๑

คําปรารภ โดย พระประชา ปสนฺนธมฺโม

•
•
•
•
•
•
•

บ้ านเกิดและบรรพบุรุษ
อิทธิพลฝ่ ายมารดา
อิทธิพลฝ่ ายบิดา
บรรยากาศในครอบครัวบางแง่บางมุม
ชีวิตเด็กวัด
เรี ยนหนังสือกับผจญภัยวัยหนุ่ม
สิง่ แวดล้ อมทางสังคม

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

สูเ่ พศบรรพชิต
พระผู้ใหญ่ที่ใกล้ ชิดในระยะแรก
ชีวิตและสิง่ แวดล้ อมใหม่ในวัด
ไม่สกึ ตามกําหนดและเรี ยนต่อ
รสชาติใหม่ของครูสอนนักธรรม
กรุงเทพฯ อีกครัง้
เที่ยวเล่นและงานอดิเรก
เรี ยนบาลีและพื ้นภูมิการศึกษาธรรมะ
สภาพพระศาสนาในสมัยนันและการวิ
้
พากษ์
ธรรมทาส ธรรมทานและพุทธศาสนาในต่างประเทศ

๒

• อําลากรุงเทพฯ และตีความชีวิต

•
•
•
•
•
•
•
•
•

จุดเริ่มต้ นของงานยาวไกล
เช่าวัดให้ พระอยูแ่ ละที่มาของชื่อ
ชีวิตพระอีกแบบหนึง่
ความกลัวและความหวัง
ขยับขยายและบุคคลในท้ องถิ่น
เพื่อนสหธรรมิกและความพยายามที่ล้มเหลว
กําลังหนุนจากโยมมารดาและน้ องชาย
เริ่ มงานหนังสือพิมพ์และชีวติ นักเขียน
หัวเลี ้ยวหัวต่อของการเติบโต

•
•
•
•
•
•

ก่อนจะมาเป็ นสวนโมกข์และธารนํ ้าไหล
อีกช่วงหนึง่ ของงานบุกเบิก
โรงหนัง โรงปั น้ และโพธิสตั ว์
โบสถ์ เทศน์ประจําปี และหินโค้ ง
เบื ้องหลังสิง่ ก่อสร้ างหลากหลายของสวนโมกข์
หลักการบางอย่างและฝั นอย่างนักเลง

•
•
•
•
•
•

งานเขียนหนังสือ
งานแปลหนังสือ
งานพิมพ์หนังสือ
งานพูดแล้ วเป็ นหนังสือ
กับชาวบ้ านและพิธีกรรมบางอย่างแบบสวนโมกข์
หลายชีวิตที่ผา่ นสวนโมกข์

๓

• ราชการคณะสงฆ์และพระผู้ใหญ่ที่ร้ ูจกั
• กองหนุนและบางบุคคลที่ร้ ูจกั
• ของเล่นในชีวติ สมณะ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เหตุผลของการศึกษา
หนังสือที่ใช้ ค้นคว้ า
วิธีศกึ ษาค้ นคว้ า
พิเคราะห์พระไตรปิ ฎก
จากครูบาอาจารย์ในอดีต
มหายานศึกษาและจีนวิทยา
ภารตวิทยา
แดนพุทธภูมิและโบราณคดี
คริ สต์ศาสนาและอิสลาม
ตะวันตกและวิทยาศาสตร์
สังคมไทยและคณะสงฆ์

•
•
•
•
•
•
•
•

ทฤษฎีกบั การปฏิบตั ิ
ปั ญญาสิกขา
สีลสิกขา
หลักปฏิบตั เิ กี่ยวกับสตรี
ธุดงควัตร
จิตสิกขา
ผลพวงแห่งความเพียร
เบ็ดเตล็ดและสุขภาพ

• ปฏิทินชีวิต ๘๐ ปี ของท่านพุทธทาส

๔

โดย พระประชา ปสนฺนธมฺโม
คําปรารภสําหรับเล่ ม ๑ (บทที่ ๑-๒)
เมื่อข้ าพเจ้ าแรกไปอยูป่ ระจําที่สวนโมกข์เก่า-พุมเรี ยงนัน้ อาจารย์สลุ กั ษณ์ ศิวรักษ์ ได้ เตือนอยูเ่ สมอ
ว่าให้ ศกึ ษาชีวติ และการทํางานของท่านพุทธทาส เพื่อที่จะได้ ข้อคิดทังสํ
้ าหรับข้ าพเจ้ าเองและคนร่วมสมัย
ในวงกว้ างออกไป เกี่ยวกับการดํารงชีวิตในสมณเพศ และการทํางานเพื่อพระศาสนาและสังคม จาก
แบบอย่างอันเลิศของท่านที่หาได้ ยากยิง่ ในประวัตศิ าสตร์ ของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย

เมื่อมีโอกาสเหมาะ ข้ าพเจ้ าจึงมักไปเรี ยนถามเรื่ องราวต่าง ๆ แต่หนหลังของท่านเสมอ ในระยะแรก
ท่านไม่ส้ จู ะยอมเล่าอะไรมากนัก เพราะท่านเห็นว่าเป็ นเรื่ องส่วนตัว ไม่ส้ จู ะเป็ นประโยชน์ตอ่ ใครนัก (ใน
ทัศนะของท่าน) ข้ าพเจ้ าอ้ อนวอนท่านอยูห่ ลายครัง้ ถูกท่านขนาบแรง ๆ หลายหน แต่ก็พยายามเล่าให้ ท่าน
ฟั งว่า คนรุ่นข้ าพเจ้ าที่เข้ ามาบวชประสบปั ญหากันอย่างไรบ้ าง ถ้ าได้ มีโอกาสเรียนรู้ปฏิปทาของท่านบ้ างก็
จะมีประโยชน์เพียงไร ในที่สดุ ท่านจึงค่อย ๆ เล่าให้ ฟัง

ข้ าพเจ้ าเห็นว่าสิง่ ที่ตนได้ รับฟั งนัน้ มีคณ
ุ ค่าต่อคนวงกว้ างออกไปอีกมาก โดยเฉพาะคนรุ่นข้ าพเจ้ า
และคนรุ่นถัดไปซึง่ เติบโตมานอกวัฒนธรรมพุทธศาสนาอย่างแต่ก่อน ซึง่ ยากที่จะเข้ าใจได้ วา่ การดํารงชีวิต
้
งคมและวงการพระศาสนาใน
ในสมณเพศนันเป็
้ นไปได้ โดยมีอะไรเป็ นเหตุปัจจัย นอกจากนันสภาพทางสั
สมัยก่อน ๆ ที่ท่านได้ ประสบพบเห็นก็เป็ นสิง่ ที่นา่ บันทึกไว้ อย่างยิง่ จึงกราบเรี ยนขอให้ ท่านเขียน
อัตชีวประวัติ แต่ท่านปฏิเสธเพราะเห็นว่าการเขียนเรื่ องราวในชีวิตของตนเองนัน้ ไม่ใช่สงิ่ ที่พงึ กระทําตาม
คติวฒ
ั นธรรมของเราเอง และย่อมหลีกไม่พ้นที่จะต้ องโฆษณาตนเองไม่ในรูปแบบใดก็รูปแบบหนึง่ จําได้ วา่
เรี ยนเสนอท่านอยูห่ ลายครัง้ หลายหน ท่านก็ไม่เห็นพ้ องด้ วย

ข้ าพเจ้ าจึงใช้ วิธีจดบันทึกสิง่ ที่ได้ ฟังจากท่านเอาไว้ แต่เนื่องจากระบบโรงเรี ยนได้ ทําลายฉันทะในการ
จําไปมากต่อมากแล้ ว จึงทําให้ เก็บสิง่ ที่ทา่ นเล่าไว้ ได้ น้อยเต็มที ในที่สดุ ขอท่านอัดเสียงไว้ โดยเรี ยนท่านว่า
จะไม่นําออกเผยแพร่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ นี่ก็ต้องอ้ อนวอนท่านอยูห่ ลายครัง้ ท่านจึงยอมอนุญาตให้

๕

ต่อมาเมื่อปี ๒๕๒๕ เพื่อนฝูงในกลุม่ พุทธ-ไทยปริทศั น์และคณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา (ศ.
พ.พ.) ได้ ดําริจดั งานทางความคิดเกี่ยวกับพุทธศาสนา ร่วมฉลองในโอกาสที่สวนโมกข์อยูค่ รบ ๕๐ ปี
เรื่ องราวเกี่ยวกับชีวิตของท่านที่อดั ไว้ จึงได้ นํามาถอดเทปเป็ นตัวอักษร เพื่อศึกษากันในหมูผ่ ้ จู ดั งานและได้
เรี ยนถามเพิ่มเติมด้ วย แต่งานคราวนันมุ
้ ง่ ศึกษาความคิดของท่านมากกว่าชีวิตของท่านโดยตรง ดังปรากฏ
ออกมาเป็ น พุทธทาสกับคนรุ่นใหม่ : เมื่อคนหนุ่มสาวถามหารากของความเป็ นไทย ซึง่ มูลนิธิโกมลคีมทอง
ได้ ตีพิมพ์ออกมาตังแต่
้ พ.ศ.๒๕๒๖ นันแล้
้ ว
ต่อมาปลายปี ๒๕๒๗ มิตรสหายบางคนได้ ปรารภขึ ้นอีกว่าน่าจะทําประวัตทิ า่ นอาจารย์อย่าง
สมบูรณ์ และควรจะตีพิมพ์เมื่อท่านยังมีชีวิตอยูด่ ้ วย เมื่อไปเรี ยนให้ ทา่ นทราบถึงความคิดอันนี ้ ท่านก็ถาม
ว่าทําไปเพื่ออะไรอยูห่ ลายครัง้ กว่าจะยอมอนุญาตให้ พวกเราดําเนินการได้ ข้ าพเจ้ าได้ นําสิง่ ที่เคย
สัมภาษณ์ทา่ นมาพิจารณาใหม่และพบว่ายังบกพร่องอีกมาก เพราะถามท่านไว้ ไม่เป็ นระบบเลย จึงตังโครง
้
เรื่ องใหม่ และขอสัมภาษณ์ท่านอีกเพื่อให้ ได้ ความสมบูรณ์ที่สดุ โดยตังใจไว้
้ วา่ จะให้ เสร็จสมบูรณ์ในปี
๒๕๒๘ นี ้ เมื่อเริ่มลงมือทําก็ได้ คดิ กันหลายตลบว่าควรจะออกมาในรูปแบบใดจึงจะเหมาะ หลังจาก
ปรึกษาหารื อกันหลายครัง้ จึงขออนุญาตท่านทําออกมาในรูปคําถามคําตอบ โดยเรียบเรี ยงจากคํา
สัมภาษณ์ของท่าน แล้ วนําไปอ่านให้ ทา่ นฟั งเพื่อแก้ ไขข้ อมูลให้ ถกู ต้ องอีกครัง้ หนึง่

เมื่อทําไปได้ ๒ บท ก็สง่ มาให้ มิตรสหายทางโกมลคีมทองซึง่ เป็ นตัวตังตั
้ วตีให้ ข้าพเจ้ าทํางานชิ ้นนี ้
อย่างจริงจังให้ ดู และเห็นพ้ องกันว่าน่าจะทยอยพิมพ์เป็ นตอน ๆ ที่หนึง่ ก่อน แล้ วตอนแรกก็ปรากฏออกมา
เป็ นเล่มดังที่ทา่ นผู้อา่ นเห็นอยูน่ ี ้ โดยเริ่มเรื่ องตังแต่
้ ช่วงชีวิตในวัยเยาว์ของท่าน จนถึงช่วงที่ท่านเดินทางออก
จากกรุงเทพฯ กลับไชยาเพื่อเริ่ มก่อตังสวนโมกขพลาราม
้
ส่วนตอนสองซึง่ ต่อจากเล่มนี ้นัน้ จะเป็ นช่วงชีวิต
ของท่านในงานต่อสู้บกุ เบิกสวนโมกขพลารามระหว่าง ๒๐ ปี แรก และตอนสามอันเป็ นตอนสุดท้ ายนัน้ จะ
เป็ นช่วงชีวิตหลังจากนันจนกระทั
้
ง่ ปั จจุบนั อันรวมถึงข้ อคิดและทัศนะของท่านฝากไว้ สําหรับอนาคตด้ วย
และหากเป็ นไปตามเหตุปัจจัยที่คาดไว้ ๒ ตอนนี ้คงจะเสร็จสิ ้นให้ ได้ อา่ นกันภายในปี นี ้

สําหรับภาพที่นํามาลงประกอบเนื ้อหานัน้ ส่วนหนึง่ เราสืบหาและหยิบยืมมาจากบุคคลต่าง ๆ รวมทัง้
วัดวาอีกหลายแห่ง เพื่อนํามาถ่ายอัดขยายใหม่ อีกส่วนหนึง่ มาจากการตระเวนถ่ายรูปตามสถานที่ตา่ ง ๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับชีวิตของท่านตังแต่
้ อดีตจนกระทัง่ ปั จจุบนั

๖

หากท่านผู้อา่ นได้ อา่ นหนังสือเล่มนี ้แล้ ว และเห็นว่ามีประเด็นใดน่าจะเรี ยนถามท่านอีก ทังในช่
้ วง
ชีวิตที่อยูใ่ นเล่มนี ้และช่วงต่อ ๆ ไปหลังจากเล่มนี ้ ขอให้ เสนอแนะมาได้ เพื่อจะได้ ช่วยกันนําเสนอสิง่ ที่มี
คุณค่าต่อส่วนรวมนี ้ให้ สมบูรณ์ที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ แม้ การตังคํ
้ าถามในเล่มนี ้เอง ข้ าพเจ้ าก็มิได้ ทําตาม
้ แรกมาแล้ ว ทังใน
้
ลําพัง หากแต่งานชิ ้นนี ้สําเร็จได้ ก็ด้วยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่ ายหลายท่านตังแต่
้
หลายท่านที่ให้ ความสนับสนุน
แง่ร่วมกันคิดร่วมกันทําและคอยส่งเสริ มกําลังใจกัน รวมทังชาวสวนโมกข์
อย่างดี คุณโยมธรรมทาส พานิช (น้ องของท่านอาจารย์) ได้ กรุณาอ่านทวนต้ นฉบับบางตอนเพื่อความ
แม่นยําด้ านข้ อมูล และได้ ให้ ยืมภาพเก่า ๆ มาถ่ายรูปใหม่เพื่อใช้ ประกอบในหนังสือเล่มนี ้ด้ วย ฉะนันขอ
้
้ ่เอ่ยนามมาแล้ วและไม่ได้ เอ่ย โดยทัว่ กันด้ วย
ท่านผู้อา่ นจงอนุโมทนาในส่วนกุศลของบุคคลต่าง ๆ ทังที
พระประชา ปสนฺนธมฺโม
๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘

๗

คําปรารภสําหรั บเล่ ม ๒ (บทที่ ๓-๕)
ข้ าพเจ้ าได้ ปรารภไว้ ในเล่าไว้ เมื่อวัยสนธยา เล่มแรกว่าจะมีตอนต่ออีก ๒ เล่ม ว่าด้ วยช่วงชีวติ ของ
ท่านอาจารย์พทุ ธทาส ในการต่อสู้บกุ เบิกสวนโมกขพลารามระหว่างช่วง ๒๐ ปี แรกเล่มหนึง่ และอีกเล่ม
หนึง่ จะเป็ นช่วงชีวิตของท่าน หลังจากนันจนถึ
้
งปั จจุบนั และกล่าวไว้ วา่ หากเป็ นไปตามเหตุปัจจัยที่คาดไว้
สองตอนนี ้คงจะเสร็จสิ ้นให้ ได้ อา่ นภายในปี ๒๕๒๘

แต่แล้ ว พอทําเล่มแรกเสร็ จ ก็มีเหตุให้ ไม่สามารถทําตอนต่อไปได้ ทนั ที ทังนี
้ ้เพราะท่านอาจารย์
อาพาธ แม้ จะไม่ได้ หนักหนาสาหัสเท่าที่ลงในหนังสือพิมพ์มติชน แต่ก็เห็นสมควรว่าจะต้ องไม่รบกวนท่าน
ในระหว่างนัน้ ข้ าพเจ้ าจึงวางมือการสัมภาษณ์ท่านลงชัว่ คราวจนเมื่อท่านแข็งแรงพอ ข้ าพเจ้ าจึงได้ เริ่มงาน
ใหม่อีกครัง้ หนึง่ โดยใช้ เวลาในช่วงพรรษา
(ส.ค.-ต.ค.๒๕๒๘) เรี ยนถามเรื่ องราวในชีวิตและงานของท่านในส่วนที่ยงั เหลืออยูท่ งหมด
ั้
จนเสร็จ
สิ ้นลงในคราวเดียวแล้ วจึงเริ่มต้ นเรี ยบเรี ยงอย่างจริ งจัง

ด้ วยเหตุนี ้ ช่วงเวลาในการจัดพิมพ์จงึ ต้ องเนิ่นช้ าออกไปด้ วย กว่าเล่ม ๒ นี ้จะออกจากโรงพิมพ์ก็คง
ราวเดือนกุมภาพันธ์ และเล่ม ๓ ก็คงต้ องตกปลายเดือนเมษายน โดยทางสํานักพิมพ์ได้ ช่วยจัดลําดับ ให้ ได้
ออกทันวันล้ ออายุครบ ๘๐ ปี บริ บรู ณ์ของท่าน ในเดือนพฤษภาคมปี นี ้
ในการทํางานคราวนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ เปลี่ยนโครงสร้ างในการลําดับเรื่ องราวในชีวติ ของท่านใหม่ ต่างจาก
ที่เคยตังใจไว้
้
กล่าวคือ เล่มที่ ๒ ที่ท่านถืออยูน่ ี ้ เป็ นเรื่ องราวชีวิตของท่านอาจารย์ในด้ านการทํางานตังแต่
้
แรกเริ่ มตังสวนโมกข์
้
จนถึงปั จจุบนั โดยรวมเอางานอดิเรก และการคบมิตรของท่านไว้ ด้วย จึงได้ ใช้ ชื่อรอง
ของเล่มนี ้ว่า ชีวิตแห่งการทํางาน ส่วนเล่มที่ ๓ จะเป็ นการเจาะลึกลงไปในด้ านการศึกษาค้ นคว้ าหาความรู้
และการฝึ กฝนปฏิบตั สิ ว่ นตัวของท่าน จึงจะให้ ชื่อรองว่า ชีวิตแห่งการศึกษา ลําดับเรื่องราวเช่นนี ้ ข้ าพเจ้ า
เชื่อว่าจะสะดวกต่อการติดตาม และทําให้ ร้ ูจกั ท่านอาจารย์ลกึ ลงตามลําดับด้ วย

ท่านผู้อา่ นจะสังเกตได้ วา่ ในส่วนที่เป็ นเนื ้อหาคําตอบของท่านอาจารย์นนั ้ มีวงเล็บแทรกอยูบ่ างแห่ง
พึงทราบว่านัน่ เป็ นส่วนที่ข้าพเจ้ าเสริมเข้ ามา เพื่อให้ ได้ ความชัดเจนขึ ้น เช่น เพื่อบอกปี ที่มีเหตุการณ์นนหรื
ั้ อ
บอกชื่อ-นามสกุลหรื อฉายาเต็มของบุคคลที่ทา่ นอาจารย์เอ่ยถึง

๘

ในการทํางานคราวนี ้ ข้ าพเจ้ ารับความเอื ้อเฟื อ้ เกื ้อกูลจากท่านที่เคารพนับถือและมิตรสหาย
หลากหลายอีกเช่นเคย ทังญาติ
้
มิตรส่วนตัว เพื่อนชาวสวนโมกข์ ตลอดจนเพื่อนทางโกมลคีมทอง ข้ าพเจ้ า
ขออนุโมทนาขอกราบขอบพระคุณ ขอบคุณ ขอบใจ และขอท่านผู้อา่ นพึงร่วมอนุโมทนาในส่วนกุศลของทุก
ๆ ท่านที่มีสว่ นให้ งานชิ ้นนี ้สําเร็ จลุลว่ งลงได้

อนึง่ ข้ าพเจ้ าได้ ปรึกษากับผู้ใหญ่และมิตรสหายแล้ ว ได้ ตกลงจะทําหนังสือเกี่ยวกับท่านอาจารย์
พิเศษขึ ้นอีกเล่มหนึง่ คือ ชีวประวัตขิ องท่านที่แสดงด้ วยภาพ เนื่องจาก ระหว่างทําเล่ม ๒ และเล่ม ๓ นี ้ ทํา
ให้ ได้ มีโอกาสรู้จกั กับนักเล่นกล้ องบางท่านที่มีภาพของท่านอาจารย์เก็บไว้ มาก จนพอที่จะทําได้ อย่างงาม
และเชื่อว่าจะทําให้ ผ้ ศู กึ ษาชีวิตของท่านได้ ร้ ูจกั ท่านอาจารย์ในแง่มมุ ที่แปลกออกไป จึงขอถือโอกาส
ประชาสัมพันธ์ไว้ ณ ที่นี ้ด้ วย หากท่านผู้อา่ นผู้ใดรู้จกั ท่านอาจารย์มาแต่แรกเริ่มและมีรูปเก่า ๆ หรือแปลก ๆ
ของท่านหรื อของสวนโมกข์ หากจะกรุณาให้ ยืมหรื ออัดรูปนัน้ ๆ มาให้ ก็จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับ
การศึกษาของอนุชนในภายภาคหน้ าต่อไป ในการจัดพิมพ์เล่มนี ้ได้ ขอให้ โครงการหนังสือชุดพุทธศาสนา
สําหรับคนหนุม่ สาวทาง ปาจารยสาร ในสังกัดมูลนิธิเสฐี ยรโกเศศ - นาคะประทีปเป็ นผู้จดั ดําเนินการ
ร่วมกับสํานักพิมพ์มลู นิธิโกมลคีมทอง ทังนี
้ ้เพื่อผ่อนภาระทางมูลนิธิโกมลคีมทองลง และเพื่อให้ หนังสือออก
ทันวันงานล้ ออายุในปี นี ้

พระประชา ปสนฺนธมฺโม
๑ มกราคม ๒๕๒๙

๙

คําปรารภสําหรั บเล่ ม ๓ (บทที่ ๖-๗)

หนังสือเล่มนี ้ สําเร็จออกมาเป็ นเล่ม ทันวันงานล้ ออายุ ๘๐ ปี ของท่านอาจารย์พทุ ธทาสได้ ด้ วยความ
เสียสละและความเหน็ดเหนื่อยของบุคคลหลายฝ่ าย ซึง่ ต่างก็เคารพรักท่านอาจารย์ และเห็นคุณค่าของ
หนังสือชุดนี ้ แม้ ข้าพเจ้ าจะทําหน้ าที่เป็ นบรรณาธิการ แต่ก็ร้ ูสกึ ว่าตนเองเป็ นเพียงฟั นเฟื องเล็ก ๆ เท่านัน้
เพราะหากปราศจากความร่วมมือร่วมใจจากมิตรสหายและกัลยาณมิตรแล้ ว งานนี ้จะไม่สามารถลุลว่ ง
เรี ยบร้ อยในเวลาเช่นนี ้ได้ เลย

ข้ าพเจ้ าจะขอเอ่ยนามตามลําดับชันของการทํ
้
าหนังสือ เพื่อจะเป็ นบทบันทึกความเป็ นมา และเพื่อ
ท่านผู้อา่ นจะได้ ร่วมอนุโมทนาต่อท่านเหล่านี ้ด้ วย ประการแรกสุด เนื่องจากข้ าพเจ้ าส่งต้ นฉบับให้ แก่
สํานักพิมพ์ลา่ กว่ากําหนดถึงเดือนครึ่ง ทางเจ้ าหน้ าที่ของสํานักพิมพ์จงึ ต้ องจัดเวลาและกําลังคนให้ เป็ น
พิเศษ และคงสะเทือนงานประจําและเพิม่ ภาระให้ มากกว่าปกติมิใช่น้อย โดยเฉพาะสมถวิล วิริยะสุมน และ
สง่า ลือชาพัฒนพร ซึง่ ช่วยวิ่งเต้ นให้ เต็มกําลังอย่างไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยในด้ านการพิสจู น์อกั ษรนัน้
เนื่องจากเล่มที่ผา่ นมามีการสะกดการันต์ผิดมาก และลักลัน่ กันมาก เพราะข้ าพเจ้ าเองขาดความประณีต
ในเรื่ องเช่นนี ้ สําหรับเล่มนี ้ ทางสํานักพิมพ์จงึ ได้ อาราธนาพระดุษฎี เมธงกุโร ให้ ชว่ ยกรุณาเป็ นหลักในการ
พิสจู น์อกั ษรทุกขันตอน
้
โดยมีพระพรชัย พุทธสาโร, แพทย์หญิงผ่องโสม อัตถะสัมปุณณะและคุณสุนีย์ ราม
อินทรา ร่วมเป็ นกําลังสําคัญในกองพิสจู น์อกั ษร

ในด้ านการพิมพ์ดีดต้ นฉบับนัน้ อนุสรณ์ ชูธรรมวงศ์ และ ประกาศิต สุพรม ได้ อทุ ิศเวลาเร่งมือให้
อย่างหามรุ่งหามคํ่า โดยมีศรี ใส กิตติรักษนนท์ และ สุจิตรา จินดาดวงรัตน์ ช่วยแบ่งภาระไปบางส่วน
สําหรับหลวงพี่พรชัย และคุณอนุสรณ์นนได้
ั ้ เป็ นหลักช่วยงานชุดนี ้มาตังแต่
้ การถอดจากเทปออกมาเป็ น
ตัวหนังสือ โดยเฉพาะ ๒ เล่มหลังนี ้ และมีพระสุเทพ สุเทโว (วัดพระบรมธาตุ อ.ไชยา) เป็ นผู้ช่วยแรงสําคัญ
้
งสือ ๒ เล่มนี ้
ยิ่งกว่านัน้ หลวงพี่พรชัยยังกรุณาแบ่งเบาภาระในด้ านการติดต่อเกือบจะทุกขันตอนของหนั
ทําให้ ข้าพเจ้ ามีเวลาและสมาธิในส่วนงานของตน โดยมิต้องวิตกกังวล

๑๐

ในระหว่างที่ข้าพเจ้ าปั กหลักทําหนังสือชุดนี ้ที่สวนโมกข์นนั ้ อาจารย์รัญจวน อินทรกําแหง ได้ กรุณา
ให้ คําแนะนําปรึกษาหารื อ ให้ กําลังใจ และการอนุเคราะห์เกือบจะทุกด้ านอย่างสมํ่าเสมอ นับเป็ นส่วน
สําคัญที่ทําให้ ข้าพเจ้ าทํางานชุดนี ้ได้ สําเร็จลุลว่ ง

ในขณะที่ข้าพเจ้ าสัมภาษณ์และนําต้ นฉบับที่เรี ยบเรี ยงเสร็จแล้ วมาอ่านทวนให้ ทา่ นอาจารย์ตรวจแก้
นัน้

พระพรเทพ ฐิ ตปญฺโ และ พระสิงห์ทอง เขมิโย ซึง่ ทําหน้ าที่อปุ ั ฏฐากท่านอาจารย์อยู่ ได้ กรุณายอมให้
ข้ าพเจ้ ารบกวนจุกจิกจู้จี ้เป็ นอันมาก และให้ ความช่วยเหลือเกื ้อกูลในด้ านอาหารการขบฉัน ตลอดช่วงที่ทํา
หนังสือชุดนี ้ ยิง่ กว่านันหลวงพี
้
่พรเทพยังช่วยอ่านทวนต้ นฉบับบทที่ ๖ ให้ ทา่ นอาจารย์ตรวจแก้ ทงบท
ั ้ และ
้ ้เนื่องจากข้ าพเจ้ าต้ องมาดูแลงานอยูท่ าง
ทยอยส่งต่อขึ ้นมาให้ ทางกรุงเทพฯ ด้ วยความใส่ใจอย่างดี ทังนี
กรุงเทพฯ ในช่วงหลัง

ในการทํางานชุดนี ้ ข้ าพเจ้ าเกือบจะไม่มีเครื่ องมือของตนเองเลย ของที่ยืมได้ ก็ยืมจากญาติมิตร ที่
ต้ องจัดหา ทางมูลนิธิโกมลคีมทองก็เป็ นผู้จนุ เจือโดยตลอด เครื่ องบันทึกเสียงนัน้ นิภาพรรณ งามวิทยาพงศ์
ได้ ให้ ยืมเครื่ องอย่างดีที่เหมาะกับงานสัมภาษณ์อย่างยิง่ โดยให้ ยืมใช้ ข้ามปี และข้ าพเจ้ าก็ใช้ จนต้ องเข้ า
้ ณหมอผ่องโสมยังให้ ยืมอีกเครื่ องหนึง่
ร้ านซ่อม เมื่อคืนกลับมาถึงเจ้ าของเดิมคงเกือบจําไม่ได้ นอกจากนันคุ
ในระหว่างตอนหลัง ๆ ที่เครื่องแรกต้ องเข้ าร้ านซ่อม และในช่วงสุดท้ ายคุณแทน สงคราม มิตรจากแดนไกล
ได้ หาเครื่ องเล็กกะทัดรัดข้ ามนํ ้าข้ ามฟ้ามาฝาก เมื่อคราวกลับมาเยี่ยมบ้ านเกิดเมืองนอน ทําให้ ทํางาน
สะดวกขึ ้นอีกในตอนท้ าย

อีกท่านหนึง่ ที่ยินดีให้ ข้าพเจ้ ารบกวนเป็ นประจําในระหว่างทํางานชุดนี ้ก็คือคุณครูสมนึก เกษมภัทรา
คุณครูใหญ่แห่งโรงเรี ยนวัดธารนํ ้าไหลที่กรุณาอํานวยความสะดวกในด้ านพาหนะ การใช้ โทรศัพท์ทางไกล
หลายครัง้ และอื่น ๆ อีกหลายอย่าง

๑๑

นอกจากที่เอ่ยนามมานี ้แล้ ว ยังมีผ้ ใู หญ่อีกหลายท่านที่กรุณาเล่าเรื่ องแต่หนหลังของท่านอาจารย์ให้
ข้ าพเจ้ าฟั ง ทําให้ ได้ แง่มมุ ที่จะเรี ยนถามท่านได้ มากขึ ้น ทางกรุงเทพฯ นัน้ นอกจากเพื่อนทางโกมลคีมทอง
แล้ ว ทุกครัง้ ที่ข้าพเจ้ าขึ ้นมาติดต่อธุระการงาน มิตรสหายทางคณะกรรมการศาสนาเพื่อการพัฒนา ได้
เอื ้อเฟื อ้ ให้ ใช้ ชนบนของสํ
ั้
านักงานเป็ นที่ทํางานชัว่ คราวพร้ อมกับอํานวยความสะดวกต่าง ๆ อีกเป็ นอันมาก

อย่างไรก็ตาม ปั จจัยสําคัญที่สดุ ที่ทําให้ เกิดหนังสือชุดนี ้ขึ ้นได้ ย่อมได้ แก่ความกรุณาของพระเดช
พระคุณท่านเจ้ าคุณอาจารย์พทุ ธทาส ด้ วยเห็นเป็ นประโยชน์เกื ้อกูลต่ออนุชนในภายภาคหน้ า ท่านจึงยอม
เล่าเรื่ องราวเหล่านี ้ไว้ ทัง้ ๆ ที่ในระหว่างให้ สมั ภาษณ์สขุ ภาพของท่านยังไม่กลับเข้ าสูส่ ภาพปกตินกั

ข้ าพเจ้ าถือว่าการได้ ทํางานใกล้ ชิดท่านอาจารย์แม้ เพียงช่วงสัน้ ๆ คราวนี ้เป็ นโอกาสอันมีคา่ ยิ่งของ
ชีวิต เป็ นประสบการณ์อนั งดงามที่ประมาณค่ามิได้ แม้ ข้าพเจ้ าจะไม่เข้ มแข็งพอที่จะดําเนินตามปฏิปทาอัน
ประเสริ ฐของท่าน และไม่ได้ เห็นด้ วยกับท่านไปเสียหมดในทุกถ้ อยกระทงแห่งความคิด แต่ข้าพเจ้ าก็เคารพ
เทิดทูนวิถีแห่งการดําเนินชีวติ ของท่านว่าเป็ นแบบอย่างของอุดมคติอนั เอก ที่มนุษย์พงึ ถือเป็ นประทีปส่อง
นําชีวิต เพื่อเข้ าถึงให้ ใกล้ ที่สดุ สูพ่ ทุ ธวิธีเท่าที่จะเป็ นไปได้ ตามกําลังบารมีของตน ๆ อนึง่ ความบางตอนใน
เล่ม ๓ นี ้ แม้ จะเป็ นเรื่ องที่เข้ าใจกันได้ งา่ ยอยูแ่ ล้ ว ในแวดวงของชาววัด แต่ข้าพเจ้ าก็ได้ ทําเชิงอรรถเอาไว้
ด้ วย ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์แก่ผ้ อู า่ นที่เริ่ มศึกษาศาสนาและห่างไกลวัดวาออกไป

ข้ าพเจ้ าหวังว่าที่กล่าวมานี ้คงจะมีประโยชน์ในแง่ที่ทําให้ ทา่ นผู้อา่ นเข้ าใจความเป็ นมาของหนังสือ
ชุดนี ้ และต้ นสายปลายเหตุที่ข้าพเจ้ าเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วยประการหนึง่ อีกประการหนึง่ ท่านจะได้ ร่วม
อนุโมทนากราบขอบพระคุณ ขอบพระคุณ ขอบคุณ และขอบใจทุก ๆ คนที่มีสว่ นทําให้ หนังสือชุดนี ้ ทังที
้ ่
เอ่ยนามมาแล้ วและที่ไม่ได้ เอ่ยนามไว้

พระประชา ปสนฺนธมฺโม
๑๓ เมษายน ๒๕๒๙

๑๒

บรรพบุรุษและญาติฝ่ายตายายของท่านอาจารย์ ถ่ายที่อําเภอท่าฉาง
คนที่ ๓ และ ๔ จากซ้ าย คือยายใจและตาเส่ง (ขุนสิทธิสาร) ตามลําดับ
ผู้หญิงวัยกลางคนอีกสองคนที่เหลือเป็ นป้า ผู้ชายที่ยืนสองคนเป็ นลุงเขย
นอกนันเป็
้ นลูกพี่ลกู น้ องของท่านอาจารย์
ถ่ายเมื่อท่านอาจารย์อายุเท่า ๆ กับเด็กที่นงั่ ข้ างล่าง

อาจารย์ครับ ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยเล่าประวัตคิ วามเป็ นมาตังแต่
้ แรกเกิด ชีวติ ในครอบครัว
ตลอดจนบรรพบุรุษด้ วยครับ
(ฮึ ๆ หัวเราะดุ ๆ) ผมเกิดที่พมุ เรี ยง (ปั จจุบนั เป็ นตําบลหนึง่ ของอําเภอไชยา) ปี ๒๔๔๙ บ้ านก็เป็ น
แบบชาวตลาดที่ค้าขายทัว่ ๆ ไปของสมัยนัน้ เป็ นเรื อนไม้ หลังคามุงจาก สมัยนันสั
้ งกะสียงั มีน้อย โยมหญิง
(มารดา) ชื่อเคลื่อน โยมชาย (บิดา) ชื่อเซี ้ยง น้ องชายของแก คืออาผม คนหนึง่ ชื่อเสี ้ยง อีกคนชื่อ อัน้
บรรพบุรุษทางฝ่ ายโยมชายมาจากเมืองจีน แต่ก๋งเกิดเมืองจีนหรื อเมืองไทย ผมไม่ได้ ถาม อาจจะเกิด
ที่นี่ ผมไม่ทนั เห็น เล็กเกินไป แต่เท่าที่ฟังเล่าน่าจะมาจากเมืองจีน เป็ นศิลปิ น ช่างเขียนภาพ เอากระจกเฉย

๑๓

ๆ มาเขียนด้ วยสี เป็ นรูปสําเร็ จ เป็ นจีนจากมณฑลฮกเกี ้ยน แต่เดิมแซ่โข่วหรื อข่อ ออกเสียงแต้ จิ๋วเป็ นแซ่โค้ ว
ต่อมามีพระราชบัญญัตนิ ามสกุลในรัชกาลที่ ๖ พวกข้ าราชการเขาเปลีย่ นให้ เป็ นนามสกุล "พานิช" เพราะ
้ านที่ค้าขายมีแต่บ้านโยม
ทําการค้ าขาย ดูเหมือนนายอําเภอเขาจะมาตังให้
้ เพราะตอนนันบ้
ส่วนทางโยมหญิงเป็ นไทย เป็ นชาวท่าฉาง แม่เกิดที่นนั่ ยายหรื อทวดก็เกิดที่นนั่ เตี่ยเกิดพุมเรี ยง ก๋ง
และทวดก็มาอยูพ่ มุ เรี ยงนานแล้ ว เป็ นชาวพุมเรี ยงไป

บ้ านที่ทา่ นอาจารย์เกิด ต่อมาได้ ขายไป เจ้ าของใหม่ได้ เปลี่ยนแปลงจนไม่เหลือเค้ าเดิม
ภาพนี ้ถ่ายเมื่อ ๒๕๒๙ เดิมนันเป็
้ นบ้ านพื ้นดิน

ที่บ้านก็เป็ นร้ านค้ าขาย ถ้ าเรี ยกอย่างสมัยนี ้ก็เรี ยกว่าขายของชํา ไม่ใหญ่โตนัก ผมมีพี่น้องด้ วยกัน ๓
คน คนสุดท้ องเป็ นผู้หญิง เดิมผมชื่อเงื่อม รองลงไปชื่อยี่เกย คือนายธรรมทาส น้ องหญิงชื่อกิมซ้ อย
้
วง ฐานะทาง
แต่งงานออกไปอยูท่ างบ้ านดอน ใช้ นามสกุลสามีวา่ เหมกุล พี่น้องอายุห่างกันสามปี ทังสองช่
บ้ านก็ไม่ใช่จะดีหรื อจะรํ่ ารวย ไม่ใช่วา่ จะเหนือคนอื่นเขา พออยูไ่ ด้ พวกเจ้ าเมือง พวกคนจีนที่มีเงินทองมี
อะไรมากกว่าเราก็มี

๑๔

บ้ านที่ทา่ นอาจารย์เติบโตขึ ้นมา ซึง่ อยูค่ นละฟากถนนกับบ้ านที่เกิด เยื ้องไปทางขวามือ
บิดามารดาท่านได้ ปลูกบ้ านหลังนี ้ขึ ้น และย้ ายจากบ้ านแรกมาอยูห่ ลังนี ้ตังแต่
้ เด็กชายเงื่อมยังเล็กอยู่
เป็ นทังบ้
้ านและร้ านค้ าไปในตัว ชื่อร้ านไชยาพานิช ภาพนี ้ถ่ายเมื่อ ๒๕๒๙
แต่สภาพชันบนยั
้
งไม่ได้ รับการเปลี่ยนแปลงแต่ประการใด เปลี่ยนไปเฉพาะชันล่
้ างเท่านัน้

สังคมสมัยนันสั
้ งเกตดูก็ไม่ยกย่องคนรวยเท่าไร เขานับถือคนตระกูลผู้ดีเก่า มักจะเรี ยกคนพวกนี ้โดย
มีคําว่าพ่อหรื อแม่นําหน้ าตลอดไป แม้ จะจนลงมา เขาก็ยงั เรี ยกพ่อนัน่ แม่นี่ ลูกออกมาก็ยงั พ่อนันแม่
้ นี ้ เป็ น
้ นมาแม้ จะ
การเรี ยกให้ เกียรติกนั มักจะเป็ นพวกที่สืบสายมาจากเจ้ าเมืองพวกขุนนาง เขาจะเรียกอย่างนันกั
เป็ นลูกหลานชันปลายแถวอย่
้
างครอบครัวพระยาอรรถกรมมนุตตี บ้ านตรงข้ ามคนละฟากถนนกับบ้ านของ
ผม ก็เป็ นผู้ดีเก่าสืบเชื ้อสายมาจากเจ้ าเมืองไชยา พระยาไชยา พระยาชุมพรโน่น เหมือนเจ้ าทางเชียงใหม่
ขอให้ พอ่ เป็ นเจ้ า ลูกหลานออกมาก็เป็ นเจ้ าตามไปหมด พุมเรี ยงก็มีเชื ้อสายเจ้ าทางเชียงใหม่ มามี
ครอบครัวที่นี่ แต่มนั ขาดตอนไป จึงไม่มีใครถือเป็ นเจ้ า ไม่มีใครเรี ยกแล้ ว

๑๕

ถ้ าจะให้ บอกว่ามีอะไรมาจากโยมหญิงบ้ าง
เห็นจะเป็ นเรื่ องประหยัด เรื่ องละเอียดลออในการใช้ จ่าย ... ... ...
โยมชายนันไม่
้ ค่อยได้ อยูบ่ ้ าน โยมหญิงอยูต่ ลอดเวลา
ผมก็สนิทกับโยมหญิงมากกว่า
นางเคลื่อน พานิช โยมมารดา
เมื่อมีสวนโมกข์และคณะธรรมทานแล้ ว
ได้ เป็ นกําลังหนุนทางด้ านทุนทรัพย์
ในระยะแรก

อาจารย์ครับ ทางฝ่ ายโยมมารดามีอิทธิพลต่ออาจารย์ทางด้ านไหนบ้ าง
ผมคิดว่าเรื่ องประหยัด ถ้ าจะให้ บอกว่ามีอะไรมาจากโยมหญิงบ้ าง เห็นจะเป็ นเรื่ องประหยัด เรื่ อง
ละเอียดลออในการใช้ จา่ ย เพราะว่าถูกสอนให้ ประหยัดแม้ แต่นํ ้าที่จะล้ างเท้ า ห้ ามใช้ มาก แม้ แต่นํ ้ากินจะ
ตักมากินนิดหนึง่ แล้ วสาดทิ ้งไม่ได้ แม้ แต่ใช้ ฟืนก็ต้องใช้ พอดี ไม่ให้ สิ ้นเปลือง ถ้ ายังติดไม่หมดต้ องดับ เก็บ
เอาไว้ ใช้ อีก ทุกอย่างที่มนั ประหยัดได้ ต้องประหยัด มันมากเหมือนกัน ประหยัดไปได้ ทกุ วิธี มันก็เลยติดนิสยั
มันมองเห็นอยูเ่ สมอ ไอ้ ทางที่จะประหยัดเพื่อประโยชน์ มองเห็นอยูว่ า่ ต้ องทําอย่างไร
โยมชายหรื อเตี่ยซึง่ เป็ นคนจีนกลับไม่คอ่ ยประหยัด เรื่ อย ๆ ปล่อยไปตามธรรมดา โยมหญิงละก็
ประหยัดจนถี่ยิบไปหมด ประหยัดแม้ กระทัง่ เวลา ขึ ้นชื่อว่าเวลาต้ องใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ เมื่อจะพักผ่อนก็ไม่
ต้ องเสียไปเปล่า ๆ ต้ องมีอะไรทําไปด้ วย ตัวอย่างการประหยัด เช่น อย่างคันกะทิ
้ นี่ ธรรมดาเขาคันกั
้ น๒
ครัง้ เราต้ องทําถึง ๓ ครัง้ เพราะว่าต้ องเอาไอ้ ที่เสร็ จจากครัง้ ที่ ๒ มาตําให้ ละเอียดแล้ วคันอี
้ กที นํ ้ากะทิยงั ได้
้ กที นํ ้ายัง
อีกแยะเหลือเกิน โดยมากคนเขาขี ้เกียจ เขาทิ ้งกัน คัน้ ๒ ครัง้ จะทิ ้ง เราเอามาตํา ๆ ๆ ๆ แล้ วคันอี
ขาวจัด แล้ วคันอี
้ กทีเป็ นครัง้ ที่ ๔ ประหยัดกันถึงขนาดนี ้ ที่บ้านอื่นเขาไม่ประหยัดกันถึงขนาดนี ้
ผมติดนิสยั ประหยัดเพื่อให้ มนั ใช้ น้อย แต่มนั ก็มีนิสยั ประหยัดเพื่ออวดด้ วย เพื่ออวดการประหยัดก็มี
คือแสดงว่ามีความรู้ในการที่จะประหยัด กลายเป็ นเรื่ องรู้ให้ ดีที่สดุ แม้ ไม่จําเป็ นต้ องประหยัดก็จะประหยัด
เพื่อให้ เห็นว่าทําได้

๑๖

แต่เดี๋ยวนี ้ชักขี ้เกียจประหยัด ตอนหลัง ๆ นี่เราไม่คอ่ ยระวังเรื่ องประหยัด แต่ก่อนพอดีพอร้ ายมักทํา
อะไรเอง ไม่อยากจ้ าง ไม่อยากจ่ายเงิน ใช้ สงิ่ ของเครื่ องมือเครื่ องใช้ ก็ต้องประหยัด เสียก็ซอ่ ม ไม่ทิ ้งทันที
บางอย่างเขาทิ ้งเราไม่ได้ ทิ ้ง อย่างตะปูเก่า ๆ เขามักทิ ้งกัน เราเอามาตัดปรับปรุงไว้ ใช้ ได้ อีก
โยมชายนันไม่
้ คอ่ ยได้ อยูบ่ ้ าน โยมหญิงอยูต่ ลอดเวลา ผมก็สนิทกับโยมหญิงมากกว่า ผมสนิทกับ
โยมหญิงมากกว่าเพราะต้ องเข้ าไปช่วยในครัวด้ วย ผมจึงทําครัวเป็ นทุกอย่างตามที่โยมหญิงทําเป็ น และ
โยมชายก็ทําเป็ นจนเรี ยกว่าเก่งกว่าผู้หญิงทัว่ ๆ ไป เพราะว่าย่าทําเป็ น เคยทําขาย ทําขนมขายหลาย ๆ
อย่าง โยมผู้ชายเลยทําเป็ นทุกอย่าง
เมื่อไปอยูว่ ดั ผมก็ยงั ไปเป็ นผู้นําในการทําครัว เด็กวัดด้ วยกันเขาไม่เชื่อว่าเราทําได้ พระเณรเขาก็ไม่
เชื่อ เคยพนันกัน โยมผมทําห่อหมกเป็ น เด็กวัดทังหลายไม่
้
เชื่อว่าผมทําห่อหมกเป็ น เลยพนันกัน ก็เลย
แสดงฝี มือให้ ดู ไม่มีอะไรที่ทําไม่เป็ น ตังแต่
้ ที่ง่าย ๆ จนถึงไอ้ ที่ยาก ๆ อย่างห่อหมก หรื อแกงเนื ้อควายอย่าง
ที่เป็ นมาตรฐานของแม่ครัวชันดี
้ เขาทํากันอย่างไรเราก็ทําได้ ก็เลยเปิ ดสอนให้ ทํากับข้ าวกันเสียในวัด
โดยมากเขาทําไม่คอ่ ยเป็ นกัน
การทําอาหารให้ อร่อยนัน้ มันมีความหมายแห่งศิลปะ โยมชายผมทําเป็ นเหมือนผู้หญิง เพราะถูกย่า
บังคับ ถูกสถานการณ์บงั คับ ผมทําเป็ นเพราะโยมหญิงให้ ช่วยทํางานในครัวมาตังแต่
้ เด็ก ให้ ตาํ เครื่ องแกง
ให้ ขดู มะพร้ าว แต่ไอ้ ขดู มะพร้ าวนี่ โยมไม่คอ่ ยชอบที่ผมขูด ถ้ านายธรรมทาสขูดละก็โยมชอบ เพราะของเขา
ปั น้ นิ่มมือ นํ ้ากะทิออกมาก เราขูดมันจะหยาบ (หัวเราะในคอ) ไม่คอ่ ยได้ นํ ้ากะทิ มันได้ กากเสียมาก นาย
ธรรมทาสเขาขูดเหมือนคนไม่มีแรง แล้ วมันละเอียด นํ ้ากะทิก็ออกมาง่าย แทบไม่ต้องออกแรงบีบเลย
เวลาทําอะไร โยมมักจะตักเตือนให้ ทําให้ ดีที่สดุ ถ้ าทําอะไรหยาบ ๆ มักจะถูกทักท้ วง อย่างเรื่ อง
ทําอาหารให้ อร่อยที่วา่ เป็ นศิลปะนี่ ต่อมาผมจับหลักได้ วา่ มันจะต้ องประกอบด้ วย ๓ ส่วนเสมอ คือ ต้ องมี
้ รสอร่อย แล้ วก็ต้องมีนํ ้ามัน
เนื ้อหรื อผักซึง่ เป็ นสิง่ ถูกแกง แล้ วก็ต้องมีเครื่ องแกง ที่จะทําให้ สงิ่ ที่ถกู แกงนันมี
คือนํ ้ากะทิ ที่ทําหน้ าที่ละลายเครื่ องแกงออกมา แล้ วผสานเข้ าไปในเนื ้อหรื อผักที่ถกู แกงนัน้ บ้ านเรา ส่วนที่
เป็ นนํ ้ามันนันก็
้ ใช้ มะพร้ าว ถ้ าเป็ นหมูช่ นที่เขาไม่รังเกียจเนื ้อสัตว์ เขาก็ใช้ นํ ้ามันสัตว์ ไปดูเอาเถอะ ไม่วา่ แกง
อะไร จะประกอบด้ วย ๓ ส่วนนี ้เสมอ แม้ แต่ทอดมันซึง่ เป็ นของแห้ ง มันก็ต้องประกอบด้ วยเนื ้อ เครื่ องแกง
แล้ วก็นํ ้ามัน ซึง่ ส่วนมากก็เป็ นมะพร้ าวที่รวมอยูใ่ นนัน้ หรื อนํ ้ามันที่ใช้ ทอด ถ้ าจะมาเป็ นห่อหมก มันก็ยงั
ประกอบด้ วย ๓ อย่างนัน่ แหละ คือ เนื ้อปลา เครื่ องแกง แล้ วก็นํ ้ากะทิ เอามาคนกันเข้ ากับสิง่ เหล่านันแล้
้ ว
จึงมานึง่ เป็ นเนื ้อเละ ๆ นํ ้ากะทิจงึ จะทําหน้ าที่ให้ เครื่ องแกงกับสิง่ ที่ถกู แกงสัมพันธ์กนั ที่สดุ เครื่ องแกงจะ
ละลายอยูใ่ นนํ ้ากะทิ นํ ้ากะทิมนั จะรวมอยูก่ บั เนื ้อ ในบางกรณีที่ทําเป็ นของแห้ งเลย เช่นที่เขาเอามาพอกไม้
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แล้ วก็ปิง้ จนกลายเป็ นของแห้ ง บ้ านนี ้เขาเรี ยกจันลอน พอปิ ง้ สุกดีแล้ วก็ผา่ เลาะออกมา ถ้ าจะให้ อร่อยขึ ้นไป
อีก ก็เอาที่ปิง้ เสร็จแล้ วไปหัน่ คัว่ กับนํ ้ากะทิข้น ๆ อีก
ไม่วา่ จะเป็ นของเหลว เป็ นของเละ ๆ หรื อว่าเป็ นของแห้ ง มันไม่พ้นไปจากเรื่ องของ "๓ ส่วน"
นอกจากที่ไม่สมบูรณ์แบบอย่างแกงส้ ม แต่บางคราว สําหรับบางคน ก็ยงั นิยมใส่กะทิอยูน่ นั่ เอง สมัยต่อมา
เมื่อผมบวชแล้ ว บางทีก็ต้องสอนเณร สอนเด็กวัดให้ ทํากิน เพราะทํากันไม่เป็ น เวลาผมควบคุมให้ ทํา
บางครัง้ โยมชาวบ้ านเดินผ่านวัดได้ กลิน่ แกง ทนไม่ไหวต้ องเข้ ามาขอชิมก็มี (หัวเราะลงคอ)
แม้ แต่ของหวานมันก็ต้องเป็ นเรื่ องของ ๓ ส่วนเหมือนกัน คือ แป้ง นํ ้าตาล แล้ วนํ ้ามัน แป้งคือสิง่ ที่จะ
ถูกกระทํา แล้ วก็นํ ้าตาลปรุงรสให้ หวาน แล้ วก็นํ ้ามันคือนํ ้ากะทิ เป็ นเครื่ องช่วยให้ มนั ขนมส่วนใหญ่ก็ต้อง
ประกอบด้ วย ๓ ส่วนนี ้ เช่นขนมเปี ยกอย่างเปี ยกปูน มันก็ไม่มีอะไรนอกจากแป้ง นํ ้าตาล และกะทิ เคล้ ากัน
้ อีกที ถ้ าเป็ นหมูป่ ระชาชนที่ไม่รังเกียจ
นี่เป็ นหลักใหญ่ มาแต่เดิม แล้ วจะเติมอะไรลงไปเป็ นส่วนแต่งรสนันได้
นํ ้ามันสัตว์ จะใช้ นํ ้ามันหมูก็ได้ แทนนํ ้ากะทิ หรื ออย่างอินเดียซึง่ เป็ นต้ นตํารับของเรา เขาก็ใช้ นมวัว เดี๋ยวนี ้
เขาก็ยงั มีอยู่ ไอ้ ขนมที่ประกอบด้ วย ๓ อย่างเป็ นหลักแม่บท คือไอ้ ที่เราเรี ยกว่ากะละแม บ้ านนี ้เขาจะเรี ยก
พญาขนม ผมเข้ าใจว่านี่เราถ่ายทอดต้ นฉบับมาจากอินเดีย ผมไปพบที่อินเดีย ถามเจ้ าของร้ านว่ามีมาแต่
ครัง้ ไหน เขาก็ไม่ร้ ู แต่วา่ มันต้ องดึกดําบรรพ์ที่สดุ เขาไม่เรี ยกกะละแม เขาเรี ยกฮูละวา มีนม แป้ง นํ ้าตาล
กวนเข้ ากัน แล้ วของเขามันเหนียวกว่าของเรา ใสกว่าด้ วย จะตักจะอะไรยุง่ ยาก แล้ วก็แพงมากด้ วย มัน
คล้ ายกับเป็ นเนื ้อเข้ มข้ นของสิง่ ทังปวง
้ ใช้ นมเคี่ยวจนข้ นแทนกะทิของเรา คําหนึง่ หลายสตางค์ ถ้ าคิดเป็ น
เงินไทย ผมคิดว่านี่เป็ นต้ นกําเนิดของขนมอาเซียเรา ถ้ าเป็ นยุโรป เป็ นฝรั่ง จะเป็ นอีกพวกหนึง่ มันจะมีไข่
เข้ ามาเพิ่มในส่วนที่เป็ นแป้ง เนยทําหน้ าที่แทนนํ ้ามัน นํ ้าตาลก็เหมือนกันเขามีความรู้ที่จะทําไข่ให้ เป็ นเรื่ อง
เป็ นราว มันก็ไม่พ้นเรื่ องของ "๓ ส่วน" นี่คณ
ุ ดูเถอะว่าเลข ๓ มันมีความศักดิส์ ทิ ธิ์อย่างไร สําหรับอาหารที่จะ
กินเข้ าไป ทังของคาวของหวาน
้
ทีนี ้เมื่อโปรตุเกสเข้ ามาครัง้ แรก เขาก็คงรู้จกั แต่เค้ ก ทีนี ้คนไทยคงเอาส่วนผสมของขนมเค้ กนี ้ มาทํา
ให้ เป็ นทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ฝรั่งมีบ้าง แต่มนั ไม่ถึงขันนี
้ ้ ไม่มากอย่างและไม่อร่อยวิจิตรอย่างนี ้
อย่างทองหยิบทองหยอดนี่มนั เลยครูอาจารย์ฝรั่งที่มาสอนให้ ไปไกล
มาถึงตรงนี ้ทําให้ เรานึกขึ ้นมาได้ อีกเรื่ องหนึง่ คือเรารู้สกึ ว่าคนไทยแต่ก่อนนัน้ เขาทําอะไรต้ องเก่งกว่า
ครูเสมอ นี่เป็ นเอกลักษณ์ของคนไทยที่คนไม่คอ่ ยรู้สกึ อย่างเรื่ องแต่งตัว เดิมเราก็รับมาจากอินเดีย ไอ้ โจง
กระเบนอะไรนี่ เราก็มาทําจนสวยเลอเลิศเป็ นแบบไทยเราเอง แกงนี่ก็เหมือนกัน เราก็เอามาจากแขก แต่
แกงของแขกน่ะเรากินไม่คอ่ ยลงหรอก แต่เราก็เอามาทําเสียเป็ นแกงเขียนหวาน แกงอะไรต่ออะไร จนแขกก็
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ต้ องหลงไปแหละ (หัวเราะหึ ๆ) เรื่ องอาหารของคาวของหวานนี่เราต่างทําดีกว่าครูทงนั
ั ้ น้ อย่างแกงเลียง
อะไรนี่เรารับมาจากจีน เราก็ทําดีกว่าครู
เรื่ องกาพย์กลอนนี่ก็ไม่มีชาติไหนจะเท่าเทียมไทยหรอก คือสัมผัสใน แต่เดิมเราคงรับมาจากอินเดีย
ก็มีแต่สมั ผัสนอก แล้ วก็น้อยมาก หรื อไม่มีเลย อย่างคาถาปั ฐยาวัตร สามัญคาถา หรือฉันท์ตา่ ง ๆ สัมผัส
ของเขามีน้อยมากหรื อไม่มีเลย มีแต่การกําหนดจํานวนพยางค์ และเสียงหนักเสียงเบา พอมาถึงเมืองไทย
เราปรุงกันเสียวิเศษ มีทงสั
ั ้ มผัสใน สัมผัสนอก โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนนี ้เป็ นเรื่ องที่กินใจมากที่สดุ รับมา
จากจีนก็ดี จากอินเดียก็ดี เราเคยทําดีกว่าครูเสมอ อย่างโคลงกลอนของฝรั่ง เมื่อเทียบกันแล้ ว มันสู้กนั
ไม่ได้
ดนตรี ก็เหมือนกัน พอมาถึงมือคนไทยมันดีกว่าเก่าแน่ ๆ จะเข้ มันดีกว่าขิมเยอะแยะ (หัวเราะหึ ๆ)
การร้ องเพลงก็เหมือนกัน เพลงของไทยนี่ไม่มีชาติไหนจะกินได้ เรื่ องนี ้ต้ องเคยศึกษาเรื่ องเพลงถึงจะรู้ความ
จริงข้ อนี ้ ผมหลงใหลเรื่ องเพลงมาแต่ไหนแต่ไร แต่ไม่มีโอกาสทางนี ้ แต่ก็พอรู้เรื่ องบ้ าง อย่างความเป็ นดนตรี
ของเพลงไทยนัน้ มันขยายซับซ้ อนเป็ นเพลง ๒ ชัน้ ๓ ชัน้ ละเอียดอ่อนมาก ไม่มีของชาติไหนทําเหมือน
หรอก
ทีนี ้มาดูพวกรํ า พวกละคร มันก็มาจากพวกเต้ นกลองยาวของอินเดีย ของแขก เรารับมาแล้ วปรับปรุง
เรื่ อย ๆ ขึ ้นมา จนแปรสภาพจากเต้ นกระโดดพรวดพราดแบบเดิม มาเป็ นรํ าอย่างอ่อนช้ อยแช่มช้ าอย่างมี
ลีลาของเราเองอย่างนิ่มนวล จนมาเป็ นละครในละครนอก เป็ นโขนเป็ นอะไรมากมาย
ทุกอย่างเราไม่เคยทําอะไรไม่ดีเกินครู ดีเกินครูทกุ อย่างแหละ นี่เป็ นอัจฉริยภาพของบรรพชนของเรา
พวกที่นิยมเอกลักษณ์ไทยควรจะนึกถึงข้ อนี ้ แต่พวกที่กรุงเทพฯ เขาอาจไม่ยอมรับก็ได้ เพราะเขาไม่ร้ ูจกั วิธีที่
จะมอง แต่ผมว่าเอกลักษณ์ไทยต้ องใส่ลงไปด้ วยว่าเราทําอะไรดีกว่าครูเสมอ
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โยมชายก็มีหวั ช่างไม้ ซึง่ ผมก็ชอบ
ถ้ าได้ รับการอบรมคงจะดีมาก คือว่าชอบทํามาก
หลาย ๆ อย่างที่สวนโมกข์นี่เราทํากันเอง ทําด้ วยมือเอง ... ... ...
ที่ติดมาอีกอย่างคือโยมชอบแต่งกลอน แต่งโคลง ชอบกวี มีวิญญาณกวี
ทําให้ เราชอบ มีหวั ทางนี ้
นายเซี ้ยง พานิช โยมบิดา

อาจารย์ครับ แล้ วโยมบิดามีอิทธิพลหรื อถ่ายทอดลักษณะนิสยั บุคลิกภาพด้ านใดมาถึงอาจารย์บ้าง
มันพูดยาก โยมชายก็มีหวั ช่างไม้ ซึง่ ผมก็ชอบ ถ้ าได้ รับการอบรมคงจะดีมาก คือว่าชอบทํามาก
หลาย ๆ อย่างที่สวนโมกข์นี่เราทํากันเอง ทําด้ วยมือเอง โยมชายเป็ นช่างไม้ เรี ยกได้ วา่ เป็ นอาชีพสมัครเล่น
คือช่างไม้ ตอ่ เรื อ อาชีพหลักคือค้ าขาย ซึง่ ไม่ใหญ่โตอะไรนัก อาชีพสมัครเล่นคือช่างไม้ ตอ่ เรื อ ต่อเรื อลํา
สุดท้ ายผมยังจําได้ วา่ ไม่ได้ ขาย ยังไม่เสร็จ ค้ างเติง่ อยูบ่ นคานที่ตอ่ จนผุพงั ไป ที่ตดิ มาอีกอย่างคือโยมชอบ
แต่งกลอน แต่งโคลง ชอบกวี มีวิญญาณกวี ทําให้ เราชอบ มีหวั ทางนี ้ ผมเคยเห็นโยมเขียนแต่งไว้ ที่ศาลาป่ า
ช้ าที่แกสร้ าง ส้ วมวัดที่แกสร้ างถวายก็เขียนเป็ นโคลงไว้ และชอบแต่งโคลงหยูกยา เราเห็นในสมุด เราเลย
ชอบโคลงเหมือนกัน แกแต่งได้ ถกู ต้ องตามแบบฉบับ แต่ไม่คอ่ ยมีเวลาแต่งนัก เพราะอาชีพมันรัดตัว เรื อลํา
สุดท้ ายที่ไม่เสร็ จก็เพราะเหตุนี ้ ครัง้ สุดท้ ายนี่อยากจะมีสวนมะพร้ าว แล้ วก็ทําสวนมะพร้ าวไม่สําเร็จ ป่ วยลง
เสียก่อน แล้ วป่ วยกระเสาะกระแสะมาจนกระทัง่ ตาย อาก็เหมือนกัน ที่ชื่อเสี ้ยง มีหวั แต่งโคลงแต่งกาพย์
ชอบแต่งล้ อไสยศาสตร์ คุณไปเปิ ดดูเถอะในหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาเล่มแรก ๆ มันมีนามปากกาว่า "ท่า
นางสังข์" แต่งล้ อไสยศาสตร์ ละก็คนนี ้แหละ เป็ นกาพย์ยานีเสียโดยมาก
แต่อาไม่คอ่ ยได้ อยูบ่ ้ าน ไปบวชอยูก่ รุงเทพฯ บวชไม่นานนักได้ เป็ นใบฎีกาของเจ้ าอาวาสวัดปทุมคง
คา บวชไม่กี่ปีแล้ วก็สกึ มาเป็ นผู้จดั การเดินเรื อที่เขาเรี ยกหลงจู๊ เป็ นเรือกลไฟของพระยาวจีสตั ยารักษ์ ต้ น
ตระกูลศรี ยาภัย ท่านผู้นี ้มีเรื อกลไฟเดินระหว่างกรุงเทพฯ ถึงสิงคโปร์ อาเป็ นผู้จดั การฝ่ ายสินค้ าฝ่ ายระวาง
เรี ยกหลงจู๊ ต่อมาเจ้ าของบริษัทซึง่ เป็ นผู้มีอิทธิพล เขาก็ขอลูกสาวคนที่มีทรัพย์สมบัติ มีเกียรติ มีอะไรที่
ชุมพรให้ เป็ นภรรยา เลยติดอยูช่ มุ พร เลยมีญาติกลุม่ หนึง่ อยูท่ ี่ชมุ พรจนเดี๋ยวนี ้ เป็ นรุ่นลูกของอา มีลกู หลาน
หลายคน ลูกชายไม่ตํ่ากว่า ๕ คน อีกกลุม่ ยังคงอยูท่ ี่พมุ เรี ยงต่อมา
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ส่วนอาอีกคนอยูแ่ ถวพุมเรี ยงเหมือนกัน ไม่มีลกู ชาย มีลกู หญิงคนเดียว อาคนนี ้ตายตังแต่
้ ยงั
ค่อนข้ างหนุม่ มาก เดินเรื อซื ้อของที่กรุงเทพฯ มาขาย มีอยูเ่ ที่ยวหนึง่ เป็ นไทฟอยด์ตาย แต่เขาว่ากันว่าเป็ น
อหิวาต์ ตายระหว่างที่อยูใ่ นเรื อแถวอําเภอสวี (ชุมพร) นายท้ ายเรื อเขาบอกว่าเอาขึ ้นฝั งไว้ ตรงนัน้ ทีนี ้อาคน
ที่อยูช่ มุ พรไปขุดศพเผาที่นนั่ แล้ วเอากระดูกมาทําบุญที่นี่ แกอายุสนั ้ ยังไม่มีบทบาทอะไร แต่ตามที่เขาเล่า
เขาว่าแกเป็ นศิลปิ นเหมือนกัน ชอบร้ องเพลง ทัง้ ๆ ที่ไม่ได้ ไปอบรมศึกษา ก็ร้องเพลงไทยเดิมโบราณได้
โดยง่าย ที่เขาเรี ยกกันว่าสวดพระมาลัยหน้ าศพก็ร้องได้
ใช้ สรรพนามเรี ยกโยมว่าอย่างไร
สมัยนันอาจารย์
้
เด็ก ๆ ก็เรี ยกพ่อว่าเตี่ย เรี ยกแม่วา่ แม่ เด็กที่มีเชื ้อจีนอยูบ่ ้ าง ล้ วนถูกปลูกฝั งให้ เรี ยกพ่อว่าเตี่ยกัน
ทังนั
้ น้ ชันลู
้ กจีนก็เรี ยกพ่อว่าเตี่ย ชันหลานจี
้
นก็ยงั เรี ยกเตี่ย ชันเหลนจี
้
นก็ยงั เรี ยกเตี่ย บิดาของพระยาอรรถ
กรมฯ บ้ านตรงข้ ามเราก็ถกู สอนให้ เรี ยกว่าเตี่ย พระยาอรรถกรมฯ เองก็เรี ยกบิดาว่าเตี่ย เพราะว่ามีเชื ้อจีน
สมัยนันเด็
้ ก ๆ เขาไม่อายที่มีเชื ้อจีน ไม่ร้ ูสกึ ว่าเป็ นปมด้ อยอะไร
ที่บ้าน สมัยพ่อยังอยู่ เตี่ยยังอยูก่ ็ทําพิธีตรุษจีน สารทจีน เมื่อเตี่ยไม่มีแล้ ว โยมผู้หญิงแกก็เฉยเสีย แต่
ก็ยงั ทําเป็ นที่ระลึก พอถึงเทศกาลก็ยงั ทําขนมอย่างที่เคยทําตอนตรุษสารท ใส่บาตรบ้ าง แจกเพื่อนบ้ านบ้ าง
กินเองบ้ าง โดยเฉพาะที่เรี ยกว่าขนมเทียนไส้ หมู ผมรู้สกึ ว่าไม่มีใครทําดีกว่าโยม และผมรู้ด้วยว่าทําไมมันถึง
ดีที่สดุ เพราะโยมทําไม่เหมือนคนอื่น ต้ องไปเอาใบที่เขาเรี ยกว่าต้ นป่ าน ผมก็เคยถูกใช้ ให้ ไปขอเก็บจากข้ าง
้ ่อนึง่
บ้ าน เอามาตํา ๆ ๆ ๆ แล้ วคันเอานํ
้
้าเขียว ๆ เอาไปเคล้ ากับแป้งที่เขาเอามาทําขนมเทียนไส้ หมู ฉะนันเมื
สุกแล้ ว กลิน่ ก็แปลก รสก็แปลกเป็ นพิเศษ เพราะมันมีกลิน่ รสของใบป่ านนัน้ ไม่คอ่ ยพบว่ามีใครเคยทํา ใน
หลาย ๆ สิบบ้ านก็จะมีสกั บ้ านสองบ้ าน โดยมากเขาทําแต่แป้งเฉย ๆ ถ้ าใส่นํ ้าใบป่ านคัน้ สีจะออกคลํ ้า ๆ
เขียว ๆ ดํา ๆ เราจึงจําได้ ตดิ ใจสนิทใจ ว่าไม่เคยกินไอ้ ขนมแบบนี ้ของใครอร่อยเท่าของโยม แกก็ทําตาม
แบบฉบับที่คนรุ่นก่อน ๆ เขาทํากันต่อ ๆ กันมา แต่คนอื่นเขาคงขี ้เกียจ เพราะมันยุง่ ยาก ไม่อยากทํากัน
อาจารย์ครับ อย่างโยมชายพูดจีนไหมครับ เวลาอยูบ่ ้ าน แล้ วแกไปเรี ยนหนังสือที่ไหนจึงแต่งโคลงกลอน
ได้
โยมชายพูดจีนได้ น้อย บางคําเท่านัน้ อาพูดได้ มากกว่า เพราะมีเรื่ องให้ ต้องติดต่อกับจีน เดินเรื อไป
มาค้ าขายกรุงเทพฯ สิงคโปร์ ส่วนภาษาไทยนันก็
้ เรี ยนสมัยเป็ นเด็กวัด เรี ยนที่วดั แต่งโคลงกลอนก็ดู
ตัวอย่างเอา ไม่ได้ เข้ าโรงเรี ยน ไม่ได้ เรี ยนในโรงเรี ยน บางทีอาจจะเป็ นอา คือน้ องชายของแกได้ เล่าได้ เรี ยน
รู้เรื่ องอย่างนี ้บ้ าง เลยแลกเปลี่ยนความรู้กนั พบปะกัน ติดต่อกันทางจดหมายก็เสมอ ๆ ถ้ ามีอะไรที่แปลก
ใหม่ทนั สมัย อาที่อยูก่ รุงเทพฯ ก็จะเขียนจดหมายมาเล่าให้ โยมทางนี ้รู้เรื่ อง เป็ นการศึกษาไปในตัว เรื่ องนัน้
เรื่ องนี ้ เรื่ องโน้ น เรื่ องหยูกเรื่องยาด้ วย
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ทีนี ้มีปคนหนึ
ู่
ง่ เป็ นพี่ชายของย่า บวชอยูท่ ี่วดั ใหม่พมุ เรี ยง เป็ นสมภารจนตาย ปู่ คนนี ้เขาสนใจเรื่ องหยู
กเรื่ องยาแผนโบราณ เลยถ่ายทอดมาที่โยมผู้ชาย โยมชอบทํายาแผนโบราณ ใครเขาพิมพ์หนังสือเป็ นเล่ม ๆ
ออกมาเกี่ยวกับยาแผนโบราณ แกก็สนใจซื ้อมาศึกษาประกอบความรู้ที่มีอยูส่ มัยเคยเป็ นเด็กวัด จึงสามารถ
ทํายาขายได้ ทํายาเม็ดแบบโบราณตามตํารา เป็ นครัง้ แรกที่มีการทํายาเป็ นเม็ด ๆ ขาย สัง่ พิมพ์กระดาษ
ฉลากจากกรุงเทพฯ สมัยนันยามั
้ นถูกมาก ๓ สตางค์ ๕ สตางค์ ๑๐ สตางค์เท่านัน้ ที่เป็ นนํ ้าใส่ขวดไม่คอ่ ยมี
มีน้อยมาก มีขนานหนึง่ ที่มีชื่อเสียง ที่เด็กกินแล้ วสบาย เรี ยกภาษาบ้ านนี ้ว่าตานขโมย เด็กผอมแห้ ง พุงโร
ก้ นปอด ยาขนานนี ้ต้ องละลายกับเหล้ า เด็กกินเข้ าไปแล้ วก็ร้ ูสกึ มึน หูแดง ยานี่ปรากฏว่ามีผลแพร่หลาย คน
รู้จกั กันมากแถบนี ้ ผมก็เคยกิน ถูกบังคับให้ กิน แต่ไม่ชอบกินกลิน่ แบบนัน้
สูตรมันซับซ้ อน ใช้ ตวั ยาหลาย ๑๐ อย่าง ไอ้ สว่ นผสมพิเศษมันอยูท่ ี่พาดไฉน แรงเหมือนโล่ตนิ๊ หรื อ
อาจจะเป็ นอันเดียวกับโล่ตนิ๊ ก็ไม่ทราบ มันคล้ ายกันมาก เป็ นของร้ อน ร้ อนมาก ร้ อนอย่างยิ่ง แต่วา่ ไม่ได้ กิน
อันนันเข้
้ าไปตรง ๆ มันผสมกับของอื่นมาก แล้ วทําเป็ นเม็ดละลายเหล้ ากิน ไอ้ รากพาดไฉนนี่มนั มีพิษ เอา
มาตํา ๆ ๆ ๆ แช่นํ ้า เอานํ ้าราดในคลอง ปลาตายเป็ นแถวเลย ประหลาดมาก ถ้ าเป็ นหนองยิง่ ง่าย เอาราก
พาดไฉนนิดหน่อยเท่านันไปตํ
้ าให้ แหลก แช่นํ ้า เอานํ ้านันสาดลงไป
้
ปลาตายหมดทังหนองเลย
้
คนรู้จกั กัน
คนหนึง่ เขาคันนํ
้ ้าเอาไปเบื่อปลา เล็บกับมือไม่ได้ ล้าง ไปฉีกหอยฉีกปูให้ เป็ ดกิน เป็ ดตายหมดเลย พาดไฉน
เป็ นเถาวัลย์ ใบเล็กมาก มีเยื่อหนา ๆ หุ้มรากมีแกนเล็ก ๆ อยูข่ ้ างใน ยาขนานนี ้ชื่อว่ายาไฟอาวุธ ผมยังจําได้
ว่ามีคนซื ้อยาขนานนี ้มากที่สดุ แก้ อะไรได้ สารพัดอย่าง แต่วา่ ที่ได้ ผลมากนี ้เป็ นโรคเด็กพุงโรผอมแห้ ง อาที่
อยูช่ มุ พรก็มีความรู้เรื่ องนี ้บ้ างเหมือนกัน เพราะว่าเคยอยูว่ ดั เดียวกับปู่ ที่ทํายาตามแผนโบราณ

อาจารย์ครับ บรรยากาศในบ้ านของอาจารย์มีเรื่ องความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร์ หรื อเปล่าครับ เช่นเคล็ด
เชื่อโชคลางเกี่ยวกับการค้ าขาย
สังเกตเห็นได้ วา่ มีบ้าง ไม่มากนัก ตามธรรมเนียมตามประเพณีมากกว่า แต่ไม่คอ่ ยเห็นทําจริง ๆ จัง
ๆ เช่นวันสงกรานต์มีบชู าท้ าวสงกรานต์ ตามธรรมเนียมที่เขาทํากันทุกบ้ าน โดยจุดธูปเทียนขึ ้นไว้ บนหลัง
ประตู แล้ วโยมก็เรี ยกเด็ก ๆ มานัง่ ดูนงั่ ไหว้ ต้ อนรับท้ าวสงกรานต์ นี ้มันเป็ นเรื่ องไม่มีเหตุผล เป็ นเรื่ องทําตาม
ประเพณี โยมผู้หญิงก็เป็ นคนที่ไม่อยากจะคิดอะไรมาก ประเพณีที่ทํากันอยูก่ ็ทํา แต่โดยจิตใจไม่ได้ เชื่อมัน่
คงจะคิดว่าทําดีกว่าไม่ทํา แม้ วา่ โยมจะชื่อว่านับถือพุทธศาสนา แต่วา่ มันมีความเชื่ออย่างนี ้ติดมาแต่ก่อน
โยมพ่อไม่สนใจเรื่ องอย่างนี ้ คงจะไม่เชื่อด้ วย เรื่ องโชคลางเกี่ยวกับการค้ าขาย เช่น นางกวัก กุมารทอง
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อะไรนี่ไม่มีเลย ศาลพระภูมกิ ็ไม่มี เพราะไม่มีที่ตงั ้ เมื่อกล้ วยมันบังเอิญเจาะทะลุมาออกปลีกลางต้ น สีขาว
เหมือนดอกบัว โยมก็ยงั ทําตามประเพณี เพื่อไม่ให้ เป็ นเรื่ องโชคร้ าย โดยเอาธูปเทียน ดอกไม้ ไปวางไว้ ที่ตรง
นัน้ แล้ วจะว่าอย่างไร ผมก็ไม่ทราบ
้ อ
อาจารย์ครับ บรรยากาศการถือผีในสังคมสมัยนันเป็
้ นอย่างไรครับ ชาวบ้ านเขายังเชื่อกันอย่างนันหรื
เปล่า
ก็ยงั เชื่อกันอยูส่ ว่ นมาก ในหมูบ่ ้ านพุมเรี ยงนันมี
้ คนเข้ าทรง แต่ไม่ใช่ทรงเจ้ าอย่างเดี๋ยวนี ้ เป็ นเรื่ องทรง
แม่ศรี ทรงร้ องเพลง ร้ องรํ ากัน สรุปความว่ามีความเชื่อในทางไสยศาสตร์ อยูส่ ว่ นหนึง่ ตามธรรมเนียมที่เขา
เป็ น ๆ กันโดยมาก
อาจารย์ครับ ตอนเด็ก ๆ อาจารย์เชื่อไหมครับว่าวันตายายนี่ ผีปยู่่ าตายายจะมาเยี่ยมจริง ๆ
ไม่เคยคิด แต่วา่ ต้ องพูดไปตามเขา คนโดยมากเกือบทังหมดคงไม่
้
ได้ เชื่อ แต่วา่ ทําไปตามประเพณี
ผมว่าส่วนน้ อยที่จะเชื่อจริ ง ๆ จัง ๆ แต่วา่ มันเป็ นความกลัวตามธรรมเนียมประเพณี ที่วา่ ถ้ าไม่ทําจะโชคร้ าย
ความเสียหายจะตามมา
โยมทังสองไปวั
้
ดในวันพระและวันสําคัญทางศาสนาหรื อเปล่าครับ
โยมผู้หญิงไปบ้ าง โดยเฉพาะตอนเป็ นผู้เฒ่าแล้ วไปประจํา โยมผู้ชายไม่ได้ ไปเลย วันสําคัญทาง
ศาสนาตอนผมยังเล็ก ๆ ก็ยงั ไม่มีอะไรมาก เป็ นเรื่ องสนุกของเด็ก ๆ ถ้ ามี ก็งานแห่พระพุทธรูปตอนออก
พรรษานัน่ แหละ ใหญ่โตอึกทึกกันมากหน่อย
โยมผู้ชายของอาจารย์บวชนานเท่าไรครับ
ผมไม่ทราบ แต่ประมาณว่าราวพรรษาเดียว
เวลาเด็ก ๆ อาจารย์เชื่อผีหรื อเปล่า มีใครขู่ไหมครับว่าผีจะหลอก
เหมือนเด็ก ๆ ทัว่ ไป เชื่อกันตามประสาเด็ก ๆ ไม่มีผ้ ใู หญ่มาขู่ มีแต่เด็ก ๆ หลอกกันเอง ผมเป็ นคน
ทะลึง่ ไม่กลัวผี เราแสดงตัวเป็ นผู้ไม่กลัวผี ไม่เชื่อผี ตังแต่
้ เป็ นเด็กวัยรุ่น แถบบ้ านเมืองนี ้ ทางสุราษฎร์ ไชยา
นี่ เรื่ องผีมีน้อยไม่เหมือนทางภาคอีสาน แถวนี ้คนเชื่อเรื่ องผีน้อยมาก
การต่อต้ านไสยศาสตร์ นี่ อาจารย์ได้ อิทธิพลจากอาโดยตรงหรื อเปล่า
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ไม่ได้ ตอ่ ต้ านอะไร เพียงแต่ล้อเล่นเท่านัน้ อาเป็ นคนนํา เป็ นผู้นํา
โยมผู้ชายดื่มเหล้ าสูบบุหรี่ ไหมครับ
ไม่มีเลย ตอนตรุษจีนก็มีการเลี ้ยงเหล้ าเพื่อนฝูง เลี ้ยงเหล้ าชาวบ้ าน แต่โยมไม่เคย แม้ แต่จิบ เล่นการ
พนันก็ไม่มี มีแต่การเล่นหมากรุกบ้ าง
อาจารย์ครับ อย่างหน้ าที่อบรมสัง่ สอนเป็ นเรื่ องของพ่อหรื อแม่ครับ
โอ้ ถามอย่างนี ้มันไม่ถกู มันเป็ นเรื่ องช่วยกัน แม่กวดขันไปทาง พ่อกวดขันไปทาง โยมผู้หญิงจะว่าไป
ตามขนบธรรมเนียมประเพณีทวั่ ๆ ไป โยมผู้ชายไม่คอ่ ยพูด ไม่คอ่ ยเอ่ยปาก เรื่ องรู้บญ
ุ คุณคน โยมผู้หญิง
คอยเตือนอยูบ่ อ่ ย เป็ นธรรมเนียมประเพณีที่ต้องดูแลเด็ก ๆ ให้ เป็ นอย่างนัน้ ตามแบบที่เขาทํากันอยู่ นึกไม่
ออกว่ามีคณ
ุ ธรรมข้ อไหนถูกเน้ นเป็ นพิเศษ
การสัง่ สอนนี่ โยมใช้ เทศนาโวหารอธิบายหรื อเปล่าครับ อย่างอาจารย์เคยถูกตีบ้างไหม
(หัวเราะ) โอ้ ย ถูกตีบอ่ ยตามธรรมเนียม โยมผู้หญิงตีมาก โยมผู้ชายเกือบจะไม่ได้ ตีเลย ตีด้วยก้ าน
มะยม ไม้ เป็ นลําเป็ นหวายไม่เคยโดน ถ้ าทะเลาะกับน้ องตีทงั ้ ๒ ฝ่ าย ต้ องรับผิดชอบทัง้ ๒ ฝ่ าย แม้ จะถามที
หลังก็ไม่คอ่ ยสําคัญนัก
ถึงขันร้
้ องไห้ ไหมครับ
มันก็ธรรมดา เพราะว่าถ้ าไม่ร้องไห้ เขาตีไม่หยุด (ฮึ ๆ ๆ ๆ) ถ้ าร้ องไห้ ก็ต้องหยุด โยมผู้หญิงก็ไม่ได้ เป็ น
คนโทสจริต ไม่ได้ ตีด้วยโทสะ เรื่ องที่ถกู ตีบอ่ ยที่สดุ ก็เรื่ องเอะอะ ๆ ทะเลาะกันพี่ ๆ น้ อง ๆ การลงโทษการตี
รู้สกึ เหมือนกับการทําตามธรรมเนียม ให้ เป็ นระเบียบ รักษาระเบียบ การสัง่ สอนก็ไม่ได้ เทศนาอธิบายอะไร
บอกว่ามันผิด แล้ วก็มาตี ๆ ๆ (ฮะ ฮะ) ไม่ได้ สอนอย่างเทศน์ อย่างเหตุผลแบบพระเทศน์
ตอนเด็ก ๆ อาจารย์แข็งแรงหรื อว่าเป็ นคนขี ้โรคครับ
ค่อนข้ างจะอ่อนแอไม่แข็งแรงนัก ไม่ได้ แข็งแรง ไม่ได้ ลํ่าสัน แต่ก็ไม่ได้ ผอมก๋องนะ ตอนบวชแล้ วค่อย
แข็งแรงขึ ้น
การอบรมสัง่ สอนที่โรงเรี ยนมีอะไรมาประทับใจมากหรือไม่ครับ
นึกไม่ออก รู้แต่วา่ ทําไปตามระเบียบ ทําไปตามธรรมเนียม
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อาจารย์ถกู ตีบอ่ ย แสดงว่าเด็ก ๆ คงซนเหมือนกัน
มันก็ไม่เกี่ยวกับซนอะไร เพียงแต่วา่ มีเรื่ องจุกจิกกันระหว่างพี่น้องดูจะมากกว่าอย่างอื่น เล่นกันแล้ วก็
กลายเป็ นทะเลาะกัน ดูจะมากกว่าเรื่ องอื่น มีคาํ ว่าแหย่น้อง ๆ ๆ ถูกตีมากเรื่ องนี ้ เมื่อน้ องไปฟ้องหรื อน้ อง
ร้ อง รวมความแล้ วไม่มีอะไรเป็ นชิ ้นเป็ นอันหรอกเรื่ องตอนเด็ก ๆ
แต่สมัยใหม่เขาถือว่าวัยเด็กมีอิทธิพลมหาศาลต่อชีวิตตอนต่อมา
ก็อาจจะเป็ นได้ แต่ผมไม่ได้ สนใจ แล้ วก็ลืมเสียมาก
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ภาพนี ้ถ่ายที่หน้ าบ้ านที่เด็กชายเงื่อมเติบโตขึ ้นมา ที่เห็นจัดประดับโต๊ ะบูชานัน้
เป็ นการรับเสด็จ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ราว ๆ ปี ๒๔๕๓-๔
เด็กชายเงื่อมคือคนที่อยูก่ ลาง ผู้ชายไว้ ผมยาวคือนายเซี ้ยงผู้บิดา
เด็กที่นงั่ ติดอยูข่ ้ างตัวคือเด็กชายยี่เกย ซึง่ ต่อมาก็คือนายธรรมทาสนัน่ เอง
พระภิกษุซ้ายมือสุดของภาพชื่อกลัน่ ต่อมาได้ เป็ นพระมหากลัน่ และพระครูชยาภิวฒ
ั น์ ตามลําดับ
และเป็ นอาจารย์บาลีของท่านอาจารย์พทุ ธทาสด้ วย
องค์ถดั มา คือพระหนุน เมื่อเด็กชายเงื่อมไปอยูเ่ ป็ นเด็กวัด ที่วดั พุมเรี ยง
ท่านรูปนี ้เป็ นเจ้ าอาวาส ท่านอาจารย์จงึ เรี ยกอาจารย์หนุน
พระภิกษุทงสองรู
ั้
ปนี ้เป็ นญาติของท่านอาจารย์ด้วย

ชีวิตเด็กวัดเป็ นอย่างไรบ้ างครับ
พูดได้ วา่ เด็กวัดทุกคนมีความรู้เรื่ องยา เช่นถ้ าบอกว่ายากระทุ้งแล้ วทุกคนรู้จกั เพราะถูกใช้ ไปเก็บอยู่
เสมอ วัดนันผมเป็
้
นเด็กก็เคยอยู่ ผมจําได้ วา่ ยากระทุ้งที่อาจารย์สงั่ ใช้ ให้ ไปเก็บเพื่อต้ มให้ เขาไปมีอะไรบ้ าง
รากหมาก รากมะพร้ าว รากมะปราง รากวัลย์ยอ บางทีก็มีแปลกอะไรบ้ าง เช่นรากสะเดา อาจารย์ผมที่สอน
ก ข ก กา ให้ ทา่ นทํายาอย่างนี ้
เป็ นพระใครมาขอก็ให้ ยาที่ทําไว้ ก็มี จัดให้ ใหม่ก็มี จดให้ ไปก็มี อันดับแรกสุดนี ้ ต้ องกินยากระทุ้ง
แรก ๆ เป็ นไข้ กินยากระทุ้งเป็ นยาเย็นคล้ าย ๆ กระทุ้งให้ ไข้ มนั ถึงที่สดุ เร็ว ๆ ทีนี ้พวกเราเด็กวัดก็ชว่ ยกันทํา
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ช่วยกันบด ช่วยกันขยี ้ อีกอย่างเรี ยกว่ายาเขียว ยาเขียวสารพัด ยาเขียวครอบจักรวาล น่าหัว ถ้ าเด็กคนไหน
ทําผิด บางทีก็ถกู ใช้ ให้ ไปเก็บใบไม้ เขียว ๆ มา อย่าเอาที่คนั อย่าเอาที่มีพิษ นอกนันเก็
้ บหมดแหละ ถ้ าเป็ น
ใบไม้ สีเขียว เอามาตากไว้ เต็มนอกชาน พอแห้ งมันกรอบ เราก็บดยัดใส่ขวด ใครเป็ นไข้ ก็กินเข้ าไป มันก็ถกู
หลัก เพราะยาเขียวมันมีความเย็นของสารสีเขียว มันก็ระงับความร้ อน เดี๋ยวนี ้ผมเชื่อ ใบไม้ สีเขียวกินเข้ าไป
เถอะ มันระงับความร้ อนได้ ระงับการเกิดแก๊ สในกระเพาะ ถ้ าจะให้ ดกี ็เอามาละลายนํ ้าและพ่นหรือทาตัว
ด้ วย จนตัวเขียวตัวเลอะ ยาเขียวนี ้มีขมน้ อย ๆ เพราะว่าใบไม้ มนั มีหลายชนิด บางชนิดก็ขมบ้ าง เด็กเล็กกิน
ได้ ละลายนํ ้ากินเข้ าไป หรื อละลายนํ ้าพ่นก็ได้
ส่วนยาที่มนั ยาก มันมีเทคนิคของมัน มันมีนนั่ มีนี่เท่านันเท่
้ านี ้ ต้ องชัง่ ตวงเอาก็มี อย่างน้ อยมีสี่ห้า
ขนานที่ชาวบ้ านมาขอ แล้ วให้ ไปได้ ทนั ทีเมื่อมีคนไข้ ไปหา อาจารย์สมภารวัดสามสี่วดั ในพุมเรี ยง เขาต้ องมี
้
้เป็ นนัน่ เป็ นนี่ อาจารย์ก็ต้องไป แม้ ดกึ ดื่น
วิชาพวกนี ้อยู่ ดึกดื่นแค่ไหนก็ตาม ถ้ ามีคนมาตามว่าคนนันคนนี
อาจารย์สมัยนันเป็
้ นอย่างนัน้ ดึก ๆ ก็ไปช่วยแก้ ไขกันตามเรื่ อง จนกว่าจะไว้ ใจได้ ทุเลาแล้ วจึงกลับมาวัด
บางทีกว่าจะกลับมันก็สว่าง มันก็เพาะนิสยั เห็นแก่ผ้ อู ื่น อดทนอดกลันได้
้ ไม่รังเกียจ ไม่เห็นแก่หลับแก่นอน
คนก็ผกู พันรักใคร่นบั ถือ ถ้ าวัดมีธุระอะไรก็ช่วยกันเต็มวัด
อย่างยากระทุ้งนี่ เด็กวัดไปหามาให้ อาจารย์ต้ม แล้ วเอาไปให้ ถึงบ้ านทายก เด็ก ๆ ป่ วย ได้ เพียงยา
หม้ อแรกก็หาย ถ้ ากินยานี ้แล้ ววันหนึง่ ยังไม่หาย อาจารย์ถึงจะไปพิจารณา ต้ มยาหม้ ออื่นอย่างอื่นที่มีอะไร
แปลกออกไป แล้ วมันก็คอ่ ย ๆ หาย ไม่หายมันก็ตาย แบบโบราณมันก็อย่างนี ้ มันไม่วิเศษนัก ถ้ าผิดพลาด
มันเกินกําลังของยามันก็ตาย แต่สว่ นมากมันหาย
หมออื่นนอกจากพระก็มีบ้าง เป็ นหมอจรมา หมอจีน หมอญวน หมอแขก พวกนี ้ส่วนมากมารักษา
โรคเรื อ้ รัง มาช่วยกันรักษาหายบ้ างตายบ้ าง ตามแบบโบราณ พี่ผมก็ตาย โยมบอกว่าเป็ นผู้ชายตายแต่เล็ก
น้ องสุดท้ ายก็ตาย คนนี ้ผมยังได้ ทนั เห็น คงจะคลอดไม่ครบกําหนด แต่เป็ นตัวคนแล้ วออกมาไม่กี่ชวั่ โมงก็
ตาย เป็ นการแพทย์ที่ดีที่สดุ ตามที่เขาทํากันตามธรรมเนียม เรื่ องที่สะอาดไม่พอ และข้ อผิดพลาดอื่น ๆ คงมี
บ้ างที่ทําให้ เด็ก ๆ ต้ องตายไป คนจึงไม่มาก ไม่ต้องคุมกําเนิด
ความรู้เรื่ องสมุนไพร เรื่ องยาโบราณนี่ ผมได้ มาจากทังทางบ้
้
านและทางวัด อย่างเด็กวัดทุกคนจะรู้
ถ้ าไปถูกบุ้งที่คลานอยูต่ ามใบไม้ ขนยาวสีเหลือง พอถูกไม่ต้องถาม ควักขี ้มูกมาถู ๆ ๆ ๆ มันก็หาย ดีกว่ายา
หม่องยาอะไรที่ใช้ กนั สมัยนี ้ นี่มนั ทําให้ เราคิด โอ้ นี่พระเจ้ าหรื อธรรมชาติเขาให้ มาคูก่ นั แล้ วเราไม่ร้ ูเอง เขา
ให้ มาครบ แต่เรารู้ไม่ถึง ๑๐ เปอร์ เซ็นต์ ไม่น่าเชื่อ ฟั งดูแล้ วตลก ควักขี ้มูกขี ้หูก็คงได้ ควักออกมาแล้ ว ก็ถไู ป
ตรงที่ถกู บุ้งร่าน มันน่าหัว (หัวเราหึ ๆ) ถ้ าคิดแบบฝรั่งเขาคงกลัว เขาคงจะต้ องไปหายาหรื อไปโรงพยาบาลก็
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ไม่แน่ พวกฤาษี มนุ ีแต่ก่อนเขารู้เรื่ องอย่างนี ้มาก เขาก็บอก ๆ กันต่อมา มันต้ องช่วยตัวเองเมื่ออยูป่ ่ า เดี๋ยวนี ้
คนเราเลิกสนใจความรู้พวกนี ้ ก็ทําอะไรไม่ถกู เพราะไม่ร้ ูจกั ธรรมชาติ
บางอย่างเด็ก ๆ ควรรู้ เช่น บุก คล้ าย ๆ บอนที่คนแก่ชอบกิน ถ้ าเด็กไม่เคยไปกินมันจะกัดปาก มัน
ยางมาก แล้ วทําไง ผมยังจําได้ มันต้ องกินนํ ้าตาลหม้ อ (นํ ้าตาลปี๊ บ) หายเป็ นปลิดทิ ้ง ผมก็เคยกินพวกบอน
หรื ออะไรที่กินแล้ วคัน ใช้ นํ ้าตาลหม้ อ มันหายทันควัน หรื ออย่างต่อต่อยนี่ มันคล้ ายกับผึ ้งต่อยแต่มนั ร้ าย
กว่ามาก คล้ าย ๆ กับถูกตีด้วยกระบองจนล้ มควํ่าไป พอเอายางมะละกอป้าย มันก็หายเป็ นปลิดทิ ้ง มันมี
เหตุผล เพราะยางมะละกอมันมีโปรตีนชนิดหนึง่ ที่จะแก้ พิษได้ หรื ออย่างที่พรี มีตีฟที่สดุ เขาเอาหยากไย่กบั
ควันไฟเหนือเตาไฟมาพันแผล มันก็หาย มันแอนตี ้เซ้ ปติค มันป้องกันเชื ้อโรคได้ เดี๋ยวนี ้ดีกว่านันอี
้ ก คือใช้
ยางมะร้ าง (เสือหมอบ) บิดเอานํ ้าจากยอดและใบใส่ไปในแผล ดีกว่ายาแดงเสียอีก หรื อเป็ นแผลนํ ้าร้ อน
ลวก กรี ดเอายางเหลืองออกมาจากต้ นทะวา เอายางทาแผลนํ ้าร้ อนลวก แผลไฟไหม้ ก็หายได้ เด็กเป็ นหอบ
หืด เขาใช้ ตะขาบมาปิ ง้ จนกรอบเหลืองบดกับเหล้ ากินก็หาย หายกันเป็ นส่วนมาก เด็ก ๆ ผอมแห้ งพุงโร
นัยน์ตาเป็ นเกล็ดกระดี่ที่เขาเรี ยกตาต้ อ เขาก็เอาเนื ้อตะกวดทาขมิ ้นใส่เกลือย่างไฟให้ หอม กินตะกวดตัว
หนึง่ ก็หาย ผมก็เคยกิน นายธรรมทาสเขากินไม่ลง ต้ องอาเจียนทุกที แต่ผมกินได้ เรื่ อย ๆ น่าหัว (หึ ๆ) เขา
มันเป็ นอย่างไรก็ไม่ร้ ู เกลียดตะกวดกินไม่ได้ ทําให้ คล้ ายเนื ้อไก่ เขาก็ยงั รู้ กลิน่ มันบอก กระดูกปลากระเบน
เขาก็กินไม่ได้ เราบอกว่าอร่อย เขากินไม่ได้ ไม่ร้ ูสกึ อร่อย ความจริงมันก็ไม่ถงึ กับอร่อยแต่เรากินได้ แปลก ๆ
ประหยัด ทางบ้ านเขาเกิดเรามา เขาก็ไม่มียาอย่างปั จจุบนั เขาก็รอดชีวิตเกิดเรามาได้ เหล่านี ้เป็ นความรู้ที่
ได้ มาจากการอยูบ่ ้ านอยูว่ ดั ในสมัยนัน้ วัดมันก็เป็ นเหมือนมหาวิทยาลัยของชาวบ้ านนัน่ แหละ

วัดพุมเรี ยง ชาวบ้ านเรี ยกวัดใหม่
คนในสกุลพานิชจะบวชที่วดั นี ้
เพราะเป็ นวัดที่บรรพบุรุษเคยบวชสืบต่อกันมา
มีญาติชนปู่
ั ้ ผู้หนึ่งซึง่ เป็ นลูกพี่ลกู น้ องกับย่า
บวชที่วดั นี ้เป็ นเจ้ าอาวาสจนมรณภาพ ชื่อหลวงพ่ออุ
เมื่อเด็กชายเงื่อม อายุได้ ๗-๘ ขวบ
บิดามารดาได้ นํามาฝากตัวเป็ นเด็กวัดที่วดั นี ้
เพื่อจะได้ รับการศึกษาขันต้
้ นตามแบบโบราณ
เป็ นเด็กวัดอยู่ถงึ ๓ ปี เมื่อบวชแล้ ว ๓ พรรษาแรก
ท่านก็จําพรรษาที่วดั นี ้ ภาพนี ้ถ่ายเมื่อ ๒๕๒๙

๒๘

ผมออกจากบ้ านไปอยูว่ ดั เมื่ออายุ ๘-๙-๑๐ เรี ยนหนังสือ ก ข ก กา กระทัง่ มูลบทบรรพกิจกันที่วดั
อายุ ๑๑ ปี ได้ เวลาไปโรงเรี ยนแล้ วถึงกลับมาอยูบ่ ้ าน สมัยก่อนมันเป็ นธรรมเนียมเด็กชายต้ องอยูว่ ดั กัน
ทังนั
้ น้ แต่ละวัดมีเด็กเป็ นฝูง จะไปอยูว่ ดั ก็มีดอกไม้ ธูปเทียนไปฝากตัวเป็ นศิษย์พระ ทางวัดเขาก็จะมอบ
หน้ าที่ให้ อาจารย์องค์หนึง่ หรื อสององค์ให้ คอยดูแลเรื่ องอาหารการกิน คอยควบคุมให้ เด็กมันได้ กินกันเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้ อย แล้ วให้ มนั ได้ เรี ยนหนังสือ ได้ รับการอบรมอะไรบ้ าง ในเรื่ องไหว้ พระสวดมนต์ เรื่อง
อุปัฏฐากพระ เป็ นเวรผลัดกันตักนํ ้า ขาดไม่ได้ ทําสวนครัวริมสระ ยกร่องปลูกมัน ทํากันทังนั
้ น้
อาหารนันข้
้ าวก็ได้ จากบิณฑบาต ส่วนแกงนี่ทางบ้ านเขาจะส่งเป็ นหม้ อเขียว ๆ ของบ้ านใครเด็กคน
นันก็
้ ไปเอามา หม้ อแกงจึงมีมาก ข้ าวก็พอฉัน แกงก็พอ บ้ านพุมเรี ยง ข้ าวปลามันอุดมสมบูรณ์
พระสมัยนัน้ นักธรรมก็ยงั ไม่มีเรี ยนกัน ส่วนใหญ่ก็นิยมเรี ยนสวดมนต์ สมาธิก็ได้ จากตอนสวดมนต์
นัน่ แหละ ตอนอื่นไม่เคยเห็นทํา นอกนันก็
้ ทําไม้ กนั มาก เป็ นช่างไม้ สร้ างกุฏิ กระต๊ อบ กระท่อม บ้ านเล็ก
บ้ านน้ อย ถ้ าวัดไหนไม่มีโบสถ์ก็ช่วยกันสร้ าง

โบสถ์และกุฎิรุ่นเก่าที่วดั โพธารามหรื อวัดเหนือ
เป็ นวัดสําคัญอีกวัดหนึง่ ในพุมเรี ยง
ภาพทังสองนี
้
้ถ่ายราวปี ๒๔๖๐-๗๐
เมื่อเด็กชายเงื่อม ออกจากวัดมาอยูบ่ ้ าน
ตอนราวอายุ ๑๑ ขวบ
ก็เพื่อมาเรี ยนหนังสือชันประถมศึ
้
กษาที่วดั นี ้
ซึง่ สมัยนันมี
้ ๓ ชัน้

๒๙

เด็กวัดมีพิเศษอย่างหนึง่ คือหัดมวย ผมก็ถกู จับตัวหัดทัง้ ๆ ที่ไม่ชอบ มันคล้ ายกับว่าเป็ นธรรมเนียม
เพื่อนมันก็ยดั เยียดให้ หดั บางทีอาจารย์เองก็อยากให้ เราได้ หดั แนะวิธีให้ เด็ก ๆ ก็สอนกันเอง พุมเรี ยงนี่มนั
้ อยูใ่ นกติกา ไม่ทําร้ ายกันถึงเลือดตกยางออก
เมืองนักมวยโบราณ พอจะมีชื่อเสียงอยู่ มวยวัดก็เป็ นมวยชันดี
พอถึงฤดูแห่พระออกพรรษา ก็มีชกมวย ใครอยากชกมวยก็เข้ าไปจับคู่ ให้ กรรมการจัดให้ ตกลงแล้ วก็ชกกัน
ชกกันหลายคูก่ ว่าจะแห่เรื อกลับวัด เขาจะหยุดเลี ้ยงเพลกันที่ศาลา ๙ ห้ อง ทางจากสวนโมกข์เก่าไปบ้ าน
ลําไยนัน่ แหละ ตรงนันมี
้ หนองยาว พอถึงบ่าย ๒ โมง ก็จะเริ่มชกมวยกัน ก่อนนี ้เจ้ าเมืองเป็ นประธาน ศาลา
๙ ห้ องนันเจ้
้ าเมืองไชยาเป็ นคนสร้ าง เราบวชตอนแรกศาลาก็ยงั อยู่
การเทศน์ของพระสมัยนัน้ ก็มีเทศน์มหาชาติเป็ นหลัก แล้ วก็เทศน์อานิสงส์ เรื่ องสร้ างอะไร ได้ บญ
ุ
อย่างไร สร้ างโบสถ์ สร้ างระฆัง สร้ างปราสาท สร้ างศาลาอย่างนัน้ ๆ ได้ บญ
ุ เท่านันเท่
้ านี ้ เทศน์สอนธรรมกัน
อย่างเดีย๋ วนี ้ไม่มี เทศน์อีกทีก็เทศน์มหาชาติเลย ชอบกันมาก เพราะว่าได้ เงินด้ วย สนุกด้ วย
เรื่ องศีลเรื่ องธรรมชาวบ้ านเขาก็ถือกันพอใช้ แต่ดีกว่าสมัยนี ้ พวกไม่ถือก็มี แต่สว่ นมากถ้ าเป็ นบ้ าน
เป็ นเรื อนเป็ นหลักฐานถือกัน เพราะมันละอายแก่ใจ แต่ที่ไม่ถือก็มีมากเหมือนกัน โดยเฉพาะไอ้ สตั ว์ที่เป็ น
อาหาร อย่างปูปลานี่ อย่างที่บ้านเรา โยมถือเด็ดขาดไม่ฆา่ ปูปลาเป็ น ๆ มันก็ตกเป็ นหน้ าที่ของเราต้ องเอาปู
ใส่หม้ อต้ ม ก็ถือเป็ นเรื่ องของเด็ก ๆ ไป สรุปแล้ วความรู้สกึ กลัวบาปมีมากกว่าเดี๋ยวนี ้มาก คนที่จะทําบาป
หรื อลักขโมย หรื อกินเหล้ ายา ไม่คอ่ ยมี ถึงมีเขาก็กินกันนิด ๆ ก๋งของผมเป็ นช่างต้ มเหล้ าของนายอากร ที่ผกู
การต้ มเหล้ าสําหรับเมืองไชยา ก๋งทําหน้ าที่ควบคุมการต้ มเรี ยกว่าไซหู่
มันมีอีกธรรมเนียมหนึง่ ที่มีกนั ทุกวัดทุกวา เป็ นการฝึ กเด็กวัดให้ เป็ นคนเฉลียวฉลาด หรื อถ้ าพูดอย่าง
ภาษาทางนี ้ จะเรี ยกว่าฝึ กให้ เป็ นคนหัวหมอก็ได้ เล่นกันในหมูเ่ ด็กวัด รวมทังเณรด้
้
วย โดยไม่ต้องให้ มีใคร
จัดให้ มันจัดกันเอง เฮ่อ ๆ ๆ (เบา ๆ) มันน่าหัว คือพอมานัง่ รวมกลุม่ กัน ไอ้ เด็กคนที่เป็ นหัวโจกหน่อย มันก็
จะตังประเด็
้
นขึ ้น เช่น เอ้ าวันนี ้ เรามาพูดเรื่ องหุงข้ าว ใครจะเล่าก่อน ส่วนมากพวกที่อาสาก่อนมันก็จะเป็ น
พวกที่ฉลาดน้ อยกว่าคนอื่น มันก็ต้องเล่าวิธีที่หงุ ข้ าวว่าทําอย่างไร เด็กทังหลายก็
้
คอยฟั ง ถ้ าคนเริ่มต้ นมัน
เด็กนอกนันมั
้ นก็จะชวนกันค้ าน
เป็ นคนโง่ ๆ หน่อย มันอาจจะเริ่ มต้ นว่า "กูก็เอาข้ าวสารใส่หม้ อ ตังบนไฟ"
้
ว่า "มึงยังไม่ได้ เข้ าไปในครัวสักที จะทําได้ ยงั ไงล่ะ" อย่างนี ้เป็ นต้ น หรืออาจจะมีสอดว่า "มึงยังไม่ได้ ก่อไฟสัก
ที" ถ้ ามีช่องให้ ซกั ค้ านได้ มาก ๆ มันก็ต้องให้ คนอื่นเป็ นคนเล่า เวลาถูกค้ านได้ ทีก็จะเฮกันที มันอาจจะ
ละเอียดถึงขันว่
้ ายังไม่ได้ เปิ ดประตูแล้ วจะเข้ าไปในครัวได้ อย่างไร หรื อยังไม่ได้ หยิบขันมันจะตักนํ ้าได้
อย่างไร อย่างนี ้เป็ นต้ น ในที่สดุ มันจะต้ องได้ เล่าถึงขันตอนทุ
้
กขันตอน
้
จนไม่มีอะไรบกพร่อง เหมือนกับการ
บรรยายของนักประพันธ์ละเอียดถี่ยิบไปหมด เพราะคนค้ านมันมีมาก มันก็ค้านได้ มาก มันเป็ นการฝึ ก

๓๐

ความละเอียดลออถี่ถ้วน ฝึ กการใช้ ลอจิก คนฉลาดมันมักจะเป็ นคนเล่าคนหลัง ๆ ที่สามารถเล่าได้ ละเอียด
โดยไม่มีใครค้ านได้
เรื่ องที่เอามาตังเป็
้ นหัวข้ อมันมีหลายแบบ เรื่ องวัฒนธรรม เรื่ องประเพณี เรื่ องชวนหัว เรื่ องโกหก ใคร
เล่าได้ ดีก็ถือว่าเก่ง มันไม่เป็ นเรื่ องหนังสือโดยตรง แต่วา่ มันเป็ นเรื่ องสร้ างความเฉลียวฉลาดแยะทีเดียว ถ้ า
เป็ นเด็กที่มนั อยูก่ บั ทุง่ นา เรื่ องที่จะเอามาเล่า ก็ต้องเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการไถนา การรํ่ าควาย หรื อจะไปจํา
้ กๆ
เรื่ องมาก็ได้ ไม่ใช่เรื่ องของตัวเอง แต่ตวั ต้ องรับผิดชอบในการที่จะเล่าให้ มนั ค้ านไม่ได้ เพราะฉะนันเด็
จะเป็ นเจ้ านิทานกันทังนั
้ น้ ที่วดั มันมีโอกาส ที่บ้านมันไม่มี ก่อนนอนจะเป็ นโอกาสพักหนึง่ แล้ วบางที
อาจารย์ก็ช่วยดําเนินงานให้ ด้วยเป็ นบางครัง้ แต่ไม่บอ่ ยนัก เพราะอย่างอาจารย์วดั ที่ผมอยูแ่ กไม่คอ่ ยมีเวลา
มีงานมาก
นิทานเรื่ องตาเถนกับยายชีมีไม่ร้ ูกี่สบิ ต่อกี่สบิ เรื่ อง บางเรื่ องก็เป็ นเรื่ องสกปรก บางเรื่ องก็เป็ นเรื่ อง
ชวนหัว บางเรื่องก็แสดงเชาว์ มันเป็ นโรงเรี ยนที่ทําให้ คนฉลาด โดยไม่ร้ ูสกึ ตัว เรื่ องผู้หญิงเกือบจะไม่มีกิเลส
ที่มาล่อเด็กในทางกามารมณ์ไม่คอ่ ยมี มีแต่เรื่ องดีเรื่ องเด่นเรื่ องดังทังนั
้ น้
แต่เดี๋ยวนี ้ไม่มีแล้ วนะ เพราะมันไม่มีเด็กนอนวัดกัน มันขาดตอนเสียแล้ ว สมัยนันมั
้ นอาจจะเหมือน
พับลิกสกูล เด็กจะต้ องไม่บดิ พลิ ้ว ทําการทํางานตามหน้ าที่ที่ต้องรับผิดชอบ วิธีบางอย่างที่บ้านมีไม่ได้ แต่ที่
วัดมีได้ เช่น นอนสายไม่ได้ ถ้ านอนสายถูกเอานํ ้าสาด เพื่อนมีสทิ ธิที่จะเอานํ ้ามาสาดลดลงไปให้ เปี ยกหมด
ทีนี ้อย่างไรเรี ยกว่านอนสาย มันก็ต้องบัญญัตขิ ึ ้นมาว่า เมื่อไก่ลงจากคอนแล้ ว ลงมาอยูก่ ลางดินแล้ ว ยัง
นอนหลับอยู่ อย่างนี ้เรี ยกว่านอนสาย เอานํ ้าสาดได้
ทีนี ้ถ้ าจะเล่นแกล้ งกัน ทําอย่างไร ก็ไล่ไก่ให้ ลงก่อน ๒-๓ ตัว แล้ วก็เอานํ ้าสาดเพื่อน มันเป็ นเรื่ อง
ฝึ กฝนกันหลายด้ าน ทังความเฉลี
้
ยวฉลาด การงาน ความสนุกสนาน
สมัยก่อนมีโรงเรียน ถ้ าพ่อแม่เขาไม่ได้ หวังเอาตัวไปใช้ งานก็อยูว่ ดั จนได้ บวชเณร บวชพระ แล้ วก็อยู่
กัน ๓-๔ พรรษา จึงสึกออกมาครองเรื อน แล้ วมันยังมีเรื่องพิเศษที่ทําให้ พอ่ แม่พอใจที่จะให้ ลกู อยูว่ ดั เพราะ
มันทํานัน่ ทํานี่เป็ นขึ ้นมาหลายอย่าง เช่นทําจักสาน เป็ นต้ น การข่มเหงรังแกมันก็มีน้อยมากเพราะกลัว
อาจารย์
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อาจารย์ครับ อยากให้ อาจารย์เล่าเกี่ยวกับชีวิตสมัยเป็ นนักเรี ยนบ้ าง
ตอนจะเข้ าโรงเรี ยนก็ออกจากวัดมาอยูบ่ ้ าน เรี ยนที่วดั เหนือ (โพธาราม) เป็ นโรงเรี ยนแบบใหม่ ที่
ปรับปรุงกันในสมัยรัชกาลที่ ๕ โรงเรี ยนประถมนี่มีกนั ถึงประถม ๕ ตอนแรกเรี ยนกันที่หลังกลางมีกฏุ ิ
ล้ อมรอบ เดี๋ยวนี ้ผุพงั รื อ้ ทิ ้งไปแล้ ว แล้ วทางวัดเข้ ามาสร้ างใหม่ทางหัววัด หลังนี ้ยังอยู่ ผมยังได้ เรี ยนที่นนั่
บ้ าง (เดี๋ยวนี ้เป็ นที่ทําการสุขาภิบาลตําบล) แต่เรี ยนยังไม่จบ ป.๕ เขาเปลี่ยนเสียก่อน พอจบ ป.๓ ก็มาเรี ยน
ม.๑ แต่ย้ายโรงเรี ยนมาเรี ยนที่ไชยา จนจบ ม.๓ ที่นี่ ชื่อโรงเรี ยนสารภีอทุ ิศ
สมัยนันเป็
้ นยุคเริ่มต้ น ที่เปลี่ยนจาก
เรี ยนหนังสือวัด มาเป็ นโรงเรียน สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
ท่านรับอาสางานจากในหลวงรัชกาลที่ ๕
ให้ พระทังหลายทั
้
ว่ ประเทศจัดโรงเรี ยน โดย
ให้ พระองค์หนึง่ ถึงสององค์ไปเรี ยนครูที่วดั
บวรนิเวศ กรุงเทพฯ แล้ วออกมาเป็ นครู ที่
อาคารเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา ของวัดเหนือในสมัยก่อน ปั จจุบนั ใช้ เป็ นที่ พุมเรี ยงมีคนหนึง่ ไปอบรมที่กรุงเทพฯ กี่วนั
กี่เดือนไม่ทราบ แล้ วกลับมาเป็ นครู ชื่อครู
ทําการสุขาภิบาลตําบล เมื่อเด็กชายเงื่อมจบชันประถมแล้
้
ว
วัลย์ ขณะนี ้ตายไปแล้ ว อาจารย์สืบต่อมา
ได้ เข้ าเรี ยนต่อชันมั
้ ธยมที่อาคารหลังนี ้
คืออาจารย์ทบั สุวรรณ นักเรี ยนชันหนึ
้ ง่ มี ๒๐-๓๐ คน อาจารย์ครูทา่ นนี ้เป็ นคนมีฝีมือ เป็ นศิลปิ นในหลาย ๆ
ทาง ทัง้ ๆ เป็ นพระนะ ร้ องเพลงก็ได้ เขียนภาพลายไทยก็ได้ ภาพรามเกียรติ์ ไอ้ ตอนตัวที่เขียนยาก ๆ เช่น
ทศกัณฐ์ หรื อพาลี แกก็เอามาสอนให้ นกั เรี ยนเขียน ตัวอย่างเขียนเสียสวย ระบายด้ วยสีชอล์กสีตา่ ง ๆ ผมยัง
มีภาพติดตาอยูจ่ นทุกวันนี ้ ตอนหลังมาเห็นที่เขาว่าเขียนดีตามแบบฉบับนัน้ ก็ไม่ดีไปกว่าสมัยที่เราเห็นของ
อาจารย์ครูทบั สุวรรณนัก ยังรู้สกึ ว่าแกเขียนดีที่สดุ ถูกต้ องที่สดุ สวยงามที่สดุ ไม่แพ้ ที่ไหน แต่นกั เรี ยนไม่กี่
คนหรอกที่เขียนได้ ต่อมานักเรี ยนที่ทําได้ อย่างนันก็
้ กลายมาเป็ นช่างหมด ช่างเขียน ช่างแกะสลัก ช่างทํา
หน้ าจัว่ โบสถ์ ผมยังจําได้ ชื่อนายแห้ งคนหนึง่ นายชมคนหนึง่ เป็ นช่างรับเหมาสร้ างโบสถ์ ก็ไม่ได้ เรี ยนมา
จากไหน มันเรียนกันแบบนัน้ ทําช่อฟ้า ใบระกา อะไรก็ได้ ตอนนี ้พวกนี ้ตายหมดแล้ ว
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ครูปัติ ศรี สมัย
ครูคนแรกของเด็กชายเงื่อม เมื่อเข้ าเรี ยนชันประถมศึ
้
กษา
ที่โรงเรี ยนโพธิพิทยากร ปั จจุบนั เสียชีวิตแล้ ว

ส่วนโรงเรี ยนสารภีอทุ ิศนี่เป็ นโรงเรี ยนชันอํ
้ าเภอ สูงกว่าชันเดิ
้ มที่พมุ เรี ยง ตอนนันมี
้ ครู ป.ป. หรื อ
ป.ม. มาจากกรุงเทพฯ ด้ วย เป็ นครูใหญ่ และครู ป.เดียวอีกหลายคน มีพระองค์หนึง่ ด้ วย เครื่ องแบบสมัย
นันก็
้ เสื ้อขาวกางเกงดํา เรี ยกว่ากางเกงลูกเสือ ต้ องมีกระเป๋ ามีทบั หน้ า มีที่ร้อยเข็มขัด ส่วนเสื ้อเป็ นเสื ้อขาว
ธรรมดา
การเรี ยนหนังสือนัน้ ผมไม่ร้ ูสกึ ว่าเรี ยนเก่ง แต่สอบได้ ไม่เคยตก แต่เรี ยนไม่คอ่ ยสนุก แรก ๆ ไปคิดถึง
บ้ าน ยังไม่ทนั หยุดตอนเที่ยงก็คดิ ถึงบ้ าน เศร้ า คิดถึงบ้ านเหมือนอย่างกับเราไปเสียไกลจากพ่อแม่ เรี ยนมัน
ไม่สนุก สอบซ้ อมสอบไล่พอทําได้

อาคารหลังเก่าของโรงเรี ยนสารภีอทุ ิศ ในเขตตําบลตลาด (ปั จจุบนั ได้ รือ้ ไปแล้ ว)ซึง่ หนุ่มเงื่อมได้ มาเรี ยนชันมั
้ ธยมต่อ
เนื่องจากได้ ย้ายตามบิดามาเปิ ดร้ านค้ าอีกแห่งหนึง่ ที่ตําบลตลาด (๒๔๖๔) แต่เรี ยนยังไม่ทนั จบขันมั
้ ธยมปี ที่ ๓ บิดาก็ถงึ
้ ่มเงื่อมอายุ ๑๖
แก่กรรม (๒๔๖๕) จึงออกจากโรงเรี ยน มาดําเนินการค้ าขายกับมารดา ในฐานะบุตรชายคนโต ตอนนันหนุ
ปี และนี่เองเป็ นสาเหตุให้ สามเณรยี่เกียน้ อยชาย หรื อนานธรรมทาสในเวลาต่อมา ได้ มีโอกาสเรี ยนต่อ ขณะนันเรี
้ ยนอยูท่ ี่
โรงเรี ยนประจําจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ต่อมาลาสิกขาและเข้ าเรี ยนต่อกรุงเทพฯ จนถึงขันมหาวิ
้
ทยาลัย นอกจากนายยี่เกย
แล้ ว ท่านยังมีน้องสาวอีกเพียงคนเดียว รวมทังหมดเป็
้
นสามพี่น้อง
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ตอนเรี ยนที่โรงเรี ยนสารภีนี่พกั กับเตี่ยที่ไชยา เพราะโยมผู้ชายมาเปิ ดร้ านอีกแห่งหนึง่ ที่ตลาดไชยา
คือขายข้ าวเปลือก โยมผู้หญิงอยูร่ ้ านทางพุมเรี ยง บางทีก็ต้องซื ้ออะไรส่งไปขายทางพุมเรี ยง ขาย ๒ ร้ าน
ต้ องมีเกวียน ผมต้ องขับเกวียนบ้ าง ต้ องเลี ้ยงวัวบ้ าง แต่เขาก็มีผ้ ใู หญ่เป็ นเจ้ าหน้ าที่เลี ้ยงวัวขับเกวียนนะ แต่
บางทีผมแทรกแซง นี่สนุกไปเลี ้ยงวัวแถบทางรถไฟนี่สนุก รื อ้ ก้ อนหินทางรถไฟ หาจิ ้งหรี ดอยูใ่ ต้ นนั ้ มันชุม
ให้ ววั กินหญ้ าไปพลางอยูท่ ี่ทางรถไฟตรงที่เอียง ๆ ลงมา ความจริงเขาห้ าม ผิดระเบียบ เราก็ทําไม่ร้ ูไม่ชี ้
เพราะหญ้ ามันมี วัวมันชอบกินหญ้ าแถวนัน้ บางทีมนั ก็ขึ ้นไปกินข้ างบน ๆ ต้ องไล่ลง เจ้ าหน้ าที่เขาจะดุ ถ้ า
เลี่ยงลงมาช้ า ๆ เขาไม่ดุ ถ้ าผู้ใหญ่ที่เป็ นคนเลี ้ยงโดยตรงไม่ไป เราก็ดใู ห้ จนเย็น หมดเวลาเขาจึงมารับเอา
กลับไป
ขับเกวียนสมัยนัน้ บ้ านผมใช้ ววั ๒ ตัว ไปเอาแบบที่ประจวบมา คนอื่นเขาใช้ ววั ตัวเดียว ใช้ ๒
ตัวอย่างนี ้วิ่งดี มันช่วยแรงกัน วิ่งจากไชยาไปถึงพุมเรี ยง เป็ นวัวแบบไม่อ้ ยุ อ้ าย เป็ นวัวท้ องเปรี ยว วัวท้ อง
เหิน ไม่ใช่พงุ ยาน มันวิ่งเก่ง เอาไม้ ไผ่เล็ก ๆ แตะก้ น ที่จริงมันไม่ใช่หน้ าที่ของผม แต่ชอบเพราะมันแปลกก็
แปลก สนุกก็สนุก
้ คอ่ ย
ตอนอยูโ่ รงเรี ยนสารภีนี่ ไม่ได้ กลับมากินข้ าวกลางวันที่บ้าน หากินที่โรงเรี ยน แต่เด็กสมัยนันไม่
ได้ กินกลางวันกันหรอก บางวันเขาก็ไม่สนใจ ส่วนมากก็ลืม ๆ กันไป ส่วนมากไม่คอ่ ยได้ กิน ของก็ไม่คอ่ ยมี
ขาย
พอผมจบ ม.๓ ก็ออก เพราะโยมผู้ชายตาย ก็ต้องช่วยรับภาระให้ นายธรรมทาสไปเรี ยน ถ้ าเรี ยนหมด
ก็ไม่มีใครช่วยโยมที่บ้าน เมื่อโยมผู้ชายตาย ก็เลิกร้ านทางไชยา กลับมาอยูก่ บั โยมผู้หญิงที่พมุ เรี ยง ผมก็รับ
หน้ าที่เป็ นเหมือนผู้จดั การดูแลกิจการทังหลาย
้
เพราะโยมชราแล้ วและป่ วยด้ วย ตังเกื
้ อบปี มัง้ เป็ นโรคปวด
เข่า แต่ตอ่ มาก็หาย กินยาดองส้ มพื ้นบ้ านหาย
อาจารย์ครับ ตอนโยมผู้ชายเสียนี่ อาจารย์เสียใจมากไหมครับ
ไม่ร้ ูสกึ ยังไม่มีความรู้สกึ มันยุง่ เรื่ องงานศพอะไร ยุง่ ไปหมด
อาจารย์ครับ แสดงว่าไม่ได้ ใกล้ ชิดกันเท่าไรใช่ไหมครับ ถ้ าใกล้ ชิดกัน คงสะเทือนใจมาก
มันใกล้ ชิดกันอยูเ่ หมือนกัน เพราะว่าอยูด่ ้ วยกัน ๒ พ่อลูกที่ตลาดไชยา ส่วนโยมผู้หญิงอยูก่ บั น้ อง ๆ
ที่พมุ เรี ยง ผมอยูก่ บั โยมผู้ชาย ๒ คน มาสันนิษฐานทีหลังได้ วา่ เส้ นโลหิตแตกตาย เพราะมันปวดศีรษะพัก
เดียว ที่เขาเรี ยกกันว่าเป็ นลม พอไปตามหมอนวดก็ไม่ทนั เสียแล้ ว ไม่กี่นาที คงเป็ นโลหิตเส้ นใหญ่แตกใน
สมอง โยมผู้ชายผมก็ไม่ใช่คนเครี ยด อยูต่ ามสบาย แต่ก็มีความคิดจะขยับขยายงานให้ ก้าวหน้ าอยูเ่ รื่ อย แต่
ไม่ได้ ทําอะไรอย่างเครี ยด
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อาจารย์ครับ อย่างในครอบครัวอาจารย์นี่ พ่อแม่รักใครมากกว่าใครหรื อเปล่าครับ
๐๐ ไม่มี ไม่เคยมีความรู้สกึ สําหรับผม เท่าที่เคยสังเกตไม่มีเลย ความน้ อยเนื ้อตํ่าใจอะไรไม่มีเลย เด็ก ๆ
ทุกคนต้ องการทําให้ พอ่ แม่สขุ ใจ พอได้ รับคําชมเชยสักครัง้ หนึง่ ก็ยินดีอย่างยิง่ โยมผู้ชายเป็ นคนออกปาก
ชมเชย ถ้ าทําอะไรถูกใจ แต่โยมผู้หญิงไม่มีเลย คล้ าย ๆ กับว่าไม่มีอะไรที่ถกู ใจ
อาจารย์ครับ อยากให้ อาจารย์เล่าชีวิตในวัยหนุ่มให้ ฟัง เมื่อก่อนที่จะบวช อาจารย์เคยเกเรบ้ างไหม เคย
เป็ นนักเลงเจ้ าชู้บ้างหรื อเปล่า อาจารย์ใช้ ชีวิตอย่างไรตอนวัยรุ่นสูว่ ยั หนุ่มนี่
เกเรอะไรกัน (เสียงดุ) เกเรขนาดไหนดีละ่ ไม่คอ่ ยมีที่จะไปลักขโมย ไปตีรันฟั งแทง ไม่มี มันไม่ร้ ูจะไป
ทําได้ อย่างไร ไอ้ ดอกกุหลาบข้ างรัว้ ของเขา ไม่ทนั สว่างไปขโมยเก็บละก็มีบ้าง (หัวเราะหึ ๆ) มันไม่ทนั สว่าง
เขาปลูกไว้ ริมรัว้ บ้ าน ถึงเขาเห็นเขาจะไม่วา่ อะไร แต่เขาก็ไม่เต็มใจให้ มันก็ต้องเรี ยกว่าขโมยล่ะ นี่เกเรอย่าง
นี ้มีบ้าง
โดยมากผมก็อยูก่ บั โยมช่วยค้ าขาย มีญาติของโยมผู้หญิงอยูท่ างอําเภอท่าฉาง นาน ๆ ก็ไปเยี่ยมกัน
ทีหนึง่ บางทีญาติทางนันก็
้ มาเยี่ยมเรา ปี หนึง่ ไปมากันสองสามหน ไปทางเรื อกัน ผ่านทะเล อ่าวจากปากนํ ้า
พุมเรี ยงไปถึงปากนํ ้าท่าฉาง ซึง่ เป็ นอําเภออยูต่ ดิ ฝั่ งทะเลใต้ ลงไป นาน ๆ ลุงป้าน้ ารวมถึงยายและยายชวด
เจอกันที ก็เป็ นที่พอใจกัน สนุกสนานเบิกบานกันที่เห็นเราเด็ก ๆ นี่เป็ นทางหนึง่ ที่เราได้ ออกทะเลกัน
ออกไปจับปูจบั ปลานี่ นาน ๆ ทีก็มี เหมือนการออกไปผจญภัย เพราะในครอบครัวเขาไม่ให้ ทําอย่าง
นัน้ หลุดออกไปทีก็เหมือนหลุดออกไปอยูค่ นละโลก ได้ ศกึ ษาทุกอย่างที่เราไม่เคยเห็น
ตอนเด็ก ๆ ครูพาออกไปบ้ าง ออกไปเที่ยวกันเองบ้ าง ออกไปเพียงแค่แหลมที่เขาเรี ยกว่าพลับพลา
ไม่ต้องข้ ามฝั่ งไป ก็ได้ ปไู ด้ ปลาจับปูม้า แมงดาทะเล ที่มนั ขึ ้นมากินหญ้ าผักเบี ้ยตอนนํ ้าขึ ้นอ่อน ๆ หอยก็มี
เด็ก ๆ ทําแค่นนั ้ มันก็ได้ ตดิ มือกลับมา แต่ออกไปหาโดยเจตนานันไม่
้ มี เพราะโยมห้ ามเด็ดขาด ถ้ ารู้วา่ ไป
เที่ยวแบบนี ้กลับมาก็ถกู ดุ เมื่อโตขึ ้นหน่อย ผมแกล้ งหาเรื่ องไปเยี่ยมใครบ้ างที่ตาํ บลตะกรบ ก็แอบไปจับปู
แสมกัน สนุกมาก พอนํ ้าขึ ้นอ่อน ๆ ปูแสมมันต้ องขึ ้นมาจากรู นํ ้ามันท่วมรู มันอยูต่ ามปากรู เราไม่เคย เพื่อน
ที่เคย เขาก็จบั กันได้ ง่าย ๆ คือทําไม่ร้ ูไม่ชี ้เอามือคว้ าปั๊ บใส่ไหเลย ถ้ ามัวไปทําช้ า ๆ มันก็กดั เอา เร็ว ๆ มันกัด
ไม่ทนั อย่างนี ้รู้สกึ สนุก เดี๋ยวเดียวมันก็เต็มไห หิ ้วไหมือหนึง่ คว้ ามือหนึง่ บางทีถกู กัดบ้ างก็ไม่เป็ นไร ไป
สําหรับผมเหมือนกับไปศึกษา ศึกษาทุกอย่างที่เราไม่เคยเห็น จะดองปูอย่างไร จะล้ างปู
อย่างนันแหละ
้
อย่างไร ไม่เคยเห็น เหมือนกับไปเข้ าโรงเรี ยนศึกษาอาชีพ เขาจะใช้ เข่งใบใหญ่ ๆ ปูกี่ไห ๆ ก็เทลงไปในเข่ง
แล้ วเขย่าในคลอง พวกเราไปพักกันอยูท่ ี่โรงโป๊ ะ ซึง่ เจ้ าของเขาทําโป๊ ะ คนที่เขาพาไปดูเขาเป็ นเพื่อนกับ
เจ้ าของ หลาย ๆ คน หลาย ๆ พวก เขาชวนกันไปดู ได้ มากันหลายไห ใส่เข่งตังครึ
้ ่งเข่ง เขย่าปูทงเป็
ั ้ น ๆ แล้ ว
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เอากลับใส่ไหอีก แล้ วเอานํ ้าเกลือใส่ เอาไม้ ขดั ปากเป็ นปูแสมดอง ผมไม่ได้ เอาในส่วนของผม ให้ คนที่เขาพา
ไป ซึง่ เป็ นญาติห่าง ๆ เขาเป็ นคนจัดเรื อให้ เราขอไปสนุก พอใจที่ได้ เห็นคลองเล็ก ๆ จากพุมเรี ยงไปหมูบ่ ้ าน
ตะกรบไปหมูบ่ ้ านกิ่ว คลองเล็กพอจุเรื อได้ ที่ชอบมากก็ไอ้ ป่านกเขาชวา แถวนันถ้
้ าขึ ้นไปบนดอน ไปถ่าย
้ ม
หนักถ่ายเบา จะพบนกเขาชวาส่งเสียงขรมไปหมด ผมถามดูได้ ความว่าเดี๋ยวนี ้ไม่เหลือสักตัว สมัยนันเต็
ไปหมด ปลากระดี่เหมือนกับกองทัพ ปลากระดี่ในคลองนะ พอนํ ้ามันลด นํ ้ามันก็น้อย ก็เอาไอ้ ที่เขาเรี ยกว่า
นาง คือปุ้งกี๋แบบละเอียด ช้ อนปลากระดี่ได้ ทีหนึง่ ก็กินไม่หมด เอาไม้ เสียบเป็ นตับ ตัดหัวออกก่อน เอาผึง่
แดดแล้ วทอดนํ ้ามันให้ กรอบ ทอดนํ ้ามันกินกับนํ ้าพริ กมะขามเปี ยกและยอดสะเดา เท่านันแหละกิ
้
นข้ าวกัน
ได้ จนพุงกาง เพราะมันเหนื่อย มันหิว มันเย็น เพราะมันสนุก อย่างนี ้นาน ๆ ไปที
บางเวลาขอยืมอวนที่โรงโป๊ ะนัน่ เอง เพื่อลากปลาตรงโรงโป๊ ะ ลากขึ ้นมาบนหาดทรายครัง้ เดียวกินไม่
ไหว มีครบ ปูม้าก็มี ปลาหมึกก็มี ปลาอะไรก็มี มีหลายอย่าง ปลาหมึกแบบกระดองแข็ง ที่เขาเอามาทํายาสี
ฟั นผงหมึกก็มี ชนิดกระดองแข็งนะ เอามาต้ มทังเป็
้ น ๆ มันกรอบไม่นา่ เชื่อเลย กรอบเกือบเท่าลูกสาลี่กรอบ
กรอบกร้ วมเลย กินโดยไม่ต้องมีนํ ้าจิ ้มก็อร่อย กินปลาหมึกกับกาแฟก็ยงั ได้ ต้ มนํ ้าชงกาแฟพร้ อมกับที่ต้ม
ปลาหมึก บางคนไม่เชื่อคิดว่ามันจะคาว กินเข้ าไปได้ อย่างไร กรอบอย่างไม่น่าเชื่อแล้ วก็หวานที่สดุ ด้ วย คน
ไม่เคยกิน จะไม่เชื่อ ถ้ าปล่อยให้ ตายแล้ วนี่ผิดกันลิบลับ จะตรงกันข้ ามเพราะเหนียวและเหม็นคาวด้ วย ทุก
คนประหลาดใจ ติดใจปลาหมึกกรอบเหมือนกัน เดี๋ยวนี ้มันไม่มีโอกาสเหมือนเก่าอีก ไอ้ ต้มกินเป็ น ๆ กับ
กาแฟนะ ผมตอนไม่ได้ บวชยังชอบกิน อีกอย่างคือรังผึ ้ง ตัวผึ ้งอ่อนในรังของมัน ก็ยงั อยากกินอยูจ่ นกระทัง่
บวชยังอยากกินอยู่ ก็ไม่มีโอกาสกิน ไม่มีทางออกปากให้ เขาเอาผึ ้งดิบ ๆ มาให้ กิน มันผิดวินยั หลายอย่าง ก็
มีคนเขารู้ เขาเอาที่มนั คัว่ แล้ ว ใส่เกลือนิดหน่อย ท่านพระครูโสภณอีกองค์หนึง่ ตอนอยูว่ ดั พระบรมธาตุฯ
ชอบเหมือนกันแล้ วก็ไม่มีโอกาสกิน แล้ วลูกศิษย์คนหนึง่ มันรู้ใจอยูบ่ ้ างก็อตุ ส่าห์ทํามาให้ ถ้ามีโอกาสพบ เขา
เอารวงผึ ้งที่วา่ นี ้ห่อใบตอง แล้ วลงกระทะคล้ าย ๆ อบสุกดีไม่สกุ ดี สุกบ้ างไม่สกุ บ้ าง แต่มนั ตายหมดแล้ วนะ
ชอบ เป็ นพระก็ยงั ติดนิสยั ชอบกินของดิบ ผึ ้งตัวยิง่ เล็กยิง่ ดี ผมก็กินพิสดารตอนก่อนบวช ก็มนั ยังมีชีวิตอยู่
ยังเป็ น ๆ อยูเ่ ป็ นหนอนอยูใ่ นรู ของที่สดที่มีชีวิตแบบนี ้ รสมันผิดกันอย่างตรงกันข้ ามกับอย่างที่สกุ แล้ ว
อีกอย่างหนึง่ ผมชอบเลี ้ยงปลากัด เป็ นนิสยั มาตังแต่
้ ยงั เล็ก ชอบเลี ้ยง ชอบเล่นแต่ไม่ได้ กดั เลี ้ยงไว้
ผสมพันธุ์มากกว่า ชอบจับปลามาใส่ขวดดู ดูแล้ วรู้สกึ แปลก รู้สกึ ประทับใจ ติดตาติดใจ เวลาไปส้ วมที่ริม
ั้
คลองต้ องผ่านต้ นโพธิ์ที่ทกุ คนกลัวผี ผมก็หลับตาเห็นปลากัด ไม่ต้องกลัวผีทงขาไปและขามา
เรามีอา่ งดินใหญ่ ใส่ผกั บุ้งรอบ ๆ ไว้ เว้ นว่างที่ตรงกลาง แล้ วเอาเหยื่อ เช่น กุ้งดิบ ผูกเชือกหย่อนลง
ไป ปลากัดมันวิ่งโฉบจากรอบด้ าน เป็ นภาพที่สวยที่สดุ หาดูยาก ไม่มีทางที่จะเอาไปกัด เพราะมันถูกห้ าม
ไม่ให้ ไปที่บอ่ นกัด โยมห้ าม ถ้ าเลี ้ยงเล่น เลี ้ยงอยูบ่ ้ านได้ ผมมีวธิ ีชนิดที่ทําให้ ปลากัดเก่งไม่มีใครสู้ได้ ตัวไหน
เลือกดูให้ ดี ดูมนั แข็งแรงอ้ วนท้ วนดี เอาใส่ลงในบ่อกลม ๆ แล้ วเอาตัวเมียใส่ขวดแก้ วผูกเชือกแล้ วหย่อนลง
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ไป พอไอ้ ตวั ผู้เห็น มันวิง่ เลย วิ่งรอบบ่อ มันยิ่งกว่าออกกําลัง ทําไป ๓-๔ วันเท่านันตั
้ วก็ลํ่า ตาเขียว ครี บ
หนา กัดมือเอาเลยถ้ าไปจับ อย่างนี ้ถ้ าเอาไปกัดชนะแน่ มีนกั เลงปลากัดมาลักเอาของเราไป ผมมาเห็นเอ๊ ะ
ปลาตัวนี ้หายไป ตัวอื่นมาแทน ผมถามว่าใครมาที่นี่ โยมบอกชื่อว่าคนนัน้ ๆ ซึง่ เป็ นนักกัดปลาอาชีพ เขามา
ขโมยเปลี่ยนของเราไป เอาไปกัดแล้ วชนะจริง ๆ แต่มนั ทําได้ ตวั เดียวเท่านันพอ
้ หลอกให้ วงิ่ รอบบ่อ ผมทํา
อย่างนี ้ชอบ สนุก ผสมพันธุ์บ้าง ผลสุดท้ ายก็มีคนเอาไปบ้ าง ให้ เขาไปบ้ าง โยมผู้ชายของผมก็ชอบเลี ้ยง
้ ่ขายของ บางโหลก็เป็ นปลากัด ตอนเราเด็ก ๆ มีหน้ าที่ตบยุง
แบบนี ้ เลี ้ยงไว้ ดเู ล่นไม่เคยไปกัด วางไว้ บนชันที
ให้ ปลากัด ชอบที่สดุ เลย ปลากัดกับยุงนี่ ปลากัดเหล่านี ้คึกคะนอง ขนาดยื่นหน้ าไปมองมันยังจะกัด
อีกอย่างที่ผมชอบเป็ นชีวิตจิตใจ แต่ไม่มีโอกาสฝึ กก็คือดนตรี มันชอบเอง นายธรรมทาสเขาไม่ชอบ
เลย รู้สกึ จะเกลียดเสียด้ วยซํ ้า แต่ผมนี ้ชอบดนตรี ชอบเพลง อย่างเรี ยกว่าสุดเหวี่ยงเลย แต่โยมห้ าม ไม่ให้
เอาเครื่ องดนตรี ขึ ้นไปบนเรื อน ผมจึงไม่คอ่ ยได้ หดั มีบ้านที่เขาหัด เราก็ลองไปดูไปหัด ผมชอบง่าย ๆ ชอบ
ขลุย่ ชอบออแกนที่โยกด้ วยมือ มันง่าย มันเป็ นนิ ้วเป็ นโน้ ต ถ้ าเราร้ องเพลงอะไรได้ เราก็ทําเสียงอย่างนันได้
้
แต่ฝึกไม่ได้ เพราะมันอยูท่ ี่โยม ต้ องเอาไปคืนเจ้ าของ
ผมเคยหัดร้ องเพลง และสะสมเพลงไว้ เยอะ ๆ สมัยเมื่อมีเทปแล้ ว (บวชแล้ ว) ก็เอามาศึกษาว่า เพลง
๑ ชัน้ ๒ ชัน้ ๓ ชันนั
้ น้ มันเป็ นอย่างไร มันทําให้ งอกข้ างใน ยาวออกไป เท่าตัวบ้ าง ๒ เท่าตัวบ้ าง ๓ เท่าตัว
บ้ างอย่างไร สมัยก่อนบวชผมต้ องหนีไปหัดที่บ้านที่เขามีการเล่นร้ องเพลงกัน ที่บ้านเราทําไม่ได้ แต่ก่อนมัน
มีคนหนึง่ ชื่อนายโพ มันบ้ าเพลง หัดจนร้ องได้ กลายเป็ นนักร้ องตัวเอก ไม่วา่ วงไหนก็ต้องเอาไอ้ โพนี่ไปเป็ น
องมาเอาตัวมันไป ในที่สดุ มันก็เป็ นโรคบุรุษ เป็ นหนองในตาย พุมเรี ยงมี
นักร้ อง พวกวงดนตรี ทงหลายต้
ั้
หลายคนที่มีความสามารถทางเพลงทางดนตรี อีกคนชื่อนุช เป็ นคนที่ตอ่ เพลงมาเก่งที่สดุ ดูเหมือนจะมา
จากกรุงเทพฯ เป่ าขลุย่ เก่ง
โยมผมถือว่าดนตรี เป็ นของไม่ดี เป็ นของเสื่อม เป็ นของทําให้ เกิดความเสื่อมเสีย เหมือนไปกัดปลา
ชนไก่ ดนตรี ก็อยูใ่ นพวกนัน้ แม้ แต่หมากรุกก็ไม่ได้ จะเอาขึ ้นมาบนบ้ านก็ไม่ได้ หมากรุกนี่ผมเห็นว่าควรจัด
ไว้ ในหลักสูตร ให้ เด็ก ๆ เล่นอยูใ่ นการศึกษา มันทําให้ คดิ เกิดไหวพริบ ที่คดิ เก่ง หมากรุกไทยนะหมากรุก
ฝรั่งนี่ไม่ร้ ู เล่นหมากรุกนันทํ
้ าให้ ฉลาดและเฉลียวด้ วย ฝึ กสติสมั ปชัญญะด้ วย รอบคอบด้ วย หัวเสนาธิการ
ต้ องทําให้ ไปติดตรงนันแล้
้ วจน เมื่อบวชแล้ ว ผมเคยเล่นที่วดั
ด้ วย มีหลักว่าต้ องไล่ไปจนมุมตรงนันแหละ
้
ปทุมคงคาสมัยนันมี
้ เล่นกันเกือบทุกกุฏิเลย (หัวเราะเบา ๆ)
ที่พมุ เรี ยงสมัยผมรุ่นหนุ่มนันไม่
้ มีมหรสพอะไรมาก มีภาพยนตร์ ครัง้ หนึง่ นานแล้ ว เป็ นหนังญี่ปนุ่ แล้ ว
ก็ไม่มีอีก มีก็หนังตะลุง นาน ๆ มีมโนราห์ นาน ๆ มีลเิ ก มาเล่นที่วดั เป็ นลิเกแถว ๆ นันแหละ
้
ไม่ใช่ลเิ ก
คลาสสิคอย่างกรุงเทพฯ

๓๗

เรื่ องเจ้ าชู้นี่ไม่ร้ ูเรื่ อง ไม่มีเวลาที่จะไปเจ้ าชู้ มันมีงานทําอยูต่ ลอดเวลา ไม่เคยจีบผู้หญิง กลางคืนไม่
เคยไปเที่ยว ไม่เคยติดต่อกับผู้หญิงที่ไหน นึกชอบเขามันก็มีบ้างเหมือนกัน แต่มนั ไม่มีโอกาส มันก็ได้ แต่นกึ
อยูใ่ นใจ ไม่มีโอกาสติดต่อกับใคร หรื อไปเที่ยวกับใคร แล้ วมันกําลังสนุกกับอย่างอื่น ตอนที่ยงั ไม่ได้ บวชมัน
ก็สนุกเรื่ องการงาน ช่วยโยมค้ าขายแล้ วก็เรื่ องคุย เป็ นนักเลงคุยธรรมะ
ผมไม่เพียงแต่ขายของ เป็ นกรรมกรด้ วย แบกของไปส่งตามบ้ านเขา อย่างบ้ านข้ าราชการนี่เขาซื ้อ
นํ ้ามันก๊ าดปี๊ บหนึง่ นี่ เราก็ต้องแบกไปส่งให้ ไม่มีลกู จ้ าง ไม่มีรถรา (หัวเราะหึ ๆ) มันก็ยงุ่ ทํางานหนักด้ วย
กระทัง่ ต้ องผ่าฟื นทังหมดที
้
่ใช้ ในบ้ าน อย่างโยมเขาซื ้อไม้ โกงกางมาทังลํ
้ าเรื อ เราต้ องเลื่อยให้ มนั เป็ นท่อน
แล้ วผ่าจนหมด จนเก็บไว้ ใต้ ถนุ บ้ านเสร็ จ ผ่าไม้ โกงกางนี่ก็สนุก มันกรอบ เอาขวานแตะมันกระเด็นออกไป
หรื อบางทีเอาขวานวางหงาย เอาไม้ ซดั ลงไปมันก็แตก มันก็สนุก
เรื่ องคุยธรรมะนี่ ผมทําตัวเป็ นอาจารย์ธรรมะกลาย ๆ ตอนเช้ าก็มีคนมาคุยธรรมะ เราต้ องโต้ ต้องสู้
ข้ าราชการคนหนึง่ เข้ าอยูท่ างฝ่ ายนี ้ เขาก็ต้องเดินผ่านที่ร้าน เราไปทํางานยังที่ทําการ แล้ วก็ยงั มีคนอื่นอีก
แถว ๆ นันที
้ ่เป็ นญาติ ๆ กัน ถ้ าเห็นตาคนนี ้มาเขาจะมาดักเย้ าธรรมะกัน กว่าแกจะหลุดไปทํางานก็เป็ น
ชัว่ โมง แล้ วก็มาที่บ้านเราด้ วย ผมต้ องซื ้อหนังสือนักธรรมตรี นักธรรมโท นักธรรมเอก อภิธรรมอะไรนี่มา
ั ้ น้ แต่เรามักพูดได้ ถกู กว่า เพราะเรามี
อ่าน ตอนนันเรายั
้
งเป็ นเด็กกว่าเขาเพื่อน ส่วนใหญ่เขาคนแก่ทงนั
หนังสืออ่าน เขามันพูดตามข้ อสันนิษฐาน มันก็สนุกกับการได้ พดู ให้ คนอื่นฟั ง ถ้ าว่ากันถึงการเรี ยนธรรมะ นี่
มันเรี ยนมาก่อนบวช เมื่อบวชก็เกือบจะไม่ต้องเรี ยนอีกแล้ ว ขนาดนักธรรมตรี เกือบจะไม่ต้องเรี ยนเพราะ
เคยอ่านมาโต้ กนั ก่อน
ตอนนันเรี
้ ยกว่าตืน่ เขาเปิ ดนักธรรมขึ ้นใหม่ ๆ เป็ นยุคแรกของบ้ านนัน้ ใคร ๆ ก็ชอบพูด ข้ าราชการ
คนนี ้เขาไปคบค้ ากับอาจารย์สอนนักธรรมที่วดั แล้ วจะมาเล่นงานคนอื่น เราก็ไม่มีอะไร พูดสนุกขัดเขา
แกล้ งขัดเขา แกล้ งล้ อ คนมีสติปัญญาบางคนถึงเขาไม่ร้ ูอะไร เขาก็อาจเป็ นผู้สนับสนุน บางคนก็ขี ้โมโห คน
แก่บางคนก็ถือหางข้ างเรา (หัวเราะลงคอ) ตอนนันที
้ ่พมุ เรี ยงสนุกอย่างนี ้
คนหนุม่ สาวส่วนใหญ่เขาก็ใช้ ชีวิตตามอัตภาพของชีวิตครอบครัวของเขา คนที่มีร้านค้ าขายแบบนี ้
ซึง่ มีไม่กี่ร้าน ก็มกั เป็ นเพื่อนเล่นกัน เป็ นเพื่อนเล่นรถจักรยาน เพื่อนหนุม่ ๆ ร้ านค้ า คนละคัน สนุกเรื่ อยไป
ตามประสาบ้ านนอกสมัยนัน้ ทุกคนไม่ได้ เล่าเรี ยนอะไร ไอ้ ประเพณีแอ่วสาวแบบทางเหนือ ทางนี ้มันมีไม่ได้
มันขัดความรู้สกึ คงจะไม่มีตลอดภาคใต้ แหละ มันฝื นความรู้สกึ ส่วนใหญ่สมัยผมเป็ นหนุ่ม คูค่ รองพ่อแม่
ผู้ใหญ่เป็ นคนดูให้ เลือกให้ และเขาก็ยอมตามพ่อแม่กนั ผู้ใหญ่ก็ถามความสมัครใจของเด็กด้ วย ผู้ใหญ่ของ
ผมเขาก็ดกู นั ไว้ ให้ เหมือนกัน เรี ยกว่าเป็ นคูห่ มายคงจะได้ ไม่ใช่คหู่ มัน้ สมัยนันหน้
้ าตายังไม่เคยเห็นเลย
ตอนแรกชื่อก็ยงั ไม่ร้ ูจกั ด้ วยซํ ้า เป็ นคนอยูใ่ นจังหวัดนี ้เหมือนกัน แต่ไม่ใช่คนอยูใ่ นพุมเรี ยง

๓๘

อาจารย์ครับ นอกจากหนังสือนักธรรมนี่ อาจารย์อา่ นอะไรอีกบ้ างหรื อเปล่า ช่วงก่อนจะบวชนี ้
ก็อา่ นบ้ าง เพราะที่บ้านเป็ นร้ านขายหนังสือด้ วย ตามแบบสมัยนัน้ ที่มีขายมากที่สดุ ก็เรื่ องจักร ๆ
วงศ์ ๆ แล้ วก็เบ็ดเตล็ด ประเภทเล่มละสลึงพึงรู้ทา่ นผู้ซื ้อ มีมากที่สดุ แล้ วหนังสืออ่านสมัยใหม่ที่เป็ นเรื่ อง
แปลจากฝรั่งมันก็เริ่ มมีแล้ ว โรงพิมพ์ไท ที่กรุงเทพฯ เขาพิมพ์หนังสือสมัยใหม่ แล้ วคงขายไม่คอ่ ยออก ส่งคน
เที่ยวเดินตลาดขายตามต่างจังหวัดด้ วย ร้ านเรามันเหมือนถูกยัดเยียดให้ รับไว้ ราคาถูก เล่มละสตางค์อย่าง
้ ่มีมาถึงก็
นี ้ เหมือนซื ้อกระดาษก็มี คนมาซื ้ออ่านมันมีน้อย บางทีซื ้อจากกรุงเทพฯ ก็มี งานแปลสมัยนันที
อย่างโซไรดา แล้ วก็พนั หนึ่งทิ วา เข้ าใจว่าเป็ นหนังสือขายไม่ออก อ่านแล้ วมันก็ไม่ตดิ ใจอะไร มันแปลก ๆ
เท่านันเอง
้
อย่างงานของเทียนวรรณ ของ ก.ศ.ร.กุหลาบก็อา่ นสมัยนัน้ ดูเหมือนโยมจะรับเป็ นประจําปี ละบาท
โยมอาที่บวชอยูท่ างกรุงเทพฯ เขาเห็นมีอะไรแปลก ๆ ก็รับส่งมา เขายังเคยไปคุยกับนายเทียนวรรณ นาย
กุหลาบด้ วย นายกุหลาบนี่ใส่สร้ อยเส้ นโต ๆ ฟั นไม่แปรง อาเขายังมาเล่า (เหอะ ๆ) เขาเป็ นคนสนใจ เป็ นนัก
อ่านคนหนึง่ อยากรู้นนั่ รู้นี่มาบอกพี่น้องบ้ านนอก ในเรื่ องที่มนั จะเป็ นประโยชน์ นายกุหลาบนี่ฟังดูเหมือน
หนังสือฝ่ ายค้ านของสมัยนัน้ แต่ดจู ะอวดมากกว่า จะอวดกับในหลวง จะได้ ชื่อเสียงเร็ว ๆ ไม่มีหลักฐานก็วา่
มีหลักฐาน อาผมบวชอยูท่ ี่วดั ปทุมคงคาแล้ วก็สกึ ต่อมาเลยเป็ นเชื ้อให้ พระจากพุมเรี ยง จากไชยาไปเรี ยน
กันที่นนั่ เรื่ อยมา อาเป็ นคนคล่องแคล่วขวนขวาย และมีโอกาสมากกว่าโยมพ่อ โยมผู้ชายผมไม่เคยไป
กรุงเทพฯ เลย อาเขาอ่านใบลานได้ คล่องเขียนใบลานก็ได้

๓๙

สภาพถนนและบ้ านเรื อนบริเวณที่ทา่ นอาจารย์เกิดและเติบโต
เรี ยกกันว่าหมูบ่ ้ านกลาง ตําบลพุมเรี ยง
รูปนี ้ถ่ายเมื่อ ๒๕๒๙ แต่สภาพยังไม่ตา่ งจากเดิมมากนัก

อาจารย์ครับ อยากให้ อาจารย์เล่าถึงสภาพทัว่ ไปทางสังคมวัฒนธรรมของหมูบ่ ้ านที่อาจารย์อยูใ่ นสมัย
นัน้
มันต้ องเล็งกันถึงวัฒนธรรมทางจิตอย่างลึกซึ ้ง เช่นคนเป็ นอันตรายลง มีแต่ช่วยกันให้ หาย เป็ นห่วง
กันไปหมด ไม่ใช่อย่างเดีย๋ วนี ้ เช่นเมื่อไม่นานมีรถมาควํ่าแถวนี ้ มันมาปอกเสื ้อ ปอกกางเกงไปหมด ลอก
คราบเอาไปกระทัง่ คนกําลังจะตาย สมัยโน้ นมันเป็ นไปไม่ได้ มีแต่คนจะมารุมล้ อมช่วยกันประคบประหงม
้
มีรถใช้
ให้ กินให้ ใช้ ถ้ าพลัดถิ่นมา แม้ ไม่ใช่ญาติ ไม่ต้องกลัว ถ้ าไปเป็ นอันตรายที่ไหน จริงอยูส่ มัยนันเราไม่
แต่ถ้าจะต้ องไปเป็ นอย่างนันที
้ ่ตรงไหน ก็หวังได้ วา่ จะมีเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือ ให้ ชีวติ รอดปลอดภัย คนจร
มาเจ็บไข้ ตายตามศาลาท่านํ ้า กลับมีคนช่วยเหลือมาก เพราะมันมีลทั ธิวา่ ได้ บญ
ุ มาก เดีย๋ วนี ้จะไม่มีใครเอา
มีแต่จะให้ ปอเต็กตึง๊ กัน อันนี ้อธิบายยาก อิทธิพลของธรรมะของศาสนามันลึกซึ ้ง สมัยผมเป็ นเด็ก วัดมาก
พระมาก พุมเรี ยงมี ๔-๕ วัดติด ๆ กัน แต่ละวัดมีพระอยูใ่ นอัตรา ๒๐-๓๐ รูป บวชกัน ๓-๔ พรรษาถึงสึก
ชาวบ้ านส่วนใหญ่เขามีอาชีพประมงมาแต่โบราณ แต่เขาไม่ได้ ทําอย่างเดีย๋ วนี ้ เขาทําขายกินกันเอง
ในหมูบ่ ้ านนัน้ และบ้ านใกล้ เคียงกัน ผู้หาก็พอกินพอใช้ มีก้ งุ มีหอย มีปู มีปลา เดีย๋ วนี ้ทําส่งขายไกล ๆ เลย

๔๐

ไม่คอ่ ยพอ หายากกัน ราคาเดี๋ยวนี ้แพงกว่าแต่ก่อนร้ อยเท่า ๒ ร้ อยเท่า ปูม้า ๒ ตัว ๑ สตางค์ เดี๋ยวนี ้ตัวเดียว
บาท
ฐานะของชาวบ้ านทัว่ ๆ ไปก็ไม่รํ่ารวย พอดิ ้นรน มีกินมีใช้ ไปวัน ๆ เดือน ๆ มันไม่มีอะไรจะทําให้ รวย
แล้ วคนรวยก็ไม่คอ่ ยมีอะไรมากนัก มีเงินพันบาทก็รวยแล้ ว คนมีรายได้ เดือนละ ๔-๕ ร้ อยก็ถือว่าฐานะดี
แล้ ว คนรวยสมัยนันก็
้ มกั มีที่นาให้ เขาเช่า พอถึงปี ก็มีคนเอาค่านามาส่ง ใครได้ คา่ เช่านามากกว่าเพื่อนก็เป็ น
้ ซื ้อเอาราคาถูก ๆ คนจําเป็ นต้ องขายก็ขาย
คนรวย นาสมัยก่อนเขาก็จบั จองเอา จ้ างคนขุดหรื อมิฉะนันก็
ราคาถูก ๆ มีเงินก็ซื ้อเอาไว้ ก็มีนามากให้ เขาเช่า ปั นกันคนละครึ่งซึง่ ได้ เปรี ยบมาก เจ้ าของได้ ครึ่ง เท่ากับ
คนทํา บางครัง้ ก็แล้ วแต่ตกลงกัน ไม่ถงึ ครึ่งต่อครึ่งก็มี เช่นแปลงนี ้เอา ๓๐ ถัง ถ้ าปี ไหนทํานาไม่ได้ ผล เขาก็
ไม่เอาค่าเช่ากันก็มี พวกเจ้ าเมือง พวกสกุลเจ้ าเมืองนี่มีนามาก ไปข่มเหงเบียดเบียนเขามาก็มี
เนื่องจากพุมเรี ยงเป็ นที่ตงของเมื
ั้
องไชยา มีพวกข้ าราชการมาตังบ้
้ านเรื อนอยูก่ นั จึงมีการรับ
วัฒนธรรมจากกรุงเทพฯ เร็วกว่าอําเภอรอบ ๆ อย่างนํ ้าพริกพุมเรี ยงนี่ จะไม่เหมือนที่อื่นในแถบนี ้ ถ้ าไปกิน
นํ ้าพริกหมูบ่ ้ านอื่นรสเดียวกัน แสดงว่าคนทําต้ องมาจากพุมเรี ยงถามแล้ วมักไม่ผิด

สภาพที่วา่ การอําเภอเมืองไชยา เมื่อยังตังอยู
้ ท่ ี่ตําบลพุมเรี ยง ถ่ายเมื่อปี ๒๔๗๗

ความรู้สกึ ของประชาชนต่อเจ้ านายสมัยนันก็
้ กลัว เกรงกลัวมันมีอํานาจมาก คล้ าย ๆ รัฐบาล พวกที่
เป็ นข้ าราชการก็จะเป็ นคนอีกชันหนึ
้ ง่ แต่ก็พงึ่ พาอาศัยกัน ไม่ถึงกับเป็ นปฏิปักษ์ กนั ก็มีเหมือนกันที่มนั ไม่
ยุตธิ รรม แล้ วมันหนัก ๆ เข้ า จนข้ างในเขาส่งคนใหญ่โตมาสอบสวน พิจารณาจับทําโทษ เป็ นอย่างนี ้ก็เคยมี
แต่น้อยเต็มที แต่จะให้ ชาวบ้ านคัดค้ านเองนี่ไม่เคยมี เพราะเขากลัวกัน ไม่อทุ ธรณ์คดั ค้ าน มันก็ดีไปอย่าง
คือคนเขาไม่อยากทําผิด เขาระวังไม่อยากให้ เกิดเรื่ อง พวกชอบเป็ นความเป็ นคดีไม่คอ่ ยมี ไม่คอ่ ยสนุก
นักเลงอันธพาลไม่คอ่ ยมี มันคงกลัวมัง้ กลัวเจ้ าเมือง ถ้ าเป็ นอันธพาลนักเลงโตมันจะยิ่งไม่มีพวก มันมีไม่ได้
หัวเมืองบ้ านนอกนี่มนั ไม่ใช่กรุงเทพฯ ถ้ ามีมนั ต้ องไปอยูใ่ นป่ าบางถิ่น ในตลาดอย่างพุมเรี ยงมีไม่ได้
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ชาวบ้ านเขาจะเรี ยกพวกข้ าราชการว่าเจ้ าคุณก็มี คุณพระก็มี ตามบรรดาศักดิ์ ถ้ าเจ้ าเมืองไชยาก็จะ
เรี ยกเจ้ าคุณไชยา พวกบ่าวไพร่จงึ เรี ยกนาย หรื อถ้ าเราตระกูลตํ่ามาก ตระกูลนันมั
้ นใหญ่โต คนในตระกูล
ตํ่าก็เรี ยกคนในตระกูลสูงว่านาย พ่อนายแม่นาย เด็กเล็ก ๆ ก็ถกู เรี ยกว่าพ่อนาย แม่นายเหมือนกัน แล้ วอยู่
กันอย่างมีสงู มีตํ่าโดยสมัครใจ ไม่เดือดร้ อน ไม่เป็ นเหตุให้ ต้อง (หัวเราะหึ ๆ) ปฏิวตั ิ มันช่วยเหลือกันไปตาม
เรื่ อง
หนังตะลุงนี่ จะสอนให้ ชาวบ้ านพูดอย่างภาษากรุงเทพฯ คนพื ้นบ้ านเขาไม่เคยไปกรุงเทพฯ ก็ยากที่
จะได้ ยินคนกรุงเทพฯ พูด ตัวพระตัวนางในหนังตะลุงจะพูดกรุงเทพฯ มันเป็ นไปตามแบบฉบับเดิมแท้ ที่มา
จากอินเดีย แล้ วมาขึ ้นที่พทั ลุงก่อน แล้ วลงไปทางใต้ ทางชวาพวกหนึง่ ขึ ้นมาทางบนทางนี ้พวกหนึง่ จึงเรี ยก
้
ยกว่าฉายานาฏิกา คือการเล่นละครด้ วยเงา นี่เขามีมาก่อน
หนังตะลุง คือหนังจากพัทลุง ในอินเดียนันเขาเรี
เป็ นของพื ้นบ้ านเป็ นของทัว่ ไปอยูแ่ ล้ ว แล้ วในอินเดียนี ้เอง ถ้ าเป็ นการเล่นละครแบบนี ้ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องใดก็
ตาม ตัวละครที่มีการศึกษาและเป็ นผู้ชายจะต้ องพูดภาษาสันสกฤต ถ้ าหากเป็ นชาวบ้ านธรรมดาคนใช้ หรื อ
ผู้หญิง จะต้ องพูดภาษาปรากฤตคือภาษาพื ้นบ้ านนัน่ เอง ระเบียบนี ้มันก็ตดิ เรื่ อยจนถึงหนังตะลุงของเรา ถ้ า
เป็ นตัวพระ เป็ นนักบวช เป็ นตัวพระเอก เป็ นตัวเจ้ านาย จะต้ องพูดภาษาสูงสุดคือภาษากรุงเทพฯ แต่ถ้าดู
ละครเก่า ๆ ละครเงาของอินเดียแล้ ว แม้ ตวั นางเองก็พดู ภาษาปรากฤต แสดงว่าลัทธิวรรณะมันยังเข้ มข้ นอยู่
มาก ส่วนหนังตะลุงพูดอยู่ ๒ ภาษา ภาษากรุงเทพฯ กับภาษาพื ้นบ้ าน ชาวบ้ านเขาก็เรี ยนพูดภาษา
กรุงเทพฯ จากหนังตะลุงนี่ ก็พดู เหน่อ ๆ ไปตามเรื่ อง เขาเรี ยกกันว่า "พูดข้ าหลวง" ถ้ าพูดไม่ชดั เขาก็เรี ยกว่า
"ข้ าหลวงขี ้เน่า"
การแต่งเนื ้อแต่งตัว ผู้ชายส่วนมากนุ่งกางเกงจีนกันมากแล้ วที่น่งุ โจงกระเบนก็มีบ้าง ผู้หญิงนุง่ โจง
กระเบนกันสมัยนัน้ ใครนุง่ ผ้ าถุง เขาจะเห็นแปลก ถ้ าอยูบ่ ้ าน ผู้หญิงเขาก็ใส่เสื ้อคอกระเช้ ากัน ถ้ าออกนอก
บ้ านหรื อจะให้ มีเกียรติเขาก็ใส่แขนยาวกัน ตามแบบเจ้ านายที่มาจากกรุงเทพฯ แต่คนธรรมดาเขาไม่ใส่เสื ้อ
อย่างนัน้ มันเปลือง ผู้ชายไม่ต้องใส่เสื ้อ เพราะเขาจะไปที่วา่ การ ที่เจ้ านายโดยไม่ต้องใส่เสื ้อก็ได้ เอา
ผ้ าขาวม้ าคาดพุงไปบ้ าง คาดสไบเฉียงไปบ้ าง ไปวัดก็ไม่ต้องใส่เสื ้อ ผ้ าขาวม้ าพาดบ่า เห็นพระก็เอาลงมา
คาดพุงเสีย
การทําบุญสุนทรทานเขาก็ทํากันเข้ มแข็งพอสมควร ถ้ ามีอนั จะกินก็ต้องใส่บาตรกันเป็ นประจําทุกวัน
ถ้ าบ้ านนี ้ถูกเรี ยกพ่อนัน่ แม่นี่ละก็ ต้ องใส่บาตรละ ไม่ใส่อายเขาตาย มีม้าตักบาตรติดประจําอยูห่ น้ าบ้ าน
เป็ นเสา ๒ เสา มีกระดานพาดข้ างบนแล้ วตีตะปู ทีแรกคงเป็ นม้ าที่เคลือ่ นที่ได้ ทีนี ้พอยกเข้ ายกออกทุกวัน
เลยลงเสาติดไว้ ใช้ นงั่ เล่นก็ได้ ทุกบ้ านที่พอมีอนั จะกิน จะต้ องมีม้าตักบาตร แล้ วค่อย ๆ หมดไป เหลือบ้ างก็
น้ อยเต็มทีที่พมุ เรี ยง บ้ านที่ไม่ตกั บาตร เขาใส่เป็ นครัง้ คราว ก็แยะเหมือนกัน เป็ นขันเล็ก ๆ ที่มีม้าตักบาตร
มักเป็ นขันใหญ่ เป็ นผู้มีนาให้ เขาเช่า บ้ านศรี ยาภัยที่อยูส่ ดุ ถนนไปทางทะเล เดี๋ยวนี ้มีอนุสาวรี ย์อยู่ บ้ านนัน้
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เขาจะใส่ตลอดเวลาเช้ าเลย และก็ช้อนใหญ่กว่าใคร เป็ นช้ อนที่หาซื ้อในตลาดไม่ได้ ถ้ าเป็ นคนธรรมดาช้ อน
เดียวก็กินพอ เขาสัง่ ลูกหลานให้ ใส่ สมัยเราบวชคําสัง่ นันยั
้ งอยู่ เราก็ไปรับบาตรเสมอ ต่อมาเมื่อผมไปอยู่
กรุงเทพฯ แล้ ว ลูกหลานชันหลั
้ งย้ ายไปแล้ ว เขายังขอร้ องคนที่มาอยูท่ ี่นนั่ ให้ ใส่บาตรด้ วย เดี๋ยวนี ้ไม่มีแล้ ว
เพราะไม่มีคนรับช่วง สกุลศรี ยาภัยนี ้เชื ้อสายเดิมเขาก็เป็ นคนถิ่นนัน่ เอง เริ่ มรับราชการจนตอนหลังได้ เป็ น
เจ้ าเมืองกันก็มี
ว่าโดยสรุปแล้ ว บ้ านเรื อนสมัยนัน้ เขาอยูก่ นั สงบสุขพอสมควร ทรัพยากรธรรมชาติก็อดุ มสมบูรณ์
ด้ วย ข้ าวปลาอาหารก็มีกินมีใช้ กนั ไม่เดือดร้ อน มีวดั วาศาสนาเป็ นที่ยดึ เหนี่ยวทางจิตใจ
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พระเงื่อม พานิช ภาพเมื่อแรกอุปสมบท
อุปัชฌาย์ตงฉายาให้
ั้
วา่ "อินฺทปญฺโญ"
อันหมายถึง "ผู้มีปัญญาอันยิ่งใหญ่"

ในตอนนี ้ สิง่ แรกที่อยากให้ อาจารย์เล่าก็คอื ว่า พออาจารย์ช่วยโยมถึงอายุครบบวชแล้ ว เวลาโยมจะให้
อาจารย์บวชนี่ โยมจะพูดจากับอาจารย์อย่างไรครับ และชาวบ้ านโดยทัว่ ไปสมัยนัน้ พออายุครบ ๒๐ ปี เขา
จะบวชกันเป็ นส่วนมากหรื อเปล่า
ว่าผมช่วยโยมก็ไม่ถกู นักคือ โยมมอบให้ ผมเป็ นผู้จดั การ เป็ นผู้ทําทุกอย่าง จนโยมไม่ต้องทํา
นอกจากเรื่ องที่มนั เหลือหรื อว่าว่าง หรื อโยมพอจะทําได้ แต่เรื่ องส่วนใหญ่ ในหน้ าที่ผ้ จู ดั การมันอยูท่ ี่เราจน
อายุครบบวช เท่าที่นกึ ได้ เท่าที่จําได้ นี่ เขาปรึกษากันบ่อย ๆ ในหมูผ่ ้ ใู หญ่ อย่างว่าเวลาอามาพบ ก็จะ
ปรึกษากันเรื่ องอยากให้ บวช ป้า น้ า ญาติพี่น้องก็ปรึกษากันอยากให้ บวช แต่จําไม่ได้ วา่ มีประโยคที่โยมพูด
ว่าบวชเถอะ ๆ เรา (ฮึม่ ๆ ๆ ๆ) ตามใจเขา เราแล้ วแต่เขา ความรู้สกึ รักษาประเพณีมนั ทําให้ เกิดเป็ นเรื่ อง
เป็ นราวขึ ้นมา มันรู้สกึ คล้ าย ๆ กับว่าไม่ครบหรื อไม่สมบูรณ์ถ้าไม่เคยบวช มันจึงยินดีที่จะบวช คําสัง่ ให้ บวช
หรื อคําชี ้แจงแนะนําอย่างโดยตรงก็ไม่เคยได้ รับ แต่มนั รวมพร้ อมกัน จากการได้ ยินบ่อย ๆ ได้ รับความรู้สกึ
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บ่อย ๆ แปลกเหมือนกัน (หัวเราะเบา ๆ) ถ้ าจะเอากันจริง ๆ ว่าใครเป็ นคนสัง่ ใครเป็ นคนรับ ใครเป็ นคน
แนะนํา มันไม่มี มันนึกไม่ออก ที่ถกู มันเป็ นความเห็นพ้ องกันหมดว่าต้ องบวช ควรบวช แต่นี่มนั รู้แน่ ๆ ก็คือ
้ เคยได้ รับ คําขอร้ องก็ไม่เคยได้ รับ ส่วนความคิดของตัวเองนัน้
ความประสงค์อย่างยิ่งของโยม แต่คําสัง่ นันไม่
ผมคงเห็นว่าบวชก็ได้ ไม่บวชก็ได้ ตามพันธสัญญาก็จะบวชให้ โยม ๑ พรรษา คือ ๓ เดือน คนหนุ่มสมัยนัน้
เมื่ออายุครบบวชก็บวชกันเป็ นส่วนมาก
อาจารย์มีความรู้สกึ อย่างไรต่อพระสงฆ์โดยทัว่ ไปในสมัยนัน้ มีความเคารพนับถือหรือเลื่อมใสใครเป็ น
พิเศษหรื อเปล่า ความคิดวิพากษ์ วิจารณ์เกิดขึ ้นแล้ วหรื อยัง
ผมก็ไม่ได้ เลื่อมใสใครเป็ นพิเศษ ส่วนใหญ่พระท่านก็มงุ่ แสวงหาความนับหน้ าถือตาจากสังคม ไม่ได้
มุง่ ที่ความดับทุกข์จริ งจังอะไร ก่อนที่ผมบวช นักธรรมก็ไม่ได้ เรี ยนกัน เรี ยนแต่บทสวดมนต์กนั เพื่อจะได้ ไป
สวดตามงานต่าง ๆ ที่มีความรู้สกึ นับถือผูกพันเป็ นพิเศษ ก็คืออาจารย์หนุน เป็ นอาจารย์ผมตอนผมเป็ นเด็ก
วัด แต่แกสึกเสียก่อนที่ผมจะบวช เป็ นคนรุ่นอา ผมเรี ยกอาหลวง
ตอนนันความคิ
้
ดวิพากษ์ วิจารณ์ยงั ไม่เกิด เป็ นเรื่องบวชตามประเพณี ให้ มนั ได้ บวชกับเขาเสียบ้ าง
เท่านัน้ ให้ มนั ครบ ๆ ไม่เคยมีวิพากษ์ วิจารณ์เกี่ยวกับคณะสงฆ์ จะมีบ้างก็เรื่ องผิดถูกของธรรมะ ทัศนคติ
โดยรวมต่อพระสงฆ์สมัยนัน้ นึกไม่ออก คงจะไม่มีด้วยซํ ้าไป เชื่อว่าเขาต้ องถูกต้ องตามประเพณี ตามแบบ
ฉบับที่เขาทํา ๆ กันอยู่ ไม่ถือว่าเขาทํา ๆ กันมาสืบ ๆ กันมานี ้มันผิด
ที่วา่ เรื่ องผิดถูกของธรรมะนี่เรื่ องอะไรบ้ างครับ
เช่นการอธิบายตีความหมายธรรมะ ซึง่ คนทัว่ ๆ ไปเขาก็สนใจกันอยู่ เมื่อเราไม่เห็นด้ วยเราก็ค้าน ก็
แย้ ง ก็ถาม เช่นเรื่ องความหมายของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เรื่ องทําทาน รักษาศีล ไอ้ เรื่ องที่มนั รุนแรง
ก็เรื่ องนรก เรื่ องสวรรค์ที่เขาเชื่อกันอยูก่ ่อน ก็เอามาวิจารณ์กนั
อะไรเป็ นเหตุให้ อาจารย์ตีความไม่เหมือนเขาครับ
คืออยากให้ มนั ชัดเจนกว่านัน้ ให้ มนั เป็ นเรื่ องชีวิตเดี๋ยวนี ้
ก่อนบวช อาจารย์มีทศั นะแบบนี ้แล้ วหรื อครับ
สงสัย ต้ องพูดว่ามันเริ่มสงสัย หลาย ๆ คนเริ่มตังข้
้ อสงสัย
กระแสความคิดแบบนี ้มันมาได้ อย่างไรครับ เพราะแต่ก่อนเขาเชื่อกันแบบเดิม ๆ มานานแล้ ว

๔๕

มันก็เชื่อกันมาจนไม่ร้ ูจะเชื่อกันอย่างไรแล้ ว มันควรจะมีสว่ นที่ได้ รับโทษ หรื อได้ รับประโยชน์อย่าง
ทันตาเห็นกันบ้ างว่า ที่จริ งเราก็ไม่ได้ ร้ ูสกึ กลัวเกรงเรื่ องนรกสวรรค์อะไร เพราะเรามันเชื่อว่าตัวเองไม่ได้ ทํา
สิง่ ที่ต้องตกนรก ฉะนันสิ
้ ง่ ที่ทําผิดและให้ โทษในปั จจุบนั มันน่าสนใจกว่าเรื่ องนรกสวรรค์ที่ตายแล้ ว
มันเกิดจากที่อาจารย์ได้ ศกึ ษาหนังสือธรรมะสําหรับนักธรรมของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ าฯ หรื อเปล่า
ครับ
มันมีสว่ น หนังสือของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ าฯ สําหรับนักธรรมชันตรี
้ -โท-เอก เราก็อา่ นหมดก่อน
บวช
อาจารย์ครับ แล้ วหนังสือที่อาจารย์อา่ นเหล่านี ้ ทําให้ อาจารย์เชื่อเรื่ องโลกุตระจริง ๆ จัง ๆ หรื อยังครับ
เช่นเชื่อว่าพระอรหันต์เป็ นไปได้
ไม่ รู้สกึ เพียงว่าเป็ นเรื่ องน่าสนใจและคงจะเป็ นเรื่ องที่มีประโยชน์ มันยังไม่มีเวลาพอที่จะทดลอง
ปฏิบตั ิ หรื อไม่มีเวลาพอแม้ แต่จะคิดให้ มนั เด็ดขาดลงไป เพียงแต่สนั นิษฐานเชื่อว่าต้ องดี คงจะดี
อาจารย์อา่ นหนังสือนักธรรมตรี -โท-เอกก่อนบวชนี่ไม่ร้ ูสกึ ว่าพระท่านไม่ทําตามวินยั มุขหรื อครับ
ไม่ร้ ูสกึ ไม่ร้ ูสกึ เลย อ่านเพียงเพื่อหาความรู้มาก ๆ ไม่เคยคิดที่จะเล่นงานพระสงฆ์ มันอยากจะศึกษา
อะไรให้ มนั มาก ๆ กว้ าง ๆ เผื่อ ๆ ไว้ มันมีความคิดว่าจะต้ องบวชแน่ เพราะฉะนันเป็
้ นการเตรี ยมล่วงหน้ าไว้
จะดีกว่า พอบวช ๒-๓ วันก็เข้ ารูปไม่มีเรื่ องยุง่ ยากลําบากอะไร
พิธีบวชเป็ นอย่างไรครับ
ก็เหมือนอย่างทัว่ ๆ ไป แต่ไม่มีแห่ช้างอะไรใหญ่โต เราไม่เอาที่เขาทําให้ ใหญ่โต มีหน้ ามีตาก็มี
เหมือนกัน แห่ช้างแห่ม้าอะไรกัน แต่โดยมากจะมาจากที่ไกลเช่นตําบลทุ่ง หรื อตําบลป่ าเว สมัยนันเขานิ
้
ยม
ไปบวชกันที่พมุ เรี ยงซึง่ เป็ นศูนย์กลางของจังหวัด เพราะอุปัชฌาย์อยูท่ ี่นนั่ และยังเป็ นศูนย์กลางทาง
วัฒนธรรมกับทางการปกครองด้ วย

๔๖

พระประธานภายในพระอุโบสถวัดอุบล (วัดนอก)
ซึง่ นายเงื่อมอุปสมบทในอุโบสถแห่งนี ้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๖๙

สภาพภายนอกของอุโบสถซึง่ ปั จจุบนั รกร้ างและทรุดโทรมมาก

๔๗

อาจารย์ครับ อาจารย์บวชวัดไหน และใครเป็ นอุปัชฌาย์อาจารย์บ้างครับ
ผมอุปสมบทที่โบสถ์วดั นอก (อุบล) แล้ วมาประจําอยูท่ ี่วดั ใหม่ (พุมเรี ยง) ท่านพระครูโสภณเจตสิกา
ราม (คง วิมโล) เป็ นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดทุ่ม อินฺทโชโต เจ้ าอาวาสวัดนอก (อุบล) และ พระครูศกั ดิ์ ธมฺ
มรกฺขิโต เจ้ าอาวาสวัดหัวคู (วินยั ) เป็ นพระคูส่ วด

ภาพซ้ าย : พระครูโสภณเจตสิการม (คง วิมโล)
เจ้ าอาวาสวัดโพธาราม (วัดเหนือ) และรองเจ้ าคณะเมือง
พระอุปัชฌาย์ของพระเงื่อม
ภาพล่ าง : พระคูส่ วดในพิธีอปุ สมบท
รูปซ้ ายคือ พระครูคณานุกลู (ศักดิ์ ธมฺมรกฺขิโต)
เจ้ าอาวาสวัดหัวคู (ศักดิคณ
ุ าราม) หรื อวัดวินยั
เป็ นหมอยาแผนโบราณที่มีชื่อเสียงของชุมชน
รูปขวาคือ พระปลัดทุม่ อินฺทโชโต เจ้ าอาวาสวัดนอก (อุบล)
เป็ นที่ค้ นุ เคยของคนในครอบครัวพานิช
เป็ นอาจารย์กรรมฐานรุ่นสุดท้ ายของพุมเรี ยงคูก่ บั อาจารย์
เหม็น ชาวบ้ านเคารพนับถือในฐานะพระศักดิ์สทิ ธิ์

