้ศกึษามีแตค่มัภีร์ไบเบิล้ เลม่อ่ืนอาจารย์ไมไ่ด้ใช้เท่าไรใช่ไหมครับ 

๐๐ (หวัเราะ) มนัไมมี่ มนัไมมี่หนงัสืออะไร หนงัสือท่ีเขาเขียนเป็นความคดิเห็น มนัก็มีบ้าง หนงัสือ The 

Immitation of Christ อะไรนัน่ ก็พอจะมีเร่ืองท่ีนา่สนใจ 

อาจารย์ได้ศกึษาในลกัษณะท่ีแลกเปล่ียนความเห็นกนัไหม แบบวา่มานัง่คยุกนัอยา่งนี ้บาทหลวงยอน 

อลุลอิานา เคยมานัง่ถกเถียงกนัไหม 

          ไมเ่คย 



๓๖๖ 

 

อาจารย์พดูท่ีเชียงใหมค่รัง้แรกแล้ว มีคนตอ่ต้านไหม 

          ไมมี่ และมนัเกือบจะไมมี่ใครได้อา่นกนัก่ีคนดอก นอกจากฝ่ายโน้น ตอนนัน้ก็เรียกวา่พระเจ้า

พระสงฆ์ไมเ่คยสนใจเร่ืองอะไรมากมายเหมือนเด๋ียวนี ้เพิ่งจะมาเอะอะขึน้เม่ือเร่ืองนีเ้กิดขึน้แล้วท่ีเกิดความ

กลวัวา่เขาจะกลืนเรา และคณุก็ดซู ิมนัก็ยงัเป็นสว่นน้อย ไอ้สว่นท่ีไมน่กึไมรู้่สกึอะไร ก็ยงัมีอยูม่าก พากนั

ต่ืนตมูไปเอง คดิถึงข้างหน้าในอนาคตกนัดีกวา่ วา่มนัจะมีศาสนาอะไรรับหน้านกัวทิยาศาสตร์ขัน้สดุท้าย 

การท่ีวิทยาศาสตร์เจริญถึงท่ีสดุ ศาสนาอะไรจะรับหน้า หมายถงึในแงดี่ท่ีใช้เป็นประโยชน์ได้มากกวา่ 

อาจารย์ครับ แล้วอยา่งเพ่ือนทางอิสลามสมัพนัธ์กนัมาอยา่งไรครับ 

          คือวา่ คุณประยูร วทานยกุล เป็นเพ่ือนกบัคุณฟัก ณ สงขลา นกัการเมืองซ้ายสมยันัน้ แล้วคณุ

ฟักน่ีเขาศกึษาพทุธศาสนา ทัง้ท่ีนิยมคอมมนิูสต์ แล้วก็ใช้สํานกังานพบปะกนัท่ีร้านสวุิชานน์ คนนัน้ คนนี ้

คนโน้น หลาย ๆ คน รวมคณุประยรูเข้าไปด้วย เพราะเขาเป็นเพ่ือนสว่นตวักนั คณุประยรูจงึได้มารู้เร่ืองของ

สวนโมกข์มากขึน้ แล้วตอ่มานานเข้าคงจะเห็นวา่จะพดูกนัรู้เร่ืองได้ แกก็เลยตดิตอ่ทางช่วยบริจาคบาํรุง

กิจการของคณะธรรมทานและสวนโมกข์ คณุประยรูน่ีบริจาคมาก จนถ้าถือตามหลกัอิสลามแล้วก็ต้องวา่

ผิดหลกั เพราะเป็นการทําบญุนอกศาสนา (หวัเราะ) เพ่ือนอิสลามสว่นมากก็คงไมพ่อใจ คณุประยรูไม่

เพียงแตพ่อใจเล่ือมใสเท่านัน้ ยงัได้บริจาคในลกัษณะท่ีเป็นการทําบญุด้วย นอกจากนัน้ผมยงัได้ขอร้องให้

แกช่วยแปลเร่ืองท่ีพดูโดยภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษอยูบ่อ่ย ๆ กระทัง่เร่ืองท่ีไปพดูท่ีเชียงใหมน่ัน้ แกแปล

จากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ แกเข้ามาสูค่วามรู้จกั ด้วยการสงัคมกบัเพ่ือน ๆ ท่ีเป็นชาวพทุธ ก็เป็นเหตุ

ให้รู้จกัสวนโมกข์ และก็พอใจ แกก็สนใจ สนทนาพาทีเร่ืองตา่ง ๆ มนัก็เข้ากนัได้ เพราะแกก็เร่ิมมีพระเจ้า

อยา่งท่ีไมใ่ช่บคุคล แม้กระนัน้แกก็ยงัเรียกตวัเองเป็นอิสลามอยา่งยิง่ (หวัเราะ) คราวหนึง่เม่ือไปอินเดีย

ด้วยกนั ไปถงึท่ีแหง่หนึง่ไปขอพกั เป็นท่ีพกัของพระสงฆ์ลงักา ผมก็พดูไมท่นัยัง้คดิวา่พวกเราชาวพทุธมา

ท่องเท่ียวอินเดีย คณุประยรู (หวัเราะ) แกสวนขึน้มา ผมคนหนึง่เป็นอิสลาม (หวัเราะ) แกไมย่อมให้พดูตี

คลมุ บอกเจ้าของท่ีพกัเลยวา่ผมเป็นอิสลาม พวกเราไปไหว้ท่ีไหน คณุประยรูซึง่ไปด้วยกนัก็ทําละหมาดท่ี

นัน่ และถ่ายรูปมามากเหมือนกนั สนใจเร่ืองพระเซน เขาสนใจมหาตมะคานธี และบางเวลาแกปลีกตวัไป

มสัยิด ท่ีเผอิญอาจจะหาได้ในขณะท่ีท่องเท่ียวไปนัน้ เด๋ียวนีแ้กก็ไมค่อ่ยสบาย เป็นโรคเบาหวาน คงจะ

ลําบาก 

นอกจากคณุประยรูแล้ว อาจารย์ไมรู้่จกัเพ่ือนอิสลามคนอ่ืน ๆ อีกหรือ 

          ไม ่ไมมี่ 

 



๓๖๗ 

 

 

อาจารย์ครับ ตลอดเวลาท่ีผา่นมา ในการทํางานเผยแผข่องอาจารย์ จะเห็นได้วา่ตัง้แตเ่ร่ิมเขียนหนงัสือ 

อาจารย์ก็เร่ิมวิพากษ์วิจารณ์วฒันธรรมตะวนัตกมาโดยตลอด ผมอยากเรียนถามวา่อาจารย์มีวิธีอยา่งไรใน

การศกึษาเร่ืองทางตะวนัตกครับ 

          ไมค่อ่ยมี คณุสงัเกตดเูถอะ ท่ีวา่จะตัง้ใจวพิากษ์วิจารณ์โดยตรงไมค่อ่ยมี มีเขียนถงึบ้างในฐานะท่ี

เปรียบเทียบ หรือวา่น่าสนใจ นา่จะเอามาผสมผสานกนั แตท่ี่เขียนวพิากษ์วิจารณ์โดยตรงดจูะไมมี่ คณุเห็น

ตรงไหนบ้าง เช่นอะไรบ้าง 

อยา่งการท่ีอาจารย์พดูถงึการตามก้นฝร่ังมากเกินไปก็เป็นเร่ืองใหญ่ ประเดน็ใหญ่ประเดน็หนึง่ ท่ี

อาจารย์โยนลงมาในสงัคมยคุนี ้เราจะต้องทําให้คนต่ืนตวัวา่เราจะต้องมีทางออกของเราเอง 

          (หวัเราะ) ถกูแล้ว เร่ืองนีอ้ยูใ่นความรู้สกึมากทีเดียว เพราะเห็นวา่เป็นเร่ืองเสียหายและเป็นเร่ือง

ขดัขวางความเจริญของธรรมะ แทนท่ีพทุธบริษัทจะปฏิบตัธิรรมะ ก็หนัไปตามก้นฝร่ังเสียหมด ไมค่อ่ยเข้าใจ

ถึงโทษของการจดัการศกึษาตามแบบก้นฝร่ัง คนเหลา่นีก็้ไมเ่หมาะท่ีจะศกึษาหรือปฏิบตัธิรรมะ ถ้ามนัเข้า

มาเก่ียวข้องในแง่อยา่งนี ้เราจงึจะพดูไปบ้าง ไมไ่ด้มีเจตนามากมายอะไรหรอก มนัจะสะดดุขึน้มานาน ๆ 

ครัง้วา่ ไอ้น่ีมนัตดิอยูท่ี่วา่ตามก้นฝร่ัง แตก็่ไมไ่ด้พดูในลกัษณะตําหนิตเิตียนฝร่ังนะ แตบ่อกให้เห็น บอกให้รู้

วา่ น่ีมนัเป็นอปุสรรคท่ีจะเจริญในทางธรรมะ แม้การเมืองของประเทศชาตก็ิต้องอาศยัธรรมะ ธรรมะเป็นไป

ไมไ่ด้เพราะวา่ตามอยา่งฝร่ัง โดยเฉพาะท่ีมนัขดัขวางกนัอยา่งยิง่ ก็คือเร่ืองไมบ่งัคบัตวัเอง วฒันธรรมฝร่ัง

หรืออดุมคตกิารศกึษาฝร่ัง มนัไมมี่เร่ืองการบงัคบัตวัเอง ไมส่อนให้บงัคบัตวัเอง พากนัเห็นวา่ไมเ่ป็น

ประชาธิปไตย เลยให้เดก็ ๆ เป็นอิสระ ไมบ่งัคบัตวัเอง อยา่งนี ้เราเห็นวา่เสียหายอยา่งยิ่ง เดก็เหลา่นัน้ยอ่ม

ไมเ่หมาะท่ีจะรู้ธรรมะ วฒันธรรมไมบ่งัคบัตวัเองเป็นปฏิปักษ์โดยตรง โดยจงั ๆ กบัพทุธศาสนา เชน่ การจบู

กอดกนัตามท่ีสาธารณะ โดยเห็นเป็นการถกูต้องไปเสีย น่ีคือการไมบ่งัคบัความรู้สกึ มนัก็มีนิสยัปลอ่ยตาม

ความรู้สกึ ปลอ่ยตามกิเลส มนัหนัหลงัให้กบัหลกัธรรมะ ท่ีจะต้องบงัคบัความรู้สกึไว้ให้อยูใ่นระเบียบ นีเ้ป็น

เร่ืองไมเ่ห็นด้วยกบัวฒันธรรมฝร่ัง หรือหลกัศกึษาอยา่งฝร่ังให้มีประชาธิปไตยระหวา่งครูกบัศษิย์มากเกินไป 

ผมก็พดูบ้างเฉพาะเม่ือมีอะไรมากระทบความรู้สกึ ถ้าเข้ามาในขอบเขตท่ีวา่ขดักบัความรู้สกึแล้วก็พดูบ้าง 

เจตนาท่ีจะค้านโดยตรงหรือตะพดึนัน้ก็ไมมี่ ไมมี่แผนการตอ่ต้าน แตจ่ะพดูถงึบ้างในเม่ือมนัมาขดัขวางกบั

เร่ืองของเราท่ีจะเผยแผธ่รรมะ  

อาจารย์ครับ อยา่งบางเร่ืองท่ีอาจารย์พดูแล้วอ้างไปถงึวา่ฝร่ังเขาคดิอยา่งไรบ้าง เช่น วา่ในการอบรมผู้

พิพากษา ผมจําได้วา่มีปีหนึง่อาจารย์พดูถงึวตัถนิุยม อาจารย์ก็จะแจกแจงวา่ฝร่ังเขาคดิอยา่งไรในเร่ืองวตัถุ



๓๖๘ 

 

นิยม หรือวา่ อยา่งไรเร่ืองเก่ียวกบัอนตัตา ฝร่ังคดิอยา่งไรบ้าง คนนัน้ คนนี ้ความรู้อยา่งนีอ้าจารย์ศกึษา

อยา่งไรครับ 

          อ้าว ก็ศกึษาเท่าท่ีมนัมี เทา่ท่ีมนัพมิพ์ออกมาให้ปรากฏ หรือวา่อา่นหนงัสือเร่ืองราวนัน้ ก็เห็นวา่มนั

ตรงหรือไมต่รง เข้ากนัได้หรือเข้ากนัไมไ่ด้กบัหลกัพทุธศาสนา โดยเฉพาะเร่ืองอตัตา-อนตัตา นีเ้ราเหมาได้

เลยวา่ นอกจากพทุธแล้วมนัก็เป็นเร่ืองอตัตาในรูปแบบอยา่งใดอยา่งหนึง่เสมอ จะสอนจะพดูให้คนท่ีนิยม

อตัตามาเข้าใจอนตัตามนัก็ลําบาก ต้องพดูประท้วงขึน้มาบ้าง น่ีเรียกวา่ไมไ่ด้เป็นเร่ืองของฝร่ังหรือไมฝ่ร่ัง 

เป็นเร่ืองของมนษุย์สว่นใหญ่ยดึหลกัอตัตาโดยไมรู้่ตวั แตเ่ราก็ได้พยายามเปรียบเทียบชีแ้จงให้เขาเห็น

ประโยชน์ของการถืออนตัตา นีก็้พยายามอยูเ่หมือนกนั 

เวลาอาจารย์วจิารณ์นกัคดิคนไหน อาจารย์ไปอา่นของนกัคดิคนนัน้เลย หรือวา่อา่นท่ีเขาตีความงาน

ของนกัคดิคนนัน้อีกทีหนึง่ 

          ทัง้ ๒ อยา่ง แล้วแตม่นัจะมีมาทางไหน บางทีผมอา่นเร่ืองของคนท่ีเขาวพิากษ์วิจารณ์อีกตอ่หนึง่ 

หนงัสือบางเลม่ก็มีฝร่ังหรือคนอินเดียเขียน พยายามจะเอามตเิร่ืองอตัตาของพวกฝร่ังคนนัน้ฝร่ังคนนีฝ้ร่ัง

คนโน้น มารับรองเร่ืองอตัตา ในคมัภีร์ภควทัคีตาก็เป็นเร่ืองอตัตาไปหมด เราต้องการจะดงึไปสูอ่นตัตา เรา

ไมมี่ห้องสมดุท่ีสมบรูณ์ บางทีก็อา่นหนงัสือพิมพ์ (หวัเราะเบา ๆ) และหนงัสือบางเลม่ก็ยืมเขามาอา่น 

เวลาอาจารย์ค้นวา่เขาคดิยงัไง อาจารย์ใช้หนงัสือชดุไหนเป็นหลกั 

vไมอ่าจจะเป็นหลกั มนัตามสบาย คือวา่เราไมไ่ด้ตัง้โครงการทําให้มนัเหมือนกบัวา่ตอ่ต้านกนัทัง้หมด เป็น

ความคดิสว่นน้อยสว่นหนึง่เท่านัน้ท่ีจะวิพากษ์วิจารณ์ความคดิเร่ืองอตัตาของพวกอ่ืน บางทีก็ได้เค้าเง่ือน

นิด ๆ หน่อย ก็มาขยายความมาตีความให้มนัเป็นเร่ืองของมนษุย์พวกหนึง่ขึน้มา และก็ใช้เป็นเร่ืองคู่

เปรียบเทียบตอ่สู้ ขดัแย้ง วพิากษ์วิจารณ์ แตก็่เป็นเร่ืองไมม่ากมายอะไร สําหรับเอ็นไซโคลปีเดียก็ใช้ไมบ่อ่ย 

ใช้เฉพาะเร่ือง สงสยัเร่ืองอะไรก็เปิดดเูฉพาะเร่ือง โดยมากแล้วจะพดูได้วา่ในเร่ืองเก่ียวกบัศีลธรรมเท่านัน้ 

เร่ืองอ่ืนไมค่อ่ยได้ใช้ ท่ีใช้จริง ๆ จงั ๆ ก็เร่ืองศีลธรรม (หวัเราะ) สว่น The Great Books of The West น่ี 

เกือบจะไมไ่ด้ใช้ ดผิูว ๆ ถึงแม้จะมีหนงัสือเหลา่นีก็้เหมือนกบัไมมี่ ยงัใช้น้อยมาก เอ็นไซโคลปีเดีย ดเูฉพาะ

ของพทุธะคําหนึง่เท่านัน้ แล้วคําอ่ืน ๆ ท่ีเน่ืองกนักบัพทุธะเขาบอกไว้ให้เสร็จ แล้วก็ดคํูาวา่ Morality คําหนึง่

และคําอ่ืน ๆ ท่ีเน่ืองกนักบัคํา ๆ นี ้ดเูหมือนกบัวา่จะใช้ไมคุ่้มคา่นกั 

เวลาอาจารย์วจิารณ์มากซ์ หรือวา่วิจารณ์ dialectic materialism อาจารย์อา่นของมากซ์หรือเปลา่ 

          ไมค่อ่ยได้อา่น (หวัเราะ) อา่นเท่าท่ีสะดวก หนงัสือบางเลม่ หรือหนงัสือพิมพ์หรือท่ีเขาพดู ๆ กนั พอรู้

วา่เค้าเง่ือนเป็นอยา่งไร แล้วก็ตดับทเลย ตดัไปเสียเลยวา่ไมต้่องอา่น คือผมประมาณวา่มากซ์ไมเ่คยศกึษา
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พทุธศาสนาอยา่งถกูต้อง ศกึษาพทุธศาสนาผิว ๆ ในชัน้แรกท่ีพดูกนัผิด ๆ คาล มากซ์ก็ไปจดัพทุธศาสนาไว้

ในกลุม่เดียวกบัศาสนาอ่ืน ๆ เขาก็เลยพดูเก่ียวกบัศาสนาผิด ผิดสําหรับพทุธศาสนา ถ้ารู้พทุธศาสนาจริงคง

ไมพ่ดูอยา่งท่ีพดู พอเห็นวา่อยา่งนีแ้ล้วก็เลยไมส่นใจ ใน The Great Books of The West มีเลม่ใหญ่เลม่

หนึง่เร่ืองมากซ์คนเดียว แตก็่อา่นไมไ่หว (หวัเราะ) ไมอ่า่นไหว เปิดเห็นแล้วผา่นเลย เปิดเห็นแล้วก็อา่นไม่

ไหว เพราะปฏิเสธตัง้แตที่แรกแล้ววา่ เราไมถื่อเอาตามความคดิของมากซ์เป็นหลกัอะไรได้ เพราะเขาไมรู้่

พทุธศาสนา ก็เลยไมค่อ่ยอยากอา่น 

แล้วเวลาอาจารย์วิจารณ์เขา อาจารย์ไมก่ลวัวิจารณ์ผิดหรือครับ 

          ไมน่่าจะผิด เพราะวิจารณ์วา่ไมรู้่พทุธศาสนา เขาไมมี่ทางท่ีจะวางหลกัธรรมะสําหรับโลก ถงึจะวางก็

ไมถ่กูสําหรับมนษุย์ และการท่ีเอาศาสนาไปแปลความหมายอยา่งนัน้ก็ไมถ่กูกบัความจริง พอได้ยินคําวา่

ศาสนาเป็นยาเสพตดิแล้วก็หมดศรัทธาแล้ว เพราะวา่ศาสนาพทุธนีไ้มเ่ป็นยาเสพตดิ แตก่ลบัจะเป็นเคร่ือง

ปราบปรามยาเสพติด เชน่ ไสยศาสตร์ เป็นต้น 

อาจารย์ครับ ทีนีก้ลบัมาทางด้านเก่ียวกบัวิทยาศาสตร์ อา่นจากงานของทา่นอาจารย์ ผมรู้สกึวา่อาจารย์

ให้เครดติกบัวทิยาศาสตร์พอสมควรตัง้แตต้่น ทีนีผ้มอยากเรียนถามอาจารย์วา่ สมยัท่ีอาจารย์เร่ิมมาสู่

วงการหนงัสือ คนไทยสมยันัน้มีทศันะยงัไงตอ่วิทยาศาสตร์ อยา่งในหนงัสือของปัญญาชนยคุนัน้ ท่ีอาจารย์

อา่นน่ีเขาพดูถงึวทิยาศาสตร์ในทางไหนกนัครับ 

          ผมไมส่นใจวทิยาศาสตร์ทัง้หมด วทิยาศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ นอกจากวิทยาศาสตร์ท่ีเอามาใช้อธิบาย

พทุธศาสนาได้ คือเอามาสนบัสนนุพทุธศาสนาได้ อยา่งนีจ้ะเป็นตอนแรก ๆ เรียกวา่ดงึวิทยาศาสตร์เข้ามา

เก่ียวกบัเร่ืองศาสนา ท่ีนา่อา่นก็คือหนงัสือของนายสมคัร บรุาวาศ แกแตง่ตัง้แตอ่ยูเ่มืองนอก และเป็นเค้า

เง่ือนเป็นข้อ ๆ ข้อปลีกยอ่ยของหลกัวทิยาศาสตร์สนบัสนนุหลกัใหญ่ของพทุธศาสนา โดยเฉพาะสนบัสนนุ

เร่ืองอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ได้อา่นและพยายามศกึษา แตพ่อเห็นวา่เป็นเร่ืองสนบัสนนุได้ ดงันัน้ก็เลยไมรู้่วา่

จะศกึษาไปทําไมอีก (หวัเราะ) มนัพอแล้ว เพราะแน่ใจพอแล้ว ตอนแรก ๆ นายสมคัร บรุาวาศเขาเขียน

พทุธศาสนาเปรียบเทียบกบัวิทยาศาสตร์ มาตอนหลงัเขียนมาก ๆ เขียนเป็นปรัชญาเลย พทุธศาสนาเป็น

ปรัชญาอา่นไมไ่หว 

แตว่า่อาจารย์เขียนถงึวทิยาศาสตร์ก่อนท่ีนายสมคัร เขาจะเขียนหนงัสือเลม่นีน้ะครับ เพราะนายสมคัร

เพิ่งเขียนเม่ือ พ.ศ. ๒๔๙๐ กวา่ แตอ่าจารย์อ้างถงึวทิยาศาสตร์ตัง้แต ่พ.ศ. ๒๔๗๕ 

          (หวัเราะ) ก็นัน่แหละวิทยาศาสตร์อยา่งท่ีเขาวา่ ๆ กนั อยา่งท่ีเขาวา่ ๆ กนั ตอนนัน้มนัยงัไมรู้่วา่

วิทยาศาสตร์คืออะไรด้วยซํา้ไป รู้แตเ่พียงวา่ถ้าเป็นเร่ืองพิสจูน์และทดลองก็เป็นเร่ืองวิทยาศาสตร์ ถ้าเป็น
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เร่ืองการคํานวณและก็เป็นเร่ืองปรัชญา เรามองเห็นอยู ่หลกัพทุธศาสนา หวัข้อธรรมะ ต้องการพิสจูน์

ทดลอง ไมต้่องการคาดคะเนคํานวณ มนัผิดหลกักาลามสตูร ตรรกเหต ุนยเหต ุมนัต้องพิสจูน์ ทดลอง จน

ทนตอ่การพิสจูน์ วา่มนัจะดบัทกุข์ได้ ฉะนัน้ เร่ืองนีไ้มสํ่าคญัอะไรเก่ียวกบัผม เพราะไมไ่ด้ตัง้ใจจะสอน

วิทยาศาสตร์อะไรให้มนัมากมาย เพียงแตว่า่พอใจแล้ววา่พทุธศาสนาน่ีมนัมีลกัษณะเป็นวิทยาศาสตร์ 

จะต้องใช้วิธีการอยา่งวทิยาศาสตร์มาแตะต้อง มาเก่ียวข้อง ก็เลยพดูออกไปให้เพ่ือน ๆ รู้ด้วยเท่านัน้เอง ถ้า

ยิ่งถอยหลงัลงไปถึง พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ว ผมยิ่งไมมี่ความรู้เร่ืองวิทยาศาสตร์อะไรนกั รู้อยูนิ่ดเดียววา่ต้อง

พิสจูน์และทดลองค้นคว้า ถ้าวา่เป็นเร่ืองคํานวณละก็เป็นเร่ืองปรัชญา เป็นเร่ือง logic เป็นเร่ืองอะไรไปตาม

เร่ือง อยา่เอามาเก่ียวข้องกบัพทุธศาสนาเลย ไมไ่ด้อธิบายกนัอยา่งแตกฉาน ชีแ้จงชดัเจนอะไร เร่ืองเหมา ๆ 

วา่พวกเราถือพทุธศาสนาอยา่งเป็นวิทยาศาสตร์กนัเถิด ให้พระพทุธเจ้าเป็นนกัวทิยาศาสตร์ชัน้เอกชัน้เลศิ

ของโลก คือเป็นเร่ืองดบัทกุข์ เก่ียวกบัเร่ืองดบัทกุข์สิน้เชิง เป็นวิทยาศาสตร์เก่ียวกะจิตใจ 

ถ้าอยา่งนัน้ ระยะแรก ๆ อาจารย์ก็อา่นจากหนงัสือแบบเรียน อะไรอยา่งนีห้รือครับ 

          ก็เคยอา่นหนงัสือแบบเรียน เทา่ท่ีเคยเรียนมาในหนงัสือแบบเรียน ก็สรุปความหมายของคําวา่

วิทยาศาสตร์เอาเอง ตอนนัน้มนัมีปัญหาอยูอ่ยา่งหนึง่ เพราะวา่คําวา่วิทยาศาสตร์ ท่ีใช้กนัอยูใ่นเมืองไทย 

(หวัเราะ) มนัหมายถึงการเลน่แร่แปรธาตเุสียเป็นสว่นใหญ่ อยา่งในตลาดเขาจะมีคําพดูวา่ทอง

วิทยาศาสตร์หรือทองจริง อยา่งนีเ้ป็นต้น คําวา่วิทยาศาสตร์ประชาชน (หวัเราะ) เข้าใจความหมายไปอีก

ทางหนึง่ กลายเป็นเร่ืองหลอกลวงและเป็นเร่ืองทําเทียมอะไรไปเสีย และท่ีพระเถระผู้ใหญ่ก็ยงัพดูวา่ไอ้

วิทยาศาสตร์ ไอ้พวกวิทยาศาสตร์ หมายถึงวา่เป็นเร่ืองพวกปลอม ๆ พวกท่ีสนกุสนาน พวกเอร็ดอร่อย พวก

หลอกลวงทัง้นัน้แหละ และก็เกลียดคําวา่วิทยาศาสตร์ เกลียดพวกวทิยาศาสตร์ ทีนี ้(หวัเราะ) เราก็ลําบาก

ท่ีจะเสนอขึน้มาใหม ่เอาวทิยาศาสตร์เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีมนัมีประโยชน์ท่ีจะรู้ธรรมะ ใช้กบัธรรมะ ทําธรรมะ

ให้เป็นวิทยาศาสตร์ มนัขดักนัยุง่ไปหมด กบัความรู้สกึของประชาชนหรือแม้แตข่องพระเถระ (หวัเราะ) สว่น

ใหญ่สมยันัน้เป็นคําท่ีเสียหาย ไมใ่ช่เป็นคําท่ีมีเครดติ 

ปัญญาชนท่ีกลบัมาจากเมืองนอก เขายกยอ่งวทิยาศาสตร์กนัใช่ไหมครับ หนงัสือท่ีอาจารย์อา่นอยา่ง 

น.ม.ส. หรือวา่ครูเทพ หรือวา่หลวงวิจิตรฯ อะไรอยา่งนี ้

          ก็ไมไ่ด้เขียนเร่ืองวิทยาศาสตร์กนันกัดอก ไปดเูถอะ เขียนเร่ืองอ่ืนกนัทัง้นัน้ แตว่า่ท่ีเตม็อดัอยูใ่นหมู่

ประชาชน ถือวา่วทิยาศาสตร์เป็นเร่ืองหลอกลวงเป็นเร่ืองฉาบทา จนถือวา่มนัเป็นเร่ืองไว้ใจไมไ่ด้ (หวัเราะ) 

เพราะมนัจะทําอะไรหลอกใครท่ีไหนเม่ือไรก็ได้ อยา่งทองวทิยาศาสตร์ก็หมายความวา่ทองปลอม  

ถ้าอยา่งนัน้ แรก ๆ อาจารย์ไมไ่ด้ค้นคว้าเกินกวา่ตําราแบบเรียนภาษาไทยท่ีมีอยู ่
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          ไมเ่กิน หนงัสือค้นคว้าก็ไมมี่ด้วย แล้วมนัไมส่ามารถจะอา่นภาษาองักฤษชนิดยาก ๆ ได้ 

แล้วทําไมอาจารย์ถึงมาแปลคําบางคําเป็นภาษาไทยได้ อยา่งเช่นอีเลค็ตรอน โปรตอน เป็นวิชชรูุป มลู

รูป อะไรพวกนี ้

          (หวัเราะ) ไมใ่ช่ผมเป็นคนแรก คนอ่ืนพดู ไมใ่ช่ผมเป็นคนแรก จะเป็นเร่ืองของนายสมคัรก็ได้ นาย

สมัคร บุราวาศ หมายความวา่ไมมี่อะไรนกัดอกเก่ียวกบัผม เป็นแตช่อบคําวา่วิทยาศาสตร์ เพราะวา่มนั

เป็นเร่ืองทนตอ่การพิสจูน์เทา่นัน้เอง (หวัเราะ) ธรรมะทนตอ่การพิสจูน์เหมือนวทิยาศาสตร์ 

อาจารย์ครับ การศกึษาวทิยาศาสตร์มีสว่นช่วยให้อาจารย์เข้าใจธรรมะหรือเปลา่ 

          ก็ผมไมไ่ด้เรียนวิทยาศาสตร์อะไรมามากมาย เรียนธรรมะออกไปหาวิทยาศาสตร์ ไมใ่ช่เรียน

วิทยาศาสตร์เข้ามาหาธรรมะ มนัมาเรียนธรรมะเตม็เนือ้เตม็ตวัแล้วก็คืบคลานออกไปหาวิทยาศาสตร์เพ่ือ

สนบัสนนุ 

แตก่ารอธิบายธรรมะของอาจารย์ก็ได้รับอิทธิพลของวทิยาศาสตร์ไมน้่อย เช่นอ้างถึงทฤษฎีของ

วิวฒันาการของดาร์วนิ การอ้างถงึหลกัจิตวิทยาของฟรอยด์อะไรพวกนี ้

          เทา่ท่ีมองเห็นและเข้าใจ ก็อยากจะพดูให้เพ่ือนกนั เพ่ือนฝงูกนั คดิทํานองนีบ้้าง 

แล้วอาจารย์มองอนาคตความสมัพนัธ์ระหวา่งวทิยาศาสตร์กบัศาสนาอยา่งไรครับ 

          ถ้าอยา่งนีล้ะก็เป็นเร่ือง (หวัเราะ) ท่ีคดิตอ่กนัมาเร่ือย ๆ จนบดันีก็้อยา่งท่ีกําลงัพดูอยู ่(หวัเราะ) เกือบ

ทกุคราว วา่หลกัธรรมะท่ีทนตอ่การพิสจูน์แบบวทิยาศาสตร์นัน้มีอยู ่จะต้องคดัเลือกเอามาเฉพาะหลกั

ธรรมะชนิดนี ้ฉะนัน้ จงึต้องเว้นพระไตรปิฎกบางสว่นออกไป ท่ีไมท่นไมเ่ข้ากบัหลกัวทิยาศาสตร์ เช่นเร่ือง

จนัทรคราส สริุยคราส เร่ืองเมืองยกัษ์ เร่ืองอะไรพวกนี ้ผมยงัคดิอยูใ่นใจเสมอวา่พทุธศาสนาจะเผชิญหน้า

กบัโลกในสมยัวิทยาศาสตร์ได้ถึงท่ีสดุ คือโลกในอนาคต เม่ือวทิยาศาสตร์ไมส่ามารถจะช่วยโลกได้ เราก็

เสนอหลกัธรรมะหรือธรรมะเข้าไป ให้นกัวทิยาศาสตร์สามารถใช้วทิยาศาสตร์ช่วยโลกได้ 

เพราะอะไรวทิยาศาสตร์ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนันีถ้ึงไมส่ามารถจะช่วยโลกได้ 

          เพราะมนัไมม่องในเร่ือง (หวัเราะ) ดบัทกุข์เสียเลย วิทยาศาสตร์ทัง้หลายไมม่องในเร่ืองดบัทกุข์ใน

จิตใจของคนเสียเลย มองออกข้างนอก ก้าวหน้าในทางวตัถเุร่ือยไป เท่ากบัไมไ่ด้ใช้วิทยาศาสตร์ดบัทกุข์

ของโลก ใช้วิทยาศาสตร์เพ่ือความก้าวหน้าของโลกอยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ แล้วถ้าอยา่งนีแ้ล้วมนัก็ช่วยให้คนมี

กิเลสมากขึน้ ต้องให้เวลากลบัตวัอีกสกัพกั จงึจะเอาปัญหาเร่ืองดบัทกุข์เป็นเร่ืองใหญ่ และใช้วิธีหรือวิชา
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ความสามารถทางวิทยาศาสตร์มาเป็นเคร่ืองมือ อยา่งวา่จะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาสนบัสนนุในการ

ละกิเลส (หวัเราะ) แม้ในทางวตัถ ุหรือไปจากทางวตัถ ุก็ยงัได้ ยงัดี ยงัดีมาก มนัอาจจะไปถึงกะวา่ใช้ยากิน

เพ่ือบรรเทาโลภะ โทสะ โมหะได้ (หวัเราะ) ก็ยงัดี แตเ่ขาจะคดิหรือไมก็่ไมรู้่ 

ใช้ได้หรือครับ ถ้าใช้ยากินเพ่ือละกิเลส 

          อ้าวเราก็ได้ยาทางระบบประสาททางร่างกายเป็นยาระงบัอยา่งท่ีใช้กนัอยูท่กุวนั คงไมเ่หลือวิสยัท่ี

วิทยาศาสตร์จะมียาคือวตัถทุางเคมีท่ีทําให้โกรธไมไ่ด้ ผมคดิวา่ทําได้ ให้โกรธไมไ่ด้ หรือให้ผิดปกตเิกินไป

ไมไ่ด้ มนัก็ยงัมีผลดีชัว่ระยะหนึง่ ถ้าศกึษารู้วา่ความโกรธเกิดขึน้มา มนัมีปฏิกิริยาทางเคมีของอะไร ก็มียา

กินเพ่ือระงบัไอ้อาการนัน้เสีย มนัก็อาจจะป้องกนัหรือระงบัความโกรธได้ ถ้าเอาวิทยาศาสตร์มาใช้กนัในแง่

ดบักิเลสดบัทกุข์ มนัอาจจะขวนขวายมาได้ถึงขนาดนี ้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงทางเคมีในระบบประสาท 

วิทยาศาสตร์จะค้นได้ จะสามารถควบคมุการเปล่ียนแปลงนัน้ให้มีผลในทางให้หยดุกิเลสหรือป้องกนักิเลส 

แม้ชัว่คราวก็ยงัดีกวา่ไมมี่เสียเลย เหมือนกบัใสท่องวิทยาศาสตร์นัน้แหละ มนัยงัดีกวา่ไมมี่ทองอะไรจะใส่

เสียเลยใช่ไหมละ่ 

สงสยัจะมีแล้ว ผมเคยคยุกบัจิตแพทย์สมยัใหม ่

          แตม่นัยงัไมจ่ริง ยงัไมจ่ริงจงั ยงัไมเ่หมือนกะท่ีไปคดิทําปรมาณ ูทําคอมพวิเตอร์ทําอะไรตา่ง ๆ ถ้าใช้

ความคดิทัง้หมดมาค้นในเร่ืองนีม้นัก็คงจะดี แตน่ัน่มนัเป็นสว่นร่างกายหรือในสว่นระบบประสาท ต้อง

ศกึษาเร่ืองจิตให้ถึงท่ีสดุ โดยเฉพาะเร่ืองปฏิจจสมปุบาท ให้เข้าใจถึงท่ีสดุจนควบคมุกระแสของปฏิจจสมปุ

บาท น่ี จะมีผลในการดบัทกุข์ได้ถาวร เด๋ียวนีท้างวตัถมุนัมุง่ไปทางผลติสิง่ท่ีสง่เสริมกิเลส ไมมี่ท่ีจะมา

ในทางควบคมุหรือระงบักิเลส ถึงจะทํายาชนิดนีข้ึน้มาไมมี่ใครซือ้แน่ เพราะเขาต้องการสิง่ท่ีสง่เสริมกิเลส

ทัง้นัน้ 

หลกัทัว่ ๆ ไปของวิทยาศาสตร์นี ้อาจารย์คดิวา่พระสงฆ์ปัจจบุนัควรจะรู้หรือไม ่

          แน่นอนซ ิในสว่นท่ีเป็นประโยชน์แก่การเข้าใจหลกัธรรมะแล้ว ควรจะรู้อยา่งยิ่ง เพราะอิทปัปัจจยตา

นัน่มนัเป็นกฎวิทยาศาสตร์ 

สว่นไหนของวทิยาศาสตร์จะช่วยให้เข้าใจธรรมะได้ดีขึน้ 

          กฎของวิทยาศาสตร์ท่ีวา่ด้วยเหตผุล เพราะสิง่นีมี้ สิง่นีจ้งึมี กฎอิทปัปัจจยตามีลกัษณะเป็น

วิทยาศาสตร์อยูอ่ยา่งเตม็ท่ี แล้วมนษุย์ก็จะเร่ิมสนใจเร่ืองต้นเหตขุองความทกุข์ ต้นเหตขุองวิกฤตการณ์กนั

อยา่งเตม็ท่ี พบแล้วก็กําจดั หรือควบคมุตามแตก่รณี เร่ืองร้าย ๆ ในจิตใจของมนษุย์ก็จะลดลง  



๓๗๓ 

 

อาจารย์เห็นข้อจํากดั หรือวา่เห็นขอบเขตของวิทยาศาสตร์แบบท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบุนั วา่มนัมีข้อจํากดัอยู่

ตรงไหน 

          ต้องพดูวา่ยงัไมมี่ขอบเขต ยงัไปได้อีกไมมี่ท่ีสิน้สดุ จะทําของแปลกของใหมอ่อกมาได้อีกไมมี่ท่ีสิน้สดุ 

หลกัก็คือ(หวัเราะ) อาศยัสิง่ท่ีเป็นเหตปัุจจยัถกูต้อง ก็ได้ผลออกมาอยา่งถกูต้อง 

ผมถามใหม ่หมายความวา่วทิยาศาสตร์ปัจจบุนันีมี้จดุออ่นอะไรบ้าง 

          ก็อยา่งท่ีวา่นัน่แหละ คือไมเ่อามาใช้ในทางท่ีจะดบัทกุข์ เอาไปใช้ในฝ่ายท่ีสง่เสริมความทกุข์ สง่เสริม

กิเลส เป็นอปุกรณ์สง่เสริมกิเลส 

มนัมีข้อตา่งกนัไหมครับระหวา่งวทิยาศาสตร์อยา่งนัน้กบัวิทยาศาสตร์แบบดบัทกุข์ เพราะวา่

วิทยาศาสตร์แบบดบัทกุข์มนัเป็นเร่ืองปัจจตัตงั วิทยาศาสตร์แบบนัน้มนัเป็นเร่ืองท่ีพสิจูน์แล้วมนัใช้เป็น

สาธารณะได้ 

          มนัเป็นเร่ืองจะหาประโยชน์ของคนท่ีจะใช้วิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือ ถ้าเขาเอาความคดิอยา่งนัน้มา

ทุ่มเทในเร่ืองธรรมะ จะชกัชวนกนัมาแตใ่นเร่ืองอยา่งนี ้มนัก็จะสนใจในเร่ืองดบัทกุข์ได้มากขึน้ เด๋ียวนี ้

บคุคลแตล่ะคนมนัถกูจงูถกูดงึไปโดยไมรู้่สกึตวั ให้ไปเมามายในเร่ืองปัจจยัของกิเลส นัน่แหละคือผลผลติ

ทางวิทยาศาสตร์ อยากมีอะไรให้แปลก ให้สวย ให้อร่อย ให้วิจิตรพิสดารยิ่ง ๆ ขึน้ไป มนัเป็นผลของการ

ประพฤตถิกูต้องตามหลกัของวทิยาศาสตร์ ในการให้เกิดของใหม ่ๆ ออกมาเร่ือย แปลกออกมาเร่ือย แล้ว

มนัก็น่าอศัจรรย์มากยิ่งขึน้จนคนหลงใหล อยา่งปรากฏวา่ไอ้นาฬิการุ่นใหมท่ี่มีวนัท่ี เขาคํานวณให้มนัมีวนัท่ี

ตรงในตวัมนัเอง ทัง้ท่ีบางเดือนมี ๒๘ วนั บางเดือนมี ๓๑ วนั โดยเราไมต้่องไปแตะต้อง (หวัเราะ) มนันา่

อศัจรรย์ อยา่งนีเ้ป็นต้น น่ีเสียหวัคดิไปตัง้เท่าไหร่ ๆ ถ้ามนัเอาหวัเหลา่นีม้าใช้ในเร่ืองเก่ียวกบัความดบัทกุข์

ทางจิตทางใจกนับ้าง รวมกนัแล้วมนัเสียหวัไปทางท่ีสง่เสริมเหตปัุจจยัท่ีสง่เสริมกิเลส 

ในแง่นี ้สมมตวิา่มีคนระดมสมองมาคดิวธีิท่ีจะแก้ความทกุข์ได้ แตเ่ราคดิออกไปแล้วมนัไมส่ามารถแจก

ไปใช้ทกุคนได้ ไมเ่หมือนกบันาฬิกาท่ีมนัขายเอาไปใช้ได้ทกุคน 

          (หวัเราะ) ถกูแล้ว แตถ้่าเราพิสจูน์วา่มนัดบัทกุข์ได้ เขาก็หนัมาสนใจเอง ทําขายเฉพาะคนเป็นโรค

ประสาทอยา่งเดียวก็พอแล้ว เป็นเบือ้งต้นงา่ย ๆ กําจดัความรู้สกึท่ีเป็นเหตใุห้เกิดโรคประสาท หรือกําจดั

โรคประสาทท่ีกําลงัเกิดอยูก็่ดีถมไปแล้ว แตเ่ด๋ียวนีเ้ราพดูเพ่ือจะเปรียบเทียบข้อแตกตา่งระหวา่งศาสนาท่ีมี

พระเจ้า กบัศาสนาท่ีไมมี่พระเจ้ามากกวา่ พทุธศาสนาเป็นวทิยาศาสตร์ ไมต้่องมีพระเจ้า ศาสนาท่ีมีพระ

เจ้าไมมี่ทางท่ีจะเป็นวิทยาศาสตร์ เพราะวา่อะไร ๆ ก็แล้วแตพ่ระเจ้า ซึง่มีอารมณ์อยา่งบคุคลน่ี มนัเสียหาย
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มากตอนนี ้ถ้ามีความรู้สกึคดินกึอยา่งบคุคล ถ้าพระเจ้าเป็นอยา่งนัน้จริง พระเจ้าก็ต้องสร้างโลกดีกวา่นี ้

ช่วยสร้างไมใ่ห้โลกมีปัญหา 

ผมเคยอา่นเจอท่ีคณุสมคัร บรุาวาศเขียนไว้วา่ อาจารย์เป็นนกัธรรมชาตวิิทยาและก็รู้จกัต้นไม้ทกุต้นใน

สวนโมกข์น่ีจริงหรือเปลา่ครับ 

          (หวัเราะ) เป็นไปไมไ่ด้ เพียงแตพ่ยายามรู้จกัให้มากเท่าท่ีจะรู้จกัได้  

อาจารย์ศกึษาธรรมชาตวิทิยาโดยอาศยัหนงัสือหรือศกึษาจากของจริงครับ 

          ก็ทัง้ ๒ อยา่ง ไปอา่นมาจากหนงัสือเร่ืองชีววทิยาเป็นรากฐาน พืน้ฐาน ไอ้ต้นไม้เหลา่นีจ้ะรู้จกักนัใน

แง่ไหน ถ้ารู้จกัมนัในแง่หยกูยาผมก็สนใจมาพอสมควร สนใจกนัในแงพ่ฤกษศาสตร์ ก็สนใจอยูเ่หมือนกนั 

ศกึษาอยูเ่สมอวา่ไอ้ไม้ต้นไหนเนือ้ของมนัมีคณุลกัษณะอยา่งไร คณุสมบตัอิยา่งไร ก็สนใจอยูม่าก เป็นเร่ือง

เลน่เป็นเร่ืองสนกุ ผมก็สนใจมากกวา่คนท่ีไมเ่คยสนใจเทา่นัน้ จนมนัคอ่ย ๆ รู้วา่ไอ้พวกนีม้นัพวกไหน สกลุ

ไหน มนัมีทางสงัเกตกนัโดยศกึษาอยา่งนี ้จนรู้เป็นพวก ๆ พวกต้นไม้ดีท่ีสดุ แล้วก็รองลงมา มนัก็ไม้สกลุ

เดียวกนั ไม้สายเดียวกนั คนละชนิดแตว่า่มนัก็สายเดียวกนั ผมเคยสํารวจดวูา่ไม้เค่ียมแข็งท่ีสดุ แล้วไปไม้

ตะเคียน แล้วก็ไปไม้ท่ีระหวา่งนัน้ ไปไม้ยาง แล้วก็เลวกวา่ไม้ยาง มนัก็พบกนัวา่มนัเป็นสายเดียวกนัแท้ ๆ 

แล้วก็ธรรมชาตมินัมาตามกฎเกณฑ์ของมนั 

          ทางหยกูยาน่ีก็สนใจเหมือนกนั ก่อนนีต้้องใช้หยกูยา ก็รู้วา่เม่ือต้นนีม้นักินแก้อะไรได้ ท่ีคล้ายกนัมนัก็

ต้องได้ด้วย (หวัเราะ) ก็เลยใช้ยาอยา่งตรัสรู้เอาเอง (หวัเราะ) น่ีเรามีอยูบ่อ่ย ๆ จนกระทัง่รู้วา่ โอ้! มนัก็

เหมือนกนั มนัก็แก้ได้ด้วยกนั แตว่า่ไอ้ต้นไม้บางชนิดมนัมีสว่นท่ีทําให้แสลง มีสว่นท่ีทําให้เหมน็ห่ืน ให้

อาเจียนอยูด้่วย ต้นไม้ต้นนีเ้ลยใช้ไมไ่ด้ ถ้าใช้ได้ก็ต้องเอาไปสกดัออกเสียก่อน หรือมิฉะนัน้ก็กินเข้าไปยอม

อาเจียนยอมทนความยากลําบากและก็เอาผลคือโรคหายได้ก็ยงัได้ เช่น เร่ืองต้นเล่ียนกบัต้นควินินท่ีเคยเลา่

แล้ว 

อาจารย์เคยใช้เองไหมครับ 

          ไมเ่คย แตเ่คยให้คนอ่ืนลอง นกึถึงคําท่ีเขาพดูวา่ หมอชีวกโกมารภจัจ์เดนิไปท่ีไหน ต้นไม้ทัง้หลายก็

ร้องบอกวา่ตวัแก้อะไร มีคณุสมบตัอิะไรกนัทัง้ป่าเลย น่ีคือความชํานาญ เคยเห็นไม้มาหลายอยา่งแล้ว ไม้นี ้

มนัตระกลูคล้ายกนัอยา่งนี ้ก็เลยบอกได้วา่มนัแก้อะไร เพียงแตฉี่กใบมาดมด ูก็พอจะรู้วา่มนัอยูใ่นพวกไหน 

แตเ่ราไมถ่ึงอยา่งนัน้ รู้อะไรบ้างมากกวา่คนธรรมดา ท่ีวา่ธรรมชาตวิทิยานัน้มนัหลายแขนง หลายแง่ หลาย

มมุ หลายด้าน 
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เร่ืองนกเร่ืองอะไรน่ีอาจารย์ศกึษาหรือเปลา่ครับ 

          มนัก็เลน่เลก็ ๆ น้อย ๆ อา่นหนงัสือเร่ืองนก อา่นหนงัสือเร่ืองปลา อา่นหนงัสือเร่ืองสตัว์ อา่นหนงัสือ

เร่ืองแร่ธาต ุเคยสะสมไอ้แร่ธาตไุว้ ศกึษาตวัอยา่งเป็นกระบะ ๆ เด๋ียวนีไ้มรู้่หายไปไหนหมดแล้ว 

อาจารย์ครับ แร่ธาตน่ีุเลน่สนกุด้วยหรือครับ มนัไมส่วยไมอ่ะไร 

          มนัไมส่นกุเท่าไรดอก แตว่า่มนัก็มีแง่ท่ีน่าสนใจ เป็นแร่ธาตยุคุแรก แร่ธาตยุคุหลงั แร่ธาตยุคุหลงัมา

อีก นายสมคัร บรุาวาศเขามาหาแถวเขานํา้ร้อนในไชยานีก็้พบหินรุ่นแรก เรียกอ๊ิกเนียส ท่ีวา่พอโลกเย็นลงก็

มีอ๊ิกเนียส (หวัเราะ) อ๊ิกเนียสน่ีคอ่ยถกูทําให้ละลายไปแล้วจบักลุม่กนัใหม ่สลายไปแล้วจบักลุม่กนัใหม ่เกิด

เป็นแร่ธาตนุัน้ แร่ธาตนีุ ้แร่ธาตโุน้นขึน้มา เป็นแมข่องแร่ธาต ุของคําวา่ธาตท่ีุประกอบกนัเป็นโลก ท่ีภเูขานํา้

ร้อนน่ีบางชิน้มี เขาเอาให้ผมดตูามท่ีเขาเรียนมา จะจริงเท็จยงัไงสดุแท้ เขาวา่ภเูขานํา้ร้อนลกูนีม้นัก็คงจะ

เน่ืองกนัมาตัง้แตแ่รกสร้างโลก เคยเป็นภเูขาไฟตรงนีแ้ละก็ละลายไปหมดแล้ว ก็ไมรู้่ก่ีล้าน ๆ ปี นายสมคัร

เขามาค้างท่ีน่ี ๒-๓ คืน มาหนหนึง่ก็พาไปเท่ียวดตูามท่ีเห็นวา่ควรจะให้แกด ูพาไปเดนิรอบเขานํา้ร้อนและ

เขานางเอ แกจะออ่นกวา่ผมไมก่ี่ปี พอ ๆ กนั ตัง้แตแ่กอยูเ่มืองนอกแกอา่นหนงัสือพทุธสาสนา แล้วพอ่แกก็

เป็นคนศกึษาพทุธศาสนา เป็นอบุาสกวดัไหน เป็นพระยาอะไร ผมก็ลืมแล้ว คล้าย ๆ กระทรวงเกษตร พระ

ยาอะไร พระยาโภชากรหรืออะไรทํานองนัน้ แตแ่ล้วก็ดซู ิคณุสมคัรไมไ่ด้สนใจเร่ืองดบัทกุข์ (หวัเราะ) สนใจ

แตจ่ะไปพดูเร่ืองท่ีมนัมีเหตผุลเก่ียวโยงกนั ไมส่นใจเร่ืองนิพพานหรืออิทปัปัจจยตาให้เตม็ท่ี ตอนหลงัดู

เหมือนจะหนัไปหาทางดฤูกษ์ดยูามอะไรด้วย 

มนษุย์เวลามนัหวัน่ไหวกบัโลกธรรมน่ีมนัอดมาหาทางไสยศาสตร์ไมไ่ด้ 

          ผมวา่เร่ืองไสยศาสตร์น่ีมนัสําคญั  

๙๙ เปอร์เซน็ต์ ของโลกมนษุย์ คงต้องอยูก่บัพวกนี ้

          เวลาผิดหวงัก็ต้องนกึถึงสิง่ท่ีเข้าใจไมไ่ด้ 

ผิดหวงัหรือวา่อยากได้มาก 

          ถ้าคนท่ีศกึษาธรรมะให้มาก ให้มากเทา่ ๆ กบัศกึษาวทิยาศาสตร์น่ีคงจะดีมาก แล้วมนัก็ไมเ่ป็นอยา่ง

นัน้ 

โหราศาสตร์มนัก็มีสว่นหนึง่ท่ีเป็นวทิยาศาสตร์ด้วยเหมือนกนัใช่ไหมครับ 
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          ไมรู้่วา่เป็นอยา่งไร 

เขาเก็บสถิตกินันานพอรู้วา่ถ้าดวงดาวดวงนีม้นัมา มนัจะมีผลอยา่งนัน้ ๆ  

          มนัก็ได้ ถ้ามนัมีเหตผุลอยา่งนัน้ มนัก็เป็นวิทยาศาสตร์ได้ เด๋ียวนีโ้หราศาสตร์ไมไ่ด้รู้อยา่งนัน้เลย 

และก็สมมตวิา่วนันัน้เป็นเทวดาองค์นัน้ วนันีเ้ป็นเทวดาองค์นี ้ดาวนัน้เป็นเทวดาองค์นัน้ ดาวพธุ ดาวพระ

เกต ุดาวราห ูดาวอะไร ฯลฯ วา่กนัไปตามแบบนัน้ (หวัเราะ) ดาราศาสตร์น่าจะเป็นวทิยาศาสตร์ 

โหราศาสตร์ไมใ่ช่ 

โหราศาสตร์เอาดาราศาสตร์มาโยงกบัชีวิตมนษุย์อีกทีหนึง่ 

          สู้แรงกรรมได้หรือ แรงของดวงดาวจะสู้แรงกรรมคือการกระทําได้หรือ 

คดิอยา่งนี ้ก็คดิอยา่งพทุธมาก ๆ คนต้องไมก่ลวักบัโลกธรรมเท่าไหร่ก็ทําได้ ด้นไปเร่ือย ๆ 

          การกระทําท่ีถกูต้อง (หวัเราะ) สําคญัเหนือสิง่ใดอ่ืน แตเ่ขาก็แย้ง แม้แตทํ่าให้ถกูต้องมนัก็ยงัไมไ่ด้ผล 

(หวัเราะ) ก็เลยหนัไปหาไสยศาสตร์ เขาทําดีท่ีสดุ ถกูต้องท่ีสดุ ตามหลกัวิชามนัก็ยงัขาดทนุ ท่ีจริงมนัไมด่ใูห้

ดี มนัมีอะไรแฝงอยูใ่นนัน้ท่ีไมถ่กูต้อง แฝงอยูใ่นนัน้แล้วก็มองไมเ่ห็น ก็เข้าใจวา่เราทําถกูต้องหมดทกุอยา่ง

แล้ว มนัก็ยงัไมสํ่าเร็จหรือยงัขาดทนุอยู ่และพวกนีก็้ไมไ่ด้ค้นคว้าศกึษาในสว่นท่ีมนัยงัไมถ่กูต้อง ไมไ่ด้

ค้นคว้าศกึษาเท่าไร ตอนหลงัคณุสมคัรเขียนหนงัสือทางปรัชญาออกมาจนอา่นไมห่วาดไหว มากมายก่าย

กอง ผมก็เลยอา่นไมไ่หว 

ผมเห็นอาจารย์เขียนถึงเร่ืองจิตวิทยาบอ่ย ๆ อยากทราบวา่อาจารย์อา่นหนงัสือของใคร 

          อ้าว ก็อา่นหนงัสือทัว่ ๆ ไป (หวัเราะ) เม่ือสวามีสตัยานนัทบรีุเขาออกหนงัสือ Social Science พกั

หนึง่ ออกมาได้หลาย ๆ เลม่ เขาก็ลงแตเ่ร่ืองอยา่งนี ้เขาแปลมา แล้วก็เขียนขึน้ด้วย สวามีก็เคยเขียนเร่ือง

วิทยาศาสตร์ สะดวก อา่นงา่ยไมต้่องอา่นยุง่ยากอะไร อา่นง่าย ๆ สรุปใจความได้งา่ย ๆ แล้วเราก็สนใจท่ี

เขาพดูถงึฟรอยด์วา่เป็นผู้พดูวา่อะไร ๆ ก็ล้วนมีมลูรากมาจากความรู้สกึทางเพศทัง้นัน้ มนัก็จริง มนัก็จริง

ท่ีสดุหละ แตม่นัก็มีขอบเขตอยูเ่พียงกามาวจรภมูิ สว่นพวกท่ีมีจิตเป็นรูปาวจรภมูิ อรูปาวจรภมูิ มนัก็ไมค่อ่ย

เป็นอยา่งนัน้ด้วย และฟรอยด์ไมรู้่เร่ืองนี ้รู้แตเ่ร่ืองกาม กามคือเร่ืองมนษุย์ธรรมดา ก็เลยเขียนออกไปอยา่ง

นัน้ ผมจงึถือวา่ฟรอยด์ไมรู้่เร่ืองรูปาวจรภมู ิอรูปาวจรภมูิ คําพดูนัน้จงึถกูคร่ึงเดียว  

แสดงวา่อาจารย์ไมไ่ด้ศกึษาจิตวิทยาตะวนัตกอยา่งเป็นลํ่าเป็นสนัเท่าไหร่ 
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          ไม ่คือเอามาใช้ประกอบในการศกึษาพทุธศาสนา อา่นก็ไมค่อ่ยจะออก หนงัสือแนวนีไ้มมี่มาก เพียง

ได้ยินเค้าเง่ือนใหญ่ ๆ หลกัใหญ่ ๆ ก็มาสนใจแยกแยะเอาเอง เช่นได้ยนิวา่มีผู้วา่ทกุอยา่งขึน้อยูก่บั

ความรู้สกึทางเพศ มนัก็จริงท่ีสดุ พอมีความต้องการก็เกิดความโลภ พอไมส่มประสงค์ก็เกิดโทสะ เกิดโมหะ 

เกิดอะไร ความรู้สกึทางเพศเป็นเหตบุนัดาลให้เกิดอะไรขึน้ทกุอยา่ง แตจ่ริงเฉพาะในหมูผู่้ ท่ียงัมีจิตใจอยูใ่น

ระดบักาม (หวัเราะ) ภายใต้ความรู้สกึของกาม มนัก็เว้นพวกรูปาวจรภมูิ อรูปาวจรภมูิ เว้นพระอรหนัต์ น่ีฟ

รอยด์ไมรู้่เร่ืองพระอรหนัต์ แตม่นัก็เป็นคําพดูชนิดท่ีเรียกวา่ เอาข้างเข้าถ ูเช่นวา่ทําไมจงึออกบวช ก็เพราะ

ความรู้สกึเบ่ือกาม (หวัเราะ) น่ีก็เรียกวา่อาศยักามอยูดี่ (หวัเราะ) แตเ่ป็นในแง่ตรงข้ามวา่กามมนับีบคัน้ให้

ออกบวช พดูได้วา่ทกุเร่ืองในปถุชุนคนธรรมดามีมลูเหตมุาจากสิง่ท่ีเรียกวา่เซก็ส์ ทําสงครามกนัก็เพราะ

ต้องการปัจจยัแห่งเซก็ส์ 

ผมเห็นอาจารย์เขียนคํานําเก่ียวกบัอรรถรสแห่งโอมาร์คัยยัม เป็นต้นฉบบัท่ีไมไ่ด้พิมพ์ ก็ดเูหมือน

อาจารย์จะชอบปราชญ์คนนีม้าก น่ีก็เป็นตะวนัตกอีกด้านหนึง่ท่ีอาจารย์ได้เลน่อยู ่ผมเลยอยากทราบวา่

ทําไมอาจารย์ถึงชอบครับ 

          เขาเป็นคนแรกท่ีล้อพวกท่ีถือพระเจ้า หรือหลงงมงายในพระเจ้า แล้วมนัก็มีอะไรท่ีกลบักนัอยูม่าก 

คือคนทัว่ไปนะหาวา่โอมาร์คยัยมั บชูากาม อะไรก็อ้างโอมาร์คยัยมั ในลกัษณะท่ีบชูากาม ถึงมีเขียนแต่

เร่ืองกาม ความจริงเป็นคําล้อ เป็นเร่ืองล้อ เขาล้อพวกบชูากาม แล้วก็พวกท่ีบชูาพระเจ้านัง่อ้อนวอนพระ

เจ้าให้ชว่ย เขาจงึวา่ไปกินเหล้าเสียดีกวา่ไปอยูก่บัผู้หญิงเสียดีกวา่ แตง่ให้ผู้หญิงมนัชวนไปทําอะไร ๆ กนั

เสียดีกวา่มานัง่ไหว้พระเจ้าอยู ่ตอนท้ายใช้วา่ กามมนัดีกวา่พระเจ้า เป็นคนล้อกาม หรือล้อพระเจ้าอยา่ง

แยบคาย จนคนไมรู้่เทา่ ไมมี่ใครคดิออก เพิ่งเร็ว ๆ นี ้มีคนแปลโอมาร์คยัยมัออกมาอีกครัง้หนึง่ คน ๆ นี ้

