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คําอนุโมทนา
ในการพิมพครั้งที่ ๒
เรือ่ ง “อัตตชีวประวัต”ิ นีไ้ ดเขียนไวครัง้ แรกเมือ่ ปพ.ศ.๒๕๔๙ ได
พิมพออกเผยแพรเมือ่ ป ๒๕๕๒ โดยขวัญ เพียงหทัย (พรจิตต พงศวราภา)
ในการพิมพครัง้ ที่ ๒ นี้ จัดพิมพโดยทันตแพทยหญิงอัจฉรา กลิน่
สุวรรณ ในนามชมรมกัลยาณธรรม ไดเพิ่มเติมบางสวนเขามาบาง เชนขอ
เขียนทีล่ กู ศิษยหลายคนเขียนถึงขาพเจา โดยความดําริของผูจ ดั ทํา ขาพเจา
ขอขอบใจลูกศิษยทุกคนที่เขียนถึงดวยความจริงใจ
ลุถึงพ.ศ.๒๕๕๔ นี้ ชีวิตของขาพเจาไดเปลี่ยนแปลงไปมาก เชน
เจ็บปวยมากขึ้น รางกายออนแอลง เดินเหิรดวยความยากลําบาก แตก็ได
รับการเอาใจใสดแู ลดวยดีจากลูกศิษยหลายคน เชน ยุวดี อึง๊ ศรีวงษ เปนตน
ไดดูแลอยางใกลชิดตลอดเวลาทั้งวันและทุกวัน
เรื่องอาหารการกินนั้น นอกจากคุณวิรัช และคุณนวลนอย
ชูประดิษฐ ไดชวยดูแลสัปดาหละวันแลว ยังมีคุณเกรียงพงษ หริจิระติวงศ
ไดสงสัปดาหละวัน ทันตแพทยหญิงอัจฉรา กลิ่นสุวรรณสงสัปดาหละ
๑-๒ วัน ปริมาณอาหารทีล่ กู ศิษยสง ใหดงั กลาวแลวเพียงพอไป ๑ สัปดาห
สวนมากเหลือ ขาพเจาขอขอบใจทุกคนทีม่ นี ํ้าใจเอือ้ เฟอ ชวยเหลือใหมีชวี ติ
อยูไดโดยไมเดือดรอนในเรื่องนี้ ซึ่งถือวาเปนเรื่องสําคัญของมนุษยเรื่องหนึ่ง
ดังพระพุทธพจนที่วา “สัตวทั้งหลายเปนอยูไดดวยอาหาร (สพฺเพ สตฺตา
อาหารฏิตกิ า) ” ขาวนํา้ เครือ่ งบริโภคตาง ๆ เปนอาหารสําหรับรางกาย เปน
๑ ในอาหาร ๔ นอกจากนี้ขาพเจายังไดรับกําลังใจเปนอันมากจากบุคคล
ตาง ๆ ผูไดอานหนังสือบาง ฟงซีดีบาง จัดเปนอาหารใจที่สําคัญ ขาพเจา
ขอขอบคุณทุกคนและขอใหทุกคนมีสุขภาพดี มีกําลังใจและกําลังความคิดที่
จะประกอบคุณงามความดี

ยิ่งนานวันไปเทาใด ขาพเจายิ่งรูสึกซาบซึ้งในพระพุทธพจนที่
วา “ชีวิตของสัตวทั้งหลายเปนอยูยาก (กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ)” และภาษิต
ของพระสารีบตุ รทีว่ า “ชีวติ ของสัตวทงั้ หลายไมมเี ครือ่ งหมาย รูไ มได (จะตาย
เมือ่ ใด) ชีวติ นีน้ อ ยดวย ฝดเคืองดวย (คือใหเปนไปไดโดยยาก) ทัง้ ยังประกอบ
ไปดวยทุกข” นอกจากนี้ พระพุทธองคยงั ตรัสไววา “ชีวติ ของสัตวทงั้ หลาย
ผูกพันอยูในกรรม”
บวงกรรมเปนบวงที่ดิ้นรนใหหลุดออกไปไดยาก นอกจากทาน
ผูสิ้นกิเลสแลวเทานั้น เพราะเมื่อสิ้นกิเลสแลวก็สิ้นกรรม เมื่อสิ้นกรรมก็สิ้น
วิบาก (ผลของกรรม) ชีวติ ของสัตวทงั้ หลายวนเวียนอยูใ นวัฏฏะทัง้ ๓ นี้ คือ
กิเลส กรรม วิบาก ชางนาสงสารสังเวช และเปนทีต่ งั้ แหงความกรุณาเสีย
นีก่ ระไร ชีวติ มนุษยจงึ เปนสนามทดลองแรงกรรม ตราบใดทีม่ นุษยและสัตว
ทัง้ หลายยังมีกเิ ลส ยังมีกรรม ยังวนเวียนอยูใ นวัฏฏะหรือสังสารวัฏ ก็ยอ ม
ถูกทุกขตดิ ตาม ความสุขมีบา งก็มนี อ ยเกินไปเมือ่ เทียบกับความทุกขอนั มหึมา
ผูที่พนจากความทุกขประสบความสุขอันสมบูรณก็มีแตพระอริยเจาระดับ
พระอรหันตเทานัน้ ชาวพุทธควรมุง หนาไปสูจ ดุ มุง หมายอันนี้ เพือ่ ความสิน้
ทุกขและประสบสุขอันยั่งยืนตลอดไป
ขาพเจาขอขอบคุณชมรมกัลยาณธรรม ที่ไดพิมพหนังสือเรื่องนี้
ออกเผยแพรเปนครัง้ ที่ ๒ ขอใหทกุ คนไดรบั การคุม ครองโดยธรรมตลอดกาล
ทุกเมื่อ

ดวยความปรารถนาดีอยางยิ่ง

๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

คํานํา
ในการจัดพิมพครั้งแรก
เมือ่ ขาพเจาทําหนังสือเรือ่ ง “การเผยแผศาสนา ความเขาใจ
หลักศาสนาและการพัฒนาชีวติ ดวยคุณธรรม” เพือ่ แจกในงานทําบุญ
อายุครบ ๖๐ ป ๑๗ กันยายน ๒๕๓๗ ขาพเจาไดปรารภไวในคํานํา
ตอนหนึ่งวา
“แมตงั้ ใจจะเขียนประวัตขิ องตนเองอยางยอ ๆ ไวบา งในหนังสือ
เลมนี้ ก็ยังทําไมได รูสึกวาทําไดยากอยางยิ่ง สมตามที่อับราฮัม
คราวลีย เขียนไววา “การเขียนประวัตติ วั เองนัน้ แมจะสนุกแตยาก
เพราะถาเขียนในทางลบก็จะกระเทือนใจผูเขียนเอง ถาเขียนในเชิง
บวกคือยกยองตัวเองก็จะกระเทือนหูผูอาน” (It is a hard and
nice subject for a man to write of himself: it grates his own
heart to say anything of disparagement, and the reader’s
ears to hear anything of praise for him)*”
ขาพเจาจึงไมไดเขียนประวัติของตนเองเมื่อ ๑๒ ปกอน
มาถึงบัดนี้ขาพเจาตัดสินใจเขียนประวัติของตนเอง โดยพยายาม
หลีกเลีย่ งไมใหเปนไปในเชิงบวกหรือเชิงลบ แตเลาไปตามทีเ่ ปนจริง
นอกจากนีย้ งั หลีกเลีย่ งการกลาวถึงผูอ นื่ ในทางไมดี แมจะประสบมา
เปนอันมากก็ตาม
* อางใน “คําคมบมชีวิต” ของ กรุณา กุศลาสัย พ.ศ. ๒๕๓๖ หนา ๔๒

มีตวั อยางทีท่ า นผูใ หญไดทาํ ไวกอ นเปนอันมาก เชน “พระประวัติ
ตรัสเลา” ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ไดตรัสเลาประวัตขิ องพระองคไวอยางนาสนใจ นาอานและไดคติ ได
ประโยชนแกพวกเรามากมาย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ)
หรือที่พวกเราสวนมากรูจักทานในนาม “เสฐียรโกเศศ” ไดเขียน
หนังสือชือ่ “อัตตชีวประวัต”ิ ของทานไวอยางนาสนใจยิง่ พิมพเมือ่
พ.ศ. ๒๕๑๒ อาจารยพลตรีหลวงวิจติ รวาทการก็ไดเขียนประวัตขิ อง
ทานไว อาจารยกรุณา กุศลาสัย ไดเขียนเรื่องราวของทานเองไว
เปนทํานองจดหมายถึงลูก ชือ่ หนังสือ “ชีวติ ทีเ่ ลือกไมได” ชือ่ รอง
วา “อัตตชีวประวัติของผูที่เกิดในแผนดินไทยคนหนึ่ง” พิมพเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๒๙ ทานอาจารยพุทธทาสไดเลาชีวประวัติของทานไวใน
หนังสือชื่อ “เลาไวเมื่อวัยสนธยา” พิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕
มีตัวอยางที่ทานผูอานสนใจ อานแลวไดประโยชนไดคติ
ชีวิตมากมาย หลวงวิจิตรวาทการนั้นเปนนักประพันธที่มีชื่อเสียง
โดงดังมาก เขียนอะไรก็นาอาน เมื่อเขียนชีวประวัติของทานเองจะ
นาอานสักเพียงไร
ดวยเห็นตัวอยางเหลานี้ ขาพเจาจึงกลาเขียนประวัตขิ องตน
ดวยหวังวาคงจะเปนประโยชนแกอนุชนคนรุน หลัง หรือแมแกผทู มี่ ี
ชีวิตรวมยุคกับขาพเจา ขาพเจาตระหนักอยูเสมอวา ขาพเจาไมใช
คนสําคัญ และไมถึงระดับที่จะไดรับการยกยองวาเปนบุคคลสําคัญ
แตขาพเจาก็ภูมิใจวา เกิดมาในพระพุทธศาสนา เกิดมาในสังคม
ไดทาํ ประโยชนไวแกพระพุทธศาสนาและแกสงั คม ดวยเรีย่ วแรงและ

ความสามารถเทาทีข่ า พเจามี เพือ่ เปนการใชหนีพ้ ระศาสนาและสังคม
ที่ไดเลี้ยงดูอุมชูขาพเจามา หลังจากที่พอแมของขาพเจาไดสิ้นชีวิต
แลวตั้งแตขาพเจาอายุ ๕ ขวบ
ดวยความดําริและเหตุผลดังกลาวมา ขาพเจาจึงไดเขียน
ชีวประวัติไวเพียงเล็กนอยอยางที่ทานเห็นอยูนี้

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙

คํานํา
ของชมรมกัลยาณธรรม
การศึกษาชีวิตหลักสูตรรวบรัดวิธีหนึ่ง คือการศึกษา
ประสบการณชีวิตของทานผูที่ประสบความสําเร็จหรือชีวิตบุคคล
ตนแบบ ซึ่งในฉากชีวิตจริงแตละเรื่อง หากรอดูแตตอนจบ ที่
ประสบความสําเร็จยิง่ ใหญกอ็ าจจะไมครบถวนสมบูรณแบบ ควรศึกษา
วิถีทางเดินชีวิตของทานดวยวาผานพนแตละชวงเวลามาไดอยางไร
ตองตอสูอุปสรรคยากลําบากแคไหน ตองใชความอดทนพากเพียร
อุตสาหะวิริยะเพียงไร กวาจะมาถึงวันนี้ ที่ใคร ๆ ชื่นชมยกยองใน
ความสําเร็จแหงชีวิต เมื่อไดศึกษาตั้งแตตนจนจบนั่นแหละ จึงจะ
ซาบซึ้ง จนอาจจะยิ้มทั้งนํ้าตา หรือไดรับคติชีวิตที่ปติอิ่มเอมใจยิ่ง
นอยคนนักทีจ่ ะไมรจู กั นามและเกียรติคณ
ุ ของทานอาจารย
วศิน อินทสระ ไมวา เพศใดวัยใดตางเคยสัมผัสรสอักษรแหงธรรม
จากปลายปากกาของทานไมวา จะเปนพระอานนทพทุ ธอนุชา หลักกรรม
และการเวียนวายตายเกิด จนถึงพระไตรปฎกฉบับทําใหงาย และ
พระไตรปฎกฉบับขยายความ จากเกาสูใ หม สืบเนือ่ งเปนกระแสธาร
แหงธรรม เปนมหาสมุทรแหงปญญาที่ทรงคุณคาไมขาดสาย
คอนชีวติ ของทานทีผ่ กู พันอยูใ ตรม เงาแหงพระพุทธศาสนา
จากเพศบรรพชิตมาสูชีวิตคฤหัสถ จากเด็กกําพราพอแมตั้งแตวัย
๕ ขวบ ทานอาจารยเองก็คงไมคาดคิดมากอน วาชีวติ ของทานจะ

เดินมาไกลถึงจุดนี้ ในปจฉิมวัยทีแ่ รงกายออนลาแตพลังใจและดวง
ปญญายังสวางแจมใส ทานมีเวลาทบทวนเรือ่ งราวความเปนมาใน
ชีวิตจากความทรงจํา เลาฝากไวในหนังสือเลมนี้ ทานมิไดมีเจตนา
จะพรรณนาเรื่องเศราสะเทือนใจ แตชีวิตจริงจากความทรงจําของ
ทานก็มกั จะมีทว งทํานองนัน้ นอยคนนักทีจ่ ะไดประจักษวา เบือ้ งหลัง
ความหวานซึง้ สะเทือนอารมณแหงวรรณกรรมแหงธรรมอันงดงาม
เบือ้ งหลังถอยลิขติ ธรรม ทีอ่ ธิบายอยางกระจางแจงชวนอาน ชวนฟง
จะมีความปวยไข ความทุกขยาก และอุปสรรคมากมายเปนอุปกรณ
ชมรมฯ หวังวาเมื่อทานไดอาน “อัตตชีวประวัติฯ” เลมนี้จบลง
ทานคงจะอานหนังสือทีท่ านอาจารยวศินเขียนไวอยางรูซงึ้ ในคุณคา
มากขึ้นไมมากก็นอย
ชีวติ ของทานอาจารยวศินเปนแบบอยางของชีวติ นักสู และ
ครูผูเกิดมาเพื่อเปนคลังแหงปญญาและปูชนียบุคคล จะทุกขยาก
ลําบากเพียงไรก็ไมดบั สูญและไมมสี งิ่ ใดทําลายได เพราะตองเติบโต
ผานพนอุปสรรคนอยใหญเพื่อมาสองโคมธรรมสูใจมวลชน ชีวิต
ของทานเปนแบบอยางเปนกําลังใจใหสาธุชนผูเดินตามมาภายหลัง
ใหไดเกิดความมั่นใจใน “ทางแหงความดี” ไมยอทอตออุปสรรค
แมอาจจะมีตน ทุนตํา่ หรือเต็มไปดวยสิง่ กีดขวางอยางไรก็ตาม หาก
มีใจมุง มัน่ ในความดีงาม พากเพียรพยายามไมทอ ถอย ในทีส่ ดุ ยอม
ไดพบความสําเร็จ เชนที่ทานอาจารยดําเนินชีวิตมา เพื่อเปนยอด
ปราชญและเปนปูชนียบุคคลแหงแผนดิน ทําใหนึกถึงคําของทาน
อาจารยที่วา ขอใหมี “อัตตจาคะ” สละตนใหแกธรรม มอบตนให

แกธรรม คือวางใจวาแลวแตธรรมจะบันดาลให จะทุกขสขุ ยากงาย
สบาย ลําบากแคไหน แลวแตพระธรรมจะนําชีวิตไป
ในนามของชมรมกัลยาณธรรม และเหลาสานุศษิ ย มีความ
ภาคภูมิใจที่ไดเผยแผผลงานอันทรงคุณคา ทั้งหนังสือและเสียง
บรรยายของทานอาจารย และการไดมีโอกาสจัดพิมพ “อัตตชีวิต
ประวัตขิ อง อ.วศิน อินทสระ” เลมนี้ โดยเพิม่ เติมเนือ้ หาใหสมบูรณ
ขึน้ ในภาค “อาจริยานุสสติ” ถือเปนการแสดงความเคารพยกยอง
ชีวติ อยาง “ครู” ใหทกุ คนไดสมั ผัส ไดเขาใจความเปนครูดว ยความ
เคารพศรัทธาอยางลึกซึง้ ทัง้ ยังเปนเครือ่ งบูชาพระคุณทานอาจารย
เปนพลังบุญกุศลใหดวงประทีปธรรมดวงนี้ไดสองแสงสวางสูใจ
มวลชนตอไปอีกนานเทานาน
ธรรมยอมมีอยูใ นทุกหยอมหญา แตจะสถิตยในใจของเรา
ไดมากนอยเพียงไร องคประกอบสําคัญแรกที่สุดสองประการคือ
กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ ขอใหทุกทานผูไดมีโอกาสอาน
หนังสือ “อัตตชีวประวัตขิ อง อ.วศิน อินทสระ” เลมนี้ จงใครครวญ
พิจารณาดวยปญญาในละครแหงชีวติ จริง ทีท่ า นอาจารยไดสละตนเอง
ยกมาเปนบทเรียน เปนแบบอยาง เพือ่ เปนกําลังใจสาธุชนสูค วาม
สําเร็จแหงชีวิต เพื่อทั้งประโยชนตนและประโยชนทานตามสมควร
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ
ประธานชมรมกัลยาณธรรม
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

สารบัญ
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๒๒๘
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กราบเทาคุณพอที่เคารพ
แดอาจารยดวยความเคารพ
กอนที่จะพบทานอาจารย
แทนความเคารพศรัทธายิ่ง
แดครูผูเปนมงคลชีวิตของปวงศิษย
แทนความผูกพัน
โลกนี้ไมมีบังเอิญ
บทสัมภาษณอาจารยวศิน อินทสระ
เลาไวในวันเกิด ปที่ ๗๐

ภาคแรก
ประวัติทานเลา

๑

เมื่อเป็นเด็ก

จําไมไดวากี่เดือนหลังจากที่แมตายแลว
พอก็มาที่บานนาบาว...
นาไดเรียกขาพเจาไปหาพอ
ทานเรียกขาพเจาไปกอด รูสึกอบอุนอยางประหลาด
เปนครั้งแรกที่ขาพเจาจําไดวา
ไดอยูในออมกอดของพอ แลวพอก็จากไป
ตอมาอีกไมกี่เดือน นาจิตที่บานหนองหวามาแจงขาววา
พอไดเสียชีวิตแลว ขาพเจายังเด็กเกินไปที่จะเสียใจ

ขาพเจาเกิดทีห่ มูบ า นทาศาลา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗ สถานที่เกิดเปนเนินดินที่
ภาษาทางใตเขาเรียก ‘โคก’ มีตน มะมวงหิมพานตอยูเ ต็มในบริเวณนัน้
ตนมะมวงหิมพานตนั้นภาษาทางใตเรียก ‘ยารวง’ แปลวาขาพเจา
เกิดที่โคกยารวงหรือเนินปาตนหิมพานต
เมื่อขาพเจาโตแลวไดเห็นวาบริเวณนั้นเปนปาทั้งหมด
จึงเปนบานทีอ่ ยูใ นปา มีปา ผูใ จดีตงั้ บานเรือนอยูใ กลกนั เปนพีข่ องแม
ชือ่ ปากลับ มีลกู สาว ๒ คน อายุมากกวาขาพเจา หมูบ า นบริเวณ
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นั้นจึงสงบเงียบเพราะเปนปาเสียสวนใหญ มีลําคลองทอดยาวมา
จากเขาแกวลงสูท ะเลสาบสงขลา ตรงตําบลปากบาง อําเภอรัตภูมิ
ขาพเจาไดทราบจากผูใหญวา ตอมาแมไดยายกลับไปอยู
ที่ตําบลบานตากแดด อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่ง ณ ที่นั้น
มีญาติอยูม าก เชน นานองของแม และตอไปอีกหมูบ า นหนึง่ เหนือ
ขึ้นไปมีญาติฝายพออยูมาก เรียกหมูบานหนองหวา อําเภอเมือง
จังหวัดสงขลา สองหมูบ า นนีอ้ ยูค นละฝง ทะเลสาบกับอําเภอรัตภูมิ
ถาจะเดินทางไปหากันตองไปทางเรือ สวนมากจะเปนเรือใบ ยาและ
ปูอยูที่บานหนองหวานี้ มีพี่สาวที่ใจดีคนหนึ่งลูกของปา ชื่อพี่ถาย
จิตภักดี
วัน เดือน ปเกิดของขาพเจา แมไดบอกใหทราบไวตั้งแต
พอจําความไดวา ถาใครถามใหบอกวาเกิดปจอวันจันทรเดือนสิบ
ขาพเจาก็ทองตลอดมาตั้งแตสมัยที่เปนเด็ก ใครถามก็ตอบไดทันที
ที่มาทราบวาเกิดวันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗ นั้น เมื่อ
ขาพเจาไดมาบวชเปนสามเณรทีว่ ดั บุปผารามแลว เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๐
โดยที่ทานอาจารยคือทานเจาคุณพระราชดิลก เวลานั้นยังเปน
พระมหาหลง กิตฺติสาโร อยู ทานชํานาญทางโหราศาสตร ไดนํา
วันเดือนปเกิดทีข่ าพเจาทอง มาเทียบกับปฏิทนิ โหราศาสตรวา ตรง
กับวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๗๗ เวลานั้นขาพเจาอายุ ๑๓ ป ซึ่งจะเลา
รายละเอียดขางหนา ขาพเจาเกิดที่อําเภอรัตภูมิ แตมาเติบโตที่
อําเภอเมือง เมื่อแมยายมาอยูที่หมูบานตากแดด ตําบลปากรอ

เมื่อเปนเด็ก

๑๙

ขาพเจาจําความไดไมนานแมกส็ นิ้ ชีวติ ดวยโรคไขธรรมดาเมือ่ ขาพเจา
อายุได ๕ ขวบ พอนั้นขาพเจาไมทราบวาไปอยูที่ไหน บานของ
ขาพเจาอยูติดกับบานของนาซึ่งขาพเจาเรียกวา ‘นาบาว’ ภรรยา
ชือ่ ‘แชม’ ซึง่ เปนนาสะใภ มีลกู หลายคนทัง้ หญิงและชาย ขาพเจา
มีพนี่ อ งทัง้ หมด ๖ คน เปนชาย ๔ หญิง ๒ ขาพเจาไมเคยเห็น
พี่ชายคนที่สอง ทราบวาเสียชีวิตตั้งแตยังเล็ก คงยังเหลือเติบโต
มา ๕ คนคือ
สุเมธ อินทสระ (เสียชีวิตแลว)
นรินทร อินทสระ (เสียชีวิตแลว)
ขัด บุญประกอบ (เสียชีวิตแลว)
ขาพเจา วศิน อินทสระ
คลองจิตร กาญจนมุสิก (ปจจุบนั อยูท ตี่ าํ บลปากบาง อําเภอรัตภูม)ิ
เมื่อแมเสียชีวิตแลวพอไมรูไปอยูที่ไหน พี่ชายคนโตก็ไมได
อยูบ า น พวกเราซึง่ ยังเด็ก ๆ กันอยูก ก็ าํ พราทัง้ พอและแม ปากลับ
ผูมีนํ้าใจอารีตอลูกหลานไดมาแบงเอาหลานไป ๓ คน ไปเลี้ยงที่
อําเภอรัตภูมิ คือ นรินทร ขัด และคลองจิตร คงเหลือขาพเจา
ใหอยูก บั นาทีบ่ า นตากแดด ตอนนัน้ ขาพเจาอายุได ๕ ขวบ (พ.ศ. ๒๔๘๒)
พอชวยเขาทํางานไดบา งเล็ก ๆ นอย ๆ ตามประสาเด็ก เมือ่ อายุ ๘ ขวบ
จึงไดเขาเรียนหนังสือชัน้ เตรียมประถมทีโ่ รงเรียนประชาบาลบอทราย
ตําบลปากรอ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีศาลาอยูห ลังหนึง่ เปน
โรงเรียนทั้งหมด เด็กเล็กชั้นเตรียมประถมใหเรียนที่ใตตนประดู
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มีสระใหญอยูสระหนึ่งอยูระหวางศาลากับตนประดู นักเรียนหิวนํ้า
ก็ไปวักนํ้าในสระกิน แตหามไมใหใครลงไปวายนํ้าเลน คราวใด
ปดเทอมปากลับก็จะมารับไปอยูที่อําเภอรัตภูมิ ขาพเจารูสึกมี
ความสุขเหมือนไดขึ้นสวรรค เพราะมีปามากและมีผลไมใหเก็บกิน
หลายอยาง ลูกสาวคนเล็กของปาชือ่ พีเ่ ชือนไดโอบไหลขา พเจาไปหา
ผลไมในปากิน ขาพเจารูส กึ อบอุน และมีความสุขอยางประหลาด ซึง่
ไมเคยไดรบั มากอน ความรูส กึ อันนัน้ ยังแนบสนิทอยูจ นบัดนี้ (พีเ่ ชือน
เสียชีวิตไปเมื่อปพ.ศ. ๒๕๔๘)
เมื่อเปดเทอมขาพเจาตองกลับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียน
บอทราย โดยเดินไปเรียนทัง้ ไปและกลับระยะทางประมาณ ๒ กิโลเมตร
เสื้อผาและอาหารนั้นขาดแคลนมาก ไมตองพูดถึงรองเทา เด็ก
นักเรียนเดินเทาเปลากันทั้งนั้น พ.ศ. ๒๔๘๔ เกิดสงครามโลกครั้ง
ทีส่ องยิง่ ขาดแคลนหนักขึน้ ไปอีก กางเกงทีน่ งุ ไปโรงเรียนปะแลวปะอีก
กางเกงทีน่ งุ อยูก บั บานและนุง ไปโรงเรียนคงมีไมเกิน ๒ ตัว ปะแลว
ปะอีกจนหาเนือ้ เดิมไมได เสือ้ นัน้ มีไวสาํ หรับผูกคอ ไมไดมไี วสาํ หรับใส
วิธผี กู คอก็คอื เอาแขนเสือ้ ทัง้ สองโอบมามัดคอไว ตัวเสือ้ อยูข า งหลัง
ไมตองกลัวหนาวเพราะที่นั่นไมเคยหนาว และเปนการถนอมเสื้อ
ไมใหขาด จะไมนงุ กางเกงไปโรงเรียนก็ดกู ระไรอยู ความขาดแคลน
ปจจัยสี่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีอยูเปนอันมาก ธรรมดาไม
เกิดสงครามก็ขาดแคลนอยูแ ลว ถึงหนาแลงก็แหงจริง ๆ ผูใ หญตอ ง
ไปตักนํ้าในที่ไกล ๆ จึงจะไดนํ้ามาปบสองปบ ไกลหลายกิโลทีเดียว
หนาฝนนํ้าก็ทวมเจิ่งนองไปหมดทั่วทองทุง มองเห็นพื้นนํ้าขาวสุด
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สายตา อาหารทีช่ าวบานหาไดเปนหลักก็คอื ปลาในทองทุง ขาวพอ
มีกินเพราะทํานาเอง ยอนระลึกดูแลวความเปนอยูของชาวบานใน
ชนบทสมัยนั้นนาสงสารมาก
จําไมไดวากี่เดือนหลังจากที่แมตายแลว พอก็มาที่บาน
นาบาว ตอนนั้นบานของแมไดเปนเรือนขาวเปลือกของนา นาได
เรียกขาพเจาไปหาพอ ทานเรียกขาพเจาไปกอด รูสึกอบอุนอยาง
ประหลาด เปนครั้งเดียวที่ขาพเจาจําไดวาไดอยูในออมกอดของพอ
แลวพอก็จากไป เขาใจวาคงไปพักทีบ่ า นปูแ ละยา ตอมาอีกไมกเี่ ดือน
นาจิตทีบ่ า นหนองหวามาแจงขาววาพอไดเสียชีวติ เสียแลว ขาพเจา
ยังเด็กเกินไปทีจ่ ะเสียใจจึงไดแตยนื เฉย ๆ จําไดวา วันทีเ่ ผาพอนัน้ นํา้
ทวมใหญ คนหามศพตองหามลุยนํา้ กันไป ขาพเจายังเลนนํา้ ตามไปดวย
เรียนหนังสืออยูที่โรงเรียนบอทรายได ๓ ป พอจบ ป.๒
ตอนนัน้ ทราบวาพีช่ ายคนโตคือพีส่ เุ มธไปบวชเปนพระอยูท วี่ ดั ภูตบรรพต
ตําบลชะแล อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยคําขอรองของปู
และยา ขาพเจาอยูท บี่ า นตากแดดดวยความลําบากและอดทน บังเอิญ
มีเหตุใหนาตัดสินใจนําขาพเจาไปไวที่วัดภูตบรรพตที่พี่ชายบวชอยู
ตกลงวาไดไปอยูเปนเด็กวัดอยูกับพี่ชาย แตความเปนอยูก็ยังคง
อัตคัดขาดแคลนตามประสาเด็กวัดบานนอก อาหารไดกินบางไมได
กินบาง นอยวันที่ไดกินครบสามมื้อ มาเรียน ป.๓ ที่โรงเรียน
ประชาบาลวัดชะแล ตําบลบางเขียด ปจจุบันเปนอําเภอสิงหนคร
หางจากวัดภูตบรรพตเพียงเล็กนอย เดินประมาณสิบนาทีกถ็ งึ แลว

๒๒

อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

ตลอดเวลาที่เรียนอยูที่นี่ ตอนกลางวันเปนไมตองพูดถึงกันเลยคือ
ไมมีกิน ของขายก็ไมมี ถึงจะมีของขายก็กินไมไดเพราะไมมีเงิน
ติดตัวเลยสักบาทเดียวเหมือน ๆ กันทุกคน เด็กทีพ่ อกินขาวกลางวัน
ไดบางตอนพักเที่ยง ก็เห็นจะเปนเด็กที่อยูวัดชะแลนั่นเอง มีเพื่อน
คนหนึ่งชื่อ ‘ขอม’ เปนเด็กวัดชะแล เขาชวนไปกินขาวกลางวัน
บอย ๆ แตไมคอยไดไปกิน เลิกเรียนกลับมาวัด ไดกินบางไมไดกิน
บาง มีอบุ าสิกาบางคนทีอ่ ยูข า งวัดเขารูส กึ เอ็นดู บอกวาวันไหนไมมี
ขาวเย็นที่วัด ใหไปกินที่บานเขา แตก็ไมคอยไดไป ปูกับยาก็สั่ง
เหมือนกัน แตบานปูและยาอยูไกลเหลือเกิน ตองเดินเปนชั่วโมง
จึงจะถึง จึงไมคอ ยไดไป ปูก บั ยาเปนคนใจดีลกู หลานรัก และคนใน
หมูบ า นก็เคารพนับถือ เคยพูดกับขาพเจาวา เมือ่ เรียนจบชัน้ ประถม
แลวก็จะสงใหเรียนตอชั้นมัธยม แตนาเสียดาย เมื่อขาพเจาเรียน
อยูช นั้ ป.๔ ปูแ ละยาก็ลม ปวยลงพรอมกัน เลิกโรงเรียนแลวขาพเจา
ก็จะรีบกลับมาเยีย่ มปูแ ละยา และรองไหโฮโฮทุกครัง้ ทีม่ า รูส กึ หมด
ที่พึ่ง ในที่สุดปูและยาก็สิ้นชีวิตลงพรอมกัน ดูเหมือนจะหางกัน
คนละวัน เก็บศพไวที่บานสองสามวันแลวก็เผาพรอมกัน ขาพเจา
กลับไปอยูวัดอยางเดิม
เมือ่ เรียนอยู ป.๔ จําไดวา นาแดงนองของพอ เปนผูใ หญบา น
อยูท บี่ า นโคกโพธิ์ ใกล ๆ บานหนองหวานัน่ เอง (ทางใตจะเรียกนอง
ของพอหรือนองของแมวา ‘นา’ เหมือนกันหมด) ทางรัฐบาลได
มีนโยบายชวยเหลือเด็กยากจน ไดนาํ ผาไปแจก ไมมชี อื่ ของขาพเจา
อยูดวย นาแดงไดทักทวงขึ้นวา ขาพเจาไมไดเปนเด็กยากจนหรือ
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ทําไมจึงไมได ขาพเจาจึงไดผามาผืนหนึ่ง จําไดวาเปนสีกรมทา
ใชนงุ ก็ไดหม ก็ได ขาพเจาดีใจยิง่ นัก ใชผา อยางทะนุถนอม คืนหนึง่
มีการแสดงหนังตะลุงที่เชิงเขาวัดภูตบรรพต ที่นั่นเปนปาชาดวย
(ภาษาทางใตเรียกวา ‘เปลว’) ขาพเจาไดไปดูหนังตะลุงแลวเผลอ
หลับไป ตื่นขึ้นมาผาหมหายไปเสียแลว เปนความทรงจําที่ไมรูจัก
ลืมเลือนถึงความรูสึกขณะนั้นวาเสียดายเพียงไร เรายังเด็กมากจะ
ไปหาโจรที่ไหนไดเลา
ขาพเจาชอบศิลปน หนังตะลุงเปนสิ่งที่นิยมชมชอบมาก
เมื่ออยูวัดบางคืนก็หนีไปแสดงหนังตะลุงเอง ตอนนั้นคงจะอายุสัก
๑๒-๑๓ มีเพื่อน ๆ เด็กวัดดวยกันชวยกันเอาวัสดุเทาที่จะหาไดมา
แทนโหมง ฉิ่ง และกลอง เปนตน พากยหนังตะลุงอยูไดทั้งคืน
กลับมาวัดตอนเชาถูกทานอาจารยลงโทษบางก็เพียงเล็กนอย
ไมหนักหนารุนแรงอะไร ทานอาจารยผูปกครองเวลานั้นก็คือ
ทานปลัดเมศวร ซึง่ ตอมาเปนพระครูถาวรศีลคุณ (มรณภาพแลว)
เจาอาวาสวัดภูตบรรพตเวลานัน้ คือ ทานพระครูโศภณศีลาจาร (แดง)
ทานเปนพระที่มีปฏิปทานาเลื่อมใส
ขาพเจาเรียนจบ ป.๔ ที่โรงเรียนวัดชะแลประมาณป
พ.ศ. ๒๔๘๙ จําไดแมนเพราะทราบขาววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
รัชกาลที่ ๘ สวรรคต พอดีพระพี่ชายคิดจะมาเรียนหนังสือตอที่
จังหวัดสงขลา จึงไดเดินทางมาจังหวัดสงขลา พักอยูท วี่ ดั มัชฌิมาวาส
ซึ่งเปนวัดหลวงและเปนวัดใหญ อาศัยพักอยูที่กุฏิทานมหานิพนธ
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ซึ่งตอมาไดเปนทานพระครูนิเทศธรรมาภรณ ทานเปนผูออนนอม
ถอมตน เมื่อขาพเจาเปนผูใหญและมีชื่อเสียงทางวิชาการแลว
ทานติดขัดอะไรก็เขียนจดหมายมาถามบอย ๆ โดยไมไดถือตัววา
เคยเปนอาจารยของขาพเจา เมือ่ พักอยูท วี่ ดั มัชฌิมาวาสนัน้ มีเด็ก
รุนเดียวกันที่พักอยูกับทานมหานิพนธมากคน นอนกันที่ระเบียง
หนาหองทานเต็มไปหมด อาหารประจําวันก็คือผักบุงที่เด็กรุนโต
ไปซื้อมาจากตลาด นํามาแกงรวมกับอาหารที่พระบิณฑบาตได
รูสึกวากลิ่นอายของจังหวัดสงขลาเปนที่ถูกใจยิ่งนัก มันเปนกลิ่น
เมืองทีส่ งบเรียบรอย สะอาด และผาสุก ดานตะวันตกเปนทะเลสาบ
สงขลา ดานตะวันออกเปนทะเลหลวง สมัยนั้นสงขลาเปนเมืองที่
สงบเงียบ ทอระบายนํ้าใสสะอาด นอนไมตองกางมุงไมมียุงสักตัว
อยูท วี่ ดั มัชฌิมาวาสกีเ่ ดือนจําไมได ก็เดินทางมากรุงเทพฯ
เปนไวยาวัจกรของพระพี่ชาย มาโดยทางรถไฟในป ๒๔๙๐ เสร็จ
สงครามโลกครัง้ ทีส่ องแลว ๒ ป ตอนนัน้ ทางรถไฟทีส่ รุ าษฎรฯขาด
ตองลงเรือขามแมนํ้าแลวมาขึ้นรถไฟอีกฝงหนึ่ง รถไฟสุดทางที่
บางกอกนอยเวลานั้น มาพักที่วัดบูรณศิริฯกอน จําไมไดวากี่วัน
แลวไปพักที่วัดบุปผาราม ธนบุรี กับทานเจาคุณพระราชดิลก ซึ่ง
ตอนนั้นยังเปนพระมหาหลงอยู ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๔๙๐
ทีแรกพระพี่ชายตั้งใจไววา เมื่อมาถึงกรุงเทพฯแลวก็จะสงกลับไป
บวชที่วัดมัชฌิมาวาส สงขลา แรกทีเดียวพระพี่ชายไมไดตั้งใจพา
ขาพเจามา จะใหบวชอยูที่สงขลา แตเพราะผูที่จะเดินทางเปน
ไวยาวัจกรมาดวยเกิดปวยกะทันหัน จึงใหขาพเจาเปนตัวแทนมา
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เมื่อพักอยูที่วัดบุปผารามนั้น ทานเจาคุณอาจารย คือ
ทานเจาคุณพระราชดิลก ซึ่งตอไปนี้ขาพเจาจะขอเรียกทานวา
‘ทานอาจารย’ ไดสบื สาวเรือ่ งราววาขาพเจาเปนลูกใครเปนหลานใคร
พอรูช อื่ พอและปู ทานอาจารยกร็ บั ไวใหบวชทีว่ ดั บุปผาราม ทราบวาเมือ่
สมัยยังหนุม กอนบวช ทานไปมาที่บานหนองหวาเสมอ รูจักปู
ของขาพเจาและเปนเพื่อนกับพอของขาพเจา
ทานมหาสิริ ฐานยุตโฺ ต ก็เปนคนบานเดียวกัน คือ ทานอยู
บานหวยพุด จะมีสว นในการมาของพระพีช่ ายของขาพเจาดวยหรือไม
ขาพเจาไมทราบ ทานมหาสิริทานนี้ตอมาไดเปนพระเทพกิตติเมธี
เจาคณะจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี (ธรรมยุต)
ตลอดเวลาที่ยังไมไดบวชเปนสามเณรนั้น ขาพเจาปวดหัวอยาง
รุนแรงทุกวันตัง้ แตเชาพระอาทิตยขึ้นจนถึงเที่ยงวัน ยาไมมีกนิ เลย
แมแตเม็ดเดียว ไมรเู ปนโรคอะไร หรือจะเปนอยางทีเ่ ขาเรียกกันวา
‘ลมตะกัง’ กระมัง กําหนดวันบวชเณร เดือนกรกฎาคมกอนเขา
พรรษา แตจาํ ไมไดวา วันทีเ่ ทาใด เชาวันนัน้ โกนผมแลวยังมึนศีรษะ
อยูไ มถงึ กับปวด จําไดวา บวชตอนบาย เมือ่ ครองผากาสาวพัสตรแลว
บวชเสร็จแลว อาการปวดศีรษะทีต่ อ งนอนรองไหทกุ วัน ไมเปนอีก
เลยมาจนกระทั่งบัดนี้
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ทานอาจารยและทางวัดตื่นเตนและดีใจกันมาก
รวมทั้งทานอุปชฌายดวย
เพราะมีสามเณรสอบไดเปรียญเอกเปนองคแรกของวัด
เลาลือกันไปมากพอควรวาเปนคนเรียนเกง
ใครๆ ก็หวังกันวาขาพเจาจะไดเปรียญ ๙ โดยไมนานนัก
แตผูที่หวังก็ผิดหวัง
เพราะขาพเจาหยุดอยูเพียงเทานี้

ในการบวชเปนสามเณรคราวนี้ ผูอุปถัมภที่เรียกกันใน
สํานวนพระวา โยมอุปฏฐาก คือ คุณแมริ้ว สืบศิริ ซึ่งเปนโยม
อุปฏฐายิกาของทานมหาสิริ คุณแมริ้วเปนพยาบาลผดุงครรภ มี
สามีเปนบุรษุ พยาบาลอยูท ซี่ อยริว้ สืบศิริ ใกล ๆ วงเวียนเล็กสมัยนัน้
เวลานีว้ งเวียนเล็กไดถกู รือ้ ไปแลว ทานทีไ่ มทนั เห็นวงเวียนเล็ก ก็ให
นึกถึงเชิงสะพานพุทธฯ ฝงธนบุรีและโรงเรียนศึกษานารี วงเวียน
เล็กอยูตรงหนาโรงเรียนศึกษานารีพอดี คุณแมริ้วเปนคหปตานี
ผูม งั่ คัง่ คนหนึง่ ในสมัยนัน้ มีบา นใหญโตไมสกั ทัง้ หลัง เปนคนอวน
แตก็เดินไปวัดบุปผารามได ขาพเจาเมื่อบวชแลวก็ไปบิณฑบาตที่
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บานคุณแมริ้วทุกวัน ตอนหลัง นองสาวคือคลองจิตรยังเด็กอยู
คุณแมรวิ้ ไดขอใหมาอยูท บี่ า น ดวยเห็นวาเปนนองของขาพเจา แต
เพราะเหตุใดไมทราบ อยูไดไมนานก็กลับไปอยูกับปาที่รัตภูมิ
สมัยทีข่ า พเจาเปนสามเณรอยูน นั้ มีพระทีไ่ ดรบั ความนิยม
วาเกง คือทั้งเรียนเกงและเทศนเกงอยู ๒ รูป คือ ทานมหาสิริ
ป.ธ.๖ ทานมหาอาคม ป.ธ.๕ ตอมาไดรบั สมณศักดิเ์ ปนพระธรรม
รัตนดิลก เจาอาวาสวัดบุปผารามตอจากทานเจาคุณพระธรรม
วราลังการ (อนุภาโส) ผูซ งึ่ เปนอุปช ฌายของขาพเจาในสมัยทีด่ าํ รง
สมณศักดิเ์ ปนพระอโนมคุณมุนซี งึ่ เปนผูม เี มตตาสูงมาก และมีปฏิปทา
อันนาเลื่อมใส
พูดถึงทานอาจารย ทานเอาใจใสตอการศึกษาเลาเรียน
ของขาพเจาเปนอยางยิ่งและเขาใจวาจุใจทาน เพราะใหทองอะไรก็
ทองได ใหเรียนอะไรก็เรียนไดดวยความตั้งอกตั้งใจ อยางใหทอง
สวดมนตตามหลักสูตรของวัด ทานจะเรียกไปซอมทุกคืน หนังสือ
สวดมนตฉบับแรกที่ขาพเจามีก็คือ เอกเทศสวดมนต ตอมาก็เปน
สวดมนตฉบับหลวงซึ่งเปนหนังสือสวดมนตเลมใหญ ทองไปสวด
ไปโดยที่ไมรูเรื่อง แตก็ชอบ เมื่อเริ่มเรียนนักธรรมชั้นตรีในปที่
บวชนั้นไดทองพุทธศาสนสุภาษิตเลม ๑ จนตลอดเลม ๕๐๐ ขอ
ทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ชางมีความสุขและความพอใจเสียนี่
กระไร รูสึกซาบซึ้งในพระพุทธภาษิตเริ่มตั้งแตนั้นมา นอกจากนี้ยัง
ไดอานพุทธประวัติซึ่งไมเคยไดอานมากอน ไดทองธรรมะและวินัย
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ในนวโกวาท ไดหัดเขียนเรียงความแกกระทูธรรม และอานวินัยมุข
เลม ๑ ซึ่งเปนหนังสืออธิบายวินัยโดยสมเด็จพระมหาสมณเจา
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ลวนแตเปนของชอบทั้งนั้น ขาพเจา
จึงเรียนนักธรรม เรียนสวดมนตอยางไมรสู กึ เบือ่ หนาย แมจะยาก
ไปบางสําหรับบางเรือ่ ง เชน วินยั มุข สําหรับขาพเจาซึง่ อายุเพียง
๑๓ ในขณะนั้น แตก็ชอบอานแมจนกระทั่งบัดนี้ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
เมือ่ สอบนักธรรมชัน้ ตรีไดแลว ในปนนั้ ทานอาจารยใหเริม่
ทองบาลีไวยากรณจํานวน ๔ เลม คิดเปนจํานวนหนาถึง ๕๐๔ หนา
ตั้งใจทองดวยความอดทนเพราะอยากรู จําไมไดวาตองไปทองให
อาจารยฟงหรือเปลา ไปเขาโรงเรียนฟงอธิบายบาลีไวยากรณ
ดูเหมือนทานมหาสิริ ฐานยุตฺโตเปนผูสอน ทานเปนอาจารย
ที่คอนขางดุแตก็ทําใหพระเณรตั้งใจเรียนดี
เหลือเวลาอีกประมาณ ๒ เดือนจะมีการสอบนักธรรม
ชัน้ โท ทานอาจารยยงั ไมอยากใหสอบ อยากใหทอ งบาลีไวยากรณ
ใหจบกอน แตขาพเจารูสึกวาไมควรปลอยเวลาใหวางไป ๑ ป โดย
ไมไดสอบอะไรเลย จึงเขาไปเรียนทานวาจะขอเขาสอบนักธรรมโท
ทานยังคงยืนยันไมใหสอบ ขาพเจาไปไดหนังสือธรรมวิภาคเลม ๒
ซึง่ เปนหลักสูตรวิชาธรรมะสําหรับนักธรรมชัน้ โท มานัง่ ทองทีห่ นา
หองทัง้ กลางวันและกลางคืน ทานอาจารยเดินไปเดินมาอยูแ ถวนัน้
ทานจะเปดมาหาขาพเจาก็ได เมือ่ ทานไดยนิ ทองธรรมวิภาคเลม ๒
บอยเขา วันหนึง่ ขาพเจานัง่ ทองอยูห นาหองจนเหนือ่ ยแลวจึงเขาไป
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ในหอง เห็นหนังสือหลักสูตรนักธรรมชั้นโทกองหนึ่งวางอยูบนโตะ
ของขาพเจา ขาพเจารูสกึ ดีใจวาทานยินยอมใหขาพเจาสอบแลวจึง
เขาไปกราบขอบคุณทานพรอมดวยนวดใหทา น งานนวดทานอาจารย
เปนงานประจําของขาพเจาอยูแ ลว ประมาณคืนละ ๒ ชัว่ โมง เวลา
ประมาณ ๒ ทุมครึ่ง - ๔ ทุม เมื่อถึงเวลาสอบนักธรรมชั้นโท
ขาพเจาสอบได ทานอาจารยพูดกับใครตอใครเปนเชิงลอเลียนหรือ
ยกยองก็ไมทราบไดวา สอบไดมาอยางไรใชเวลาเรียนเพียง ๒ เดือน
ในเมื่อคนอื่นเรียนกันทั้งป สอบไดก็มีสอบไมไดก็มี
หลักสูตรนักธรรมชั้นโทยังคงมี ๔ วิชาเหมือนนักธรรม
ชัน้ ตรี แตเนือ้ หายากขึน้ พุทธศาสนสุภาษิตซึง่ ขาพเจาชอบนักหนานัน้
มีถึง ๒๐๑ ขอ แตละขอยาวกวาของนักธรรมชั้นตรีถึง ๓ เทา
เพราะเปนคาถา ๔ บาท ของนักธรรมชัน้ ตรีมบี าทเดียว ขาพเจา
ทองหมดทุกขอทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ไมไดเลือกทองเพื่อเก็ง
ขอสอบเลย
เมือ่ ไดนกั ธรรมชัน้ โทแลว และทองบาลีไวยากรณ ๔ เลม
จบแลวก็เริ่มแปลหนังสือธรรมบทซึ่งเปนหลักสูตรของเปรียญ
๓ ประโยค มีทงั้ หมด ๘ ภาคดวยกัน เปนหนังสือขนาด ๘ หนา
ยก จํานวนหนาถึง ๑,๒๒๔ หนา ไมใชนอยเลยสําหรับสามเณร
อายุ ๑๕ หนังสือชุดนีเ้ ปนอรรถกถาธรรมบท ผลงานของพระพุทธ
โฆสาจารยชาวอินเดีย มาทํางานในศรีลงั กา เปนหนังสือทีน่ า สนใจ
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มาก ยกคาถาพระพุทธภาษิตมาจากคัมภีรธรรมบทขุททกนิกาย
พระไตรปฎกเลม ๒๕ มาตั้งแลวเลาเรื่องประกอบ แลวอธิบายคํา
ยากในพระพุทธภาษิตเพียงเล็กนอย ผูเรียนไดเพลิดเพลินไปกับ
นิทานประกอบเรื่อง ไดธรรมะจากพระพุทธภาษิตและคําอธิบาย
เล็กนอย แตนกั เรียนจะกลัวคําอธิบายทีเ่ รียกวา ‘แกอรรถ’ เพราะ
ยากกวาสวนอื่น ๆ ขาพเจาเรียนดวยความเพลิดเพลินพรอมดวย
พระอืน่ ๆ รวมทัง้ พระพีช่ ายดวย กลางคืนมักจะไปรวมกันทีห่ อ งใด
หองหนึ่งแลวชวยกันแปล การไปเรียนบาลีที่โรงเรียนมีไมมากนัก
สวนมากเรียนดวยตนเอง เทาทีจ่ าํ ไดรสู กึ วา พระมหาปลอด ปยทสฺสี
สอนอยูร ะยะหนึง่ จําไมไดวา กีเ่ ดือน ถึงเวลาสอบสนามหลวง (สนาม
ใหญของคณะสงฆ) ขาพเจาสอบได สรางความตืน่ เตนพอใจใหกบั
ทานอาจารยและสํานักเรียนมิใชนอย ทานอาจารยเริ่มมั่นใจในตัว
ขาพเจามากขึ้น คุณแมริ้ว สืบศิริ ซึ่งเปนโยมอุปฏฐายิกาก็ดีใจ
นําปากกาหมึกซึมมาถวายเปนรางวัล โยมหรุน ทางวงเวียนใหญซงึ่
ไดถวายอาหารบิณฑบาตอยูเปนประจํา และคุณนาลิ้ม วอนขอพร
ผูเปนลูกสาว ก็ไดนําปากกาหมึกซึมมาถวายดวย แตคนละสีกัน
ขาพเจาเองก็รสู กึ ปลืม้ ใจและภาคภูมใิ จอยูม ใิ ชนอ ย เพราะไดเปลีย่ น
ฐานะจากสามเณรธรรมดาเปนสามเณรเปรียญ แมจะเพียง
๓ ประโยคก็ตาม ถาจําไมผดิ ดูเหมือนวามีขา พเจาเปนสามเณรเปรียญ
อยูเพียงรูปเดียวในเวลานั้น ปหลัง ๆ ตอมาจึงมีสามเณรเปรียญ
มากขึ้น พระพี่ชายของขาพเจาก็สอบไดในปนั้นเหมือนกันประมาณ
พ.ศ. ๒๔๙๓
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ปตอมาเรียน ป.ธ.๔ ใชหนังสือมังคลัตถทีปนีพักหนึ่ง
เปนผลงานของพระสิริมังคลาจารย ชาวเชียงใหม* แตงอธิบาย
มงคล ๓๘ ตั้งแตมงคลที่ ๑ ถึงมงคลที่ ๑๒ คือ การไมคบคน
พาล ไปจนถึง การงานไมคงั่ คาง เปนหนังสืออธิบายธรรมะมีนทิ าน
ประกอบ ขาพเจาชอบมาก อานอยางไมอิ่มไมเบื่อ เปนหนังสือ
๘ หนายก ประมาณ ๓๗๕ หนา ปนั้นขาพเจาสอบไดอีก
ปตอมาเรียน ป.ธ.๕ ใชหนังสือสมันตปาสาทิกาภาค ๓
ทีพ่ ระเณรเรียกกันสัน้ ๆ วา ‘สามนต’ เปนอรรถกถาวินยั แปลยากมาก
ตองใชความอดทนอยางสูง หนาถึง ๕๗๐ หนา เปนหนังสือ
ขนาดใหญ ๘ หนายกพิเศษ อานไมสนุก แตจาํ เปนตองเรียนเพราะ
เปนหลักสูตร ปนนั้ สอบได ป.ธ.๕ ปตอ มาเรียน ป.ธ.๖ ใชหนังสือ
มังคลัตถทีปนีภาค ๒ หนา ๔๘๒ หนา อธิบายมงคล ๓๘ ตัง้ แต
มงคลที่ ๑๓ ถึงมงคลที่ ๓๘ อานสนุกเพลิดเพลิน ปนนั้ สอบ ป.ธ.๖
ได ปที่ขาพเจาได ป.ธ.๖ นั้น ทานเจาคุณพระเทพกิตติเมธี
(ฐานยุตฺโต) สมัยยังเปนพระมหาสิริอยู สอบได ป.ธ.๗
ปตอมาขาพเจาเรียน ป.ธ.๗ ใชหนังสือสมันตปาสาทิกา
อรรถกถาวินัยภาค ๑ และภาค ๒ ยากกวาภาค ๓ ที่ใชเรียน
ป.ธ.๕ แตกย็ งั สอบได และไดนกั ธรรมเอกดวยในปนนั้ ทานอาจารย
และทางวัดตืน่ เตนและดีใจกันมาก รวมทัง้ ทานอุปช ฌายดว ย เพราะ
มีสามเณรสอบไดเปนเปรียญเอกเปนองคแรกของวัด เลาลือกันไป
* เมื่อประมาณ ๕๐๐ ปมาแลว
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มากพอสมควรวาเปนคนเรียนเกง ใคร ๆ ก็หวังกันวาขาพเจาจะได
เปรียญ ๙ โดยไมนานนัก แตผูที่หวังก็ผิดหวังเพราะขาพเจาหยุด
อยูเพียงเทานี้ ตั้งใจวาจะเรียนโดยการสอบเพียงเทานี้
เวลานัน้ มหาวิทยาลัยสงฆไดเปดขึน้ แลวตัง้ แต พ.ศ. ๒๔๘๙
โดยชือ่ วา ‘สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย’ ตัง้ อยูห นาวัดบวร
นิเวศวิหาร ตึกที่เปนสํานักงานแมกองธรรมอยูเวลานี้ มีพระภิกษุ
ทีว่ ดั บุปผารามไปเรียนหลายรูปดวยกัน ขาพเจาเองตัง้ ใจไววา เมือ่
เรียนถึงเปรียญเอกแลวก็จะเปลีย่ นไปเรียนในระบบมหาวิทยาลัยสงฆ
ดวยหวังวาจะไดวชิ าสมัยใหม มาชวยสงเสริมการอธิบายธรรมทาง
พระพุทธศาสนา ขาพเจาลืมเลาไปวา ขาพเจาสามารถเทศนาปากเปลา
ที่เขาเรียกกันทางวัดวา ‘เทศนปฏิภาณ’ ตั้งแตไดนักธรรมโทแลว
และก็ไดเทศนปฏิภาณเรื่อยมาทั้งในวัดและตางจังหวัด ทางวัดก็
ชื่นชมยินดีที่มีสามเณรเปรียญสามารถเทศนปฏิภาณไดเพิ่มขึ้นมา
อีกรูปหนึง่ นอกจาก ทานมหาสิริ ฐานยุตโฺ ต และทานมหาอาคม
อุตฺตโร บางคราวเมื่อมีงานทางวัด มีเทศน ๓ ธรรมาสน ทาน
ทั้งสองไดดึงเอาขาพเจาซึ่งเปนสามเณรขึ้นไปนั่งเทศนดวยรูปหนึ่ง
ทานมหาอาคมนัน้ นิยมกันวาเทศนดี เสียงดัง ทานไดเปรียญ ๗
หลังจากขาพเจา ๑ หรือ ๒ ปจําไดไมแมน