๔๘

อาจารย์ครับ ทําไมอาจารย์ถึงบวชวัดหนึง่ แล้ วมาอยูว่ ดั หนึง่ อุปัชฌาย์ก็นิมนต์มาจากวัดหนึง่ พระ
คูส่ วดก็มาจากคนละวัด
อ๋อ อาจารย์ปลัดทุ่มแกรักใคร่ค้ นุ เคยกับที่บ้านโยม เป็ นอาจารย์สวดของโยมผู้ชายด้ วย ทีนี ้ผมอยูว่ ดั
ใหม่ตงแต่
ั ้ เล็ก พอตกลงบวชก็วา่ กันว่าต้ องอยูว่ ดั ใหม่ ๆ แต่แกถือว่าแกมีสทิ ธิของความเป็ นกันเอง
"เอ้ า อยูว่ ดั ใหม่ก็ได้ แต่ต้องมาบวชวัดกู" (หัวเราะเบา ๆ) แต่วดั รัว้ มันอยูต่ ดิ กัน พระวัดใหม่ก็ต้องมา
ลงอุโบสถวัดอุบล เพราะตอนนันพระวั
้
ดอุบลองค์หนึง่ สวดปาฏิโมกข์ได้ พระวัดใหม่ไม่มีใครสวดได้ แล้ วก็
อาจารย์ปลัดทุ่มแกสัง่ ได้
ผมไม่ได้ บวชกับเจ้ าคณะเมืองคือเจ้ าคุณชยาภิวฒ
ั น์ สุภทั ทสังฆปาโมกข์ เจ้ าอาวาสวัดล่าง (สมุห
นิมิต) แต่บวชกับพระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมโล) ซึง่ เป็ นรองเจ้ าคณะเมือง เพราะเป็ นที่นิยมชมชอบ
ของผู้ใหญ่โดยตรงและโดยอ้ อมของเรา เราก็พลอยตามไปเพราะว่าเกรงใจ ก็เลยกล้ าที่จะไม่นิมนต์เจ้ าคณะ
เมือง แล้ วก็บงั เอิญโชคดีที่บงั เอิญท่านดูเหมือนจะเดินทางไปบวชที่อื่นในตอนนัน้ จึงจําได้ วา่ ไม่มีอะไรขัดหู
ขัดตาให้ เสียหาย
้
ผมต้ องอยูว่ ดั ใหม่ (พุมเรี ยง) เพราะปู่ ที่เป็ นน้ องของย่าเคยเป็ นสมภารที่วดั นันจนมรณภาพ
เพราะฉะนันชั
้ นลู
้ ก ชันหลาน
้
ชันเหลน
้
มันก็ต้องอยูท่ ี่วดั นัน้

๔๙

ท่านพระครูศกั ดิน์ นั ้ ไม่คอ่ ยคุ้นเคย ท่านเป็ นพระหมอยา แต่เป็ นที่นบั ถือของโยมผมและของชาวบ้ าน

ภาพหมูพ่ ระผู้ใหญ่ของพุมเรี ยง สมัยที่ทา่ นอาจารย์บวชใหม่ ๆ บนสุดคือ พระชยาภิวฒ
ั น์สภุ ทั ทสังฆปาโมกข์ (หนู)
เป็ นเจ้ าคณะเมือง (เจ้ าคณะจังหวัดแบบเก่า) องค์สดุ ท้ ายของไชยา ประจําอยูว่ ดั สมุหนิมิต (วัดล่าง)
แถวกลางจากซ้ ายมาขวาตามลําดับคือ พระครูคณานุกลู (ศักดิ์ ธมฺมรกฺขิโต) พระอาจารย์เหม็น พระครูโสภณเจตสิการาม
(คง วิมโล) และพระปลัดทุม่ อินฺทโชโต ล่างสุดเป็ นพระลูกวัดธรรมดา

อาจารย์ครับ ท่านเจ้ าคณะเมืองเป็ นคนอย่างไรครับ และความสัมพันธ์กบั อาจารย์เป็ นอย่างไรครับใน
เวลาต่อมา
ท่านเป็ นคนที่มีความรู้บาลีพอสมควร เพราะไปเรียนมาจากกรุงเทพฯ แต่จะพูดว่ารู้ดียงั ไม่ได้ ไปเรี ยน
ที่วดั โพธิ์ ตอนไปนันไปเรื
้
อใบ ไปอยูว่ ดั โพธิ์ บิณฑบาตแถววัดโพธิ์ บางวันแทบจะไม่พอฉัน บางวันฉันข้ าว
กับกล้ วยลูกหนึง่ แล้ วก็เรี ยนหนังสือกันมาอย่างนัน้ อุตส่าห์ทน ๓ ปี แต่ก็ไม่ได้ มหาเปรี ยญกลับมา
กรรมการเล่นท่าเสีย โกรธขึ ้นมาเลยคืนข้ อสอบ ถวายหนังสือคืน คือใบลานที่ใช้ สอบนัน้ มันของหลวง ไม่
สอบเรี ยกว่าถวายคืน ท่านมีความรู้พอจะสอบได้ แต่กรรมการเกี่ยง ท่านเคยเล่าให้ ฟัง คือบาลีวา่ "โสสาน
โคปิ กา" ท่านแปลว่า "หญิงผู้เฝ้าซึง่ ป่ าช้ า" กรรมการว่าไม่เอาแปลใหม่ ท่านก็วา่ "หญิงผู้รักษาป่ าช้ า"
กรรมการว่าไม่เอาอีก ท่านว่า "หญิงผู้ค้ มุ ครองซึง่ ป่ าช้ า" กรรมการไม่เอาอีก สมัยก่อนเขาสอบกันปากเปล่า
แบบนี ้ ๓ ครัง้ ยังไม่เอาก็ถวายหนังสือคืนเลย ไม่สอบแล้ ว แล้ วไปถามตอนหลังว่าจะเอายังไง กรรมการจะ
เอาว่า "หญิงผู้ปกครองซึง่ ป่ าช้ า" ต้ องการคําสมัยใหม่เสียอีก

๕๐

เมื่อท่านกลับมาท่านก็เปิ ดสอนบาลี ก็เรี ยนกันแบบโบราณ คนเรี ยนมาจากหลายจังหวัด แต่รวมแล้ ว
ไม่กี่คน แต่เรี ยนไม่คอ่ ยจะสําเร็ จ เป็ นบ้ าไปเสียก็มี เพราะมันเรี ยนกันไม่ใคร่ร้ ูเรื่ อง มันทรมานใจกัน เขาเรี ยก
เรี ยนหนังสือใหญ่แบบมูลกัจจายน์ ๕ ปี ๑๐ ปี บางทียงั เรี ยนไม่ร้ ูเรื่ อง
เนื่องจากวัดของท่านกับวัดที่ผมอยูม่ นั ติดกัน บางทีผมก็ไปเยี่ยมบ้ างแล้ วไปทําวัตรบ้ าง แล้ วท่านก็
ต้ องการให้ ผมสัมพันธ์ด้วย ก็คงเห็นผมพอจะทําอะไรให้ เป็ นประโยชน์ คล้ าย ๆ จะเป็ นผู้ใกล้ ชิดในเรื่ องต่าง
ๆ เพราะเมื่ออาผมบวชก็รับใช้ ใกล้ ชิดท่าน
ตอนหลังโกรธกันในที่สดุ คือท่านจะให้ ผมลงเรื อไปด้ วยกับท่านไปเป็ นผู้สวดฝั งพัทธสีมา ทางปลาย
แม่นํ ้าบ้ านดอน ผมไม่ไป ขอร้ องกี่ครัง้ ก็ไม่ไป (หัวเราะเบา ๆ) ท่านรู้สกึ ว่าเราไม่เคารพไม่ไว้ หน้ า ท่านเลย
โกรธ
อาจารย์ครับท่านพระครูโสภณฯ ท่านมีปฏิปทาอย่างไรบ้ าง และตอนหลัง ความสัมพันธ์กบั อาจารย์เป็ น
อย่างไรบ้ างครับ คุ้นเคยกันมากไหม
ท่านเป็ นคนมักน้ อยสันโดษ ไม่สะสม ไม่โมโหร้ าย ท่านไม่ค้ นุ เคยกับที่บ้านโยมผมนัก แต่อปุ ั ชฌาย์มี
อยู่ ๒ องค์ เมื่อไม่เอาองค์หนึง่ ก็จําเป็ นต้ องเอาองค์นี ้ ต่อมาจึงค่อยคุ้นเคยกัน
ในฐานะท่านเป็ นอุปัชฌาย์ท่านเอาใจใส่อะไรอาจารย์เป็ นพิเศษหรื อเปล่า
ตามแบบโบราณนัน้ มันต่างคนต่างวัด จะเอาใจใส่พิเศษอะไรไม่ได้ แต่วา่ เท่าที่แสดงออก ท่านให้
เกียรติกบั เราเต็มที่ ในฐานะอะไรก็บอกยาก คือพูดจายกย่องในที่ประชุมอะไรอย่างนี ้ อยูบ่ อ่ ย ๆ ท่านอยู่
ต่อมาจนมรณภาพไป เมื่อตอนผมไปเรี ยนบาลีอยูท่ ี่กรุงเทพฯ
อาจารย์ครับแล้ วเกี่ยวกับท่านพระครูศกั ดิล์ ะครับ ปฏิปทาท่านเป็ นอย่างไรบ้ างครับ
ท่านเป็ นพระที่เสียสละมาก โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเจ็บไข้ ได้ ป่วยของประชาชน ไปตามได้ ทกุ เวลาไม่
ว่าดึกดืน่ เที่ยงคืนแค่ไหน แม้ แต่พวกอิสลามมาตามท่านก็ไป
อาจารย์ครับพระครูปลัดทุ่มท่านเป็ นคนอย่างไรครับ ผมเห็นชาวบ้ านเขานับถือท่านมากเหลือเกิน เวลา
ทําบุญประจําปี กระดูกท่านที คนไปกันทังพุ
้ มเรี ยง เกือบจะเรี ยกว่ามากกว่างานอื่นทังหมด
้
ท่านเป็ นอาจารย์ผ้ เู ฒ่า ผู้ศกั ดิส์ ทิ ธิ์คกู่ บั อาจารย์เหม็นในทางวิปัสสนา นอกจากนัน้ ท่านยังเป็ นหมอดู
ชาวบ้ านย่อมต้ องการหมอดูเป็ นเครื่ องปลอบใจ ผมก็เหมือนกันถ้ าไปเยี่ยมหาท่าน ท่านก็ต้องดูให้ ทนั ที
สําหรับผมท่านดูแบบเลข ๗ ตัวให้ แล้ วที่ทา่ นยํ ้าอยูเ่ รื่ อยทุกคราวที่ดู ว่ามันตกปั ตนิ

๕๑

"อย่าสึก อย่าสึก คนดวงนี ้เมียจะมีช้ "ู ท่านยํ ้าอยูเ่ รื่ อย ตามตําราเลข ๗ ตัวของท่าน ไม่ใช่อย่างโหร
โหรแท้ ๆ เขาจะไม่ใช้ หรอก เป็ นการเล่นแบบพื ้นบ้ าน ถ้ าตัวเลขตกปั ตนิไม่ควรจะมีเมีย เพราะว่าเมียจะต้ อง
เป็ นชู้ (เฮ่อ ๆ ๆ) เราก็เลยไม่ร้ ูความจริ งข้ อนี ้ ผมไม่เชื่อเรื่ องหมอดูมาแต่ไหนแต่ไรแล้ ว จนเป็ นนิสยั
ท่านคุ้นเคยกับที่บ้านเรามากเป็ นพิเศษ ท่านมาเยี่ยมบ้ านโยมเป็ นประจํา มาสนทนาเป็ นประจํา เมื่อ
เราเด็ก ๆ ไปวัดท่านก็เอ็นดูแบบเด็ก ๆ ให้ ได้ ดู ให้ ได้ เห็น ให้ ได้ กิน เมื่อท่านชอบพ่อก็ต้องชอบลูกเป็ น
ธรรมดา นี ้เป็ นลักษณะทัว่ ไปของพระเจ้ าอาวาสสมภารวัด ต้ องโอภาปราศรัยกับเด็ก ๆ ที่มนั ไปจากสกุลที่มี
หน้ ามีตา ไม่ใช่ทวั่ ไปทุกคน ผมต้ องเอาของไปถวายบ่อย ๆ เมื่อบวชแล้ วอยูว่ ดั ติดกัน เดินผ่านไปมาหาสู่ พอ
ถึงวันพระท่านก็มารับสังฆทานที่วดั ใหม่ (พุมเรี ยง) ที่ผมอยู่ เรี ยกว่าเห็นกันอยูเ่ สมอ
ตอนหลังมีคนเป็ นโรคเรื อ้ นมาอยูก่ บั ท่านด้ วย เป็ นพวกลูกหลานท่าน คอยต้ มนํ ้าร้ อนถวายท่านเป็ น
ประจํา มีคนไปถามว่าไม่กลัวติดโรคหรื อ ท่านว่าไม่กลัว ถ้ าเชื ้อโรคมีมนั ก็ตายหมดแล้ ว ตอนถูกต้ มจนเดือด
โยมผู้ชายของผม โยมอาของผม เป็ นคนไม่เชื่อโหราศาสตร์ แต่โยมอาก็ยงั เรี ยนโหราศาสตร์ กบั
อาจารย์ปลัดทุ่ม ช่วยดูอะไรให้ ใครต่อใครตามใจชาวบ้ าน แต่ตอนหลังแกเลิก กลับมาเขียนคัดค้ าน เขียน
ล้ อเลียนดังที่เคยเล่าแล้ ว
มีเรื่ องน่าหัว เพราะมีคนไปดูหมอกับอาจารย์ปลัดทุ่มมาก มีคนถวายของมาก ใบชาเป็ นห่อ ๆ มาก ที
นี ้ท่านถือคติวา่ กินของเก่าก่อน ของมาทีหลัง เก็บไว้ ก่อน ก็เลยกินใบชาสาบตลอดชีวิต จมูกของท่านไม่คอ่ ย
ดี ท่านไม่ร้ ูวา่ สาบหรื อไม่สาบ ใครไปใครมาก็ต้มให้ กิน ผมก็กิน และรู้สกึ ว่าเป็ นชาสาบจริงอย่างที่เขาว่ากัน
ท่านเป็ นพระธุดงค์ตวั ยงมาแต่ก่อน ความเป็ นอยูก่ ็เรี ยบง่ายสันโดษ แต่ท่านไม่เคยสอนผมในเรื่ อง
สมาธิกรรมฐานอะไร กับคนอื่นก็ดเู หมือนจะไม่เคย
ท่านเป็ นคนที่ให้ ความคิดให้ เอากระดูกของโยมผู้ชายไปไว้ ที่ภเู ขาประสงค์ ที่บ้านหนองหวาย อําเภอ
ท่าชนะ ท่านว่ามันดี ชื่อเขาสงค์ท่านก็ตีความว่าส่งให้ ดี ให้ เจริญ แล้ วมันดีวา่ เห็นแต่ที่ไกล เวลาไปเรื อหรื อ
ไปรถไฟมันเห็นตลอดเวลา บางมุมจากสวนโมกข์นี่ก็ยงั มองเห็นได้ ผมเคยไปนัง่ ดูบอ่ ย ๆ สมัยก่อน ภูเขาที่
สูงที่สดุ ที่เห็นเป็ นหน้ าผาชันโตรกเวลานัง่ รถไฟผ่านสถานีทา่ ชนะนัน่ แหละ ด้ านตะวันออกเฉียงเหนือมันลาด
้
เราเป็ นเด็ก ๆ แปลกหน้ าไป ใครเขาจะช่วยเหลือ ท่านพาเข้ า
ท่านอุตส่าห์พาไป เพราะรู้จกั คนทางนันมาก
ไปในถํ ้าพระใหญ่ ท่านให้ เอากระดูกห่อผ้ าขาวใส่หม้ อ แล้ ววางเข้ าไปตรงหลืบในถํ ้า แล้ วเอาไม้ ไผ่ดนั เข้ าไป
ลึกตังลํ
้ าไม้ ไผ่ เป็ นที่เชื่อได้ วา่ ไม่มีใครเอาไปไหน
ต่อมา เมื่อโยมผู้หญิงเสียแล้ ว ผมก็ยงั เอากระดูกโยมผู้หญิงไปไว้ ที่นนั่ ด้ วย ตอนนี ้ไปเองไปทําเอง
แล้ วเมื่อไม่นานมานี ้ลูกพี่ลกู น้ องก็เอากระดูกของแม่ของเขาซึง่ เป็ นป้าของผมไปไว้ อีก ยังคิดอยูว่ า่ (ฮึ ๆ ๆ)

๕๒

จะถือที่นนั่ เป็ นที่รวม มันดีกว่าสร้ างเจดีย์ สร้ างฮวงซุ้ย อะไรให้ ยงุ่ ยาก ถือเอาภูเขาทังลู
้ กเป็ นเจดีย์เสียเลย
ไม่ต้องเสียเงินสักบาทมาสร้ างเจดีย์
ท่านอาจารย์ปลัดทุ่มอยูม่ าจนถึงอาจารย์ตงสวนโมกข์
ั้
หรื อเปล่าครับ
ท่านดับตอนผมไปเรี ยนบาลีที่กรุงเทพฯ มีท่านครูศกั ดิท์ ี่อยูม่ าจนผมตังสวนโมกข์
้
พระสายปฏิบตั กิ รรมฐานมีเหลืออยูห่ รื อไม่ครับ ในสมัยนัน้
ยัง ยังเหลืออยู่ ๒ องค์ อาจารย์เหม็นองค์หนึง่ อาจารย์ปลัดทุ่มคูส่ วดของผมที่เล่ามาแล้ วองค์หนึง่
อาจารย์เหม็นนี่เป็ นคูส่ วดของโยมผู้ชายผม สมัยก่อนบวช โยมให้ เอาแกงไปส่งท่านเป็ นประจํา พอไปถึง
ท่านจะดึงแพผักชีในสระของท่าน ให้ เก็บเอากํามือใหญ่ ๆ กํามือหนึง่ คือท่านทําแพปลูกผักชีลงบนนัน้ ท่าน
องค์นี ้เป็ นผู้มีวาจาคม ๆ แหลม ๆ อยูเ่ สมอ เช่นคราวหนึง่ มีคนไปชักชวนท่านให้ บวชแปลงเป็ นธรรมยุต ท่าน
ตอบเขาว่า
"เป็ นธรรมยุตแล้ วองคชาตไม่ลกุ ไม่แข็งหรื อไง" แต่พดู เป็ นภาษาชาวบ้ านปั กษ์ ใต้ นะ
ท่านเป็ นพระกรรมฐานแบบโบราณ เรี ยนกันเป็ นขัน้ ๆ เรี ยกว่าบอน ซึง่ มาจากคําว่าบ่อน คนบ้ านนี ้
บ่อนไก่ บ่อนปลาเขาออกเสียงเป็ นบอน ขันของการปฏิ
้
บตั เิ ขาจะเรี ยกว่าได้ บอน ๑ ได้ บอน ๒ ได้ บอน ๓ พอ
จบอาจารย์ก็จะบอกครบแล้ ว พอ แกไปได้
แถว ๆ ข้ างโบสถ์วดั อุบล (ปั จจุบนั เป็ นวัดร้ าง ท่านบวชที่พระอุโบสถวัดนี ้) เขาเรี ยกว่าดอนวาส คือ
้
าตามธรรมเนียม ไม่ต้องเป็ นอาบัตสิ งั ฆาทิเสส
ดอนอยูป่ ริ วาสแล้ วก็ทํากรรมฐานด้ วย ปริ วาสสมัยนันเขาทํ
อะไร ทุก ๆ คนทําตอนออกพรรษา
วิธีทํากรรมฐานสมัยนันจะว่
้ างมงายก็ได้ แต่ถ้าทําอย่างนันมั
้ นก็เป็ นสมาธิได้ เหมือนกัน
เท่าที่เคยถามดู ท่านจะใช้ วิธีกําหนดนิมิต เชิญพระปี ติมากําหนดเป็ นดวงเขียว ดวงแดง อีกอย่างก็
เพ่งเทียนที่ตงอยู
ั ้ ป่ ากบาตรจนจิตแน่วแน่เห็นดวงเทียนเหมือนกับเพ่งหลอดไฟ หรื อดวงแก้ ว เป็ นกสิณแบบ
หนึง่ จนหลับตาก็เห็นดวงไฟ แล้ วมีลกู ตะกัว่ กลม ๆ ติดไว้ ที่เทียนตามที่กะระยะไว้ ไฟไหม้ ลงมาถึงลูกตะกัว่
ๆ ก็จะตกลงในบาตร ดังเก๊ งก็เป็ นอันว่าพอสําหรับยกนัน้
อาจารย์ครับ อย่างอาจารย์เหม็นนี่ได้ รับความเคารพนับถือมากเป็ นพิเศษจากชาวบ้ านหรื อเปล่า

๕๓

มากสิ มากเป็ นพิเศษ เป็ นพระศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม่พดู ถึงอะไรอื่นหรอก ทุกคนกลัว ไม่อยากให้ อาจารย์เหม็น
แช่ง ไม่อยากทําอะไรขัดใจแก เขาเชื่อกันว่าถ้ าแกแช่งละฉิบหายหมด แกฉันข้ าวในกะลา เราเอาใส่ชามสวย
ไปแกจะเทใส่กะลาที่ขดู ไว้ หลายใบ โดยมากแกชอบแกปลาไหลกับแกงเนื ้อควาย แกคุ้นเคยกับที่บ้านผม
มาก เพราะไปมาหาสูก่ นั อยูเ่ สมอ เคยเป็ นคูส่ วดของโยมผู้ชายผมด้ วย พอโยมผู้หญิงมาอยูก่ ็เลยคุ้นเคยกัน
พออยากขึ ้นมาแกก็จะบอก
"แกงควายทีเหวย" พูดกับโยมผู้หญิงผม มันก็ไม่บาปกรรมอะไร เพราะเขามีทําขายกันในตลาด แกมี
ธรรมชาติไม่เห่อลาภยศกับใครเขา มีอยูส่ มัยหนึง่ ซึง่ สมภารดับ แกจําเป็ นต้ องรักษาหน้ าที่เจ้ าอาวาส
ชัว่ คราว ต้ องดูแลวัดจนกว่าจะมีคนอื่นมาแทน ทําอยูส่ กั ปี สองปี ปรากฏว่าเรี ยบร้ อยที่สดุ ชาวบ้ านไม่มีใคร
เข้ าไปยุม่ ย่าม เด็กเล็กไม่มีใครกล้ าเข้ าไปกวน แกถือไม้ กระบอง ถ้ าไม่วิ่งหนีแกตีจริง ๆ ผมจําไม่คอ่ ยได้ แต่
คําพูดของแกหลายครัง้ หลายคราวล้ วนแต่เฉียบขาด
เจ้ าคณะเมืองก็นบั ถือท่านว่าอาจารย์เหม็น แต่ก่อนนี ้อาจารย์กรรมฐานคงมีหลาย ๆ อาจารย์ แล้ ว
มันค่อย ๆ หายไปหมดไปจนเหลือ ๒ อาจารย์นี่
อาจารย์ครับ อาจารย์ยงั จําเกร็ ดเกี่ยวกับอาจารย์เหม็นที่ท่านพูดคม ๆ เอาไว้ ได้ อีกไหมครับ
มี แต่จําไม่คอ่ ยได้ อาจารย์เหม็นแกเป็ นคนที่เคารพนับถือของอาจารย์ผมที่วดั ใหม่ คืออาหลวง
อาจารย์หนุน แกไปเที่ยวที่ปากหมากโมถ่ายมา แล้ วแกไปเจอะ "ส้ มหลอด" ชนิดไหนเข้ าก็ไม่ร้ ู ธรรมดามัน
เป็ นของเปรี ย้ ว แต่แกมาบอกอาจารย์เหม็นว่าไปเจอส้ มหลอดหวาน เจอจริงหรื อไม่ผมไม่ร้ ู แต่แกมาบอก
อาจารย์เหม็นอย่างนัน้ อาจารย์ผมแกหัวเราะฮิฮิ ๆ และบอกตามแบบของอาจารย์เหม็นว่า
"ฉันไม่วา่ คุณโกหก แต่ฉนั ไม่เชื่อ" นี่สํานวนของอาจารย์เหม็น ทํานองนี ้มีเป็ นประจํา แกเป็ นคนทะนง
ตัวว่ามีฤทธิ์มีอะไร พอมีอะไรขึ ้นมา ก็บอก เอาไม้ พลองมา ๆ ๆ ไล่ตี คําว่าเอาไม้ พลองมาหรื อว่าเอาไม้
พลองให้ มนั ได้ ยินบ่อยที่สดุ อาจารย์ประเภทนี ้เขาถือว่าเขามีอิทธิฤทธิ์ ไม่กลัวใคร
แล้ วเรื่ องแช่งคนละครับ
มันไม่ใช่เฉพาะองค์นี ้หรอก คนแก่ ๆ อย่างนี ้ ประชาชนเขาถือว่าพระอย่างนี ้ทําให้ โกรธไม่ได้ ชาวบ้ าน
ทังบ้
้ านเขาจะถือว่าทําให้ โกรธไม่ได้ เดี๋ยวแช่งเอาสักคํา ตายเลย อาจารย์เหม็น อาจารย์ท่มุ ชาวบ้ านเขาไม่
กล้ าให้ แช่ง เป็ นพฤติกรรมทัว่ ไปทังหมู
้ บ่ ้ าน ส่วนการทําวิปัสสนาแบบโบราณมันหมดไปก่อนผมเกิดอีก ลุง
เที่ยงคนที่ช่วยตังสวนโมกข์
้
เขาเป็ นคนเคยทําวิปัสสนามาหลาย ๆ ขัน้ แกเล่าให้ ฟัง ผมมักจะถามแก ให้ แก
เล่าให้ ฟัง

๕๔

อาจารย์ครับ พระผู้ใหญ่เหล่านี ้มีองค์ไหนบ้ างที่มีอิทธิพลต่ออาจารย์ทางด้ านไหนบ้ างหรื อเปล่าครับ คือ
เป็ นแบบอย่างอะไรทํานองนัน้ อยากให้ อาจารย์ลองวิเคราะห์ตวั เองดู
(หยุดคิดระยะหนึง่ ) นึกไม่ออก (เว้ นระยะ) คือว่าเราจะรับมาตรง ๆ ไม่ได้ เราปฏิบตั ไิ ม่ได้ เพราะยัง
เป็ นเด็ก (หัวเราะหึ ๆ) ท่านเหล่านี ้เป็ นที่เคารพนับถือของผม แต่ไม่ได้ รับถ่ายทอดตัวอย่างอะไรมาเลย
เพราะรู้สกึ ว่าทําไม่ได้ ทุกองค์เราทําอย่างนันไม่
้ ได้ เช่นเขามาตามอาจารย์ครูศกั ดิ์ ตี ๑ ตี ๒ ท่านก็ไป อย่าง
าไม่ได้
นันเราทํ
้
อาจารย์ครับ แล้ วอาจารย์เคยมองว่าแบบนี ้ ๆ ไม่ดีเราจะไม่ทําตามอย่างนี ้มีไหมครับ
ไม่มี เพราะเราไม่มองแง่อย่างนันเลย
้ ท่านเหล่านี ้จะเสียหายในทางวินยั ก็ไม่มี จะเสียหายในทาง
สะสมก็ไม่มี ทีนี ้มันเรื่ องเกร็ ด ครัง้ หนึง่ มันมีหนังตะลุงที่มีชื่อเสียงมาจากถิ่นอื่น แล้ วมีนกั เลงที่ไหนไม่ร้ ู ไป
หลอกคนเชิดหนังตะลุงให้ ดาํ เนินเรื่ องว่า อาจารย์เหม็นกับอาจารย์ทมุ่ ไปสวดศพด้ วยกัน แล้ วก็ทะเลาะกัน
จนชกต่อยกันด้ วยเรื่ องเงินที่เขาถวาย เด็ก ๆ นี่ชอบดูมาก ไอ้ หนังตะลุงนี่มนั โง่คดิ ว่าเป็ นเรื่ องแต่งขึ ้นมา มัน
ก็เล่นไปอย่างนัน้ ปรากฏว่าเกิดเรื่ องใหญ่ สัน่ ทัว่ ไปทังบ้
้ านทังเมื
้ อง จนกระทัง่ รู้ไปถึงอาจารย์เอง อาจารย์
เหม็นบอกว่า "ช่างหัวแม่มนั " (เฮ่อ ๆ ๆ ๆ) แต่ท่านอาจารย์ปลัดทุ่มโกรธ ไม่ยอม ใช้ คนไปบอกนายหนังตะลุง
ว่าให้ ทา่ นเอามือแตะแก้ มหรื อตบแก้ มเบา ๆ ทีเดียวเป็ นการลงโทษ เพราะท่านเชื่อว่าถ้ าเอามือแตะแก้ มเบา
ๆ เท่านัน้ ต่อไปมันจะเล่นหนังไม่ได้ จะกลายเป็ นคนบ้ าบอไปเลย ไอ้ นายหนังนันมั
้ นไม่ยอม มันกลัวมันไม่
เอา จนเรื่ องถึงอําเภอจึงได้ ยตุ ิ

อาจารย์ครับ สมัยอาจารย์บวช ที่วดั มีพระเท่าไร วันพระมีโยมมาวัดมากไหม
ราว ๆ ๑๐ กว่ารูป พระเก่า ๔-๕ รูป แต่ก่อนเคยมีวดั ละ ๒๐-๓๐ แล้ วมันลดลงเรื่ อย ๆ พระทัง้
พุมเรี ยงก็มีราว ๕๐ กว่ารูปอย่างมาก ทังหมดมั
้
นมี ๕ วัดด้ วยกัน ที่วดั ใหม่นนมี
ั ้ แม่ชีอยู่ แม่ชีประจําวัดนันมี
้
หลายคนอยู่ ชาวบ้ านเวลาเขามาทําบุญถวายทานเขาไปที่กฏุ ิแม่ชีกนั มันสะดวก มันใหญ่ แล้ วค่อยจัดใส่
สํารับมาที่โรงฉัน แม่ชีคนหนึง่ เป็ นแรงสําคัญอยู่ รับภาระในเรื่ องกินเรื่องฉัน แล้ วชีนนก็
ั ้ เป็ นชีที่มีชื่อเสียง ชื่อ
แม่ชีพกั เป็ นชีที่เคยธุดงค์มารุ่นราวคราวเดียวกับโยมผู้หญิงของผม และแกเป็ นชีคนเดียวที่ออกบิณฑบาต
ชาวบ้ านต้ อนรับด้ วยการใส่บาตรให้ มากยิง่ กว่าพระเสียอีก เป็ นที่นบั ถือของชาวบ้ าน ตอนผมบวชแกอายุ
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มากแล้ ว เลิกธุดงค์แล้ ว แต่ก่อนแกตามหลังพระ พระอาจารย์ออกธุดงค์ก็มีชีปะขาว มีแม่ชีตาม แกอยูว่ ดั
บํารุงวัด รักษาดูแล เป็ นที่รักของชาวบ้ าน จะเอาอะไรชาวบ้ านก็มกั ตามใจ
ชีวิตเมื่อบวชแล้ วของอาจารย์เป็ นอย่างไรบ้ างฮะ ตังแต่
้ ความรู้สกึ ต่อความสัมพันธ์กบั ทางบ้ านเป็ นต้ นไป
พอผมบวชแล้ วมันก็ไม่คอ่ ยมีเวลา ง่วนอยูก่ บั การเทศน์บ้าง การเล่าเรี ยนบ้ าง ไม่คอ่ ยได้ นกึ ถึงบ้ าน
ไม่คอ่ ยได้ มาเยี่ยมบ้ าน บางทีเป็ นปี เป็ นเดือนไม่เคยมาบ้ าน อย่างตอนไปอยูก่ รุงเทพฯ ครัง้ หลัง ๒ ปี เมื่อ
กลับมาจําน้ องสาวไม่ได้ มันโตเป็ นสาว มันอ้ วนด้ วยก็เลยไม่ร้ ูวา่ ใคร ต่อเมื่อมันพูดจึงรู้วา่ อ้ อ
เรื่ องทางบ้ านไม่ได้ สนใจกันเลย เหมือนกับไม่ได้ มีอยูใ่ นโลก ตอนอยูว่ ดั ใหม่พมุ เรี ยงก็เรี ยนนักธรรมที่
วัดเหนือ (โพธาราม) พอกลับมาถึงวัดก็ทํางานทุกอย่างที่จะทําได้ โดยมากก็ต้องดูหนังสือเทศน์ ต้ องเตรี ยม
ไว้ ตงแต่
ั ้ กลางคืน พอกลับมาจากเรี ยนนักธรรมก็ขึ ้นเทศน์ ในพรรษาเทศน์ทกุ วัน ผมบวชได้ ไม่กี่วนั ก็ขึ ้นเทศน์
ชาวบ้ านเกิดชอบ อาจารย์ที่เป็ นสมภารก็เลยหนุนให้ เทศน์ทกุ วันแทนสมภาร คนฟั งก็มากขึ ้นเรื่ อย ๆ ผิดจาก
แต่ก่อน เพราะว่าการเทศน์มนั ไม่เหมือนเดิม มันครึ่งสมัยใหม่ครึ่งสมัยเก่า ถ้ าสมภารเทศน์เองก็อา่ นคัมภีร์
้ าง แล้ ว
ใบลาน อ่านกันมาไม่ร้ ูกี่เที่ยวแล้ ว (ฮึ ๆ ๆ) ผมเทศน์ก็เอาใบลานไปถืออ่านเหมือนกัน ก็อา่ นในนันบ้
เอาข้ อความที่เรี ยนไปจากโรงเรี ยนนักธรรมทุกวันไปเทศน์ประกอบขยายความ มันก็แปลก เพราะมันฟั งรู้
้ เขาดู เขา
เรื่ อง อ่านจากหนังสือพอเป็ นเค้ าเงื่อน แล้ วเอาไปเล่านอกเวลาจนเขารู้เรื่ องเหมือนกับหยิบไปตังให้
ฟั งถูกทุกประโยค แล้ วหาชาดกที่เข้ ากันได้ หรื อเรื่ องอะไรดี ๆ มาเล่าประกอบ มันก็สนุก ฟั งเข้ ากันได้ กบั
เรื่ องธรรมะ ก็เอาจากชาดกที่หอสมุดเขาพิมพ์ขึ ้นจําหน่ายจ่ายแจกกันในสมัยนัน้ บางวันพอกลับมาจาก
เรี ยนนักธรรมที่วดั เหนือก็ขึ ้นธรรมาสน์เทศน์เลย
ตอนต่อมามันเปลี่ยนแปลงถึงกับคนฟั งมาจากทุกวัด เพราะมันเล่าลือแตกตื่นกันออกไป จนต้ องไป
ขยับขยาย สับหลีกกันเสียใหม่ให้ วดั สมุหนิมิตร (วัดล่าง) เทศน์เสียก่อน แล้ วถึงเป็ นวัดใหม่ วัดใหม่เสร็ จแล้ ว
จึงเป็ นวัดโพธาราม (วัดเหนือ) ถ้ าใครศรัทธาจะฟั งจริง ๆ ก็ฟังได้ ทงั ้ ๓ วัด ที่วดั ผมก็มีคนมาฟั งราว ๆ ๓๐๔๐ บางวันก็เต็มศาลา คนที่ไม่ใช่คนแก่ก็มาฟั งเพิม่ ขึ ้น
สมัยนันเรามี
้
เทศน์แบบไม่ใช้ ใบลานกันบ้ างแล้ ว โดยเฉพาะฝ่ ายธรรมยุตในกรุงเทพฯ แต่ผมยังใช้
ใบลานอยู่ ถ้ าเทศน์ทกุ วันก็ยงั ใช้ ถือเป็ นสัญลักษณ์ สมัยนันผมเทศน์
้
มิลินทปั ญหาชนิดที่มีอยูใ่ นใบลาน
แล้ วก็เอาธรรมที่ขโมยมาจากการเรี ยนนักธรรมใส่เข้ าไป พวกแม่ชีที่ฟังประจําบอกว่า
"เอ๊ ทําไมมันจึงแปลก ๆ จากปี ก่อน ๆ" ผมเทศน์จนจบคัมภีร์มิลินทปั ญหาที่มีอยู่ การถือใบลานก็เพื่อ
รักษาธรรมเนียมไว้ พระธรรมยุตทางบ้ านดอนเขาก็เริ่ มกันแล้ ว ผมก็มาเริ่มที่พมุ เรี ยงเป็ นการปฏิวตั นิ ิด
หน่อยไม่มากนัก
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แม่ชีพกั เป็ นคนสําคัญคนหนึง่ ที่เชิดผมให้ เป็ นนักเทศน์ คอยบอกว่าเทศน์ดที งต่
ั ้ อหน้ าและลับหลัง
เป็ นขาประจําฟั งเทศน์ทกุ วัน มาตังแต่
้ สมภารองค์ก่อนโน้ น
แต่ก่อนนันในวั
้ ดใหม่เขาก็มีพระเทศน์ ใช้ พระองค์ใดองค์หนึง่ ที่พอจะเทศน์ได้ เทศน์อยูแ่ ล้ ว ๒-๓ องค์
อย่างน้ อยที่ถกู ใช้ ให้ เทศน์ล้วนแต่อิดเอื ้อนไม่อยากเทศน์ด้วยกันทังนั
้ น้ โอกาสของเราจึงมี เพราะเราไม่
ปฏิเสธนี่ มันก็เป็ นเรื่ องให้ ลองดู ท่านสมภารให้ ลองดู เมื่อมันต้ องเทศน์
บวช ๒-๓ วันก็เข้ าโรงเรี ยนนักธรรมแล้ ว เขาคงสังเกตเห็นจากการพูดจา หรื อเสียงเล่าลือจากคนบาง
คนว่ารู้ธรรมะ พูดได้ ท่านสมภารก็เทศน์เองจนเบื่อเต็มทีแล้ ว ใช้ พระองค์นนั ้ องค์นี ้ก็มีแต่อิด ๆ ออด ๆ
พอใช้ เรา เราไม่อิดออด มันก็กลายเป็ นได้ งานที่สนุกทํา ก็ทําเรื่ อย ๆ มา แล้ วสมาชิกหรื อนักฟั ง แม่ชีประจํา
วัดบ้ าง คนนอกวัดบ้ าง เขาชอบฟั ง บอกกล่าวกันเพิ่มขึ ้น ๆ ๆ เรื่ อย เป็ นที่พอใจท่านสมภาร เพราะคนมัน
เพิ่ม ก่อนหน้ านี ้คนมันตายตัว ผู้ฟังมันตายตัว ท่านก็แสดงความประสงค์ให้ เทศน์ตอ่ ไปเรื่ อย ๆ ทีนี ้เราก็
ทํางานที่แปลกหรื อที่สนุก ความที่ไม่เคยทํา และมันเห็นเป็ นเรื่ องไม่ยาก
นอกพรรษาก็เทศน์เฉพาะวันพระ แล้ วก็เทศน์พิเศษในวันทําบุญพิเศษ ในพรรษาที่ ๒ นัน้ ครูที่สอน
นักธรรมเป็ นนักเทศน์ เลยเรี ยกนักเรี ยนทังหลายไปฝึ
้
กหัดการเทศน์ ที่วดั ที่เรี ยนนักธรรมตอนหัวคํ่า แต่มนั ก็
คือหัดแต่งกระทู้นกั ธรรมปากเปล่านัน่ เอง ไม่ได้ หดั ทําสุ้มเสียงหรื อไม่ได้ หดั ให้ ศีล การเทศน์มนั ก็จริงจังขึ ้น
เข้ มข้ นขึ ้น มีอยู่ ๖-๗ คนด้ วยกันที่เป็ นเพื่อนนักเรี ยนนักธรรมที่ไปหัดเทศน์ ผู้ช่วยเจ้ าอาวาสกับครูนกั ธรรม ๒
องค์นี ้เป็ นผู้มีความคิด ว่าควรจะเรี ยกพระนักธรรมโทมาฝึ กเทศน์พรรษานัน้ นักธรรมเอกยังไม่มี
การเรี ยนนักธรรมสมัยนันเรี
้ ยนกันอย่างไรครับ
ก็มีครูสอน ทีแรกที่สดุ ขอร้ องให้ เลือกครูที่มีความสามารถ มาจากวัดราชาธิวาส เป็ นธรรมยุต บ้ าน
พ่อเค้ งเป็ นผู้อปุ ถัมภ์ มาอยูว่ ดั โพธาราม ก็สอนตามแบบที่เคยสอนกันที่วดั ราชาธิวาส ความรู้ก็แม่นใน
ขอบเขต วันอุโบสถก็บอกปาริ สทุ ธิองค์เดียว เพราะเป็ นคนละนิกายไม่ร่วมสังฆกรรมกัน นักเรี ยนก็เอา
แบบเรี ยนคือนวโกวาทมา ครูก็อธิบาย พระทุกวัดก็มาเรี ยนที่นี่ ดูเหมือนครูผ้ นู ี ้ พระจุล จนฺทาโภ จะเป็ นผู้คดิ
ผมว่า อินทปญโญ เพราะว่าอาจารย์อปุ ั ชฌาย์แท้ ๆ ไม่มีความรู้เรื่องบาลี ตอนบวชตาม
ฉายา ตังฉายาให้
้
ธรรมเนียมทุกคนจะชื่อนาคหมด อุปัชฌาย์ชื่อติสฺโส พอบวชได้ หลายวันแล้ ว จึงไปขอให้ ตงฉายาเฉพาะคน
ั้
อุปัชฌาย์ก็ขอร้ องอาจารย์จลุ ในฐานะที่มีความรู้ช่วยคิดให้ ผมจึงมีฉายาว่าอินทปญโญ ท่านเป็ นคนกาญ
จนดิษฐ์ (อําเภอหนึง่ ในสุราษฎร์ ธานี) มาสอนอยูป่ ี เดียว ปี ต่อมาก็ได้ ครูมหานิกายจากวัดมหาธาตุ ชื่อมหา
รื่ น อยูป่ ี เดียวอีก ต่อมาก็ได้ พระครูซ้อน วัดกลางเก่า บ้ านดอน (อําเภอเมือง จ.สุราษฎร์ ธานีในปั จจุบนั ) มา
สอนนักธรรมเอก แต่ผมไม่ได้ เรี ยนในโรงเรี ยน ผมขอเรี ยนเอง แกจะไม่ให้ สอบไล่ ทีนี ้พวกเพื่อน ๆ ช่วยกัน
ขอร้ องว่าให้ ผมสอบเถอะ เพราะว่าเรี ยนเก่งมา ๒ ปี แล้ ว หลักสูตรนักธรรมนี่ถ้าเป็ นคนอ่านหนังสือรู้เรื่ อง ก็
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เรี ยนเองได้ อาจจะเรี ยนเป็ นตัวอย่างสัก ๒ ปี พอปี ที่ ๓ เรี ยนเองได้ เมื่อมีความรู้ภาษาไทยดีพอ ก็สะดวก
มาก แม้ แต่การเรี ยนบาลี ตอนเราเรี ยนภาษาไทยเราก็ชอบเรี ยนคําไทยที่แปลก ๆ มาจากบาลีสนั สกฤต มัน
ก็ค้ นุ เคยคําเหล่านี ้มา เรี ยนบาลีก็งา่ ยขึ ้น
พรรษาแรก ๆ ที่บวชนี่ ผมนัง่ ทํางานจนเป็ นโรคที่ชาวบ้ านแถบนี ้เขาเรี ยกว่ากระษัย สมัยปั จจุบนั ก็
ต้ องเรี ยกว่าโรคไต ตาเหลือง ร้ อนสันหลัง ปั สสาวะแดง นี่เพราะเรามันบ้ า นัง่ เขียน นัง่ อ่าน หนังสือก็มีไม่
มาก แต่เรานัง่ คัดลอก ซ้ อมแต่งกระทู้ เช้ าเย็นก็นงั่ ทําวัตรกันอีกยาว ๆ ราวชัว่ โมงจึงเสร็จ ไปโรงเรี ยนก็นงั่ อีก
จนไตทํางานไม่ปกติ แต่มนั ก็แก้ ไขได้ โดยธรรมชาติ เช่นการเหยียบ นอนควํ่าให้ เด็ก ๆ เหยียบหลังตรงสะเอว
ตรงก้ นกบ นี่มีผลมาก เอาส้ นเน้ น ๆ ลงไปที่ตรงนัน้ มันหลวมอ่อนไปก็ได้ ผล ในที่สดุ มักจะกินยา ก็ยาแผน
โบราณ พวกขี ้เหล็ก ลันเตา แสมสาน ต้ มกินสักหม้ อสองหม้ อ ปั สสาวะเหลือง พรรษาต่อ ๆ มามันเปลี่ยนไป
เอง มันเข้ ารูปเอง มันรักษาตัวเองได้
อาจารย์ครับ สมัยนันใครเป็
้
นสมภารครับ และท่านปกครองวัดอย่างไร
สมภารชื่อนาค ธมฺมนนฺโท เนื่องจากท่านพรรษาไม่มาก การปกครองจึงเป็ นไปในลักษณะเพื่อน การ
ปกครองวัดของท่านก็ธรรมดา เพราะก็ทําไปตามธรรมเนียม ทําวัตรเช้ าวัตรเย็น สวดเจ็ดตํานาน สิบสอง
ตํานาน จนภาณยักษ์ อะไรได้ หมด นอกนัน้ พระองค์บางองค์ก็อาจจะทํางานฝี มือไปตามเรื่ อง ด้ ามมีด ด้ าม
ขวาน พายสําหรับพายเรื อก็มี มีดจักตอกด้ ามงอน ต้ องหาไม้ ดี ๆ ลายสวย ๆ มาทํา หรื อทําหัวตะบันให้ คณ
ุ
ยาย เอาหอยมือเสือตรงข้ างโคน สกัดออกมาเป็ นรูปกลมเหมือนกับไข่ ทํายากมาก พระที่สวด ๆ ฉัน ๆ กิน ๆ
นอน ๆ ก็มีเหมือนกัน นาน ๆ มีองค์หนึง่ มันทนอยูไ่ ม่คอ่ ยได้ เมื่อเห็นเพื่อนเขาทํากัน เล่นหมากรุกก็มีบ้าง
้ การก่อสร้ าง ต้ องไป
เป็ นบางองค์แต่ไม่ได้ เล่นตลอดไป บางทีก็มีงานของวัดที่ต้องช่วยกัน ในปี ที่ผมบวชนันมี
หาไม้ จากเขตป่ า ทางโมถ่าย ปากหมาก ผมก็เคยไป ท่านสมภารพาไปเป็ นเพื่อน ไปหาสมภารที่อยูท่ างโน้ น
ท่านเป็ นผู้เฒ่ามีลกู หลานมาก สามารถกะเกณฑ์คือขอแรงชาวบ้ านตัดโค่นให้ แล้ วก็ลอ่ งมาตามคลองที่
ผ่านวัดพระบรมธาตุฯ ออกทะเลเข้ าคลองพุมเรี ยงมาถึงหน้ าวัด พรรษานันก็
้ ได้ หดั เลือ่ ยไม้ กนั
อาจารย์ครับ นอกจากการเรี ยนนักธรรม การเทศน์แล้ วของเล่นอย่างอื่นของอาจารย์มีอะไรอีกบ้ างไหม
ครับ
(หยุดคิดระยะหนึง่ แล้ วหัวเราะเบา ๆ) มันมีอยูอ่ ย่างหนึง่ ผมออกหนังสือพิมพ์เถื่อนเป็ นกระดาษ
ฟุลสแก๊ ป ๒ คู่ (ฮะ ๆ ๆ - เบา ๆ) มันเป็ นเรื่ องสนุกเท่านัน้ เราเขียนก่อนสวดมนต์ตอนคํา่ พอพระสวดมนต์
เสร็จ เราก็เอามาให้ อา่ นกัน เขาอ่านแล้ วหัวเราะ วิพากษ์ วิจารณ์กนั เรามีความอวดดี ที่จะทําให้ คนอื่นเขา
หัวเราะได้ รู้สกึ ว่ามันทําให้ เพื่อนสบายใจ จิตมันเป็ นบุญเป็ นกุศล ไม่ได้ คํานึงถึงสาระอะไรในตอนแรก
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ผมได้ ความคิดมาจากคน ๆ หนึง่ ชื่อนายเอื ้อน เป็ นเสมียนตราทํางานที่อําเภอ ดูเหมือนจะเป็ นคน
กรุงเทพฯ มาอยูจ่ นกลายเป็ นคนหัวเมือง เป็ นคนขี ้เมา แกออกหนังสือพิมพ์ล้อ เป็ นกระดาษฟุลสแก๊ ป ใช้
้ คนเอามาที่ตลาด ส่งเวียนกันอ่าน
เขียนตัวเล็ก ๘ หน้ า ๔ หน้ า อ่านกันในหมูข่ ้ าราชการบนอําเภอ จากนันมี
ชาวบ้ านย่านตลาดก็ได้ อา่ นกัน มีแต่เรื่ องหัวเราะทังนั
้ น้ ต้ องนับว่าเขียนเก่งทีเดียว เขียนให้ ระดับนักศึกษา
อ่านได้ แหละ มีภาพล้ อด้ วย มีคนเอามาที่บ้านเรา ผมก็ได้ อา่ น เลยเอามาทําบ้ างสมัยบวช เรื่ องของเขา เช่น
เขียนเรื่ องอุทกภัยเขียนเหมือนกับบ้ านแตกสาแหรกขาด อ่านแล้ วรู้สกึ เห็นจริงเห็นจังถึงความเดือดร้ อน มี
อารมณ์คล้ อยตาม พอจบเรื่ องกลายเป็ นเรื่ องของนํ ้าท่วมรังมดคัน จึงหัวเราะกัน
เรารู้สกึ ว่านี ้มันสนุกดี ๆ ๆ มีรส มีชาติ เราก็ทําได้ เราก็อยากจะทํา มันไม่มีโอกาสอื่นที่จะทําได้
นอกจากทําในวัด มีพระ ๑๐ กว่า ๒๐ องค์ในพรรษา ให้ พระทังหลายได้
้
อา่ น ได้ หวั เราะกัน เป็ นหนังสือชวน
หัว ตอนที่เป็ นสารคดีอะไรบ้ างนัน้ มันใส่เพื่อให้ มนั เต็มหน้ า ๔ หน้ า ที่เขียนโดยเจตนานัน้ มันไม่เต็ม ๔ หน้ า
พอไหว้ พระสวดมนต์แล้ วก็สง่ ให้ อา่ นกันเลย ผมก็เข้ าไปนอนฟั งเขาหัวเราะ เขาวิพากษ์ วิจารณ์กนั ในห้ อง
ห้ องนอนผมกับหอสวดมนต์ มันอยูใ่ กล้ กนั เขาหัวเราะกันอย่างไร เขาอ่านผิดอ่านถูกกันอย่างไร เราก็สนุก
ต่อมาพอมันไม่มีเรื่ องจะเขียนเข้ า ก็เอาเรื่ องสารคดีที่อา่ นจากหนังสือพิมพ์มาเขียนใหม่ เช่นวิธีซกั ผ้ า
ให้ ได้ ผลดีที่สดุ จําได้ จนกระทัง่ วิธีทําลายทอง ทําลายรดนํ ้า ออกรายตามสบายเกือบจะทุกวัน ทําอยู่ ๒-๓ ปี
มีแบ่งเป็ นคอลัมน์ มีการ์ ตนู เขียนภาพล้ ออะไรพวกนี ้ ดูเหมือนจะทําอยู่ ๒ พรรษา พอปี ที่ ๓ มีเรื่ องยุง่ ๆ
เพราะงานมันมีมากขึ ้น
ที่ทําได้ เพราะท่านสมภารเอื ้อเฟื อ้ หรื อเกรงใจ ไม่คอ่ ยต้ องลงทําวัตร สมภารให้ เกียรติ นึกถึงมันก็
ละอาย เมื่อสมภารเกรงใจ ให้ เกียรติแล้ วเรามันก็เหลิงหลาย ๆ อย่าง เช่น (เฮ่อ ๆ ๆ) ไปที่ท่งุ นา จับปลากัด
ั ้ หน้ าที่บชู าพระเวลาทําวัตรนัน่ เอง พอสมภารรู้เข้ าก็ร้ ูกนั ว่าไม่มีใคร
มาแล้ วใส่ลงในหม้ อแก้ วนํ ้ามนต์ที่ตงไว้
นอกจากผม แต่สมภารก็นิ่งเงียบ เราก็คอ่ ย ๆ ปรับตัว ค่อย ๆ รู้จกั เกรงใจ
ท่านเองเกรงใจผมเพราะมันมีหลาย ๆ สาเหตุ เป็ นเด็กวัดมาด้ วยกัน แต่ท่านเป็ นเด็กโข่งใหญ่ อายุ
ไกลกว่ากัน ๕-๖ ปี ท่านจึงบวชก่อนเราและรักษาการเจ้ าอาวาสมาหลายปี และอีกอย่างหนึง่ เราก็ร่วม
อาจารย์เดียวกัน อาจารย์นนก็
ั ้ เป็ นญาติของผม มีอะไรก็ให้ เกียรติจนเราสนุกได้ มาก บางทีเอาข้ าวใส่หม้ อ
ไปฉันเพลกันนอกนา สนุกสนานกัน ๒-๓ องค์ เก็บผักเก็บหญ้ าฉันกัน ไปนัง่ ที่ริมหนองสายบัว เอานํ ้าพริกไป
เด็ก ๆ ก็ไปถอนสายบัวขึ ้นมา แล้ วทางบ้ านก็ตามใจ บ้ านโยมของผมเอง แล้ วก็บ้านตรงกันข้ ามที่วา่ เป็ นบ้ าน
พระยาอรรถกรมฯ น้ องพระยาอรรถกรมเป็ นผู้หญิง ชื่อแม่เจี ้ยม ไม่ได้ แต่งงาน นัน่ ก็อีกคนต้ องการอะไรได้
ทังนั
้ น้ ต้ องการแกงก็ได้ ต้ องการนํ ้าพริกก็ได้ อะไรก็ได้ ทงนั
ั ้ น้ บางทีนกึ อยากไปเที่ยวชายทะเลก็ทําให้ ไป
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เที่ยวในป่ าก็ทําให้ ใส่หม้ อหิ ้วเขียว ๆ ชีวิตพระมันก็เลยสนุกจนลืมสึก แม่เจี ้ยมนันอายุ
้ แก่กว่า ๓-๔ ปี ผม
เรี ยกแม่เจี ้ยม คุ้นเคยกันมาแต่แรกเริ่มเดิมที
อีกอย่างหนึง่ สมัยผมอยูว่ ดั ใหม่ มันมีแกงประเพณีของวัดนันที
้ ่ทําสืบ ๆ กันมา ไม่ร้ ูแต่ครัง้ ไหน เรี ยก
โดยทัว่ ไปว่าแกงร้ าย สมัยที่ผมอยูผ่ มเป็ นผู้นํารักษาไว้ อย่าให้ มนั สูญหายไป ทําอยู่ ๒ ปี ๓ ปี ตอนออก
พรรษาแล้ ว เรี ยกว่าเป็ นฤดูหนาว ใช้ ฟักทองลูกใหญ่มาก ๆ ลูกเดียวพอ เครื่ องปรุงนี่ใช้ พริ กขี ้หนูแห้ งชาม
ใหญ่ ประมาณสักลิตรหนึง่ ได้ แล้ วยังมีพริ กใหญ่ธรรมดาอีก ตะไคร้ ก็เป็ นชามใหญ่ ๆ ลิตรสองลิตรได้ แล้ ว
ยังใส่ขา่ กับเครื่ องแกงอื่น ๆ อีกอย่างน่าตกใจ (หัวเราะเบา ๆ) มะพร้ าวกี่ลกู จําไม่ได้ สมัยผมสัง่ การอยูเ่ ติม
ไก่ลงไปตัวหนึง่ ด้ วย ก่อนนี ้ไม่มี มีแต่ฟักทอง เราให้ เด็กไปซื ้อจากตลาด แล้ วยังนํ ้าตาลอีกหม้ อหรือสองหม้ อ
แกงเสร็จแล้ วถึงเวลาฉัน พอตักใส่ปากจะหวาน รู้สกึ ว่าหวานดี พอกินเคี ้ยวไปจะเผ็ดขึ ้นเรื่ อย ๆ เสร็จแล้ ว
ร้ อนรุ่มเลย (หัวเราะลงคอ) นํ ้ามูกนํ ้าตาไหลซูดซาดหมด เด็ก ๆ กินได้ สกั ปลายช้ อนหนึง่ กินข้ าวไม่ร้ ูเท่าไร กี่
่ยวในกระทะจนละลายเข้ ากันหมด สีดาํ ๆ เพราะเคี่ยวนาน สีและลักษณะ
จานกี่จาน เวลาทํานันจะเอาเคี
้
เหมือนขี ้ควาย ทําเป็ นกระทะใหญ่ได้ กลิน่ ทัว่ ทังวั
้ ดเลยเพราะใส่เครื่ องเทศด้ วย พระทุกองค์อย่างมากฉันได้
คนละช้ อนสองช้ อน มีพเิ ศษอยูอ่ งค์หนึง่ เป็ นหลวงตา จะฉันได้ ชามหนึง่ ทุกคนนํ ้าตาไหลทังนั
้ น้ ทังเด็
้ กๆ
พระเณร หรื อแม้ หลวงตาองค์ที่วา่ เก่ง ๆ ซูดซาดกันหมด แต่มนั อร่อย เดี๋ยวนี ้ก็ยงั นึกอร่อยอยู่ อาจจะเป็ น
แกงนี ้ก็ได้ ที่พอโยมเดินผ่านวัด ได้ กลิน่ ทังวั
้ ดต้ องเข้ ามาขอชิม เรี ยกว่าแกงร้ ายตักใส่ปากจะหวานก่อน แล้ วก็
เผ็ด ทีนี ้ก็จะร้ อน คลุ้มคลัง่ เลย นํ ้าตาไหล เหมือนกับฉันข้ าวกับนํ ้าตา เรากลัวมันจะหายไปเสีย เลยทําขึ ้นไว้
และทําเต็มที่ แต่ก่อนเขาก็ไม่น้อยเหมือนกันแหละไอ้ พริก ไอ้ อะไร แต่ไอ้ ปีที่ผมเข้ าไปบัญชาอยูป่ ี นัน้ จะมาก
สักหน่อย จะเต็มที่สกั หน่อย เพราะเรามันคนบ้ า เอากันเต็มที่ มันก็มีผล คือสุดท้ ายก็จะถ่ายร้ อนเป็ นไฟ มัน
เป็ นเรื่ องสนุกด้ วย แต่ที่เขาพูด เขาว่าเป็ นยา เป็ นยาอายุวฒ
ั นะ มันก็น่าจะมีสว่ นเพราะมันเหงื่อแตก ท่วม
ตัวเลย พอผมไม่อยูแ่ ล้ วดูเหมือนจะไม่มีใครทําต่อ มันไม่มีคนบ้ าบิน่
อาจารย์ครับ ในพรรษาหนึง่ นี่ มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ้ าง อุดมคติของชีวิตมีหรื อยัง และอาจารย์
สนใจเรื่ องสมาธิภาวนาหรื อเปล่า
ความรู้สกึ ไม่มีอะไรเปลี่ยน มันไม่ร้ ูสกึ เป็ นพระ หรื อเป็ นฆราวาสชนิดที่วา่ ตรงกันข้ าม อุดมคติที่จะ
เป็ นพระหรื ออุทิศตัวเพื่อพระศาสนาอะไรยังไม่มี มันเกิดขึ ้นทีหลังเมื่อเรี ยนอะไรมากขึ ้น คิดนึกอะไรมากขึ ้น
ในภายหลัง เรื่ องสมาธิอะไรยังไม่มี ไม่มีใครพูดถึงเลย ที่เรี ยนจากนักธรรมอะไรนี่ก็เป็ นเรื่ องธรรมดาเพียงแต่
รับรู้ไว้ อย่างเรื่ องธรรมดา ไม่ได้ ลกึ ซึ ้งอะไรถึงกับคิดกู้พระศาสนา มันสนุกอย่างเด็กนักเรี ยน
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นายยี่เกย (ธรรมทาส) พานิช ในชุดนักเรี ยนของโรงเรี ยนสวนกุหลาบ ก่อนที่จะเข้ าเรี ยนต่อในคณะอักษรศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ (แผนกเตรี ยมแพทยศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ ปี เดียวกับที่พระเงื่อมบวช
เมื่อโรงเรี ยนปิ ดเทอม ตอนสิ ้นปี การศึกษา นายยี่เกยได้ กลับมาเยี่ยมบ้ าน และไม่กลับไปเรี ยนอีก เพื่อจะได้ ช่วยมารดาทํา
การค้ าขาย เนื่องจากพระเงื่อมไม่ได้ ลาสิกขาตามกําหนด

อาจารย์ชว่ ยวิเคราะห์เรื่ องที่ไม่สกึ อีกหน่อยซิครับ
ตอนแรกที่ตงใจจะบวช
ั้
๓ เดือน พอพ้ นข้ อผูกพันทางประเพณีให้ แม่ ให้ โยมแม่ แล้ วมันยังสนุกอยู่
อย่างที่วา่ มาแล้ ว แต่ก็สนุกในเรื่ องของพระนะ มีแต่คนตามใจ คอยเอาอกเอาใจ ทําอะไรก็ได้ เล่นอะไรก็ได้
ยังสนุกอยูก่ ็ยงั ไม่คดิ สึก มันไม่ต้องห่วงทางบ้ านด้ วย เพราะราวเดือนมีนาคม (๒๔๗๐) นายธรรมทาสเขา
ปิ ดเทอม เขาก็มาอยูบ่ ้ านแล้ วไม่ไปเรี ยนต่อ ก็มีคนรับผิดชอบเรื่ องที่บ้าน เรื่ องโยมหญิง ผมไม่สกึ ก็ไม่เป็ น
ปั ญหาอะไร แล้ วแผนการลึก ๆ อะไรก็ยงั ไม่มี
อาจารย์ครับ จากการที่ผมพูดคุยกับโยมธรรมทาส สรุปได้ วา่ การที่โยมธรรมทาสไม่ได้ ไปเรี ยนต่อนัน้
ส่วนหนึง่ เพราะไม่ชอบวิชาแพทย์ ไม่ได้ รักที่จะเป็ นหมอ นอกจากนันยั
้ งได้ รับการขอร้ องจากโยมผู้หญิงให้
ทํางานที่บ้านแทน เพื่ออาจารย์จะได้ ไม่ต้องสึก และยังมีพระสมุห์แช่มอีกองค์หนึง่ ที่สนับสนุนความคิดนี ้
ั้
้ โยมธรรมทาสก็
เต็มที่ เพราะเห็นอาจารย์เรี ยนหนังสือเก่ง เทศน์เก่ง อยากให้ อยูส่ ืบพระศาสนา แต่ทงหมดนี
บอกว่า ยังไม่สําคัญเท่ากับอีกปั จจัยหนึง่ ที่ทําให้ อาจารย์ไม่อยากสึก คือมีคนมาจองตัวอาจารย์มาก อยาก
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ได้ ไปเป็ นเขย เพราะเห็นว่าสามารถทํางานการที่บ้านได้ เป็ นหลักเป็ นแหล่งตังแต่
้ อายุยงั น้ อย สามารถดํารง
วงศ์ตระกูลไว้ ได้ ตงแต่
ั ้ ยงั หนุม่ ผู้ใหญ่เขาส่งคนมาดูตวั ไว้ หลายราย ผู้หญิงก็เป็ นคนสวยพอสมควร ฐานะก็ดี
ด้ วยกันทังนั
้ น้ ผมเลยวิเคราะห์วา่ เพราะเหตุนี ้หรื อเปล่าที่อาจารย์ไม่สกึ คือไม่ร้ ูสกึ ขาดแคลนอุปาทานใน
เรื่ องนี ้ เพราะมีเหลือเฟื อในแง่จิตวิทยา
จําไม่ได้ วา่ มีความรู้สกึ อย่างนัน้ มันลืมเรื่ องนันไป
้ มันลืมเรื่ องผู้หญิงไป ไปสนุกกับเรื่ องอื่นเสีย ไอ้
ธรรมะมันทําให้ สนุกเพลิดเพลินจนลืมเรื่ องนี ้ มีบ้างเหมือนกันในความรู้สกึ นึกคิดนิด ๆ คิดว่าไม่แปลก การ
สึกมามีครอบครัวมันไม่ใช่ของแปลก แต่ร้ ูสกึ นิด ๆ เท่านันแหละ
้
พระสมุห์แช่มที่โยมธรรมทาสพูดถึงนี ้ เกี่ยวข้ องอะไรกับอาจารย์ครับ
ก็เป็ นคนคุ้นเคยกัน เพราะแกเป็ นลูกศิษย์ก้นกุฏิของอาจารย์ครูโสภณฯ อุปัชฌาย์ของผม เป็ นคน
พูดจาโผงผางพูดผิดบ้ างถูกบ้ าง มีความรู้บาลีบ้าง แต่ไม่ถึงขนาดจะแปลได้ หรื อแต่งได้ ออกจะเชื่อตัวเอง
มากเกินไป ไม่ได้ เป็ นครูผมแต่อย่างใด เป็ นเพื่อนหัวเราะเสียมากกว่า ที่อยากให้ ผมบวชอยูน่ าน ๆ ก็คงเป็ น
ความคิดตามธรรมเนียมนัน่ แหละ
เมื่อไม่สกึ แล้ วอย่างไรต่อครับ
เมื่อไม่สกึ พอเข้ าพรรษา ๒ (๒๔๗๐) ก็เรี ยนนักธรรมโทต่อ ชีวิตพระในพรรษาที่ ๒ กับพรรษาแรกก็
ไม่แตกต่างอะไรกันมากนัก พอสอบนักธรรมโทได้ ออกพรรษาแล้ วไม่นาน (ต้ นปี ๒๔๗๑) ก็เดินทางไปเรี ยน
ต่อที่กรุงเทพฯ อาที่ชมุ พรเป็ นคนยัดเยียดให้ ไป มันเป็ นธรรมเนียมโดยมากด้ วยว่าเมื่อได้ นกั ธรรมโทแล้ ว ถ้ า
จะเรี ยนต่อ เป็ นโอกาสที่พอเหมาะพอดีที่จะเข้ ากรุงเทพฯ พระครูชยาภิวฒ
ั น์ (มหากลัน่ ) ซึง่ อยูท่ างโน้ นก็เห็น
ว่าดี อาที่ชมุ พรมีสว่ นยุที่สาํ คัญ อยากให้ เรี ยนมาก ๆ เพื่อเป็ นเกียรติเป็ นอะไรของวงศ์ตระกูลมากกว่า แต่
แกไม่มีความคิดว่าจะไม่ให้ สกึ ถึงแม้ จะสึกก็ให้ เรี ยนมาก ๆ เข้ าไว้ หลายปี คงจะดีกว่ารี บสึก
ก่อนไปถึงกรุงเทพฯ เราก็เคยคิดว่า พระที่กรุงเทพฯ มันไม่เหมือนที่บ้านเรา พระกรุงเทพฯ จะดี เคย
คิดว่าคนที่ได้ เปรี ยญ ๙ คือคนที่เป็ นพระอรหันต์ด้วยซํ ้าไป เคยคิดว่ากรุงเทพฯ ดีที่สดุ ถูกต้ องที่สดุ ควรจะ
ถือเป็ นตัวอย่าง เคยนึกว่าพระอรหันต์เต็มไปทังกรุ
้ งเทพฯ ก่อนไปกรุงเทพฯ มันคิดอย่างนัน้ พอไปถึงมันค่อย
ๆ เปลี่ยน มันเหมือนกับเดี๋ยวนี ้ชาวบ้ านหัวเก่า ๆ มันหาได้ ๒-๓ คน เขียนจดหมายมาทํานองว่าผมเป็ นพระ
อรหันต์
แต่พอไปเจอจริ ง ๆ มันรู้วา่ มหาเปรียญมันไม่มีความหมายอะไรนัก มันก็เริ่มเบื่อ อยากสึก รู้สกึ ว่า
เรี ยนที่กรุงเทพฯ มันไม่มีอะไรเป็ นสาระ เรี ยนที่กรุงเทพฯ มันอยากจะสึกอยูบ่ อ่ ย ๆ พระเณรไม่คอ่ ยมีวินยั
มันผิดกับบ้ านนอก มันก็เป็ นมาจนกระทัง่ เดี๋ยวนี ้ เรื่ องสตางค์เรื่ องผู้หญิง
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อาจารย์พดู ถึงพระกรุงเทพฯ ไม่เคร่งเรื่ องเงินทอง แสดงว่าพระที่พมุ เรี ยงยังดีกว่าหรื อครับ
โอ๊ ย มันเคร่งกว่ามาก ไม่ใช่เฉพาะที่พมุ เรี ยงหรอก ตลอดปั กษ์ ใต้ แหละ เคร่งกว่าที่กรุงเทพฯ มาก
เรื่ องเกี่ยวกับการกินการฉันก็สรวลเสเฮฮาเหมือนกับคนเมา ฮาฮาตลอดเวลาฉัน ลักษณะนันเราเรี
้
ยนไป
ตังแต่
้ โรงเรี ยนนักธรรมว่ามันใช้ ไม่ได้ นี่ อย่างมาต่อยไข่สดต้ มไข่หวานหรื อทอดประเคนกันเดี๋ยวนันเลย
้
มัน
ผิดวินยั แต่เขาทํากันเป็ นธรรมดา เรี ยกว่ามันไม่มีอะไรที่น่าเลื่อมใสเลย ผิดกับวัดที่บ้านนอก เราก็ต้องเป็ น
พระที่จบั สตางค์ ใช้ สตางค์เหมือนเขาไปหมด ตามธรรมดาพระที่พมุ เรียง สมัยผมบวชเขาไม่จบั เงินจับทอง
กัน มีผ้ ชู ่วยเก็บให้ แล้ วมันค่อย ๆ เปลี่ยน ไม่จบั แต่ตอ่ หน้ าคน ในกรุงเทพฯ มันเป็ นโรคร้ ายระบาดทัว่
กรุงเทพฯ อยูห่ วั เมืองมันยังมีอิทธิพลในทางเคร่งครัดแบบเก่าอยู่
พระตามบ้ านนอกนี ้ มันไม่คอ่ ยรู้วนิ ยั เพราะฉะนันจะว่
้ าเลวมันก็ไม่ถกู มักทําไปตามที่ไม่ร้ ู ที่
กรุงเทพฯ ก็พอ ๆ กัน ไม่คอ่ ยรู้อะไร ก็ทําไปตามกิเลส อุปัชฌาย์ของผมเองแกเคยเล่าให้ ฟังว่า เมื่อแกแรก
บวชอยูท่ างท่าชนะ บวชใหม่ ๆ นี่แกไปถ่ายอุจจาระริมป่ าละเมาะ แล้ วมันมีนกที่ชอบวิ่งมาตามดิน ที่เรี ยก
นกกระเต็นเข้ ามาใกล้ ๆ แกเอาไม้ ค้อนขว้ างทีเดียวตาย ชักดิ ้นตาย (ฮึ ๆ ๆ ๆ) แกก็ร้อนใจเข้ าไปถาม
อาจารย์วา่ ทําอย่างนันมั
้ นเป็ นอาบัตอิ ย่างไร อาจารย์บอกว่าเป็ นอาบัตปิ าราชิก (ฮื่อ ๆ ๆ) ทีนี ้แกก็ถามว่า
จะให้ ทําอย่างไร อาจารย์บอกว่ามันก็อย่างนันเองแหละ
้
ไม่ต้องทําอะไร นี่เรี ยกว่ามันไม่ร้ ู
เมื่อไปกรุงเทพฯ และเห็นสิง่ ที่เรารู้สกึ ว่าไม่ถกู ต้ อง และผมก็ร้ ูสกึ ตัวเองว่าเราชักจะไปเป็ นกับเขาด้ วย
มันก็เลยเกิดเบื่อขึ ้นมา ก็อยากสึก ไปอยูไ่ ด้ ไม่กี่เดือน เป็ นอันขอกลับมาสึก ทีนี ้พอมาถึงพุมเรี ยงมันจวน
เข้ าพรรษาเสียแล้ ว มีคนท้ วงว่าไม่ดีหรอก จะเข้ าพรรษาอยูร่ อมร่อแล้ ว สึกทําไม จึงอยูเ่ ข้ าพรรษาที่วดั ใหม่
พุมเรี ยงอีกปี หนึง่ มันน่าเกลียดถ้ าสึกตอนนัน้ เพราะมันใกล้ เข้ าพรรษาเต็มทีแล้ ว อีก ๔-๕ วันเท่านัน้ พอ
ออกพรรษาก่อนค่อยสึก พอออกพรรษาแล้ วมันก็เฉยไป
มันก็นา่ คิดที่วา่ มันหวุดหวิด ถ้ ามันสึก มันก็ไปทําการค้ า คงขยายออกไปจนไม่มีทางเกิดสวนโมกข์
มันหวุดหวิดเกือบจะไม่มีสวนโมกข์ในโลก เพราะมันอาจจะสึกได้ ทีนี ้มันมีอะไรมาชักจูงไปเสีย ถ้ าไม่มีอย่าง
นี ้ เราก็คงสึกเหมือนที่ตงใจไว้
ั ้ แต่ทีแรก
ตอนที่อาจารย์กลับมาจะสึกนี่ โยมผู้หญิงรู้สกึ อย่างไร ห้ ามหรื อเปล่า
ไม่มี โยมผมไม่คดั ค้ าน ไม่สนับสนุน เพราะมันพ้ นข้ อผูกพันแล้ ว ได้ ทงนั
ั ้ นแหละ
้
เรามันรับผิดชอบ
ตัวเองแล้ ว ถ้ าสึกตอนนันคงธรรมดา
้
ชาวบ้ านไม่ร้ ูสกึ แปลก
พูดถึงเรื่ องนี ้ ทําให้ นกึ (เฮ่อ ๆ ๆ ๆ) เตลิดไปถึงว่าเรานี่มนั ถึงขนาดที่วา่ จะตายได้ โดยบังเอิญ ๒ ครัง้
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ตอนก่อนบวช ผมต้ องไปมาระหว่างพุมเรี ยงกับไชยา โดยใช้ รถจักรยาน ทีนี ้ถนนสมัยนันมั
้ นขาดเป็ น
ห้ วง ๆ ตรงไหนขาดก็มีนํ ้าเชี่ยวกราก ที่อย่างนัน้ เราต้ องแบกจักรยาน เดินอ้ อมลงไปทางราบ ๆ หน่อย เพื่อ
จะไปขึ ้นฝั่ งโน้ น ที่สําหรับเหยียบก็มีน้อย และความโง่ มันเอารถจักรยานแบกไว้ ด้านในที่นํ ้ามาปะทะ พอถูก
นํ ้าปะทะมาก นํ ้ามันแรงจนเซ แล้ วก็จวนมืดคํ่า ถ้ าล้ มลงไปก็มีหวังตาย นํ ้ามันจะปะทะจักรยานทับลงบนตัว
เรา กว่าคนจะรู้ก็ต้องรุ่งขึ ้น แต่ตอนนันมั
้ นแข็งใจอึดใจก้ าวผ่านพ้ นไปได้ ถ้ ามันพลาดครัง้ นัน้ มันก็ตายอยูใ่ น
คู มานึกถึงแล้ วแต่ละที มันก็สะดุดขึ ้นมาว่าเราควรจะตายตอนนันมั
้ นก็ไม่ตาย
อีกคราวหนึง่ บวชแล้ ว ระหว่างเรี ยนหนังสือที่กรุงเทพฯ แล้ วจะมาบ้ าน ไปกรุงเทพฯ ครัง้ แรกหรื อครัง้
ที่ ๒ จําไม่ได้ เดินทางมาบ้ านโดยทางเรื อกลไฟ เรื อนริศ ทีนี ้คน ๆ หนึง่ เขาชวนลงที่กิ่ว (หมูบ่ ้ านริมทะเล
เหนือพุมเรี ยงขึ ้นไป) จะได้ ไม่ต้องไปบ้ านดอนแล้ วย้ อนมาไชยาอีก เรือถึงกิ่วตอนเที่ยงคืนได้ ถ้ าจะเดินมา
้ นต้ องข้ ามปากคลอง มันดึกแล้ ว ไม่มีเรื อ มีกนั มา ๒ คนเท่านัน้ ก็เดิน
บ้ านพักของเขา จากตรงที่ลงเรื อนันมั
ข้ ามปากนํ ้ามา นํ ้าแค่อก พอไปถึงบ้ านที่พกั คนเขาตกใจกันใหญ่ บอกว่าจระเข้ มนั ว่ายอยูท่ ี่ปากนํ ้านันตอน
้
กลางวันนี่เอง ถ้ าจระเข้ กดั ก็คงตายไปแล้ ว ก็คงไม่มีสวนโมกข์เหมือนกัน (เฮ่อ ๆ ๆ) แล้ วมันก็ไม่ตาย
ถ้ าอาจารย์สกึ ตอนนัน้ อาจารย์คดิ ว่าจะทําอะไรบ้ างฮะ
ตอนนันความคิ
้
ดแบบพระทัว่ ไปก็มีมาก ว่าออกไปเป็ นฆราวาสจะสนุกสนาน เป็ นอิสระ ความคิดมัน
น่าสงสารมันคิดเหมือนเด็ก ๆ นี่ก็เคยคิด เคยคิดหลายอย่างแบบเด็ก ๆ รู้สกึ อย่างคนธรรมดาสามัญ คิด
เปะปะ เป็ นเรื่องฟุ้งซ่าน เมื่อยังไม่ได้ บวช มีคน ๆ หนึง่ เป็ นตํารวจ เขาสามารถยิงปื นได้ แม่น ยิงมะม่วงที่ขวั ้
้
ๆ เราก็นกึ นิยม ว่ามีคา่ มีความหมายที่นา่ อัศจรรย์ น้ องชายของแกมาจับจอง
ให้ ขวมั
ั ้ นขาดลงมาทังพวง
ที่ดนิ ที่เขาเรี ยกกันว่าศาลพ่อตา (ในตําบลพุมเรี ยง) เราเป็ นเด็กนักเรี ยน เคยไปหาสับปะรดตกค้ างกินกัน ก็
เคยคิดว่าสึกแล้ วจะเป็ นนักแม่นปื นแบบนันบ้
้ าง
อาจารย์ครับนอกจากวาดภาพพระอรหันต์เต็มไปหมดแล้ ว อาจารย์วาดเกี่ยวกับสภาพสังคมกรุงเทพฯ
ไว้ อย่างไรบ้ าง และรู้สกึ อย่างไรเวลาไปพบจริง ๆ
ประสาคนอยูบ่ ้ านนอก มันก็คดิ ว่ากรุงเทพฯ มันดี มันเจริญ มันก้ าวหน้ า ดีไปหมดทุกอย่าง พอไปถึง
เข้ าเป็ น เวลานานพอสมควรได้ คบหาสมาคมกัน ไปรู้เห็นอะไรมากเข้ าจึงรู้วา่ มันไม่เป็ นเช่นนัน้ รู้สกึ ว่ามัน
ตรงกันข้ ามจากที่เราเคยคิด รู้สกึ ผิดหวัง (หัวเราะเบา ๆ)
เมื่ออาจารย์กลับมาพุมเรี ยงและไม่สกึ เลยได้ เข้ าพรรษาที่ ๓ (๒๔๗๑) แล้ วทําไมอาจารย์ถึงไม่ยอมเข้ า
โรงเรี ยนนักธรรม แต่เรี ยนเอาเองแทน
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(หัวเราะเบา ๆ) มันง่ายนิดเดียว ก็มนั เรี ยนมา ๒ ปี แล้ ว ก็มองเห็นว่ามันเรี ยนเองได้ เพราะหนังสือ
หนังหามันมีให้ ดู แล้ วเราก็เบื่อโรงเรี ยน และไม่คอ่ ยจะเชื่อว่าผู้ที่มาสอนจะมีความรู้จริงจัง เรี ยนเอาเองสนุก
กว่า มีหวังมากกว่า ก็เคยเรี ยนมาแล้ ว ๒ ปี ก็เดาได้ วา่ คงจะมาวิธีเดียวกัน อย่างนี ้เราสอนตัวเองได้ มันเป็ น
ความรู้สกึ ส่วนตัวด้ วย เบื่อครู เบื่อเดินไปเรียนเดินกลับมาทุกวันด้ วย
อาจารย์ครับ ชีวิตพระในพรรษา ๓ นี่มนั มีอะไรต่างจาก ๒ พรรษาแรกไหมครับหรื อว่าคล้ าย ๆ กัน
อ่านหนังสือมากขึ ้น สนทนาธรรมกับพระบางองค์ที่เรี ยนนักธรรมเอกที่อยูว่ ดั อุบลด้ วย คือพระชม
ตอนนี ้ยังอยูท่ ี่บ้านท่าโพธิ์ พอเรี ยนสนุกไปมันก็สอบไล่ได้ แล้ วก็มีเหตุแทรกแซงเข้ ามา เรื่ องการสอนนักธรรม
หลังจากออกพรรษาแล้ ว เรื่ องสึกก็หายไป
อ่านหนังสือมากขึ ้นนี่หนังสืออะไรครับ ได้ มาจากไหน
ทุกอย่างเลยที่จะคว้ ามาอ่านได้ ตังแต่
้ หนังสือหลักสูตรและหนังสือเรื่ องต่าง ๆ ที่มนั พอจะหาได้ ไป
กรุงเทพฯ ก็ซื ้อหนังสือกลับมาบ้ าง หนังสือธรรมะพิเศษออกไปยังไม่มี อ่านไทยเขษมรายเดือนแหละมาก
ประเภทหนังสือโคลงกลอนของครูเทพฯ (เจ้ าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี ) หนังสือหลวงวิจิตรวาทการ หนังสือ
น.ม.ส.
แล้ วทางนายธรรมทาสเขาก็บอกรับหนังสือพุทธศาสนาภาษาอังกฤษอีก ๔-๕ ฉบับ แต่ผมอ่านไม่
้ ่เรารับกันก็มีมหา
ค่อยได้ ความรู้ทางภาษาไม่พอ นาน ๆ นายธรรมทาสก็เอามาให้ ผมอ่านบ้ าง ตอนนันที
โพธิ บริตชิ บุดดิสต์ อีกเล่มจากฮาวาย กับหนังสือประจําปี ของชาวพุทธลังกา ผมอ่านไปไม่คอ่ ยรู้เรื่ อง อ่าน
ข่าวเสียมากกว่า

เมื่อออกพรรษาแล้ ว ทําไมอาจารย์จงึ ไม่ได้ สกึ อีก
เมื่อผมสอบนักธรรมเอกได้ พอดีญาติผ้ ใู หญ่คือคุณนายหง้ วน นามสกุลเศรษฐภักดี ซึง่ นับญาติก็เป็ น
อา ผมเรี ยกแกว่าน้ า แต่แกเรี ยกผมว่าน้ อง แกเป็ นสะใภ้ ของพระยาปฏินนั ท์ภมู ิรักษ์ เจ้ าสัวบ้ านดอน สามี
รํ่ ารวย น้ าหง้ วนแกเกิดศรัทธาขึ ้นมา บริ จาคเงินสร้ างโรงเรี ยนนักธรรมวัดพระธาตุไชยา โดยท่านพระครู
เอี่ยมซึง่ อยูท่ ี่วดั พระธาตุนนเป็
ั ้ นผู้ดําเนินงาน ตกลงกันว่าเท่าไรเท่ากัน สมัยนันมั
้ นสร้ างได้ ด้วยเงิน ๕ พัน
กว่าแหละ หลังที่ยงั อยูจ่ นถึงทุกวันนี ้ หลังคาทรงไทยที่ยงั ใช้ สอนกันอยูน่ นั่ แหละ พอสร้ างเสร็ จก็ต้องช่วย
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จนกระทัง่ หาครูสอน ทีนี ้พระครูเอี่ยมท่านรู้วา่ ผมเป็ นนักธรรมเอกแล้ ว เขาก็ยใุ ห้ น้าหง้ วนขอร้ องหรื อบังคับ
ผมนัน่ แหละ (หัวเราะลงคอเบา ๆ) ให้ มาสอน ทัง้ ๆ ที่อาเสี ้ยงที่ชมุ พรไม่เห็นด้ วย อยากให้ รีบไปเรี ยนต่อที่
กรุงเทพฯ เสียเร็ ว ๆ ทีนี ้ผมก็เกรงใจ เพราะฝ่ ายนี ้ก็มีแยะ โยมผมก็หนั มาทางนี ้ ผมก็เลยมาช่วยสอนนักธรรม
เสียปี หนึง่ มันจึงฆ่าเวลาไปอีกปี หนึง่ ไม่ได้ สกึ (๒๔๗๒ - พรรษาที่ ๔)
สอนนักธรรมนี่ก็สนุก สอนคนเดียว ๒ ชัน้ มันคุยได้ วา่
สอบได้ หมด แต่ตามหลักฐานที่ปรากฏตกไปองค์หนึง่ เพราะ
ใบตอบหาย ก็กลายเป็ นครูที่มีชื่อเสียงขึ ้นมาทันที (หึ ๆ ๆ)
มันสนุก เพราะเป็ นของใหม่ และมันชักจะอวด ๆ อยูว่ า่ เราพอ
ทําอะไรได้ หาวิธียกั ย้ ายสอนให้ มนั สนุก ไม่เหมือนกับที่เขา
สอน ๆ กันอยู่ เช่นผมมีวิธีเล่า วิธีพดู ให้ ชวนติดตาม หรื อให้
ประกวดกันตอบปั ญหา ทํานองชิงรางวัล นักเรี ยนก็เรี ยนกัน
สนุก ก็สอบได้ กนั
เมื่อสอบได้ อย่างนี ้ น้ าหง้ วนก็จะให้ รางวัล ในฐานะครู
ช่วยสอนนักธรรม ควรจะได้ รางวัลบ้ าง ทีแรกพูดกันว่าจะให้
พระไตรปิ ฎกสัก ๑ ปิ ฎก สมัยนันทั
้ งไตรปิ
้
ฎกเขาขายกัน
พระครูโสภณเจตสิการาม (เอี่ยม)
เจ้ าคณะอําเภอไชยา เมื่อยังเป็ นพระปลัดเอี่ยม
๔๕๐ บาท ๑ ปิ ฎกก็เท่ากับ ๑๕๐ บาท เลยบอกเขาว่า
และเป็ นรองเจ้ าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยานัน้
พระไตรปิ ฎกนันอย่
้ าเพิง่ เอาเลย ถ้ าอย่างไรก็เอาเงินซื ้อ
ได้ ตงโรงเรี
ั้
ยนปริ ยตั ิธรรมขึ ้น เพื่อเปิ ดสอนนักธรรม
พิมพ์ดีด น้ าหง้ วนเขาก็ตกลงให้ เงินไปซื ้อพิมพ์ดีด ตอนผมขึ ้น
มีคณ
ุ นายกิ ้มหง้ วน เศรษฐภักดี เป็ นผู้อปุ ถัมภ์
ไปเรี ยนบาลีตอ่ ที่กรุงเทพฯ หลังจากที่สอนนักธรรมเสร็จในปี
และได้ นิมนต์ทา่ นอาจารย์ เมื่อสอบได้ นกั ธรรม
เอกแล้ ว มาเป็ นครูสอน (พ.ศ. ๒๔๗๒) ปรากฎว่า นัน้
สอนได้ ผลดี คุณนายกิ ้มหง้ วนซึง่ เป็ นญาติของ
ท่านด้ วย จึงถวายพิมพ์ดีดให้ หนึ่งเครื่ องเป็ น
รางวัล

เผอิญวันที่ไปซื ้อนัน้ เจ้ าของร้ านจริง ๆ ของร้ าน
สะอาดวิทยาคม ชื่อนายแมคฟาแลน กําลังเข้ ามาในร้ าน แก
เลยช่วยคนขายอธิบายอย่างนันอย่
้ างนี ้ อวดว่าเป็ นความคิด
ของแก ที่ให้ บริ ษัทในเมืองนอกทําขึ ้นเป็ นพิเศษเพื่อใช้ ในวัดได้ สะดวก คือให้ มีจดุ ใต้ และนิคหิตด้ วย ก่อนนี ้
ไม่มี ที่ผมซื ้อเป็ นพิมพ์ดีดกระเป๋ าหิ ้วรุ่นแรกของเรมิงตัน ๑๕๐ บาท เห็นเขาใช้ กนั อยูเ่ ป็ นเครื่ องตังโต๊
้ ะ เรา
อยากมีไว้ ใช้ บ้าง แต่อยากได้ อย่างกระเป๋ าหิ ้ว พอได้ มา เวลาเขียนบทความเขียนหนังสืออะไรก็ใช้ พิมพ์เลย
ไม่ได้ ร่างด้ วยปากกาดินสอก่อน บางทีพิมพ์แล้ วใช้ ไม่ได้ ก็ต้องพิมพ์ใหม่ เวลาพิมพ์ก็ไม่ได้ ใช้ สมั ผัส ใช้ ๒ นิ ้ว
ซื ้อมาแรก ๆ ก็พิมพ์เป็ นการใหญ่ เรี ยนบาลีมนั มีอะไรให้ คดั ลอกมาก
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ก่อนที่ผมจะมาสอนที่วดั บรมธาตุฯ นัน้ อาจารย์ครูโสภณฯ (คง) อุปัชฌาย์ของผมท่านเป็ นเจ้ าคณะ
อําเภอ และจัดโรงเรี ยนนักธรรม ท่านอยากให้ ผมสอนที่วดั โพธาราม (วัดเหนือ) แต่พอบอกว่าน้ าหง้ วน
ขอร้ องไว้ เสียแล้ ว แกเงียบกริ บเลย (หัวเราะลงคอ) เรี ยกว่ายอมแพ้ เพราะไม่อยากขัดใจผู้มีอิทธิพล ทางวัด
ั้
ยนนักธรรม ที่วดั พระ
พระบรมธาตุฯ นัน้ ท่านพระครูเอี่ยมท่านเป็ นคนมีความคิด เป็ นผู้ชกั ชวนให้ ตงโรงเรี
บรมธาตุฯ ทําข้ ามหน้ าข้ ามตาเจ้ าอาวาสด้ วย เพราะเจ้ าอาวาสทําอะไรไม่เป็ น จนในที่สดุ ท่านพระครูเอี่ยมก็
ได้ เป็ นเจ้ าคณะอําเภอ ทัง้ ๆ ไม่ได้ เป็ นเจ้ าอาวาส และได้ เป็ นพระครูโสภณเจตสิการาม ต่อจากอาจารย์ครู
โสภณเจตสิการาม (คง วิมโล) วัดโพธาราม

บน : อาคารโรงเรี ยนนักธรรมที่ทา่ นอาจารย์เคยสอน
คุณนายกิ ้มหง้ วนเป็ นผู้ออกทุนสร้ างขึ ้นให้ วดั พระบรมธาตุไชยา
ขวา : พิมพ์ดีดเครื่ องแรก
ที่ทา่ นอาจารย์ได้ รับเป็ นรางวัลในฐานะที่สอนนักธรรมได้ ผลดี
เป็ นพิมพ์ดีดกระเป๋ าหิ ้วรุ่นแรกของเรมิงตัน ก้ านตัวอักษรยกขึ ้นมามากกว่า
ปั จจุบนั
ทําให้ พิมพ์ได้ เร็วและเบาแรง ท่านอาจารย์ได้ ใช้ เครื่ องนี ้อยูเ่ ป็ นเวลาหลายสิบ
ปี
ภาพนี ้ถ่ายเมื่อ ๒๕๒๙

อาจารย์ครับ ท่านพระครูเอี่ยมที่อาจารย์ทํางานอยูด่ ้ วย ท่านมีปฏิปทาอย่างไรครับ
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ท่านพระครูโสภณเจตสิการาม (เอี่ยม) ท่านเป็ นคนฉลาด มีความคิดทันสมัย เคยไปเล่าเรี ยนที่
กรุงเทพฯ หลายปี แล้ วก็เป็ นผู้นําในการพัฒนา ก่อสร้ าง นวกรรม ทําแบบตัวอย่างกุฏิทนั สมัย หลังคา
ปั น้ หยาขึ ้นมา ทําขึ ้นเป็ นหลังแรกจนมีผ้ เู อาอย่างทัว่ ไป เกือบทุกวัดก็วา่ ได้ ท่านมีความคิดก้ าวหน้ ามาก
ร่วมมือกับกรมศิลปากรเปิ ดสาขาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติขึ ้นที่วดั พระบรมธาตุฯ ท่านเป็ นคนไม่ถงึ กับรุ่น
พ่อ แต่ก็แก่กว่ารุ่นพี่ มีนํ ้าใจต่อกันมาโดยตลอด
สภาพทางวัดพระบรมธาตุฯ กับทางพุมเรี ยงต่างกันไหมครับ
มันก็ไม่ตา่ งกันมาก เหมือน ๆ กับทางพุมเรี ยง จะต่างกันก็ทางนี ้ทําอาหารรสชาติส้ ทู างพุมเรียงไม่ได้
ทางพุมเรี ยงสูงกว่า เพราะถ่ายทอดมาจากชาวกรุงเทพฯ พวกภรรยาข้ าราชการที่มาทํางานที่พมุ เรี ยง ขนาด
ว่าฝี มือชาวพุมเรี ยงทําได้ ถงึ ที่สดุ แหละ

พอสอนนักธรรมเสร็ จแล้ ว เป็ นอย่างไรต่อครับ
ทีนี ้พอสอนนักธรรมจนได้ สอบกันเรียบร้ อยแล้ ว อาเสี ้ยงที่ชมุ พรก็เร่งเร้ าให้ ไปเรี ยนต่อที่กรุงเทพฯ ให้
้ านพระครูชยาภิวตั ิ (กลัน่ ) ซึง่ อยูท่ ี่นนั่ แล้ ว
ได้ อย่างที่แกเคยไปเรี ยนมา คนอื่น ๆ ก็สนับสนุนทังนั
้ น้ รวมทังท่
แกก็สนับสนุนเต็มที่ อยากให้ ไปอยูด่ ้ วย เพื่อสืบสายกันไว้ เมื่ออาผมยังบวชอยูท่ า่ นก็ไปอยูก่ บั อาของผม พอ
อาสึกท่านก็เป็ นผู้สืบสายต่อมา แกก็อยากให้ ผมเป็ นผู้ไปสืบช่วงต่อไปอีก ในที่สดุ ผมจึงขึ ้นกรุงเทพฯ อีกครัง้
หนึง่ (๒๔๗๓) แต่การขึ ้นตอนนี ้ความคิดมันเปลี่ยนไปแล้ ว เรื่ องสึกหายไปหมด ถูกผิดว่ากันทีหลัง พระ
กรุงเทพฯ จะเป็ นอย่างไร ไม่สนใจ ตังใจจะไปเอาความรู
้
้ ภาษาบาลีก่อน ยังไง ๆ ก็ต้องเรี ยนบาลีเสียทีก่อน
เรื่ องอื่นค่อยว่ากันทีหลัง เพราะมันไม่สกึ แล้ วนี่ มันก็ไม่ร้ ูจะทําอะไร ก็เหลือแต่จะเรี ยนบาลีเท่านันที
้ ่นา่ สนใจ
กว่าอย่างอื่น ที่ไม่สกึ ก็เพราะมันยุง่ จนลืมไป เป็ นครูสอนนักธรรม มันก็เปลี่ยนอารมณ์ไปได้ มาก
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อาเสี ้ยง น้ องชายแท้ ๆ ของโยมบิดา
สมัยบวชได้ เข้ ามาเรี ยนหนังสือในกรุงเทพฯ ที่วดั ปทุมคงคา
หลังลาสิกขาแล้ วไปทํางานและมีครอบครัวอยูท่ ี่ จ.ชุมพร
สนใจความคิดความอ่านสมัยใหม่ ต่อต้ านไสยศาสตร์
เคยรู้จกั กับปั ญญาชนฝ่ ายค้ านชันนํ
้ าอย่าง เทียนวรรณ
และเคยส่งหนังสือของเทียนวรรณ เช่น ตุลยพากษ์ พินิจ
และอักษรกิจพิจารณ์ มายังบ้ านเกิดที่พมุ เรี ยง
ทําให้ นายเงื่อมได้ อา่ นหนังสือเหล่านี ้ตังแต่
้ ยงั ไม่บวช
เป็ นผู้มีบทบาทสําคัญส่งเสริ มให้ พระเงื่อมไปเรี ยนต่อที่กรุงเทพฯ

สมัยนันอาจารย์
้
ไปกรุงเทพฯ เดินทางอย่างไร
ถ้ าไปเรื อ ไปลงเรื อไฟที่บ้านดอนเสีย ๖ บาท ถ้ ารถไฟที่ไชยา รถไฟธรรมดารวดเดียวถึง ๑๖ บาท เรื อ
ไฟต้ องค้ างคืนในทะเลคืนหนึง่ ขาไปมักไปรถไฟ ถ้ ากลับออกมามักมาเรื อ
แล้ วขึ ้นกรุงเทพฯ คราวนี ้เรี ยนกับเที่ยวเท่า ๆ กัน ผมไปโรงเรี ยนอยูไ่ ม่กี่วนั หรอก ไม่ชอบ เลยขอเรี ยน
กับท่านพระครูชยาภิวตั ิ ขอให้ ทา่ นช่วยสอนให้ เวลากลางคืนที่กฏุ ิ
ไปเรี ยนกับเขามันไม่สนุก มันไม่ทนั ใจ สอนอืดอาด เพราะต้ องรอเด็กที่โง่ซงึ่ อยูช่ นเดี
ั ้ ยวกัน ทีนี ้พอจะ
เข้ าสอบไล่ ท่านพระครูชยาภิวตั กิ ็ใช้ อิทธิพลของท่าน ผมเลยได้ เข้ าสอบไล่ทงที
ั ้ ่ไม่ได้ ไปโรงเรี ยน เพราะแกมี
อิทธิพลเหนือครูเหล่านันทุ
้ กคน ก็ครูเหล่านันเคยเป็
้
นลูกศิษย์ของท่านนี่ (หัวเราะเบา ๆ) ท่านสอนผมเป็ น
พิเศษทุกคืน รวมกับพระเณรอีก ๔-๕ รูป
อาจารย์ครับ อาจารย์อยูพ่ มุ เรี ยงไชยาเป็ นที่ยอมรับกันมาก พอขึ ้นไปกรุงเทพฯ นี่ไม่ตวั ลีบลงหรื อครับ
ถูกแล้ ว พอไปอยูก่ รุงเทพฯ ตัวเล็กลงไปเป็ นกอง (ฮะ ๆ ๆ) ที่บ้านนอกนี่ตวั ใหญ่ เราก็ยอมแหละ จึงไม่
อึดอัดอะไร เพราะเรายอมเล็ก จึงไม่กระทบกับใคร
อาจารย์เข้ ากับพระอื่น ๆ ได้ ไหมฮะ
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ก็ได้ แต่พรรคพวก คนอื่นไม่ต้องไปเข้ า เรื่ องทะเลาะกันระหว่างพวกในวัดนันก็
้ ไม่มีหรอก เราก็อยูแ่ ต่
ในคณะ กับสมภารก็อยูค่ ณะเดียวกัน ผมเป็ นหลานของอาเสี ้ยง ท่านก็ยินดีต้อนรับ มักจะให้ สทิ ธิพิเศษตัง้
หลายอย่าง (เฮ่อ ๆ ๆ) เช่นให้ เปิ ดแผ่นเสียงได้ มันก็ร้ ูกนั อยูใ่ นทีวา่ เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ให้ เกียรติกนั อยู่
อาจารย์ไปเรี ยนบาลีคราวนี ้ไปเรี ยนเพื่ออะไร
ไม่ร้ ู (เสียงห้ วน ๆ แล้ วหัวเราะ) มันก็ได้ ผสมมติอยากจะดีจะเด่น เป็ นมหาเปรี ยญด้ วย
สภาพเสนาสนะและความเป็ นอยูข่ องวัดในกรุงเทพฯ สมัย
นันเป็
้ นอย่างไรครับ
วัดอื่นไม่ทราบ แต่วดั ที่ผมอยูส่ ะดวกสบายพอสมควร
คณะที่ผมไปอยูน่ นมั
ั ้ นอยูก่ นั คนละห้ อง กุฏิเป็ นเรื่ องแบบโบราณ
สร้ างมาเป็ นร้ อย ๆ ปี มีหอสวดมนต์อยูต่ รงกลาง มีห้องมีกฏุ ิ
ล้ อมรอบ กว้ างขวางพอสมควร มีบนั ไดขึ ้นลง ๒ ข้ าง เป็ นแบบ
ง่าย ๆ ไม่หรูหราเหมือนสมัยนี ้ ใต้ กฏุ ิที่ผมอยูม่ ีหมูเต็มไปหมด
บางเวลาเหม็นมาก หนวกหูด้วย เวลาหมูวิ่งกัดกัน
ทีแรกเขาเอามาปล่อย หรื อมันหลุดเข้ ามา แล้ วมัน
ออกลูกเร็ว ตอนนันจึ
้ งได้ เข้ าใจคําว่าดินพอกหางหมู มันลูกเท่า
ชาม กลมปุ๊ กพอกอยูท่ ี่หาง อย่างน้ อย มันก็เท่ากําปั น้ แกว่งไป
มาคงจะเจ็บมากอยู่ มันคลุกกับดินกับฝุ่ นอะไรมา แล้ วแกว่ง
กระทบกับขา จนกลมเหมือนกับแกล้ งกลึง แล้ วมันไม่แตกไม่
พระเงื่อม ถ่ายที่หน้ ากุฎิที่พกั ในคณะ ๑
หลุด พอเกลือกเข้ าอีกมันก็พอกเข้ าอีก จนบางตัวเดินไม่คอ่ ย
วัดปทุมคงคา สมัยขึ ้นมาเรี ยนที่กรุงเทพฯ
ไหวก็มี ก่อนนันไม่
้ เชื่อว่าจะเป็ นไปได้ พอเห็นทีแรกตกใจ
(หัวเราะหึ ๆ ๆ)
สภาพความเป็ นอยูด่ ้ านอื่น ๆ ของพระในกรุงเทพฯ เป็ นอย่างไรครับ
พระชาวกรุงจริงไม่คอ่ ยมี ส่วนมากเป็ นชาวต่างจังหวัด มาจากทัว่ ประเทศ พระ ๕๐๐ รูปนี่ พระ
กรุงเทพฯ ๔-๕ รูปเท่านัน้ ไปเรี ยนบาลีเรี ยนนักธรรมกัน ส่วนมากก็ไปเรี ยนแบบโลก ๆ เป็ นกันเกือบทุกวัด
บางวัดเช่นวัดมหาธาตุฯ นี่คมุ ดีหน่อย นอกนันก็
้ ดจู ะปล่อยตามสบายใจ
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การบิณฑบาตนันเป็
้ นถิ่น ๆ บางถิ่นไม่พอฉัน บางถิ่นเหลือฉัน อย่างตรงแถว ๆ ที่ผมอยูเ่ หลือฉัน ไป
บิณฑบาตมาองค์หนึง่ ก็ฉนั ไม่หมด ทีนี ้พระ ๔-๕ องค์มารวมกันมันก็เหลือเฟื อ เด็กวัดปทุมคงคาที่ไปอาศัย
เรี ยนทางโลกก็มีหลายคน รอบวัดปทุมคงคามีคนหนาแน่น และเป็ นคนไทยถือพุทธถือศาสนาจัด ๆ ก็แยะ
เป็ นตระกูลใหญ่ ๆ ตระกูลโบราณ หลายตระกูล ตรุษจีนปี ใหม่ เณรบางองค์ไปขนมาวันละ ๔-๕ บาตร คือ
พอเต็มกลับมาวัดแล้ วไปขนมาอีก กว่าจะสิ ้นเวลาบิณฑบาตมันได้ ตงั ้ ๔-๕ ครัง้ เพระว่าออกบิณฑบาต
ตังแต่
้ ตี ๔ ตี ๕ วันนัน้ ๆ พระไม่ต้องออกบิณฑบาตก็ได้
การบิณฑบาตที่ถึงกับแย่งกันนันผมไม่
้
เคยพบ แถวนันคนใส่
้
มากไม่ต้องถึงกับแย่งกัน พระเณรยังมี
ความคิดนึกกันอยู่ จะรอกันอย่างว่ามา ๒ ข้ างของโยมจะดูวา่ ใครมาก่อนมาหลัง บางทีเราลืมไป จําไม่ได้
แน่ เพื่อนอีกฝ่ ายพยักหน้ าให้ เข้ าไปก่อน ไม่ฉวยโอกาส
มีอยูบ่ ้ านหนึง่ เป็ นบ้ านของคุณนายอุน่ ถ้ าถึงวันประจําปี อะไรวันหนึง่ จะมีพระไปยืนรอเต็มตรอก
เพราะพระรู้วา่ วันนันเจ้
้ าของบ้ านจะใส่เงิน ๕ บาท พระเลยไปรอกัน บางองค์เอาหลายหน ข้ ามมาจากฝั่ งธน
ฯ ก็มี ผมยอมสละ ผมรอไม่ได้ รอเป็ นชัว่ โมง ๆ รอไม่ได้ อีกอย่างข้ าง ๆ ตลาดสดมีการขายข้ าวและกับ พระ
ก็ไปยืนรอกัน พอมีโยมมาก็ซื ้อใส่บาตร ผมไม่ได้ รอ เพราะไม่จําเป็ นต้ องรอ ยังไง ๆ ก็มีข้าวกินแน่ แล้ วมันน่า
รํ าคาญ
การเทศน์สมัยนันเป็
้ นแบบไหนครับ
ที่วดั นันยั
้ งเทศน์ใบลาน ผมก็ไปเทศน์กบั เขาครัง้ หนึง่ จําได้ วา่ เทศน์เรื่ องมหาวงศ์ เป็ นเรื่ อง
พงศาวดารของลังกา ประวัตศิ าสตร์ ศาสนา เขาให้ กณ
ั ฑ์เทศน์ ๒๕ บาท ชาวบ้ านไปฟั งกันไม่กี่คน เขาทํา
เพื่อรักษาประเพณี และทําตามความประสงค์ของคุณนายอุน่ โปษยจินดา พ่อแม่เขาเคยทํามาอย่างนัน้ จัด
ให้ พระเทศน์ ๗ วันองค์หนึง่ เขาไม่อยากให้ มนั สูญไป มาขอร้ องเจ้ าอาวาสก็จดั ไปตามนัน้ พระองค์ไหนพอ
อ่านหนังสือได้ ก็ถกู จัดขึ ้นเทศน์
อาจารย์ครับ แสดงว่าความนิยมในพระศาสนาเริ่มเสื่อมลงแล้ วสิครับ
มันก็ต้องเรี ยกว่าเสื่อม แต่ก่อนนี ้เราไม่ร้ ูนะว่ามีคนเข้ าวัดกี่คน แต่มนั ก็ยงั เรี ยกว่ายังมีอยูล่ ะ ถ้ าเป็ น
วันพระก็เต็มหมดที่ศาลา วันธรรมดาพระขึ ้นธรรมาสน์ก็มีคนเฝ้าศาลา พอไม่ให้ ขาด ผมให้ ศีล "อิมานิ ปั ญ
จะสิกขาปทานิ สมาทิยามิ" คนเฝ้าศาลาแกไปฟ้องเจ้ าคุณว่าผมว่าเป็ นทะสะสิกขาแทน เจ้ าคุณแกก็คงไม่
เชื่อ ยังเรี ยกผมไปล้ อว่าทําไมว่าอย่างนัน้ ผมบอกจะไปให้ ทะสะทําไม ให้ ศีลผมให้ มานักหนาแล้ ว ตาคนแก่
นันแกหู
้
เชือนไปเอง
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ที่อาจารย์วา่ เที่ยวนี่เที่ยวอะไรบ้ างครับ
เที่ยวดูสถานที่และเที่ยวถ่ายรูป ไปดูอะไรที่มนั แปลก ๆ ที่ไม่ร้ ูมาก่อนว่าอะไร ก็มีคหู่ บู ้ าง แล้ วก็
อาจารย์พระครูชยาภิวตั เิ องเป็ นผู้ช่วยสนับสนุน การไปในที่ไม่เคยไป บางทีอาจารย์ก็พาไป วัดนันวั
้ ดนี ้ บาง
วันไปเช้ าจนเย็น ท่านพระครูท่านไปอยูน่ านแล้ ว ท่านรู้วดั อะไรเป็ นอะไร ทิศไหน ถนนไหนท่านรู้ ก็ช่วยพาไป
ฝั่ งธนฯ ทัว่ ไปหมด วัดต่าง ๆ ข้ างบนนี่เที่ยวขึ ้นมาจนถึงวังจิตรลดา วัดเบญจฯ วัดต่าง ๆ ที่น่าถ่ายรูป แล้ วก็
เล่นพิมพ์ดีด เล่นจานเสียง เล่นวิทยุ ไอ้ เล่นพิมพ์ดีด เล่นจานเสียง มีเล่นกันไม่กี่คน แต่เล่นวิทยุนนเล่
ั ้ นกัน
ไม่ได้ มีความคิดที่
หมดเลย ผมยังเล่นกล้ องอีกด้ วย ตอนเที่ยวกรุงเทพฯ นันมั
้ นก็เที่ยว ๆ ไปอย่างนันแหละ
้
จะปฏิวตั อิ ะไร มันยังไม่มี
การเที่ยวในกรุงเทพฯ เดินทางอย่างไร
เดิน เดินทังวั
้ น ไม่คอ่ ยได้ ขึ ้นรถหรอก เพราะอยากจะเห็น แล้ วท่านอาจารย์ก็วางแผนถูก เดินไปยังจุด
ที่มีประโยชน์เลย ไม่เดินเสียเปล่า เช่น วัดกัลยาฯ วัดประยูรวงศ์ เป็ นต้ น ตอนนันผมยั
้
งเป็ นแฟนมหาน้ อย
อยูใ่ นกลุม่ มหาน้ อย มหาน้ อยเขามักได้ รับนิมนต์เทศน์ไปปทุมฯ ไปนนทบุรี เราก็มกั จะติดเรื อไปด้ วย เป็ น
เรื อยนต์มีหลังคา ไม่ใช่เรื อหางยาว ไปทีได้ ๒๐-๓๐ องค์ รถรางก็เคยนัง่ เสีย ๕ สตางค์ ๑๐ สตางค์ พระ
โดยมากขึ ้นรถเจ๊ ก ถ้ าไปรับสังฆทานที่บ้านไกล ๆ ขากลับกลับรถเจ๊ ก หรื อบางองค์ไปบิณฑบาตไกลเกินไป
ขากลับกลับรถเจ๊ กก็มี (หึ ๆ) มันเป็ นเรื่ องที่ไม่น่าจะต้ องใช้ สตางค์ ต้ องจับเงินจับทองด้ วย น้ อยครัง้ ที่เจ้ าของ
บ้ านจะให้ สตางค์เจ๊ กมาเสร็จ ขึ ้นรถรางก็จะต้ องใช้ สตางค์เอง น้ อยครัง้ ที่เจ้ าของบ้ านจะให้ คนมาส่ง มา
้
เปี ยกปอน พอผม
มอบหมาย สมัยนันพระนั
้
ง่ รถรางดูเหมือนจะไม่เคยฟรี รถรางบางทีอนั ตราย วันนันฝนตก
เอามือจับเข้ าที่แขนจับข้ างบันได ไฟช็อตเป็ นจุด ๆ ๆ ทะลุหนังมือเลย แต่ไม่มีใครรู้ ไม่ถึงกับเลือดออก แต่
เป็ นจุดออกดํา ๆ ๆ ไฟฟ้ามันรั่วลงมาถึงคันรถแล้ ว ไอ้ เรามันยังเหยียบอยูท่ ี่พื ้นดินข้ างหนึง่ ที่จบั มันเป็ นไม้
แต่เปี ยกดีที่ไม่ถึงกับตาย คนทังรถรางก็
้
ไม่ร้ ูวา่ ผมถูกอย่างนี ้ ผมก็ขึ ้นไปหาที่นงั่ ตามปกติ ตอนจับทีแรก
เหมือนกับกําไฟ
อาจารย์ครับ ที่อาจารย์มาสนใจพวกวิทยุ กล้ อง แผ่นเสียง นี่มนั มาอย่างไรครับ
เราเป็ นพระอุตริ อยูก่ นั ไม่กี่องค์ นายมณี สีทดั ที่สกึ ออกไปเขาก็เล่นอันนี ้มาอยูต่ งแต่
ั ้ เป็ นพระ
เหมือนกัน เป็ นเพื่อนกันมา มันก็สนุกและมีประโยชน์แหละ เช่นเครื่ องพิมพ์ดีดมันมีประโยชน์ เราไปซื ้อที่มนั
ชํารุดจากเวิ ้งนครเขษมมาแก้ ไขกันใช้ พอซ่อมใช้ ได้ ก็ขายซื ้อใหม่อีกที ก็ได้ เครื่ องที่ดีกว่า จนกระทัง่ ตอนหลัง
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ๆ พอจะซื ้อของใหม่ กล้ องถ่ายรูปก็เหมือนกัน กล้ องแรกที่มีใช้ โกดัก เวสต้ า ๑๒ บาท ซื ้อที่เวิ ้งนครเขษม มัน
ก็ถ่ายได้ ดี แล้ วก็มาหัดล้ างหัดอัดเอง มันเป็ นงานง่าย ๆ นํ ้ายามันสําเร็จรูป ผสมมาเป็ นขวดมาเติมนํ ้าสิบ
เท่า ก็ล้างได้ กระดาษโปสการ์ ดแผ่นละ ๑ สตางค์ ถ้ าเป็ นของญี่ปนุ่ ๑๐๐ แผ่น ๗๕ สตางค์ อัดกันเป็ นภูเขา
เลากา เวลาเราไปถ่ายรูป เราก็ทําอย่างไม่จ้ นุ จ้ าน อย่างเดี๋ยวนี ้ที่เขาทํากันไม่มีเลย แล้ วมันไม่คอ่ ยได้ ถ่าย
คนหรอก ถ่ายสถานที่ ถ่ายวัดอะไรเสียมากกว่า แผ่นเสียงก็เรียนภาษาบ้ าง ลิงกัวโพนอะไรพวกนัน้
้ นอยูก่ ฏุ ิสดุ มุม ไม่
แผ่นเสียงเพลงไม่ได้ ซื ้อ แต่ก็ฟังที่เขาฝากซื ้อ มีคนฝากซื ้อเรื่ อย มันมีเรื่ องน่าหัว ตอนนันมั
ไกลจากกุฏิรองเจ้ าอาวาสที่ดเุ ป็ นเสือเลย ผมลืม ไปเปิ ดแผ่นเสียงเสียดังลัน่ ท่านเดินปั ง ๆ มาเปิ ดประตู
ชะโงกดู แล้ วก็ยิ ้มกลับไปเลย (หัวเราะลงคอ) ทุกคนคิดว่าคงจะเกิดเรื่ องแล้ ว แผ่นเสียงชุดนันดั
้ งมาก ตรา
กระต่าย คนร้ องชื่อหม่อมเสนีย์ ดังเท่ากับขยายเสียง ส่วนใหญ่เราใช้ แผ่นเสียงเรี ยนภาษาอังกฤษ มันก็ไม่
ค่อยได้ ผลหรอก แต่มนั ไม่ร้ ูจะทําอะไรดี
โชคมันดีอยูห่ น่อยที่มนั ไม่ไปสนใจเรื่ องเพศ ถ้ าไปสนใจเรื่ องเพศคงเสร็ จไปนานแล้ ว คงไม่มีสวน
โมกข์อย่างทุกวันนี ้ พระอื่นเขาสนใจกัน และเราก็มีโอกาส แต่เพราะอะไรก็ไม่ร้ ู ไม่ได้ ไปสนใจ เพื่อนบางคน
ชวนไปเที่ยวบ้ านแฟนเขา ไปฉันเพลไปอะไรกันขลุกขลัก ๆ อยูห่ ลายชัว่ โมง สังเกตได้ อย่างว่ามีมาก คนที่มี
ลูกสาวก็ยนิ ดีให้ ค้ นุ เคยคลุกคลีกบั พระ สังเกตดูเขาคงแน่ใจว่าถ้ าเป็ นพระละก็ไม่เลวแน่ อย่างนี ้มีมากคือไม่
รังเกียจ ปล่อยให้ คยุ กันตามประสาตามพอใจจนน่าเกลียด แต่ทํากันมากก็ไม่ร้ ูสกึ ว่าน่าเกลียด ความจริงมัน
เขาจะให้ ลกู สาวมา
น่าเกลียด ผมทัง้ ๆ ที่ไม่ใช่เป็ นตัวหลักเป็ นแต่พว่ งไป เขาก็ยงั สนใจ มีบ้านนันแหละแม่
้
เย็บจีวรให้ ผมที่เผอิญมันขาดอยูห่ น่อย ผมบอก "ไม่ได้ ๆ ๆ ๆ ไม่ต้อง ๆ ๆ ๆ" (หัวเราะ) มันไม่ร้ ูอีโหน่อีเหน่กนั
เสียมัง่ เลย ทัง้ ๒ ฝ่ ายมันไม่ร้ ูบาปกรรม ควรไม่ควร มันไม่ร้ ู มันจึงเป็ นไปได้ ง่าย ที่พระจะสึกออกไป พระ
ท่านส่วนมากก็มงุ่ เรี ยนเอาดีกรี ไปหาเงินแต่งงาน เป็ นถึงเจ้ าคุณชันธรรม
้
ทํานัน่ นี่กบั ผู้หญิงจนเขาจับได้ ดีที่
เขาไม่จบั ชนิดจับสึก ก็เลยสึกเองแล้ วยังไปได้ กนั ยังได้ ทําราชการมีหน้ ามีตา ขนบธรรมเนียมประเพณีมนั ให้
โอกาสมากนัก ที่ชาวบ้ านเขาถือกันอยูม่ นั ไม่มีใครรู้จริง ไม่มีใครติเตียน มีโอกาสไปบ้ านผู้หญิงได้ ทงกลาง
ั้
คํ่ากลางคืน
อาจารย์มีแนวโน้ มไปทางนันบ้
้ างไหมครับ ที่อยากจะเรี ยนให้ ได้ ดีกรี แล้ วออกไปหางานหาการทํากับเขา
ไม่คอ่ ยมีหรอก ความคิดอย่างนันมั
้ นไม่มี เพราะมันรู้วา่ เรามีงานทําแล้ ว เราทํางานของเราได้ ทํา
ราชการรู้สกึ ว่ามันไม่ถกู กัน
อาจารย์ครับ เล่นกล้ องนี่มนั สนุกอย่างไรครับ
โอ๊ ย มันสนุก ถ่ายรูปมาดีก็สนุก ถ้ าไม่ดีก็อยากจะแก้ ตวั ใหม่ มันก็ให้ เราเลือกได้ ตามพอใจ ผมเคย
ถ่ายแต่เมฆอย่างเดียวตังพั
้ นภาพ เมฆสวยขึ ้นมาเป็ นรูปอะไร ๆ ก็ถ่ายไว้ อัดเองมันถูกมาก ถูกกว่ากันหลาย
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เท่า ๕๐ เท่าได้ ถ้ าไปจ้ างเขาทําแพงกว่า ๕๐ เท่า โดยมากผมถ่ายวิว ไม่ได้ ถ่ายคน แต่พอถึงที่สดุ มันก็เบื่อ
ไม่มีความสนุก เดี๋ยวนี ้มันก็ไม่มีความรู้สกึ สนุก ใครจะเอากล้ องอย่างวิเศษมาให้ ก็ไม่เอา ไม่รับหรอก ไม่ร้ ูจะ
เอาไปทําอะไร มาอยูท่ ี่นี่ก็ยงั เล่นสนุกอยู่ เพิ่งจะหยุดเด็ดขาดไปสัก ๑๕ ปี เท่านัน้ เราไม่ต้องมีห้องมืด ล้ าง
ตอนกลางคืน อากาศก็เย็นสบาย ทําเฉพาะกลางคืน เข้ าไปในห้ องมันร้ อน มันอับ มันอึดอัด ตอนหลังพระ
บุญชูช่วยทําแทน
อาจารย์ครับ ถ้ าวัดมีหลายแผนก ทําทุกอย่างในวัดได้ คงสนุกนะครับ
สนุก แต่มนั หาผู้ร่วมมือยาก ผมเคยเขียนแผนผัง เดี๋ยวนี ้ไม่ร้ ูอยูไ่ หนแล้ ว มีเจ้ าอาวาส ๑ องค์ มีเจ้ า
อธิการประมาณ ๑๐-๑๒ อธิการ ที่รวมกันขึ ้นอยูก่ บั เจ้ าอาวาส เช่นอธิการปริยตั นิ กั ธรรม บาลี อธิการด้ าน
เจ็บไข้ ได้ ป่วย ด้ านการเงิน ด้ านหาของ ด้ านก่อสร้ าง ด้ านรับแขก ด้ านประดับประดาตกแต่ง รวมทังหมด
้
้ เศษ เขียนไว้
๑๒ อธิการรวมกันเป็ น ๑ วัดที่ขึ ้นอยูก่ บั เจ้ าอาวาส ซึง่ สามารถควบคุมได้ ทกุ อย่าง วัดนันคงวิ
นานแล้ ว แต่มองไม่เห็นทางหาคนที่จะร่วมงานได้ อยูด่ ้ วยกันได้ พร้ อม ๆ กันตังเท่
้ านัน้ ดูจะไม่มีหวัง เรามัน
ไม่ใช่เอตทัคคะในทางมีบริวารมาก แต่ก็เคยพูดให้ คนอื่นฟั งหลายคน เขาก็เห็นด้ วยว่าถ้ าทําได้ มนั วิเศษ คือ
มันเป็ นรูปคณะกรรมการ ๑๒ คน ๑๓ ทังประธาน
้
ที่ทําไม่ได้ มนั มีอยูเ่ หตุเดียวคือวัดนี่มนั ไม่มีเงินจ้ าง ไม่มี
เงินบังคับ ถ้ ามันมีเงินบังคับแบบราชการมันก็พอที่จะรวบรวมคนได้ มันเป็ นงานที่เบาแก่คนทุกคน เช่น
ต้ อนรับแขกมีสกั คน หาอาหารมาเลี ้ยงกันในวัดมีสกั คน กระทัง่ มีโรงพิมพ์มีอะไร แต่เจ้ าอาวาสต้ องเก่งพอ
ตัวจึงจะควบคุมทังหมดนี
้
้ไว้ ในเกลียวเดียวกันได้ ฝ่ ายต้ อนรับแขก หรื อปฏิคมหายาก
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ถ่ายในกุฎิที่พกั ที่วดั ปทุมคงคา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓

อาจารย์ครับ ก่อนที่อาจารย์จะกลับกรุงเทพฯ มาดําเนินกิจการสวนโมกข์ อาจารย์ได้ มีจดหมายมาถึง
โยมธรรมทาสว่า
"การมาบ้ านของฉันยังบอกไม่ได้ ในเวลานี ้ให้ แน่นอนนัก คือฉันได้ เปลี่ยนความเห็นจากเดิมอย่างเด็ดขาด แน่ใจลงไป
แล้ ว เนื่องแต่เป็ นโชคดีที่ฉนั ได้ พบคัมภีร์ดี ๆ พอที่ฉนั จะตัดสินใจได้ อย่างเด็ดขาด ฉันจะออกจากกรุงเทพฯ ซึง่ ฉันคิดว่าควร
กแห่งหนึง่ เพื่อ
อยู่ เป็ นการออกครัง้ สุดท้ าย และตังใจจะไปหาที
้
่สงัดปราศจากการรบกวนทังภายนอกและภายในสั
้
สอบสวนค้ นคว้ าวิชาธรรมที่ได้ เรี ยนมาแล้ ว จะได้ เพิ่มเข้ าใหม่ เมื่อเรี ยบร้ อย เป็ นการฟื น้ ความจําและได้ หลักธรรมพอที่จะ
เชื่อว่าการค้ นคว้ าของฉันไม่ผิดทางแล้ ว ก็จะทิ ้งตําราที่ฉนั เคยรักและหอบหิ ้วมาแล้ วโดยไม่เหลือเลย มีชีวิตอย่างปลอด

๗๕
โปร่งเป็ นอิสระที่สดุ เพื่อค้ นหาความบริสทุ ธิ์และความจริงต่อไป และไม่แน่วา่ จะอยูท่ ี่ไหน หากว่าค้ นลําพังเองไม่พบแม้ แต่
เบื ้องต้ นแล้ ว จึงคิดว่าจะไปสมาคมกับพวกที่อาจเป็ นเหตุผลแห่งการค้ นคว้ า เช่น พวกโยคีในอินเดีย ตามที่คิดไว้ บัดนี ้ เรา
กําลังรออยูว่ า่ จะได้ ที่สงัดที่ไหนอาศัยสักชัว่ คราว เพื่อจัดการกับตําราสัก ๕-๖ เดือน…
"ฉันมีโชคดี, ซึง่ ดีจนฉันรู้สกึ ว่ามีคา่ มาก คือได้ เพื่อนคนหนึ่งซึง่ มีความรู้สกึ เกี่ยวด้ วยชีวิตเหมือนกัน ตรงกันโดยมิได้
แนะนําชี ้แจงแก่กนั และกันเลย เราต่างมีเข็มมุง่ หมายอย่างเดียวกันในกิจการข้ างหน้ า และเวลานี ้มีฐานะทางกายใจ
เหมือนกันทุกอย่าง และถ้ ายังโชคดีขึ ้นไปอีกเราอาจจะได้ ทําร่วมกันก็ได้
"เราตกลงใจกันแน่นอนแล้ วว่า กรุงเทพฯ มิใช่เป็ นที่ที่จะพบความบริสทุ ธิ์ เราถลําเข้ าเรี ยนปริยตั ิธรรมทางเจือด้ วยยศ
ศักดิ์ เป็ นผลดีให้ เรารู้สกึ ตัวว่าเป็ นการก้ าวผิดไปก้ าวหนึง่ หากรู้ไม่ทนั ก็จะต้ องก้ าวผิดไปอีกหลายก้ าว และยากที่จะถอน
ออกได้ เหมือนบางคน จากการรู้ตวั ว่าก้ าวผิดนัน่ เองทําให้ พบเงื่อนว่าทําอย่างไรเราจะก้ าวถูกด้ วย
"เรายังพบอีกว่าการเป็ นห่วงญาติพี่น้อง เพื่อนและศิษย์ เป็ นการทําลายความสําเร็จแห่งการค้ นหาความสุขและ
แก่พอ่ แม่พี่น้องที่เรากําลังเป็ นห่วงอยูน่ นั่ เอง ขืนเป็ นดังนี ้ เราคงตายเสียก่อน
ความบริสทุ ธิ์ ซึง่ เราตังใจพยายามจะหามาให้
้
เป็ นแน่ เราจะทําตามอย่างพระพุทธเจ้ า ตามคําบอกเล่าของพระองค์เองว่า พระองค์ออกค้ นหาความบริสทุ ธิ์ ทังขณะที
้
่พอ่
แม่พี่น้องนํ ้าตาเต็มหน้ า เพราะไม่อยากให้ จากไป (ในบาลีแท้ ยงั ไม่พบการหนีออกบวช) การที่เราปลงตกเช่นนี ้ เป็ นการทํา
ให้ เราฟรี ขึ ้นอีกเปลาะหนึง่ และหวังว่าพ่อแม่พี่น้องของเรา คงจะปลงตกเช่นเดียวกัน แม้ บางทีเราจะต้ องจากจนไม่อาจพบ
กันอีกเลยก็ได้ …
"เรื่ องของฉัน บัดนี ้ได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ลัทธิเกลียดอลัชชีหรื อเกลียดกรุงเทพฯ ได้ แผ่ออกไปได้ มากกว่า
หนึง่ คนกลายเป็ นสองคนแล้ วถึงสามคน และยังมีตอ่ ไปอีกตามลําดับ ฉันแปลกใจที่สดุ เพราะไม่เคยเชื่อเลยว่าจะมีคนเชื่อ
และยอมทําตาม… เขากลับความเห็นได้ อย่างเด็ดขาด ยอมสละเป็ นลําดับ เช่นครัง้ แรกไม่กลัวอาจารย์จะโกรธครัง้ ที่สองไม่
กลัวพ่อแม่เสียใจ ผลที่สดุ ไม่กลัวตาย ขอแต่ให้ ได้ ดําเนินการไปในทางที่บริสทุ ธิ์… รู้แต่เพียงว่าที่เป็ นมาแล้ วและกําลัง
เป็ นอยู่ ไม่เป็ นทางที่จะพบพระพุทธเจ้ าได้ เท่านัน…
้
"…ฉันก็มืดแปดด้ าน ไม่ร้ ูวา่ จะไปขออาศัยสถานที่ที่ไหนเพื่อการศึกษาของเราจึงจะเหมาะ นอกจากบ้ านเราเอง และ
ไม่มีที่ไหนนอกจากบ้ านเราคือที่พมุ เรี ยง ก่อนที่อื่น จึงจําเป็ นต้ องขอความช่วยเหลือรบกวนในบางอย่าง คือต้ องมีผ้ ชู ่วยให้
ได้ โอกาสเรี ยนมากที่สดุ และใคร ๆ จงถือเสียว่าฉันไม่ได้ กลับออกมาพักอยูท่ ี่พมุ เรี ยงเลย การกินอยูข่ อรบกวนให้ มีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมสักเล็กน้ อย คือถ้ าไม่อยากทําอย่างอื่น ข้ าวที่ใส่บาตรจะคลุกนํ ้าปลาเสียสักนิดก็จะดี ลูกศิษย์ของ
พระพุทธเจ้ าจะไม่รบกวนอย่างอื่นอีกเลย ฉันเป็ นผู้พิสจู น์ให้ เพื่อนกันเห็นว่า พระอรหันต์แทบทังหมดมี
้
ชีวิตอยู่ด้วยข้ าวสุกที่
หุงด้ วยปลายข้ าวสารหัก แลราดนํ ้าส้ มหรื อนํ ้าผักดองนิดหน่อยเท่านัน้ เราลองกินข้ าวสุกของข้ าวสารที่เป็ นตัวและนํ ้าปลาก็
ยังดีกว่านํ ้าส้ ม และเราลองกินอยูเ่ ดี๋ยวนี ้ รู้สกึ ไม่มีการขัดข้ องเลยที่จะกินต่อไป…" *
* ชิต ภิบาลแทน, ชีวติ และงานของพุทธทาส,
ศิลปาบรรณาคาร, กรุงเทพฯ, ๒๕๒๐. หน้ า ๓๘-๔๒
(ต้ นฉบับจดหมายเคยเก็บอยูก่ บั นายธรรมทาส พานิช ปั จจุบนั สูญหายแล้ ว)
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จากใจความในจดหมายข้ างบนนี ้ แสดงให้ เห็นว่าความรู้สกึ นึกคิดของอาจารย์ในสมัยนัน้ เป็ นไป
อย่างเข้ มข้ นตามแบบคนหนุม่ ที่มีไฟอุดมคติในหัวใจค่อนข้ างแรง และการตัดสินอะไรดีชวั่ ก็เป็ นไปอย่าง
ค่อนข้ างจะเด็ดขาดจากกัน
ประเด็นที่จะขอเรี ยนถามจากอาจารย์ตอ่ ไปนี ้ มุง่ ที่จะหาคําอธิบายว่า มีเหตุปัจจัยอะไรบ้ างทังใน
้
ส่วนตัวของอาจาย์เองและสิง่ แวดล้ อมทางสังคมในสมัยนัน้ ที่ผลักดันให้ ความรู้สกึ นึกคิดของอาจารย์
เปลี่ยนไปจากการเรี ยนบาลีเพื่อโลกธรรม ตามแบบที่เป็ นกันอยูโ่ ดยมาก กลายมาเป็ นการมุง่ แสวงหาสัจจะ
ตามอุดมคติของพระศาสนา
คุณต้ องถามทีละข้ อ
ครับ ตามที่อาจารย์ได้ เล่าไว้ วา่ ได้ เที่ยวมากและมีของเล่นหลายอย่างแล้ วทําไมยังสอบ ปธ.๓ ได้ ครับ
อย่างนันมั
้ นไม่ใช่เครื่ องวัดที่แน่นอน มันก็เที่ยวเล่นไม่มากเกินไป แล้ ว ปธ.๓ มันง่าย ไม่เหมือน ปธ.๔
ปธ.๓ เรี ยนเรื่องธรรมบท มีทงธรรมะ
ั้
มีทงนิ
ั ้ ทาน จําได้ วา่ สมัยนันรู
้ ้ สกึ สนุกกับเรื่ องที่เรี ยน
ปี แรกอาจารย์เริ่ มรู้สกึ แล้ วหรื อยังครับ ว่าแปลไม่คอ่ ยเหมือนเขา
ยังไม่สอบไล่มนั ก็ยงั ไม่ร้ ูชดั แต่ก็เริ่มรู้บ้างแล้ วว่าเราไม่คอ่ ยจะเห็นด้ วยกับอย่างที่เขาสอนกันใน
โรงเรี ยน
(เฮ่อ ๆ ๆ เบา ๆ ๆ) มันเริ่มรู้สกึ บ้ าง เริ่ ม ๆ เถียงครู แต่เรามันก็ร้ ูไม่จริ งหรอกนะ ก็เลยเถียงครู แต่มนั ก็ไม่ใช่
เป็ นเรื่ องเถียงอะไรจริงจังนัก เป็ นเรื่ องแสดงความคิดเห็น พระครูชยาภิวตั ทิ ่านก็รับฟั งไว้ ในโรงเรี ยนสิ เวลา
เราไปสอบซ้ อม เราไม่เห็นด้ วยกับเขามากหน่อย มันก็เป็ นธรรมดา เพราะเราไม่ได้ เรี ยนกับเขามาตังแต่
้ ต้น
มันเลยมีความคิดอิสระ
เหตุปัจจัยอะไรทําให้ อาจารย์มีความคิดไม่เหมือนกับเขาครับ
ก็บอกไม่ถกู เหมือนกัน ที่เราสะสมมา ศึกษามา ก็มีความคิดเห็นของเรา มีความคิดที่ไม่เหมือนเขา
แล้ วก็ไม่ได้ หมายความว่าเราถูกไปหมดด้ วย
ผมเห็นเรื่ องนี ้สําคัญ เพราะวิธีแปลของอาจารย์มนั เป็ นเหตุให้ เกิดอะไรหลายอย่างตามมา
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นันมั
้ นมาในตอนหลัง เมื่อสอบไล่เสร็ จแล้ ว กลับมาพุมเรี ยงแล้ ว มันมีความคิด ความรู้เด่นไปในทาง
ใหม่ของเรา ครัง้ เมื่อมาทําเป็ นอิสระของเราเอง ไม่ใช่เพื่อสอบไล่นนแหละ
ั้
จึงทําให้ แปลได้ อย่างอิสระ ไม่มี
ใครมาบังคับเรา
ปี แรกที่ไปเรี ยนกับเขามันก็ไม่เท่าไร พอปี ที่ ๒ ก็เริ่มเห็นว่าไปด้ วยกันไม่คอ่ ยได้ แล้ ว แต่มนั ก็อาศัยว่า
เรี ยนไปมากพอสมควรแล้ วจึงจะเห็นอย่างนี ้ ตอนแรกเราก็พยายามให้ เหมือนเขา แล้ วที่ไม่เห็นด้ วย เราก็พดู
ขึ ้น แล้ วมันก็ไปไม่ได้ มันจะไปตามความชอบใจของตัวเองไม่ได้ เพียงแต่ได้ เคยพูดได้ เคยติงไว้ เท่านัน้
ตัวอย่างจําไม่ได้ ขืนพูดไปเดี๋ยวก็ผิด มันดูจะเป็ นเรื่ องเบ็ดเตล็ด
ทีนี ้พอมาถึงครึ่งปี หลังของการเรี ยน ปธ.๔ มันก็เริ่มไม่สนุก มันเรี ยนแบบซังกะตาย เรี ยนด้ วยความ
ประมาทแล้ วมันเบื่อ รสนิยมมันเริ่ มเปลีย่ น แต่มนั นึกว่าปี นี ้ต้ องสอบไล่แน่ ก็ต้องเรี ยนแต่ไม่สนุกก็ต้อง
เรี ยกว่ามีความโลเลตามแบบของคนที่เป็ นอิสระ ถ้ าเป็ นเณรเล็ก ๆ นี่ ทําไม่ได้ หรอก อาจารย์ตีตายเลย มัน
เปลี่ยนด้ วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง เดี๋ยวนันเดี
้ ๋ยวนี ้ เรี ยกว่าฟุ้งซ่านแหละ
การศึกษาพระไตรปิ ฎกโดยตรงระยะแรก อาจารย์ศกึ ษาอย่างไรครับ
อ่านพระสูตรที่เขาแปลมาลงไว้ ในหนังสือพิมพ์ธรรมจักษุ
อาจารย์เริ่มอ่านธรรมจักษุเมื่อไรครับ
ธรรมจักษุรุ่นก่อนอ่านตังแต่
้ แรกบวช เป็ นยุคของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ าฯ โน่น มีอยูใ่ นตู้หนังสือวัด
ใหม่พมุ เรี ยงที่ผมอยู่ ในนันก็
้ มีการแปลสํานวนต่าง ๆ กันของพระผู้ใหญ่สมัยนัน้ และยังมีเทศน์มีการเขียน
ในลักษณะบรรยายธรรม เป็ นหนังสือของนักคิดนักเขียนในแวดวงชาววัดของสมัยนัน้ ไม่ได้ ออกนอกวัด
วิธีแปลของอาจารย์ ได้ อิทธิพลการแปลจากธรรมจักษุ ด้ วยหรื อเปล่าครับ
โอ๊ ะ ไม่เกี่ยวกันหรอก ถ้ าจะได้ อิทธิพลก็ได้ อิทธิพลในแง่ที่แปลกันอย่างอิสระ ไม่ได้ ในแง่การแปลตาม
ใคร เห็นว่าแปลกันได้ ตามแบบอิสระอย่างนัน้ มันก็ดีเหมือนกัน เช่น ธรรมดาพระพุทธเจ้ าพูดกับพระ
มหากัสสป ก็แปลว่า "ดูก่อนกัสสป…" มีบางองค์แปลว่า "กัสสปจ๊ ะ…" มันถึงขนาดนี ้ เขาก็ยงั ให้ ลง เขาแปล
ให้ อา่ นรู้เรื่ องและเป็ นไทย บางทีก็เป็ นไทยมากเกินไป คือสมเด็จพระมหาสมณเจ้ าฯ ท่านเกณฑ์ให้ เจ้ าคุณ
ต่าง ๆ คือพระเถระผู้ใหญ่แปลกันคนละสูตรสองสูตร แปลมาลงธรรมจักษุสมัยโน้ นนะ แล้ วพระเถระแต่ละ
องค์ท่านก็แปลตามพอใจสิ มันจึงต่างกันไป ทํานองคิดจะเปิ ดให้ มีเสรี ภาพ ถ้ าแปลอย่างแต่ก่อนก็เหมือนกัน
ดิกเลย ยุม่ ย่าม ๆ ไปตามแบบที่แปลกันในโรงเรี ยน
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เวลาเรี ยน ปธ.๓ ปธ.๔ เนื ้อหาเกี่ยวกับอะไรครับ ยังไม่ได้ เรี ยนพระสูตรในพระไตรปิ ฎกใช่ไหมครับ
อ๋อ ปธ.๓ ก็เรี ยน ธรรมบทสิ เล่าเป็ นนิทานขึ ้นมา แล้ วตอนท้ ายนิทานก็เป็ นคําตรัสของพระพุทธเจ้ า
ในคาถาธรรมบท แล้ วก็มีคําอธิบายธรรมะแก้ คาถาธรรมบทนันอี
้ กทีหนึง่ นิทานธรรมบทกว่า ๓๐๐ เป็ นแบบ
นี ้ มี ๓ ตอนทุกเรื่ อง ทังหมดนี
้
้เป็ นของพระพุทธโฆษาจารย์ทงนั
ั ้ น้
ปธ.๔ เขาเรี ยนเรื่ องมงคลสูตร แต่ละข้ อ ๆ เป็ นเหตุให้ ไปเปิ ดพระไตรปิ ฎก ถ้ านักเรี ยนคนนันสามารถ
้
และมีพระไตรปิ ฎกให้ เปิ ด ผมก็เปิ ดบ้ าง แต่โดยมากก็ไม่ต้องไปเปิ ด เพราะครูสอนให้ เสียเลย เท่าที่มีอยูใ่ น
ตัวมังคลัตถทีปนี ซึง่ เป็ นตัวหลักสูตร สําหรับเรี ยนกับสอนชันนี
้ ้ไม่มีนิทานแบบธรรมบทแล้ ว เป็ นอธิบาย
ธรรมะไปทีละข้ อ ๆ แต่การอธิบายนัน้ มีการอ้ างชาดก อ้ างนิทานบ้ างเหมือนกัน แต่ตวั มงคลสูตรจริง ๆ เป็ น
พระสูตรสัน้ ๆ เท่านันเอง
้ มี ๓๕ หัวข้ อ เขาเอามาแต่งเป็ นหนังสือเล่มหนา
อาจารย์ครับ ระหว่างที่เรี ยน ปธ.๓ ปธ.๔ หนังสือธรรมะที่อา่ นนอกจากที่เรี ยนในหลักสูตร และใน
ธรรมจักษุแล้ ว มีอะไรบ้ างครับ
มี (ฮะ ฮะ ๆ ๆ) เบ็ดเตล็ดเยอะแยะ เท่าที่จะหามาอ่านได้ ชุดใหญ่ ๆ เช่น รวมเทศน์ของเจ้ าคุณอุบาลี
คุณปู มาจารย์ (จันทร์ สิริจนโท) หรื อเทศน์ของวังอะไรจําไม่ได้ เอาเทศน์ของเจ้ าคุณแต่ละองค์มารวมพิมพ์
พระนิยมอ่านโดยเฉพาะพระที่อยากจะเป็ นนักเทศน์
งานของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ าฯ อาจารย์อา่ นมากไหมครับ
เยอะ อ่านเท่าที่จะหามาอ่านได้ สมัยนันชุ
้ ดรวมนิพนธ์ของท่านยังไม่มี มีแทรกอยูท่ ี่นนั่ ที่นี่ ต้ องหา
อ่านเอาเอง เท่าที่จะจําได้ ผมก็ชอบสํานวนแปลของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ าฯ ของสมเด็จพระพุทธโฆษา
จารย์ (เจริญ ญาณวโร วัดเทพศิรินทร์ ) ก็มีบ้างในตอนนัน้ แต่ท่านยังเป็ นเจ้ าคุณเล็ก ๆ (หัวเราะเบา ๆ) ท่าน
ก็อยูใ่ นหมูผ่ ้ แู ปลสูตรต่าง ๆ ลงในธรรมจักษุด้วยเหมือนกัน
อาจารย์ครับ แล้ วทางมหานิกายมีใครบ้ างไหมครับที่เด่นทางด้ านงานหนังสือ
ไม่มีดอก ตอนนันยั
้ งไม่มี ยังล้ าหลัง มันสู้กนั ไม่ได้ ทางนันเป็
้ นเจ้ า และพระเจ้ าแผ่นดินอุปถัมภ์ ทาง
มหานิกายจะไปคิดทําอะไรได้
อาจารย์ชอบของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ าฯ นี่ ชอบตรงไหนครับ
ชอบที่สํานวนท่านสันกะทั
้ ดรัด ขึงขังดี สํานวนไม่เป็ นสํานวนเล่น ๆ เป็ นสํานวนผู้หลักผู้ใหญ่ ขึงขัง มี
หลักเกณฑ์เป็ นนักปราชญ์ ถือได้ วา่ ท่านเป็ นผู้บกุ เบิกการตีความธรรมะให้ ทนั สมัย ตีข้อความปาฏิหาริย์ให้
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เป็ นที่เข้ าใจได้ นอกจากนันที
้ ่ร่วมสมัยกันก็จะมีเทียนวรรณอีกคนหนึง่ อาจจะทํามาก่อนสมเด็จพระมหา
สมณเจ้ าฯ ด้ วยสติปัญญาของเทียนวรรณคงแพร่หลายเข้ าไปในหมูพ่ ระ เพราะได้ พดู อะไรชนิดที่กระทบ
พระอยูใ่ นตัว พระก็ล้าหลัง ไม่ทนั เขา เขาทันสมัยกว่า ทันสมัยอย่างสมัยนันนะ
้ เขาอธิบายอะไรดีกว่าพระ
เก่งกว่าพระ นายเทียนวรรณเข้ าเรี ยนธรรมะเหมือนกัน
ความคิดในเชิงวิพากษ์ วิจารณ์ของอาจารย์เกิดขึ ้นได้ อย่างไร การมองอะไรลึกลงไปกว่าที่เขามองกัน
มันมาจากการเรี ยนนักธรรม แล้ วจะเอาไปแต่งกระทู้ หรื ออธิบายให้ เขาฟั ง มันต้ องมองให้ มนั ลึกลง
ไปกว่าผู้อื่น ให้ มนั ดีกว่าผู้อื่น

พระมหากลัน่ ปิ ยทสฺสี
อาจารย์สอนบาลีของท่านอาจารย์พทุ ธทาส ที่วดั ปทุมคงคา
เป็ นคนบ้ านเดียวกัน และเป็ นญาติกนั ด้ วย
ภายหลังได้ กลับมาเปิ ดสอนบาลีที่วดั ใหม่พมุ เรี ยง (หลังจากมีสวนโมกข์แล้ ว)
ต่อมาเป็ นพระครูชยาภิวฒ
ั น์

อาจารย์ครับ มีอิทธิพลจากหนังสือของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ าฯ หรื อเปล่าครับ อย่างที่ท่านเขียนไว้ ใน
วินยั มุข ชวนให้ คนอื่นวินิจฉัยกันต่อไป
ถ้ าอย่างนันมั
้ นต้ องว่าเป็ นผลจากการอ่านหนังสือของหลาย ๆ คน ของ น.ม.ส. ของครูเทพและอีก
้ าง ของ
หลายคน ที่เรารู้สกึ ว่านี่มนั แปลก นี่มนั คมคาย แล้ วเราก็อยากจะทําอะไรให้ มนั แปลกไปกว่านันบ้
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เทียนวรรณนี่เริ่ มหายากแล้ ว เราชอบการวิพากษ์ วิจารณ์สํานวน น.ม.ส. สํานวนครูเทพ และอีกบางคนที่
มักจะลงในไทยเขษมรายเดือน มันเป็ นแง่ที่เขาเห็นลึกหรื อแปลกออกไป แปลกดีหรื อมีผลกับจิตใจดีกว่า ยุค
นันเสฐี
้ ยรโกเศศและนาคะประทีปก็เขียนลงเป็ นประจํา กาญจนาคพันธ์ด้วย กามนิ ตก็ลงพิมพ์เป็ นตอน ๆ
ในไทยเขษม ในสมัยนันเขายกย่
้
องกัน นายธรรมทาสก็ยกย่อง สัง่ ซื ้อมาให้ คนอื่นอ่านด้ วย
นอกจากนันเราก็
้
หาอ่านทังหมดที
้
่จะหาอ่านได้ ในสมัยนัน้ เพราะเราอยากทําตัวให้ เป็ นคนทันสมัย
อย่างดวงประทีป ของหลวงวิจิตรฯ ก็อา่ น ของเขาออกมาแปลก ออกมาฟั งดูมีเหตุผล ทันสมัยในการคิดนึก
อะไรต่าง ๆ หนังสือประวัติศาสตร์ สากลนัน่ แหละ ทําให้ คนนิยมหลวงวิจิตรฯ เวลาหลวงวิจิตรฯ อธิบาย
วิชชาแปดประการ เราก็อยากรู้วา่ เหมือนกับที่เขาเรี ยนกันในโรงเรี ยนไหม มันก็ไม่ตา่ งอะไรมากจากที่เรี ยน
ๆ กันอยู่ เขาได้ ความรู้มาจากต่างประเทศ มาประกอบเล็ก ๆ น้ อย ๆ ก็ทําให้ นา่ สนใจมากขึ ้น งานของหลวง
วิจิตรฯ มีอิทธิพลในหมูพ่ ระเณรและชาวบ้ านไม่น้อย จะว่ามีอทิ ธิพลในทางบวกหรื อทางลบก็แล้ วแต่เถอะ
ผมเองก็ไม่ถึงกับขนาดติดตามงานของแกทุกชิ ้นทุกอัน ตอนนันที
้ ่เด่นที่สดุ ก็มี ๔ คน มี น.ม.ส. มีพระองค์
วรรณฯ และมีครูเทพ ทาง น.ม.ส. ไปอย่างหลักวิชา ทางหลวงวิจิตรฯ ไปอย่างปฏิญาณ พระองค์วรรณฯ
ท่านคูก่ บั หลวงวิจิตรฯ คนจะคอยฟั งคอยดู ถ้ ามีการโต้ แย้ งกันระหว่างคนคูน่ ี ้ คนจะแตกตื่น ผมและนาย
ธรรมทาสชอบสํานวนครูเทพมากที่สดุ ในระหว่าง ๔ คนนี ้ มันชอบเหมือนชอบอาหารที่ถกู ปาก แต่เราอ่าน
หนังสือของคนเหล่านี ้ทุกคนทุกเล่มที่มี อันไหนที่ชอบก็คงมีอิทธิพลถึงเราด้ วยเหมือนโรคติดต่อ แต่จําไม่ได้
ว่าได้ อะไรของใครมาบ้ าง ตอนนันก็
้ ไม่ได้ คดิ จะเก่งหรื อจะเอาใครเป็ นแบบ
นายชิต ภิบาลแทน เขาเขียนไว้ ถึงตอนที่อาจารย์จะมาตังสวนโมกข์
้
วา่
"เมื่อสรุปลงแล้ ว ต้ องเริ่ มงานเป็ น ๓ ระยะ คือหาที่สงัดเพื่อศึกษาค้ นคว้ าวิชาธรรมจากพระไตรปิ ฎก เพื่อให้ ได้ ความรู้
ที่ถกู ต้ องตามพุทธโอวาทจริง ๆ เมื่อได้ รับความรู้แน่นแล้ วก็ช่วยกันเผยแพร่ออกไปในหมูผ่ ้ สู นใจ ขณะเดียวกันก็ต้องทดลอง
ปฏิบตั ิด้วยตนเองด้ วย"

ผมอยากเรี ยนถามอาจารย์วา่ อาจารย์ตงใจจะมาค้
ั้
นพระไตรปิ ฎกจริง ๆ หรื อเปล่า
ไม่ได้ ๓ ระยะหรอก มัน ๓ อย่างออกมาก็ทําพร้ อมกันไป การตังสวนโมกข์
้
ทํา ๓ อย่างนี ้ไปด้ วยกัน
การค้ นคว้ าพระไตรปิ ฎกก็เคยคิด เพราะมันเริ่มจับฉวยมาแล้ วตังแต่
้ อยูก่ รุงเทพฯ ไปเที่ยวซื ้อไอ้ เล่มปลีก ๆ
บางทีซื ้อได้ เล่มละ ๕ บาทเท่านัน้ เล่มปลีกสีเหลือง ๆ มันไม่ได้ อยูใ่ นชุด มีเล่มนันเล่
้ มนี ้เราไปเที่ยวดูตาม
้ บ
ร้ านในเวิ ้งนครเขษม เล่มไหนเรายังไม่มี ซื ้อมา ๕ บาท ๑๐ บาท เกือบครึ่งชุดแหละที่ซื ้อมา ตอนนันฉบั
แปลไทยยังไม่มี มีแต่ของโรงพิมพ์ไท มีเฉพาะทีฆนิกาย กับมัชฌิมนิกาย ชุดละ ๓ เล่ม ที่แปลเป็ นสูตร ๆ ลง
ในชุดธรรมสมบัติ ของหนังสือพิมพ์ธรรมจักษุ มีหลายสูตรอยูเ่ หมือนกัน ๒๐-๓๐ สูตร พออ่านได้ แต่ที่ได้
อ่านติดต่อกันก็ทีฆนิกายกับมัชฌิมนิกาย นาคะประทีปเป็ นผู้แปล โรงพิมพ์ไทพิมพ์จําหน่าย แต่มนั ขาย
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ไม่ได้ ต้ องล้ มเลิก แล้ วมีอีกเล่มหนึง่ คัมภีร์อทุ านทังคั
้ มภีร์มีอยูเ่ ล่มเดียว สมเด็จพระสังฆราช (จวน) เมื่อยัง
เป็ นเปรี ยญแปล โรงพิมพ์ไทพิมพ์เหมือนกัน โรงพิมพ์นี ้เขาตังแผนการใหญ่
้
โตที่จะพิมพ์แต่ไม่สําเร็จ นายแห
กรัยวิเชียรเป็ นเจ้ าของ มหากิม หงส์ลดารมภ์ก็ช่วยแปลหลายเรื่ อง วิ สทุ ธิ มรรคบ้ าง อะไรบ้ าง
อาจารย์เริ่ มปลํ ้ากับวิสทุ ธิมรรคแล้ วหรื อครับยุคนัน้
ก็อา่ นที่แปลไทย ซื ้อเป็ นชุด ๖ เล่ม ๑๐ กว่าบาท อ่านรู้เรื่ องบ้ างไม่ร้ ูเรื่ องบ้ าง เพราะว่าเขาแปลตาม
แบบในโรงเรี ยน เรี ยกว่าแปลเผด็จ คือแปลกันตามตัว ตามหลักวิชาไวยากรณ์ ตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ ในไวยากรณ์
คนธรรมดาอ่านไม่คอ่ ยรู้เรื่ อง แปลรักษาคํามากเกินไป รักษาสํานวนโวหารมากเกินไป จะเรี ยงเอาตามชอบ
ใจไม่ได้ หนังสือที่รวบรวมเอามาลงสวนโมกข์ก็หนังสือเหล่านี ้แหละ ไม่ได้ สมบูรณ์อะไร
อาจารย์ครับ ความรู้แค่ประโยค ๓ อาจารย์คดิ ว่าพอหรือครับในสมัยนัน้ ที่จะมาค้ นคว้ าพระไตรปิ ฎกเอง
ไม่เคยนึกสงสัยเลย เพราะเรามันไม่ได้ อาศัยแต่ความรู้บาลี มันอาศัยความคิดนึก การใช้ เหตุผล
วิธีการใช้ เหตุผล หรื อเหตุผลที่ยงั ไม่มีใครรู้สกึ กัน ถึงเดี๋ยวนี ้พระไตรปิ ฎกก็ถือเอาตามตัวนันไม่
้ ได้ ยิ่งบัดนี ้ยิ่ง
เห็นว่าไม่ได้ มากขึ ้นทุกที ถือเอาตามตัวไม่ได้ ต้ องเก็บเอาใจความ บางอันน่าจะฉีกทิ ้งด้ วยซํ ้าไป แต่วา่ ไม่พดู
มันจะเกิดยุง่ พระไตรปิ ฎกควรจะฉีกไปสัก ๓๐ เปอร์ เซ็นต์ เหลือแต่ที่มนั ไม่ตีกนั มันเข้ ากันได้ นัน่ มันลึกจริง
ๆ
อาจารย์ครับ มีตอนหนึง่ ในจดหมาย อาจารย์เขียนไว้ วา่ "เมื่อค้ นคว้ าหลักธรรมจนมัน่ ใจแล้ ว ก็จะทิ ้ง
ตําราที่เคยรักและเคยหอบหิ ้วมาจนไม่เหลือเลย" แต่ตอนหลังนี่อาจารย์กลับมาอยูก่ บั ตําราจํานวนมากมาย
ยิ่งกว่าเก่าอีก นี่เพราะอะไรครับ
(เฮ่อ ๆ ๆ เบา ๆ) เพราะมาพบข้ อเท็จจริ งอันใหม่วา่ เท่าที่มีอยูห่ รื อใช้ ๆ กันอยูน่ นั ้ ไม่ถกู ใจเรา และ
เชื่อว่าคนอื่นก็ร้ ูสกึ เหมือนกัน มันอาศัยเป็ นหลักโดยแท้ จริงไม่ได้ จึงต้ องยกเรื่ องขึ ้นมาใหม่ ในเรื่ องการแปล
ข้ อความในพระบาลี ความคิดจึงเกิดขึ ้นมาใหม่ ถึงกับต้ องแต่งหนังสือเรื่ องตามรอยพระอรหันต์ และเปิ ด
แผนกพระไตรปิ ฎกแปลไทยขึ ้นมาอย่างกว้ างขวาง จนกระทัง่ บัดนี ้ พูดง่าย ๆ เท่าที่มีอยู่ มันไม่พอที่จะถือ
เป็ นหลักปฏิบตั ิ ข้ อนี ้แหละทําให้ ต้องมาติดตังอยูก่ บั หนังสือในยุคต่อมา จนกระทัง่ วันนี ้
ทําไมอาจารย์ใช้ คําว่าติดตังครับ
เพราะติดเหนียวผูกมัดมาก ทําเข้ าไปแล้ วมันยิ่งผูกมัดให้ ทํา อย่างที่ทําหนังสือ "…จากพระโอษฐ์ "
ออกมา ๓-๔ เล่มมันก็เป็ นเรื่ องติดตังอยู่ มันขัดกับที่เคยตังใจไว้
้ วา่ จะทิ ้งหนังสือ กลายมาเป็ นติดหนังสือ
มากกว่าเดิมเสียอีก

๘๒

ในกรณีของอาจารย์เป็ นโทษหรื อเป็ นคุณครับ
ถ้ าไม่มียงุ่ กับเรื่ องหนังสือมันคงจะดีกว่านี ้ ในแง่ของการอยูป่ ่ าอยูด่ ง (เฮ่อ ๆ ๆ) แต่คงไม่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม มันคานกันอยูอ่ ย่างนัน้ ก่อนนี ้มันคิดถึงแต่แง่ของส่วนตัว ทีนี ้พอมาทําเข้ าเห็นว่ามัน
ไม่พอ ที่สอน ๆ กันอยูม่ นั ไม่พอสําหรับคนทัว่ ไป จึงตัดสินใจมาช่วยฟื น้ ฟูในด้ านปริยตั กิ นั อีกเรื่ องหนึง่ ด้ วย
แล้ วการเรี ยนภาษาอังกฤษละครับ เห็นมีคนบอกว่าอาจารย์แอบหนีไปเรี ยนภาษาอังกฤษ ทําไมอาจารย์
จึงต้ องการเรี ยนภาษาอังกฤษครับ
อ้ าว ก็เขาเรี ยนกันนี่ พระที่อยูด่ ้ วยเขาก็เรี ยน เข้ าใจว่าหลวงวิจิตรฯ จะเป็ นอิทธิพล เป็ นแรงบันดาลใจ
ให้ พระอยากจะเอาตัวอย่าง ก็ต้องเรี ยนภาษาต่างประเทศ ในวงการพระค่อย ๆ ตื่นตัวทีละนิด เป็ น
ความรู้สกึ ธรรมดานี่แหละ ถ้ ารู้ภาษาต่างประเทศก็มีทางไปมาก มีทางที่จะดีจะเด่นจะดังจะรวยอะไร
ทํานองนี ้ ทางนายธรรมทาสเขาส่งวารสารพุทธศาสนาภาษาอังกฤษให้ ผมอ่าน ตังแต่
้ อยูพ่ มุ เรี ยงแล้ ว แต่
อ่านไม่คอ่ ยเข้ าใจ มันก็มีสว่ นทําให้ อยากรู้อยูต่ ลอดเวลาเหมือนกัน แต่ผมไม่เคยแอบไปเรี ยนอย่างที่เขาเอา
ไปเล่ากัน มหากี (ธนิต อยูโ่ พธิ์) เขาเป็ นเพื่อนเรี ยน เคยไปมาหาสูก่ นั อยูเ่ สมอ เขาเรี ยนลิงกัวโพนเยอรมัน
เราเรี ยนลิงกัวโพนอังกฤษ ผมเรี ยนเองที่วดั ไม่เคยเข้ าไปในที่เรี ยนของฆราวาส
แต่ที่จริงแล้ วผมไม่เคยเรี ยนจริง ๆ จัง ๆ สักที ก็เรี ยนอย่างขี ้เกียจเอาเปรี ยบ คืออย่างชนิดไม่เปิ ด
ดิกชันนารี ก็ไปอ่านเรื่ องที่ร้ ู ๆ อยูแ่ ล้ ว อ่านหนังสือพิมพ์ไทยแล้ วก็มาอ่านหนังสือพิมพ์ฝรั่ง มันก็ร้ ูบ้างไม่ร้ ู
บ้ าง ถ้ าเรี ยนอย่างจริ งจังคงรู้มากกว่านี ้ ตอนมาอยูส่ วนโมกข์แล้ ว มันก็ไม่ได้ เรี ยนจริงจัง จนกระทัง่ บัดนี ้ มัน
จึงอ่านรู้เรื่ องบ้ างไม่ร้ ูเรื่ องบ้ าง ที่แปลหนังสือได้ น่ี (หึ ๆ ๆ) มันฟลุค ไปรู้ไอ้ ที่เขาไม่ร้ ู เดี๋ยวนี ้เขียนไม่ได้ แล้ ว จะ
อ่านรู้เรื่ องก็ต้องเปิ ดดิกชันนารี เรี ยนชนิดไม่ต้องเปิ ดดิกก็คืออ่านพุทธประวัตไิ ง เรื่ องพุทธประวัติ เรามันรู้อยู่
้ ฉบับภาษาอังกฤษแล้ ว ก่อนผมบวชก็มีแล้ ว พระลังกาแต่ง หรื อเรี ยนจาก
แล้ ว มันก็พอจะเดาถูก สมัยนันมี
กระดาษหุ้มกระป๋ องนม ปลากระป๋ อง มันรู้มนั เดาถูก ไม่ต้องเปิ ดดิกชันนารี หรื อจากฉลากยาที่เราเดาได้ ตา
คนหนึง่ ) แกดูจะอ่านมากกว่าผม ที่ผมเคยเล่าว่าแกหัดเรี ยน
กวยกิ่วไม้ แดง (คนช่วยตังสวนโมกข์
้
ภาษาอังกฤษ จากฉลากกระป๋ องต่าง ๆ มีดกิ ชันนารี เล่มหนึง่ ของแมคฟาแลน ราคา ๕ บาทติดตัวอยู่ แก
เปิ ดดิกเรื่ อยจนอ่านรู้เรื่ อง แต่ออกเสียงไม่ได้ แม้ แต่คําเดียว ในสันดานแกคงเป็ นคนชอบเป็ นนักปราชญ์
นิยมความเป็ นปราชญ์ แกเป็ นชาวบ้ านธรรมดา เรี ยนหนังสือมากหน่อย เขียนหนังสือสวยหน่อย เคยรับ
ตําแหน่งที่เขาเรี ยกกันว่าทนายหน้ าหอเจ้ าเมือง ใครมาก็ต้องติดต่อก่อน คล้ าย ๆ กับจ่าหรื อยกกระบัตร แก
ได้ ยินพวกเจ้ านายพวกนี ้เขาคุย ๆ กันถึงเมืองนอกเมืองนา แกก็สนใจ เลยชอบเรื่ องเมืองนอก ชอบเรื่ องฝรั่ง
ชอบเรื่ องกระทรวงการต่างประเทศ จนเลิกทํางานแล้ วมาอยูว่ ดั ก็ยงั อ่านอยูเ่ รื่ อย หนังสือประวัตศิ าสตร์ ของ
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รี นปู แกอ่านจนผุ อ่านรู้เรื่ องแต่อา่ นไม่ออก โดยสรุปภาษาอังกฤษผมศึกษาเหมือนกัน แต่วา่ มันศึกษาไม่
จริงจัง ศึกษาหลอก ๆ ขโมยศึกษาไว้ วา่ ได้ ศกึ ษาแล้ ว ไม่ได้ แตกฉานอะไร

สมัยที่อาจารย์ขึ ้นไปอยูก่ รุงเทพฯ นี่ การแบ่งแยกระหว่างคณะธรรมยุตกับมหานิกายรุนแรงไหมครับ
จะว่าไปมันก็ไม่คอ่ ยแรงอะไร มันแรงอยูเ่ ฉพาะกับบางพวก บางแห่ง บางวงการ ก็พวกที่เป็ น
เจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้รับผิดชอบปกครองแต่ละนิกาย ที่วา่ แรงจนทะเลาะวิวาทกันนัน้ เกือบจะไม่มีในกรุงเทพฯ
มันมาแรงที่ตา่ งจังหวัด ที่ทะเลาะกันทําร้ ายกัน นครศรี ธรรมราชมากที่สดุ มีการทะเลาะกันโดยเปิ ดเผย
ระหว่างธรรมยุตกับมหานิกายกลายเป็ นเรื่ องส่วนตัว เหมือนกับการเสียประโยชน์ จะฆ่าจะแกงกัน สงขลาก็
เหมือนกัน
ที่กรุงเทพฯ ที่เด่นชัดก็เรื่ องที่วดั มหานิกายบางวัด ปรับปรุงตามธรรมยุต เช่นที่วดั มหาธาตุฯ ทําตังแต่
้
สมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ าฯ ยังอยู่ ที่วดั ปทุมคงคาที่ผมอยูไ่ ม่มีวี่แววของธรรมยุต เป็ นมหานิกายแบบ
โบราณ ขึ ้นอยูก่ บั วัดสุทศั น์ วัดสุทศั น์เป็ นวัดแข็งข้ อ รักษาแบบมหานิกายเดิม สมัยนันสมเด็
้
จพระสังฆราช
(แพ) ปกครองวัด แต่ตอนนันยั
้ งไม่เป็ นสมเด็จพระสังฆราช ที่นนั่ เป็ นป้อมค่ายมัน่ คงของมหานิกาย ถ้ าห่ม
ผ้ าแบบธรรมยุต อยูไ่ ม่ได้ ไล่ออกเลย
กระแสวิพากษ์ วิจารณ์พทุ ธศาสนาสมัยนันมี
้ อะไรบ้ างครับ

๘๔

มีนายนริ นทร์ (กลึง) เป็ นตัวโจทก์วา่ จะปราบพระ
อลัชชี แล้ วเขาก็จดั เป็ นอลัชชีหมด ตังแต่
้ พระสังฆราชลงมา
เลย เขาพิมพ์หนังสือออกมาหลายเล่ม ลงรูปประจานด้ วย
คนแตกตื่นกันมาก ทังในหมู
้
พ่ ระสงฆ์และฆราวาส เขาแสดง
บทบาทอยู่ ๓-๔ ปี ตังสวนโมกข์
้
แล้ ว เขายังแสดงอยู่
ระหว่างที่ผมเรี ยนอยูท่ ี่กรุงเทพฯ เขากําลังเข้ มข้ น พระเถระ
มหาเถระ เขาก็เห็นว่าไม่ควรทะเลาะกับคนบ้ า เขาก็เฉยกัน
ไป (หัวเราะเบา ๆ) ให้ ทําไปข้ างเดียว แล้ วในที่สดุ ก็วินาศเอง
เรี ยกว่าพ่ายแพ้ แก่ตวั เอง
เขาออกเป็ นหนังสือหลายเล่ม ลงรูปภาพด่าด้ วย นาย
นริ นทร์ เขาคล้ าย ๆ ครึ่งบ้ าครึ่งเมา เขาไปหาผมตาม
คําแนะนําของนายธรรมทาส ว่าผมพักอยูท่ ี่วดั ปทุมคงคา
ลืมเสียแล้ วว่าเขาถามว่าอย่างไร แต่เค้ า ๆ ว่า "เดี๋ยวนี ้เขาว่า
ท่านไม่ถกู อย่างนันอย่
้ างนี ้ ท่านจะว่าอย่างไร" ผมบอก "ไม่ร้ ู
ฉันทําของฉันอย่างนี ้" เขาติดต่อกับนายธรรมทาสทาง
จดหมาย คณะนายธรรมทาสเขามีหลายคนที่นิยมความเห็น
ของนายนรินทร์ อยากจะให้ พระเคร่ง ก็งมงายอยูอ่ ย่างนัน้
เห็นนายนรินทร์ เป็ นเรื่ องถูกไปหมด คุยกันไม่ได้ หรอกกับ
นายนรินทร์ มันครึ่งบ้ าครึ่งเมา อยากจะดัง ตังคณะภิ
้
กษุณี
ให้ ลกู สาวบวช อยากจะดังว่ารื อ้ ฟื น้ พุทธศาสนาขึ ้นมาให้
ครบบริษัท ๔ ลูกสาวก็ดี ตามใจพ่อ (หัวเราะ) ให้ พอ่ เชิด
อย่างไรก็ได้ ในที่สดุ ไม่ร้ ูจะหาทางออกทางไหน ก็จดั แสดง
ละครตบตา หรื อจะจริงอย่างไรก็ไม่ทราบ ให้ คน ๆ หนึง่ ฉุด
ภิกษุณีไปเสียเพื่อจะปิ ดฉาก ให้ ขี่ม้ามาฉุดไป มีคนเขาพูดว่า สามเณรี ธิดาของนายนรินทร์ การประกาศตนจะ
เป็ นเรื่ องเล่นกลของนายนรินทร์ เอง แต่คนเขาถือกันว่าแก เป็ นผู้ฟืน้ ฟูพทุ ธศาสนา ยุคกึง่ พุทธกาล โดยเฉพาะก็
คือ การบวชลูกสาวของนายนริ นทร์ ครัง้ นัน้ ได้
หลอกลวง คือแกทํายาขึ ้นมาชื่อว่ายาอายุวฒ
ั นะ ทําด้ วย
ก่อให้ เกิดเสียงวิพากษ์ วิจารณ์ อย่างเกรี ยวกราว ใน
เหล้ าดอง แล้ วก็ปิดฉลากว่าพระก็ฉนั ได้ เป็ นยา พระก็ฉนั กัน วงพุทธบริษัท และย่อมกระทบความรู้สกึ ของพระ
เมากันใหญ่ แสดงว่าแกไม่ตรง ไม่ซื่อ คดโกง แกหาเงินโดย
มหาเงื่อม ให้ ใคร่ครวญถึงความเป็ นจริง ของพระ
หลอกลวง จนคณะสงฆ์ต้องออกประกาศว่า ห้ ามพระเณร ศาสนาในสมัยนัน้ และหนทางแก้ ไขสําหรับอนาคต
ด้ วย
ฉันยาชื่อนกเขาคูข่ องนายนริ นทร์ (กลึง)

๘๕

อาจารย์ครับ คนโดยทัว่ ไปสมัยนันเขารู
้ ้ สกึ ว่าศาสนามันแย่ลงหรื อเปล่าครับ
มันมีจํานวนหนึง่ ที่เขาเห็นอย่างนัน้ เหมือนอย่างนายนรินทร์ แต่สว่ นใหญ่เขาไม่ร้ ูสกึ อะไร
ประเด็นสําคัญที่นายนริ นทร์ เขาโจมตีพระคืออะไรครับ
โดยมากก็เรื่ องเงิน และเรื่ องอยูก่ ินสบายเกินไป แกเอาเงินมาจากไหนก็ไม่ร้ ู พิมพ์หนังสือเล่มใหญ่ ๆ
ลงรูปด้ วยอย่างเต็มที่ ประจานพระมหาเถระทุกองค์ เป็ นการปลุกปั่ นประชาชนให้ เกลียดชังพระโดยตรง แต่
กฎหมายก็ไม่ยื่นมือเข้ ามาขัดคอ แต่มนั ไม่มีผลอะไรหรอก เพราะประชาชนเขาเห็นเป็ นธรรมดาไปแล้ ว
อย่างเรื่ องมีเงินหรื อจับสตางค์ เป็ นต้ น
สมัยที่อาจารย์ไปเรี ยนกรุงเทพฯ ตอนนัน้ พระผู้ใหญ่ที่เด่น ๆ มีใครบ้ าง
ตามความรู้สกึ ทัว่ ไปสมัยนัน้ สมเด็จฯ ทุกองค์แหละ (เหอะ ๆ ๆ) สมเด็จพระวันรัต (เฮง) จะนําหน้ า
ตามความรู้สกึ ของนักศึกษาปั ญญาชน สมเด็จพระสังฆราช กรมหลวงชินวรสิริวฒ
ั น์ เขามองเห็นกันว่าเงียบ
เกินไป สมเด็จแพนันออกไปทางเรื
้
่ องขลังเรื่ องศักดิส์ ทิ ธิ์เสีย สมเด็จวัดเทพศิรินทร์ ดูจะเป็ นคนก้ าวหน้ าที่สดุ
้ งไม่ได้ เป็ นสมเด็จ เป็ นพระสาสนโสภณ
ถ้ ามีเรื่ องเกี่ยวกับฝรั่งมังค่าอะไร ต้ องไปทางนัน้ ตอนนันยั
พระหนุ่ม ๆ เป็ นดาวเด่น ๆ ขึ ้นมา มีบ้างไหมครับยุคนัน้
มันไม่คอ่ ยมี คุณสุชีพหรื อสุชีโวภิกขุนนแหละเป็
ั้
นคนแรก รุ่นอ่อนกว่าผมหน่อย เขามีผลงานตังแต่
้
อายุยงั น้ อย ตอนนันเขาเป็
้
นผู้นําคนหนุ่มยุวพุทธ ให้ ทําอะไรเป็ นชิ ้นเป็ นอัน เป็ นผู้ก่อหวอด ก่อราก
มหาวิทยาลัยสงฆ์วดั บวรฯ เป็ นคนแรกที่เทศน์เป็ นภาษาอังกฤษในเมืองไทย เขาจัดให้ เป็ นพิเศษ มีฝรั่งมา
ฟั งหลายคน ตอนหลังผมเคยไปฟั งด้ วย เจ้ าคุณลัดพลี (พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์) พาไป คุณชํานาญก็
เคยพาไปเยี่ยมแกถึงกุฏิ
อาจารย์ครับ ในหมูพ่ ระสงฆ์สมัยนัน้ เริ่มสําเหนียกกันแล้ วใช่ไหมครับว่าพระสงฆ์เริ่ มตามโลกไม่ทนั เป็ น
ฝ่ ายล้ าสมัยไปเสียแล้ ว
สําเหนียกกันแต่ในหมูพ่ ระสงฆ์หนุม่ ๆ คนแก่ยงั ไม่ยอมรับว่าล้ าสมัย ก็เลยต้ องเอาอย่างที่พระแก่เขา
ทํา ๆ กันอยู่ โดยไม่กล้ าเปลีย่ นแปลง พระเถระผู้เฒ่าทังหลายทะนงหรื
้
อว่ายืนกรานว่าอย่างนี ้ถูกแล้ ว อย่า
ไปเปลี่ยนมันไปตามแบบของใหม่ แล้ วมันก็ตอ่ มาจนกระทัง่ บัดนี ้ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง พระมหาเถระชัน้
สมเด็จขึ ้นไป ไม่มีหวั ที่จะปฏิวตั ปิ ฏิรูปอะไรหรอก ถือว่าต้ องอย่างนี ้ ๆ แล้ วมันก็เลยอยูอ่ ย่างนี ้ ไม่กระดิกไป
ไหน ก็ทา่ นทําเองไม่ได้ นี่ ไอ้ สงิ่ ที่ก้าวหน้ าท่านทําไม่เป็ น ทําไม่ได้ แล้ วจะคุมความก้ าวหน้ าได้ หรื อ
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ยุคสมเด็จพระมหาสมณเจ้ าฯ นี่ ก็นบั ว่าบุกเบิกมาระดับหนึง่ แล้ ว ขยับเปลี่ยนแปลงขึ ้นมาไม่น้อย
แล้ ว แต่มนั ไม่มีคนสานต่อ คนที่ฉลาดอย่างนัน้ สามารถอย่างนันมั
้ นไม่มี มันไปยึดหลักตายตัวเท่าที่สมเด็จ
พระมหาสมณเจ้ าฯ ได้ วางเอาไว้ สักคําหนึง่ ก็ไม่กล้ าแตะต้ องหรื อแก้ ไข ปั ญหามันมีอยูอ่ ย่างนี ้แหละใน
วงการศาสนา มันมีอยูอ่ ย่างนี ้ คุณลองคิดดูเถอะ พวกหัวเก่าที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็ยงั มีอยูม่ าก
พวกหัวใหม่นนก็
ั ้ ยงั ไม่ถงึ กับจะทําอะไรได้ ดีจริงชัดเจนออกมาจนชนะนํ ้าใจพวกหัวเก่า โดยมากถ้ าพูดกัน
ตามตรงก็คือว่าท่านเหล่านันสบายแล้
้
ว มีกินมีใช้ สบาย ไม่ต้องไปยุง่ อะไร ท่านสบายเสียแล้ ว ถึงเดีย๋ วนี ้ก็
เถอะ ท่านพอใจในความสบาย ไม่ต้องทําอะไรก็มีลาภสักการะมาเรื่ อย ๆ เป็ นแสนเป็ นล้ าน พระทังหลาย
้
สนใจเรื่ องสังคมมากกว่า สังคมกับคนรวย ไม่ได้ สนใจเรื่ องธรรมะธัมโม เรื่ องการศึกษา ความก้ าวหน้ า เว้ น
ไว้ แต่มนั จะให้ ผลเป็ นลาภสักการะ เรี ยกว่าตกอยูใ่ นยุคมัวเมาลาภสักการะ พระมีหน้ ามีตาหน่อยต้ องมี
ห้ องรับแขก เหมือนกับบ้ านคหบดีมีชดุ บุนวมใหญ่ มันมีลาภสักการะเป็ นเบื ้องหน้ า เป็ นวัตถุประสงค์ ถึงแม้
จะสนใจเรื่ องการศึกษาเรื่ องอะไรก็มงุ่ ลาภสักการะเป็ นอานิสงส์ และมันยากมากที่จะมีจิตใจบริสทุ ธิ์เพื่อ
พระศาสนาให้ ถกู ต้ องถาวร ลาภสักการะเสียงสรรเสริ ญเยินยอมันง่ายและเห็นชัด และดึงดูดที่สดุ พระบาลี
มีคําอยูว่ า่ ลาภสกฺการสิโลโก มันเป็ นเครื่ องกระตุ้นให้ ทํางาน ถึงเราก็เหมือนกันแหละ มันมีเกี่ยวข้ องหรื อมี
อะไรกระตุ้นอยูส่ ว่ นหนึง่ ด้ วยเหมือนกัน แต่วา่ เราไม่ได้ ตงต้
ั ้ นเพื่อลาภสักการะ แต่มนั มามีหลัง เมื่อเราได้ ทํา
อะไรไปแล้ ว ในสังยุตตนิกายมีหลายสิบเรื่ องที่แสดงตัวอย่างของพระที่เมาลาภแล้ วก็เสียหายมากมาย ยํ ้า
ทุกคําว่า มันเป็ นอันตรายแก่โยคักเขมธรรม คือลาภสักการะและเสียงเยินยอเป็ นอันตรายแก่การบรรลุธรรม
เป็ นข้ าศึกต่อพรหมจรรย์ แต่ไม่มีใครฟั ง มันดื่มดํ่า มันหมายมัน่ ในลาภสกฺการสิโลโก ที่จริงสักครึ่งหนึง่ ก็ยงั ดี
คนละครึ่ง ด้ วยจิตบริ สทุ ธิ์ครึ่งหนึง่ ด้ วยลาภสกฺการสิโลโกครึ่งหนึง่ ก็ยงั ดี สําหรับปุถชุ น
อาจารย์ครับ พระเถระรุ่นหนุ่มที่เป็ นดาวเด่นฝ่ ายมหานิกาย เช่น เจ้ าคุณพิมลธรรมสมัยนันเป็
้ นอย่างไร
บ้ างครับ
สมัยผมเรี ยนอยูท่ า่ นกําลังฟั กตัว กําลังจะเริ่มแสดงบทบาท เป็ นชุด ๓ เกลอ เจ้ าคุณศรี สธุ รรมคือพระ
พิมลธรรม เจ้ าคุณศรี สทุ ศั น์ที่มรณภาพไปแล้ ว และเจ้ าคุณศรี สมโภช คือมหาเกษม บุญศรี มีลกั ษณะ
เดียวกัน แบบเดียวกัน เริ่มจัดการอะไรที่ใหม่ ทันสมัย สมเด็จเฮงท่านก็เริ่มส่งคนเหล่านี ้ไปแสดงฝี มือ เจ้ า
คุณพิมลธรรมนี่สง่ ไปรักษาการเจ้ าคณะจังหวัดอยุธยา เป็ นชุดที่หนุม่ มาก ให้ ทํางานบริหารในวงแคบแล้ ว
้ น้ ยุคหลังการเปลีย่ นแปลงการปกครองแล้ ว มหากี
ค่อย ๆ กว้ างออกไป ต่อมาได้ เป็ นสังฆมนตรี กนั ทังนั
(ธนิต อยูโ่ พธิ์) นี่เขาเรี ยนเพื่อจะออกมาเป็ นฆราวาสโดยตรง เรี ยนภาษาเยอรมัน ในที่สดุ ก็ได้ เป็ นอธิบดีกรม
ศิลปากร
อาจารย์ครับ แล้ วหนังสือพิมพ์ทวั่ ๆ ไปละครับ มีลงเรื่ องที่เรี ยกร้ องให้ พระทันสมัยขึ ้นบ้ างหรื อเปล่า
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ไม่มี มี ๒-๓ ฉบับเชียร์ นริ นทร์ เท่านัน้ นอกนันเขาก็
้
เห็นนริทนร์ เป็ นคนบ้ าดีบ้าเด่นบ้ าศาสนา

นายธรรมทาส พานิช หัวเรี่ ยวหัวแรงสําคัญที่สดุ ของคณะธรรมทาน
ที่สนองงานท่านอาจารย์พทุ ธทาสมาโดยตลอดตังแต่
้ ต้น

