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เรือ่ง “อตัตชวีประวัต”ิ นีไ้ดเขยีนไวคร้ังแรกเมือ่ปพ.ศ.๒๕๔๙ ได
พมิพออกเผยแพรเม่ือป ๒๕๕๒ โดยขวญั เพยีงหทยั (พรจติต พงศวราภา)

ในการพมิพครัง้ที ่ ๒ นี ้ จดัพมิพโดยทนัตแพทยหญงิอจัฉรา กลิน่
สุวรรณ ในนามชมรมกัลยาณธรรม ไดเพิ่มเติมบางสวนเขามาบาง เชนขอ
เขยีนทีล่กูศษิยหลายคนเขยีนถึงขาพเจา โดยความดาํรขิองผูจดัทาํ ขาพเจา
ขอขอบใจลูกศิษยทุกคนที่เขียนถึงดวยความจริงใจ

ลุถึงพ.ศ.๒๕๕๔ นี้ ชีวิตของขาพเจาไดเปลี่ยนแปลงไปมาก เชน
เจ็บปวยมากขึ้น รางกายออนแอลง เดินเหิรดวยความยากลําบาก แตก็ได
รับการเอาใจใสดูแลดวยดจีากลกูศษิยหลายคน เชน ยวุด ี อึง๊ศรวีงษ เปนตน
ไดดูแลอยางใกลชิดตลอดเวลาทั้งวันและทุกวัน

เรื่องอาหารการกินนั้น นอกจากคุณวิรัช และคุณนวลนอย
ชูประดิษฐ ไดชวยดูแลสัปดาหละวันแลว ยังมีคุณเกรียงพงษ หริจิระติวงศ
ไดสงสัปดาหละวัน ทันตแพทยหญิงอัจฉรา กลิ่นสุวรรณสงสัปดาหละ
๑-๒ วนั ปริมาณอาหารทีล่กูศษิยสงใหดงักลาวแลวเพยีงพอไป ๑ สปัดาห
สวนมากเหลือ ขาพเจาขอขอบใจทกุคนทีม่นีํ้าใจเอือ้เฟอ ชวยเหลือใหมีชวีติ
อยูไดโดยไมเดือดรอนในเรื่องนี้ ซึ่งถือวาเปนเรื่องสําคัญของมนุษยเรื่องหนึ่ง
ดังพระพุทธพจนที่วา “สัตวทั้งหลายเปนอยูไดดวยอาหาร (สพฺเพ สตฺตา
อาหารฏิตกิา) ” ขาวนํา้ เครือ่งบรโิภคตาง ๆ  เปนอาหารสาํหรบัรางกาย เปน
๑ ในอาหาร ๔ นอกจากนี้ขาพเจายังไดรับกําลังใจเปนอันมากจากบุคคล
ตาง ๆ  ผูไดอานหนังสือบาง ฟงซีดีบาง จัดเปนอาหารใจท่ีสําคัญ ขาพเจา
ขอขอบคุณทุกคนและขอใหทุกคนมีสุขภาพดี มีกําลังใจและกําลังความคิดที่
จะประกอบคุณงามความดี

คําอนุโมทนา
ในการพิมพครั้งที่ ๒



ยิ่งนานวันไปเทาใด ขาพเจายิ่งรูสึกซาบซึ้งในพระพุทธพจนที่
วา “ชีวิตของสัตวทั้งหลายเปนอยูยาก (กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตํ)” และภาษิต
ของพระสารบีตุรทีว่า “ชวีติของสัตวทัง้หลายไมมเีครือ่งหมาย รูไมได (จะตาย
เมือ่ใด) ชวีตินีน้อยดวย ฝดเคอืงดวย (คอืใหเปนไปไดโดยยาก) ทัง้ยงัประกอบ
ไปดวยทกุข” นอกจากนี ้ พระพทุธองคยงัตรสัไววา “ชวีติของสตัวทัง้หลาย
ผูกพันอยูในกรรม”

บวงกรรมเปนบวงที่ดิ้นรนใหหลุดออกไปไดยาก นอกจากทาน
ผูส้ินกิเลสแลวเทานั้น เพราะเมื่อสิ้นกิเลสแลวก็สิ้นกรรม เมื่อสิ้นกรรมก็สิ้น
วบิาก (ผลของกรรม) ชวิีตของสตัวท้ังหลายวนเวยีนอยูในวฏัฏะทัง้ ๓ นี ้ คอื
กเิลส กรรม วบิาก ชางนาสงสารสงัเวช และเปนท่ีต้ังแหงความกรณุาเสยี
นีก่ระไร ชวีติมนุษยจึงเปนสนามทดลองแรงกรรม ตราบใดทีม่นษุยและสตัว
ทัง้หลายยงัมกีเิลส ยงัมกีรรม ยงัวนเวยีนอยูในวฏัฏะหรอืสงัสารวฏั กย็อม
ถกูทกุขตดิตาม ความสขุมบีางกม็นีอยเกนิไปเมือ่เทยีบกบัความทกุขอนัมหมึา
ผูที่พนจากความทุกขประสบความสุขอันสมบูรณก็มีแตพระอริยเจาระดับ
พระอรหนัตเทานัน้ ชาวพุทธควรมุงหนาไปสูจดุมุงหมายอนันี ้ เพือ่ความสิน้
ทุกขและประสบสุขอันยั่งยืนตลอดไป

ขาพเจาขอขอบคุณชมรมกัลยาณธรรม ที่ไดพิมพหนังสือเรื่องนี้
ออกเผยแพรเปนครัง้ท่ี ๒ ขอใหทุกคนไดรบัการคุมครองโดยธรรมตลอดกาล
ทุกเมื่อ

 ดวยความปรารถนาดีอยางยิ่ง

 ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๔



คํานํา
ในการจัดพิมพครั้งแรก

* อางใน “คําคมบมชีวิต” ของ กรุณา กุศลาสัย พ.ศ. ๒๕๓๖ หนา ๔๒

เมือ่ขาพเจาทาํหนงัสอืเรือ่ง “การเผยแผศาสนา ความเขาใจ

หลกัศาสนาและการพฒันาชวีติดวยคณุธรรม” เพือ่แจกในงานทาํบญุ

อายคุรบ ๖๐ ป ๑๗ กันยายน ๒๕๓๗ ขาพเจาไดปรารภไวในคาํนาํ

ตอนหนึ่งวา

“แมตัง้ใจจะเขยีนประวตัขิองตนเองอยางยอ ๆ ไวบางในหนังสอื

เลมนี้ ก็ยังทําไมได รูสึกวาทําไดยากอยางยิ่ง สมตามที่อับราฮัม 

คราวลยี เขยีนไววา “การเขียนประวตัติวัเองนัน้ 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

หลกีเลีย่งไมใหเปนไปในเชงิบวกหรอืเชิงลบ แตเลาไปตามทีเ่ปนจรงิ 

นอกจากนีย้งัหลกีเลีย่งการกลาวถงึผูอืน่ในทางไมด ี แมจะประสบมา

เปนอันมากก็ตาม



มตัีวอยางทีท่านผูใหญไดทาํไวกอนเปนอนัมาก เชน “พระประวตัิ 

ตรสัเลา” ของสมเดจ็พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชริญาณวโรรส 

ไดตรสัเลาประวตัขิองพระองคไวอยางนาสนใจ นาอานและไดคต ิ ได

ประโยชนแกพวกเรามากมาย พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐยีรโกเศศ) 

หรือท่ีพวกเราสวนมากรูจักทานในนาม “เสฐียรโกเศศ” ไดเขียน

หนงัสอืชือ่ “อตัตชวีประวตั”ิ ของทานไวอยางนาสนใจยิง่ พมิพเมือ่ 

พ.ศ. ๒๕๑๒ อาจารยพลตรหีลวงวจิติรวาทการกไ็ดเขยีนประวตัขิอง

ทานไว อาจารยกรุณา กุศลาสัย ไดเขียนเรื่องราวของทานเองไว 

เปนทาํนองจดหมายถงึลกู ชือ่หนงัสอื “ชวีติทีเ่ลอืกไมได” ชือ่รอง

วา “อัตตชีวประวัติของผูที่เกิดในแผนดินไทยคนหน่ึง” พิมพเม่ือ 

พ.ศ. ๒๕๒๙ ทานอาจารยพุทธทาสไดเลาชีวประวัติของทานไวใน

หนังสือชื่อ “เลาไวเมื่อวัยสนธยา” พิมพเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๕

มีตัวอยางที่ทานผูอานสนใจ อานแลวไดประโยชนไดคติ

ชีวิตมากมาย หลวงวิจิตรวาทการน้ันเปนนักประพันธที่มีชื่อเสียง

โดงดังมาก เขียนอะไรก็นาอาน เมื่อเขียนชีวประวัติของทานเองจะ

นาอานสักเพียงไร

ดวยเหน็ตัวอยางเหลานี ้ ขาพเจาจงึกลาเขียนประวตัขิองตน 

ดวยหวงัวาคงจะเปนประโยชนแกอนชุนคนรุนหลงั หรอืแมแกผูทีม่ี

ชีวิตรวมยุคกับขาพเจา ขาพเจาตระหนักอยูเสมอวา ขาพเจาไมใช

คนสําคัญ และไมถึงระดับที่จะไดรับการยกยองวาเปนบุคคลสําคัญ 

แตขาพเจาก็ภูมิใจวา เกิดมาในพระพุทธศาสนา เกิดมาในสังคม 

ไดทาํประโยชนไวแกพระพทุธศาสนาและแกสงัคม ดวยเรีย่วแรงและ



ความสามารถเทาทีข่าพเจาม ี เพือ่เปนการใชหนีพ้ระศาสนาและสงัคม

ที่ไดเลี้ยงดูอุมชูขาพเจามา หลังจากที่พอแมของขาพเจาไดสิ้นชีวิต

แลวตั้งแตขาพเจาอายุ ๕ ขวบ

ดวยความดําริและเหตุผลดังกลาวมา ขาพเจาจึงไดเขียน

ชีวประวัติไวเพียงเล็กนอยอยางที่ทานเห็นอยูนี้

 ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๙



การศึกษาชีวิตหลักสูตรรวบรัดวิธีหนึ่ง คือการศึกษา

ประสบการณชีวิตของทานผูที่ประสบความสําเร็จหรือชีวิตบุคคล

ตนแบบ ซ่ึงในฉากชีวิตจริงแตละเรื่อง หากรอดูแตตอนจบ ที่

ประสบความสําเรจ็ย่ิงใหญกอ็าจจะไมครบถวนสมบรูณแบบ ควรศกึษา

วิถีทางเดินชีวิตของทานดวยวาผานพนแตละชวงเวลามาไดอยางไร

ตองตอสูอุปสรรคยากลําบากแคไหน ตองใชความอดทนพากเพียร

อุตสาหะวิริยะเพียงไร กวาจะมาถึงวันนี้ ที่ใคร ๆ ชื่นชมยกยองใน

ความสําเร็จแหงชีวิต เมื่อไดศึกษาต้ังแตตนจนจบนั่นแหละ จึงจะ

ซาบซึ้ง จนอาจจะยิ้มทั้งนํ้าตา หรือไดรับคติชีวิตที่ปติอิ่มเอมใจยิ่ง

นอยคนนกัทีจ่ะไมรูจกันามและเกยีรตคิณุของทานอาจารย

วศนิ อนิทสระ ไมวาเพศใดวยัใดตางเคยสมัผสัรสอกัษรแหงธรรม

จากปลายปากกาของทานไมวาจะเปนพระอานนทพทุธอนชุา หลกักรรม

และการเวียนวายตายเกิด จนถึงพระไตรปฎกฉบับทําใหงาย และ

พระไตรปฎกฉบบัขยายความ จากเกาสูใหม สบืเนือ่งเปนกระแสธาร

แหงธรรม เปนมหาสมุทรแหงปญญาที่ทรงคุณคาไมขาดสาย

คอนชวีติของทานทีผ่กูพนัอยูใตรมเงาแหงพระพทุธศาสนา 

จากเพศบรรพชิตมาสูชีวิตคฤหัสถ จากเด็กกําพราพอแมตั้งแตวัย 

๕ ขวบ ทานอาจารยเองกค็งไมคาดคดิมากอน วาชีวิตของทานจะ

คํานํา
ของชมรมกัลยาณธรรม



เดนิมาไกลถึงจดุน้ี ในปจฉมิวยัทีแ่รงกายออนลาแตพลังใจและดวง

ปญญายงัสวางแจมใส ทานมเีวลาทบทวนเรือ่งราวความเปนมาใน

ชีวิตจากความทรงจํา เลาฝากไวในหนังสือเลมนี้ ทานมิไดมีเจตนา

จะพรรณนาเรื่องเศราสะเทือนใจ แตชีวิตจริงจากความทรงจําของ

ทานกม็กัจะมทีวงทาํนองน้ัน นอยคนนักทีจ่ะไดประจกัษวา เบือ้งหลงั

ความหวานซึง้สะเทือนอารมณแหงวรรณกรรมแหงธรรมอนังดงาม 

เบือ้งหลงัถอยลขิติธรรม ทีอ่ธบิายอยางกระจางแจงชวนอาน ชวนฟง

จะมีความปวยไข ความทุกขยาก และอปุสรรคมากมายเปนอปุกรณ 

ชมรมฯ หวังวาเมื่อทานไดอาน “อัตตชีวประวัติฯ” เลมนี้จบลง

ทานคงจะอานหนงัสือทีท่านอาจารยวศินเขยีนไวอยางรูซึง้ในคณุคา

มากขึ้นไมมากก็นอย

ชีวติของทานอาจารยวศนิเปนแบบอยางของชวีตินกัสู และ

ครูผูเกิดมาเพื่อเปนคลังแหงปญญาและปูชนียบุคคล จะทุกขยาก

ลาํบากเพยีงไรกไ็มดบัสูญและไมมีส่ิงใดทาํลายได เพราะตองเตบิโต

ผานพนอุปสรรคนอยใหญเพ่ือมาสองโคมธรรมสูใจมวลชน ชีวิต

ของทานเปนแบบอยางเปนกําลังใจใหสาธุชนผูเดินตามมาภายหลัง 

ใหไดเกิดความมั่นใจใน “ทางแหงความดี” ไมยอทอตออุปสรรค 

แมอาจจะมีตนทนุตํา่ หรอืเตม็ไปดวยส่ิงกดีขวางอยางไรก็ตาม หาก

มใีจมุงมัน่ในความดีงาม พากเพยีรพยายามไมทอถอย ในทีส่ดุยอม

ไดพบความสําเร็จ เชนท่ีทานอาจารยดําเนินชีวิตมา เพื่อเปนยอด

ปราชญและเปนปูชนียบุคคลแหงแผนดิน ทําใหนึกถึงคําของทาน

อาจารยที่วา ขอใหมี “อัตตจาคะ” สละตนใหแกธรรม มอบตนให



แกธรรม คอืวางใจวาแลวแตธรรมจะบนัดาลให จะทกุขสขุ ยากงาย 

สบาย ลําบากแคไหน แลวแตพระธรรมจะนําชีวิตไป

ในนามของชมรมกลัยาณธรรม และเหลาสานศุษิย มคีวาม

ภาคภูมิใจที่ไดเผยแผผลงานอันทรงคุณคา ทั้งหนังสือและเสียง

บรรยายของทานอาจารย และการไดมีโอกาสจัดพิมพ “อัตตชีวิต

ประวตัขิอง อ.วศนิ อนิทสระ” เลมน้ี โดยเพิม่เตมิเนือ้หาใหสมบรูณ

ขึน้ในภาค “อาจรยิานสุสต”ิ ถอืเปนการแสดงความเคารพยกยอง

ชวีติอยาง “คร”ู ใหทกุคนไดสมัผสั ไดเขาใจความเปนครดูวยความ

เคารพศรทัธาอยางลกึซึง้ ทัง้ยงัเปนเครือ่งบชูาพระคณุทานอาจารย 

เปนพลังบุญกุศลใหดวงประทีปธรรมดวงนี้ไดสองแสงสวางสูใจ

มวลชนตอไปอีกนานเทานาน

ธรรมยอมมอียูในทุกหยอมหญา แตจะสถติยในใจของเรา

ไดมากนอยเพียงไร องคประกอบสําคัญแรกที่สุดสองประการคือ

กัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการ ขอใหทุกทานผูไดมีโอกาสอาน

หนงัสอื “อตัตชวีประวตัขิอง อ.วศนิ อนิทสระ” เลมนี ้ จงใครครวญ

พจิารณาดวยปญญาในละครแหงชวีติจรงิ ทีท่านอาจารยไดสละตนเอง

ยกมาเปนบทเรยีน เปนแบบอยาง เพ่ือเปนกาํลังใจสาธุชนสูความ

สําเร็จแหงชีวิต เพื่อทั้งประโยชนตนและประโยชนทานตามสมควร

 ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ
 ประธานชมรมกัลยาณธรรม
 ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔



ภาคแรก : ประวัติทานเลา
 ๑ เมื่อเปนเด็ก
 ๒ เมื่อเปนสามเณร
 ๓ เมื่อบวชเปนพระ
 ๔ เมื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัยสงฆ
 ๕ เมื่อลาสิกขาและหนาที่การงาน
 ๖ โรงเรียนเตรียมทหาร
 ๗ เมื่อแตงงาน
 ๘ เมื่อไปศึกษาตอที่อินเดีย
 ๙ มหาวิทยาลัยพาราณสี
๑๐ กลับเมืองไทย
๑๑ ที่หอสมุดแหงชาติ
๑๒ ประจําที่มหาวิทยาลัยสงฆ
๑๓ ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๑๔ โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตยหลักสูตรพิเศษ
๑๕ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๑๕
๑๖
๒๖
๓๔
๔๘
๖๐
๖๘
๗๔
๘๒
๘๖
๙๒
๙๘

๑๐๒
๑๐๘
๑๑๔
๑๒๐

สารบัญ



๑๒๔
๑๒๘
๑๓๔
๑๓๘
๑๔๘
๑๕๒
๑๖๐
๑๖๑
๑๖๒
๑๖๓
๑๖๔

๑๗๑
๑๗๒
๑๘๔
๑๘๗
๑๙๘
๒๐๓
๒๑๒
๒๑๗

๒๒๗
๒๒๘
๒๔๑

ภาคสอง : อาจริยานุสสติ
กราบเทาคุณพอที่เคารพ
แดอาจารยดวยความเคารพ
กอนที่จะพบทานอาจารย
แทนความเคารพศรัทธายิ่ง
แดครูผูเปนมงคลชีวิตของปวงศิษย
แทนความผูกพัน
โลกนี้ไมมีบังเอิญ

ภาคผนวก
บทสัมภาษณอาจารยวศิน อินทสระ
เลาไวในวันเกิด ปที่ ๗๐

๑๖ ทํารายการวิทยุ
๑๗ ทํานิตยสาร
๑๘ เทปและซีดี
๑๙ ชีวิตปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๙)
๒๐ บุพการี
๒๑ บันทึกเบ็ดเตล็ด
๒๒ ผลงานเกียรติประวัติ
 • โลและเกียรติยศ
 • กองทุนและการใหทุน
 • เกี่ยวกับเสนาสนะ
๒๓ เกี่ยวกับหนังสือ





ภ า ค แ ร ก
ประวัติทานเลา



เมื่อเป็นเด็ก

๑



จําไมไดวากี่เดือนหลังจากที่แมตายแลว
พอก็มาที่บานนาบาว...

นาไดเรียกขาพเจาไปหาพอ
ทานเรียกขาพเจาไปกอด รูสึกอบอุนอยางประหลาด

เปนครั้งแรกที่ขาพเจาจําไดวา
ไดอยูในออมกอดของพอ แลวพอก็จากไป

ตอมาอีกไมกี่เดือน นาจิตที่บานหนองหวามาแจงขาววา
พอไดเสียชีวิตแลว ขาพเจายังเด็กเกินไปที่จะเสียใจ

ขาพเจาเกดิทีห่มูบานทาศาลา อาํเภอรตัภูม ิ จงัหวดัสงขลา 

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗ สถานที่เกิดเปนเนินดินที่

ภาษาทางใตเขาเรยีก ‘โคก’ มตีนมะมวงหมิพานตอยูเตม็ในบรเิวณนัน้ 

ตนมะมวงหิมพานตนั้นภาษาทางใตเรียก ‘ยารวง’ แปลวาขาพเจา

เกิดที่โคกยารวงหรือเนินปาตนหิมพานต

เมื่อขาพเจาโตแลวไดเห็นวาบริเวณนั้นเปนปาทั้งหมด 

จงึเปนบานทีอ่ยูในปา มปีาผูใจดต้ัีงบานเรือนอยูใกลกนั เปนพีข่องแม 

ชือ่ปากลบั มลีกูสาว ๒ คน อายมุากกวาขาพเจา หมูบานบรเิวณ



๑๘ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

นั้นจึงสงบเงียบเพราะเปนปาเสียสวนใหญ มีลําคลองทอดยาวมา

จากเขาแกวลงสูทะเลสาบสงขลา ตรงตาํบลปากบาง อาํเภอรตัภมูิ

ขาพเจาไดทราบจากผูใหญวา ตอมาแมไดยายกลับไปอยู

ท่ีตําบลบานตากแดด อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่ง ณ ที่นั้น

มญีาตอิยูมาก เชน นานองของแม และตอไปอกีหมูบานหนึง่เหนอื

ขึ้นไปมีญาติฝายพออยูมาก เรียกหมูบานหนองหวา อําเภอเมือง 

จงัหวดัสงขลา สองหมูบานนีอ้ยูคนละฝงทะเลสาบกบัอําเภอรัตภมิู 

ถาจะเดนิทางไปหากนัตองไปทางเรอื สวนมากจะเปนเรอืใบ ยาและ

ปูอยูที่บานหนองหวานี้ มีพี่สาวที่ใจดีคนหนึ่งลูกของปา ชื่อพี่ถาย 

จิตภักดี

วัน เดือน ปเกิดของขาพเจา แมไดบอกใหทราบไวตั้งแต

พอจําความไดวา ถาใครถามใหบอกวาเกิดปจอวันจันทรเดือนสิบ 

ขาพเจาก็ทองตลอดมาตั้งแตสมัยที่เปนเด็ก ใครถามก็ตอบไดทันที 

ที่มาทราบวาเกิดวันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗ นั้น เมื่อ

ขาพเจาไดมาบวชเปนสามเณรท่ีวัดบปุผารามแลว เมือ่ พ.ศ. ๒๔๙๐ 

โดยที่ทานอาจารยคือทานเจาคุณพระราชดิลก เวลานั้นยังเปน

พระมหาหลง กิตฺติสาโร อยู ทานชํานาญทางโหราศาสตร ไดนํา

วนัเดือนปเกดิทีข่าพเจาทอง มาเทียบกบัปฏิทนิโหราศาสตรวาตรง

กับวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๔๗๗ เวลานั้นขาพเจาอายุ ๑๓ ป ซึ่งจะเลา

รายละเอียดขางหนา ขาพเจาเกิดที่อําเภอรัตภูมิ แตมาเติบโตที่

อําเภอเมือง เมื่อแมยายมาอยูที่หมูบานตากแดด ตําบลปากรอ 



เมื่อเปนเด็ก ๑๙

ขาพเจาจาํความไดไมนานแมกส็ิน้ชวีติดวยโรคไขธรรมดาเมือ่ขาพเจา

อายุได ๕ ขวบ พอนั้นขาพเจาไมทราบวาไปอยูที่ไหน บานของ

ขาพเจาอยูติดกับบานของนาซึ่งขาพเจาเรียกวา ‘นาบาว’ ภรรยา

ชือ่ ‘แชม’ ซึง่เปนนาสะใภ มลีกูหลายคนทัง้หญงิและชาย ขาพเจา

มพีีน่องทัง้หมด ๖ คน เปนชาย ๔ หญงิ ๒ ขาพเจาไมเคยเหน็

พี่ชายคนที่สอง ทราบวาเสียชีวิตตั้งแตยังเล็ก คงยังเหลือเติบโต

มา ๕ คนคือ

สุเมธ อินทสระ (เสียชีวิตแลว)

นรินทร อินทสระ (เสียชีวิตแลว)

ขัด บุญประกอบ (เสียชีวิตแลว)

ขาพเจา วศิน อินทสระ

คลองจิตร กาญจนมุสิก   ( ปจจบุนัอยูทีต่าํบลปากบาง อาํเภอรตัภมู)ิ

เมื่อแมเสียชีวิตแลวพอไมรูไปอยูที่ไหน พี่ชายคนโตก็ไมได

อยูบาน พวกเราซ่ึงยงัเดก็ ๆ กนัอยูกก็าํพราทัง้พอและแม ปากลบั

ผูมีนํ้าใจอารีตอลูกหลานไดมาแบงเอาหลานไป ๓ คน ไปเลี้ยงที่

อําเภอรัตภูมิ คือ นรินทร ขัด และคลองจิตร คงเหลือขาพเจา

ใหอยูกบันาท่ีบานตากแดด ตอนนัน้ขาพเจาอายไุด ๕ ขวบ (พ.ศ. ๒๔๘๒) 

พอชวยเขาทาํงานไดบางเลก็ ๆ นอย ๆ ตามประสาเดก็ เมือ่อาย ุ ๘ ขวบ

จงึไดเขาเรยีนหนงัสือชัน้เตรียมประถมทีโ่รงเรยีนประชาบาลบอทราย 

ตาํบลปากรอ อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา มศีาลาอยูหลงัหนึง่เปน

โรงเรียนท้ังหมด เด็กเล็กชั้นเตรียมประถมใหเรียนที่ใตตนประดู 



๒๐ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

มีสระใหญอยูสระหนึ่งอยูระหวางศาลากับตนประดู นักเรียนหิวนํ้า

ก็ไปวักนํ้าในสระกิน แตหามไมใหใครลงไปวายนํ้าเลน คราวใด

ปดเทอมปากลับก็จะมารับไปอยูที่อําเภอรัตภูมิ ขาพเจารูสึกมี

ความสุขเหมือนไดขึ้นสวรรค เพราะมีปามากและมีผลไมใหเก็บกิน

หลายอยาง ลกูสาวคนเลก็ของปาชือ่พีเ่ชอืนไดโอบไหลขาพเจาไปหา

ผลไมในปากนิ ขาพเจารูสกึอบอุนและมคีวามสขุอยางประหลาด ซึง่

ไมเคยไดรบัมากอน ความรูสกึอนันัน้ยงัแนบสนทิอยูจนบดันี ้ (พีเ่ชอืน

เสียชีวิตไปเมื่อปพ.ศ. ๒๕๔๘)

เม่ือเปดเทอมขาพเจาตองกลับมาเรียนหนังสือที่โรงเรียน

บอทราย โดยเดนิไปเรยีนทัง้ไปและกลบัระยะทางประมาณ ๒ กโิลเมตร 

เสื้อผาและอาหารนั้นขาดแคลนมาก ไมตองพูดถึงรองเทา เด็ก

นักเรียนเดินเทาเปลากันท้ังนั้น พ.ศ. ๒๔๘๔ เกิดสงครามโลกครั้ง

ทีส่องยิง่ขาดแคลนหนกัขึน้ไปอกี กางเกงทีนุ่งไปโรงเรยีนปะแลวปะอกี 

กางเกงทีนุ่งอยูกบับานและนุงไปโรงเรยีนคงมไีมเกนิ ๒ ตัว ปะแลว

ปะอกีจนหาเนือ้เดมิไมได เสือ้นัน้มไีวสาํหรบัผกูคอ ไมไดมไีวสาํหรบัใส 

วธิผีกูคอกค็อื เอาแขนเสือ้ทัง้สองโอบมามดัคอไว ตวัเสือ้อยูขางหลงั 

ไมตองกลัวหนาวเพราะท่ีนั่นไมเคยหนาว และเปนการถนอมเสื้อ

ไมใหขาด จะไมนุงกางเกงไปโรงเรยีนกด็กูระไรอยู ความขาดแคลน

ปจจัยสี่ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองมีอยูเปนอันมาก ธรรมดาไม

เกิดสงครามกข็าดแคลนอยูแลว ถงึหนาแลงกแ็หงจรงิ ๆ ผูใหญตอง

ไปตักนํ้าในที่ไกล ๆ จึงจะไดนํ้ามาปบสองปบ ไกลหลายกิโลทีเดียว 

หนาฝนนํ้าก็ทวมเจิ่งนองไปหมดทั่วทองทุง มองเห็นพื้นนํ้าขาวสุด
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สายตา อาหารทีช่าวบานหาไดเปนหลกัก็คอืปลาในทองทุง ขาวพอ

มีกินเพราะทํานาเอง ยอนระลึกดูแลวความเปนอยูของชาวบานใน

ชนบทสมัยนั้นนาสงสารมาก

จําไมไดวากี่เดือนหลังจากที่แมตายแลว พอก็มาที่บาน

นาบาว ตอนนั้นบานของแมไดเปนเรือนขาวเปลือกของนา นาได

เรียกขาพเจาไปหาพอ ทานเรียกขาพเจาไปกอด รูสึกอบอุนอยาง

ประหลาด เปนครั้งเดียวที่ขาพเจาจําไดวาไดอยูในออมกอดของพอ 

แลวพอกจ็ากไป เขาใจวาคงไปพักทีบ่านปูและยา ตอมาอกีไมกีเ่ดอืน

นาจติทีบ่านหนองหวามาแจงขาววาพอไดเสียชีวติเสียแลว ขาพเจา

ยงัเดก็เกนิไปทีจ่ะเสยีใจจงึไดแตยนืเฉย ๆ จาํไดวาวนัทีเ่ผาพอนัน้นํา้

ทวมใหญ คนหามศพตองหามลยุนํา้กนัไป ขาพเจายงัเลนนํา้ตามไปดวย

เรียนหนังสืออยูที่โรงเรียนบอทรายได ๓ ป พอจบ ป.๒ 

ตอนนัน้ทราบวาพีช่ายคนโตคอืพีส่เุมธไปบวชเปนพระอยูท่ีวดัภูตบรรพต 

ตําบลชะแล อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยคําขอรองของปู

และยา ขาพเจาอยูท่ีบานตากแดดดวยความลําบากและอดทน บงัเอญิ

มีเหตุใหนาตัดสินใจนําขาพเจาไปไวที่วัดภูตบรรพตที่พี่ชายบวชอยู 

ตกลงวาไดไปอยูเปนเด็กวัดอยูกับพี่ชาย แตความเปนอยูก็ยังคง

อัตคัดขาดแคลนตามประสาเด็กวัดบานนอก อาหารไดกินบางไมได

กินบาง นอยวันที่ไดกินครบสามมื้อ มาเรียน ป.๓ ที่โรงเรียน

ประชาบาลวัดชะแล ตําบลบางเขียด ปจจุบันเปนอําเภอสิงหนคร 

หางจากวดัภูตบรรพตเพยีงเลก็นอย เดนิประมาณสบินาทีก็ถึงแลว 



๒๒ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

ตลอดเวลาที่เรียนอยูท่ีน่ี ตอนกลางวันเปนไมตองพูดถึงกันเลยคือ 

ไมมีกิน ของขายก็ไมมี ถึงจะมีของขายก็กินไมไดเพราะไมมีเงิน

ติดตัวเลยสกับาทเดยีวเหมอืน ๆ กนัทกุคน เดก็ทีพ่อกนิขาวกลางวนั

ไดบางตอนพักเที่ยง ก็เห็นจะเปนเด็กที่อยูวัดชะแลนั่นเอง มีเพื่อน

คนหนึ่งชื่อ ‘ขอม’ เปนเด็กวัดชะแล เขาชวนไปกินขาวกลางวัน

บอย ๆ แตไมคอยไดไปกิน เลิกเรียนกลับมาวัด ไดกินบางไมไดกิน

บาง มอีบุาสกิาบางคนทีอ่ยูขางวดัเขารูสกึเอน็ด ู บอกวาวนัไหนไมมี

ขาวเย็นที่วัด ใหไปกินที่บานเขา แตก็ไมคอยไดไป ปูกับยาก็สั่ง

เหมือนกัน แตบานปูและยาอยูไกลเหลือเกิน ตองเดินเปนชั่วโมง

จงึจะถงึ จงึไมคอยไดไป ปูกับยาเปนคนใจดีลกูหลานรกั และคนใน

หมูบานกเ็คารพนับถอื เคยพดูกับขาพเจาวา เมือ่เรยีนจบชัน้ประถม

แลวก็จะสงใหเรียนตอชั้นมัธยม แตนาเสียดาย เมื่อขาพเจาเรียน

อยูชัน้ ป.๔ ปูและยากล็มปวยลงพรอมกนั เลกิโรงเรยีนแลวขาพเจา

ก็จะรบีกลบัมาเยีย่มปูและยา และรองไหโฮโฮทกุครัง้ทีม่า รูสกึหมด

ท่ีพ่ึง ในที่สุดปูและยาก็ส้ินชีวิตลงพรอมกัน ดูเหมือนจะหางกัน

คนละวัน เก็บศพไวที่บานสองสามวันแลวก็เผาพรอมกัน ขาพเจา

กลับไปอยูวัดอยางเดิม

เมือ่เรยีนอยู ป.๔ จาํไดวานาแดงนองของพอ เปนผูใหญบาน

อยูทีบ่านโคกโพธิ ์ ใกล ๆ บานหนองหวานัน่เอง (ทางใตจะเรยีกนอง

ของพอหรือนองของแมวา ‘นา’ เหมือนกันหมด) ทางรัฐบาลได

มีนโยบายชวยเหลอืเด็กยากจน ไดนาํผาไปแจก ไมมชีือ่ของขาพเจา

อยูดวย นาแดงไดทักทวงข้ึนวา ขาพเจาไมไดเปนเด็กยากจนหรือ 
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ทําไมจึงไมได ขาพเจาจึงไดผามาผืนหนึ่ง จําไดวาเปนสีกรมทา 

ใชนุงกไ็ดหมกไ็ด ขาพเจาดใีจยิง่นกั ใชผาอยางทะนถุนอม คนืหนึง่

มีการแสดงหนังตะลุงที่เชิงเขาวัดภูตบรรพต ที่น่ันเปนปาชาดวย 

(ภาษาทางใตเรียกวา ‘เปลว’) ขาพเจาไดไปดูหนังตะลุงแลวเผลอ

หลับไป ตื่นขึ้นมาผาหมหายไปเสียแลว เปนความทรงจําที่ไมรูจัก

ลืมเลือนถึงความรูสึกขณะนั้นวาเสียดายเพียงไร เรายังเด็กมากจะ

ไปหาโจรที่ไหนไดเลา

ขาพเจาชอบศิลปน หนังตะลุงเปนสิ่งที่นิยมชมชอบมาก 

เมื่ออยูวัดบางคืนก็หนีไปแสดงหนังตะลุงเอง ตอนนั้นคงจะอายุสัก 

๑๒-๑๓ มีเพื่อน ๆ เด็กวัดดวยกันชวยกันเอาวัสดุเทาท่ีจะหาไดมา

แทนโหมง ฉิ่ง และกลอง เปนตน พากยหนังตะลุงอยูไดทั้งคืน 

กลับมาวัดตอนเชาถูกทานอาจารยลงโทษบางก็เพียงเล็กนอย 

ไมหนักหนารุนแรงอะไร ทานอาจารยผูปกครองเวลานั้นก็คือ 

ทานปลดัเมศวร ซึง่ตอมาเปนพระครถูาวรศลีคณุ (มรณภาพแลว) 

เจาอาวาสวดัภตูบรรพตเวลานัน้คอื ทานพระครโูศภณศีลาจาร (แดง) 

ทานเปนพระที่มีปฏิปทานาเลื่อมใส

ขาพเจาเรียนจบ ป.๔ ที่โรงเรียนวัดชะแลประมาณป 

พ.ศ. ๒๔๘๙ จาํไดแมนเพราะทราบขาววา พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัว

รัชกาลที่ ๘ สวรรคต พอดีพระพี่ชายคิดจะมาเรียนหนังสือตอที่

จงัหวดัสงขลา จงึไดเดนิทางมาจงัหวดัสงขลา พกัอยูทีว่ดัมชัฌมิาวาส 

ซึ่งเปนวัดหลวงและเปนวัดใหญ อาศัยพักอยูที่กุฏิทานมหานิพนธ 
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ซ่ึงตอมาไดเปนทานพระครูนิเทศธรรมาภรณ ทานเปนผูออนนอม

ถอมตน เมื่อขาพเจาเปนผูใหญและมีชื่อเสียงทางวิชาการแลว 

ทานติดขัดอะไรก็เขียนจดหมายมาถามบอย ๆ โดยไมไดถือตัววา

เคยเปนอาจารยของขาพเจา เมือ่พกัอยูทีว่ดัมชัฌมิาวาสนัน้ มเีด็ก

รุนเดียวกันที่พักอยูกับทานมหานิพนธมากคน นอนกันที่ระเบียง

หนาหองทานเต็มไปหมด อาหารประจําวันก็คือผักบุงที่เด็กรุนโต

ไปซื้อมาจากตลาด นํามาแกงรวมกับอาหารที่พระบิณฑบาตได 

รูสึกวากลิ่นอายของจังหวัดสงขลาเปนท่ีถูกใจยิ่งนัก มันเปนกลิ่น

เมอืงทีส่งบเรยีบรอย สะอาด และผาสกุ ดานตะวนัตกเปนทะเลสาบ

สงขลา ดานตะวันออกเปนทะเลหลวง สมัยนั้นสงขลาเปนเมืองที่

สงบเงียบ ทอระบายนํ้าใสสะอาด นอนไมตองกางมุงไมมียุงสักตัว

อยูท่ีวัดมัชฌมิาวาสกีเ่ดอืนจาํไมได กเ็ดนิทางมากรงุเทพฯ 

เปนไวยาวัจกรของพระพี่ชาย มาโดยทางรถไฟในป ๒๔๙๐ เสร็จ

สงครามโลกครัง้ทีส่องแลว ๒ ป ตอนนัน้ทางรถไฟท่ีสรุาษฎรฯขาด 

ตองลงเรือขามแมนํ้าแลวมาข้ึนรถไฟอีกฝงหนึ่ง รถไฟสุดทางที่

บางกอกนอยเวลานั้น มาพักที่วัดบูรณศิริฯกอน จําไมไดวาก่ีวัน 

แลวไปพักที่วัดบุปผาราม ธนบุรี กับทานเจาคุณพระราชดิลก ซึ่ง

ตอนนั้นยังเปนพระมหาหลงอยู ประมาณเดือนพฤษภาคม ๒๔๙๐ 

ทีแรกพระพี่ชายตั้งใจไววา เมื่อมาถึงกรุงเทพฯแลวก็จะสงกลับไป

บวชที่วัดมัชฌิมาวาส สงขลา แรกทีเดียวพระพี่ชายไมไดตั้งใจพา

ขาพเจามา จะใหบวชอยูท่ีสงขลา แตเพราะผูที่จะเดินทางเปน

ไวยาวัจกรมาดวยเกิดปวยกะทันหัน จึงใหขาพเจาเปนตัวแทนมา
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เม่ือพักอยูที่วัดบุปผารามนั้น ทานเจาคุณอาจารย คือ 

ทานเจาคุณพระราชดิลก ซึ่งตอไปนี้ขาพเจาจะขอเรียกทานวา 

‘ทานอาจารย’ ไดสบืสาวเรือ่งราววาขาพเจาเปนลกูใครเปนหลานใคร 

พอรูชือ่พอและปู ทานอาจารยกร็บัไวใหบวชทีว่ดับปุผาราม ทราบวาเมือ่

สมัยยังหนุม กอนบวช ทานไปมาที่บานหนองหวาเสมอ รูจักปู

ของขาพเจาและเปนเพื่อนกับพอของขาพเจา

ทานมหาสริิ ฐานยุตโฺต กเ็ปนคนบานเดยีวกัน คอื ทานอยู 

บานหวยพดุ จะมีสวนในการมาของพระพ่ีชายของขาพเจาดวยหรอืไม 

ขาพเจาไมทราบ ทานมหาสิริทานน้ีตอมาไดเปนพระเทพกิตติเมธี 

เจาคณะจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี (ธรรมยุต) 

ตลอดเวลาที่ยังไมไดบวชเปนสามเณรนั้น ขาพเจาปวดหัวอยาง

รุนแรงทุกวันตัง้แตเชาพระอาทติยขึ้นจนถงึเที่ยงวนั ยาไมมีกนิเลย

แมแตเมด็เดยีว ไมรูเปนโรคอะไร หรอืจะเปนอยางท่ีเขาเรียกกันวา 

‘ลมตะกัง’ กระมัง กําหนดวันบวชเณร เดือนกรกฎาคมกอนเขา

พรรษา แตจาํไมไดวาวนัทีเ่ทาใด เชาวนันัน้โกนผมแลวยงัมนึศรีษะ

อยูไมถงึกบัปวด จาํไดวาบวชตอนบาย เมือ่ครองผากาสาวพสัตรแลว 

บวชเสรจ็แลว อาการปวดศรีษะทีต่องนอนรองไหทกุวนั ไมเปนอกี

เลยมาจนกระทั่งบัดนี้



เมื่อเป็นสามเณร

๒



ในการบวชเปนสามเณรคราวนี้ ผูอุปถัมภที่เรียกกันใน

สํานวนพระวา โยมอุปฏฐาก คือ คุณแมริ้ว สืบศิริ ซ่ึงเปนโยม

อุปฏฐายิกาของทานมหาสิริ คุณแมริ้วเปนพยาบาลผดุงครรภ มี

สามเีปนบรุุษพยาบาลอยูท่ีซอยริว้สบืศริ ิ ใกล ๆ วงเวยีนเลก็สมยันัน้ 

เวลานีว้งเวยีนเล็กไดถกูรือ้ไปแลว ทานทีไ่มทนัเหน็วงเวยีนเลก็ กใ็ห

นึกถึงเชิงสะพานพุทธฯ ฝงธนบุรีและโรงเรียนศึกษานารี วงเวียน

เล็กอยูตรงหนาโรงเรียนศึกษานารีพอดี คุณแมริ้วเปนคหปตานี

ผูม่ังค่ังคนหนึง่ในสมยันัน้ มบีานใหญโตไมสกัทัง้หลงั เปนคนอวน

แตก็เดินไปวัดบุปผารามได ขาพเจาเมื่อบวชแลวก็ไปบิณฑบาตที่

ทานอาจารยและทางวัดตื่นเตนและดีใจกันมาก
รวมทั้งทานอุปชฌายดวย

เพราะมีสามเณรสอบไดเปรียญเอกเปนองคแรกของวัด
เลาลือกันไปมากพอควรวาเปนคนเรียนเกง

ใครๆ ก็หวังกันวาขาพเจาจะไดเปรียญ ๙ โดยไมนานนัก
แตผูที่หวังก็ผิดหวัง

เพราะขาพเจาหยุดอยูเพียงเทานี้
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บานคุณแมริ้วทุกวัน ตอนหลัง นองสาวคือคลองจิตรยังเด็กอยู 

คณุแมริว้ไดขอใหมาอยูทีบ่าน ดวยเหน็วาเปนนองของขาพเจา แต

เพราะเหตุใดไมทราบ อยูไดไมนานก็กลับไปอยูกับปาที่รัตภูมิ

สมยัทีข่าพเจาเปนสามเณรอยูน้ัน มีพระทีไ่ดรบัความนยิม

วาเกง คือทั้งเรียนเกงและเทศนเกงอยู ๒ รูป คือ ทานมหาสิริ 

ป.ธ.๖ ทานมหาอาคม ป.ธ.๕ ตอมาไดรบัสมณศกัดิเ์ปนพระธรรม

รัตนดิลก เจาอาวาสวัดบุปผารามตอจากทานเจาคุณพระธรรม

วราลงัการ (อนภุาโส) ผูซึง่เปนอปุชฌายของขาพเจาในสมยัทีด่าํรง

สมณศักด์ิเปนพระอโนมคณุมนุซีึง่เปนผูมเีมตตาสงูมาก และมปีฏปิทา

อันนาเลื่อมใส

พูดถึงทานอาจารย ทานเอาใจใสตอการศึกษาเลาเรียน

ของขาพเจาเปนอยางยิ่งและเขาใจวาจุใจทาน เพราะใหทองอะไรก็

ทองได ใหเรียนอะไรก็เรียนไดดวยความต้ังอกตั้งใจ 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

จงึเรยีนนักธรรม เรยีนสวดมนตอยางไมรูสกึเบือ่หนาย แมจะยาก

ไปบางสาํหรบับางเร่ือง เชน วินยัมขุ สาํหรบัขาพเจาซึง่อายุเพยีง 

๑๓ ในขณะนั้น แตก็ชอบอานแมจนกระทั่งบัดนี้ (พ.ศ. ๒๕๔๙)

เมือ่สอบนกัธรรมชัน้ตรไีดแลว ในปนัน้ทานอาจารยใหเริม่

ทองบาลีไวยากรณจํานวน ๔ เลม คิดเปนจํานวนหนาถึง ๕๐๔ หนา 

ตั้งใจทองดวยความอดทนเพราะอยากรู จําไมไดวาตองไปทองให

อาจารยฟงหรือเปลา ไปเขาโรงเรียนฟงอธิบายบาลีไวยากรณ 

ดูเหมือนทานมหาสิริ ฐานยุตฺโตเปนผูสอน ทานเปนอาจารย

ที่คอนขางดุแตก็ทําใหพระเณรตั้งใจเรียนดี

เหลือเวลาอีกประมาณ ๒ เดือนจะมีการสอบนักธรรม

ชัน้โท ทานอาจารยยงัไมอยากใหสอบ อยากใหทองบาลไีวยากรณ

ใหจบกอน แตขาพเจารูสึกวาไมควรปลอยเวลาใหวางไป ๑ ป โดย

ไมไดสอบอะไรเลย จึงเขาไปเรียนทานวาจะขอเขาสอบนักธรรมโท 

ทานยงัคงยืนยนัไมใหสอบ ขาพเจาไปไดหนงัสอืธรรมวภิาคเลม ๒ 

ซึง่เปนหลกัสตูรวชิาธรรมะสาํหรบันกัธรรมชัน้โท มานัง่ทองทีห่นา

หองทัง้กลางวนัและกลางคนื ทานอาจารยเดนิไปเดนิมาอยูแถวนัน้ 

ทานจะเปดมาหาขาพเจากไ็ด เมือ่ทานไดยนิทองธรรมวภิาคเลม ๒ 

บอยเขา วนัหนึง่ขาพเจานัง่ทองอยูหนาหองจนเหนือ่ยแลวจงึเขาไป
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ในหอง เห็นหนังสือหลักสูตรนักธรรมชั้นโทกองหนึ่งวางอยูบนโตะ

ของขาพเจา ขาพเจารูสกึดีใจวาทานยนิยอมใหขาพเจาสอบแลวจงึ

เขาไปกราบขอบคณุทานพรอมดวยนวดใหทาน งานนวดทานอาจารย

เปนงานประจาํของขาพเจาอยูแลว ประมาณคนืละ ๒ ชัว่โมง เวลา

ประมาณ ๒ ทุมครึ่ง - ๔ ทุม เมื่อถึงเวลาสอบนักธรรมช้ันโท 

ขาพเจาสอบได ทานอาจารยพูดกับใครตอใครเปนเชิงลอเลียนหรือ

ยกยองกไ็มทราบไดวา สอบไดมาอยางไรใชเวลาเรยีนเพยีง ๒ เดอืน 

ในเมื่อคนอื่นเรียนกันทั้งป สอบไดก็มีสอบไมไดก็มี

หลักสูตรนักธรรมชั้นโทยังคงมี ๔ วิชาเหมือนนักธรรม

ช้ันตร ี แตเนือ้หายากขึน้ พทุธศาสนสภุาษติซึง่ขาพเจาชอบนกัหนานัน้ 

มีถึง ๒๐๑ ขอ แตละขอยาวกวาของนักธรรมชั้นตรีถึง ๓ เทา 

เพราะเปนคาถา ๔ บาท ของนกัธรรมชัน้ตรมีบีาทเดยีว ขาพเจา

ทองหมดทุกขอทั้งภาษาบาลีและภาษาไทย ไมไดเลือกทองเพื่อเก็ง

ขอสอบเลย

เมือ่ไดนกัธรรมชัน้โทแลว และทองบาลไีวยากรณ ๔ เลม

จบแลวก็เริ่มแปลหนังสือธรรมบทซึ่งเปนหลักสูตรของเปรียญ 

๓ ประโยค มทีัง้หมด ๘ ภาคดวยกัน เปนหนังสอืขนาด ๘ หนา

ยก จํานวนหนาถึง ๑,๒๒๔ หนา ไมใชนอยเลยสําหรับสามเณร

อาย ุ ๑๕ หนงัสอืชดุนีเ้ปนอรรถกถาธรรมบท ผลงานของพระพทุธ

โฆสาจารยชาวอนิเดยี มาทาํงานในศรลีงักา เปนหนงัสอืทีน่าสนใจ
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มาก ยกคาถาพระพุทธภาษิตมาจากคัมภีรธรรมบทขุททกนิกาย 