๓

เมื่อบวชเป็นพระ

ความเจ็บปวยเปนสิ่งบั่นทอนกําลังกาย
และกําลังความสามารถเปนอันมาก
ตองเขาโรงพยาบาลก็หลายครั้ง
เมื่อไปเรียนที่สภาการศึกษามหามงกุฎฯแลว บางครั้งก็ปวยหนัก
ทานอาจารยไปเฝาดูแลดวยความหวงใย
และพูดดวยความเปนหวงวา
“คุณอยาเอาชีวิตไปทิ้งไวเสียที่สภาการศึกษาฯเลย”
ขาพเจานิ่งฟงดวยความรูสึกซาบซึ้งในน้ําใจของทาน
แตนึกในใจวา “เราไดกาวไปแลว
ยอมมีคติเปนสอง คือสําเร็จ หรือตาย”

พระพีช่ ายของขาพเจาชือ่ สุเมธ ไดลาสิกขาไปแลวตัง้ แตได
ป.ธ.๕ ประมาณป ๒๔๙๕ เมื่อขาพเจาได ป.ธ.๗ นั้นประมาณ
พ.ศ. ๒๔๙๗ อายุยงั ไมเต็ม ๒๐ แตทา นอาจารยจะใหอปุ สมบทกอน
เขาพรรษานัน้ อายุยงั ขาดอยู ๔ เดือน ทางวินยั อนุญาตใหนบั ใน
ครรภไดถงึ ๙ เดือน แตนยิ มนับกันเพียงแค ๗ เดือน ทั้งนี้เผื่อ
เอาไววาเด็กบางคนคลอดกอนกําหนด จึงไดอุปสมบทในปนั้น
ประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนจําไดไมแมน ทานอาจารย
ตั้งใจไววา ในวันอุโบสถขางหนาจะใหสวดปาติโมกข จึงใหเริ่มทอง
ปาติโมกข มีเวลา ๑๕ วัน แตขา พเจาทองเพียง ๑๒ วันก็จาํ ไดหมด
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ไปซอมกับทานอาจารยทกุ คืน เหลือเวลาอีก ๒ วันเปนเวลาทบทวน
ใหคลอง ทานอาจารยชมเชยวาเทาทีท่ า นมีประสบการณผา นมา ยัง
ไมเคยเห็นใครทองปาติโมกขจาํ ไดภายใน ๑๒ วัน ทานดีใจมาก ถึง
วันสวดเขาจริงก็สวดไดดี เปนที่ชื่นชมยินดีของอุปชฌายอาจารย
ขาพเจาก็ปลืม้ ใจทีท่ าํ ใหทา นยินดีได ตอนนัน้ ทานอาจารยมสี มณศักดิ์
เปนพระครูกิตติวิมล ตอมาอีกหลายปไดเลื่อนเปนพระราชาคณะที่
พระกิตติวิมลเมธี และตอมาอีกหลายปไดเลื่อนสมณศักดิ์เปน
พระราชาคณะชัน้ ราชทีพ่ ระราชดิลก ทานมหาอาคม อุตตฺ โร ตอมาได
เปนพระอมรเวธี และเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นไปจนถึงพระราชาคณะ
ชัน้ ธรรมทีพ่ ระธรรมรัตนดิลก มรณภาพแลวเมือ่ อายุ ๗๓ (ประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๓) ทานอายุมากกวาขาพเจา ๗ ป
ทานมหาสิริ ฐานยุตโฺ ต เมือ่ เปนเปรียญ ๗ อยู ไดรบั คําสัง่
จากเจาคณะภาคคือ พระธรรมโกศาจารยวดั ราชาธิวาสฯ ใหไปเปน
ผูช ว ยเจาอาวาสวัดเสนหา จังหวัดนครปฐม ตอมาไดรบั สมณศักดิ์
เปนพระธรรมภาณกวี แลวเลื่อนเปนพระราชธรรมกวี แลวเลื่อน
เปนพระเทพกิตติเมธี มรณภาพประมาณ ๑๕ ปมาแลว
ขาพเจาตั้งใจจะไปเขาเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ คือ สภา
การศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย จึงไดไปกราบเรียนทานอาจารย
เพื่อขอลาไปเรียน แตทานหามไว บอกวาเรียนใหจบเปรียญ ๙
เสียกอนแลวคอยไปเรียนก็ยังไมสาย เพราะอีก ๒ ปเทานั้นเอง
ขาพเจาจึงอนุโลมตามทาน ทานอุตสาหหาหนังสือเปรียญ ๘ มาให
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คือ คัมภีรว สิ ทุ ธิมรรค ๓ ภาค บอกวาเปนการอนุเคราะหของมูลนิธิ
มหามกุฏราชวิทยาลัย ซึง่ ทานไปทํางานอยูท สี่ าํ นักงาน เปนหัวหนา
แผนกปริยตั ธิ รรมของมูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัย สํานักงานอยูใ น
วัดบวรนิเวศฯ ปจจุบนั เปนสถานทีอ่ บรมพระธรรมทูตไปตางประเทศ
คัมภีรว สิ ทุ ธิมรรคเวลานัน้ ยังไมมฉี บับภาษาไทย เปนคัมภีร
ทีย่ ากมากทัง้ ภาษาและเนือ้ หา โดยเฉพาะภาคที่ ๓ มีภาษาไทยบาง
เปนบางตอน ซึ่งแปลคัดลอกตอ ๆ กันมา ตอมาภายหลังจึงมี
วิสุทธิมรรคแปล ฉบับของสํานักพิมพ ส.ธรรมภักดี ตอมาภาย
หลังอีกหลายปจงึ มีวสิ ทุ ธิมรรคฉบับภาษาไทยของมูลนิธมิ หามกุฏฯ
แปลโดย นาวาอากาศเอกเมฆ อําไพจริต ป.ธ.๙ แหงสํานักวัด
เทพศิรินทราวาสฯ ผูเรียน ป.ธ.๘ ในรุนหลัง ๆ จึงไดอาศัย
ขาพเจาเรียน ป.ธ.๘ ดวยจิตใจเพียงครึง่ เดียว อีกครึง่ หนึง่
ไปอยูท สี่ ภาการศึกษามหามกุฏฯเสียแลว จึงเรียนไมเต็มที่ แตพยายาม
อานจนหมด ถึงเวลาสอบทานอาจารยเอาใจชวยเต็มที่ ถึงกับเดิน
ไปสงขาพเจาขึ้นรถสามลอที่บานคุณนาสําอาง ชูเกษ ซึ่งขาพเจา
จะไดพูดถึงในโอกาสตอไป ซึ่งในปกอนๆ ทานอาจารยไมเคยทํา
ปนั้นขาพเจาสอบตก ไมไดเสียใจอะไรเพราะรูตัวอยูแลววาเรียน
ดวยใจเพียงครึ่งเดียว ไดเขาไปขออนุญาตทานอาจารยเพื่อเรียนที่
มหาวิทยาลัยสงฆอีก คราวนี้ทานอนุญาต แตรูสึกทานไมคอย
พอใจนิด ๆ แตก็ไมเปนไรเพราะตอนหลังเมื่อขาพเจาเรียนจบแลว
และไดใชความรูที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัยสงฆมาประกอบการ
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อธิบายธรรมะ ออกมาเปนหนังสือมากมาย ประจักษแกทา น ทาน
รูส กึ ปตแิ ละภาคภูมใิ จจนพูดออกมาวา “ไดตดั สินใจถูกแลวทีไ่ ปเรียน
ทีม่ หาวิทยาลัยสงฆ เพราะไดใชความรูว ชิ าสมัยใหมมาประกอบความรู
ทางธรรม เปนประโยชนมาก”
บางคราวในการฉลองสมณศักดิ์ของทาน ทานไดพิมพ
หนังสือแจก เชน หนังสือ ‘โลกอืน่ ’ (เลาเรือ่ งตายแลวเกิด) ขอให
ขาพเจาเขียนคํานําในนามของศิษยานุศิษย ขาพเจาเขียนคํานํา
เรื่อง ‘ตายแลวเกิด’ ไดยกเอาขอความในหนังสือที่ฝรั่งเขียน และ
หนังสือหลายเลมทีฝ่ รัง่ เขียนเกีย่ วกับเรือ่ ง ‘ตายแลวเกิด’ ทานอาน
แลวชอบใจมาก นีก่ เ็ ปนเพราะไดไปเรียนทีม่ หาวิทยาลัยสงฆ มิฉะนัน้
จะไมรูตําราที่เปนภาษาอังกฤษเลย
หลังจากไดสอบตกเปรียญ ๘ แลว และไดเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงฆแลว ขาพเจาไมคิดจะสอบบาลีอีกเลย แตไดนํา
หนังสือหลักสูตรเปรียญ ๙ มาอานดูหมดทั้งเลมแลว เปนคัมภีร
อธิบายอภิธรรมชื่อ อภิธัมมัตถวิภาวินี* เปนหนังสือชั้นฎีกา**
การศึกษาในระยะนีม้ งุ ไปทางพระไตรปฎก ขาพเจาเริม่ อาน
พระไตรปฎกตั้งแตเรียนอยู ป.ธ.๔ เพราะหนังสือหลักสูตรคือ
มังคลัตถทีปนีไดอางพระไตรปฎกไวมาก ยกขอความมาบางสวน
* พระสุมังคลาจารย รจนาขึ้นในประเทศศรีลักา พ.ศ. ๑๖๙๖
** คัมภีรทางพระพุทธศาสนามี ๕ ชั้น คือ ๑. พระไตรปฎก ๒. อรรถกถา ๓. ฎีกา
๔. อนุฎีกา และ ๕. ปกรณพิเศษ
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แลวบอกวา ถาอยากไดความพิสดารหรือขอความละเอียด ใหดูใน
เรื่องนั้นเรื่องนี้ เชนเรื่องพระเจาอชาตศัตรูใหดูรายละเอียดใน
สามัญญผลสูตร ทีฆนิกาย เปนตน ขาพเจาก็ตามไปดู แตตอนนัน้
ยังไมมพี ระไตรปฎกเปนสวนตัว ไดไปขอยืมจากอาคารโรงเรียนของวัด
มาอานดูทลี ะเลมสองเลม แตหนังสือยังติดกันเปนปกคือยังไมไดตดั
ขาพเจาจึงตองนํามาตัดเองทั้งเลมจึงอานได แสดงวาหนังสือยัง
ไมมใี ครใช ขาพเจารูส กึ ติดพระไตรปฎกตัง้ แตนั้นมา เมือ่ มาเรียนที่
มหาวิทยาลัยสงฆ วิชาพระสูตรใชพระไตรปฎกเปนหลักชั้นละเลม
ไดเพิ่มความรูใหกวางขวางออกไปอีก ซึ่งจะเลาขางหนา
ตามที่เลามานี้ เหมือนวาขาพเจาจะไมมีขอบกพรองอะไร
แตความจริงแลวขาพเจามีขอบกพรองเปนอันมาก เหตุหนึ่งก็มา
จากโรคภัยเบียดเบียน ทําใหลาํ บากในการปฏิบตั หิ นาที่ แทบทุกป
ที่มีการสอบบาลี ขาพเจาตองปวยกอนเสมอ หรือมิฉะนั้นก็ตอน
สอบเสร็จแลว เพราะไดทมุ เทเรียนหนังสืออยางหนัก นอนตี ๑ ตี ๒
แทบทุกคืน จนอาจารยตอ งเปดประตูออกมาเตือนบอย ๆ วาใหนอน
พักผอนเสียบาง แตขา พเจายิง่ อยูด กึ สมองยิง่ แจมใสจึงหยุดไมคอ ยได
อีกอยางหนึง่ ความเพลิดเพลินในการทีไ่ ดความรูเ พิม่ ทัง้ ในดานภาษา
บาลีและเนื้อหาธรรมะในการอาน เปนแรงกระตุนใหอานและเรียน
อยางหนักอยูห ลายป คิดวาอาหารคงไมคอ ยพอดวย เพราะหลังจาก
ฉันเพลแลว ก็ไมมีอะไรตกถึงทองอีกเลย นอกจากนํ้าเปลาจนกวา
จะถึงเชาวันรุงขึ้น ตองออกไปบิณฑบาตกอนแลวจึงจะกลับมาฉัน
เชารวมกันทีศ่ าลาโรงฉันของทานอาจารย นีพ่ ดู ถึงสมัยทีเ่ ปนสามเณร
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จําไดวา เมือ่ พระพีช่ ายสึกแลวไดยา ยไปอยูก ฏุ ทิ พี่ ระพีช่ าย
เคยอยู* ซึ่งอยูเดี่ยวโดดใกลโบสถมีกําแพงกั้น และใกลกับกุฏิทาน
เจาคุณพระเทพกิตติเมธี สมัยเมื่อทานยังเปนพระมหาสิริ ความ
เจ็บปวยเปนสิง่ บัน่ ทอนกําลังกายและกําลังความสามารถเปนอันมาก
ตองเขาโรงพยาบาลก็หลายครั้ง เมื่อไปเรียนที่สภาการศึกษา
มหามกุฏฯแลว บางคราวก็ปวยหนัก ทานอาจารยไปเฝาดูแลดวย
ความหวงใยและพูดดวยความเปนหวงวา “คุณอยาเอาชีวติ ไปทิง้ ไว
เสียทีส่ ภาการศึกษาฯ เลย” ขาพเจานิง่ ฟงดวยความรูส กึ ซาบซึง้ ใน
นํ้าใจของทานแตนึกในใจวา “เราไดกาวไปแลว ยอมมีคติเปนสอง
คือสําเร็จหรือตาย”
ความมีโรคภัยไขเจ็บมากและหวงใยในการศึกษาเลาเรียน
จึงทําใหบกพรองไปบางในกิจวัตรประจําวัน เชน การสวดมนตไหว
พระเชาเย็น ที่พระสงฆไปรวมกันทําในโบสถ ตอนเย็นทําไมไดอยู
แลวเพราะไปเรียนหนังสือกลับมาคํา่ แตตอนเชาก็อยากสงวนเวลา
ไวอา นหนังสือ โดยเฉพาะพระไตรปฎกและหนังสืออืน่ ๆ ทีเ่ ปนความรู
เพราะพอหลังเที่ยงก็ตองเดินทางไปเรียนหนังสือที่สภาการศึกษาฯ
จิตใจมุง มัน่ อยูว า จะหาความรูใ สตวั ไวใหมากทีส่ ดุ เพือ่ จะไดทาํ งานเผยแผ
พระธรรมในโอกาสหนา ซึ่งจะตองใชความรูที่ถูกตองและแมนยํา

* ปจจุบันทางวัดไดรื้อออกหมดแลว
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ทานอุปช ฌายของขาพเจาคือ ทานเจาคุณพระอโนมคุณมุนี
ซึ่งตอมาไดเปนพระธรรมวราลังการนั้น เปนพระเถระที่มีเมตตาสูง
ทานอาจารยกเ็ ขาใจขาพเจาจึงใหอภัยไมถอื สาตอความบกพรองของ
ขาพเจาในเรื่องนี้
มีอยูค ราวหนึง่ อายุประมาณ ๒๓ หรือ ๒๔ ขาพเจาปวยหนัก
ฝนไปวามีบุรุษสองคนลักษณะเหมือนยมทูตมาพาขาพเจาไป ให
ขาพเจานัง่ เรือตรงกลางลํา เขาสองคนพายหัวพายทาย พาขาพเจาไป
ณ ที่แหงหนึ่ง ขาพเจาพบทานผูหนึ่งเหมือนยมบาล ในฝนวา
ขาพเจาเปนพระ พอเห็นขาพเจา ทานผูนั้นก็ดุบุรุษสองคนที่พา
ขาพเจาไปวา “พาทานมาทําไม ใหทานอยูประกาศศาสนาสั่งสอน
ประชาชน” บุรษุ สองคนนัน้ จึงรีบพาขาพเจากลับโดยทางเรืออยางเดิม
ขาพเจาตืน่ ขึน้ จึงรูว า ฝนไป และคิดวาเปนนิมติ หมายทีด่ ี กิจนิมนต
ตาง ๆ เชน สวดมนตฉันเพลนอกวัด ไมคอยไดไปเพราะเสียดาย
เวลาและเหตุทไี่ มคอ ยสบาย สวนกิจนิมนตในวัดนัน้ ถามีผมู านิมนต
ก็จะถามวา พระอืน่ ทีย่ งั ไมไดนมิ นตมหี รือไม ถาเขาบอกวามีกจ็ ะให
ไปนิมนตพระอื่นกอน จนกวามีพระไมพอแลวจึงจะรับนิมนต การ
สวดศพไมเคยไปเพราะที่วัดไมมีเมรุ ชีวิตจึงขลุกอยูกับตําราและ
หนังสือตาง ๆ เมื่อบวชเปนพระแลวไมคอยไดออกบิณฑบาต มี
คุณนาสําอาง ชูเกษ และคุณแมเติม กลวยไม ณ อยุธยา สงเสีย
อุปถัมภอยู คุณนาสําอางนั้นใหลูกบุญธรรมชื่อ จิตยา ประดิษฐ
อายุเทากับขาพเจามาสงอาหารทั้งเชาและเพล ตอนเย็นก็จะมีนํ้า
ปานะมาถวายตามฤดูกาลของผลไม บางวันคุณนาสําอางก็มาเอง
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และถือโอกาสสนทนาธรรมดวย คุณนาสําอางมีเพื่อนสนิทอยูคน
หนึง่ ชือ่ คุณนาทิพวรรณ มาฟงธรรมทีว่ ดั ดวยกันเสมอ ๆ โดยเฉพาะ
ในวันพระ คุณแมเติมนัน้ สวนมากจะมาตอนเพล มีอาหารมาเพียง
พอสําหรับพวกเราที่อยูที่นั้นประมาณ ๓-๔ รูปและเด็ก ๆ ดวย
ขาพเจารูจักคุณนาสําอางเมื่อประมาณอายุ ๑๘ ยังเปน
สามเณรอยู เสียงเลาลือทีว่ า ขาพเจาเปนสามเณรทีเ่ รียนเกง ทําให
คุณนาสนใจ จึงไดนมิ นตใหรบั บิณฑบาตทีบ่ า นเปนประจํา ขาพเจา
ก็ไดไปเยี่ยมเยียนคุณนาเสมอเมื่อวาง คุณนายายครอบครัวมาจาก
นครปฐมดวยความจําเปนบางประการ ลูกคุณนา ๓ คน ชาย ๑
หญิง ๒ ลวนแตเรียนหนังสือดี ๆ จบจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ทัง้ สามคน เมือ่ ลูกเรียนจบแลวไดทาํ งานแลว คุณนาคอยสบายขึน้
คุณแมเติมนัน้ เปนพยาบาลผดุงครรภ เพือ่ นกับคุณแมรวิ้
สืบศิริ คุณแมเติมแตงงานกับหมอมหลวงปาน กลวยไม มาเปน
โยมอุปฏ ฐายิกาคือเปนเจาภาพ* เมือ่ ขาพเจาบวชพระ โดยคําแนะนํา
ของทานเจาคุณพระเทพกิตติเมธี (สิริ ฐานยุตฺโต) เมื่อไดเปนเจา
ภาพบวชขาพเจาแลว ชอบใจทีข่ า พเจาเปนคนเฉย ๆ นิง่ ๆ คุณแม
เรียกขาพเจาวาเปน ‘พระไมยิ้ม’ พูดเสียงเบา ทานเจาคุณธรรม
รัตนดิลก (อาคม) เคยพูดถึงขาพเจาใหขาพเจาไดยินวา “อยูกัน
มา ๗ ป ไมเคยไดยนิ เสียงเขาหัวเราะเลย” สวนทานเองนัน้ หัวเราะ
เสียงดัง จนบางคราวคนจีนที่ขายของอยูขางวัด วิ่งมาถามวาเกิด
* ตอนนั้นคุณแมริ้ว สืบศิริ มีปญหาชีวิตหลายอยาง ฐานะจึงเปลี่ยนแปลงไป
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อะไรขึน้ นีเ่ ปนคําเลาของทานเอง ไมใชขา พเจาเพิม่ เติมเสริมตอแต
ประการใด
คุณแมเติม บานอยูปากคลองตลาดใกลโรงเรียนราชินี
อุตสาหขา มเรือจากปากคลองตลาดมาวัดบุปผารามแทบทุกวันพรอม
ดวยอาหารอันคอนขางมาก บางวันก็นั่งรถสามลอมา ตลอดเวลา
๑๐ ปที่ขาพเจาบวชเปนพระ ทานทั้งสองไดทํากิจที่ทําไดยากแก
ขาพเจา ผูซ งึ่ มิใชลกู หลานและพงศพนั ธุแ ตประการใด จึงขอจารึก
พระคุณไว ณ ที่นี้ดวย คุณแมเติมมีลูกชาย ๒ คน คนหนึ่งคือ
คุณทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา ซึ่งเปนนักวิชาการที่สังคมสวน
มากรูจักและยังติดตอกับขาพเจาอยูจนกระทั่งบัดนี้
เมื่อขาพเจาเปนผูใหญ มีลูกศิษยมากแลวทั้งพระและ
ฆราวาส เขามักจะพูดกันวาขาพเจาเปนผูมีเมตตาและใหอภัยแกผู
นอย ทัง้ นีข้ า พเจาคิดและระลึกอยูเ สมอวา เมือ่ ขาพเจามีขอ บกพรอง
มากมายสมัยยังหนุมนั้น ไดอาศัยเมตตาและการใหอภัยของทาน
อุปชฌายอาจารย จึงไดนําพาชีวิตใหตลอดรอดฝงมาไดจนเปนอยู
ไดเทาที่ปรากฏอยูในปจจุบัน ขาพเจาระลึกถึงทานมหาตมะคานธี
ซึ่งเปนผูเปยมไปดวยเมตตาและการใหอภัย เพราะเหตุที่คราวหนึ่ง
ทานทําผิด เขาไปขอโทษคุณพอ คุณพอของทานโอบกอดทานพรอม
ดวยนํา้ ตาซึมและใหอภัย สิง่ นัน้ ประทับใจทานคานธีตลอดมา ขาพเจา
มัน่ ใจวาเมตตาและการใหอภัยจะชนะทุกสิง่ ในระยะยาว ขาพเจาระลึก
ถึงสุภาษิตอังกฤษบทหนึ่งอยูเสมอ คือ To err is human, to
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forgive devine. แปลวา การทําผิดเปนเรือ่ งของมนุษย แตการให
อภัยเปนเรื่องของเทวดา หมายความวา เมื่อใดเราใหอภัยแกผูอื่น
เมื่อนั้นเราเปนเทวดา เราควรใหอภัยแกตัวเองบางเหมือนกัน แต
ไมใชบอยนัก เพื่อไมซํ้าเติมตัวเองมากเกินไป
เมื่อบวชเปนพระแลว ความเปนอยูคอยดีขึ้น จากการ
อุปถัมภดูแลของคุณแมเติม กลวยไม ณ อยุธยา และคุณนา
สําอาง ชูเกษ และญาติโยมคนอื่น ๆ ที่เขามาเกี่ยวของ เพื่อน ๆ
ผูไปมาหาสูมักจะทักวา มีนํ้ามีนวลดีขึ้นกวาสมัยเปนสามเณร เมื่อ
เปนสามเณรนัน้ ผอมมากผอมจนตัวเขียว แกมตอบ เมือ่ แขมวทอง
ทองจะลึกโบลงไปเหมือนรูปเคียวดานคม ถาคนอวนลงพุงก็จะ
ตรงกันขาม เพราะความผอมและบอบบางจึงมักนุงสบง ๒ ชั้น
เพื่อใหดูไมผอมเกินไป ใคร ๆ มักจะทักวาแกเกินวัยและดูแกกวา
พระพี่ชาย ซึ่งอายุหางกันประมาณ ๑๐ ปเสียอีก ทานอาจารยก็
เปนคนผอมเหมือนกัน แตทานอายุมากแลวจึงไมเปนการแปลก
ชวงระยะอายุ ๒๐ กวา ๆ นี้ มีเด็กลูกศิษยมาอยูดวย
๓-๔ คน คือ
นิ วิ ต หะนนท มาเรี ย นโรงเรี ย นเพาะช า ง เมื่ อ จบ
แลวกลับไปจังหวัดสงขลา เปนอาจารยสอนศิลปะอยูที่โรงเรียน
วรนารีเฉลิม จนเกษียณอายุ ปจจุบันอายุ ๗๒ อันที่จริงนิวิต
หะนนท มาอยูกับขาพเจาตั้งแตเปนเด็กเล็ก ขาพเจาเปนเด็กรุนพี่

เมื่อบวชเปนพระ

๔๕

อยูที่วัดภูตบรรพตตอนเรียนชั้น ป.๓ ป.๔ แยกกันเมื่อขาพเจามา
กรุงเทพฯ
โฆษิต นามสกุลอะไรจําไมได มาเรียนที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร จะเรียนจนจบหรือไม จําไมได เพราะเขาไมคอ ยสบาย
เปนคนขีว้ ติ กกังวล กลับไปอยูส งขลา ทราบวาเสียชีวติ ตัง้ แตยงั หนุม
ผดุง ชฎารัตน มาเรียนมัธยมปลายทีโ่ รงเรียนอํานวยศิลป
ตอมาเขาแพทยศิริราชได จบแพทยศิริราชแลวไปอยูอเมริกานานป
ตอนนี้กลับมาอยูเมืองไทยแลว สรางบานอยูที่เกาะยอสงขลา
วิจิตร ชฎารัตน นองชายของผดุง มาเขาเรียนโรงเรียน
อํานวยศิลปเหมือนกัน หลังจากผดุงปหรือสองปจําไมแมน ถาจํา
ไมผิด เรียนจบกฎหมายที่ธรรมศาสตรแลวไปอยูอเมริกา จนบัดนี้
ลูกศิษยรุนนั้นมาถึงบัดนี้อายุ ๖๐ กวากันแลวทั้งนั้น
คุณเกรียงศักดิ์ แสงเจริญ และคุณสุวรรณ ปุนอภิรัตน
สนิทสนมกับขาพเจาตัง้ แตเปนสามเณรดวยกัน และเปนพระดวยกัน
รุน ราวคราวเดียวกันเกิดปเดียวกัน คุณสุวรรณเรียนจบมหาวิทยาลัย
สงฆ มหามกุฏฯ แลวสึกไปทํางานกรมประชาสงเคราะห จนไดเปน
ประชาสงเคราะหจงั หวัด คุณเกรียงศักดิน์ นั้ เรียนมหาวิทยาลัยสงฆ
มหามกุฏฯไดเพียงเตรียม ปที่ ๒ แลวสอบ ม.๘ ไดไปเขาเรียน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะนิติศาสตร จบแลวเปนอัยการจน

๔๖

อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

เกษียณอายุ ทัง้ สองคนนี้ สอบบาลีไดเปรียญ ๕ เขามักจะมาคุย
กับขาพเจาที่กุฏิของขาพเจาเสมอ คุณเกรียงศักดิ์นั้นมาฉันอยูดวย
เลย สวนมากเขาเปนคนคุย ขาพเจาเปนคนฟง เวลามีเรือ่ งขัดแยง
กันบางเกีย่ วกับเหตุการณบา นเมือง เขามักจะพูดกันวาขาพเจาจะรู
อะไร มัวอานแตพระไตรปฎก ขาพเจาก็ไดแตหวั เราะเบา ๆ เห็นวา
จริงของเขาเหมือนกัน
การเรียนบาลีในยุคนัน้ สนุกสนานครืน้ เครง เพราะมีผเู รียน
มากทัง้ พระและสามเณร จนสํานักเรียนบุปผารามมีชอื่ เสียงกระฉอน
ไปไกล จึงมีพระภิกษุสามเณรมาอยูกันมากขึ้น

บุคคลในโลกเหมือนผูแหวกวายอยูใน
“สังสารสาคร”
โอกาสที่จะเปนเหยื่อของปลาราย
คือความชั่วนั้นมีมาก
คนทําความดี ตั้งตนไวชอบ เหมือนผูอยูในเรือ
ธรรมเปรียบเหมือนเรือ
คนไดอาศัยเรือหรือแพขามฝงแลว
ก็ทิ้งเรือไว ณ ฝงนั้นเอง
ไมตองเข็นเรือขึ้นบก หรือแบกเรือนั้นไปดวย

๔
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ขาพเจาไดรับบรรจุใหเปนอาจารย
สอนวิชาพระสุตตันตปฎก
ตั้งแตสอบเทอมสุดทายเสร็จ
ยังไมทันประกาศผลสอบ
ขาพเจารูสึกประหลาดใจวาเหตุไฉนจึงเปนเชนนั้น
ทบทวนไปมา ก็เขาใจไดวา
ทานผูใหญผูจัดการศึกษา
คงจะมั่นใจในตัวขาพเจา

ขาพเจาขอเลาเรือ่ งทีไ่ ปเรียนทีม่ หาวิทยาลัยมหามกุฏฯ เมือ่
ไดรบั อนุญาตจากทานอาจารยแลวก็ไปสอบเขาเรียน ปรากฏวาสอบ
เขาได มีพระภิกษุสามเณรทีส่ อบเขาไดคราวนัน้ ดูเหมือน ๙๑ รูป
ใชเวลาเรียน ๗ ป ชั้นบุรพศึกษา ๑ ป เตรียม ๒ ป เปน
นักศึกษา ๔ ป เรียนที่ตึกมหามกุฏราชวิทยาลัย เปนตึก ๒ ชั้น
หนาวัดบวรนิเวศวิหาร ปจจุบันนี้เปนสํานักงานแมกองธรรม
สนามหลวง และดูเหมือนจะเปนสมาคมโหรฯดวย ปนั้นจะเปนป
พ.ศ. ๒๔๙๙ ขาพเจาเปนนักศึกษารุนที่ ๑๐ มหาวิทยาลัยสงฆ
เปดเรียนเมื่อป พ.ศ. ๒๔๘๙ เรียนอยูที่หนาวัด ๒ ป พอถึง
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ป ๒๕๐๑ ตึกมหาวิทยาลัยที่ใชอยูในปจจุบันก็สรางเสร็จ เปนตึก
๓ ชัน้ และยายมาเรียนทีต่ กึ นี้ กวางขวางสะดวกสบายขึน้ ทีส่ ภา
การศึกษาฯนีน้ อกจากไดเรียนวิชาตาง ๆ มากมายแลว ยังไดมเี พือ่ น
ฝูงจากวัดตาง ๆ มากมาย ทัง้ ธรรมยุตและมหานิกาย หูตากวางขวางขึน้
รูสึกเพลิดเพลินตอการศึกษาเลาเรียน ไดความรูใหม ๆ แปลก ๆ
ไดพบครูบาอาจารยมากมาย เชน อาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ
อาจารยนาวาอากาศเอกเมฆ อําไพจริต อาจารยเสถียร โพธินนั ทะ
อาจารยศิริ พุทธศุกร เปนตน
อาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ บรรยายวิชาพระสูตร ใน
ชัน้ ตนคือชัน้ บุรพศึกษา และชัน้ สุดทายคือชัน้ ปที่ ๔ อาจารยนาวา
อากาศเอกเมฆ อําไพจริต สอนวิชาพระสูตรในชัน้ ปที่ ๑ และ ๒
อาจารยเสถียร โพธินนั ทะ บรรยายวิชาพระพุทธศาสนา
ฝายมหายาน และประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ลีลาของทาน
สนุกสนานตืน่ เตน เสียงดัง จําแมนอยางหาใครเสมอเหมือนไดยาก
เขาหองสอนไมเคยนั่ง ไมเคยมีตําราติดมือเขามาเลย อาศัย
ความจําของทานอยางเดียว พูดไดตลอด ๑ ชัว่ โมงหรือ ๒ ชัว่ โมง
เปนผูใ ชชวี ติ แบบเรียบงาย อยูอ ยางปอน ๆ การแตงกายไมเคยตาม
โลกเลย นุง กางเกงเกา ๆ ใสเสือ้ ฮาวาย เทานีก้ ไ็ ปไดทกุ หนทุกแหง
แตไมเคยมีใครรังเกียจทานเพราะการแตงตัวของทาน เคยมี
มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งเชิญทานไปปาฐกถา ขอรองใหทานแตงชุด
สากลไป ทานบอกวา “จะฟงผมหรือจะฟงชุดสากล” จําไมไดวา
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ผูเ ชิญตอบอยางไร ตกลงคงไมไดไป สมัยนัน้ อาจารยมหาวิทยาลัย
มักนิยมแตงชุดสากลเวลาไปบรรยายในหองเรียนหรือปาฐกถาใน
หองประชุม ความรูของอาจารยเสถียรหลั่งไหลเหมือนเกลียวนํ้า
จากที่สูงลงสูที่ตํ่านาอัศจรรยจริง ๆ ไมเคยเรียนในมหาวิทยาลัยใด
ไมมีปริญญาใด ๆ นาเสียดายที่ทานอายุสั้นเพียง ๓๘ เทานั้น
คืนหนึง่ อาบนํา้ สระผมเขานอน แลวไมตนื่ อีกเลย ไมไดเปนโรคอะไร
ขาพเจาไดเรียนกับทานอยู ๒ ป ตอมาเมื่อขาพเจาเขียนหนังสือ
เรื่อง ‘พุทธปรัชญามหายาน’ ไดอุทิศสวนดีของหนังสือเรื่องนี้ให
แกทา น เพือ่ เปนเครือ่ งบูชาพระคุณของทานบางตามสมควร อาจารย
เสถียร โพธินันทะ อายุมากกวาขาพเจา ๘ ป ถายังมีชีวิตอยูถึง
เวลานี้ อายุทานก็ ๘๕ พอดี (พ.ศ.๒๕๕๔)
อาจารยศริ ิ พุทธศุกร สอนวิชาภาษาอังกฤษ เปนผูอ ยู
อยางเรียบงายและปอนเหมือนกัน รูปรางผอมบาง ชอบนุง กางเกง
สีกากีใสเสื้อขาวแขนยาว เข็มขัดผา (ไมใชเข็มขัดหนัง) รองเทา
ผาใบสีนาํ้ ตาล ถุงเทาสีนาํ้ ตาลพับลงมาครึง่ หนึง่ เครือ่ งแตงตัวของ
ทานมีเทานี้ทุกวัน บานทานอยูบางพลัดฝงธนบุรี ทานเดินจาก
บางพลัดขามสะพานกรุงธนฯไปวัดบวรนิเวศฯ ระยะทางไมนอยเลย
ทุกวันที่มีการสอน ทานไมเคยเขาเรียนในมหาวิทยาลัยใด ไมเคยมี
ปริญญา ที่เรียนในโรงเรียนจริง ๆ ก็คือ ชั้น ม.๗ โรงเรียน
เซนตคาเบรียล แตความรูภ าษาอังกฤษของทานมากมายเหลือเกิน
ทัง้ กวางขวางและลึกซึง้ ทานแปลหนังสือธรรมะภาษาไทยเปนภาษา
อังกฤษมากมาย ตั้งแตหนังสือของสมเด็จพระมหาสมณเจา
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กรมพระยาวชิรญาณวโรรส หนังสือของอาจารยสชุ พี ปุญญานุภาพ
และแมหนังสือของขาพเจาผูเปนศิษยของทาน คือเรื่อง ‘หลักคํา
สอนสําคัญในพระพุทธศาสนา (พุทธปรัชญาเถรวาท)’ เมือ่ องคการ
พุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พ.ส.ล.) ไดออกหนังสือวารสาร
ภาษาอังกฤษชื่อหนังสือ W.F.B. (The World Fellowship of
Buddhists) ไดเชิญทานไปเปนบรรณาธิการ นับวาภาษาอังกฤษ
ของทานอยูใ นระดับโลกทีเดียว ประธานองคการพุทธศาสนิกสัมพันธ
แหงโลกในระยะนั้นก็คือ ทานหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล และตอมาก็
เปนศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์
ขาพเจาเรียนภาษาอังกฤษกับทานอยู ๔ ปตั้งแตเปน
นักศึกษาปที่ ๑ ถึงปที่ ๔ ไดความรูที่เปนหลักและเปนเนื้อเปน
หนังจนใชภาษาอังกฤษไดบา ง ก็เพราะไดอาศัยการสัง่ สอนอยางเอาจริง
เอาจังและหวังความเจริญในวิชาการทางภาษาอังกฤษของทาน
ตอมาภายหลังเมือ่ ขาพเจาจบปริญญาโทจากประเทศอินเดีย
แลว ไดเขียนหนังสือเลมหนึง่ คือ ‘จริยศาสตร’ ไดอาศัยตําราภาษา
อังกฤษเปนหลักสําคัญเวลาเขียน จึงไดอุทิศสวนดีของหนังสือเลม
นัน้ ใหอาจารยศริ ิ พุทธศุกร ในฐานะผูป ระสาทความรูภ าษาอังกฤษ
แกขาพเจา จนสามารถอาศัยตําราภาษาอังกฤษเปนหลักเขียน
‘จริยศาสตร’ ขึ้นมาได พูดไดวาเปนหนังสือจริยศาสตรเลมแรกใน
วงการศึกษาไทย
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วิธีสอน อาจารยศิริมักจะพิมพขอความ ซึ่งมีเนื้อหาเปน
ความรูท วั่ ไปบาง มีเนือ้ หาเปนธรรมะบาง มาแจกใหนกั ศึกษาแปลใน
หองเรียน เมือ่ นานวันเขาบทเรียนก็คอ ย ๆ หนาขึน้ มากขึน้ เพือ่ น
รวมชัน้ ของขาพเจาหลายทานไปหาขาพเจาทีว่ ดั บุปผาราม เพือ่ ชวยกัน
แปลขอความตาง ๆ ในบทเรียนที่ไดรับแจกนัน้ เพื่อวาเมื่อถึงเวลา
อาจารยใหแปลในชัน้ เรียนก็จะแปลไดโดยไมถกู อาจารยดุ ขาพเจาจึง
ตัดสินใจวาจะแปลบทเรียนทัง้ หมดดวยตัวเอง แลวพิมพแจกเพือ่ น
นักศึกษาดวยกัน เพือ่ เพือ่ น ๆ จะไดไมเสียเวลาเดินทางไปทีว่ ดั บุปผาราม
ในการนี้ตองไดรับรองจากอาจารยกอน เมื่อแปลแลวจึงไดสงให
อาจารยตรวจ บางคราวก็ไปหาทานทีบ่ า นตัง้ แตเชาและฉันเพลทีน่ นั่
เพื่อนนักศึกษารูสึกสบายใจที่ไดอาศัยคูมือซึ่งขาพเจาได
ทําดวยความพากเพียร และขาพเจาก็ภูมิใจที่ไดทํางานนี้ เพื่อน ๆ
ชมวาขาพเจาแปลภาษาอังกฤษเปนไทยไดดี ทั้งนี้นาจะเปนเพราะ
ขาพเจารูจักใชภาษาไทยใหสละสลวย และเปนประโยชนอยางยิ่งใน
การแตงหนังสือในระยะตอมา แตในทางตรงกันขามคือการแปล
ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษนัน้ ขาพเจาทําไดไมคอ ยดี คิดวาเปนเพราะ
ความรูใ นภาษาอังกฤษยังไมแข็งพอนัน่ เอง จึงสูเ พือ่ นบางคนไมไดที่
ชํานาญในการใชภาษาอังกฤษ พูดและเขียนไดคลอง มีบางทานที่
พูดและเขียนไดคลองเหมือนกันแตไมถูกจึงถูกอาจารยดุเอาบอย ๆ
ทําใหไมคอยชอบใจอาจารยนัก ทั้งนี้เพราะคิดเอาเองวาเพราะตัว
เขียนและพูดถูกแลว
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การเรียนภาษาอังกฤษกับทานอาจารยศิริ ทั้งหนักและ
เหน็ดเหนื่อย หลายคนทอแท หมดความพยายาม ออกไปเสียก็มี
หลายทานพอใจเพราะไดความรูเ พิม่ ขึน้ ทุกครัง้ ทีไ่ ดเรียน ขาพเจาอยู
ในประเภทหลังนี้ แมจะไมเกงเทาเพื่อนบางคน แตก็พอใจที่ได
ความรูเ พิม่ ขึน้ บางคราวขาพเจาฝมอื ตกลง ไดคะแนนนอย ทานจะ
ออกมาเตือนที่หนาหองเปนสวนตัว ทานหวังดีตอขาพเจาเสมอมา
ซึ่งจะเลาอีกขางหนา
สําหรับวิชาพระสุตตันตปฎกและวิชาที่เกี่ยวกับศาสนานั้น
ขาพเจาไดคะแนนดีพอสมควรเสมอ เมื่อเปนนักศึกษาปที่ ๓ ทาง
พุทธสมาคมแหงประเทศไทย ซึง่ ทานศาสตราจารยสญ
ั ญา ธรรมศักดิ์
เปนนายกสมาคมฯอยู ไดขอมาทางมหาวิทยาลัยสงฆ เพื่อไดพระ
นักศึกษาสักรูปหนึง่ ไปสอนพระสูตรทีพ่ ทุ ธสมาคมฯแกชาวบานผูส นใจ
ที่หองประชุมของพุทธสมาคมฯ ทางมหาวิทยาลัยไดสงขาพเจาไป
สอนในตอนเย็นวันพุธ อาจารยสญ
ั ญามานัง่ ฟงดวยเสมอถาทานวาง
จากผูฟ ง กลุม นอย ๆ คอย ๆ เพิม่ มากขึน้ ตามวันเวลาทีผ่ า นไปจนเกือบ
เต็มหองประชุม ขาพเจาใชพระไตรปฎกเปนหลักในการสอน สอน
อยูป ระมาณ ๓ ป เมือ่ ขาพเจาลาสิกขาแลวจึงไดเลิกไป ในปที่ ๒
ที่ไปสอน ทางพุทธสมาคมฯขอใหเปดสอนวิชาบาลีขึ้นดวย แตทํา
อยูไดไมนานก็ตองปดลง ดวยเหตุอะไรจําไมไดเสียแลว
ที่พุทธสมาคมแหงประเทศไทย นอกจากไดรูจักอาจารย
สัญญา ธรรมศักดิ์ แลว ยังไดรจู กั ผูพ พิ ากษาอืน่ ๆ อีกหลายทาน
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ไดรูจักนักประพันธ นักหนังสือพิมพ เชน คุณประมูล อุณหธูป
และภริยา คือ ครูประยงคศรี อุณหธูป อาจารยโรงเรียนราชินี
ตอมาไดเปนอาจารยใหญโรงเรียนราชินี และคุณอบ ไชยวสุ
คุณประมูลเปนนักเขียน นักหนังสือพิมพ อยูท หี่ นังสือพิมพ
สยามรัฐทัง้ รายวันและรายสัปดาห มีหนังสือเลมหนึง่ ของคุณประมูล
เปนเรื่องแปลใหชื่อวา ‘จาวแมทองดํา (โอเพียม เวนเจอร)’ โดย
เจอรัลด สแปรโรว คุณประมูลไดมอบหนังสือเลมนั้นใหขาพเจา
พรอมดวยเขียนวา
“ขอนอมใหอาจารยวศิน อินทสระ ผูพ าผมไปถึงพระธรรม
ดวยความเอิบอิ่มเปนทานแรก... ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๕”
๗ ปในมหาวิทยาลัยสงฆ ขาพเจาเทียวไปเทียวมาระหวาง
วัดบุปผารามกับวัดบวรนิเวศฯ ซึ่งเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ดวย
ความยากลําบาก ดวยความอดทน โรคภัยไขเจ็บก็เบียดเบียน การ
เดินทางก็ลาํ บาก เพราะตองขึน้ รถเมลทงั้ ไปและกลับ นาน ๆ ครัง้
จึงจะไดอาศัยรถแท็กซี่ของอาจารยเรียบ รังษีพงศ นักศึกษารุนพี่
ซึง่ ไดสาํ เร็จไปกอนแลว ไปทํางานทีม่ หาวิทยาลัย มีสทิ ธิเ์ บิกคารถได
รถแท็กซีเ่ วลานัน้ เปนรถออสตินทายตัด นัง่ ไมสบายเหมือนรถแท็กซี่
เวลานีแ้ ตกด็ กี วาขึน้ รถเมล ซํา้ รองเทาก็ไมไดสวม เพราะวัดธรรมยุต
หามสวมรองเทาออกนอกวัด จึงตองเดินเทาเปลามาขึ้นรถเมลที่
ถนนใหญเชิงสะพานพุทธฯ เทีย่ ง ๆ รอนเทานาดู ขากลับมาขึน้ รถ
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ทีบ่ างลําพู ก็ยากลําบากเหมือนกันเพราะพระมากดวยกัน ตองคอย
ใหเกาอีห้ ลังสุดวางจึงขึน้ ไปได เวลาฝนตกยิง่ ลําบากใหญ บางคราว
ก็เดินขามสะพานพุทธฯ จําไมไดวาเพราะอะไร ไดกลิ่นไกยางที่เขา
ยางขายอยูใตสะพานฝงธนฯ ยวนนาสิกเสียนี่กระไร ความหิวซึ่งมี
อยูบ า งแลว กลิน่ ไกยา งกระตุน ใหหวิ มากขึน้ ชวงหลัง ๆ นีต้ อนเย็น
หิวทุกวันเพราะสุขภาพไมดี แตพอเชาขึน้ มาก็หาย ไดอาศัยนํา้ ปานะ
ที่คุณนาสําอางใหเด็กนําไปถวาย พอประทังไปไดบาง แตถาหิว
ตอนดึกก็เปนอันสิน้ หวัง บางคืนหิวจนนอนไมหลับ นมหรือโอวัลติน
ไมตองพูดถึง เพราะพระธรรมยุตหามฉันในเวลาวิกาล คือตั้งแต
เที่ยงไปแลว นํ้าหวานพอฉันไดแตไมมีจะฉัน ที่กุฏิเกลี้ยงเกลาจาก
สิง่ บริโภค ตัง้ แตเพลแลวก็ไมไดฉนั อะไรอีก ทีม่ หาวิทยาลัยสมัยนัน้
ก็ยังไมมีอะไรเลยแมแตนํ้าเปลา
นีค่ อื ความลําบากยากเข็ญในสมัยเปนพระนักศึกษา เพราะ
เคยมีประสบการณแบบนี้ เมือ่ ขาพเจาเปนอาจารยอยูใ นมหาวิทยาลัย
สงฆจะถวายนํ้าดื่มพระและผูเรียนทุกครั้งที่เขาสอน เมื่อเรียนจบ
แลวและเปนอาจารยบรรยายวิชาแลวจึงมักพูดใหกําลังใจนักศึกษา
เสมอวา “เรียนไปใหจบเถิด จะไมตกตํ่าถาความประพฤติไมเสีย
เพราะความเพียรและความอดทนทีท่ า นตองใชระหวางเรียนอยูท นี่ มี่ ี
มากพอที่จะเปนพื้นฐานของชีวิตใหเจริญงอกงามตอไป”
จําไดวา เมือ่ เรียนอยูป ท ี่ ๔ ไดรบั นิมนตใหไปทําพจนานุกรม
บาลี-ไทย-อังกฤษ โครงการของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
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สํานักงานอยูท วี่ ดั เบญจมบพิตรฯ เขาใหชอื่ หนวยงานวา หนวยวิจยั
ทางพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา ทํางานชวงเชาตัง้ แต ๐๙.๐๐ น.
ไปถึง ๑๑.๐๐ น. ทุกวัน จะเวนวันพระหรือวันอาทิตย จําไมได
ใหนติ ยภัตเดือนละ ๓๐๐ บาท นัง่ แท็กซีไ่ ป-กลับเทีย่ วละ ๗ บาท
กลับมาฉันเพลทีว่ ดั บายก็ไปเรียนหนังสือทีม่ หาวิทยาลัย จะทําได
ถึงปหรือไมจาํ ไมได กรมการศาสนาเปลีย่ นอธิบดีคนใหม คือ พันเอก
ปน มุทุกันต ทานสั่งใหเลิกงานหนวยนี้ ดวยเหตุผลวางานอยาง
นีไ้ มใชงานวิจยั ทางพระพุทธศาสนา คณะทํางานไปจากมหาวิทยาลัย
มหามกุฏฯบาง จากมหาจุฬาฯบาง เทาที่มีเอกสารอยูในมือเวลานี้
ทําไปไดถึงเลมที่ ๖ คิดเปนหนาได ๙๖๐ หนา หนังสือขนาด ๘
หนายกตัดสั้น (ยาว ๒๑ ซม. กวาง ๑๕.๕ ซม.) คิดแลวนา
เสียดาย ดูเหมือนวามหาวิทยาลัยทั้งสองแหงก็ไมไดสานตองานนี้
หรือทางมหาจุฬาฯจะเอาไปทําตอก็ไมทราบ
อาจารยอกี ทานหนึง่ ทีย่ งั ไมไดพดู ถึง และควรจะพูดไวในที่
นีก้ ค็ อื อาจารยแสง จันทรงาม เมือ่ ขาพเจาเขาศึกษานัน้ ทานยัง
เปนพระอยู เปนผูที่ไดรับการยกยองวาเกงทางภาษาอังกฤษ เคย
เขาสอนขาพเจาไมกคี่ รัง้ เพราะงานทานมากในตําแหนงผูบ ริหาร ทาน
พูดภาษาอังกฤษไดคลองแคลวและสําเนียงดีมาก ทานสอบชิงทุน
ของบริติช เคานซิลได ลาสิกขาแลวไปเรียนตอที่ประเทศอังกฤษ
แลวไปตอปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา จบ
แลวไดกลับมาทํางานทีม่ หามกุฏฯระยะหนึง่ หมอมหลวงตุย ชุมสาย
อาจารยวชิ าจิตวิทยาของมหามกุฏฯ ไดยา ยไปเปนคณบดีทมี่ หาวิทยาลัย
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เชียงใหม ไดชวนอาจารยแสงไปดวย อาจารยแสงจึงไปอยูที่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะมนุษยศาสตรตั้งแตนั้นมา จนไดเปน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร และเปนศาสตราจารย มีศิษยจากมหา
มกุฏฯหลายทานไปทํางานอยูท มี่ หาวิทยาลัยเชียงใหม อาจารยแสง
จันทรงาม ไดเขียนหนังสือไวหลายเลม ทีร่ จู กั กันมากก็คอื ลีลาวดี
ขาพเจาเรียนจบในปการศึกษา ๒๕๐๕ และไดรบั ปริญญา
ในป ๒๕๐๖ ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต เวลานัน้ ยังไมมกี ารแยก
คณะ เมื่อเขาเรียนปแรกประมาณ ๙๑ รูป เรียนไปคอย ๆ ออก
กันไป เหลือปสดุ ทายทีไ่ ดรบั ปริญญาประมาณ ๒๔ รูป องคทชี่ วน
ขาพเจาวาขอใหเรียนกันใหจบนะ ดูเหมือนออกไปตั้งแตเรียนไดปที่
๒ ของ ๗ ป การรับปริญญานัน้ ยังคงรับในโบสถของวัดบวรนิเวศ
วิหาร สมเด็จพระสังฆราชฯเปนผูประทานปริญญา
ขาพเจาไดรบั บรรจุใหเปนอาจารยสอนวิชาพระสุตตันตปฎก
ตัง้ แตสอบเทอมสุดทายเสร็จยังไมทนั ประกาศผลสอบ ขาพเจารูส กึ
ประหลาดใจวาเหตุไฉนจึงเปนเชนนั้น ทบทวนไปมา ก็เขาใจไดวา
ทานผูใหญผูจัดการศึกษาคงจะมั่นใจในตัวขาพเจา จึงไดทําไปเชน
นั้น ทําใหรูสึกภูมิใจนิด ๆ วาทานใหเกียรติเราถึงปานนี้
มีเรื่องจะเลาไวเสียตอนนี้เลยก็ไดวา เมื่อขาพเจาเรียนจบ
และไดรบั ปริญญาแลว ก็ยงั คงไปสอนพระสูตรอยูท พี่ ทุ ธสมาคมแหง
ประเทศไทย ทางประเทศเยอรมนีไดติดตอผานมาทางศาสตราจารย
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สัญญา ธรรมศักดิ์ วาขอพระไทยไปอยูเยอรมนี สักรูปหนึ่ง
ศาสตราจารยสญ
ั ญา ธรรมศักดิ์ ทาบทามขอใหขา พเจาไป ขาพเจา
ก็เต็มใจที่จะไป เรื่องถึงคณะธรรมยุตผูใหญ ทางคณะธรรมยุต
ประชุมกัน มีสมเด็จพระสังฆราชฯ (จวน อุฏฐายี) ขณะนั้นดู
เหมือนจะดํารงสมณศักดิ์เปนสมเด็จพระมหาวีรวงศ เปนประธาน
ประชุมทีห่ อ งประชุมของมหาวิทยาลัย ขาพเจาไปนัง่ ฟงอยูด ว ย มติ
ทีป่ ระชุมไมอนุญาตใหไป เหตุผลวา ไปอยูร ปู เดียวจะอยูไ ดอยางไร
จะทําอุโบสถสังฆกรรมไดอยางไร จะปลงอาบัติกับใคร เขาใจวา
เวลานั้นพระสงฆไทยในเยอรมนีคงยังไมมีเลย เปนอันวาการไป
เยอรมนีเปนอันยกเลิก