อาจารย์ครับ แล้ วทางโยมธรรมทาสนี่ก่อรูปความคิดมาอย่างไร จึงได้ ตงคณะธรรมทานขึ
ั้
้นมาแล้ วมา
ช่วยงานอาจารย์ในภายหลัง
นายธรรมทาสเขามีนิสยั อยากส่งเสริ มพุทธศาสนาให้ รุ่งเรื อง ตังแต่
้ ตอนที่เขาไปเรี ยนเตรี ยมแพทย์ที่
จุฬาฯ (๒๔๖๙) เขาไปพบบทความเกี่ยวกับการเผยแผ่พทุ ธศาสนาทางสมาคมมหาโพธิ ของธรรมปาละ
และหนังสือยังอิ สต์ ของญี่ปนุ่ ได้ เร้ าใจให้ เขาเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา และหาหนังสือทางพุทธ
ศาสนามาจากหอสมุดนันมาอ่
้ านเสมอ พอกลับมาบ้ าน (๒๔๗๐) ก็มาตังหี
้ บหนังสือให้ คนอื่นอ่านกันใน
เวลาต่อมา (๒๔๗๒) รวบรวมหนังสือธรรมะที่หาได้ ในสมัยนัน้ รวมทัง้ เทศนาเสือป่ า พระพุทธเจ้าตรัสรู้
อะไร ไทยเขษม วิ สาขะ เป็ นต้ น ก็ก่อหวอดให้ เกิดความสนใจในหมูค่ นแถวนัน้ ไม่กี่คนหรอก จับกลุม่
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สนทนากันเรื่ องจะทําพุทธศาสนาให้ มนั บริ สทุ ธิ์ ให้ มนั ถูกต้ องอย่างไร ต่อมาคนเหล่านี ้ก็เป็ นกําลังตังสวน
้
โมกข์และคณะธรรมทาน มีนายเที่ยง จันทเวช นายดาว ใจสะอาด นายฉัว วรรณกลัด นายเนิน วงศ์วานิช
นายกวย กิ่วไม้ แดง เป็ นตัวตังตั
้ วตี นายธรรมทาสเขาได้ ร้ ูจกั กับชาวลังกาชื่อสิริเสนา ที่มาพักอยูท่ ี่บ้านท่า
โพธิ์ จึงได้ ร้ ูเรื่ องกิจการของสมาคมมหาโพธิ และอนาคาริกะธรรมปาละ ซึง่ พยายามฟื น้ ฟูพทุ ธศาสนาใน
ลังกาและอินเดีย นายธรรมทาสเขาก็มีจดหมายติดต่อรับหนังสือมหาโพธิ ต่อมาก็รับ บริ ติชบุดดิ สต์ ของ
สมาคมมหาโพธิ ลอนดอน บุดดิ สต์ อิ น อิ งแลนด์ และ บุดดิ สต์ แอนนวล ออฟซี ลอน ทําให้ เขารู้วา่ ข่าวคราว
ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพุทธศาสนาในต่างประเทศ แล้ วก็พยายามส่งต่อมาให้ ผมอ่านบ้ าง แต่ผมอ่านไม่
ค่อยรู้เรื่ อง ไม่ทนอ่านเพราะต้ องเปิ ดดิกชันนารี มาก โดยมากอ่านแต่ขา่ ว (หัวเราะเบา ๆ) นายธรรมทาสเขา
ก็เอาเรื่ องจากหนังสือเหล่านี ้เขียนหรื อแปลเป็ นไทย ไปลงตามนิตยสารสมัยนัน้ เช่น ศรี กรุง เดลิ เมล์ ไทย
เขษม เป็ นต้ น และเริ่มใช้ นามปากกาธรรมทาส ก่อนนันเขาชื
้
่อยี่เกย เมื่อผมไปอยูก่ รุงเทพฯ แล้ ว หนังสือ
ภาษาอังกฤษที่เขารับอยู่ ถ้ าฉบับไหนมันพิเศษ เขาต้ องการให้ อา่ น เขาก็สง่ ไปให้ มันก็เป็ นเรื่ องที่ทําให้ ได้ คยุ
กันหรื อศึกษากันอยูบ่ ้ างเกี่ยวกับการฟื น้ ฟูแบบธรรมปาละนี่แหละ พอตังสวนโมกข์
้
ก็เลยร่วมมือกัน
ผมมันเป็ นคนใจกระด้ าง ไม่คอ่ ยจะเชื่อว่าใครมีอะไรดีได้ ง่าย ๆ ถือหลักว่าต้ องดูไปก่อน บางอย่างก็ดี
บางอย่างมันก็บ้าบิน่
ขบวนการธรรมปาละนี่มนั เป็ นมาอย่างไรครับ
ธรรมปาละเขาเป็ นชาวลังกา (๒๔๐๘-๒๔๗๖) เคยถือคริสต์มาก่อน ต่อมาเกิดหันมาถือพุทธ เพราะ
เสื่อมศรัทธา ไปเห็นบาทหลวงถือปื นยิงนก แล้ วต่อมาได้ ตงสมาคมมหาโพธิ
ั้
ขึ ้น เพื่อฟื น้ ฟูพระพุทธศาสนา
ในลังกาและอินเดีย และเผยแพร่ในตะวันตกด้ วย ต้ องถือว่าเขาเป็ นคนบุกเบิกรุ่นแรก เป็ นรุ่นจุดชนวนที่
สําคัญที่สดุ ไม่งนจะไม่
ั้
มีอะไร แต่มาถึงเดีย๋ วนี ้ สรุปความแล้ วก็ยงั มีผลน้ อยมาก มีผลไม่เต็มที่อย่างที่หวัง
พุทธศาสนาในอินเดียไม่เป็ นปึ กแผ่นอย่างที่ธรรมปาละเข้ าใจ
อาจารย์ดวู า่ แกไปพลาดตรงไหนบ้ างครับ
มันไม่เกี่ยวกับพลาด มันเกี่ยวกับทําไม่ได้ เพราะว่าวิชาความรู้ก็ยงั ไม่ถงึ ที่สดุ แม้ แต่เขียนหนังสือ
เป็ นที่นิยมนับถือก็ยงั ไม่ถึงที่สดุ ของความรู้ในทางธรรมะ ยังไม่พดู ถึงเรื่ องอิทปั ปั จจยตา สุญญตา มันเป็ น
เรื่ องพุทธศาสนาตามธรรมเนียม แล้ วในทางจิตใจก็ยงั ไม่สมบูรณ์ แกตีหวั ฝรั่งแตกเพราะใส่รองเท้ าเข้ าไปใน
วิหาร เกือบเกิดเรื่ องใหญ่ แสดงว่ายังมุทะลุ ยังยึดถืออะไรเกินควร แล้ วคําปฏิญญาฟั งดูแปลกมาก ขอเกิด
อีก ๒๕ ชาติ เพื่อแผ่พทุ ธศาสนา มันเป็ นพุทธศาสนาข้ างนอกไม่ใช่พทุ ธศาสนาข้ างใน มันก็เชื่ออย่างคน
ธรรมดาเชื่อ คน ๆ เดียวกันตายแล้ วมาเกิดอีก ๆ ๆ ซึง่ ไม่ใช่เรื่ องพุทธศาสนา มันเป็ นเรื่องสังคมมากกว่าเรื่ อง
ทางศาสนา

๘๙

แกตังใจจะฝึ
้
กพระขึ ้นมา แต่ก็ทําไม่ได้ ตามลําพัง จัดให้ เรี ยนที่นนั่ เรี ยนที่นี่ ที่ลงั กา ที่อนิ เดีย อังกฤษ
แล้ วเดี๋ยวนี ้มันก็เรี ยกว่าหมดแล้ ว ทลายหมดแล้ ว ๒ คนสุดท้ ายที่ทํางานได้ ผลบ้ างก็ท่านราหุละ สังภริ ตยาย
นะ กับ อานันทะ เกาศัลยายนะ ที่ยงั อยูเ่ ดี๋ยวนี ้ กําลังร่วมมือกับพวกอัมเบ๊ ดก้ า เคยเขียนจดหมายมาขอ
ความช่วยเหลือที่ผม เมื่ออัมเบ๊ ดก้ าตายแล้ ว มันเปลี่ยนแปลงมาก ชาวพุทธ ๔-๕ ล้ านคนกําลังจะกลับไป
เป็ นฮินดูอีก เพราะมันไม่ได้ รับประโยชน์อะไรจากการเป็ นพุทธ มันไม่ได้ ช่วยให้ มีอาหารกินมากขึ ้น ที่เคย
อ่านมามี ๑๔ องค์ที่จดั ส่งให้ ทําอย่างนี ้ แล้ วมันก็ไปกันหมด ส่งไปอังกฤษ ไปสึกมีเมียกันเสียก็มี
อาจารย์ครับ นอกจากที่กล่าวมาแล้ ว การเคลื่อนไหวเพื่อปรับปรุงพระพุทธศาสนาสมัยนัน้ ยังมีอะไรอีก
ครับ
นึกไม่คอ่ ยออก อ้ อ จากหนังสือพิมพ์มหาโพธิ ทําให้ คนไทยตื่นเรื่ องพระโลกนาถกันพักหนึง่ นาย
ธรรมทาสอ่านเรื่ องของแกแล้ วเอาไปเขียนลงหนังสือพิมพ์สมัยนัน้ แกเป็ นชาวอิตาเลีย่ น บวชเป็ นพระภิกษุ
ในพุทธศาสนาที่ประเทศพม่า (พ.ศ.๒๔๖๘) พยายามที่จะเผยแพร่พทุ ธศาสนาไปในยุโรป ได้ ประกาศ
ชักชวนพระภิกษุในลังกา พม่า ไทย ให้ เดินทางไปกับท่าน จะเดินด้ วยเท้ าจากพุทธคยาไปเยรูซาเล็ม จาก
เยรูซาเล็มไปกรุงโรม เพื่อประดิษฐานพุทธศาสนาในยุโรป ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษหลาย
ฉบับเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๔ ต่อมาต้ นปี ๒๔๗๕ ได้ นําพระพม่าออกจากพระเจดีย์ชเวดากอง (สุวรรณเจดีย์) ไป
อินเดีย ต่อมาเมื่อตังสวนโมกข์
้
แล้ วได้ เดินทางเข้ ามาประเทศไทย หนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาของเรา เป็ นที่ลง
ข่าวชักชวนให้ ท่านปั ญญานันทะก็เคยร่วมไปกับคณะนี ้ ไปแตกทัพกันที่พม่า หนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาลง
ข่าวของแกต่อเนื่องกันโดยตลอด จนเงียบหายไปตอนผมอยูก่ รุงเทพฯ เขาลงประกาศข่าวในมหาโพธิ ให้
ติดต่อที่บ้านพระอภัยวงศ์ ถนนสาธร นายธรรมทาสส่งที่อยูไ่ ปให้ ผมไปติดต่อดู ผมก็ไป แต่เจอบ้ านปิ ด
เหมือนบ้ านร้ าง ถามคนแถวนันว่
้ าไม่เห็นมีใครอยู่

๙๐
พระโลกนาถ ภิกษุชาวอิตาเลี่ยน ผุ้โด่งดัง ได้ เดินทางเข้ ามาเมืองไทยเมื่อปี ๒๔๗๖ เพื่อชักชวนพระภิกษุสามเณรไทย ให้
ร่วมเดินทางเผยแผ่ศาสนาไปทัว่ โลก ก่อให้ เกิดความตื่นเต้ นในหมูพ่ ทุ ธบริษัทสมัยนันเป็
้ นอันมาก มีพระเณรเดินทางตาม
พระโลกนาถจํานวนไม่น้อย ที่เด่น ๆ ได้ แก่พระปั ญญานันทภิกขุ พระปลัดบุญชวน เขมาภิรัตน์ และอดีตสามเณรกรุณา กุศ
ลาสัย เป็ นต้ น
พระมหาเงื่อม พระหนุ่มเจ้ าสํานักสวนโมกขพลารามก็ได้ รับผลสะเทือนจากเหตุการณ์ครัง้ นี ้ น้ องชายผู้ร่วมงานของ
ท่าน เป็ นผู้หนึง่ ที่ติดตามและช่วยเสนอข่าวพระโลกนาถต่อสื่อมวลชนไทย ด้ วยการถ่ายทอดเรื่ องราวจากหนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษที่ตนได้ รับอยู่
พระมหาเงื่อมได้ เขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย ฉบับวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๗๖ ในนามปากกา
เปรี ยญเด็ก มีความตอนหนึง่ ว่า
"พระโลกนาถได้ เดินทางมาชักชวนพระภิกษุสยามที่มีความศรัทธา ยอมเสียสละออกเดินธุดงค์ ไปเผยแผ่พทุ ธศาสนาที่กรุง
โรมและยรุซาเล็ม และเที่ยวไปรอบโลก ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้มีความเสียสละทุกอย่างผู้หนึง่ แต่ทําไมข้ าพเจ้ าจึงไม่ไปกับพระ
โลกนาถ หรื อไปกับพระโลกนาถไม่ได้
....ข้ าพเจ้ าไม่เลื่อมใสในพระโลกนาถเฉพาะอย่างหนึง่ คือการที่ทา่ นตังนามตั
้
วเองว่า "โลกนาถ" ซึง่ เป็ นนามที่หมายเอา
พระพุทธเจ้ าจําพวกเดียวเท่านัน้ ถ้ าใจของข้ าพเจ้ าเชื่อว่าท่านรูปนี ้เป็ นพระพุทธเจ้ า ข้ าพเจ้ าจะไปกับท่านทันที แต่บดั นี ้
ข้ าพเจ้ ายังไม่เชื่อ ทําให้ เกิดความรังเกียจเล็กน้ อย....
ทังบางคราวยั
้
งลังเลว่า เราควรรอดูการกระทําของผู้ที่อ้างตัวเป็ นพระอรหันต์โดยอ้ อมผู้นี ้ ไปก่อนจะดีกว่ากระมัง"

อาจารย์ร้ ูสกึ อย่างไรต่อขบวนการของโลกนาถและธรรมปาละละครับ
มันก็ไม่ร้ ูสกึ อย่างไร ข่าวเขามาทางมหาโพธิ ก่อนแล้ ว เมื่อแกเข้ ามาในกรุงเทพฯ เคยมาดังอยูพ่ กั หนึง่
คุณสัญญา ธรรมศักดิน์ ี่ก็เป็ นผู้สนับสนุนมาก พระราชธรรมนิเทศวิ่งสนับสนุนมาก หลงขนาดยอมจัดให้ ทกุ
อย่าง ผมเคยพบกับโลกนาถคราวหนึง่ ที่วดั บวรฯ แกพักที่วดั บวรฯ คุณสัญญาพาผมไปเยี่ยม เขาคงจะพูด
กันแล้ วว่าถ้ าได้ ผมไปด้ วยจะดีมาก พอพบกันแกก็พยายามจะให้ ผมไปด้ วยให้ ได้ ผมไม่เอา ตอบสัน้ ๆว่ายัง
มีงานในเมืองไทย อยากจะเผยแพร่ในเมืองไทย

๙๑

อาจารย์ครับ ที่อาจารย์เขียนไว้ วา่ เกลียดกรุงเทพฯ นี่ มีผลมาจากสภาพแวดล้ อมของกรุงเทพฯ ด้ วยหรื อ
เปล่าครับ
มี มันมีสงิ่ ที่เป็ นข้ าศึกอย่างรุนแรงต่อสุขภาพด้ วย คือฝุ่ น กลิน่ คลอง เสียงรถ และอากาศในฤดูร้อน
สมัยนันเสี
้ ยงรถมีแล้ ว โดยเฉพาะเสียงรถราง ดังกลืด ๆ ๆ โกล้ งกล้ างกลืด ๆ ๆ นี่มนั เป็ นความรู้สกึ ตอนหลัง
ๆ มาแล้ ว ที่ผมทนกรุงเทพฯ ไม่คอ่ ยได้ ตอน (เฮ่อ ๆ ๆ) ส่งท้ าย กลิน่ เหม็นทําให้ เป็ นริดสีดวงจมูก
กลิน่ อะไรครับ
กลิน่ อะไรก็ไม่ร้ ู กลิน่ กรุงเทพฯ นัน่ แหละ แล้ วมันก็หนวกหูทนไม่คอ่ ยได้ แล้ วก็ฟันเลือดออก เข้ าใจว่า
เนื่องมาจากนํ ้าประปา พอกลับมาบ้ านนอกก็หายเอง มันคงจําเจ เมื่อมันยังหนุ่มจัด ๆ มันไม่คอ่ ยรู้สกึ หรอก
เรื่ องอย่างนี ้ พออายุมากเข้ ามันก็เริ่มมี ตอนหลัง ๆ เมื่อมาอยูส่ วนโมกข์แล้ ว เข้ าไปกรุงเทพฯ ทีไร เบือ่ ทุกที
ตอนจะอําลากรุงเทพฯ มันเริ่มรํ าคาญสิง่ เหล่านี ้ ใต้ ถนุ กุฏิที่ผมอยูก่ ็มีเสียงหมูดงั อู้เชียว มันคงทุกคนไม่
เฉพาะแต่ผม แต่เขาชินหรื อเขาทน แต่เราไม่อยากทน ขยะมูลฝอยและนํ ้าเน่ามันมีอยูท่ วั่ ไป เกือบทุกคลอง
คลองก็เริ่ มเหม็นแล้ ว คลองปทุมคงคานํ ้าใช้ ไม่ได้ นํ ้าดําแล้ ว เขาเริ่มถมเป็ นบางตอนแล้ ว น่าขยะแขยงที่สดุ
เวลานํ ้าขึ ้น เขาก็ปล่อยให้ นํ ้าดํา ๆ นันเข้
้ ามาในบ่อที่ตกั ใช้ กนั อาบนํ ้าก็มีกลิน่

กุฎิที่ทา่ นอาจารย์พทุ ธทาสเคยอยุเ่ มื่อสมัยมาเรี ยนบาลี
ที่วดั ปทุมคงคา กรุงเทพฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓

๙๒
ภาพนี ้ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘

มีใครร่วมคิดกับอาจารย์บ้างครับ ก่อนที่จะมาตังสวนโมกข์
้
ไม่มี ที่เป็ นผู้ใหญ่ไม่มี การมาตังสวนโมกข์
้
มนั ก็ไม่มีอะไรมากมายถึงขนาดนัน้ เราเพียงแต่มองเห็นว่า
มันควรจะปรับปรุง แล้ วเราก็มองเห็นว่ามันไม่ต้องปรับปรุงอะไรมาก เพียงแต่กลับไปหาของเดิมเท่านันเอง
้
เป็ นอยูต่ ามบาลีเหมือนเดิม บาลีเท่าที่อา่ นจากธรรมจักษุสมัยนันมั
้ นก็พอรู้ ว่าจะปฏิบตั ดิ ีปฏิบตั ชิ อบ
อย่างไร เราไม่ได้ คดิ มากมายว่าจะให้ เป็ นเรื่ องของประเทศชาติ มันเป็ นเรื่ องส่วนตัวมากกว่า เพราะรู้สกึ
ไม่ได้ ทําอะไรมากไปกว่าเรื่องส่วนตัว แล้ วที่มนั เหลือออกไปนิดหน่อยจนถึงคนอื่นสนใจ ก็เป็ นเรื่องที่ไม่
มากมายอะไรนัก
อาจารย์ครับ ในจดหมายที่อาจารย์เขียนถึงคุณธรรมทาส พูดถึงเพื่อนร่วมความคิดที่จะมาด้ วยกันอย่าง
เหนียวแน่น อยากทราบว่าใครบ้ างครับ ตอนนี ้ไปไหนกันบ้ างแล้ ว
ในที่สดุ มันล้ มเหลวทังนั
้ น้ บางคนอาจารย์ยื่นคําขาดให้ กลับ บางคนพ่อแม่มาอ้ อนวอน บางคนเป็ น
วัณโรคตายเสียก่อน ยังไม่ทนั ลงมา
อาจารย์ยงั จําชื่อนามสกุลได้ แม่นไหมครับ
จําไม่ได้ (เฮ่อ ๆ ๆ) เดี๋ยวนี ้กําลังเป็ นโรคลืมอะไรอย่างรุนแรง ลืมมากขึ ้น ๆ ๆ สิง่ ที่เคยจําได้ แม่นยํา
รวดเร็ว เดี๋ยวนี ้จําไม่ได้ ลืมอย่างน่ากลัว จนต้ องหยุดพูดกลางคัน ถ้ าพูดมันจะผิด ต้ องหยุดพูด มันเสียหาย
หยุดพูดหยุดเทศน์ไปเลย ชื่อคัมภีร์ ชื่อสูตร ชื่ออะไร มันลืมหมด เข้ าใจว่าไม่เท่าไรมันต้ องหยุดเอง (นี่เกิด
จากอาจารย์ใช้ สมองมากเกินไปหรื อเปล่าครับ) ก็ใช้ เท่าที่ใช้ มาแหละจนหมด กําลังมันหมด มันขอไม่ต้อง
พูด พูดแต่เรื่ องเกี่ยวกับความคิดเห็น เรื่ องที่ต้องมีหลักฐานอ้ างอิง ขอไม่พดู มันคิดมาเท่าไร มันค้ นมาเท่าไร
้ นสนุก แต่
ก็ดเู อาสิ แล้ วมันทํามาเท่าไร ก็ดเู อาสิ มันอยูเ่ ป็ นหลักฐาน สมองมันถูกบีบ ถูกรี ด แต่ตอนนันมั
เดี๋ยวนี ้มันเริ่มไม่สนุกแล้ ว แต่ผมพูดได้ วา่ ไม่เคยปวดหัว ไม่เคยคิดอะไรชนิดที่ปวดหัว มันสนุก
อาจารย์เคยเขียนไว้ ไม่ใช่หรื อครับว่า อาจารย์ใช้ หมอนไม้ แล้ วเลิกปวดหัว
อาจจะเคยเขียนไว้ เคยบรรยายไว้ เพื่อแนะให้ ใช้ วธิ ีหนุนหมอนไม้ อย่างไรจึงจะไม่ปวดหัว หรื อว่า
เลือดไม่ขึ ้นหัว
ทําไมพระที่ร่วมคิดกันแต่แรกถึงไม่ได้ ลงมาพร้ อมกัน
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ก็มนั ยังไม่มา ตกลงทํานองว่าจะตามมา แล้ วกลับไปได้ มหาจุล วัดเทพธิดามา (๒๔๗๖) เมื่อ
หนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาออกมาแล้ วอยูก่ บั ผมปี กว่า องค์นี ้มีเรื่ องค่อนข้ างพิลกึ กึกกือ ไม่น่าเล่า ทําตัวเป็ น
ผู้วิเศษ คือเขามาขอไปอยูน่ ครศรี ธรรมราช ไปเปิ ดสวนโมกข์ที่นนั่ เรี ยกว่าสวนปั นตารามต่อมาอยูไ่ ม่ได้ ไปก
ลันตัน ฝรั่งขับออกมาอีกจนไปอยูท่ างลพบุรี
พระเถระในพุมเรี ยงรู้สกึ อย่างไรครับ เมื่ออาจารย์กลับมาตังสวนโมกข์
้
ไม่มีหรอกที่ตอ่ ต้ าน เพราะว่าเขาเชื่อภูมิเรา อาจารย์ผ้ เู ฒ่าทังหลายนี
้
่เขาเชื่อภูมิเรา อาจารย์ครูศกั ดิก์ ็
เชื่อว่าผมคงจะทําถูก (หัวเราะลงคอ) แล้ วมันจะมีใคร พระเถระผู้ใหญ่ก็มี ๒-๓ องค์ โยมผู้หญิงก็ไว้ ใจเสีย
ว่าคงจะต้ องทําถูก มันมีอบุ าสกคนหนึง่ เป็ นอุบาสกวัดโพธาราม เขาอยากจะเด่นจะดังอยูเ่ หมือนกันในทาง
ผู้นํา พอเราแสดงบทบาทออกมาอย่างนี ้ เขากลัวว่าจะทับถม ดูเหมือนจะเป็ นคนแรกหรื อเสียงแรกที่วา่ มี
พระบ้ าที่สวนโมกข์ พระที่สวนโมกข์เป็ นพระบ้ า แล้ วเด็ก ๆ มันก็พดู ตาม แกเป็ นหัวหน้ าอุบาสกของวัดโพ
ธารามและคล้ าย ๆ ของพุมเรี ยง ทังพุ
้ มเรี ยงเขาให้ เกียรติคน ๆ นี ้ แกเป็ นผู้เริ่มจุดชนวนว่าพระสวนโมกข์เป็ น
พระบ้ า เข้ าใจว่าเป็ นธรรมดาที่สดุ ธรรมชาติที่สดุ ที่จะต้ องเกิดความคิดเห็นอย่างนี ้
ตอนอาจารย์มาตังสวนโมกข์
้
แล้ วนี่ ท่านพระครูชยาภิวฒ
ั น์ยงั สนิทสนมกับอาจารย์ดีอยูห่ รื อครับ
อ้ าว ก็ไม่มีเรื่ องอะไรนี่ ท่านกลับมาทีหลังผมตังสวนโมกข์
้
แล้ ว ๒ ปี มาเปิ ดสอนบาลีที่วดั ใหม่ กับผม
ไม่มีเรื่ องหรอก แต่นายเนิน วงศ์วานิช ลูกศิษย์นายนริ นทร์ เคยรุกรานท่านว่าไม่เคร่งไม่ครัดตามแบบนาย
นรินทร์ เอาข้ อหาของนายนรินทร์ ไปยัดใส่ทา่ น ตอนนันท่
้ านโกรธ แต่ก่อนท่านเคยเป็ นเพื่อนอยูก่ รุงเทพฯ
ด้ วยกัน ไปอยูก่ บั อาผมด้ วยกันทังคู
้ เ่ มื่ออาผมยังบวชอยู่
ตอนอาจารย์จะกลับมาตังสวนโมกข์
้
นี่ อาจารย์บอกพระครูชยาภิวฒ
ั น์วา่ อย่างไรครับ
ท่านไม่ได้ สนใจ จะไม่เห็นด้ วยด้ วยซํ ้าไป ก็เลยไม่ได้ บอกอะไร ลามาเหมือนจะมาสึกมาอะไร ท่านไม่
สนใจเรื่ องวิปัสสนา เพราะมีความคิดเหมือนคนทังหลายว่
้
ามันสิ ้นสมัยแล้ ว
แล้ วอาจารย์ทําไมไม่เห็นว่ามันสิ ้นสมัยเหมือนคนทัว่ ไป จากพระไตรปิ ฎกหรื อเปล่าครับ
ไม่ร้ ูซิ (หัวเราะเบา ๆ) มันก็มองเห็นอยูน่ ี่วา่ มันส่งเสริมให้ กลับไปสูส่ ภาพเดิมได้ ทีนี ้คนที่เขาเห็นว่า
กลับฟื น้ ฟูไม่ได้ มนั มาก โลกมันเปลี่ยน ฉะนันจึ
้ งเขียนหนังสือตามรอยพระอรหันต์แบบให้ เห็นว่าชีวิตแบบนี ้
มันเป็ นไปได้
ตอนอยูก่ รุงเทพฯ อาจารย์คดิ จะกลับมาเขียนหนังสือหรื อยัง
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(หึ ๆ ๆ ๆ) มันยังไม่มี จะเขียนอะไรล่ะ ก็คดิ แต่จะออกไปอยูป่ ่ า ไม่ได้ คดิ จะออกหนังสือพิมพ์ ถ้ าพูด
ในแง่ของปริยตั ิ ไม่เกี่ยวกับปฏิบตั ิ เราก็เห็นว่างานของสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณฯ นันดี
้ แล้ ว มากพอแล้ ว
แม้ เราจะคิดว่ายังไม่ถึงขีดสมบูรณ์ ควรจะทําต่อได้
อีก มันรู้สกึ อยูใ่ นสมัยนันว่
้ าอย่างนี ้
อาจารย์ครับ อาจารย์ชว่ ยวิเคราะห์ตนเองหน่อยสิ
ครับว่า อะไรทําให้ คนหนุ่มคนหนึง่ ที่เป็ นคนธรรมดา
ๆ เกิดอุดมคติ อยากอุทิศตัวเพื่อพระศาสนา
นัน่ แหละมันไม่มี มันก็รือ้ ฟื น้ และส่งเสริม
พระพุทธศาสนากลับไปสูส่ ภาพเดิม มันฟลุค (เฮ่อ ๆ
ๆ) มันฟลุคนิดหน่อย มันก็ไม่ได้ ทําอะไรมากมายนี่
แล้ วคนเขามาให้ ความสําคัญเอง เป็ นเรื่ องมากมาย
ที่จริ งก็ไม่ได้ ตงใจอะไรนั
ั้
กหนา เพียงว่ารื อ้ ฟื น้ พระ
ศาสนาสูส่ ภาพเดิมก็พอแล้ ว ทําไปตามมีตามได้
ตามที่จะทําได้ เราก็มองเห็นอํานาจคณะสงฆ์ที่มนั มี
อะไรมากยังทําไม่ได้ แล้ วเราจะทําได้ อย่างไร ที่
ถ่ายคูก่ บั พระมหาเทิ่ม (ซ้ าย) ราว พ.ศ. ๒๔๗๔
พยายามทําจริงจังอยูก่ ็คือ การพยายามเข้ าใจพระ
ตอนนันความคิ
้
ดที่จะเข้ าป่ าปฏิบตั ิธรรม เริ่มสุกงอม
ธรรมในพระบาลีให้ ถกู ถึงที่สดุ เราไม่มีอํานาจอะไร
พระมหาเทิ่มเป็ นเพื่อนคูค่ ิดที่สําคัญ แต่ไม่ทนั ได้ ลงไป
เราก็ใช้ สติปัญญาที่มีอยู่ ทํางานทางด้ านคิดค้ นและ
ร่วมงานกัน
มาล้ มป่ วยและเสียชีวิตก่อนจะลงไปพุมเรี ยง เพื่อเริ่มงานและ
เขียนเท่านันแหละ
้
ชีวิตอย่างใหม่

เห็นอาจารย์เขียนไว้ วา่ "…หากว่าค้ นคว้ าลําพัง
เองไม่พบแม้ แต่เบื ้องต้ นแล้ ว จึงคิดว่าจะไปสมาคมกับพวกที่อาจเป็ นเหตุผลแห่งการค้ นคว้ า เช่นพวกโยคีใน
อินเดีย"
(หึ ๆ ๆ) อาจจะมีสกั แว่บหนึง่ (หึ ๆ ๆ) มันลืมหมดแล้ ว เดี๋ยวนี ้ยิง่ ไม่มีเลย เห็นเป็ นเรื่ องบ้ าที่สดุ ไปหา
พระธรรมที่อนิ เดียเป็ นเรื่ องบ้ า ต้ องหาในตัวเรา ในจิตใจของเรา ยิง่ ไปอินเดียก็ยิ่งไม่พบ
อาจารย์ครับ ในตอนสรุปนี่ ผมอยากขอให้ อาจารย์ลองวิเคราะห์ ว่าอะไรเป็ นเหตุปัจจัยให้ อาจารย์
เปลี่ยนความรู้สกึ นึกคิดจากการเรี ยนหนังสือตามปกติของพระเณรสมัยนัน้ มากลายเป็ นคนหนุม่ มีอดุ มคติ
รุนแรงที่จะเดินตามทางของพระพุทธเจ้ า
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(เฮ่อ ๆ ๆ) ไม่มีอะไรจริงจังหรอก เชื่อว่าเป็ นความบังเอิญหลาย ๆ อย่าง ไม่ได้ มีเจตนาปั กใจอะไร
หรอก มันถูกบีบบังคับให้ อยูไ่ ม่ได้ ที่กรุงเทพฯ มันไม่มีทางจะทําอะไรได้ ถ้ าจะทําอะไร มันต้ องออกมาบ้ าน
นอก ไม่ใช่ใครบังคับ แต่อยูก่ รุงเทพฯ มันจํากัด ทําอะไรไม่ได้ ก็กลับเข้ าป่ า ว่าที่จริ งมันก็ไม่มีเรื่ องอะไร
นักหนา มันเป็ นเรื่ องคาดคะเนไปตายดาบหน้ า ไปสู้กนั ข้ างหน้ า แต่มนั มีวางเข็มว่าจะต้ องทําอย่างนี ้ คือ
้ งสือพุทธสาสนาแรก ๆ จนกระทัง่ เดี๋ยวนี ้ จะ
ฟื น้ ฟูการปฏิบตั พิ ทุ ธศาสนาที่มนั สูญหายไปกลับมา ฉะนันหนั
พิมพ์ที่หน้ าปกให้ ร้ ูวา่ มี ๓ ภาค ส่งเสริ มปริยตั ิ ส่งเสริมปฏิบตั ิ และเผยแผ่ศาสนา เป็ นเรื่ องของการรื อ้ ฟื น้
แก้ ไขปรับปรุงด้ วยสติปัญญาอันน้ อยเท่าที่มีอยู่ เรื่ องปฏิบตั นิ นเป็
ั ้ นเรื่ องอยากลอง มันเหมือนกับอุบตั เิ หตุ
ร่วม ๆ กัน ไม่ได้ มีเจตนารมณ์ของใครโดยเฉพาะ และเราก็ไม่ได้ ร้ ูจริงรู้จงั อะไร (ฮะ ๆ ๆ) เป็ นพวกที่คลํา ๆ
เอา เท่าที่คนหนุ่มจะรู้ได้ ในระยะนัน้ ไม่มีอะไรมาก เป็ นเรื่ องเหมา ๆ เอาว่าพุทธศาสนาต้ องดีแน่ ควรจะ
ลงทุนแน่
ส่วนใหญ่สมัยนันเขาไม่
้
เชื่อกันว่าการเป็ นพระอรหันต์มนั เป็ นได้ แต่ทําไมอาจารย์จงึ เชื่อว่ามันเป็ นไปได้
ละครับ
เอ้ า ก็เรามันมีความคิดอิสระ ธรรมชาติสร้ างมาให้ มีความคิดอิสระ
อาจารย์ครับ การที่อาจารย์ตีความธรมะต่าง ๆ ออกไปนี่ เป็ นการสืบสายมาจากสมเด็จพระมหาสมณ
เจ้ าฯ และจากเทียนวรรณใช่ไหมครับ
ไม่ ไม่ใช่ มันเป็ นคนชอบทําอะไรให้ เด่น ให้ แปลก ให้ ดีกว่าที่เขามีกนั อยูก่ ่อน ก่อนเราบวช เราก็ได้
ข่าวแล้ ว เมื่อมีใครพูดอะไรดี ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเทียนวรรณ ก.ศ.ร. กุหลาบ หรื อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ าฯ มันมี
นิสยั คิดแบบว่าทําอะไรต้ องให้ ดีกว่าใคร (ฮะ ๆ ๆ) มันไม่ใช่เป็ นการอวดดี แต่มนั เป็ นการอวดดีอยูใ่ นตัวเอง
มันไม่อยากทําอะไรเสมอใครหรื อตํ่ากว่าใคร ในการจะทําอะไรก็ตาม มันอวดดี มันบ้ าบิน่ ว่า ไม่มีอะไรที่เรา
ทําไม่ได้ มันเป็ นตัวกูของกูโดยตรง แต่จะไปทําโดยวัตถุทนุ รอนมันไม่มี แต่มองเห็นอยูว่ า่ กระทําโดยปั ญญา
ความคิดมันอาจจะทําได้
เพราะอันนี ้หรือเปล่าครับ ที่ทําให้ อาจารย์เข้ าใจความทุกข์
ไม่ใช่โดยตรง แต่มนั ก็เนื่องมาจากอันนี ้แหละ คือไม่ยอมหยุด มันมุง่ หมายจะไปให้ ดีกว่าที่เขาเคยทํา
กันอยู่ มันไม่ได้ มองเห็นผลโดยประจักษ์ วา่ จะทําได้ หรอก แต่มนั เป็ นเรื่ องว่าน่าลอง มันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี ้ ที่
จะคิดทําอะไรให้ ใหม่ให้ แปลกให้ ดีกว่าเดิม
อาจารย์ครับการบังคับตัวแบบนี ้ มันทําให้ เกิดความทุกข์ด้วยหรื อเปล่าครับ
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มันไม่ทําให้ เกิดความทุกข์ มันทําให้ เกิดความเพลิดเพลิน เราเลือกสิง่ ที่เราพอจะทําได้ และก็ขยัน
ฝึ กฝนตนเอง การพูดการแสดงความคิดเห็นนันไม่
้ ต้องลงทุนอะไร
สรุปความสัน้ ๆ แล้ ว มันไม่ได้ มีความเฉลียวฉลาดหรื อแผนการเฉลียวฉลาดอะไร มันเหมือนกับคลํา
ๆ มา อย่างนันแหละ
้
แต่เมื่อมันเหลียวไปในทิศทางไหนแล้ ว มันก็ต้องการจะไปให้ ทะลุ เรามันเกิดในตระกูล
คนค้ าขาย ไม่มีอะไรเกี่ยวข้ องทางนี ้มากนัก แต่ถ้าเอาเรื่องเกิดอย่างไร ตระกูลไหนออกไปแล้ ว มันก็จะ
้ นจึงขยัน
เหลืออยูแ่ ต่นิสยั นี ้ที่อยากจะทําอะไรให้ มนั ดีกว่าที่เขาทํา ๆ กัน เรี ยกว่าอวดดีโดยไม่เจตนา ฉะนันมั
ขยันในการฝึ กฝนตนเอง ซึง่ มันเป็ นเรื่ องนอกรี ตของคนค้ าขาย
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เราเดินตามโลก
ตังแต่
้ นาทีแรกที่เกิดมา
จนถึงนาทีที่มีความรู้สกึ นี ้
ต่อไปเราจะไม่เดินตามโลก
และลาโลกไปค้ นหาสิง่ ที่บริ สทุ ธิ์
ตามรอยพระอริ ยะ
ที่ค้นแล้ วจนพบ...
บางตอนจากจดหมายที่เขียนถึงนายยี่เกย (ธรรมทาส) ผู้น้องชาย
เมื่อตัดสินใจแน่วแน่แล้ วที่จะกลับบ้ านเกิด

อาจารย์ครับ ผมขอเรี ยนถามย้ อนต้ นสักหน่อย ก่อนจะถึงตอนเริ่ มสร้ างสวนโมกข์นะครับ ผมไปอ่านพบ
มีคนเขียนไว้ วา่ ก่อนบวชมีคนมาติดต่ออาจารย์ไปรับราชการหรื อครับ ขอความกรุณาอาจารย์เล่า
รายละเอียดตอนนี ้ไว้ สกั หน่อยครับ
อ๋อ ไม่เป็ นกิจจะลักษณะอะไร ไม่เรี ยกว่าติดต่อได้ เขาคงหมายถึงศึกษาธิการอําเภอ บ้ านแกอยูใ่ กล้
ๆ กัน แกพูดทํานองประกาศปาว ๆ ว่า เขาประกาศรับสมัครครูประชาบาล ถ้ าผมจะไปเป็ นครูประชาบาล
เขาจะให้ ทีเดียวเงินเดือน ๆ ละ ๑๒ บาท เลื่อนจากเดิมที่ตงไว้
ั ้ ๘ บาท เขาไม่ได้ ตดิ ต่อโดยตรง เขาพูดปาว ๆ
เท่านัน้
ตอนนันคนจะเป็
้
นครูไม่ต้องจบครูอะไร จบมัธยม ๓ ก็เป็ นกันได้ แล้ ว ผมไม่ได้ มีความคิดไปทางนัน้
ทํางานที่บ้านมันได้ ประโยชน์มากกว่าที่จะเป็ นครูเดือนละ ๑๒ บาท แล้ วเราก็ไม่มีหวั ทางราชการ รู้สกึ ไม่
ชอบด้ วยซํ ้า
ครับ ทีนี ้ขอให้ อาจารย์กรุณาเล่าตอนบุกเบิกเริ่ มตังสวนโมกข์
้
อย่างละเอียดด้ วยครับ ตังแต่
้ การหา
สถานที่จนเข้ าไปอยู่ เริ่ มจัดสร้ างสิง่ จําเป็ นต่าง ๆ เป็ นต้ นไป
พอเราลงมาจากกรุงเทพฯ (ปลายปี ๒๔๗๔*) ก็มาพักอยูท่ ี่วดั ใหม่ (พุมเรี ยง) ซึง่ เคยอยูม่ าก่อนตังแต่
้
ต้ น โดยได้ ตดิ ต่อทางจดหมายกับนายธรรมทาสแล้ วว่ามีวตั ถุประสงค์อย่างไร มาถึงก็พกั อยูท่ ี่ในโบสถ์วดั
ใหม่ เพราะมันสะดวกหลายอย่างเงียบดีด้วย แล้ วก็มีเณรตามมาด้ วยองค์หนึง่ อยูด่ ้ วยกันสักเดือน พ่อบังคับ
ให้ กลับ ถูกจดหมายพ่อเรี ยกกลับก่อน ไม่ทนั ย้ ายไปอยูส่ วนโมกข์

๙๘

เมื่อลงมาแล้ วก็เริ่มหาที่ที่เหมาะสม โดยมีคณะอุบาสกธรรมทาน ๔-๕ คน เป็ นคนออกไปสํารวจ ไม่
นานนัก สักเดือนกว่า ๆ จึงตกลงกันว่าจะใช้ วดั ร้ างชื่อวัดตระพังจิก เป็ นวัดที่ผมไม่เคยรู้ด้วยซํ ้าไป พวกนาย
เที่ยง นายกวย พวกนี ้เขารู้มาอย่างไรก็ไม่ทราบ แล้ วก็แนะกันไปดู ไปดูครัง้ เดียวเห็นว่าพอใช้ ได้ ก็เอาเลย
ต่อจากนันเขาก็
้
ไปทําที่พกั ให้ งา่ ย ๆ หลังพระพุทธรูป
* การขึ ้นปี ใหม่สมัยนัน้ กําหนดเอาวันที่ ๑ เมษายน มาเปลี่ยนเป็ น ๑ มกราคม เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๔
สภาพวัดตระพังจิก (สวนโมกข์เก่า) ตอนนันเป็
้ นอย่างไรครับ
มันก็ไม่มีเรื่ องอะไรนัก เป็ นวัดร้ างมานาน เป็ นป่ ารก ครึม้ ไปหมด เป็ นที่ ๆ ชาวบ้ านเขาชอบไปเขี่ย
เห็ดเผาะ เขาใช้ เหล็กอันเล็ก ๆ เขี่ยดินหาเห็ดเผาะ แถวนันมั
้ นมีมาก ผู้หญิงจะไปหาเห็ดเผาะ ผู้ชายจะไปหา
เห็ดโคน พวกชอบกินหมูป่าก็จะไปล่าหมูป่าที่แถวนัน้ และเป็ นที่กลัวผีของเด็ก ๆ พวกผู้หญิงที่ไม่มีลกู ก็ไป
บนบานขอลูกกับพระพุทธรูปในโบสถ์ร้างที่เขาถือกันว่าศักดิส์ ทิ ธิ์ในทางนัน้ ในสระก็วา่ มีผีดุ มีผีอยูใ่ นสระ มี
ไม้ หลักที่เรี ยกว่าเสาประโคนปั กอยูก่ ลางสระ สมัยเราไปอยูใ่ หม่ ๆ ยังมีสว่ นเท่าขาที่โผล่ขึ ้นมาเหนือนํ ้า แต่ที่
อยูใ่ นโคลนนันขนาดใหญ่
้
เท่าต้ นมะพร้ าวเห็นจะได้ ส่วนที่อยูใ่ ต้ ดนิ นี ้ พอล้ างแล้ วเหมือนกับไม้ สด ๆ ที่เราตัด
มาใหม่ ๆ ไม่เน่า ไม่เป็ นอะไรเลย เพราะถ้ ามันลึกลงไปสักเมตรมันก็ไม่มีอากาศที่ทําให้ กร่อน ไม่ร้ ูวา่ มันมี
ความมุง่ หมายอย่างไรแน่ แต่ที่พดู กันมาลาง ๆ เลือน ๆ แล้ วก็คือ จะบังคับยักษ์ บงั คับผีอะไรพวกนี ้ไม่ให้
ขึ ้นมาอาละวาด ไม่ให้ คนตกนํ ้าตายในสระนัน้ มันคงเป็ นธรรมเนียมขุดสระแบบนี ้เขาต้ องมีพิธีทางไสย
ศาสตร์ ทางอะไรอยู่ แม้ แต่สระเล็กที่อยูข่ ้ างโบสถ์ก็มีเหมือนกัน
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สระตระพังจิก ที่ยงั อยูใ่ นสภาพเดิม ภาพนี ้ถ่ายไว้ ก่อน พ.ศ. ๒๔๘๙
เมื่อท่านอาจารย์พทุ ธทาสยังอยู่ที่สวนโมกข์เก่า
ท่านเคยพายเรื อรอบสระนี ้ตอนเย็น ๆ เป็ นประจํา

สระใหญ่ตอนนันก็
้ ยงั มีนํ ้าทังปี
้ หน้ าแล้ งตอนลึก ๆ ก็ยงั มีนํ ้าเหลืออยู่ มีต้นกระจูดขึ ้นเต็มไปหมด พอ
ถึงฤดูนํ ้า นํ ้าก็ท่วมเกือบมิดกระจูด แต่คงไม่ลกึ ท่วมหัวเอาพายหยัง่ ดูมนั ก็ยงั ไม่สดุ พาย มันมีนกเป็ ดนํ ้ามาไข่
มาออกลูกที่นนั่ พายเรื อค่อย ๆ ดูนกเป็ ดนํ ้า บางทีไปเจอรัง ที่ทําขึ ้นด้ วยฝอยหญ้ าแห้ งของไอ้ กระจูดนัน่ เป็ น
พวงใหญ่เลย แล้ วแม่มนั กกไข่อยูต่ รงนัน้ กกไข่ในนํ ้า นํ ้าตรงนันจะอุ
้ น่ เป็ นพิเศษ ถ้ าเราลองคลํา ๆ ดูนํ ้าอุน่
จนลูกออกมาได้ ออกได้ กระทัง่ ในนํ ้าเหมือนอย่างกับสัตว์นํ ้าเลย ออกลูกมาไม่มีขน ขาวโพลน ถ้ าตกใจเรา
มันก็ลงไปคาบหญ้ าลึก ๆ ใต้ นํ ้า มิฉะนันมั
้ นลอย คือตัวมันเป็ นไขมันทังนั
้ น้ มันลอย ต้ องลงไปคาบหญ้ า
เอาไว้ พอเราไปแล้ วเหลียวดู เดี๋ยวสิมนั ค่อย ๆ โผล่ขึ ้นมาว่ายกันยัวเยี
้ ้ย พอตกใจก็ลงไปคาบหญ้ าเสียทีหนึง่
จนกว่าจะค่อย ๆ งอกขน คงตังนานกว่
้
าจะบินได้ อาจจะสัก ๒-๓ เดือน เมื่อผมอยูผ่ มขอร้ องไม่ให้ ใครแหย่
ไม่ให้ ใครกวน อย่าว่าแต่ยิงเลย เพียงแค่ไปซัดไปขว้ างเราก็ขอร้ อง มันเคยมามากเป็ นพัน ๆ ตัวโดยประมาณ
สัก ๒-๓ พันตัวก็มี เป็ นบางวัน แล้ วพอสว่างขึ ้น จะบินหนีกนั ไป มีเหลือบ้ าง คล้ าย ๆ มันจะเป็ นลูกอ่อนหรื อ
อย่างไรก็ไม่ทราบ มันไม่ไปหมด พอคํ่าลงก็ทยอยกันมา ตอนดึก ๆ ก็เจี๊ยวจ๊ าวกันหมด เป็ นนกเป็ ดนํ ้า ดูจะ
เป็ นพันธุ์เดียว พันธุ์ธรรมดา
อาจารย์ครับ วัดนี ้มีความเป็ นมาทางประวัตศิ าสตร์ อย่างไรครับ
วัดนี ้เคยเป็ นวัดเจ้ าคณะเมือง เทียบเท่าเจ้ าคณะจังหวัดในปั จจุบนั อย่างน้ อยก็เคยอยูก่ นั มาองค์หรื อ
๒ องค์ องค์สดุ ท้ ายก็คือ ท่านกาแก้ ว (พิน) หรื อพระครูสมุห์พนิ วัดตระพังจิก ในสมัยรัชกาลที่ ๓
เจ้ าพระยาสมุหพระคลัง ซึง่ คุมหัวเมืองปั กษ์ ใต้ ยกทัพกลับจากไปปราบหัวเมืองทางชายแดนปั กษ์ ใต้ ผ่าน
พุมเรี ยงซึง่ เป็ นที่ตงของเมื
ั้
องไชยาสมัยนัน้ ก่อนจะกลับไปกรุงเทพฯ ได้ สร้ างวัดสมุหนิมิตไว้ ใหญ่โตมโหฬาร
สร้ างเสร็ จก็ขอหรื อจะบังคับให้ พระครูสมุห์พิน ย้ ายจากวัดตระพังจิกไปอยูว่ ดั ที่สร้ างใหม่นนั ้ ผมไม่แน่ใจว่า
เมื่อตอนย้ ายไปนัน้ เป็ นพระครูศรี สงั ฆราชาลังกาแก้ วแล้ วหรื อยัง แต่ร้ ูแน่วา่ เป็ นพระครูสมุห์พนิ เพราะเห็น
ในใบสัญญาบัตรแต่งตังให้
้ เป็ นเจ้ าคณะเมือง เป็ นสัญญาบัตรแบบโบราณ กระดาษว่าวยาวตังวา
้ กว้ าง
ศอกหนึง่ เขียนเต็มหน้ าหนึง่ เลย มีลกั ษณะเจ้ าคณะหนใต้ เป็ นคนแต่งตัง้ ไม่ใช่สมเด็จพระสังฆราชแต่งตัง้
พอแต่งตังแล้
้ วจึงทูลในหลวงหรื อทูลสมเด็จพระสังฆราช ตังให้
้ เป็ นเจ้ าคณะเมืองแล้ วก็กํากับไว้ วา่ ให้
พระสงฆ์ทงหลายเชื
ั้
่อฟั ง แล้ วให้ เจ้ าคณะผู้ใหญ่ เช่น เจ้ าคณะแขวง มาเซ็นรับทราบต่อท้ ายในสัญญาบัตร
นัน้ แล้ วประทับตราทัง้ ๒ ด้ านของกระดาษ ตรงกันเลย ตราราชสีห์และตราคชสีห์ ด้ านหนึง่ ไม่คอ่ ยมีเขียน
อะไร มีแต่ตรากับเขียน ๒-๓ คํา ว่ามาร่วมประชุมแต่งตังเจ้
้ าคณะเมือง ส่วนอีกด้ านนันพู
้ ดเสียยืดยาว เช่น
แม้ วา่ จะยังหนุม่ อยูก่ ็เป็ นผู้มีความสามารถ ขอให้ พระผู้เฒ่าผู้แก่ทงหลายจงเชื
ั้
่อฟั งพระครูสมุห์พนิ ผมไม่

๑๐๐

แน่ใจว่าได้ สมณศักดิเ์ ต็มที่เมื่ออยูว่ ดั ไหน คือสมณศักดิเ์ ต็มที่ของเมืองไชยานัน้ คือพระครูรัตนมุนีศรี สงั ฆรา
ชาลังกาแก้ ว หรื อพระครูรัตนมุนีศรี โสมวังลังกาแก้ วบ้ าง ตอนแรกก็เป็ นศรี สงั ฆราชาก่อน ต่อมาก็เป็ นศรี โสม
วัง
พอท่านย้ ายไปอยูว่ ดั สมุหนิมิต ก็เหลือแต่พระที่ไม่ต้องไปหรื อไม่อยากไป แล้ วก็ลดลง ๆ จนเหลือองค์
เดียว เรี ยกกันว่าขรัวสี อยูเ่ ป็ นองค์สดุ ท้ าย พอตายก็เลิกกัน ทรัพย์สมบัตชิ ิ ้นดี ๆ ของวัดก็ย้ายไปอยูว่ ดั สมุห
นิมิตหมด โดยเฉพาะตู้ลายทองต่าง ๆ อิสลามแก่ ๆ คนหนึง่ เล่าให้ ฟังว่าทันเห็น เคยมานัง่ คุยกับขรัวสี
้
(หัวเราะเบา ๆ) มีกฏุ ิอยูท่ างหลังโรงฉันปั จจุบนั ที่มีป่าคัน่ อยู่ แล้ วจะมีที่เตียนอีกแห่งหนึง่ ตรงนันแหละจะ
เป็ นที่ตงกุ
ั ้ ฏิขรัวสี ตอนผมไปอยูไ่ ม่มีซากอะไรเหลือเลย เพราะทําด้ วยไม้ ร้ างประมาณ ๘๐ ปี คนคงเอาไป
ใช้ กนั หมด
สมัยก่อนที่ยงั เป็ นวัดเจ้ าคณะเมืองคงเป็ นวัดคามวาสี เป็ นวัดบ้ าน บ้ านเรื อนของเจ้ าเมืองและ
ข้ าราชการ ก็ตงอยู
ั ้ ใ่ กล้ กบั วัดทางด้ านตะวันออกที่เป็ นหมูบ่ ้ านอิสลามในปั จจุบนั ที่วดั ก็มีการศึกษาปริยตั ิ
ธรรมกัน เมืองไชยาเป็ นเมืองที่มีชื่อเสียงสําหรับผู้มีการศึกษา เป็ นชันครู
้ บาอาจารย์ คนจากถิ่นอื่นจะมา
เรี ยนกันที่ไชยานี ้ ทังชุ
้ มพร หลังสวน แม้ สงขลาก็ยงั เคยมาเรี ยนที่ไชยา จนมาตกค้ างอยูก่ ระทัง่ มรณภาพก็มี
ได้ ยินว่าชื่อพระครูวินยั ธรบุตร เป็ นตัวตลก ย้ ายไปย้ ายมาระหว่างวัดโพธารามกับวัดสมุหนิมิต
ต่อมาเคยมีเจ้ าคณะเมืองไชยาชันพระครู
้
รัตนมุนีอยูว่ ดั โพธารามติดต่อกันถึง ๒ องค์ ครัง้ สุดท้ ายไป
อยูว่ ดั สมุหนิมติ อีก วัดสมุหนิมิตคล้ าย ๆ วัดหลวง ต่อมามันทรุดโทรมลงมาก ทางการดูเหมือนจะเป็ นเทศา
ฯ จึงขอร้ องให้ พระชยาภิวฒ
ั น์ (หนู) ซึง่ เคยอยูว่ ดั โพธาราม ให้ ไปอยูว่ ดั สมุหนิมิตเป็ นเจ้ าคณะเมืององค์
สุดท้ ายจนกระทัง่ มรณภาพ
แม้ สมัยเจ้ าคุณชยาภิวฒ
ั น์ (หนู) นี ้ ก็ยงั มีพระเณรจากต่างจังหวัดมาศึกษาเล่าเรี ยน มาเรี ยนบาลี
ไวยากรณ์บ้าง มาหัดเทศน์มหาชาติบ้าง เป็ นการศึกษาอย่างเดิม
อาจารย์ครับ ผมได้ ยินว่ามีพระเณรผู้ใหญ่อีกองค์ที่เป็ นชาวพุมเรี ยง ได้ เป็ นถึงชันสมเด็
้
จ
อ๋อ ไม่ได้ เป็ นที่นี่ เป็ นที่กรุงเทพฯ เป็ นญาติกบั พระครูโสภณฯ (เอี่ยม) เคยอยูก่ บั พระชยาภิวฒ
ั น์ (หนู)
แต่ไม่ลงกัน เป็ นคนหัวแข็ง มีมานะทิฐิ ไม่ลงกัน เรื่ องเล็ก ๆ น้ อย ๆ จนครัง้ สุดท้ าย ถูกเอานํ ้าสาด เพราะ
นอนตืน่ สาย โกรธเลยขึ ้นไปกรุงเทพฯ ไปศึกษาเล่าเรี ยนเป็ นมหาเปรี ยญอยูว่ ดั เลียบ (ราชบูรณะ) จนกระทัง่
ได้ เป็ นสมเด็จพุฒาจารย์ ดูเหมือนได้ เป็ นตอนย้ ายมาอยูว่ ดั สุทศั น์แล้ ว ผมเคยไปพบครัง้ หนึง่ ที่กรุงเทพฯ
้
้นที่บ้านเกิดเมืองนอนของเรา ดูเหมือนจะได้ พบกัน
ท่านก็แสดงความยินดี เกี่ยวกับการตังคณะธรรมทานขึ
อีกครัง้ ที่วดั โพธาราม เมื่อตอนท่านกลับมาเยี่ยมบ้ านเกิด
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อาจารย์ครับ ทีนี ้กลับมาที่การบุกเบิกสวนโมกข์นะครับ อาจารย์เริ่ มอย่างไรครับ มีการประกาศให้ ใครต่อ
ใครรู้วตั ถุประสงค์หรื อเปล่าครับ
นอกจากชาวคณะธรรมทานของนายธรรม
ทาส ๔-๕ คนแล้ ว ก็ไม่ได้ บอกใคร เป็ นเรื่องไม่
เปิ ดเผย เป็ นเรื่ องส่วนตัว จนกว่าจะไปอยูว่ ดั ตระพัง
จิกแล้ ว จึงค่อย ๆ ทราบกันขึ ้น บอกกันเอง
ตอนอยูว่ ดั ใหม่ (พุมเรี ยง) เดือนกว่า ๆ ก็ดจู ะ
ไม่ได้ ทําอะไรเป็ นชิ ้นเป็ นอัน เที่ยวคุยตามเพื่อนฝูง
ระยะแรกสุดที่ท่านอาจารย์เริ่มต้ นสวนโมกข์นนั ้
(หัวเราะฮ่ะ ๆ) กับโยมผู้หญิงก็ยงั ไม่ได้ คยุ เรื่ องการ
ท่านพักอยูห่ ลังพระพุทธรูปนี ้ ซึง่ ตังอยู
้ ก่ ลางวัดร้ างตระพังจิก
สร้ างวัดป่ าแบบกรรมฐานยังไม่เป็ นที่ร้ ูจกั ของคน
คณะอุบาสกธรรมทานช่วยสร้ างเพิง มุงและกันด้ วยจาก
แถบนี ้
ต่อออกไปจากหลังพระพุทธรูปซึง่ มุงสังกะสีอยูก่ ่อน
เพียงพอกันแดดกันฝนเท่านัน้

ทีนี ้พอจะเข้ าไปอยูก่ ็ต้องสร้ างที่พกั ก็คณะตา
กวย ลุงเที่ยงนี่แหละเขาช่วยกันทํา ลุงเที่ยงแกเป็ นช่างไม้ ธรรมดา พอทําได้ ทําแบบนี ้มันง่าย ๆ แต่เดิมมันมี
หลังคาสังกะสี มุงพระพุทธรูปไว้ นิดหน่อยพอไม่ให้ ถกู ฝน ข้ างหน้ าพอนัง่ ไหว้ พระได้ ที่พกั ของเราก็ทําเป็ น
เพิงต่อออกไปจากหลังพระพุทธรูป พาดจากขื่อแล้ วต่อออกไป มุงด้ วยจาก กันด้
้ วยจาก นอนด้ วยแคร่ แบบ
แคร่ไม้ ไผ่นนั่ แหละ แต่ทําด้ วยกระดาน มีเสาคํ ้ากว้ างยาวพอนอนพอดี อยูค่ นเดียวด้ วย พื ้นก็เป็ นพื ้นดิน แสง
สว่างเพียงพอ เพราะผนังตอนใกล้ ๆ หลังคาปล่อยโล่งไว้ แล้ วก็ทําตู้ใส่หนังสือโดยเฉพาะ ทําแบบชนิดที่
แลดูแต่ไกลเหมือนกับโลงศพ (หัวเราะเบา ๆ) ข้ างในเป็ น ๒ ชัน้ เปิ ดด้ านข้ างได้ เปิ ดข้ างบนก็ได้ ตอนย้ าย
จากสวนโมกข์เก่ามาที่นี่ได้ เอามาด้ วย แต่ตอนนี ้ไม่ร้ ูวา่ อยูท่ ี่ไหนแล้ ว ตู้หนังสือแบบโลงนี ้ก็ตงบนเสา
ั้
ขนาน
้
บตู้นี ้
กับหลังพระพุทธรูป แคร่นอนก็อยูด่ ้ านเหนือ ตังฉากกั
ช่วยกันทําอยู่ ๒ วันก็เสร็ จ จากก็ซื ้อเอา เขาเย็บขายกันเยอะแยะไป มันทําง่ายไม่มีอะไรมาก ปั กไม้
แล้ วกันจาก
้
มัด ๆ ก็เสร็ จ เว้ นช่องยาวเหมือนหน้ าต่างไว้ ด้านที่ใช้ นอน แล้ วห้ อยไว้ ด้วยสบง
อาจารย์ครับ แล้ วห้ องนํ ้าห้ องส้ วมทําอย่างไรครับ
ห้ องนํ ้าไม่ต้องทํา ห้ องส้ วมทํา นํ ้าอาบนํ ้าใช้ ก็ขดุ บ่อเล็ก ๆ อยูเ่ กือบสุดแดนตะวันออก ตรงที่มีคเู ลี ้ยว
มุมคูมีตอมะพร้ าวอยู่ ขุดโคนมะพร้ าวลงไป ผมไม่ได้ ขดุ เองหรอก คณะอุบาสกนัน่ แหละช่วยกันทําแบบหล่อ
ในนัน้ เขามีแบบหล่ออยูท่ ี่บ้าน ดูเหมือนลึกสัก ๓ ปล้ อง เวลาอาบนํ ้าก็อาบที่นี่ น้ อยครัง้ ที่จะอาบในสระ
เพราะมันมีปลิง
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ส่วนห้ องส้ วม ทําตรงที่พอลงมาจากเนินแล้ วเลี ้ยวไปทางขวา ใกล้ ๆ ที่ทําบ่อโยกอยูเ่ ดี๋ยวนี ้ ทําแบบ
ขุดหลุมลึกลงไป แล้ วก็กนด้
ั ้ วยจากพอบังมิดเมื่อนัง่ มีหลังคานิดหน่อย และก็เก็บขี ้เถ้ าใส่ปี๊บไว้ เพราะใบไม้
มันมาก ตากวยแกก็เผาเป็ นขี ้เถ้ า เก็บขี ้เถ้ าใส่ปี๊บ แล้ วเอาไปวางไว้ ในนัน้ พอถ่ายเสร็จ ใช้ รางไม้ ไผ่ผา่ ซีก ตัก
ขี ้เถ้ ารด กลบพอมิด ประหยัด ไม่ได้ มีนํ ้าล้ าง แล้ วก็ได้ ความรู้ไอ้ เรื่ องนกกระเต็น หรื อนกตระกูลนกกระเต็น
แต่ที่นนั่ มันเป็ นนกกระเต็นที่หากินตามคลอง มันมาทํารังข้ างผนังบ่อส้ วม มันเจาะเข้ าไปในดินเป็ นรู แล้ ว
ออกลูกในรูนนั ้ เราเคยเข้ าใจผิดว่ามันจะออกลูกตามที่ทํารังไว้ บนกิ่งไม้ หรื อออกลูกตามกลางดิน มันน่าจะ
้ น้
สะดวกกว่า มันอุตส่าห์มาเจาะดินเป็ นรู และปรากฏว่าไอ้ นกคล้ าย ๆ กัน ตระกูลเดียวกัน ทําอย่างนี ้ทังนั
แม้ กระทัง่ ไอ้ นกที่บ้านทางนี ้เขาเรี ยกนกกระจาบช้ าง ตัวเกือบเท่านกพิราบแต่ยาวกว่า ก็ชอบออกลูกในรูที่
มันขุดเข้ าไปในดิน
นกกระเต็นนี ้เป็ นนกกินปลา ต้ องอยูใ่ นที่ที่มีปลา บินโฉบลงมาปุ๊ บจับเลย มันบินโฉบลงมาเร็วมาก
พอดีกบั ปลาเซ่อ ๆ ขึ ้นมาพอดี (หัวเราะ) มันก็คาบไป คาบดิก๊ ๆ ไปเลย และมันเคยมาคาบในบ่อที่เราเลี ้ยง
ไว้ ที่นี่ ตอนนันเณรแผนอยู
้
่ เณรแผนเขาไม่ได้ เจตนาจะยิงให้ ตายหรอก มันยิงหนังสติก๊ ออกไป พอดีถกู ป๊ อก
(หัวเราะเบา ๆ) แม่นเหมือนปาฏิหาริ ย์ เฮ่อะ ๆ เณรแผนแกละอายหรื อกลัวหน้ าซีดเลย ที่ยิงนกกระเต็นตาย
มันเกาะอยูบ่ นกิ่งกระท้ อน เราไม่ได้ บอกให้ คอยไล่หรอก แต่เณรเขารู้วา่ เราไม่ต้องการให้ มนั มาขนปลาไป

้
ดต้ องบอกกล่าวใครอย่างไรหรื อ
อาจารย์ครับ พอตกลงจะเข้ าไปอยูท่ ี่วดั ร้ าง (ตระพังจิก) แล้ ว ขันแรกสุ
เปล่าครับ
เราต้ องการจะมีกรรมสิทธิ์หวงห้ าม ไม่ให้ คนเข้ าไปวุน่ วาย ก็คดิ กันไว้ ตงแต่
ั ้ ก่อนเข้ าไปอยูแ่ ล้ ว ว่าต้ อง
มีแผนในแง่กฎหมาย โดยให้ คณะธรรมทานเช่าที่วดั ร้ างจากรัฐบาล แล้ วเราก็ตงทนายความไว้
ั้
คนหนึง่ เป็ น
ทนายความที่มีชื่อเสียงอยูท่ ี่นนั่ ชื่อนายคลิ ้ง ศิวายพราหมณ์ เป็ นผู้จดั ทําสัญญาเช่าอะไรต่าง ๆ ให้ เช่าใน
นามของแกด้ วย ดูเหมือนจะมีรายละเอียดในหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาเล่มแรก ถ้ าจําไม่ผิดพอเข้ าไปอยูแ่ ล้ ว
จึงค่อยจัดการเรื่ องเช่าที่ต้องทําอะไรให้ มีอํานาจห้ ามปราบ เพราะมันเป็ นที่เที่ยวเล่นของนักเลงต่อไก่บ้าง
เก็บเห็ดบ้ าง เก็บผักบ้ าง เรากลัวเขาจะรบกวน

๑๐๓

ดูเหมือนเนื ้อที่ราว ๆ ๗๐ ไร่ เอาแต่ตอนบน ตอนล่างลงไปเป็ นป่ าจากนันไม่
้ เอา พอเช่าเสร็จก็คอ่ ย ๆ
ล้ อมรัว้ ลวดหนาม มีประตูเข้ าออกทางเดียว คือด้ านหน้ า ที่เป็ นทางเข้ าในปั จจุบนั ลวดหนามก็กนพอเป็
ั้
น
พิธี ดูเหมือนจะ ๒ เส้ นเท่านัน้ ใช้ ไม้ ปักแล้ วเอาลวดหนามติด ด้ านหน้ ากับด้ านตะวันออก และตอนหลังก็ตดั
ไม้ ประดู่ เอากิ่งไม้ ประดูน่ ี่มาปั กจนงอกขึ ้นเป็ นแนวรัว้ ตอนหลังตายเสียมาก เหลืออยู่ ๒-๓ ต้ นที่อยูใ่ นวัด
แล้ วเราก็ขึ ้นป้าย "ห้ ามเยี่ยม" (หัวเราะเบา ๆ) แต่อย่างนัน้ แขกมันยังรอดเข้ ามาทํานัน่ นี่ ทัง้ ๆ ที่เราห้ ามเข้ า
้ งจําได้ หนุ่มอิสลามคนหนึง่ เป็ นลูกคนมีอนั จะกิน เขาเข้ าไป
ไปเก็บผักยิงนกตกปลาอะไรต่าง ๆ วันนันยั
เยี่ยมผม แล้ วไปนัง่ คุยกันจนบ่าย ตรงหน้ าโบสถ์ ตอนบ่าย ๆ บนต้ นไม้ ตรงนัน้ ที่เรี ยกว่าต้ นพลา ซึง่ เป็ นที่มา
ของชื่อสวนโมกข์ด้วยนัน่ น่ะ มันมีลกู สุกพอดี แล้ วนกจําพวกนกโพระดก ตัวสีเขียว มันมาเกาะเต็มไปหมด
้
า "ภาษาของท่าน ไอ้ นกนี่อยูไ่ ด้ ถ้ าภาษาของ
ยัวเยี
้ ้ยไปหมด มากินลูกพลากัน หนุ่มอิสลามคนนันเขาบอกว่
ผมไอ้ นกนี่ไม่มี นกนี ้ต้ องไม่มี จับไปแกงหมด" ภาษาอิสลามจับไปแกง เฮ่อะ ๆ ๆ ๆ อิสลามอีกคนหนึง่ แก
เก็บยอดผัก เก็บใส่ห่ออยู่ ผมไปอยูใ่ หม่แรก ๆ ก็ถือเคร่งหน่อย ไม่อยากให้ ใครเข้ ามายุม่ ย่าม ก็เลยเข้ าไป
บอกว่าเก็บไม่ได้ ไม่ต้องการให้ เก็บ แกบอกผมว่า "ผมมาเก็บให้ มนั เตียน ให้ ทา่ นอยูส่ บาย" (หัวเราะ) แก้ ตวั
ไปนํ ้าขุน่ ๆ ว่ามาเก็บให้ เตียน มาช่วยทําความสะอาด เฮ่อ ๆ ๆ ๆ
เรื่ องเช่าวัดนี่เคยเขียนลงในพุทธสาสนาด้ วย จนยังไงไม่ร้ ู มหาทองสืบรู้ คงอ่านพบ ไปเล่าให้ สมเด็จว
ชิรญาณวงศ์ (สมเด็จพระสังฆราชเจ้ าวัดบวรฯ) ฟั ง ตอนได้ พบท่านครัง้ แรก ท่านทักขึ ้นเป็ นข้ อแรก "มหา
เงื่อม แกทําอะไรของแกวะ เช่าวัดให้ พระอยู่ เช่าวัดให้ พระอยู"่ (หัวเราะเบา ๆ) ผมก็ได้ อนั นี ้เป็ นเครื่ องคิด
พอปี หลัง ๆ ก็เลยเลิกเช่า ไม่จ่ายค่าเช่า บอกเลิกเช่า ดูเหมือนจะเช่าอยูเ่ พียงไม่กี่ปีเท่านัน้
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อาจารย์ครับ ชื่อสวนโมกข์นี่ได้ มาอย่างไรครับ
(หัวเราะ) มันก็เป็ นธรรมดาแหละ ที่จะต้ อง
ตังชื
้ ่อ แต่วา่ เรื่ องชื่อสวนโมกข์นี่ นายธรรมทาส
เขาไม่ได้ เกี่ยวข้ อง หรื อไม่มีสทิ ธิ์ที่จะเกี่ยวข้ อง ว่า
จะตังชื
้ ่ออะไร เราว่าไปคนเดียว คิด คิด คิดไป
ตามไอ้ หลักเกณฑ์ หรื อตามถ้ อยคําที่มีใช้ อยู่ และ
เพื่อขบขันบ้ าง เรามันมีนิสยั ฮิวเมอริสท์อยูบ่ ้ าง
ฟลุคที่วา่ มันมีต้นโมกและต้ นพลาที่สวนโมกข์เก่า
นัน่ ต้ นโมกนี่ยงั อยูท่ ี่หน้ าโบสถ์หลายต้ น และ
ต้ นพลาก็มีอยูท่ วั่ ๆ ไป ต้ นโมกกับต้ นพลา เอา
โมกกับพลามาต่อกันเข้ า (หัวเราะ) มันก็ได้ ความ
เต็มว่ากําลังแห่งความหลุดพ้ น พลังแห่งความ
หลุดพ้ น ส่วนคําว่าอารามย่อมธรรมดา แปลว่าที่
ร่มรื่ น ที่รื่นรมย์ เมื่อมันฟลุคอย่างนี ้มันก็ออกมา
จริงจัง ตรงกับความหมายแท้ จริ งของธรรมะ
บริเวณโดยรอบสวนโมกข์จะมีต้นโมกและต้ นพลา อันเป็ นที่มา วัตถุประสงค์ก็คือโมกข์ สถานที่อนั เป็ นพลังเพื่อ
ของนาม "สวนโมกขพลาราม"
โมกขะ ก็เหมาะแล้ ว เมื่อแรกเสนอขึ ้นมาเขาฟั ง
ขัดหูกนั ทังนั
้ นแหละ
้
แปลก หรื อว่าขัด ๆ หูไม่ร้ ู
อะไร โมกข-พลา ต้ องอธิบายให้ ร้ ูวา่ ธรรมะคือ
อย่างนัน้ มีความหลุดพ้ นเป็ นวัตถุที่พงึ ประสงค์ จึงเกิดวัดชนิดที่ชว่ ยส่งเสริมให้ เกิดความหลุดพ้ น เรี ยกว่า
โมกขพลาราม
อาจารย์คดิ ปั๊ บ เอาชื่อเดียวเลย หรื อว่ามีชื่อให้ เลือกหลายชื่อครับ
เท่าที่นกึ ออก คิดทีเดียว ชื่อเดียว ทีเดียว
นี่หลังจากมาอยูแ่ ล้ วใช่ไหมครับ
เมื่อมันมาอยูแ่ ล้ ว ไม่ได้ คดิ มาแต่กรุ งเทพฯ (หัวเราะ) เมื่อมาเห็นต้ นโมกกับต้ นพลาแล้ ว
ในกลุม่ อุบาสกที่ชว่ ยงานกันอยู่ เขาว่าแปลกแต่ไม่ถึงกับค้ านใช่ไหมครับ
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เขาไม่ร้ ูจะค้ านอย่างไร และเขาก็ฟังไม่คอ่ ยจะออกว่ามันหมายความว่าอย่างไร เขายังไม่เคยเรี ยน
บาลี มันจึงแล้ วแต่เราโดยประการทังปวง
้ ถึงนายธรรมทาสก็ไม่มีความเห็นอย่างไรที่จะแย้ งหรื อวิจารณ์
(หัวเราะเบา ๆ) พอออกมาก็เอาเลย เป็ นชื่อสํานักป่ าที่จดั ขึ ้นมาเพื่อส่งเสริมวิปัสสนาธุระ ใช้ คําตรง ๆ อย่าง
นี ้เพื่อส่งเสริ มวิปัสสนาธุระ
อาจารย์ครับ ทีนี ้มาถึงอีกชื่อหนึง่ ครับ ชื่อพุทธทาส นี่ละ่ ครับ
อ้ า นี่มนั ก็เรื่ องไหล ๆ มา นายธรรมทาสเขาตังชื
้ ่อของเขาก่อน ธรรมทาส (หัวเราะ) ทีนี ้เราเห็นว่ามัน
ว่างอยูต่ ําแหน่งหนึง่ ก็เลยเห็นว่ามันน่าจะชื่อพุทธทาส แล้ วเจ้ าคุณวัดสามพระยาสมัยนัน้ สมเด็จวัดสาม
พระยาตอนนี ้แหละ ท่านเกิดชอบขึ ้นมา ท่านก็เลยใช้ ชื่อสังฆทาสอยูพ่ กั หนึง่ และท่านก็จดั การเรื่ องของ
คณะสงฆ์เป็ นการใหญ่ ปฏิรูป ปฏิวตั อิ ะไรกัน ในเรื่ องเกี่ยวกับคณะสงฆ์ ก็เลยใช้ ชื่อตัวเองว่าสังฆทาสเลยได้
มีครบชุด (หัวเราะ) อยูท่ ี่ไชยา ๒ คน อยูท่ ี่กรุงเทพฯ คนหนึง่
เคยรู้จกั กันเป็ นส่วนตัวไหมครับ
ไม่ ไม่ร้ ูจกั ไม่ร้ ูจกั อะไรกันเลย แต่ทา่ นได้ อา่ นหนังสือของเรา
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ท่านอาจารย์เริ่ มเข้ ามาอยูท่ ี่วดั ร้ างตระพังจิกเมื่อวันวิสาขบูชาที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๕
พอถึงเดือนสิงหาคม ท่านก็เริ่ มทยอยเขียนหนังสือ ตามรอยพระอรหันต์ โดยเริ่ มคําประณมพจน์ (ด้ านขวา)
และคําประกาศใช้ นาม "พุทธทาส" (ภาาพบนสุด)แต่ในปี แรกนันยั
้ งไม่ได้ ตีพิมพ์ ปี ต่อมาจึงเริ่มทยอยตีพิมพ์
ในหนังสือพิมพ์ พุทธสาสนา และหลายปี ต่อมา (๒๔๙๕)คณะธรรมทานจึงรวมพิมพ์เป็ นเล่มครัง้ แรก
ภาพปกด้ านบนนี ้ เป็ นฉบับที่ตีพิมพ์โดย สํานักพิมพ์สวุ ิชานนท์ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙

ชื่อพุทธทาสนี่ตงเมื
ั ้ ่อไรครับ
เรี ยกว่าตังหรื
้ ออะไรก็ไม่ร้ ู ครัง้ แรกเขียนบทความไปลง กรุงเทพเดลิ เมล์ หนังสือพิมพ์ใหญ่สมัยนัน้
เราเริ่มใช้ ชื่อนี ้ แต่เขาไม่ลง เขียนวิพากษ์ วจิ ารณ์เกี่ยวกับศาสนานี่แหละ
ก่อนตังสวนโมกข์
้
หรื อครับ
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ก่อน ก่อนสวนโมกข์ แต่นายธรรมทาสเขาใช้ ชื่อธรรมทาสแล้ ว ไล่ ๆ กัน ต่อมามีคนชอบคําว่าทาส
เอาไปตังชื
้ ่ออริยทาสบ้ าง อะไรทาสบ้ าง หลาย ๆ ทาส (หัวเราะ) เมื่อไม่นานมานี ้มีใครนะเขียนไปลงใน
หนังสือพิมพ์มติชน ว่ามันต้ องเลิกคําว่าทาส เพราะสมัยนี ้ไม่มีทาสแล้ ว เขียนทํานองกระทบ ๆ เปรี ยบเปรย
แต่ผมไม่อยากจะเขียนไปตอบโต้ เพราะมันคนละทาส ความหมายมันคนละอย่าง ไอ้ ทาสที่เลิกน่ะมันอย่าง
หนึง่ ไอ้ ทาสอย่างชื่อเรานี่มนั เลิกไม่ได้ และมันเป็ นขึ ้นโดยธรรมชาติโดยอัตโนมัติ มันเลิกไม่ได้ ฉบับเมื่อเร็ว
ๆ นี ้ ๒-๓ เดือนมานี่ ลองอ่านดูแล้ ว เขาก็คงจะมุง่ หมายกระทบผม กระทบเป็ นส่วนใหญ่ ที่เขียนบทความนี ้
ผมอ่านในเดอะ มิ ดเดิ ล เวย์ เห็นมีฝรั่งเขาใช้ ชื่อพุทธทาสเหมือนกันระยะนี ้
โอ้ นัน่ เขาชื่ออยูค่ นหนึง่ แล้ ว อยูท่ ี่อเมริกา เป็ นคนลังกา ใช้ ชื่อพุทธทาสเป็ นฆราวาส ดูเหมือนจะชื่อ
พุทธทาส หิริวชิ ยั หรื ออะไรนี่
เป็ นชื่อจริ งของเขาหรื อครับ
เป็ นชื่อจริ ง ไม่ใช่นามแฝง มีคนเข้ าใจสับสนกับผมบ่อย คนนันเขาเป็
้
นฆราวาส เป็ นพุทธบริษัทที่เด่น
อยูใ่ นสังคมคนหนึง่
รู้สกึ เขาเป็ นนักวิชาการใช่ไหมครับ
เขาเขียนทางวิชาการ ทางทฤษฎีอยูบ่ อ่ ย ๆ
อาจารย์ครับ ผมเคยได้ ยินว่า อาจารย์เคยไปขอจดทะเบียนเปลีย่ นชื่อแล้ วเขาไม่ยอมให้ จด
ยื่นจดทะเบียนเปลีย่ น เขาว่าเปลี่ยนไม่ได้ เพราะมีคําว่าพุทธ
พร้ อม ๆ กับโยมธรรมทาสหรื อเปล่าครับ
นายธรรมทาสเขาจดได้ ก่อนนานแล้ ว ของผมนี่มาจดตอนมีสวนโมกข์แล้ ว ถึงได้ ยื่นคําร้ อง เขาว่า
ไม่ได้ ลบหลูพ่ ระพุทธเจ้ า เอาคําว่าพระพุทธเจ้ ามาใช้ นี่คณ
ุ ดูความรู้ สติปัญญาของเจ้ าพนักงานของ
ประเทศไทย มันมีความรู้อย่างนี ้ ก็เลยขี ้เกียจไปทะเลาะกับคนชนิดนี ้
ใครครับอาจารย์ ศึกษาอําเภอหรื อเปล่า
โน่น ที่กรุงเทพฯ โน่น การเปลีย่ นชื่อต้ องขึ ้นถึงกรุงเทพฯ เขาต้ องไปพิจารณา แล้ วอนุญาตลงมาจาก
กระทรวงไหนก็ไม่ร้ ู จะเป็ นกระทรวงมหาดไทยหรื อกระทรวงวัฒนธรรมอะไรก็ไม่ร้ ู เขาตอบมาว่าอย่างนัน้
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แล้ วก็มีอีกคนหนึง่ ชื่อ พุทธทัตตะ เป็ นชาวลังกามีชื่อเสียงมาก เอ็นไซโคลปิ เดีย บริ ตานิกา ลงเรื่ องของ
พุทธทัตตะนี่ มีหลายคนคิดว่าเป็ นผม ที่กรุงเทพฯ น่ะเอาไปโฆษณา เอาไปป่ าวข่าวกันใหญ่ รวมทังคุ
้ ณ
วิโรจน์ อะไรด้ วยนี่
สมัยที่ผมเป็ นนักเรี ยน หนีโรงเรี ยนมาที่นี่ ท่านวิรัตกิ ็เคยบอกผมอย่างนัน้
อย่างงันเหรอ
้
(หัวเราะ) ก็มนั มีหนังสือพิมพ์ลง หนังสือพิมพ์ในเมืองไทย หนังสืออะไรนะ ขี ้ประติว๋
เอาไปลงว่ามีเกียรติ ผมก็ฉงนว่าเป็ นไปไม่ได้ แต่ก็นิ่งอยูอ่ ย่างนัน้ ต่อมาผมก็เห็นอาติเกิลที่วา่ นันเองในเอ็
้
น
ไซโคลปิ เดียนัน้ อ้ าว มันพุทธทัตตะ นี่หว่า คนนี ้ผมก็เคยพบที่อนิ เดีย ไปธุระอะไรที่มทั ราส เราก็ไปถึงนัน่ ก็
เลยฉันข้ าวร่วมกัน เห็นจะอายุพอ ๆ กัน
อาจารย์เคยนึกไม่ชอบชื่อเดิมตัวเองไหมฮะ
ไม่เคยนึก มันไม่เกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อ ผมชอบที่มนั แปลไม่ได้ แต่ตอนโน้ นก็ไม่คอ่ ยนึกอะไรมาก ไม่
เคยสนใจเรื่ องนี ้ แต่ตอนหลัง ๆ มา เมื่อเรี ยนหนังสือหนังหาอะไรแล้ วก็ชอบ ที่นายธรรมทาสใช้ วา่ เงื ้อมนันไม่
้
ถูกแน่ ผมเคยเซ็นชื่อเงื่อมมาแต่แรก ทังในบั
้ ญชีโรงเรี ยนก็เงื่อม แล้ วมันก็แปลไม่ได้ แต่วา่ คนโดยมาก
ชาวบ้ านโดยมากเขาเรียกเพี ้ยนเป็ นเนื่อมไปก็มี เนื่อมนี่มากที่สดุ เงื ้อมไม่มี ชื่อผมโดยแท้ จริงชาวบ้ านเขาจะ
ออกเสียงว่าเหงื่อม (เสียงอยูใ่ นหู) ความหมายไปตรงกับคําว่าเงื ้อม แต่ออกเสียงเป็ นเหงื่อม ก็เลยทําให้ คน
เข้ าใจว่ามาจากเงื ้อม พอได้ ยินคําว่าเงื่อม เขานึกถึงเงื ้อมกันทังนั
้ น้ ดังนันสมเด็
้
จวัดเทพศิรินทร์ ท่านเรี ยกผม
้
ว่าเงื ้อม เพราะไม่ร้ ูวา่ เงื่อมมันหมายความว่าอะไร ก็สนั นิษฐานว่าคงจะเงื ้อมนันเอง
เมื่อตอนอาจารย์ย้ายเข้ าไปอยูร่ ะยะแรกสุด มีบริขารหรือสิง่ ของอะไรติดตัวเข้ าไปบ้ างครับ
ก็ไม่มีสมบัตอิ ะไร มีหนังสือ ๒-๓ เล่ม มีบาตรและมีตะเกียงนํ ้ามันมะพร้ าวทําด้ วยแก้ วลอยไส้ จุดอยู่
หน้ าพระพุทธรูป ยังไม่คดิ จะเขียนหนังสือระยะแรก ต่อเมื่อจะเขียนหนังสือจริงจัง จึงมีกฏุ ิและตะเกียง
หลอดใช้ มันเป็ นตะเกียงนํ ้ามันขนาดเล็ก มีหลอดแก้ วยาว ผมใช้ อยูห่ ลายปี หลอดไม่เคยแตกเลย จนมีคน
อื่นมาทําของผมแตก
บริ ขารนอกนัน้ ก็มีจีวร ตอนนันผมใช้
้
จีวรค่อนข้ างดํา ย้ อมเอง ย้ อมด้ วยแก่นขนุน แช่ทิ ้งไว้ นานหน่อย
ยางขนุนพอได้ แสงแดดก็ทําให้ ผ้าดํา ในพุมเรี ยงก็มีพระห่มจีวรดํา ๆ อยูแ่ ล้ ว เช่นอาจารย์เหม็นนี ้ก็จีวรดํา
อาจารย์ท่มุ ก็จีวรค่อนข้ างดํา แล้ วก็มีท่านแช่ม พระใบฎีกาแช่ม จีวรดําปี๋ เจ้ าคุณชยาภิวฒ
ั น์ก็จีวรค่อนข้ าง
ดํา สีพอเหมือนปี กนกเหยี่ยว ตอนหลังมันขี ้เกียจ มันก็คอ่ ย ๆ เปลี่ยนมาเอง แต่ผมก็ไม่เคยใช้ จีวรเหลือง
อ๋อย ถ้ าจีวรใหม่มกั จะย้ อมด้ วยนํ ้ากรักทีหนึง่ ก่อนเสมอ เพื่อให้ มนั ทน ให้ ยางไม้ จบั เส้ นด้ าย แล้ วใช้ ได้ ทน
และก็ซกั ได้ เรื่ อย ไม่ต้องย้ อมบ่อยนัก ถ้ าย้ อมสีธรรมดา ต้ องย้ อมทุกครัง้ ที่ซกั เพราะสีมนั หลุดหมด
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ตอนอยูส่ วนโมกข์เก่า นาน ๆ จะมีคนถวายจีวรสักที เมื่อผ้ าขาด ผมก็ปะเองเย็บเอง จึงมีบางสมัยได้
ใช้ ผ้าปะตามแบบอย่างของพระอริยเจ้ าแต่ก่อนด้ วย รู้สกึ ว่าดี ได้ ความนึกคิดกว้ างขวาง โดยไม่ต้องลงทุน
อะไร ทังยั
้ งได้ ผ้าใช้ ไม่ขาดแคลนอีกด้ วย
ตอนหลัง ๆ มานี่ก็เลิกย้ อมเด็ดขาด เพราะมันนึกขึ ้นมาได้ วา่ ทําให้ มนั ดํา ทําให้ มนั แปลกเพื่อน มัน
อยากจะดีกว่าเพื่อน มันก็เล่นละคร แกล้ งย้ อมดําอวดคน ก็เลยเลิก ไม่เอาเลย ปล่อยให้ มนั เป็ นไปตาม
ยถากรรม
ผ้ าห่ม มุ้ง หมอน อาจารย์ใช้ ทําอย่างไรครับ
โดยมากก็ใช้ จีวรห่ม มันก็พอแล้ ว มีบางครัง้ ที่คลีส่ งั ฆาฏิหม่ ด้ วย หมอนก็ใช้ ไม้ สองอันวางหัวท้ าย
แล้ วใช้ ไม้ กระดานเล็ก ๆ ตอกขวางคล้ ายม้ ารองนัง่ แต่เตี ้ย ๆ เท่ากับหมอน ใช้ ผ้าสังฆาฏิพบั ๆ รองเสีย
ชันหนึ
้ ง่ หมอนอย่างนี ้เป็ นของธรรมดา ๆ ชาวบ้ านก็ใช้ กนั อยูท่ วั่ ไป มุ้งไม่ได้ ใช้ ถ้ าไม่สบายจึงใช้ ม้ งุ ปกติ
ไม่ได้ ใช้ ยุงมีบ้างก็สมุ ไฟเอา คลุมโปงเอาบ้ าง เวลาคํ่า ตากวยแกก็จะสุมไฟขึ ้นมา ยุงก็ไม่คอ่ ยมี
อาจารย์ถือธุดงควัตรอะไรบ้ างครับ
ก็ถือเท่าที่จะถือได้ ทนั ที เช่นฉันหนเดียว บิณฑบาตเป็ นวัตร ใช้ ผ้า ๓ ผืน
ถือผ้ า ๓ ผืน เวลาอาบนํ ้าทําอย่างไรครับ ใช้ สบูห่ รื อเปล่าครับ
ก็ใช้ ผ้าอาบนํ ้า เราถือ ๓ ผืนแบบใช้ ผ้าอาบด้ วย แต่ก็มีบางทีเหมือนกันที่ซกั สบง ก็ต้องนุง่ จีวรแทน
จีวรถ้ าเอามาพับกลางตามยาวก็เท่ากับสบง ๒ ชัน้ นุง่ แทนสบงจนกว่าสบงจะแห้ ง ถ้ าถือ ๓ ผืนต้ องถือ
อย่างนี ้ สบูไ่ ม่ได้ ใช้ หรอก ใช้ ผ้าถูเอา ไม่เปลือง ไม่ยงุ่ ตอนแรก ๆ รองเท้ าก็ไม่สวม ร่มก็ไม่ใช้ บางครัง้ เดินมา
เทศน์ที่คณะธรรมทาน ซึง่ ต่อมาย้ ายมาริมทางรถไฟที่ไชยา เดินมาโดนฝนเปี ยกชุม่ นัง่ เทศน์กนั จนมันแห้ ง
ไปเอง สุขภาพกลับแข็งแรง ไม่สวมรองเท้ า ไม่ใช้ ร่มกลับทนแดดทนฝน หวัดไม่เป็ นเลย ออกกําลังกายอย่าง
อื่นก็ไม่คอ่ ยมี นอกจากกวาดใบไม้ กวาดขยะ แต่เราก็ขี ้เกียจ ส่วนมากก็เดิน เดินไปเดินมาแบบเดินจงกลม
นัน่ แหละ แต่วา่ เดินเร็ ว ๆ ออกกําลัง บางทีก็เดินคิดอะไรเล่น เพราะว่านัง่ เมื่อย แต่สว่ นมากเดินคิดอะไรออก
ดี ๆ มักจะเป็ นเวลาเดินมาเทศน์ที่ไชยา ผ่านทุง่ นาผ่านอะไร คิดได้ ก็จดใส่มือ มาถึงก็จดลงกระดาษ เพราะ
ความคิดดี ๆ แบบนี ้ บางทีมนั เกิดขึ ้นแล้ วมันจะไม่กลับมาอีก
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อาจารย์ครับ ระยะแรกที่อาจารย์อยูค่ นเดียวนี่ มีกิจวัตรประจําวันอะไรบ้ างครับ
ไหว้ พระเช้ าเย็น แล้ วก็อา่ นหนังสือบ้ าง ไปเที่ยวตามป่ าใกล้ ๆ นันบ้
้ าง ไม่เรี ยกว่าเป็ นกิจวัตรได้ เท่าไร
้
เรากะเวลาออกหลังจากพระอื่น
นัก ทําวัตรเช้ าตอนหัวรุ่ง แล้ วก็ออกบิณฑบาต ในตลาดพุมเรี ยงนันแหละ
เขากลับหมดแล้ ว เพื่อจะได้ ไม่ต้องเดินหลบ เดินหลีกกัน เวลาสวนทางกันจะได้ รักษาความสงบเงียบได้ ด้วย
ออกจากวัดก็เดินเรื่ อย ๆ ตรงไปถึงบ้ านโยม แล้ วก็กลับ เพราะมีห่อกับข้ าวตุงนังเต็มบาตร ไปอีกไม่ได้ บ้ าน
โยมกับบ้ านแม่เจี ้ยมตรงกันข้ ามจะใส่กบั ข้ าวเป็ นประจํา ทํากระทงแล้ วห่อใส่ใบตองกลัดไม้ กลัดแบบห่อ
ขนม บ้ านอื่นส่วนมากก็ใส่ข้าวเปล่า มีบางบ้ านที่ใส่กบั ข้ าวบ้ างแต่ไม่ประจํา ตอนหลังเมื่อมีพระเพิม่ ขึ ้น ก็มี
บ้ านน้ าเอี่ยม บ้ านป้าเล็ก ใส่ประจําเพิม่ ขึ ้น บางทีบ้านป้าแหวก็ใส่ด้วย
พอกลับมาถึงวัด ตากวยก็จะคอยถ่ายข้ าวให้ ที่เหลือจากฉันแกก็เอาไปกินเย็น บางวันถ้ าเป็ นวันที่
ชาวบ้ านทําบุญอะไรเป็ นพิเศษ เช่น ฤดูแห่พระ ชาวบ้ านที่ลงไปจากบ้ านทุ่ง บ้ านลําไย เขาจะเดินผ่านทาง
หน้ าวัด พอเราออกบิณฑบาตแค่หน้ าประตูวดั เขาก็จะใส่ข้าวต้ มที่มดั ด้ วยเชือกบ้ าง ข้ าวหลามบ้ าง เสียจน
เต็มบาตร ก็ไปไม่ถึงบ้ านโยม วันนันก็
้ ได้ ฉนั ข้ าวกับข้ าวหลาม หรื อข้ าวต้ มไป (หัวเราะเบา ๆ)
ฉันเสร็จครัง้ เดียวแล้ วก็วา่ งไปทังวั
้ น อ่านหนังสือบ้ าง คุยกับคนที่ไปเยี่ยมบ้ าง อย่างตากวยนี่แกก็ไป
ทุกวันก็คยุ กันเสมอ ตากวยแกเป็ นคนแปลกอย่างที่เคยเล่าแล้ ว เป็ นชาวบ้ านนอก ชาวป่ า แถบปากหมาก
(ตําบลหนึง่ ในไชยา) มาสนใจเรื่ องของนักปราชญ์ น้ อยคนจะทําได้ ตอนแก่ ๆ แกมาอยูว่ ดั ภรรยาแกตาย
แล้ ว แกอยูค่ นเดียว ตอนหลังดูเหมือนไปอยูว่ ดั หัวคู ผมก็เคยช่วยเหลือแกบ้ าง ต่างคนต่างพึง่ พากันอยู่ ที่
้ มีเครื่ อง
แปลกพิเศษก็คือ แกชอบเป็ นชีวิตจิตใจที่จะจําเรื่ องเก่า ๆ ในอดีตต่าง ๆ เสียดายตอนนันไม่
บันทึกเสียง แกเล่าไว้ มาก จดไม่ไหว มันมากเหลือเกิน กาแก้ ว การาม กี่องค์ ๆ อยูว่ ดั ไหน แกจําได้ หมด
เรื่ องเจ้ านายต่าง ๆ เหตุการณ์พิเศษทางกรุงเทพฯ ใครไปใครมา เป็ นความรู้ที่มีประโยชน์ และก็มากด้ วย
ส่วนการทําสมาธินนั ้ ระยะแรกผมก็ไม่ได้ ทําจริ งจัง ยังยึดถือไอ้ ความรู้จากการศึกษาค้ นคว้ า ตอนนัน้
ก็เริ่ มค้ นพระไตรปิ ฎก และเริ่มเขียนตามรอยพระอรหันต์ แต่ปีแรกยังไม่ได้ ออกหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา ก็มี
เวลาว่างมาก ออกไปเที่ยวตามป่ าใกล้ ๆ บ่อย ๆ มีตาหลวงมินเป็ นเพื่อนเที่ยว นับเป็ นช่วงที่ประหลาดที่สดุ
ช่วงหนึง่ ในชีวติ มีเวลานึกคิดอะไรมาก นึกอะไรออก (หัวเราะ) ก็บนั ทึกไว้ จดไว้ จนใช้ คําว่าวิปัสสนาคือวัน
คืนแห่งการคิด นัน่ มันผิด ที่จริ ง มันควรจะพูดว่าวิปัสสนาคือวันคืนแห่งการดูธรรมชาติมากกว่า
อาจารย์เดินจงกรมหรื อเปล่าครับ
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เดินเล่นมากกว่า เดินเล่นเมื่ออ่านหนังสือเหนื่อย ๆ ทางเข้ าที่ลงจากเนินลงไปถึงโบสถ์เป็ นทางตรง
แต่ก่อนมีคู ๒ ข้ าง เดีย๋ วนี ้ลบหมดแล้ ว ตรงนันใช้
้ เป็ นที่เดินจงกรมได้ ต่อมาเมื่อสร้ างกุฏิ ๔-๕ หลังแล้ ว
ระหว่างกุฏิก็ทําเป็ นที่เดินจงกรม แล้ วทางด้ านหลังป่ า พื ้นที่ทางตะวันตกของวัดเป็ นทราย ทําเป็ นที่เดิน
จงกรมพิเศษยาวตังเส้
้ นเห็นจะได้ ทําให้ กว้ างวาหนึง่ เส้ นนี ้เดินกันจนลึก
อาจารย์ครับ อาจารย์มีอะไรเป็ นของเล่นบ้ างครับ ในระยะแรก ๆ นี ้
ว่าถึงของเล่นมันก็ไม่มีหรอก ไอ้ ของเล่นอย่างที่เป็ นวิทยาศาสตร์ ตา่ ง ๆ วิทยุก็ยงั ไม่มี อะไรก็ไม่มี แต่
เล่นปลูกต้ นไม้ ปลูกในกระถางเล็ก ๆ ปลูกต้ นไม้ สวยงาม และเราก็ค้ นุ เคยกับสัตว์ ไก่ป่าบ้ าง แย้ บ้าง แย้ นนั ้
จะเรี ยกว่าโง่ที่สดุ ก็วา่ ได้ (หัวเราะ) เอาไอ้ แขนงไม้ ออ่ น ๆ ที่มนั มีใบอ่อนตรงปลายสักใบหนึง่ หมุนคลึงกับดิน
มันก็วิ่งเข้ ามาหาจนถึงมือ จนเข้ ามาในมือ จนจับมันได้ อย่างนี ้ความโง่ของแย้
ต้ องเป็ นใบอะไรที่มนั ชอบกินด้ วยหรื อเปล่าครับ
ใบอะไรก็ได้ เอามารูดเสียให้ หมดเหลือแต่ใบเดียวหรื อ ๒ ใบอย่างมากอยูท่ ี่ตรงปลายสุด แล้ วก็หมุน
กลิ ้งเหมือนอย่างกะแมลง อีกอย่างหนึง่ ที่มนั ชอบกินคือลูกของต้ นกระดูกไก่ (มะลิป่า) พอมันสุกดําเราก็
ปลดให้ แย้ มันพยายามปี นขึ ้นไปเหมือนกัน แต่มนั ก็ไม่ถงึ เราก็ปลดโยนให้ ปลดโยนให้ จนคุ้นเคย รอพอลูก
มันสุกดํามากแล้ ว เราก็ไปสักที โยนทางโน้ น โยนทางนี ้ มันก็มารอบทิศ มารอบตัว เข้ ามากินไอ้ ลกู กระ
ดูกไก่ดํา กระทัง่ ตอนหลังโยนข้ างเท้ ามันก็ขึ ้นมากินบนเท้ า นี่เป็ นการเรี ยกแย้ โดยไม่ต้องใช้ คาถา ใช้ ลกู
กระดูกไก่ ตอนหลัง ๆ นี่เรี ยกได้ ด้วยมือเปล่า ๆ ทําท่ายกมือ ทําท่าเหมือนจะขว้ าง มันก็มาเหมือนกัน บางที
ก็มากัดกันให้ ดดู ้ วย สนุกกันใหญ่ ไอ้ ตวั ผู้ที่มาจากทิศทางต่าง ๆ กัน บังเอิญมาเจอกันที่นี่ก็กดั กัน
มาทีหนึง่ หลายตัวหรื อครับ
นัน่ แหละหลายตัว ไอ้ ตวั ผู้หวั โจกมันไม่คอ่ ยกี่ตวั ๓ ตัว ๔ ตัว นอกนันเป็
้ นตัวเมีย เป็ นตัวที่ไม่มีฤทธิ์
เดชอะไร ตัวผู้ที่วา่ นี ้สด สีสดสวย แล้ วก็ทําท่ายกขาหน้ าขึ ้น ๒ ข้ าง และกระโจนใส่กนั ท่าทางสวยเหมือนกับ
กางใบ ไอ้ โครงข้ างคอ มันจะกางออกได้ ถ้ ามันโกรธจัดหรื อมันจะกัดกัน และสีสด นี่เป็ นแย้ ตวั ผู้ ตัวเมียไม่มี
สีเลย สมัยเด็ก ๆ เราเคยเรี ยกว่า เป็ นแย้ ๒ ชนิด เรี ยกตัวผู้วา่ แย้ กระดาน เรี ยกตัวเมียว่าแย้ ข้าว ที่จริงมัน
เป็ นตัวเมีย สีซีด ไม่คอ่ ยกัด ไอ้ แย้ ตวั ผู้นี่ พอเห็นกันเข้ าละก็ จะต้ องลองกําลังกันจนกว่าจะแพ้ กนั ไปข้ าง แย้
กัดกันนี่สวยมาก ถ้ าถ่ายวีดีโอไว้ จะน่าดู
ฝูงหนึง่ มากไหมครับ สักกี่ตวั
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มันไม่ได้ อยูเ่ ป็ นฝูงหรอก มันอยูใ่ กล้ ๆ กัน เราเรี ยกมาทีก็เป็ นฝูงขึ ้นมารอบด้ านเลย พอมันเห็นมือมัน
ก็มารอบด้ าน มาทุกทิศ ตรงหน้ าโบสถ์นนั่ แหละ ตอนนันเราไม่
้
เลี ้ยงหมา ไม่เลี ้ยงแมว ที่เป็ นข้ าศึกกับแย้ แย้
เลยพร้ อมที่จะเป็ นมิตร สัตว์น่ะ ถ้ าเราแสดงอาการเป็ นมิตร มันก็เป็ นมิตร ไอ้ ที่เสาโบสถ์เก่าตอนนัน้ มันมี
โพรง แล้ วไอ้ ลกู ตะกวดมันเข้ าไปอยูใ่ นรูนนั ้ เสานันอยู
้ ต่ รงประตู เราต้ องเดินเข้ าออกประตู พอเข้ าไปมัน
ออกมาโผล่หวั เชียวล่ะ พอเราเดินผ่านมันผลุบ พอเราผ่านไปแล้ วมันก็โผล่มาอีก พอเดินมาอีกก็หลุบอีก
ต่อมามันคงจะขี ้เกียจ มันก็เลยไม่หลุบ ผมเอามือไปแตะหัวมันจึงหลุบ หลาย ๆ หนเข้ า เอามือไปแตะมันก็
ไม่หลุบ และมันหลับตาด้ วย หลับเสียเลย ลูบหัวมันได้ แสดงว่ามันพร้ อมที่จะเป็ นมิตร แต่มนุษย์ไม่แสดง
อาการเป็ นมิตรนี่ เจอตะกวดมันก็เอามาแกงกินเสีย
ไก่ที่นนั่ เป็ นไก่ป่าทังหมดหรื
้
อครับ
อ๋อ เดิมมันเป็ นไก่ป่า ทีนี ้เผอิญเอาไก่เล็คฮอนมาปล่อยไว้ ตวั หนึง่ ก็เลยผสมกับไก่ป่า ได้ ไก่ป่าพันทาง
หลาย ๆ อย่าง ผสมครัง้ แรกลูกออกมาขาวผ่องก็มี เหมือนเดิมก็มี พออีกสักชุดรุ่นหลานนี่ แยกย้ ายเป็ น
หลายสี หลายอย่าง ทําให้ แปลกออกไปยิง่ ขึ ้น ในรุ่นต่อ ๆ มา ทีนี ้พอไอ้ ตวั ผู้ที่เป็ นพ่อพันธุ์นนั่ ตายไปแล้ ว มัน
ก็คอ่ ย ๆ เปลี่ยนกลับไปหาธรรมชาติเดิมของมัน ตอนรุ่นที่ ๒ ที่ ๓ นี่มนั แปลกมาก ลาย ๆ เหมือนกับไก่บา
พลีมธั ก็มี ขาวเหมือนเล็คฮอนก็มี
อีกอย่างเราก็เลี ้ยงปลาเล่น แม้ เราจะอยูแ่ บบนัน้ ชาวบ้ านเขายังเอาข้ าวตอกไปให้ ตอนหัวพรรษา เหมือนกับ
วัดอื่น ๆ เราอยูอ่ งค์เดียว ๒ องค์ก็กินไม่หมด ผมก็เลยเอามาเลี ้ยงปลาดุก ปลาดุกในสระนัน่ แหละ ปลาดุก
ชอบ ปลาอื่น ๆ ก็ชอบเหมือนกันแต่ไม่เท่าปลาดุก ตอนเย็น ๆ ก็มกั พายเรื อเล่นในสระ ดูนกเป็ ดนํ ้าดูอะไร
เหมือนที่เคยเล่าไว้ แล้ ว
อาจารย์ได้ เรื อมาจากไหนครับ
ใครเอามาให้ ลืมเสียแล้ ว ลืมชื่อเสียแล้ ว ดูเหมือนจะเป็ นพระที่วดั โพธาราม พระลาย ท่านลาย ตา
หลวงมินน่ะไปหามา ตาหลวงแก่ ๆ เป็ นคนที่ชว่ ยเหลือในด้ านท่องเที่ยวของเรา พาผมไปเที่ยวทุกหนทุกแห่ง
ในป่ าแถวนัน้ ท่านลายเป็ นเด็กของตาหลวงมิน ตาหลวงนี ้เป็ นคนไปบอก นัง่ เต็มที่ ๒ คนนํ ้าจะเข้ าแล้ ว นัง่
คนเดียวสบาย เย็น ๆ ไปพายรอบสระ ฤดูที่มีนํ ้านะ รอบบ้ าง ๒ รอบบ้ าง (หัวเราะหึ ๆ) หัดพายเรื อเป็ นก็
ตอนนี ้ นึกออกแล้ ว ท่านลายแกเป็ นคนทําเรื อลํานี ้ เป็ นเรื อสําปั น้ ที่ใช้ กบั เรื อใหญ่ที่เป็ นเรื อเดินทะเล แกเป็ น
ช่างทําเรื อทังที
้ ่เป็ นพระ ทําเรื อของเจ้ าคุณชยาภิวฒ
ั น์ (หนู) ด้ วย
ตาหลวงนี่มาเป็ นเพื่อนกับอาจารย์ได้ อย่างไรครับ
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แกเป็ นคนไม่ได้ ทําอะไร เป็ นคนว่าง ครัง้ สุดท้ ายอยูว่ ดั นอก (อุบล) ก่อนนี ้อยูว่ ดั เหนือ แกเข้ ามาขอรับ
ใช้ ช่วยเหลือเรา แกร้ องเสียงได้ ทกุ อย่าง เสียงสัตว์ เสียงนก เสียงแมว เสียงอะไร ไม่ร้ ูเป็ นพรพิเศษอะไรของ
แก ร้ องได้ เหมือนจริ ง
แกเป็ นพรานมาก่อนหรื อครับ
ไม่ใช่พราน เป็ นชาวบ้ าน แกร้ องนกเขาได้ จนพี่ชายแกหลงนึกว่าเป็ นนกเขาจริง ไปต่อนก ต่อไป
ต่อมา ไปต่อเอานกคน ได้ ยินว่าตอนเป็ นฆราวาส แกเคยไปประกวดร้ องสัตว์กนั ในรัชกาลที่ ๕ และตาหลวง
มินนี่แพ้ ไปแพ้ ฝรั่ง ฝรั่งทําเสียงจานตกแตกได้ แกทําไม่ได้ เสียงสัตว์อื่น ๆ นี่แกทําได้ เสียงแมวกัดกันนี่ร้อง
ได้ เหมือนแมวกัดกันเลย และแกมันคนพ้ นอาบัตแิ ล้ ว ช่วยเราขุดดินตัดไม้ สารพัดอย่าง
ฉันเช้ าแล้ วก็มกั มา บางทีฉนั เพลแล้ วมา อยูจ่ นคํ่า บางทีอยูจ่ นคํา่ จนดึก ช่วยทําทุกอย่างที่เรา
ต้ องการ แต่แกเป็ นคนที่ไม่ได้ รับการศึกษา ไม่ร้ ูไอ้ เหลี่ยม ไอ้ ตรง ไอ้ คด ไอ้ โค้ ง พวกนี่แกไม่ร้ ู ให้ ปลูกต้ นไม้
สองข้ างถนนให้ ตรง แกก็ปลูกโค้ ง แกบอกว่ามันตรง มันตรงกันทุกต้ น (หัวเราะ) แกว่ามันตรงกันทุกต้ น
ตลอดโค้ ง แกเป็ นอย่างนี ้ ไม่ใช่แกล้ งทํา
แกมาชอบอาจารย์ได้ อย่างไรครับ
อันนี ้ผมก็ไม่ร้ ู
อาจารย์ให้ เวลาคุยกับแกบ้ างไหมครับ
คุย คุยเล่นสนุก ให้ แกเป็ นฝ่ ายคุย และเราก็ฟัง แล้ วเราก็แสดงอาการพอใจ
แกพาอาจารย์เที่ยวไหนบ้ างฮะ
แถวเหนือนํ ้านัน่ แหละ ไปตามไร่พวกแขกอิสลาม เขาออกมาทําไร่สบั ปะรดกันบ้ าง อะไรบ้ าง ไอ้ ไร่
ข้ าวก็มี แกรู้จกั ไปเสียทุกเรื่ อง บางไร่มีหญิงสาวสวยคนเดียวเฝ้าอยู่ หญิงสาวจริง ๆ ผมประหลาดใจ เออนี่
มันยังไงกันหนอ ไม่มีผ้ ชู ายมารังแก มากวน ศีลธรรมยังดีอยูม่ าก แม้ ในหมูอ่ ิสลาม ต่อมาอีกไม่กี่ปีมันก็
เปลี่ยนหมด เพราะมันมีการรังแกกัน ทีแรกมันไม่มี ทีหลังมันเปลี่ยนหมดจนไม่มีใครกล้ าให้ ลกู สาวอยูเ่ ฝ้าไร่
คนเดียว
อาจารย์ครับ เวลาไปเที่ยวนี่เดินผ่านเฉย ๆ หรื อครับ
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เราก็เดินไปกับแกเฉย ๆ แกรู้จกั นี่ แกก็คยุ ตามแบบของแก ผมไม่ต้อง บางทีก็เป็ นไร่คนไทย บางทีก็
เป็ นไร่แขก บางที เดินไปก่อนเพลไปฉันมะพร้ าวอ่อน ฉันสับปะรดบ้ าง
ตอนเที่ยวแบบนี ้ อาจารย์ยงั อยูค่ นเดียวใช่ไหมครับ
อยูค่ นเดียวโดยมาก พอหลายองค์เข้ ามันก็ชกั จะยุง่ ไม่คอ่ ยมีเวลาไปเที่ยว งานมันมากขึ ้น พอมี
หนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาออกมางานมันก็เพิ่มมากขึ ้น ๆ ๆ ตอนแรก ๆ ไม่ได้ นกึ คิดจะทําอะไรจริ งจัง ปล่อย
ไปตามอารมณ์ ตามความคิดนึกชัว่ ขณะ ว่าวันนี ้จะทําอะไรดี วันนี ้จะไปเที่ยวที่ไหนดี วันนี ้จะพักผ่อนหย่อน
ใจอะไรกันดี เป็ นเวลาที่ประหลาดยุคหนึง่ มันฟรีที่สดุ
อาจารย์ครับ การใช้ ชีวิตอย่างนี ้ไม่ขดั กับที่อาจารย์ตงใจไว้
ั ้ หรื อครับ เพราะก่อนจะลงมาอาจารย์ตงใจไว้
ั้
แรงมากว่าจะมาค้ นคว้ าพระไตรปิ ฎก มาปฏิบตั ธิ รรม
อ๋อ มันไม่ได้ บงั คับตายตัว บางวัน บางเวลา บางยุค บางสมัย ไม่ได้ ยดึ ถือ ไม่ได้ ผกู มัด อยากจะฟรี
สักกี่วนั ก็ได้ ไม่มีใครบังคับ แล้ วก็ไม่มีอะไรที่จะบังคับ แถวบ่อนํ ้าร้ อนนี่ก็เป็ นที่ที่เคยมาเที่ยวเล่น
มาเที่ยวไกลเหมือนกันนะครับ เที่ยวแบบนี ้ก็ต้องค้ างสิครับ
ไม่ค้าง กลับคํ่าก็ได้ อ้ อมไปลงทางล่าง แล้ วจะกลับไปวัดอีกทางเป็ นวงกลม
อาจารย์ครับ เที่ยวอย่างนี ้สนุกอะไรหรื อครับ
มันสนุกที่วา่ มันไม่เคย ไม่เคยทํา มันมีรสชาติแปลก ตาหลวงมินนี่เขาพาไปได้ ทกุ แห่ง ไม่วา่ จะไปไหน
รู้จกั ทางลัด รู้จกั ทางตรง ฉันข้ าวริ มทางรถไฟก็มี บิณฑบาตที่ตลาดไชยา ชาวตลาดเขาช่วยใส่ข้าวและกับ
พอได้ แล้ วก็เดินออกมา เดินไปตามทางรถไฟ มุง่ หน้ าไปทางท่าฉาง (หัวเราะ) มันเป็ นประสบการณ์อนั หนึง่
ฉันข้ าวไม่มีนํ ้า นํ ้าไม่มีที่จะลงไปเอา ที่ท่งุ นาหรื อริ มทางรถไฟก็ไม่เห็น ไม่มีทางจะเอานํ ้าได้ ก็เลยใช้ มือรูดไป
ตามใบหญ้ ารังไก่ ที่เขาใช้ รองก้ นกระจาดขนมจีน นัน่ แหละ เป็ นเฟิ นชนิดหนึง่ เป็ นหญ้ าที่มีนํ ้าค้ างเกาะมาก
ที่สดุ ทุก ๆ ใบของมันจะมีนํ ้าค้ างหยดหนึง่ เราเอามือลูบมาดูดกินได้ นิดหนึง่ ๆ ๆ หลายหนก็พอเหมือนกัน
ใช้ ล้างมือพอเปี ยกก็ฉนั ข้ าว แล้ วก็ฉนั นํ ้าค้ างจากใบไม้ ออกจากพุมเรี ยงเช้ ามืด มาสว่างบิณฑบาตที่ตลาด
ไชยา แล้ วเดินตามทางรถไฟทําท่าจะไปท่าฉาง แต่วกกลับเสียครึ่งทางตรงเขานํ ้าผุด นี่เรายังรํ าลึกได้ วา่ เคย
กินนํ ้าค้ างจากใบหญ้ า (หัวเราะ) แต่หญ้ าอื่นไม่คอ่ ยมี มันมีเฉพาะหญ้ ารังไก่ ไปดูสิ เวลาเช้ าตรงไหนมีไอ้
หญ้ ารังไก่ที่ขึ ้นกําลังงาม ใบเขียวดกน่ะ ทุกปลายใบจะมีหยดนํ ้า เป็ นหยด ๆ และใบของมันก็อ้ มุ นํ ้าดีด้วย
มันตระกูลผักกูด แต่ไม่ใช่ผกั กูดนะ ใบมันก็แข็ง
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มาเที่ยวแบบนี ้ ตาหลวงมินมาด้ วยหรื อเปล่าครับ
มากับตาหลวงมินสิ คนเดียวเดินไม่ถกู ตาหลวงมินเขาช่วยได้ ทกุ อย่าง ช่วยผมอยู่ ๓-๔ ปี ต่อมาก็
ค่อย ๆ ห่างออกไป เมื่อไม่คอ่ ยมีอะไรจะทําด้ วยกัน ต่อมาอีกหลายปี แกก็ถกู จับสึก เพราะดื่มนํ ้าเมา ได้
ความว่าคนทํานํ ้าตาลเมาข้ างวัด เป็ นพรรคพวกแกมาก่อนตังแต่
้ สมัยที่แกยังเป็ นฆราวาส เอานํ ้าตาลเมามา
ให้ แกฉัน ตอนแรกคงเอาใส่กาใส่อะไรมาก่อนโดยไม่ได้ บอก และคงทําด้ วยความรักความหวังดีตอ่ แก
เพราะรู้วา่ แกเป็ นคนชอบนํ ้าหวานเมามาก่อน นํ ้ากระแช่ นํ ้าตาลเมา พอมาดื่มเข้ าอีกวิญญาณเก่าก็ทําให้
บังคับตัวเองไม่ได้ ก็เลยแอบขโมยกินเรื่ อยมา แล้ วหนักเข้ า ๆ กินมากเข้ า ๆ จนเขาจับได้ ไอ้ กานํ ้าชาตัง้
รับแขกนัน่ แหละ (หัวเราะ) แกรินฉันเรื่ อยไป คนไม่ร้ ูนกึ ว่ากินนํ ้าชา บางทีมนั เป็ นนํ ้าตาลเมา เป็ นกระแช่ จน
เขารู้เข้ าก็บกุ ขึ ้นไปจับ ก็ต้องสารภาพอยูด่ ี เพราะมันมีหลักฐานพยานขนาดนัน้ ก็ต้องยอมสึก
ตอนคบอยูก่ บั ผมไม่มีแววอะไรปรากฏว่าจะเป็ นอย่างนี ้ แกช่วยเหลือผมหลายอย่าง แนะนําให้ ร้ ูจกั
ชื่อสัตว์และต้ นไม้ หลายชนิด นอกจากพาเที่ยวแล้ วยังคอยช่วยระวังไฟไหม้ หญ้ าคาในฤดูแล้ ง เวลาคนเดิน
ผ่านแล้ วทิ ้งเศษไฟเข้ ามาในเขตวัดหรื อในดงหญ้ าคาใกล้ ๆ วัด
เมื่อสึกแล้ วมาอยูท่ างบ้ านวัดนบ (ตําบลเลม็ด) เมื่อผมย้ ายมาอยูส่ วนโมกข์นี ้แล้ ว แกก็ยงั มาหา ตอน
หลัง ๆ ก็ลาํ บาก ผมก็ช่วยเหลือแกให้ ของ ให้ หยูก ให้ ยา ให้ ไม้ ขีดไฟ อะไรที่พอให้ ได้ ก็ให้ แกไป แกตายไป
หลายปี แล้ ว ผมก็ไม่ได้ ไปเผาแก
อาจารย์ครับ เคยได้ ยินว่าอาจารย์ยงั เลี ้ยงอีกาฝูงหนึง่ ด้ วย
มีอยูค่ ราวหนึง่ สนุก แต่สดุ ท้ ายทนไม่ไหว (มันไม่เชื่องหรื อครับ) มันเชื่องอย่างชนิดอีกา ที่เขาพูดกัน
ว่าเชื่องอย่างแมลงวันนัน่ แหละ แมลงวันน่ะเชื่องแต่จบั มันไม่ได้ เชื่องนกกระจอก เชื่องแมลงวัน เชื่องอีกา
อาจารย์เลี ้ยงมันอย่างไรครับ มันถึงมาอยูด่ ้ วยได้
อ้ าว เราก็ให้ กินอาหารที่เหลือ โยนอะไรให้ มนั กิน มาก ๆ เข้ า จนทีหลัง มันมากินถึงในบาตร ขณะที่
เราฉันอยู่ ตอนหลังอะไรน่าสงสัย มันคาบไปหมด เทียนไขนี่มนั คาบไปทังซอง
้ ไปฉีก ๆ กัดกินที่ปลายยอด
ยาง แล้ วหล่นลงมาเกลื่อนไปหมด ตอนสุดท้ ายที่ทนไม่ได้ คือมาขี ้รดถังนํ ้า มาเกาะปากถังนํ ้าแล้ วก็ขี ้ ๆ ลง
ไป (ถังนํ ้าอะไรครับ) ถังนํ ้าแบบบ่อ หล่อด้ วยพิมพ์แบบบ่อ เป็ นถังไว้ รองนํ ้าจากหลังคาโบสถ์ มันกว้ าง เป็ น
ทรงกระบอก หาฝาปิ ดก็ไม่สะดวก ก็เลยไม่ได้ ปิด อีกามาขี ้รด นํ ้าก็กินไม่ได้ หนังสือหนังหาก็เหมือนกัน คาบ
ไปฉีกเล่นบนยอดยาง และในที่สดุ ก็ไม่ให้ กินเด็ดขาด และก็ขว้ างเอาเลย หลายวันเข้ า ก็คอ่ ยหายไป ๆ ๆ
แถบนี ้สมัยนันคงยั
้ งมีอีกาเยอะ
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ผมเคยนับได้ ๔๙ ตัว อีกาที่มากินอาหาร วันหนึง่ นับได้ ๔๙ ตัว เริ่ มจากนัง่ ฉัน โยนให้ ทีนี ้พอมันคุ้น
มากบางทีก็มาแย่งเอาจากในบาตร นอกจากนันมั
้ นยังขี ้รด โดนบ่อยเหมือนกัน มันมาคอยดักอยูท่ ี่ประตู พอ
เข้ าประตูมามันก็บนิ คุ้มกันมาข้ างบนเลย จนมาถึงที่อยู่ บางทีมนั ขี ้รดเลย เลอะเทอะหมด นี่มนั สู้ไม่ไหว
อย่างนี ้ มันสู้ไม่ไหวจริ ง ๆ ชาวบ้ านเขาจึงไม่คบ
แต่มนั ตังใจหรื
้
อเปล่าครับที่จะแกล้ ง
ไม่ได้ ตงใจหรอก
ั้
เพราะมันมากด้ วยกัน มันบินมารับ แล้ วมันบินตามเพื่อจะไปที่ฉนั บินไปคล้ ายกับ
หลังคามุง ๒๐-๓๐ ตัว พอมันขี ้ บางทีมนั ก็ถกู เรา ที่รวม ๆ กันหมดนี่แล้ วก็ส้ ไู ม่ไหว ก็เลยเลิก เดี๋ยวนี ้ก็
หายไปหมด ไม่ร้ ูไปไหน
ครับ หายหมด สมัยผมเด็ก ๆ ที่กรุงเทพฯ ยังมีมาก ผมอยูฝ่ ั่ งธน ตอนนี ้ไม่เห็นเอาเลย ที่พมุ เรี ยงตอนนี ้
นาน ๆ จะได้ ยนิ เสียงกาสักทีสองที
เมื่อแรกมาอยูท่ ี่นี่ก็ยงั มีบ้าง ๔-๕ ตัว เด็กเขาดักคล้ อง เอาสายเชือกทําบ่วงฝั งไว้ ใต้ ทราย แล้ วก็โปรย
ข้ าวแถวบ่วง แล้ วแอบดูอยู่ พออีกาเข้ าไปในบ่วงนัน่ ก็กระชากติด จับได้ ที่โรงฉันเก่านัน่ แหละ ดูเหมือนจะ
ไอ้ นนั ท์ เด็กชื่อนันท์ ถอนขนหางออก ถอนขนปี กที่ยาว ๆ ออกหมด เหลือคล้ ายกับนกคุม่ ไม่มีใครรู้จกั ว่า
อีกา ล่ามไว้ ให้ คนดู เด็ก ๆ มาดูไม่ร้ ูวา่ นกอะไร จําไม่ได้ แล้ วขนไม่ทนั งอก ไม่ทนั ได้ ปล่อยกลับ ตัวอะไรมา
กัดเสีย กลางคืน จะเป็ นอีเห็นหรื ออะไรก็ไม่ร้ ู อีกานี่เลี ้ยงดูเล่นได้ แต่อย่าไปทําจริงกับมันจะลําบาก เรา
ลําบากเอง
อาจารย์ครับ ที่อาจารย์เขียนไว้ วา่ มีหมูป่าออกมาเป็ นฝูงกลางคืน มันอาศัยอยูใ่ นวัดนัน่ หรื อครับ
มันอาศัยอยูใ่ นป่ าแถวนันแหละ
้
เพราะแถวนันมั
้ นเป็ นป่ าเล็ก ๆ รก ๆ เรื่ อยขึ ้นไปจนถึงเหนือนํ ้า จนถึง
ลําไยก็มี ทังที
้ ่ชาวบ้ านคอยไล่ยิงอยูเ่ สมอ มันก็ไม่หมด คืนนันมั
้ นมากินลูกแตงโมที่เราปลูกไว้ ฉันแล้ วก็มี
ชาวบ้ านเพาะเม็ดเป็ นหลุม ๆ พอเป็ นที่เป็ นทางหน่อย พอมันออกลูกจวนจะสุก หมูป่ามันก็ออกมากิน เดือน
้ ดเดียว มันแจ้ งโล่ง ก็ไม่กี่กอ
หงาย ผมนอนมองดูจากหน้ าต่าง ปลูกไว้ ระหว่างสระเล็กกับโบสถ์ ตรงนันนิ
ไม่กี่หลุม ต่อมามันก็ถกู ยิงหมด พวกล่าหมูนนมี
ั ้ หลายคน ค่อยยิงก็คอ่ ย ๆ หมดไป
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อาจารย์ครับ เห็นอาจารย์เขียนไว้ วา่ ระยะแรก ๆ
อาจารย์ต้องปรับจิตใจมาก เพราะเพิ่งออกจาก
กรุงเทพฯ ไม่นานก็เข้ าไปอยูว่ ดั ร้ างคนเดียว อาจารย์
ช่วยเล่าประสบการณ์ตอนนันไว้
้ หน่อยครับ ว่า
อาจารย์ต้องปรับตัวอย่างไรบ้ าง
อ้ าวก็ต้องเปลี่ยนสิ อยูค่ นเดียวขี ้ขลาดนักก็ต้อง
ปรับตัวเกี่ยวกับความขี ้ขลาด มันไม่ใช่กลัวผีอย่างเด็ก
ๆ กลัว มันมืด มันเงียบ มันอาจจะมีเสือก็ได้ เพราะ
แถวนันมั
้ นเคยมีเสือ แม้ สมัยเมื่อเราเข้ าไปอยูน่ นมั
ั้ น
หายไปแล้ ว แต่มนั ก็ยงั คิดว่าอาจจะมีอีกก็ได้ ความ
ั ้ านเรื อน
ปองร้ ายจากพวกมุสลิมก็ยงั ระวัง พวกที่ตงบ้
อยูท่ างตะวันออกของวัด พวกนันเขาไม่
้
ชอบเรานัก
เขาอาจเล่นแกล้ งอะไรก็ได้ เพราะเราห้ ามพวกเขา
ไม่ให้ เข้ าไปเก็บผัก ยิงนกตามที่เขาเคยทํากันมา ถ้ าไม่
ห้ ามมันก็มาพลุกพล่านกันนัก แต่จริ ง ๆ ก็ไม่เคยมี
เรื่ องอะไรกัน
แต่มนั ก็กลัวอยูไ่ ม่กี่วนั มันก็หาย ก็เหมือนกับจับเด็กในบ้ านในเมืองมาอยูใ่ นป่ าคนเดียว มันรู้สกึ
อย่างไร เราก็เหมือน ๆ อย่างนันแหละ
้
ทางแก้ มนั ก็หาทางคิดหลาย ๆ ทาง เล็ก ๆ น้ อย ๆ คิดแบบสามัญสํานึกทังนั
้ นแหละ
้
เช่นคนอื่นอยูไ่ ด้
เราก็ควรอยูไ่ ด้ หรื อใครรู้เข้ าเราก็อายตายโหงเลย หลายวันเข้ า มันก็คอ่ ยชินขึ ้น ผ่านไปคืนหนึง่ มันไม่มีอะไร
มันก็ชะล่าใจขึ ้น ก็คอ่ ย ๆ ชินไปเอง
ตอนนันวิ
้ ธีการของพระพุทธเจ้ าก็ยงั ไม่คอ่ ยจะรู้อะไร ในบางพระสูตรพระพุทธเจ้ าท่านก็ตรัสไว้
เกี่ยวกับการแก้ ความกลัว แต่ฟังดูแล้ วตอนแรก ๆ พระพุทธเจ้ าท่านก็แย่เหมือนกัน ท่านว่าป่ านี ้เหมือนริบ
เอาจิตใจไปหมดเลย ไม่มีจิตใจเหลือ ท่านก็ทรงแก้ ด้วยวิธีงา่ ย ๆ คือเมื่อเกิดความกลัวขึ ้นในอิริยาบถใด ก็
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อยูใ่ นอิริยาบถนัน้ ที่ตรงนัน้ จนไม่กลัว เกิดความกลัวขึ ้นตรงไหน ก็อยูต่ รงนันเรี
้ ยกร้ องให้ ความกลัวมา
สมมติให้ มนั เป็ นบุคคล เรี ยกมันมา ในที่สดุ มันก็ไม่มา โดยธรรมชาติมนั ไม่มี เพราะเรามันโง่ มันคิดให้ กลัว
ไปเอง ความกลัวไม่มีตวั ตน ไม่ใช่เป็ นผีสาง ที่จะมาทําอะไรเรา โดยหลักแล้ วก็คือ เปลี่ยนจิตใจไปคิดเรื่ อง
อื่นเสีย ไม่ให้ โอกาส ความกลัวก็ไม่เกิด ไม่ครอบงําเราได้ ผมเคยเล่าหรือเขียนไว้ แล้ วไม่ใช่หรื อ เมื่อเด็ก ๆ
จะไปส้ วมกลัวผี เพราะต้ องเดินผ่านต้ นโพธิ์ ก็นกึ ถึงปลากัดที่เลี ้ยงไว้ ซึง่ เราเห็นตอนกลางวัน นึกเห็นเป็ น
ภาพอุคหนิมิตติดตา ก็สามารถเดินผ่านที่นา่ กลัวตรงนันออกไปสู
้
ร่ ิมคลองได้ ตอนมีเงามืดก็หลับตานึกถึง
ปลากัดเป็ นสรณะ ฟั งแล้ วน่าหัว (หัวเราะ) มันเปลี่ยนความคิดได้ ง่ายเพราะปลากัดมันสีสดใส แจ่มแจ้ ง
ชัดเจน เป็ นนิมิตได้ ง่าย อีกทีที่เคยกลัวผีตอนเด็ก ๆ ก็ตอนเลี ้ยงวัว เห็นวัวมันไม่กลัว มันกินหญ้ า และมัน
อยากเข้ าไปกินหญ้ าตรงป่ าช้ าด้ วย เพราะมันมีหญ้ ามาก ก็เลยละอายวัวขึ ้นมา และเคยรู้เรื่ องหมามันไปขุด
ศพกินได้ เราจะมากลัวทําไม แล้ วคนเรามักเอามาปนกัน เอาผีกบั ศพมาปนกัน ผีมนั ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ใช่
ซากศพ ไอ้ ซากศพกับผีนนมั
ั ้ นคนละเรื่ อง แต่แล้ วมันก็มกั เอาซากศพ เอากระดูกสักชิ ้น มาเป็ นผีทกุ ที เมื่อ
สมัยผมเป็ นเด็กนักเรี ยนอยูว่ ดั โพธาราม ที่กฏุ ิหลังหนึง่ เป็ นที่เก็บโกศใส่กระดูกของชาวบ้ าน แมวมันทําหก
บ้ าง เลยเห็นกระดูกเกลื่อนอยูต่ ามพื ้น เด็กน้ อยคนจะกล้ าไปชะโงกดู บางคนกล้ าเมื่อเพื่อนกล้ า เราก็ชวน
กันเข้ าไปดู ไม่เห็นมีอะไร มีคนหนึง่ ไม่ร้ ูมนั ไปได้ ความรู้มาจากไหน มันว่าจะทําให้ ผีลกุ ปลุกผีขึ ้นมา เอานํ ้า
มะนาวบีบใส่กระดูก มันก็เดือด เหมือนกับดิ ้นได้ กระดูกค่อนข้ างใหม่มนั เป็ นแบบนันได้
้ ความไม่ร้ ู หรื อ
อวิชชาทําให้ กลัว ว่าเป็ นผี ผีเคมี (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ เห็นอาจารย์เขียนไว้ วา่ เมื่อชนะความกลัวได้ ก็เปลี่ยนไปเป็ นคนละคน หมายความว่า
อย่างไรครับ
อ้ าว เมื่อมันไม่กลัว มันก็เปลีย่ นไป คนที่เคยกลัวไม่มีอยูต่ อ่ ไป อย่างอื่นมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุ
ตามปั จจัย ซึง่ หลาย ๆ เรื่ องรวมกัน เราก็ไม่ได้ สนใจจะแยกแยะ แต่โดยสรุปความแล้ วก็คือ มันสบายขึ ้น มัน
คล่องตัว มันอิสระมาก ไม่คอ่ ยมีปัญหาอะไร ไปไหน มาไหน อยูท่ ี่ไหน จะทําอะไร มันก็ไม่คอ่ ยมีปัญหา บาง
ทีคดิ แปลก ๆ ว่า ดีเหมือนกัน ถ้ าว่ามีผีมาจริง ๆ จะได้ พดู จากันด้ วย อะไรกันด้ วย ก็ยิ่งดีซิ เราจะยิง่ เก่งกว่า
ใคร พูดกับผีได้ แล้ วมันก็เหลวทุกทีแหละ ถ้ าคิดไปในทํานองนันแล้
้ วก็เหลวทุกทีแหละ มันก็ไม่มา ถ้ าเอา
ตามแบบโบราณจริ ง ๆ เขาก็ใช้ แบบไสยศาสตร์ ก็ได้ ผลเหมือนกัน เช่นว่าอย่างจะออกธุดงค์อย่างนี ้ อาจารย์
าง ๆ ที่จะป้องกันผีหรื อ
ก็จะมอบหมายเครื่ องรางของขลังให้ ตะกรุดบ้ าง ของขลังบ้ าง รวมทังคาถาอาคมต่
้
ทําพิธีค้ มุ กันให้ เสร็ จ สําหรับจะไปธุดงค์ จะได้ ไม่ต้องเผชิญกับผี กับเสือ กับสาง ทุกอย่างที่จะเป็ นปั ญหา ใจ
มันเชื่อ มันก็ชว่ ยได้ มากเหมือนกัน มันเป็ นไปได้ เมื่อมันเชื่อ
อาจารย์ครับ เมื่อไปอยูใ่ หม่ ๆ นี่ อาจารย์ตงความหวั
ั้
งไว้ อย่างไรบ้ างครับ

๑๑๙

มันต้ องย้ อนไปถึงตอนก่อนที่จะมา เมื่อก่อนจะออกจากกรุงเทพฯ มันหมดท่า ไม่มีอะไรที่นา่ ยินดี น่า
พอใจ น่าพยายามปลุกปลํ ้า มันสิ ้นท่า มันก็คดิ จะไปหาของใหม่ที่จะเป็ นชิ ้นเป็ นอัน มันก็นกึ ถึงเรื่ องการ
ปฏิบตั ธิ รรมวินยั ที่ได้ เล่าเรี ยนมา มันก็มีความหวังว่าจะให้ ก้าวหน้ ายิ่งขึ ้นไป มันเหมือนไปหาเอาข้ างหน้ า ไป
ตายเอาดาบหน้ า จะได้ อะไรหรื อไม่ก็ไม่ร้ ู แต่เป็ นที่เชื่อแน่วา่ การปฏิบตั ติ ามธรรมวินยั นันดี
้ แน่ ถูกต้ องแน่
มันจะเกิดของใหม่ขึ ้นมา คือเป็ นความหวังที่คอ่ นข้ างจะเลื่อนลอย แต่วา่ มันมีนํ ้าหนัก มีเหตุผลโดย
ธรรมชาติ คนสิ ้นหวังไอ้ เรื่ องนี ้ ก็ต้องไปหวังอะไรข้ างหน้ า เราสิ ้นหวังที่จะได้ อะไรจากกรุง ก็หวังจะได้ อะไร
จากในป่ า
สิ ้นหวังนี่ หมายความว่าอาจารย์เสียใจที่สอบเปรี ยญ ๔ ตกหรื อเปล่าฮะ เรื่ องสอบตกนี่เป็ นปมด้ อย จน
เกิดมานะที่จะแปลงานในระยะหลัง ๆ หรื อเปล่าฮะ
ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกัน มันหมายถึงสิ ้นหวังในการทําประโยชน์ ทําความก้ าวหน้ าแก่ชีวิต แก่สงั คม เรื่ อง
สอบตกเราไม่ร้ ูสกึ เป็ นปมอะไร เรารู้สกึ ว่าเราเหลวไหลเอง เรี ยนน้ อยอย่างหนึง่ แล้ วก็เที่ยวเสียบ้ าง ประกอบ
กับเรารู้สกึ ว่าทํากันไม่ได้ แล้ ว ความรู้ความเข้ าใจมันต่างกัน เราอยากแปลตามความพอใจของเรา แปลให้
คนอ่านรู้เรื่ อง ของหลักสูตรมันต้ องแปลตามระเบียบ แปลยกศัพท์ ชาวบ้ านอ่านไม่ร้ ูเรื่ อง เราไม่ชอบ ชอบ
แปลธรรมดา ๆ มันแยกกันทํา เราแปลแบบของเราจนเกิดสํานวนสวนโมกข์ขึ ้น (หัวเราะ) ไม่ต้องไปมีมานะ
อะไร เราทําตามที่เราเห็นว่าน่าทํา ก็เท่านันเอง
้
อาจารย์ครับ ช่วงบุกเบิกงานใหม่ ๆ นี่ อาจารย์เคยรู้สกึ หมดหวังท้ อถอย คิดจะเลิกกลางคันบ้ างหรื อ
เปล่าครับ
ไอ้ เรื่ องความหมดหวังหรื อท้ อถอยนี่มนั ไม่มี เพราะมันตัดใจแล้ ว เพราะมันพบทางใหม่ เพราะมันมี
เรื่ องให้ พบใหม่ ๆ ให้ แปลกออกไป ทังในการศึ
้
กษาค้ นคว้ าจากคัมภีร์ หรื อตํารา ทังในการคิ
้
ดการนึก การ
ตีความก็พบอะไรใหม่ ๆ มันมีอะไรใหม่ ๆ อยูเ่ สมอ เบื่อเรื่ องหนึง่ ก็พบอีกเรื่ องหนึง่ เรื่ องเบื่อ เรื่ องล้ มละลาย
มันจึงไม่เกิดขึ ้น แต่ก็ไม่ใช่วา่ ที่เราคิดว่าใหม่หรื อแปลกนันมั
้ นจะใช้ ได้ ทกุ เรื่ อง มันมีบางเรื่ องที่ใช้ ได้ แล้ วก็หา
กินเลี ้ยงตัวเองมาได้ เรื่ อย มันเป็ นประโยชน์ มันเห็นได้ อยู่
ถ้ าจะคิดเลิกมันไม่ร้ ูจะเลิกไปไหนเหมือนกัน และสิง่ ที่ทําอยู่ มันก็กําลังมีผลอย่างนันอย่
้ างนี ้บ้ าง อยู่
เรื่ อย ๆ มันมีความคิดว่าจะเป็ นผู้เปิ ดเผยสิง่ ที่คนส่วนมากยังไม่ร้ ู เราจึงสามารถค้ นของใหม่ออกมาสู่
ประชาชนอยูเ่ สมอ ทางการพูด การแปล การขีดเขียนอะไรออกมาอยูเ่ สมอ แม้ กระทัง่ เดี๋ยวนี ้ ก็ยงั พยายาม
หาของใหม่ออกมาอยูเ่ สมอ ทําให้ มีของใหม่ขึ ้นในโลก ในสังคม บางอย่างเป็ นสิง่ ที่มีอยูแ่ ล้ ว แต่คนอื่นเขาไม่
สังเกตก็มี เมื่อรวม ๆ กันเข้ า มันเกิดประโยชน์ มันก็มีกําลังใจ ยังเป็ นปุถชุ นก็ต้องการกําลังใจ คนที่ได้ รับ
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ประโยชน์จากหนังสือ จากงานของเรา มันมีอยูเ่ ห็นอยู่ มันก็มีกําลังใจ เขาคอยอ่าน คอยสนใจ อาเสี ้ยงที่
ชุมพรก็เป็ นคนหนึง่ อ่านที่เราเขียนแล้ วก็แสดงความพออกพอใจมา คนอื่นก็มีอีก ไม่อยากระบุตวั (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ ระยะแรกสุด ดูเหมือนอาจารย์มงุ่ การปฏิบตั เิ ป็ นหลัก แล้ วมากลายเป็ นมีวตั ถุประสงค์ที่จะ
ส่งเสริมปริยตั ิ ส่งเสริ มปฏิบตั ิ และเผยแผ่พระศาสนาอย่างไรครับ เป็ นการกําหนดร่วมกันกับคุณธรรมทาส
หรื อเปล่า
มันเป็ นเรื่ องทีหลัง เมื่อเราออกจากกรุงเทพฯ
จะมาตายเอาดาบหน้ า ก็มาสังเกตว่าอะไรบ้ างที่จะ
มีคา่ ก็มาพบว่าการประพฤติปฏิบตั ติ ามหลักธรรม
วินยั มันแทบจะไม่มี โดยเฉพาะทางปั กษ์ ใต้ นี ้ไม่มี
สํานักกรรมฐาน แต่เขาพูดกันว่าทางอีสานมีอยูบ่ ้ าง
เมื่อผมออกมาเริ่ มได้ ยินชื่ออาจารย์มนั่ อาจารย์
เสาร์ บ้าง แต่ทางภาคใต้ ยงั ไม่มีเลย แต่เราก็ยงั คิด
ว่าจะมีอะไรให้ มากกว่าที่เขามี จะค้ นคว้ าให้ พบ ให้
ลึก ให้ สมบูรณ์ มันจึงลงมือแต่งตามรอยพระ
อรหันต์ ไปสังเกตดูเถอะ ในนันมั
้ นมีความสมบูรณ์
ของการปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้เพราะค้ นคว้ าสําหรับไว้ ใช้ เอง
ด้ วย เพื่อตามรอยเอง เพื่อใช้ กบั ตัวเอง แล้ วก็เห็น
ว่าคนอื่นเขาก็ใช้ ได้ ก็เลยให้ พิมพ์ ให้ โฆษณา
ออกไป มันเป็ นตอนต้ น ๆ ก่อนสมาธิภาวนา ที่
ระหว่างการศึกษาค้ นคว้ าและทดลองปฏิบตั ิ
เขียนไปอย่างละเอียด พอถึงตอนสมาธิภาวนา มัน
ตามรอยพระอรหันต์นนั ้ พระมหาเงื่อมได้ จดั ทํา
ก็ขี ้เกียจเขียนเสียแล้ ว จึงทิ ้งระยะไว้ ช่วงหนึง่ ตอน
"ปฏิทินธรรมรายวันแบบพุทธทาส"
หลังถึงมาค้ นคว้ า พบระบบสมาธิภาวนาอย่าง
ไว้ สําหรับบันทึกการศึกษาทดลองของตน
ละเอียด ครัน้ จะเอาไปเขียนต่อชนกับตามรอยพระ
ในระหว่างเข้ าพรรษาด้ วย
อรหันต์ มันก็ไม่สนิทเสียแล้ ว เพราะมันมากมายจน
เอาไปต่อกับเล่มเล็ก ๆ นันไม่
้ ได้ เลยพิมพ์แยกต่างหากเป็ น "อานาปานสติฉบับสมบูรณ์" (๒๕๐๒) ตอน
หลังสุดนี่ก็เอามาพิมพ์รวมในชุดธรรมโฆษณ์แล้ ว เรื่ องตามรอยพระอรหันต์ก็เลยค้ างเติง่ ไว้ อย่างนัน้ มันเป็ น
การศึกษาค้ นคว้ าเพื่อดูวา่ คนโบราณเขาทํากันอย่างไร เอามารวบรวมให้ สมบูรณ์
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เราทําไป นายธรรมทาสก็ทําไปตามที่เขาถนัด ตอนหลังพอจะมาออกหนังสือ ก็มาดูวา่ กิจกรรมที่ทํา
ไปมันมีอะไรบ้ าง มันก็เห็นว่าอ้ อ เราแบ่งได้ เป็ น ๓ แผนก ๓ แขนง คือส่งเสริมปริยตั ิ ส่งเสริมปฏิบตั ิ แล้ วก็
เผยแผ่ ก็ทํางานอุดมคตินี ้เรื่ อย ๆ มา มากขึ ้นมากขึ ้น จนบัดนี ้
อาจารย์ครับ ก่อนออกหนังสือพิมพ์ พุทธสาสนา นี่โยมธรรมทาสทําอะไรครับ
เขาก็อา่ นหนังสือธรรมะธัมโม มีหีบหนังสือธรรมะให้ คนยืมอ่าน เขาอ่านหนังสือจากต่างประเทศเป็ น
ส่วนใหญ่ ฟั งข่าวคราวทางต่างประเทศ เงี่ยหูทางลังกาทางพม่า อย่างทางลังกาเขามีอาศรมศิคริ ิ ยะ ซึง่ บัดนี ้
ได้ ขา่ วว่าล้ มเลิกไปแล้ ว เป็ นการฟื น้ ฟูการปฏิบตั ิ เขาก็เอามาบอกเสมอ ดูเหมือนอ่านพบเมื่อตังสวนโมกข์
้
แล้ ว มันก็หลักการเดียวกับสวนโมกข์ เรื่ องราวของคณะธรรมทานทังหมดนี
้
่ มันได้ แรงดลใจจากธรรมปาละ
มาก ระยะแรกเราก็ยงั เคว้ งคว้ างอยู่ ธรรมปาละแกจะไปฟื น้ ฟูพทุ ธศาสนาในอินเดีย แกก็มีแง่ปริยตั บิ ้ าง
ปฏิบตั บิ ้ าง แต่แง่เผยแผ่นนั่ ทํามากที่สดุ มันก็ไม่ใช่ของง่ายเหมือนกัน เพราะการปฏิบตั มิ นั กําลังเสือ่ มกําลัง
ละลายไปจากทุกประเทศ แม้ ในลังกาเอง ในอินเดียยิ่งยากใหญ่ ฉะนันเราจึ
้
งไม่ได้ อะไรจากเขามากนักใน
เรื่ องงาน แต่การที่จะเผยแผ่ไปให้ ทวั่ โลกนันเขาทํ
้
ามาก และทําจนปรากฏให้ เห็นได้ เราจึงได้ กําลังใจจากเขา
เอามาลองทําดูบ้าง แต่ไม่ได้ คดิ จะทําทัว่ โลก ทําแต่ในประเทศไทย
อาจารย์ครับ อย่างในระยะแรก ๆ นี่อาจารย์มองบทบาทของงานที่ทําว่าจะมีผลต่อสังคมในลักษณะไหน
และวัตถุประสงค์เคยเปลี่ยนแปลงบ้ างหรื อเปล่าครับ
เสนอของใหม่ ทําให้ เขาได้ ร้ ูของใหม่ ทําให้ คนสนใจปริยตั แิ นวใหม่ สนใจปฏิบตั ศิ ีล ธุดงค์ กรรมฐาน
อะไรกันขึ ้น แต่ผมไม่ได้ คดิ อะไรมากมาย เราหวังเพียงจุดชนวน ให้ เกิดความสนใจ ให้ ชว่ ยกันพร้ อม ๆ กัน
ทัว่ ทังประเทศ
้
เดี๋ยวนี ้ก็เรี ยกได้ วา่ ได้ ผลเกินความคาดหมาย หลายร้ อยหลายพันเท่า เพราะเราต้ องการเพียง
ให้ เป็ นชนวน เดี๋ยวนี ้คนทํามากมายเกินกว่าที่เราหวังไว้
อาจารย์เคยคิดที่จะเข้ าไปบริหารงานคณะสงฆ์หรื อเปล่า
ไม่เคย ไม่เคย เพราะเห็นว่ามันไปกันคนละทาง พูดกันไม่ร้ ูเรื่ อง เราเข้ าไปคนเดียวเหมือนกับ
(หัวเราะ) เหมือนกับนกเค้ าตัวหนึง่ ในฝูงกา จะทํากันได้ ที่ไหนล่ะ เดีย๋ วนี ้ยิง่ รู้สกึ ยาก ที่จะมีความคิดร่วมกัน
กับคณะสงฆ์สว่ นใหญ่
อาจารย์ครับ เจตนาของสวนโมกข์เคยเปลี่ยนหรื อไม่ครับ
ไม่เคยเปลี่ยน มันมีเรื่ องอะไรก็เอาเป็ นเรื่ อง ๆ ไป ตอนหลังมานี่มีการเพิ่มปณิธาน ๓ ข้ อเข้ าไป ว่าให้
ทุกคนเข้ าถึงหัวใจของศาสนาของตน ๆ ให้ เกิดความเข้ าใจกันระหว่างศาสนา และช่วยกันเข็นโลกให้ ออก
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จากวัถตุนิยม มันแปลกออกไป เป็ นการทําให้ ก้าวหน้ า หรื อมีนํ ้าหนักมากขึ ้น แต่มนั ก็เครื อ ๆ เดียวกันนัน่
แหละ ส่งเสริมปริ ยตั ิ ส่งเสริ มปฏิบตั ไิ ด้ สําเร็ จ คนก็เข้ าถึงหัวใจของพุทธศาสนามากยิง่ ขึ ้น ความเข้ าใจ
ศาสนาของเพื่อนก็จะดีขึ ้น ถ้ าศาสนามีอทิ ธิพลในหมูค่ นมากขึ ้น เขาก็จะพากันออกจากวัตถุนิยมของเขาเอง
แต่เจตนารมณ์ที่ตงไว้
ั ้ เดิม ๓ ข้ อนัน้ มันก็คอ่ ย ๆ หนักไปทางการเผยแผ่มากกว่าทางอื่น เพราะมันทํา
ง่าย หาคนที่สนใจร่วมกันได้ ง่ายกว่า เรื่ องปริยตั กิ ็ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ ้นพอสมควรเหมือนกัน
การใช้ วิธีพดู เสียใหม่ คําแปลใหม่ หรื อเรื่ องที่เขาไม่คอ่ ยอยากให้ เอามาสอน เช่น เรื่ องกาลามสูตร มันเป็ น
เรื่ องจําเป็ นแก่สงั คม เราก็อยากให้ เรื่ องอย่างนี ้ออกมาตีแผ่ เพราะมันเป็ นเรื่ องชําระ ขูดเกลาให้ ถกู ต้ อง เรื่ อง
ุ ญตาก็ฟังกันเป็ นของ
อนัตตา สุญญตา โดยเฉพาะ อิทปั ปั จจยตา นี่แต่ก่อนไม่มีใครเคยพูดถึงเลย แม้ สญ
นอกศาสนาไป เราเข็นออกมาสูค่ วามสนใจของประชาชน ในฐานะเป็ นหัวใจของพุทธศาสนา มันก็เป็ น
ปริยตั อิ อกไปก่อนโดยผ่านการเผยแผ่ ยังไม่เป็ นการปฏิบตั ิ จนกว่ามันจะค่อย ๆ เลื่อนขึ ้นไปเป็ นการปฏิบตั ิ
หรื อเป็ นผลอันแท้ จริ ง

กุฏหลังแรกที่จดั สร้ างขึ ้นในสวนโมกข์ที่พมุ เรี ยง
เพื่อให้ พระมหาเงื่อมมีสถานที่สะดวกแก่การเขียนหนังสือ ท่านพักอยูท่ ี่นี่ประมาณ ๑๐ ปี
ผลงานเขียนชิ ้นสําคัญ ๆ ทังตามรอยพระอรหั
้
นต์ และพุทธประวัติจากพระโอษฐ์
ก็เขียนขึ ้นขณะพักที่กฏุ ิหลังนี ้

อาจารย์ครับ แรกสุดอยูห่ ลังโบสถ์แล้ วต่อมาขยับขยายอย่างไรครับ
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ผมอยูห่ ลังโบสถ์ปีกว่าเห็นจะได้ ต่อมาเมื่อเริ่มทําหนังสืออะไรจริ งจังขึ ้น ก็ต้องการจะอยูพ่ ้ นปลวกเสีย
ที ก็มาทําหลังที่ ๒ ตรงขอบสระเล็กออกไปทางทิศตะวันตก ใต้ ต้นมอด ทําด้ วยสังกะสีทงหลั
ั ้ ง ดูเหมือนน้ าห
ง้ วนจะเป็ นคนออกค่าสังกะสีให้ ทังหลั
้ งก็ใช้ สงั กะสี ๒๕ บาทเท่านัน้ กว้ าง ๒ ศอก ยาววาหนี่ง สูงก็จะวา
หนึง่ ด้ วย ตังอยู
้ บ่ นเสา ปั กเสาแล้ ววางบนเสา สูงเทียมอก ต่อมาย้ ายมาที่นี่ด้วย เอามาวางสูงจนคนรอดใต้
ถุนได้ ดูเหมือนจะเอามาวางตรงลาน ตรงกับหินโค้ งเดีย๋ วนี ้ ข้ างทางที่จะขึ ้นเขาพุทธทอง ตอนนี ้ผุพงั ไป
หมดแล้ ว ที่สวนโมกข์เก่า ผมอยูห่ ลังนี ้นานที่สดุ เขียนหนังสืออยูท่ ี่นี่เกือบ ๑๐ ปี เตียงนอนเป็ นโต๊ ะเขียน
หนังสือไปในตัว หลังอื่น ๆ ก็ทําแบบเดียวกันนี ้ ฝาเปิ ดออกได้ ทกุ ด้ านจากระดับขอบเตียงพอดี ใช้ ไม้ ยนั
้ ก ครู่เดียวก็ถ่ายเม็ด
ออกไป ต้ นมอดดูเหมือนจะตายไปแล้ ว นกขุนทองป่ าชอบกินลูกของต้ นนี ้เข้ าไปทังลู
ออกมาลงบนหลังคา นกขุนทองมันจะมากินไปพลางย่อยไปพลางถ่ายไปพลาง ถ้ ามาหลายตัวเราต้ อง
อดทนอย่างยิ่ง มันถ่ายลงบนหลังคาสังกะสีโพ้ งพัง้ ๆ ๆ ๆ เราต้ องทําใจเป็ นพิเศษมันจึงจะเขียนหนังสือได้
เราไม่ไล่มนั ไปเพราะมันส่งเสียงร้ องเพราะดี นกขุนทองนี่ถ้ามันมากันเป็ นฝูง ๆ มันร้ องเพราะเหมือนกัน ตัว
หนึง่ ร้ องเสียงสูง ตัวหนึง่ ร้ องเสียงตํ่า มันร้ องประสานกัน โว้ ง หว่อง หว่อง โว้ ง มาทีเดียว ๒๐ ตัวก็เคยมี
ต่อมาก็สร้ างกุฏิตรงเนินสูงหลังหนึง่ เป็ นหลังสูง แล้ วก็ที่ตรงยางสมเด็จอีกหลังหนึง่ ท่านปั ญญาอยูท่ ี่
หลังยางสมเด็จนี่แหละ ท่านบุญชวน (พระราชรัตนกวี - ปั จจุบนั เป็ นเจ้ าคณะจังหวัดชุมพร) อยูห่ ลังสุดนัน่
ใต้ ถนุ ใช้ เป็ นที่นงั่ ประชุมบ้ าง ทีนี ้เขาก็ทําไม้ ล้วนอีก ๔ หลัง เผื่อเหลือเผื่อขาด เผื่อแขกมาพักบ้ าง จําได้ วา่
สวนโมกข์เก่านี่มีกฏุ ิมากที่สดุ ไม่เกิน ๑๐ หลัง
ตอนแรก ๆ ก็โยมอุบาสก ๔ คนนัน่ แหละช่วยกันสร้ าง ตอนหลังนี่ผมทํากันเองกับพระเณรที่อยู่
ด้ วยกันชุดหนึง่ ก็กฏุ ิไม้ ๔ หลังนัน่ แหละ ไม้ ก็ไสกบกันเอง หลังคามุงจาก จากสมัยนันถู
้ ก ร้ อยละบาท ๒
บาทเท่านัน้ ถ้ าชนิดที่ซื ้อจากบ้ านดอนก็ ๓ บาท ไม้ ก็ซื ้อจากบ้ านดอน บางทีก็ฝากเรื อซื ้อ บางทีก็ลงไปซื ้อ
เอง บรรทุกเรื อเดินประจํา เรี ยกว่าเรื อถุงเมล์ เพราะแต่ก่อนเคยเป็ นเรื อถุงเมล์ให้ ระหว่างบ้ านดอน ต่อมา
เลิกเดินถุงเมล์แล้ วก็ยงั เรี ยกเรื อถุงเมล์ตามเดิม เดินระหว่างพุมเรี ยง - บ้ านดอนเวลามุงจากผมใช้ ไม้ เป็ น
กลอน แล้ วตีตาปูเอาไม่ได้ มดั ด้ วยตอกแบบชาวบ้ านทัว่ ไป มันรุงรัง ไม่สวย
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กุฏิอีกแบบหนึง่ ในสวนโมกข์เก่า
ทรงนี ้มีทงหมด
ั้
๔ หลัง
เพื่อไว้ ให้ แขกผู้ชายพักด้ วย
กุฏิชดุ นี ้ท่านอาจารย์
และพระเณรช่วยกันสร้ างเองทังหมด
้
ภาพบน กุฏิที่ทา่ นอาจารย์ยืนอยู่นนั ้
ท่านเคยใช้ เป็ นที่พกั ผ่อนเป็ นประจําอีกหลัง
หนึง่
ภาพชุดนี ้ถ่ายไว้ ตงแต่
ั ้ สมัยท่านอาจารย์ยงั อยู่
ที่นนั่

โรงเรี ยนนอกจากนี ้ยังมีอะไรอีกครับที่สวนโมกข์เก่า
มีอีก ๒ อย่างคือโรงฉันกับโรงเรี ยน (หัวเราะ) ตอนแรกทําโรงฉันโยกได้ เพราะตอกติดกับต้ นยางเวลา
ลมพัดยางโยกโรงฉันก็โยกด้ วย ต่อมาก็ทําเป็ นโรงฉันมุงจาก อยูป่ ากบ่อ ตอนล่าง ใกล้ ต้นมะม่วงใหญ่ ที่นงั่
ฉันทําด้ วยแคร่ไม้ ไผ่ ไม่มีโรงครัวอะไร เป็ นที่นงั่ ฉันเท่านัน้ อีกหลังหนึง่ อยูร่ ะหว่างโรงฉันกับสระเล็ก เป็ น
โรงเรี ยนมุงหลังคาจาก ทํากันเองเหมือนกัน ไปตัดไม้ จากทะเลกัน เรี ยกไม้ พวา เป็ นไม้ ป่าใกล้ ชายเลน แข็งดี
ไปตัดที่ชายทะเลฝั่ งแหลมโพธิ์ไปทางแหลมซุย ขอแรงเขาช่วยแจวเรื อไปและช่วยตัด เราพระเณรไปขนทีละ
ลํา วันละลํา ๒-๓ ทีก็เสร็ จ เลือกเอาแต่ไม้ พวา ที่ชาวบ้ านเขาเรี ยกไม้ วา เราเชื่อว่าตัวหนังสือต้ องพวา เพราะ
มันมีคําพังเพย "ปะพวา ปาตะโก" พบลูกพวาก็ปาตะโกทิ ้ง เพราะพวาอร่อยกว่า ตัดมาให้ ได้ ความยาว
ตามที่ต้องการ ง่าย ๆ ไม่มีอะไรยาก
มาถึงก็เอามาทําโรงสีเ่ หลี่ยมขนาดใหญ่ ตีซี่โดยรอบ กันจากหน่
้
อยหนึง่ มีกระดานดํา เราก็อธิบาย
ธรรมด้ วยกระดานนัน้ เลยเรี ยกว่าโรงเรี ยน ไม้ ทําซี่ก็ตดั เอาไม้ เล็ก ๆ ในป่ าละเมาะใกล้ ๆ วัดนัน่ เอง
ตอนนันสอนอะไรกั
้
นครับ
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สอนธรรมะชันสู
้ ง และวิชาสามัญระดับมัธยม ๓ มีพระเณรอยูด่ ้ วยกัน ๕-๖ รูปแล้ ว ตอนนันคิ
้ ดจะปั น้
เณรชุดพิเศษกัน พระเณรจากวัดอื่น วัดโพธาราม วัดหัวคูก็พลอยไปฟั งด้ วยก็มี ไม่ได้ สอนให้ ไปสอบ สอนให้
มีความรู้ และยังเปิ ดสอนบาลีสมัครเล่นนิดหน่อย ตอนอาจารย์สญ
ั ญาไปเยี่ยม ก็ยงั เข้ าไปนัง่ เป็ นนักเรี ยน
ในโรงเรี ยนนี ้ ฟั งเรื่ องปฏิจจสมุปบาท ขอให้ ไปฟั งในโรงเรี ยน เพราะมีกระดาน อธิบายสะดวกกว่าพูดกันแต่
ปากเฉย ๆ
ต่อมา เมื่อเรามีหนังสือหนังหามากขึ ้น ดูเหมือนจะอยูไ่ ด้ ประมาณ ๗-๘ ปี แล้ ว ได้ สร้ างกุฏิหลังสูงขึ ้น
อีกหลังหนึง่ ทางด้ านตะวันออกของสระเล็ก อยูต่ รงขอบสระ เพื่อสะดวกแก่การเก็บหนังสือปลอดภัย เป็ น
ทํานองหอสมุดกลาย ๆ แล้ วก็ใช้ เป็ นที่อยูแ่ ละทํางานด้ วย ข้ างล่างเป็ นที่นงั่ สนทนาธรรมกันได้ ใต้ ถนุ โล่ง
อาจารย์ครับ การก่อสร้ างอะไรต่าง ๆ ในสวนโมกข์ที่พมุ เรี ยง ชาวบ้ านในท้ องถิ่นมีสว่ นร่วมอย่างไรหรื อ
เปล่าครับ
ไม่ต้อง มันไม่จําเป็ น นอกจากอุบาสก ๔-๕ คนนันแล้
้ ว เราก็ทํากันเองได้ เรื่ องทุนเรื่ องรอนก็ไม่ต้องใช้
มาก ทางคณะธรรมทานเขารับผิดชอบอยูแ่ ล้ ว มีเงินมรดกของโยมหญิงไว้ ให้ ใช้ เพื่อกิจการเหล่านี ้ ตอนหลัง
เจ้ าคุณลัดพลีฯ ก็เข้ ามาช่วยอีกแรง จะทํากุฏิเพิ่มสําหรับการฝึ กพระเณรรุ่นพิเศษ เจ้ าคุณลัดชีพฯ เหมาหมด
คนเดียว ๕ หลัง หลังละ ๔๕ บาทเท่านัน้ กับชาวบ้ านจึงไม่ต้องเกี่ยวข้ องกันในเรื่ องนี ้ อ้ อ มีอยูอ่ ย่างหนึง่ การ
ขุดลอกสระเล็ก นัน่ ได้ ชาวบ้ านทุ่งชาวลําไยมาช่วย มาครัง้ ละ ๑๐ คนบ้ าง ๒๐ คนบ้ าง อย่างมากไม่เกิน ๓๐
คน พวกนี ้ชํานาญมาก ใช้ จอบเป็ นเครื่ องมือ ฟั นแล้ วเหวี่ยงขึ ้นมาไกล ๆ ได้ ตงหลายวา
ั้
เขาประกวดกันว่า
ใครจะซัดได้ ไกลกว่ากัน ตัวเขาอยูใ่ นสระ สามารถเหวี่ยงขึ ้นมาข้ างบนให้ ดนิ ไปตกห่างขอบสระได้ ไกลตัง้ ๓๔ วา เชี่ยวชาญมาก รูดด้ ามจอบเกือบตลอดทังด้
้ าม
ความจริงผมก็ยงั ไม่ได้ สนิทสนมกับชาวบ้ านทุ่ง ชาวลําไยที่มาช่วยนัก แต่มีหวั หน้ าอุบาสกคนหนึง่ ที่
ตอนหลังเขามาอยูใ่ นคณะธรรมทานด้ วย เขาไปติดต่อบอกกล่าวกันมา เขาชื่อนายดาว ใจสะอาด คนนี ้
แหละที่ผมเคยเล่าว่าเป็ นข้ าราชการคนหนึง่ ที่เวลาเดินผ่านหน้ าบ้ านผม ก่อนที่ผมจะบวช จะแวะคุยธรรมะ
กันจนไปทํางานสายบ่อย ๆ ออฟฟิ ศเขาอยูบ่ ้ านล่าง ต้ องเดินผ่านหน้ าบ้ านผม เขาเป็ นนายไปรษณีย์ พอ
เกษียณแล้ วก็ชอบช่วยเหลือวัด มีความเป็ นผู้นํานิดหน่อย เป็ นคนพุมเรี ยง บ้ านอยูห่ ลังวัดโพธาราม ผม
ปรารภให้ เขาฟั งว่าอยากขุดสระ อยากให้ สระเล็กมีนํ ้า เขาเห็นด้ วย ก็เลยไปบอกกล่าวกันมา
อาจารย์ครับ สมัยนันอาจารย์
้
วางความสัมพันธ์กบั ชาวบ้ านในพุมเรี ยงอย่างไรครับ ทําไมอาจารย์จงึ ถูก
บางคนมองเป็ นพระบ้ า อาจารย์มีเจตนาที่จะยกระดับชาวบ้ านที่พมุ เรี ยงในทางธรรมะหรื อเปล่า ผมทราบ
จากหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาว่ามีการเทศน์ที่บ้านธรรมทานทุกวันพระ ไม่ทราบว่าได้ ผลแค่ไหน มีพระอื่นไป
ช่วยเทศน์ด้วยหรื อเปล่าครับ

๑๒๖

เรื่ องว่าพระที่สวนโมกข์เป็ นพระบ้ านัน้ มันเป็ นเรื่ องของอุบาสกคนหนึง่ ดังที่เคยเล่าไว้ แล้ ว (เล่ม ๑
หน้ า ๑๓๖) แล้ วเด็ก ๆ มันก็เอาไปว่าตาม มันก็ไม่ได้ มาว่าใส่หน้ า เวลาเดินบิณฑบาต ได้ ยินเด็กมันว่า
ตามหลัง "พระบ้ ามา ๆ ๆ" แล้ วชวนกันวิง่ ออกข้ าง ๆ ทาง กลัวจะถูกทําอันตรายเอา เด็ก ๆ มันก็คงเห็น
แปลก เพราะเราอยูต่ ามลําพัง คนเดียว บิณฑบาตคนเดียว ดูเหมือนจะมีอยูค่ ราวหนึง่ สมัยหนึง่ ด้ วยที่ผม
ล็อคกุญแจที่ประตูทางเข้ า เวลาคนมาหาต้ องตะโกนให้ มาเปิ ดประตู และดูเหมือนจะเคยเขียนไว้ เล่น ๆ ว่า
"ห้ ามเยี่ยม เชิญกลับได้ " อะไรทํานองนี ้ จําไม่คอ่ ยได้ เสียแล้ ว แต่แรก ๆ นันประตู
้
รัว้ หรื อแม้ แต่ที่พกั ก็ไม่ได้
ล็อค ปี ที่เริ่ มมีหนังสือมาก มีลงั หนังสือแล้ ว จึงล็อคแต่ลงั หนังสือ หมายถึงตอนอยูห่ ลังโบสถ์เมื่อมีกฏุ ิแล้ ว
ตอนหลังนี่ก็ลอ็ คทังนั
้ น้ ล็อคหมด
ส่วนความสัมพันธ์กบั ชาวบ้ าน ผมไม่ได้ วางอะไร การจะยกระดับอะไรยิ่งไม่ได้ คดิ เพราะลําพัง
วัตถุประสงค์ ๓ ข้ อ การเผยแผ่ความรู้ธรรมะชันลึ
้ ก การค้ นคว้ าพระไตรปิ ฎก การตามรอยพระอรหันต์ ๓
แขนงนี ้มันก็เหลือกําลังอยูแ่ ล้ ว ธรรมเนียมเก่า ๆ ที่สมภารต้ องไปเยี่ยมตามบ้ านที่ค้ นุ เคยกันผมก็ไม่ได้ ทํา
วันพระก็ไม่ได้ มีกิจกรรมทําบุญอะไรกันที่วดั เพราะไปจัดที่บ้านโยมซึง่ เปิ ดเป็ นห้ องธรรมทานอยูแ่ ล้ ว มีเทศน์
กันทุกวันพระตอน ๑ ทุ่ม ก็มีมาฟั งราว ๒๐-๓๐ คนเท่านัน้ ที่มนั จุได้ ไม่มากกว่านันเท่
้ าไร มันก็ไม่ได้ ผลอะไร
เพราะคนพุมเรี ยงจะมีสกั กี่คนที่เป็ นนักศึกษาธรรมะจริงจัง ก็คงเพียงได้ ยินอะไรที่แปลกบ้ างเท่านัน้
งานที่ได้ ผลบ้ าง มันออกไปในทางหนังสือพิมพ์ ออกไปถึงคนในต่างจังหวัด คนที่ศกึ ษาธรรมแท้ ๆ
สมัยนันนั
้ บว่าน้ อยมาก ประชาชนในท้ องถิ่นอยูใ่ นฐานะที่รับไม่ได้ ยิ่งพวกข้ าราชการ ไม่มีเลย ไม่มีหวัง ไม่
อาจจะฟั ง ฟั งไม่ไหว เป็ นของที่ไม่เคยมี เคยมีแต่ที่วดั แบบโบราณ มาทําที่บ้านยิ่งแปลกกันไป เคยมีพระอื่น
มาเทศน์บ้างสักครัง้ ๒ ครัง้ พระสมุห์แช่มดูเหมือนจะเคยสักที อีกคนที่ชาวบ้ านชอบคือสามเณรประมัย
เทศน์หลายหน ชาวบ้ านชอบมากกว่าผมอีก เขาพูดจาโผงผางดี ชัดเจนดี เรื่ อง ๆ เดียวกันแต่เขาพูดน่าฟั ง
กว่า เป็ นเณรโต อายุมากแล้ ว เขาธุดงค์มากับมหาโฮม รู้เรื่ องสวนโมกข์จากหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา เขา
ธุดงค์กนั มา ตอนแรกคิดจะสร้ างวัดป่ าแบบป่ าช้ าที่ประจวบฯ แต่ไม่สาํ เร็จ เลยเลยมาที่นี่ มหาโฮมอยูร่ าว ๒
เดือนก็กลับ เณรประมัยเขายังไม่ยอมกลับ เขาชอบ เขาอยูต่ อ่ เขาพักกันอยูท่ ี่กฏุ ทิ ําแบบประทุนเรือ ทําด้ วย
ไม้ ไผ่ เขาไอเป็ นเลือดออกมา ทัง้ ๒ คน แล้ วเขาก็คดิ ว่าผมนี่แหละใช้ วิชาอาคม จะทําให้ เขาตาย เขาคิดกัน
ถึงขนาดนัน้ (หัวเราะ) ต่อมาเขารู้วา่ เพราะโดนละอองขี ้มอดไม้ ไผ่ เขาก็มาขอโทษ ผมไม่ร้ ูเรื่ อง เขามาบอก
ว่าเขาเคยคิดรุนแรงอย่างนัน้ ว่าผมเล่นวิชาคาถาอาคมทําให้ เขาต้ องเลือดออก มหาโฮมเขาทําสมาธิ สนใจ
เรื่ องผี คุยกันว่าที่บ้านแกเต็มไปด้ วยผี ประชาชนนับถือผีไม่ร้ ูกี่ชนิดต่อกี่ชนิด ยุง่ ยากไปหมดเกี่ยวกับเรื่ องผี
มาชวนผมไปปราบผี ต่อมากลับไปอยูว่ ดั สระปทุม ได้ เป็ นเจ้ าคุณอะไร ส่วนเณรประมัยเคยแต่งหนังสือเรื่ อง
พุทธานุวตั ร ตอนหลังกลับไปเป็ นวัณโรคหรื ออะไรตายเสีย
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ตอนอยูส่ วนโมกข์เก่านัน้ การไปสวดมนต์บงั สุกลุ ตามบ้ านที่มีงานก็ไม่ได้ ไป ชาวบ้ านเขารู้กนั โดยนัย
ว่าต้ องการจะเก็บตัว แม้ พระบางองค์ที่วดั อื่น ที่เขาเข้ าใจ เขาก็ช่วยกันบอกต่อ ๆ กันไป พระบางองค์ที่
คุ้นเคยหวังดีก็บอกกันต่อไปกับประชาชนว่า อย่ามากวน การไปเทศน์ตามวัดนันจะมี
้ บ้างสักครัง้ ๒ ครัง้
ตามธรรมดา ชาวบ้ านทัว่ ๆ ไปก็ไม่คอ่ ยจะเข้ ามาที่วดั ที่จะเข้ ามามากก็ตอนมีการทําบุญในวันพิเศษ
เช่นวันตายาย ที่เราไม่ได้ ไปร่วมกับวัดอื่นเขา แต่ก็ไม่มากนัก เฉพาะคนที่ค้ นุ เคยเท่านัน้ คนจะมามากที่สดุ
คราวหนึง่ ก็ตอนมาต้ อนรับสมเด็จ (พุทธโฆษาจารย์ - เจริญ วัดเทพศิรินทร์ ) ท่านมาเยี่ยมและค้ างที่สวน
โมกข์คืนหนึง่ (๒๖ มิ.ย. ๒๔๘๐) คนมาเต็มวัด พระทุกวัดก็ไปพบไปกราบ พาชาวบ้ านไปถวายอาหาร เจ้ า
้
ด ต้ อนรับสมเด็จ เจ้ า
คณะจังหวัดคนก่อน พระธรรมปรี ชาอุดม ยังไปร่วมด้ วย ไปบัญชางานทังหลายในวั
คณะอําเภอเป็ นตัวตังตั
้ วตีบอกชาวบ้ านให้ นําอาหารมาถวาย ก็เลี ้ยงกันอย่างป่ าที่สดุ ปูเสื่อฉันกลางดิน
ตรงที่ผมเรี ยกว่ายางสมเด็จนัน่ แหละ ผมไปรับที่สถานีรถไฟ ขาท่านไม่ดียงั อุตส่าห์เดินระยะทางตัง้ ๕-๖
กิโล
อาจารย์ครับ แล้ วความสัมพันธ์กบั วัดอื่น ๆ เป็ น
อย่างไรครับ ยังไปมาหาสูก่ นั หรื อเปล่า
ก็ไปมาหาสูก่ บั พระรุ่นราวคราวเดียวกัน ที่วดั
หัวคู (ศักดิค์ ณ
ุ าราม) มีพระประสบอยู่ เป็ นเพื่อนกัน ก็
เคยไปกิน ไปเล่น ไปฉันเพล อาจารย์ท่มุ ที่วดั นอก
(อุบล) ก็ยงั อยู่ แกไม่ร้ ูเรื่ อง ไม่เข้ าใจเรื่ องที่เราทํา เรื่ อง
เมืองนอกเมืองนานี่แกไม่ร้ ู แต่วา่ มีความหวังดี มี
ความปรารถนาดีเต็มที่ แต่นาน ๆ ไปเยี่ยมเยียนกันที
แกต้ องบังคับให้ ดโู ชคชะตาเสียที เอากระดานมาแล้ ว
ถามวันเดือนปี แกจําไม่ได้ มันหลายคนนักที่มาดูกบั
แก แล้ วทุกครัง้ แกต้ องบอกเรื่ องสึกไม่ได้ เมียจะต้ องมี
ชู้ โชคชะตาภรรยาจะต้ องมีช้ ู ดูทกุ ครัง้ บอกทุกครัง้
นอกจากนัน้ นาน ๆ ทีเราก็นิมนต์พระที่ค้ นุ เคย
มาฉันอะไรแปลก ๆ ที่วดั เช่น ยําดอกพยอม ที่สวน
โมกข์เก่าต้ น

ดอกลัน่ ทมมีมากตลอด ๒ ข้ างทาง
ได้ ดอกเป็ นกะละมัง ต้ มกะทิ ใช้ ส้มมะขาม ใส่หวั หอม
ไม่ได้ ใส่เนื ้อใส่ปลาอะไร ผมมันกินง่ายอยูแ่ ล้ ว
นิมนต์มาฉันเป็ นของแปลกสําหรับคุณ
แต่บางองค์ก็ฉนั ไม่ได้ จะอาเจียนก็มี

พยอมมีมาก แต่นี่ก็ไม่พิเศษนัก เพราะชาวบ้ านเขาก็ยํากันอยูแ่ ล้ ว เรายังมีแกงพิเศษอีกอย่างหนึง่ คือ
แกงดอกลัน่ ทม ดอกลัน่ ทมมีมากตลอด ๒ ข้ างทาง ได้ ดอกเป็ นกะละมัง ต้ มกะทิ ใช้ ส้มมะขาม ใส่หวั หอม
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ไม่ได้ ใส่เนื ้อใส่ปลาอะไร ผมมันกินง่ายอยูแ่ ล้ ว นิมนต์มาฉันเป็ นของแปลกสําหรับคุณ แต่บางองค์ก็ฉนั ไม่ได้
จะอาเจียนก็มี (เฮ่อะ ๆ ๆ ๆ)
อาจารย์ครับ พระที่ไม่เข้ าใจอาจารย์มีไหมครับ
พระครูโพธาภิรักษ์ เจ้ าอาวาสวัดโพธารามองค์ตอ่ มาไม่เข้ าใจ องค์นี ้เลยเข้ าใจผิด สรุปคล้ าย ๆ กับ
ว่าผมเป็ นพระอันตราย พระอันตราย ให้ ทกุ คนระวังไว้ (เพราะอะไรครับ) ก็ไม่เหมือนที่แกรู้ หรื อแกพูด หรื อ
แกทําอยู่ ยังเข้ าใจผิดมากกว่านี ้อีก คือแกคิดว่าผมนี่ต้องการเป็ นใหญ่เป็ นโต ข้ ามหน้ าข้ ามตา ผมก็ไม่เคย
คิด แต่นี่มนั เป็ นขึ ้นมานี ้ มันเรื่ องฟลุค แกก็ประหลาดใจเหมือนกัน เขาก็ไม่เคยคิดว่าผมจะได้ เป็ นเจ้ าคุณ
เป็ นอะไรกัน เป็ นเข้ า มันก็ประหลาดใจ