เข้าใจโอมาร์คยัยมัถกู เพราะวา่ไมไ่ด้ชกัชวนให้ไปบริโภคกาม มนัทําได้ละเอียด แนบเนียน แยบคาย 

ไพเราะ เราเร่ิมรู้สกึมาตัง้แตแ่รกอา่น วา่น่ีมนัไมใ่ช่อยา่งนัน้ ไมใ่ช่ชวนให้บชูากาม เป็นเร่ืองท่ีไปบริโภคกาม

เสียดีกวา่มานัง่ไหว้พระเจ้าอยู ่ความจริงเขาพดูเพ่ือดา่คนท่ีหลงพระเจ้า ทีนีค้นก็หาวา่บชูากาม แรกท่ีสดุก็

อา่นโอมาร์คยัยมัของกรมพระนราธิปประพนัธ์พงศ์ ตอนนัน้ก็ไมมี่ใครแปลอีก ตอนหลงัก็มาอา่น

ภาษาองักฤษ รู้วา่เขาแปลมีสว่นถกูอยูม่าก โดยใจความ แตด่คูนทัว่ไปจะไมเ่ข้าใจเร่ืองวา่มุง่หมายจะล้อคน

ท่ีนัง่ไหว้พระเจ้า แตว่า่ดเูหมือนกรมพระนราฯ คงจะเข้าใจถกู ทา่นเขียนตอ่ท้าย ๆ ท่ีฟตุโน้ตนัน่ไมรู้่ของเดมิ

มาจากไหน เชน่ท่ีวา่ "ดหูนงัดลูะครแล้วย้อนดตูวั" ท่ีคนชอบพดูกนัมากนัน้ เข้าใจวา่จะเป็นคําของกรมพระ

นราธิปประพนัธ์พงศ์ แล้วมีอยูคํ่าหนึง่ท่ีวา่ "พระเจ้าสร้างเรา ใครเลา่สร้างพระ" น่ีแสดงวา่ท่านก็ไมเ่ช่ือพระ

เจ้าเหมือนกนั อยูใ่นพวกท่ีไมเ่ช่ือพระเจ้า เป็นอยา่งเดียวกบัโอมาร์คยัยมัท่ีคดัค้านพระเจ้า ดเูหมือนใครพดู

วา่โอมาร์คยัยมันี ้ฉบบัภาษาองักฤษ มีตัง้ ๓๐ สํานวน แปลตา่ง ๆ กนั แปลตามความเห็นของตวั ไมค่อ่ย

เหมือนกนั แตใ่นท่ีสดุสรุปความได้วา่ทกุคนเช่ือไปอยา่งนัน้หมด เช่ือวา่โอมาร์คยัยมัเป็นคนบ้ากามหมด 



๓๗๘ 

 

(หวัเราะ) พวกท่ีอา่นหนงัสือโอมาร์คยัยมัก็เลย (หวัเราะ) ได้ความรู้ผิด ๆ จากของเดมิ พระดลุยนาถนยั

พิจิตรให้ผมเลม่หนึง่ ปกหนงัแกะ (หวัเราะ) 

งานในทํานองวรรณกรรมคลาสสคิของตะวนัตกนอกจากคนนีแ้ล้ว อาจารย์อา่นของใครอีกบ้างหรือเปลา่ 

          ควรจะเรียกวา่ ไม ่เพราะไมอ่า่นจริง ๆ จงั ๆ แตว่า่อา่นบ้าง ผา่นมาแล้วเป็นอา่น สําหรับโอมาร์คยัยมั

นีอ้า่นมากหนอ่ย ผมไปได้มาจากนครศรีธรรมราช คณุนายสดุ แกมี แกอา่นไมรู้่เร่ือง แกให้ผม แล้วนาย

ธรรมทาสเขาชอบมาก หนงัสือเลม่นัน้ก็เลยตกอยูท่ี่นายธรรมทาส ความคดิลกึ มองเห็นพระเจ้าอะไรเป็น

เร่ืองเหลวไหลไร้สาระ ก็ล้อพวกท่ีมนันัง่ไหว้พระเจ้า มานัง่หมอบนัง่กราบอยูห่น้าแทน่บชูา ไปหาผู้หญิงไป

กินเหล้าไปอะไรกนัดีกวา่ แกเขียนคมคายมาก เพราะวา่เลน่สํานวนชวนกนัไปอยูก่บัผู้หญิงดีกวา่ ไปกิน

เหล้าดีกวา่ เป็นเหตใุห้ผู้อา่นเข้าใจวา่ เอ๊ะ ไอ้น่ีมนัชอบอยา่งนัน้ ความลกึลบัของมนัอยูต่รงนี ้อยา่งนี ้ผม

เข้าใจวา่ฝร่ังไมก่ี่คนหรอกท่ีจะรู้ถกูต้องอยา่งนี ้เขาใช้โอมาร์คยัยมัเป็นตวัอยา่งบคุคลบ้ากามทัง้นัน้ จดัเป็น 

materialism อยา่งยิ่ง อยา่งหนกั จดัเป็นพวกท่ีวา่ไปด่ืมกนัดีกวา่ พรุ่งนีอ้าจจะตายแล้ว พรุ่งนีเ้ราอาจจะ

ตายเสียก็ได้ ไปบริโภคกามเสียดีกวา่ เอาเป็นตํารับ เจ้าตํารับ โอมาร์คยัยมั แตม่นัมีคําเลก็ ๆ น้อย ๆ ท่ีพอ

สงัเกตได้วา่ แกไมไ่ด้เป็นอยา่งนัน้หรอก ล้อ ๆ อยา่งยิง่ ดา่ ๆ อยา่งยิ่ง ดา่พระ ดา่พวกเจ้าหน้าท่ีบชูาพระ

โดยเฉพาะ คือเอาพระเจ้ามาล้อ ใน catalog หนงัสือชัน้ปรัชญานีถ้้าตรวจดจูะมีช่ือหนงัสือโอมาร์คยัยมั

หลายเลม่แล้วก็ในลกัษณะท่ีตา่งคนตา่งแปล ไมใ่ช่แปลคนเดียวกนั ของบริษัทนัน้ ของบริษัทนี ้ผมเคย

สงัเกตเห็นหนงัสือโอมาร์คยัยมัแพร่หลายมาก ฉบบัเตม็มนัก็มี ๒๐๐ กวา่บท ฉบบัยอ่ก็มี ๑๐๐ กวา่บท 

แล้ววรรณกรรมฝร่ังเลม่อ่ืนท่ีประทบัใจอาจารย์มีอีกไหม ท่ีอา่นผา่นไปแล้วรู้สกึอยูใ่นใจอยูว่า่ เออ เขา

เขียนได้ลกึซึง้ 

          ยงันกึไมอ่อก เพราะแม้แตเ่ร่ืองอยา่งนีก็้ไมไ่ด้ประทบัใจอะไรจนเกินไป 

เช็คสเปียร์ อาจารย์อา่นหรือเปลา่ครับ 

          อา่นภาษาไทย เคยคดัคําบางคํามา (หวัเราะ) ใช้เป็นคําสภุาษิต คําตดัพ้อ คําอะไรตา่ง ๆ คมคาย

มาก แล้วผมก็อา่นเพียง ๓ เร่ืองเท่านัน้ เร่ืองตามใจท่าน เร่ืองเวนิสวาณิช และโรมิโอจูเลียต อีกเร่ืองเป็น ๓ 

เร่ือง โรมิโอจเูลียตดเูหมือนไมไ่ด้อะไรเลย ๆ เร่ืองเวนิสวาณิช ยงัมีสภุาษิต "เขาช่างสอนจริงหนอไอ้ขอทาน 

แล้วสอนให้คดัค้านคนช่างสอน" (หวัเราะ) ทีแรกสอนไมใ่ห้ขอ ทีหลงัก็กลบัขอ คําแปลของรัชกาลท่ี ๖ 

แล้วอยา่งวรรณกรรมของฝ่ายซ้าย อาจารย์ได้อา่นบ้างหรือเปลา่ พวกนิยายของฝ่ายซ้ายอา่นไหมครับ 

          ไมรู้่วา่อะไรซ้าย อยา่งไร เช่นอะไรละ่ 



๓๗๙ 

 

เช่นงานเขียนของศรีบรูพา ของแม็กซมิ กอกี ้อะไรพวกนีม้าถึงอาจารย์ไหมครับ 

          เคยผา่น ๆ ไมไ่ด้อา่น แม็กซมิ กอก◌ี◌น้ัน่เคยอา่นบ้าง 

แล้วนิยายไทย อาจารย์อา่นบ้างหรือเปลา่ 

          ถ้าเป็นนิยายไทยก็อา่นเกือบทกุเร่ืองเทา่ท่ีผา่นมา ก็อา่นทกุเร่ือง 

ดอกไม้สดน่ีอาจารย์อา่นหรือเปลา่ 

          ออ๋ นิยายอยา่งนีห้รือ อา่น ๆ บ้าง อา่นบ้าง ก่อนนีเ้คยอา่นในหนงัสือพิมพ์รายวนั ตามประสาคน

หนุ่ม ๆ ก็อา่นหนงัสืออยา่งนี ้

สมยับวชแล้วก็ยงัอา่นไหมครับ 

          บวชแล้วก็ไมค่อ่ยมี ไมค่อ่ยมีโอกาสพบ เร่ืองของสนัต์ เทวรักษ์ท่ีเขียนสํานวนหยดย้อยก็เคยอา่น แต่

วา่ถ้าเราจะเอามาใช้บ้างก็จะดนู่าขยะแขยง 

เก่ียวกบัทางด้านวิชาการในด้านตะวนัตก อาจารย์มีใครเป็นท่ีปรึกษาหรือเป็นเพ่ือนปรึกษา หรือเป็น

เพ่ือนศกึษาด้านนีไ้หม 

          ไมมี่ อยูท่ี่น่ีไมมี่ ปรึกษากนัทางจดหมายก็ไมมี่ มีนิด ๆ หน่อย ๆ ก็คุณผ่อง มลิินทางกูร คณุผอ่ง

สมยันีแ้กก็เปล่ียนเป็นนกัสมาธิ ทําสมาธิอยา่งยิ่ง เป็นคนคราวเดียวกนั เจอกนัอยูท่ี่วดัปทมุคงคา เม่ืออยูว่ดั

ปทมุคงคาได้คยุกบัเขาบ้างเร่ืองชนิดนี ้คนอายรุุ่นราวคราวเดียวกนัแตเ่ด๋ียวนีม้าไมไ่หวแล้ว คงงอมเตม็ที

เหมือนกนั เป็นนกัศกึษาปรัชญา ตามความคดิของตนเอง (หวัเราะ) 

 

 

 

 

 



๓๘๐ 

 

 

ตอ่ไปนีจ้ะเป็นตอนเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอาจารย์รู้จกัสงัคมไทยอยา่งไรนะครับ ผมจะถามเป็นข้อ ๆ ข้อแรกจะ

เห็นได้วา่ตลอดเวลา ๕๐ ปีท่ีอาจารย์สอนธรรมะมานี ้อาจารย์มีการพดูอ้างอิงเหตกุารณ์ทางสงัคมขณะนัน้ 

ๆ อยูต่ลอดเวลา นอกจากนัน้ เห็นวา่อาจารย์พยายามหาทางออกให้กบัสงัคมโดยอาศยัหลกัธรรมะ 

บางอยา่งน่ีผมก็เห็นด้วยกบัอาจารย์ บางอยา่งผมก็ไมเ่ห็นด้วย บางเร่ืองผมวา่อาจารย์ตีประเดน็ไมค่อ่ย

แตก อยา่งไรก็ตาม ผมอยากจะขอความกรุณาอาจารย์ได้เลา่ถงึวิธีท่ีอาจารย์ศกึษาปัญหาสงัคมหรือวา่จะ

ทําความเข้าใจสงัคมท่ีเป็นอยู ่อาจารย์มีวิธีการอยา่งไร 

          ไมมี่เทคนิคอะไร โครงการไมมี่ มนัมีแตเ่พียงวา่จะช่วยให้ประชาชนให้รู้ธรรมะได้อยา่งไรเทา่นัน้ แล้ว

ก็ดวูา่กบัพวกไหนควรจะพดูอยา่งไร มนัมีเท่านัน้ ดจูากพวกไหน ชนิดไหน ควรจะพดูอยา่งไร ไมมี่การ 

(หวัเราะ) วางแผนการหรือวางอะไร ผมเป็นตามแบบนกัเทศน์ทัว่ ๆ ไปตามความคดินกึชัว่ขณะเสียมากกวา่ 

แตด่เูหมือนวา่อาจารย์จะตดิตามเหตกุารณ์อยูป่ระจํา 

          ถ้ามีโอกาสก็ฟังจากวทิย ุรายการประจําก็คือขา่ว (หวัเราะ) เด๋ียวนีก็้มีขา่วโดยตรงของสถานีประเทศ

ไทย ขา่วโดยอ้อมของสมหญิง เป็นต้น ผมยงันกึไมอ่อกวา่ มนัหมายความวา่อยา่งไรท่ีวา่ศกึษาสงัคม 

เราต้องทําความเข้าใจใช่ไหมครับ เราถึงจะประยกุต์ธรรมะให้เข้ามาเหมาะกบัการแก้ปัญหาสงัคมได้ 

          (หวัเราะห ึๆ) ไมไ่ด้ละเอียด ไมไ่ด้เจาะจงถึงขนาดนัน้ พดูธรรมะไปตามสบาย โดยคดิวา่เร่ืองนีค้งจะ

มีประโยชน์ คงจะน่าฟัง สว่นใหญ่ก็เหมือนท่ีพดูจะให้ศีลธรรมของสงัคมกลบัมา มองสงัคมวา่ขาดศีลธรรม 

จะให้ศีลธรรมกลบัมา ก็พดูชกัชวนชีแ้จงอยูเ่ร่ือย ๆ  

ความรู้เก่ียวกบัสงัคมมนัเละอยา่งไร อาจารย์เอามาจากไหน 

          ตามความรู้สกึท่ีเห็นได้ตามธรรมดาจากหนงัสือพมิพ์ จากวิทย ุจากขา่วคราวตา่ง ๆ เห็นได้วา่มนัเลว

ลง ๆ คนมีจิตใจเห็นแก่ตวัมากขึน้ ๆ  

วิทยนุอกจาก ๒ รายการนีแ้ล้ว อาจารย์ฟังอยา่งอ่ืนอะไรอีกบ้าง 

          ไมไ่ด้ฟังนะ เพราะไมค่อ่ยมีเวลาจะฟัง และไมมี่เร่ืองท่ีวา่จะต้องฟัง บางยคุบางสมยั ไมใ่ช่เรียกวา่ฟัง

ประจํา เคยฟังวิทยปัุกก่ิง วิทยบุีบีซี วิทยญ่ีุปุ่ น ฟังสนกุ ๆ มนัไมไ่ด้เร่ืองท่ีถกูใจ 



๓๘๑ 

 

อาจารย์ครับ แล้วอยา่งหนงัสือพิมพ์ท่ีอาจารย์อา่น ยคุหลงั น.ม.ส.มาแล้ว อาจารย์มีแฟนนกัเขียน

ประจําบ้างไหมท่ีเป็นนกัวิจารณ์สงัคมท่ีอาจารย์ชอบ 

          (หวัเราะ) งาน น.ม.ส. เราก็ไมไ่ด้มองไปในเร่ืองวิจารณ์สงัคม เป็นเร่ืองวรรณคดี เป็นเร่ืองเก่ียวกบั

ภาษาวฒันธรรม ไมไ่ด้ฟังเพ่ือจะฟังความคดิของผู้ อ่ืน ฟังเป็นขา่ว แล้วเอามาสรุปเองวา่ อะไรจะเป็น

อยา่งไร ไอ้ความคดิของผู้ อ่ืนเราไมค่อ่ยชอบ มนัเพียงแตเ่หมาเอาวา่สงัคมเป็นอยา่งไร คือพดูโน้มน้าวให้

สนใจศีลธรรม ศีลธรรมกลบัมา ก็ยงัพดูอยู ่แม้ครัง้หลงัสดุนีย้งัพดูอยู ่ศีลธรรมกลบัมา ต้องใช้คําวา่กลบัมา 

เพราะมนัเคยมี แล้วมนัหายไป ก็ต้องใช้คําวา่กลบัมา 

จากการคยุกบัคน อาจารย์ได้เข้าใจสงัคม โดยอาศยัวิธีนีบ้้างไหม มีคนเอาขา่วคราวข้อมลูมาให้อาจารย์

เป็นพเิศษหรือเปลา่ 

          ไมค่อ่ยมี สนทนาเร่ืองธรรมะ เร่ืองธรุะ ไมไ่ด้สนทนากนัอยา่งการเมืองการบ้าน 

มีบางยคุอยา่งเช่นยคุนายประเสริฐ ทรัพย์สุนทร อาจารย์ก็คยุกนัเยอะใช่ไหมครับ 

          ก็บางครัง้บางคราว เขามาท่ีน่ีก็คยุกนัรู้จกักนัในฐานะเดก็วดั เดก็วดัราชาธิวาส อยูว่ดัเรียนหนงัสือ

แล้วเขาเป็นคนเรียนอกัษรศาสตร์ ก็ช่วยเขียนเร่ืองลงหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนาบ้าง เป็นเหตใุห้ตดิตอ่ แล้ว

เขาเคยช่วยแปลเร่ืองฝร่ังลงหนงัสือพมิพ์พทุธสาสนาบ้าง ตอนนัน้ไมมี่ว่ีแววการเมือง ตอ่มาอีกนานแล้วจงึ

หนัไปหาคอมมิวนิสต์เข้า แล้วก็มาอธิบายเร่ืองคอมมิวนิสต์ให้ฟัง วา่ดีอยา่งงัน้ ๆ ผมก็เรียกวา่ฟังไมถ่กู เขา

หาหนงัสือมาให้อา่นบ้าง หนงัสือไทย ๆ แตก็่ไมมี่ความรู้สกึถึงขนาดท่ีเรียกวา่จะเข้าใจ หรือชอบ ผมไมไ่ด้

ศกึษาสงัเกตสงัคมวทิยาอยา่งจริงจงัอะไร 

อาจารย์ครับ แล้วคราว ๒๔๗๕ น่ีขา่วคราวมาถึงพมุเรียงอยา่งไร 

          อ้าว มนัก็มีหนงัสือพมิพ์ยงัไงละ่ นา่หวั (หวัเราะ) เพ่ือนยงัเหลืออยูค่นหนึง่ ท่ีเขาจะมาอยูส่วนโมกข์

ด้วยกนั เป็นพระ ผมมาน่ีแล้ว พอเขาเกิดปฏิวตั ิแกก็เขียนเลา่มาอยา่งไมรู้่วา่เขาทําอะไรกนั (หวัเราะ) ไมรู้่

วา่ทําอะไรกนั ตอ่มาก็รู้ตามขา่วหนงัสือพมิพ์ ตามขา่วแถลงการณ์ของรัฐบาล 

แล้วประชาชนในพมุเรียงมีปฏิกิริยาอยา่งไร 

          ไมมี่ เรียกวา่ไมมี่ก็ได้ นายธรรมทาสเขาเกณฑ์ให้ผมพดู เทศน์ครัง้หนึง่เก่ียวกบัเร่ืองเปล่ียนแปลงการ

ปกครอง เทศน์เป็นลกัษณะวา่ประชาธิปไตยน่ะเข้ารูปเข้ารอยกนักบัหลกัพระพทุธศาสนา (หวัเราะ) ผมก็วา่

ไปตามนัน้แหละ วา่ประชาธิปไตยเหมือนกบัการปกครองสงฆ์ ในพทุธศาสนาพระสงฆ์เป็นใหญ่ ประชมุ



๓๘๒ 

 

สงฆ์ ลงมตแิล้ว ก็ถือเป็นเดด็ขาด แล้วก็ทกุคนมีเสรีภาพ มีสทิธิเสรีภาพเท่ากนั สรุปความวา่พดูให้เห็นวา่

ระบอบประชาธิปไตยนัน้ยิ่งตรงกบัหลกัพทุธศาสนา ชาวบ้านพวกนัน้เขาจะฟังถกูท่ีไหน ชาวบ้านแบบนีฟั้ง

ถกูไมก่ี่คน แม้แตพ่ทุธศาสนา เขายงัไมค่อ่ยรู้ แล้วประชาธิปไตยก็ยิง่แปลก เป็นของแปลก 

อยา่งนีแ้สดงวา่ สมยันัน้อาจารย์กบัคณุธรรมทาสก็เห็นด้วยกบัการเปลีย่นแปลง ๒๔๗๕ 

          (หวัเราะ) ไมมี่ความคดิวา่เห็นด้วยหรือไมเ่ห็นด้วย จําเป็นจะต้องยอมรับสภาพการณ์วา่เป็นอยา่งนัน้ 

เพ่ือจะให้ประชาชนชาวบ้านไมต่กใจ แตกต่ืน ก็พดูทํานองนัน้ เราก็ไมต่ื่นเต้น มนัมีบ้าง ต่ืนเต้นในทางท่ีมนั

แปลกออกไป ไมต่ื่นเต้นถงึขนาดใหญ่โต เราก็เคยได้ยินได้ฟังกนัอยูก่่อนหน้านู้นแล้ววา่ เมืองนอกเขามี

ระบอบประชาธิปไตย เด๋ียวนีก็้เข้ามาถึงเมืองเรา ไมรู้่สกึไปในทางไมดี่ รู้สกึมนัจะเป็นไปในทางดี แตก็่ไมไ่ด้

มองบคุคล เหมาวา่ประชาธิปไตยนีค้งจะดี 

อาจารย์ครับ แล้วอยา่งสภาพทางสงัคมหลงัจาก ๒๔๗๕ มานี ้ในความคดิของอาจารย์หลงัจากนัน้แล้ว 

รู้สกึอยา่งใดบ้างกบัสภาพสงัคม 

          ไมไ่ด้เจตนาหรือตัง้ใจจะมาศกึษา แตก็่รู้สกึวา่มนัเคล่ือนไหวไปในทางประชาธิปไตย กําลงัเหไป

ในทางประชาธิปไตย จนกระทัง่เกิดประชาธิปไตยพระกนัขึน้มา แล้วก็เกิดท่ีวดัปทมุคงคาเสียด้วย (หวัเราะ) 

เตรียมจะยดึอํานาจเจ้าอาวาส (หวัเราะ) ทําให้เปล่ียนระบบการปกครองใหมใ่ห้มนัเสมอกนั ให้เจ้าอาวาส

อยูใ่ต้อํานาจของคณะกรรมการอยา่งนีเ้ป็นต้น แตผ่มไมไ่ด้ยุง่ด้วย ไมไ่ด้เห็นด้วย แล้วผมก็มาเสียแล้ว ไมไ่ด้

อยูท่ี่นัน่ ท่ีวดัปทมุคงคาท่ีผมเคยอยู ่มหาน้อยเป็นตวัตัง้ตวัตีเห่อประชาธิปไตยจะเอามาใช้กบัวงการคณะ

สงฆ์ แล้วตอ่มามนัก็ได้เป็นไปในทํานองนัน้ มีพรบ.คณะสงฆ์ ออกเป็นกฎหมายใหมมี่เป็นแบบเดียวกนักบั

ประชาธิปไตย มีสงัฆสภา มีคณะสงัฆมนตรี สงัฆนายก แบบเดียวกนันัน้เลย 

ระหวา่งท่ีเขาเคล่ือนไหวจะทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในคณะสงฆ์นี ้อาจารย์รู้เร่ืองหรือเปลา่ 

          รู้ พระรูปท่ีวา่นัน่แหละเขียนมาเลา่ให้ฟังเร่ือย มนัเกิดท่ีวดัปทมุคงคาก่อน คณะปฏิสงัขรณ์ มหาผิน 

มหาน้อยเป็นตวัตัง้ตวัตี 

อยา่งปัญญาชนนอกวดั มีปฏิกิริยาอยา่งไรตอ่การเปล่ียนแปลง ๒๔๗๕ อยา่งพวก น.ม.ส. หรือใครตอ่

ใครท่ีอาจารย์เป็นแฟนท่ีอา่นงานเขาอยูป่ระจํา พวกนีแ้สดงออกอยา่งไร 

          พวกท่ีเป็นปัญญาชนท่ีเดน่ ๆ ในสมยันัน้ พวกครูเทพ น.ม.ส. เขาคงเห็นวา่ต้องไปตามนัน้ ต้อง

ร่วมมือด้วยกนั ถือหลกัอํานาจเป็นใหญ่ในโลก ใครกมุอํานาจไว้ได้ต้องเช่ือฟังคนนัน้ คือวา่อยา่ไปปะทะ

ขดัขวางคนนัน้ น.ม.ส.ก็ดรู่วมมือดี ครูเทพก็ร่วมมือดี น.ม.ส.เป็นผู้ เอาเร่ืองประชาธิปไตยในประเทศองักฤษ
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มาเลา่ ตัง้แตก่่อนมีสวนโมกข์ ผมอยูว่ดัปทมุคงคา น.ม.ส.แสดงปาฐกถาให้ช่ือวา่เร่ือง ปาร์เลียเม้นต์ใน

ประเทศองักฤษ ก็เลา่เร่ืองประชาธิปไตยท่ีนัน่ จงึเกิดเป็นชนวน (หวัเราะ) ให้คนสนใจประชาธิปไตย ท่ีจําได้

เลา่ในปาฐกถานัน้วา่ลกูหมขูองนายโจอยูเ่ฉย ๆ ก็มีคนมาซือ้ตัง้ ๑๐ ปอนด์อยา่งนี ้ท่ีจริงยงัไมถ่งึปอนด์ มี

คนมาซือ้ตัง้ ๑๐ ปอนด์ คนจะมาซือ้เพ่ือเป็นการหาเสียง โดยท่ีเจ้าของก็ยงัไมรู้่วา่ทําไมมนัจงึต้องแพงอยา่ง

นี ้(หวัเราะ) กะหล่ําปลีมีคนมาซือ้หวัหนึง่ตัง้หลาย ๆ ปอนด์ ตวัอยา่งท่ียกมาเลา่ให้ฟัง ผมก็ไปฟังปาฐกถา

คราวนัน้ แตไ่มค่อ่ยรู้เร่ือง รู้แตว่า่มนัตา่งกนัมากกบัในประเทศไทย 

พดูท่ีสามคัคยาจารย์สมาคมหรือครับ 

          สมยันัน้คงจะแสดงปาฐกถา เป็นชิน้เป็นอนัหนอ่ยก็ต้องท่ีสามคัคยาจารย์สมาคม โรงเรียนสวน

กหุลาบ เป็นท่ีแสดงปาฐกถาครัง้สําคญั ๆ ของคนสําคญั ๆ ของแขกสําคญั ๆ คราวนัน้เราก็ฟัง พระอ่ืนก็ไป

ฟัง แตไ่มเ่ข้าใจ ฟังครัง้แรก ฟังไมเ่ข้าใจ 

สภาพสงัคมในพมุเรียงมีอะไรเปล่ียนแปลงไหมครับ 

          ไมมี่อะไรเปลี่ยนแปลงท่ีเน่ืองกบัการเปล่ียนแปลงการปกครอง ประชาชนก็จะฟัง (หวัเราะ) เจ้านาย

เจ้าหน้าท่ีไปตามเดมิ อะไร ๆ ก็คอยฟังเจ้านาย เจ้าหน้าท่ีตามเดมิ ข้าราชการแบบราชาธิปไตยอยูใ่นบ้าน

นอก มนัต้องแบบบ้านนอก บ้านนอกก็ต้องเบง่ได้แบบบ้านนนอก ประชาชนจะต้องเคารพเช่ือฟัง คนท่ีเคย

เคารพนบัถือเช่ือฟังมาแตก่าลก่อน ก็ยงัคงเรียกพอ่นายแมน่ายกนัไปตามท่ีเคยเรียก 

สภาพทางด้านศีลธรรมของสงัคมนบัจาก ๒๔๗๕ มาถงึปัจจบุนันี ้อาจารย์เห็นเป็นแนวโน้มอยา่งไรบ้าง

หรือไม ่

          ศีลธรรมคงไมเ่ก่ียวกบัเร่ืองนี ้มนัเก่ียวกบัการเจริญของโลก ความก้าวหน้าทางวิทยาการ มนษุย์ก็

ต้องเป็นอยา่งนี ้ถึงแม้วา่จะไมมี่การเปล่ียนแปลงการปกครอง มนษุย์ก็เห่อเร่ืองทางวตัถมุากขึน้ สนกุสนาน 

เอร็ดอร่อย ถึงแม้ในสมยัราชาธิปไตยก็เห่อฝร่ัง คนท่ีทําอะไรเห่อสมยัใหมน่กั บางทีก็จะเห็นพทุธศาสนาเป็น

เร่ืองล้าหลงั แตน่ี่เป็นธรรมดา การท่ีไปตามฝร่ังมากนกัก็เห็นพทุธศาสนาแบบเก่าล้าหลงั พระเลกิฉนัข้าว

ด้วยมือ (หวัเราะ) ฉนัข้าวด้วยช้อนส้อม ความรู้สกึสว่นตวัผมไมไ่ด้รู้สกึวา่มนัเป็นการเปล่ียนแปลงครัง้

สําคญัอะไร แคน่ัน้แหละ ก็คืออยา่งนัน้ มนษุย์อยา่งนัน้ แตเ่รายงัมีหน้าท่ีต้องสอนเร่ืองดบักิเลส ดบัทกุข์ อยู่

ไปตามเดมิไมมี่อะไรเปล่ียนแปลง 

เวลาความเจริญสมยัใหมเ่ข้ามาถึงไชยา มนัมีผลกระทบตอ่ชีวิตประชาชนอยา่งไรบ้างครับ 
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          โอ้ มนัไมไ่ด้เข้ามาตมูตาม มนัเข้ามาทีละนิด ๆ มนัก็เปล่ียนไปทีละนิด จนไมค่อ่ยรู้สกึ เชน่ ชอบ

แตง่ตวัสวย ชอบโก้ ชอบหรู ชอบสบูบหุร่ี ชอบนัง่ร้านกาแฟ นัน่ก็มีขึน้มา ซึง่แตก่่อนนัน้ไมมี่ ไมมี่ร้านกาแฟ 

แล้วจะนัง่ร้านกาแฟได้อยา่งไร (หวัเราะ) 

อาจารย์เห็นตวัอยา่งเป็นรูปธรรมอะไร ทําไมอาจารย์ถงึเห็นโทษของความเจริญสมยัใหม ่ตัง้แตส่มยันัน้

ครับ 

          เหมาทัง้หมด เหมาทัง้ประเทศ หรือทัง้โลก หมายถึงยคุท่ีวตัถกุ้าวหน้า คนทัง้โลกไมเ่ฉพาะในประเทศ

ไทย หลงแตค่วามสขุความก้าวหน้า มีความเจริญแผนใหมท่างวตัถ ุก็เกิดเห็นแก่ตวั เกิดเกลียดศาสนา 

เกลียดสิง่ท่ีมนัตรงกนัข้าม เห็นศาสนาเป็นเร่ืองขดัคอในเร่ืองความเสวยสขุแบบใหม ่ตวัอยา่งรูปธรรม เชน่ 

คนมาฟังเทศน์ท่ีวดัน้อยลง คนท่ีจะทําบญุทําทานแบบเก่าน้อยลง แม้แตแ่ห่พระลากพระตามแบบประเพณี

ก็น้อยลง ลดลง 

แล้วพวกท่ีโจมตีพทุธศาสนานัน้สว่นใหญ่เป็นคนกลุม่ไหนครับ อยา่งแม้แตค่วามคดิท่ีเห็นศาสนาเป็นยา

เสพตดิ ก็เร่ิมมีแล้วใช่ไหมตัง้แตส่มยันัน้ 

          ไอ้ท่ีเห็นศาสนาเป็นยาเสพตดิน่ีมนัเม่ือเกิดคอมมิวนิสต์แล้ว มีคําวา่ศาสนาเป็นยาเสพตดิ ก่อนนีไ้มมี่ 

ใครมาพดูวา่ ประชาชนก็จะบอกวา่ยินดีสมคัรรับยาเสพตดิคือศาสนาอยูแ่ล้ว แล้วก็เสพตดิอยูแ่ล้ว 

คอมมิวนิสต์มาพดูวา่ศาสนาเป็นยาเสพตดิ ก็ไมมี่ใครเช่ือ รู้สกึวา่ไมค่อ่ยมีใครยอมเห็นวา่เป็นเช่นนัน้ 

แล้วกลุม่ท่ีโจมตีศาสนาก่อนกลุม่นีเ้ป็นกลุม่ไหนเป็นพวกไหน 

          ไมป่รากฏชดัเจน ไอ้พวกอนัธพาลมนัก็ตามแบบอนัธพาล เพียงแตม่นัไมช่อบ มนัก็ไมเ่อา ไมไ่ด้มาตัง้

ป้อมตอ่สู้กนันกั ทกุคนไมมี่ท่ีจะโจมตีศาสนาของตน คงจะเหมือนกนัไปหมดทกุแหง่ ๆ จนกวา่จะมี

นกัศกึษาแหวกแนว เห็นศาสนาเป็นของล้าหลงัหรือวา่มนัไปมองบางแง่ มองแตบ่างแง่แล้วก็ไปพดูอยา่งนัน้ 

ซึง่มนัไมถ่กู มนัไมย่ตุธิรรม พวกท่ีอตุริมาโจมตีศาสนาก็เพราะไมเ่ข้าใจพทุธศาสนาโดยสมบรูณ์ เขามองกนั

ในแง่ท่ีทําให้คนออ่นแอ ทําให้คนล้าหลงั ทําให้คนเกียจคร้าน อยา่งนีก็้มี มนัก็มีมลูมาจากทางฝร่ัง ทางคน

ไทยก็ไมไ่ด้คดินกึกนัถงึขนาดนัน้ ท่ีวา่ "สนัโดษ" ในทางพทุธศาสนาทําให้คนไมทํ่างาน มนัก็เข้าใจคําวา่

สนัโดษผิด คนอยา่งโชเปนฮาวเออร์มองพทุธศาสนาในแง่ร้าย เป็นเพสสมิิสม์ เขาเป็นปัญญาชนถงึขนาด

นัน้ แตเ่ม่ือมนัมองไมร่อบคอบ (หวัเราะ) ไมถ่ี่ถ้วน ก็เป็นเคร่ืองถ่วงทําให้พทุธศาสนาชะงกั ในการท่ีจะเข้า

ไปในหมูค่นพวกนัน้ ท่ีจริงต้องพดูวา่พทุธศาสนามองโลกในแงท่ี่เป็นไปตามเหตตุามปัจจยั แก้ไขให้ดีก็ได้ 

แก้ร้ายให้ดีก็ได้ ถ้าเขาเข้าใจมาถกูต้อง เขาจะต้องเข้าใจอยา่งนี ้ไมใ่ช่แง่ดี ไมใ่ช่แง่ร้าย เป็นไปตามเหตตุาม

ปัจจยั เขาต้องการอะไรก็สามารถจะทําได้ ประชาชนไทยไมมี่ปัญหาเก่ียวกบัหลกัพทุธศาสนา แล้วเขาเอา
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แตต่ามแบบง่าย ๆ แบบบชูา นบัถือจนกลายเป็นไสยศาสตร์อยา่งนี ้ทําตามขนบธรรมเนียมประเพณีก็แล้ว

กนั 

ได้ยินวา่คุณเสนีย์ ปราโมชเวลากลบัจากเมืองนอก เขาเขียนบทความโจมตีพทุธศาสนา อาจารย์นกึ

ออกไหม 

          นกึออก ท่ีใช้นามปากกาวา่องุ่นเปร้ียว แล้วก็โจมตีพทุธศาสนาก็ไมมี่ใครเช่ือ ในท่ีสดุไมมี่ใครเช่ือ 

(หวัเราะ) 

การเคลื่อนไหวของพระสงฆ์ท่ีต้องการให้เกิดการเปล่ียนแปลง ท่ีอาจารย์เลา่เม่ือกีนี้ ้อาจารย์มีสว่นร่วม

อะไรหรือเปลา่ กบัคณะปฏิสงัขรณ์ 

          ไมเ่ลย ไมไ่ด้มีสว่นร่วม ไมไ่ด้ร่วมทัง้ความคดิและการกระทํา ผมยงัไมแ่น่ใจ ยงัหวัน่ ๆ อยู ่ถ้าเวลานัน้

ผมอยูท่ี่นัน่น่าจะเอากบัเขาด้วยก็ได้ (หวัเราะ) ก็เรามีความคดิก้าวหน้าอยู ่

อาจารย์เห็นการเปล่ียนแปลง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ๒๔๘๔ เป็นอยา่งไรครับ 

          ไมรู้่สกึเลย (หวัเราะ) แทบจะไมไ่ด้สนใจเร่ือง พ.ร.บ.จนออกมาแล้ว จนเขาปฏิบตักินัแล้ว เราก็รู้วา่

มนัเปลี่ยน แล้วมนัเปล่ียนอยา่งนี ้เขาก็แตง่ตัง้ผมให้เป็นองค์การเผยแผข่องจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

แล้วอาจารย์รู้สกึวา่ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบบันีอ้อกมาแล้ว ในทางปฏิบตัมีิผลตอ่คณะสงฆ์อยา่งไรบ้าง มี

ผลตอ่สงัคมอะไรบ้าง 

          มนัพดูยาก เพราะมนัไมท่นัจะได้ทําอะไรโดยแท้จริง ชัว่ไมก่ี่ปี มนัไมไ่ด้ทําอะไร โดยแท้จริงตาม

หลกัการนัน่ มนัก็ทําเป็นพธีิเสียมากกวา่ ไมค่อ่ยมีผลแท้จริง แล้วมนัก็เท่านัน้ เท่าท่ีวา่แบง่หน้าท่ีกนัทํา มนัก็

ไปบงัคบั หรือวา่ไปกระตุ้น ไอ้ผลท่ีเห็น มีน้อยเตม็ที แม้แตป่ลอ่ยอยูอ่ยา่งเก่าก็ไมแ่ตกตา่งกนันกั แตเ่ราก็

สะดวกในการเผยแผข่ึน้ ก็มีอํานาจทางราชการ (หวัเราะ) ขึน้มา ก็เลยบวกเข้าด้วยกนั การเผยแผก็่เอา

ความมุง่หมายของสวนโมกข์บวกกนัเข้าไป การเผยแผต่ามหน้าท่ีราชการดเูหมือนจะเคยเลา่แล้ววา่เจ้า

คณะภาคองค์ท่ีเป็นธรมยตุ อยูว่ดัราชาธิวาส ก็สนบัสนนุผมมาก สนบัสนนุเพ่ือให้ทําหน้าท่ีไปบรรยายในท่ี

ประชมุในนามเจ้าคณะภาค ประกาศให้เป็นเผยแผป่ระจําภาค แตผ่มก็ไมไ่ด้ทําอะไร ไมก่ล้า รู้สกึวา่มนั

เส่ียง การปกครองแบบประชาธิปไตยนีถ้้าจดัให้ดี ๆ ให้เป็นจริง ก็เข้ากบัหลกัธรรมวนิยัของพระพทุธเจ้าด้วย 

ไมเ่สียหลาย 

หลกัธรรมวนิยัในแง่ไหนครับ 



๓๘๖ 

 

          สงฆ์เป็นใหญ่นัน่แหละ เม่ือจะปรินิพพาน ก็ตัง้หลกัการให้สงฆ์เป็นใหญ่ 

ถ้าอยา่งนัน้ทําไมอาจารย์ถงึเสนอเร่ืองเผดจ็การ 

          ให้สงฆ์เผดจ็การ 

ให้สงฆ์เผดก็าร ก็ไมใ่ช่เผดจ็การซคิรับ 

          ก็ยงัดีกวา่รุ่มร่าม งุม่งา่ม โอ้เอ้ ไมมี่อํานาจ ไมมี่ความเดด็ขาด 

ถ้าพระสงฆ์เผดจ็การ มนัก็ประชาธิปไตย เราเรียกเผดจ็การไมไ่ด้เพราะวา่… 

          ทําไมจะเรียกไมไ่ด้ เป็นคอมมิวนิสต์ก็เรียกเผดจ็การได้ 

คอมมิวนิสต์น่ีซคิรับเผดจ็การ แตพ่ระสงฆ์เป็นใหญ่น่ีมนัไมใ่ช่เผดจ็การ เพราะมนัอาศยัการตดัสนิใจ

ร่วมกนั 

          อ้าว ก็ตอนหลงัผมเขียนวา่ ขอให้สงฆ์มีการกระทําชนิดท่ีมนัเฉียบขาด ๆ ไมใ่ช่โอ้เอ้ 

คือถ้าเฉียบขาดหลงัจากสงฆ์ตดัสนิน่ี ก็ใช้ได้แน่ ไมใ่ช่เผดจ็การตามท่ีเขาใช้กนัทัว่ไป เป็นเร่ืองอํานาจอนั

ชอบธรรมเพราะมาจากการตดัสนิใจของหมูค่ณะ 

          เฉียบขาดโดยธรรมวนิยั สงฆ์เผดจ็การตามธรรมวินยั เผดจ็การเด๋ียวนีม้นัไมเ่ป็นตามนี ้ก็ยงัโอ้เอ้ 

อยา่งนี ้อาจารย์ต้องเขียนนิยามคําวา่เผดจ็การใหม ่ถ้าอาจารย์ให้สงฆ์เผดจ็การ น่ีมนัไมใ่ช่เผดจ็การใน

ความหมายท่ีเข้าใจโดยทัว่ ๆ ไป คนละความหมายครับ 

          เผดจ็การโดยธรรมวนิยั โดยสงฆ์ ไมใ่ช่เผดจ็การโดยกิเลสของบคุคลใด 

อาจารย์ศกึษาความเป็นมาทางประวตัศิาสตร์ของคณะสงฆ์อยา่งไร หรือไม ่ในการท่ีจะนํามาเป็น

หลกัเกณฑ์จดัตัง้สวนโมกข์ 

          ก็เหมือนท่ีเลา่มาแล้ว มนัเป็นเร่ืองท่ีไมไ่ด้มีเจตนาเจาะจงเป็นรูปเป็นร่างเป็นล่ําเป็นสนัอยา่งนัน้ เป็น

เร่ืองรู้สกึเบ่ือชนิดนัน้ก็เลยอยากจะกอบกู้ชนิดนี ้มนัไมมี่แบบฉบบัท่ีจะมาดมูาจากท่ีไหน เราปรับปรุงแบบ

ฉบบัหรือหลกัเกณฑ์ท่ีมาจากพระคมัภีร์ ภายในพระคมัภีร์ มนัไมมี่ท่ีจะไปเอาท่ีไหนมาเป็นหลกั นอกจาก



๓๘๗ 

 

คมัภีร์แล้ว ประวตักิารปฏิรูปศาสนาในยคุรัตนโกสนิทร์ก็อา่นผาด ๆ ดเูหมือนไมค่อ่ยมีและก็เช่ือวา่ใช้ไมไ่ด้ 

มนัใช้ไมไ่ด้ มนัแบบตามบญุตามกรรม 

แล้วอยา่งการเปล่ียนแปลงในสมยั ร.๔ ละ่ครับ 

          ไมมี่ความรู้สกึอะไร นอกจากตัง้นิกายใหม ่เป็นการยัว่ยใุห้ปฏิบตัวิินยัให้เคร่งครัดขึน้ (หวัเราะ) แล้วก็

ใครทําก็ได้ เร่ืองนีไ้มพ่ดูดีกวา่ พดูแล้วมนัมีผลกระทบกระเทือน 

การเปล่ียนแปลงหลายอยา่งในรัชกาลท่ี ๔ มีผลมาถึงยคุอาจารย์ด้วยหรือเปลา่ 

          ไมมี่ผลตอ่ผมโดยตรง มีผลตอ่บ้านเมือง มนัก็มีธรรมยตุเกิดขึน้ มีปัญหาท่ีเกิดมาจากมี ๒ นิกาย

เกิดขึน้ 

แล้วมีสว่นให้ทําให้มหานิกายปรับปรุงตวัดีขึน้ไหมครับ 

          ก็ต้องเรียกวา่ดีขึน้ มีสว่นทําให้ปฏิบตัดีิขึน้ ในยคุสมเดจ็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโร

รสท่านมีหลกัท่ีจะให้รวมกนัอีก ทําให้มหานิกายดีขึน้จนรวมกบัธรรมยตุได้ ท่านก็มุง่หมายอยา่งนัน้ แตก็่ทํา

ไมสํ่าเร็จ 

อาจารย์ครับ การเรียนปริยตัท่ีิเป็นล่ําเป็นสนั ก็ต้องถือเป็นผลจากท่ีรัชกาลท่ี ๔ ทา่นทรงวางฐานไว้ด้วย

หรือเปลา่ 

          ทราบไมไ่ด้ แตม่นัแสดงออกมาเม่ือรัชกาลท่ี ๕ เม่ือสมยัสมเดจ็พระมหาสมณเจ้าฯ อาจจะมีผล

ตอ่เน่ืองกนัก็ได้ รัชกาลก็เน่ืองกนั แล้วท่านก็เป็นพระราชโอรสในรัชกาลท่ี ๔ คงจะได้รับอิทธิพล แตว่า่สมยั

รัชกาลท่ี ๕ มีการเปล่ียนแปลงมาก ก็เช่ือวา่ทา่นหวงัผลดีให้ทดัเทียมกนัไป ให้กลบักลมกลืนกนัไป แตแ่ล้ว

มนัไมเ่ป็นอยา่งนัน้ กลบัตรงกนัข้าม น่ีต้องเรียกวา่มนัเป็นกิเลสของมนษุย์ มานะทิฏฐิ 

อาจารย์ครับ สมยัแรก ๆ มีสวนโมกข์ การปีนเกลียวกนัระหวา่งฝ่ายปริยตักิบัฝ่ายวปัิสสนามีหรือยงั 

          ไมค่อ่ยมีโอกาสกระทบกนั เพราะไมไ่ด้สมัพนัธ์ เสียงมาจากพระป่าตําหนิพระบ้านวา่ไมป่ฏิบตัมีิมาก 

ได้ยินมาก พระบ้านก็มกัจะตอบโต้วา่พระป่านัน้ดีแตป่ฏิบตัไิปอยา่งงมงาย ไมรู้่พระบาลีไมรู้่พระพทุธ

ประสงค์อยา่งถกูต้อง มนัก็มีแตต่า่งฝ่ายตา่งพดูกนับ้าง 

เสียงจากพระป่าตอนนัน้ เป็นพระป่าทางฝ่ายไหนครับ 



๓๘๘ 

 

          ทางภาคอีสานมีมาก ทางภาคใต้มีประปราย น้อยมาก ภาคใต้มีพระธุดงค์อยูบ้่าง เป็นสํานกัหลกั

แหลง่ไมค่อ่ยมี มีทางภาคอีสาน 

เห็นอาจารย์เขียนเก่ียวกบัพระท่ีอวดเคร่งไว้บ้าง เขาอวดกนัอยา่งไรครับ สมยันัน้ 

          ก็เคร่งกนัแบบวนิยั ถือวินยัให้เคร่ง (หวัเราะ) จนใคร ๆ เห็นวา่เคร่ง ๆ จนเกือบจะทําอะไรไมไ่ด้ เร่ือง

กิน เร่ืองอยู ่เร่ืองนุง่ เร่ืองห่ม เร่ืองไป เร่ืองมา เร่ืองขึน้รถ ลงเรืออะไรก็ตามแต ่เร่ืองอวดเคร่งกนัอยูไ่ด้ก็มีเร่ือง

ไมย่อมจบัสตางค์ ไมย่อมฉนันม แตก่่อนนีก็้ไมรู้่วา่นมนีฉ้นัไมไ่ด้ด้วยกนัทัง้นัน้ เคยฉนัด้วยกนั เพิ่งมารู้ทีหลงั

วา่นมฉนัไมไ่ด้ พรรคพวกไมฉ่นันม เขาวา่เป็นอาหาร ก็ไมมี่เหตผุลอะไร ตามวนิยัเก่ียวกบัอาหาร ฉนัอาหาร

เวลาวิกาลไมไ่ด้ แตน่มนีไ้มรู้่แน่นอนวา่อยูใ่นขา่ยของอาหารหรืออยูใ่นขา่ยเภสชั บางพวกก็เคยหลงวา่เป็น

เภสชัไปพกัใหญ่ ก่อนท่ีมารู้วา่ไมใ่ช่เภสชั 

อาจารย์ครับ แล้วการตัง้มหาวทิยาลยัสงฆ์นัน้อาจารย์มีความหวงัอะไรบ้างไหม 

          ไมรู้่เร่ือง คือวา่เราเกือบจะไมรู้่เร่ืองวา่เขากําลงัทําอะไรกนั ก็เลยไมรู้่จะหวงัอะไรถกู เท่าท่ีรู้เร่ืองก็คือ 

คงจะมีการศกึษาเก่ียวกบัเร่ืองทางโลก ทนัสมยัมากขึน้ 

สว่นหนึง่ก็เหมือนกบัท่ีอาจารย์เรียกร้องมาตลอดในหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนา ให้ปรับปรุงการศกึษาของ

คณะสงฆ์ 

          อู้ เราก็ต้องให้ศกึษาเพ่ือรู้หลกัธรรมวินยัลกึซึง้ยิ่งขึน้ ทีนีพ้อตัง้มหาวิทยาลยัเหลา่นีข้ึน้ ก็ไมไ่ด้สนใจ

ธรรมวินยัยิ่งขึน้ สนใจเร่ืองนอก ๆ สนใจตามแบบเมืองนอก 

ตอนหลงัจาก พ.ร.บ. ๒๔๘๔ ออกมาแล้ว การแบง่แยกนิกายน่ีลดลงไหม 

          มนัก็มีการกระทบกนัน้อยลง เรียกวา่การปกครองไมข่ึน้ตอ่กนั แล้วเหตกุารณ์มนัก็ผา่นมามาก พอจะ

สํานกึตวัด้วยกนัทัง้ ๒ ฝ่าย 

เม่ือมีการกลา่วหาและก็จบักมุพระพิมลธรรมนัน้ มีผลตอ่คณะสงฆ์อยา่งไรบ้าง 

          มนัก็อยา่งนัน้แหละ ก็พอมองเห็นได้ ทางมหานิกายก็รู้สกึเป็นปมด้อย รู้สกึเสียหายตอ่นิกาย มีพระ

จํานวนใหญ่เขากําลงัตอ่สู้ดิน้รนตอ่สู้ มนัก็ทําลําบาก ทําไปยากหรือทําไมไ่ด้ แตท่่านเหลา่นัน้จะตอ่สู้จน

ชนะความหรือชนะอะไรก็ตาม ท่ีเก่ียวกบัพระศาสนารู้สกึจะไมคุ่้มเลย เพราะมนัไมไ่ด้เสียหายเฉพาะ

มหานิกายอยา่งเดียว มนัเสียหายตอ่พระศาสนาโดยสว่นรวมด้วย จะทําอยา่งไรได้ เร่ืองมนัเกิดขึน้อยา่งนี ้

แล้ว ใครจะทําอยา่งไรได้ มนัก็ต้องเป็นอยา่งนัน้15* 



๓๘๙ 

 

การท่ีท่านถกูจบักมุ มนัเก่ียวข้องกบัการเปล่ียนแปลง พ.ร.บ.ฉบบั ๒๕๐๕ ด้วยใช่ไหม ทําไมถึงมีการ

เปล่ียนมาใช้ พ.ร.บ.๒๕๐๕  

          มีการเคล่ือนไหวเพราะมีผู้ ถือวา่ไมเ่ป็นธรรมอะไรบางอยา่งตอ่ฝ่ายธรรมยตุ ไมใ่ช่จากมหานิกาย คือ

การเปล่ียนจาก พ.ร.บ. ๒๔๘๔ เป็นการดิน้รนฝ่ายธรรมยตุ 

แง่มมุมนัเป็นอยา่งไรครับ 

          ผมไมค่อ่ยรู้เร่ือง รู้แตเ่ท่านัน้ แตพ่ดูกนัอยา่งขวานผา่ซาก มองเห็นการเสียเปรียบ จงึพยายาม

ย้อนกลบัหา พ.ร.บ. รศ.๑๑๒ ซึง่ถือกนัวา่ฝ่ายธรรมยตุได้เปรียบ (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ ถ้ามองโดยรวมแล้ว ในรอบ ๕๐ ปีท่ีผา่นมา อาจารย์รู้สกึวา่สงัคมไทยมีด้านไหนดีขึน้ ด้าน

ไหนเลวลง อาจารย์รู้สกึอยา่งไรบ้าง 

          ไมรู้่สกึ รู้สกึมนัไปตาม (หวัเราะ) ธรรมชาต ิไปตามเหตตุามปัจจยั ตามธรรมดาท่ีมนัจะต้องเป็นอยา่ง

นัน้ ไมแ่ปลก ในทางศีลธรรมไมเ่ห็นดีขึน้ ในด้านความรู้ ด้านหลกัวิชาดีขึน้มาก ความเลวร้ายทางศีลธรรม

มากขึน้ 

อาจารย์ครับ ตอ่ไปเป็นคําถามเบด็เตลด็ ๒-๓ ข้อ ตก ๆ หลน่ ๆ จากตอนต้น ๆ นะครับ สมยัอาจารย์เร่ิม

งานใหม ่ๆ มีการซือ้ขายพระเคร่ืองกนัเป็นแบบอตุสาหกรรมแบบท่ีเป็นอยูปั่จจบุนัหรือเปลา่ 

          ตามท้องสนามหลวงเร่ิมมีแล้ว เม่ือผมไปบรรยายอบรมผู้พิพากษาตอนเลกิแล้ว ผมก็ไปดท่ีู

สนามหลวง เขาขายพระเคร่ืองกนั ผมยงัจําตดิตามีฝร่ังเลก็ ๆ ผอม ๆ แอบถ่ายรูปผม รูปร่างคล้าย16สแวเรอร์* 

(หวัเราะ) ผมกําลงัมองดกูระจาดท่ีเขาวางพระเคร่ืองขาย ไมไ่ด้นัง่ลงไป แตว่า่เดนิ อยากไปด ูๆ เทา่นัน้เอง 

อีกเร่ืองหนึง่ ผมคยุกบัตาหลนุ แกวา่แกเป็นเดก็วดัรุ่นเดียวกบัอาจารย์ และวา่เดก็วดัรุ่นนัน้มีคําล้อทกุคน 

อาจารย์จําได้ไหม 

          (หวัเราะ) อาจารย์ของผมเป็นคนผกูเป็นบทประพนัธ์ขึน้มาวา่ (หวัเราะ) ขีกิ้นไอ้ชิด ขีชิ้ดไอ้เง่ือม 

เทือ้ม ๆ เณรนาค ปากมากไอ้หลนุ สปัดนุไอ้จ้อง ขีร้้องไอ้หยดุ มดุหวัไอ้ช่วย สดุสวยหิรัญ สําคญัไอ้เกต ุขีเ้ห

ลด ตาหลวงนาค (หวัเราะ) คําวา่ขีชิ้ดคือขีเ้หนียว เป็นภาษาของบ้านนี ้ผมจะขีเ้หนียวหรือไม ่ไมรู้่

หมายความวา่อยา่งไร รู้แตเ่พียงวา่ไมอ่ยากเอาของใคร และไมอ่ยากให้อะไรแก่ใครเท่านัน้ เณรนาคเขา

ชอบเดนิเทือ้ม ๆ คือเดนิก้ม ๆ หยง่ ๆ คําวา่สปัดนบ้านนีเ้ขาออกเสียงวา่สปัดนุ ไอ้จ้องมนัชอบไปเก็บพริก

เก็บมะเขือท่ีปลกูไว้ยงัไมท่นัจะได้ท่ี ขีร้้องไอ้หยดุ มนัเป็นญาตผิู้ พ่ีของผม อะไร ๆ ก็ร้อง ไมท่นัพดูก็ร้อง หวั
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มดุไอ้ช่วย ถามอะไรหวัมดุเสีย ไมพ่ดู สดุสวยหิรัญ (หวัเราะ) เป็นลกูของผู้พิพากษา บ้านอยูห่น้าวดั พอ่เอา

ไปฝากอยูว่ดับ้างเลก็ ๆ น้อย ๆ หน้าตาสวย แก้มแดง ในท่ีสดุไปเป็นอธิบดีกรมสรรพากร เพิง่ตายไป ในชดุ

นัน้ก็เหลือแตผ่มกบัตาหลนุเท่านัน้ (หวัเราะ) 

โดยปกตน่ีิอาจารย์เป็นคนอา่นหนงัสือเร็วหรืออา่นช้าครับ 

          อา่นลวก (หวัเราะ) คืออา่นหนงัสือน่ีอา่นหยาบ อา่นเอาแตใ่จความลวก ๆ ไมค่อ่ยได้อะไรนกั มีนิสยั

หยาบ ๆ ไมไ่ด้อา่นถงึขนาดขีดเส้นใต้ หรือวา่จดบนัทกึ มนัอวดดีวา่ไอ้เร่ืองอยา่งนีม้นัรู้กนัอยูแ่ล้ว ตรง ๆ กบั

ท่ีเรารู้ ไมต้่องขีดเส้นใต้ บางทีผมอา่น ๆ ด ูไมไ่ด้มีขีดเส้นใต้ ถ้ามีก็น้อยเตม็ที ไมเ่หมือนหนงัสือคณุกวง 

หนงัสือคณุกวงขีดเส้นใต้เกือบจะทกุบรรทดั (หวัเราะ) 

ผมเห็นกลอ่งบตัรกลอ่งหนึง่ของอาจารย์มีโน้ตบตัรคํา คําเหลา่นีเ้ป็นคําอะไรประเภทไหนท่ีอาจารย์จะทํา

โน้ตออกมาครับ 

          ออ๋ มี แตเ่คยทําอยูพ่กัหนึง่ เป็นบตัรคําประเภทธรรมะ เพ่ือความสะดวกท่ีจะใช้แล้วก็ทําได้ไมเ่ทา่ไหร่ 

ทําอะไรไมจ่ริงด้วยผมน่ะ และก็ไมเ่คยมีความอดทน แตค่วามคดินะ่มี คดิจะทําอยา่งนัน้ คดิจะทําอยา่งนี ้

คดิจะเก็บความคดิดี ๆ ไว้เป็นระบบ เป็นอะไรคล้าย ๆ เพ่ือจะสะดวก ความคดิยงัมีจนกระทัง่บดันี ้แตเ่รา

ทําไมไ่ด้ จะทําบญัชีเร่ืองในพระไตรปิฎก ก็เคยคดิ เด๋ียวนีเ้ป็นอนัวา่ ยอมไมมี่ความคดิอยา่งนัน้ คือความคดิ

มนัเหลืออยูเ่พียงเร่ืองเดียว เร่ืองจะดบัทกุข์อยา่งไรเทา่นัน้เอง 

เวลาอาจารย์ไปกรุงเทพฯ อาจารย์เป็นแฟนหนงัสือร้านไหนประจํา ถ้าต้องไปซือ้หนงัสือ จะซือ้ร้านไหน 

          สว่นมากไปท่ีร้านส่ีกัก๊พระยาศรี กรุงเทพมหานคร ท่ีหน้าร้านเขียนวา่มาดีไปดี ร้านนัน้ไปบอ่ย แล้ว

หนงัสือฝร่ังเขาขายถกู ๆ เชน่ National Geographic แยะทีเดียว เขาขายถกู ๆ แตไ่มมี่ปก เป็นหนงัสือท่ี

ขายไมไ่ด้ ท่ีจะต้องสง่บริษัท เขาขอฉีกปกคืน แล้วก็เอาตวัหนงัสือนัน้ไว้ ทีนีเ้ขาเอาไว้ขายถกู ๆ เข้าไปเลือก

ไอ้รูปสวย ๆ ซือ้เอาไว้ดรููปเลน่ หนงัสือในร้านนัน้มนัมีมาก แตร่าคาเตม็อตัราทัง้นัน้ เป็นร้านหนงัสือสมบรูณ์

แบบ แล้วกรุงเทพบรรณาคารก็เลกิไปในท่ีสดุ 

แล้วหนงัสือสัง่จากนอกโดยตรงมีไหม 

          ไมมี่ ถ้ามีก็นายธรรมทาส นายธรรมทาสเขามี ผมไมรู้่เร่ืองท่ีจะสัง่ คนท่ีรู้จกัซือ้มาให้หรือซือ้สง่มาให้

มีบ้าง ตอนคณุกรุณาอยูอิ่นเดียเคยให้ชว่ยหาให้บ้างท่ีเลา่แล้ว 
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* สมัภาษณ์ก่อนพระพิมลธรรม จะได้รับพระราชทานเล่ือนสมณศกัด์ิเป็นสมเดจ็พระพฒุาจารย์ 