๕
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มีเสียงเลาลือกันไปวา
ขาพเจานอยใจที่ไมไดไปเยอรมันนีจึงสึก
ความจริงไมใช
ขาพเจาตั้งใจไวกอนจะบวชวาจะอยูเพียงเทานี้
เมื่อมีผูถามวาทําไปจึงสึก
ขาพเจาตอบอยูประโยคเดียวซ้ําแลวซ้ําอีกวา
“ไมอยากอยูแลว”
มีพระนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจํานวนมากเสียดาย
และบอกวาพวกอาตมาสึกสักสิบองค
ยังดีกวาอาจารยสึกองคเดียว

ขาพเจาตัดสินใจลาสิกขาในเดือนมกราคม ๒๕๐๗ ไดลา
ทานอุปชฌายและทานอาจารย ทานไมพูดอะไร ทานอาจารยได
กําหนดวันใหเปนวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ดูเหมือนจะเปน
เวลาเชาหลังจากพระฉันอาหารแลว มีเสียงเลาลือกันไปวาขาพเจา
นอยใจทีไ่ มไดไปเยอรมนีจงึ สึก ความจริงไมใช ขาพเจาตัง้ ใจไวกอ น
วาจะบวชอยูเ พียงเทานี้ เมือ่ มีผถู ามวาทําไมจึงสึก ขาพเจาตอบอยู
ประโยคเดียวซํ้าแลวซํ้าอีกวา “ไมอยากอยูแลว” มีพระนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยจํานวนมากเสียดาย และบอกวาพวกอาตมาสึกสักสิบ
องคยังดีกวาอาจารยสึกองคเดียว แตขาพเจาคิดวา นาจะลองมา
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หาประสบการณทางโลกดูบาง เพราะบวชตั้งแตเด็ก ไมเคยใชชีวิต
แบบฆราวาสมาเลย ยังไปสอนทีม่ หาวิทยาลัยมหามกุฏฯอยูเ ปนราย
ชั่วโมง ทานเลขาธิการในสมัยนั้นคือทานเจาคุณพระเทพกวีหรือ
พระราชสุมนมุนจี าํ ไมไดแมน คือสมเด็จพระญาณวโรดมองคปจ จุบนั
ไดถามขาพเจาดวยความหวงใยวา หางานทําไดแลวหรือยัง ขาพเจา
บอกวายัง ทานบอกวาควรจะหางานใหไดเสียกอนแลวจึงคอยสึก
เพราะเราเปนผูใหญแลว ตกงานแลวอายเขา แตขาพเจาไมไดคิด
อยางนั้น ขาพเจาไมกลาไปหางานตอนเปนพระ แตก็รูสึกขอบคุณ
ทานที่หวังดี
ขาพเจาพักอยูที่วัดที่กุฏิเดิมไมกี่วัน ไปเยี่ยมคุณนาลิ้ม
วอนขอพร ทีว่ งเวียนใหญ มีบา นหลังโตกวางขวาง คุณนาทราบวา
ยังไมมีที่อยูจึงชวนใหมาอยูดวย ใหหองเล็ก ๆ หองหนึ่งเปนที่พัก
อาศัย สิ่งที่ขาพเจากลัวที่สุดในชวงนั้น คือกลัวจะไมมีสตางคเสีย
คารถเมล เพราะสึกออกมาตัวเปลาจริง ๆ ไมไดสะสมเงินทองอะไร
ไวเลย อาศัยรายไดเพียงเล็กนอยทีไ่ ปสอนพิเศษทีม่ หาวิทยาลัยสงฆ
ดูเหมือนจะชัว่ โมงละ ๒๐ หรือ ๓๐ บาทจําไมได แตกอ็ ยูใ นประมาณ
นัน้ มหาวิทยาลัยสงฆเวลานัน้ ยังยากจนอยูม าก รัฐบาลยังไมรบั รอง
ยังไมไดงบประมาณชวยเหลือจากรัฐบาล คงไดบา งจากมูลนิธมิ หามกุฏฯ
และจากกรมการศาสนา อยูที่บานคุณนาลิ้มไมกี่เดือน ๒ หรือ ๓
เดือนจําไมไดแมน ยายไปเชาบานทีถ่ นนนครไชยศรีระยะหนึง่ แลว
ยายไปทีถ่ นนพิชยั ชวงนัน้ นอกจากสอนทีม่ หามกุฏฯแลวยังไดไปสอน
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ที่โรงเรียนราชินี ปากคลองตลาด โดยการเชิญของครูประยงคศรี
และไดเขียนหนังสือลงหนังสือพิมพสยามรัฐสัปดาหวิจารณโดยการ
ชักชวนของคุณประมูล อุณหธูป พอมีรายไดเพิม่ ขึน้ บาง หนังสือ
ทีเ่ ปนเลมตอนนัน้ ก็พมิ พแลว ๒ เลม คือ ‘แสงเทียน’ และ ‘ชีวติ
นี้มีอะไร’ อันที่จริงหนังสือ ๒ เลมนี้ ขาพเจาเคยเขียนลงเปน
ตอน ๆ ในนิตยสารศุภมิตรรายเดือนมาแลวตัง้ แตสมัยทีเ่ ปนพระ ขาพเจา
เขียนเรื่อง ‘พระอานนทพุทธอนุชา’ ลงในหนังสือพิมพสยามรัฐ
สัปดาหวจิ ารณอยูน านหลายเดือน (๓๓ สัปดาห) และตอดวยจอม
จักรพรรดิอโศก
ตอนทีเ่ ชาบานอยูท ถี่ นนพิชยั นัน้ เชาอยูค นละหองกับคุณไว
ตาทิพย (ปรีชา ทิพยเนตร) ผูเปนเพื่อนนักศึกษารุนเดียวกันกับ
ขาพเจาที่มหาวิทยาลัยมหามงกุฏฯ เขาชอบทํางานหนังสือพิมพ
สึกแลวไดทาํ งานหนังสือพิมพสมใจหมาย อยูส ยามรัฐบาง ไทยรัฐบาง
บางเชาก็ออกไปวิ่งดวยกันที่ลานพระบรมรูปทรงมา
อยูที่บานเชาไดไมนานนัก ทางโรงเรียนพาณิชยการสีลม
ของอาจารยประชุม รัตนเพียร ตองการอาจารยผปู กครอง จึงติดตอ
มาทางทานเจาคุณมหานายก (แจม อภิบาลศรี) วัดบวรนิเวศวิหาร
ซึ่งเปนพระบานเดียวกันกับอาจารยประชุม คือ จังหวัดตาก ทาน
เจาคุณมองเห็นขาพเจาวาจะไปเปนอาจารยผูปกครองได จึงเสนอ
ขาพเจาแกอาจารยประชุม ไดเงินเดือน ๙๐๐ บาท
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ระหวางที่สอนอยูที่โรงเรียนพาณิชยการสีลมนั้น ทาง
โรงเรียนเตรียมทหารตองการอาจารยสอนวิชาศีลธรรม ไดติดตอ
ขออาจารยสอนวิชาศีลธรรม ทราบวาผานมาทางนาวาอากาศเอก
ประยงค สุวรรณบุปผา อนุศาสนาจารยกองทัพอากาศ ขาพเจา
ไมทราบยศในขณะนัน้ ของทาน วาเปนยศชัน้ อะไร อาจารยประยงค
ไดเสนอขาพเจาไป อาจารยประยงคเปนศิษยเกามหามกุฏฯ รุน ๒
สํานักวัดราชประดิษฐฯ ขาพเจาไดสง เอกสารหลักฐานตาง ๆ ไปให
โรงเรียนเตรียมทหาร ขาพเจาไมไดกระตือรือรนแตประการใด นึก
วาไดก็ดีไมไดก็ไมเปนไรเพราะไมไดไปสอบคัดเลือก อยูโรงเรียน
พาณิชยการสีลมได ๑ เทอม ทางโรงเรียนเตรียมทหารก็เรียกตัว
นาวาเอกประชุม อารีรอบ รองผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร
ไดไปตามขาพเจาถึงที่อยูที่ถนนพิชัย
ตอมาขาพเจาไดยายไปอยูที่หอพักธรรมนิวาสของวัดมกุฏ
กษัตริยารามฯ ตั้งอยูทายวัดมกุฏฯ ติดกับสถาบันโรคผิวหนังของ
กระทรวงสาธารณสุขในปจจุบนั เปนหอพักทีร่ บั เด็กนักศึกษาซึง่ มา
จากตางจังหวัดไมมที พี่ กั มาสมัครเพือ่ เขาอยู เมือ่ ผานคณะกรรมการ
แลวก็เขาอยูได ทางวัดตองการผูปกครอง บรรณาธิการนิตยสาร
ศุภมิตร คือ คุณมนูญ ธารานุมาศ ไดเสนอขาพเจา เมื่อคณะ
กรรมการอนุมัติแลวจึงไดติดตอขอใหขาพเจาไปอยูเปนผูปกครอง
นักศึกษา

เมื่อลาสิกขาและหนาที่การงาน

๖๗

เท า ที่ จํ า ได นั ก ศึ ก ษาเวลานั้ น ก็ มี จ ากจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนตน จากทางจุฬาฯ
เชน โกมล คีมทอง, สวัสดิ์ อมรสิทธิ์ ทางธรรมศาสตร เชน
สถิตย อรรถบลยุคล, วินัย ภักดี เปนตน นักเรียนแพทยศิริราช
ก็มี นักศึกษาอยูที่นั่นไมตองเสียเงินคาหอพัก แตตองหากินเอง
ขาพเจาอยูที่นั่นดวยความรูสึกมีความสุขสดชื่น อยูใกลทานเจา
คุณเทพ ปญญากวี (บรรจง กลฺลิโต) ผูชวยเลขาฯ สมเด็จ
พระสังฆราชฯ ในขณะนั้นเลขาฯสมเด็จพระสังฆราชฯ คือ สมเด็จ
พระพุทธชินวงศในปจจุบัน ขณะนั้นเปนพระราชาคณะที่พระกิตติ
สารมุนี (ประจวบ กนฺตาจาโร) ขาพเจาสนิทสนมกับทานทั้งสอง
มาเปนเวลานาน

๖

โรงเรียนเตรียมทหาร

การเขาไปอยูในโรงเรียนเตรียมทหาร
ขาพเจารูสึกวา
ไดเขามหาวิทยาลัยที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง
ทําใหขาพเจาไดมีประสบการณมากมาย
ในอาณาจักรที่ไมเคยคิดวา
จะไดเขาไปอยู
และไมเคยขวนขวาย

ที่โรงเรียนเตรียมทหาร ขาพเจาไดพบนาวาเอกประชุม
อารีรอบ ไดพบพลตรีปยะ สุวรรณพิมพ (ยศในขณะนั้น) และ
นายทหารอื่น ๆ อีกมากมาย พลตรีปยะและนาวาเอกประชุมเปน
นายทหารทีส่ ภุ าพและสงางาม ตอนนัน้ ขาพเจายังแตงกายพลเรือน
อยูน านเทาไรจําไมได ถูกไปฝกทหารทีก่ รมการรักษาดินแดนใกลวดั
โพธิท์ า เตียน พรอมกับอาจารยอทุ ยั ทันตสุวรรณซึง่ จบมาจากจุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัยสอนวิชาคณิตศาสตร ตอนหลังพลตรีปยะได
ยายไปเปนเจากรมศึกษาวิจยั ไดเลือ่ นยศเปนพลโทและพลเอกตาม
ลําดับ ขาพเจาไปฝกวิชาทหารอยูกี่วันจําไมได คิดวาไมถึงเดือน
ตอนเย็นยังกลับไปสอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ

๗๐
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โรงเรียนเตรียมทหาร

๗๑

ขาพเจาคิดวาขาพเจาเปนผูม รี า งกายออนแอ แตมบี างคน
ออนแอกวาขาพเจาอีก ทีไ่ ปฝกทหารพรอมกันจากหนวยอืน่ ๆ ดวย
คิดวาประมาณ ๓๐ คนทัง้ ผูห ญิงและผูช าย เพือ่ รับยศเปนรอยตรี
ครูฝก ซึง่ เปนนายสิบบางจาบางไมไดเขมงวดอะไร เวลาวิง่ รอบสนาม
เขาจะบอกวา “ใครไมไหวใหวิ่งออกจากแถว” มีหลายคนวิ่งออก
จากแถวบอย ๆ ขาพเจาซึง่ คิดวาตัวเองมีรา งกายออนแอ ไมเคยวิง่
ออกจากแถวเลย เวลาใหยิงปนทั้งปนสั้นและปนยาว ขาพเจาไม
เคยยิงถูกเปาเลย คงจะไมไดเกิดมาเพื่อถือปน เปนทหารถือชอลก
และปากกา เปนอันวาฝกทหารเสร็จเรียบรอยก็ไดตดิ ยศเปนรอยตรี
เคยถามรองฯประชุม อารีรอบ วา “ไมตองแตงกายเครื่องแบบ
ไมตองติดยศไดไหม” ทานบอกวา “ไมได” ทานถามวา “มียศไม
ดีหรือ ไปไหนก็มีคนใหเกียรติและเกรงใจ” ขาพเจานิ่ง
อัตราทีก่ องทัพเรือวาง ขาพเจาจึงไดรบั บรรจุใหเปนทหาร
เรือ แตพอขาพเจามาคุยพลตรีปยะ ทานถามวา
“อยากเปนทหารบกหรือทหารเรือ” ขาพเจาตอบวา “อยาก
เปนทหารบก” ทานจึงใหโอนมาเปนทหารบก ทานทําโดยวิธีใด
ขาพเจาไมทราบ ทานเปนผูใหญในวงการทหารเรื่องทํานองนี้คง
ทําไดไมยาก รูส กึ วารองฯประชุมจะนอยใจอยูห นอย ๆ แตเสร็จแลว
ก็แลวกันไป ทานไมไดเอามาเปนอารมณ ที่นั่นมีรองผูบัญชาการ
อยู ๓ ทาน คือ นาวาเอกประชุม อารีรอบ เปนทหารเรือ นาวาอากาศ
เอกสิงห ศิรคิ ปุ ต เปนทหารอากาศ พันตํารวจโทเจือ จันทรเพ็ญ
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เปนรองฯฝายตํารวจ เพราะที่นั่นเปนนักเรียนรวมเมื่อจบแลวตอง
แยกยายกันไปเรียนในโรงเรียนนายรอยทหารบก โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศและนายรอยตํารวจ ขาพเจาเขาไปสอนเมือ่
ป ๒๕๐๘ เปนนักเรียนเตรียมทหารรุนที่ ๘ เพราะโรงเรียน
เตรียมทหารตั้งขึ้นเมื่อป ๒๕๐๐ พอดี
ขาพเจาสอนอยูท นี่ นั่ ๔ ป นอกจากงานสอนแลว ทาน
ผูบัญชาการยังใหเปนหัวหนากองบังคับการ (หัวหนา บก.) ซึ่ง
เปนเหมือนกองกลางของโรงเรียน คือ หนังสือราชการทุกฉบับจะ
เขาหรือออกตองผานมาทางหัวหนา บก. ฟงดูเหมือนใหญแตความ
จริงไมไดใหญ เพราะขาพเจามียศเปนเพียงรอยตรีเทานัน้ เอง หัวหนา
กองวิชาการ หัวหนากองการปกครอง ทานเปนพันเอกกันทั้งนั้น
หัวหนา บก. ในความหมายของขาพเจาที่ขาพเจาทําอยู เทากับ
หัวหนาแผนกสารบัญกระมัง และก็นาจะเปนอยางนั้น นอกจาก
งานเกี่ยวกับหนังสือนี้แลว ขาพเจายังไดรับมอบหมายจากทานผู
บัญชาการใหรา งสุนทรพจนสาํ หรับทานปราศรัยในโอกาสตาง ๆ เชน
โอวาทนักเรียนเตรียมทหารในหองประชุม เปนตน ขาพเจารูสึก
เปนเกียรติที่ไดทํางานนี้ ทานผูบัญชาการจะไมอานสุนทรพจนในที่
ประชุม แตจะจับสาระสําคัญไปพูดปากเปลาโดยไมดูตนฉบับ
การเขาไปอยูใ นโรงเรียนเตรียมทหาร ขาพเจารูส กึ วาไดเขา
มหาวิทยาลัยที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง ทําใหขาพเจาไดมีประสบการณ
มากมายในอาณาจักรทีไ่ มเคยคิดวาจะไดเขาไปอยูแ ละไมเคยขวนขวาย

โรงเรียนเตรียมทหาร

๗๓

พลเอกปยะนั้นมีบุคลิกที่นาประทับใจอยางยิ่ง สมเปนผูนํา คําสั่ง
ของทานชัดเจนและรูจักใหเกียรติผูนอย ทานเปนนายทหารที่เปน
นักการศึกษาและเปนนักจิตวิทยา ขาพเจายังนึกถึงภาพของทานได
อยู เมื่อขาพเจานํางานเขาไปสงทานจะกลาวคํา “ขอบคุณ” ทุก
ครัง้ และไมเคยรุกรานผูน อ ย ขาพเจานาจะเปนคนโชคดีในเรือ่ งนี้ คือ
เจอแตผูใหญที่ดี ๆ มีความเอ็นดูและความปรานีตอขาพเจาอยางดี
เสมอมา
ป ๒๕๑๑ ขาพเจาไดเลื่อนยศเปนรอยโท ไปติดยศที่
กระทรวงกลาโหมพรอมกับอาจารยอุทัย ทันตสุวรรณ และนาย
ทหารจากที่อื่น ๆ ดวย แมขาพเจาจะคิดวาการเปนทหารอยูที่นี่ดี
แตคิดอยูเสมอวา นี่ไมใชทางของเรา จึงคิดจะลาออกอยูเสมอ

๗

เมื่อแตงงาน

เมื่อสงใบลาออกแลว
ไดเขาไปคุยกับผูบัญชาการ
ทานพูดกับขาพเจาหลายอยาง
มีบางประโยคที่จับใจไมรูลืม
ระลึกอยูเสมอ
และเปนกําลังใจในการใชชีวิตที่ดีงาม
ไมใหทานผูใหญเสียความตั้งใจ

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๑๒ ขาพเจาแตงงานกับ สมจิตต
นุมบุญนํา ซึ่งตอนนั้นเปนครูอยูที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ เชิง
สะพานกรุงธนฯฝง ธนบุรี แตงทีโ่ รงเรียนเตรียมทหาร ศาสตราจารย
สัญญา ธรรมศักดิ์ ไดใหเกียรติไปสวมมงคล พลเอกปยะ สุวรรณพิมพ
เปนผูถอดมงคล เชิญแขกแตพอสมควร เลี้ยงที่สโมสรโรงเรียน
เตรียมทหาร
ปลายป ๒๕๑๒ ขาพเจาตัดสินใจลาออกและขอลาออก
ตัง้ แตวนั ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ เมือ่ สงใบลาออกแลวไดเขาไปคุย
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เมื่อแตงงาน

๗๗
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เมื่อแตงงาน

๗๙
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กับผูบัญชาการ ทานพูดกับขาพเจาหลายอยาง มีบางประโยคที่
จับใจไมรูลืม ระลึกอยูเสมอ และเปนกําลังใจในการใชชีวิตที่ดีงาม
ไมใหทานผูใหญเสียความตั้งใจ
ลืมเลาไปอยางหนึง่ วา เมือ่ ขาพเจาแตงงานแลวไดยา ยจาก
หอพักธรรมนิวาสไปอยูท อี่ าคารสงเคราะหกองทัพบก ซึง่ อยูท ถี่ นน
ประชาธิปไตย ตรงกันขามกับหอพักธรรมนิวาสนัน่ เอง นายทหาร
คนหนึ่งเขามีสิทธิ์อยู แตเขาไมไดอยูจึงใหขาพเจาไปอยู เสียเงิน
เพียงเล็กนอย
ขาพเจาขอยอนกลับมาทีห่ อธรรมนิวาสอีกนิดหนึง่ คือเมือ่
ตอนทํางานอยูที่โรงเรียนเตรียมทหารนั้น ขาพเจายังพักอยูที่หอ
ธรรมนิวาส มีรถเล็ก ๆ คันหนึง่ ขับไปทํางาน จอดทีซ่ อกตึกระหวาง
หอธรรมนิวาสกับสถาบันโรคผิวหนัง ตรงกันขามกับหอธรรมนิวาส
เปนตําหนักสมเด็จพระสังฆราชฯ หลังตําหนักสมเด็จพระสังฆราชฯ
เปนสํานักงานนิตยสารศุภมิตร ใกลสาํ นักงานนิตยสารศุภมิตรมีปอ ม
ยามตํารวจอยูอารักขาสมเด็จพระสังฆราชฯ
คืนหนึง่ ประมาณตีสามมีขโมยมาขโมยรถของขาพเจา กําลัง
เข็นออกไป ตํารวจชือ่ เบ็ญจาเลาใหฟง วา เขากําลังหลับ ไดยนิ เสียง
เหมือนมีคนปลุกวา “เบ็ญจา เบ็ญจา ลุกขึ้น มีคนมาขโมยรถ”
เขาลุกขึ้นมาดูก็เห็นขโมยกําลังเข็นรถอยู แตไมเห็นใครอื่นจึงจับไว
ไดคนหนึง่ อีกคนหนึง่ จะจับไดตอ มาหรือไมจาํ ไมได สมเด็จพระสังฆ

เมื่อแตงงาน

๘๑

ราชฯก็เสด็จลงมาดูดวย ตํารวจสงเรื่องฟองศาล ขาพเจาในฐานะ
เปนเจาของรถจึงตองไปใหการทีศ่ าลดวย เปนครัง้ แรกทีข่ นึ้ ศาลและ
ไมเคยขึน้ อีกเลย ปรากฏวาขโมยซึง่ เปนเด็กวัยรุน คนหนึง่ ติดคุก เมือ่
ไปศาล ขาพเจายังเห็นเขาถูกลามโซมาใหการตอหนาผูพิพากษา
กอนหนาทีจ่ ะเกิดเรือ่ งนี้ ไมทราบกีว่ นั หรือกีเ่ ดือน ขาพเจา
ฝนไปวาตอนเชาลงมาเปดกระโปรงรถเพื่อจะดูหมอนํ้า ดูนํ้ากลั่น
เปนตน มองไปทีเ่ ครือ่ ง ปรากฏวาเครือ่ งรถเปนพระพุทธรูปทัง้ องค
พระพักตรหันไปทางหนารถ เปนพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สวยงามมาก
แถมยังตรัสไดเสียอีก ทานตรัสวา “ใชไปเถอะรถคันนี้ ไมเปนไรหรอก”
ไมกี่วันตอมา ขาพเจาขับรถไปทางสะพานควาย มีเด็ก
คนหนึง่ วิง่ ตัดหนารถอยางกะทันหัน เด็กอายุประมาณ ๑๕ ขาพเจา
มองไปที่หนารถไมเห็นเด็ก เขาใจวาเด็กคงเขาไปอยูใตทองรถเสีย
แลว รีบเปดประตูรถออกไปดู เด็กลุกขึ้นจากตรงไหนไมทราบปด
ฝุนแลววิ่งไป มีผูคนจับตาดูกันมาก ตํารวจก็มาถึง ขาพเจาไดให
นามบัตรตํารวจไว บอกวาถาเด็กเปนอะไรใหตามขาพเจาตามนามบัตร
นี้ วันเวลาลวงไปปรากฏวาเงียบหายไปเลย
แตในทีส่ ดุ ขาพเจาก็จาํ เปนตองขายรถคันนี้ ตอนทีข่ า พเจา
ไปศึกษาที่อินเดียเปนเวลา ๒ ป เพราะแมบานยังขับรถไมเปน

๘

เมื่อไปศึกษาตอที่อินเดีย

ขาพเจาคิดวาไหนๆ
ก็ลาออกมาแลว ควรจะไปเรียนตอ
จึงตัดสินใจวาจะไปเรียนตอที่ประเทศอินเดีย
ระหวางนั้น
นอกจากเขียนหนังสือและสอนพิเศษแลว
ก็เตรียมตัวเพื่อไปอินเดีย

โชคดีทตี่ อนนัน้ เมือ่ ขาพเจาอยูท อี่ าคารสงเคราะหกองทัพบก
ชัน้ ๒ ผลงานการเขียนหนังสือของขาพเจาไดแพรหลายไปมากแลว
มีรายไดพอเลีย้ งตัวได ประกอบกับรายไดจากการสอนพิเศษก็ยงั พอ
มีอยู ขาพเจาคิดวาไหน ๆ ก็ลาออกมาแลว ควรจะไปเรียนตอ จึง
ตัดสินใจวาจะไปเรียนตอทีป่ ระเทศอินเดีย ระหวางนัน้ นอกจากเขียน
หนังสือและสอนพิเศษแลว ก็เตรียมตัวเพื่อไปอินเดีย
ขาพเจาแตงงานเมือ่ ๒๕ เมษายน ๒๕๑๒ พอ ๒๗ เมษายน
๒๕๑๓ ขาพเจามีลูกชาย ๑ คน คือ วรัตต หรือ โก

๘๔
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เมื่อไปศึกษาตอที่อินเดีย

๘๕

ขาพเจาจําเปนตองไปอินเดียประมาณสิงหาคม ๒๕๑๓
จึงจําเปนตองใหแมบานและลูกไปอยูกับพี่ชายของเขาชั่วคราว ที่
ถนนพิบูลสงคราม ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
คือที่บานพี่จํานงค นุมบุญนํา ซึ่งเปนพี่คนโตของแมบาน ไดยาย
มาปลูกบานใหม ขาพเจามีสวนรวมในการชวยปลูกดวย พี่จํานงค
บอกวาถายายออกเมือ่ ไหรกจ็ ะคืนเงินใหและก็ไดทาํ ตามนัน้ เมือ่ ขาพเจา
และแมบานไดยายออกไปจากที่นั่น จําไมไดวาไดยายมาอยูที่บานพี่
จํานงคคนื อาคารสงเคราะหเขาไปในเดือนใด คงประมาณสัก ๒ เดือน
กอนที่ขาพเจาจะเดินทางไปอินเดีย ที่บานนี้อยูกันหลายคนพอชวย
กันเลีย้ งเด็กได และมีพนี่ อ งของแมบา นปลูกบานอยูใ กลกนั อีก ๒ หลัง
นับวาอบอุนสําหรับแมบานและลูกชายพอสมควร

๙

มหาวิทยาลัยพาราณสี

เพื่อนผูหวังดีบางคนไดเตือนขาพเจาวา
มัวมานั่งเขียนหนังสืออยู
เดี๋ยวสอบตกไมไดกลับเมืองไทย
ขาพเจารับคําเตือน เพียงแตยิ้มใหเขา
แตในใจก็นึกวา
เขาไมรูถึงความจําเปนของเรา
ถึงอยางไรก็ขอบคุณที่หวังดี

ขาพเจาและคณะ มีอาจารยเทีย่ ง นันโท และคุณประสิทธิ์
ประถมของ เปนตน กับพระอีกหลายรูป ออกเดินทางในวันที่
๑๒ สิงหาคม ๒๕๑๓ โดยเครือ่ งบินของการบินไทย (ไทยอินเตอร)
ไปลงที่กัลกัตตา พักอยูที่กัลกัตตาชั่วระยะหนึ่งแลวนั่งรถไฟไป
มหาวิทยาลัยพาราณสี หรือเรียกเปนทางการวา Banaras Hindu
University หรือใชอักษรยอวา B.H.U.
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เรือ่ งไปเรียนทีอ่ นิ เดียนี้ ขาพเจาไดเขียนไวคอ นขางละเอียด
แลว ในหนังสือชื่อ ‘อันความกรุณาปรานี’ หนา ๓๖๘ หนา ซึ่ง
ในหนังสือนั้นตองขอเรียนทานทั้งหลายไวในที่นี้วา ขาพเจาเขียน
เปนทํานองสารคดีองิ นิยาย หรือจะเรียกวานิยายอิงสารคดีกค็ งจะได
เพราะฉะนั้นจึงมีเรื่องที่จริงบาง* เรื่องที่สรางขึ้นมาบาง ไมใชจริง
ทั้งหมดและไมใชสรางขึ้นมาทั้งหมด ถาทานทั้งหลายเขาใจตามนี้
ขาพเจาก็สบายใจที่จะแนะนําใหทานอาน
มหาวิทยาลัยพาราณสีนั้นสะอาดและสวยงามมาก ตนไม
รมครึ้มไปหมด กวางขวางใหญโต ขาพเจาไดพักที่หอพักนักศึกษา
นานาชาติ หองที่ ๓๗ เลข ๗ มีความสัมพันธเกีย่ วของกับขาพเจา
เป น อั น มาก เช น เกิ ด วั น ที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๔๗๗ เรี ย นบาลี ไ ด
เปรี ย ญ ๗ บวชพระ พ.ศ. ๒๔๙๗ ลาสิกขาป ๒๕๐๗ เรียน
มหาวิทยาลัยสงฆอยู ๗ ป ฯลฯ
๒ ปที่มหาวิทยาลัยพาราณสีและที่อินเดีย ไดใหความรู
และประสบการณแกขา พเจาเปนอันมาก ไมเสียทีทตี่ ดั สินใจไป แม
ตอนแรก ๆ จะขลุกขลักเดือดรอนอยูบาง แตก็ลงตัวไดในที่สุด
รศ.สุวรรณ เพชรนิล ไดเขียนจดหมายไปใหกําลังใจกับขาพเจาวา
เมื่อเรียนจบแลว ขาพเจาจะนําวิชาความรูมาใชประโยชนในทาง
พระพุทธศาสนาและในประเทศไทยไดมากที่สุด
* เชน เปรม สุจินดา ซึ่งเปนผูเลาเรื่อง เรียนไมจบ แตขาพเจาเรียนจบ เปนตน

มหาวิทยาลัยพาราณสี

๘๙

เนือ่ งจากตอนทีเ่ ดินทางไปนัน้ ขาพเจามีเงินติดตัวไปเพียง
เล็กนอย เงินทีเ่ สียคาเครือ่ งบินก็ดเู หมือนจะยืมมหาวิทยาลัยสงฆไป
จําไมไดวา จํานวนเทาไรแตคงจะไมถงึ หมืน่ คิดวากลับมาแลวจะผอน
สงให ขาพเจาไปเรียนดวยทุนของตนเอง แตก็ไมมีทุน จึงจําเปน
ตองเรียนไปดวยทํางานไปดวย งานของขาพเจาก็คือเขียนหนังสือ
สงมาพิมพในประเทศไทย ไดเงินแลวทางบานก็จะเอาไวใชบา ง สงไป
ใหขาพเจาบาง เวลานั้นพิมพอยูสํานักพิมพเดียวคือสํานักพิมพ
บรรณาคาร สงตนฉบับมาเทาไร เรื่องอะไร เขารับพิมพหมด ขอ
ขอบคุณสํานักพิมพบรรณาคารไว ณ ทีน่ ดี้ ว ย ขาพเจาเขียนหนังสือ
ไดประมาณ ๗ หรือ ๘ เลม แตละเลมประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ หนา
โดยเฉลี่ย บางเลมก็เกือบ ๖๐๐ หนา เชน ทางแหงความดี เลม ๑
เปนงานหนักมิใชนอ ย เพียงแตเรียนอยางเดียวก็หนักมาก
อยูแลว เพราะตําราเรียนเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด อาจารยสอน
เปนภาษาอังกฤษ ฟงรูเ รือ่ งบางไมรเู รือ่ งบาง ตองจําหัวขอวาทาน
พูดเรื่องอะไร แลวมาคนควาหาความรูจากหนังสือ ตํารา พรอม
ทั้งทําโนตยอไวดวย ขาพเจารูสึกเหน็ดเหนื่อยมากเพราะทั้งสอง
อยางเปนงานหนักทัง้ นัน้ เวลานัน้ ขาพเจาอายุ ๓๕ แลว สุขภาพ
ก็ไมไดแข็งแรง บางวันตอนเชา ๆ ไดออกไปวิ่งบาง ตอนเย็น
ตีแบดมินตันบาง แตกท็ าํ ไดเล็ก ๆ นอย ๆ นักเรียนไทยในพาราณสี
มีมากพอสมควรทัง้ พระ ฆราวาสและผูห ญิงดวย ทีไ่ ปเรียนปริญญาตรี

๙๐
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ก็มี ปริญญาโทก็มี ทีท่ าํ ปริญญาเอกอยูก ม็ ี เทาทีจ่ าํ ไดเมือ่ ขาพเจา
ไปนั้น สมเด็จพระพุทธชินวงศ (ประจวบ กนฺตาจาโร) ขณะนั้น
เปนพระกิตติสารมุนที าํ ปริญญาเอกอยู จากมหาจุฬาฯก็มี คือ ทาน
มหาสังวร พรหมเสน ทําปริญญาเอกอยู จบปริญญาเอกแลวลา
สิกขาไปเปนอาจารยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร
ขาพเจาทัง้ เรียนและทัง้ เขียนหนังสือเพือ่ หาทุนในการศึกษา
คาหอพักและคาอาหาร จนนิ้วบางนิ้วคือนิ้วกลางมือขวาเปนตุม
แข็งขึ้นมาและเจ็บเล็กนอยจึงตองใชปลาสเตอรพันไวตลอดเวลา
๒ ป กลับมาอยูเมืองไทยแลวก็ยังไมหาย แตตอนนี้ ไดหายแลว
หนังสือที่เขียนในระยะนั้น เชน ‘ทางแหงความดี’ บางเลม
‘สาระสําคัญแหงมงคล ๓๘’ (๒ เลม) ‘อันความกรุณาปรานี’
‘ธรรมและชีวิต’ เปนตน
เพื่อนผูหวังดีบางคนไดเตือนขาพเจาวา มัวมานั่งเขียน
หนังสืออยูเดี๋ยวสอบตกไมไดกลับเมืองไทย ขาพเจารับคําเตือน
เพียงแตยิ้มใหเขา แตในใจก็นึกวา เขาไมรูถึงความจําเปนของเรา
ถึงอยางไรก็ขอบคุณที่หวังดี

มหาวิทยาลัยพาราณสี

๙๑

สาเหตุอกี อยางหนึง่ ทีท่ าํ ใหเขียนหนังสือก็คอื ชอบทีจ่ ะเขียน
ไดความรูอะไรแลวก็อยากจะเผื่อแผใหผูอื่นไดรูดวย ขอสารภาพไว
ในทีน่ วี้ า ไฟคือความอยากรูแ ละการเผือ่ แผความรู ลุกโพลงอยูเ สมอ
ในจิตใจของขาพเจาไมเคยมอดดับไปเลย แมจนกระทั่งบัดนี้ เมื่อ
ขาพเจาอายุถึง ๗๗ แลว

๑๐

กลับเมืองไทย

เมื่อเครื่องบินรอนลงที่สนามบินดอนเมืองนั้น
รูสึกอบอุนและมีความสุขเสียนี่กระไร
การไปอยูตางประเทศเสีย ๒ ป
ทําใหรูสึกรักเมืองไทยขึ้นอีกมาก

เมื่อสอบปลายปของปที่ ๒ เสร็จแลว รอฟงผลสอบอยู
ชัว่ ระยะเวลาหนึง่ ประกาศผลออกมาวาสอบไดหมดทุกวิชา ก็เตรียม
ตัวเดินทางกลับ ขาพเจาจําไดวามาถึงเมืองไทยเดือนกรกฎาคม
๒๕๑๕ วันทีเ่ ทาไรจําไมได แตจาํ ความรูส กึ ไดวา เมือ่ เครือ่ งบินรอน
ลงที่สนามบินดอนเมืองนั้น รูสึกอบอุนและมีความสุขเสียนี่กระไร
การไปอยูตางประเทศเสีย ๒ ป ทําใหรูสึกรักเมืองไทยขึ้นอีกมาก
แมบา นไปคอยรับทีส่ นามบินดอนเมือง มาพักทีบ่ า นพีจ่ าํ นงคอยูช วั่
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กลับเมืองไทย

๙๕

ระยะหนึ่ง ลูกชายอายุ ๒ ขวบกวาอบอุนอยูในหมูญาติ ขาพเจา
ยังไมมอี ะไรทําเปนชิน้ เปนอัน ก็เขียนหนังสือไปเรือ่ ย ๆ จําไดวา จับ
เขียน ‘ทางแหงความดี’ เลม ๒ ในตอนนี้ ไปสอนพิเศษที่มหา
มกุฏฯบาง เขียนหนังสือบาง ก็พอยังอัตภาพใหเปนไปได
เชาวันหนึง่ นัง่ รถเมลไปเรือ่ ย ๆ อยางไมมจี ดุ หมายปลายทาง
ไปถึงหนาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ตัง้ ใจวาจะนัง่ เลนในมหาวิทยาลัย
สักพักหนึง่ พอลงรถก็ไดยนิ เสียงเรียกขางหลัง เหลียวไปดู เห็นคุณจํา
ธรรมฤทธิ์ เปนรุนลูกศิษย เคยเกื้อกูลเขามาบางพอสมควร เขา
ชวนคุยเรื่องนั่นเรื่องนี่อยูพักหนึ่ง เขาทํางานขับรถทัวรบริษัทอะไร
จําไมได เอาสมุดบัญชีธนาคารใหดู บอกวาตอนนี้เขาพอมีสตางค
ขึน้ บางแลว ถาขาพเจาจะใชกย็ นิ ดีใหยมื ขาพเจาตกลงยืมเขา ๑ หมืน่
ตกลงจะผอนสงคืนเขาเดือนละเทาไรจําไมได เงิน ๑ หมืน่ สมัย พ.ศ.
นั้นก็ไมนอยสําหรับขาพเจา ใหดอกเบี้ยเขาบางเล็กนอย ไดเงินคา
เขียนหนังสือ ‘ทางแหงความดี’ เลม ๒ มา ๘ พัน รวมกันเปน
๑ หมืน่ ๘ พันบาท พอจะปลูกบานเล็ก ๆ ไดในสมัยนัน้ (๒๕๑๖)
พอดีตอนที่ขาพเจายังอยูที่อินเดียนั้น แมบานไดเชาที่ไวแปลงหนึ่ง
๕๔ ตารางวา จึงเอาเงินดังกลาวมาปลูกบานชัน้ เดียวเล็ก ๆ อยูไ ด
๓ คนพอ-แม-ลูก เปนบานหลังแรกทีข่ า พเจามีและคิดวาคงจะเปน
หลังสุดทาย รูสึกมีความสุขขึ้นพอประมาณ บานหางจากบานพี่
จํานงคเพียงมีคคู ลองเล็ก ๆ คัน่ กลาง มีสะพานไมขา มเดินถึงกันได
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เมื่อปลูกบานเสร็จแลวอยูอาศัยไดแลว ไดเชิญคุณจํา
ธรรมฤทธิ์ และเพื่อนของเขามาเลี้ยงอาหารเย็นเพื่อตอบแทนเขา
ในนํา้ ใจอันดีงาม* มิฉะนัน้ ขาพเจาคงไมมที างสรางบานไดในระยะนี้
คุณนาสําอาง ชูเกษ ไดทราบขาววาสรางบานก็มาเยีย่ ม ชมวาขาพเจา
เกง กลับจากอินเดียไมกี่วันก็ปลูกบานได ขาพเจาก็ไดแตหัวเราะ
เบา ๆ รัว้ รอบบานยังเปนไมระแนงอยู ดานตะวันตกเปนทองรองสวน
ซึง่ ปจจุบนั นีเ้ ปนลานทีจ่ อดรถของโรงเรียนอนุบาลเพือ่ นเด็ก งูเงีย้ ว
ก็เลื้อยเขาออกได หองอาบนํ้าอยูนอกตัวบานติดกับรั้ว พื้นหอง
อาบนํ้าเปนพื้นระดับเดียวกับพื้นบริเวณบาน ตัวบานยกพื้นสูงขึ้น
ตักนํ้าจากตุมอาบ
มีอยูวันหนึ่งขาพเจารูสึกรอนรนกระวนกระวายที่จะไปให
เลือดแกโรงพยาบาล จึงไดไปที่โรงพยาบาลวชิระ เขาแนะนําใหไป
ใหที่สภากาชาดฯ แตจําไมไดแมนวาไดใหที่นั่นหรือไปที่สภากาชาดฯ
แตจําไดวาไดใหเลือดแลวแนนอน กลับมาสบายใจเพราะไดทําสิ่งที่
อยากทํา วันรุง ขึน้ ตอนสาย ๆ ขาพเจาลงไปอาบนํา้ งูสนี าํ้ ตาลตัวใหญ
โผลหวั ออกมาจากใตตมุ ใกลขาของขาพเจาประมาณ ๒ คืบ ขาพเจา
ขึน้ จากหองอาบนํา้ เอาไมยาวไปแหย ๆ ดู มันก็เลือ้ ยไปยังทองรองสวน

* คุณจําบอกวา ขาพเจาเคยเกื้อกูลเขาหลายครั้งเมื่อเขาขาดแคลน สมัยที่ขาพเจาพักอยู
ที่หอพักธรรมนิวาส

กลับเมืองไทย

๙๗

ขาพเจานึกทบทวนดู โยงไปถึงเหตุการณเมื่อวันวานวา
ทําไมขาพเจาจึงรอนรนกระวนกระวายนักในการทีจ่ ะไปใหเลือด ถาไมได
เอาเลือดออกเสียตั้งแตเมื่อวาน วันนี้คงถูกงูกัดเอาเลือดออกแน
และแถวนี้มีงูพิษ เชน งูกะปะ เปนตน งูตัวนั้นคงเปนงูกะปะและ
ตัวใหญเสียดวย โบราณทานบอกวาใหเชือ่ แรงสังหรณไวบา ง ขาพเจา
คิดวาแรงสังหรณก็คืออานุภาพของจิตใตสํานึกนั่นเอง
วันหนึง่ ขาพเจาตืน่ แตเชาประมาณตีหา นึกอะไรขึน้ มาก็ไม
ทราบ บอกแมบานใหจัดของใสบาตรสักสองสามองค ธรรมดาไม
ไดใสทกุ วัน ใสบา งเวนบาง แตวนั นัน้ บอกวาใหจดั ของใสบาตร เมือ่
แมบานถามวา ทําไม ขาพเจาก็คงยืนยันอยูอยางเดิม และใหเขา
เปนคนใสบาตรดวย เขาก็ทาํ ตาม เสร็จแลวนัง่ รถสองแถวไปทํางาน
กลับมาตอนเย็นเลาใหขา พเจาฟงวา เมือ่ รถไปถึงหนาวัดปากนํา้ รถ
ชนกัน เขานั่งคูไปกับคนขับ กระจกแตกลงมาทวมตัว แตไมเปน
อะไร ไมบาดเจ็บ เขาเลยเขาใจวาทําไมเมือ่ เชาจึงรุกเราใหเขาไปใสบาตร
เกีย่ วกับเรือ่ งศาลพระภูมิ ทีบ่ า นไมไดตงั้ ศาลพระภูมิ เมือ่
สรางบานเสร็จแลวขาพเจาก็จดุ ธูปบูชาเทวดา และนอมนึกวา ถามี
เทวดาอารักษอยูบริเวณนี้ ทานจะอยูตรงไหนในบานนี้ก็ได ทั้งนั้น
ไมไดทาํ บานเล็ก ๆ ใหอยู แตใครจะสรางศาลพระภูมไิ วในบาน ขาพเจา
ก็ไมคัดคาน ไมวาอะไร