อาจารย์ครับ ตอนนี ้ขอความกรุณาอาจารย์เล่าถึงพระเณรที่มาอยูก่ บั อาจารย์สมัยสวนโมกข์เก่า เริ่ม
ตังแต่
้ องค์แรกเลยครับ อาจารย์อยูน่ านเท่าไร จึงมีพระมาอยูด่ ้ วย
ผมอยูอ่ งค์เดียว ๒ พรรษา พอออกพรรษาที่ ๒ ไม่นาน มหาจุล พรหฺมสโร ก็มาอยูด่ ้ วย องค์ที่เคยเล่า
ว่าตอนหลังแกเลอะนัน่ แหละ เขาอยูถ่ ึงแม่สอด รู้จกั สวนโมกข์จากหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา ติดต่อกันทาง
จดหมายก่อน เขาได้ เปรี ยญ ๔ พอดีผมมีธรุ ะจะขึ ้นไปกรุงเทพฯ ก็เลยนัดกันว่าจะไปรับลงมา เป็ นทํานองไป
รับลงมา แกมาอยูท่ ี่กฏุ ิ ๒-๓ แห่ง แกสร้ างเอาเองด้ วย แกมีหวั ในทางนี ้ ตอนอยูด่ ้ วยกันยังไม่มีทา่ ทีวา่ จะ
เลอะ จึงตกลงให้ ไปอยูส่ วนปั นตารามที่นครศรี ธรรมราช ที่พระดุลยพากษ์ สวุ มัณฑ์เป็ นตัวตังตั
้ วตีจะเปิ ด
กิจการแบบสวนโมกข์ขึ ้นที่นนั่ (๒๔๗๗) ผมยังได้ ไปช่วยปาฐกถา ทําพิธีเปิ ดสํานักให้ แล้ วต่อมาก็ไปทํา
เสียหายดังว่า ดูเหมือนอยูก่ บั ผมยังไม่ทนั ได้ เข้ าพรรษาด้ วยกัน แต่ก็อยูน่ านหลายเดือน ได้ คยุ แลกเปลี่ยน
สนทนาธรรมกันมากอยูเ่ หมือนกัน เป็ นคนเชื ้อเขมร จําบาลีไวยากรณ์ได้ แม่นยํา ปฏิบตั เิ คร่งครัด ฉันเจด้ วย
เมื่อมหาจุลมาแล้ วไม่นาน ท่านไหมก็มา พระไหม สาสนปฺปโชโต องค์นี ้ไม่ได้ ตดิ ต่อมาก่อน เดิน
ธุดงค์มา ไม่ได้ จบนักธรรมเอก แต่ผมรับไว้ เป็ นกรณีพิเศษ เป็ นคนเงียบพูดน้ อย ไม่ยิ ้ม ไม่หวั เราะ ปอดไม่
เคยได้ ออกกําลังเพราะการหัวเราะ
สุขภาพก็ไม่ดี เป็ นคนขี ้โรค ดูเหมือนจะอยูด่ ้ วยกัน ๒ พรรษา จดหมายในสวนโมกข์ ที่มีคนเอาไป
พิมพ์ ก็เขียนแลกเปลี่ยนกับองค์นี ้แหละ เป็ นคนเอาจริงเอาจังในเรื่ องการปฏิบตั ิ ตอนหลังไม่สบาย กลับ
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บ้ านที่ชยั ภูมิ ผมไปส่งถึงกรุงเทพฯ ขึ ้นไปคราวนันได้
้ นดั พบกับท่านอานันทะ เกาศัลยายนะ พระในคณะที่
ธรรมปาละฝึ กขึ ้นมา ท่านมาทํางานเผยแผ่ที่ปีนัง นัดพบกับท่านบนรถไฟ ท่านมาจากทางใต้ นัง่ คุยกันมา
มากในรถ ตลอดทางถึงกรุงเทพฯ ท่านสนใจหนังสือชินกาลนมาลีมาก เพราะท่านผู้แต่งเขียนเกี่ยวกับลังกา
ไว้ มาก ในตอนต้ น ๆ ของหนังสือ ต่อมาไม่นานได้ ขา่ วว่าท่านไหมมรณภาพ
ในรุ่นแรกนี ้ อีกคนหนึง่ ก็คือมหาสําเริ ง มาตังแต่
้ ยงั เป็ นเณร ธุดงค์มาเหมือนกัน อยูด่ ้ วยกันนาน จนได้
เรี ยนบาลีกบั พระครูชยาภิวฒ
ั น์ (กลัน่ ) ที่วดั ใหม่ (พุมเรียง) จนได้ เป็ นมหาเปรี ยญ ได้ บวชพระ ได้ ช่วยงาน
แปลบาลีในสมัยทํา ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ระยะแรก เรียกได้ วา่ อยูย่ ืนมาตังแต่
้ ต้น จนย้ ายมาสวนโมกข์นี ้
แล้ ว ก็ยงั ได้ มาช่วยงานกันอยูอ่ ีกระยะหนึง่
ต่อมาก็เป็ นยุคท่านปั ญญาฯ กับท่านบุญชวน ๒ ท่านนี ้เคยเดินทางไปกับพระโลกนาถ รู้เรื่ องพระ
โลกนาถจากหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา รู้วา่ ผมไม่เล่นกับพระโลกนาถ เมื่อแยกทัพจากพระโลกนาถที่พม่า ก็
เดินทางมาจําพรรษาด้ วยกันอยูป่ ี หนึง่ (๒๔๗๙) ดูเหมือนจะเดินทางกลับจากพม่า ทางระนอง
มาอยูด่ ้ วยกันก็คยุ กันมาก วิพากษ์ วจิ ารณ์กนั มาก ท่านปั ญญายังเจียดเวลามาสอนนักธรรมที่วดั พระ
ธาตุฯ และช่วยเทศน์วนั พระที่ห้องธรรมทานที่ย้ายมาอยูร่ ิมทางรถไฟที่ไชยาบ้ าง
อาจารย์ครับ อาจารย์ปัญญาฯ เคยพูดว่าแรงจูงใจอย่างหนึง่ ที่ทําให้ อาจารย์มงุ่ มัน่ ทํางาน เพราะรู้สกึ อับ
อายชาวต่างประเทศ ว่าเราไม่มีคนที่ร้ ูพทุ ธศาสนาดีเท่าเขา นี่จริงเท็จอย่างไรครับ
มันพูดเล่น ในความรู้สกึ ไม่มี พูดว่าน่ากลัวว่าอีกหน่อยฝรั่งจะรู้พทุ ธศาสนาดีกว่าคนไทย ดูจาก
หนังสือพิมพ์ในต่างประเทศ พวกมหาโพธิอะไรนี่แหละ ก็ร้ ูวา่ ฝรั่งเขาเริ่มจะเอาจริง เราจะมามัวนอนหลับกัน
อยูไ่ ม่ได้
ทําไมท่านทังสองนี
้
้ถึงไม่ได้ อยูท่ ํางานกับอาจารย์เล่าครับ
มันเป็ นเรื่ องรสนิยม พอออกพรรษาท่านปั ญญาก็ไปเรี ยนบาลี ไปอยูว่ ดั สามพระยา ท่านบุญชวนก็
เคยไปเรี ยนบาลีครัง้ หนึง่ ทางชุมพร แล้ วต่อมา คิดจะบุกเบิกสร้ างวัดแบบใหม่ที่ดอนทรายแก้ ว ทําแบบ
คล้ าย ๆ สวนโมกข์ ผมก็ยงั ไปช่วยดู หลวงศรี สพุ รรณดิษฐ์ เป็ นเจ้ าภาพ แต่ทําไม่สําเร็จ มันไม่เหมาะ มันเล็ก
ไป ไม่มีนํ ้ามีทา่ ชัยภูมิไม่ดี ต่อมาถูกจับตัวทํางานคณะสงฆ์ จนได้ เป็ นเจ้ าคณะสังฆาธิการอะไรต่าง ๆ จน
ได้ เป็ นเจ้ าคณะจังหวัดชุมพรจนเดี๋ยวนี ้ ท่านมีความสามารถในการบริหาร มีปฏิญาณในการพูด เกลี ้ย
กล่อมนํ ้าใจคนร่วมงาน ท่านปั ญญาฯ ก็คงคิดจะไปทําอะไรใหม่ที่ปีนัง ไปเปิ ดกิจกรรมที่ปีนังโน่น ต่อมาผม
ขอร้ องให้ ไปช่วยงานทางเชียงใหม่ แล้ วตอนหลังท่านก็มาทําที่วดั ชลประทานนี่
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สมัยสวนโมกข์เก่าตอนปลาย ๆ ยังมีอีกชุดหนึง่ ชุดมหาพร มหาเฉวียง มหาจํารัส เขาเป็ นเพื่อนกัน
ทัง้ ๓ องค์ จบประโยค ๖ จากวัดมหาธาตุที่กรุงเทพฯ ตอนแรกมหาจํารัสยังไม่มา อีก ๒ องค์มาก่อน ต่อมา
มหาพรกลับไป มหาเฉวียงยังอยู่ ยังได้ เป็ นองค์แรกที่มาจําพรรษาที่สวนโมกข์ใหม่นี่ก่อนผมจะมาอยู่ เมื่อ
ผมมาอยูแ่ ล้ วก็ยงั ได้ อยูท่ ี่สโมสรธรรมทาน วัดชยาราม เมื่อมหาเฉวียงกลับไปแล้ ว มหาจํารัสจึงได้ มาอยูก่ บั
ผมระยะหนึง่ ๓ คนนี ้เขาเป็ นเกลอกัน ตอนนันมหาพรยั
้
งไม่มีวี่แววว่าจะไปสนใจเรื่ องทางวิญญาณอะไร
ปลูกมะละกอกินกันไม่หวาดไม่ไหว ผมเคยส่งเสริ มให้ เทศน์สงั คายนาอยูร่ ะยะหนึง่ สมัยนันยั
้ งมีคนนิยม
นิมนต์เทศน์สงั คายนา ปรากฏว่าประชาชนติดใจกันมาก มหาพรดูจะเป็ นคนมีความตังใจสู
้ ง สูงจนเตลิด
อย่างเดีย๋ วนี ้ มหาเฉวียงสนใจเรื่ องสมุนไพร ยังเคยเอาว่านหางจระเข้ มาเคี่ยวทํายา ได้ ยาดําอย่างดี เอา
บอระเพ็ดมาเคี่ยวได้ ยาพิเศษอะไรอย่างหนึง่ ทาแก้ โรคผิวหนัง มหาจํารัสได้ แต่งหนังสือ ๒-๓ เล่ม เกี่ยวกับ
การเรี ยนบาลีวิธีใหม่ ต่อมาไม่สบายไปมรณภาพที่วดั หัวลําโพง มหาพรสึกแล้ วกลายเป็ นอาจารย์ค้นคว้ า
เรื่ องวิญญาณไป ยังเคยมาหาผมที่นี่ ขอทําอริ ยสัจจากพระโอษฐ์ ที่ยงั ค้ างอยูใ่ ห้ จบ เราบอกว่าจะทําเอง ถ้ า
มหาพรทําไม่ร้ ูวา่ จะออกมาในรูปไหน ก็ยงั เคารพนับถือกันอยู่ ผมไม่ได้ รุกลํ ้าเข้ าไปในความคิดของเขา มหา
เฉวียงก็สกึ ไม่มีอะไรเป็ นชิ ้นเป็ นอัน ก่อนสึกผมเคยแนะนําให้ ไปช่วยงานเจ้ าชื่นที่เชียงใหม่ แต่ไม่ได้ อยูว่ ดั
อุโมงค์ อยูว่ ดั อื่น แล้ วเข้ าไปช่วยเหลือกิจการต่าง ๆ ในระยะแรก เมื่อวางมือกันไป ท่านปั ญญาจึงขึ ้นไปลง
โรง สมัยอยูก่ บั ผมต่างก็อยูก่ นั อย่างอิสระ ต่างคนต่างหาสิง่ ที่ตนชอบทํา มหาเฉวียงเคยริ เริ่มเลี ้ยงปลาทองที่
สวนโมกข์เก่าด้ วย เรื่ องธรรมะดูจะไม่สนใจกันจริ งจังนัก สนใจกันแค่ความรู้ขนนั
ั ้ กธรรมเอกธรรมดา ๆ
เท่านัน้
อาจารย์ครับนอกจากนี ้ มีใครอื่นอีกไหมครับ ที่มาอยูด่ ้ วยในระยะแรกและเมื่อมีพระมาอยูด่ ้ วย ระเบียบ
ความเป็ นอยู่ การศึกษาเล่าเรี ยนทํากันอย่างไรครับ
คนอื่นก็มี แต่มนั ไม่มีความหมาย มาชัว่ คราว ที่มาทําเกะกะเกเรก็มีมหาสี มาแอบสูบบุหรี่ มาแอบ
เรี่ ยไรชาวบ้ าน ความรู้ก็ไม่เลวกลับเป็ นคนอย่างนี ้ ผมก็ไม่ได้ ทําอะไร เราเพียงแต่แสดงให้ ร้ ูวา่ ไม่ต้อนรับ ไม่
สุงสิงด้ วย เขาก็ละอาย จากไปเอง การรับพระเข้ ามาอยู่ ความจริงก็ไม่มีพิธีรีตองอะไรนัก ติดต่อแล้ วก็มา ไม่
มีพิธีรับอะไร เป็ นนักธรรมเอกก็รับเลย ถ้ าไม่จบนักธรรมเอกก็ให้ อยูด่ ไู ปก่อน
เมื่อมาอยูแ่ ล้ วก็อยูก่ นั อย่างอิสระ ใครทําอะไรก็ได้ ที่ไม่ผิดวินยั ที่จริงมันก็ไม่มีอะไรสําคัญที่จะต้ องทํา
้ ยงั ไม่ได้ ทําวัตรแปล ตอนหลังผมชักขาดทําวัตร แต่
ผิดวินยั อยูแ่ ล้ ว มีการทําวัตรเช้ าเย็นพร้ อมกัน ตอนนันก็
มหาสําเริงยังยืนโรงอยู่ มหาสําเริงเขาชอบ เคร่งครัดมัน่ คง
การศึกษาธรรมะโดยมากก็คยุ กัน มีอยูส่ มัยหนึง่ สนทนากันจนดึกทุกคืน ที่ใต้ ถนุ กุฏิสงู ที่อยูร่ ิมสระนัน่
แหละ มีโต๊ ะและมีเก้ าอี ้ล้ อมรอบ คุยกันจนเที่ยงคืน การถ่ายทอดธรรมะคือการคุยกันแบบนี ้ วินิจฉัยข้ อ
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สงสัยกัน ส่วนมากผมก็เป็ นคนพูด คนอื่นก็ฟัง แล้ วซักถาม มันสนุก เพราะได้ รับคําถามที่แปลก ๆ ที่กระทบ
ใจ กระทบความรู้สกึ บ้ างเสมอ ๆ พระเณรที่อยูด่ ้ วยตอนนันต่
้ างก็กล้ าซักกล้ าถามกันดี พระเณรมีไม่มาก ที่
อยูย่ ืนโรงจริงก็มี ๔-๕ องค์เท่านัน้ เรี ยกว่าอยูก่ นั แบบไม่มีผ้ ปู กครอง ไม่มีเจ้ าอาวาส ไม่มีผ้ บู งั คับบัญชา
อาจารย์ครับ เห็นข้ อเขียนในสมัยนันอาจารย์
้
เขียนไว้ วา่ ออกพรรษาแล้ ว พระควรออกธุดงค์กนั อาจารย์
ออกกันหรื อเปล่าครับ และพระที่อยูด่ ้ วย ถือธุดงควัตรหรือการปฏิบตั แิ บบอาจารย์ทกุ องค์หรื อเปล่าครับ
อย่างเรื่ องไม่ใช้ ร่ม ไม่ใช้ รองเท้ าอะไรนี่
เขียนไว้ วา่ ควรจะทําแบบนันแบบพุ
้
ทธกาล แต่เราออกไม่ได้ ไม่ได้ ออก เพราะมีกิจธุระติดพัน และมัน
เป็ นประโยชน์นิดเดียว เลยอยูท่ ําประโยชน์ที่มากกว่า พระองค์อื่น ๆ เขาก็ไม่ได้ ทําตามเราทุกอย่าง บางองค์
ก็ทําบ้ าง แล้ วแต่ความสมัครใจ การฝึ กของเรามันเป็ นเรื่องการทดลองดู บางอย่างมันก็ยงั ไม่แน่ใจว่าดี
หรื อไม่ การไม่สวมรองเท้ า ไม่ใช้ ร่ม มันเป็ นการฝึ กความแข็งแกร่ง พระควรมีร่างกายแข็งแกร่งที่สดุ เพื่อให้
รายจ่ายน้ อย มีโรคภัยไข้ เจ็บน้ อย มันเป็ นการธุดงค์แบบหนึง่ ก็ได้ แล้ วก็ร้ ูวา่ ได้ ผลดี ในแง่ความแข็งแกร่ง
เป็ นปี ๆ ไม่ต้องเป็ นหวัดเลย ต่อมาเมื่ออายุมากเข้ า ร่างกายก็ออ่ นแอลง ก็ต้องใช้ ต้องสวมใส่บ้าง หรื อเมื่อ
ไปเข้ ากับฝูงที่เขาใส่กนั เราจะไปฝื นอยูค่ นเดียวก็ไม่ได้ เวลาไปประชุมอะไร เขามีร่ม มีรองเท้ ากันทังนั
้ น้
ระยะแรกย่ามเราก็ไม่คอ่ ยใช้ เวลาไปเที่ยวหน้ าแล้ ง ไปนอนตามภูเขา ไปตามท่าชนะ เขานํ ้าร้ อน ก็เอาบาตร
แทนย่าม เอาบาตรไป
เรื่ องเงินเรื่ องทอง เมื่ออยูท่ ี่พมุ เรี ยงก็ไม่ต้องใช้ กนั เพราะนายธรรมทาสเขาจัดการให้ แล้ วมันก็เป็ น
ธรรมเนียมของวัดป่ า ที่ลงั กาก็แบบนี ้ วัดป่ าถือเคร่งในเรื่ องจับเงินจับทอง แต่เวลาขึ ้นกรุงเทพฯ ก็ต้อง
จับจ่ายใช้ สอย เป็ นค่ารถค่าเดินทางอะไร ถ้ าต้ องมีเด็กไปอีกคนมันก็ไม่สะดวก เรื่ องมาก เราก็ต้องจับจ่าย
เองเป็ นครัง้ คราว ต่อมาเมื่อขยายมากขึ ้น มาที่นี่ มันควบคุมกันไม่ได้ ก็ต้องปล่อยตามเลย แต่เราเองถือว่า
ไม่รับเป็ นส่วนตัว แม้ เขาจะถวายเป็ นส่วนตัวก็ไม่รับ ถือเป็ นของส่วนรวม ช่วยใช้ เงินเขาให้ เป็ นประโยชน์
อาจารย์ครับ แล้ วที่อาจารย์เคยคิดจะปั น้ พระเณรขึ ้นมาเองเพื่อทํางานพระศาสนาล่ะครับ
ไม่สําเร็จ ตอนนันมั
้ นได้ ยินข่าวธรรมปาละ ฝึ กพระเณรรุ่นพิเศษ ส่งไปถึงอังกฤษอะไรนัน่ เรามันไม่มี
ความรู้อะไร ก็คดิ ไปเปะ ๆ ปะ ๆ ไปตามเรื่อง ในที่สดุ มันก็ไม่สําเร็จ ของเรามันไม่สําเร็จเพราะเณรมันไม่
อยากอยู่ มันอยากเรี ยนวิชาทางโลก อยากสอบ ม.๓ อะไรแบบนัน้ เราก็พยายามหลอกล่อกันอยูพ่ กั หนึง่
สอนภาษาอังกฤษให้ บ้างอะไรบ้ าง แบบง่าย ๆ มันก็ไม่ทนั ใจกัน ตอนนันผมก็
้
ทมุ่ เทกับมันมากเหมือนกัน
จนรู้สกึ ว่ารู้จกั สามเณรพอ ๆ กับรู้จกั พระไตรปิ ฎก ตอนที่เขียนเรื่ องห่วงสามเณรนัน่ แหละ เจ้ าคุณลัดพลีฯ ก็
สนับสนุนเต็มที่ หัดออกหนังสือพิมพ์กนั ด้ วย วิทยาอาคม เหลืออยู่ ๒-๓ องค์ที่อยูม่ าถึงที่นี่ สามเณรโกศล
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สามเณรถนอม ต้ องยุต้องสอนกันเกือบตายกว่าจะเขียนกันได้ ตอนหลังก็สกึ กันหมด บางองค์ก็สกึ ที่
กรุงเทพฯ ที่อยูน่ านที่สดุ ก็มหาสําเริงนัน่ แหละ อยูไ่ ด้ ตลอดรอดฝั่ งจนบัดนี ้
สามเณรพวกนันส่
้ วนมากก็เป็ นคนแถว ๆ นี ้ รวมไปถึงท่าชนะด้ วย ตอนนันผมคิ
้
ดเปิ ดสอนบาลีแบบ
ลัดขึ ้น เรี ยน ๒ วันก็แปลเลย มีพระเณรมาเรี ยนกันบ้ างจากวัดแถบนี ้ ผมเลยบอกโครงการฝึ กเณรออกไป ก็
มีการรับช่วงกันออกไป บาลีไม่เท่าไรมันก็เลิก ทํากันไม่ได้ มันเรื่ องสนุก ๆ แปลก ๆ ก็ให้ ไปเรี ยนต่อกันเอา
เอง เณรที่เอามาฝึ ก ก็ให้ เรี ยนธรรมะกันใหม่ ปฏิบตั ภิ าวนาบ้ าง ไหว้ พระสวดมนต์ ฝึ กธุดงค์ตา่ ง ๆ สักปี มันก็
ไม่คอ่ ยอยากจะเรี ยน ถอนตัวกันออกไป บางคนว่าช้ านัก โกรธก็มี ด่าเอาก็มี แต่ไม่ใช่ดา่ ต่อหน้ า มันเป็ นการ
ทดลองชัว่ คราว ในที่สดุ ก็ไม่มีความหมายอะไร ต้ องเรี ยกว่าโครงการปั น้ สามเณรล้ มเหลวโดยสิ ้นเชิง
อาจารย์ครับ เจ้ าคุณลัดพลีฯ นี่มารู้จกั และช่วยงานกันได้ อย่างไรครับ
ระยะแรกสุดเจ้ าคุณลัดพลีฯ ก็คงเข้ าใจผิด คิดว่าพวกเรามีกิจการใหญ่โต กลับมาจากเมืองนอกใหม่
ๆ ก็อยูท่ ี่ศาลอุทธรณ์ รู้จกั สวนโมกข์จากหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาก่อน ติดต่อมาทางจดหมายก่อนว่าจะให้
ช่วยอะไรบ้ าง คงเข้ าใจผิดเอามาก ๆ คิดว่าเรามีกิจกรรมเป็ นลํ่าเป็ นสัน มีประโยชน์อะไรใหญ่หลวง ดู
เหมือนจดหมายฉบับแรกจะบอกว่าจะให้ มาอยูช่ ว่ ยก็ได้ จะให้ ออกจากราชการมาช่วยก็ยินดี เราบอก
เป็ นไปไม่ได้ ไม่มีอะไรดีพอถึงกับต้ องทําอย่างนัน้ เป็ นงานเล็ก ๆ ทํากันแบบป่ า ๆ ทําแบบบ้ านนอก ๒-๓
คนทํา ถนนหนทางยังเข้ าไปไม่ถึงด้ วยซํ ้า ทํากันกลางป่ ากลางทุง่ ท่านยังไม่เคยมาเห็นอ่านแต่โครงการต่าง
ๆ ที่ลงในพุทธสาสนาบอกว่ายังไม่เคยเห็นมีในเมืองไทยมาก่อน
ท่านเป็ นนักเรี ยนนอก แต่สนใจธรรมะ มีจิตใจเป็ นอิสระ อ่านหนังสือปรัชญาหรื อศาสนาอะไรเรี ยกว่า
ธรรมะหมด ปรัชญาทางด้ านจิตใจของฝรั่ง หรื ออย่างงานของกฤษณะมูรติ เรี ยกธรรมะหมด สนใจเรื่ องทาง
จิตใจ เรี ยนจริง อยากรู้จริ ง ชอบธรรมะอย่างหลงใหล แต่วา่ เป็ นคนมีความรู้เป็ นหลักเป็ นฐาน ใครชักจูงออก
แนวทางไม่ได้ จูงไปทางไสยศาสตร์ ไม่ได้ จากเจ้ าคุณลีดพลีฯ ก็เนื่องมาถึงเจ้ าคุณภรตราชสุพิช เนื่องไปถึง
คุณสัญญา ธรรมศักดิ์ แล้ วค่อยไปถึงคุณชํานาญ ลือประเสริฐ แล้ วจึงต้ องไปถึงคนอื่น ๆ คณะเจ้ าคุณลัด
พลีฯ นี ้ เป็ นฆราวาสคณะแรก ที่มาเยี่ยมสวนโมกข์จากต่างจังหวัด (๒๔๘๑) ครัง้ นันพระยาภรตราชสุ
้
พิช
และคุณสัญญาก็มาด้ วย ดูเหมือนหลังจากออกหนังสือพิมพ์ได้ ๔-๕ ปี แล้ ว มาแล้ วก็พกั กันตามมีตามได้
นอนกุฏิที่พอนอนได้ โยมที่บ้านช่วยส่งปิ่ นโต เจ้ าคุณลัดพลีฯ ดูเหมือนจะอายุแก่กว่าผมสักปี ๒ ปี
พอแกรู้วา่ จะมีการฝึ กภิกษุสามเณรรุ่นพิเศษ ก็รับอุปถัมภ์อปุ การะเรื่ องค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ หมด สร้ าง
กุฏิอะไรนี่ เหมาหมดอย่างที่เล่าแล้ ว
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สวนโมกข์สมัยนัน้ แขกแบบนี ้มีไม่มาก ต้ องสนใจจริง ๆ ถึงจะมากัน คุณกี นานายน สมัยยังทํา
การค้ าอยูก่ ็มา มาสนทนาธรรมกันตังแต่
้ สมัยนัน้ แกปฏิบตั จิ ริ งจัง จนต่อมาได้ บวชและตังสํ
้ านักเขาสวน
หลวง ที่ผ้ หู ญิงดูแลกันเองได้ เป็ นปึ กแผ่น

อาจารย์ครับ โยมหญิงมีสว่ นสนับสนุนงานของสวนโมกข์และคณะธรรมทานอย่างไรบ้ างครับ ผมเห็นใน
พุทธสาสนาลงว่าทําพินยั กรรมมอบเงินให้ ใช้ ตงั ้ ๖,๐๐๐ กว่าบาท อยากให้ อาจารย์เล่าเรื่ องเกี่ยวกับโยม
หญิงไว้ ด้วยครับ
โดยทัว่ ไปโยมหญิงไม่มีความเห็นอะไร ไว้ ใจเรา ไว้ ใจผมว่าเราจะทําอะไรคงไม่ผิด คงไม่เสียหาย
ไว้ ใจด้ วยความเคารพเชื่อมัน่ ก็เลยไม่ต้องพูดอะไรกันมาก แล้ วโยมก็มีศรัทธาในลักษณะอย่างนี ้อยูแ่ ล้ ว
ศรัทธาที่เราได้ รํ่าเรี ยนธรรมะ ศรัทธาที่ได้ แบ่งปั นความรู้ให้ ผ้ อู ื่น แล้ วก็มีความรู้ความเข้ าใจอย่างดีอยูแ่ ล้ วว่า
ธรรมทานน่ะเลิศกว่าทานทุกชนิด พอพูดเรื่ องเผยแพร่ธรรมทาน จึงยอมรับหมด เห็นเป็ นบุญกุศลอย่าง
ลึกซึ ้ง ที่จะเผยแพร่ธรรมะที่โลกยังไม่ร้ ู ยังไม่มีใครรู้ ยังไม่มีใครเคยทํา โยมจึงให้ ใช้ เงินในการทํากิจการต่าง
ๆ ให้ ใช้ บ้านเป็ นสํานักงานธรรมทานระยะแรก เป็ นที่เทศน์ ทําหนังสืออะไรต่าง ๆ
ผมให้ โยมทําเป็ นพินยั กรรม (๑ มิ.ย. ๒๔๗๕) ไว้ ส่วนหนึง่ ก็แบ่งให้ เป็ นมรดกแก่ลกู ๆ ๓ คน ที่เหลือก็
ตังเป็
้ นทุนต้ นตระกูลพานิช เพื่อใช้ ดอกผลในกิจการพระศาสนา มรดกส่วนของผม ผมไม่เอาก็สมทบลงมา
ในส่วนนี ้ ก็ได้ ใช้ เงินดอกผลจากทุนต้ นตระกูลพานิชนี ้ สร้ างกิจการของสวนโมกข์ หอสมุดธรรมทาน และ
หนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนามาแต่ต้น จนมีคนเห็นด้ วยร่วมมือมากขึ ้น ๆ จนเงินทุนเล็กน้ อยเหล่านันไร้
้
ความหมายไป เมื่อโยมตาย (๒๔๙๐) จึงได้ สร้ างศาลาป่ าช้ า (วัดเวียง) โดยใช้ เงินต้ นของทุนนี ้ไปราว
๕,๐๐๐ บาท เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ โยม เพราะเริ่มมีคนมาช่วยกิจการของคณะธรรมทานมากขึ ้นแล้ ว ที่เหลือ
้ นทุนไว้ ผลิตหนังสือ มีคนอื่นมาสมทบเป็ นทุนอยู่
ซื ้อที่ดนิ แปลงหนึง่ เป็ นของคณะธรรมทาน และเหลือตังเป็
ในมูลนิธิธรรมทาน
อาจารย์ครับ แล้ วตอนถูกเขาว่าเป็ นพระบ้ าอะไรนี่ โยมหวัน่ ไหวหรื อเปล่า
โอ้ เรื่ องอย่างนี ้ไม่มีหวัน่ ไหว มีแต่จะเก่งกว่าเราเสียอีก เพราะแกศึกษาธรรมะมาพอเพียง ตังแต่
้ รุ่น
พ่อ รุ่นปู่ รุ่นตาของแก
อาจารย์ครับ เมื่อมีกิจการสวนโมกข์และอื่น ๆ แล้ วนี่ อาจารย์ยงั มีเวลาใกล้ ชิดกับโยมหรื อเปล่า เมื่อโยม
ยังมีชีวิตอยู่

๑๓๔

โยมอยูท่ ี่บ้านก็ไปเยี่ยมบ่อย ๆ มีเวลาไปเยี่ยม ตอนอยูพ่ มุ เรี ยง ออกบิณฑบาตก็พบปะกันทุกวัน
ตอนจะดับนี ้ อาจารย์ได้ ใกล้ ชิดหรื อเปล่าครับ ได้ ให้ ธรรมะให้ อะไรหรื อเปล่า และงานศพจัดอย่างไร
ครับ
งานศพโยมมารดา

ไม่ได้ ให้ เพราะโยมเป็ นอัมพาต นอนอยูห่ ลายเดือน
แต่ผมก็ไปอยูใ่ กล้ ชิด ไปพักที่วดั ชยาราม ไปอยูใ่ กล้ ๆ วันนันดึ
้ กมาแล้ ว ครูสริ ิยงั เป็ นเด็ก ๆ ไปบอกที่วดั ว่าย่า
ตายแล้ ว

๑๓๕

งานศพก็จดั ตามธรรมเนียม ผมก็เป็ นประธานจัดงานศพ ญาติมติ รสหายก็มาช่วย พระเจ้ าพระสงฆ์ก็
มาช่วยกันมากมายหลายองค์ เพราะโยมอุปถัมภ์วดั ต่าง ๆ ด้ วย มาช่วยฟั งสวด มาช่วยดูแลว่าต้ องการ
อะไรบ้ าง จัดอะไรบ้ าง มันก็ไม่แปลกจากธรรมดา ตอนนันเขาทํ
้
ากันเป็ นธรรมดาที่จะต้ องช่วยกันอย่างนี ้
หลายองค์มานัง่ อยูต่ ลอดเวลา มาช่วยออกความคิด มาช่วยรับแขก จะมีแปลกอยูบ่ ้ างก็ที่ผมเรียนแบบคน
จีนที่เขามีแห่ผ้าเต็ก รู้สกึ มันสวยดี เมื่อญาติผ้ เู ฒ่าของผมคนหนึง่ ที่บ้านดอนตายลง คนจีนที่บ้านดอนเขา
ระดมกันให้ นับเป็ นสิบ ๆ แผ่น เป็ นผ้ าแพรอย่างดี เขียนอย่างดี ถือแห่ไปตามป่ าช้ า ผมเห็นว่ามันสวยดี ก็
เลย (หัวเราะหึ ๆ) ทําบ้ าง ดูเหมือนทํา ๓๐-๔๐ แผ่น ให้ เด็กนักเรี ยนถือเดินตามขบวนศพ ผ้ าเหล่านันพอไป
้
ถึงป่ าช้ าก็เป็ นผ้ าบังสกุล ถวายพระเป็ นผ้ าบังสุกลุ ผ้ าดิบย้ อมง่ายพอซักออก ซักตัวหนังสือออก ก็ทําเป็ นผ้ า
อาบได้ ธรรมเนียมจีนนันมิ
้ ตรสหายเขาให้ เขาจะระบุชื่อคนตาย เป็ นการให้ เกียรติยศ และถือเป็ นหลักว่า
ถ้ าให้ ผ้านี ้แล้ วไม่ต้องให้ เงิน
อาจารย์ครับ ตอนโยมมารดาเสียชีวิต อาจารย์มีความรู้สกึ ผูกพันอาลัยอาวรณ์บ้างหรือเปล่า
มันไม่คอ่ ยจะมี ถ้ าไปอาลัยอาวรณ์ แกจะได้ ล้อเอา แกมีความรู้ธรรมตามแบบของแก ว่าต้ องไม่
เสียใจ ไม่ร้องไห้ ไม่ทกุ ข์อย่างคนโง่ ๆ ที่ไม่ร้ ูธรรมะ แกยังเคยคุยว่า บรรดาพี่น้องของแกที่ไปพยาบาลพ่อ
ของแกคือตาของผม ก่อนพ่อแกจะตาย เขาร้ องไห้ กนั ทุกคน แกไม่ร้องไห้ แกคุยอวดให้ ผมฟั งอย่างนี ้ แก
ถ่ายทอดธรรมะจากพ่อโดยไม่ร้ ูสกึ ตัวมากกว่าคนอื่น ๆ
แล้ วผมก็เห็นมาแต่แรกที่เริ่มป่ วย แล้ วก็เพียบลงเรื่ อย ๆ มันก็ไม่ร้ ูสกึ แปลก แล้ วตอนนันก็
้ มีงานหลาย
อย่าง คือรี บสร้ างศาลาป่ าช้ าที่วดั เวียง ที่เล่าแล้ วว่าใช้ เงินทุนต้ นตระกูลพานิชไปราว ๕,๐๐๐ บาท ในการ
ซื ้อไม้ ขอเลหลังจากการสร้ างศาลาสันติภาพ ของทางอําเภอที่ค้างอยู่ แล้ วระดมขอแรงชาวบ้ าน สร้ างเสร็จ
ภายใน ๓ วัน หลังนันเดี
้ ๋ยวนี ้ยังอยูท่ ี่ป่าช้ าเก่าวัดเวียง ตอนโยมพ่อตายก็สร้ างศาลาป่ าช้ าหลังหนึง่ ที่ป่าช้ า
พุมเรี ยงหลังกลางนัน่ แหละ เดี๋ยวนี ้ก็ดเู หมือนยังอยู่
ศาลาสันติภาพนัน้ ตอนแรกเป็ นความคิดของนายอําเภอจาด (อุรัสยนันท์) คิดจะสร้ างศาลา
ประชาคม ผมว่าถ้ าอย่างนันอาจจะทํ
้
าได้ โดยเราขอแรงประชาชนทํา ผมกับท่านพระครูสธุ นธรรมสารจะ
ช่วยเหลือ แล้ วก็เอาไม้ ที่จบั ยึดได้ จากคนทําผิดไม่ได้ เสียค่าภาคหลวงมาสร้ าง (๒๔๘๙) ยกเสาไว้ เป็ นปี
ความคิดมันรวนเรก็ไม่ได้ สร้ างต่อ ตอนนันมั
้ นเกิดสงครามเลยให้ ชื่อว่าศาลาสันติภาพ
อาจารย์ปัญญาเล่าไว้ วา่ โยมเคยปรารภอยากให้ อาจารย์สกึ นี ้ข้ อเท็จจริงเป็ นอย่างไรครับ
ไม่เคยได้ ยิน มีแต่ตอนหลัง ๆ มานี่ มีขา่ ว อาจจะตอนแรก ๆ มีสวนโมกข์แล้ ว มีขา่ วว่าคนที่เคยไป
พูดจาอะไรกันไว้ เขาเตือนเขาถามว่าจะว่าอย่างไร ผมบอกว่าไม่ ไม่สกึ เขาก็ต้องเปลี่ยน

๑๓๖

ผู้หญิงเขาก็รอนานนะครับ เคยเห็นหน้ ากันหรื อเปล่า
ฮึ เขาก็รอ ไม่ใช่ผ้ หู ญิงรอ พ่อแม่ผ้ หู ญิงเขาเดือดร้ อน ไม่เคยเห็นหน้ ากันก่อน (หัวเราะดุ ๆ) ไม่อยาก
ให้ ระบุชื่อ บันทึกชื่ออะไรไว้ เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ตอนหลังนี ้เขาก็มีครอบครัวไปแล้ ว
อาจารย์ครับแล้ วเมื่อตังสวนโมกข์
้
แล้ วอาเสี ้ยงยังได้ พบกันบ่อยหรื อเปล่า
พบกันปี ละครัง้ ๒ ครัง้ (หัวเราะหึ ๆ) แล้ วก็เขียนคํากาพย์คาํ กลอนล้ อไสยศาสตร์ มาลงหนังสือพิมพ์
พุทธสาสนาเรื่อย ๆ มา แกคอยอ่านของเรา แล้ วก็พอใจ แสดงความพอใจเข้ าหูอยูบ่ อ่ ย ๆ เพื่อให้ เป็ น
กําลังใจ คอยอ่านพุทธสาสนาอย่างใจจดใจจ่อ
อาจารย์ครับ มีญาติพี่น้องคนอื่นนอกจากคุณธรรมทาสมาช่วยกิจการงานของอาจารย์หรื อเปล่าครับ
โอ๊ ย เขาไม่เข้ าใจหรอก แล้ วเขาก็มีหน้ าที่การงานเต็มมือ ที่จะมาคิดว่าธรรมทานประเสริ ฐกว่าทานทัง้
ปวงนี่ไม่มี แล้ วงานของเราก็เล็กเกินกว่าที่จะต้ องการความร่วมมือขนาดนัน้ ประชาชนทัว่ ไปไม่น้อยที่คดิ ว่า
การกระทําของคณะธรรมทานนันเป็
้ นการหากําไร แล้ วเห็นผมมีสว่ นให้ ญาติได้ ทําการค้ าหากําไร เห็นว่าผม
้
องถิ่นและคนต่างจังหวัด แต่ก็ไม่มากจนมีความหมายอะไร
เขียนหนังสือมีชื่อ ช่วยให้ พมิ พ์ขายได้ ทังคนในท้
ต่องาน พวกนี ้เขาคิดตามแบบของเขาเอง ว่าถ้ าไม่ได้ กําไรแล้ วจะเหนื่อยทําไม (หัวเราะ) คนเดี๋ยวนี ้มันมี
ความคิดอย่างนี ้เกือบทังนั
้ น้
อาจารย์ครับ แล้ วญาติพี่น้องมากวนหรื อมาใช้ ผลประโยชน์จากงานหรือชื่อเสียง มีบ้างไหมครับ
ไม่ปรากฏ เขาคงรู้วา่ ผมไม่ทําให้ เวลาป่ วยไข้ ให้ ชว่ ยฝากโรงพยาบาล ก็มีบ้าง (หัวเราะหึ ๆ) แต่น้อย
เต็มที เพราะมันไม่มีความจําเป็ นพอที่จะทํา เขาช่วยตัวเองกันได้
อาจารย์ครับ ช่วยเล่าถึงความร่วมมือระหว่างสวนโมกข์กบั คณะธรรมทานตังแต่
้ ต้นด้ วยครับ
มันไม่อาจใช้ คําว่าร่วมมือ เพราะมันเป็ นอันเดียวกัน ผมจะทําอะไรก็สงั่ ไปทางนัน้ มันไม่มีลกั ษณะ
เป็ น ๒ ส่วน ต่างคนต่างทํา นึกอะไรออกก็สงั่ ไปเท่านัน้ นายธรรมทาสก็มีหน้ าที่ดแู ลเรื่ องเงิน ๆ ทอง ๆ
จัดเก็บรักษาไว้ ให้ และแบ่งจ่ายตามคําสัง่ มันก็มีงบเล็ก ๆ เท่านัน้ งานการไม่มากมายอะไร ไม่ได้ ยงุ่ ยาก
มากมาย ทํามาโดยตลอด ปั จจุบนั ก็ยงั ช่วยดูแลและรักษาการเงิน บํารุงสวนโมกข์อยู่ แล้ วก็มีหน้ าที่ทําให้
หนังสือพิมพ์ออกมา เขาต้ องทําทุกอย่างให้ หนังสือพิมพ์มนั ออกมาได้ เขามีหน้ าที่หาเรื่องตามแบบของเขา
เป็ นส่วนหนึง่ เพื่อบรรจุลงในหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาด้ วย
อาจารย์ครับ แล้ วคณะธรรมทานเองมีกิจกรรมอะไรบ้ างหรื อเปล่า

๑๓๗

ก็อย่างที่เคยเล่าแล้ ว ตอนแรกก็เป็ นหีบอ่านหนังสือธรรมะ ให้ คนมายืมหนังสือธรรมะเป็ นมุมหนึง่ ที่
บ้ าน มาตังเป็
้ นทางการหน่อยเมื่อมีสวนโมกข์แล้ ว (ก.ค. ๒๔๗๕) แล้ วก็ใช้ บ้านโยมนัน่ แหละเป็ นสโมสรจัด
เทศน์ประจําทุกวันพระ ต่อมาทางการเขาย้ ายที่วา่ การอําเภอมาที่ตําบลตลาดใกล้ ทางรถไฟ (มิ.ย. ๒๔๗๘)
เพื่อความสะดวกในการทํางาน คณะธรรมทานก็ย้ายมาอยูท่ ี่ตลาดด้ วย (พ.ย. ๒๔๗๘) อยูร่ ิ มทางรถไฟ ไป
ทางวัดพระบรมธาตุฯ ผมก็เลยได้ เดินตากแดดตากฝนมาเทศน์ที่นี่ด้วย ท่านปั ญญาก็เคยมาช่วยเทศน์บ้าง
อาจารย์ครับ คําขวัญของคณะธรรมทานที่วา่ การให้ ธรรมเป็ นทาน ชนะการให้ ทงปวง
ั ้ นี ้ได้ มาอย่างไร
ครับ
นายธรรมทาสเขาเป็ นคนเลือก ดูเหมือนจะเป็ นคําขวัญบนหน้ าปกหนังสือของสมาคมมหาโพธิด้วย
ผมช่วยหาหลักฐานอ้ างอิงทางบาลีให้
อาจารย์ถ่ายทอดธรรมะให้ กบั ชาวคณะธรรมทานอย่างไรบ้ างครับ
อ๋อ สําหรับผู้ร่วมงานก็ฟังเอาจากเทศน์ที่เราไปเทศน์บอ่ ย ๆ เขาก็ฟังทุกทีที่มีการเทศน์ นายธรรมทาส
นันเกื
้ อบไม่ต้องให้ อะไร เขาอ่านเอาเอง ศึกษาเอาเอง จากภาษาอังกฤษเสียเป็ นส่วนมาก การแลกเปลี่ยน
ความเห็น การโต้ งแย้ งกับในเรื่ องหลักธรรมไม่เคยมี จะมีเฉพาะที่เขาสงสัยว่าจะผิดพลาด เขาก็ให้ ผมช่วย
ตรวจก่อนตีพมิ พ์ อย่างนี ้มีบ้าง
แถลงการณ์ของคณะธรรมทานที่ลงพิมพ์ในพุทธสาสนานัน้ นายธรรมทาสเขาเป็ นคนเขียนหมด เขา
ว่าไปเลย แล้ วแต่บรรณาธิการ ผมเป็ นคล้ าย ๆ ฝ่ ายวิชาการ ไม่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องการรับสมาชิกอะไรต่าง ๆ
อาจารย์ครับ งานคณะธรรมทานนี่ เคยมีงานประเภทต้ องกู้เงินคนมาทําด้ วยหรื อเปล่า
ไม่มี มันไม่มีเพราะมันไม่จําเป็ นต้ องมี แล้ วเราก็ไม่กล้ าทําถึงขนาดนัน้ ไม่จําเป็ นต้ องทําถึงขนาดนัน้
ทําเท่าที่ทนุ หรื อหาทุนได้ ผมไม่เอาเด็ด นายธรรมทาสก็คงไม่เอาเด็ด
อาจารย์ครับ การที่คณะธรรมทานจัดตังโรงเรี
้
ยนพุทธนิคม (๒๔๗๙) นี่ เป็ นดําริ ของใครครับ
ของนายธรรมทาสล้ วน ๆ ผมไม่มีสว่ นแม้ แต่นิดเดียว จะมีบ้างก็ไปช่วยพูดกับครู ไปอบรมนักเรี ยน
บ้ าง
เหมือน ๆ กับคนอื่น ๆ อาจจะเคยไปแนะครูเรื่ องวิธีสอนภาษาอังกฤษบ้ าง
ความพิเศษของโรงเรี ยนพุทธนิคมคืออะไรครับ

๑๓๘

คือสอนพุทธศาสนา สอนวิชาพุทธศาสนา ไม่มีกิจกรรมอะไรมากไปกว่าโรงเรี ยนอื่น มีการไหว้ พระ
สวดมนต์บ้าง ประกวดความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาบ้ าง
อาจารย์ครับ แล้ วความคิดที่จะปั น้ คนเป็ นชาวพุทธที่ดนี ี ้ประสบความสําเร็ จไหม
ก็ไม่ประสบความสําเร็ จ ต้ องพูดว่าไม่ประสบความสําเร็จ มันเหลือความสามารถ ก็ทําได้ อย่างเปะ ๆ
ปะ ๆ อย่างนี ้ ครูที่หวั แหลมหน่อยก็ลาออกไปเป็ นครูรัฐบาล อนาคตมันดีกว่า มัน่ คงกว่า ๒-๓ คนที่เหลืออยู่
เป็ นเพื่อนคูท่ กุ ข์ยากกันมา จนโรงเรี ยนไฟไหม้ ชนมั
ั ้ ธยมปลาย (๒๕๒๗) เหลือไม่กี่คน
ความจริ งแต่ก่อนนี ้ เมื่อโรงเรี ยนมัธยมประจําอําเภอยังไม่มี เด็กแถวนี ้ถ้ าจะต่อมัธยมทุกคนก็เรี ยนที่
โรงเรี ยนพุทธนิคม ข้ าราชการแถวนี ้ที่เป็ นคนเกิดบ้ านนี ้ที่อายุ ๓๐ ขึ ้นไปทังหมด
้
เรี ยนที่โรงเรี ยนพุทธนิคม
ทังนั
้ น้ แต่ก็เป็ นการเรี ยนอย่างธรรมดา มันยากเกินไป เด็กเขาไม่ต้องการเป็ นเด็กธรรมะ เขาก็เป็ นเด็กบ้ าน
เด็กเมือง เด็กทํากิจการงาน หาเงินอะไรไปตามสังคม
อาจารย์ครับ ผมเห็นในแฟ้มเก่า ๆ มีโครงการเกี่ยวกับการจัดตังมหาวิ
้
ทยาลัย
เคยคิดกันเล่น ๆ ฮึ่ ๆ ๆ พูดเล่นกันบ้ างกับนายธรรมทาส ก็คดิ กันธรรมดาว่าการศึกษาพุทธศาสนา
ถ้ ามีได้ ถึงระดับมหาวิทยาลัยก็จะดี อยากให้ เรี ยนธรรมะให้ แตกฉาน รู้ธรรมะแตกฉาน แต่มนั ทําไม่ได้ นาย
ธรรมทาสเป็ นคนเชื่อแน่วา่ ทําไม่ได้ ผมเองเคยเอ่ยขึ ้นมาว่าทําไมไม่คดิ ไกลไปถึงระดับวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย คนเท่านี ้ ทุนรอนเท่านี ้ มีกําลังเท่านี ้ ทําไม่ได้ แน่ ๆ จะทําอย่างแผนใหม่ตามเมืองนอกที่มีอยู่
๒-๓ แห่ง เราก็ไม่ต้องการ มันมีธรรมะน้ อยเกินไป แล้ วมันไม่มีคนสอน ไอ้ เรายังไม่เชื่อตัวเองว่าจะสอนได้
ผมเคยคุยเล่นอยูบ่ อ่ ย ๆ ว่า เดี๋ยวนี ้เราควรมีนกั ธรรมชันพิ
้ เศษต่อจากนักธรรมเอก เรี ยนเรื่ องลึก ๆ ยาก ๆ ที่
เราเอามาพูดกันบ่อย ๆ พบใครที่เกี่ยวข้ องกับโรงเรี ยนนักธรรมก็จะพูด แต่มกั จะถูกค้ านว่าจะเอาครูมาจาก
ไหน (หัวเราะ) ก็เลยเงียบ ปิ ดปาก
อาจารย์ครับ อย่าว่าแต่ชนพิ
ั ้ เศษเลยครับ แม้ แต่ชนตรี
ั ้ โท เอก มันก็ต้องเปลี่ยนแล้ ว ตังเกื
้ อบร้ อยปี ไม่
เปลี่ยนเลย มันน่าจะสอนสิง่ ที่เหมาะกับการแก้ ปัญหาชีวิตคนที่เรียน
มันก็อยูใ่ นข้ อที่หาครูไม่ได้ ถึงไม่เปลี่ยน มันก็นา่ จะใช้ ให้ สมบูรณ์ตามที่วางไว้ ทีนี ้มันเรี ยนโกง สอบ
โกง อะไรโกง มันมีความรู้ไม่ถึง ๑๐% ของหลักสูตรที่วางไว้
อาจารย์ครับ การที่งานของคณะธรรมทานของสวนโมกข์แสดงบทบาทออกมามาก ๆ นี่มีผลกระทบให้
เกิดความไม่พอใจหรื อการปรับปรุงอะไรในหมูพ่ ระสงฆ์อื่น ๆ ในท้ องถิ่นหรื อเปล่าครับ

๑๓๙

อาจจะมีบ้าง แต่ก็ไม่มีอิทธิพลมากเท่าไร มันไม่ได้ กระทบกระทัง่ ใคร จะมีคนวิปริ ตจิตไม่สมประกอบ
คนสองคนมองในแง่ร้าย คอยพูดใส่ร้าย แต่ก็ทําอะไรไม่ได้
อาจารย์ครับ ในอนาคตมูลนิธิธรรมทานก็แทบจะไม่ต้องเกี่ยวข้ องอะไรกับสวนโมกข์เลยใช่ไหมครับ
ก็ทําหน้ าที่ไวยาวัจกรอยูต่ ามมีตามได้ งานพิมพ์หนังสือบางส่วน มูลนิธิสวนอุศรมก็ช่วยรับไปทําแทน
เป็ นการแบ่งเบาภาระของมูลนิธิธรรมทาน เราก็ไม่ได้ ทําอะไรแล้ ว คือมันแก่แล้ ว มันเตรี ยมตัวตายแล้ ว เรา
พอใจแล้ วเท่าที่ทําได้ เพียงเท่านี ้ จะมากจะน้ อยก็แล้ วแต่ มันได้ ฝังรกรากลงไปในจิตใจของประชาชนส่วน
หนึง่ หนังสือที่เราทําขึ ้นไว้ คงจะเป็ นเครื่ องมือ เป็ นคูม่ ือต่อไปอีกพอสมควร พอคุ้มกัน

หนังสือพิมพ์ พุทธสาสนา รายสามเดือน เพื่อโฆษณางานของสวนโมกข์และคณะธรรมทาน
เล่มแรกสุดยังไม่ได้ ออกในลักษณะนังสือพิมพ์ พอพิมพ์ออกไปถูกทักท้ วงว่าถ้ าออกต่อๆ กันไปผิดกฎหมาย
จึงขอจดทะเบียนเป็ นหนังสือพิมพ์รายสามเดือน พิมพ์ครัง้ แรกออกมาไม่นานก็ต้องพิมพ์ซํ ้าครัง้ ที่สอง
และต่อมายังไม่พิมพ์ซํ ้าเป็ นครัง้ ที่ ๓ อีกด้ วย หนังสือนี ้มี ๓ ภาค คือ ภาคแปลพระไตรปิ ฎกเป็ นภาษาไทย

๑๔๐
ภาคส่งเสริ มการปฏิบตั ิธรรม คืออธิบายธรรมะเพื่อเป็ นหลักในการปฏิบตั ิ
และภาคทัว่ ไป ลงข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการพุทธศาสนาทัว่ โลก
รวมทังวิ
้ พากษ์ วิจารณ์วงการพระศาสนาในเมืองไทยด้ วย
นักเขียนหลักที่ยืนโรงประจําก็คือท่านอาจารย์และนายธรรมทาส แต่ทา่ นอาจารย์เขียนมากกว่า
โดยใช้ หลาย ๆ นามปากกา นอกจาก พุทธทาส แล้ วก็มี อินฺทปญฺโ ธรรมโยธ สังฆเสนา เป็ นต้ น

อาจารย์ครับ ระหว่างการปลุกปั น้ พระเณรกับการทํางานหนังสือ งานอย่างไหนสนุกกว่ากันครับ
สมัยนันเราก็
้
ทําไปพร้ อมกัน เราไม่ได้ ละการทําหนังสือ การทําหนังสือนี ้เรียกได้ วา่ เราทํามาตลอด จน
มาอยูท่ ี่นี่ มาตอนปลาย ๆ นี่จงึ เลิกทํา มันไม่ใช่สนุกแบบที่เขาสนุกกัน สนุกอีกชนิดหนึง่ ที่ได้ ทําเรื่ องที่ยาก
พอรู้สกึ ว่าได้ ทําเรื่ องที่ยากรู้สกึ สนุก ไม่ใช่สนุกแบบเฮฮา การฝึ กพระเณร เมื่อรู้สกึ ไม่ได้ ผลเราก็เลิก
ตอนอยูส่ วนโมกข์เก่านี่ อาจารย์แบ่งเวลาในการใช้ ชีวติ อย่างไรครับ
ไม่มีหลักอะไร ทําตามความสะดวก ตามที่มนั จะมีอะไรขึ ้นมาให้ ทํา แล้ วแต่เวลาไหนสะดวก จะ
ค้ นคว้ าหนังสือก็สะดวกเวลากลางคืน กลางคืนอ่านหนังสือได้ นานพอสมควรไม่มีใครรบกวน กลางวันมักจะ
มีคนไปมา มีนนั่ มีนี่ทํา สนุกกันไป กลางคืนค้ นคว้ าพระไตรปิ ฎกเป็ นส่วนมาก ไปยืมมาจากวัดพระธาตุฯ
ของตัวเองก็มีบ้าง พอได้ เค้ าเงื่อนที่จะแปลก็เลือกออกมาแปล เลือกสูตรที่ดี ๆ แปลก ๆ น่าเผยแพร่ พอง่วงก็
เลิก ทําสมาธิแล้ วก็นอน
อาจารย์ครับ ดูเหมือนอาจารย์จะตังใจทํ
้ างานเผยแพร่แรงขึ ้น ๆ กว่าการปฏิบตั ธิ รรม
ใช่แล้ ว งานเผยแพร่นนทํ
ั ้ าให้ ตงใจแรงขึ
ั้
้น ๆ เพราะต้ องทําให้ ยงิ่ ๆ ขึ ้นไป แล้ วก็เลยหันมาสนุกกับเรื่ อง
เผยแผ่ เรื่ องการปฏิบตั นิ นเรี
ั ้ ยกว่ามีพอรักษาตัว รักษาเนื ้อรักษาตัว พูดตามสํานวนภาษาปั กษ์ ใต้ เรี ยกว่ามี
พอรักษาหลุง ไอ้ หลุงก็คือที่ที่ววั ควายมันนอน มันหวงที่ตรงนัน้ มันคุ้มครองรักษา รักษาหลุงไม่ให้ ใครมาดู
ั ้ อยูใ่ นการศึกษาค้ นคว้ า มันจึงกลายเป็ น
หมิ่นได้ ก็เรี ยกว่าปฏิบตั เิ ท่าที่จําเป็ น แล้ วเราก็ทําให้ การปฏิบตั นิ นมี
เรื่ องเดียวกันไป การเผยแผ่นนก็
ั ้ มงุ่ เรื่ องการทําหนังสือเขียนหนังสือเป็ นหลัก เป็ นอันดับหนึง่ เรื่ องการเทศน์
ก็กลายเป็ นเรื่ องสมัครเล่นไป ใครนิมนต์ก็ไปบ้ าง แต่มนั ไม่ใช่การเทศน์แบบเดิม ๆ คนฟั งจะรู้สกึ แปลก มัน
เป็ นเรื่ องการบรรยายเรื่ องที่ทนั สมัยไป ใช้ สาํ นวนเปรี ยบเทียบสมัยใหม่ ไม่ใช่สํานวนชาดกเหมือนเมื่อบวช
ใหม่ ๆ
อาจารย์ครับ ตอนคิดจะทําหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนานี่ ปรารภกันว่าอย่างไรครับ

๑๔๑

ก็เพื่อแถลงกิจการ เพราะเราคิดจะตังคณะธรรมทานและสวนโมกข์
้
ก็จําเป็ นต้ องมีเครื่ องมือสําหรับ
จะโฆษณาหรื อติดต่อ จึงจําเป็ นจะต้ องมีหนังสือพิมพ์เล็ก ๆ สักฉบับหนึง่ จึงจัดขึ ้นเหมือนอย่างเป็ น
เครื่ องมือโฆษณาตัวเองอย่างนันแหละ
้
อีกส่วนหนึง่ ก็เป็ นการเผยแพร่ธรรมะเป็ นบุญเป็ นกุศล รวมกันเข้ าทังสองส่
้
วนก็เป็ นหนังสือพิมพ์พทุ ธ
สาสนา เท่าที่จําได้ ระหว่างนัน้ ในเมืองไทยเราไม่มีหนังสือพิมพ์ทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะออกมา ก่อนนัน้
เคยมีธรรมจักษุออกอยูส่ มัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า (กรมพระยาวชิรญาณวโรรส) พอสิ ้นท่านก็หยุดไป
เอ้ อ ดูจะมีก็แต่แถลงการณ์คณะสงฆ์เป็ นหนังสือทางศาสนา (หัวเราะ) แต่ไม่ได้ เป็ นหนังสือทางหลักวิชา
อะไร พอหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาออกมา เขาก็ฉกุ คิดกันขึ ้นมา แม้ บ้านนอกก็ยงั มี กรุงเทพฯ ก็ควรจะมี
ต่อมาไม่นานธรรมจักษุก็ฟืน้ ขึ ้นมา และมีพทุ ธจักรตามออกมา
ใครเป็ นต้ นคิดครับ อาจารย์หรื อว่าโยมธรรมทาส
เป็ นความเห็นตรงกันว่าจะต้ องมีเครื่ องมือ ใครจะเป็ นคนพูดทีแรก ผมไม่ได้ จํา จําไม่ได้ จะเป็ นนาย
ธรรมทาสเสียมากกว่า เพราะเขามีความคิดก้ าวหน้ ากว่าผมในเรื่ องอย่างนี ้ เขาอ่านหนังสือต่างประเทศ ซึง่
มีการออกหนังสือพิมพ์ทางพุทธศาสนาไม่น้อยกว่า ๔-๕ ฉบับ ที่องั กฤษก็มี ที่ฮาวายก็มี ที่ลงั กาก็มี ที่
อินเดียก็มี ที่ญี่ปนก็
ุ่ มี ที่พม่าตอนนันดู
้ เหมือนจะไม่มี ที่องั กฤษชุดแรกสุดดูจะเป็ น Buddhist Review ต่อมา
มี Buddhism in England แล้ ว British Buddhists ก็เคยมีอยูต่ อ่ มาจนเป็ น The Middle Way ถึงทุกวันนี ้
เมื่อคิดจะทํากัน ก็ให้ นายธรรมทาสเป็ นบรรณาธิการตามกฎหมาย ผมเป็ นคนวางโครงหนังสือว่าจะ
มีอะไรบ้ าง แบ่งออกเป็ น ๓ ภาค ภาคทัว่ ไป ภาคพระไตรปิ ฎก แล้ วก็ภาคปฏิบตั ธิ รรม กระทัง่ ออกแบบภาพ
ปก ๓ ภาพนัน้ ผมเป็ นคนวาง (หัวเราะ) แล้ วให้ ชา่ งทําบล๊ อกทําให้ ที่กรุงเทพฯ เราร่างว่าจะเอาอย่างนี ้ ๆ เขา
ก็ช่วยทําให้ เราเองเขียนไม่ได้ ดอกขนาดนัน้
ชื่อพุทธสาสนา นายธรรมทาสก็เป็ นคนตัง้ พุทธสาสนา แล้ วก็ต้องมีรายตรี มาสต่อท้ ายหน่อย ที่ใช้
"ส" สะกดนันก็
้ เพราะแรก ๆ เราคิดจะ เฮ่อะ ๆ อะไรล่ะ ปฏิวตั ไิ อ้ คําที่มาจากสันสกฤตเสียให้ เป็ นภาษาบาลี
หมด จึงมีมนุสส์ มีสาสนา แบบชาตินิยม ภาษาบาลีมนั ของพุทธ สันสกฤตมันไม่ใช่พทุ ธนี่ ทําไปได้ พกั เดียว
แหละก็ไปไม่รอด แล้ วมันก็ไม่เหมาะ เพราะภาษาไทยมันตายตัว มันลงตัวอยูแ่ ล้ ว แต่เดี๋ยวนี ้หมดความคิด
ชนิดนี ้แล้ ว สมัยนันภาษาเราก็
้
ใช้ ตามที่เขามีกนั อยูเ่ ป็ นส่วนมาก แต่นอกจากเรื่ องบาลีสนั สกฤตแล้ ว เราก็
นิยมภาษาสํานวนที่ใช้ กนั อยูใ่ นสมัยรัชกาลที่ ๖ ด้ วย ดังนัน้ ถ้ าเราไม่เห็นด้ วยกับที่เขาใช้ กนั อยูบ่ ้ าง เราก็ไม่
เอา คือเราไม่เคารพพจนานุกรมเสมอไป

๑๔๒

นายยี่เกย ซึง่ ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ น "ธรรมทาส"
อย่างเป็ นทางการในปี ๒๔๘๒
เป็ นผู้จดั การและจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ "พุทธสาสนา"

แรกสุดจัดพิมพ์กนั อย่างไรครับ
ไม่มีอะไรพิเศษพิสดาร คือพอเขียนต้ นฉบับเสร็จ ได้ ต้นฉบับถูกต้ องเพียงพอแล้ ว ผมก็เอาขึ ้นไปจ้ าง
โรงพิมพ์สยามพานิชการที่สลี มพิมพ์ ผมควบคุมอยูเ่ องจนเสร็จ พิมพ์เป็ นแผ่น ๆ ขนาดพับ ๒ ทีก็ได้ เท่า
ขนาด ๘ หน้ ายก แล้ วก็เอาลงมาพับ มาเย็บเล่มเองด้ วยมือที่นี่ ปิ ดปกที่นี่ แล้ วตัดข้ าง เฮ่อะ ๆ ๆ ด้ วยเครื่ อง
ตัดกระดาษถ่ายรูปขนาดใหญ่ เฮ่อะ ๆ ๆ น่าสงสาร ต้ องพยายามในครัง้ แรก ตัดทีละภาค เล่มหนึง่ มี ๓ ภาค
มันก็บาง ๆ ไม่หนานักแต่ละภาค
ผมก็ต้องขึ ้นไปคุมอย่างนี ้จนเสร็ จ ครัง้ หนึง่ ก็อาทิตย์ ๒ อาทิตย์ พักวัดปทุมคงคา เสร็จแล้ วก็สง่ ลงมา
ทางเรื อ ทางโรงพิมพ์เขาก็ทําให้ เร็ ว เขาเห็นเป็ นการบุญการกุศล เอื ้อเฟื อ้ ความสะดวกทุกอย่าง ครัง้ หนึง่ ไป
เกิดทะเลาะกับผู้จดั การของโรงพิมพ์ซงึ่ เป็ นมุสลิม คือเจ้ าของโรงพิมพ์เขาเป็ นไทย แต่เขาจ้ างคนมุสลิมมา
เป็ นผู้จดั การ ชื่อ ม.อิสไมล เกิดไปกระทบกันเข้ า ผมไปหาว่าครัง้ หลังที่มนั ช้ าและขลุกขลัก เพราะว่า
ผู้จดั การน่ะแกล้ ง หึ ๆ ๆ เขาเลยโกรธ เลยเขียนด่ามา เขียนจดหมายตามมาด่า เขียนอย่างเอาจริงเอาจัง
เซ็นชื่อกํากับทุกหน้ า หึ ๆ ๆ หลายหน้ า หกเจ็ดหน้ า ผมไม่ได้ ทะเลาะอะไร เขาโกรธมากเขาก็ดา่ เอา เป็ น
จดหมายที่แปลกที่สดุ คงตายไปแล้ ว โมโหจัด เขาก็ออกหนังสือพิมพ์อยูฉ่ บับหนึง่ เหมือนกัน หนังสือชื่ออะไร
ก็ลืมแล้ ว โดยใช้ โรงพิมพ์นนเอง
ั ้ แล้ วพวกคนงานน่ะมันคล้ าย ๆ กับแอนตี ้ มาสนใจทําให้ เราก่อน แกล้ ง

๑๔๓

ปล่อยให้ ของเขาชักช้ า (หัวเราะ) ก็เลยไม่ชอบหน้ ากันมากขึ ้น ไอ้ เด็กเรี ยงพิมพ์มนั ก็แปลก ไม่ชอบหน้ า
ผู้จดั การ แต่เจ้ าของแท้ เขาเป็ นไทย ชื่อนายอะไรความจําลืมหมดแล้ ว ก่อนนี ้เคยคล่องปาก
พอเสร็จแล้ วส่งออกแจกจ่ายอย่างไรครับ ไม่ร้ ูจกั ใครมาก่อนเลย
ขอความช่วยเหลือจากไทยเขษมรายสัปดาห์ ไม่ใช่รายเดือนนะ รายสัปดาห์เขามีอยูต่ า่ งหาก พอดี
เขาเห็นด้ วย เขาสงสาร ก็ช่วยเหลือทําให้ โดยการพิมพ์เป็ นคูปองลงในนัน้ ใครอยากได้ ก็ฉีกส่งมาพร้ อม
แสตมป์ เราก็สง่ หนังสือให้ เปล่า (หัวเราะ) คงส่งมาหลายร้ อยรายก็ร้ ูจกั กันกว้ างขวางขึ ้น จนกระทัง่ มีการ
บอกรับ ต่อมามีสมาชิกตังพั
้ นกว่า
ไอ้ ตอนนัน้ มันเป็ นที่นา่ ประหลาด หรื อเป็ นของแปลกมากสําหรับประชาชน หนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา
บ้ า ๆ บอ ๆ ออกที่บ้านนอก (หัวเราะ) มันมีอะไรที่ไม่นา่ จะเป็ นไปได้ ก็เป็ นเรื่ องที่อยากจะลองดู
ทางไทยเขษมนี่อาจารย์ตดิ ต่อกันอย่างไรครับ
เปล่า ผมไม่ร้ ูจกั นายธรรมทาสเขาติดต่อ แต่ผมเคยไปเยี่ยม คุณหญิงคชเสนีย์ เพราะแกนิมนต์ไป
คล้ าย ๆ ไปฉันเพล ก่อนนันเขาก็
้
เคยเป็ นคนธรรมดาอยูแ่ ถวนี ้ แล้ วไปได้ สามีเป็ นพระยา คนในครอบครัวนี ้
แหละเป็ นเจ้ าของไทยเขษม
พุทธสาสนาที่ไม่ได้ วางตลาด ไปฝากจําหน่ายที่มหามกุฏแห่งเดียว สมาชิกส่วนใหญ่จะเป็ นคน
กรุงเทพฯ แต่ผมไม่เคยขอดูรายชื่อเลย นักศึกษาปั ญญาชนมันมีที่กรุงเทพฯ มาก แม้ เดี๋ยวนี ้ คนที่อา่ น
หนังสือของเรา ก็เป็ นคนที่กรุงเทพฯ มาก
อาจารย์ครับ แล้ วต่อมา มามีโรงพิมพ์เองได้ อย่างไรครับ
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ขึ ้น ๆ ลง ๆ มันไม่สะดวก ค่าส่งก็แพง ก็คดิ จะมีโรงพิมพ์เล็ก
ๆ เอง พิมพ์กรุงเทพฯ อยู่ ๑ ปี ทังหมด
้
๔ เล่ม (๒๔๗๖) พอขึ ้นปี ที่
๒ เล่มที่ ๑ ก็มาพิมพ์ที่นี่ เจ้ าของโรงพิมพ์เล็ก ๆ แห่งหนึง่ แถวบํารุง
เมือง ชื่อนายจําปา เขาช่วยหาซื ้อเครื่ องพิมพ์ให้ ยี่ห้อทิ๊บท๊ อบ ราคา
ไม่กี่ร้อยบาท ใช้ แรงคนพิมพ์ได้ ทีละ ๒ หน้ า พิมพ์รูปได้ ด้วย ใช้ อยู่
ตังราว
้ ๒๐ ปี คุณชํานาญ (ลือประเสริ ฐ) จึงหาเจ้ ามือซื ้อเครื่ องใหม่
ได้ พร้ อมแท่นตัดกระดาษ ราคา ๒ หมื่นกว่าบาท ผู้บริจาคคือคุณ
แดง แต้ สจุ ิ ขอให้ ผมขึ ้นไปพบที่วดั ธาตุทอง มีคณ
ุ ชํานาญนัน่ แหละ
เป็ นไวยาวัจกร คุณนายแดงคงเป็ นอุบาสิกาประจําวัดนัน้
คนเรี ยงพิมพ์ตอนแรกเป็ นอย่างไรครับ
ผมพาเด็กคนหนึง่ ชื่อประสิทธิ์ เคยเป็ นเณรไปอยูก่ บั ผมที่วดั
ปทุมคงคา ตอนหลังสึกกลับมาอยูบ่ ้ าน ผมพาขึ ้นไปฝากหัด
เรี ยงพิมพ์ที่โรงพิมพ์นายจําปา ที่นนเขาหล่
ั้
อตัวพิมพ์ขายด้ วย และ
ทํางานเป็ นโรงพิมพ์เล็ก ๆ อยูด่ ้ วย ผมพานายประสิทธิ์ไปฝาก ๓
เดือน กลับมาก็สามารถเปิ ดโรงพิมพ์ได้ คนเรี ยงพิมพ์คนเดียวก็พอ
หลัง ๆ นี่บางคราว ๒ คนก็มี เราไม่ได้ พิมพ์หนังสืออะไรมากมาย
พิมพ์ให้ หนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาอยูไ่ ด้ เท่านัน้

แท่นพิมพ์แท่นแรก ยี่ห้อทิ๊บท๊ อบ ที่คณะ
ธรรมทานใช้ พิมพ์หนังสือพิมพ์ พุทธ
สาสนา เริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๗ และใช้
ต่อมาเป็ นเวลาราว ๒๐ ปี นายธรรมทาส
เล่าว่าซื ้อต่อ มาจากโรงงพิมพ์ ๒๔
มิถนุ ายน ของนายสงวนตุลารักษ์ ซึง่ เป็ น
นักหนังสือพิมพ์ห้วก้ าวหน้ าเวลานัน้

ระยะต่อมาเคยคิดจะพิมพ์ใบลาน หนังสือเทศน์จากใบลาน ซื ้อเครื่ องสําหรับพิมพ์แบบนี ้มาแล้ ว จาก
โรงพิมพ์ของ ส.ธรรมภักดี แต่โล ๆ เล ๆ ก็ไม่ได้ พิมพ์ ปล่อยให้ เครื่ องขึ ้นสนิมอยูจ่ นบัดนี ้ เคยฝากให้ คณ
ุ
จําเนียร รัตนมีศรี ไปพิมพ์ฟรี ๆ ที่บ้านดอนก็ยงั ไม่เอา
ตอนนันผู
้ ้ วา่ ราชการ คล้ าย จิตพิทกั ษ์ ตอนยังเป็ นผู้วา่ อยูท่ ี่นี่ เคยขออนุญาตเอาเรื่ องของเราไปพิมพ์
เป็ นใบลานที่กรุงเทพฯ เรื่ องของผมจึงมีโอกาสพิมพ์เป็ นใบลานอยูเ่ รื่ องหนึง่ เดี๋ยวนี ้ยังเก็บไว้ ในห้ องหนังสือ
ที่ไม่ได้ พิมพ์ตอนนันก็
้ เพราะโอ้ เอ้ กนั ผมก็โอ้ เอ้ เลือกเรื่ องที่จะพิมพ์ ทางนันก็
้ ดจู ะไม่คอ่ ยเต็มใจ ก็เลย
โอ้ เอ้ จนไม่ได้ พิมพ์ (หัวเราะ) จนเครื่ องพิมพ์ขึ ้นสนิม แต่เครื่ องของคุณแดงนัน้ ทังเครื
้ ่ องแท่นพิมพ์และเครื่ อง
ตัดใช้ มาจนทุกวันนี ้ ยังใช้ การได้ ดี
อาจารย์แบ่งบทบาทกับโยมธรรมทาสอย่างไรบ้ างครับ ในการทําพุทธสาสนา
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มันเรื่ องนิดเดียว เกือบจะไม่มีบทบาทอะไรกันนักหนา ผมก็มีหน้ าที่หาหรื อทําต้ นฉบับ ๒ ภาค คือ
ภาคพระไตรปิ ฎกแปล กับภาคปฏิบตั ธิ รรม ผมทําเต็มที่เลย นายธรรมทาสเขาเป็ นเจ้ าของภาคทัว่ ไป มัน
ทัว่ ไปจริง ๆ อะไรที่มีประโยชน์ก็แล้ วกัน บางเวลาผมก็เขียนเรื่ องไปลงภาคทัว่ ไปบ้ าง ก็ทํามากันอย่างนี ้ จน
หลัง ๆ นี ้ผมไม่ได้ ทํา ไม่สบายบ้ าง ทําอย่างอื่นบ้ าง นายธรรมทาสเขายังไม่ยอมแพ้ เดี๋ยวนี ้ก็หาเอาจาก
ต้ นฉบับที่ผมพูดออกวิทยุ แล้ วหนังสือพิมพ์ ริ้ วไทย ที่ฉะเชิงเทราเขาถอดลงทุกฉบับ เขาส่งมาให้ ก็สะดวกแก่
นายธรรมทาส ๓ เดือนก็ ๓ บท พอเหมาะกับหนังสือพิมพ์เล่มหนึง่ พอดี หรื อบางทีเขาก็เอาจากชุดลอยปทุม
หรื อจากที่คณ
ุ อรุณวตี มีต้นฉบับจากเทปแล้ วไปลงพิมพ์ แล้ วก็มีการแถลงการณ์ของเขาเอง เรื่ องโรงเรี ยน
เรื่ องมูลนิธิ
ผมทําจริ งจังอยูร่ าว ๒๐ ปี ต่อ ๆ มาก็เอาที่พดู ที่เทศน์มาเรี ยบเรี ยงไปลง ต่อ ๆ มา หลัง ๆ ก็ถอดไปลง
เลยดังที่วา่ มา
พอออกหนังสือไป มีปฏิกิริยาเข้ ามาอย่างไรบ้ างครับ
จดหมายวิพากษ์ วิจารณ์ จดหมายแนะนํา หรื อจดหมายด่าก็เพิม่ ขึ ้น ๆ ในระยะประมาณปี ที่ ๑๐ ถึง
ปี ที่ ๒๐ มากที่สดุ มันเข้ มข้ น สมควรที่จะถูกวิพากษ์ วิจารณ์ แต่เราไม่ร้ ูสกึ อะไร
แต่เสียงที่เข้ ามานัน้ เรื่ องชมมีมากกว่า เรื่ องด่ามีน้อย เพราะที่จริงมันก็ไม่ควรถูกตําหนิ นอกจากพวก
กินปูนร้ อนท้ อง ออกหน้ ารับ
ที่เขียนมาด่านัน้ พระก็มี เขียนมาด่า อินฺทปญฺโญ ไอ้ เรื่ องจะถูกด่านี ้ เขียนในนาม อินฺทปญฺโญ นาม
พุทธทาสไม่เคยถูกด่า คนเขียนเข้ ามาให้ ปลด อินฺทปญฺโ ออกจากกองบรรณาธิการก็มี เรื่ องสุกรยักษ์
(หัวเราะ) มีบทบาทมาก พอพิมพ์ในหนังสือพุทธสาสนาก็มีคนเขียนมาด่า แล้ วคุณกี (นานายน) กับคุณวัลย์
น้ องสาว เขาเอาไปพิมพ์เป็ นเล่มเล็กขึ ้นมา ไม่ร้ ูเจตนาอย่างไร สัง่ แจกไปยังพระต่าง ๆ เจ้ าคณะอะไรต่าง ๆ
ผมคิดว่าคงไปโดนพระมารยาทหยาบคาย มันก็เขียนไปรษณียบัตร ด่า ๆ ๆ อย่างเสีย ๆ หาย ๆ ด่าหยาบ
คายที่สดุ ที่ผ้ ชู ายจะด่าผู้หญิงได้ หึ ๆ ๆ และคุณกีก็สง่ ไปรษณียบัตรนันมาให้
้
ผมดู (หัวเราะ)
เรื่ องสุกรยักษ์ มันมีเค้ ามาจากอรรถกถา แปลมาตามตัว ไม่ได้ เขียนอธิบายความมาก แต่งเป็ น
(หัวเราะ) แต่งเป็ นกาพย์
เรื่ องเกี่ยวกับธรรมะแท้ ๆ ไม่มีเรื่ องจะต้ องถูกด่า เรื่ องที่เปะปะออกไปนอกธรรมะ (หัวเราะ) นัน่ แหละ
ถูกด่า
อาจารย์ใช้ นามปากกาอย่างไรครับ
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ก็มีพทุ ธทาส เขียนเรื่องธรรมะโดยตรง แล้ ว อินฺทปญฺโ กับ ธรรมโยธ นี ้เขียนเรื่ องให้ คนโกรธ สิริวยาส
เขียนโครงกลอน สังฆเสนา ก็เขียนแบบนักรบเพื่อธรรมเรื่ องปรารภโลกก็ใช้ ทุรโลการมณจิต นี่นาน ๆ มีที
ถูกด่าเรื่ อย ก็ ธรรมโยธ กับ อินฺทปญฺโ เพราะเขย่าวิจารณ์กนั อย่างแรง กระทบกันแรง ๆ ส่วน ข้ าพเจ้ า เขียน
เรื่ องแง่คดิ ขํา ๆ
อาจารย์ครับ คนนอกเขียนเข้ ามาประจํามีใครบ้ าง
เรี ยกว่าไม่มีดีกว่า ที่ประจํานันไม่
้ มี มีก็เขียนมาเป็ นครัง้ คราว ส่วนใหญ่ผมก็เขียนคนเดียว ใช้ หลาย ๆ
นามปากกา มีนายธรรมทาสบ้ าง (หัวเราะ)
สมองแม่สอด นี่ก็เขียนเข้ ามาบ่อย เป็ นเจ้ าคุณอะไร เป็ นเจ้ าคณะอําเภอแม่สอดสมัยนัน้ ท่านอ่าน
พุทธสาสนาแล้ วเลยเขียนเข้ ามา ได้ พบกันโดยบังเอิญบนรถไฟ วันนันผมขึ
้
้นรถไฟที่เชียงใหม่ ถามไปถามมา
อยูแ่ ม่สอด (หัวเราะ) เลยรู้จกั กัน
อาจารย์ครับ แล้ วอย่างเรื่ องของ องุ่นอ่อน หรื อของ นายเหตุผล มีความเป็ นมาอย่างไรครับ
(หัวเราะ) นัน่ แกล้ งเขียน ไม่ใช่เป็ นความรู้สกึ หรื อความรู้อนั แท้ จริง เป็ นเจตนาที่จะให้ ผ้ อู า่ นนึกคิดใน
ทุกแง่ทกุ มุม แกล้ งเขียนค้ านพุทธศาสนา ว่าถ้ าจะค้ านมันค้ านได้ อย่างนี ้ แล้ วจะตอบกันอย่างไร ให้ คนอื่น
ได้ วินิจฉัย ได้ มีความรู้ทางพุทธศาสนามากขึ ้น
องุ่นอ่อนของนายธรรมทาส เขียนทํานองเลียนแบบองุ่นเปรี ย้ ว ตอนนัน้ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช กลับ
จากนอกใหม่ ๆ เขียนในลักษณะคิดค้ านพุทธศาสนาเพิ่งออกมาสด ๆ ร้ อน ๆ นายธรรมทาสเลยเขียนใน
นามองุ่นอ่อน (หัวเราะ) นายเหตุผลนันผมเขี
้
ยนเอง แล้ วก็มีคนเขียนตอบเข้ ามา เฮ่อะ ๆ สนุก คุณสด กูรมะ
โรหิตก็เขียนเข้ ามา ท่านบุญชวนก็เขียนตอบเข้ ามา (หัวเราะ) แล้ วมารู้ทีหลัง หัวเราะกันใหญ่ ท่านบุญชวนดู
จะรู้ก่อน นายธรรมทาสคงบอก คุณสดนันไม่
้ ร้ ูจนกระทัง่ มาที่นี่ นานมากทีเดียว (หัวเราะ) คุณสดตอนนันมา
้
กับคุณระบิล บุนนาค คุณสดแกสนใจเรื่ องสหกรณ์ ผมก็พดู ว่า ถ้ าไม่มีธรรมะ สหกรณ์ไปไม่รอด
พวกผู้หวังดี ผู้สนับสนุน ส่วนใหญ่ก็ร้ ูจกั ผ่านทางหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาทังนั
้ น้ จากคนหนึง่ ก็ตอ่ ไป
อีกคนหนึง่ เป็ น ๒ ๓ ๔
ตอนนันก็
้ ร้ ูสกึ สนุกเหมือนกัน แต่เราไม่คดิ จะทําอีก (หัวเราะ) มันต้ องยุติ มันทําไม่ไหวแล้ ว ตอนนัน้
พุทธสาสนา กลายเป็ นการศึกษามโหฬารของเรา ศึกษาชีวิตด้ านสังคม ด้ านปั ญหาทางศาสนา ทุกอย่างนะ
มันน่าศึกษา มันเป็ นการรู้ธรรมชาติเกี่ยวกับสังคมที่มนั เห็นไม่ได้ ด้วยตา มันต้ องรู้วา่ อะไรเป็ นอย่างไร แล้ ว
ต้ องเป็ นอย่างไร เป็ นการศึกษาถึงที่มา เบื ้องหลังที่เห็นไม่ได้ ด้วยตา
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เคยเอือมถึงขนาดจะเลิกทําไหมฮะ
ไม่เคยถึงขนาดนัน้ แต่มนั ก็เริ่ มเอือมขึ ้นมา ทังเราและนายธรรมทาสมั
้
นรู้วา่ ต้ องพยุงไปให้ ได้ เริ่ม
เอือมทีละนิดทีละนิด เอือมอย่างมัน่ คง (หัวเราะ) จนกระทัง่ เดีย๋ วนี ้ ไม่นกึ ว่าจะต้ องทําอย่างนันอี
้ กแล้ ว
เดี๋ยวนี ้พุทธสาสนาก็เป็ นเพียงเครื่ องมือสื่อสารของมูลนิธิธรรมทานเท่านัน้ แต่ก่อนนี ้ มันคิดจะให้ ธรรมะเป็ น
ธรรมทานด้ วย
อาจารย์ดปู รู๊ฟเองทุกเรื่ องหรื อเปล่าครับ
ไม่ต้องดู เพราะว่าไว้ ใจบรรณาธิการ ผมไม่ต้องตรวจปรู๊ฟเลยนะ ตลอดเวลา แม้ แต่ตามรอยพระ
อรหันต์ก็ไม่เคยตรวจปรู๊ฟ บรรณาธิการทํางานได้ ผลงานดี เห็นอยู่
ตอนหลัง ๆ มาทําชุดธรรมโฆษณ์นี่ เคยดูบ้าง แต่ก็นิดหน่อยเท่านันแหละ
้
ขอดูตอนพิมพ์เสร็จก่อน
เย็บเล่ม ถ้ ามีอะไรผิดพลาดร้ ายแรง ก็จะเขียนเป็ นใบแก้ คําผิดให้ คือดูในใบพิมพ์เสร็จ เขาก็พิมพ์มาเรื่ อย ส่ง
ทยอยมาให้ ดู ผมก็ดบู ้ างไม่ดบู ้ าง (หัวเราะ) เฉพาะที่ผิดร้ ายแรงก็เขียนบอกไปในใบแก้ คําผิด คุณอรุณวตี
เป็ นคนดูปรู๊ฟให้ จนกระทัง่ ส่งพิมพ์ ตอนหลังสุดนี ้ผมก็แทบจะไม่ได้ ดแู ล้ ว
อาจารย์ครับ ระยะที่ทําหนังสือพิมพ์จริงจังนี ้ เวลาส่งเรื่ องฉุกละหุกไหมครับ
มันตัง้ ๓ เดือน พอดี ๆ เขียนตามเรื่ องราว เขียนตามความพอใจ ที่เขียนตรี มาสาภิลกั ขิตตกาลพจน์
นันตั
้ งใจหน่
้
อย ว่าจะพิมพ์รวมเป็ นเล่มสักที คงได้ เป็ นธรรมโฆษณ์เล่มหนึง่ เต็ม ๆ ต้ องไปเก็บคัดออกมาจาก
หนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาทุกเล่ม บางเรื่ องผมก็พอใจตัวเอง มีเรื่ องธรรมชันโลกุ
้ ตระลึก ๆ ก็มี ผิว ๆ โลก ๆ ก็มี
เรื่ องยาว ๆ อย่างเรื่ องปมเขื อ่ ง เรื่ องอนัตตา นัน่ แหละ ค่อนข้ างจะเหน็ดเหนื่อย นอกนันก็
้ ทําประเดี๋ยว
เดียว มันเป็ นการเขียนเรื่ องที่ถนัดพอเขียนได้ ค้ นคว้ าอะไรมากมายไม่คอ่ ยมี นิสยั มันไม่คอ่ ยดี ค้ นบ้ างเล็ก
ๆ น้ อย ๆ หมายตาเอาไว้ บ้างเหมือนกันว่าจะอ้ างอะไร ตอนนันต้
้ องเรี ยกว่าทํางานลวก ๆ เดี๋ยวนี ้ยังคิดนึก
อะไรมากกว่า ตอนปั จจุบนั ที่เขียนหนังสือด้ วยการพูด อย่างน้ อยก็ทําบัตรขึ ้นมาแผ่นหนึง่ (หัวเราะ) เพื่อจะ
ั้
าบัตรหัวข้ อที่พดู ไว้ ตอนบรรยายชุดผู้พพิ ากษาต้ องคิดล่วงหน้ า
พูดวันเสาร์ เฉพาะชุดพูดวันเสาร์ นนแหละทํ
มาก รวบรวมประเด็นต่าง ๆ ที่จะมีประโยชน์ แล้ วโน้ ตใส่สมุดแบบฝึ กหัดเล็ก ๆ พูดครัง้ หนึง่ ก็ราว ๆ ใบหรื อ
๒ ใบ จดแต่หวั ข้ อ สมุดเล็ก ๆ ที่เด็กนักเรี ยนใช้ เล่มหนึง่ พอดี ไว้ บรรยายได้ ๑๐ ครัง้
อาจารย์ครับ แต่เวลาอ่านงานของอาจารย์นี ้ งานสมัยเขียนผมรู้สกึ กระชับกว่า มีรสชาติให้ ขบคิด
มากกว่า อาจารย์ไม่ได้ ร่างโครงไว้ ก่อนหรื อครับ
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มันพร้ อมกันนะ วางพล็อตไว้ ในใจแล้ วก็ลงโครงร่างเขียน เรื่ องที่ยงุ่ ยาก ต้ องค้ นเอ็นไซโคลปี เดีย บริ
ตานิก้า เป็ นส่วนมาก ก็มีเรื่องศีลธรรม
การเขียนตอนแรกมันมีความระมัดระวัง และก็สามารถขัดเกลาให้ กระชับ แต่ชดุ พูดปากเปล่านี่มนั
ทําไม่ได้ แล้ วมันก็มากเข้ า บางทีก็เอาตามเรื่ องที่ถนัด
สมัยเขียนนัน้ ผมพิมพ์ดีดเลย ไม่ได้ ร่างด้ วยปากกาก่อน นาน ๆ จะมีที่ฉีกทิ ้งเขียนใหม่ทีหนึง่
ส่วนมากก็ใช้ ได้ เลย ขัดเกลาแก้ ไขนิดหน่อย เครื่ องพิมพ์ดีดเครื่ องแรกที่น้าหง้ วนถวายนัน่ แหละ มันพิเศษที่
ตัวอักษรยกขึ ้นมาครึ่งหนึง่ ไม่ได้ นอนแบนแบบสมัยนี ้ เพราะฉะนัน้ ระยะที่พิมพ์มนั จึงสัน้ พิมพ์ได้ เร็ว แต่
เป็ นแบบตีสระก่อน จึงตีตวั อักษร ส่วนมากก็ใช้ เวลากลางวัน กลางคืนไม่สะดวก กลางคืนใช้ อา่ นค้ นคว้ า
อาจารย์เคยถูกคุณธรรมทาสเซ็นเซ่อบ้ างไหมครับ
นึกไม่ออก อ้ อ มี นึกได้ แล้ ว เซ็นเซ่อโคลงฝรั่ง เรื่ องปลาสวมหมวก ผมไปขโมยเขามา แล้ วเปลี่ยน
ตามใจชอบ เขาเขียนว่าปลาสวมหมวกขึ ้นบกไม่ได้ ผมไปแปลงเสียให้ สวมหมวกธรรมะก็ขึ ้นบกได้ อย่างอื่น
เกือบจะเหมือนเดิม นายธรรมทาสบอกว่า ลงไม่ได้ นะ ถ้ าลงแล้ วทีหลัง ๆ มีคนบอกให้ ลงอีก จะทําไม่ได้
เขียนให้ ดีอย่างนันอี
้ กไม่ได้ ก็เลยระงับไป (หัวเราะ)
นอกนันก็
้ ไม่เคยมี ผมก็ไม่เคยไปเซ็นเซ่อของเขา ไม่มีหน้ าที่ เขาก็ไม่ต้องส่งให้ ผมดูก่อน เว้ นแต่เรื่ อง
ธรรมะที่เขาเขียนแล้ วไม่แน่ใจ มาให้ ผมช่วยดู กันไม่ให้ มีอะไรผิดพลาดเท่านัน้ แก้ นิด ๆ หน่อย ๆ
ตอนสงครามโลกที่เขาเซ็นเซ่อหนังสือพิมพ์กนั ของเราก็สะดวก ไม่มีปัญหาอะไร นายธรรมทาสเขา
เป็ นเพื่อนร่วมชันกั
้ บคุณเพรี ยง โรจนรัส เขาเป็ นกรรมการเซ็นเซ่อหนังสือพิมพ์แห่งชาติ อยูท่ ี่บ้านดอน เราก็
ส่งให้ เขาเซ็นเซ่อที่นี่เลย
ผมดูพทุ ธสาสนาเก่า ๆ เห็นบางปี ก็รวมหลาย ๆ เล่มเป็ นเล่มเดียว บางปี ก็ ๒ ปี เล่มเดียว
มันเป็ นเรื่ องทําไม่ทนั โดยเหตุผลใดเหตุผลหนึง่ หรือว่าโกงมัง่ (หัวเราะ) ประหยัดงานให้ มนั น้ อยเข้ า
เวลามีงานอื่นยุง่ ๆ โกงสมาชิก บางปี ทังปี
้ ๔ เล่มลดเหลือเล่มเดียวก็มี แล้ วก็ตอนสงคราม มีปัญหาเรื่ อง
กระดาษหายาก บางทีก็ใช้ กระดาษอาร์ ตพิมพ์ทงเล่
ั ้ ม แต่เล่มบาง ๆ บางที ๒ ปี เล่ม ก็ตอนสงครามนี่แหละ
เรื่ องหากระดาษอะไรนี่ มันอยูใ่ นหน้ าที่ของนายธรรมทาสเขา
อาจารย์ครับ อย่างปี ที่ ๒ ผมเห็นมีสําเนาปาฐกถาของอาจารย์ที่ไปพูดที่นครศรี ธรรมราชมาลง ทําได้
อย่างไรครับ ตอนนันยั
้ งไม่มีเทปบันทึกเสียง
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ผมจําไม่ได้ คงไปพูดก่อน แล้ วเอาที่จดย่อนันมาเรี
้
ยบเรี ยงอีกที โครงมันยังอยู่ เค้ าเรื่ องมันยังอยูแ่ ล้ ว
ก็ดีกว่า มันได้ พดู ไปทีหนึง่ แล้ ว เนื ้อความมันเป็ นรูปเป็ นร่างมากขึ ้น มันเป็ นระยะฝึ กหัด ยังไม่เป็ นที่พอใจ
อาจารย์ครับ งานเขียนชิ ้นแรก ๆ สุดและท้ าย ๆ สุดคืออะไรครับ
เรื่ องแรก (หัวเราะ) แต่งในการฉลองโรงเรี ยน
นักธรรมวัดพระธาตุไชยา คือเมื่อผมเปิ ดสอนไปปี หนึง่
แล้ ว ท่านพระครูโสภณฯ (เอี่ยม) ท่านก็จดั การฉลองเพื่อ
หาเงินบํารุงการศึกษาที่นนั่ แล้ วก็พิมพ์หนังสือแจก เงิน
พิมพ์ก็ไปเก็บจากน้ าหง้ วนเหมือนกัน เป็ นเจ้ าของโรงเรี ยน
นี่ (หึ ๆ ๆ) ดูเหมือนจะพิมพ์ที่โรงพิมพ์พทุ ธมามกะ ตอน
นันผมขึ
้
้นไปอยูก่ รุงเทพฯ แล้ ว (๒๔๗๓) ผมเขียนเรื่ อง
พระพุทธศาสนา ค่อนข้ างแปลกสําหรับชาววัดสมัยนัน้
ซึง่ ไม่เคยได้ ยนิ ได้ ฟังเรื่ องแบบนี ้ เรื่ องต่อมา ผมเขียนเรื่อง
ประโยชน์แห่งทาน พิมพ์รวมในหนังสือชื่อ "กุมภชาดก"
ซึง่ อาจารย์พระครูชยาภิวฒ
ั น์ (กลัน่ ) แปลมาจากภาษา
บาลี และมีเรื่องของคนอื่น ๆ อีก พิมพ์มาแจกงาน
งานเขียนชิ ้นแรกของท่านอาจารย์ ชื่อ "ประโยชน์
พระราชทานเพลิงศพของ พระครูโสภณเจตสิการาม (คง)
แห่งทาน" ปรากฏอยูใ่ นหนังสือเล่มนี ้ เขียนเมื่อต้ นปี
(๓๐ พ.ค. ๒๔๗๓) ซึง่ เป็ นอุปัชฌาย์ ตอนนันยั
้ งเรี ยนอยู่
พ.ศ. ๒๔๗๓ บรรยากาศทางวัฒนธรรมในตอนนัน้
กรุงเทพฯ หนังสือนี ้เราหาไม่ได้ เลย ตอนนันก็
้ พิมพ์ที่โรง
พระพุทธศาสนา เริ่มถูกท้ าทายอย่างเปิ ดเผย จาก
พิมพ์เดิมที่เป็ นโรงพิมพ์ของนายเถา ศรี ชลาลัย (เปรี ยญ)
คนหนุ่มที่ด้รับอิทธิพลจาก ระบบคุณค่าแบบ
ตะวันตก และขาดความเข้ าใจที่ตีพอ ต่อรากฐาน
คือโรงพิมพ์พทุ ธมามกะ แถวประตูสามยอด เป็ นโรงพิมพ์
ทางอารยธรรมของไทย เริ่มมีบคุ คลอย่างนาย
เล็ก ๆ ห้ องเดียว นายเถาคนนี ้เป็ นศิษย์สมเด็จฯ วัดเทพฯ
นรินทร์ (กลึง) ออกหนังสือโจมตีพระสงฆ์ ตังแต่
้ ชนั ้
ต่อมาได้ รับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ เปลี่ยนชื่อ
สมเด็จพระสังฆราชลงมา รวมทังเริ
้ ่มตังคํ
้ าถาม
เป็ นปรี ดา ค้ นคว้ าเรื่ องทางโบราณคดีไว้ เป็ นหลักเป็ นฐาน
เกี่ยวกับการให้ ทานด้ วย งานเขียนชิ ้นนี ้ และอีกสอง
หลายเรื่ อง ต่อมาผมได้ เอาเรื่ องเกี่ยวกับการทําทานที่
ชิ ้นต่อมา ถือได้ วา่ เป็ นการตอบโต้ ข้อกล่าวหา ต่อ
เขียนขึ ้นสัน้ ๆ ครัง้ แรกนี ้มาเขียนให้ สมบูรณ์ พิมพ์แจกใน
พุทธศาสนา ด้ วยความเข้ าใจผิดของคนสมัยนัน้
งานฉลองสัญญาบัตรของพระครูคณานุกลู (ศักดิ)์
อาจารย์คสู่ วด ตอนนี ้เอาไปพิมพ์ที่โรงพิมพ์กรุงเทพฯ เดลิ
เมล์ที่สพี่ ระยา พวกมหาเปรี ยญลาพรตที่ไปทํางานที่นนั ้ บอกว่ายังไม่เคยเห็นใครเขียนแบบนี ้เลย ทําอย่าง
้
ไม่น่าจะทําได้ มีอ้างอิงบาลี อรรถกถาฎีกาสมบูรณ์ (หัวเราะ) ก่อนมาสวนโมกข์ ดูเหมือนจะเคยตังโครง
เขียนเรื่ องอริ ยสัจจ์ แต่ไม่สําเร็ จ ต้ นร่างยังคงอยู่ (หัวเราะ) ดีแล้ วที่ไม่ได้ เขียน ความคิดเด็ก ๆ แบบนัน้ เขียน
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มาคงขายขี ้หน้ าตายเลย เมื่ออยูส่ วนโมกข์เก่าไม่นานก็เริ่มเขียนตามรอยพระอรหันต์ เขียนเป็ นตอน ๆ เพื่อ
สําหรับการศึกษาของตนเองด้ วย เพื่อลงในหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาด้ วย เขียนอยูห่ ลายปี ในที่สดุ ก็ค้างอยู่
แค่นนั ้ ดังที่เล่ามาแล้ ว
เรื่ องล่าสุดที่เขียนอย่างจริงจังก็เห็นจะได้ แก่ "สมเด็จในความรู้สกึ ของข้ าพเจ้ า" (๑๒ มิ.ย. ๒๕๑๖) มี
พระเถระชันสู
้ งรูปหนึง่ บอกว่าแต่ไหนแต่ไรไม่เคยมีหนังสืองานศพครัง้ ไหนสู้ครัง้ นี ้ได้ คล้ าย ๆ กับว่าถ้ า
ตัวเองตายอยากให้ มีใครเขียนแบบนี ้ ผมเขียนเพราะเห็นแก่พระดุลยพากษ์ สวุ มัณฑ์ พระดุลย์ขอร้ อง พระ
ดุลย์เป็ นศิษย์ที่รักบูชาสมเด็จสุดประมาณ เป็ นทังอาจารย์
้
เป็ นทั้งอุปัชฌาย์ เป็ นการเขียนในยุคที่เบื่อการเขียนเต็มที่
แล้ ว

อาจารย์ครับ ตอนนี ้ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยเล่าถึงตอนขยับขยายจากสวนโมกข์เก่ามาสวนโมกข์
ปั จจุบนั ว่ามีความเป็ นมาอย่างไร มีสาเหตุอะไรจึงได้ คดิ จะย้ ายครับ
มันไม่ได้ คดิ จะย้ าย ใช้ คําว่าย้ ายไม่ถกู หรอก (หัวเราะ) ผมมาพักที่วดั ชยารามบ่อย ๆ เนื่องจากตอน
นัน้ เมื่อคณะธรรมทานย้ ายจากพุมเรี ยงมาอยูท่ ี่ริมทางรถไฟ (๒๔๗๙) ก็มาเปิ ดห้ องธรรมทาน เปิ ดห้ องอ่าน
หนังสือ เปิ ดห้ องแสดงธรรมขึ ้นที่นนั่ ผมก็ต้องมาเทศน์เป็ นประจํา บางคืนก็ไปพลอยนอนค้ างที่กฏุ ิ ท่านพระ
้ านยังเป็ นพระปลัด
ครูโสภณฯ (พระครูโสภณเจตสิการาม-ขํา - ปั จจุบนั เป็ นเจ้ าคณะอําเภอไชยา) ตอนนันท่
ขํา วัดมันจะร้ างก็เลยให้ ท่านปลัดขําไปเฝ้าอยู่ กุฏิหลังนันรื
้ อ้ ไปแล้ ว พอผมไปพักมากเข้ า ๆ ก็ทําให้ เกิดต้ อง
สร้ างที่พกั ที่วดั ชยารามขึ ้น คือหอสมุดหลังเล็กนัน่ แหละ ต้ องสร้ างขึ ้นมาสําหรับเป็ นที่พกั ด้ วย เป็ นที่เก็บ
หนังสือ เขียนหนังสือด้ วย ตอนสร้ างหอสมุดนี่ (๒๔๘๒) จ้ างเขา จ้ างนายตัว้ ไปรื อ้ บ้ านเก่า ทางบ้ านเวียง
ซื ้อเขา จําได้ วา่ ๗๕ บาท ไม่ร้ ูวา่ ค่าจ้ างนายตัว้ หรื อค่าบ้ าน พื ้นปูนนัน้ ผมทําเอง เพราะต้ องการทํากันปลวก
มีนํ ้าล้ อมรอบ ต้ องทําเอง ข้ างบนที่เป็ นไม้ นนจ้
ั ้ างนายตัวทํ
้ า
พอมาพักบ่อย ๆ เข้ า มันก็คดิ ว่าควรจะมีที่สะดวกสําหรับอบรมสัง่ สอนประชาชนบ้ าง ที่สวนโมกข์
พุมเรี ยงนันมั
้ นไม่สะดวก มันเล็กนัก ดังนันก็
้ ควรสร้ างสถานที่ที่ใช้ ในการประชุมได้ จึงคิดสร้ างหลังที่เรี ยกกัน
ว่าสโมสรธรรมทานขึ ้น
และเพราะคิดจะสร้ างอันนี ้ ทําให้ ได้ มาพบสวนโมกข์ปัจจุบนั เนื่องจากต้ องเข้ ามาหาไม้ ในป่ า ต้ อง
เที่ยวสํารวจตามป่ า ต้ องขอแรงผู้คนที่มีช้างม้ าไปลากไม้ ไปอะไร
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ขอความกรุณาอาจารย์เล่าตอนไปหาไม้ ในป่ าไว้ ด้วยครับ เดินเข้ าไปหรื ออย่างไรครับ
เดินเข้ าไปลึก ไปถึงควนรา ถึงเขาโพธิ์ ไปนอนทีละหลายคืน ไปทีหนึง่ ๙ วัน ๑๐ วัน ไปหลายครัง้ มี
ชาวบ้ านจํานวนหนึง่ เข้ าไปช่วย ทําส่วนที่พระทําไม่ได้ ช่วยกันทําไม้ กลมให้ เป็ นไม้ เหลี่ยม แล้ วใช้ ช้างลาก
ออกมาจากป่ ารก มาไว้ ริมทางใหญ่ ทีนี ้คนก็เข้ ามาช่วยลากไปวัดชยาราม สนุกสนาน (หัวเราะเบา ๆ)
สนุกสนานกันเป็ นบ้ าเลย คนลากไม้ เหลีย่ มละ ๔๐-๕๐ คน แล้ วก็แข่งกันด้ วย ไม้ ประมาณ ๓๐-๔๐ เหลี่ยม
เฉพาะตัวอาจารย์เองเข้ าไปทําอะไรครับ
ไปดูซิ ไปดูให้ งานมันเดิน ดูความสะดวก เพื่อความปลอดภัย ผมไปนอนในป่ า ทําให้ อาหารตามเข้ า
ไปได้ โดยง่าย (หัวเราะ) พวกชาวบ้ านข้ างวัดชยารามช่วยมาก เขาหุงหาไปเสร็จ แล้ วเดินไปแต่เช้ า ไปถึงก็ได้
เวลาฉันเช้ าพอดี ผมก็เลยไปหัดเลื่อยไม้ บ้าง หัดถากไม้ บ้าง เคยทํามาบ้ างแล้ วตอนอยูว่ ดั ใหม่พมุ เรี ยง ก็
ได้ มาเรี ยนเพิม่ หัดผูกเชือกให้ ช้างลากไม้ ออกมา มันมีเคล็ดมีเทคนิคอะไรน่าสนใจมาก ผมสนใจความรู้
พวกนี ้ มันง่าย เรี ยกว่าลงทุนน้ อย ของง่าย ๆ แต่วา่ มันได้ ผลมาก ช้ างวิง่ อย่างไรก็ไม่หลุด เขามีไม้ เล็ก ๆ
อันหนึง่ งัดคาดไว้ หรื ออย่างไม้ โค่นลงมานอนกลม ๆ มีวธิ ีผา่ อย่างไรมันจึงจะเป็ นเหลี่ยมขึ ้นมา ท่านธนฯ
(พระครูธนธรรมสาร เจ้ าอาวาสวัดชยารามปั จจุบนั ) ท่านก็ไปช่วยด้ วย ไปนอนในป่ าด้ วยกัน เวลานอนก็
เลือกนอนตรงโคนไม้ ใช้ ใบไม้ มาปูลาด ๆ หนา ๆ ทีนี ้ก็นอน โดยใช้ รากไม้ แทนหมอน ไข้ มาลาเรี ยอะไรไม่
ปรากฏเลย มันเป็ นฤดูแล้ ง
ไข้ มาลาเรี ยกลับมามีตามวัด ที่วดั พระธาตุฯ นี ้ตัวร้ าย แต่ก่อนนี ้บางทีเด็กทุกคนนอนเจ็บเป็ นไข้
มาลาเรี ยหมดทุกคนเลย บางพรรษาวัดชยาราม เด็กทุกคนนอนซมหมด ไม่มีใครหิ ้วปิ่ นโตก็เคย และรอดตัว
ก็ด้วยของง่าย ๆ เผอิญตอนนันสงครามอิ
้
นโดจีนใหม่ ๆ ยาหายาก มันฟลุค เจ้ าคุณธรรมวโรดม วัดราชาธิ
วาส เป็ นเจ้ าคณะภาคสมัยนัน้ ท่านเคยเอาต้ นควินินมาปลูกไว้ ที่วดั ของท่าน แล้ วมันแก้ ปัญหาอย่างนี ้ได้ ดี
ก็เลยเอามาแจกให้ ปลูกไว้ ทกุ วัด ตอนท่านแวะมาตรวจการ ท่านมาบ่อย ๆ เคยแวะที่นี่ ที่ไชยานี่หลายครัง้
ท่านมาแนะให้ วดั ทุกวัดปลูก แก้ ปัญหานี ้ แต่วา่ ไม่คอ่ ยมีวดั สนใจหรอก ดูเหมือนจะเหลืออยูแ่ ต่ที่วดั ชยาราม
และที่นี่ตรงหน้ าโรงธรรมเท่านัน้ วัดชยารามยังมีอยูห่ ลายต้ น วัดธรรมดาไม่คอ่ ยสนใจ เวลาออกดอกก็พอดู
ได้ คล้ ายดอกซากุระ ดอกละเอียดขาว คลุมไปทังต้
้ น
เอาใบ ราก ต้ น เปลือก ดอก เรี ยกว่าทัง้ ๕ ต้ มนํ ้ากิน ๒-๓ วันก็ลกุ ขึ ้นมาได้ และใช้ รากอ่อน ๆ ใต้ ดนิ
รากใหญ่ ๆ ฝนกับนํ ้าซาวข้ าวพรมตัวเด็ก แก้ ชกั ได้ อย่างวิเศษ แก้ เด็กชักตัวร้ อน ต้ นควินินแบบนี ้มันขมอย่าง
ดี ขมอย่างสนิท ไม่เหมือนกับต้ นเลี่ยน มันคล้ ายกัน แต่มนั ขมเอียน กินแล้ วอาเจียน แต่ก็ได้ ผลดีเหมือนกัน
ควินินนันเรามาต้
้
มกับสะเดาไทย ๆ ของเรา ก็ได้ ผลดี แก้ เป็ นหวัดก็ใส่ขมิ ้นอ้ อยไปด้ วย
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อาจารย์ครับ การระดมชาวบ้ านมาช่วยงานกันแบบนี ้ ทํากันอย่างไรครับ
นัน่ แหละ เขาก็แปลกใจเหมือนกัน ว่าทําไมทํากันได้ หลังจากนันก็
้ เงียบ ไม่มีอีกแล้ ว เขาก็ประหลาด
ใจกันมากที่ทําได้ มันยังไม่เคยมีไม่เคยพบ ว่าคนไปช่วยกันลากไม้ จากในป่ า แล้ วก็ลากแข่งกันไปข้ ามทาง
รถไฟไปวัดชยาราม บางวันได้ ตงั ้ ๑๐ เหลีย่ ม ๑๐ ซุง ไปลากมาจากป่ าโน่น ไม้ ตะเคียนดูเหมือนจะหมด
คราวนัน้ เดีย๋ วนี ้ชาวบ้ านยังหาต้ นตะเคียนไม่ได้ ตัดมา ๔๐-๕๐ ต้ น เอามาทําเสา ทําคาน แป ตง จันทัน ใช้
ไม้ ตะเคียนทังนั
้ น้ กระดานพื ้นก็ใช้ ตะเคียน หลังนันอยู
้ ท่ น ฝาใช้ ไม้ ยางอย่างดี
ความจริงมันมีธรรมเนียมอยูบ่ ้ าง ในการที่
ชาวบ้ านจะมาช่วยกัน เมื่อมันมีเหตุการณ์ใหญ่กว่า
ธรรมดา จะสร้ างอะไรใหญ่กว่าธรรมดา มันมีธรรม
เนียมอยูแ่ ล้ ว เขาจะไม่จ้างกัน จ้ างก็ไม่มีคนรับเหมา
แล้ วของเราก็ไม่ได้ สร้ างวัด ไม่ได้ สร้ างศาลาการ
เปรี ยญ สร้ างเป็ นสโมสร เป็ นที่สาํ หรับประชุม เป็ นที่
สําหรับอ่านหนังสือ ก็เป็ นของใหม่สาํ หรับประชาชน
เราก็บอกกับคนคุ้นเคยกันไม่กี่คน เขาก็บอกเพื่อนฝูง
อีกทีหนึง่ รวมกันมันก็มากพอ เมื่อจับหัวหน้ าหมู่
หัวหน้ าคณะ ได้ ๔-๕ คนแล้ ว เขาก็ไปหามาเอง เป็ น
๑๐ เป็ น ๑๐๐ ตาจูดเป็ นคนหนึง่ แกเป็ นเจ้ าของที่แก
พระครูสธุ นธรรามสาร เจ้ าอาวาสวัดชยาราม เพื่อนสหธรรมิก ยกที่นาให้ เพื่อสร้ างอะไรแปลก ๆ แกเองก็ช่วยเต็มที่
ที่สําคัญมากรูปหนึง่ ของพระมหาเงื่อม ผู้ร่วมแรงช่วยงาน
ช่วยติดต่อคนกว้ างขวาง วานช้ างวานอะไร แกเป็ น
โดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อย ท่านอาจารย์ถือว่า เป็ นเพื่อนที่
คนช่วย แกพาผมไปถึงบ้ านเจ้ าของช้ างก็ยงั มี นาย
ตายแทนกันได้ คนหนึง่ ปั จจุบนั ถึงแก่มรณภาพแล้ ว
จูด แล้ วก็นายคง น้ องชายด้ วย
แถวนี ้ (ต.เลม็ด) ก็มีนายแคล้ ว นายจร เป็ นตัวตังตั
้ วตี แถววัดชยารามก็นายอบ แถวล่างลงไปทางวัด
สโมสร วัดสําโรงก็เป็ นคณะของท่านพระครูสธุ นฯ ของทางตําบลเวียงก็พระครูถาวรวัตตวิมล ตอนนันท่
้ าน
เป็ นพระปลัดแก้ ว ท่านเหล่านี ้ช่วยกันทังนั
้ น้ ช่วยกันร่วมมือ นายจูดมากกว่าเพื่อน เดินทุกวัน เดินทุกวัด
นายจูล เสือนิล
ตอนก่อสร้ างก็บงั เอิญมีอีกคนหนึง่ ชื่อนายกลิน่ เป็ นญาติ ๆ กันอยูท่ ี่สี่แยกตลาดไชยา แล้ วก็ทา่ นธน
ฯ อีกแรงหนึง่ ๒ คนนี ้เป็ นหัวหน้ าในเรื่ องการสร้ าง มักวานกันเลื่อย วานหมูบ่ ้ านนันหมู
้ บ่ ้ านนี ้ ทําด้ วยแรง
มากที่สดุ ก็ลงุ กลิน่ นี่แหละ แกเป็ นลูกศิษย์ไปกรุงเทพฯ กับผมแทบทุกครัง้ ทุกคราว ตอนนี ้ตายแล้ ว
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ท่านธนฯ นันเหนื
้ ่อยมาก เหนื่อยที่สดุ แล้ วท่านก็ต้องมาอยูท่ ี่วดั ชยารามในเวลาต่อมา ผมไปอ้ อน
วอนท่านให้ ย้ายจากวัดเดิมมาอยูท่ ี่วดั ชยาราม ตอนแรกท่านไม่ได้ อยู่ ท่านมาช่วยเฉย ๆ ช่วยไปช่วยมา ท่าน
พระครูโสภณฯ (ขํา) เห็นได้ จงั หวะเหมาะ เลยยัดเยียดให้ รักษาการเจ้ าอาวาสจนเป็ นสมภารต่อมาถึงบัดนี ้
อาจารย์ครับ แล้ วตอนลงมือสร้ างนี ้ทํากันอย่างไรครับ อาจารย์ลงมือเองด้ วยหรื อเปล่า
ผมก็ทํากับเขาด้ วย รวมกับผู้ที่มาช่วยเหลือ ส่วนที่จ้างได้ ก็จ้างเช่นการไสกบไม้ กระดานอะไรพวกนี ้
นอกนันก็
้ วานกันมา เวียนกันมา คนหลายทิศหลายทาง แต่คนยืนโรงที่สดุ ทํามากที่สดุ ก็ลงุ กลิน่ แกเก่งมาก
ทํางานสายตัวแทบขาด โดยไม่ได้ คดิ อะไรเลย แกรู้สกึ เป็ นเจ้ าของเสียเอง
ท้ องถิ่นแถบนี ้ เขามีประเพณีอยูอ่ ย่างหนึง่ เรี ยกว่า "อุก" อุกแปลว่าปล้ นนัน่ แหละ คําเดียวกัน วัดไหน
มีไม้ มาก วัดอื่น ๆ เขาจะอุกมาเลื่อยให้ โดยความหมายก็คือนัดแนะกันแอบมาเลื่อยให้ แต่ก็ไม่ใช่วา่ จะไม่มี
วี่แววเสียเลย มันมีวี่แววเหมือนกัน เพื่อจะได้ เตรี ยมอาหารไว้ เลี ้ยงได้ ๓-๔ วัดรวมกันมาเลื่อยไม้ ของวัดนี ้
ถกู อุกเหมือนกัน (หัวเราะเหอะ ๆ) แต่ก็มีข้อเสีย
รวมแล้ วก็ ๒๐-๓๐ องค์ ก็ต้องเลี ้ยงให้ สมกัน ตอนนันเราก็
้
เหมือนกัน คนที่ทําไม่เป็ นก็ทําให้ ไม้ คด ๆ งอ ๆ มันดีในแง่ไม่ต้องจ้ าง แต่ก็เสียที่บางครัง้ ก็ทําให้ เสียของ ต้ อง
มาแก้ ไข เสียเวลาและเงินเพิ่มบ้ าง ผลงานมันไม่ได้ ดีเท่ากับจ้ างเขาเลือ่ ย จ้ างเขามันได้ ตรงตามแนวที่เรา
ต้ องการ ดูเหมือนนัน่ จะเป็ นครัง้ สุดท้ ายที่เราถูกอุกแล้ วต่อจากนันไม่
้ ได้ ยินข่าวที่ไหนอีก เลิกมาจนบัดนี ้ การ
อุกนี ้มันต้ องเป็ นงานใหญ่ เป็ นงานที่มีเกียรติ วานกันเล็ก ๆ น้ อย ๆ ไม่เรี ยกว่าอุก อุกนันบั
้ งคับให้ เลี ้ยงด้ วย
มันก็ดีไปอย่าง เสียไปอย่าง (หัวเราะเหอะ ๆ)
ั ้ นอย่างไรครับ เอามาจากไหน
อาจารย์ครับ แล้ วที่อาจารย์บอกว่า ไม้ ฝาใช้ ไม้ ยางอย่างดีนนเป็
อ๋อ ไม้ ยางอย่างดี คือไม้ ยางที่แก่แล้ ว ทําแบบโรงเลื่อยฝรั่ง คือเอาเป็ นขอนซุงโต ๆ แช่ในนํ ้าเป็ นปี ๆ
๒ ปี ๓ ปี แล้ วจึงค่อยเอาขึ ้นมาเลื่อย ไม้ อย่างนี ้มันทนถึงที่สดุ ไม้ ยางตอนนันซื
้ ้อมาจากโรงเลื่อยอิสต์เอเซีย
ติกที่บ้านดอน เป็ นโรงเลื่อยใหญ่แบบฝรั่งอย่างที่วา่
อาจารย์ครับ ไม้ ที่ตดั มาจากป่ าคราวนันไม่
้ ผิดกฏหมายหรื อครับ ต้ องเสียค่าอะไรหรื อเปล่า
ไม่ได้ เสียค่าภาคหลวง บอกเขาให้ มาเก็บ ถ้ าไม่มาก็เฉยเสีย ในทางวินยั ก็ถือว่าเราไม่ได้ ตดั ตาจูดกับ
ลุงกลิน่ เป็ นคนตัด ในทางบ้ านเมืองเขาเห็นเป็ นของวัดเขาก็ยกเว้ นกันทังนั
้ น้ ตังแต่
้ ไหนแต่ไรมาแล้ ว
แต่ตอนที่มาทําวัดนี ้เสียค่าภาคหลวง ตอนที่จะทําศาลาโรงธรรม ไม้ มนั มากนัก เราก็ไปแจ้ งให้
เจ้ าหน้ าที่มาจัดการ ไม้ มนั มากนักต้ องเป็ นเรื่ องถึงป่ าไม้ จงั หวัด ผู้กํากับตํารวจจังหวัดเกิดศรัทธาใจบุญ
ขึ ้นมาชักชวนมิตรสหายช่วยกันบริ จาคเงินค่าภาคหลวงให้

๑๕๔

อาจารย์เอาเวลาที่ไหนทําหนังสือครับ ทํางานแบบนัน้
ตอนนันก็
้ ทําไปตามมีตามได้ ตามบุญตามกรรม (หัวเราะหึ ๆ) แต่หนังสือยังออกอยูเ่ รื่ อย ๆ ไม่ได้ ขาด
เพียงแต่อาจจะผิดเวลาไปบ้ าง หลาย ๆ เล่มรวมเป็ นเล่มเดียวบ้ าง (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ หอสมุดกับสโมสรได้ ใช้ ทําอะไรบ้ าง
ครับ
หอสมุดก็เป็ นที่พกั ที่เก็บหนังสือ เขียนหนังสือ
ของผม ผมเขียนหนังสืออยูท่ ี่นี่ ๓-๔ ปี ไป ๆ มา ๆ
ระหว่างสวนโมกข์เก่า และเมื่อมามีสวนโมกข์
ปั จจุบนั ใหม่ ๆ ก็เลยไป ๆ มา ๆ ทัง้ ๓ แห่งอยูร่ ะยะ
หนึง่
สโมสรยังไม่ทนั ได้ ใช้ เป็ นที่อบรมประชาชน
หอสมุดธรรมทานในวัดชยาราม
สร้ างอยูป่ ี กว่ายังไม่เสร็ จสมบูรณ์ ค้ างอยูเ่ พิ่งมาทํา
ต่อไม่นานมานี ้ ตอนทําโรงเรี ยนพุทธบุตรของคุณวิ ซึง่ สร้ างขึ ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ใช้ เป็ นที่พกั ของพระมหาเงื่อม
ในระหว่างเดินทางจากสวนโมกข์พมุ เรี ยง มาแสดงธรรมที่
รัตน์ (พระวิรัตน์ วิรตโน) นี่ แต่ตอนนัน้ ข้ างบนก็ใช้ ได้
คณะธรรมทานแห่งใหม่ บริเวณใกล้ ทางรถไฟ และใช้ เป็ น
แล้ ว เคยใช้ เป็ นที่เทศน์ของคณะธรรมทานอยูบ่ ้ าง แม้
ห้ องสมุดกับที่ทํางานค้ นคว้ า ของพระมหาเงื่อมด้ วย
เมื่อผมย้ ายมาอยูท่ ี่นี่ (สวนโมกข์ปัจจุบนั ) แล้ ว แต่
ส่วนมากก็ใช้ เป็ นที่พกั แขก แขกของวัดบ้ าง แขกของ
สวนโมกข์บ้าง สมัยนันการเดิ
้
นทางยังไม่สะดวก
บางครัง้ ต้ องพักที่นนั่ ก่อนค่อยเดินทางมาที่นี่ เวลา
เจ้ าคณะภาคมา ก็เคยพักที่นนั่ ข้ าราชการก็มี ที่จําได้
แน่ ผมลงไปช่วยด้ วยก็คือ เขามาเผยแผ่โสตทัศน
ศึกษา เป็ นครัง้ แรกที่ได้ เห็นเครื่ องฉายสไลด์ยาว
รูปร่างเหมือนกับปื นใหญ่ เขาก็พกั ที่นนั่ แหละ ฉายลง
มาจากบนสโมสรเลย จออยูท่ างตะวันออกไกล
สโมสรธรรมทาน
ทีเดียว
เมื่อย้ ายมาอยูท่ ี่นี่แล้ ว กิจการทางหอสมุดและ
สโมสรก็คอ่ ย ๆ เลิกไป เป็ นส่วนหนึง่ ของวัดชยารามไป มีท่านธนฯ เป็ นผู้มาดูแลเป็ นเจ้ าอาวาส เดี๋ยวนี ้ก็ใช้
เป็ นอาคารของโรงเรี ยนพุทธบุตร ดังที่เห็น ๆ กันอยู่

๑๕๕

อาจารย์ครับ ตอนพบสวนโมกข์ปัจจุบนั พบอย่างไรครับ
ก็ตอนไปดูและการทําไม้ ในป่ า เดินผ่านที่แปลงนี ้บ่อย ๆ จนวันหนึง่ จึงถามกันขึ ้นว่า นี่มนั ที่ของใคร
ทางเดินยาวเฟื อ้ ยยืดไปเลย มีต้นมะพร้ าวเหลาะแหละ ๆ เป็ นที่ของใคร ก็มีคนบอกว่า ของหลวงพรหม
ปั ญญา เขาจะขายถูก ๆ เขาเคยบอกขาย ๓๕ บาท ไม่มีคนซื ้อ ทังหมดนี
้
้แหละ (หัวเราะ) ผมก็เลยสนใจว่า
ที่ตงเยอะแยะนี
ั้
่ (หัวเราะ) ก็เลยติดตาม ๆ จนรู้ได้ วา่ อาจจะซื ้อได้ เพื่อทําเป็ นแบบสวนโมกข์ขึ ้นอีกแห่งหนึง่
จะดีกว่า เพราะพอเดินเข้ ามาดู มันน่าดู มีภเู ขาตรงกลาง มีลาํ ธาร ตอนนันมี
้ นํ ้ามาก ก็เลยพยายามติดตาม
ติดต่อเพื่อพบเจ้ าของ ก็ได้ นดั พบกันที่ตลาด เจ้ าของเขาไปอยูบ่ ้ านดอนแล้ ว แกก็พดู ตรง ๆ บ้ าระหํ่าของแก
(หัวเราะเฮ่อะ ๆ) ว่า โอ ท่าน ท่านจะซื ้อ ท่านมีทางจะบอกบุญได้ มาก ผมเอา ๓,๐๐๐ บาท (หัวเราะเฮ่อะ
ๆ) เคยจะขาย ๓๕ บาท จะเอา ๓,๐๐๐ บาท มันบ้ าที่สดุ เราก็เฉยเสีย บอกว่าแพงนัก เราเฉยเสีย ต่อมาแก
คงเกิดความลําบากทางการเงิน ถูกความต้ องการเงินบีบคันเข้
้ า ๆ ก็ลดลงมาเรื่ อย ลดเรื่ อย ติดต่อกันมาจน
ผลสุดท้ าย ตกลงกันราคา ๔๕๐ บาท วัดได้ ๙๐ ไร่ ไร่ละ ๕ บาท ตอนนันเราก็
้
คดิ จะทําอะไรให้ มนั น่าดู เรา
ยังหวังว่าจะซื ้อ จะขอจากที่ที่ตดิ ต่อกันให้ ได้ อย่างน้ อย ๒๐๐ ไร่ ทําไปทํามามันได้ ตงั ้ ๓๑๐ ไร่ สวนโมกข์เก่า
นัน้ เราเช่าเพียง ๗๐ ไร่ เฉพาะตอนบน ข้ างล่างมันมีที่อีก เป็ นป่ าจาก ยุงชุม สู้ไม่ไหว แล้ วการคมนาคมไม่
สะดวกนัก ถนนแบบเดี๋ยวนี ้ยังไม่มี สู้ที่นี่ไม่ได้ มันมีหวังจะทําให้ ใหญ่โตอย่างไรก็ได้ มันสนองกิเลสได้
มากกว่า (หัวเราะเฮ่อะ ๆ)
ตอนนันมหาเฉวี
้
ยงอยูว่ ดั ชยาราม ก็เลยขอให้ มหาเฉวียงมาอยูท่ ี่นี่ มหาเฉวียงมาอยูเ่ ป็ นคนแรก
(หัวเราะ) แล้ วนายอ้ น พ่อของภารโรงโรงเรี ยนวัดชยารามสมัยนันมาอยู
้
ด่ ้ วย ก็แล้ วแต่วา่ จะทําอะไรกันได้ ที
นี ้ประชาชนแถวนี ้เขาอยากจะมีวดั พอว่าจะมีวดั เขาจึงช่วยสิ ช่วยใส่บาตร ช่วยทุกอย่าง มหาเฉวียงก็ทํา
อะไรก๊ อกแก๊ กไปตามเรื่ องของแก นายอ้ นก็ทําตาลมะพร้ าว บากต้ นมะพร้ าวเสียหายไปหลายต้ น มหา
เฉวียงอยูส่ กั ปี ๒ ปี ผมจึงตามมาอยูบ่ ้ าง เลยไป ๆ มา ๆ อยูท่ งั ้ ๓ แห่ง (หัวเราะ) มันไม่ใช่ย้าย มันสร้ าง
เพิ่มขึ ้น อยูท่ ี่นี่บ้าง อยูว่ ดั ชยารามบ้ าง ไปพุมเรี ยงนาน ๆ ครัง้ ตอนนันมหาสํ
้
าเริ งอยูพ่ มุ เรี ยง ต่อมามหา
สําเริงมาช่วยงานทางนี ้ จนพุมเรี ยงไม่มีใครอยู่ มันเหลือวิสยั ที่จะรักษาก็ต้องปล่อยเลิกไปร้ างไประยะหนึง่
(๒๔๘๙-๒๕๑๔) ของที่ขนได้ ก็ขนมาที่นี่ กุฏิก็ยกให้ วดั ใหม่พมุ เรี ยงไป กุฏิหลังเล็กที่ผมเคยใช้ เขียนหนังสือ
นานที่สดุ ก็ยกมาที่นี่ หามกันมา ๒ หลังเล็ก ๆ ผู้ใหญ่ชิตสมัยยังบวชอยูเ่ ป็ นคนให้ จดั การหามมาไว้ ของ
อย่างอื่น ๆ ก็ขนลงเรื อกันมา สัก ๒ เที่ยวก็หมด เอาของลงเรื อตรงคลองพุมเรี ยง ตรงที่ผา่ นหลังวัดสวน
ั ้ ห่ น้ ากุฏิคณ
ุ นุ้ย ก็ขนมา
โมกข์เก่า พาออกสูท่ ะเล แล้ วเข้ าคลองไชยา เข้ ามาจนถึงปากด่าน ม้ าปูนที่ตงอยู
คราวนัน้

๑๕๖

ธารนํ ้าไหลในอดีต

อาจารย์ครับ บริ เวณที่เป็ นสวนโมกข์อยูเ่ ดีย๋ วนี ้ ในสมัยแรก ๆ ที่อาจารย์มาพบ มีสภาพอย่างไรครับ
แรกสุด บริเวณแถวนี ้ เขาเรี ยกด่านนํ ้าไหล มันเป็ นช่องแคบ สําหรับดักจับผู้ร้าย ถ้ าผู้ร้ายจากทาง
เหนือจะไปใต้ ทางใต้ จะไปเหนือ ก็ต้องผ่านช่องนี ้ ช้ าง ม้ า วัว ควาย จะไปทางใต้ ก็ต้องผ่านช่องนี ้ การ
เดินทางทางบกต้ องผ่านช่องนี ้ สมัยโบราณจึงใช้ เป็ นที่ดกั จับผู้ร้าย ด้ านหนึง่ เป็ นเขานางเอ ด้ านหนึง่ เป็ นพรุ
ลึก ลงไปไม่ได้
พรุคือที่ดนิ ที่เป็ นโคลนลึก เป็ นโคลนปนหญ้ า ปนใบไม้ เน่า ลึกท่วมตัวก็ได้ เรียกว่าพรุ เมื่อก่อน
โบราณ มันเป็ นละหานทะเล แล้ วตื ้นเขินขึ ้นมา กลายเป็ นโคลนเป็ นพรุ อุดมสมบูรณ์ไปด้ วยผักหญ้ า ภาษา
ทางภาคกลาง ก็ดเู หมือนจะมีคําว่าพรุ ปั จจุบนั ก็อยูฝ่ ั่ งโน้ นของถนนใหญ่ มันก็แคบเข้ าเรื่ อย ๆ พอตื ้นก็ทํา
นาได้ พอทํานาก็ตื ้นขึ ้นโดยเร็ ว ดินมันลงไปถม เลยกลายเป็ นท้ องนามากเข้ า ๆ ถ้ ามันรกไปด้ วยหญ้ า ดินลง
ไปถมไม่ได้ กล้ วยไม้ แวนด้ า ฮุกกะเรี ยน่าที่ผมเคยเรี ยกเป็ นต้ นไม้ ประจําเมืองไชยานันก็
้ เกิดบริเวณนี ้แหละ

๑๕๗

มากที่สดุ ขึ ้นอยูบ่ นต้ นกง สําหรับในเขตวัดนี ้ แรก ๆ นอกจากที่มีต้นไม้ แล้ ว ก็มีแต่หญ้ าคา ธารนํ ้ายังใหญ่
กว่านี ้มาก ลงไปอาบได้ สบาย นํ ้ามาก เพิง่ ตื ้นเขิน เมื่อตอนบนเขาทําไร่กนั เสียแล้ ว
สัตว์ป่ายังเหลืออยูต่ ามสมควร ในบริเวณนี ้เคยมีกวางป่ ามากินลูกมะกอกตรงหอไตร ผมขึ ้นไปเจอะ
กําลังกินอยูพ่ อดี กวางมีเขา ตัวเกือบเท่าม้ า
เสือดาวสีออกดําก็มีตวั หนึง่ อยูม่ าตังแต่
้ แรก อยูด่ ้ วยกันหลายปี ไม่ร้ ูมนั นอนตรงไหน พอคํา่ ก็ออกมา
กินหมา ตัวหนึง่ กินได้ ๒-๓ วัน นับได้ วา่ มันเอาไปกิน ๒๓ ตัว น่าใจหาย (หัวเราะ) หลายปี เป็ นเวลาหลายปี
บางคืนได้ ยินเสียงมันร้ องอยูบ่ นเขาพุทธทอง ตอนนันเขาพุ
้
ทธทองยังไม่ได้ สร้ างอะไรเลย เราอยูก่ นั แต่
ข้ างล่าง มันไม่เคยปรากฏว่าทําร้ ายใคร เห็นคนก็หนี บางคืนเด็ก ๆ มันร้ อนนอนเล่นกันอยูท่ ี่โรงฉันเก่าหลับ
ไป หมามันนอนอยูใ่ กล้ ๆ เจ้ าเสือดําตัวนี ้มันกระโจนมาคาบเอาหมาไปกิน ไม่เคยเอาเด็ก ๆ เป็ นแบบนี ้อยู่
หลายครัง้ เด็ก ๆ ก็กลัว เข้ าไปนอนในกุฏิ นานเข้ า นานเข้ า ก็ออกมานอนอีก มันเป็ นเสือดาว ถ้ านอนอยู่
กลางแดดจะเห็นเป็ นวง ๆ แบบเสือดาว ตัวนี ้มันคุ้นกับคนมาก บางเวลามันไปนัง่ อยูบ่ นเรื อน เจ้ าของบ้ าน
มาจากป่ า พอเปิ ดประตูเข้ าไป เจอเสือนัง่ อยู่ (หัวเราะ) หัวเราะกันใหญ่
เสือจริงก็มีเหมือนกัน เสือโคร่ง แต่มนั อยูข่ ้ างนอก มันมาจากทางทิศใต้ เดินผ่านทางสาธารณะหน้ า
วัด เดือนยี่ เดือนมกราคม มันเป็ นฤดูที่สตั ว์ตระกูลแมวสืบพันธุ์ จะเป็ นแมวก็ดี เสือก็ดี มันจะเที่ยวหาคู่ บาง
ทีร้องตลอดคืน ร้ องอยูบ่ นเขานางเอ อืม ๆ ๆ คล้ ายกับเสียงวัวผู้เมื่อจะเข้ าขวิดกัน ตอนเช้ าก็มกั จะพบรอย
เสือ ตามทางหน้ าวัด เรื่ อยไปจนถึงทางเข้ าหมูบ่ ้ านเขานํ ้าผุด แล้ วก็กลับเข้ าป่ าไป ผมบิณฑบาต ก็เดินตาม
รอยเสือ
อาจารย์ไม่กลัวหรื อครับ
กลัวอะไรได้ มันได้ ยินอยู่ มันได้ ยิน เสือถอยไปเรื่ อย ออกไปจากวัดหน่อยหนึง่ ก็เจอะเด็กตัวเล็ก ๆ
เด็กหญิงทูนของมาขาย เด็ก ๆ ยังไม่กลัว เราจะกลัวเสือได้ อย่างไร (หัวเราะ) ขายหน้ าตาย ชาวบ้ านเขาไม่
กลัวกัน แล้ วมันก็ไม่ได้ ทําอะไรด้ วย ตอนนันมี
้ บ้านติดอยูต่ รงหัวมุมวัดนี ้ บ้ านพี่แช่ม ลูกหลานแกมีตงฝู
ั ้ ง พอ
เสือร้ องอืม เด็กก็ร้องอืมกันไปหมด ร้ องรับเสือเป็ นลูกคู่ ตอนเย็น ตอนจะพลบ เสือมันร้ อง เด็กก็ร้องรับเสือ
เลย เราก็อายเด็กถ้ าคิดกลัวเสือ เณรชุดที่วา่ จะอบรมพิเศษ ติดมาที่นี่คนหนึง่ พอเสือร้ องอืมตัวสัน่ เลย
(หัวเราะหึ ๆ) ต้ องช่วยจับตัวให้ หายกลัว เพราะมันไม่เคยรู้เรื่ องเสือเลย มันเป็ นคนท่าชนะ อยูไ่ ปทางทะเล
ตะวันออก ความกลัวมันหลอนตัวเอง

๑๕๘

บรรยากาศของสวนโมกข์ในยุคแรก ๆ เมื่อย้ ายมาอยูท่ ี่ใหม่ ธรรมชาติโดยรอบร่มรื่ น
ท่านมักจะมาเดินเล่นชมธรรมชาติในตอนเย็น ๆ เสมอ

เสือมันไม่มีเจตนาฝื นธรรมชาติที่จะกัดคนเลย รู้สกึ ว่ามันจะเกรงขาม เพราะคนเดิน ๒ ขาสูงโด่ขึ ้นมา
ไอ้ เสือมันเดินตํ่าเตี ้ย สัตว์ทงหลาย
ั้
๔ เท้ ามันตํ่าเตี ้ย คนสูงโด่ มันก็เกรงขาม ถึงมันจะไม่กดั มันก็เกรง เกรงก็
พยายามหลีก ชาวไร่ชาวป่ าอย่างนี ้เขาคุ้นเคยกับเสือ พอเสือมาขโมยหมู ขโมยเป็ ด ขโมยไก่ เขาก็ชวนกันไล่
ตี มีอยูค่ ราวหนึง่ มันมาแถวนี ้ มาขโมยหมู ทุกบ้ านช่วยกันเอาไม้ ไล่ตามไล่ตี ตามจนเสือทิ ้งหมูวิ่งหนีไปก่อน
ออกจากด่าน พาหมูไปไม่ไหว
้
ไอ้ เสือดําตัวนัน้ มันถูกดักขาย ขาย
ตอนหลังมันคงไปอยูอ่ เมริ กากันหมด ไอ้ ตวั ที่อยูก่ บั เราตังหลายปี
ที่นี่ ๘๐๐ บาท ที่กรุงเทพฯ ขายได้ ๘,๐๐๐ บาท อเมริกาเขาซื ้อต่อหลายหมื่น เขาต้ องการเสือแบบนี ้ เสือ
ดาวสีดําซึง่ หายาก
ตรงที่ตงโรงหนั
ั้
งเดี๋ยวนี ้ มีหมูป่าฝูงหนึง่ ราว ๓๐ ตัว ตรงตึกโรงหนังนัน่ เคยเป็ นปลักหมูป่า
อีเก้ งร้ องเปิ๊ บป๊ าบ ๆ ๆ ตอนคํ่า มันเดินมาในวัดนี ้ แล้ วมันก็ลดลงไปเรื่ อย ๆ จนเงียบหายไปเลย
เดี๋ยวนี ้ไม่มีสกั ตัว
ตะกวดมียวเยี
ั ้ ้ย หมากัดตายหมด แล้ วนกกระเต็นตามกวางนี ้ สวย เที่ยวเดินตามดิน จิกไส้ เดือนกิน
สวย เดีย๋ วนี ้ไม่เหลือสักตัว หายหมด
ตอนแรก ๆ มาอยู่ ยุงไม่มี ไม่มีเอาเสียเลย (หัวเราะหึ ๆ ๆ) แล้ วมันก็เริ่ มมีบ้าง มากขึ ้น ๆ จนเดี๋ยวนี ้
ชุมมาก
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ตอนแรก ๆ มาอยูก่ นั น้ อย ๆ คน ๒ คน มันไม่ได้ เพาะยุง คนมาก ก็เพาะยุงมากขึ ้น โดยเฉพาะ
ชาวบ้ าน โอ่ง ไห กระบอก กระป๋ อง เพาะยุงได้ มาก ที่ได้ เร็วที่สดุ ก็ไหที่ใส่กะปิ ควักกะปิ ออกแล้ วแช่นํ ้าให้
สะอาด ตังไว้
้ อย่างนี ้แหละ เพาะยุงที่สดุ เลย ยุงตัวโต ๆ ทังนั
้ นด้
้ วย
สภาพความเป็ นอยูข่ องชาวบ้ านเป็ นอย่างไรครับ ใกล้ ชิดกับวัดแค่ไหน
ก็ที่บอกแล้ ว ชาวบ้ านแถวนี ้เขาต้ องการพระ ต้ องการวัด ตอนแรกเขาไม่ได้ อยูก่ นั แบบนี ้ ที่อยูใ่ กล้ วดั มี
หลังเดียว บ้ านพี่แช่ม ตรงมุมวัดแล้ วก็ตามมาเรื่ อย ๆ (หัวเราะหึ ๆ) จนเป็ นหมูบ่ ้ าน เดิมเขาอยูท่ างเขานํ ้าผุด
กัน เดินธรรมดา มันก็ราวครึ่งชัว่ โมง ถ้ าเดินบิณฑบาต จะช้ ากว่านัน้ ผมเดินบิณฑบาต ไปกลับหมูบ่ ้ านนี ้
้ งกลั
้ บ ๒ ชัว่ โมงพอดี เดินอย่างบิณฑบาต เดินชมนก
แต่วา่ เดินเลยไปอีกหน่อยถึงที่เรี ยกว่าปลวกสูง ทังไปทั
ชมไม้ ไปบ้ าง เราสัมพันธ์ชาวบ้ านที่นี่คอ่ นข้ างใกล้ ชิด เพราะต้ องการยกระดับชาวบ้ านด้ วย คนแถบนี ้ล้ าหลัง
ที่สดุ ของไชยา ตรงปากด่านนี ้ สารพัดจะล้ าหลัง ในตอนนัน้ การพนันมีทกุ บ้ าน อะไร ๆ ก็งา่ ย ๆ บ้ านเรื อน
แทบหาดีไม่ได้ ท่านพระครูสธุ นฯ ท่านขวนขวายมาก อุตส่าห์ไปชี ้แจง อ้ อนวอน ขอร้ องให้ เปลีย่ นแปลง
กระทัง่ ว่าสอนให้ ตํานํ ้าพริกแกงให้ ละเอียด
มันเป็ นหมูช่ นที่ไกลออกมาจากเจ้ าหน้ าที่ เจ้ าหน้ าที่ไม่ร้ ูไม่ชี ้ อยูก่ นั อย่างง่ายที่สดุ การแต่งเนื ้อ
แต่งตัวอะไรก็ตามแต่ แม้ แต่ ดินบนบ้ านก็ไม่กวาด บนเรื อนคล้ าย ๆ เต็มไปด้ วยโคลน มันไม่ได้ รับการอบรม
ปลาทังตั
้ วใส่หม้ อแกง ตําพริก ๒-๓ ชิ ้นใส่ไปก็กินได้ ปลาทังตั
้ วไม่เคยตัดครี บ ไม่เคยขอดเกล็ด ท่านพระครู
สุธนฯ ท่านขวนขวายจนเปลีย่ นแปลงจนเหมือนกับที่อื่น
ผมเองไม่คอ่ ยมีเวลา การไปเยี่ยมเยียน โดยเฉพาะเวลาเจ็บไข้ พระครูสธุ นฯ ทังนั
้ น้ ท่านเป็ นหมออยู่
หน่อย ๆ เหมือนกัน หมอแผนโบราณท่านไม่คอ่ ยอยูพ่ กั ที่นี่ มาตอนมีงาน กลางคืนดึก ๆ ท่านก็เดินกลับไป
พักวัดชยาราม ท่านก็ใช้ วิธีล้อ แหมวันนี ้กินแกงปลาทรงเครื่ องอีกแล้ ว หมายความว่าปลาไม่ได้ ตกแต่งอะไร
เลยทังหั
้ ว ทังหาง
้ ทังครี
้ บ ทังเกล็
้ ด (หัวเราะเฮ่อะ ๆ) หรื อไม่ก็ล้อว่า นี่นี่ไปกวาดฝุ่ นทําตุ๊กตาสักตัวสิ ฝุ่ นที่บน
เรื อน ไม่ใช่ฝนข้
ุ่ างล่าง เด็กผู้หญิง เด็กสาวมันก็เริ่ มอาย ความเปลีย่ นแปลงมันก็เกิดขึ ้น ผู้ใหญ่ ผู้เฒ่าไม่คอ่ ย
ประสีประสา แต่เด็กผู้หญิง มันรุ่นสาว รุ่นสวยขึ ้นมา มันก็อาย มันก็เปลี่ยนแปลง ตํานํ ้าพริ กแกงให้ ละเอียด
ขึ ้น แกงปลาก็ต้องตกแต่งกันบ้ าง นี่งานพัฒนาแท้ ๆ เราทํามาก่อน เริ่มจากชนิดล้ าหลังที่สดุ แต่เราไม่ได้
อวดโก้ สมัยนี ้พัฒนากันหน่อย อวดโก้ กนั นัก
อาจารย์ครับ ถ้ าเช่นนันอาจารย์
้
ก็ต้องสนองความต้ องการด้ านพิธีกรรมชาวบ้ านด้ วยใช่ไหมครับ
มันก็ต้องมี เริ่มไปสวดมนต์ตามบ้ าน สวดผี สวดศพ เวลาเจ็บไข้ ไปสวดมนต์ เขาดีใจที่สดุ ผมไม่คอ่ ย
ได้ ไป พระที่อยูด่ ้ วยกันไป ท่านพระครูสธุ นฯ ไป
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นํ ้ามนต์โดยตรงไม่เคยทํา แต่มนั ทําเป็ นพิเศษอยูบ่ ้ างแล้ วก็กลายเป็ นนํ ้ามนต์ คือ เวลาเข้ าพรรษา
สวดมนต์ ๓ คืน ก็ตงบาตรนํ
ั้
้ามนต์ไว้ เขาก็มาเอานํ ้านัน้ ไปใช้ ในลักษณะที่เป็ นนํ ้ามนต์ เอาไปใช้ เกี่ยวกับ
้ อเลย
การทํานาทําไร่ เอาไปรดนา รดข้ าวกล้ าอะไร หรื อเอาไปเติมในบ่อ เป็ นนํ ้ามนต์ไปทังบ่
สวด ๓ คืนบ้ าง ๗ คืนบ้ าง แล้ วแต่ สวดทุก ๆ คืน พอครบ ชาวบ้ านก็เอาขวดมา คนละใบ ๒ ใบ แบ่ง
นํ ้าในบาตรเอาไปใช้ อย่างนํ ้ามนต์ เอาไปเก็บไว้ ก็ได้ เก็บไว้ บนหิ ้งก็มี
อาจารย์ครับ แล้ วการอบรมสัง่ สอนชาวบ้ านในทางธรรมะ มีอะไรบ้ างครับ
ก็อบรมกันในวันพระ มีเทศน์ มีสนทนาธรรมะกัน เราก็ขอร้ องให้ หยุดงานวันพระกัน ให้ วนั พระเป็ นวัน
สงบ ก่อนนี ้ชาวบ้ านแถบนี ้มันล้ าหลัง เต็มไปด้ วยอบายมุข ดื่มนํ ้าเมา เล่นการพนัน ก่อนนี ้ มันก็ไปตกปลา
ไปทํานา อะไรต่ออะไร แม้ แต่วนั พระ พอมีวดั เข้ ามา วันพระก็มาวัด ไม่ต้องไปทําอย่างนันในวั
้ นพระ ก็
เรี ยกว่าดีขึ ้น แต่ชาวบ้ านก็มากันไม่มากนัก ๕ คน ๑๐ คน ๒๐ คน มารับศีล แล้ วกลับบ้ าน ไม่ได้ นอนวัด มี
อยูบ่ างสมัย มาสวดมนต์ ตอนเย็นกันบ้ าง ต่อมาหลายปี ก็เริ่มฝึ กให้ เด็กผู้หญิงที่เริ่มโต สวดมนต์แปล การ
สวดมนต์ทําวัตร อยูใ่ นแผนการพัฒนาเหมือนกัน คิดทําแบบแปลให้ สวด ทํากับมหาสําเริง การพัฒนาอื่น ๆ
นอกจากที่กล่าวมาแล้ ว ก็เป็ นเบ็ดเตล็ด เรื่ องการไหว้ พระสวดมนต์เป็ นเรื่ องขึ ้นหน้ า เพราะจัดให้ มีการ
ประกวดกันระหว่างหมูบ่ ้ าน ระหว่างคณะ พอมีงานวิสาขะ ที่วดั พระธาตุฯ ก็ไปประกวดกัน คณะบ้ านทุ่ง
คณะโมถ่าย คณะวัดธารนํ ้าไหล ฯลฯ ก็ประกวดกันว่าใครจะสวดได้ ดีกว่า ได้ เพราะกว่า ต่างคณะต่างก็ซ้อม
กันในหมูข่ องตน ที่โมถ่ายก็มีครูปัตติเ์ ป็ นผู้นํา ผู้ใหญ่พศิ ก็เป็ นผู้นําสายบ้ านทุง่ แถวนี ้ก็มีพี่หอ ตายเสียแล้ ว
ทางเสวียดก็มีบอ่ นหนึง่ ทางวัดชยารามก็พวกบ้ านโคกหม้ อ
อย่างที่บ้านโมถ่าย ครูปัตติช์ กั ชวนให้ เด็กหญิงเด็กชาย ที่จบประถมแล้ ว ทํางานอยูท่ ี่บ้าน ชักชวนให้
มาเรี ยนท่องสวดมนต์ ที่บ้านของแก แล้ วแกก็ลงทุนของกิน (หัวเราะเฮ่อะ ๆ) หาหัวเผือกหัวมัน ให้ กินเล่น
กัน แล้ วก็สวดมนต์กนั เมื่อได้ ขา่ วว่าจะต้ องไปประกวดที่วดั พระธาตุฯ ก็ซ้อมกันใหญ่ ซ้ อมกันทุกคืน
มีคนมาเล่า (หัวเราะ) น่าขํา ที่เสวียด ก็เร่งมือกันใหญ่ เดินไปไร่ ไปนาก็ท่องสวดมนต์แปลกัน คน
หนึง่ หนักข้ อ ตักข้ าวเลี ้ยงหมูก็ท่องมนต์แปลไปพลาง
ตอนนันบ้
้ านเมืองสงบ ทิ ้งบ้ านทิ ้งเรื อนไปวัดได้ ไม่ต้องเป็ นห่วง กลางคืนก็ทิ ้งมาซ้ อมกันที่วดั ได้
กุญแจพอรับประกันได้ เดี๋ยวนี ้กุญแจไม่มีความหมาย
ในที่สดุ ก็สวดกันได้ มาก สวดกันได้ ดี ถึงคราวประกวดใหญ่ ก็ประกวดกันที่วดั พระธาตุฯ วันวิสาขะ
ให้ รางวัลเป็ นการใหญ่ เด็กผู้ชายก็ให้ หดั พูดหัดบรรยายธรรมะ เด็กผู้หญิงเสียงดีก็ให้ หดั สวดมนต์ใช้ รางวัล
ล่อ บ่อนติดอยูห่ ลายปี แล้ วก็คอ่ ย ๆ เสื่อม เพราะมันเหนื่อยมาก ผมก็เบื่อง่าย

๑๖๑

หนังสือสวดมนต์แปลนี ้ เคยใช้ เป็ นแบบหัดอ่านหนังสือสําหรับผู้ใหญ่ด้วย คือผู้ใหญ่ที่ไม่ร้ ูหนังสือ ก็
สวดมนต์แปลได้ ตามเด็ก ๆ ทีนี ้ก็เอาตัวหนังสือมาดู เช่น นะโมตัสสะ ภะคะวะโต เขาก็เริ่มหัดแยกเป็ น นะ
เป็ น โม เป็ น ต เป็ น ไม้ หนั อากาศ ไม่เท่าไร ไม่กี่เดือนก็อา่ นหนังสือได้ น้ าเส้ สมภารทางโรงครัวคนแรกของ
สวนโมกข์ก็หดั อ่านหนังสือจากสวดมนต์แปล แต่ก่อนไม่ร้ ูหนังสือ

เมื่อแรกย้ ายสวนโมกข์จากพุมเรี ยงมาอยูท่ ี่ใหม่ในปี ๒๔๘๕ นัน้ ที่แห่งใหม่นี ้มีธารนํ ้าไหลผ่าน
เมื่อจะต้ องจดทะเบียนเป็ นวัดตามระเบียบของทางการ จึงใช้ ชื่อว่า "วัดธารนํ ้าไหล"
ในระยะแรกท่านตังใจจะให้
้
วดั ธารนํ ้าไหลและสวนโมกข์แยกจากกัน โดยให้ สวนโมกข์เป็ นองค์กรอิสระแบบเอกชน
เพื่อให้ สามารถดําเนินงานสร้ างสรรค์ได้ เต็มที่ โดยไม่ต้องติดขัดกับกฎระเบียบของวัด
แต่เพื่อมิให้ ขดั แย้ งกับทางการคณะสงฆ์ จึงจดทะเบียนตังเป็
้ นวัดให้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตามการดําเนินการทัง้ ๒ ส่วนเป็ นไปโดยราบรื่ น จนกลายเป็ นส่วนเดียวกันในที่สดุ

อาจารย์ครับ ระยะแรกสุด อาจารย์ตงชื
ั ้ ่อวัดนี ้ว่า วัดด่านนํ ้าไหล หรื อครับ

๑๖๒

ไม่ได้ ตงชื
ั ้ ่อ ชาวบ้ านเขาเรี ยกกันเอง เขาเรี ยกวัดเขาพุทธทอง ตามชื่อภูเขากลางวัด บางคนเรี ยกตาม
สะดวกว่าเขาทองก็มี วัดเขาก็มี เขาพุทธทอง มันรุ่มร่ามเรี ยกยาก เราเรี ยกสวนโมกข์ พอจดทะเบียนเป็ นวัด
ใช้ ชื่อธารนํ ้าไหลเหมาะที่สดุ เพราะมันมีธารนํ ้าไหล ฟั งดูมนั เข้ ารูปกับธรรมชาติ ประชาชนทัว่ ไปแถวนี ้ก็
เรี ยกวัดธารนํ ้าไหล รู้จกั อย่างเป็ นทางการว่าสวนโมกข์
้
แยกกัน ต้ องการให้ สวนโมกข์เป็ นองค์กรอิสระ ถ้ าเกิดเรื่ องอะไรขึ ้นมา ก็สะดวก
ระยะแรกตังใจจะให้
ไม่ต้องไปทําตามระเบียบของวัด จะทําอะไรก็ทําไปได้ เลย ไม่ต้องอยูใ่ นความควบคุม เป็ นเอกเทศ เอกชนไป
ด้ านหน้ าจะใช้ เป็ นวัด ข้ างหลังเป็ นสวนโมกข์ แยกกันในทางกฎหมายในตอนแรก แล้ วตอนหลัง ก็ยกให้ เป็ น
วัดธารนํ ้าไหลหมดแล้ ว เพราะมันไม่มีปัญหาอะไร

กุฏิหลังแรกของท่านพุทธทาสภิกขุ เมื่อย้ ายมาอยูส่ วนโมกข์ใหม่ ท่านพัก
ที่นี่ประมาณ ๒ ปี ปั จจุบนั ยังคงสภาพเดิม เพียงเปลี่ยนหลังคามุงจาก
เป็ นสังกะสีแทน

๑๖๓

การปลูกสร้ างที่นี่ดาํ เนินมาอย่างไร
ตังแต่
้ ต้นครับ
แรกสุดก็กฏุ ิมหาเฉวียงเป็ นหลังที่ ๑
อยูห่ วั มุมสุดด้ านโรงไฟฟ้า ถ่ายรูปไว้ ก็มี ไม่
รู้อยูไ่ หน ตัวเป็ นกระดาน หลังคาแหลม มุง
จาก ชันเดี
้ ยว ใต้ ถนุ สูง ลุงกลิน่ เป็ นคนสร้ าง
ให้
พอผมมาอยู่ (๒๔๘๗) ก็ทําหลังที่
ติดกับโรงฉัน ที่นายสินอยูเ่ ดี๋ยวนี ้เป็ นหลังที่
๒ ทําเป็ น ๒ ชัน้ หลังคามุงจากก่อน ทํา
ปรุงมาเสร็จจากวัดชยาราม พื ้นทําด้ วยไม้
กระดาน ทําเสา ทํารอด ทําขื่อ ทําแป ทํา
อะไรเสร็จครบหมดแล้ ว ขอแรงชาวบ้ าน
แถวนี ้ ๓๐ กว่าคน ไปทูนกันมา แรงผู้หญิง
มาซื ้อไม้ ฝาเพิม่ ที่นี่ พอส่วนที่ทนู กันมา
ภาพอดีตกุฏิหลังที่ ๒ ซึง่ ย้ ายมาอยูบ่ ริเวณหน้ าวัดมากขึ ้น ท่านพักที่นี่ แบกกันมาจากวัดชยารามมาถึง ก็ทํากันปุง
ประมาณ ๑๐ ปี เศษ
ปั ง ๆ เดี๋ยวเดียวก็อยูไ่ ด้ ในวันเดียวนัน่
แหละ ก็อยูก่ ฏุ นิ นเรื
ั ้ ่ อยมา จนกว่าเขาจะ
สร้ างกุฏิหลังที่ ๓ ที่คณ
ุ นุ้ย (พระนุ้ย สมฺปณฺ
โณ) อยูเ่ ดี๋ยวนี ้ ตอนแรกหลังคามุงด้ วยจาก ต่อมาก็เปลีย่ นเป็ นสังกะสี
ตอนแรก ๆ ผมก็อยูห่ ลังที่ ๒ หลังที่ ๓ ก็เป็ นที่รับแขก เจ้ าคุณลัดพลีฯ มาก็พกั หลังนี ้ ใช้ รับแขกไป
พลาง
สร้ างเป็ นทรงง่าย ๆ ใช้ งานสะดวก ทุกคนทําเป็ น ใคร ๆ ก็ร้ ูจกั ทํา เรี ยกว่าแบบทรงไทย (หัวเราะหึ ๆ)
หลังที่ ๔ สุดไปทางเหนือ สร้ างสําหรับฝ่ ายโรงครัว ทรงเดียวกัน แต่อาคารมุงด้ วยไม้ กระดาน เอากระดาน
มุง อยูไ่ ด้ หลายปี เหมือนกัน ลองมุงกระดานดู (หัวเราะหึ ๆ) แต่มนั มีปัญหาตรงตาปู ตรงที่ตีตาปูเริ่มผุ
นํ ้ามันซึม ตาปูที่ตอก ตอกได้ ชนเดี
ั ้ ยว จะตอกทีเดียวทัง้ ๒ ชันไม่
้ ได้ ไม้ ยืดหดไม่ได้ มันจะแตกออก ต่อมามัน
มีปัญหายุง่ มากขึ ้น เมื่อนานเข้ า เลยเปลีย่ นเป็ นสังกะสี

๑๖๔

โรงธรรมเป็ นหลังที่ ๕ หลังที่ ๖ ก็ตกึ หลังที่ผมเคยใช้ เป็ นที่พกั และที่ทํางานนานที่สดุ โรงธรรมนัน้
สร้ างขึ ้นเพื่อแก้ ปัญหาแขกไปใครมา และก็ใช้ เป็ นที่เลี ้ยงพระ สวดมนต์ ทําวัตร ฟั งเทศน์ไปด้ วยในระยะแรก
การสร้ างศาลาโรงธรรม ทํากันอย่างไรครับ
เสาเป็ นไม้ ตะเคียน ตัวไม้ เครื่ องอื่น ๆ เป็ นไม้ เคีย่ ม ก็ไม่ได้ ซื ้ออีกช่วยกันตัดมา ชาวบ้ านแถวนี ้เขาไป
หามาเอง เป็ นหนี ้บุญคุณชาวบ้ านอย่างมหาศาลทีเดียว แล้ วก็ไม่ร้ ูจะตอบแทนอะไร วิชาความรู้เขาก็ไม่
ต้ องการ เงินทองก็ไม่มีให้ ถึงกับลงทุนขุดภูเขาสร้ างโรงธรรม ขุดกันเป็ นเดือน กลางคืนมันไม่ร้อน มันมีแรง
กลางวันเขาต้ องทํางานของเขาเอง กลางคืนมาช่วยงานวัด การเลื่อยไม้ ตอนแรก ๆ ก็วานกัน มาช่วยเลื่อย
กันเป็ นส่วนมาก มาช่วยแล้ วยังหาอาหารมากินกันเองอีก วัดไม่มีอะไรจะเลี ้ยง นี่มนั เป็ นอีกแบบหนึง่ ซึง่ ก็
เคยมีขึ ้นในโลก และเดี๋ยวนี ้มันก็หายไป
ไม้ เสาและตัวโครงทังหมด
้
เป็ นไม้ ในป่ าแถบนี ้ ก็ต้องใช้ วิธีเดียวกับที่สร้ างสโมสรธรรมทาน ไม่มีวิธีอื่น
แต่มนั ใกล้ ป่า ใช้ ช้างลากมาก็ถึงไม่ต้องใช้ คนลาก เหมือนครัง้ แรก ก็เข้ าไปอยูใ่ นป่ าทีเดียวหาไม้ จนพอ เป็ น
หน้ าที่ของท่านธนฯ ไปช่วยดูแลให้ กําลังใจ ทําไปเรื่ อย ๆ ผมเดินไปเดินมาทุกวัน เพราะทํางานหนังสือหนัง
หาไปพลาง แต่คราวนี ้ ไม้ มนั มาก เราก็ไปแจ้ งให้ เจ้ าหน้ าที่เขาจัดการ ต้ องเป็ นเรื่ องถึงป่ าไม้ จงั หวัด ผู้กํากับ
ตํารวจจังหวัดเกิดศรัทธา ใจบุญขึ ้นมา ชักชวนมิตรสหาย ช่วยกันบริ จาคเงินค่าภาคหลวงให้ (หัวเราะหึ ๆ)
ดังที่เคยเล่าแล้ ว
อาจารย์ครับ ไม้ เคี่ยมกับไม้ ตะเคียน อย่างไหนจะดีกว่ากันครับ
ถ้ าอยูใ่ นที่ไม่อบั ไม้ เคี่ยมดีกว่า ถ้ าในที่อบั ไม้ ตะเคียนดีกว่า มอดปลวกไม่กินทัง้ ๒ อย่าง ถ้ าเป็ นชาน
ที่ถกู ฝนถูกแดดเรื่ อย ไม้ เคี่ยมสู้ไม่ได้ ไม้ ตะเคียนดีกว่า แต่ถ้าอยูอ่ ย่างพื ้นโรงฉันเก่า ไม้ เคี่ยมดีกว่า ไม่ถกู
แดดถูกฝน จะแข็งเป็ นหินไปเลย กุฏหิ ลังที่ ๓ นัน้ ไม่ใช่ไม้ เคี่ยม ไม่ใช่ไม้ ตะเคียน เป็ นไม้ เบญจพรรณชันดี
้ มี
หลังคามุงแบบนี ้ ไม้ กะบากก็พอใช้ ได้ ทนมาถึงทุกวันนี ้ได้

๑๖๕

อาจารย์ครับ โรงธรรมนี่สร้ างด้ วยเงินทุนของใคร
ครับ
ของเจ้ าชื่น ให้ ๘,๐๐๐ บาท นอกจากนันก็
้
ช่วยกันคนละเล็กละน้ อย ข้ าวของหลายอย่างหา
มาได้ โดยไม่ต้องซื ้อ ที่ต้องซื ้อก็มี กระเบื ้องและ
กระดานฝา ซื ้อไม้ ยางจากบ้ านดอน แรงงานจ้ างก็มี
ระดมพระเณรช่วยกันทําก็มาก สร้ างอยูร่ าว ๆ สักปี
ก็ใช้ งานได้ มานาน แต่ก็เพิ่งจะมาเสร็จสมบูรณ์
คราวหลังสุด (๒๕๒๘) นี่เอง คือมาเพิ่มกันเป็
้ น
ห้ องพักชันล่
้ าง ค่าไม้ คราวนี ้ ๘๕,๐๐๐ บาท หาย
เข้ าไปในโรงธรรมเลย ซื ้อไม้ ซงุ มาจากเกาะสมุย มา ศาลาโรงธรรม อาคารใหญ่หลังแรกของสวนโมกข์ ซึง่ เริ่มสร้ าง
้
เลื่อยที่นี่ ได้ ความรู้วา่ ทําแบบนี ้เป็ นความผิดพลาด เมื่อท่านเข้ ามาอยูส่ วนโมกข์ใหม่ไม่นาน ใช้ เป็ นทังศาลาการ
เปรี ยญ และที่พกั ของผู้มาเยือน สร้ างโดยพระเณรและชาวบ้ าน
แพงกว่าซื ้อไม้ จากโรงเลื่อย เพราะว่าจ้ างเขาเลื่อย
รอบวัด ซึง่ มาช่วยงานอย่างแข็งขันแม้ กระทัง่ กลางคืน
แบบนี ้ เขาใช้ เครื่ องสายพาน มันกินเนื ้อไม้ มาก ตัง้
ครึ่งนิ ้วก้ อย ตอนแรก ๆ เลื่อยมือ ไม่ส้ จู ะเสียเนื ้อไม้
เท่าไร คราวนี ้เป็ นการลองดู คาดคะเนไม่ถกู
อาจารย์ครับ ใครมาอยูท่ ี่นี่กบั อาจารย์เป็ นองค์ที่ ๓ ครับ
จําไม่ได้ จะเป็ นมหาสําเริ งมากกว่า ลูกชาวบ้ านเขาก็เริ่มเข้ ามาบวชกัน ต่อมาผมได้ เป็ นอุปัชฌาย์
ด้ วย (๒๔๙๐) เขาก็มาบวชที่นี่ แต่ก่อนนี ้เขาบวชที่วดั ชยาราม
ตอนสร้ างโรงธรรม ชาวบ้ านเริ่ ม ๆ อพยพตามมาอยูใ่ กล้ ๆ วัดแล้ ว เมื่อไม่มีวดั เขาไม่กล้ ามาอยู่ พอมี
วัดก็ตามกันมา มาจากบ้ านเวียง บ้ านเนียนสูง ข้ าง ๆ ในโน้ นก็มี
ตอนหลังพอสร้ างโรงเรี ยนขึ ้น (๒๔๙๘) ก็ยงิ่ สะดวก โรงเรี ยนเป็ นงบทางการครึ่งหนึง่ ของนายแคล้ ว
ช่วยยิ ้มครึ่งหนึง่ ผมไม่ได้ ออกเงินออกแรงอะไรเลย แต่เขาก็ยงั ให้ เกียรติ มีคําว่านันท์อยูใ่ นชื่อของโรงเรี ยน
ตอนนันเป็
้ นอริ ยนันทมุนี เขาก็ตงชื
ั ้ ่อของโรงเรี ยนเป็ น แคล้ วประชานันท์ ตอนยังไม่มีโรงเรี ยน เด็ก ๆ แถวนี ้ก็
มาอยูว่ ดั มาเรี ยนหนังสือกัน พระชิด พระเฉลิมเป็ นคนสอน อยูก่ นั ๑๐ กว่าคน

๑๖๖

อาจารย์ครับ การสร้ างตึกหลังที่อาจารย์เคยอยู่
นี ้ มันมีความเป็ นมาอย่างไรครับ ไม่ขดั กับหลักการ
อยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายหรื อครับ
โยมโป้ห้ วย แม่ยายของหมอบุญส่ง เลขกุล
เป็ นแม่ของคุณสุภาพ แกสร้ างให้ สมัยนันจ้
้ างเหมา
เขาทํา ๖,๐๐๐ บาท รวมค่าวัสดุด้วยก็ราว
๑๘,๐๐๐ บาท ผมก็ยอมให้ สร้ างเพราะอยากมีที่
เก็บหนังสือที่ถาวร ที่ปลอดภัย หนังสือเริ่มมีมากขึ ้น
ๆ ผมก็นอนตรงไม้ กระดานริมหน้ าต่าง เอามือยื่น
ออกมาสัมผัสต้ นไม้ ใบหญ้ าได้ ไม่ห่างธรรมชาติ
(หัวเราะ)
อาจารย์ครับ แล้ วกุฏิเล็ก ๆ เริ่ มสร้ างเมื่อไรครับ
สร้ างมาเรื่ อย ๆ พอสร้ างเสร็จโรงธรรม ก็

กุฏิหลังที่ ๓ ซึง่ มีผ้ สู ร้ างถวายให้ เป็ นที่เก็บหนังสือถาวร และ
เป็ นที่ทํางาน-ที่พกั สร้ างก่อนปี ๒๕๑๐ ไม่นาน ท่านพักอยูท่ ี่นี ้ สร้ างกุฏิเล็กหลังเชิงเขา ตรงกับศาลาธรรมโฆษณ์นี่
แหละ เป็ นหลังแรก (๒๔๙๕) ๗๕๐ บาท ทําได้ หลัง
จนถึงคราวอาพาธ จึงย้ ายไปอยู่ทางห้ องเล็กด้ านหลัง

เดียว ต่อจากนันราคาเดิ
้
มทําไม่ได้ ของแพงเป็ น
๑,๕๐๐ บาท จึงจะทําได้ ๒-๓ ปี ต่อมาทําไม่ได้ อีก
ขึ ้นเป็ น ๓,๒๐๐ จึงทําได้ กุฏเิ ล็ก ๆ นี ้ซื ้อของและจ้ างเขาทําเป็ นส่วนมาก ทํากันเองดูเหมือนจะ ๒-๓ หลัง
เท่านัน้ นอกนันจ้
้ างเหมาเอา นายเหลียวเป็ นช่างไม้ ประจําวัดมาจนทุกวันนี ้ ทําจนครบ ๗๐ หลัง ตอนแรก
กะจะมี ๒๕ หลัง แล้ วมันไม่พอ ต้ องเพิ่มเป็ น ๗๐ หลัง ก็เต็มพื ้นที่พอดี แล้ วมันก็เต็มความสามารถพอดีด้วย
ในเรื่ องกิน เรื่ องอยู่ เรื่ องเจ็บไข้ ตา่ ง ๆ ก็ยตุ ิ หยุดพัก กว่าจะเสร็จหมดก็หลายปี ไม่ใช่ปีเดียวเสร็จ ระหว่างที่
กุฏิเล็ก ๆ ยังไม่เต็ม ก็เริ่ มสร้ างโรงหนัง (มหรสพทางวิญญาณ) สร้ างเรือ สร้ างอะไรไปพร้ อม ๆ กันด้ วย
บ้ านพักอุบาสิกา ดูจะเป็ นรุ่นสุดท้ าย ในสมัยที่ผมยังออกไปคุมงานเอง ดูแลเอง ทางด้ านมุมวัดติดกับค่าย
ลูกเสือนัน้ ยังได้ สร้ างบ้ านพัก สําหรับคนที่จะมาพักเป็ นครอบครัวพิเศษ แต่แล้ วก็ไม่สําเร็จประโยชน์ มาอยู่
ป่ าแบบนี ้ หญิงชายพักแยกกันดีกว่า สะดวกกว่า
อาจารย์ครับ ที่วดั นี่ตอนแรก ๙๐ ไร่ แล้ วขยายเป็ น ๓๑๐ ไร่ ได้ อย่างไรครับ
ขยายทีเดียวเลย ซื ้อ ๙๐ ไร่ แล้ วก็ขอบ้ าง เขาบริจาคบ้ าง เอาที่เขาบริจาคไกลออกไป มาแลกกับที่
อยูต่ ดิ กับวัดบ้ าง บุกเบิกออกไปบ้ าง โดยนายอําเภอจาด อุรัสยนันท์ อุตส่าห์ช่วยเหลือ เจรจา และช่วย

๑๖๗

อํานวยความสะดวกในด้ านกฎหมาย ในที่สดุ ก็ได้ ทําเป็ น นส.๓ ผืนเดียวกันหมดทังวั
้ ด ๓๑๐ ไร่เศษ เขา
พุทธทองเท่ากับได้ เปล่า เพราะยึดพื ้นที่โดยรอบหมด ไม่ต้องซื ้อหาอะไร (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ ตอนมาสร้ างสวนโมกข์ใหม่นี ้ อาจารย์ได้ สรุปบทเรี ยนอะไรจากสวนโมกข์เก่าหรื อเปล่าครับ
ก็ไม่ได้ วางแผนอะไร ดูไปพลาง ให้ มนั เข้ ากับพื ้นที่ พื ้นที่มนั ไม่เหมือนกับสวนโมกข์เก่า มันเป็ นภูเขา
ที่มนั ลาดเอียง ไปทางไหน พื ้นที่มนั ก็ลาดเอียงไปหมด ก็ต้องตัดให้ มนั ตรง ต้ องคิดว่าจะทําทางเดินอย่างไร
ทําอะไรที่ไหน มันก็นกึ ไปพลางทําไปพลาง สานต่อไป ต่อออกไป มันก็ไม่พ้นหลักที่จะต้ องทําอย่างนี ้ ไม่มี
ปั ญญาที่จะคิดให้ มนั ดีไปกว่านี ้แล้ ว ไม่มีความรู้ที่จะวางแผนอะไรล่วงหน้ าออกมาทังวั
้ ด

ทางเข้ าโรงหนังทางทิศใต้ ด้ านขวามือเป็ นภาพแจกดวงตาแห่งธรรม

อาจารย์ครับ โรงหนังกับโรงปั น้ นี่อนั ไหนเกิดขึ ้นก่อน และมีวตั ถุประสงค์อย่างไรครับ
มันก็เกิดไล่ ๆ กัน พร้ อม ๆ กัน พอสร้ างโรงหนังขึ ้นมา ข้ างในจะใช้ เขียนรูปสอนธรรมะ ข้ างนอกนึก
อยูว่ า่ จะทําอะไรดี ก็พอดีนกึ ได้ ถึงภาพหินสลักที่อนิ เดีย ก็ต้องมีโรงปั น้ มาปั น้ ภาพหินสลักติดข้ างนอก โรง
ปั น้ แต่ก่อน มันไม่ใช่สําหรับปั น้ ตุ๊กตาอย่างเดี๋ยวนี ้ แรกสุดโรงปั น้ เป็ นที่ทํางานปั น้ ภาพนูนตํ่า ชุดพุทธประวัติ
โดยจะจําลองจากภาพหินสลักเดิม ต่อมาก็มีปัน้ ตุ๊กตาสอนธรรมะ แล้ วก็เป็ นที่ทิ ้งอบายมุข เป็ นที่เลิกสิง่ เสพ
ติดต่าง ๆ ด้ วย

๑๖๘

การก่อสร้ างในสวนโมกข์ ก็สร้ างกันมาเรื่ อย ๆ ตึกที่อยูต่ ดิ กับกุฏิที่ผมอยูใ่ นปั จจุบนั นี ้ ก็เป็ นโกดังเก็บ
หนังสือ ทังชั
้ นบนชั
้
นล่
้ าง จะเก็บหนังสือธรรมโฆษณ์ให้ ครบ ๑๐๐ ชุด พอพิมพ์ครบแล้ ว จะได้ มีสกั ๑๐๐ ชุด
ไว้ ให้ ไปตามสถาบันต่าง ๆ ที่ควรจะมี เพื่อใช้ ศกึ ษาค้ นคว้ ากัน เดี๋ยวนี ้มันพิมพ์ได้ ถงึ ห้ าหกสิบแล้ ว สัก ๑๐๐
เล่มก็เห็นจะพอ ๑๐๐ เล่ม ๑๐๐ ชุด แต่อาจจะตายก่อนก็ได้ คนข้ างหลังเขาก็คงจัดการกันต่อไป รวม ๆ กัน
เป็ นชุด ๆ ให้ ตามสถาบันที่สมควรจะให้ กระทัง่ ในต่างประเทศก็อาจจะจําเป็ น

ภายนอกโรงหนังประดับด้ วย ภาพจําลองหินสลักพุทธประวัตยิ ุคก่ อนมีพระพุทธรู ป
ท่านอาจารย์เคยบรรยายเองในระยะแรกเริ่ม

ที่สร้ างโรงหนัง ก็ต้องการเขียนภาพสอนธรรมะเป็ นเรื่ องแรก มันเริ่มคิดตังแต่
้ ไปเห็นภาพที่ถํ ้าอชันตา
ในอินเดีย แล้ วเราก็อยากมีบ้าง ข้ างในก็ใช้ เป็ นห้ องประชุมได้ ด้วย เพื่อไม่ให้ เสียประโยชน์ หวังว่าจะสอน
กรรมฐานวิปัสสนาก็จะสอนได้ ใช้ เป็ นที่ฟังธรรม ฉายสไลด์ ฉายภาพยนตร์ อะไรด้ วย
เรื อ ๒ ลําก็เป็ นที่เก็บนํ ้าฝน ลําเล็กหน้ าโรงหนังก็เก็บนํ ้าฝนจากหลังคาโรงหนัง แล้ วเราก็อยากจะมี
สวนหิน เลยออกแบบให้ หลังเรื อนเป็ นดาดฟ้าเกลี ้ยง จัดสวนหินอยูพ่ กั หนึง่ สวนหินแบบเซน แต่มนั ยุง่ นัก ที่
จริงทําให้ สวยกว่านันก็
้ ได้ แต่มนั เรื่ องมาก แล้ วก็ทําอยูค่ นเดียว ทังไม่
้ ร้ ูจะจัดให้ ใครดู คนที่มาโดยมากก็ตา
ไม่ถึงดูไม่ร้ ูเรื่ อง มันก็เลยล้ มความตังใจ
้ แต่ไม่แน่นะ นึกสนุก ๆ อีกที อาจจะทํา แต่หินมันหายากเสียแล้ ว
หินสวย ๆ ต้ องไปหาที่เกาะ ที่ทะเล จึงจะได้ ก้อนแปลก ๆ มา
แล้ วที่เก็บนํ ้าฝนมันไม่พอ ก็มาสร้ างเรื อลําใหญ่อีกลําหนึง่ ข้ างบนก็ใช้ เป็ นที่ประชุม เป็ นที่ฟังเทศน์
เวลาฝนตก ชันสองก็
้
เป็ นที่พกั พระที่จรมา ฆราวาสผู้ชายบ้ าง ที่จรมาพักกันชัว่ คราว

๑๖๙

ธรรมนาวา สร้ างหลังจากที่สร้ างโรงหนังเสร็จแล้ ว
โดยพระเณรและชาวบ้ านหมุนเวียนกันมาช่วยอีกเช่นเดิม
จุดมุง่ หมายของการสร้ างเรื อ คือใช้ เป็ นที่เก็บนํ ้าฝน เพื่อให้ มีนํ ้าสะอาดไว้ ใช้ ตลอดปี
โดยดาดฟ้าเรื อเป็ นกรวดทรายเพื่อกรองนํ ้า
ส่วนเรื ออีกลําหนึง่ (ตอนบนของภาพ) ใช้ ท้องเรื อเป็ นที่แสดงธรรมเวลาฝนตก
และในด้ านปริ ศนาธรรม เรื อที่สร้ างขึ ้นนี ้ จะหมายถึงเรื อธรรมที่นําสรรพสัตว์ข้ามห้ วงทุกข์

อาจารย์ครับ การสร้ างเรื อ สร้ างโรงหนังนี่ ได้ ใครช่วยครับ
ใครรู้ ใครก็ช่วย เรื อลําเล็กนัน่ คุณทองดี อิสรกุล ออกคนเดียว ๒ แสนบาท โรงหนังนัน้ พักเอกสาลี่
ปาลกุล ขวนขวายให้ มากกว่าเพื่อน เอาคนของกรมทหารสื่อสารมาช่วย เอาหัวหน้ าช่างมาเป็ นหัวหน้ าที่นี่
เราก็จ้างลูกจ้ างให้ บ้าง ระดมแรงจากชาวบ้ านบ้ าง คณะครูช่วยมากพานักเรี ยนมา ช่วยเทปูน ครัง้ ละ ๑ วัน

๑๗๐

๑ คืน หรื อ ๑ วัน ๒ คืน หรื อ ๒ วัน ๑ คืนบ่อย ๆ ถ้ าคิดเป็ นเงินก็มากมาย แล้ วก็ชาวบ้ านด้ วย แถวนี ้ทังครู
้
ทังนั
้ กเรี ยน ทังชาวบ้
้
าน ดูเหมือนจะเกือบทังอํ
้ าเภอ เวียนกันมา

ภาพถ่ายทางอากาศของธรรมนาวาทัง้ ๒ ลํา (ด้ านซ้ ายเป็ นโรงหนัง)
เรื อลําแรกจะเห็นเพียงท้ ายเรื อ
เรื อทัง้ ๒ ลํา ท่านอาจารย์สรัางให้ หวั เรื อหันไปคนละทิศ
อันหมายถึงธรรมนาวาออกเผยแผ่ไปในทิศต่าง ๆ กัน

แล้ วคุณสาลี่ยงั ช่วยประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ กรมทหารสื่อสาร ที่แกทํางานอยู่ คนก็สง่ เงินกันมาเรื่ อย
ๆ ทางกรุงเทพฯ คุณชํานาญ คุณวิโรจน์ ก็ช่วยรวบรวมเงินด้ วย ผมออกสาส์นส่วนตัวเรื่ องการสร้ างโรงหนัง
แบบสวนโมกข์ (๑ ก.ย. ๒๕๐๘) ด้ วย รวม ๆ กันแล้ วก็คงใช้ เงินประมาณล้ านบาท แต่ทางผมไม่ได้ จดไว้
แน่นอน ทางนายธรรมทาสเขามีตวั เลขเงินที่ผา่ นทางคณะธรรมทาน (๘๒๔,๕๙๗.๗๐ บาท ๒๕๐๙) ใช้ เงิน
ล้ านกว่า แต่วา่ สร้ างของที่มีราคา ๒ ล้ านกว่าบาท เพราะไม่ต้องซื ้อของในราคาตลาด ของบางอย่างพันเอก
สาลี่ตดิ ต่อมาให้ ราคาถูกมาก แล้ วคนก็มาช่วยแรงกันมาก ชาวบ้ านก็มาก หมูบ่ ้ านนัน้ หมูบ่ ้ านนี ้ พาคณะ
กันมา เป็ น ๑๐ เป็ น ๑๐๐ ทํากลางคืนกันก็มี มาแบบนี ้เราก็ต้องทําอาหารเลี ้ยงเขา ก็ต้องใช้ จ่ายบ้ าง ทาง
บ้ านทุ่งก็มีผ้ ใู หญ่พิศนํามา ทางโมถ่ายก็มีครูปัตติเ์ ป็ นตัวหลักอยู่ ทางวัดวชิรารามก็มีท่านพระครูถาวรฯ
อาจารย์ครับ มีการออกแบบแปลนหรื อเปล่า
มี เขาทําให้ ทางคุณสาลี่นนั่ แหละ แต่แปลนเดิมเขาไม่มีมขุ ยื่นออกมากลับเป็ นที่หวําเข้ าไป ผมแก้ ให้
เป็ นมุขออกมา ไม่งนข้
ั ้ างในจะแคบมาก ในแปลนตอนแรก ดูเหมือนจะใช้ หินมาประดับภายนอก หินก้ อน
บาง ๆ มาประดับภายนอกทังหลั
้ ง เราเห็นมันแพงนัก เลยเปลี่ยนเป็ นเอาภาพพุทธประวัตมิ าติด ไม่แพงด้ วย
ได้ ประโยชน์ด้วย เราก็เปลีย่ นตรงโน้ น ตรงนี ้ โดยไม่ต้องแก้ แปลน นายสุรเดช นายช่างจากทหารสื่อสาร เขา
ก็ทําไปตามความประสงค์ของเรา ทําตามแปลนเดิมทุกอย่างไม่ได้ มันไม่เหมาะกับสภาพที่นี่ มันเป็ นแบบที่
เขาใช้ ๆ กันในกรุงเทพฯ ที่นี่ฝนสาดตายเลย ทําอยูร่ าว ๆ ๕ ปี (๒๕๐๕-๒๕๑๐) จึงเป็ นรูปเป็ นร่างแต่ยงั ไม่