พระไตรปฎกเลม ๒๕ มาตั้งแลวเลาเรื่องประกอบ แลวอธิบายคํา

ยากในพระพุทธภาษิตเพียงเล็กนอย ผูเรียนไดเพลิดเพลินไปกับ

นิทานประกอบเรื่อง ไดธรรมะจากพระพุทธภาษิตและคําอธิบาย

เลก็นอย แตนกัเรยีนจะกลวัคําอธบิายท่ีเรียกวา ‘แกอรรถ’ เพราะ

ยากกวาสวนอื่น ๆ ขาพเจาเรียนดวยความเพลิดเพลินพรอมดวย

พระอืน่ ๆ รวมทัง้พระพีช่ายดวย กลางคนืมกัจะไปรวมกนัทีห่องใด

หองหนึ่งแลวชวยกันแปล การไปเรียนบาลีที่โรงเรียนมีไมมากนัก 

สวนมากเรยีนดวยตนเอง เทาทีจ่าํไดรูสกึวา พระมหาปลอด ปยทสสฺี 

สอนอยูระยะหนึง่ จาํไมไดวากีเ่ดอืน ถงึเวลาสอบสนามหลวง (สนาม

ใหญของคณะสงฆ) ขาพเจาสอบได สรางความตืน่เตนพอใจใหกบั

ทานอาจารยและสํานักเรียนมิใชนอย ทานอาจารยเริ่มมั่นใจในตัว

ขาพเจามากขึ้น คุณแมริ้ว สืบศิริ ซึ่งเปนโยมอุปฏฐายิกาก็ดีใจ 

นาํปากกาหมึกซมึมาถวายเปนรางวลั โยมหรุนทางวงเวยีนใหญซึง่

ไดถวายอาหารบิณฑบาตอยูเปนประจํา และคุณนาลิ้ม วอนขอพร 

ผูเปนลูกสาว ก็ไดนําปากกาหมึกซึมมาถวายดวย แตคนละสีกัน 

ขาพเจาเองกร็ูสกึปลืม้ใจและภาคภมูใิจอยูมใิชนอย เพราะไดเปล่ียน

ฐานะจากสามเณรธรรมดาเปนสามเณรเปรียญ แมจะเพียง 

๓ ประโยคกต็าม ถาจาํไมผดิดเูหมอืนวามขีาพเจาเปนสามเณรเปรยีญ

อยูเพียงรูปเดียวในเวลานั้น ปหลัง ๆ ตอมาจึงมีสามเณรเปรียญ

มากขึ้น พระพี่ชายของขาพเจาก็สอบไดในปน้ันเหมือนกันประมาณ 

พ.ศ. ๒๔๙๓
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ปตอมาเรียน ป.ธ.๔ ใชหนังสือมังคลัตถทีปนีพักหนึ่ง 

เปนผลงานของพระสิริมังคลาจารย ชาวเชียงใหม* แตงอธิบาย

มงคล ๓๘ ตั้งแตมงคลที่ ๑ ถึงมงคลที่ ๑๒ คือ การไมคบคน

พาล ไปจนถงึ การงานไมคัง่คาง เปนหนังสืออธบิายธรรมะมนีทิาน

ประกอบ ขาพเจาชอบมาก อานอยางไมอิ่มไมเบื่อ เปนหนังสือ 

๘ หนายก ประมาณ ๓๗๕ หนา ปนั้นขาพเจาสอบไดอีก

ปตอมาเรียน ป.ธ.๕ ใชหนังสือสมันตปาสาทิกาภาค ๓ 

ทีพ่ระเณรเรยีกกนัสัน้ๆ วา ‘สามนต’ เปนอรรถกถาวนิยั แปลยากมาก 

ตองใชความอดทนอยางสูง หนาถึง ๕๗๐ หนา เปนหนังสือ

ขนาดใหญ ๘ หนายกพเิศษ อานไมสนกุ แตจาํเปนตองเรียนเพราะ

เปนหลกัสตูร ปน้ันสอบได ป.ธ.๕ ปตอมาเรยีน ป.ธ.๖ ใชหนงัสือ

มงัคลตัถทปีนภีาค ๒ หนา ๔๘๒ หนา อธบิายมงคล ๓๘ ตัง้แต

มงคลท่ี ๑๓ ถึงมงคลที ่ ๓๘ อานสนกุเพลดิเพลนิ ปนัน้สอบ 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 แตกย็งัสอบได และไดนกัธรรมเอกดวยในปนัน้ ทานอาจารย

และทางวัดต่ืนเตนและดใีจกนัมาก รวมทัง้ทานอปุชฌายดวย เพราะ

มีสามเณรสอบไดเปนเปรียญเอกเปนองคแรกของวัด เลาลือกันไป

* เมื่อประมาณ ๕๐๐ ปมาแลว
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มากพอสมควรวาเปนคนเรียนเกง ใคร ๆ ก็หวังกันวาขาพเจาจะได

เปรียญ ๙ โดยไมนานนัก แตผูที่หวังก็ผิดหวังเพราะขาพเจาหยุด

อยูเพียงเทานี้ ตั้งใจวาจะเรียนโดยการสอบเพียงเทานี้

เวลานัน้มหาวทิยาลยัสงฆไดเปดขึน้แลวตัง้แต พ.ศ. ๒๔๘๙ 

โดยชือ่วา ‘สภาการศกึษามหามกุฏราชวทิยาลยั’ ตัง้อยูหนาวัดบวร

นิเวศวิหาร ตึกที่เปนสํานักงานแมกองธรรมอยูเวลานี้ มีพระภิกษุ

ทีว่ดับปุผารามไปเรียนหลายรูปดวยกัน ขาพเจาเองตัง้ใจไววา เมือ่

เรยีนถึงเปรยีญเอกแลวกจ็ะเปลีย่นไปเรยีนในระบบมหาวทิยาลัยสงฆ 

ดวยหวงัวาจะไดวิชาสมัยใหม มาชวยสงเสรมิการอธบิายธรรมทาง

พระพทุธศาสนา ขาพเจาลมืเลาไปวา ขาพเจาสามารถเทศนาปากเปลา

ที่เขาเรียกกันทางวัดวา ‘เทศนปฏิภาณ’ ตั้งแตไดนักธรรมโทแลว 

และก็ไดเทศนปฏิภาณเรื่อยมาทั้งในวัดและตางจังหวัด ทางวัดก็

ชื่นชมยินดีที่มีสามเณรเปรียญสามารถเทศนปฏิภาณไดเพิ่มขึ้นมา

อกีรปูหนึง่ นอกจาก ทานมหาสิร ิ ฐานยุตโฺต และทานมหาอาคม 

อุตฺตโร บางคราวเมื่อมีงานทางวัด มีเทศน ๓ ธรรมาสน ทาน

ทั้งสองไดดึงเอาขาพเจาซึ่งเปนสามเณรขึ้นไปนั่งเทศนดวยรูปหนึ่ง 

ทานมหาอาคมนัน้ นยิมกนัวาเทศนด ี เสยีงดงั ทานไดเปรยีญ ๗ 

หลังจากขาพเจา ๑ หรือ ๒ ปจําไดไมแมน
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ความเจ็บปวยเปนสิ่งบั่นทอนกําลังกาย
และกําลังความสามารถเปนอันมาก

ตองเขาโรงพยาบาลก็หลายครั้ง
เมื่อไปเรียนที่สภาการศึกษามหามงกุฎฯแลว บางครั้งก็ปวยหนัก

ทานอาจารยไปเฝาดูแลดวยความหวงใย
และพูดดวยความเปนหวงวา

“คุณอยาเอาชีวิตไปทิ้งไวเสียที่สภาการศึกษาฯเลย”
ขาพเจานิ่งฟงดวยความรูสึกซาบซึ้งในน้ําใจของทาน

แตนึกในใจวา “เราไดกาวไปแลว
ยอมมีคติเปนสอง คือสําเร็จ หรือตาย”

พระพีช่ายของขาพเจาชือ่สเุมธ ไดลาสกิขาไปแลวตัง้แตได 

ป.ธ.๕ ประมาณป ๒๔๙๕ เมื่อขาพเจาได ป.ธ.๗ นั้นประมาณ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ อายยุงัไมเตม็ ๒๐ แตทานอาจารยจะใหอปุสมบทกอน

เขาพรรษานัน้ อายยุงัขาดอยู ๔ เดอืน ทางวนิยัอนญุาตใหนบัใน

ครรภไดถงึ ๙ เดือน แตนยิมนบักนัเพยีงแค ๗ เดอืน ทั้งนี้เผื่อ

เอาไววาเด็กบางคนคลอดกอนกําหนด จึงไดอุปสมบทในปนั้น 

ประมาณเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนจําไดไมแมน ทานอาจารย

ตั้งใจไววา ในวันอุโบสถขางหนาจะใหสวดปาติโมกข จึงใหเริ่มทอง

ปาตโิมกข มเีวลา ๑๕ วนั แตขาพเจาทองเพียง ๑๒ วันกจ็าํไดหมด 
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ไปซอมกบัทานอาจารยทกุคนื เหลอืเวลาอกี ๒ วนัเปนเวลาทบทวน

ใหคลอง ทานอาจารยชมเชยวาเทาทีท่านมปีระสบการณผานมา ยงั

ไมเคยเหน็ใครทองปาตโิมกขจาํไดภายใน ๑๒ วนั ทานดใีจมาก ถงึ

วันสวดเขาจริงก็สวดไดดี เปนที่ชื่นชมยินดีของอุปชฌายอาจารย 

ขาพเจากป็ลืม้ใจทีท่าํใหทานยนิดไีด ตอนนัน้ทานอาจารยมสีมณศกัดิ์

เปนพระครูกิตติวิมล ตอมาอีกหลายปไดเลื่อนเปนพระราชาคณะที่

พระกิตติวิมลเมธี และตอมาอีกหลายปไดเล่ือนสมณศักดิ์เปน

พระราชาคณะชัน้ราชท่ีพระราชดลิก ทานมหาอาคม อตุตฺโร ตอมาได

เปนพระอมรเวธี และเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นไปจนถึงพระราชาคณะ

ชัน้ธรรมทีพ่ระธรรมรตันดิลก มรณภาพแลวเมือ่อาย ุ ๗๓ (ประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๔๓) ทานอายุมากกวาขาพเจา ๗ ป

ทานมหาสริ ิ ฐานยตุโฺต เม่ือเปนเปรยีญ ๗ อยู ไดรบัคาํส่ัง

จากเจาคณะภาคคอื พระธรรมโกศาจารยวัดราชาธวิาสฯ ใหไปเปน

ผูชวยเจาอาวาสวดัเสนหา จงัหวดันครปฐม ตอมาไดรบัสมณศกัดิ์

เปนพระธรรมภาณกวี แลวเลื่อนเปนพระราชธรรมกวี แลวเลื่อน

เปนพระเทพกิตติเมธี มรณภาพประมาณ ๑๕ ปมาแลว

ขาพเจาตั้งใจจะไปเขาเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ คือ สภา

การศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย จึงไดไปกราบเรียนทานอาจารย

เพ่ือขอลาไปเรียน แตทานหามไว บอกวาเรียนใหจบเปรียญ ๙ 

เสียกอนแลวคอยไปเรียนก็ยังไมสาย เพราะอีก ๒ ปเทาน้ันเอง 

ขาพเจาจงึอนโุลมตามทาน ทานอตุสาหหาหนงัสอืเปรยีญ ๘ มาให 
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คอื คมัภรีวสิทุธมิรรค ๓ ภาค บอกวาเปนการอนเุคราะหของมลูนธิิ

มหามกฏุราชวทิยาลยั ซึง่ทานไปทาํงานอยูทีส่าํนกังาน เปนหวัหนา

แผนกปรยิตัธิรรมของมลูนธิมิหามกฏุราชวทิยาลยั สํานักงานอยูใน

วัดบวรนเิวศฯ ปจจุบันเปนสถานท่ีอบรมพระธรรมทตูไปตางประเทศ

คมัภีรวสุิทธิมรรคเวลานัน้ยังไมมฉีบบัภาษาไทย เปนคมัภรี

ทีย่ากมากทัง้ภาษาและเนือ้หา โดยเฉพาะภาคที ่ ๓ มภีาษาไทยบาง

เปนบางตอน ซึ่งแปลคัดลอกตอ ๆ กันมา ตอมาภายหลังจึงมี

วิสุทธิมรรคแปล ฉบับของสํานักพิมพ ส.ธรรมภักดี ตอมาภาย

หลังอีกหลายปจึงมวิีสทุธมิรรคฉบบัภาษาไทยของมลูนธิมิหามกฏุฯ 

แปลโดย นาวาอากาศเอกเมฆ อําไพจริต ป.ธ.๙ แหงสํานักวัด

เทพศิรินทราวาสฯ ผูเรียน ป.ธ.๘ ในรุนหลัง ๆ จึงไดอาศัย

ขาพเจาเรยีน ป.ธ.๘ ดวยจติใจเพยีงครึง่เดยีว อกีครึง่หนึง่

ไปอยูทีส่ภาการศกึษามหามกฏุฯเสียแลว จึงเรยีนไมเตม็ที ่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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* พระสุมังคลาจารย รจนาขึ้นในประเทศศรีลักา พ.ศ. ๑๖๙๖
** คัมภีรทางพระพุทธศาสนามี ๕ ชั้น คือ ๑. พระไตรปฎก ๒. อรรถกถา ๓. ฎีกา 
 ๔. อนุฎีกา และ ๕. ปกรณพิเศษ

อธบิายธรรมะ ออกมาเปนหนังสอืมากมาย ประจกัษแกทาน ทาน

รูสกึปตแิละภาคภมูใิจจนพดูออกมาวา “ไดตดัสนิใจถกูแลวทีไ่ปเรยีน

ทีม่หาวทิยาลยัสงฆ เพราะไดใชความรูวชิาสมยัใหมมาประกอบความรู

ทางธรรม เปนประโยชนมาก”

บางคราวในการฉลองสมณศักดิ์ของทาน ทานไดพิมพ

หนงัสอืแจก เชน หนงัสอื ‘โลกอืน่’ (เลาเรือ่งตายแลวเกดิ) ขอให

ขาพเจาเขียนคํานําในนามของศิษยานุศิษย ขาพเจาเขียนคํานํา

เรื่อง ‘ตายแลวเกิด’ ไดยกเอาขอความในหนังสือที่ฝรั่งเขียน และ

หนงัสอืหลายเลมทีฝ่รัง่เขยีนเกีย่วกบัเรือ่ง ‘ตายแลวเกดิ’ ทานอาน

แลวชอบใจมาก นีก่เ็ปนเพราะไดไปเรยีนทีม่หาวทิยาลยัสงฆ มฉิะนัน้

จะไมรูตําราที่เปนภาษาอังกฤษเลย

หลังจากไดสอบตกเปรียญ ๘ แลว และไดเขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัยสงฆแลว ขาพเจาไมคิดจะสอบบาลีอีกเลย แตไดนํา

หนังสือหลักสูตรเปรียญ ๙ มาอานดูหมดทั้งเลมแลว เปนคัมภีร

อธิบายอภิธรรมชื่อ อภิธัมมัตถวิภาวินี* เปนหนังสือชั้นฎีกา**

การศกึษาในระยะนีมุ้งไปทางพระไตรปฎก ขาพเจาเริม่อาน

พระไตรปฎกตั้งแตเรียนอยู ป.ธ.๔ เพราะหนังสือหลักสูตรคือ 

มังคลัตถทีปนีไดอางพระไตรปฎกไวมาก ยกขอความมาบางสวน
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แลวบอกวา ถาอยากไดความพิสดารหรือขอความละเอียด ใหดูใน

เรื่องนั้นเรื่องนี้ เชนเรื่องพระเจาอชาตศัตรูใหดูรายละเอียดใน

สามญัญผลสตูร ทฆีนกิาย เปนตน ขาพเจากต็ามไปด ู แตตอนนัน้

ยงัไมมพีระไตรปฎกเปนสวนตวั ไดไปขอยมืจากอาคารโรงเรยีนของวดั 

มาอานดทูลีะเลมสองเลม แตหนงัสอืยงัติดกันเปนปกคอืยังไมไดตดั 

ขาพเจาจึงตองนํามาตัดเองทั้งเลมจึงอานได แสดงวาหนังสือยัง

ไมมใีครใช ขาพเจารูสกึติดพระไตรปฎกตัง้แตนั้นมา เมือ่มาเรยีนที่

มหาวิทยาลัยสงฆ วิชาพระสูตรใชพระไตรปฎกเปนหลักชั้นละเลม 

ไดเพิ่มความรูใหกวางขวางออกไปอีก ซึ่งจะเลาขางหนา

ตามที่เลามานี้ เหมือนวาขาพเจาจะไมมีขอบกพรองอะไร 

แตความจริงแลวขาพเจามีขอบกพรองเปนอันมาก เหตุหนึ่งก็มา

จากโรคภยัเบยีดเบยีน ทาํใหลาํบากในการปฏิบัติหนาท่ี แทบทุกป

ที่มีการสอบบาลี ขาพเจาตองปวยกอนเสมอ หรือมิฉะนั้นก็ตอน

สอบเสรจ็แลว เพราะไดทุมเทเรยีนหนงัสอือยางหนกั นอนต ี ๑ ต ี ๒ 

แทบทกุคนื จนอาจารยตองเปดประตอูอกมาเตอืนบอย ๆ วาใหนอน

พกัผอนเสยีบาง แตขาพเจาย่ิงอยูดึกสมองยิง่แจมใสจึงหยดุไมคอยได 

อกีอยางหนึง่ความเพลดิเพลนิในการทีไ่ดความรูเพิม่ทัง้ในดานภาษา

บาลีและเนื้อหาธรรมะในการอาน เปนแรงกระตุนใหอานและเรียน

อยางหนกัอยูหลายป คดิวาอาหารคงไมคอยพอดวย เพราะหลงัจาก

ฉันเพลแลว ก็ไมมีอะไรตกถึงทองอีกเลย นอกจากนํ้าเปลาจนกวา

จะถึงเชาวันรุงขึ้น ตองออกไปบิณฑบาตกอนแลวจึงจะกลับมาฉัน

เชารวมกนัทีศ่าลาโรงฉนัของทานอาจารย นีพ่ดูถงึสมยัทีเ่ปนสามเณร
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* ปจจุบันทางวัดไดรื้อออกหมดแลว

จาํไดวา เมือ่พระพีช่ายสกึแลวไดยายไปอยูกฏุทิีพ่ระพ่ีชาย

เคยอยู* ซ่ึงอยูเดี่ยวโดดใกลโบสถมีกําแพงกั้น และใกลกับกุฏิทาน

เจาคุณพระเทพกิตติเมธี สมัยเมื่อทานยังเปนพระมหาสิริ ความ

เจ็บปวยเปนสิง่บัน่ทอนกาํลงักายและกาํลงัความสามารถเปนอนัมาก 

ตองเขาโรงพยาบาลก็หลายครั้ง เมื่อไปเรียนที่สภาการศึกษา

มหามกุฏฯแลว บางคราวก็ปวยหนัก ทานอาจารยไปเฝาดูแลดวย

ความหวงใยและพดูดวยความเปนหวงวา “คณุอยาเอาชวีติไปทิง้ไว

เสียทีส่ภาการศกึษาฯ เลย” ขาพเจานิง่ฟงดวยความรูสกึซาบซึง้ใน

น้ําใจของทานแตนึกในใจวา “เราไดกาวไปแลว ยอมมีคติเปนสอง

คือสําเร็จหรือตาย”

ความมีโรคภัยไขเจ็บมากและหวงใยในการศึกษาเลาเรียน 

จงึทาํใหบกพรองไปบางในกจิวตัรประจาํวนั เชน การสวดมนตไหว

พระเชาเย็น ท่ีพระสงฆไปรวมกันทําในโบสถ ตอนเย็นทําไมไดอยู

แลวเพราะไปเรยีนหนงัสอืกลบัมาคํา่ แตตอนเชากอ็ยากสงวนเวลา

ไวอานหนงัสอื โดยเฉพาะพระไตรปฎกและหนงัสอือืน่ๆ ท่ีเปนความรู 

เพราะพอหลังเที่ยงก็ตองเดินทางไปเรียนหนังสือที่สภาการศึกษาฯ 

จติใจมุงมัน่อยูวาจะหาความรูใสตวัไวใหมากทีส่ดุ เพือ่จะไดทาํงานเผยแผ

พระธรรมในโอกาสหนา ซึ่งจะตองใชความรูที่ถูกตองและแมนยํา
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ทานอุปชฌายของขาพเจาคือ ทานเจาคณุพระอโนมคณุมนุี 

ซึ่งตอมาไดเปนพระธรรมวราลังการนั้น เปนพระเถระที่มีเมตตาสูง 

ทานอาจารยกเ็ขาใจขาพเจาจงึใหอภยัไมถอืสาตอความบกพรองของ

ขาพเจาในเรื่องนี้

มอียูคราวหนึง่อายปุระมาณ ๒๓ หรอื ๒๔ ขาพเจาปวยหนกั 

ฝนไปวามีบุรุษสองคนลักษณะเหมือนยมทูตมาพาขาพเจาไป ให

ขาพเจานัง่เรอืตรงกลางลาํ เขาสองคนพายหวัพายทาย พาขาพเจาไป 

ณ ท่ีแหงหนึ่ง ขาพเจาพบทานผูหนึ่งเหมือนยมบาล ในฝนวา

ขาพเจาเปนพระ พอเห็นขาพเจา ทานผูนั้นก็ดุบุรุษสองคนที่พา

ขาพเจาไปวา “พาทานมาทําไม ใหทานอยูประกาศศาสนาสั่งสอน

ประชาชน” บรุษุสองคนนัน้จงึรบีพาขาพเจากลับโดยทางเรอือยางเดิม 

ขาพเจาตืน่ขึน้จงึรูวาฝนไป และคดิวาเปนนมิติหมายทีด่ ี กจินมินต

ตาง ๆ เชน สวดมนตฉันเพลนอกวัด ไมคอยไดไปเพราะเสียดาย

เวลาและเหตทุีไ่มคอยสบาย สวนกจินมินตในวดันัน้ ถามผีูมานมินต

กจ็ะถามวา พระอืน่ทียั่งไมไดนมินตมหีรอืไม ถาเขาบอกวามกีจ็ะให

ไปนิมนตพระอื่นกอน จนกวามีพระไมพอแลวจึงจะรับนิมนต การ

สวดศพไมเคยไปเพราะที่วัดไมมีเมรุ ชีวิตจึงขลุกอยูกับตําราและ

หนังสือตาง ๆ เม่ือบวชเปนพระแลวไมคอยไดออกบิณฑบาต มี

คณุนาสาํอาง ชเูกษ และคณุแมเตมิ กลวยไม ณ อยธุยา สงเสีย

อุปถัมภอยู คุณนาสําอางนั้นใหลูกบุญธรรมชื่อ จิตยา ประดิษฐ 

อายุเทากับขาพเจามาสงอาหารทั้งเชาและเพล ตอนเย็นก็จะมีนํ้า

ปานะมาถวายตามฤดูกาลของผลไม บางวันคุณนาสําอางก็มาเอง
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* ตอนนั้นคุณแมริ้ว สืบศิริ มีปญหาชีวิตหลายอยาง ฐานะจึงเปลี่่ยนแปลงไป

และถือโอกาสสนทนาธรรมดวย คุณนาสําอางมีเพื่อนสนิทอยูคน

หนึง่ช่ือคณุนาทิพวรรณ มาฟงธรรมทีว่ดัดวยกันเสมอ ๆ โดยเฉพาะ

ในวันพระ คุณแมเตมินัน้สวนมากจะมาตอนเพล มอีาหารมาเพยีง

พอสําหรับพวกเราที่อยูที่นั้นประมาณ ๓-๔ รูปและเด็ก ๆ ดวย

ขาพเจารูจักคุณนาสําอางเมื่อประมาณอายุ ๑๘ ยังเปน

สามเณรอยู เสยีงเลาลือทีว่าขาพเจาเปนสามเณรทีเ่รยีนเกง ทาํให

คณุนาสนใจ จงึไดนมินตใหรบับณิฑบาตทีบ่านเปนประจํา ขาพเจา

ก็ไดไปเยี่ยมเยียนคุณนาเสมอเมื่อวาง คุณนายายครอบครัวมาจาก

นครปฐมดวยความจาํเปนบางประการ ลกูคุณนา ๓ คน ชาย ๑ 

หญงิ ๒ ลวนแตเรยีนหนงัสอืด ีๆ จบจากจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั

ทัง้สามคน เมือ่ลูกเรยีนจบแลวไดทาํงานแลว คณุนาคอยสบายข้ึน

คณุแมเตมิน้ันเปนพยาบาลผดงุครรภ เพือ่นกับคุณแมริว้ 

สืบศิริ คุณแมเติมแตงงานกับหมอมหลวงปาน กลวยไม มาเปน

โยมอปุฏฐายกิาคือเปนเจาภาพ* เมือ่ขาพเจาบวชพระ โดยคาํแนะนาํ

ของทานเจาคุณพระเทพกิตติเมธี (สิริ ฐานยุตฺโต) เมื่อไดเปนเจา

ภาพบวชขาพเจาแลว ชอบใจทีข่าพเจาเปนคนเฉย ๆ นิง่ ๆ คณุแม

เรียกขาพเจาวาเปน ‘พระไมยิ้ม’ พูดเสียงเบา ทานเจาคุณธรรม

รัตนดิลก (อาคม) เคยพูดถึงขาพเจาใหขาพเจาไดยินวา “อยูกัน

มา ๗ ป ไมเคยไดยินเสยีงเขาหัวเราะเลย” สวนทานเองนัน้หวัเราะ

เสียงดัง จนบางคราวคนจีนที่ขายของอยูขางวัด วิ่งมาถามวาเกิด
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อะไรข้ึน นีเ่ปนคาํเลาของทานเอง ไมใชขาพเจาเพิม่เตมิเสรมิตอแต

ประการใด

คุณแมเติม บานอยูปากคลองตลาดใกลโรงเรียนราชินี 

อตุสาหขามเรอืจากปากคลองตลาดมาวดับปุผารามแทบทกุวนัพรอม

ดวยอาหารอันคอนขางมาก บางวันก็นั่งรถสามลอมา ตลอดเวลา 

๑๐ ปที่ขาพเจาบวชเปนพระ ทานทั้งสองไดทํากิจที่ทําไดยากแก

ขาพเจา ผูซ่ึงมใิชลกูหลานและพงศพนัธุแตประการใด จงึขอจารกึ

พระคุณไว ณ ที่นี้ดวย คุณแมเติมมีลูกชาย ๒ คน คนหนึ่งคือ

คุณทองตอ กลวยไม ณ อยุธยา ซึ่งเปนนักวิชาการที่สังคมสวน

มากรูจักและยังติดตอกับขาพเจาอยูจนกระทั่งบัดนี้

เมื่อขาพเจาเปนผูใหญ มีลูกศิษยมากแลวทั้งพระและ

ฆราวาส เขามักจะพูดกันวาขาพเจาเปนผูมีเมตตาและใหอภัยแกผู

นอย ทัง้นีข้าพเจาคดิและระลกึอยูเสมอวา เม่ือขาพเจามีขอบกพรอง

มากมายสมัยยังหนุมนั้น ไดอาศัยเมตตาและการใหอภัยของทาน 

อุปชฌายอาจารย จึงไดนําพาชีวิตใหตลอดรอดฝงมาไดจนเปนอยู

ไดเทาท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน ขาพเจาระลึกถึงทานมหาตมะคานธี

ซึ่งเปนผูเปยมไปดวยเมตตาและการใหอภัย เพราะเหตุท่ีคราวหนึ่ง

ทานทาํผดิ เขาไปขอโทษคณุพอ คณุพอของทานโอบกอดทานพรอม

ดวยนํา้ตาซมึและใหอภยั ส่ิงน้ันประทบัใจทานคานธตีลอดมา ขาพเจา

ม่ันใจวาเมตตาและการใหอภยัจะชนะทกุสิง่ในระยะยาว ขาพเจาระลกึ

ถึงสุภาษิตอังกฤษบทหนึ่งอยูเสมอ คือ To err is human, to 
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forgive devine. แปลวา การทาํผดิเปนเรือ่งของมนุษย 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

เปนสามเณรนัน้ผอมมากผอมจนตวัเขียว แกมตอบ เมือ่แขมวทอง

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

นิวิต หะนนท มาเรียนโรงเรียนเพาะชาง เมื่อจบ

แลวกลับไปจังหวัดสงขลา เปนอาจารยสอนศิลปะอยูที่โรงเรียน

วรนารีเฉลิม จนเกษียณอายุ ปจจุบันอายุ ๗๒ อันที่จริงนิวิต 

หะนนท มาอยูกับขาพเจาตั้งแตเปนเด็กเล็ก ขาพเจาเปนเด็กรุนพี่
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อยูที่วัดภูตบรรพตตอนเรียนชั้น ป.๓ ป.๔ แยกกันเมื่อขาพเจามา

กรุงเทพฯ

โฆษิต นามสกุลอะไรจําไมได มาเรียนที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร จะเรียนจนจบหรือไม จาํไมได เพราะเขาไมคอยสบาย 

เปนคนขีว้ติกกงัวล กลบัไปอยูสงขลา ทราบวาเสียชีวิตตัง้แตยังหนุม

ผดงุ ชฎารตัน มาเรยีนมธัยมปลายท่ีโรงเรยีนอาํนวยศลิป 

ตอมาเขาแพทยศิริราชได จบแพทยศิริราชแลวไปอยูอเมริกานานป 

ตอนนี้กลับมาอยูเมืองไทยแลว สรางบานอยูที่เกาะยอสงขลา

วิจิตร ชฎารัตน นองชายของผดุง มาเขาเรียนโรงเรียน

อํานวยศิลปเหมือนกัน หลังจากผดุงปหรือสองปจําไมแมน ถาจํา

ไมผิด เรียนจบกฎหมายที่ธรรมศาสตรแลวไปอยูอเมริกา จนบัดนี้ 

ลูกศิษยรุนนั้นมาถึงบัดนี้อายุ ๖๐ กวากันแลวทั้งนั้น

คุณเกรียงศักดิ์ แสงเจริญ และคุณสุวรรณ ปุนอภิรัตน 

สนทิสนมกบัขาพเจาตัง้แตเปนสามเณรดวยกัน และเปนพระดวยกัน 

รุนราวคราวเดยีวกนัเกดิปเดยีวกนั คณุสวุรรณเรยีนจบมหาวทิยาลยั

สงฆ มหามกุฏฯ แลวสกึไปทาํงานกรมประชาสงเคราะห จนไดเปน

ประชาสงเคราะหจงัหวดั คณุเกรยีงศกัดิน์ัน้เรยีนมหาวทิยาลยัสงฆ

มหามกุฏฯไดเพียงเตรียม ปที่ ๒ แลวสอบ ม.๘ ไดไปเขาเรียน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะนิติศาสตร จบแลวเปนอัยการจน
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เกษยีณอาย ุ ทัง้สองคนนี ้ สอบบาลไีดเปรยีญ ๕ เขามกัจะมาคยุ

กับขาพเจาที่กุฏิของขาพเจาเสมอ คุณเกรียงศักดิ์นั้นมาฉันอยูดวย

เลย สวนมากเขาเปนคนคุย ขาพเจาเปนคนฟง เวลามเีรือ่งขดัแยง

กันบางเกีย่วกบัเหตกุารณบานเมอืง เขามักจะพดูกนัวาขาพเจาจะรู

อะไร มวัอานแตพระไตรปฎก ขาพเจากไ็ดแตหวัเราะเบา ๆ เหน็วา

จริงของเขาเหมือนกัน

การเรยีนบาลีในยคุน้ันสนุกสนานคร้ืนเครง เพราะมผีูเรยีน

มากทัง้พระและสามเณร จนสาํนกัเรยีนบปุผารามมชีือ่เสยีงกระฉอน

ไปไกล จึงมีพระภิกษุสามเณรมาอยูกันมากขึ้น



บุคคลในโลกเหมือนผูแหวกวายอยูใน
“สังสารสาคร”

โอกาสที่จะเปนเหยื่อของปลาราย
คือความชั่วนั้นมีมาก

คนทําความดี ตั้งตนไวชอบ เหมือนผูอยูในเรือ
ธรรมเปรียบเหมือนเรือ

คนไดอาศัยเรือหรือแพขามฝงแลว
ก็ทิ้งเรือไว ณ ฝงนั้นเอง

ไมตองเข็นเรือขึ้นบก หรือแบกเรือนั้นไปดวย



เมื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัยสงฆ

๔



ขาพเจาขอเลาเรือ่งทีไ่ปเรยีนทีม่หาวทิยาลยัมหามกุฏฯ เม่ือ

ไดรบัอนญุาตจากทานอาจารยแลวกไ็ปสอบเขาเรยีน ปรากฏวาสอบ

เขาได มพีระภกิษสุามเณรท่ีสอบเขาไดคราวนัน้ ดเูหมอืน ๙๑ รปู 

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

ขาพเจาไดรับบรรจุใหเปนอาจารย
สอนวิชาพระสุตตันตปฎก 

ตั้งแตสอบเทอมสุดทายเสร็จ
ยังไมทันประกาศผลสอบ

ขาพเจารูสึกประหลาดใจวาเหตุไฉนจึงเปนเชนนั้น
ทบทวนไปมา ก็เขาใจไดวา 
ทานผูใหญผูจัดการศึกษา
คงจะมั่นใจในตัวขาพเจา
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ป ๒๕๐๑ ตึกมหาวิทยาลัยท่ีใชอยูในปจจุบันก็สรางเสร็จ เปนตึก 

๓ ชัน้ และยายมาเรยีนทีต่กึนี ้ กวางขวางสะดวกสบายข้ึน ท่ีสภา

การศกึษาฯนีน้อกจากไดเรยีนวชิาตาง ๆ มากมายแลว ยงัไดมเีพือ่น

ฝงูจากวดัตาง ๆ มากมาย ทัง้ธรรมยตุและมหานกิาย หตูากวางขวางขึน้ 

รูสึกเพลิดเพลินตอการศึกษาเลาเรียน ไดความรูใหม ๆ แปลก ๆ 

ไดพบครูบาอาจารยมากมาย เชน อาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ 

อาจารยนาวาอากาศเอกเมฆ อาํไพจรติ อาจารยเสถยีร โพธินนัทะ 

อาจารยศิริ พุทธศุกร เปนตน

อาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ บรรยายวิชาพระสูตร ใน

ชัน้ตนคอืชัน้บรุพศกึษา และชัน้สุดทายคือชัน้ปที ่ ๔ อาจารยนาวา

อากาศเอกเมฆ อาํไพจรติ สอนวชิาพระสตูรในชัน้ปที ่ ๑ และ ๒

อาจารยเสถยีร โพธนินัทะ บรรยายวชิาพระพทุธศาสนา

ฝายมหายาน และประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา ลีลาของทาน

สนกุสนานตืน่เตน เสียงดงั จาํแมนอยางหาใครเสมอเหมอืนไดยาก 

เขาหองสอนไมเคยนั่ง ไมเคยมีตําราติดมือเขามาเลย อาศัย

ความจาํของทานอยางเดยีว พดูไดตลอด ๑ ชัว่โมงหรอื ๒ ชัว่โมง 

เปนผูใชชีวติแบบเรยีบงาย อยูอยางปอน ๆ การแตงกายไมเคยตาม

โลกเลย นุงกางเกงเกา ๆ ใสเส้ือฮาวาย เทานีก้ไ็ปไดทุกหนทุกแหง 

แตไมเคยมีใครรังเกียจทานเพราะการแตงตัวของทาน เคยมี

มหาวิทยาลัยแหงหนึ่งเชิญทานไปปาฐกถา ขอรองใหทานแตงชุด

สากลไป ทานบอกวา “จะฟงผมหรือจะฟงชุดสากล” จําไมไดวา
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ผูเชญิตอบอยางไร ตกลงคงไมไดไป สมยัน้ันอาจารยมหาวทิยาลัย

มักนิยมแตงชุดสากลเวลาไปบรรยายในหองเรียนหรือปาฐกถาใน

หองประชุม ความรูของอาจารยเสถียรหลั่งไหลเหมือนเกลียวนํ้า

จากที่สูงลงสูที่ตํ่านาอัศจรรยจริง ๆ ไมเคยเรียนในมหาวิทยาลัยใด 

ไมมีปริญญาใด ๆ นาเสียดายที่ทานอายุสั้นเพียง ๓๘ เทานั้น 

คนืหนึง่อาบนํา้สระผมเขานอน แลวไมตืน่อกีเลย ไมไดเปนโรคอะไร 

ขาพเจาไดเรียนกับทานอยู ๒ ป ตอมาเมื่อขาพเจาเขียนหนังสือ

เร่ือง ‘พุทธปรัชญามหายาน’ ไดอุทิศสวนดีของหนังสือเรื่องน้ีให

แกทาน เพือ่เปนเครือ่งบชูาพระคณุของทานบางตามสมควร อาจารย

เสถียร โพธินันทะ อายุมากกวาขาพเจา ๘ ป ถายังมีชีวิตอยูถึง

เวลานี้ อายุทานก็ ๘๕ พอดี (พ.ศ.๒๕๕๔)

อาจารยศริ ิ พทุธศกุร สอนวชิาภาษาองักฤษ เปนผูอยู

อยางเรยีบงายและปอนเหมอืนกนั รูปรางผอมบาง ชอบนุงกางเกง

สีกากีใสเสื้อขาวแขนยาว เข็มขัดผา (ไมใชเข็มขัดหนัง) รองเทา

ผาใบสนีํา้ตาล ถงุเทาสนีํา้ตาลพบัลงมาครึง่หนึง่ เครือ่งแตงตวัของ

ทานมีเทานี้ทุกวัน บานทานอยูบางพลัดฝงธนบุรี ทานเดินจาก

บางพลัดขามสะพานกรุงธนฯไปวัดบวรนิเวศฯ ระยะทางไมนอยเลย 

ทุกวนัที่มีการสอน ทานไมเคยเขาเรยีนในมหาวิทยาลยัใด ไมเคยมี

ปริญญา ที่เรียนในโรงเรียนจริง ๆ ก็คือ ชั้น ม.๗ โรงเรียน

เซนตคาเบรยีล แตความรูภาษาองักฤษของทานมากมายเหลอืเกนิ 

ทัง้กวางขวางและลกึซึง้ ทานแปลหนงัสอืธรรมะภาษาไทยเปนภาษา

อังกฤษมากมาย ตั้งแตหนังสือของสมเด็จพระมหาสมณเจา 
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กรมพระยาวชริญาณวโรรส หนงัสอืของอาจารยสชุพี ปญุญานภุาพ 

และแมหนังสือของขาพเจาผูเปนศิษยของทาน คือเรื่อง ‘หลักคํา

สอนสาํคญัในพระพทุธศาสนา (พทุธปรชัญาเถรวาท)’ เมือ่องคการ

พุทธศาสนิกสัมพันธแหงโลก (พ.ส.ล.) ไดออกหนังสือวารสาร

ภาษาอังกฤษชื่อหนังสือ W.F.B. (The World Fellowship of 

Buddhists) ไดเชิญทานไปเปนบรรณาธิการ นับวาภาษาอังกฤษ

ของทานอยูในระดบัโลกทเีดยีว ประธานองคการพทุธศาสนกิสมัพนัธ

แหงโลกในระยะนั้นก็คือ ทานหญิงพูนพิศมัย ดิศกุล และตอมาก็

เปนศาสตราจารยสัญญา ธรรมศักดิ์

ขาพเจาเรียนภาษาอังกฤษกับทานอยู ๔ ปตั้งแตเปน

นักศึกษาปที่ ๑ ถึงปที่ ๔ ไดความรูที่เปนหลักและเปนเนื้อเปน

หนงัจนใชภาษาองักฤษไดบาง กเ็พราะไดอาศยัการสัง่สอนอยางเอาจรงิ

เอาจังและหวังความเจริญในวิชาการทางภาษาอังกฤษของทาน

ตอมาภายหลงัเม่ือขาพเจาจบปรญิญาโทจากประเทศอนิเดยี

แลว ไดเขยีนหนงัสอืเลมหนึง่คอื ‘จรยิศาสตร’ ไดอาศยัตาํราภาษา

อังกฤษเปนหลักสําคัญเวลาเขียน จึงไดอุทิศสวนดีของหนังสือเลม

นัน้ใหอาจารยศริ ิ พทุธศกุร ในฐานะผูประสาทความรูภาษาองักฤษ

แกขาพเจา จนสามารถอาศัยตําราภาษาอังกฤษเปนหลักเขียน

‘จริยศาสตร’ ขึ้นมาได พูดไดวาเปนหนังสือจริยศาสตรเลมแรกใน

วงการศึกษาไทย
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วิธีสอน อาจารยศิริมักจะพิมพขอความ ซึ่งมีเนื้อหาเปน

ความรูทัว่ไปบาง มเีนือ้หาเปนธรรมะบาง มาแจกใหนกัศกึษาแปลใน

หองเรยีน เมือ่นานวนัเขาบทเรยีนกค็อย ๆ หนาขึน้มากขึน้ เพือ่น

รวมชัน้ของขาพเจาหลายทานไปหาขาพเจาทีว่ดับปุผาราม เพือ่ชวยกนั

แปลขอความตาง ๆ ในบทเรยีนที่ไดรับแจกนัน้ เพื่อวาเมื่อถึงเวลา

อาจารยใหแปลในชัน้เรยีนกจ็ะแปลไดโดยไมถกูอาจารยด ุ ขาพเจาจงึ

ตดัสนิใจวาจะแปลบทเรยีนทัง้หมดดวยตวัเอง แลวพมิพแจกเพือ่น

นักศึกษาดวยกนั เพือ่เพือ่น ๆ จะไดไมเสียเวลาเดินทางไปทีว่ดับปุผาราม 

ในการนี้ตองไดรับรองจากอาจารยกอน เมื่อแปลแลวจึงไดสงให

อาจารยตรวจ บางคราวกไ็ปหาทานทีบ่านตัง้แตเชาและฉนัเพลท่ีน่ัน

เพื่อนนักศึกษารูสึกสบายใจที่ไดอาศัยคูมือซึ่งขาพเจาได

ทําดวยความพากเพียร และขาพเจาก็ภูมิใจที่ไดทํางานนี้ เพื่อน ๆ 

ชมวาขาพเจาแปลภาษาอังกฤษเปนไทยไดดี ทั้งนี้นาจะเปนเพราะ

ขาพเจารูจักใชภาษาไทยใหสละสลวย และเปนประโยชนอยางยิ่งใน

การแตงหนังสือในระยะตอมา แตในทางตรงกันขามคือการแปล

ภาษาไทยเปนภาษาองักฤษนัน้ขาพเจาทาํไดไมคอยด ี คดิวาเปนเพราะ

ความรูในภาษาอังกฤษยงัไมแข็งพอนัน่เอง จงึสูเพือ่นบางคนไมไดที่

ชํานาญในการใชภาษาอังกฤษ พูดและเขียนไดคลอง มีบางทานที่

พูดและเขียนไดคลองเหมือนกันแตไมถูกจึงถูกอาจารยดุเอาบอย ๆ 

ทําใหไมคอยชอบใจอาจารยนัก ทั้งนี้เพราะคิดเอาเองวาเพราะตัว

เขียนและพูดถูกแลว
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การเรียนภาษาอังกฤษกับทานอาจารยศิริ ท้ังหนักและ

เหน็ดเหนื่อย หลายคนทอแท หมดความพยายาม ออกไปเสียกม็ี 

หลายทานพอใจเพราะไดความรูเพิม่ขึน้ทกุครัง้ทีไ่ดเรียน ขาพเจาอยู

ในประเภทหลังนี้ แมจะไมเกงเทาเพื่อนบางคน แตก็พอใจท่ีได

ความรูเพิม่ขึน้ บางคราวขาพเจาฝมอืตกลง ไดคะแนนนอย ทานจะ

ออกมาเตือนที่หนาหองเปนสวนตัว ทานหวังดีตอขาพเจาเสมอมา 

ซึ่งจะเลาอีกขางหนา

สําหรับวิชาพระสุตตันตปฎกและวิชาที่เกี่ยวกับศาสนานั้น 

ขาพเจาไดคะแนนดีพอสมควรเสมอ เมื่อเปนนักศึกษาปที่ ๓ ทาง

พทุธสมาคมแหงประเทศไทย ซึง่ทานศาสตราจารยสญัญา ธรรมศกัดิ์ 

เปนนายกสมาคมฯอยู ไดขอมาทางมหาวิทยาลัยสงฆ เพื่อไดพระ

นกัศกึษาสกัรปูหนึง่ไปสอนพระสูตรทีพุ่ทธสมาคมฯแกชาวบานผูสนใจ

ที่หองประชุมของพุทธสมาคมฯ ทางมหาวิทยาลัยไดสงขาพเจาไป

สอนในตอนเยน็วันพธุ อาจารยสญัญามานัง่ฟงดวยเสมอถาทานวาง 

จากผูฟงกลุมนอย ๆ คอย ๆ เพิม่มากขึน้ตามวนัเวลาทีผ่านไปจนเกือบ

เต็มหองประชุม ขาพเจาใชพระไตรปฎกเปนหลักในการสอน สอน

อยูประมาณ ๓ ป เมือ่ขาพเจาลาสกิขาแลวจงึไดเลกิไป ในปที ่ ๒ 

ท่ีไปสอน ทางพุทธสมาคมฯขอใหเปดสอนวิชาบาลีขึ้นดวย แตทํา

อยูไดไมนานก็ตองปดลง ดวยเหตุอะไรจําไมไดเสียแลว

ที่พุทธสมาคมแหงประเทศไทย นอกจากไดรูจักอาจารย

สญัญา ธรรมศกัดิ ์ แลว ยังไดรูจกัผูพิพากษาอืน่ ๆ อกีหลายทาน 
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ไดรูจักนักประพันธ นักหนังสือพิมพ เชน คุณประมูล อุณหธูป

และภริยา คือ ครูประยงคศรี อุณหธูป อาจารยโรงเรียนราชินี 

ตอมาไดเปนอาจารยใหญโรงเรียนราชินี และคุณอบ ไชยวสุ

คณุประมลูเปนนกัเขยีน นกัหนงัสอืพมิพ อยูทีห่นงัสอืพมิพ

สยามรฐัทัง้รายวนัและรายสปัดาห มหีนงัสอืเลมหนึง่ของคณุประมลู 

เปนเรื่องแปลใหชื่อวา ‘จาวแมทองดํา (โอเพียม เวนเจอร)’ โดย 

เจอรัลด สแปรโรว คุณประมูลไดมอบหนังสือเลมนั้นใหขาพเจา 

พรอมดวยเขียนวา

“ขอนอมใหอาจารยวศนิ อนิทสระ ผูพาผมไปถงึพระธรรม

ดวยความเอิบอิ่มเปนทานแรก... ๑๘ สิงหาคม ๒๕๒๕”

๗ ปในมหาวทิยาลยัสงฆ ขาพเจาเทยีวไปเทยีวมาระหวาง

วัดบุปผารามกับวัดบวรนิเวศฯ ซึ่งเปนที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ดวย

ความยากลาํบาก ดวยความอดทน โรคภัยไขเจบ็กเ็บียดเบียน การ

เดินทางกลํ็าบาก เพราะตองขึน้รถเมลทัง้ไปและกลบั นาน ๆ ครัง้

จึงจะไดอาศัยรถแท็กซี่ของอาจารยเรียบ รังษีพงศ นักศึกษารุนพี่

ซึง่ไดสาํเรจ็ไปกอนแลว ไปทาํงานทีม่หาวทิยาลยั มสีทิธิเ์บกิคารถได 

รถแทก็ซีเ่วลานัน้เปนรถออสตนิทายตดั นัง่ไมสบายเหมอืนรถแท็กซ่ี

เวลานีแ้ตกด็กีวาขึน้รถเมล ซํา้รองเทากไ็มไดสวม เพราะวดัธรรมยตุ

หามสวมรองเทาออกนอกวัด จึงตองเดินเทาเปลามาขึ้นรถเมลที่

ถนนใหญเชงิสะพานพทุธฯ เทีย่ง ๆ รอนเทานาด ู ขากลับมาข้ึนรถ
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ทีบ่างลาํพ ู กย็ากลาํบากเหมอืนกนัเพราะพระมากดวยกัน ตองคอย

ใหเกาอีห้ลังสดุวางจงึขึน้ไปได เวลาฝนตกยิง่ลาํบากใหญ บางคราว

ก็เดินขามสะพานพุทธฯ จําไมไดวาเพราะอะไร ไดกลิ่นไกยางที่เขา

ยางขายอยูใตสะพานฝงธนฯ ยวนนาสิกเสียนี่กระไร ความหิวซึ่งมี

อยูบางแลว กลิน่ไกยางกระตุนใหหวิมากขึน้ ชวงหลงั ๆ นีต้อนเยน็

หวิทุกวนัเพราะสขุภาพไมด ี แตพอเชาขึน้มากห็าย ไดอาศยันํา้ปานะ

ที่คุณนาสําอางใหเด็กนําไปถวาย พอประทังไปไดบาง แตถาหิว

ตอนดกึกเ็ปนอนัสิน้หวงั บางคนืหวิจนนอนไมหลบั นมหรอืโอวลัตนิ

ไมตองพูดถึง เพราะพระธรรมยุตหามฉันในเวลาวิกาล คือต้ังแต

เที่ยงไปแลว นํ้าหวานพอฉันไดแตไมมีจะฉัน ที่กุฏิเกลี้ยงเกลาจาก

สิง่บริโภค ตัง้แตเพลแลวกไ็มไดฉนัอะไรอกี ทีม่หาวทิยาลยัสมยันัน้

ก็ยังไมมีอะไรเลยแมแตนํ้าเปลา

นีค่อืความลาํบากยากเขญ็ในสมยัเปนพระนกัศกึษา เพราะ

เคยมปีระสบการณแบบนี ้ เมือ่ขาพเจาเปนอาจารยอยูในมหาวทิยาลยั

สงฆจะถวายนํ้าดื่มพระและผูเรียนทุกครั้งที่เขาสอน เมื่อเรียนจบ

แลวและเปนอาจารยบรรยายวิชาแลวจึงมักพูดใหกําลังใจนักศึกษา

เสมอวา “เรียนไปใหจบเถิด จะไมตกตํ่าถาความประพฤติไมเสีย 

เพราะความเพยีรและความอดทนทีท่านตองใชระหวางเรยีนอยูทีน่ี่มี

มากพอที่จะเปนพื้นฐานของชีวิตใหเจริญงอกงามตอไป”

จาํไดวาเมือ่เรยีนอยูปที ่ ๔ ไดรบันิมนตใหไปทาํพจนานกุรม

บาล-ีไทย-อังกฤษ โครงการของกรมการศาสนา กระทรวงศกึษาธกิาร 
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สาํนกังานอยูทีว่ดัเบญจมบพติรฯ เขาใหชือ่หนวยงานวา หนวยวจิยั

ทางพระพทุธศาสนา กรมการศาสนา ทาํงานชวงเชาตัง้แต ๐๙.๐๐ น. 