๑๑

ที่หอสมุดแหงชาติ

อยูมาได ๖ เดือน ขาพเจาก็ขอลาออกอีก
ตอนนี้ตั้งใจแนนอนวาจะตองออกเด็ดขาด
รูสึกวาขาพเจาเสียเวลาไปทั้งวัน
ในการมาทําราชการ
ถาเปนอยางนี้ขาพเจาไปทํางานของขาพเจาเอง
นาจะเหมาะกวา
เพราะเวลานั้นขาพเจา
ก็ยังเขียนหนังสือออกเผยแพรอยู

วันหนึง่ ไปหานาวาเอกสมภพ ภิรมย อธิบดีกรมศิลปากร
ที่กรมศิลปากร ทานมีทาทีดีใจที่ไดพบ ถามวาไดงานทีไ่ หนทําแลว
หรือยัง เรียนทานวายังไมมแี ตสนใจงานหอสมุดแหงชาติ ทานหยิบ
กระดาษสมุดฉีกขึน้ มาแลวเขียนจดหมายถึงผูอ าํ นวยการหอสมุดแหงชาติ
ซึ่งเวลานั้นคืออาจารยแมนมาศ ชวลิต ใหพิจารณารับขาพเจาไว
นาวาเอกสมภพรูจักกับขาพเจา ตั้งแตสมัยที่ขาพเจาอยู
โรงเรียนเตรียมทหาร ทานเปนสถาปนิกออกแบบกอสรางตึกโรงเรียน
เตรียมทหารทีถ่ นนพระรามสี่ ใกลสวนลุมพินี ทานมาเยีย่ มโรงเรียน
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เตรียมทหารบอย ชอบอานหนังสือของขาพเจาโดยเฉพาะเรือ่ งพระ
อานนทฯ ทราบวาขาพเจามาอยูโ รงเรียนเตรียมทหารแลว มีโอกาส
ไดพบกันและคุนเคยกันตั้งแตนั้นมา เมื่อขาพเจาเรียนอยูที่อินเดีย
ทานไปทําธุระทีอ่ นิ เดียแลวแวะมาทีม่ หาวิทยาลัยพาราณสี ไดพบกันอีก
คุยกันอยูนาน มีอยูประโยคหนึ่งซึ่งทานพอใจที่ขาพเจาพูด คือ
ขาพเจาพูดวา “เมื่ออยูอินเดียได กลับไปเมืองไทยอยูที่ไหนก็ได”
อธิบดีกรมศิลปากรเปนผูบ งั คับบัญชาระดับสูงของหอสมุด
แหงชาติ ขาพเจาไปสมัครงานที่หอสมุดแหงชาติ ทางหอสมุดฯมี
ทาทียินดีรับไว แตตองสอบตามระเบียบของขาราชการพลเรือน
ขาพเจาสอบไดเพราะสอบคนเดียว ขอสอบเทาที่จําไดคือ ใหเขียน
บทความสั้น ๆ เปนภาษาอังกฤษ ขาพเจาจําไมไดวาเปนเรื่องอะไร
ตอนนั้นกลับจากอินเดียใหม ๆ ยังพอเขียนได เพราะเขียนตอบ
ขอสอบภาษาอังกฤษทีอ่ นิ เดียมาพอสมควรและยังใหมอยู ถาใหมา
เขียนเดี๋ยวนี้คงเขียนไมได เพราะเปนเวลาถึง ๓๕ ปมาแลวเกือบ
จะไมไดเขียนภาษาอังกฤษเลย ไดอานบางตามสมควร แตตอนนี้ก็
อานไมไดเพราะตาไมดี ขาพเจาเขียนบันทึกนี้เมื่ออายุ ๗๒ แลว
ตอนที่เขาทํางานที่หอสมุดแหงชาตินั้นอายุ ๓๗ ตําแหนงเปน
วิทยากรโท
งานแรก ๆ ที่ขาพเจาไดรับมอบหมายใหทํา คือ การทํา
บัญชีหนังสือ เดือนเดียวขาพเจาก็ลาออก ผูอ าํ นวยการบอกวา มาอยู
เดือนเดียวลาออกเดี๋ยวอธิบดีจะตําหนิทาน ขาพเจาจึงยับยั้งอยู

ที่หอสมุดแหงชาติ

๑๐๑

ทานบอกวา ชอบอยูหองไหนแผนกไหนใหเลือกเอง ขาพเจาจึง
เลือกเอาหองศาสนาและปรัชญา ซึ่งคิดวาถูกกับนิสัยของตัว แต
ไมไดทาํ อะไรมากนอกจากดูแลหนังสือ และแนะนําผูม าใชบริการ อยูม า
ได ๖ เดือนขาพเจาก็ขอลาออกอีก ตอนนี้ตั้งใจแนนอนวาจะตอง
ออกเด็ดขาด รูสึกวาขาพเจาเสียเวลาไปทั้งวันในการมาทําราชการ
ถาเปนอยางนี้ขาพเจาไปทํางานของขาพเจาเองนาจะเหมาะกวา
เพราะเวลานั้นขาพเจาก็ยังเขียนหนังสือออกเผยแพรอยู ทั้งยังไป
สอนพิเศษอยูที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ ขาพเจาไปหาทานอธิบดี
กรมศิลปากร เลาใหทานฟงถึงการงานที่ทําและความรูสึกนึกคิด
ของขาพเจา ทานไมวาอะไร ทานเขาใจ และพูดอะไรบางอยางที่
ขาพเจาปลื้มใจและภูมิใจ
ลืมเลาไปเรื่องหนึ่งวา ในขณะที่ขาพเจาทําราชการอยูที่
หอสมุดแหงชาตินั้น ทานอธิบดีสมภพ ภิรมย ไดมอบหนังสือ
ภาษาอังกฤษ ‘รามเกียรติส์ าํ หรับเยาวชน’ มาใหเลมหนึง่ บอกวา
ชวยแปลใหดวย ขาพเจาแปลจนจบ เสียดายวาขาพเจาไมไดถาย
เอกสารไว พอสงตนฉบับใหทานอธิบดีแลวก็เปนอันหมดไปเลย
หนังสือตนฉบับเห็นอยูเมื่อไมกี่เดือนมานี้เอง แตตอนนี้หาไมเจอ
หนังสือขนาด ๘ หนายก ความหนาไมเกิน ๑๐๐ หนา

๑๒
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ชวงเชามีเวลาวาง
ไดเขียนหนังสือและเขียนไดมาก
สวนมากเริ่มตั้งแตตีหาจนถึงหาโมงเชา
แลวเตรียมตัวไปสอน
ที่มหาวิทยาลัยสงฆ
ทําอยูอยางนี้นานป

ระหวางทีข่ า พเจาลาออกจากหอสมุดฯแลว แตยงั ไมถงึ วัน
กําหนดออกนั้น ทางมหาวิทยาลัยสงฆทราบขาว จึงไดสงพระให
มาติดตอที่หอสมุดฯ คือ พระมหาอภิชาญ๑ เลขานุการสํานักงาน
อธิการบดี ซึง่ ในเวลานัน้ เรียกสํานักงานเลขาธิการ ใหมาติดตอขอ
ใหไปอยูเ ปนอาจารยประจําทีม่ หาวิทยาลัยสงฆ ซึง่ เวลานัน้ ทานเจา
คุณพระเทพโมลี (ประจวบ กนฺตาจาโร) เปนเลขาธิการอยู ปจจุบนั
คือสมเด็จพระพุทธชินวงศ๒ ขาพเจาออกจากหอสมุดแหงชาติก็ไป
๑ ปจจุบันคือ ผศ.อภิชาญ ปานเจริญ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒ มรณภาพแลว เมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๕๑
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ประจําที่มหาวิทยาลัยสงฆ

๑๐๕

เปนอาจารยประจําอยูท มี่ หาวิทยาลัยสงฆทนั ที คิดวาประมาณเดือน
พฤษภาคม ๒๕๑๗
การไปทํางานทีม่ หาวิทยาลัยสงฆนนั้ เฉพาะตอนบาย ประมาณ
บายโมงถึงหกโมงเย็น ไมมีงานอื่นนอกจากงานสอน สอนวิชา
ปรัชญา ศาสนา ตรรกศาสตรพุทธฯ จริยศาสตร เปนตน ชวง
เชามีเวลาวางไดเขียนหนังสือและเขียนไดมาก สวนมากเริ่มตั้งแตตี
หาจนถึงหาโมงเชา แลวเตรียมตัวไปสอนที่มหาวิทยาลัยสงฆ ทํา
อยูอยางนี้นานป
ดูเหมือนป ๒๕๑๗ นัน้ เอง ทางโรงเรียนราชินไี ดเชิญมาอีก
ไดไปสอนที่โรงเรียนราชินีเปนบางวันเฉพาะชวงเชา สอน ม.ศ.๔,
ม.ศ.๕ วิชาศีลธรรม มีชั่วโมงสําหรับครูดวย มีครู ๑๐-๑๕ คน
สมัครใจที่จะเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ทางโรงเรียนไดขอรองให
ขาพเจาชวยสอนดวย จึงเปนอันสอนทั้งครูและนักเรียน ครูแยก
ตางหากไมรวมกับนักเรียน ขาพเจาขาดหายจากโรงเรียนราชินีที่
ปากคลองตลาดไป เมือ่ ไปอยูโ รงเรียนพาณิชยการสีลมและโรงเรียน
เตรียมทหาร ตลอดถึงชวงที่ไปอยูอินเดีย เมื่อกลับมาแลวทาง
โรงเรียนก็เชิญไปอีก ดูเหมือนจะสอนติดตอกันประมาณ ๑๐ ป
ทั้งครูและนักเรียนที่ติดตอกันมา จนถึงปจจุบันนี้ก็มีอยู ลวนแต
เปนผูใหญและผูชรากันไปหมดแลว
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ศาสตราจารย ดร. ปรีดี เกษมทรัพย อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลังจากไดอานหนังสือบางเลมของ
ขาพเจาแลว วันหนึ่งไดชวนขาพเจา ใหไปอยูที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรเปนอาจารยประจํา แตขาพเจาขอไมไปเปนอาจารย
ประจํา เพราะไมคิดจะรับราชการอีก

๑๓
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ใครมาก็ดีใครไมมาก็ได
ลงทะเบียนแลวไปสอบอยางเดียวก็ได
นักศึกษาบางคนมีภารกิจที่จะตองทํามาก
ไมสามารถมาเขาเรียนได
ถึงกระนั้นในมหาวิทยาลัยก็ยังคลาคล่ํา
ไปดวยนักศึกษาจํานวนมาก
อยูที่นั่นสบายใจ มีความเปนกันเองสูง
ทั้งกับครูบาอาจารยและกับนักศึกษา

ตอมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๑ รศ.สุวรรณ เพชรนิล ไดชวน
ไปอยูที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะมนุษยศาสตร ดูเหมือน
อาจารยสุวรรณจะเปนหัวหนาภาควิชาปรัชญาอยูในตอนนั้น ไดนํา
หนังสือของขาพเจาจํานวนหลายเลมไปเสนอคณบดี เพื่อใหเห็นวา
ควรจะรับขาพเจาไปอยูส อนวิชาศาสนา หรือ ปรัชญา พอขาพเจา
รูเ ขาก็รบี ปฏิเสธดวยเหตุผลเดียวกันกับทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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อาจารยสุวรรณขอโทษที่ไดทําไปโดยพลการ
แตมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ยังยินดีเชิญขาพเจาไปเปน
อาจารยพเิ ศษ สอนวิชาพุทธปรัชญาทัง้ เถรวาทและมหายาน ขาพเจา
เขียนตําราใหมหาวิทยาลัยรามคําแหง ๓ เลม คือ พุทธปรัชญา
เถรวาท ๒ เลมคือ เลมทีเ่ ปนหลักกับเลมทีเ่ ปนหนังสืออานประกอบ
พุทธปรัชญามหายาน ๑ เลม ดูเหมือนยังใชอยูจ นบัดนี้ หลังจาก
ที่ขาพเจาลาออกมาแลวเปนเวลานานป เพราะขาพเจายังไดรับเงิน
คาตําราอยูสมํ่าเสมอทุกปมา ที่ตองเขียนพุทธปรัชญาเถรวาทเปน
๒ เลมนั้น ทีแรกขาพเจาใชพุทธปรัชญาเถรวาทเลมใหญหนาถึง
๖๘๘ หนา ขนาด ๑๖ หนายก ตอมาทางภาควิชาปรัชญาเห็นวา
เลมใหญเกินไปสําหรับนักศึกษา ขอใหขาพเจาเขียนใหมอีกสักเลม
หนึง่ เพือ่ เหมาะกับทีน่ กั ศึกษาจะเรียนในภาคเรียน ขาพเจาจึงเขียน
ใหมในป ๒๕๒๕ เปนหนังสือ ๙๙ หนาขนาด ๘ หนายกพิเศษ
ซึ่งเปนแบบของหนังสือตําราในมหาวิทยาลัยทั่วไป ขาพเจาเริ่มไป
สอนทีม่ หาวิทยาลัยรามคําแหงเมือ่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๑ เขาใจ
วาสอนเฉพาะพุทธปรัชญาเถรวาทอยางเดียว พอป ๒๕๒๕ จึงได
สอนพุทธปรัชญามหายานเพิ่มขึ้นอีกวิชาหนึ่ง
มหาวิทยาลัยรามคําแหงทีห่ วั หมาก เปนมหาวิทยาลัยใหญ
มีบริเวณกวางขวาง เปนตลาดวิชาจริง ๆ นักศึกษาทีน่ นั่ ตองรับผิด
ชอบตัวเองสูงเพราะไมมีการบังคับเรียน ใครมาก็ดีใครไมมาก็ได
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ลงทะเบียนแลวไปสอบอยางเดียวก็ได นักศึกษาบางคนมีภารกิจที่
จะตองทํามาก ไมสามารถมาเขาเรียนได ถึงกระนัน้ ในมหาวิทยาลัย
ก็ยงั คลาคลํา่ ไปดวยนักศึกษาจํานวนมาก อยูท นี่ นั่ สบายใจ มีความ
เปนกันเองสูงทั้งกับครูบาอาจารยและกับนักศึกษา
ขาพเจาเดินทางไปสอนโดยรถเมลประจําทาง ขึ้นรถจาก
บานทีน่ นทบุรไี ปลงทีเ่ ทเวศรแลวขึน้ รถสาย ๙๐ ไปลงทีห่ นา ม.รามฯ
ขากลับมักจะขึน้ รถจากหนารามไปลงทีส่ นามหลวงแลวขึน้ รถตนทาง
สาย ๖๔ กลับบาน บางวันออกจาก ม.รามฯ ๑๖.๓๐ น. กวาจะ
กลับถึงบานก็ประมาณ ๒๐.๓๐ น. ๔ ชัว่ โมงพอดี ก็เปนชวงเวลา
ที่การจราจรหนาแนน วันไหนฝนตกเขาดวยก็จะใชเวลามากกวานี้
ขาไปใชเวลานอยหนอยประมาณชัว่ โมงครึง่ ถึงสองชัว่ โมง เพราะเปน
ชวงเวลาที่การจราจรไมหนาแนน วันไหนขาพเจากลับผิดเวลามาก
แมบา นจะแตงตัวรออยูท บี่ า นเผือ่ วามีปญ
 หาอะไรจะไดออกไปไดทนั ที
เวลานัน้ โทรศัพทมอื ถือก็ยงั ไมมใี ครใชกนั ขาพเจาลําบากในการเดิน
ทางอยางนีอ้ ยูห ลายป ประมาณป ๒๕๒๖ จึงไดซอื้ รถสวนตัว เปน
โตโยตาดีเอ็กซ มือสอง เขาใชมาแลว ๑ ป ซื้อมาดวยราคา
๑ แสนบาท เจาของรถเปนเพื่อนของแมบาน จึงซื้อไดในราคานี้
ผอนสงเขา ๑๐ เดือน การเดินทางคอยสะดวกสบายขึ้น ปตอมา
ไดซื้อรถอีกคันหนึ่ง โตโยตาเหมือนกัน สําหรับแมบานใช รถเกา
เหมือนกันเกากวาคันที่ขาพเจาใชเพราะไปไมไกล ไปแควิทยาลัยครู
สวนดุสิตและกลับบาน ระยะทางประมาณวันละ ๒๐ กิโลเมตร
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จําไดวาในป พ.ศ. ๒๕๒๔ ขาพเจาไดซื้อที่ดินซึ่งปลูกบาน
อยูแลวในราคา ๒ แสน ๗ หมื่น* ๕๔ ตารางวา และไดขอกู
เพือ่ นบานเขา ๒ แสน จายดอกเบีย้ เทากับทีเ่ ขาไดรบั จากธนาคาร
บัญชีออมทรัพย โดยที่เขาไดมาบอกใหเอง คือคุณนงนุชและ
คุณวราวุธ โชติกเสถียร ขาพเจาขอบันทึกขอบคุณไว ณ โอกาส
นีด้ ว ย ถาไมไดทา นทัง้ สองนีข้ า พเจาคงตองกูเ งินธนาคาร ซึง่ ดอกเบีย้
แพงกวานี้มาก ทานทั้งหลายก็ทราบอยูแลววาดอกเบี้ยเงินกูแพง
กวาดอกเบี้ยเงินฝาก คุณวราวุธและคุณนงนุชทํางานอยูการไฟฟา
ฝายผลิตฯ ตั้งบานเรือนอยูในซอยเดียวกัน คือ ซอยเขมานนท
ถนนพิบูลสงครามซอย ๑๒
ขาพเจาและภรรยาไดเงินมาเทาใด เหลือจากคาใชจาย
ประจําเดือนแลวก็ระดมใชหนี้ ใชหนี้หมดภายใน ๑๐ เดือน จะวา
เปนชะตาของขาพเจาก็ได คราวใดจําเปนตองใชเงิน เงินก็จะ
หลัง่ ไหลมา เมือ่ หมดความจําเปนแลวก็จะหยุด ถาจะไหลมาบางก็
เอื่อย ๆ เรื่อย ๆ เหมือนตัวขาพเจาเอง ซึ่งเปนคนไมกระตือรือรน
ในเรื่องการหาเงิน เพราะเหตุที่ใชหนี้ไดอยางรวดเร็ว เจาของเงิน
อดใจไมไดจงึ ถามดวยความเกรงใจวา ไปกูท อี่ นื่ มาหรือเปลา ไมตอ ง
เกรงใจ ใชหมดเมือ่ ไรก็ได เพราะตกลงกันไววา จะใชเดือนละ ๕ พัน
เปนเวลานานถึง ๓ ปกับ ๔ เดือน

* จําเปนตองซื้อ เพราะปลูกบานอยูในที่เชาและเจาของที่ เขามาบอกขาย
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เมือ่ ใชหนีห้ มดแลว ปตอ มาคือป ๒๕๒๕ ไดปรับปรุงบาน
ใหมทั้งตัวบานและรั้ว ทั้งพื้นบริเวณบานดวย รั้วนั้นไดรื้อระแนง
ออกทัง้ หมด ทําเปนกําแพงกออิฐถือปูนโดยรอบ ปรับปรุงครัวใหม
อยางที่เปนอยูทุกวันนี้ (เฉพาะหองนํ้าและหองครัว) หองครัวนั้น
ลมโกรกแทบทั้งวัน เปนที่ที่ขาพเจาชอบนําเตียงผาใบไปนอนเลน
เหมือนเตียงที่เขานอนเลนชายทะเล
ตอนป ๒๕๑๘ ขาพเจาไดขยายหองไป ๑ หอง เพราะ
มีลูกชายคนที่สองคือ วโรตม (โจ) ทําใหมีเนื้อที่ในตัวบานกวาง
ออกไป สะดวกสบายขึ้น ทําเทาที่จําเปนและเทาที่เงินมี แตมา
ปรับปรุงบานเมื่อป ๒๕๒๕ นี้ตองจายเงินไปถึง ๒ แสน โชคดีที่
ไมตองเปนหนี้ เมื่อตอนซื้อที่นั้นเปนหนี้ดวยความจําเปนจริง ๆ
ขาพเจาไมชอบเปนหนี้และแมบานก็อนุโลมตาม ไมเคยขัดใจ
การเขียนหนังสือก็ยงั คงดําเนินไปอยางสมํา่ เสมอ มีรายได
พอสมควร มีเงินเดือนประจําและรายไดจากการสอนพิเศษ แมบา น
ก็มีรายไดจากการไปเปนอาจารย เปนขาราชการประจําที่วิทยาลัย
ครูสวนดุสติ ลูกกําลังเรียนหนังสือทัง้ สองคน แตไมเดือดรอนเรือ่ ง
คาใชจาย ฐานะความเปนอยูคอย ๆ มั่นคงขึ้น

๑๔

โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
หลักสูตรพิเศษ

บางวันถึงกับเอาเกาอี้นอนมานอนสอนในหองเรียน
ถาความดันสูงมากๆ เชน ๑๗๐, ๑๘๐
ประมาณ ๒ ปมาแลว ไดยาที่คุมความดันได
จึงคอยสบายขึ้น
บางวันความดันคอนขางต่ําดวยซ้ําไป
ถาต่ํามากจนถึงลุกขึ้นแลวงง
ก็ละลายน้ําเกลือดื่มสักพักหนึ่งก็หาย

ประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๕ หรือ ๒๕๒๖ ทางโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยไดตดิ ตอขอใหขา พเจาชวยไปสอนโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ระดับพุทธศาสนา ๙ มี ๒ ป คือ ๙ ปที่ ๑
และ ๙ ปที่ ๒ พุทธศาสนา ๙ คือ รับนักศึกษาและประชาชน
ทัว่ ไปเขาเรียน เปนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งตั้งมาหลายปแลว ขาพเจาเคยสอนอยู
๑ ป หรือ ๒ ปสมัยที่ยังเปนพระนักศึกษาอยู แลวก็ขาดหายไป
มาถึงป พ.ศ. ๒๕๒๕ หรือป พ.ศ. ๒๕๒๖ ทางเลขานุการโรงเรียน
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พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ถาจําไมผิดคือพระมหาอุทัย อุทโย
ป.ธ.๙ แหงวัดพระพิเรนทร ไดเชิญขาพเจาไปสอนในชัน้ พุทธศาสนา
๙ ใหเหตุผลอันนาชื่นใจวา
“ปนี้ชั้นพุทธศาสนา ๙ มีนักศึกษาและผูหลักผูใหญมา
เรียนกันมาก อยากจะไดอาจารยที่ทรงความรูจริง ๆ มาสอน”
พระมหาอุทัย อุทโย รูปนี้ปจจุบันเปนพระราชาคณะที่
พระปฎกโกศล เจาอาวาสวัดพระพิเรนทร ขาพเจาไดไปสอนโรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตยตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๕๓
อันที่จริงชั้นพุทธศาสนา ๙ ตามหลักสูตรมีเรียนเพียง ๒ ป
คือ ๙ ปที่ ๑ และ ๙ ปที่ ๒ แตพอจบปที่ ๒ แลว มีนกั ศึกษา
ผูใหญกลุมหนึ่ง มีคุณสมโภช เสขะนันทน เปนตน ไดขอรอง
ขาพเจาวา อาจารยชวยสอนตออีกไดไหม ขาพเจาตอบตกลง จึง
ไดแยกกลุม มาสอนตางหาก คราวนีข้ า พเจาใชพระไตรปฎกทีข่ า พเจา
ไดเขียนไวกอนแลวเปนหลักในการสอน สถานที่ ใชหองสมุดของ
มหาวิทยาลัยบาง ใชหอ งอืน่ ๆ บาง เริม่ ตนจาก ๕-๖ คน นัก
ศึกษาคอยๆ เพิม่ ขึน้ มาเรือ่ ย ๆ ออกไปบางเพิม่ เขามาใหมบา ง จน
มาถึงปพ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น มีนักศึกษาอยูประมาณ ๔๐-๕๐ คน
เปนดอกเตอรกห็ ลายคน เมือ่ เห็นวาเรียนแลวดีกช็ วนกันมา ขาพเจา
สอนมาโดยไมมกี ารปดเทอมเลยเปนเวลา ๒๐ ปเศษแลว ประมาณ
ป พ.ศ. ๒๕๔๕ ขาพเจาปวยหนักจึงขอหยุดพักไปประมาณ ๒ เดือน

โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
หลักสูตรพิเศษ

๑๑๗

๑๑๘
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พอทุเลาแลวก็เริ่มสอนตอมาจนถึงตนป ๒๕๕๓ จึงหยุดสอนอยาง
ถาวรดวยอุปสรรคดานสุขภาพ
ที่วาปวยหนักนั้นคือ ความดันโลหิตสูงและเปนโรคหัวใจ
เสนเลือดหัวใจเสนหนึ่งตีบเล็กนอย บางวันถึงกับเอาเกาอี้นอนมา
นอนสอนในหองเรียน ถาความดันสูงมาก ๆ เชน ๑๗๐, ๑๘๐
ประมาณ ๒ ปมาแลวไดยาที่คุมความดันไดจึงคอยสบายขึ้น บาง
วันความดันคอนขางตํ่าดวยซํ้าไป ถาตํ่ามากจนถึงลุกขึ้นแลวงงก็
ละลายนํ้าเกลือดื่ม สักพักหนึ่งก็หาย
ขาพเจาสอนอยูที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงประมาณ ๑๒ ป
วันหนึ่งฝนตกหนักรถติดมาก ขาพเจาขับรถกลับจากรามคําแหง
ประมาณ ๖ ชั่วโมง รูสึกวาอายุมากขึ้น ความเหนื่อยก็มากขึ้น
การจราจรก็หนาแนนมากโดยเฉพาะขากลับ ไมมีทางดวนเหมือน
ปจจุบนั นี้ ขาพเจาจึงตัดสินใจลาออกเมือ่ หมดเทอม สิน้ ปการศึกษา
แลว คิดวาประมาณป พ.ศ. ๒๕๓๔

บัณฑิตทานใหอภัยได
ไมกลาวโทษใครและไมกลาวโทษตน
แตทานถือเปนโทษของสังสารวัฏ

๑๕

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ทีแรกสอนวิชา
“พระพุทธศาสนาในประเทศไทย”
โดยขาพเจาไดเขียนตําราเรื่องนี้ไวกอนแลว
ตอมาจึงเปลี่ยนเปนสอนจริยศาสตร
เดินทางไปมาสะดวก
มีทางยกระดับใชเวลาเดินทาง
เพียง ๑๕-๒๐ นาทีก็ถึงแลว

หลังจากนั้น ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรภาควิชา
ปรัชญา ไดเชิญขาพเจาไปสอนที่มหาวิทยาลัย โดยอาจารยสุเชาว
พลอยชุม ซึง่ เปนหัวหนาภาควิชาอยูเ วลานัน้ อาจารยสเุ ชาว พลอยชุม
เปนศิษยเกามหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ รุน หลังขาพเจาหลายป ตอน
ที่ขาพเจาไปสอนที่ ม.เกษตรฯ มีศิษยเกามหามกุฏฯเปนอาจารย
ประจําอยูหลายคนแลว ทีแรกสอนวิชา ‘พระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย’ โดยที่ขาพเจาไดเขียนตําราเรื่องนี้ไวกอนแลว ตอมา
จึงเปลีย่ นเปนสอนจริยศาสตร เดินทางไปมาสะดวก มีทางยกระดับ
ใชเวลาเดินทางเพียง ๑๕-๒๐ นาทีก็ถึงแลว

๑๒๒
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ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๑๒๓

มีอยูระยะหนึ่งที่ผลสํารวจออกมาวา นิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรมสี ขุ ภาพจิตดีทสี่ ดุ ในบรรดานิสติ นักศึกษาในมหาวิทยาลัย
ตางๆ ในประเทศไทย ขาพเจาไปสอนทีน่ นั่ อยูป ระมาณ ๑๐ ป ใน
ระยะแรก ๆ ก็เห็นดวยกับผลสํารวจอันนั้น แตพอระยะปลายคือ
ประมาณ ๒ ปหลังขาพเจาไมแนใจ ขาพเจาสอนเฉพาะนักศึกษา
ป ๔ คณะมนุษยศาสตร ภาควิชาปรัชญา มีนกั ศึกษาจากภาคอืน่
และคณะอืน่ ทีเ่ ลือกเรียนวิชาปรัชญามาเรียนดวย ขาพเจาขอลาออก
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดวยเหตุผลทางสุขภาพ ตอนนั้น
ขาพเจาอายุ ๖๗ แลวเริม่ มีอาการทางโรคหัวใจ และความดันโลหิต
สูง แตขาพเจาไมรู เขาใจวาเปนเรื่องอื่น เชน อายุมาก ทํางาน
มากจนเหน็ดเหนือ่ ย ตองกินยาหอมอยูเ ปนประจํา ตอนนัน้ ขาพเจา
ไดทํารายการทางวิทยุดวยแลว

๑๖

ทํารายการวิทยุ

ขาพเจาไมเคยคิดไมเคยใฝฝนมากอนเลย
วาจะไดทํา คิดวาเปนเรื่องสุดวิสัยสําหรับขาพเจา
เพราะขาพเจาไมสามารถจะหาเงินมาจายคาสถานีได
เดือนละ ๘ พันหรือ ๑ หมื่น, ๒ หมื่น
จึงไมเคยคิดเลยจริงๆ
ถาจะใหหาเงินคาสถานีไปดวยทํารายการวิทยุไปดวย
ขาพเจาขอไมทํา

การทํางานวิทยุนี้ ขาพเจาไมเคยคิดไมเคยใฝฝนมากอน
เลยวาจะไดทาํ คิดวาเปนเรือ่ งสุดวิสยั สําหรับขาพเจา เพราะขาพเจา
ไมสามารถจะหาเงินมาจายคาสถานีไดเดือนละ ๘ พันหรือ ๑ หมืน่ ,
๒ หมื่น จึงไมเคยคิดเลยจริง ๆ ถาจะใหหาเงินคาสถานีไปดวยทํา
รายการวิทยุไปดวย ขาพเจาขอไมทาํ เหตุทไี่ ดทาํ ก็คอื คุณศยามล
สีนิลแท ผูทํารายการวิทยุอยูที่ FM ๙๖ MHz. คลื่นสังคมไทย
ไดนําเอาหนังสือของขาพเจาไปอานบอย ๆ ในรายการธรรมะเวลา
๐๖.๐๐-๐๖.๔๕ น. คุณศยามลอายุยงั นอยเพิง่ จบจากจุฬาฯมาหมาด ๆ
แตเปนคนเสียงดีชวนฟง เมือ่ อานหนังสือธรรมะบอย ๆ เขา ก็เปน
คนติดธรรมะ รูส กึ ปลืม้ ใจทีไ่ ดอา น คุณสุพร มณีเวทยพันธ ผูเ ปน
หัวหนารายการจึงพูดกับคุณศยามลวา เอาหนังสืออาจารยมาอาน

๑๒๖
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บอย ๆ เชิญทานออกรายการเสียเลยไมดหี รือ คุณศยามลจึงติดตอ
ขอใหขาพเจาชวยออกรายการ โดยพูดจากที่บาน สนทนากับเขา
ซึง่ อยูท สี่ ถานี ขาพเจาตกลง จึงไดเริม่ ทํารายการวิทยุเปนครัง้ แรก
ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ รายการนี้ดีและมีคนฟงมาก
ขาพเจาไดรับเชิญไปพูดที่วัดมเหยงคณของทานพระครู
เกษมธรรมทัต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทานเชิญคุณศยามลไปดวย
เพราะไดฟง ทางวิทยุตอนเชา และเปดกระจายเสียงใหอบุ าสกอุบาสิกา
ฟงดวย ที่นั่นเปนสํานักกรรมฐาน ทํารายการวิทยุคลื่นนี้อยูนาน
เทาใดจําไมได จนรายการเขาเลิกไปดวยเหตุจําเปนบางประการ
ใกล ๆ กับทีท่ าํ รายการนีก้ ม็ าทํารายการ ‘วิเคราะหธรรม’
ทางสถานีวิทยุ AM ๙๖๓ KHz. เวลา ๒๐.๐๐-๒๐.๓๐ น. ในนาม
ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยการจัดของทานมหามงคล
ขนฺตธิ โี ร วัดชนะสงครามฯ แบงกันพูดคนละวัน ขาพเจาไดวนั อังคาร
นอกจากนีก้ ม็ ที า นเจาคุณพระเทพดิลก ทานเจาคุณพระธรรมวิสทุ ธิกวี
เปนตน ทําอยูน านเหมือนกันจนรายการถูกยุบเลิกไป ทานมหามงคล
จึงทําแตผูเดียวโดยการหาทุนเองมาจนกระทั่งบัดนี้
ใกล ๆ กันนี้ คุณวรรณา กาญจนภิญโญวงศ ศิษยผหู นึง่
ของขาพเจาไดฟง ขาพเจาบรรยายทางวิทยุบอ ย ๆ และไปฟงทีข่ า พเจา
สอนที่วัดบวรนิเวศฯดวย ไดติดตอกับคุณเพ็ญศรี อินทรทัต ผูซึ่ง
ทํารายการวิทยุหลายสถานีอยูแลว ใหชวยหาสถานีและเวลาให

ทํารายการวิทยุ

๑๒๗

ขาพเจา คุณเพ็ญศรีติดตอทางสถานี AM ๙๖๓ KHz. ไดรายการ
ธรรมโอสถซึง่ เปนรายการของสถานีไมตอ งจายเงิน ออกอากาศเวลา
๐๖.๐๐-๐๖.๔๕ น. ทัง้ วันเสารและวันอาทิตย คงจะพูดอยูป ระมาณ
๑ ปรายการก็เปลี่ยนไป
คุณวรรณาอีกนัน่ แหละไดขอรองคุณเพ็ญศรีใหหาคลืน่ อืน่
ใหในเวลาที่เหมาะสม ไปไดคลื่น AM ๗๔๗ เวลา ๒๑.๓๐๒๒.๐๐ น. ชือ่ รายการวา ‘ธรรมและทรรศนะชีวติ ’ โดยคุณวรรณา
เปนผูอุปถัมภรายการ ทําอยูนานเทาไรจําไมได ยายไปคลื่น AM
๑๔๒๒ เพราะดูเหมือนราคาจะถูกกวา ตอนนัน้ คุณบุษรา เรืองแสง
หรือ คุณการะเกด แทนกิจการกุลเปนผูร บั เหมารายการ แลวแจก
จายกันไป
ประมาณป ๒๕๔๑ พลตรีทองขาว พวงรอดพันธุ ผูจัด
รายการ ‘ธรรมะรวมสมัย’ อยูท สี่ ถานีวทิ ยุ อสมท FM ๑๐๐.๕ MHz.
ไดเชิญขาพเจาใหเปนวิทยากรในรายการ ‘ธรรมะรวมสมัย’ เวลา
ตี ๑ ถึงตี ๒ วันพฤหัสฯเวนพฤหัสฯ สลับกับทานอาจารยวัลลภ
ชวนปโญ ตอมาทานอาจารยวัลลภของดดวยความจําเปนบาง
ประการ ทานผูจัดรายการและผูฟงบางสวนจึงขอใหขาพเจาออก
ทุกวันพฤหัสฯ ทําติดตอเรื่อยมาจนป พ.ศ. ๒๕๔๕ ขาพเจาจึงขอ
หยุดเพราะปวย (รายการออกอากาศสดในเวลาดึกมาก) แตอาจารย
ทองขาวนําเทปของขาพเจาไปเปดแทนอยูจ นกระทัง่ บัดนี้ แมรายการ
ธรรมะรวมสมัยจะยายคลื่นไปแลวก็ตาม

๑๗

ทํานิตยสาร

ตอนที่ขาพเจามารับตําแหนงบรรณาธิการนั้น
ธรรมจักษุอายุยาวนาน ๙๐ ปแลว
ขาพเจาไมเคยนึกฝนมากอนเลยวา
จะไดเปนบรรณาธิการหนังสือฉบับนี้
เพราะรูสึกวาสูงเกินเอื้อม
ผูที่เคยเปนบรรณาธิการมา
ก็ลวนแตเปนผูหลักผูใหญทั้งนั้น

ยอนไปเมื่อป ๒๕๒๙ ขาพเจาไดรับแตงตั้งโดยสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ใหเปนบรรณาธิการนิตยสาร
‘ธรรมจักษุ’ ของมูลนิธมิ หามกุฏราชวิทยาลัย โดยการนําเสนอของ
ทานเจาคุณพระเทพดิลก ในสมัยที่ยังเปนพระราชธรรมนิเทศหรือ
พระโศภณคณาภรณ จําไดไมแมน (ระแบบ ฐิตญาโณ) นิตยสาร
ธรรมจักษุมอี ายุยาวนานทีส่ ดุ ฉบับหนึง่ คูม ากับยุทธโกษของกระทรวง
กลาโหม ธรรมจักษุเริม่ ออกฉบับแรกเมือ่ เดือนตุลาคม ๒๔๓๙ โดย
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ตอนทีข่ า พเจา
มารับตําแหนงบรรณาธิการนัน้ ธรรมจักษุอายุยาวนานถึง ๙๐ ปแลว

๑๓๐

อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

ทํานิตยสาร

๑๓๑

ขาพเจาไมเคยนึกฝนมากอนเลยวาจะไดเปนบรรณาธิการหนังสือฉบับ
นี้ เพราะรูสึกวาสูงเกินเอื้อม ผูที่เคยเปนบรรณาธิการมาก็ลวนแต
เปนผูห ลักผูใ หญทงั้ นัน้ เชน กอนจะถึงขาพเจา ทานอาจารยนาวา
อากาศเอกเมฆ อําไพจริต ผูซึ่งเปนอาจารยของขาพเจา เปน
บรรณาธิการจนทานสิ้นชีวิตลง
ในขณะทีข่ า พเจาเปนบรรณาธิการธรรมจักษุอยูน นั้ บรรณาธิการ
นิตยสารศุภมิตรของมูลนิธิสงเสริมกิจการศาสนาและมนุษยธรรม
(กศม.) วางลง ทางคณะกรรมการ มีสมเด็จพระพุทธชินวงศ
เปนตน สมัยที่ยังเปนพระธรรมปญญาจารย ไดมีหนังสือขอให
ขาพเจาไปเปนบรรณาธิการศุภมิตร ขาพเจาไดรบั ตําแหนงบรรณาธิการ
นิตยสาร ‘ศุภมิตร’ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๔ หลังจากเปน

๑๓๒

อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

ทํานิตยสาร

๑๓๓

บรรณาธิการธรรมจักษุมาแลว ๕ ป ขาพเจาเปนบรรณาธิการ
นิตยสารทางพระพุทธศาสนาควบคูก นั มา ๒ ฉบับ จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๙
ขาพเจาจึงออกจากตําแหนงบรรณาธิการนิตยสารธรรมจักษุ ตําแหนง
นี้จึงไปตกอยูที่ศาสตราจารยแสง จันทรงาม ซึ่งอยูถึงเชียงใหม
ซึง่ ทานก็ชราภาพมากแลวแตจาํ เปนตองรับไวดว ยเหตุผลบางประการ
ขาพเจาจึงทํานิตยสารฉบับเดียวตอมาจนกระทั่งบัดนี้ มีบางคราว
ทีน่ ติ ยสารศุภมิตรเกิดมรสุมหนักจะลมไมลม แหลเหมือนเรือโดนคลืน่
มรสุม แตก็ชวยกันจนรอดมาได
ทัง้ นีน้ า จะเปนเพราะบารมีของสมเด็จพระสังฆราชฯ (จวน
อุฏฐ ายีมหาเถระ) ซึง่ เปนผูก อ ตัง้ นิตยสารศุภมิตรเมือ่ ป พ.ศ. ๒๔๙๘
สมเด็จพระสังฆราชฯองคนี้ไดไปบุกเบิกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยทีอ่ าํ เภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไว
ดวย เจริญมั่นคงมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ เปนวัดดวยชื่อวัดชูจิต
ธรรมาราม ขาพเจาเดินทางไปสอนอยูท นี่ หี่ ลายป มีรถจากวัดมกุฏฯ
มารับที่บานเสร็จแลวก็มาสง มีศิษยที่เคยเรียนที่วังนอยมาไดดีอยู
ที่กรุงเทพฯก็มาก สําเร็จปริญญาเอกก็มี
พูดถึงปริญญาเอก ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณคณะ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ ที่ไดอนุมัติปริญญา ศาสน
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พุทธศาสตร) ใหแกขาพเจา เมื่อ
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

๑๘

เทปและซีดี

คิดเปนมวนเทปคาสเซ็ทได ๑๙๖ มวน
มวนละ ๖๐ นาทีบาง ๙๐ นาทีบาง
ที่ไมไดทําจําหนายก็มีอีกไมนอย
ตอมามีผูศรัทธาไปถายจากเทปคาสเซ็ท
ลงในซีดีบาง MP3 บาง
ก็มีผูอานจากหนังสือลงซีดีก็มี
ตอนนี้มีมากจนจําไมไหว

เมื่อถึงปพ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น ขาพเจาอยูบานพักผอนเปน
สวนมาก เพราะอายุมากขึน้ และกําลังลดถอยลงมาก มีงานทําเล็ก ๆ
นอย ๆ ตามความสมัครใจ เชน ไปสอนปริญญาตรีบา ง ปริญญา
โทบาง สําหรับปริญญาเอกนัน้ ไปสอนเปนครัง้ คราว ไปสอนนักศึกษา
วันอาทิตยหลักสูตรพิเศษทุกอาทิตยเวนอาทิตยตนเดือน ผูเรียนมี
หลายวัยหลายระดับความรูเ รียนรวมกัน แตกเ็ ปนไปไดดี เปนกันเอง
และสงบรมเย็น อบอุน มีความสุขที่ไดเรียนไดสอนและไดพบกัน
ทัง้ ๆ ทีบ่ างคนจบปริญญาเอก บางคนปริญญาโท บางคนปริญญาตรี
บางคนไมมปี ริญญา สําหรับวัยนัน้ มีตงั้ แตอายุ ๒๐ ขึน้ ไปถึง ๗๕

๑๓๖

อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

เทปและซีดี

๑๓๗

แตก็ประพฤติปฏิบัติตอกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันที่รักใคร
ปรองดองกัน ขาพเจารูส กึ ภูมใิ จในชัน้ เรียนนี้ ผูเ รียนก็ภมู ใิ จเหมือนกัน
(เทาที่ไดฟงมา)
สําหรับการออกอากาศทางวิทยุนั้น ทําไดบางโดยวิธีอัด
เทปลวงหนา มีผูสนทนาดวยทางโทรศัพท เขาอยูที่หองอัดเสียง
(สตูดิโอ) ขาพเจาพูดไปจากบาน เชน รายการ ‘ธรรมะกับชีวิต’
ของคุณอริยาภรณ สิทธิธรรมพิชัย นอกจากนี้เอาเทปเกาไปเปด
บางบางสถานี เชน ร.ด.๗๔๗ รายการ ‘แสงเทียนเสียงธรรม’
ของคุณเพ็ญศรี อินทรทัต (ปจจุบันก็ยังมีอยู จัดในเวลา ๐๘.๐๐๐๙.๐๐ น.)
สมัยกอนเมื่อขาพเจายังสบายอยู ขาพเจาจะพูดสดแลว
อัดเทปไว คุณวรรณา กาญจนภิญโญวงศ จะอัดไวทกุ รายการ ตอ
มาไดทาํ เทปออกจําหนายในราคาถูกประมาณ ๖๐ ชือ่ เรือ่ ง คิดเปน
มวนเทปคาสเซ็ทได ๑๙๖ มวน มวนละ ๖๐ นาทีบา ง ๙๐ นาที
บาง ที่ไมไดทําจําหนายก็มีอีกไมนอย ตอมามีผูศรัทธาไปถายจาก
เทปคาสเซ็ทลงในซีดีบาง MP3 บาง ที่มีผูอานจากหนังสือลงซีดี
ก็มี ตอนนีม้ มี ากจนจําไมไหว รูส กึ ดีใจทีม่ ผี สู บื ตองานใหแพรหลาย
ออกไปสูมหาชน เพื่อประโยชนแกพระพุทธศาสนาและสังคม

๑๙

ชีวิตปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๙)

ชีวิตของขาพเจาบัดนี้ไดมายืนอยูในปจจุบันแลว
จะเปนอยางไรตอไปไมอาจจะคาดเดาได
ไมกลาหวังอะไร
เพียงแตพยายามทําเหตุใหดีไว
ผลจะเปนอยางไรก็สุดแลวแตเหตุบันดาลใหเปนไป
ขาพเจามีคติอยูวา ไดมอบตนใหแกธรรมไปแลว
จะสุขหรือทุกข จะเจริญหรือเสื่อมอยางไร
ก็สุดแลวแตธรรมจะอํานวยผลให

อาหารการกินไมเดือดรอน มีผคู อยดูแล เปนลูกศิษยบา ง
ญาติบาง ลูกศิษยที่ดูแลอยูเปนประจําก็มี บางคนทําอาหารสง
สัปดาหละ ๒ ครัง้ (คือคุณวิรชั และคุณนวลนอย ชูประดิษฐ) ที่
เปนหลานลูกของพี่สาวซึ่งเสียชีวิตไปแลวทําอาหารมาสงใหเสมอๆ
ก็มี (ประดับ หรือ สุชาดา) โดยเฉพาะอยางยิง่ วันอาทิตยทไี่ ปสอน
ลูกศิษยหลาย ๆ คนจะนําของมาให รวมความวาไมลําบากเรื่อง
อาหารการกิน

๑๔๐

อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

ทีอ่ ยูอ าศัยก็พออยูไ ดไมเดือดรอน ยารักษาโรคก็มลี กู ศิษย
หลายคนชวยจัดให เสือ้ ผาก็มเี พียงพอแกความตองการ รวมความวา
เรือ่ งปจจัยสีไ่ มขาดแคลนไมเดือดรอน เวลาใดตองการเขียนหนังสือ
ก็มลี กู ศิษยคอยจดบันทึกให (ยุวดี อึง๊ ศรีวงษ) อยางทีก่ าํ ลังเขียน
บันทึกอยูนี้ ยุวดีก็ชวยบันทึกไว
ขาพเจายังฉงนอยูวา เพราะเหตุไรเมื่อยังเขียนหนังสือได
ดวยตนเองและสามารถเขียนไดมากจึงไมเขียนประวัตไิ ว มาเริม่ เขียน
เมื่ออายุ ๗๒ แลวและไมสามารถจะเขียนไดดวยตนเอง ตองนั่ง
บอกใหลูกศิษยชวยเขียน เทาที่คิดไดตอนนี้นาจะเปนเพราะ
๑. ขาพเจาลังเลวาจะเขียนดีหรือไมดี คิดไปในทางไมเขียน
มากกวา จึงปลอยเลยตามเลยมาจนถึงบัดนี้
๒. เมื่อยังมีกําลังและมีความพรอมที่จะเขียนไดเองอยู
ขาพเจาก็ใชเวลาใหหมดไปดวยการคนควาหาความรูใ หม ๆ และเขียน
เรือ่ งตาง ๆ ไมรจู กั หมดสิน้ เพราะวาวัตถุดบิ ทีจ่ ะนํามาเขียนไดมมี าก
เหลือเกิน
สาเหตุจงู ใจอยางหนึง่ ทีท่ าํ ใหตดั สินใจเขียนในเวลานีค้ อื มี
ผูข อประวัตเิ พือ่ ไปทําวิทยานิพนธเกีย่ วกับผลงานของขาพเจา ขาพเจา
ไดถา ยเอกสารประวัตทิ มี่ ผี สู มั ภาษณไปออกอากาศทางวิทยุแลวและ
พิมพเปนหนังสือแลว รูสึกวายังผิดอยูมาก ตองแกไขกันมาก จึง

ชีวิตปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๙)

๑๔๑

คิดวาถาขาพเจาไมเขียนไวเอง ตอไปภายหนาเมื่อขาพเจาเสียชีวิต
แลวเรือ่ งราวตาง ๆ จะผิดเพีย้ นไปสักเพียงไร ผูท เี่ กิดภายหลังไมได
ทราบความจริงก็จะถือเอาอยางผิด ๆ ไมตรงตามความเปนจริง
ขอยอนกลาวถึงการศึกษาพระพุทธศาสนาในวันอาทิตยที่
ขาพเจาสอนมาเปนเวลา ๒๐ ปแลว มีนกั ศึกษาออกไปบางเขามา
ใหมบางตามที่ไดกลาวไวบางแลว ทายสุดกอนหยุดสอนนั้นได
รองศาสตราจารยดร. สายฤดี วรกิจโภคาทร เปนกําลังสําคัญ ได
รับฉันทานุมัติจากเพื่อนรวมหองเรียนใหเปนหัวหนา ดร. สายฤดี
เขามาเพราะไดอานหนังสือ ‘ธรรมะรอบกองไฟ’ ของ คุณขวัญ
เพียงหทัยหรือพรจิตต พงศวราภา ซึ่งไดเขียนถึงขาพเจาวา ไดไป
เรียนธรรมะกับขาพเจาที่วัดบวรนิเวศวิหาร ดร. สายฤดีจึงไดตาม
มาฟงเมื่อประมาณตนป พ.ศ. ๒๕๔๕ และไดชวนพรรคพวกมาอีก
หลายคน ลวนแตอยูย งั่ ยืนกันมาจนขาพเจาหยุดสอน ขาพเจาเชือ่
วาทุกคนมีอานุภาพของตน แตมีอานุภาพตางกันเทานั้น ถาไดรับ
มอบหมายใหทํางานตามที่เขาถนัดหรือตามอานุภาพที่เขามี เขา
ยอมทําไดดี คุณสุธี พึง่ พรพรหม กับ คุณธีรนุช ปญญารัตนบุญ
ไดทาํ อาหารและเครือ่ งดืม่ มาบริการขาพเจาและเพือ่ น ๆ ในชัน้ เรียน
มานานปโดยไมรสู กึ เบือ่ หนาย ในหองเรียนวันอาทิตยกเ็ ชนเดียวกัน
แตละคนตางชวยกันทํางานตามอานุภาพของตนอยางนาปลืม้ ใจและ
นาสรรเสริญ ขาพเจาไมสามารถจะกลาวถึงคนทุกคนได แตขอกลาว
รวม ๆ ไปเชนนี้