๑๗๑

สมบูรณ์ ดูเหมือนพอทําไปได้ สกั ๓ ปี ก็เอาภาพหินสลักมาติดได้ จึงทําข้ างนอกไปพลาง ๆ ภาพข้ างใน ดู
เหมือนจะสัก ๑๐ ปี จึงเริ่มเขียนภาพได้

ภาพจําลองของโรงหนังที่มีผ้ อู อกแบบมาให้

อาจารย์ครับ อยากให้ อาจารย์เล่าความเป็ นมาของโรงปั น้ และภาพปั น้ ชุดนัน้
ภาพปั น้ ชุดนี ้มันหมายตาเอาไว้ ก่อนไปอินเดียแล้ ว ตังแต่
้ อา่ นเจอในหนังสือ มันพิเศษตรงที่เป็ นพุทธ
ประวัตทิ ี่เขายังไม่มีรูปเคารพของพระพุทธเจ้ า พอไปอินเดียก็ไปถ่ายมาเพิม่ เติม ตอนหลังติดต่อไปทาง
British Museum ที่องั กฤษ เขาก็ดีเหลือเกิน ถ่ายรูปมาให้ เราจึงคุยได้ วา่ ภาพพุทธประวัตชิ ดุ นี ้ของเรานี ้
สมบูรณ์ที่สดุ ในโลก มันแสดงถึงความเจริ ญทางวิทยาการสมัยนัน้ ที่เขาไม่บชู ารูปเคารพกัน เขาใช้ เป็ น
สัญลักษณ์ ไม่ใช่รูปสําหรับบูชา
ตอนเริ่มทํานันได้
้ คณ
ุ ไสว (พระไสว สิวาโณ) เป็ นช่างเขียน พระหลายรูปเป็ นช่างปั น้ ตอนนันมี
้ คณ
ุ
โกวิท (อดีตพระโกวิท เขมานันทะ) อยูด่ ้ วย พระนาคเสนจากอินเดียพอทําได้ บ้าง แกมาช่วยให้ หน้ ารูปปั น้
เหมือนอินเดีย แรก ๆ หน้ ามันออกมาเป็ นคนไทยไปหมด

๑๗๒

พระไสว สิวาโณ เขียนภาพต้ นฉบับซึง่ ขยายมาจากภาพเล็ก ๆ
ภาพต้ นฉบับนี ้ ส่วนหนึง่ ท่านอาจารย์ถ่ายไว้ เมื่อครัง้ ไปอินเดีย
และอีกส่วนหนึง่ ได้ มาจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติของอังกฤษส่งมาให้

พระนาคเสนจากอินเดีย ผู้ช่วยให้ ใบหน้ าคนในรูปปั น้ เป็ นแขกแบบอินเดีย

บริเวณโรงปั น้ แต่ก่อนก็เป็ นป่ ารก พอคุณไสวไปอยูก่ ็คอ่ ย ๆ กลายเป็ นโรงปั น้ ตอนแรกก็เป็ นโรง
สังกะสี ค่อย ๆ ทําต่อ ๆ มาจนเป็ นโรงคอนกรี ตถาวรในปั จจุบนั
ขันตอนในการทํ
้
าก็ต้องเริ่มจากเขียนภาพขยายจากภาพเล็ก ๆ ให้ โตได้ ขนาดที่ต้องการ ลงใน
กระดาษที่เนื ้อ เหนียว ๆ พอได้ ภาพที่พอใจแล้ วก็เอาไปประกบที่ดนิ เหนียว ซึง่ ทําได้ ที่แล้ ว ละเอียด เนื ้อดี
แล้ วก็ตดั รอยภาพลงไปในดินเหนียว แล้ วจึงเริ่มแกะดินเหนียว โดยดูภาพนันอยู
้ เ่ รื่ อย ๆ ไป เอาภาพถ่ายมา
้ หล่อออกมาด้ วยปูนซีเมนต์ เป็ น
ดู จนเป็ นที่พอใจ แล้ วก็หล่อด้ วยปูนปลาสเตอร์ เป็ นเน้ กตีฟ ต่อจากนันก็
ภาพโพสิตีฟที่ใช้ ได้ มันแกะดินเหนียวไม่ใช่แกะปูน แกะปูนก็ตายเลย ไม่มีทางทําได้
แกะดินเหนียวมีปลุกปลํ ้าอยู่ ๒-๓ องค์ ท่านทองสุข (พระทองสุข ธมฺมวโร) มีฝีมืออย่างนี ้อยูแ่ ล้ ว แต่
ไม่ได้ แกะภาพอย่างนี ้ เป็ นคนมีฝีมือละเอียด เคยเป็ นช่างตัดผม ก็สมัครเป็ นช่างแกะดิน ในที่สดุ ทําได้
้ น้ ภาพเชิญพระเกศาขึ ้นสวรรค์ ภาพช้ างนาฬาคีรี
นําหน้ าใครหมด ภาพสวย ๆ กลม ๆ ฝี มือท่านทองสุขทังนั

๑๗๓

ภาพนางสุชาดาถวายข้ าวมธุปายาส เป็ นฝี มือท่านทองสุข เป็ นภาพละเอียดที่สดุ ดีที่สดุ คือภาพเชิญพระ
เกศาขึ ้นสวรรค์ ใช้ เวลาแกะดินเหนียว ๓ เดือน ด้ วยความอดทนอย่างยิ่ง ภาพอื่น ๆ โดยมากหยาบ ๆ ก็ ๑๕
วัน ๑๐ วัน ทําดีขึ ้น ๆ จนภาพสุดท้ ายถึง ๓ เดือน ก็นา่ พอใจ

อาจารย์ทองสุข ธมฺมวโร ผู้ฝึกจากโรงปั น้ จนกลายเป็ นผู้ปัน้ ฝี มือถึง
กําลังปั น้ พระพุทธรูปแบบสวนโมกข์ ที่ได้ นํามาประดิษฐานเป็ นพระประธาน
ณ อุโบสถธรรมชาติของสวนโมกข์บนเขาพุทธทอง
ในโอกาสที่สวนโมกข์อายุครบ ๕๐ ปี

นอกจากท่านทองสุข ก็มีคณ
ุ โกวิท และพระอื่น ๆ ร่วม ๑๐ องค์ ครูสอนหัตถศึกษา ที่เขาพนมแบกก็
มาช่วยทํา คนแกะทังหมดดู
้
เหมือนจะมี ๑๐-๑๕ คน ทีนี ้ก็กลุม่ กรรมกรก็มีคณ
ุ เดช (พระเดช ชิตจิตฺโต) เป็ นผู้
้ กตัง้ ๕๐-๖๐ เซนต์ จึงจะพบดิน
หล่อ หล่อไปหล่อมา และบดดินเหนียว ดินเหนียวต้ องขุดขึ ้นมาจากดินชันลึ
เหนียวที่ดีที่จะเอามาใช้ ได้
การปั น้ ภาพกว่าจะเสร็ จก็หลายปี จําไม่ได้ เริ่มสร้ างโรงหนังราว ๒๕๐๕ ปลาย ๒๕๐๖ ทําโรงปั น้ ทํา
เสร็จก็ช่วยหามกันมา
ผมก็วา่ มันประหลาด (หัวเราะ) มันฟลุค มันไม่เคยคิด ไม่เคยนึกว่าจะมีความสามารถเลย เรื่ องอย่าง
นี ้
ปะติดปะต่อความหลังทุกเรื่ องแล้ วรู้สกึ มันฟลุค มันฟลุคไปหมดทุกเรื่ อง ความคิดความนึกมันเกิดขึ ้น
ได้ อย่างไร แล้ วก็ไปได้ บคุ คล ได้ ปัจจัยอื่น ๆ มาได้ อย่างไร มันประหลาด บุคคลอย่างคุณสาลี่มาช่วยมันก็

๑๗๔

ไม่ได้ ร้ ูจกั มักจี่กนั มาก่อน เคยแต่มาเที่ยว พอปรารภขึ ้นก็สนใจเลยเป็ นตัวตังตั
้ วตี โรงหนังนี่เป็ นเรื่ องของคุณ
สาลี่ พันเอกสาลี่ ปาลกุล วิทยุสื่อสารทุกแห่ง วปถ. ทุกแห่งช่วยโฆษณาเรื่ องนี ้ และมีคนให้ เงินช่วยเหลือ แก
ก็รวบรวมส่งมาที่นี่ ส่งมาที่นี่โดยตรงก็มี พระช่างปั น้ ช่างเขียนมันก็เป็ นเรื่ องฟลุค ไม่นา่ จะมีได้ ถ้ าเราเชื่อ
เรื่ องไสยศาสตร์ ก็ต้องบอกว่ามีพระเจ้ าหรื อเทวดาบันดาล ไม่งนมั
ั ้ นก็ต้องเป็ นเรื่ องฟลุค จนกระทัง่ บัดนี ้ คน
้ น้ อย่างท่านโพธิ์ (พระโพธิ์
นันทํ
้ านัน่ คนนี ้ทํานี่ ที่อยูม่ านาน ๆ เคยช่วยทําอะไรเป็ นชิ ้นเป็ นอันมาแล้ วทังนั
จนฺทสโร) มาจัดสอนฝรั่ง ตอนนี ้มันก็เป็ นเรื่องฟลุค (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ แล้ วภาพในโรงหนังละครับ มีความเป็ นมาอย่างไร อาจารย์วางแผนไว้ ก่อนหรื อเปล่า ว่าจะ
เอาภาพอะไรลงตรงไหนก่อนหลัง
ทําตามมาเรื่ อย ๆ คิดมาพลาง ทํามาพลาง เพราะแรก ๆ ยังไม่ร้ ูวา่ จะได้ ภาพไหนมา พอดีภาพชุด
เชอร์ แมนมาก่อน ก็เอาชุดนี ้เป็ นหลัก เขียนเป็ นภาพชุดใหญ่สดุ นอกนันก็
้ เป็ นชุดเบ็ดเตล็ด ภาพคําพังเพย
้ น้ ประดิษฐ์ คดิ เขียนขึ ้นตามที่มีอยู่ ไม่ได้ มีตวั อย่างที่
ไทยอยูต่ ามเสา ๑๐๐ กว่าภาพ เป็ นฝี มือคุณโกวิททังนั
ไหน เขามีมาก่อนบ้ างแต่เราไม่ชอบ ใช้ ไม่ได้ ไม่เข้ ากับความคิดของเรา คุณโกวิทเป็ นผู้ร่างแบบ เป็ นผู้
ควบคุมการเขียนภาพทังหมดในโรงหนั
้
งด้ วย เรียกได้ วา่ คุณโกวิทเป็ นคนริเริ่ม แล้ วแกก็ชวนเพื่อนของแกมา
อีก ๒ คนที่มาช่วยมากก็นายสัมพันธ์ ก้ องสมุทร และสุเทพ เมืองคล้ าย สุเทพนี่เขาเด็กวัดชยารามมาก่อน
สัมพันธ์เขาคนเกาะสมุย ท่านโพธิ์พามา รู้จกั มาทางท่านโพธิ์ พระเณรองค์ไหนที่มีเชื ้ออยูบ่ ้ างก็มาฝึ ก คุณสุ
ชาติ (พระสุชาติ ปญฺาทีโป) ที่ช่วยวาดเสริมอยูท่ กุ วันนี ้ (๒๕๒๘) ก็ฝึกมาแต่สมัยนัน้ คุณดํารงอีกคนหนึง่ ที่
สึกไปแล้ ว มีเมียไปแล้ ว ไปอยูท่ างสงขลา มีอาชีพเป็ นช่างเขียนไป

ภายในโรงหนังจะมีพระภิกษุทําหน้ าที่อธิบายภาพปริศนาธรรม

๑๗๕

ภาพปริศนาธรรมบนฝาผนังโรงหนัง เป็ นฝี มือวาดของพระในสวนโมกข์
พระบางรูปมีฝีมือด้ านศิลป์มากก่อน บางรูปมาหัดใหม่
ทัว่ ทังฝาผนั
้
งและตามเสา จะมีภาพทังแบบไทยๆ
้
ภาพปริศนาธรรมแบบเซน
รวมทัง้ ภาพปฏิจจสมุปบาทของธิเบต (คลิกดูภาพขยาย)
ซึง่ แสดงกระแสการเกิดทุกข์ในใจคน

จะวางภาพตรงไหนอย่างไร คุณโกวิทเขาปรึกษาผมในแง่ที่ไม่ใช่ศลิ ปะ แต่เป็ นความเหมาะสมอย่าง
อื่น ผมเป็ นคนขี ้ขลาด เรื่ องของศิลปะเป็ นหน้ าที่ของคุณโกวิทเต็มที่ เรียกว่าคุณโกวิททํางานมากที่สดุ รูป
ปั น้ ขยายอวโลกิเตศวรนันคุ
้ ณโกวิทก็ทําคนเดียว เป็ นศิลปิ นถึงขนาดทีเดียว ถ้ าแกจะไปทางนี ้ แต่ไม่ร้ ูเพราะ
อะไร แกไม่เอาเป็ นอาชีพ เขามาอยูก่ บั ผมหลายปี
ภาพชุดของเชอร์ แมนได้ มาอย่างไรครับ ทําไมจึงทําเป็ นชุดที่ใหญ่ที่สดุ
มันไม่มีรูปอื่น ตอนนัน้ มันฟลุคที่สดุ เหมือนกัน ดูเหมือนคุณชํานาญ ลือประเสริฐจะเอาภาพฝี มือ
ของเชอร์ แมนที่เขาแจกกันที่กรุงเทพฯ ส่งมาให้ ดู ภาพ พ้ นแล้ วโว้ ย นัน่ แหละ เราเห็นว่าเข้ าทีดี ก็ถามว่าเชอร์
แมนอยูไ่ หน เริ่ มรู้ขา่ วคราวทีละนิด จึงรู้วา่ แกตังใจจะมาที
้
่นี่ แต่คงไปพบอาจารย์ประเดิมก่อน เลยไปอยู่
เกาะพงัน จนไปเป็ นไข้ ตายที่นนั่ ความคิดหัวแหลมดี ภาพทุกภาพมีความหมาย เขียนไว้ ให้ คดิ เมื่อได้ ขา่ ว
ว่าเขาตาย ผมก็ขอร้ องไปว่ามีสมบัตอิ ะไรในทางนี ้ให้ สง่ มาที่นี่ เขาก็สง่ ลังกระดาษมีรูปภาพเหล่านี ้มาให้
โชคดีที่สดุ ไม่งนสู
ั ้ ญหายไปหมดแล้ ว มีแมลงสาบเต็มลังแล้ ว เขาแกะไม้ เป็ นแบบพิมพ์ เรี ยกภาพพิมพ์ไม้
อาจารย์ครับ ภาพชันบนที
้
่แสดงโลภะ โทสะ โมหะนัน้ เป็ นความคิดของอาจารย์หรื อครับ
อ๋อ นัน่ เลียนแบบภาพอินเดีย สมุดภาพอินเดียเล่มหนึง่ ทํานองนัน้ แต่เราดัดแปลงให้ เข้ ากับคนไทย มี
อยูห่ ลายภาพที่ได้ จากสมุดภาพเล่มนี ้ ด้ านล่าง ตังแต่
้ ภาพธรรมจักร เกิดขึ ้นมาทําลายสิง่ ไม่ถกู ต้ องต่าง ๆ

๑๗๖

ในโลก ภาพพระเยซูกลับมาดูโลก ภาพเจรจาสันติภาพ ได้ จากเล่มนี ้ทังนั
้ น้ มันฟลุคไม่ร้ ูวา่ ใครเขาส่งมาให้
ความคิดมันเฉียบแหลม
แล้ วภาพชุดปริศนาธรรมไทยละครับ
ไปค้ นที่พิพิธภัณฑ์ ที่กองสมุดข่อย ที่เขาไม่ร้ ูวา่ เรื่ องอะไร ไม่ร้ ูจะใช้ อย่างไร ขอค้ น เห็นภาพปริศนา
ธรรมไทย ถ่ายมาทังหมด
้
คุณระบิล (บุนนาค) ไปช่วยถ่าย มาศึกษา มาลําดับภาพเอง เวลานี ้ที่พิพธิ ภัณฑ์ก็
ไม่มีใครรู้จกั ไม่มีใครรู้เรื่ อง ของเราเองมีอยูเ่ ล่มหนึง่ ชุดกายนครนัน่ แหละ ท่านพระครูสธุ นฯ พบที่วดั สโมสร
หยิบดูไม่ร้ ูวา่ อะไร ก็เอามาดูเล่นกัน ดูไปมันเหมือนรูปหนังตะลุง ผมก็เอามาศึกษา ได้ ชดุ นี ้มาเมื่อเขียนภาพ
ใหญ่ ๆ ในโรงหนังไปแล้ ว ก็เลยไม่มีที่เขียน เลยเขียนไว้ มมุ ใต้ บนั ได ถ้ าได้ มาก่อนอาจจะเขียนแทนชุดเชอร์
แมนก็ได้
อาจารย์ครับ แล้ วพวกเครื่ องโสตทัศนศึกษาในโรงหนังได้ มาอย่างไร ได้ ใช้ กนั เต็มที่ไหม ผมไม่คอ่ ยเห็นใช้
กัน
ระยะแรกใช้ กนั มาก ใช้ กนั เต็มที่นนั่ แหละ ฉายหนังบ้ าง ฉายสไลด์บ้าง บันทึกเสียงบ้ างจนทรุดโทรม
ไป แล้ วก็ขี ้เกียจจะซ่อม ใช้ กนั จนถึงวาระสุดท้ าย เครื่ องเสียงยังใช้ อยูจ่ นทุกวันนี ้ มีคนเอาเครื่ องใหม่ ๆ มา
ให้ ใช้ เสมอ ๆ
ครัง้ แรกกระทรวงศึกษาให้ มา เป็ นเงินจํานวน ๒ แสนบาท แต่เขาไม่ได้ ให้ เป็ นเงิน ให้ มาเป็ นของ
จํานวนเท่านัน้ จะใช้ อะไรต้ องการอะไรบ้ างก็เขียนออกไป เจ้ าหน้ าที่ไปซื ้อไม่ตรงเป็ นส่วนมาก เขามีระเบียบ
อย่างนัน้ มีธรรมเนียมอย่างนัน้ ตอนนัน้ ม.ล.ปิ่ น (มาลากุล) เป็ นรัฐมนตรี ศกึ ษาธิการ คุณอรุณวตีกบั พวก
เป็ นผู้ขวนขวายขอความช่วยเหลือ
สิง่ ก่อสร้ างต่าง ๆ ในสวนโมกข์ ถ้ าไม่นบั การสร้ างหนังสือแล้ ว โรงหนังดูจะเป็ นสิง่ ที่ให้ ประโยชน์มาก
ที่สดุ แก่ประชาชน คนมาใช้ เป็ นที่ศกึ ษาธรรมะกันมากขึ ้น ๆ เรื่ อย ๆ

๑๗๗

อาจารย์ครับ ขอกรุณาเล่าความเป็ นมาที่สร้ างรูปปั น้ อวโลกิเตศวร ไว้ ใน
สวนโมกข์ด้วยครับ
มันเนื่องมาจากเราพอใจเรื่ องอวโลกิเตศวรมานานแล้ ว ตังแต่
้ แรกศึกษา
โบราณคดีสมัยศรี วิชยั โดยเฉพาะนายธรรมทาสเขาสนใจยิ่งนัก เป็ นที่เชื่อได้
้ ดและในบ้ าน พระพุทธรูป
ว่า ประชาชนสมัยศรี วิชยั ใช้ รูปนี ้เป็ นที่บชู าทังในวั
สมัยศรี วิชยั หายาก แต่รูปอวโลกิเตศวรกลับมีมาก ขนาดเล็กไว้ ตามบ้ านเรื อน
ขนาดใหญ่สาํ หรับวัดสําหรับปูชนียสถาน ทําให้ เรามีเรื่ องพูดเกี่ยวกับอวโลกิเต
ศวรได้ มาก และเรื่ องกวนอิมที่เมืองจีนก็ไม่ใช่เรื่ องเล็ก เป็ นเรื่ องเดียวกับอวโลกิ
เตศวรนัน่ เอง เราเอามารวมกันเข้ าให้ ประชาชนได้ ร้ ูเรื่ องนี ้ เมื่อเราโฆษณาเรื่ อง
นี ้มาก มีการเขียนเรื่ องอวโลกิเตศวรด้ วย นายธรรมทาสเขียนมากกว่าผม จึง
ควรมีรูปภาพ รูปปั น้ เผยแพร่ด้วย แล้ วทีนี ้ตอนท้ าย ๆ ปั น้ อย่างอื่นเสร็จแล้ ว ก็
ขอแรงให้ คณ
ุ โกวิทช่วยปั น้ อวโลกิเตศวร ได้ ปัน้ ไว้ ถงึ ๒ ขนาด ขนาดเล็กเอาไป
ไว้ ตามบ้ านเรื อนได้ ขนาดกลางไม่ต้องปั น้ จําลองก๊ อปปี จ้ ากของเดิม ขนาด
ใหญ่มากคือองค์ที่อยูบ่ นเสาสูงกลางสนามหญ้ าใกล้ โรงฉันนี่ แจกไม่ได้ ติด
ตายตัวอยูท่ ี่นี่ ขนาดกลางแจกไปบ้ าง สวยดี ขนาดเล็กบางคนชอบเพราะเล็ก
จนเบื่อทํา จนหมด ก็ไม่มีแจก
พระอวโลกิเตศวรโพธิสตั ว์
วิธีการใช้ ประโยชน์ก็คือตังไว้
้ ในที่เห็นได้ โดยง่าย พอคุณเป็ นทุกข์อะไร
ซึง่ อัญเชิญมาไว้
ที่บริเวณสนามหญ้ าใกล้ โรงฉัน ขึ ้นมา โกรธอะไรขึ ้นมา มองหน้ าอวโลกิเตศวรจะหาย เอาไปใช้ แบบนี ้ ดูหน้ า

แล้ วสบายใจ

องค์ใหญ่ที่คณ
ุ โกวิททํานี่ อารมณ์ในใบหน้ าไม่ถึงขนาด ๑๐๐
เปอร์ เซนต์ของของเดิม ได้ สกั ๘๐-๙๐
ขนาดเท่าของเดิมนี ้ ขอจําลองจากพิพิธภัณฑ์ที่ไชยาอีกทีหนึง่ เขาจําลองมาจากของจริงที่กรุงเทพฯ
ซึง่ กรมพระยาดํารงท่านมาพบที่วดั พระธาตุไชยา แล้ วนําขึ ้นไปไว้ ที่กรุงเทพฯ
ใบหน้ าของรูปปฏิมานี ้ จะแสดงอารมณ์ สุทธิ ปั ญญา เมตตา ขันติ จะดูให้ เป็ นคนสุทธิคือบริสทุ ธิ์ทาง
จิตใจก็ได้ จะมองให้ เป็ นคนยอดทางปั ญญาก็ได้ จะมองในทางเมตตาก็ได้ มีความอดทนก็ได้ ถ้ ามีได้ ครบ ๔
อย่างนี ้ก็พอจะเรี ยกได้ วา่ ชันเยี
้ ่ยม ชันเลิ
้ ศ ในไชยานี ้ ฝี มือก็มีหลายชัน้ ชันเลวทํ
้
าหน้ าเหมือนผู้หญิงขายปลา
ก็มี ศิลปิ นชันเลิ
้ ศก็ต้องแบบองค์ที่สมเด็จพระยาดํารงพบ

๑๗๘

ศิลปิ นจะต้ องเป็ นคนมีจิตใจดีมาก จิตใจสงบมาก ปกติมาก มีความรู้ทางธรรมสูง และเป็ นศิลปิ น
ในทางปั น้ ด้ วย จึงจะทําหน้ าอย่างนันออกมาได้
้

การปั น้ อวโลกิเตศวรโพธิสตั ว์ ตามคติของฝ่ ายมหายาน
ท่านอาจารย์ให้ ปัน้ ไว้ เพื่อเป็ นสื่อสอนธรรมะอีกแบบหนึง่
รูปปั น้ นี ้ขยายจากองค์จริง ซึง่ ค้ นพบที่ไชยาในสมัยรัชกาลที่ ๕
ุ ของโพธิสตั ว์
ในยุคศรี วิชยั นัน้ ตามบ้ านเรื อนโดยทัว่ ไปจะมีรูปปั น้ นี ้ไว้ บชู า เพื่อระลึกถึงองค์คณ
ได้ แก่ สุทธิ ปั ญญา เมตตา ขันติ รูปปั น้ นี ้พระโกวิท เขมานันทะ เป็ นผู้ปัน้ ขึ ้น

มีความเป็ นมาในทางประวัตศิ าสตร์ อย่างไรครับ
ทําจากคติมหายาน พบทัว่ ไปในอินเดีย ในประเทศไทยดูเหมือนจะขุดพบหลายจังหวัด ในธิเบตก็
มาก ในเมืองจีนก็เป็ นกวนอิม
ที่อนิ เดียโดยมากเป็ นรูปสลักหิน เขาไม่หล่อสัมฤทธิ์ เพราะดีบกุ ทองแดงของเขาหายาก
ภาพนี ้นักโบราณคดีในไทยถือกันว่าเป็ นภาพยุคปาละ แต่เมื่อผมเอารูปถ่ายไปให้ พวกนักโบราณคดี
อินเดียดู เขาร้ องออกมาว่า คุปตะ ๆ และเป็ นแบบชันยอดเสี
้
ยด้ วย สายตาผมเห็นพ้ องกับที่วา่ เป็ นยุคคุปตะ
เพราะเหมือนกับคุปตะทังหลายในอิ
้
นเดีย โดยเฉพาะคุปตะที่ถํ ้าอีลแิ ฟนต้ าของฝ่ ายฮินดู ที่นนั่ เขาสวยมาก

๑๗๙

เหมือนกัน ไม่วา่ ฝ่ ายฮินดูหรื อฝ่ ายพุทธ เขาก็คงใช้ ชา่ งแบบเดียวกัน มือเดียวกัน โดยเฉพาะเค้ าหน้ านิยม
แบบนัน้ ที่ถํ ้าอชันตานี ้มีรูปอวโลกิเตศวรแยะ หน้ าสวยเหมือนกัน แต่ร้ ูสกึ ว่าไม่สวยเท่าองค์ที่พบในบ้ านเรา
มีความเป็ นมาในทางทฤษฎีฝ่ายมหายานอย่างไรครับ
เขาเขียนว่าเป็ นโพธิสตั ว์ประจําพระพุทธเจ้ าอมิตาภะ ซึง่ เป็ นเหตุให้ เกิดพระพุทธเจ้ าสมณโคดมของ
เราอีกที
โดยรูปศัพท์อวโลกิเตศวรแปลว่า ผู้ยิ่งใหญ่ หรื อพระผู้เป็ นเจ้ า ผู้คอยสอดส่องดูแลโลก พูดได้ วา่ พวก
ผู้มีปัญญาแห่งนิกายมหายานของสมัยนัน้ ได้ ประดิษฐ์ คดิ ขึ ้นเพื่อให้ นิกายของตน มีสงิ่ ที่ไม่แพ้ เปรี ยบพระ
อิศวรของฮินดูขึ ้นมาบ้ าง ถ้ าจะให้ มีมาเฉย ๆ คนก็ไม่เชื่อ ก็ต้องแต่งเรื่ องให้ มาเหนือเมฆขึ ้นบ้ าง ว่าแรก
ทีเดียวมีพระพุทธเจ้ าพระองค์เดียวเท่านัน้ เรี ยกว่า อาทิพทุ ธะ พระอาทิพทุ ธะนี่แหละให้ กําเนิดพระพุทธเจ้ า
โดยฌาน ของพระองค์อีกชุดหนึง่ เรี ยกว่า ธยานีพทุ ธะ พระธยานีพทุ ธะทังหลายก็
้
มีพระพุทธเจ้ าที่เป็ นชันมา
้
นุสสีพทุ ธ คือเป็ นมนุษย์มาอีกชันหนึ
้ ง่ เป็ น ๓ ชัน้ พระอมิตตาภะก็เป็ นพระธยานีพทุ ธเจ้ าองค์หนึง่ ใน ๔-๕
องค์ มีอวโลกิเตศวรเป็ นโพธิสตั ว์ผ้ ชู ายประจําพระองค์ มีตาราเป็ นสักติของท่าน ถือกันว่าอวโลกิเตศวรเป็ น
โพธิสตั ว์ชาย สักติของท่านเป็ นโพธิสตั ว์หญิง คล้ าย ๆ สําหรับให้ ประชาชนไหว้ และบวงสรวงขอร้ อง ทํานอง
เดียวกับพระศิวะและพระอุมาของฮินดู พระธยานีพทุ ธะแต่ละองค์ ก็บญ
ั ญัตอิ ย่างนันอย่
้ างนี ้เลยครบถ้ วน
ไปหมด พระพุทธเจ้ าในทางหมอทางอะไรก็มี ทางอื่นก็มีครบที่มนุษย์จะเรี ยกร้ องเอาเป็ นที่พงึ่ เป็ นการต่อสู้
กันเพื่อป้องกันตัว หรื อสร้ างความมัน่ คงให้ แก่ลทั ธิของตน เพื่อให้ ส้ กู บั ลัทธิของฮินดูได้ ในทางปฏิมากรรมก็
มีรูปเคารพอวโลกิเตศวรขึ ้นมา ในเมืองจีนตํานานของจีน อวโลกิเตศวรมีตงั ้ ๓๐ กว่าปาง เกินครู สําเร็จเกิน
้
มที่เป็ นผู้หญิงด้ วย แล้ วบางปางเป็ นยักษ์ ดรุ ้ ายก็มี ถ้ าบุคคลจิตใจยังเป็ น
ครูหลายเท่า รวมทังปางกวนอิ
ธรรมดาสามัญอยู่ สิง่ เหล่านี ้ก็มีประโยชน์ แต่ถ้ามีจิตใจเหนือขึ ้นมาแล้ วก็ดจู ะไม่คอ่ ยจําเป็ น
แล้ วที่ยืนท่าทางแบบนักเลงหมายความว่าอย่างไรครับ
ก็ให้ สมท่าทางพระผู้เป็ นเจ้ าผู้ยิ่งใหญ่ แบบนี ้ฝ่ ายพุทธก็ทํา ฝ่ ายฮินดูก็ทํา ปฏิมาไหนจะให้ ดเู ป็ นผู้
ยิ่งใหญ่ก็ยืนแบบสามคด ตรี พงั คะ คด ๓ ที คอทีหนึง่ เอวทีหนึง่ ขาทีหนึง่ ขา เอว คอ ผึง่ ผายนี ้ แสดงความ
เป็ นผู้ยงิ่ ใหญ่ ไม่ใช่แต่ฝ่ายพุทธ ตอนหลัง ๆ ปั น้ พระพุทธรูป ๓ คดอย่างนี ้ก็มีพบที่นี่องค์หนึง่ เป็ นยุคศรี วิชยั
ที่พพิ ิธภัณฑ์ก็มีตวั อย่าง หลวงวิชิตภักดี (นายอําเภอไชยาสมัยหนึง่ ) ผู้พบ เรี ยกว่าพระองค์คด ค้ นพบแล้ วก็
ส่งไปถวายสมเด็จกรมพระยาดํารงฯ

๑๘๐

อาจารย์ครับ เรื่ องเกี่ยวกับการปั น้ คําถามสุดท้ ายนะครับ ที่โรงปั น้ ทําไม
ถึงมีรูปปั น้ ของอาจารย์ด้วยครับ

ภาพปั น้ ท่านอาจารย์
ปั จจุบนั อยูท่ ี่โรงปั น้ ภาพ
สุนขั ตัวข้ าง ๆ ชื่อ "สมพาล"
ท่านให้ ปัน้ เพิ่มขึ ้น
เนื่องจากมักมีผ้ มู ากราบไหว้
ปิ ดทองรูปปั น้ ของท่าน
เพื่อขอหวย ขอโชคลางต่าง ๆ
ท่านบอกแก่ชาวบ้ านว่า
หากจะขอธรรมะ
ให้ ขอที่สมภาร (คือท่าน)
หากจะขอหวยให้ ขอกับ
"สมพาล"

อ้ อ เขาอยากจะทํา ท่านทองสุข ท่านไสวเขาอยากจะทํา แล้ วก็
ถ่ายรูปทุกด้ านเอาไปเป็ นแบบ คุณทองสุขเป็ นคนทําขึ ้นมาได้ อย่างนัน้
ต่อมาอีก ๔-๕ ปี คุณปุ่ น (จงประเสริฐ) มาเห็นเขาก็เลยอยากก๊ อปปี ใ้ ห้ เป็ น
โลหะ ให้ เป็ นบรอนซ์ เขาก็ไปหาเงินหาทองมาทํา แล้ วเจ้ าชื่นรู้เข้ าก็
ต้ องการขึ ้นมาอีกตัวหนึง่ ก็เลยหล่อขึ ้นมา ๒ ตัว ดูเหมือนจะเอาช่างมาที่นี่
มาประกบแบบที่นี่ แล้ วเอาไปไว้ ที่เชียงใหม่ตวั หนึง่ เอาไว้ ที่นี่ตวั หนึง่ เก็บ
อยูใ่ นลังไม้ ในโรงหนัง ยังไม่ได้ ตดิ ตัง้ ไม่ร้ ูจะติดตังเพื
้ ่ออะไร พอตายแล้ ว
ค่อยติด เพื่อจะได้ ร้ ูวา่ รูปร่างมันอย่างนี ้ มันอาจจะเป็ นประโยชน์บ้าง ถ้ า
มันยังมีชีวิตอยูม่ าดูตวั ดีกว่า (หัวเราะ)
แล้ วอาจารย์ไม่กลัวกลายเป็ นรูปเคารพไปหรื อครับ
ก็ตามใจมันสิ ก็อย่างเดียวกันกับพระพุทธรูป มันเป็ นธรรมดาของ
ชาวบ้ าน เคยปิ ดทองปิ ดอะไรกันเลอะเทอะไปหมด ผมไม่ได้ ร้ ูสกึ ชนิดที่
ต้ องการให้ ใครหล่อรูปให้ มีเกียรติมีอะไรทํานองนัน้ อนุญาตหล่อไว้ ดเู มื่อ
ตายแล้ ว คงมีประโยชน์บ้างเมื่อตายแล้ ว
ผมได้ ยินว่านายปุ่ นถึงกับเคยทําขายหรื อครับ

ไม่จําเป็ นต้ องทําขาย รูปเล็กครึ่งท่อน แบน ๆ ทําขึ ้นไม่กี่ตวั คงจะมี
คนให้ เงินบ้ าง ผมบอกไม่ควรทําอย่างนัน้ ไม่ต้องการอย่างนัน้ เขาก็เลิก ก็หยุด พลเรื อตรี คนหนึง่ ตอนผมอยู่
โรงพยาบาล เคยเอามาให้ ผมทําพิธีมอบให้ ตามธรรมเนียม คงได้ มาจากคุณปุ่ น ผมไม่มอบให้ แกเสียใจ
ละอาย เก้ อเขิน เรื่ องก็เงียบไป

๑๘๑

พระประธานท่ามกลางความสงบร่มรื่ นบนโบสถ์เขาพุทธทอง

อาจารย์ครับ โบสถ์แบบสวนโมกข์นี่ มีความเป็ นมาอย่างไรครับ อาจารย์มีจดุ มุง่ หมายอย่างไรที่ทําแบบ
นี ้
เพื่อให้ ง่ายและประหยัด คล้ ายครัง้ พุทธกาลมากที่สดุ ในสมัยพุทธกาลไม่มีอาคารโบสถ์แบบที่มีอยู่
ในปั จจุบนั ท่านกําหนดใช้ ที่กลางดิน หรื อว่าใช้ ในวิหารที่พกั กําหนดว่าอยูใ่ นวิสงุ คามสีมาก็ใช้ ได้
วิสงุ คามสีมาคือเขตที่แยกจากหมูบ่ ้ าน
ในระยะแรก ๆ ที่มาอยูท่ ี่นี่ ก็ไปลงอุโบสถที่วดั ชยาราม บวชนาคก็ทําที่นนั่ ต่อมาเมื่อเป็ นวัดแล้ วก็ขอ
วิสงุ คามสีมาได้ ก็ใช้ ยอดเขาพุทธนันแหละเป็
้
นโบสถ์
แรกทีเดียวตรงนันใช้
้ เป็ นที่จดั งานเทศน์ประจําปี ของสวนโมกข์อยูห่ ลายปี เดิมมันเป็ นโคกสูง ก็ตงั ้
ธรรมาสน์ ๓ ธรรมาสน์บนโคกนัน้ คนฟั งก็นงั่ อยูโ่ ดยรอบกระทัง่ ชันล่
้ าง
ต่อมาก็เกลี่ยโคกนันให้
้ แบนลง เพื่อใช้ เป็ นที่นงั่ ทําสังฆกรรม ลงอุโบสถ บวชนาค เพิง่ มาเกลีย่ ลงอีก
ครัง้ สุดท้ าย เมื่อไม่นานมานี ้เอง ตรงที่ใช้ เป็ นโบสถ์นนมั
ั ้ นเป็ นฐานพระเจดีย์เก่าถึงสมัยศรี วิชยั เพราะมีอิฐ
แบบศรี วิชยั อยูเ่ กลื่อนไป เมื่อเราไปพบมันมีหลุมลึกลงไปใต้ ฐานเจดีย์ท่วมหัวคน เป็ นเรื่ องที่ขโมยมันขุดลง
ไปเพื่อค้ นหาทรัพย์สมบัติ เราไปพบก็เลยช่วยกันเกลีย่ อิฐดินถมให้ หลุมมันเต็ม ข้ างบนทําให้ เสมอพอนัง่ ได้

๑๘๒

ใช้ เป็ นที่เทศน์มาเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ ใช้ เป็ นโบสถ์ ก่อนได้ วสิ งุ คามสีมาก็เคยใช้ เป็ นอรัญสีมาครัง้ สองครัง้
เพราะมันห่างบ้ านพอ
จนขอวิสงุ คามสีมาได้ แล้ ว ก็ปักเขตคร่อมฐานเจดีย์นนั ้ คร่อมตอนสูงของเนินนันทั
้ งหมด
้
เป็ นเขต
วิสงุ คามสีมา ได้ รับอนุญาตแล้ ว เจ้ าหน้ าที่มาปั กเขต เป็ นวิสงุ คามสีมาโดยสมบูรณ์ แต่เรายังไม่ได้ ผกู พัทธ
สีมา มันไม่จําเป็ น ที่เขาเรียกฝั งลูกนิมิตนัน่ แหละ ทํากันเพื่อจะหาเงินมากกว่า เรายังไม่คดิ จะทํา มันทําสังฆ
กรรมได้ แล้ ว

การลงปาฏิโมกข์ของพระสงฆ์ในสวนโมกข์ โดยมีทา่ นอาจารย์เป็ นผู้สวด (ภาพปี ๒๕๐๖)

อาจารย์ครับ เมื่อครู่อาจารย์พดู ถึงงานเทศน์ประจําปี ของสวนโมกข์ นัน่ มีความเป็ นมาอย่างไรครับ
ก็มีความประสงค์จะเลือกเรื่ องแปลก ๆ มาสูส่ งั คมผู้ฟังเทศน์ ให้ ได้ ยินเรื่ องที่ไม่เคยได้ ยิน แม้ แต่เทศน์
เวสสันดรชาดกก็เคยทํา แต่เราทําไม่เหมือนเขา เรามีแบบของเรา เลือกเอาคนที่ร้องเทศน์เวสสันดรทํานอง
เก่ง ๆ มา พระบ้ าง ฆราวาสบ้ าง มีบรรยายสลับอธิบายความ ที่เขาเทศน์ไว้ เป็ นทํานองไพเราะ ผู้ร้องก็มี
อย่างนายสอนบ้ าง พระครูสมบูรณ์บ้าง ตอนที่สําคัญ ๆ เขาร้ องสัก ๑๕ นาที แล้ วผมก็อธิบายเป็ นวรรคเป็ น
เวร ตังแต่
้ เริ่ มกัณฑ์แรก รวบรัดจนจบ ๑๓ กัณฑ์ ได้ เรื่ องได้ ราวดี มีร้องเป็ นทํานองสลับเป็ นตอน ๆ คนฟั งก็
พอใจ ไม่มีใครทํามาก่อน ที่ทํา ๆ กันมักนัง่ ฟั งหลังขดหลังแข็งหลาย ๆ ชัว่ โมง แต่ฟังไม่คอ่ ยรู้เรื่ อง เรา
อธิบายเป็ นธรรมะหมด คนก็เข้ าใจง่าย งานของเราราว ๆ ๓ ชัว่ โมง เลิกเย็นเกินไปไม่ได้ ชาวบ้ านเขามากัน
ไกล ๆ ต้ องกลับบ้ าน มีอยูป่ ี หนึง่ พิเศษเทศน์ ๓ ธรรมาสน์ ท่านปั ญญาฯ ท่านบุญชวน แล้ วก็ผม ธรรมดาก็มี
ผมกับมหาสําเริ งเป็ นพื ้น โดยมากผมก็เป็ นคนวิสชั นา ไม่ได้ เตรี ยมกันแบบตายตัว ครึ่งเตรี ยมครึ่งขึ ้นไปนึก
เอาบนธรรมาสน์ แล้ วแต่ผ้ ถู ามจะซักเอาเรื่องใดเรื่ องหนึง่ ที่ร้ ู ๆ กันแล้ ว เช่น ถ้ าเทศน์เรื่องอนัตตลักขณสูตร
ก็จะถามในแง่มมุ ต่าง ๆ ให้ เกิดความเข้ าใจเรื่ องอนัตตาเป็ นต้ น มิลนิ ทปั ญหา ก็เคยเอามาเทศน์

๑๘๓

เริ่ มจัดเมื่อมาอยูไ่ ด้ ปี ๒ ปี อาจจะเป็ นปี ๒๔๘๘ จัดอยู่ ๔-๕ ปี ก็เลิก เพราะคนเลี ้ยงอาหาร คนหา
อาหารทําไม่ไหว มันเหนื่อย คนมันมากันมาก เคยลองประมาณดูปีหนึง่ ตัง้ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ คน
เราจัดในวันสงกรานต์ คนเขามาเที่ยวสงกรานต์ด้วย มาฟั งเทศน์ด้วย เป็ นธรรมเนียมแต่โบราณ
ชาวบ้ านแถบนี ้เขาจะมาเที่ยวสงกรานต์ที่เขานางเอกัน ทางท่าฉาง ท่าชนะ เขาจะมาเที่ยวสงกรานต์กนั ที่นี่
มาไหว้ พระบาทในถํ ้า ถํ ้านันเป็
้ นถํ ้าลักษณะสกัดหิน สกัดหินมาทําพระพุทธรูป เอาเข้ าไปในเมือง แล้ วสกัด
ข้ างล่างเป็ นรอยพระพุทธบาทเอาไว้ มีสกัดลวดลายตามปากถํ ้าบ้ าง คงจะราว ๆ สมัยกรุงศรี อยุธยา เขาทํา
พระพุทธรูปก็เต็มไปทังบ้
้ านทังเมื
้ อง พระพุทธรูปเป็ นแบบอยุธยา คงเป็ นสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
สันนิษฐานว่าอย่างนัน้ บ้ านเมืองตอนนันคงสงบสุ
้
ขในทางศาสนา

งานเทศน์ประจําปี ของสวนโมกข์ ซึง่ เริ่มประมาณปี ๒๔๙๐
มีประชาชนจากอําเภอไชยา ท่าชนะ ท่าฉางมาร่วมงานนับพันคนในแต่ละปี
มีการทําบุญเลี ้ยงพระและแสดงธรรมแบบแปลก ๆ ซึง่ ท่านอาจารย์พทุ ธทาสคิดค้ นขึ ้น
เช่น มหาชาติรีวิว ซึง่ ใช้ พระเทศน์ถงึ ๓ รูป สลับกันเล่าเรื่ อง แหล่ และว่าคาถาทํานอง
นอกจากนี ้ก็มีการทําอาหารเลี ้ยงผู้มาฟั งเทศน์ด้วย
ต่อมาพิธีนี ้เลิกไป เพราะชาวบ้ านเจ้ าถิ่น ไม่มีกําลังพอที่จะทําอาหารเลี ้ยงคนนับพัน (บางปี ถึง ๒,๐๐๐ คน) ได้ ไหว

๑๘๔

งานเทศน์ประจําปี ของเราเป็ นการรวบรวมปั จจัยด้ วย เพื่อสร้ างนัน่ สร้ างนี่ในวัด ตําบลหนึง่ เขาก็จะ
แห่พมุ่ ต้ นไม้ ธนบัตรมากลุม่ หนึง่ ตําบลนัน้ ตําบลนี ้ แห่กนั มาพุม่ สองพุม่ แล้ วแต่ งานจึงเต็มไปด้ วยพุม่
ธนบัตรมีการบอกข่าวออกไปตามสาย สายโมถ่าย สายตะกรบ สายป่ าเวก็สง่ ข่าวไปตามคนคุ้นเคย มีแจก
ใบปลิวกันเล็ก ๆ น้ อย ๆ มันเป็ นธรรมเนียมอย่างนี ้ ง่ายมาก ไม่กี่ครัง้ ก็บอ่ นติดจนต่อมาหลายปี เจ้ าของ
บ้ านสู้ไม่ไหว ต้ องบอกเลิก
เขามากันไกล ๆ เดินมาก็ตงั ้ ๓-๔ ชัว่ โมง มาถึงก็หิวก็เหนื่อย ก็ต้องทําอาหารเลี ้ยง จะซื ้อจะหาแบบ
เดี๋ยวนี ้มันก็ไม่มี จะเปลืองมันก็ไม่เปลืองเท่าไร แต่คนทําเหนื่อยมาก ทําอาหารเลี ้ยงคน ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐
คน ไม่ใช่เรื่ องเล่น ๆ พี่หอแกเป็ นหัวหน้ าแม่ครัว อยูท่ ี่บ้านปากด่าน ทําจนไม่มีเสียง พูดออกมาไม่ได้ ยิน แม่
ครัวส่วนใหญ่ก็คนแถวนี ้ หมูบ่ ้ านปากด่าน แล้ วก็แถววัดแก้ วอะไรก็มี
ต้ องมาค้ างคืนที่วดั ทําขนมจีนกัน หรื อรับไปทําที่บ้านก็มี ทํามาจากบ้ านก็มี ที่วดั ก็ตงครั
ั ้ วกันตรงริม
ธารนํ ้าไหล ตรงมีต้นยางใหญ่ ๆ อยูเ่ ดี๋ยวนี ้ ตรงนันมี
้ จอมปลวกใหญ่อยูล่ กู หนึง่ ก็ขดุ หลุมกันรอบ ๆ จอม
ปลวกนัน้ ตัดดินออกตังกระทะรอบ
้
ๆ ได้ แล้ วต้ องปลูกโรงยาวหลังหนึง่ ไว้ วางของ มันเหน็ดเหนื่อยกันไป
ั ้ าง แล้ วฟั งเสร็จ
ทังนั
้ น้ แม้ คนกินก็เหนื่อยเพราะเดินมากว่าจะได้ ไปฟั งเทศน์ บางคนก็ต้องไปนอนฟั งอยูช่ นล่
ก็ต้องรี บกลับ บ้ านไกล ไม่คอ่ ยได้ ตงใจฟั
ั ้ งนัก คนอยูใ่ กล้ ก็ได้ ประโยชน์ดี อยูไ่ กล มันไม่คอ่ ยมีประโยชน์ ใน
ที่สดุ สู้ไม่ไหว เลยของด จัดอยู่ ๔-๕ ปี เห็นจะได้

ลานหินโค้ ง สวนโมกขพลาราม

อาจารย์ครับ แล้ วหินโค้ งมีความเป็ นมาอย่างไรครับ
ตอนแรกฉันกันที่ศาลาโรงธรรม ต่อมาเกิดความคิดที่จะนัง่ ฉันกลางดิน ก็นงั่ ฉันกันกลางดิน ยังไม่เป็ น
หินโค้ ง นี่หมายถึงเวลามีงานพิเศษซึง่ ต่อมาเรี ยกฉันสาธิต ตามปกติก็ฉนั ที่โรงฉัน แล้ วความคิดเรื่ องหินโค้ ง
ก็คอ่ ย ๆ เข้ ามา จําไม่ได้ แล้ วว่าความคิดฟั กตัวขึ ้นมาอย่างไร แต่เราชอบโค้ ง พระจันทร์ ครึ่งซีก มันสวยกว่า

๑๘๕

เป็ นศิลปะกว่าทื่อ ๆ และก็สะดวก ประธานสงฆ์นงั่ ตรงกลางสามารถเห็นองค์อื่น ๆ หมด ตอนแรกอยูต่ รง
ด้ านหน้ าออกมา ไม่ได้ ลกึ เข้ าไปใกล้ เชิงเขาอย่างปั จจุบนั แต่นงั่ กลางดินมันไม่สะดวก รักษาความสะอาด
ยาก ปี หนึง่ มีคนจากกรุงเทพฯ มานัง่ ฟั งเทศน์ตรงนัน้ คันไปทังตั
้ ว เชื ้อคันคงเป็ นเรื่ องของสุนขั หมัดสุนขั
ความคิดที่จะยกพื ้นขึ ้นมาสูงเป็ นหินโค้ งก็ตามมา ใช้ เลี ้ยงพระ เวลาปกติใช้ ฟังเทศน์ ฟั งธรรมด้ วย ถ้ าฝนตก
ก็ใช้ โรงธรรมในตอนแรก ต่อมาเมื่อมีโรงหนังมีเรื อ ฝนตกก็ใช้ โรงฉันตามปกติ ฟั งเทศน์ก็ใช้ ที่เรื อลําใหญ่ มัน
ก็เคลื่อนของมันมา เปลี่ยนแปลงมาเรื่ อย ๆ

ท่านอาจารย์ริเริ่ มให้ มีการตักบาตรสาธิต เพื่อแสดงให้ เห็นว่าในสมัยพุทธกาลนัน้ การเลี ้ยงพระจํานวนมาก ๆ ทําได้ อย่างไร
โดยช่วงแรกทํากันในวันพระ และใช้ วิธีนําบาตรจากพระมาตักภัตตาหารใส่ แล้ วจึงนําไปประเคนให้ พระฉันจากบาตร
เรี ยกว่าตักบาตรจานแมว จัดกันที่ศาลาโรงธรรม

เมื่อเกิดลานหินโค้ งในปี ๒๕๐๖ แล้ ว จึงจัดกันที่ลานหินโค้ ง

การตักบาตรสาธิตในปั จจุบนั จัดขึ ้นทุกวันเสาร์ หรื อในโอกาสที่มีผ้ มู าทําบุญพิเศษจากจังหวัดต่าง ๆ

อาจารย์ครับ การฉันสาธิตนี่จดั ไว้ เพื่ออะไรครับ

๑๘๖

คําว่าสาธิตนี ้มันเป็ นคําที่มีใช้ อยูท่ วั่ ไป คือแสดงการกระทําให้ ดู ทําให้ ดแู ทนที่จะพูดเฉย ๆ ฉันสาธิต
คือทําให้ ดวู า่ สมัยพุทธกาลเลี ้ยงพระกันอย่างไร
สมัยโน้ นก็จะให้ พระนัง่ เป็ นระเบียบ แล้ วก็มอบบาตรให้ เจ้ าภาพตัก เจ้ าภาพก็เอาบาตรไปจัดอาหาร
ใส่ แล้ วก็เอามาถวายพระที่นงั่ อยู่ ฉันเสร็จแล้ วก็อนุโมทนา ระยะแรก ๆ ที่นี่ก็ทําแบบนี ้ ตอนแรกที่นี่ก็ทําแบบ
นี ้ คือเอาบาตรวางไว้ ตรงแท่นหินใหญ่หน้ าหินโค้ งลงมาด้ านล่าง ให้ ทายกทายิกาจัด แล้ วจึงนําไปถวายพระ
ที่นงั่ อยูท่ ี่หินโค้ ง ทีนี ้ต่อมาไม่มีคนขน ต้ องการคนขนมากก็เลยเปลีย่ นเป็ นเอาบาตรวางไว้ ตรงหน้ าที่พระนัง่
อาหารต่าง ๆ ก็ใส่รวมลงไปในบาตร ของหวานวางในฝาบาตร เรี ยกเป็ นการภายในว่าตักบาตรจานแมว
เคยทําแบบนี ้ตังแต่
้ ใช้ โรงธรรมอยู่ การเอาบาตรไปจัดมันไม่สะดวก เวลายกกลับมาบาตรของใครของ
ใครมักสลับกัน ควบคุมลําบากก็เลยมาจัดตรงหน้ าแทน เลี ้ยงพระจํานวนร้ อย ๆ ก็ได้ แล้ วระหว่างพระฉันก็
มีการเติม คอยเติมจนบอกปฏิเสธ เวลาฉันก็ฉนั ด้ วยมือ ผมขอร้ องให้ ทกุ องค์ฉนั ด้ วยมือ เป็ นการบูชา
พระพุทธเจ้ าเป็ นพิเศษวันหนึง่
การฉันแบบนี ้ก็ทําเฉพาะโอกาสพิเศษ แรก ๆ ก็ทําทุกวันพระ และโอกาสที่มีคนมาเลี ้ยงพิเศษ ต่อมา
ทําทุกวันเสาร์ แทนวันพระ เพราะเรามีเทศน์วนั เสาร์ แต่เดี๋ยวนี ้ชักเลิก ๆ ไป แต่ถ้ามีคนเลี ้ยงพิเศษก็เอื ้อเฟื อ้
เขา มันยุง่ มากพอสมควร ทังคนเลี
้
้ยง ทังพระที
้
่มาฉัน เสียเวลามาก เพื่อความสะดวกโดยมากก็ฉนั กันที่โรง
ฉัน นอกจากพระที่ทํางานพิเศษก็ตกั ไปฉันที่กฏุ ิได้ ฉันโรงฉันที่นี่เคยเรี ยกฉันแบบรถไฟ คือเข็นอาหารใส่
รถเข็น พระนัง่ ๒ ข้ างหันเข้ าหากันแล้ วก็ตกั ใส่บาตรเท่าที่ต้องการ แล้ วก็เข็นต่อไป
ตังแต่
้ ไม่สบายผมก็ไม่ได้ ไปฉันรวม ขอตัวเป็ นพิเศษ ขอผ่อนผันไม่ต้องไปนัง่ อย่างนัน้ กว่าจะเสร็จมัน
ขัดข้ องต่อร่างกาย ถ้ าผู้มีเกียรติมา คนพิเศษ มีบญ
ุ มีคณ
ุ มา ผมก็ไปช่วยพูดให้ ไปต้ อนรับ
อาจารย์ครับ แล้ วตอนสร้ างหินโค้ ง ขนหินกันมาจากไหนอย่างไรครับ
ขุดมาจากตรงช่องแหว่งที่เขาพุทธทอง บางเวลาพระก็ช่วยกันทํา ท่านบัญญัติ ท่านพงศักดิ์ เหล่านี ้
ทํากันมาก ลงแรงกันมาก บางเวลาก็จ้างเขาขุด วาละ ๘๐๐ บาท มันเป็ นเขาหินปนดิน ขุดออกมาแล้ วก็เอา
ไปใช้ ทวั่ วัด ทําโรงเรี ยนหินก็เอาไปจากตรงนี ้ ช่องนันเคยเรี
้
ยกว่าถํ ้า เพราะตังใจจะทํ
้
าถํ ้า กะจะขุดตัดภูเขา
ไปทะลุทางด้ านโน้ น แล้ วหล่อคอนกรี ตปิ ดข้ างบนให้ กลายเป็ นถํ ้ายาว สวนโมกข์ยงั ขาดถํ ้า เกิดความคิดจะ
ทําถํ ้า แต่ก็ยงั คาราคาซังมา ไม่อยากให้ คนปลุกปลํ ้ากันมาก คงไม่มีใครทําต่อได้ มันเหนื่อยกันมาก
ถ้ าทํา มันจะคล้ ายประสาทหินที่เขมร เข้ าทางฝ่ ายนี ้ แล้ วเดินมุดถํ ้าไปเรื่ อย ๆ กว่าจะทะลุตงกิ
ั ้ โลฯ
เป็ นถํ ้าจําลอง

๑๘๗

โรงเรี ยนหินใช้ ทําอะไรครับ

ท่านอาจารย์พทุ ธทาสถ่ายภาพร่วมกับพระนวกะ ที่โรงเรี ยนหิน

ใช้ อบรมธรรมะ สมัยผมยังเดินเหิน
คล่องแคล่ว ใช้ ที่นนั่ บ่อย พวกนักศึกษา
พวกผู้พพิ ากษา พวกซิสเตอร์ ใช้ ที่นนั่
ทังนั
้ น้ คําบรรยายชุดบรมธรรมก็บรรยาย
ที่นนั่ แต่ก่อนนี ้มันเป็ นที่สวยมุมหนึง่ ของ
สวนโมกข์ ดูววิ ก็สวย เดี๋ยวนี ้ไม่ได้ ใช้ ก็รก
ไป ถ้ าชําระสะสางกันใหม่ มันก็สวย ใช้

ทรายขาวเป็ นพื ้น
อาจารย์ครับ การจัดหินโค้ ง จัดโรงเรี ยนหินอะไรพวกนี ้ มีใครมาวางแบบให้ หรื อเปล่าครับ
ไม่มี คนแถวนี ้จะไปหาศิลปิ นแบบนี ้ที่ไหน เราก็ไม่ได้ ออกแบบอะไร ใช้ ความคิดนึกชัว่ ขณะที่มองเห็น
อะไรเป็ นปั ญหาเกิดขึ ้นชัว่ ขณะก็แก้ เอา เราชอบธรรมชาติอนั รื่ นรมย์เกลี ้ยงเกลา เมื่อเที่ยวทะเล เคยเห็น
ภาพวิวต่าง ๆ เห็นอะไรที่มีอยูก่ ็อาศัยสิง่ นัน้ เลยมาจัดให้ มนั กลมกลืน เกลี ้ยงเกลา
อาจารย์ครับ แล้ วส้ วมสวนโมกข์ที่สร้ างยุคแรกทําไมทรงแปลกละครับ
(หัวเราะ) มันง่ายและต้ องการให้ มนั แปลก หน้ าต่างโล่ง ๆ มันจะไม่ได้ อบั อยู่
ในป่ าแบบนี ้ ไม่มีใครมองมาจากทางทิศไหน คนเข้ าใจว่ามันเป็ นป้อมตํารวจก็มี เรา
เคย (หัวเราะ) เรี ยกส้ วมว่าเป็ นกุฏิวิปัสสนา ล้ อเลียนเพื่อน ก็ใช้ พิจารณาอสุภะได้ จริง
ๆ ด้ วย แต่ก่อนตรงมุมนี ้ เคยมีส้วมเล็ก ๆ หลังหนึง่ ใช้ เฉพาะของเรา เคยแขวนป้าย กุฏิวิปัสสนาชันหนึ
้ ง่

๑๘๘

ท่านอาจารย์บริเวณสระนาฬเิ กร์ ซึง่ สร้ างขึ ้นระหว่างสร้ างโรงหนัง
ท่านสร้ างที่นี่ให้ เป็ นสื่อสอนธรรมอีกอย่างหนึง่ ของสวนโมกข์
โดยอาศัยเนื ้อเพลงในบทกล่อมลูกของคนโบราณแถวรอบอ่าวบ้ านดอน
"มะพร้าวนาฬิเกร์ ต้นเดียวโนเน กลางทะเลขี ผ้ ึ้ง
ฝนตกไม่ตอ้ ง ฟ้าร้องไม่ถึง
กลางทะเลขี ผ้ ึ้ง ถึงได้แต่ผูพ้ น้ บุญเอย"
้ ท่ ่ามกลางวัฏฏสงสาร
ซึง่ มีเนื ้อหาเปรี ยบเทียบให้ เห็นว่า พระนิพพานนันอยู
หรื อความรู้แจ้ งแห่งทุกข์ แท้ จริ งอยูท่ า่ มกลางความทุกข์นนั่ เอง
อาจารย์ครับ สระนาฬิเกร์ นี่ใครช่วยอาจารย์ครับและมีความเป็ นมาอย่างไร
มันมาจากบทกล่อมลูกของคนปั กษ์ ใต้ โดยเฉพาะที่ไชยา ที่มีความหมายลึกในทางโลกุตตรธรรม เรา
ให้ สร้ างสระนี ้ เพื่อเป็ นที่ระลึกถึงความเอาจริงเอาจังในทางธรรม ของปู่ ย่า ตา ยาย สมัยนัน้ ในบทกล่อมลูก
ประมาณ ๕-๖ ร้ อยบทนี ้ มีบทธรรมะสูงสุดในทํานองโลกุตตระอยู่ ๓-๔ บท เราเลือกเอาบทนี ้ มันมี
ความหมายว่า นิพพานนันอยู
้ ก่ ลางวัฏสงสาร เราสอนกันมาตามโรงเรี ยนนักธรรม เราสอนว่าโลกิยะกับโล
กุตตระ ต้ องแยกกันอยูค่ นละทิศละทาง เหมือนฟ้ากับดิน ทังนี
้ ้เพราะเราพากันลืมเสีย ตามที่พระพุทธเจ้ า
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ตรัสว่า มีทกุ ข์ที่ไหน ต้ องดับทุกข์ที่นนั่ นิพพานคือดับทุกข์ที่สดุ มันก็ต้องอยูต่ รงกลางที่มีความทุกข์ที่สดุ นัน่
แหละ
ในสวนโมกข์นี ้ เราต้ องการจะสร้ างอะไรชนิดที่ช่วยให้ สะดุดตา สะดุดใจ เพื่อเป็ นชนวนสําหรับ
ิเกนี ้ด้ วย เรี ยกว่าอุปกรณ์ของมหรสพทาง
พิจารณารู้สกึ นึกถึงธรรมะขึ ้นมาได้ หลาย ๆ อย่าง รวมทังสระนาฬ
้
วิญญาณ
สระนี ้ นายสุจิต พันธุมนาวิน ทํา นายสุจิต ขุดคนเดียว ไปยืมแทรกเตอร์ เขามา เขาทํางานด้ วย
แทรกเตอร์ สามารถทําคนเดียวได้ ไม่นา่ เชื่อ (หัวเราะ) เป็ นวิศนุกรรม เป็ นวิศวกร ไม่น่าเชื่อ
อาจารย์ครับ แล้ วคุณสุจิตมาช่วยอาจารย์ได้ อย่างไรครับ
แกก็มาเอง รู้เรื่ องสวนโมกข์ แกอยากละชีวิตในเมือง คงจะเห็นประโยชน์ในทางชีวิตป่ า ก็เลยมาจะ
ขอบวช ผมก็ขอผลัดว่าอย่าเพ่อบวช ทําประโยชน์ได้ มากกว่าบวช ก็เลยบวชแบบไม่ต้องห่มเหลือง อยูอ่ ย่าง
กะบวช ช่วยงานมากมายหลายอย่าง ที่ทํามากก็โรงไฟฟ้า ไฟฟ้าก่อนนี ้มันไม่สะดวก ใช้ ไฟปั่ นเอง หมอ
ไพบูลย์สง่ เครื่ องมาให้ คุณสุจิตเขามีความรู้ แล้ วเขาก็ชว่ ยงานทุกอย่างเกี่ยวกับช่าง ทุกอย่างทางไฟฟ้า
ซ่อมรถยนต์ ทําถนน เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ ซื ้อหามา อย่างการขนหินมาใช้ ตามที่ตา่ ง ๆ นายสุจิตเขาก็
เป็ นคนขับรถยนต์กระบะขนให้
เขาพักอยูบ่ นเขานางเอ ทํากุฏิเอง สร้ างด้ วยโครงเหล็ก ทําไว้ ๒ หลัง ตอนหลังคุณเทียน อายุมาก
หน่อย ทําตัวคล้ าย ๆ เป็ นครึ่ง ๆ อาจารย์ ก็เลยแยกไปอยูท่ ี่นนั่ ด้ วย สร้ างด้ วยไม้ อีกหลังหนึง่
ผมทําเองหลังหนึง่ ศาลาเล็ก ๆ นัง่ ดูวิว มุงหลังคาสังกะสี ใต้ ถนุ เก็บของได้ ตอนนันชอบไปดู
้
ดวง
อาทิตย์ที่นนั่ ไม่ได้ นอนที่นนั่ ตอนตี ๕ ขึ ้นไป ไปดูดวงอาทิตย์ ไปถ่ายรูป ตอนเย็นไปนัง่ ดูววิ ตอนนันต้
้ นไม้
ยังไม่บงั บางทีก็ตดั แต่งกิ่งก้ านไม้ เล็ก ๆ ที่บงั วิวบ้ าง
อาจารย์ครับ บวชแบบคุณสุจิตนี่ได้ ผลไหมครับ
ก็ได้ ผลสิ มันก็ศกึ ษาไปด้ วย ทํางานไปด้ วย พร้ อมกันไป นอกจากคุณสุจิตแล้ ว ก็ยงั มีอีก ๒ คน นาย
ซ้ างกับนายพินิจ แล้ วก็มหาเอี ้ยนอีกคน อยูใ่ นประเภทเดียวกัน ขอผลัดไปก่อน อยูช่ ว่ ยกันทํางาน นายซ้ าง
เขาช่วยนายสุจิตอีกที ช่วยทาสี ทานํ ้ามันวานิช การผสมปูนเป็ นหน้ าที่ของนายสุจิต ผสมกันมากมาย
ยาวนาน นายพินิจช่วยด้ านสร้ างบ้ านพักในเขตอุบาสิกามาก ช่วยทําหลายหลัง
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ต่อมานายสุจิต เขาต้ องกลับไปดูแลแม่ที่เป็ นอัมพาต หาเงินจุนเจือแม่ ก็ต้องไปทํางาน ใจแข็ง สมัย
มาอยูท่ ี่นี่ ภรรยาเขามานัง่ อ้ อนวอนเท่าไร ๆ ก็ไม่ยอมกลับไปอยูด่ ้ วยกัน เดี๋ยวนี ้ดูเหมือนไปจัดทําสถานที่ที่
นครสวรรค์ คล้ าย ๆ แบบจะไปอยูต่ อนแก่เฒ่า เอาคํากลอนต่าง ๆ ของเราไปหล่อเป็ นป้ายเต็มไปหมด คนที่
เคยไปมาเขาบอกว่าลมดีนํ ้าดีเป็ นรูปเนินอะไรสวยงาม
นายซ้ างตอนหลังรบเร้ าขอบวช ผมก็บวชให้ อยู่ ๓-๔ ปี เท่านัน้ ก็สกึ ออกไป เห็นได้ ลกู ได้ เมียแล้ ว
้
กวันนี ้ ไม่คอ่ ยสบาย สงสาร เคยเหนื่อยมา
กลับไปทํางานโรงกลึงกับพี่ชาย นายพินิจยังอยูม่ าแบบนันจนทุ
มากมาย ช่วยงานช่วยการมา ทุกวันนี ้ก็ให้ แกพักผ่อน รักษาตัว
สระนํ ้าคุณชํานาญที่เลยหัวเรื อไปมีป่ากันอยู
้ ห่ น่อยหนึง่ นัน่ ก็นายสุจิตสร้ าง คนอื่นช่วย อยูต่ รงกับหัว
เรื อ เลยป่ าละเมาะหย่อมนันไป
้ คุณชํานาญเขาอยากสร้ างอะไรเป็ นที่ระลึกแก่มารดาของเขา เลยสร้ างสระ
แบบนันให้
้ รอบ ๆ สระก่อนนันเป็
้ นก้ อนหินสะอาด ใช้ เป็ นที่นงั่ สนทนาธรรม พักผ่อนเวลากลางวัน แขกมาก็
นัดไปสนทนาธรรมกันที่นนั่ นัง่ ล้ อมรอบ ๆ สระ ความเงียบช่วยให้ คยุ กันได้ ยิน ไม่ต้องตะเบ็ง เลี ้ยงปลาเล่น
ไปด้ วยกันก็ได้ เวลาหน้ าฝนนํ ้าเต็มสระ เคยมีนกหงส์ป่าลงมาว่ายเล่นด้ วย ตัวสีดาํ ปากแดง มีคนเคยไป
แอบดู ขอบสระบุด้วยก้ อนหินทังก้
้ อน มันคงก้ อนใหญ่เกินไป มีอะไรผิดพลาดบ้ าง นํ ้าเลยขึ ้นลงตามระดับ
นํ ้าใต้ ดนิ หน้ าฝนนํ ้าก็เต็มเปี่ ยม เย็นสบายดีเหมือนกัน
อาจารย์ครับ เรื อน ๒ ชัน้ บนเขาพุทธทอง ที่เรี ยกหอไตรนันทํ
้ าตังแต่
้
เมื่อไร ตังใจจะใช้
้
เป็ นอะไร
ตังใจจะเป็
้
นที่เก็บพระไตรปิ ฎก คิดพร้ อม ๆ กับการเริ่มมีสวน
โมกข์ที่นี่ ต้ องการให้ เป็ นที่เก็บรวบรวมพระไตรปิ ฎกอย่างสมบูรณ์ มี
พระบาลี มีอรรถกถา มีฎีกา อนุฎีกาอย่างหอไตรที่สมบูรณ์แบบใน
กรุงเทพฯ แต่มนั ก็โลเลเหลวไหล ผัดเพี ้ยนมาไม่ได้ ทําให้ สมบูรณ์ เลยใช้
เป็ นที่พกั ที่อยูไ่ ปพลาง โดยเฉพาะเวลามีงาน มีพระมากันมาก ๆ
ตอนหลัง ๆ เมื่อปี ที่แล้ วนี่เอง เริ่มทําหอสมุดที่หวั เรื อ คุณสมยศ
(พระสมยศ ยสฺธมฺโม) เป็ นหัวเรี่ ยวหัวแรงลงมือทําจนมาเปิ ดได้ ปีนี ้
(๒๕๒๘) พระไตรปิ ฎกชุดต่าง ๆ จึงรวมเข้ าไว้ ในห้ องสมุดนัน้ พอดีคณ
ุ รัญจวนมาอยู่ ก็ได้ กําลังจากคณะ
บรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง มาช่วยจัดอยูห่ ลายครัง้ จนเรี ยบร้ อย แต่ก่อนนันมี
้ เพียงที่อา่ นหนังสือ
้ าง แล้ วรื อ้ มาอยูใ่ ต้ หวั เรื อในที่สดุ
ห้ องสมุดเล็ก ๆ น้ อย ๆ คือตังโต๊
้ ะแล้ วเอาเก้ าอี ้ล้ อม ทําบนโรงธรรมชันล่

๑๙๑

หนังสือในห้ องสมุดก็คนนันคนนี
้
้ให้ มา หลาย ๆ ปี มันก็มากเข้ า พระไตรปิ ฎกก็มีคนให้ หลายชุด เอ็น
ไซโคลปี เดีย เจ้ าชื่นซื ้อให้ พระไตรปิ ฎกจีน ก็พวกจีนคนหนึง่ ซื ้อให้ โดยการแนะนําของหมอตันหม่อเซี ้ยง ลืม
ชื่อไปแล้ ว พระไตรปิ ฎกพม่านันเขาส่
้
งตามมาให้ เมื่อคราวไปปาฐกถาในงานฉัฏฐะสังคายนาที่ประเทศพม่า
นอกจากนันก็
้ เป็ นหนังสือทัว่ ๆ ไปที่มีคนส่งมาให้ ตังแต่
้ อยูส่ วนโมกข์ที่พมุ เรี ยง ก็เริ่ มมีคนส่งมา ต่อมาเป็ นที่
รู้จกั มากขึ ้นก็มีคนส่งมามากขึ ้น เมื่อพระดุลยพากษ์ สวุ มัณฑ์เสียชีวิตแล้ ว ลูกหลานก็สง่ หนังสือของแกมาให้
จํานวนหนึง่ ไม่ใช่ทงหมด
ั้
คงส่งเล่มที่มีซํ ้ามา เพราะเห็นว่าที่
บ้ านจะเปิ ดเป็ นห้ องสมุดให้ พระดุลย์
อาจารย์ครับ แล้ วหนังสือในศาลาธรรมโฆษณ์ละครับ
นี่มนั เป็ นที่รวบรวมงานหนังสือของเราเอง เป็ นที่
รวบรวมผลงานทังหมดที
้
่มีอยู่ รวมทังเทปบั
้
นทึกเสียงด้ วย แล้ ว
ก็ไว้ เป็ นที่บรรจุศพด้ วย พอเราตายแล้ วเอาไว้ ในนัน้ ใต้ ฐาน
พระพุทธรูป แล้ วก็เอาปูนเทลงไปอีกหน่อย มันจะเป็ นฟอสซิล
(หัวเราะ) หลายพันปี คนเปิ ดออกดู สมบัติ ๓,๐๐๐ ปี มันก็ยงั
มีประโยชน์แก่การศึกษาเกี่ยวกับคน เกี่ยวกับกระดูกอะไรก็
ตามที่เป็ นความรู้ (หัวเราะ)
อีกอย่างหนึง่ คนแต่งหนังสือกับหนังสือมันก็ควรจะอยู่
ด้ วยกัน แล้ วอยากให้ เป็ นที่นดั สนทนาธรรมกันที่นนั่ เขียน
กลอนสําหรับจะจารึกไว้ แล้ ว มีคนเอาไปท่องแล้ ว
ก็ไม่ได้ จริงจังอะไร อะไรก็ได้ มันแล้ วแต่คนข้ างหลัง ถ้ าคนข้ างหลังไม่ทํามันก็เป็ นไปไม่ได้ แต่คดิ ไป
ในทางที่จะให้ เป็ นประโยชน์แก่คนข้ างหลัง ง่ายสะดวก ทุกวันพระไปสนทนาธรรมกันที่นนั่ ทําได้ อย่างนันก็
้
ดี มันมีความก้ าวหน้ าทางธรรมะเหมือนอย่างกะว่าเราไม่ตาย ยังอยูร่ ับใช้ พระศาสนาตลอดกาล
ศาลาธรรมโฆษณ์เป็ นที่รวบรวมผลงานไว้ เป็ นหลักฐาน ว่าได้ ทํางานไว้ ในโลกนี ้กี่มากน้ อย
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อาจารย์ครับ ธรรมาสน์ที่วางอยูใ่ นศาลาธรรมโฆษณ์และยก
ออกมาใช้ ตอนมีงานนัน้ ผมเห็นแปลกจากที่อื่น อาจารย์มีเหตุผล
อะไรหรื อเปล่าครับที่ทําแบบนัน้
เพราะความจน (หัวเราะ) ความจน คิดว่าเท่านันก็
้ พอ ทําเป็ น
กระบะ ๒ ตัว มีพนักพอพิงได้ เผื่อบางทีเทศน์ปจุ ฉาวิสชั นาใช้ ๒ ที่
ถ้ าไม่มีธรรมาสน์ ใช้ อะไรก็ได้ นัง่ ตรงไหนก็ได้ เก้ าอี ้ตรงไหนก็ได้ ก้ อน
หินก็ได้ ทําได้ ทกุ อย่าง
ธรรมาสน์หลังนี ้ ท่านอาจารย์เป็ น
ผู้ออกแบบ และใช้ ตอ่ เนื่องมาหลายสิบปี
ท่านออกแบบให้ ขึ ้นนังจากด้
้
านข้ าง
ซึง่ สะดวกกว่าการขึ ้นนัง่ จากด้ านหน้ า
อย่างธรรมาสน์ทวั่ ไป
และจัดให้ มีที่พิง
รวมทังพื
้ ้นที่วา่ งด้ านข้ างโดยรอบ
เพื่อวางนาฬิกา นํ ้า สมุดโน้ ต ได้ ด้วย

เราไม่ชอบแบบเปิ ดด้ านหน้ าที่เขาทํากันทัว่ ไป จึงเปิ ดด้ านข้ าง
ขึ ้นด้ านข้ าง เคยโดนมาแล้ ว มันรํ าคาญ ๆ ไปที่ไหนก็ขึ ้นธรรมาสน์
เปิ ดด้ านหน้ าทังนั
้ น้ กว่าจะนัง่ เรี ยบร้ อย กว่าจะพับขาเรียบร้ อย ยุง่
ต้ องระวังผ้ าไม่ให้ เวิบวาบ คนฟั งเทศน์ก็ดเู ป็ นตาเดียวกันอยู่ เลยคิด
มาทําอย่างนี ้ดีกว่า แต่ถ้าเป็ นธรรมาสน์สงู ๆ แบบโบราณแท้ ๆ
ธรรมาสน์สงู ท่วมหัวที่เป็ นมณฑป บันไดขึ ้นก็อยูด่ ้ านข้ างเรี ยบร้ อย
สบาย

เราเคยเห็นธรรมาสน์พิเศษอยูช่ นิดหนึง่ คิดจะเอาอย่างแต่ไม่ได้ ทํา คือหุ้มหมดทุกด้ าน ปรุเป็ นลาย
ฉลุทกุ ด้ าน โปร่งไปหมดทังหลั
้ ง เว้ นแต่ด้านประตูขึ ้นลง ข้ างบนมียอด เข้ าไปนัง่ ข้ างในไม่มีใครเห็น มีแต่
เสียงออกมา โปร่งทุกด้ าน ไม่เห็นหน้ าคนเทศน์ จะนัง่ จะนอน จะออกท่าอย่างไรก็ได้ (หัวเราะ) สบายดี ไป
เห็นที่เชียงใหม่ ครัง้ แรกไม่ร้ ูวา่ อะไร จนต้ องถามเขาบอกว่าธรรมาสน์ สะดวกแก่พระเทศน์ สันนิษฐานเอา
เองว่าคงเป็ นแบบเทศน์มหาชาติ จะโยกจะโคลง จะสัน่ จะคลอน ตามชอบใจ ไม่นา่ เกลียด พยักคาง พยัก
คอ โยกตัวได้ ตามสบาย แต่เดี๋ยวนี ้ไม่คดิ ทําแล้ ว มันเกินไป
อาจารย์ครับ แล้ วตึกเล็ก ๆ สูง ๆ ที่เรี ยกกุฏิอาจารย์ชา มี
ความเป็ นมาอย่างไรครับ
อ๋อ กุฏทิ ี่อยูห่ วั เรื อ สร้ างสําหรับแขกพิเศษ พระผู้ใหญ่
เป็ นต้ น ปรารภเรื่ องอาจารย์ชา อาจารย์ชาเคยตังใจจะมา
้
เยี่ยมที่นี่ ก็ทํากุฏิไว้ ให้ ทา่ นพัก แต่ท่านล้ มป่ วยเสียก่อน จน
เดี๋ยวนี ้ ก็คงหมดหวังแล้ วว่าจะมาได้ ก็เลยเรี ยกกุฏิอาจารย์ชา
มาตังแต่
้ นนั ้ เพื่อเป็ นที่ระลึก ไว้ ใช้ เป็ นที่พกั ของแขกพิเศษ

๑๙๓

ต่อไป
เสา ๕ เสาที่อยูข่ ้ างบนมีความหมายว่าอย่างไรครับ ผมเห็นสิง่ ก่อสร้ างของสวนโมกข์มีแบบนี ้หลายหลัง
๕ เสานี ้ ความชอบ ความรู้สกึ นึกคิด ความดลใจที่แท้ จริ งมาจากอมราวดี วิหารอมราวดีทกุ แห่ง แม้ ที่
บูชาพระพุทธรูปจะมีขีด ๕ ขีดอยูข่ ้ างหลัง ผมก็ชอบคําว่า ๕ ก็เลยเอามาเป็ นเสา ๕ เสา เป็ นสัญลักษณ์
อย่างหนึง่ แทนได้ หลายอย่าง ละเสีย ๕ คือนิวรณ์ ๕ ประพฤติ ๕ คือ พละ ๕ อินทรีย์ ๕ ได้ ผล ๕ คือมรรค
ผล ๔ นิพพาน ๑ เป็ น ๕ ยังมี ๕ อื่น ๆ อีกแยะ เป็ นเรื่ องความพอใจส่วนตัว เก็บอยูใ่ นใจ คนอื่นจะตีความ
อย่างไรก็ตามใจเขา เรานึก ๆ อยูใ่ นใจของเราว่า อินทรี ย์ ๕ พละ ๕ จะตรงที่สดุ ที่อมราวดีในอินเดียสมัย
โน้ น เขาอาจจะหมายถึงพระพุทธเจ้ า ๕ องค์ก็ได้
อาจารย์ครับ แล้ วที่พกั เล็ก ๆ ของอาจารย์ที่อยูป่ ั จจุบนั นี ้ เป็ นมาอย่างไรครับ
อ้ อ ที่มนั เกิดจากไม่สบาย มาจากโรงพยาบาล เกือบเดินไม่ได้ ห้ องนี ้มันมีเตียงคนเจ็บอยูแ่ ล้ ว กลับ
จากโรงพยาบาลครัง้ หลัง (๒๕๑๘) ก็มาพักห้ องนี ้ มานอนพักฟื น้ มันเป็ นห้ องนํ ้าห้ องส้ วมอยูใ่ นตัว จึง
สะดวกตอนนันคํ
้ ่าคืนถ่ายปั สสาวะไม่เป็ นเวลา
อาจารย์ครับ แล้ วเขตอุบาสิกาเกิดขึ ้นได้ อย่างไรครับ ทราบมาว่าตอนแรกอาจารย์ไม่ยอมให้ มี
ไม่มีชี ความคิดเดิมว่าจะไม่มีชี แล้ วมันเกิดขึ ้นเพราะมันต้ องมีโรงครัว ตอนที่ยงั ไม่มีครัว พระหรื อเณร
ก็ช่วยแก้ ปัญหา อะไรกันบ้ างที่คณ
ุ เฉลิมเรี ยกว่าพระแม่บ้านนัน่ แหละ ทําเพิงหุงต้ มเล็ก ๆ ด้ านหลังของโรง
ฉัน ขึ ้นมาทางเขาพุทธทอง ต่อมามันไม่พอ พระเณรมากเข้ าก็มีคนเขาอาสาทํา ตอนแรกก็น้าเส้ แม่ของ
เนียม เขามาอยูค่ นเดียว ปลูกเป็ นกระต๊ อบมุงจากอยู่ แล้ วก็เริ่มมีแขกไปใครมามากขึ ้น แรก ๆ ก็พกั อยูก่ บั
น้ าเส้ ต่อมาก็เลยปลูกถาวรขึ ้น เป็ นโรงครัวถาวร แล้ วก็มีคนมาช่วยทําครัวมากขึ ้น ดูเหมือนพี่ศีลจะเป็ นคนที่
๒ ก็มาปลูกกระท่อมจนกระทัง่ ปลูกเป็ นบ้ านพออยูไ่ ด้ น้ าย่อมเป็ นคนที่ ๓ ก็เลยมีที่ ๔ ที่ ๕ คุณอรุณวตี คุณ
เฉิน (หงส์นนั ท์) เมื่อมีแล้ วก็ขยายปรับปรุงเป็ นนิคมคนแก่ ทางตะกัว่ ป่ า มาขอปลูกบ้ านพัก ญาติทางฝ่ าย
น้ าเขยมาขอปลูกบ้ านหัวมุม คุณนายทวีมาปลูกบ้ านหลังใหญ่ หลาย ๆ คนเข้ าเลยเต็มพื ้นที่ที่จดั ไว้ เป็ นเขต
อุบาสิกา ผมเห็นที่ตรงนันมั
้ นว่างอยูม่ าก ถ้ าไม่ทําอะไรมันขึ ้นรก ก็เลยตัดถนนขึ ้นมาสายหนึง่ ให้ เป็ นเขต
อุบาสิกาไปมุมหนึง่ เลย แต่ไม่เปิ ดเป็ นสํานักชี ไม่รับบวชชี บวชกันมาแต่อื่น
บ้ านเหล่านี ้ บางเจ้ าของเขาก็ออกทุน มีพินิจคอยช่วยปลูกสร้ างให้ บางหลัง เสียแต่คา่ วัสดุอปุ กรณ์
นายพินิจเขาออกแรง เสียสละมาก บางหลังเขาก็จ้างเหมาคนมาทําเอง
ผมก็เพียงแต่แนะนําให้ ทําแบบประหยัดที่สดุ ให้ งา่ ยที่สดุ ควบคุมให้ ระยะห่างพอดี ๆ

๑๙๔

อาจารย์ครับ ก่อนมีโรงครัวนี่ พระเณรทําอาหารกันแบบไหนครับ
โดยมากก็เรื่ องอุน่ ปิ่ นโตที่ได้ มาให้ ร้อน เอาปิ่ นโตลงไปนึง่ ในปี๊ ปนึง่ ทังปิ
้ ่ นโต ตอนนันเดิ
้ นปิ่ นโต เด็กหิ ้ว
ปิ่ นโตตามหลังพระ
ถ้ าอาหารเหลือก็เอารวมกันเป็ นหม้ อเดียว ต้ มเรื่ อยไป เรี ยกว่าแกงรวม ฟั งดูแล้ วน่าขยะแขยง
(หัวเราะ) แต่มนั ก็กลายเป็ นของกินได้ บางเวลามันเหมาะสมอย่างไรไม่ร้ ู มันอร่อยเสียอีก ไม่วา่ อะไรใส่ลง
ไปหมด ต้ มเดือดทุกวัน เหมือนกะขี ้ควาย เรี ยกว่าแกงรวม อยูอ่ ย่างนี ้กันหลายปี จนเหลือกําลังเลยมีโรงครัว
ผักหญ้ าอะไรชาวบ้ านเขาก็เอามาให้ ไว้ บ้าง ซื ้อบ้ าง

การทําครัวในยุคแรก ๆ

ตอนโรงครัวยังไม่สมบูรณ์ ในพรรษาก็มี แกงเวร คือชาวบ้ านเวียนกันแกงมาวัด วันละ ๔-๕ หม้ อ ก็
พอดีกบั พระเณร ๙ องค์ ๑๐ องค์
เมื่อโรงครัวสมบูรณ์แล้ ว ก็ไม่ต้องรบกวนชาวบ้ าน ระยะแรกก็ช่วยเดือนละ ๕๐-๖๐ บาท ขึ ้นมาเรื่ อย
ๆ เดี๋ยวนี ้เดือนละ ๖,๐๐๐ บาท วันละ ๒๐๐ บาท พระราว ๗๐ รูป เฉลี่ยวหัวละ ๓ บาท นอกพรรษาพระ
น้ อย เหลือก็สมทบเข้ าไป บางทีพระมาก มีงานพิเศษ มีอบรม มีอะไรก็ทดกันไป
ทําไมตอนแรกอาจารย์จงึ ไม่อยากให้ มีชีครับ
เขาถือกันเป็ นหลักทัว่ ๆ ไปว่าผู้หญิงหรื อแม่ชีมาคลุกคลีกนั นักมันมีเรื่ องแบบโบราณ คําพูดของคน
โบราณ
พอมีเข้ าจริง ๆ แล้ วมีเรื่ องยุง่ ๆ หรื อเปล่าครับ

๑๙๕

เรี ยกได้ วา่ ไม่เคยมี การทําวัตรสวดมนต์อะไรก็ให้ ทําแยกกันมาตังแต่
้ ต้น มันไม่เหมาะที่จะให้ พระเณร
กับชีวา่ พร้ อมกัน
อาจารย์ครับ มีระเบียบในการรับ ในการอยูอ่ ย่างไร
ไม่มีหลักอะไร ดูคนที่น่าไว้ วางใจว่าจะไม่ทําให้ น่ารํ าคาญ ก็ยอมให้ อาศัย ระเบียบการอยูน่ นั ้ รู้กนั ใน
ตัว หรื อตามธรรมเนียม
แล้ วน้ าเส้ มาช่วยอาจารย์ได้ อย่างไรครับ
แกเป็ นสมภารวัดทางโรงครัวอยู่ ๑๐ กว่าปี เดิมแกค่อนข้ างจะอยูว่ า่ ง ผัวแกตาย ก็อยูก่ บั บ้ าน มีลกู
คนเดียวคือเนียมแล้ วมีเวลาว่างมาก มาช่วยถางป่ าก่อนจะเข้ าไปช่วยโรงครัว จนกระทัง่ พักอยูว่ ดั เลย หลาย
ๆ คนยุ เพราะมันไม่มีคน ผมเองไม่ได้ ขอร้ อง ไม่ได้ ยโุ ดยตรง คนอื่นยุวา่ มาช่วยวัดเถอะ ในที่สดุ แกก็มา
ต่อมาเจ้ าชื่นมาที่นี่บอ่ ย ๆ ก็มาเกลี ้ยกล่อมลูกสาวไปช่วยทางเชียงใหม่ เมื่อน้ าเส้ แกอายุมากเข้ า ก็ขึ ้นไปอยู่
แกก็ได้ ไปเที่ยวไปอะไรด้ วย ก่อนไปนันมี
้ ชีประเทืองมาอยู่
กับลูกสาวทางเชียงใหม่ ทางนันเขาเอาอกเอาใจ
้
แล้ ว โยมวาสน์เอามาจากเพชรบุรี น้ าเส้ แกเหน็ดเหนื่อยมานานแล้ ว อายุมากเข้ าก็ไปเสียชีวิตที่โน่น

ส่วนหนึง่ ของคณะอุบาสกอุบาสิกาที่อยูป่ ระจําในสวนโมกข์
ผู้ที่นงั่ ซ้ ายมือสุดแถวกลาง คือ ลุงผิน ผู้อยูเ่ บื ้องหลังงานก่อสร้ างต่าง ๆ ทังหลายของสวนโมกข์
้

อาจารย์ครับ คนที่เป็ นกําลังของอาจารย์ในการทํางานก่อสร้ างต่าง ๆ มีใครบ้ างครับ
ระยะแรกสุด เป็ นเวลานานก็ลงุ กลิน่ พระครูสธุ นฯ ทําจนทําไม่ไหว จนแก่เฒ่า จนตายไป ท่านธนฯ ก็
งอมมากแล้ ว ยุคต่อมาก็ยคุ นายสุจิต นายพินิจ นางซ้ างที่เล่าแล้ ว ตอนหลังนี่ก็มีนายผิน เป็ นคนคอย
ควบคุมการก่อสร้ าง มีตาหลวงแช่ม มีทา่ นโพธิ์ช่วยกัน เราจ้ างคนทํางาน ให้ นายผินเป็ นคนควบคุม หลัง

๑๙๖

ใหญ่ ๆ ๒-๓ หลังที่สร้ างระยะหลังสุดนี่ ตาผินควบคุม ถ้ ารับเหมาไม่มีใครรับ คนบ้ านนี ้ไม่กล้ ารับ โรงฉัน
และตึกแดง ๒ หลัง ทําด้ วยวิธีนี ้ จ้ างคนให้ นายผินคุม เดีย๋ วนี ้ก็ยงั ทําด้ วยวิธีนี ้ จ้ างคนเหมาเป็ นตอน ๆ หรื อ
ว่าทําเป็ นรายการรายการไป ตารางเมตรหรื อยาว ๑ เมตรจะเอาเท่าไร วิเศษอยูห่ ลังหนึง่ คือหลังศาลาธรรม
โฆษณ์ พระเณรช่วยกันทํา ไม่ได้ จ้างใครเลย นายผิน ตาหลวงแช่ม ท่านโพธิ์ ท่านสมยศ เป็ นแรงสําคัญ เรา
ออกแบบง่าย ๆ ง่ายแสนจะง่าย
นายผินมาช่วยอาจารย์ได้ อย่างไรครับ
้ นผู้มีอนั จะกิน เสร็จภาระทางบ้ านเรื อนแล้ ว
ก็แปลกดีเหมือนกัน คุณแช่มชวนมา นายผินนันเป็
อยากจะมอบชีวิตขันสุ
้ ดท้ ายรับใช้ พระศาสนาตามประเพณีโบราณ จึงมาช่วยงานวัดเท่าที่จะช่วยได้ มี
ความรู้ทางก่อสร้ างอยูบ่ ้ าง จึงมอบหมายให้ มีหน้ าที่ควบคุมการก่อสร้ างทังหมดอยู
้
ป่ ระจําที่วดั ทํางานโดย
ไม่ได้ รับค่าตอบแทนใด ๆ นอกจากกุศล หรื อการจุนเจือเล็ก ๆ น้ อย ๆ ตามสมควรแก่เหตุการณ์เท่านัน้ ช่วย
ผ่อนเบาภาระผมไปมาก

อาจารย์ครับ ระยะแรกของการตังสวนโมกข์
้
ดูเหมือนอาจารย์จะเน้ นที่การไม่สร้ างถาวรวัตถุ แต่ทําไม
ระยะหลังจึงยอมให้ มีการสร้ างวัตถุมากขึ ้นเรื่ อย ๆ
ไม่ใช่ยอม (เสียงดุ) เราสร้ างเองแหละ ความจําเป็ นบังคับนี่ คนมาจะนอนกันที่ไหน คิดดู แขกมามัน
ไม่มีที่พกั นักเรี ยน นักศึกษา มากันทีเป็ นร้ อย ๆ ได้ สร้ างอาคารเพิ่มขึ ้น เพราะแขกไม่มีที่พกั อย่างตึกแดง ๒
หลังใหญ่ ๆ วันนี ้คนยังพักเต็มอยูเ่ ลย (๑๔ ตุลา ๒๘) ชายหลัง หญิงหลังหนึง่ ๒ หลังยังไม่พอ ยังต้ องสร้ าง
บ้ านพักชุมพรขึ ้นมาอีก ในนามของชาวชุมพร ยังมีเงินสะสมให้ สร้ างในนามของชาวชุมพรอีกหลังหนึง่ แต่
ว่าเมื่อไรก็ยงั ไม่ร้ ู มันยุง่ ผมก็ไม่ชอบ แต่มนั จําเป็ น เดี๋ยวนี ้ยังนึกรํ าคาญ ที่คณ
ุ วิโรจน์ หมอเชาว์จะจัดงาน
ครบ ๘๐ ปี ปี หน้ า ถ้ าคนมามาก ๆ จะเอาที่ไหนให้ เขาพักคิดดู โฆษณาพระมา ฆราวาสมา ที่ที่ไหนให้ เขา
พัก ได้ ยนิ ว่าพระจะพักในกลดที่อทุ ยานป่ าไม้ ชาวบ้ านจะพักที่ไหนก็ยงั เป็ นปั ญหาอยู่
สมัยก่อน คราวหนึง่ ท่านปั ญญาพามา โดยไม่ต้องมีปี่มีขลุย่ อะไร นอนกันอย่างนี ้ นอนกันกลางดิน
คือนอนจนเต็มโรงธรรม แล้ วต้ องลงมานอนกันกลางดิน ผู้หญิงด้ วย
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เรื่ องสร้ างโบสถ์สร้ างวิหารสวยงามนันไม่
้ เคยคิด เพราะไม่ต้องทําเพราะยังไม่จําเป็ น อย่างอื่นจําเป็ น
กว่า เช่นศาลาโรงมหรสพทางวิญญาณที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่าโรงหนัง ก็เป็ นผลดีมากในการเผยแผ่ประจําวัน
เรื อก็เป็ นที่รองนํ ้า เก็บนํ ้าฝนเพื่อสํารองไว้ ใช้ แล้ วข้ างบนก็ใช้ เป็ นศาลาการเปรี ยญ เป็ นที่ประชุมและที่
ประกอบพิธีในยามฝนตก ตึกแดงก็เป็ นบ้ านพัก ดังที่วา่ มาแล้ ว เป็ นต้ น
อาจารย์ครับ ลักษณะการสร้ างเพิม่ เช่นนี ้ มันไม่ทําลายบรรยากาศความสงบของที่อยูอ่ าศัย หรื อผู้มา
แสวงหาหรื อครับ
มันเป็ นเรื่ องที่ตา่ งฝ่ ายต่างต้ องเสียสละผลประโยชน์คนละครึ่ง เราก็ได้ รับประโยชน์ ผู้ที่มาก็ได้ รับ
ประโยชน์ เจ้ าหน้ าที่ชนผู
ั ้ ้ ใหญ่ของกรมทาง เขาเคยมาถามผมถึงเรื่ องตัดถนนผ่าน ว่ามันจะต้ องมีเสียงเกิด
ขึ ้นมา ท่านจะว่าอย่างไร ให้ ทําอย่างไรให้ อ้อมไปทางไหน ผมก็ตอบว่าไม่เป็ นไร มันต่างฝ่ ายต่างต้ องยอม
เสียสละผลประโยชน์สว่ นตนคนละครึ่ง เพื่อมนุษย์จะได้ รับประโยชน์และความสะดวก เราก็ยอมให้ หนวกหู
บ้ าง หลักของผมไม่ใช่วา่ ให้ เงียบกริ บ ไม่ได้ ต้องการให้ เงียบกริบตลอดกาล ต้ องการให้ ดงั ตามธรรมชาติ
ธรรมดานัน่ แหละ แต่เราต้ องรู้จกั ทําจิตใจ ไม่ฟัง อย่างนี ้มีประโยชน์กว่าไม่มีอะไรเลย ให้ มนั มีตามธรรมชาติ
แล้ วเรามีจิตใจที่ไม่หวัน่ ไหวไปตามเสียงนัน้ นี่คือสิง่ ที่เราต้ องการ ถ้ าไปยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าจะให้ มนั ไม่มีเสียงก็
ยุง่ ตาย มันจะห้ ามได้ หรื อในโลกนี ้ ได้ ยินเสียงรถบ้ าง เสียงเครื่ องบินบ้ าง เราก็ไม่ฟัง ไม่หวัน่ ไหวไปตามเสียง
นัน้ จิตไม่หวัน่ ไหวไปตามเสียงนัน้ มันก็คือสงัด
อาจารย์ครับ แล้ วที่อาจารย์สร้ างอะไรต่าง ๆ ในสวนโมกข์ เช่นโรงหนังอะไรต่าง ๆ เหล่านี ้ เพราะเตรี ยม
รับถนนที่จะต้ องผ่านหรื อเปล่า
เปล่า ไม่ได้ เตรี ยมรับ ที่มาสร้ างวัดนี ้ไม่ได้ เตรี ยมรับถนน แรกสุดมันมีทางเดินอยูต่ ามธรรมชาติ เราก็
พอใจอยูแ่ ล้ ว ถนนมันมาเอง ครัง้ แรกสุดนัน้ ก็ชาวบ้ านแถวนี ้กับนายอําเภอจาด เขาเห็นว่ามันมีวดั นี ้แล้ ว
เขาก็เลยทําหัวคันนาให้ กลายเป็ นถนนขึ ้นมา แต่ก่อนนี ้ขึ ้นหัวคันนาทีหนึง่ ลงหัวคันนาทีหนึง่ เดินในคลอง
อีกทีหนึง่ กว่าจะถึงก็เปี ยกปอน เขาก็ช่วยกันสร้ างเป็ นรูปถนนขึ ้นมา มันทํามาหลายนายอําเภอ ค่อย ๆ ทํา
นายอําเภอจาดทํามากกว่าเพื่อน
บอกกล่าวชาวบ้ าน มาด้ วยศรัทธา ไม่ได้ กะเกณฑ์อะไร นายอําเภอเขาขอความช่วยเหลือทาง
ราชการให้ ออกค่านํ ้ามันเครื่ องจักร ทําด้ วยแรงคนก็มี ทําด้ วยรถก็มี
ตอนแรก ๆ ผมไปดูอยูด่ ้ วย ผมไปทําอยูด่ ้ วยเลย พระที่ไปได้ ก็ไปทุกองค์ ไปช่วยหิ ้วปุ้งกี๋กนั เป็ นแถว
เอาดินไปเทที่ตวั ถนน ขุดมาจากที่ไกล จูงกันมาเป็ นย่าน ทํากันถึงอย่างนี ้ มักจะไปทํากลางวันด้ วย พวก
ชาวบ้ านอีกพวกหนึง่ มักเอาข้ าวปลาอาหารมาเลี ้ยง ส่วนมากเป็ นขนมจีน เลี ้ยงพระด้ วย อันนี ้เป็ นลูกไม้ ถ้ า
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บอกว่าเลี ้ยงพระจะมากันมาก มามากกว่าที่บอกว่าเลี ้ยงคน เป็ นธรรมเนียม คนที่มาช่วยกันทํา ก็ได้ กินอิ่ม
จนเดี๋ยวนี ้มันเปลี่ยนแปลงไปมาก แล้ วมันเสื่อมลงไปแล้ ว เพราะความเจริญแบบใหม่ นี่ถนนเส้ นเดิมเป็ นมา
อย่างนี ้ ส่วนถนนสายเอเซียนี่มาทีหลัง (เสร็ จ ๒๕๒๑) ไม่ได้ ร้ ูลว่ งหน้ าอะไรมากมาย จึงไม่มีเรื่ องวาง
แผนการรับถนนแต่ประการใด

บรรยากาศหนึง่ ของเส้ นทางที่จะไปสวนโมกข์เมื่อ ๕๐ กว่าปี ก่อน

การพาชาวบ้ านทํางานแบบนี ้ มีครัง้ อื่นอีกหรื อเปล่าครับ
มีอีกครัง้ ก็ตอนแต่งคลอง คลองที่เคยเล่าว่าขนย้ ายของจากสวนโมกข์เก่ามานัน่ แหละ ชาวบ้ านเรี ยก
คลองไชยา ตอนนันผมยั
้
งไป ๆ มา ๆ ระหว่างที่นี่กบั วัดชยารามอยู่ ท่านธนฯ คุ้นเคยกับคนแถวนัน้ ชักชวน
คนแถวนันให้
้ เข้ ามาช่วยแต่งคลอง ที่รกรุงรังให้ โล่งโปร่งเรียบร้ อย เอาการแห่พระทางเรือมาเป็ นเครื่ องให้
กําลังใจ ชาวบ้ านมีแรงศรัทธาที่จะแห่พระ จึงมาช่วยกันแต่งคลอง เพื่อจะได้ บญ
ุ และได้ ประโยชน์ด้วย การ
้
งไม่ได้ ทํา กลางวันไม่มี
แต่งคลองเพื่อแห่พระด้ วย ทําให้ มีกําลังใจมากกว่าแต่งคลองเฉย ๆ ตอนนันถนนยั
เวลา เพราะเขาทํามาหากินกัน เขามากันกลางคืน ตบแต่งคลอง ตัดต้ นไม้ ตัดรากไม้ ที่มนั รก ขุดรอกบ้ าง
ทํากลางคืนถึงสองยาม มันเป็ นธรรมเนียม ถ้ าจะแห่พระจากวัดนี ้ไปปากนํ ้า คนก็เต็มใจมาช่วยแต่งคลอง
คลองไหนคลองไหนก็ตาม แต่ก่อนถนนก็เหมือนกัน พอจะถึงฤดูแห่พระ ก็ถากถนนกันจนเตียน ตรงไหนรก
หน่อยก็ช่วยกันระดมเข้ าไป ที่พมุ เรี ยงถากกันตังแต่
้ ถนนเส้ นนอกจนถึงถนนเส้ นใน ที่จะไปศาลาเก้ าห้ อง
เพื่อจะแห่พระ
คลองที่แต่งเดี๋ยวนี ้ก็รกหมดแล้ ว เพราะไม่ได้ ใช้ กนั มีถนน มีรถสะดวก คลองก็ไม่ได้ ใช้ กนั
้ นสร้ างเป็ นไม้ หมด
อาจารย์ครับ กุฏิคอนกรี ตเล็ก ๆ ๒ หลังมีอะไรพิเศษหรื อครับ นอกนันเห็
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ตรงนันมั
้ นพิเศษ เรี ยกว่าดอนสําเริง เพราะแรก ๆ มหาสําเริงเขาไปอยูค่ นเดียว มันยังไม่มีอะไรเลย
แรกอยูก่ นั แต่ข้างนอกแถวนี ้ ไปอยูต่ รงนันองค์
้ เดียวก็นบั ว่ากล้ าหาญ คนขี ้ขลาดไปอยูไ่ ม่ได้ มหาสําเริงเขา
เป็ นคนธุดงค์ เป็ นคนแรกที่ไปอยูส่ มัยหนึง่
ก่อนนี ้ปรับปรุงเป็ นที่ที่สวยงามแห่งแรกสําหรับธรรมชาติตามป่ า มันมีต้นไม้ แปลก ๆ ไม้ แนะ คล้ าย ๆ
กับต้ นโกงกาง มีรากเป็ นสายระยาง ปรับปรุงแล้ วมันสวย ใช้ เป็ นที่สนทนาธรรม แขกเหรื่ อไปสนทนาธรรม
ั้
างอ้ อมค้ อมตีวงออกไปไกล ดอนสําเริงก็
กันที่นนั่ ต่อมามันเล็ก มันไกล เดินลําบาก ทีนี ้กุฏิไม้ ทงหลายสร้
กลายเป็ นเข้ ามาอยูข่ ้ างในวงล้ อม เลยสร้ างกุฏิตกึ พิเศษไว้ ๒ หลัง ให้ เหมาะสมแก่ลกั ษณะของเนินลูกนัน้
อาจารย์ครับ ถ้ าไม่ควบคุมการก่อสร้ างให้ มีขีดจํากัด อาจารย์ไม่กลัวจะน่าเกลียดหรื อครับ อยูใ่ นป่ าแต่
เต็มไปด้ วยตึก เห็นอาจารย์วา่ จะมีสร้ างอีก
อย่างนี ้ก็ทําเท่าที่ทําได้ มันก็ต้องดูไม่ให้ เสียไป ไม่ให้ เสียวิว ผมมีความรู้สกึ ว่าตัวเองเป็ นนักธรรมชาติ
อยูเ่ หมือนกัน นิยมธรรมชาติ มีศลิ ปะอย่างธรรมชาติ ทําอะไรกลมกลืนกับธรรมชาติ คิดแล้ วคิดอีก ถ้ ามันไม่
กลมกลืน ก็ดดั แปลงให้ มนั กลมกลืน
อาจารย์ครับ สิง่ ก่อสร้ างต่าง ๆ ในสวนโมกข์นี่ อาจารย์ต้องดิ ้นรนขวนขวายมากไหมครับ
ไม่เคย มาเองทีละเล็กละน้ อย คนรู้จกั มากขึ ้น คนละเล็กละน้ อย มันก็มากขึ ้น ไม่เคยออกประกาศ
เรี่ ยไร จะเคยก็ตอนทําโรงหนัง มีสาส์นส่วนตัวออกไปชี ้แจงหลักการครัง้ เดียว แล้ วก็ตอนเทศน์ประจําปี ๔-๕
ปี นัน้ ได้ ปีละ ๒-๓ พันบาท สมัยนันก็
้ เรี ยกว่าเยอะแล้ ว และสร้ างอะไรในนี ้เรามีธรรมเนียมไม่จารึกชื่อ มี
ยกเว้ นบ้ างในกรณีพิเศษ เช่น กุฏิเล็ก ๆ เพื่อสะดวกแก่การเรี ยกชื่อ
ตึกแดงใหญ่สําหรับที่พกั ชายหญิงทัง้ ๒ หลังนันก็
้ สร้ างด้ วยเงินของญาติและมิตรสหาย รวมทัง้
บุคคลอื่น ๆ ที่เห็นด้ วยกับหลักการนี ้
อาจารย์มีหลักในการใช้ เงินที่เขาบริ จาคอย่างไรครับ
ก็ไม่มีหลักอะไร จะทําอะไรก็ทํา ให้ มีเหตุผลที่สดุ ทําให้ ประหยัดที่สดุ คุ้มค่าที่สดุ อะไรที่ทําเองได้ ก็
ทํา ที่จําเป็ นต้ องจ้ างจึงจ้ าง ที่จําเป็ นต้ องซื ้อจึงซื ้อ ทําในนามของสวนโมกข์ หรื อส่วนตัว เสร็จแล้ วก็ยกให้
เป็ นของวัด
อาจารย์ครับ ทําเองนี่หมายความว่า พระเณรช่วยกันทําหรื อครับ
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ยุคแรก ๆ พระสวนโมกข์ออกแรงทํางานกันมาก ใครมาอยูก่ ็มกั จะมีงานอย่างใดอย่างหนึง่ ทําเสมอ
ต่อมาเพื่อความสะดวกก็จดั เป็ นวันกรรมกร ให้ วนั ๗ คํ่าและวันโกน เป็ นวันอาบเหงื่อล้ างตัวกู เป็ นงาน
เสียสละเพื่อทําลายความเห็นแก่ตวั เป็ นการปฏิบตั ธิ รรมชันลึ
้ กอยูใ่ นตัว ไม่มีใครขอบใจ ก่อนหน้ านี ้วัน
กรรมกรก็อด ๆ อยาก ๆ วันนันต้
้ องฉันเพลกันอีกมื ้อหนึง่ ตามมีตามได้ เดี๋ยวนี ้มันดูคอ่ ยยังชัว่ ขึ ้น โดยมีคน
เห็นใจสมัครเลี ้ยงอาหารกันเพิ่มขึ ้น คือทํางานโดยไม่ได้ รับผลตอบแทนอะไร แม้ แต่คําว่าขอบใจ ทังนี
้ ้เพื่อ
การลดลงแห่งความเห็นแก่ตวั

ในยุคบุกเบิกนัน้ งานก่อสร้ างต่าง ๆ จะอาศัยพระเณรในวัด
ขวาสุดของภาพคือพุทธทาสภิกขุในวัยหนุ่ม

อาจารย์ไปลงงานกรรมกรด้ วยหรื อเปล่าครับ
แรก ๆ ก็ไปยืนดู ไปร่วมทําบ้ าง ทํามาจนเดี๋ยวนี ้ทําไม่ไหว แต่ก่อนก็ไม่ได้ ไปลงมือด้ วยแรงอย่างเต็ม
เครี ยด ไปยืนดู ไปบงการ ไปชี ้แนะ เพราะมีงานหนังสือต้ องทําด้ วย ที่ทําขนาดขนทรายเอง ผสมปูนเอง
อะไรเอง ทําที่วดั ชยารามมากกว่า หลังเล็กที่ผมเล่าแล้ ว ทํากับเด็ก ๒-๓ คน ตังแบบเอง
้
หล่อเอง แกะเอง
ที่นี่ไม่คอ่ ยได้ ทํา อ้ อมันมีอนั หนึง่ ก็พื ้นห้ องโกดังเก็บหนังสือ และพื ้นหน้ าตึกทํางานหนังสือ ผมลงมือเอง
ั ้ าจริง ต้ องไปทําเอง ต้ อง
เพราะคนอื่นเขาทําไม่ถกู ใจ พื ้นสีแดงเข้ มผมขัดด้ วยมือผมเอง คนอื่นมันไม่ตงใจทํ
ไปบังคับให้ ทํา มันทําลวก ๆ ไม่ได้ ถ้ าผนังมีรูนิดเดียว แม้ แต่เท่าเม็ดข้ าวสารก็ไม่ได้ ปลวกมันจะขึ ้นมาได้ จึง
ต้ องไปดูแลหลายอย่าง ผมเคยมีเครื่ องมือช่างไม้ ประจําตัวชุดหนึง่ เดี๋ยวนี ้สูญหายไปไหนหมดแล้ วก็ไม่ร้ ู คือ
แยกจากเครื่ องมือของส่วนรวม เวลาคํา่ คืนใช้ ได้ สะดวก
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ผมเห็นข้ อเขียนของอาจารย์เตือนศิษย์หาว่า ทํางานอย่าทุ่มเรื่ องเงิน อาจารย์มีประสบการณ์อะไรอยู่
เบื ้องหลังหรื อครับ
ก็มนั จะเดือดร้ อน การดําเนินงานอะไร อย่าทุ่มเทเรื่ องเงิน จนหลับหูหลับตา จนเกินกําลังของ
คนทํางาน ถ้ าเกินกําลังจะเดือดร้ อน จะล้ มเหลว มันต้ องมีความรู้ในเรื่องที่จะใช้ เงิน เขาให้ มา เขาทําบุญมา
ใช้ ผิด ๆ ถูก ๆ ไม่ได้ เราประหยัดในการที่จะใช้ คิดแล้ วคิดอีก ทบทวนแล้ วทบทวนอีก และทําชนิดที่คอ่ ย ๆ
ขยายขึ ้นทีละเล็กละน้ อย อย่าไปวางแผนการใหญ่ แล้ วไปกู้เงินเขามาทํา มันจะล้ มเหลว มันจะพินาศ
เพราะไม่มีปัญญาที่จะควบคุมในการใช้ เราไม่เคยทําอะไรถึงกับเป็ นหนี ้เป็ นสินใคร ทําไปตามมีตามได้ ให้
เติบโตเรื่ อย ๆ ขึ ้นไป ขยายออกไปเองตามกําลังความสามารถดีกว่า ปลอดภัยกว่า อย่างที่เรามีรถยนต์ตงั ้ ๓
คัน มันก็เป็ นรถที่เขาทิ ้ง คุณชํานาญคันหนึง่ หม่อมเจ้ าปิ ยรังสิตคันหนึง่ แล้ วคุณสาลี่ซื ้อเมื่อใช้ ในการขนส่ง
เกี่ยวกับสร้ างโรงหนังนี ้คันหนึง่ รถกระบะคันนันแหละ
้
ทังหมดเป็
้
นรถที่เขาไม่ใช้ แล้ ว หยุดใช้ แล้ ว หม่อมเจ้ า
้ และ
ปิ ยรังสิตท่านพูดอย่างนัน้ เอารถมาทิ ้งไว้ คนั หนึง่ คันโฟลิคนัน่ แหละ แต่ก่อนเคยมาพักที่นี่ ทังสามี
ภรรยา (ม.จ.วิภาวดีรังสิต) พักที่บ้านคุณนายทวี หลังใหญ่ในเขตอุบาสิกา เป็ นแขกพิเศษ เลยให้ พกั ได้ ทงั ้ ๆ
ที่เป็ นผู้ชาย
อาจารย์มีหลักอย่างไรครับ ที่ให้ พกั เป็ นพิเศษได้
ก็ทา่ นเป็ นแขกพิเศษนี่ มีอะไรบ้ างที่จะไม่พิเศษ (เสียงดุ) คือมันไม่มีที่ทําอย่างอื่น จะให้ ไปพักที่ไหนก็
ไม่ได้ อย่างนี ้หลักของวินยั ก็มีนะ ที่ผอ่ นผันเป็ นพิเศษก็มี เป็ นหลักพุทธศาสนาด้ วย
อาจารย์ทําไมไม่ให้ พกั แบบชาวบ้ านทัว่ ไปครับ
มันไม่สะดวกบางอย่าง หม่อมเจ้ าประเสริ ฐศรี ชยางกูรมา ก็ให้ พกั ที่นนั่ ทังครอบครั
้
ว ไปพักที่อื่นมัน
ยุง่ ตายเลย
อาจารย์ครับ ภาพฝั นเกี่ยวกับสวนโมกข์เมื่อ ๕๐ ปี ที่แล้ ว กับสภาพความเป็ นจริงของสวนโมกข์ทกุ วันนี ้
มันสอดคล้ องใกล้ เคียง หรื อผิดแผกแตกต่างกันแค่ไหนครับ
ไม่เคยฝั น ไม่เคยคิด ไม่เคยกะแผนการอะไรมากมาย ทํามาอย่างนี ้ ทํามาตามสบาย ทําตาม
ความคิดนึกชัว่ ขณะ มันเริ่ มนิดเดียวเท่านัน้ ต้ องการหาที่ปฏิบตั ธิ รรมเหมาะ ๆ อยูเ่ รี ยบ ๆ ง่าย ๆ เพื่อการ
ปฏิบตั ธิ รรม เรี ยกชื่อว่าสวนโมกข์ เดี๋ยวนี ้ก็เปลี่ยนมาเป็ นสถานที่กว้ างขวางขึ ้น ตอนแรกมันหวังอยูก่ ระต๊ อบ
เล็ก ๆ มันไม่มีภาพตึกอะไรแบบนี ้ แต่เหตุการณ์มนั บังคับให้ ต้องทํา ปรารภประโยชน์ของประชาชน เริ่มจาก
สวนโมกข์พมุ เรี ยง แล้ วย้ ายมาที่นี่ ก็กว้ างขวางขึ ้น
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เดินผ่านบ่อย ๆ ดังที่เล่าแล้ ว คุยกันไปคุยกันมา ก็เอาแหละ ซื ้อตรงนี ้ไว้ ทังที
้ ่ยงั วุน่ อยูท่ ี่วดั ชยาราม
ยังติดพันอยูท่ างนัน้ คิดว่าไปตายเอาดาบหน้ า ซื ้อไว้ ก่อน มันก็ซื ้อ คิดซื ้อจนได้ ตอนแรกก็ไม่ต้องการให้ เป็ น
ั ชีมีอะไร มันจะอยูเ่ ป็ นสํานักเถื่อนก็ไม่ได้ ตอน
วัด กลัวจะไม่สะดวก ต้ องเกี่ยวข้ องกับคณะสงฆ์ ต้ องมีบญ
แรกก็มี ๒ อย่างควบคูก่ นั แบบที่เคยเล่าแล้ ว เห็นไม่มีใครทําอะไร มันรู้สกึ ขึ ้นเรื่ อย ๆ ว่ามีวดั สะดวกกว่า ทาง
เจ้ าคณะจังหวัดก็บอกว่าไม่ได้ แล้ ว อยูก่ นั ๒๐-๓๐ องค์เป็ นวัดเสียดีกว่า เขาก็อะลุ้มอล่วย ให้ เป็ นวัดได้ ง่าย
ขอวิสงุ คามสีมาก็ง่าย มันก็ฟลุค ทํางานอะไร ๆ ได้ เรื่ อยมา
เดี๋ยวนี ้มีรายจ่ายคิดเดือนละเกือบหมื่นบาท มันก็ฟลุคที่มนั ทําอยูไ่ ด้ เมื่อแรกจ่ายเดือนละ ๕๐-๖๐
บาท เดี๋ยวนี ้ค่ากับข้ าวเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท ค่าไฟฟ้าขึ ้นเป็ น ๒-๓ พันบาท เริ่ มแรกใช้ ไฟหลวงเดือนหนึง่ ไม่
เกิน ๑,๐๐๐ บาท ผมเคยขอร้ อง อย่าใช้ เลย เตาไฟฟ้า เตารี ด หม้ อหุงข้ าว คงมีคนแอบใช้ บ้าง ค่าข้ าวสาร
ค่านํ ้าตาลอีกต่างหาก ค่าก่อสร้ างไม่ได้ คดิ รวมในนี ้ มันก็ฟลุคที่มนั มีจา่ ยเดือนละเกือบหมื่นบาท
มาจากไหนครับ
คนนันคนนี
้
้ให้ ส่วนมากเป็ นคนที่ค้ นุ เคย เขาให้ กนั ทุกคน ประจําก็มี ไม่ประจําก็มี ตามสบายใจก็มี
แล้ วคนที่มาทําบุญวัดนี ้ ทัว่ ๆ ไปก็มี รวม ๆ กันมันก็อยูไ่ ด้
อาจารย์ครับ ที่อาจารย์ใช้ เงินชาวบ้ านไปแล้ วรู้สกึ ว่าไม่ค้ มุ ค่ามีไหมครับ
นึกไม่ออก ที่ใช้ เงินอะไรแล้ วไม่ค้ มุ อ้ อ แต่มีอยูอ่ นั หนึง่ ที่อาจจะเรี ยกได้ วา่ ใช้ ยงั ไม่ค้ มุ หอไตรที่อยูใ่ กล้
โบสถ์นนั่ แหละ กลายเป็ นที่อยูเ่ ล็ก ๆ น้ อย ๆ ตังใจจะใช้
้
เป็ นหอไตรไม่ได้ ทํา คล้ ายถ้ าจะพิสจู น์ให้ ค้ มุ ค่า ก็ไม่
คุ้ม จะต้ องปรับปรุงให้ มนั คุ้มต่อไป
อาจารย์ครับ แล้ วที่อาจารย์ฝัน ๆ ไว้ แล้ ว ไม่สําเร็จก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับ
โอ๊ ะ เยอะแยะ ลืมหมดแล้ ว เคยคิดว่ารูปภาพในโรงหนังควรจะมีปมกดและมี
ุ่
เสียงพูดออกมาได้ ทกุ
ภาพ คือต้ องมีเครื่ องบันทึกเสียงเล็ก ๆ อยูท่ ี่ภาพนัน้ ๆ ติดประจํารูป พอกดแล้ วก็อธิบายออกมา พอสมควร
ก็หยุด ถ้ าคิดจะทํามันก็ทําได้ แต่กลัวจะไม่ค้ มุ ใช้ เงินไม่ค้ มุ ค่า เคยโฆษณากันขนาดนัน้ พูดให้ คณ
ุ สาลี่ฟัง
แกก็เอาไปโฆษณา
แล้ วที่จะสร้ างอินเดียจําลองก็ไม่สําเร็จใช่ไหมครับ
นัน่ เป็ นอีกอย่างที่ยงั คาอยู่ ความคิดยังเหลืออยู่ พื ้นที่ด้านนันแหละทั
้
งหมด
้
๖ ไร่ ทําเป็ นสวนอินเดีย
ย่อ สร้ างสวนอินเดียจําลองเล็ก ๆ แสดงสังเวชนียสถานเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ า ดูจากข้ างบน มองจากด้ านที่
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สูงกว่า มองเห็นได้ วา่ อยูก่ นั อย่างไร ทําเจดีย์ยอ่ ม ๆ ๔-๕ องค์ ขนาดพอเหมาะเพื่อไม่ให้ เสียประโยชน์ เป็ น
ที่ทํากรรมฐาน ทําวิปัสสนาอะไรก็ได้ แล้ วก็จะทําส่วนที่ตาํ่ ให้ เป็ นนํ ้า เป็ นมหาสมุทร เดินดูภาพพุทธประวัติ
ได้ มีภาพพุทธประวัตติ ดิ อยูร่ อบ ๆ แนวสวนอินเดีย เดี๋ยวนี ้ยังคิดอยู่ ถ้ าว่าสะดวกสบายเมื่อไร อาจจะทําต่อ
ก็ได้
ความคิดนี ้ไปได้ มาจากพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ งที่อนิ เดีย โบราณวัตถุเป็ นหินทังนั
้ นเลย
้ เขาแสดงไว้
กว้ างขวาง เป็ นสนาม ไม่มีหลังคา มีรัว้ รอบขอบชิด จัดให้ ได้ เป็ นทางเดินแผนก ๆ เป็ นยุค ๆ ความคิดเกิดขึ ้น
เมื่อไปเห็นอันนัน้ แต่เราทําไม่ได้ แน่ ทําสังเวชนียสถานอย่างเดียวก็เยอะแยะแล้ ว
เวลาอาจารย์จะสร้ างอะไร ถ้ าอาจารย์ดําริ แล้ วพอมีคนมารับ จึงได้ ทําใช่ไหมครับ
ต้ องพูดขึ ้น แล้ วก็มีคนมาขอรับช่วย ส่วนที่เหลือเป็ นป่ าถัดอินเดียขึ ้นไป จะทําเป็ นเขตวิปัสสนา ล้ อม
กําแพงรอบ แล้ วบางทีจะคิดเป็ นฝ่ ายมหายาน ให้ เป็ นเขตมหายาน พวกมหายานเขาอยากมาอยู่ ความคิด
นี ้รู้ไปถึงท่านดาไลลามะ เมื่อตอนท่านมาเยี่ยมสวนโมกข์ ท่านให้ พระของท่านมาถามว่า ถ้ าท่านจะทํา โดย
ยกกรรมสิทธิ์ให้ ทา่ นได้ หรื อไม่ เราตอบว่าไม่ได้ กฎหมายเมืองไทย ไม่อนุญาตให้ ทําเช่นนัน้ ถ้ าเป็ นเขต
วิปัสสนา ก็ทํากุฏิเล็ก ๆ กําแพงล้ อมรอบเลย บางยุค บางสมัย อาจจะไม่ต้องออกมาบิณฑบาต
เรื่ องถํ ้าเคยเล่าให้ ฟังแล้ วไม่ใช่หรื อ กําลังจะลงมือทําอีกเรื่ อง ก็สวนโมกข์สาํ หรับฝรั่ง ยังไม่ร้ ูจะเรี ยก
อะไรดี ท่านปั ญญาเรี ยกสวนโมกข์นานาชาติ ผมอยากจะเรี ยกอาศรมนานาชาติ แต่ยงั ไม่เป็ นที่ตกลง
ปรารภเหตุที่สวนโมกข์ปัจจุบนั นี ้ หมาทุกตัวไม่ยอมให้ ฝรั่งอยู่ ไม่ร้ ูเพราะอะไร ไม่ถกู กัน คงเป็ นกลิน่ เนย
กลิน่ อะไร หมามันได้ กลิน่ แต่ไกล จึงไปซื ้อสวนมะพร้ าวไว้ ฝั่ งข้ างโน้ นของถนน จะทําเป็ นสวนวิปัสสนา มีที่
พักพอสมควร และที่ปักกลด จะแนะนําให้ ฝรั่งใช้ กลด แต่ละคนมีกลด จิตใจโปร่งเบาสบายโดยอัตโนมัติ แต่
ตอนนี ้ฤดูฝน ทํายาก ทําเล่น ๆ ไปก่อน พอถึงฤดูแล้ งจะระดมเป็ นการใหญ่ ปลูกบ้ านเพียงพออาศัยอยูไ่ ด้
ถ้ าปลูกบ้ านพักมากมันหมดธรรมชาติ ตอนนี ้มันก็ร่มรื่น คนหลายคนชอบร่มมะพร้ าว ต้ องมีฝรั่งด้ วยกัน เป็ น
ตัวยืนโรง มีความรู้พอ ส่วนหลักวิชาลึก ๆ เราจะช่วย
งานทังหมดนี
้
้ อาจารย์จะทําก่อนที่อาจารย์จะดับหรื อครับ
ไม่ได้ คดิ โว้ ย (หัวเราะ) เรื่ องนี ้ไม่ได้ คดิ ถ้ ามันสนุกเมื่อไรก็ทําเมื่อนัน้ คิดไปเล่น ๆ นึกสนุกขึ ้นมาเมื่อไร
ก็ทํา ถ้ าตายแล้ วก็ให้ ผ้ อู ยูข่ ้ างหลังทําต่อไป ถ้ าเดีย๋ วนี ้ทําไม่ได้ ก็ไม่ทํา ไม่ต้องทําเลยก็ได้ ผมสลัดทิ ้งได้
เหมือนถ่มนํ ้าลาย ถ้ าเป็ นคราวที่ไม่ต้องทํา หรื อทําไม่ได้ ไม่มีความทุกข์แม้ แต่นิดเดียว ไม่ร้ ูสกึ ละอายว่า
ล้ มเหลว ทําไปได้ ก็ทําไป เลิกเดี๋ยวนี ้ก็ได้ แล้ วแต่อิทปั ปั จจยตา สวนโมกข์ที่มีอยูก่ ็เลิกได้ แม้ แต่เดี๋ยวนี ้ก็เลิก
ได้ ถ้ ามันต้ องเลิก ไม่เดือดร้ อน ไม่ทกุ ข์ใจ ไม่เสียดาย

๒๐๔

ตอนหนุ่ม ๆ อาจารย์คดิ จะเลิกสวนโมกข์มาครัง้ หนึง่ แล้ วใช่ไหมครับ
มันก็ไม่จริงจัง ยังไม่มีเหตุปัจจัยแสดงให้ ชดั ที่จะต้ องเลิก เป็ นความคิดที่จะไปอยูเ่ ป็ นฤาษีมนุ ีโดด
เดี่ยว มันสบายกว่านี ้ ถ้ าอย่างนันก็
้ ต้องเลิกสวนโมกข์ หรื อให้ คนอื่นทํา แต่ประโยชน์มนั น้ อยไป ประโยชน์
กับประชาชนชาวโลกมันน้ อยกว่าอยูก่ บั หมูค่ ณะแบบนี ้.

๒๐๕

อาจารย์ครับ ที่อาจารย์เคยเล่าไว้ วา่ ทําหนังสือสนุกนัน้ สนุกอย่างไรครับ
มันสนุกอัตโนมัติ พอใจ พอใจในตัวเอง คิดอะไรใหม่ ๆ คิดอะไรออกมาได้ ก็สําเร็จทีหนึง่ เรื่องเล็ก ๆ
แต่ทว่าสําเร็ จก็พอใจ จะเป็ นแง่ใดแง่หนึง่ ที่คดิ ออกมาได้ อย่างคิดคําพูด ๒-๓ คําขึ ้นมาใช้ ได้ ก็พอใจแล้ ว
(หัวเราะ) พอใจและเป็ นสุข (หัวเราะ) เช่นคําว่า ตัวกูของกู กิน กาม เกียรติ สะอาด สว่าง สงบ อะไรอย่างนี ้
มันช่วยประหยัดการพูดจาได้ มาก ช่วยให้ พดู จาได้ เร็ว
งานหนังสือนี่ บางวันบางเวลา มันคลัง่ ขึ ้นมา (หัวเราะ) ก็ทําได้ วนั หนึง่ ๑๘ ชัว่ โมง ทําเล่น ๆ แต่นบั
รวม ๆ แล้ ว วันหนึง่ มันได้ ๑๘ ชัว่ โมง นี่คยุ โตหน่อย ทําเช้ าถึงเพล บ่ายถึงคํา่ คํ่าถึง ๓ ทุ่ม ๔ ทุ่ม กว่าจะ
นอน โดยมากเป็ นงานแปล บางเรื่ องมันชวนให้ ค้น ชวนให้ หาของใหม่ของแปลก แล้ วมันค้ นด้ วยความ
ยากลําบากด้ วย เพราะความรู้บาลีของเราไม่คล่องแคล่ว ก็เลยกินเวลามาก แต่ไม่ใช่ทําแบบนี ้นานนัก บาง
เวลาเท่านันที
้ ่ร้ ูสกึ ว่าทํางานวันละ ๑๘ ชัว่ โมง
ตอนนันร่
้ างกายไม่มีอะไรทรุดโทรม มันมีความสนุก ความพอใจช่วยไว้ ไม่ให้ ทรุดโทรม ระยะแรกทํา
สวนโมกข์ จนกระทัง่ ต่อมาอีกนาน ไม่เคยเจ็บป่ วยอะไรรุนแรง เป็ นมาลาเรี ยครัง้ ๒ ครัง้ เท่านัน้

๒๐๖

ท่านอาจารย์พทุ ธทาสนัง่ ทํางานที่ยกพื ้นชิดฝาด้ านที่มีหน้ าต่างของกุฏิตกึ
(ที่อยูห่ ลังที่ ๓ ของท่านในสวนโมกข์) ซึง่ ใช้ เป็ นที่นอนด้ วย
จนถึงคราวที่อาพาธเมื่อปี ๒๕๑๖ จึงย้ ายไปอยู่ที่ห้องด้ านหลัง

อาจารย์ครับ ผมอ่านพบในพุทธสาสนา ปี แรกเห็นมีปรารภจะเลิกใช้ ราชาศัพท์สําหรับพระพุทธเจ้ า นี่
เป็ นความคิดของใครครับ
ผมก็เคยคิด แต่วา่ ไม่ได้ ทํา ไม่กล้ าทํา มันจะถูกด่า (หัวเราะ) เลยถือตามคติวา่ อย่าไปฝื นโลก พูดไป
ตามภาษาชาวโลก แต่อย่ายึดถือความหมาย พระพุทธเจ้ าก็ต้องพูดภาษาปุถชุ น แต่ไม่ยดึ ถือความหมาย
อย่างปุถชุ น
ตอนแรกที่อยากเอาราชาศัพท์ออก เพราะว่ามันรุ่มร่าม มันลําบากยุง่ ยาก แต่มาคิดแล้ วมันทําไม่ได้
ถ้ าอยูใ่ นโลกก็ต้องเห็นแก่โลก ถ้ าเกิดตัดออกทังหมดก็
้
ยงุ่ ตาย เพียงแต่เราไม่ตดิ เท่านัน้
อาจารย์ครับ ตอนนันเห็
้ นอาจารย์เน้ นเรื่ องนักศึกษาหนุม่ มาก มีสาเหตุอะไรหรื อครับ
มันก็ธรรมดา ธรรมสําหรับพวกนี ้ขาดอยู่ โดยเฉพาะนายธรรมทาสเขาชอบใช้ คําว่านักศึกษาหนุ่ม
สาว คนพวกนี ้ยังขาดคนเขียนธรรมะให้ อา่ นเข้ าใจ เราอยากให้ คนหนุม่ สาวมีความรู้ธรรมะอย่างลึก จะได้
ทําอะไรให้ กบั ศาสนาได้ ในอนาคต
อาจารย์ครับ การที่พทุ ธสาสนา มีเรื่ องของกรมหมื่นวิวธิ วรรณปรี ชามาลงบ่อยนัน้ อาจารย์ชอบงานของ
ท่านหรื อครับ

๒๐๗

ชอบ ชอบเพราะแปลก และอาจใช้ ประโยชน์ได้ แต่ไม่ถึงกับเอาเป็ นหลักชันหั
้ วใจของธรรมะ และคน
ทังหลายกํ
้
าลังสนใจเรื่ องชนิดนัน้ เรื่ องมฤตยูกถาและมรณานุสรณ์ ดูเหมือนจะถอดไปจากธิเบต นอกนันก็
้
เป็ นโคลงกลอนแปลกดี ผมคิดว่าคงถอดแบบจําลองมา เรื่ องพ่อลูกสนทนาเรื่ องนิพพาน สังเกตได้ วา่ ถอด
ออกมาจากโคลงภาษาอังกฤษเรื่ อง The Better Land พูดถึงประเทศที่ไม่มีการร้ องไห้ ไม่มีหลุมฝั งศพ ท่าน
นํามาแต่งคล้ าย ๆ อย่างนัน้ แล้ วก็ไพเราะดี เราก็เอามาลงพุทธสาสนา
เขาเล่ากันว่า ท่านเป็ นลูกของพระจอมเกล้ าฯ ที่อทุ ิศตนฝึ กฝนทางสมาธิ ลูกคนอื่น ๆ ไม่มีใครเอาทาง
นี ้ ท่านไม่ได้ บวช เป็ นฆราวาสแต่เล่าว่าถึงกับสะกดจิตได้ นี่เขาเล่านะ เพราะผมไม่ทนั แล้ ว (หัวเราะ) ถ้ าจะ
ลงโทษมหาดเล็กคนไหนก็เรี ยกมา บอกเอ้ าว่ายนํ ้า ไอ้ คนนันมั
้ นก็ร้ ูสกึ เหมือนอยูใ่ นนํ ้า แล้ วมันก็วา่ ยนํ ้า ว่าย
จนกว่ามันจะยอมแพ้ ขอชีวิต จึงจะเลิก เขาเล่าทํานองนี ้และอีกหลาย
ออกไป ๆ แต่ที่จริ ง อยูต่ รงนันแหละ
้
อย่าง จะเป็ นคุณนายสุดเป็ นคนเล่า หรื อเป็ นใคร ผมก็ลมื เสียแล้ ว ล้ วนแต่เป็ นพวกเลื่อมใสท่านทังนั
้ น้ ท่าน
สอนธรรมะด้ วย แก่ผ้ สู นใจ เป็ นธรรมะแบบสัสสตทิฏฐิ มีตวั ตนไปเวียนว่ายตายเกิด (หัวเราะ) อธิบายเรื่ อง
สัมภเวสี เรื่ องอะไรได้ ดีกว่าใคร ๆ
อาจารย์ครับ แล้ วความคิด สําหรับเขียนหนังสือ ของอาจารย์เอง ได้ มาอย่างไรครับ
ก็เป็ นผลมาจากการอ่าน ๆ นึก ๆ คิด ๆ จํา ๆ ไว้ เมื่อเวลาจะเขียน จะพูด มีความตังใจแรงขึ
้
้น มันก็
เบ่งออกมา เป็ นธรรมดาอย่างนัน้ อ่านอะไรจําไว้ มาก ๆ เวลาต้ องการใช้ ก็เบ่งออกมา
แล้ วอีกอย่างก็คือความคิดที่ผดุ ออกมาเอง ไม่ได้ เจตนา มันมีเหตุปัจจัยของมันอย่างสมบูรณ์อยูข่ ้ าง
ใน อย่างที่เคยเล่าแล้ วว่า ต้ องรี บจดไว้ เพราะมันหายไปได้ ชนิดที่ไม่กลับมาอีก สมัยอยูพ่ มุ เรี ยงความคิด
แบบนี ้มักจะออก ตอนเดินมาเทศน์ เมื่อมาอยูน่ ี่แล้ ว จะออกมาตอนบิณฑบาต ความคิดอะไรมันโผล่ออกมา
อย่างลึกซึ ้งชนิดไม่เคยคิดมาก่อน และแปลกใหม่ที่สดุ มันไม่เจตนา แต่มนั ฟลุคอย่างไรก็ไม่ร้ ู เดินบิณฑบาต
เขานํ ้าผุด เขียนจนเต็มฝ่ ามือเยอะแยะ (หัวเราะ) กลับมาถึงก็ลอกลงสมุด เวลาบิณฑบาตมีปากกาไปด้ วย
เวลาบิณฑบาตรู้สกึ ว่ามันมาก จนไม่ได้ เก็บไว้ หมด เวลาเดินจิตมันเป็ นสมาธิ ในพระบาลีก็มีอยูข่ ้ อ
หนึง่ กรรมฐานเวลาเดิน จะทนทานต่อการพิสจู น์ที่สดุ ไม่เหมือนกับอิริยาบถนอน มันฝั นเรื่ อย ๆ พอลุก
ขึ ้นมานัง่ มันก็ผิดแล้ ว ถ้ าออกมาเวลาเดินมันยากที่จะผิด แต่ความคิดที่เกิดเวลานอนก็มีบ้างเหมือนกันที่
จดเอาไว้ มีคนซื ้อปากกาชนิดที่มีไฟฉายอยูใ่ นนันมาให้
้
พอกดก็มีไฟเขียนได้ ในที่มืด ๆ เลย
เราจดมาตังแต่
้ แรก ๆ มีสวนโมกข์เก่า จนทุกวันนี ้ จดไว้ แล้ วนาน ๆ ก็เปิ ดดูบอ่ ย ๆ ว่าจะเอาไปใช้
อะไรได้ ที่ไหน ก็เอาไปใช้ เอาไปใส่ในเรื่ องนันเรื
้ ่ องนี ้

๒๐๘

เดี๋ยวนี ้จดแล้ วไม่คอ่ ยได้ เก็บ (หัวเราะ) จดไว้ ตามซองจดหมายก็มี ความจริ งสมุดโน้ ตประจําตัวก็มี
โน้ ตโดยตังใจสํ
้ าหรับเป็ นคูม่ ือเทศน์สาํ หรับพูด แต่คนอื่นอ่านไม่ร้ ูเรื่ อง อ่านได้ คนเดียว และมักไม่ชอบใส่
กระเป๋ า เลยจดตามแต่จะหากระดาษได้ ใกล้ ๆ มือ (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ ความรู้ที่ได้ แบบนี ้มันเกิดจากจิตใจทํางานอย่างไรครับ ต่างจากนิวรณ์อย่างไร นิวรณ์ก็เกิด
โดยไม่เจตนาเหมือนกัน ใช่ไหมครับ
นิวรณ์มนั เป็ นฝ่ ายอกุศล นี่มนั ฝ่ ายกุศล ฝ่ ายสติปัญญา แต่กริ ยาอาการมันอาจจะคล้ ายกัน เป็ น
ความคิดที่เกิดขึ ้นโดยไม่เจตนา โดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ ศัพท์บาลีสําหรับเรี ยกคงมีแต่ผมนึกไม่ออก มันคงเป็ นความ
ประจวบเหมาะ เกิดจากปั จจัยหลายด้ าน มันนึกถึงสิง่ ที่เรี ยกว่าจริต คนที่เป็ นพุทธจริต วิตกจริต ความคิด
แบบนี ้คงเกิดง่าย เป็ นธรรมชาติของความคิด เหมือนกะที่เขาเรี ยกว่าอะไร ของขวัญจากพระเจ้ า เข้ าใจว่า
คนอื่น ๆ ก็จะมีแบบเดียวกัน
อาจารย์ครับ แล้ วเรื่ องลึก ๆ อย่างนิพพาน ความว่าง อนัตตา ที่เขียนระยะแรก ๆ นัน้ อาจารย์เขียนจาก
ทฤษฎีหรื อการปฏิบตั ิ และกลับไปอ่านตอนหลังมีที่พลาดบ้ างไหม
เรื่ องแบบนี ้ไม่พลาด เพราะเราระวังมาก ตังใจมาก
้
พยายามมองอย่างถี่ถ้วน การเขียนก็อาศัยจาก
ทุกอย่างเท่าที่จะมีได้ จากการอ่าน การค้ นคว้ ามา จากการทดลอง หรื อการประพฤติปฏิบตั แิ ล้ วเป็ นการ
รับรอง สิง่ ที่ต้องอนุมานก็อนุมานเอา มันรวมกันไป เวลาเขียนก็ระดมมาทังหมด
้
ที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ คน
อ่าน คนอื่นเขาเขียนไว้ อย่างไรบ้ าง เรามีอย่างไรของเราก็เขียนออกไป
อาจารย์ครับ แล้ วอาจารย์เขียนบันทึกประจําวันหรื อเปล่าครับ
เคยอุตริเขียนกับเขาอยูเ่ หมือนกัน แต่เลิกมาตัง้ ๒๐ ปี แล้ ว เวลาจะนอนก็บนั ทึกไว้ ในสมัยนัน้
อาจารย์ครับ ผมเห็นในจดหมายของอาจารย์ถึงพระยาลัดพลีฯ มีฉบับหนึง่ ให้ รวบรวมคําถามเกี่ยวกับ
อนัตตาหลาย ๆ แง่มมุ ส่งมาให้ เพื่ออาจารย์จะได้ นํามาวินิจฉัย ตอนนันดู
้ เหมือนกําลังเขียนเรื่ องอนัตตาของ
พระพุทธเจ้ าอยู่ การเขียนเรื่ องอื่น ๆ อาจารย์ได้ อาศัยวิธีนี ้บ้ างหรื อไม่ครับ
ไม่มี เพราะไม่มีคนที่ควรจะขอร้ องให้ ทําเช่นนัน้ เจ้ าคุณลัดพลีฯ ก็ไม่ได้ เขียนมาให้
แล้ วลักษณะเขียนเพื่อโต้ ตอบต่อความเข้ าใจผิดเกี่ยวกับพุทธศาสนา เช่นเรื่ องโหราศาสตร์ ของหลวงสา
รานุประพันธ์นนั ้ มีหลายเรื่ องไหมครับ
ดูจะมีบ้าง แต่เรื่ องอื่นนึกไม่ออก
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เรื่ อง "ปมเขื่อง" เขียนในลักษณะนี ้หรื อเปล่าครับ ตอนนันสวามี
้
สตั ยานันทบุรีเขียนเรื่ องปมด้ อยและเพศคู่
ออกมาใช่ไหมครับ
ดูเหมือนจะออกมาใกล้ ๆ กัน ผมไม่เห็นด้ วยกับเรื่ องปมด้ อย ทุกอย่างมันเรื่ องปมเขื่อง เรื่ อง
อัสมิมานะ ตัวกู ของกู เป็ นเรื่ องอยูเ่ บื ้องหลังที่ทําให้ มนุษย์ต้องมีเรื่ องนี ้ เป็ นหลักหัวใจของพุทธศาสนา
บรรดาเรื่ องทังหลายที
้
่เกิดขึ ้นทังทางโลกทางธรรม
้
มันมีมลู มาจากปมเขื่องทังนั
้ น้ เขียนเรื่ องนี ้เลยได้ บนั ทึก
้
มันเขียนได้ ดีเต็มที่เท่านันเอง
้
เรื่ องขี ้เมางานชักพระ ที่ปากนํ ้าไชยาเอาไว้ ถ้ าเห็นจริง ๆ มันสนุกกว่านันมาก
ดูแล้ วมันน่าอัศจรรย์เรื่ องปมเขื่องของคน
อาจารย์ครับ แล้ วทางมหามกุฏฯ มาติดต่อให้ อาจารย์แต่งพุทธประวัตไิ ด้ อย่างไรครับ
ไม่ใช่มหามกุฏฯ ติดต่อ ผมรู้จกั กับมหาทองสืบ (ศุภมาร์ ค) ซึง่ เป็ นหัวหน้ ากองตํารา เมื่อคุ้นเคยกัน
มากเข้ า เขาเคยเห็นฝี มือจากการแปลพุทธประวัตจิ ากพระโอษฐ์ มาแล้ ว และเคยเสนอให้ นกั ศึกษามหามกุฏ
้ วย ตามความ
ฯ ใช้ เป็ นแบบเรี ยนมาแล้ ว จึงบอกให้ ผมแต่งอีก ต้ องการให้ เห็นสภาพสังคมอินเดียสมัยนันด้
เป็ นจริงก็ดเู หมือนตอนนันจะมี
้ ผมเท่านันที
้ ่สนใจในแง่ที่วา่ นี ้ มันไม่มีใครชอบทําอย่างนี ้ แล้ วมันก็ไปค้ านกับ
หนังสือพุทธประวัตทิ ี่ใช้ เป็ นตําราเรี ยนอยู่ ที่แยกเอาพวกเทวทหะเป็ นฝ่ ายโกลิยวงศ์ ผมพิสจู น์วา่ พวกเทวท
หะเป็ นฝ่ ายศากยวงศ์ ไม่เกี่ยวกับโกลิยวงศ์ อ้ างหลักฐานมายืดยาวจนไม่มีใครกล้ าค้ าน เทวทหะเป็ น
ประเทศเล็ก ๆ ฝ่ ายศากยะอีกประเทศหนึง่ แต่งไปได้ ปริเฉทเดียว ตอนหลังเลยเกิดความคิดที่จะไปศึกษาดู
ให้ เห็นแจ้ ง รู้ประจักษ์ ชดั เจนมากที่สดุ ที่อนิ เดีย คิดว่ากลับมาคงเขียนได้ ดี แต่แล้ วก็ไม่ได้ เขียนต่อ ไอ้ ความ
้ แล้ วตอนกลับมาจาก
รักที่จะทํางานแบบสวนโมกข์มนั มีอยูแ่ รง ทําให้ ไม่สามารถปลีกตัวไปเขียนอย่างนันได้
อินเดียแล้ ว ดูเหมือนมหาทองสืบจะสึกไปแล้ ว คนอื่นมาเป็ นหัวหน้ ากองตําราแทน ก็เลยไม่ได้ ทําต่อ แต่เล่ม
ที่ทําแล้ วนัน้ เขายังพิมพ์รักษามาจนทุกวันนี ้
อาจารย์ครับ การรู้จกั กับมหาทองสืบนี ้ ทําให้ ได้ ร้ ูจกั กับสมเด็จพระสังฆราชเจ้ าวัดบวรฯ ด้ วยใช่ไหมครับ
ใช่ มันสะดวก สมเด็จท่านมักจะเสด็จมาทรงสนทนากันเล่น กับพวกที่กองตําราตอนเย็น ๆ ซึง่ มีมหา
ทองสืบเป็ นหัวหน้ า เขาเคยเล่าเรื่ องอะไรต่าง ๆ เกี่ยวกับสวนโมกข์ให้ สมเด็จฟั งก่อนแล้ ว วันแรกที่พบกัน
ท่านจึงทักว่า "แกทําไมเช่าวัดให้ พระอยู"่ (หัวเราะ) นี่แสดงว่ารู้เรื่ องสวนโมกข์แล้ ว ผมก็ไม่ได้ ตอบ เป็ นเรื่ อง
หัวเราะ เวลาพูดกับท่านก็ต้องใช้ ราชาศัพท์ ฝ่ าพระบาท เกล้ ากระผม เกล้ ากระหม่อม ท่านใช้ แก - กัน
ตอนหลังไปอีกที พระศาสนโสภณ (วัดราชาธิวาส) เจ้ าคณะภาค ท่านพาผมไปเฝ้าเพื่อจะได้ เปลื ้อง
ข้ อหาที่วา่ เป็ นคอมมูนิสต์ (หัวเราะ) พระทิพย์ปริญญา ไปเที่ยวยุให้ ใคร ๆ เข้ าใจว่าผมเป็ นคอมมูนิสต์
รับจ้ างคอมมูนิสต์ รับประโยชน์จากคอมมูนิสต์ พระศาสนโสภณท่านพาไปเพื่อให้ สมเด็จฯ มีโอกาสเข้ าใจ
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ถูกต้ อง พอโผล่ไปเห็นหน้ าท่านจําได้ ทกั ว่า "กันอยากจะไปอยูก่ บั แกที่สวนโมกข์ซะแล้ ว ที่นี่มนั ยุง่ จริง ๆ"
(หัวเราะ) วันนันเลยไม่
้
ได้ มีโอกาสพูดเรื่ องเปลื ้องข้ อหา พูดสรวลเสสนุกสนานไปเสีย แล้ วเจ้ าคณะภาคท่าน
ก็พดู ธุระของท่าน จนไม่มีโอกาส หรื อไม่เหมาะสมจะต้ องพูดเรื่ องนี ้
กับมหาทองสืบนี่ร้ ูจกั กันได้ อย่างไรครับ
นึกไม่ออกแล้ ว ก็คงจะเห็นหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา แล้ วก็อยากจะรู้จกั ใครจะมีจดหมายถึงใครก่อน
ลืมเสียแล้ ว แต่ก็ตดิ ต่อกันอย่างเป็ นนักศึกษาด้ วยกัน (หัวเราะ) ผมเคยซื ้อหนังสือ Communism ในชุด
Home Library ให้ มหาทองสืบเล่มหนึง่ (หัวเราะ) ไม่ใช่ของมากซ์ ของใครไม่ทราบ ซื ้อให้ เขาเพราะอยากรู้
้ ่ องคอมมูนิสต์กําลังโด่งดัง กําลังเป็ นของแปลก มองกันในแง่เป็ นศัตรูของ
ว่าเขาจะรู้สกึ อย่างไร สมัยนันเรื
พุทธศาสนา เราควรรู้ไว้ บ้าง ชุด Home Library นี ้ผมซื ้อไว้ ๒-๓ เล่ม เล่ม Communism นี่ผมไม่ได้ เอาไว้
เปิ ดผ่าน ๆ อ่านลวก ๆ ออกบ้ าง ไม่ออกบ้ าง เพราะมันยังเป็ นของใหม่ ต่อมาเขาห้ ามไม่ให้ มีหนังสือ
คอมมูนิสต์ ไม่ให้ พิมพ์ ไม่ให้ ขายด้ วย หนังสือที่ผมหามาไว้ ศกึ ษาหลายเล่มเลยต้ องยกให้ คณ
ุ ปิ๋ ว (เปร
มะดิษฐะ) ไป (หัวเราะ)
อาจารย์ครับทราบว่า อาจารย์เคยคิดทําหนังสือเกี่ยวกับหลักสูตรนักธรรมใช่ไหมครับ
เราไม่มีหน้ าที่ มันเป็ นหน้ าที่ของคณะสงฆ์ แต่ผมก็ได้ ทําหนังสือเล่มหนึง่ "ศึกษาธรรมะอย่างถูกวิ ธี"
เป็ นธรรมวิภาคนวกภูมิ ทําสําหรับใช้ ตงแต่
ั ้ ชนนั
ั ้ กธรรมตรี ขึ ้นไป ทําแบบอธิบายความให้ เข้ าใจได้ ง่ายกว่า
สะดวกกว่า ลึกซึ ้งกว่า ชัดเจนเป็ นระบบกว่า ทําได้ เล่มเดียว พอเป็ นตัวอย่าง มันก็หมดเวลา หมดเรี่ ยวแรง
หมดความสนุก ทําพอให้ คนอื่นเขารู้วา่ แบบนี ้มันทําได้ มีครูสอนนักธรรมบางคนเอาไปลองใช้ อยูเ่ หมือนกัน
แถวกรุงเทพฯ จําชื่อเขาไม่ได้ เสียแล้ ว แล้ วผมก็เคยเสนอพระเถระผู้ใหญ่วา่ ควรมีการสอนธรรมะชันลึ
้ กเลย
นักธรรมเอกขึ ้นไป เพราะมันยังมีธรรมะชันที
้ ่ลกึ ที่สงู กว่านัน้ เสนอกับพระเถระที่พอจะคุ้นเคยกัน ท่านก็เห็น
ด้ วย แต่มกั จะลงเอยที่วา่ ไม่มีคนสอน ก็เลยยังไม่มีใครทํากันจนบัดนี ้
แบบเรี ยนบาลีพิเศษผมก็เคยทํา พอเริ่มเรี ยนวันนัน้ ก็เริ่ มแปลวันนันเลย
้ ถ้ าตามแบบโบราณ ต้ อง
เรี ยนไวยากรณ์ให้ ถึงคัมภีร์ที่เล่ม ๗ ก่อนแล้ วถึงแปล แต่ผมก็ทําเล่น ๆ สอนเล่น ๆ สนุก ๆ เท่านันไม่
้ ถึงกับ
พิมพ์เป็ นหนังสือ
อาจารย์ครับ ในหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา ปี ๒๔๙๕ มีบนั ทึกเปิ ดผนึกครบรอบ ๒๐ ปี ของคณะธรรม
ทาน ตอนหนึง่ มีวา่ คณะธรรมทานตังปณิ
้ ธานที่จะกําจัดปริยตั ทิ ี่เฟ้อเป็ นสินค้ า หรื อเป็ นเครื่ องมือทาง
การเมือง นี่หมายความว่าอย่างไรครับ
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เฟ้อเป็ นสินค้ าก็คือ ไอ้ ที่เป็ นที่ตงของการแต่
ั้
งหนังสือประกอบ ขายกันเป็ นการใหญ่ ในลักษณะเฟ้อ
เป็ นสินค้ า ส่วนที่วา่ เป็ นเครื่ องมือทางการเมืองนัน้ มันพูดด้ วยความรู้สกึ โมโห (หัวเราะ) เป็ นเรื่ องภายใน
คณะสงฆ์เรื่ องนิกาย พูดไปก็ไม่ดี มันจะกระทบกระเทือน กลายเป็ นหยาบคาย คนที่อยูใ่ นวงการนักปริยตั ิ
นักปกครอง ของคณะสงฆ์ พูดเท่านี ้เขาก็เข้ าใจ พูดมากกว่านี ้มันน่าเกลียด เอาเป็ นว่าเราพูดด้ วยความ
ฉุนเฉียว ก็เท่ากับไม่ได้ พดู ก็แล้ วกัน (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ ทําไมเวลาเขียนธรรมะ หรื อพูดธรรมะนี่อาจารย์มกั โยงถึงเหตุการณ์ของโลกด้ วย
เพราะว่าเราต้ องการให้ มนั มีประโยชน์ตอ่ คนในโลก ต่อประชาชนธรรมดาที่ร้ ูเรื่ องคดีโลก มันออกจะ
แหวกแนว ที่จริ ง ระเบียบโรงเรี ยนนักธรรม เขาห้ าม ห้ ามแต่กระทู้พาดพิงถึงเหตุการณ์ของโลก หรื อกระทบ
คนนันกระทบเรื
้
่ องนี ้ เรามันอวดดี เพราะถือว่าธรรมะนันมั
้ นเรื่ องของคน จะไปห้ ามจํากัดได้ อย่างไร ธรรมะ
เป็ นเรื่ องของมนุษย์ ต้ องพูดถึงมนุษย์ทกุ คนอยูด่ ี
อาจารย์ครับ มีงานเขียนชิ ้นไหนที่อาจารย์มาดูตอนนี ้แล้ วเห็นว่าตอนนันเขี
้ ยนไม่ถกู มีไหมครับ
ไม่คอ่ ยมี รู้สกึ ไปในทํานองว่า โอ๊ ะ นี่เราเขียนหรื อ มันทําไมจึงดีอย่างนี ้ (หัวเราะ) นึกในทางตรงกัน
ข้ าม ในทางฉงน จนนึกว่าไม่ใช่ตวั เองเขียน (หัวเราะ) คุณไม่เคยมีหรือ
ผมเพิง่ หัดเขียนหนังสือครับ แต่อาจารย์ทํามาตัง้ ๕๐ กว่าปี ผมนึกว่าจะมีที่พลาดบ้ าง
มันมีบ้างสัก ๑ เปอร์ เซ็นต์ เรื่ องหนึง่ ก็คือเรื่ องตายแล้ วเกิด เมื่อเราเรี ยนนักธรรม เขาเรี ยนแบบสัส
สตทิฏฐิ เมื่อเทศน์ก็เทศน์แบบนี ้ แต่พอมาทําสวนโมกข์เข้ า การศึกษาโดยตรงจากพระไตรปิ ฎกช่วยให้ เรารู้
ว่านัน่ มันผิดแล้ ว ต่อมาเลยเลิกสอนแบบนัน้
อีกเรื่ องคือวิปัสสนาคือการคิด ใช้ คําผิด เคยพูดว่าวิปัสสนาคือวันคืนแห่งการคิด ที่ถกู ต้ องพูดว่า
วิปัสสนาคือวันคืนแห่งการดูความจริ งของธรรมชาติ คําว่าพิจารณาก็มกั จะเข้ าใจเป็ นการคิดไปเสีย ก็เลยใช้
ไปไม่ได้ วิปัสสนาคือเตรี ยมจิตให้ ดู ดูแล้ วเห็นเอง คําพูดทําให้ ลําบากมาก เลยพูดกันไม่คอ่ ยรู้เรื่ อง มันมี
ความหมายไปคนละทางสองทาง ไม่ส้ ตู รงกัน ตอนหลัง ๆ นี่ เราเลยชอบให้ นิยามคํามันช่วยให้ เราเข้ าใจง่าย
จําง่าย สะดวก เช่นธรรมะคือการปฏิบตั หิ น้ าที่ ให้ ถกู ต้ องแก่ความเป็ นมนุษย์ของตน ๆ ทุกขันตอนแห่
้
งการ
วิวฒ
ั นาการ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น (หัวเราะ) อย่างนี ้มันสมบูรณ์ที่สดุ เลย ถ้ าใครจํานิยามบทนี ้
ได้ ก็ร้ ูธรรมะ ไม่ใช่ธรรมะคือคําสัง่ สอนของพระพุทธเจ้ า ธรรมะคือหน้ าที่ที่ถกู ต้ องแก่ความเป็ นมนุษย์
อาจารย์ครับ การเปลี่ยนจากการคิดมาเป็ นการดูนี่ อาจารย์ได้ รับอิทธิพลจากเซนหรือเปล่า
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ไม่ร้ ูสิ มันอาจจะได้ รับโดยไม่ร้ ูตวั ก็ได้ แต่ผมไม่ร้ ูสกึ ว่าถ่ายทอดออกมา
อาจารย์ครับ ผมเห็นข้ อเขียนของอาจารย์มกั จะมีวนั ที่กํากับ พร้ อมกับสถานที่ และจะเป็ นวันสําคัญอยู่
ไม่น้อย เช่น วิสาขบูชา ปี ใหม่ มาฆบูชา หรื อวันเกิด อาจารย์ตงใจอย่
ั้
างไรครับ
ที่ลงวันที่กํากับนัน้ ก็เพราะเราเห็นนักเขียนผู้ใหญ่เขาทําเป็ นธรรมเนียมมาก่อน ตอนนันเราเด็
้
ก ๆ ก็
ทําตามจนทุกวันนี ้ ฝรั่งเขาก็ทํากัน มันสะดวกแก่การเป็ นประวัตศิ าสตร์ และนี่แหละเป็ นผลให้ ผมกลับมาดู
แล้ ว รู้สกึ ว่าเอ๊ ะตอนนันเราทํ
้
าได้ อย่างไร จะกลับไปเขียนอย่างนันอี
้ กก็ไม่ได้ แล้ ว (หัวเราะ)
ส่วนที่ตรงกับวันสําคัญนัน้ ก็เพราะตังใจให้
้
วนั นันเป็
้ นวันที่ทําอะไรเป็ นพิเศษ ส่วนมากก็ลงตรงกับวัน
นันจริ
้ ง ๆ ที่เลือ่ นไปก่อนหลังบ้ างแล้ วลงให้ ตรงก็มีเหมือนกัน แต่น้อย โดยมากมักเขียนในวันที่บนั ทึกไว้
อาจารย์ครับ เวลาเขียนหนังสืออาจารย์มีปากกาประจําตัวใช้ หรื อเปล่าครับ
มี ใช้ เป็ นระยะยาวมี แรกเริ่มก็ใช้ ป๊ากเกอร์ หมึกซึมชนิดราคาถูกที่สดุ ต่อมาเจ้ าคุณลัดพลีฯ ซื ้อให้ อีก
ด้ ามหนึง่ เป็ นชนิดดี ใช้ อยูน่ าน จนโดนอะไรทับแตก แล้ วเอาไปซ่อมที่กรุงเทพฯ ต่อมาผมชอบทําอุตริพิเศษ
ดึงยางใส่หมึกออก แล้ วเติมหมึกลงไปในกระบอกเลย หมึกมันก็กดั ของข้ างใน ส่วนที่เป็ นโลหะเกิดสนิมหนา
เตอะขึ ้นมา ดันกระบอกพองตัวระเบิดแตกไปเลย ก็เลยทิ ้ง ต่อมาก็ใช้ ลกู ลื่นมาจนทุกวันนี ้ แต่ผมก็ชอบใช้
้ ประกอบ ปากกาจีนแดงอันละ ๒-๓
หลาย ๆ สี มาตังแต่
้ ตอนนันแล้
้ ว มีป๊ากเกอร์ เขียนเป็ นหลัก นอกนันก็
บาทก็เคยใช้ อยู่
สมัยเด็ก ๆ ก็เคยใช้ ปากกาหมึกซึมของญี่ปนุ่ เขาเรี ยกปากกาแสงแก้ ว เป็ นกระบอกไม้ ไผ่ปลายเป็ น
แก้ วเฟื อง ๆ ด้ ามละ ๕ สตางค์
แต่เวลาเขียนบทความ เขียนอะไรที่จะไปพิมพ์ ผมมักดีดพิมพ์เลย เขียนด้ วยปากกามันไม่ทนั
ความคิด เดี๋ยวมันลืม วกไปวนมา ยุง่ หัว เขียนแล้ วบางทีตวั เองก็อา่ นไม่ออก เลยใช้ พิมพ์เป็ นนิสยั ก็มีบ้าง
เหมือนกันที่ต้องพิมพ์ใหม่หมด แต่เป็ นส่วนน้ อยเท่านัน้ จิตใจมันร้ อนรน ทําเฉื่อยชาไม่ได้ ที่วา่ ร่างก่อนแล้ ว
มาคัดลอกอีกทีนี่ ผมดูเหมือนจะเคยทําสักครัง้ หรื อ ๒ ครัง้ เท่านัน้ มันเคยถนัดมาตังแต่
้ หดั แต่งกระทู้ธรรม
เมื่อเรี ยนนักธรรมแล้ ว เขาไม่ให้ เขียนแล้ วคัดลอกหรอก (หัวเราะ) เขียนแล้ วก็เอาเลย หรื อเมื่อหัดเทศน์ปาก
เปล่า มันจะมีเวลาไหนมาทบทวนได้ ก็ต้องว่าไปเรื่ อยเปื่ อย ก็เพียงแต่จดโน้ ตหัวข้ อใส่กระดาษแผ่นหนึง่
หรื อมีหวั ข้ ออยูใ่ นใจ แล้ วก็เขียนหรื อพูดไปตามนันเลย
้
อาจารย์ครับ แล้ วเวลาเขียนหรื อพิมพ์อยูแ่ ล้ วเกิดคิดไม่ออก อาจารย์ทําอย่างไรครับ
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เดินคิด หันไปหันมาในกุฏิ บ้ านฝรั่งที่ทําเฉลียงไว้ ยาวสําหรับเดินนันถู
้ กต้ องที่สดุ พอคิดไม่ออก ได้
เดินที่เฉลียงยาว ๆ เดินไปเดินมา พอเลือดลมดี สมองเข้ ารูป มันก็คดิ ออก แล้ วก็ไปนัง่ เขียนต่อ
อาจารย์ มีหลักอย่างไรในการตอบจดหมายครับ ผมเห็นอาจารย์เขียนจดหมายมากเหมือนกัน
ก็ไม่มีหลักอะไร ตอบตามพอใจ ฉบับที่มนั เข้ าท่า ฉบับที่มนั จําเป็ น เขียนเพ้ อ ๆ ก็มี โชคดีของคนรุ่น
คุณที่ผมเป็ นนักเก็บจดหมาย (หัวเราะ) ถ้ าไม่งนก็
ั ้ ไม่มีเหลือ ผมดีดพิมพ์ไว้ ๒ ฉบับ เก็บไว้ ฉบับหนึง่ ส่งไป
ฉบับหนึง่ ถ้ ามีจดหมายตอบกลับมา ก็เอาไว้ ด้วยกัน ไปได้ แบบมาจากใครหรื อนึกขึ ้นมาได้ อย่างไรก็ลืมไป
แล้ ว
อาจารย์ครับ แล้ วอาจารย์เลิกเขียนเมื่อไร
ก็ตอนมาอยูน่ ี่สกั ๑๕ ปี แล้ ว เริ่มหยุดงานเขียน ใช้ พดู ใส่เทปแทน เริ่มยุคมีเทปแล้ ว ก็เลยค่อย ๆ เลิก
เขียน ร่างกายมันเริ่มไม่คอ่ ยอํานวยด้ วย มันไม่มีแรง มันลดความว่องไว มือดีดพิมพ์ไม่ทนั ความคิด ทําให้
ยุง่ ยากเลยใช้ หลับตาพูด นึกให้ ดีที่สดุ แล้ วพูดออกมา อยูใ่ นเทปแล้ ว เอาไปลอก ลอกแล้ วยังเอามาแก้ ไขได้
แต่ตอนหลัง ๆ ก็ไม่ได้ แก้ ไข ลอกแล้ วก็เอาไปพิมพ์เลย ถ้ าแก้ ไขได้ คงจะดีกว่านันมาก
้
อย่างชุดบรรยายให้ ผ้ พู ิพากษาฟั งนัน้ ก็ทําไปพร้ อมกัน พอบรรยายเสร็จก็ถอดออกมาพิมพ์ในพุทธ
สาสนา บรรยายครัง้ สําคัญ ๆ ก็เอามาพิมพ์ในพุทธสาสนา ตอนหลัง ๆ มาก็บรรยายเป็ นชุดแล้ วพิมพ์เป็ น
เล่มเลย

อาจารย์ครับ ทีนี ้จะเริ่มเรี ยนถามอาจารย์เกี่ยวกับงานแปลบ้ าง ในพุทธสาสนา มีภาคแปลพระไตรปิ ฎก
เป็ นภาษาไทย อยากทราบว่าอาจารย์ใช้ หลักเกณฑ์อย่างไร ในการเลือกมาแปลครับ
ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรมาก เลือกเรื่ องที่เชื่อว่าแปลกใหม่ สําหรับผู้อา่ นสามัญชน เรื่ องที่คนทัว่ ไปควร
จะได้ อา่ น มันก็ไล่เรื่ อยไป
การแปลก็ยดึ หลักอย่างที่ผมชอบ (หัวเราะ) คือให้ ฟังถูก ฟั งง่าย และชัดเจนในภาษาไทย เนื ้อความ
ตรงตามบาลี อ่านแล้ วเข้ าใจได้ เองทันที แต่ก่อนเขาก็มีแปลกันอยูบ่ ้ าง แปลก ๆ กันก็มี ที่ลงในธรรมจักษุรุ่น
สมเด็จกรมพระยาฯ ยังอยู่ ผมก็ได้ ผา่ น ได้ ดู แต่ยงั ไม่ชอบ ยังไม่พอใจ ก็เลยมีแบบของตัวเอง เมื่อติดเรื่ อง
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ไวยากรณ์ คํา ๒ คําไม่แน่ใจ ก็ได้ ปรึกษาอาจารย์พระครูชยาภิวฒ
ั น์ (กลัน่ ) ที่เคยเป็ นอาจารย์บาลีบ้าง ตอน
นันท่
้ านมาอยูว่ ดั ใหม่ (พุมเรี ยง) แล้ ว
ไอ้ ที่แปลจากภาษาอังกฤษนัน้ จะมีเรื่ องยุง่ ๆ หน่อย ต้ องนึกคิดมาก ผมรู้สกึ ว่าตังแต่
้ แปลมา
หนังสือฮวงโปเป็ นหนังสือที่แปลยากที่สดุ คือต้ องใช้ ความรู้ธรรมะ ที่เรามีอยูเ่ ป็ นเครื่ องตัดสินว่า คํานี ้ ควร
จะแปลว่าอย่างไร ถึงจะเป็ นนักเรี ยนเมืองนอก ปริญญาทางภาษายาวเป็ นหางก็แปลไม่ได้ ยิ่งถ้ าภาษาไทย
ไม่แตกจะยิ่งไปกันใหญ่เลย

สูตรของเว่ยหล่าง และ คําสอนของฮวงโป ทังสองเล่
้
มนี ้เป็ นหนังสือสําคัญของพุทธศาสนานิกายเซน
ท่านพุทธทาสแปลจากภาษาอังกฤษ โดยเริ่มแปลเว่ยหล่างก่อนในปี ๒๔๙๐

ไอ้ หลักการ ๑๒ ข้ อของคริ สต์มสั ฮัมเฟร่ย์ ก็เหมือนกัน ผู้ร้ ูในกรุงเทพฯ เขายอมแพ้ มี ๒ ข้ อที่แปล
ออกมาแล้ วเนื ้อความเหมือนกัน ผมแปลออกมาได้ ครบ ๑๒ ข้ อ ตามเนื ้อความในภาษาอังกฤษ มันต้ องมี
การพิจารณากันให้ สมเหตุสมผล
คราวนันตื
้ ่นเต้ นกันมาก นายฮัมเฟร่ย์ก็มาเองเลย เขาเสนอหลัก ๑๒ ข้ อแก่พระสังฆราชเองเลย ดู
เหมือนจะเป็ นสมเด็จวัดบวรฯ แล้ วคุณสุชีพแปลมาเป็ นภาษาไทย ผมเคยอ่านมาก่อน เขาลงในหนังสือพิมพ์
พุทธศาสนาที่องั กฤษที่เรารับอยู่ เขาเสนอให้ พทุ ธศาสนิกทัว่ โลกรับข้ อเสนอของเขาไปปฏิบตั ิ ทางไทยเรารับ

๒๑๕

พอเป็ นพิธี ผมไม่ได้ พบเขาเองแต่ได้ ขา่ วว่าเวลาเขาไปประชุมที่เชียงใหม่ พอเขาเห็นรูปและรู้วา่ เป็ นผม เขา
แสดงความเคารพใหญ่ แสดงว่าเคยรู้จกั ว่าเป็ นใคร แล้ วมีใครมาเล่าให้ ผมฟั งอีกที ก็ลมื ไปแล้ ว
อาจารย์ครับ ความคิดจะทําหนังสือแปลชุดจากพระโอษฐ์ ตา่ ง ๆ นี่ จุดเริ่มต้ นเป็ นมาอย่างไรครับ
ผมเห็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ เล่มหนึง่ หนาเท่านิ ้วก้ อย ของพระญาณดิลกเป็ นชาวเยอรมัน มาบวชอยูท่ ี่
เกาะไอร์ แลนด์เฮอมิเทจ ที่ศรี ลงั กา หนังสือชื่อ พุทธวัจนะ พอเปิ ดดูข้างในก็มีลกั ษณะอย่างนี ้ คือเราไม่ต้อง
ใช้ คําของตนเอง ยกเอาคําบาลีมาต่อ ๆ กันไป เริ่มด้ วยอริยสัจ ๔ อธิบายทุกข์ อธิบายสมุทยั เรื่ อย ๆ ไป เมื่อ
ถึงขันธ์ ๕ ก็อธิบายถึงขันธ์ ๕ โดยไม่ต้องมีคําของผู้ร้อยกรอง พอเห็นเขาก็สะดุดใจ จับใจ พอใจ ว่าทําอย่าง
นี ้ดีที่สดุ แล้ วเราก็เอาบ้ าง ลองทําดูออกมาเป็ นพุทธประวัตจิ ากพระโอษฐ์ พิมพ์ออกไปครัง้ แรกก็ได้ รับความ
นิยม จนถึงกับมหาทองสืบเขาให้ ใช้ เป็ นหนังสือเรี ยนของสภาการศึกษามหามกุฏฯ อยูพ่ กั หนึง่
หนังสือเล่มนันของท่
้
านญาณดิลก เล่มเล็กนิดเดียว เป็ นขนาด ๑๖ หน้ ายกเล็ก เดี๋ยวนี ้ก็ดเู หมือนยัง
พิมพ์อยู่ แปลออกเป็ นหลายภาษา
เราก็เลือกเอาพุทธวัจนะที่มนั ลึก มันดีที่สดุ ที่เคย
ผ่านสายตา แรกสุดทําอริยสัจจากพระโอษฐ์ ทยอยลงใน
พุทธสาสนาแล้ วชะงักไป มาทําพุทธประวัตจิ ากพระ
โอษฐ์ แทน แล้ วก็มีขุมทรัพย์ จากพระโอษฐ์ (พิมพ์ครัง้
แรก ๒๔๙๙) แทรกเข้ ามา แล้ วมาทําอริยสัจจากพระ
โอษฐ์ ตอ่ ได้ ๒ ตอน (พิมพ์ครัง้ แรก ๒๕๐๒) โดยมีมหา
สําเริ งช่วยจนจบเรื่ องบริบรู ณ์ แล้ วต่อมาก็มีปฏิจจสมุป
บาทจากพระโอษฐ์ (พิมพ์ครัง้ แรก ๒๕๒๑) มหาวิจิตร
(แจ่มสว่าง) เป็ นผู้ช่วยให้ ความสะดวกทุกอย่าง จนครบ
บริบรู ณ์ทงเล่
ั ้ ม ทําทีเดียวเสร็จ แล้ วก็ย้อนกลับไปทําอริ ยสัจ
จากพระโอษฐ์ ที่ค้างเดิมอยู่ จนสมบูรณ์ทงั ้ ๕ ภาค
้ บ
(๒๕๒๗) รวมทังภาคสรุ
้
ปท้ าย เป็ น ๕ ภาคด้ วยกัน แต่เดิมหนาเท่าหัวแม่มือ พอทําใหม่ หนาตังคื
(หัวเราะ)
3

พุทธประวัตจิ ากพระโอษฐ์ นัน้ ครัง้ แรกผมทําคนเดียวที่สวนโมกข์เก่า (พิมพ์รวมเล่มครัง้ แรก ๒๔๗๙)
ต่อมาได้ ขยายอีก ๒ ครัง้ พออ่านพบก็โน้ ตเอาไว้ ๆ แล้ วก็พิมพ์ใส่เข้ าไป ครัง้ สุดท้ าย (๒๕๒๓) นี่มหาวิจิตร
ช่วยสํารวจกันใหม่หมด ตังต้
้ นกันใหม่ เขาก็เป็ นผู้ค้นมาเสนอ ว่าเรื่ องนี ้เข้ าเกณฑ์ไหม ผมเป็ นคนเลือก แล้ ว
ก็เอามาซ้ อมการแปลกันเสียก่อน อะไรเป็ นปั ญหา เขาไปยกร่างคําแปลมา ผมก็ตรวจแก้ คําแปลจนเป็ นที่

๒๑๖

พอใจ ให้ คณ
ุ พรเทพ (พระพรเทพ €◌ิ ตปญฺโ) ดีดพิมพ์ พิมพ์เสร็จก็เอามาชนกันต่อกันเป็ นเรื่ อง แล้ วทํา
ปทานุกรม
ตอนเอามาชนกันเป็ นงานยากที่สดุ มหาสําเริงเคยคิดจะทําก็ทําไม่ได้ มหาวิจิตรก็ทําไม่ได้ ต้ องเอา
มาเรี ยงต่อกันให้ นา่ ดู ให้ อา่ นง่ายเหมือนกะรูปต้ นไม้ มีโคนหนึง่ แล้ วก็แยกเป็ นกิ่งก้ านออกไป มันท้ าทายคน
ทัว่ ประเทศ และท้ าทายสติปัญญาของเราเอง มันค่อย ๆ ทํามาเป็ นเวลาถึง ๒๐-๓๐ ปี ค่อย ๆ สะสมความรู้
ความเข้ าใจ เรี ยกว่าศึกษา ฝึ กฝนตนเองมากที่สดุ เป็ นนักเรี ยนอย่างยิ่ง
เรื่ องปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ นี่ ทํารวดเดียว ทําอยูป่ ี หนึง่ เต็ม ๆ ทําทุกวัน ทังเช้
้ าทังบ่
้ าย แล้ ว
มหาวิจิตรอาจจะทํากลางคืนด้ วย เพราะต้ องค้ นพระไตรปิ ฎกต่อ ถ้ ามหาวิจิตรสามารถมาเป็ นลูกมืออีกครัง้
ก็อาจทําหนังสือที่นา่ อัศจรรย์ได้ อีกเล่มหรื อ ๒ เล่ม สมาธิภาวนาหรื อจิตภาวนาจากพระโอษฐ์ เล่มหนึง่
หรื อพระไตรปิ ฎกที่คดั เลือกแล้ วอีกเล่มหนึง่
สมาธิภาวนาจากพระโอษฐ์ จะไม่ซํ ้ากับสัมมาสมาธิในอริยสัจจากพระโอษฐ์ หรื อครับ
โอ๊ ย มันยังมีอีกมาก มากจนไม่สามารถรวบรวมลงในหมวดสัมมาสมาธิได้ มันละเอียดเกินจําเป็ น ถ้ า
รวมแล้ วคนอ่านจะเวียนหัว สมาธิภาวนาในบาลีก็หมายถึงเรื่ องจิตใจทังหมด
้
มันต้ องพูดถึงธรรมชาติของ
จิตใจ อยูต่ ามธรรมดามันเป็ นอย่างไร แล้ วมันเกิดปั ญหาขึ ้นมาได้ อย่างไร เราจะแก้ ปัญหานันได้
้ อย่างไร
ส่วนพระไตรปิ ฎกที่คดั เลือกแล้ วนัน้ อาจจะเทียบได้ กบั ไบเบิ ้ล หน้ าแรกก็ทําอย่างไบเบิ ้ล โลกเกิด
ขึ ้นมาได้ อย่างไร ในอัคคัญญสูตร มนุษย์เกิดขึ ้นมาได้ อย่างไร ต้ องรวมเอาที่อยูน่ อกพระโอษฐ์ ด้วย ถ้ าเป็ น
พระไตรปิ ฎกเป็ นเอาหมด เป็ นพระไตรปิ ฎกเล่มเดียวจบ เสร็ จแล้ วคงไม่น้อยกว่าอริยสัจจากพระโอษฐ์ ต้ อง
มีสว่ นของ ๓-๔ เล่มที่ทําแล้ วมาผสม ให้ มีให้ เป็ นเอกภาพด้ วยบ้ าง ใจความสําคัญจะต้ องซํ ้าบ้ าง แต่จดั
รูปเล่มคนละอย่าง ๓-๔ เล่มที่ผา่ นมาก็มีซํ ้ากันบ้ าง เช่นเรื่ องเดียวกัน มองในแง่อริ ยสัจก็ได้ มองใน
แง่ปฏิจจสมุปบาทก็ได้ อย่างนี ้ก็ซํ ้ากันบ้ าง
อาจารย์ครับ ทําแต่ละเล่มนี่ มหาวิจิตรต้ องเปิ ดพระไตรปิ ฎก ไล่มาใหม่ตงแต่
ั ้ ต้นทุกครัง้ หรื อครับ
ต้ องไล่กนั ใหม่ ค้ นทุกเล่ม เท่าที่นกึ ได้ แม้ แต่วินยั ก็ไปพลิกดู เผื่อมันจะหลงอยู่ อภิธรรมปิ ฎกก็ใช้ ถ้ ามี
เรื่ องที่เกี่ยวข้ อง ใช้ คําอธิบาย ไม่ได้ เอาเรื่ องมา เอามาทําเชิงอรรถว่าในอภิธรรม อธิบายคํานี ้ว่าอย่างไร
อาจารย์ครับ อย่างในพุทธสาสนา เล่ม ๑ ปี ที่ ๑ (๒๔๗๖) ทําไมอาจารย์เลือกอัคคิขนั โธปมสูตร มาแปล
ก่อนครับ

๒๑๗

(หัวเราะ) อ้ าว สูตรนี ้มันรุนแรงไง มันกระทบคนปั จจุบนั กระทบพระปั จจุบนั ที่พวั พันลาภสักการะ
มาก อย่างนี ้นายฉัว นายเที่ยง ชอบที่สดุ ไม่มีใครแปลสูตรนี ้ออกมาเลยนอกจากผม เขากลัวกัน จนบัดนี ้ยัง
ไม่มีใครแปลสูตรนี ้ออกมา ตามตัวหนังสือมันว่าอย่างนัน้ ๖๐ รูปอาเจียนออกมาเป็ นโลหิต ๖๐ รูป สลดใจก็
ลาสิกขา ๖๐ รูปเกิดธรรมสังเวชบรรลุธรรมไปเลย เรื่ องนี ้น่าจะเอามาโฆษณาอีก (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ มันเป็ นไปได้ จริ ง ๆ ตามนันหรื
้ อครับ
ไม่วิจารณ์ ในบาลีมนั มีอย่างนัน้
ถ้ าโฆษณามาก ๆ พระคงสึกกันหมด
ไม่สกึ กันหรอก เขาถือว่าเขาแข็งพอ (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ งานเขียนตังแต่
้ พ.ศ. ๒๔๗๗ ผมเห็นอาจารย์ใช้ คําว่า "ว่างเปล่า" สมัยนันอาจารย์
้
แปลมา
จากคําว่าอะไรครับ
ไม่มีคําอื่น นอกจากคําว่า สุญญตา ในหมูพ่ ทุ ธบริษัทกลางบ้ าน อาจารย์แก่ ๆ หรื อคนแก่ที่เคยบวช
มา เขารู้จกั คําว่าว่างเปล่ากันทังนั
้ น้ ในหมูค่ นแถบนี ้ เขาพูดกันอยูแ่ ล้ ว มันเป็ นดินแดนที่ธรรมเคยรุ่งเรื องมา
นาน ก็ดสู บิ ทกล่อมลูกยังมีความหมายถึงนิพพานเลย
ชุดแปลจากพระโอษฐ์ ของอาจารย์ เคยได้ รับปฏิกิริยาในทางลบบ้ างไหมครับ เช่นว่าแปลไม่แม่น ไม่ตรง
นึกไม่ออก ไม่ได้ รับคําคัดค้ าน นอกจากในแง่ถกู ต้ อง แล้ วยังไพเราะ สมเด็จพระวันรัตน์ (เฮง – เขม
จารี ) ท่านชมว่าแปลดี ชมทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง

อาจารย์ครับ แล้ วหนังสือของอาจารย์ที่มีการพิมพ์เป็ นเล่มจําหน่ายจ่ายแจกกันออกไปนี ้ มันเกิดขึ ้นได้
อย่างไรครับ
ชุดแรกสุด เราก็รวบรวมเรื่ องที่เคยลงพิมพ์ในพุทธสาสนา จัดเป็ นเล่ม ๆ มีชดุ จากพระโอษฐ์ ชุมนุม
เรื ่องยาว ชุมนุมเรื ่องสัน้ ชุมนุมข้อคิ ดอิ สระ ชุมนุมอภิ ลกั ขิ ตกาลพจน์ ชุมนุมบทประพันธ์ โคลงกลอนของ

๒๑๘

สิ ริวยาส ชุมนุมเทศน์ครัง้ สําคัญ ๆ อีก ๒ เล่ม รุ่นนี ้คณะธรรมทานพิมพ์เอง เริ่ มแรกเพราะว่าทําหนังสือพิมพ์
พิมพ์ไม่ทนั เป็ นการแก้ ตวั ต่อผู้อา่ น และที่อื่นเขาก็ทําเหมือนกัน หนังสือพิมพ์มหาโพธิเองก็เคยทําแบบนี ้
พิมพ์แล้ วก็ลงโฆษณาในพุทธสาสนา คนเขาก็สงั่ ซื ้อเข้ ามา
แล้ วต่อมาคุณสะอาด วัชราภัย เขาคงอยากได้ บญ
ุ ได้ กศุ ลและหารายได้ ไปด้ วย ก็มาขอไปพิมพ์ ตัง้
เป็ นสํานักพิมพ์สวุ ิชานน์ ตอนนันแกมี
้
อาชีพอะไรที่เกี่ยวข้ องอยูท่ างรัฐสภา เป็ นเลขาฯ หรื ออะไรนี่แหละ
แล้ วก็พิมพ์หนังสือธรรมะขาย ทางเราไม่ได้ เอาค่าลิขสิทธิ์อะไร แกมีหวั ทางศิลปะ ทําปกสวยงามตาม
สมควร และพอออกมาก็เคยโฆษณาในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ทกุ เล่ม ทําจนร้ านแกกลายเป็ นที่สนทนา
ธรรม เกิดบ่อนติดขึ ้นมา คุณกวง (พระกวง มุตฺตภิ ทฺโฑ) ก็อยูใ่ นกลุม่ นี ้มาก่อน คุณพัก ณ สงขลา ก็อยูใ่ น
กลุม่ นี ้ ตอนหลังถูกจับเป็ นคอมมูนิสต์ระยะสันระยะหนึ
้
ง่ เป็ นเพื่อนของคุณสะอาดเหมือนกัน กําไรดูเหมือน
จะไม่ได้ มากมายอะไร แล้ วต่อมาไม่สบายก็เลยต้ องเลิก คุณวิโรจน์ (ศิริอษั ฎ์) ก็มารับช่วงต่อ เป็ น
สํานักพิมพ์ธรรมบูชา

ตราสํานักพิมพ์สวุ ิชานน์ และ นายสะอาด วัชราภัย เจ้ าของผู้ดําเนินการ สํานักพิมพ์สวุ ิชานน์

คุณสะอาดนัน้ ระยะเแรกติดต่อกันทางจดหมาย ต่อมาเคยมาที่นี่หน ๒ หน ได้ มาสร้ างกุฏิไว้ หลัง
หนึง่ บนเขาพุทธทอง ที่คณ
ุ เดช (พระเดช) อยูใ่ นปั จจุบนั นัน่ แหละ
คุณวิโรจน์ พอเห็นคุณสะอาดวางมือ แกก็ขอทําต่อ ดูเหมือนจะไม่ได้ มาติดต่อผม ติดต่อทางนาย
ธรรมทาส ผมไม่ได้ มีหน้ าที่ในส่วนนี ้ตามที่แกเล่า พอแกได้ อา่ นหนังสือคู่มือมนุษย์ ทําให้ แกเปลีย่ นชีวิตได้ ก็
เกิดความคิดว่าถ้ าเผยแผ่ธรรมะคงได้ บญ
ุ แน่ คิดเปิ ดร้ านขายหนังสือ ตอนแรก ๆ ก็ทํางานทนายความไป
พลาง ๆ เพิ่งเลิกเมื่อไม่นานมานี ้
อาจารย์ครับ แล้ วคุณปุ่ น จงประเสริ ฐ มาช่วยอาจารย์ในด้ านพิมพ์หนังสือได้ อย่างไรครับ

๒๑๙

ไม่ได้ ช่วย แกพิมพ์ของแกเอง แกเป็ นคนมีความคิดโลดโผน เมื่อว่างจากราชการแล้ ว ก็มงุ่ จะเล่นงาน
พระอลัชชี แล้ วแกก็มกั พิมพ์หนังสือแต่เรื่ องชนิดนี ้ โดยมากเขาตัดตอนหรื อคัดย่อไปจากหนังสือของเรา
อย่างตําราดูพระ ก็ตดั ตอนไปจากขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ คูม่ ือมนุษย์ นี่คณ
ุ ปุ่ นก็ทําก่อน ย่อมาจากชุด
อบรมผู้พิพากษาปี แรก ต่อมาผมมาปรับปรุงขึ ้นให้ มาตรฐานอีกทีหนึง่ บางเรื่ องเขาย่อแล้ วเขาก็ไม่ได้ บอกไว้
ชัดเจน เขาตัดข้ อความบางตอนออก ทําให้ คนเข้ าใจผิด คนที่เขาแกล้ งหาเรื่ อง หรื อเขาไม่ร้ ู เขาก็เล่นงานผม
บางอย่างแกย่อแล้ วแกก็ใส่ความคิดของแกเอง อย่างเรื่ องตายแล้ วเกิด ไม่เกิด เป็ นต้ น แกทําของแกเอง
ไม่ได้ ขออนุญาตผม ผมก็ไม่ได้ ห้ามปรามอะไร แล้ วก็ไม่มีเวลาจะไปอ่านหนังสือของคุณปุ่ นด้ วย มันเดาถูก
ว่าแกจะว่าอย่างไร โดยมากเขาติดต่อกับนายธรรมทาส ตอนจะบวชถึงมาติดต่อกับผม มีคนเขียนมาด่าผม
้ น้ ผมมาเห็นเข้ ามันเกิดเรื่ องแล้ ว คุณปุ่ นก็
ว่าสอนเป็ นนัตถิกทิฏฐิ ตายแล้ วไม่เกิด ความจริ งมันคุณปุ่ นทังนั
ถูกด่าแยะเหมือนกัน ถูกบัตรสนเท่ห์ดา่ คุณไสว แก้ วสม ก็เหมือนกัน คัดไปแล้ วเอาไปพูดจนเลยเถิด แต่ผม
ไม่สนใจ ใครจะว่าอย่างไรก็วา่ ไม่ร้ ูสกึ อะไรด้ วย หลักฐานมันมีอยูแ่ ล้ ว ว่าเราพูดจริง ๆ เป็ นอย่างไร ใน
หนังสือเล่มนันเล่
้ มนี ้
อาจารย์ครับ แล้ วหนังสือชุดธรรมโฆษณ์เกิดขึ ้นมาได้ อย่างไรครับ
5

มันเกิดจากการปรารภว่า ธรรมะที่เราพูดไปมากต่อมากแล้ ว มันจะสูญหายเสียหมด ที่พิมพ์กนั เล่ม
เล็ก ๆ หรื อที่อื่นเอาไปพิมพ์ มันก็กระจัดกระจาย ไม่เป็ นชิ ้นเป็ นอัน จึงพยายามทําขึ ้นให้ เป็ นชุด ๆ เป็ นชุด
สมบูรณ์ ตอนหลัง ๆ จึงเปลีย่ นวิธีพดู มาพูดเป็ นชุด เป็ นเรื่ องราวต่อกันเพื่อสะดวกแก่การพิมพ์ เช่นชุดธรรม
ปาติโมกข์ที่พดู หน้ าโรงหนัง ชุดวันเสาร์ ซึง่ พูด ๓ เดือน ได้ เล่มหนึง่ ก่อนนี ้ขึ ้นไปยังมีชดุ บรรยายโรงฉัน เรื่ อง
หลัก ๆ หลายเรื่ องเหมือนกันที่บรรยายโรงฉัน อานาปานสติฉบับสมบูรณ์ ก็บรรยายโรงฉัน เรื่ องพวกนี ้เมื่อ
คิดจะพิมพ์เป็ นหนังสือเล่มใหญ่ขึ ้นมาก็คดิ ว่าใช้ ชื่อธรรมโฆษณ์ มันง่ายดี ความหมายก็ดี มีชื่ออื่นอีกให้
เลือก ๒-๓ เรื่ อง มันรุงรัง

ตัวอย่างหนังสือชุด "ธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส"
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ทุนที่ใช้ พิมพ์ ตอนแรกก็ใช้ ทนุ ของเจ้ าคุณลัดพลีฯ ที่มอบไว้ สาํ หรับพิมพ์หนังสือขนาดใหญ่ แต่ก่อนนี ้
ใช้ เงิน ๓๕,๐๐๐ บาท ก็พิมพ์ได้ เรื่ องหนึง่ ๑,๕๐๐ เล่ม เดี๋ยวนี ้ต้ องใช้ แสนครึ่งจึงจะพิมพ์ได้ เรื่ องหนึง่ บาง
คณะพี่น้องหลาย ๆ คนรวม ๆ กันก็มี พิมพ์แล้ วให้ ใส่รูปบรรพบุรุษได้ เป็ นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ บรรพ
บุรุษ พิมพ์แล้ วส่วนใหญ่ก็ขาย เพื่อจะเอาทุนมาพิมพ์อีก แจกส่วนน้ อยเฉพาะบุคคลที่ควรแจก และส่งไป
ตามสถาบัน ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตอนแรกมีอยู่ ๓๕ รายการที่แจก เดี๋ยวนี ้คงสัก ๕๐ รายการได้ กระมัง
การจัดพิมพ์ ตอนแรก ๆ ก็นายธรรมทาสทําอยู่ ต่อมามันไม่ไหว ร่างกายทรุดโทรม คุณอรุณวตี
รับภาระในเรื่ องนี ้ ในนามมูลนิธิสวนอุศรม ถ้ าเขาไม่ชว่ ยมันอาจจะต้ องเลิก คุณอรุณแกก็สขุ ภาพแย่เต็มที่
แล้ ว อาจจะยุตจิ บเกมเมื่อไรก็ได้ เหมือนกัน เดี๋ยวนี ้ได้ ยนิ ว่ามีปัญหาบ้ าง ที่หนังสือขายไม่ได้ แต่อย่างนี ้ก็ยงั
ไม่เป็ นอุปสรรคนัก มีคนขอเป็ นเจ้ าภาพพิมพ์อยูบ่ ้ าง ดังที่วา่ มาแล้ ว
เท่าที่พมิ พ์ออกมาแค่นี ้ก็เรี ยกว่าโล่งไปที เราได้ ทําสิง่ ที่มนั สมควรจะทํา ไม่เสียค่าข้ าวสุกของผู้อื่นแล้ ว
เชื่อว่ามันคุ้มค่า อย่างน้ อยผมกล้ าพูดได้ อย่างหนึง่ ว่า เดีย๋ วนี ้ไม่มีใครในประเทศไทย บ่นได้ วา่ ไม่มีหนังสือ
ธรรมะอ่าน ก่อนนี ้ได้ ยนิ คนพูด จนติดปากว่าไม่มีหนังสือธรรมะจะอ่าน เราก็ยงั ติดปาก ไม่มีหนังสือธรรมะ
จะอ่าน ตอนนี ้บ่นไม่ได้ อีกแล้ ว

อริ ยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้ นและภาคปลาย ความหนาเกือบ ๒,๐๐๐ หน้ า
ผลงานซึง่ ท่านอาจารย์พทุ ธทาส กล่าวว่า มีความพอใจมากที่สดุ เพราะทําได้ อย่างสมบูรณ์ที่สดุ
สามารถจะฝากเป็ นอนุสรณ์แห่งธรรมไว้ ในโลกได้
อาจารย์ครับ ในบรรดาหนังสือที่ทํามาทังหมด
้
อาจารย์พอใจหนังสือเล่มไหนมากที่สดุ ครับ
พอใจถึงที่สดุ ก็คือ อริยสัจจากพระโอษฐ์ รู้สกึ ว่าทําได้ สมบูรณ์ที่สดุ พอใจกว่าทุกเรื่ อง ฝากไว้
เป็ นอนุสาวรี ย์ในโลกได้

๒๒๑

ถ้ าไม่นบั ชุดจากพระโอษฐ์ ละครับ งานของอาจารย์ที่ไม่ใช่งานแปล อาจารย์ชอบเล่มไหนที่สดุ
(หัวเราะ) ยังไม่เคยคิด (หยุดนาน) พูดตามความรู้สกึ ก็พวกปรมัตถสภาวธรรม สุญญตาปริทศั น์ โอ
สาเรตัพพธรรม สันทัสเสตัพพธรรม อิทปั ปั จจยตา ชุดนี ้นับว่าถึงขนาด เป็ นที่พอใจ เราเรี ยกรวม ๆ ว่าชุด
ปรมัตถธรรม ลุม่ ลึกกว่าธรรมดา แต่ผมพูดว่าพอใจทุกเล่มดีกว่า (หัวเราะ) แต่ละเล่มมันมีอะไรพอดีของมัน
แง่หนึง่ เสมอ (หัวเราะ)
ถ้ ามีคนเขาไม่เคยศึกษาพุทธศาสนามาก่อน อยากจะเริ่มศึกษา อาจารย์จะแนะให้ อา่ นเล่มไหนครับ
โดยมากจะแนะให้ อา่ นหนังสือบรมธรรมมี ๒ เล่ม แล้ วก็อา่ นฆราวาสธรรม มันเป็ นเล่มพื ้นฐาน แล้ ว
ต่อจากนันก็
้ เลือกเอาเอง ประเภทศีลธรรมก็มี ประเภทปรมัตถธรรมก็มี ประเภทเกี่ยวกับบ้ านเมืองก็มี ผมทํา
ไว้ หมดแล้ ว เต็มความสามารถแล้ ว สมควรจะหยุดได้ แล้ ว (หัวเราะ)

อาจารย์ครับ ต่อไปนี ้จะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการพูด การเทศน์นะครับ อาจารย์เคยศึกษาวิธีพดู ธรรมะ หรื อ
วิธีเทศน์ของคนอื่นบ้ างหรื อเปล่าครับ
เมื่อผมอยูว่ ดั ปทุมคงคา ผมใกล้ ชิดกับมหาน้ อย ท่านเป็ นนักเทศน์มีชื่อเสียงระดับสูงสุดของกรุงเทพฯ
สมัยนัน้ มี ๒-๓ คนเท่านันในระดั
้
บนี ้ ท่านกรุณานิมนต์ผมไปด้ วยเสมอ ๆ เพื่อเป็ นพระสวดแจงในการเทศน์

๒๒๒

สังคายนา คือเทศน์โต้ ตอบกัน แต่มนั ใช้ กนั ไม่ได้ กบั ของเรา เลียนแบบไม่ได้ ผมก็เคยพยายามไปฟั ง
นักเทศน์ที่มีชื่อเสียงทุก ๆ คน ทุก ๆ แห่ง แต่ก็ไม่มากนักเพราะมีชื่อเสียงอยูไ่ ม่กี่คน แต่เรามาใช้ กนั ไม่ได้
โดยตรง
อาจารย์ครับ แล้ วพอมีสวนโมกข์ อาจารย์เริ่มเทศน์จริงจังเมื่อไรครับ
มันก็ไม่มีที่เรี ยกว่าเทศน์จริงจัง แสดงไปพอตัว เริ่ มจากเทศน์ประจําที่คณะธรรมทาน ทังที
้ ่พมุ เรี ยง
และที่ย้ายมาไชยาแล้ ว เทศน์ตามพอใจ มีการปรับปรุงให้ เนื ้อหาทันสมัย เทศน์แบบเดิม ๆ ที่เคยเทศน์มาแต่
ก่อนนัน้ มันพ้ นไปแล้ ว เทศน์ทํานองปาฐกถา แม้ จะเริ่มตังนะโม
้
แต่พอถึงตอนพูดก็เป็ นปาฐกถา
เมื่อตอนเดินจากสวนโมกข์เก่ามาเทศน์ที่คณะธรรมทาน สมัยอยูร่ ิ มทางรถไฟ ก็เคยแวะเทศน์ที่ท่า
โพธิ์ทีหนึง่ ก่อน ที่โรงเรี ยนประชาบาลท่าโพธิ์ ส่วนมากญาติ ๆ ไปฟั งกัน เขาเคยแสดงความประสงค์ แต่วา่
ไม่กล้ านิมนต์ เราก็วา่ เราไปก็ไปเทศน์กนั ประชาชนแถวนันเลยได้
้
ฟังเทศน์ที่แปลกออกไป จากที่เคยฟั ง
เทศน์ใบลานกัน พอเสร็จก็เลยเดินมาเทศน์ที่คณะธรรมทานต่อ แฟนประจํา ๒๐-๓๐ คน จัดเทศน์เวลาพัก
เที่ยง พวกข้ าราชการก็มาฟั งด้ วย ตอนหลังย้ ายมาที่โรงเรียนพุทธนิคม บางทีเต็มโรงเรี ยนเลย เคยจัด
วิสชั ชนากับมหาสําเริ ง คนฟั งหลายร้ อยคนก็มี
แล้ วก็เปิ ดแสดงปาฐกถาเต็มรูป ฉากแรกที่กรุงเทพฯ (หัวเราะ) ปาฐกถาชุดพุทธธรรม เปิ ดฉากยืนพูด
มีคนคัดค้ านภายหลังว่าผิดวินยั ต่อมาผมเมื่อยขา ขอนัง่ ขอเก้ าอี ้สูง ๆ นัง่ พอให้ พ้นขอบที่นงั่ ผู้ฟังดูไม่ร้ ูยืน
หรื อนัง่ ตอนแรก ๆ ก็ยืน เดี๋ยวนี ้ยิ่งยืนไม่ไหว ขาเมื่อย ขาสัน่ เดี๋ยวเดียวก็พดู ไม่ได้ (หัวเราะ) ท่านปั ญญายัง
ยืน
ความคิดที่จะใช้ ปาฐกถาแทนเทศน์ มันเกิดจากรู้สกึ ว่าของเดิมเต็มสมัยแล้ ว คิดจะเอาอย่างสากล
เสียบ้ าง ยืนบรรยายแบบสากล แต่มนั ผิดวินยั ตามตัวหนังสือ ห้ ามพูดกับผู้ฟังที่นงั่ อยู่ ไม่เป็ นไข้ ยืนแสดง
ธรรมกับผู้นงั่ เป็ นอาบัตทิ กุ กฎ แต่เราตีความวินยั ว่าเป็ นคนละยุค คนละสมัย คนละถิ่น คนละประเทศ
้ น
พูดครัง้ แรก (๒๔๘๓) ที่กรุงเทพฯ นัน้ คุณสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็ นคนนิมนต์ขึ ้นไปพูด ตอนนันเป็
ปลัดกระทรวงยุตธิ รรม ไปแสดงที่พทุ ธธรรมสมาคม เมื่อยังอาศัยอยูท่ ี่ร้านขายหนังสือของมหามกุฎ หน้ าวัด
บวรฯ เห็นคนมาฟั งเต็มห้ อง
ก่อนไปเทศน์ ก็คดิ ว่า ทําอย่างไรจะไม่ให้ ขายหน้ าคุณสัญญา เขาอุตส่าห์มานิมนต์ไป ได้ เตรี ยม
หัวข้ อใส่สมุดแบบฝึ กหัดนักเรี ยนเล่มเล็ก ๆ เมื่อรู้วา่ ต้ องพูดก็อยากใช้ คําว่าพุทธธรรม ซึง่ เป็ นชื่อของสมาคม
ในสมัยนันด้
้ วย เห็นเป็ นชื่อเรี ยกพุทธศาสนาที่เหมาะที่สดุ ก็เลยตังใจที
้ ่จะให้ ชดุ นี ้เป็ นชุดที่เกี่ยวกับพุทธ
้ น้ เช่น วิถีแห่งการเข้ าถึงพุทธธรรม (๒๔๘๓) ผลแห่ง
ธรรมในทุกแง่ทกุ มุม จึงพูดเกี่ยวกับพุทธธรรมทังนั

๒๒๓

ความสงบในฐานะเป็ นพุทธธรรม (๒๔๘๕) พุทธธรรมกับสันติภาพ (๒๔๘๙) พุทธธรรมกับประชาธิปไตย
(๒๔๙๐) ภูเขาแห่งวิถี หรื อ อุปสรรคแห่งการเข้ าถึงพุทธธรรม (๒๔๙๑) ขยายความภูเขาแห่งวิถีพทุ ธธรรม
(๒๔๙๒) ข้ อคิดในปั จจุบนั เกี่ยวกับพุทธธรรม (๒๔๙๓)
ไปพูดครัง้ แรกก็ร้ ูสกึ หวัน่ อยูน่ ิด ๆ เหมือนกันว่า จะทําไม่ได้ ดี จะทํา ๕ แต้ ม อะไรก็มีบ้าง แต่ไม่ถึงกับ
ประหม่า คราวนันพู
้ ดนานเป็ นประวัตกิ าร ๓ ชัว่ โมง (หัวเราะ) คนฟั งเต็มห้ องที่เขาให้ บรรยาย ๒-๓ ร้ อยคน
เห็นจะได้ ทางผู้จดั เขาโฆษณาลงหนังสือพิมพ์รายวัน แล้ วมีคนจดชวเลข แล้ วก็แปลเป็ นไทย เราก็เอามา
ตรวจแก้ ไปลงพุทธสาสนา เขาจดชวเลขทุกครัง้ จนตอนหลัง ๆ จึงมีเทปเส้ นลวดมาบันทึกเสียง

เครื่ องบันทึกเสียงเก่าแก่ ชนิดใช้ เส้ นลวดเป็ นม้ วนเทป เริ่มใช้ งาน
ประมาณปี ๒๔๘๕ ทําให้ มีการถอดเทปคําบรรยายของพุทธทาสภิกขุ
จัดพิมพ์เป็ นหนังสือสําคัญ ๆ หลายเล่มในเวลาต่อมา

เครื่ องบันทึกเสียงสมัยต่อมาของท่าน ซึง่ ใช้ แถบเทปสีนํ ้าตาลแบบ
ม้ วนอย่างในปั จจุบนั

๒๒๔

ตู้เก็บสื่อต่าง ๆ ในห้ องทํางานชันล่
้ างของท่าน ซึง่ มักมีทงภาพถ่
ั้
าย
สไลด์ เทปเส้ นลวด

ผลการแสดงปาฐกถาครัง้ แรกเป็ นอย่างไรครับ
ดูเหมือนเขาจะตืน่ เต้ นกัน ถือว่าเป็ นของแปลก เขาคงรู้สกึ ว่าเป็ นของแปลก เป็ นการอธิบายว่า รูป
เสียง กลิน่ รส สัมผัส เป็ นธรรมชาติเกี่ยวข้ องกับคลื่นแสง คลื่นเสียง คลื่นแก๊ ส อะไรพวกนี ้ อย่าให้ เห็นเป็ น
ของวิเศษ ให้ ร้ ูจกั สังเกต ถ้ าเรามีอวิชชา ก็ทําให้ เราเห็นของอย่างหนึง่ เป็ นอีกอย่างหนึง่ เห็นงูเป็ นเชือก เห็น
เชือกเป็ นงู สิง่ เหล่านี ้คนไม่เคยได้ ยิน ได้ ฟังมาก่อน มีคนเล่าว่าพอเจ้ าพระยาธรรมศักดิม์ นตรี อ่านเรื่ องนี ้ ก็
ออกปากว่าหนังสือนี ้จะไม่ตาย เดีย๋ วนี ้ยังมีคนพิมพ์อยู่ ยังขายได้ อยู่ คนเอาไปพิมพ์แจกงานศพกันมาก พระ
ยาภรตราชสุพชิ เป็ นคนแรกที่ขอไปพิมพ์แจกงานศพ แล้ วจึงได้ ไปถึงมือครูเทพเข้ า เป็ นหนังสือที่ทําให้
แตกตื่นกัน
คุณกุหลาบ สายประดิษฐ์ จะมาฟั งทุกครัง้ แล้ วเอาไปเขียนลงหนังสือพิมพ์ที่แกทําอยู่ เขียนทํานอง
เชียร์ ๆ ชวนคนไปฟั ง แต่ไม่แน่ใจว่ามาครัง้ แรกด้ วยหรื อเปล่า
สมัยนันขึ
้ ้นไปกรุงเทพฯ บ่อย ๆ บางสมัยขึ ้นไปทุกปี แล้ วก็ไปพูดที่อื่นด้ วย มีคนนิมนต์ไปพูดที่อื่นต่อ
เห็นมีคนเขียนว่า อาจารย์ปรี ดี พนมยงค์ มาฟั งทุกครัง้ หรือครับ

๒๒๕

คงไม่ถกู ที่จําได้ ครัง้ เดียว ที่ยงั จําติดตามีอยูค่ รัง้ เดียว เพราะเป็ นพิธีรีตอง พอเข้ ามาทุกคนยืนขึ ้น
หมด พอพูดจบตอนออกไปทุกคนก็ยืนขึ ้นอีก เขาจัดให้ นงั่ พิเศษที่หนึง่ ใกล้ ๆ ธรรมาสน์ ตอนนันเป็
้ นผู้สําเร็จ
ราชการแผ่นดิน แทนพระเจ้ าอยูห่ วั อานันทมหิดล ครัง้ นันผมพู
้
ดเรื่ องพุทธธรรมกับประชาธิปไตย
อาจารย์ครับ ชุดพุทธธรรมนี่ ครัง้ แรกสุด "วิถีแห่งการเข้ าถึงพุทธธรรม" กับครัง้ "ภูเขาแห่งวิถีพทุ ธธรรม"
ครัง้ ไหนมีผลมากกว่ากันครับ ที่ทําให้ คนแตกตื่น
ดูจะเป็ นอันแรกมากกว่า ครัง้ ภูเขาทําให้ พระทิพย์ปริญญาโกรธแทนพระพุทธเจ้ า เขาต่อต้ านมาก
อยากให้ รัฐบาลจับเราข้ อหาคอมมูนิสต์ทําเรื่ องไปถึงหลวงกาจสงคราม ซึง่ เป็ นอะไรที่เชื่อถือของจอมพล ป.
หาว่าผมรับประโยชน์จากคอมมูนิสต์ จะมาทําลายพุทธศาสนา นี่มารู้ทีหลัง แต่หลวงกาจสงครามคงไม่เชื่อ
เพราะเห็นเฉย ๆ กันไป พระทิพย์ปริ ญญาแกทําถึงขนาดนี ้ แล้ วแกยังทําเรื่ องฟ้องสมเด็จพระสังฆราชด้ วย ดู
เหมือนจะฟ้องสมเด็จพระสังฆราชทัง้ ๒ องค์ ทังวั
้ ดบวรฯ และวัดเบญจฯ ซึง่ ต่อกันมา จนพระศาสนโสภณ
เห็นว่าผมควรจะไปพบเพื่อเปลื ้องข้ อหา เพราะถูกกล่าวหารอบด้ านมากกว่าทุกที คนเชื่อพระทิพย์ฯ มาก
เหมือนกัน โดยเฉพาะพวกอภิธรรม และพวกที่คดิ แบบอนุรักษ์ นิยม ใครแตะต้ องอะไรไม่ได้ เขาหาว่าผมจ้ วง
จาบพระพุทธเจ้ า ความจริงผมพูดเพียงแต่วา่ พระพุทธเจ้ าตามทัศนะของบุคคลนัน้ เป็ นภูเขาหิมาลัย แต่
พระทิพย์ฯ เขาไปตัดตามทัศนะของบุคคลนันออก
้
กลายเป็ นว่า ผมหาว่าพระพุทธเจ้ าเป็ นภูเขาหิมาลัย
สมเด็จพระสังฆราช (ปลด) วัดเบญจฯ ก็เชื่อเขา แต่ไม่อาจทําอะไรได้ เพราะไม่มีหลักฐานชัดเจน คง
สันนิษฐานว่าผมรับจ้ างคอมมูนิสต์ให้ พดู เช่นนัน้
พอพระศาสนโสภณ (วัดราชาธิวาส) สมัยยังเป็ นพระธรรมโกศาจารย์ พาเข้ าไปเฝ้า พอโผล่หน้ าเข้ า
ไปที่บนั ไดเท่านัน้ ตวาดออกมาเลยว่า ทําไมไม่ใช้ หลักวิสทุ ธิมรรค (หัวเราะ) ไปใช้ หลักอะไรว่าพระพุทธเจ้ า
เป็ นภูเขาบังพระธรรม ผมก็ชี ้แจงให้ ท่านฟั ง สนทนากันสักชัว่ โมงไม่มากมายอะไร แล้ วท่านก็มีธุระที่จะต้ อง
พูดกับเจ้ าคณะภาค เรื่ องการปกครอง เรื่ องอะไร
ตอนหลังก็เห็นเรื่ องเงียบไป ไม่มีคาํ สัง่ ลงโทษ (หัวเราะ) หรื อสัง่ อะไร แต่เตือน ๆ ไว้ ให้ ใช้ วิสทุ ธิมรรค
เป็ นหลัก (หัวเราะ) เรานิ่ง ไม่ได้ ตอบท่านว่าอย่างไร
ตอนนันคุ
้ ณชํานาญไปด้ วย แกแอนตี ้สมเด็จพระสังฆราชองค์นี ้ทุกอย่าง เท่าที่แกจะทําได้ (หัวเราะ)
แอนตี ้อย่างสุภาพ อย่างชวนหัว

๒๒๖

"ภูเขาแห่งวิถีพทุ ธธรรม" หนังสือที่มาจากการแสดง
ปาฐกถาธรรม ที่กรุงเทพฯ เมื่อปี ๒๔๙๑ หนังสือเล่มนี ้
สร้ างความฮือฮา เป็ นที่วิพากษ์ วิจารณ์อย่างมาก เพราะ
พุทธทาสภิกขุ ได้ วิพากษ์ อย่างตรงประเด็น ถึงการนับถือ
พระพุทธเจ้ าอย่างงมงาย และแบบบุคคล จนถึงกันให้
้ ผ้ ู
นับถือ ไม่สามารถเข้ าถึงพระธรรมคําสอนได้

"ระเบิดภูเขาหิมาลัย" หนังสือที่ออกมาเพื่อต่อต้ านเรื่ อง
"ภูเขาแห่งวิถีพทุ ธธรรม" โดยโจมตีวา่ พุทธทาสภิกขุ
รับจ้ างคอมมิวนิสต์มาทําลายพระศาสนา และมีการนํา
เรื่ องดังกล่าว ฟ้องพระเถระผู้ใหญ่ด้วย แต่ไม่เป็ นผล

อาจารย์ครับ ก่อนพูดชุดพุทธธรรมนี่อาจารย์คาดไว้ ก่อนหรื อเปล่าครับว่าจะทําให้ ฮือฮากันขนาดนัน้
ไม่ได้ คดิ ทําไมจะต้ องคิดเล่า (เสียงดุ) มันเป็ นเรื่ องลองทําดู ไม่ได้ คดิ ว่าจะถูกโจมตีมากมาย ยืนพูดก็
อาบัตเิ ล็กน้ อย ทุกกฎเท่านัน้ แต่เราไม่ร้ ูสกึ ว่าเป็ น เพราะวัฒนธรรมมันเปลี่ยนแล้ ว เนื ้อหาก็ไม่ได้ ตงใจจะ
ั้
้ น้ คนที่ไม่มีเจตนาร้ าย จะได้ กลับไปพลิกดู
แหย่ให้ โกรธ ตังใจจะแหย่
้
ให้ สนใจที่สดุ ใครพูดก็นา่ ตกใจทังนั

๒๒๗

พิจารณาดู เราตังใจจะพู
้
ดถึงอุปสรรคทุกแง่ทกุ มุมของการที่จะบรรลุพทุ ธธรรม ซึง่ มีมากมายก่ายกอง
รวมทังข้
้ อที่วา่ ไปยึดถือพระพุทธเจ้ าผิด ๆ ถ้ าเป็ นพระพุทธเจ้ าที่ถกู ก็ไม่บงั ไม่เป็ นภูเขาหิมาลัย
คุณวิลาศ (มณีวตั ) เขาชอบใจอะไรก็ไม่ร้ ู เขียนลงหนังสือพิมพ์วา่ ถ้ าถูกจับปล่อยเกาะแล้ ว ขอเอา
หนังสือชื่อภูเขาแห่งวิถีพทุ ธธรรมเล่มเดียวไปอยูด่ ้ วยก็พอ ผมก็ไม่เข้ าใจว่าหมายความว่าอย่างไร
ทางสวนโมกข์ ทางไชยานี ้ เขาไม่คอ่ ยจะรู้วา่ เกิดอะไรขึ ้น เขาก็ไม่วิตกกังวล และเรื่ องอย่างนี ้เขาก็ฟัง
ถูกกัน
อาจารย์ครับ แล้ วกับพวกอภิธรรมนี ้มีเรื่ องราวกระทบกันมาอย่างไรครับ
มันต่อมาอีกปี หลัง ๆ แล้ ว ผมได้ ฤกษ์ ไปพูดที่พทุ ธสมาคม เมื่อย้ ายมาอยูถ่ นนพระอาทิตย์แล้ ว ที่มนั
กระทบกันโผงใหญ่ เมื่อผมพูดว่าพระอภิธรรมไม่ได้ อยูใ่ นรูปของพุทธวจนะ เป็ นถ้ อยคําที่เรี ยงขึ ้นใหม่ อันนี ้
เขาโกรธ เขาไปตัดบทเป็ นว่า อภิธรรมไม่ใช่พทุ ธวจนะ ผมมุง่ หมายจะบอกว่า อภิธรรมไม่ได้ อยูใ่ นรูปคําตรัส
แบบพุทธวจนะ มีผ้ เู อาหลักธรรมไปร้ อยกรองในรูปแบบอภิธรรม
เขาไม่ได้ ลกุ ขึ ้นคัดค้ านในวันนัน้ เขาไปรวมหัวกันเขียนหนังสือนักอภิธรรมตัวยง ๗-๘ คน เขียนเป็ น
หนังสือหนาเท่าหัวแม่มือ ทุกคนรุมกันด่าผมแบบอภิธรรม ปี ถัดมาผมก็เลยพูดเรื่ องอภิธรรมคืออะไรใน
รายการบรรยายธรรมะวันเสาร์ มาว่าเราก่อน เราก็เลยว่ามัง่ (หัวเราะ) พวกอภิธรรมในชุดที่ดา่ ผมบางคนก็
ซ่อนตัวมาฟั งถึงที่นี่ด้วย คราวนันพอเขารู
้
้ ขา่ วว่าจะพูดเรื่ องนี ้ พวกกรุงเทพฯ อุตส่าห์ขึ ้นรถมาฟั งที่นี่หลายคน
ทีเดียว ๑๐ คนเห็นจะได้ เขาบอกต่อ ๆ กันมาฟั ง แล้ วก็เห็นเงียบไป พอคุณวิโรจน์ เอาไปพิมพ์เป็ นหนังสือ ก็
เห็นเงียบไปพักใหญ่
จนนายอนันต์ เสนาขันธ์ สมัยเป็ นพระมาเขียนด่าผมอีกที เมื่อไม่กี่ปีมานี ้ ตังใจจะเหยี
้
ยบยํ่าเราให้
้
ธรรมบางคนด้ วย อย่างนายบุญมี เมธางกูร และพระฝรั่งชาวอเมริกนั ที่สไุ หงโก
แหลกไปเลย รวมทังพวกอภิ
ลกที่ถือตามตัวหนังสือมากเกินไป พระอนันต์ ดูจะเป็ นคนที่ใช้ ภาษาหยาบคายที่สดุ
พอถึงวันล้ ออายุคราวหนึง่ (๒๕๒๓) ผมก็ตอบเสียคราวใหญ่จนเลิกตอแยกันไป ที่คณ
ุ วิโรจน์เอาไป
พิมพ์อีก ชื่อธรรมะนํ ้าชําระธรรมะโคลน เรารอจนมีประเด็นมากพอ ก็ตอบเสียคราวหนึง่ เขาเอาธรรมะโคลน
แกล้ งสาดมา เราก็เอาธรรมะแท้ ธรรมะบริสทุ ธิ์ ล้ างออกไป เขาคงคิดจะเหยียบยํ่าเราให้ จมดินไปเลย แต่เรา
มันไม่เป็ นอย่างนันสั
้ กที ตอบคราวนันแล้
้ วเห็นเงียบหายไป
รวมความแล้ ว เราก็ถกู ด่าเยอะแยะหมด แล้ วก็ไม่ตาย ยังอยูไ่ ด้ มีใครไม่ร้ ูพดู เหมือนกับให้ เกียรติวา่
ยิ่งตียงิ่ ดัง (หัวเราะ)

๒๒๘

อาจารย์ครับ ที่อาจารย์บอกว่า พอขึ ้นกรุงเทพฯ พูดที่พทุ ธสมาคมแล้ วก็จะมีคนนิมนต์ไปพูดที่อื่นต่อนัน้
มีที่ไหนบ้ างครับ ใครเป็ นผู้นิมนต์บ้าง
ขึ ้นไปคราวเดียว แต่มกั จะต้ องไปพูด ๒-๓ แห่งเสมอ เช่นที่โรงพยาบาลสงฆ์ ที่ศริ ิราช ที่วดั นรนาถ ที่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สมาคมจีนตงฮัว้ ก็เคยไปพูด ๒-๓ ครัง้ ที่กรมสรรพากรก็เคยไป แล้ วบางปี ก็เลย
ขึ ้นไปเชียงใหม่ พิษณุโลกอะไรก็เคยไป ขากลับจากกรุงเทพฯ ก็ต้องแวะถํ ้าแกลบที่เพชรบุรี ที่ราชบุรีด้วย
้
เกือบทุกอําเภอของภาคใต้ ๒ ครัง้ ไปแบบเป็ นทางราชการจัดไป
นอกจากนันเคยตระเวนเทศน์
อย่างไปเทศน์บางแห่งนัน้ มันฝากไว้ กบั การไปเที่ยว เช่นที่พษิ ณุโลก สุโขทัยก็มี ไปเที่ยวแล้ วเขา
นิมนต์เทศน์ เพราะเขารู้วา่ เราเป็ นผู้เทศน์ คราวนันอยากไปดู
้
เมืองสุโขทัย เพื่อศึกษาโบราณคดี เขาก็ต้อง
นิมนต์เทศน์ ถ้ าไปกรุงเทพฯ ทีหนึง่ ก็มกั จะมีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนสักแห่ง คราวสุโขทัยนันไปกั
้ บท่านปั ญญา
ท่านปั ญญาออกไปเทศน์ผมก็พกั อยูท่ ี่วดั มหาธาตุ เมืองสุโขทัย อธิบดีกรมศิลปากร สัง่ ให้ เจ้ าหน้ าที่กรม
้ าหน้ าที่ศลิ ปากรที่นนั่ จึงพาไปเที่ยว ทุกหนทุกแห่ง แม้ กระทัง่ ในป่ ารกก็ไป
ศิลป์ที่นนั่ ให้ ความสะดวก ดังนันเจ้
ไปดูโบราณสถานต่าง ๆ
ที่โรงพยาบาลสงฆ์นิมนต์นนั ้ ดูจะไปจากวัดโพธิ์ สมเด็จพระสังฆราช เมื่อยังไม่เป็ นสังฆราช เป็ นผู้
อุปถัมภ์โรงพยาบาลสงฆ์ โดยการหาทุน ทีนี ้นิมนต์ผมไปคงจะได้ เงินบํารุงมาก หรื อจะไม่มากก็ไม่ร้ ูได้ แต่ที่
เขาถวายกัณฑ์เทศน์ผมก็ชว่ ยเขาไปหมด นายแพทย์วิรัตน์ มรรคดวงแก้ ว ผู้อํานวยการโรงพยาบาล กับคุณ
พิพฒ
ั น์ นิลวัฒนานนท์ ผู้แทนจังหวัดนี ้เขาเป็ นเพื่อนกันด้ วย
ทางศิริราช ชุมนุมพุทธเป็ นผู้นิมนต์ไป นึกชื่อไม่ออก คงเป็ นหมอสูงอายุรวม ๆ กัน ดูจะมีหมอโรจน์
หมอประพันธ์ และหมออะไรอีกบางคนไปพูดเรื่ องแก่นพุทธศาสตร์
ที่วดั นรนาถนัน้ คุณปุ่ นจัด เป็ นศูนย์ธรรมะ ไม่ใช่นิมนต์แต่ผม นิมนต์ใครก็ได้ แล้ วสมภารท่านก็ชอบ
ที่จฬุ าฯ คราวนัน้ พระดุลยพากษ์ ฯ พระดุลยนาถ นายวิจิตร เป็ นคนจัดการ ร่วมกับพวกจีนตงฮัว้
ร่วมกันจะให้ ธรรมทานเอาบุญ ก็ไปขอใช้ สถานที่ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ใช้ หอประชุมใหญ่
เขามีการประชาสัมพันธ์กนั อย่างไรก็ไม่ร้ ู คนมาฟั งเต็มหอประชุม หลายพันคน ตอนหลังเคยไปพูดอีกครัง้ ๒
ครัง้ เมื่อตังชุ
้ มนุมพุทธแล้ ว นายบุญลือ ศรี ตลุ า เป็ นหัวหน้ า สมเด็จพระราชชนนีเคยเสด็จครัง้ หนึง่ ที่
ธรรมศาสตร์ ดจู ะเคยไปพูดสัก ๒ ครัง้ ตามวิทยาลัยเทคนิคเคยเทศน์เกือบทุกแห่ง ตามวิทยาลัยครูก็เคยไป
บางแห่ง ที่ครุ ุสภาก็เคยครัง้ ใหญ่ครัง้ หนึง่ ในรายการวิวาทะกับคุณคึกฤทธิ์ (หัวเราะ) และเคยไปพูดที่
หอประชุมเล็กของกระทรวงศึกษาหลายครัง้
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ที่กรมสรรพากร ดูเหมือนเขามุง่ หมายให้ เราไปเทศน์ขู่ เรื่ องการคอรัปชัน่ มากกว่า แต่ผมก็เทศน์ไป
ตามธรรมดา ตามธรรมะธัมโมในเรื่ องชีวิตจิตใจ ไม่ได้ เทศน์กระทบข้ าราชการทุจริต
ผมเทศน์ให้ ข้าราชการฟั งหลายหนเหมือนกัน มีครัง้ หนึง่ เขาเอาไปพิมพ์เป็ นการใหญ่ เทศน์ที่อาคาร
พิเศษสําหรับพิจารณาคดีสวรรคตที่กระทรวงยุตธิ รรม คุณปุ่ น จงประเสริฐ ย่อไปพิมพ์ใช้ ชื่อว่า ธรรมะปราบ
ผีในตัวข้ าราชการ เดิมไม่ได้ ชื่อแบบนัน้ เทศน์คําว่าพระราชาคืออะไร ตอนนันเป็
้ นคําแปลใหม่ เล่าลือกัน
เป็ นปาฐกถาที่มีการพิมพ์ตอ่ ๆ กันมากครัง้ เรื่ องหนึง่ พระราชาคือผู้ที่ทําให้ ประชาชนร้ องออกมาว่าพอใจ ๆ
ที่เชียงใหม่ ก็ไปพักที่วดั อุโมงค์ แล้ วไปพูดที่พทุ ธสถานเชียงใหม่ เจ้ าภาพเขาโฆษณา คนก็มาฟั งกัน
มาก นอกจากนันก็
้ ถกู นิมนต์ไปพูดตามวัดต่าง ๆ บ้ าง วัดพันอ้ นก็เคย แต่คนไม่มากนัก
ที่เพชรบุรีนนั ้ โยมวาสน์เขาขอร้ องจนเป็ นธรรมเนียม ถ้ าขึ ้นกรุงเทพฯ ขากลับต้ องแวะเพชรบุรี เทศน์ที่
วัดบุญทวี ถํ ้าแกลบ ทุกครัง้ แล้ วก็ที่วดั สนามพราหมณ์ ของคุณนายบุญเลี่ยมอีกครัง้ หนึง่ แล้ วที่อื่น ๆ บ้ าง ที่
เขาสวนหลวงราชบุรีบ้าง มันคล้ าย ๆ พอดีพอเหมาะเป็ นรายการแทรกเข้ ามา

การแสดงปาฐกถาธรรมที่วดั สวนดอก จ.เชียงใหม่ ประมาณปี ๒๔๙๑
พุทธทาสภิกขุ เดินทางขึ ้นเชียงใหม่ครัง้ แรกในปี นี ้
และเดินทางมาที่นี่อีกสิบกว่าครัง้ เพื่อให้ คําแนะนําแก่กิจการของคณะพุทธนิคม
และการจัดตังวั
้ ดแบบสวนโมกข์

อาจารย์ครับ แล้ วที่ไปตระเวนเทศน์ที่หวั เมืองปั กษ์ ใต้ นี่เป็ นมาอย่างไรครับ
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ครัง้ แรกไปกับพระยาอมรฤทธิธํารง (๑๕ มิ.ย. - ๒๐ ก.ค. ๒๔๙๓) ซึง่ เป็ นข้ าหลวงภาคของกระทรว
มหาดไทย ประจําภาค ๕ กินเนื ้อที่ตลอด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ นับแต่ประจวบฯ ลงมา ท่านเป็ นข้ าหลวงไป
ร่วมในการประชุมเผยแผ่ภาค ไปรู้จกั กันที่นนั่ เป็ นครัง้ แรก แล้ วก็ตกลงกันว่าจะตระเวนเทศน์ นัง่ รถไฟบ้ าง
นัง่ เรื อบ้ าง ท่านมีเลขาฯ ไปด้ วยคนหนึง่ ตอนนันยั
้ งหนุ่ม ท่านอายุแก่กว่าผมสัก ๕ ปี เรื อบินก็เคยขึ ้น บาง
คราวรถไฟขลุกขลัก คนนัง่ เต็มหมด เราจะปี นหน้ าต่างกับเขาไม่ไหว ก็ขอนัง่ ตู้บรรทุกสัตว์กนั ไป ฉันอาหาร
เล็ก ๆ น้ อย ๆ ในตู้บรรทุกสัตว์นนั ้ ไปอย่างเป็ นทางการ เขาวางกําหนดการเอาไว้ ตายตัวหมดแล้ ว เทศน์ทกุ
วัน บางวันเทศน์ ๕ ครัง้ (หัวเราะ) เกือบตาย เช้ าก่อนฉันเทศน์ ฉันเสร็จก็เทศน์กํานันผู้ใหญ่บ้าน บ่ายก็
เทศน์อบรมข้ าราชการ เย็นอาจเทศน์อบรมคนในเรื อนจํา คํ่า ๓ ทุ่ม เทศน์อบรมชาวบ้ าน เทศน์วนั เดียว ๕
ครัง้ ตอนนันยั
้ งมีแรง เสียงก็ไม่แห้ ง เขาก็จดั ให้ เราพักตามวัด ทางข้ าหลวงก็มีข้าราชการในท้ องถิ่นมาพาไป
พัก ตอนนันก็
้ นบั ว่าสนุก ได้ เที่ยวไปในที่ตา่ ง ๆ ที่ไม่เคยไป ขณะเดินทางไปเทศน์ ในทะเลสาบสงขลา ได้
แล่นเรื อไปจอดตรงโน้ น ตรงนัน้ ตรงนี ้ การไปเที่ยวเทศน์แบบนี ้นับว่า
โชกโชนพอกันที เต็มขนาด
อีกครัง้ หนึง่ ไปกับคณะอนุสาสนาจารย์ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ทุกจังหวัดในภาคใต้ เหมือนกัน เขาให้ ผมพูดก่อน
เขาพูดทีหลัง ตอนนันดู
้ เหมือน จอมพลผิน ชุนหวัณ เป็ นเจ้ าของ
โครงการ มีคณ
ุ พัฒน์ นิลวัฒนานนท์ ส.ส.ที่นี่ เป็ นตัวเชื่อมให้ ผมไปร่วม
ไปช่วยเทศน์สงั่ สอนประชาชน
การตระเวนเทศน์แบบนี ้ พูดกับข้ าราชการไม่คอ่ ยได้ ผล ดูจะไม่
ตังใจฟั
้ ง เทศน์ประชาชนคงได้ ผลบ้ าง แต่คราวไปกับคณะอนุสาสนา
จารย์เกือบจะไม่ได้ ผลเลย เพราะเขาให้ เราพูดก่อน เราเทศน์ให้
ประชาชนเกิดสลดสังเวช พออนุสาสนาจารย์ขึ ้นไปพูด เน้ นโปกฮาหมด
มันไปลบความรู้สกึ ในทางธรรมเสียหมด

พระยาอมรฤทธิ์ธํารง (พร้ อม ณ ถลาง)
ข้ าหลวงประจําภาค ๕ ซึง่ อาราธนา
พุทธทาสภิกขุ ไปตระเวนแสดงธรรม
ตลอด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ เป็ นเวลา
เดือนเศษ ในปี ๒๔๙๓ บุคคลท่านนี ้
เป็ นฆราวาสผู้ใหญ่ทา่ นหนึง่ ซึง่ พุทธ
อาจารย์ครับ ผมอ่านเจอราว ๆ พ.ศ.๒๔๙๑ มีหน่วยเผยแผ่เคลื่อนที่
ทาสภิกขุ ได้ ให้ ความนับถือ เสมือน
ของคณะธรรมทานออกทํางาน มันเป็ นอย่างไรครับ
หนึง่ อาจารย์

เอ๊ ะ ใครใช้ คําอย่างนี ้ (หนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาครับ) อ๋อ ผมลงเรื อไปเที่ยวเทศน์ บ้ านดอน กาญจน
ดิษฐ์ เกาะสมุย ทํากันเอง เป็ นการส่วนตัว ไม่ใช่ในนามคณะสงฆ์อะไร เราใช้ เรื อใบที่เรี ยกว่าเรื อถุงเมล์ ลํา
หนึง่ มีนายทัศน์ (เจ้ าของเรื อ) และนายสติ ไปด้ วย เป็ นครัง้ แรกที่ประชาชนแถวนี ้ได้ ยนิ เครื่ องขยายเสียง
หรื อเทปบันทึกเสียง แตกตื่นกันใหญ่ พอเรื อเข้ าปากนํ ้าบ้ านดอนก็เอาลําโพงชักขึ ้นครึ่งเสา แล้ วเปิ ดเทศน์
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สมเด็จวัดเทพศิรินทร์ จานเสียงชุดนันมั
้ นน่าฟั ง เป็ นจังหวะจะโคน แล้ วเปิ ดขยายเสียงดังลัน่ จวนจะเที่ยง
คืนแล้ ว ทุก ๆ ท่านํ ้า มีคนมายืนอออัดเต็มทุก ๆ ท่า (หัวเราะหึ ๆ) น่าสนุกตอนนัน้ เขาไม่ร้ ูเสียงอะไร ไม่เคย
มี โดยเฉพาะเด็ก ๆ เต็มไปหมด ตามท่านํ ้าที่เรื อผ่านเข้ าไปในคลองบ้ านดอนจนถึงที่จอดเรื อในบ้ านดอน รุ่ง
เช้ ามีคนถามเสียงอะไร ๆ ดังไพเราะเหลือเกิน
พอถึงบ้ านดอนก็ถ่ายของลงเรื อยนต์ นายอําเภอกาญจนดิษฐ์ เขาหาเรื อมารับไปเทศน์อบรม
ประชาชนที่อําเภอกาญจนดิษฐ์ และต่อไปที่เกาะสมุย
นายอําเภอเกาะสมุย พาตระเวนรอบเกาะ เขาออกหนังสือตาม พ.ร.บ.ปกครองท้ องที่ เรี ยกประชุม
เด็กอายุ ๑๕ ปี ถึง ๒๗ ปี ทุกคนต้ องมา กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็เอามาลงบัญชี ต้ องเซนต์ชื่อ หลบหลีกไม่ได้ มา
เยอะทุกแห่ง เต็มไปหมด นี่ก็สงั เกตเห็นว่าเด็ก ๆ เหล่านี ้ มานัง่ กัดฟั นกรอด ๆ ไม่อยากฟั ง แต่ต้องทนฟั ง ก็
เลยโกรธ แล้ วเราก็พดู แรง ๆ ว่าเกาะนี ้จะจมทะเลก็เพราะพวกเธอ จะเลิศลอยก็เพราะพวกเธอ แล้ วก็เทศน์
เรื่ องอบายมุข ใช้ ถ้อยคํารุนแรงทังนั
้ น้ เกือบทุกแห่งเทศน์กบั เยาวชน กลางคืนก็เทศน์กบั คนแก่คนเฒ่า
อุบาสก อุบาสิกาบ้ าง
บางครัง้ ก็นอนกันบนเรื อ แต่สว่ นมากพอคํ่าก็ขึ ้นบก กํานันก็พาลูกน้ องมาขนเครื่ องมือขึ ้น บางแห่ง
้
ต้ องลุยนํ ้าตังแต่
้ สะเอวมาขนเครื่ องขยายเสียง เครื่ องบันทึกเสียง เครื่ องสไลด์ เอาให้ หมด ตอนนันผมฉาย
เอง ฉายสไลด์เองด้ วย ตอนนันเป็
้ นครัง้ แรกที่ได้ เที่ยวเกาะสมุย เกาะพะงัน ตระเวนอยูร่ ่วมเดือน นายอําเภอ
เกาะสมุยตอนนันชื
้ ่อ นายอําเภอโพธิ์ ศิวาลัย ต่อมาไปเป็ นผู้อํานวยการโรงเรี ยนนายอําเภอที่กรุงเทพฯ ไม่กี่
ปี ก็ตายในหน้ าที่นนั ้ ถ้ ายังไม่ตาย คงทําอะไรให้ แก่บ้านเมืองได้ มากคนหนึง่ ขากลับดูเหมือนจะได้ มาเทศน์ที่
สุราษฎร์ อีก ๒-๓ แห่ง ในนามของพุทธสมาคมจังหวัดสุราษฎร์ เพิง่ เปิ ดใหม่ เขาขอร้ อง เปิ ดแสดงที่วดั ธรรม
บูชา
เครื่ องชุดนี ้อาจารย์ได้ มาอย่างไรครับ
สะสมขึ ้นทีละชิ ้น ๒ ชิ ้น เครื่ องขยายเสียงชุดแรก ๖,๕๐๐ บาท คณะบํารุงสวนโมกข์ที่กรุงเทพฯ
จัดซื ้อให้ (๓ เม.ย. ๒๔๙๐) เครื่ องทําไฟฟ้าอีก ๓ พันกว่าบาท เครื่ องบันทึกเสียงอีก เครื่ องละ ๓ พันบาท ๒๓ เครื่ อง คนนันให้
้ คนนี ้ให้ คุณหมอไพบูลย์ ให้ เครื่ องฉายสไลด์อนั เล็ก ๆ
ไปแบบเคลื่อนที่นี ้ครัง้ เดียวก็เลิก มันเหนื่อย มันขี ้เกียจ แล้ วคนที่ไปด้ วยเขาก็มีงานต้ องทํากัน อย่าง
นายสติ เขาก็เป็ นคหบดี (หัวเราะ) เจ้ าของโรงสี เขาทําหน้ าที่เกี่ยวกับไฟ มีอีกบางครัง้ ที่ถกู ขอไปช่วยตาม
งานบ้ าง เช่น งานโรงเรี ยน งานผูกพัทธสีมา แต่มนั ลําบาก
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การประชุมของเจ้ าคณะภาคที่นครศรี ธรรมราช เคยขนไปทังชุ
้ ด ทางนันเขายั
้
งไม่มี เขาก็ใช้ ของเรา
ตลอด แสดงบทบาทพิเศษ (หัวเราะหึ ๆ) เจ้ าคณะภาคเลยสมมติให้ เป็ นเผยแผ่ภาค (หัวเราะ) โก้ เลย
(หัวเราะ) ประกาศในที่ประชุมสงฆ์ เจ้ าคณะจังหวัดทัง้ ๑๔ จังหวัด เจ้ าคณะอําเภอเยอะแยะ ให้ มีอํานาจ
ประชุมได้ สัง่ งานได้ เป็ นเผยแผ่ภาค
อาจารย์ครับ แล้ วการเทศน์อบรมข้ าราชการตุลาการนัน้ มีความเป็ นมาอย่างไรครับ
ปี นัน้ (๒๔๙๙) พอดีมีกฎหมายใหม่ออกมา ข้ าราชการที่จะเป็ นตุลาการ ผู้พิพากษา จะต้ องได้ รับการ
อบรมทุกวิชาที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การทํางานในหน้ าที่ เขาจึงให้ อบรมเยอะแยะหมด แม้ แต่ดนตรี แม้ แต่
เต้ นรํ า แม้ แต่เล่นการพนันทุกชนิด ผู้พิพากษาจะต้ องได้ รับการอบรมให้ ร้ ูหมด มิฉะนันจะวิ
้ นิจฉัยอรรถคดี
เกี่ยวกับสิง่ นี ้ไม่ถกู เพราะไม่ร้ ูความจริ ง ยังถือเป็ นหลักมาจนเดีย๋ วนี ้ อบรมภาษาอังกฤษนัน้ คุณธานินทร์
กรัยวิเชียร อบรมมาหลายปี ให้ ผ้ พู พิ ากษามีความรู้รอบตัว สําหรับจะเป็ นผู้พพิ ากษาที่สมบูรณ์ คุณสัญญา
ก็เห็นว่าต้ องรู้พทุ ธศาสนาด้ วย ก็เลยหาวิธีที่จะให้ ร้ ูพทุ ธศาสนาด้ วย จึงนิมนต์ผมไปให้ การอบรมเป็ นครัง้ แรก
หลักสูตร ๑๐ ชัว่ โมง ก็เลยทําติดต่อกันมา ผมอบรมอยูท่ ี่นนั่ ๑๑ ปี มาอบรมที่สวนโมกข์ ๓ ปี ทังหมด
้
๑๔
รุ่น
เมื่อผมไม่ไปกรุงเทพฯ แล้ วก็มาอบรมที่นี่อีก ๓ รุ่น ผมเห็นว่าเป็ นการลําบาก ยุง่ ยากลําบาก ผู้
พิพากษาจะมานอนมากินอย่างไรกันได้ ที่นี่ ทําได้ ๓ ปี เลยเลิก คงเกิดอิดหนาระอาใจในหมูผ่ ้ พู พิ ากษา ที่
ต้ องมานอนอย่างเด็กวัด เลยให้ ไปทําความสะดวกที่กรุงเทพฯ ดีกว่า ท่านปั ญญารับช่วงต่อมา จะยังคงทํา
อยูก่ ระมัง
การอบรมชุดนี ้ อาจารย์วางแนวอย่างไรครับ ซํ ้ากันบ้ างหรื อไม่และผลเป็ นอย่างไร โดยเฉพาะผลต่อตัวผู้
พิพากษาเอง
ผมก็พยายามหลีกเลีย่ งไม่ให้ ซํ ้าของเดิม ให้ สงู ขึ ้นไป ให้ ลกึ เข้ าไปจนมีผ้ อู อกปากครัง้ สุดท้ ายว่านี่ผ้ ู
พิพากษาจะรับไหวหรื อ พูดขึ ้นไปถึงเรื่ องอสังขตะ โลกุตระ นิพพาน มีอยูป่ ี หนึง่ ไม่ต้องอบรมเพราะสอบ
ไม่ได้ เลย แล้ วมีอยูป่ ี สอบได้ ตงั ้ ๘๒ คน
ผู้พิพากษาที่มารับการอบรมก็สนใจจด เป็ นผู้ใหญ่แล้ ว รู้ภาษาแล้ วทังนั
้ น้ ตังใจจดกั
้
นใหญ่ รุ่นแรกที่
ผมอบรมก็รุ่นคุณประภาส อวยชัย คุณปรี ดี เกษมทรัพย์
ส่วนจะมีผลอย่างไรต่อตัวผู้พิพากษานัน้ ผมไม่ได้ ประเมิน ไม่ได้ เกี่ยวข้ อง ไม่มีใครมาประเมินให้ ฟัง
ผมไม่ได้ ตดิ ตาม แต่ผลจากการอบรมชุดนี ้ ที่เป็ นหนังสือ มีผลมาก จากการอบรมครัง้ แรกกลายเป็ น คูม่ ือ
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มนุษย์ มีคนได้ รับประโยชน์มารายงานตัวนัน้ ไม่หวาดไหว พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษก็ได้ รับความนิยม
ภาษาเยอรมันกําลังแปลอยู่ และยังพิมพ์เป็ นหนังสือชุดตุลาการออกมาอีกหลายเล่ม
อาจารย์ครับ ทีนี ้อยากขอความกรุณาอาจารย์ช่วยเล่าถึงความเป็ นมาของการเทศน์ชดุ ต่าง ๆ ภายใน
สวนโมกข์บ้าง เริ่ มตังแต่
้ แรก ๆ ย้ ายมาอยูเ่ ลยครับ
แรก ๆ ย้ ายมาอยูก่ ็ยงั ไม่ได้ เทศน์เป็ นชุด เทศน์วนั ประจําปี บ้ าง วันพระบ้ าง วันสําคัญบ้ าง ไปตาม
เรื่ อง มาเริ่ มเทศน์เป็ นชุดตอนบรรยายพิเศษประจําคืน ในระหว่างพรรษา ทําอยูห่ ลายปี ต่อมามันไม่คอ่ ย
สะดวกเกี่ยวกับคนที่จะจดจะบันทึก ก็เลยเลิก มาถึงยุคพูดที่โรงฉัน มักบรรยายในระหว่างพรรษาเหมือนกัน
แล้ วก็มีคนช่วยจด จดแล้ วก็เอามาเรียบเรี ยงเป็ นหนังสือเช่น ชุดคําสอนผู้บวช ชุดอานาปานสติสมบูรณ์ ก็
้ จริง ได้
ได้ มาแบบนี ้ คุณเชื ้อ (พระเชื ้อ สิริปญฺโญ) ที่ตอนนี ้ไปอยูช่ มุ พร เป็ นคนจดเอาจริ งเอาจัง ตังใจอยากรู
้
อาศัยบันทึกของท่านมาพิมพ์หนังสือหลายชุด ต่อมาพอมีเครื่ องบันทึกเสียงแล้ วก็บนั ทึกเสียงไว้ มาถอด
พิมพ์ ที่พิมพ์แล้ วก็มีหลายเรื่ อง เช่น การศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี (๒๕๐๐) ชุดคนถึงธรรม ธรรมถึงคน ก็เป็ น
ชุดใหญ่อีกชุดหนึง่ ต่อมาคุณวิโรจน์ เอาไปพิมพ์เป็ นหนังสือ ๓ เล่มจบ แล้ วก็มี "ตัวกู - ของกู" (๒๕๐๔) ยัง
พิมพ์อยูจ่ นทุกวันนี ้
พอยุคพูดโรงฉันหมดก็มาเป็ นยุคพูดหน้ าโรงหนังตอนเย็น ๆ แล้ ว ก็มายุคบรรยายวันเสาร์
นอกจากนัน้ ตังแต่
้ มีเครื่ องบันทึกเสียง วันสําคัญ ๆ เช่น วันตายาย วันปี ใหม่ วันมาฆะ วิสาขะ อาสาฬหะ ก็
บรรยายแล้ ว บันทึกไว้ ทงหมด
ั้
ต่อมาเมื่ออายุครบ ๖๐ ก็เริ่มมีชดุ บรรยายวันล้ ออายุ (๒๕๐๙ - ปั จจุบนั )
ตอนนี ้ก็พิมพ์ในชุดธรรมโฆษณ์ไปบ้ างแล้ ว
หน้ าโรงหนัง พูดตอนเย็น ๆ (๒๕๑๐ - ๒๕๑๔) ๓ - ๔ วัน หรื อ ๗ วัน พูดทีหนึง่ พูดให้ พระ เณร และ
คนในวัดฟั งเป็ นส่วนมาก ยังไม่ออกไปถึงข้ างนอก ตอนนันคุ
้ ณโกวิทยังอยู่ เป็ นผู้ถาม เป็ นผู้วพิ ากษ์ วิจารณ์
เป็ นประจํา ยังไม่ออกไปถึงข้ างนอก ชุดสุญญตาปริทศั น์ ชุดธรรมปาฏิโมกข์ ก็พดู ที่นี่ พระเรามีวินยั ปาฏิ
โมกข์กนั ที่นี ้เราเห็นว่าควรจะมีธรรมปาฏิโมกข์ด้วย ก็เลยให้ ชื่อว่าธรรมปาฏิโมกข์ คูก่ บั วินยั ปาฏิโมกข์ ชุดนี ้
ก็พิมพ์เป็ นหนังสือชุดธรรมโฆษณ์ไปบ้ างแล้ ว ทําอยูไ่ ม่กี่ปีก็เปลี่ยนมาเป็ นบรรยายวันเสาร์ (๒๕๑๔ ปั จจุบนั )
ชุดเทศน์วนั เสาร์ เกิดขึ ้นได้ อย่างไรครับ
ก็เป็ นส่วนหนึง่ ของงานเผยแพร่ เหตุผลที่เลือกวันเสาร์ มนั มีอยูว่ า่ เผื่อให้ คนไกล คนต่างจังหวัด แม้ แต่
คนกรุงเทพฯ มาฟั งได้ วันศุกร์ เย็นก็ขึ ้นรถไฟมา วันเสาร์ ก็ฟัง เย็นถึงกลับ หรื ออยูถ่ งึ วันอาทิตย์เย็นกลับไป
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ทํางานวันจันทร์ ก็ทนั มันก็มีอยูพ่ กั หนึง่ ที่คนกรุงเทพฯ มา ในลักษณะอย่างนี ้ ต่อมาเรื่ องมันคงจืด ๆ ลง ไม่
สบอารมณ์ ก็ไม่คอ่ ยมีมา ทางมันไกลมาก นาน ๆ บ่อย ๆ มันก็ไม่ไหว
การจัดบรรยายวันเสาร์ มนั ก็ประกอบกับผมหยุดไปไหนมาไหนมากขึ ้น ใช้ วนั เสาร์ แทน สบายกว่า แต่
ในใจจริงก็เพียงว่าให้ ได้ เทศน์ แล้ วให้ ได้ พมิ พ์เป็ นหนังสือขึ ้นเท่านัน้
เรื่ องที่จะเทศน์ก็คดิ เป็ นชุดไป ๓ เดือนนี ้จะเทศน์อะไรชุดหนึง่ ไม่ได้ วางแผนทังหมด
้
มันมากมาย
มหาศาล ทําไม่ได้ ๓ เดือน ก็ได้ ออกมาเป็ นหนังสือธรรมโฆษณ์เล่มหนึง่ บางยุคก็จะเทศน์ธรรมะชันลึ
้ กๆ
ขันปรมั
้ ตถ์ตอ่ กัน บางยุคก็เป็ นเรื่ องสังคม เรื่ องศีลธรรม มีบ้างชุด ๒ ชุดที่บรรยายตามคําขอ เช่น ชุด
พุทธคุณบรรยาย พูดตามที่เจ้ าชื่นขอ คนอื่นก็มีบ้าง แต่จําไม่ได้ แล้ ว
อาจารย์ครับ แล้ วอย่างชุดอบรมนักศึกษาในสวนโมกข์นี ้เป็ นมาอย่างไรครับ
เริ่มทีละน้ อย นักศึกษามาที่นี่กนั ทีละน้ อย แล้ วก็คอ่ ย ๆ มากขึ ้น ๆ ชุดบรมธรรมคราวนัน้ นักศึกษามา
มาก (๒๕๑๒) ก็เลยคิดว่าควรจะพูดเป็ นแบบฉบับไว้ ใช้ ตอ่ ไป โดยไม่ต้องพูดอีก ก็เปิ ดโรงเรี ยนหินขึ ้นตอนหัว
รุ่ง จากนันก็
้ มีฆราวาสธรรม (๒๕๑๓) มหิดลธรรม อะไรอีกบ้ าง ต่อ ๆ มา พยายามพูดไว้ อย่างสุด
ความสามารถ เพื่อให้ ใช้ เป็ นหลักฐานได้ ตอ่ ไป โดยมากพวกหัวหน้ าชุมนุมพุทธจัดมา ตอนนี ้ก็เกือบจะไม่
จําเป็ นจะต้ องมาแล้ วเพราะไปหาอ่านเองได้ มีสมบูรณ์ที่สดุ แล้ ว ไม่ต้องมาก็ได้ แต่อาจารย์ฟ้ งเฟื
ุ องยังไม่
ยอม ยังมา ๆ ทุกปี โดยมากเป็ นพวกครู เกี่ยวกับการศึกษา เกี่ยวกับการเป็ นครูบาอาจารย์ เราพูดไว้ มาก
จะผิดหรื อถูกก็แล้ วแต่ เราทําอย่างสุดความสามารถแล้ ว
อาจารย์ครับ แล้ วธรรมะของอาจารย์เริ่มออกทางวิทยุตงแต่
ั ้ เมื่อไรครับ
ครัง้ แรกจะเป็ นเมื่อ ปชส.๗ ธนบุรี เอาเรื่ อง "หลักพระพุทธศาสนา" ไปอ่านออกอากาศเป็ นประจํา
เวลา ๖ โมงครึ่งตอนเช้ า (เริ่ ม ๒๒ ก.ค. ๒๕๐๒) เขาอ่านจากหนังสือที่พมิ พ์แจกในงานกฐิ นพระราชทาน
ของกระทรวงยุตธิ รรม เมื่อ ๒๔๙๙ เป็ นชุดอบรมผู้พิพากษาปี แรกนัน่ เอง ต่อมาคุณสาลี่ (พันเอกสาลี่ ปาล
กุล) มาขอให้ ผมอัดเทปออกอากาศที่สถานีวิทยุ ปวถ. คุณสาลี่ เป็ นผู้อํานวยการอยู่ ทําอยูเ่ ป็ นประจําวันทุก
วัน ครัง้ ละครึ่งชัว่ โมง ผมก็เอาชุดคนถึงธรรม ธรรมถึงคน และตัวกู - ของกู ที่พดู โรงฉัน แล้ วมีคนจดไว้ มา
อ่านใหม่เป็ นตอน ๆ ให้ ได้ ครึ่งชัว่ โมง ตอนนี ้เริ่ มสร้ างโรงหนังแล้ ว แต่ยงั ไม่เสร็จ ออกอากาศอยูน่ าน
ติดต่อกันเป็ นปี ๆ
แล้ วยุคหลังสุดก็ชดุ ที่พดู อยูท่ กุ วันนี ้ เดือนละครัง้ อาทิตย์ที่ ๓ ของทุกเดือน นี ้กรมประชาสัมพันธ์ที่
กรุงเทพฯ เขาติดต่อมาเอง (เริ่ ม ๑๘ มิ.ย. ๒๕๒๑) ไม่ใช่เฉพาะผม ท่านปั ญญาด้ วย มีคนอื่นด้ วย ที่อื่นเขา
คงไปอัดเสียงที่กรมประชาสัมพันธ์ ผมไปไม่ได้ ก็อดั ส่งไปให้ ทางปชส. ที่สรุ าษฎร์ ธานีนี ้เขามารับจัดส่งไปให้
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แล้ วที่บ้านดอนตอนนี ้มีอยูช่ ดุ หนึง่ ชุดพุทธธรรมนําสุข นี ้ออกทุกวันเสาร์ ออกทีวีด้วย เขามาถ่ายไปที
หนึง่ หลาย ๆ ตอน แล้ วไปออก บางทีเขาก็ออกซํ ้าบ้ าง
อาจารย์ครับ สมัยตระเวนมาก ๆ นี ้ อาจารย์แบ่งเวลาอย่างไรครับ
ไม่ต้องแบ่ง ทําไปตามความสะดวก ไม่ได้ มีตารางที่ตายตัว เอาอะไรที่สําคัญก่อน ต้ องไม่ให้ บกพร่อง
สําคัญน้ อยลงไปก็ถดั ไป
เดี๋ยวนี ้กําลังน้ อยแล้ ว โหมทํางานไม่คอ่ ยได้ แต่สมัยหนุ่ม ๆ ผมก็ไม่เคยทํางานจนเสียสุขภาพ มัน
กลัวเหมือนกัน เรื่ องนี ้มันเคยกลัวว่ามันจะเป็ นโรคร้ าย ปุ๊ บเดียวตายเลย คอยดู ๆ อยูเ่ สมอ ว่ามันบอกให้
ควรหยุดหรื อยัง ร่างกายจิตใจทังหมดมั
้
นจะบอก ระบบประสาทมันจะบอกว่าพอแล้ ว เพลียแล้ ว สับสนแล้ ว
เส้ นประสาทรอบกระหม่อมมันจะแสดงอะไรร้ อนขึ ้นมา พอมันเหลือกําลังแล้ ว มันจะแสดงอาการร้ อนขึ ้นมา
นอนได้ แล้ ว มันจะบอกแบบนัน้
ผมไม่เคยป่ วยคางาน นึกไม่ออกว่าเคยมี แต่เวลาที่กําลังป่ วยจวนหาย เป็ นไข้ มาลาเรี ยจวนหาย ไป
ไหนมาไหนไม่สะดวก นอนนึกอะไรมีบ้าง นอนคิดหลายเรื่ อง หลาย ๑๐ เรื่ อง หลาย ๑๐๐ เรื่ อง แล้ วมันก็ใช้
ไม่คอ่ ยได้ เวลาป่ วยความคิดที่ออกมาใช้ ไม่คอ่ ยได้
อาจารย์ครับ การเทศน์นี ้อาจารย์มีหลักอย่างไรครับ
ผมก็ตอบไม่ได้ ถึงหลัก เพราะมันรู้สกึ แต่เพียงว่าจะพูดให้ เขาได้ รับประโยชน์ได้ มากที่สดุ ทางธรรมะ
แล้ วก็คดิ ขยายต่อไป คนฟั งกลุม่ นี ้ควรจะพูดอะไร ผู้ฟังเป็ นใคร เป็ นนักศึกษาชันเด็
้ ก หรื อชันผู
้ ้ ใหญ่ ชันตํ
้ ่า ๆ
หรื อชันสู
้ ง ๆ มันก็พดู ให้ เหมาะเท่าที่จะทําให้ เพราะได้ มันไม่มีหลักอะไร คล้ าย ๆ กับว่าได้ มนั ก็ดี ไม่ได้ ผลก็
ไม่เป็ นไร ตอนแรก ๆ ก็ไม่ได้ เชี่ยวชาญแตกฉานอะไร
ก่อนพูดแต่ละครัง้ อาจารย์ต้องเตรี ยมตัวนานไหมครับ
ไม่นาน ไม่ต้องนาน พูดตามความคิดที่มนั ไหล เมื่อบรรยายวันเสาร์ แล้ ว จึงมีบตั รย่อเรื่ องที่พดู เป็ น
กิจจะลักษณะ หรื ออย่างเรื่ องอานาปานสติสมบูรณ์แบบ มันก็ต้องทํา เพราะทําตามแนวพระสูตร ทําเป็ น
โครงไว้ วา่ พูดเรื่ องอะไรแล้ วต่อไปเรื่ องอะไร ถ้ าเป็ นเรื่ องอื่น ๆ ก็มกั จะนึกไว้ ในหัว หมายในใจว่าจะพูดเรื่ อง
อะไร แล้ วพยายามพูดวกเข้ าไป รุกเข้ าไป ในเรื่ องนัน้ ไม่ได้ วางรายละเอียดไว้ ก่อน แม้ แต่เดี๋ยวนี ้ก็เหมือนกัน
ถ้ าไปทําเข้ า จิตมันก็ไปยุง่ อยูต่ รงนัน้
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เมื่อพูดมากขึ ้น ศึกษามากขึ ้น มันลึกเข้ าไปของมันเอง เรื่ องที่จะพูดปากเปล่าได้ มันต้ องเป็ นเรื่ องที่
เข้ าใจหรื อแตกฉานอยูแ่ ล้ ว จะพูดเรื่ องนันเรื
้ ่ องนี ้ ต้ องมีหลักฐานดีมาประกอบ เฉพาะบางข้ อบางตอน แต่
้ ดไม่ได้ จะไปค้ นทุกเรื่ อง มันทําไม่ได้ เพราะมัน
เค้ าโครงทังหมดมั
้
นต้ องเป็ นเรื่ องที่เข้ าใจดีอยูแ่ ล้ ว มิฉะนันพู
พูดอยูบ่ อ่ ย ต้ องพูดเรื่ องที่ตวั เข้ าใจและแตกฉานแล้ ว เช่นข้ อความบางตอน ต้ องการหลักฐานประกอบก็ต้อง
ไปดูบาลี บางทีก็ค้นนวโกวาท ค้ นพุทธภาษิต นอกจากจะแต่งหนังสือใหญ่ ๆ มันก็ต้องค้ นจากพระคัมภีร์
แล้ วก็กินเวลาหลาย ๆ วัน หลาย ๆ เดือน นัน่ มันอีกแบบหนึง่ เช่น ถ้ าจะทําชุดพระโอษฐ์ มนั ก็ต้องอยูก่ บั
้ แรกบวช ตังแต่
้ ก่อนบวช
ตําราดิกเลย ถ้ าชุดอื่น ๆ ก็ตามสบาย อาศัยที่อยูก่ บั ธรรมะมานาน สนใจมาตังแต่
มันก็เหลืออยูใ่ นใจ มันคงเป็ นหลักฐาน เป็ นแนว ๆ เป็ นเรื่ อง ๆ เรื่ องที่ไม่ถกู ต้ องมันก็คอ่ ย ๆ หลุดออกไป ๆ
มันเก็บไว้ นานมันก็มีหลายเรื่อง หลายแนว พอถึงเวลาจะพูดเรื่ องอะไร แนวอะไร มันก็ปะติดปะต่อเรื่ องนัน้
ๆ ออกมา มันจึงไม่ได้ เตรี ยมมาก ต้ องพูดอยูเ่ กือบทุกวัน จะเอาเวลาที่ไหนไปเตรี ยมมาก
อาจารย์ครับ การเทศน์ของอาจารย์มีลกั ษณะตามเหตุการณ์ทางสังคมด้ วยใช่ไหมครับ
แน่นอน มันมีบ้าง อะไรเกิดขึ ้นในโลก ในสังคม มีขา่ วใหญ่ พูดถึงบ้ าง เมื่อเขาเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองใหม่ ๆ พูดเรื่ องพุทธศาสนากับประชาธิปไตยให้ ชาวบ้ าน ชาวไร่ ชาวนาฟั ง มันก็ไม่ได้ เท่าไร ผมก็ร้ ู
แต่เขาควรจะได้ ฟังว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองคืออะไร เขามีความประสงค์อย่างไร เหมือนกับหลัก
ั ้ อยเลย ค้ านเพียงคนเดียวไม่ได้
พุทธศาสนาหรื อไม่ เช่นยังบอกว่าทางคณะสงฆ์ต้องเป็ นเอกฉันท์ทงร้
อาจารย์ครับ อาจารย์ถกู กล่าวหาว่าเป็ นคอมมูนิสต์นี่ เริ่มครัง้ แรกกรณีพระทิพย์ปริญญาใช่ไหมครับ
ต่อจากนันเคยมี
้
เรื่ องอะไรเกี่ยวกับคอมมูนิสต์อีกบ้ างไหมครับ เห็นอาจารย์เคยเล่าไว้ วา่ คนมาชวนให้
ต่อต้ านก็มี มาชวนให้ ร่วมงานก็มี
พระทิพย์ปริ ญญา ไปฟ้องหลวงกาจที่เล่าแล้ ว สมัยหนึง่ ผมมีหนังสือคอมมูนิสต์แยะที่คนนันคนนี
้
้
เขียน นายประเสริ ฐ ทรัพย์สนุ ทร เอามาให้ ก็หลายเล่ม ครัน้ ถึงคราวที่จอมพลสฤษดิ์ หรื อใครจะกวดขัน จะ
สํารวจผู้นิยมคอมมูนิสต์ (หัวเราะ) ผมก็ถามคุณปิ๋ ว ญาติ ๆ ที่เป็ นทนายความว่า การที่มีหนังสือคอมมูนิสต์
มีความผิดอย่างไรไหม (หัวเราะ) แกตอบว่าไม่มีความผิดอะไร แต่ถ้าเขาเกิดหาว่าเป็ นคอมมูนิสต์แล้ ว
หนังสือเหล่านี ้จะเป็ นพยาน ทําให้ เรายากที่จะหลบหลีก (หัวเราะ) ผมเลยให้ แกหมด (หัวเราะ) หลายเล่ม
มัดใหญ่ ทังไทยทั
้
งฝรั
้ ่ง เรากลัวเหมือนกัน ถ้ าว่าใครจะมาฟ้องหาว่าคอมมูนิสต์ แล้ วก็มาค้ นอะไรกัน หนังสือ
เหล่านี ้มันเป็ นพยาน (หัวเราะ) ก็เลยไม่ได้ เก็บเอาไว้ ไม่คิดเก็บเอาไว้ แม้ แต่เล่มเดียว แต่เราไม่เคยถูก
กล่าวหาจากเจ้ าหน้ าที่โดยตรง ได้ ยินคนบอกว่ามีสนั ติบาลมาอยูใ่ นวัด มาคอยเฝ้าเรา แต่ผมไม่นกึ ออก
คนที่มาชวนเรา ร่วมมือต่อต้ านคอมมูนิสต์ เป็ นกิจจะลักษณะก็คนอเมริกนั โปรเฟสเซ่อร์ ไดเร็คเก้ อร์
เขาเป็ น The Cultural Assistant ของ USIS ทางการของเขาให้ มา เราบอกว่ากลัวกิเลสมากกว่ากลัว
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คอมมูนิสต์ เขาเลยสัน่ หัว (หัวเราะ) เขามาค้ างคืนที่นี่ กลับไม่ทนั นอนที่โรงธรรม เอาเครื่ องกระป๋ องมาให้
ถาดใหญ่ (หัวเราะ) ตามแบบความคิดนึกของฝรั่ง เขาให้ ของขวัญ คุยกันไม่มาก พอพูดขึ ้นก็เลยหมดทาง
หมดท่า ขึ ้นไปคุยกันบนภูเขา เรากําลังติดธุระอะไรอยูบ่ นภูเขาด้ วย และก็ให้ มนั เป็ นที่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์หน่อย ให้
เกียรติหน่อยให้ คยุ บนภูเขา บนโบสถ์
เขาชวนว่าประเทศไทยน่ะ มันเป็ นประเทศที่เขาเอาธุระเรื่ องต่อต้ านคอมมูนิสต์ ถ้ าคอมมูนิสต์มาแล้ ว
ประเทศไทยก็จะสูญเสียพุทธศาสนา ผมก็เป็ นพระในพุทธศาสนา ควรจะรับรู้หรื อว่าเจ้ ากี ้เจ้ าการเรื่ องนี ้บ้ าง
เราบอกว่ากลัวกิเลสมากกว่ากลัวคอมมูนิสต์ เขาเลยไม่ร้ ูวา่ จะพูดอย่างไร เขาจะเสนอว่าจะให้ นนั่ ให้ นี่
ต้ องการเครื่ องขยายเสียงไหม ต้ องการกระดาษไหม กระดาษพิมพ์หนังสือ ผมบอกไม่ต้องการ เจ้ าชื่น
ต้ องการกระดาษเขาให้ กระดาษแยะ เขาว่าต้ องการอะไรบอกมา เราบอกยังไม่ต้องการอะไร พูดอย่างไม่วา่
เขา ไม่กล้ าพูดให้ เขาเสียใจ มันเกือบจะพูดออกไปแล้ วว่ากลัวจะเป็ นการผูกพัน แม้ แต่เพียงเท่านี ้ผมก็ไม่พดู
ก็ลาไป แกก็อยากให้ เรื่ องมันหายไป ครัง้ เดียว อีกครัง้ หนึง่ มีฝรั่งลูกน้ องในหน่วยอะไรก็ไม่ร้ ูเดินทางไกลแวะ
มา เมื่อถนนหน้ าวัดที่ทําให้ ญี่ปนใช้
ุ่ มีใหม่ ๆ เคยมานัง่ ที่โรงธรรม เราก็กําลังดูหนังสือเรื่ องประวัตศิ าสตร์ โลก
โดยรูปภาพ ต้ นฉบับที่เอามาใช้ เขียนภาพ ในโรงหนังนัน่ แหละ ไอ้ ภาพหนึง่ มันมีภาพสมัยเหมาเจอตุงปฏิวตั ิ
เมืองจีน แล้ วก็มีรูปเหมาเจอตุง เขาเห็นภาพเขาตาเหลือก เป็ นเรื่ องสําคัญ เป็ นเรื่ องที่วา่ ที่นี่ถ้าจะเป็ น
คอมมูนิสต์เสียแล้ ว ผมใช้ ให้ เขาเปิ ดดูตลอดเล่ม เป็ นหนังสือประวัตศิ าสตร์ โลกธรรมดา แต่แสดงด้ วย
รูปภาพ ยุคนันเกิ
้ ดมีอย่างนี ้ ยุคนันเกิ
้ ดมาอย่างนัน้ ตังแต่
้ โลกแรกมีมนุษย์จนถึงยุคเครื่ องจักรปรมาณู แสดง
ว่าพวกอเมริกนั นี ้ กลัวคอมมูนิสต์ขึ ้นสมองเลย
คอมมูนิสต์จริ ง ๆ มาติดต่อนันเป็
้ นเรื่ องน่าหัวที่สดุ ตังแต่
้ แรกมีสวนโมกข์นี ้ เขาคงคิดว่าผมเป็ น
คอมมูนิสต์หรือนิยมคอมมูนิสต์ เขาเป็ นพระมาขอพบ ผมกําลังทําธุระอะไรสักอย่างบนภูเขาพุทธทอง เขาก็
ตามขึ ้นไป เขาเริ่มคําพูดอย่างกับว่าเราเป็ นแล้ ว (หัวเราะ) บอกชวนลงมือทํางานอย่างนันอย่
้ างนี ้เถอะ ผม
ว่าไม่ร้ ูเรื่ องนี ้ ไม่เคยมีความคิดอย่างนี ้ แกคงสะดุ้ง สะดุ้ง สะดุ้ง โอ้ ถ้ าจะเข้ าใจผิด สําคัญผิดเสียแล้ วว่าเป็ น
ผู้นิยมคอมมูนิสต์ ก็เลยลากลับไปในไม่ถึงชัว่ โมง ไม่ได้ อยูค่ ้ าง เป็ นพระท่าทางฉลาดปราดเปรี ยว คงมาจาก
ทางภาคอีสาน ผมก็ไม่ถามว่าลงมืออะไร นี่คอมมูนิสต์แท้ ได้ อาศัยความสะดวกของผ้ าเหลือง (หัวเราะ)
บวชหรื อว่าใช้ ผ้าเหลือง (หัวเราะ) ไปไหนมาไหนสะดวก แล้ วก็มาชวนลงมือแบบคอมมูนิสต์
อาจารย์ครับ แล้ วนายประเสริ ฐ ทรัพย์สนุ ทรละครับ มาชวนอาจารย์หรื อเปล่า
ไม่ได้ ชวนหรอก ไม่ได้ ชวน แต่วา่ มาแสดงว่าดี มีเหตุผลอย่างนันอย่
้ างนี ้ ตังแต่
้ ชวนให้ เชื่อข้ อแรกที่สดุ
ของเรื่ องว่าวัตถุนําจิตนี่ อธิบายโดยวิภาษวิธี วัตถุนําจิตอธิบายด้ วยปาก ให้ เชื่อทฤษฎีเบื ้องต้ นของ
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คอมมูนิสต์ แต่ไม่ได้ ชวนดําเนินงาน ปฏิบตั กิ ารอย่างคอมมูนิสต์ ตอนนันแกก็
้ ยงั ไม่ได้ เป็ นเท่าไร ยังอยูว่ ดั
เพิ่งเสร็จการศึกษาใหม่ ๆ อักษรศาสตร์ บณ
ั ฑิตรุ่นแรก ๆ
อาจารย์ครับ แล้ วไอ้ พวกวิภาษวิธีอะไรนี่ อาจารย์ได้ เข้ าใจไหมครับว่าเป็ นอย่างไร
เป็ นวิธีใช้ เหตุผลหลาย ๆ ชัน้ ไม่เข้ าใจอะไรมากกว่านี ้ มีลกั ษณะเป็ นโลจิคทังนั
้ น้ เหตุผลอย่างนัน้
เหตุผลอย่างนี ้ เหตุผลข้ างล่าง เหตุผลข้ างบน (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ ได้ ทราบว่าตอนหลังแล้ วตอนนี ้คุณประเสริฐนี่ แกเลิกกับพวกคอมมูนิสต์แล้ วนี่มาชวน
อาจารย์ให้ ตอ่ ต้ านหรื อเปล่าครับ
ไม่ ไม่มี ไม่ได้ ตดิ ต่ออะไรกันแบบนัน้ ติดต่ออย่างเพื่อน ไม่ได้ คยุ เรื่ องคอมมูนิสต์เลย แต่วา่ เมื่อไม่นาน
มานี ้ แกบอกผมว่าผมใช้ คาํ พูดผิด วัตถุนิยม นิยมรสอร่อยของวัตถุวา่ มันผิด คุณเนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์ ก็
เคยบอกผมบอกว่าถูกแล้ ว ผมหมายความว่าถึงมันจะนิยมวัตถุในแง่ถือวัตถุเป็ นหลักก็เถิด แต่มนั ก็ไปจบลง
ที่รสอร่อยจากวัตถุ
อาจารย์ครับ ผมได้ ยินว่ามีพระที่เคยใกล้ ชิดอาจารย์รูปหนึง่ มีแนวคิดทางนี ้มากใช่ไหมครับ ชื่อโกศล
หรื ออะไรนี่
ไม่ใช่พระใกล้ ชิด เป็ นเณรอยูว่ ดั นี ้แล้ ว สาบสูญไปตังนานแล้
้
ว คือว่าลาไปบวชที่เกาะสมุย แล้ วก็
สาบสูญไปเลย เป็ นเณรหลายปี ไม่มีใครคิดไม่มีใครหวัง ว่าเขาจะไปชอบอย่างนันได้
้ มันเพิ่งเป็ นเมื่อปลาย
สุดที่จะออกไป ก่อนนี ้ธรรมดา ดูจะออกไปก่อนนักศึกษามีเรื่ อง บางคนพูดว่าไปอยูญ
่ วน บางคนพูดว่าคง
จะตายแล้ ว
อาจารย์ครับ สมัยนันมั
้ นไม่มีหนังสืออะไรให้ แกอ่าน แกจะไปนิยมได้ อย่างไร
มีหนังสือไทยเล่มเล็ก ๆ คงมีเพื่อนสนับสนุน หามาให้ เขาเป็ นคนซื่อ ๆ ธรรมดา ๆ เป็ นเณรของ
อาจารย์โพธิ์ ติดตามอาจารย์โพธิ์ มาจากเกาะสมุย (หัวเราะ) แล้ วอีกคนชื่อธนิต ธนิตนันเขาไมได้
้
ตงต้
ั ้ นบวช
ที่นี่ ในที่สดุ เขาก็นิยมคอมมูนิสต์ สรรเสริ ญลัทธิคอมมูนิสต์ แล้ วก็หายสาบสูญไปเหมือนกัน
อาจารย์ครับ แล้ วที่อาจารย์ได้ วิวาทกับคึกฤทธิ์นนมั
ั ้ นมีเหตุผลอย่างไรครับ
เขานิมนต์ไปอภิปรายกันที่ครุ ุสภา ฝ่ ายผมมี ๒ คน อาจารย์อะไรอีกคนลืมแล้ ว (หัวเราะ) แต่แกไม่พดู
เลย ให้ ผมพูดคนเดียว เป็ นฆราวาส มันจะเป็ นความคิดของพวกคุรุสภา (หัวเราะ) แตกตื่นกันใหญ่ คนไป
ฟั งเต็มไปหมด ฝ่ ายโน้ นมีอีกคนหนึง่ เหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้ พดู หัวข้ อว่าไง (หัวเราะ) ลืมแล้ ว ไปดูเอง ผลัดกัน
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พูด (หัวเราะ) ดูเหมือนผมจะพูดก่อน พูดไปออกเรื่ องจิตว่าง ตามแบบว่าหลักธรรมะที่สําคัญคือเรื่ องจิตว่าง
ฝ่ ายนันเขาว่
้
าคนที่จะเป็ นผู้ทํางานในโลกด้ วยจิตว่างนันไม่
้ ได้ มันคนละพวก คนละชัน้ อุปมาว่าเหมือนขนม
ั น์ (หัวเราะ) ก็
ปั งทาเนย ๒ หน้ าไม่มีใครทํา พูดกันอยู่ ๒-๓ ชัง่ โมงได้ ท่านชิ ้น หม่อมเจ้ าศุภสวัสดิ์ สวัสดิวฒ
ไปฟั งด้ วยเหมือนกัน ไปเชียร์ ผม (หัวเราะ) คนฟั งก็ดจู ะฟั งกันเรื่ อย ๆ จนในที่สดุ ก็ปิด ปิ ดฉากลาโรง แล้ ว
้ ไม่มีอีก ทีเดียว ทีเดียว (หัวเราะ) แล้ วก็ไม่มีทางจะทําความเข้ าใจได้ (หัวเราะ) ใครจะขอเชิญ
หลังจากนันก็
อีกก็ไม่เอาละ ไม่เอา ผมก็ไม่เอา เขาก็คงไม่เอา
แล้ วอันเนื่องมาแต่ครัง้ นันแล้
้ ว ยังมีเรื่ องอะไรต่อมาอีกหรื อเปล่าครับ หลังจากครัง้ นันแล้
้ ว
มันไม่ปรากฏหลักฐาน คงจะมี แต่เขาคงจะมีความคิดที่จะไม่เห็นด้ วยกับอานิสงส์ของจิตว่างอยู่
ตลอดเวลา (หัวเราะ) เขียนล้ อเรื่ องจิตว่างอยูบ่ อ่ ย ๆ ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เราไม่มีหนังสือพิมพ์ (หัวเราะ)
เดี๋ยวนี ้เงียบไปแล้ ว ไม่ล้อเรื่ องจิตว่าง คงโดนจิตวุน่ กัดเอาบอบชํ ้า (หัวเราะ)

อาจารย์ครับ เมื่อย้ ายมาอยูท่ ี่ธารนํ ้าไหลนี ้แล้ ว ยังมีชาวบ้ านเห็นกิจกรรมของสวนโมกข์ เป็ นเรื่ องบ้ าบอ
อีกหรื อเปล่าครับ
ไม่ได้ ข่าว เพราะไม่ได้ ทําอะไรแปลก ๆ ที่ชาวบ้ านเข้ าใจไม่ได้ และเราก็เคยตังใจจะยกระดั
้
บชาวบ้ าน
ดังที่เคยเล่ามาแล้ ว เมื่อผมมาที่นี่ ซึง่ เป็ นเขตที่ล้าหลังที่สดุ ธรรมเนียมเก่า ๆ บางอย่างยังเหลืออยู่ เช่นถ้ า
ปลูกผัก ปลูกอะไรไว้ ถ้ าขโมยมาขโมยเอาไป เขาจะนิมนต์พระไปบังสุกลุ ร่องผักนัน้ เป็ นการทําอันตรายแก่
ขโมย ก็มีคนมานิมนต์ผมไปทํา ผมก็ไม่ได้ ไปทํา แต่คงมีพระพื ้นบ้ านอื่น ๆ ทําตาม ๆ กันมาแต่โบราณ พระ
แกคงไม่ร้ ูคงไปหลอกพระให้ ช่วยบังสุกลุ ที่ขโมยมันชุมนัก
แต่สภาพโดยทัว่ ไป ชาวบ้ านเขาก็อยูอ่ ย่างพึง่ พาอาศัยกัน ความเป็ นอยูก่ ็เสมอ ๆ กัน ไม่มีปัญหา
ระหว่างคนมัง่ มีกบั คนยากจน อยูก่ นั แบบเพื่อน ขนบธรรมเนียมประเพณีสง่ เสริมความเป็ นเพื่อน ช่วยเหลือ
กันเต็มที่ คนนันไปช่
้ วยคนนี ้ คนนี ้ไปช่วยคนนัน้ ถึงกับจําว่าใครมาช่วยเรากี่ครัง้ เราต้ องไปปลดหนี ้ ปลดหนี ้
ให้ หมด ไปช่วยตอบแทน ถึงกับจดจําไว้ ไม่เอาเปรี ยบกัน คิดว่าทีหลังจะมีเพื่อนมาช่วยเราอีก ถ้ าเราไม่ไป
ช่วยเพื่อนก็ขาดไปคนหนึง่ ถ้ าไม่ไปช่วยบ่อย ๆ ก็เท่ากับขาดหมด
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ทําเลรอบ ๆ วัดนี ้มันเป็ นที่ทํากินของชาวบ้ าน เป็ นที่วา่ งที่เขาจับจองไว้ แล้ ว แต่ไม่อาจมาอยูเ่ พราะ
มันไม่สะดวก เพราะไม่มีโรงเรี ยนให้ เด็ก ไม่มีที่พงึ่ พาอาศัย เปลี่ยว พอมีวดั เข้ า มันก็หมดปั ญหาเหล่านี ้ ก็
อพยพตามมาอยูร่ อบ ๆ ไปหมด มันเป็ นประเพณีแบบนี ้ ผมเคยแนะนําทางราชการ กับพนักงานการ
ปกครองหลายต่อหลายคน นายอําเภอก็เคยคุย ถ้ าจะบุกเบิกพื ้นที่ออกไปก็ใช้ วดั เป็ นเครื่ องนําหน้ า ทําให้
ได้ ผลสําเร็ จมาก จะเบิกบ้ านเบิกเมือง ให้ ใช้ วดั นําหน้ าเป็ นหัวหอก ที่ไหนก็เป็ นอย่างนี ้ ในป่ าในดง ถ้ ามีวดั
เข้ ามาอยู่ คนก็ต้องการเข้ ามาอยู่ อย่างวัดนี ้เป็ นตัวอย่าง
จะเล่าให้ ฟังก็ได้ แรก ๆ ที่มาอยูน่ นั ้ ก็ช่วยทุกอย่างทุกประการ พอมีวดั สมบัตขิ องวัดก็มีเยอะแยะไป
หมด ถ้ วยชามก็มี จอบพร้ าก็มี ปี บหาบนํ ้าก็มี เมื่อแรกมาอยู่ ประชาชนแถบนี ้ถึงกับยืมพร้ าไปถางป่ า ยืม
จอบไปขุดนา วันไหนที่เขาจะเลี ้ยงที่ท้องนาเป็ นการใหญ่ เขาจะมายืมจาน ชาม ที่วดั เอาปี บไปหาบนํ ้า ยืม
ขันนํ ้าอะไรไป
้ น
แล้ วก็แนะนําให้ ร้ ูจกั บรรเทาความทุกข์ยาก คือมันป่ วยไข้ กนั มากในฤดูเกี่ยวข้ าว เหนื่อยกันทังวั
หลาย ๆ วัน จนป่ วยไข้ ยุงก็มาก ผมก็แนะนําให้ ร้ ูจกั ใช้ ยา เช้ าก่อนไปนา กินควินินเม็ดหนึง่ พอเกี่ยวข้ าว
้ ยาแอสไพรินช่วย
เสร็จแล้ ว กลับมาบ้ าน กินยาแอสไพริ นเม็ดหนึง่ มันก็เป็ นการป้องกันอาการเลวร้ ายนันได้
ไม่ให้ เมื่อย ช่วยให้ นอนหลับ แต่ก่อนมันนอนไม่หลับ มันเมื่อย มันเจ็บตัว ไม่หลับมันก็เสื่อมสุขภาพ ควินิน
มันป้องกันเชื ้อมาลาเรี ยได้ อย่างดี มันก็เลยไม่เป็ นไข้ ไม่ครั่นเนื ้อครั่นตัว นอนสบายได้ พกั ผ่อนเต็มที่ ลุกขึ ้นก็
ไปทํางานได้ ดที กุ วัน ๆ ต่อมาเขารู้จกั ยาเหล่านี ้ เขาก็ไปหาซื ้อกินเองได้ เราไม่ต้องให้ แล้ ว แต่ก่อนไม่ยอมกิน
กัน ยาเม็ดขาว ๆ แล้ วไม่ยอมกิน ยาฝรั่งไม่ยอมกิน ต้ องชี ้แจงกันกว่าจะลองกิน
ธรรมดายาร้ าย ๆ ผมก็ไม่แนะนําให้ กิน แต่ก็มีเหมือนกัน เด็กคนหนึง่ เด็กหญิงเล็ก ๆ มันเป็ น
คุดทะราดไปทังตั
้ ว ผมก็ให้ ยาสารหนูอย่างแรง สไปโรซีส เม็ดเล็ก ๆ สีขาว เม็ดเดียว ไม่กี่วนั หายหมด เลย
มาขอกันใหญ่ ผมบอกว่ายาอย่างนี ้ไม่มีให้ คุณต้ องซื ้อที่ร้านยา เดี๋ยวนี ้ดูจะไม่คอ่ ยมีแล้ ว สโตราซาน สไปโร
ซีส แก้ โรคอย่างนี ้ชะงัดที่สดุ แต่ถ้าเกินมันอันตราย เด็กคนนันมั
้ นน่าสงสาร กินเม็ดเดียวสักอาทิตย์หนึง่ มัน
หายหมด สักเดือนหนึง่ หายเกลี ้ยงเป็ นเนื ้อดีหมด
ตอนนันผมใช้
้
อยูป่ ระจํา ใช้ สโตราซานฆ่าเชื ้อมาลาเรี ย มันมีเขียนอยูใ่ นฉลากยา ว่าสกัดเชื ้อ
มาลาเรี ย ไม่มีใครใช้ เรากล้ าใช้ แก้ พวกพุพอง นํ ้าเหลืองเสีย เช่น คุดทะราด เป็ นต้ น ที่ผมกล้ าใช้ อีกอย่างมัน
เสี่ยงมากก็คือเป็ นไข้ ไทฟอยด์ ที่ถ่ายออกมาเป็ นนํ ้า เหมือนกับมีเลือดผสมออกมาด้ วย ยานี ้มันมีประโยชน์
คือมันหยุดการเจริญเติบโตของเชื ้อแบคทีเรี ย ผมไปเห็นหมอชุมพร เขาใช้ กบั อาเสี ้ยง ผมไปนัง่ ดูเขารักษา
แบบไข้ ก็รักษาไป แต่บางมื ้อให้ สโตราซานไปด้ วย ซื ้อมาไว้ ประจํา แต่เราไม่ได้ เอามาแจก มันเป็ นสารหนู ๒
ชนิดที่ไม่เป็ นอันตราย เป็ นยาเยอรมัน เดี๋ยวนี ้ดูจะไม่มีขายแล้ ว
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นอกจากนันก็
้ ชว่ ยตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมาย แต่เราไม่ได้ ทําหน้ าที่ยใุ ห้ เขาเป็ นความกัน ช่วยพิมพ์
หนังสือสัญญาก็มี พิมพ์ดีดให้ แล้ วก็ชวนกันทําถนน ทําคลอง ทําทางเดิน เหมือนที่เล่าแล้ ว ชวนกันคุ้มครอง
ที่สาธารณะ เช่น ป่ าไทรที่ขึ ้นคร่อมคลองไชยา เป็ นต้ น
แล้ วก็ยงั ให้ มาสวดมนต์ จนมีการสวดมนต์ประกวดกัน เหมือนที่เล่าไว้ แล้ ว แล้ วยังมีหดั เทศน์วนั เสาร์
ให้ หนุ่มชาวไร่ชาวนา มาพูดตามที่ตวั เองถนัด แล้ วก็มีรางวัลเป็ นพร้ าบ้ าง เป็ นจอบบ้ าง พอเราเทศน์จบก็
เป็ นรายการบรรยายประกวด นายน้ อยพูดได้ เกือบทุกปี แกมีปฏิญาณโวหาร เป็ นมโนห์รา พูดธรรมะตาม
ความคิดเห็น ไม่ใช่ธรรมะตามแบบฉบับ ก็ยงั มีประโยชน์ ทําสัก ๒-๓ ปี มันก็เริ่มเบือ่ ด้ วยกันทังฝ่้ าย มัน
ซํ ้าซาก ก็เลิกกันไป

หนังสือทําวัตรสวดมนต์แปล ฉบับของสวนโมกข์
เริ่มใช้ ในสวนโมกข์ราว ๆ ปี ๒๔๙๖
ครัง้ แรกแปลแล้ วให้ คดั ลอกลงในกระดาษสมุด
ให้ ชาวบ้ านซ้ อมสวดกันก่อน
แล้ วแก้ ไขขัดเกลา ให้ เสียงลงกันและฟั งลื่นไม่ขดั หู
จนเป็ นที่พอใจ จึงพิมพ์เป็ นเล่ม (ครัง้ แรก ๒๔๙๗)
ปรากฏว่าได้ รับความนิยมแพร่หลายไปทัว่ ประเทศ
นับเป็ นหนังสือของสวนโมกข์
ที่มีสถิติการพิมพ์จําหน่ายจ่ายแจกมากที่สดุ

อาจารย์ครับ ได้ ทราบว่าอาจารย์ช่วยตังชื
้ ่อให้ เด็กด้ วย อาจารย์มีหลักอย่างไรหรื อเปล่าครับ
อันนี ้มีบ้าง เมื่อมาอยูท่ ี่นี่มีมากขึ ้น เมื่อก่อนก็ตงเฉพาะญาติ
ั้
ๆ นาน ๆ คนหนึง่ มาที่นี่มีทงคนใกล้
ั้
คน
ไกล ทางไปรษณีย์ก็มี ต่อมาผมก็เบื่อ จะเลิกเขาเขียนมาก็เฉยเสีย มาถามก็บอกว่าลืมเสียแล้ ว แบบมันหาย
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แล้ วบ้ าง หลาย ๆ ครัง้ เข้ า เขาก็เริ่มเบื่อก็ลดลง ๆ จนเกือบจะไม่มีแล้ ว มีแต่ญาติสนิทบางคน โดยทัว่ ไป ถ้ า
เป็ นคนไม่สนิท เดี๋ยวนี ้ก็ใช้ วธิ ีลืมหาย แต่ก่อนบางครอบครัวตังให้
้ ทงชุ
ั ้ ดเลย อย่างลูกน้ องของคุณมนัส
ถ่ายรูป (มนัส จิระวงศ์) นัน้ ก็ตงให้
ั ้ ทงชุ
ั ้ ด ของหมอจําเนียร (รัตนะมีศรี ) ก็เช่นกัน
แม้ ผมจะไม่เชื่อไสยศาสตร์ เวลาตังชื
้ ่อ ผมก็ตงให้
ั ้ มนั ถูกต้ องตัวอักษร ตามตํารา เพราะว่าถ้ าต่อไป
ข้ างหน้ า เด็กมันรู้วา่ ไม่ถกู กับตัวอักษร หรื อมีคนไปทักเข้ า มันจะรํ าคาญใจ เลยตังตามตั
้
วอักษร มันต้ อง
เลือกเหมือนกัน แล้ วทีนี ้ก็ต้องให้ สมั ผัสกับนามสกุล แล้ วก็ต้องให้ มีความหมายดี ให้ ใจความแปลกดีสําหรับ
ยึดถือ แต่วา่ ไม่ให้ ซํ ้ากับใคร ๆ ในประเทศนี ้ (หัวเราะหึ ๆ) ต้ องคิด ๔-๕ ตอนกว่าจะได้ สกั ชื่อหนึง่ เหนื่อย
เหมือนกัน ตอนหลังเลยขอเลิก
บางคนตังให้
้ แล้ ว เขาบอกไม่ชอบก็มี อย่างสมณีย์ พ่อเขาว่าคล้ ายชื่อแม่ชี ผมก็บอกว่าตามใจ เรา
ชอบอย่างนี ้ คุณไม่เอาก็ได้ ดูเหมือนเขายังใช้ อยู่ ลูกชายเจ้ าคุณลัดพลีฯ ๒ คน ผมตังให้
้ เขายังชอบใจนัก
ตังให้
้ ตงแต่
ั ้ อยูพ่ มุ เรี ยง คนแรกชื่อรุ่งธรรม เกิดเมื่อเจ้ าคุณลัดพลีฯ เริ่ มสนใจธรรมะ อีกคนเกิดเมื่อเจ้ าคุณ
กําลังรื่นเริ งทางธรรมะ ก็ให้ ชื่อเริงธรรม (หัวเราะหึ ๆ) ชื่ออื่น ๆ ลืมหมดแล้ ว (หัวเราะหึ ๆ)
อาจารย์ครับ แล้ วความสัมพันธ์กบั ชาวบ้ านนี่มนั คลี่คลายมาอย่างไรครับ
ตอนแรกมันก็ผกู พันกันมากอย่างที่เล่ามาแล้ ว ลูกเขาก็มาบวชกับผมเป็ นส่วนมาก ที่ไปบวชที่อื่นก็มี
บ้ าง ไม่มากนัก แต่ก่อนเวลาแขกมาก็ต้องขออาหารจากชาวบ้ านมาเลี ้ยงแขก หิ ้วปิ่ นโตมาเลี ้ยงในวัด มันก็
ผูกพันกัน เวลาเจ็บไข้ ก็ไปเยี่ยมเยียน โดยเฉพาะท่านพระครูสธุ นฯ ทํามากที่สดุ ใครเจ็บไข้ ที่ไหนไปเยี่ยม ใน
นามของวัด ระหว่างคุณเฉลิมอยูก่ ็ทําอยูม่ าก มีหยูกมียาไปช่วยเหลือ มีพิธีกรรม ด้ านพิธีกรรม สวดมนต์ฉนั
เพลอะไรก็ไปทําให้ ไปสวดให้ เดี๋ยวนี ้พระก็ยงั ไปอยู่ ในด้ านพิธีกรรม แต่ผมเองลดลง ๆ ๆ มาให้ เวลากับการ
เผยแผ่ การทําหนังสือ การพูดธรรมะ อีกระดับหนึง่ มากขึ ้น ๆ ความสัมพันธ์ก็เริ่ มห่างออกมา ๆ เดี๋ยวนี ้ก็มี
ร้ านค้ า แขกก็ซื ้อกินเองได้ แรงงานก็จ้างเอา เพราะผมลงไปคุมไม่ไหว มันก็เลยห่างออกไปทุกที จนด้ าน
ศีลธรรม ความประพฤติ ปฏิบตั กิ ็เสื่อมลง โดยเฉพาะรุ่นเด็ก ๆ วัยรุ่นตอนนี ้ จนถึงกับมาขโมยของในวัดก็มี
ต้ องสรุปว่างานพัฒนาชาวบ้ านด้ านนี ้มันล้ มเหลว ผมทํางานอย่างอื่นหมดแรง หมดกําลัง หมดสมอง ไม่มี
คนลงไปทําอย่างจริ งจังต่อจากที่เริ่ มไว้ ในระยะแรก
อาจารย์ครับ ที่อาจารย์เล่าเกี่ยวกับการสวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์ ซึง่ ทําให้ เด็ก ๆ ถิ่นนี ้ในยุคนัน้ สวด
มนต์เป็ นกันมากนัน้ ผมลืมถามไปว่ามีอะไรเป็ นต้ นเหตุ จึงทําให้ อาจารย์คดิ ทําบทสวดมนต์แปลขึ ้นครับ
คงคิดว่ามันดี ตรงที่มนั ฟั งรู้เรื่ อง มีความรบเร้ าของบางคนแถวนี ้ เช่นผู้ใหญ่พิศ เป็ นต้ น ที่มีความ
ประสงค์ หลายคนมีความประสงค์อยากสวดมนต์แปล สมัยโบราณท่านก็มีแปล แต่สวดไม่ได้ สมเด็จพระ
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วันรัต (ทับ) ท่านก็เคยแปลไว้ แต่สวดไม่ได้ สวดไม่ลง แล้ วต่อมาเจ้ าคณะภาคเจ้ าคุณธรรมวโรดมองค์ก่อน
(วัดราชาธิวาส) ส่งสวดมนต์แปลมาสองสามบท ท่านเป็ นเจ้ าคณะภาคส่งมาบังคับให้ สวด อันนี ้เป็ นเหตุที่
ทําให้ ร้ ูสกึ กันว่า เอ๊ ะ สวดแปลนี ้มันดี ท่านมีความคิดแยบคายแลบออกมานิดหนึง่ ไม่ได้ มากมายอะไรนัก
บทละ ๒ ถึง ๓ นาทีเท่านัน้ เราเลยมาแปลให้ ทงหมด
ั้
ทําวัตรเช้ า วัตรเย็น ก็แปลอาศัยของเก่า ที่เขาแปล ๆ
ไว้ ในหนังสือสวดมนต์แปลบ้ าง เพิม่ เติมเอาเองตามพอใจบ้ าง ให้ มนั ไพเราะเสียงลงกันได้ เอาเด็ก ๆ
รุ่น ๆ แถวนี ้มาหัดซ้ อมเสียงกันดู ให้ ฟังเรี ยบร้ อย สะดวก ลืน่ ฟั งไม่ขดั หู ตอนแรกคัดลอกกันด้ วยมือ
ก่อน จนเป็ นที่พอใจแล้ วจึงพิมพ์เป็ นเล่ม (ครัง้ แรก ๒๔๙๗) ก็ออกมาเป็ นสวดมนต์แปลแบบสวนโมกข์ ทํา
วัตรเช้ า ทําวัตรเย็น ทังอุ
้ โบสถศีล ทังปั
้ จจเวกขณ์ และเบ็ดเตล็ด ตามที่เห็นกันอยู่ มันจะโดยอย่างไรก็ไม่ร้ ู
มันฟลุคโดยบังเอิญ คนชอบกันก็เลยแพร่หลาย จนเดี๋ยวนี ้มีคนเอาไปสวดกันทัว่ ประเทศ เป็ นหนังสือของ
คณะธรรมทานที่พิมพ์มากที่สดุ พิมพ์เองบ้ าง เขามาพิมพ์แจกบ้ าง รวม ๆ คงจะหลายแสนฉบับแล้ ว
(หัวเราะ) ถ้ าคณะสงฆ์จะออกแบบสวดมนต์แปลของคณะสงฆ์ออกมา คงจะลําบากเหมือนกัน (หัวเราะ)
เพราะชาวบ้ านเขาสวดแบบสวนโมกข์เต็มไปเสียทุกหนทุกแห่งแล้ ว โรงเรี ยนบางแห่งเขาก็เอาไปใช้ กนั
พระปาสาทิโก ชาวเยอรมัน มาอยูท่ ี่นี่ แกรู้ภาษาไทยพอสมควร แกรู้สกึ ว่าเป็ นคําแปลที่เหมาะสม
ที่สดุ เขาแปลกันที่อื่น ๆ มันไม่เป็ นที่พอใจ แกก็อยากให้ คําแปลที่เหมาะสมที่น่าฟั งนี ้มีขึ ้นในภาษาเยอรมัน
เลยแปลเป็ นภาษาเยอรมัน ทําวัตรเช้ า ทําวัตรเย็น และข้ างในบางบท เสร็ จแล้ วพิมพ์ที่นี่ แล้ วส่งไปเยอรมัน
ในห้ องธรรมโฆษณ์ก็มีตวั อย่าง แกเองก็พอแปลจากบาลีได้ และเคยเห็นที่เขาแปล ๆ กัน สําหรับจะศึกษา
แต่ความหมายมันไม่ลกึ ไม่ชดั ไม่เพราะ เหมือนกับฉบับของสวนโมกข์ แกเลยแปลใหม่จากภาษาไทยเลย
ไม่ได้ แปลจากบาลี
ท่านมาอยูก่ บั อาจารย์ได้ อย่างไรครับ
เขามาด้ วยกัน ๓ รูป ปาสาทิโก วิมโล สิริจนั โท เป็ นเยอรมันทังหมด
้
มาอยูก่ นั สัก ๓-๔ ปี เห็นจะได้ ปา
สาทิโก ดูจะบวชที่อนิ เดีย วิมโล บวชที่พม่า สิริจนั โท บวชกับสมเด็จธีรญาณมุนี วัดจักรวรรดิ์ (ราชาวาส)
ไม่ได้ มาบวชที่นี่ ต่อมาสิริจนั โท กลับไปญี่ปนุ่ ไปศึกษาเซนที่ญี่ปนุ่ แล้ วสึก วิมโล กลับไปเปิ ดกิจการที่
เยอรมัน ปาสาทิโก ไปอยูฝ่ รั่งเศส เพื่อค้ นคว้ าเรื่ องที่มีอยูใ่ นภาษาธิเบต สูตรที่มีอยูใ่ นภาษาธิเบต เขารู้
ภาษาธิเบตพอที่จะทําอะไรได้ เขามาสอบดูวา่ มันตรงกับที่อื่นไหม มาสอบกันดูแล้ วปรากฏว่าธิเบตน่าสนใจ
เดี๋ยวนี ้ยังทํางานนี ้อยู่ แปลสูตรที่เป็ นธิเบตซึง่ แปลมาจากสันสกฤตเดิม
สมัยอยูก่ บั ผมก็อยูอ่ ย่างอิสระ คุยสนทนากันบ้ างตามโอกาส ความรู้ทางพุทธศาสนาเขาดี เคยเรี ยน
ในพม่า รู้ภาษาจีนด้ วย วิมโลนันเคยเรี
้
ยนในพม่าหลาย ๆ ปี ปาสาทิโกเขาฉลาด เรี ยนง่าย สิริจนั โทจะด้ อย
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กว่าเพื่อน ไปเรี ยนเซนที่ญี่ปนุ่ วิมโล ดูเหมือนจะทําให้ บอ่ นติดอยูพ่ กั หนึง่ แต่เดี๋ยวนี ้ถามดู เงียบไปแล้ ว
อาจจะสึกแล้ วก็เป็ นได้
อาจารย์ครับ การที่ให้ ชาวบ้ านสวดมนต์ในขณะพระ
ฉัน ในวันที่มีการเลี ้ยงพระที่นี่นนั ้ เป็ นการริเริ่มของที่นี่
หรื อเปล่าครับ
มันเริ่ มที่นี่ (หัวเราะในคอ) มูลเหตุก็คือ มันคุยกัน
หนวกหู คุยเรื่ องอะไรก็ไม่ร้ ู จ้ อกแจ้ กไปหมด ตังหลาย
้
ๆ
คน หนวกหู เลยตัดบท อ้ าวไหว้ พระกัน ขณะพระกําลัง
ฉัน ชาวบ้ านก็สวดมนต์ แล้ วก็ได้ ประโยชน์ พระนัง่ ฟั ง
สบายเลย ฉันข้ าวไปพลาง ฟั งไปพลาง ที่สวดบทปั จจ
เวกขณ์ยงิ่ ดีใหญ่เลย พิธีกรรมพวกนี ้ มาเริ่มที่นี่ สมัยอยู่
สวนโมกข์เก่ายังไม่ได้ ทําอะไรกับประชาชน

อาจารย์ครับ แล้ วในด้ านพิธีกรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
ประชาชนแถบนี ้ เช่น งานประจําปี วัดพระบรมธาตุไชยา
นี่ อาจารย์เกี่ยวข้ องด้ วยมากน้ อยแค่ไหนครับ

เพื่อมิให้ อบุ าสกอุบาสิกา
นังคุยในเรื่ องไม่เป็ นสาระ ในระหว่างที่พระฉัน
ท่านอาจารย์จงึ มีกศุ โลบาย ให้ ญาติโยมที่มาตักบาตร
ทําวัตรเช้ าในระหว่างพระฉันด้ วย

ก่อนที่เขาจะตังผมเป็
้
นเจ้ าอาวาส ผมก็ช่วยพระ
ครูโสภณฯ (เอี่ยม) ด้ วยความคิดอย่างนันอย่
้ างนี ้อยู่ แล้ วพอมาเป็ นเจ้ าอาวาสเอง ก็ทําเท่าที่ทําได้ โดยมี
พระครูสริ ิศรี วิชยั กิจ รองเจ้ าอาวาส เป็ นผู้นํา โดยร่วมกับเจ้ าคณะอําเภอ ผมคล้ าย ๆ กับอยูร่ อบนอก เพราะ
เป็ นเจ้ าอาวาสที่ไม่ได้ อยูว่ ดั นัน้ งานของวัดพระธาตุฯ เขาเคยทําในนามของเจ้ าคณะอําเภอทังนั
้ น้ ก็ทําไป
ตามเดิม จนเข้ ารูปเป็ นอย่างนัน้ ทําในนามของเจ้ าคณะอําเภอ เป็ นวัดของส่วนรวม สมัยผมเป็ นเจ้ าอาวาส
ขอร้ องไม่ให้ มีมหรสพทังหลาย
้
ไม่ต้องมี ให้ มีแต่พิธีพระ รุ่นโบราณจริง ๆ เขาก็ไม่มีมหรสพแบบนัน้ มามีรุ่น
หลัง ๆ มาแล้ ว จัดให้ มีมหรสพกันอย่างสุดเหวี่ยง มันน่าสลดสังเวช หลังงานเลิก ผมเคยเดินดู กําแพงโบสถ์
ด้ านที่ตอ่ กับโรงเรี ยน มันดูไม่ได้ เลย พอเลิกร้ านขายของเต็มไปด้ วยขนไก่ มันมาทํากันในวัดเลย เหล้ าอะไร
ก็มีขายทังนั
้ น้ มวยก็มี มีกระทัง่ ระบําจํ ้าบ๊ ะ การพนันประเภท ๒ การพนันเบา ๆ ก็มี เลยขอร้ องให้ เลิก คนที่
มีรายได้ ก็ไม่ชอบ พากันโกรธผมว่าเป็ นต้ นเหตุให้ เลิก ทางอําเภอก็ไม่ชอบ เพราะไม่มีรายได้ นายอําเภอบาง
คนชอบจัดงานแบบนี ้ เมื่อเลิกก็เหลือแต่พิธีพระพิธีกศุ ล บางปี เขาก็ไปจัดมหรสพที่หน้ าอําเภอ พิธีพระทําที่
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วัด มันก็ไปไม่รอด ก็เลยยุบตัวลง ๆ เหลือแต่งานกุศลล้ วน ๆ คําว่างานประจําปี ก็หมดไปโดยสิ ้นเชิง เหลือ
แต่งานมาฆะ วิสาขะ อาสาฬหะ แต่ก่อนนันงานประจํ
้
าปี เขาจัดเดือน ๕
อาจารย์ครับ ปี ๒๕๐๐ กึ่งพุทธกาล ที่หนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาประกาศมานานนัน้ พอถึงปี นัน้ ได้ ทํา
อะไรกันเป็ นพิเศษบ้ างครับ
เราออกหนังสือเล่มหนึง่ เท่านัน้ เพราะทางรัฐบาล ทางการบ้ านเมืองเขาจัดการอยูแ่ ล้ ว เขาจัดกันที่วดั
พระธาตุ พอดีผมเกี่ยวข้ องเป็ นเจ้ าอาวาสอยูแ่ ล้ ว ก็เลยทําร่วมเป็ นของกลางของบ้ านเมืองที่นนั ้ เท่าที่จําได้
พิธีกรรมก็ไม่มีอะไร สวดมนต์เลี ้ยงพระไปตามธรรมเนียม ทางราชการดูเหมือนจะทําการบูรณะวัดเป็ นการ
ใหญ่ทวั่ ประเทศ วัดสําคัญ ๑๔ แห่ง รวมวัดพระธาตุนี ้วัดหนึง่ ด้ วย ให้ เงินมา ๓ ล้ าน ๔ ล้ าน ทางอําเภอ ทาง
จังหวัดเป็ นผู้จดั การทังนั
้ น้ เราไม่ได้ เกี่ยวข้ องเรื่ องเงิน เรื่ องทอง การทําวิหารหลวง ทําอุโบสถวัดพระธาตุเป็ น
เงินกึ่งพุทธกาล
คติกึ่งพุทธกาลนี ้เป็ นมาอย่างไรครับ
เป็ นเรื่ องสมมติ เพื่อจะทําอะไรกันให้ ขยันขันแข็ง ไม่พบหลักฐานที่มาในบาลีพระไตรปิ ฎก หรื ออรรถ
กถา ความคิดแบบนี ้เป็ นเรื่ องที่พดู กันลอย ๆ ในหมูพ่ ทุ ธบริษัท อาจจะเป็ นแบบไตรภูมิพระร่วง ในลังกา
อาจจะมีแต่งอยูใ่ นพวกพุทธวงศ์ มหาวงศ์ อาจจะมีบ้าง พระจึงได้ ยดึ ถือกันจริง ๆ จัง ๆ ถือว่าศาสนาจะ
เรี ยวลง จนถึงกึ่งพุทธกาล แล้ วจะเจริญงอกงามขึ ้น กลับเจริ ญขึ ้น เหมือนสากตําข้ าวที่กิ่วตรงกลาง พอถึง
ตรงกลางแล้ วก็จะโตขึ ้น ถือว่าควรฉวยโอกาสเสริมให้ มนั กลับเจริญ
อาจารย์ครับ แล้ วที่สวนโมกข์นี่ เคยทําพิธีรับกฐิ นหรื อเปล่าครับ
เคยปี หนึง่ (๒๔๙๕) แล้ วเลิก ที่จริ งเราไม่อยากให้ มี บอกเขาว่าที่นี่ไม่มีสมี ารับกฐิ นไม่ได้ ก็เลยไม่ได้
รับ อยูม่ าจน ๔-๕ ปี จนคณะกรุงเทพฯ เขาไม่ยอม คุณประสิทธิ์ จันทแสงสว่าง คุณชํานาญ ด้ วย ใครต่อ
ใครอีกหลายคน เขาบอกว่าจะทอดกฐิ นล่ะนะ ไม่ยอมแล้ วล่ะ ก็เลยไปทํากันในทะเลที่ปากนํ ้าไชยา เป็ น
เรื่ องของเขาทุกอย่าง เขาไม่ยอมเขาจะทํา เขาก็ทําไป นายประสิทธิ์ไปเช่าเรื อพระมาจากบ้ านดอน ที่เขา
เสร็จจากการแห่พระแล้ ว เขาคิด ๓ พันบาท ไปเอาบุษบกนํ ้ามา ลากจูงกันมาจากบ้ านดอน มาที่ปากนํ ้าไช
ยา ทําพิธีทอดกฐิ นกันที่นนั่ (หัวเราะ) ก็เลยเป็ นครัง้ แรกและครัง้ เดียว มันสนุกก็สนุก ลําบากก็ลําบาก เลย
บอกขอทีไม่ต้องมีอีกต่อไป จนกระทัง่ ต่อมาได้ วิสงุ คามสีมาแล้ ว จะทําสังฆกรรมอะไร ก็สะดวกแล้ ว ก็ยงั ไม่
อยากทํา มันยุง่ เลยขอไม่มีจนเดี๋ยวนี ้ รับได้ แต่เพียงผ้ าป่ า
คราวนันที
้ ่มีทอดกฐิ นมันสนุกเรื่ องเล่นนํ ้า เรื่ องเรื อ มีคนเอาเรื อมากันเป็ นสิบ ๆ หลายสิบลํา เสีย
ค่าใช้ จ่ายไปเยอะแยะ ดูเหมือนเหลือเงินสัก ๘-๙ พันบาท (หัวเราะ) โยมวาสน์ เป็ นตัวการเรื่ องอาหารการ

๒๔๖

กิน เมื่อยังแข็งแรงอยู่ แกมาช่วยบ่อย มาหลายครัง้ เดี๋ยวนี ้ได้ ยินว่าลุกไม่คอ่ ยไหวแล้ ว คงหง่อมจนเดินจะไม่
ไหวอยูแ่ ล้ ว มันเป็ นธรรมเนียม ถ้ าใครมาทอดกฐิ นก็ต้องเลี ้ยงเขา เดี๋ยวนี ้มันมากันเป็ นร้ อยเป็ นพัน ยุง่ ตาย
เลย (หัวเราะ)
อีกอย่างหนึง่ กฐิ นเดีย๋ วนี ้มันเสียความมุง่ หมายเดิมหมดแล้ ว ความมุง่ หมายเดิม เขาต้ องการให้ ภิกษุ
เย็บจีวรเป็ น ฝึ กภิกษุทําการเย็บ ย้ อมซัก ทําอย่างที่เรี ยกว่าเป็ นกรรมกรกันทังหมดทั
้
งสิ
้ ้น ไม่ยกเว้ นแม้ แต่
อาจารย์อปุ ั ชฌาย์ เจ้ าอาวาส แล้ วก็สามัคคีกนั ยกให้ คนที่มีจีวรเก่าที่สดุ เดี๋ยวนี ้ไม่มีแล้ ว มีแต่จีวรสําเร็ จรูป
แล้ วก็ยกให้ สมภารทังนั
้ น้ ไม่ได้ ประโยชน์ ตามความมุง่ หมายของกฐิ น กลายเป็ นพิธีรีตองอย่างหนึง่ ไป ไม่
ต้ องมีดีกว่า ก็เลยไม่มีมาเป็ นปกติจนบัดนี ้

บุษบก ซึง่ ใช้ เป็ นที่ทําสังฆกรรมรับกฐิ นกลางนํ ้าในปี ๒๔๙๕
ตังแต่
้ ก่อตังสวนโมกข์
้
มา มีพิธีทอดกฐิ นครัง้ นี ้เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้

อาจารย์ครับ ทําไมถึงต้ องทําในนํ ้าครับ
ตอนนันที
้ ่นี่ยงั ไม่มีสมี า แต่ตามวินยั ทําสังฆกรรมได้ ถ้ าทําในนํ ้า ที่เป็ นนํ ้าตามธรรมชาติ ที่กว้ างใหญ่
ขนาดวักนํ ้าสาดตลิง่ ไม่ถึง ก็เลยทําอย่างนัน้ ทําในทะเล มันจึงเรี ยกทําในสีมานํ ้า อุทกุกเขปสีมา จะทําใน
สีมาป่ า อรัญสีมา ก็ไม่ได้ เสียแล้ ว เพราะว่าบ้ านรุกเข้ ามาใกล้ เต็มไปหมด เหลือแต่สมี านํ ้าพอทําได้ ก็เลย
ลองทํากันอยูค่ รัง้ หนึง่
ทําไมท่านจึงอนุญาตสีมานํ ้าครับ
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อ้ าว ก็ต้องไปถามพระพุทธเจ้ าดู มันเป็ นสิง่ ที่พระพุทธเจ้ าบัญญัติ สันนิษฐานว่า ทะเลหรื อนํ ้าไม่มี
ใครถือกรรมสิทธิ์ ถ้ าเป็ นแผ่นดินมันมีเจ้ าของ มีคนถือสิทธิ์ ดังนันจึ
้ งต้ องให้ พระเจ้ าแผ่นดินอนุญาต สละ
กรรมสิทธิ์ ให้ พระทําได้ ถ้ าป่ าอย่างสมัยโน้ น ก็ไม่มีใครถือกรรมสิทธิ์ ก็เลยอนุญาตอรัญสีมาอีกอย่างหนึง่
อาจารย์ครับ แล้ วการเวียนเทียน ในวันสําคัญของสวนโมกข์ เริ่ มมาแต่ต้นเลยหรื อครับ
ตอนแรก ๆ ที่นี่ไม่มี ไปเวียนที่วดั พระธาตุไชยา ผมก็ยงั ไปเวียนที่นนั่ ตอนหลังมีคนต่างจังหวัดมาค้ าง
ที่นี่มากเข้ า ๆ เขาไม่อยากไปวัดพระธาตุ เขาอยากทําวิสาขะในป่ าแบบที่นี่ เลยต้ องจัดวิสาขะที่เหมาะสม
้ ตอนเย็น พอคํ่าก็ไป
กับคนที่มาจากต่างจังหวัด ตอนแรกก็มีคน ๑๐ กว่าคน เป็ นเวียนเทียนพิเศษ ทําตังแต่
วัดพระธาตุ ทําเป็ น ๒ ที่ พอเสร็ จที่นี่แล้ ว ผมก็ไปพูดอะไรที่วดั พระธาตุนิดหน่อย
ก็เลยเกิดวิสาขะแบบที่นี่ มันจะเลิกเสียก็ไม่ได้ เพราะเขายังอุตส่าห์มากัน และเพิ่มมากขึ ้น ๆ คนแถว
นี ้ก็มาสมทบบ้ าง แต่สว่ นใหญ่มาจากต่างจังหวัด ต่างอําเภอทังนั
้ น้ จนเดี๋ยวนี ้ก็มาก เท่า ๆ กับที่วดั พระธาตุ
ที่วดั พระธาตุผมไปไม่ไหวก็เลิก ไม่ได้ ไป
งานอาสาฬหบูชาที่นี่มีก่อนใช่ไหมครับ
เรามีก่อน ไม่น้อยกว่า ๔-๕ ปี คนกรุงเทพฯ มาเห็นเข้ า คุณชํานาญ เขาก็เอาไปป่ าวข่าวทางโน้ น ไปขู่
กันเอง บอกให้ มหาเถรสมาคมประกาศ ถ้ าไม่อย่างนันเขาจะทํ
้
าเอง (หัวเราะ) ได้ ยินว่าพระธรรมโฆษาจารย์
เจ้ าคณะจังหวัดชลบุรี เป็ นผู้เสนอในที่ประชุมมหาเถรสมาคม แล้ วเขารับรองประกาศทางการว่าวันอาสาฬ
หะเป็ นวันพระสงฆ์ เราถือเป็ นวันพระธรรมภิกษุเพิง่ เกิดขึ ้น ไม่ใช่พระสงฆ์ มันผิดหลักเสียแล้ ว เอาวันมาฆะ
เป็ นวันพระธรรมมันไม่ถกู พระสงฆ์ พระอรหันต์ ประชุมพร้ อมกัน ๑,๒๕๐ รูป ต้ องเป็ นวันพระสงฆ์ เดี๋ยวนี ้
ผมยังพูดออกวิทยุอะไรบ้ างว่าวันวิสาขะเป็ นวันพระพุทธ วันอาสาฬหะเป็ นวันพระธรรม วันมาฆะเป็ นวัน
พระสงฆ์ พูดกรอกหูอยูเ่ รื่ อย แต่ก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะว่าเขาประกาศไปอย่างนันเสี
้ ยแล้ ว แต่มีคน
เห็นด้ วยกับเรามากกว่าที่จะเห็นอย่างนัน้
เราได้ ขา่ วพวกสมาคมมหาโพธิที่อนิ เดีย เขาทําอาสาฬหะกันที่สารนาถก่อนหน้ านัน้ เราไม่ร้ ู
เหมือนกันว่ามันมีวนั ที่ควรจะบูชาเป็ นพิเศษอีกวันหนึง่ เขาทํากันที่สารนาถ อันเป็ นที่เกิดของธรรมจักร หรื อ
ที่เกิดอาสาฬหะอยูแ่ ล้ ว ดูเหมือนเขาจะทํากันใหญ่โต ถือว่าสําคัญกว่ามาฆบูชาเสียอีก ทางเมืองไทยเรามี
แต่มาฆะ วิสาขะ เพิง่ มารู้จกั อาสาฬหะกันไม่กี่ปี
อาจารย์ครับ แล้ ววันทําวัตรขึ ้น ๑๓ คํ่า เดือน ๑๐ นี ้ เริ่มมาอย่างไรครับ

๒๔๘

หลายปี แล้ ว ๑๐ กว่าปี เห็นจะได้ เป็ นเรื่ องที่ข้างนอกเขาคิดกันเอง ดูเหมือนพระครูถาวรฯ จะเป็ นตัว
ตังตั
้ วตี ร่วมกับเจ้ าคณะอําเภอ เริ่มแรก ๆ ไม่กี่คน ผมไม่ได้ สนใจเป็ นพิเศษ แล้ วมันค่อยเพิ่มขึ ้น ๆ ขยายกัน
ออกไปถึงชุมพร เจ้ าคุณหลังสวนถ้ าไม่ป่วยไข้ ก็มาประจํา ตอนแรกทําคล้ ายเป็ นเรื่ องส่วนบุคคล เรี ยกว่าทํา
วัตร ผมว่ามันเกินไป ผมเรี ยกว่าวันเยี่ยมสวนโมกข์ แต่เขาไม่คอ่ ยเรี ยกกัน

วันขึ ้น ๑๓ คํ่าเดือน ๑๐ ของทุกปี พระภิกษุสามเณรทังจั
้ งหวัดสุราษฎร์ ธานีและจังหวัดใกล้ เคียง
ตลอดจนลูกศิษย์ทา่ นจากแดนไกลอื่น จะเดินทางมาทําวัตรท่านอาจารย์
เพื่อแสดงความเคารพบูชาแด่พระผู้ใหญ่ ตามสังฆประเพณี
ท่านอาจารย์เรี ยกวันดังกล่าวว่า วันเยี่ยมสวนโมกข์

อาจารย์ครับ แล้ วทําบุญล้ ออายุเกิดขึ ้นได้ อย่างไรครับ
ที่จริงมันไม่มีอะไรเลย พอถึงวันนันก็
้ เทศน์พิเศษหน่อย แล้ วก็อดอาหาร แต่ก่อนนี ้รู้กนั แต่คนวงใน คน
ภายในที่นบั ถือกันมาก ๆ ทํากันไม่กี่คน ให้ ของขวัญ อดอาหาร แล้ วมันก็เพิ่มขึ ้น ๆ เดี๋ยวนี ้อดกันเป็ นร้ อย ๆ
มันไปตื่นเต้ นสนใจกันทางกรุงเทพฯ แถวนี ้เขาไม่คอ่ ยสนใจกัน เขาถือว่าขัดขวางเขาเสียอีก เขาต้ องการให้

๒๔๙

มันดี ให้ มนั ครึกครื น้ เราไปทําให้ มนั ลด นึกสนุกขึ ้นมาอยากล้ อพวกที่ตอ่ อายุชนิดกลัวตาย เราล้ ออายุชนิด
เยาะเย้ ยความตาย

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ของทุกปี อันเป็ นวันคล้ ายวันเกิดของท่านอาจารย์
ที่สวนโมกข์จะมีงาน "ล้ ออายุ" ท่านอาจารย์จะงดอาหาร ๑ วัน
และพูดธรรมะประกอบการวิจารณ์ตนเอง ให้ เป็ นประโยชน์ตอ่ คนอื่นไปด้ วย
ใครจะให้ ของขวัญแก่ทา่ นอาจารย์ในวันนัน้ ก็ร่วมงดอาหารด้ วย ๑ วัน
ระยะแรกทํากันเป็ นส่วนตัวในวงคนใกล้ ชิด เริ่ มเมื่อปี ๒๕๑๙ เมื่อท่านอาจารย์อายุครบ ๕ รอบ
ต่อมามีผ้ มู าร่วมมากขึ ้นตามวัยและผลงานของท่าน
และท่านจะบรยยายธรรม ๓ เวลา เช้ า – บ่าย – กลางคืน
ช่วงหลังที่สขุ ภาพท่านไม่ดี จึงลดจํานวนครัง้ ลง

อาจารย์ อดอาหารแบบเด็ดขาด หรื อว่าฉันอาหารเหลวครับ
ฉันนํ ้าปานะ เดี๋ยวนี ้มันไม่มีความหมาย ไม่หิว อดสัก ๒-๓ วันคงจะได้ ยังคิดอยูถ่ ้ านํ ้าหนักความอ้ วน
ไม่ลด จะอดข้ าวเลย อย่างที่ฉนั ทุกวันนี ้ก็ฉนั น้ อยมาก ๓ เดือนลดลงได้ ๘ กิโลฯ จาก ๑๐๕ มาถึง ๙๗
รูปร่างสบายขึ ้น ลุกขึ ้นนัง่ ลงมันคล่องแคล่ว จะลุกจะนอนมันคล่องแคล่วขึ ้น ตอนนี ้กําลังต่อสู้กนั อยู่ ขึ ้น ๆ
ลง ๆ ระหว่าง ๙๗ กับ ๙๘ กลับไปกลับมาแต่ไม่เกิน ๙๘ (หัวเราะ)

๒๕๐

พุทธทาสภิกขุ และพระภิกษุสามเณรในช่วง ๑๐ ปี แรกของสวนโมกข์แห่งใหม่

อาจารย์ครับ ตอนนี ้จะเรี ยนถามอาจารย์เกี่ยวกับการปกครองดูแลพระเณรตังแต่
้ ต้นมานะครับ แรกสุด
อยากจะเรี ยนถามอาจารย์วา่ อาจารย์มีหลักอย่างไรในการปกครองวัด
มันเกือบจะไม่มีหลักอะไร เพราะมันไม่ได้ สนใจการปกครอง เพราะไม่มีหวั ในการปกครอง นี่อย่าง
หนึง่ แล้ วอีกอย่างหนึง่ ก็อยากจะให้ เป็ นแบบครัง้ พระพุทธเจ้ า ไม่ต้องมีคําว่าปกครองอะไร ให้ ทกุ คนรู้สํานึก
ในหน้ าที่และก็ทําหน้ าที่ ไม่มีอะไรบังคับ ให้ ดคู นอยูก่ ่อน แล้ วก็ทํา ให้ ทกุ คนตกลงกันเอาเอง เรื่ องทํากิจต่าง
ๆ แม้ แต่เรื่ องบิณฑบาต เรื่ องทําวัตรสวดมนต์ เรื่ องศึกษาเล่าเรี ยน การทํากิจกรรมบริหารรักษาวัด ให้ ทกุ คน
มีสทิ ธิที่จะออกความคิดเห็น แล้ วก็ตกลงกันเอง ตามที่มนั มีแบบอย่างมาแต่ก่อน ๆ แล้ วก็ทําตามแบบ
เมื่อทีแรก มันอยูก่ นั เพียง ๒-๓ คน ก็ไม่มีระเบียบอะไร พออยู่ ๔-๕ คนก็มีบ้างและก็โดยธรรมเนียม
โดยประเพณี ไม่ใช่โดยกฎอะไรนัก แม้ คนจะมาอยูม่ ากขึ ้น ก็คงอยูอ่ ย่างนัน้ แม้ กระทัง่ เดี๋ยวนี ้ ก็ยงั ไม่ร้ ูวา่ กฎ
หรื อระเบียบอยูท่ ี่ไหน มันก็แปลกอยูเ่ หมือนกัน ทุกคนก็ดเู พื่อน แล้ วทําไปตามที่เรี ยกว่า ทําไปตามประเพณี
ไหว้ พระสวดมนต์อะไรต่าง ๆ ไม่ได้ ออกกฎเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อออกเป็ นข้ อบังคับอะไร มันก็ไม่คอ่ ย
เรี ยบร้ อยนัก บางอย่างไม่เรียบร้ อย แต่เราก็พอใจที่วา่ อยูอ่ ย่างรับผิดชอบตัวเอง อยูอ่ ย่างไม่มีใครต้ องบังคับ
เมื่ออยูก่ นั ได้ ก็น่าจะพอใจแล้ ว เรี ยกว่าปกครองชนิดไม่มีใครบังคับ
ทางธรรมะก็ร้ ูกนั อยู่ กิจวัตรประจําวันคืออะไร ทุกคนก็พยายามทําให้ มากเท่าที่จะทําได้ เรื่ องนอกนัน้
ก็ตกลงกันเอง แม้ แต่เรื่ องบิณฑบาตก็ตกลงกันเองได้ เป็ นสาย ๆ สายละกี่คน วันไหนไปทางไหน ตกลง
กันเอง เรื่ องลาภสักการะก็ไม่มีอะไรมากมาย ก็ไปตามธรรมชาติธรรมดา ในที่สดุ ก็ตอบไม่ถกู ว่ามีระเบียบ

๒๕๑

การปกครองอย่างไร เป็ นการเสี่ยงดูวา่ มันจะเป็ นไปอย่างไร โดยเชื่อว่ามันจะเป็ นไปโดยชนิดที่วา่ ปลอดภัย
ไม่มีอะไรเสียหายร้ ายแรง จะเสียหายบกพร่องบ้ างก็เป็ นเรื่ องธรรมดา บางองค์เขาลักลอบทําอะไรไม่น่าดู ก็
มีบ้างเหมือนกัน
กิจวัตรของพระเณรที่นี่ตลอดกว่า ๕๐ ปี ไม่ได้
เปลี่ยนแปลงหรื อครับ
ก็เหมือนกันทุกยุคทุกสมัย ไม่ได้ ปรับปรุงแก้ ไข คือ
ว่าบางยุค คนมันดีหน่อย ก็เรี ยบร้ อยหน่อย ยุคที่คนไม่
เรี ยบร้ อย ก็มีเอะอะบ้ าง บางคนก็กลับไป ไม่เป็ นเรื่ อง
เสียหายร้ ายแรงใหญ่โต เรื่ องขโมยสูบบุหรี่ ดจู ะมีบ้างเป็ น
ธรรมดา มีอยูค่ รัง้ หนึง่ ใครบางคนเอาเหล้ าอะไรมา โดย
ไม่มีใครรู้ แต่มนั ก็ร้ ูกนั จนได้ แล้ วเขาก็ไปเสีย เพราะเขา
ไม่ใช่จะมาอยูจ่ ริ ง คนมันติดบุหรี่ ติดเหล้ า ติดพวกนี ้มา
แต่ผมไม่ถือว่าเป็ นเรื่ องใหญ่โต
คณะพระซึง่ ฉายรูปไว้ ในปี ๒๔๙๔

ต่างคนต่างทํางานตามที่เพื่อนเขาทํา แล้ วไม่ได้ รับ
ค่าจ้ างรางวัล แม้ แต่คําว่าขอบใจก็ไม่เคยพูด สรุปความ เรี ยกว่าหลักการปกครองไม่มี คิดว่าปล่อยไปตาม
บุญตามกรรม เป็ นการเสี่ยง แต่แล้ วก็ด้วยความเป็ นผู้ดมี ีอยูบ่ ้ าง หลายคนก็โมเลโมเกดํารงอยูก่ นั มาได้ ที่ไม่
ดีมนั ก็คอ่ ยตีตวั ออกไป เลยเป็ นเรื่ องที่ถือว่าไม่มีปัญหา คําว่าการปกครองนันไม่
้ ร้ ูจกั ต่อไปก็ไม่แน่ ที่แล้ วมา
ก็มาในลักษณะอย่างนี ้ สนใจกันแต่เรื่ องวิชาเรื่ องธรรมะ เรื่ องการปกครองยังไม่เคย ออกปากเรี ยกตัวมา
สอบสวนไต่สวนยังไม่เคยมี
อาจารย์ครับ ยุคที่มีการงานมาก โรงหนังโรงปั น้ ยังไม่เสร็จนี่ อาจารย์แบ่งงานกันทําอย่างไร
ไม่ได้ บงั คับ ไม่ได้ แบ่ง แล้ วแต่สมัครใจ จะไปฝึ กการปั น้ ฝึ กอะไรตามพอใจ โดยมาก จะมีขอร้ องบ้ าง
ก็ท่านไสวหัวหน้ าโรงปั น้ ขอร้ องเอง บิณฑบาตกวาดวัด ก็ร้ ูกนั อยูอ่ ย่างนัน้ ว่าเป็ นหน้ าที่ วันกรรมกรคล้ าย ๆ
กรรมกรก็มีมาเรื่ อย เป็ นที่ร้ ูจกั กันว่า วันนี ้ไปช่วยทํางาน แล้ วแต่จะบอกว่าทําอะไร ก็ไม่ได้ ทกุ คน ยกเว้ นบ้ าง
หลายคน เราไม่ได้ จ้ จู ี ้พิถีพถิ นั เอาแต่คนที่สมัครใจ ใครจะขี ้เกียจบ้ างก็ช่าง เรื่ องไหว้ พระสวดมนต์ เรื่ องปาฏิ
โมกข์ไม่เคยมีกฎเกณฑ์ ว่าต้ องไปทุกคน ถ้ าไม่ไปจะถูกลงโทษ ไม่เคยมี การทําวัตรจึงมีน้อยองค์ แต่ลงปาฏิ
โมกข์ดจู ะไปกันมาก ๆ มันพูดไม่ได้ วา่ มีการปกครอง มันไม่มีอยูใ่ นหัว ในเรื่ องระเบียบอย่างนี ้
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เรื่ องขัดแย้ งต่าง ๆ ก็ไม่คอ่ ยมีมาถึงผม ท่านโพธิ์เป็ นคนไกล่เกลีย่ ให้ เรี ยบร้ อยโดยมาก ผมยังไม่เคย
เรี ยกใครมาปรับความเข้ าใจหรื อปรับโทษ ก็ต้องเรี ยกว่ามันฟลุค มันบังเอิญที่มนั ไม่มี แล้ วมันก็อยูอ่ ย่างนี ้มา
ได้
ผมเคยร่างระเบียบการปกครองแต่ไม่ได้ ใช้ ร่างเฉย ๆ ร่างเล่นสนุก ๆ มีเจ้ าอาวาสองค์หนึง่ แล้ วมีเจ้ า
อธิการครบตามหน้ าที่การงาน ๙ องค์ ๑๐ องค์ อธิการโรคภัยไข้ เจ็บ อธิการต้ อนรับปฏิคม เป็ นต้ น ทุก
อธิการขึ ้นกับเข้ าอาวาส ต้ องมีคนจํานวนเพียงพอ แบบสวนโมกข์นี ้ ถ้ าจะทําคนหนึง่ ต้ องรับหลายหน้ าที่
เขียนไว้ แล้ ว เลิก ไม่ได้ นํามาใช้ เพราะวัดยังเล็ก คนน้ อยไม่กี่คน เป็ นเจ้ าอธิการกันหมดวัด (หัวเราะ) วัด
ใหญ่ก็มีพระ ๑๐๐-๒๐๐ จึงควรทําอย่างนี ้

ในยุคบุกเบิก งานก่อสร้ างต่าง ๆ จะอาศัยพระเณรในวัด

อาจารย์ครับ ได้ ยินว่าสมัยเมื่ออาจารย์ยงั มีเรี่ ยวมีแรงอยู่ อาจารย์เดินตรวจวัดทุกวัน และดุเอาแรง ๆ
ด้ วย ถ้ าทําไม่ถกู
ผมนึกไม่ออกว่าเคยเที่ยวไปดุใครแรง ๆ เดินดูมี ไม่ทกุ วัน เดินดูความเรี ยบร้ อย ความถูกต้ อง เคย
เดินดู แต่ไม่ใช่ทกุ วัน มันมีการพูดจาเกลีย่ กล่อมให้ รักษาเครดิตของตัวเองในฐานะเป็ นพระองค์หนึง่ เคยมี
ก่อนนี ้ที่โรงฉัน ผมก็ไปฉันด้ วย พอฉันเสร็ จ ก็มีโอกาสพูดอย่างนี ้มาก ก่อนโน้ นถึงกับอบรมข้ อความธรรมะ
เลย คําบรรยายเรื่ องอานาปานสติก็บรรยายหลังฉันอาหาร ที่โรงฉัน ฉันแล้ วก็นงั่ จดกัน เคยมีหลายเรื่ องดังที่
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เคยเล่าแล้ ว ที่นี่ก็มกั ถือโอกาสพูดจาปรับปรุงเกี่ยวกับพระบวชใหม่ ให้ สํานึกได้ เอง ก็ไม่คอ่ ยมีเรื่ อง ไม่มีการ
ปกครองเคร่งครัด
พระที่มาอยูแ่ ล้ ว ออกไปวิพากษ์ วิจารณ์ในแง่ลบมีไหมครับ
ได้ ยินว่ามี แต่ผมไม่สนใจ ไม่ตเิ ตียน เรารู้สกึ ตัว แน่ใจว่าตัวเองไม่มีอะไรที่เสียหาย ที่ผิด ซึง่ ควรแก่
การติเตียน ถ้ าเป็ นการติเตียน มันก็เป็ นเรื่ องของเขาเอง เขาทําเพื่อประโยชน์ของเขาเอง จึงติเตียนเรา เรื่ อง
เล็ก ๆ น้ อย ๆ เช่นว่า ผมไม่เคยบิณฑบาต โดยเฉพาะสมัยหลัง ๆ เรี ยกว่า กินดีอยูด่ ี ยิ่งกว่าพระลูกวัด เรื่ อง
ิ ฑบาต โดยมากก็มีเหตุผลอย่างใดอย่างหนึง่
อย่างนี ้ติเตียนได้ (หัวเราะ) พระประจําที่นี่บางองค์ก็ไม่ได้ บณ
ต้ องทํางานอะไรอยู่ แต่บางองค์ใช้ สทิ ธิเกินไปก็มีเหมือนกัน แต่ไม่ต้องพูดดีกว่า เพราะผมเองก็ไม่ได้ ไปอยู่
แล้ ว จะพูดทําไม แต่เขาก็คงจะเข้ าใจกันได้ เขารู้ได้ โดยธรรมชาติวา่ มันต้ องมีการยกเว้ นกันบ้ าง อะไร ๆ ต้ อง
พิเศษบ้ าง เพราะมันละอายแก่ใจ มันก็เลิกสิทธิพิเศษที่เกินเลยเอง
อาจารย์ครับ พอหลังจากการฝึ กเณรชุดพิเศษแล้ ว อาจารย์ไม่ได้ ตงใจจะฝึ
ั้
กใครอีกแล้ วใช่ไหมครับ
ไม่ได้ ฝึกใคร เห็นแล้ วว่ามันเป็ นไปไม่ได้
แล้ วท่านมหาสําเริงเล่าครับ
ไม่ได้ ฝึกจริ งจัง แล้ วแต่เขาชอบทําอะไร เพราะเขาเรี ยนบาลีด้วย รู้บาลีค้นคว้ าพระไตรปิ ฎกด้ วย
ตนเองได้ แนะนําให้ หดั เทศน์ ใครนิมนต์เทศน์ ให้ เทศน์ อย่าปฏิเสธ เพื่อจะได้ ชํานาญขึ ้น แต่ก็ไม่ไหว ไม่ร้ ูวา่
มีอะไรทําให้ ทนั สมัยไม่ได้ จนกระทัง่ เดี๋ยวนี ้ ก็ยงั ไม่ร้ ูจกั พูดให้ ตรงกับสมัยกับบุคคล
เมื่อผมย้ ายมาที่นี่แล้ ว ท่านยังอยูส่ วนโมกข์เก่าต่อ ชอบความว่าง จะมีเวลาอ่านเขียนมาก ถ้ าอยูว่ ดั ที่
มีอะไรต้ องทํามาก ก็ไม่ได้ ใช้ เวลาส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องการศึกษาส่วนตัว แต่ตอนที่ทา่ นยังอยูท่ ี่สวนโมกข์เก่า ก็
ยังมีพระอยูด่ ้ วย ท่านพูดจาดี ส่งเสริ มดี ดูเหมือนจะสอนหนังสือให้ พระเณรที่อยูด่ ้ วย ต่อมาท่านต้ องกลับไป
บ้ าน พอท่านไม่อยู่ พระเณรที่อยูด่ ้ วยก็เริ่ มสลาย มหาเฉวียงอยูร่ ัง้ ท้ าย จนกระทัง่ เลิกสนิท มหาเฉวียงก็
ขึ ้นมาอยูเ่ สียที่นี่
ท่านเคยช่วยงานแปลบาลี เรื่ องขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ ท่านทํามาก ถูกกับนิสยั ชอบศึกษาในเรื่ อง
ถูกต้ องเคร่งครัด วิธีทํา ผมก็ให้ สํารวจว่ามีเรื่ องอะไรบ้ างที่มนั เกี่ยวข้ องกับหัวข้ อนี ้ แล้ วเอามาเสนอพิจารณา
ดู ว่ามันจะใช้ ได้ ไหม ใช้ ได้ ก็ให้ ร่างคําแปลมา แล้ วผมแก้ คําแปล เสร็จก็เอามาลําดับเป็ นหมวดหมู่ ตอนหลัง
นี่ผมต้ องทําเอง
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เมื่อต่อมา ท่านออกไปอยูท่ างเกาะสมุย ผมยังบอกให้ ช่วยรวบรวมเรื่ องสุญญตามาให้ ที ท่าน
รวบรวมมาให้ มหาศาล แต่ไม่ใช่เรื่ องสุญญตา เรื่ องพร่า ๆ ใช้ อะไรไม่ถกู ชีวิตของท่านก็สนั โดษไปตามแบบ
ยึดมัน่ ถือมัน่ ไม่กินเนื ้อ ก็เลยทําให้ ร่างกายทรุดโทรม
อาจารย์ครับ หลังจากรุ่นท่านมหาสําเริ ง มหาเฉวียงแล้ ว ต่อมามีใครมาช่วยงานอาจารย์อย่างใกล้ ชิดอีก
ครับ
ไม่มี ไม่มีใครเป็ นตัวเป็ นตนที่จะเรี ยกว่าจริงจัง คนนันนิ
้ ดคนนี ้หน่อย คนที่ช่วยมาตังแต่
้ สวนโมกข์
พุมเรี ยงและตามมาอยูท่ ี่นี่ก็มีผ้ ใู หญ่ชิด ตอนนี ้ตายแล้ ว ตอนนันแกบวชอยู
้
่ ผมมาอยูท่ ี่นี่ก็ตามมาช่วยเหลือ
อยูจ่ นลาสิกขา เขาเป็ นคนถิ่นนี ้เอง บวชที่วดั เวียง แล้ วไปอยูก่ บั ผมที่สวนโมกข์เก่า ช่วยทําหน้ าที่ในลักษณะ
แม่บ้าน ช่วยดูแลอาหารการฉัน ติดต่อกับประชาชน เรื่ องอาหาร เรื่ องแกงเวร คนแถวนี ้รู้จกั ดี จัดสอน
หนังสือเด็ก ๆ ทังหลายแถวนี
้
้ ตอนนันยั
้ งไม่มีโรงเรี ยน เด็ก ๆ มาอยูก่ นั เป็ นสิบ ๆ คน เปิ ดโรงเรี ยนเถื่อน
ขึ ้นอยูห่ ลายปี สอนแล้ วให้ ไปสอบวัดแก้ ว
พอผู้ใหญ่ชิดสึกไป คุณเฉลิม (พระเฉลิม ชุตวิ ณฺโณฺ) ก็มาทําหน้ าที่นี ้ต่อมา รับช่วงงานมา คุณเฉลิม
เป็ นคนสงขลา คงรู้ขา่ วสวนโมกข์ทางใดทางหนึง่ แล้ วเสี่ยงมาเผื่อมีประโยชน์
ท่านได้ ช่วยบันทึกรายวัน กิจการต่าง ๆ ในสวนโมกข์ไว้ หลายปี เรื่ องแบบนี ้ละเอียดลออ จับประเด็น
เก่ง เป็ นคนฉลาดที่หายาก เมื่ออยูท่ ี่นี่เห็นว่าไม่ก้าวหน้ า ก็ไปหาทางก้ าวหน้ า ขึ ้นไปอยูเ่ ชียงใหม่พกั ใหญ่ ไป
ทําหนังสือพิมพ์ชาวพุทธ ตอนอยูท่ ี่นี่เคยออกหนังสือพิมพ์กระดาษฟุลสแก๊ ป อ่านกันภายในวัดเหมือนกัน
ตอนหลังก็กลับไปเป็ นเจ้ าอาวาสที่บ้าน แล้ วดูเหมือนท่านปั ญญาฯ ขอให้ กลับไปช่วยงานที่วดั ชลประทานฯ
จนเดี๋ยวนี ้
อาจารย์ครับ พอหมดยุคท่านเฉลิม ต่อมาก็เป็ นยุคอาจารย์โพธิ์ ใช่ไหมครับ ที่ช่วยอาจารย์ทํางานแม่บ้าน
อยากให้ อาจารย์เล่าเกี่ยวกับท่านไว้ ด้วย
ดูเหมือนจะเป็ นอย่างนัน้ ไม่ได้ ชนกัน ไม่ได้ ตดิ กัน มีใครกันกลางระหว่
้
างนันก็
้ ลมื เสียแล้ ว แต่พอ
มาถึงยุคท่านโพธิ์นี ้ไม่ต้องทําหน้ าที่ด้านอาหาร ด้ านเด็ก ด้ านอะไรแล้ ว มาแรก ๆ ก็ช่วยทุกอย่าง การเป็ นอยู่
การเจ็บไข้ ท่านโพธิ์สอบได้ นกั ธรรมตรี ท่านก็ช่วยเรื่ องการศึกษาอะไรไม่ได้ แต่ความรู้มากกว่านักธรรมเอก
บางคน เป็ นผู้ดแู ลพระ เป็ นหูเป็ นตาดูแลพระ ทํามาหลายปี เต็มที่แล้ ว ดูจะมาหลังท่านไสว ผมจําได้ เป็ น
อย่างนัน้ ท่านไสวมาเป็ นฆราวาส มาบวชที่นี่ บวชวัดชยาราม เรื่ องอย่างนี ้ผมไม่ได้ จดไม่ได้ จําอะไร
อาจารย์ครับ แล้ วมีใครอีกครับ ตอนนี ้คล้ าย ๆ เป็ นชุดหลายชีวิตในสวนโมกข์ ขอความกรุณาอาจารย์
เล่าไว้ ด้วย ดูเหมือนจะมีท่านบุญเอกอีกคนใช่ไหมครับที่ใกล้ ชิดอาจารย์
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เกือบจะไม่มีอะไรเล่า (หัวเราะ) คุณบุญเอกเป็ นเพื่อนไว้ คยุ เล่น เป็ นเพื่อนออกความคิดเห็นอะไรบ้ าง
บวชจากที่อื่นมาอยูก่ บั ผมหลายปี เหมือนกัน กว่า ๕ ปี ดูเหมือนจะพ้ องกับสมัยท่านเฉลิม ตอนนันยั
้ งหนุ่ม
เป็ นคนโทสะ ขัดคอหน่อยก็โกรธ (หัวเราะ) มันแปลกดี มันอยากโกรธ ล้ อให้ โกรธ แต่ไม่ผกู โกรธ หายเร็ว
การศึกษาธรรมะก็คยุ กัน ถามปั ญหาก็มีบ้าง แล้ วก็ให้ เขาช่วยอ่านหนังสือแล้ วมาเล่าให้ ผมฟั ง แล้ วก็
ช่วยทําบัญชีหนังสือ บัญชีเรื่ องทุกเรื่ องในหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนานัน่ แหละเป็ นชิ ้นเป็ นอัน ให้ ความสะดวก
แล้ วก็มีกล้ องเล็ก ๆ ช่วยถ่ายรูปบ้ าง อยูก่ ฏุ ทิ ี่คณ
ุ พรเทพอยูเ่ ดี๋ยวนี ้ เวลาออกความเห็นก็แปลกดี เป็ นความ
คิดเห็นที่มีคา่ เคยรับราชการเป็ นนายร้ อยตรี มาก่อน แล้ วตังใจบวช
้
ต่อมาก็แยกไป คงเรื่ องอยากสึก คือมัน
หมดหนทางก้ าวหน้ าอะไรถ้ าอยูท่ ี่นี่ ออกไปแล้ ว ก็กลับไปสึกที่บ้าน เดี๋ยวนี ้ก็ทําหน้ าที่หวั หน้ าอุบาสกอยูว่ ดั
ชลประทานฯ
อาจารย์ครับ แล้ วพระนาคเสนเล่าครับ
เขามาอยูใ่ นฐานะนักเรี ยนทุนของอินเดีย มาศึกษาในประเทศไทย มาจากอินเดียก็ขึ ้นทะเบียนเป็ น
วัดเบญจฯ รู้เรื่องสวนโมกข์ก็มาขออยูด่ ้ วย ตอนนันดู
้ เหมือนจะได้ พรรษา ๔ พรรษา ๕ แล้ ว เขามาอยูก่ ็เรี ยน
ของเขาเอง ผมไม่ได้ สงั่ สอนอะไร เพียงแต่คยุ กันบ้ าง มาตอนนันเริ
้ ่มสร้ างโรงปั น้ พอดี ก็มาช่วยแนะนําให้ ปัน้
หน้ าเป็ นแขก ก่อนนี ้เราปั น้ หน้ าไทยเสียหมด แกก็ช่วยบ้ างเป็ นชิ ้นเบ็ดเตล็ด ปั น้ รูปผมอยูร่ ูปหนึง่ ใคร ๆ ก็วา่
ไม่เหมือนทังนั
้ น้ แล้ วให้ ทา่ นทองสุขช่วยแก้
ท่านเป็ นคนฉลาด พื ้นความรู้ภาษาอังกฤษดีพอสมควรมาแล้ วจากอินเดีย แล้ วชาวอินเดียเขาก็ร้ ูฮินดี
รู้สนั สกฤตมาแล้ ว เรี ยนภาษาไทยก็งา่ ย เรี ยนได้ เร็ว ตอนมาใหม่ ๆ ความรู้พทุ ธศาสนาไม่คอ่ ยดี แต่ตอนนี ้ดี
พอสมควร แปลอานาปานสติฉบับสมบูรณ์เป็ นภาษาอังกฤษ ผมว่าพอใช้ ได้ เป็ นนักทําสมาธิด้วย อยูท่ ี่นี่
พรรษาเดียว แล้ วไปอยูก่ บั อาจารย์แป้นที่นครศรี ธรรมราช ตอนหลังกลับไปอยูว่ ดั เบญจฯ แล้ วไปทํางาน
เผยแพร่ที่องั กฤษ ถือมังสวิรัตดิ ้ วย แขกอินเดียที่กรุงเทพฯ หลายคนพอใจ ติดต่อช่วยเรื่ องเงินเรื่ องทอง
เดี๋ยวนี ้ไปอยูอ่ งั กฤษ แต่ยงั ทํางานไม่ได้ ผลอย่างที่หวัง
อาจารย์ครับ แล้ วอาจารย์พงศักดิเ์ ล่าครับ
ช่วยทํางานโยธา งานออกแรง ไม่ได้ ศกึ ษาธรรมะกับผมโดยตรง ฟั งเอาเอง เมื่อผมแสดงธรรม ไม่ได้
สอนพูดกันเฉพาะตัว ทํางานทางกรรมกรเก่งมาก เรื่ องสมาธิอยูท่ ี่นี่ยงั ไม่คอ่ ยสนใจเท่าไร ไปเอาจริงเอาจัง
ตอนอยูเ่ ชียงใหม่ ผมก็ไม่ได้ สอนสมาธิกรรมฐานโดยตรง สอนหลักทัว่ ๆ ไปจากพระไตรปิ ฎก คือพูดให้ ฟัง
หรื อบอกให้ ร้ ู ไม่ใช่เรื่ องปฏิบตั โิ ดยตรง ถึงเดี๋ยวนี ้ก็เหมือนกัน ไม่ได้ สอนโดยตรงเพื่อการปฏิบตั ิ แต่วา่ สอน
เรื่ องราวให้
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แล้ วท่านบัญญัตเิ ล่าครับ
ก็เหมือนกัน ช่วยงานกรรมกร ตัวเล็ก ๆ แต่แข็งแรง ตัดเหล็กเป็ นว่าเล่น ช่วยตัดเหล็กในการสร้ างเรื อ
เป็ นส่วนมาก เป็ นคนมานะ ใจเข้ มแข็ง อยูก่ บั ผม ๒-๓ ปี เป็ นอย่างมาก
อาจารย์ครับ แล้ วหลวงพ่อกวงเล่าครับ
มาเป็ นฆราวาส พอจะไปอินเดียก็เลยชวนไปด้ วย เป็ นผู้ชว่ ยทําหน้ าที่ลา่ ม พอกลับมาแล้ ว ได้ เวลา
พอสมควรก็บวช ผมบวชให้ เอง ก่อนบวชก็มีความรู้ทางธรรมะมาบ้ างแล้ ว อ่านหนังสือเซน หนังสือธรรมะ
ภาษาอังกฤษมาบ้ างแล้ ว เป็ นคนมีความคิด มีปัญญา มีความเฉลียวฉลาดเป็ นพื ้นฐาน ก่อนมาบวชเป็ น
ช่างเอนจิเนียร์ ตํารับตําราทางวิศวะมีมากมายก่ายกอง มอดกินหมดแล้ ว อยูด่ ้ วยกันไม่นาน ก็ขออนุญาต
ไปอยูท่ ี่ถํ ้าเขากรด คิดว่าสามารถจะอยูค่ นเดียวได้ อยูม่ าเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ สู้ไม่ไหว มันไม่คอ่ ยได้ รับ
ประโยชน์อะไร เจ็บไข้ ได้ ป่วยด้ วย เป็ นริ ดสีดวงประจํา คุณโพธิ์ก็ไปรับกลับมาอยูท่ ี่นี่
อาจารย์ครับ แล้ วการอธิบายภาพที่โรงหนัง อาจารย์ฝึกพระขึ ้นมาอย่างไร
แรก ๆ ผมอธิบายเองอยูพ่ กั หนึง่ จนกว่าพระทังหลายเริ
้
่มเข้ าใจ จึงอธิบายได้ ภาพพุทธประวัตหิ ิน
สลักด้ านนอก ผมอธิบายเองอยูน่ าน ด้ านในดูเหมือนคุณโกวิทเป็ นรุ่นแรก เป็ นผู้เขียนด้ วยแล้ วอธิบายด้ วย
ก็มีคณ
ุ สุชาติเป็ นผู้รับช่วงการเขียน ช่วยอธิบายต่อ ๆ มากันเรื่ อย ๆ อธิบายโดยไม่มีใครสอน โดยเฉพาะเคย
ฟั งมากเข้ า ก็อธิบายได้ อธิบายเสริมความคิดเห็นของตนเองเข้ าไปบ้ างก็ไม่เป็ นไร คุณวรศักดิเ์ ป็ นรุ่นต่อ ๆ
มา ทีหลังคุณโกวิท
ผมเพียงแต่ทําอะไรไปตามหน้ าที่ ไปตามความพอใจ ที่นี่ใครจะเรี ยน ใครจะศึกษาก็ดเู อาเอง มหา
ประทีป คุณพยอม ก็แบบเดียวกัน ไม่ได้ สอนให้ โดยเฉพาะสักคนเดียว การเป็ นอยู่ เป็ นการเรี ยนการสอนอยู่
ในตัว เขาเรี ยนเอาเอง ฟั งเอาเอง เก็บเอาเอง แล้ วเขาก็เรี ยนนักธรรมกันมาแล้ วทังนั
้ น้ มันก็มีความคิด
ความเห็นส่วนตัวแล้ วทังนั
้ น้ พูดไปก็ต้องมีที่ไม่ตรงกัน จะต้ องมีเป็ นธรรมดา ก็เลยไม่พดู เพียงแต่พดู ให้ คน
อื่นฟั ง แสดงธรรมให้ คนอื่นฟั งหรื อจะทําอะไรก็ตาม เขาดูเอาเอง เห็นเอาเอง เลือกเก็บเอาเอง
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ในยุคแรกนัน้
ท่านอาจารย์จะเป็ นผู้บรรยายภาพต่าง ๆ
ในโรงหนังด้ วยตนเอง
แล้ วจึงให้ พระค่อย ๆ ฝึ กฝนตนเอง
จากการฟั งท่านอาจารย์
จนทําหน้ าที่เป็ นผู้บรรยายแทนในปั จจุบนั
พระพยอม กลฺยาโณ
ก็เคยเป็ นผู้บรรยายภาพในโรงหนังอยู่
หลายปี

อาจารย์ครับ แล้ วอย่างมหาเอี ้ยนละครับ
มาเป็ นฆราวาสจะบวช ก็ขอร้ องว่าอย่าเพิ่งบวช ดูไปก่อน หลายปี จึงพอใจ จึงบวช อยูแ่ บบคุณสุจิต
พ้ องสมัยกัน ระหว่างเป็ นฆราวาสอยูก่ ็ทํางานทําการทุกอย่าง ช่วยคุณสุจิตเป็ นส่วนมาก เพราะมีแรงน้ อย
ร่างกายอ่อนแอ ได้ มหามาก่อนตอนเป็ นเณร แล้ วสึก พอบวชอยูส่ กั ปี ก็กลับไปบ้ าน ไปสร้ างวัดสร้ างวา ตอน
อยูน่ ี ้ก็แบบคนอื่น ๆ ความรู้ธรรมะเก็บเอาเอง คุณถวิล คุณดาวเรื อง ใครต่อใครก็เหมือนกัน ท่านถวิล
ส่วนมากก็อยูโ่ รงปั น้ แล้ วก็เก็บเอาเอง
ตลอดเวลาระหว่างนี ้ ผมมีความคิดเปลี่ยนแปลง รู้สกึ ว่าไม่ไหว ช่วยไม่ขึ ้น ให้ มนั เป็ นไปตามอิ
ทัปปั จจยตา ไม่ได้ มีเจตนาเจาะจงที่จะพัฒนาใครโดยเฉพาะ เพราะผมมีเรื่ องยุง่ มากเหลือเกิน ระหว่างที่
ั้
ทัง้ ๑๔ จังหวัด กรุงเทพฯ ก็ยงั ไปอบรมผู้พิพากษาอยู่
เป็ นกรรมการสงฆ์จงั หวัด มีหน้ าที่ชว่ ยเผยแผ่ทงหมด
ผมไม่เคยคิดที่จะสร้ างระบบการทํางาน เพราะไม่เชื่อความสามารถของตนเองในด้ านนี ้ มันก็ได้ ผลเท่าที่
เห็นอยู่ ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ต่อมาเขาก็ไปตังตั
้ วเองกันทุกคน
อาจารย์ครับ พระที่รับใช้ อาจารย์อย่างใกล้ ชิดแบบหลวงพี่สงิ ห์ทอง ก่อนหน้ านี ้มีใครบ้ างครับ เข้ ามารับ
ใช้ อาจารย์ได้ อย่างไร
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เขาก็เข้ ามาเอง สมัครหรื อพอทําอะไรได้ ก็มอบให้ ทํา ก็ต้องใกล้ ชิดเข้ ามาเอง ที่ใกล้ ชิดก็ไม่ใช่เรื่ อง
หนังสือ ผมพิมพ์ดีดเองทังนั
้ น้ เพิ่งมาสมัยคุณพรเทพที่ทําหน้ าที่คล้ าย ๆ เลขานุการ เพราะร่างกายไม่ไหว
แล้ ว อย่างสิงห์ทองเขาก็เข้ ามารับใช้ เป็ นส่วนตัว ใช้ สารพัดอย่าง ภาษาอังกฤษ เรี ยก แมน ออฟ เวิล์ด รับใช้
ทุกอย่างทุกประเภทที่เขาทําได้ เรื่ องกิน เรื่ องอยู่ เรื่ องเจ็บ เรื่ องไข้ เรื่ องพาแขกเหรื่ อไปพัก เรื่ องเงิน เรื่ องทอง
น่าอัศจรรย์ ทํางานมาก รับแขกก็เยอะแล้ ว ยังซักผ้ าโดยไม่ต้องใช้ ผมจึงรู้สกึ ว่ามันเป็ นการฟลุคทุกอย่าง
คนนันคนนี
้
้ตามแบบของตน ๆ
ก่อนสิงห์ทองก็มีพระนันท์ ตอนนี ้ไปอยูบ่ ้ านเกิดเมืองนอนที่พะเยาแล้ ว ถัดนันมาก็
้ มีแผน ตอนนี ้เป็ น
มหาแล้ วไปอยูท่ างนครปฐม อยูว่ ดั ไร่ขิง ตอนนันผมอยู
้
ข่ ้ างล่างกุฏิคณ
ุ นุ้ยก็มีภิรมย์ แต่ตอนนันธุ
้ ระเกี่ยวกับ
เงินทองไม่มากเหมือนเดี๋ยวนี ้
ตอนภิรมย์ก็ชว่ ยเหลือให้ เรี ยนเรื่ องกล้ อง เรื่ องวิทยุ ส่วนนักธรรมอะไรเขาก็เรี ยนสอบเอง ถึงเวลาก็สกึ
ไปตามกิเลสของคนหนุ่มแล้ วไปฝึ กเรื่ องวิทยุกบั หมอไพบูลย์ที่หาดใหญ่ จนกลับมา ก็ช่วยตัวเอง เปิ ดร้ าน
ซ่อมวิทยุ แล้ วไปทําสวนยาง ผมจึงไม่ร้ ูสกึ ว่าควรจะเรี ยกตัวว่าอาจารย์ หรื อเรี ยกใครว่าศิษย์ เพราะไม่มี
เจตนา เขาดูแลตัวเขาเอง
อาจารย์ครับ แล้ วมหาวิจิตรเข้ ามาช่วยงานหนังสือของอาจารย์ได้ อย่างไร
เขามาเอง ได้ ประโยค ๕ มาแล้ ว ได้ ยินข่าวสวนโมกข์ก็มาที่นี่ มีอะไรแปลก ๆ อยู่ คนเข้ าใจไม่ได้
พูดจามีอะไรแปลก ๆ จนเดี๋ยวนี ้มาช่วยงานเกี่ยวกับแปลบาลี ดูเหมือนจะเริ่มที่ปฏิจจสมุปบาทจากพระ
โอษฐ์ เขาร่างคําแปลเสนอมาให้ ผมแก้ ตามใจชอบหมด บางทีอธิบายให้ ฟังก่อนแล้ วค่อยไปยกร่างมา เมื่อย
กร่างมาแล้ วก็แก้ ตามที่ต้องการอีก ถ้ าเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับกฎภาษาบาลีไวยากรณ์ เขาเพิ่งเรี ยนมาใหม่ก็ยงั จํา
แม่น เขาแม่นมากทีเดียว เขาเคยเรี ยน เคยเป็ นครูสอน ผมเหลว ลืมหมด คํานี ้ทางไวยากรณ์แปลได้ กี่อย่าง
ต้ องถามเขา เขาว่าให้ ฟัง เรื่ องอย่างนี ้ต้ องพึง่ เขา
อาจารย์ครับ ผู้ที่เข้ ามาอยูใ่ นเขตอุบาสิกาของวัดรุ่นแรกเข้ ามากันได้ อย่างไรครับ อย่างที่อาจารย์เรี ยกพี่
ศีล น้ าย่อม โยมเฉินอะไรพวกนี ้
เรื่ องนี ้มันก็ตอบยาก พี่ศีลแกรู้เรื่ องสวนโมกข์ก็มาเที่ยว แล้ วก็อยากจะอยูว่ ดั เที่ยวมาหลายวัดแล้ ว ก็
มาพบวัดนี ้เข้ า แกเป็ นคนบางใน เป็ นลูกคนมัง่ มีแบบเก่า ที่เขาเรี ยกว่านายเรื อ ไปค้ าเรื อสําเภาใหญ่ ต่อมา
ได้ สามีแล้ วแยกกัน ตัวคนเดียวก็มาขออยู่ แล้ วน้ าย่อมก็คงรู้จกั กับพี่ศีลเป็ นเหตุให้ มา เป็ นคนที่อยากจะจบ
ชีวิตในวัดเหมือนกัน ความรู้ทางธรรมะก็ศกึ ษาเอง ฟั งเอาเอง ก็พอรู้เรื่ องที่จะดํารงจิตของแก แต่น้าย่อมยังขี ้

๒๕๙

โมโห ชีกิมเลี ้ยงที่ตายไปแล้ วนัน่ จําธรรมะไว้ ได้ มาก จิตใจค่อนข้ างดี ค่อนข้ างมีธรรมะ แต่ไม่ถึงขนาดเป็ น
นักศึกษา คนนี ้เป็ นญาติข้างพ่อ แกเที่ยงเคว้ งคว้ างอยูต่ ามวัดต่าง ๆ ทางหัวหิน ในที่สดุ ก็มาอยูท่ ี่นี่
โยมเฉินนันรู
้ ้ จกั กันที่กรุงเทพฯ มากเข้ า ๆ เมื่อผมไปกรุงเทพฯ ทีไร ก็ไปเลี ้ยง ไปอะไรที่พทุ ธสมาคม
รู้จกั กันมากขึ ้น ๆ แกก็ตามมาดู แล้ วขอผมมาอยูท่ ี่นี่ จะอยูเ่ ลย ก็ปลูกบ้ านอยูเ่ ลย คนอื่น ๆ ก็มาคล้ าย ๆ
แบบนี ้ พอใจอยากจะจบชีวติ ในวัด จึงเกิดเป็ นนิคมคนแก่ขึ ้นมา