ไปถึง ๑๑.๐๐ น. ทุกวัน จะเวนวันพระหรือวันอาทิตย จําไมได 

ใหนติยภตัเดอืนละ ๓๐๐ บาท น่ังแทก็ซ่ีไป-กลบัเทีย่วละ ๗ บาท 

กลบัมาฉนัเพลทีว่ดั บายกไ็ปเรยีนหนงัสอืทีม่หาวทิยาลยั จะทาํได

ถงึปหรอืไมจาํไมได กรมการศาสนาเปล่ียนอธบิดคีนใหม คอื พนัเอก 

ปน มุทุกันต ทานสั่งใหเลิกงานหนวยน้ี ดวยเหตุผลวางานอยาง

นีไ้มใชงานวจิยัทางพระพทุธศาสนา คณะทาํงานไปจากมหาวทิยาลยั

มหามกุฏฯบาง จากมหาจุฬาฯบาง เทาที่มีเอกสารอยูในมือเวลานี้

ทําไปไดถึงเลมที่ ๖ คิดเปนหนาได ๙๖๐ หนา หนังสือขนาด ๘ 

หนายกตัดสั้น (ยาว ๒๑ ซม. กวาง ๑๕.๕ ซม.) คิดแลวนา

เสียดาย ดูเหมือนวามหาวิทยาลัยทั้งสองแหงก็ไมไดสานตองานนี้ 

หรือทางมหาจุฬาฯจะเอาไปทําตอก็ไมทราบ

อาจารยอกีทานหนึง่ทีย่งัไมไดพดูถงึ และควรจะพดูไวในที่

นีก้ค็อื อาจารยแสง จนัทรงาม เมือ่ขาพเจาเขาศกึษานัน้ทานยงั

เปนพระอยู เปนผูท่ีไดรับการยกยองวาเกงทางภาษาอังกฤษ เคย

เขาสอนขาพเจาไมกีค่รัง้เพราะงานทานมากในตาํแหนงผูบรหิาร ทาน

พูดภาษาอังกฤษไดคลองแคลวและสําเนียงดีมาก ทานสอบชิงทุน

ของบริติช เคานซิลได ลาสิกขาแลวไปเรียนตอที่ประเทศอังกฤษ

แลวไปตอปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา จบ

แลวไดกลบัมาทํางานท่ีมหามกฏุฯระยะหน่ึง หมอมหลวงตุย ชมุสาย 

อาจารยวชิาจติวทิยาของมหามกฏุฯ ไดยายไปเปนคณบดทีีม่หาวทิยาลยั
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เชียงใหม ไดชวนอาจารยแสงไปดวย อาจารยแสงจึงไปอยูที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะมนุษยศาสตรตั้งแตนั้นมา จนไดเปน

คณบดีคณะมนุษยศาสตร และเปนศาสตราจารย มีศิษยจากมหา

มกฏุฯหลายทานไปทาํงานอยูทีม่หาวทิยาลยัเชยีงใหม อาจารยแสง 

จนัทรงาม ไดเขยีนหนงัสอืไวหลายเลม ทีรู่จกักนัมากกค็อื ลลีาวดี

ขาพเจาเรยีนจบในปการศกึษา ๒๕๐๕ และไดรบัปรญิญา

ในป ๒๕๐๖ ปรญิญาศาสนศาสตรบณัฑิต เวลานัน้ยงัไมมกีารแยก

คณะ เมื่อเขาเรียนปแรกประมาณ ๙๑ รูป เรียนไปคอย ๆ ออก

กนัไป เหลอืปสดุทายท่ีไดรับปริญญาประมาณ ๒๔ รปู องคทีช่วน

ขาพเจาวาขอใหเรียนกันใหจบนะ ดูเหมือนออกไปตั้งแตเรียนไดปที่

๒ ของ ๗ ป การรบัปรญิญานัน้ยงัคงรบัในโบสถของวัดบวรนเิวศ

วิหาร สมเด็จพระสังฆราชฯเปนผูประทานปริญญา

ขาพเจาไดรบับรรจใุหเปนอาจารยสอนวชิาพระสตุตนัตปฎก 

ตัง้แตสอบเทอมสุดทายเสรจ็ยงัไมทนัประกาศผลสอบ ขาพเจารูสกึ

ประหลาดใจวาเหตุไฉนจึงเปนเชนนั้น ทบทวนไปมา ก็เขาใจไดวา 

ทานผูใหญผูจัดการศึกษาคงจะมั่นใจในตัวขาพเจา จึงไดทําไปเชน

นั้น ทําใหรูสึกภูมิใจนิด ๆ วาทานใหเกียรติเราถึงปานนี้

มีเรื่องจะเลาไวเสียตอนนี้เลยก็ไดวา เมื่อขาพเจาเรียนจบ 

และไดรบัปรญิญาแลว กยั็งคงไปสอนพระสตูรอยูทีพ่ทุธสมาคมแหง

ประเทศไทย ทางประเทศเยอรมนีไดติดตอผานมาทางศาสตราจารย  
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สัญญา ธรรมศักดิ์ วาขอพระไทยไปอยูเยอรมนี สักรูปหน่ึง 

ศาสตราจารยสญัญา ธรรมศกัดิ ์ ทาบทามขอใหขาพเจาไป ขาพเจา

ก็เต็มใจที่จะไป เรื่องถึงคณะธรรมยุตผูใหญ ทางคณะธรรมยุต

ประชุมกัน มีสมเด็จพระสังฆราชฯ (จวน อุฏฐายี) ขณะนั้นดู

เหมือนจะดํารงสมณศักดิ์เปนสมเด็จพระมหาวีรวงศ เปนประธาน

ประชมุทีห่องประชมุของมหาวทิยาลยั ขาพเจาไปน่ังฟงอยูดวย มติ

ทีป่ระชุมไมอนญุาตใหไป เหตผุลวา ไปอยูรปูเดยีวจะอยูไดอยางไร 

จะทําอุโบสถสังฆกรรมไดอยางไร จะปลงอาบัติกับใคร เขาใจวา

เวลานั้นพระสงฆไทยในเยอรมนีคงยังไมมีเลย เปนอันวาการไป

เยอรมนีเปนอันยกเลิก
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มีเสียงเลาลือกันไปวา
ขาพเจานอยใจที่ไมไดไปเยอรมันนีจึงสึก

ความจริงไมใช
ขาพเจาตั้งใจไวกอนจะบวชวาจะอยูเพียงเทานี้

เมื่อมีผูถามวาทําไปจึงสึก
ขาพเจาตอบอยูประโยคเดียวซ้ําแลวซ้ําอีกวา

“ไมอยากอยูแลว”
มีพระนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจํานวนมากเสียดาย

และบอกวาพวกอาตมาสึกสักสิบองค
ยังดีกวาอาจารยสึกองคเดียว

ขาพเจาตัดสินใจลาสิกขาในเดือนมกราคม ๒๕๐๗ ไดลา

ทานอุปชฌายและทานอาจารย ทานไมพูดอะไร ทานอาจารยได

กาํหนดวนัใหเปนวนัที ่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗ ดเูหมอืนจะเปน

เวลาเชาหลังจากพระฉันอาหารแลว มีเสียงเลาลือกันไปวาขาพเจา

นอยใจทีไ่มไดไปเยอรมนจึีงสึก ความจรงิไมใช ขาพเจาตัง้ใจไวกอน

วาจะบวชอยูเพยีงเทานี ้ เมือ่มผีูถามวาทาํไมจงึสกึ ขาพเจาตอบอยู

ประโยคเดียวซํ้าแลวซํ้าอีกวา “ไมอยากอยูแลว” มีพระนักศึกษาที่

มหาวทิยาลยัจาํนวนมากเสยีดาย และบอกวาพวกอาตมาสกึสกัสบิ

องคยังดีกวาอาจารยสึกองคเดียว แตขาพเจาคิดวา นาจะลองมา
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หาประสบการณทางโลกดูบาง เพราะบวชตั้งแตเด็ก ไมเคยใชชีวิต

แบบฆราวาสมาเลย ยังไปสอนท่ีมหาวิทยาลยัมหามกฏุฯอยูเปนราย

ชั่วโมง ทานเลขาธิการในสมัยนั้นคือทานเจาคุณพระเทพกวีหรือ

พระราชสุมนมุนีจําไมไดแมน คอืสมเดจ็พระญาณวโรดมองคปจจบุนั 

ไดถามขาพเจาดวยความหวงใยวา หางานทาํไดแลวหรอืยงั ขาพเจา

บอกวายัง ทานบอกวาควรจะหางานใหไดเสียกอนแลวจึงคอยสึก 

เพราะเราเปนผูใหญแลว ตกงานแลวอายเขา แตขาพเจาไมไดคิด

อยางนั้น ขาพเจาไมกลาไปหางานตอนเปนพระ แตก็รูสึกขอบคุณ

ทานที่หวังดี

ขาพเจาพักอยูที่วัดที่กุฏิเดิมไมกี่วัน ไปเยี่ยมคุณนาลิ้ม 

วอนขอพร ทีว่งเวยีนใหญ มบีานหลงัโตกวางขวาง คุณนาทราบวา

ยังไมมีที่อยูจึงชวนใหมาอยูดวย ใหหองเล็ก ๆ หองหนึ่งเปนที่พัก

อาศัย สิ่งที่ขาพเจากลัวที่สุดในชวงนั้น คือกลัวจะไมมีสตางคเสีย

คารถเมล เพราะสกึออกมาตัวเปลาจรงิ ๆ ไมไดสะสมเงนิทองอะไร

ไวเลย อาศยัรายไดเพยีงเลก็นอยทีไ่ปสอนพเิศษทีม่หาวทิยาลยัสงฆ  

ดเูหมอืนจะชัว่โมงละ ๒๐ หรือ ๓๐ บาทจําไมได แตก็อยูในประมาณ

นัน้ มหาวทิยาลยัสงฆเวลาน้ันยงัยากจนอยูมาก รฐับาลยงัไมรบัรอง 

ยงัไมไดงบประมาณชวยเหลอืจากรฐับาล คงไดบางจากมลูนธิมิหามกฏุฯ 

และจากกรมการศาสนา อยูที่บานคุณนาลิ้มไมกี่เดือน ๒ หรือ ๓ 

เดือนจาํไมไดแมน ยายไปเชาบานท่ีถนนนครไชยศรรีะยะหนึง่ แลว

ยายไปท่ีถนนพชัิย ชวงนัน้นอกจากสอนทีม่หามกฏุฯแลวยงัไดไปสอน



เมื่อลาสิกขาและหนาที่การงาน ๖๕

ที่โรงเรียนราชินี ปากคลองตลาด โดยการเชิญของครูประยงคศรี 

และไดเขียนหนังสือลงหนังสือพิมพสยามรัฐสัปดาหวิจารณโดยการ

ชกัชวนของคณุประมลู อณุหธปู พอมรีายไดเพิม่ขึน้บาง หนงัสอื

ทีเ่ปนเลมตอนนัน้กพ็มิพแลว ๒ เลม คอื ‘แสงเทยีน’ และ ‘ชวิีต

นี้มีอะไร’ อันที่จริงหนังสือ ๒ เลมนี้ ขาพเจาเคยเขียนลงเปน

ตอน ๆ ในนิตยสารศภุมติรรายเดอืนมาแลวตัง้แตสมัยทีเ่ปนพระ ขาพเจา

เขียนเรื่อง ‘พระอานนทพุทธอนุชา’ ลงในหนังสือพิมพสยามรัฐ

สัปดาหวจิารณอยูนานหลายเดอืน (๓๓ สปัดาห) และตอดวยจอม

จักรพรรดิอโศก

ตอนทีเ่ชาบานอยูทีถ่นนพชัิยน้ัน เชาอยูคนละหองกบัคณุไว 

ตาทิพย (ปรีชา ทิพยเนตร) ผูเปนเพื่อนนักศึกษารุนเดียวกันกับ

ขาพเจาที่มหาวิทยาลัยมหามงกุฏฯ เขาชอบทํางานหนังสือพิมพ 

สึกแลวไดทาํงานหนงัสอืพมิพสมใจหมาย อยูสยามรฐับาง ไทยรฐับาง 

บางเชาก็ออกไปวิ่งดวยกันที่ลานพระบรมรูปทรงมา

อยูที่บานเชาไดไมนานนัก ทางโรงเรียนพาณิชยการสีลม

ของอาจารยประชมุ รตันเพยีร ตองการอาจารยผูปกครอง จงึตดิตอ

มาทางทานเจาคณุมหานายก (แจม อภบิาลศรี) วดับวรนเิวศวหิาร 

ซึ่งเปนพระบานเดียวกนักบัอาจารยประชุม คอื จงัหวัดตาก ทาน

เจาคุณมองเห็นขาพเจาวาจะไปเปนอาจารยผูปกครองได จึงเสนอ

ขาพเจาแกอาจารยประชุม ไดเงินเดือน ๙๐๐ บาท
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ระหวางที่สอนอยูที่โรงเรียนพาณิชยการสีลมนั้น ทาง

โรงเรียนเตรียมทหารตองการอาจารยสอนวิชาศีลธรรม ไดติดตอ

ขออาจารยสอนวิชาศีลธรรม ทราบวาผานมาทางนาวาอากาศเอก

ประยงค สุวรรณบุปผา อนุศาสนาจารยกองทัพอากาศ ขาพเจา

ไมทราบยศในขณะนัน้ของทาน วาเปนยศช้ันอะไร อาจารยประยงค

ไดเสนอขาพเจาไป อาจารยประยงคเปนศษิยเกามหามกุฏฯ รุน ๒ 

สาํนกัวดัราชประดษิฐฯ ขาพเจาไดสงเอกสารหลกัฐานตาง ๆ ไปให

โรงเรียนเตรียมทหาร ขาพเจาไมไดกระตือรือรนแตประการใด นึก

วาไดก็ดีไมไดก็ไมเปนไรเพราะไมไดไปสอบคัดเลือก อยูโรงเรียน

พาณิชยการสีลมได ๑ เทอม ทางโรงเรียนเตรียมทหารก็เรียกตัว 

นาวาเอกประชุม อารีรอบ รองผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร

ไดไปตามขาพเจาถึงที่อยูที่ถนนพิชัย

ตอมาขาพเจาไดยายไปอยูที่หอพักธรรมนิวาสของวัดมกุฏ

กษัตริยารามฯ ตั้งอยูทายวัดมกุฏฯ ติดกับสถาบันโรคผิวหนังของ

กระทรวงสาธารณสขุในปจจบุนั เปนหอพกัทีร่บัเดก็นกัศกึษาซึง่มา

จากตางจงัหวดัไมมทีีพ่กัมาสมคัรเพือ่เขาอยู เมือ่ผานคณะกรรมการ

แลวก็เขาอยูได ทางวัดตองการผูปกครอง บรรณาธิการนิตยสาร

ศุภมิตร คือ คุณมนูญ ธารานุมาศ ไดเสนอขาพเจา เมื่อคณะ

กรรมการอนุมัติแลวจึงไดติดตอขอใหขาพเจาไปอยูเปนผูปกครอง

นักศึกษา



เมื่อลาสิกขาและหนาที่การงาน ๖๗

เทาที่จําได นักศึกษาเวลานั้นก็มีจากจุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร เปนตน จากทางจฬุาฯ 

เชน โกมล คีมทอง, สวัสด์ิ อมรสิทธ์ิ 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



โรงเรียนเตรียมทหาร
๖



ท่ีโรงเรียนเตรียมทหาร ขาพเจาไดพบนาวาเอกประชุม 

อารีรอบ ไดพบพลตรีปยะ สุวรรณพิมพ (ยศในขณะน้ัน) และ

นายทหารอื่น ๆ อีกมากมาย พลตรีปยะและนาวาเอกประชุมเปน

นายทหารท่ีสภุาพและสงางาม ตอนนัน้ขาพเจายังแตงกายพลเรอืน

อยูนานเทาไรจาํไมได ถกูไปฝกทหารทีก่รมการรักษาดนิแดนใกลวัด

โพธิท์าเตยีน พรอมกับอาจารยอุทยั ทนัตสวุรรณซึง่จบมาจากจฬุา

ลงกรณมหาวิทยาลัยสอนวิชาคณิตศาสตร ตอนหลังพลตรีปยะได

ยายไปเปนเจากรมศกึษาวจิยั ไดเลือ่นยศเปนพลโทและพลเอกตาม

ลําดับ ขาพเจาไปฝกวิชาทหารอยูกี่วันจําไมได คิดวาไมถึงเดือน 

ตอนเย็นยังกลับไปสอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ

การเขาไปอยูในโรงเรียนเตรียมทหาร
ขาพเจารูสึกวา

ไดเขามหาวิทยาลัยที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง
ทําใหขาพเจาไดมีประสบการณมากมาย

ในอาณาจักรที่ไมเคยคิดวา
จะไดเขาไปอยู

และไมเคยขวนขวาย



๗๐ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ



โรงเรียนเตรียมทหาร ๗๑

ขาพเจาคดิวาขาพเจาเปนผูมรีางกายออนแอ แตมบีางคน

ออนแอกวาขาพเจาอกี ทีไ่ปฝกทหารพรอมกนัจากหนวยอืน่ ๆ ดวย 

คดิวาประมาณ ๓๐ คนทัง้ผูหญงิและผูชาย เพือ่รบัยศเปนรอยตรี 

ครฝูกซึง่เปนนายสิบบางจาบางไมไดเขมงวดอะไร เวลาวิง่รอบสนาม

เขาจะบอกวา “ใครไมไหวใหว่ิงออกจากแถว” มีหลายคนวิ่งออก

จากแถวบอย ๆ ขาพเจาซึง่คดิวาตวัเองมรีางกายออนแอ ไมเคยวิง่

ออกจากแถวเลย เวลาใหยิงปนทั้งปนสั้นและปนยาว ขาพเจาไม

เคยยิงถูกเปาเลย คงจะไมไดเกิดมาเพื่อถือปน เปนทหารถือชอลก

และปากกา เปนอนัวาฝกทหารเสร็จเรียบรอยกไ็ดติดยศเปนรอยตรี 

เคยถามรองฯประชุม อารีรอบ วา “ไมตองแตงกายเครื่องแบบ 

ไมตองติดยศไดไหม” ทานบอกวา “ไมได” ทานถามวา “มียศไม

ดีหรือ ไปไหนก็มีคนใหเกียรติและเกรงใจ” ขาพเจานิ่ง

อตัราทีก่องทพัเรอืวาง ขาพเจาจงึไดรบับรรจใุหเปนทหาร

เรอื แตพอขาพเจามาคุยพลตรีปยะ ทานถามวา

“อยากเปนทหารบกหรอืทหารเรอื” ขาพเจาตอบวา “อยาก

เปนทหารบก” ทานจึงใหโอนมาเปนทหารบก ทานทําโดยวิธีใด

ขาพเจาไมทราบ ทานเปนผูใหญในวงการทหารเรื่องทํานองนี้คง

ทาํไดไมยาก รูสึกวารองฯประชุมจะนอยใจอยูหนอย ๆ แตเสรจ็แลว

ก็แลวกันไป ทานไมไดเอามาเปนอารมณ ที่นั่นมีรองผูบัญชาการ

อยู ๓ ทาน คอื นาวาเอกประชมุ อารรีอบ เปนทหารเรอื นาวาอากาศ

เอกสิงห ศริคิปุต เปนทหารอากาศ พนัตาํรวจโทเจือ จันทรเพญ็ 



๗๒ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

เปนรองฯฝายตํารวจ เพราะท่ีนั่นเปนนักเรียนรวมเมื่อจบแลวตอง

แยกยายกันไปเรียนในโรงเรียนนายรอยทหารบก โรงเรียนนายเรือ 

โรงเรยีนนายเรอือากาศและนายรอยตาํรวจ ขาพเจาเขาไปสอนเม่ือ

ป ๒๕๐๘ เปนนักเรียนเตรียมทหารรุนท่ี ๘ เพราะโรงเรียน

เตรียมทหารตั้งขึ้นเมื่อป ๒๕๐๐ พอดี

ขาพเจาสอนอยูทีน่ัน่ ๔ ป นอกจากงานสอนแลว ทาน

ผูบัญชาการยังใหเปนหัวหนากองบังคับการ (หัวหนา บก.) ซึ่ง

เปนเหมอืนกองกลางของโรงเรยีน คอื หนงัสอืราชการทกุฉบบัจะ

เขาหรอืออกตองผานมาทางหวัหนา บก. ฟงดเูหมือนใหญแตความ

จรงิไมไดใหญ เพราะขาพเจามยีศเปนเพยีงรอยตรเีทานัน้เอง หวัหนา

กองวิชาการ หัวหนากองการปกครอง ทานเปนพันเอกกันทั้งนั้น 

หัวหนา บก. ในความหมายของขาพเจาที่ขาพเจาทําอยู เทากับ

หัวหนาแผนกสารบัญกระมัง และก็นาจะเปนอยางนั้น นอกจาก

งานเกี่ยวกับหนังสือนี้แลว ขาพเจายังไดรับมอบหมายจากทานผู

บญัชาการใหรางสุนทรพจนสาํหรบัทานปราศรยัในโอกาสตาง ๆ เชน 

โอวาทนักเรียนเตรียมทหารในหองประชุม เปนตน ขาพเจารูสึก

เปนเกียรติที่ไดทํางานน้ี ทานผูบัญชาการจะไมอานสุนทรพจนในที่

ประชุม แตจะจับสาระสําคัญไปพูดปากเปลาโดยไมดูตนฉบับ

การเขาไปอยูในโรงเรยีนเตรยีมทหาร ขาพเจารูสกึวาไดเขา

มหาวิทยาลัยที่สําคัญอีกแหงหนึ่ง ทําใหขาพเจาไดมีประสบการณ

มากมายในอาณาจกัรทีไ่มเคยคดิวาจะไดเขาไปอยูและไมเคยขวนขวาย 



โรงเรียนเตรียมทหาร ๗๓

พลเอกปยะนั้นมีบุคลิกที่นาประทับใจอยางยิ่ง สมเปนผูนํา คําสั่ง

ของทานชัดเจนและรูจักใหเกียรติผูนอย ทานเปนนายทหารที่เปน

นกัการศกึษาและเปนนกัจติวทิยา ขาพเจายงันกึถงึภาพของทานได

อยู เมื่อขาพเจานํางานเขาไปสงทานจะกลาวคํา “ขอบคุณ” ทุก

ครัง้และไมเคยรุกรานผูนอย ขาพเจานาจะเปนคนโชคดใีนเรือ่งนี ้ คอื

เจอแตผูใหญที่ดี ๆ มีความเอ็นดูและความปรานีตอขาพเจาอยางดี

เสมอมา

ป ๒๕๑๑ ขาพเจาไดเลื่อนยศเปนรอยโท ไปติดยศท่ี

กระทรวงกลาโหมพรอมกับอาจารยอุทัย ทันตสุวรรณ และนาย

ทหารจากที่อ่ืน ๆ ดวย แมขาพเจาจะคิดวาการเปนทหารอยูที่นี่ดี 

แตคิดอยูเสมอวา นี่ไมใชทางของเรา จึงคิดจะลาออกอยูเสมอ



เมื่อแตงงาน
๗



วนัที ่ ๒๕ เมษายน ๒๕๑๒ ขาพเจาแตงงานกบั สมจติต 

นุมบุญนํา ซึ่งตอนนั้นเปนครูอยูที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ เชิง

สะพานกรงุธนฯฝงธนบรีุ แตงท่ีโรงเรียนเตรยีมทหาร ศาสตราจารย 

สญัญา ธรรมศักด์ิ ไดใหเกียรติไปสวมมงคล พลเอกปยะ สวุรรณพมิพ 

เปนผูถอดมงคล เชิญแขกแตพอสมควร เลี้ยงท่ีสโมสรโรงเรียน

เตรียมทหาร

ปลายป ๒๕๑๒ ขาพเจาตัดสินใจลาออกและขอลาออก

ตัง้แตวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ๒๕๑๒ เมือ่สงใบลาออกแลวไดเขาไปคยุ

เมื่อสงใบลาออกแลว
ไดเขาไปคุยกับผูบัญชาการ

ทานพูดกับขาพเจาหลายอยาง
มีบางประโยคที่จับใจไมรูลืม

ระลึกอยูเสมอ
และเปนกําลังใจในการใชชีวิตที่ดีงาม

ไมใหทานผูใหญเสียความตั้งใจ



๗๖ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ



เมื่อแตงงาน ๗๗



๗๘ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ



เมื่อแตงงาน ๗๙



๘๐ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

กับผูบัญชาการ ทานพูดกับขาพเจาหลายอยาง มีบางประโยคที่

จับใจไมรูลืม ระลึกอยูเสมอ และเปนกําลังใจในการใชชีวิตที่ดีงาม 

ไมใหทานผูใหญเสียความตั้งใจ

ลมืเลาไปอยางหนึง่วา เมือ่ขาพเจาแตงงานแลวไดยายจาก

หอพักธรรมนวิาสไปอยูทีอ่าคารสงเคราะหกองทพับก ซึง่อยูทีถ่นน

ประชาธปิไตย ตรงกนัขามกบัหอพกัธรรมนวิาสนัน่เอง นายทหาร

คนหนึ่งเขามีสิทธิ์อยู แตเขาไมไดอยูจึงใหขาพเจาไปอยู เสียเงิน

เพียงเล็กนอย

ขาพเจาขอยอนกลบัมาทีห่อธรรมนวิาสอกีนดิหนึง่ คอืเมือ่

ตอนทํางานอยูท่ีโรงเรียนเตรียมทหารนั้น ขาพเจายังพักอยูที่หอ

ธรรมนวิาส มรีถเลก็ ๆ คนัหนึง่ขบัไปทาํงาน จอดทีซ่อกตึกระหวาง

หอธรรมนิวาสกับสถาบันโรคผิวหนงั ตรงกนัขามกบัหอธรรมนวิาส

เปนตาํหนกัสมเดจ็พระสงัฆราชฯ หลงัตาํหนกัสมเดจ็พระสงัฆราชฯ

เปนสาํนกังานนติยสารศภุมติร ใกลสาํนกังานนติยสารศภุมิตรมีปอม

ยามตํารวจอยูอารักขาสมเด็จพระสังฆราชฯ

คนืหนึง่ประมาณตีสามมีขโมยมาขโมยรถของขาพเจา กาํลงั

เขน็ออกไป ตาํรวจชือ่เบญ็จาเลาใหฟงวา เขากาํลงัหลบั ไดยินเสยีง

เหมือนมีคนปลุกวา “เบ็ญจา เบ็ญจา ลุกขึ้น มีคนมาขโมยรถ” 

เขาลุกขึ้นมาดูก็เห็นขโมยกําลังเข็นรถอยู แตไมเห็นใครอื่นจึงจับไว

ไดคนหนึง่ อกีคนหน่ึงจะจับไดตอมาหรือไมจําไมได สมเดจ็พระสงัฆ



เมื่อแตงงาน ๘๑

ราชฯก็เสด็จลงมาดูดวย ตํารวจสงเรื่องฟองศาล ขาพเจาในฐานะ

เปนเจาของรถจึงตองไปใหการท่ีศาลดวย เปนครัง้แรกทีข่ึน้ศาลและ

ไมเคยขึน้อกีเลย ปรากฏวาขโมยซึง่เปนเดก็วยัรุนคนหนึง่ตดิคกุ เมือ่

ไปศาล ขาพเจายังเห็นเขาถูกลามโซมาใหการตอหนาผูพิพากษา

กอนหนาทีจ่ะเกิดเรือ่งนี ้ ไมทราบกีว่นัหรอืกีเ่ดอืน ขาพเจา

ฝนไปวาตอนเชาลงมาเปดกระโปรงรถเพื่อจะดูหมอนํ้า ดูนํ้ากลั่น 

เปนตน มองไปทีเ่ครือ่ง ปรากฏวาเครือ่งรถเปนพระพทุธรูปท้ังองค 

พระพักตรหันไปทางหนารถ เปนพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สวยงามมาก

แถมยงัตรสัไดเสยีอีก ทานตรสัวา “ใชไปเถอะรถคนันี ้ ไมเปนไรหรอก”

ไมกี่วันตอมา ขาพเจาขับรถไปทางสะพานควาย มีเด็ก

คนหนึง่วิง่ตดัหนารถอยางกะทนัหนั เดก็อายปุระมาณ ๑๕ ขาพเจา

มองไปที่หนารถไมเห็นเด็ก เขาใจวาเด็กคงเขาไปอยูใตทองรถเสีย

แลว รีบเปดประตูรถออกไปดู เด็กลุกขึ้นจากตรงไหนไมทราบปด

ฝุนแลววิ่งไป มีผูคนจับตาดูกันมาก ตํารวจก็มาถึง ขาพเจาไดให

นามบตัรตาํรวจไว บอกวาถาเดก็เปนอะไรใหตามขาพเจาตามนามบัตร

นี้ วันเวลาลวงไปปรากฏวาเงียบหายไปเลย

แตในทีส่ดุขาพเจากจ็าํเปนตองขายรถคนันี ้ ตอนทีข่าพเจา 

ไปศึกษาที่อินเดียเปนเวลา ๒ ป เพราะแมบานยังขับรถไมเปน



เมื่อไปศึกษาตอที่อินเดีย
๘



โชคดทีีต่อนนัน้เมือ่ขาพเจาอยูทีอ่าคารสงเคราะหกองทพับก

ชัน้ ๒ ผลงานการเขียนหนังสอืของขาพเจาไดแพรหลายไปมากแลว 

มรีายไดพอเลีย้งตวัได ประกอบกบัรายไดจากการสอนพเิศษกย็งัพอ

มอียู ขาพเจาคดิวาไหน ๆ กล็าออกมาแลว ควรจะไปเรยีนตอ จงึ

ตดัสนิใจวาจะไปเรยีนตอทีป่ระเทศอนิเดยี ระหวางนัน้นอกจากเขยีน

หนังสือและสอนพิเศษแลว ก็เตรียมตัวเพื่อไปอินเดีย

ขาพเจาแตงงานเมือ่ ๒๕ เมษายน ๒๕๑๒ พอ ๒๗ เมษายน 

๒๕๑๓ ขาพเจามีลูกชาย ๑ คน คือ วรัตต หรือ โก

ขาพเจาคิดวาไหนๆ
ก็ลาออกมาแลว ควรจะไปเรียนตอ

จึงตัดสินใจวาจะไปเรียนตอที่ประเทศอินเดีย
ระหวางนั้น

นอกจากเขียนหนังสือและสอนพิเศษแลว
ก็เตรียมตัวเพื่อไปอินเดีย



๘๔ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ



เมื่อไปศึกษาตอที่อินเดีย ๘๕

ขาพเจาจําเปนตองไปอินเดียประมาณสิงหาคม ๒๕๑๓ 

จึงจําเปนตองใหแมบานและลูกไปอยูกับพี่ชายของเขาช่ัวคราว ที่

ถนนพิบูลสงคราม ตําบลสวนใหญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 

คือที่บานพี่จํานงค นุมบุญนํา ซึ่งเปนพี่คนโตของแมบาน ไดยาย

มาปลูกบานใหม ขาพเจามีสวนรวมในการชวยปลูกดวย พี่จํานงค

บอกวาถายายออกเมือ่ไหรกจ็ะคนืเงนิใหและกไ็ดทาํตามนัน้เมือ่ขาพเจา

และแมบานไดยายออกไปจากที่นั่น จําไมไดวาไดยายมาอยูที่บานพี่

จาํนงคคืนอาคารสงเคราะหเขาไปในเดอืนใด คงประมาณสกั ๒ เดอืน

กอนที่ขาพเจาจะเดินทางไปอินเดีย ที่บานนี้อยูกันหลายคนพอชวย

กนัเลีย้งเดก็ได และมพีีน่องของแมบานปลกูบานอยูใกลกนัอีก ๒ หลงั 

นับวาอบอุนสําหรับแมบานและลูกชายพอสมควร



มหาวิทยาลัยพาราณสี
๙



ขาพเจาและคณะ มอีาจารยเท่ียง นนัโท และคณุประสทิธิ์ 

ประถมของ เปนตน กับพระอีกหลายรูป ออกเดินทางในวันที่ 

๑๒ สงิหาคม ๒๕๑๓ โดยเคร่ืองบนิของการบนิไทย (ไทยอนิเตอร) 

ไปลงที่กัลกัตตา พักอยูที่กัลกัตตาชั่วระยะหนึ่งแลวนั่งรถไฟไป

มหาวิทยาลัยพาราณสี หรือเรียกเปนทางการวา Banaras Hindu 

University หรือใชอักษรยอวา B.H.U.

เพื่อนผูหวังดีบางคนไดเตือนขาพเจาวา
มัวมานั่งเขียนหนังสืออยู

เดี๋ยวสอบตกไมไดกลับเมืองไทย
ขาพเจารับคําเตือน เพียงแตยิ้มใหเขา

แตในใจก็นึกวา
เขาไมรูถึงความจําเปนของเรา
ถึงอยางไรก็ขอบคุณที่หวังดี



๘๘ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

เรือ่งไปเรยีนทีอ่นิเดยีนี ้ ขาพเจาไดเขยีนไวคอนขางละเอยีด

แลว ในหนังสือชื่อ ‘อันความกรุณาปรานี’ หนา ๓๖๘ หนา ซึ่ง

ในหนังสือนั้นตองขอเรียนทานท้ังหลายไวในท่ีนี้วา ขาพเจาเขียน

เปนทาํนองสารคดอีงินยิาย หรอืจะเรยีกวานยิายองิสารคดกีค็งจะได 

เพราะฉะนั้นจึงมีเรื่องที่จริงบาง* เรื่องที่สรางขึ้นมาบาง ไมใชจริง

ทั้งหมดและไมใชสรางขึ้นมาทั้งหมด ถาทานทั้งหลายเขาใจตามน้ี 

ขาพเจาก็สบายใจที่จะแนะนําใหทานอาน

มหาวิทยาลัยพาราณสีนั้นสะอาดและสวยงามมาก ตนไม

รมครึ้มไปหมด กวางขวางใหญโต ขาพเจาไดพักที่หอพักนักศึกษา

นานาชาต ิ หองที ่ ๓๗ เลข ๗ มคีวามสมัพนัธเก่ียวของกับขาพเจา

เปนอันมาก เชน เกิดวันท่ี ๑๗ พ.ศ. ๒๔๗๗ เรียนบาลีได

เปรียญ ๗ บวชพระ พ.ศ. ๒๔๙๗ ลาสิกขาป ๒๕๐๗ เรียน

มหาวิทยาลัยสงฆอยู ๗ ป ฯลฯ

๒ ปที่มหาวิทยาลัยพาราณสีและท่ีอินเดีย ไดใหความรู

และประสบการณแกขาพเจาเปนอนัมาก ไมเสยีททีีต่ดัสนิใจไป แม

ตอนแรก ๆ จะขลุกขลักเดือดรอนอยูบาง แตก็ลงตัวไดในที่สุด 

รศ.สุวรรณ เพชรนิล ไดเขียนจดหมายไปใหกําลังใจกับขาพเจาวา 

เม่ือเรียนจบแลว ขาพเจาจะนําวิชาความรูมาใชประโยชนในทาง

พระพุทธศาสนาและในประเทศไทยไดมากที่สุด 

* เชน เปรม สุจินดา ซึ่งเปนผูเลาเรื่อง เรียนไมจบ แตขาพเจาเรียนจบ เปนตน



มหาวิทยาลัยพาราณสี ๘๙

เนือ่งจากตอนทีเ่ดนิทางไปนัน้ ขาพเจามเีงนิตดิตวัไปเพยีง

เล็กนอย เงินทีเ่สยีคาเครือ่งบนิกด็เูหมอืนจะยืมมหาวทิยาลยัสงฆไป 

จาํไมไดวาจาํนวนเทาไรแตคงจะไมถึงหม่ืน คดิวากลบัมาแลวจะผอน

สงให ขาพเจาไปเรียนดวยทุนของตนเอง แตก็ไมมีทุน จึงจําเปน

ตองเรียนไปดวยทํางานไปดวย งานของขาพเจาก็คือเขียนหนังสือ

สงมาพมิพในประเทศไทย ไดเงนิแลวทางบานกจ็ะเอาไวใชบาง สงไป

ใหขาพเจาบาง เวลานั้นพิมพอยูสํานักพิมพเดียวคือสํานักพิมพ

บรรณาคาร สงตนฉบับมาเทาไร เรื่องอะไร เขารับพิมพหมด ขอ

ขอบคณุสํานกัพมิพบรรณาคารไว ณ ทีน่ีด้วย ขาพเจาเขยีนหนงัสอื

ไดประมาณ ๗ หรอื ๘ เลม แตละเลมประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ หนา

โดยเฉลี่ย บางเลมก็เกือบ ๖๐๐ หนา เชน ทางแหงความดี เลม ๑

เปนงานหนักมิใชนอย เพยีงแตเรยีนอยางเดยีวก็หนกัมาก

อยูแลว เพราะตําราเรียนเปนภาษาอังกฤษทั้งหมด อาจารยสอน

เปนภาษาองักฤษ ฟงรูเรือ่งบางไมรูเรือ่งบาง ตองจาํหวัขอวาทาน

พูดเรื่องอะไร แลวมาคนควาหาความรูจากหนังสือ ตํารา พรอม

ทั้งทําโนตยอไวดวย ขาพเจารูสึกเหน็ดเหนื่อยมากเพราะทั้งสอง

อยางเปนงานหนกัทัง้นัน้ เวลานัน้ขาพเจาอาย ุ ๓๕ แลว สขุภาพ

ก็ไมไดแข็งแรง บางวันตอนเชา ๆ ไดออกไปวิ่งบาง ตอนเย็น

ตแีบดมนิตนับาง แตกท็าํไดเลก็ ๆ นอย ๆ นกัเรยีนไทยในพาราณสี

มมีากพอสมควรทัง้พระ ฆราวาสและผูหญงิดวย ทีไ่ปเรยีนปรญิญาตรี



๙๐ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

กม็ ี ปรญิญาโทกม็ ี ทีท่าํปรญิญาเอกอยูกม็ ี เทาท่ีจําไดเมือ่ขาพเจา

ไปนั้น สมเด็จพระพุทธชินวงศ (ประจวบ กนฺตาจาโร) ขณะนั้น

เปนพระกติตสิารมนุทีาํปรญิญาเอกอยู จากมหาจฬุาฯกม็ ี คอื ทาน

มหาสงัวร พรหมเสน ทาํปรญิญาเอกอยู จบปรญิญาเอกแลวลา

สิกขาไปเปนอาจารยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร

ขาพเจาทัง้เรยีนและทัง้เขยีนหนงัสอืเพือ่หาทนุในการศกึษา 

คาหอพักและคาอาหาร จนนิ้วบางนิ้วคือนิ้วกลางมือขวาเปนตุม

แข็งข้ึนมาและเจ็บเล็กนอยจึงตองใชปลาสเตอรพันไวตลอดเวลา 

๒ ป กลับมาอยูเมืองไทยแลวก็ยังไมหาย แตตอนนี้ ไดหายแลว

หนังสือที่เขียนในระยะนั้น เชน ‘ทางแหงความดี’ บางเลม

‘สาระสําคัญแหงมงคล ๓๘’ (๒ เลม) ‘อันความกรุณาปรานี’

‘ธรรมและชีวิต’ เปนตน

เพื่อนผูหวังดีบางคนไดเตือนขาพเจาวา มัวมานั่งเขียน

หนังสืออยูเดี๋ยวสอบตกไมไดกลับเมืองไทย ขาพเจารับคําเตือน 

เพียงแตย้ิมใหเขา แตในใจก็นึกวา เขาไมรูถึงความจําเปนของเรา 

ถึงอยางไรก็ขอบคุณที่หวังดี



มหาวิทยาลัยพาราณสี ๙๑

สาเหตอุกีอยางหนึง่ทีท่าํใหเขยีนหนงัสอืกค็อื ชอบท่ีจะเขยีน 

ไดความรูอะไรแลวก็อยากจะเผื่อแผใหผูอื่นไดรูดวย ขอสารภาพไว

ในทีน่ีว้า ไฟคอืความอยากรูและการเผือ่แผความรู ลกุโพลงอยูเสมอ

ในจิตใจของขาพเจาไมเคยมอดดับไปเลย แมจนกระทั่งบัดนี้ เมื่อ

ขาพเจาอายุถึง ๗๗ แลว



กลับเมืองไทย

๑๐



เมื่อสอบปลายปของปที่ ๒ เสร็จแลว รอฟงผลสอบอยู

ชัว่ระยะเวลาหนึง่ ประกาศผลออกมาวาสอบไดหมดทุกวิชา กเ็ตรียม

ตัวเดินทางกลับ ขาพเจาจําไดวามาถึงเมืองไทยเดือนกรกฎาคม 

๒๕๑๕ วันท่ีเทาไรจาํไมได แตจาํความรูสกึไดวา เมือ่เครือ่งบนิรอน

ลงที่สนามบินดอนเมืองนั้น รูสึกอบอุนและมีความสุขเสียนี่กระไร 

การไปอยูตางประเทศเสีย ๒ ป ทําใหรูสึกรักเมืองไทยขึ้นอีกมาก 

แมบานไปคอยรบัทีส่นามบนิดอนเมอืง มาพกัทีบ่านพีจ่าํนงคอยูชัว่

เมื่อเครื่องบินรอนลงที่สนามบินดอนเมืองนั้น
รูสึกอบอุนและมีความสุขเสียนี่กระไร

การไปอยูตางประเทศเสีย ๒ ป
ทําใหรูสึกรักเมืองไทยขึ้นอีกมาก



๙๔ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ



กลับเมืองไทย ๙๕

ระยะหนึ่ง ลูกชายอายุ ๒ ขวบกวาอบอุนอยูในหมูญาติ ขาพเจา

ยงัไมมอีะไรทาํเปนช้ินเปนอนั กเ็ขียนหนงัสอืไปเรือ่ย ๆ จาํไดวาจบั

เขียน ‘ทางแหงความดี’ เลม ๒ ในตอนน้ี ไปสอนพิเศษท่ีมหา

มกุฏฯบาง เขียนหนังสือบาง ก็พอยังอัตภาพใหเปนไปได

เชาวนัหนึง่นัง่รถเมลไปเรือ่ย ๆ อยางไมมจีดุหมายปลายทาง 

ไปถงึหนาจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั ตัง้ใจวาจะนัง่เลนในมหาวทิยาลยั

สกัพกัหนึง่ พอลงรถก็ไดยนิเสยีงเรียกขางหลงั เหลยีวไปด ู เหน็คณุจาํ 

ธรรมฤทธิ์ เปนรุนลูกศิษย เคยเกื้อกูลเขามาบางพอสมควร เขา

ชวนคุยเรื่องนั่นเรื่องนี่อยูพักหนึ่ง เขาทํางานขับรถทัวรบริษัทอะไร

จําไมได เอาสมุดบัญชีธนาคารใหดู บอกวาตอนนี้เขาพอมีสตางค

ขึน้บางแลว ถาขาพเจาจะใชกย็นิดใีหยมื ขาพเจาตกลงยมืเขา ๑ หมืน่ 

ตกลงจะผอนสงคนืเขาเดอืนละเทาไรจาํไมได เงนิ ๑ หมืน่สมยั พ.ศ. 