๑๔๒

อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

การไปตางประเทศนั้น ขาพเจาไมคอยไดไปนัก หลังจาก
กลับจากอินเดียแลวก็ไมไดไปอินเดียอีกเลย และไมไดไปประเทศไหน
จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๖ ขาพเจาไดรับอนุมัติจากมหามกุฏราชวิทยาลัย
ใหไปดูการประชุมสงฆในสหรัฐอเมริกา ภรรยาของขาพเจาขอติดตาม
ไปดวยเพียงเพือ่ ชวยเหลือขาพเจาในการเดินทางไกล เมือ่ การประชุม
สงฆทสี่ หรัฐอเมริกาเสร็จแลว ไดเดินทางไปอีกหลายประเทศในยุโรป
กลาวคือ ฝรั่งเศส เดนมารก นอรเวย ใชเวลาทั้งหมดเพียง
๒๐ กวาวัน หลังจากนัน้ ขาพเจาไมเคยไปประเทศไหนอีกเลย เรือ่ งไป
อเมริกาและยุโรปนี้ ขาพเจาไดเขียนไวคอ นขางละเอียดแลว ในหนังสือ
เรือ่ ง ‘อันสืบเนือ่ งมาจากการไปดูการประชุมสงฆ ณ สหรัฐอเมริกา’
พ.ศ. ๒๕๓๖
ตอมาประมาณอีก ๑๐ ป คือเมื่อเดือนกุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๔๕ ขาพเจาไดปรับปรุงบานครั้งใหญหางจากครั้งแรกถึง
๒๐ ป จายเงินไปประมาณ ๖ แสน ซึ่งเปนเงินจํานวนไมใชนอย
สําหรับขาพเจา ดีที่ไมไดเปนหนี้เลย
พอถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ ขาพเจาก็สูญเสียเพื่อน
รวมเดินทางชีวิตไป คือ ผศ.สมจิตต อินทสระ ผูเปนภรรยา ได
เสียชีวิตลงดวยโรคมะเร็งตับ ขาพเจาไดเขียนเลาเรื่องของสมจิตต
กับขาพเจาไวพอสมควร ในหนังสือพระราชทานเพลิงศพเมือ่ วันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๔๗

ชีวิตปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๙)

๑๔๓

ลูกชาย ๒ คนก็ไดทํางานเปนหลักฐานแลว วรัตตเปน
อาจารยอยูท มี่ หาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ จบปริญญาเอกทีส่ วนดุสติ
เหมือนกัน วโรตมทํางานอยูการบินไทย จะตองไปใชชีวิตอยูตาง
ประเทศครั้งละนาน ๆ หลายป
เกีย่ วกับหนังสือ เทป หรือซีดี วรรณา กาญจนภิญโญ
วงศ ไดรับผิดชอบแจกบาง ฝากจําหนายบาง จําหนายเองบาง
ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังไดชวยจัดอาหารกลางวันในวันที่
ขาพเจาไปสอนที่ มมร. คือในวันอังคารและวันพฤหัสฯ
ชีวิตของขาพเจาบัดนี้ไดมายืนอยูในขณะปจจุบันแลว จะ
เปนอยางไรตอไปก็ไมอาจจะคาดเดาได ไมกลาหวังอะไร เพียงแต
พยายามทําเหตุใหดไี ว ผลจะเปนอยางไรก็สดุ แลวแตเหตุบนั ดาลให
เปนไป ขาพเจามีคติอยูวา ‘ไดมอบตนใหแกธรรมไปแลว จะสุข
หรือทุกข เจริญหรือเสือ่ มอยางไรก็สดุ แลวแตธรรมจะอํานวยผลให’
มาในระยะหลังนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๐) มีผูสงอาหารเพิ่มขึ้นคือ
คุณแหมม (จุฑาภา เจริญวรรณ) สง ๒ วัน คุณปนัดดา เลิศลํา้ อําไพ
สง ๑ วัน ทําอยูร ะยะหนึง่ แลวขาพเจาไดขอรองใหหยุดไป เพราะ
เหตุที่มีอาหารเพียงพอที่จะยังชีพไดแลว

๑๔๔

อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

เกี่ยวกับเรื่องเงินทองใชสอยนั้นไมไดขาดแคลน เพราะ
ขาพเจาไดเก็บออมไวเองบาง นอกจากนี้ยังมีลูกศิษยหลายคนได
ชวยเหลือมอบใหเปนรายเดือน ลูกศิษยบางคนไดปวารณาทีจ่ ะออก
คารักษาพยาบาลใหเมื่อเจ็บปวย ทําใหรูสึกตื้นตันใจ ขอบใจทุก ๆ
คนทีม่ นี าํ้ ใจตอขาพเจา มีนายแพทยบางคนชอบอานหนังสือทีข่ า พเจา
เขียน บอกวารูสึกภูมิใจที่ไดดูแลขาพเจาบางตามโอกาสที่มาถึงเขา
และใหติดตอไดตลอดเวลา
มาระยะหลังนี้ (ปลายป พ.ศ. ๒๕๕๑) รางกายของขาพเจา
ทรุดโทรมลงมากเนือ่ งดวยโรคหลายอยาง มีโรคหัวใจเปนตน ทําให
ออนเพลีย ไมมกี าํ ลัง ทํางานไดนอ ย สอนหนังสือเพียงเล็กนอยก็
เหนื่อย ในที่สุดคงตองหยุดสอนไปเอง
ขาพเจาเปนโรคนั่นโรคนี่อยูเสมอตั้งแตวัยเด็ก ที่เรียกโดย
ทัว่ ไปวาเปนคนขีโ้ รคเรือ่ ยมาทุกวัยจนถึงปจฉิมวัย บัดนีอ้ ายุ ๗๗ แลว
(พ.ศ. ๒๕๕๔) โรคยิ่งระดมกันเขามาเบียดเบียนบีบคั้นมากขึ้น ไมรู
จะรอดไปไดสักเพียงใด ขาพเจาลองนึกทบทวนดู เขาใจวาสาเหตุ
ของโรคมาจากความไมรบู า ง ความรูเ ทาไมถงึ การณบา ง รูผ ดิ บาง
นี่เปนเหตุในชาตินี้ สําหรับเหตุในชาติกอนนั้นไมอาจทราบได
ขาพเจาเขียนเรื่องโรคภัยไขเจ็บไว ณ ที่นี้ เพื่อจะเตือน
คนรุน หลังวา ขอใหเอาใจใสดแู ลสุขภาพใหดอี ยาไดประมาท เพราะ
มันเปนปจจัยหนึง่ แหงความสุขทีส่ าํ คัญของชีวติ ซึง่ ขาพเจาไมเคยนึก

ชีวิตปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๙)

๑๔๕

ในวัยตน ๆ มุง แตการเรียนและการงาน ไมเคยคํานึงวาสุขภาพกาย
ที่สมบูรณไรโรคมีความสําคัญเพียงใด มาสํานึกอยางถองแทเมื่อมี
โรคมาก ยากตอการแกไขเสียแลว ทําใหความสามารถในการคนควา
หาความรูและความสามารถในการงานลดนอยลงอยางนาใจหาย
อยางที่จะเรียกคืนไมไดอีก ความชราอยางเดียวก็ทําใหบุคคล
ทุพพลภาพไปมากแลว ถามีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนรุมลอมเขามา
อีกจะทุพพลภาพสักเพียงใด ทานลองนึกดูเถิด
ยิง่ อยูไ ปนานป ยิง่ ทําใหขา พเจาซาบซึง้ ในพระคุณของพระ
ศาสนามากขึ้น ๆ เพราะระลึกวาฐานะของขาพเจาที่เปนอยูไดอยาง
ปจจุบันนี้เปนเพราะอานุภาพแหงพระศาสนาคุมครองโดยแท ไป
ติดตอเกี่ยวของกับบุคคลใด ๆ ในที่ใด ๆ ก็ไดรับการดูแลชวยเหลือ
อยางดียงิ่ ทัง้ นีค้ ดิ วาเปนเพราะอานุภาพแหงพระธรรม ซึง่ ขาพเจา
เคารพ เผยแผและถือเปนธงมาตลอดชีวิต ความแตกดับแหงชีวิต
ยอมมีเปนแนนอนไมวนั ใดก็วนั หนึง่ เหมือนเรือทีแ่ ลนมาไกลจนเห็น
ฝงแลว-ฝงคือความตาย ซึ่งมองเห็นอยูเบื้องหนา
ลุถึงปลายป ๒๕๕๑ เมื่อขาพเจามีอายุเขาปที่ ๗๕ โรค
รายไขเจ็บรุมลอมมากขึน้ รางกายทรุดโทรมและทุรพล (ไมมกี าํ ลัง)
จึงไดหยุดสอนหนังสือไปชั่วคราว ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ
มมร. และทั้งศิษยผูศึกษาธรรมวันอาทิตย จําไดวาตั้งแตตนเดือน
ธันวาคม ๒๕๕๑ เมือ่ รูว า ขาพเจาปวย จนไมสามารถสอนหนังสือได
ก็มีศิษยผูศึกษาธรรมวันอาทิตยมาเยี่ยมเยือนกันเสมอ มีรอง

๑๔๖

อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

ศาสตราจารย ดร. สายฤดี วรกิจโภคาทร เปนตน พอดีเปนเทศกาล
ปใหมดวย ความเปนอยูของขาพเจาเวลานี้ ลอแหลมตออันตราย
แหงการสูญเสียชีวติ ขาพเจาอยูไ ปวันตอวันคือนึกอยูเ สมอวาจะอยู
ถึงพรุงนี้หรือไม พรุงนี้กับชาติหนาอะไรจะมาถึงกอน
พ.ศ. ๒๕๕๒ วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ คณะผูศึกษา
ธรรมวันอาทิตย และศิษยผสู นใจในธรรม ไดรว มกันจัดตัง้ กองทุน
เพื่อการรักษาพยาบาลขาพเจา โดยเอาเงินเขาธนาคาร เบิกใชได
ตามประสงคเมือ่ ตองการ ขอบใจคณะศิษยทกุ คน อันทีจ่ ริงขาพเจา
มีเงินพอที่จะชวยเหลือตัวเองได แตเมื่อคณะศิษยออนวอนและมี
เจตจํานงอันแนวแน ขาพเจาก็ปลืม้ ใจและอนุโมทนา ขออวยพรให
ทุกคนเจริญรุงเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป
วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ไดเริ่มไปสอนใหมสําหรับผู
ศึกษาธรรมวันอาทิตยที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ และไดหยุดสอน
อยางถาวร ในตนป ๒๕๕๓ เพราะรูส กึ วาสุขภาพทรุดโทรมลงทุกวัน

วิธีทําตนใหมีเสนห
๑. มีความจริงใจ
๒. เสริมสรางบุคลิกภาพใหนานิยม
๓. รูจักเสนอใหความชวยเหลือแกมิตร
๔. เสนหอาจเพิ่มหรือลดแลวแตการกระทําของเรา
๕. รักเขา ก็ตองเขาใจเขาดวย

๒๐
บุพการี

วันหนึ่งไดทราบขาววา
ทานใหถือจดหมายไปขอเงินหลานที่หาดใหญ
รูสึกสลดใจวาเราอยูที่ใกล
กลับรูไมถึงความขาดแคลนของทาน
จึงปวารณาวาตั้งแตนี้ตอไป
ถาเผื่อทานตองการปจจัยจํานวนเทาใดขอใหบอก
และไดถวายเปนนิตยภัทรประจําเดือน

เมือ่ ขาพเจาเริม่ ตัง้ ตัว ไดทราบขาววาปากลับผูเ ปนบุพการี
ตอพี่นองของขาพเจาทุกคนรวมทั้งขาพเจาดวย ทานชรามากแลว
ยังตองนําของไปขายที่ตลาดนัด ขาพเจาถามไปวา “เดือนหนึ่ง ๆ
ตองใชเงินสักเทาใด” เมือ่ ทราบจํานวนแลว ขาพเจาบอกวา ใหปา
หยุดคาขาย เงินจํานวนนั้นจะสงไปใหเอง ขาพเจาไดสงเงินใหปา
เสมอมา จนปาเสียชีวิตประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๓

๑๕๐

อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

ตอมาไดทราบขาววาทานเจาคุณอาจารย (พระราชดิลก) ปวย
ทานอยูที่วัดบุปผาราม ฝงธนบุรี ตองเขาโรงพยาบาลบอย ๆ ตอง
ใชเงินในการรักษาพยาบาล ในการซื้อยา นึกเอาเองวาทานคงพอ
มีอยูบาง วันหนึ่งไดทราบวาทานใหคนถือจดหมายไปขอเงินหลาน
ทีห่ าดใหญ รูส กึ สลดใจวา เราอยูท ใี่ กลกลับไมรถู งึ ความขาดแคลน
ของทาน จึงปวารณาวาตัง้ แตนตี้ อ ไปถาเผือ่ ทานตองการปจจัยจํานวน
เทาใดขอใหบอก และไดถวายเปนนิตยภัตประจําเดือน ทานขอใหเปด
บัญชีออมทรัพยไว ทานตองการเมื่อใดก็จะใหเด็กลูกศิษยมารับไป
ตัง้ แตป ๒๕๒๖ จนทานสิน้ ชีวติ เมือ่ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ป ๒๕๓๔
เนื่องจากทานมอบศพใหแกโรงพยาบาลศิริราช จึงไดมาทําการ
พระราชทานเพลิงศพเมื่อ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๗
ตอมาพี่สุเมธไดมาหาที่บาน หลังจากคุยเรื่องอื่นกันแลว
ตอนนัน้ พีส่ เุ มธไมคอ ยสบายปวยกระเสาะกระแสะ ขาพเจาไดถามวา
“มีลกู หลายคน เขาไดสง เงินใหประจําหรือไม” พีส่ เุ มธ ตอบวา “สงบาง
ไมสง บาง ไมแนนอน” ขาพเจาจึงไดสง เงินใหพสี่ เุ มธทุกเดือน จน
พีส่ เุ มธเสียชีวติ ทีจ่ งั หวัดสงขลาเมือ่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ป พ.ศ. ๒๕๓๘

บุพการี

๑๕๑

ตอมาวันหนึง่ อาจารยศริ ิ พุทธศุกร ไดโทรฯทางไกลจาก
เชียงใหมมาหาขาพเจา ตอนนั้นทานไปอยูเชียงใหมกับลูกชายซึ่ง
สอนอยูม หาวิทยาลัยเชียงใหม ทานบอกวาเงินทีม่ หาวิทยาลัยมหา
มกุฏฯจะใหทานจํานวนเทาใด ใหขาพเจาชวยนําฝากธนาคารดวย
แลวบอกเลขทีบ่ ญ
ั ชีธนาคารให ขาพเจาไดรเู ลขทีบ่ ญ
ั ชีของทานแลว
ก็เลยถือโอกาสฝากเงินของขาพเจาใหทา นเปนประจําเดือนดวย จน
ทานเสียชีวิตเมื่อเร็ว ๆ นี้เอง

๒๑

บันทึกเบ็ดเตล็ด

ตอนนี้ฟนไมดี เมื่อเจอเนื้อเหนียวๆ
เขาก็มักจะคายทิ้ง
ทําใหระลึกถึงสมัยเปนเด็ก
ไดเนื้อสักชิ้น คําหนึ่ง กินขาวได ๑ จาน
เพราะกลืนแตขาวไมยอมกลืนเนื้อ
จะกลืนเนื้อตอเมื่อขาวคําสุดทาย

๑. เมือ่ อายุประมาณ ๔ ขวบ จําไดวา ไปวัดกับแม (วัดหวยพุด)
ขากลับวิง่ ออกหนาแมมากอน ตกลงไปในสระนํา้ ริมทาง ปอมแปม ๆ
ทําทาจะจมนํ้า พอดีแมเดินมาทันจึงชวยไวได
๒. เมือ่ อายุประมาณ ๑๑ ขวบ พีช่ ายอีกคนหนึง่ มาบวช
เปนสามเณรอยูที่วัดภูตบรรพต เมื่อเปนเด็กเขาอยูที่อําเภอรัตภูมิ
ที่มาบวชเปนสามเณรอยูที่นี่ก็เพราะมีพี่ชายคนโตบวชเปนพระอยู
เขาคิดถึงบานทีร่ ตั ภูมจิ งึ อยากจะกลับบาน ชวนขาพเจาไปดวย ตอง
เดินไปไกลมากกวาจะถึงริมทะเลที่บานตากลม (อานวา ตาก-ลม)
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ลงเรือใบเล็ก ๆ จากบานตากลมไปขึน้ ทีป่ ากบาง อําเภอรัตภูมิ เปน
ทะเลสาบสงขลา ดูเหมือนจะมีชาวบานทีบ่ า นตากลมไปสง แตเมือ่
ไปถึงกลางทะเลฝนตกหนัก ลมแรงมาก สามเณรพีช่ ายและเจาของ
เรือตองลงจากเรือแลวประคับประคองเรือไป ขาพเจาเปนเด็กชวย
อะไรเขาไมได ไดแตรองไห นึกในใจวาเราคงตายคราวนี้ แตก็รอด
ไปไดเพราะลมและฝนหยุดลง
๓. เมือ่ บวชเปนสามเณรแลว อายุประมาณ ๑๔ ไดเดิน
ทางจากกรุงเทพฯไปสงขลาโดยเรือสินคาของนายเพง คหบดีคน
หนึ่งของจังหวัดสงขลา มีเรือสินคาจากสงขลามากรุงเทพฯ เสมอ
เทีย่ วกลับคราวนัน้ ทานเจาคุณอาจารยไดฝากขาพเจาไปกับเรือสินคา
ของนายเพงกับสามเณรอีกรูปหนึ่ง จําไมไดวาเปนใคร พระภิกษุ
อีกรูปหนึ่งชื่อพระจรูญ อโสโก (บัดนี้เสียชีวิตแลวในเพศฆราวาส)
เรือสินคาโดนคลืน่ หนักมาก ขาพเจาเมาคลืน่ อยางรุนแรงตลอดเวลา
อาเจียนจนไมมีอะไรเหลือ เพลียมาก นอนแบ็บอยูในเรือจนพระที่
ไปดวยกลัววาขาพเจาจะตาย เพราะเมาคลื่นอยูหลายวันหลายคืน
ฉันอะไรก็ไมได ไปถึงเกาะสมุยจึงคอยสบายขึ้น เปนอันรอดตายใน
คราวนั้น จากเกาะสมุยไปสงขลาไมเปนไร
๔. เมื่อถึงสงขลาแลวไปพักที่วัดหวยพุด ทานเจาคุณ
อาจารยไปคุมงานกอสรางอยูท นี่ นั่ ทานใหพระเณรทีว่ ดั หวยพุดแจว
เรือไปบรรทุกทรายที่ตําบลปากบาง อําเภอรัตภูมิ พอเรือออก
ทะเลสาบสงขลาไปสักพักหนึง่ แลนใบไปไดไมนานเทาไร เมฆทะมึน
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ก็ตงั้ ขึน้ ฝนตกหนักตองเก็บใบเรือเพราะมืดมิดไปหมดเลยไมรทู ศิ ทาง
ปลอยใหเรือถูกคลืน่ ซัดไปตามทีม่ นั จะไป ทุกคนนัง่ เฉย ๆ เรือถูกคลืน่
ซัดอยูท งั้ คืน โชคดีวา เปนเรือเปลายังไมไดบรรทุกทราย ถาบรรทุก
ทรายมาแลวเรือคงจมแน ขาพเจาคงไมมชี วี ติ มาจนถึงบัดนี้ ตอนเชา
พอสวางก็มองเห็นทิศทาง ปรากฏวาเรือไปติดอยูท เี่ กาะยอ ซึง่ เปน
เกาะหนึ่งในทะเลสาบสงขลา ตองเดินทางอีกไกลกวาจะถึงรัตภูมิ
๕. เมื่อเปนเด็กอยูกับนา อาหารการกินคอนขางลําบาก
โดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว ที่มีอยูมากก็คือเนื้อปลา เพราะหาไดเอง
ตามทองทุง เนือ้ วัวเนือ้ หมูหากินไดยากไมเหมือนเดีย๋ วนี้ ตอนนีฟ้ น
ไมคอยดี เมื่อเจอเนื้อเหนียว ๆ เขาก็มักจะคายทิ้ง ทําใหระลึกถึง
สมัยเปนเด็ก ไดเนือ้ สักชิน้ หนึง่ คําหนึง่ กินขาวได ๑ จาน เพราะ
กลืนแตขาวไมยอมกลืนเนื้อ กลืนตอเมื่อขาวคําสุดทาย
๖. เมือ่ เปนสามเณรอายุประมาณ ๑๔ หรือ ๑๕ พระจรูญ
อโสโก ชวนมาชมวัดเขมาภิรตารามฯ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ขากลับคอนขางเย็นไปหนอย ไมมีรถกลับ สมัยนั้นรถเมลไมได
มากมายเหมือนเวลานี้ จึงตองเดินกลับจากวัดเขมาฯไปถึงวัดบุปผาราม
ระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร
๗. เมือ่ เปนสามเณรอายุ ๑๔ หรือ ๑๕ จําไมแมน ตรงนอง
เหนือตาตุมขางขวา มีอาการบวมปูดขึ้นมา เจ็บดวย ไดไปที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ หมอตรวจแลวไดทําการผาตัด ฉีดยาชา
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แลวผาตัดเลย ไดยนิ เสียงหมอขูดกระดูกดังแกรก ๆ เสร็จแลวใสยา
เอาผากอซพันแผล ขาพเจาคนเดียวขึน้ รถเมลกลับ เลยเวลาเพลแลว
วันนัน้ อดฉันเพล หลังจากนัน้ แผลไมหาย มีเนือ้ ปูดออกมาประมาณ
เทาผลสมอ ขาพเจาไดแตใสยาเหลือง นานกี่เดือนจําไมได ออก
บิณฑบาตก็ไมได ดีที่อยูกันหลายรูป ไดอาศัยอาหารบิณฑบาตที่
ภิกษุสามเณรรูปอื่นไดมา ไดคุณหมอไพฑูรย สืบศิริ ลูกชายคุณ
แมรวิ้ สืบศิริ มาฉีดยาให ๒ เข็ม แผลคอย ๆ ยุบหายไป ตอนนี้
รอยแผลยังปรากฏชัดเจน จําไดแมนวายาทีฉ่ ดี นัน้ ชือ่ ‘บิสมัท’ ถา
ไดยาไดหมอที่ถูกกับโรคเสียแตแรกก็คงไมเปนแผลยืดเยื้อยาวนาน
จนบางครัง้ หวัน่ วิตกวาจะถูกตัดขาทิ้ง นี่คอื ความเปนอยูใ นสมัยนัน้
คือ จนและเจ็บ
๘. ความตรึกบางสวน
ขาพเจานอนเลนอยูบนเกาอี้โยกผาใบใตตนวาสนาซึ่งไมโต
นัก และตนไมอนื่ ๆ เชน ยางอินเดียและมะมวง ซึง่ สูงพนรัว้ บาน
ขึ้นไปมาก ลมพัดเย็นสบาย เมื่อเห็นนานพอสมควรแลว ขาพเจา
ก็จะลุกขึน้ เดิน มีไมเทาเปนเพือ่ นปองกันการเซลมซึง่ อาจจะเกิดขึน้
ได เดินดูตนโมกในกระถางสูงประมาณแคคอของขาพเจาเรียงราย
อยูหลายตน ตนขอยซึ่งอยูนอกรั้ว นาน ๆ จะหยุดยืนดูตนหูกวาง
ตนมะมวงใหญรม ครึม้ ซึง่ อยูน อกบานของขาพเจา แตขา พเจามีสทิ ธิ์
ที่จะยืนดูและชมมัน เหมือนของขาพเจาเอง ขาพเจารูสึกพอใจใน
สภาพชีวิตที่เปนอยูไดแมเพียงเทานี้
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มีศษิ ยหลายคนผูห วังดีชวนไปนัน่ ไปนีเ่ พือ่ เปลีย่ นบรรยากาศ
เสียบาง แตเงือ่ นไขแหงโรคภัยไขเจ็บอยางขาพเจา ทําใหตอ งปฏิเสธ
ความหวังดีเหลานัน้ เพียงแตไดอยูก บั ธรรมชาตินอ ย ๆ เชน ตนไม
ตาง ๆ ดังกลาวแลว และมีผชู ว ยอานหนังสือใหฟง ชวยเขียนหนังสือ
ใหบางเมื่อตองการขาพเจาก็พอใจแลว เปลี่ยนเปนฟงวิทยุบาง ดู
เรื่องที่มีประโยชนทางทีวีบาง ทําใหรูสึกวาแตละวันผานไปอยางมี
ความหมาย เกีย่ วกับปจจัยสีอ่ นั เปนสิง่ เกือ้ กูลชีวติ ก็ไมมอี ะไรขัดของ
คนอายุ ๗๗ อยางขาพเจาจะตองการอะไรอีกเลา
ขาพเจามักหวนระลึกถึงเพือ่ นรวมโลกเพือ่ นรวมเกิดแกเจ็บ
ตายของขาพเจาเสมอ ๆ ทัง้ มนุษยและดิรจั ฉาน บางคนเปนอัมพาต
ทัง้ ตัว ลุกไปไหนไมได นอนอยางเดียว เงินจะรักษาตัวก็ไมมี ลูกก็
ยังเล็ก คูค รองก็หนีจากไป ฯลฯ ขาพเจาไดเห็นกองทุกขมหึมาของ
มวลมนุษยและสัตวทั้งหลาย ซึ่งดิ้นรนแมเพียงเพื่อหาอาหารมา
เลีย้ งชีพใหชวี ติ นีเ้ ปนอยูไ ด ทําใหขา พเจารําพึงเบา ๆ วา “เพียงเพือ่
มีชวี ติ อยู มวลมนุษยและสัตวทงั้ หลายจะตองดิน้ รนถึงเพียงนีเ้ ชียว
หรือ” ทําใหระลึกตอไปถึงบทสวดมนตทวี่ า “ทุกโฺ ขติณณ
ฺ า ทุกขฺ ปเรตา
แปลวา เราทั้งหลายหยั่งลงสูทุกขแลว และมีทุกขอยูเบื้องหนา
ทําไฉนหนอความสิ้นทุกขจะพึงปรากฏแกเรา”
ความทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด (นตฺถิ ทุกฺขํ อชาตสฺส)
ทราบมาวา บางคนแตงงานแลวไมมีลูก อยากมีลูกเปนนักหนา
พยายามขวนขวายเปนสิบปดว ยความยากลําบากเพือ่ ใหมลี กู ทัง้ ออนวอน
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สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร แตก็ไมสําเร็จ ดูแลว
รูส กึ วาเขาขวนขวายแสวงหาทุกขจริง ๆ นาสงสารสังเวชเสียนีก่ ระไร
บางพวกทําแทงครัง้ แลวครัง้ เลาเพือ่ ไมใหลกู มีชวี ติ อยู มองดูใหดเี ถิด
สภาพชีวิตชางนาสังเวชเพียงไร พระพุทธเจาตรัสวา เกิดบอย ๆ
เปนทุกขบอ ย ๆ (ทุกขฺ า ชาติ ปุนปฺปนุ )ํ ดังนัน้ ผูห วาดหวัน่ พรัน่
พรึงตอความแก ความเจ็บไขและความตาย จึงควรขวนขวายเพื่อ
การไมเกิด เปนการดับภพดับชาติ เปนบรมสุข ดังพระพุทธพจนทวี่ า
“การดับภพเสียไดเปนนิพพาน-นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง (ภวนิโรโธ
นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ)”
วศิน อินทสระ
๕ สิงหาคม ๒๕๔๙
๙. เมื่ออายุ ๗๗ ป (พ.ศ. ๒๕๕๔)
ชวงเวลาของชีวิตที่เหลืออยูไมมากนัก ขาพเจาไมอยาก
สนใจเรือ่ งอะไร นอกจากเรือ่ งบุญกุศลและการมนสิการธรรมะหรือ
กรรมฐานอยางใดอยางหนึ่ง อันจะทําใหจิตใจสงบและสวางดวย
ปญญา วางเรือ่ งยุง ๆ ตาง ๆ ทัง้ ภายนอกและภายใน ขอใหขา พเจา
มีชวี ติ ทีส่ งบสุขเยือกเย็น เพือ่ วาสิง่ นีจ้ กั แผไปเปนประโยชนแกมวลชน
ในวงกวาง ขออยาไดมสี งิ่ ใดหรือใคร ๆ เขามาเปนอุปสรรคตอความ
ตั้งใจนี้เลย
(ความคิดปรารภของคนชราคนหนึ่ง)

อยาใชความนึกคิดปรุงแตงของเรา
ไปผูกยึดหรือผูกมัดผูอื่น
ใหผูอื่นเปนไปตามความตองการของเรา
ตามความอยากของเรา
เพราะเราไมไดเปน “เจาของ” ใคร...
เรามีแต “หนาที่” เทานั้น

๒๒

ผลงาน เกียรติประวัติ

โลและเกียรติบัตร
ป พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดรับโลรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการ
จัดงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ประเภทสารคดี หนังสือเรื่อง
จริยาบถ ป พ.ศ. ๒๕๑๘ หนังสือเรื่องจริยศาสตร
๒๒ เมษายน ๒๕๒๒ ไดรับโลพุทธคุณูปการ กาญจน
เกียรติคณ
ุ และเกียรติบตั รในฐานะผูบ าํ เพ็ญคุณประโยชนแกพระพุทธ
ศาสนา จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
สภาผูแทนราษฎร
ป พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดรบั รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร
เปนรางวัลในฐานะผูบ าํ เพ็ญคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนาประเภท
วรรณกรรม เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป
ป พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดรบั เกียรติคณ
ุ บัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ
ในฐานะเปนรางวัลชมเชย ประเภทสรางสรรคดา นศาสนาจากบทความ
เรื่อง ‘หลักกรรมกับการพึ่งตนเอง’
๒๒ เม.ย. ๒๕๕๒ ไดรบั โลพทุ ธคุณปู การ กาญจนเกียรติคณ
ุ
และเกียรติบัตร ในฐานะผูบําเพ็ญคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา
จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติกระทรวงวัฒนธรรม
๒๙ เม.ย. ๒๕๕๓ ไดรบั รางวัลปูชนียบุคคลดานภาษาไทย
เนือ่ งในวันภาษาไทยแหงชาติ ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๓ จากกระทรวง
วัฒนธรรมเรื่องพระอานนทพุทธอนุชา

กองทุนและการใหทุน
- ไดตั้งกองทุนเปนคาภัตตาหารแกพระภิกษุสามเณรที่
มหาวิทยาลัยสงฆ มหามกุฏฯ วิทยาเขตวังนอย-วิทยาเขตออมนอย
- ตั้งทุนไวที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ดอกผลบํารุง
การศึกษาแกพระภิกษุสามเณร นักศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยมหามกุฏฯ
วัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ไดตั้งทุนในชื่อของทานเจาคุณอาจารย
คือ ทานเจาคุณพระราชดิลก ๑ ทุนดวย
- ตัง้ กองทุนเพือ่ นักเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย เพือ่
สงเสริมการศึกษาและสงเคราะหเด็กที่ควรชวยเหลือ
- ใหทุนนักศึกษาปริญญาตรีผูสอบไดคะแนนดี ในวิชาที่
ขาพเจาสอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ
- ตั้งทุนที่มูลนิธิมหามกุฏฯ ดอกผลถวายแกพระภิกษุ
สามเณรผูอาพาธที่วัดบุปผาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
- ตัง้ ทุนเพือ่ พระภิกษุสามเณรผูอ าพาธทีโ่ รงพยาบาลสงฆ
- ถวายปจจัยพระสวดปาติโมกขวดั บุปผารามและวัดเขมา
ภิรตารามฯ (อ.เมือง จ.นนทบุรี) เดือนละ ๑,๐๐๐ บาทตอวัด
ปละ ๑๒,๐๐๐ บาทตอวัด

เกี่ยวกับเสนาสนะ
๑. ชวยสรางโรงครัวทีว่ ดั ภูตบรรพต ตําบลชะแล อําเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา บริจาค ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท)
๒. ชวยสรางศาลาที่พักคนมาทําบุญที่วัดหวยพุด ตําบล
รําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา บริจาค ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนบาท)
๓. ชวยสรางหองสุขาทีว่ ดั ชลอ อําเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี บริจาค ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาท)
๔. ชวยสรางกุฏวิ ดั ปาภาวนาวิเวก อําเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี (จํานวนเงินจําไมได)
๕. ชวยสรางหองสุขาใหวัด... ที่จังหวัดกระบี่ บริจาค
๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหาพันบาท)
๖. บริจาคชวยในการตัง้ สถานีวทิ ยุพระพุทธศาสนา ของ
ศูนยพทิ กั ษพทุ ธศาสนา ณ วัดราชาธิวาสฯ ถนนสามเสน เขตดุสติ
กรุงเทพฯ บริจาค ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท)
ฯลฯ
เรื่องการตั้งกองทุนและการสรางเสนาสนะนี้ดูเปนเรื่อง
เล็กนอย แตขา พเจาบันทึกไวเพือ่ เปนจาคานุสติแกขา พเจาเอง และ
เพื่อลูกหลานรูแลวจักไดอนุโมทนา

๒๓

เกี่ยวกับหนังสือ

ไดเขียนหนังสือไวหลายแบบหลายรส เชน นวนิยายอิง
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บทความทางวิชาการ หนังสือ
ตําราเรียน หนังสือสําหรับประชาชนทัว่ ไป ยอความและขยายความ
พระไตรปฏก ฯลฯ ประมาณ ๑๓๐ เรือ่ ง (ตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๐๗ ถึง
๒๕๕๒) โดยเฉพาะเรื่องพระอานนทพุทธอนุชานั้น นอกจากจะได
รับความนิยมอยางแพรหลายในสังคมไทยแลว สารานุกรมวรรณกรรม
โลกในศตวรรษที่ ๒๐ (Encyclopedia of World Literature in
20th Century) ไดนาํ เรือ่ งพระอานนท พุทธอนุชาไปสดุดไี วในหนังสือ
ดังกลาวนัน้ เปนทํานองวาไดชที้ างออกใหแกสงั คมไทยทีส่ บั สนวุน วาย
อยูดวยปญหานานัปการ

๑๖๖

อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

หนังสือชุดของอาจารยวศิน อินทสระทีพ
่ มิ พแลว
ไมรวมหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาอีก ๑๐ เลม
ราคาหนังสืออาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากพิมพครั้งใหม หรือตางสํานักพิมพ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๔.๑
๒๔.๒
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๓.๑
๓๔

รายชื่อหนังสือ

“แสงเทียน”
“ชีวิตนี้มีอะไร”
“สายธารที่เปลี่ยนทาง”
“ภาพจําลองชีวิต”
“พระอานนทพุทธอนุชา”
“รอยชํ้าในดวงใจ”
“สาระสําคัญวิสุทธิมรรค” (กระดาษปรูฟ / ปอนด)
“คุณความดีดอกไซร”
“จอมจักรพรรดิ์อโศก” เลม ๑
“จอมจักรพรรดิ์อโศก” เลม ๒
“พุทธจริยา”
“อันชนกชนนีนี้รักเจา”
“บทเรียนชีวิต”
“รมธรรม”
“จากวราถึงนภาพร”
“แนวธรรมแหงสุตตันตะ” เลม ๑
“แนวธรรมแหงสุตตันตะ” เลม ๒
“พอผมเปนมหา” เลม ๑
“พอผมเปนมหา” เลม ๒
“อันความกรุณาปรานี”
“สาระสําคัญแหงมงคล ๓๘” เลม ๑
“สาระสําคัญแหงมงคล ๓๘” เลม ๒
“ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล”
“ธรรมและชีวิต”
“การชวยเหลือตนเองและพึ่งตนเอง” (อยูในเลม”ธรรมและชีวิต”)
“การชวยเหลือตนเอง ชัยชนะ ๘ ประการ และ สายธารแหงศรัทธา”
(อยูในเลม”ธรรมและชีวิต”)
“ทางแหงความดี” เลม ๑
“ทางแหงความดี” เลม ๒
“ทางแหงความดี” เลม ๓
“ทางแหงความดี” เลม ๔ ตอน ๑,๒
“ทางแหงความดี” เลม ๔
“จริยาบถ” เลม ๑
“จริยาบถ” เลม ๒
“จริยศาสตร”
“ปาฐกถาปญหานาสนใจทางพระพุทธศาสนา” (๘ หนายก)
“สวรรค นรก บุญ บาป ในพระพุทธศาสนา”
“หลักคําสอนสําคัญในพุทธศาสนา(พุทธปรัชญาเถรวาท๑)”

พิมพครั้งที่ ๑ ป

สํานักพิมพ

พ.ศ.๒๕๐๗
พ.ศ.๒๕๐๘
พ.ศ.๒๕๐๙
พ.ศ.๒๕๐๙
พ.ศ.๒๕๐๙
พ.ศ.๒๕๑๐
พ.ศ.๒๕๑๐
พ.ศ.๒๕๑๑
พ.ศ.๒๕๑๑
พ.ศ.๒๕๑๑
พ.ศ.๒๕๑๒
พ.ศ.๒๕๑๒
พ.ศ.๒๕๑๓
พ.ศ.๒๕๑๓
พ.ศ.๒๕๑๓
พ.ศ.๒๕๑๓
พ.ศ.๒๕๑๔
พ.ศ.๒๕๑๓
พ.ศ.๒๕๑๕
พ.ศ.๒๕๑๔
พ.ศ.๒๕๑๔
พ.ศ.๒๕๑๕
พ.ศ.๒๕๑๕
พ.ศ.๒๕๑๕
พ.ศ.๒๕๑๕
พ.ศ.๒๕๒๗

บรรณาคาร
บรรณาคาร /สรางสรรคบุคส
บรรณาคาร
บรรณาคาร /สรางสรรคบุคส
บรรณาคาร /สรางสรรคบุคส
บรรณาคาร
บรรณาคาร
บรรณาคาร
บรรณาคาร
สรางสรรคบุคส
ธรรมสภา
บรรณาคาร
บรรณาคาร
บรรณาคาร / บรรณกิจ
บรรณาคาร / บานโกสินทร
บรรณาคาร / ธรรมดา
บรรณาคาร / ธรรมดา
บรรณาคาร
บรรณาคาร
บรรณาคาร
บรรณาคาร
บรรณาคาร
บรรณาคาร / ธรรมดา
บรรณาคาร

พ.ศ.๒๕๑๕/๒๕๔๖
พ.ศ.๒๕๑๖/๒๕๔๗
พ.ศ.๒๕๑๖/๒๕๔๘
พ.ศ.๒๕๑๗
พ.ศ.๒๕๕๐
พ.ศ.๒๕๑๗
พ.ศ.๒๕๑๗
พ.ศ.๒๕๑๘

บรรณาคาร / ธรรมดา
บรรณาคาร /ธรรมดา
บรรณาคาร /ธรรมดา
บรรณาคาร
ธรรมดา
บรรณาคาร / บานโกสินทร
บรรณาคาร
บรรณาคาร / บรรณกิจ
มมร.
มมร. / ธรรมดา
บรรณาคาร

พ.ศ.๒๕-พ.ศ.๒๕๑๙

มมร.

เกี่ยวกับหนังสือ

๓๔.๑
๓๔.๒
๓๔.๓
๓๕
๓๖
๓๗
๓๗.๑
๓๗.๒
๓๘

รายชื่อหนังสือ

“อริยสัจ ๔”
“หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด”
“ไตรลักษณและปฏิจจสมุปบาท”
“พุทธปรัชญาเถรวาท ๒” (PY ๓๑๓)
“ผูสละโลก”
“อนุทินทรรศนะชีวิต”
“อนุทินทรรศนะชีวิต” เลม ๑
“อนุทินทรรศนะชีวิต” เลม ๒
“ความสุขของชีวิต”

๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑

“ปญญารัตนะ”
“พุทธวิธีในการสอน”
“กรรมฐานหรือภาวนา”
“เพื่อชีวิตที่ดี” เลม ๑
“เพื่อชีวิตที่ดี” เลม ๒
“พุทธปรัชญามหายาน”
“พุทธศาสนาในประเทศไทย”
“เหมือนภูเขา”
“อธิบายมิลินทปญหา” (กระดาษปรูฟ/ปอนด)
“ความหลัง”
“แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนา”
“ปยกรณธรรม”
“ธรรมาลังการ”
“บนเสนทางสีขาว”
“หลักธรรมอันเปนหัวใจพระพุทธศาสนา”
“ธัมโมชปญญา” เลม ๑
“ธัมโมชปญญา” เลม ๒
“ธัมโมชปญญา” เลม ๓
“ธรรมปฏิสันถาร”
“จากปาณิสสราดวยรักและหวงใย”
“ความเขาใจเกี่ยวกับชีวิต”
“สิ่งเกื้อกูลชีวิต”
“พระคุณของพอ”

๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙

“ปกิณกธรรม” เลม ๑
“ปกิณกธรรม” เลม ๒
“การศึกษาและการปฏิบัติธรรม”
“ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม”
“ความคิดเห็นที่ถูกตองเปนอยางไร”
“คติชีวิต” เลม ๑
“คติชีวิต” เลม ๒
“เพื่อเยาวชน”

๑๖๗
พิมพครั้งที่ ๑ ป
พ.ศ.๒๕๒๕
พ.ศ.๒๕๒๐
พ.ศ.๒๕๒๐
พ.ศ.๒๕๒๐
พ.ศ.๒๕๒๑
พ.ศ.๒๕๒๐ เพิ่มเติม
ป ๒๕๓๓
พ.ศ.๒๕๒๓
พ.ศ.๒๕๒๔
พ.ศ.๒๕๒๔
พ.ศ.๒๕๒๔
พ.ศ.๒๕๒๖
พ.ศ.๒๕๒๕
พ.ศ.๒๕๒๕
พ.ศ.๒๕๒๕
พ.ศ.๒๕๒๘
พ.ศ.๒๕๒๘
พ.ศ.๒๕๒๙
พ.ศ.๒๕๒๙
พ.ศ.๒๕๓๐
พ.ศ.๒๕๓๐
พ.ศ.๒๕๓๐
พ.ศ.๒๕๓๐
พ.ศ.๒๕๓๑
พ.ศ.๒๕๓๒
พ.ศ.๒๕๓๑
พ.ศ.๒๕๓๒
พ.ศ.๒๕๓๓
พ.ศ.๒๕๓๓
พ.ศ.๒๕๓๔
พ.ศ.๒๕๓๔
พ.ศ.๒๕๓๕
พ.ศ.๒๕๓๔
พ.ศ.๒๕๓๔
พ.ศ.๒๕๓๔
พ.ศ.๒๕๓๕
พ.ศ.๒๕๔๑
พ.ศ.๒๕๓๖

สํานักพิมพ

ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
ม.รามคําแหง (รวมเลม)
บรรณาคาร /สรางสรรคบุคส
บรรณาคาร
สภาการศึกษา มมร.
สภาการศึกษา มมร.
บรรณาคาร
บรรณาคาร
มมร. / ธรรมดา
มมร./ บรรณกิจ
บรรณาคาร
(รวมเลม)
ธรรมดา
บรรณาคาร
บรรณาคาร
บันดาลสาสน / ธรรมสภา
บรรณาคาร
โรงพิมพเจริญกิจ
โรงพิมพเจริญกิจ
ปญญา / บรรณกิจ
ธรรมดา
บรรณาคาร
บรรณาคาร
บรรณาคาร
บรรณาคาร
(ปญญา) / ธรรมดา
บรรณาคาร / ปญญา
บรรณกิจ
โรงพิมพกิตติวรรณ/
โรงพิมพเมณฑกา
สภาการศึกษามมร.
สภาการศึกษามมร.
สติ
ปญญา
ปญญา

คนรูใจ DMG

รายชื่อหนังสือ

๑๖๘

อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

๗๐ “การเผยแผศาสนา”
๗๑ “ความคิดทางพระพุทธศาสนาและทรรศนะชีวิต ๑”
๗๒ “การเผยแผศาสนา ความเขาใจหลักศาสนาและการพัฒนาชีวิตดวย
คุณธรรม”
๗๓ “ความเขาใจหลักศาสนาและการพัฒนาชีวิตดวยคุณธรรม”
๗๔ “ตรรกศาสตรพุทธศาสนา (Buddhist Logic)”
๗๕ “ชาวพุทธกับวิกฤตศรัทธา”
๗๖ “ทําอยางไรกับความโกรธ”
๗๗ “อาภรณประดับใจ” เลม ๑ และ เลม ๒ (จดหมายถึงลูก)
๗๘ “มนุษยกับเสรีภาพ”
๗๙ “เพื่อความสุขใจ”
๘๐ “พุทธจริยศาสตร” (๘ หนายกใหญ)
๘๑ “พุทธปฏิภาณ”
๘๒ “พุทธโอวาทกอนปรินิพพาน” (ใบไมในกํามือ)
๘๓ “ความคิดทางพระพุทธศาสนาและทรรศนะชีวิต ๒”
๘๔ “ธรรมสําหรับผูสูงอายุ”
๘๕ “คติชีวิต” (ปกแข็งมีแจคเก็ต)
๘๖ “คติชึวิต” ๑,๒,๓,๔ (ปกออน-กะทัดรัด)
๘๗ “สวดมนตเพื่ออะไร” (ปกออน-กะทัดรัด)
๘๘ “แหลงเกิดแหงความสุข (สุขสมุทัย)”
๘๙ “ชีวิตและความตาย” (ปกออน-กะทัดรัด)
๙๐ “ความดีและอานุภาพของความดี” (ปกออน-กะทัดรัด)
๙๑ “การสรางคุณภาพชีวิตและการงานที่ดี” (ปกออน-กะทัดรัด)
๙๒ “เพื่อสุขภาพจิตที่ดี” (ปกออน-กะทัดรัด)
๙๓ “ทางชีวิต” (ปกแข็งมีแจคเก็ต)
๙๔ “ทางชีวิต” ๑,๒,๓,๔ (ปกออน-กะทัดรัด)
๙๕ “สวดมนตเพื่อสันติและปญญา” (ปกออน-กะทัดรัด)
๙๖ “ศีล สมาธิ ปญญา (หลักการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)”
๙๗ “คุณของพระรัตนตรัยและการเขาถึง”
๙๘ “สิ่งที่ควรทําความเขาใจกันใหมเพื่อความถูกตอง”
๙๙ “ความทุกขและการดับทุกข”
๑๐๐ “การทําบุญใหทาน”
๑๐๑ “การพึ่งตน”
๑๐๒ “ธรรมและทรรศนะชีวิต” (ฉบับพิเศษ)
๑๐๓ “ธรรมและทรรศนะชีวิต” เลม ๑
๑๐๔ “วิธีทําจิตใหบริสุทธิ์”
๑๐๕ “โอวาทปาติโมกข”
๑๐๖ “คุณสมบัติของผูมีโชคลาภ ๗ ประการ”
๑๐๗ “ชีวิตกับความรัก”
๑๐๘ “โยนิโสมนสิการ”
๑๐๙ “พุทธชัยมงคลคาถา”
๑๑๐ “คุณสมบัติของผูมุงสันตบท”
๑๑๑ “ปปญจธรรม”

พิมพครั้งที่ ๑ ป

สํานักพิมพ

พ.ศ.๒๕๓๖
พ.ศ.๒๕๓๖
พ.ศ.๒๕๓๗

สภาการศึกษามมร.
บรรณาคาร

พ.ศ.๒๕๓๗
พ.ศ.๒๕๓๗
พ.ศ.๒๕๓๗
พ.ศ.๒๕๓๘
พ.ศ.๒๕๓๙
พ.ศ.๒๕๓๙
พ.ศ.๒๕๔๐
พ.ศ.๒๕๔๐
พ.ศ.๒๕๔๒
พ.ศ.
พ.ศ.๒๕๔๓
พ.ศ.๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๖
พ.ศ.๒๕๔๘
พ.ศ.๒๕๔๗
พ.ศ.๒๕๔๘
พ.ศ.๒๕๔๘
พ.ศ.๒๕๔๘
พ.ศ.๒๕๔๘
พ.ศ.๒๕๔๘
พ.ศ.๒๕๔๙
พ.ศ.๒๕๔๙
พ.ศ.๒๕๕๐
พ.ศ.๒๕๔๒
พ.ศ.๒๕๔๒
พ.ศ.๒๕๔๔
พ.ศ.๒๕๔๔
พ.ศ.๒๕๔๔
พ.ศ.๒๕๔๔
พ.ศ.๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๕
พ.ศ.๒๕๔๖
พ.ศ.๒๕๔๖
พ.ศ.๒๕๔๖

บรรณาคาร
มมร. / ธรรมดา
ปญญา
ธรรมดา
คนรูใจ DMG
ปญญา
ธรรมดา (ปกออน/ปกแข็ง)
บรรณาคาร
บรรณกิจ
ธรรมดา
บรรณาคาร
บรรณกิจ
ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
บรรณกิจ
บรรณกิจ
บรรณกิจ
เรือนธรรม / สรางสรรคบุคส
เรือนธรรม / สรางสรรคบุคส
เรือนธรรม / สรางสรรคบุคส
เรือนธรรม
บรรณกิจ
โอเดียนสโตร
โอเดียนสโตร
เรือนธรรม
เรือนธรรม/สรางสรรคบุคส
เรือนธรรม / บรรณกิจ
เรือนธรรม / บรรณกิจ
เรือนธรรม
เรือนธรรม / บรรณกิจ

เกี่ยวกับหนังสือ
๑๑๒
๑๑๓
๑๑๔
๑๑๕
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
๑๒๑
๑๒๒
๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗
๑๒๘
๑๒๙
๑๓๐
๑๓๑
๑๓๒
๑๓๓
๑๓๔
๑๓๕
๑๓๖
๑๓๗
๑๓๘
๑๓๙
๑๔๐
๑๔๑
๑๔๒
๑๔๓
๑๔๔
๑๔๕
๑๔๖
๑๔๗
๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

รายชื่อหนังสือ

๑๖๙

“อาหาร ๔”
“ความสุขที่หาไดงาย”
“คติชีวิต”
“คติชีวิต” ฉบับรวมเลม
“ทางดําเนินของมุนี (โมไนยปฏิปทา)”
“ชัยชนะ ๘ ประการ”
“การพัฒนาชีวิตเพื่อความสุขในปจจุบัน”
“ความสุข” (ปญหานาสนใจจากอังกฤษ)
“ชีวิตกับครอบครัว”
“อันสืบเนือ่ งมาจากการไปดูการประชุมสงฆ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ.๒๕๓๖”
“ธรรมดาของชีวิตเปนเชนนั้นเอง” (อภิณหปจจเวกขณ)
“เพื่อสุขภาพจิตที่ดี” (คิริมานนทสูตร)
“๑๐๘ คําถามกับอาจารยวศิน อินทสระ”
“วิธีลดละความโกรธ”
“ลาภของชีวิต ๘ ประการ”
“สวรรค นรก บุญ บาป ในพระพุทธศาสนา”
“ลาภอยางยิ่งของชีวิต”
“เพื่อเสรีภาพทางจิต”
“ชีวิต การงาน และการสรางความสุข”
“บุคคลผูหาไดยากในโลก”
“ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม”
“วิธีสรางความดีและการมีเงื่อนไขของกรรม”
“คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธ”
“พระไตรปฎกฉบับที่ทําใหงาย”
“พระอานนทพุทธอนุชา”
“แนวการศึกษาพระสุตตันตปฎกและหัวใจการศึกษาพระพุทธศาสนา”
“พระไตรปฎกฉบับยอความและอธิบายความ (อังคุตตรนิกาย หมวด
๑ – ๙)” เลม ๑ (หมวด ๑ - ๔) / เลม ๒ (หมวด ๕ - ๙)
“ธรรมะซันเดย”
“ทรรศนะเกี่ยวกับความเชื่อในพุทธศาสนา(อธิบายกาลามสูตร)”
“ปญหานาสนใจทางพระพุทธศาสนา(ไขขอของใจตางๆ)”
“พระไตรปฎกฉบับขยายความ” เลม ๑,๒
“พอแมเตือนลูก”
“ศรัทธากับปญญา ในพุทธศาสนา”
“ศรัทธากับปญญา ในพุทธศาสนา”
“สนทนาธรรมกับอาจารยวศิน” เลม ๑
“สนทนาธรรมกับอาจารยวศิน” เลม ๒
“พุทธพยากรณ”
“คุณสมบัติของผูมุงสันตบท”
“โยนิโสมนสิการ”
“อัตตชีวประวัติ” ของ อ.วศิน อินทสระ
“เรียนธรรมจากคําถาม”