พระเณร และอุบาสกอุบาสิกา ในปี ๒๕๐๔
อาจารย์ครับ แล้ วที่มีคนเขียนไว้ ใน ๕๐ ปี สวนโมกข์ เกรงว่าอีกหน่อยเขตอุบาสิกา จะกลายเป็ นบ้ านพัก
ร้ อนของลูกหลานคนที่สร้ างไว้ และไม่ได้ เป็ นพวกที่มีศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างจริงจัง เป็ นไปได้ ไหมครับ
คงเป็ นไปไม่ได้ คุณดูซิ บ้ านคุณนายทวี ลูกหลานอะไรกัน เดี๋ยวนี ้กลายเป็ นที่พกั รับแขกไปแล้ ว เขา
พูดเป็ นธรรมเนียมกันเองว่า ถ้ าเลิก ถ้ าไม่อยูต่ ้ องให้ วดั เด็ก ๆ ลูกหลานที่จะมาอยูว่ ดั ก็หายาก เพราะมันไม่
สนุก มันไม่อยากมาเองแหละ มันไม่เหมือนบ้ านพักตากอากาศ อย่างบ้ านน้ าเลี ้ยงที่ตายแล้ ว แกก็ไม่มี
ลูกหลานที่ไหนมาอยู่ ชีจกู ็เฝ้าไป บ้ านน้ าทรัพย์ที่ตายแล้ ว ก็ไม่เห็นมีลกู หลานที่ไหนมาอยู่ คนอื่นที่จําเป็ นใช้
ทางวัดก็จดั ให้ เข้ าไปอยู่
อาจารย์ครับ ผมเคยเห็นประกาศในหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา ทํานองอาจารย์ประกาศไม่ยอมมีลกู ศิษย์
อาจารย์มีมติเกี่ยวกับเรื่ องนี ้อย่างไรครับ

๒๖๐

ก็ถกู แล้ ว ไม่เคยจะให้ เป็ นลูกศิษย์ หรื อว่าทําอย่างลูกศิษย์ แต่ทําอย่างเพื่อนมนุษย์ ช่วยตามเท่าที่จะ
ช่วยได้ เขาจัดของเขาเอง ให้ เป็ นอาจารย์ เป็ นลูกศิษย์ ผมไม่ได้ คดิ ไม่ได้ มีความคิด เพราะเราจะช่วยอย่าง
เพื่อนมนุษย์ ตามธรรมเนียม ตามประเพณีเรา เป็ นผู้สงู อายุ อยูใ่ นลักษณะสมภาร เป็ นเจ้ าอาวาส คน
เหล่านี ้ก็เข้ ามาขออาศัยอยูด่ ้ วย เพื่อการศึกษาธรรมะ เราก็ทําไปตามธรรมเนียม ไม่มีเจตนา
อาจารย์ครับ ด้ านนี ้จะมองเป็ นจุดอ่อนของอาจารย์ได้ ไหมครับ คืออาจารย์เองไม่ได้ เรี ยนจากครูคนไหน
ไม่ได้ มีใครเป็ นครูฝึกอย่างจริงจัง
ถูกแล้ ว ไม่เคยมีใครเป็ นครูเป็ นอาจารย์อย่างจริงจัง เป็ นจุดอ่อนหรื อไม่ออ่ นก็ไม่ร้ ู
แล้ วอีกอย่างหนึง่ อาจารย์มงุ่ ที่งานมาก มุง่ ความสําเร็จของงานมากกว่าให้ ความสนใจตัวบุคคล ใช่ไหม
ครับ
ไม่มีเวลาที่จะไปช่วยคนจริ งจังจริ ง ๆ มีแต่ทํางานของตัวให้ สําเร็จเป็ นตัวอย่าง เขาก็ดเู อาเอง ผมถือ
ว่าผมเทศน์ให้ คนอื่นฟั งเป็ นการสอน ใครอยากจะสนใจก็เอา รู้สกึ เขาพยายามเทศน์ให้ เหมือนผมทังนั
้ น้ แต่
ก็ทําได้ เท่าที่ทําได้
อาจารย์ครับ แล้ วอีกอย่างหนึง่ คนมีฝีมือหลายคนที่ผา่ นเข้ ามา แล้ วไม่ได้ อยูท่ ํางานเป็ นหมูเ่ ป็ นคณะนัน้
เป็ นเพราะอาจารย์ยกย่องให้ เกียรติเขาน้ อยเกินไปหรื อเปล่า
ก็อาจจะเป็ นไปได้ จะไม่ได้ เอาใจใส่เลยก็ได้ เราทําของเราไป ก็ดตู วั อย่างเอาเอง แล้ วก็ไม่ร้ ูจะยกย่อง
อะไร
อาจารย์ครับ อย่างสมัยหนุม่ ๆ อาจารย์ไม่เสียดายบ้ างหรื อครับ เวลาคนใกล้ ชิดจากไป ไม่ร้ ูสกึ อกหัก
หรื อครับ
(หัวเราะ) มันจะเทียบกับอกหักไม่ได้ มันไม่ทนั จะเสียดาย เขาค่อยถอยค่อยห่างออกไป ไม่ได้ ยื่นคํา
ขาด ยื่นคําบอกลา ผมไม่มีเรื่องเสียดาย ผมถือว่า เหตุปัจจัยอย่างไรก็ไปอย่างนัน้

๒๖๑

พุทธทาสภิกขุ ได้ รับแต่งตังเป็
้ นพระอุปัชฌาย์ เมื่อปี ๒๔๙๐
ในช่วงก่อนที่สวนโมกข์จะได้ รับพระราชทานวิสงุ คามสีมาแสดงเขตโบสถ์ในปี ๒๕๑๕ นัน้
การประกอบพิธีอปุ สมบทจะทําที่โบสถ์วดั ชยาราม (ภาพปี : ๒๕๐๘)

อาจารย์ครับ ทราบว่าอาจารย์เคยรับราชการคณะสงฆ์อยูร่ ะยะหนึง่ ใช่ไหมครับ ขอความกรุณาอาจารย์
เล่าความเป็ นมาไว้ ด้วย
ก็ชวั่ ระยะสัน้ ๆ เขาเปลี่ยนระบบการปกครองคณะสงฆ์เป็ นระบบประชาธิปไตย มีสงั ฆสภา สังฆ
นายก มีการบริ หาร ๔ องค์การ อยู่ ๆ ผมก็ได้ รับหนังสือแต่งตังให้
้ เป็ นองค์การเผยแผ่ประจําจังหวัดสุราษฎร์
ธานี (๒๔๘๗) เป็ นตําแหน่งควบคุมดูแลการเผยแผ่ในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ตอนหลังผมพบเจ้ าคุณเกษม
บุญศรี ซึง่ รู้เรื่ องนี ้อยูบ่ ้ าง ถามว่าจะแต่งตังให้
้ เป็ นอะไรทําไมไม่ทาบทามกันก่อน ทําอย่างนี ้ไม่เข้ าท่าเลย ก็
เลยหัวเราะกันใหญ่แล้ วบอกว่า ถ้ าถามก็ไม่เอานะสิ เลยตังมาเลยไม่
้
ต้องทาบทาม (หัวเราะหึ ๆ)
อาจารย์ครับ อาจารย์ได้ ทําอะไรบ้ างในตําแหน่งเผยแผ่จงั หวัด
ไม่มี นอกจากเวลาประชุม ไปพูดอะไรบ้ างในที่ประชุม ศูนย์กลางอยูท่ ี่จงั หวัด อบรมเจ้ าคณะสังฆาธิ
การกันที่นนั่ ผมมีบรรยายเรื่องต่าง ๆ ที่เขามอบให้ เจ้ าคณะอําเภอ เจ้ าคณะตําบล เจ้ าอาวาสต่าง ๆ อบรม
กันที่นนั่ ผมไม่เคยใช้ อํานาจหน้ าที่เรี ยกประชุมผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาเองเลย (หัวเราะเหอะ ๆ)

๒๖๒

ต่อมาไปประชุมระดับภาคกับเจ้ าคณะภาค (พระศาสนโสภณปลอด) ท่านตังให้
้ ผมเป็ นองค์การเผย
แผ่ประจําภาค ๕ (๒๔๙๒) มีอํานาจเรี ยกประชุมอะไรได้ ผมก็ไม่ได้ ทําอะไร นอกจากเวลาเขาเรี ยกไป
ประชุม ไม่เคยใช้ อํานาจหน้ าที่ในการสัง่ การจัดการอะไร เป็ นตําแหน่งสมัครเล่นเท่านัน้ (หัวเราะเบา ๆ)
อาจารย์ครับ แล้ วสมณศักดิ์ พัดยศต่าง ๆ อาจารย์ได้ มาอย่างไรครับ เกี่ยวกับตําแหน่งหน้ าที่การงาน
หรื อเปล่า
ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้ องกันนัก สมณศักดิต์ า่ ง ๆ นัน้ เจ้ าคุณศาสนโสภณ (ปลอด) เป็ นผู้จดั การให้
ท่านสนับสนุนผมสุดเหวี่ยง ที่ได้ เป็ นพระครู เป็ นเจ้ าคุณ เป็ นอุปัชฌาย์ก็องค์นี ้แหละ ท่านอยูว่ ดั ราชาธิวาส
เคยเป็ นเจ้ าคณะภาค ตอนนันเป็
้ นพระธรรมโฆษาจารย์
สมณศักดิต์ า่ ง ๆ อาจารย์ได้ รับตามลําดับอย่างไรครับ
ไปค้ นเอาเองสิ (หัวเราะดุ ๆ) มันก็เริ่มเป็ นพระเงื่อม แล้ วก็เป็ นมหาเงื่อม (๒๔๗๓) แล้ วก็เป็ นพระครู
อินทปั ญญาจารย์ (๒๔๘๙) ต่อมาก็เป็ น พระอริ ยนันทมุนี (๒๔๙๓) เป็ นพระราชชัยกวี (๒๕๐๐) แล้ วครัง้
หลังสุดก็เป็ น พระเทพวิสทุ ธิเมธี (๒๕๑๔) (หัวเราะ)
ตอนเป็ นอุปัชฌาย์ (๒๔๙๐) เป็ นเจ้ าอาวาสวัดพระบรมธาตุฯ (๒๔๙๒) และเป็ นอริยนันทมุนีดู
เหมือนจะในเวลาไล่ ๆ กัน
อาจารย์ครับ อาจารย์ไม่ได้ ทํางานคณะสงฆ์จริง ๆ จัง ๆ ทําไมเขาจึงให้ ยศฐาบรรดาศักดิพ์ วกนี ้ล่ะครับ
ผมก็ไม่ทราบ เขาอาจจะถือว่า งานสวนโมกข์เป็ นงานที่มีประโยชน์ตอ่ สังคม เป็ นความชอบในทาง
ราชการบ้ างก็ได้ อย่างนี ้เขาถือว่าเอื ้อเฟื อ้ ให้ เป็ นพิเศษ ตอนเป็ นพระครูอินทปั ญญาจารย์ ทางนี ้ก็ไม่ได้ ทํา
เรื่ องขอขึ ้นไป โดยปกติพระผู้ใหญ่ในท้ องถิ่นที่มีหน้ าที่ จะเป็ นผู้ทําเรื่ องขอขึ ้นไป แต่กรณีของผมเป็ นเรื่ อง
ผู้ใหญ่ข้างบน ทางนี ้ก็ประหลาดใจกัน เจ้ าคณะจังหวัดยังไม่ร้ ูเรื่ องเลย
อาจารย์ครับ พัดยศต่าง ๆ นัน้ อาจารย์ไปรับที่กรุงเทพฯ หรื อครับ
ตอนเป็ นพระครูอินทปั ญญาจารย์ ไปรับที่จงั หวัด ทําพิธีกนั ที่วดั ธรรมบูชา เป็ นวัดธรรมยุต มีผ้ ไู ด้ รับ
พระครูรูปหนึง่ เจ้ าคุณรูปหนึง่ ต่อ ๆ มาต้ องเข้ าไปรับที่กรุงเทพฯ ผมบอกไม่สบาย ไม่ได้ ไป ให้ กรมการ
ศาสนาเก็บไว้ แล้ วคุณพัฒน์ (นิลวัฒนานนท์) ไปเอามาให้ ๒ คราว ครัง้ สุดท้ าย เจ้ าคุณปั ญญาฯ เอามาให้
ที่วา่ ไม่สบายนัน้ มันเกี่ยวกับประสาทการทรงตัวไม่ดี เดี๋ยวไปล้ มในที่ประชุมก็เสียหายหมด
มีการฉลองกันหรื อเปล่าครับ

๒๖๓

ตอนเป็ นพระครู เขาฉลองรวมกันทังหมด
้
มาตอนหลัง เราไม่ได้ ไปรับ ใครเขาจะฉลอง ทิ ้งระยะนาน
มากจึงค่อยไปเอามา เมื่อถึงคราวจําเป็ นจะต้ องใช้ พดั เช่น เวลาไปรับกฐิ นพระราชทานที่วดั บรมธาตุฯ หรื อ
เมื่อเจ้ านายเสด็จ อย่างวันก่อน เจ้ าฟ้าชายทรงมายกฉัตรยอดพระธาตุ เราต้ องไปอยูใ่ นที่ประชุมด้ วย ก็ต้อง
ใช้ พดั

ขบวนแห่จากวัดชยารามมาวัดพระบรมธาตุไชยา ในปี ๒๔๙๒
เมื่อครัง้ พุทธทาสภิกขุ ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นเจ้ าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา ซึง่ เป็ นพระอารามหลวง

อาจารย์ครับ อาจารย์เคยเขียนไว้ วา่ เป็ นหลวงตาดีกว่าเป็ นเจ้ าคุณ แล้ วการที่อาจารย์ยอมรับยศศักดิ์
พวกนี ้ จะไม่ขดั กับที่เขียนไว้ หรื อครับ
กลอนนันมั
้ นเขียนทีหลัง เขียนไว้ ที่ภาพรับพัดยศ ไม่ร้ ูไปอยูไ่ หนแล้ วรูปนัน้ (หัวเราะ) แต่เป็ นภาพที่
เผยแพร่ไม่ได้ มันอวดดี มันกระทบกระเทือน ดูถกู คนให้ พดั คนแต่งตัง้ พระนาคเสนเคยชวนผมคืนพัดยศ
อ้ อนวอนให้ เป็ นผู้นํา เขาจะหาพระที่อยากจะคืนพัดยศมารวมได้ เยอะแยะ คิดแบบนี ้มันบ้ า ไม่ใช่ความ
ถูกต้ อง มันไม่ร้ ูวา่ ในโลกนี ้ต้ องมีเรื่ องสมมติ เรื่ องปุถชุ น
ถ้ าเป็ นเจ้ าคุณ บางครัง้ เวลาพูดอะไรมันก็มีคนฟั งมากกว่า ตังแต่
้ ชาวนาไปจนถึงราชการนัน่ แหละ
เวลาออกวิทยุ ถ้ าเป็ นพระ ก. พระ ข. พูด ก็มีคนสนใจน้ อย มันเป็ นธรรมเนียมของสัตว์ที่มีกิเลส ถ้ าฟั งเจ้ า
คุณเทศน์กบั ฟั งพระครูเทศน์มนั ผิดกันลิบลับ
อาจารย์ครับ ตําแหน่งเจ้ าอาวาสวัดพระบรมธาตุกบั พัดยศพวกนี ้ มันเกี่ยวข้ องกันหรือเปล่าครับ และ
อาจารย์ทําอะไรในฐานะเจ้ าอาวาสบ้ าง
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คงจะเกี่ยวข้ องกันในตอนแรก เพราะเป็ นพระอารามหลวง เขาตังให้
้ เป็ นเจ้ าอาวาสก่อน แล้ วอ้ าง
ตําแหน่งเจ้ าอาวาสนันตั
้ งให้
้ เป็ นเจ้ าคุณ แล้ วเลื่อนต่อ ๆ ไป แต่ผมไม่ได้ ทํางานในฐานะเจ้ าอาวาสเป็ นการ
เฉพาะ เป็ นเจ้ าอาวาสโดยจําเป็ น แต่งตังโดยไม่
้
ต้องทาบทาม ไม่ต้องบอกใคร เมื่อรับตําแหน่งเจ้ าอาวาส
ใหม่ ๆ มีการแห่จากวัดชยาราม ตามคําสัง่ เจ้ าคณะภาคด้ วย ผู้วา่ ราชการจังหวัดมาเป็ นประธาน
นายอําเภอ ใครต่อใครยุง่ กันใหญ่ ผมค้ างคืนเดียวก็กลับมาสวนโมกข์
ความจริ งพระครูสริ ิ ศรี วิชยั กิจ ท่านรักษาการเจ้ าอาวาสอยูก่ ่อน ท่านควรจะได้ เป็ นเจ้ าอาวาส ตาม
ธรรมเนียมควรจะเลื่อนท่าน แต่ทีนี ้เนื่องจากได้ เลื่อนเป็ นวัดหลวงเสีย ก็ต้องการพระที่สงู กว่านัน้ หรื อมี
เครดิตอะไรบ้ าง เจ้ าคณะภาคจึงขวนขวายให้ มีการแต่งตังผมเป็
้
นเจ้ าอาวาส ผมก็ไม่ได้ แตะต้ องกิจการ
ประจําต่าง ๆ ในวัด ปล่อยให้ รองเจ้ าอาวาสบริหารไปตามเดิมกับหมูค่ ณะที่อยูก่ นั มาก่อนแล้ ว นอกจาก
เวลามีพระราชพิธี หรื อมีเรื่ องนโยบายติดต่อกับทางราชการ ทางจังหวัดจึงมาถึงผม
มีอยูส่ มัยหนึง่ (๒๔๙๓) ผมเคยได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นผู้อํานวยการพิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ สาขา
ประจําจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ต่อจากพระครูโสภณฯ (เอี่ยม) เนื่องจากสมัยนันยั
้ งไม่มีเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู หญ่มาอยู่
ประจํา มีแต่ภารโรงที่ชว่ ยดูแลความปลอดภัยเท่านัน้ ทางการจึงต้ องขอความร่วมมือจากพระสงฆ์ใน
ท้ องถิ่น สมัยนันเป็
้ นยุคที่หลวงบริ บาลเป็ นหัวหน้ ากองโบราณคดี
สําหรับกองบูรณะต่าง ๆ ภายในวัดพระธาตุนนั ้ ทําเป็ นราชการเกือบทังนั
้ น้ ใช้ งบประมาณของหลวง
คุณพัฒน์ นิลวัฒนานนท์ ส.ส. สุราษฎร์ ธานีสมัยนัน้ มาติดต่อกับผมเป็ นประจํา เพื่อให้ การดําเนินงาน
สะดวกและเรี ยบร้ อย
เมื่อคราวฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษมีเรื่ องมาก เขาทําตามราชการสัง่ ผมก็พลอยถูกเขียนชื่อติดลงไป
เป็ นประธานกรรมการบ้ าง เป็ นกรรมการบ้ าง ในงานนันงานนี
้
้ ซึง่ มีการรับเหมาและดําเนินการโดย
คณะกรรมการอําเภอ และคณะกรรมการจังหวัด ซึง่ ก็ยงุ่ พอใช้ อยูเ่ หมือนกัน (หัวเราะ) เช่น มีการสร้ างวิหาร
หลวง สร้ างโบสถ์ สร้ างกําแพงวัด เป็ นต้ น เราเป็ นเจ้ าอาวาส แต่ไม่ได้ ประจําที่นนั่ งานเหล่านี ้ก็เท่ากับเป็ น
การช่วยรองเจ้ าอาวาส และคนที่อยูท่ ี่นนั่ เท่านัน้ พอถึงสมัยเจ้ าคุณชยาภิวฒ
ั น์ (เยื ้อน) รองเจ้ าอาวาสองค์
ต่อมา ท่านทําทุกอย่าง และจะทําเก่งกว่าผมเสียอีก การสร้ างศาลาใหญ่นนั ้ ท่านสร้ างด้ วยความคิดความ
พยายามอดกลันอดทนมาก
้
ซึง่ ผมสร้ างไม่ได้ (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ ในหน้ าที่อปุ ั ชฌาย์ อาจารย์มีเกณฑ์ในการเลือกคนบวชอย่างไรครับ
มันเลือกไม่ได้ มีแต่คนเขามาขอร้ องให้ ชว่ ยบวชให้ ในท้ องถิ่นไชยานี ้ เขามีธรรมเนียมมาตังแต่
้ สมัย
ตัวเมืองอยูท่ ี่ ต.พุมเรี ยง เจ้ าคณะเมือง รองเจ้ าคณะเมืองอยูท่ ี่นนั่ และเป็ นอุปัชฌาย์ทงคู
ั ้ ่ ใคร ๆ จึงไปบวชที่
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พุมเรี ยงกัน ไม่วดั โพธารามซึง่ อุปัชฌาย์ผมอยู่ ก็วดั สมุหนิมิตที่เจ้ าคุณชยาภิวฒ
ั น์อยู่ บางทีหลาย ๆ นาค
จนคํ่ามืดกว่าจะเสร็ จ บวชแล้ วกลับไปอยูว่ ดั ใดก็ได้ โดยมากก็อยูว่ ดั ใกล้ ๆ บ้ าน เมื่อผมได้ อปุ ั ชฌาย์แล้ ว ก็มี
้ บผม ผมบอกว่าขอตัว อย่าต้ องทําอย่างนันเลย
้ จะอยูว่ ดั ไหนก็หาอุปัชฌาย์ใกล้ วดั
คนจะมาทําอย่างนันกั
นัน้ เพราะอุปัชฌาย์เดี๋ยวนี ้ก็มีมากหลายองค์แล้ ว จึงกลายเป็ นธรรมเนียมขึ ้นมาว่า ไม่รับคนอื่นบวช
นอกจากคนที่จะมาอยูว่ ดั นี ้ ผมจึงบวชให้ น้อยมาก ระยะแรก ๆ โดยมากก็บวชชาวบ้ านแถวนี ้ ถ้ าบวชกันที่
วัดชยารามก็ชาวบ้ านใกล้ ๆ วัดชยาราม ถ้ าที่วดั พระธาตุก็ชาวบ้ านใกล้ ๆ วัดพระธาตุฯ ตอนต่อ ๆ มาก็
เหลือแต่ที่สวนโมกข์นี ้กับที่วดั พระธาตุฯ ตอนหลัง ๆ วัดพระธาตุฯ ก็ไม่บวช บวชเฉพาะคนที่จะมาอยูท่ ี่นี่
และทําพิธีบวชที่นี่เท่านัน้ เพราะท่านเยื ้อนรองเจ้ าอาวาสที่วดั พระธาตุฯ ก็ได้ รับแต่งตังเป็
้ นอุปัชฌาย์แล้ ว
ชาวบ้ านรอบ ๆ สวนโมกข์นี ้ เขาก็บวชลูกชายกันที่นี่ ที่ไม่ยอมบวชวัดนี ้ก็มีบ้าง ตัวเจ้ านาคเองนัน่
แหละ คล้ าย ๆ กับรังเกียจว่าที่นี่เคร่งครัด พิถีพถิ นั ในเรื่ องให้ เรี ยน ให้ ทํางาน ไม่ให้ สบู บุหรี่ อย่างนี ้เขาไป
บวชที่วดั อื่นก็มี
อาจารย์ครับ คนหนุ่มจากถิ่นที่อา่ นหนังสือของอาจารย์แล้ วศรัทธามาบวชและทําให้ เกิดปั ญหากับพ่อแม่
เขา มีบ้างหรื อเปล่า
ที่เคยบวชให้ แล้ วมีปัญหากับพ่อแม่นนั ้ นึกไม่ออก มีคนหนึง่ เป็ นหม่อมราชวงศ์ มาคะยันคะยอขอ
้
บวช ผมก็บอกว่าบวชไม่ได้ ไม่ร้ ูวา่ คุณมาจากไหน ต้ องให้ พอ่ แม่อนุญาตมาก่อน ผมก็สงสัยอยูแ่ ล้ วว่าพ่อแม่
จะไม่ให้ บวช มันจะมาบวชแต่มาคุยโต ทําตัวเป็ นรู้มาก รู้จนตําหนิตเิ ตียนคนอื่น ผมบอกบวชให้ ไม่ได้ ทีนี ้
เขาก็เขียนไปบอกพ่อแม่เขาว่า ขอให้ พอ่ แม่สง่ คําอนุญาตมา เดี๋ยวนี ้เขาโกนหัวแล้ ว ทัง้ ๆ ที่ยงั ไม่ได้ โกน
หลอกพ่อแม่วา่ โกนหัวแล้ ว พ่อเขาก็เขียนไปรษณียบัตรมาด่าผมว่าอะไรกัน ไม่ร้ ูอีโหน่อีเหน่อะไรโกนหัวแล้ ว
ผมก็ตอบไปสัน้ ๆ ว่ายังไม่ได้ โกนหัว นานเข้ าเขาก็กลับไป ว่าจะไปบวชที่เชียงใหม่แล้ วก็ไม่ได้ บวช
อาจารย์ครับ พระศาสนโสภณ (ปลอด) ท่านได้ ร้ ูจกั คบหากับอาจารย์มาอย่างไรหรื อครับ จึงได้ หนุน
อาจารย์มาโดยตลอดถึงขนาดพาไปเปลื ้องข้ อหากับสมเด็จพระสังฆราชถึง ๒ พระองค์ ทัง้ ๆ ที่ทา่ นเป็ น
ธรรมยุต
ท่านไม่ถือนิกาย ตอนนันการปกครองคณะสงฆ์
้
ยงั รวมกันทัง้ ๒ นิกาย สมัยท่านเป็ นเจ้ าคณะภาค
ผมก็ทํางานใต้ บงั คับบัญชาของท่าน ก็อย่างที่วา่ ผมไปช่วยบรรยายหลายตอน บรรยายแก่เจ้ าคณะจังหวัด
เจ้ าคณะอําเภอแถวนี ้ทุกจังหวัด ท่านเป็ นคนไปเรี ยกประชุมเอง ท่านก็หวังดีเมตตาปรานีกบั ผมมาก ด้ วย
เหตุอะไรไม่ทราบ ทราบแต่วา่ ให้ ชว่ ยทํางานให้
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พูดถึงวัดราชาฯ มีเรื่ องเกี่ยวกับผมอยูบ่ างอย่าง คือมีน้าผู้ชายบวชอยูท่ ี่นนั่ ตอนผมจะบวช ได้ มาชวน
ผมไปบวชที่วดั ราชาฯ โยมผู้หญิงก็ยินดี เพราะว่าเป็ นญาติ (หัวเราะเบา ๆ) แต่ในที่ประชุมญาติ อาเสี ้ยง
คัดค้ านว่า อะไรกัน บวช ๓ เดือน ต้ องไปบวชถึงกรุงเทพฯ เลยล้ มความคิด ถ้ าผมไปอยูว่ ดั ราชาฯ (หัวเราะ
เฮ่อะ ๆ) ประวัตศิ าสตร์ ก็ต้องเป็ นอีกอย่างหนึง่ สวนโมกข์จะเกิดได้ หรื อไม่ได้ ก็ไม่ร้ ู (หัวเราะหึ ๆ)
อาจารย์ครับ การไปแสดงปาฐกถาในงานฉัฏฐสังคายนาที่ประเทศพม่านัน้ มีความเป็ นมาอย่างไรครับ

ท่านอาจารย์พทุ ธทาสภิกขุในร่างกุ้ง
เมื่อคราวเป็ นตัวแทนคณะสงฆ์ไทย
ไปร่วมงานฉัฏฐสังคายนาที่พม่า ในปี ๒๔๙๗
โดยมีพระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) เป็ นหัวหน้ าคณะ

เจ้ าคุณพิมลธรรม (อาจ) ผู้เป็ นหัวหน้ าทีม
เสนอแก่พระผู้ใหญ่วา่ ผมมีความเหมาะสม ที่จะ
ไปเป็ นผู้กล่าวคําปราศรัยในที่ประชุมนัน้ จึงถูกส่ง
ให้ ไป โดยไม่ได้ บอกให้ ร้ ูตวั ก่อนล่วงหน้ าในระยะ
ยาว ต้ องเตรี ยมคําปราศรัยในเวลาอันฉุกละหุก ผม
พูดเรื่ อง ลักษณะที่นา่ อัศจรรย์บางประการของ
พุทธศาสนาแบบเถรวาท และต้ องปราศรัยเป็ น
ภาษาอังกฤษด้ วย อาจารย์สญ
ั ญา ธรรมศักดิ์ ได้
ช่วยผมมากในเรื่ องแปลคําปราศรัยเป็ น
ภาษาอังกฤษ ผมกับคุณปิ๋ ว (เปรมะติฏฐะ) ช่วยกัน
ยกร่างแปลทีหนึง่ ก่อน แล้ วคุณสัญญาเป็ นคนแก้
เกลา แก้ มากเหมือนกัน แดงไปหมดแหละ คําไม่
เหมาะ คํายืดยาด คุณสัญญาช่วยแก้ ให้ จนถึงกับ
สามารถพิมพ์ต้นฉบับคําปราศรัย ไปพร้ อมเสร็จ
จากเมืองไทย พอไปถึง เจ้ าหน้ าที่ทางโน้ นเขาขอ
ทราบเรื่ องนี ้ ผมก็เลยให้ ต้นฉบับที่จะปราศรัยนันไป
้
ชัว่ วันเดียว เขาก็พมิ พ์คาํ ปราศรัยเป็ นสมุดเล็ก ๆ
ขึ ้นมากมาย กองสูงท่วมหัว ถึงเวลาปราศรัยจริง
ไม่ได้ พดู ทังหมด
้
พูดเฉพาะที่เวลาอํานวย สบาย

มาก (หัวเราะเห่อะ ๆ)
้ าสีหนุเสด็จด้ วย ทางพม่า
ไปพม่าคราวนัน้ (๒๔๙๗) มีเรื่ องเกร็ ด ๆ น่าสังเกตหลายอย่าง คราวนันเจ้
เขาจัดพิธีรับเสด็จอย่างมีเกียรติสงู สุด อย่างชนิดที่เราไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเป็ นถึงขนาดนัน้ และเวลามี
พิธีกรรมทางศาสนา คนที่มีเกียรติสงู สุดของประเทศอย่างอูนแุ ละคนอื่น ๆ เขาจะมานัง่ พับเพียบต่อหน้ า
้
พระสงฆ์ เหมือนอุบาสกอุบาสิกาอื่น ๆ ไม่มีลกั ษณะของผู้มีอํานาจบาตรใหญ่อะไรเลย และตอนนันมี
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ประชุม พ.ส.ล. (พุทธศาสศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก) ด้ วย ผมก็ได้ เข้ าร่วมประชุม มีสงิ่ แปลกประหลาดอย่าง
หนึง่ (หัวเราะ) คือผู้มีเกียรติสงู สุดของประเทศอีกคนหนึง่ เป็ นที่เคารพนับถือทังทางฝ่
้
ายบ้ านเมืองและฝ่ าย
ศาสนา คือ อูตวิน ท่านไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษเลย จึงพูดภาษาพม่าในที่ประชุมชาวต่างประเทศหลายชาติ
หลายภาษา ว่ากันว่าท่านผู้นี ้ไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษ นับตังแต่
้ วนั ที่ประเทศพม่าหลุดจากอํานาจการ
ปกครองของอังกฤษเป็ นต้ นมา
อาจารย์ครับ "เค้ าโครงเผยแผ่พทุ ธศาสนาสําหรับสมัยปั จจุบนั " ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ พุทธสาสนา
(๒๔๙๖) นัน้ มีความเป็ นมาอย่างไรครับ
นัน่ เจ้ าคณะภาคองค์ตอ่ มา คือพระธรรมวรนายก (สมบูรณ์) สัง่ ให้ ทํา ตอนนันท่
้ านประจําอยูท่ ี่
นครนายก แต่มีสํานักงานอยูท่ ี่วดั มหาธาตุฯ ที่กรุงเทพฯ ตอนนี ้เป็ นอธิการบดีมหาจุฬาฯ สมัยนันผมเป็
้
นผู้
อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชา ไม่ได้ ไปมาหาสูก่ นั ทักทายกันตามปกติเวลาพบกันตามหน้ าที่การงาน เมื่อเขียนให้ ทา่ น
แล้ ว ท่านเคยเอาไปประกาศ แต่ใครจะนําไปใช้ หรื อเปล่าก็ไม่ทราบได้
อาจารย์ครับ แล้ วอาจารย์เลิกเกี่ยวข้ องกับคณะสงฆ์เมื่อไร
มันเลิกได้ เมื่อไร (เสียงดุ) เดี๋ยวนี ้ก็ยงั เกี่ยวข้ องเป็ นเจ้ าอาวาสวัดพระธาตุฯ อยู่ มีอะไรก็ต้องทําตาม
ระเบียบเขา บางอย่างมันเลิกไม่ได้ ส่วนที่เป็ นเผยแผ่จงั หวัดนัน้ ตําแหน่งยุบไปเองเมื่อเปลี่ยนแปลง
พระราชบัญญัตคิ ณะสงฆ์ (๒๕๐๕) องค์การเผยแผ่ องค์การอะไรต่าง ๆ ก็เลิกหมด ผมถือว่าตําแหน่งผมก็
ยุบไปด้ วย
อาจารย์ครับ การเปลี่ยน พรบ. คราวนัน้ มีผลกระทบต่อพระศาสนาโดยส่วนรวมอย่างไรบ้ างครับ
ผมไม่อยากเกี่ยวข้ องเรื่ องนี ้ เพราะรู้วา่ เรื่ องนี ้เกี่ยวข้ องกับการเมืองระหว่างนิกาย จึงเปลีย่ นกลับไปใช้
พรบ. ที่มีหลักการคล้ ายกับการปกครองคณะสงฆ์สมัยรัชกาลที่ ๕ โน้ น ผมก็ไม่คอ่ ยเข้ าใจมากนัก ไม่เห็นมี
อะไรดีขึ ้นหรื อเลวลงสักเท่าไร เมื่อก่อนก็ทําอะไรไม่ได้ มาก องค์การต่าง ๆ ก็ทําเป็ นพิธีกรรมเสียมากกว่า
อาจารย์ครับ แล้ วกรณีพระพิมลธรรม (อาจ) ถูกจับเมื่อ ๒๕๐๕ นัน้ อาจารย์คดิ ว่ามีผลกระทบต่อทิศทาง
ของคณะสงฆ์อย่างไรหรื อไม่ครับ
ไม่ได้ คดิ ลืมหมดแล้ วตอนนี ้
อาจารย์ครับ เท่าที่ฟังอาจารย์เล่ามา ดูเหมือนอาจารย์ใกล้ ชิดกับพระผู้ใหญ่ทางฝ่ ายธรรมยุต อย่างเจ้ า
คณะภาควัดราชาฯ หรื ออย่างสมเด็จวัดเทพศิรินทร์ รวมทังยั
้ งคุ้นเคยกับกองตํารามหามกุฎฯ โดยเฉพาะ
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มหาทองสืบ และโยงไปถึงสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรฯ ทางมหาจุฬาฯ อาจารย์ใกล้ ชิดสนิทสนมกับใครบ้ าง
หรื อเปล่า ทางมหาจุฬาฯ มาขอให้ อาจารย์แต่งหนังสืออะไรให้ บ้างไหมครับ
ไม่ ไม่ได้ ขอร้ องอะไร สันนิษฐานว่า คงจะรู้สกึ ไม่มีความจําเป็ น บรรดาพระมหาเปรี ยญที่ไปเรี ยนมา
จากอินเดียคงมีมากพอ ครัง้ หนึง่ เมื่อเจ้ าคุณธรรมวรนายก ไปธุระทางใต้ แล้ วแวะเยี่ยมไชยา พามหาเจริญ
เมื่อยังบวชอยูม่ าด้ วย ท่านได้ ใช้ ให้ มหาเจริ ญจดชื่อตําราภาษาอังกฤษต่าง ๆ ที่ผมมีอยูไ่ ปทุกเล่ม (หัวเราะ)
มีลกั ษณะว่าจะไปซื ้อใส่ห้องสมุดมหาจุฬาฯ ให้ สมบูรณ์ แต่จะได้ ทําอย่างนันหรื
้ อไม่ก็ไม่ทราบ ทางมหาจุฬา
ฯ ไม่เคยขอร้ องให้ ผมแต่งหนังสือ อาจจะเห็นใจที่ผมมีงานเต็มมือ แต่เคยนิมนต์ผมไปเทศน์งานประจําปี
หลายครัง้ เป็ นงานหาทุนประจําปี ของมหาจุฬาฯ และเมื่อไม่นานมานี ้ (๒๕๒๒) ได้ ให้ ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ แก่ผม ซึง่ ถือว่าเป็ นเกียรติอย่างสูง
สําหรับเรื่ องคุ้นเคยนัน้ พระลูกวัดในวัดมหาธาตุฯ หลาย ๆ องค์ก็ค้ นุ เคยกัน บางองค์ เคยเรี ยน
หนังสือหรื อว่ารู้จกั กันมาตังแต่
้ ตอนผมไปเรี ยนที่วดั ปทุมคงคา
อาจารย์ครับ สมเด็จพระวันรัต (เฮง) นัน้ อาจารย์ร้ ูจกั คุ้นเคยกับท่านหรื อเปล่า
ไม่ได้ ค้ นุ เคยกับท่าน ท่านเพียงแต่ชมว่าแปลหนังสือดี ชมทังต่
้ อหน้ าและลับหลัง ชมลับหลังนันหลวง
้
บริบาลมาเล่าให้ ฟัง ว่าท่านสรรเสริ ญผมว่าแปลดี ให้ ลกู ศิษย์ของท่านฟั ง ว่าแปลแล้ วอ่านรู้เรื่ อง ฟั งดูไม่ใช่
จริงจังนัก อาจจะคล้ ายกับว่าพูดปลุกเร้ านํ ้าใจพระทังหลายให้
้
ขนั แข็ง ดูพระในป่ าซึง่ มันไม่นา่ จะเป็ นไปได้ ยุ
้
ๆ องค์ทํางานกันอย่างเต็มที่ แล้ ว
ให้ เกิดกําลังใจ ทํางานอย่างแข็งขัน หลวงบริบาลมาเล่าว่ารุ่นนันหลาย
ต่อมา สมเด็จท่านแสดงความประสงค์วา่ อยากจะพบ ผมก็ไปกราบนมัสการท่าน แต่ก็ไม่ได้ พดู คุยอะไรกัน
มาก นอกจากชมว่าแปลดี แล้ วให้ ผ้าไตรมาเป็ นกําลังใจ เป็ นรางวัล (หัวเราะ)
้
ตอนงานพระราชทานเพลิงศพท่าน ทางคณะเจ้ าภาพนิมนต์ผมไปเทศน์ครัง้ หนึง่ ตอนนันพระศาสน
โสภณ (ช้ อย) ท่านเป็ นประธานคณะเจ้ าภาพ ทีแรกได้ ยนิ ว่าจะนิมนต์ไปเทศน์ปจุ ฉาวิสชั ชนา ๒ ธรรมาสน์
กับอาจารย์สด อาจารย์วิปัสสนาวัดปากนํ ้า ผมบอกไม่เอา ไม่เอาเด็ดขาด เพราะเราจะเทศน์คนเดียว
(หัวเราะ) ผมพูดเรื่ อง "ลักษณะน่าอัศจรรย์บางประการของนิพพาน" ขึ ้นหัวลงท้ ายแบบเทศน์ แต่ตรงกลาง
เป็ นบรรยายแบบปาฐกถา
อาจารย์ครับ นอกจากกรณีสมเด็จพระสังฆราช (ปลด) วัดเบญจมบพิตรที่อาจารย์เคยเล่าแล้ ว ยังมีพระ
เถระผู้ใหญ่องค์อื่นที่เข้ าใจอาจารย์ไปในแง่ร้ายอีกไหมครับ
เท่าที่ร้ ู ตอนแรก ๆ เข้ าใจผิดก็มีเจ้ าคณะภาคองค์ก่อนโน้ น เจ้ าคุณธรรมวโรดม วัดราชาธิวาส เมื่อ
ครัง้ ที่ทา่ นเป็ นเจ้ าคณะภาค ระยะแรกท่านมองสวนโมกข์ในแง่วิปริต จัดเข้ าพวกคล้ าย ๆ แบบนายนริ นทร์
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(กลึง) ท่านมักพูดให้ เจ้ าคณะต่าง ๆ ในภาคใต้ นี ้ให้ เข้ าใจอย่างนัน้ แม้ พระครูโสภณฯ (เอี่ยม) ที่รักใคร่
คุ้นเคยกับผม ท่านก็พดู ให้ ฟังในทํานองท่านระแวงสวนโมกข์ ให้ ชว่ ยกันระวัง กลัวว่าจะเป็ นเรื่ องแหกตา
ประชาชน (หัวเราะ) ตอนหลังเมื่อท่านออกจากหน้ าที่การงานแล้ ว ท่านเห็นเราไม่ได้ ทําอะไรที่นา่ ตําหนิติ
เตียน ไม่มีอะไรเป็ นที่ไม่น่าไว้ วางใจ เป็ นระยะเวลายาวนานมา ท่านคงคิดว่าอย่าให้ บาปมันค้ าง ท่านก็เรี ยก
ผมไปพบ บอกอนุโมทนาเห็นด้ วยกับการกระทําที่ผา่ นมา ว่าทําดีมีประโยชน์ แล้ วก็ให้ ผ้าไตรมาไตรหนึง่
เป็ นรางวัล ตอนนันท่
้ านชรามากแล้ ว ป่ วยหนักด้ วย เป็ นมะเร็งอยูส่ กั ๒ ปี ก็ดบั
อาจารย์ครับ ผมพบในแฟ้มเอกสารเก่า ๆ มีข้อความบางตอนแสดงว่าอาจารย์เคยไปพักหรื อไปทําอะไร
ที่วดั สามพระยา ไม่ทราบว่าไปเรื่ องอะไรครับ
ไม่เคยไปอยู่ ไม่เคยไปพัก ไปธุระ ไปขอร้ องท่าน (สมเด็จวัดสามพระยา) ให้ แต่งตังอาจารย์
้
บาลีของ
ผมให้ เป็ นอุปัชฌาย์เป็ นกรณีพิเศษ คือพระครูชยาภิวฒ
ั น์ (กลัน่ ) ท่านมีฐานะเหมาะสมทุกอย่าง แต่ท่าน
เป็ นพระผู้เฒ่า ลําบากแก่การเดินทางมาสอบซ้ อมในกรุงเทพฯ พอพูดขึ ้นท่านก็ร้ ูวา่ ใครเป็ นใคร เพราะเป็ น
คนรุ่นราวคราวเดียวกัน ท่านจําได้ ผมขอให้ ทา่ นสัง่ เป็ นกรณีพิเศษ ท่านก็วา่ อือ ๆ ต่อมาท่านพระครูก็ได้
เป็ นอุปัชฌาย์ ผมก็ไม่ได้ สนใจต่อ
อาจารย์ครับ อาจารย์เคยเล่าว่า ได้ ไปพบอาจารย์สลุ กั ษณ์ครัง้ แรก ที่งานพระราชทานเพลิงศพ เจ้ าคุณ
ภัทรมุนีองค์ก่อน (อิ๋น) ไม่ทราบว่าอาจารย์ได้ ร้ ูจกั คุ้นเคยกับเจ้ าคุณองค์นนอย่
ั ้ างไรครับ
มันฟลุค ผมไปธุระอื่นที่กรุงเทพฯ แล้ วท่านปั ญญาฯ ชวนไป ท่านเป็ นคนบ้ านหัวเตย (จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี) นี่เอง ผมพบกับท่านไม่บอ่ ยนัก ท่านคงเห็นว่าผมเป็ นคนทําชื่อเสียงให้ แก่บ้านเกิดเมืองนอน
ผมยังประหลาดใจที่ทา่ นรู้จกั ผมดี ตอนที่ผมรับสัญญาบัตรเป็ นพระครูอินทปั ญญาจารย์ เขานิมนต์ไปแสดง
ความยินดีที่วดั ประยูรวงศ์ฯ หลาย ๆ องค์ด้วยกัน ผมพลอยติดไปด้ วย ท่านยังเอาดอกไม้ เครื่ องสักการะมา
ถวาย ท่านเป็ นพระผู้ใหญ่กว่ามาก เป็ นเจ้ าคุณ เป็ นเปรี ยญ ๙ ประโยค เรายังเป็ นพระเด็ก ๆ ผมถามว่า
ทําไมจึงทําอย่างนี ้ ท่านว่าเขามีธรรมเนียมแสดงความยินดี ไม่ใช่แสดงความเคารพ คราวหนึง่ มารถไฟ
ด้ วยกัน ห้ องนอนเดียวกัน คุยกันมากในรถไฟ แต่ไม่ได้ คยุ เรื่ องโหราศาสตร์ ซึง่ ผมไม่มีความรู้เลย (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ สมเด็จพุทธโฆษาจารย์วดั เทพศิรินทร์ นนั ้ หลังจากได้ มาเยี่ยมอาจารย์ที่สวนโมกข์เก่าแล้ ว
ต่อจากนันได้
้ ตดิ ต่อกันอย่างไรต่อมาอีกครับ ท่านได้ อนุเคราะห์อาจารย์ด้านงาน ที่อาจารย์ทําอยูห่ รื อเปล่า
ท่านสงเคราะห์กิจการโดยสมทบทุนมูลนิธิสําหรับใช้ พิมพ์หนังสือหมื่นบาทหรื อ ๒ หมื่นบาท ลืมแล้ ว
ด้ านการอื่นไม่ได้ ขอร้ องอะไร ไม่ได้ ช่วยในผลประโยชน์หรือยศศักดิอ์ ะไร ตอนผมทํางานเป็ นเผยแผ่ ท่าน
เป็ นผู้สําเร็จราชการแทนองค์สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราชทํางานไม่คอ่ ยได้ ชรามากแล้ ว ท่าน
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บัญชาการสงฆ์แทนทังหมด
้
ผมเลยเป็ นผู้อยูใ่ ต้ บงั คับบัญชาไปด้ วย แต่ด้านงานคณะสงฆ์ไม่ได้ เกี่ยวข้ องกัน
พระคุณของท่านที่สงู สุดก็คอื การที่ทา่ นส่งเสริมให้ ขบคิดธรรมะยาก ๆ ออกเผยแผ่ เมื่อรู้จกั กันแล้ ว ไป
กรุงเทพฯ ทุกครัง้ ผมต้ องไปพบท่านเสมอ มิฉะนันท่
้ านรู้เข้ าท่านจะต่อว่า
เรื่ องส่วนใหญ่ที่สนทนากันก็เรื่ องธรรมชันลึ
้ ก ๆ และเรื่ องบุคคลต่าง
ๆ ผมฟั งตะพึด แต่ผมก็ไม่คยุ อยูน่ านเกินไป รู้ใจท่าน สุขภาพของท่านไม่
้
่ท่านอยู่
ค่อยดี ไปก่อนเพล จวนเพลกลับ ท่านให้ เกียรติให้ ขึ ้นไปคุยชันบนที
ในห้ องส่วนตัว ไม่ใช่ห้องรับแขกชันล่
้ าง
วิธีที่ทา่ นส่งเสริ มให้ ขบธรรมะยาก ๆ ก็คือชวนคุย ธรรมะข้ อนันข้
้ อนี ้
บางทีทา่ นก็บอกว่าผมสอนอนัตตาเร็ วเกินไป ไม่ควรนํามาสอนประชาชน
อย่าเน้ นเรื่ องอนัตตามากเกินไป สอนเรื่ องอื่นดีกว่า บางทีมีแง่ของธรรมะที่
เร้ นลับ ท่านชอบบอกผม ให้ เป็ นธรรมทาน ธรรมข้ อนันเปลี
้ ่ยนแปลงอย่าง
พระพุทธโฆษาจารย์
(เจริญ ญาณวรเถระ) วัดเทพศิริ
นัน้ ข้ อนี ้เปลี่ยนแปลงอย่างนี ้ ตามความเห็นของท่าน ซึง่ เราไม่ได้ เห็นด้ วย
นทร์ มาเยี่ยมสวนโมกข์เมื่อปี
เสมอไป แต่ก็ไม่ได้ ขดั ท่านตรง ๆ เฉยเสีย นัน่ แหละถูกที่สดุ ไม่ใช่บ้าเหมือน
เด็กสมัยนี ้ อะไรมันก็ค้าน เถียงผู้หลักผู้ใหญ่ เขาหาว่าอุบาทว์ ไม่เห็นด้ วยก็ ๒๔๘๐ การมาเยี่ยมครัง้ นี ้ได้ ให้
กําลังใจ แก่งานของพระมหาเงื่อม
นิ่งเสีย แต่ไม่คอ่ ยมีที่ไม่เห็นด้ วยกับท่าน ท่านมักเรี ยกผมว่า "มหาเงื่อมผู้
และคณะธรรมทานเป็ นอย่างมาก
ถูกอัชฌาสัยของฉัน"
ท่านเป็ นคนแรกที่บอกว่ามหาสติปัฏฐานสูตรนัน้ "ฉันไม่เชื่อว่าเป็ นพุทธภาษิต" เพราะมันยาวเกินไป
เป็ นเหตุให้ ผมสํารวจดู เออจริ งที่ขึ ้นต้ นด้ วยมหา ๆ ไม่น่าไว้ ใจทุกสูตร ยาวเกินไปกว่าที่พระพุทธเจ้ าจะทรง
ตรัสในคราวเดียวกัน
ท่านเป็ นคนพูดขึ ้นก่อนใคร ๆ ที่เรี ยก ปฏิ จจสมุปบาท ว่าเป็ น อริยสัจใหญ่ อริยสัจที่สอนอยูท่ วั่ ไป
เรี ยกอริ ยสัจเล็ก เรื่ องอย่างนี ้จะเป็ นเรื่ องที่คยุ กัน ท่านจะใช้ คําว่า ในกรณีอย่างนี ้ ฉันถือว่า…(หัวเราะ) ท่าน
เรี ยกตัวเองว่าฉัน ผมเรี ยกตัวเองว่า กระผม เกล้ ากระผม บางที (หัวเราะ) เมื่อท่านบัญชาการสงฆ์แทนองค์
สมเด็จพระสังฆราช ผมก็ใช้ วา่ ใต้ เท้ ากรุณา ถ้ าไม่อย่างนัน้ ก็ใช้ คําธรรมดาทัว่ ๆ ไปว่า พระเดชพระคุณ
บางทีก็ใช้ ไม่คอ่ ยตรงตามธรรมเนียม เรื่ องอย่างนี ้ดูทา่ นไม่ถือเป็ นความหมายสําคัญหรอก ไม่ถือเป็ น
กฎเกณฑ์อะไร ท่านเป็ นคนที่มีจิตใจ ที่มีตวั กู - ของกู น้ อยมากเหมือนกัน ท่านทําสมาธิภาวนาทุกคืน
เรื่ องบางเรื่ อง ท่านจะบอกให้ ผมเป็ นคนเอาไปพูดไปโฆษณา เพราะเชื่อว่าผมจะพูดได้ ถนัดกว่า
อย่างเช่นเรื่ อง สอุปาทิ เสสบุคคล ซึง่ ไม่มีใครสนใจมาก่อน ท่านสนใจ โสดาบัน ๓ สกิทาคามี ๑ อนาคามี ๕
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รวมเป็ น ๙ ท่านต้ องการให้ ร้ ูวา่ อุปาทิคืออะไร มีความหมายไม่เหมือนอย่างที่เขาสอน ๆ กัน ผมเอามาพูด
ถึงบ่อย ๆ เจ้ าคุณศรี วิสทุ ธิวงศ์ วัดลิงขบ ฝั่ งธนฯ ไม่เห็นด้ วย เขียนด่าผม
บางเรื่ องสมเด็จท่านก็ล้อ อย่างคําว่า มโนราห์ ท่านล้ อว่าทําหนังสือพิมพ์ใหญ่โตยังเขียนผิด หลักใน
ภาษาบาลี มันมีอยูเ่ รื่ องสุธนกับมโนห์รา นี่แสดงว่าท่านเห็นว่าเราไม่ร้ ู ก็อยากให้ ร้ ู มีเรื่ องอะไรก็ถามได้
สงสัยอะไร อยากถามอะไร ถามเมื่อไรก็ได้ ที่ผมเขียนว่า เปิ ดโรงเรี ยนพิเศษกับท่านนัน่ แหละ
เรื่ องเกี่ยวกับบุคคลเบ็ดเตล็ด ท่านมักเล่าให้ ฟังเรื่อย เรื่ องท่านหญิงใหญ่ ดูเหมือนจะชื่อดํารงธรรม
สาร แต่งปุจฉาวิปัสสนา ท่านสนับสนุนให้ พิมพ์ ผมเคยเอามาพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา เรื่ องคน
นันคนนี
้
้ อย่างนันอย่
้ างนี ้ ท่านเล่าบ่อย ๆ ท่านมีวิธีจําคนโดยการเปรี ยบเทียบ อย่างผมนี ้ ท่านพูดบ่อยว่า
หน้ าเหมือนขุนนิราพาส อุบาสกประจําวัดเทพศิรินทร์ เป็ นนักธรรมะตัวเอกคนหนึง่ คงจะเผยแผ่เก่ง อายุแก่
กว่าผม ตายนานแล้ ว แต่เพื่อไม่ให้ ลืม จําคนนัน้ ชื่อนัน้ หน้ าเหมือนคนนัน้ ลืมยาก ผมยังเคยได้ ยนิ ท่านบอก
พระองค์อื่นว่าผมหน้ าเหมือนขุนนิราพาส
เรื่ องที่ท่านเคยตําหนิผมตรง ๆ ก็มีเรื่ องถือย่ามถูกเนื ้อ ตอนท่านมาสวนโมกข์นนั่ แหละ ถือย่ามให้
ท่าน ท่านบอกว่า ต้ องให้ จีวรพันแขนแล้ วให้ ยา่ มอยูบ่ นจีวร ย่ามจะได้ ไม่เปื อ้ นเหงื่อ คราวนันท่
้ านค้ างคืน
หนึง่ พักที่กฏุ สิ งั กะสีล้วน หลังสุดทางเดินสูท่ ิศตะวันตก กุฏิหลังนันไม่
้ มีเหลือแล้ ว เป็ นกุฏิทรงสี่เหลีย่ ม กว้ าง
วาหนึง่ ยาว ๖ ศอก สูงวาหนึง่ มีบานพับเปิ ดปิ ดรอบด้ าน มีเตียงพับลงได้ ยกขึ ้นก็เป็ นโต๊ ะหนังสือ เป็ นเตียง
นอนได้ เสาตํ่า บันไดขันเดี
้ ยว ก่อนท่านจะมา ดูเหมือนพระดุลยพากษ์ สวุ มัณฑ์จะเป็ นคนติดต่อมาก่อน
ต้ องมีการติดต่อทางคณะสงฆ์ มิฉะนันเจ้
้ าคณะจังหวัดคงไม่ได้ มาต้ อนรับ
สมเด็จท่านเป็ นนักเทศน์หรือเปล่าครับ
เป็ นนักเทศน์สภุ าพ เป็ นนักเทศน์ธรรมะ นักเทศน์ตามแบบฉบับ ไม่ใช่เทศน์แบบโต้ กนั แบบแสดง
ละคร ท่านอยูใ่ นระดับนักเทศน์ที่ได้ รับความนิยม หรื อเขาจัดเป็ นนักเทศน์ชนสู
ั ้ งสุด

อาจารย์ครับ ตอนต่อไปนี ้ ขอความกรุณาอาจารย์เล่าถึงบุคคลต่าง ๆ ที่อาจารย์ร้ ูจกั โดยเฉพาะคนที่
ช่วยเหลือกิจการของสวนโมกข์และคณะธรรมทาน
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คนที่ชว่ ยอุปถัมภ์ในการงาน มันมีไม่กี่คน ก็เลยนึกไม่ออกว่าจะพูดอย่างไรดี (หัวเราะ) พูดในเรื่ อง
การช่วยเหลือด้ านการเงิน เรื่ องใหญ่เรื่ องแรกที่ต้องอาศัยคนช่วย มันก็มีกะปริ ดกะปรอยไปอย่างนัน้ ผู้ที่
ปวารณาช่วยเป็ นจริงเป็ นจังสมัยแรก ๆ ก็มีเจ้ าคุณลัดพลีฯ คนหนึง่ ตังใจปวารณาขั
้
นอาสา คล้ าย ๆ กับว่า
จะเอาเท่าไรก็ได้ นอกจากนันก็
้ แทบจะไม่มีใครขันแข็งถึงขนาดนันในระยะแรก
้
ๆ ตอนหลังต่อ ๆ มาก็คอ่ ยมี
มากขึ ้น ๆ ดังที่เห็นกันอยู่ จะเอาชื่อไปโฆษณาก็ดจู ะไม่ดี มันกระดาก พูดไปก็อาจจะผิด ๆ ถูก ๆ เพราะไม่ได้
จําไว้ มันลืมมันเลือนไปมากแล้ ว ถ้ าพูดถึงคนเอาใจช่วยก็มีเยอะแยะมากมาย คนที่ชว่ ยด้ วยแรงชนิดเหน็ด
เหนื่อยไม่วา่ ก็มีอยูจ่ ํานวนหนึง่ ซึง่ ก็ไม่มากนัก จะเอามาสาธยายก็ไม่ได้ ประโยชน์ (หัวเราะ) มันแตกต่างกัน
มาก
อาจารย์ครับ เอาเฉพาะคนที่สําคัญ ๆ ก็ได้ ครับ
อย่างเจ้ าชื่น (สิโรรส) ช่วยสร้ างโรงธรรม ตังแต่
้ สมัยเรายังยากจน คุณสาลี่ก็ช่วยสร้ างโรงหนังอย่าง
ทุ่มเทที่สดุ หมดเปลืองมากที่สดุ คนที่ชว่ ยพิมพ์หนังสือก็มีจนนับไม่ไหว ไปดูเอาเองตามชื่อที่เขาประกาศ
ตามหนังสือ นับทังหมดก็
้
หลายคน ประชาชนที่ไปมาก็ทําบุญช่วยเป็ นค่าอาหาร การเป็ นอยู่ เรื่ องนํ ้า เรื่ อง
ไฟ พิมพ์หนังสือแจก เขาก็ช่วยกัน สรุปแล้ วเรื่ องเหล่านี ้มันเรื่ องธรรมดามาก ถ้ าสามารถดํารงกิจการ
ทางด้ านสติปัญญาไปให้ ได้ แล้ ว มันก็มีมาเอง ต้ องตังเข็
้ มทําเรื่ องแสงสว่างทางสติปัญญาให้ มาก การช่วย
ของคนเหล่านันจึ
้ งจะมีประโยชน์หรื อคุ้มค่า หรื อว่าจะได้ บญ
ุ ถ้ าช่วยเฉย ๆ โดยเราไม่ทําอะไร ผมรู้สกึ ว่ามัน
ไม่ยตุ ธิ รรม ช่วยส่องแสงสว่างมันถูกต้ องและยุตธิ รรม บรรดาทุกคนที่เข้ ามาเกี่ยวข้ องก็ชว่ ยกันทุกคน ทุกยุค
ทุกสมัย
อย่างคุณชํานาญ (ลือประเสริ ฐ) ก็เหนื่อยมาก ช่วยมาก ขวนขวายมาก เดี๋ยวนี ้กําลังเจ็บป่ วย ทุพพล
ภาพ การเงินก็ช่วย ช่วยยานพาหนะ พาไปนัน่ ไปนี่ ช่วยติดต่อธุระการงานที่จําเป็ น เรี ยกว่าสารพัดอย่าง
เหมือนกับที่เขาเรี ยกว่าหนุมานอาสา (หัวเราะ) ช่วยด้ านพาหนะพาไปไหนมาไหนมากที่สดุ
มีคนช่วยมากตามความถนัดของตน รวม ๆ แล้ วก็ครบหมดที่จะรอดอยูไ่ ด้ หรื อทําการงานไปได้ เอา
ั ้ าง แง่นี ้บ้ าง เพิม่ ขึ ้น ๆ ตามลําดับ จนไม่มีอะไรขาดแคลน พูดอย่างนี ้
เป็ นว่าได้ พบคนที่สามารถช่วยแง่นนบ้
ดีกว่า อย่าไประบุชื่อมากมายเลย เจ้ าตัวบางคนก็ต้องการไม่ให้ ระบุชื่อ อยากทําบุญโดยบริสทุ ธิ์ ไม่อยาก
เอาหน้ าหรื อออกหน้ า โดยถือว่าปิ ดทองหลังพระ ได้ บญ
ุ มากกว่าปิ ดทองหน้ าพระ (หัวเราะ) เราก็ได้ ทํามา
อย่างนันจริ
้ ง โดยมากไม่ได้ เชิดชู ไม่ได้ ประกาศ ไม่ได้ ยกย่อง ไม่ได้ โฆษณา ไม่ได้ ปิดป้าย ใครมาขอร้ องสร้ าง
นัน่ สร้ างนี่ สร้ างแล้ วก็แล้ วกัน ไม่ได้ ประกาศชื่อ ไม่ได้ ตดิ ชื่อเป็ นส่วนมาก มีบ้างก็เผลอ ไม่สําคัญอะไร นึก
สนุกขึ ้นมาก็ตดิ บ้ าง อย่างโรงหนังน่าติดชื่อของพันเอกสาลี่ก็ไม่ได้ ตดิ แต่ที่เรื อลําเล็กนัน่ ติดชื่อคุณทองดี
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อิสระกุล เขาขอเป็ นเจ้ าภาพสร้ างคนเดียว ออกหมด ๒๐๐,๐๐๐ บาท แล้ วแม่นวล สร้ างเรื อลําใหญ่ ๔-๕
แสนก็ไม่ได้ ตดิ ชื่อ เป็ นคนทางตะกัว่ ป่ า เดี๋ยวนี ้ตายแล้ ว ลูก ๆ ยังมาอยูเ่ รื่ อย ๆ
แม่นวลมารู้จกั กับอาจารย์ได้ อย่างไรครับ
(หัวเราะ) เหมือนคนอื่น ๆ มาตามข่าวเล่าลือ อ่านหนังสือหนังหา แกก็มาพบปะเป็ นครัง้ แรก แล้ วก็
พอใจ ก็ตามมาเรื่ อย ๆ หลายปี เต็มที่แล้ ว จะให้ ผมจํา ผมจําไม่ได้ แน่วา่ รู้จกั ครัง้ แรกอย่างไร นึกไม่ออก แต่
พูดได้ วา่ ตามธรรมดาเหมือนคนทัว่ ๆ ไป มีคนไปมาที่นี่ไปเล่าให้ ฟัง ก็อยากมาดู การเงินการทองนันพู
้ ดได้
ว่าทุกคนช่วยตามมากตามน้ อย ส่วนช่วยให้ ความสะดวกก็หลายคน ช่วยด้ านกําลังใจเป็ นห่วงหวังดีก็มีมาก
เหมือนกัน (หัวเราะ) แม้ ไม่คอ่ ยได้ ทําอะไรทางวัตถุก็ตาม
ที่ช่วยด้ านกําลังใจสําคัญ ๆ มีใครบ้ างครับ
ไม่ออกชื่อ (หัวเราะ) กระดาก อย่าออกชื่อเลย ทําให้ ลําบาก รู้เอาเองว่ามีอยูต่ ามธรรมดา ตาม
ธรรมดาต้ องเป็ นอย่างนัน้ คนที่ใคร ๆ ก็ร้ ูอยูแ่ ล้ วและระบุได้ เต็มปากก็คอื เจ้ าคุณลัดพลีฯ ช่วยกันทุกอย่างทุก
ประการ
เมื่อรู้จกั กันแล้ วที่สวนโมกข์เก่า (๒๔๘๑) พอท่านซื ้อหนังสือ ท่านต้ องซื ้อ ๒ เล่ม และส่งมาให้ ผมเล่มหนึง่
เสมอ ทําอย่างนี ้อยูห่ ลายปี หนังสือพวกกฤษณะ มูรติ หนังสือเซน วิเวกนันทะ หนังสือจวงจื ้อก็มาก ทังนี
้ ้ก็
เพื่อความสะดวกในการไต่ถามกัน ต้ องการจะไต่ถามก็ต้องเรี ยนรู้ไว้ ก่อน มีกนั คนละเล่ม ถามกันสะดวก
เขียนจดหมายคุยกันก็มี แล้ วพอมากรุงเทพฯ ก็คยุ กันมาก (หัวเราะ) คุยกันชนิดที่เรี ยกว่า น่าหัวเราะ นัง่ รถ
ไปด้ วยกัน ไปจอดที่ลานพระบรมรูปทรงม้ า (หัวเราะ) เวลากลางคืนก็เคยมี ๒-๓ หน เพราะเงียบดี ทําแบบ
ผู้หญิงผู้ชายเขาไปคุยกัน แต่เราคุยกันเรื่ องธรรมะ
อาจารย์ครับ เจ้ าคุณลัดพลีฯ ปฏิบตั ธิ รรมจริงจังหรื อเปล่าครับ หรื อสนใจเฉพาะด้ านพุทธิปัญญา
พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงศ์ ลัดพลี)
ข้ าราชการระดับสูง ซึง่ รู้จกั งานของสวนโมกข์ ผ่านทาง หนังสือพิมพ์ "พุทธสาสนา"
จนกระทัง่ มีการติดต่อและรู้จกั กันเป็ นการส่วนตัวในที่สดุ บุคคลท่านนี ้ ท่าน
อาจารย์ถือว่าเป็ นสหายธรรมทานหมายเลขหนึง่ เพราะเป็ นบุคคลแรกที่เข้ าใจ
และสนับสนุนงาน ของสวนโมกข์อย่างถึงที่สดุ
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พูดได้ วา่ ท่านพยายามปฏิบตั ธิ รรมะสุดความสามารถ เป็ นคนมีความจริงใจในธรรมะ มีความยุตธิ รรม นิสยั
ตรงไปตรงมา กล้ าหาญ เด็ดเดี่ยว ไม่คอ่ ยยิ ้ม ลูกน้ อง เสมียน พนักงานเกรงกลัวอยู่ ไม่เคยยิ ้มให้ กบั ใคร
อารมณ์ขนั มีน้อยมาก มีได้ ยาก ที่วา่ สนใจทางด้ านพุทธิปัญญานัน้ แน่นอน เพราะไม่สามารถทําวิปัสสนา
กรรมฐานได้ ศึกษาทางด้ านปั ญญาเป็ นหลัก
เวลาคุยกัน มีมติที่ไม่เห็นด้ วยกับอาจารย์ไหมครับ ประเด็นที่คดิ ต่างกัน
นึกไม่ออก แต่คลับคล้ ายคลับคลาว่าพูดอะไรคนละทางกันบ้ าง แต่นกึ ไม่ออกว่าเรื่ องอะไร
อาจารย์ครับ แล้ วอย่างพระยาอมรฤทธิ์ธํารง ที่พาอาจารย์ตระเวนเทศน์ตลอดภาคใต้ และอาจารย์เคย
บอกว่าถือเป็ นอาจารย์หนึง่ นัน้ เป็ นในแง่ไหนครับ
เป็ นในแง่ที่พดู เล่าเรื่องต่าง ๆ ที่เราไม่ร้ ูให้ ฟัง เรื่ องที่คนอื่นพูดไม่ได้ เล่าไม่ได้ ตลอดเวลาที่สมั พันธ์กนั
แม้ แต่นงั่ ในรถไฟก็พดู คุยให้ ฟัง พักที่ไหนก็เล่าให้ ฟัง ตลอดเวลา ทังเรื
้ ่ องส่วนตัวและเรื่ องคนอื่น แสดงความ
คิดเห็นทางธรรมะธัมโม บางทีก็ทกั เรื่ องภาษาไทยที่ผมเขียนหรื อพูดผิด ผมใช้ คําว่าอลเวง ท่านก็บอกว่าที่
พูดนันต้
้ องหมายถึงอลวนอลเวง ต้ องไพเราะครื น้ เครง ไม่มีความหมายในทางร้ าย ถ้ าอลวนมีความหมาย
ในทางร้ าย อย่างนี ้เป็ นต้ น
ครัง้ หนึง่ เคยเล่าให้ ฟังว่า ฝรั่งที่รัฐบาลเชิญมาเป็ นที่ปรึกษาเรื่ องข้ าว ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเรื่ องข้ าว
พอเดินทางเข้ ามาทางรถไฟจากสิงคโปร์ เห็นข้ าวในนา ๒ ข้ างทางรถไฟ ไม่ร้ ูจกั ต้ องถามคนที่นงั่ มาด้ วยว่า
นัน่ ต้ นอะไร อย่างนี ้ก็ยงั มี
บางทีก็เล่าเรื่ องเพื่อนฝูงที่กรุงเทพฯ อย่างนายเลิศที่ค้ นุ เคยกันมา เคยหยอกล้ อกันมา สมมติเป็ น
นิทานหยอกล้ อกันก็มี ทําให้ ผมได้ ร้ ูวา่ เออ คนพวกนี ้เขาเจริญขึ ้นมาได้ อย่างไร มีความรู้สกึ นึกคิดอย่างไร
ศึกษากันมาอย่างไร จึงเป็ นอย่างที่เขาเป็ น ๆ กันอยู่ ซึง่ มันคงมีอีกไม่ได้ สําหรับสมัยต่อ ๆ ไป เพราะอะไร ๆ
มันเปลี่ยนไปหมด คนแบบนันเป็
้ นคนธรรมดาสามัญแบบหนึง่ แบบคนสมัยโบราณ มีอารมณ์ มีความนึกคิด
ตรงกันข้ ามกับเด็ก ๆ สมัยนี ้ เขาไม่คอ่ ยแตกตื่น ไม่ตื่นตูม ไม่คดิ ไปในทางอวดดี มีความคิดเห็นของตนเอง
ไม่แสดงตนเป็ นผู้ร้ ู มีการคุยสนุกแบบล้ อเลียนอย่างสุภาพ
ตัวพระยาอมรฤทธิ์เอง เป็ นคนสนใจธรรมะ เป็ นนักศึกษาธรรมะ ทําสมาธิกรรมฐานแบบง่าย ๆ มี
ความคิดซื่อตรงละเอียดแบบคนประจบประแจงไม่เป็ น เป็ นภาพพจน์ของขุนนางผู้ใหญ่ที่สจุ ริต เยือกเย็น
สุขมุ แน่วแน่ วางตนไม่เจ้ ายศเจ้ าอย่าง เป็ นคนมีอารมณ์ขนั อยูม่ าก มีนิสยั อารมณ์ขนั ชอบความขัน พูดให้
เกิดอารมณ์ขนั อยูเ่ สมอ ขันแบบผู้ใหญ่แบบโบราณ
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ทางการเมือง ไม่วางตัวเป็ นฝ่ ายไหน เป็ นฝ่ ายตัวเองมาก ๆ ฝ่ ายที่ตวั เองเห็นว่าถูกต้ อง ไม่แสดงออก
นอกหน้ าว่าเป็ นฝ่ ายไหน เป็ นแบบฉบับของคนโบราณได้ คนหนึง่ เคยบวชเรี ยนมา และศึกษาธรรมะอยูเ่ รื่ อย
ลูกชาย ๓ คน ก็เคยให้ มาบวชที่นี่ ต้ องการให้ บวชแบบพระป่ า แทนพระเมือง
เรื่ องคนที่ร้ ูจกั เหล่านี ้ เล่าไปก็เหมือนกับยกย่องตัวเอง สรรเสริ ญตัวเอง ชวนให้ คนอื่นนึกคิดไปได้ วา่
เราพูดเพื่อประโยชน์ของตัวเอง แล้ วมันก็มีแต่เรื่ องอย่างนี ้เสียด้ วย คือเล่าเรื่ องคนที่เขายกย่องนับถือเราก็
เท่ากับยกตัวเอง มีอีกคนหนึง่ อย่าเอ่ยชื่อเขาเลย ถึงกับนิมนต์ให้ เข้ าไปฉันในห้ องนอน ถือตามความเชื่อ
แบบเก่า ๆ ให้ เป็ นสิริมงคลอะไรทํานองนัน้ ผมไปกรุงเทพฯ ทีไร ก็ต้องมาคอยดูแลว่าจะฉันอะไร ผมไม่ได้
บอกหรอก แล้ วแต่จะเอามา มีปิ่นโตหลาย ๆ สาย หลาย ๆ คน
หลาย ๆ คนก็ตดิ ต่อกันมาเรื่ อย ๆ จนตายจากกันไป โดยมากก็ไม่ได้ ไปเผาศพด้ วย ศพเจ้ าคุณลัดพลี
ฯ ก็ไม่ได้ ไป เขาดีเกินกว่าที่จะไป ไปเหมือนกับไปล้ อเล่น ทําอะไรเล่น งานสมเด็จวัดเทพศิรินทร์ ผมก็ไม่ได้ ไป
งานศพคุณปรานี งานศพแม่ของคุณชํานาญ ก็ไม่ได้ ไปทังนั
้ น้ ไม่อยากได้ เกียรติ ไม่อยากเป็ นผู้มีเกียรติ
เจ้ าภาพเขาคงเสียใจบ้ าง แต่เราคิดว่ามานัง่ คนเดียว คิดถึงคุณความดีของเขาดีกว่าไปเผาเขา ความดีของ
เขามีมาก ไปงานศพสัก ๑๐ หนมันก็ไม่ค้ มุ กับความรัก ความเสียสละของเขา ยุคก่อน ๆ ที่ไปงานศพที่
กรุงเทพฯ ก็มี ๒-๓ รายเท่านัน้ งานศพแม่พนู ลูกโยมตุ้มรายหนึง่ เพราะเราได้ รับอุปการะจากโยมตุ้ม
ตลอดเวลาที่ไปเรี ยนหนังสือที่กรุงเทพฯ แล้ วก็ไปงานศพพระยาอรรถกรมมนุตตี คนบ้ านใกล้ เรื อนเคียงรู้จกั
คุ้นเคยมาตังแต่
้ เด็ก ดังที่เคยเล่าแล้ ว แล้ วก็งานศพพระยาอมรฤทธิ์ ที่เราถือว่าเป็ นอาจารย์คนหนึง่ ไปวัน
เดียวแล้ วก็กลับ
อาจารย์ครับ คุณปรานี (พุม่ ชูศรี ) ช่วยงานอาจารย์ด้านไหนครับ
ช่วยจิปาถะ อย่างถ้ าไปเชียงใหม่แกเป็ นเจ้ าภาพทุกอย่าง (หัวเราะ) ทุกประการ ไม่วา่ จะทําอะไร ไป
ไหน แม้ แต่จะศึกษาอะไร จะติดต่อกับใคร เรี ยกว่ามาวัด วันละ ๓ เวลา
ค่อนข้ างจะเป็ นคนรู้ใจอาจารย์ใช่ไหมครับ
อก็ร้ ูสิ เพราะคอยสังเกตนี่
ที่คณ
ุ ปรานีตายเร็ ว เพราะทํางานหนักใช่ไหมครับ
เพราะงานหนัก งานหนักแบบงานการ ทําแทนสามีทกุ อย่าง ในด้ านการค้ า ในด้ านการผลิต แกรู้จกั
กันอยูก่ ่อนกับเจ้ าชื่น ก็พลอยรู้เรื่ องสวนโมกข์ ก็ตดิ ต่อเข้ ามา ได้ ศกึ ษาธรรมะ เพื่อเอาไปใช้ แก้ ปัญหาในชีวิต
ในการงาน แกเป็ นคนมัง่ มีคนหนึง่ ในเชียงใหม่ เป็ นที่ร้ ูจกั ของคนทัว่ ไป กับเจ้ าคุณลัดพลีฯ ก็สนิทสนมกัน
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มาก เป็ นคนเก่าคนแก่กนั มา บางทีนดั ไปพร้ อมกัน เวลาผมไปเชียงใหม่ เจ้ าคุณลัดพลีฯ ไปด้ วย ไปพักสวน
ชา (แก่งปั นเต๊ า อ.เชียงดาว) เพื่อให้ พิเศษกว่าไปพักในกรุงในเมือง เข้ าใจว่าก่อนจะตาย ได้ พยายามเอา
ธรรมะไปใช้ เต็มที่ ในแง่การงานทางพระศาสนา ได้ ทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงบ้ าง ในสังคมพุทธบริษัทที่
้
านการศึกษาและการปฏิบตั ิ
เชียงใหม่ ทังทางด้
อาจารย์ครับ พระดุลยพากษ์ สวุ มัณฑ์ รู้จกั คุ้นเคยกับอาจารย์ได้ อย่างไรครับ ทราบว่าเป็ นคนใกล้ ชิดสวน
โมกข์อีกคนหนึง่
นึกไม่ออกว่าเริ่ มรู้จกั กันอย่างไร คงผ่านทาง
พระยาดุลยพากษ์ สวุ มัณฑ์
ข้ าราชการระดับสูงอีกท่าน
หนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนามากกว่า รู้เรื่ องสวนโมกข์
หนึง่
จากทางนัน้ แล้ วก็อยากให้ มีสวนโมกข์ที่อื่นบ้ าง ก็มา
ซึง่ ท่านอาจารย์ถือว่าเป็ น
ขอให้ เราช่วยกันคิดช่วยกันนึก พระดุลย์ อยากทําที่
สหายธรรม
นครศรี ธรรมราช ตอนนันรั
้ บราชการอยูท่ ี่นนั่ มีเพื่อน
ที่สําคัญมากเช่นกัน
หลายคนที่เห็นด้ วย พูดกันรู้เรื่ อง ก็เป็ นหัวหน้ ามา
เพราะมีบทบาทช่วยเหลือ
ติดต่อกับผม จนได้ มหาจุลไป แล้ วก็ต้องเหลวในที่สดุ
กิจการงานเผยแผ่ของสวน
ดังที่เคยเล่าแล้ ว แต่พระดุลย์เองยังติดต่อกับสวน
โมกข์
มาโดยตลอด
โมกข์เรื่ อยมา ท่านศึกษาธรรมะจากสมเด็จวัดเทพฯ
เป็ นส่วนใหญ่ และเคารพนับถือกันอย่างนอกไปกว่า
ทางศาสนา เป็ นเรื่ องส่วนบุคคล ว่ากล่าวตักเตือนได้ อย่างลูกหลาน บวชกับท่านด้ วย เป็ นคนเอาจริ งในเรื่ อง
การปฏิบตั ธิ รรมคนหนึง่ เอาจริ งด้ วยศรัทธาก็มาก ปฏิบตั กิ รรมฐานด้ วย ช่วยเหลือสวนโมกข์ด้วยความหวังดี
ด้ วยกําลังใจ ชี ้แจงให้ คนอื่นรู้จกั การเงินการทองก็ช่วยบ้ างตามแบบคนที่ไม่รํ่ารวยอะไร
อาจารย์ครับ แล้ วอาจารย์สญ
ั ญา ธรรมศักดิ์ ช่วยงานอาจารย์อย่างไรบ้ าง
ก็ทวั่ ๆ ไป เรื่ องอาหารการขบฉัน เรื่ องพาไปเที่ยว เรื่ องความสะดวก ผมรู้สกึ สงสาร พยายามปกปิ ด
ไม่ให้ ร้ ูวา่ ต้ องการอะไร มิฉะนันจะต้
้ องคอยเที่ยวซื ้อของให้ อาจารย์สญ
ั ญา ไม่ใช่คนรํ่ ารวย
การปฏิบตั ธิ รรมเป็ นอย่างไรครับ ด้ านความเข้ าใจธรรมะเป็ นอย่างไร
ไม่มีเรื่ องภาวนา มีแต่เรื่ องพุทธิปัญญา มุง่ ทางสังคมมากกว่า มุง่ การเผยแผ่มากกว่าที่จะทําของ
ตัวเอง ยอมเสียสละ ยอมเสียเวลาของตัวเองไปทําเพื่อสังคม ช่วยเหลือโลกอย่างเต็มที่
อาจารย์ครับ แล้ วงานที่พทุ ธสมาคมได้ ผลไหมครับ
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ผมก็ไม่ทราบ ไม่ตอบได้ แต่มนั ก็ต้องได้ ผลเท่าที่มนั ได้ เท่าที่เขาทําได้ ไม่ไร้ ผลดอก คงมีเป็ นชิ ้นเป็ น
อันอยูห่ ลายสิง่ เช่นจัดให้ มีการศึกษาธรรมะ เป็ นรูปเป็ นร่าง เป็ นลํ่าเป็ นสัน ทําไปตามตารางสอนส่งเสริมให้
มีการเรี ยนอภิธรรมพักหนึง่ ทําให้ คนรู้อภิธรรมหลายคนเหมือนกัน มันก็ได้ ตามสติปัญญา หรื อ
ความสามารถของคนที่เกี่ยวข้ องเรี ยกว่าดีกว่าไม่ทํา (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ แล้ วทาง พสล. (พุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก) อาจารย์เกี่ยวข้ องด้ วยหรื อเปล่าครับ
ไม่มี ไม่ได้ เกี่ยวข้ อง แต่ท่านหญิงพูนนันรู
้ ้ จกั กันเป็ นส่วนตัว เคยมาเยี่ยมที่นี่
อาจารย์สญ
ั ญาเคยเอาเรื่ องราชการมาปรึกษาหารื อกับอาจารย์บ้างหรือเปล่าครับ
ไม่มี เรื่ องอย่างนันไม่
้ มี เพราะรู้ใจว่าผมคงไม่ตอบ เคยถามบ้ างในการที่ต้องรับหน้ าที่นายกรัฐมนตรี
ครัง้ นัน้ เคยถามว่า ควรจะถือหลักธรรมอะไร ผมก็ตอบไปตามเรื่ อง กําปั น้ ทุบดิน ตอนนันผมไปนอนเจ็
้
บอยู่
ที่ศริ ิราช ก็ไปเยี่ยม ไปคุยระหว่างนอนเจ็บอยู่ ผมก็ตอบกําปั น้ ทุบดิน ธรรมะของโพธิสตั ว์ สุทธิ ปั ญญา
เมตตา ขันติ (หัวเราะ) คุณสัญญา ยังจดไว้ หมออุดม (โปรษะกฤษณะ) ก็จด ถ้ าเข้ าใจ มันใช้ ได้ ดี
ความหมายดีมาก สุทธิซื่อตรง และมีปัญญาไม่ประมาท มีเมตตากรุณา แล้ วอดกลันอดทนเป็
้
นเบื ้องหน้ า
้
องมีมากขึ ้นเท่านัน้
เราเป็ นผู้ใหญ่ขึ ้นเท่าไร ความอดกลันอดทนต้
ในทางส่วนตัวก็เป็ นคนที่สนิทสนมกันมากกับอาจารย์ใช่ไหมครับ เป็ นหนึง่ ในคณะที่สนิทสนม ช่วยเหลือ
เกื ้อกูลกันมาตังแต่
้ แรกใช่ไหมครับ
มันก็อย่างนัน้ แต่คําว่ามากก็ตอบไม่ถกู ก็เรี ยกว่าคอยเอาใจใส่ช่วยเหลือเท่าที่จะทําได้
อาจารย์ครับ แล้ วอย่างคุณเรี ยบคุณเรี ยมล่ะครับ
พอเริ่ มรู้จกั ก็ชว่ ยเป็ นเงินเป็ นทอง เป็ นอะไรบ้ าง ดูเหมือนติดต่อจากทางคุณชํานาญออกไป
อาจารย์ครับ คนกลุม่ นี ้สนใจธรรมะ จริงจังหรื อช่วยด้ านเงินด้ านทองเท่านัน้
ธรรมะส่วนตัวก็พยายามสนใจ แต่ทําได้ เท่าที่ทําได้ ถ้ าเรื่ องเงินเรื่ องทองเพื่อการเผยแผ่ เขาก็
ช่วยเหลือตามกําลัง
อย่างคุณชํานาญนี่ ไม่ได้ ปฏิบตั ธิ รรมชันสู
้ งเท่าไรใช่ไหมครับ
ก็เต็มที่ของแก
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ทํากรรมฐานหรื อเปล่าครับ
เอ๊ ะคุณนี่ (เสียงดุ) ถือตัวว่าหัวก้ าวหน้ า แล้ วยังไม่เคารพสิทธิมนุษยชนของคนอื่นเขา ถามแบบนี ้มัน
รุกรานนี่
ผมคิดว่านี่จะเป็ นประโยชน์แก่คนรุ่นหลัง ที่จะศึกษาประวัตชิ ีวิตของอาจารย์และประวัตศิ าสตร์ ของสวน
โมกข์ จะได้ เข้ าใจได้ วา่ คนแวดล้ อมของอาจารย์เป็ นคนอย่างไรบ้ าง อย่างน้ อยก็มองจากทัศนะของอาจารย์
เอง เพราะตอนนี ้ก็เริ่ มมีคนพูดแล้ วว่าคนแวดล้ อมบางกลุม่ เป็ นคนไม่ได้ เรื่ อง ผมเพียงแต่ทําหน้ าที่เป็ น
เลขานุการที่เข้ มงวดของประวัตศิ าสตร์ เท่านันแหละครั
้
บ
(หัวเราะดุ ๆ) คุณชํานาญแกก็ทํากรรมฐานตามแบบของแก รวม ๆ กันไปกับโยคะ และไท้ เก็ก ทําอา
นาปานสติแบบง่าย ๆ เป็ นคนสนใจเรื่ องสุญญตามากที่สดุ คนหนึง่ ถึงกับเอาไปท่องติดปากว่า ยูส่ ี ๆ ใน
ภาษาจีน ซึง่ แปลว่าเช่นนันเอง
้ เป็ นคําแปลของคําว่า ตถตา ซึง่ โดยเนื ้อแท้ ก็คือสุญญตา เป็ นเรื่ องจําเอาไป
ใช้ ส่วนผลของการปฏิบตั กิ ็นบั ได้ วา่ มากอยู่ เช่นเวลาเจ็บป่ วยนับว่าดีมาก ไม่มีความทุกข์หรื อความ
หวาดกลัว มีลกั ษณะหัวเราะเยาะความตายได้ มากพอใช้ ตอนนี ้ได้ ขา่ วว่าอาการป่ วยหนักลงทุกที คุณยิ ้ม
ภรรยานันเสี
้ ยไปก่อนแล้ ว ยกศพให้ โรงพยาบาล ไม่มีพธิ ีรีตองอะไร คุณยิ ้มจําธรรมะได้ มาก แล้ วเข้ าใจ
ซอกแซกละเอียดลออลึกซึ ้ง แต่ความเป็ นผู้หญิงทําให้ หนักแน่นไม่ได้
อาจารย์ครับ แล้ วอย่างเจ้ าชื่น เข้ าใจธรรมะระดับไหน
เข้ าใจธรรมะแบบสรุป แบบสรุปความ ไม่คอ่ ยมีเวลาทํากรรมฐาน จําคําบางคําไปยึดถือเป็ นคติ เป็ น
หลัก แล้ วก็พยายามทําให้ ได้ อย่างนัน้ แต่ยงั มีโรคชอบสร้ างวัตถุครอบงําอยูม่ าก กําลังขอร้ องให้ บรรเทา
อาจารย์ครับ บุคคลเหล่านี ้มาทําให้ อาจารย์แยกระหว่างเศรษฐี ใจบุญกับนายทุนหรื อเปล่าครับ
ไม่ใช่ปรารภคนเหล่านี ้ แต่คนเหล่านี ้แสดงให้ เห็นว่า เศรษฐี ที่ไม่ใช่นายทุนใจร้ ายนันมี
้ ได้ คือมันไม่ได้
กอบโกยอะไรเลย หรื อถ้ ากอบโกยก็กอบโกยโดยสุจริต หรื อนํามาสงเคราะห์คนที่ควรสงเคราะห์ เรื่ องเศรษฐี
ใจบุญนัน้ ได้ มาจากพระคัมภีร์โดยตรง ซึง่ มีอยูม่ ากในครัง้ พุทธกาล
อาจารย์ครับ คณะอุบาสิกาทางเพชรบุรีและราชบุรี ได้ ช่วยเหลืองานการอะไรของอาจารย์บ้างครับ
เขาจะช่วยอะไรได้ เขาเคยฝากของมาให้ บ้าง โยมวาสน์จากถํ ้าแกลบเพชรบุรี เคยมาช่วยรับกฐิ น
ช่วยทําอาหารเลี ้ยงคนมาทอดกฐิ นที่เคยเล่าแล้ ว แกถนัดเรื่ องอย่างนี ้ นอกจากนี ้คณะนี ้บางคนยังได้ ช่วย
ถอดเทปออกเป็ นตัวอักษร เพื่อการพิมพ์ ช่วยให้ เราเบาแรงด้ านนี ้ไปก็มี
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โยมวาสน์แกอยูท่ ี่สํานักถํ ้าแกลบนัน้ แต่ไม่ได้ เป็ นหัวหน้ าปกครองฝ่ ายชี เขามีหวั หน้ าปกครองฝ่ ายชีที่
เด็ดขาดอีกคนหนึง่ โยมวาสน์เป็ นผู้ช่วยในด้ านทุนทรัพย์ แกเรี่ ยไร หรื อรวบรวมเงินที่เขาบริ จาคทุกครัง้ ตัง้
เป็ นกองทุนกลาง เอาดอกผลใช้ จะใช้ เงินต้ นบ้ างหรื อไม่ก็ไม่ทราบ ใช้ เพื่อแจกจ่ายอุดหนุนชีทกุ คนเป็ น
ประจํา บํารุงวัดด้ วย เดือนหนึง่ แกไปเที่ยว เก็บเงินตัง้ ๑๐ วัน รวมทังที
้ ่กรุงเทพฯ ด้ วย คุณเรี ยบ คุณเรี ยมก็
ช่วยมาตลอดเวลา
ความเข้ าใจธรรมะก็พอใช้ ได้ มีมากอาจารย์ หลายยุคหลายสมัย ฟั งเทปตลอดเวลา เทปบรรยาย
อบรมผู้พิพากษา โยมวาสน์ฟังทุกกัณฑ์ ทุกตอน แกออกค่าเทปของแกเอง ทางเราก็ก๊อปปี ใ้ ห้ เปิ ดฟั งกันทุก
วัน กับแม่ชีทงหลายด้
ั้
วย วันละม้ วนทุกวัน เรี ยกว่ามีความรู้ดี มีแม่ชีเป็ นนักธรรมเอกเยอะแยะไปหมด คุณ
มณฑา แสงสมบูรณ์ที่เคยเป็ นครู เขาออกไปอยูก่ บั โยมวาสน์ เป็ นผู้เคยช่วยถอดเทปได้ เดี๋ยวนี ้ไม่มีแล้ ว
หยุดแล้ ว
สําหรับทางฝ่ ายราชบุรีนนั ้ คุณกี นานายน ได้ ร่วมมือในการเผยแผ่อย่างเต็มกําลังสติปัญญาของตน
เป็ นผู้ที่มีความประสงค์เพื่อความรู้เรื่ องธรรมะโดยแท้ ตลอดเวลาที่ตดิ ต่อกันมาเพื่อธรรมะทังนั
้ น้
เมื่อค้ าขาย รวบรวมเงินทองได้ ทนุ สํารองไว้ เป็ นหลักแล้ ว ก็ออกไปตังสํ
้ านักเองที่เขาสวนหลวง ตอน
จะออกไปก็ได้ มาคุย มาบอก มาปรึกษา แกเป็ นคนกล้ าหาญ ไม่กลัวตาย มีลกั ษณะเป็ นผู้นํา คิดจะเปิ ด
สํานักสําหรับผู้หญิงขึ ้น ปกครองดูแลกันเอง ก็ทําได้ อย่างที่แกคิด และยังมีคนติดตามไปเป็ นลูกศิษย์มากขึ ้น
ๆ
ความเข้ าใจธรรมะ ก็ตามแบบของแก ไม่ส้ ลู ะเอียดอ่อน พุง่ ๆ ทื่อ ๆ พูดแต่เรื่ องเดียว แต่ก็พดู มาก
เน้ นมาก เน้ นจนถึงกระดูก ถ้ าปฏิบตั ติ ามนันได้
้ ก็ดบั ทุกข์ได้ การเน้ นนี่มนั เน้ นได้ แต่การพูดทางทฤษฎี พูด
้
เรื่ องเดียวอย่างที่ผมพูด สรุปความได้ วา่ มีประโยชน์แก่คนเหล่านันตามสมควร
อาจารย์ครับ คุณกี นี่เริ่มติดต่อกันมาอย่างไรครับ
ตังแต่
้ สมัยที่ยงั อยูส่ วนโมกข์เก่า แกอ่านหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา ศึกษามาอย่างดีแล้ ว ค่อยมาพบ
ผม ก็ให้ พกั ที่บ้านโยม กลางวันก็มาคุยกันที่ใต้ ถนุ กุฏิตรงริมสระเล็ก เรื่ องที่คยุ กันก็เป็ นเรื่ องปรมัตถธรรม ที่
แกได้ ศกึ ษามาแล้ ว มาซักถามเพื่อความเข้ าใจ ก็ต้องนับว่าเป็ นผู้หญิงพิเศษ (หัวเราะเบา ๆ) ไม่แต่งงาน
น้ องสาวก็ไม่แต่งงาน และรับงานทางสํานัก ต่อมาเมื่อคุณกีตายแล้ ว ตอนมาหาผม ไม่มีแววว่ามีความทุกข์
อะไรมา มาแบบนักศึกษาธรรมะ แกอยากแต่งกลอน แต่แต่งไม่เป็ น ผมเลยสอนให้ ทางไปรษณีย์ ยังได้ เอา
มาลงหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาอยูห่ ลายชิ ้น ในสมัยนัน้

๒๘๐

เยี่ยมสํานักปฎิบตั ิธรรมเขาสวนหลวงที่ราชบุรี อุบาสิกากี นานายน คือคนที่สวมแว่นดํา

ตอนที่แกมานัง่ คุยครัง้ หนึง่ พอดีได้ เห็นหนูไล่งตู รงสระนัน้ หนูมนั เข้ าไปอยูใ่ นโพรงไม้ เสาที่กนขอบ
ั้
สระ มีงตู วั ใหญ่ขนาดกินหนูได้ มันจะเข้ าไปในโพรง หนูไล่ ๆ ออกมาตังไกล
้ พอหนูมนั วิง่ กลับเข้ าโพรง งูก็
ตามมาอีก หนูก็ไล่อีก ทําอย่างนี ้ ๒-๓ หน (หัวเราะหึ ๆ) คุณกีนงั่ ดูตาเขม็ง ถึงไม่เชื่อโชคลาง ก็ต้องเชื่อโชค
ลาง อย่างในกรุงกบิลพัสดุ์เดิมเป็ นที่อยูข่ องฤาษีกบิล ถ้ าเสือไล่เนื ้อมาถึงตรงนัน้ เนื ้อจะกลับไล่เสือ ถ้ างูไล่
เขียดมาถึงตรงนัน้ เขียดจะกลับไล่งู แต่ของเราไม่ใช่เขียด เป็ นหนูที่เข้ าไปอยูใ่ นโพรงไม้ (หัวเราะ) เดี๋ยวนี ้
เสานันก็
้ ยงั อยู่ ที่กนดิ
ั ้ นอยูข่ อบสระ แต่โพรงอาจจะตันแล้ ว เป็ นเสาโบสถ์เก่า รื อ้ ลงแล้ วก็เอาไปกันดิ
้ นไว้ เป็ น
ไม้ กลันเกลา นานเข้ ามันก็กล่อน ๆ เป็ นโพรง หนูเข้ าไปอยูไ่ ด้
อาจารย์ครับ คําถามตอนท้ าย ๆ นี ้ จะเกี่ยวกับนักเขียน นักหนังสือพิมพ์ที่ร้ ูจกั กับอาจารย์นะครับ แรกสุด
นี่อยากทราบว่า คุณวิลาศ มณีวตั มาเกี่ยวข้ องกับอาจารย์ได้ อย่างไรครับ
จําไม่ได้ นึกทบทวนความจําเกี่ยวกับคุณวิลาศ ได้ ยากมาก ดูเหมือนเมื่อตอนแกเป็ นบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ที่จฬุ าฯ มาขอเรื่ องของผมไปลง นัน่ ดูจะเป็ นครัง้ แรก ผมเขียนบทความเรื่องธรรมะคืออะไรให้
อธิบายธรรมะในความหมายต่าง ๆ ๒๐-๓๐ อย่าง ทุกแง่ทกุ มุมเท่าที่จะนึกได้ เมื่อแกเรี ยนจบแล้ วก็รับ
หนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาเป็ นประจําก็ร้ ูเรื่ องของเรา แล้ วเขียนเรื่ องเกี่ยวกับสวนโมกข์อยูบ่ อ่ ย ๆ ลงใน
คอลัมน์สายลมแสงแดด เขียนถึงโดยตรง เขียนถึงโดยอ้ อม ทําให้ คนรู้จกั สวนโมกข์ขึ ้นแยะ เขียนตามความ
พอใจ ตามถนัด เคยช่วยแนะหนังสือบรมธรรมทีหนึง่ คนซื ้อหมดสต๊ อกเลย (หัวเราะ) อย่างน้ อยแกก็ต้องถือ
ว่าเป็ นลูกบ้ านเดียวกัน แกเกิดที่ไชยาเหมือนกัน เวลาพบกันก็ไม่ได้ สนทนาธรรมะกันมากนัก เพราะถือว่า
อ่านเอาเองดีกว่า เคยมาเยี่ยมผมเป็ นครัง้ เป็ นคราว เมื่อไม่นานก็มาเยี่ยมครัง้ หนึง่ แต่ก็หลายปี แล้ ว

๒๘๑

นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ และนายวิลาส มณีวตั นักหนังสือพิมพ์ มาเยี่ยมสวนโมกข์ เมื่อปี ๒๔๙๕
นายกุหลาบนัน้ เข้ าฟั งปาฐกถาธรรมของพุทธทาสภิกขุ ที่กรุงเทพฯ เกือบทุกครัง้ และนําไปเขียนเผยแผ่ตอ่ เสมอ

อาจารย์ครับ คุณวิลาศเป็ นนักหนังสือพิมพ์คนเดียวใช่ไหมครับที่เขียนถึงสวนโมกข์ในลักษณะแนะนําให้
คนรู้จกั คนอื่นมีอีกหรื อเปล่าครับ
มีคณ
ุ กุหลาบ สายประดิษฐ์ คุณสุลกั ษณ์ ก็เคยเขียนบ้ าง หลัง ๆ มานี่ก็มี คุณเนาวรัตน์ พงษ์ ไพบูลย์
สมัยเมื่อผมไปพูดที่พทุ ธสมาคมเสมอ ๆ คุณกุหลาบเขียนถึงบ่อยในหนังสือพิมพ์ที่แกเป็ นบรรณาธิการอยู่
ผมจําไม่ได้ แล้ วว่าหนังสือพิมพ์อะไร ดูเหมือนว่าทุกคราวที่ผมไปพูดชุดพุทธธรรม แกจะย่อความไปลง
หนังสือพิมพ์ทกุ ที หลังจากนันจึ
้ งมาสวนโมกข์ มากับคุณวิลาศ มณีวตั คุยกันหลาย ๆ เรื่ อง แต่เรื่ องหลักแก
มาหาความรู้เรื่ องปฏิบตั ธิ รรม แต่ผมไม่ได้ สอน ไม่ได้ แนะเรื่ องปฏิบตั โิ ดยตรง เพราะเวลาไม่พอ วัน ๒ วันไม่
พอ ให้ ไปหาหนังสืออ่าน เช่น ตามรอยพระอรหันต์ ตอนนันก็
้ เล่มนี ้พอจะอ้ างได้ พูดได้ วา่ คุณกุหลาบรู้จกั
เลือกธรรมะที่มีประโยชน์ ไปใช้ ให้ เป็ นประโยชน์กบั ชีวิตของแก แต่ไม่คอ่ ยได้ เรี ยนอย่างชาววัด เขาเรี ยน
้ างนี ้ อย่างชาวบ้ านก็คือเรี ยน
อย่างชาวบ้ าน ชาววัดเรี ยนอย่างเป็ นพิธี เรี ยนอย่างท่องจําหลักอย่างนันอย่
อย่างอิสระ เจ้ าคุณลัดพลีฯ ก็เหมือนกัน คุณกุหลาบศึกษาพระธรรมะแบบเจ้ าคุณลัดพลีฯ อ่านจาก
ภาษาอังกฤษด้ วย วารสารพุทธศาสนาในต่างประเทศแกก็รับอยูป่ ระจํา แกเคยปรารภว่าจะพาเจ้ าคุณศรา
้
ภัยพิพฒ
ั น์มา แล้ วก็ไม่ได้ มา ดูเหมือนจะไปพบกันที่กรุงเทพฯ พร้ อมกับใครอีก ๒-๓ คน ตอนนันพระยาศรา

๒๘๒

ภัยฯ คงหมัน่ ไส้ เรื่ องกุมอํานาจ ทีนี ้ใครคงจะบอกให้ ได้ ยนิ พุทธภาษิตว่า อํานาจเป็ นใหญ่ในโลก คนพวกนี ้
เขาไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ าตรัสอย่างนัน้ ก็มาถามให้ ผมอธิบายไล่เลียง ผมบอกว่าพระพุทธเจ้ าไม่ได้ ทรง
หมายถึงอํานาจปื น อํานาจอะไรอย่างนัน้ หมายถึงอํานาจกิเลส ซึง่ เป็ นเหตุให้ ใช้ ปืน (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ แล้ ว ส.ธรรมยศ ล่ะครับ
เคยพบกันที่สรุ าษฎร์ ฯ ครัง้ หนึง่ เขามาในคณะของเจ้ าคุณมหาเกษมบุญศรี เมื่อยังบวชอยู่ เขา
ติดตามคณะนันมา
้ เขาก็พยายามจะคุยธรรมะกับผม ผมไม่มีเวลา ฟั งดูมนั แปลก ๆ เคยส่งเรื่ องมาให้ ลง
พุทธสาสนา แต่ไม่ได้ ลงให้ เข้ าใจว่าไม่ถกู รสนิยมของผู้อา่ นหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา เราไม่ได้ รับประโยชน์
อะไรจากการเกี่ยวข้ องกับคุณ ส.ธรรมยศ เพียงแต่วา่ ได้ ฟังอะไรแปลก ๆ บางคํา
อาจารย์ครับ แล้ วอาจารย์สลุ กั ษณ์ ล่ะครับ
คงจะพบกันครัง้ แรกที่วดั ทองนพคุณ ตอนไปงานศพเจ้ าคุณภัทรองค์ก่อน หรื ออาจจะเคยพบก่อน
หน้ านันก็
้ ได้ รู้สกึ ว่าคุณสุลกั ษณ์ร้ ูเรื่ องผมดี รู้จกั กันดีแล้ ว อาจจะอ่านจากหนังสือต่าง ๆ แล้ วเพิ่งได้ พบตัว
กัน แกเคยพาผมไปสนทนาร่วมหมูก่ บั ครูบาอาจารย์ที่จฬุ าฯ ยังจําได้ เพียงแต่วา่ ครูบาอาจารย์เหล่านันไม่
้
ยอมรับเรื่ องของเรา คุณสุลกั ษณ์ก็พยายามทําความเข้ าใจ ปรับความเข้ าใจ แต่มนั ก็ทําไม่ได้ มองกันคนละ
ทาง ตอนหลังได้ ไปเที่ยวเกาะด้ วยกัน ดูเหมือนคุณระบิลจะเป็ นคนชวนมา จําไม่คอ่ ยได้ แล้ ว เดี๋ยวนี ้รู้สกึ ว่า
พร่าหมดแล้ ว ความจําเรื่ องต่าง ๆ พร่าไปหมดทุกเรื่ อง แล้ วจะต้ องเป็ นมากขึ ้น
อาจารย์ครับ ผมเห็นมี ๓ คนที่เขียนเรื่ องเกี่ยวกับชีวิตและงานของอาจารย์ คุณชิต ภิบาลแทน คุณอรุณ
เวชสุวรรณ คุณสัมพันธ์ ก้ องสมุทร คนเหล่านี ้รู้จกั อาจารย์ได้ อย่างไรครับ
เขาอยูท่ ี่นี่กนั ชิตบวชอยูท่ ี่นี่ ๑ พรรษา เขาเป็ นครูโรงเรี ยนพุทธนิคม ตอนหลังลาออกไปอยูก่ รุงเทพฯ
นายอรุณ ก็คนบ้ านนี ้ บ้ านอยูห่ ลังวัดชยาราม ปากท่อ ไม่ได้ บวชที่นี่ แต่เขายึดถือว่าร่วมบ้ านเกิดเมืองนอน
กัน กอบกู้บ้านเกิดเมืองนอน เขาทํางานพัฒนาอย่างนี ้ตังแต่
้ ยงั เป็ นพระ สัมพันธ์เป็ นคนเกาะสมุย ท่านโพธิ์
พามา มีฝีมือในการเขียนภาพ เลยให้ เขียนรูปปฏิจจสมุปบาทใหญ่ในโรงหนัง
อาจารย์ครับ เห็นในหนังสือของคุณสัมพันธ์เขียนไว้ วา่ อาจารย์เคยสนทนากับอาจารย์ปรี ดี พนมยงค์ ๓
วันติดต่อกัน ไม่ทราบว่าอาจารย์ร้ ูจกั กันอย่างไรครับ ขอความกรุณาอาจารย์เล่าไว้ ด้วย
จู่ ๆ ก็มีคณ
ุ วุฒิ สุวรรณรักษ์ เขาเป็ น สส. จังหวัดนี ้ เขามาบอกว่าท่านปรี ดีมาขอร้ อง ให้ ไปช่วยหาที่
ทําสวนโมกข์ที่อยุธยา จึงได้ ไปพบปรึกษาหารื อกัน ที่ตาํ หนักท่าช้ าง ปรึกษาเรื่ องธรรมะธัมโม เรื่ องวิธีเผยแผ่
พุทธศาสนา ปรึกษาที่จะมีเพลงในพุทธศาสนา ท่านมีมหาเปรี ยญ ๙ ประโยคคนหนึง่ อยูว่ ดั เบญจฯ ชื่อมหา

๒๘๓

ญาณ เป็ นที่ปรึกษารับใช้ เรื่ องภาษาบาลี ที่ไปคุยกันไม่ใช่ทงั ้ ๓ วัน แต่ทา่ นนิมนต์ให้ ไปติดต่อกัน ๓ หน
ต่อมาไปดูที่อยุธยา ไม่พบที่เหมาะ ที่มนั แคบเกินไป ตอนนันเจ้
้ าคุณพิมลธรรมก็ไปด้ วย ท่านยังไม่ได้ เป็ น
พระพิมลธรรม มีหน้ าที่ปกครองอยูท่ างอยุธยา ไม่พบที่เหมาะ ที่วดั ภูเขาทองนันกว้
้ างขวางดี แต่ก็นํ ้าท่วม
ทําไม่ได้ ต่อมาท่านปรี ดี ก็ไม่อยูใ่ นฐานะที่จะทําได้ ก็เลยเลิกกัน
ท่านปรี ดี เข้ าใจธรรมะดีไหมครับ
ก็ดเู อาเองจากหนังสือต่าง ๆ ที่เขียนขึ ้นสิ ผมไม่ได้ คยุ ธรรมะโดยตรง แต่คยุ วิธีการที่จะเผยแผ่
มากกว่า ดูเหมือนท่านอยากให้ มีสวนโมกข์หลาย ๆ แห่ง คุยเรื่ องวิธีที่จะปรับปรุงการเผยแผ่ทวั่ ไปให้ มนั
ได้ ผลแน่นอนขึ ้น ดูท่านจะหวังดีตอ่ ศาสนาโดยบริสทุ ธิ์ใจ
อาจารย์ดจู ากอะไรครับ ที่วา่ ท่านบริ สทุ ธิ์ใจ
ก็ดจู ากที่คยุ กันสิ ดูจากความต้ องการที่แสดงออกมา คงหวังที่จะทําประโยชน์อนั นี ้เกี่ยวกับศาสนาให้
เป็ นหลักเป็ นฐาน เป็ นชื่อเป็ นเสียง คงหวังอย่างนัน้ แต่ทําไม่ได้
อาจารย์ครับ ในหนังสือของคุณสัมพันธ์ บอกว่า เวลาอาจารย์ไปพูดที่พทุ ธสมาคม ท่านปรี ดีมาฟั งทุก
ครัง้ หรื อครับ
เป็ นไปไม่ได้ ที่จําได้ นนอย่
ั ้ างมากไม่เกิน ๒ ครัง้ ที่จําได้ แม่นก็ครัง้ ที่ไปพูดเกี่ยวกับพุทธธรรมกับ
ประชาธิปไตย
เมื่อตอนที่ท่านออกไปอยูเ่ มืองนอกแล้ ว ยังได้ ตดิ ต่อกันอีกหรื อเปล่าครับ
ไม่ได้ ตดิ ต่อกันโดยตรง เพียงฝากหนังสือไปให้ มีคนมาหาผม เขาจะไปปารี ส ดูเหมือนเขาจะถามเอง
ว่าจะฝากอะไรบ้ าง ผมฝากหนังสือห่อใหญ่ไปให้ ห่อหนึง่ แล้ วท่านก็ตอบรับมาว่าขอบคุณ ได้ ใช้ อา่ นพอดี
อาจารย์ครับ แล้ วบุคคลในท้ องถิ่น นอกจากชาวบ้ านที่มาช่วยเหลือออกแรงงานต่าง ๆ มาทําบุญ เลี ้ยง
พระตามปกติแล้ ว มีใครช่วยงานอาจารย์อีกบ้ างหรื อไม่ครับ
มันจะต้ องพูดว่า มันเกือบจะไม่มีเลย คุณคิดดูซิ เขาจะช่วยอะไรได้ (หัวเราะ) จะช่วยทางแต่งหนังสือ
ธรรมะธัมโม เขาก็ช่วยไม่ได้ เพราะไม่มีความรู้ ทีนี ้ช่วยอย่างเป็ นธรรมดา อย่างเพื่อนบ้ านธรรมดาก็มีแหละ
ุ ปิ๋ ว (เปรมะ
อย่างพวกทนายความ เมื่อมีเรื่ องที่จะต้ องทําตามระเบียบกฎหมายบ้ าง อะไรบ้ าง ก็ได้ คณ
ติษฐะ) ช่วย พี่ชายแกเป็ นนายอําเภอกาญจนดิษฐ์ ที่เคยเล่าแล้ วว่าช่วยจัดหาเรื อให้ จากบ้ านดอนไปกาญจน
ดิษฐ์ จากกาญจนดิษฐ์ ไปเกาะสมุย ตอนเอาเรื อติดเครื่ องขยายเสียงไปเผยแผ่ธรรมะ คุณละออง (แสงเดช)

๒๘๔

ก็ช่วยต้ อนรับเวลาแขกไปใครมา แขกของสวนโมกข์ก็หลายคนเหมือนกันที่คณ
ุ ละอองแกช่วยต้ อนรับขับสู้
หมอจําเนียร (รัตนะมีศรี ) ที่บ้านดอน ก็ชว่ ยในเรื่ องเจ็บไข้ ในฐานะเป็ นหมออยูบ่ ้ าง ทังหมดนี
้
้ก็คบกันอย่าง
เพื่อนผู้หวังดี เห็นด้ วยในการงานที่เราทํา เป็ นคนบ้ านเดียวกัน รุ่นราวคราวเดียวกันมา ช่วยในทุกโอกาสที่
จะช่วยกันได้ ช่วยให้ ความสะดวก จิปาถะ จนกระทัง่ ช่วยคุ้มครองป้องกัน หวังดี คอยระวัง ความร้ าย ความ
เสียหายที่จะเกิดขึ ้น แต่มนั ก็ไม่มีอะไร ก็เรี ยกว่าช่วยเต็มที่ที่คนหวังดีจะช่วยได้ คุณปิ๋ วอายุเท่าผม คุณ
ละอองแก่กว่า หมอจําเนียรอ่อนกว่า เคยเป็ นเด็กที่วดั พระธาตุฯ สมัยพระครูโสภณฯ (เอี่ยม)
อาจารย์ครับ ในชีวิตของอาจารย์ อาจารย์มีหลักในการคบมิตรอย่างไรครับ
(หัวเราะเสียงเข้ ม ๆ) พูดแล้ วมันก็เหมือนกับโอหัง คือว่า เราไม่คอ่ ยคิดจะขอความช่วยเหลือจากมิตร
ไม่ได้ คดิ จะไปดึงมาเป็ นมิตร หรื อขอร้ องให้ เป็ นมิตร แต่ถ้าเขาแสดงความประสงค์อะไรเข้ ามา เราก็ยินดีที่
จะพิจารณาหรื อคบหาสมาคมกัน ปั ญหาจึงไม่คอ่ ยมี ความผิดหวังจึงไม่คอ่ ยมี และผมนี่มนั เป็ นอะไรก็ไม่ร้ ู
มันไม่คอ่ ยจะรู้สกึ ว่าคนเราจะต้ องพึง่ พาผู้อื่น หรื อมิตรอย่างที่เขาถือเป็ นหลักกันอยู่ อะไรหน่อยก็มิตร ๆ ผม
อยากจะไม่ต้องให้ มิตรช่วยนันแหละดี
้
มีหลักที่จะช่วยตัวเองไปเสียหมด เรื่ องหลักการคบมิตรก็เลยไม่ร้ ูวา่
จะทําอย่างไร
บรรดามิตรที่เขามาคบหา จนเป็ นมิตรขึ ้นมานี่ ล้ วนแต่เขาเป็ นผู้ที่อย่างน้ อยก็เสนอคามปรารถนามา
ครึ่งหนึง่ (หัวเราะ) ในความจําของผมรู้สกึ ว่าไม่เคยขอร้ องใครเพื่อความเป็ นมิตร พยายามแต่ทําตัวให้ ดี ให้
น่าไว้ ใจ ให้ เป็ นประโยชน์แก่ผ้ อู ื่น นัน่ แหละ แล้ วคนบางคนเขาก็อยากจะคบด้ วย ก็พยายามติดต่อกัน จนได้
เป็ นมิตรกัน
ไอ้ ความโอหังของผมมันก็มีอยูต่ ลอดมาจนเดีย๋ วนี ้ มันไม่คดิ ว่าจะเอาใครเป็ นมิตร หรื อจะขอให้ ใคร
ช่วยเหลือไปเสียท่าเดียว มันจึงพยายามทําแต่เท่าที่ตวั เองจะทําได้ โดยไม่ต้องรบกวนมิตร แต่ทีนี ้มันจะเป็ น
เรื่ องโชคดี หรือจะบังเอิญก็แล้ วแต่ มันก็มีคนที่มาเป็ นมิตร มาให้ ความช่วยเหลือ มิตรมันก็เกิดขึ ้นเหมือนกัน
แล้ วเราก็ไม่เคยผิดหวังเรื่ องมิตร เพราะเราไม่ได้ หวังอะไร คุณก็อาจจะเห็นได้ แม้ แต่อยูท่ กุ วันนี ้ก็ไม่คอ่ ยได้
สูสี หรื อพยายามอะไรในเรื่ องที่จะเป็ นมิตร จนคนเขาต้ องเตือน (หัวเราะ) ให้ หามิตรไว้ บ้าง ถ้ ามีการผูกพัน
กันไว้ ก็คงจะมีเยอะไปหมด แต่ก็กลัวขึ ้นมาอีกว่า จะตอบแทนไม่ไหว จะจําไม่ไหว จะยุง่ ไปหมด ถ้ าเรา
ผูกพันมิตรอย่างที่เขาผูกพันกัน ผมคิดว่าคงจะมีมิตรแยะไปเลย เราก็เลยต้ องควบคุมไม่ให้ เกิดมิตรจนเหลือ
กําลังที่จะทําหน้ าที่รักษาความเป็ นมิตร
แต่ไม่ใช่ผมอวดดี มันเป็ นเอง มันไม่คดิ ทําอะไรที่จะต้ องให้ ผ้ อู ื่นช่วย โครงการหรื อแผนการมันจะวาง
ั้
คุณก็ดเู อาเองซิวา่ ผมมีหลักในการคบมิตรอย่างไร มันบอกไม่ถกู (หัวเราะ
ไปในทํานอง ทําเองได้ ทงหมด
เบา ๆ)
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อาจารย์ครับ อย่างนี ้อาจารย์ก็ไม่มีเพื่อนสนิทสิครับ
ฟั งคําว่าสนิทไม่ออก เพื่อนที่รักใคร่อย่างยิ่งก็มี
เหมือนกัน เพื่อนชนิดที่วา่ รักใคร่ตายแทนกันได้ ก็มีเหมือนกัน
คนที่เขาเห็นว่าเรามีประโยชน์ มีคณ
ุ ค่า ทําไมจะไม่มี
อาจารย์ครับ มันต่างกันนะครับ เพื่อนที่คบในแง่ทํา
ประโยชน์ ทํางานการเพื่อพระศาสนามันก็แบบหนึง่ เพื่อนที่
อาจจะไม่เกี่ยวข้ องในเรื่ องงานการ แต่เรารู้สกึ เป็ นเพื่อนคุย
อะไรให้ ฟังได้ มาก แลกเปลีย่ นกันมาก พูดความในใจให้ กนั
มาก ก็อีกแบบหนึง่ แบบหลังนี่อาจารย์มีหรื อเปล่าครับ
พระครูสธุ นธรรมสาร อดีตเจ้ าอาวาสวัดชยา
ราม เพื่อนสหธรรมิกที่สําคัญมากรูปหนึง่ ของ
พระมหาเงื่อม ผู้ร่วมแรงช่วยงานโดยไม่เห็นแก่
เหน็ดเหนื่อย ท่านอาจารย์ถือว่า เป็ นเพื่อนที่
ตายแทนกันได้ คนหนึง่ ปั จจุบนั มรณภาพแล้ ว

มันไม่คอ่ ยจะมี เพื่อนคุยหรื อเพื่อนปรึกษาหารื อ เพราะ
เรามันทะนงตัวเกินไป แต่ก็เรี ยกว่าโชคดีแหละที่มีเพื่อน โดย
ไม่ได้ สนใจที่จะสร้ างสรรค์ เมื่อออกมาเทศน์สงั่ สอนก็มีเพื่อน
เพื่อนคุยธรรมะก็มี เพื่อนที่ไม่ใช่ทางธรรมะ เพื่อนเถียงกันก็มี

อาจารย์ครับ เพื่อนที่อาจารย์วา่ ตายแทนกันได้ นี ้ เช่นใครบ้ างครับ
เพื่อนที่เป็ นพระด้ วยกันนี่แหละ ยกตัวอย่างคนเดียวได้ คือท่านพระครูสธุ นฯ คุณดูเอาเองซิ แต่คณ
ุ
อาจจะไม่ทนั เห็นก็ได้ แต่มีมากกว่าหนึง่ แหละ แต่ไม่อยากจะพูด อย่าพูดดีกว่า จะกลายเป็ นอวดดี แต่ผมก็
ไม่ได้ ไปมาหาสูอ่ ะไร เพราะว่ามันเป็ นเพื่อนโดยจิตใจร้ อยเปอร์ เซนต์ก็พอแล้ ว ภายนอกอาจจะดูไม่
อีนงั ขังขอบอะไรเลย (หัวเราะ)
ที่ตอบมานี ้ คงจะใช้ ประโยชน์อะไรไม่ได้ นา เพราะผมมันไม่มีแผนการที่จะมีเพื่อน มีแผนการที่จะทํา
โดยไม่ต้องมีเพื่อน แต่เมื่อบางคนเขาพอใจ เขาก็มาเป็ นเพื่อนเอง หรื อเป็ นเพื่อนอยูโ่ ดยไม่ต้องรู้จกั กันก็คง
เป็ นหลักเหมือนกัน แต่เป็ นหลักที่ไม่มีใครยอมรับ เพราะมันผิดหลักที่เขาถือ ๆ กันอยูท่ วั่ ไป (หัวเราะ)

อาจารย์ครับ อาจารย์เคยเล่าถึงชีวิตตอนอยูส่ วนโมกข์เก่า มีของเล่นหลายอย่าง เลี ้ยงไก่ เลี ้ยงนก เลี ้ยง
กา และยังไปเที่ยวกับตาหลวงมินด้ วย ในตอนนี ้ ขอความกรุณาอาจารย์เล่าเรื่ องเกี่ยวกับของเล่นของ

๒๘๖

อาจารย์ในระยะต่อ ๆ มาของชีวิต จนกระทัง่ ปั จจุบนั ไว้ ด้วยครับ คงเป็ นอีกด้ านหนึง่ ที่จะช่วยให้ เข้ าใจชีวิต
ของอาจารย์ได้ รอบด้ านขึ ้น
มันปนกัน เรี ยกว่ามันสับสนปนกัน สมัยหนึง่ เคยเล่นชนิดที่มีประโยชน์ทางวัตถุ เคยเล่นหีบเสียง
เรี ยนภาษา เล่นพิมพ์ดีดเพื่อพิมพ์หนังสือ เล่นกล้ องถ่ายรูป เพื่อรวบรวมรูป และอะไร ๆ ที่มนั คล้ าย ๆ อย่าง
นี ้ ก็เป็ นส่วนหนึง่ แห่งการเล่น
เรามักจะชอบไปซื ้อหาของเก่า ๆ มาซ่อมเล่นสนุก ใช้ ประโยชน์ได้ ก็สนุก เล่นอย่างจิตใจก็เล่นเพลิน
กับธรรมชาติ เคยเล่นต้ นไม้ แปลก ๆ แปลกสําหรับเรานะ ไม่ใช่แปลกสําหรับผู้อื่น สะสมต้ นไม้ แปลก ๆ เรื่ อง
ปลา เรื่ องนก เรื่ องแมว เรื่ องหมา กระทัง่ จิ ้งจก ตุ๊กแก ก็เคยเป็ นเรื่ องเล่น สมัยหนึง่ ๆ แล้ วในที่สดุ ก็กลายเป็ น
เรื่ องเป็ นราวไปได้
นอกจากนันก็
้ มีเล่นการพักผ่อน นัง่ เล่น นอนเล่น ทําสมาธิเล่น สมาธิเคยทําอย่างเล่น ๆ มันหลาย
ประเภท ผมเคยเล่นเกือบทุกอย่างตามความเหมาะสม ตามโอกาส จะจัดลําดับไม่คอ่ ยได้ แต่มนั ก็มีลําดับ
อยูใ่ นตัว ตามที่อายุมนั มากเข้ า อะไรเข้ า สถานะของตนมันเปลี่ยนไป เรื่ องเล่นก็ต้องเปลี่ยนไปพอเหมาะพอ
สม
เคยชอบไปเที่ยวทะเล ลงเรื อไปเล่นทะเล ไปลอยทะเลก็เคยหลายครัง้ จัดจอมปลวกให้ เป็ นระเบียบก็
เคยทํามาแล้ ว จอมปลวกอยูท่ ี่นนั่ บ้ างที่นี่บ้าง เราก็ย้ายเอามาทําให้ เป็ นระเบียบ ตรงที่ ๆ เราอยากให้ มนั อยู่
แล้ วเอาแผ่นปูนวางข้ างบน ทําเป็ นโต๊ ะได้ ย้ ายแล้ วปลวกยังอยูใ่ นนัน้ ต้ องขุดลึกมาก แล้ ว ๔ คนจึงหามไหว
ข้ างล่างที่อยูใ่ ต้ ดนิ มันโตกว่าข้ างบน ข้ างบนเป็ นโพรง ปลวกแถวสวนโมกข์เก่าตัวเหลือง ๆ เป็ นปลวกที่ไม่
กัดของ ย้ ายมาตังเป็
้ นแถว ๆ ข้ างกุฏิของเรา ใกล้ ๆ แถวนันไม่
้ พอ ก็ไปหาจากที่ไกลออกไป บางทีก็ตาย แล้ ว
ก็เลิกร้ างไปก็มี ถ้ าทําผิด นายทัศน์เขาเป็ นคนแข็งแรงมาก ช่วยย้ ายจอมปลวก นายทัศน์เป็ นอีกคนหนึง่ ที่
เกี่ยวข้ องกับสวนโมกข์มาตังแต่
้ แรก คอยช่วยเหลือตลอดเวลา ช่วยทําแทบทุกอย่าง
เขาเป็ นคนพุมเรี ยง เกิดที่นนั่ เห็นกันมาตังแต่
้ เล็ก รุ่นอ่อนกว่าผมหน่อย เคยตังเนื
้ ้อตังตั
้ วได้ ด้วย
ตนเอง มีเรื อลําเล็ก ๆ จนมีเรื อลําใหญ่ จนมีโรงถ่าน มีร้านค้ า สมัยผมอยูส่ วนโมกข์เก่า มักไปปรึกษาหารื อ
ขอความคิดเห็นตลอดเวลา จนกระทัง่ ไปอยูก่ รุงเทพฯ ไร่สวนของนายทัศน์ เขาก็อยูเ่ กือบตรงกับสวนโมกข์
เก่า เยื ้องไปทางตะวันตก ระหว่างถนนเส้ นบ้ านทุง่ กับไชยา จึงไปนัง่ เที่ยว ไปคุยสนทนากันบ่อย ๆ อย่างนี ้ก็
เรี ยกว่าเล่น คุยกันเล่น
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เคยเอาเรื อนายทัศน์ไปเที่ยวทะเล ไปดอนเส็ด ซึง่ เป็ นเกาะทรายอยูก่ ลางอ่าว นายทัศน์เป็ นคนให้
ความสะดวกเพราะเขามีเรื อ เคยพาหลวงบริ บาลไปดูทะเลฝั่ งโน้ นด้ วย เขาก็เลยคุ้นเคยกับหลวงบริบาล
คุ้นเคยกับฝรั่งบางคนที่มาศึกษาโบราณคดีด้วย
สิง่ ที่เรี ยกว่าเล่นมันมีความหมายมาก กินความกว้ างขวาง จากเล็กที่สดุ จนถึงใหญ่ที่สดุ แม้ แต่แต่ง
โคลงแต่งกลอน มันก็เป็ นของเล่น ไม่ได้ จริ งจัง ผมก็ไม่ร้ ูจะบอกอย่างไร บอกได้ แต่วา่ เคยเล่นสิง่ เหล่านี ้มา
ตามโอกาส
ผมเคยแม้ แต่ปรุงอาหารเล่น แกงดอกลัน่ ทมที่ไม่มีใครเคยคิดว่าจะกินได้ จะแกงได้ เราก็แกงมาแล้ ว
(หัวเราะ) ต้ องใส่กะทิมาก ๆ ใส่มะขามเปี ยกให้ มนั เปรี ย้ ว ๆ ใส่นํ ้าตาลให้ พอ ๆ กัน ก็กินได้ อร่อยดี
เหมือนกัน แกล้ งทําเลี ้ยงให้ เขารู้รส ให้ ยอมรับว่ามันก็กินได้ เหมือนกัน อร่อยดีเหมือนกัน (หัวเราะ) ดีกว่า
ปล่อยให้ เสียไปมากมายก่ายกอง ต้ องใช้ ประโยชน์ ช่วยถ่ายสะดวกนิดหน่อย ไม่ถงึ กับเป็ นยาระบาย เล่นมา
หลายอย่างเลยไม่ร้ ูจะตอบอย่างไร (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ โคลงกลอนนันอาจารย์
้
ชอบแบบไหนครับ
แบบของที่มีอยูก่ ่อน ที่เราพยายามท่องจําไว้ มากก็ คําฉันท์ของกรมพระปรมานุชิตชิโนรส คําโคลง
โลกนิตกิ ็เคยพยายามท่อง ของครูเทพ เราก็ชอบ ของรัชกาลที่ ๖ ก็ร้ ูสกึ นิยม เพราะเป็ นเรื่ องใหญ่ เรื่ องทํา
ยาก ที่ท่านแปลจากเช็คสเปี ยร์ ท่องจําไว้ หลายตอน เรื่ องธรรมาธรรมะสงคราม ก่อนนี ้จําได้ เกือบหมด
เดี๋ยวนี ้ลืมเกือบหมด (หัวเราะ) แต่ด้วยอะไรไม่ร้ ู ผมเกิดไม่นิยมสุนทรภู่ ความรู้สกึ มันอาจจะเกิดจากเคยได้
ยินว่าแกกินเหล้ า แกเมาผู้หญิง เลยเหมาเอาว่าคงเอาความรู้สกึ อันนันมาเขี
้
ยนกลอน แต่ถ้อยคําของแกก็
เพราะดี เรายังเคยแต่งล้ อสุนทรภู่ (หัวเราะ)
สุนทรภู่ เขากลอนดี เพราะมี เหล้า
ปลุกเร้า กลอนกาพย์ ให้วาบหวาม
ส่วนเราเหล้า ไม่มี มี แต่นํ้า
จะปลุกปลํ้า เท่าไร กลอนไม่ดี
(หัวเราะ) ยังมีอีก ๔ บาท นึกไม่ออกแล้ ว คุณสัญญาท่องจําแม่นเลยจนเดี๋ยวนี ้
เวลาเราแต่งเอง ก็เลือกแบบให้ เหมาะสมกับเรื่ องที่จะแต่ง ถ้ าไปแปลงของฝรั่งมา ก็จะแต่งเป็ นบท
ดอกสร้ อย ที่เป็ นคําฉันท์หรือคําโคลงนัน้ แต่งล้ อกรมหมื่นวิวิธวรรณปรี ชา เรื่ องแม่ลกู สนทนาเรื่ องนิพพาน
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บางเรื่ องเราก็ลงทุน แต่งล้ อตัวเอง เพื่อให้ คนอื่นได้ ประโยชน์ก็มี ที่ตงใจแต่
ั้
งจริง ๆ ยาวพอสมควร ก็มี
แต่นิราศลพบุรี แต่งให้ คณ
ุ สัญญา คนพาไปเที่ยว กาพย์กลอนนอกนัน้ ก็แต่งยามว่าง แต่นาน ๆ เข้ ามันก็
มากขึ ้น จนพอจะพิมพ์เป็ นเล่มได้ (หัวเราะ)
อาจารย์ชว่ ยเล่าเรื่ องกล้ องด้ วยครับ ที่วา่ รวบรวมรูปนัน้ รูปอะไรครับ
รูปวิว วิวตามความพอใจของเราอย่างในกล่องที่เก็บ ๆ ไว้ นนั่ แหละ เมื่อเล่นถ่ายรูปก็ถ่ายวิวมากกว่า
อย่างอื่น กล้ องถ่ายหนังก็เคยเล่น เดี๋ยวนี ้ก็ยงั มีอยู่ พันเอกสาลี่ให้ มา กล้ อง ๑๖ มิล ๕๐ ฟุต และกล้ อง ๘
มิลซุปเปอร์ กบั ๘ มิลธรรมดา ก็ได้ ถ่ายไว้ ไม่น้อย คงเตรี ยมขึ ้นราหมดแล้ ว เป็ นเรื่ องเบ็ดเตล็ดทังนั
้ น้ ที่ชอบ
มากที่สดุ ก็ถ่ายปลาใส่ต้ กู ระจก สวยมาก เรี ยกว่าเพชรพลอยในหนอง เมื่ออยูใ่ นหนองมันไม่สวยไม่น่าดู พอ
อยูใ่ นตู้กระจก มันสวยวิเศษไปเสียทุกตัว เวลาถ่ายเป็ นหนังออกมา เครื่ องฉายก็มีตงั ้ ๒ เครื่ อง เดี๋ยวนี ้ไม่ร้ ู
ว่าใครจะเป็ นคนใช้ มนั ตอนนันคุ
้ ณบุญชูอยู่ เขาทําทุกอย่าง
เกี่ยวกับการทํางานของพระในสวนโมกข์ก็เคยถ่ายไว้ เดี๋ยวนี ้ต้ องอุทิศแล้ ว สละให้ แก่การเน่าเสีย
การขึ ้นรา มันรักษาลําบาก มันต้ องมีห้อง
ปรับอากาศ ปรับความชื ้นอะไร แล้ วก็ไม่ร้ ูวา่
จะทําไปเพื่ออะไร
อาจารย์ครับ เพื่อนเล่นกล้ องของ
อาจารย์มีใครบ้ างครับ
มีหลายคน นายมณี ศรี พฒ
ั น์ อยู่
กรุงเทพฯ เป็ นเพื่อนเล่นกันมาที่ไชยานี ้ ก็ไม่
มีใครที่วา่ เป็ นเพื่อนเล่นกล้ อง ผมมักสอนให้
เล่นจนเป็ นกันหลายคน ครูวงศ์เขาก็เล่น
ตามผม ผมเคยไปถ่ายทัว่ กรุงเทพฯ ทัว่ อย่าง
หยาบ ๆ ผมไม่ร้ ูแห่ง อาจารย์พระครูชยา
ภิวฒ
ั น์พาไป สมัยที่ยงั อยูก่ รุงเทพฯ แกพา
้ น
ไปทุกแห่ง วัดฝั่ งธนสวย ๆ ไปทังวั
อาจารย์ครับ แล้ วอย่าง ร. บุนนาคละครับ
ไม่ใช่ตอนแรก เพิ่งมารู้จกั กันเมื่อผมเลิกเล่นกล้ องแล้ ว เขาชันปรมาจารย์
้
มีชื่อ รู้จกั กันในฐานะ
นักศึกษาธรรมะ ไม่ใช่เพื่อนเล่นกล้ อง คุณระบิลมาช่วยกิจการของสวนโมกข์ ในด้ านถ่ายภาพพุทธประวัติ
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หินสลักจําลองเป็ นชุด ถ่ายเป็ นหนังก็เคยมี เดี๋ยวนี ้ไม่ร้ ูไปไหนแล้ ว ถ่ายเป็ นสไลด์ก็มาก เรื่ องวันหนึง่ ในสวน
โมกข์ เป็ นหนังก็ฝีมือคุณระบิลร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึง่ ชื่อสุขมุ นอกจากนัน้ ยังช่วยอัดรูป เมื่อเราต้ องการให้
อัดรูป แกไปวานคุณพูล เกศจํารัส ที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ ทุ่งมหาเมฆ ช่วยอัด คุณพูลเป็ นอาจารย์ มี
ลูกน้ องเยอะ ภาพไปอินเดียที่วางระเกะระกะนัน้ อัดที่เทคนิคทุ่งมหาเมฆทังนั
้ น้ มีคนช่วยออกค่าใช้ จ่ายให้
้ งทนทานมาได้ บดั นี ้ แล้ วก็สอนให้ คณ
ุ
คุณระบิลเป็ นคนช่วยทํากรอบ ทําอย่างประณีตและฝี มือ รูปพวกนันจึ
บุญชู (พระบุญชู) ทําเป็ นถ่ายได้ ล้ างได้ อัดได้ ทําเคล็ดต่าง ๆ ได้ แกเป็ นคนฉลาด มีหวั ทางนี ้ ก็ทําได้ ตามที่
คุณระบิลแนะ
อีกคนที่คบหากันในเรื่ องรวบรวมรูปก็คือ นายเที่ยง เขามีร้านถ่ายรูปที่สงขลา เดี๋ยวนี ้เลิกแล้ ว ขาย
ของในตลาดแทน เคยแนะเคล็ดในการทํารูปคนเดียว ดูเป็ น ๒ คนคุยกัน เป็ นต้ น เรื่ องแบบนี ้ คุณบุญชูทํา
ได้ สนิทมาก
้
ผู้ที่เล่นตามผมอีกคนหนึง่ คือเจ้ าชื่น สิโรรส เชียงใหม่ นับได้ วา่ เป็ นผู้ที่ได้ ถ่ายภาพไว้ มากที่สดุ ทังตอน
ไปอินเดีย และในประเทศไทย ประเทศพม่า
หมอไพบูลย์ สิทธิคู ที่อยูห่ าดใหญ่ ช่วยเหลือด้ วยเรื่ องอุปกรณ์สารพัดอย่าง
รุ่นหลังสุด นี ้ก็มีคณ
ุ มนัส จิระวงศ์ ซึง่ คอยให้ ความสะดวกเกี่ยวกับรูปตลอดเวลาจนทุกวันนี ้
อาจารย์ครับ ทราบว่าอาจารย์เคยประดิษฐ์ สไลด์ขึ ้นใช้ เอง ตังแต่
้ สไลด์ยงั ไม่แพร่หลายอย่างทุกวันนี ้
อยากให้ อาจารย์ช่วยเล่าถึงวัตถุประสงค์และวิธีทําด้ วยครับ
เราได้ เคยเห็นที่กรุงเทพฯ ที่เขาฉายสไลด์กนั ชนิดไม่ต้องมีแผ่นสไลด์ ชนิดที่ใช้ ภาพหนังสือสอดเข้ า
ไปข้ างใต้ แล้ วภาพนันก็
้ ออกมาปรากฏที่จอได้ แล้ วก็คดิ ว่า เราควรจะมีการใช้ ของอย่างนี ้บ้ าง ก็ศกึ ษาว่ามัน
จะทําได้ อย่างไร ในชันแรกนั
้
น้ ไม่เคยคิดว่าจะซื ้อ เพราะว่ามันไม่มีทนุ จึงศึกษาจนรู้วา่ ทําอย่างไร ก็ทดลอง
อย่างนัน้ ทดลองอย่างนี ้ (หัวเราะ) จนรู้หลักของมัน ก็เลยประกอบขึ ้นด้ วยตนเอง เป็ นลังไม้ ยาวเกือบวา
เพราะว่าไปใช้ ไฟฉายที่ใช้ หน้ ารถยนต์ มาทําเป็ นตัวแสง มันก็กินเนื ้อที่ยาว แล้ วก็ไอ้ คอนเด็นเซ่อ ก็หาได้ ยาก
ตามความประสงค์ ไปซื ้อเปะปะมา มันก็ทําให้ ต้องใช้ โฟกัสยาว รวมกันเข้ าจึงยาว จึงหนัก ใช้ เลนซ์กล้ อง
ถ่ายรูปขนาดใหญ่หน่อย ทําเลนซ์ รวมกันจึงเป็ นลังไม้ ยาวเกือบวา ทีนี ้ก็ต้องรู้จกั ล้ างฟิ ล์มให้ เป็ นโพสิตีฟ คือ
สไลด์แบบสําเร็ จรูป ชนิดที่ล้างกลับได้ เลยแบบสมัยนี ้ มันยังไม่มี หาไม่ได้ เราก็ฟิล์มแดงธรรมดา เขาเรี ยก
กันว่าฟิ ล์มแดง (หัวเราะ) เป็ นฟิ ล์มถ่ายรูปชนิด ๓ นิ ้วนัน่ แหละ ถ่ายแล้ วล้ างที่หนึง่ แล้ วก็ล้างกลับ เป็ น ๒ หน
มันก็ใช้ ได้ แต่ถ้าฟิ ล์มเขียวใช้ ไม่ได้ ก็เลยได้ สไลด์ขนาดใหญ่ ๖ x ๖ นิ ้ว พอดีใช้ กบั เครื่ องที่ทําขึ ้น แล้ วก็ถ่าย