* โดแนลด์ เค. สแวเรอร์ เป็นนกัวิชาการชาวตะวนัตกคนแรกท่ีศกึษางานคิดงานเขียนของทา่นอาจารย์พทุธทาสอยา่ง

จริงจงั และมีสว่นสําคญัท่ีทําให้นกัวิชาการด้านพทุธศาสนาชาวตะวนัตกหนัมาสนใจงานของทา่นอาจารย์ ได้แปลงานของ

ทา่นอาจารย์เป็นภาษาองักฤษ และเขียนบทความเก่ียวกบัทา่นอาจารย์หลายชิน้  
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อาจารย์ครับ ในตอนนี ้ผมจะขอเรียนถามอาจารย์ถงึชีวติด้านปฏิบตัธิรรมของอาจารย์เอง เพ่ือจะให้คน

รุ่นหลงัได้เข้าใจถึงชีวิตด้านในของอาจารย์ เพราะคนรุ่นผม เร่ิมไมเ่ข้าใจวา่ ชีวิตพระสงฆ์นัน้อยูไ่ด้อยา่งไร 

โดยเฉพาะชีวติของพระสงฆ์รุ่นอาจารย์ มีความสขุ ความทกุข์อะไร มีคา่ตรงไหน อีกอยา่งหนึง่ ถ้าอาจารย์

เลา่ถงึชีวิตด้านปฏิบตั ิผู้ ท่ีเลือกจะดําเนินชีวิตตามแบบพระสงฆ์ท่ีดีงาม จะได้ข้อคดิข้อเตือนใจตา่ง ๆ 

รวมทัง้ด้านกําลงัใจด้วย ผมเช่ือวา่จากจดุเร่ิมต้น เม่ือท่านอาจารย์เร่ิมทําสวนโมกข์ ถึงปัจจบุนันี ้อาจารย์คง

ตอ่สู้กบัอะไรในตวัเองอยูไ่มใ่ช่น้อย แล้วก็มีข้อผิดพลาดมากมาย ท่ีจะเป็นบทเรียนให้กบัคนรุ่นหลงั ๆ  

          (หวัเราะ) มนัไมมี่เร่ืองอะไรมากมาย ท่ีจะต้องนกึไปถึงขนาดนัน้ มนัเป็นเร่ืองของคนธรรมดาคนหนึง่ 

ท่ีค้นคว้ามา จะเรียกวา่ ตามบญุตามกรรมก็ได้ แล้วมนัก็ประสบผลเป็นอยา่งนี ้อยา่งท่ีเห็นอยูนี่ ้ไหนถาม

ใหมซ่ ิถามวา่อยา่งไร ให้มนัเป็นคําถาม เป็นข้อ ๆ ไปซ ิ

ครับ เม่ือมองชีวิตการปฏิบตัธิรรมของอาจารย์โดยรวมแล้ว มีช่วงเปลี่ยนแปลงท่ีเห็นแตกตา่งกนัอยา่ง

ชดัเจนไหมครับ 

          เช่นอะไร 

เช่นในเร่ือง "สมยัโนน้เมือ่เรายงัเทีย่วหาอตัตา" ท่ีอาจารย์เขียนเม่ือ พ.ศ. ๒๔๘๓ จะเห็นเหมือนกบัวา่ 

ครัง้หนึง่ อาจารย์เคยยดึความวา่งวา่เป็นตวัเป็นตน แล้วก็เกิดการเปล่ียนแปลง รู้วา่ไมใ่ช่แล้ว ผิดแล้ว 

เหมือนกบัเปิดเข้าสูม่ิตใิหม ่อะไรแบบนัน้ 

          บทความนัน้มนัเขียนสําหรับทกุคน สําหรับชีวิตทกุคน เป็นลกัษณะอยา่งนัน้ ไมใ่ช่ของเราคนเดียว 

แตม่นัใช้ช่ืออยา่งนัน้ ก็เพ่ือวา่ให้มนัสะดดุหรือกระตุ้นอะไรสกัหน่อย ไมใ่ช่เร่ืองของผมคนเดียวท่ีเป็นอยา่ง

นัน้ คือทกุคนจะเป็นอยา่งนัน้ กวา่จะรู้เร่ืองอนตัตา ถ้าไมรู้่เร่ืองมนัก็แล้วไป มนัก็ยดึอตัตาจนตาย มนัรู้ขึน้มา 

มนัก็เปล่ียนแปลง เม่ือยงัไมรู้่เร่ืองอนตัตา นกึกนัอยา่งนี ้เม่ือรู้กนัแล้ว ก็เปล่ียนเป็นอีกอยา่ง เขียนเป็นคําล้อ 

ล้อชวนหวัด้วย จงึออกมาในรูปอยา่งนัน้ 

คําถามผมตอนนีมุ้ง่ประเดน็วา่ ในชีวิตอาจารย์ มีช่วงการเปล่ียนแปลงสําคญั ๆ ทางคณุภาพของชีวิต

อะไรบ้างครับ 
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          ผมก็ต้องบอกวา่ มนัไมมี่ช่วงท่ีเปล่ียนแปลงใหญ่โต มนัมาทีละนิด ๆ คอ่ยเตบิโตมาทีละนิด ๆ เราเกิด

มาเป็นทารกจนโต ชว่งเปล่ียนแปลงโดยแท้จริงมนัก็พดูยาก แตม่นัก็เปล่ียนทีละนิด ๆ จนมาอยูส่ภาพอยา่ง

นี ้ผมนกึไมอ่อกน่ีวา่เปลีย่นแปลงอยา่งไร มนัก็บวช แล้วก็มาพบเร่ืองท่ีดีกวา่ ก็ไมส่กึ แล้วศกึษาเลา่เรียน

ค้นคว้ามาทีละนิด ๆ มนัไมมี่การเปล่ียนแปลงเหว่ียง หรือขนาดเหว่ียงทางนัน้ เหว่ียงทางนี ้มนัไมมี่หรอก 

เปล่ียนในแง่ของคณุภาพข้างใน เช่นกิเลสเร่ืองนี ้มนัเดด็ขาดไปแล้ว เร่ืองนัน้มนัไมเ่ดด็ขาดมีไหมครับ  

          ไมมี่ ให้พดู พดูไมไ่ด้แน่ มนัเปลี่ยนทีละนิด พร้อม ๆ กนัแหละ ทัง้ร่างกาย จิตใจ สภาพของชีวิต

เปล่ียนมา ๆ ทีละนิด ๆ มนัมองไมเ่ห็นเลยวา่มนัเปล่ียนแบบเลีย้วเป็นมมุ ขอให้ทกุคนตัง้ต้นเดนิมาตาม

หลกัเกณฑ์ทีละนิด ๆ แล้วก็เปล่ียนทีละนิด เหมือนต้นไม้ งอกขึน้ทีละนิด ๆ จนกวา่มนัจะเตบิโต จะให้เอา

อะไรเป็นการเปล่ียน ยงันกึไมอ่อก 

อยา่งเกจิอาจารย์หลายคน มกัจะเลา่เร่ืองของตวัเอง วา่มีประสบการณ์พิเศษอยา่งนัน้ อยา่งนี ้ท่ีทําให้

รู้สกึวา่ บดันีชี้วิตเราเปล่ียนแปลงไปแล้ว เข้าสูส่ภาพของชีวิตใหมแ่ล้ว เป็นชว่ง ๆ ไป ของอาจารย์ไมมี่หรือ

ครับ 

          ไมมี่ แล้วก็ไมมี่เร่ืองขนาดนัน้ ท่ีจะเลา่ให้ใครฟัง มีแตก่ารศกึษาเพิ่มเตมิ การปฏิบตัเิพิ่มเตมิ 

การศกึษาเพิม่เตมิ แล้วรู้ หรือเห็น แล้วเข้าใจ รู้สกึเข้าไป ๆ ไมรู้่วา่ได้รู้เม่ือไร พดูเป็นภาษานัน่ ๆ หน่อย ไมรู้่

วา่มนัตรัสรู้เม่ือไร แตท่ี่จริงมนัไมไ่ด้ตรัสรู้อะไรมากมาย จะถามวา่เม่ือไรก็ยงัไมรู้่ ค้นคว้ามากขึน้ เผยแผม่าก

ขึน้ ปฏิบตัมิากขึน้ เร่ือย ๆ ไป 

อาจารย์ครับ ตามหลกันัน้ ถ้าหากเรารู้แล้ว มนัต้องรู้ใช่ไหมครับวา่เราหมดไปแล้ว กิเลสอนันัน้อนันี ้ตาม

หลกัวชิาท่ีเขาเรียกวา่ เกิดญาณอยา่งนัน้ ญาณอยา่งนี ้

          ท่ีไปตดัสนิกนัอยา่งนัน้ก็มี แตเ่ราไมไ่ด้ตัง้ใจ ไมไ่ด้เจตนา ไมไ่ด้ประสงค์จะรู้ รู้วา่มนัดีขึน้ก็พอแล้ว แต่

วนัละเทา่ไรไมต้่องรู้ รู้แตว่า่สิง่ไมพ่งึปรารถนามนัลดลง ลดลง เท่าไรก็ไมรู้่ เรียกวา่ลดลง มีเร่ืองในบาลีพดู

เก่ียวกบัเร่ืองทํานองนีว้า่ นายช่างทัง้หลายรู้วา่ ด้ามเคร่ืองมือนัน้ สกึไปทกุวนั ทกุวนั แตไ่มรู้่วา่สกึไปวนัละ

เท่าไร ปีหนึง่สกึไปเท่าไร ก็ไมต้่องรู้ มนัไมมี่อะไรวดั แล้วมนัก็วดัยาก รู้แตว่า่ถ้าเป็นอยูโ่ดยชอบ อะไรจะ

ลดลงไป แตส่กัเทา่ไรก็ไมรู้่ รักษาความเป็นอยูโ่ดยชอบไว้เทา่นัน้ 

อาจารย์ครับ แล้วอาจารย์เคยใช้วิธีลองออกไปเผชิญกบัอารมณ์ท่ีมากระทบ เพ่ือให้รู้วา่เราหมดอนันัน้ไป

แล้วหรือยงั บ้างหรือไม ่
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          ไมเ่คย ถ้ามนัจะเป็น เป็นไปโดยอตัโนมตั ิโดยเจตนาจะลองไมมี่ เช่นรู้แตว่า่เรากลวัผีน้อยลง ๆ จน

เด๋ียวนี ้ไมก่ลวัผีเลย รู้อยา่งนี ้

ก่อนท่ีอาจารย์จะลงมือปฏิบตัธิรรม อาจารย์ได้ตัง้แนวไว้หรือเปลา่ครับวา่ ในบรรดาหนทางหลาย ๆ 

แบบท่ีจะบรรลธุรรม เช่น โดยการฟังธรรม โดยการเทศน์ โดยการตรึกตรอง โดยการทําวิปัสสนา หลาย ๆ 

แบบนี ้อาจารย์ใช้แบบไหนสําหรับตวัเอง 

          ไม ่ไม ่เพิ่งรู้ทีหลงั มาอา่นบาลีวิมตุตายตนสตูรทีหลงั ก่อนนีค้้นคว้ามากขึน้ มนัก็รู้มากขึน้ เรายงัใช้

วิธีท่ีเรียกวา่ เรียนจากพระคมัภีร์ เรียนจากหนงัสือสมดุ มากขึน้ ๆ มนัก็พอจะสงเคราะห์กนัได้ กบัหลกัท่ีวา่

ฟังธรรม ฟังธรรม ในบางเวลา จิตใจเหมาะสม ปลอดโปร่ง ก็รู้สวา่งไสว ชัน้ใดชัน้หนึง่ เตม็ท่ีเสียทีหนึง่ ท่ี

เหลือ ก็ยงัเหลือตอ่ไปอีก เด๋ียวนีถ้้าจะพดู มนัพดูไมไ่ด้วา่ใช้วิธีหนึง่ วธีิใดโดยเฉพาะ ใน ๕ วิธีนัน้ คือมนั

เรียนมากขึน้ ค้นคว้ามากขึน้ แล้วมนัก็พอใจท่ีจะเป็นอยา่งนัน้มากขึน้ แล้วมนัละไปเอง ละไปเองโดยไม่

รู้สกึตวั 

          ความจริงทําวิปัสสนาอยา่งเคร่งครัด เคร่งเครียด ทัง้วนั ทัง้คืน ทัง้เดือน ทัง้ปี ก็ไมเ่คยทํา แตม่นัเป็น

ของมนัในตวัเอง ในขณะท่ีได้ฟังอะไรใหม ่ความจริงต้องเรียกวา่ ค้นพบ เราไมไ่ด้ฟังจากท่ีไหน แตว่า่เรา

ค้นพบ คือฟังจากหนงัสือ ฟังจากท่ีพระพทุธเจ้าตรัสไว้ มนัก็อยูใ่นพวกท่ีฟัง ฟังธรรม คืออา่นเอาจากพระ

คมัภีร์ ก็ต้องสงัเคราะห์เข้าในการฟังธรรม รู้เร่ืองอะไรเพิ่มขึน้ก็พอใจ ความพอใจก็ทําให้ปฏิบตัอิยูใ่นตวัโดย

อตัโนมตั ิรู้อะไรใหมก็่ปฏิบตัเิข้ากนักบัท่ีรู้อะไรใหม ่ๆ เรียกวา่วนัละนิด วนัละนิดก็ได้ การอา่นมนัมีทกุวนั 

สมยัแรกมีสวนโมกข์ อา่นทกุวนั เคยอยูก่บัหนงัสือทัง้วนั ๆ ไมไ่ด้มีเข็มทิศหรือเบนทิศอะไรไปเป็นรูปธรรม

อยา่งนัน้ จนเดี๋ยวนีก็้ไมรู้่วา่มนัรู้อะไร เม่ือไร ไมไ่ด้จําไว้ 

อาจารย์ครับ อยา่งในชีวิตของอาจารย์ ในด้านการเทศน์คือการเขียน การพดูนัน้ มีมาก ทีนีร้ะหวา่งการ

อา่นหรือการเทศน์ หรือการพดูให้คนอ่ืนฟังนัน้ มนัมีผลในเร่ืองการเข้าใจมากน้อยอยา่งไร คือมนัมีวิธีหนึง่ใน

วิมตุตายตนสตูร ท่ีเราอาจจะบรรลไุด้ ด้วยการสอนคนอ่ืน แล้วทีนี ้อาจารย์สอนคนอ่ืนมากมาอยา่งนี ้มีสว่น

เปล่ียนแปลงคณุภาพจิตของอาจารย์แคไ่หน 

          โอ๊ย มนัไมสู่้ รับเข้ามา คือรับเข้ามามาก มีผลมากกวา่ท่ีให้ออกไป การศกึษาเพิ่มเตมิเข้ามา มากกวา่

ท่ีเราสอนมากนกั ท่ีสอนนีนิ้ดเดียวเทา่นัน้ แล้วมนัก็เป็นผลจากการท่ีรับเข้ามา คือฟังเข้ามา แล้ววา่ท่ีจริงมนั

เรียกวา่ทําทกุอยา่ง รับเข้ามา หรือฟังเข้ามาก็ทํา สอนออกไปก็ทํา สาธยายก็ทํา ใคร่ครวญโดยตรรกนีก็้ทํา 

ทําวิปัสสนา ทําสมาธิก็ทํา เลยเรียกวา่ครบทัง้ ๕ อยา่ง อยา่ทําแบบเบนไปเบนมา เหว่ียงไปเหว่ียงมา หรือ

ทิศทางใด ต้องเร่งขึน้มาพร้อม ๆ ทกุอยา่ง เร่งขึน้มาพร้อม ๆ ทีละนิด ๆ เหมือนการก่อจอมปลวก บอกคน

ชัน้หลงัเถอะวา่ ทํามาอยา่งนี ้ไมไ่ด้มีการเบนหรือเลีย้วไปเลีย้วมา ทําพร้อม ๆ กนัมา แล้วก็โดยไมไ่ด้ตัง้
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เจตนา มีความอยากรู้ก็อา่น ฟัง ค้น ถึงเวลาเทศน์ ก็เทศน์ ตามสะดวก ตามพอใจ เวลาท่อง อยา่งไหว้พระ

สวดมนต์ทําวตัร เป็นเวลาทอ่ง ก็ท่อง หรือท่องอะไรอ่ืนโดยเฉพาะก็มีบ้าง ซึง่มีน้อย คดิค้นเพ่ือได้ตอบ

ปัญหาฝึกปฏิญาณอยา่งนีม้าก ทํามากเหมือนกนั ในสมยัท่ีเลา่เรียน ชอบโต้แย้งออกความเห็นกบัเพ่ือน

เสมอกนัก็ได้ เพ่ือนท่ีต่ํากวา่ก็ได้ การเพง่มาให้เห็นแจ้งในทางภายในนี ้มนัฝาก ๆ กบัเร่ืองเหลา่นี ้โดยเฉพาะ

อยา่งยิ่งเร่ืองสญุญตานี ้เป็นเร่ืองท่ีรีดออกมาจากทกุอยา่ง ท่ีศกึษา ท่ีตัง้ใจปฏิบตั ิคัน้ ๆ ออกมา เพ่ือจะ

เข้าใจของตวัเอง และจะพดูให้คนอ่ืนฟัง แล้วก็เพ่ือจะกําจดัความทกุข์ ความกระวนกระวาย ไมใ่ห้กระวน

กระวายใจ ในบางครัง้บางคราวด้วย ออกมาเป็นเช่นนัน้เองบ้าง ชา่งหวัมนับ้าง 

อาจารย์ครับ การท่ีอาจารย์พดูยํา้เร่ืองอนตัตา เร่ืองสญุญตา เร่ืองเช่นนัน้เอง บอ่ย ๆ นี ้สว่นหนึง่ก็เป็น

การพดู เพ่ือยํา้กบัตวัเองด้วยใช่ไหม หรือเพ่ือทําให้ตวัเองซาบซึง้ด้วยใช่ไหมครับ 

          เม่ือพดูกบัผู้ อ่ืน ก็มุง่หมายให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน ให้เขาเข้าใจ เร่ืองของตวัเองมนัมีอยูท่กุเร่ือง ทกุ

ระยะ ทกุเหตกุารณ์ มนัก็ยํา้ได้ทัง้ในการศกึษาเพิ่มเตมิ ทัง้การเทศน์สอนออกไป หรือแม้ ในการสวดมนต์

ภาวนา หรือวา่คดิใคร่ครวญท่ีจะแตง่อะไรให้มนัลกึซึง้ นาน ๆ ก็มาเพง่ทางจิตใจให้เห็นลกึถึงภายใน ให้ซ้อม 

ให้ฝัง ให้ลงรกลงราก 

อาจารย์ครับ แล้วใน ๕ วิธีนี ้ธรรมชาตร่ิวมกนัเองของ ๕ วิธีนี ้ท่ีทําให้คนเราบรรลธุรรมคืออะไร อะไรทํา

ให้เราเข้าใจสจัจะมากขึน้ อะไรคือธรรมชาตร่ิวมกนัของ ๕ วธีินี ้

          ก็มนักลมกลืนกนัน่ี ทัง้ ๕ สว่น ๕ องค์ประกอบ มนักลมกลืน มนัไมตี่กนั มนัไมข่ดักนัเลย มนั

กลมกลืนกนัมากขึน้ 

ผมหมายถงึวา่ ธรรมชาตร่ิวมของมนั คือแตล่ะวิธี มนัไปทําอยา่งไรในจิต ทําให้คนเราคลายความยดึมัน่

ลง อะไรคือกลไกการทํางานของมนั 

          คือทกุเร่ืองมนัทําให้เกิดความพอใจ เกิดปีต ิเกิดสขุ คือความพอใจ อนันีม้นัเป็นธรรมชาตมิากท่ีสดุ 

เม่ือฟังเกิดความพอใจ เม่ือเทศน์ก็เกิดความพอใจ เกิดความพอใจในธรรม ความพอใจในธรรมนี ้ออกจาก

การท่ีทําอยา่งนัน้ ผา่นมาทางความพอใจ แล้วก็เป็นสขุก่อน แล้วจงึจะปัสสทัธิ จงึเป็นสมาธิ จงึจะเห็น จงึ

จะเดนิไปตามกระแสจิตล้วน ๆ ทัง้ ๕ องค์ในวิมตุตายตนสตูร มีหลกัเดนิอยา่งเดียว เรียกวา่ปลกุให้เกิด

ความพอใจ เป็นสขุ พอใจ จิตใจชนิดนัน้ก็เป็นสมาธิ ในความเป็นสมาธิ หรือขณะในความเป็นสมาธิจะเห็น

แจ้ง ตามท่ีเป็นจริง น่ีมนัเป็นเร่ืองธรรมะแล้ว ไมใ่ช่เร่ืองบคุคล เรียกวา่หลกัธรรมะหรือกฎเกณฑ์ของ

ธรรมชาตเิก่ียวกบัเร่ืองอยา่งนี ้

แตถ้่าทกุคนทําถกู มนัก็จะผา่นขบวนการอนันีท้กุคนใช่ไหมครับ 
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          มนัเหมือนกนัทกุคน ใน ๕ อยา่งนี ้มนัมีแตว่า่บางคนมีอยา่งนัน้มากบ้าง อยา่งนีม้ากบ้าง แล้วแต่

โอกาส คนท่ีไมมี่โอกาสจะสอนใครเลย มนัก็ไมไ่ด้พบผลท่ีจะได้รับอยา่งนี ้จากการท่ีสอน ท่ีเทศน์ บางคนไม่

เคยทําสมาธิวปัิสสนาเสียเลย มนัก็ขาดไปอีกอนัหนึง่ ทีนีอ้ยา่งไหนทําผิว ๆ ผลก็เป็นผิว ๆ ไป อยา่งจะท่อง

ทําวตัรสวดมนต์ให้เกิดผลลกึ ๆ จริง ๆ แล้ว มนัต้องตัง้ใจมากเป็นพิเศษ ฟังแล้วเข้าไปในความรู้สกึ ชุ่มฉ่ําลง

ไปโดยการท่องเอง หรือการฟังผู้ อ่ืนท่อง แตก่ารท่องเองรู้สกึวา่มนัยงัไมเ่ท่าไร มนัมีการท่องเพ่ือความสนกุ

มากกวา่ เว้นไว้แตผู่้นัน้มีความรู้ ความฉลาด สามารถพอ ตัง้ใจท่อง เพ่ือเอาความหมายอนัลกึซึง้ของคําท่ี

ท่อง อยา่งนีถ้้าทําได้ ก็ดี ถ้าให้ครบทัง้ ๕ วธีิมนัสนกุ มีรสมีชาต ิไมเ่บ่ือ 

อาจารย์ครับ ถ้าอยา่ง มองโดยสรุป ระหวา่งปริยตั ิปฏิบตั ิกบัการเผยแผ ่ของอาจารย์ สมัพนัธ์กนั

อยา่งไรครับ 

          ทําพร้อมกนัไป (หวัเราะ) บางเวลาศกึษาคืนนี ้พรุ่งนีก็้ไปเทศน์ บางเวลาก็เป็นกรรมกรก่อสร้าง 

(หวัเราะ) บางเวลาก็ลงคลองไปพฒันา (หวัเราะ) นอกหน้าท่ีของภิกษุตามธรรมดา หรือความหมายของ

ภิกษุ เราเป็นชา่งก่อสร้าง บางทีก็ไปหาไม้ในป่า บางทีก็ไปแตง่คลองให้ใช้ประโยชน์ได้ ไปทําถนนให้ใช้

ประโยชน์ได้ บางสมยัไปทําถนนทกุวนั ทกุวนั ถ้าเราไมไ่ป คนก็ไมม่า ถ้าเราไป คนก็มาช่วยมาก ถ้าเราไมไ่ป 

ไมมี่ใครเอาอาหารมาเลีย้งคน ถ้าเราไป ก็อ้างเราให้เอาอาหารมาเลีย้งพระ เสร็จแล้วเลีย้งคน มนัทําทกุ

อยา่งท่ีมนัไมผิ่ดวินยั หรือมนัไมเ่สียหาย ทําทกุอยา่ง ศกึษาเร่ืองหยกูเร่ืองยา ไปช่วยคนเจ็บคนไข้ บางเวลา 

บางสมยัก็ทํามาก สรุปให้มนัจริงท่ีสดุก็คือมนัทําทกุอยา่งท่ีรู้สกึวา่ทําได้ และพอใจ ทําทกุอยา่งมากกวา่ ๕ 

อยา่งนัน้ก็มี (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ นอกเหนือจาก ๕ อยา่งนี ้มนัมีสว่นช่วยให้เข้าใจธรรมะ ให้เห็นถงึธรรมะเหมือนกนัหรือ

เปลา่ 

          ทัง้นัน้แหละ การทําอะไรก็ตาม ถ้ามนัมีปัญญา มีความเฉลียวฉลาดกนับ้าง จะมองเห็นแงข่อง

ธรรมะเสมอ มองเห็นความเป็นเช่นนัน้เองของมนษุย์ทัง้หลาย มองเห็นกิเลสก็มี ในแง่ของความดีก็มี ในแง่

ของธรรมดาของธรรมชาตล้ิวน ๆ ก็มี ฝึกเป็นคนรู้จกัสงัเกตคนทกุชนิด ตามท่ีมนักระทําได้ กลายเป็นความรู้

มาในชัน้หลงั คนนีเ้ห็นหน้า เห็นกิริยาท่าทาง ฟังพดูจาอะไรบ้าง ก็พอทายได้ วา่คนนีต้้องเป็นอยา่งไร ก็คณุ

ลองนบัดเูอาเอง เกิดมาทําอะไรบ้าง แม้เก่ียวกบัสวนโมกข์ ทําอะไรบ้าง เป็นสมหุบญัชีก็เคย เป็นศลิปินก็

เคย เป็นนกัโบราณคดีก็เคย มนัไมเ่คยขดัขวางกบัธรรมะเลย มนัก็ให้การงานสําเร็จลลุว่งไปด้วย ฝึกให้เรา

รอบรู้ เฉลียวฉลาด รอบด้านด้วย เร่ืองท่ีควรจะทําก่อนบวช แตม่นัไมมี่โอกาส มนัเพิ่งมาทํา มนัเพิ่งมีโอกาส 

เม่ือบวชอยา่งนีก็้มี ก่อนนีผ้มไมเ่คยเล่ือยไม้ ไมเ่คยไสกบไม้ บางยคุบางสมยั ก็ต้องทําหน้าท่ี บางทีทําได้

ดีกวา่คนอ่ืน เช่น พิจารณาซงุท่อนนี ้จะเล่ือยมนัอยา่งไรจงึจะถกู ได้ผลดีท่ีสดุ และมีสว่นผิดพลาดบดิเบีย้ว



๓๙๗ 

 

เสียหายน้อยท่ีสดุ เพราะเรามีความรู้อะไรอยูบ้่าง ท่ีเลา่เรียนมา เลขคณิตบ้าง เรขาคณิตบ้าง รู้จกัเหล่ียม 

รู้จกัอะไรบ้าง โดยเฉพาะไม้ท่ีเป็นท่อนกลม มนัเล่ือยยาก ทําไมดี่บดูเบีย้วหมด 

อาจารย์ครับ แล้วมีไหมวา่งานท่ีนอกจาก ๕ อยา่ง มนัทําให้รู้สกึวา่รําคาญแล้วจิตใจไมก้่าวหน้า จน

อยากจะทิง้ อยากจะเลกิ อยา่งนีมี้ไหม คือทําไปแล้วมนัยิง่รู้สกึ ทําให้เราภาระหนกัขึน้ กิเลสมากขึน้ อะไร

อยา่งนี ้

          (หวัเราะ) ไมค่อ่ยมี เราจะทําตามท่ีมนัมีเหตผุลให้ทํา ทําไปแล้ว ได้ประโยชน์ทัง้นัน้ ได้รับประโยชน์

ทัง้นัน้ ไปลากไม้กบัช้างลากไม้ ก็ได้ความรู้ตัง้หลายอยา่ง ผมอศัจรรย์ใจท่ีสดุคือท่ีผกูซงุให้ช้างลากอยา่ง

ง่าย ๆ ซึง่เราคดิเองก็ไมอ่อก มนังา่ย ๆ ตะหวดัทีเดียวช้างวิง่อยา่งไรก็ไมห่ลดุ เด๋ียวนีผ้มยงัพอใจในความรู้

ของมนษุย์ท่ีเขาได้ค้นได้พบกนัมาแล้ว ถ้าคบกบัคน มนัควรจะรู้จกักิเลสของคนนานาชนิด เพราะคนมนั

นานาชนิด กิเลสมนัก็นานาชนิด 

          จะให้เอาผมเป็นตวัอยา่ง ก็ต้องบอกวา่ลองทกุอยา่งเท่าท่ีจะทําได้ และควรลอง ท่ีควรลอง หรือลอง

ได้ (หวัเราะ) ทกุด้านทกุแงท่กุมมุ ท่ีมนัอยูใ่นวิสยัท่ีลองได้ 

อาจารย์ครับ ถ้าจะถามวา่ธรรมะข้อไหน หรือวา่ธรรมะหมวดไหน ท่ีอาจารย์ใช้มากท่ีสดุในชีวิตปฏิบตัิ

ธรรม อาจารย์จะตอบวา่อยา่งไร 

          ตอบไมถ่กู ถ้าคะเน ๆ เหมา ๆ กนัก็ไมพ้่นเร่ืองท่ีเป็นธรรมะอยูแ่ล้ว การพนิิจพิจารณา สตสิมัปชญัญะ 

ใคร่ครวญโดยโยนิโสมนสกิาร ท่ีได้รับประโยชน์มากท่ีสดุก็โยนิโสมนสกิาร การเพิ่มพนูความรู้หรือปัญญา

อนัลกึซึง้มนัก็มาจากโยนิโสมนสกิาร ไมว่า่เร่ืองบ้าน เร่ืองเรือน เร่ืองโลก เร่ืองธรรมะ การรับเข้ามาโดยวธีิใด

ก็ตาม เช่น ฟังจากผู้ อ่ืน อา่นจากหนงัสือ หรือจากอะไรก็ตาม ท่ีเรียกวา่นอกตวัเรา ฟังเข้ามาพอถงึแล้ว ก็

โยนิโสมนสกิารเก็บไว้เป็นความรู้ เป็นสมบตั ิพอจะทําอะไร จะลงมือทําอะไร ก็โยนิโสมนนิการในสิง่ท่ีจะทํา 

ให้ดีท่ีสดุ มนัก็ผิดพลาดน้อยท่ีสดุ เรียกวา่ไมค่อ่ยจะผิดพลาดเลย เทา่ท่ีจําได้ ในความรู้สกึ อะไรท่ีควร

กระทํา จะได้ จะมี มนัไมเ่คยพลาด เพราะเราเป็นคนโยนิโสมนสกิารตลอดเวลา และรู้สกึวา่ ฉลาดขึน้มาก็

เพราะเหตนีุ ้ถ้าจะเรียกวา่ฉลาดนะ 

อาจารย์ครับ แตค่นทัว่ ๆ ไปนัน้ เร่ืองท่ีเข้ามาทําให้เราพิจารณามนัมีเยอะใช่ไหม ถ้าเราพจิารณาทกุเร่ือง

ท่ีผา่นเข้ามาในชีวิตนี ้เวลาในชีวิตก็คงไมพ่อ 

          ไมใ่ช่อยา่งนัน้ เร่ืองท่ีมนัมีเร่ือง เร่ืองท่ีมนัเป็นเร่ือง เร่ืองท่ีมนัต้องพิจารณา นอกนัน้มนัละลายไปเอง 

ก็คณุดซู ิวนัหนึง่ ๆ มนัมีเร่ืองอะไรบ้างท่ีควรจะพิจารณา เราก็ทําแตเ่ร่ืองท่ีเราจะทํา เป็นเร่ืองใหญ่ เป็นเร่ือง



๓๙๘ 

 

การเป็นเร่ืองงาน เร่ืองหยมุหยิม เร่ืองประกอบหยมุหยิม ผมไมส่นใจ ไมมี่นิสยัสนใจ ฉะนัน้ จงึอา่นหนงัสือ

บางเลม่ไมไ่ด้ เช่นมนัพถีิพถินั จู้ จี ้

          ผมไมมี่เข็ม ไมมี่ความมุง่หมายอะไรท่ีตัง้ไว้แตแ่รก โดยเฉพาะตัง้แตเ่ดก็แล้วยิง่ไมมี่ มนัตัง้ไมถ่กู มนัก็

เป็นมา ๆ ตามบญุตามกรรมของมนั เลา่เรียนมาเทา่นัน้ ได้บวชเท่านี ้ท่ีผา่นมาในความรู้สกึ ท่ีรู้สกึวา่มนัดีมี

ประโยชน์ก็สนใจ นบัแตไ่มไ่ด้คดิจะบวชนะ บวชเพ่ือโยมให้โยมพอใจเท่านัน้ จะมีเข็มอะไรท่ีเป็นเป้าหมายก็

ไมมี่ ก็เปะปะมา บวชแล้วมาพบธรรมะเข้า พอใจ ผมก็พอใจธรรมะ (หวัเราะ) คดิอยูก่บัธรรมะ เป็นเร่ืองของ

สตปัิญญา ผมคงเป็นพวกท่ีเรียกวา่ พทุธิจริต ชอบสนกุกบัการคดิการนกึ การใช้ปัญญา มาบวชเข้า มนัได้

พบอนันี ้ก็เลยสนกุ เป็นความสขุในการคดินกึพิจารณา พบของแปลก พบของใหม ่

          สิง่ตา่ง ๆ มนัก็เช่นนัน้เอง ก็ไมไ่ด้ลองทกุสิง่ มนัลองสกั ๑๐% จะไมถ่ึง แตม่นัรู้หมดเลย วา่มนัเช่น

นัน้เอง แคน่ัน้เอง อยา่งเร่ืองเพศตรงข้ามก็ไมมี่โอกาสลองอะไร แตม่นัมีความแน่ใจวา่ มีไป ก็เชน่นัน้เอง แค่

นัน้เอง สกัวา่แคน่ัน้เอง ๆ มนัก็หมดไป ปัญหาก็หมดไป สตปัิญญาท่ีเลา่เรียนมาทางอ่ืน ศกึษามาทางอ่ืน 

พอท่ีจะรู้ได้วา่รสทางเพศ เพศรสก็แคน่ัน้เอง แคบ้่าวบูเดียวเท่านัน้เอง วิเศษวิโสอยา่งไรไปไมไ่ด้ เพราะมนั

วบูเดียว มนัเป็นเร่ืองของกิเลส ไมใ่ช่เป็นเร่ืองของสตปัิญญา  

 

 

อาจารย์ครับ ในทางทฤษฎี จดุเร่ิมต้นของการปฏิบตัธิรรม ต้องเร่ิมจากเห็นทกุขสจัในอริยสจั ๔ ทีนีชี้วิต

อาจารย์ ไมไ่ด้ผา่นการครองเรือนมาก่อน จะเข้าใจทกุขสจัได้อยา่งไรครับ 

          โอย ถามแบบนีแ้หละแสดงวา่ คณุไมรู้่จกัทกุขสจั สิง่ท่ีเป็นความทกุข์นัน้ เรารู้จกัมนัโดยท่ีไมรู้่วา่เรียก

ความทกุข์ เกินรู้จกัเสียอีก แตไ่มรู้่วา่ช่ืออะไร คณุพดูถึงอริยสจัได้อยา่งนี ้เพราะมนัเรียนแล้ว (หวัเราะ) จงึ

พดูได้ ท่ีจริงมนัควรจะรู้อริยสจัมามากมายโขอยูเ่หมือนกนั แตไ่มไ่ด้เรียกช่ือตามท่ีเขาเรียก เพราะไมรู้่ แต่

เรารู้วา่โลภะเป็นอยา่งไร โทสะเป็นอยา่งไร ความทกุข์เป็นอยา่งไร ตณัหาเป็นอยา่งไร สิง่ท่ีเรียกวา่ตณัหา

เกิดกบัจิตใจเยอะแยะ แตเ่ราไมรู้่วา่ตณัหา เร่ืองขนัธ์ ๕ ก็เหมือนกนั ท่ีเรารู้จกักนัดี ๆ แตเ่ราไมรู้่วา่เรียกวา่

อยา่งนัน้ พอมาเรียนเข้าก็รู้วา่เรียกวา่อยา่งนัน้ 

อาจารย์ครับ อยา่งเร่ืองอริยสจั เราจะรู้เกินจากตวัหนงัสือได้อยา่งไรครับ 



๓๙๙ 

 

          รู้วา่สิง่ท่ีเป็นความทกุข์ เคยกดัเรา เคยทรมานเรา เราก็รู้จกัสิง่นัน้ โดยความรู้สกึอยูแ่ล้ว แตเ่ราไมไ่ด้

เรียกเป็นภาษาบาลีอยา่งนัน้อยา่งนี ้ตณัหาความอยากอยา่งโงเ่ขลา อยา่งอวิชชา เราก็เคยมา เรารู้สกึ

เพราะเราเคยมา แตเ่ราไมรู้่จกัเรียกช่ือภาษาบาลี ถ้าเราสงัเกต ทกุทีท่ีเราอยากอยา่งบ้า ๆ มนัทรมานใจ นัน่

แหละทกุขสจั สว่นท่ีวา่ง ไมเ่กิดสิง่เหลา่นี ้มีความสงบสขุ เราก็เคยผา่นมาบ้าง เพราะมนัก็มีกนัมาทกุคน 

เวลาท่ีกิเลสมนัไมป่รากฏ นัน่แหละคือความดบัทกุข์ การปฏิบตัท่ีิถกูต้องก็ปฏิบตัไิด้ ตามท่ีได้ยนิได้รับฟัง ได้

รับคําสอนมา การเจริญมรรคให้ครบเป็นองค์ ๘ นีต้้องศกึษามาก แตม่นัรู้สกึได้โดยธรรมชาต ิเร่ิมจากมี

ความเข้าใจถกู มีความใฝ่ฝันถกู ต้องการถกู ท่ีควรจะต้องการ แล้วก็ทําถกู ทําถกูต้องอยา่งนัน้ ก็ยดึเป็น

หลกัเกณฑ์แนน่แฟ้น เป็นอริยมรรค มีองค์ ๘ ในตวัโดยอตัโนมตั ิแตเ่รายงัไมรู้่จกัช่ือ บางคนมีมรรคองค์ ๘ ก็

ไมรู้่จกั ถ้าตัง้อกตัง้ใจศกึษาจากชีวิตโดยตรง มนัก็รู้ได้ แตเ่ราไมไ่ด้เรียนเร่ืองจะศกึษาอยา่งไร ไมไ่ด้รับคํา

สอนวา่จะศกึษามนัอยา่งไรก็เลยไมไ่ด้ศกึษา 

อาจารย์ครับ เวลาศกึษาชีวติโดยตรง เราต้องอาศยัหลกัธรรมพวกนีเ้ป็นแนวใช่ไหม หรือไมจํ่าเป็น 

          มนัรู้ทีหลงั มนัรู้ได้จากท่ีมนัเกิดขึน้ได้อยา่งไร จากภายในโดยตรง มนัรู้ได้ รู้ได้ก่อนจะมาศกึษา เร่ือง

ช่ือเสียงเรียงนามของธรรมะของสิง่เหลา่นีม้าทีหลงั 

การท่ีเราจะรู้โดยตรงต้องทําอยา่งไรบ้างครับ อยา่งสมัมาทิฏฐิ เราจะให้มนังอกงามขึน้เร่ือย ๆ ต้องทํา

อยา่งไร จงึจะรู้โดยตรงจากชีวิตอยา่งนี ้

          มนัก็ตัง้ต้นตัง้แต ่ก.ข. มา อยา่งไปจบัไฟเข้า มนัก็ร้อน มนัมีความเข้าใจถกูต้องขึน้มาวา่ ไฟนีจ้บัไมไ่ด้ 

รู้อยา่งนีเ้พิม่ขึน้ ๆ อะไรเป็นอยา่งไร ๆ เป็นสมัมาทิฏฐิขึน้มา นีเ้รียกวา่เรียนโดยธรรมชาต ิเดก็ ๆ รู้วา่จบัไฟ

ไมไ่ด้ เพราะมนัไปจบัไฟเข้าแล้ว หรือแมลงบางชนิดจบัไมไ่ด้ มนัจบัแล้วเคยตอ่ย มือมนัก็รู้ไมจ่บัอีก ความรู้

ความเข้าใจอะไรท่ีถกูต้อง แล้วก็ลงเป็นของตายตวั แนน่แฟ้นวา่ เป็นอยา่งนัน้ ๆ ถกูต้อง พระพทุธเจ้าก็

อาศยัการ "คลํา" อยา่งนี ้จงึคอ่ยรู้เร่ืองท่ีจะต้องรู้ เชน่เร่ืองอริยสจั แล้วคํานวณดแูละหยัง่เห็นวา่อะไรเป็น

อยา่งไร ๆ ผมเคยพดูวา่อาจารย์ของพระพทุธเจ้าช่ือนายคลํา แล้วก็ยงัยืนยนัอยูบ่ดันีว้า่อาจารย์ของ

พระพทุธเจ้าช่ือนายคลาํ ความไมรู้่ อวิชชา หรือวา่ตณัหา กามตณัหา กามารมณ์ มนัมีอํานาจปิดบงัไมใ่ห้รู้ 

ไมใ่ห้คดิลกึลงไปได้ มนัก็มีอยูแ่คนี่ ้มนัตดิอยูเ่ทา่นัน้ แตม่นษุย์ควรจะทะลอุอกไปได้ สตัว์เดรัจฉานทะลอุอก

ไมไ่ด้ 

อาจารย์ครับ การท่ีเราจะเอาประสบการณ์ของชีวิตมาคดิให้เป็นประโยชน์ได้ มนัจะต้องหลงัจากท่ีความ

ทกุข์ผา่นไปแล้วใช่ไหม ระหวา่งท่ีมนัมีความทกุข์อยู ่เราไมมี่จิตท่ีเป็นสมาธิพอท่ีจะคดิใช่ไหม 



๔๐๐ 

 

          (หวัเราะ) บางอยา่งพร้อมกนั บางอยา่งก็ไปด้วยกนัพร้อมกนั ทีหน้าทีหลงัมนัเป็นพเิศษ มนัก็สอนทกุ

ทีท่ีเราไปสมัผสัอะไรเข้า มนัก็สอนให้ทกุที ไปหลงในรสอร่อยของมนั มนัก็เร่ิมคดิผิด มนัทําให้เราต้อง

เจ็บปวดเสียทีก่อน จงึคอ่ยรู้อีก 

          โชคดีท่ีมีธรรมะให้เรียนโขอยูแ่ล้ว มนัไมต้่องคลํามาก เพราะพระพทุธเจ้าคลําให้จนเพียงพอ เราก็

สะดวก ง่ายท่ีจะเดนิตามนัน้ คือคลําตามนัน้ ตามท่ีได้แนะไว้แล้ว ตามท่ีอธิบายไว้แล้ว เร่ืองท่ีสําคญัท่ีสดุคือ

เกิดมาควรจะได้อะไร เกิดมาทําไม มนัไมไ่ด้สอนกนั ปลอ่ยให้รู้สกึเอาเอง มนัก็เกิดมาเพ่ือสิง่เอร็ดอร่อยท่ีสดุ 

เท่าท่ีธรรมชาตมินัจะให้รู้สกึ แตท่ี่จริงอร่อยก็ตาม ไมอ่ร่อยก็ตาม ไมใ่ช่การพกัผอ่น มนัต้องไมมี่ทัง้ ๒ อยา่ง 

คือการวา่ง หรือพกัผอ่น คอ่ยรู้ทีหลงัวา่มีชัน้สงูสดุ กวา่จะรู้เร่ืองวา่บญุและบาป สขุหรือทกุข์ ดีหรือชัว่เป็น

เร่ืองยุง่ทัง้นัน้ วา่งจากสิง่เหลา่นีเ้สียได้แหละสงูสดุ ผมเกิดมาก็ไมรู้่วา่เกิดมาทําไม เป็นเดก็ ๆ ไมมี่ทางรู้ ไมมี่

ทางจะรู้วา่เกิดมาทําไม พอ่แมก็่ไมไ่ด้สอนวา่เกิดมาทําไม แตก็่ได้รับการดแูลวา่ทําอยา่งนัน้ทําอยา่งนี ้ท่ี

เรียกวา่ดี ๆ ให้เรียนหนงัสือ ให้ประพฤตดีิ ก็ดี ไมรู้่วา่เกิดมาทําไม จนกระทัง่เป็นหนุม่ ก็ยงัไมรู้่วา่เกิดมา

ทําไม เพ่ือประโยชน์อะไร แตม่นัก็ได้กระทําทกุอยา่งตามท่ีเขาสอนให้ทํา ตามขนบธรรมเนียมประเพณีมีให้

ทํา จงึมีการศกึษา มีการทํามาหากิน มีการเป็นอยูอ่ยา่งท่ีวา่ตามธรรมเนียม ตามประเพณีให้ทํา ทีนีพ้อถงึ

คราวท่ีจะบวชนี ้โยมอยากจะเห็นบวช หรือบวชตามธรรมเนียม ก็ไมรู้่วา่เกิดมาทําไม แตเ่อาละ บวชตาม

ธรรมเนียมคงจะดีแน่ มิฉะนัน้ เขาคงไมต่ัง้ธรรมเนียมบวช มนัก็บวช บวชแล้วมนัก็เรียนธรรมะมา ก็ยงัไมรู้่

วา่เกิดมาทําไม เรียนธรรมะ ๓ ชัน้แล้วก็ยงัไมรู้่วา่เกิดมาทําไม เป็นครูแล้วก็ไมรู้่วา่เกิดมาทําไม จนกระทัง่

เรียนบาลีก็ยงัไมรู้่ มนัเพิ่งรู้เม่ือมีสวนโมกข์แล้ว ศกึษาธรรมะในชัน้นี ้ในชัน้ลกึมากเข้า ๆ จงึคอ่ย ๆ รู้ วา่เรา

ควรจะถือหรือจะสรุปความวา่ เราเกิดมาทําไม ความคดิมนัก็แย้งวา่ก็เราไมไ่ด้ตัง้ใจจะเกิดมาน่ี ทําไมเรา

จะต้องรับผิดชอบเร่ืองนีน้กัเลา่ แตใ่นท่ีสดุมนัก็วา่ต้องรับผิดชอบแหละ ถึงไมไ่ด้ตัง้ใจจะเกิดมา เพราะมนั

เกิดมาแล้ว ก็ต้องทําอะไรจงึจะดี ก็พบเร่ืองนี ้ทําเร่ืองท่ีไมเ่ป็นทกุข์ เพราะฉะนัน้ เราเกิดมาอยา่อยูอ่ยา่งเป็น

ทกุข์ อยา่ทําสิง่เป็นทกุข์ เกิดมาให้ได้รับสิง่ดีท่ีสดุท่ีมนษุย์ควรจะได้ สรุปครัง้แรกอยา่งนีก้นัก่อน แตก็่ยงัไม่

คอ่ยรู้วา่อะไร จะพดูวา่เพ่ือนิพพาน เพ่ือได้นิพพานมนัก็พดูไมเ่ป็น พดูไปไมถ่กู นกึไปไมถ่ึงตวันิพพานคือ

อะไร แตเ่ม่ือทํางานกบัธรรมะมากเข้า ๆ ทัง้การเรียนด้วยตนเองและเผยแผแ่ก่คนอ่ืนนี ้มนับงัคบัมาทีละ

น้อย ๆ ให้ตอบคําถามวา่ เราควรจะเกิดมาทําไม มาพบคณุวิโรจน์พวกนี ้เขามนัก็มีปัญหาท่ีตรงกบัเรา จงึ

ถือวา่สําคญัท่ีจะต้องศกึษาวา่เกิดมาทําไม ผมก็สรุปเอาเองวา่ เกิดมาเพ่ือได้สิง่ท่ีดีท่ีสดุท่ีมนษุย์ควรจะได้ น่ี

มนัตรรกะ มนัไมไ่ด้รู้ชดัเจนแจ่มแจ้ง แตรู้่สกึวา่มนัถกูต้อง ทางตรรกะมนัจะถกูต้องแล้ว ถ้าเราได้สิง่ท่ีดีท่ีสดุ

ท่ีมนษุย์ควรจะได้ แล้วมนัคืออะไร มนัจงึคอ่ยไตไ่ปตามทางของนิพพาน ให้มีชีวิตท่ีเย็น ไมเ่ป็นทกุข์เลย นัน่

แหละคือสิง่ท่ีดีท่ีสดุท่ีมนษุย์ควรจะได้ เรียกวา่เพ่ือจะให้ชีวิตท่ีจะไมเ่ป็นทกุข์ มิฉะนัน้ก็เท่ากบัเกิดมาไมมี่คา่

อะไร ไมรู้่จกัทําไมใ่ห้เกิดความทกุข์ พอสมควร ไมถ่งึท่ีสดุหรอก ใช้คําวา่ท่ีสดุไมไ่ด้ แตว่า่ถงึขนาดท่ีเป็นท่ี

พอใจ อยา่งนี ้



๔๐๑ 

 

          เราไมมี่ความทกุข์ก็เลยพลอยผสมโรงกบัความเพลดิเพลนิในการทําเพ่ืออยา่งนี ้ฝึกฝนให้ทําอยา่งนี ้

ให้ดีท่ีสดุ มนัเพลดิเพลนิอยูก่บัการให้ได้รับสิง่ท่ีดีท่ีสดุแล้วก็เผยแผใ่ห้มากขึน้ เรียกวา่ต้องได้รับสิง่ท่ีดีท่ีสดุท่ี

มนษุย์ควรจะได้รับ คอ่ย ๆ รู้ละเอียดมากเข้าก็เข้าร่องรอยของธรรมะท่ีวา่ ไมมี่โลภะ ไมมี่โทสะ ไมมี่โมหะ 

ไมมี่กิเลส ไมมี่ความทกุข์ใด ๆ ก็ไมมี่อะไรดีไปกวา่นี ้คือไมมี่ความทกุข์ ผลสดุท้ายสรุปความวา่สิง่ท่ีดีท่ีสดุท่ี

มนษุย์ควรจะได้คือไมมี่ความทกุข์ ชีวิตท่ีไมมี่ความทกุข์เลย 

          ทีนีก็้มาคดิเรียนลดัเอาบ้าง วา่ไมมี่ความทกุข์เลยนัน้ จะทําได้อยา่งไรบ้าง (หวัเราะ) มนัก็ยงัมีท่ีจะ

เรียนลดั ไมต้่องการอะไรให้มากไปกวา่ท่ีจําเป็น น่ีมนัก็เรียนลดั กระทัง่รู้วา่ทําจิตอยา่งไร เราจะไมเ่ป็นทกุข์

เหมือนกนั ทําจิตอยา่งไร อะไรจะเกิดขึน้ เราก็ไมเ่ป็นทกุข์ก็แล้วกนั เรียกวา่เรียนลดั ระหวา่งนีก็้สอนวิธีเรียน

ลดัแตโ่ดยมาก ผสมโรงกบัพระธรรมของพระพทุธเจ้า ถ้ามนัรู้เร่ืองอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา แล้วมนัก็จะไมเ่ป็น

ทกุข์ มนัจะเฉยได้เอง มนัจะเช่นนัน้เอง พดูเร่ืองเช่นนัน้เองมากขึน้ ประกอบกบัอายมุนัมากเข้า อายมุนัมาก

เข้าทกุที เวลาเหลือน้อยลงทกุที มนัก็ยิง่งา่ย ไมเ่ทา่ไรมนัก็ตาย ก็เหมือนกบัวา่ ให้พอดีกบัตายเท่านัน้ 

          เด๋ียวนีไ้มค่อ่ยสนใจท่ีจะมีเกียรต ิไมส่นใจจะบรรลถุึงนิพพานหรือไม ่เป็นพระอรหนัต์หรือไม ่ไมอ่ยูใ่น

ความคดิ รู้แตว่า่อยูอ่ยา่งไมมี่ทกุข์เร่ือย ๆ ไปก็พอแล้ว ทําประโยชน์ให้เพ่ือนมนษุย์ให้มากท่ีสดุด้วย ตวัเองก็

สบายดีด้วย ทําผู้ อ่ืนให้ได้รับประโยชน์อยา่งท่ีเราได้รับด้วยเร่ือย ๆ ไป แคนี่ก็้พอแล้ว จะเป็นอะไร สกัแคไ่ร 

ไมส่นใจ เร่ืองความบญัญตัวิา่เป็นอยา่งนัน้วา่เป็นอยา่งนี ้เป็นโสดา สกทาคา อรหนัต์ เด๋ียวนีไ้มอ่ยูใ่นความ

สนใจ ไมอ่ยูใ่นความรู้สกึ เพราะต้องการเพียงวา่เราจะไมมี่ความทกุข์ ทําประโยชน์ผู้ อ่ืนให้พร้อมไปในตวั 

อยา่งมากท่ีสดุเท่าท่ีจะมากได้ แล้วก็ไมต้่องการอะไรมากไปกวา่นัน้ ไมต้่องการจะเป็นอะไรไปมากกวา่นัน้ 

พอท่ีจะสงเคราะห์ได้วา่ มนัไมต้่องการภพคือความเป็น มนัอยูใ่นลกัษณะท่ีวา่งจากภพ วา่งจากความเป็น 

เหลือแตร่่างกาย จิตใจ นามรูปเคลื่อนไหวไป ในลกัษณะท่ีไมเ่ป็นทกุข์ ให้มีประโยชน์กบัผู้ อ่ืนมากท่ีสดุ 

จนกวา่มนัจะดบัลงไป เหมือนกบัวา่ตะเกียงหมดนํา้มนั ไมต้่องถามวา่ไปไหน ไฟหมดเชือ้เพลงิ ไมต้่องถาม

วา่ไปไหน จบกนัแคน่ัน้ นีแ้หละเร่ืองท่ีพดูได้มีแคนี่ ้ถ้าใครเห็นด้วย มนัก็ทําตามได้โดยไมย่ากเลย ถ้าไมเ่ห็น

ด้วย ก็ไมมี่ทางท่ีจะทําอะไรได้ เพราะเขาต้องการจะเป็นนัน่เป็นน่ี ได้นัน่ได้น่ี อะไรก็ไมรู้่ อดุมคตบ้ิา ๆ บอ ๆ 

เราไมต้่องการ ต้องการแตว่นัหนึง่ ๆ ไมมี่ความทกุข์ 

          มนัคงจะแปลก ถ้าไปเลา่ให้ใครฟัง ไปพดูให้ใครฟัง มนัเคยหวงัจะได้บรรลมุรรค ผล นิพพานอยา่งยิ่ง

อยา่งแรงเหมือนกนั เม่ือสมยัท่ีมนัไมรู้่วา่นัน่คืออะไร ตามเขาวา่ ตามเขาอธิษฐานกนั ต้องการกนั ปรารถนา

กนั เราก็พลอยกบัเขา เด๋ียวนีไ้มต้่องการความเป็นอะไรอยา่งท่ีวา่ ให้มนัอยูอ่ยา่งไมมี่ความทกุข์ เม่ือมนัยงั

ไมต่าย ยงัมีเร่ียวมีแรงก็ทําสิง่ท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนให้มากท่ีสดุด้วย ตวัเองไมเ่ป็นทกุข์ด้วย คนอ่ืนได้รับ

ประโยชน์ด้วย พอใจแล้ว ไม่ต้องเป็นอะไรมากกวา่นัน้ 



๔๐๒ 

 

อาจารย์ครับ แตถ้่าเป็นคนหนุ่ม ๆ ความอยากเป็นนัน่เป็นน่ีมนัก็แรง 

          ก็แรงซ ิมนัก็แรง เพราะมนัไมรู้่วา่ เป็นอะไรเข้า คืออะไร คืออยา่งไร ก็เหมือนผมแหละ เม่ือหนุ่มอยู ่

มนัก็อยากตามท่ีเขานิยมกนัวา่ดี วา่ประเสริฐ วา่วิเศษตามท่ีได้ยนิได้ฟังเขาวา่ ทกุคนมนัจะเป็นอยา่งนัน้ 

เม่ือหนุ่ม ๆ จนกวา่จะได้เรียนรู้ธรรมะในชัน้ลกึท่ีสดุ วา่ความรู้สกึท่ีวา่เป็นอะไรนัน่ หนกั เป็นของหนกั 

ทรมานจิตใจ เป็นอะไร ๆ พเิศษเท่าไร ไมด่บัทกุข์หรอก ถ้าไมมี่การเป็น ต้องการจะเป็นอยู ่มนัยงัไมส่ิน้ทกุข์ 

ไมเ่ป็นอะไร ไมต้่องเป็นอะไร มนัหมดปัญหา มนัไมต้่องเป็นภาระหนกั ชีวิตท่ีไมมี่ภาระ ก็คือชีวิตท่ีไมไ่ด้เป็น

อะไร ไมไ่ด้หมายมัน่ยดึมัน่ให้เป็นอะไร มนัเป็นหลกัท่ีใช้ได้ทัว่สากลโลก เฉพาะผู้ ท่ีเข้าใจได้ เม่ือเข้าใจไมไ่ด้

มนัก็ไมมี่ประโยชน์อะไรกนั คดิอยา่งนี ้

อาจารย์ครับ แล้วอยา่งท่ีพระอานนท์เคยบอกวา่ ให้เอามานะละมานะ เอาตณัหะละตณัหา เราจะ

นํามาใช้จดัการกบัความอยากมีอยากเป็นเพ่ือให้นําไปสูค่วามไมมี่ไมเ่ป็นในภายหลงัได้ไหม 

          มนัเป็นสํานวนของพระอานนท์องค์เดียวเทา่นัน้ ท่ีใช้สํานวนอยา่งนี ้อาศยัตณัหาละตณัหา แตม่นัคน

ละความหมาย ตณัหาท่ีถกูละ กบัตณัหาท่ีจะละตณัหา มนัคนละความหมาย แล้วเป็นตณัหาท่ีไมค่วรจะ

เรียกวา่ตณัหา ตณัหาคือความอยากอยา่งโง ่เข้าในอํานาจของอวิชชา ความอยากท่ีมาจากสตปัิญญาไม่

ควรเรียกวา่ตณัหา แตข่อยืมใช้สํานวนนี ้ตณัหาท่ีมาจากสตปัิญญา คือความต้องการท่ีมาจากสตปัิญญา

นัน่แหละเอามาละความต้องการอยา่งโง่เขลาด้วยกิเลสตณัหาเสีย จงึใช้คําวา่อาศยัตณัหาละตณัหา อาศยั

มานะลดมานะ มนัก็เหมือนกนั มนัคนละมานะ มานะของกิเลสตณัหาคือเป็นตวัเป็นตนอยา่งนัน้อยา่งนี ้

มานะของสตปัิญญา คือรู้วา่เราก็เป็นคนคนหนึง่เหมือนกนั เม่ือคนนัน้มนัละได้คนนีก็้ต้องละได้ เป็นมานะ

ท่ีมาจากสตปัิญญา อาศยัมานะนีล้ะมานะท่ีมาจากกิเลสตณัหา สํานวนอยา่งนีต้้องเรียกวา่พิเศษ ก็มีแหง่

เดียว มีแตพ่ระอานนท์พดูสํานวนอยา่งนี ้ตณัหาหมายถึงกิเลสตามธรรมดา แตพ่ระอานนท์ให้หมายถงึ

ตณัหาของปัญญา ของวชิชา เอามาละตณัหาของอวิชชา ของกิเลส เพ่ือพดูให้สะดดุใจภิกษุณีองค์นัน้ สว่น

กามารมณ์นัน้อยา่ไปเก่ียวข้องเลย จงชกัสะพานเสียเถิด (เสตฆุาต) ชกัสะพานคือ ตดัขาดไมต้่องไป

เก่ียวข้องกนั คําพดูพระอานนท์มี ๓ บรรทดั ใช้ตณัหาละตณัหา มานะละมานะ สว่นกามคณุนัน้ ทําการชกั

สะพานเสียเถิด อยา่เข้าไปเก่ียวข้องแตะต้องเลย ถ้าแปลความหมายไมถ่กูต้อง ก็ฟังไมถ่กู และย่ิงไปกวา่นัน้

อาจจะทําผิดก็ได้ ทําไปผิด ๆ ก็ได้ เพิ่มตณัหาใหญ่เลย เพิ่มกามารมณ์ใหญ่เลย ไมไ่ด้ละตณัหา จนเกิดลทัธิ

ท่ีเอากามารมณ์มาแก้ปัญหา เชน่ ลทัธิตนัตริกบางนิกาย เป็นต้น 

          หลกัสําคญัท่ีสดุในการอบรมปัญญามนัมีวา่ พิจารณาอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาอยู ่พิจารณาให้ชดัขึน้ ๆ 