พิมพครั้งที่ ๑ ป

สํานักพิมพ

พ.ศ.๒๕๔๖
พ.ศ.๒๕๔๖
พ.ศ.๒๕๔๖
พ.ศ.๒๕๔๖
พ.ศ.๒๕๔๖
พ.ศ.๒๕๔๖
พ.ศ.๒๕๔๗
พ.ศ.๒๕๔๗
พ.ศ.๒๕๔๗
พ.ศ.๒๕๔๗

เรือนธรรม
เรือนธรรม
เรือนธรรม
ธรรมดา
เรือนธรรม
เรือนธรรม / โอเดียนสโตร
โอเดียนสโสตร
โอเดียนสโตร
โอเดียนสโตร
ทรงสิทธิวรรณ

พ.ศ.๒๕๔๗
พ.ศ.๒๕๔๗
พ.ศ.๒๕๕๐
พ.ศ.๒๕๕๐
พ.ศ.๒๕๕๐
พ.ศ.๒๕-พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ศ.๒๕๕๒
พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ศ.๒๕๕๓-๔
พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ศ.๒๕๕๓

ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
บรรณกิจ
ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
ธรรมดา
More of lofe
บริษัท สนพ.สุภา จํากัด
ธรรมดา

พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ศ.๒๕๕๓
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๔
พ.ศ.๒๕๕๕
พ.ศ.๒๕๕๕

เรือนธรรม ๐๒-๒๔๔๘๒๙๒
ชมรมสะพานบุญ ๐๘๓-๐๐๕๖๗๘๔
ธรรมดา ๐๒-๘๘๘๗๐๒๖
ธรรมดา ๐๒-๘๘๘๗๐๒๖
ธรรมดา
ธรรมดา
ชมรมกัลยาณธรรม
ชมรมกัลยาณธรรม
ชมรมกัลยาณธรรม
ธรรมดา
ชมรมกัลยาณธรรม
ชมรมกัลยาณธรรม
ชมรมกัลยาณธรรม
ชมรมกัลยาณธรรม

ภาคสอง
อาจริยานุสสติ

๑๗๒

อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

กราบเทาคุณพอที่เคารพ

คุณพอไดใชชีวิตของทานแสดงใหลูกศิษย
ไดเห็นอยางที่ทานสอนวา
“อยากลัวความเปลี่ยนแปลง
ถาเราใชชีวิตใหดีใหถูกตองตามธรรม
คือเรามอบตนใหแกธรรมแลว ธรรมจะคุมครองรักษา
คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก็จะเปนไปในทางที่ดี”

ปกติธรรมดาของชายผูม คี รอบครัวแลว ยอมไดรบั การเอย
ขานวา ”พอ” หรือ “คุณพอ” จากบุตรแท ๆ ของตน แตการที่
ครูผูมีธรรมและจริยาวัตรงดงาม จนทําใหลูกศิษยปรารถนาเรียก

อาจริยานุสสติ

๑๗๓

ทานวา “คุณพอ” มิใชวสิ ยั ทีจ่ ะเกิดขึน้ ไดโดยงายเลย ทานอาจารย
วศิน อินทสระเปนคุณครูทมี่ ลี กู ศิษยจาํ นวนมากมายเรียกวา “คุณพอ”
ดวยความรูส กึ เคารพรักและศรัทธาในธรรมจริยาของทาน ขาพเจา
เปนศิษยคนหนึ่งของทานที่ขอโอกาสเปนลูกสาวและปรนนิบัติรับใช
คุณพอวศิน อินทสระ จึงปรารถนาจะเลาถึงเหตุการณที่ขาพเจา
จําไดและรูส กึ ประทับใจในการกระทําตาง ๆ ของคุณพอ เพือ่ ตอบแทน
คุณที่ขาพเจาไดประสบพบเห็นแบบอยางที่นาประพฤติตามของ
คุณพอ จึงขอประกาศคุณของคุณพอเพียงบางสวนโดยผานทาง
หนังสืออัตตชีวประวัติของทานนี้
๑) แคตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช”
ชวงเวลาที่ชีวิตของคุณพอยังไปสอนพระนักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยในเขตวัดบวรนิเวศอยูน นั้ คุณพอ
ตองเตรียมตัวตัง้ แต ๑๐ โมงเชา และออกจากบานประมาณ ๑๑ โมง
โดยมีบตุ รชายคนโต คือ โก (ดร.วรัตต อินทสระ) มารับ ขาพเจา
และโกกจ็ ะตองคอยลุน กันวา การจราจรจะติดขัดมากหรือไม เพราะ
สุขภาพของคุณพอไมเอื้ออํานวยใหนั่งอยูในรถนาน ๆ เมื่อเดินทาง
ถึงทีท่ าํ งานแลว คุณพอมักจะเอนหลังพักบนเกาอีน้ อนแบบทีใ่ ชกนั
ตามชายหาด หลังรับประทานอาหารกลางวันแลวและสอนพระ
นักศึกษาไดครึ่งเวลาแลว คุณพอก็ตองพักเอนหลังอีก ดวยเหตุ
จากโรคความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ ทําใหคณ
ุ พอตองอยูใ นอิรยิ าบถ
นอนเปนชวง ๆ จึงจะพออยูไ ด ชวงพักการสอนครึง่ เวลานี้ พระนักศึกษา

๑๗๔

อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

ก็จะไดพกั และดืม่ นํา้ ปานะซึง่ คุณพอจะถวายเปนประจํา (เทาทีข่ า พเจา
เห็นนั้น ที่บานคุณพอตั้งแตปพ.ศ.๒๕๔๙ มีลูกศิษยและแขกผูมา
เยีย่ มทาน นํานํา้ ผลไมบรรจุกลองมามอบใหทา นเสมอ ๆ ไมเคยขาด
และมีเปนจํานวนมากดวย ทั้งที่เขาเหลานั้นไมทราบเรื่องที่คุณพอ
ถวายนํ้าปานะพระลูกศิษยเปนประจํา)
บางวัน การสอนในครึ่งเวลาหลัง คุณพอก็ไมสามารถ
สอนตอไดเพราะสุขภาพไมอาํ นวย บางวันเดินทางไปถึงมหาวิทยาลัย
แลวแตคณ
ุ พอไมสบายก็สอนไมได แตคณ
ุ พอเปนผูไ มประมาท ทาน
จะเตรียมเทปบันทึกเสียงคําบรรยายธรรมของทานทีเ่ คยออกอากาศ
ทางวิทยุไวสาํ หรับกรณีฉกุ เฉินเชนนี้ แลวเลือกหัวขอธรรมใหเขากับ
หัวขอทีท่ า นสอนอยู บางครัง้ คุณพอก็ใหพระลูกศิษยอา นหนังสือให
ฟงกันในหองแลววิเคราะหวิจารณกัน แตที่ทานใหพระลูกศิษยทํา
เปนประจําคือ คุณพอจะตัง้ ประเด็นคําถามไวประมาณ ๒๐-๓๐ ขอ
และมอบหมายใหพระนักศึกษาแบงกันไปคนควาหลังเวลาเรียน และ
นํามาเสนอใหฟงกันในชั้นเรียนสัปดาหละ ๒-๓ รูป แลวมีการ
ไตถามวิเคราะหวิจารณเพิ่มเติมกันระหวางพระลูกศิษย โดยมี
คุณพอคอยเพิ่มเติมและใหความมั่นใจกับพระนักศึกษาวา ไดศึกษา
คนควากันถูกทางแลว

อาจริยานุสสติ

๑๗๕

คุณพอเปนผูมีความจําเปนยอด และมักมีผูกลาวขวัญถึง
ทานในฐานะเปนผูเชี่ยวชาญในภาษาบาลีและพระสูตร ทานจดจํา
พระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนภาษา
บาลี คุณพอมักจะระลึกเปนภาษาบาลีกอนแลวจึงแปลเปนภาษา
ไทยไดอยางสละสลวยและเขาใจงาย ทีใ่ ดยังเขาใจยากอยู ทานก็ให
คําอธิบายที่ลึกซึ้งแจมชัด
ความที่คุณพอเปนผูทรงจําธรรมวินัยในศาสนานี้ไดอยาง
มากมายและแมนยํา แมทานจะตองนอนบนเกาอี้นอน เพื่อสอน
พระลูกศิษย ทานก็เคยปฏิบัติอยูบอย ๆ เพราะสุขภาพทรุดโทรม
คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัยในสมัยนัน้ จะโทรศัพทมาขอใหคณ
ุ พอเลือก
วันทีจ่ ะไปสอนไดตามสะดวกของทาน พรอมกับเอยวา “แคอาจารย
ไปฟงพระลูกศิษย สนทนาแลกเปลี่ยนความรูที่ไดคนความา แลว
อาจารยตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช” ก็พอแลว” ดวยเหตุทสี่ ขุ ภาพ
ของคุณพอไมเอือ้ อํานวยตอการสอนแลวนัน่ เอง พระผูใ หญทา นนัน้
ยังประจักษตอความสามารถของคุณพอ จนถึงกับเอยกับคุณพอ
ดังกลาว
ขาพเจาตองเตรียมยาหอมวางไวบนโตะของคุณพอ เมือ่ ถึง
เวลาทีแ่ มทพั ธรรมขององคพระศาสดาเชนคุณพอ ชวยใหแสงสวาง
ทางธรรมแกพระลูกศิษยในวันอังคารและวันพฤหัส และลูกศิษยที่
เปนฆราวาสในวันอาทิตย ดวยการสอนธรรมของพระพุทธองคผู
ประเสริฐสูงสุด ขาพเจาไดเขาฟงการสอนของคุณพอดวย เพื่อ
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ประโยชนตน เพือ่ ทําใหถงึ ทีส่ ดุ แหงทุกขโดยเร็ว และเพือ่ หยิบหนังสือ
หรือเปดเทป อัดเทป และปรับอุณหภูมิหองใหเหมาะกับสุขภาพ
ของคุณพอในหองเรียนแตละครั้ง
หลังจากสอนแลวคุณพอตองนอนพัก บางวันคุณพอเกรงใจ
และสงสารผูท ไี่ ปรับทานกลับบาน ซึง่ เปนลูกศิษยบา งลูกชายบาง จึง
กลับโดยรถแท็กซี่ แตมักจะพบกับการจราจรติดขัด แลวทานก็จะ
เหนื่อย แตทานก็ยอมเหนื่อยเปนบางวันเทาที่จะทําได เพื่อลูกศิษย
หรือลูกชายไมตองรีบละการงานมารับทานกลับบาน
คุณพอตองใชเวลาเกือบทั้งวันเพื่อสอนพระลูกศิษยเพียง
๑-๒ ชั่วโมง แตทานก็ปฏิบัติอยูตลอด ๔๕ ป วิชาที่คุณพอ
ถายทอดใหลูกศิษย คือ พระธรรมคําสอนของพระศาสดาซึ่งเปน
วิทยาการที่สูงเยี่ยม และเปนประโยชนสูงสุดของชีวิต นับวาคุณ
พอเปนทหารเอกทานหนึง่ ของพระพุทธเจา ทีไ่ ดรบั ใชและตอบแทน
คุณของพระพุทธศาสนาอยางเต็มที่ ไดทําสิ่งที่ทําไดยาก จนไดรับ
เกียรติจากคณะศิษยวา เปนเพชรแหงการเผยแผธรรม และไดรบั การ
ยกยองจากบุคคลทั่วไปวาเปนปราชญแหงแผนดินทานหนึ่งในยุค
สมัยนี้ ขอบุญกุศลนี้สงผลใหคุณพอไดรับสิ่งที่ไดรับโดยยากเทอญ
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๒) เปอนนิดเดียว
วันหนึ่งคุณพอเตรียมไปสอนหนังสือ ทานสวมเสื้อซึ่งมี
รอยเปอนหมึกที่กระเปาเสื้อ ขาพเจาจึงเรียนใหทานทราบ แลว
ทานก็ตอบวา “มีรอยเปอนนิดเดียว สวนอื่นที่ไมเปอนมีตั้งเยอะ
ทําไมไมมอง” แลวทานก็ยังคงสวมเสื้อตัวนั้นไปสอน
คุณพอไมใหความสําคัญและไมยอมเสียเวลากับเรื่องที่มี
สาระนอยเลย แตทา นก็มเี มตตากับทุกคน และใสใจมากกับความรูส กึ
สุขทุกขของศิษย จึงสอนขาพเจาตอไปวา “คนสวนใหญมกั จะขาด
การระลึกเสมอๆวาคนเราดีไมทั่วชั่วไมหมด บางก็มักเอาเรื่องกับ
ความบกพรองเล็กนอย อันเปนเหตุหนึง่ ทีท่ าํ ใหขาดความสุขใจไป” ...
สาธุ
๓) จะไดไมเปอนงาย
คุณพอใชชีวิตเรียบงาย ไมประสงคใหผูดูแลทานตองยุง
ยาก และคุณพอก็ทําตามที่ทานไดตั้งใจอยางนั้นดวยเสมอ บน
ทีน่ อนของคุณพอจะมีผา บาง ๆ แบบทีซ่ กั งายแหงเร็วและไมตอ งรีด
สําหรับปูลงบนหมอนยาวลงมาจนถึงเอวทาน อีกผืนหนึ่งปูที่เทา
ขาพเจาถามเหตุผลจากคุณพอวาทําไมตองทําอยางนั้น คุณพอ
เมตตาตอบวา “หมอนและผาปูที่นอนจะไดไมเปอนงาย”
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คุณพอใชเสือ้ ผาทีซ่ กั งายแหงเร็ว ถาเปนเสือ้ ผาทีใ่ สอยูก บั
บานก็ไมตอ งรีด นอกจากชุดทีส่ วมเพือ่ รับแขกผูม าเยีย่ ม และทีส่ วม
เพือ่ ออกไปนอกบานเพือ่ สอนหนังสือหรือไปทําธุระอืน่ บางทีลกู จาง
ผูมาชวยดูแลงานบานไมตองรีดผาติดตอกันเปนเวลาเกือบเดือน
(เพราะคุณพอหยุดสอนพระลูกศิษยมาตัง้ แตปพ .ศ.๒๕๕๒ และหยุด
สอนลูกศิษยโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย มาตั้งแตปลาย
เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๓ เนือ่ งดวยสุขภาพทีท่ รุดโทรม รางกาย
ไมคอ ยมีกาํ ลัง แมจะมีกาํ ลังปญญาและกําลังใจเต็มเปย ม ทีจ่ ะชวย
เหลือประชาชนใหมชี วี ติ ทีด่ ขี นึ้ ก็ตาม) ชุดเครือ่ งนอนปลอกหมอนก็
ไมตอ งรีด คุณพอเคยพูดสอนและมีปรากฏในหนังสือของทานดวยวา
ใหอยูอยางตํ่าทําอยางสูง (Plain living High doing) และทานก็
ประพฤติปฏิบตั ติ ามทีท่ า นสอนเสมอ แมในการดําเนินชีวติ เรือ่ งอืน่ ๆ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเปนผูต รัสอยางใดทํา
อยางนั้น ทําอยางใดตรัสอยางนั้น (ยถาการี ตถาวาที ยถาวาที
ตถาการี) คุณพอจึงเปนธรรมทายาทของพระศาสดาโดยแท ...
สาธุ
๔) สัตวเลี้ยงในบาน
บริเวณรอบ ๆ บานของคุณพอจะมีตน ไมเล็กบางใหญบา ง
จึงมักจะมีนกเล็ก ๆ แวะเวียนกันมา บางก็สงเสียงรอง บางก็จิก
อะไรไปเรื่อย คุณพอจึงมักจะใหนําขาวสวยหรือกลวยไปวางไวบน
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กําแพงบาน คุณพอบอกวาเปนการขอบใจที่มาสงเสียงไพเราะใหฟง
คุณพอมักจะทานอาหารแลวเหลือเศษไวเล็กนอยเพือ่ นําไปใหนกหรือ
สุนัข (สุนัขที่ไมมีเจาของในซอยที่บานพักของทานตั้งอยู) มีศิษย
ผูห วังดีทาํ กรงขังสุนขั ใหและขอใหคณ
ุ พอเลีย้ งสุนขั เพือ่ ชวยดูแลบาน
แตเมื่อทานเห็นกรงขังเทานั้น ทานก็ตัดสินใจเด็ดขาดวาไมเลี้ยง
ดวยความสงสารเมื่อคิดถึงเวลาที่สุนัขจะตองถูกขังอยูในกรงนั้น
คุณพอจะสัง่ ขาพเจาใหวางเศษขาวเล็กนอยบริเวณขอบโตะ
อาหาร ใหจิ้งจกมากิน จนกระทั่งจิ้งจกรูเวลาอาหาร และจะโผล
หนามาขอขาวอยูเสมอ ขาพเจาสังเกตเห็นวา จิ้งจกที่มากินเศษ
ขาวจะมีสผี วิ ออกจะขาว ๆ และจะไมดไุ มคอ ยกลัวเรา แตจงิ้ จกบริเวณ
อืน่ ทีก่ นิ แมลงหรืออยางอืน่ จะมีสคี ลํา้ กวาและมีทา ทางดุดว ย คุณ
พอบอกวา สัตวเขาก็รับรูไดวาใครเมตตาเขา บางทีคุณพอก็นํานํ้า
ผึง้ เล็กนอยไปเทบนพืน้ ขอบกําแพงบาน บริเวณทีม่ ดเดินผาน เพือ่
เปนอาหารของมดเหลานัน้ คุณพอบอกวา แคอาหารเพียงเล็กนอย
ของเรา ชวยชีวิตสัตวเล็กสัตวนอยไดหลายชีวิต ... สาธุ
๕) ดีดูดดี
คุณพอมีลกู ศิษยมากจึงมีหลากหลายอาชีพ ขาพเจาสังเกต
มานานแลวพบบอย ๆ วา เมือ่ สังขารรางกายของทานตองการอะไร
ก็จะมีลูกศิษยนํามาสงใหดวยตนเองบาง สงมาทางไปรษณียบาง
เชน ทานตองการอาหารออน ๆ เพราะเปนชวงที่กระเพาะอาหาร
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ออนแอ ก็จะมีลกู ศิษยทสี่ ง อาหารประจําสัปดาหละครัง้ อยูใ นขณะนี้
คือ คุณลุงวิรชั และคุณปานวลนอย ชูประดิษฐ ปรุงเองและนํามา
สงในวันพฤหัส และคุณเกรียงพงษ หริจิระติวงศนํามาสงในวัน
อาทิตย ซึ่งเหมาะสมกับความตองการของทาน โดยที่ขาพเจามิได
สงขาวความตองการของทานใหคุณลุงคุณปาไดรับทราบเลย
เมือ่ ทานตองเขารับการรักษาหัวใจทีโ่ รงพยาบาลครัง้ ลาสุด
คือเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ก็มีเหตุใหมีลูกศิษยที่เปน
หมอเปนพยาบาล ชวยใหการรักษาเปนไปไดอยางสะดวกปลอดภัย
โดยมีทนั ตแพทยหญิงอัจฉรา กลิน่ สุวรรณ และเพือ่ นรวมอุดมการณ
ทางธรรม มีจิตอาสาเต็มที่มาเปนลูกสาวลูกชายกลุมลาสุด ไดมา
ชวยกันในชวงเวลาทีพ่ อเหมาะกับทีส่ งั ขารรางกายของทานตองการ
นองจุม (อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ) ยังชักชวนใหคุณหมอผูเชี่ยวชาญ
ดานโรคหัวใจ ผูมีศรัทธาและติดตามผลงานทางธรรมของคุณพอ
มานาน ไดปวารณารับใช และสามารถติดตอไดตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
ทําใหพวกเราสบายใจขึ้นมาก นองจุมยังทําใหทานชื่นใจ ดวยการ
ผลักดันคําบรรยายธรรมของทานใหเปนหนังสือและงานเสียงทาง
แผนซีดี MP3 ไดอยางฉลาดและรวดเร็ว ขออนุโมทนาอยางยิ่งกับ
บุญกุศลที่นอง ๆ กลุมนี้ไดกระทําเปนอยางดี
คุณพอเคยสอนวา คนเรามีอานุภาพของตนของตน ถา
เราใหเขาทําในสิ่งที่เขาถนัดเขาก็จะทําไดดี อธิบดีจะไปถางหญาได
ชํานาญเทาคนดูแลสวน หรือคนดูแลสวนจะไปทํางานแทนอธิบดี
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แลวใหไดผลดีนั้น เปนเรื่องที่เปนไปไดยาก หัวใจเปนสวนสําคัญ
แตไมไดหมายความวา เราจะตัดมือตัดเทาทิง้ เพราะสําคัญนอยกวา
คุณพอไดใชชีวิตของทานแสดงใหลูกศิษยไดเห็นอยางที่ทานสอนวา
“อยากลัวความเปลี่ยนแปลง ถาเราใชชวี ติ ใหดใี หถกู ตองตามธรรม
คือเรามอบตนใหแกธรรมแลว ธรรมจะคุมครองรักษา คือการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก็จะเปนไปในทางที่ดี” ... สาธุ
๖) วิธีตอบปญหา
พี่ขวัญ เพียงหทัย ไดขอใหคุณพอตอบคําถามในหอง
สนทนาธรรมของเวบไซต www.ruendham.com มาตั้งแตปพ.ศ.
๒๕๔๗ ซึง่ มีผเู ขาไปฝากคําถามไวสปั ดาหละ ๖-๑๐ ขอ จนถึงบัดนี้
มีประมาณ ๑,๑๐๐ ขอแลว ในการตอบปญหา คุณพอจะตอบโดย
ใชพระไตรปฎก อรรถกถาและหนังสือตาง ๆ รวมทั้งพระพุทธพจน
เปนฐานอางอิงเสมอ ถาเมื่อใดทานใชประสบการณความคิดเห็น
ของทาน คุณพอก็จะกลาวไวใหผูอานทราบวาเปนความคิดความ
เขาใจของทาน ผูที่ไดอานจะพบเห็นปฏิภาณของทานแฝงไวเสมอ
บางครั้งทานตองการใหเกิดความแมนยําและแนใจจริงๆ
คุณพอก็จะใหขา พเจาหยิบหนังสือทีเ่ กีย่ วของ เปนพระไตรปฎกบาลี
บางมาอานใหทา นฟง เพราะทานอานหนังสือดวยตัวทานเองไมไดแลว
(คุณพอเปนผูชอบอานหนังสือ ชอบคนควาและเขียนหนังสือมาก
ทานมีผลงานการเขียนถึง ๑๓๐ กวาเรื่อง ปจจุบันทานทําสิ่งที่
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ทานรักดวยตนเองไมไดแลวเพราะสายตาไมคอยดี แตทานก็ยังอยู
ไดอยางสงบเยือกเย็น) บางปญหาก็เปนความทุกขสว นตัวของผูถ าม
แตคุณพอก็ตอบแบบที่คนทั่วไปนําไปใชประโยชนไดดี บางปญหาก็
เปนขอธรรมที่ทั่วไปสําหรับทุกคน มีทั้งปญหาในแงธรรมปฏิบัติ
และปริยัติแบบเชิงลึก คุณพอตอบปญหาไดอยางละเอียดชัดเจน
เขาใจงาย มีอปุ มาอุปไมยทีท่ าํ ใหเห็นภาพพจน และใหกาํ ลังใจเพือ่ น
รวมทุกขที่เขียนคําถามและเอื้อเฟอถึงผูอานทั่วไปดวย
คุณพอเคยเปรียบผูท ตี่ งั้ ใจฝกฝนตนวาเปนเหมือนดินหมาด
ที่จะปนใหเปนรูปใดก็ได คุณพอเปนผูประดิษฐบรรจงปนดินคือ
ผูยอมตนเปนศิษย ไดอยางประณีต ดวยความอดทน เลือกแบบ
และวิธกี ารไดอยางเหมาะสมคมคาย ทัง้ พูดใหฟง ทําใหดู และเปน
อยูใหเห็น สมเปนครูผูมีความเมตตากรุณาเต็มเปยม ... สาธุ
ขาพเจาขอขอบคุณพีช่ ายของขาพเจา ผูช กั ชวนใหขา พเจา
ติดตามฟงธรรมบรรยายของคุณพอในรายการวิทยุ “ธรรมะรวม
สมัย” ทางสถานีวิทยุ อสมท. เวลาตี ๑ ถึงตี ๒ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗–
๒๕๔๙ ตรงกับเวลากลางวันในอเมริกาซึ่งสะดวกในการรับฟงโดย
ผานอินเตอรเนตขณะที่ขาพเจาไปศึกษาตอที่นั่น ซึ่งเปนจุดเริ่มตน
ใหขาพเจาไดติดตามมาเปนนักเรียนในหองเรียนธรรมะ ที่โรงเรียน
พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และไดมารับใช
คุณพอ
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ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณคุณพอวศิน อินทสระเปน
อยางสูงที่ไดใหขณสมบัติแกขาพเจา ใหไดทําประโยชนตนและ
ประโยชนทา น ขอบุญกุศลทีข่ า พเจาไดบาํ เพ็ญมาทัง้ หมดแมจะนอยนิด
ไดไปรวมกับบุญกุศลของลูกศิษยคนอืน่ ๆ ผูไ มไดโอกาสอยางขาพเจา
และบุญกุศลอันยิง่ ใหญทคี่ ณ
ุ พอไดกระทํามา สงใหคณ
ุ พอไดพบสิง่
ที่คุณพอปรารถนา ใหคุณพอไดปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมตาม
หนทางที่คุณพอไดตั้งปณิธานไวดวย เทอญ

กราบเทาคุณพอที่เคารพรักยิ่ง
ยุวดี อึ๊งศรีวงษ
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แดอาจารยดวยความเคารพ

ขอสงสัยตางๆ ที่ฉันเคยมี
และเคยกอเกิดขอสงสัยใหมๆตามมาเปนลูกโซ
ก็ไดถูกปลดเปลื้องออกไป ดวยการเห็นวาสิ่งธรรมดาเหลานั้น
ไมใชและไมเกี่ยวกับหนทางชีวิตที่ดีที่ควรเปน
พึงละความสนใจลงเสีย ปลอยโคลนตมใหลอยน้ําไปใหหมด

ฉันใชชวี ติ ๓๘ ป อยูก บั การเปนชาวพุทธในทะเบียนบาน
มีสขุ มีทกุ ขเปนนางเอกเจานํา้ ตาในจินตนาการของตัวเองบาง ตาม
ประสาปุถุชน ครั้นมาไดศึกษาธรรมะจากหลวงพอพุทธทาสในยาม
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ที่ฉนั ทุกขใจหนัก ก็เปรียบเสมือนไดตามฟนฝาพงหนามออกมาสูท ี่
โลงได แตฉันก็ยังไมวายติดโคลนตมริมฝงนํ้า ทําใหการกาวไป
ขางหนาหนักชักชา คือความสงสัยที่มีอยูประจําตัวมาตั้งแตเกิด
นั่นเอง ความชางสงสัย นอกจากทําใหชักชา ยังเปนบอเกิดของ
คําถามตอ ๆ มา สงสัยตอไปไมสิ้นสุด ฉันวนอยูกับคําถามเรื่อง
พิธกี รรมทีเ่ พิง่ พบเจอเรือ่ งหมอดู เรือ่ งกรรมและการแกกรรม เรือ่ ง
การบรรลุธรรม เรื่องการปฏิบัติตัวตามธรรม เรื่องการอยากเปน
คนดี เรื่องการกลัวบาปจนประสาทเสีย ฯลฯ สมองเปรอะเปอน
เหนียวหนึบดวยโคลนตมของความคิดสงผลใหใจวุนวาย ไมไดสุข
สงบอยางที่คนเรียนธรรมะควรจะเปน ไมวาจะคิดจะทําสิ่งใด จะมี
ขอสงสัยเกิดขึ้นใหกังวลใหการทํากิจนั้นหมนเศรามัวหมองไมเบิก
บาน อยากจะไดคําตอบวาจะชําระลางโคลนตมเหลานั้นไดที่ไหน
อยางไร
ฉันใชเวลาวันอาทิตยกับการเรียนธรรมะกับทานอาจารย
วศิน อินทสระ คอยๆ เรียนรูสิ่งที่พระพุทธเจาทรงสอนไวอยาง
ซาบซึ้งใจและทั้งคําสอนเกี่ยวกับชีวิตจากอาจารย การวางชีวิตไวที่
จุดหนึง่ ซึง่ นิง่ สงบอยูใ นพลังแหงความเงียบ มองออกไปยังสิง่ ตางๆ
อยางเห็นตามจริงวาสิ่งเหลานั้นเปน “ธรรมดา” ฉะนั้นรับสัมผัส
เขามาอยางธรรมดาและวางลงอยางธรรมดา ไมมีอะไรตองไปตาม
ตื่นเตนโลดโผนหรือเศราสรอย
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ขอสงสัยตางๆ ที่ฉันเคยมีและเคยกอเกิดขอสงสัยใหมๆ
ตามมาเปนลูกโซ ก็ไดถกู ปลดเปลือ้ งออกไปดวยการเห็นวาสิง่ ธรรมดา
เหลานั้นไมใชและไมเกี่ยวกับหนทางชีวิตที่ดีที่ควรเปน พึงละความ
สนใจลงเสีย ปลอยโคลนตมใหลอยตามนํ้าไปใหหมด
และทีส่ าํ คัญคือเรือ่ งกรรมอันเหมือนกรงทีป่ ด กัน้ อิสระของ
ชีวิตไวในความหวาดกลัว
“เชื่อกรรมอยางเดียว ปญหาทุกอยางก็หมดไป”
ถอยประโยคเดียวของอาจารยไดทําใหกรงนั้นสลายเปน
อากาศธาตุไป อิสรภาพไดกลับคืนมาสูหัวใจฉัน และฉันไดมีชีวิตที่
หนักแนนมั่นคงและไรภาระจากเปลือกธรรมทั้งปวง
ขอบพระคุณอาจารยวศิน อินทสระ ผูใ หธรรมและเสรีภาพ
แหงธรรมแกชีวิตของฉัน ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยคุมครอง
อาจารยใหมสี ขุ ภาพแข็งแรง เปนหลักใจหลักธรรมแกเหลาศิษยตอ ไป
อีกยาวนาน
ดวยความเคารพอยางสูง
ขวัญ เพียงหทัย
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กอนที่จะพบทานอาจารย

และก็ประหลาดใจที่พบวา
บานของทาน เปนบานชั้นเดียว ๕๐ ตารางวา เล็กๆ ชั้นเดียว
เหมือนที่ทานเคยใหสัมภาษณวา มีคนมาบอกวา
“บานของทานอาจารยวศิน
ไมใหญโตเหมือนชื่อเสียงของทานเลย”
มันจริงเสียนี่กระไร!

เย็นวันหนึ่งไดฟงธรรมจากสถานีวิทยุสังฆทานธรรม
๘๙.๒๕ MHz วันนัน้ ทางสถานีไดจดั รายการทีบ่ า นทานอาจารยวศิน
อินทสระ ซึง่ ตอนนัน้ ผมยังไมรจู กั ทานอาจารยเลย พอไดฟง ทานให
สัมภาษณแลว มีความรูสึกดีมากเลย วาทานอาจารยผูนี้ มีประวัติ
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ไมธรรมดาเลย คําพูดที่ไพเราะเยือกเย็น มีคําคม ๆ ตอบคําถามได
คมคายดี จึงโทรไปทีว่ ดั สังฆทานธรรม เพือ่ ขอ mp3 บทสัมภาษณ
ของทานอาจารย
อาทิตยถดั ไปจึงไปพบคุณบุญสง ทีส่ ถานีวทิ ยุฯ เพือ่ ขอรับ
mp3 และในวันนั้นก็เลยขอ mp3 อื่น ๆ ของทานอาจารยดวย
แลวก็ได mp3 เรื่อง “บนเสนทางสีขาว” มา กลับมาบานก็เปด
ฟงบทสัมภาษณ และmp3 บนเสนทางสีขาว ก็เริม่ รูจ กั ทานอาจารย
ไดความรูท างธรรม และแนวทางชีวติ ดวย ทําใหชนื่ ชอบทานอาจารย
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รูสึกเลื่อมใสทานอาจารย และชื่นชอบอยูลึก ๆ
หลังจากนัน้ ก็เริม่ ติดตามผลงานของทาน โดยไปทีเ่ รือนธรรม
ไปซือ้ หนังสือของทานอาจารยและขอยืม mp3 ทางแหงความดี และ
ธรรมบท และอีกหลายแผนมา copy และฟงไปเรือ่ ย ๆ ทําใหมคี วาม
รูทางธรรมเพิ่มขึ้นเปนลําดับ เขาใจธรรมะวาพระผูมีพระภาคเจาฯ
ทานตรัสอะไร สัง่ สอนอะไร ทําใหมคี วามตืน้ ตันในธรรมมากขึน้ และ
บอกตัวเองวา เราจะตองไปกราบทานอาจารยผูนี้ใหได มีความรูสึก
วาเวลาทานพูดอะไรออกมา มันตรงกัยอุดมการณของตนมากเลย
สมัยเด็ก ๆ เปนผูมีความรูสึกวาเกิดมาตองทําประโยชนเพื่อสังคม
เสียสละ เกือ้ กูลตอคนหมูม าก แต ๔๐ กวาปทผี่ า นมาไมเคยไดยนิ
ไดฟง ใครทีม่ าพูดธรรมะเหลานีใ้ หเราฟงเลย เราเอง ก็ไมไดใหความ
สนใจดวย เหมือนมีกรรม หรือวิบากกรรมมาบัง หลงโลกอยูพัก
ใหญเลย จนกระทั่งมีความทุกขมาก ๆ จริง ๆ
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จะขอเลาใหฟงเรื่องของตัวเองสักนิดวา ทําไมผมถึงเดิน
ทางเขาสูเ สนทางธรรม เมือ่ ป ๒๕๔๘ ทํางานหนักมาก มีความเครียด
มาก มีปญหาเรื่องงาน ทําใหนอนไมหลับ กอรปกับไดไปตรวจ
รางกายประจําป ผลปรากฎวาหมอพบกอนในตับ ๒ กอนจากการทํา
Ultrasound ทําใหตกใจกลัวตายขึ้นมาทันที เพราะเพื่อนคนหนึ่ง
เพิ่งเสียชีวิตไปดวยโรคมะเร็งตับ ทําใหเกิดความเครียดเพิ่มขึ้นมาก
ขึน้ ไปอีก มีความคิดฟุง ซานมาก ตอนนัน้ กลัวตายมาก ถูกความคิด
ปรุงแตงเลนงานจมงอมเลย ทรมานมาก กินไมได นอนไมหลับ
หมอใหไปตรวจตอเพื่อใหทราบแนชัดวาเปนอะไร อีก ๓ วันไปทํา
CT Scan หมอพบวามี กอน ๒ กอนจริง อาการทางจิต
แยลงเปนลําดับ หมอบอกวาจะตองทํา MRI ตอ เพื่อตรวจสอบ
วาเปนมะเร็งหรือไม และอาจจะตองนําชิ้นเนื้อตับไปตรวจดวย
จากวันตรวจรางกาย ถึงวันทํา MRI จิตใจตกเปนลําดับ
จนเปนโรคจิตซึมเศรา ตองไปพบจิตแพทยตอ ถึงแมวา ผลการตรวจ
MRI จะบอกไมเปนมะเร็ง แตจะตอง follow up รางกายผอม
ทานอาหารนอยลง นอนไมหลับ ตองทานยาแกโรคซึมเศรา และ
ตองรักษาตัวอยูป ระมาณ ๑ ป ถึงกระนัน้ จิตใจก็ยงั มีความกังวล
อยูล กึ ๆ ความคิดกังวลใจ เกิดขึน้ เปนระยะ ๆ เปนเพราะความคิดปรุง
แตงเลนงานอยู เหมือนที่ทานอาจารยพูดอยูบอย ๆ วา
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“เราเบิกความทุกขมาใชลว งหนา”
“เราถูกความทุกขกนิ เปลา”
“เอาความทุกขมาคิดแลวมาหลอกหลอนตัวเอง”
ทุกขทรมาน นาสมเพช สงสารตัวเองจริง ๆ ผมตองพึง่
พระธรรม โดยมีเพือ่ นชือ่ วันชัยเปนกัลยาณมิตร พาไปหาพระ และ
คอยชวยเหลือเมือ่ เวลาจิตตก จากนัน้ ก็เขาสูเ สนทางธรรมมาเรือ่ ย ๆ
จนมาพบสถานีวิทยุสังฆทานธรรม และไดฟงคําสัมภาษณทาน
อาจารยวศิน อินทสระ
ผมพยายามหาทางเพือ่ ไปกราบทาน โดยกลับไปทีว่ ดั สังฆทาน
เพื่อถามที่อยูของทาน และ ทราบวาทานอาศัยอยูแถวถนนพิบูล
สงคราม ๑๒ ผมไดเคยขีจ่ กั รยานไปเทีย่ วถามชาวบานแถวนัน้ และ
ก็ไดพบบานของทานตามความประสงค และก็ประหลาดใจที่พบวา
บานของทานเปนบานชั้นเดียว ๕๐ ตารางวา เล็ก ๆ ชั้นเดียว
เหมือนที่ทานเคยใหสัมภาษณวา มีคนมาบอกวา “บานของทาน
อาจารยวศิน ไมใหญโตเหมือนชื่อเสียงของทานเลย” มันจริงเสีย
นี่กระไร! ที่ทานไดเขียนไวในหนังสือบนเสนทางสีขาว วา “เกิดมา
เปนมนุษยตอ งทํางานอยางอินทรี แตอยูแ บบนกกระจอก” ยิง่ ทําให
ผมประทับใจและชื่นชอบ ซาบซึ้งและนับถือทานเปนยิ่งนัก เปน
บุคคลที่หาไดยากมากจริง ๆ
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หลังจากรูจ กั ทานทางเสียง และหนังสือ ผมเองตัง้ ใจอยาง
แนวแนวา จะไดตดิ ตามทาน ตามหาทาน และจะตองไปกราบทานใหได
และทราบวาทานสอนธรรมะอยูท วี่ ดั บวรฯ วันอาทิตย ก็เลยติดตาม
ทานไปที่วัดบวรฯ
ในวันแรก มีความรูส กึ วาเปน Class ทีส่ งบ แปลกดี ทาน
อาจารยจะมาถึงประมาณ ๑๐ โมงครึ่ง พอมาถึง ทานอาจารยก็
เดินไปพักที่หองพักครู จะมีผูหญิง ๒ คนมากับทานอาจารย
มีความคลองแคลววองไว เดินไปมาเพือ่ จัดหองเรียน เตรียมเครือ่ ง
เสียง เครือ่ งอัดเสียงกันจาละหวัน่ ประมาณ ๑๑ โมง ทานอาจารย
ก็เดินมา ลูกศิกษก็กราบ ลุกรับ แลวทานก็เดินไปนั่งที่หนาหอง
และก็เริ่มนําสวดมนต
“อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา....” ดวยเสียงทีช่ า ชัด
กังวาน สงบเย็น เลนเอาผมขนลุก มีปต ิ ขึน้ มาทันที ชางมีความ
สงบเย็นเสียนีก่ ระไร!... แลวก็เริม่ เรียนกัน ในหองเรียนเปนกันเอง
กันมาก ทุกคนมีจติ ใจสวางอิสระ ตืน่ รู และมีธรรมฉันทะในธรรม
มีหลายชนชั้น หลายการศึกษาตั้งแต ดอกเตอร ถึง มัธยม
ผมมีความสุขจัง!
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เราไดเรียนถึงประมาณเที่ยง ทานอาจารยก็พักเที่ยง
มีคนเอาอาหารหลากหลายมาแบงปนกัน มีพี่สุธี และพี่เปด
เปนหัวเรือใหญในการทําอาหารอรอย ๆ ใหพวกเรารับประทาน
ตองขออนุโมทนาสาธุ....
วันนั้นผมเดินตามทานอาจารยไปที่หองพัก ทานอาจารย
ลงนอนที่เตียงผาใบอยางชา ๆ ผมลงไปกราบที่เทาทาน ๓ ครั้ง
เทานัน้ ละครับ นํา้ ตาแหงความปตกิ เ็ ออลนขึน้ มาทันที แตกย็ งั ระงับ
ไวได ไดสนทนากันทานเล็กนอย ยังจําไดวาทานอาจารยถามวาได
อานหนังสือของทานเลมไหนบาง เรายังตอบผิดเลย “ตอบวามี
ลีลาวดีครับ” ทานอาจารยตอบวาทานอาจารยไมไดเขียนเรื่องนี้...
เลนเอาเราเขินไปเลย...ตื่นเตนครับ ขอโทษที
หลังจากนั้นเราก็เริ่มเปนนักเรียนประจํา โดยจะไปตั้งแต
เชาเพือ่ ไปฟงธรรมกับพระอาจารยมหาระเบียบ ถึงประมาณ ๑๐ โมง
และก็จะลงมารอรับทานอาจารย ยังถามตัวเองวาทําไมตองมารอ
รับทานอาจารย จิตมันตอบวาใหมารอรับทานอาจารย เหมือนพระ
ลูกศิษยที่เวลาพระอาจารยมาก็ตองรีบเขาไปรับบาตรและยามทุก
ครัง้ ทีพ่ ระอาจารยมาถึง เปนการใหความเคารพเปนอยางสูง จิตใจ
มันคิดอยางนัน้ ครับ และผมยังไปชวยลูกศิษยทงั้ ๒ คน ในการจัด
หองและเครื่องเสียงดวย เพราะตองการรูจักและทําความดีครับ
ตอนกอนกลับบานก็ชว ยลางจานดวยครับ (ชมตัวเองไปหรือเปลา)
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๓-๔ เดือนตอมา จนใกลถึงวันคลายวันเกิดของทาน
อาจารย วันที่ ๑๗ กันยายน หัวหนาชั้น ทานอาจารยสายฤดี
มาบอกผมวา ตามธรรมเนียม จะตองมีลกู ศิษยใหมไดกลาวถึงทาน
อาจารยวา มีความรูส กึ อยางไร ไดความรู ไดประโยชนอะไรบางทีม่ า
เรียนกับทานอาจารย เปนเรื่องเลยครับ ทั้งกลัวทั้งเขิน...
กลับมาเตรียมตัวอยางดีครับ เขียน Script ไวเรียบรอย
พอถึงอาทิตยทตี่ อ งพูด เวลาจะกลาว กลาวไมออกครับ มันสะอึก
สะอื้น นํ้าตาแหงความปติของลูกผูชายคนหนึ่งมันไหลรินไมหยุด
ครับ ผมตองสงบสติอารมณ ถึง ๓ ครัง้ ครับ ทานอาจารยไดเมตตา
ใหกําลังใจมากครับ โดยกลาววา “ความปติ นํ้าตาของความปติ”
ผมไมสามารถจะตอบไดวามันเกิดอะไรขึ้นกับผมตอน
นัน้ “ทําไมตองเปนถึงขนาดนัน้ ดวย” ทานอาจารยเอง ก็ไมไดหลอ
เสียงก็แหบ มีการกระแอมเปนระยะในเวลาบรรยายธรรม สงบนิง่
เยือกเย็น เปยมลนดวยความเมตตากรุณาอยางลึกซึ้งตอลูกศิษย
ทุกคน ลูกศิษยทุกคนทราบดี ถึงแมบางครั้ง ทานอาจารยจะไม
คอยสบาย แตก็พยายามจะมาสอน ถึงแมจะมีลูกศิษยหามแลว
ทานก็จะมาสอนครับ นี่ละครับที่เราเรียนเต็มปากวา “คุณครู”
มีอยูครั้งหนึ่งที่ทานอาจารยไมคอยสบาย ตอนไปรับทาน
ตอนเชา ทานอาจารยบอกผมวา “วันนี้ หัวใจเตนไมคอยดี”
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ผมกังวลใจเล็กนอย แตสงั เกตทานอาจารย ก็ยงั สงบนิง่
เยือกเย็นเหมือนเชนเดิมครับ วันนัน้ จําไมไดวา ทานอาจารยนาํ สวด
มนตหรือไม ทันใดนั้นเอง ทานก็เอยปากวาไมคอยสบาย แลวก็มี
อาการหมดสติไป ทามกลางความตกตะลึงของลูกศิษยทกุ คน คุณยุ
และลูกศิษยที่อยูใกลก็เขาไปปฐมพยาบาล นวดเฟน ใหยาดม
ประมาณ ๒-๓ นาที ทุกคนจึงตัดสินใจวาจะพาทานอาจารยไปสง
โรงพยาบาล จึงชวยกันหามทานอาจารยพรอมเกาอีอ้ อกมา พอเลย
ประตูไปนิดหนึ่งเพื่อจะขึ้นรถ ทานอาจารยก็รูสึกตัวขึ้น และกลาว
อยางสงบเย็นวา ใหพาทานอาจารยไปที่หองพัก ใหลูกศิษยเช็ค
ความดันโลหิต และใหชงนํ้าเกลืออุน ๆ ใหทานดื่ม สักพักใหญ ๆ
ทานอาจารยก็รูสึกสบายขึ้น ตกใจหมดเลย!
วันอาทิตยถดั มา ทานอาจารยกป็ รารภเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ในวัน
อาทิตยทแี่ ลว บอกพวกเราวา เกิดจากการรับประทานยาเกินขนาด
แลวทานอาจารยก็สอนตอไป
ปจจุบนั ทานอาจารยไมไดสอนแลว เนือ่ งจากไมสบายบอย
ขึ้น ๆ ผมรูสึกดีใจครับที่ทานอาจารยจะไดพักผอน ไดใชชีวิตอยาง
สงบที่บานอยางคนธรรมดาเสียที
ผมจะดีใจทุกครั้งที่ทานอาจารยไดเรียกใหเราไดรับใช มี
ความรูสึกวา เราไดโอกาสตอบแทนพระคุณทาน ที่ไดใหพระธรรม
แกเรา พระคุณทานอาจารยนั้นหาที่สุดไมไดครับ เหมือนที่เราเคย
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อานในหนังสือของทานวา “ทานอาจารยเมตตาชวยเราไมใหหลงไป
ในทางทีช่ วั่ เหมือนเปดของทีป่ ด หงายของทีค่ วํา่ บอกทางแกคน
หลงทาง...”
มีอยูค รัง้ หนึง่ ผมพักรอนพอดี โทรไปหาคุณยุ จึงทราบวา
ทานอาจารยจะตองไปหาหมอทีโ่ รงพยาบาลบางโพพอดี วันนัน้ ทาน
อาจารยไดเมตตาใหผมไดรับใชไปรับไปสงทานอาจารย และไดขอ
อนุญาตทําบุญกับทานอาจารยโดยขอเปนผูชําระคารักษาพยาบาล
ครับ “ดีใจจัง!” ไดแสดงความกตัญูตอครูบาอาจารย
ทุกวันนี้ทานอาจารยก็ยังไดเมตตาใหผมไดไปสงอาหารให
ทุก ๆ วันอาทิตย โดยผมจะโทรไปหาคุณยุที่บานวันเสารกอนเพื่อ
เรียนถามวาจะมีอะไรบางที่ทานอาจารยตองการ และมีอาหารมาก
นอยอยางไร เพือ่ จะไดใหเกิด”ความพอดี” และ “เหมาะสม” ตาม
ทีท่ า นตองการ ดวยเหตุนี้ ผมก็เลยทราบวาทานอาจารยรบั ประทาน
อะไรไดบา ง
ทุกวันนี้ ผมมีความสุขมากที่ไดมีสวนรวมในการดูแลทาน
อาจารย เราไดโอกาสแสดงความกตัญูรูคุณทานอาจารย และมี
ความสุขเกือบทุกวันทีไ่ ดฟง พระธรรมของทานอาจารย ฟงซํา้ ไปซํา้ มา
ไมเคยเบือ่ เลย ไดความรู และปญญาเพิม่ ขึน้ ทุกครัง้ “มีความสุขจริง ๆ”
มีพระธรรมของพระผูมีพระภาคเจาฯ เปนประทีปนําทางชีวิต และ
คุมครองชีวิต ชีวิตที่อยูในปจจุบันนี้ มีพระธรรมเปนนํ้าหลอเลี้ยง

๑๙๖

อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

จนกวาชีวิตจะหาไม
ธรรมะของทานอาจารยนั้น ทานทําใหงายแลว เวลาฟง
แลวเพราะเสนาะหู ไมเคยเบื่อเลย ไดความรูทางธรรมที่ถูกตอง
นอกจากนั้น ยังไดมุมมองของนักปราชญหลายชนชาติ หลายยุค
เทียบเคียงกับพระธรรมของพระผูมีพระภาคเจาฯ ทําใหเราเขาใจ
อยางลึกซึ้งวา พระสัพพัญุตญาณ ของพระผูมีพระภาคเจาฯนั้น
หาประมาณมิได... เปนประโยชนแตสาธุชนทั้งหลายโดยแท ไมมี
คําสัง่ สอนใดยิง่ กวา พระธรรมเปนเครือ่ งมือใหเราออกจากทุกข หรือ
สังสารวัฏ เราเปนหนี้พระผูมีพระภาคเจาฯ อยางหาประมาณมิได
เลยจริง ๆ “รักพระพุทธเจาสุดหัวใจ”
แตทสี่ ดุ ทีส่ ดุ และในทีส่ ดุ แลว เราก็ตอ งกราบถวายบังคม
กราบลาพระองคทาน กราบลาพระธรรม กราบลาพระอริยสงฆ
กราบลาครูบาอาจารยทกุ ทาน เพือ่ เดินทางเขาสูม รรคผลนิพานตอไป
พระธรรมเปนสิ่งที่อธิบายไดยากมาก ๆ เปนธรรมชาติที่
ไมสามารถที่จะอธิบายดวยคําพูด หรืออักษร เปนสิ่งลึกซึ้ง สุขุม
นุมนวล ปราณีต เขาใจยาก แตทานอาจารยไดอุทิศชีวิตทั้งชีวิต
เพื่อเผยแพรพระธรรม เพื่อใหพระธรรมของพระผูมีพระภาคเจาฯ
นั้นเขาใจงาย ทําใหสาธุชนสามารถเขาถึงธรรมไดไมยาก กราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ
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๑๙๗