นั้นก็ไมนอยสําหรับขาพเจา ใหดอกเบี้ยเขาบางเล็กนอย ไดเงินคา

เขยีนหนงัสอื ‘ทางแหงความด’ี เลม ๒ มา ๘ พนั รวมกนัเปน 

๑ หมืน่ ๘ พนับาท พอจะปลกูบานเลก็ ๆ ไดในสมยันัน้ (๒๕๑๖) 

พอดีตอนที่ขาพเจายังอยูที่อินเดียนั้น แมบานไดเชาที่ไวแปลงหนึ่ง 

๕๔ ตารางวา จงึเอาเงินดงักลาวมาปลูกบานชัน้เดยีวเลก็ ๆ อยูได 

๓ คนพอ-แม-ลกู เปนบานหลงัแรกทีข่าพเจามีและคดิวาคงจะเปน

หลังสุดทาย รูสึกมีความสุขขึ้นพอประมาณ บานหางจากบานพี่

จาํนงคเพยีงมคีคูลองเลก็ ๆ คัน่กลาง มสีะพานไมขามเดนิถงึกนัได



๙๖ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

เมื่อปลูกบานเสร็จแลวอยูอาศัยไดแลว ไดเชิญคุณจํา 

ธรรมฤทธ์ิ และเพื่อนของเขามาเลี้ยงอาหารเย็นเพ่ือตอบแทนเขา

ในนํา้ใจอนัดีงาม* มฉิะนัน้ขาพเจาคงไมมทีางสรางบานไดในระยะนี้ 

คณุนาสาํอาง ชเูกษ ไดทราบขาววาสรางบานกม็าเยีย่ม ชมวาขาพเจา

เกง กลับจากอินเดียไมกี่วันก็ปลูกบานได ขาพเจาก็ไดแตหัวเราะ

เบา ๆ รัว้รอบบานยังเปนไมระแนงอยู ดานตะวันตกเปนทองรองสวน

ซึง่ปจจบุนันีเ้ปนลานทีจ่อดรถของโรงเรยีนอนบุาลเพือ่นเดก็ งเูงีย้ว

ก็เลื้อยเขาออกได หองอาบน้ําอยูนอกตัวบานติดกับรั้ว พื้นหอง

อาบนํ้าเปนพื้นระดับเดียวกับพื้นบริเวณบาน ตัวบานยกพ้ืนสูงขึ้น 

ตักนํ้าจากตุมอาบ

มีอยูวันหนึ่งขาพเจารูสึกรอนรนกระวนกระวายที่จะไปให

เลือดแกโรงพยาบาล จึงไดไปที่โรงพยาบาลวชิระ เขาแนะนําใหไป

ใหที่สภากาชาดฯ แตจําไมไดแมนวาไดใหที่นั่นหรือไปที่สภากาชาดฯ 

แตจําไดวาไดใหเลือดแลวแนนอน กลับมาสบายใจเพราะไดทําสิ่งที่

อยากทาํ วนัรุงขึน้ตอนสาย ๆ ขาพเจาลงไปอาบนํา้ งสูนีํา้ตาลตวัใหญ

โผลหวัออกมาจากใตตุมใกลขาของขาพเจาประมาณ ๒ คบื ขาพเจา

ข้ึนจากหองอาบนํา้เอาไมยาวไปแหย ๆ ด ู มนักเ็ลือ้ยไปยงัทองรองสวน

*  คุณจําบอกวา ขาพเจาเคยเกื้อกูลเขาหลายครั้งเมื่อเขาขาดแคลน สมัยที่ขาพเจาพักอยู
ที่หอพักธรรมนิวาส



กลับเมืองไทย ๙๗

ขาพเจานึกทบทวนดู โยงไปถึงเหตุการณเมื่อวันวานวา 

ทาํไมขาพเจาจงึรอนรนกระวนกระวายนกัในการทีจ่ะไปใหเลอืด ถาไมได

เอาเลือดออกเสียตั้งแตเมื่อวาน วันนี้คงถูกงูกัดเอาเลือดออกแน 

และแถวนี้มีงูพิษ เชน งูกะปะ เปนตน งูตัวนั้นคงเปนงูกะปะและ

ตัวใหญเสยีดวย โบราณทานบอกวาใหเชือ่แรงสงัหรณไวบาง ขาพเจา

คิดวาแรงสังหรณก็คืออานุภาพของจิตใตสํานึกนั่นเอง

วันหนึง่ขาพเจาตืน่แตเชาประมาณตีหา นึกอะไรขึน้มาก็ไม

ทราบ บอกแมบานใหจัดของใสบาตรสักสองสามองค ธรรมดาไม

ไดใสทกุวนั ใสบางเวนบาง แตวนัน้ันบอกวาใหจดัของใสบาตร เมือ่

แมบานถามวา ทําไม ขาพเจาก็คงยืนยันอยูอยางเดิม และใหเขา

เปนคนใสบาตรดวย เขากท็าํตาม เสรจ็แลวนัง่รถสองแถวไปทาํงาน 

กลบัมาตอนเยน็เลาใหขาพเจาฟงวา เมือ่รถไปถงึหนาวดัปากนํา้ รถ

ชนกัน เขานั่งคูไปกับคนขับ กระจกแตกลงมาทวมตัว แตไมเปน

อะไร ไมบาดเจบ็ เขาเลยเขาใจวาทาํไมเมือ่เชาจงึรกุเราใหเขาไปใสบาตร

เกีย่วกบัเร่ืองศาลพระภูม ิ ทีบ่านไมไดตัง้ศาลพระภมู ิ เมือ่ 

สรางบานเสร็จแลวขาพเจากจ็ดุธปูบชูาเทวดา และนอมนกึวา ถามี

เทวดาอารักษอยูบริเวณนี้ ทานจะอยูตรงไหนในบานน้ีก็ได ทั้งน้ัน

ไมไดทาํบานเลก็ ๆ ใหอยู แตใครจะสรางศาลพระภมูไิวในบาน ขาพเจา

ก็ไมคัดคาน ไมวาอะไร



ที่หอสมุดแหงชาติ

๑๑



วนัหน่ึง ไปหานาวาเอกสมภพ ภริมย อธบิดกีรมศลิปากร 

ที่กรมศลิปากร ทานมีทาทีดีใจที่ไดพบ ถามวาไดงานทีไ่หนทําแลว

หรอืยงั เรยีนทานวายังไมมแีตสนใจงานหอสมดุแหงชาต ิ ทานหยบิ

กระดาษสมุดฉกีขึน้มาแลวเขยีนจดหมายถงึผูอาํนวยการหอสมดุแหงชาติ 

ซึ่งเวลานั้นคืออาจารยแมนมาศ ชวลิต ใหพิจารณารับขาพเจาไว

นาวาเอกสมภพรูจักกับขาพเจา ตั้งแตสมัยที่ขาพเจาอยู

โรงเรยีนเตรยีมทหาร ทานเปนสถาปนกิออกแบบกอสรางตกึโรงเรยีน

เตรยีมทหารทีถ่นนพระรามสี ่ ใกลสวนลมุพนิ ี ทานมาเยีย่มโรงเรยีน

อยูมาได ๖ เดือน ขาพเจาก็ขอลาออกอีก
ตอนนี้ตั้งใจแนนอนวาจะตองออกเด็ดขาด

รูสึกวาขาพเจาเสียเวลาไปทั้งวัน
ในการมาทําราชการ

ถาเปนอยางนี้ขาพเจาไปทํางานของขาพเจาเอง
นาจะเหมาะกวา

เพราะเวลานั้นขาพเจา
ก็ยังเขียนหนังสือออกเผยแพรอยู
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เตรยีมทหารบอย ชอบอานหนงัสอืของขาพเจาโดยเฉพาะเรือ่งพระ

อานนทฯ ทราบวาขาพเจามาอยูโรงเรยีนเตรยีมทหารแลว มโีอกาส

ไดพบกันและคุนเคยกันตั้งแตนั้นมา เมื่อขาพเจาเรียนอยูที่อินเดีย 

ทานไปทาํธรุะทีอ่นิเดยีแลวแวะมาทีม่หาวทิยาลยัพาราณส ี ไดพบกนัอกี 

คุยกันอยูนาน มีอยูประโยคหนึ่งซึ่งทานพอใจที่ขาพเจาพูด คือ 

ขาพเจาพูดวา “เมื่ออยูอินเดียได กลับไปเมืองไทยอยูที่ไหนก็ได”

อธบิดกีรมศลิปากรเปนผูบงัคบับญัชาระดบัสงูของหอสมดุ

แหงชาติ ขาพเจาไปสมัครงานที่หอสมุดแหงชาติ ทางหอสมุดฯมี

ทาทียินดีรับไว แตตองสอบตามระเบียบของขาราชการพลเรือน

ขาพเจาสอบไดเพราะสอบคนเดียว ขอสอบเทาที่จําไดคือ ใหเขียน

บทความสั้น ๆ เปนภาษาอังกฤษ ขาพเจาจําไมไดวาเปนเรื่องอะไร

ตอนนั้นกลับจากอินเดียใหม ๆ ยังพอเขียนได เพราะเขียนตอบ

ขอสอบภาษาองักฤษทีอ่นิเดยีมาพอสมควรและยงัใหมอยู ถาใหมา

เขียนเดี๋ยวนี้คงเขียนไมได เพราะเปนเวลาถึง ๓๕ ปมาแลวเกือบ

จะไมไดเขียนภาษาอังกฤษเลย ไดอานบางตามสมควร แตตอนนี้ก็

อานไมไดเพราะตาไมดี ขาพเจาเขียนบันทึกนี้เมื่ออายุ ๗๒ แลว 

ตอนที่เขาทํางานที่หอสมุดแหงชาตินั้นอายุ ๓๗ ตําแหนงเปน

วิทยากรโท

งานแรก ๆ ที่ขาพเจาไดรับมอบหมายใหทํา คือ การทํา

บญัชีหนงัสอื เดอืนเดยีวขาพเจากล็าออก ผูอาํนวยการบอกวา มาอยู

เดือนเดียวลาออกเดี๋ยวอธิบดีจะตําหนิทาน ขาพเจาจึงยับยั้งอยู 



ที่หอสมุดแหงชาติ ๑๐๑

ทานบอกวา ชอบอยูหองไหนแผนกไหนใหเลือกเอง ขาพเจาจึง

เลือกเอาหองศาสนาและปรัชญา ซึ่งคิดวาถูกกับนิสัยของตัว แต

ไมไดทาํอะไรมากนอกจากดแูลหนงัสอื และแนะนําผูมาใชบริการ อยูมา

ได ๖ เดือนขาพเจาก็ขอลาออกอีก ตอนนี้ตั้งใจแนนอนวาจะตอง

ออกเด็ดขาด รูสึกวาขาพเจาเสียเวลาไปทั้งวันในการมาทําราชการ 

ถาเปนอยางนี้ขาพเจาไปทํางานของขาพเจาเองนาจะเหมาะกวา 

เพราะเวลานั้นขาพเจาก็ยังเขียนหนังสือออกเผยแพรอยู ท้ังยังไป

สอนพิเศษอยูท่ีมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ ขาพเจาไปหาทานอธิบดี

กรมศิลปากร เลาใหทานฟงถึงการงานที่ทําและความรูสึกนึกคิด

ของขาพเจา ทานไมวาอะไร ทานเขาใจ และพูดอะไรบางอยางที่

ขาพเจาปลื้มใจและภูมิใจ

ลืมเลาไปเรื่องหนึ่งวา ในขณะที่ขาพเจาทําราชการอยูท่ี 

หอสมุดแหงชาตินั้น ทานอธิบดีสมภพ ภิรมย ไดมอบหนังสือ 

ภาษาองักฤษ ‘รามเกยีรติส์าํหรบัเยาวชน’ มาใหเลมหนึง่ บอกวา 

ชวยแปลใหดวย ขาพเจาแปลจนจบ เสียดายวาขาพเจาไมไดถาย

เอกสารไว พอสงตนฉบับใหทานอธิบดีแลวก็เปนอันหมดไปเลย 

หนังสือตนฉบับเห็นอยูเมื่อไมกี่เดือนมานี้เอง แตตอนนี้หาไมเจอ 

หนังสือขนาด ๘ หนายก ความหนาไมเกิน ๑๐๐ หนา



ประจําที่มหาวิทยาลัยสงฆ

๑๒



ระหวางทีข่าพเจาลาออกจากหอสมดุฯแลว แตยงัไมถงึวนั

กําหนดออกนั้น ทางมหาวิทยาลัยสงฆทราบขาว จึงไดสงพระให

มาติดตอที่หอสมุดฯ คือ พระมหาอภิชาญ๑ เลขานุการสํานักงาน

อธกิารบด ี ซึง่ในเวลานัน้เรยีกสาํนกังานเลขาธิการ ใหมาตดิตอขอ

ใหไปอยูเปนอาจารยประจาํทีม่หาวทิยาลยัสงฆ ซึง่เวลานัน้ทานเจา

คณุพระเทพโมลี (ประจวบ กนตฺาจาโร) เปนเลขาธกิารอยู ปจจบุนั

คือสมเด็จพระพุทธชินวงศ๒ ขาพเจาออกจากหอสมุดแหงชาติก็ไป

๑  ปจจุบันคือ ผศ.อภิชาญ ปานเจริญ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒ มรณภาพแลว เมื่อ ๓ มกราคม ๒๕๕๑

ชวงเชามีเวลาวาง
ไดเขียนหนังสือและเขียนไดมาก

สวนมากเริ่มตั้งแตตีหาจนถึงหาโมงเชา
แลวเตรียมตัวไปสอน
ที่มหาวิทยาลัยสงฆ
ทําอยูอยางนี้นานป



๑๐๔ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ



ประจําที่มหาวิทยาลัยสงฆ ๑๐๕

เปนอาจารยประจําอยูทีม่หาวิทยาลยัสงฆทนัท ี คดิวาประมาณเดอืน

พฤษภาคม ๒๕๑๗

การไปทาํงานทีม่หาวทิยาลยัสงฆนัน้เฉพาะตอนบาย ประมาณ

บายโมงถึงหกโมงเย็น ไมมีงานอื่นนอกจากงานสอน สอนวิชา

ปรัชญา ศาสนา ตรรกศาสตรพุทธฯ จริยศาสตร เปนตน ชวง

เชามีเวลาวางไดเขียนหนังสือและเขียนไดมาก สวนมากเริ่มตั้งแตตี

หาจนถึงหาโมงเชา แลวเตรียมตัวไปสอนที่มหาวิทยาลัยสงฆ ทํา

อยูอยางนี้นานป

ดเูหมอืนป ๒๕๑๗ นัน้เอง ทางโรงเรยีนราชนิไีดเชญิมาอกี 

ไดไปสอนที่โรงเรียนราชินีเปนบางวันเฉพาะชวงเชา สอน ม.ศ.๔, 

ม.ศ.๕ วิชาศีลธรรม มีช่ัวโมงสําหรับครูดวย มีครู ๑๐-๑๕ คน

สมัครใจที่จะเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ทางโรงเรียนไดขอรองให

ขาพเจาชวยสอนดวย จึงเปนอันสอนท้ังครูและนักเรียน ครูแยก

ตางหากไมรวมกับนักเรียน ขาพเจาขาดหายจากโรงเรียนราชินีที่

ปากคลองตลาดไป เม่ือไปอยูโรงเรยีนพาณชิยการสลีมและโรงเรยีน

เตรียมทหาร ตลอดถึงชวงที่ไปอยูอินเดีย เมื่อกลับมาแลวทาง

โรงเรียนก็เชิญไปอีก ดูเหมือนจะสอนติดตอกันประมาณ ๑๐ ป 

ท้ังครูและนักเรียนที่ติดตอกันมา จนถึงปจจุบันนี้ก็มีอยู ลวนแต

เปนผูใหญและผูชรากันไปหมดแลว
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ศาสตราจารย ดร. ปรีดี เกษมทรัพย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร หลังจากไดอานหนังสือบางเลมของ 

ขาพเจาแลว วันหนึ่งไดชวนขาพเจา ใหไปอยูที่มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตรเปนอาจารยประจํา แตขาพเจาขอไมไปเปนอาจารย

ประจํา เพราะไมคิดจะรับราชการอีก
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๑๓



ใครมาก็ดีใครไมมาก็ได
ลงทะเบียนแลวไปสอบอยางเดียวก็ได

นักศึกษาบางคนมีภารกิจที่จะตองทํามาก
ไมสามารถมาเขาเรียนได

ถึงกระนั้นในมหาวิทยาลัยก็ยังคลาคล่ํา
ไปดวยนักศึกษาจํานวนมาก

อยูที่นั่นสบายใจ มีความเปนกันเองสูง
ทั้งกับครูบาอาจารยและกับนักศึกษา

ตอมาเมื่อป พ.ศ. ๒๕๒๑ รศ.สุวรรณ เพชรนิล ไดชวน

ไปอยูที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะมนุษยศาสตร ดูเหมือน

อาจารยสุวรรณจะเปนหัวหนาภาควิชาปรัชญาอยูในตอนนั้น ไดนํา

หนังสือของขาพเจาจํานวนหลายเลมไปเสนอคณบดี เพื่อใหเห็นวา

ควรจะรบัขาพเจาไปอยูสอนวิชาศาสนา หรอื ปรชัญา พอขาพเจา

รูเขากร็บีปฏเิสธดวยเหตผุลเดยีวกนักบัทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
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อาจารยสุวรรณขอโทษที่ไดทําไปโดยพลการ

แตมหาวิทยาลัยรามคําแหงก็ยังยินดีเชิญขาพเจาไปเปน

อาจารยพิเศษ สอนวชิาพทุธปรชัญาทัง้เถรวาทและมหายาน ขาพเจา

เขียนตําราใหมหาวิทยาลัยรามคําแหง ๓ เลม คือ พุทธปรัชญา

เถรวาท ๒ เลมคอื เลมทีเ่ปนหลกักบัเลมทีเ่ปนหนงัสอือานประกอบ 

พทุธปรชัญามหายาน ๑ เลม ดูเหมือนยังใชอยูจนบดันี ้ หลงัจาก

ที่ขาพเจาลาออกมาแลวเปนเวลานานป เพราะขาพเจายังไดรับเงิน

คาตําราอยูสมํ่าเสมอทุกปมา ที่ตองเขียนพุทธปรัชญาเถรวาทเปน 

๒ เลมนั้น ทีแรกขาพเจาใชพุทธปรัชญาเถรวาทเลมใหญหนาถึง 

๖๘๘ หนา ขนาด ๑๖ หนายก ตอมาทางภาควชิาปรชัญาเหน็วา

เลมใหญเกินไปสําหรับนักศึกษา ขอใหขาพเจาเขียนใหมอีกสักเลม

หนึง่ เพือ่เหมาะกบัทีน่กัศกึษาจะเรยีนในภาคเรยีน ขาพเจาจงึเขยีน

ใหมในป ๒๕๒๕ เปนหนังสือ ๙๙ หนาขนาด ๘ หนายกพิเศษ 

ซ่ึงเปนแบบของหนังสือตําราในมหาวิทยาลัยทั่วไป ขาพเจาเริ่มไป

สอนทีม่หาวทิยาลยัรามคาํแหงเมือ่เดอืนพฤศจกิายน ๒๕๒๑ เขาใจ

วาสอนเฉพาะพุทธปรัชญาเถรวาทอยางเดียว พอป ๒๕๒๕ จึงได

สอนพุทธปรัชญามหายานเพิ่มขึ้นอีกวิชาหนึ่ง

มหาวทิยาลัยรามคําแหงทีห่วัหมาก เปนมหาวทิยาลยัใหญ 

มบีรเิวณกวางขวาง เปนตลาดวชิาจรงิ ๆ นกัศกึษาทีน่ัน่ตองรบัผดิ

ชอบตัวเองสูงเพราะไมมีการบังคับเรียน ใครมาก็ดีใครไมมาก็ได 
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ลงทะเบียนแลวไปสอบอยางเดียวก็ได นักศึกษาบางคนมีภารกิจที่

จะตองทํามาก ไมสามารถมาเขาเรยีนได ถงึกระนัน้ในมหาวทิยาลัย

กย็งัคลาคลํา่ไปดวยนกัศกึษาจาํนวนมาก อยูทีน่ั่นสบายใจ มีความ

เปนกันเองสูงทั้งกับครูบาอาจารยและกับนักศึกษา

ขาพเจาเดินทางไปสอนโดยรถเมลประจําทาง ข้ึนรถจาก

บานทีน่นทบรุไีปลงทีเ่ทเวศรแลวขึน้รถสาย ๙๐ ไปลงทีห่นา ม.รามฯ 

ขากลบัมกัจะข้ึนรถจากหนารามไปลงท่ีสนามหลวงแลวข้ึนรถตนทาง

สาย ๖๔ กลับบาน บางวนัออกจาก ม.รามฯ ๑๖.๓๐ น. กวาจะ

กลบัถงึบานกป็ระมาณ ๒๐.๓๐ น. ๔ ชัว่โมงพอด ี กเ็ปนชวงเวลา

ที่การจราจรหนาแนน วันไหนฝนตกเขาดวยก็จะใชเวลามากกวาน้ี 

ขาไปใชเวลานอยหนอยประมาณชัว่โมงครึง่ถึงสองช่ัวโมง เพราะเปน

ชวงเวลาที่การจราจรไมหนาแนน วันไหนขาพเจากลับผิดเวลามาก 

แมบานจะแตงตวัรออยูทีบ่านเผือ่วามปีญหาอะไรจะไดออกไปไดทนัที 

เวลานัน้โทรศัพทมือถือก็ยงัไมมีใครใชกัน ขาพเจาลาํบากในการเดนิ

ทางอยางน้ีอยูหลายป ประมาณป ๒๕๒๖ จงึไดซือ้รถสวนตวั เปน

โตโยตาดีเอ็กซ มือสอง เขาใชมาแลว ๑ ป ซื้อมาดวยราคา 

๑ แสนบาท เจาของรถเปนเพื่อนของแมบาน จึงซ้ือไดในราคาน้ี 

ผอนสงเขา ๑๐ เดือน การเดินทางคอยสะดวกสบายขึ้น ปตอมา

ไดซื้อรถอีกคันหนึ่ง โตโยตาเหมือนกัน สําหรับแมบานใช รถเกา

เหมือนกันเกากวาคันท่ีขาพเจาใชเพราะไปไมไกล ไปแควิทยาลัยครู

สวนดุสิตและกลับบาน ระยะทางประมาณวันละ ๒๐ กิโลเมตร
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จําไดวาในป พ.ศ. ๒๕๒๔ ขาพเจาไดซื้อที่ดินซึ่งปลูกบาน

อยูแลวในราคา ๒ แสน ๗ หมื่น* ๕๔ ตารางวา และไดขอกู

เพ่ือนบานเขา ๒ แสน จายดอกเบีย้เทากบัทีเ่ขาไดรบัจากธนาคาร

บัญชีออมทรัพย โดยที่เขาไดมาบอกใหเอง คือคุณนงนุชและ

คุณวราวุธ โชติกเสถียร ขาพเจาขอบันทึกขอบคุณไว ณ โอกาส

นีด้วย ถาไมไดทานทัง้สองนีข้าพเจาคงตองกูเงินธนาคาร ซึง่ดอกเบ้ีย

แพงกวานี้มาก ทานทั้งหลายก็ทราบอยูแลววาดอกเบี้ยเงินกูแพง

กวาดอกเบี้ยเงินฝาก คุณวราวุธและคุณนงนุชทํางานอยูการไฟฟา

ฝายผลิตฯ ตั้งบานเรือนอยูในซอยเดียวกัน คือ ซอยเขมานนท 

ถนนพิบูลสงครามซอย ๑๒

ขาพเจาและภรรยาไดเงินมาเทาใด เหลือจากคาใชจาย

ประจําเดือนแลวก็ระดมใชหนี้ ใชหนี้หมดภายใน ๑๐ เดือน จะวา

เปนชะตาของขาพเจาก็ได คราวใดจําเปนตองใชเงิน เงินก็จะ

หลัง่ไหลมา เม่ือหมดความจําเปนแลวกจ็ะหยดุ ถาจะไหลมาบางก็

เอื่อย ๆ เรื่อย ๆ เหมือนตัวขาพเจาเอง ซึ่งเปนคนไมกระตือรือรน

ในเรื่องการหาเงิน เพราะเหตุที่ใชหนี้ไดอยางรวดเร็ว เจาของเงิน

อดใจไมไดจงึถามดวยความเกรงใจวา ไปกูทีอ่ื่นมาหรอืเปลา ไมตอง

เกรงใจ ใชหมดเมือ่ไรกไ็ด เพราะตกลงกนัไววาจะใชเดือนละ ๕ พนั 

เปนเวลานานถึง ๓ ปกับ ๔ เดือน

*  จําเปนตองซื้อ เพราะปลูกบานอยูในที่เชาและเจาของที่ เขามาบอกขาย
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เมือ่ใชหนีห้มดแลว ปตอมาคอืป ๒๕๒๕ ไดปรบัปรงุบาน

ใหมทั้งตัวบานและรั้ว ทั้งพื้นบริเวณบานดวย รั้วนั้นไดรื้อระแนง

ออกทัง้หมด ทาํเปนกาํแพงกออฐิถอืปนูโดยรอบ ปรบัปรงุครวัใหม

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

การเขยีนหนังสอืก็ยงัคงดาํเนินไปอยางสมํา่เสมอ มรีายได 

พอสมควร มเีงนิเดอืนประจาํและรายไดจากการสอนพเิศษ แมบาน

ก็มีรายไดจากการไปเปนอาจารย เปนขาราชการประจําที่วิทยาลัย

ครสูวนดสุติ ลูกกําลังเรยีนหนงัสอืทัง้สองคน แตไมเดอืดรอนเรือ่ง

คาใชจาย ฐานะความเปนอยูคอย ๆ มั่นคงขึ้น



โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
หลักสูตรพิเศษ

๑๔



บางวันถึงกับเอาเกาอี้นอนมานอนสอนในหองเรียน
ถาความดันสูงมากๆ เชน ๑๗๐, ๑๘๐

ประมาณ ๒ ปมาแลว ไดยาที่คุมความดันได
จึงคอยสบายขึ้น

บางวันความดันคอนขางต่ําดวยซ้ําไป
ถาต่ํามากจนถึงลุกขึ้นแลวงง

ก็ละลายน้ําเกลือดื่มสักพักหนึ่งก็หาย

ประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๕ หรือ ๒๕๒๖ ทางโรงเรียน

พระพทุธศาสนาวันอาทิตยไดตดิตอขอใหขาพเจาชวยไปสอนโรงเรยีน

พระพทุธศาสนาวนัอาทติย ระดบัพทุธศาสนา ๙ ม ี๒ ป คอื ๙ ปที ่๑ 

และ ๙ ปที่ ๒ พุทธศาสนา ๙ คือ รับนักศึกษาและประชาชน

ทัว่ไปเขาเรยีน เปนโรงเรยีนพระพทุธศาสนาวนัอาทติยของมหาวิทยาลยั

มหามกุฏราชวิทยาลัย ซึ่งต้ังมาหลายปแลว ขาพเจาเคยสอนอยู 

๑ ป หรือ ๒ ปสมัยท่ียังเปนพระนักศึกษาอยู แลวก็ขาดหายไป 

มาถงึป พ.ศ. ๒๕๒๕ หรือป พ.ศ. ๒๕๒๖ ทางเลขานกุารโรงเรยีน
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พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ถาจําไมผิดคือพระมหาอุทัย อุทโย 

ป.ธ.๙ แหงวดัพระพเิรนทร ไดเชญิขาพเจาไปสอนในชัน้พทุธศาสนา 

๙ ใหเหตุผลอันนาชื่นใจวา

“ปนี้ชั้นพุทธศาสนา ๙ มีนักศึกษาและผูหลักผูใหญมา

เรียนกันมาก อยากจะไดอาจารยที่ทรงความรูจริง ๆ มาสอน”

พระมหาอุทัย อุทโย รูปนี้ปจจุบันเปนพระราชาคณะที่

พระปฎกโกศล เจาอาวาสวดัพระพเิรนทร ขาพเจาไดไปสอนโรงเรยีน

พระพุทธศาสนาวันอาทิตยตั้งแตบัดนั้นมาจนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๕๓

อันที่จริงชั้นพุทธศาสนา ๙ ตามหลักสูตรมีเรียนเพียง ๒ ป 

คอื ๙ ปที ่ ๑ และ ๙ ปที ่ ๒ แตพอจบปที ่ ๒ แลว มนีกัศึกษา

ผูใหญกลุมหนึ่ง มีคุณสมโภช เสขะนันทน เปนตน ไดขอรอง

ขาพเจาวา อาจารยชวยสอนตออีกไดไหม ขาพเจาตอบตกลง จึง

ไดแยกกลุมมาสอนตางหาก คราวน้ีขาพเจาใชพระไตรปฎกทีข่าพเจา

ไดเขียนไวกอนแลวเปนหลักในการสอน สถานที่ ใชหองสมุดของ

มหาวทิยาลยับาง ใชหองอืน่ ๆ บาง เร่ิมตนจาก ๕-๖ คน นกั

ศึกษาคอยๆ เพิม่ขึน้มาเรือ่ย ๆ ออกไปบางเพ่ิมเขามาใหมบาง จน

มาถึงปพ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น มีนักศึกษาอยูประมาณ ๔๐-๕๐ คน

เปนดอกเตอรกห็ลายคน เมือ่เหน็วาเรยีนแลวดกีช็วนกนัมา ขาพเจา

สอนมาโดยไมมกีารปดเทอมเลยเปนเวลา ๒๐ ปเศษแลว ประมาณ

ป พ.ศ. ๒๕๔๕ ขาพเจาปวยหนกัจงึขอหยดุพกัไปประมาณ ๒ เดอืน



โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
หลักสูตรพิเศษ

๑๑๗



๑๑๘ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

พอทุเลาแลวก็เริ่มสอนตอมาจนถึงตนป ๒๕๕๓ จึงหยุดสอนอยาง

ถาวรดวยอุปสรรคดานสุขภาพ

ที่วาปวยหนักน้ันคือ 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 รูสึกวาอายุมากข้ึน ความเหนื่อยก็มากขึ้น 

การจราจรก็หนาแนนมากโดยเฉพาะขากลับ ไมมีทางดวนเหมือน

ปจจบุนันี ้ ขาพเจาจงึตดัสนิใจลาออกเมือ่หมดเทอม สิน้ปการศกึษา

แลว คิดวาประมาณป พ.ศ. ๒๕๓๔



บัณฑิตทานใหอภัยได

ไมกลาวโทษใครและไมกลาวโทษตน

แตทานถือเปนโทษของสังสารวัฏ



ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

๑๕



หลังจากนั้น ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรภาควิชา

ปรัชญา ไดเชิญขาพเจาไปสอนที่มหาวิทยาลัย โดยอาจารยสุเชาว 

พลอยชมุ ซึง่เปนหวัหนาภาควชิาอยูเวลานัน้ อาจารยสุเชาว พลอยชุม 

เปนศิษยเกามหาวทิยาลยัมหามกฏุฯ รุนหลงัขาพเจาหลายป ตอน

ที่ขาพเจาไปสอนที่ ม.เกษตรฯ มีศิษยเกามหามกุฏฯเปนอาจารย

ประจําอยูหลายคนแลว ทีแรกสอนวิชา ‘พระพุทธศาสนาใน

ประเทศไทย’ โดยที่ขาพเจาไดเขียนตําราเรื่องนี้ไวกอนแลว ตอมา

จึงเปล่ียนเปนสอนจรยิศาสตร เดนิทางไปมาสะดวก มทีางยกระดบั

ใชเวลาเดินทางเพียง ๑๕-๒๐ นาทีก็ถึงแลว

ทีแรกสอนวิชา
“พระพุทธศาสนาในประเทศไทย”

โดยขาพเจาไดเขียนตําราเรื่องนี้ไวกอนแลว
ตอมาจึงเปลี่ยนเปนสอนจริยศาสตร

เดินทางไปมาสะดวก
มีทางยกระดับใชเวลาเดินทาง
เพียง ๑๕-๒๐ นาทีก็ถึงแลว



๑๒๒ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ



ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ๑๒๓

มีอยูระยะหน่ึงท่ีผลสํารวจออกมาวา นิสิตมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตรมสีขุภาพจติดทีีส่ดุในบรรดานสิตินกัศกึษาในมหาวทิยาลยั

ตางๆ ในประเทศไทย ขาพเจาไปสอนทีน่ัน่อยูประมาณ ๑๐ ป ใน

ระยะแรก ๆ ก็เห็นดวยกับผลสํารวจอันนั้น แตพอระยะปลายคือ 

ประมาณ ๒ ปหลังขาพเจาไมแนใจ ขาพเจาสอนเฉพาะนักศึกษา

ป ๔ คณะมนษุยศาสตร ภาควชิาปรชัญา มนีกัศกึษาจากภาคอืน่

และคณะอืน่ทีเ่ลอืกเรียนวชิาปรัชญามาเรียนดวย ขาพเจาขอลาออก

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดวยเหตุผลทางสุขภาพ ตอนนั้น

ขาพเจาอาย ุ ๖๗ แลวเริม่มอีาการทางโรคหวัใจ และความดนัโลหติ

สูง แตขาพเจาไมรู เขาใจวาเปนเรื่องอื่น เชน อายุมาก ทํางาน

มากจนเหนด็เหนือ่ย ตองกนิยาหอมอยูเปนประจาํ ตอนนัน้ขาพเจา

ไดทํารายการทางวิทยุดวยแลว



 ทํารายการวิทยุ

๑๖



การทํางานวิทยุน้ี ขาพเจาไมเคยคิดไมเคยใฝฝนมากอน

เลยวาจะไดทาํ คดิวาเปนเรือ่งสดุวิสยัสาํหรบัขาพเจา เพราะขาพเจา

ไมสามารถจะหาเงนิมาจายคาสถานไีดเดอืนละ ๘ พนัหรอื ๑ หม่ืน, 

๒ หมื่น จึงไมเคยคิดเลยจริง ๆ ถาจะใหหาเงินคาสถานีไปดวยทํา

รายการวิทยไุปดวย ขาพเจาขอไมทาํ เหตุทีไ่ดทาํกคื็อ คุณศยามล 

สีนิลแท ผูทํารายการวิทยุอยูที่ FM ๙๖ MHz. คล่ืนสังคมไทย 

ไดนําเอาหนังสือของขาพเจาไปอานบอย ๆ ในรายการธรรมะเวลา 

๐๖.๐๐-๐๖.๔๕ น. คณุศยามลอายยุงันอยเพิง่จบจากจฬุาฯมาหมาด ๆ 

แตเปนคนเสยีงดีชวนฟง เม่ืออานหนังสอืธรรมะบอย ๆ เขา กเ็ปน

คนตดิธรรมะ รูสกึปลืม้ใจทีไ่ดอาน คณุสพุร มณเีวทยพนัธ ผูเปน

หัวหนารายการจึงพดูกบัคุณศยามลวา เอาหนังสืออาจารยมาอาน

ขาพเจาไมเคยคิดไมเคยใฝฝนมากอนเลย
วาจะไดทํา คิดวาเปนเรื่องสุดวิสัยสําหรับขาพเจา

เพราะขาพเจาไมสามารถจะหาเงินมาจายคาสถานีได
เดือนละ ๘ พันหรือ ๑ หมื่น, ๒ หมื่น

จึงไมเคยคิดเลยจริงๆ
ถาจะใหหาเงินคาสถานีไปดวยทํารายการวิทยุไปดวย

ขาพเจาขอไมทํา



๑๒๖ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

บอย ๆ เชิญทานออกรายการเสยีเลยไมดหีรอื คณุศยามลจงึตดิตอ

ขอใหขาพเจาชวยออกรายการ โดยพูดจากที่บาน สนทนากับเขา

ซึง่อยูทีส่ถาน ี ขาพเจาตกลง จงึไดเริม่ทาํรายการวทิยเุปนครัง้แรก

ประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๙ รายการนี้ดีและมีคนฟงมาก

ขาพเจาไดรับเชิญไปพูดที่วัดมเหยงคณของทานพระครู

เกษมธรรมทตั จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ทานเชญิคณุศยามลไปดวย 

เพราะไดฟงทางวิทยตุอนเชา และเปดกระจายเสยีงใหอบุาสกอบุาสกิา

ฟงดวย ที่นั่นเปนสํานักกรรมฐาน ทํารายการวิทยุคลื่นนี้อยูนาน

เทาใดจําไมได จนรายการเขาเลิกไปดวยเหตุจําเปนบางประการ

ใกล ๆ กบัทีท่าํรายการนีก้ม็าทาํรายการ ‘วเิคราะหธรรม’ 

ทางสถานีวิทยุ AM ๙๖๓ KHz. เวลา ๒๐.๐๐-๒๐.๓๐ น. ในนาม

ของมหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวทิยาลยั โดยการจดัของทานมหามงคล 

ขนตฺธิโีร วดัชนะสงครามฯ แบงกันพูดคนละวนั ขาพเจาไดวนัองัคาร 

นอกจากนีก้ม็ทีานเจาคุณพระเทพดิลก ทานเจาคุณพระธรรมวสิทุธกิวี 

เปนตน ทาํอยูนานเหมอืนกนัจนรายการถกูยบุเลกิไป ทานมหามงคล

จึงทําแตผูเดียวโดยการหาทุนเองมาจนกระทั่งบัดนี้

ใกล ๆ กนันี ้ คณุวรรณา กาญจนภญิโญวงศ ศษิยผูหนึง่

ของขาพเจาไดฟงขาพเจาบรรยายทางวทิยบุอย ๆ และไปฟงทีข่าพเจา

สอนที่วัดบวรนิเวศฯดวย ไดติดตอกับคุณเพ็ญศรี อินทรทัต ผูซึ่ง

ทํารายการวิทยุหลายสถานีอยูแลว ใหชวยหาสถานีและเวลาให



ทํารายการวิทยุ ๑๒๗

ขาพเจา คุณเพ็ญศรีติดตอทางสถานี AM ๙๖๓ KHz. ไดรายการ

ธรรมโอสถซึง่เปนรายการของสถานไีมตองจายเงนิ ออกอากาศเวลา 

๐๖.๐๐-๐๖.๔๕ น. ทัง้วนัเสารและวนัอาทติย คงจะพดูอยูประมาณ 

๑ ปรายการก็เปลี่ยนไป

คณุวรรณาอกีนัน่แหละไดขอรองคณุเพญ็ศรใีหหาคลืน่อืน่

ใหในเวลาที่เหมาะสม ไปไดคลื่น AM ๗๔๗ เวลา ๒๑.๓๐-

๒๒.๐๐ น. ชือ่รายการวา ‘ธรรมและทรรศนะชวีติ’ โดยคณุวรรณา

เปนผูอุปถัมภรายการ ทําอยูนานเทาไรจําไมได ยายไปคล่ืน AM 

๑๔๒๒ เพราะดเูหมอืนราคาจะถกูกวา ตอนนัน้คณุบษุรา เรอืงแสง 

หรือ คณุการะเกด แทนกจิการกลุเปนผูรบัเหมารายการ แลวแจก

จายกันไป

ประมาณป ๒๕๔๑ พลตรีทองขาว พวงรอดพันธุ ผูจัด 

รายการ ‘ธรรมะรวมสมยั’ อยูทีส่ถานวิีทย ุ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 (รายการออกอากาศสดในเวลาดกึมาก) แตอาจารย

ทองขาวนาํเทปของขาพเจาไปเปดแทนอยูจนกระทัง่บัดนี ้ แมรายการ

ธรรมะรวมสมัยจะยายคลื่นไปแลวก็ตาม



ทํานิตยสาร

๑๗



ยอนไปเม่ือป ๒๕๒๙ ขาพเจาไดรับแตงตั้งโดยสมเด็จ

พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราชฯ ใหเปนบรรณาธกิารนติยสาร

‘ธรรมจกัษ’ุ ของมลูนธิมิหามกุฏราชวทิยาลยั โดยการนาํเสนอของ

ทานเจาคุณพระเทพดิลก ในสมัยที่ยังเปนพระราชธรรมนิเทศหรือ

พระโศภณคณาภรณ จําไดไมแมน (ระแบบ ฐิตญาโณ) นิตยสาร

ธรรมจกัษมุอีายยุาวนานทีส่ดุฉบบัหนึง่ คูมากบัยทุธโกษของกระทรวง

กลาโหม ธรรมจกัษเุริม่ออกฉบบัแรกเมือ่เดอืนตลุาคม ๒๔๓๙ โดย

สมเดจ็พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ตอนทีข่าพเจา

มารับตําแหนงบรรณาธกิารนัน้ ธรรมจกัษอุายยุาวนานถงึ ๙๐ ปแลว

ตอนที่ขาพเจามารับตําแหนงบรรณาธิการนั้น
ธรรมจักษุอายุยาวนาน ๙๐ ปแลว
ขาพเจาไมเคยนึกฝนมากอนเลยวา

จะไดเปนบรรณาธิการหนังสือฉบับนี้
เพราะรูสึกวาสูงเกินเอื้อม

ผูที่เคยเปนบรรณาธิการมา
ก็ลวนแตเปนผูหลักผูใหญทั้งนั้น



๑๓๐ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ



ทํานิตยสาร ๑๓๑

ขาพเจาไมเคยนึกฝนมากอนเลยวาจะไดเปนบรรณาธกิารหนงัสอืฉบบั

นี้ เพราะรูสึกวาสูงเกินเอื้อม ผูที่เคยเปนบรรณาธิการมาก็ลวนแต

เปนผูหลักผูใหญทัง้นัน้ เชน กอนจะถงึขาพเจา ทานอาจารยนาวา

อากาศเอกเมฆ อําไพจริต ผูซ่ึงเปนอาจารยของขาพเจา เปน

บรรณาธิการจนทานสิ้นชีวิตลง

ในขณะท่ีขาพเจาเปนบรรณาธกิารธรรมจกัษอุยูนัน้บรรณาธกิาร

นิตยสารศุภมิตรของมูลนิธิสงเสริมกิจการศาสนาและมนุษยธรรม

(กศม.) วางลง ทางคณะกรรมการ มีสมเด็จพระพุทธชินวงศ

เปนตน สมัยที่ยังเปนพระธรรมปญญาจารย ไดมีหนังสือขอให

ขาพเจาไปเปนบรรณาธิการศภุมิตร ขาพเจาไดรบัตาํแหนงบรรณาธกิาร

นิตยสาร ‘ศุภมิตร’ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๔ หลังจากเปน



๑๓๒ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ



ทํานิตยสาร ๑๓๓

บรรณาธิการธรรมจักษุมาแลว ๕ ป ขาพเจาเปนบรรณาธิการ

นิตยสารทางพระพทุธศาสนาควบคูกันมา ๒ ฉบบั จนถงึ พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ขาพเจาจงึออกจากตาํแหนงบรรณาธกิารนิตยสารธรรมจกัษ ุ ตาํแหนง

นี้จึงไปตกอยูที่ศาสตราจารยแสง จันทรงาม ซึ่งอยูถึงเชียงใหม 

ซึง่ทานกช็ราภาพมากแลวแตจาํเปนตองรบัไวดวยเหตผุลบางประการ 

ขาพเจาจึงทํานิตยสารฉบับเดียวตอมาจนกระท่ังบัดนี้ มีบางคราว

ทีน่ติยสารศภุมติรเกดิมรสุมหนกัจะลมไมลมแหลเหมอืนเรอืโดนคลืน่

มรสุม แตก็ชวยกันจนรอดมาได

ทัง้นีน้าจะเปนเพราะบารมขีองสมเดจ็พระสงัฆราชฯ (จวน 

อฏุฐายมีหาเถระ) ซึง่เปนผูกอตัง้นติยสารศภุมติรเมือ่ป พ.ศ. ๒๔๙๘ 

สมเด็จพระสังฆราชฯองคนี้ไดไปบุกเบิกวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย

มหามกฏุราชวทิยาลยัท่ีอาํเภอวงันอย จงัหวดัพระนครศรอียธุยาไว

ดวย เจริญมั่นคงมาจนกระทั่งปจจุบันนี้ เปนวัดดวยชื่อวัดชูจิต

ธรรมาราม ขาพเจาเดนิทางไปสอนอยูทีน่ีห่ลายป มรีถจากวดัมกฏุฯ

มารับที่บานเสร็จแลวก็มาสง มีศิษยที่เคยเรียนที่วังนอยมาไดดีอยู

ที่กรุงเทพฯก็มาก สําเร็จปริญญาเอกก็มี

พูดถึงปริญญาเอก ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณคณะ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ ท่ีไดอนุมัติปริญญา ศาสน

ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พุทธศาสตร) ใหแกขาพเจา เมื่อ

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕



เทปและซีดี

๑๘



เมื่อถึงปพ.ศ. ๒๕๔๙ นั้น ขาพเจาอยูบานพักผอนเปน

สวนมาก เพราะอายมุากขึน้และกาํลงัลดถอยลงมาก มงีานทาํเลก็ ๆ

นอย ๆ ตามความสมคัรใจ เชน ไปสอนปรญิญาตรบีาง ปรญิญา

โทบาง สาํหรบัปรญิญาเอกนัน้ไปสอนเปนครัง้คราว ไปสอนนกัศกึษา

วันอาทิตยหลักสูตรพิเศษทุกอาทิตยเวนอาทิตยตนเดือน ผูเรียนมี

หลายวยัหลายระดบัความรูเรยีนรวมกนั แตกเ็ปนไปไดด ี เปนกนัเอง

และสงบรมเย็น อบอุน มีความสุขที่ไดเรียนไดสอนและไดพบกัน

ทัง้ ๆ  ทีบ่างคนจบปรญิญาเอก บางคนปรญิญาโท บางคนปรญิญาตรี

บางคนไมมปีรญิญา สาํหรบัวยันัน้มตีัง้แตอาย ุ ๒๐ ขึน้ไปถงึ ๗๕

คิดเปนมวนเทปคาสเซ็ทได ๑๙๖ มวน
มวนละ ๖๐ นาทีบาง ๙๐ นาทีบาง
ที่ไมไดทําจําหนายก็มีอีกไมนอย

ตอมามีผูศรัทธาไปถายจากเทปคาสเซ็ท
ลงในซีดีบาง MP3 บาง

ก็มีผูอานจากหนังสือลงซีดีก็มี
ตอนนี้มีมากจนจําไมไหว



๑๓๖ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ



เทปและซีดี ๑๓๗

แตก็ประพฤติปฏิบัติตอกันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันท่ีรักใคร

ปรองดองกนั ขาพเจารูสกึภมูใิจในชัน้เรยีนนี ้ ผูเรยีนกภ็มูใิจเหมอืนกนั

(เทาที่ไดฟงมา)

สําหรับการออกอากาศทางวิทยุนั้น ทําไดบางโดยวิธีอัด

เทปลวงหนา มีผูสนทนาดวยทางโทรศัพท เขาอยูที่หองอัดเสียง 

(สตูดิโอ) ขาพเจาพูดไปจากบาน เชน รายการ ‘ธรรมะกับชีวิต’ 

ของคุณอริยาภรณ สิทธิธรรมพิชัย นอกจากน้ีเอาเทปเกาไปเปด

บางบางสถานี เชน ร.ด.๗๔๗ รายการ ‘แสงเทียนเสียงธรรม’ 

ของคุณเพ็ญศรี อินทรทัต (ปจจุบันก็ยังมีอยู จัดในเวลา ๐๘.๐๐-

๐๙.๐๐ น.)

สมัยกอนเมื่อขาพเจายังสบายอยู ขาพเจาจะพูดสดแลว 

อัดเทปไว คุณวรรณา กาญจนภญิโญวงศ จะอดัไวทกุรายการ ตอ

มาไดทาํเทปออกจาํหนายในราคาถกูประมาณ ๖๐ ชือ่เรือ่ง คดิเปน

มวนเทปคาสเซท็ได ๑๙๖ มวน มวนละ ๖๐ นาทบีาง ๙๐ นาที

บาง ที่ไมไดทําจําหนายก็มีอีกไมนอย ตอมามีผูศรัทธาไปถายจาก

เทปคาสเซ็ทลงในซีดีบาง MP3 บาง ที่มีผูอานจากหนังสือลงซีดี

ก็มี ตอนนีมี้มากจนจาํไมไหว รูสกึดใีจทีม่ผีูสบืตองานใหแพรหลาย

ออกไปสูมหาชน เพื่อประโยชนแกพระพุทธศาสนาและสังคม



ชีวิตปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๙)

๑๙



อาหารการกนิไมเดอืดรอน มผีูคอยดแูล เปนลกูศษิยบาง 

ญาติบาง ลูกศิษยที่ดูแลอยูเปนประจําก็มี บางคนทําอาหารสง

สปัดาหละ ๒ ครัง้ (คอืคณุวริชั และคณุนวลนอย ชปูระดษิฐ) ที่

เปนหลานลูกของพี่สาวซึ่งเสียชีวิตไปแลวทําอาหารมาสงใหเสมอๆ 

กม็ ี (ประดบั หรอื สชุาดา) โดยเฉพาะอยางย่ิงวนัอาทติยทีไ่ปสอน 

ลูกศิษยหลาย ๆ คนจะนําของมาให รวมความวาไมลําบากเรื่อง

อาหารการกิน

ชีวิตของขาพเจาบัดนี้ไดมายืนอยูในปจจุบันแลว
จะเปนอยางไรตอไปไมอาจจะคาดเดาได

ไมกลาหวังอะไร 
เพียงแตพยายามทําเหตุใหดีไว

ผลจะเปนอยางไรก็สุดแลวแตเหตุบันดาลใหเปนไป
ขาพเจามีคติอยูวา ไดมอบตนใหแกธรรมไปแลว

จะสุขหรือทุกข จะเจริญหรือเสื่อมอยางไร
ก็สุดแลวแตธรรมจะอํานวยผลให



๑๔๐ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

ทีอ่ยูอาศัยกพ็ออยูไดไมเดอืดรอน ยารกัษาโรคกม็ลีกูศษิย

หลายคนชวยจดัให เสือ้ผากม็เีพยีงพอแกความตองการ รวมความวา

เร่ืองปจจยัสีไ่มขาดแคลนไมเดอืดรอน เวลาใดตองการเขยีนหนงัสอื

ก็มีลกูศษิยคอยจดบนัทกึให (ยวุด ี อึง๊ศรวีงษ) อยางทีกํ่าลงัเขยีน

บันทึกอยูนี้ ยุวดีก็ชวยบันทึกไว

ขาพเจายังฉงนอยูวา เพราะเหตุไรเมื่อยังเขียนหนังสือได

ดวยตนเองและสามารถเขยีนไดมากจงึไมเขยีนประวัติไว มาเร่ิมเขยีน

เมื่ออายุ ๗๒ แลวและไมสามารถจะเขียนไดดวยตนเอง ตองนั่ง

บอกใหลูกศิษยชวยเขียน เทาที่คิดไดตอนนี้นาจะเปนเพราะ

๑. ขาพเจาลงัเลวาจะเขยีนดหีรอืไมด ี คดิไปในทางไมเขยีน

มากกวา จึงปลอยเลยตามเลยมาจนถึงบัดนี้

๒. เมื่อยังมีกําลังและมีความพรอมที่จะเขียนไดเองอยู 

ขาพเจากใ็ชเวลาใหหมดไปดวยการคนควาหาความรูใหม ๆ และเขียน

เรือ่งตาง ๆ ไมรูจักหมดสิน้ เพราะวาวตัถดุบิทีจ่ะนาํมาเขยีนไดมมีาก

เหลอืเกนิ

สาเหตจุงูใจอยางหน่ึงทีท่าํใหตัดสินใจเขยีนในเวลานีค้อื มี

ผูขอประวตัเิพือ่ไปทาํวิทยานิพนธเก่ียวกับผลงานของขาพเจา ขาพเจา

ไดถายเอกสารประวัตทิีม่ผูีสัมภาษณไปออกอากาศทางวทิยแุลวและ

พิมพเปนหนังสือแลว รูสึกวายังผิดอยูมาก ตองแกไขกันมาก จึง



ชีวิตปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๙) ๑๔๑

คิดวาถาขาพเจาไมเขียนไวเอง ตอไปภายหนาเมื่อขาพเจาเสียชีวิต

แลวเรือ่งราวตาง ๆ จะผดิเพีย้นไปสกัเพยีงไร ผูทีเ่กิดภายหลังไมได

ทราบความจริงก็จะถือเอาอยางผิด ๆ ไมตรงตามความเปนจริง

ขอยอนกลาวถึงการศึกษาพระพุทธศาสนาในวันอาทิตยที่

ขาพเจาสอนมาเปนเวลา ๒๐ ปแลว มีนกัศกึษาออกไปบางเขามา

ใหมบางตามที่ไดกลาวไวบางแลว ทายสุดกอนหยุดสอนน้ันได

รองศาสตราจารยดร. สายฤด ี วรกจิโภคาทร เปนกาํลงัสาํคญั ได

รับฉันทานุมัติจากเพื่อนรวมหองเรียนใหเปนหัวหนา ดร. สายฤดี

เขามาเพราะไดอานหนังสือ ‘ธรรมะรอบกองไฟ’ ของ คุณขวัญ

เพียงหทัยหรือพรจิตต พงศวราภา ซึ่งไดเขียนถึงขาพเจาวา ไดไป

เรียนธรรมะกับขาพเจาท่ีวัดบวรนิเวศวิหาร ดร. สายฤดีจึงไดตาม

มาฟงเมื่อประมาณตนป พ.ศ. ๒๕๔๕ และไดชวนพรรคพวกมาอีก

หลายคน ลวนแตอยูยัง่ยนืกนัมาจนขาพเจาหยดุสอน ขาพเจาเชือ่

วาทุกคนมีอานุภาพของตน แตมีอานุภาพตางกันเทานั้น ถาไดรับ

มอบหมายใหทํางานตามที่เขาถนัดหรือตามอานุภาพที่เขามี เขา

ยอมทาํไดด ี คณุสธุ ี พึง่พรพรหม กบั คณุธรีนชุ ปญญารตันบญุ

ไดทาํอาหารและเครือ่งดืม่มาบรกิารขาพเจาและเพ่ือน ๆ ในชัน้เรียน

มานานปโดยไมรูสกึเบือ่หนาย ในหองเรยีนวันอาทติยกเ็ชนเดยีวกนั

แตละคนตางชวยกนัทาํงานตามอานภุาพของตนอยางนาปลืม้ใจและ

นาสรรเสรญิ ขาพเจาไมสามารถจะกลาวถงึคนทกุคนได แตขอกลาว

รวม ๆ ไปเชนนี้



๑๔๒ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

การไปตางประเทศนั้น ขาพเจาไมคอยไดไปนัก หลังจาก

กลบัจากอนิเดยีแลวกไ็มไดไปอนิเดยีอกีเลย และไมไดไปประเทศไหน

จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๖ ขาพเจาไดรับอนุมัติจากมหามกุฏราชวิทยาลัย

ใหไปดกูารประชมุสงฆในสหรฐัอเมรกิา ภรรยาของขาพเจาขอตดิตาม

ไปดวยเพียงเพ่ือชวยเหลอืขาพเจาในการเดนิทางไกล เมือ่การประชุม

สงฆทีส่หรฐัอเมรกิาเสรจ็แลว ไดเดนิทางไปอีกหลายประเทศในยโุรป 

กลาวคือ ฝรั่งเศส เดนมารก นอรเวย ใชเวลาทั้งหมดเพียง 

๒๐ กวาวนั หลงัจากนัน้ขาพเจาไมเคยไปประเทศไหนอกีเลย เรือ่งไป

อเมรกิาและยุโรปน้ี ขาพเจาไดเขยีนไวคอนขางละเอยีดแลว ในหนงัสอื

เร่ือง ‘อนัสบืเนือ่งมาจากการไปดูการประชุมสงฆ ณ สหรฐัอเมรกิา’ 

พ.ศ. ๒๕๓๖

ตอมาประมาณอีก ๑๐ ป คือเม่ือเดือนกุมภาพันธ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ขาพเจาไดปรับปรุงบานครั้งใหญหางจากคร้ังแรกถึง 

๒๐ ป จายเงินไปประมาณ ๖ แสน ซึ่งเปนเงินจํานวนไมใชนอย

สําหรับขาพเจา ดีที่ไมไดเปนหนี้เลย

พอถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ ขาพเจาก็สูญเสียเพ่ือน

รวมเดินทางชีวิตไป คือ ผศ.สมจิตต อินทสระ ผูเปนภรรยา ได

เสียชีวิตลงดวยโรคมะเร็งตับ ขาพเจาไดเขียนเลาเรื่องของสมจิตต

กับขาพเจาไวพอสมควร ในหนงัสอืพระราชทานเพลงิศพเมือ่วนัที ่ ๗

พฤศจิกายน ๒๕๔๗



ชีวิตปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๙) ๑๔๓

ลูกชาย ๒ คนก็ไดทํางานเปนหลักฐานแลว วรัตตเปน

อาจารยอยูทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ จบปรญิญาเอกทีส่วนดสิุต