โดยวิธีใดก็ตาม ให้ชดัขึน้ ๆ และเม่ือมนัจะละอะไรได้ขัน้หนึง่ แล้วพิจารณาอีก ซํา้ท่ีอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ก็

จะละไป ๆ ซํา้ ๆ จนกวา่จะหมดทกุข์ เป็นโสดาบนัแล้วก็เพง่อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา จนเป็นสกทาคามี เป็น
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สกทาคามีแล้วก็เพง่อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา จนเป็นอนาคามี เป็นอนาคามีแล้วก็เพง่จนกลายเป็นพระอรหนัต์ 

คือเห็นความเป็นเช่นนัน้เอง ของอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ของสิง่ทัง้ปวง น่ีมนัมีอยูอ่ยา่งนี ้มนันา่อศัจรรย์

ตรงท่ีไมต้่องเพง่อนัอ่ืน นอกจากอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา  

เพง่นีห้มายความวา่อยา่งไรครับ 

          อะไรท่ีเข้ามาในความรู้สกึ มองเห็นความเปล่ียนแปลงของมนั เปล่ียนแปลงอยา่งนา่เกลียด เห็น

ความท่ีไปจบัแล้วก็เป็นทกุข์ เช่นความสขุ ความรู้สกึเป็นสขุ อร่อย นีเ้อามาทําเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา คือ

ความสขุอนัอร่อยนัน่แหละเปล่ียนแปลง มองดใูนแงท่ี่เปล่ียนแปลง เห็นความเปล่ียนแปลง เม่ือเห็นความ

เปล่ียนแปลงก็เห็นความนา่เกลียด ท่ีหลอกลวงท่ีเป็นทกุข์ ไปหลงรักมนัเข้าก็เป็นทกุข์ พอเห็นวา่ไมเ่ท่ียง

และหลอกลวงอยา่งนีแ้ล้ว มนัก็คืออนตัตา คือไมใ่ช่ตวัตนของอะไร มนัอาจจะทําพร้อมกนัไปได้ทัง้โดย

คํานวณด้วยเหตผุลก็ได้ แล้วเห็นแจ้งในสิง่นัน้ ๆ วา่เป็นเช่นนัน้จริงก็ได้ เสร็จแล้วมนัสําเร็จประโยชน์ตรงท่ี

เห็นเช่นนัน้จริง ๆ โดยไมต้่องคํานวณด้วยเหตผุล เพราะถ้าคํานวณด้วยเหตผุล เด๋ียวมนัก็กลบัไปตามเดมิ

อีก ต้องพ้นการคํานวณ คือเห็นเป็นน่าเบ่ือหนา่ยแบบสงัเวชคลายกําหนดั โดยการเห็นจริง โดยไมใ่ช้เหตผุล 

เห็นเดด็ขาดตลอดไป ดเูหมือนวิมตุตายตนสตูรข้อท่ี ๕ ข้อสดุท้ายนัน้เห็นด้วย ญาณทศันะ ข้อ ๔ ใคร่ครวญ 

นัน่แหละใคร่ครวญโดยตรรกะ โดยวิธี logic เห็นด้วยวิธี logic ท่ีฝร่ังจะศกึษาได้มากท่ีสดุเวลานี ้ก็คือโดยวิธี 

logic โดยวิปัสสนาแท้ ๆ ยงัไกลอยู ่

เพราะอะไรครับ 

          เพราะมนัไมเ่ป็น มนัทําไมไ่ด้ เพราะมนัทําไมถ่ึง เพราะเขานิยมยดึถือมนัแตเ่ร่ืองการใช้เหตผุล ตาม

วิธี logic เป็นวิสยั ฝร่ังมนัทําได้อยา่งมากก็แคน่ัน้ 

อาจารย์ครับ เราจะดขูองจริงโดยไมใ่ช้เหตผุล จิตต้องไมมี่นิวรณ์ใช่ไหม ถ้ามีนิวรณ์ มนัก็ดไูมไ่ด้ 

          ถกูแล้ว เรียกวา่มนัเป็นสมาธิ มนัก็ไมมี่นิวรณ์ จิตเป็นสมาธิเรียกวา่น่ิมนวล ออ่นโยน น่ิมนวลควรแก่

การงานทางจิต เหมาะสมท่ีสดุ ถกูต้องท่ีสดุ ควรแก่การงานทางจิต จิตนีจ้งึจะเห็นโดยไมต้่องคดิ 

อาจารย์ครับ อยา่งนีค้นธรรมดาก็ไปถงึยาก เพราะวา่กวา่นิวรณ์จะหมด มนัต้องได้ฌานแล้ว นิวรณ์จงึ

จะหมด 

          มนัก็ได้ มนัแล้วแตเ่หตปัุจจยั ถ้ามนัคดิถกู บํารุงจิตถกู นิวรณ์มนัก็ไมเ่กิด 

แม้แตไ่มไ่ด้ฌานหรือครับ 
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          ถ้านิวรณ์ไมเ่กิดขึน้ ก็ควรจะถือวา่ยิง่กวา่ได้ฌานเสียอีก คือได้สมาธิโดยถกูต้องแล้ว 

อาจารย์ครับ แล้วมนษุย์ทัว่ไปตา่งมีอนสุยั นิวรณ์มนัไมไ่ด้เกิดอยูต่ลอดเวลาหรือครับ 

          ถกูแล้ว เวลาท่ีมนัไมเ่กิดน่ีแหละ ใช้เวลานัน้ให้เป็นประโยชน์ เวลาท่ีนิวรณ์ไมเ่กิด กิเลสไมเ่กิด จิต

เป็นอยา่งไรก็ดซู ิเกิดกิเลสนิวรณ์ตลอดเวลามนัก็ตาย เป็นบ้าและตาย เวลาท่ีนิวรณ์ไมเ่กิดก็มี แตม่นัมกัจะ

เกิดหรือเกิดจนธรรมดาเนือย ๆ เร่ือยไป ๆ ตดิตอ่กนัไป ตอ่เน่ืองกนัไป ระยะวา่งมนัเป็นสว่นน้อย แตม่นัมี

พอท่ีจะไมใ่ห้เป็นบ้าตาย ถ้านิวรณ์ไมว่า่งเว้นเสียเลยมนัก็เป็นโรคประสาท เป็นบ้า แล้วก็ตาย กิเลสก็

เหมือนกนั โลภะ โทสะ ร้อนเป็นไฟ ถ้าเกิดตลอดเวลาก็ตาย เส้นโลหิตแตกตาย วิธีคดินกึของพวกฝร่ัง

ทัง้หลายอาศยัฝ่าย logic ไมใ่ช่ฝ่ายวิปัสสนา  

อาจารย์ครับ แตถ้่าหากวา่คดิตรง คดิถกูตามหลกั จิตมนัก็สลดเหมือนกนัใช่ไหมครับ 

          สลด คอยรู้จกัถือเอาประโยชน์ท่ีจิตมนัมองเห็น แล้วเสริมให้มองเห็นด้วยวิปัสสนาให้ได้ แม้จะตัง้ต้น

แตก่ารคดิจากตรรกะ พอเห็นแล้ว ทําให้ความเห็นชดั ลกึ ดิง่ถึงรกถึงราก แจ่มแจ้ง จนเป็นวิปัสสนา ท่ีเป็น

เพียง intellect หรือ comprehension อะไรพวกนีย้งัไมพ่อ อยา่งมาก ฝร่ังมีคําใช้ก็คือ intuitive wisdom 

ผมก็ไมแ่น่ใจวา่มนัจะถงึขนาดวิปัสสนาขนาดสงูสดุหรือไม ่ดมูนัไมมี่คําอ่ืนใช้ อาศยัคําเหลา่นีพ้อเป็นเคร่ือง

แบง่ปันจดัระยะขัน้ตอน 

          ปัญญา ๓ ขัน้นัน้แหละ ศกึษาไว้ให้ดี ๆ เข้าใจให้ดี ๆ สตุมยปัญญาจากการศกึษาค้นคว้า จินตามย

ปัญญาจากการคดิ ภาวนามยปัญญาจากวิปัสสนาภาวนา เรามกัมีแตก่ารศกึษากนั อยา่งมากก็เพียงการ

คดิคํานวณ ใคร่ครวญ คํานวณตามวถีิทาง logic บ้าง philosophy บ้าง ไมข่ึน้ไปถงึขัน้ท่ีเรียกวา่วิปัสสนา 

ภาษาฝร่ังใช้คําวา่ insight เราก็ไมรู้่คํานัน้จะมีความหมายสกัเท่าไร แตถ้่าวา่มนัสงูไปกวา่ intellect ก็พดูกนั

ไปทีก่อน ถือวา่ intuitive wisdom หรือ insight อยูใ่นระดบัวิปัสสนา  

อาจารย์ครับ อยา่งข้อสมัมาสงักปัปะมนัก็อยูใ่นระดบัปัญญาขัน้คดิใช่ไหมครับ เราป้องกนัไมใ่ห้จิตคดิ

ไปทางก่อทกุข์ ดงันัน้เราก็ต้องให้จิตคดิไปในทางท่ีจะไมก่่อทกุข์ 

          ไมใ่ช่การคดิ สมัมาสงักปัปะ ไมใ่ช่การคดิด้วยเหตผุล มนัเป็นความรู้สกึ ท่ีไปตามอํานาจของ

สมัมาทิฏฐิ สมัมาทิฏฐิมนับอกให้รู้อยา่งนีผิ้ด อยา่งนีถ้กู ความต้องการก็เกิดขึน้สมคล้อยกบัความจริงข้อนัน้ 

ฉะนัน้สมัมาสงักปัปะ จงึไมมี่ทางผิด มนัคดิไปแตท่างถกู เพราะมนัมีมลูจากความเห็นท่ีถกู ความรู้ท่ีถกู 

ความเช่ือท่ีถกู สงักปัปะ คํานีแ้ปลวา่ความต้องการ ต้องการด้วยสตปัิญญา ถ้าต้องการด้วยกิเลสตณัหาก็

เรียกวา่ตณัหา และอะไรอีกหลายช่ือ ล้วนแตเ่ป็นพวกตณัหาทัง้นัน้ เพราะเป็นความต้องการท่ีไมถ่กู อวิชชา

ตณัหาครอบงําเข้าไป ความต้องการในความหมายกลาง ๆ เรียกวา่สงักปัปะ คือมนัมาฝ่ายวิชชาแล้ว มา
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ฝ่ายสมัมาทิฏฐิแล้ว ไมต้่องเจตนาคดิเพ่ือจะดําริอะไรขึน้มาใหม ่ปลอ่ยมนัไปตามอํานาจของสมัมาทิฏฐิ 

ฉะนัน้ ทําสมัมาทิฏฐิให้รุ่งเรืองอยูเ่สมอ มนัเป็นครูให้เกิดสมัมาสงักปัปะเอง เม่ือมีสมัมาทิฏฐิควบคมุอยู ่

สมัมาสงักปัปะก็ปรารถนาอยู ่มนัก็เกิดการกระทําท่ีถกูต้อง สมัมาวาจา สมัมากมัมนัโต สมัมาอาชีโว 

ถกูต้องไปตามอํานาจของ ๒ ข้อข้างต้น ซึง่เป็นปัญญา ศีลเป็นไปตามอํานาจของปัญญา และก็ง่ายท่ีจะ

เกิดสมาธิ ซึง่ก็เป็นไปตามอํานาจของปัญญาอีก 

อาจารย์ครับ สมัมาทิฏฐิตามตํารามกัจะพดูถึง ๒ อยา่ง คือเห็นพระไตรลกัษณ์กบัเห็นอริยสจั ๔ ทีนี ้๒ 

อยา่งนีม้นัสมัพนัธ์กนัอยา่งไรครับ 

          โอ้ ก็ดซู ิถ้าเราเห็นความจริงแบบอริยสจั ๔ ก็เห็นเป็นทกุข์และความดบัทกุข์ ถ้าเห็นอนิจจงั ทกุขงั 

อนตัตา ความจริงของธรรมชาต ิถ้าเห็นแล้วมนัก็ตดัตณัหา ทีนีส้มัมาทิฏฐิท่ีไมไ่ด้เอามาพดูกนั อยูใ่น

พระไตรปิฎกมีอีกเยอะ เช่นเห็นสญุญตา เห็นอิทปัปัจจยตา เห็นสญุญตานัน่แหละมาก เห็นอนตัตาท่ีเป็นไป

ถึงท่ีสดุ เห็นวา่ไมมี่ตวัตน อยา่งนัน้ไมมี่ มใิช่คนนี ้มิใช่คนอ่ืน มิใช่อยา่งนี ้มิใช่อยา่งอ่ืน คําเหลา่นีไ้มค่อ่ยได้

เอามาพดูกนั มนัพดูยาก พดูลําบาก คือไมเ่ห็นอยา่งท่ีคนธรรมดาเห็น โดยประการทัง้ปวง 

อาจารย์ครับ ทําไมมีหลายอยา่งนกั 

          มนัก็อยา่งนัน้แหละ ธรรมชาตมีิอยา่งนัน้ แล้วแตจ่ะดกูนัแง่ไหน จะดนูามรูป กายใจ จะดกูนัแง่ไหน 

ในแง่ไมเ่ป็นทกุข์ เป็นอนตัตาก็ได้ ในแง่วา่ง วา่งจากความหมายแหง่ความเป็นตวัตน ก็คืออนตัตานัน่เอง 

เม่ือเห็นอนตัตาของสิง่ใด ก็เกิดปัญหาในสิง่นัน้ไมไ่ด้ มนัก็เป็นมรรคท่ีดบัทกุข์ 

แล้วในแง่อริยสจั ๔ ละ่ครับ 

          มนัจดัรูปไว้เป็นระบบให้เห็นงา่ย ๆ ให้เห็นสมัพนัธ์กนัง่าย ๆ เป็นหลกัเบือ้งต้น เห็นทกุข์ เหตใุห้เกิด

ทกุข์ ภาวะตรงกนัข้ามคือความดบัทกุข์ แล้ววิธีการท่ีจะเข้าถึงอนันัน้ คือพดูให้เป็นหลกั ให้มนังา่ย ให้มนัชดั

ขึน้มา สมัมาทิฏฐิ เห็นตามท่ีเป็นจริง ใช้คําวา่เห็นตามท่ีเป็นจริง เห็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา คือเห็นหลกั

อริยสจั ๔ นัน่เอง 

ผมจดัไมค่อ่ยลงตวัระหวา่งอริยสจั ๔ กบัไตรลกัษณ์ มนัลงกนัอยา่งไรครับ 

          ต้องนกึถึงสมัมาทิฏฐิ เห็นถกูต้องตามท่ีเห็นจริง มีหลาย ๆ แบบคือเห็นความจริงในรูปแบบของ

อริยสจั ๔ เห็นความจริงในรูปแบบของไตรลกัษณ์ เห็นความจริงในรูปแบบของปฏิจจสมปุบาท เห็นความ

จริงในตถาตา อิทปัปัจจตยา ธมัมฏัฐิตตา ธมัมนิยามตา จนกระทัง่มีคําอธิบายเก่ียวกบัความวา่ง กระทัง่

เห็นไมเ่ป็นบวกไมเ่ป็นลบ ไมเ่ป็นแง่ดีไมเ่ป็นแง่ร้าย มนัก็รวมอยูใ่นข้อนี ้รวมในข้อสมัมาทิฏฐิ ถ้าเห็น



๔๐๖ 

 

ความสขุเป็นบวกอยู ่มนัก็ยงัโง่อยู ่คือหลงในความสขุ เห็นความสขุในฐานะเป็นของหลอกลวงให้หลง มนัก็

ดีขึน้ไปกวา่ แตก็่มีปัญหาเร่ืองเก่ียวกบัหลงอะไรกนัอยู ่เห็นความสขุเป็นความวา่ง วา่งไมมี่ตวัตนของ

ความสขุ จะเป็นตวัตนของใครก็ไมไ่ด้ เห็นความสขุอยา่งนี ้เรียกวา่เห็นเลยขึน้ไป เลยความบวก เลยความ

เป็นลบ อะไรก็ตามท่ีมนษุย์จะหลงยดึถือเป็นคู ่ๆ ตามหลกัท่ีฝร่ังทําไว้ละเอียดลออเหมือนกนั เร่ืองอยา่งนี ้

เป็นวทิยาศาสตร์ยิ่งกวา่วทิยาศาสตร์ เพราะมนัเป็นเร่ืองทางจิตใจ วิทยาศาสตร์ของฝร่ัง เป็นเร่ืองทางวตัถุ

เสียสว่นใหญ่ เป็นเร่ืองทางจิตใจน้อย 

อาจารย์ครับ ถ้าเรามองจากแง่มมุของอริยสจั ๔ ลกัษณะทกุข์นีเ้ราควรจะกําหนดรู้ แล้วสมทุยัเราควรละ 

นิโรธนีค้วรทําให้แจ้ง มรรคควรทําให้เกิดมี แตใ่นทางปฏิบตัจิริง ๆ แล้ว มนัต้องเร่ิมจากมรรคก่อนใชไ่หม

ครับ คือมนัไมไ่ด้มาตามลําดบั การท่ีเราเร่ิมจากมรรคนัน้ มนัก็เทา่กบักําหนดรู้ทกุข์ กําหนดละสมทุยัใช่ไหม

ครับ 

          อะไรก่อน แล้วแตเ่หตกุารณ์ แล้วแตเ่หตกุารณ์จะทําให้เห็นอะไรก่อน แตถ้่าวา่จะพดูโดยทัว่ไป ตาม

หลกัต้องถกูความทกุข์คกุคามขม่ข่ีเอา แล้วอยากจะดบัทกุข์ จงึดิน้รนเพ่ือจะดบัทกุข์ จงึไปสนใจเร่ืองดบั

ทกุข์ท่ีเรียงไว้เป็นลําดบัดีแล้ว เป็นลําดบัตามธรรมชาต ิท่ีจะต้องเห็นโดยลําดบัอยา่งนัน้ ถ้าไมมี่จดุตัง้ต้นวา่

เห็นความทกุข์เป็นของท่ีนา่เกลียด น่ากลวั นา่ขยะแขยง มนัก็ไมข่วนขวาย เห็นความทกุข์แล้วมนัอยากจะ

ดบัทกุข์ ก็ปฏิบตั ิแตเ่ห็นความทกุข์ล้วน ๆ ไมเ่ห็นถงึราก เหตขุองความทกุข์ก็เรียกวา่ยงัไมเ่ห็นโดยสมบรูณ์ 

ความดบัทกุข์ก็เหมือนกนั ต้องเห็นวธีิท่ีจะให้ดบัได้ด้วยจงึจะสมบรูณ์ แยกเป็น ๒ คู ่คําแรกเป็นตวัประธาน 

ทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์ คูห่ลงัความดบัทกุข์และทางให้ถึงการดบัทกุข์ คําแรกของทัง้ ๒ ตอนเป็นคําสําคญัคือ 

ทกุข์กบัการดบัทกุข์ เหตใุห้เกิดทกุข์มนัก็ประกอบอยูก่บัทกุข์ ทางให้ถงึความดบัทกุข์ก็เพ่ือประกอบความ

ดบัทกุข์ เพ่ือให้ได้ความดบัทกุข์ การปฏิบตัมิรรคมีองค์ ๘ มนัเป็นการปฏิบตัชินิดท่ีวา่เป็นพืน้ฐาน ให้มี

ความถกูต้องอยา่งนัน้ตลอดเวลา จะไมเ่กิดกิเลสและไมเ่กิดทกุข์ สมัมาวิหาโร เป็นอยูโ่ดยชอบ เป็นอยูโ่ดย

อริยมรรคมีองค์ ๘ มนัก็ไมอ่าจจะเกิดทกุข์ หรือเกิดกิเลส ไมเ่กิดโดยเดด็ขาดก็คือพระอรหนัต์ จงึตรัสวา่ถ้า

เป็นอยูโ่ดยชอบแล้ว โลกไมว่า่งจากพระอรหนัต์  

อาจารย์ครับ ถ้าเราไมเ่ดนิองค์มรรค เราจะละสมทุยัหรือเราจะเห็นนิโรธก่อนได้หรือไม ่ถ้าไลม่า

ตามลําดบั 

          เรารู้ได้โดยนยัตรงกนัข้าม ถ้าความทกุข์เกิดมาจากตณัหา ดบัตณัหาเสียก็คือความไมมี่ทกุข์ เป็น

การเห็นผา่นมาจากความทกุข์ท่ีเกิดมาจากตณัหา ถ้าดบัตณัหาเสีย ก็จะดบัทกุข์ ทีนีว้ิธีจะดบัตณัหาทํา

อยา่งไร ก็มายดึมรรคมีองค์ ๘ ศกึษาอยา่งนี ้ลกัษณะอยา่งนีผ้มถือวา่เป็นอภิธรรมท่ีแท้จริง อภิธรรมตาม

ศาลาวดั นบัเม็ดมะขาม มนัอภิธรรมเกิน เฟ้อ อภิธรรม แปลวา่ธรรมอยา่งยิ่ง ถ้าอยา่งยิง่ก็คืออยา่งนัน้ คือ



๔๐๗ 

 

ไมเ่กิน การแจกจิต แจกเจตสกิ แจกรูป แจกอะไรเกินความต้องการ เป็นอภิธรรมเกิน อภิธรรมยิ่งคืออยา่งนี ้

อภิธรรมเกินคืออยา่งนัน้ ต้องศกึษาในระดบัท่ีเป็นอภิธรรมไว้บ้างก็ดี แตอ่ยา่ให้ไปเป็นอภิธรรมเกินเราวา่

อยา่งนี ้พวกนัน้เขาโกรธ 

อาจารย์ครับ ถ้านิโรธคือทําให้แจ้ง นิโรธนา่จะมาทีหลงัมรรค เป็นผลของมรรค 

          คือเรายงัไมไ่ด้ทําให้แจ้งอยา่งนัน้ แตเ่รารู้เร่ืองของนิโรธในฐานะท่ีวา่ ถ้าดบัตณัหาเสีย ทกุข์ก็ดบั 

เด๋ียวนีเ้ราแจ่มแจ้งในทกุข์ ตณัหาท่ีให้เกิดทกุข์ ก็เลยรู้วา่ถ้าดบัตณัหาเสีย ไมมี่ตณัหาเสีย ทกุข์ก็ไมมี่ 

รู้โดยอนมุานหรือรู้โดยเห็นครับ 

          มีได้ทัง้ ๒ อยา่ง 

ปถุชุนก็รู้ได้ทัง้ ๒ อยา่งหรือครับ 

          ถ้ารู้โดยอนมุาน มนัก็ไมสํ่าเร็จประโยชน์ แตม่นัก็เป็นเง่ือนให้พยายามดบัทกุข์ เป็นจดุตัง้ต้นได้

เหมือนกนั รู้โดยอนมุานวา่ดบัตณัหาเสีย ทกุข์จะดบั อนันีม้นัทําให้ขวนขวายในการท่ีจะดบัตณัหาเสีย จงึ

ไปหามรรค ปถุชุนก็มีปัญญาในชัน้อยา่งนีไ้ด้ เป็นเร่ืองจินตามยปัญญา มีได้ 

แตถ้่าสมมตวิา่ถ้าเราเห็นใจของเราเวลามนัไมมี่กิเลส ตรงนีจ้ะอยูใ่นลกัษณะเห็นนิโรธหรือเปลา่ครับ 

          แล้วแตเ่ราเห็นอยา่งไรซ ิถ้าเห็นในแง่ท่ีดบัตณัหาแล้วทกุข์ดบั ก็เห็นนิโรธ 

ถ้าเห็นในภาวะท่ีไมมี่กิเลสเฉย ๆ อยา่งนี ้

          ไมรู้่วา่มนัเห็นในลกัษณะอยา่งไร จะเห็นเพ้อ ๆ หรือเห็นเหมือนกบัเห็นสิง่ธรรมดาสามญัเสียก็ได้ 

ไมไ่ด้รู้โดยประจกัษ์วา่ ดบัตณัหาแล้ว ทกุข์ดบั 

ถ้าเรารู้วา่ อ้อ ตอนนีไ้มมี่กิเลส ใจมนัสบาย อยา่งนีเ้ห็นนิโรธหรือเปลา่ 

          ก็เป็นความรู้เท่านัน้ ความรู้อยา่งนัน้เทา่นัน้ก็ยงัดีกวา่ไมรู้่ 

แตไ่มถื่อวา่อยูใ่นนิโรธใช่ไหมครับ 

          สงเคราะห์เข้าในหมวดนี ้ไมมี่ทางจะไปสงเคราะห์เข้าในหมวดอ่ืน 



๔๐๘ 

 

อาจารย์ครับ เร่ืองสมัมาสงักปัปะอีกครัง้หนึง่ครับ ผมอา่นเจอในชดุจากพระโอษฐ์ของอาจารย์ มีตอน

หนึง่ท่ีพระพทุธเจ้าตรัสวา่ ช่วงก่อนท่ีทา่นตรัสรู้นัน้ ท่านก็ดําริไปในทางออกจากกาม ดําริไปในทางเนกขมั

มะ แตว่า่พอสมาธิไมพ่อ ก็ฟุ้ งซา่น ต้องกลบัมาทําสมาธิใหม ่อยา่งนีผ้มรู้สกึวา่ ตวัสมัมาสงักปัปะ เป็นสิง่ท่ี

มีเจตนาด้วย มนัไมใ่ช่เป็นสิง่ท่ีเป็นผลของสมัมาทิฏฐิอยา่งเดียว สมมตอิยา่งปกต ิคนปถุชุนทัว่ ๆ ไป เวลา

เรามีอารมณ์มากระทบ เชน่อารมณ์ท่ีน่ารัก เราก็ดําริไปในทางท่ีจะเอามาหาเรา เอาเข้ามาหาตวัเรา ทีนี ้

สมัมาสงักปัปะ ก็คือดําริท่ีไมเ่อาเข้ามาโดยเจตนา 

          มนัก็ต้องเป็นการปฏิบตัทิกุข้อ ทัง้ ๘ ข้อแหละ ทีนีท่ี้พดูวา่สมัมาสงักปัปะ มนัเป็นไปตามอํานาจของ

สมัมาทิฏฐิ ฉะนัน้จงึไมมี่ทางจะผิด การปฏิบตัต้ิองปฏิบตัทิัง้ ๘ ข้อ แตเ่ราอยา่ไปตัง้เจตนาเอาเอง ขอให้มนั

เป็นไปตามอํานาจของสมัมาทิฏฐิ สงักปัปะ ความปรารถนานัน้ ก็จะถกูต้อง ความเข้าใจถกูต้อง เป็น

สมัมาทิฏฐิ ความต้องการ หรือใฝ่ฝันก็ถกูต้อง เม่ือความใฝ่ฝันถกูต้อง การกระทําก็ถกูต้องตามท่ีจะดบัทกุข์ 

สมัมาวาจา สมัมากมัมนัโต สมัมาอาชีโว มนัก็จะถกูต้องสําหรับจะดบัทกุข์ ทีนีก็้มีความพากเพียรท่ีถกูต้อง 

ให้มีสตท่ีิถกูต้อง มีสมาธิท่ีถกูต้อง ครบอยา่งนีแ้ล้วมนัก็ดบัทกุข์ เกิดเป็นสมัมาญาณ มีความรู้ถกูต้อง สมัมา

วิมตุ ิมีความหลดุพ้นถกูต้อง ความถกูต้องมี ๑๐ องค์ประกอบ แตม่าพดูกนั เฉพาะในแง่การปฏิบตัมีิองค์ ๘ 

นอกนัน้มนัเป็นผลของการปฏิบตั ิมีความรู้ถกูต้อง หลดุพ้นถกูต้อง เป็นผล 

ถ้าอยา่งนี ้ในทางปฏิบตั ิโดยเฉพาะสมัมาสงักปัปะ ก็หมายถงึวา่ เราระวงัความคดิของเรา ไมดํ่าริไป

ในทางกาม ทางพยาบาท ทางวิหิงสา ให้มนัดําริไปในทางตรงกนัข้ามกบัพวกนี ้ใช่ไหมครับในทางปฏิบตั ิ

          มนัก็เหตผุลมาจากสมัมาทิฏฐิ มนัดบัทกุข์อยา่งไร มนัไมด่บัทกุข์อยา่งไร ปรารถนาถกูทางท่ีจะดบั

ทกุข์ คือออกจากกาม คือไมพ่ยาบาท ไมเ่บียดเบียน ธรรมะจะสมัพนัธ์กนัอยา่งถกูต้องกลมกลืนกนัทัง้หมด 

ถ้าขดัขวางกนั ไมเ่ข้ากนั มนัก็ผิดแล้ว มนัไมใ่ช่ธรรมะด้วย 

อาจารย์ครับ แล้วอยา่งนี ้ถ้าเป็นฆราวาส เขาคดิเร่ืองแตง่งาน เร่ืองมีลกู มีเมีย แล้วเขาจะปฏิบตัสิมัมา

สงักปัปะได้อยา่งไร ในแง่ของเนกขมัมสงักปัโป 

          ก็มีสมัมาทิฏฐิท่ีจะดบัทกุข์เลย มามีสมัมาทิฏฐิท่ีถกูต้อง แล้วมีสมัมาสงักปัปะ แม้แตก่ารครองเรือนก็

ต้องเป็นธรรม แตกตา่งกบัคนท่ีไมรู้่คือไมค่รองเรือนเพ่ือกามตณัหา แตค่รองเรือนเพ่ือสืบพนัธุ์บริสทุธ์ิ มนัก็มี

หลกัท่ีพงึเช่ือถืออยูไ่ด้วา่ พระโสดาบนัครองเรือน ไมลุ่ม่หลงในกามตณัหา แตว่า่มนัยงัเป็นคนอยา่งนีอ้ยู ่มนั

ก็ต้องการสืบพนัธุ์ แตก่ารสบืพนัธุ์ชนิดท่ีไมใ่ช่เพ่ือกามตณัหา มนัเป็นการสืบพนัธุ์เพ่ือการสืบพนัธุ์ ไมใ่ช่

อํานาจของกามคณุหรือกามตณัหา ฆราวาสท่ีจะต้องสืบพนัธุ์ก็ทําเป็นหน้าท่ี 

อาจารย์ครับ ในทางปฏิบตัทํิาได้หรือครับ 



๔๐๙ 

 

          ได้ ไมไ่ด้ ก็ต้องมีหลกัอยา่งนี ้

อยา่งพระโสดาบนั ทา่นยงัละกามราคะไมไ่ด้ใช่ไหมครับ 

          ก็ต้องเป็นไปตามลําดบั ละสกักายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาส ตัง้ ๓ อยา่งก่อน จงึจะไปเป็น

โสดาบนั สกทาคามี ละกามราคะขัน้ต้น พระอนาคามีโน้นละได้สิน้เชิง สําหรับฆราวาสท่ีคณุวา่เม่ือกี ้

สําหรับสมัมาสงักปัปะ ใฝ่ฝันจะออกจากกาม ถึงแม้บริโภคกามอยู ่ถ้าเข้าไปเพ่ือจะออกจากกาม ก็เป็น

สมัมาสงักปัปะได้ เป็นฆราวาสครองเรือนบริโภคกามอยู ่แตมี่ความตัง้ใจความปรารถนาท่ีจะออกจากกาม 

มนัก็เป็นสมัมาสงักปัปะได้ 

ครับ ถ้าอยา่งนัน้ ผมคดิวา่เป็นไปได้ในทางปฏิบตั ิ

          แตเ่ร่ืองท่ีผมวา่ ต้องไปรู้จกัแยกแยะของ ๒ อยา่งนัน้ออกจากกนัคนละเร่ือง คือ กามคณุกบัการ

สืบพนัธุ์ 

ในแง่ทฤษฎีหรือในแง่ตรรกะมนัแยกได้ แตใ่นทางธรรมชาต ิรู้สกึมนัจะไมแ่ยกกนั 

          แล้วแตส่ตปัิญญา กามคณุทําด้วยอวิชชาตณัหากิเลส การสืบพนัธุ์ ก็ไมมี่สตสิมัปชญัญะ มีเร่ืองขนั 

ๆ คือปฐมบญัญตัพิระสทิุน ท่ีแมเ่ขาเอาลกูสะใภ้หรือเมียมาให้สืบพนัธุ์ ไมรู้่วา่สืบพนัธุ์ชนิดไหน ตามเค้า

เร่ืองมนัต้องไมใ่ช่ตามกามารมณ์ เป็นเพียงสืบพนัธุ์ตามความประสงค์ของแม ่จะเป็นไปได้หรือไม ่ก็แล้วแต ่

ตามเค้าเร่ืองพระสทิุน ไมไ่ด้เป็นพระอรหนัต์ใช่ไหมครับ 

          นัน่แหละ เป็นภิกษุธรรมดาอยู ่ต้องการให้แมไ่ด้มีผู้ สืบสกลุ ตามความประสงค์ของการสืบพนัธุ์ 

อยา่งนีเ้ห็นได้ เจตนาไมใ่ช่เพ่ือกามคณุ เจตนาเพ่ือให้แมไ่ด้มีพนัธุ์ เร่ืองของจิตมนัลกึซึง้ พดูอะไรได้ง่ายโดย

สว่นเดียวไมไ่ด้ มีข้อยกเว้นหลายอยา่ง 

 

 

อาจารย์ครับ ในหนงัสือ ตามรอยพระอรหนัต์ อาจารย์เขียนไว้วา่ พระวนิยัหรือศีลจําเป็นแก่การปฏิบตั ิ

เพ่ือเข้าถงึโลกตุระโดยแท้ พวกมีศีลเศร้าหมองอยูภ่ายในใจตนเอง แม้ไมเ่ป็นท่ีเสียหายแก่หมูค่ณะก็ตาม 

แตผู่้นัน้ไมอ่าจก้าวผา่นขึน้สมาธิไปได้เลย ความทศีุลภายในใจ แม้รู้แตค่นเดียว ก็เป็นข้าศกึอยา่งแรงตอ่
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การบรรลผุลของสมาธิ กลา่วคือฌาน ศีลนีเ้ป็นบาทฐานของมรรคผลทัง้หลาย เพราะพอจิตจะเร่ิมสงบ 

ความรู้สกึทศีุลยอ่มเกิดขึน้มาแทนทกุครัง้ไป อาจารย์ยงัถือตามคตนีิจ้นถงึทกุวนันีห้รือเปลา่ครับ 

          ก็ถือ ถงึไมต้่องถือก็เป็นการถืออยู ่หลกัอนันีย้ดึได้ตลอดไป อยา่ให้มีความรู้สกึอะไรท่ีมีลกัษณะวา่

ทศีุล มนัเป็นหลกัทัว่ไป เม่ือความรู้สกึวา่ทศีุลมารบกวน จิตไมมี่ทางเป็นสมาธิได้ 

อาจารย์ครับ ระยะหลงั ๆ ตอ่มา ผมเห็นข้อความอาจารย์เขียนวา่ การรู้จกักําหนดปฏิบตัอิยา่งกว้าง ๆ 

จงึจะสําคญั และฉลาดทนักาลยิ่งกวา่ โดยเฉพาะกรณีรีบดว่นเก่ียวกบัการตามรอยพระอรหนัต์ ซึง่ไมเ่คย

ทราบถงึสกิขาบทอนัหยมุหยมิเหลา่นีเ้ลย ทีนีก้ารปฏิบตัติามพระวินยั อาจารย์ถืออยา่งไร ถือทกุข้อหรือ

เปลา่ 

          ทกุข้อท่ีเลา่เรียนมา ความตอนนัน้มนัหมายความวา่ ถ้ามาสนใจเร่ืองปฏิบตั ิมนัมุง่อยูแ่ตป่ฏิบตัทิาง

จิต สิง่ท่ีเรียกวา่ศีลก็ดีเองโดยไมต้่องคํานงึถึง ไมต้่องมาท่องอยูอ่ะไรอยูอ่ยา่งท่ีคดิกนัโดยมาก หากทําความ

เพียรทางจิตใจไป พวกศีลก็เกิดขึน้มา เรียกวา่มีอยูโ่ดยอตัโนมตั ิเจตนาท่ีจะทําสมาธิก็คือศีล น่ีมนัเล่ือน

ขึน้มาอยา่งนี ้ก่อนนีเ้จตนาท่ีจะรักษาศีลสกิขาบทก็คือศีล ถ้าลว่งพ้นมาจากนัน้ อะไร ๆ ท่ีมนัเป็นเจตนา

สําหรับจะทําจะบงัคบัตวัให้ทํา อนันัน้เป็นศีล จนบงัคบัตวัให้ทําสมาธิข้อนีก็้เป็นศีล บงัคบัให้เพง่ปัญญา 

อนันัน้ก็เป็นศีล ไมใ่ช่ตวัสกิขาบทหรอก แตม่นัไมมี่การลว่งสกิขาบทใด ถ้ามนัมาเพง่จดจ่ออยู ่จะทําสิง่นัน้

สิง่นี ้ซึง่เป็นตวัสมาธิหรือตวัปัญญา บางคนจะเข้าใจวา่ขณะทําสมาธิหรือเจริญปัญญาก็ไมมี่ศีล ศีลมนัมี

โดยความหมายวา่บงัคบัตวัให้ทําอะไรอยูอ่ยา่งจริงจงั เรียกวา่ศีล คือสําหรับระวงัและบงัคบั จากศีล

สกิขาบทมาเป็นศีลเพง่จิต ศีลคือการเพง่ เพง่จิต ควบคมุให้มีการเพง่จิตให้อยูใ่นความถกูต้องอยูเ่สมอ การ

ควบคมุสว่นนีเ้ป็นศีล สว่นท่ีเป็นความสงบระงบัก็เป็นสมาธิ สว่นท่ีเป็นความเห็นแจ้งก็เป็นปัญญา น่ี

เรียกวา่เร่ิมมีศีลแท้จริงกนัอยา่งนี ้

อาจารย์ครับ ในตามรอยพระอรหนัต์ บางตอนนี ้ดเูหมือนกบัอาจารย์คดิวา่นา่จะเปลี่ยนศีล ๒๒๗ ข้อนี ้

เช่นมีข้อความตอนหนึง่บอกวา่ "บดันี ้เราควรแก้ไขตดัทอนเพิม่เตมิจํานวนสกิขาบทในปาฏิโมกข์ท่ีสวดกนั

หรือไม"่ 

          เราทําอยา่งนัน้ไมไ่ด้ เพราะเพ่ือนไมย่อม ถือหลกัวา่พระพทุธเจ้าไมใ่ห้เปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์อะไรท่ี

ได้บญัญตัไิว้แล้ว เช่นสกิขาบท ๒๒๗ หรือ ๑๕๐ ก็ตาม ท่ีนํามาสวดทกุกึ่งเดือน ตอนนัน้มนัเป็นความคดิ

ชัว่ขณะวา่ ถ้ามนัไมต่ดิขดักบัข้อนี ้ไมต่ดิขดัข้อท่ีวา่ไมค่วรเปล่ียนแปลงแก้ไขในสิง่ท่ีพระองค์ทรงบญัญตัไิว้ 

ก็ควรเปล่ียนให้เหมาะสมได้ แตท่ี่จริงมนัก็ไมมี่บญัญตัโิดยตรง ให้เอาสกิขาบทจํานวนเท่านีม้าสวด มนั

เพียงแตว่า่ทําทํากนัอยา่งท่ีสงฆ์ได้ทํากนัมา ก็เลยไมมี่ใครกล้าไปเปล่ียนแปลง ผมมนัมีความคดิอิสระหน่อย 

ถ้ามนัจะเปลีย่นแปลงให้มนัเหมาะสมย่ิงขึน้มนัก็ควรจะได้ มีความหมายเพียงเท่านัน้ ไมไ่ด้คดิวา่เราจะ
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เปล่ียนแปลงได้ หรือวา่เราจะเปล่ียนแปลงกฎท่ีเรียกวา่กฎของเถรวาท มตขิองพระอรหนัต์ชดุแรก ข้อตกลง

พระเถระในการประชมุสงัคายนาครัง้แรก 

อาจารย์ครับ แล้วสมยัอาจารย์อยูรู่ปเดียวใน ๒ ปีแรก อาจารย์ลงปาฏิโมกข์หรือเปลา่ 

          ก็ไปลงท่ีวดัโพธาราม 

อาจารย์ครับ ในตามรอยพระอรหนัต์ อาจารย์เขียนวา่ การปลงอาบตัคิวรจะปลงเฉพาะข้อท่ีตวัเองอาบตั ิ

แล้วก็ปลงให้รู้เร่ืองวา่เราต้องอาบตันิัน้ ๆ อาจารย์ทําตามท่ีเขียนไว้หรือเปลา่ สําหรับตวัอาจารย์เอง 

          มนัก็ทําตามแบบมหานิกาย ซึง่ไมรู้่กนัได้วา่ อาบตัอิะไรท่ีมีอยูท่ี่ต้องอยู ่ถือวา่รู้กนัทัง้ ๒ ฝ่าย เขา

แสดงอาบตันิัน้ เรียกวา่มนัปลงอาบตัก็ิแล้วกนั เป็นการปลงอาบตัแิบบเก่าเดมิ ๆ ท่ีทํากนัมา ถ้าต้องระบุ

สกิขาบทนัน้ เป็นธรรมยตุ ซึง่บางทีก็ทําเหมือนกนั แบบระบอุาบตัท่ีิต้อง แตโ่ดยมากไมไ่ด้ทํา เป็นมหานิกาย

ทําตามแบบมหานิกาย 

อาจารย์ครับ แล้วอาจารย์เคยต้องอาบตัสิงัฆาทิเสสหรือเปลา่ 

          ไมเ่คย  

สมยัท่ีมีสวนโมกข์ใหม ่ๆ เคยมีพระต้องอาบตัสิงัฆาทิเสสหรือเปลา่ 

          ไมมี่ พระ ๒-๓ องค์เท่านัน้ 

อาจารย์ครับ แล้วเร่ืองเงินทอง อาจารย์ถือหลกัปฏิบตัอิยา่งไร ตัง้แตต้่นมาจนถงึปัจจบุนันี ้

          ไมมี่เป็นของตวั ไมรั่บเป็นของตวั ถือหลกัมาอยา่งนัน้ ถ้าเขาให้ เขาถวายก็ถือเสียวา่เขาวานให้ทํา

อยา่งใดอยา่งหนึง่ เขาไมไ่ด้ให้เราแม้เขาระบใุห้ เราก็ไมรั่บเป็นของเรา ช่วยใช้แทนเขาในสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ 

เพราะมนัหลีกไมไ่ด้ มนัอยูใ่นยคุในสมยัในสงัคมท่ีมนัหลีกไมไ่ด้ ท่ีต้องทําเหมือนกบัพระทัง้หลาย 

ทราบวา่ระยะแรกสวนโมกข์พยายามถือปฏิบตัเิร่ืองไมจ่บัเงินจบัทอง 

          เม่ือมนัยงัทําได้ เม่ือมนัยงัไมมี่ก่ีองค์ ยงัทําได้ พอมนัมากเข้าก็เหลือท่ีจะควบคมุ เร่ืองนีด้เูหมือนจะ

เป็นเร่ืองท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยอตัโนมตั ิซึง่ไมต่รงตามวนิยักนัหลาย ๆ เร่ือง ไมรั่บเงินแตมี่เงิน อยา่งนีก็้ใช้

ไมไ่ด้ ผมไมไ่ด้ถืออะไร ถือแตว่า่ไมมี่เป็นของตวั ไมรั่บเป็นของตวั มีคนเขาให้ ให้เพ่ือทําสิง่ใดสิง่หนึง่ เป็น

ของผู้นัน้ เราเป็นเพียงผู้จดัการ 
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          ถ้าไมอ่ยา่งนัน้ ทําไมไ่ด้ ลองคดิด ูจะทําอะไรไมไ่ด้ จะทําสิง่ท่ีเป็นประโยชน์กบัมหาชนกว้างขวางทํา

ไมไ่ด้ เม่ือยงัเห็นแก่ประโยชน์ท่ีแท้จริงสว่นใหญ่อยู ่ก็ไมใ่ห้เร่ืองสว่นน้อยมาเป็นอปุสรรค อยา่งเขาทําบญุ

ประจําวนัก็รับไว้ แล้วก็ใช้ทําอะไรเสียอยา่งหนึง่แล้ว แล้วเลกิกนั รับไว้แตไ่มใ่ช่รับไว้เป็นของตวั เร่ืองจบันีผ้ม

มนัมีความเห็นอยา่งอ่ืนไมเ่หมือนกบัท่ีเขาถือ ๆ อยู ่แตก็่ไมอ่ยากจะพดู มนัจะเกิดเร่ืองร้ายขึน้มา วตัถอุนา

มาสนัน้เป็นโลหะเงินและทอง สว่นใบสัง่จา่ยทัง้หลาย แม้ธนบตัรเป็นต้น ก็เป็นใบสัง่จ่าย ไมจํ่าเป็นท่ีจะรับก็

ไมรั่บ จําเป็นท่ีจะต้องรับก็รับ รับเงินท่ีใสซ่องมา เจ้าของถวายมา นัน้ก็ไมถื่อวา่เป็นวตัถอุนามาสไมใ่ช่เงิน

และทอง และเร่ืองวตัถอุนามาสน่ีอยูน่อกปาฏิโมกข์เป็นอภิสมาจาร เด๋ียวนีมี้การใช้เช็คกนัเกร่อไป ถ้ามี

จิตใจท่ีถกูต้องมนัก็ไมค่วรเป็นอนามาส เป็นการสัง่จ่าย ใบสัง่จ่ายอะไร ความหมายสําคญัมนัก็อยูท่ี่วา่จะ

รับเป็นของตวัหรือไม ่ถ้ารับเป็นของตวัก็มีปัญหา เราขีเ้กียจสนใจเร่ืองนี ้ตดับทไมรั่บอะไรเป็นของตวั ยิ่ง

เด๋ียวนีย้ิ่งไมต้่องรับอะไรไว้เป็นของตวั ไมมี่เร่ืองท่ีจะต้องใช้เงิน ท่ีสว่นตวันัน้ไมมี่ ท่ีเป็นของสว่นรวมก็ใช้ไป 

รับของก็รับไมห่วาดไหว โดยไมต้่องรับเงิน ไมน่กึถงึเร่ืองเหลา่นีเ้ลยก็ได้ ผู้ ท่ีปฏิบตัพิฒันาจิตใจไมต้่องนกึถึง

เร่ืองนี ้ถือวา่ไมมี่ท่ีจะรับเป็นของตวั จิตใจ ท่ีไมรั่บเป็นของตวั แล้วตัง้หน้าตัง้ตาทําสมาธิภาวนายิ่งดีใหญ่ 

เช่นเขาให้เงิน ถ้ามาแตท่ี่ไกล เขาให้เงินคา่รถไฟมา มนัก็ควรจะเลกิกนั เสร็จกนัท่ีคา่รถไฟ  

อาจารย์ครับ อยา่งอภิสมาจารข้ออ่ืน ๆ อาจารย์ถือหรือเปลา่ครับ 

          ถ้านกึได้แล้วเป็นถือหมด 

อยา่งเช่นการรักษาบาตรในวินยัมีอยา่งละเอียดวา่ ต้องรักษาอยา่งนัน้อยา่งนี ้อาจารย์ทําตามนัน้หรือ 

          ทําก็มี ไมไ่ด้ทําก็มี เราไมไ่ด้เก่ียวข้องกบับาตรมากขึน้ ๆ  

พินทผุ้าอาจารย์ทําหรือเปลา่ 

          ทํามาตัง้แตแ่รกบวชเลย เป็นหลกัปฏิบตั ิแตเ่ด๋ียวนีบ้างทีก็เผลอไปไมไ่ด้ทํา 

สมยัหนุ่ม ๆ สมยัอาจารย์ยงัเดนิไหว การลงอโุบสถ อาจารย์ถือเคร่งหรือเปลา่ ต้องไปลงทกุครัง้หรือเปลา่ 

          ไมเ่คร่ง แตว่า่ (หวัเราะ) มนัไมเ่คยขาด แตไ่มไ่ด้ถือเคร่ง แตไ่ปลงไมไ่ด้ขาด 

การเคารพกนัตามอาวโุสนี ้อาจารย์ถือหรือเปลา่ 

          พยายามถือเทา่ท่ีจะทําได้ เผลอไปก็มีบ้าง มนัเป็นมรรยาทของมนษุย์ด้วย ไมใ่ช่เป็นวนิยัอยา่งเดียว 



๔๑๓ 

 

อาจารย์ครับ แล้วอยา่งเร่ืองรองเท้าเห็นอาจารย์เขียนไว้บอกวา่ พระพทุธเจ้าทา่นปรับอาบตัภิิกษุท่ีใช้ร่ม 

และสวมรองเท้าในท่ีใกล้บ้านหรือละแวกบ้าน ตอนหลงัอาจารย์ทําไมไมเ่น้นเร่ืองนีอี้ก แม้แตพ่ระในสวน

โมกข์ก็ใสร่องเท้ากนั 

          ออ๋ มนัมากขึน้ มนัก็คมุไมไ่หว มนัเร่ืองท่ีไมสํ่าคญันกั มนัควบคมุไมไ่หว แตค่อยตกัเตือนอยูเ่สมอ 

เร่ืองร่ม เร่ืองรองเท้า 

ทําไมพระพทุธเจ้าไมใ่ห้สวมตอนเข้าบ้านครับ 

          ไปดใูนปฐมบญัญตัซิ ิคงเป็นธรรมเนียมของนกับวชทัว่ไป ใช้รองเท้าเฉพาะเดนิทางไกล นอกบ้าน

นอกวดัก็ใช้ แตว่า่ในวดัมนัไมใ่ช้ บ้านยงัพอจะสวมได้ตามโอกาส แตโ่ดยมากเขาถือ เขายกเว้นตรงท่ีวา่เป็น

ผู้ ป่วยถือวา่เป็นผู้ ป่วย การไมใ่สร่องเท้าเป็นเร่ืองแสลงกบัความเจ็บป่วย ซึง่เด๋ียวนีใ้นบ้านก็สวม ผมเคยไม่

สวมไปบ้านหมอตนัมอ่เซีย้งครัง้หนึง่ในตรอกนัน้ คนัเกือบตาย นํา้ลายทัง้นัน้ท่ีพืน้ จะทําอยา่งไร มนัก็ต้อง

สวมแม้เข้าไปในบ้าน โดยจดัตวัเป็นผู้ ป่วย พืน้ถนนนํา้ลายหนาเปรอะไปหมด หรือนํา้อะไรก็ไมท่ราบ เหยอะ

แหยะ ๆ ไปหมด 

ถ้ากรณีนัน้ก็ควรจะสวมรองเท้าใช่ไหมครับ 

          แล้วแต ่ตดัสนิเอาเอง แตเ่ราถือวา่เป็นคนป่วย จะปลอ่ยอยา่งนัน้ไมไ่ด้เป็นอนัตราย 

เร่ืองการขดุดนิตดัหญ้าปลกูต้นไม้ อาจารย์ถือหรือเปลา่ครับ 

          เคยทําบ้างเหมือนกนั เคยทําบ้างเลก็ ๆ น้อย ๆ (หวัเราะ) นีก็้ไมไ่ด้เจตนาจะทําจริงจงัอะไร เพียงทํา

ให้เป็นตวัอยา่ง ให้คนอ่ืนเขาทําถกูเรียกวา่น้อยมากแหละ เด๋ียวนีไ้มมี่แล้ว อาบตัเิป็นสิง่ท่ีจะต้องต้อง เพราะ

เป็นสิง่ท่ีจะต้องแสดงอาบตั ิหรือออกจากอาบตั ิมนัมีวา่อยา่งนัน้ 

อาจารย์ครับ ทําไมถงึจะต้องต้อง 

          คดิดเูอาเอง เพราะธรรมดาคนมนัก็จะต้องต้อง ทําอยา่งท่ีเรียกวา่อาบตัแิหละ ไมอ่ยากพดูมากไป 

แม้แตพ่ระอรหนัต์ก็ยงัมีบทเขียนยืนยนัวา่ต้องอาบตัหิรือแสดงอาบตั ิทัง้ ๆ ท่ีเนือ้แท้ไมมี่อาบตั ิไมเ่ป็นอาบตั ิ

แตต้่องทําตามระเบียบวนิยั เพ่ือเป็นตวัอยา่งอนัดีแก่พวกท่ีไมไ่ด้เป็นอรหนัต์ เพราะฉะนัน้อาบตัมีิมาสําหรับ

ไว้ต้อง ต้องแล้วต้องทําคืน ตามอาบตันิัน้ ๆ นอกจากลาสกิขาไปเสีย หรือทําปริวาส หรือวา่แสดงอาบตั ิ

แล้วแตร่ะเบียบถือไว้อยา่งไร 



๔๑๔ 

 

อาจารย์ครับ สมมตวิา่เราต้องอาบตัสิงัฆาทิเสส เราลาสกิขาไป โดยไมไ่ด้เข้าปริวาส มาบวชใหมต้่องเข้า

ปริวาสอีกหรือเปลา่ 

          ไมเ่คยพบ ตัง้แตศ่กึษาไมเ่คยพบ แตท่ี่เขาถือเป็นหลกัทัว่ไปกนัอยูจ่ะต้องทําอยา่งนัน้ ท่ีถกูมนัควรจะ

ถือวา่ มนัเสร็จกนัไปแล้ว เลกิกนัไปแล้ว ไปเป็นฆราวาสแล้ว พ้นจากความเป็นพระแล้ว ควรจะเลกิกนัไป

หมด แตก็่ยงัมีบางคน หรืออาจจะมีในอรรถกถาฎีกาอะไรก็ไมท่ราบ ท่ีเขียนไว้อยา่งนัน้ คนเขาเอามาถือกนั

อยา่งนัน้ เป็นความเห็นของพระอาจารย์บางพวก ถ้าถือกนัตามเหตผุล หรือโดยธรรมชาต ิมนัควรจะยตุกินั

เม่ือลาสกิขา 

อาจารย์ครับ ในเร่ืองข้อควรศกึษาเก่ียวกบัอริยสจั ๔ อาจารย์บอกวา่เวลาสนทนากนั เราควรสนทนากนั

แตเ่ร่ืองอริยสจั จะทําให้คนเราเข้าใจเร่ืองนีดี้ขึน้ มีกําลงัใจท่ีจะเห็น พิจารณาจนเห็นแจ้งเร่ืองนีไ้ด้ง่ายขึน้ 

ไมใ่ห้สนทนาในเร่ืองเดรัจฉานกถา แตว่า่จริง ๆ แล้วมนษุย์มนัต้องสนทนานอกเร่ือง ท่ีเรียกวา่เดรัจฉานกถา

อยูดี่ แม้แตพ่ระก็ขาดไมไ่ด้ 

          มนัไมต้่องสนทนา ไมใ่ช้คําวา่สนทนา สนทนาเป็นเร่ืองท่ียกเอามาเป็นจริงเป็นจงั มนัจะพดูจะถาม

เร่ืองบ้านเมืองบ้าง ไมเ่ห็นเป็นไร ถ้าเอามาสนทนาในฐานะท่ีเป็นบริวารเร่ืองอริยสจั เอาเร่ืองบ้านเมืองมา

สนทนาจนให้รู้ในข้อท่ีวา่ตณัหาเป็นเหตใุห้เกิดทกุข์ อยา่งนีก็้ไมเ่ห็นเป็นอะไร แตถ้่าเอามาสนทนาเป็นความ

ลุม่หลง เชน่บ้าการเมือง สนทนาแตเ่ร่ืองการเมืองก็ใช้ไมไ่ด้  

อาจารย์ครับ แล้วในศีล ๒๒๗ ข้อ ท่ีใช้ถึงปัจจบุนันี ้ตามประเพณีของพทุธศาสนาในสงัคมไทยนี ้

อาจารย์เห็นวา่มีข้อไหนท่ีตีความหมายไมถ่กูต้องตามพระบาลีหรือเปลา่ เชน่ ท่ีเขียนไว้ในวนิยัมขุอยา่งนี ้ท่ี

ตีความไมถ่กูมีบ้างไหม 

          อ้อ ไมพ่ดู ถ้าเป็นเร่ืองอยา่งนัน้จะไมพ่ดู แล้วก็ไมค่วรพดู 

แล้วท่ีปฏิบตัเิฉไฉละครับ 

          ปฏิบตัเิฉไฉ รู้สกึตวัวา่มนัก็มี เช่นเร่ืองเก่ียวกบัเงินทองอยา่งหนึง่ แม้แตเ่ร่ืองจีวรก็ผิดวินยัทัง้นัน้ จีวร

นีม้นัใหญ่เท่าจีวรสคุต หรือใหญ่กวา่เสียแล้ว นิยมใช้จีวรใหญ่กนัอยา่งนีเ้สียแล้ว 

อาจารย์ครับ แล้วอยา่งความหมายของข้ออทินนาทานในปาราชิกนัน้ จํานวนท่ีต้องอาบตัปิาราชิก 

ความหมายจริง ๆ มนัน่าจะหมายถึงแคไ่หนครับ ท่ีวา่ ๕ มาสก 



๔๑๕ 

 

          บาทหนึง่ เทา่กบัทองคําหนกัเทา่กบัข้าวเปลือก ๕ เม็ด สําหรับครัง้กระโน้นทองคําหนกัเทา่กบั

ข้าวเปลือก ๕ เม็ด เป็นบาทภาษาอินเดีย 

อาจารย์ครับ อยา่งท่ีเราถือกนัเป็นบาทสตางค์ก็ไมถ่กูใช่ไหม 

          ยิ่งดีเสียอีก ถือให้มนัเลก็เข้ามา คือถ้า ๕ มาสกเทา่กบัทองคํา ๕ เม็ดข้าวสารคงจะหลายสบิบาท 

หรือหลายร้อยบาท น่ีมนัหนึง่บาทเทา่กบับาทไทย มนัยิง่ดีเสียอีก คือมนัพอสมควรแก่การท่ีจะถือวา่เป็น

อทินนาทานแล้ว เงินจํานวนหนึง่ซึง่ประชาชนถือกนัวา่เป็นมาตรฐาน สําหรับบญัญตัเิร่ืองลกัเร่ืองขโมย 

อาจารย์ครับ คตเิร่ืองพ้นอาบตั ิหรือคตเิหนืออาบตั ิแบบพระเก่า ๆ บางรูปสามารถท่ีจะทําอะไรท่ี

นอกเหนือบญัญตันีิ ้เป็นคตท่ีิมีมานานแล้วใช่ไหม ในสงัคมสงฆ์ อยา่งท่ีอาจารย์เลา่ถึงตาหลวงมิน 

          มนัเป็นเร่ืองสมมต ิใคร ๆ ถือวา่แกไมมี่อาบตั ิอาบตัเิข้าไมจ่แุล้ว จะไมป่รับอาบตั ิพวกท่ีไมอ่าบตัก็ิ

คือพระอรหนัต์เท่านัน้ เรียกวา่ปาปมตุตะ พ้นจากบาป พ้นจากอาบตั ิทําอะไรไมเ่ป็นอาบตั ิทําอะไรไมเ่ป็น

บาป มีแตพ่ระอรหนัต์ผู้หมดตวัตนเทา่นัน้ 

ผมไปทางภาคกลาง รู้สกึมีคตท่ีิเขาเรียกวา่พ้นจงัไร คล้าย ๆ เขาเป็นพระผู้ เฒา่ ชาวบ้านก็อภยัให้ อะไร

อยา่งนี ้คตนีิก็้มีเหตผุลใช่ไหม 

          เหตผุลเป็นเร่ืองสมมต ิเป็นปาปมตุตะท่ีสมมต ิคนแก่งก ๆ เง่ิน ๆ หลง ๆ ลืม ๆ ให้อภยั บางอยา่งยก

ให้เป็นปาปมตุตะไป แตไ่มใ่ช่ปาปมตุตะเดียวกบัพระอรหนัต์ 

อาจารย์ครับ ในตามรอยพระอรหนัต์ อาจารย์มีการพดูถงึเร่ืองการสํารวมอินทรีย์มาก อาจารย์ปฏิบตัิ

ตามนัน้หรือเปลา่ 

          พยายามเทา่ท่ีจะทําได้ เพราะกลวักิเลส พยายามเท่าท่ีจะปฏิบตัไิด้ 

มีตอนหนึง่อาจารย์เขียนไว้วา่ ให้หลบสิง่ท่ีควรหลบ ให้เอาชนะสิง่ท่ีควรเอาชนะ อาจารย์กรุณา

ยกตวัอยา่งท่ีเราควรหลบ แล้วหลบหมายความวา่อยา่งไร 

          บอกอยูใ่นตวัแล้ว อะไรหลบได้ หลบ ถ้ามนัหลบไมไ่ด้ก็ต้องเอาชนะ ต้องแล้วแตเ่ร่ือง 

ชนะนีห้มายถงึอยา่งไร ทําอยา่งไรจงึเรียกวา่สํารวมเพ่ือเอาชนะ 



๔๑๖ 

 