เขียนยืดยาวมากพอสมควร อาจจะพูดเรื่องตัวเองมากไป
หรือเปลา ซึง่ จะเขียนตอไปก็คงเขียนไดไมรจู บ แตกต็ อ งจบตามกฎ
ธรรมชาติ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือสุภาษิตจีนที่วา “สงกัน
พันลี้แลว ก็ไมแคลวจากกัน”
สุดทายนี้ กระผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยอันมีพระ
ผูมีพระภาคเจาฯ พระธรรม และพระสงฆ จงดลบันดาลให
คําอธิษฐานทีท่ า นอาจารยวศิน อินทสระ ได ตัง้ จิตอธิษฐานไวจง
ประสพผลในชาตินี้ดวยเทอญ

ขอแสดงความเคารพเปนอยางสูง
เกรียงพงษ หริจิระติวงศ
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แทนความเคารพศรัทธายิ่ง

บางครั้งก็ใจหาย
ประทีปแกวดวงนี้จวนจะมอดดับแลวหรือกระไร
บางครั้ง อดคิดไมไดวา
เวลาทุกขณะที่ทานอาจารยยังมีชีวิตอยู
คือโอกาสทองของลูกศิษยรวมทั้งพุทธศาสนิกชน
ชาวไทยผูสนใจใฝรูพระสัทธรรมอันบริสุทธิ์
จะเปนที่นาเสียดายอยางยิ่ง
หากมิเคยไดอาน ไดยินไดฟงผลงานของทานอาจารย
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เมื่อทราบวาไดรับเกียรติใหเขียนเรื่องราว ความรูสึกและ
ความประทับใจเกีย่ วกับทานอาจารยวศินลงในหนังสืออัตตชีวประวัติ
ของทานอาจารยที่จะจัดพิมพใหม ความคิดแรกของดิฉันคือ สิ่งที่
งดงามทีส่ ดุ เกีย่ วกับครูบาอาจารยไมอาจบรรยายเปนคําพูดได ดิฉนั
หวั่นใจวาจะพรรณนาอาจริยคุณและเกียรติคุณของทานอาจารย
อยางไรจึงจะควรแกคุณูปการของทานที่มีตอประเทศชาติและความ
เมตตากรุณาของทานที่ใหแกลูกศิษยทุกคน ถึงกระนั้น ดิฉันก็อุน
ใจวา การเขียนความในใจนีม้ เี ปาหมายเพือ่ บูชาคุณของทานอาจารย
และแมวาจะเขียนไดไมครบถวน ทานอาจารยก็ยังมีลูกศิษยที่มี
“อานุภาพ” มากมายที่จะชวยกันถายทอดแงคิด มุมมองเกี่ยวกับ
ทานอาจารยไดอยางประณีตลึกซึ้ง รอยเรียงถอยคําตางมาลัยบูชา
ทานอาจารยไดอยางวิเศษสุด นําความปลื้มใจมาสูทานอาจารยได
อยางไมตองสงสัย
สําหรับดิฉนั นอกเหนือจากบิดามารดาแลว ทานอาจารย
เปนครูแหงชีวิต (mentor) ของดิฉันมาตั้งแตดิฉันยังไมรูจักตัวตน
ของทาน ทานอาจารยอบรมกลอมเกลาอุปนิสัยของดิฉันตั้งแตยัง
เยาววัยใหรูจักมหาบุรุษในอุดมคติผานวรรณกรรมชิ้นเอกของโลก
ชื่อ “พระอานนท พุทธอนุชา” นําพาดิฉันใหไดสัมผัสความรูสึกที่
พิเศษลึกลํ้าแหงศรัทธา และปติปราโมทยในธรรมรสและอรรถรส
อันหมดจดงดงามเปนครัง้ แรกในชีวติ ทานอาจารยไดปลูกฝงเมล็ด
พันธุแหงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในหัวใจของเด็กหญิงคน
หนึ่งและไดทํานุบํารุงเมล็ดพันธุนั้นใหเติบโตงอกงามในเวลาตอมา
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โดยทานอาจารยไมเคยไดรับทราบเลยเปนเวลากวา ๓๐ ป
จนวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๐ ดิฉนั และคูช วี ติ ไดพากันไป
กราบทานอาจารยวศิน อินทสระทีห่ อ งเรียนพระพุทธศาสนาหลักสูตร
พิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร ดิฉนั
กราบแทบเทาของทานอาจารยดวยนํ้าตาแหงความปติ และกราบ
เรียนทานวา ทานอาจารยเปนครูทางพระพุทธศาสนาคนแรกของ
ดิฉนั ดิฉนั ดีใจทีย่ งั มีโอกาสพบทานอาจารย ภาพพระพุทธเจา พระ
อานนท พระอริยสาวกและบรรยากาศครั้งพุทธกาลที่ทานอาจารย
บรรยายไวอยางซาบซึ้งตรึงใจในหนังสือ “พระอานนทพุทธอนุชา”
และ “ผูส ละโลก” ผุดขึน้ ในมโนภาพเปนฉาก ๆ ดิฉนั เขาใจความยิง่
ใหญและอานุภาพแหงธรรมโฆษณของทานอาจารยวศินในบัดดล
เปนความรูสึกที่สัมผัสไดดวยใจของตนเองอันยากที่จะบรรยาย
ในวันนี้ ดิฉันขอจารึกความประทับใจในความเปน “ทาน
อาจารยวศิน” ดวยถอยคําที่กลั่นกรองจากประสบการณและความ
รูสึกของตนเอง ดิฉันขอมอบบันทึกนี้ไวเพื่อบูชาพระคุณของทาน
อาจารยแทน “ลูกศิษย” ของทานอาจารยอีกจํานวนมากที่ไมมี
โอกาสไดพบและประกาศคุณของทาน
ทานอาจารยวศิน อินทสระเกิดมาเพื่อสาดสองแสงธรรม
ใหแกโลก เปนปูชนียบุคคลผูเ ปนเสาหลักแหงวงการพระพุทธศาสนา
ของประเทศ เปน “conscience” หรือมโนธรรมในหัวใจของลูก
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ศิษยและศรัทธาชนผูไดอานไดฟงผลงานของทาน เปนนักเขียน
และ “ศิลปนเอก” ผูมีผลงานเปนอมตะในบรรณพิภพและในหัวใจ
ของผูอ า นทุกเพศ ทุกวัย ทุกยุค ทุกสมัย เปนองคปาฐกผูม ปี ฏิภาณ
และธัมโมหารอันยอดเยี่ยม เปนตนแบบของ “พหูสูต” ที่แทและ
นักวิชาการทางพระพุทธศาสนา ปรัชญา และบาลีศกึ ษาชัน้ เลิศ เปน
ผูค วรแกการเรียกขานวา “ปราชญ” อยางสนิทใจ เปนยอด “ครู”
ผูประเสริฐ ผูตรงตอพระสัทธรรมและเปนแบบอยางในการดํารง
ชีวติ อยางชาวพุทธทีแ่ ท แมวา ชีวติ ของทานอาจารยจะประสบความสุข
ทุกขและโลกธรรมทั้ง ๘ ไมตางจากคนธรรมดาทั่วไป แตทาน
อาจารยเปนประดุจ “ธรรมเจดีย” ที่มีชีวิต เยือกเย็น สงบนิ่ง
มั่นคง ควรแกการสรรเสริญ ยกยองและเคารพบูชา
ในชวงหลัง ทานอาจารยมกั จะปรารภกับลูกศิษยวา รางกาย
ของอาจารยเหมือนเกวียนที่เกาครํ่าคราจวนเจียนจะหักพังไดอยูทุก
เมื่อ ดิฉันยอมรับวา บางครั้งก็ใจหาย ประทีปแกวดวงนี้จวนจะ
มอดดับแลวหรือกระไร บางครัง้ อดคิดไมไดวา เวลาทุกขณะทีท่ า น
อาจารยยงั มีชวี ติ อยู คือโอกาสทองของลูกศิษยรวมทัง้ พุทธศาสนิก
ชาวไทยผูส นใจใฝรพู ระสัทธรรมอันบริสทุ ธิ์ จะเปนทีน่ า เสียดายอยาง
ยิ่ง หากมิไดเคยอาน ไดยินไดฟงผลงานของทานอาจารย หรือไม
ไดถามขอกังขาเกี่ยวกับพุทธพจน พุทธธรรมจากทานอาจารย
ดิฉนั ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาตอกุศลจิตของคุณขวัญ
เพียงหทัยที่ไดเปนผูริเริ่มจัดทําอัตตชีวประวัติของทานอาจารยออก
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เผยแพรในเบื้องตน และทันตแพทยหญิงอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ ที่
ไดกรุณานําอัตตชีวประวัตขิ องทานอาจารยมาจัดพิมพอกี ครัง้ เพือ่ เผย
แพรใหกวางขวางออกไป พรอมทัง้ เชิญชวนใหลกู ศิษยและผูท เี่ คารพ
รักทานอาจารยรว มกันประกาศเกียรติคณ
ุ ของทานอาจารย การจัด
ทําหนังสือนีใ้ หทา นอาจารยไดรบั รูแ ละระลึกถึงคุณความดีและความ
สามารถอันยอดเยีย่ มของทานขณะทีท่ า นยังดํารงขันธอยู เปนการ
แสดงกตเวทิตาคุณอันประเสริฐ และยอมเปนสุขสมุทัยอันเลิศของ
ทานอาจารยอยางแนแท
ขอกราบบูชาพระคุณทานอาจารยวศิน อินทสระดวยความ
เคารพและนอบนอมอยางสูงยิ่ง
วิธัญญา ภัทรวิมลพร
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
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แดครูผูเป็นมงคลชีวิตของปวงศิษย

อาจารยวศินเปนผูสอนเรื่อง
ศาสตรแหงการพนทุกขดวยปญญา และการฝกตน
ความรูสึกของเราตออาจารย เปนความรูสึกดวยใจจริงๆ
เพราะเวลาบางคนพูดถึงความดีของอาจารย
ตองมีการ “น้ําตาไหล” ทุกทีไป

ดิฉนั มีชวี ติ มากกวาครึง่ คอนเกินเลขหามาแลว กวาจะไดมา
“มอบตัว” เปนศิษยของอาจารยวศิน ในหองเรียนธรรมะวันอาทิตย
สืบเนือ่ งมาจากวาในป พศ.๒๕๔๖ ไดอา นหนังสือของคุณขวัญ เพียง
หทัย ชื่อ “ธรรมะรอบกองไฟ” ที่เปนหนังสือสําคัญ เรียกไดวา
เปนหนังสือเปลี่ยนชีวิตอยางไรอยางนั้น ไดรูวาชีวิตที่มีธรรมะเปน
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หลักคูทักษะความคิด ไดเขาใจความจริงของชีวิต และตระหนักถึง
ความสําคัญของการพัฒนาจิตใจของตน ทําใหรูวาการมีชีวิตที่ไม
ประมาทหมายความวาอยางไร นึกกตัญูถงึ ผูเ ขียน ดิฉนั จึงโทรศัพท
ไปขอบคุณในปญญาที่ให คุณขวัญบอกวาที่อยูในหนังสือเลมนั้น
ลวนเปนคําสอนของอาจารยวศิน จากหองธรรมะวันอาทิตยทงั้ นัน้
และยังชวนดิฉนั วาดิฉนั ก็มาเรียนได ไมมคี า สอน ไมตอ งจายคาเรียน
ไมตอ งจองทีน่ งั่ ไมตอ งสมัคร และถาดิฉนั มาเรียน ดิฉนั ก็จะเขาใจ
ธรรมะอันวิเศษไดเหมือนอยางที่คุณขวัญเขียนในหนังสือเลมนั้น
เชนกัน
แมในความจริงดิฉนั ไมใชคนไกลวัดนัก เพราะคุณแมพาไป
วัดดวยตลอดชีวิต แตอานหนังสือธรรมะที่ไรก็ไมเคยเขาใจไดเกิน
๑๐ หนา คุณขวัญบอกวา คนทีเ่ รียนธรรมะไมคอ ยไดและฟงไมคอ ย
เขาใจ เพราะขาดความเขาใจใน “หลักใหญ” หรือ “โครงรางหลัก”
ที่เปนโครงสรางของศาสนาพุทธ เวลาอานหรือฟงจึงไมทราบวา
หัวขอธรรมที่อานและฟงนั้น ๆ เปนเรื่องอะไร เชื่อมโยงไมได
เปรียบเหมือนวาหากคนเราไมรจู กั รางกายมนุษย วาสวนใดอยูท ไี่ หน
เมือ่ ไดยนิ คําวา ตับ มาม เอ็น หัวใจ ก็ยอ มจะไมทราบวาอะไรอยู
ตรงไหน และภาษาของหนังสือธรรมะของอาจารยแตละคนก็ตาง
กัน บางก็ละเอียด และยากมาก ยิ่งมีภาษาบาลีมากดวยจะยิ่งยาก
มากขึ้น คุณขวัญบอกวาอาจารยวศินเปนผูสอนใหรูจักหัวใจของ
พุทธศาสนา จะทําใหเราไดรูจักโครงหลักของศาสนาอะไรบางเปน
โครงใหญ เมื่อนักเรียน อาน ฟง เรื่องของหลักธรรมตอไปก็พอ
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จะเขาใจตามไดงา ยขึ้น ไมงงจนตอไมตดิ อยางที่เคยคิดวาชาตินี้ไมมี
หวังเขาถึงขุมทรัพยทางปญญาอันวิเศษนี้ได
ครัง้ นัน้ ดิฉนั ตืน่ เตนยินดีทจี่ ะใหโอกาสตนเองไดเปน “นักเรียน
ธรรมะ” อยางมีหลักการสักที ถึงวันอาทิตยของสัปดาหนนั้ ก็เตรียม
กาย เตรียมใจ เกิดปติวา จะไดเปนศิษยของอาจารยวศิน แมวาจะ
เขาใจหรือไมหรือจะพบใครในบรรยากาศหองเรียนวันอาทิตยอยางไร
ก็ยนิ ดี ขอไปรับรูพ ทุ ธศาสนาจากครูทดี่ สี กั ที ขณะขับรถไป ยังนึกถึงคุณ
แมที่ทานเคยพาเขาวัดตั้งแตเด็ก คุณแมผูมีธรรมะในการใชชีวิต
ครอบครัว ใหตัวอยางแหงวิถีของคนมีธรรมในการคิด ในการพูด
การทํา แตคุณแมเสียชีวิตไปตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งเกือบสามป
นั้นเปนชวงชีวิตที่จิตวิญญาณของดิฉันเกิดเปนสุญญากาศ เหมือน
ขาดผูที่ใหพลัง ทิศทางและหลักคิดดี ๆ ของชีวิตไปอยางสําคัญ
ดังนั้นการจะไดเปนนักเรียนของหองเรียนธรรมะวันอาทิตยของ
อาจารยทยี่ งิ่ ใหญเชนอาจารยวศิน จึงเปนเหมือน “โอเอซีสทางจิต
วิญญาณ” ใหกับชีวิตใหมอีกครั้ง
อาจารย วศิน เปนอาจารยทมี่ ลี กั ษณะแตกตางจาก “อาจารย”
ทีด่ ฉิ นั รูจ กั มาตลอดชีวติ ตัง้ แตทเี่ คยเปนเด็กนักเรียน เปนนิสติ เปน
นักศึกษา และเปนอาจารยมหาวิทยาลัยของดิฉันเอง “อาจารย”
ที่ดิฉันคุนชิน มักมี “ทา” มี “มาด” มีภาษาพูดยาก ใชศัพท
แปลกๆ ที่ทําใหนักเรียนเกิดอาการ “ประมาณตน” “ไมมั่นใจใน
ตน” “ขยาดเกรง” หรือ “ประหมา” จนไมกลาคิด จนมีอาการ
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“สับสน” “งุนงง” ทานอาจารยวศินของพวกเรานักเรียนธรรมะวัน
อาทิตยมีมากกวาความเปน “อาจารย” เพราะทานมีความเปน
“ปราชญสอนธรรม” ทีแ่ ทจริงมากกวา อาจารยวศินมีใบหนาทาที
ที่สงบ มีเมตตาธรรม มีคําพูดเรียบงายแตเฉียบคม และชัดเจน
อาจารยพูดชา นํ้าเสียงสมํ่าเสมอ ไมเนนคํา เราเรียนพระสุตตันต
ปฎกพระสูตรจากพระไตรปฎก ทานอาจารยสอนตรงตามพุทธพจน
ไมมีการคาดเดา ตีความ ขยายความ ปรับเปลี่ยนไป นอยหรือ
มากกวานัน้ อาจารยบอกพวกเราวา มีผสู อนพุทธศาสตรในประเด็น
อืน่ ๆ อยูม ากแลว เชน สอนอภิธรรม สอนปฏิบตั ธิ รรม แตมนี อ ย
คนที่สอนเฉพาะพุทธพจนจากพระโอษฐ ในโอกาสตาง ๆ กันไปใน
พระชนมชีพของพระพุทธเจา เวลาพุทธกาลก็ผา นไปนานกวา ๒๕๕๔
ปแลว นักเรียนของอาจารยทุกคนรูสึกโชคดี และรูสึกกตัญูตอ
อาจารยเสมอ ทีเ่ รารูส กึ วาไดเรียนรูใ นสิง่ ทีพ่ ระพุทธเจาตรัสสอนใน
วาระตาง ๆ ที่เปนเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล ที่ดู
หางไกลจากพวกเราเหลือเกิน และเมือ่ ไดเดินทางไปประเทศอินเดีย
ไปสังเวชนียสถานในเมืองตาง ๆ เรือ่ งราวในพระไตรปฎกทีอ่ าจารย
สอนในหองก็กลับมาเปนลําดับตามวาระในชวงชีวิตของสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา ความเขาใจในหลักธรรมก็เดนชัดเพิ่มขึ้นอีก
อาจารยรบั ฟงความคิดเห็น ฟงคําถาม “เดอดา” ของพวกเราดวย
ทาทีทเี่ ขาใจ ยอมรับ และใหอภัยในความไมประสีประสาของพวกเรา
อาจารยตอบอธิบายทุกคําถาม คําสอนของอาจารยมคี ณ
ุ คาเต็มรส
ธรรม จนนักเรียนไดรูถึงการคนพบอันวิเศษของพระพุทธเจา และ
พวกเราทุก ๆ คนในหองเรียนไดรูถึงวา พวกเราโชคดีเทาใดที่ได
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อาจารยวศินเปนผูสอนเรื่องศาสตรแหงการพนทุกขดวยปญญา
และการฝกตน ความรูสึกของเราตออาจารยเปนความรูสึกดวยใจ
จริง ๆ เพราะเวลาบางคนพูดถึงความดีของอาจารยตองมีการ
“นํ้าตาไหล” ทุกทีไป
การเรียนธรรมะวันอาทิตยของดิฉันจึงงอกงาม เติบโต
แข็งแรง แนวแนมนั่ คงมากขึน้ ใหความรูส กึ รมเย็นแกจติ ใจ ดิฉนั
รูสึกถึงหองเรียนนี้วาเปน “สปาแหงจิตวิญญาณ”โดยแท และมี
วันอาทิตยที่สงบสุขมาก ๆ ตางจากทุกวันอาทิตยที่ผานมาในชีวิต
มากมาย เพื่อนที่เรียนดวยกันเปนคนจิตใจงาม ใฝหาธรรมสมบัติ
กันทุกคน ใหความเมตตามีไมตรี อบอุนตอกันและกัน พวกเรามี
หัวหนาหองที่เปนผูนําของหองที่สมบูรณแบบ ชื่อคุณสมโภช
เสขะนันท อยูหลายป จนพี่จากภพนี้ไปอยางสงบและงดงามที่สุด
หลายปกอ น และยังมีพสี่ ธุ ผี ทู าํ ขนมของวางเลีย้ งพวกเราทุกอาทิตย
ตลอด ทัง้ นีเ้ ปนเพราะความรัก ความเคารพอาจารยวศินอยางแนบ
แนน พวกเราจึงเปนหองเรียนธรรมะทีโ่ ชคดีทอี่ ยูใ นทีท่ เี่ ปน “สัปปายะ”
ทั้งกายและใจ มาอยูรวมในเวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง สัปดาหละ
หนึง่ ครัง้ เดือนละ ๓ ครัง้ มากันจากตางทีก่ นั จากชีวติ งานการ
ตางกัน บางก็มาจากไดอานหนังสืออันมากมายของอาจารย บาง
ก็ไดฟง อาจารยจากรายการวิทยุ บางก็ฟง ซีดขี องอาจารย บางก็ได
รับรูเรื่องที่อาจารยสอน ที่ทําใหเราคิดวาชีวิตคงดีกวานี้ หากพวก
เรามีครูทางจิตวิญญาณที่ดี
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ที่สําคัญก็คือ การมีอาจารยที่ใหหลักธรรมะที่บริสุทธิ์ที่
ชวยใหพน ทุกขไดจริงดวยการวิเคราะหเขาใจคิดตามหลักของศาสนา
ทีท่ าํ ใหเรามีความมัน่ คงในจิตใจมากขึน้ ในการดําเนินชีวติ ทีใ่ นหลาย
สภาวะทีเ่ รามักไมอยากเผชิญ เชน อาจมีความหวาดกลัว เกรงตอ
ปญหา กลัวไมดเี ทาคนอืน่ ความประหมาไมมนั่ ใจ ความไมอดทน
ความโลภ อิจฉา ริษยา วาวุนใจ การไดมีปญญาทางธรรมที่
อาจารยสอนชวยใหมนั่ คงไดเร็วไดมาก มีสมดุลขึน้ มาใหมเหมือนไป
ทีใ่ ดเมือ่ เอาธรรมะไปดวยไมตอ งหวาดหวัน่ อะไรเลย เพราะมีหลักคิด
หลักของการพูด การทํา การมีสติ การมีความคิดแบบโยนิโสมนสิการ
อยางที่กลาวมาแลว สิ่งที่อาจารยใหประสบการณจากการเปน
นักเรียนในหองเรียนวันอาทิตยของอาจารย ทําใหเรามีทรัพยทาง
ธรรมะอันรมเย็น มีธรรมะของอาจารยแลวจะอยูท ไี่ หนอยูก บั ใครจะ
ทําอะไรก็ดไู รปญ
 หา สามารถทําไดไมตอ งปรุงแตงใหรงุ รังดวยนิวรณ
ตอไป ในพุทธพจนที่อาจารยสอนพวกเราใหเขาใจนั้น ที่ชัดเจนคือ
อาจารยใหเรารูจักหนทางแหงความดี ใหมีสติ รูจักวาอะไรเปน
ความจริง อะไรเปนเรือ่ งปรุงแตงจากกิเลสและนิวรณ และการรับ
รูบ นพืน้ ฐานประสบการณของเรา วิธคี ดิ ใหเราลดละอวิชชา ใหเรา
เขาใจหลักไตรลักษณ ในการรับรูและใชชีวิต ใหเรารูจักชีวิตที่เปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ใหเรามีหลักคิดทีท่ าํ ใหเราละจากทางแหง
ทุกข มาเดินบนทางแหงความดี ทีม่ ปี ญ
 ญา อาจารยทาํ ใหเราเลือก
มีชีวิตที่มีมงคล เขาใจตัวเรา เขาใจผูอื่น ใหอภัย และทําหนาที่
อยางดีที่สุด ไมประมาททุกเวลา
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นอกจากอาจารยใหธรรมะแกพวกเราแลว อาจารยยงั เปน
ตัวอยางใหพวกเราดวย ดวยความเสียสละในการสอน อธิบาย ยก
ตัวอยางเพื่อใหเราเขาใจตามทัน โดยทานอาจารย ใชกาย, วาจา,
ใจ, ปญญา ประสบการณ ของชีวิตของทานทั้งหมดใหพวกเรา
อยางที่สุด เพื่อใหพวกเราไดธรรมะทุกวันอาทิตย ใหเราเปนชาว
พุทธที่มีปญญาธรรม ใหพวกเรามีจิตใจที่สรางสุข สรางปญญา
สรางประโยชน ไมสรางทุกข มีสุขงาย มีทุกขยาก เปนชาวพุทธ
ที่รูจักใชความเปนมนุษยที่โชคดี มีศาสนาที่อุดมปญญาอันวิเศษ
พัฒนาจิตใจของตน รูจ กั แกนสารสาระแหงชีวติ และจิตใจของมนุษย
อยางแทจริง
อาจารยบอกวา จิตใจที่มีหลักธรรมจะรูสึกรมเย็นเหมือน
อยูใตรมเงาของตนไม หรืออยูภายใตรมที่ใหความสงบเย็นแกชีวิต
จิตใจ ไมตองมีชีวิตจิตใจที่ขาดหลักคิด อันเปรียบเหมือนคนยืน
กลางแจง โลง ขาดรมเงา ถูกแดดเผา ถูกฝนกระหนํา่ ลมกรรโชก
คลุกฝุนอยูเชนนั้น
อาจารยวศิน นอกจากเปนครูทางธรรมอยางประเสริฐแลว
ทานยังเปนที่พึ่งที่ใหหลักคิด ไขปญหาชีวิตของนักเรียนที่มากราบ
ขอพึ่งหลักคิด ขอกําลังใจจากอาจารยดวย ลูกศิษยบางคนถาม
ปญหาเรื่องครอบครัว เรื่องการทํางาน เรื่องสุขภาพกาย และ
สุขภาพใจ บางคนมีเพือ่ นฝากปญหามาถาม อาจารยนงั่ นิง่ รับฟง
ทุกคํา และตอบครบถวนอยางงดงาม ดวยเมตตาทุกคน ใหหลัก
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คิดที่เปนกุศล เปนปญญาจริง ๆ มิใชเพียงใหแคฟงไพเราะ นา
สนใจ หรือเพียงเพื่อให “ผานไป”
ในบางครั้งความเปนอาจารย มีอานุภาพสําหรับใหความ
มั่นใจแกลูกศิษยอยางมาก หลายครั้งอาจารยมิเคยไดลวงรูวาลูก
ศิษยและหลายคนรวมทั้งดิฉันเองดวย เวลาเผชิญปญหาที่ทําให
ทั้งกลุม และเครียด หลายครัง้ ทีพ่ วกเราบอกตัวเองวา “จะทุกขอะไร
ไปนัก เราเปนลูกศิษยอาจารยวศินนะ เรามีครูนะ อาจารยวศิน
เปนครู เราตองไมทาํ ใหอะไรแยไปกวานี้ หรือ ถามันจะแย มันสุด ๆ
ก็คอื ถามอาจารยกไ็ ดวา อาจารยคดิ อยางไร” เราคิดลักษณะมีอาจารย
ในใจเชนนี้ ทําใหเราผานความทุกขแกปญหาได กลับมีจิตใจผองใส
เขมแข็งมีพลังไดอีกครั้ง
อาจารยทาํ ใหเรารูว า ชีวติ ทีไ่ รหลักธรรมะจะเปนชีวติ ทีม่ ที กุ ข
อยางไร มีอวิชชาอยางไร ใชชวี ติ คนพาลเปนอยางไร อาจารยสอน
วาชีวติ แบบใดเปนชีวติ ทีม่ สี ขุ พอเพียง งดงาม และเปนสุขอยางไร
ชีวิตที่ลดละจากโลภ โกรธ หลง ชีวิตที่มีสติ ชีวิตที่ประกอบดวย
ศีล สมาธิ และ ปญญา เปนอยางไร การมีสติยงั้ คิด ไมประมาท
ระวังกาย วาจา ใจ เสมอ เปนชีวิตที่เปนฐานของการพัฒนาตอ
ไป ใหเปนการพัฒนาจิตวิญญาณที่แทจริง เพือ่ ถึงซึง่ การหลุดพน
จากทุกขทงั้ ปวง เปนสุขทีแ่ ทจริง ทุกคนควรตัง้ สติฝก จิตใจใหการ
พนทุกขเปนเปาหมายอันประเสริฐของชีวิตมนุษย พวกเราทุกคน
ทําได และเริ่มทําไดเลยทุกคน
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๒๑๑

มาถึงตรงนีเ้ มือ่ ชีวติ ของดิฉนั ดําเนินคอนมาถึงเลขหก ดิฉนั
มีขอ สรุปใหตนเองไดอยางมัน่ ใจวาในการคนพบหลายสิง่ หลายอยาง
ทีม่ คี วามหมายจริง ๆ ตอชีวติ ทีส่ าํ คัญอยางยิง่ คือการไดพบอาจารย
วศิน อินทสระ ทีอ่ าจารยเปดโอกาสใหดฉิ นั ไดเขาถึงศาสนาของตน
เพื่อรูจักวิธีใชชีวิตนี้อยางไมประมาทตลอดไป การพบอาจารย
เรียนธรรมะจากอาจารยถือเปนมงคลของชีวิตที่สูงนัก
สายฤดี วรกิจโภคาทร
มีนาคม ๒๕๕๔

๒๑๒
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แทนความผูกพัน

รูสึกวาตนเองโชคดีที่ไดผูกพันมากับหลวงพี่
ตั้งแตเปนเด็กไรเดียงสา
เปนศิษยวัดเดียวกันที่บานเกิด
มาอาศัยเลาเรียนศึกษาอยูในปกครองของทานชวยวัยหนุม
และยังไดรับความอนุเคราะหตลอดมา

เมือ่ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ผมเดินทางเขากรุงเทพฯ
มากับพระภิกษุรปู หนึง่ จําไดวา ไปขึน้ รถไฟทีจ่ งั หวัดพัทลุง เปนการ
เดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตจากบานเกิดที่สงขลา จุดมุงหมายของ
การเดินทางเขามาก็เพื่อศึกษาตอที่โรงเรียนเพาะชาง ดวยฝนไววา
เรียนจบแลวอยากจะเปนจิตรกรเอก เดินทางไปเขียนรูปที่นั่นที่นี่
อยางมีความสุข
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กอนหนาประมาณหนึ่งป พระภิกษุรูปนี้เคยแวะไปเยี่ยมที่
บานในชนบทชวงปดภาคเรียน คุยกับคุณพอคุณแมและตัวผมเอง
ถึงเรื่องวาจบ ม.๖ แลวจะเรียนตออะไร ซึ่งตัวเองก็มั่นใจมาตั้ง
นานแลวแต ป.๓ โนนวาอยากเรียนเขียนรูป อยากสรางสรรค
สิ่งสวยงาม โดยไมเคยตั้งคําถามกับตัวเองวา “เขียนไปทําไม,
เขียนไปแลวไดอะไร นําไปประกอบอาชีพหากินไดหรือเปลา ทํานอง
เดียวกับจะถามวาเราเขียนจดหมายไปทําไม รองเพลงแลวไดอะไร
หรือหลังขดหลังแข็งนั่งเขียนหนังสือเลมใหญๆ เอาเวลานั้นมา
กินนอนเที่ยวสนุกไมดีกวาหรือ
มาอยูกรุงเทพฯปแรก จําไดวาถึงหนาหนาวริมฝปากแตก
เปนรองรอย ยามเชาเดินทางไปเรียน ออกจากวัดบุบผาราม
ฝงธนบุรีผานทะลุวัดประยูรวงศาวาส ขึ้นสะพานพุทธฯ เดินผาน
โรงเรียนสวนกุหลาบฝงถนนตรีเพชร ฟากตรงขามเปนโรงไฟฟา
วัดเลียบในทีส่ ดุ ก็ถงึ โรงเรียนเพาะชาง ตลอดหาปอนั เพียรฝกฝนวิทยา
ยุทธอยูที่นี่ ชุดที่สวมใส เฉพาะกางเกงนุง แตยีนสลกู เดียว เพราะ
สมัยนัน้ มีราคาถูกทีส่ ดุ อาหารมือ้ กลางวัน นอกจากอยางอืน่ ทีจ่ าํ
ไดแมนคือกวยจั๋บไดรับเงินจากทางบานเดือนละ ๓๐๐ บาทซึ่งใช
ไมเคยพอ ทีจ่ ะไปดูหนังดูละครหรือเทีย่ วเตรสนุกสนาน ไมตอ งพูดถึง
นับเปนเรื่องไกลเกินเอื้อม ความขัดสนจนยากเหลานี้นาจะเปน
อุปสรรคในการศึกษา แตหามิได ไมใชเลย ความของขัดเหลานี้
สลายไปดวยความเมตตาของหลวงพี่ที่ผมอาศัยอยูดวย ทานเปน
นักเทศนดัง ไดรับกิจนิมนตอยูเสมอ ซึ่งหมายถึงมีปจจัยถวายมา

๒๑๔

อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

ดวยเสมอ และผมเองเปนคนเก็บเงินเหลานัน้ เขาทีเ่ ขาทาง หลวงพี่
บอกวาจําเปนตองใชเงินเมื่อไหรก็ใหหยิบใชไดทุกเวลา ถึงอยางไร
ผมเองก็รักษาความพอดีวาจะหยิบไปใชเมื่อจําเปนจริงๆเทานั้น
กาลเวลาผันผาน พอเรียนจบผมกลับบานทีส่ งขลา ทํามา
หากินดวยการประกอบอาชีพครู สอนในโรงเรียนเอกชนซึ่งตัวเอง
เคยอยูต อนมัธยม ทําหนาทีส่ อนวิชาศิลปะหรือเรียกกันสมัยนัน้ วา
“วิชาวาดเขียน” พรอมกันนัน้ ก็ขวนขวายสอบวิชาชุดครู พ.ป., พ.ม.ดวย
เปนการเพิม่ ดีกรีและใบเบิกทางใหกบั ตัวเอง มีความรูใ นเรือ่ ง วิชาครู,
วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาสังคมศึกษาเพิ่มขึ้น ถึงป
พ.ศ.๒๕๐๖ จึงไปสอบบรรจุเขาเปนครูของโรงเรียนสตรีประจําจังหวัด
ทํางานอยูท นี่ นั่ ๓๖ ปและเกษียณอายุราชการในป พ.ศ.๒๕๔๒ ใน
ตําแหนงหลังสุดคืออาจารย ๓ ระดับ ๘ ดานศึลปศึกษา ดวยผลงาน
เขียนตําราสอนลูกศิษยชื่อ “ศิลปะนิยม ๑” อีกเลมที่ตามติดมาก็
เปนรายวิชาตอเนือ่ งคือ “ศิลปะนิยม ๒” เพือ่ ขอตําแหนงระดับ ๙
แตก็ไมทันการณ เพราะเกษียณเสียกอน
บางครั้งบางเวลามาจินตนาการวา ถาชีวิตของเราไมได
เรียนทีน่ นั่ ทีน่ ี่ ไมไดพบกับคนนัน้ คนนี้ แตกลับไปเรียนทีอ่ นื่ , อยูท อี่ นื่ ,
พบอาศัยอยูกับคนคนอื่นจะเปนอยางไรหนอ ไดรับคําตอบจาก
หนังสือ “หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด” ของหลวงพี่รูป
นั้นวา ชีวิตของสรรพสัตวถูกบงการดวยกรรมคือการกระทําของ
ตนเอง ทั้งมโนกรรม วจีกรรมและกายกรรม ผูที่เราเขาไปผูกพัน
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ดวยในชีวติ นีแ้ สดงวาเคยทํากรรมรวมกันมา เคยเอือ้ เฟอ เกือ้ กูลกัน
สนใจในความดีความงามอยางนั้นอยางนี้เหมือนกัน จึงไดดึงดูด
เขาหากันและกัน รูส กึ วาตนเองโชคดีทไี่ ดผกู พันมากับหลวงพีต่ งั้ แต
เปนเด็กเล็กไรเดียงสา เปนศิษยวัดเดียวกันที่บานเกิดมาอาศัยเลา
เรียนศึกษาอยูในปกครองของทานชวงวัยหนุม และยังไดรับความ
อนุเคราะหตลอดมาในวัยทํางานจนแมในวัยสูงอายุเกษียณราชการ
อยางปจจุบัน เมื่อสงสัยในเรื่องทางธรรมก็ไตถามทานไดอยูเสมอ
เปนผูใ หกบั ชีวติ ของเราตลอดมา พระคุณของทานตอเราจึงเหลือลน
ชดใชกันไมหมด
พระภิกษุในอดีตรูปนัน้ คือ อาจารยวศิน อินทสระ ปราชญ
ใหญทางพุทธศาสนาคนหนึง่ ของบานเราในปจจุบนั นึกถึงโคลงบท
หนึ่งขึ้นมาได กลาวไววา
สายหยุดหยุดกลิ่นฟุง
สายบหยุดเสนหหาย
กี่คืนกี่วันวาย
ถวิลทุกขวบคํ่าเชา

ยามสาย
หางเศรา
วางเทวษ ราแม
หยุดได ฉันใด
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คุณปู การทีอ่ าจารยมตี อ สังคมไทยในแงการเผยแผพระพุทธ
ศาสนา ไมวา จะในรูปของธรรมนิยายอยาง “พระอานนทพทุ ธอนุชา”
“จอมจักพรรดิอโศก” หรือในหนังสืออธิบายพุทธธรรมใหกระจาง
ชวนอานชวนติดตามอยาง “หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด”
หรือเลมใหญลาสุด “พระไตรปฎกฉบับที่ทําใหงายแลว” นั้น ยอม
สงกลิ่นแหงความดีงาม หอมหวนทวนลมอยูไดตลอดกาลนาน ไม
หายไปยามสายดังกลิ่นหอมของสายหยุดอยางแนนอน
นิวิต หะนนท
ศิษยรุน ๒๔๙๙-๒๕๐๔
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โลกนี้ไมมีบังเอิญ

หากใครจะถามวารูจักทานแลวไดอะไรจากทานบาง
ฉันคงไดรับความเมตตาและปญญาจากทาน
เชนเดียวกับที่ศิษยทานอื่นๆ ไดรับ
แตฉันมักคิดไปในทางตรงกันขามวา
ฉันจะตอบแทนและชวยเหลืออะไรทานไดบาง
เพื่อใหทานมีความสุขสบาย
และมีกําลังใจที่จะมีชีวิตอยูตอไปไดนานที่สุด

การทีเ่ ราจะรูจ กั ใครสักคนทีจ่ ะเขามามีบทบาทสําคัญในชีวติ
และเปนแรงบันดาลใจในการพัฒนาความดีตอไป มีเหตุปจจัยสวน
หนึ่งจากอดีตยาวไกลที่ตาคูนี้มองไมเห็น สัมผัสไมถึง ครั้นไดมี
ปจจุบนั กรรมรวมกันแลว มีสว นสงเสริมเกือ้ กูลพัฒนาใหจติ วิญญาณ
ก็ยิ่งเปนเหตุปจจัยตอความเปน “กัลยาณมิตร” ยิ่งขึ้น
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ฉันคงเหมือนทานอืน่ อีกเปนจํานวนมากทีไ่ ดชนื่ ชมชือ่ เสียง
และผลงานของทานอาจายวศิน อินทสระ มาเนิน่ นานตัง้ แตเยาววยั
กอนทีจ่ ะไดมาพบทาน เริม่ จากการเปนลูกศิษยทางธรรมทีอ่ าศัยผล
งานวรรณกรรมทางพุทธศาสนาและหนังสือธรรมะตาง ๆ ของทาน
เปนหลักทางใจและเปนแนวทางแหงความสงบสุขของชีวิต ไมเคย
นึกฝนมากอนวาจะไดมโี อกาสรูจ กั ไดใกลชดิ และไดตอบแทนพระคุณ
ตลอดจนไดดูแลรับใชทานเชนในวันนี้
ดวยวิถีชีวิตที่อยูในแวดวงกัลยาณมิตรผูใฝธรรมและเปน
แนวหลังทางธรรม เมือ่ เหตุปจ จัยถึงพรอม กัลยาณมิตรหลายทาน
ก็ชวยเปนสะพานแหงความดีนําทางใหฉันไดพบทานอาจารย จาก
ซีดีธรรมชุด “พระรัตนตรัยและพุทธชัยมงคลคาถา” จนถึง
“ความไมตองการ” และที่ประทับใจมากเปนพิเศษคือ เสียงธรรม
บรรยายเรือ่ ง “ศรัทธากับปญญา” ถึงเวลาแลว ทีฉ่ นั ตองยอมรับ
วาเราเปนศิษยของทานในชีวติ จริง ทานมิใชครูทอี่ ยูแ ตในหนาหนังสือ
ธรรมะหรือในแผนซีดีอีกตอไป
จะวาไปแลวก็เปนเวลาเพียงปเดียว จากวันที่ไดมากราบ
เทาทานครั้งแรก ถือวาฉันเปนศิษยผูนองของทุก ๆ ทานใน
“อาจริยานุสสติ” เลมนี้ แตเมือ่ ศรัทธาและมัน่ ใจในครูแลว ทุกสิง่
ทุกอยางที่จะเกื้อกูลชีวิตฉันตอไป ถือวาทานมีสวนเปนแรงบันดาล
ใจอยางยิ่ง ยิ่งไดมีโอกาสใกลชิดก็ยิ่งประทับใจในความเมตตา
ความพากเพียรวิริยะอุตสาหะและภูมิธรรมภูมิปญญาของทานมาก
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ขึน้ เรือ่ ย ๆ ทัง้ มีความเห็นใจและหวงใยในความทุกขจากความเจ็บปวย
ที่รุมเราและหวงใยในความเปนอยูเปนไปในชีวิตของทานที่ตองการ
ความชวยเหลือดูแลเอาใจใสอยูมาก
ถือไดวาทานอาจารยเปน”บุพการีของสังคม” ซึ่งสราง
คุณประโยชนแกพระศาสนามาตลอดชีวิตอยางอเนกอนันต เมื่อได
อาน “อัตตชีวประวัต”ิ (พิมพครัง้ แรก) ทีท่ า นเขียนเลาถึงตัวทานเอง
จากความทรงจําตั้งแตวัยเด็กจําความไดจวบจนถึงชวงปจฉิมดวย
ฉันรูสึกซาบซึ้งสะเทือนใจวาทานผานความทุกขยากลําบากมามาก
จนออนลาเหลือเกิน ทานควรไดรับกําลังใจ และการดูแลเอาใจใส
อยางมากในเวลาที่เหลืออยูในบั้นปลายชีวิตของทาน
เกี่ยวกับภูมิปญญาและปรีชาญาณของทานอาจารย คง
ไมตองกลาวพรรณนาซํ้า เพราะเปนที่ประจักษแกใจทุกทานที่ได
สัมผัสผลงานอันทรงคุณคาและเปนอมตะของทานแลว จากวัยแรก
ทีต่ อ งกําพราผูใ หกาํ เนิดทัง้ สอง ขาดความรักความอบอุน ความเอาใจ
ใสอนั บุตรจะพึงไดรบั จากบิดามารดาตัง้ แตวยั เพียง ๕ ขวบ ความ
ทุกขยากผลักดันใหมาอาศัยวัดอยู จากเด็กบานทีข่ าดออมอกอบอุน
ของบุพการีมาเปนเด็กวัดทีต่ อ งรับผิดชอบชีวติ ตัวเองใหอยูร อด เวลา
ทุกขเวลาปวยไขกไ็ มมใี ครใหออ นและไมมใี ครคอยปลอบใจ จนบังเอิญ
ไดมาบวชเปนสามเณรนอยกับพระพี่ชายที่วัดบุปผาราม กรุงเทพฯ
(ตั้งแตอายุ ๑๓ ขวบ) ไดศึกษาเลาเรียนอยางมุงมั่นใฝรูจนจบ
เปรียญธรรม ๗ ประโยค ตัง้ แตยงั เปนสามเณร แลวเปลีย่ นแนว
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มาศึกษาเชิงวิชาการที่มหาวิทยาลัยสงฆ (ที่มหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดบวรนิเวศวิหาร) ตามลําดับ ดวยหวังนําวิชาความรูแ ละประสบการณ
ที่กวางขวางมาเผยแผเพื่อทดแทนคุณพระศาสนาใหดีที่สุด จนถึง
วันนี้ ที่มีผลงานหนังสือนับสองรอยกวาเลม ตีพิมพซํ้าแลวซํ้าเลา
ผลงานเสียงบรรยายอีกนับไมถว น ทัง้ รายการวิทยุและบรรยายสด
ยากจะหาใครในโลกนี้ที่จะสามารถทําสิ่งดี ๆ ไวไดมากมายขนาดนี้
ในเวลาเพียงหนึ่งชีวิต
เมือ่ ไดมารูจ กั และมีโอกาสใกลชดิ กับทานอาจารยวศิน อินทสระ
ฉันมีความเคารพศรัทธาและมัน่ ใจในความเปนครู ผูร ผู เู ปย มเมตตา
ของทาน จนขออนุญาตเรียกทานวา “คุณพอ” (ทานคงเปนคุณ
พอที่มีลูกสาวมากที่สุดในโลก) ทั้งไดพิจารณาเห็นความแตกตาง
บางอยางเมื่อเปรียบเทียบกับครูบาอาจารยทานอื่น ตรงที่ทาน
อาจารยวศินอยูใ นสภาวะทีต่ อ งการการเอาใจใสดแู ล ตองการกําลัง
ใจและความชวยเหลือมากเปนพิเศษ เพราะทานไมมใี คร และมีโรค
ภัยไขเจ็บรุมเรามาก ทุกวันทุกคืนทานไมเคยไปเที่ยวที่ไหน อยูแต
ในบานชัน้ เดียวหลังนอย ๕๐ ตารางวาเศษ ทัง้ บานเต็มไปดวยกอง
หนังสือธรรมะ ไมมีทรัพยสินศฤงคารมีคาใด ๆ ทานอยูกับ “พี่ยุ”
(ยุวดี อึง๊ ศรีวงษ) ศิษยผอู ทุ ศิ เวลาทัง้ ชีวติ มาดูแลเอาใจใสทา นอยาง
ใกลชิดทุกวันทุกคืน ประดุจบุตรสาวกับบิดา เปนเรื่องประทับใจ
แรกทีพ่ บเห็นในวันทีไ่ ปกราบทานครัง้ แรก เมือ่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔
ฉันประทับใจในความเสียสละของพีย่ ุ หากไมมพี ยี่ ุ ทานอาจารยคง
เปนอยูยากลําบากมาก เมื่อเห็นสถานการณเปนเชนนั้น ก็คิดวา
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ตนเองจะชวยเหลือดูแลทานเทาทีม่ โี อกาสและมีกาํ ลังความสามารถ
การดูแลทานอาจารยวศินหรือ “คุณพอ” ทีพ่ วกเราเรียก
ทานนัน้ พีย่ ตุ อ งดูแลเรือ่ งอาหารการรับประทานทีเ่ หมาะสมปลอดภัย
และมีประโยชน ทัง้ ดูแลจัดหยูกยาอาหารเสริมสารพัด คอยวัดความ
ดันโลหิต คอยเช็คนํ้าตาลเพราะโรคเบาหวาน (มีคุณนวลจันทรผู
ซือ่ สัตยคอยชวยงานพีย่ ใุ นบางวันและบางเวลา) คุณพอตองการสิง่
ใดก็เรียกหาเรียกใชพยี่ ุ (ยุ ยุ ยุ...) ทัง้ งานดานเลขานุการ งานปฏิคม
งานวิชาการ งานชาง งานซอมบํารุง สารพัดจิปาถะ ทุกอยางอยูใ น
ความดูแลของพีย่ คุ นนีค้ นเดียว (พวกเราเรียกพีย่ วุ า หัวหนาวอรด)
ทัง้ ทีจ่ ริงๆ แลวทานอาจารยมบี ตุ รชาย ๒ คน แตดว ยภารกิจหนาที่
การงานและครอบครัว จึงมิไดอยูดูแลทานใกลชิดในปจจุบัน
ชีวิตของทานอาจารยจึงฝากไวในความดูแลเอาใจใส
ของ “บรรดาศิษย” ที่มีความกตัญูและรักหวงใยทาน ซึ่งผูที่
อุทิศเวลาและชีวิตมากที่สุด คือผูหญิงตัวเล็กๆ ชื่อ “ยุวดี” และ
ยังมีศิษยอีกมากหนาหลายตาผลัดเปลี่ยนกันมาดูแล บางคนสง
อาหาร บางคนสงยา บางทานก็แวะมาเยี่ยมเยียนพรอมเครื่อง
อุปโภคบริโภคหลากหลาย เหมือนบานคุณพอเปนกุฏหิ ลังนอย และ
ที่เปนอาหารใจทรงอานุภาพ คือกลุมศิษยหลากหลายที่ชวยกัน
เผยแผงานทางธรรมของทานใหกวางขวางตอเนื่อง ซึ่งก็รวมถึง
ชมรมกัลยาณธรรมดวย ยามใดที่ทานตองไปพบแพทย ไปตรวจ
สุขภาพ ก็มีลูกศิษยลูกหาคอยชวยเหลือดูแล อํานวยความสะดวก
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ซึ่งกลุมพวกเรา ไดแก หมอเปล นองบุญ นองหมู พี่อาทิตย
นองเอกและนองอวน เปนตน ถือเปนศิษยกลุม ลาสุดทีเ่ ต็มใจศรัทธา
เขามาชวยดูแลทานดวยความรักและหวงใย จนถึงวันสําคัญ ที่ได
พาทานไปตรวจหัวใจและทํา “สวนหัวใจ” (บอลลูน) ถึง ๒ เสน
(๒ ครัง้ ) ทานจึงเปนอาจารยของบรรดาศิษยจริง ๆ คืออยูใ นความ
ดูแลอุปการะ เอาใจใสของบรรดาศิษยทงั้ หลายอยางเต็มที่ มากกวา
จะไดรับความเอาใจใสจากญาติและบุตร ทําใหพวกเรารูสึกวาทาน
เปนเสมือนบิดาของพวกเราทุกคน
ดังกลาวแลววาทานอาจารยเปนเสมือน “บิดา” ของพวก
เราทุกคน เพราะทานตองการความชวยเหลือ ตองการการดูแล
เอาใจใสจากพวกเรามากกวาครูบาอาจารยทา นอืน่ ๆ ทานมักกลาว
ถึงชีวิตของทานวาเปนเกวียนเกาครํ่าคราชํารุดที่รอเวลาที่แตกหัก
พังสลาย ทานมักปรารภวา “ไมรูวาจะอยูถึงวันพรุงนี้หรือ
เปลา” จากแตกอน ที่ทานเคยมีความสุขทั้งชีวิตทุมเทอยูกับงาน
เผยแผธรรม ตืน่ แตเชามืดก็เขียนตํารา เตรียมการบรรยายการสอน
ตอนบายก็ไปสอนพระสอนฆราวาส ตกคํ่าก็จัดรายการวิทยุ บาง
วันก็ตรากตรํางานอยางเพลิดเพลินจนขามวันใหม อยางไมเห็นแก
เหน็ดเหนื่อยและละเลยที่จะหวงใยสุขภาพตัวเอง อุทิศตนสมเปน
ทหารเอกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อวันหนึ่งมาถึง
ที่โรคภัยเบียดเบียนรุมเรา จนดวงตาคูนี้มัวเกินกวาจะอานหนังสือ
ไดเอง สองมือที่เคยลิขิตขอธรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณคาไม
สามารถทํางานที่รักไดอีกตอไป จะคนควาหาความรูจากหนังสือ
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ตําราใด ๆ ก็ออนลากําลังและมองไมเห็นชัด ทานจะตองทุกขและ
รูส กึ ทอแทสกั เพียงไร เมือ่ ทําสิง่ ทีร่ กั ไมไดอกี ตอไปแลว งานเผยแผ
ธรรมที่ทานรัก ตองรอโอกาสใหคนอื่นชวยเขียนชวยอาน ที่ทาน
ยังทําไดเองก็คือฟงธรรมเทานั้น (แตถึงกระนั้นทานก็ยังมีเมตตา
ตอบปญหาธรรมะในคอลัมนสนทนาธรรมในเว็บไซดเรือนธรรม โดย
ความชวยเหลือของพี่ยุวดีตลอดมาทุกสัปดาห)
บางครั้งในยามทอแทเพราะทําอะไรไมไดเอง ทานเคย
ปรารภวา “ชีวติ ทีอ่ ยูไ ปวัน ๆ ไมไดทาํ ประโยชนอะไร ก็ไมมคี า ไมรู
จะอยูไปทําไม” ฟงแลวใจหายและมีความเห็นใจวาควรจะคอยชวย
ดูแล ประคับประคอง เปนกําลังใจใหดวงประทีปแกวนีย้ งั คงสวางไสว
เพือ่ มวลชนอยูต อ ไป เพราะนอกจากไดประจักษในความเมตตาของ
ทานแลว ตองยอมรับวาทานยังเปนผูมีพระคุณตอพุทธศาสนิกชน
จํานวนมาก สมควรไดรับการดูแลเอาใจใส ไดรับความรูสึกดี ๆ
ตอบแทนบาง ฉันจึงตั้งใจจะตอบแทนคุณธรรมความดีของทาน
ตัง้ ใจทําสิง่ ทีจ่ ะเปนกําลังใจ นําความภูมใิ จ และชวยผอนคลาย บรรเทา
ความทุกขความกังวลของทานบาง
เมือ่ พวกเราพาคุณพอไปตรวจหัวใจ โดยการความอํานวย
ความสะดวกของหมอเปล และทานตองทําบอลลูนเพราะเสนเลือด
หัวใจตีบถึง ๒ เสน ในเดือนมีนาคม และเมษายน ปพ.ศ. ๒๕๕๔
นี้ตามลําดับ ฉันขอเขาไปอยูในหองปฏิบัติการสวนหัวใจเปนเพื่อน
กับทานถึง ๒ ครัง้ (ไดรบั อนุญาตจากแพทยเปนพิเศษ) และแลว
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อุบัติเหตุเสี่ยงตายที่รายแรงที่สุดในชีวิตของฉันก็เกิดขึ้น ในวันที่
๒๔ เมษายนทีผ่ า นมา หลังจากทานผาตัดบอลลูนเสนที่ ๒ เพียง
วันเดียว ในนาทีชีวิตที่รถพลิกควํ่า พังยับเยิน หลังจากกลับจาก
ไปนอนเฝาคุณพอ อดนอนตลอดคืน ในขณะทีย่ งั มีสติดี แมจะเจ็บ
ปวดบริเวณหลังมากและมีเลือดอาบหนา คนแรกที่ฉันคิดถึงคือ
คุณพอ เพราะทุกครั้งที่กลับถึงบาน ฉันจะตองโทรศัพทกลับไป
เรียนใหทานทราบเพื่อคลายความหวงใย เมื่อเกิดเรื่องไมคาดฝน
ฉันมองหาโทรศัพทมือถือทันทีแตไมพบ คิดวาจะสงขาวถึงทานได
อยางไร คิดในใจวา “คุณพอขา ชวยลูกดวย ลูกจะกลับไปหาคุณ
พออีก” เราเพิง่ ลาจากกันเมือ่ ชัว่ โมงทีผ่ า นมานี้ ในบรรยากาศของ
ความสุข เสียงหัวเราะ ดวยความรูสึกผอนคลายสบายใจที่คุณพอ
ปลอดภัย ผานพนจากการผาตัดดวยดี แมรา งกายของฉันจะเหนือ่ ย
ลามาก เราเพิง่ นัดกัน วาจะรีบกลับมาเยีย่ มคุณพออีกในเร็ววัน แต
กลับตองมาประสบอุบัติเหตุทางรถยนตที่ไมคาดฝน และคุณพอก็
ทราบขาวรายทันที เพราะทานโทรมาหาฉันเพื่อจะถามวาถึงบาน
หรือยัง แลวไดยินเสียงพยาบาลแจงขาวอุบัติเหตุที่นาตกใจ แทน
เสียงฉันตอบรับตามปรกติ
ฉันตองนอนอยูบนเตียงในโรงพยาบาลถึง ๒๑ วัน จาก
วันแรกที่แพทยประมาณวาอาจตองนอนนานถึง ๒ เดือน และ
แพทยบอกวาหาก “โชคดี” ฉันก็คงจะกลับมาเดินได ดวยความ
หวงใยที่คุณพอมีตอฉันมาก สุขภาพรางกายของทานจึงฟนตัวชา
โชคดีที่ยังโทรศัพทติดตอกันไดทุกวัน คุณพอจึงคลายความหวงใย
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และทุกขโศกไดบา ง ถึงกระนัน้ ทานก็มกั กลาวตําหนิตวั เองวาเปนตน
เหตุของอุบัติเหตุรายแรงของฉันครั้งนี้ บางครั้ง ทานก็รองไห
สงสารฉันอีก ทัง้ ทีท่ า นเองก็ยงั ไมหายดีนกั แมฉนั จะคอยปลอบใจ
และเปนกําลังใจใหทา นเต็มที่ พรอมทัง้ ใหกาํ ลังใจตัวเองใหเขมแขง
และยอมรับสถานการณทเี่ ปนไป โดยไมทกุ ขใจซํา้ เติมตัวเองมากนัก
ฉันนับวันรอที่จะหายเปนปรกติอีกครั้ง สวนหนึ่งเพราะอยากเห็น
คุณพอสบายใจคลายกังวล และเมือ่ คุณพอแข็งแรงขึน้ ทานก็เมตตา
มาเยีย่ มฉันทีโ่ รงพยาบาลถึง ๓ ครัง้ ทัง้ ทีส่ ขุ ภาพอยางทานยังไม
ดีนัก ทานกลาววา “ไมไดไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลหลายปแลว”
การไดมาพบกันบาง ทําใหทานสบายใจและมีกําลังใจขึ้นมาก
แมบางครั้งฉันจะรองไห เมื่อทานจะลากลับ
ในทีส่ ดุ เมฆหมอกรายก็ผา นไป ฉันไดยนื อีกครัง้ ไดหดั เดิน
ไดออกจากโรงพยาบาลและไดกลับมากราบเทาคุณพออีกครั้ง
กลับมาสงยา สงอาหารและดูแลชวยเหลือในสิง่ อืน่ ๆ เทาทีจ่ ะชวย
ได มาชวยงานเผยแผธรรม เปนกําลังใจ เปนความอุน ใจและความ
ภูมใิ จของทาน อยางไมเห็นแกเหน็ดเหนือ่ ย หากใครจะถามวา รูจ กั
ทานแลวไดอะไรจากทานบาง ฉันก็คงตอบวาไดรบั ความเมตตาและ
ปญญาจากทาน เชนเดียวกับทีศ่ ษิ ยทา นอืน่ ๆ ไดรบั แตฉนั มักคิด
ไปในทางตรงกันขามวา ฉันจะตอบแทนและชวยเหลืออะไรทานได
บาง เพือ่ ใหทา นมีความสุข และมีกาํ ลังใจทีจ่ ะมีชวี ติ อยูต อ ไปไดนาน
ที่สุด เพราะดวยโรคภัยตาง ๆ ที่รุมเราอยู ประทีปธรรมดวงนี้อาจ
ดับวูบลงวันใดก็ได ฉันจึงตัง้ ใจวา จะไมประมาททีจ่ ะทําสิง่ ดี ๆ เพือ่
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ใหทา นมีกาํ ลังใจอยูก บั พวกเราไดนานทีส่ ดุ และเปนปูชนียบุคคลใน
ชีวิตใครตอใครไดอีกนับไมถวน
จบบทความนี้ดวยคําวา “โลกนี้ไมมีบังเอิญ” ทางชีวิต
ของฉันยังดําเนินตอไป ดวยความตั้งใจที่จะสรางสรรคสิ่งดีงามให
ตอเนื่อง ดวยสํานึกในบุญวาสนาที่ไดมาพบคุณพอผูเปนยอด
กัลยาณมิตร ครูผปู ระเสริฐ ผูเ ปย มดวยปญญาและเมตตา ขอบุญ
กุศลทีค่ ณ
ุ พอวศิน อินทสระ ไดบาํ เพ็ญมาในทุกภพ ทุกชาติ และ
บุญกุศลที่ปวงศิษยไดสานตอความดีและบารมีธรรมใหยิ่งใหญ จง
เปนพลังมาอภิบาลคุมครองคุณพอที่เคารพรักของพวกเรา จงมี
ความสุข สุขภาพแข็งแรงและมีกาํ ลังใจทีจ่ ะสองแสงธรรมสูใ จมวลชน
ตอไปตราบแสนนาน คุณพอเคยปรารภวา หากยังไมสิ้นภพชาติ
ตองกลับมาเกิดตายอีกในสังสารวัฏ ก็ขออธิษฐานวา ขอกลับมา
ทําหนาที่ “ครู” ผูเ ปนพระธรรมเจดียต ลอดไป ทุกภพชาติ ฉันจึง
ขออธิษฐานวา หากยังตองกลับมาเกิดอีก ขอใหฉนั ไดกลับมาชวย
สืบสานงานเผยแผธรรม และดูแลรับใชคณ
ุ พอวศิน อินทสระ อีก
ทุกภพทุกชาติ จนกวาจะถึงพระนิพพานอันเปนบรมสุขนิรันดร
ดวยความเคารพอยางสูง
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ
๙ ธันวาคม ๒๕๕๔