เหมือนกัน วโรตมทํางานอยูการบินไทย จะตองไปใชชีวิตอยูตาง

ประเทศครั้งละนาน ๆ หลายป

เกีย่วกบัหนงัสอื เทป หรอืซดี ี วรรณา กาญจนภิญโญ

วงศ ไดรับผิดชอบแจกบาง ฝากจําหนายบาง จําหนายเองบาง

ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังไดชวยจัดอาหารกลางวันในวันที่

ขาพเจาไปสอนที่ มมร. คือในวันอังคารและวันพฤหัสฯ

ชีวิตของขาพเจาบัดนี้ไดมายืนอยูในขณะปจจุบันแลว จะ

เปนอยางไรตอไปก็ไมอาจจะคาดเดาได ไมกลาหวังอะไร เพียงแต

พยายามทาํเหตใุหดไีว ผลจะเปนอยางไรกส็ดุแลวแตเหตบุนัดาลให

เปนไป ขาพเจามีคติอยูวา ‘ไดมอบตนใหแกธรรมไปแลว จะสุข

หรอืทกุข เจรญิหรอืเสือ่มอยางไรกส็ดุแลวแตธรรมจะอาํนวยผลให’

มาในระยะหลังนี้ (พ.ศ. ๒๕๕๐) มีผูสงอาหารเพิ่มขึ้นคือ 

คณุแหมม (จฑุาภา เจรญิวรรณ) สง ๒ วนั คณุปนดัดา เลศิลํา้อาํไพ 

สง ๑ วนั ทาํอยูระยะหน่ึงแลวขาพเจาไดขอรองใหหยดุไป เพราะ

เหตุที่มีอาหารเพียงพอที่จะยังชีพไดแลว



๑๔๔ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

เกี่ยวกับเรื่องเงินทองใชสอยนั้นไมไดขาดแคลน เพราะ

ขาพเจาไดเก็บออมไวเองบาง นอกจากน้ียังมีลูกศิษยหลายคนได

ชวยเหลอืมอบใหเปนรายเดอืน ลกูศษิยบางคนไดปวารณาทีจ่ะออก

คารักษาพยาบาลใหเมื่อเจ็บปวย ทําใหรูสึกต้ืนตันใจ ขอบใจทุก ๆ 

คนทีมี่นํา้ใจตอขาพเจา มนีายแพทยบางคนชอบอานหนังสอืทีข่าพเจา

เขียน บอกวารูสึกภูมิใจที่ไดดูแลขาพเจาบางตามโอกาสที่มาถึงเขา 

และใหติดตอไดตลอดเวลา

มาระยะหลงันี ้ (ปลายป พ.ศ. ๒๕๕๑) รางกายของขาพเจา

ทรดุโทรมลงมากเนือ่งดวยโรคหลายอยาง มโีรคหวัใจเปนตน ทาํให

ออนเพลยี ไมมกีาํลงั ทาํงานไดนอย สอนหนงัสอืเพยีงเลก็นอยก็

เหนื่อย ในที่สุดคงตองหยุดสอนไปเอง

ขาพเจาเปนโรคนั่นโรคนี่อยูเสมอตั้งแตวัยเด็ก ที่เรียกโดย

ทัว่ไปวาเปนคนขีโ้รคเรือ่ยมาทกุวยัจนถงึปจฉมิวยั บดันีอ้าย ุ ๗๗ แลว 

(พ.ศ. ๒๕๕๔) โรคยิ่งระดมกันเขามาเบียดเบียนบีบคั้นมากขึ้น ไมรู

จะรอดไปไดสักเพียงใด ขาพเจาลองนึกทบทวนดู เขาใจวาสาเหตุ

ของโรคมาจากความไมรูบาง ความรูเทาไมถงึการณบาง รูผดิบาง 

นี่เปนเหตุในชาตินี้ สําหรับเหตุในชาติกอนนั้นไมอาจทราบได

ขาพเจาเขียนเรื่องโรคภัยไขเจ็บไว ณ ที่นี้ เพ่ือจะเตือน

คนรุนหลงัวา ขอใหเอาใจใสดแูลสุขภาพใหดอียาไดประมาท เพราะ

มนัเปนปจจยัหนึง่แหงความสขุทีส่าํคญัของชวีติซึง่ขาพเจาไมเคยนกึ 



ชีวิตปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๔๙) ๑๔๕

ในวยัตน ๆ มุงแตการเรยีนและการงาน ไมเคยคาํนงึวาสขุภาพกาย

ที่สมบูรณไรโรคมีความสําคัญเพียงใด มาสํานึกอยางถองแทเมื่อมี

โรคมาก ยากตอการแกไขเสยีแลว ทาํใหความสามารถในการคนควา

หาความรูและความสามารถในการงานลดนอยลงอยางนาใจหาย

อยางที่จะเรียกคืนไมไดอีก ความชราอยางเดียวก็ทําใหบุคคล

ทุพพลภาพไปมากแลว ถามีโรคภัยไขเจ็บเบียดเบียนรุมลอมเขามา

อีกจะทุพพลภาพสักเพียงใด ทานลองนึกดูเถิด

ยิง่อยูไปนานป ยิง่ทาํใหขาพเจาซาบซึง้ในพระคณุของพระ

ศาสนามากขึ้น ๆ เพราะระลึกวาฐานะของขาพเจาที่เปนอยูไดอยาง

ปจจุบันนี้เปนเพราะอานุภาพแหงพระศาสนาคุมครองโดยแท ไป

ติดตอเกี่ยวของกับบุคคลใด ๆ ในท่ีใด ๆ ก็ไดรับการดูแลชวยเหลือ

อยางดยีิง่ ทัง้นีค้ดิวาเปนเพราะอานภุาพแหงพระธรรม ซึง่ขาพเจา

เคารพ เผยแผและถือเปนธงมาตลอดชีวิต ความแตกดับแหงชีวิต

ยอมมเีปนแนนอนไมวนัใดกว็นัหนึง่ เหมอืนเรอืทีแ่ลนมาไกลจนเหน็

ฝงแลว-ฝงคือความตาย ซึ่งมองเห็นอยูเบื้องหนา

ลุถึงปลายป ๒๕๕๑ เม่ือขาพเจามีอายุเขาปที่ ๗๕ โรค

รายไขเจบ็รมุลอมมากขึน้ รางกายทรดุโทรมและทรุพล (ไมมกีาํลงั) 

จึงไดหยุดสอนหนังสือไปชั่วคราว ทั้งนักศึกษามหาวิทยาลัยสงฆ  

มมร. และทั้งศิษยผูศึกษาธรรมวันอาทิตย จําไดวาตั้งแตตนเดือน

ธันวาคม ๒๕๕๑ เมือ่รูวาขาพเจาปวย จนไมสามารถสอนหนงัสือได 

ก็มีศิษยผูศึกษาธรรมวันอาทิตยมาเยี่ยมเยือนกันเสมอ มีรอง



๑๔๖ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

ศาสตราจารย ดร. สายฤดี วรกจิโภคาทร เปนตน พอดเีปนเทศกาล

ปใหมดวย ความเปนอยูของขาพเจาเวลานี้ ลอแหลมตออันตราย

แหงการสญูเสยีชวีติ ขาพเจาอยูไปวันตอวันคอืนกึอยูเสมอวาจะอยู

ถึงพรุงนี้หรือไม พรุงนี้กับชาติหนาอะไรจะมาถึงกอน

พ.ศ. ๒๕๕๒ วันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ คณะผูศึกษา

ธรรมวนัอาทิตย และศษิยผูสนใจในธรรม ไดรวมกันจัดตัง้กองทนุ

เพื่อการรักษาพยาบาลขาพเจา โดยเอาเงินเขาธนาคาร เบิกใชได

ตามประสงคเมือ่ตองการ ขอบใจคณะศษิยทกุคน อนัทีจ่รงิขาพเจา

มีเงินพอที่จะชวยเหลือตัวเองได แตเมื่อคณะศิษยออนวอนและมี

เจตจาํนงอนัแนวแน ขาพเจากป็ลืม้ใจและอนโุมทนา ขออวยพรให

ทุกคนเจริญรุงเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ไดเร่ิมไปสอนใหมสําหรับผู

ศึกษาธรรมวันอาทิตยท่ีมหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ และไดหยุดสอน

อยางถาวร ในตนป ๒๕๕๓ เพราะรูสกึวาสขุภาพทรดุโทรมลงทกุวนั



วิธีทําตนใหมีเสนห

๑. มีความจริงใจ 
๒. เสริมสรางบุคลิกภาพใหนานิยม

๓. รูจักเสนอใหความชวยเหลือแกมิตร
๔. เสนหอาจเพิ่มหรือลดแลวแตการกระทําของเรา

๕. รักเขา ก็ตองเขาใจเขาดวย



บุพการี

๒๐



เมือ่ขาพเจาเริม่ตัง้ตวั ไดทราบขาววาปากลบัผูเปนบพุการี

ตอพ่ีนองของขาพเจาทุกคนรวมทั้งขาพเจาดวย ทานชรามากแลว

ยังตองนําของไปขายที่ตลาดนัด ขาพเจาถามไปวา “เดือนหน่ึง ๆ 

ตองใชเงนิสกัเทาใด” เมือ่ทราบจาํนวนแลว ขาพเจาบอกวา ใหปา

หยุดคาขาย เงินจํานวนนั้นจะสงไปใหเอง ขาพเจาไดสงเงินใหปา

เสมอมา จนปาเสียชีวิตประมาณป พ.ศ. ๒๕๒๓

วันหนึ่งไดทราบขาววา
ทานใหถือจดหมายไปขอเงินหลานที่หาดใหญ

รูสึกสลดใจวาเราอยูที่ใกล
กลับรูไมถึงความขาดแคลนของทาน

จึงปวารณาวาตั้งแตนี้ตอไป
ถาเผื่อทานตองการปจจัยจํานวนเทาใดขอใหบอก

และไดถวายเปนนิตยภัทรประจําเดือน



๑๕๐ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

ตอมาไดทราบขาววาทานเจาคณุอาจารย (พระราชดลิก) ปวย 

ทานอยูที่วัดบุปผาราม ฝงธนบุรี ตองเขาโรงพยาบาลบอย ๆ ตอง

ใชเงินในการรักษาพยาบาล ในการซื้อยา นึกเอาเองวาทานคงพอ

มีอยูบาง วันหนึ่งไดทราบวาทานใหคนถือจดหมายไปขอเงินหลาน

ทีห่าดใหญ รูสึกสลดใจวา เราอยูทีใ่กลกลับไมรูถงึความขาดแคลน

ของทาน จงึปวารณาวาตัง้แตนีต้อไปถาเผือ่ทานตองการปจจยัจาํนวน

เทาใดขอใหบอก และไดถวายเปนนิตยภตัประจําเดอืน ทานขอใหเปด

บัญชีออมทรัพยไว ทานตองการเมื่อใดก็จะใหเด็กลูกศิษยมารับไป 

ตัง้แตป ๒๕๒๖ จนทานสิน้ชวีติเมือ่วนัที ่ ๒๔ กมุภาพนัธ ป ๒๕๓๔ 

เนื่องจากทานมอบศพใหแกโรงพยาบาลศิริราช จึงไดมาทําการ

พระราชทานเพลิงศพเมื่อ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๗

ตอมาพ่ีสุเมธไดมาหาที่บาน หลังจากคุยเรื่องอื่นกันแลว 

ตอนนัน้พ่ีสเุมธไมคอยสบายปวยกระเสาะกระแสะ ขาพเจาไดถามวา

“มีลกูหลายคน เขาไดสงเงนิใหประจาํหรอืไม” พีส่เุมธ ตอบวา “สงบาง 

ไมสงบาง ไมแนนอน” ขาพเจาจงึไดสงเงนิใหพีส่เุมธทกุเดอืน จน

พ่ีสเุมธเสยีชวีติทีจ่งัหวัดสงขลาเมือ่วันที ่๑๕ ธนัวาคม ป พ.ศ. ๒๕๓๘



บุพการี ๑๕๑

ตอมาวนัหนึง่ อาจารยศริ ิ พทุธศกุร ไดโทรฯทางไกลจาก 

เชียงใหมมาหาขาพเจา ตอนนั้นทานไปอยูเชียงใหมกับลูกชายซึ่ง

สอนอยูมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ทานบอกวาเงนิทีม่หาวทิยาลยัมหา

มกุฏฯจะใหทานจํานวนเทาใด ใหขาพเจาชวยนําฝากธนาคารดวย 

แลวบอกเลขทีบ่ญัชธีนาคารให ขาพเจาไดรูเลขท่ีบัญชขีองทานแลว 

กเ็ลยถอืโอกาสฝากเงนิของขาพเจาใหทานเปนประจาํเดอืนดวย จน

ทานเสียชีวิตเมื่อเร็ว ๆ นี้เอง



บันทึกเบ็ดเตล็ด

๒๑



๑. เม่ืออายปุระมาณ ๔ ขวบ จาํไดวาไปวดักบัแม (วดัหวยพดุ) 

ขากลบัวิง่ออกหนาแมมากอน ตกลงไปในสระนํา้ริมทาง ปอมแปม ๆ 

ทําทาจะจมนํ้า พอดีแมเดินมาทันจึงชวยไวได 

๒. เมือ่อายปุระมาณ ๑๑ ขวบ พีช่ายอกีคนหนึง่มาบวช

เปนสามเณรอยูที่วัดภูตบรรพต เมื่อเปนเด็กเขาอยูท่ีอําเภอรัตภูมิ 

ที่มาบวชเปนสามเณรอยูที่นี่ก็เพราะมีพี่ชายคนโตบวชเปนพระอยู 

เขาคดิถงึบานทีร่ตัภมูจิงึอยากจะกลบับาน ชวนขาพเจาไปดวย ตอง

เดินไปไกลมากกวาจะถึงริมทะเลที่บานตากลม (อานวา ตาก-ลม) 

ตอนนี้ฟนไมดี เมื่อเจอเนื้อเหนียวๆ
เขาก็มักจะคายทิ้ง

ทําใหระลึกถึงสมัยเปนเด็ก
ไดเนื้อสักชิ้น คําหนึ่ง กินขาวได ๑ จาน

เพราะกลืนแตขาวไมยอมกลืนเนื้อ
จะกลืนเนื้อตอเมื่อขาวคําสุดทาย
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ลงเรอืใบเลก็ ๆ จากบานตากลมไปขึน้ทีป่ากบาง อาํเภอรตัภมู ิ เปน

ทะเลสาบสงขลา ดเูหมอืนจะมชีาวบานทีบ่านตากลมไปสง แตเมือ่

ไปถงึกลางทะเลฝนตกหนกั ลมแรงมาก สามเณรพีช่ายและเจาของ

เรือตองลงจากเรือแลวประคับประคองเรือไป ขาพเจาเปนเด็กชวย

อะไรเขาไมได ไดแตรองไห นึกในใจวาเราคงตายคราวนี้ แตก็รอด

ไปไดเพราะลมและฝนหยุดลง 

๓. เมือ่บวชเปนสามเณรแลว อายปุระมาณ ๑๔ ไดเดนิ

ทางจากกรุงเทพฯไปสงขลาโดยเรือสินคาของนายเพง คหบดีคน

หนึ่งของจังหวัดสงขลา มีเรือสินคาจากสงขลามากรุงเทพฯ เสมอ 

เทีย่วกลบัคราวนัน้ทานเจาคณุอาจารยไดฝากขาพเจาไปกบัเรอืสนิคา

ของนายเพงกับสามเณรอีกรูปหน่ึง จําไมไดวาเปนใคร พระภิกษุ

อีกรูปหน่ึงชื่อพระจรูญ อโสโก (บัดนี้เสียชีวิตแลวในเพศฆราวาส) 

เรอืสนิคาโดนคลืน่หนกัมาก ขาพเจาเมาคลืน่อยางรนุแรงตลอดเวลา 

อาเจียนจนไมมีอะไรเหลือ เพลียมาก นอนแบ็บอยูในเรือจนพระที่

ไปดวยกลัววาขาพเจาจะตาย เพราะเมาคลื่นอยูหลายวันหลายคืน 

ฉันอะไรก็ไมได ไปถึงเกาะสมุยจึงคอยสบายขึ้น เปนอันรอดตายใน

คราวนั้น จากเกาะสมุยไปสงขลาไมเปนไร

๔. เมื่อถึงสงขลาแลวไปพักที่วัดหวยพุด ทานเจาคุณ

อาจารยไปคมุงานกอสรางอยูทีน่ัน่ ทานใหพระเณรทีว่ดัหวยพดุแจว

เรือไปบรรทุกทรายท่ีตําบลปากบาง อําเภอรัตภูมิ พอเรือออก

ทะเลสาบสงขลาไปสกัพกัหนึง่ แลนใบไปไดไมนานเทาไร เมฆทะมนึ
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กต็ัง้ขึน้ ฝนตกหนกัตองเกบ็ใบเรอืเพราะมดืมิดไปหมดเลยไมรูทิศทาง 

ปลอยใหเรือถกูคลืน่ซดัไปตามทีม่นัจะไป ทกุคนนัง่เฉย ๆ เรอืถกูคลืน่

ซดัอยูทัง้คนื โชคดวีาเปนเรอืเปลายงัไมไดบรรทกุทราย ถาบรรทกุ

ทรายมาแลวเรือคงจมแน ขาพเจาคงไมมชีวิีตมาจนถงึบัดน้ี ตอนเชา 

พอสวางกม็องเหน็ทศิทาง ปรากฏวาเรอืไปตดิอยูทีเ่กาะยอ ซึง่เปน

เกาะหนึ่งในทะเลสาบสงขลา ตองเดินทางอีกไกลกวาจะถึงรัตภูมิ 

๕. เมื่อเปนเด็กอยูกับนา อาหารการกินคอนขางลําบาก

โดยเฉพาะพวกเน้ือสัตว ที่มีอยูมากก็คือเนื้อปลา เพราะหาไดเอง

ตามทองทุง เนือ้ววัเนือ้หมหูากนิไดยากไมเหมอืนเดีย๋วนี ้ ตอนนีฟ้น

ไมคอยดี เมื่อเจอเนื้อเหนียว ๆ เขาก็มักจะคายทิ้ง ทําใหระลึกถึง

สมยัเปนเดก็ ไดเนือ้สกัชิน้หนึง่ คําหนึง่ กนิขาวได ๑ จาน เพราะ

กลืนแตขาวไมยอมกลืนเนื้อ กลืนตอเมื่อขาวคําสุดทาย

๖. เมือ่เปนสามเณรอายปุระมาณ ๑๔ หรอื ๑๕ พระจรญู 

อโสโก ชวนมาชมวดัเขมาภริตารามฯ อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุี 

ขากลับคอนขางเย็นไปหนอย ไมมีรถกลับ สมัยนั้นรถเมลไมได

มากมายเหมอืนเวลานี ้ จงึตองเดนิกลบัจากวดัเขมาฯไปถงึวดับปุผาราม 

ระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร 

๗. เมือ่เปนสามเณรอาย ุ๑๔ หรอื ๑๕ จาํไมแมน ตรงนอง

เหนือตาตุมขางขวา มีอาการบวมปูดขึ้นมา เจ็บดวย ไดไปที่

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ หมอตรวจแลวไดทําการผาตัด ฉีดยาชา



๑๕๖ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

แลวผาตดัเลย ไดยนิเสยีงหมอขดูกระดกูดงัแกรก ๆ เสรจ็แลวใสยา

เอาผากอซพนัแผล ขาพเจาคนเดยีวขึน้รถเมลกลบั เลยเวลาเพลแลว 

วนันัน้อดฉนัเพล หลงัจากนัน้แผลไมหาย มเีนือ้ปดูออกมาประมาณ

เทาผลสมอ ขาพเจาไดแตใสยาเหลือง นานกี่เดือนจําไมได ออก

บิณฑบาตก็ไมได ดีที่อยูกันหลายรูป ไดอาศัยอาหารบิณฑบาตที่

ภิกษุสามเณรรูปอื่นไดมา ไดคุณหมอไพฑูรย สืบศิริ ลูกชายคุณ

แมริว้ สบืศริ ิ มาฉดียาให ๒ เข็ม แผลคอย ๆ ยุบหายไป ตอนนี้

รอยแผลยงัปรากฏชดัเจน จาํไดแมนวายาทีฉ่ดีนัน้ชือ่ ‘บสิมทั’ ถา

ไดยาไดหมอที่ถูกกับโรคเสียแตแรกก็คงไมเปนแผลยืดเยื้อยาวนาน 

จนบางครัง้หวัน่วิตกวาจะถูกตดัขาทิ้ง นี่คอืความเปนอยูในสมยันัน้ 

คือ จนและเจ็บ

๘. ความตรึกบางสวน 

ขาพเจานอนเลนอยูบนเกาอี้โยกผาใบใตตนวาสนาซึ่งไมโต

นกั และตนไมอืน่ ๆ เชน ยางอนิเดยีและมะมวง ซึง่สงูพนรัว้บาน

ขึ้นไปมาก ลมพัดเย็นสบาย เมื่อเห็นนานพอสมควรแลว ขาพเจา

กจ็ะลกุขึน้เดนิ มีไมเทาเปนเพือ่นปองกันการเซลมซึง่อาจจะเกดิขึน้

ได เดินดูตนโมกในกระถางสูงประมาณแคคอของขาพเจาเรียงราย

อยูหลายตน ตนขอยซึ่งอยูนอกรั้ว นาน ๆ จะหยุดยืนดูตนหูกวาง 

ตนมะมวงใหญรมคร้ึมซึง่อยูนอกบานของขาพเจา แตขาพเจามสีทิธิ์

ท่ีจะยืนดูและชมมัน เหมือนของขาพเจาเอง ขาพเจารูสึกพอใจใน

สภาพชีวิตที่เปนอยูไดแมเพียงเทานี้ 
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มศีษิยหลายคนผูหวงัดชีวนไปนัน่ไปน่ีเพ่ือเปล่ียนบรรยากาศ

เสียบาง แตเงือ่นไขแหงโรคภยัไขเจ็บอยางขาพเจา ทาํใหตองปฏเิสธ

ความหวงัดเีหลานัน้ เพยีงแตไดอยูกบัธรรมชาตนิอย ๆ เชน ตนไม

ตาง ๆ ดงักลาวแลว และมผีูชวยอานหนงัสอืใหฟง ชวยเขยีนหนงัสอื

ใหบางเมื่อตองการขาพเจาก็พอใจแลว เปลี่ยนเปนฟงวิทยุบาง ดู

เรื่องที่มีประโยชนทางทีวีบาง ทําใหรูสึกวาแตละวันผานไปอยางมี

ความหมาย เก่ียวกับปจจัยส่ีอันเปนสิง่เก้ือกลูชวีติกไ็มมอีะไรขดัของ 

คนอายุ ๗๗ อยางขาพเจาจะตองการอะไรอีกเลา 

ขาพเจามกัหวนระลกึถงึเพือ่นรวมโลกเพ่ือนรวมเกิดแกเจบ็

ตายของขาพเจาเสมอ ๆ ทัง้มนษุยและดริจัฉาน บางคนเปนอมัพาต

ทัง้ตวั ลกุไปไหนไมได นอนอยางเดยีว เงนิจะรกัษาตวักไ็มม ี ลกูก็

ยงัเลก็ คูครองกห็นจีากไป ฯลฯ ขาพเจาไดเหน็กองทกุขมหมึาของ

มวลมนุษยและสัตวทั้งหลาย ซึ่งดิ้นรนแมเพียงเพื่อหาอาหารมา

เลีย้งชพีใหชวีตินีเ้ปนอยูได ทาํใหขาพเจาราํพงึเบา ๆ วา “เพยีงเพือ่

มชีวีติอยู มวลมนุษยและสัตวท้ังหลายจะตองดิน้รนถงึเพยีงนีเ้ชยีว

หรอื” ทาํใหระลกึตอไปถงึบทสวดมนตท่ีวา “ทกุโฺขตณิณฺา ทกุขฺปเรตา 

แปลวา เราทั้งหลายหยั่งลงสูทุกขแลว และมีทุกขอยูเบื้องหนา 

ทําไฉนหนอความสิ้นทุกขจะพึงปรากฏแกเรา”

ความทุกขยอมไมมีแกผูไมเกิด (นตฺถิ ทุกฺขํ อชาตสฺส) 

ทราบมาวา บางคนแตงงานแลวไมมีลูก อยากมีลูกเปนนักหนา 

พยายามขวนขวายเปนสบิปดวยความยากลาํบากเพือ่ใหมลีกู ทัง้ออนวอน
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สิ่งศักด์ิสิทธิ์ ทั้งเครื่องมือทางวิทยาศาสตร แตก็ไมสําเร็จ ดูแลว

รูสกึวาเขาขวนขวายแสวงหาทกุขจริง ๆ นาสงสารสงัเวชเสยีนีก่ระไร 

บางพวกทาํแทงครัง้แลวครัง้เลาเพือ่ไมใหลกูมชีวีติอยู มองดใูหดเีถดิ 

สภาพชีวิตชางนาสังเวชเพียงไร พระพุทธเจาตรัสวา เกิดบอย ๆ

เปนทกุขบอย ๆ (ทกฺุขา ชาต ิ ปุนปฺปุนํ) ดงัน้ัน ผูหวาดหวัน่พรัน่

พรึงตอความแก ความเจ็บไขและความตาย จึงควรขวนขวายเพื่อ

การไมเกดิ เปนการดบัภพดบัชาต ิ เปนบรมสขุ ดงัพระพทุธพจนทีว่า 

“การดับภพเสียไดเปนนิพพาน-นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง (ภวนิโรโธ 

นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ)”

 วศิน อินทสระ 
 ๕ สิงหาคม ๒๕๔๙

๙. เมื่ออายุ ๗๗ ป (พ.ศ. ๒๕๕๔)

ชวงเวลาของชีวิตท่ีเหลืออยูไมมากนัก ขาพเจาไมอยาก

สนใจเรือ่งอะไร นอกจากเรือ่งบญุกศุลและการมนสกิารธรรมะหรอื

กรรมฐานอยางใดอยางหนึ่ง อันจะทําใหจิตใจสงบและสวางดวย

ปญญา วางเรือ่งยุง ๆ ตาง ๆ ท้ังภายนอกและภายใน ขอใหขาพเจา

มีชวีติทีส่งบสขุเยอืกเยน็ เพือ่วาสิง่นีจ้กัแผไปเปนประโยชนแกมวลชน

ในวงกวาง ขออยาไดมสีิง่ใดหรอืใคร ๆ เขามาเปนอปุสรรคตอความ

ตั้งใจนี้เลย

(ความคิดปรารภของคนชราคนหนึ่ง)



อยาใชความนึกคิดปรุงแตงของเรา

ไปผูกยึดหรือผูกมัดผูอื่น

ใหผูอื่นเปนไปตามความตองการของเรา

ตามความอยากของเรา

เพราะเราไมไดเปน “เจาของ” ใคร...

เรามีแต “หนาที่” เทานั้น



ผลงาน เกียรติประวัติ

๒๒



ป พ.ศ. ๒๕๑๗ ไดรับโลรางวัลชมเชยจากคณะกรรมการ
จัดงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ประเภทสารคดี หนังสือเรื่อง
จริยาบถ ป พ.ศ. ๒๕๑๘ หนังสือเรื่องจริยศาสตร

๒๒ เมษายน ๒๕๒๒ ไดรับโลพุทธคุณูปการ กาญจน
เกยีรตคิณุและเกียรตบิตัรในฐานะผูบาํเพญ็คณุประโยชนแกพระพทุธ
ศาสนา จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
สภาผูแทนราษฎร

ป พ.ศ. ๒๕๒๕ ไดรบัรางวลัพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร 
เปนรางวลัในฐานะผูบาํเพญ็คณุประโยชนแกพระพทุธศาสนาประเภท
วรรณกรรม เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป

ป พ.ศ. ๒๕๓๓ ไดรบัเกยีรติคณุบตัรจากกระทรวงศกึษาธกิาร
ในฐานะเปนรางวลัชมเชย ประเภทสรางสรรคดานศาสนาจากบทความ
เรื่อง ‘หลักกรรมกับการพึ่งตนเอง’

๒๒ เม.ย. ๒๕๕๒ ไดรบัโลพทุธคณุปูการ กาญจนเกยีรตคิณุ
และเกียรติบัตร ในฐานะผูบําเพ็ญคุณประโยชนแกพระพุทธศาสนา
จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติกระทรวงวัฒนธรรม

๒๙ เม.ย. ๒๕๕๓ ไดรบัรางวลัปชูนยีบคุคลดานภาษาไทย
เนือ่งในวนัภาษาไทยแหงชาต ิ ประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๓ จากกระทรวง

วัฒนธรรมเรื่องพระอานนทพุทธอนุชา

โลและเกียรติบัตร



- ไดตั้งกองทุนเปนคาภัตตาหารแกพระภิกษุสามเณรที่
มหาวทิยาลยัสงฆ มหามกฏุฯ วทิยาเขตวงันอย-วทิยาเขตออมนอย

- ตั้งทุนไวที่มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ดอกผลบํารุง
การศกึษาแกพระภกิษสุามเณร นกัศกึษาทีม่หาวทิยาลยัมหามกฏุฯ 
วัดบวรนิเวศวิหาร ในการนี้ไดตั้งทุนในชื่อของทานเจาคุณอาจารย 
คือ ทานเจาคุณพระราชดิลก ๑ ทุนดวย

- ตัง้กองทนุเพือ่นักเรยีนพระพุทธศาสนาวนัอาทติย เพือ่
สงเสริมการศึกษาและสงเคราะหเด็กที่ควรชวยเหลือ

- ใหทุนนักศึกษาปริญญาตรีผูสอบไดคะแนนดี ในวิชาท่ี
ขาพเจาสอนที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏฯ

- ต้ังทุนที่มูลนิธิมหามกุฏฯ ดอกผลถวายแกพระภิกษุ
สามเณรผูอาพาธที่วัดบุปผาราม เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

- ตัง้ทนุเพ่ือพระภิกษสุามเณรผูอาพาธทีโ่รงพยาบาลสงฆ

- ถวายปจจยัพระสวดปาตโิมกขวัดบุปผารามและวดัเขมา
ภิรตารามฯ (อ.เมือง จ.นนทบุรี) เดือนละ ๑,๐๐๐ บาทตอวัด 
ปละ ๑๒,๐๐๐ บาทตอวัด

กองทุนและการใหทุน



๑. ชวยสรางโรงครวัทีว่ดัภตูบรรพต ตาํบลชะแล อาํเภอ
สงิหนคร จงัหวดัสงขลา บรจิาค ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท) 

๒. ชวยสรางศาลาที่พักคนมาทําบุญที่วัดหวยพุด ตําบล
รําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา บริจาค ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนบาท) 

๓. ชวยสรางหองสขุาทีว่ดัชลอ อาํเภอบางกรวย จังหวดั
นนทบุรี บริจาค ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาท)

๔. ชวยสรางกฏิุวดัปาภาวนาวเิวก อาํเภอจอมบงึ จงัหวดั
ราชบุรี (จํานวนเงินจําไมได)

๕. ชวยสรางหองสุขาใหวัด... ที่จังหวัดกระบี่ บริจาค 
๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นหาพันบาท)

๖. บรจิาคชวยในการตัง้สถานวีทิยพุระพทุธศาสนา ของ
ศูนยพิทักษพทุธศาสนา ณ วดัราชาธวิาสฯ ถนนสามเสน เขตดสุติ 
กรุงเทพฯ บริจาค ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท)

ฯลฯ

เรื่องการตั้งกองทุนและการสรางเสนาสนะนี้ดูเปนเรื่อง
เลก็นอย แตขาพเจาบนัทกึไวเพือ่เปนจาคานสุติแกขาพเจาเอง และ
เพื่อลูกหลานรูแลวจักไดอนุโมทนา

เกี่ยวกับเสนาสนะ



เกี่ยวกับหนังสือ

๒๓



ไดเขียนหนังสือไวหลายแบบหลายรส เชน นวนิยายอิง 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บทความทางวิชาการ หนังสือ 

ตาํราเรยีน หนงัสอืสาํหรบัประชาชนทัว่ไป ยอความและขยายความ

พระไตรปฏก ฯลฯ ประมาณ ๑๓๐ เรือ่ง (ต้ังแต พ.ศ. ๒๕๐๗ ถงึ 

๒๕๕๒) โดยเฉพาะเรื่องพระอานนทพุทธอนุชานั้น นอกจากจะได

รบัความนยิมอยางแพรหลายในสงัคมไทยแลว สารานกุรมวรรณกรรม

โลกในศตวรรษที่ ๒๐ (Encyclopedia of World Literature in 

20th Century) ไดนาํเรือ่งพระอานนท พทุธอนุชาไปสดดุไีวในหนังสือ

ดงักลาวนัน้เปนทาํนองวาไดชีท้างออกใหแกสงัคมไทยทีส่บัสนวุนวาย

อยูดวยปญหานานัปการ



๑๖๖ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

หนังสือชุดของอาจารยวศิน อินทสระท่ีพิมพแลว
ไมรวมหนังสือเรียนระดับมัธยมศึกษาอีก ๑๐ เลม

ราคาหนังสืออาจเปลี่ยนแปลงเนื่องจากพิมพครั้งใหม หรือตางสํานักพิมพ

รายชื่อหนังสือ พิมพครั้งที่ ๑ ป สํานักพิมพ
๑ “แสงเทียน” พ.ศ.๒๕๐๗ บรรณาคาร

๒ “ชีวิตนี้มีอะไร” พ.ศ.๒๕๐๘ บรรณาคาร /สรางสรรคบุคส

๓ “สายธารที่เปลี่ยนทาง” พ.ศ.๒๕๐๙ บรรณาคาร

๔ “ภาพจําลองชีวิต” พ.ศ.๒๕๐๙ บรรณาคาร /สรางสรรคบุคส

๕ “พระอานนทพุทธอนุชา” พ.ศ.๒๕๐๙ บรรณาคาร /สรางสรรคบุคส

๖ “รอยชํ้าในดวงใจ” พ.ศ.๒๕๑๐ บรรณาคาร

๗ “สาระสําคัญวิสุทธิมรรค” (กระดาษปรูฟ / ปอนด) พ.ศ.๒๕๑๐ บรรณาคาร

๘ “คุณความดีดอกไซร” พ.ศ.๒๕๑๑ บรรณาคาร

๙ “จอมจักรพรรดิ์อโศก” เลม ๑ พ.ศ.๒๕๑๑ บรรณาคาร

๑๐ “จอมจักรพรรดิ์อโศก” เลม ๒ พ.ศ.๒๕๑๑ สรางสรรคบุคส

๑๑ “พุทธจริยา” พ.ศ.๒๕๑๒ ธรรมสภา

๑๒ “อันชนกชนนีนี้รักเจา” พ.ศ.๒๕๑๒ บรรณาคาร

๑๓ “บทเรียนชีวิต” พ.ศ.๒๕๑๓ บรรณาคาร

๑๔ “รมธรรม” พ.ศ.๒๕๑๓ บรรณาคาร / บรรณกิจ

๑๕ “จากวราถึงนภาพร” พ.ศ.๒๕๑๓ บรรณาคาร / บานโกสินทร

๑๖ “แนวธรรมแหงสุตตันตะ” เลม ๑ พ.ศ.๒๕๑๓ บรรณาคาร / ธรรมดา 

๑๗ “แนวธรรมแหงสุตตันตะ” เลม ๒ พ.ศ.๒๕๑๔ บรรณาคาร / ธรรมดา

 ๑๘ “พอผมเปนมหา” เลม ๑ พ.ศ.๒๕๑๓ บรรณาคาร

๑๙ “พอผมเปนมหา” เลม ๒ พ.ศ.๒๕๑๕ บรรณาคาร

๒๐ “อันความกรุณาปรานี” พ.ศ.๒๕๑๔ บรรณาคาร

๒๑ “สาระสําคัญแหงมงคล ๓๘” เลม ๑ พ.ศ.๒๕๑๔ บรรณาคาร

๒๒ “สาระสําคัญแหงมงคล ๓๘” เลม ๒ พ.ศ.๒๕๑๕ บรรณาคาร

๒๓ “ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล” พ.ศ.๒๕๑๕ บรรณาคาร / ธรรมดา

๒๔ “ธรรมและชีวิต” พ.ศ.๒๕๑๕ บรรณาคาร

๒๔.๑ “การชวยเหลือตนเองและพึ่งตนเอง” (อยูในเลม”ธรรมและชีวิต”) พ.ศ.๒๕๑๕

๒๔.๒ “การชวยเหลือตนเอง ชัยชนะ ๘ ประการ และ สายธารแหงศรัทธา” 
(อยูในเลม”ธรรมและชีวิต”)

พ.ศ.๒๕๒๗ มมร.

๒๕ “ทางแหงความดี” เลม ๑ พ.ศ.๒๕๑๕/๒๕๔๖ บรรณาคาร / ธรรมดา

๒๖ “ทางแหงความดี” เลม ๒ พ.ศ.๒๕๑๖/๒๕๔๗ บรรณาคาร /ธรรมดา

๒๗ “ทางแหงความดี” เลม ๓ พ.ศ.๒๕๑๖/๒๕๔๘ บรรณาคาร /ธรรมดา

๒๘ “ทางแหงความดี” เลม ๔ ตอน ๑,๒ พ.ศ.๒๕๑๗ บรรณาคาร 

๒๙ “ทางแหงความดี” เลม ๔ พ.ศ.๒๕๕๐ ธรรมดา

๓๐ “จริยาบถ” เลม ๑ พ.ศ.๒๕๑๗ บรรณาคาร / บานโกสินทร

๓๑ “จริยาบถ” เลม ๒ พ.ศ.๒๕๑๗ บรรณาคาร

๓๒ “จริยศาสตร” พ.ศ.๒๕๑๘ บรรณาคาร / บรรณกิจ

๓๓ “ปาฐกถาปญหานาสนใจทางพระพุทธศาสนา” (๘ หนายก) มมร.

๓๓.๑ “สวรรค นรก บุญ บาป ในพระพุทธศาสนา” พ.ศ.๒๕-- มมร. / ธรรมดา

๓๔ “หลักคําสอนสําคัญในพุทธศาสนา(พุทธปรัชญาเถรวาท๑)” พ.ศ.๒๕๑๙ บรรณาคาร



เกี่ยวกับหนังสือ ๑๖๗

รายชื่อหนังสือ พิมพครั้งที่ ๑ ป สํานักพิมพ
๓๔.๑ “อริยสัจ ๔” - ธรรมดา

๓๔.๒ “หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด” - ธรรมดา

๓๔.๓ “ไตรลักษณและปฏิจจสมุปบาท” - ธรรมดา

๓๕ “พุทธปรัชญาเถรวาท ๒” (PY ๓๑๓) พ.ศ.๒๕๒๕ ม.รามคําแหง (รวมเลม)

๓๖ “ผูสละโลก” พ.ศ.๒๕๒๐ บรรณาคาร /สรางสรรคบุคส

๓๗ “อนุทินทรรศนะชีวิต” พ.ศ.๒๕๒๐ บรรณาคาร

๓๗.๑ “อนุทินทรรศนะชีวิต” เลม ๑ พ.ศ.๒๕๒๐ สภาการศึกษา มมร.

๓๗.๒ “อนุทินทรรศนะชีวิต” เลม ๒ พ.ศ.๒๕๒๑ สภาการศึกษา มมร.

๓๘ “ความสุขของชีวิต” พ.ศ.๒๕๒๐ เพิ่มเติม
ป ๒๕๓๓

บรรณาคาร

๓๙ “ปญญารัตนะ” พ.ศ.๒๕๒๓ บรรณาคาร

๔๐ “พุทธวิธีในการสอน” พ.ศ.๒๕๒๔ มมร. / ธรรมดา

๔๑ “กรรมฐานหรือภาวนา” พ.ศ.๒๕๒๔ มมร./ บรรณกิจ

๔๒ “เพื่อชีวิตที่ดี” เลม ๑ พ.ศ.๒๕๒๔ บรรณาคาร

๔๓ “เพื่อชีวิตที่ดี” เลม ๒ พ.ศ.๒๕๒๖ (รวมเลม)

๔๔ “พุทธปรัชญามหายาน” พ.ศ.๒๕๒๕ ธรรมดา

๔๕ “พุทธศาสนาในประเทศไทย” พ.ศ.๒๕๒๕ บรรณาคาร

๔๖ “เหมือนภูเขา” พ.ศ.๒๕๒๕

๔๗ “อธิบายมิลินทปญหา” (กระดาษปรูฟ/ปอนด) พ.ศ.๒๕๒๘ บรรณาคาร

๔๘ “ความหลัง” พ.ศ.๒๕๒๘ บันดาลสาสน / ธรรมสภา

๔๙ “แนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพระพุทธศาสนา” พ.ศ.๒๕๒๙ บรรณาคาร

๕๐ “ปยกรณธรรม” พ.ศ.๒๕๒๙ โรงพิมพเจริญกิจ

๕๑ “ธรรมาลังการ” พ.ศ.๒๕๓๐ โรงพิมพเจริญกิจ

๕๒ “บนเสนทางสีขาว” พ.ศ.๒๕๓๐ ปญญา / บรรณกิจ

๕๓ “หลักธรรมอันเปนหัวใจพระพุทธศาสนา” พ.ศ.๒๕๓๐ ธรรมดา

๕๔ “ธัมโมชปญญา” เลม ๑ พ.ศ.๒๕๓๐ บรรณาคาร

๕๕ “ธัมโมชปญญา” เลม ๒ พ.ศ.๒๕๓๑ บรรณาคาร

๕๖ “ธัมโมชปญญา” เลม ๓ พ.ศ.๒๕๓๒ บรรณาคาร

๕๗ “ธรรมปฏิสันถาร” พ.ศ.๒๕๓๑ บรรณาคาร

๕๘ “จากปาณิสสราดวยรักและหวงใย” พ.ศ.๒๕๓๒ (ปญญา) / ธรรมดา

๕๙ “ความเขาใจเกี่ยวกับชีวิต” พ.ศ.๒๕๓๓ บรรณาคาร / ปญญา

๖๐ “สิ่งเกื้อกูลชีวิต” พ.ศ.๒๕๓๓ บรรณกิจ

๖๑ “พระคุณของพอ” พ.ศ.๒๕๓๔ โรงพิมพกิตติวรรณ/
โรงพิมพเมณฑกา

๖๒ “ปกิณกธรรม” เลม ๑ พ.ศ.๒๕๓๔ สภาการศึกษามมร.

๖๓ “ปกิณกธรรม” เลม ๒ พ.ศ.๒๕๓๕ สภาการศึกษามมร.

๖๔ “การศึกษาและการปฏิบัติธรรม” พ.ศ.๒๕๓๔ สติ

๖๕ “ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม” พ.ศ.๒๕๓๔ ปญญา

๖๖ “ความคิดเห็นที่ถูกตองเปนอยางไร” พ.ศ.๒๕๓๔ ปญญา

๖๗ “คติชีวิต” เลม ๑ พ.ศ.๒๕๓๕

๖๘ “คติชีวิต” เลม ๒ พ.ศ.๒๕๔๑

๖๙ “เพื่อเยาวชน” พ.ศ.๒๕๓๖ คนรูใจ DMG



๑๖๘ อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ

รายชื่อหนังสือ พิมพครั้งที่ ๑ ป สํานักพิมพ
๗๐ “การเผยแผศาสนา” พ.ศ.๒๕๓๖ สภาการศึกษามมร.