          ก็ไมห่วัน่ไหวไปตาม ไมมี่ความหมายขึน้มา มนัเป็นหลกัทัว่ไป สิง่ท่ีหลบไมไ่ด้ หรือแม้แตส่ิง่ท่ีเอาชนะ

ไมไ่ด้ มนัก็ยงัมีมนัก็ต้องไปตามเหตผุลตามปัจจยัของมนั เร่ืองมาทาง ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ เก่ียวกบัเร่ือง

ในสงัคม เร่ืองท่ีวา่ ถ้าเข้าไปแล้วมนัยุง่ อยา่เข้าไปในสงัคมนัน้ หรืออยา่เข้าไปเก่ียวข้องกบับคุคลนีน้ะ นี ้

เรียกวา่หลบ แตถ้่าหลบไมไ่ด้ ทําชนิดท่ีไมใ่ห้เกิดโทษเม่ืออนันัน้ยงัต้องเข้าไป จะทําอะไรไมใ่ห้มนัเกิด

ผิดพลาดไป เรียกวา่เอาชนะมนัให้ได้ ต้องเอาชนะในท่ีนี ้ไมไ่ด้หมายความวา่ไปรบราฆา่ฟันตอ่ตีอะไรกนั 

คือไมใ่ห้มนัทําอะไรเราได้ คือชนะ 

ตอนสํารวมนี ้จําเป็นเฉพาะตอนท่ีเรายงัอยูใ่นขัน้การฝึกใช่ไหม อยา่งอาจารย์อายมุากอยา่งนี ้ไมต้่อง

สํารวมแล้วก็ได้ใช่ไหม 

          ไมไ่ด้ พร้อมกนัไปหมด ท่ีต้องสํารวมก็สํารวม 

ทกุวนันีอ้าจารย์ยงัต้องสํารวมอยูห่รือครับ 

          ยงัต้องสํารวมเหมือนกนั เพราะมนักลวักิเลส กลวัความทกุข์ ให้สํารวมสําหรับผู้ ฝึกอยา่งขัน้แรก ขัน้

เดก็ ขัน้ประถม ขัน้อะไรนัน้ มนัก็สํารวม สํารวมในความหมายหนึง่ เขาไมรู้่จกั แม้แตค่วามทกุข์อะไรจะ

เกิดขึน้ เม่ือจะต้องมาฝึกก็ฝึกตามบทสํารวมท่ีกําหนดให้ คอ่ย ๆ รู้ขึน้มา ๆ มนัมีความหมายอยา่งหนึง่ 

คําพดูอีกอยา่งหนึง่ ซึง่พดูวา่อยูเ่หนือการสํารวม พ้นจากการต้องสํารวม ตามธรรมดาก็ใช้กบัพระอรหนัต์ 

คือใช้ในกรณีท่ีมนัต้องวางเฉย คําวา่สํารวมมีทัง้อยา่งศีล มีทัง้อยา่งธรรมะ ของพวกท่ีสํารวมอยา่งธรรมะ ก็

คือ สํารวม ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ สํารวมอยา่งศีล ก็สํารวมในสกิขาบทในปาฏิโมกข์ 

อาจารย์ครับ การสํารวมท่ีเรียกวา่อินทรียสงัวรนัน้ ถือวา่เป็นศีล อยูใ่นขัน้ศีล หรือขัน้สมาธิ 

          ก็ถกูอยูใ่นขัน้สมาธิ แตม่นัจะพดูผิดหรือสอนผิด หรืออาจารย์พวกไหนจดัไว้ผิด จดัไว้เป็นพวกศีล คง

จะในวิสทุธิมรรคอีกนัน่แหละ เพิ่มศีลเข้าไปเป็น ๔ ปาฏิโมกขสงัวรศีล อินทรียสงัวรศลี อาชีวปาริสทุธิศีล 

ปัจจเวกขณศีล นีมี้ในวิสทุธิมรรค ท่ีถกู สงัวรอยูใ่นพวกสมาธิ 

อาจารย์เขียนไว้วา่ ถ้าเราฝึกอินทรียสงัวรอยา่งจริงจงั จะทําให้จิตยอมโอนออ่นผอ่นตามความปรารถนา

ของผู้ ท่ีเป็นเจ้าของจิตทกุ ๆ อยา่ง เม่ือเจ้าของให้เฉยก็เฉย เพ่ือความเป็นสขุของเจ้าของ เม่ือเจ้าของ

ต้องการให้รู้สกึไปอยา่งอ่ืนในทางกศุล ก็เป็นไปตามปรารถนา เช่นให้รู้สกึในอาหารท่ีจืดท่ีสดุวา่อร่อยท่ีสดุ 

ถือสนัโดษในอาหารนัน้ก็ได้ แบบนีม้นัไมเ่ป็นการหลอกตวัเองหรือครับ 



๔๑๗ 

 

          คือมนัไมเ่ก่ียวกบัสงัวร มนัเก่ียวกบัอบุายอยา่งอ่ืนท่ีจะทํากบัจิตใจ มนัมีความหมายท่ีไมถ่งึขัน้

สํารวมอินทรีย์ ไปอา่นดใูห้ดี คืออธิบายปัญหาท่ีจะเกิดขึน้มาเน่ืองจากคําวา่อินทรียสงัวร ถ้ามนัมีเหตผุล

อยา่งอ่ืนเก่ียวกบัวนิยัอยา่งอ่ืนข้องอยู ่เชน่ ไมทํ่าลายศรัทธาปสาทะของทายกผู้ให้ มนัก็ทําได้ 

อาจารย์ครับ ในตวัอินทรียสงัวรเองนี ้ไมเ่ป็นการหลอกตวัเองหรือครับ สมมตวิา่เรามีความสขุอยา่งนี ้เรา

น่าจะมีสทิธิท่ีจะมีความสขุ ถ้าหากวา่เราเจอในสิง่ท่ีเราพอใจ 

          ในแง่ธรรมะ อยูท่ี่วา่ไมเ่ป็นทกุข์ ทําเพ่ือไมใ่ห้เป็นทกุข์ เราเสวยสขุก็ได้ เสวยอะไรเอร็ดอร่อยก็ได้ จะ

กินท่ีเอร็ดอร่อยหรือวา่เสวยสิง่ท่ีเรียกวา่มีความสขุก็ได้ แตร่ะวงัจิตไมใ่ห้ไปยินดี ไมใ่ห้ไปหลงใหล ไมใ่ห้ไป

ยดึถือเอา 

จิตท่ีไปยินดี กบัจิตท่ีมีความสขุ นีม้นัไมใ่ช่อนัเดียวกนัหรือครับ 

          จิตมนัมีดวงเดียวเทา่นัน้แหละ ทีนีไ้ปบริโภคในสิง่ท่ีเป็นสขุ ท่ีอร่อยก็เพียงแตรู้่สกึวา่อร่อยและสขุ

เท่านัน้ แล้วก็ไมย่ินดี ไมมี่อปุาทานในอร่อยในสขุนัน้ นัน่คือข้อปฏิบตัท่ีิเป็นหลกั ไมใ่ช่ไปห้ามวา่ไมใ่ห้ไปกิน

เสียเลย ไปกินได้ ท่ีเอร็ดอร่อยหอมหวนอะไรก็สมัผสัได้ แตว่า่อยา่ไปหลงความอร่อยหรือความสขุ เขามีคํา

กลา่วไว้ดี ไมใ่ห้เกิดกิเลสขึน้เพราะการสมัผสันัน้ สมัผสันัน้สมัผสัได้ แตม่นัยงัมีระเบียบทางวินยับญัญตัไิว้

อีกสว่นวา่ อะไรห้าม อะไรไมห้่าม ถือกฎวนิยั แตส่ว่นท่ีเป็นของธรรมะเรียกวา่ท่ีอร่อยก็กินได้ ระวงัอยา่ให้

จิตไปบชูาเข้า ไปอปุาทานเข้า 

อยา่งตอนท่ีวา่ยินดีนัน้ มนัเป็นคล้ายกบัการคดิซํา้ลงไปในความสขุนัน้ใช่ไหมครับ 

          คือโง่ตอ่สิง่นัน้ เห็นเป็นของพเิศษ สขุให้มนัเห็นตามท่ีเป็นจริง มนัก็สกัแตว่า่เวทนาเท่านัน้ ไมใ่ช่สขุ 

ไมใ่ช่ทกุข์ ไมใ่ช่อร่อยหรือไมอ่ร่อย บริโภคสิง่ท่ีธรรมดาถือกนัวา่อร่อยท่ีสดุ (หวัเราะ) มนัก็บอกเสียเอง 

ตะโกนวา่สกัวา่เวทนาเท่านัน้ ๆ ไมใ่ช่อะไรท่ีจําเป็นวิเศษกวา่นัน้ ท่ีจะไปยดึคืนเป็นเกียรต ิเป็นบชูาชัน้เลศิ

ประเสริฐ ท่ีไมอ่ร่อยก็เหมือนกนั ท่ีอร่อยก็เหมือนกนั สกัวา่เวทนาเทา่นัน้ น่ีหลกัทางธรรมะ ถ้าหลกัทางวินยั 

ท่ีต่ํา ๆ ลงไป ก็แนะนําวา่อยา่ไปยุง่กบัสิง่ท่ีทําให้เกิดปัญหาอยา่งนีดี้กวา่ หลีกเล่ียงเสียดีกวา่ 

ผมเข้าใจไมช่ดัตอนท่ีมีความสขุแล้วไมย่ินดี 

          ก็คือโง ่ยินดีก็คือโง่ ยนิร้ายก็คือโง ่

ถ้าเราไมย่ินดี แล้วจะมีความสขุหรือเปลา่ครับ 



๔๑๘ 

 

          ก็ไปคดิดเูอาเอง ยินดีหรือยินร้าย จิตกระเพ่ือม วุน่วาย ระส่ําระสาย ทัง้ ๒ อยา่ง ไมย่ินดีไมย่ินร้ายก็

สงบสขุ ยนิดีก็ป่ันป่วน ยินร้ายก็ป่ันป่วน ท่ีสงบคือวา่ง ไมย่ินดียนิร้ายเป็นสขุอยา่งชนิดนิพพาน ชาวบ้านฟัง

ไมถ่กูท่ีวา่นิพพานก็สขุอยา่งหนึง่ 

          ครัง้หนึง่พวกผู้หญิงชาวบ้านสมยันัน้ นิยมรําวงกนัมาก ถามวา่จะเอาสวรรค์หรือจะเอานิพพาน ชมืูอ

เอานิพพานกนัทัง้นัน้ ทัง้ท่ีไมรู้่วา่นิพพานอะไร พอบอกวา่ในนิพพานไมมี่รําวงนะ ถ้าอยา่งนัน้ ไมเ่อาขอถอน 

เอาไปสวรรค์ สวรรค์มีรําวงเยอะ คนเรามกัจะตีความเอง เอาตามความรู้สกึของตวั ตามความรู้สกึท่ีเป็นสขุ

ท่ีสดุ ก็คือความรู้สกึท่ีเขารู้จกักนัอยู ่เพียงแตม่นัมีมากท่ีสดุ เข้มข้นท่ีสดุ เขาไมอ่าจจะเข้าใจวา่สขุคือหยดุ

หมด เลกิหมด เป็นกลางหมด วา่ง ไมก่ระดกุกระดกิ สงบเย็น เขารู้จกัแตว่า่ความสขุก็คือความทรุนทรุาย

อยา่งหนึง่ 

อาจารย์ครับ ท่ีอาจารย์เน้นสอนเร่ืองให้มีสตเิม่ือมีผสัสะ ให้ระวงัตอนผสัสะในระยะหลงั ๆ นี ้มนัก็คือ

เร่ืองเดียวกบัอินทรียสงัวรใชไ่หม 

          ก็ได้ อินทรียสงัวรชัน้สงูสดุ คือไมใ่ห้เกิดกิเลสขึน้มา เพราะการสมัผสันัน้ ๆ เร่ืองอินทรียสงัวรใน

ความหมายธรรมะชัน้สงูสดุ สงัวรท่ีวา่อยา่ไปด ูไปแล ไปฟัง ไปสมัผสัมนันัน้เป็นชัน้ต้น และเห็นวา่มนัจะ

อนัตราย ผู้ ท่ีมีจิตใจสงูก็สมัผสัได้โดยไมมี่อนัตราย ดก็ูได้ ฟังก็ได้ อะไรก็ได้ แตท่ี่มนัไมผิ่ดวินยันะ ไมผิ่ด

ระเบียบของบรรพชิต นีถ้้าพดูสําหรับฆราวาสก็ยิง่ไมมี่ปัญหา ยิ่งลองดงู่าย 

อาจารย์ครับ อยา่งในตามรอยพระอรหนัต์นี ้อาจารย์ปฏิบตัติามทกุอยา่งหรือเปลา่  

          พยายาม แตอ่ยา่ลืมวา่ตามรอยพระอรหนัต์นัน้ มนัเขียนเพ่ือผู้ อ่ืน เป็นหลกัสําหรับคนทัว่ไป จะ

เก่ียวกบัผมก่ีมากน้อยไมไ่ด้วดั แตว่า่ถ้ามนัเป็นเหตใุห้เกิดความทกุข์ มนักลวัทัง้นัน้ พยายามท่ีจะไมใ่ห้เกิด 

อาจารย์ครับ แล้วอยา่งการหวัเราะนี ้สมยัอาจารย์หนุม่ ๆ อาจารย์หวัเราะหรือเปลา่ 

          หวัเราะ เด๋ียวนีก็้หวัเราะ 

แล้วอาจารย์เคยเขียนบอกวา่ การหวัเราะนีม้นัเป็นอาการของเดก็ ๆ  

          นัน่พระพทุธเจ้าวา่ โดยไมนิ่ยมหวัเราะ แตถ้่ารู้ธรรมะมากขึน้ มนัหวัเราะลดลง น้อยลง การหวัเราะ

เป็นเดก็ ๆ อะไรน่าขนัหน่อย ก็หวัเราะ พอโตขึน้มาแคน่ัน้ไมห่วัเราะแล้ว ไปหวัเราะท่ีสงูกวา่นัน้ พอโตขึน้ไป

อีกรู้ธรรมะมาก ก็ไมห่วัเราะแล้ว แคน่ัน้ ก็หวัเราะเป็นนยั ๆ  



๔๑๙ 

 

อาจารย์ครับ ในชีวิตการปฏิบตัขิองอาจารย์ อาจารย์เคยปฏิบตัเิคร่งจนเครียดหรือเปลา่ สมยัหนุ่ม ๆ นี ้

เป็นไหม เคร่งเกินนีมี้ไหม 

          คําวา่เครียดไมมี่ ตัง้ใจจะทําให้ดีท่ีสดุ แตไ่มเ่ข้าเขตท่ีเรียกวา่เคร่ง พอมาทําหนงัสือธรรมะ การเผยแผ่

ธรรมะ มนัก็ไมมี่โอกาสท่ีจะไปกําหนดสิง่เหลา่นี ้เคร่งกบัเครียดมนัคนละคําทีเดียว ไกลกนั เคยทําให้เคร่ง 

เพ่ือทดลองดวูา่มีดีอะไร คือทดลองดผูลความเคร่ง  

เช่นอยา่งไรบ้างครับ 

          แล้วแต ่เร่ืองกินผกั เร่ืองไมน่อน อะไรเหลา่นี ้เคยทัง้นัน้ 

อาจารย์ครับ เวลาอาจารย์ไปกรุงเทพฯ นี ้พกัตามบ้านโยมหรือเปลา่ 

          มีบ้าง ก็บ้านคณุชํานาญ เขามีเรือนพิเศษไว้ ท่ีไมไ่ด้อยู ่เป็นเรือนวา่งพิเศษไว้ให้แขกพกั พกัท่ีพทุธ

สมาคมก็เคยมี นอกนัน้ก็พกัท่ีวดั มนัแล้วแตน่ายกผู้อปัุฏฐาก เขาจะสะดวกให้พกัท่ีไหนท่ีเขาอปัุฏฐาก

สะดวก เราก็มีการยนิยอม ได้ไปพกัท่ีบ้านของคณุชํานาญท่ีอยูฝ่ั่งธนหลายหน เรียกวา่อยูใ่นสลมั บ้านหลงั

นัน้ แวดล้อมไปด้วยสลมั มองดเูข้าไปในเพิงสลมั มีโทรทศัน์ (หวัเราะ) 

 

 

อาจารย์ครับ เก่ียวกบัสตรี อาจารย์ถือหลกัอยา่งไรครับ 

          ก็ตามท่ีพระพทุธเจ้าตรัสไว้ ในหนงัสือพทุธประวตั ิเลม่ ๑ ท่ีตรัสแก่พระอานนท์ ในเม่ือยงัอยูใ่นสภาพ

ตัง้ต้น ไมต่ดิตอ่ด้วย ไมด่ไูมแ่ลไว้ได้เป็นการดี ถ้าเราต้องเสียสละ เพ่ือจะได้ประโยชน์อะไรจากการตดิตอ่ ให้

เลือกข้างไมต่ดิตอ่ ถ้าจําเป็นต้องตดิตอ่ต้องมีสตสิมัปชญัญะเตม็ท่ี ครัน้เม่ือมนัสงูขึน้ไป ถงึขัน้ท่ีมีหน้าท่ีท่ี

จะต้องสัง่สอนสตรี มนัอยูค่นละขัน้ ถ้าเช่ือตวัเองวา่จะทําได้โดยไมเ่สียหายก็เอา ถ้าวา่มนัไมแ่น่ใจเกรงจะ

เกิดเสียหายก็อยา่เอา อยา่เก่ียวข้อง อยา่แตะต้อง มนัไมมี่หลกัอะไรท่ีแปลกใหมจ่ากท่ีพระพทุธเจ้าทรงวาง

ไว้ 

อาจารย์ทําตามหลกันีเ้พียงใดครับ 



๔๒๐ 

 

          มากเทา่ท่ีจะทําได้ มนัต้องระวงั คือเร่ืองอยา่งนีผ้มไมช่ะลา่ใจ ไมเ่ห็นเป็นเร่ืองเลก็น้อยอยา่งท่ีเขา

มกัจะทํากนั กลวั เขาเรียกวา่กลวั เพราะวา่โดยวนิยั เราทําไมไ่ด้อยูแ่ล้ว ไมค่วรทําอยูแ่ล้วโดยธรรมะ 

อนัตราย เผลอนิดเดียว อนัตราย  

โยมอรุณวตีเลา่วา่ สมยัอาจารย์ยงัหนุ่ม เวลาสนทนากบัสตรี อาจารย์จะไมม่องหน้า อาจารย์มีเหตผุล

อะไรหรือครับ 

          ก็มนัไมมี่เร่ืองท่ีจะต้องมองดหูน้า ดผูมจะเป็นอยา่งนัน้ ไมช่อบมองหน้าคน มองหน้าสบตาเกิด

ความหมายอะไรขึน้มา มนัเข้าใจผิดกนัได้ ไมม่องหน้าหลบัตาพดูได้ยิง่ดี จะได้มีสมาธิ พดูแตเ่ร่ืองจริงท่ีมี

ประโยชน์ท่ีควรพดู ไปมองเข้า มนัจะเป็นอารมณ์ท่ีจะทําให้ใจยุง่เปลา่ ๆ บางคนหน้ามนัสวย บางคนหน้า

มนัไมส่วย บางคนหน้ามนัหยี อะไรก็ไมรู้่ เสียเวลาท่ีจะไปรู้สกึ แตก็่ไม่ใช่วา่จะไมม่องเสียเลย บางทีก็เหลือบ

ไปพอดี ไปเห็นประจนัหน้ากนัก็มี เราแสดงความมัน่คง เขาจะดงึเราไปไมไ่ด้ ก็พอแล้ว 

อาจารย์เคยคยุกบัผู้หญิงสองตอ่สองไหม 

          บอกวา่กลวัยงัไง เด๋ียวนีบ้างทีก็มี เรานัง่อยูค่นเดียว บางคนเข้ามาคยุ บางทีก็คยุเหมือนกนั แตว่า่

สองตอ่สอง ในลกัษณะกามารมณ์ (หวัเราะ) มนักระดาก หรือละอาย หรือกลวั เร่ืองเหลา่นีถื้อตามวินยัก็ได้ 

ถ้าผิดวนิยั ก็ไปแสดงอาบตั ิไปออกอาบตัเิสียให้ถกูต้อง 

อาจารย์ครับ ตัง้แตอ่าจารย์บวชมา ไมเ่คยนกึชอบผู้หญิงคนไหนเลยหรือครับ 

          ชอบก็ชอบอยา่งอ่ืน ไมไ่ด้ชอบในความหมายทางเพศ รู้สกึวา่แคน่ัน้เอง มนัเหมือนกนัหมด เคยอา่น

หนงัสือของ น.ม.ส. เม่ือบวชใหม ่ๆ เขียนไว้วา่ พอดบัเทียนแล้วก็เหมือนกนัทกุคน (หวัเราะ) แสดงวา่รสบ้า 

ๆ นัน้เหมือนกนัทกุคน ไมมี่สวย ไมมี่งาม ไมมี่น่ิมนวล ไมมี่วิเศษวิโส ดบัเทียนแล้วมนัเหมือนกนัทกุคน 

อยา่งนีม้นัก็ชว่ยให้คดินกึอะไรได้มาก ไมมี่คนสวย ไมมี่คนขีเ้หร่ ดบัเทียนดบัตะเกียงเสียแล้ว สมัผสัทางเนือ้

หนงัเหมือนกนัทกุคน 

อาจารย์ไมเ่คยคดิสกึเลยหรือครับ 

          (หวัเราะห ึๆ) มนัเคยคดิ หรือเคยเอียงไปหาบอ่ย ๆ เหมือนกนั บางยคุบางสมยั แตว่า่เลก็น้อย ชนิด

เอียงไปมาก หวดุหวิด ๆ จวนจะออกไปอยา่งนี ้ก็เหมือนจะมีบ้างกระมงั มนัลืมเสียแล้ว แตไ่มถ่ึงกบัออกไป 

(หวัเราะ) ก็ต้องเรียกวา่โชคดี มนัเลีย้วของมนัเอง หรือวา่โดยมีอะไรแวดล้อม ทําให้มนัเลีย้วของมนัเอง 

อาจารย์ครับ อาจารย์ใช้วิธีซบับลีเมท พลงังานทางเพศหรือเปลา่ครับ 



๔๒๑ 

 

          มนัเป็นไปโดยอตัโนมตั ิไมไ่ด้มีแผนการ คือเราทํางานท่ีเราชอบหามรุ่งหามค่ํา แล้วพลงังานท่ีเหลือท่ี

รุนแรงทางนัน้ มนัก็ลด มนัก็หมดไป แรงกระตุ้นอยากมีช่ือเสียง อยากให้มีประโยชน์แก่ผู้ อ่ืนท่ีเขาคอยรอ

ผลงานของเรา อนันีม้นัมีมากกวา่ น่ีก็เลยทําเสียจนหมดแรง พอเพลียก็หลบัไป พอต่ืนขึน้มาก็ทําอีก ไมมี่

โอกาสใช้แรงไปทางเพศตรงกนัข้าม เราไมไ่ด้เจตนาโดยตรง มนัเป็นไปเอง เหตกุารณ์มนับงัคบัให้เป็นไปเอง 

คือเราหาอะไรทําให้มนัง่วนอยูก่บังาน พอใจในงาน เป็นสขุในงาน มนัก็ซบับลีเมทของมนัเอง เอาแรงทาง

เพศ มาใช้ทางสตปัิญญา เอาแรงงานของกิเลสมาใช้เป็นเร่ืองของสตปัิญญา ต้องมีงานอนัหนึง่ซึง่พอใจ 

หลงใหลขนาดเป็นนางฟ้า เหมือนกบัเรียนพระไตรปิฎก ต้องหลงใหลขนาดเป็นนางฟ้า 

          สมยัหนุ่ม ๆ เขียนลงในพทุธสาสนา เป็นตอนสัน้ ๆ ไมย่าว มีคนชมบ้างตบ้ิาง มนัก็สนกุ เขียนไปได้ ที

นีอี้กทีหนึง่ ถ้ามนัแปลกก็สนกุ รู้สกึวา่นีแ้ปลก ไมเ่หมือนใครแน่ ถ้ามนัซํา้ ๆ กบัคนอ่ืน มนัไมส่นกุ เด๋ียวก็ง่วง

นอน ถ้ารู้สกึวา่แปลกแหวกแนวไปแล้วก็ต้องฮือฮากนับ้าง ผมมีสมาชิก ๔-๕ คน เป็นญาตทิัง้นัน้ ญาตแิก่ ๆ 

เขาคอยอา่น แตไ่มอ่า่นเปลา่ เขาเชียร์ เขามาพดูถงึบทความท่ีลงไปแล้วทํานองเชียร์ เราก็นกึสนกุอีกทีจะ

เขียนตอ่ หรือวา่คนไกล ๆ เขียนมาเชียร์มาชมก็สนกุมาก เราได้จดหมายอยูบ่อ่ย ๆ จดหมายจากท่ีไกล ๆ ก็

มี 

          สําหรับผมโดยเฉพาะ มนัพดูได้วา่ รู้อยูว่า่สกึออกไป ก็ทําอะไรให้มีประโยชน์ ไมว่า่แก่ผู้ อ่ืน หรือ

ตวัเองก็ตาม ไมไ่ด้มากเท่าท่ีเป็นอยูเ่ด๋ียวนี ้จะช่วยเพ่ือนมนษุย์ ในด้านวตัถก็ุตาม ด้านสตปัิญญาก็ตาม ไม่

มีทางช่วยได้เหมือนอยูใ่นเพศบรรพชิต ถ้าอยูใ่นเพศนีย้งัทําอะไรท่ีเป็นประโยชน์ได้มาก ๆ เร่ืองความรู้สกึ

เก่ียวกบัช่ือเสียงอะไรทํานองนี ้มนัต้องมีบ้างตามความรู้สกึของคนธรรมดา แตม่นัไมรุ่นแรง พดูให้มนัสัน้ก็

คือบวชพระอยูนี่ทํ้าอะไรให้เป็นช่ือเสียงแก่ตวัเอง หรือแก่วงศ์ตระกลูของตวัเองได้มากกวา่ สกึออกไปมนัก็

เท่านัน้ มนัเห็นอยูแ่คน่ัน้ เทียบสว่นกนั ไกลกนัร้อยเท่าพนัเทา่หม่ืนเทา่ 

          ถ้าตีคา่ในด้านท่ีเป็นประโยชน์แก่เพ่ือนมนษุย์ เด๋ียวนีตี้คา่เทา่ไร สกึออกไปไมมี่ทางทําได้ จะสกึ

ออกไปพิมพ์หนงัสือขาย ก็ไมค่อ่ยมีใครเช่ือถือ มีหลายคนสกึออกไปแล้ว เราก็เห็น ๆ อยู ่เขาไปพิมพ์หนงัสือ

ขาย แตค่วามเคารพในพระธรรมไมมี่ แล้วมนัไมมี่ใครประพฤตติามเรา อยูเ่ป็นพระ พดูอะไรสกัคําหนึง่ คน

ยงัสนใจ มนัเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและเพ่ือนมนษุย์ 

อาจารย์ครับ ความคดิท่ีจะเป็นประโยชน์แก่สว่นรวมนี ้มนัไมถ่กูความแรงของความรู้สกึทางเพศ

กระแทกบ้างหรือครับ 

          มนัก็ถกูแหละ มนัก็ต้องมีเหมือนกนั ความรู้สกึทางเพศมนัก็ต้องเกิด แตว่า่ความรู้สกึทางนีเ้หมือนกบั

สิง่ต้านทาน เช่นวา่คล่ืนกบัฝ่ัง คล่ืนมนัก็แรงเหมือนกนั แตว่า่ฝ่ังมนัแข็งแรงพอจะรับ (หวัเราะ) 



๔๒๒ 

 

          ความรู้สกึวา่เป็นพระ ทําอะไรได้มากกวา่ ไกลกวา่ สงูกวา่ แพงกวา่นี ้มนัมีมาตัง้แตแ่รกแล้ว ตัง้แต่

แรกเรียนปริยตัก็ิมีความคดิแบบนี ้ตอนหลงัเม่ือมาทํางานแบบนีเ้ข้า มนัยิง่เห็นชดัวา่เราอาจจะทําสิง่ท่ีมีคา่

ได้มากกวา่นกั ถ้าเห็นแก่ตวัเอง อยา่งมากก็ครอบครัว มนัก็มีเท่านัน้แหละ ผมเคยนกึเอาวา่ การสบืสกลุท่ี

ชอบอ้างถงึกนันกันัน้ สู้ สืบสกลุด้วยธรรมะไมไ่ด้ สืบสกลุความดีด้วยธรรมะ ในทางนามธรรม ภาษาธรรม 

ดีกวา่เร่ืองโลก ๆ ดบิ ๆ เชน่ วา่ใครรู้จกัลกูหลานของเช็คสเปียร์บ้าง เด๋ียวนีไ้มมี่ใครรู้จกั ทีนีพ้ระพทุธเจ้าท่าน

สืบสกลุด้วยตวัทา่นเอง ไมสื่บทางบคุคล ทางสายโลหิต สกลุของพระพทุธเจ้าเด๋ียวนีไ้มรู้่อยูท่ี่ไหนแล้ว แต่

สกลุในทางธรรมะของทา่นยงัอยู ่สกลุด้านคณุธรรมนีจ้ริงกวา่ แน่นอนกวา่ พวกท่ีมาชวนให้สกึไปสืบสกลุ 

รักษานามสกลุไว้ ไมมี่นํา้หนกั ไมมี่ความหมาย (หวัเราะ) เพราะเราสืบสกลุโดยธรรมะได้ดีกวา่ นานกวา่ 

เข้มแข็งกวา่ เร่ืองสืบสกลุก็เป็นอนัวา่ไมมี่ปัญหา ยกเลกิได้ (หวัเราะ) 

อาจารย์ครับ ครัง้ท่ีอาจารย์ประสบวิกฤตจริง ๆ อาจารย์ใช้อบุายเฉพาะหน้าอยา่งไรบ้างครับ 

          ไมเ่ห็นมีวิกฤตอะไรจริง ๆ (เว้นนาน) บอกไมไ่ด้วา่มีวิกฤตอยา่งไร เม่ือไร 

แบบจวนเจียนจะไปไมไ่ป ตดัสนิใจอยา่งไรครับ 

          นัน่มนัเร่ืองคดิฝัน เวลามนัชว่ยได้ หรือวา่ไมรู้่ไมชี่ ้(หวัเราะ) มนัช่วยได้ มนัเหมือนกบัคล่ืนกระทบฝ่ัง 

พอพ้นสมยัพ้นเวลา มนัก็ไมรู้่หายไปไหน แตส่รุปแล้วมนัต้องทํางาน พอถึงเวลาเข้ามนัต้องทํางาน มนัรัก

งานอยู ่พอถงึเวลาเข้าไปทํางานเสีย ความคดิฝันนัน่ก็คอ่ย ๆ ซาไป ๆ มนัไปสนกุในงาน 

แตค่วามขดัแย้งในใจลกึ ๆ ก็มีอยูต่ลอดเวลา 

          นัน้ก็เรียกวา่ถกูรบกวน กามฉนัทนิวรณ์รบกวน แตถ้่าเรามาสนกุในงานเสียมากกวา่ ความรู้สกึนัน้ก็

หมดฤทธ์ิไปเอง ทําอะไรเราไมไ่ด้ คล้าย ๆ กบัท่ีเขาพดูไว้เป็นอปุมา ผมก็เคยเอามาพดูบอ่ย ๆ พระไตรปิฎก

ช่ือวาณี เป็นนางฟ้าเกิดจากดอกบวั คือพระโอษฐ์ของพระพทุธเจ้า ผู้ เป็นจอมแหง่มนีุ จงมารึงรัดจิตใจของ

ข้าพเจ้าไว้เตม็ท่ี มนัเป็นไปเองเร่ืองการศกึษาสิง่ใหม ่สิง่แปลก สิง่ยาก สิง่ลกึ มนัรึงรัดจิตใจ เข้าใจวา่ไม่

เฉพาะแตพ่วกเรา แตพ่วกอ่ืนเช่นพวกนกัศกึษาฝร่ังตวัยงก็คงมีผลอยา่งนี ้การศกึษามนัจบัหวัใจ มีโอกาส

น้อยมากท่ีจะคลกุคลีทางกามารมณ์ไปแตง่งานกบันางฟ้าเสีย (หวัเราะ) ใช้คําวา่สมรสกบันางฟ้ากลา่วคือ 

พระไตรปิฎก หรืออะไรก็ได้ท่ีตวัชอบสดุเหว่ียง 

อาจารย์ครับ แรงจงูใจในเร่ืองการบรรลธุรรมเฉย ๆ ไมพ่อหรือครับ 

          มนัยากท่ีจะพอ เพราะเราไมค่อ่ยท่ีจะรู้ถึง โดยมากคนทัว่ไปไมค่อ่ยรู้ถึงขนาดท่ีจะจงูใจ ดงึใจไปหมด 

แตว่า่เราเห็นได้วา่มนัต้องอาศยัอะไรอยา่งอ่ืนบางอยา่ง เราเคยเห็นคนท่ีเขาเลน่ของเลน่บางอยา่ง 



๔๒๓ 

 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่นกเขา ปลากดั ไก่ชน เขาหายใจเป็นนกเขาตลอดวนั ไมไ่ด้อยูบ้่าน เร่ร่อนไปตามทุ่งนา 

กลางคืนก็ยงัสนใจอยูก่ะนกเขา จนลกูเมียต้องหยา่กนัก็มี มนัเป็นรสเดียวกนั มนัเป็นราคะ สงเคราะห์ลงใน

รูปราคะ คนนัน้ช่ือนายหวอด อยูใ่กล้ ๆ วดัเวียง เขารักนกเขาและเลน่ปลากดัเป็นสรณะ ไก่ชนก็เลน่ สาม

อยา่งนีด้งึเขาไปหมด ไมมี่เมียเป็นตวัตน แล้วก็ไมมี่ลกูด้วย ถึงขนาดลมืกามตณัหา ถกูภวตณัหาดงึไปหมด 

เขามาท่ีบ้านโยมผมบอ่ย โยมชายผมแกชอบนกเขาเหมือนกนั แตไ่มไ่ด้เลน่ขนาดนัน้ ชอบยืมเขามาฟัง 

เข้าใจวา่นกัค้นคว้าประดษิฐ์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยกนัก็น่าจะเป็นแบบนี ้มนัไมใ่ช่เร่ืองของปัญญาสงูสดุ เป็น

เร่ืองของมานะสงูสดุ เป็นเร่ืองสมาธิ ไมใ่ช่เร่ืองปัญญา บางคนถือเพียงข้อเดียวก็พอ ถ้าสกึออกไปทําอะไร

ได้แคข้่อมือ แตถ้่ายงัอยูทํ่าอะไรได้เป็นวา ๆ เป็นเส้น ๆ เป็นกิโลเมตร (หวัเราะ) 

อาจารย์เคยศกึษาวิธีการของพวกโยคี ท่ีหาวิธีผนัเปลี่ยนพลงังานเพศไปใช้ทางอ่ืนหรือเปลา่ครับ 

          เคยศกึษาโดยหลกั ไมเ่คยศกึษาโดยรายละเอียด คือท่าทางของโยคีทัง้หลาย มนัเป็นเทคนิคกลุม่

หนึง่ ท่ีจะลดความรู้สกึทางกาม และไปเพิม่ความรู้สกึทางธรรมะ และของเขามีนะ ห้ามไมใ่ห้ทําอยง่นัน้อ

ยา่งนี ้ท่ีมนัจะไปสง่เสริมความรู้สกึทางกาม แล้วให้ไปทําทา่ท่ีมนัระงบัความรู้สกึทางกาม ก็ได้ผลเป็นความ

เข้มแข็งทางจิต มนัก็เป็นเร่ืองชัน้สงู เป็นโยคะชัน้สงู แม้แตอ่าหารการกินเขาก็ไมกิ่นอยา่งนัน้อยา่งนี ้ท่ี

สง่เสริมความรู้สกึทางนี ้มนัมีอยูใ่นคมัภีร์พวกนี ้ไปหาอา่นดเูอง 

อาจารย์เคยลองสงัเกตเร่ืองอาหารไหมครับ 

          เออ มนัมีจริงอยา่งเขาวา่ อยา่งฟักทองสกุ ฟักทองท่ีแก่จดั ท่ีเอามาปรุงเป็นอาหารคาวหวาน เหลา่นี ้

สง่เสริม ขนนุสกุก็สง่เสริมกระตุ้นความรู้สกึทางนี ้มนัมีนํา้ตาลชนิดนัน้ พวกโยคีไมก่ล้ากิน ละมดุสกุก็

เหมือนกนั ในตําราไสยศาสตร์ของพวกนกัเลงคาถาอาคมถือเคร่ืองรางของขลงัก็มีตรงกบัพวกโยคี ไมกิ่น

ผลไม้อยา่งนัน้อยา่งนี ้เขาถือวา่เป็นเร่ืองทําลายวิชาอาคม มนัทําให้นํา้อสจิุใสเหลวแล้วรบกวน 

          ฉะนัน้ อยา่อยูด้่วยสิง่ท่ีมนัยัว่ให้เกิดความรู้สกึทางเพศ เช่นอา่นหนงัสือพมิพ์ปัจจบุนัแล้วแย ่หรือดู

โทรทศัน์มนัคงยิ่งแยใ่หญ่ พระบางองค์อยูด้่วยสิง่เหลา่นี ้ในท่ีสดุมนัก็แย ่มนักรุ่นด้วยความรู้สกึทางนี ้

ตลอดเวลา  

          ฉะนัน้ ควรระวงัจิตให้ดี แวดล้อมตวัเองให้ดี ถ้ารักจะอยูใ่นเพศบรรพชิต มองกามคณุในลกัษณะแค่

นัน้เอง เป็นคา่จ้างของธรรมชาตไิว้หลอกจ้างสตัว์ท่ีมีชีวิตให้สืบพนัธุ์แคน่ัน้เอง ไมเ่ช่นนัน้ สตัว์มนัไมสื่บพนัธุ์ 

เพราะมนัไมส่นกุอะไร จงึเอากามคณุมาเป็นเหย่ือลอ่ ก็เลยสมคัรใจทําตามกนัใหญ่โดยไมรู้่สกึตวั ไมท่นั

รู้ตวัวา่น่ีเป็นคา่จ้าง ไปตดิเบด็แล้วทําตามความต้องการของพรานเบด็โดยธรรมชาต ิไมรู้่ตวักนั 

 



๔๒๔ 

 

 

อาจารย์ครับ มีอยูต่อนหนึง่ท่ีอาจารย์พดูเม่ือไมน่านน่ีเองวา่ "เรามีชีวิตใกล้ชิดธรรมชาต ิแล้วก็ต่ําสดุคือ

ต่ําไมไ่ด้อีกแล้ว เร่ืองกินอยู ่เร่ืองนุ่งห่ม เร่ืองอะไรอยา่งชนิดท่ีต่ําไมไ่ด้อีกแล้ว นัน่แหละคือข้อท่ีมนัพลดัตก

ไมไ่ด้อีก หกล้มไมไ่ด้อีก เพราะมนัต่ําถงึท่ีสดุแล้ว มนัยงัเหลือแตจ่ะขึน้ไปเท่านัน้แหละ มนัเหลืออยูท่ี่จะขึน้

ไป ไมต้่องระวงัเร่ืองวา่มนัจะตกลงไปอีก เพราะวา่มนัตกถึงต่ําท่ีสดุแล้ว" ทีนีผ้มจะเรียนถามวา่ ต่ําถึงท่ีสดุ

แล้ว น่ีมนัหมายความวา่อยา่งไรครับ 

          มนัเร่ืองกินอยู ่อยา่งนีม้นัพดูเร่ืองกินอยู ่เม่ือเป็นอยู ่กินอยูอ่ยา่งต่ําแล้ว จิตใจก็ไมรู้่จะต่ําไปถึงไหน

อีก มนัก็มีทางเดียวท่ีจะขึน้มา มนัเป็นการพดูเอาเปรียบแบบธรรมชาต ิถ้ามนัต่ําถึงท่ีสดุแล้ว ไมมี่ทางท่ีจะ

ไปแล้ว ก็มีแตท่างกลบัขึน้สงู อยูอ่ยา่งต่ํา ๆ ในทางฝ่ายร่างกาย จิตใจ มนัก็ต่ําลงไปอีกไมไ่ด้ มนัก็ต้องดีขึน้ 

อาจารย์ครับ แล้วมนัเหมาะกบัคนท่ีทํางานทกุรูปแบบหรือเปลา่ครับ 

          แบบธรรมดาทัว่ ๆ ไป คือต้องการให้เขามองเห็นด้วยตนเองวา่อยูต่ํ่าสดุแล้ว ก็ไมมี่จะต่ําอีก มีแตจ่ะ

ขึน้ ต่ําสงูในท่ีนีม้นัมีความหมายพิเศษ สงูถ้าเข้าใจผิดก็สงูด้วยกิเลส สงูอยา่งนัน้มนัไมเ่ทา่ไรก็พงัโครมลงมา

อีก อยูใ่ห้ต่ําก็ปลอดภยั มีแตจ่ะให้สงูขึน้ คอ่ยรู้ประสีประสา คอ่ยรู้เท่าทนัขึน้มา ความหมายธรรมดา ๆ ไมมี่

อะไรพิเศษ เร่ืองชวนพระให้อยูต่ํ่า ๆ  

อาจารย์ครับ อยา่งท่ีอาจารย์ฝึกอยูก่บัธรรมชาตนีิ ้มีผลตอ่ชีวิตและการทํางานในเวลาตอ่มาอยา่งไรบ้าง 

          มนัก็พดูยาก หรือพิสจูน์ยาก แตว่า่มนัอยูอ่ยา่งต่ํามาแล้ว มีแตจ่ะสงูขึน้ กินงา่ยอยูง่่าย อยูท่ี่ไหนก็ได้ 

ไมมี่ปัญหาอะไรอีกตอ่ไป เร่ืองกินเร่ืองอยู ่ต่ําแล้วมนัมีแตจ่ะสงู ต่ําถึงท่ีสดุแล้วมนัจะกลบัขึน้มาสงู ถ้าใช้คํา

วา่อยูส่งู หมายถึงอยูส่งูด้วยกิเลส มนัจะพลดัตกต่ําลงมา 

อาจารย์ครับ เร่ืองความเป็นอยูนี่ ้อาจารย์ต้องปรับตวัมากหรือเปลา่ ระยะแรกท่ีลงมาจากกรุงเทพฯ แล้ว

คอ่ย ๆ ฝึกเข้ากบัธรรมชาต ิหรือวา่อยูก็่อยูไ่ด้เลยโดยเฉพาะเร่ืองการกินอยู ่

          อยา่งผมนีไ้มต้่องปรับตวัอะไร สมคัรอยา่งนัน้เลย เราวา่เอาเอง เราตัง้เอาเอง เรากําหนดเอาเอง เรา

ไมไ่ด้ไปทําในอาณตัขิองใคร หรือภายใต้กฎบตัรของใคร จะเรียกวา่ปรับตวัก็ไมถ่กู เท่าแตว่า่จะกินอยูง่่าย ๆ 

ท่ีสดุเทา่นัน้ กินอยูต่ํ่า ๆ ของถกู ๆ ง่าย ๆ 

อาจารย์เคยทดลองแบบไหนบ้างครับ 



๔๒๕ 

 

          ไมต้่องทดลองแบบไหน แบบท่ีได้มาอยา่งท่ีเขาให้มา เทา่ท่ีเขาให้มา เร่ืองกินอาหารตามท่ีได้มา 

ไมไ่ด้แกล้งทําให้ยุง่ยากลําบากขึน้ เร่ืองนอนก็นอนอยา่งต่ําท่ีสดุ บางทีก็มีเส่ือ บางทีก็ไมมี่เส่ือ หนนุหมอน

ไม้รองด้วยสงัฆาฏิพบั มุ้งไมมี่ เว้นแตไ่มส่บายเจ็บไข้ 

เร่ืองกรําแดดกรําฝนนี ้ไมต้่องคอ่ยปรับหรือครับ 

          มนัก็เหมือนคอ่ย ๆ ปรับแหละ ทีแรกมนัก็บอ่ยหนอ่ย คือไมบุ่ม่บา่ม รองเท้าก็เหมือนกนั คอ่ย ๆ เป็น

คอ่ย ๆ ไป จนวา่มนัไมต้่องสวม 

เวลาไมส่วมนีห้นงัตีนหนาขึน้ใช่ไหมครับ 

          แล้วแตเ่ดนิมากเดนิน้อย หรือสถานท่ีท่ีเดนิ ท่ีสวนโมกข์ไมห่นา เพราะเป็นทรายร่น ทรายน่ิม ถ้าเดนิ

ตามทางรถไฟ เดนิธุดงค์ตามทางรถไฟจะต้องหนาปึก 

อาจารย์คดิวา่ถ้าเราอยูก่บัธรรมชาตอิยา่งนี ้แล้วกลบัเข้าไปอยูใ่นเมืองนีมี้ประโยชน์ไหม 

          มนัก็มีประโยชน์ คือมนัอยูง่่ายขึน้ไปอีก อยูง่่ายขึน้กวา่แตก่่อน เพราะมนัอยูอ่ยา่งไรก็ได้เสียแล้ว ทีนี ้

อะไรก็ได้ 

ท่ีอาจารย์เขียนบอกวา่ การอยูแ่บบธรรมชาต ิธรรมชาตมินัจะปรุงแตง่เรา เราก็จะมีชีวิตใหมท่ี่ปรุงแตง่

ขึน้มาท่ามกลางการแวดล้อมของธรรมชาต ิชีวิตใหมนี่มี้ความหมายมากน้อยแคไ่หน 

          หมายถงึผิดจากท่ีเราเคยอยูอ่ยา่งสําเริงสําราญ แล้วก็วางมาตรฐานเอาไว้วา่ต้องอยา่งนัน้ต้องอยา่ง

นี ้ตอ่ไปนีก็้เข้ากนัได้กบัธรรมชาตทิกุชนิด เหมือนกบัวา่อยูใ่นเมือง กินอยูอ่ยา่งคนในเมืองแล้วกลบัมาอยู่

กบัธรรมชาตอิยา่งต่ําท่ีสดุ ทีนีก้ลบัเข้าไปในเมืองอีกไมมี่ปัญหาอะไร ไมมี่ปัญหาเร่ืองสิง่เหลา่นีอี้กตอ่ไป 

อาจารย์ครับ อยา่งการอยูท่า่มกลางธรรมชาตแิบบนี ้มีผลตอ่การศกึษาธรรมะ ในแง่ปริยตั ิปฏิบตั ิ

ปฏิเวธ อยา่งไรบ้าง 

          ออ๋ มนัก็แล้วแตค่น ผมไมเ่ห็นมีปัญหาอะไร แม้กินอยูอ่ยา่งต่ํา ก็ไมมี่ปัญหาเก่ียวกบัการศกึษา 

เก่ียวกบัการปฏิบตั ิไมข่ดัขวาง บางคนคดิเอามนัยดึถือวา่ต้องได้กินดี ต้องได้อ่ิม ได้อาหารดีหรืออ่ิมอยู่

เสมอ เม่ือเข้ามีมาคนหนึง่ ก่อนบวชเขาก็มาท่ีน่ีเสมอ คนนีเ้ขาจะค้นพระไตรปิฎก ศกึษาพระไตรปิฎก หา

เร่ืองราวท่ีเขาต้องการ พรรษาท่ีแล้วมานีเ้ขาบวช บวชแล้วเขาทําตามท่ีทําได้ เด๋ียวนีม้าร้องอทุธรณ์วา่

อาหารไมพ่อ พอตอนเยน็ข้าวก็ไมไ่ด้กิน ตามท่ีจะทําให้ชุ่มช่ืนแข็งแรง ทํางานไมไ่ด้ จะต้องสกึ บวชพรรษา

เดียวก็สกึ เร่ืองมนัจะตามใจตวัเอง อยากจะสกึ แตแ่กก็มมุานะมาหลายปี แล้วมาท่ีน่ี แกเป็นผู้ใหญ่แล้ว 



๔๒๖ 

 

เปิดร้านซอ่มทีวี วีดีโอ แล้วพวกญาต ิพวกน้องทํา เด๋ียวนีกํ้าลงัค้นเร่ืองโสดาบนั ปรากฏวา่บวชแล้วค้นได้

น้อยกวา่ฆราวาส เป็นฆราวาสพกัผอ่นตามพอใจ ได้กินตามพอใจ หิวขึน้มาก็กินได้ ทํางานไปพลางก็กินได้ 

อยา่งพระทําไมไ่ด้ เลยต้องสกึ มนัเดนิกนัคนละแบบ 

ในกรณีของอาจารย์เอง หมายความวา่การอยูก่บัธรรมชาตกิบัการพฒันาทางด้านจิตใจ ด้านปัญญานัน้ 

สมัพนัธ์กนัอยา่งไรครับ 

          มนัก็พฒันาทางด้านจิตใจเป็นสว่นใหญ่ เร่ืองหนงัสือรองลงไป กินอยูไ่มมี่ความหมาย เป็นบริวาร 

การกินการอยูไ่มมี่ความหมายอะไร กินอ่ิมแล้วก็แล้วไป ก็รู้สกึวา่เหมาะสมเหมือนกนัท่ีทํางานปริยตั ิแม้

เวลาทํางานทางจิต ทําภาวนาก็ไมเ่ห็นมีปัญหาอะไร มีแตค่วามเข้มแข็ง มีแตค่วามเฉยได้ ไมค่อ่ยรู้สกึระวน

กระวายเดือดร้อน หรือไมมี่ปัญหาอะไรเก่ียวกบัเร่ืองกินหรือเร่ืองอยู ่

อาจารย์ครับ แล้วมนัมีผลตอ่การเข้าใจธรรมะชัน้ลกึหรือเปลา่ครับ 

          ผมเช่ือวา่มนัมี การเป็นอยูอ่ยา่งธรรมชาตชิ่วยให้รู้จกัธรรมชาตงิ่ายขึน้ แตคํ่าวา่ธรรมชาตใินท่ีนี ้

หมายถงึธรรมชาตใินแง่ของท่ีวา่อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา หรือในแงท่ี่มนัจะต้องเป็นไปอยา่งนัน้ ซึง่ไมต้่อง

ดดัแปลง ไมต้่องลําบากยากเย็น เป็นอยูอ่ยา่งธรรมชาตเิพ่ือให้จิตใจเกลีย้ง ช่วยให้จิตใจเหมาะกบัท่ีจะ

เข้าใจธรรมชาต ิสว่นใหญ่มนัก็เป็นรูปธรรมอยูแ่ล้วก็เห็นชดั สว่นนามธรรมมนัก็ขึน้อยูก่บัจิตใจท่ีสบายปกต ิ

เกลีย้ง จิตใจปกตอิารมณ์ดีอยา่งนีม้นัก็ทําได้ดีเหมือนกนั ผมอยากจะพดูวา่อยา่ไปนกึกบัมนันกัเร่ืองนี ้ทํา

ไปก็แล้วกนั ทําท่ีจะทํา ทําท่ีอยากจะทํา อยา่ไปคดิให้มนัเกิดปัญหา 

อยา่งท่ีเราอยูก่บัธรรมชาต ิทําให้เราเข้าใจอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ได้อยา่งไร 

          น่ีมนัไปตามเร่ือง เป็นไปตามเร่ืองของธรรมชาต ิอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา คือตวัธรรมชาต ินานเข้าก็

เป็นความรู้สกึ เพราะมนัไมไ่ด้รู้สกึอะไรมาก ไมมี่เทคนิค ไมมี่อะไร เพราะมนัเรียกวา่อยูป่่าเพ่ือให้มนัต่ําท่ีสดุ 

ให้มนัง่ายท่ีสดุ ไมมี่อะไรเป็นภาระ แล้วเวลาก็เหลือมาก จะเรียนหนงัสือ จะศกึษาทางหนงัสือก็ได้ จะทํา

จิตใจก็ได้ มนัก็เลยไมรู้่จะเลา่อะไรให้เป็นเทคนิคขึน้มา เราอยูป่่าก็โดยท่ีเช่ือวา่มนัต้องวา่งมาก 

สะดวกสบาย เบาบ้างอะไรบ้างตามแบบท่ีเห็นในบาลี เร่ืองเก่ียวกบัครัง้พทุธกาลก็ไมต้่องไปมีปัญหาอะไร 

ไมต้่องไปหยิบอะไรขึน้มาทําให้เป็นปัญหาท่ีจะต้องแก้ไข มนัเหมือนกบักระโจนออกไปสูท่ี่วา่ง แล้วก็สบาย 

ทําอะไรก็ได้ จงึไมมี่เร่ืองท่ีจะบรรยาย 

อาจารย์เคยจาริกธุดงค์ไปท่ีไหนบ้างหรือเปลา่ครับ 



๔๒๗ 

 

          ไมเ่คยธุดงค์ แบบท่ีเขาทําไมเ่คย เดนิอยูแ่ตใ่นสวนโมกข์ เพราะวา่พอมาเร่ิมงานเข้า มนัอยากจะทํา

แตห่นงัสือ ถ้าออกเดนิธุดงค์มนัก็ไมไ่ด้ทําหนงัสือเสียเลย ก็เลยไมค่ดิ เคยคดิเหมือนกนัวา่จะลองทําบ้าง

บางครัง้บางคราว เสร็จแล้วมนัก็ไมไ่ด้ทํา 

แล้วนอนกบัดนิกบัทรายอยา่งนีเ้คยไหม 

          (หวัเราะ) มนัก็มีเหมือนกนั เคยนอนเลน่ท่ีชายหาดเป็นคราว ๆ ท่ีคนัธุลี (ตําบลหนึง่ในเขตอําเภอท่า

ชนะ สรุาษฎร์ธานี) คนรู้จกัคุ้นเคยกนั เขามีสวนมะพร้าวอยูท่ี่คนัธุลี แล้วลกูชายของแกมาบวชอยูด้่วย ก็ไป

นอนท่ีชายหาด เป็นท่ีตะแคง ไมต้่องใช้หมอน ท่ีดีอยูแ่ล้ว พอนอนเหยียดเท้าไปทางนํา้ก็สบาย ใช้ผ้าอาบผืน

เดียวป ูอยา่งนีเ้อาแน่ไมไ่ด้ เพราะความเหน็ดเหน่ือยชว่ยให้หลบัง่าย อากาศทะเลช่วยให้หลบัดี มนัรู้แต่

เพียงวา่เป็นความง่ายในการท่ีจะนอน ไมไ่ด้ยดึถือไมไ่ด้จดัเป็นหลกัปฏิบตั ิไมไ่ด้จดัให้เป็นการปฏิบตั ิแต่

เป็นเร่ืองปลอ่ยตามสบาย ความท่ีมนัอยากจะทําหนงัสือ มนัก็เลยไมอ่ยากจะไปไหน เน่ืองจากจิตใจมนั

ปกต ิมนัสะดวก อํานวยให้ตามท่ีเราต้องการ ไมมี่อะไรเป็นปัญหาทางจิตใจ มนัก็เลยไมสํ่าคญัอะไร

นอกจากทําหนงัสือ ทําหนงัสือเป็นบ้าเป็นหลงั ถ้าเร่ืองท่ีต้องคดินกึมนัก็เป็นเร่ืองทําพร้อมกนัไปกบัทํา

หนงัสือ เอาเร่ืองยาก ๆ มาทํา ต้องคดิ ต้องนกึพร้อมกนั เรียกวา่ทําวิปัสสนาโดยท่ีมีปากกาอยูใ่นมือ ไมมี่

แบบ ไมมี่พิธี คงจะยากถ้าใครจะเอาอยา่ง เพราะมนัไมมี่แบบ ไมเ่ป็นพิธี ไปตามสะดวก ไปตามสบาย แต่

เช่ือวา่ทกุคนทําได้ 

อาจารย์ครับ ถ้าอยา่งนีห้มายความวา่ธงุควตัรนีอ้าจารย์ถือตอนแรก ๆ พอตอ่มา ก็ไมค่อ่ยได้ถือเท่าไร 

เพราะแล้วแตม่นัสะดวก เร่ืองงานเร่ืองการนีเ้ป็นหลกัใช่ไหมครับ 

          ถืออยูเ่ท่าท่ีมนั… มนัเหมือนกบัไมย่ดึถือ ใช้จีวรเทา่นัน้ ฉนัอาหารเท่านัน้ นอนแตน้่อย ไปบณิฑบาต

เป็นวตัร ถ้าไมไ่ปบณิฑบาตมนัก็ไมมี่อะไรจะฉนั แล้วก็บณิฑบาตตามลําดบับ้าน ล้วนแตเ่ป็นธุดงค์เท่านัน้ 

แตไ่มไ่ด้ตัง้ใจ ไมไ่ด้สมาทานอะไร ก็รู้วา่มนัถกูแล้ว ไมอ่ยากจะทําให้มนัเกิดเป็นเร่ืองขึน้มา ให้มนัไมมี่เร่ือง

ยิ่ง ๆ ขึน้ไป คนท่ีไปยดึถือให้เป็นเร่ืองเป็นแบบเคร่งเครียด เราทําไมไ่ด้ เอาอยา่งไมไ่ด้  

อาจารย์ครับ ท่ีอาจารย์เขียนเร่ืองเก่ียวกบัการนอน ถ้านอนแบบสีหไสยาสน์ แล้วกําหนดรู้เวลารู้ต่ืนอะไร

อยา่งนี ้อาจารย์ปฏิบตัติามนัน้ หรือวา่เขียนตามตําราไว้ให้เป็นแบบเฉย ๆ  

          เคยลองแล้วทัง้นัน้ 

แล้วอาจารย์ทําแบบนัน้มาตลอดหรือเปลา่ครับ 



๔๒๘ 

 

          เรียกวา่ไมต่ลอดดีกวา่ บางเวลาก็ไมไ่ด้ทํา แตว่า่ทําจนเป็นนิสยัไป มนัก็เหมือนกบัไมไ่ด้ตัง้ใจจะทํา 

นอนตะแคงข้างขวานีส้บาย นอนในท่าอ่ืนไมค่อ่ยสบาย ไมค่อ่ยจะหลบัสนิท 

เร่ืองกําหนดเวลาต่ืนเลา่ครับ 

          เคยต่ืนตรงเผงไมผิ่ดแม้แตน่าทีเดียวหลาย ๆ ครัง้แหละ จนมนัเป็นธรรมดาไปเสีย ไมรู้่มนัมาแตไ่หน 

ถ้าเราตัง้ใจจะต่ืนให้ตรงเวลาเทา่นัน้ ก็ต่ืนได้ตรงอยา่งนา่ประหลาดท่ีสดุ แตก็่ไมรู้่วา่ด้วยอํานาจของอะไร 

อธิบายไมไ่ด้ แตก็่ไมพ้่นจากธรรมชาต ิเป็นเช่นนัน้เอง 

แล้วท่ีอาจารย์บอกวา่ให้นอนเหมือนกบัต่ืนอยูนี่ม้นัเป็นอยา่งไรครับ 

          อ้อ นัน่มนัสํานวน สตไิมข่าด ตอนจะหลบั หลบัไปด้วยสต ิขณะหลบัไมต้่องพดู พอต่ืนขึน้มามนัต่ืน

ขึน้มาด้วยสต ิแล้วถือวา่สตไิมไ่ด้ขาดตอน 

แตต่อนหลบัก็หลบัธรรมดาอยา่งนี ้

          ก็หลบัธรรมดา หลบัอยา่งท่ีเรียกวา่มีสตหิลบั ขณะหลบัไมมี่ทางจะทําผิดอะไรได้ แตเ่ม่ือต่ืนอยูห่วั

ท้ายให้มนัมีสตติดิตอ่กนั มนัเป็นสํานวนพดูหลบัเหมือนกบัต่ืนอยู ่ถือวา่มนัไมไ่ด้เกิดเร่ืองเสียหายอะไรขึน้

เม่ือหลบั 

ถ้าอาจารย์สขุภาพปกต ิอาจารย์นอนและต่ืนเป็นเวลาหรือเปลา่ หรือวา่แล้วแตง่านการครับ  

          ถ้าวา่สขุภาพปกตไิมมี่อะไรแทรกแซง ต่ืนตรงตามเวลา นอนตรงตามเวลา ไมไ่ด้กําหนดชัว่โมง นอน