ภาค
ผนวก

บทบาททางพระพุทธศาสนา
ของอาจารยวศิน อินทสระ

ตอน
บทบาทดานการเปนครูผูสอน
นักเขียน และนักเผยแผ

บทสัมภาษณอาจารยวศิน อินทสระ

(๒๙ พ.ย. ๒๕๕๒) โดย แมชีวัลลภา จันทรอยู นักศึกษาปริญญาโท มมร.
ณ หองสมุดมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.)

สํานึกวาจะไดตอบแทนบุญคุณของพระศาสนา
และตอบแทนอุปการะของชาวบาน
อุบาสก อุบาสิกา ประชาชนที่ไดอุปถัมภค้ําชู
ไดชวยเหลือใหชีวิตไดเปนอยูมาจนถึงทุกวันนี้
ปจจุบันนี้ก็ไดอาศัยศาสนาอยูโดยตลอด
คิดจะตอบแทนพระคุณของสังคม
พระคุณของศาสนา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
ก็เลยทํางานดานนี้มาตลอด ตั้งแตบวชอยูจนถึงสึกแลว

สวัสดีคะ แมชีชื่อ แมชีวัลลภา จันทรอยู แมชีทํา
สารนิพนธเรือ่ ง บทบาททางพระพุทธศาสนา ของ อาจารยวศิน
อินทสระ ตอนนีเ้ ปนบทที่ ๔ ทีจ่ ะสัมภาษณ อยางหนึง่ ทีส่ มั ภาษณ
คือ บทบาทของการเปนครูผูสอน นักเขียนและนักเผยแผ
จะมีบทสัมภาษณทใี่ หพวกทานนักศึกษาชวยเขียนชวยกรอก
หนอยนะคะ จะสัมภาษณ ดร.สายฤดี คุณปนัดดา คุณวิรัช ซึ่ง
คุณปนัดดาบอกวาใหคนรุนหลังพูดบาง คือคุณวารุณี
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ถาม ๑. ในบทบาทฐานะครูผูสอน วิธีสอนของทาน
อาจารย ใชเทคนิคอะไรคะ
ตอบ มีเทคนิคในการสอนอยางไรก็เอาเทคนิคมาใช คือ
มีความกรุณาตอผูที่เรียน แมในการเขียนหนังสือ ที่สําคัญกวา
เทคนิคตาง ๆ ก็คอื ความกรุณา อยากทีจ่ ะใหผอู า นพนจากความทุกข
ประสบความสุข ในการเผยแผธรรมทางวิทยุ ก็ใชหลักเดียวกันคือ
หลักความกรุณา ทําอยางไรทีจ่ ะใหผฟู ง ไดรบั ความสุข พนจากความทุกข
ในการสอนอยูท กุ วันนี้ ทีใ่ ชมากทีส่ ดุ ก็คอื ความกรุณา มากกวาเทคนิค
อยางอืน่ ทีเ่ ขาใชกนั อยู สวนวาทศิลปตา ง ๆ ไมคอ ยไดเรียน ไมคอ ย
ไดฝก ฝนเทาไหร แตอาศัยความจริงใจ และความกรุณาเปนแมบท
ถาม ๒. ทานอาจารยนาํ หลักคําสอนของพระพุทธเจา
มาสอนอยางไร
ตอบ สวนมากนํามาจากพระไตรปฏกเปนหลัก อรรถกถา
บาง นอกจากนั้นก็มีวิพากษวิจารณกัน ถามและแสดงความเห็น
กันบาง
ถาม ๓. ทานอาจารยไดอะไรจากการสอน
ตอบ ไดในสิ่งที่ถาไมไดสอนก็ไมได คือ ความรูสึกสุขใจ
ความชืน่ ใจ ความโสมนัสในการสอน และรูส กึ วาไดใหในสิง่ ทีค่ วรให
แกผูที่ควรไดรับ ก็มีความสบายใจ มีความสุขใจ มีกําลังใจ บางที
ตื่นมาเชา ๆ ก็คิดวาวันนี้จะสอนอะไร บางทีก็มานอนที่หองพัก มา
ปรารถกับตัวเองวา วันนี้จะสอนไหวหรือ แตพอเขาหองสอนรูสึก
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มีกําลังขึ้น ขอโทษที่จะพูดคําวา “คลาย ๆ มาศึก” เพราะมาศึก
เมื่อไดยินเสียงกลองศึก มันจะมีกําลังขึ้นมา มีชางศึกของพระเจา
ปเสนทิโกศลไปตกหลมทําอยางไรก็ไมขึ้น คนไปชวยอยางไรก็ไมขึ้น
จากหลม มีบัณฑิตทานหนึ่งเปนปุโรหิตของพระเจาปเสนทิโกศล
บอกวาเขาเปนชางศึก ใหตีกลองศึก พอไดยินเสียงกลองศึก ชาง
รวบรวมกําลังทัง้ หมดเทาทีม่ อี ยู ถอนตนขึน้ จากหลมได พระพุทธเจา
ทานทราบจากภิกษุทั้งหลายที่ไปบิณฑบาต แลวกลับมากราบทูล
พระพุทธเจาตรัสวา “เธอทัง้ หลายจงถอนตนขึน้ จากหลม คือ กิเลส
เหมือนกับทีช่ า งศึกของพระเจาปเสนทิโกศลถอนตนขึน้ จากหลมเลน”
ถาม ๔. คุณสมบัตทิ ดี่ ขี องครู ในความเห็นของทาน
อาจารย ควรเปนอยางไรคะ
ตอบ อันนีผ้ มไมตอ งแสดงความเห็นเอง มันมีอยูใ นตํารา
คุณสมบัติของครู ๗ ประการ ไดแก
“ปโย ครุ ภาวนีโย วัตตา จะ วจนักขโม คัมภีรัญจะ
กถัง กัตตา โน จัฏฐาเน นิโยชเย”
ปโย คือ ทําตนใหเปนคนนารัก
ครุ คือ เปนคนนาเคารพ เปนคนหนักแนน
ภาวนีโย คือ อบรมตนอยูเสมอ ทั้งทางวิชาความรู
ทั้งทางคุณธรรม
วัตตา จะ คือ ขยันสอน ขยันพูด ขยันกลาว
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วจนักขโม คือ เมื่อเขาเตือน ก็ยินดีรับฟง ไมทะนงตน
ยอมใหผูอื่นเขาพูดบาง
คัมภีรัญจะ กถัง กัตตา คือ ทําสิ่งที่ตื้นใหลึก ทําสิ่งที่
ลึกใหตื้น
โน จัฏฐาเน นิโยชเย คือ ไมชักชวนในทางเสื่อม ไม
ชักชวนศิษยใหทําในสิ่งที่เปนไปไมได ไมชักนําและไมสอนศิษยในสิ่ง
ที่เปนไปไมได
นี่เปนหลักที่ใหเอาไวสําหรับศิษยที่จะเขาไปหาครู หรือ
สําหรับผูที่เปนครูควรที่จะประกอบดวยคุณสมบัติเหลานี้ในการ
สอนศิษย และยังมีอนื่ ๆ อีกเยอะในการทีจ่ ะเปนครู ใชศลิ ปะในการพูด
ในการอุปมาใหเขาเห็น หรือวา สันทัศนา คือ พูดอะไรใหเขาเห็นจริง
สะมาทะปะนา คือ ชักชวนใหเวนจากอกุศล ประพฤติอยู
ในกุศล
สมุตเตชะนา คือใหกาํ ลังใจในการทีจ่ ะละความชัว่ ทําความดี
และมีกําลังใจที่จะศึกษาเลาเรียน
สัมปะหังสะนา คือ ราเริงแจมใสในการศึกษาเลาเรียน ใน
การทีจ่ ะทําความดี ไมหดหู เรียนแลวไมเครียด ไมใชเรียนไปเครียดไป
ใหสบาย ๆ ใหรูสึกมีความสุข
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ถาม ๕. ทานอาจารยคดิ วาทานจะสอนอีกนานเทาไหร
คะ แลวเพราะเหตุใดคะ
ตอบ นีก่ แ็ ลวแตพยาธิกบั มรณะเปนตัวกําหนด เผือ่ พยาธิ
รบเรารุกรานจนไมไหวแลว เดินเหิรไมไดแลว ก็ตองเลิก แตถา
ความตายมันมากอน เราก็ตอ งเลิกตองหยุด เอาไวสอนกันชาติหนา
ตอ แตกย็ งั มีความตัง้ ใจวาถายังเวียนวายตายเกิดอยู ก็ขอทํางาน
นีไ้ ปทุกชาติ ขอเปนอยางทีเ่ ปน ขอทํางานอยางทีท่ าํ อยู มันเปน
แรงอธิษฐานมาตัง้ แตเปนสามเณรนอย ทีจ่ ะขอทํางานดานนี้ ดาน
เผยแผศาสนา เผยแผธรรม
ถาม ๖. บทบาทในฐานะนักเขียน ทานอาจารยมแี รง
บันดาลใจอยางไรทีเ่ ปนนักเขียน
ตอบ ดวยปรารภวา เมื่อไดเจริญเติบโตขึ้นมาในศาสนา
ตัง้ แตเด็ก ไดอาศัยศาสนามาตัง้ แตเปนเด็ก ในประวัตกิ ไ็ ดเขียนเอาไว
แลวก็มาบวชเปนสามเณร สึกออกมาก็ออกมาเขียนหนังสือดวย
สํานึกวาจะไดตอบแทนบุญคุณของพระศาสนา และตอบแทนอุปการะ
ของชาวบาน อุบาสก อุบาสิกา ประชาชนทีไ่ ดอปุ ถัมภคาํ้ ชู ไดชว ย
เหลือใหชีวิตไดเปนอยูมาจนถึงทุกวันนี้ ปจจุบันนี้ก็ไดอาศัยศาสนา
อยูโดยตลอด คิดจะตอบแทนพระคุณของสังคม พระคุณของพระ
ศาสนา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็เลยทํางานดานนีม้ าตลอด
ตั้งแตบวชอยูจนถึงสึกแลว

๒๓๔

อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

ถาม ๗. ทานอาจารยชอบเขียนหนังสือแนวไหนมาก
ทีส่ ดุ คะ
ตอบ ทีม่ คี วามสุขมากก็คอื การเขียนนวนิยายอิงหลักธรรม
เชน เรื่องพระอานนทฯ เรื่องพระเจาอโศก ชีวิตนี้มีอะไร เปนตน
ยังมีอีกหลาย ๆ เรื่อง ที่เปนนวนิยายอิงหลักธรรม ก็จะทําใหมี
ความสุขมาก มีความสบายมาก คือ จิตใจสงบเยือกเย็น เหมือน
เราอยูในโลกอีกโลกหนึ่ง เรื่องแนวอื่นก็ชอบ เชน หลักวิชาการ
การเขียนบทความ การแสดงความคิดเห็นตางๆ การอธิบายธรรมะ
จะมีความสุขมากที่ไดเขียนนวนิยายอิงหลักธรรม พอเขียนจบ
ปกปากกาลงบนกระดาษจนกระดาษทะลุ มันถึงใจ เมื่ออายุ ๓๙
ได เ ขี ย นหนั ง สื อ ทางแห ง ความดี ๔ เล ม พอเขี ย นเสร็ จ
วางปากกา ถอนหายใจยาว แลวบอกกับตัวเองวา “เราตายไดแลว”
หนังสือเรือ่ งนีเ้ ริม่ เขียนตัง้ แตอายุ ๓๕ ป รูส กึ วาไดทาํ งานทีอ่ ยาก
จะทํา แลวคิดวาเปนประโยชนตอสังคม
ถาม ๘. การเปนนักเขียนของทานอาจารย ใชหลัก
อะไรในการเขียน
ตอบ ความกรุณา คือ เมือ่ รูอ ะไรแลวก็อยากจะใหคนอืน่
เขารูด ว ย ไดรบั ผลดีจากอะไรแลวก็อยากใหคนอืน่ ไดรบั ผลดีนนั้ ดวย
อยากจะชวยเหลือผูอ นื่ ใหไดพน จากความทุกข ใหมคี วามสุข เมตตา
และกรุณา เปนตัวแสดงบทบาทยิ่งใหญอยูในวิถีชีวิต
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ถาม ๙. นักเขียนทีด่ แี ละประสบความสําเร็จ ควรมี
ความพรอมอยางไร
ตอบ เหมือนออยที่เติบโตเต็มที่ มีนํ้าหวานอยูเต็ม เมื่อ
เอาไปเขาเครือ่ งคัน้ นํา้ ออกมา นํา้ ออยก็ออกมามาก ฉะนัน้ คนเขียน
หนังสือตองคอยบมตัวใหเพียงพอเหมือนลําออย มีความรูพอ
มีความสามารถพอ มีจิตใจพรอม ในขณะที่เราเขียนถึงคุณธรรม
ใดแลว เรารูส กึ วาเรามีคณ
ุ ธรรมนัน้ อยู แลวมันจะออกมาจากความ
รูสึกจริง ๆ จากใจจริง ๆ ยอมมีรสแหงธรรม ยอมชนะรสทั้งปวง

ถามเกี่ยวกับการเป็นนักเผยแผ

ถาม ๑. ทานอาจารยมหี ลักอยางไรในการเปนนักเผยแผ
ตอบ มันก็เรือ่ งเดียวกันกับงานเขียน เขียนก็เปนการเผยแผ
และก็มเี ผยแผโดยการพูดหรือทางวิทยุกเ็ ปนการเผยแผ และก็เผยแผ
โดยการสอน เชน การสอนพระภิกษุ สามเณร แมชี ในมหาวิทยาลัย
สงฆ เปนเวลา ๔๕ ปพอดี แตตอนนีห้ ยุดหมดแลว เหลือแตการ
สอนในวันอาทิตย ที่บรรยายทางวิทยุก็หยุดหมดแลว ก็ยังมาออก
สดที่นี่อยางเดียว ที่ยังพูดธรรมะใหฟงอยูเพราะเห็นวาเปนชุมชน
เปนกลุม ทีห่ าไดยาก เปนผูท มี่ คี ณ
ุ สมบัตเิ พียบพรอมทีจ่ ะไดรบั คําสอน
ถาม ๒. ทานอาจารยไดอะไรบางจากการเปนนักเผยแผ
ตอบ ก็ตอ งตอบเปนคําตอบเดียว คือไดสงิ่ ทีถ่ า ไมไดเปน
นักเผยแผกจ็ ะไมได เหมือนกับถามแมชวี า บวชแลวไดอะไร ก็ตอ ง
ตอบวาไดสิ่งที่ถาไมบวชก็จะไมได
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สัมภาษณนักศึกษา
ถาม ๑. สาเหตุใดทีน่ กั ศึกษามาเรียนธรรมะกับทาน
อาจารยวศิน
ดร.สายฤดี ตอบ เพราะวาตัวอาจารยมากกวา สาเหตุมี
หลายอยาง บางคนมาเพราะไดอา นหนังสือของทานอาจารย สวน
ดิฉันเองคิดวา อยากเรียนธรรมะจากคนที่มีความบริสุทธิ์ มา
ทดแทนคุณแมดฉิ นั เพราะเคยไดแนวความคิดอันบริสทุ ธิม์ าจากคุณแม
พอคุณแมเสียก็เควงควางอยู ๒ ป และคุณขวัญไดแนะนําวาทาน
อาจารยสอนใหรูจักคิดในเรื่องดี ๆ ที่ทําใหมีความสุขและเปนเรื่อง
เกี่ยวกับธรรมะ ดิฉันจึงมาและไมเคยผิดหวังเลย อาจารยมีความ
เมตตาสูง มีความรูแ ละมีวธิ กี ารสือ่ สารครบถวน ตรงตามระดับของ
ความรู ฐานของความรู อาจารยเปนผูท สี่ อนมานาน ทําใหมตี วั อยาง
ทีน่ กั เรียนสามารถจะเขาใจได เหมาะสม เพียงพอ ชัดเจนและทําให
รูสึกวาสิ่งที่อาจารยใหนั้นมีคามากกวาที่เราจะไปคนควาเอง
คุณวารุณีตอบ สาเหตุงาย ๆ ก็มาจากที่รุนพี่ที่มาเรียน
กอนไดประโยชนจากชั้นเรียนมาก ชีวิตของเราที่เหลืออยูจะไดเดิน
ตอไปในทางที่ถูกตอง เราก็เชื่อและก็ลองมาเรียนดู เมื่อมาแลวก็
พบวา เปนเชนนั้นจริง ๆ คําตอบก็เหมือนกับขางตน
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คุณวิรชั ตอบ สาเหตุโดยตรงทีม่ าเรียนก็เพือ่ เพิม่ พูนความรู
ความเขาใจธรรมะจากครูบาอาจารยทรี่ จู ริง เพือ่ นําความรูไ ปประพฤติ
ปฏิบัติใหถูกตรง จึงเสาะหาครูบาอาจารย
ถาม ๒. หลังจากที่ทานไดศึกษาแลว ตัวทาน
เปลีย่ นแปลงอยางไรบาง
คุณวิรชั ทําใหเขาใจตนเองและเขาใจผูอ นื่ มากขึน้ มองผู
อื่นในแงดี สวนการเปลี่ยนแปลงก็ในแงของการปฏิบัติ ก็ไดดูจิต
ดูใจของตัวเอง เขาอกเขาใจตัวเอง มีรายละเอียดธรรมะลึก ๆ ก็ได
จากครูบาอาจารย ทําใหเกิดการฝกฝนตัวเอง
ดร.สายฤดี ทําใหมีความมั่นคงทางจิตใจมากขึ้น จึงมี
หลักคิดวา คิดอยางไรไมใหเปนทุกข คิดอยางไรถึงจะเขาใจชีวิต
คิดอยางไรถึงจะเปนประโยชน และก็มีความรูสึกที่ดีเกิดขึ้น จากที่
มีความมัน่ คงทางจิตใจ คือ มีความเมตตามากขึน้ มีความหงุดหงิด
นอยลง มีชวี ติ ทีส่ งบขึน้ แลวก็ไมไขวความาก แลวก็ไมยงุ ไมหงุดหงิด
มากเหมือนแตกอน
คุณวารุณี คลาย ๆ กันคะ แตจะเห็นอกเห็นใจคนอื่น
มากขึ้น ทะนงตัวนอยลง เมื่อกอนคิดวาตัวเองทําดีแลว แตเมื่อ
มาเรียนกับอาจารยทาํ ใหเขาใจธรรมะ และการประพฤติธรรมแงมมุ
ตาง ๆ ไดละเอียดมากขึ้น เห็นวาหลาย ๆ อยางที่เราเคยคิดเคย
ปฏิบตั ิ ไมไดถกู ตองเหมาะสมดีทสี่ ดุ เราจึงพยายามปรับตัวเอง ใน
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เรือ่ งของศีลก็ทาํ ใหเขาใจละเอียดมากขึน้ สามารถนํามาใชปรับปรุงตัวเอง
ไดดี ความทีอ่ าจารยเปนแบบอยางใหเห็นดวยตาตนเอง ก็ทาํ ใหเรา
สงบมากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ที่เมื่อกอนชอบทองเที่ยว
ไปตามความอยากของตัวเอง อยากรูอ ยากเห็นก็ลดลง คือไดขอ คิด
จากบทความที่อาจารยเขียน ถาจําไมผิดก็เปนเรื่องที่อาจารยไป
อเมริกา อาจารยเขียนไววา การเที่ยวไปไหนก็เห็นแตธาตุ ๔ ซึ่ง
ตัวเองเคยคิดเหมือนกัน ไปมาหลายประเทศ ในทีส่ ดุ ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เห็น มันก็คลาย ๆ กัน ก็ไมรูวาจะแสวงหาไปทําไม
ถาม ๓. ทานนักศึกษาไดแบบอยางอะไรจากทานอาจารยคะ
คุณวิรชั ก็ไดจากแบบอยางทีท่ า นทําใหดู คือ การประพฤติ
ปฏิบัติดีของครูบาอาจารย ก็ทําใหพยายามที่จะทําตามหรือซึมซับ
เอาไวทลี ะนิดทีละหนอย แบบของทานมีหลายอยาง ไมวา จะเปนการ
ประพฤติ การสอน การพูด การแสดงความคิดเห็น ลูกศิษยก็ได
ประโยชนตรงนี้แหละ
ดร.สายฤดี อยากใหแมชมี าวันทีเ่ ราจัดงานใหอาจารยนะคะ
จะมีรปู แบบอยางนี้ ทีจ่ ะบอกวาไดอะไรจากอาจารย คือ ทุกอยางทีอ่ าจารย
ทําเปนแบบอยางใหพวกเราไดทั้งหมด อาจารยไมครํ่าครวญกับ
รางกายของอาจารย อาจารยพยายามใชรา งกายนีท้ จี่ ะสรางประโยชน
ใหกับพวกเราได อาจารยไมเคยบน ไมเคยทําใหเรามีความรูสึกวา
เปนทุกข แตเรารูสึกเปนทุกขเองเพราะเราศรัทธาอาจารยมาก
อาจารยใหทั้งคิดทั้งพูดทั้งทํา เปนอยูใหเราเห็น
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คุณวารุณี ความเมตตา กรุณา ความถอมตัว ความพยายาม
อาจารยมีความพยายามสูงในการที่จะอธิบายใหพวกเราเขาใจอะไร
ตาง ๆ ไดดีขึ้น
คุณปนัดดา ความอดทนของทานอาจารยที่มีตอลูกศิษย
ตางระดับแตกตางกัน เปนตัวอยางที่สําคัญที่ทําใหเรามองเห็นวา
อาจารยมีความเมตตากรุณาขนาดไหน อาจารยอดทนได และให
กําลังใจกับทุกคน แมวาจะอยูในระดับที่เขาใจผิด อาจารยก็อดทน
ที่จะอธิบาย นี่เปนตัวอยางที่หาไดยากมาก พวกเราทุกคนรูสึกวา
โชคดีมากทีไ่ ดมาเรียนกับอาจารย อาจารยเปนผูท สี่ ภุ าพและซือ่ สัตย
มาก บอกเราวาอันไหนเปนพุทธวัจนะ อันไหนเปนอรรถกถา ความ
รูค วามสามารถขนาดอาจารยนเี้ ราคิดวาเราหาแทบจะไมไดแลว รวม
ถึงแบบอยางการปฏิบัติของอาจารยดวย
แมชีวัลลภา แมชีปลื้มใจกับลูกศิษยทุกทานนะคะ ที่มี
ความรูสึกดี ๆ กับทานอาจารย
คุณชนิตา (รองไหสะอื้นอยูสักพัก พูดไมออก)
อ.วศิน กลาววา เอา รองไห...ที่นี่เขามักจะเปนอยางนี้
พอจะใหพูดอะไรก็รองไหเสียกอน..
คุณชนิตา (ระงับอารมณสกั พักแลวจึงกลาววา) ในโอกาส
ที่ไดเปนนักศึกษาของทานอาจารย ก็รูสึกดีใจมากที่ไดมาเรียนที่
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มหาวิทยาลัยแหงนี้ ยิ่งพอจะขึ้นป ๓ รูวาจะมีโอกาสไดเรียนกับ
ทานอาจารย ก็ยิ่งมีความรูสึกตื่นเตน อยากจะใหถึงวันนั้นเร็ว ๆ
เพราะเคยไดมีโอกาสอานหนังสือของทานอาจารยบาง เวลาอาน
แลวรูส กึ วาสํานวนของทานเพราะพริง้ อานแลวคลอยตาม ซึมซับ
รูสึกอยากพบทาน อยากกราบทาน อยากเรียนกับทาน
เมื่อพวกเราชั้นปที่ ๓ ไดเรียนกับทานครั้งแรกก็รูเลยวา
ทานไมใชอาจารยธรรมดา สายตาของทานมีเมตตา แมแตพระ แมชี
และฆราวาส ในสวนทีท่ า นเมตตากับพวกเรา ทุกครัง้ ทีเ่ รียนจะมีพกั
๑๐ นาที ทานจะออกเงินของทานใหไปซื้อนํ้าปานะ และซื้อนํ้าให
ลูกศิษยในหองทั้งหมด จะเปนอยางนี้ทุกครั้งไป ในเบื้องหลังของ
การเปนนักศึกษานะคะ ทานที่เรียนวันอาทิตย จะไมทราบวา วันที่
ทานสอนนักศึกษาเปนอยางไร ทานยังใหกําลังใจกับพระ แมชี
ฆราวาสอีก ใครสอบไดคะแนนดี ๆ ทานจะใหชดุ แมชหี นึง่ ชุด พระก็มี
ชุดผาไตร และมีปจจัยอีก ๕,๐๐๐ บาท แมชีก็ไดมาแลว คะนี่คือ
เบื้องหลัง
สวนลูกศิษยทเี่ ปนฆราวาสทานก็เมตตา ชวงวันเกิดบอกทาน
ทานก็จะใหหนังสือแถมลายเซ็นใหดวย แถมเมตตาไปถึงลูก ๆ ของ
ลูกศิษยอีก ถาจะใหพูดถึงความประทับใจมีมากคะ

เลาไวในวันเกิด ปีที่ ๗๐
ณ หองเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยหลักสูตรพิเศษ

ตั้งใจวา ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเถอะ
จะขอทํางานดานนี้ตลอดไป
ผมมีความรูสึกวามันเปนหนาที่ที่จะตองทํา
จากการที่ไดรับอุปการะจากศาสนามาตั้งแตผมเปนเด็ก
เรื่อยมาจนถึงวัยผูใหญ
มาจนบัดนี้ก็ยังไดรับอุปการะจากศาสนาอยู
มีหนาที่ที่จะตองทําตอบแทน
กอนอื่นก็ขออนุโมทนากับทานทั้งหลายที่ไดตั้งใจมารวม
ทําบุญคลายวันเกิดฉลองปที่ ๗๐ ปนี้ ตัง้ แตวนั ที่ ๑๗ กันยายน
ก็เปนความปลาบปลื้มใจของผมที่นึกไมถึง ในชีวิตก็ไมไดนึกวาจะมี
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ผูทําบุญใหมากมายอยางนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ อยูบานก็ทําจิตใหสงบ
ทําสมาธิวปิ ส สนาอะไรไปตามทีอ่ ยากจะทํา เมือ่ ปรารภถึงเรือ่ งวันเกิด
ก็จะเลานิดหนอยก็ได จะเลามากก็ได แตวากําลังที่จะเลาไมคอยมี
ผมเกิดมาเปนเด็กชนบท ลําบากยากจนมาตลอด ไดเห็น
สัจธรรมที่วา ชีวิตเต็มไปดวยความลําบาก ผมชอบยอนกลับไป
คิดถึงเรื่องอดีต วาไดเกิดมาอยางไร ไดเปนมาอยางไร ไดผาน
ปญหาอุปสรรคมาอยางไร มันมากมายเสียจนเขียนไมได ผมเขียน
เรื่องอื่นได แตเขียนประวัติตัวเองไมได ในชีวิตมีเรื่องตองผจญกับ
ความทุกขยากลําบากเหลือเกิน ตัง้ แตเด็กมาจนถึงบวชเปนสามเณร
และบวชพระ ในระหวางทีบ่ วชสามเณรหรือตอนเปนเด็กนัน้ ก็มคี วาม
ทุกขยากลําบากทีใ่ หญหลวง เทาทีย่ อ นกลับไปคิดเวลานีว้ า เราผาน
ชีวติ มาไดอยางไร คือวาควรจะตายเสียตัง้ แตเมือ่ ยังเล็กๆ ในสภาพ
สังคมหรือสภาพความเปนอยูของชีวิตแบบนั้น ตอนบวชสามเณร
และตอนบวชพระก็เต็มไปดวยความยากลําบากในความเปนอยู ไมมี
อะไรอยางทีม่ อี ยูใ นเวลานีห้ รอก ทีอ่ ยูอ าศัย อาหารการกิน ผานุง
ผาหม ยารักษาโรค อะไรๆ ก็ขาดแคลนฝดเคืองไปหมดทุกอยาง
ก็ตอสูมาดวยความอดทนอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งคือตอสูกับ
โรคภัยไขเจ็บมาตลอดตั้งแตวัยเด็กมาจนถึงบัดนี้ ยิ่งอายุมากขึ้น
มันก็ยงิ่ รุมเรามากขึน้ จนแทบจะทนไมไหว ทุกครัง้ ทีเ่ ขาสอนหนังสือ
ไมวา จะเปนวันอาทิตยหรือวันอังคาร วันพุธทีบ่ รรยายถวายความรู
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แกพระ หรือแมแตเวลาอัดรายการออกอากาศ ชวงเวลา ๑ ชัว่ โมง
นั้น มีความรูสึกวา เรากําลังเขาสูสงคราม ไมรูวาจะแพหรือ
ชนะ “แพ” ก็หมายถึงวา เราอาจจะเสียชีวติ ในขณะทีส่ อนอยู “ชนะ”
ก็คอื รอดมาไดในชัว่ โมงนัน้ มีความรูส กึ อยางนีต้ ลอดเวลา ๒-๓ ป
ที่ผานมานี้ แตก็คิดวาเปนหนาที่ที่จะตองทําในฐานะเปนทหารของ
พระพุทธเจา ถาจะเสียชีวิตในขณะออกรบ มันก็ดีเหมือนกัน
มีบางคนพูดใหฟงวา ลูกศิษยรุนนี้ ที่มาเรียนตั้งแตชวง
๒ ปใหหลังมานี้ เสียดายวาถามาเสียสักเมือ่ ๕ ปกอ น จะไดอะไร
อีกมากมายกวาทีไ่ ดรบั อยูใ นเวลานี้ ผมไดยนิ แลวก็มคี วามรูส กึ ตอย
ตํ่า เพราะบอกตามตรงวา ความสามารถในการถายทอดความรู
ทางธรรมะของผมใหแกทา นทัง้ หลายในเวลานี้ ลดลงเกินครึง่ งาน
ออกรายการสดๆ ผมทําไมไดเลย นอกจากทําเทปเปนบางเรือ่ ง ที่
ออกไมไดเลยเปนเพราะผมคนควาหนังสือไมไดเลยมาเปนเวลา ๒
ปแลว คือหาขอมูลไมไดเลย เพราะไมมตี า (มองไมคอ ยเห็น) ไมมี
กําลังที่จะไปคนหาขอมูล เมื่อกอนนี้ถอยหลังไปสัก ๔-๕ ป ผม
ทํางานทั้งวัน เชาขึ้นมา ตื่นแตเชามืดมาอานตําราเพื่อทํารายการ
วิทยุ ทุกวัน ทําเสร็จแลว บายก็ไปสอนหนังสือ ทุกวัน วันละ
หลายชั่วโมง กลางคืนกลับไปออกอากาศวิทยุ ทุกคืน รวมทั้ง
รายการ “ธรรมะรวมสมัย” ตอนดึกดวย แตตอนนี้ผมไมไดทํา
รายการนี้แลว เพราะทําไมไหว แตผูจัดทานมีนํ้าใจขอเทปที่เคย
บรรยายเอาไวเกาๆ นําไปออกอากาศใหอยู
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ฉะนัน้ ทานอาจรูส กึ วา การสอนการบรรยายของผมเวลา
นีไ้ มเหมือนเมือ่ กอน เมือ่ กอนนีผ้ มจะมีคมู อื เพียบเลย ทานถามอะไร
ผมจะพูดเรื่องอะไร ผมจะมีคูมือจากพระไตรปฎก จากอรรถกถา
อะไรตางๆ มากมาย มากองอยูบ า ง บันทึกมาบาง แตมาถึงเวลานี้
ผมพูดไดแตสงิ่ ทีม่ อี ยูใ นตัวเทานัน้ พูดไดแตเทาทีม่ อี ยู หาใหมไมได
ผมเสียดายมากเลย โดยเฉพาะความรูจ ากตําราภาษาอังกฤษทีม่ คี น
เขียนไวมากมาย อันนี้ก็เปนแหลงใหญเหมือนกัน นอกจากพระ
ไตรปฎกและอรรถกถาแลว ตําราในภาษาอังกฤษที่มีทานผูรูเขียน
เอาไว ผมไดอาศัยมากเลย จะคนควาตําราเหลานี้ทุกวัน ทําใหได
พบของใหม ๆ นํามาฝากทานทัง้ หลาย แตมาถึงเวลานี้ หมดแลว
ไมมีแลว ไมมีทางที่จะหาได เพียงแตเปดดูหนังสือเลมสองเลมก็
มึนแลว อานก็ไมได ก็มแี ตความรูเ ทาทีม่ อี ยู เทาไรก็เทานัน้ ของ
ใหมจะไดก็จากการฟงบาง จากการดูรายการโทรทัศนบาง
นี่คือสภาพจํากัดที่อยากจะเรียนใหทานทั้งหลายทราบ ที่
มีผปู รารภวา เสียดายทีล่ กู ศิษยทมี่ ารุน หลัง คือภายใน ๒ ปหลัง
นี้ ไมไดรับอะไรมากมายอยางที่เคยไดรับกันมาเมื่อกอน นั่นก็เปน
เพราะวามันหมดสมรรถนะ หรือวาเรียกวา ควรจะเลิกสอนไดแลว
อันนีไ้ มไดพดู เพือ่ ใหเสียกําลังใจ เพียงแตวา ถามีผทู จี่ ะมาทําแทนได
ก็อยากจะใหเปนอยางนั้น แตขณะนี้ยังไมทราบจะทําอยางไร จึง
อยากขอใหทานทั้งหลายเขาใจวา ทานไดรับเทาที่ผมมีอยู และผม
ก็ตอ งอาศัยทานทัง้ หลายชวยพูด คือผมพูดคนเดียวไมไหว เมือ่ กอน
ผมพูดได ๒-๓ ชั่วโมง พูดคนเดียวก็ได ยิ่งพูดยิ่งมัน แตเดี๋ยวนี้
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ยิง่ พูดยิง่ หมด หมดเพราะไมมขี อ มูล และหมดกําลัง ไดอาศัยขอมูล
จากพระไตรปฎกทีพ่ วกเราทุกคนมีกนั มา ก็มาอานสูก นั ฟง เสร็จแลว
ผมก็ชวยอธิบาย ขยายความ ตอบคําถาม ทํานองนี้นะครับ
แตผมก็ชนื่ ใจ ทุกอาทิตยทมี่ าทีน่ ี่ รูส กึ ชืน่ ใจทีไ่ ดเห็นทาน
ทัง้ หลาย ซึง่ เปนสหธรรมิก เปนผูท มี่ กี ายตางกัน แตวา มีจติ เหมือน
กัน ไดมาสนทนาธรรมกัน เปดโอกาสใหกันและกัน เพื่อซักถาม
สนทนาธรรมอยางเปนกันเอง ไมมีเขา ไมมีเรา ไมมีการทะเลาะ
วิวาท ในชั้นเรียนของเรานี้ไมเคยมีปญหาในเรื่องทํานองนั้น เรามี
แตเรียนกันอยางออนนอมถอมตน ทั้งผูสอน ทั้งผูเรียน ไมมีทิฐิ
มานะ อันนีเ้ ปนสิง่ ทีน่ า ชืน่ ใจมาก คือเรายอมรับวาเราไมรู เราไมใช
ผูร ใู นประการทัง้ ปวง แตวา รูบ า งพอเปนประโยชน ไมใชเปนผูร โู ดยที่
ไมมขี อ ผิดพลาดเลย หรือวายืนยันวาอยางนีเ้ ทานัน้ ถูก อยางอืน่ ผิด
ปญหาเหลานี้ไมเกิดขึ้นในสังคมที่นี่ เพราะทุกคนเปดกวางเอาไววา
ถาเปนอยางนั้นจะไดไหม ถาเปนอยางนี้จะไดไหม เราถือหลัก
if-then law คือ conditionality ความมีเงือ่ นไข สิง่ ตางๆ มีเงือ่ นไข
ผมไดเก็บเรื่องนี้เอาไวประมาณ ๔๐ กวาป ไมไดเลาให
ใครฟง นอกจากลูกศิษยบางคนที่ใกลชิด แตไมเคยพูดในที่ประชุม
สวนมากผมคิดวาจะเลาเวลาผมใกลตาย ไมไดหมายความวาวันนีจ้ ะ
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ตายนะครับ แตขอโอกาสเลาเสียวันนี้ เพราะไมรวู า จะมีโอกาสไดพดู
กับทานในปหนาหรือเปลา
คือเมื่อสมัยที่บวชเปนพระอยูส กั ๒-๓ พรรษา เกิดปวย
มากจนคิดวาจะตาย แลวนอนฝนไป ฝนวามียมทูต ๒ ตนมาพา
ตัวไป ลงนัง่ ในเรือ ผมนัง่ กลาง ยมทูตทัง้ สองนัง่ หัวเรือนัง่ ทายเรือ
ในฝนผมก็เปนพระอยู ยมทูตพาไปพบทานผูใหญทานหนึ่ง คิดวา
เปนทานยมราช พอทานเห็นเขา ทานพูดกับยมทูตทัง้ สองวา “พาทาน
มาทําไม เอาไวใหทานสั่งสอนประชาชน พาทานคืนไป” จากนั้น
ผมก็ตื่นขึ้น และโรคที่เปนอยูก็หายดวย
อันทีจ่ ริง ผมตัง้ ใจไวกอ นหนานัน้ แลววาจะใชชวี ติ ประกาศ
ศาสนาไปตลอดชีวติ จนกวาจะสิ้นลมหายใจ ที่กลาเลาเรื่องนี้ ซึ่ง
ปดไวตงั้ ๔๐ ป เพราะวันนีม้ นั เกิดวิกฤต คือมีอาการเหมือนวาจะ
สิ้นชีวิต แตมันไมใชหรอก มันคงยังไมตาย แตก็ไมควรประมาท
ก็เลยถือโอกาสเลาเสียใหลกู ศิษยทงั้ หลายไดฟง แตบางคนก็คงเคย
ไดฟงแลว เพราะผมจะเลาใหพวกเขาฟงเวลาที่ชีวิตผมวิกฤต คือ
ไมรูวาจะอยูหรือจะไป ทํานองนั้น ก็ตั้งใจวา ไมวาอะไรจะเกิดขึ้น
ก็ตามเถอะ จะขอทํางานดานนี้ตลอดไป ผมมีความรูสึกวามัน
เปนหนาที่ที่จะตองทํา จากการที่ไดรับอุปการะจากศาสนามา
ตั้งแตผมเปนเด็กเรื่อยมาจนถึงวัยผูใหญ มาจนบัดนี้ก็ยังไดรับ
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อุปการะจากศาสนาอยู มีหนาที่ที่จะตองทําตอบแทน ที่จริงมี
เรื่องจะเลาใหฟงเยอะ แตวากําลังของผมไมคอยมีที่จะเลา บางที
ผมอานนิทานชาดกแลวนั่งนํ้าตาไหล นึกถึงตัว คือนึกถึงเรื่องใน
ชาดก แลวก็นกึ ถึงตัววา เขาชางเหมือนกับเราจริง ๆ เราชางเหมือน
กับเขาจริง ๆ แลวก็นงั่ นํา้ ตาไหลดวยความรูส กึ ประทับใจในคุณสมบัติ
ของผูนั้น แมบางทีเปนสัตวเดรัจฉานในชาดกก็ตาม
อะไรควรไมควรอยางไร ผมก็ไดตัดสินใจที่จะพูดแลว
ความจริงถาผมไมปวยวันนี้ ผมก็จะยังคงไมเลาเรื่องความฝนนั้น
และขอบคุณคุณหมอปกาศิตทีไ่ ดชว ยเหลือใหคาํ แนะนําเกีย่ วกับอาการ
ปวยในวันนี้ ไดตรวจดูจนทําใหผมมีความมั่นใจในการที่จะพูด ผม
เคยนึกมาหลายครัง้ หลายหนวา สักวันหนึง่ ผมจะตองคุยกับทานใน
เรือ่ งนี้ คือในแบบนี้ แบบทีผ่ มนอนคุยใหฟง แลวก็นกึ วา อาจจะ
นอนคุยอยูในหอง และตอสายออกมา ไมนึกวาเวลาเชนนั้นจะมา
ถึงเร็วอยางนี้ และก็มาถึงวันนี้ ในวันที่ผมอายุยางเขา ๗๐ ปมา
ได ๔-๕ วัน ก็ขอปรารภเทานี้ครับ
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ชมรมกัลยาณธรรม ๑๐๐ ถนนประโคนชัย ตําบลปากนํา้
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐
โทรศัพท ๐-๒๗๐๒-๗๓๕๓ และ ๐-๒๗๐๒-๙๖๒๔
www.kanlayanatam.com
สุวดี ผองโสภา
คนขางหลัง / วัชรพล วงษอนุสาสน
คุณเคอ ซิว่ เซียง
บริษัทขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ
จํากัด ๕๙/๘๔ หมู ๑๙ ถนนบรมราชชนนี
แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐
โทรศัพท ๐-๒๘๘๕-๗๘๗๑-๓ โทรสาร ๐-๒๘๘๕-๗๘๗๔

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ
การใหธรรมะเปนทาน ยอมชนะการใหทั้งปวง
www.kanlayanatam.com