๗๑ “ความคิดทางพระพุทธศาสนาและทรรศนะชีวิต ๑” พ.ศ.๒๕๓๖ บรรณาคาร

๗๒ “การเผยแผศาสนา ความเขาใจหลักศาสนาและการพัฒนาชีวิตดวย
คุณธรรม”

พ.ศ.๒๕๓๗

๗๓ “ความเขาใจหลักศาสนาและการพัฒนาชีวิตดวยคุณธรรม” พ.ศ.๒๕๓๗ บรรณาคาร

๗๔ “ตรรกศาสตรพุทธศาสนา (Buddhist Logic)” พ.ศ.๒๕๓๗ มมร. / ธรรมดา

๗๕ “ชาวพุทธกับวิกฤตศรัทธา” พ.ศ.๒๕๓๗ ปญญา

๗๖ “ทําอยางไรกับความโกรธ” พ.ศ.๒๕๓๘ ธรรมดา

๗๗ “อาภรณประดับใจ” เลม ๑ และ เลม ๒ (จดหมายถึงลูก) พ.ศ.๒๕๓๙ คนรูใจ DMG

๗๘ “มนุษยกับเสรีภาพ” พ.ศ.๒๕๓๙ ปญญา

๗๙ “เพื่อความสุขใจ” พ.ศ.๒๕๔๐ ธรรมดา (ปกออน/ปกแข็ง)

๘๐ “พุทธจริยศาสตร” (๘ หนายกใหญ) พ.ศ.๒๕๔๐ บรรณาคาร

๘๑ “พุทธปฏิภาณ” พ.ศ.๒๕๔๒ บรรณกิจ

๘๒ “พุทธโอวาทกอนปรินิพพาน” (ใบไมในกํามือ) พ.ศ. ธรรมดา

๘๓ “ความคิดทางพระพุทธศาสนาและทรรศนะชีวิต ๒” พ.ศ.๒๕๔๓ บรรณาคาร

๘๔ “ธรรมสําหรับผูสูงอายุ” พ.ศ.๒๕๔๕ บรรณกิจ

๘๕ “คติชีวิต” (ปกแข็งมีแจคเก็ต) พ.ศ.๒๕๔๖ ธรรมดา

๘๖ “คติชึวิต” ๑,๒,๓,๔ (ปกออน-กะทัดรัด) พ.ศ.๒๕๔๘ ธรรมดา

๘๗ “สวดมนตเพื่ออะไร” (ปกออน-กะทัดรัด) พ.ศ.๒๕๔๗ ธรรมดา

๘๘ “แหลงเกิดแหงความสุข (สุขสมุทัย)” พ.ศ.๒๕๔๘ ธรรมดา

๘๙ “ชีวิตและความตาย” (ปกออน-กะทัดรัด) พ.ศ.๒๕๔๘ ธรรมดา

๙๐ “ความดีและอานุภาพของความดี” (ปกออน-กะทัดรัด) พ.ศ.๒๕๔๘ ธรรมดา

๙๑ “การสรางคุณภาพชีวิตและการงานที่ดี” (ปกออน-กะทัดรัด) พ.ศ.๒๕๔๘ ธรรมดา

๙๒ “เพื่อสุขภาพจิตที่ดี” (ปกออน-กะทัดรัด) พ.ศ.๒๕๔๘ ธรรมดา

๙๓ “ทางชีวิต” (ปกแข็งมีแจคเก็ต) พ.ศ.๒๕๔๙ ธรรมดา

๙๔ “ทางชีวิต” ๑,๒,๓,๔ (ปกออน-กะทัดรัด) พ.ศ.๒๕๔๙ ธรรมดา

๙๕ “สวดมนตเพื่อสันติและปญญา” (ปกออน-กะทัดรัด) พ.ศ.๒๕๕๐ ธรรมดา

๙๖ “ศีล สมาธิ ปญญา (หลักการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต)” พ.ศ.๒๕๔๒ บรรณกิจ

๙๗ “คุณของพระรัตนตรัยและการเขาถึง” พ.ศ.๒๕๔๒ บรรณกิจ

๙๘ “สิ่งที่ควรทําความเขาใจกันใหมเพื่อความถูกตอง” พ.ศ.๒๕๔๔ บรรณกิจ

๙๙ “ความทุกขและการดับทุกข” พ.ศ.๒๕๔๔ เรือนธรรม / สรางสรรคบุคส

๑๐๐ “การทําบุญใหทาน” พ.ศ.๒๕๔๔ เรือนธรรม / สรางสรรคบุคส

๑๐๑ “การพึ่งตน” พ.ศ.๒๕๔๔ เรือนธรรม / สรางสรรคบุคส

๑๐๒ “ธรรมและทรรศนะชีวิต” (ฉบับพิเศษ) พ.ศ.๒๕๔๕ เรือนธรรม

๑๐๓ “ธรรมและทรรศนะชีวิต” เลม ๑ พ.ศ.๒๕๔๕ บรรณกิจ

๑๐๔ “วิธีทําจิตใหบริสุทธิ์” พ.ศ.๒๕๔๕ โอเดียนสโตร

๑๐๕ “โอวาทปาติโมกข” พ.ศ.๒๕๔๕ โอเดียนสโตร

๑๐๖ “คุณสมบัติของผูมีโชคลาภ ๗ ประการ” พ.ศ.๒๕๔๕ เรือนธรรม

๑๐๗ “ชีวิตกับความรัก” พ.ศ.๒๕๔๕ เรือนธรรม/สรางสรรคบุคส

๑๐๘ “โยนิโสมนสิการ” พ.ศ.๒๕๔๕ เรือนธรรม / บรรณกิจ

๑๐๙ “พุทธชัยมงคลคาถา” พ.ศ.๒๕๔๖ เรือนธรรม / บรรณกิจ

๑๑๐ “คุณสมบัติของผูมุงสันตบท” พ.ศ.๒๕๔๖ เรือนธรรม

๑๑๑ “ปปญจธรรม” พ.ศ.๒๕๔๖ เรือนธรรม / บรรณกิจ



เกี่ยวกับหนังสือ ๑๖๙
รายชื่อหนังสือ พิมพครั้งที่ ๑ ป สํานักพิมพ

๑๑๒ “อาหาร ๔” พ.ศ.๒๕๔๖ เรือนธรรม

๑๑๓ “ความสุขที่หาไดงาย” พ.ศ.๒๕๔๖ เรือนธรรม

๑๑๔ “คติชีวิต” พ.ศ.๒๕๔๖ เรือนธรรม

๑๑๕ “คติชีวิต” ฉบับรวมเลม พ.ศ.๒๕๔๖ ธรรมดา

๑๑๖ “ทางดําเนินของมุนี (โมไนยปฏิปทา)” พ.ศ.๒๕๔๖ เรือนธรรม

๑๑๗ “ชัยชนะ ๘ ประการ” พ.ศ.๒๕๔๖ เรือนธรรม / โอเดียนสโตร

๑๑๘ “การพัฒนาชีวิตเพื่อความสุขในปจจุบัน” พ.ศ.๒๕๔๗ โอเดียนสโสตร

๑๑๙ “ความสุข” (ปญหานาสนใจจากอังกฤษ) พ.ศ.๒๕๔๗ โอเดียนสโตร

๑๒๐ “ชีวิตกับครอบครัว” พ.ศ.๒๕๔๗ โอเดียนสโตร

๑๒๑ “อนัสบืเนือ่งมาจากการไปดกูารประชมุสงฆ ณ ประเทศสหรฐัอเมรกิา 
พ.ศ.๒๕๓๖”

พ.ศ.๒๕๔๗ ทรงสิทธิวรรณ

๑๒๒ “ธรรมดาของชีวิตเปนเชนนั้นเอง” (อภิณหปจจเวกขณ) พ.ศ.๒๕๔๗ ธรรมดา 

๑๒๓ “เพื่อสุขภาพจิตที่ดี” (คิริมานนทสูตร) พ.ศ.๒๕๔๗ ธรรมดา

๑๒๔ “๑๐๘ คําถามกับอาจารยวศิน อินทสระ” พ.ศ.๒๕๕๐ ธรรมดา

๑๒๕ “วิธีลดละความโกรธ” พ.ศ.๒๕๕๐ ธรรมดา

๑๒๖ “ลาภของชีวิต  ๘ ประการ” พ.ศ.๒๕๕๐ บรรณกิจ

๑๒๗ “สวรรค นรก บุญ บาป ในพระพุทธศาสนา” พ.ศ.๒๕-- ธรรมดา

๑๒๘ “ลาภอยางยิ่งของชีวิต” พ.ศ.๒๕๕๑ ธรรมดา

๑๒๙ “เพื่อเสรีภาพทางจิต” พ.ศ.๒๕๕๑ ธรรมดา

๑๓๐ “ชีวิต การงาน และการสรางความสุข” พ.ศ.๒๕๕๑ ธรรมดา 

๑๓๑ “บุคคลผูหาไดยากในโลก” พ.ศ.๒๕๕๒ ธรรมดา

๑๓๒ “ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม” พ.ศ.๒๕๕๒ ธรรมดา

๑๓๓ “วิธีสรางความดีและการมีเงื่อนไขของกรรม” พ.ศ.๒๕๕๒ ธรรมดา

๑๓๔ “คุณสมบัติพื้นฐานของชาวพุทธ” พ.ศ.๒๕๕๓

๑๓๕ “พระไตรปฎกฉบับที่ทําใหงาย” พ.ศ.๒๕๕๓ ธรรมดา

๑๓๖ “พระอานนทพุทธอนุชา” พ.ศ.๒๕๕๓-๔  More of lofe

๑๓๗ “แนวการศกึษาพระสตุตนัตปฎกและหวัใจการศกึษาพระพทุธศาสนา” พ.ศ.๒๕๕๓ บริษัท สนพ.สุภา จํากัด

๑๓๘ “พระไตรปฎกฉบบัยอความและอธบิายความ (องัคตุตรนกิาย หมวด 
๑ – ๙)” เลม ๑ (หมวด ๑ - ๔) / เลม ๒ (หมวด ๕ - ๙) 

พ.ศ.๒๕๕๓ ธรรมดา

๑๓๙ “ธรรมะซันเดย” พ.ศ.๒๕๕๓ เรือนธรรม ๐๒-๒๔๔๘๒๙๒

๑๔๐ “ทรรศนะเกี่ยวกับความเชื่อในพุทธศาสนา(อธิบายกาลามสูตร)” พ.ศ.๒๕๕๓ ชมรมสะพานบุญ ๐๘๓-๐๐๕๖๗๘๔

๑๔๑ “ปญหานาสนใจทางพระพุทธศาสนา(ไขขอของใจตางๆ)” พ.ศ.๒๕๕๓ ธรรมดา ๐๒-๘๘๘๗๐๒๖

๑๔๒ “พระไตรปฎกฉบับขยายความ” เลม ๑,๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ธรรมดา ๐๒-๘๘๘๗๐๒๖

๑๔๓ “พอแมเตือนลูก” พ.ศ.๒๕๕๔ ธรรมดา

๑๔๔ “ศรัทธากับปญญา ในพุทธศาสนา” พ.ศ.๒๕๕๔ ธรรมดา

๑๔๕ “ศรัทธากับปญญา ในพุทธศาสนา” พ.ศ.๒๕๕๔ ชมรมกัลยาณธรรม

๑๔๖ “สนทนาธรรมกับอาจารยวศิน” เลม ๑ พ.ศ.๒๕๕๔ ชมรมกัลยาณธรรม

๑๔๗ “สนทนาธรรมกับอาจารยวศิน” เลม ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ ชมรมกัลยาณธรรม

๑๔๘ “พุทธพยากรณ” พ.ศ.๒๕๕๔ ธรรมดา

๑๔๙ “คุณสมบัติของผูมุงสันตบท” พ.ศ.๒๕๕๔ ชมรมกัลยาณธรรม

๑๕๐ “โยนิโสมนสิการ” พ.ศ.๒๕๕๔ ชมรมกัลยาณธรรม

๑๕๑ “อัตตชีวประวัติ” ของ อ.วศิน อินทสระ พ.ศ.๒๕๕๕ ชมรมกัลยาณธรรม

๑๕๒ “เรียนธรรมจากคําถาม” พ.ศ.๒๕๕๕ ชมรมกัลยาณธรรม





ภ า ค ส อ ง
อาจริยานุสสติ



อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ๑๗๒

ปกตธิรรมดาของชายผูมคีรอบครวัแลว ยอมไดรบัการเอย

ขานวา ”พอ” หรอื “คณุพอ” จากบตุรแท ๆ ของตน แตการที่

ครูผูมีธรรมและจริยาวัตรงดงาม จนทําใหลูกศิษยปรารถนาเรียก

กราบเทาคุณพอที่เคารพ

คุณพอไดใชชีวิตของทานแสดงใหลูกศิษย
ไดเห็นอยางที่ทานสอนวา

“อยากลัวความเปลี่ยนแปลง
ถาเราใชชีวิตใหดีใหถูกตองตามธรรม

คือเรามอบตนใหแกธรรมแลว ธรรมจะคุมครองรักษา
คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก็จะเปนไปในทางที่ดี”



อาจริยานุสสติ ๑๗๓

ทานวา “คณุพอ” มใิชวสิยัทีจ่ะเกดิขึน้ไดโดยงายเลย ทานอาจารย

วศนิ อนิทสระเปนคณุครทูีม่ลีกูศษิยจาํนวนมากมายเรยีกวา “คณุพอ” 

ดวยความรูสกึเคารพรกัและศรทัธาในธรรมจรยิาของทาน ขาพเจา

เปนศิษยคนหนึ่งของทานที่ขอโอกาสเปนลูกสาวและปรนนิบัติรับใช

คุณพอวศิน อินทสระ จึงปรารถนาจะเลาถึงเหตุการณที่ขาพเจา

จําไดและรูสกึประทบัใจในการกระทาํตาง ๆ ของคณุพอ เพือ่ตอบแทน

คุณที่ขาพเจาไดประสบพบเห็นแบบอยางท่ีนาประพฤติตามของ

คุณพอ จึงขอประกาศคุณของคุณพอเพียงบางสวนโดยผานทาง

หนังสืออัตตชีวประวัติของทานนี้

๑) แคตอบวา “ใช” หรือ “ไมใช”

ชวงเวลาที่ชีวิตของคุณพอยังไปสอนพระนักศึกษาที่

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัในเขตวดับวรนิเวศอยูน้ัน คณุพอ

ตองเตรยีมตวัตัง้แต ๑๐ โมงเชา และออกจากบานประมาณ ๑๑ โมง 

โดยมีบตุรชายคนโต คอื โก (ดร.วรตัต อนิทสระ) มารบั ขาพเจา

และโกกจ็ะตองคอยลุนกนัวา การจราจรจะตดิขดัมากหรอืไม เพราะ

สุขภาพของคุณพอไมเอื้ออํานวยใหนั่งอยูในรถนาน ๆ เมื่อเดินทาง

ถงึทีทํ่างานแลว คณุพอมกัจะเอนหลงัพกับนเกาอ้ีนอนแบบทีใ่ชกัน

ตามชายหาด หลังรับประทานอาหารกลางวันแลวและสอนพระ

นักศึกษาไดครึ่งเวลาแลว คุณพอก็ตองพักเอนหลังอีก ดวยเหตุ

จากโรคความดนัโลหติสงูและโรคหวัใจ ทาํใหคุณพอตองอยูในอิรยิาบถ

นอนเปนชวง ๆ จึงจะพออยูได ชวงพกัการสอนคร่ึงเวลานี ้ พระนกัศกึษา



อัตตชีวประวัติ อ.วศิน อินทสระ๑๗๔

กจ็ะไดพกัและดืม่นํา้ปานะซึง่คณุพอจะถวายเปนประจาํ (เทาทีข่าพเจา

เห็นนั้น ที่บานคุณพอต้ังแตปพ.ศ.๒๕๔๙ มีลูกศิษยและแขกผูมา

เยีย่มทาน นาํน้ําผลไมบรรจกุลองมามอบใหทานเสมอ ๆ ไมเคยขาด 

และมีเปนจํานวนมากดวย ท้ังท่ีเขาเหลานั้นไมทราบเรื่องที่คุณพอ

ถวายนํ้าปานะพระลูกศิษยเปนประจํา)

บางวัน การสอนในคร่ึงเวลาหลัง คุณพอก็ไมสามารถ

สอนตอไดเพราะสขุภาพไมอาํนวย บางวนัเดนิทางไปถงึมหาวทิยาลยั

แลวแตคณุพอไมสบายกส็อนไมได แตคณุพอเปนผูไมประมาท ทาน

จะเตรยีมเทปบนัทกึเสยีงคาํบรรยายธรรมของทานทีเ่คยออกอากาศ

ทางวทิยไุวสาํหรบักรณีฉุกเฉินเชนน้ี แลวเลือกหวัขอธรรมใหเขากับ

หวัขอทีท่านสอนอยู บางครัง้คณุพอกใ็หพระลกูศิษยอานหนงัสือให

ฟงกันในหองแลววิเคราะหวิจารณกัน แตที่ทานใหพระลูกศิษยทํา

เปนประจาํคอื คณุพอจะตัง้ประเดน็คาํถามไวประมาณ ๒๐-๓๐ ขอ 

และมอบหมายใหพระนกัศกึษาแบงกนัไปคนควาหลงัเวลาเรยีน และ

นํามาเสนอใหฟงกันในชั้นเรียนสัปดาหละ ๒-๓ รูป แลวมีการ

ไตถามวิเคราะหวิจารณเพิ่มเติมกันระหวางพระลูกศิษย โดยมี

คุณพอคอยเพิ่มเติมและใหความมั่นใจกับพระนักศึกษาวา ไดศึกษา

คนควากันถูกทางแลว 
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คุณพอเปนผูมีความจําเปนยอด และมักมีผูกลาวขวัญถึง

ทานในฐานะเปนผูเช่ียวชาญในภาษาบาลีและพระสูตร ทานจดจํา

พระธรรมคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนภาษา

บาลี คุณพอมักจะระลึกเปนภาษาบาลีกอนแลวจึงแปลเปนภาษา

ไทยไดอยางสละสลวยและเขาใจงาย ทีใ่ดยงัเขาใจยากอยู ทานกใ็ห

คําอธิบายที่ลึกซึ้งแจมชัด

ความท่ีคุณพอเปนผูทรงจําธรรมวินัยในศาสนานี้ไดอยาง

มากมายและแมนยํา แมทานจะตองนอนบนเกาอี้นอน เพื่อสอน

พระลูกศิษย ทานก็เคยปฏิบัติอยูบอย ๆ เพราะสุขภาพทรุดโทรม 

คณบดบีณัฑติวิทยาลัยในสมยันัน้ จะโทรศพัทมาขอใหคณุพอเลอืก

วนัทีจ่ะไปสอนไดตามสะดวกของทาน พรอมกบัเอยวา “แคอาจารย

ไปฟงพระลูกศิษย สนทนาแลกเปลี่ยนความรูที่ไดคนความา แลว

อาจารยตอบวา “ใช” หรอื “ไมใช” กพ็อแลว” ดวยเหตทุีส่ขุภาพ

ของคณุพอไมเอ้ืออํานวยตอการสอนแลวนัน่เอง พระผูใหญทานนัน้

ยังประจักษตอความสามารถของคุณพอ จนถึงกับเอยกับคุณพอ

ดังกลาว

ขาพเจาตองเตรยีมยาหอมวางไวบนโตะของคณุพอ เมือ่ถงึ

เวลาทีแ่มทพัธรรมขององคพระศาสดาเชนคณุพอ ชวยใหแสงสวาง

ทางธรรมแกพระลูกศิษยในวันอังคารและวันพฤหัส และลูกศิษยที่

เปนฆราวาสในวันอาทิตย ดวยการสอนธรรมของพระพุทธองคผู

ประเสริฐสูงสุด ขาพเจาไดเขาฟงการสอนของคุณพอดวย เพื่อ
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ประโยชนตน เพือ่ทาํใหถงึทีส่ดุแหงทกุขโดยเรว็ และเพือ่หยบิหนงัสอื 

หรือเปดเทป อัดเทป และปรับอุณหภูมิหองใหเหมาะกับสุขภาพ

ของคุณพอในหองเรียนแตละครั้ง

หลงัจากสอนแลวคณุพอตองนอนพกั บางวนัคณุพอเกรงใจ

และสงสารผูทีไ่ปรบัทานกลบับาน ซึง่เปนลกูศษิยบางลูกชายบาง จงึ

กลับโดยรถแท็กซ่ี แตมักจะพบกับการจราจรติดขัด แลวทานก็จะ

เหนื่อย แตทานก็ยอมเหนื่อยเปนบางวันเทาที่จะทําได เพื่อลูกศิษย

หรือลูกชายไมตองรีบละการงานมารับทานกลับบาน

คุณพอตองใชเวลาเกือบทั้งวันเพื่อสอนพระลูกศิษยเพียง 

๑-๒ ชั่วโมง แตทานก็ปฏิบัติอยูตลอด ๔๕ ป วิชาที่คุณพอ

ถายทอดใหลูกศิษย คือ พระธรรมคําสอนของพระศาสดาซึ่งเปน

วิทยาการท่ีสูงเยี่ยม และเปนประโยชนสูงสุดของชีวิต นับวาคุณ

พอเปนทหารเอกทานหนึง่ของพระพทุธเจา ทีไ่ดรบัใชและตอบแทน

คุณของพระพุทธศาสนาอยางเต็มที่ ไดทําสิ่งที่ทําไดยาก จนไดรับ

เกียรตจิากคณะศษิยวาเปนเพชรแหงการเผยแผธรรม และไดรบัการ

ยกยองจากบุคคลทั่วไปวาเปนปราชญแหงแผนดินทานหนึ่งในยุค

สมัยนี้ ขอบุญกุศลนี้สงผลใหคุณพอไดรับสิ่งที่ไดรับโดยยากเทอญ
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๒) เปอนนิดเดียว

วันหนึ่งคุณพอเตรียมไปสอนหนังสือ ทานสวมเสื้อซึ่งมี

รอยเปอนหมึกที่กระเปาเสื้อ ขาพเจาจึงเรียนใหทานทราบ แลว

ทานก็ตอบวา “มีรอยเปอนนิดเดียว สวนอื่นที่ไมเปอนมีตั้งเยอะ 

ทําไมไมมอง” แลวทานก็ยังคงสวมเสื้อตัวนั้นไปสอน 

คุณพอไมใหความสําคัญและไมยอมเสียเวลากับเรื่องท่ีมี

สาระนอยเลย แตทานก็มีเมตตากับทุกคน และใสใจมากกบัความรูสกึ

สุขทกุขของศษิย จงึสอนขาพเจาตอไปวา “คนสวนใหญมกัจะขาด

การระลึกเสมอๆวาคนเราดีไมทั่วชั่วไมหมด บางก็มักเอาเรื่องกับ

ความบกพรองเล็กนอย อนัเปนเหตหุนึง่ทีท่าํใหขาดความสขุใจไป” ... 

สาธุ

๓) จะไดไมเปอนงาย

คุณพอใชชีวิตเรียบงาย ไมประสงคใหผูดูแลทานตองยุง

ยาก และคุณพอก็ทําตามที่ทานไดตั้งใจอยางนั้นดวยเสมอ บน

ทีน่อนของคณุพอจะมผีาบาง ๆ แบบทีซั่กงายแหงเรว็และไมตองรดี 

สําหรับปูลงบนหมอนยาวลงมาจนถึงเอวทาน อีกผืนหนึ่งปูที่เทา 

ขาพเจาถามเหตุผลจากคุณพอวาทําไมตองทําอยางนั้น คุณพอ

เมตตาตอบวา “หมอนและผาปูที่นอนจะไดไมเปอนงาย”
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คณุพอใชเสือ้ผาทีซ่กังายแหงเรว็ ถาเปนเสือ้ผาทีใ่สอยูกบั

บานกไ็มตองรดี นอกจากชดุทีส่วมเพือ่รบัแขกผูมาเยีย่ม และทีส่วม

เพือ่ออกไปนอกบานเพือ่สอนหนงัสอืหรอืไปทาํธุระอืน่ บางทลีกูจาง

ผูมาชวยดูแลงานบานไมตองรีดผาติดตอกันเปนเวลาเกือบเดือน 

(เพราะคณุพอหยดุสอนพระลกูศษิยมาตัง้แตปพ.ศ.๒๕๕๒ และหยดุ

สอนลูกศิษยโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย มาตั้งแตปลาย

เดือนกมุภาพนัธ พ.ศ.๒๕๕๓ เนือ่งดวยสขุภาพทีท่รดุโทรม รางกาย

ไมคอยมกีาํลงั แมจะมกีาํลงัปญญาและกาํลงัใจเตม็เปยม ทีจ่ะชวย

เหลอืประชาชนใหมีชีวติทีด่ข้ึีนก็ตาม) ชุดเคร่ืองนอนปลอกหมอนก็

ไมตองรดี คณุพอเคยพดูสอนและมปีรากฏในหนงัสอืของทานดวยวา 

ใหอยูอยางตํ่าทําอยางสูง (Plain living High doing) และทานก็

ประพฤตปิฏบิตัติามทีท่านสอนเสมอ แมในการดาํเนนิชวีติเรือ่งอืน่ ๆ

องคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจาทรงเปนผูตรสัอยางใดทาํ

อยางนั้น ทําอยางใดตรัสอยางนั้น (ยถาการี ตถาวาที ยถาวาที 

ตถาการี) คุณพอจึงเปนธรรมทายาทของพระศาสดาโดยแท ... 

สาธุ

๔) สัตวเลี้ยงในบาน

บรเิวณรอบ ๆ บานของคณุพอจะมตีนไมเลก็บางใหญบาง 

จึงมักจะมีนกเล็ก ๆ แวะเวียนกันมา บางก็สงเสียงรอง บางก็จิก

อะไรไปเรื่อย คุณพอจึงมักจะใหนําขาวสวยหรือกลวยไปวางไวบน
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กําแพงบาน คุณพอบอกวาเปนการขอบใจที่มาสงเสียงไพเราะใหฟง

คณุพอมักจะทานอาหารแลวเหลอืเศษไวเลก็นอยเพือ่นาํไปใหนกหรอื

สุนัข (สุนัขที่ไมมีเจาของในซอยที่บานพักของทานตั้งอยู) มีศิษย

ผูหวงัดีทาํกรงขงัสุนัขใหและขอใหคณุพอเลีย้งสนุขัเพือ่ชวยดแูลบาน

แตเมื่อทานเห็นกรงขังเทานั้น ทานก็ตัดสินใจเด็ดขาดวาไมเลี้ยง

ดวยความสงสารเมื่อคิดถึงเวลาที่สุนัขจะตองถูกขังอยูในกรงนั้น

คณุพอจะสัง่ขาพเจาใหวางเศษขาวเลก็นอยบริเวณขอบโตะ

อาหาร ใหจิ้งจกมากิน จนกระทั่งจิ้งจกรูเวลาอาหาร และจะโผล

หนามาขอขาวอยูเสมอ ขาพเจาสังเกตเห็นวา จิ้งจกที่มากินเศษ

ขาวจะมสีีผวิออกจะขาว ๆ และจะไมดไุมคอยกลวัเรา แตจิง้จกบรเิวณ

อืน่ทีก่นิแมลงหรอือยางอืน่ จะมสีคีลํา้กวาและมทีาทางดดุวย คณุ

พอบอกวา สัตวเขาก็รับรูไดวาใครเมตตาเขา บางทีคุณพอก็นํานํ้า

ผึง้เลก็นอยไปเทบนพืน้ขอบกาํแพงบาน บรเิวณทีม่ดเดนิผาน เพือ่

เปนอาหารของมดเหลานัน้ คณุพอบอกวา แคอาหารเพยีงเลก็นอย

ของเรา ชวยชีวิตสัตวเล็กสัตวนอยไดหลายชีวิต ... สาธุ

๕) ดีดูดดี

คณุพอมลีกูศษิยมากจงึมหีลากหลายอาชพี ขาพเจาสงัเกต

มานานแลวพบบอย ๆ วา เมือ่สงัขารรางกายของทานตองการอะไร 

ก็จะมีลูกศิษยนํามาสงใหดวยตนเองบาง สงมาทางไปรษณียบาง 

เชน ทานตองการอาหารออน ๆ เพราะเปนชวงที่กระเพาะอาหาร
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ออนแอ กจ็ะมลูีกศษิยทีส่งอาหารประจาํสปัดาหละครัง้อยูในขณะนี้ 

คอื คณุลงุวริชัและคณุปานวลนอย ชปูระดษิฐ ปรงุเองและนาํมา

สงในวันพฤหัส และคุณเกรียงพงษ หริจิระติวงศนํามาสงในวัน

อาทิตย ซึ่งเหมาะสมกับความตองการของทาน โดยที่ขาพเจามิได

สงขาวความตองการของทานใหคุณลุงคุณปาไดรับทราบเลย

เมือ่ทานตองเขารบัการรกัษาหวัใจทีโ่รงพยาบาลครัง้ลาสดุ 

คือเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ ก็มีเหตุใหมีลูกศิษยที่เปน

หมอเปนพยาบาล ชวยใหการรักษาเปนไปไดอยางสะดวกปลอดภยั 

โดยมทีนัตแพทยหญงิอจัฉรา กลิน่สวุรรณ และเพือ่นรวมอดุมการณ

ทางธรรม มีจิตอาสาเต็มที่มาเปนลูกสาวลูกชายกลุมลาสุด ไดมา

ชวยกนัในชวงเวลาทีพ่อเหมาะกบัทีส่งัขารรางกายของทานตองการ 

นองจุม (อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ) ยังชักชวนใหคุณหมอผูเชี่ยวชาญ

ดานโรคหัวใจ ผูมีศรัทธาและติดตามผลงานทางธรรมของคุณพอ

มานาน ไดปวารณารบัใช และสามารถตดิตอไดตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

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 เราจะตดัมอืตัดเทาทิง้เพราะสําคัญนอยกวา 

คุณพอไดใชชีวิตของทานแสดงใหลูกศิษยไดเห็นอยางที่ทานสอนวา 

“อยากลวัความเปลี่ยนแปลง ถาเราใชชวีติใหดใีหถกูตองตามธรรม 

คือเรามอบตนใหแกธรรมแลว ธรรมจะคุมครองรักษา คือการ

เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นก็จะเปนไปในทางที่ดี” ... สาธุ

๖) วิธีตอบปญหา

พี่ขวัญ เพียงหทัย ไดขอใหคุณพอตอบคําถามในหอง

สนทนาธรรมของเวบไซต www.ruendham.com มาตั้งแตปพ.ศ.

๒๕๔๗ ซึง่มผีูเขาไปฝากคาํถามไวสปัดาหละ ๖-๑๐ ขอ จนถงึบดันี้

มปีระมาณ ๑,๑๐๐ ขอแลว ในการตอบปญหา คณุพอจะตอบโดย

ใชพระไตรปฎก อรรถกถาและหนังสือตาง ๆ รวมทั้งพระพุทธพจน

เปนฐานอางอิงเสมอ ถาเมื่อใดทานใชประสบการณความคิดเห็น

ของทาน คุณพอก็จะกลาวไวใหผูอานทราบวาเปนความคิดความ

เขาใจของทาน ผูที่ไดอานจะพบเห็นปฏิภาณของทานแฝงไวเสมอ

บางครั้งทานตองการใหเกิดความแมนยําและแนใจจริงๆ 

คุณพอกจ็ะใหขาพเจาหยบิหนงัสอืทีเ่กีย่วของ เปนพระไตรปฎกบาลี

บางมาอานใหทานฟง เพราะทานอานหนงัสอืดวยตวัทานเองไมไดแลว 

(คุณพอเปนผูชอบอานหนังสือ ชอบคนควาและเขียนหนังสือมาก 

ทานมีผลงานการเขียนถึง ๑๓๐ กวาเรื่อง ปจจุบันทานทําสิ่งที่
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ทานรักดวยตนเองไมไดแลวเพราะสายตาไมคอยดี แตทานก็ยังอยู

ไดอยางสงบเยอืกเยน็) บางปญหากเ็ปนความทกุขสวนตวัของผูถาม 

แตคุณพอก็ตอบแบบที่คนทั่วไปนําไปใชประโยชนไดดี บางปญหาก็

เปนขอธรรมที่ทั่วไปสําหรับทุกคน มีท้ังปญหาในแงธรรมปฏิบัติ

และปริยัติแบบเชิงลึก คุณพอตอบปญหาไดอยางละเอียดชัดเจน

เขาใจงาย มอีปุมาอปุไมยทีท่าํใหเหน็ภาพพจน และใหกําลงัใจเพือ่น

รวมทุกขที่เขียนคําถามและเอื้อเฟอถึงผูอานทั่วไปดวย

คณุพอเคยเปรยีบผูทีต้ั่งใจฝกฝนตนวาเปนเหมอืนดนิหมาด 

ที่จะปนใหเปนรูปใดก็ได คุณพอเปนผูประดิษฐบรรจงปนดินคือ

ผูยอมตนเปนศิษย ไดอยางประณีต ดวยความอดทน เลือกแบบ

และวธิกีารไดอยางเหมาะสมคมคาย ทัง้พดูใหฟง ทาํใหด ู และเปน

อยูใหเห็น สมเปนครูผูมีความเมตตากรุณาเต็มเปยม ... สาธุ

ขาพเจาขอขอบคณุพีช่ายของขาพเจา ผูชกัชวนใหขาพเจา

ติดตามฟงธรรมบรรยายของคุณพอในรายการวิทยุ “ธรรมะรวม

สมัย” ทางสถานีวิทยุ อสมท. เวลาตี ๑ ถึงตี ๒ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗–

๒๕๔๙ ตรงกับเวลากลางวันในอเมริกาซึ่งสะดวกในการรับฟงโดย

ผานอินเตอรเนตขณะท่ีขาพเจาไปศึกษาตอท่ีนั่น ซึ่งเปนจุดเริ่มตน

ใหขาพเจาไดติดตามมาเปนนักเรียนในหองเรียนธรรมะ ที่โรงเรียน

พระพุทธศาสนาวันอาทิตย ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และไดมารับใช

คุณพอ
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ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณคุณพอวศิน อินทสระเปน

อยางสูงที่ไดใหขณสมบัติแกขาพเจา ใหไดทําประโยชนตนและ

ประโยชนทาน ขอบญุกศุลทีข่าพเจาไดบาํเพญ็มาทัง้หมดแมจะนอยนดิ 

ไดไปรวมกบับญุกุศลของลกูศิษยคนอืน่ๆ ผูไมไดโอกาสอยางขาพเจา 

และบญุกศุลอนัยิง่ใหญทีคุ่ณพอไดกระทาํมา สงใหคณุพอไดพบสิง่

ท่ีคุณพอปรารถนา ใหคุณพอไดปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมตาม

หนทางที่คุณพอไดตั้งปณิธานไวดวย เทอญ

กราบเทาคุณพอที่เคารพรักยิ่ง

ยุวดี อึ๊งศรีวงษ
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ฉนัใชชวีติ ๓๘ ป อยูกบัการเปนชาวพทุธในทะเบยีนบาน

มสีขุมทีกุขเปนนางเอกเจาน้ําตาในจนิตนาการของตวัเองบาง ตาม

ประสาปุถุชน ครั้นมาไดศึกษาธรรมะจากหลวงพอพุทธทาสในยาม

แดอาจารยดวยความเคารพ

ขอสงสัยตางๆ ที่ฉันเคยมี
และเคยกอเกิดขอสงสัยใหมๆตามมาเปนลูกโซ 

ก็ไดถูกปลดเปลื้องออกไป ดวยการเห็นวาสิ่งธรรมดาเหลานั้น
ไมใชและไมเกี่ยวกับหนทางชีวิตที่ดีที่ควรเปน

พึงละความสนใจลงเสีย ปลอยโคลนตมใหลอยน้ําไปใหหมด
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ที่ฉนัทกุขใจหนกั กเ็ปรียบเสมอืนไดตามฟนฝาพงหนามออกมาสูที่

โลงได แตฉันก็ยังไมวายติดโคลนตมริมฝงนํ้า ทําใหการกาวไป

ขางหนาหนักชักชา คือความสงสัยที่มีอยูประจําตัวมาตั้งแตเกิด

นั่นเอง ความชางสงสัย นอกจากทําใหชักชา ยังเปนบอเกิดของ

คําถามตอ ๆ มา สงสัยตอไปไมสิ้นสุด ฉันวนอยูกับคําถามเร่ือง

พธิกีรรมทีเ่พิง่พบเจอเรือ่งหมอดู เรือ่งกรรมและการแกกรรม เรือ่ง

การบรรลุธรรม เรื่องการปฏิบัติตัวตามธรรม เรื่องการอยากเปน

คนดี เรื่องการกลัวบาปจนประสาทเสีย ฯลฯ สมองเปรอะเปอน

เหนียวหนึบดวยโคลนตมของความคิดสงผลใหใจวุนวาย ไมไดสุข

สงบอยางที่คนเรียนธรรมะควรจะเปน ไมวาจะคิดจะทําสิ่งใด จะมี

ขอสงสัยเกิดขึ้นใหกังวลใหการทํากิจนั้นหมนเศรามัวหมองไมเบิก

บาน อยากจะไดคําตอบวาจะชําระลางโคลนตมเหลานั้นไดที่ไหน

อยางไร

ฉันใชเวลาวันอาทิตยกับการเรียนธรรมะกับทานอาจารย

วศิน อินทสระ คอยๆ เรียนรูสิ่งที่พระพุทธเจาทรงสอนไวอยาง

ซาบซึ้งใจและทั้งคําสอนเกี่ยวกับชีวิตจากอาจารย การวางชีวิตไวที่

จดุหนึง่ซึง่นิง่สงบอยูในพลงัแหงความเงยีบ มองออกไปยงัสิง่ตางๆ 

อยางเห็นตามจริงวาสิ่งเหลาน้ันเปน “ธรรมดา” ฉะนั้นรับสัมผัส

เขามาอยางธรรมดาและวางลงอยางธรรมดา ไมมีอะไรตองไปตาม

ตื่นเตนโลดโผนหรือเศราสรอย
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ขอสงสัยตางๆ ที่ฉันเคยมีและเคยกอเกิดขอสงสัยใหมๆ 

ตามมาเปนลกูโซ กไ็ดถกูปลดเปลือ้งออกไปดวยการเหน็วาส่ิงธรรมดา

เหลานั้นไมใชและไมเกี่ยวกับหนทางชีวิตที่ดีที่ควรเปน พึงละความ

สนใจลงเสีย ปลอยโคลนตมใหลอยตามนํ้าไปใหหมด

และทีส่าํคญัคอืเรือ่งกรรมอนัเหมอืนกรงทีป่ดกัน้อสิระของ

ชีวิตไวในความหวาดกลัว

“เชื่อกรรมอยางเดียว ปญหาทุกอยางก็หมดไป”

ถอยประโยคเดียวของอาจารยไดทําใหกรงนั้นสลายเปน

อากาศธาตุไป อิสรภาพไดกลับคืนมาสูหัวใจฉัน และฉันไดมีชีวิตที่

หนักแนนมั่นคงและไรภาระจากเปลือกธรรมทั้งปวง

ขอบพระคณุอาจารยวศนิ อนิทสระ ผูใหธรรมและเสรภีาพ

แหงธรรมแกชีวิตของฉัน ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยคุมครอง

อาจารยใหมสีขุภาพแขง็แรง เปนหลกัใจหลกัธรรมแกเหลาศษิยตอไป

อกียาวนาน

ดวยความเคารพอยางสูง

ขวัญ เพียงหทัย
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เย็นวันหนึ่งไดฟงธรรมจากสถานีวิทยุสังฆทานธรรม 

๘๙.๒๕ MHz วันนัน้ ทางสถานไีดจดัรายการท่ีบานทานอาจารยวศนิ

อนิทสระ ซึง่ตอนนัน้ผมยงัไมรูจกัทานอาจารยเลย พอไดฟงทานให

สัมภาษณแลว มีความรูสึกดีมากเลย วาทานอาจารยผูนี้ มีประวัติ

กอนที่จะพบทานอาจารย

และก็ประหลาดใจที่พบวา
บานของทาน เปนบานชั้นเดียว ๕๐ ตารางวา เล็กๆ ชั้นเดียว

เหมือนที่ทานเคยใหสัมภาษณวา มีคนมาบอกวา
“บานของทานอาจารยวศิน

ไมใหญโตเหมือนชื่อเสียงของทานเลย”
มันจริงเสียนี่กระไร!
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ไมธรรมดาเลย คําพูดที่ไพเราะเยือกเย็น มีคําคม ๆ ตอบคําถามได

คมคายด ีจงึโทรไปทีว่ดัสงัฆทานธรรม เพือ่ขอ mp3 บทสัมภาษณ 

ของทานอาจารย

อาทติยถดัไปจงึไปพบคณุบุญสง ทีส่ถานวีทิยฯุ เพือ่ขอรบั 

mp3 และในวันนั้นก็เลยขอ mp3 อื่น ๆ ของทานอาจารยดวย

แลวก็ได mp3 เรื่อง “บนเสนทางสีขาว” มา กลับมาบานก็เปด

ฟงบทสมัภาษณ และmp3 บนเสนทางสขีาว กเ็ริม่รูจกัทานอาจารย 

ไดความรูทางธรรม และแนวทางชีวติดวย ทาํใหชืน่ชอบทานอาจารย

เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รูสึกเลื่อมใสทานอาจารย และชื่นชอบอยูลึก ๆ

หลงัจากนัน้กเ็ร่ิมตดิตามผลงานของทาน โดยไปทีเ่รอืนธรรม 

ไปซือ้หนงัสอืของทานอาจารยและขอยืม mp3 ทางแหงความด ีและ 

ธรรมบท และอกีหลายแผนมา copy และฟงไปเรือ่ย ๆ ทาํใหมคีวาม

รูทางธรรมเพิ่มขึ้นเปนลําดับ เขาใจธรรมะวาพระผูมีพระภาคเจาฯ 

ทานตรสัอะไร สัง่สอนอะไร ทาํใหมีความตืน้ตนัในธรรมมากข้ึน และ

บอกตัวเองวา เราจะตองไปกราบทานอาจารยผูนี้ใหได มีความรูสึก

วาเวลาทานพูดอะไรออกมา มันตรงกัยอุดมการณของตนมากเลย 

สมัยเด็ก ๆ เปนผูมีความรูสึกวาเกิดมาตองทําประโยชนเพื่อสังคม 

เสยีสละ เกือ้กลูตอคนหมูมาก แต ๔๐ กวาปทีผ่านมาไมเคยไดยนิ

ไดฟง ใครทีม่าพดูธรรมะเหลานีใ้หเราฟงเลย เราเอง ก็ไมไดใหความ

สนใจดวย เหมือนมีกรรม หรือวิบากกรรมมาบัง หลงโลกอยูพัก

ใหญเลย จนกระทั่งมีความทุกขมาก ๆ จริง ๆ
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จะขอเลาใหฟงเร่ืองของตัวเองสักนิดวา ทําไมผมถึงเดิน

ทางเขาสูเสนทางธรรม เมือ่ป ๒๕๔๘ ทํางานหนกัมาก มคีวามเครียด

มาก มีปญหาเรื่องงาน ทําใหนอนไมหลับ กอรปกับไดไปตรวจ

รางกายประจาํป ผลปรากฎวาหมอพบกอนในตับ ๒ กอนจากการทาํ 

Ultrasound ทําใหตกใจกลัวตายข้ึนมาทันที เพราะเพื่อนคนหนึ่ง 

เพิ่งเสียชีวิตไปดวยโรคมะเร็งตับ ทําใหเกิดความเครียดเพิ่มขึ้นมาก

ขึน้ไปอกี มคีวามคดิฟุงซานมาก ตอนนัน้กลวัตายมาก ถกูความคดิ

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 

จนเปนโรคจติซึมเศรา ตองไปพบจติแพทยตอ ถงึแมวาผลการตรวจ 

MRI จะบอกไมเปนมะเร็ง แตจะตอง follow up รางกายผอม 

ทานอาหารนอยลง นอนไมหลับ ตองทานยาแกโรคซึมเศรา และ

ตองรกัษาตวัอยูประมาณ ๑ ป ถงึกระนัน้ จิตใจกยั็งมคีวามกงัวล

อยูลกึ ๆ ความคดิกงัวลใจ เกดิขึน้เปนระยะ ๆ เปนเพราะความคดิปรงุ

แตงเลนงานอยู เหมือนที่ทานอาจารยพูดอยูบอย ๆ วา
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“เราเบกิความทกุขมาใชลวงหนา”

“เราถกูความทกุขกนิเปลา”

“เอาความทุกขมาคิดแลวมาหลอกหลอนตัวเอง”

ทกุขทรมาน นาสมเพช สงสารตวัเองจรงิ ๆ ผมตองพึง่

พระธรรม โดยมเีพือ่นชือ่วนัชยัเปนกลัยาณมติร พาไปหาพระ และ

คอยชวยเหลอืเมือ่เวลาจติตก จากนัน้กเ็ขาสูเสนทางธรรมมาเร่ือย ๆ 

จนมาพบสถานีวิทยุสังฆทานธรรม และไดฟงคําสัมภาษณทาน

อาจารยวศิน อินทสระ

ผมพยายามหาทางเพือ่ไปกราบทาน โดยกลบัไปทีว่ดัสงัฆทาน 

เพื่อถามที่อยูของทาน และ ทราบวาทานอาศัยอยูแถวถนนพิบูล

สงคราม ๑๒ ผมไดเคยข่ีจักรยานไปเทีย่วถามชาวบานแถวนัน้ และ 

ก็ไดพบบานของทานตามความประสงค และก็ประหลาดใจที่พบวา

บานของทานเปนบานชั้นเดียว ๕๐ ตารางวา เล็ก ๆ ชั้นเดียว 

เหมือนท่ีทานเคยใหสัมภาษณวา มีคนมาบอกวา “บานของทาน

อาจารยวศิน ไมใหญโตเหมือนชื่อเสียงของทานเลย” มันจริงเสีย

นี่กระไร! ที่ทานไดเขียนไวในหนังสือบนเสนทางสีขาว วา “เกิดมา

เปนมนษุยตองทาํงานอยางอนิทรี แตอยูแบบนกกระจอก” ย่ิงทาํให

ผมประทับใจและช่ืนชอบ ซาบซึ้งและนับถือทานเปนย่ิงนัก เปน

บุคคลที่หาไดยากมากจริง ๆ
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หลงัจากรูจกัทานทางเสยีง และหนงัสือ ผมเองตัง้ใจอยาง

แนวแนวาจะไดตดิตามทาน ตามหาทาน และจะตองไปกราบทานใหได 

และทราบวาทานสอนธรรมะอยูทีว่ดับวรฯ วนัอาทติย กเ็ลยตดิตาม

ทานไปที่วัดบวรฯ

ในวนัแรก มคีวามรูสกึวาเปน Class ทีส่งบ แปลกด ี ทาน

อาจารยจะมาถึงประมาณ ๑๐ โมงครึ่ง พอมาถึง ทานอาจารยก็

เดินไปพักที่หองพักครู จะมีผูหญิง ๒ คนมากับทานอาจารย 

มคีวามคลองแคลววองไว เดนิไปมาเพือ่จดัหองเรยีน เตรยีมเครือ่ง

เสยีง เครือ่งอดัเสียงกนัจาละหว่ัน ประมาณ ๑๑ โมง ทานอาจารย

ก็เดินมา ลูกศิกษก็กราบ ลุกรับ แลวทานก็เดินไปนั่งที่หนาหอง 

และก็เริ่มนําสวดมนต

“อะระหงั สมัมา สมัพทุโธ ภะคะวา....” ดวยเสยีงทีช่าชดั 

กงัวาน สงบเยน็ เลนเอาผมขนลุก มปีต ิ ขึน้มาทนัท ี ชางมีความ

สงบเยน็เสยีนีก่ระไร!... แลวกเ็ริม่เรยีนกนั ในหองเรยีนเปนกนัเอง

กนัมาก ทกุคนมจีติใจสวางอสิระ ตืน่รู และมธีรรมฉนัทะในธรรม 

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 

เทาน้ันละครับ นํา้ตาแหงความปตกิเ็ออลนขึน้มาทนัท ี แตกย็งัระงบั

ไวได ไดสนทนากันทานเล็กนอย ยังจําไดวาทานอาจารยถามวาได

อานหนังสือของทานเลมไหนบาง เรายังตอบผิดเลย “ตอบวามี 

ลีลาวดีครับ” ทานอาจารยตอบวาทานอาจารยไมไดเขียนเรื่องนี้... 

เลนเอาเราเขินไปเลย...ตื่นเตนครับ ขอโทษที

หลังจากนั้นเราก็เริ่มเปนนักเรียนประจํา โดยจะไปตั้งแต

เชาเพือ่ไปฟงธรรมกบัพระอาจารยมหาระเบยีบ ถงึประมาณ ๑๐ โมง 

และก็จะลงมารอรับทานอาจารย ยังถามตัวเองวาทําไมตองมารอ

รบัทานอาจารย จติมนัตอบวาใหมารอรบัทานอาจารย เหมือนพระ

ลูกศิษยที่เวลาพระอาจารยมาก็ตองรีบเขาไปรับบาตรและยามทุก

ครัง้ทีพ่ระอาจารยมาถึง เปนการใหความเคารพเปนอยางสงู จิตใจ

มนัคิดอยางนัน้ครบั และผมยงัไปชวยลกูศษิยทัง้ ๒ คน ในการจัด

หองและเครื่องเสียงดวย เพราะตองการรูจักและทําความดีครับ 

ตอนกอนกลบับานกช็วยลางจานดวยครบั (ชมตวัเองไปหรือเปลา)
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๓-๔ เดือนตอมา จนใกลถึงวันคลายวันเกิดของทาน

อาจารย วันที่ ๑๗ กันยายน หัวหนาชั้น ทานอาจารยสายฤดี 

มาบอกผมวา ตามธรรมเนยีม จะตองมลีกูศษิยใหมไดกลาวถงึทาน

อาจารยวามคีวามรูสกึอยางไร ไดความรู ไดประโยชนอะไรบางทีม่า

เรียนกับทานอาจารย เปนเรื่องเลยครับ ทั้งกลัวทั้งเขิน...

กลับมาเตรียมตัวอยางดีครับ เขียน Script ไวเรียบรอย 

พอถงึอาทติยทีต่องพดู เวลาจะกลาว กลาวไมออกครบั มนัสะอกึ

สะอ้ืน น้ําตาแหงความปติของลูกผูชายคนหนึ่งมันไหลรินไมหยุด

ครบั ผมตองสงบสตอิารมณ ถงึ ๓ ครัง้ครบั ทานอาจารยไดเมตตา

ใหกําลังใจมากครับ โดยกลาววา “ความปติ นํ้าตาของความปติ”

ผมไมสามารถจะตอบไดวามันเกิดอะไรขึ้นกับผมตอน

นัน้ “ทาํไมตองเปนถงึขนาดน้ันดวย” ทานอาจารยเอง กไ็มไดหลอ 

เสียงก็แหบ มกีารกระแอมเปนระยะในเวลาบรรยายธรรม สงบนิง่

เยือกเย็น เปยมลนดวยความเมตตากรุณาอยางลึกซึ้งตอลูกศิษย

ทุกคน ลูกศิษยทุกคนทราบดี ถึงแมบางครั้ง ทานอาจารยจะไม

คอยสบาย แตก็พยายามจะมาสอน ถึงแมจะมีลูกศิษยหามแลว 

ทานก็จะมาสอนครับ นี่ละครับที่เราเรียนเต็มปากวา “คุณครู”

มีอยูครั้งหนึ่งที่ทานอาจารยไมคอยสบาย ตอนไปรับทาน

ตอนเชา ทานอาจารยบอกผมวา “วันนี้ หัวใจเตนไมคอยดี”
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ผมกังวลใจเลก็นอย แตสงัเกตทานอาจารย กย็งัสงบนิง่

เยอืกเยน็เหมอืนเชนเดมิครบั วนันัน้ จาํไมไดวาทานอาจารยนาํสวด

มนตหรือไม ทันใดนั้นเอง ทานก็เอยปากวาไมคอยสบาย แลวก็มี

อาการหมดสตไิป ทามกลางความตกตะลงึของลกูศษิยทกุคน คณุยุ

และลูกศิษยท่ีอยูใกลก็เขาไปปฐมพยาบาล นวดเฟน ใหยาดม

ประมาณ ๒-๓ นาท ี ทุกคนจงึตดัสินใจวาจะพาทานอาจารยไปสง

โรงพยาบาล จงึชวยกนัหามทานอาจารยพรอมเกาอีอ้อกมา พอเลย

ประตูไปนิดหนึ่งเพื่อจะขึ้นรถ ทานอาจารยก็รูสึกตัวขึ้น และกลาว

อยางสงบเย็นวา ใหพาทานอาจารยไปที่หองพัก ใหลูกศิษยเช็ค

ความดันโลหิต และใหชงนํ้าเกลืออุน ๆ ใหทานด่ืม สักพักใหญ ๆ

ทานอาจารยก็รูสึกสบายขึ้น ตกใจหมดเลย!

วนัอาทิตยถดัมา ทานอาจารยกป็รารภเรือ่งทีเ่กดิขึน้ในวนั

อาทติยทีแ่ลว บอกพวกเราวา เกดิจากการรบัประทานยาเกินขนาด 

แลวทานอาจารยก็สอนตอไป

ปจจบัุนทานอาจารยไมไดสอนแลว เนือ่งจากไมสบายบอย

ขึ้น ๆ ผมรูสึกดีใจครับที่ทานอาจารยจะไดพักผอน ไดใชชีวิตอยาง

สงบที่บานอยางคนธรรมดาเสียที

ผมจะดีใจทุกครั้งที่ทานอาจารยไดเรียกใหเราไดรับใช มี

ความรูสึกวา เราไดโอกาสตอบแทนพระคุณทาน ที่ไดใหพระธรรม

แกเรา พระคุณทานอาจารยนั้นหาที่สุดไมไดครับ เหมือนที่เราเคย
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อานในหนงัสอืของทานวา “ทานอาจารยเมตตาชวยเราไมใหหลงไป

ในทางทีช่ัว่ เหมอืนเปดของทีป่ด หงายของท่ีคว่ํา บอกทางแกคน

หลงทาง...”