ตามสบาย เสร็จแล้วมนัก็จะต่ืนตรงของมนัเอง 

หลบัก่ีชัว่โมงครับเม่ือสขุภาพดี 

          ไมแ่น่ คือถ้าสมยัโน้น ก็นอนประมาณสกั ๖ ชัว่โมงได้ 

แล้วพออายมุากขึน้ละครับ 

          พออายมุากขึน้มนัก็น้อยเข้าน้อยเข้า ความชราทําให้นอนน้อยลง 

ไมใ่ช่นอนมากขึน้หรือครับ และทําไมความชราจงึทําให้คนนอนน้อยลง มนันา่จะต้องการพกัผอ่นมาก 



๔๒๙ 

 

          (หวัเราะ) พกัผอ่นไมใ่ช่หมายความถึงหลบัก็ได้ คนชราออกกําลงัน้อยลง การหลบัมนัมกัจะหลบัอ่ิม 

หรือหลบัมีประโยชน์เตม็ความหมายได้งา่ยขึน้ มนันอนน้อยชัว่โมงก็ได้  

อาจารย์สมยัหนุ่ม ๆ ท่ีอาจารย์ทํางานสดุเหว่ียงนัน้ มีช่วงท่ีวิตกกงัวลเร่ืองงานจนนอนไมห่ลบัหรือไม ่

          ไมเ่คยมี เวลาเหน่ือยถึงเวลาหลบัก็นอน 

แล้วเวลาเดนิทางไปตา่งจงัหวดั ไปนอนท่ีอ่ืน ก็หลบัดีหรือครับ 

          มีเหมือนกนั ผิดท่ีนอน นอนไมค่อ่ยหลบั นอนในท่ีท่ีมนัเปิดให้คนอ่ืนเห็น อยา่งนีก็้นอนไมห่ลบั แตไ่ม่

คอ่ยจะมี 

นอนแบบไหนท่ีให้คนอ่ืนเห็นครับ 

          เขามกัจะจดัให้นอนในห้องท่ีรับแขกนัน่เอง เชน่ไปตามวดั วดัธรรมดาสามญัทัว่ไป เขาให้นอน

ห้องรับแขกนัน่เอง มนัไมต้่องมีอะไรปิดกัน้ก็มี มนัก็ไมแ่น่ แล้วแตเ่หตกุารณ์ นอนดีเกินไปก็มี เชน่ ให้นอนใน

โบสถ์ถือวา่มีเกียรต ิให้นอนในโบสถ์แทนท่ีได้รับความสะดวก กลบัลําบาก 

อาจารย์ครับ อยา่งพรุ่งนีต้้องปาฐกถาสาํคญั คืนนีน้อนไมห่ลบั อยา่งนีมี้ไหมครับ 

          ไมมี่ มนัเตรียมไว้ก่อนงานนัน้หลายวนัแล้ว 

อาจารย์ครับ การนอนด้วยหมอนไม้แบบท่ีใช้กนัในสวนโมกข์ทกุวนันี ้อาจารย์ได้แบบมาจากไหนครับ 

          ตอนอยูส่วนโมกข์เก่าไมไ่ด้ใช้แบบนี ้ใช้แบบคล้ายม้านัง่เตีย้ ๆ ดเูหมือนเคยเลา่แล้ว แบบทอ่นไม้ท่ีใช้

อยูท่กุวนันี ้คดิทํากนัตอนอบรมธรรมทตู เพราะในบาลีมีวา่หนนุท่อนไม้ แล้วมารจะไมร่บกวน ท่อนไม้ท่ีกลิง้

ตามในป่าท่อนเลก็ ๆ พอหนนุได้ ตามธรรมเนียมในอินเดีย พวกท่ีต้องการจะอยูอ่ยา่งเข้มแข็ง แม้เป็น

ฆราวาสก็ใช้กนั พวกกษัตริย์ลจิฉวีก็หนนุทอ่นไม้เพ่ือให้เข้มแข็งอยา่งนกัรบ นกับวชก็เพ่ือให้สนัโดษมกัน้อย 

เพ่ือไมใ่ห้นอนมาก เป็นนกัรบแบบหนึง่ด้วยเหมือนกนั 

อาจารย์เองใช้มาจนทกุวนันีห้รือเปลา่ครับ 

          เด๋ียวนีไ้มค่อ่ยได้ใช้แล้ว ยิง่ไมส่บายยิ่งไมไ่ด้ใช้ อายมุากเข้าก็ตามสบายเสียบ้าง ถึงหนนุท่อนไม้ก็

ไมใ่ช่ท่อนไม้ล้วน ๆ มีสงัฆาฏิรองทบั รวมความวา่ มนัไมมี่แบบอะไรท่ีตายตวั เอาตามสบายอยา่งง่ายท่ีสดุ 

อยา่ให้มีปัญหาก็แล้วกนั ไปจํากดัตายตวัอยา่งนัน้อยา่งนี ้ยิง่บ้าใหญ่ อยา่ไปรู้ไปชีม้นัมากนกัแหละดี 



๔๓๐ 

 

อาจารย์ครับ เร่ืองการฉนัอาหารของอาจารย์นี ้บางทีผมคยุกบัอาจารย์แล้วรู้สกึวา่อาจารย์รู้เร่ืองรส

อาหารมาก รู้เร่ืองอะไรอร่อยอยา่งไร รู้เทคนิคมาก แตเ่วลาอาจารย์เขียนเร่ืองการฉนันี ้รู้สกึเขียนเคร่งครัด

มาก บอกให้ต้องพิจารณาเป็นแบบกินเนือ้ลกูในทะเลทราย อะไรแบบนัน้ 

          นัน้มนัเขียนสําหรับการปฏิบตัขิองผู้ ท่ีจะเร่ิมฝึกปฏิบตั ิเขียนสําหรับพระบวชใหมห่รือเร่ิมต้นการ

ปฏิบตั ินานเข้ามนัก็ชินเป็นนิสยั มนัก็กินเรียบร้อย กินน้อย ๆ ก็พอสมควร ไมมี่อะไรเกิดเป็นปัญหาขึน้มา 

ระยะท่ีอาจารย์บวชแรก ๆ อาจารย์ก็ฝึกแบบนี ้ปัจจเวกขณ์อะไรอยา่งนีห้รือครับ 

          ออ๋ ทกุคนต้องทําตามประเพณี 

ตอนอยูท่ี่สวนโมกข์ ตอนท่ีอยูแ่บบปฏิบตัจิริง ๆ นี ้พิจารณาก่อนฉนัอะไรอยา่งนี ้ทําจริง ๆ ในใจ หรือวา่

ทําบ้างไมทํ่าบ้างครับ 

          บางโอกาสไมไ่ด้ทํา มีเร่ืองยุง่อยา่งอ่ืนอยูเ่ชน่เร่ืองหนงัสือ เร่ืองพิธีเร่ืองอะไรตอ่อะไรก็ไมไ่ด้ทํา ทําสกั

วา่พอเป็นพิธี ถ้ามนัสะดวกสบาย มนัก็คดิปัจจเวกขณ์อยา่งศกึษา ปัจจเวกขณ์อยา่งจริงจงัให้รู้เร่ืองเอามา

แตง่หนงัสือ ไมไ่ด้ทําเป็นระเบียบตายตวัไปหมดตลอดเป็น ๑๐ ปี มนัก็เปล่ียนไปตามเร่ือง 

บางคตใิห้พิจารณาวา่เหมือนฉนัเนือ้ลกูในทะเลทราย แบบนีส้ว่นใหญ่เป็นเร่ืองคดิใชไ่หม ไมไ่ด้รู้สกึ

จริงจงัเท่าไรใช่ไหมครับ 

          มนัเอาไว้เตือนวา่ มนัจะกินมาก มนัจะกินอร่อย มนัจะกินเกินพอดี แม้แตเ่ร่ืองลดความอ้วนก็

เหมือนกนั ต้องคอ่ยมีสตเิตือนอยูอ่ยา่งนี ้สมมตเิป็นหลกัไว้วา่ ไมกิ่นอยา่งนัน้ ไมพ่ิจารณาอยา่งนัน้ เป็น

เร่ืองท่ีพระพทุธเจ้าตเิตียน เราไมต้่องการให้มีอะไรในลกัษณะท่ีพระพทุธเจ้าตเิตียน ก็คอยนกึอยูเ่สมอ อยา่ง

นัน้ก็แวบขึน้มาเป็นธรรมดา ถ้าเป็นเร่ืองก่อนสวนโมกข์ ดมูนัจะชอบกินอร่อย ชอบกินมาก ไมค่อ่ยนกึมี

ลกัษณะอยา่งนี ้คอยดวูา่มนัจะมีอะไรอร่อย 

ตอนนัน้ก็ไมเ่ห็นรูปอาจารย์อ้วน เห็นอาจารย์ผอมสมยัก่อนสวนโมกข์ 

          มนัเป็นธรรมดา มนัอ้วนตามแบบอายมุาก 

ฉนัมากหรือเปลา่ครับ เวลาอ้วนร่างกายต้องการอาหารมากหรือเปลา่ 

          ลดลง ถ้าพดูถึงเม่ือก่อนแรกบวชฉนัมาก อยูก่รุงเทพฯ ก็ยงัฉนัมาก ฉนัอร่อยและฉนัมาก คือฉนัตาม

พอใจ ไมมี่การห้ามล้อ พอออกมาอยูส่วนโมกข์คือแบบป่า จงึฉนัแบบมีการห้ามล้อ 



๔๓๑ 

 

อาจารย์ครับ อ้วนแล้วฉนัมากหรือเปลา่ครับ 

          ยิ่งน้อยลง เด๋ียวนีไ้มน่า่เช่ือ คนไมรู้่ ประมาณสกั ๔-๕ ช้อน แล้วก็อจุจาระประมาณวนัละช้อนเทา่นัน้ 

แล้วมนัก็อ้วนอยา่งนี ้ร่างกายวิปริต มนัคล้ายวา่กินเข้าไปเท่าไรมนัยอ่ยหมด กินน้อยมนัยอ่ยหมด นีเ้ป็น

เร่ืองธรรมชาต ิ

อาหารอะไรอาจารย์ถกูปากมากเป็นพิเศษครับ 

          เปล่ียนเร่ือย 

เปล่ียนตามวยัหรือครับ 

          เรียกวา่เปล่ียนตามวยัก็ได้ เช่น ชอบกินผกัสกั ๓-๔ เดือน มนัก็เปล่ียนเป็นไมช่อบอีกแล้ว ทีนีกิ้นปลา 

หรือชอบกินเปรีย้ว ๆ สกั ๒-๓ เดือนมนัก็ไมช่อบอีก เรียกวา่มนัเปลีย่นแปลงอยา่งนี ้มนัไมมี่อะไรท่ีแน่นอน 

ปีกลายฉนัผกัมากท่ีสดุ ปีนีเ้กือบจะไมฉ่นั ถึงมีก็ไมฉ่นั 

อาจารย์ครับ มนัเป็นเหตกุารณ์ธรรมชาต ิหรือเป็นเพราะวา่เราตัง้ใจ 

          ตามธรรมชาต ิไมไ่ด้ตัง้ใจ รู้สกึขึน้มาเองวา่ ไมช่อบ ไมช่อบ 

ท่ีอาจารย์ชอบนํา้พริกนีช้อบมาตัง้แตห่นุ่ม ๆ หรือวา่มาชอบอายมุากครับ 

          นํา้พริกมนัเคยชอบมาเร่ือย ๆ แตเ่ด๋ียวนี ้โดยเฉพาะ ๓-๔ เดือนนี ้ไมช่อบ แตม่นัก็จําเป็นจะต้องฉนั

นํา้พริก ไมอ่ยา่งนัน้มนัจะไมไ่ด้ฉนัเอาเสียเลย ฉนันํา้พริกคลกุข้าว แล้วฉนักบัผกั กบัปลาเคม็ ต้องสรุป

ความวา่มนัชอบเปล่ียน ตามธรรมชาต ิมนัชอบเปล่ียน เปล่ียนอยา่งนัน้เปลี่ยนอยา่งนี ้

อาจารย์ครับ สมยัท่ีอาจารย์ทดลองฉนัผลไม้อยา่งเดียว ผกัอยา่งเดียว ใครเป็นคนสง่ให้ 

          โยมท่ีบ้าน มนัก็ไมห่นกัหนาอะไร ถือวา่ฉนัเจ ๓-๔ องค์ได้เหมือนกนัหมด ได้ผกัมาจํานวนหนึง่ แล้ว

เต้าเจีย้วหลนสกักระทงหนึง่ มนัก็มีพอ โดยเฉพาะคราวท่ีมหาจลุอยู ่มหาจลุเขาเป็นคนปฏิญาณกินเจ แล้ว

ก็เลยให้ความสะดวกทัง้หมดเลย เพ่ือไมใ่ห้โยมเขาลําบาก กินแตผ่กัไมต้่องจิม้อะไรตอ่อะไรก็เคยลอง กิน

แตผ่ลไม้ล้วน ๆ ไมกิ่นข้าวก็เคยลอง จําพวกเผือก มนั กล้วย มะละกอ ฉนัแตผ่ลไม้ อจุจาระไมเ่หมน็เลย ฉนั

แตข่องหวาน ขนมหวานอยูไ่มไ่ด้ ๒-๓ วนัก็จะตาย 

ลมขึน้ใช่ไหมครับ 



๔๓๒ 

 

          ไมใ่ช่ลมขึน้ ข้างในมนัรู้สกึอยา่งไรก็ไมรู้่ ทนไมไ่ด้ แล้วมนัหิวด้วย ของหวานมนักินเข้าไปได้ไมม่าก 

เด๋ียวเดียวมนัก็หิว 

สมยัสวนโมกข์ตอนแรก นํา้ปานะตอนเย็นฉนักนัอยา่งไรครับ 

          ระยะยาวมากระยะหนึง่ ก็คือใบชมุเห็ดต้ม ใบชมุเห็ดผิงไฟแล้วก็ต้มใสนํ่า้ตาลทรายแดง สมยันัน้

นํา้ตาลทรายแดงป๊ีบละ ๓ บาทเท่านัน้ เหมือนเป็นของทิง้ มีกลิน่มีอะไรมากกวา่นํา้ตาลทรายขาว ผสมกบั

ใบชมุเห็ด กลิน่ประหลาด ๆ นีแ้หละเป็นสว่นมาก นํา้อ้อยนํา้ส้มไมค่อ่ยจะพบเพราะไมมี่ใครทํา มนัยุง่ บาง

สมยัมีนํา้ลกูหว้าคัน้ บ้านนีเ้รียกลกูเขรียง มีบ้างเหมือนกนั มนัมีต้นอยูใ่นสวนโมกข์เก่า ให้เณรทําบ้าง 

มะขามป้อมก็มี ลกูจนัก็มี มีคนสง่ไปให้ ลกูจนัเทศเหมือนเด๋ียวนี ้มนัไมไ่ด้มีกฎเกณฑ์อะไร แล้วแตม่นัจะมี 

มีกฎเกณฑ์ท่ีวา่แล้วแตม่นัจะมี 

          สมยัอยูส่วนโมกข์เก่า มีบอ่ยครัง้เหมือนกนัท่ีพากนัไปฉนัริมทะเล บณิฑบาตผา่นตลาด แล้วก็เลยไป

ชายทะเล บางทีก็แกล้งให้เขาจดัเรือให้ลงเรือไปฉนัในทะเล เรียกวา่ทําทกุอยา่งท่ีจะทําได้ ฉนัท่ีริมหนองเพ่ือ

จะได้ฉนับวั อยา่งนีก็้เคย รู้สกึไมถ่กูต้องตามวินยันกั ตํานํา้พริกไปแล้วไปนัง่ล้อมหนองบวั เดก็ถอนบวัมาให้

จิม้นํา้พริก มนัสนกุ เปล่ียนอากาศ เม่ือมาอยูส่วนโมกข์นีแ้ล้ว บางทีก็แกล้งไปฉนัในคลองท่ีปากดา่น ก่อน

จะออกทะเล คลองนัน้ไปฉนับอ่ย เพ่ือซอ่มคลองให้ใช้ได้ ไปฉนัเกือบทกุวนั ตอนฝึกพวกธรรมทตู ก็พาไปฉนั

ท่ีโรงนาพ่ีข้อง ให้บรรยากาศมนัคล้ายครัง้พทุธกาล ลองดบู้าง มนัเป็นเจตนาท่ีจะให้พระธรรมทตูได้ชิมอะไร

ดบู้าง 

อาจารย์เขียนถึงความสขุจากการไร้สมบตั ิแล้วทําให้ชีวติเราสบายนี ้แตทํ่าไมมนษุย์สว่นใหญ่จงึอยากมี

สมบตัเิยอะ ๆ ครับ 

          มนัเป็นกิเลสอยา่งอ่ืน เป็นความต้องการท่ีแรงกล้า จะมีทรัพย์สมบตัเิป็นทนุสํารอง เพ่ือหาความ

สะดวก สบาย สนกุสนาน เอร็ดอร่อย ความจริงแม้มีสมบตัก็ิรู้สกึเหมือนไมมี่สมบตัไิด้ มนัสงเคราะห์เข้าใน

เร่ืองวา่ง วา่งทางจิต 

ฟังอาจารย์เลา่ ๆ มา รู้สกึวา่ชีวิตอาจารย์ไมเ่คร่งเครียดเท่าไหร่ ไมเ่คร่งครัดเท่าไร ทําตามสบาย ๆ หลวม 

ๆ เป็นจงัหวะ แล้วแตจ่งัหวะ แล้วแตค่วามเหมาะสม ไมไ่ด้ถือเคร่งครัด แตทํ่าไมหนงัสือท่ีอาจารย์เขียน

ออกมาเชน่ "คําสอนผู้บวช" อยา่งนี ้มนัมีลกัษณะท่ีทําให้คนอา่นรู้สกึวา่เคร่งมาก 

          สําหรับความรู้สกึผู้บวชใหม ่ควรจะเรียกวา่เคร่งก็ได้ แตอ่ยา่ให้มีความหมายเป็นครัด หรือเครียด คํา

วา่เคร่งมนักํากวม ๒ ความหมาย เคร่งในอปุาทานเป็นบ้าก็ได้ เคร่งด้วยสตปัิญญามนัก็พอดี 



๔๓๓ 

 

มชัฌิมาปฏิปทามนัก็พอดี มชัฌิมาปฏิปทาคือหลกัเกณฑ์ของการเคร่ง เคร่งสว่นใหญ่มกัจะอวดตน เคร่ง

เพ่ืออวดคน ท่ีวา่เคร่งเพ่ือจะให้กิเลสหมดเร็วนัน้มีน้อยมาก 

อาจารย์ครับ ท่ีอาจารย์เคยเขียน เร่ืองพระควรเลกิยาเสพตดินัน้ มตนีิอ้าจารย์ยงัถือมาทกุวนันีห้รือเปลา่

ครับ 

          ไมมี่ปัญหากบัผม 

หมายความวา่อาจารย์ให้เหตผุลตอนนัน้วา่ ถ้าไมมี่กําลงัใจพอท่ีจะเลกิสบูบหุร่ีแล้วจะปฏิบตัธิรรมไมไ่ด้ 

          นัน่แหละวา่สําหรับคนอ่ืน แม้แตบ่หุร่ียงัเลกิไมไ่ด้ แล้วจะไปทําอะไร กมัมฏัฐานภาวนาจะทําได้

อยา่งไร 

อาจารย์ครับ คดิแบบนีไ้มแ่คบไปหรือ พระท่ีท่านทํากมัมฏัฐานแล้วทา่นยงัสบูบหุร่ีก็มี 

          ท่ียกเว้นก็มี แตก็่นัน่แหละคือข้อท่ีผมไมน่บัถืออาจารย์บางรูป 

ถ้าถือวา่มนัเป็นของเลก็ ๆ ท่ีละทีหลงัได้ เพราะวา่มนัไมใ่ช่ของสําคญัท่ีสดุ และมนัก็ยงัมีคณุอยูบ้่าง

สําหรับบางคน ถ้าคดิอยา่งนีไ้ด้ไหม 

          อยา่งนัน้ก็ได้ แตว่า่เรามนัมีหลกัวา่ให้เอาความถกูต้องเป็นหลกัเท่านัน้ ไมต้่องมีปัญหาอะไร กลบั

เห็นวา่มีคณุไปเสีย ก็ไมต้่องพดูกนั 

อาจารย์ครับ สําหรับบางคน ของพวกนีม้นัก็มีคณุใช่ไหม เขาไมไ่ด้บหุร่ี เขาอาจจะต้องทําสิง่ท่ีเลวร้าย

กวา่นัน้ 

          นัน่มนัคนท่ีตดิแล้ว 

หรือคนท่ีแก้ปัญหาชีวิตไมไ่ด้ ต้องหนัมาหาพวกนีก่้อน หนีชัว่คราว แตเ่ขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้ 

          ก็อาจจะดีในสว่นอ่ืน แตเ่ขาก็เป็นคนออ่นแอ ในสว่นท่ีเขาไมถื่อหลกัวา่ ถ้าไมดี่แล้วต้องทิง้ ไมถื่อหลกั

วา่ ถ้ารู้สกึวา่สิง่นีใ้ห้โทษ ไมมี่ประโยชน์ แล้วไมล่ะ 

มนัเป็นของเลก็น้อย 

          ในเร่ืองอยา่งนีไ้มมี่เลก็น้อย ถ้าเป็นทางจิตใจไมมี่อะไรเลก็น้อย มนัเสียหลกัหมด 



๔๓๔ 

 

มนัต้องละ ขึน้มาทีละขัน้ ๆ ใช่ไหมครับ อินทรีย์ของมนษุย์มนัไมเ่ท่ากนั 

          มนัต้องละก่อน เร่ืองเหลา่นีต้้องละก่อน เร่ืองพืน้ฐาน งา่ย ๆ เร่ืองพืน้ฐานต้องละกนัก่อน 

อาจารย์ครับ ถ้าบางคนถือหลกัวา่ เร่ืองนีม้นัไมเ่สียหายมากนกั เรายอมเสียไปก่อน แล้วเราพยายาม

ป้องกนัเร่ืองท่ีเสียหายมากกวา่ อยา่งนี ้

          มนัคงจะถกูของเขา แตผ่มไมเ่ห็นด้วย ของง่าย ๆ ของขัน้แรกขัน้มลูฐาน มนัไมใ่ช่เฉพาะบหุร่ีหรือ

หมาก ทกุเร่ือง ซึง่เป็นเร่ืองเลก็น้อย ๆ แตม่นัเป็นเคร่ืองวดัวา่ คนนีไ้มถื่อหลกัวา่ ถ้าไมมี่ประโยชน์แล้วต้อง

ละ หลกัธรรมะมีอยา่งนัน้ด้วย ไมต้่องพดูถึงวา่ให้โทษ เพียงแตว่า่มนัไมมี่ประโยชน์ยงัต้องละ ถ้ายิง่ให้โทษ

ด้วยแล้วยิง่ต้องละใหญ่ มนัจงึจะมีหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอนถกูต้อง เป็นร่องเป็นรอย ถ้างัน้เลือกพดู เลือกปฏิบตั ิ

เลือกอยา่งนัน้อยา่งนีเ้อาได้ ไมมี่หลกัไมมี่เกณฑ์ 

สําหรับคนท่ีจะเดนิตรงทางนี ้มนัต้องเป็นคนสว่นน้อยท่ีอาชาไนยจริง ๆ ใช่ไหมครับ มนษุย์เราสว่นใหญ่

ก็ออ่นแอทัง้นัน้ไมใ่ช่หรือครับ 

          ไมใ่ช่ ต้องทกุคน ไมย่กเว้นใคร ถ้าเม่ือสิง่นีไ้มมี่ประโยชน์ ต้องละ ทกุคนต้องละ ยิง่ถ้าสิง่นีใ้ห้โทษ ยิ่ง

ต้องละใหญ่ จงึจะเข้าหลกัพระพทุธศาสนา 

อาจารย์ครับ คนเราต้องมีของเลน่ของอะไรบ้าง 

          มนัต้องพิสจูน์วา่ไมมี่โทษ คือให้มนัมีประโยชน์ ของเลน่ท่ีมีประโยชน์ก็มี ของเลน่ท่ีไมมี่ประโยชน์ก็มี 

ให้โทษก็มี พดูรวม ๆ กนัไมไ่ด้ ของเลน่มนัต้องมี พกัผอ่นหยอ่นใจต้องมี ฤษีมนีุต้องเลน่ฌาน บาลีเรียกวา่

ฌานกีฬา มีฌานเป็นกีฬา เป็นพระอรหนัต์ก็ยงัเลน่ฌาน 

 

 

อาจารย์ครับ ตอนนีข้อความกรุณาอาจารย์ช่วยเลา่เก่ียวกบัพฒันาการท่ีอาจารย์ฝึกสมาธิมาตัง้แตต้่น

ครับ 

          เร่ืองให้เลา่มนัลําบาก ต้องถามเป็นข้อ ๆ มา ทัง้หมดมนัไมรู้่เร่ิมตัง้แตค่รัง้ไหน ให้เลา่ทัง้หมด มนั

เหลือความสามารถ 



๔๓๕ 

 

อาจารย์เร่ิมฝึกสมาธิจริงจงัช่วงไหนครับ 

          ช่วงแรก ๆ มีสวนโมกข์ ตอบได้วา่อยา่งนี ้แตม่นัก็เป็นสิง่ท่ีพดูยาก คือวา่มนัฝึกไปพลางค้นไปพลาง 

ค้นพระไตรปิฎก พบเร่ืองเก่ียวกบัสมาธิมาก หรือชดัเจน ในตอนหลงั ๆ มาอีก ในตอนนีม้นัทําพร้อมไปกบั

เร่ืองคดิ เร่ืองค้น มนัเลยทําสมาธิอยูใ่นตวั ในการคดิ ในการค้น แตล่ะวนั เพราะแตล่ะข้อ แตล่ะข้อ ต้องวิ

นจัฉยัมาก ก็เลยคดิแตล่ะข้อ แตล่ะข้อ เหมือนกบัทําวิปัสสนาเลย อยา่งนีม้นัก็มีอยูร่ะยะยาวมาก  

          นัง่ทําสมาธิอยา่งเดียว มนัก็อยา่งหนึง่ การพิจารณามากเป็นพเิศษ ไมค่อ่ยเก่ียวกบัการนัง่ มนัอีก

อยา่งหนึง่ ตอนหลงั ๆ ทําอยา่งหลงัเสียมากกวา่ ยิ่งตอนหลงัมาอีก กระทัง่เด๋ียวนี ้วปัิสสนาทําเม่ือจะหา

เร่ืองไปพดู จะหาเร่ืองไปพดูให้เขาฟัง แตว่า่พระอาจารย์ทัง้หลายตามแบบวิปัสสนา เขาคงไมรั่บรอง เขาไม่

รับรองวา่มนัเป็นการทําภาวนา หรือสมาธิภาวนา เรามนัตา่งกนัอยา่งนี ้นัง่ทําท่ีสงบคนเดียว มนัเป็นเร่ือง

สมาธิเสียมากกวา่ แล้วมนัก็มีขีดจํากดั มีขอบเขตจํากดั ตอนหลงั ๆ มาก็กลายเป็นทําเพ่ือพกัผอ่น มนัไม่

ก้าวหน้าในวิชาความรู้อะไร ตอ่เม่ือทําเป็นวิปัสสนา คือเพ่ือความเห็นแจ้ง ไมใ่ช่สมาธิเงียบ นีม้นัจงึเป็น

โอกาสให้ทําในอิริยาบถไหนก็ได้ คือทําให้ความรู้โพลงออกมาอยา่งลกึซึง้ ยิง่กวา่แตก่่อน มนัมีได้แม้ขณะท่ี

นัง่คยุกบัแขก ชนิดท่ีวา่ต้องคดินกึหาความจริง หรือหลกัเกณฑ์ชัน้ลกึมาพดู นีม้นัก็เลยเปล่ียนไปหมด 

          ไอ้ท่ีทําไปพร้อมด้วยกบัการศกึษาพระไตรปิฎก ค้นคว้าเร่ืองสมาธิวิปัสสนา จากพระไตรปิฎกโดยตรง

นัน้ มนัก็เป็นสิง่ท่ีทํากนัมาก ได้ผลมาก เพราะมนัต้องเอาความหมายในตวัหนงัสือมาทําการเพง่หาความ

จริง จนกระทัง่เลยไป เป็นการเห็นแจ้งโดยไมต้่องคดิต้องนกึนีม้นัรวมกนัแล้ว ตัง้แตต้่นจนปลาย หลาย ๑๐ 

ปี มนัดําเนินมาอยา่งนี ้ถ้าพดูทัง้หมดมนัต้องพดูอยา่งนี ้เวลาท่ีจะทําสมาธิ ก็กลายเป็นเร่ืองพกัผอ่นไปเสีย 

คือมนัไมใ่ช่จะต้องการเพ่ือจะเป็นรากฐานของวิปัสสนาจงึเรียกวา่ตอบไมถ่กู วา่จะให้วา่อยา่งไร เป็นการ

บรรยายเป็นข้อ ๆ ทําไมถ่กู เพราะมนัเน่ือง ๆ มา แล้วก็เปล่ียน ๆ มาตลอดเวลา ๕๐ ปี มนัเปล่ียนมาก ถาม

เป็นข้อ ๆ มนัตอบง่าย 

อาจารย์ครับ อาจารย์เคยเข้าเงียบแบบไมพ่ดูกบัคนเลย สมยัแรกสดุนัน้ เก่ียวกบัการทําสมาธิโดยตรง

หรือเปลา่ 

          นัน่แหละเร่ืองหาโอกาสทําสมาธิแบบเงียบโดยตรงด้วยและเพ่ือจะทดสอบดดู้วยวา่ การไมพ่บปะกบั

ใครเลยไมพ่ดูจากบัใครเลย มนัจะมีผลอยา่งไรบ้าง เป็นการศกึษาทดลองเพราะก็ได้ยินวา่พระพทุธเจ้าทา่น

ก็ทําอยา่งนัน้ เรียกวา่ปฏิสลัลีนวหิาร ๓ เดือนบ้าง หลายสปัดาห์บ้าง ไมพ่บใคร แม้แตค่นเอาอาหารไป

ถวาย ก็ไปวางไว้อยา่งนัน้ วางไว้ในท่ี ๆ กําหนด แม้เป็นพระพทุธเจ้าแล้ว ก็มีการทําอยา่งนี ้นีเ้ป็นเร่ืองการ

พกัผอ่นท่ีสดุ ก็เลยอยากจะลองดบู้าง 



๔๓๖ 

 

อาจารย์ลองนานเท่าไรครับระยะนัน้ 

          มนัก็หลายเหมือนกนั เป็นเดือน ๆ แตพ่ดูไมไ่ด้วา่หลายเดือน 

ในช่วงพรรษาใช่ไหมครับ 

          นกึไมอ่อกแล้ว ในพรรษาหรือนอกพรรษา มนัลําบากแก่คนท่ีจะเอามาให้ ธรรมดาเราไปบณิฑบาต ที

นีข้องดการบณิฑบาต ทําให้เกิดภาระแก่คนท่ีต้องเอามาให้ นีก็้ทําไปไมไ่ด้ตลอดปี 

อาจารย์จําได้ไหมวา่ครัง้ยาว ๆ อาจารย์ทําก่ีครัง้ 

          ครัง้ยาวมนัก็ครัง้เดียว นอกนัน้ก็ช่วงสัน้ ๆ เป็นสปัดาห์บ้าง อะไรบ้าง ครัง้ยาวมีอยูค่รัง้เดียว ตอ่ ๆ ไป

ก็ไมมี่ มีพิเศษบ้าง ขอร้องวา่ เราไมบ่ณิฑบาต พวกเธอเอามาให้สกัจานวางไว้ตรงนัน้ อยา่งนีก็้มี ๕ วนั ๗ 

วนั ก็มี ไมย่าวเป็นเดือน ขอจากพระเณรท่ีไปบณิฑบาตมาได้ บางสมยัเอาข้าวคลกุแกง (หวัเราะ) พดูแล้ว

ยงันํา้ลายไหล (หวัเราะ) ข้าวสกุคลกุกบัเนือ้ปลา เนือ้อะไรท่ีกินได้ ท่ีไมมี่ก้างอนัตราย เอามาขยําบด บด

ด้วยช้อนใหญ่ในอา่งใหญ่จนเข้ากนัดี แกงก็หยอดลงไปบ้าง บางทีใสนํ่า้ปลาบ้าง ตกัเป็นจาน ๆ ปะหน้า

ด้วยผกั กลิน่หอม เชน่ โหระพา เป็นต้น ก็เรียกวา่มนัเป็นของอร่อยไปเสียอีก อร่อยกวา่ฉนัธรรมดา ท่ีเลือก

กินกบัอะไรก็ได้ตามพอใจ กลบัไมอ่ร่อย สู้อยา่งนีไ้มไ่ด้ 

พระเณรคลกุมาให้เสร็จ หรืออาจารย์มาคลกุเอง 

          เขาคลกุ แม้วา่บางทีก็คลกุทีเดียวทัง้หมดของอาหารท่ีได้มา แล้วก็ตกัแบง่กนัเป็นคน ๆ อยา่งนีไ้มใ่ช่

อยา่งท่ีวา่เข้าเงียบ  

อาจารย์ครับช่วงยาวท่ีเข้าเงียบอาจารย์ฝึกอะไรบ้าง ทดลองอะไรบ้าง 

          ทดลองอะไรบ้าง มนัพดูยาก ทดลองทําสมาธิแบบนัน้บ้าง แบบนีบ้้าง แตร่วมอยูใ่นแบบของพระบาลี 

ท่ีศกึษาจากพระบาลี ตามตํารับตํารา ไมใ่ช่แบบของบคุคลใดบคุคลหนึง่ นกึเอาเองบ้าง แบบท่ีตัง้เอาเองนกึ

เอาเองมัง่ บางทีแบบฟรี แบบตามสบายใจ มีผลเหมือนกนั มีความเป็นสมาธิมีผลเหมือนกนั เราก็รู้จกัสมาธิ

ตามหลกัพระบาลี มาตัง้แตก่่อนพบหลกัในพระบาลีด้วยซํา้ไป เชน่ บริสทุโธ สมาหิโต กมมนีโย นีส้งัเกตเห็น

ก่อนแล้ว วา่ไมใ่ช่ฝึกสมาธิเงียบ แข็งเป็นท่อนไม้ 

การทดลองฉนัอาหารก็ทดลองช่วงนัน้ใชไ่หมครับ ท่ีฉนัผกัอยา่งเดียว 



๔๓๗ 

 

          มนัหลายอยา่ง ตามสบายใจ ตามจะคดิออก ไมใ่ช่ยคุเดียวสมยัเดียว ระดมกนัหมดทกุอยา่ง ไมใ่ช่ 

ทําไมไ่ด้ มนัยุง่ยาก สู้ทีละอยา่งตามสะดวกไมไ่ด้ 

เท่าท่ีอาจารย์พอจะนกึได้ นอกจากเร่ืองสมาธิแล้วอาจารย์ทดลองอะไรอีก ช่วงท่ีเข้าเงียบไมพ่ดูนัน้ ตอน

นัน้ยงัเขียนหนงัสืออยูใ่ช่ไหมครับ 

          เขียนก็มี ไมเ่ขียนก็มี การอยูใ่นระยะเข้าเงียบ เขียนหนงัสือก็มี ไมเ่ขียนก็มี นัง่เพ้อ ๆ ใจลอยไปก็มี 

ตอนนัน้อาจารย์ฝึกอานาปานสตแิล้วหรือยงัครับ 

          ฝึกอานาปาฯ ตามแบบเท่าท่ีปรากฏในมหาสตปัิฏฐานสตูร ตอนแรก ๆ ในสวนโมกข์ยงัไมพ่บสตูรอา

นาปาฯ ท่ีมาใช้เด๋ียวนี ้เรียกวา่รู้จกัอานาปานสตไิด้ท่อนเดียว คือการกําหนดลมหายใจท่อนเดียวเท่าท่ีกลา่ว

ไว้ในมหาสตปัิฏฐานสตูร มนัมี ๔ ขัน้แรกหมวดแรก หมวดแรกของอานาปานสต ิอยูใ่นมหาสตปัิฏฐานสตูร 

ก็ฝึกตามพอใจก็มี แล้วแตส่ะดวกท่ีวา่จะทําตอนไหน เพราะวา่มนัจะตัง้ต้นท่ีตอนไหนก็ได้ คือมนัไมไ่ด้ยดึ

หลกัทกุตวัอกัษร มนัรู้แตม่นัเป็นหลาย ๆ ข้อ หลาย ๆ แบบ หลาย ๆ ประเดน็ ทําแบบไหนก็ได้ กําหนดลม

หายใจเป็นสมาธิก็ได้ กําหนดความระงบัแห่งลมหายใจก็ได้ กําหนดในความสขุ ความรู้สกึเป็นสขุ เพราะ

สมาธิก็ได้ ถ้าอยา่งนีแ้ล้วมนัไมใ่ช่มหาสตปัิฏฐานสตูรแล้ว มนัเลยเขตของมหาสตปัิฏฐานสตูร มาในหมวด 

๒ ของอานาปานสตสิตูร 

อาจารย์ครับ ผมเห็นในสมดุบนัทกึ อาจารย์มีการฝึกอาโลกสญัญาจนหลบัตาเห็นได้แมน่ยํา 

          ของเลน่ สมคัรเลน่ 

ใช้จินตนาการเอาหรือครับ 

          ไมใ่ช่จินตนาการ แตม่นัก็ไมรู้่จะเรียกอะไร จะเรียกวา่จําตดิตาก็ได้ อยา่งกลางวนัดอูยา่งนีแ้ล้วก็

หลบัตา ให้เห็นเหมือนกบัท่ีลืมตา อยา่งนีก็้เป็นอาโลกสญัญาได้ 

อาจารย์ต้องมีพืน้ทางสมาธิก่อนหรือเปลา่จงึมาฝึกแบบนีไ้ด้ 

          ทําเลน่ก็ได้ เดก็ ๆ ทําเลน่ก็ได้ อยา่งผมนี ้มนัก็เรียกได้วา่ มีพรสวรรค์ในเร่ืองสมาธิตามธรรมชาต ิมนั

ก็ง่าย แตว่า่ในแบบท่ีสมบรูณ์มนัดีกวา่ แนบเนียนกวา่ แยบคายกวา่ มีหลกัเกณฑ์วา่ เพียงเดก็ ๆ ทําเลน่

อยา่งนีก็้จดัให้เป็นอาโลกสญัญาได้ แก้งว่งนอนได้ดี 

ภาพท่ีเห็นมนัก็เหมือนกบัอคุหนิมิตตดิตาหรือเปลา่ครับ 



๔๓๘ 

 

          เหมือนกบัภาพจริงอยา่งนี ้ถ้าจะจดัเข้าในหมูนิ่สติก็จดัเป็นอคุหนิมิต ไปนัง่กลางแจ้งยิ่งดี หลบัตาก็

ยงัเห็นเหมือนกบัลืมตา เก็บไปทํากลางคืนได้ด้วยก็ยิ่งดี ยิ่งเก่งมากไปอีก ทิวาสญัญาทํากลางคืนเห็นเป็น

กลางวนั อาโลกสญัญาทําในท่ีมืดท่ีไมมี่แสงสวา่งให้เห็นเป็นแสงสวา่ง 

มีคนเขียนถามอาจารย์ในหนงัสือพิมพ์พทุธสาสนายคุแรก ๆ วา่ ทําอยา่งไรถึงรู้เท่าทนัอารมณ์ท่ีเกิดขึน้

เสมอ อาจารย์ตอบสัน้ ๆ วา่สตปัิฏฐานท่ีฝึกดีแล้ว ให้รู้จกัอารมณ์ จะเป็นตวัท่ีรู้เทา่ทนัอารมณ์ พออา่นแล้วก็

ไมเ่ข้าใจวา่ฝึกอยา่งไรครับ 

          ก็เหมือนอยา่งท่ีวา่ ฝึกสต ิสําหรับรับอารมณ์ด้วยสต ิแล้วไมป่รุงแตง่อารมณ์นัน้ให้เป็นผสัสะ เวทนา 

ตณัหา อปุาทาน ตามแบบของอวิชชา สงูสดุมีได้เพียงเท่านัน้ ฝึกสตรัิบอารมณ์ เข้ามาแล้ว โอ มนัสกัแตว่า่

อารมณ์ ก็เป็นรูป เป็นเสียง เป็นกลิน่ เป็นรส นีก็้สกัวา่เป็นธาตตุามธรรมชาต ิอารมณ์นัน้ก็ไมป่รุงแตง่เป็น

อวิชชาสมัผสั ถ้าเป็นอวิชชาสมัผสัมนัถงึเป็นเร่ือง เป็นความหมายของอารมณ์นัน้ ๆ ท่ีเป็นเหตใุห้เกิดยินดี

ยินร้าย อยา่งนีเ้รียกวา่รับอารมณ์ด้วยอวชิชาสมัผสั ถ้ามีสตพิอ อารมณ์สกัวา่อารมณ์ อารมณ์สกัวา่

ธรรมชาต ิสกัวา่ธาตตุามธรรมชาต ิเป็นไปตามเหตตุามปัจจยั มาตามเหตตุามปัจจยั มนัก็เป็นวชิชาสมัผสั 

มนัก็ไมเ่กิดเวทนาโง ่ตณัหาโง ่มนัหยดุเสียได้ แล้วมนัก็รู้เองวา่เราควรทําอะไรในเร่ืองนี ้มากระทบนี ้ถ้าไม่

ต้องไปทําอะไรก็ไมทํ่าอะไร ถ้ามนัเป็นเร่ืองท่ีต้องจดัต้องทํา ก็ทําไปด้วยสตสิมัปชญัญะตอ่ไป 

เวลาเราเกิดผสัสะ ตอนนัน้ การท่ีจะไมย่นิดียินร้าย ใช้วิธีคดิเอาหรือใช้วิธีรู้สกึ เพ่ือไมใ่ห้ยนิดียินร้าย 

          ไมอ่าจจะทําอยา่งนัน้ได้ ไมใ่ช่เวลาสําหรับคดิ มนัเป็นการเอาความรู้แจ้งท่ีทําไว้ก่อน ๆ มา อารมณ์

ทัง้หลายถกูนํามาพิจารณาโดยความเป็น อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา อยูเ่ป็นปกต ินัน่เป็นปัญญา พอเกิดเร่ือง

สมัผสัอารมณ์ ก็มีสตริะลกึถงึความรู้นัน้มา ไมใ่ช่มาคดิอยูเ่ด๋ียวนี ้ไมมี่ทางท่ีจะคดิแยกแยะคํานวณอะไร 

เวลาท่ีมีอารมณ์มากระทบ ไมมี่ทางจะทําได้ เพราะมนัเร็วเหมือนสายฟ้าแลบ มนัต้องแวบเดียว มาเป็น 

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ท่ีเคยทําอยูเ่ป็นประจํา มาจบักบัอารมณ์นี ้อารมณ์นีจ้งึปลอ่ยไป เป็นธาตตุาม

ธรรมชาต ิ

พดูอีกภาษาหนึง่คือหนว่งความรู้สกึท่ีต้องการขึน้มาใช่ไหมครับ 

          อยา่งนี ้เราไมใ่ช้คําวา่หน่วง ถ้าหนว่งมนัยงัมีพิธีรีตองมาก ต้องใช้คําวา่ สตริะลกึถึงความรู้ท่ีเคยมีมา 

ความรู้อนันีเ้ป็นความรู้สกึใช่ไหมครับ ความรู้สกึท่ีไมย่นิดียินร้าย ไมใ่ช่ตวัความคดิเห็น 

          ความรู้วา่สิง่ทัง้ปวงเป็นอยา่งไร ความรู้เร่ือง อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เอามายนัเข้ากบัอารมณ์ท่ีเกิดขึน้

หรือสมัผสัขึน้ ไมใ่ช่เวลาท่ีจะคดินกึทบทวนหรือแม้เวลาท่ีทําวิปัสสนา สตติอนนัน้ทําไมไ่ด้ วิปัสสนาทําไว้



๔๓๙ 

 

เวลาอ่ืน ต้องเป็นผู้ มีปัญญา เร่ือง อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา พอสมควรเทา่ท่ีจะทําได้ พอมีอะไรมากระทบ สติ

เอาความรู้อนันัน้มาทนัเวลา มีสมัปชญัญะยืนเฝ้าอยู ่

สิง่ท่ีเราระลกึได้นีม้นัต้องเป็น concept มนัต้องเป็นความคดิใช่ไหมครับ 

          เรียกวา่ญาณ ดีกวา่ หรือปัญญา ไมใ่ช่ความคดิ ถ้าความคดิมนัทําอะไรไมไ่ด้ ใช้ประโยชน์อะไรไมไ่ด้ 

มนัต้องเป็นความรู้ชนิดญาณหรือปัญญา หรือวิชชา 

จะวา่ดงึความรู้สกึออกมาก็ไมใ่ช่ 

          โอ ความรู้สกึมนักว้าง ไมรู้่จะใช้กบัความหมายไหน มนัต้องเป็นความรู้ ความรู้แจ้ง เร่ือง อนิจจงั ทกุ

ขงั อนตัตา ท่ีเคยทํามาแตก่าลก่อน เอามาดบักบัสิง่ท่ีมนัมากระทบให้มนัเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตาไปเสีย 

ตอนนัน้เรียกวา่สมัปชญัญะแล้ว ซึง่ในโรงเรียนนกัธรรมไมไ่ด้สอน วา่สตสิมัปชญัญะกบัปัญญาทํางานกนั

อยา่งไร ปัญญาต้องเจริญ เร่ืองภาวนา ต้องเจริญปัญญา วิปัสสนาให้รู้เร่ืองนัน้เร่ืองนีต้ามท่ีควรจะรู้ แตว่า่

โดยเฉพาะเร่ือง อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เร่ืองสําคญัอยูต่รงนี ้ท่ีเรียกวา่มีปัญญารู้สิง่ทัง้หลายทัง้ปวง เป็น 

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา มนัพ้นวิสยัแห่งความคดิแล้ว เป็นความรู้แล้ว เรียกวา่ญาณหรือปัญญาเสียแล้ว มีอยู ่

ทีนีพ้อมีอารมณ์มากระทบ สตริะลกึได้ถึงความรู้นัน้ ความรู้นัน้ก็มา มาจดัการหรือมาเลน่งานตวัจริงท่ีเข้า

มากระทบ เม่ือระลกึได้เรียกวา่สต ิเม่ือมายืนคมุเชิง เอาปัญญามายืนคมุเชิงอารมณ์นัน้อยู ่เรียกวา่

สมัปชญัญะ ปัญญาทํางานไปเร่ือย ๆ พวกสมัปชญัญะนีม้นัเป็นพวกปัญญา พวกสตมินัเป็นพวกสมาธิ สติ

เป็นสมาธิ สมัปชญัญะเป็นปัญญา โดยสตริะลกึความรู้เร่ืองนีม้าได้ สตเิอาปัญญามา แล้วปัญญานีม้ายืน

คมุเชิงอยูต่อ่หน้าอารมณ์นัน้ เผชิญอารมณ์นัน้ อนันีเ้รียกวา่สมัปชญัญะ สมัปชญัญะทํางานเร่ือยไปจน

หมดปัญหา ถ้าวา่สิง่นีไ้มต้่องทําอะไรก็ไมต้่องจดัการอะไร ถ้าเป็นเร่ืองท่ีต้องจดัการก็ต้องจดัการ เชน่วา่

เสียงขอความช่วยเหลือ ถ้าเป็นเสียงดา่ เสียงสรรเสริญ ไมต้่องก็ได้ ไมต้่องจดัการกบัมนั ถ้าเป็นเสียงขอ

ความชว่ยเหลือมนัต้องจดัการ สมัปชญัญะมีหน้าท่ีตอ่ไปวา่ น่ีต้องทําอยา่งไร ก็ทําไป ทําไปด้วยสต ิไม่

ได้มาเผลอ มาหลงสิง่เหลา่นี ้ถ้าไมมี่สต ิปัญญาเป็นหมนัหมด ปัญญามหาศาลอยา่งไรก็เป็นหมนัหมด 

เพราะไมไ่ด้เอามาใช้ในเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ ถ้าไมมี่ปัญญา สตก็ิทําอะไรไมไ่ด้เหมือนกนั เหมือนกบัไมมี่

เคร่ืองมือ ไมมี่อาวธุ ถ้าไมมี่สมัปชญัญะ สตก็ิทํางานไมไ่ด้ เกิดเด๋ียวเดียวก็ดบัไป มนัต้องมีสมัปชญัญะยืน

คมุ ๆ อยู ่ให้ทําถกูต้องไปจนตลอดเร่ืองราว อนันีเ้ป็นหลกัใหญ่ท่ีมนษุย์จะต้องมี จะต้องรู้ ใช้ได้ในปัญหาทกุ

ชนิดในโลก 

ขัน้ต้น ๆ ก่อนท่ีเราจะมาถึงขัน้ท่ีเอามาใช้ได้แบบนี ้เราต้องฝึกอยา่งไรครับถึงจะเรียกวา่สตสิมัปชญัญะท่ี

บํารุงฝึกฝนไว้แล้ว 



๔๔๐ 

 

          ต้องฝึกปัญญา เหมือนกบัปัจจเวกขณ์ พระแรกบวชเข้ามาอยูว่ดัให้เรียน ยถาปจจยํ ปวตตมานํ ฯ 

นัน้ก็เร่ืองปัญญาทัง้นัน้ ยถาปจจยํ ปวตตมานํ ธาตมุตตเมเวตํ ยทิทํ แล้วก็ นิสสตโต นิชชีโว สญุโญ ดวูา่สิง่

เหลา่นีไ้มเ่ท่ียง คือเปล่ียนอยูเ่สมอ น่าเกลียด เพราะเปล่ียนอยูเ่สมอ ถ้าไปยดึเร่ืองเข้าก็เป็นปัญหา ก็เป็น

ทกุข์ คือไปยินดียินร้ายเข้าก็มีเร่ือง แล้วก็เป็นเช่นนัน้เอง เหตกุารณ์ธรรมชาต ิไมถื่อวา่ตวัตน แตอ่นันีย้าก

มาก ท่ีพระบวชใหมจ่ะพิจารณาได้ แตก็่ไมเ่หลือวิสยั ถ้ามีครูบาอาจารย์ท่ีดี สอนให้ มนัก็คงจะต้องทําได้ รู้

เร่ือง อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา อยูเ่ป็นประจํา อยา่งเขาจะปัจจเวกขณ์ประจําวนัก็เป็นเร่ืองฝึกปัญญาอยู ่ปัจจ

เวกขณ์นัน้ไมใ่ช่สมาธิหยดุน่ิง เป็นสมาธิท่ีเป็นปัญญา รวมกนัอยูก่บัปัญญา พิจารณาเห็นอยู ่ยถาปจจยํ 

ปวตตมานํ เป็นไปตามเหตตุามปัจจยัอยูเ่นืองนิจ แม้คนธรรมดา มนัมีการปฏิบตัจิริง มนัก็เห็นสิง่ทัง้หลาย

ทัง้ปวง ไมว่า่อะไรท่ีเรารับรู้ เราสมัผสั วา่เปล่ียนไปตามปัจจยัอยูเ่นืองนิจ เป็นสกัวา่ธาตตุามธรรมชาต ิอนันี ้

ต้องศกึษาหนอ่ย คําวา่ธาตก็ุไมค่อ่ยจะรู้กนั เป็นของท่ีมีอยูต่ามธรรมชาต ิบทสําคญัท่ีสดุก็คือนิสสตโต นิชชี

โว สญุโญ ให้รู้เร่ืองความเป็นของไมใ่ช่สตัว์บคุคล คําเหลา่นีช้าวบ้านไมไ่ด้เรียน สตัว์ บคุคล ภาษาธรรมะสงู 

ๆ แล้วก็เป็นภาษาเก่าแก่ของชาวอินเดียด้วย ไมใ่ช่สตัว์ ไมใ่ช่บคุคล พทุธศาสนาสอนอยา่งลบล้างลทัธิ

ความเช่ือ เก่าแก่โบราณของอินเดีย เป็นไมใ่ช่สตัว์ ไมใ่ช่บคุคล ลทัธิเก่าแก่โบราณของอินเดียมนัมีสตัว์ มนั

มีบคุคล เป็นหลกัธรรมดาโดยมาก เม่ือพทุธศาสนาออกมา กลบัตรงกนัข้าม ไมใ่ช่สตัว์ ไมใ่ช่บคุคล ไมมี่สิง่

ท่ีควรเรียกวา่สตัว์ หรือควรเรียกวา่บคุคล น่ีแหละปัญญายอดสดุ ฝึกให้มีเอาไว้ 

          พอเกิดเร่ืองอะไร สมัผสัทางอายตนะ สตริะลกึถงึความจริงข้อนี ้ปัญญาข้อนีเ้รียกวา่ สตไิปขนเอา

ปัญญามาเผชิญกบัอารมณ์นัน้อยู ่เรียกวา่สมัปชญัญะรู้สกึตวัทัว่พร้อมอยูใ่นขณะนัน้ สตแิปลเป็นไทยวา่

ระลกึได้ แตต่วัศพัท์แท้ ๆ แปลวา่ แลน่ไปอยา่งเร็วเหมือนกะลกูศร กิริยาของลกูศรเรียกวา่สต ิแลน่ไปอยา่ง

เร็ว เพ่ือเอาความรู้มา ไปดงึความรู้มา ทนักบัเหตกุารณ์นัน้ ความรู้นัน้เรียกวา่ปัญญา ปัญญากลายเป็น

สมัปชญัญะ รู้สกึตวัทัง้พร้อมในทกุแงท่กุมมุกบัอารมณ์นัน้ ๆ ในลกัษณะท่ีอารมณ์นัน้ ๆ จะไมป่รุงแตง่ให้

เป็นสงัขาร ตามปฏิจจสมปุบาทฝ่ายท่ีเป็นทกุข์ มนัก็ไมเ่กิดทกุข์ มนัมีอยา่งเดียวเท่านัน้ท่ีจะต้องฝึก ไมว่า่

อารมณ์อะไร อารมณ์ทางมโนวิญญาณ ยิ่งลําบากมากท่ีสดุ เป็นนามธรรมท่ีรวดเร็วมาก มีปัญหามาก รูป 

เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ๕ อยา่งนีม้นัไมเ่ท่าไร มนัเป็นเร่ืองวตัถ ุแตว่า่ธรรมารมณ์ซึง่เป็นเร่ืองทาง

วิญญาณ มโนวิญญาณ ต้องเก่งมากถึงจะทําได้ทนั เพราะวา่มนัเกิดขึน้ มนัปรุงไปจนเป็นยนิดี ยนิร้าย เป็น

ทกุข์ เป็นสขุเสียแล้ว จงึคอ่ยรู้สกึตวั ทกุข์เสียแล้วจงึคอ่ยรู้สกึตวั แตม่นัก็ได้สตอีิก ถ้าเป็นทกุข์แล้ว เกิดสติ

ขึน้มา ระลกึได้ถึงความท่ีไมต้่องเป็นทกุข์ ระลกึถึงปัญญา ระลกึถึงอะไรมาอีก มนัจะจดัการอยา่งเดียวกนั

อีก เวลาอารมณ์ร้าย สมัผสัจิต สตขินปัญญามาทําลายเสีย ด้วยสมัปชญัญะ เม่ือเราเรียนนกัธรรมชัน้ตรี

สอนเร่ืองสตสิมัปชญัญะ เทา่ท่ียงัจําได้อยู ่เป็นเร่ืองนา่หวัท่ีสดุ เป็นเร่ืองท่ีไมถ่งึหลกัธรรมะ ท่ีจะดบัทกุข์ได้ 

สอนแบบเดก็ ๆ กนั 



๔๔๑ 

 

อาจารย์ครับ การฝึกสตแิบบนี ้ตามท่ีอาจารย์พดูเหมือนกบัการฝึกปัจจเวกขณ์นี ้ฝึกอยา่งนีน่ี้เป็นฝึก

สมถะหรือวิปัสสนา 

          แล้วกนั มนัทัง้ ๒ อยา่งส ิ(เสียงด)ุ ท่ีทําการฝึกจิต บงัคบัจิตเป็นศีล การท่ีรวบรวมพลงัจิตท่ีจะคดินกึ

ได้เป็นสมาธิ ได้ผลแห่งความรู้แจ้งอะไรขึน้มาเป็นปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญานีเ้ป็น ๓ เกลอเสมือนฟ่ันเชือก 

๓ เกลียว ศีล สมาธิ ปัญญา แยกกนัไมไ่ด้ ถ้าแยกกนัไมทํ่าหน้าท่ี ทําหน้าท่ีไมไ่ด้ มี สมาธิ ปัญญา โดยไมมี่

การบงัคบัจิต ทําไมไ่ด้ เชือก ๓ เกลียวก็เป็นศีล สมาธิ ปัญญา เชือก ๘ เกลียวก็มรรคมีองค์ ๘ บางคนเขา

เน้นแตเ่ร่ืองศีลอยา่งเดียว แล้วโทษพวกเราวา่เราไมเ่น้นเร่ืองศีล 

อาจารย์ครับ เท่าท่ีกระผมสงัเกตดทูัว่ไป สว่นใหญ่เขาฝึกสมาธิโดยตรงก่อน แล้วจงึฝึกวิปัสสนาตอ่ไป17* 

          เขาไมไ่ด้ศกึษาธรรมชาตขิองจิตอนัลกึซึง้วา่ ถ้าไมค่รบทัง้ ๓ มนัไมทํ่างาน มนัทํางานไมไ่ด้ เด๋ียวนี ้

เราพิจารณาอะไรให้เห็นความเป็น อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เป็นเร่ืองปัญญา จิตท่ีเป็นสมาธิพอสมควรรองรับ

อยูท่ัง้นัน้เลย การท่ีทําให้ทกุอยา่งได้เชน่นี ้ต้องมีการควบคมุ บงัคบั สว่นนีเ้ป็นศีล พอลงมือทําวิปัสสนา มนั

ก็มีทัง้ ศีล สมาธิ ปัญญา มนันา่หวัท่ีวา่ เอ้ารับศีลเด๋ียวนี ้เด๋ียวนีใ้ห้มีศีล แล้วลงมือทํา เป็นสมาธิ แล้วจงึเป็น

ปัญญา จะพิจารณาวิชาความรู้อะไรก็ตาม จะมีพร้อมทัง้ ศีล สมาธิ ปัญญา สมาธินีม้นัซ้อนกนัอยูก่บั

ปัญญา ซ้อนกนัอยูเ่ป็นรากฐานของปัญญา โดยไมแ่สดงตวั แล้วศีลมนัก็ซอ่นอยูใ่นสมาธิโดยไมไ่ด้แสดงตวั 

เพราะมนัต้องมีการบงัคบัให้ทํา เจตนาท่ีจะทําสมาธิก็เป็นศีล มีการบงัคบัให้ทําอะไรถกูต้องตามระเบียบนี ้

เป็นศีล มนัก็เลยซอ่นอยูใ่นสมาธิ ซอ่นอยูใ่นปัญญา เราจงึเห็นวา่เจริญปัญญาอยา่งเดียวเทา่นัน้ มนัครบ

หมด เขาไมรู้่จิตวิทยาข้อนีเ้พียงพอ เหมือนเราฉายภาพไปท่ีจอ เราเห็นภาพ เรามกัจะรู้สกึแตภ่าพ เราไม่

คอ่ยรู้สกึถึงแสง ซึง่เป็นตวัท่ีนําภาพไปวา่มีอยูด้่วย ไมค่อ่ยรู้สกึ ตอ่เม่ือเอาภาพออกเสีย มีแตแ่สงเปลา่ ๆ 

เตม็จอวา่ง ๆ ถึงจะรู้วา่นัน่แสง ถ้ามีภาพไปอยูด้่วย เราไมส่นใจเร่ืองแสง ท่ีมนัมีซอ่นอยูใ่นภาพ น่ีแหละ

สมาธิซอ่นอยูใ่นปัญญาอยา่งนี ้

          นกึถึงบทสวดมนต์ท่ีสวดกนัอยูเ่ป็นประจํา ในเจ็ดตํานานคือรัตนสตูรท่ีวา่ สมาธิ มานนตริกนยมาห ุ

สมาธินา เตน สโม น วชิชต ิไมมี่สมาธิไหนจะเสมออนนัตริยสมาธิ คือสมาธิท่ีซอ่นอยูใ่นปัญญาโดยไมแ่สดง

ตวั ถ้าไมมี่สมาธิ ปัญญามนัทําอะไรไมไ่ด้ เหมือนกบัวา่ไมมี่แสง ภาพมนัไปด้วยไมไ่ด้ มนัไมรู้่วา่จะไปกบั

อะไร เวลามนัปรากฏ มนัปรากฏเป็นภาพ ไมไ่ด้ปรากฏเป็นแสง สมาธินีเ้รียกวา่อนนัตริยะก็ได้ อนนัตริกะก็

ได้ ไมมี่สมาธิใดเสมอด้วยสมาธินีคื้อสมาธิท่ีใช้งาน สมาธิท่ีนัง่ทําตวัแข็งเฉย ๆ ไมไ่ด้ใช้งานทางปัญญา ก็ไม่

มีประโยชน์อะไรนกั สมาธิท่ีกําลงัใช้งานอยูเ่ราไมต้่องแสดงตวั มนัไมเ่จตนาจะแสดงตวั แตม่นัเป็น

ธรรมชาต ิจิตมีสมาธิเช่นนี ้เม่ือปัญญาเกิดขึน้และตัง้อยูทํ่าหน้าท่ี เม่ือมีการคดิ การพิจารณา คือเร่ืองของ

ปัญญา สมาธินีก็้ต้องเกิดเองเหมือนเดก็ ๆ จะทอยกอง โยนหลมุ หรือเดก็ ๆ จะยิงหนงัสติก๊ พอให้คดิจะยิง 



๔๔๒ 

 

สมาธิมนัก็เกิดเอง ถ้าสมาธิมนัดี มนัก็ยงิแมน่ ท่ีไมดี่มนัก็ยงิไมแ่มน่ เจตนาจะยิงพอตัง้ใจจะยิงจะขว้างหรือ

จะโยน สมาธิก็เกิดขึน้เองมารวมอยูใ่นนัน้ เร็วมาก นีเ้ขาเรียก อนนัตริยสมาธิได้เหมือนกนั แตช่ัน้ต่ําสดุจะ

วา่มนษุย์และสตัว์ทัง้หลายรอดตวัอยูไ่ด้ด้วยอนนัตริยสมาธิ ก็ไมผิ่ด ไมมี่ใครไปเห็นมนั ไมมี่ใครไปขอบคณุ

มนั ทัง้ท่ีคนเราก็อยูร่อดตวัอยูไ่ด้ด้วยอนนัตริยสมาธิ ทกุอิริยาบถ เช่นเราจะเดนิ มนัเคยชินเสียแล้ว ท่ีจริงมนั

มีสมาธิท่ีจะเดนิ แม้มนัจะสะดดุบ้าง มนัจะล้มบ้าง ไมถ่กูทางบ้างก็ตาม มนัก็เป็นอานิสงส์ของอนนัตริย

สมาธิ ซึง่พร้อมกนัไปกบัการเดนิหรือการทํางานทกุชนิด 

          การท่ีจิตมนัรวมกําลงักนัเพ่ือทําสิง่ใดสิง่หนึง่เรียกวา่สมาธิ พอเราทําอะไรออกไป จะเรียกได้วา่มีทัง้

ศีล สมาธิ ปัญญาก็ได้ แตไ่มมี่ใครเช่ือ ไมอ่ยากพดูให้คนดา่ (หวัเราะ) ไมว่า่จะทําอะไรลงไป มีศีล สมาธิ 

ปัญญา แม้แตม่นัจะกินข้าว มนัก็ต้องมีการบงัคบั เพ่ือกินให้ถกูต้อง กินเข้าปาก การบงัคบัในการกินข้าวมนั

เป็นศีล แล้วมีสมาธิจะกินข้าวแล้วก็มีความรู้ท่ีจะกินข้าวให้ดีท่ีสดุ มีสตริะมดัระวงั มีความถกูต้องดี ก็เลย

เป็นศีล สมาธิ ปัญญา แม้แตก่ารกินอาหารประจําวนั หลกัเกณฑ์อนันีเ้อามาใช้ในทางจิตใจท่ีสงูขึน้ไป หรือ

อยา่งคนเลน่ดนตรี ทําเสียงดนตรี มนัมีทัง้ศีล สมาธิ ปัญญาอยู ่ท่ีบงัคบัให้ทํานัน้มนัเป็นศีล มีจิตแน่วแน่คือ

สมาธิ มีความรู้ท่ีจะทําให้เป็นเสียงถกูต้องไพเราะตามโน้ต ก็เป็นปัญญา ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นรากฐาน

ของการงานทกุชนิด พอเราวา่มีศีล สมาธิ ปัญญา มีในทกุการงาน บางคนเขาก็ต้องหาวา่ เราวา่เอาเองหรือ

หลอกลวงผู้ อ่ืน แล้วมนัจะพาลหาไปวา่ ถ้าอยา่งนัน้ก็ไมทํ่าอะไร มนัมีอยูใ่นตวัเองหมด แล้วก็ไมต้่องทําอะไร 

ความจริงแล้ว ครัน้มาถึงเร่ืองท่ีจะต้องพจิารณาให้ลกึซึง้ แจ่มแจ้งยิ่งขึน้ไป มนัอีกระดบัหนึง่ ถึงอยา่งไรก็มี

ศีล สมาธิ ตามธรรมชาต ิซอ่นอยูใ่นนัน้ 

          มนัมีอยูแ่ล้ว เพียงแตด่ใูห้เห็นเทา่นัน้ ดใูห้เป็น คือให้เห็นวา่มีอยูแ่ล้ว เราไมรู้่วา่หลกันีม้นัมีอยูแ่ล้วใน

ชีวิต ศีล สมาธิ ปัญญามนัมีอยูแ่ล้วในชีวติ เอามาขยบัเล่ือนชัน้ให้มนัสงูยิ่ง ๆ ขึน้ไป เรียกวา่ ปฏิบตัธิรรมท่ี

สงูขึน้ไป ได้รับผลประโยชน์สงูขึน้ไป จนถงึกบัวา่ดบัทกุข์ชัน้สงูได้ 

อาจารย์ครับ ขอย้อนกลบัมาเม่ือกีอี้กนิด การท่ีเรารู้เทา่ทนัมโนสมัผสัมนัยาก แล้วเราจะมีเทคนิควธีิอะไร

พิเศษท่ีจะรู้เทา่ทนัมโนสมัผสัครับ 

          มนัเรียนคนละที ต้องฝึกให้รู้วา่อารมณ์ตา่ง ๆ เป็น อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา พอมนัมาถึงเข้าจริงให้มีสติ

เอาความรู้นัน้มารับหน้าอารมณ์นัน้ ให้เห็นวา่มนัเป็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เวลาทําวิปัสสนาเพ่ือพิจารณา

ในแง่ของปัญญา ศกึษา อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ไปอีกทางหนึง่ก็ฝึกการใช้สตใิห้มนัเร็วเข้า 

          ผมวา่วเิศษท่ีสดุก็ระบบอานาปานสต ิ๑๖ ขัน้ ถ้าฝึกหมดนัน้จะมีทัง้ศีล สมาธิ ปัญญา อยา่งสมบรูณ์

ท่ีสดุ การบงัคบัให้ทํานัน้เป็นศีล จิตรวมพลงัทําเป็นสมาธิ ความรู้แจ้งอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เป็นปัญญา มนั

มีฝึกครบในอานาปานสต ิ๑๖ ขัน้ พอฝึกสตแิรก ๆ หมวดท่ี ๑ ฝึกสต ิฝึกสมาธิ รวมกนัไปหมวดท่ี ๑ ส่ีขัน้ ถ้า



๔๔๓ 

 

ฝึกแบบนี ้ชดุนีม้นัเป็นการฝึกสต ิให้มีมากให้เร็ว เพราะมนัฝึกอยูเ่สมอ แล้วก็หมวดท่ี ๔ บทสดุท้าย อนิจจา

นปัุสสี วิราคานปัุสสี นิโรธานปัุสสี มนัเป็นปัญญาและผลของปัญญา สว่นเร่ืองเวทนา เร่ืองจิต หมวด ๒ 

หมวด ๓ ก็เป็นเร่ืองรวม ๆ กนั ฝึกสมาธิบ้าง ฝึกปัญญาบ้าง แล้วแตม่องในแง่ไหน มองในแง่ความรู้เรียกวา่

ปัญญา ในแงร่วบรวมกําลงัจิตเรียกวา่สมาธิ มองแงพื่น้ฐานบงัคบัให้ทําเรียกศีล เราจงึมีศีล สมาธิ ปัญญา

อยูต่ลอดเวลาท่ีทําอานาปานสต ิ๑๖ ขัน้ 

อาจารย์ครับ แล้วเห็นในข้อเขียนอาจารย์ยคุแรกนัน้ อาจารย์เน้นเร่ืองการฝึกสตใินอิริยาบถตา่ง ๆ คือให้

รู้ตวัก่อนทกุครัง้ท่ีจะเคล่ือนไหว การฝึกเช่นนีมี้ผลอยา่งไรตอ่การท่ีให้เอามาใช้ครับ 

          นัน่มนัฝึกสตโิดยตรง ในการฝึกสตนิัน้ มนัมีสมาธิรวมอยูด้่วย สตกิบัสมาธิเป็นหมวดเดียวกนั ตอน

หลงันีผ้มเสนอระบบลดัสัน้ ผมวา่รัดกมุท่ีสดุ ในคําบรรยายวิปัสสนาระบบลดัสัน้แบบยคุปรมาณ ูมนัเอามา

คลกุขยําตํากนัตัง้แตศี่ล สมาธิ ปัญญา ทัง้สต ิทัง้สมัปชญัญะ ทัง้อะไรอยูใ่นอิริยาบถนัน้ ๆ เรียกวา่ระบบลดั

สัน้ แตไ่มมี่ใครสนใจเร่ืองนี ้ 

อาจารย์ครับ ระบบลดัสัน้นัน้มีความจําเป็นอยา่งไร ถึงมีการพฒันาระบบนีข้ึน้มา 

          เพ่ือจะเขียนหนงัสือ เขียนคูมื่อให้คนเขาศกึษาง่าย จําง่ายเป็นหลกัง่าย ซึง่ให้มนัเป็นขัน้ตอนอยา่งนี ้

จํางา่ยวา่เด๋ียวนีเ้รากําลงัฝึกอยูใ่นขัน้ไหน ขัน้วิง่ตาม หรือขัน้เฝ้าด ูขัน้สร้างนิมิต หรือขัน้บงัคบันิมติ ก่อน

หน้านีม้นัยุง่นกั เฝือแล้ว แล้วมนัก็มากนกั เพ่ือไมใ่ห้มาก ทําไปคราวเดียวในรูปทรงเดียว เป็นได้ทัง้ศีล 

สมาธิ ปัญญา จนกระทัง่เห็นอนิจจงั ทกุขงั อนตัตา เห็นนามรูป รู้จกันามรูป รู้จกัขนัธ์ ๕ รู้จกัละอปุาทาน ใน

ขนัธ์ ๕ ทัง้หมดนีเ้สร็จอยูใ่นระบบลดัสัน้ คงจะเหมาะท่ีสดุสําหรับยคุปรมาณ ูไมต้่องทําเป็น ๑๖ ขัน้ ทําไป

ง่าย ๆ อยา่งนี ้ไมต้่องแยกเป็น ๑๖ ขัน้ตอน แล้วมนัจะเป็น ๑๖ ขัน้ตอนอยูใ่นตวัโดยอตัโนมตั ิ

ขัน้ตอนมนัก็ซอยยอ่ยมากเหมือนกนั ซอยละเอียดมากครับ 

          ละเอียดง่าย ๆ ทัง้นัน้ 

จากขัน้หนึง่ มาถึงอีกขัน้หนึง่ จําเป็นท่ีจะต้องเดนิตามนัน้หรือเปลา่ครับ 

          ต้องการให้ทําทกุขัน้ ตามความหมายท่ีกลา่วไว้ทกุขัน้ ได้ช่ือวา่รู้จกันามรูป รู้จกัอะไรเป็นขนัธ์ ๕ 

อยา่งไร รู้จกัอนิจจงัของขนัธ์ ๕ ความมุง่หมายมีเทา่นัน้ พดูให้สัน้ก็รู้จกัอนิจจงัของขนัธ์ ๕ รู้จกัทกุขงั 

อนตัตาเอง แล้วเร่ืองจะไปสูว่ิราคะ นิโรธะเอง 



๔๔๔ 

 

          มนัเป็นความคดิท่ีรุมอยูใ่นจิตใจของผมอยูเ่สมอ คือหาวธีิท่ีง่ายสําหรับเพ่ือนมนษุย์ เพ่ือช่วยเพ่ือน

มนษุย์ในการปฏิบตัธิรรม มนัมีอนันีเ้ป็นพืน้ฐาน จงึอธิบายอะไรออกมาแปลก ๆ ประหลาด ๆ หลายคนเลย

เห็นวา่ผิด เห็นวา่นอกศาสนาก็มี 

 

* คําถามนี ้และคําถามในตอนตอ่ ๆ ไป ท่ีมีเคร่ืองหมายนีกํ้ากบั เป็นคําถามของพระบญุเพ็ง นิสสากโร ซึง่

มาช่วยสมัภาษณ์ในบทนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔๕ 

 

 

อาจารย์ครับ ถ้ามองชีวิตท่ีผา่นมาทัง้หมด หากอาจารย์ใช้เวลาในเร่ืองการเทศน์ หรือวา่การเขียน น้อย

กวา่ท่ีผา่นมา งานภายในด้านการลดกิเลสจะก้าวหน้าได้มากกวา่ในปัจจบุนัหรือเปลา่ครับ 

          ตามความรู้สกึของผม ไมถื่อวา่เป็นกิเลส ตัง้ใจพดูให้ดีท่ีสดุ สําเร็จผลมากท่ีสดุ ไมถื่อวา่เป็นกิเลส 

ไมใ่ช่เป็นผลของกิเลส ถ้าทําแล้วมนัมีผลมนัพอใจ มนัหลงใหล มนัยกหชูหูาง จงึจะเป็นกิเลส เราก็เคยนกึ

และเคยกลวัท่ีสดุ ถ้าจะพอใจ ยนิดี เม่ือมีผู้ ต้อนรับ มนัเผอิญได้ไปอา่นเร่ืองแปลกหรือพิเศษเร่ืองหนึง่ คือวา่

สวามีวิเวกนนัทะ เม่ือไปเผยแพร่ลทัธิของเขาท่ีอเมริกาในวนัแรก ก็ได้รับผลอยา่งยิง่ ได้มีการต้อนรับอยา่ง

ยิ่ง ได้รับความสําเร็จอยา่งยิ่ง เขากลบัมาร้องไห้ กลบัมาท่ีพกั แล้วมาร้องไห้วา่ เป็นเร่ืองเสียหายแก่จิตใจ 

เพราะการต้อนรับอยา่งนี ้มนัทําให้ดีใจ เลยถือเป็นโชคร้ายไปเสียอีก เร่ืองอยา่งนีม้นัฝังใจผมมานานแล้ว 

การท่ีไปหลงใหลกบัผลสําเร็จ คือความเลวทรามอยา่งหนึง่ เลยไมก่ล้าคดิ 

อาจารย์ครับ ผมไมไ่ด้หมายความอยา่งนัน้ ผมหมายความวา่ สมมตถ้ิาอาจารย์ดําเนินชีวิตอีกแบบหนึง่ 

ไมม่าพดู ไมม่าเขียน ไมม่าสอนเยอะ ๆ แบบนี ้ถ้ามุง่ปฏิบตัอิยา่งอ่ืน หรือเป็นการปฏิบตัธิรรมอยา่งเดียวก็

แล้วแต ่อาจารย์คดิวา่มนัมีสว่นท่ีจะทําให้พ้นทกุข์ได้มากกวา่นีห้รือเปลา่ครับ 

          มนัหลายความหมาย เราค้นเร่ืองความทกุข์เพ่ือดบั และค้นความดบัทกุข์อยา่งยิง่ ทีนีเ้ราก็มีหลกัของ

เรา หรือหลกัทัว่ไปก็ได้ วา่สิง่ใดท่ีเรารู้แล้วมนัก็ควรพดู มนัก็เลยพดู จงึทําพร้อม ๆ กนัมาทัง้ ๒ อยา่ง แล้ว

การท่ีจะต้องพดูนัน่แหละ มนัทําให้ตอ้งระมดัระวงัมากขึน้ ให้คดิให้อะไรพิเศษมากขึน้ เพ่ือมนัจะไมไ่ด้ผิด 

มนัก็เลยกลบัเป็นผลดี ในการท่ีไปพดูหรือต้องพดูด้วย รวมความแล้วมนัเพิ่มประโยชน์ขึน้มาอีกอยา่งและ

ความดบัทกุข์ก็ไมไ่ด้เสียไป ได้ตามท่ีควรจะได้ นอกนัน้เป็นของพลอยได้แฝงเข้ามา แล้วไมม่องวา่มนัจะทํา

ให้เสียหาย ถึงขนาดท่ีวา่ ถ้าไมมี่จะมีผลดีกวา่นัน้ เพราะมนัไมม่องเห็นวา่จะไปทําอะไรให้ดีกวา่นี ้ถ้าไมทํ่า

สิง่นีด้้วย ก็เลยทําสิง่นีด้้วย ก็เลยกลายเป็นเร่ืองใหญ่เร่ืองหนึง่แฝงไว้ในเร่ืองเลก็ด้วย ผมบอกผู้ อ่ืนนานแล้ว 

แม้จนกระทัง่บดันีว้า่ ถ้าคณุอยากจะรู้เร่ืองอะไร คณุจงตัง้ต้นการศกึษา เหมือนอยา่งวา่เราจะไปเป็นครูเขา

ในเร่ืองนัน้ เรียนให้มากในเร่ืองนัน้ แล้วคณุจะรู้เร่ืองนัน้ดี ดีจนพอ ดีจนเกินพอ ไมว่า่เร่ืองอะไร ถ้าเรา

อยากจะเรียน อยากจะศกึษาของเรา เราจะทําให้เหมือนกบัวา่ เราจะเป็นครูสอนเร่ืองนัน้ทกุเร่ือง มนัมีหลกั

อยา่งนัน้ คือมนัเรียนมาก คดิมาก มนัทบทวนมาก มนัก็เลยได้ผลดีกวา่ท่ีจะตัง้ใจเรียน เพียงแตว่า่เรารู้คน

เดียว ก็ยงัยืนยนัจนบดันี ้ถ้าใครอยากจะรู้เร่ืองอะไรก็ให้ต้นตัง้เรียน เหมือนอยา่งจะไปเป็นครูเขา 

อาจารย์ครับ ผมเห็นอาจารย์เขียนไว้วา่ งานท่ีอาจารย์ทําไว้ให้พทุธศาสนานี ้อาจารย์พอใจแล้ว อาจารย์

ภมูิใจแล้ว ถ้าอยา่งนัน้แปลวา่ การปฏิบตัสิว่นตวั อาจารย์ก็พอใจแล้วใช่ไหม 



๔๔๖ 

 

          โอ นัน้มนัเป็นความหมายท่ีคณุรู้ไมถ่ึง หรือวา่ขยกัไว้ ผมวา่เทา่ท่ีทํามานี ้พอคุ้มคา่ข้าวสกุแล้ว ไม่

เดือดร้อน ไมเ่ป็นหว่งวา่ ใครจะมาหาวา่เกิดมาทีหนึง่ทํางานไมคุ่้มคา่ข้าวสกุ เหลือตอ่ไปนัน้เป็นผลกําไร

เหลือเฟือ ไมเ่ก่ียวกบัพอใจหรือไมพ่อใจอะไรนกั พอใจในการทํางาน ท่ีคุ้มคา่ท่ีเป็นคนหนึง่ท่ีกินข้าวของ

ประชาชน 

อาจารย์ครับ ถ้าอยา่งนัน้งานเฉพาะตวัเอง อาจารย์พอใจแล้วหรือยงั การท่ีได้รับความก้าวหน้าทางด้าน

ศีล สมาธิ ปัญญา ของอาจารย์เองนี ้อาจารย์พอใจแล้วหรือยงัครับ 

          พอใจ แตไ่มใ่ช่ถือวา่ถึงท่ีสดุ ไปพอใจสว่นท่ีมนัออกไปในทางท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน พอใจ เรียกวา่

ผมพอใจ ถ้าเป็นเร่ืองสว่นตวัแท้ ๆ ไมเ่ก่ียวกบัพอใจหรือไมพ่อใจ มนัเก่ียวกบัถกูหรือผิด เสร็จแล้วเรารู้สกึวา่

ได้ถกูมาตลอดเวลา อาจจะพบอะไรตอ่ไปอีกก็ได้ ผมไมเ่หมือนคนอ่ืนหรอก ไมไ่ด้วดัวา่ตวัเองจะเป็น

โสดาบนั เป็นสกทาคามี อนาคามี หรืออรหนัต์ ไมว่ดัและไมพ่ยายามจะกําหนดอยา่งนัน้ เพียงแตว่า่มีความ

ทกุข์เหลืออยูห่รือไม ่ถ้ามีความทกุข์เหลืออยู ่ก็ต้องเอาทกุข์ออกไป คอยดวูา่มีความทกุข์ชนิดไหน แปลก

ออกมา คอยดอูยู ่

อาจารย์ครับ แล้วทกุวนันีอ้าจารย์รู้สกึมีความทกุข์อะไรรบกวนไหมครับ  

          ต้องพดูวา่ไมมี่ แตถ้่าพดูวา่ไมมี่ ก็กลายเป็นอวดอตุริมนสุสธรรม (หวัเราะ) เพราะไมอ่ยากอะไร ไม่

ต้องการอะไรจนเป็นปัญหา เพราะมนักลวัความอยากชนิดนัน้ เลยไมก่ล้าอยาก มนัจะทําให้เกิดความทกุข์

ขึน้มา เกิดปัญหาขึน้มา แตก่ารพดูวา่ไมอ่ยากอยา่งนัน้ ก็วา่เทา่กบัอ้างโดยความเป็นพระอรหนัต์ คือความ

หมดอยาก ถ้าใครพดูคํานีเ้ป็นการประกาศตวัเองเป็นพระอรหนัต์ ทีนีเ้รายงัไมพ่ดูเพราะเรายงัเช่ือวา่อาจจะ

มีความอยากอยา่งอ่ืนท่ีไมเ่คยมี มนัอาจจะโผลม่าวนัใดวนัหนึง่ ถ้าโผลอ่อกมาก็ยงัไมห่มดทกุข์ ถ้าไมโ่ผล่

จนตายก็เลกิกนั ดีแล้ว เลกิกนั จงึระมดัระวงัไมทํ่าอะไรโดยการอยาก งานท่ีทําอยูนี่ม้นัก็ระมดัระวงั ไมทํ่า

ด้วยความอยาก ทําด้วยเหตผุลของสตปัิญญา เพ่ือจะมีประโยชน์กบัโลกมนษุย์ 

งานท่ีอาจารย์รู้สกึวา่ ถ้าไมไ่ด้ทําแล้วนอนตายตาไมห่ลบัมีหรือไมค่รับ 

          โอ๊ย อยา่งนัน้ไมมี่ อยา่งนัน้ยิ่งไมมี่ใหญ่ 

มีคนเขาบอกวา่ ท่านอาจารย์พทุธทาสนีเ้ป็นนกัปรัชญา ไมใ่ช่นกัศาสนา 

          แล้วแต ่อาจใช้คําพดูไมเ่หมือนกนั ผมก็สอนอยูท่กุวนั วา่พทุธศาสนาไมใ่ช่ปรัชญา พดูไมรู้่ก่ีสบิครัง้

แล้ว พทุธศาสนาไมใ่ช่ปรัชญา เป็นวทิยาศาสตร์ กฎเกณฑ์ของธรรมชาต ิด้านจิต ด้านวิญญาณ 



๔๔๗ 

 

แตอ่าจารย์ใช้วิธีของปรัชญามากในการสอนคนให้เข้าใจธรรมะ 

          ไมท่ราบ ไมเ่คยพยายาม 

การตีความ การอธิบาย การใช้เหตผุลแม้จะไมใ่ช่เป็นตวัปรัชญา แตก็่เป็นวิธีของปรัชญาอยา่งหนึง่ 

          เราพยายามอยา่งยิง่ท่ีจะให้คนเข้าใจแจ่มแจ้ง ในสิง่ท่ีสําคญัท่ีสดุในพทุธศาสนา เราถือวา่พทุธ

ศาสนาไมใ่ช่ปรัชญา วิธีการท่ีเราสอนคนก็ไมใ่ช่คํานวณทางเหตผุล แตม่นัมีวตัถหุรือของจริง ตวัจริงมา

ตัง้อยูเ่ป็นบทพิสจูน์ หรือทดลอง เราอาจใช้คําปรัชญาไมต่รงกนั ปรัชญาเป็นเร่ืองคํานวณ ธรรมะเห็นแจ้ง

โดยไมมี่การคํานวณ หรือพ้นการคํานวณไป ถ้าต้องคํานวณอยู ่ยงัไมใ่ช่พทุธศาสนา ไมใ่ช่รู้แจ้งในพทุธ

ศาสนา เร่ืองอยา่งนีเ้คยถกกนับ้างแล้ว ในสมยัท่ีสวามีสตัยานนัท์ฯ ยงัมีชีวิตอยู ่เคยไปคยุไปสนทนากนั นา

คะประทีปเป็นคนไมค่อ่ยขาดในการประชมุ พดูคยุอยา่งนี ้เสฐียรโกเศศมาเป็นครัง้คราว ผมไปกบัเจ้าคณุ

ลดัพลีฯ ผมต้องตดิเจ้าคณุลดัพลีฯ ไปด้วย เจ้าคณุลดัพลีฯ มาชวนจงึจะไปบ้านสวามี เร่ืองไปเองตามลําพงั

ไมมี่ เคยคยุกนัถงึเร่ืองนี ้เร่ืองปรัชญาคืออะไร ตลอดถึงคําวา่ปรัชญาใช้กบัคําวา่ philosophy ไมไ่ด้ แตใ่คร

ได้เอาไปใช้เสียแล้ว ก็เลยต้องรู้กนัไว้วา่ เป็นฟิโลโซฟ่ี หรือเป็นปรัชญา ถ้าเป็นปรัชญาอยา่งความหมายของ

ปรัชญาอยา่งอินเดียแท้ ๆ ผมก็เป็นผู้ใช้ปรัชญา 

อาจารย์ครับ ในความหมายของ philosophy นี ้อาจารย์ก็ใช้นะครับ คือถ้าเป็นนกัปรัชญา เขาจะ

ตัง้สมมตฐิานขึน้มา แล้วเขาก็วา่ไปตามนัน้โดยใช้เหตผุล แตที่นีข้องอาจารย์แทนท่ีจะเป็นตัง้สมมตฐิาน

ขึน้มาใหม ่อาจารย์ก็เอาคําสอนของพระพทุธเจ้าเป็นสมมตฐิาน แล้วก็อธิบาย หรือตีความเพ่ือให้เห็นด้วย

กบัคําสอนนัน้ 

          โอ เราไมไ่ด้เอาคําสอนของพระพทุธเจ้าท่ีเป็นพทุธภาษิต มาเป็นสมมตฐิาน อยา่ใช้คําวา่สมมตฐิาน

กบัคําเหลา่นี ้แม้แตว่า่เราจะพยายามพิสจูน์ความจริงของสิง่เหลา่นัน้ จะไมเ่รียกวา่สมมตฐิาน 

แตข่บวนการพิสจูน์ความจริงของสิง่นัน้ อาจารย์ก็ใช้ขบวนการปรัชญาคือใช้เหตผุลอธิบาย แตไ่ด้บอกวา่

ถ้าจะเข้าถงึ จะต้องใช้การดใูห้เห็นแจ้ง ไมใ่ช่การคํานวณ 

          นัน่มนับางอยา่ง มนัต้องคาบเก่ียวกนั หรือมนัตัง้ตวัมาจากสิง่นัน้ โดยวิธีนัน้ ซึง่รวมเรียกวา่เป็นเพียง

การด ูยงัไมใ่ช่การเห็น ธรรมะในพทุธศาสนาต้องหมายถึงการเห็น ไมใ่ช่เป็นเพียงการด ูเห็นอยา่งชดัเจน

แจ่มแจ้ง รอบคอบหมดสิน้ จงึเรียกวา่วิปัสสนา ทีนีก้ารคํานวณไมใ่ช่วิปัสสนา เป็นได้บ้างเพียงรากฐาน

เบือ้งต้น รากฐานเร่ิมต้น แตก็่มีห้ามไว้ในกาลามสตูร 

อาจารย์ครับ กาลามสตูรนีท้่านห้ามไมใ่ห้เช่ือเลย 



๔๔๘ 

 

          ไมใ่ห้เช่ือตามเหตผุลของ intellect 

แตจ่ริง ๆ แล้ว เราต้องใช้ทัง้ ๑๐ อยา่ง คือไมใ่ห้เช่ือ แตเ่ราต้องใช้มนัทัง้ ๑๐ อยา่ง 

          เราผา่นไปแล้ว เราไมเ่ช่ือ ผา่นไปได้ จะทดลองดก็ูได้ ถ้าเห็นวา่น่าสนใจ 

ทกุ ๆ ข้อมนัต้องใช้ทัง้ ๑๐ ข้อ  

          นัน่แหละมนัเป็นเร่ืองไมใ่ช่ไมผ่า่น เป็นเร่ืองผา่น แตไ่มย่ตุติามนัน้ ฟังตาม ๆ กนัมาเราก็ต้องฟัง ไมง่ัน้

เราจะมีความรู้อะไร เราทําตาม ๆ กนัมาบางอยา่ง มนัก็จําเป็นต้องทํา ความคดิกะ ๆ เอา มนัก็มี แม้เดก็ ๆ 

มนัก็มี คดิตามนยัปรัชญามนัก็มี การตรึกตามอาการ การพิสจูน์จนทนได้ตอ่ความคดิของตน อนันีม้นัมี

ลกัษณะเป็นวทิยาศาสตร์ แตไ่มถ่ึงขนาดก็ได้ แม้สมณะนีเ้ป็นครูของเรา พดูออกมา อยา่ไปเช่ือทนัที แตฟั่ง

แล้วเอามาสอดสอ่งด ูแม้แตค่วามรู้สกึธรรมดาสามญั ถ้ามนัดบัทกุข์ได้ ก็ลองด ูบางอยา่งก็เห็นได้ชดัวา่ดบั

ทกุข์ได้ เชน่พดูวา่ไมมี่ราคะ ไมมี่โทสะ ดบัทกุข์ได้ อยา่งนีม้องเห็นได้ ไมใ่ช่ปรัชญา 

อาจารย์ครับ แล้วในประสบการณ์ของอาจารย์นี ้อาจารย์เคยประสบสิง่ท่ีเรียกวา่วิปัสสนปูกิเลสหรือเป

ลา่ครับ ในชีวติการปฏิบตัขิองอาจารย์ 

          ไมรู้่เร่ือง ไมเ่คยถกูหลอกจนถึงจะเรียกวา่อยา่งนัน้ ถ้ามนัเข้าใจผิด ตดิตนัไปไมไ่ด้ ก็พอจะเรียกได้ 

บางอยา่งมนัมีอยู ่มีบ้าง แตเ่ราไมไ่ด้สงัเกตในแงนี่ ้สงัเกตแตพ่ยายามท่ีจะให้มนัดีขึน้นิดหนึง่ ดีขึน้นิดหนึง่

เสมอไป วิปัสสนปูกิเลสก็ไมเ่คยพบท่ีเป็นพทุธภาษิต ตามความจําของผม อาจารย์วิปัสสนาวา่ขึน้มาเอง แต่

มนัก็ถกูแล้ว มีเหตผุลท่ีวา่อยา่งนัน้ 

อาจารย์ครับ ท่ีอาจารย์วา่มีบ้าง อาจารย์ยกตวัอยา่งได้ไหม 

          ไมไ่ด้จําไว้ ง่าย ๆ เชน่วา่ทําสมาธิ ทําสมาธิแล้วเป็นสขุ ก็ไมอ่ยากทําวปัิสสนาตอ่ไป เรียกวา่

วิปัสสนปูกิเลส 

อาจารย์ก็เคยเป็นอยา่งนีอ้ยูบ้่าง 

          มีสทิธิท่ีจะเป็นอยา่งนัน้ 

อาจารย์ครับ เวลาจะเข้าใจธรรมะอยา่งลกึ ๆ นี ้มนัเกิดญาณขัน้ตา่ง ๆ ตามท่ีเขาเขียนไว้ในวิปัสสนา

ญาณ ๙ หรือเปลา่ครับ 



๔๔๙ 

 

          ถ้าเรารู้จกัแยก ก็เป็นไปอยา่งนัน้ มนัก็เรียกวา่ถกู แตน่ัน่พดูให้เป็นขัน้ตอนไว้มาก แตท่ี่จริงมนัแวบ

เดียวผา่นไปทัง้ ๙ อยา่ง 

อาจารย์ครับ ในชีวิตปฏิบตัธิรรมของคนคนหนึง่ ต้องผา่นอยา่งนีห้ลาย ๆ ครัง้ใช่ไหมครับ หรือวา่ครัง้

เดียวก็จบไปเลย 

          มนัก็แล้วแตว่า่จะละหมดหรือไมห่มด ถ้ามนัละหมดมนัก็เสร็จ จบเท่านัน้ ถ้าละไมห่มด ละแตเ่พียง

บางสว่น ก็มีหน้าท่ีท่ีจะต้องทําตอ่ แล้วแตฉ่ลาดมาก ฉลาดน้อย ในคราวนี ้ฉลาดมาก ฉลาดน้อย ฉลาดถึง

ท่ีสดุ มนัไมแ่น ่ยิ่งรู้มากยิ่งยากนาน นัน้คือมนัรู้เก่ียวกบัช่ือ เก่ียวกบัอะไรตา่ง ๆ เก่ียวกบับญัญตัติา่ง ๆ 

เก่ียวกบัแยกซอยมากเข้า ๆ ช่ือญาณตา่ง ๆ นัน้ ไมใ่ช่พระพทุธเจ้าตรัส เป็นคําอธิบายในอรรถกถาชัน้หลงั

มากกวา่ โดยเฉพาะญาณ ๑๖ ท่ีเขาชอบอ้างกนันกั มนัไมมี่ในพทุธภาษิต 

อาจารย์ครับ ญาณตา่ง ๆ มนัเป็นผลท่ีเกิดขึน้ ไมใ่ช่เป็นขัน้ตอนท่ีเราเอามาปฏิบตัใิช่ไหมครับ 

          ความรู้หรือญาณเป็นผลของการปฏิบตัไิปอยา่งถกูต้อง ผลกบัการปฏิบตัไิมใ่ช่สิ่งเดียวกนั ความรู้มนั

เดนิไปทางธรรมชาตขิองมนั ความรู้ตอนนัน้เรียกวา่ญาณช่ือนัน้ ความรู้ตอนนีเ้รียกวา่ญาณช่ือนี ้เขา

บญัญตัขิึน้อยา่งนี ้พระพทุธเจ้าไมไ่ด้บญัญตั ิตดักิเลสก็ตดักิเลส รายละเอียดอยา่งนีม้นัอรรถกถาชัน้หลงั

นําเอามาสอน ก็สอนตามหนงัสือนัน้อีก ดจูากหนงัสือ ไมใ่ช่ดจูากตวัจริง แล้วอาจารย์ก็บอกวา่คณุจบแล้ว 

ไปได้ ใครจะไปรู้วา่จบจริงหรือไมจ่บจริง 

อาจารย์ครับ แล้วในทางปฏิบตั ิขัน้ตา่ง ๆ เช่น ขัน้ท่ีเห็นความเกิดความดบั เห็นแตค่วามดบั หรือวา่เกิด

ความเบื่ออยา่งนี ้ขัน้พวกนีเ้ราเอามาเป็นขัน้ตอนของการปฏิบตัไิด้ไหม คือพยายามมองทกุอยา่งตามนัน้ได้

ไหม 

          อาศยัแนวนัน้ได้ เป็นไปได้ เพราะวา่ผู้บญัญตัเิป็นผู้ ท่ีฉลาดปราดเปร่ืองเหมือนกนั เห็นความเกิดและ

ความดบั เห็นแตค่วามดบั เห็นเป็นสิง่ท่ีนา่กลวัท่ีสดุ เห็นเป็นเร่ืองท่ีนา่เบ่ือหน่าย และเห็นเป็นเร่ืองท่ีเป็นโทษ 

แล้วเห็นเป็นสิง่ท่ีน่าจะหลดุพ้น คือวางเฉย ในสงัขารทัง้ปวง พอวางเฉยในสงัขารทัง้ปวง มนัจะเล่ือนไปทาง

โน้น ทางฝ่ายท่ีไมมี่ทกุข์ 

เราฝึกทําใจในขัน้ตา่ง ๆ คล้าย ๆ กบัเป็นการน้อมจิต น้อมความรู้สกึขัน้ตอนตา่ง ๆ ไปตามท่ีได้เรียนมา

ใช่ไหมครับ 

          ใช้ได้ ถ้าวา่เรารู้หลกันีอ้ยูบ้่าง แตว่า่ความรู้ท่ีเรียนมาอาจจะนําจิตไปเสียแตต่ามท่ีได้เรียนมา ไมไ่ด้

เป็นไปตามความจริงของธรรมชาตเิหมือนกบัท่ีเขาทํา ๆ กนัอยู ่ความรู้มนัชกันําไปเสีย เป็นญาณด้วยการ



๔๕๐ 

 

เรียน มิใช่การปฏิบตั ิในพทุธภาษิต คําวา่ญาณ ๑๖ ไมมี่ แม้แตญ่าณบางช่ือก็ไมมี่ มีในหนงัสือท่ีไมใ่ช่พทุธ

ภาษิต อาจจะมีบ้างในคมัภีร์ปฏิสมัภิทา แล้วมนัมีสมบรูณ์ในหนงัสือตอนหลงั เชน่วสิทุธิมรรค แตเ่ขาก็ถือ

ชดุ ๙ เป็นสําคญั ท่ีเพิม่เข้ามาเป็นเร่ืองพว่งเข้ามาให้มนัสมบรูณ์หมด ในพมา่ เขาพยายามกนัมากท่ีจะวาง

หลกัอะไรให้งา่ย ให้ดี ให้ถกู ให้สมบรูณ์ ประกวดกนั บรรดาอาจารย์ผู้ เฒา่ทัง้หลายในพมา่ แตง่หนงัสือหนงั

หา เก่ียวกบัพวกนี ้คนละมาก ๆ แล้วเป็นการประกวดกนัด้วยวา่ใครได้มาก บางคนได้แตง่ตัง้ร้อย ๆ เร่ือง 

โดยมากนบัความมากน้อยด้วยผกูของใบลาน องค์ท่ีมีช่ือเสียงเดน่ก็คือมหาสีสยาดอ 

อาจารย์ครับ มีคนอ่ืนเขาฝากถามวา่ ท่ีอาจารย์เขียนกลอนไว้บทหนึง่วา่ พทุธทาสจกัมีตอ่ไป จะไมต่าย 

เขาถามวา่เขียนแบบนีม้นัไมเ่ป็นการแสดงอตัตาแบบจะให้ช่ือตวัเองเป็นอมตะอยูต่อ่ไป อะไรทํานองนัน้

หรือครับ  

          ก็ได้ จะมองอยา่งนัน้ก็ได้ แตพ่ทุธทาสในท่ีนีห้มายถึงผลงานของพทุธทาส หรือคําวา่พทุธทาส ควร

จะออกช่ืออยูเ่สมอ คืออยากให้ผลงานอยูอ่ยา่งไมมี่ตาย 

อาจารย์ครับ อยา่งนีไ้มใ่ช่เป็นการยดึมัน่ถือมัน่ผลงานของตวัเองหรือครับ 

          ไม ่เราแสดงความประสงค์ให้ชว่ยกนัทําอยา่งนัน้ ให้ช่วยกนัใช้ผลงานของพทุธทาส อยา่ให้เป็นหมนั 

กลอนข้อนีต้ัง้ใจจะเขียนไว้ตดิท่ีหลมุฝังศพ ยงัไมไ่ด้ตดิ ก็ไมไ่ด้บอกใคร 

มีคนพิมพ์แจกไปแล้ว 

          (หวัเราะ) จะแสดงเป็นปณิธานก็ได้ อยูรั่บใช้พระพทุธศาสนาตลอดนิรันดร มนัก็ควรจะรู้ได้ เหมือนท่ี

เขาใช้คําโดยภาษาคน โดยสมมตใินโลก คนนัน้ไมต่าย คนนีไ้มต่าย พระพทุธเจ้าไมต่าย พทุธทาสก็ต้องไม่

ตาย ต้องคอยอยูรั่บใช้พระพทุธเจ้าเร่ือยไป เอาคนง่าย ๆ อยา่งเช็คสเปียร์ เขาก็ถือวา่ไมต่าย เพราะมีคน

ออกช่ือแกอยูเ่ร่ือย ท่ีนัน่ท่ีน่ีในโลก ตลอดวนัตลอดคืน คนออกเสียงเช็คสเปียร์อยู ่มนัก็ไมต่าย โดย

ความหมายนี ้ไมเ่ป็นไร ปลอ่ยให้เขาเข้าใจผิดตามความพอใจบ้างก็ได้ เราไมไ่ด้คดิอยา่งนัน้ อา่นไปดี ๆ ก็

พอจะเข้าใจได้ อยูรั่บใช้พทุธศาสนา ไมใ่ช่อยูเ่ป็นตวัตน และผลงานนีอ้ยูรั่บใช้พทุธศาสนา ขอฝากฝังเพ่ือน

ฝงูทัง้หลายท่ีอยูข้่างหลงั ช่วยทําให้สําเร็จ 

อาจารย์ครับ มีคนตัง้ข้อสงัเกตวา่ เน่ืองจากอาจารย์เป็นคนท่ีศกึษาค้นคว้าอะไรด้วยตวัเองตลอด ไมมี่ครู

บาอาจารย์ อนันีมี้สว่นทําให้อาจารย์มีทิฏฐิกล้า ไมค่อ่ยฟังความเห็นคนอ่ืน นีเ้ป็นความจริงเพียงไรครับ 



๔๕๑ 

 

          ผมไมม่อง ผมถือความถกูต้องตรงท่ีมนัดบัทกุข์ได้ จะต้องไปเช่ือคนอ่ืนทําไม เพราะคนอ่ืนมนัต้องเช่ือ

คนอ่ืนท่ีเขาวา่ถกูวา่ดี เราไมเ่ช่ือ เราวา่ถกูหรือดีตรงมนัดบัทกุข์ได้ เราก็เห็นอยูเ่องวา่ดบัทกุข์ได้หรือไม ่ถือ

หลกัอนันี ้ต้องการให้คนอ่ืนถือด้วย คําวา่ถกูท่ีดบัทกุข์ได้ 

บางอยา่งมนัพิสจูน์ไมไ่ด้โดยตรง โดยทนัทีทนัใดใช่ไหมครับ 

          ต้องรอเวลาบ้าง ต้องลองบ้าง เท่าท่ีพิสจูน์ได้ก็พิสจูน์ด ูใครเห็นวา่ดบัทกุข์ได้ก็ลอง ถ้ามนัดบัทกุข์ได้ก็

เอา ถือเอาเป็นหลกัท่ีถกู จะเรียกวา่ความเห็นกล้าแข็งก็ได้ ในลกัษณะท่ีวา่ผิดไมไ่ด้ แตก่ล้าแข็งอยา่ง

จองหองอยา่งอวดดีมนัไปอีกอยา่ง 

อาจารย์ครับ แล้วอาจารย์เคยเลือก หรือต้องเลือกระหวา่งความสขุใจกบัเกียรตหิรือไม ่ 

          ไมเ่คย ไมเ่คยเลือก เกียรตนีิเ้รารู้สกึมานานวา่ มนัแคส่มมต ิของจริงมนัอยูท่ี่ไมใ่ช่สมมต ิเราสนใจ

ของจริง คนมีเกียรตนิัน้มนัไมแ่น ่พวกหนึง่วา่เป็นคนดี พวกหนึง่วา่เป็นคนบ้า เป็นคนเลว เป็นคนโกง คําวา่

เกียรตเิป็นเร่ืองสมมตขิองคนธรรมดา ๆ  

 

 

อาจารย์ครับ ทีนีเ้ป็นคําถามเบด็เตลด็ตก ๆ หลน่ ๆ ขอเรียนถามอาจารย์เก็บเอาไว้ ผมจําได้เม่ือหลายปี

มาแล้ว อาจารย์เคยเลา่วา่ อาจารย์เคยเห็นคนแก่คนหนึง่ พอฝนตกพรํา ๆ ก็ถือจอบไปขดุดนิ แล้วทําให้

สขุภาพดี อาจารย์จําได้หรือเปลา่ 

          มีหลายคน คนท่ีต้องจดัเป็นเอตทคัคะคือ มารดาของพระยาอรรถกรมมนตุตี ท่ีบ้านอยูต่รงกนัข้าม 

เวลาฝนตกเป็นเวลาท่ีจะลงไปอยูก่บัสวนพล ูแกมีหน้าท่ีทําให้พลงูามเทา่นัน้ อายมุากแล้ว ก็ไมรู้่จกัหนาว 

ไปคุ้ย ไปขดุ ไปตะลอ่ม ไปอะไร พอพลงูามแล้ว ก็ไมรู้่ไมชี่ ้พวกลกูหลานเก็บไปขายเอง เป็นคนไมมี่ความ

ทกุข์ เรียกวา่เป็นคนมีความทกุข์น้อย 

ผมไมเ่คยได้ยินคนทําแบบนีม้าก่อน นีม้นัเป็นเร่ืองเฉพาะทางถ่ินนีห้รือเปลา่ครับ 

          ผมวา่มีทัว่ไป คือมนัมีเคลด็ลบัอยูว่า่ ออกไปทํางานกลางฝน มนัไมเ่หน่ือย มนัไมมี่แดด แล้วมนัสนกุ

ไปกบัเร่ืองฝนท่ีช่วยรดนํา้ให้ผกัซึง่ปลกูไว้ ใคร ๆ ก็นา่จะทําได้ พอฝนตกแล้วลงไปอยูก่บัสวนครัว คุ้ยเข่ียไป 

แล้วมนัจะได้ดใูห้ถกูต้อง ไมใ่ห้เกิดผิดพลาดขึน้มาเม่ือนํา้เซาะ 



๔๕๒ 

 

อาจารย์เห็นแบบนีแ้ล้ว มีสว่นท่ีทําให้ตอนหลงัอาจารย์ก็เดนิกลางฝนบ้าง อะไรบ้างหรือเปลา่ เก่ียว ๆ 

กนัอยูบ้่างไหมครับ 

          ไมน่กึออกวา่เก่ียวกนั แตม่นัมีเหตผุลอยา่งเดียวกนั เราไมไ่ด้คดินกึถ่ายทอดความคดินัน้มา กสกิรทกุ

คน พอมีฝนก็คงลงไปอยูส่วนผกัสวนครัว สวมหมวกนะ ไมใ่ช่หวัเปลา่ สวมหมวกงอบ อยูก่บัสวนครัว สวน

ผกั ทําอยา่งดี สนกุ เม่ือเดก็ ๆ พอฝนตกป๊ับ ผมก็ออกมาปัน้แผนท่ีประเทศไทยกลางถนน ทําให้เป็นทะเล 

และมีแผน่ดนิประเทศไทยโผลข่ึน้มากลางนํา้ เลน่เวลาฝนตกไมเ่หน่ือย และก็สนกุ ทําได้ ให้เป็นแผนท่ี

ประเทศไทยชดัขึน้มา ลงแมนํ่า้ปิง วงั ยม น่าน เลยก็ได้ ไหลออกมาในทะเล 

ก่อนท่ีผมเข้ามาสวนโมกข์ ผมไปวดัฟังเทศน์ฟังธรรมอยูป่ระจํา เสร็จแล้วพระท่านสอนวา่ศาสนาจะหมด 

นิพพานนัน้หมดไปนานแล้ว นีเ้ลยทําให้ญาตโิยมเขาเช่ือวา่ อยา่ไปนิพพานเลย มนัหมดไปแล้ว หมดไปนาน

แล้ว* 

          นีเ้พราะเขาไมรู้่วา่มรรค ผล นิพพานคืออะไร เป็นการพดูตาม ๆ กนัมา ผิดหลกักาลามสตูร (หวัเราะ) 

พดูตาม ๆ กนัมา ควรจะศกึษาสิง่เหลา่นีไ้ว้ เพ่ือจะรู้สภาพของพระศาสนา ท่ีวา่ทําไมมนัจงึตดิตนั ไมใ่ห้ผล

เตม็ท่ีตามท่ีเป็นจริง ตามท่ีมนัมีได้จริง ทัง้นีก็้เพราะวา่ผู้ ถือมนัทําผิดเสียเอง ทีนี ้เราก็ต้องมาชว่ยกนัปลด

เปลือ้งอปุสรรค อนันีต้้องพยายาม ต้องอดทนท่ีเขาจะดา่จะวา่ อยา่งท่ีผมพดูอยูท่กุวนั นรก สวรรค์ ท่ีน่ี และ

เด๋ียวนี ้คนท่ีเขาไมย่อมเช่ือ ก็จะดา่ เขาจะยืนยนัวา่ตายแล้วไปเกิด เป็นคนคนเดียวกนัไปเกิดรับผล เราไม่

เห็นด้วย การพดูวา่วิญญาณนีไ้ปเกิดนัน้ เป็นมิจฉาทิฏฐิในพทุธศาสนา แตว่า่เขาเช่ือวา่อยา่งนัน้มี และบาง

ทีโรงเรียนนกัธรรมจะสอนอยา่งนีด้้วย วิญญาณนีไ้ปเกิด ไปอา่นด ูในเกวตัตสตูรหรือมหาตณัหาสงัขยสตูร 

ภิกขช่ืุอสาตพิดูวา่ วิญญาณนีไ้ปเกิด พระพทุธเจ้าตรัสวา่ อยา่พดูอยา่งนัน้ เพ่ือปกป้องความถกูต้องของ

พทุธศาสนา เราต้องพดูวา่ ท่ีน่ีและเด๋ียวนี ้ยงัไมมี่คน มนัมีแตก่ระแสอิทปัปัจจยตา จะมีวิญญาณอยา่ง

บคุคลไปเกิดนัน้ไมไ่ด้ แตถ้่าในแง่ของศีลธรรม เขากลบัเห็นวา่มีประโยชน์ เขาก็ยงัสอนกนัอยา่งนัน้ เพ่ือให้

คนกลวับาป รักบญุยิ่งขึน้ ให้ทําดี และหวงัวา่จะได้ตายแล้วไปเกิดดี แม้ในบาลีเองก็มีคําวา่ ไปสคุตสิวรรค์ 

สูส่คุตหิลงัแตก่ารตาย มนันา่จะถามวา่อะไรไปสูส่คุตอิยู่เหมือนกนั (หวัเราะ) กายสส เภทา ปรํ มรณา สคคํ 

สคุตึ อปุปชชติ ยอ่มเข้าถึงสคุตโิลก สวรรค์ เบือ้งหน้า แตก่ารตาย เพราะการทําลายแห่งกาย ในบาลีมีอยู่

ทัว่ไป ผมก็จนปัญญาเหมือนกนั ท่ีจะอธิบายพทุธภาษิต ๒ แหง่ไมใ่ห้ขดักนั เลยตดัสนิเอาวา่ อยา่งนีพ้ดูกนั

อยา่งภาษาคนเพ่ือศีลธรรม อยา่งโน้นพดูเป็นภาษาธรรมเพ่ือปรมตัถธรรม เพ่ือความจริง เม่ืออยูท่ี่น่ีเด๋ียวนี ้

ยงัไมมี่ตวัตน แล้วอะไรจะไปเกิดเป็นคน แม้เด๋ียวนีม้นัก็ไมมี่ มีแตก่ระแสการปรุงแตง่ของธาตตุามธรรมชาต ิ

ตามเหตตุามปัจจยั ไมมี่คนอยูเ่ด๋ียวนี ้ไมมี่ใครอยู ่ไมมี่ใครตาย แล้วใครจะไปเกิดเลา่ พากนัสอนจนขดักนั

ในตวัเอง เพราะวา่ไมไ่ด้แยกเป็นภาษาคนและภาษาธรรม ไมไ่ด้แยกไปเพ่ือโลกิยะสําหรับปถุชุน และ



๔๕๓ 

 

ปรมตัถธรรมเพ่ือสําหรับพระอริยเจ้า ถ้าเราถามวา่พทุธศาสนาสอนเร่ืองไมมี่ตวัตนใช่ไหม ก็ยอมรับวา่ไมมี่

ตวัตน แล้วใครจะไปเกิด 

ธรรมชาตไิปเกิด 

          ต้องไมใ่ช้คําวา่คนนัน้ ในบาลีใช้คําวา่คนนัน้ เรานัน้ ไปเกิด 

แตเ่ราเม่ือวานนี ้กบัเราวนันี ้สมมตเิป็นเรา อยา่งนีก็้ยงัได้ใช่ไหม 

          ก็ต้องพดูวา่อยา่งนัน้ วา่นีพ้ดูอยา่งสมมต ิพดูอยา่งภาษาคน ความจริงแล้วชัว่วนิาทีเดียวก็ไมใ่ช่คน

เดียวกนั จะเอาเราไหนเป็นผู้ตายผู้ เกิด ท่ีเป็นคน ๆ เดียวกนัได้อยา่งถาวร 

อาจารย์ครับ ความจริงถ้าอธิบายให้สอดคล้องกบัเขาก็อธิบายได้ โดยไมข่ดักนัก็ได้ ถ้าอาจารย์ใช้คําวา่ 

นรกสวรรค์ ในอนาคตมนัเน่ืองแตเ่ด๋ียวนีไ้ป แบบอาจารย์พดูเม่ือกีก็้ไมมี่ปัญหา 

          ขึน้อยูก่บันรกสวรรค์ ท่ีน่ีเด๋ียวนี ้

อยา่งนีก็้ไมมี่ปัญหา 

          แตก็่มีคนไปดา่ เขียนทํานองดา่วา่ผมยกเลกิเร่ืองนรกสวรรค์ เขาหมายถึงแตน่รกสวรรค์โน้น  

สมยัก่อนอาจารย์ใช้คําไมค่อ่ยชดัหรือเปลา่ อาจารย์ไมไ่ด้ใช้คําวา่ขึน้อยูก่บันรกสวรรค์เด๋ียวนี ้ถ้า

อาจารย์ใช้คําวา่ขึน้อยูก่บัมนัก็ชดัอยูแ่ล้ว 

          แตว่า่เม่ือพดูเร่ืองนีม้นัใช้คําอยา่งนี ้เม่ือก่อนหน้าโน้นมนัก็ไมไ่ด้พดูเร่ืองนี ้มนัก็ไมมี่โอกาสได้ใช้คํา

อยา่งนี ้

บางทีลกูศษิย์อาจารย์เองเอาไปตีความออกไปทางนัน้ คืออาจารย์เดนิอยูต่รงกลางนี ้เขาตีผิดนิดเดียวก็

เป็นอจุเฉททิฏฐิได้ 

          เราให้ถือสวรรค์ในอก นรกในใจ นรกสวรรค์ท่ีน่ีมนันา่กลวักวา่นรกท่ีตายแล้ว ไมเ่ห็นและไมน่่ากลวั 

อาจารย์ครับ อาจารย์เคยพดูวา่ การก้าวผิดนีม้นัชว่ยให้ก้าวถกูได้ อาจารย์จําเหตกุารณ์สําคญั ๆ ของ

อาจารย์ ท่ีก้าวผิดแล้วทําให้ก้าวถกูได้บ้างไหม 



๔๕๔ 

 

          เป็นเร่ืองหยมุหยิมมากมาย ความคดิผิด ๆ ช่วยให้พบความคดิท่ีถกู หยมุหยมิมากมายหลายสบิเร่ือง 

เคยคดิผิดไปอยา่งไร แล้วพอรู้วา่ผิดก็กลบัมาพบความถกู ผมพดูอยูบ่อ่ย ๆ วา่ความผิดสอนดี สอนเพ่ือ

ความถกู สอนแรง สอนเจ็บปวด ความทกุข์สอนดี สอนดีกวา่ความสขุ ความสขุมีแตทํ่าให้เหลงิ ผิดถกูเป็น

เร่ืองสมมตติามธรรมชาต ิเป็นอิทปัปัจจยตาเสมอกนั 

ความคดิท่ีผิดหลายสบิอยา่งท่ีมนัสอนให้เกิดความคดิท่ีถกูต้องนัน้ อาจารย์จําได้บ้างไหม  

          ไมต้่องจําหรอก ถงึใครก็เหมือนกนั คือความผิดมนัสอนให้ทําถกู เพราะมนัรู้จกัเปรียบเทียบ เร่ือง

อยา่งนีม้นัก็ไมจํ่าเป็นท่ีต้องเอามาบอก 

มีข้อความในพระไตรปิฎกท่ีวา่ พระพทุธเจ้าทรงสอนอสภุกรรมฐานครัง้หนึง่ เสร็จแล้วพระองค์เสดจ็ไป

เข้าเงียบระยะหนึง่ กลบัมาภิกษุพากนัฆา่ตวัตาย จงึทรงเปล่ียนเป็นอานาปานสต ิอยา่งนีไ้มท่ราบวา่เป็นมา

อยา่งไร* 

          มนัก็จะจริง เพราะวา่ในจํานวนภิกษุเหลา่นัน้ มีโง่ ๆ อยูม่าก เถรตรงอยูม่าก 

มีคําวา่สพัพญัญ◌ู ซึง่สว่นมากทัว่ ๆ ไป อธิบายวา่ เป็นพระพทุธเจ้าแล้ว ทําอะไรไมผิ่ดอีก แล้วพอมา

เจอเร่ืองสอนจนพระฆา่ตวัตาย อยา่งนีม้นัทําให้สงสยัเร่ืองคําวา่สพัพญัญ*ู 

          ความหมายของคําวา่สพัพญัญนูัน้มนักํากวม ความหมายท่ีแท้จริงมีเพียงวา่ ท่านทรงทราบทกุอยา่ง

เก่ียวกบัความดบัทกุข์ สมเดจ็วดัเบญจฯ ดผุม ท่ีผมเขียนวา่ พระพทุธเจ้าพดูภาษาจีนไมไ่ด้ ให้มาขบัรถยนต์

เด๋ียวนีก็้ไมไ่ด้ ท่านดแุล้วก็อ้างนิรุกตปิฏิสมัภิทา วา่พดูภาษาอะไรก็ได้ 

อาจารย์ครับ ในชีวิตท่ีผา่นมา อาจารย์คดิวา่ เคยทําอะไรท่ีไมจํ่าเป็นไปบ้างไหม 

          ก็ท่ีเรียกวา่ทําผิด มนัก็มีบ้าง แตม่นัไมใ่ช่เร่ืองสําคญั ไมใ่ช่เร่ืองต้องวนิาศหรือฉิบหาย ถือวา่มนัฟลคุ

อีก มนัโชคดี แล้วมนัฟลคุ มนัมวัแตง่่วนอยูก่บัการศกึษา ค้นคว้าหาความรู้ทางธรรม ทางศาสนา เร่ืองทํา

ผิดคดิร้าย มนัก็ไมรู้่จะเกิดขึน้มาได้อยา่งไร ความผิดพลาดแรง ๆ ถงึกบัต้องเปล่ียนใหม ่มนัก็นกึไมอ่อก 

ประเภทรู้สกึวา่เสียเวลาไปเปลา่ ๆ มากมาย แล้วก็ไมมี่ประโยชน์อะไรเลย มีไหมครับ 

          ยงันกึไมอ่อก เพราะมนัไมไ่ด้ไปทํา ไมมี่โอกาสไปทํา หรือลองอะไรมากนกั อยา่งผมเคยคดิจะทํา

เปียนโนใช้เองตามแบบของเรา พอลงมือทําต้องใช้เคร่ืองโลหะบ้าง อะไรบ้าง มนัไมท่นัสําเร็จ รู้สกึป่วยการ

จงึเลกิ อยา่งนีจ้ะเรียกวา่อะไร (หวัเราะ) 
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อยา่งนีแ้หละครับ อยากรู้ 

          เร่ืองเลก็น้อยเกินไป 

แล้วอยา่งเร่ืองโบราณคดี อาจารย์ถือเป็นการเสียเวลาหรือเปลา่ 

          เด๋ียวนีซ้ ิก่อนโน้นชอบโบราณคดี ขวนขวายรวบรวมไว้ อยา่งเด๋ียวนีก็้ยงัเก็บไว้ รู้สกึวา่จะไมคุ่้มคา่กบั

เวลาคือไมด่บัทกุข์ จดัโบราณคดีเป็นวิชาท่ีไมใ่ช่เป็นไปเพ่ือดบัทกุข์ มนัเหมือนอภิธรรมเพ้อเจ้อทัง้นัน้ ก็เลย

รามือ พวกท่ีเคยเลน่กนัมา มารบเร้ามาขอให้เขียนตอ่ หมอ่มเจ้าจนัทร์จิราย ุรัชนี มาทกุปี ถามทกุปี ยใุห้