มอียูครัง้หนึง่ ผมพักรอนพอดี โทรไปหาคณุย ุ จงึทราบวา

ทานอาจารยจะตองไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลบางโพพอด ี วนันัน้ทาน

อาจารยไดเมตตาใหผมไดรับใชไปรับไปสงทานอาจารย และไดขอ

อนุญาตทําบุญกับทานอาจารยโดยขอเปนผูชําระคารักษาพยาบาล

ครับ “ดีใจจัง!” ไดแสดงความกตัญูตอครูบาอาจารย

ทุกวันนี้ทานอาจารยก็ยังไดเมตตาใหผมไดไปสงอาหารให

ทุก ๆ วันอาทิตย โดยผมจะโทรไปหาคุณยุที่บานวันเสารกอนเพื่อ

เรียนถามวาจะมีอะไรบางที่ทานอาจารยตองการ และมีอาหารมาก

นอยอยางไร เพือ่จะไดใหเกิด”ความพอดี” และ “เหมาะสม” ตาม

ทีท่านตองการ ดวยเหตนุี ้ ผมกเ็ลยทราบวาทานอาจารยรับประทาน

อะไรไดบาง

ทุกวันนี้ ผมมีความสุขมากที่ไดมีสวนรวมในการดูแลทาน

อาจารย เราไดโอกาสแสดงความกตัญูรูคุณทานอาจารย และมี

ความสขุเกอืบทกุวนัทีไ่ดฟงพระธรรมของทานอาจารย ฟงซ้ําไปซ้ํามา 

ไมเคยเบือ่เลย ไดความรู และปญญาเพิม่ขึน้ทุกครัง้ “มคีวามสุขจรงิ ๆ” 

มีพระธรรมของพระผูมีพระภาคเจาฯ เปนประทีปนําทางชีวิต และ

คุมครองชีวิต ชีวิตท่ีอยูในปจจุบันน้ี มีพระธรรมเปนนํ้าหลอเลี้ยง 
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จนกวาชีวิตจะหาไม

ธรรมะของทานอาจารยน้ัน ทานทําใหงายแลว เวลาฟง

แลวเพราะเสนาะหู ไมเคยเบื่อเลย ไดความรูทางธรรมท่ีถูกตอง 

นอกจากนั้น ยังไดมุมมองของนักปราชญหลายชนชาติ หลายยุค 

เทียบเคียงกับพระธรรมของพระผูมีพระภาคเจาฯ ทําใหเราเขาใจ

อยางลึกซึ้งวา พระสัพพัญุตญาณ ของพระผูมีพระภาคเจาฯนั้น 

หาประมาณมิได... เปนประโยชนแตสาธุชนทั้งหลายโดยแท ไมมี

คาํสัง่สอนใดยิง่กวา พระธรรมเปนเครือ่งมอืใหเราออกจากทกุข หรอื 

สังสารวัฏ เราเปนหนี้พระผูมีพระภาคเจาฯ อยางหาประมาณมิได

เลยจริง ๆ “รักพระพุทธเจาสุดหัวใจ”

แตทีสุ่ด ทีส่ดุ และในทีส่ดุแลว เรากต็องกราบถวายบงัคม 

กราบลาพระองคทาน กราบลาพระธรรม กราบลาพระอริยสงฆ 

กราบลาครบูาอาจารยทกุทาน เพือ่เดนิทางเขาสูมรรคผลนพิานตอไป

พระธรรมเปนสิ่งที่อธิบายไดยากมาก ๆ เปนธรรมชาติที่

ไมสามารถที่จะอธิบายดวยคําพูด หรืออักษร เปนสิ่งลึกซึ้ง สุขุม 

นุมนวล ปราณีต เขาใจยาก แตทานอาจารยไดอุทิศชีวิตทั้งชีวิต

เพื่อเผยแพรพระธรรม เพ่ือใหพระธรรมของพระผูมีพระภาคเจาฯ 

นั้นเขาใจงาย ทําใหสาธุชนสามารถเขาถึงธรรมไดไมยาก กราบ

ขอบพระคุณเปนอยางสูงครับ
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เขียนยดืยาวมากพอสมควร อาจจะพูดเรื่องตวัเองมากไป

หรอืเปลา ซึง่จะเขยีนตอไปกค็งเขยีนไดไมรูจบ แตก็ตองจบตามกฎ

ธรรมชาติ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรือสุภาษิตจีนที่วา “สงกัน 

พันลี้แลว ก็ไมแคลวจากกัน”

สุดทายนี ้ กระผมขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัอนัมพีระ

ผูมีพระภาคเจาฯ พระธรรม และพระสงฆ จงดลบันดาลให 

คาํอธษิฐานทีท่านอาจารยวศนิ อนิทสระ ได ตัง้จติอธษิฐานไวจง

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

ความประทับใจเก่ียวกับทานอาจารยวศินลงในหนงัสอือตัตชวีประวตัิ

ของทานอาจารยที่จะจัดพิมพใหม ความคิดแรกของดิฉันคือ สิ่งที่

งดงามทีส่ดุเกีย่วกบัครูบาอาจารยไมอาจบรรยายเปนคาํพดูได ดฉินั

หวั่นใจวาจะพรรณนาอาจริยคุณและเกียรติคุณของทานอาจารย

อยางไรจึงจะควรแกคุณูปการของทานที่มีตอประเทศชาติและความ

เมตตากรุณาของทานที่ใหแกลูกศิษยทุกคน ถึงกระนั้น ดิฉันก็อุน

ใจวา การเขยีนความในใจนีม้เีปาหมายเพือ่บชูาคุณของทานอาจารย 

และแมวาจะเขียนไดไมครบถวน ทานอาจารยก็ยังมีลูกศิษยที่มี 

“อานุภาพ” มากมายที่จะชวยกันถายทอดแงคิด มุมมองเกี่ยวกับ

ทานอาจารยไดอยางประณีตลกึซึ้ง รอยเรยีงถอยคําตางมาลยับูชา

ทานอาจารยไดอยางวิเศษสุด นําความปลื้มใจมาสูทานอาจารยได

อยางไมตองสงสัย

สาํหรับดิฉนั นอกเหนอืจากบดิามารดาแลว ทานอาจารย

เปนครูแหงชีวิต (mentor) ของดิฉันมาตั้งแตดิฉันยังไมรูจักตัวตน

ของทาน ทานอาจารยอบรมกลอมเกลาอุปนิสัยของดิฉันตั้งแตยัง

เยาววัยใหรูจักมหาบุรุษในอุดมคติผานวรรณกรรมช้ินเอกของโลก

ชื่อ “พระอานนท พุทธอนุชา” นําพาดิฉันใหไดสัมผัสความรูสึกที่

พิเศษลึกลํ้าแหงศรัทธา และปติปราโมทยในธรรมรสและอรรถรส

อนัหมดจดงดงามเปนครัง้แรกในชวีติ ทานอาจารยไดปลกูฝงเมลด็

พันธุแหงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาในหัวใจของเด็กหญิงคน

หนึ่งและไดทํานุบํารุงเมล็ดพันธุนั้นใหเติบโตงอกงามในเวลาตอมา
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โดยทานอาจารยไมเคยไดรับทราบเลยเปนเวลากวา ๓๐ ป

จนวนัที ่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๐ ดฉินัและคูชวีติไดพากนัไป

กราบทานอาจารยวศนิ อนิทสระทีห่องเรยีนพระพทุธศาสนาหลกัสตูร

พเิศษ มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วดับวรนเิวศวหิาร ดฉินั

กราบแทบเทาของทานอาจารยดวยนํ้าตาแหงความปติ และกราบ

เรียนทานวา ทานอาจารยเปนครูทางพระพุทธศาสนาคนแรกของ

ดฉินั ดฉินัดใีจท่ียงัมโีอกาสพบทานอาจารย ภาพพระพทุธเจา พระ

อานนท พระอริยสาวกและบรรยากาศครั้งพุทธกาลที่ทานอาจารย

บรรยายไวอยางซาบซึ้งตรึงใจในหนังสือ “พระอานนทพุทธอนุชา” 

และ “ผูสละโลก” ผุดขึน้ในมโนภาพเปนฉาก ๆ ดฉินัเขาใจความยิง่

ใหญและอานุภาพแหงธรรมโฆษณของทานอาจารยวศินในบัดดล 

เปนความรูสึกที่สัมผัสไดดวยใจของตนเองอันยากที่จะบรรยาย

ในวันนี้ ดิฉันขอจารึกความประทับใจในความเปน “ทาน

อาจารยวศิน” ดวยถอยคําที่กลั่นกรองจากประสบการณและความ

รูสึกของตนเอง ดิฉันขอมอบบันทึกนี้ไวเพื่อบูชาพระคุณของทาน

อาจารยแทน “ลูกศิษย” ของทานอาจารยอีกจํานวนมากที่ไมมี

โอกาสไดพบและประกาศคุณของทาน

ทานอาจารยวศิน อินทสระเกิดมาเพื่อสาดสองแสงธรรม

ใหแกโลก เปนปชูนยีบคุคลผูเปนเสาหลักแหงวงการพระพทุธศาสนา

ของประเทศ เปน “conscience” หรือมโนธรรมในหัวใจของลูก
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ศิษยและศรัทธาชนผูไดอานไดฟงผลงานของทาน เปนนักเขียน

และ “ศิลปนเอก” ผูมีผลงานเปนอมตะในบรรณพิภพและในหัวใจ

ของผูอานทกุเพศ ทกุวยั ทกุยคุ ทกุสมยั เปนองคปาฐกผูมปีฏภิาณ

และธัมโมหารอันยอดเยี่ยม เปนตนแบบของ “พหูสูต” ที่แทและ

นกัวชิาการทางพระพทุธศาสนา ปรชัญา และบาลีศกึษาชัน้เลิศ เปน

ผูควรแกการเรยีกขานวา “ปราชญ” อยางสนทิใจ เปนยอด “ครู” 

ผูประเสริฐ ผูตรงตอพระสัทธรรมและเปนแบบอยางในการดํารง

ชีวติอยางชาวพทุธทีแ่ท แมวาชวีติของทานอาจารยจะประสบความสขุ 

ทุกขและโลกธรรมทั้ง ๘ ไมตางจากคนธรรมดาท่ัวไป แตทาน

อาจารยเปนประดุจ “ธรรมเจดีย” ที่มีชีวิต เยือกเย็น สงบนิ่ง 

มั่นคง ควรแกการสรรเสริญ ยกยองและเคารพบูชา

ในชวงหลงั ทานอาจารยมกัจะปรารภกบัลกูศษิยวา รางกาย

ของอาจารยเหมือนเกวียนที่เกาครํ่าคราจวนเจียนจะหักพังไดอยูทุก

เมื่อ ดิฉันยอมรับวา บางครั้งก็ใจหาย ประทีปแกวดวงนี้จวนจะ

มอดดบัแลวหรอืกระไร บางครัง้ อดคดิไมไดวา เวลาทกุขณะทีท่าน

อาจารยยงัมชีวีติอยู คอืโอกาสทองของลกูศษิยรวมทัง้พทุธศาสนกิ

ชาวไทยผูสนใจใฝรูพระสทัธรรมอนับรสิทุธิ ์ จะเปนท่ีนาเสยีดายอยาง

ยิ่ง หากมิไดเคยอาน ไดยินไดฟงผลงานของทานอาจารย หรือไม

ไดถามขอกังขาเกี่ยวกับพุทธพจน พุทธธรรมจากทานอาจารย

ดฉินัขอขอบพระคณุและอนโุมทนาตอกศุลจติของคณุขวญั 

เพียงหทัยที่ไดเปนผูริเริ่มจัดทําอัตตชีวประวัติของทานอาจารยออก
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เผยแพรในเบื้องตน และทันตแพทยหญิงอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ ที่

ไดกรณุานาํอตัตชวีประวัตขิองทานอาจารยมาจัดพมิพอกีครัง้เพือ่เผย

แพรใหกวางขวางออกไป พรอมทัง้เชญิชวนใหลกูศษิยและผูทีเ่คารพ

รกัทานอาจารยรวมกนัประกาศเกยีรตคิณุของทานอาจารย การจดั

ทาํหนงัสอืนีใ้หทานอาจารยไดรบัรูและระลกึถงึคุณความดแีละความ

สามารถอนัยอดเยีย่มของทานขณะทีท่านยงัดาํรงขนัธอยู เปนการ

แสดงกตเวทิตาคุณอันประเสริฐ และยอมเปนสุขสมุทัยอันเลิศของ

ทานอาจารยอยางแนแท

ขอกราบบชูาพระคณุทานอาจารยวศนิ อนิทสระดวยความ

เคารพและนอบนอมอยางสูงยิ่ง

วิธัญญา ภัทรวิมลพร
๑๗ มีนาคม ๒๕๕๔
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ดฉินัมชีวิีตมากกวาคร่ึงคอนเกนิเลขหามาแลว กวาจะไดมา 

“มอบตัว” เปนศษิยของอาจารยวศนิ ในหองเรยีนธรรมะวนัอาทติย 

สืบเนือ่งมาจากวาในป พศ.๒๕๔๖ ไดอานหนงัสอืของคุณขวญั เพยีง

หทัย ชื่อ “ธรรมะรอบกองไฟ” ที่เปนหนังสือสําคัญ เรียกไดวา

เปนหนังสือเปล่ียนชีวิตอยางไรอยางน้ัน ไดรูวาชีวิตที่มีธรรมะเปน

แดครูผูเป็นมงคลชีวิตของปวงศิษย

อาจารยวศินเปนผูสอนเรื่อง
ศาสตรแหงการพนทุกขดวยปญญา และการฝกตน

ความรูสึกของเราตออาจารย เปนความรูสึกดวยใจจริงๆ
เพราะเวลาบางคนพูดถึงความดีของอาจารย

ตองมีการ “น้ําตาไหล” ทุกทีไป
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หลักคูทักษะความคิด ไดเขาใจความจริงของชีวิต และตระหนักถึง

ความสําคัญของการพัฒนาจิตใจของตน ทําใหรูวาการมีชีวิตที่ไม

ประมาทหมายความวาอยางไร นกึกตญัถูงึผูเขยีน ดฉินัจงึโทรศพัท

ไปขอบคุณในปญญาท่ีให คุณขวัญบอกวาท่ีอยูในหนังสือเลมนั้น

ลวนเปนคาํสอนของอาจารยวศนิ จากหองธรรมะวนัอาทติยทัง้นัน้ 

และยังชวนดฉินัวาดฉินักม็าเรยีนได ไมมคีาสอน ไมตองจายคาเรยีน 

ไมตองจองทีน่ัง่ ไมตองสมคัร และถาดฉินัมาเรยีน ดฉินักจ็ะเขาใจ

ธรรมะอันวิเศษไดเหมือนอยางที่คุณขวัญเขียนในหนังสือเลมนั้น

เชนกัน

แมในความจรงิดฉินัไมใชคนไกลวดันกั เพราะคุณแมพาไป

วัดดวยตลอดชีวิต แตอานหนังสือธรรมะที่ไรก็ไมเคยเขาใจไดเกิน 

๑๐ หนา คณุขวญับอกวา คนท่ีเรยีนธรรมะไมคอยไดและฟงไมคอย

เขาใจ เพราะขาดความเขาใจใน “หลกัใหญ” หรอื “โครงรางหลกั” 

ที่เปนโครงสรางของศาสนาพุทธ เวลาอานหรือฟงจึงไมทราบวา

หัวขอธรรมที่อานและฟงนั้น ๆ เปนเร่ืองอะไร เชื่อมโยงไมได 

เปรยีบเหมอืนวาหากคนเราไมรูจกัรางกายมนษุย วาสวนใดอยูทีไ่หน 

เมือ่ไดยนิคาํวา ตบั มาม เอน็ หวัใจ กย็อมจะไมทราบวาอะไรอยู

ตรงไหน และภาษาของหนังสือธรรมะของอาจารยแตละคนก็ตาง

กัน บางก็ละเอียด และยากมาก ยิ่งมีภาษาบาลีมากดวยจะยิ่งยาก

มากขึ้น คุณขวัญบอกวาอาจารยวศินเปนผูสอนใหรูจักหัวใจของ

พุทธศาสนา จะทําใหเราไดรูจักโครงหลักของศาสนาอะไรบางเปน

โครงใหญ เมื่อนักเรียน อาน ฟง เรื่องของหลักธรรมตอไปก็พอ
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จะเขาใจตามไดงายขึ้น ไมงงจนตอไมตดิอยางที่เคยคิดวาชาตนิี้ไมมี

หวังเขาถึงขุมทรัพยทางปญญาอันวิเศษนี้ได

ครัง้นัน้ดฉินัตืน่เตนยนิดทีีจ่ะใหโอกาสตนเองไดเปน “นกัเรียน

ธรรมะ” อยางมหีลกัการสกัท ี ถงึวนัอาทติยของสัปดาหนัน้กเ็ตรยีม

กาย เตรยีมใจ เกิดปติวาจะไดเปนศิษยของอาจารยวศิน แมวาจะ

เขาใจหรอืไมหรอืจะพบใครในบรรยากาศหองเรยีนวนัอาทติยอยางไร 

กย็นิด ี ขอไปรบัรูพทุธศาสนาจากครทูีดี่สกัท ี ขณะขบัรถไป ยงันกึถงึคณุ

แมที่ทานเคยพาเขาวัดตั้งแตเด็ก คุณแมผูมีธรรมะในการใชชีวิต

ครอบครัว ใหตัวอยางแหงวิถีของคนมีธรรมในการคิด ในการพูด 

การทํา แตคุณแมเสียชีวิตไปตั้งแตป พ.ศ.๒๕๔๓ ซึ่งเกือบสามป

นั้นเปนชวงชีวิตที่จิตวิญญาณของดิฉันเกิดเปนสุญญากาศ เหมือน

ขาดผูที่ใหพลัง ทิศทางและหลักคิดดี ๆ ของชีวิตไปอยางสําคัญ 

ดังนั้นการจะไดเปนนักเรียนของหองเรียนธรรมะวันอาทิตยของ

อาจารยทีย่ิ่งใหญเชนอาจารยวศนิ จึงเปนเหมอืน “โอเอซีสทางจติ

วิญญาณ” ใหกับชีวิตใหมอีกครั้ง

อาจารย วศนิ เปนอาจารยทีม่ลีกัษณะแตกตางจาก “อาจารย” 

ทีด่ฉัินรูจกัมาตลอดชวีติ ตัง้แตทีเ่คยเปนเดก็นกัเรยีน เปนนสิติ เปน

นักศึกษา และเปนอาจารยมหาวิทยาลัยของดิฉันเอง “อาจารย” 

ที่ดิฉันคุนชิน มักมี “ทา” มี “มาด” มีภาษาพูดยาก ใชศัพท

แปลกๆ ที่ทําใหนักเรียนเกิดอาการ “ประมาณตน” “ไมมั่นใจใน

ตน” “ขยาดเกรง” หรอื “ประหมา” จนไมกลาคดิ จนมอีาการ 
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“สบัสน” “งนุงง” ทานอาจารยวศินของพวกเรานกัเรยีนธรรมะวนั

อาทิตยมีมากกวาความเปน “อาจารย” เพราะทานมีความเปน 

“ปราชญสอนธรรม” ทีแ่ทจรงิมากกวา อาจารยวศนิมใีบหนาทาที

ที่สงบ มีเมตตาธรรม มีคําพูดเรียบงายแตเฉียบคม และชัดเจน 

อาจารยพูดชา นํ้าเสียงสมํ่าเสมอ ไมเนนคํา เราเรียนพระสุตตันต

ปฎกพระสตูรจากพระไตรปฎก ทานอาจารยสอนตรงตามพทุธพจน 

ไมมีการคาดเดา ตีความ ขยายความ ปรับเปลี่ยนไป นอยหรือ

มากกวานัน้ อาจารยบอกพวกเราวา มผีูสอนพทุธศาสตรในประเดน็

อืน่ๆ อยูมากแลว เชน สอนอภธิรรม สอนปฏบิตัธิรรม แตมนีอย

คนที่สอนเฉพาะพุทธพจนจากพระโอษฐ ในโอกาสตาง ๆ กันไปใน

พระชนมชพีของพระพทุธเจา เวลาพทุธกาลกผ็านไปนานกวา ๒๕๕๔ 

ปแลว นักเรียนของอาจารยทุกคนรูสึกโชคดี และรูสึกกตัญูตอ

อาจารยเสมอ ทีเ่รารูสกึวาไดเรยีนรูในสิง่ทีพ่ระพทุธเจาตรสัสอนใน

วาระตาง ๆ ที่เปนเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล ที่ดู

หางไกลจากพวกเราเหลอืเกนิ และเมือ่ไดเดนิทางไปประเทศอนิเดยี

ไปสงัเวชนยีสถานในเมอืงตาง ๆ เรือ่งราวในพระไตรปฎกทีอ่าจารย

สอนในหองก็กลับมาเปนลําดับตามวาระในชวงชีวิตของสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา ความเขาใจในหลักธรรมก็เดนชัดเพิ่มขึ้นอีก 

อาจารยรบัฟงความคดิเหน็ ฟงคาํถาม “เดอดา” ของพวกเราดวย

ทาททีีเ่ขาใจ ยอมรบั และใหอภยัในความไมประสปีระสาของพวกเรา 

อาจารยตอบอธิบายทกุคาํถาม คาํสอนของอาจารยมคีณุคาเตม็รส

ธรรม จนนักเรียนไดรูถึงการคนพบอันวิเศษของพระพุทธเจา และ

พวกเราทุก ๆ คนในหองเรียนไดรูถึงวา พวกเราโชคดีเทาใดที่ได
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อาจารยวศินเปนผูสอนเร่ืองศาสตรแหงการพนทุกขดวยปญญา 

และการฝกตน ความรูสึกของเราตออาจารยเปนความรูสึกดวยใจ

จริง ๆ เพราะเวลาบางคนพูดถึงความดีของอาจารยตองมีการ 

“นํ้าตาไหล” ทุกทีไป

การเรียนธรรมะวันอาทิตยของดิฉันจึงงอกงาม เติบโต 

แขง็แรง แนวแนมัน่คงมากขึน้ ใหความรูสกึรมเยน็แกจติใจ ดฉินั

รูสึกถึงหองเรียนนี้วาเปน “สปาแหงจิตวิญญาณ”โดยแท และมี

วันอาทิตยที่สงบสุขมาก ๆ ตางจากทุกวันอาทิตยที่ผานมาในชีวิต

มากมาย เพื่อนที่เรียนดวยกันเปนคนจิตใจงาม ใฝหาธรรมสมบัติ

กันทุกคน ใหความเมตตามีไมตรี อบอุนตอกันและกัน พวกเรามี

หัวหนาหองที่เปนผูนําของหองที่สมบูรณแบบ ชื่อคุณสมโภช 

เสขะนันท อยูหลายป จนพี่จากภพนี้ไปอยางสงบและงดงามที่สุด

หลายปกอน และยงัมพีีส่ธุผีูทาํขนมของวางเลีย้งพวกเราทกุอาทติย

ตลอด ทัง้น้ีเปนเพราะความรกั ความเคารพอาจารยวศนิอยางแนบ

แนน พวกเราจงึเปนหองเรยีนธรรมะทีโ่ชคดทีีอ่ยูในทีท่ีเ่ปน “สปัปายะ” 

ทั้งกายและใจ มาอยูรวมในเวลาประมาณ ๓ ชั่วโมง สัปดาหละ

หน่ึงครัง้ เดอืนละ ๓ ครัง้ มากนัจากตางทีก่นั จากชวีติงานการ

ตางกัน บางก็มาจากไดอานหนังสืออันมากมายของอาจารย บาง

กไ็ดฟงอาจารยจากรายการวทิย ุ บางกฟ็งซดีขีองอาจารย บางกไ็ด

รับรูเรื่องที่อาจารยสอน ที่ทําใหเราคิดวาชีวิตคงดีกวานี้ หากพวก

เรามีครูทางจิตวิญญาณที่ดี
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ที่สําคัญก็คือ การมีอาจารยที่ใหหลักธรรมะที่บริสุทธิ์ที่

ชวยใหพนทุกขไดจรงิดวยการวเิคราะหเขาใจคดิตามหลักของศาสนา

ท่ีทําใหเรามคีวามมัน่คงในจิตใจมากขึน้ ในการดาํเนนิชวีติทีใ่นหลาย

สภาวะทีเ่รามกัไมอยากเผชญิ เชน อาจมคีวามหวาดกลวั เกรงตอ

ปญหา กลัวไมดีเทาคนอืน่ ความประหมาไมมัน่ใจ ความไมอดทน 

ความโลภ อิจฉา ริษยา วาวุนใจ การไดมีปญญาทางธรรมที่

อาจารยสอนชวยใหมัน่คงไดเรว็ไดมาก มสีมดลุขึน้มาใหมเหมอืนไป

ทีใ่ดเมือ่เอาธรรมะไปดวยไมตองหวาดหวัน่อะไรเลย เพราะมหีลักคิด 

หลกัของการพดู การทาํ การมสีต ิ การมคีวามคดิแบบโยนโิสมนสกิาร

อยางที่กลาวมาแลว สิ่งที่อาจารยใหประสบการณจากการเปน

นักเรียนในหองเรียนวันอาทิตยของอาจารย ทําใหเรามีทรัพยทาง

ธรรมะอนัรมเยน็ มธีรรมะของอาจารยแลวจะอยูทีไ่หนอยูกบัใครจะ

ทาํอะไรกด็ไูรปญหา สามารถทาํไดไมตองปรงุแตงใหรงุรงัดวยนวิรณ

ตอไป ในพุทธพจนที่อาจารยสอนพวกเราใหเขาใจนั้น ที่ชัดเจนคือ

อาจารยใหเรารูจักหนทางแหงความดี ใหมีสติ รูจักวาอะไรเปน

ความจริง อะไรเปนเรือ่งปรงุแตงจากกเิลสและนวิรณ และการรบั

รูบนพืน้ฐานประสบการณของเรา วธิคีดิใหเราลดละอวชิชา ใหเรา

เขาใจหลักไตรลักษณ ในการรับรูและใชชีวิต ใหเรารูจักชีวิตท่ีเปน

อนิจจงั ทกุขงั อนตัตา ใหเรามหีลกัคดิทีท่าํใหเราละจากทางแหง

ทกุข มาเดนิบนทางแหงความดี ทีม่ปีญญา อาจารยทาํใหเราเลอืก

มีชีวิตที่มีมงคล เขาใจตัวเรา เขาใจผูอ่ืน ใหอภัย และทําหนาที่

อยางดีที่สุด ไมประมาททุกเวลา
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นอกจากอาจารยใหธรรมะแกพวกเราแลว อาจารยยงัเปน

ตวัอยางใหพวกเราดวย ดวยความเสยีสละในการสอน อธบิาย ยก

ตัวอยางเพื่อใหเราเขาใจตามทัน โดยทานอาจารย ใชกาย, วาจา, 

ใจ, ปญญา ประสบการณ ของชีวิตของทานทั้งหมดใหพวกเรา

อยางที่สุด เพื่อใหพวกเราไดธรรมะทุกวันอาทิตย ใหเราเปนชาว

พุทธที่มีปญญาธรรม ใหพวกเรามีจิตใจที่สรางสุข สรางปญญา 

สรางประโยชน ไมสรางทุกข มีสุขงาย มีทุกขยาก เปนชาวพุทธ

ที่รูจักใชความเปนมนุษยที่โชคดี มีศาสนาท่ีอุดมปญญาอันวิเศษ 

พัฒนาจิตใจของตน รูจกัแกนสารสาระแหงชีวติและจติใจของมนษุย

อยางแทจริง

อาจารยบอกวา จิตใจที่มีหลักธรรมจะรูสึกรมเย็นเหมือน

อยูใตรมเงาของตนไม หรืออยูภายใตรมที่ใหความสงบเย็นแกชีวิต

จิตใจ ไมตองมีชีวิตจิตใจท่ีขาดหลักคิด อันเปรียบเหมือนคนยืน

กลางแจง โลง ขาดรมเงา ถกูแดดเผา ถกูฝนกระหนํา่ ลมกรรโชก 

คลุกฝุนอยูเชนนั้น

อาจารยวศิน นอกจากเปนครูทางธรรมอยางประเสรฐิแลว 

ทานยังเปนที่พึ่งที่ใหหลักคิด ไขปญหาชีวิตของนักเรียนที่มากราบ

ขอพึ่งหลักคิด ขอกําลังใจจากอาจารยดวย ลูกศิษยบางคนถาม

ปญหาเรื่องครอบครัว เรื่องการทํางาน เรื่องสุขภาพกาย และ

สขุภาพใจ บางคนมเีพือ่นฝากปญหามาถาม อาจารยนัง่นิง่ รบัฟง

ทุกคํา และตอบครบถวนอยางงดงาม ดวยเมตตาทุกคน ใหหลัก
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คิดที่เปนกุศล เปนปญญาจริง ๆ มิใชเพียงใหแคฟงไพเราะ นา

สนใจ หรือเพียงเพื่อให “ผานไป”

ในบางครั้งความเปนอาจารย มีอานุภาพสําหรับใหความ

มั่นใจแกลูกศิษยอยางมาก หลายคร้ังอาจารยมิเคยไดลวงรูวาลูก

ศิษยและหลายคนรวมทั้งดิฉันเองดวย เวลาเผชิญปญหาท่ีทําให

ทั้งกลุมและเครยีด หลายครัง้ทีพ่วกเราบอกตวัเองวา “จะทุกขอะไร

ไปนัก เราเปนลูกศิษยอาจารยวศินนะ เรามีครูนะ อาจารยวศิน

เปนคร ู เราตองไมทาํใหอะไรแยไปกวานี ้ หรอื ถามันจะแย มันสดุ ๆ

กค็อืถามอาจารยกไ็ดวาอาจารยคดิอยางไร” เราคดิลกัษณะมอีาจารย

ในใจเชนนี้ ทําใหเราผานความทุกขแกปญหาได กลับมีจิตใจผองใส

เขมแข็งมีพลังไดอีกครั้ง

อาจารยทาํใหเรารูวาชวีติทีไ่รหลกัธรรมะจะเปนชวีติทีม่ทีกุข

อยางไร มอีวชิชาอยางไร ใชชวีติคนพาลเปนอยางไร อาจารยสอน

วาชวีติแบบใดเปนชวีติทีม่สีขุ พอเพยีง งดงาม และเปนสขุอยางไร 

ชีวิตที่ลดละจากโลภ โกรธ หลง ชีวิตที่มีสติ ชีวิตที่ประกอบดวย

ศลี สมาธ ิ และ ปญญา เปนอยางไร การมสีตยิัง้คดิ ไมประมาท 

ระวังกาย วาจา ใจ เสมอ เปนชีวิตที่เปนฐานของการพัฒนาตอ

ไป ใหเปนการพฒันาจิตวิญญาณที่แทจริง เพือ่ถงึซึง่การหลุดพน

จากทกุขทัง้ปวง เปนสขุทีแ่ทจรงิ ทกุคนควรตัง้สตฝิกจติใจใหการ

พนทุกขเปนเปาหมายอันประเสริฐของชีวิตมนุษย พวกเราทุกคน

ทําได และเริ่มทําไดเลยทุกคน
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มาถงึตรงนีเ้มือ่ชวีติของดฉินัดาํเนนิคอนมาถงึเลขหก ดฉินั

มขีอสรปุใหตนเองไดอยางมัน่ใจวาในการคนพบหลายส่ิงหลายอยาง

ทีม่คีวามหมายจรงิ ๆ ตอชีวติ ทีส่าํคัญอยางยิง่คอืการไดพบอาจารย

วศนิ อนิทสระ ทีอ่าจารยเปดโอกาสใหดฉินัไดเขาถึงศาสนาของตน 

เพ่ือรูจักวิธีใชชีวิตนี้อยางไมประมาทตลอดไป การพบอาจารย 

เรียนธรรมะจากอาจารยถือเปนมงคลของชีวิตที่สูงนัก

สายฤดี วรกิจโภคาทร
มีนาคม ๒๕๕๔
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เมือ่เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ผมเดนิทางเขากรงุเทพฯ

มากบัพระภกิษรุปูหนึง่ จําไดวาไปขึน้รถไฟทีจั่งหวดัพทัลงุ เปนการ

เดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตจากบานเกิดท่ีสงขลา จุดมุงหมายของ

การเดินทางเขามาก็เพื่อศึกษาตอที่โรงเรียนเพาะชาง ดวยฝนไววา

เรียนจบแลวอยากจะเปนจิตรกรเอก เดินทางไปเขียนรูปที่นั่นที่นี่

อยางมีความสุข

แทนความผูกพัน

รูสึกวาตนเองโชคดีที่ไดผูกพันมากับหลวงพี่
ตั้งแตเปนเด็กไรเดียงสา

เปนศิษยวัดเดียวกันที่บานเกิด
มาอาศัยเลาเรียนศึกษาอยูในปกครองของทานชวยวัยหนุม

และยังไดรับความอนุเคราะหตลอดมา
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กอนหนาประมาณหนึ่งป พระภิกษุรูปน้ีเคยแวะไปเยี่ยมที่

บานในชนบทชวงปดภาคเรียน คุยกับคุณพอคุณแมและตัวผมเอง 

ถึงเรื่องวาจบ ม.๖ แลวจะเรียนตออะไร ซึ่งตัวเองก็ม่ันใจมาตั้ง

นานแลวแต ป.๓ โนนวาอยากเรียนเขียนรูป อยากสรางสรรค

สิ่งสวยงาม โดยไมเคยตั้งคําถามกับตัวเองวา “เขียนไปทําไม, 

เขยีนไปแลวไดอะไร นาํไปประกอบอาชพีหากนิไดหรอืเปลา ทาํนอง

เดียวกับจะถามวาเราเขียนจดหมายไปทําไม รองเพลงแลวไดอะไร 

หรือหลังขดหลังแข็งนั่งเขียนหนังสือเลมใหญๆ เอาเวลานั้นมา

กินนอนเที่ยวสนุกไมดีกวาหรือ

มาอยูกรุงเทพฯปแรก จําไดวาถึงหนาหนาวริมฝปากแตก

เปนรองรอย ยามเชาเดินทางไปเรียน ออกจากวัดบุบผาราม

 ฝงธนบุรีผานทะลุวัดประยูรวงศาวาส ขึ้นสะพานพุทธฯ เดินผาน

โรงเรียนสวนกุหลาบฝงถนนตรีเพชร ฟากตรงขามเปนโรงไฟฟา

วดัเลยีบในทีส่ดุกถ็งึโรงเรยีนเพาะชาง ตลอดหาปอนัเพยีรฝกฝนวิทยา

ยุทธอยูที่นี ่ ชุดที่สวมใส เฉพาะกางเกงนุงแตยีนสลกูเดียว เพราะ

สมยันัน้มรีาคาถูกท่ีสุด อาหารมือ้กลางวนั นอกจากอยางอ่ืน ทีจ่าํ 

ไดแมนคือกวยจั๋บไดรับเงินจากทางบานเดือนละ ๓๐๐ บาทซึ่งใช

ไมเคยพอ ทีจ่ะไปดหูนงัดลูะครหรอืเทีย่วเตรสนุกสนาน ไมตองพูดถงึ 

นับเปนเรื่องไกลเกินเอ้ือม ความขัดสนจนยากเหลานี้นาจะเปน

อุปสรรคในการศึกษา แตหามิได ไมใชเลย ความของขัดเหลานี้

สลายไปดวยความเมตตาของหลวงพี่ที่ผมอาศัยอยูดวย ทานเปน

นักเทศนดัง ไดรับกิจนิมนตอยูเสมอ ซึ่งหมายถึงมีปจจัยถวายมา
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ดวยเสมอ และผมเองเปนคนเกบ็เงนิเหลานัน้เขาทีเ่ขาทาง หลวงพี่

บอกวาจําเปนตองใชเงินเมื่อไหรก็ใหหยิบใชไดทุกเวลา ถึงอยางไร

ผมเองก็รักษาความพอดีวาจะหยิบไปใชเมื่อจําเปนจริงๆเทานั้น

กาลเวลาผนัผาน พอเรยีนจบผมกลับบานทีส่งขลา ทาํมา

หากินดวยการประกอบอาชีพครู สอนในโรงเรียนเอกชนซึ่งตัวเอง

เคยอยูตอนมธัยม ทาํหนาทีส่อนวชิาศลิปะหรอืเรยีกกนัสมยันัน้วา 

“วชิาวาดเขยีน” พรอมกนันัน้กข็วนขวายสอบวชิาชดุคร ูพ.ป., พ.ม.ดวย 

เปนการเพิม่ดกีรแีละใบเบกิทางใหกบัตวัเอง มีความรูในเรือ่ง วิชาคร,ู 

วิชาภาษาไทย, วิชาภาษาอังกฤษ, วิชาสังคมศึกษาเพิ่มขึ้น ถึงป 

พ.ศ.๒๕๐๖ จึงไปสอบบรรจเุขาเปนครขูองโรงเรยีนสตรปีระจาํจงัหวดั 

ทาํงานอยูท่ีนัน่ ๓๖ ปและเกษยีณอายรุาชการในป พ.ศ.๒๕๔๒ ใน

ตาํแหนงหลงัสดุคอือาจารย ๓ ระดบั ๘ ดานศลึปศกึษา ดวยผลงาน

เขียนตําราสอนลูกศิษยชื่อ “ศิลปะนิยม ๑” อีกเลมที่ตามติดมาก็

เปนรายวชิาตอเนือ่งคอื “ศิลปะนยิม ๒” เพือ่ขอตาํแหนงระดบั ๙ 

แตก็ไมทันการณ เพราะเกษียณเสียกอน

บางครั้งบางเวลามาจินตนาการวา ถาชีวิตของเราไมได

เรยีนทีน่ั่นทีน่ี่ ไมไดพบกบัคนนัน้คนนี ้ แตกลบัไปเรยีนท่ีอ่ืน, อยูท่ีอ่ืน, 

พบอาศัยอยูกับคนคนอื่นจะเปนอยางไรหนอ ไดรับคําตอบจาก

หนังสือ “หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด” ของหลวงพี่รูป

นั้นวา ชีวิตของสรรพสัตวถูกบงการดวยกรรมคือการกระทําของ

ตนเอง ทั้งมโนกรรม วจีกรรมและกายกรรม ผูที่เราเขาไปผูกพัน
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ดวยในชวีตินีแ้สดงวาเคยทาํกรรมรวมกันมา เคยเอือ้เฟอเกือ้กลูกนั

สนใจในความดีความงามอยางนั้นอยางนี้เหมือนกัน จึงไดดึงดูด

เขาหากนัและกนั รูสึกวาตนเองโชคดีทีไ่ดผกูพนัมากับหลวงพีต่ัง้แต

เปนเด็กเล็กไรเดียงสา เปนศิษยวัดเดียวกันที่บานเกิดมาอาศัยเลา

เรียนศึกษาอยูในปกครองของทานชวงวัยหนุม และยังไดรับความ

อนุเคราะหตลอดมาในวัยทํางานจนแมในวัยสูงอายุเกษียณราชการ

อยางปจจุบัน เมื่อสงสัยในเรื่องทางธรรมก็ไตถามทานไดอยูเสมอ 

เปนผูใหกบัชวีติของเราตลอดมา พระคณุของทานตอเราจงึเหลอืลน 

ชดใชกันไมหมด

พระภกิษใุนอดตีรปูนัน้คอื อาจารยวศนิ อนิทสระ ปราชญ

ใหญทางพทุธศาสนาคนหนึง่ของบานเราในปจจบุนั นึกถึงโคลงบท

หนึ่งขึ้นมาได กลาวไววา

สายหยุดหยุดกลิ่นฟุง ยามสาย

สายบหยุดเสนหหาย หางเศรา

กี่คืนกี่วันวาย วางเทวษ ราแม

ถวิลทุกขวบคํ่าเชา หยุดได ฉันใด
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คณุปูการทีอ่าจารยมตีอสงัคมไทยในแงการเผยแผพระพทุธ

ศาสนา ไมวาจะในรปูของธรรมนยิายอยาง “พระอานนทพทุธอนชุา” 

“จอมจักพรรดิอโศก” หรือในหนังสืออธิบายพุทธธรรมใหกระจาง 

ชวนอานชวนติดตามอยาง “หลักกรรมและการเวียนวายตายเกิด” 

หรือเลมใหญลาสุด “พระไตรปฎกฉบับที่ทําใหงายแลว” นั้น ยอม

สงกลิ่นแหงความดีงาม หอมหวนทวนลมอยูไดตลอดกาลนาน ไม

หายไปยามสายดังกลิ่นหอมของสายหยุดอยางแนนอน

นิวิต หะนนท
ศิษยรุน ๒๔๙๙-๒๕๐๔
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การทีเ่ราจะรูจกัใครสกัคนทีจ่ะเขามามบีทบาทสาํคญัในชวีติ

และเปนแรงบันดาลใจในการพัฒนาความดีตอไป มีเหตุปจจัยสวน

หนึ่งจากอดีตยาวไกลที่ตาคูนี้มองไมเห็น สัมผัสไมถึง ครั้นไดมี

ปจจบุนักรรมรวมกันแลว มีสวนสงเสรมิเก้ือกลูพฒันาใหจติวญิญาณ

ก็ยิ่งเปนเหตุปจจัยตอความเปน “กัลยาณมิตร” ยิ่งขึ้น

โลกนี้ไมมีบังเอิญ

หากใครจะถามวารูจักทานแลวไดอะไรจากทานบาง
ฉันคงไดรับความเมตตาและปญญาจากทาน

เชนเดียวกับที่ศิษยทานอื่นๆ ไดรับ
แตฉันมักคิดไปในทางตรงกันขามวา

ฉันจะตอบแทนและชวยเหลืออะไรทานไดบาง
เพื่อใหทานมีความสุขสบาย

และมีกําลังใจที่จะมีชีวิตอยูตอไปไดนานที่สุด
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ฉนัคงเหมือนทานอืน่อีกเปนจาํนวนมากทีไ่ดชืน่ชมชือ่เสยีง

และผลงานของทานอาจายวศนิ อนิทสระ มาเนิน่นานตัง้แตเยาววยั

กอนทีจ่ะไดมาพบทาน เริม่จากการเปนลกูศิษยทางธรรมทีอ่าศยัผล

งานวรรณกรรมทางพทุธศาสนาและหนงัสอืธรรมะตาง ๆ ของทาน 

เปนหลักทางใจและเปนแนวทางแหงความสงบสุขของชีวิต ไมเคย

นกึฝนมากอนวาจะไดมโีอกาสรูจกั ไดใกลชดิและไดตอบแทนพระคณุ

ตลอดจนไดดูแลรับใชทานเชนในวันนี้

ดวยวิถีชีวิตที่อยูในแวดวงกัลยาณมิตรผูใฝธรรมและเปน

แนวหลงัทางธรรม เมือ่เหตปุจจยัถงึพรอม กลัยาณมิตรหลายทาน

ก็ชวยเปนสะพานแหงความดีนําทางใหฉันไดพบทานอาจารย จาก

ซีดีธรรมชุด “พระรัตนตรัยและพุทธชัยมงคลคาถา” จนถึง

“ความไมตองการ” และที่ประทับใจมากเปนพิเศษคือ เสียงธรรม

บรรยายเร่ือง “ศรัทธากบัปญญา” ถงึเวลาแลว ทีฉ่นัตองยอมรบั

วาเราเปนศิษยของทานในชวีติจรงิ ทานมใิชครทูีอ่ยูแตในหนาหนังสอื

ธรรมะหรือในแผนซีดีอีกตอไป

จะวาไปแลวก็เปนเวลาเพียงปเดียว จากวันที่ไดมากราบ

เทาทานคร้ังแรก ถือวาฉันเปนศิษยผูนองของทุก ๆ ทานใน

“อาจรยิานสุสติ” เลมนี ้ แตเมือ่ศรทัธาและมัน่ใจในครูแลว ทกุสิง่

ทุกอยางที่จะเกื้อกูลชีวิตฉันตอไป ถือวาทานมีสวนเปนแรงบันดาล

ใจอยางยิ่ง ยิ่งไดมีโอกาสใกลชิดก็ย่ิงประทับใจในความเมตตา

ความพากเพียรวิริยะอุตสาหะและภูมิธรรมภูมิปญญาของทานมาก
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ขึน้เรือ่ย ๆ ท้ังมคีวามเหน็ใจและหวงใยในความทกุขจากความเจบ็ปวย

ที่รุมเราและหวงใยในความเปนอยูเปนไปในชีวิตของทานที่ตองการ

ความชวยเหลือดูแลเอาใจใสอยูมาก

ถือไดวาทานอาจารยเปน”บุพการีของสังคม” ซึ่งสราง

คุณประโยชนแกพระศาสนามาตลอดชีวิตอยางอเนกอนันต เม่ือได

อาน “อตัตชีวประวตั”ิ (พิมพครัง้แรก) ทีท่านเขยีนเลาถงึตวัทานเอง

จากความทรงจําตั้งแตวัยเด็กจําความไดจวบจนถึงชวงปจฉิมดวย 

ฉันรูสึกซาบซึ้งสะเทือนใจวาทานผานความทุกขยากลําบากมามาก

จนออนลาเหลือเกิน ทานควรไดรับกําลังใจ และการดูแลเอาใจใส

อยางมากในเวลาที่เหลืออยูในบั้นปลายชีวิตของทาน

เกี่ยวกับภูมิปญญาและปรีชาญาณของทานอาจารย คง

ไมตองกลาวพรรณนาซํ้า เพราะเปนที่ประจักษแกใจทุกทานที่ได

สมัผสัผลงานอนัทรงคณุคาและเปนอมตะของทานแลว จากวยัแรก

ทีต่องกาํพราผูใหกาํเนิดท้ังสอง ขาดความรกัความอบอุนความเอาใจ

ใสอนับตุรจะพงึไดรบัจากบดิามารดาตัง้แตวยัเพยีง ๕ ขวบ ความ

ทกุขยากผลักดนัใหมาอาศยัวดัอยู จากเดก็บานทีข่าดออมอกอบอุน

ของบพุการมีาเปนเดก็วดัทีต่องรบัผดิชอบชวีติตวัเองใหอยูรอด เวลา

ทกุขเวลาปวยไขกไ็มมใีครใหออนและไมมใีครคอยปลอบใจ จนบงัเอญิ

ไดมาบวชเปนสามเณรนอยกับพระพ่ีชายท่ีวัดบุปผาราม กรุงเทพฯ 

(ตั้งแตอายุ ๑๓ ขวบ) ไดศึกษาเลาเรียนอยางมุงมั่นใฝรูจนจบ

เปรยีญธรรม ๗ ประโยค ตัง้แตยงัเปนสามเณร แลวเปลีย่นแนว
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มาศึกษาเชิงวิชาการที่มหาวิทยาลัยสงฆ (ที่มหามกุฏราชวิทยาลัย 

วัดบวรนเิวศวหิาร) ตามลาํดบั ดวยหวงันาํวชิาความรูและประสบการณ

ที่กวางขวางมาเผยแผเพื่อทดแทนคุณพระศาสนาใหดีที่สุด จนถึง

วันนี้ ที่มีผลงานหนังสือนับสองรอยกวาเลม ตีพิมพซํ้าแลวซํ้าเลา 

ผลงานเสยีงบรรยายอกีนบัไมถวน ทัง้รายการวทิยแุละบรรยายสด 

ยากจะหาใครในโลกน้ีที่จะสามารถทําสิ่งดี ๆ ไวไดมากมายขนาดนี้

ในเวลาเพียงหนึ่งชีวิต

เมือ่ไดมารูจกัและมโีอกาสใกลชดิกบัทานอาจารยวศนิ อนิทสระ

ฉนัมคีวามเคารพศรทัธาและมัน่ใจในความเปนคร ู ผูรูผูเปยมเมตตา

ของทาน จนขออนุญาตเรียกทานวา “คุณพอ” (ทานคงเปนคุณ

พอที่มีลูกสาวมากที่สุดในโลก) ท้ังไดพิจารณาเห็นความแตกตาง

บางอยางเมื่อเปรียบเทียบกับครูบาอาจารยทานอื่น ตรงที่ทาน

อาจารยวศนิอยูในสภาวะทีต่องการการเอาใจใสดแูล ตองการกาํลงั

ใจและความชวยเหลอืมากเปนพเิศษ เพราะทานไมมใีคร และมโีรค

ภัยไขเจ็บรุมเรามาก ทุกวันทุกคืนทานไมเคยไปเที่ยวที่ไหน อยูแต

ในบานชัน้เดยีวหลงันอย ๕๐ ตารางวาเศษ ท้ังบานเตม็ไปดวยกอง

หนังสือธรรมะ ไมมีทรัพยสินศฤงคารมีคาใด ๆ ทานอยูกับ “พี่ยุ” 

(ยุวด ี อึง๊ศรีวงษ) ศษิยผูอทุศิเวลาทัง้ชวีติมาดแูลเอาใจใสทานอยาง

ใกลชิดทุกวันทุกคืน ประดุจบุตรสาวกับบิดา เปนเรื่องประทับใจ

แรกทีพ่บเหน็ในวนัทีไ่ปกราบทานครัง้แรก เม่ือ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ 

ฉนัประทบัใจในความเสยีสละของพีย่ ุ หากไมมพีียุ่ ทานอาจารยคง

เปนอยูยากลําบากมาก เม่ือเห็นสถานการณเปนเชนนั้น ก็คิดวา
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ตนเองจะชวยเหลอืดแูลทานเทาทีม่โีอกาสและมกีาํลงัความสามารถ

การดูแลทานอาจารยวศินหรอื “คณุพอ” ท่ีพวกเราเรียก

ทานนัน้ พียุ่ตองดแูลเรือ่งอาหารการรบัประทานทีเ่หมาะสมปลอดภยั

และมปีระโยชน ทัง้ดแูลจดัหยกูยาอาหารเสริมสารพดั คอยวัดความ

ดันโลหิต คอยเช็คนํ้าตาลเพราะโรคเบาหวาน (มีคุณนวลจันทรผู

ซือ่สตัยคอยชวยงานพีย่ใุนบางวนัและบางเวลา) คณุพอตองการส่ิง

ใดกเ็รยีกหาเรยีกใชพีย่ ุ (ย ุ ย ุ ย.ุ..) ท้ังงานดานเลขานกุาร งานปฏคิม 

งานวชิาการ งานชาง งานซอมบาํรงุ สารพดัจปิาถะ ทกุอยางอยูใน

ความดแูลของพีย่คุนนีค้นเดยีว (พวกเราเรยีกพีย่วุา หวัหนาวอรด) 

ทัง้ท่ีจรงิๆ แลวทานอาจารยมบีตุรชาย ๒ คน แตดวยภารกิจหนาที่

การงานและครอบครัว จึงมิไดอยูดูแลทานใกลชิดในปจจุบัน

ชีวิตของทานอาจารยจึงฝากไวในความดูแลเอาใจใส

ของ “บรรดาศิษย” ที่มีความกตัญูและรักหวงใยทาน ซึ่งผูที่

อุทิศเวลาและชีวิตมากที่สุด คือผูหญิงตัวเล็กๆ ชื่อ “ยุวดี” และ

ยังมีศิษยอีกมากหนาหลายตาผลัดเปลี่ยนกันมาดูแล บางคนสง

อาหาร บางคนสงยา บางทานก็แวะมาเยี่ยมเยียนพรอมเครื่อง

อปุโภคบรโิภคหลากหลาย เหมือนบานคณุพอเปนกุฏิหลงันอย และ

ที่เปนอาหารใจทรงอานุภาพ คือกลุมศิษยหลากหลายที่ชวยกัน

เผยแผงานทางธรรมของทานใหกวางขวางตอเนื่อง ซึ่งก็รวมถึง

ชมรมกัลยาณธรรมดวย ยามใดที่ทานตองไปพบแพทย ไปตรวจ

สุขภาพ ก็มีลูกศิษยลูกหาคอยชวยเหลือดูแล อํานวยความสะดวก 
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ซึ่งกลุมพวกเรา ไดแก หมอเปล นองบุญ นองหมู พี่อาทิตย 