เขียนตอ่ พยายามเขียนตอ่ ผมก็ไมอ่ยากจะให้เขาผิดหวงั หรือวา่มีความรู้สกึไปในทางเป็นทกุข์ ก็บอกแกวา่

ยงั ยงัไมก่ล้าบอกวา่เด๋ียวนีไ้มช่อบเสียแล้ว เกลียดเสียแล้ว ไมก่ล้าบอก เด๋ียวนีเ้ห็นเป็นเร่ืองไมคุ่้มคา่เวลา 

แตก็่ยงัเสียดายวิชาความรู้ท่ีรวบรวม เป็นประโยชน์แก่คนพวกนีแ้หละ แตเ่กรงวา่คนชัน้หลงัมนัก็จะมา

ยดึถือ เสียเวลา พลอยเสียเวลาเหมือนอยา่งเราอีก เราก็จะต้องรับบาปในสว่นนี ้

เท่าท่ีอาจารย์ทํางานทัง้หมดนี ้งานชิน้ไหนท่ีกะวา่ได้ผลมาก แตไ่ด้ผลน้อยกวา่ท่ีคาดเอาไว้ 

          ก็มีสว่นอยูบ้่าง เร่ืองธรรมะยาก ๆ เราคดิวา่ประชาชนจะเข้าใจได้ เขาก็เข้าใจไมไ่ด้ มนัก็เลยได้ผล

น้อย โดยเฉพาะคําสอนเร่ืองสญุญตา อนตัตา ได้ผลน้อย 

แตห่นงัสือพวกนีก้ลบัขายดีผิดคาดใช่ไหมครับ ตอนแรกอาจารย์ไมค่อ่ยกล้าพิมพ์พวกนี ้พอพมิพ์แล้ว

กลบัขายได้ดีกวา่หนงัสือทางสงัคม ทางอะไรพวกนัน้ 

          ผมก็ไมท่ราบเหมือนกนั แตรู้่วา่ประชาชนไมรู้่จกัเร่ืองอนตัตา เร่ืองสญุญตา มากเหมือนท่ีเราหวงัไว้ 

เร่ืองความวา่ง ไมค่ดิวา่จะมีคนเข้าใจผิด หรือเอาไปล้อเลียนมากเหมือนอยา่งท่ีมี มองในแงห่นึง่วา่ โอ คนท่ี

รู้เร่ืองสญุญตา ได้เพิ่มขึน้เหมือนกนั เพิ่มขึน้กวา่แตก่่อน แตค่นท่ีรู้แล้วไมย่อมรับ ปฏิเสธ เอาไปล้อก็มีเยอะ 

แตถ่ึงอยา่งไรมนัก็ก่อหวอด ตัง้ตวัตดิแล้ว เร่ืองความวา่ง 

อาจารย์ครับ แล้วงานท่ีได้ผลมากกวา่ท่ีคาดไว้มีไหม คือคาดไว้นิดเดียว แตไ่ด้ผลเยอะ 

          นกึไมอ่อก มนัก็ไมค่อ่ยจะหวงัผล ประเมินผลอะไร ไมไ่ด้สนใจเร่ืองนี ้

ท่ีอาจารย์ไปปาฐกถาท่ีกรุงเทพฯ อาจารย์ไมน่กึวา่มนัจะได้ผลมากมาย 

          ก็ไมเ่คยประเมินผล แตรู้่วา่มนัได้ผล ได้ผลมากเกินคาด นีก็้ไมไ่ด้สนใจ 
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ในอดุมคต ิ๓ ข้อ ของท่านอาจารย์ ข้อไหนได้ผลมากกวา่เพ่ือน* 

          (หวัเราะ) มนัก็ทํามาทัง้ ๓ ข้อ มนัก็ได้ผลด้วยกนัทัง้ ๓ ข้อ แตก็่ไมมี่ข้อไหนถึงท่ีสดุ ทําให้ทกุคนเข้าใจ

ศาสนาของตน ให้คนละวตัถนิุยมออกมาจนได้ ทําความเข้าใจระหวา่งทกุศาสนา มนัยากพอ ๆ กนั มนัเป็น

อปุสรรคพอ ๆ กนั คนท่ีเขาอา่นข้อความ ศาสนาเปรียบเทียบของเราเข้าใจดี อะไรดี มนัก็ยงัไมเ่กิดผลอะไร 

เคยมีคนชวนอาจารย์ไปทํางานตา่งประเทศหรือเปลา่ครับ 

          นกึไมอ่อก อ้อ คนพดูเปรย ๆ เยอะไปหมด มากมาย ไมมี่ความหมายกบัผม พวกเยอรมนัก็เคยชวน

ผมไปเยอรมนั รุ่นปาสาทิโก วิมโล เขาไปยไุปอะไรเข้าท่ีเยอรมนั ให้กลุม่นกัศกึษาเยอรมนัเขียนมาถึงพทุธ

สมาคม วา่ช่วยให้จดัผมไปเยอรมนั คา่ใช้จ่ายของเขาเอง คณุสญัญาก็บอกผม ผมบอก โอย ไมมี่ทาง 

เพราะได้ปฏิญญาไว้แล้วในข้อหนึง่วา่จะเฝ้ารัง รับหน้าศตัรูท่ีจู่เข้ามาถึงบ้านเรา (หวัเราะ) มนัไปไมไ่ด้ รู้

ประมาณตวัเองวา่ไปไมไ่ด้ ไมไ่ด้เตรียมตวั ภาษาก็ไมค่อ่ยถนดั มีแตภ่าษาคยุ ไมมี่ภาษาสําหรับแสดง

ปาฐกถา หรืออะไรอยา่งนี ้

อาจารย์ครับ นอกจากเร่ืองภาษาแล้ว มีปัญหาอ่ืนหรือเปลา่ ท่ีทําให้อาจารย์ไมไ่ป 

          มีบ้าง รู้สกึมีบ้าง รู้สกึไมช่อบบรรยากาศร้อนจดัหนาวจดั หรือท่ีวา่มนัไมเ่ข้ากบัธรรมชาต ิแม้แตก่ลิน่

เนยผมก็ไมช่อบ มนัเตม็ไปด้วยระเบียบ มนัเตม็ไปด้วย formality จกุจิกหยมุหยิมไปหมด เม่ือพระโลกนาถ

ชวน ผมก็บอกวา่อยา่งนี ้พระโลกนาถพยายามแล้วพยายามอีกวา่จะได้ผลดีท่ีสดุ ผมบอกวา่งานมีอยูใ่น

ประเทศไทยให้เราทํา ตอนนัน้ทกุคนก็ยใุห้ผมไปกบัพระโลกนาถ รวมทัง้คณุสญัญาด้วย ยใุห้ไปกบัพระ

โลกนาถ เพราะตา่งหลงในคําโฆษณาของพระโลกนาถ จะไปตีกรุงโรมให้แตก (หวัเราะ) ตีวาตกินัให้แตก 

อาจารย์ครับ ผมเห็นอาจารย์เขียนจดหมายมาก อาจารย์มีหลกัในการตอบจดหมาย อยา่งไรบ้างครับ 

          มนัไมม่ากมาย เพราะมนัหลายสบิปีแล้ว มนัจงึดมูาก ท่ีจริงไมม่าก ไมค่อ่ยตอบ เด๋ียวนีย้ิง่ไมต่อบ 

ตอนนัน้ก็เลือกตอบเฉพาะคนท่ีผกูพนักนัอยู ่ผมเรียกวา่ไมม่าก ถ้าเทียบกบัเวลาท่ีลว่งมา จดหมายเพียง

เท่านีไ้มถื่อวา่เยอะ 

ถ้าไมร่วมงานพดู จดหมายกบังานเขียนคงพอ ๆ กนั งานเขียนลงพทุธสาสนา ๒๐ ปี กบัจดหมายคงพอ 

ๆ กนั สาระก็ไมแ่พ้กนั ความสนกุจดหมายมากกวา่ครับ 

          ตอนนัน้มนัสะดวกท่ีจะตอบจดหมาย ตอบแตค่นพอใจจะตอบ ไมไ่ด้ตอบทัง้หมด มีคนท่ีไมต่อบบ้าง

เหมือนกนั แตเ่ด๋ียวนีต้รงกนัข้าม มีสว่นท่ีจะไมต่อบเกือบทัง้หมด คนมาถามปัญหาก็ตอบไมไ่หว คนขอ
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ความชว่ยเหลือ ขอหนงัสือ ขออะไรก็ไมต่อบ ไมมี่ให้ เลยไมต่อบ มีคณะครูโรงเรียนตา่ง ๆ เขียนมาขอ

หนงัสือมาก ก็ไมต่อบ นกัโทษในเรือนจําก็มีหลายราย ขอหนงัสืออะไรบ้าง ก็ไมต่อบ 

น่าจะตัง้ใครสกัคนทําหน้าท่ีนีน้ะครับ เป็นประโยชน์ 

          มนัทําไมไ่ด้ ทําไมต่รงกบัเรา ไมเ่หมือนและไมต่รงกบัท่ีเราต้องการ เลยตัง้ไมไ่ด้ 

บางคนอาจจะสนใจจริง เช่น นกัโทษอยา่งนี ้

          ก็ถกู แล้วมนัก็อยูใ่นสภาพท่ีต้องการ แตเ่ราถือวา่มนัทําไมไ่หว ทําเทา่ท่ีจะทําได้ อยา่งอ่ืนสําคญักวา่ 

หมดแรงแล้ว หมดแรง ผมวา่ผมไมไ่ด้เป็นคนท่ีเขียนจดหมายมาก ตามความรู้สกึ 

อาจารย์ครับ อาจารย์รู้สกึวา่ตวัเองแก่เม่ือไหร่ครับ 

          แก่ทางร่างกาย อายรุาว ๖๕ ปี รู้สกึวา่ เอ นีม้นัเร่ิมแก่ไป แตท่างจิตใจยงัไมรู้่สกึ 

อาจารย์ครับ เวลารู้สกึแก่ทางร่างกายมนัรู้สกึเป็นอยา่งไรบ้าง 

          ก็มนัออ่นเพลีย มนัจะทํางานมาก ๆ เหมือนอยา่งแตก่่อนไมไ่ด้ ความอดทนตอ่ดนิฟ้าอากาศมนัก็

ออ่นลง ตัง้แตน่ัน้มนัก็รู้จกัเป็นหวดั เป็นอะไรกบัเขาบ้าง เม่ืออาย ุ๖๕ พอสงัเกตเห็น รู้สกึวา่แก่แล้วทาง

ร่างกาย แล้วก็แก่มากขึน้ ๆ จนเด๋ียวนี ้น่ีร่างกายแก่มาก ไมค่อ่ยจะมีแรงจะลกุ จะเดนิ จะนัง่ จะยืน แตจิ่ต

ไมแ่ก่ แตม่นัก็ไมค่ดินกึอะไรมากขึน้ เพราะร่างกายเป็นพืน้ฐาน จิตมนัอาศยัร่างกาย แตส่ว่นของจิตล้วน ๆ 

คือความนกึคดิไมแ่ก่ มนัจะยงัหนุ่มขึน้เสียอีก สตปัิญญาทําหน้าท่ีของสตปัิญญา รู้สกึวา่มนัยงัไมแ่ก่ แต่

จิตใจก็เก่ียวกบักาย มนัอาศยัอยูบ่นรากฐานของกาย มนัรู้จกัตดัทอนออกไป เร่ืองตา่ง ๆ รู้จกัตดัทอน

ออกไป ก็เหลือน้อย มนัก็พอทําไหว ยงัคงพอทําไหว 

อาจารย์มีโรคประจําตวัอะไรหรือเปลา่ 

          ถ้าพดูอยา่งเขาวา่ ๆ กนั จะเรียกวา่ไมมี่ก็ได้ โรคประจําตวัทางร่างกายมีโรควา่ ถ้าท้องผกูเม่ือไหร่ มนั

จะมีอาการเลือดออกเม่ือนัน้ เป็นมาตัง้แตอ่าย ุ๒๐  

เลือดออกแสดงวา่เป็นริดสีดวง 

          ท้องผกูแบบริดสีดวง นีพ้ร้อมอยูเ่สมอ กินอาหารผิดเร่ืองของมนั โดยเฉพาะหอยแครง ฉนัไมก่ี่ตวัจะมี

อาการนีเ้กิดขึน้ ก็เลยไมฉ่นั ถ้าฉนัก็ต้องกินยาแก้โรคนี ้ยาญ่ีปุ่ นขนานท่ีได้ผลดี ตราคนดํา ถ้าวนัไหนกินของ
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พวกนีเ้ข้าไปเป็นบวมขึน้มา ก่อนมนัจะเลือดออก กิน ๓๐ เม็ด หายไปหลาย ๆ วนั เขาให้กินวนัเว้นวนั สกั ๒ 

อาทิตย์ก็จะหายขาดได้ 

อาจารย์ครับ แล้วอาจารย์เคยล้มเจ็บหนกั ๆ ไหม สมยัหนุ่ม ๆ 

          ไมมี่ อยา่งมากเป็นไข้มาเลเรีย ๒-๓ วนั ตอนหลงั ๆ เป็นหวดั ๒-๓ วนั ก็เรียกวา่เจ็บหนกั แตท่ี่มนั

เป็นคราวนี ้(๒๕๒๘-๒๕๒๙) ท่ีวา่ไมส่บายในคราวนีน้ัน้ ก็ไมเ่รียกวา่หนกัหนาอะไร เด๋ียวนีก็้คอ่ยยงัชัว่แล้ว 

อาจารย์ครับ ท่ีต้องเข้าโรงพยาบาลมีครัง้เดียวท่ีผา่ตดัหรือครับ  

          นัน่ ผา่ตดัไส้ติง่แคน่ัน้ ครัง้หลงัไปนอนศริิราชเร่ืองเก่ียวกบัในสมองในกะโหลก มนัไมไ่ด้ล้มหมอน

นอนเส่ือ อยา่งท่ีเรียกวา่ แฟบ ไมใ่ช่ มนัรบกวน มนัร้อนเป็นไฟเท่าเหรียญบาทใกล้กระหมอ่ม ตอนนัน้นัง่พดู

ก็เลยหลบัไปขณะพดู 

ท่ีหลบัแบบนัน้ไมใ่ช่เป็นลมใช่ไหมครับ 

          คล้าย ๆ เป็นลมชนิดหนึง่ หลบัไปแล้วมนัก็ต่ืนมา แล้วก็เพลียนิดหน่อย เขาก็เห็นวา่เป็นเร่ือง

มากมายใหญ่โต แล้วบางคนใช้คําวา่สลบ ผมไมใ่ช้สลบ มนัหลบัไป ต่ืนขึน้มามนัก็ยงัดี ๑๕ นาทีได้มัง้ นัง่

อยูบ่นหินโค้ง ข้างพทุธรูปบนหินโค้ง วนันัน้คยุอะไรท่ีไมต้่องขึน้ธรรมาสน์ พอต่ืนขึน้มาถ้วยยาสลอน ยาหอม

ทัง้นัน้ (หวัเราะ) คนนัน้ก็ยาหอม คนนีก็้ยาหอม ถามวา่ทําอะไรกนั ๆ มีคนบอกวา่เป็นลม ๆ เรารู้สกึหลบัไป

นิดหนึง่แล้วต่ืนมา คณุชํานาญเขาเป็นคนไมย่อม ต้องเอาไปรักษา ไปตรวจ ไปรักษาท่ีกรุงเทพฯ ทกุคนเห็น

เป็นเร่ืองร้ายแรง แล้วพอดีคณุสญัญาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนัน้ เอย่ปากคําเดียว เฮลคิอปเตอร์ตํารวจมา

รับ 

อาจารย์ครับ คราวนัน้เข้าไปแล้ว ได้รักษาอะไรบ้าง 

          เขาก็รักษาตามแบบเขา กินยาบ้าง อะไรบ้าง เราก็นอน ๒๐ วนั เห็นจะได้ กวา่หมอจะให้มา ไปเปิด

วดัท่ีศริิราช (หวัเราะ) รุ่งขึน้เตม็ไปด้วยป่ินโต สํารับอาหาร ไมไ่ด้กินอาหารอยา่งของโรงพยาบาล 

ใครเป็นหมอประจําท่ีรับผิดชอบครับ 

          หมอวีกิจ วีรานวุตัิ ์พวกหวัหน้าใหญ่ของโรงพยาบาลนัน้ เป็นแขกพิเศษ เป็นคนไข้ของนายกรัฐมนตรี 

(หวัเราะ) 

อาจารย์ได้รู้จกัหมอประเวศท่ีนัน่หรือเปลา่ 
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          หมอประเวศเคยรู้จกัผมมาก่อน เม่ือผมไปนอนป่วย แกก็มาหา แสดงตวัวา่เป็นหมอประเวศ ผมนกึ

ไมค่อ่ยออกวา่เคยรู้จกัมาก่อนเม่ือไร แตเ่คยอา่นเร่ืองของหมอประเวศ 

อาจารย์ครับ แล้วตอนผา่ตดัไส้ติง่ ผา่ท่ีเชียงใหมม่นัมีเหตอุยา่งไร จงึต้องเข้าโรงพยาบาลผา่ตดั 

          มนัเป็นไส้ติง่อกัเสบ ไปปีนภเูขาท่ีสงูขึน้ไปอีกเรียกวา่ดอยปยุ เหน่ือยมาก ทา่นปัญญาก็ไปด้วย โยม

วาสน์ก็ไป (๒๕๐๕) ไปพกัท่ีดอยบวกห้า แล้วขึน้ไปเท่ียวดอยปยุ คงจะเป็นเพราะเหน็ดเหน่ือยเกินประมาณ 

ในการขึน้ไปดอยปยุ แล้วกลบัลงมาในวนันัน้ตดิ ๆ กนั ผมรู้สกึเหน่ือยท่ีสดุ แตก็่ละอายคนอ่ืนท่ีเขาไม่

เหน่ือย มนัก็ต้องหลบัตาเดนิ ลืมตากะวา่เดนิตรงนัน้ถงึตรงนัน้ แล้วหลบัตาเดนิ พอถึงลืมตาอีก ตัง้กําหนด

แล้วก็หลบัตาอีก เหน่ือยถึงขนาดนัน้ ไมไ่ด้บอกใคร เดนิมาจนถงึท่ีพกั พอดกึเข้าก็ปวดจดุตรงท่ีรู้กนัวา่เป็น

ไส้ติง่ ปวดท่ีตรงนัน้ เจ้าช่ืนเขาเตรียมยาไว้พร้อม และลกูสะใภ้เขาก็เป็นนางพยาบาลเป็นหมอ ช่วยจดัช่วย

ทําให้ เจ้าช่ืนเป็นคนฉีดยาแก้ปวดท้อง จดุตําแหนง่ไส้ติง่อกัเสบ บรรเทาความปวด มนัปวดชา ๆ มนัปวด

กระตบุ ๆ บอกไมถ่กู ไมใ่ช่ปวดบดิ ปวดท่ือ ๆ ชา ๆ เสียว ๆ เจ็บ ๆ เหมือนวา่ช็อคไฟฟ้า พอรุ่งขึน้พวกแม้วก็

หามมา เดนิไมไ่ด้ ทําเป็นเก้าอีห้าม หามมาขึน้รถท่ีบนัไดดอยสเุทพ มาพกัค้างคืนท่ีวดัอโุมงค์ รุ่งขึน้เข้ารับ

การผา่ตดัท่ีโรงพยาบาลสวนดอก หมอช่ือประกอบ อยูโ่รงพยาบาล ๔-๕ วนั ก็ย้ายไปพกัอยูบ้่านพกับนดอย

สเุทพ บ้านของหลวงศรีประกาศ นายกเทศมนตรี ถงึ ๙-๑๐ วนั คอ่ยมาอยูว่ดัอโุมงค์ตอ่ อยา่งนัน้เรียกวา่

บงัเอิญไมท่นัแตก คือเขาเอามาให้ดเูป็นก้อนเทา่หวัแมมื่อ 

ช่วงป่วยคราวหลงั อาจารย์ไมค่อ่ยทําตามหมอสัง่เทา่ไรใช่ไหมครับ เร่ืองยาเร่ืองอะไร 

          ผมพยายามทําเทา่ท่ีจะทําได้ พยายามทําตามท่ีทําได้ แตถ้่าวา่มนัมีความจําเป็นท่ีต้องดือ้ก็มี

เหมือนกนั เช่นวา่ไปบวชและไปพดูอยา่งนัน้หมอห้าม ไมอ่ยากให้ไป เด๋ียวนีก็้พยายามฉนัยาตามท่ีหมอสัง่ 

หลาย ๆ วนัจงึจะมีผิดนดัสกัที ไมมี่อะไรท่ีเป็นเร่ืองพิเศษ ธรรมดา แตว่า่ผมก็มีลกัษณะไมค่อ่ยเช่ือ วา่อะไร 

ๆ จะตรงตามท่ีหมอวา่เสมอไป ผมก็เลยดือ้บ้าง หลีกเล่ียงบ้าง หมอบางคนก็พดูค้านกนัเอง จนไมรู้่จะเช่ือ

ใคร เช่นในเร่ืองก่ียวกบัอาหาร 

อาจารย์ครับ ทกุวนันีมี้แขกมาก อาจารย์นัง่รับแขก เบ่ือไหมครับ 

          มนัแล้วแตบ่างคน บางคนมนัก็น่าเบ่ือ บางคนก็ไมน่่าเบ่ือ ตอบไมถ่กู บางคนคยุสนกุ บางคนก็ไร้

สาระ เบ่ือ แตผ่มถือหลกัอยา่งหนึง่วา่ จะพยายามเทา่ท่ีจะพยายามได้ เพ่ือให้ผู้ อ่ืนสบายใจ อยา่งนัน้จงึมี

การทน เรียกวา่ทนก็ได้ ทนรับแขก ทนทําอะไร  

อาจารย์ครับ แขกหรือคนท่ีมาคยุกบัอาจารย์ อาจารย์มีวิธีท่ีจะเรียนจากเขาด้วยหรือเปลา่ หมายความ

วา่หาความรู้จากเขา 



๔๖๐ 

 

          มนัก็แล้วแต ่เขาพดูอะไรมีประโยชน์ก็จําไว้ บางทีก็เอาเป็นชนวนสําหรับคดิ แตก่่อนผมชอบฟังคน

อายมุาก ๆ บางคนคยุ ได้ฟังของแปลก ๆ เร่ืองราวในสมยัโน้น สมยัท่ีเราไมมี่โอกาสได้ยิน คนแตก่่อนเขา

ชอบพดูอยา่งไร ชอบทําอยา่งไร มีโอกาสได้ยินได้ฟังจากแขก เด๋ียวนีค้นแก่ ๆ ก็หาย ๆ กนัไป เราเคยรู้เร่ือง

ของคนโบราณ จากการคยุกบัคนแก่ ๆ จนกวา่ไมมี่คนแก่ (หวัเราะ) คือเราแก่กวา่ เลยกลายเป็นหน้าท่ีท่ี

ต้องพดูให้เขาฟัง 

รุ่นอาจารย์ยงัได้รู้จกักบัศลิปะในการคยุ ผมได้ยินวา่คนไทยสมยัก่อนนีค้ยุเก่ง ในเร่ืองคยุให้เพ่ือนมีความ

สนกุเพลดิเพลนิ ให้มีความรู้ 

          คําท่ีผมเอามาใช้ตอ่เช่น นกไมเ่ห็นฟ้า ปลาไมเ่ห็นนํา้ ก็คนแก่พดูให้ฟังทัง้นัน้ ซึง่เราเอามาดดัแปลง 

เอามาใช้รับช่วงตอ่ไป งามอยูท่ี่ผี ดีอยูท่ี่ละ พระอยูท่ี่จริง ก็ไมใ่ช่เราคดิขึน้เอง ฟังคนแก่ แล้วรู้สกึฝังใจ พอใจ 

รุ่นผมโตมา ไมค่อ่ยเจอพวกนีเ้สียแล้ว 

          นัน่แหละ มนัก็เปล่ียน กินข้าวสกุอยา่ให้เสียข้าวสาร ทํางานอยา่ให้เสียแรง ฟังไมค่อ่ยถกู พอเขามา

พดูครัง้แรก เราก็สะดุ้ง เกิดสนใจ อะไรกนัแน่ เราหาคําอธิบายเอาเอง บางทีมนัก็งา่ย ๆ แตฟั่งเป็นลกึ กิน

ข้าวสกุอยา่ให้เสียข้าวสาร หมายความวา่ เสียข้าวสารเปลา่ กินข้าวสกุ เสียข้าวสารเปลา่ ทํางานอยา่ให้เสีย

แรง ให้มีผลคุ้มคา่ คนแก่เขาอตุสา่ห์จํา อตุสา่ห์จําเป็นของพิเศษ มีคา่ มาเลา่ให้เราฟังอีกตอ่หนึง่ ถ้าเราไม่

ช่วยรักษาไว้ก็หายไป เด๋ียวนีเ้อามาเขียนให้เป็นลายลกัษณ์อกัษรเสีย อธิบายให้เห็นประโยชน์ ใช้ประโยชน์

ให้มากขึน้ ผมช่วยรักษาของเก่าอยา่งนีห้ลายอยา่ง 

อาจารย์ครับ วนัพิธีของสวนโมกข์ เชน่วนัปีใหมอ่ยา่งนี ้วนัวิสาขะ วนัอะไรตอ่อะไร อาจารย์ยงัทําด้วย

ความพอใจหรือเปลา่  

          มนัทําเพ่ือชาวบ้าน เพ่ือให้ชาวบ้านได้มีอะไรทํา ตกับาตรปีใหม ่ชาวบ้านเขาชอบ 

อาจารย์เบ่ือ ๆ บ้างไหมครับพิธีพวกนี ้หรือวา่ยงัสนกุ ๆ อยู ่

          ถ้าวา่มนัไมค่อ่ยมีแรงมนัก็เบ่ือ ไมต้่องทําก็ดี ไมต้่องทําก็ได้ เร่ืองตา่ง ๆ ไมทํ่าก็ได้ ทําเพ่ือให้ชาวบ้าน

สบายใจ ให้ผู้ อ่ืนสบายใจ โพธิสตัว์มีหน้าท่ีทําให้ผู้ อ่ืนสบายใจ 

 

 



๔๖๑ 

 

 

ปฏิทินชีวติ ๘๐ ปีของท่าน  
(๒๔๔๙-๒๕๒๙) 

๒๔๔๙ 

• เดก็ชายเง่ือม หรือพทุธทาสภิกขใุนเวลาตอ่มา เกิดเม่ือวนัอาทิตย์ท่ี ๒๗ พฤษภาคม ตรงกบัวนัขึน้ 

๗ ค่ํา เดือน ๗ ปีมะเมีย บตุร นายเซีย้งและนางเคล่ือน พานิช ท่ีหมูบ้่านกลาง ตําบลพมุเรียง ซึง่

สมยันัน้ยงัเป็นท่ีตัง้ของจงัหวดัไชยา  

 

  

๒๔๕๑ 

• เดก็ชายย่ีเกย หรือ ธรรมทาส พานิช ผู้ น้องชาย เกิดเม่ือ วนัท่ี ๑๓ สงิหาคม  

๒๔๕๒ 

• ย้ายท่ีตัง้ตวัจงัหวดัไปอยูบ้่านดอน  

๒๔๕๗ 

• เม่ืออาย ุ๘ ขวบ บดิามารดาพาเดก็ชายเง่ือมไปฝากเป็นเดก็วดัท่ีวดัพมุเรียง เป็นเวลา ๓ ปี เพ่ือรับ

การศกึษาเบือ้งต้นตามแบบโบราณ  

๒๔๖๐  



๔๖๒ 

 

• เดก็ชายเง่ือมกลบัมาอยูบ้่าน เข้าเรียนชัน้ประถมศกึษาท่ีโรงเรียนวดัโพธาราม และเลา่เรียนท่ีน่ี

จนถงึชัน้มธัยม  

๒๔๖๔ 

• ย้ายมาเรียนชัน้มธัยมปีท่ี ๒ ท่ีโรงเรียนสารภีอทิุศ ตําบลตลาด เพ่ือจะได้อยูก่บับดิา ซึง่มาเปิด

ร้านค้าอีกแห่งหนึง่ท่ีตําบลนี ้ 

๒๔๖๕ 

• บดิาถึงแก่กรรมด้วยโรคลมปัจจบุนั เดก็หนุ่มเง่ือมออกจากโรงเรียนมาช่วยดําเนินการค้ากบัมารดา  

• ระหวา่งนี ้นายย่ีเกย น้องชาย บวชเป็นสามเณรและเรียนชัน้มธัยมอยูท่ี่โรงเรียนประจําจงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี  

๒๔๖๘ 

• เปิดโรงเรียนนกัธรรมขึน้ปีแรกในตําบลพมุเรียง  

๒๔๖๙ 

• ต้นปีนายย่ีเกยเข้าเตรียมแพทย์จฬุา  

• ก่อนเข้าพรรษานายเง่ือมบวชเม่ือวนัท่ี ๒๙ กรกฎาคม ได้ฉายา "อินฺทปญฺโ " จําพรรษาท่ีวดัพมุเรียง  
• ปลายปีสอบได้นกัธรรมตรี ไมล่าสกิขาตามกําหนด  

• ปิดเทอมปลายปี นายย่ีเกยกลบับ้านและไมไ่ปเรียนตอ่ เพ่ือเปิดโอกาสให้พระเง่ือมได้บวชเรียน

ตอ่ไป  

๒๔๗๐ 

• พระเง่ือมสอบได้นกัธรรมโท  

๒๔๗๑ 

• ต้นปีพระเง่ือมเข้าเรียนตอ่กรุงเทพฯ ครัง้แรกท่ีวดัปทมุคงคา อยูไ่ด้เพียง ๒ เดือน ก็เดนิทางกลบัมา

จําพรรษาท่ีวดัพมุเรียง  

• ปีนัน้สอบได้นกัธรรมเอก  



๔๖๓ 

 

๒๔๗๒ 

• เป็นครูสอนนกัธรรม โรงเรียนนกัธรรม วดัพระบรมธาตไุชยา  

• นายย่ีเกยตัง้คณะธรรมทานขัน้ต้นขึน้ โดยเปิดหีบหนงัสือธรรมะให้คนยืมอา่นท่ีร้านไชยาพานิช  

• เร่ิมรับหนงัสือวารสารพทุธศาสนาภาษาองักฤษจากตา่งประเทศ  

• นายย่ีเกยเขียนบทความลงหนงัสือพมิพ์ในกรุงเทพฯ ใช้นามปากกาวา่ "ธรรมทาส"  

๒๔๗๓ 

• พระเง่ือมขึน้กรุงเทพฯ มาอยูว่ดัปทมุคงคาอีกครัง้หนึง่เพ่ือเรียนบาลีตอ่  

• เขียนบทความชิน้แรกช่ือ "ประโยชน์แหง่ทาน" เพ่ือพิมพ์ในงานพระราชทานเพลงิศพพระอปัุชฌาย์ 

มีเนือ้ความตอบคําถามของคนสมยัใหมท่ี่เร่ิมสงสยัคณุคา่ของการทําทานแบบท่ีทํา ๆ กนัอยู ่ 

• ปลายปีเขียนบทความขนาดยาวเร่ือง "พระพทุธศาสนาขัน้บถุชุน" อธิบายคณุคา่ของ

พระพทุธศาสนาด้วยภาษาสมยัปัจจบุนั และเร่ิมแสดงความคดิเห็นวา่ มรรค ผล นิพพาน เป็นเร่ือง

ท่ีเป็นไปได้จริงในสมยัปัจจบุนั บทความนีพ้ิมพ์เป็นหนงัสือแจก งานฉลองโรงเรียนนกัธรรมวดัพระ

บรมธาตไุชยา  

• ปลายปีนัน้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค เป็นพระมหาเง่ือม อินฺทปญฺโ   

๒๔๗๔ 

• เบ่ือเรียนมากขึน้ ค้นคว้าศกึษานอกตําราเรียนออกไป ความคดิอดุมคตเิร่ิมตัง้มัน่  

• ปลายปีสอบเปรียญธรรมประโยค ๔ ตก เตรียมเดนิทางกลบับ้านเพ่ือทํางานตามอดุมคต ิ 

๒๔๗๕ 

• เดนิทางกลบัถงึพมุเรียง (๖ เม.ย.)  

• เข้าอยูใ่นวดัร้างตระพงัจิก ซึง่เป็น18จดุเร่ิมต้นของสวนโมกข์ (๑๒ พ.ค.)  

• นางเคลื่อนทําพินยักรรมมอบเงิน ๖,๓๗๘ บาท ตัง้เป็นทนุต้นตระกลูพานิช ใช้ดอกผลบํารุงสวน

โมกข์และคณะธรรมทาน  

• คณะธรรมทานตัง้ขึน้อยา่งเป็นกิจจะลกัษณะ (ก.ค.) เปิดบ้านหนงัหนึง่เป็น "ห้องธรรมทาน" มี

ทําบญุเลีย้งพระและเทศน์ทกุวนัพระและวนั ๘ ค่ํา  

• เร่ิมเขียน "ตามรอยพระอรหนัต์" ในเดือนสงิหาคม  

๒๔๗๖ 



๔๖๔ 

 

• ออกหนงัสือพมิพ์พทุธสาสนา ราย ๓ เดือน  

• เร่ิมเขียนบทความวิพากษ์วจิารณ์สภาพพระพทุธศาสนาและพระสงฆ์ใช้นามปากกา "ธรรมโยช" 

"ชินวาทก์" ฯลฯ และเขียน "ทําไมไมไ่ปกบัพระโลกนาถ" ลงหนงัสือพิมพ์ประชาธิปไตย ฉบบัวนัท่ี 

๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๗๖  

๒๔๗๗ 

• คณะธรรมทานซือ้แทน่พิมพ์มาพมิพ์หนงัสือเอง เขียน "คนัถะธุระกบัวปัิสสนาธุระเน่ืองกนัอยา่งไร"  

• เร่ิมแปล "19พทุธประวตัจิากพระโอษฐ์"  

• แปล "บาลีมหาสตปัิฏฐานสตูร"  

• สด กรูมะโรหิต เขียนเร่ืองมาจากปักก่ิง ทัง้หมดนีล้งพิมพ์ในพทุธสาสนา  

• ก่อนเข้าพรรษาเดนิทางไปนครศรีธรรมราช ปาฐกถาเร่ือง "การสง่เสริมปฏิบตัธิรรม" และ "หลกัพทุธ

ศาสนา" ให้แก่คณะของพระดลุยพากย์สวุมณัฑ์ ซึง่เปิดสวนปันตาราม ตามแบบสวนโมกขพลาราม  

• ในพรรษาเข้ากรรมฐาน ๓ เดือนงดพดู จดบนัทกึปฏิบตัธิรรมเป็นรายวนั  

• เขียนบทความขนาดยาวเร่ือง "การปฏิบตัธิรรม" (๑๗ ก.พ.)  

๒๔๗๘ 

• ทางราชการย้ายท่ีวา่การอําเภอจากพมุเรียง ไปอยูท่ี่ตําบลตลาด ริมทางรถไฟ  

• คณะธรรมทานและโรงพิมพ์ธรรมทานย้ายตามไปอยูท่ี่ตําบลตลาดด้วย  

• เร่ิมแปล "อริยสจัจากพระโอษฐ์" ลงพทุธสาสนา  

• เดนิทางไปเทศน์ถ่ินไทยทางใต้สดุ กลบัมาเขียนเร่ือง "พระพทุธศาสนาในถ่ินไทยทางใต้"  

• เร่ิมตดิตอ่กบัสามเณรกรุณา กศุลาสยั (ตอ่มาคืออาจารย์กรุณา กศุลาสยั) บรรพชิตไทยรูปเดียวท่ี

เดนิเท้าไปถึงอินเดียพร้อมกบัพระโลกนาถ (พระภิกษุชาวอิตาเลียน)  

๒๔๗๙ 

• แปลและแตง่20กาพย์สกุรยกัษ์ อนัเป็นคําวจิารณ์พระสงฆ์อยา่งรุนแรง (จากบางตอนของสมุงัคล

วิลาสนีิ)  

• เขียน "คณุคา่ของปริยตั"ิ ชีใ้ห้เห็นความสําคญัของการเช่ือมระหวา่งทฤษฎีและการปฏิบตัใินพทุธ

ศาสนา  

• เขียน "สงัคายนาแต้มหวัตะ" เรียกร้องให้แปลพระไตรปิฎกเป็นไทย และวิจารณ์การทําสงัคายนาท่ี

ผา่น ๆ มา  



๔๖๕ 

 

• ท่านปัญญานนัทะ พระราชญาณกวี (บญุชวน) และสามเณรสําเริง มาร่วมจําพรรษาอยูด้่วย  

• พิมพ์รวมเลม่พทุธประวตัจิากพระโอษฐ์ครัง้แรก  

• คณะธรรมทานเปิดโรงเรียนพทุธนิคม  

๒๔๘๐ 

• หวัหน้ากองตํารามหามกฎุราชวทิยาลยั ประกาศใช้พทุธประวตัจิากพระโอษฐ์ เป็นหนงัสือประกอบ

แบบเรียน (๑๕ มิ.ย.)  

• แปล "ลงักาวตาลสตูร" จากพระสตูรฝ่ายมหายาน ลงพทุธสาสนา  

• สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร) วดัเทพศริินทร์ ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม 

และผู้บญัชาการคณะสงฆ์แทนองค์สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า เดนิทางมาเย่ียมสวนโมกข์และค้างคืน 

๑ คืน (๒๖ มิ.ย.)  

• เขียน "บรรณวจิารณ์อภิธานปัปทีปนีกา" และ "ต้นบญัญตัสิกิขาบท" ไว้อาลยัวาระสิน้พระชนม์ของ

สมเดจ็พระสงัฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสริิวฒัน์ (๑๖ ธ.ค.)  

๒๔๘๑ 

• เร่ิมอบรมสามเณรชดุพิเศษ เพ่ือสร้างนกัเผยแผท่ี่ทนัสมยั (งานท่ีไมป่ระสบความสําเร็จในเวลา

ตอ่มา)  

• เรียบเรียง "เกียรตคิณุของพระพทุธเจ้า" หนงัสือพทุธประวตัสํิาหรับคนหนุ่มสาว ลงวนัท่ี ๑๑ ม.ค.  

• เขียนบทความขนาดยาว "อนตัตาของพระพทุธเจ้า"  

• พระยาลดัพลธีรรมประคลัภ์ (วงศ์ ลดัพลี) อธิบดีผู้พิพากษาศาลอทุธรณ์ พระยาภะรตราชสพุิช ผู้

พิพากษาศาลอทุธรณ์ และนายสญัญา ธรรมศกัดิ ์มาเย่ียมสวนโมกข์เป็นครัง้แรก  

๒๔๘๒  

• นายย่ีเกยเปล่ียนช่ีอเป็น "ธรรมทาส" อยา่งเป็นทางการ  

• สร้างหอสมดุธรรมทาน ท่ีวดัชยาราม เป็นท่ีพกัและท่ีทํางานอีกแหง่หนึง่  

• มีบทความเก่ียวกบักฤษณมรูต ิลงพทุธสาสนา  

• เขียนบทความขนาดยาว ๕๕ หน้า "ตอบปัญหาบาทหลวง" หกัล้างความเช่ือเก่ียวกบัพระเจ้าแบบ

บคุคลอยา่งรุนแรง ลงพทุธสาสนา  

๒๔๘๓ 



๔๖๖ 

 

• เกิดสงครามในยโุรป ทําให้กระดาษแพง หายาก พทุธสาสนา ๒ เลม่ ออกรวมเป็นเลม่เดียว  

• เร่ิมมีบทความตอ่ต้านสงครามเร่ือง "ไฟไหม้โลกยคุกึง่พทุธกาล" ลงพทุธสาสนา  

• แสดงปาฐกถาท่ีกรุงเทพฯ เป็นครัง้แรก ตามคําอาราธนาของพทุธธรรมสมาคม (ตอ่มาเปลี่ยนช่ือ

เป็นพทุธสมาคมแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.๒๔๘๔) ในหวัข้อเร่ือง "วิถีแห่งการเข้าถึงพทุธธรรม" 

(๑๓ ก.ค. พดู ๒ ชัว่โมง ๑๕ นาที)  

๒๔๘๔ 

• ทางราชการเปล่ียนวนัขึน้ปีใหม ่จาก ๑ เมษายน เป็น ๑ มกราคม  

• เร่ิมแปล "ขมุทรัพย์จากพระโอษฐ์" ลงพทุธสาสนา  

๒๔๘๕ 

• เร่ิมสร้างสโมสรธรรมทาน ท่ีวดัชยาราม  

• หนงัสือพมิพ์พทุธสาสนาเร่ิมลงเร่ืองเก่ียวกบัพทุธศาสนา ฝ่ายมหายาน  

• แสดงปาฐกถาธรรมท่ีพทุธสมาคมแหง่ประเทศไทยเร่ือง "ความสงบในฐานะเป็นผลแห่งการเข้าถงึ

พทุธธรรม"  

๒๔๘๖ 

• วางเงินซือ้ท่ีบริเวณธารนํา้ไหลจากหลวงพรหมปัญญา เม่ือ ๑๘ มีนาคม  

• หลวงบริบาลบรีุภณัฑ์เป็นผู้ เช่ือมให้ได้เฝ้าสมเดจ็กรมพระยาดํารงราชานภุาพ ท่ีวงัวรดศิ เพ่ือ

ปรึกษาหารือเร่ืองโบราณคดีเมืองไชยา  

• เทศน์งานพระราชทานเพลงิศพของสมเดจ็พระวนัรัต (เฮง เขมจารี) เร่ือง "ลกัษณะน่าอศัจรรย์บาง

ประการของนิพพาน" (๒๒ ส.ค.)  

• เขียนความเรียบเรียงเชิงประวตั ิเก่ียวกบัชีวิตและงานในสวนโมกข์ท่ีผา่นมาช่ือ "สบิปีในสวนโมกข์"  

๒๔๘๙ 

• ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นหวัหน้าฝ่ายองค์การเผยแผป่ระจําจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี (๒๒ ม.ค.)  

• ย้ายมาจําพรรษาท่ีสวนโมกข์แห่งใหม ่บริเวณธารนํา้ไหล เขาพทุธทอง (สวนโมกข์ปัจจบุนั)  

• คณะพระยาลดัพลีธรรมประคลัภ์มาเย่ียมครัง้ท่ี ๒  

๒๔๘๙ 

http://buddhadasa.org/html/life-work/10yrs/10yrs-1.html�


๔๖๗ 

 

• ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นพระครูอินทปัญญาจารย์  

• ปาฐกถาธรรมท่ีพทุธสมาคมแห่งประเทศไทย เร่ือง "พทุธธรรมกบัสนัตภิาพ" (๒ มี.ค.)  

• เลกิสวนโมกข์แห่งเดมิท่ีพมุเรียงโดยสิน้เชิง (ก่อนหน้านีย้งัมีพระอยูป่ระจํา)  

• ปาฐกถาธรรมท่ีสมาคมพทุธบริษัทไทยจีนประชา เร่ือง "ข้อควรทราบเก่ียวกบัหลกัพทุธศาสนา

ระหวา่งนิกายตา่ง ๆ" (๒๙ ธ.ค.)  

๒๔๙๐  

• ปาฐกถาท่ีพทุธสมาคมแหง่ประเทศไทย เร่ือง "พทุธธรรมกบัเจตนารมณ์แห่งประชาธิปไตย" ฯพณฯ 

ปรีดี พนมยงค์ ผู้ สําเร็จราชการแผน่ดนิในขณะนัน้เข้าฟังด้วย (๑๑ พ.ย.)  

• เกิดคณะพทุธนิคมท่ีเชียงใหม ่ 

• ปาฐกถาท่ีหอประชมุใหญ่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เร่ือง "พระพทุธศาสนาจะช่วยพวกเราใน

ปัจจบุนันีไ้ด้อยา่งไร" (๓๑ พ.ค.)  

• เร่ิมแปล "สตูรของเวย่หลา่ง" ลงพทุธสาสนา  

๒๔๙๑ 

• โยมมารดาถงึแก่กรรม (๒๔ เม.ย.)  

• เดนิทางขึน้เชียงใหมค่รัง้แรกเพ่ือช่วยให้คําแนะนําแก่กิจการของคณะพทุธนิคมเชียงใหม ่(ก่อน

เข้าพรรษา)  

• ออกตระเวณเทศน์ตามเกาะสมยุ เกาะพงนั  

• ปาฐกถาธรรมท่ีพทุธสมาคมแห่งประเทศไทย เร่ือง "ภเูขาแห่งวิถีพทุธธรรม" (๕ ม.ิย.) และเร่ิมถกู

โจมตีในข้อหาเก่ียวกบัคอมมิวนิสต์  

• ออกพรรษา ทา่นปัญญานนัทะขึน้ไปประจําอยูท่ี่เชียงใหม ่ 

๒๔๙๒ 

• ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นหวัหน้าองค์การเผยแผป่ระจําภาค ๕ (ภาคใต้ ๑๔ จงัหวดั)  

• ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นเจ้าอาวาสวดัพระบรมธาตไุชยา (๓๐ ม.ิย.)  

๒๔๙๓ 

• พกัสวนชาใกล้หมูบ้่านแก่งปันเต้า อ.เชียวดาว จ.เชียงใหม ่เป็นเวลา ๒๐ วนั เพ่ือเขียน "โบราณคดี

รอบอา่วบ้านดอน" (ม.ค.)  



๔๖๘ 

 

• ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นผู้ อํานวยการพพิิธภณัฑ์สถานแหง่ชาต ิสาขาประจําจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

• เขียนบทความทดลอง เสนอเก่ียวกบัจิตวทิยาแบบพทุธ เร่ือง "22ปมเข่ือง"  

• ตระเวณเทศน์หวัเมืองปักษ์ใต้ กบัพระยาอมรฤทธิธํารง (พร้อม ณ ถลาง)  

• ได้รับแตง่ตัง้ให้เป็นประธานพิธีสวดกระทํานํา้มรุธาภิเษกสําหรับพระเจ้าอยูห่วัองค์ปัจจบุนั ณ วดั

พระบรมธาตไุชยา ได้รับพระราชทานสมณศกัดิเ์ป็นพระอริยนนัทมนีุ (๔ ธ.ค.)  

๒๔๙๔ 

• อบรมข้าราชการในสํานกังานปลดักระทรวงยตุธิรรมและศาล ท่ีกรุงเทพฯ เร่ือง "ทกุขขปันทูนกถา" 

(๒๐ ก.ย.)  

• มีประกาศในพทุธสาสนาวา่พระยาอนมุานราชธน สง่หนงัสือมาให้ห้องสมดุธรรมทานหลายเลม่  

๒๔๙๕ 

• นายกหุลาบ สายประดษิฐ์ มาเย่ียมสวนโมกข์ (ก.พ.)  

• คณะพทุธนิคม เชียงใหม ่ออกหนงัสือพิมพ์ชาวพทุธ เม่ือวนัวิสาขบชูา  

• มีพิธีทอดกฐินครัง้แรกและครัง้เดียวของสวนโมกข์  

• เขียน "บนัทกึเปิดผนกึครบรอบ ๒๐ ปี" ลงในพทุธสาสนา ซึง่ออกรวมเป็นเพียงฉบบัเดียวในปีนัน้  

• เร่ิมมีการบรรยายประจําคืนในช่วงพรรษา เพ่ืออบรมพระภิกษุสามเณรภายในสวนโมกข์  

๒๔๙๖ 

• แสดงธรรมเร่ือง "ศาสนาคือโรงพยาบาลของโลก" ท่ีโรงพยาบาลสงฆ์ ในโอกาสเปิดตกึสมเดจ็พระ

พทุธโฆษาจารย์ (๒๑ ก.พ.)  

• คณะธรรมทานได้รับอนญุาตให้จดทะเบียนเป็น "ธรรมทานมลูนิธิ" (๒๔ พ.ย.)  

• มีผู้บริจาคแทน่พิมพ์และเคร่ืองตดักระดาาให้ใหม ่ 

• มีการฉายสไลด์ในสวนโมกข์ ริเร่ิมการเผยแผธ่รรมโดยการฉายสไลด์  

๒๔๙๗ 

• อธิษฐานไมอ่อกนอกเขตตลอดพรรษา  

• พิมพ์หนงัสือทําวตัรสวดมนต์แปลครัง้แรก  

• ร่วมประชมุและกลา่วปราศรัยในนามตวัแทนคณะสงฆ์ไทย ในงานฉฏัฐสงัคายนาท่ีประเทศพมา่ 

เร่ือง "ลกัษณะน่าอศัจรรย์บางประการของพทุธศาสนาแบบเถรวาท" (๖ ธ.ค.)  



๔๖๙ 

 

• เขียน "โลกอาจรอดได้ แม้เพราะกตญัญ"ู (๘ มี.ค.) เป็นบทความท่ีเดน่บทหนึง่ แสดงให้เห็นถงึโลก

ทศัน์แบบพทุธท่ีมีลกัษณะนิเวศวิทยาอยูใ่นตวั  

๒๔๙๘ 

• อบรมข้าราชการตลุาการครัง้แรก เร่ือง "ใจความสาํคญัของพทุธศาสนา" ณ ห้องบรรยายเนติ

บณัฑิตยสภา ตอ่มาพิมพ์เป็นเลม่ช่ือหลกัพระพทุธศาสนา และพิมพ์ในชดุธรรมโฆษณ์ ช่ือ "ตลุากา

ริกธรรม เลม่ ๑" การบรรยายชดุนีทํ้าตอ่เน่ืองมาอีกรวม ๑๔ ครัง้  

๒๕๐๐ 

• แสดงธรรมท่ีโรงพยาบาลสงฆ์ เร่ือง "ธรรมะคือโอสถสําหรับโลก" (ก.พ.)  

• เทศน์ในโอกาส ๒๕ พทุธศตวรรษ เร่ือง "หนทางดบัความเลวร้ายในยคุปัจจบุนั" ท่ีวดัพระบรมธาตุ

ไชยา  

• คณะพทุธนิคมเชียงใหมต่ัง้ชาวพทุธมลูนิธิ  

• ในพรรษาบรรยาย "การศกึษาธรรมะอยา่งถกูวิธี" หรือ "ธรรมวิภาคนวกภมูิ" ตอ่มากลายเป็น

หนงัสือพืน้ฐานท่ีสําคญัอีกเลม่หนึง่ของสวนโมกข์  

• ได้รับพระราชทานสมณศกัดิเ์ป็นพระราชชยักวี  

๒๕๐๑  

• ตัง้สํานกัปฏิบตัธิรรม "สวนอศุม" และ "สวนอศุมมลูนิธิ" ท่ีกรุงเทพฯ เป็นอีกองค์กรหนึง่ในเครือขา่ย

ของสวนโมกข์  

• ทางราชการประกาศให้วนัอาสาฬหบชูาเป็นวนัสําคญัทางศาสนา สอดคล้องกบัท่ีสวนโมกข์ทํามา

ก่อน  

• ไปเขมร ชม นครวดั นครธม  

๒๕๐๒ 

• กรมศลิปากรสง่ศลิาจารึกจําลองทกุหลกัท่ีทําจากไชยามาถวาย  

• ท่านปัญญานนัทะลงมาจําพรรษาท่ีวดัชลประทานรังสฤษฏ์  

• เจ้าช่ืน สโิรรส หวัหน้าคณะพทุธนิคมและบตุรลงมาอยูท่ี่สวนโมกข์ในระหวา่งช่วงเข้าพรรษา  

• สถานีวทิย ุปชส.๗ ธนบรีุ นํา "หลกัพระพทุธศาสนา" ท่ีอบรมข้าราชการตลุาการครัง้แรก ไปอา่น

ออกอากาศเป็นประจําทกุวนั เวลา ๐๖.๓๐ น. ในระหวา่งชว่งเข้าพรรษา  



๔๗๐ 

 

• พิมพ์อริยสจัจากพระโอษฐ์ ครัง้แรก  

• บรรยาย "อานาปานสต"ิ (ฉบบัสมบรูณ์) ในระหวา่งพรรษาในสวนโมกข์  

๒๕๐๓  

• โรงเรียนพทุธนิคมเปิดชัน้เตรียมอดุมศกึษา  

• แสดงธรรมท่ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั เร่ือง "สว่นสําคญัของพระพทุธศาสนาท่ีทกุคนควรรู้จกั" 

ตามคําอาราธนาของสมเดจ็พระราชชนนี องค์อปุถมัภกของชมรมกลุม่ศกึษาพทุธศาสตร์และ

ประเพณี จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มีผู้ ฟังประมาณ ๓,๐๐๐ คน (๒๘ ธ.ค.)  

๒๕๐๔ 

• ในพรรษาพดูเร่ือง "ตวัก-ูของก"ู อบรมพระสงฆ์สามเณร  

• ร่วมสมัมนาเร่ือง "การศกึษาพทุธศาสนาในมหาวทิยาลยั" ท่ีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (๒๖ พ.ย. - 

๒๒ ธ.ค.) และแสดงธรรมอบรมนิสติ รวม ๗ ครัง้  

๒๕๐๕ 

• เร่ิมสร้างโรงมหรสพทางวิญญาณ (โรงหนงัแบบสวนโมกข์) และมีโรงปัน้เพ่ือปัน้ภาพพทุธประวตัยิคุ

แรกของโลก ทัง้ ๒ อยา่งนีใ้ช้เวลาราว ๑๐ ปี จงึเสร็จ  

๒๕๐๖ 

• อภิปรายแบบธรรมสากจัฉา กบัหมอ่มราชวงศ์คกึฤทธ์ิ ปราโมช ครัง้แรก ในหวัข้อ "การทํางานคือ

การปฎิบตัธิรรม" มีนายปุ๋ ย โรจนบรุานนท์ และ นายฉนัทิชย์ กระแสสนิธุ์ ร่วมด้วย ท่ีหอประชมุครุุ

สภา (๖ ธ.ค.)  

๒๕๐๗ 

• อภิปรายแบบธรรมสากจัฉา (ท่ีกลายเป็นววิาทะ) กบัหมอ่มราชวงศ์คกึฤทธ์ิ ปราโมช ครัง้ท่ี ๒ และ

ครัง้สดุท้าย ท่ีหอประชมุครุุสภา เร่ือง "การทํางานด้วยจิตวา่ง" (๑๓ ก.พ.  

๒๕๐๘ 



๔๗๑ 

 

• ปาฐกถาธรรมเร่ือง "สิง่ท่ีเรายงัเข้าใจผิดกนัอยู"่ ท่ีพทุธสมาคมแหง่ประเทศไทย กรุงเทพฯ (๒๑ 

ม.ค.)  

• ปาฐกถาธรรมเร่ือง "การสง่เสริมจริยธรรมแก่เดก็วยัรุ่น" ในท่ีประชมุสามญัประจําปี ท่ีครุุสภา (๒๗ 

เม.ย.)  

๒๕๐๙ 

• เร่ิมมีงานล้ออาย ุครัง้แรก (๒๗ พ.ค.)  

• ปาฐกถาธรรมเร่ือง "สิง่ท่ีเรายงัสนใจกนัน้อยเกินไป" ในท่ีประชมุองค์การพทุธศาสนิกสมัพนัธ์แหง่

โลก ณ พทุธสถานเชียงใหม ่(๘ พ.ย.)  

• ปาฐกถาธรรมเร่ือง "ผีหวัเราะเยาะมนษุย์" แก่ผู้ ร่วมประชมุยวุพทุธิกสมาคมทัว่ประเทศครัง้ท่ี ๑๐ 

ยอดเขาพทุธทอง สวนโมกข์ (๑๔ พ.ย.)  

๒๕๑๐ 

• เป็นประธานในการอบรมพระธรรมทตูรุ่นแรกท่ีจะไปเผยแผพ่ระศาสนาในตา่งประเทศ  

• ปาฐกถา "คริสตธรรม-พทุธธรรม" ณ วทิยาลยัพระคริสตธรรม เชียงใหม ่ 

• ในพรรษา เร่ิมบรรยายชดุ "ธรรมปาฏิโมกข์" แก่พระสงฆ์สามเณรภายในสวนโมกข์ (กระทําตอ่เน่ือง

ทกุพรรษาถึง พ.ศ. ๒๕๑๔)  

๒๕๑๑ 

• เป็นประธานในการประชมุสมาคมพทุธศาสนาทัว่ประเทศ ครัง้ท่ี ๑๖ ณ 

คา่ยลกูเสือธรรมบตุร ตดิกบัสวนโมกข์ (๑ ธ.ค.)  

• พระยาลดัพลธีรรมประคลัภ์ "สหายธรรมหมายเลขหนึง่" ถึงแก่อนิจกรรม 

(๑๙ เม.ย.) มอบทนุ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ธรรมทานมลูนิธิ  

• เร่ิมโครงการพมิพ์หนงัสือชดุธรรมโฆษณ์  

๒๕๑๒ 

• บรรยายชดุ "บรมธรรม" แก่ พระนิสติภาคฤดรู้อน  

๒๕๑๔  

• เร่ิมบรรยายธรรมประจําวนัเสาร์และทําตอ่เน่ืองมาจนถงึปัจจบุนั  



๔๗๒ 

 

• ได้รับพระราชทานสมณศกัดิเ์ป็น "พระเทพวิสทุธิเมธี" (๕ ธ.ค.)  

• เขียน "บนัทกึคําชีแ้จงเก่ียวกบัการศกึษาเร่ืองปฏิจจสมปุบาท" (๓๐ ก.ย.)  

๒๕๑๕ 

• บรรยายชดุ "แก่นพทุธศาสน์" ท่ีโรงพยาบาลศริิราช  

• บรรยายชดุ "สอนพทุธศาสนาผา่นคมัภีร์ไบเบลิ" ในสวนโมกข์  

๒๕๑๖ 

• บรรยายเร่ือง "มหาวิทยาลยักบัความรู้เร่ืองจิต" แก่อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์จาก

มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีมาสวนโมกข์ (๓๐ ส.ค.)  

• เขียนบทความขนาดยาว "สมเดจ็ในความรู้สกึของข้าพเจ้า" ตามคําขอของพระดลุยพากย์สวุมณัฑ์ 

เพ่ือพิมพ์ในหนงัสือครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร)  

• บรรยายเร่ือง "ประชาธิปไตยแบบสงัคมนิยม" ในสวนโมกข์ (๑๑ พ.ย.)  

• อาพาธ ขณะกําลงัเทศน์และเข้ารับการรักษาตวัท่ีโรงพยาบาลศริิราช (ธ.ค.)  

๒๕๑๗  

• บรรยายเร่ือง "มหิดลธรรม" แก่พระนกัศกึษาภาคฤดรู้อน  

• บรรยายเร่ือง "สงัคมนิยมตามหลกัแห่งพระศาสนา" (๑๕ ก.ย.)  

๒๕๑๘  

• บรรยายชดุ "โมกขธรรมประยกุต์" สําหรับพระนกัศกึษาภาคฤดรู้อน  

• บรรยายเร่ือง "พระพทุธเจ้ามีอดุมคตเิป็นสงัคมนิยม"  

• บรรยายเร่ือง "สงัคมนิยมชนิดท่ีช่วยโลกได้" (๒๗ พ.ค. ๑๘)  

๒๕๒๑ 

• เร่ิมปาฐกถาธรรมทางวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทกุวนัอาทิตย์ท่ี ๓ ของเดือน  

๒๕๒๒ 

• บรรยายชดุ "ใจความแห่งคริสตธรรม เทา่ท่ีพทุธบริษัทควรทราบ"  



๔๗๓ 

 

• ได้รับปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาพทุธศาสตร์ จากมหาจฬุาลงกรณ์ราชวทิยาลยั  

๒๕๒๕  

• สวนโมกข์อายคุรบ ๕๐ ปี พมิพ์แถลงการณ์ ๕๐ ปี สวนโมกข์  

• พิมพ์กฎบตัรของพทุธบริษัท ในวนัวิสาขบชูา  

๒๕๒๗ 

• พิมพ์อริยสจัจากพระโอษฐ์ ฉบบัสมบรูณ์  

๒๕๒๘ 

• อาพาธคอ่นข้างหนกัตัง้แตต้่นปี  

๒๕๒๙  

• ได้รับปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาอกัษรศาสตร์ (ศาสนาและปรัชญา) จากมหาวิทยาลยั

ศลิปากร  

• ได้รับปริญญาดษุฎีบณัฑิตกิตตมิศกัดิ ์สาขาศกึษาศาสตร์ จากมหาวทิยาลยัรามคําแหง  

 
จาก อตัชีวประวติัของทา่นพทุธทาส "เลา่ไว้เม่ือวยัสนธยา"  

หน้า ๖๙๓–๗๐๘ 
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