นองเอกและนองอวน เปนตน ถอืเปนศษิยกลุมลาสดุทีเ่ตม็ใจศรทัธา

เขามาชวยดูแลทานดวยความรักและหวงใย จนถึงวันสําคัญ ที่ได

พาทานไปตรวจหัวใจและทํา “สวนหัวใจ” (บอลลูน) ถึง ๒ เสน 

(๒ ครัง้) ทานจงึเปนอาจารยของบรรดาศษิยจรงิ ๆ คอือยูในความ

ดแูลอุปการะ เอาใจใสของบรรดาศษิยทัง้หลายอยางเตม็ที ่มากกวา

จะไดรับความเอาใจใสจากญาติและบุตร ทําใหพวกเรารูสึกวาทาน

เปนเสมือนบิดาของพวกเราทุกคน

ดงักลาวแลววาทานอาจารยเปนเสมอืน “บดิา” ของพวก

เราทุกคน เพราะทานตองการความชวยเหลือ ตองการการดูแล

เอาใจใสจากพวกเรามากกวาครบูาอาจารยทานอืน่ ๆ ทานมกักลาว

ถึงชีวิตของทานวาเปนเกวียนเกาครํ่าคราชํารุดที่รอเวลาที่แตกหัก

พังสลาย ทานมักปรารภวา “ไมรู วาจะอยูถึงวันพรุงนี้หรือ

เปลา” จากแตกอน ที่ทานเคยมีความสุขทั้งชีวิตทุมเทอยูกับงาน

เผยแผธรรม ตืน่แตเชามดืกเ็ขยีนตาํรา เตรยีมการบรรยายการสอน 

ตอนบายก็ไปสอนพระสอนฆราวาส ตกคํ่าก็จัดรายการวิทยุ บาง

วันก็ตรากตรํางานอยางเพลิดเพลินจนขามวันใหม อยางไมเห็นแก

เหน็ดเหนื่อยและละเลยที่จะหวงใยสุขภาพตัวเอง อุทิศตนสมเปน

ทหารเอกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อวันหนึ่งมาถึง 

ท่ีโรคภัยเบียดเบียนรุมเรา จนดวงตาคูน้ีมัวเกินกวาจะอานหนังสือ

ไดเอง สองมือที่เคยลิขิตขอธรรมและวรรณกรรมอันทรงคุณคาไม

สามารถทํางานท่ีรักไดอีกตอไป จะคนควาหาความรูจากหนังสือ
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ตําราใด ๆ ก็ออนลากําลังและมองไมเห็นชัด ทานจะตองทุกขและ

รูสกึทอแทสกัเพยีงไร เมือ่ทาํสิง่ทีร่กัไมไดอีกตอไปแลว งานเผยแผ

ธรรมที่ทานรัก ตองรอโอกาสใหคนอื่นชวยเขียนชวยอาน ที่ทาน

ยังทําไดเองก็คือฟงธรรมเทาน้ัน (แตถึงกระนั้นทานก็ยังมีเมตตา

ตอบปญหาธรรมะในคอลมันสนทนาธรรมในเวบ็ไซดเรอืนธรรม โดย

ความชวยเหลือของพี่ยุวดีตลอดมาทุกสัปดาห)

บางครั้งในยามทอแทเพราะทําอะไรไมไดเอง ทานเคย

ปรารภวา “ชวีติทีอ่ยูไปวนั ๆ ไมไดทาํประโยชนอะไร กไ็มมคีา ไมรู

จะอยูไปทําไม” ฟงแลวใจหายและมีความเห็นใจวาควรจะคอยชวย

ดแูล ประคบัประคอง เปนกาํลงัใจใหดวงประทปีแกวนีย้งัคงสวางไสว

เพือ่มวลชนอยูตอไป เพราะนอกจากไดประจกัษในความเมตตาของ

ทานแลว ตองยอมรับวาทานยังเปนผูมีพระคุณตอพุทธศาสนิกชน

จํานวนมาก  สมควรไดรับการดูแลเอาใจใส ไดรับความรูสึกดี ๆ 

ตอบแทนบาง ฉันจึงต้ังใจจะตอบแทนคุณธรรมความดีของทาน 

ตัง้ใจทาํสิง่ทีจ่ะเปนกําลงัใจ นาํความภูมใิจ และชวยผอนคลาย บรรเทา

ความทกุขความกงัวลของทานบาง

เมือ่พวกเราพาคณุพอไปตรวจหวัใจ โดยการความอาํนวย

ความสะดวกของหมอเปล และทานตองทาํบอลลนูเพราะเสนเลอืด

หวัใจตบีถึง ๒ เสน ในเดอืนมนีาคม และเมษายน ปพ.ศ. ๒๕๕๔ 

นี้ตามลําดับ ฉันขอเขาไปอยูในหองปฏิบัติการสวนหัวใจเปนเพื่อน

กบัทานถงึ ๒ ครัง้ (ไดรบัอนญุาตจากแพทยเปนพเิศษ) และแลว 
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อุบัติเหตุเสี่ยงตายที่รายแรงที่สุดในชีวิตของฉันก็เกิดขึ้น ในวันที่

๒๔ เมษายนทีผ่านมา หลงัจากทานผาตดับอลลนูเสนท่ี ๒ เพยีง

วันเดียว ในนาทีชีวิตที่รถพลิกควํ่า พังยับเยิน หลังจากกลับจาก

ไปนอนเฝาคณุพอ อดนอนตลอดคนื ในขณะทีย่งัมสีตดิ ี แมจะเจบ็

ปวดบริเวณหลังมากและมีเลือดอาบหนา คนแรกที่ฉันคิดถึงคือ

คุณพอ เพราะทุกครั้งที่กลับถึงบาน ฉันจะตองโทรศัพทกลับไป

เรียนใหทานทราบเพื่อคลายความหวงใย เมื่อเกิดเรื่องไมคาดฝน

ฉันมองหาโทรศัพทมือถือทันทีแตไมพบ คิดวาจะสงขาวถึงทานได

อยางไร คดิในใจวา “คณุพอขา ชวยลูกดวย ลกูจะกลบัไปหาคณุ

พออกี” เราเพิง่ลาจากกนัเมือ่ชัว่โมงทีผ่านมานี ้ ในบรรยากาศของ

ความสุข เสียงหัวเราะ ดวยความรูสึกผอนคลายสบายใจที่คุณพอ

ปลอดภัย ผานพนจากการผาตดัดวยด ี แมรางกายของฉนัจะเหนือ่ย

ลามาก เราเพิง่นดักนั วาจะรีบกลบัมาเยีย่มคณุพออกีในเรว็วนั แต

กลับตองมาประสบอุบัติเหตุทางรถยนตที่ไมคาดฝน และคุณพอก็

ทราบขาวรายทันที เพราะทานโทรมาหาฉันเพ่ือจะถามวาถึงบาน

หรือยัง แลวไดยินเสียงพยาบาลแจงขาวอุบัติเหตุที่นาตกใจ แทน

เสียงฉันตอบรับตามปรกติ

ฉันตองนอนอยูบนเตียงในโรงพยาบาลถึง ๒๑ วัน จาก

วันแรกที่แพทยประมาณวาอาจตองนอนนานถึง ๒ เดือน และ

แพทยบอกวาหาก “โชคดี” ฉันก็คงจะกลับมาเดินได ดวยความ

หวงใยที่คุณพอมีตอฉันมาก สุขภาพรางกายของทานจึงฟนตัวชา 

โชคดีที่ยังโทรศัพทติดตอกันไดทุกวัน คุณพอจึงคลายความหวงใย
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และทกุขโศกไดบาง ถงึกระนัน้ทานกม็กักลาวตาํหนติวัเองวาเปนตน

เหตุของอุบัติเหตุรายแรงของฉันครั้งน้ี บางครั้ง ทานก็รองไห

สงสารฉนัอกี ทัง้ทีท่านเองกย็งัไมหายดนีกั แมฉนัจะคอยปลอบใจ

และเปนกาํลงัใจใหทานเตม็ที ่ พรอมทัง้ใหกาํลงัใจตวัเองใหเขมแขง

และยอมรบัสถานการณทีเ่ปนไป โดยไมทกุขใจซํา้เตมิตวัเองมากนกั 

ฉันนับวันรอที่จะหายเปนปรกติอีกครั้ง สวนหนึ่งเพราะอยากเห็น

คณุพอสบายใจคลายกังวล และเม่ือคณุพอแขง็แรงขึน้ทานกเ็มตตา

มาเย่ียมฉันทีโ่รงพยาบาลถึง ๓ คร้ัง ทัง้ทีส่ขุภาพอยางทานยงัไม

ดีนัก ทานกลาววา “ไมไดไปเยี่ยมใครที่โรงพยาบาลหลายปแลว”

การไดมาพบกันบาง ทําใหทานสบายใจและมีกําลังใจขึ้นมาก

แมบางครั้งฉันจะรองไห เมื่อทานจะลากลับ

ในทีส่ดุเมฆหมอกรายกผ็านไป ฉนัไดยืนอกีคร้ัง ไดหดัเดิน 

ไดออกจากโรงพยาบาลและไดกลับมากราบเทาคุณพออีกคร้ัง 

กลบัมาสงยา สงอาหารและดแูลชวยเหลือในสิง่อืน่ ๆ เทาทีจ่ะชวย

ได มาชวยงานเผยแผธรรม เปนกาํลงัใจ เปนความอุนใจและความ

ภมูใิจของทาน อยางไมเหน็แกเหนด็เหนือ่ย หากใครจะถามวา รูจกั

ทานแลวไดอะไรจากทานบาง ฉนักค็งตอบวาไดรบัความเมตตาและ

ปญญาจากทาน เชนเดยีวกบัท่ีศษิยทานอืน่ ๆ ไดรบั แตฉนัมกัคดิ

ไปในทางตรงกันขามวา ฉันจะตอบแทนและชวยเหลืออะไรทานได

บาง เพ่ือใหทานมคีวามสขุ และมกีาํลงัใจทีจ่ะมชีวีติอยูตอไปไดนาน

ที่สุด เพราะดวยโรคภัยตาง ๆ ที่รุมเราอยู ประทีปธรรมดวงนี้อาจ

ดบัวบูลงวนัใดกไ็ด ฉนัจงึตัง้ใจวา จะไมประมาททีจ่ะทาํสิง่ด ีๆ เพือ่
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ใหทานมกีาํลงัใจอยูกบัพวกเราไดนานทีส่ดุ และเปนปชูนียบคุคลใน

ชีวิตใครตอใครไดอีกนับไมถวน

จบบทความนี้ดวยคําวา “โลกนี้ไมมีบังเอิญ” ทางชีวิต

ของฉันยังดําเนินตอไป ดวยความตั้งใจที่จะสรางสรรคส่ิงดีงามให

ตอเนื่อง ดวยสํานึกในบุญวาสนาที่ไดมาพบคุณพอผูเปนยอด

กลัยาณมิตร ครผููประเสรฐิ ผูเปยมดวยปญญาและเมตตา ขอบญุ

กศุลทีค่ณุพอวศนิ อนิทสระ ไดบาํเพญ็มาในทกุภพ ทกุชาต ิ และ

บุญกุศลที่ปวงศิษยไดสานตอความดีและบารมีธรรมใหยิ่งใหญ จง

เปนพลังมาอภิบาลคุมครองคุณพอที่เคารพรักของพวกเรา จงมี

ความสขุ สขุภาพแขง็แรงและมีกาํลงัใจท่ีจะสองแสงธรรมสูใจมวลชน

ตอไปตราบแสนนาน คุณพอเคยปรารภวา หากยังไมสิ้นภพชาติ

ตองกลับมาเกิดตายอีกในสังสารวัฏ ก็ขออธิษฐานวา ขอกลับมา

ทาํหนาที ่ “คร”ู ผูเปนพระธรรมเจดยีตลอดไป ทกุภพชาต ิ ฉนัจงึ

ขออธษิฐานวา หากยังตองกลับมาเกดิอีก ขอใหฉนัไดกลับมาชวย

สบืสานงานเผยแผธรรม และดแูลรบัใชคณุพอวศนิ อนิทสระ อกี

ทุกภพทุกชาติ จนกวาจะถึงพระนิพพานอันเปนบรมสุขนิรันดร

ดวยความเคารพอยางสูง
ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ

๙ ธันวาคม ๒๕๕๔



ตอน
บทบาทดานการเปนครูผูสอน

นักเขียน และนักเผยแผ

ภ า ค
ผ น ว ก

บทบาททางพระพุทธศาสนา
ของอาจารยวศิน อินทสระ



สวัสดีคะ แมชีชื่อ แมชีวัลลภา จันทรอยู แมชีทํา

สารนพินธเรือ่ง บทบาททางพระพทุธศาสนา ของ อาจารยวศนิ 

อินทสระ ตอนนีเ้ปนบทที ่ ๔ ทีจ่ะสมัภาษณ อยางหนึง่ท่ีสมัภาษณ

คือ บทบาทของการเปนครูผูสอน นักเขียนและนักเผยแผ

จะมบีทสมัภาษณทีใ่หพวกทานนักศึกษาชวยเขยีนชวยกรอก

หนอยนะคะ จะสัมภาษณ ดร.สายฤดี คุณปนัดดา คุณวิรัช ซึ่ง

คุณปนัดดาบอกวาใหคนรุนหลังพูดบาง คือคุณวารุณี

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

บทสัมภาษณอาจารยวศิน อินทสระ

สํานึกวาจะไดตอบแทนบุญคุณของพระศาสนา
และตอบแทนอุปการะของชาวบาน

อุบาสก อุบาสิกา ประชาชนที่ไดอุปถัมภค้ําชู
ไดชวยเหลือใหชีวิตไดเปนอยูมาจนถึงทุกวันนี้

ปจจุบันนี้ก็ไดอาศัยศาสนาอยูโดยตลอด
คิดจะตอบแทนพระคุณของสังคม

พระคุณของศาสนา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ
ก็เลยทํางานดานนี้มาตลอด ตั้งแตบวชอยูจนถึงสึกแลว
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ถาม ๑. ในบทบาทฐานะครูผูสอน วิธีสอนของทาน  

 อาจารย ใชเทคนิคอะไรคะ

ตอบ มีเทคนิคในการสอนอยางไรก็เอาเทคนิคมาใช คือ 

มีความกรุณาตอผูที่เรียน แมในการเขียนหนังสือ ท่ีสําคัญกวา

เทคนิคตาง ๆ ก็คือ ความกรณุา อยากทีจ่ะใหผูอานพนจากความทกุข 

ประสบความสขุ ในการเผยแผธรรมทางวทิย ุ กใ็ชหลกัเดยีวกนัคอื 

หลกัความกรณุา ทาํอยางไรทีจ่ะใหผูฟงไดรบัความสขุ พนจากความทกุข 

ในการสอนอยูทุกวนันี ้ ทีใ่ชมากทีส่ดุกค็อืความกรณุา มากกวาเทคนคิ

อยางอืน่ทีเ่ขาใชกนัอยู สวนวาทศลิปตาง ๆ ไมคอยไดเรยีน ไมคอย

ไดฝกฝนเทาไหร แตอาศยัความจรงิใจ และความกรณุาเปนแมบท

ถาม ๒. ทานอาจารยนาํหลกัคําสอนของพระพทุธเจา

มาสอนอยางไร

ตอบ สวนมากนาํมาจากพระไตรปฏกเปนหลกั อรรถกถา

บาง นอกจากนั้นก็มีวิพากษวิจารณกัน ถามและแสดงความเห็น

กันบาง

ถาม ๓. ทานอาจารยไดอะไรจากการสอน

ตอบ ไดในส่ิงที่ถาไมไดสอนก็ไมได คือ ความรูสึกสุขใจ

ความชืน่ใจ ความโสมนสัในการสอน และรูสกึวาไดใหในสิง่ทีค่วรให

แกผูที่ควรไดรับ ก็มีความสบายใจ มีความสุขใจ มีกําลังใจ บางที

ตื่นมาเชา ๆ ก็คิดวาวันนี้จะสอนอะไร บางทีก็มานอนที่หองพัก มา

ปรารถกับตัวเองวา วันนี้จะสอนไหวหรือ แตพอเขาหองสอนรูสึก
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มีกําลังข้ึน ขอโทษที่จะพูดคําวา “คลาย ๆ มาศึก” เพราะมาศึก

เมื่อไดยินเสียงกลองศึก มันจะมีกําลังขึ้นมา มีชางศึกของพระเจา

ปเสนทิโกศลไปตกหลมทําอยางไรก็ไมขึ้น คนไปชวยอยางไรก็ไมขึ้น

จากหลม มีบัณฑิตทานหนึ่งเปนปุโรหิตของพระเจาปเสนทิโกศล 

บอกวาเขาเปนชางศึก ใหตีกลองศึก พอไดยินเสียงกลองศึก ชาง

รวบรวมกาํลังทัง้หมดเทาทีม่อียู ถอนตนขึน้จากหลมได พระพทุธเจา

ทานทราบจากภิกษุทั้งหลายที่ไปบิณฑบาต แลวกลับมากราบทูล 

พระพทุธเจาตรสัวา “เธอทัง้หลายจงถอนตนขึน้จากหลม คอื กเิลส 

เหมอืนกบัทีช่างศกึของพระเจาปเสนทโิกศลถอนตนขึน้จากหลมเลน”

ถาม ๔. คณุสมบตัทิีด่ขีองคร ู ในความเหน็ของทาน

อาจารย ควรเปนอยางไรคะ

ตอบ อนันีผ้มไมตองแสดงความเหน็เอง มนัมอียูในตาํรา 

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 ท้ังทางวิชาความรู 

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

สอนศษิย และยงัมอีืน่ ๆ อีกเยอะในการทีจ่ะเปนคร ู ใชศลิปะในการพดู 

ในการอปุมาใหเขาเหน็ หรอืวา สนัทศันา คอื พดูอะไรใหเขาเหน็จรงิ

สะมาทะปะนา คือ ชกัชวนใหเวนจากอกศุล ประพฤตอิยู

ในกุศล

สมตุเตชะนา คอืใหกาํลงัใจในการทีจ่ะละความชัว่ ทาํความดี 

และมีกําลังใจที่จะศึกษาเลาเรียน

สัมปะหงัสะนา คอื ราเรงิแจมใสในการศกึษาเลาเรยีน ใน

การทีจ่ะทาํความด ี ไมหดหู เรยีนแลวไมเครยีด ไมใชเรยีนไปเครยีดไป 

ใหสบาย ๆ ใหรูสึกมีความสุข
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ถาม ๕. ทานอาจารยคดิวาทานจะสอนอกีนานเทาไหร

คะ แลวเพราะเหตุใดคะ

ตอบ นีก่แ็ลวแตพยาธกิบัมรณะเปนตวักาํหนด เผือ่พยาธิ

รบเรารุกรานจนไมไหวแลว เดินเหิรไมไดแลว ก็ตองเลิก แตถา

ความตายมนัมากอน เรากต็องเลกิตองหยดุ เอาไวสอนกนัชาตหินา

ตอ แตกย็งัมคีวามตัง้ใจวาถายงัเวยีนวายตายเกิดอยู ก็ขอทาํงาน

นีไ้ปทุกชาต ิ ขอเปนอยางทีเ่ปน ขอทาํงานอยางทีท่าํอยู มนัเปน

แรงอธษิฐานมาตัง้แตเปนสามเณรนอย ทีจ่ะขอทาํงานดานนี ้ดาน

เผยแผศาสนา เผยแผธรรม

ถาม ๖. บทบาทในฐานะนกัเขยีน ทานอาจารยมแีรง

บนัดาลใจอยางไรทีเ่ปนนกัเขยีน

ตอบ ดวยปรารภวา เมื่อไดเจริญเติบโตขึ้นมาในศาสนา

ตัง้แตเดก็ ไดอาศัยศาสนามาตัง้แตเปนเดก็ ในประวัตกิไ็ดเขียนเอาไว 

แลวก็มาบวชเปนสามเณร สึกออกมาก็ออกมาเขียนหนังสือดวย

สาํนกึวาจะไดตอบแทนบญุคุณของพระศาสนา และตอบแทนอุปการะ

ของชาวบาน อบุาสก อบุาสกิา ประชาชนทีไ่ดอปุถมัภคํา้ช ูไดชวย

เหลือใหชีวิตไดเปนอยูมาจนถึงทุกวันนี้ ปจจุบันนี้ก็ไดอาศัยศาสนา

อยูโดยตลอด คิดจะตอบแทนพระคุณของสังคม พระคุณของพระ

ศาสนา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็เลยทาํงานดานน้ีมาตลอด

ตั้งแตบวชอยูจนถึงสึกแลว
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ถาม ๗. ทานอาจารยชอบเขียนหนงัสอืแนวไหนมาก

ทีส่ดุคะ

ตอบ ทีม่คีวามสุขมากกค็อืการเขยีนนวนยิายองิหลักธรรม 

เชน เรื่องพระอานนทฯ เรื่องพระเจาอโศก ชีวิตนี้มีอะไร เปนตน 

ยังมีอีกหลาย ๆ  เรื่อง ที่เปนนวนิยายอิงหลักธรรม ก็จะทําใหมี

ความสุขมาก มคีวามสบายมาก คอื จติใจสงบเยอืกเยน็ เหมอืน

เราอยูในโลกอีกโลกหนึ่ง เรื่องแนวอื่นก็ชอบ เชน หลักวิชาการ

การเขียนบทความ การแสดงความคิดเห็นตางๆ การอธิบายธรรมะ

จะมีความสุขมากที่ไดเขียนนวนิยายอิงหลักธรรม พอเขียนจบ

ปกปากกาลงบนกระดาษจนกระดาษทะลุ มันถึงใจ เมื่ออายุ ๓๙

ไดเขียนหนังสือ ทางแหงความดี ๔ เลม พอเขียนเสร็จ

วางปากกา ถอนหายใจยาว แลวบอกกับตวัเองวา “เราตายไดแลว”

หนงัสอืเรือ่งนีเ้ริม่เขยีนตัง้แตอายุ ๓๕ ป รูสกึวาไดทาํงานทีอ่ยาก

จะทํา แลวคิดวาเปนประโยชนตอสังคม

ถาม ๘. การเปนนกัเขยีนของทานอาจารย ใชหลัก

อะไรในการเขยีน

ตอบ ความกรณุา คอื เมือ่รูอะไรแลวกอ็ยากจะใหคนอืน่

เขารูดวย ไดรับผลดจีากอะไรแลวกอ็ยากใหคนอืน่ไดรบัผลดนีัน้ดวย 

อยากจะชวยเหลอืผูอืน่ใหไดพนจากความทกุข ใหมคีวามสขุ เมตตา

และกรุณา เปนตัวแสดงบทบาทยิ่งใหญอยูในวิถีชีวิต
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ถาม ๙. นักเขยีนท่ีดีและประสบความสาํเรจ็ ควรมี

ความพรอมอยางไร

ตอบ เหมือนออยที่เติบโตเต็มที่ มีนํ้าหวานอยูเต็ม เมื่อ

เอาไปเขาเครือ่งคัน้น้ําออกมา น้ําออยกอ็อกมามาก ฉะนัน้คนเขยีน

หนังสือตองคอยบมตัวใหเพียงพอเหมือนลําออย มีความรูพอ 

มีความสามารถพอ มีจิตใจพรอม ในขณะที่เราเขียนถึงคุณธรรม

ใดแลว เรารูสกึวาเรามคีณุธรรมนัน้อยู แลวมนัจะออกมาจากความ

รูสึกจริง ๆ จากใจจริง ๆ ยอมมีรสแหงธรรม ยอมชนะรสทั้งปวง

ถามเกี่ยวกับการเป็นนักเผยแผ
ถาม ๑. ทานอาจารยมหีลกัอยางไรในการเปนนกัเผยแผ

ตอบ มนัก็เรือ่งเดียวกันกบังานเขยีน เขยีนกเ็ปนการเผยแผ 

และกม็เีผยแผโดยการพดูหรอืทางวทิยกุเ็ปนการเผยแผ และกเ็ผยแผ

โดยการสอน เชน การสอนพระภกิษ ุ สามเณร แมช ีในมหาวทิยาลัย

สงฆ เปนเวลา ๔๕ ปพอด ี แตตอนนีห้ยุดหมดแลว เหลือแตการ

สอนในวันอาทิตย ที่บรรยายทางวิทยุก็หยุดหมดแลว ก็ยังมาออก

สดที่น่ีอยางเดียว ท่ียังพูดธรรมะใหฟงอยูเพราะเห็นวาเปนชุมชน

เปนกลุมทีห่าไดยาก เปนผูทีม่คีณุสมบตัเิพยีบพรอมทีจ่ะไดรบัคําสอน

ถาม ๒. ทานอาจารยไดอะไรบางจากการเปนนกัเผยแผ

ตอบ กต็องตอบเปนคาํตอบเดยีว คอืไดสิง่ทีถ่าไมไดเปน

นกัเผยแผก็จะไมได เหมอืนกบัถามแมชวีา บวชแลวไดอะไร กต็อง

ตอบวาไดสิ่งที่ถาไมบวชก็จะไมได
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สัมภาษณนักศึกษา
ถาม ๑. สาเหตใุดทีน่กัศกึษามาเรยีนธรรมะกบัทาน

อาจารยวศนิ

ดร.สายฤดี ตอบ เพราะวาตัวอาจารยมากกวา สาเหตุมี

หลายอยาง บางคนมาเพราะไดอานหนงัสือของทานอาจารย สวน

ดิฉันเองคิดวา อยากเรียนธรรมะจากคนที่มีความบริสุทธิ์ มา

ทดแทนคณุแมดฉินั เพราะเคยไดแนวความคิดอนับรสุิทธิม์าจากคณุแม

พอคณุแมเสียก็เควงควางอยู ๒ ป และคณุขวัญไดแนะนําวาทาน

อาจารยสอนใหรูจักคิดในเรื่องดี ๆ ที่ทําใหมีความสุขและเปนเรื่อง

เกี่ยวกับธรรมะ ดิฉันจึงมาและไมเคยผิดหวังเลย อาจารยมีความ

เมตตาสงู มีความรูและมวีธิกีารส่ือสารครบถวน ตรงตามระดบัของ

ความรู ฐานของความรู อาจารยเปนผูท่ีสอนมานาน ทาํใหมตีวัอยาง

ทีน่กัเรียนสามารถจะเขาใจได เหมาะสม เพยีงพอ ชดัเจนและทาํให

รูสึกวาสิ่งที่อาจารยใหนั้นมีคามากกวาที่เราจะไปคนควาเอง

คุณวารุณีตอบ สาเหตุงาย ๆ ก็มาจากที่รุนพี่ที่มาเรียน

กอนไดประโยชนจากชั้นเรียนมาก ชีวิตของเราที่เหลืออยูจะไดเดิน

ตอไปในทางที่ถูกตอง เราก็เชื่อและก็ลองมาเรียนดู เมื่อมาแลวก็

พบวา เปนเชนนั้นจริง ๆ คําตอบก็เหมือนกับขางตน
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คณุวริชัตอบ สาเหตโุดยตรงทีม่าเรยีนกเ็พือ่เพิม่พนูความรู 

ความเขาใจธรรมะจากครบูาอาจารยทีรู่จรงิ เพ่ือนาํความรูไปประพฤติ

ปฏิบัติใหถูกตรง จึงเสาะหาครูบาอาจารย

ถาม ๒. หลังจากที่ทานไดศึกษาแลว ตัวทาน

เปลีย่นแปลงอยางไรบาง

คณุวิรัช ทําใหเขาใจตนเองและเขาใจผูอืน่มากขึน้ มองผู

อื่นในแงดี สวนการเปลี่ยนแปลงก็ในแงของการปฏิบัติ ก็ไดดูจิต

ดใูจของตวัเอง เขาอกเขาใจตวัเอง มรีายละเอยีดธรรมะลกึ ๆ กไ็ด

จากครูบาอาจารย ทําใหเกิดการฝกฝนตัวเอง

ดร.สายฤดี ทําใหมีความมั่นคงทางจิตใจมากขึ้น จึงมี

หลักคิดวา คิดอยางไรไมใหเปนทุกข คิดอยางไรถึงจะเขาใจชีวิต 

คิดอยางไรถึงจะเปนประโยชน และก็มีความรูสึกที่ดีเกิดขึ้น จากที่

มคีวามมัน่คงทางจติใจ คอื มคีวามเมตตามากขึน้ มคีวามหงุดหงิด

นอยลง มชีวิีตทีส่งบขึน้ แลวกไ็มไขวความาก แลวกไ็มยุง ไมหงุดหงิด

มากเหมือนแตกอน

คุณวารุณี คลาย ๆ กันคะ แตจะเห็นอกเห็นใจคนอื่น

มากขึ้น ทะนงตัวนอยลง เมื่อกอนคิดวาตัวเองทําดีแลว แตเมื่อ

มาเรียนกับอาจารยทาํใหเขาใจธรรมะ และการประพฤตธิรรมแงมมุ

ตาง ๆ ไดละเอียดมากขึ้น เห็นวาหลาย ๆ อยางที่เราเคยคิดเคย

ปฏบิตั ิไมไดถกูตองเหมาะสมดทีีส่ดุ เราจงึพยายามปรบัตวัเอง ใน
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เรือ่งของศลีกท็าํใหเขาใจละเอยีดมากขึน้ สามารถนาํมาใชปรบัปรงุตวัเอง

ไดด ี ความทีอ่าจารยเปนแบบอยางใหเหน็ดวยตาตนเอง กท็าํใหเรา

สงบมากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ที่เมื่อกอนชอบทองเที่ยว 

ไปตามความอยากของตวัเอง อยากรูอยากเห็นกล็ดลง คอืไดขอคดิ

จากบทความที่อาจารยเขียน ถาจําไมผิดก็เปนเรื่องที่อาจารยไป

อเมริกา อาจารยเขียนไววา การเที่ยวไปไหนก็เห็นแตธาตุ ๔ ซึ่ง

ตวัเองเคยคดิเหมอืนกนั ไปมาหลายประเทศ ในท่ีสดุทรพัยากรธรรมชาติ

ที่เห็น มันก็คลาย ๆ กัน ก็ไมรูวาจะแสวงหาไปทําไม

ถาม ๓. ทานนกัศึกษาไดแบบอยางอะไรจากทานอาจารยคะ

คณุวริชั กไ็ดจากแบบอยางทีท่านทาํใหด ู คอื การประพฤติ

ปฏิบัติดีของครูบาอาจารย ก็ทําใหพยายามที่จะทําตามหรือซึมซับ

เอาไวทลีะนดิทลีะหนอย แบบของทานมหีลายอยาง ไมวาจะเปนการ

ประพฤติ การสอน การพูด การแสดงความคิดเห็น ลูกศิษยก็ได

ประโยชนตรงนี้แหละ

ดร.สายฤด ี อยากใหแมชมีาวนัทีเ่ราจดังานใหอาจารยนะคะ 

จะมรีปูแบบอยางนี ้ ทีจ่ะบอกวาไดอะไรจากอาจารย คือ ทกุอยางทีอ่าจารย

ทําเปนแบบอยางใหพวกเราไดทั้งหมด อาจารยไมคร่ําครวญกับ

รางกายของอาจารย อาจารยพยายามใชรางกายนีท้ีจ่ะสรางประโยชน

ใหกับพวกเราได อาจารยไมเคยบน ไมเคยทําใหเรามีความรูสึกวา

เปนทุกข แตเรารูสึกเปนทุกขเองเพราะเราศรัทธาอาจารยมาก 

อาจารยใหทั้งคิดทั้งพูดทั้งทํา เปนอยูใหเราเห็น
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คุณวารณุ ี ความเมตตา กรณุา ความถอมตวั ความพยายาม 

อาจารยมีความพยายามสูงในการที่จะอธิบายใหพวกเราเขาใจอะไร

ตาง ๆ ไดดีขึ้น

คุณปนัดดา ความอดทนของทานอาจารยที่มีตอลูกศิษย

ตางระดับแตกตางกัน เปนตัวอยางที่สําคัญที่ทําใหเรามองเห็นวา

อาจารยมีความเมตตากรุณาขนาดไหน อาจารยอดทนได และให

กําลังใจกับทุกคน แมวาจะอยูในระดับที่เขาใจผิด อาจารยก็อดทน

ที่จะอธิบาย นี่เปนตัวอยางที่หาไดยากมาก พวกเราทุกคนรูสึกวา

โชคดีมากทีไ่ดมาเรยีนกบัอาจารย อาจารยเปนผูทีส่ภุาพและซือ่สตัย

มาก บอกเราวาอนัไหนเปนพทุธวจันะ อนัไหนเปนอรรถกถา ความ

รูความสามารถขนาดอาจารยนีเ้ราคดิวาเราหาแทบจะไมไดแลว รวม

ถึงแบบอยางการปฏิบัติของอาจารยดวย

แมชีวัลลภา แมชีปลื้มใจกับลูกศิษยทุกทานนะคะ ที่มี

ความรูสึกดี ๆ กับทานอาจารย

คุณชนิตา (รองไหสะอื้นอยูสักพัก พูดไมออก)

อ.วศิน กลาววา เอา รองไห...ที่นี่เขามักจะเปนอยางนี้ 

พอจะใหพูดอะไรก็รองไหเสียกอน..

คณุชนติา (ระงับอารมณสกัพกัแลวจงึกลาววา) ในโอกาส

ท่ีไดเปนนักศึกษาของทานอาจารย ก็รูสึกดีใจมากที่ไดมาเรียนที่
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มหาวิทยาลัยแหงนี้ ยิ่งพอจะขึ้นป ๓ รูวาจะมีโอกาสไดเรียนกับ

ทานอาจารย ก็ย่ิงมีความรูสึกต่ืนเตน อยากจะใหถึงวันนั้นเร็ว ๆ 

เพราะเคยไดมีโอกาสอานหนังสือของทานอาจารยบาง เวลาอาน

แลวรูสกึวาสาํนวนของทานเพราะพริง้ อานแลวคลอยตาม ซมึซบั 

รูสึกอยากพบทาน อยากกราบทาน อยากเรียนกับทาน

เมื่อพวกเราชั้นปท่ี ๓ ไดเรียนกับทานครั้งแรกก็รูเลยวา 

ทานไมใชอาจารยธรรมดา สายตาของทานมเีมตตา แมแตพระ แมชี 

และฆราวาส ในสวนท่ีทานเมตตากบัพวกเรา ทุกครัง้ทีเ่รยีนจะมพีกั 

๑๐ นาที ทานจะออกเงินของทานใหไปซ้ือนํ้าปานะ และซื้อนํ้าให

ลูกศิษยในหองทั้งหมด จะเปนอยางนี้ทุกครั้งไป ในเบื้องหลังของ

การเปนนักศึกษานะคะ ทานที่เรียนวันอาทิตย จะไมทราบวา วนัที่

ทานสอนนักศึกษาเปนอยางไร ทานยังใหกําลังใจกับพระ แมชี 

ฆราวาสอกี ใครสอบไดคะแนนด ีๆ ทานจะใหชดุแมชหีนึง่ชดุ พระกม็ี

ชุดผาไตร และมีปจจัยอีก ๕,๐๐๐ บาท แมชีก็ไดมาแลว คะนี่คือ

เบื้องหลัง

สวนลกูศษิยทีเ่ปนฆราวาสทานกเ็มตตา ชวงวนัเกดิบอกทาน 

ทานก็จะใหหนังสือแถมลายเซ็นใหดวย แถมเมตตาไปถึงลูก ๆ ของ

ลูกศิษยอีก ถาจะใหพูดถึงความประทับใจมีมากคะ



เลาไวในวันเกิด ปีที่ ๗๐
ณ หองเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยหลักสูตรพิเศษ

ตั้งใจวา ไมวาอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเถอะ
จะขอทํางานดานนี้ตลอดไป

ผมมีความรูสึกวามันเปนหนาที่ที่จะตองทํา
จากการที่ไดรับอุปการะจากศาสนามาตั้งแตผมเปนเด็ก

เรื่อยมาจนถึงวัยผูใหญ
มาจนบัดนี้ก็ยังไดรับอุปการะจากศาสนาอยู

มีหนาที่ที่จะตองทําตอบแทน

กอนอื่นก็ขออนุโมทนากับทานทั้งหลายที่ไดตั้งใจมารวม

ทาํบญุคลายวนัเกดิฉลองปที ่ ๗๐ ปนี ้ ตัง้แตวันท่ี ๑๗ กันยายน

ก็เปนความปลาบปลื้มใจของผมที่นึกไมถึง ในชีวิตก็ไมไดนึกวาจะมี
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ผูทําบุญใหมากมายอยางนี้ เมื่อวันที่ ๑๗ อยูบานก็ทําจิตใหสงบ

ทาํสมาธวิปิสสนาอะไรไปตามทีอ่ยากจะทาํ เมือ่ปรารภถงึเรือ่งวนัเกดิ

ก็จะเลานิดหนอยก็ได จะเลามากก็ได แตวากําลังที่จะเลาไมคอยมี

ผมเกดิมาเปนเดก็ชนบท ลาํบากยากจนมาตลอด ไดเหน็

สัจธรรมที่วา ชีวิตเต็มไปดวยความลําบาก ผมชอบยอนกลับไป

คิดถึงเรื่องอดีต วาไดเกิดมาอยางไร ไดเปนมาอยางไร ไดผาน

ปญหาอปุสรรคมาอยางไร มนัมากมายเสยีจนเขยีนไมได ผมเขยีน

เรื่องอื่นได แตเขียนประวัติตัวเองไมได ในชีวิตมีเรื่องตองผจญกับ

ความทุกขยากลาํบากเหลอืเกนิ ตัง้แตเดก็มาจนถงึบวชเปนสามเณร

และบวชพระ ในระหวางทีบ่วชสามเณรหรอืตอนเปนเดก็น้ันกมี็ความ

ทกุขยากลาํบากทีใ่หญหลวง เทาทีย่อนกลบัไปคดิเวลานีว้าเราผาน

ชวีติมาไดอยางไร คอืวาควรจะตายเสียตัง้แตเมือ่ยงัเลก็ๆ ในสภาพ

สังคมหรือสภาพความเปนอยูของชีวิตแบบนั้น ตอนบวชสามเณร

และตอนบวชพระกเ็ตม็ไปดวยความยากลําบากในความเปนอยู ไมมี

อะไรอยางทีม่อียูในเวลานีห้รอก ทีอ่ยูอาศยั อาหารการกนิ ผานุง

ผาหม ยารักษาโรค อะไรๆ ก็ขาดแคลนฝดเคืองไปหมดทุกอยาง

ก็ตอสูมาดวยความอดทนอยางยิ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่งคือตอสูกับ

โรคภัยไขเจ็บมาตลอดตั้งแตวัยเด็กมาจนถึงบัดนี้ ยิ่งอายุมากขึ้น

มนักย็ิง่รมุเรามากขึน้ จนแทบจะทนไมไหว ทุกครัง้ทีเ่ขาสอนหนังสอื

ไมวาจะเปนวนัอาทติยหรอืวนัองัคาร วนัพธุทีบ่รรยายถวายความรู
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แกพระ หรอืแมแตเวลาอดัรายการออกอากาศ ชวงเวลา ๑ ชัว่โมง

น้ัน มีความรูสึกวา เรากําลังเขาสูสงคราม ไมรูวาจะแพหรือ

ชนะ “แพ” กห็มายถงึวา เราอาจจะเสยีชวีติในขณะทีส่อนอยู “ชนะ”

กค็อืรอดมาไดในชัว่โมงนัน้ มคีวามรูสกึอยางนีต้ลอดเวลา ๒-๓ ป

ที่ผานมานี้ แตก็คิดวาเปนหนาที่ที่จะตองทําในฐานะเปนทหารของ

พระพุทธเจา ถาจะเสียชีวิตในขณะออกรบ มันก็ดีเหมือนกัน

มีบางคนพูดใหฟงวา ลูกศิษยรุนนี้ ที่มาเรียนตั้งแตชวง

๒ ปใหหลงัมานี ้ เสยีดายวาถามาเสยีสกัเมือ่ ๕ ปกอน จะไดอะไร

อีกมากมายกวาท่ีไดรบัอยูในเวลานี ้ ผมไดยนิแลวกม็คีวามรูสกึตอย

ตํ่า เพราะบอกตามตรงวา ความสามารถในการถายทอดความรู

ทางธรรมะของผมใหแกทานทัง้หลายในเวลานี ้ ลดลงเกนิครึง่ งาน

ออกรายการสดๆ ผมทาํไมไดเลย นอกจากทาํเทปเปนบางเรือ่ง ที่

ออกไมไดเลยเปนเพราะผมคนควาหนังสือไมไดเลยมาเปนเวลา ๒

ปแลว คอืหาขอมลูไมไดเลย เพราะไมมตีา (มองไมคอยเหน็) ไมมี

กําลังที่จะไปคนหาขอมูล เมื่อกอนนี้ถอยหลังไปสัก ๔-๕ ป ผม

ทํางานท้ังวัน เชาขึ้นมา ตื่นแตเชามืดมาอานตําราเพื่อทํารายการ

วิทยุ ทุกวัน ทําเสร็จแลว บายก็ไปสอนหนังสือ ทุกวัน วันละ

หลายชั่วโมง กลางคืนกลับไปออกอากาศวิทยุ ทุกคืน รวมทั้ง

รายการ “ธรรมะรวมสมัย” ตอนดึกดวย แตตอนน้ีผมไมไดทํา

รายการนี้แลว เพราะทําไมไหว แตผูจัดทานมีน้ําใจขอเทปที่เคย

บรรยายเอาไวเกาๆ นําไปออกอากาศใหอยู 
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ฉะนัน้ ทานอาจรูสกึวา การสอนการบรรยายของผมเวลา

นีไ้มเหมอืนเมือ่กอน เมือ่กอนนีผ้มจะมคีูมอืเพยีบเลย ทานถามอะไร

ผมจะพูดเรื่องอะไร ผมจะมีคูมือจากพระไตรปฎก จากอรรถกถา

อะไรตางๆ มากมาย มากองอยูบาง บนัทกึมาบาง แตมาถงึเวลานี้

ผมพดูไดแตสิง่ทีม่อียูในตวัเทานัน้ พดูไดแตเทาทีม่อียู หาใหมไมได

ผมเสยีดายมากเลย โดยเฉพาะความรูจากตาํราภาษาอังกฤษทีม่คีน

เขียนไวมากมาย อันนี้ก็เปนแหลงใหญเหมือนกัน นอกจากพระ

ไตรปฎกและอรรถกถาแลว ตําราในภาษาอังกฤษที่มีทานผูรูเขียน

เอาไว ผมไดอาศัยมากเลย จะคนควาตําราเหลานี้ทุกวัน ทําใหได

พบของใหม ๆ นาํมาฝากทานทัง้หลาย แตมาถงึเวลานี ้ หมดแลว

ไมมีแลว ไมมีทางที่จะหาได เพียงแตเปดดูหนังสือเลมสองเลมก็

มนึแลว อานกไ็มได กม็แีตความรูเทาทีม่อียู เทาไรกเ็ทานัน้ ของ

ใหมจะไดก็จากการฟงบาง จากการดูรายการโทรทัศนบาง 

นี่คือสภาพจํากัดที่อยากจะเรียนใหทานทั้งหลายทราบ ที่

มผีูปรารภวา เสยีดายทีล่กูศษิยทีม่ารุนหลงั คอืภายใน ๒ ปหลงั

นี้ ไมไดรับอะไรมากมายอยางที่เคยไดรับกันมาเมื่อกอน นั่นก็เปน

เพราะวามันหมดสมรรถนะ หรือวาเรียกวา ควรจะเลิกสอนไดแลว

อนันีไ้มไดพดูเพือ่ใหเสยีกาํลงัใจ เพยีงแตวา ถามีผูท่ีจะมาทําแทนได

ก็อยากจะใหเปนอยางน้ัน แตขณะน้ียังไมทราบจะทําอยางไร จึง

อยากขอใหทานทั้งหลายเขาใจวา ทานไดรับเทาที่ผมมีอยู และผม

ก็ตองอาศยัทานทัง้หลายชวยพดู คอืผมพดูคนเดยีวไมไหว เมือ่กอน

ผมพูดได ๒-๓ ชั่วโมง พูดคนเดียวก็ได ยิ่งพูดยิ่งมัน แตเดี๋ยวนี้
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ยิง่พูดยิง่หมด หมดเพราะไมมขีอมลู และหมดกาํลงั ไดอาศยัขอมลู

จากพระไตรปฎกทีพ่วกเราทกุคนมกีนัมา ก็มาอานสูกนัฟง เสรจ็แลว

ผมก็ชวยอธิบาย ขยายความ ตอบคําถาม ทํานองนี้นะครับ

แตผมกช็ืน่ใจ ทกุอาทติยทีม่าทีน่ี ่ รูสกึชืน่ใจทีไ่ดเหน็ทาน

ทัง้หลาย ซึง่เปนสหธรรมกิ เปนผูทีม่กีายตางกนั แตวามจีติเหมอืน

กัน ไดมาสนทนาธรรมกัน เปดโอกาสใหกันและกัน เพื่อซักถาม

สนทนาธรรมอยางเปนกันเอง ไมมีเขา ไมมีเรา ไมมีการทะเลาะ

วิวาท ในชั้นเรียนของเรานี้ไมเคยมีปญหาในเรื่องทํานองนั้น เรามี

แตเรียนกันอยางออนนอมถอมตน ทั้งผูสอน ทั้งผูเรียน ไมมีทิฐิ

มานะ อนันีเ้ปนสิง่ทีน่าชืน่ใจมาก คอืเรายอมรบัวาเราไมรู เราไมใช

ผูรูในประการท้ังปวง แตวารูบางพอเปนประโยชน ไมใชเปนผูรูโดยที่

ไมมขีอผดิพลาดเลย หรอืวายืนยันวาอยางนีเ้ทานัน้ถกู อยางอืน่ผิด

ปญหาเหลานี้ไมเกิดขึ้นในสังคมที่นี่ เพราะทุกคนเปดกวางเอาไววา

ถาเปนอยางนั้นจะไดไหม ถาเปนอยางนี้จะไดไหม เราถือหลัก

if-then law คอื conditionality ความมเีงือ่นไข สิง่ตางๆ มีเง่ือนไข

ผมไดเก็บเรื่องนี้เอาไวประมาณ ๔๐ กวาป ไมไดเลาให

ใครฟง นอกจากลูกศิษยบางคนที่ใกลชิด แตไมเคยพูดในที่ประชุม

สวนมากผมคดิวาจะเลาเวลาผมใกลตาย ไมไดหมายความวาวนันีจ้ะ
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ตายนะครบั แตขอโอกาสเลาเสยีวนันี ้ เพราะไมรูวาจะมโีอกาสไดพดู

กับทานในปหนาหรือเปลา

คอืเมื่อสมยัที่บวชเปนพระอยูสกั ๒-๓ พรรษา เกดิปวย

มากจนคิดวาจะตาย แลวนอนฝนไป ฝนวามียมทูต ๒ ตนมาพา

ตวัไป ลงนัง่ในเรอื ผมน่ังกลาง ยมทตูทัง้สองนัง่หวัเรอืนัง่ทายเรอื

ในฝนผมก็เปนพระอยู ยมทูตพาไปพบทานผูใหญทานหนึ่ง คิดวา

เปนทานยมราช พอทานเห็นเขา ทานพดูกบัยมทูตทัง้สองวา “พาทาน

มาทําไม เอาไวใหทานสั่งสอนประชาชน พาทานคืนไป” จากนั้น

ผมก็ตื่นขึ้น และโรคที่เปนอยูก็หายดวย

อนัทีจ่รงิ ผมตัง้ใจไวกอนหนานัน้แลววาจะใชชวิีตประกาศ

ศาสนาไปตลอดชีวติ จนกวาจะสิ้นลมหายใจ ที่กลาเลาเรื่องนี้ ซึ่ง

ปดไวตัง้ ๔๐ ป เพราะวนันีม้นัเกดิวกิฤต คอืมอีาการเหมอืนวาจะ

สิ้นชีวิต แตมันไมใชหรอก มันคงยังไมตาย แตก็ไมควรประมาท 

กเ็ลยถอืโอกาสเลาเสยีใหลกูศษิยทัง้หลายไดฟง แตบางคนกค็งเคย

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 แลวก็นกึถงึตวัวา เขาชางเหมอืนกบัเราจรงิ ๆ เราชางเหมอืน

กบัเขาจรงิ ๆ แลวกน็ัง่นํา้ตาไหลดวยความรูสกึประทับใจในคณุสมบัติ

ของผูนั้น แมบางทีเปนสัตวเดรัจฉานในชาดกก็ตาม

อะไรควรไมควรอยางไร ผมก็ไดตัดสินใจที่จะพูดแลว

ความจริงถาผมไมปวยวันนี้ ผมก็จะยังคงไมเลาเรื่องความฝนนั้น

และขอบคุณคณุหมอปกาศติท่ีไดชวยเหลอืใหคาํแนะนาํเกีย่วกบัอาการ

ปวยในวันนี้ ไดตรวจดูจนทําใหผมมีความมั่นใจในการที่จะพูด ผม

เคยนึกมาหลายครัง้หลายหนวา สกัวนัหนึง่ผมจะตองคยุกบัทานใน

เรือ่งนี ้ คอืในแบบนี ้ แบบท่ีผมนอนคยุใหฟง แลวกน็กึวา อาจจะ

นอนคุยอยูในหอง และตอสายออกมา ไมนึกวาเวลาเชนนั้นจะมา

ถึงเร็วอยางนี้ และก็มาถึงวันนี้ ในวันที่ผมอายุยางเขา ๗๐ ปมา

ได ๔-๕ วัน ก็ขอปรารภเทานี้ครับ
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www.kanlayanatam.com

สุวด ีผองโสภา
คนขางหลัง / วชัรพล วงษอนสุาสน
คณุเคอ ซิว่ เซยีง
บริษัทขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ 
จํากัด ๕๙/๘๔ หมู ๑๙ ถนนบรมราชชนนี 
แขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 
โทรศัพท ๐-๒๘๘๕-๗๘๗๑-๓ โทรสาร ๐-๒๘๘๕-๗๘๗๔

พิมพครั้งที่ ๑
จํานวนพิมพ

จดัพมิพโดย

ภาพปก/ออกแบบปก
ออกแบบ/จดัทาํรปูเลม
ภาพวาดดอกไมในเลม

พมิพโดย

ชมรมกัลยาณธรรม
หนังสือดีลําดับที่ ๑๔๘

อาจารยวศิน อินทสระ
อัตตชีวประวัติ ของ