๒๙๐

เอาตามที่ต้องการว่าควรจะมีอะไรบ้ าง รวมทังก๊
้ อปปี ร้ ูปในหนังสือต่าง ๆ บางทีก็ถ่ายเอาเลย ในที่สดุ ก็ได้ ผล
ตามความประสงค์ เพียงแต่วา่ มันไม่สะดวก มันใหญ่โตเทอะทะ
เอาไปฉายให้ คนดู เอาไปฉายในงานศพอาจารย์ผมที่เคยเป็ นสมภารวัดใหม่พมุ เรี ยงก็เคย อาจารย์
หนุนนัน่ แหละ (หัวเราะ) หามกันไป เด็ก ๒ คนหาม แล้ วก็ใช้ เสื่อนํ ้ามันเป็ นจอพ่นสีบรอนซ์เข้ าด้ านหลัง กาง
ออกเป็ นจอ (หัวเราะ) ยาววากว่า โกลาหลที่สดุ แหละ (หัวเราะ) ต้ องใช้ เด็ก ๔-๕ คน แรก ๆ ไปถึงไหนก็
ตื่นเต้ นที่นนั่ ทําอย่างนี ้อยูป่ ี ๒ ปี ได้ จึงใช้ เครื่ องสําเร็ จรูปของฝรั่ง ที่หมอไพบูลย์ให้ เป็ นรุ่นแรก รุ่นต่อมา
กมล สุโกศล ให้ ก็ดีขึ ้น แล้ วก็ได้ เครื่ องที่กระทรวงศึกษาธิการช่วยซื ้อให้ ก็ดีที่สดุ (หัวเราะ) สําหรับเครื่ อง
สไลด์
อาจารย์ครับ ทราบว่ายุคหนึง่ อาจารย์เคยพยายามใช้ หนังตะลุงในการเผยแผ่ธรรมะด้ วยใช่ไหมครับ
นี่เมื่อเร็ว ๆ นี ้เอง เมื่อมีภาพเขียนชุดหนวดเต่าเขากระต่ายแล้ ว ก็ขอร้ องให้ พวกหนังตะลุงเอาไปเล่น
เป็ นการสอนธรรมะ มันน่าจะสะดวกในเรื่องมันมีพระเอก มีนางเอก มียกั ษ์ พอจะเล่นเป็ นหนังตะลุงได้
เผอิญหนังตะลุงมาอยูท่ ี่วดั เวียง ก็เลยขอร้ องเขาให้ ชว่ ยลองดู ตามบทหนังตะลุงที่คณ
ุ วรศักดิ์ (พระวรศักดิ์
วรธมฺโม) แต่งขึ ้น ยืดยาว ฉายภาพเป็ นสไลด์ แล้ วร้ องบรรยายแบบหนังตะลุง ใช้ ดนตรี แบบหนังตะลุง มันก็
น่าดูแหละ แต่วา่ มันยาวเกินไป หลายชัว่ โมง ในที่สดุ ก็เอือม คนดูมนั ทนไม่ไหว แล้ วเรื่ องมันก็ไม่สนุกนัก ดู
กันเดี๋ยวเดียวก็ง่วงนอน มันยาวตัง้ ๔-๕ ชัว่ โมง ลองกันที่นี่ทีหนึง่ แล้ วอีกทางหนึง่ ก็ทางสงขลา ขอร้ องให้
เพื่อนฝูงที่ร้ ูจกั กัน พูดจา เจรจากับหนังตะลุงที่มีชื่อเสียง ให้ เอาเรื่ องอย่างนี ้ เอาภาพอย่างนี ้ไปลองเล่นดู เขา
ก็รับปาก ต่อมาก็แจ้ งมาว่าไม่ไหว (หัวเราะ) ว่าเป็ นเรื่ องที่เล่นยาก ประชาชนไม่ชอบดู เป็ นเรื่ องที่อธิบายไม่
ค่อยจะถูก ยังสัง่ มาเป็ นครัง้ สุดท้ ายเมื่อไม่นานนี ้ว่าขอเวรคืน นี่ยงั คิดเล่น ๆ อยูว่ า่ ถ้ ามันสะดวก จะทําวีดีโอ
เป็ นหนังตะลุงฉายสไลด์ บรรยายเป็ นหนังตะลุง เป็ นของน่าจะทําได้ แต่เดี๋ยวนี ้มันชักจะเบื่อแล้ ว อาจจะ
ต้ องทําตัวประกอบเพิ่มขึ ้น ระหว่างนี ้ เรายังไม่มีเวลา
้ เมื่อไร และมันสนุกอย่างไรครับ
อาจารย์ครับ แล้ วเกี่ยวกับปลานี่อาจารย์เริ่ มเลี ้ยงมาตังแต่
เริ่ มเลี ้ยงเมื่ออยูว่ ดั ชยาราม เริ่มเลี ้ยงในที่ขงั นํ ้ารอบ ๆ ที่พกั ที่ขงั นํ ้านันผมทํ
้
ากับมือเอง มหาเฉวียง
เลี ้ยงปลาทอง ปลาเงิน ผมเลี ้ยงปลาใหญ่ ๆ มาที่นี่ก็ยงั เลี ้ยงปลาด้ วย เพื่อความเย็นและเพื่อกันมดกันปลวก
ด้ วย ทําเป็ นที่ขงั นํ ้ารอบกุฏิ แล้ วเลี ้ยงปลาในนัน้ มีพระรูปหนึง่ ชื่อทวี ตอนนี ้กลับไปบ้ านที่จนั ทบุรีแล้ ว เคย
ผสมลูกปลาทองออกมาเป็ นพัน ๆ ตัว เรามีเอ็นไซโคลปิ เดียปลาด้ วย (หัวเราะ)
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เลี ้ยงปลามันสนุก ถ้ ารู้เรื่ องความลับที่จะทําให้ มนั โตเร็ว ให้ มนั เปลี่ยนสี ให้ มนั รอดชีวิต มันมีมากมาย
หลาย ๑๐ อย่าง จนหมดเวลากับมันได้ มาก ๆ ผมเคยบ้ าเป็ นพัก ๆ เคยนัง่ ดูปลาวันทังวั
้ น ผสมออกมาจน
เกือบคล้ ายสีธงชาติก็มี ดูผาด ๆ คล้ ายธงชาติ
คุณประยูร ชอบเอามาให้ จากกรุงเทพฯ ญาติของแกเลี ้ยงปลาขาย เอาปลาแพงที่สดุ คูล่ ะตัง้ ๔,๐๐๐
บาท มาให้ ตงหลายตั
ั้
ว ปลาดิสกัสปอมปาดัว มันก็ดีจริง ๆ เหมือนกัน มันอยูไ่ ด้ สบาย มีสีเหลื่อมกันหลายสี
สีมว่ ง สีเขียว สีคราม เป็ นปลาที่แพงที่สดุ ในบรรดาปลาเลี ้ยงทังหลาย
้
บ้ านเดิมของมันอยูท่ ี่อเมซอน เป็ น
ปลาชนิดที่อยูใ่ นระหว่างต้ นอ้ อที่เกิดอยูใ่ นบึง ตัวมันจึงแบนเหมือนจาน เขาเลยเรี ยกดิสกัส ที่แปลว่าจานนัน่
แหละ
มีคนที่ตลาด ชื่อนายกระจ่าง เป็ นบุรุษไปรษณีย์ เขาก็เลี ้ยงเหมือนกัน เลยหาอาหารมาเลี ้ยงของเรา
ด้ วย เราก็ให้ ปลาไปตอบแทน เยอะแยะไปหมด เราเองใช้ อาหารแผ่นที่เป็ นวิทยาศาตร์ ฉีกให้ มนั กิน แต่
ปรากฏว่าไม่ดเี ท่าอาหารสด ปลาทะเลบ้ านเรามีชนิดหนึง่ ที่คล้ ายกับดิสกัสปอมปาดัว เป็ นปลานํ ้าเค็ม สวย
น้ อยกว่า ชาวบ้ านเรี ยกปลาขี ้เก้ ง บางตัวก็สวยมากเหมือนกัน มีหลาย ๆ สี
เลี ้ยงปลาทําให้ ร้ ูวา่ ปลามีจมูก เอาอาหารวางอยูบ่ นใบบัว มันก็ร้ ูได้ มันตอดใบบัวทะลุตรงอาหาร
พอดี แล้ วก็มีการรับเสียงด้ วย ปลาทุกชนิดมีเส้ นแล็ทตะรัลไลน์ ยาวตังแต่
้ คอไปตามลําตัวทัง้ ๒ ด้ านถึงหาง
นัน่ แหละ เป็ นเส้ นรับเสียง หรื อหูของมัน มันจําได้ ด้วยว่าเสียงใครเดินมา มันแยกเสียงได้ ผมเดินมามันรู้ มัน
ขึ ้นมา มันรู้วา่ เป็ นคนที่เคยให้ อาหาร มันรับเสียงกระเทือนจากแผ่นดินได้ คนอื่นเดินมามันไม่ขึ ้น
และก็ได้ ความรู้อีกว่า ปลามี ๒ ประเภท อนาคาริกแบบหนึง่ อาคาริ กแบบหนึง่ (หัวเราะ)
พวกตระกูลปลาตะเพียน ปลาหางแฉก จะเคลื่อนที่เรื่ อยไม่อยูป่ ระจํา แม้ แต่ออกไข่แล้ วก็ทิ ้งไปเลย
มันไม่ร้ ูไม่ชี ้ ไม่มีการยึดถือว่าที่ตรงนี ้ของเรา รังของเรา ลูกของเรา ไข่ของเรา ไม่มีการยึดถือเลย มันไม่น่า
เชื่อ คล้ ายเครื่ องจักร เห็นได้ จากปลาทอง ปลาตะเพียนทังหลายก็
้
เหมือนกัน จะมากันเป็ นฝูง ไล่กนั มา แล้ ว
ก็ไข่ราดไว้ ที่หญ้ า แล้ วก็หายไปหมด อยูข่ ้ างหลัง ไข่ก็ออกเป็ นตัวเองตามบุญตามกรรม รอดไม่ถึง ๑๐
เปอร์ เซนต์ มดกินเสียบ้ าง แดดเผาเสียบ้ าง ถึงอย่างนัน้ มันก็มีพนั ธุ์เหลือ เพราะไข่เป็ นล้ าน ๆ ปลาตระกูล
ปลาตะเพียน แม่หนึง่ อย่างน้ อยออกไข่ครัง้ ละ ๔,๐๐๐ ฟอง
ทีนี ้ปลาอีกชนิดหนึง่ มันตรงกันข้ าม มันมีตวั กู ของกู พอเป็ นหนุ่มเป็ นสาวหน่อย มันก็จบั คู่ มีคขู่ องกู
มีที่อยูข่ องกู บริ เวณนี ้ใครเข้ ามาไม่ได้ รังของกู เมียของกู เข้ ามาเป็ นสู้ตาย โดยเฉพาะปลากัด ปลากิม ปลา
กระดี่ แม้ แต่ปลาหมอ พวกนี ้หางเป็ นพัด คือไม่เป็ นแฉก ๒ แฉก เพราะเขาไม่ต้องว่ายทวนกระแสนํ ้า หรื อไม่
ต้ องการว่ายนํ ้าไกล ๆ อยูก่ บั ที่ตลอดเวลา ปลาทังหมดที
้
่อยูใ่ นลักษณะอย่างนี ้ เขาเรี ยกพวกปลาชิกคริด
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ส่วนแบบแรกเขาจัดเป็ นพวกปลาคาร์ ป หรื อไซปิ รินเด้ เป็ นพวกไม่อยูก่ บั ที่ ก็เลยเรี ยกว่า แม้ แต่ปลาก็มีอยู่ ๒
ชนิด อนาคาริกพวกหนึง่ อาคาริกพวกหนึง่ (หัวเราะ) พวกไม่มีเรื อนกับพวกมีเรื อน
ปลากัดนี่เป็ นพวกสูงสุดในเรื่ องตัวกู ของกู นอกนันก็
้ รอง ๆ ลงไป มันกัดกันจนตาย เป็ นนักสู้ ตอน
เด็ก ๆ ผมเคยเลี ้ยง เมื่อมันคึกขึ ้นมาถึงที่สดุ แล้ ว ไปมองมันก็ไม่ได้ ใครไปมองมันก็ทําท่าจะกัด หูกาง หาง
กาง จะกัดคนที่ไปมอง ถึงขนาดนัน้ เรี ยกว่ามีอสั มิมานะสูงสุด ปลาอื่นไม่เป็ น เดี๋ยวนี ้ก็มีปลาออสก้ า ใคร
เข้ าไปใกล้ มนั ก็ทําท่าจะกัด ผมไม่เคยเลี ้ยงในตู้กระจก เลี ้ยงในบ่อ หย่อนนิ ้วลงไปก็ทําท่าจะกัด เป็ นตระกูล
ปลาชิกคริ ดเหมือนกัน
ปลาเลี ้ยงทังหลายนี
้
้ ต้ องการออกซิเย่นมากกว่าอาหาร ถ้ าขาดออกซิเย่นแล้ ว อาหารก็ไม่กิน ตังใจว่
้ า
จะเขียนเรื่ องปลาเกี่ยวกับธรรมะก็ไม่ได้ เขียนสักที เดี๋ยวนี ้ร่างกายมันไม่คอ่ ยอํานวยแล้ ว เก็บข้ อมูลไว้ แยะ
ยนเรื่ องปลาเกี่ยวกับการดับทุกข์ (หัวเราะ)
บันทึกไว้ เป็ นปึ ก ๆ เคยตังใจจะเขี
้
อาจารย์ครับ แล้ วพวกจิ ้งจกตุ๊กแก อาจารย์เล่นกับมันอย่างไรครับ
เลี ้ยงไว้ ช่วยจับแมลง (หัวเราะ) มันก็เล่นเหมือนกัน คอยดูมนั ทําอะไรได้ บ้าง ฉลาดเท่าไร โง่เท่าไร
เดี๋ยวนี ้ก็ไม่มีแล้ ว แมวรังแกมัน ก่อนนี ้มีหลายตัว เลี ้ยงไว้ เฉย ๆ มันหากินของมันเอง กินแมลงอะไรของมัน
ตามเรื่ อง ไว้ ฟังเสียงดูเล่น หัดเลียนเสียงตุ๊กแก ไม่ร้ ูจะหัดอย่างไร เคยคิดจะเอาเสียงตุ๊กแกไปใส่ไว้ ตอนท้ าย
เวลาบรรยายจบ พอ…ทุกทิวา ราตรี กาลเทอญ…ตุ๊กแก คงโกลาหลกันใหญ่ ไม่ได้ ทํา เป็ นความคิด ไม่กล้ า
ทํา (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ แล้ วนก อาจารย์เคยเล่นไหมครับ
นกกางเขนดง มันเคยมาออกลูกใน
ไหเล็ก ๆ ที่เราเอาไปวางไว้ บนหลังกันสาด
หน้ าต่าง มาออกลูกได้ ๒-๓ คอก มาไม่
ไหว แมวคอยรังควาน ตอนสุดท้ าย ย้ าย
ไหขึ ้นไปสูง ใกล้ หลังคา พ้ นแมว แต่ไม่พ้น
ตุ๊กแก ออกลูกอ่อน ๆ มาตุ๊กแกกินหมด ไห
ยังติดอยูเ่ ลย แต่ดมู นั จะร้ อนเกินไปด้ วย
อุณหภูมิร้อนเกินไป มันไม่กล้ าไข่ เดี๋ยวนี ้
นกกางเขนดงเกือบจะสูญพันธุ์แล้ ว เพราะ
มีการดักไปขายที่กรุงเทพฯ ตระกูลนกกางเขน สีดํา หน้ าอกแดง ตัวเมียสีเทาหน่อย หน้ าอกเหลือง เขาว่า
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เอาไปขายที่กรุงเทพฯ ได้ ตวั ละ ๓๐๐ บาท ทัง้ ๆ ยังเป็ นนกป่ า ไม่ทนั ได้ ฝึกหัด เด็ก ๆ ข้ างวัดคอยดักไปขาย
ตัวแทนที่ตลาด ครัง้ หนึง่ มันเคยเข้ าไปออกลูกในกุฏิพระ กุฏิคณ
ุ บัญญัติ เป็ นนกกางเขนดง แกดูแลจนฟั ก
สําเร็จจนบินไปหมด เลี ้ยงไม่ไหว มันกินเนื ้อสัตว์ ไม่กินข้ าวสุก กินแมลง ต้ องคอยสับหมูบะช่อให้ กิน แล้ ว
มันขี ้เหม็นที่สดุ
อีกสมัยหนึง่ เคยเลี ้ยงนกยูง นายทัศน์เขาซื ้อมาให้ เขาไปค้ าขายปลาตอนนํ ้าบ้ านดอน ซื ้อมาจากไหน
ไม่ร้ ู ตัวละ ๓ บาทเท่านัน้ เป็ นตัวผู้ เลี ้ยงที่สวนโมกข์เก่า แล้ วมาเลี ้ยงต่อที่นี่ มาตายที่นี่ เลี ้ยงปล่อย ไม่ได้ ใส่
กรง แล้ วมันไปเที่ยวในหมูบ่ ้ าน ไปจิกลูกไก่ของชาวบ้ าน ชาวบ้ านตีปีกหัก เลยกลายเป็ นนกปี กหัก บินขึ ้นสูง
ๆ ไม่ได้ นอนตํา่ เตี ้ยเกินไป เสือดําเอาไปกิน หมดเรื่ อง
้
นกเงือกนี ้ฉลาดที่สดุ
อีกสมัยหนึง่ เลี ้ยงนกกาฮัง นกเงือกขนาดใหญ่ ผมคิดว่าในบรรดานกทังหมด
ฉลาดกว่านกอะไรหมด แม้ อีกาที่ถือกันว่าเป็ นนกฉลาดแล้ ว ก็ยงั สู้นกเงือกไม่ได้ มันรู้อะไรได้ ไว รู้ได้ ลกึ รู้
สังเกต เล่นฉลาด โยนของให้ รับ ไม่เคยพลาด โยนห่างก็ชะโงกออกมารับ โยนบนหัวก็รับได้
นายสมบูรณ์ซื ้อมาให้ คหู่ นึง่ ตังแต่
้ เป็ นลูกนก ปล่อยไว้ ที่โรงปั น้ มันไม่ชอบ มันมาอยูแ่ ถวนี ้ ก็เลยเลี ้ยง
กัน กินผลไม้ องุ่นชอบที่สดุ กินองุน่ ตังกํ
้ ามือ โยนให้ ทีละเม็ด โยนส่งเดชมันก็รับได้ เหมือนกัน แล้ วมันก็ร้าย
กาจ อย่างวางของบนโต๊ ะนี ้ มันรื อ้ หมด จับพลิก จับพลิก พลิกทิ ้ง พลิกทิ ้ง บางทีของพังหมด บาตรปิ ดอยู่
มันก็งดั ทีเดียวฝาบาตรกระเด็น แล้ วก็กินของในบาตร สารพัดที่มนั ทําความรํ าคาญ แต่ก็สนุก คนมาเยี่ยม
จิกหัว จิกหลัง หลังสุดไปจับสายไฟแรงสูง ตกลงมากรอบที่โคนเสาไฟฟ้าตรงข้ างบันไดศาลาโรงธรรม มันคง
ตายตังแต่
้ ตอนเย็นวันก่อน ไปพบรุ่งขึ ้นนอนตายตัวแข็งแล้ ว ตีนไหม้ หมดทัง้ ๒ ตีน
ถ้ าตัวเล็ก ชาวบ้ านแถวนี ้เขาเรี ยกนกเงือก ตัวใหญ่เขาเรี ยกนกฮาง ตัวเล็กนันเคยเลี
้
้ยงเมื่ออยูส่ วน
โมกข์พมุ เรี ยง มีพระเขาเอามาให้ ที่วดั ชยารามก่อน แล้ วเอาไปเลี ้ยงที่สวนโมกข์พมุ เรี ยง เกือบไปเหมือนกัน
มันกระโดดเจาะตาครูสริ ิ (ลูกชายคนโตของคุณธรรมทาส) เมื่อยังเล็ก ๆ เป็ นรอยเหนือตาและใต้ ตา ถ้ าพอดี
กับตาก็ตาบอด นี่ดีที่มนั เจาะคร่อมลูกตา
ตอนเลี ้ยงที่สวนโมกข์เก่า มันบินตามพระ เวลาพระไปบิณฑบาต มันไล่ตามพระไป เกาะฝ่ ายโน้ นที
ฝ่ ายนี ้ที ใกล้ ๆ ข้ างถนน ตอนหลังจิกหัวคนใส่บาตร โกลาหลกันใหญ่ ผลที่สดุ ต้ องเลิกคบ ไม่ให้ อยูว่ ดั ไล่ตี
มัน คิดว่ามันจะไปอยูป่ ่ า แต่มนั ก็เข้ าไปอยูใ่ นหมูบ่ ้ าน ไปอยูบ่ ้ านคนนันที
้ บ้ านคนนี ้ที ทีแรกมันก็นา่ สนุก น่า
สงสาร เขาให้ กินกล้ วย กินอะไร พออยูช่ ินเข้ า มันก็เปิ ดหม้ อข้ าวหม้ อแกงกินเองหมด เขาก็ไล่จากบ้ านโน้ น
้ บนสุดถึงล่างสุดตลาดพุมเรี ยง นกตัวนี ้เคยอยู่ ไม่น้อย
ไปบ้ านนี ้ ได้ ยนิ ว่าตลอดย่านตลาดหัวจดท้ าย ตังแต่
กว่า ๑๐ บ้ านถึง ๒๐ บ้ าน ผลสุดท้ ายไม่มีใครคบ เข้ าไปในหมูบ่ ้ านมุสลิม ก็ไปทําอย่างเดียวกันอีก ก็เลยถูก
จับแกง จบเรื่ อง (หัวเราะ)
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ไก่ต๊อก เราก็เคยเลี ้ยง ส่งเสียงดังสนัน่ หวัน่ ไหวไป
หมดวัด ในที่สดุ ก็ไม่ค้ มุ ครอง อีเห็นป่ าก็กินหมด ไก่งวงก็เคย
เลี ้ยง คุณควนเอามาทิ ้งไว้ เขาเป็ นอัยการ ตอนนันจะย้
้ ายไป
ที่อื่น เป็ นชนิดลาย แปลกที่วา่ ไก่งวงนี ้จิกแล้ วตีไม่เป็ น คอย
แต่จะขึ ้นเหยียบคูต่ อ่ สู้ เลยสู้ไก่แจ้ ตวั เล็ก ๆ ก็ไม่ได้ ไก่แจ้ เป็ น
มวยไทย ไก่งวงเป็ นมวยอะไรก็ไม่ร้ ู น่าหัว (หัวเราะ)
ไก่ธรรมดานี่เราเลี ้ยงมาตลอดเวลา ก่อนนี ้เลี ้ยงที่โรง
ฉัน ตกเย็นต้ องพาดบันไดให้ มนั ขึ ้นนอนบนพุม่ ไม้ แล้ วเอา
บันไดออก มีสงั กะสีห้ มุ โคนต้ นไม้ อีเห็นขึ ้นไปกินไม่ได้
เคยเลี ้ยงหลายชนิด ชนิดหนึง่ เรียกไก่ลนุ่ ไม่มีหาง ลุน่
เหมือนนกคุม่ นกกระทา เดีย๋ วนี ้หายไปหมด ทังตั
้ วผู้ตวั เมีย
หางลุน่ จึงเรี ยกไก่ลนุ่ คนเลี ้ยงขายพูดว่ามันได้ กําไรดี เพราะว่าให้ กินอาหารเท่าไรก็เป็ นนํ ้าหนักเป็ นเนื ้อ ไม่
มาทําหาง มีมากอยูพ่ กั หนึง่ ต่อมานานเข้ า คุ้มครองไม่ดี อีเห็นเอาไปกินหมด
คุณเพรียง (โรจนรัส) เคยเอาไก่เล็คฮอนพันธุ์แท้ ที่ชนะการประกวดมาให้ คหู่ นึง่ มันไข่ปีหนึง่ ตัง้ ๓๐๐
ฟอง พอได้ ๕ ฟอง ก็ให้ คนบ้ านหนึง่ เอาไปฟั ก ได้ กนั เกือบทุกบ้ าน เดิมเป็ นไก่ขาว พอชาวบ้ านเอาไปผสมไก่
ตะเภา มันก็คอ่ ยลดลง สีคอ่ ย ๆ เหลืองขึ ้น มันรักษาพันธุ์แท้ ไม่ได้ บ้ านพี่ข้อง พันธุ์ผสม ได้ ไข่ปีละ ๑๘๐
ฟอง แล้ วก็จางไป ๆ เดี๋ยวนี ้ไม่มีเชื ้อไก่เล็คฮอนเหลืออยูต่ ามหมูบ่ ้ านแถบนี ้อีกแล้ ว
มีไข่พนั ธุ์แท้ ลกู หนึง่ ผมให้ เณรชื่อจวนจัดการฟั กให้ ใส่ลงั ไม้ ไว้ แล้ วให้ จดุ ตะเกียงเล็ก ๆ แบบที่เขาตัง้
ไว้ ตามร้ านขายบุหรี่ จดุ ไว้ ข้างใต้ แล้ วใส่ปรอทไว้ ให้ วดั ความอบอุน่ ได้ ๓๒ องศาอยูเ่ รื่ อย ๒๗ วันมันก็
ออกมา เป็ นลูกไก่ที่ฟักในลังด้ วยตะเกียง (หัวเราะ) แล้ วเณรเขาก็ฉลาด โปรยข้ าวลงไปที่ปลวก ให้ ไก่ค้ ยุ เขี่ย
กิน มันก็กินอาหารธรรมดา อ้ วนใหญ่พิเศษ ขนเป็ นมัน ตัวใหญ่กว่าไก่ธรรมดา แล้ วก็ดุ จิกตีคนเดินมาวัด ไล่
ตีทางหลัง เดือดร้ อนกัน โดยเฉพาะผู้หญิง จิกตีเป็ นการใหญ่ มันคงรู้วา่ ผู้หญิงแตะไม่เป็ น (หัวเราะ) มันแทง
ด้ วยเดือยเลือดไหลไปหลายราย ในที่สดุ ก็โดนใครไม่ร้ ูตีตาย
สมัยอยูส่ วนโมกข์เก่า ก็เคยเลี ้ยงไก่เล็คฮอนมาแล้ วทีหนึง่ มันไปผสมกับไก่ป่า เป็ นไก่เลอะเทอะสีตา่ ง
ๆ อยูพ่ กั หนึง่ แล้ วค่อย ๆ กลับเป็ นไก่ป่าตามเคย ไก่ที่มีมาอยูก่ บั ผมมีหลายชุด มันสมัครมาอยูใ่ กล้ ชิดเพื่อ
ต้ องการคุ้มครองเหมือนกัน ไม่ใช่เพื่อกินอย่างเดียว
อาจารย์ครับ แล้ วหมาล่ะครับ อยูส่ วนโมกข์เก่าอาจารย์ไม่เคยเลี ้ยง ทําไมมาที่นี่จงึ เลี ้ยง
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ไม่ได้ ตงใจจะเลี
ั้
้ยง มันมาเองเป็ นส่วนมาก ตังใจเลี
้
้ยงก็มีอยูต่ วั หนึง่ นายสติ เอามาให้ เป็ นหมาพันธุ์
ใหญ่มาก อัลเซเชียน ที่เขาถือว่าฉลาดที่สดุ แต่ตวั นี ้มันโง่ ไม่ร้ ูเพราะอะไร เลี ้ยงหมาเลี ้ยงแมวมันคุ้มกัน
กระรอก ปราบกระรอก ปราบงู
ยุคหนึง่ แกล้ งตังชื
้ ่อให้ ตวั หนึง่ ว่า
สมภาร เป็ นหมาดําพันธุ์ไทยหูปรก เลี ้ยง
ไว้ ต้อนรับคนมาขอหวยเบอร์ มาขอเลข ๓
ตัวบอกไปขอสมภารโน่น (หัวเราะ) สัน่ หัว
กันรู้วา่ ด่าโดยอ้ อม ไปก้ มไหว้ มนั มันเลียกี่
ทีก็เอาไปแทง เมื่อคุณทองสุขปั น้ รูปผม ก็
เลยปั น้ รูปหมาสมภารไว้ ด้วย มันอยูใ่ กล้ ๆ
ผมตลอดเวลา ลุกไปไหนก็ตามไป ไป
เทศน์ก็ไปนอนอยูข่ ้ างธรรมาสน์ มันก็รัก
เรามากเหมือนกัน แต่ผมดูออกว่า มันไม่ได้ รักเรา เพื่อจะคุ้มครองเรา มันรักเราเพื่อจะให้ เราคุ้มครองมัน คน
มักเข้ าใจผิดกัน ที่มนั คุ้มครองเราก็เป็ นไปตามสัญชาตญาณของมัน มันรู้วา่ ฝ่ ายโน้ นเป็ นศัตรู ถ้ าทํา
อันตรายคนที่มนั รัก มันก็จะต่อสู้ แม้ จะรู้วา่ สู้ไม่ได้ มันก็ต้องสู้ จะใช้ คํากตัญญูมนั เกินไป มันชอบมานอน
หลับข้ าง ๆ มันรู้วา่ ปลอดภัย ที่อื่นไม่แน่ใจว่าใครจะคุ้มครองมัน นอนใกล้ เรามันรู้วา่ ปลอดภัย มันจึงหลับ
ง่าย ไม่ใช่มาคุ้มครองเรา ถ้ าศัตรูมา มันก็ตอ่ สู้ศตั รูร่วมกัน
อีกตัวหนึง่ ชื่อไอ้ ตงึ๋ หมาไทยสีดาํ เหมือนกัน แต่หตู งั ้ มันมีหน้ าที่สําหรับพาคนไปเที่ยวรอบวัด ถ้ าคน
เดินช้ าล้ าหลัง มันจะหยุดรอจนกว่าคนจะเดินไปทัน ทําอย่างนี ้จนรอบวัด มีชื่อเสียงไปหลายจังหวัด
(หัวเราะ) มันเกิดฟลุคเป็ นของมันขึ ้นมาเอง ไม่ได้ ตงใจฝึ
ั ้ ก พอแก่เข้ า หมานอกวัดมารุมกัดตาย เรื่ องหมานี่
ไม่เคยศึกษาอย่างที่เขาทํากัน มันเป็ นของแพง ก็เลยไม่เล่นตามวิธีของเขา เราให้ กินข้ าวธรรมดา อัลเซเชียน
ก็ให้ กินข้ าวธรรมดา ไม่มีเนื ้อ ไม่มีกระดูก
อาจารย์ครับ แล้ วด้ านต้ นไม้ ดอกไม้ เล่นอะไรบ้ างครับ
ไม่เคยจริงจัง เคยปลูกเล่นต้ น ๒ ต้ น กล้ วยไม้ กระเช้ า ๒ กระเช้ า เมื่อยังอยูก่ ฏุ ิไม้ ข้างล่าง ใต้ ชายคา
เคยแขวนกระเช้ ากล้ วยไม้ ไปเชียงใหม่ทีหนึง่ ติดมือมาต้ นหนึง่ หลายทีก็หลายต้ น คราวหนึง่ เจ้ าราชภาคินยั
เชียงใหม่ ขอร้ องให้ เอาฟ้ามุย่ มาต้ นหนึง่ เป็ นที่ระลึก เหลืออยูจ่ นกระทัง่ บัดนี ้ ทังที
้ ่อื่นไม่ร้ ูกี่ต้นต่อกี่ต้น ตาย
ไปหมดแล้ ว ข้ อนี ้จะพิสจู น์วา่ กล้ วยไม้ ภาคเชียงใหม่ มาเลี ้ยงภาคใต้ ก็ได้ ไม่มีปัญหาอะไร แม้ จะเลี ้ยงอย่าง
เทวดา เลี ้ยงแขวนไว้ ในที่เหมาะ ๆ ตามบุญตามกรรม ที่บ้านเจ้ าคุณภรตราชสุพิชนัน่ เป็ นคลังหน้ าวัว อย่าง
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ดี ๆ ที่สดุ ชอบให้ มาเที่ยวละต้ นเสมอ ผมยอมรับเพียง ๑ ต้ น หน้ าวัวก็ดี กล้ วยไม้ ก็ดี ยอมรับครัง้ ละ ๑ ต้ น
หน้ าวัวเดี๋ยวนี ้ไม่คอ่ ยเห็น ดอกใหญ่มาก ไว้ ที่วดั ชยาราม ตอนนี ้ถูกขโมยไปหมดแล้ ว เคยสนใจเล่น ๆ สนใจ
ศึกษาบ้ าง เอาคูม่ ือกล้ วยไม้ มาศึกษา ก็เลยได้ ร้ ูจกั กล้ วยไม้ ในพรุที่เรี ยกว่าแวนด้ า ที่ผมถือว่าเป็ นดอกไม้
ประจําเมืองไชยา จนตอนนี ้ถูกคนกรุงเทพฯ มาขนไปหมด ขนเป็ นตู้ ๆ รถไฟเลยหมด เราแนะนําให้ คนที่มา
เยี่ยมรู้จกั แล้ วก็ร้ ูตอ่ ๆ กันไปที่กรุงเทพฯ นักเลงดีเลยมาขนไปจนหมด
ตํารากล้ วยไม้ ที่เป็ นภาษาไทย ก็อา่ นฉบับของกรมพระนครสวรรค์ฯ ละเอียดถูกต้ องที่สดุ เป็ นเล่ม
ใหญ่ คุณเพรี ยงเอามาให้ นอกจากนัน้ ก็ที่นนั่ บ้ างที่นี่บ้าง หนังสือพิมพ์ กสิกร บ้ าง ตอนอยูส่ วนโมกข์
พุมเรี ยงเคยไปเก็บกล้ วยไม้ ตระกูลหวาย เรี ยกว่าหวายตะมอย อยูใ่ นป่ าข้ าง ๆ วัด เอามาปลูกให้ มนั เป็ นแถว
ดอกขาว เอามาติดตามต้ นไม้ ให้ เป็ นธรรมชาติขึ ้นในวัด เดี๋ยวนี ้ไม่คอ่ ยเห็นแล้ ว คงจะเหลืออยูบ่ ้ าง หวาย
้
เท่าที่เราเห็นทุกต้ น ทุกตําบล ทุกอําเภอ ทุกจังหวัด (หัวเราะเบา
ตะมอย ดอกขาว บานพร้ อมกันทังประเทศ
ๆ) ในประเทศไทยภาคใต้ ทังภาคใต้
้
ออกดอกปี ละ ๒ ครัง้
ต้ นไม้ อื่น ๆ ก็ศกึ ษาบ้ าง แต่ไม่ได้ ศกึ ษาอย่างพฤกษาศาสตร์ ศึกษาในทางใช้ ประโยชน์ เช่นเรื่ องหยู
กเรื่ องยา เป็ นเรื่ องทัว่ ๆ ไป ศึกษาให้ ร้ ูจกั ไม้ ดี ไม้ แพง ไม้ ถกู ตระกูลไม้ ตะเคียน ไม้ ยางอะไร เป็ นอย่างไร กัน
ถูกหลอกเท่านัน้
อาจารย์ครับ แล้ วเรื่ องวิทยุ อาจารย์เล่นอย่างไรครับ
ผมไม่ได้ ประกอบวิทยุ เล่นฟั งเท่านันแหละ
้
สมัยที่ยงั อยูว่ ดั ชยารามเปิ ดให้ คนที่อยากฟั ง มาฟั งรอบ
กุฏิ สมัยนันคนยั
้
งไม่คอ่ ยมีวทิ ยุกนั และตอนระยะสงคราม ถ่านไฟฉายในตลาดไม่มีขาย ใครมีวิทยุก็ต้อง
หยุดหมด เราไม่ยอมแพ้ ไปเอานํ ้าเกลือที่บอ่ นํ ้าร้ อน ซึง่ มีแอมโมเนียมคลอไรด์เอามาใส่ถ้วยเล็ก ๆ แล้ วก็เอา
มาถ่านไฟฉายที่หมดแล้ ว ปอกข้ างนอกออกทิ ้ง คงเหลือไว้ แต่ข้างในที่ห้ มุ แกนถ่าน หย่อนลงไปในถ้ วยนัน้
แล้ วหย่อนสังกะสีชิ ้นหนึง่ ลงไปแช่ แล้ วต่อจากถ้ วยนี ้ไปถ้ วยนัน้ จนครบจํานวนโวลต์ที่ต้องการ กระบะใหญ่
ๆ ก็พอใช้ เปิ ดวิทยุตลอดสมัยที่ไม่มีถ่าน ทีนี ้คนก็พลอยมาฟั ง โดยเฉพาะข้ าราชการอําเภอที่มีหน้ าที่บนั ทึก
ข่าว ก็ได้ มาพลอยฟั งและคอยจด เมื่อมีคาํ สัง่ ด่วน
ต่อมาผมเคยไปเอานํ ้าจากบ่อนํ ้าร้ อนมาตรวจดูด้วยกล้ องจุลทรรศน์ เอานํ ้ามาเคี่ยวจนงวด เป็ น
นํ ้าตาลทรายเปี ยก ๆ ก็มาเกลี่ยดูใต้ กล้ องจุลทรรศน์ ก็พบว่ามีผลึกสี่เหลีย่ มจตุรัสมากที่สดุ นี่ก็คือเกลือ
โซเดียมคลอไรด์ เกลือธรรมดา รองลงไปเป็ นผลึกทรงกระบอกข้ าวหลาม นี่เป็ นแอมโมเนียคลอไรด์ เป็ นตัวที่
ต้ องการ เพื่อกัดสังกะสี ตามแบบหม้ อไฟฟ้าที่เรี ยกกันว่า เลอคลังเช่ ที่น้อยลงไปกว่านันก็
้ คือโปรแตสเซี่ยม
คลอไรด์ เป็ นผลึกหัวแหลมท้ ายแหลมรูปลอดช่อง แต่มนั อยูใ่ นนํ ้า ไม่มีใครมีปัญญาแยกออกมาเฉพาะได้
ถ้ าแยกได้ รวยตายเลย เพราะขายได้ ราคาแพง
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อาจารย์ รู้ได้ อย่างไรครับว่า นํ ้าในบ่อนํ ้าร้ อนจะมีสารพวกนี ้
เกิดความเห็นร่วมกับพระครูโสภณฯ (เอี่ยม) ว่าน่าจะไปเอามาลองดู ก็เดาเอาว่าในนํ ้าอาจจะมี
ทดลองดู ลองไปลองมามันก็ทําได้ ขึ ้นมา พอใช้ ประโยชน์ได้ แต่ไม่ได้ ผลดีเท่ากับแอมโมเนียมคลอไรด์ ที่เขา
ใช้ กนั โดยตรง มันกัดสังกะสีเร็ วเกินไป เพราะมีเกลืออยูด่ ้ วย แต่วา่ มันก็ดีกว่าไม่มี อุตส่าห์ทนลําบากหน่อย
คอยเปลี่ยนสังกะสีบอ่ ย ๆ ทีแรกก็ลองเดา ๆ เอามันเกิดใช้ ได้ ต่อมาคุณสมัคร บุราวาสมาเยี่ยม เล่าเรื่ องนี ้
ให้ ฟัง จึงรู้วา่ เป็ นแอมโมเนียมคลอไรด์ และอธิบายให้ ฟังถึงผลึกอย่างอื่น จึงรู้เรื่ องหมดทุกชนิด
ผมบอกชาวบ้ านว่า ถ่านไฟฉายหมดแล้ วไม่ต้องทิ ้ง ใครมีเขาก็เอามาให้ บอกบุญถ่านไฟฉายที่ใช้ แล้ ว
(หัวเราะ) แล้ วบอกบุญขวดเบียร์ ขนาดเล็ก ๆ เอามาตัดทําเป็ นถ้ วยใส่นํ ้าอย่างที่วา่
เวลาจะตัดขวด เอานํ ้ามันข้ น ๆ เช่นนํ ้ามันเครื่ องใส่เข้ าไป จะตัดตรงไหนก็ใส่นํ ้ามันแค่นนั ้ แล้ วก็เผา
เหล็กขนาดที่รอดลงในปากขวดได้ ให้ แดง แล้ วจี ้ลงไปตรงระดับนํ ้ามัน ข้ างบนมันถูกความร้ อน ส่วนข้ างล่าง
นํ ้ามันยังรักษาไว้ ไม่ร้อน ส่วนหนึง่ ขยายตัว อีกส่วนหนึง่ ไม่ขยายตัว มันก็แยกจากกัน สวย เกลี ้ยง เหล็กเผา
ให้ แดงเฉพาะแต่ปลายเท่านัน้ ใส่ลงไปเร็ว ๆ พอแตะนํ ้ามัน ขวดก็แยกจากกัน ตัดพักเดียวได้ เยอะแยะ ท่าน
พระครูโสภณฯ เอี่ยม บอกวิธีให้ วิธีอื่นก็มี แต่ส้ วู ิธีนี ้ไม่ได้ เลยตัดแก้ วบ้ าง ตัดขวดบ้ างด้ วยวิธีนี ้
อาจารย์ครับ ผมได้ ยินว่ามีการต่อเครื่ องส่งวิทยุด้วย อาจารย์ทําเองหรื อครับ
คุณจรูญ พระจรูญ ช่างวิทยุสมัครเล่น เขาอยากรู้ของเขาเอง ทําขึ ้นเอง เรามีแต่ห้ามว่าอย่าให้ มนั
รุนแรง เปิ ดเผย เดี๋ยวจะถูกตํารวจจับ แต่ก็ไม่เคยมีใครมาจับ คุณจรูญ เขาทําเล็ก ๆ ตามหลักเครื่ องส่ง เอา
ความรู้จากหนังสือในตํารา วิทยุธรรมดา ๆ เพิ่มอะไรเข้ าไปบางอย่างก็กลายเป็ นเครื่ องส่ง ส่งออกรับกัน
เฉพาะในวัด ไม่ได้ ทําอะไรจริงจัง ทําเป็ นครัง้ เป็ นคราว รู้วา่ มันผิดกฎหมาย ยุคต่อมา ภิรมย์เขาทําแรง ได้ ยิน
ไปถึงตลาด ไปเข้ าเครื่ องของพวกในตลาด เราบอกไม่ได้ เดี๋ยวเกิดเรื่ องยุง่ หยุด ๆ ส่วนมากออกตอนเย็น ๆ
เขตอุบาสิการับ เอาเทปออกอากาศ มีบางครัง้ ยุคบรรยายในโรงฉัน ก็มีการส่งบ้ าง อุบาสิกาไม่ต้องฟั งที่โรง
ฉัน อยูท่ ี่บ้านพักเปิ ดฟั งเอาเอง เป็ นเรื่ องเล็ก ๆ น้ อย ๆ ทดลองอะไรกันเล่น ไม่ได้ จริ งจังอะไร
อาจารย์ครับ ทีนี ้อยากให้ อาจารย์เล่าเรื่ องท่องเที่ยวบ้ าง ดูเหมือนอาจารย์เที่ยวมากเหมือนกัน เริ่ มตังแต่
้
ที่อาจารย์ไปเที่ยวถิ่นไทยทางใต้ สดุ ที่อาจารย์เอามาเขียนไว้ ใน พุทธสาสนา ตังแต่
้ ๒๔๗๘ เลยครับ
ไม่ใช่ทอ่ งเที่ยวทีเดียวนัก บางทีไปธุระต่างจังหวัด เท่ากับไปเที่ยวในตัว บางทีไปศึกษาโบราณคดี ไป
ดูสภาพบ้ านเมือง ก็ถกู นิมนต์ให้ เทศน์เหมือนดังที่เคยเล่าแล้ ว
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ที่ไปใต้ สดุ คราวนันก็
้ ไปธุระ นายกลิน่ เขาพาไปเที่ยวเทศน์ในถิ่นนัน้ นายกลิน่ ที่วา่ นี ้ คนละคนกับ
นายกลิน่ ที่ชว่ ยก่อสร้ าง นายกลิน่ นี ้อยูน่ ราธิวาส แกเป็ นทนายความ อ่านพุทธสาสนา รู้เรื่ องคณะธรรมทาน
้
นิดหนึง่ เพื่อ
มาขอบวชอยูด่ ้ วย ก่อนบวชขอนิมนต์ไปเทศน์โปรด ยะลา นราธิวาส คราวนันออกไปเขตมลายู
จะได้ จบั รถไฟที่ตมุ ปั๊ ด ตอนนันดู
้ ง่าย ๆ อย่างไรก็ไม่ร้ ู การผ่านแดนไม่มีพาสปอร์ ต แค่นนเขาอนุ
ั้
ญาตให้ ไป
มากันได้
ไปเทศน์ที่นราธิวาสหลายแห่ง แล้ วก็ผา่ นยะลา นายอะไรคนหนึง่ เขามีโรงเลื่อยเล็ก ๆ ในสวนยาง ลืม
ชื่อเสียแล้ ว เขานิมนต์เทศน์ที่ยะลา เรี ยกว่าแย่ทงคนเทศน์
ั้
และคนฟั ง คนฟั งก็ฟังไม่ร้ ูเรื่ อง คนเทศน์ก็เป็ น
ของใหม่ ไม่เคยเทศน์ให้ คนชนิดนันฟั
้ ง ทําไม่ถกู เลยนัง่ งงกัน
ที่ไปกลันตันนัน้ ได้ ไปเยี่ยมหมูบ่ ้ านคนไทยในกลันตัน มีวดั มีพระแช่มเป็ นเจ้ าอาวาส แกขอร้ องให้
ช่วยส่งหนังสืออะไรไปให้ บ้าง ผมก็เลยถือโอกาสเขียนเผื่อ ๆ ไว้ ในหนังสือพิมพ์ พุทธสาสนา ว่าชาวพุทธไทย
ทางใต้ อยูก่ นั ในสภาพอย่างไร ต้ องการความช่วยเหลืออะไร ถ้ าจะส่งของไปให้ สง่ ที่นนที
ั ้ ่นี่ ก็เขียนเผื่อ ๆ ไว้
โดยปกติ การไปเที่ยวเฉย ๆ นันไม่
้ คอ่ ยมี ไปทําธุระก่อน เช่นไปเผยแผ่ธรรมะ แล้ วก็พลอยเป็ นเหตุให้
ได้ เที่ยว อย่างที่ตระเวนทัว่ ภาคใต้ ที่เคยเล่าไว้ แล้ ว ถ้ าต่างประเทศ อาจจะเรี ยกได้ บ้างว่าไปเที่ยว อย่างไป
อินเดียก็ไปเที่ยว ไปเขมรก็ไปเที่ยว ไปพม่าก็ต้องว่าไปเที่ยว ไปทําหน้ าที่ตามต้ องการนิดหน่อย ไปเที่ยวเป็ น
ส่วนมาก ในเมืองไทยนันตั
้ งใจจะไปเที
้
่ยวโดยตรงนันดู
้ จะไม่มี
ไปลพบุรี จนได้ เขียนนิราศอะไรไว้ นนั่ ก็ไปเช้ าเย็นกลับ อยูก่ รุงเทพฯ ไปดูเมืองลพบุรี ราชธานีเก่า เป็ น
ความต้ องการของเจ้ าคุณลัดพลีฯ อาจารย์สญ
ั ญาว่า ผมควรไปเที่ยวดูอย่างนันบ้
้ าง ไปดูพระพุทธบาท
สระบุรี ไปถึงลพบุรี ก็ดวู งั เก่า ดูสวนสัตว์ ไปดูเขาวงพระจันทร์ แต่ที่ไกล มีความรู้เรื่ องต่าง ๆ น้ อย การดูก็
ได้ ผลน้ อย
สุโขทัยไปดูแบบศึกษาประวัตศิ าสตร์ ท่านปั ญญาฯ ไปเทศน์ ตามท่านไปดูประวัตศิ าสตร์ อยุธยาก็
้ งเป็ นพระศรี สธุ รรมพาไปดูตรงนันตรงนี
้
้
ไปดูตอนหาที่ทําสวนโมกข์ให้ ทา่ นปรี ดี เจ้ าคุณพิมลธรรมตอนนันยั
ดังที่เล่าแล้ ว ได้ เที่ยวบางแห่งนิด ๆ หน่อย ๆ บางปะอินก็เคยไป อุตรดิตถ์ก็ไป ศรี สชั นาลัยก็ไป ก่อนไปก็
อ่านเท่าที่จะอ่านได้ ที่อตุ รดิตถ์มีคนรู้จกั เป็ นคนไชยา ไปเป็ นข้ าราชการอยู่ เขาก็พาเที่ยว
ที่เพชรบุรี คุณเปรม ธรรมรักษ์ ต้ องการให้ ไป รู้จกั เพราะหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา คนส่วนมากที่ร้ ูจกั
เราก็ผา่ นทางหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาทังนั
้ น้ จนเกิดความเกี่ยวข้ องสัมพันธ์ขยายออกไปเหมือนอย่างที่
ุ ค่าของหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาอย่างมาก
เป็ นอยูเ่ ดี๋ยวนี ้ นี่เป็ นประโยชน์คณ
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แต่ผมก็ไม่ได้ เที่ยวทัว่ ทุกจังหวัดหรอก อีสานไม่มีเลย นอกจากนครราชสีมา และก็ไม่มีเวลาได้ ดอู ะไร
มากนัก แล้ วแต่เขาจะพาไป ไปดูโบราณสถาน อย่างอื่นนึกไม่ออก
เชียงใหม่เที่ยวมากจนจําไม่ได้ คน
พาเขาไปเกือบทุกแห่ง เรี ยกว่าทุกอําเภอ
เรื่ องอย่างนี ้จําไม่เก่ง เขาพาไปเที่ยววันนี ้
รุ่งขึ ้นมาไปอําเภออื่น เวียนหมด แต่
ประมาณได้ วา่ ทุกอําเภอ เขตแม่ฮ่องสอน
ไปถึงแม่สะเรียง ไม่ได้ ไปถึงตัวแม่ฮ่องสอน
คนพาไปโดยมากก็คณะเจ้ าชื่น ลูกบ้ าง
หลานบ้ าง เจ้ าชื่นเองบ้ าง คุณปรานีบ้าง
คุณปรานีมกั พาไปข้ างเหนือ ไปสวนชา
(เขต อ.เชียงดาว) ไปแก่งปั นเต๊ าะ ห้ วยตาด ผมเคยพักที่สวนชา ดูเหมือนจะเคยเล่าแล้ ว เป็ นสวนชาที่ใหญ่
ที่สดุ ของคุณประสิทธิ์ พุม่ ชูศรี ไปโดนแมลง ทางนันเขาเรี
้
ยกอะไรก็ไม่ร้ ู ทางใต้ เรี ยกเบิง่ คล้ ายกับริน้ แต่ตวั
ใหญ่กว่ามาก มันกัดเข้ าแล้ วได้ เรื่ อง วันนี ้มีรอยนิดเดียว พรุ่งนี ้เป็ นลูกขึ ้นมา จากสีแดงกลายเป็ นสีมว่ งนูน
แล้ วก็กลายเป็ นสีดํา หลายวันกว่าจะหาย เกือบ ๑๐ วัน ต่อเขตขึ ้นไปจากห้ วยตาดเป็ นมูเซอ มาเป็ นคนงาน
ของคุณประสิทธิ์ก็มี คุณประสิทธิ์ชวนว่าไปเปิ ดวัดโปรดพวกมูเซอ (หัวเราะ) ทําไม่ได้ หรอก พูดภาษาเขา
ไม่ได้
อาจารย์ครับ แล้ วการเที่ยวทางเกาะสมุยล่ะครับ
โดยมากก็คนจากภาคอื่นแวะมาเยี่ยมสวนโมกข์ แล้ วก็เลยไปเที่ยวเกาะสมุย ผมไปด้ วยก็มี ไปกันเอง
ก็มาก อย่างคณะเจ้ าชื่น คณะคุณปรานี เราเคยพาไปเกาะสมุย หมูเ่ กาะอ่างทองก็เคยไป คุณปรานีดจู ะเคย
ไป ๒-๓ เที่ยว เช่าเรื ออะไรลืมแล้ ว ๒ ลํา ชื่อเคยคุ้นปากที่สดุ วันหนึง่ คืนหนึง่ ๗๕๐ บาท นอนได้ ตงั ้ ๓๐ คน
ในเรื อลํานัน้ ไปเช่าที่เกาะสมุย การไปเกาะสมุยเขามีเรื อประจําทางอยูแ่ ล้ ว แล้ วไปเช่าเรื อพิเศษนี ้ไปนอน
ค้ างตามหมูเ่ กาะอ่างทอง บางคนค้ างในเรื อ บางคนก็ขึ ้นไปนอนบนบก ได้ ถ่ายรูปสวย ๆ มาแยะ พอเช้ าตรู่
ลงเรื อหางยาวไปเที่ยวระหว่างเกาะเล็กเกาะน้ อย ตอนเช้ าส่วนใหญ่แดดไม่จดั รูปสวยที่สดุ สไลด์ชดุ นัน้ มัน
ขึ ้นราเน่าหมดแล้ ว
ครัง้ หนึง่ คุณระบิลไปด้ วย ไม่ใช่ครัง้ คุณปรานี คุณสุลกั ษณ์ไป คุณอังคารก็ไปด้ วย ตอนนันผู
้ ้ ใหญ่ทวี
ที่เกาะแตนหาเรื อให้ คุณสุลกั ษณ์เมาคลืน่ ง่าย เมาก่อนคนอื่น (หัวเราะหึ ๆ)
เมืองกาญจนบุรี อาจารย์เคยไปหรื อเปล่าครับ
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ไป ไปดูโรงงานทํากระดาษ ก็ถือโอกาสไปเที่ยวที่นนั่ บ้ าง ที่นี่บ้าง คุณอะไรเป็ นข้ าราชการบํานาญ
เป็ นสมาชิก พุทธสานา ชันที
้ ่สนใจมากถึงขนาด คนนี ้แหละพาไปเที่ยวอย่างแข็งขัน ได้ รับความสะดวกจาก
เขาทังนั
้ น้ โรงงานกระดาษต้ องขออนุญาต แกบอกไม่ต้อง ไปถึงบุกเลย คนเหล่านันทํ
้ าตามแกหมด แกเป็ น
คนเก่าคนแก่ที่นนั่ อ้ อนึกออกแล้ ว ขุนกัลยา ไปดูวดั เหนือ ไปดูวดั ใต้ พักที่วดั เหนือ สมภารให้ เกียรติมาก จัด
ให้ พกั ในโบสถ์ ยุง่ ยากจะตาย ให้ เกียรติยงิ่ ยุง่ ยาก
ป่ าพุแคก็เคยไป เจ้ าคุณลัดพลีฯ คุณชํานาญพาไป ไปกันหลายคน เอาเก้ าอี ้ผ้ าใบไปกางนัง่ นอนคุย
กัน ไม่ได้ ไปค้ าง ไปวันเดียวกลับ แค่สระบุรี ใกล้ ๆ กรุงเทพฯ ตอนนี ้ได้ ยินว่าเขาทําเป็ นสวนพฤกษศาสตร์
แล้ ว
อาจารย์ครับ ท่องเที่ยวพวกนี ้ อาจารย์ไปแล้ วรู้สกึ ว่าได้ อะไรบ้ างครับ
ไม่คดิ เอาแต่ความเพลิดเพลินพัก ๆ สรุปแล้ วไม่ต้องไปก็ได้ เดี๋ยวนี ้จึงไม่อยากไป
ไม่อยากไป หรื อไปไม่ไหวครับ
ไม่อยากไป ถ้ าจะดันทุรังไปก็ไปได้ เมืองนอกก็ไปได้ แต่ไม่อยากไป มันเบื่อล่วงหน้ า พอไปแล้ วก็ได้
ความกลับมาว่า ไม่ต้องไปก็ได้ เกือบจะทุกแห่ง มันเบื่อยิ่งกว่าเบื่อ ไปเมืองนอก ยิ่งเบื่อ ผลที่ได้ รับไม่ค้ มุ ค่า
ยุง่ ยาก ความเจริ ญสมัยใหม่เหล่านี ้ ใช้ อะไรกับเราไม่ได้ ผล ถ้ าสมัยก่อน ๆ โน้ น มันยังอยากไปดูของแปลก
ๆ เดี๋ยวนี ้มันไม่มีของอะไรแปลก มันอย่างนันเอง
้ เลยหมดอยาก เที่ยวชมธรรมชาติอะไรก็ไม่คอ่ ยอยากเที่ยว
อยากจะนอน อยากนอนอ่านหนังสือ นอนคิด นอนนึกอะไรมากกว่า
อาจารย์ครับ หากตอนนี ้อาจารย์ ไม่ต้องทําอะไร อาจารย์จะหงุดหงิดไหมครับ
ไม่หงุดหงิด มันก็หลับเอง หงุดหงิดนัน้ มันต้ องการอะไรอยูแ่ ล้ ว มันไม่ได้ แต่เดี๋ยวนี ้มันไม่ร้ ูวา่ จะ
ต้ องการอะไร
อาจารย์ครับ ถ้ าไม่มีเทศน์วนั เสาร์ ไม่ต้องพูดกับคน ไม่ต้องรับแขก อาจารย์อยูไ่ ด้ หรื อครับ
คิดว่าอยูไ่ ด้ โดยการอ่านหนังสือแปลก ๆ หนังสือที่ไม่เคยอ่าน แต่ในที่สดุ ก็ร้ ูวา่ ได้ ผลไม่ค้ มุ ค่า แสบ
ตา เดี๋ยวนี ้ผมอ่านอะไรก็ได้ หนังสือนักเรี ยนชันประถมสมั
้
ยโน้ นก็อา่ นได้ อ่านเพลิน แต่มนั ไม่ถึงกับต้ องอ่าน
หนังสืออย่างนัน้ หนังสือที่ซกุ อยูน่ ี่เป็ นปึ ก ๆ ได้ มาแล้ วยังไม่เคยอ่านก็ยงั มี
อาจารย์ครับ ถ้ าถึงกับอ่านหนังสือไม่ได้ อาจารย์อยูเ่ ฉย ๆ ได้ ไหม
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ก็ยงั คิดอยูเ่ หมือนกัน เบื ้องหน้ าถ้ าสมมติวา่ ตาบอด จะทําอย่างไร คงสนุกได้ บ้าง ก็คงได้ คดิ อะไร
แปลก ๆ บอกให้ คนอื่นจดหรื อบันทึกเสียงไว้ ขอบันทึกเสียงไว้ อาจจะเอาไปใช้ ประโยชน์ได้ คงไม่ถึงกับเหงา
จนรํ าคาญ สํารวมจิตให้ ดี ยังมีความคิดอะไรแปลก ๆ อีกมาก ปั ญหาที่วา่ โลกจะตกลงเรื่ องสันติภาพกันได้
เพราะอะไรนี่ เป็ นปั ญหาที่สงิ สถิตในใจผมอยูต่ ลอดเวลา มีความเหมาะสมเมื่อไร อาจจะมีคําตอบออกมา
ของเล่นตอนแก่เดี๋ยวนี ้ ก็คืออย่างนี ้ การคิดถึงอะไรแปลก ๆ ยาก ๆ คิดอะไรใหม่ ๆ (หัวเราะหึ ๆ)
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คําถามตอนแรกในบทนี ้ จะเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับจุดมุง่ หมายที่อาจารย์ศกึ ษาปริยตั ธิ รรม ระยะแรกสุดที่
อาจารย์กลับมาถึงพุมเรี ยงเพื่อปฏิบตั ธิ รรม แล้ วมาจับงานปริยตั อิ ีกครัง้ หนึง่ นัน้ อาจารย์มีความมุง่ หมาย
อย่างไรครับ
มันไม่ใช่ความมุง่ หมาย แต่มนั มีความจําเป็ นบังคับ คือว่าเราออกมาจากกรุงเทพฯ ด้ วยเจตนาข้ อ
ใหญ่ก็คือ เพื่อจะปฏิบตั ธิ รรม ทีนี ้พอมาจะลงมือปฏิบตั ธิ รรม มันก็ปรากฏว่า ความรู้ไม่พอ และอีกอย่างหนึง่
ก็คือว่า ที่เขาพูด ๆ สอน ๆ กันอยู่ แม้ จะมีบ้าง เราก็ไม่เห็นด้ วย เราเลยจําเป็ นที่จะต้ องค้ นหาหลักเอาเอง อัน
นี ้มันจึงทําให้ ต้องไปสนใจกับสิง่ ที่เรี ยกว่าปริยตั ิ แต่ไม่ใช่เพื่อเป็ นนักปริยตั ิ หากเพื่อจะเก็บเอาหลักธรรมมา
สําหรับใช้ ปฏิบตั ิ ทีนี ้มันก็ต้องช่วยตัวเอง จึงต้ องค้ นเอาจากพระไตรปิ ฎกด้ วยตนเอง ถึงแม้ วา่ เขาจะมี
พระไตรปิ ฎกแปลกันอยูบ่ ้ าง ก็น้อยมาก และก็ไม่เป็ นที่น่าไว้ วางใจ เราเป็ นคนชอบช่วยตัวเองมากกว่า จึงขอ
นหลักปฏิบตั ิ ซึง่ หลักเหล่านี ้ก็ได้ มา
สมัครค้ นคว้ าด้ วยตัวเอง เพื่อเก็บเอาหลักธรรมะที่จะอาศัยได้ นนมาเป็
ั้
ตามสมควร สําเร็ จรูปออกมาเป็ นหนังสือที่เรี ยกว่า ตามรอยพระอรหันต์ ทีนี ้มันมีความจําเป็ นแทรกเข้ ามา
อีก คือว่าทางคณะธรรมทานจะออกหนังสือพิมพ์กนั หนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา รายตรี มาสต้ องการให้ เรา
ช่วยในการงานนี ้ด้ วย ก็เลยเปิ ดแผนกเผยแผ่พระไตรปิ ฎก ส่วนที่ควรจะเผยแผ่ จึงต้ องคัดเลือกเอา
พระไตรปิ ฎกส่วนหรื อสูตรที่ควรจะเผยแผ่มาแปล มาให้ หนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา มันก็เลยกลายเป็ นสอง
เรื่ องเข้ า ก็คอ่ นข้ างจะมากอยูใ่ นการที่จะต้ องไปเกี่ยวข้ องกับพระไตรปิ ฎกในรูปแบบที่คล้ าย ๆ กับปริยตั ิ แต่
ไม่ใช่ปริยตั ิ ไม่มีวิธีการศึกษาอย่างรูปแบบปริยตั ิ ศึกษาอย่างรูปแบบจะคัดเลือกเอาส่วนที่จะใช้ ปฏิบตั ไิ ด้ มา
เป็ นหลักปฏิบตั ิ แม้ ที่เราจะเผยแผ่ไปในหนังสือพิมพ์ก็ยงั มุง่ หมายอย่างนัน้ คัดเลือกเอามาแต่สตู รที่จะมี
ประโยชน์แก่การปฏิบตั ิ หรื อความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตั ขิ องประชาชนทัว่ ไปด้ วย นี่คือมูลเหตุอนั แท้ จริงที่ต้อง
มาเกี่ยวข้ องกับพระไตรปิ ฎกอีก มันไม่ใช่เรื่ องเปลี่ยนกลับหรื ออะไร มันเป็ นเรื่ องที่ก้าวหน้ าต่อไป
อาจารย์ครับ นอกจากพระไตรปิ ฎกแล้ ว ตอนหลังนี ้อาจารย์ค้นคว้ าออกมาถึงเรื่ องอื่น ๆ อีกเป็ นอันมาก
ทําไมจึงต้ องเป็ นเช่นนันครั
้ บ
ถ้ าว่าโดยแท้ จริงนัน้ ตอนแรกก็มงุ่ มัน่ อยูแ่ ต่พระไตรปิ ฎกเท่านัน้ แต่เมื่อได้ อ่านหรื อได้ พบเรื่ องของ
ฝ่ ายอื่น เช่น พวกฝ่ ายเซนเป็ นต้ น มันกลายเป็ นพบว่ามันมีประโยชน์เหมือนกัน มันจะใช้ ประกอบใน
การศึกษาได้ ดี โดยเฉพาะอย่างเซนนัน้ มันเป็ นเทคนิคของการรวบรัดที่สดุ ทําพร้ อมกันไปในคราวเดียว ทัง้
สมถะและวิปัสสนา แล้ วยังมีพิเศษที่วา่ สามารถใช้ คาํ พูดที่คมคายที่สดุ เมื่อพบอย่างนี ้ (หัวเราะ) ก็เลยต้ อง
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สนใจด้ วย สนใจและพยายามเอามาใช้ เป็ นประโยชน์ ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้ จึงได้ ศกึ ษาเรื่ องอื่น ๆ
มากออกไปนอกจากพระไตรปิ ฎก แล้ วประกอบกับนิสยั ก็ชอบศึกษาอย่างไม่มีขอบขีดจํากัดอยูแ่ ล้ ว ก็เลย
เป็ นไปได้ โดยง่าย ที่จะศึกษาขยายวงกว้ างออกไป
อย่างวิทยาศาสตร์ ก็เห็นอาจารย์ศกึ ษาจริงจังมาก
(หัวเราะ) มันก็ศกึ ษาเท่าที่จะทําได้ เล่นหรื อจริ งก็ไม่ร้ ู (หัวเราะ) เท่าที่มนั ชอบ เท่าที่มนั พอใจ แล้ วก็มี
ความหวังอยูม่ ากเหมือนกันว่าจะใช้ วชิ าวิทยาศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือในการเผยแผ่ธรรมะ และคิดว่าเราจะเผย
แผ่ธรรมะให้ แก่นกั วิทยาศาสตร์ ซึง่ จะเป็ นหมูช่ นที่มีอทิ ธิพลมากในอนาคตนัน้ จะต้ องทําอย่างไร จึงศึกษา
วิถีทางวิทยาศาสตร์ เผื่อ ๆ เอาไว้ ศึกษาเท่าที่จะทําได้ ดูมนั ก็ไม่ได้ มากมายอะไรนัก แต่มนั เท่าที่จะทําได้
เท่าที่จะเอามาสนองความประสงค์ที่วา่ จะเผยแผ่ธรรมะแก่นกั วิทยาศาสตร์ หรื อใช้ วิทยาศาสตร์ เป็ น
เครื่ องมือในการเผยแผ่ สิง่ ใดที่ให้ สําเร็ จประโยชน์ได้ ตามนี ้ก็พยายามเต็มที่
แล้ วเกี่ยวกับปรัชญาอินเดียล่ะครับ
ปรัชญาอินเดียนัน้ เรารู้สกึ ว่าเป็ นสิง่ ที่เกี่ยวข้ องอยูก่ บั พุทธศาสนา บางอย่างมันเป็ นพื ้นฐานหรื อเป็ น
แบ๊ คกราวน์ของพุทธศาสนา และมีชาวอินเดียบางคนอ้ างว่า หลักพุทธศาสนานันแยกตั
้
วออกมาจาก
เวทานตะ อย่างนี ้มันก็ทําให้ ต้องศึกษาปรัชญาอินเดีย แล้ วก็มีอยูอ่ ีกตอนหนึง่ ในระยะต่อมา ผมรับแต่ง
หนังสือให้ คณะบางคณะ เช่น คณะกองตํารามหามกุฎราชวิทยาลัย เรื่ องพุทธประวัติ มันก็ต้องเอาปรัชญา
อินเดียมากล่าวในฐานะเป็ นบทแรก ๆ เพื่อให้ ร้ ูวา่ ชาวอินเดียมีความรู้กนั อยูอ่ ย่างไรในยุคที่พระพุทธเจ้ า
เกิดขึ ้น อันนี ้ก็เป็ นเหตุอนั หนึง่ เหมือนกัน ที่ทําให้ ต้องศึกษาปรัชญาอินเดีย ศึกษาเพื่อประโยชน์ให้ ร้ ูพทุ ธ
ศาสนามากขึ ้นบ้ าง ศึกษาเพื่อตอบปั ญหาที่ถกู กล่าวหาบ้ าง แล้ วมันก็พบความน่าสนุก คือมีรสมีชาติใน
ั ้ ้ น บางแง่ก็มีสว่ นเป็ นรากฐาน
การศึกษามากเหมือนกัน แล้ วมันก็พบตามข้ อเท็จจริ งที่วา่ บางแง่ไม่ใช่ทงดุ
ของพุทธศาสนา หรื ออย่างน้ อยก็ชว่ ยให้ ร้ ูจกั พุทธศาสนาดีขึ ้น ดังนันสมั
้ ยหนึง่ แม้ วา่ จะเป็ นระยะสันก็
้ ตาม
เถอะ ก็เคยทุม่ ตัวศึกษาปรัชญาอินเดีย
แล้ วปรัชญาตะวันตกล่ะครับ
ปรัชญาตะวันตกนับว่าน้ อยมาก เพราะว่าไม่คอ่ ยศรัทธา เราจึงมักจะดูถกู เพราะว่ามันไม่มีเรื่ อง
ลึกซึ ้งสูงสุดไปในทางดับทุกข์ มันเป็ นเรื่ องของนักคิดธรรมดาสามัญ หรื อ มันคิดไปแต่ในเรื่ องธรรมดาสามัญ
ไม่มาในทางที่จะดับทุกข์ หรื อเพื่อมรรค ผล นิพพาน ดังนันจึ
้ งสนใจน้ อยมาก แล้ วก็อีกอย่างหนึง่ ก็คือ เห็น
ว่ามันมากเกินไป กว่าที่จะไปทํากับมันได้ ก็เลยศึกษาแต่บางเรื่ องของเขา บางเรื่ องของบางคน แล้ วก็มกั จะ
ศึกษาเฉพาะเรื่ องของบางคนที่เกี่ยวพันอ้ างอิงมาถึงพุทธศาสนา อย่างเรื่ องของโชเปนฮาว เป็ นต้ น
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แต่ดเู หมือนอาจารย์จะจับจิตวิทยาตะวันตกไว้ มากเหมือนกันใช่ไหมครับ ตอนที่เขียน "ปมเขื่อง" รู้สกึ ว่า
นํามาเปรี ยบเทียบกันอยู่
เท่าที่เห็นว่ามันพอจะเปรี ยบเทียบได้ ก็เอามาเปรี ยบเทียบเพื่อเข้ าใจพุทธศาสนาดีขึ ้น และเพื่อ
ป้องกันไม่ให้ มนั (หัวเราะ) ปนกันจนเป็ นเรื่ องมีผลร้ าย เพื่อให้ ร้ ูจกั แยกออกจากกัน บางทีมนั ก็นกึ ไปทํานอง
ดูหมิ่นว่ามันตํา่ เตี ้ย ตํา่ ต้ อยกว่ากัน ถ้ าเอามาพูด ก็พดู ให้ เห็นในทางที่มนั ยังไม่ถกู ต้ องมากกว่า ยังไม่ถกู ต้ อง
ในการที่จะดับทุกข์ ไม่ใช่ดถู กู ดูหมิน่ อะไรเขามากมาย แต่ถ้าพูดในเรื่ องที่ดบั ทุกข์ มันยังไม่ถึงขนาด มันก็
อยากให้ พทุ ธบริ ษัทรู้จกั คุณค่าของพุทธศาสนาของตัวเอง จึงเอาไปเปรี ยบเทียบบ้ าง ตามที่ทําได้ มันก็ไม่ใช่
มากมายอะไรนัก
แล้ วคริสต์ศาสนาล่ะครับ
คริสต์ศาสนานันมี
้ มลู เหตุหลายอย่าง หลายทิศทาง ดูเหมือนนายธรรมทาสเขาสนใจก่อนผมเสียอีก
ชอบเอาอะไรมาอ้ างอิง พูดกับมิตรสหายในคณะธรรมทาน (หัวเราะ) ผมก็เกิดสนใจขึ ้นมาบ้ าง อีกทางหนึง่
ก็อยากจะรู้วา่ ทําไมจึงมีคนนับถือมาก และพร้ อมกันนันก็
้ เกิดสงสัยว่า ทําไมรัชกาลที่ ๖ ที่แต่งเทศนาเสือ
ป่ านันจึ
้ งประณามไว้ อย่างรุนแรง ผมก็บงั เกิดสนุกขึ ้นมาบ้ างเหมือนกัน อย่างตอนที่ออกหนังสือพิมพ์พทุ ธ
สาสนาแล้ ว มีบาทหลวงบางคนเขาเขียนมา จะหวังดีหวังร้ ายอะไรก็ไม่ร้ ู แต่มนั พาดพิงถึงพุทธศาสนาใน
ลักษณะที่วา่ จะลองเชิงหรื อว่าจะหาช่องโอกาสมาเปรียบเหยียบยํ่า ผมก็เลยศึกษาในแง่ลบ (หัวเราะ)
คริ สต์ศาสนาตามความรู้สกึ ของเรา แล้ วตอนนันเราก็
้
ร้ ูคริสต์ศาสนาน้ อยมาก คือรู้แต่คําว่า พระเจ้ า ใน
ความหมายที่เขาใช้ ๆ กันอยูใ่ นภาษาคน ก็เลยเขียนต่อต้ านพระเจ้ า (หัวเราะ) พิมพ์เป็ นหนังสือขึ ้นมา คือ
ตอบปั ญหาของบาทหลวง บาทหลวงที่วา่ ก็คือ ยอน อุลลิอานา (หัวเราะ) ซึง่ ตอนหลังก็มาเป็ นมิตรกัน
เดี๋ยวนี ้ตายแล้ ว
แต่การเขียนครัง้ นันมั
้ นกระเทือนไปถึงฝ่ ายอิสลาม มีนกั ศึกษาฝ่ ายอิสลามเขียนมาทํานองคัดค้ าน
ข้ อความที่พาดพิงถึงพระเจ้ า ในลักษณะเป็ นการจ้ วงจาบ เพราะว่าเราพูดอย่างพระเจ้ าชนิดบุคคล ก็มีผล
มาก หนังสือพิมพ์ของชาวคริสต์ก็เขียนต่อต้ านเรื่ องนี ้ ตอบโต้ เรื่ องนี ้ แต่ตอ่ มา เมื่อใช้ หลักภาษาคน - ภาษา
ธรรม ก็มองเห็นไปอีกทางหนึง่ ว่า พระเจ้ า ที่สอนอย่างภาษาคนนัน้ มันสอนคนโง่ พระเจ้ าควรจะมี
ความหมายในภาษาธรรม สอนคนที่มีสติปัญญา แต่วา่ เขาบันทึกไว้ อย่างในรูปภาษาคน เป็ นเหตุให้ นกึ ว่า
การพูดสําหรับคนที่ไร้ การศึกษา มันก็ต้องมีอยูส่ ว่ นหนึง่ ในพระคัมภีร์ หรื อจะเป็ นส่วนมากด้ วยซํ ้าไป ตอน
หลัง ๆ ผมจึงพูดถึงพระเจ้ าในลักษณะอื่น ในลักษณะที่พระเจ้ าจะมีความหมายที่มีประโยชน์และเข้ ากันได้
ทุก ๆ ศาสนา เอาพระเจ้ ามาช่วยคุ้มครองโลก นี ้จะได้ แก่บทเขียนหลัง ๆ นี ้มันก็เป็ นผลที่สนใจเกี่ยวเรื่ องพระ
เจ้ ากันมาเป็ นเวลานาน สําหรับคริสต์ศาสนานัน้ ระยะแรก มันก็ร้ ูสกึ ว่าเป็ นคูแ่ ข่งขันโดยแน่นอน จึงจะต้ องรู้
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เรื่ องของฝ่ ายที่เป็ นคูแ่ ข่งขัน ให้ มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้ จึงพยายามศึกษาเท่าที่จะศึกษาได้ แต่ก็ไม่ใช่
มากมายถึงขนาดที่เรี ยกว่า เต็มขนาดอะไรกัน ก็เพียงเท่าที่พระในป่ าจะทําได้ เดีย๋ วนี ้กลับมีความมุง่ หมาย
ว่าทุกศาสนาที่มีอยูใ่ นโลก จะต้ องคงมีอยูใ่ นโลกต่อไปแหละ สําหรับบุคคลบางคนเป็ นพวก ๆ ลดหลัน่ เป็ น
ขัน้ ๆ ลงไป ก็เลยมองไปถึงข้ อที่วา่ คนจะต้ องสัมพันธ์แก่กนั และกัน ในระหว่างคูต่ า่ งศาสนา จะเป็ นเรื่ อง
การเมืองก็ดี เรื่ องเศรษฐกิจก็ดี จะต้ องมีความสัมพันธ์ในระหว่างคนที่ตา่ งศาสนาต่อกัน กระทัง่ ว่า มัน
จะต้ องแต่งงานกันในระหว่างคนที่ตา่ งศาสนากัน และมีหลักเกณฑ์อะไรที่จะทําให้ สมั พันธ์กนั ได้ ด้วยดี แม้
เดี๋ยวนี ้ก็ยงั คิดอยูว่ า่ (หัวเราะ) คูผ่ วั เมียที่มนั ต่างศาสนา จะต้ องมีหลักทางศาสนาอย่างไร คนถือพุทธแต่ง
กับคริสต์ก็มี แต่งกับอิสลามก็มี นี่มนั จึงเป็ นเรื่ องที่จะต้ องคิดว่าจะวางหลักทางศาสนากันอย่างไร แล้ วเขา
จะได้ เข้ ากันอย่างสนิท ไม่เกิดปั ญหาขึ ้นมา
เฉพาะในทางพุทธศาสนาเอง ต่างนิกายออกไป อย่างทางมหายาน วัชรยาน อาจารย์ได้ ศกึ ษามากไหม
ครับ
จะเรี ยกว่ามากก็ไม่ได้ เพราะว่ามีเรื่ องอย่างอื่นอีกมาก ก็ศกึ ษาเท่าที่โอกาสจะอํานวย คงจะพอ ๆ กัน
กระมัง ถ้ าเทียบการศึกษาคริสต์กบั ศึกษามหายาน แต่วา่ มหายานนัน้ เราไม่คอ่ ยจะต้ องศึกษาอะไรให้ มาก
เพราะว่ามันคล้ าย ๆ กับเถรวาท (หัวเราะ) เข้ ากันได้ กบั เถรวาทของเราก็มีอยูม่ ากแล้ ว ก็ประหยัดได้ ส่วน
คริสต์นนต้
ั ้ องศึกษาในฐานะที่มนั แปลกออกไป และจะเป็ นผู้คดั ค้ าน ในระยะแรก จึงศึกษาอย่างพิถีพิถนั
มากกว่าศึกษามหายาน ตรงนี ้ต้ องพูดกันสักหน่อยว่า มหายานอย่างที่พดู ถึงนี่ คือมหายานชนิดที่สําหรับ
คนด้ อยการศึกษา สําหรับผมนัน้ นิกายเซน ผมไม่จดั เป็ นมหายาน แต่วา่ มีคนหลายคนเขาไปจัดเซนเป็ น
้ นผู้
มหายาน คล้ าย ๆ กับว่าถ้ ามันเกิดในเมืองจีน เมืองญวน แล้ วมันก็จะเป็ นมหายาน ที่จริ งเซนนันเป็
คัดค้ าน ล้ อเลียนมหายาน ฉะนันจึ
้ งเอาข้ อความในมหายาน สูตรของมหายาน ไปอธิบายใหม่อย่างล้ อเลียน
เรื่ องสวรรค์ เรื่ องสุขาวดีอย่างนี ้ พวกเซนไม่ได้ ถือว่าอยูบ่ นสวรรค์ทางทิศตะวันตก สวรรค์อยูท่ ี่การเข้ าถึงจิต
เดิมแท้ นี่เรี ยกว่า เป็ นผู้ตอ่ สู้ล้อเลียน ท้ าทายมหายาน
้ มันก็ไม่มีเรื่ องอะไรแปลกออกไปจากเถรวาทสูตรใหญ่ ๆ ยาว ๆ เช่น สัทธัมม
แม้ วา่ มหายานชันดี
ปุณฑริกสูตร ใจความสําคัญ มันก็ไปอยูต่ รงที่ละอุปาทานในขันธ์ ๕ สูตรใหญ่ ๆ อย่างอื่น ประจํานิกายอื่น
ๆ ก็เหมือนกัน มันไปจบลงที่ละอุปาทาน ในขันธ์ ๕ ทังนั
้ น้ ข้ างต้ น ๆ ของสูตรเหล่านี ้มันอาจเลอะเทอะ
เปรอะปะ เตลิดเปิ ดเปิ งไปไหน ๆ ก็สดุ แท้ อย่างลังกาวตารสูตร ว่าจะไปสอนชาวลังกา พวกทศกัณฐ์ น่ะให้
ถือศีล จะไปสอนเรื่ องไม่กินเนื ้อเป็ นต้ น แต่พอตอนท้ าย ตอนจบสูตรก็เป็ นเรื่ องละความยึดมัน่ ถือมัน่ ใน
เบญจขันธ์นนเอง
ั ้ ดร.ซูสกุ ิ จึงมองว่าลังกาวตารสูตรนี ้เป็ นเงื่อนต้ นของเซน (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ แล้ วสําหรับทางวัชรยานละครับ
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เท่าที่ผมทราบ เท่าที่ศกึ ษามา ไม่ชอบ ไม่คอ่ ยได้ ศกึ ษากี่มากน้ อย แล้ วก็ยิ่งได้ ยินว่า มันมีอะไรพิเศษ
เกี่ยวกับเรื่ องเพศ เกี่ยวกับเรื่ องกามารมณ์ ดังนันก็
้ เลยไม่ได้ สนใจ ไม่มีเวลาจะสนใจ ไม่มีเวลาพอที่จะเจียด
ให้ แล้ วการตีความรูปเคารพของวัชรยาน ที่รูปผู้หญิงกับผู้ชายประกบกันอยูโ่ ดยอวัยวะเสียบกันนัน้ ผมเห็น
ว่ามันเต็มที จะจริ งแท้ อย่างนี ้หรื อไม่ก็ไม่ทราบ แต่เขาพูดกันอย่างนัน้ แล้ วผมก็ไปพบที่อินเดีย ก็เลยซื ้อมา
ตัวหนึง่ ไม่กล้ าให้ ใครดู จนเดี๋ยวนี ้ ไม่กล้ าให้ ใครดู เดี๋ยวมันจะเข้ าใจผิด ว่าเรานี่เป็ นอะไรไปแล้ ว แล้ วเมื่อไม่
นานมานี ้ มีคนส่งมาให้ อีกตัวหนึง่ อีก ก็เลยให้ เก็บเงียบ ถ้ าให้ ใครดู แล้ วคงจะเข้ าใจผิด รูปพระพุทธเจ้ า
กระทําประกบกันอยูก่ บั ปรัชญาปารมิตา ถ้ าอุปมากันอย่างนี ้ถือว่าเป็ นการตีความกับสิง่ ที่เรี ยกว่าไม่ค้ มุ ค่า
เวลาเลย ก็เลยไม่คอ่ ยสนใจ เข้ าใจว่าคงจะมีอะไรที่ไม่ใช่อย่างนันกระมั
้
ง ก็มนั มีอะไรดี ๆ อยูเ่ หมือนกัน
มิฉะนันท่
้ านทะไลลามะ คงจะไม่ยดึ ถือวัชรยานนี ้ แต่ที่มนั จะสอนคนภายนอกแล้ วใช้ อปุ มาที่โลดโผนมาก
อย่างนี ้ มันทํากันลําบาก ในเมืองไทยไม่ใคร่จะมี เพราะมันยากที่จะอธิบายให้ เข้ าใจได้ บางคนอธิบายว่า
ศรัทธากับปั ญญา ต้ องประกบคูก่ นั
อาจารย์ครับ แล้ วทางด้ านสังคมศาสตร์ สมัยใหม่นนั ้ อาจารย์ได้ ศกึ ษาเท่า ๆ กับวิทยาศาสตร์ ไหมครับ
คําว่าสังคมศาสตร์ สําหรับผมนี่ ผมเห็นด้ วยกับสวามี สัตยานันทบุรี ที่เขาพูดว่า มันเกือบจะทุกวิชา
แหละ ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่สงั คมศาสตร์ วิชาอะไรที่สงั คมควรจะรู้ แล้ วก็เป็ นสังคมศาสตร์ หมด มันจึงลงมา
กระทัง่ ถึงเรื่ องศาสนา เรื่ องกฎหมาย เรื่ องอนามัย เรื่ องสุขภาพ เรื่ องอะไรต่าง ๆ เรี ยกว่าเป็ นสังคมศาสตร์
หนึง่ ๆ ทังนั
้ น้ แล้ วมันก็ศกึ ษากันไม่ร้ ูจกั จบ สวามี สัตยานันทบุรีแกถือหลักอย่างนัน้ แล้ วเราก็ได้ ฟังเป็ นครัง้
แรก ก็พลอยถือหลักอย่างนันไปด้
้ วย แล้ วเราก็ตกลงเห็นพ้ องกันว่าเราไม่สามารถจะเผยแผ่ สังคมศาสตร์ ได้
ทุกวิชา จะเลือกเผยแผ่เฉพาะบางศาสตร์ เท่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ก็คือ ปรัชญา ศาสนา ที่เรี ยกว่าวิธีดบั
ทุกข์ นี่เป็ นศาสตร์ ที่สงั คมควรจะรู้ เพราะตัวหนังสือนี่มนั เปิ ดโอกาสให้ อย่างนัน้ ศาสตร์ ที่สําหรับสังคมควร
จะรู้นบั ไม่ไหว อักษรศาสตร์ วัฒนธรรม อะไรต่าง ๆ ก็นบั เป็ นสังคมศาสตร์ ผมเลือกศึกษาเฉพาะ ที่เกี่ยวกับ
พุทธศาสนา ไป ๆ มา ๆ สังคมศาสตร์ ที่อา่ นมากหน่อยก็ไม่พ้นปรัชญาอินเดีย
สังคมศาสตร์ แนวคิดตะวันตกยังไม่ได้ อา่ นเลยใช่ไหมครับ
ไม่ ไม่ได้ สนใจ ไม่ได้ เกี่ยวข้ อง โดยถือเสียว่ามันเหมือนกัน คือสิง่ ที่สงั คมควรจะรู้ รู้เอาได้ เอง ไม่ต้อง
ไปอ่าน หรื อไม่ยอมซื ้อหนังสือชนิดนัน้ (หัวเราะ) ให้ เปลืองมากออกไป
อาจารย์ครับ เห็นมีช่วงหนึง่ อาจารย์มาเล่นทางโบราณคดี พงศาวดารมากใช่ไหมครับ
ก็มี มีมลู เหตุมาจากการที่เมืองไชยา เต็มไปด้ วยหลักฐานทางโบราณคดี ทางประวัตศิ าสตร์ มันก็อด
สนใจด้ วยไม่ได้ เท่าที่ผมสนใจแล้ วก็เขียนเป็ นหนังสือแนวสังเขปโบราณคดีรอบอ่าวบ้ านดอน แล้ วก็ยงั
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รวบรวมไว้ อีกมากพอ แต่วา่ เดี๋ยวนี ้มันเหนื่อยแล้ ว มันอ่อนเพลียแล้ ว ไม่อาจจะเขียนได้ อีกแล้ ว แม้ วา่ ถ้ าจะ
เขียน ก็เขียนได้ อีก มากเท่าตัวรูปภาพต่าง ๆ ก็สะสมไว้ ด้วยความตังอกตั
้ งใจ
้ เดี๋ยวนี ้มันเบื่อหมด ปล่อยให้
เสียหมด วิชาโบราณคดีไม่ดบั ทุกข์ (หัวเราะ) การศึกษาทางโบราณคดีไม่ดบั ทุกข์ แต่ถ้าเป็ นเรื่ องกระตุ้นให้
เล็ก ๆ น้ อย ๆ ให้ สนใจวิธีการดับทุกข์ที่เขาเคยใช้ กนั มาแต่โบราณ โบราณคดีอย่างนี ้ก็สนใจมากเหมือนกัน
แต่ถ้าเป็ นเรื่ องวัตถุตา่ ง ๆ แล้ ว ก็ชกั จะหมดศรัทธา เราไม่เรี ยกว่าเป็ นเรื่ องของพุทธศาสนา มันโบราณคดี
ของวัตถุ ของศิลปะ ของความคิดของมนุษย์ในแง่ของศิลปะมากกว่า ถ้ าขยายออกไปถึงสถาปั ตยกรรมด้ วย
แล้ ว ยิง่ แล้ วใหญ่
อาจารย์ครับ แล้ วอย่างเรื่ องโบราณคดี คุณธรรมทาสสนใจก่อนอาจารย์หรื อเปล่าครับ หรื อว่าสนใจ
พร้ อม ๆ กัน
อาจจะก่อนก็ได้ ผมก็ไม่แน่ใจ ผมลืมเสียแล้ ว เขาสนใจที่จะพิสจู น์เรื่ องเกี่ยวกับเมืองไชยาเป็ นส่วน
ใหญ่ ส่วนผมนันสนใจทั
้
ว่ ไปด้ วย ไม่ได้ หมายมัน่ ปั กหลักอะไรที่ไชยาเท่านัน้

ตอนต่อไปจะเกี่ยวกับหนังสือ และคัมภีร์ที่อาจารย์ได้ ศกึ ษาค้ นคว้ านะครับ ตลอดชีวิตการเป็ นนักศึกษา
ของท่านอาจารย์ หนังสือชุดสําคัญ ๆ ที่ใช้ ค้นคว้ าศึกษามีอะไรบ้ าง อาจารย์จําได้ ไหมครับ
อันนี ้เป็ นหลักทัว่ ไป คือว่า พระไตรปิ ฎกเป็ นหัวใจ เป็ นชุดที่สาํ คัญที่สดุ แล้ วก็จําเป็ นจะต้ องมีชดุ
อธิบายพระไตรปิ ฎก คือ อรรถกถา ผมต้ องมีอรรถกถาเท่าที่จะมีได้ แล้ วก็มีพระไตรปิ ฎกที่ฝรั่งแปล เพื่อเอา
มาเทียบเคียงคําแปลของเรา ก็มีประโยชน์อยูบ่ ้ าง แต่ก็มีบางอย่างที่เห็นด้ วยไม่ได้ ที่จะแปลอย่างฝรั่งแปล
ยกตัวอย่าง คําสองคําที่วา่ สุวโจ มุทุ อนฺติมานี บทสวดที่ใช้ สวดเจริญพุทธมนต์ สุวโจ ฝรั่งแปลว่า พูดดี ใน
เมืองไทยนี ้ แปลว่า ว่าง่าย ว่าง่ายสอนง่าย คนละทิศคนละทางเลย แปลว่า พูดดี หมายถึงคนที่มีคําพูดดี
แต่ตวั แท้ ต้องแปลว่า เป็ นคนว่าง่าย สุ แปลว่า ง่าย ในที่นี ้ไม่ได้ แปลว่า ดี อย่างนี ้ก็มีอยูบ่ อ่ ย ๆ แล้ วก็ที่วา่
หลักธรรมปฏิบตั ิ ซึง่ ถ้ าไม่ใช่นกั ปฏิบตั ิ มันก็แปลได้ ไม่ถกู ต้ อง เช่น คําว่า "สพฺพกายปฏิ สํเวที" สพฺพ คํานี ้ ฝรั่ง
้ น
เขาแปลว่า whole แต่ที่ถกู นันต้
้ องแปลว่า all เพราะมันมีหลายกาย ทุก ๆ กาย ถ้ าคําว่า whole นันมั
้
กสิง่ หรื อหลายสิง่ คําบาลีมนั มีอยู่
หมายถึงทังหมดของสิ
้
ง่ เดียว ถ้ าใช้ คําว่า all มันหมายถึง ทังหมดของทุ
สําหรับคําว่า whole แต่ไม่ใช่ คําว่า สพฺพ ต้ องใช้ คําว่า สกล หรื อ เกวล ทีนี ้คําแปลของฝรั่งโดยเฉพาะในอา
นาปานสติสตู รที่วา่ นี ้ เขาแปลว่า whole body ผมบอกให้ ทกุ คนที่พอจะบอกได้ วา่ อย่างนี ้มันไม่ถกู บางคนก็
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เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อ เราก็เอาความคิดของเรา ความรู้ที่เรามี ตัดสิน (หัวเราะ) ซึง่ มันก็มีเหตุผล ถ้ าแปลว่า all
มันก็หมายถึงทุก ๆ กาย ทัง้ ๒ กาย คือกายเนื ้อและกายลม ถ้ าใช้ คําว่า whole ก็กายลมอันเดียว แต่วา่
ทังหมดทั
้
งสิ
้ ้นรอบกายเดียว แต่เราก็เชื่อว่า เราถูก ฉะนัน้ เราจึงไม่เอาตามฝรั่งในเรื่ องอย่างนี ้ ในกรณีอย่าง
นี ้ แต่ก็มีเหมือนกันที่วา่ ฝรั่งเขาแปลออกไปได้ คมคายกว่า ดีกว่า ก็มีบ้างเหมือนกัน พระไตรปิ ฎก
ภาษาอังกฤษที่เป็ นคัมภีร์สําคัญ ๆ เราก็มี ได้ ซื ้อเอาไว้ ชุดของ Pali Text Society นอกจากนันก็
้ มีอีกชุดหนึง่
ทังอรรถกถา
้
อยูใ่ นชุด The Sacred Books of the East
The Sacred Books of the Buddhist มีทงบาลี
ั้
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ ดเขาจับให้ นกั ศึกษา รวบรวมความรู้ สติปัญญา ของตะวันออกทังหมด
้
ทีนี ้พวกฝรั่งที่
้
ง้ ๗๕ เล่ม
เป็ น ชันอาจารย์
้
ๆ ที่ถนัดในเรื่ องอะไรก็รับเขียนเรื่ องนัน้ ๆ เป็ นเล่ม ๆ คนละเล่ม ๒ เล่ม ทังหมดตั
มันก็ขาดคราว หาซื ้อไม่ได้ ครบ ซื ้อได้ ไม่กี่เล่ม ๒๐-๓๐ เล่ม มันเป็ นหนังสือที่ทําขึ ้นก่อนแต่ที่การศึกษาบูรพ
วิทยาของฝรั่งจะถูกต้ องและแน่นอน มันจึงเพี ้ยนเสียส่วนใหญ่ สูตรอะไรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพุทธศาสนาก็
เพี ้ยน แม้ ที่เกี่ยวกับฮินดูนนก็
ั ้ เพี ้ยน เช่น โยคสูตรเล่มที่อยูใ่ นชุด Sacred Books of the East ผิดกันอย่าง
ลิบลับจากฉบับที่ สวามี สัตยานันทบุร◌ี แปลเป็ นภาษาไทย ซึง่ ใช้ ได้ ดี แกรู้สนั สกฤต แปลจากสันสกฤต
ฝรั่งรู้สนั สกฤตบ้ าง งู ๆ ปลา ๆ แปลจากสันสกฤต มันก็เลยมีแปลชนิดที่คาดคะเนสันนิษฐานอะไรมากจนไม่
สําเร็จประโยชน์ ยังมีอีกหลายเล่มแม้ แต่สตู รเต๋าเต้ อกิงของเหลาจื๊อ ก็มีหลายคนแปลใช้ ไม่คอ่ ยดี สู้ฉบับที่
คนจีนรู้ภาษาไทยแล้ วแปลเป็ นภาษาไทยไม่ได้ จะดูเหมือนเป็ นยุคแรกริ เริ่ มของฝรั่งที่หนั มาทางตะวันออก
ยังงู ๆ ปลา ๆ เรื่ องของมันลึกเกินไป (หัวเราะ) เพียงแต่ทําออกมาให้ ได้ เป็ นเล่ม ๆ เท่านัน้ แต่เป็ นหนังสือที่
ได้ รับความยกย่องที่สดุ เป็ นเอกที่สดุ ยุคหนึง่ เมื่อแรก ๆ ออกมา
อาจารย์ครับ รวมแล้ วคัมภีร์ไตรปิ ฎกของอาจารย์มีกี่ภาษา
ก็มีภาษาบาลีและภาษาไทย และที่แปลออกมาก็มีเป็ นภาษาอังกฤษบ้ างแค่นนแหละ
ั้
แล้ วก็มีภาษา
บาลีแต่ใช้ ตวั อักษรพม่าอีกชุดหนึง่ นัน่ เขาให้ เมื่อผมไปร่วมฉัฏฐสังคายนา ที่พม่าเขาให้ เป็ นเครื่ องตอบแทน
ส่งตามมาให้ ก็เรี ยกว่าคล้ ายกันเกือบจะทังหมด
้
กับพระไตรปิ ฎกไทย นาน ๆ จะมีคาํ ผิดกันบ้ าง ซึง่ ก็มี
เหตุผลที่จะผิดกันบ้ าง เช่น ของเรามีคําว่า อทุติโย ไม่มีบคุ คลที่ ๒ ของพม่าเป็ น อตฺตทุติโย มีตนเป็ นบุคคล
ที่ ๒ ก็หมายความว่าคนเดียวนัน่ แหละ อทุติโย ไม่มีคนที่ ๒ ก็คือคนเดียว อตฺตทุติโย มีตนเป็ นคนที่ ๒ ก็คือ
คนเดียวกันนัน่ แหละ แต่ตวั หนังสือมันผิดกัน อย่างนี ้ไว้ เปรี ยบเทียบ แล้ วบางทีของเรามีคําตกหล่น ใน
ประโยคบ้ าง หลาย ๆ ประโยคบ้ าง ไม่เต็ม ของพม่าบริบรู ณ์ สมบูรณ์มาก สมบูรณ์กว่า เพราะเขาเทียบเคียง
มาก เทียบเคียงจากทุกทิศทุกทาง เขาเพิง่ ทํานี่ เครื่ องมือมันพร้ อม มันเจริ ญแล้ ว
อาจารย์ครับ แล้ วฉบับภาษาจีน อาจารย์ก็มีใช่ไหมครับ
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นันเขาเรี
้
ยกว่า พระไตรปิ ฎก แต่วา่ ความจริงไม่ใช่พระไตรปิ ฎก มันเป็ นทุกเรื่ อง ที่ได้ แต่งขึ ้นในเมือง
จีน เกี่ยวกับพระไตรปิ ฎกแม้ แต่เรื่ องเซนโดยตรงก็ไม่มี มีแต่คําอธิบายพาดพิงเกี่ยวกับเซน ทะเลาะเบาะแว้ ง
กันอย่างไร เขามีหมด ในชุดนันนะ
้ (หัวเราะ) ไม่ใช่พระไตรปิ ฎก แต่เรี ยกกันเองว่า พระไตรปิ ฎกจีน เป็ นชุด
เหมือนกับอรรถกถา พระไตรปิ ฎกจีน เช่น สูตรต่าง ๆ นัน้ ไม่มี
ผมอ่านภาษาจีนไม่ได้ แต่มีเรื่ องสนุก ๆ มาก เบ็ดเตล็ดมาก แต่ก่อนคุณซ้ างบวชที่นี่ เขาช่วยอ่านให้
ฟั ง ก็เป็ นสติปัญญาที่คมคาย ผู้ที่แต่งหนังสือ ก็หลาย ๆ คน ไม่ใช่คนเดียวแต่ง แต่งกันคนละยุค คนละสมัย
หลาย ๆ คนแต่ง จึงเป็ นหนังสือตังเต็
้ มตู้เอกสารขนาดนัน้ เต็มตู้พอดีเลย ไม่ใช่ตวั พระสูตรเลย ตัวคําอธิบาย
ชันหลั
้ ง เป็ นวินิจฉัย เป็ นวิพากษ์ วิจารณ์ อาจารย์คนไหนมีสติปัญญา จะอธิบายอะไรก็เขียนขึ ้น ผมก็
ประหลาดใจเหมือนกันเขาส่งมาให้ อาซิ ้มคนหนึง่ ที่บริจาคเงิน สัง่ ซื ้อพระไตรปิ ฎกจีนมาให้ แรกก็ดีใจ ว่า
พระไตรปิ ฎกจีน พอมาดูไม่ใช่ตวั พระไตรปิ ฎก มันเป็ นรวบรวมอรรถกถา คําอธิบายพระไตรปิ ฎกก็เนื่องกับ
พระไตรปิ ฎก เขาส่งมาให้ สกั ๒๐ ปี แล้ ว
อาจารย์ครับ คัมภีร์อรรถกถา อาจารย์มีครบหมดไหมครับ
เท่าที่จําเป็ นจะต้ องใช้ ก็มีครบหมด อรรถกถาบางคัมภีร์ที่ไม่อยากจะใช้ ไม่อยากจะมี ก็มี พวกอป
ทาน พวกเปตวัตถุ วิมานวัตถุ (หัวเราะ) นี่ไม่ต้องการได้ แต่เดี๋ยวนี ้อาจจะซื ้อได้ ก็คดิ จะซื ้อเหมือนกันให้ ครบ
ชุด เพราะเขาเพิ่งพิมพ์
แล้ วคัมภีร์ที่แต่งทางลานนา อาจารย์มีหรือเปล่า
พระไตรปิ ฎกลานนาไม่มี นอกจากนันก็
้ ไม่มีอะไรมาก มีแต่เพียงปั ญญาสชาดก ซึง่ ก็แปลเป็ น
ภาษาไทยหมดแล้ ว อีกเล่มก็ชินกาลมาลีปกรณ์ ที่มหาแสวง มนวิทรู แปล แต่ก็เป็ นเพียงโบราณคดี
เกี่ยวกับพุทธศาสนา กับมีอะไรที่ไม่คอ่ ยสําคัญนัก เช่น มังคลัตถทีปนี เวสสันตรทีปนี แต่ก็นบั ว่าเก่งแหละ
อุตส่าห์รวบรวม ไม่วา่ มีคําอธิบายไว้ ที่ไหน ในอรรถกถาก็รวบรวมมาไว้ หมด สะดวกมาก ไม่ใช่อธิบาย
ธรรมะอย่างอิสระ เป็ นที่รวบรวมคําอธิบายจากอรรถกถาที่นนั่ ที่นี่ ที่เป็ นเรื่ องเดียวกันก็เอามารวมไว้ หมด
แล้ วมันก็ตกี นั เอง (หัวเราะ) เป็ นธรรมดาระหว่างอรรถกถา
อาจารย์ครับ หนังสือนอกวงการพุทธศาสนาโดยตรง ชุดสําคัญ ๆ ที่อาจารย์ใช้ อยูห่ รื อมีอยู่ มีอะไรบ้ าง
ครับ
มันก็มีหลายชุด คนเขาให้ มาบ้ าง ซื ้อเองบ้ าง เขาคิดว่าเราควรจะมีเลยซื ้อมาให้ บ้าง ปรัชญาอินเดียมี
หลายชุด ชุดใหญ่ก็ของสวามีวิเวกนันทะ นัน่ เจ้ าคุณลัดพลีฯ ให้ ท่านเป็ นผู้สนใจ แล้ วไม่มีเพื่อนคุย เลย
สัง่ หรื อซื ้อทีละ ๒ ชุด ให้ ผมชุดหนึง่ เพื่อว่าจะได้ คยุ กัน แต่ก็มีโอกาสน้ อยที่จะถกเถียง ต่างคนต่างก็ธุระ ที่
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วิพากษ์ วิจารณ์กนั มากหน่อย ก็เกี่ยวกับกฤษณมูรติ นอกจากนี ้ ก็มีพวกหนังสือเซน ชุดสําคัญก็ของซูสกุ ิ อีก
ชุดก็ของชาร์ ล ลุกซ์ พวกนี ้บางชุดหมอประพันธ์ อารียมิตรเป็ นคนให้ เพราะหมอประพันธ์เขาสนใจเซน
อยู่ หนังสือของมหาตมา คานธี ผมก็มีเพราะสนใจอยูบ่ ้ าง แต่ไม่ได้ สนใจถึงที่สดุ เพราะเขาเป็ นนักการเมือง
ส่วนชุดสมบูรณ์ของลีโอ ตอลสตอยนัน้ เป็ นของคุณกวง (พระกวง มุตตฺ ภิ ทโท) ผมก็ดบู ้ าง บางเรื่ อง ไม่ร้ ูสกึ
แปลกจากที่เราเคยคิดนึกกันอยูเ่ ท่าไร ชุดใหญ่อีกชุดหนึง่ ที่มีคนเห็นว่าเราควรมีไว้ (หัวเราะ) แล้ วไปบอกให้
คุณเรี ยมซื ้อมาให้ ก็คือ The Great Books of the West ทังหมด
้
๕๖ เล่ม ยาวตังวา
้ มุง่ หมายเกี่ยวกับ
ปรัชญาตะวันตก ตังแต่
้ อีเลี ยด ของโฮเมอร์ เรื่ อยมาตามลําดับสมัย เป็ นงานของนักปรัชญาตะวันตกเป็ น
คน ๆ ไป คนหนึง่ เล่มหนึง่ ๆ ลงมาจนถึงมากซ์ ถึงใครต่อใครในยุคหลัง ๆ ก็มี ชุดนี ้ก็ได้ ใช้ ประโยชน์บ้างบาง
เล่ม คัมภีร์ไบเบิ ้ลก็อยูใ่ นชุดนี ้ ส่วนมากใช้ เมื่อต้ องการรู้วา่ ฝรั่งเขาคิดกันอย่างไร ในเรื่องนันเรื
้ ่ องนี ้ ที่เราจะ
พูดหรื อกําลังศึกษาอยูใ่ นแง่ของพุทธศาสนา หนังสือมันมากนักเกินกว่าที่จะอ่านไหว ก็เอาเฉพาะเรื่อง
เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้ องและกําลังเป็ นปั ญหา เรื่ องทางปรัชญานี ้ไม่คอ่ ยชอบ
อาจารย์ครับ ผมเห็นในตู้ชนบนมี
ั้
หนังสือเกี่ยวกับเรื่ องเพศหลายเล่ม เช่น The Sex Life of Unmarried
Adults, The Sex Behaviour of Human Male, Encyclopedia of the Sex.
ก็มีบ้าง ศึกษาบ้ าง ซื ้อมาเองก็มี คนซื ้อให้ ก็มี กามสูตรก็มี (หัวเราะ) ท่านปั ญญาเอามาให้ ก็ไม่ได้
ศึกษาอะไรมากมาย แต่พอรู้เค้ าเงื่อนทังหมด
้
บางเล่มก็ดแู ต่สารบัญ ส่วนมากซื ้อเมื่อตอนไปอินเดีย แล้ ว
บางทีก็สงสัยว่ามันจะตบตา เช่น กามสูตร เขาเขียนแล้ วก็อ้างว่าเป็ นหนังสือธรรมะ ต้ องปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ อง
จึงจะเป็ นธรรมะ ให้ หนังสือนันเป็
้ นหนังสือธรรมะ แต่พอดูเนื ้อเรื่ อง ที่ไหนได้ ก็เป็ นเรื่ องธรรมดา เรื่ องเพศ
เรื่ องกามารมณ์ แต่เขาไปอ้ างว่านัน่ คือการปฏิบตั ทิ ี่ถกู ต้ อง ให้ มีการปฏิบตั ทิ ี่ถกู ต้ อง เป็ นธรรมะหมด ฉะนัน้
การบริโภคกามก็เป็ นธรรมะ ที่ต้องปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ อง เขาพูดอย่างนี ้ เราไม่คอ่ ยเห็นด้ วย เรารู้สกึ ว่ายังมีเรื่ อง
ตบตาให้ คนสนใจ หรื อมิฉะนันก็
้ เป็ นเรื่ องที่เขาเชื่อเช่นนันจริ
้ ง ๆ ในหมูค่ นเหล่านัน้ ที่บชู าพระสูตรนัน้ ทีแรก
ก็ฤาษีเขียน หนังสือพวกนี ้มันจําเป็ นน้ อย เรี ยกว่าไม่มีก็ได้ ถ้ ามีก็เป็ นเพียงสําหรับเปรี ยบเทียบของเรา
คํานวณดู มนุษย์มนั เคยคิดเรื่ องอะไรที่จะทําให้ ดีที่สดุ แล้ วจึงจะดับทุกข์ได้
อาจารย์ครับ แล้ วหนังสือชุดเกี่ยวกับธรรมชาตินี่ อาจารย์มีมากใช่ไหมครับ
ก็ไม่มากเท่าไหร่ เพราะมันเป็ นเรื่ องไม่คอ่ ยได้ ตงใจอะไรนั
ั้
ก แต่ผมก็ชอบบ้ าง เรื่ องสัตว์ เรื่ องต้ นไม้ ใน
ฐานะเป็ นเรื่ องสนุก เบ็ดเตล็ด เรื่ องปลา ก็มีหลายเล่ม นกก็มี เยอะแยะเลยนก เอ็นไซโคลปี เดียเรื่ องปลาก็มี
แล้ วก็เรื่ องคน คนทัว่ โลกเป็ นเชื ้อชาติ ๆ นี่อา่ นสนุก ชื่อชุด Illustrated Encyclopedia of Mankind มีคน
เดินตลาดมาขายถึงที่นี่ เลยซื ้อเอาไว้ ๒๐ เล่ม ๔ พันกว่าบาท Encyclopedia ธรรมดามี ๒ ชุด เก่ากับใหม่
ของ Britannica เจ้ าชื่นซื ้อให้ ชดุ หนึง่ เราซื ้อเองชุดหนึง่
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อาจารย์ครับ ตังแต่
้ ต้นจนถึงยุคปั จจุบนั อาจารย์รับหรื ออ่านวารสารอะไรบ้ างครับ
จําไม่คอ่ ยได้ แล้ ว สมัยเมื่อแรกบวช อ่าน "ไทยเขษม" อ่าน "ดวงประทีป" และหนังสือชุดแรกของหลวง
วิจิตรวาทการ พวกวิ ชชา ๘ มหาบุรุษ นี่อา่ นกันอย่างเอาเป็ นเอาตาย ไม่ใช่แเต่เรา ใคร ๆ ก็เหมือนกัน
แตกตื่นกันใหญ่ เราก็อา่ นบ้ าง ต่อมาได้ อาศัยไทยเขษมรายสัปดาห์ ช่วยโฆษณาหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา
ให้ บ้าง "เสนาสาร" เป็ นวารสารอีกเล่มหนึง่ ที่ผมอ่านมากในสมัยโน้ น เป็ นหนังสือของพวกทหารแต่ลงเรื่ องที่
ไม่ใช่เรื่ องของทหารมาก "สยามสมัย" เห็นบ้ าง แต่อา่ นบางเล่มเท่านัน้ อีกเล่มที่อา่ นมากหน่อยก็ "ศรี กรุง"
หนังสือพิมพ์รายวันก็ไม่ได้ รับประจํา บ้ านพระยาอรรถกรมมนุตตีเขารับประจํา แล้ วเขาส่งต่อมาให้ มี
"กรุงเทพเดลิ เมล์ " บ้ าง "สยามออบเซิ ฟเว่อร์ " บ้ าง ตอนนันเรามั
้
นก็เด็กบ้ านนอก ไม่เกิดความคิดความอ่าน
ทางด้ านการเมืองอะไร อาจจะรู้สกึ กับเขาบ้ างว่าอยากจะฉลาด อยากจะทันโลก แต่มนั ก็ไม่ร้ ูจะทําอย่างไร
มีอะไรก็คว้ ามาอ่านเท่านันแหละ
้
ช่วงมีสวนโมกข์ที่พมุ เรี ยง ไม่คอ่ ยได้ อา่ น ไม่มีเวลาที่จะอ่านหนังสือพิมพ์ เพิง่ มารื อ้ ฟื น้ การอ่าน
หนังสือพิมพ์ อ่านวารสารอีกทีตอนช่วงหลัง เมื่อเริ่มมีหอสมุดธรรมทานที่วดั ชยารามแล้ ว ตอนหลัง ๆ มานี่ก็
มีคนส่งเล่มโน้ น เล่มนี ้มาให้ เสมอ ๆ ไม่ได้ สงั่ ซื ้ออ่านเอง
อาจารย์ครับ อาจารย์มีหลักอย่างไร ในการใช้ หนังสือชุดต่าง ๆ ที่อาจารย์มีอยู่
มีหลักว่า พอเกิดสงสัยอะไร มีหนังสือเล่มไหนเหมาะก็ใช้ ค้น ใช้ หนังสือประกอบ เรื่ องที่เราจะพูด จะ
เขียน จะศึกษา เราไม่ได้ ยดึ ของใครเป็ นหลัก เป็ นสรณะ ของคนนี ้ที คนโน้ นที หนังสืออย่างเอ็นไซโคลปี เดีย
ก็อา่ นแต่เรื่ อง (หัวเราะ) ศาสนาทังนั
้ น้ อย่างอื่นไม่ได้ อา่ น เช่น ปรัชญาของศีลธรรมนี่ ก็ได้ มาจากเอ็นไซโคล
ปี เดีย กับจากหนังสือบางเล่มที่เกี่ยวกับ philosophy ของศีลธรรม
ผมก็ไม่ได้ มีการอบรมหรื อรับการอบรมที่จะเป็ นนักศึกษาอะไรนัก ก็เป็ นมาอย่างบ้ านนอกธรรมดา
บวชแล้ วนี ้มันจึงค่อยสนใจมากขึ ้น ก่อนหน้ านันมั
้ นก็เหมือนเด็ก ๆ ชาวนา ไม่คอ่ ยจะชอบนักกับหนังสือหนัง
หา ชอบเล่นมากกว่า ชอบวัว ชอบควาย ชอบเป็ ด ชอบไก่ ยังไม่มีรสนิยม ไม่ถึงขนาดที่จะรู้สกึ ถึงรสชาติของ
การศึกษา หนังสือหนังหา ศึกษากันอย่างเล่านิทานตลกสนุก ๆ กับพวกเด็ก ๆ ด้ วยกัน พอมาศึกษาธรรมะ
มันยึดธรรมะเป็ นแกน เป็ นหลัก คือเป็ นแกนกลาง อะไร ๆ ก็เอามาหาธรรมะ อะไร ๆ ก็ดงึ เข้ ามาหาธรรมะ ก็
ได้ เท่าที่ทําได้
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ั้
ข้ อแรกสุดในตอนนี ้ ขอเรี ยนถามอาจารย์วา่ อะไรเป็ นจุดเริ่มต้ นที่ทําให้ อาจารย์หนั มาสนใจคัมภีร์ชนพระ
บาลี* ในขณะที่วงการพุทธศาสนาในเมืองไทยสนใจแต่คมั ภีร์ชนอรรถกถาเท่
ั้
านัน้
7

เรื่ องนี ้มันมีอยู่ ๒ ความหมายแรก ที่เราสนใจพระบาลีก็เพราะว่าเรื่ องที่มนั จะแน่นอนเด็ดขาดชัดแจ้ ง
นัน้ มันมีอยูใ่ นคัมภีร์ชนบาลี
ั้
หรื อชันพระไตรปิ
้
ฎก อีกความหมายหนึง่ การศึกษาในโรงเรี ยนทัว่ ไปนัน้ เขาจัด
ให้ เรี ยนคัมภีร์ชนอรรถกถาเพื
ั้
่อจะได้ ไปอ่านพระบาลี ถ้ าใครเรี ยนอรรถกถาแตกฉานแล้ ว จะอ่านพระบาลีได้
ด้ วยตนเอง แต่เดี๋ยวนี ้ก็ปรากฏว่านักเรี ยนนักศึกษาที่เรี ยนสอบประโยคต่าง ๆ ได้ แล้ วก็หยุดอยูเ่ พียงแค่นนั ้
้ ้เพราะการสอบไล่นนสอบตามหลั
ั้
กสูตรที่เป็ นคัมภีร์
ไม่ได้ ไปสนใจในตัวพระบาลี เพราะไม่มีอะไรบังคับ ทังนี
อรรถกถา ฉะนันจะโทษว่
้
าสนใจกันแต่อรรถกถาก็ไม่ถกู เพราะใช้ เป็ นหลักสูตรนักเรี ยนก็ต้องสนใจแต่อรรถ
กถา ก็ไม่มีโอกาสจะไปสนใจพระไตรปิ ฎก และมันต้ องซื ้อ ต้ องหา มันแพง แต่ถ้าเราจะต้ องการรู้เรื่ องที่เป็ น
หลัก ก็ต้องสนใจพระบาลีไตรปิ ฎก
ทีนี ้ประชาชนส่วนใหญ่ เขาได้ รับคําสัง่ สอนแนะนําแต่เรื่ องชันอรรถกถา
้
ชันบาลี
้
อาจจะยาก หรื อสูง
เกินไป ชันอรรถกถามั
้
นมีเรื่ องปาฏิหาริ ย์ หรื อเรื่ องทํานองที่อาจจะเอามาขยายให้ เข้ ารูปแบบกับไสยศาสตร์
ได้ สําหรับคนทัว่ ไปมันสนุกดี ไม่ทําให้ งว่ งนอน คัมภีร์อย่างไตรภูมิพระร่วง ก็เกิดขึ ้นจากการรวบรวมอรรถ
กถาทังนั
้ น้ ประชาชนส่วนมากก็เรี ยนรู้กนั แต่ในระดับนัน้ เพราะมีโอกาสเพียงเท่านัน้ โดยที่จริ งแล้ ว มันไม่ใช่
เจตนาของประชาชน เราต้ องการรู้เรื่ องโดยตรงก็ต้องค้ นจากพระบาลี ข้ อเท็จจริงมันมีอยูอ่ ย่างนี ้
อาจารย์ครับ ทําไมเขาจึงไม่ใช้ พระบาลีเป็ นตัวแบบเรี ยน สําหรับหลักสูตรไปเลย ในเมื่อมันมีข้อความที่
ลึกซึ ้งและการเรี ยนก็มีตงหลายปี
ั้
หลายประโยค
เขาจะเรี ยนภาษา ไม่ใช่เรี ยนธรรมะ เพราะมีความจริงอยูว่ า่ ถ้ ารู้อรรถกถาแล้ วมันไปอ่านบาลีได้ รู้
อรรถกถาของทุก ๆ ขันตอนของบาลี
้
แล้ ว มันไปอ่านบาลีได้ เอง เขาก็ให้ เรี ยนอรรถกถา เพื่อไปเรี ยนบาลีเอา
เอง เป็ นเรื่ องของส่วนตัว แต่แล้ วมันก็ตายด้ าน (หัวเราะ) หยุดอยูเ่ พียงแค่นนั ้ อันนี ้มันเป็ นความเห็นของผู้
วางหลักสูตรว่า ถ้ าอ่านอรรถกถาได้ ต้องอ่านชันบาลี
้
ได้ เพราะว่าภาษาอรรถกถามันยากกว่าชันบาลี
้
มันมี
หลักเกณฑ์อย่างนี ้มาตลอด จนบัดนี ้
หลักสูตรทุกประเทศ เป็ นแบบนี ้หรื อเปล่าครับ
ผมเข้ าใจว่าไม่แบบนี ้ทังหมด
้
ในประเทศพม่าก็มีบางประโยคหรื อบางขันตอน
้
ให้ เรี ยนพระบาลี
โดยตรงก็มี แต่ในเมืองไทยเรี ยนอรรถกถาล้ วนตังแต่
้ ต้นจนปลาย
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ก่อนที่จะมาทําสวนโมกข์ ท่านอาจารย์ได้ ค้นพระบาลีไปเพียงใดครับ
ก่อนที่จะมีความคิดเรื่ องสวนโมกข์ เราก็ได้ สนใจเรื่ องจากพระบาลีอยูม่ าก ตอนนันก็
้ ยงั ไม่พ้นการ
เกี่ยวข้ องกับอรรถกถา สนใจเรื่ องจากทังบาลี
้ และอรรถกถา เราเคยมีความใฝ่ ฝั นที่จะสร้ างหนังสือเป็ นเล่ม ๆ
เป็ นเรื่ อง ๆ ไป ที่ทําสําเร็ จ ได้ พิมพ์หนังสือเล่มออกไปแล้ ว ก็มีอยูเ่ ล่มหนึง่ เรี ยกว่า การทําทาน แม้ เพียงเท่านี ้
ก็เป็ นเหตุให้ ต้องค้ นบาลีมาก คือเรื่ องเกี่ยวกับทานมีอยูใ่ นที่ไหนเอามาใส่กนั เข้ า อรรถกถานันมั
้ นอยูใ่ กล้ มือ
ั ้ น้ ดังนันแม้
้ ก่อนจะมี
อยูแ่ ล้ ว แต่ใจความที่สําคัญ ที่ไพเราะ ที่นา่ สนใจมันอยูใ่ นคัมภีร์ประเภทบาลีทงนั
ความคิดเรื่ องสวนโมกข์ มันก็มีความคิดเรื่ องจะทําหนังสือ เป็ นเล่ม ๆ เป็ นหลักฐาน มันก็เลยสนใจ
พระไตรปิ ฎก ไปหาซื ้อพระไตรปิ ฎก เศษ ๆ อยูน่ อกชุด ขายถูก ๆ อยูแ่ ถวเวิ ้งนครเขษม ดังที่เคยเล่าแล้ ว
(หน้ า ๑๑๕ เล่ม ๑)
ตอนนันฉบั
้ บแปลไทย ฉบับหลวงยังไม่มีใช่ไหมครับ
ยังไม่มีฉบับแปลไทย มีแต่ที่เขาเรี ยกว่า ชุดธรรมสมบัติ แปลลงในหนังสือธรรมจักษุ สมัยสมเด็จกรม
พระยาวชิรญาณวโรรส รวมแล้ วได้ จํานวนหนึง่ เหมือนกัน พออาศัยเป็ นเครื่ องมือได้ และก็ได้ อาศัยฉบับของ
้ ดิ ้นรนเอาเอง เพื่อ
โรงพิมพ์ไท ๒-๓ เล่มเท่าที่มนั มี เป็ นเครื่ องช่วยเปรี ยบเทียบคําแปลต่าง ๆ นอกจากนันก็
จะหาคําแปลออกมา แล้ วก็อาศัยอรรถกถา อาศัยดิกชันนารี ชนที
ั ้ ่มนั ดีพิเศษ เช่น ดิกชันนารี ของสมาคม
บาลีปกรณ์ (Pali Text Society) ของอังกฤษ เรามีตงแต่
ั ้ ก่อนมาเริ่ มสวนโมกข์แล้ ว เขามีมาขายในเมืองไทย
ดูจะเป็ นระยะที่ยงั ไม่ได้ เย็บรวมเป็ นเล่มใหญ่ นึกไม่คอ่ ยออกแล้ วว่าซื ้อได้ ที่ไหน แต่วา่ ไม่ได้ สงั่ จากนอกเอง
แน่ นักเลงบาลีในเมืองไทย เขารู้จกั หนังสือพวกนี ้กัน คนที่เขาเป็ นนักเลงจริง ๆ เขารู้จกั ในระดับนาคะ
ประทีป เสฐี ยรโกเศศ เขามีหนังสือพวกนี ้ทังนั
้ น้
อาจารย์ครับ พอลงมาเริ่ มสวนโมกข์ ก็เริ่ มค้ นต่อตามที่ตงใจไว้
ั ้ หรื อเปล่าครับ
พอคิดจะมีสวนโมกข์ มันก็เลยตังใจจะค้
้
นแต่เรื่ องเกี่ยวกับปฏิบตั กิ มั มัฏฐานวิปัสสนา เรื่ องอื่นเช่น
เรื่ องการทําทาน อะไรพวกนี ้เลิกค้ น เลิกสนใจ เท่าที่เรี่ยวแรงและเวลามี มันก็เกือบจะไม่พอที่จะค้ นเรื่ อง
เกี่ยวกับการปฏิบตั ทิ างจิตใจอยูแ่ ล้ ว เพราะต้ องเริ่มสํารวจกันอีกทีหนึง่
ขอความกรุณาเล่าถึงวิธีการค้ นคว้ าเช่นตังเค้
้ าโครงอย่างไร เลือกเจาะศึกษาอย่างไร อ่านตามลําดับเรื่ อย
ๆ หรื ออย่างไร
มันก็เหมือนกับ ที่เคยบอกวันก่อนแล้ วว่าอยากจะมีหนังสือที่เป็ นโครงปฏิบตั โิ ดยสมบูรณ์ ซึง่ ต่อมาก็
ใช้ ชื่อ ตามรอยพระอรหันต์ เล่มนี ้ ใช้ เวลานาน ติดต่อกันมา มันก็ผา่ นพระไตรปิ ฎกทุกเล่ม เพื่อจะหาเฉพาะ
เรื่ องที่ใช้ ตามรอยพระอรหันต์ได้ ค้ นไปค้ นมาได้ ออกมาพอสมควรที่จะเขียนเป็ นเรื่ องตามรอยพระอรหันต์ได้
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ภาคหนึง่ ตังแต่
้ ได้ ฟังเทศน์และก็พอใจในพุทธคุณ ออกบวช และก็ปฏิบตั ติ ามลําดับจนไปถึงขันออกป่
้
า
ตอนจะปฏิบตั กิ มั มัฏฐานโดยตรงไม่ทนั ได้ เขียน มันค้ างเติง่ ทิ ้งระยะห่างกันหลายปี เพิ่งจะได้ มาเขียนกัน
ใหม่ในรูปที่เรี ยกว่า "อานาปานสติ" เป็ นหนังสือ อานาปานสติภาวนา สําเร็จเป็ นหนังสือเล่มใหญ่ ก็ถือว่าต่อ
ยอดเรื่ องตามรอยพระอรหันต์นนั่ เอง
เวลาอาจารย์อา่ นเพื่อเก็บเรื่ อง "ตามรอยพระอรหันต์" ซึง่ สําเร็ จเฉพาะเรื่ องศีลนัน้ อาจารย์เก็บทังศี
้ ล
สมาธิ ปั ญญาไว้ แล้ ว หรื อเก็บเฉพาะศีลครับ
้ ตอนแรก ๆ มา
อ้ าว ทีแรกก็สํารวจหมด แล้ วกะไว้ ตอนไหนเป็ นตอนไหน แล้ วลงมือเขียนตังแต่
ตามลําดับ ตามรอยพระอรหันต์นนเรื
ั ้ ่ องศีลใช้ หลัก จุลศีล มัชฌิมศีล มหาศีล แทนการใช้ หลักปาฏิโมกข์
อาจารย์อา่ นพระบาลีแล้ วอ่านอรรถกถาเทียบไปด้ วยหรือเปล่า อย่างธุดงค์นี่ต้องอาศัยวิสทุ ธิมรรค ด้ วย
หรื อเปล่า
ก็อาศัยเหมือนกัน ถ้ ามันมีอยูท่ ี่ไหนบ้ างก็เอามาเป็ นเครื่ องช่วย แต่เรามีหลักแน่นอนว่าจะเอาตาม
ข้ อความในพระบาลี คือว่าถ้ าอ่านแล้ วมันติด เอาเรื่ องไม่ได้ จึงเปิ ดอรรถกถา เพื่อจะเอาเรื่ องให้ ได้ ก็ต้องใช้
คูก่ นั มา ภาษาอังกฤษยังไม่คอ่ ยมี ตอนนันยั
้ งไม่คอ่ ยรู้เรื่ องสมาคมบาลีปกรณ์ ฉบับภาษาอังกฤษนี่ มาเริ่ม
ใช้ ตอนหลัง ๆ ตัง้ ๒๐ ปี ของการมีสวนโมกข์แล้ ว มันจึงมาเกี่ยวข้ องกับฉบับภาษาอังกฤษมากขึ ้น เพื่อเป็ น
เครื่ องช่วยเปรียบเทียบ ไม่ได้ เอาจริ งจัง เพราะว่าตัวจริงมันอยูใ่ นบาลีแล้ ว และเราก็เชื่อของเราเอง ที่เอา
จากบาลี ไม่คอ่ ยจะเชื่อเรื่ องที่คนอื่นแปล แม้ แต่ฝรั่ง เราทําไปตามมีตามได้ ทําตามสะดวกที่จะมีมา
ระยะแรกฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษดูจะมีสกั เล่มหนึง่ เอามาศึกษาเทียบบ้ าง และก็หายาก และเพิ่มมี
ฉบับบาลีแปลอังกฤษของ ๓ นิกายแรก เมื่อได้ ไปประชุมที่พม่า (๒๔๙๗) แวะร้ านขายหนังสือและก็ไม่แพง
ก็ซื ้อมาหลายเล่ม
การค้ นคว้ าพระไตรปิ ฎกมีรสชาติเหมือนการเสพคบกับนางฟ้าจริง ๆ อย่างที่อาจารย์เคยเขียนไว้ หรือ
เปล่าครับ
มันเพลิน ๆ เป็ นคําที่เขาพูดไว้ ก่อนและเราก็ใช้ เป็ นเครื่ องปลุกปลอบตัวเอง ให้ พอใจให้ สดุ เหวี่ยง และ
มีลกั ษณะพอจะเปรี ยบเทียบได้ คล้ าย ๆ กับเกิดความหลงใหลจนไม่อยากจะทําอะไร รู้สกึ เป็ นของแปลก
ของใหม่ที่ไม่เคยได้ ยิน ดูจะเชื่อว่าหลาย ๆ คนก็คงไม่เคยได้ ยิน ความแปลกของคําพูดมันช่วยให้ พอใจใน
ฐานะเป็ นของแปลกและลึกซึ ้ง นี่เป็ นลักษณะมัวเมาในแง่ของปริยตั ิ บางยุคบางสมัยมันหมกมุน่ อยูแ่ ต่เรื่ อง
อย่างนี ้ เป็ นเนื ้อเป็ นตัวของวันคืนแห่งการศึกษา เวลากําลังสนุกมันก็สนุกจริง ๆ เหมือนกัน มันมีอยูเ่ ป็ น
ระยะ เป็ นช่วง ๆ
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อาจารย์ครับ ระหว่างค้ นนันเคยท้
้
อถอยหมดกําลังใจคิดจะเลิกไหมครับ เช่นเวลาอ่านแล้ วตีความไม่แตก
ไม่เคยมี เมื่อยังไม่ร้ ูและตีความไม่แตก ก็เก็บไว้ ก่อน บันทึกไว้ ก่อน ต่อมาก็คอ่ ย ๆ รู้ พบนัน่ พบนี่ก็ร้ ู
ขึ ้นมาเอง ความที่อยากจะค้ นของที่ไม่เคยมีคนรู้ให้ ออกมาสูป่ ระชาชนมันมีมาก มันมีลกั ษณะกิเลส
เหมือนกับว่าจะอวดว่าเป็ นผู้เปิ ดเผยสิง่ ที่ยงั ไม่เคยเปิ ดเผย กิเลสอย่างนี ้ก็มี ทําให้ สนุก ฉะนันจึ
้ งมีเรื่ องอะไร
หลายเรื่ องถูกเปิ ดเผยออกมา เพราะเราเป็ นผู้เปิ ดเผย ก่อนนี ้คําว่าปฏิจจสมุปบาท เรื่ องสุญญตา เรื่ องตถา
ตานันชาวบ้
้
านพูดไม่เป็ นหรอก (หัวเราะ) เดี๋ยวนี ้ชาวบ้ านก็พดู เป็ นกันบ้ างแล้ ว
อาจารย์อา่ นวันละกี่ชวั่ โมงครับ
มันไม่ได้ ตงกํ
ั ้ าหนด ตามสะดวก บางวันก็มีธุระอย่างอื่น ก็ไม่ได้ อา่ น ระหว่างอยูท่ ี่สวนโมกข์พมุ เรี ยง
ส่วนมากอ่านตอนกลางคืน เป็ นเหตุให้ ต้องใช้ ตะเกียงหลอด ก่อนนี ้ใช้ ตะเกียงนํ ้ามันมะพร้ าว ลอยใส่ไว้ ใน
ถ้ วย มันไม่สะดวก จึงต้ องใช้ ตะเกียงหลอด เพราะมันต้ องคัดบ้ าง ต้ องพิมพ์ดีดบ้ าง เมื่อมาอยูส่ วนโมกข์นนั ้
ก็คดิ ว่ามันไม่ต้องการใช้ พมิ พ์ดีดอีกต่อไป ก็เลยให้ ที่คณะธรรมทาน เอ้ า! พอมาทําหนังสือเข้ าเลย
จําเป็ นต้ องใช้ อีก จึงขอคืนมาใช้ อีก ใช้ กนั ตลอดเวลาที่ต้องทําต้ นฉบับลงหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา หรื อส่ง
โรงพิมพ์ ลองคิดดูคนเดียวทําทุกอย่าง มันจะทําได้ สกั กี่มากน้ อย ค้ นคว้ า เขียนคัดลอก พิมพ์ดีด คนเดียวทํา
อาจารย์อา่ นแล้ วผ่านไปแล้ วมาทบทวนใหม่ หรื ออ่านแล้ วหยุดคิดเป็ นตอน ๆ
มันจะต้ องอ่านเพื่อเก็บสิง่ ที่เราต้ องการ แล้ วคัดลอกออกมาเพื่อเอามาใช้ เอามาอ้ างอิง เอามาชนกัน
แต่ถ้ามันเป็ นเรื่ องที่แปลโดยตรงได้ ก็แปลโดยตรง ส่งลงหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา ฝ่ ายพระไตรปิ ฎกแปล
(หัวเราะ) กลายเป็ นพระป่ าที่ทํางานกับพระไตรปิ ฎก รู้สกึ มันไม่คอ่ ยมีหรอก ถ้ าอยูป่ ่ าก็อยูป่ ่ าไปเลย เดี๋ยวนี ้
มันกลายเป็ นคนเดียวกัน พระป่ าที่ทํางานพระไตรปิ ฎกก็เพื่อความเป็ นพระป่ า รอบรู้ในเรื่ องของพระป่ า
ค้ นคว้ าเรื่ องการเป็ นอยูใ่ นป่ า
ระยะแรก การค้ นคว้ า การเขียนและการปฏิบตั สิ ว่ นตัวสัมพันธ์กนั อย่างไรครับ
ปฏิบตั สิ ว่ นตัวเท่าที่จะปฏิบตั ไิ ด้ สวดมนต์ไหว้ พระ นัง่ สมาธิตามเวลา พอเสร็ จกิจประจําวันเหล่านัน้
แล้ วก็อา่ นหนังสือ (หัวเราะ) รวมความแล้ วเวลาที่ทําหนังสือมากกว่า
ข้ อเขียนยุคแรก ๆ ผมเห็นมีตอนที่อาจารย์พดู ถึงสัทธรรมปฏิรูป**มาก ทีนี ้ในการค้ นคว้ า อาจารย์มี
จุดมุง่ หมายที่อยากจะขจัดสิง่ เหล่านี ้ออกไปหรื อเปล่าครับ
8
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มันก็เป็ นเรื่ องประกอบเรื่ องหนึง่ และมันออกจะเลยขอบเขตของความมุง่ หมาย คือมันมีอยูช่ ่วงหนึง่ ที่
ลงเรื่ องกระทบสัทธรรมปฏิรูป เรื่ องกาจําศีล เรื่ องสุกรยักษ์ นี ้มันมีอยูใ่ นอรรถกถา คุ้ยเรื่ องเหล่านี ้ออกมาพัก
หนึง่ ได้ กระทบกระทัง่ (หัวเราะ) ไม่เฉพาะแต่สทั ธรรมปฏิรูปหรอก ได้ กระทบอลัชชีทงหลายด้
ั้
วย ไอ้ สทั ธรรม
ปฏิรูปนันพิ
้ สจู น์ยากเพราะว่าเขาทํากันมาจนลงรกลงราก คัดง้ างยาก แต่ที่บอกไว้ วา่ ในพระบาลีวา่ อย่างนี ้
โว้ ย ไม่ใช่วา่ อย่างคุณว่า อย่างนี ้ก็มีบ้างเหมือนกัน
อาจารย์จําได้ ไหมครับว่าสัทธรรมปฏิรูปมีอะไรบ้ าง
ก็มีเรื่ องอย่างที่เป็ นไสยศาสตร์ เรื่ องทํานองไสยศาสตร์ เรื่ องบูชา เรื่ องอ้ อนวอนต่าง ๆ ความคิดมันยัง
มองไปว่า แม้ แต่วิธีไหว้ พระสวดมนต์ที่ใช้ อยูก่ ็ยงั ไม่ถกู ตามวิธีพทุ ธศาสนา มีคําอ้ อนวอนหรื อมีคําอะไรมาก
บทที่มาใช้ สวดมีลกั ษณะเป็ นการอ้ อนวอนขอร้ อง ต่อรอง หรื อขอร้ อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ให้ อด
โทษ คล้ าย ๆ กับว่ามีลกั ษณะเป็ นบุคคลตัวตนเป็ น ๆ ก็เริ่ มคิดมาตังแต่
้ นนั ้ แต่ก็เห็นว่าไม่สําคัญอะไรนัก
เพราะว่าประชาชนในระดับที่ต้องการความเป็ นอย่างนัน้ มันมีประโยชน์และได้ รับประโยชน์ ผมก็ชว่ ย
ปรับปรุงคําแปล (หัวเราะ) วิธีสวดให้ แจ่มใสขึ ้นมา
ที่เรี ยกว่าสัทธรรมปฏิรูปนี ้ก็หมายถึงที่มนั เป็ นหลักเป็ นฐาน เป็ นคัมภีร์ เป็ นอะไรทํานองนัน้ ถ้ าเป็ น
ของกะปริ บกะปรอยอยูต่ ามกลางบ้ านนันยั
้ งไม่ถงึ กับจะเรี ยกว่า สัทธรรมปฏิรูป เช่นเรื่ องไสยศาสตร์
(หัวเราะ) มันปนเข้ ามาโดยไม่ร้ ูสกึ ตัว เพราะว่าประชาชนชันทั
้ ว่ ไปชอบเพื่อการขอร้ อง ชอบการอ้ อนวอน
ชอบการพึง่ พาสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
อาจารย์ครับ แล้ วชันคั
้ มภีร์มีหรื อไม่ที่มนั ชัดเจนแล้ วว่าเป็ นสัทธรรมปฏิรูป
ตามความรู้สกึ ของผม มี เช่น สูตรที่เขาพิมพ์แจกกันอยูก่ ระทัง่ เดี๋ยวนี ้ที่เรี ยกว่า อาการวัตตสูตร เอาอิ
ติปิโสมาทําวนไปวนมาหลายสิบรูปแบบ แล้ วท่องกัน อย่างนี ้มันเป็ นลักษณะไสยศาสตร์ แล้ วสูตรที่เขาทํา
ขึ ้นด้ วยความหวังดี เช่น ชมพูบดีสตู ร เรื่ องพระยาชมพู ชาวบ้ านชอบฟั งกันนัก ก็ไม่มีในบาลี ไม่มีในอรรถ
กถา แต่วา่ จารใบลานขายได้ มากและก็อา่ น เทศน์ สอนกันทุกวัดทุกวา แม้ สตู รอย่างนี ้ก็เรี ยกว่าสัทธรรม
ปฏิรูปได้ เหมือนกัน เพราะไม่มีในบาลีในอรรถกถา แต่ดเู จตนาแล้ ว มันก็เป็ นเรื่ องเจตนาให้ คนนับถือ
พระพุทธเจ้ า เช่นเดียวกับเรื่องจันทิมาสูตร อาทิตยสูตร เรื่ องจันทรคราส สุริยคราสนัน้ แม้ จะมีใน
พระไตรปิ ฎกเองก็จะต้ องเรี ยกว่าน่าจะจัดไว้ ในพวกสัทธรรมปฏิรูปด้ วยเหมือนกัน ในพระไตรปิ ฎกเองบาง
สูตรมีลกั ษณะที่ฟังดูแล้ วเป็ นสัสสตทิฏฐิ ซึง่ ควรนับเนื่องอยูใ่ นสัทธรรมปฏิรูป
อาจารย์เห็นตังแต่
้ สมัยนันแล้
้ วหรื อครับคัมภีร์พวกนี ้
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โอ้ เห็นแต่ก่อนนันอี
้ ก ก่อนอยูส่ วนโมกข์ ตังแต่
้ ก่อนบวช หนังสือเล่มนี ้เขาชอบเอามาเทิดทูนกัน เรา
สนใจธรรมะกัน ก็มีคนเอามาให้ ดู จะให้ เรียนจะให้ ท่อง พออ่านเข้ าไปได้ สัก ๒-๓ ใบ โอ๊ ย! ไม่ไหว ๆ นี่มนั
ไม่ใช่ ๆ อิตปิ ิ โสถอยหน้ าถอยหลังแล้ วว่าทีละตัวสําหรับหนึง่ ตัวแล้ วว่าถอยหน้ าถอยหลังอีก
คัมภีร์พวกนี ้แต่งที่ในเมืองไทยหรื อว่าแต่งที่ลงั กา
เข้ าใจว่าแต่งที่เมืองไทย
ก่อนมีสวนโมกข์ เรื่ องตายเกิด เรื่ องเทวดา อาจารย์มีคติอย่างไรครับ
ก่อนเรี ยนบาลี เมื่อแรกเรี ยนบาลีมาใหม่ ๆ มันก็เทศน์เหมือนเขาเทศน์กนั ตายแล้ วต้ องเกิด ต้ องเกิด
ให้ ดี ต้ องทําให้ ดีเพื่อจะเกิดดี แต่ก็ดไู ม่เคยยืนยันว่าเกิดแน่หรื อไม่เกิด เพราะว่าเราเรียนเหมือนเขา เรี ยน
จากโรงเรี ยน ซึง่ เรี ยนเหมือน ๆ กัน จําได้ วา่ ผมยังเคยเทศน์อภิธมั มัตถสังคหะ เทศน์เรื่ องทํานองว่าตายแล้ ว
เกิด ทํานองเหมือนกับลงทุนไปค้ าทะเล เที่ยวท่องเที่ยวไปในทะเล เรื อผุแล้ ว ผุเล่า ลําแล้ วลําอีก จนกว่าคน
นันมั
้ นจะหยุดการค้ า ไม่ชอบการค้ า เลิกค้ า มันจึงจะไม่ลงเรื อเที่ยวไปในทะเลอีกต่อไป
เรื่ องเกี่ยวกับเทวดานันน่
้ าคิด ในพระไตรปิ ฎกที่เขาถามพระพุทธเจ้ าว่าเทวดามีหรื อไม่มี พระพุทธเจ้ า
ตรัสว่า จะถามอะไรอีกล่ะ เพราะว่ามันเชื่อกันอย่างอุโฆษไปแล้ ว เชื่อกันไปทังบ้
้ านทังเมื
้ อง จะมาถามอะไร
กันอีกล่ะ (หัวเราะ) กลับตอบเสียอย่างนี ้ ไม่ตอบว่ามีหรือไม่มี อย่างนี ้เราก็เอามาพิมพ์โดยเร็ว แม้ กระทัง่
ข้ อความที่พระพุทธเจ้ าตรัสว่า ถ้ าจะดูพวกเทวดา รูปร่างอย่างไรละก็ให้ ดพู วกกษัตริย์ลจิ ฉวี สวยสดงดงาม
แบบที่เห็นกันอยู่ อย่างนี ้ก็เอามาพิมพ์ เอามาพูดให้ คนได้ ยิน แต่ถ้าถามว่า ทําอย่างไร จึงจะเป็ นเทวดา
อย่างนี ้ พระพุทธเจ้ าอาจจะทรงตอบ (หัวเราะ) หรื ออาจจะทรงตอบว่าธรรมะข้ อนัน้ ข้ อนี ้ ประพฤติแล้ วจะได้
เป็ นเทวดา พวกนี ้มีในหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาเล่มแรก ๆ คุณไปเปิ ดดูเรื่ องอย่างนี ้เราเห็นเป็ นของแปลกชิ ้น
สําคัญที่จะเอามาเปิ ดเผย เพราะเขาเชื่อเรื่ องผีเรื่ องเทวดากันมากนัก เป็ นวัฒนธรรมไปเลย
อาจารย์ครับ อาจารย์ค้นพบเรื่ องพวกนี ้ได้ อย่างไร
มันค้ นเรื่ องที่ต้องการ แล้ วก็มาพบเข้ า เดี๋ยวนี ้ก็ยงั มี ลักษณะอย่างนัน้ การค้ นเรื่ องอริ ยสัจจากพระ
โอษฐ์ ให้ ทวั่ ถึงนี ้ ก็พบไอ้ ของอย่างอื่นที่ปลีกย่อย ที่ดี ๆ ลึก ๆ อีกเยอะแยะไปหมด ก็บนั ทึก ๆ ไว้ บ้างและใช้
ให้ เป็ นประโยชน์ และก็พบสิง่ ที่เราเคยรู้อยูแ่ ต่น้อย ๆ แล้ วมาพบคําอธิบายที่สมบูรณ์มากขึ ้น ๆ มันก็มีครบ
หมด
อาจารย์เคยอ่านพระไตรปิ ฎกจบทังชุ
้ ดเลยไหมครับ อ่านแบบเปิ ดทีละหน้ าจบทังชุ
้ ดเลยมีไหมครับ
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ไม่ได้ อา่ นทุกตัว แต่วา่ เปิ ดทุกใบมี (หัวเราะ) เปิ ดทุกใบ ก็อย่างน้ อยเห็นหัวเรื่ องว่านี่เรื่ องอะไร เรื่ อง
อะไร เป็ นเรื่ องที่เราต้ องการจะได้ เดี๋ยวนี ้หรือไม่
อาจารย์มีพระไตรปิ ฎกครบชุดเมื่อไรครับ เห็นอาจารย์เคยเล่าว่าต้ องเดินมายืมวัดพระบรมธาตุเป็ น
ประจําในระยะแรก ๆ
มีครบชุดเมื่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ า กรมพระยาวชิรญาณวงศ์ องค์สภานายกมหามกุฎราชวิทยาลัย
ประทานให้ ผมปรารภกับมหาทองสืบว่า สวนโมกข์ควรจะมีพระไตรปิ ฎก มหาทองสืบเข้ าไปทูล สมเด็จฯ สัง่
ให้ ให้ มา และต่อมามีใครให้ อีก เดี๋ยวนี ้มีตงั ้ ๔ ชุด ฉบับบาลีอยูท่ ี่วดั ชยารามชุดหนึง่ อยูท่ ี่ต้ ตู รงโน้ นชุดหนึง่
อยูห่ ้ องสมุดชุดหนึง่ เวลาทําอะไรกันหลาย ๆ คนสะดวก มหาวิจิตรเอาไปใช้ อยูช่ ดุ หนึง่
แล้ วอาจารย์ไม่เคยซื ้อเองหรื อครับ
ซื ้อเอง เคยซื ้อเล่มละ ๕ บาทอย่างที่เล่าแล้ ว รวม ๆ กันได้ ประมาณตัง้ ๒๐ เล่ม (หัวเราะ) เป็ นของที่
ถูกใจพอใจที่สดุ สมัยนันสตางค์
้
ไม่คอ่ ยมี
หลังจากทํา "ตามรอยพระอรหันต์" แล้ วทําอะไรต่ออีกครับ
เมื่อความคิดเกิด ก็เลยทําชุดจากพระโอษฐ์ ดีกว่า นึกดูวา่ จะทําเรื่ องอะไรดี ทําชุดจากพระโอษฐ์
ดีกว่า ก็ทําพุทธประวัติ (หัวเราะ) ทําอริ ยสัจ เล็ก ๆ น้ อย ๆ ก็หยุด มันทํายากกว่าพุทธประวัติ ซึง่ ภายใน
เวลาไม่นาน ก็ได้ พิมพ์เป็ นเล่ม เล่มหนาเท่านิ ้วโป้ง ทางมหาทองสืบชอบมาก สัง่ ให้ บรรจุในการเรี ยนของ
นักศึกษามหามกุฎฯ ตอนแรก ๆ แปลก ไม่มีใครเลยอุตริทําอย่างนี ้ มันเห็นเป็ นของแปลก แล้ วมันเป็ น
หลักฐานดีด้วย (หัวเราะ) เรื่ องก็จงึ เพิ่มเรื่ อย ๆ เดี๋ยวนี ้หนาเกือบครึ่งคืบ (หัวเราะ)
แล้ วเวลาอาจารย์จะทําชุดจากพระโอษฐ์ ทีหนึง่ ก็ต้องอ่านใหม่หมดหรื อครับ
ต้ องเปิ ดหมด เปิ ดทุกใบ ฉะนันตลอดที
้
่ผา่ นมา ๕๐ ปี ก็เปิ ดหลายรอบ หลาย ๆ เที่ยว หลายคราว แต่
ว่าในอภิธรรมนัน่ น่ะไม่จําเป็ น เพราะมันไม่มีอะไรที่จะต้ องการ เปิ ดเหมือนกัน แต่วา่ เปิ ดหยาบ ๆ เอา
ข้ อความมาเป็ นเชิงอรรถของเรื่ องจากพระสูตร เช่นเรื่ องปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์ นี ้ก็มีใจความสําคัญ
จากอภิธรรมอยูป่ ระโยคหนึง่ ว่าพอจิตเกิดกิเลส ปฏิจจสมุปบาทก็ตงต้
ั ้ น อย่างนี ้มีในอภิธรรม
ที่อาจารย์บอกว่าพลิกพระไตรปิ ฎกตลอดเวลา หมายความว่าอย่างไรครับ
หมายความว่าเกี่ยวข้ องหรื อค้ นคว้ าอะไรอยูจ่ นกระทัง่ บัดนี ้ ตังแต่
้ แรกเริ่ม พอจะพลิกได้ ก็พลิกอยู่
จนกระทัง่ บัดนี ้ มันสงสัยนัน่ สงสัยนี่อยูเ่ รื่ อย สอบสวนอยูเ่ รื่ อย
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มีนิกายไหนที่อาจารย์พลิกมากที่สดุ ใช้ มากที่สดุ เลย
มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย ส่วนอังคุตตรนิกายก็รองลงมา แต่ก็เรี ยกว่ามาก ฑีฆนิกายใช้ น้อย
ทําไมใช้ มากที่มชั ฌิมนิกายครับ
มันเรื่ องพอดี ๆ กับประชาชน เรื่ องพอดี ๆ กับจะศึกษา พอดี ๆ และมันชัดเจน เป็ นเบื ้องต้ นเป็ นอะไร
ชัดเจน อย่างฑีฆนิกาย พรหมชาลสูตร ก็มาทํากันจริ งจังเมื่อคราวนี ้ คราวทําอริยสัจจากพระโอษฐ์ (๒๕๒๗)
ก่อนนันดู
้ ผิว ๆ
แล้ วเวลาที่อาจารย์ตดิ ขัด อาจารย์ทําอย่างไร ได้ ปรึกษาใครหรื อเปล่า
ไม่มีที่จะปรึกษาใคร อยูท่ ี่สวนโมกข์หาคนปรึกษายาก พยายามดิ ้นรนอย่างนันอย่
้ างนี ้ ค้ นที่นนั่ ค้ น
ที่นี่ หาทางเทียบเคียงอย่างนันอย่
้ างนี ้ คําบางคําต้ องแปลงเป็ นสันสกฤต แล้ วก็ไปดูปทานุกรมสันสกฤตจึง
ได้ คําแปลที่ดีออกมา เราก็มีดกิ ชันนารี สนั สกฤต เดี๋ยวนี ้มอดกินหรื อเปล่าก็ไม่ร้ ู ไอ้ ที่มีเรื่ องดี ๆ เบ็ดเตล็ดยังมี
แยะ เคยคิดกับมหาวิจิตร ถ้ าเขาจะปลีกตัวมาช่วยได้ ทําเรื่ องจากพระโอษฐ์ เล่มสุดท้ าย สมาธิภาวนาจาก
พระโอษฐ์
อาจารย์ครับ แล้ วเวลาอาจารย์ตดิ ขัด อาจารย์ได้ ปรึกษากับทางสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์วดั เทพศิริ
นทร์ บ้างหรื อเปล่าครับ
(หัวเราะ) ไม่ได้ ปรึกษา เรื่ องทางภาษาบาลีไม่คอ่ ยได้ ปรึกษา ถ้ าเป็ นคนตังใจจริ
้
งมันเกือบจะไม่มี
ปั ญหา พออาศัยอรรถกถาของสูตร ๆ นันจนได้
้
เรื่ องออกมา ผิดถูกก็แล้ วแต่ บางทีเราก็ไม่เอาตามอรรถกถา
เราอวดดี ก็มีอยูบ่ อ่ ย ๆ
อาจารย์ใช้ เวลานานแค่ไหนที่จะแยกออกได้ วา่ สํานวนแบบนี ้เป็ นสํานวนรุ่นนัน้ สํานวนแบบนันเป็
้ นรุ่น
ไหน
มันก็บอกไม่ถกู ว่าเมื่อไร มันเห็นเพิม่ ขึ ้นเรื่ อย ๆ รู้จกั สังเกตเพิ่มขึ ้นเรื่ อย ๆ เพราะมันชิน วินยั ก็สํานวน
อย่างนี ้ สุตตันตะก็สํานวนเป็ นอย่างนี ้ อภิธรรมก็สํานวนเป็ นอย่างนี ้ อย่างน้ อย ๓ รูปแบบนี ้ไม่เหมือนกัน
เรื่ องในสุตตันตะนันก็
้ มีหลายรูปแบบ เพราะมันหลายยุคหลายสมัย ทับ ๆ กันไป พลิกหลาย ๆ ครัง้ เข้ าก็
แยกออก มันรู้ขึ ้นมาเองเพราะมันชินเข้ า ๆ ว่าไอ้ อย่างนี ้ ๆ อ้ าว เดี๋ยวอย่างนี ้มาอีกแล้ วก็ร้ ู
คําถามสุดท้ ายสําหรับตอนนี ้ อาจารย์มีเคล็ดลับยังไง ในการที่จะศึกษาบาลีให้ แตกฉาน เผื่อจะเป็ น
ประโยชน์กบั คนที่ต้องการศึกษาต่อไปอีก
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ไม่มี เคล็ดลับไม่มี มีแต่วา่ ทํามันเรื่ อยไป ทํามันเรื่ อยไป มันจะค่อย ๆ ชํานาญ คล้ าย ๆ มันบอกขึ ้นมา
เอง มันบอกของมันขึ ้นมาเอง ดูจะไม่มีใครมีเคล็ดลับอะไร ถ้ ามันติดขัดขึ ้นมา มันมีข้อเท็จจริงอยูอ่ ย่างหนึง่
ว่าความรู้รอบตัวสําคัญเหมือนกัน ช่วยให้ สนั นิษฐานคําแปลได้ ดี ได้ มากขึ ้น เอากันแต่ตามแบบฉบับแท้ ๆ
ก็ไม่คอ่ ยตรงจุด
อาจารย์ยกตัวอย่างได้ ไหมครับ
ตัวอย่างมันก็ (หัวเราะเบา ๆ) เรื่ องเกี่ยวกับต้ นไม้ ต้นไล่ เกี่ยวกับเรื่ องเจ็บเรื่ องไข้ เรื่ องเป็ นเรื่ องตาย
อะไรเหล่านี ้ ถ้ าเรามีความเข้ าใจชัดเจน กว้ างขวาง พอจะยุตคิ ําแปลของภาษาบาลีเกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ก็สรุป
ความได้ ดี เรื่ องชาวบ้ าน เรื่ องบ้ าน ๆ เรื อน ๆ นี ้ ถ้ าแตกฉานละก็มีประโยชน์มากเหมือนกัน ผมไม่บอกได้ วา่
มีเคล็ดอะไร มีแต่วา่ ให้ ทําไปเท่านัน้ สําเร็ จประโยชน์จากการทําให้ มาก ทําให้ ชํานาญ คนอื่น ๆ เขาไม่ทํานี่
คือเขาไม่ต้องการ เขาไม่จําเป็ นจะต้ องทํา ไม่จําเป็ นจะต้ องสนใจกับบาลี อ่านแต่ที่เขาแปล ๆ เขียน ๆ ไว้ มนั
ก็พอเสียแล้ วสําหรับคนทัว่ ไป แต่สําหรับเรานี่ไม่พอ มันต้ องการมากกว่านัน้ ที่จริงถ้ าจะทําให้ สนุกก็ยงั ทําได้
อีกเรื่ องหนึง่ เรี ยกว่าของแปลก ๆ ในพระไตรปิ ฎก (หัวเราะ) เรื่ องเดี่ยว ๆ เล็ก ๆ เอามาแสดง เอามาเปิ ดเผย
ก็เป็ นหนังสือสนุกอีกสักเล่มหนึง่ (หัวเราะ) แต่มนั ไม่มีแรงจะทํา เดี๋ยวนี ้มันไม่มีแรงจะทํา
เรื่ องสมาธิภาวนาจากพระโอษฐ์ ผมเห็นอาจารย์ตงเค้
ั ้ าไว้ นานเหมือนกัน ผมเห็นต้ นฉบับที่เขียนไม่เสร็จ
ตังแต่
้ เริ่ มมีสวนโมกข์ใหม่ ๆ
ก็เคยคิด ๆ เพราะว่ามันอยูใ่ นขอบเขตของการงานของเรา ถ้ ามันมีออกมาสักเล่มจะวิเศษที่สดุ ผู้เป็ น
นักปฏิบตั ทิ งหลายจะได้
ั้
อาศัย
แต่ก่อนเราก็เชื่อว่าพระไตรปิ ฎกแตะต้ องไม่ได้ ครัน้ มาถึงเดี๋ยวนี ้พระไตรปิ ฎกก็ต้อง (หัวเราะ)
พิจารณา จะต้ องคัดเลือก จะต้ องพิสจู น์ เรี ยกว่าไม่ถือเอาสักว่ามีในพระไตรปิ ฎก ต้ องมองเห็นความดับ
ทุกข์ได้ จงึ จะถือเอา (หัวเราะ)

* คัมภีร์ชัน้ พระบาลี หมายถึงพระไตรปิ ฎกซึง่ เป็ นพุทธวจนะ เรี ยกย่อ ๆ ว่าพระบาลี
ชัน้ อรรถกถา หมายถึงคัมภีร์ที่แต่งโดยพระอาจารย์รุ่นหลัง เพื่ออธิบายพระบาลี
** สัทธรรมปฎิรูป หมายถึงธรรมะปลอม ธรรมะเทียม ไม่ใช่ของเดิมแท้ ที่พระพุทธเจ้ าทรงสอน
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ช่วงนี ้เป็ นตอนที่ ๔ ของบทนี ้ จะขอเรี ยนถามอาจารย์เกี่ยวกับหลักที่อาจารย์ใช้ เป็ นเกณฑ์วนิ ิจฉัย
หลักธรรมต่าง ๆ คือจากการอ่านพุทธสาสนาเล่มแรก ๆ จะเห็นได้ วา่ อาจารย์เริ่มวิพากษ์ วิจารณ์
พระไตรปิ ฎก เช่น บอกว่าพระวินยั กับพระอภิธรรมนันเป็
้ นสํานวนร้ อยกรองเพิม่ เติมในภายหลัง ไม่ใช่พทุ ธ
พจน์โดยตรง และก็บอกว่าทัง้ ๓ ปิ ฎกมีบางตอนแต่งเติมจนเฝื อไปก็มี เป็ นต้ น ขอเรี ยนถามอาจารย์วา่ ตอน
นันเพิ
้ ง่ เริ่มงานไม่นานและก็เริ่มก้ าวเข้ ามาสูว่ งการหนังสือ อาจารย์สงั่ สมความมัน่ ใจขึ ้นมาได้ อย่างไร ที่จะ
กล้ าเสนอความคิดออกมาเช่นนัน้ และก็มีหลักอะไรในการที่จะตัดสินว่าอะไรเป็ นของเดิมแท้ อะไรเป็ นเรื่ อง
ที่เพิม่ เข้ ามา
ไม่ได้ มีหลัก (หัวเราะ) ว่าไปตามความรู้สกึ พออ่าน ๆ เข้ าหลาย ๆ เที่ยวเข้ า มันก็เกิดความรู้สกึ เอง
ตามหลักสามัญสํานึก สังเกตเห็นว่ามันมีอยูอ่ ย่างนัน้ ๆ แสดงอะไรอยูอ่ ย่างนันแล้
้ วเรื่ องก็บอกอยูใ่ นตัว เรื่ อง
ที่เป็ นคําอธิบายปลีกย่อยในวินยั ปิ ฎกมันก็เห็นได้ ชดั ว่าไม่ใช่ทําในสมัยพระพุทธเจ้ า อย่างนี ้มันก็ไม่คอ่ ย
แปลกเท่าไร ใคร ๆ ก็ร้ ูสกึ และโดยเฉพาะพวกฝรั่งนัน้ จะรู้สกึ ง่ายที่สดุ เพราะเขาสังเกตสังกาเก่ง เราเริ่มรู้สกึ
สะดุดสงสัยขึ ้นมาว่านี่มนั ไม่ใช่ ตอนนันก็
้ ยงั ไม่มากเท่าเดี๋ยวนี ้ (หัวเราะ) ถ้ าเดี๋ยวนี ้มันรู้สกึ แน่นอน เฉียบ
ขาด และความรู้สกึ อย่างนันเดี
้ ๋ยวนี ้มันแน่นแฟ้น
เรื่ องทํานองนี ้มันมีอยูใ่ นคัมภีร์ที่ทําขึ ้นเป็ นภาษาบาลี เช่น พุทธวงส์ หรื อ มหาวงส์ หรื อหนังสืออย่าง
สมันตปาสาทิ กา ก็มีข้อความว่า สมัยแรกยังไม่มีพระไตรปิ ฎกเป็ น ๓ ปิ ฎก เพราะอภิธรรมและวินยั รวมอยู่
ในขุททกนิกาย ไม่มีคําว่าปิ ฎก มีคําว่าอาคมหรื อนิกายแทน ห้ านิกาย ฑีฆนิกายเป็ นเรื่ องยาว มัชฌิม
นิกาย เรื่ องกลาง สังยุตตนิกาย เรื่ องสัน้ อังคุตตรนิกาย ขุททกนิกาย เรื่ องเบ็ดเตล็ด
ถ้ าไม่ไปอ่านเอง ไม่ร้ ูหรอกและก็อธิบายยาก คือบางอย่างมันไม่สมเหตุสมผล โดยเฉพาะวินยั มัน
มากโดยไม่จําเป็ น เขาแต่งเป็ นทํานองสมมติตวั อย่างคดี (หัวเราะ) ขึ ้นมามาก ถ้ าเกิดอย่างนันวิ
้ นิจฉัยอย่าง
นันเป็
้ นเรื่ อง ๆ ไป วินยั ส่วนนี ้ที่วา่ เพิ่มเติม ส่วนที่ไม่เพิ่มเติมก็มี ส่วนเดิมที่แท้ มนั เป็ นหลักเกณฑ์แท้ ๆ มันก็มี
ไม่ใช่ไม่มี แต่เราก็เห็นว่ามันมีการเพิ่มเติม ส่วนอภิธรรมปิ ฎกนันก็
้ มีเหตุผลหลายอย่าง เคยเขียนไว้ แล้ ว
โดยเฉพาะสํานวนโวหารที่ใช้ และเรื่ องที่ต้องไปเทศน์กนั บนสวรรค์นนั่ ยิ่งไม่ไว้ ใจ แล้ วอีกข้ อหนึง่ ก็คือว่า เรื่ อง
ที่เอาไปอธิบายในอภิธรรมปิ ฎกหัวข้ อแรก ๆ มีอยูใ่ นสุตตันตปิ ฎก หาพบได้ ในสุตตันตปิ ฎก
เมื่อลูบคลําหลายปี เข้ าก็พบหลักทัว่ ไปเป็ นเกณฑ์วินิจฉัย คือหลักมหาปเทสในมหาปรินิพพานสูตร
แล้ วก็มหาปเทส ๔ ในวินยั ทีนี ้ก็หลักตัดสินธรรมวินยั ที่ตรัสแก่พระปชาบดีโคตมี และที่เข้ มข้ นที่สดุ ก็คือกา
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ลามสูตร นี ้เราก็ร้ ูจกั ใช้ (หัวเราะเบา ๆ) รู้จกั ใช้ มนั ตังแต่
้ แรก ๆ ถ้ ามีปัญหาเกิดขึ ้นจะใช้ ๔ เครื่ องมือนี ้ ใคร ๆ
ก็ต้องถือหลักอย่างนัน้
หลักเกณฑ์ทงั ้ ๔ หมวดนัน้ เราจะใช้ หมวดเดียวหรื อว่าต้ องใช้ ร่วมกันครับ
แล้ วแต่เรื่ องมันจะเกิดขึ ้นในแง่ไหน ควรจะใช้ อย่างชุดไหน เรื่ องเกี่ยวกับวินยั ก็ใช้ มหาปเทสของวินยั
ถ้ าเกี่ยวกับสุตตันตะก็ใช้ ของสุตตันตะ และสุตตันตะมีตงั ้ ๓ แห่ง อ่านดูตามตัวบทนันก็
้ พอรู้ได้ เองว่าควรใช้
ในกรณีอย่างไร กาลามสูตรนันมั
้ นเพียงแต่วา่ ไม่เชื่อทันทีเท่านัน้ ให้ เอาไปจับหลักเกณฑ์ที่วา่ ดับทุกข์ได้
อย่างไรหรื อไม่ ส่วนหลักตัดสินธรรมวินยั ในโคตมีสตู รนันชั
้ ด บอกว่าถ้ าอย่างนัน้ ๆ ใช่ ถ้ าอย่างนัน้ ๆ ไม่ใช่
อาจารย์ครับ อย่างโคตรมีสตู ร* ข้ อเดียวก็ใช้ ได้ หรื อต้ องใช้ ทกุ ข้ อร่วมกัน
9

เอ้ า! มันแล้ วแต่เรื่ องสิ บางเรื่ องจะใช้ แต่ข้อ ๒ ข้ อเท่านัน้ ถ้ าทัง้ ๘ ข้ อมันครบถ้ วน เผื่อไว้ หมด ส่วนใน
มหาปเทส สุตตันตะนัน่ มันกว้ าง ๆ ถ้ าข้ อที่พดู ขึ ้นมานี ้ ที่เสนอขึ ้นมานี ้อันไหนมันเข้ ากันได้ กบั หลักส่วนใหญ่
ทังหมดในสุ
้
ตตันตะและในวินยั ก็นนแหละใช้
ั้
ได้ คือดับทุกข์ตามแบบพุทธศาสนา ถ้ ามันใช้ กนั ไม่ได้ กบั สูตร
ทัว่ ๆ ไปหรื อวินยั ทัว่ ๆ ไป ก็ไม่ใช่หลักในพุทธศาสนา นี ้กล่าวไว้ อย่างกว้ างขวางที่สดุ แล้ วก็ (หัวเราะ) อย่าง
ดีที่สดุ แหละ ถ้ ามันเข้ ากันได้ กบั ส่วนมาก ให้ พิจารณาดู ถ้ าเข้ ากันไม่ได้ ก็หมายความว่ามันพลัดหลงเข้ ามา
ถ้ าเข้ ากันไม่ได้ ก็เอาออกไปเสีย ท่านใช้ คําว่าอย่างนัน้ "ขัดกับหลักทัว่ ไป" เท่าที่มีอยู่ เรายังไม่มีหน้ าที่หรื อไม่
มีความจําเป็ นที่จะต้ องวินิจฉัยถึงขนาดนี ้ เพียงแต่เอาหลักเกณฑ์อนั นี ้มาโฆษณา ให้ ผ้ ศู กึ ษาทัว่ ๆ ไปรู้ไว้ วา่
มันมี เตรี ยมพร้ อมอยูท่ ี่จะวินิจฉัย แต่ก็ยงั ไม่เคยใช้ วินิจฉัยหลักเกณฑ์ข้อไหนแล้ วเอามาแสดง ส่วนกาลาม
สูตรนัน้ มันก็พดู กว้ าง ว่ายังไม่เชื่อแม้ พระพุทธเจ้ าตรัสเอง ต้ องพิสจู น์เห็นความดับทุกข์ได้ เสียก่อนแล้ วจึง
้ วย เช่นว่า ห้ ามไม่ให้
จะเชื่อ แล้ วจึงต้ องลองปฏิบตั ดิ ู แต่มีคนเข้ าใจผิดกันมาก แล้ วก็พาลว่าเราว่าอย่างนันด้
ฟั งคําบอกเล่า ห้ ามไม่ให้ ดทู ี่เขาทําตาม ๆ กันมา ห้ ามไม่ให้ ฟังเสียงข่าวเล่าลือ ห้ ามไม่ให้ เปิ ดพระไตรปิ ฎก
ไม่ใช่อย่างนัน้ เข้ าใจผิด ทําได้ ทงนั
ั ้ นแหละแต่
้
อย่าเพิง่ เชื่อ แล้ วก็เอามาวินิจฉัยดูวา่ มันจะดับทุกข์ได้ หรื อไม่
ดับทุกข์ได้ ก็เอา สําหรับใครกล่าวก็ได้ ถ้ ามันดับทุกข์ได้ เมื่อเรี ยนหลักทัว่ ๆ ไปมากพอแล้ ว มันก็ร้ ูได้ เอง ว่า
คํากล่าวนันเป็
้ นไปเพื่อบรรเทากิเลสหรื อไม่ เพื่อกําจัดกิเลสหรื อไม่ เพื่อสกัดกันแห่
้ งปฏิจจสมุปบาทหรื อไม่
ถ้ ามันเป็ นอย่างนันก็
้ ใช้ ได้ ศึกษากาลามสูตรแตกฉาน แล้ วก็เป็ นผู้สามารถจะวินิจฉัยอะไรได้ ด้วยตนเอง
(หัวเราะ) ไม่ต้องเชื่อผู้อื่น และแม้ ที่จะเชื่อตัวเอง เชื่อความคิดเห็นของตนเอง ก็ยงั ต้ องเอาความคิดเห็น
ตัวเองไปวินิจฉัยดูก่อน ว่ามันถูกกับเรื่ องดับทุกข์หรื อไม่ ไม่ใช่วา่ ตรงกับความคิดเห็นของตนแล้ วจะถูกต้ อง
ต้ องดูวา่ ดับทุกข์หรื อไม่ นี่ควรจะศึกษาหลักกาลามสูตรกันไว้ ให้ มากที่สดุ
แต่ในชีวิตจริงของเรา เราจะต้ องเชื่อหลายสิง่ ที่พิสจู น์ไม่ได้ วา่ ดับทุกข์ได้ หรื อไม่
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ถ้ าอย่างนันเก็
้ บไว้ ก่อนดีกว่า ถ้ าจะปฏิบตั หิ ลักพุทธศาสนา เมื่อยังไม่เห็นทางที่จะดับทุกข์ได้ ก็เก็บไว้
ก่อน รอจนกว่ามันจะมีเหตุผลแสดงออกมา คือศึกษาเพิม่ เติมหรื อว่าดู ฟั ง ได้ ยิน ได้ ฟังเพิ่มเติม ถ้ าสงสัย
หรื อรู้สกึ ว่าน่าลองก็ลองดู เดี๋ยวนี ้ดีที่วา่ หลักที่ถกู ต้ อง ที่ดบั ทุกข์ได้ มนั มีอยูม่ าก พอได้ ยินได้ ฟังมันก็หมด
ปั ญหา ใช้ ได้ เลย แต่ถึงอย่างนัน้ ก็ยงั ต้ องทําตามนี ้ ไม่ใช่วา่ พอได้ ฟังมาแล้ วเอาเลย ให้ ปัญญามาก่อน
ศรัทธาเสมอ สรุปตามหลักกาลามสูตรก็คือ ให้ ปัญญามาก่อนศรัทธา พูดถึงปั ญญาก็ต้องระวังให้ ดี
(หัวเราะ) ถ้ ายังไม่เคยมีปัญญาอาจจะศึกษามาผิดก็ได้ ฉะนัน้ จึงต้ องยํ ้าลงไปด้ วยคําว่ามันทําลายโลภะ
โทสะ โมหะ เกือบจะเรี ยกว่าสามัญสํานึก แต่ก็ไม่ใช่สามัญสํานึกทีเดียว คือมันต้ องหยัง่ ต้ องทดสอบ
ใคร่ครวญสอบสวนดูให้ มากกว่า แต่ให้ ใช้ ไปในทํานองสามัญสํานึกจึงจะรู้สกึ มาได้ เอง ด้ วยใจตัวเอง ว่าอัน
นี ้จะดับทุกข์ได้ เราเอาเรื่ องนี ้มาเผยแผ่ก็เพื่อว่าให้ ทกุ คนรู้จกั ใช้ หลักอันนี ้ มันอยูใ่ นยุคสมัยที่จะต้ องเพิกถอน
ความงมงายหลายอย่างหลายชนิด ก็ต้องอ้ างหลักอย่างนี ้ออกมาหรื อว่าทําให้ ผ้ อู ื่นเข้ าใจหลักอันนี ้เสีย
ระยะหลังมานี ้ อาจารย์พดู ถึงกับว่าแม้ กล่าวอยูใ่ นพระไตรปิ ฎก ถ้ ามันไม่ถกู ต้ องตามเหตุผลของยถาภูต
สัมมัปปั ญญาแล้ ว ปั ดทิ ้งได้ เลย
มันก็คือไม่ถกู ต้ องตามกาลามสูตรคําเดียวกัน ถ้ าไม่ถกู ต้ องตามหลักยถาภูตสัมมัปปั ญญาก็คือ ไม่
ถูกต้ องตามหลักกาลามสูตร
ยถาภูตสัมมัปปั ญญาคืออะไร แปลว่าอะไรครับ
ก็บอกกันอยูแ่ ล้ วนี่ ปั ญญารู้ชอบตามที่เป็ นจริง ทีนี ้ตามที่เป็ นจริงมันอยูล่ กึ ต้ องศึกษา ต้ องทบทวน
ต้ องใคร่ครวญ ต้ องหยัง่ ต้ องเทียบ
อาจารย์ครับ แล้ วปุถชุ นจะรู้ได้ หรื อ
ปุถชุ นมันก็ต้องรู้มาตามลําดับ ที่เรี ยกว่าทุกข์เกิดอย่างไร โลภะ โทสะ โมหะ คืออะไร ก็คอ่ ย ๆ รู้
ปุถชุ นที่ไม่เคยเล่าเรี ยนมาเลยแท้ ๆ ไม่มีทางจะรู้ แต่จะค่อย ๆ รู้ขึ ้นมาได้ ถ้ ารู้จกั ใช้ หลักกาลามสูตร เช่นว่า
โกรธขึ ้นมาแล้ วเป็ นทุกข์ไหม นี ้ก็เป็ นเรื่ องเดียวกัน มันเอาความรู้สกึ ที่เคยผ่านมาแล้ ว เป็ นเครื่ องช่วยตัดสิน
ประกอบ เพราะถ้ าว่าไม่บ้าบอเกินไป เราก็จะรู้ความหมายของคําว่าโลภะ โทสะ โมหะ นี ้ได้ พอได้ ยินเรื่ อง
อะไรแปลกเข้ ามาในจิตใจ มันก็สงั เกตได้ ทนั ทีวา่ มันไปในพวกโลภะ โทสะ โมหะ หรือไปในพวกอโลภะ อโท
สะ อโมหะ ถ้ ามันเป็ นไปในพวกโลภะ โทสะ โมหะ มันก็ดบั ทุกข์ไม่ได้ เราก็ไม่เอา ถ้ าว่าหมัน่ สังเกตเองก็
พอจะเข้ าใจได้ เองตามหลักว่าความอยาก ความยึดมัน่ เป็ นทุกข์ ถ้ าฟั งคําว่า "อยาก" "ความยึดมัน่ ถือมัน่ "
ถูก ก็ร้ ูด้วยตนเองทันทีวา่ มันเป็ นทุกข์ละ ทีนี ้ถ้ าความรู้สกึ อันใหม่ที่มีปัญหาขึ ้นมาในลักษณะที่เป็ นไปเพื่อ
ความอยาก เป็ นไปเพื่อความยึดมัน่ ถือมัน่ หรื อไม่ ก็จะมีสว่ นที่ร้ ูได้ มากขึ ้น แต่ต้องเป็ นปุถชุ นที่ (หัวเราะ)
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ปกตินะ มีความรู้สกึ นึกคิดปกติ รู้จกั สังเกตเรื่ องความทุกข์ เรื่ องความไม่ทกุ ข์ เรื่ องโลภะ โทสะ โมหะ อโลภะ
อโทสะ อโมหะ เพราะว่าเขาพูดด้ วยคําธรรมดาทังนั
้ น้ ไม่ได้ พดู ด้ วยคําเทคนิค คําเหล่านี ้ถือเป็ นคําธรรมดา
ทังนั
้ น้ ต่อมาถึงสมัยนี ้ เมื่อเข้ าใจไม่ได้ (หัวเราะ) ต้ องเรี ยนเฉพาะ จึงจัดเป็ นคําเทคนิค แต่ในสมัยพุทธกาล
แท้ ๆ คําเหล่านี ้ไม่ใช่คําเทคนิค คําที่ประชาชนฟั งแล้ วรู้เรื่ องเองฟั งออกเอง
อาจารย์ครับ แม้ แต่ระยะหลังที่อาจารย์เสนอให้ ฉีกพระไตรปิ ฎก อาจารย์ก็อาศัยหลักอันเดียวกันนี ้มา
ตลอด หรื อมีหลักอย่างอื่นด้ วย เวลาวินิจฉัยว่าอันไหนควรจะฉีก อันไหนไม่ควรฉีก
อย่างนันใช้
้ หลักอย่างที่วา่ ที่เห็นชัดว่ามันไม่เกี่ยวกับความทุกข์ที่มนั ไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์ เช่น
เรื่ องสุริยคราส จันทรคราส ไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์ แต่เป็ นการสร้ างความเชื่อในหมูค่ นที่ไร้ การศึกษาสมัย
นันให้
้ หนั มาสนใจพระพุทธเจ้ า ถ้ าเพียงแต่ออกชื่อพระพุทธเจ้ า ราหูก็ต้องปล่อยพระจันทร์ เข้ าใจว่าใน
อินเดียหรื อในลังกา สมัยที่เติมสูตรนี ้เข้ ามา คนมันเชื่ออย่างนันมาก
้
เลยเอามาพูดไว้ เสียเลย มาบรรจุไว้ ใน
พระไตรปิ ฎกเสียเลย เรื่ องยักษ์ ก็เหมือนกัน คนกลัวยักษ์ กนั มาก ฉะนัน้ ถ้ ามีเรื่ องที่ไม่ต้องกลัวยักษ์ มันก็มี
้ ่ตํ่าสุด ชันที
้ ่ไร้ การศึกษา เขาเชื่อเทวดากันอยูอ่ ย่าง
ประโยชน์แก่มหาชน ท่านเหล่านี ้คงมองถึงประชาชนชันที
นันโดยมากถื
้
อโอกาสเอาเทวดามาเป็ นเครื่ องชักจูงให้ เขาหันมาถือพุทธศาสนา โดยใจความสําคัญว่า
แม้ แต่เทวดาก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ า คนธรรมดาทําไมจะไม่ต้องยอมรับนับถือ ในพระสูตรเรื่ องอริ ยสัจ
แท้ ๆ เรื่ องมรรคมีองค์ ๘ แท้ ๆ ยังต้ องเอาเทวดามาช่วยสนับสนุน ว่าสิง่ วิเศษเกิดขึ ้นแล้ วในโลก บอกกันทุก
ชัน้ ๆ ของเทวดา ธรรมะที่ใคร ๆ ไม่อาจจะคัดค้ านได้ เกิดขึ ้นแล้ ว ประชาชนได้ ยนิ ถึงเรื่ องเทวดาก็ยอมด้ วย
เพราะเขาฝากกันไว้ กบั เทวดาอยูเ่ ป็ นพื ้นฐาน ใช้ คําว่าฉีกรู้สกึ มันหยาบคาย แต่ไม่ร้ ูจะใช้ คําว่าอะไร
อาจารย์หมายความว่าอย่างไรครับ คําว่าฉีกของอาจารย์
ปลดออก ระงับเสีย สําหรับเมื่อจะแสดงแก่คนชนิดไหน ถ้ าจะมีสําหรับคนทัว่ ไป คนพื ้นฐานที่ไร้
การศึกษาก็ไม่ต้องฉีกออก และไม่มีอะไรที่จะต้ องฉีกออก แต่ถ้าจะแสดงแก่นกั วิทยาศาสตร์ แท้ จริง นัก
โบราณคดีแท้ จริ ง ต้ องปลด ๆ ออกเสีย ๖๐% เหลือ ๔๐% จึงจะสะอาด สะอาดบริสทุ ธิ์ผอ่ งแผ้ ว เหลือแต่
แกนกับแก่น เหลือแต่เพชรเหลือแต่ทองคํา (หัวเราะ)
แสดงว่าอาจารย์ไม่ได้ เสนอให้ เขาเปลีย่ นแปลงพระไตรปิ ฎกฉบับหลวงว่า ให้ เอาสูตรนันออก
้
สูตรนี ้ออก
ไม่ (เสียงดุ) ไม่ได้ ไปแตะต้ องฉบับไหนโดยตรง ฉบับไหนก็ตรงกันหมด บอกแต่วา่ เมื่อจะเอามาเผย
แผ่ ให้ แก่นกั วิทยาศาสตร์ และนักโบราณคดี เขาจะรู้วา่ พระไตรปิ ฎกเป็ นมาอย่างไร เขาศึกษาเอาจาก
สํานวนที่มนั ต่าง ๆ กัน อย่างอภิธรรมนี่นกั โบราณคดีไม่ยอมรับ
อาจารย์ครับ ผมขอให้ อาจารย์เล่าความเป็ นมาของพระไตรปิ ฎกสักหน่อยครับ
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ใครจะเล่าถูก มันได้ แต่สนั นิษฐานเท่านัน้
ครับ เท่าที่อาจารย์สนั นิษฐาน
สันนิษฐานเท่าที่ปรากฏอยูใ่ นเวลานี ้ มันมีข้อความบางตอนหรือบางสูตร ที่มนั ไม่สมเหตุผลว่าจะเป็ น
พระพุทธเจ้ าตรัส หรื อมันไม่เป็ นเหตุผลอย่างวิทยาศาสตร์ ที่วา่ ต้ องดับทุกข์ด้วยการดับกิเลสตัณหา ไม่ต้อง
ใช้ เทวดามาช่วย ถ้ าตรงไหนต้ องอ้ างอิงเทวดา ตรงนันเอาออกได้
้
ให้ มนั ทนต่อสติปัญญาของนักศึกษาแห่ง
ยุคปั จจุบนั รวมทังนั
้ กวิทยาศาสตร์ และนักโบราณคดี ถ้ าถึงขนาดนันก็
้ ต้องเอาออกราวสัก ๔๐% บางสูตร
เอาออกทังสู
้ ตร บางสูตรเอาออกบางตอน จะให้ เล่าทังหมด
้
ใครจะเล่าได้ เพราะเกิดไม่ทนั ไม่ได้ เกิดทันเห็น
มันได้ แต่สนั นิษฐานจากสิง่ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั นี ้ว่าอันนี ้มันขัดกับอันนี ้ อันนี ้มันขัดกับอันนี ้ อันนี ้มันเหลือเกิน
เหลือเหตุผล เมื่อดูทวั่ ถึงแล้ วจึงสรุปความว่าก็ต้องเป็ นอย่างนัน้ ๆ ไม่มีใครเล่าได้ เหมือนเรื่ องที่ตนได้ เห็นมา
เอง เพราะมันเรื่ องก่อนเราเกิดเป็ นพัน ๆ ปี
ระยะแรกนี ้ พระท่านก็จํา ๆ กันเอาไว้ ใช่ไหมครับ
ตามที่ท่านเขียนไว้ ครัง้ แรก ๆ ก็ยงั จํา ๆ กันเอาไว้ สังคายนา ๓ ครัง้ นี่ก็ยงั จํา ๆ เอาไว้ ครัง้ ที่ ๕ จึงจะมี
การเขียน แต่ผมไม่เชื่อ อาจจะมีการเขียนบ้ างแล้ วก็ได้ โดยเฉพาะครัง้ ที่ ๓ คงจะมีการเขียนบ้ างแล้ ว แต่ไม่
สมบูรณ์ เมื่อจะเอาไปลังกาคงจะมีการเขียนบ้ าง แต่เขาพูดว่าการทําสังคายนาครัง้ ที่ ๕ ที่ลงั กาจึงมีการ
เขียนลงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหมด
อาจารย์ครับ จะจําได้ หมดได้ อย่างไรตังเยอะตั
้
งแยะ
้
้
เมื่อ
อันนันคุ
้ ณก็ไปรู้เอาเอง แต่ที่พม่าเมื่อผมไปยังมีองค์หนึง่ จําได้ ทงหมด
ั้
เขายอมรับกันทังประเทศ
เอามาทดสอบ บอกให้ กล่าวสูตรไหน ก็วา่ ได้ หมด แต่ไม่ได้ ไล่ไปทังพระไตรปิ
้
ฎก เพราะมันมากเกินไป
เพราะมันไม่มีเวลา แต่วา่ จะให้ วา่ สูตรไหน บอกมา นิกายไหนสูตรไหน สูตรเท่าไรบอกมา จะว่า แล้ วเขาก็
นิมนต์องค์นี ้มาเป็ นผู้วิสชั ชนาในการทําสังคายนาครัง้ ที่ ๖ ที่เขานิมนต์ผมไปร่วม เขาใช้ วิธีสมมุตถิ าม สมมุติ
ตอบ ที่จริ งมันไม่ได้ ทําอย่างนัน้ แต่วา่ เอามาถามตอบเป็ นพิธีเหมือนกับเทศน์สงั คายนา พระองค์นี ้ก็ยงั มา
้
จนรัฐบาลก็ยอมรับ
หาผมที่ที่พกั เป็ นส่วนตัว เขาถวายรองเท้ ามาคูห่ นึง่ ผมยังเก็บไว้ ยอมรับกันทังประเทศ
ให้ เกียรติให้ อะไรเกี่ยวกับว่าเป็ นผู้ทรงพระไตรปิ ฎก ผมก็ไม่อยากเชื่อ แต่วา่ มันก็ (หัวเราะเบา ๆ) ก็มีอย่างนี ้
แล้ วอย่างฉบับที่เราใช้ อยู่ นับถอยหลังไปมากที่สดุ ได้ แค่ไหน เพราะทราบว่ามีช่วงหนึง่ ถูกเผาด้ วยใช่ไหม
ครับ
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มันก็แลกเปลี่ยนกันเรื่ อย ถูกเผาก็ไปขอยืมลังกา ยืมพม่า ยืมเขมร มาคัดลอกไว้ อีก มาจารึกลงบน
ใบลานเก็บไว้ อีก ตอนนันยั
้ งไม่ได้ พิมพ์เป็ นสมุดกระดาษด้ วยกันทังนั
้ น้ ที่พม่าใช้ เป็ นหลักฐานได้ อย่างยิ่ง
เขาสลักในแท่งหินอ่อนแท่งใหญ่ ๗ ร้ อยกว่าแท่งเกือบ ๘ ร้ อยแท่ง เพื่อว่าไฟจะไม่ไหม้ (หัวเราะ) เมื่อผมไป
คราวนัน้ เขาพาไปดูที่เมืองมันฑเล
ตอนแรกจารึกด้ วยอักษรของอินเดียใช่ไหมครับ
ไม่ใช่ ตามเรื่ องที่เขาพูดไว้ มนั ไปจารึกที่ลงั กาด้ วยอักษรสิงหล แต่ผมเชื่อตัวเองว่า คงได้ เคยจารึกก่อน
หน้ านันบ้
้ างไม่มากก็น้อย และก็เอาไปลังกาในสมัยที่พระมหินทร์ ไป ที่เรี ยกว่า สังคายนาครัง้ ที่ ๔ พระมหิ
นทร์ ไปนี ้คงจะได้ เอาหนังสือจารึกอะไรนี ้ไปบ้ าง พระมหินทร์ ลกู พระเจ้ าอโศก ถ้ าจารึกจริงก็จารึกเป็ นภาษา
ปรากฤต เพราะสมัยนันมั
้ นมีแต่ภาษาปรากฤต สมัยพระเจ้ าอโศกก็เริ่มมีการจารึก และใช้ ภาษาปรากฤต
ทังนั
้ น้ ไม่วา่ หลักไหน ๆ มีอยูห่ ลักบางหลักใช้ ภาษาอะไรไม่ร้ ู แต่ไม่ใช่ภาษาบาลี พอแปลเป็ นปรากฤตก็มี
เพี ้ยน ๆ นิดหน่อย คงจะเป็ นไปตามภาคทิศทางไหนของประเทศอินเดีย ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก
จะต้ องจารึกด้ วยภาษาที่คนพื ้นเมืองที่นนั่ อ่านออกรู้เรื่ อง ภาษาพื ้นเมือง ไม่ใช่ภาษาบาลีที่เป็ นภาษา
สละสลวยมีหลักมีเกณฑ์ ไม่ใช่เป็ นภาษานักปราชญ์
ยุคที่จะถ่ายจากภาษาสิงหลกลับเป็ นภาษาในอินเดียมีการเผากันอีกใช่ไหมครับ
เอาแน่ไม่ได้ แต่ที่วา่ พระพุทธโฆษาจารย์เผานัน้ เผาอรรถกถาเพราะหาว่าคําอธิบายพระไตรปิ ฎกที่
อธิบายไว้ แต่ก่อนนันไม่
้ ถกู จึงอธิบายใหม่ เขียนใหม่ ก็เลยเผาของเดิม แต่วา่ พระไตรปิ ฎกยังไม่เคยเผา พระ
พุทธโฆษาจารย์ขอดูคําอธิบายพระไตรปิ ฎกที่เรี ยกว่าอรรถกถา และก็มาเขียนคําอธิบายใหม่ที่ถือว่าถูกต้ อง
ที่มนั ผิดให้ เผาเสีย
อาจารย์ครับ พระไตรปิ ฎกของเราฉบับที่ใช้ อยูข่ องฝ่ ายใต้ นี ้กับของฝ่ ายเหนือ อาจารย์เคยสอบกันไหม
ครับ
โอ้ ! มันไม่มีทางหรอก ไม่มีทางจะสอบ มันคนละอย่างเลย ถ้ าว่าถึงพระไตรปิ ฎกฝ่ ายมหายานแล้ ว
มันเป็ นสูตรที่แต่งใหม่ทงนั
ั ้ น้ แต่วา่ พระสูตรของฝ่ ายเราก็มีกระเส็นกระสายอยูบ่ ้ างในคัมภีร์ฝ่ายมหายาน
โดยเฉพาะพวกขุททกนิกาย คุณเลียง เสถียรสุต ไปสอบดูได้ ความว่าคงจะเคยมี (หัวเราะ) ร่วมกัน ขุททก
อยูช่ ดุ หนึง่ ที่เป็ น เหมือนกับขุ
นิกายยังตกค้ างอยูใ่ นคัมภีร์ของฝ่ ายมหายาน ในคัมภีร์ทงหมดของมหายานมี
ั้
ททกนิกายในเถรวาท นอกนันมั
้ นก็คนละแบบคนละสูตรทังนั
้ น้
ของพวกมัชฌิมนิกาย ฑีฆนิกายไม่มีเลยหรื อครับ
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มีพอเป็ นเค้ าเงื่อน ไม่มีตรงสูตร ไม่มีเต็มสูตร มีแต่พอเป็ นเค้ าเงื่อนให้ ร้ ูวา่ เคยมี เคยรับไว้ ใช้ ผมไม่ได้
สํารวจเองก็ตอบไม่ได้ แต่เท่าที่คนอื่นเขาเคยสํารวจดู เพราะมันมีเค้ าเงื่อนส่วนน้ อยที่สดุ ที่ตรงกัน ส่วนใหญ่
ที่สดุ พูดกันคนละแบบ
พระไตรปิ ฎกที่เราใช้ อยูใ่ นปั จจุบนั นี ้ ถ่ายมาจากลังกาอีกทีใช่ไหมครับ
ตามข้ อสันนิษฐานว่าเป็ นอย่างนัน้ เพราะว่าการทําพระไตรปิ ฎกให้ เป็ นตัวอักษรนัน้ ทําที่ลงั กาและ
ประเทศทังหลายก็
้
คงจะได้ ถ่ายจากลังกา ถ้ าถือว่าที่นครปฐมเป็ นสุวรรณภูมิ เมืองที่พระเจ้ าอโศกส่งผู้
ประกาศศาสนามา มันก็จะต้ องได้ รับพระไตรปิ ฎก (หัวเราะ) ชนิดนันจากอิ
้
นเดียโดยตรง แต่นี่มนั ไม่ปรากฏ
มันไม่ปรากฏว่าที่ไหนได้ รับ ที่รับกันมาใช้ อยูน่ ี ้จากลังกาเป็ นต้ นตอ แต่ใคร ๆ ก็ไม่อยากให้ เสียเกียรติ
(หัวเราะ) ก็เลยไม่พดู หรื อไม่พดู อะไรเสียเลย
ถ้ ารับจากลังกานัน้ ก็รับยุคสมัยสุโขทัยใช่ไหมครับ
แล้ วแต่จะสันนิษฐาน ถ้ ายุคสุโขทัยที่วา่ ก็น่าจะเป็ นพระนักปฏิบตั มิ ากกว่า ไม่ใช่นกั พระไตรปิ ฎก ที่
เป็ นพระวิปัสสนา พระป่ า มันก็มีหลักฐานชัดอยูว่ า่ เป็ นพวกอรัญวาสีอยูใ่ นป่ าทังนั
้ น้ ผมก็ไปดูที่นนั่ อรัญญิก
จังหวัดสุโขทัย มีพระเจดีย์รูปทรงแปลก จนในหลวงรัชกาลที่ ๖ ใช้ คําว่า พระเจดีย์ทรงจอมแห เหมือนกับแห
(หัวเราะ) ทอดลงไปอย่างนี ้ มีก้อนหินเล็ก ๆ จัดเหมือนคอกหมู ซึง่ เขาเขียนอธิบายนี่คือกุฏิของพระอรัญญิก
ครัง้ กระนู้น (หัวเราะ) มันยิ่งไม่มีทางทําพระคัมภีร์ เอาก้ อนหินมาจัดเป็ นสี่เหลีย่ มก็มดุ เข้ าไปได้ คล้ ายกับถํ ้า
ที่ก่อขึ ้นด้ วยก้ อนหินเล็ก ๆ
ทางลานนาก็มีคนที่เชี่ยวชาญพระไตรปิ ฎกมาก่อนแล้ วใช่ไหมครับ ก่อนสุโขทัย แต่งคัมภีร์ได้ หลายคัมภีร์
แต่งที่ลานนานัน้ มันก็ต้องเมื่อเรี ยนพระไตรปิ ฎกและอรรถกถากันแล้ ว อย่างแต่งคัมภีร์มงั คลัตถทีป
นันต้
้ องมีการศึกษาบาลี ศึกษาอรรถกถา ศึกษาฎีกาอะไรครบถ้ วนแล้ ว จึงแต่งได้ อาจจะหลังสุโขทัย แล้ ว
บางเรื่ องก็ไม่ใช่พทุ ธศาสนา เป็ นเรื่ องพงศาวดาร เช่น พระรัตนปั ญญาที่แต่งชินกาลมาลีปกรณ์
เรื่ องอย่างนี ้เดี๋ยวนี ้ผมไม่คดิ เคยคิด พยายามจะคิด แต่เห็นว่ามันไม่มีทางจะคิด ก็เลยไม่คดิ ก็มนั จะ
เอามาจากไหนสับเปลี่ยนกันกี่ครัง้ กี่หน แลกเปลี่ยนกันส่วนไหนบ้ าง เมื่อไรไม่คอ่ ยสําคัญ เพราะว่าเดี๋ยวนี ้
พระไตรปิ ฎกเถรวาทมันก็ตรงตรงกันหมดแล้ วทุกประเทศ จะผิดกันแต่ตวั หนังสือสักตัวหนึง่ เท่านัน้ ไม่เป็ นไร
เหมือนกับที่ผมเล่าให้ ฟังแล้ ว อัตตทุตโิ ยกับอทุตโิ ย อย่างนี ้ไม่เป็ นไร
อาจารย์ครับ วินยั ปิ ฎกนี ้สันนิษฐานว่าระยะแรกจะเป็ นอย่างไร แล้ วมันมาถึงปั จจุบนั นี ้ได้ อย่างไรครับ

๓๒๘

มันต้ องพูดตามสังคายนาก่อน เมื่อทําสังคายนา ท่านสังคายนาพระวินยั ปิ ฎกก่อน เอาคนที่ร้ ูวินยั ดี
คือพระอุบาลีมาสอบถามว่า เรื่ องอย่างนี ้พระพุทธเจ้ าตรัสที่ไหนอย่างไร พูดให้ หมด และเล่าให้ หมด ให้
ช่วยกันจําไว้ มันคงจะมีเฉพาะเรื่ องใหญ่ ๆ เรื่ องเล็ก ๆ อย่างนี ้ อย่างที่เห็นในปั จจุบนั คงไม่มี ไม่ได้ ทํา ทํา
เรื่ องใหญ่ ๆ โดยเฉพาะปาฏิโมกข์ ถ้ าฟั งดูแล้ วเป็ นการเล่าเรื่ อง มันยังไม่มีการบัญญัตเิ ป็ นคําตายตัวอะไร
เล่าเรื่ องว่า เกิดที่นนเป็
ั ้ นอย่างนัน้ ๆ เช่น ปฐมปาราชิก และก็ให้ ช่วยกันจําเรื่ องนี ้ไว้ เป็ นการอ่านขึ ้นในที่
ประชุมว่า ข้ อความอย่างนี ้ ให้ ช่วยจํากัน ไม่ได้ ร้อยกรองอะไรนัก ครัน้ มาถึงสมัยที่หลัง ๆ นี่คงจะร้ อยกรอง
เป็ นภาษากะทัดรัดขึ ้น อย่างนี ้ทุกข้ อ ๆ ของวินยั และก็ทกุ สูตร ๆ ของสูตร จําไว้ แต่เค้ าเรื่ อง แน่นอนเป็ น
อย่างนัน้ ส่วนที่มนั เรี ยบร้ อยเป็ นกลอน ตามหลักภาษานี ้ คนละยุคไม่ใช่ยคุ สังคายนาครัง้ ที่ ๑ ที่ ๒
้ นเดีย ลังกา พม่า และไทย เท่าที่
ขอให้ ท่านอาจารย์ช่วยตังข้
้ อสังเกตเกี่ยวกับการทําสังคายนา ทังในอิ
เคยทํามาทังหมดครั
้
บ
ถ้ าถามอย่างนันมั
้ นยืดยาว กว้ างขวางมาก มันต้ องรู้เค้ าเงื่อนกันก่อนว่า ชันแรกทํ
้
าในอินเดีย ๓ ครัง้
คือครัง้ ที่ ๑ ครัง้ ที่ ๒ ครัง้ ที่ ๓ แล้ วทางหนึง่ ก็แยกไปลังกาเป็ นครัง้ ที่ ๔ และครัง้ ที่ ๕ ทางลังกาเขายอมรับ ๓
ครัง้ แรกนี ้ แต่วา่ เพิ่ม ๒ ครัง้ เป็ น ๕ ครัง้ ฝ่ ายพม่าเขายอมรับแต่ครัง้ ที่ ๕ ของลังกา แต่กลายเป็ นครัง้ ที่ ๔ ใน
สายที่มาจากพม่า แล้ วมาทําในพม่าอีก ๒ ครัง้ ๆ เป็ นครัง้ ที่ ๕ ที่ ๖ ในพม่า ทีนี ้ในทางประเทศไทยนี ้เอาแน่
ไม่คอ่ ยได้ เพราะว่ายอมรับลังกาทัง้ ๒ ครัง้ ด้ วย เป็ น ๕ ครัง้ แล้ ว ก็เพิง่ มาทําในประเทศไทย ทําทางลานนา
๖ หรื อ ๗ ไม่แน่ จําไม่ได้ แล้ ว แล้ วก็ทําครัง้ กรุงเทพฯ (หัวเราะ) เป็ นครัง้ ที่เท่าไหร่ ๘ หรื อ ๙ จะนับรวมกัน
ไม่ได้ หรอก เพราะว่าต่างคนต่างก็มีเครดิตของตัวที่จะนับ
มันก็มีอย่างนี ้ มันจะเอาแน่นอนเห็นทีคงจะยาก เพราะมีแต่เค้ าเงื่อน พอจะสันนิษฐานกันมา แต่มนั
ไม่มีปัญหาอะไรแล้ ว คือว่าเดี๋ยวนี ้ ทังไทย
้ ทังพม่
้ า ทังลั
้ งกา มันตรงกันหมดแล้ ว จารึกเป็ นหลักฐานไว้
เรี ยบร้ อยแล้ ว พิมพ์เป็ นเล่มสมุดกันแล้ ว
เรามันถือหลักกาลามสูตร เอาเท่าที่เดี๋ยวนี ้มีอยูอ่ ย่างไร แล้ วพิจารณาเอาแต่ที่ดบั ทุกข์ได้ ไอ้ ที่มนั
ไม่ใช่เรื่ องดับทุกข์หรื อไม่ใช่การดับทุกข์ก็ปล่อยข้ าม จะทํากับพระไตรปิ ฎก ได้ เพียงเท่านันสํ
้ าหรับยุคนี ้ อะไร
เป็ นเรื่ องดับทุกข์โดยตรงก็เอามาใช้ เป็ นหลักปฏิบตั ดิ บั ทุกข์ ส่วนที่มนั ไม่เกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์ก็ปล่อยไว้ เป็ น
้ ไม่ต้องใช้
การบอกให้ ร้ ูวา่ มันเคยมีมาอย่างไร เคยมีมาเท่าไร จะเป็ นประวัตศิ าสตร์ อยูใ่ นตัว แล้ วส่วนนันก็
ถ้ าจะใช้ ก็ใช้ สาํ หรับคนที่เขายึดถืออย่างปรับปราไปหมดทุกตัวอักษรจําเป็ นจะต้ องยอมเชื่อว่าราหูจบั
พระจันทร์ อย่างนี ้เป็ นต้ น
อาจารย์ครับ แล้ วที่รัชกาลที่ ๕ ท่านล้ อว่า สังคายนาแต้ มหัวตะ หมายความว่าอย่างไร
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ท่านใช้ คําว่า "ไม่เหมือนสังคายนาแต้ มหัวตะของเมืองเรา" คือไม่ได้ ทําอะไร ไม่ได้ แตะต้ องข้ อความ
เนื ้อหาของเรื่ อง เพียงแต่ดตู วั อักษร บางตัวที่มนั ผิดเพี ้ยน ชํารุด ที่ล้อว่าแต้ มหัวตะก็เพราะว่าบางหัวมันเล็ก
ไปมันก็เป็ นตัว ค ถ้ าหัวมันใหญ่มนั ก็เป็ นตัว ต (หัวเราะ) คล้ าย ๆ กับจะสํารวจดูทกุ ตัวอักษรว่าตัวอักษรนี ้
ถูกต้ องไหม ก็เลยคล้ าย ๆ กับแต้ ม ๆ หัวของตัวอักษร ซึง่ มันไม่น่าจะเรี ยกว่าทําสังคายนา สังคายนาเล็ก ๆ
น้ อย ๆ เกี่ยวกับตัวหนังสือตัวอักษร ไม่ใช่เรื่ องราวที่จะต้ องคัดออกเพิ่มเติม
แล้ วที่ทําจริ ง ๆ ทํากันอย่างไรกันครับ ที่ทา่ นหมายว่าต่างไปจากนี ้
ดูเหมือนท่านจะหมายไปถึงฝ่ ายมหายาน ที่ทําสังคายนาเป็ นครัง้ ที่ ๔ ต่อจาก ๓ ครัง้ ในอินเดีย ทํา
กันครัง้ ที่ ๔ ฝ่ ายสายเหนือ ไม่ใช่ฝ่ายเถรวาท ทําที่คนั ธาระ ท่านว่าครัง้ นันคงจะได้
้
ทํากันถึงขนาดที่เรี ยกว่า
ชําระข้ อความ ไม่ใช่เพียงแต่เป็ นแต้ มหัวตัวอักษร อย่างที่เขาพูด มาถึงขันพิ
้ จารณาว่าข้ อความนี ้ผิดข้ อความ
นี ้ถูก เหมือนที่ทําที่พม่าครัง้ หลังนี ้ ก็ไม่เพียงแต่แต้ มหัวตัวอักษร วินิจฉัยข้ อความกันเลย มันจึงมีข้อความที่
สันนิษฐานว่าที่ถกู มันควรจะเป็ นอย่างนัน้ แต่ก็สนั ้ ๆ ปลีกย่อยเท่านัน้ แล้ วเขาก็ไม่แก้ ของเดิม เขาจะเขียน
บันทึกไว้ ตา่ งหาก แล้ วเอามาพิมพ์ไว้ ตอนท้ ายว่า ประโยคนัน้ อย่างนัน้ ๆ ที่หน้ านัน้ ๆ มันควรจะเป็ นอย่างนี ้
ๆ อย่างนี ้ก็เรี ยกว่าไม่ใช่แต้ มหัวตะ (หัวเราะ)
ของเราเคยทําอย่างนี ้ไหมครับ
เท่าที่ทราบไม่เคยมี ไม่เคยมีทําแก้ ไขเนื ้อความอย่างนี ้ ยังไม่ได้ ลงความเห็นว่าจะเป็ นอย่างนัน้ จะ
เป็ นอย่างนี ้ ที่พม่านันในที
้ ่ประชุมมีผ้ เู สนอคล้ าย ๆ ที่ทําสังคายนาในอินเดีย แล้ วที่ประชุมนันก็
้ วนิ ิจฉัยตาม
ข้ อเสนอ แล้ วทังหมดนั
้
นก็
้ นํามาวินิจฉัยกันอีกทีหนึง่ ทังคณะใหญ่
้
ในที่สดุ ก็ลงมติกนั ว่า ควรจะเป็ นอย่างนัน้
นอย่างนี ้ พระไตรปิ ฎกทุกเล่มถูกวินิจฉัยหลาย ๆ ประโยค สังคายนาเสร็ จจะต้ องพิมพ์
ข้ อความนันควรจะเป็
้
ที่เขียนวินิจฉัยต่าง ๆ ไว้ ท้ายเล่ม ไม่ไปแก้ ของเก่าเลย นี่ดี ทําอย่างนี ้ดี เมืองไทยสังคายนาแต้ วหัวตะ
(หัวเราะ) เป็ นคําล้ ออย่างนี ้ ก็ยงั ปรากฏอยูเ่ ดี๋ยวนี ้ในคัมภีร์ ในพระไตรปิ ฎกของเรา คือคําว่า อตมฺมยตา ที่
บางแห่งยังคงเป็ น อคมฺมยตา ระหว่างตัว ค กับตัว ต นี่ก็ไม่กล้ าวินิจฉัยว่าเป็ นอย่างไรแน่ คงจะคัดลอกมา
จากตัวเก่าซึง่ บางแห่งเป็ นอตมฺมยตา บางแห่งเป็ นอคมฺมยตา บางแห่งกลายเป็ นอกมฺมยตาก็มี นี่เรี ยกว่าทํา
อะไร (หัวเราะ) ตรงไหน ไม่แน่ใจ ก็ไม่กล้ าแตะต้ องเลย เห็นได้ ชดั มีตวั อย่างเห็นอยูว่ า่ ไม่ได้ แตะต้ อง
ผมไม่ได้ รอบรู้พระไตรปิ ฎกอะไรนักหนา เพียงแต่วา่ ตังใจรวบรวมข้
้
อความจากพระไตรปิ ฎกเท่าที่มี
อยู่ เอามาเฉพาะเท่าที่เห็นจําเป็ นจะเอามาทําให้ มีประโยชน์ได้ เอามาทําเป็ นเรื่ องราว เป็ นหนังสือ เป็ นเรื่ อง
้
่เขาทํา
ๆ ไป ไม่ได้ มีสว่ นแห่งการสังคายนา เพียงเลือกเก็บเอาตามที่พอใจที่มนั มีอยูใ่ นพระไตรปิ ฎกทังหมดที
กันแล้ ว เอามาทําหนังสือชุดจากพระโอษฐ์

๓๓๐

ในการสังคายนาที่พม่า เขาวินิจฉัยกันว่าพระสูตรไหนเพิ่มเข้ ามาใหม่ไหมครับ
ไม่มี ไม่ปรากฏว่าทําถึงอย่างนัน้ เท่าที่ทราบ ทําเพียงว่าข้ อความบรรทัดนี ้ ประโยคนี ้ น่าจะเป็ นอย่าง
นัน้ มันคงจะผิด คัดลอกผิด หรื ออะไรผิด มันเพียงแต่เรียบเรี ยงบางประโยคหรื อหลาย ๆ ประโยคก็ได้ ดู
เหมือนจะไม่ได้ แตะต้ องหรอก สูตรอย่างสุริยคราส จันทรคราสปล่อยไว้ ตามเคย ผมไปครัง้ เดียว เขาทํากัน
๖ ครัง้ เขาประชุมกัน ๖ ครัง้ ผมไปครัง้ เดียว ครัง้ ที่เขาพิมพ์แล้ ว เอามาอ่าน ไม่ได้ ไปประชุมเพื่อตรวจสอบ
แก้ ไข แต่ไปเพื่อยอมรับที่เขาตรวจแก้ ไขแล้ ว เช่นเดียวกับองค์อื่น ๆ ที่ไปในคณะเดียวกัน ไปแค่ตรวจ
เหมือนกับพระอื่น ๆ ด้ วยซํ ้า มันไม่ดีไปกว่า มีตงั ้ ๒ พันกว่ารูปหรื อ ๓ พันรูปที่จะตรวจอย่างนี ้ ตรวจแล้ วก็
อ่านหนังสืออย่างนี ้ ต่างคนต่างก็อา่ นไม่ต้องรอพร้ อมกัน อ่านเสียงขรมไปหมด พวกพม่าก็อา่ นอย่างพม่า
พวกลังกาก็อย่างลังกา (หัวเราะ) พวกไทยก็อา่ นอย่างไทย แต่ตวั อักษรพม่า ไทยเราเจ้ าคุณพิมลธรรมเป็ น
หัวหน้ า (หัวเราะ) ท่านดึงผมไป สมเด็จญาณสังวร ก็ไป แล้ วก็เจ้ าคุณวัดนรนาถ พอดีประชุม พ.ส.ล.
ประจําปี ปี นันด้
้ วย ก็ถือโอกาสแยก มีเวลาเข้ าประชุม พ.ส.ล.บ้ าง
ปราชญ์ที่เขาเชิญมาวินิจฉัย น่าเชื่อถือไหมครับ เมื่ออาจารย์ดจู ากข้ อความที่เขาวินิจฉัยแล้ ว
มันน่าเชื่อถือ ข้ อความที่วนิ ิจฉัยเสร็จแล้ วก็นา่ เชื่อถือ น่าพิจารณา เขาพิมพ์คําวินิฉยั เป็ นภาษาบาลี ก็
นับว่ามีประโยชน์ สรุปความแล้ วก็ได้ รับความคิดเห็น มติของพระสงฆ์ที่คงแก่เรี ยนหลายประเทศ (หัวเราะ)
อย่างน้ อยก็ประเทศพม่าเอง ประเทศไทย ประเทศลังกา ประเทศเขมร ประเทศลาวก็มี แล้ วประเทศอื่นเขาก็
ยังมีอีก ประเทศกลุม่ อัสสัม ถ้ าเป็ นมหายานก็ไม่ไปเกี่ยวข้ องเลย ถ้ ามหายาน เข้ าไปนัง่ คนละแห่ง ไม่ได้ นงั่
รวม พม่าถือว่ามหายานไม่ใช่พทุ ธ ไม่ร่วมสังวาส ไม่ร่วมสังฆกรรม เป็ นจีน ญี่ปนุ่ พม่า ไม่ให้ นงั่ ในที่ประชุม
ให้ นงั่ เสียอีกแห่งต่างหาก
สังคายนาอย่างนันมั
้ นน่าทํา ทําอย่างที่พม่าทํา แต่มนั ควรจะทําให้ กว้ างขวางกว่านัน้
อาจารย์ครับ แล้ วทีนี ้พูดมาถึงเรื่ องการแปลพระไตรปิ ฎกฉบับบาลีเป็ นภาษาไทยนี ้ ผมเห็นว่าใน
หนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนานี ้มีการปรารภเรื่ องนี ้มาตังแต่
้ แรก ๆ
เรามีความเห็นว่าควรจะมีการแปลที่จริงจังและถูกต้ องกันเสียที เราแสดงความเห็น ถือว่าถ้ าใครมี
อํานาจก็ควรเป็ นจักรกลในการกระทํา
อาจารย์ครับ แล้ วที่เขาแปลกันนัน้ มีสว่ นเนื่องมาจากการกระตุ้นยัว่ ยุของหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาหรื อ
เปล่า
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อย่าพูดอย่างนัน้ เขาเห็นว่าถึงเวลาแล้ ว ถึงประเทศพม่าก็เพิง่ แปลจบ เมื่อไม่นานมานี ้ ลังกาก็มี ซึง่
แปลเป็ นภาษาลังกาเมื่อไม่นานมานี ้ มันยาก เป็ นงานใหญ่ ถือว่าจะเป็ นพุทธบูชา ๒๕ พุทธศตวรรษ ทํา
อย่างรี บร้ อน มีขลุกขลักบ้ าง เป็ นการพิมพ์ครัง้ แรก ค่อย ๆ พิมพ์คอ่ ย ๆ แก้ ไขไป
อยากฟั งอาจารย์ พูดถึงคุณภาพของการแปลครัง้ นัน้
ไม่ได้ ดอก คือว่าเรา (หัวเราะ) ก็มีความเห็นไปตามแบบของเรา ยังมีสว่ นที่เราไม่เห็นด้ วยว่าควรจะ
แปลอย่างนัน้ สําหรับคํานันอย่
้ างนันก็
้ มีอยูบ่ อ่ ย ๆ แล้ วก็เงียบ ๆ เพราะว่ามันเป็ นเรื่องอํานาจที่มีผ้ ไู ด้ รับ
มอบหมายให้ ทํา ในฐานะเป็ นของหลวง เป็ นฉบับหลวง แต่เราก็ใช้ ศกึ ษาเอาเหมือนกัน ก็เทียบเคียงกับที่เรา
จะแปลออกไปใหม่ ว่าถ้ าไม่ตรงกัน มันจะมีนํ ้าหนักอย่างไร มันควรจะเป็ นอย่างไร ก็ใช้ เทียบเคียงกัน มันหา
วิธีเพื่อนําไปใช้ มากที่สดุ
อาจารย์พบที่แปลผิดอย่างจัง ๆ บ้ างไหมครับ
มันไม่ใช่เรื่ องสําคัญ เป็ นคําบางคําไม่สําคัญ จะเรียกว่าผิดไม่ได้ ดอก
ทําไมเขาจึงแปลสํานวนอ่านแล้ วไม่คอ่ ยรู้เรื่ อง
ตังแต่
้ โบราณมา เขาไม่นิยมใช้ สาํ นวนภาษาปั จจุบนั ใช้ สาํ นวนคล้ าย ๆ กับในโรงเรี ยนบาลี เมื่อพูด
ถึงคนอ่าน คนอ่านจะต้ องเอามาใคร่ครวญ หาใจความของคําแปลเหล่านันอี
้ กที ว่าหลักสําคัญหรื อใจความ
สําคัญจะมีอยูอ่ ย่างไร มันจะใช้ เทียบกับหลักกาลามสูตรว่า เมื่อว่าอย่างนันแล้
้ ว มันจะดับทุกข์ได้ อย่างใด
ถ้ ามันเห็นทางว่าจะทําให้ ดบั ทุกข์ได้ คือ มีเหตุผลก็เอา ถ้ าเขียนเป็ นสํานวนปั จจุบนั ก็คงได้ แต่คงจะถือกันว่า
ไม่ขลัง ไม่ศกั ดิส์ ทิ ธิ์ ถ้ าใช้ สาํ นวนตลาด
การเรี ยนบาลีของเรา อาจารย์คดิ ว่ามีทางทําให้ มนั เรี ยนง่ายขึ ้นไหมครับ แทนที่จะต้ องใช้ เวลาเรี ยนตัง้
มากมาย และเรี ยนกันแบบโบรํ่ าโบราณ ไม่มีการเปลีย่ นแปลงเลย ขณะที่ทางตะวันตกเขาพัฒนาวิธีเรี ยน
บาลีขึ ้นมาตังเยอะ
้
เท่าที่ผมสังเกตเห็นเอง แต่แรกเริ่ มเดิมทีทีเดียว ตอน ๆ แรกเรี ยนยากมาก ที่เรี ยนมูลกัจจายนะ
หนังสือก็ยงั ใช้ อยู่ ก็เรี ยนยากมาก เรี ยนเป็ นปี ๆ บางทีก็ยงั ไม่ร้ ูเรื่ อง ให้ ท่องสิง่ ที่ไม่ร้ ูเรื่อง ท่องคําบาลีบ้าง
ปนไทยบ้ าง ไม่ร้ ูเรื่ องกันอยูเ่ ป็ นปี (หัวเราะ) ทีนี ้สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรสท่านก็ได้ ปรับปรุงให้ มนั
เรี ยนง่าย คือแบบที่ใช้ กนั อยูใ่ นโรงเรี ยนปั จจุบนั นี ้ ที่เรี ยกว่า บาลีไวยากรณ์ เรี ยกว่าง่ายขึ ้นเยอะ ง่ายขึ ้น
หลายเท่าเลย แต่แล้ วก็ไม่มีใครปรับปรุงต่อมาอีก คงใช้ เรี ยนวิธีนี ้ แต่ถึงอย่างนันก็
้ เรี ยกว่า ยังดีกว่าที่ใช้ รวบ
รัดอย่างที่ฝรั่งใช้ วิธีเรี ยนบาลี คือ รวบรัดมาก ไม่เรี ยนถึงรากศัพท์ ไม่คอ่ ยเรี ยนถึงไอ้ วิภตั ปิ ั จจัย ถือว่าใช้
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เรี ยนอย่างเรี ยนภาษา ๆ หนึง่ เหมือนอย่างที่เราเรี ยนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย อย่างนันไม่
้ ลกึ ซึ ้ง ทีนี ้เรา
อยากจะเรี ยนให้ ลกึ ซึ ้งว่าคํา ๆ นี ้ มันประกอบด้ วยรากศัพท์อะไร ปั จจัยอะไร แปลได้ กี่อย่าง สรุปความได้ ก็
ว่าเรี ยนอย่างที่ไทยเราเรี ยนรู้ดีกว่าที่ฝรั่งใช้ วิธีเรี ยนอย่างนัน้ ถึงแม้ แบบเรี ยนครัง้ หลังที่เขาทําขึ ้นในลังกา
ไม่ใช่ฝรั่งทําดอก มันก็ยงั เสียไปมากนะ หมดไปมากเหมือนกัน ที่จะรู้ถงึ รากศัพท์
ถ้ าจะรู้ให้ ถึงรากต้ องอดทนมาก ทังความเพี
้
ยร ทังอดทน
้
ภาษาสันสกฤตก็เหมือนกัน ถ้ าจะเรี ยนให้ ร้ ู
จริง ก็ต้องเรี ยนด้ วยความยากลําบากสักหน่อย มีเรื่ องท่องจํามากเหมือนกับภาษาฝรั่งเศส แต่ละคํามันแต่
ละศัพท์ มันมีลงิ ค์เฉพาะ จะเป็ นเพศโดยเฉพาะ ก็หมุนแปรไปตามกฎเกณฑ์ของมัน ผมยังชอบวิธีเรี ยน
อย่างเมืองไทย ไม่ชอบวิธีเรี ยนอย่างที่ฝรั่งเรี ยนตามแบบเรี ยนที่ทํากันขึ ้นสําเร็ จรูปง่าย
แล้ วอย่างเมืองไทยนี ้มีทางปรับตัวให้ มนั สะดวกขึ ้นกว่าที่มนั เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ไหม
โอ้ ! มันก็เกี่ยวกับอํานาจ อํานาจไหนจะมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ไม่มีทางจะทําได้ ไม่มีใครเคยคิด
ทังบาลี
้ ทงนั
ั ้ กธรรมมีทางทําให้ ง่ายขึ ้นอีกมาก แต่จะเอาอํานาจที่ไหนจะไปทําได้ แต่เราก็ได้ ทําอยูโ่ ดยอ้ อม
คือ เราอธิบายธรรมะหรื อแปลบาลีวิธีของเรา ให้ เขาเห็นอยู่ เขาก็มองเห็นว่าอย่างนันชั
้ ดเจนดี ง่ายดี สมเด็จ
พระวันรัต (เฮง) ที่วดั มหาธาตุ ท่านยังเรี ยกผมไปสรรเสริ ญต่อหน้ าว่า แปลอย่างนี ้เหมาะแก่สมัย
้ ปี ๒๔๗๖ และทํามาเรื่ อย ๆ
อาจารย์ครับ ผมเห็นบทความของอาจารย์วิพากษ์ วิจารณ์อภิธรรมมาตังแต่
จนถึงปั จจุบนั อาจารย์เห็นความจําเป็ นอย่างไรหรื อครับที่ต้องทํามาอย่างนี ้
คําวินิจฉัยโดยละเอียดในเรื่ องนี ้ ไปอ่านดูจากหนังสือ อภิธรรมคืออะไร ที่ผมเขียนตอบพวกอภิธรรม
ที่เขารุมกันด่าผม แต่ใจความโดยสรุปก็คอื อภิธรรมปิ ฎกเป็ นของที่เพิม่ เข้ ามาทีหลัง หลายยุค หลายคราว
แล้ วในเมืองไทยเรามีการโฆษณาให้ คนหลงใหล กลายเป็ นเรื่ องยึดถือมากมาย ก็อยากจะบอกให้ ร้ ูวา่ ไม่
ต้ องยึดถือกันถึงขนาดนัน้ มันจะกลายเป็ นเรื่ องงมงาย เช่นที่ถือกันว่าสร้ างอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ ที่เขาทําเป็ น
ผูก ๆ แบบใบลาน จํานวนเจ็ดผูกเล็ก ๆ ที่เจ๊ กเอามาขาย ถ้ าสร้ างอุทิศคนตาย จะได้ บญ
ุ สูงส่งไม่มีอะไรเท่า
ทีนี ้แต่ละวัดก็มีคนสร้ างมาถวายมาก มันเหมือนกันหมดทุกชุด มากจนไม่มีที่จะไว้ ไว้ บนเพดานกุฏิ เพดาน
โรงฉัน จนหนูกิน ผมเลยเรี ยกว่าอภิธรรมรังหนู เพื่อจะได้ หยุดกันเสียบ้ าง
แล้ วที่อาจารย์ล้อพวกอภิธรรมเม็ดมะขามหมายความว่าอย่างไร
นี ้มันมาในยุคหลัง ๆ เมื่อการศึกษาอภิธรรมอย่างพม่าเข้ ามาในเมืองไทย ต้ องเรี ยนกันว่าจิตมีเท่านัน้
ดวงเท่านี ้ดวง แจกแจงกันออกไป ทีนี ้เพื่อไม่ให้ หลงก็ต้องเอาของอย่างเม็ดมะขามมาช่วย อภิธรรมแบบนี ้ก็
คือ อภิธมฺมตฺถสงฺคห คือย่ออภิธรรมที่มีมากมายมหาศาลให้ มนั กะทัดรัด เพื่อจะได้ เอามาเล่าเรี ยนกันได้
อภิธรรมในครัง้ พุทธกาล มีอยูไ่ ม่มากหรอก เพิง่ มาเติมกันเข้ าไป ในการทําสังคายนาครัง้ หลัง ๆ จนเป็ นเจ็ด
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คัมภีร์มหาศาล ถ้ าเป็ นอภิธรรมอย่างครัง้ พุทธกาลก็มีประโยชน์ เป็ นการอธิบายธรรมะให้ ลกึ ลงไปในทางที่
จะดับทุกข์ได้ โดยง่ายยิ่งขึ ้น ต่อ ๆ มามันลึกจริง แต่ลกึ ไปในทางปรัชญา ไม่คอ่ ยมีประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิ
เพื่อดับทุกข์ ฝรั่งเขาเรี ยกอภิธรรมปิ ฎกว่า เมตาฟิ สิคส์ ที่จริงมันก็นา่ สนุก เรี ยนอย่างปรัชญา แต่ถ้าไปสนใจ
แบบนัน้ ก็ไม่คอ่ ยสนใจสุตตันตะซึง่ จะดับทุกข์ได้ (หัวเราะ) มันก็ไม่เกิดประโยชน์ คล้ าย ๆ กับเฮโรอีน
(หัวเราะ) จึงมีเหตุผลเพียงพอที่เราจะพูดถึงอภิธรรมในทํานองคัดค้ านบ้ าง แต่ไม่ใช่เจตนาจะต่อสู้หรื อปะทะ
หรื อจะล้ มล้ างกัน แต่เพื่อให้ คนหันมาสนใจการปฏิบตั แิ บบสุตตันตะให้ มากพอสมควรจนดับทุกข์ได้
อภิธรรมบางสายเขาก็มีการปฏิบตั ดิ ้ วยไม่ใช่หรื อครับ อย่างสายยุบหนอพองหนอ หรื อสายมหาสีละ
ยาดอของพม่า
เขาปฏิบตั ติ ามหลักในสุตตันตะ แต่อ้างเอาอภิธรรมเป็ นเครดิต จับแพะชนแกะ ให้ มนั เข้ ากันได้ แต่
เวลาปฏิบตั นิ นั ้ เขาทําสติปัฏฐานตามแนวสุตตันตะ เพราะในอภิธรรมปิ ฎกไม่มีแนวในการปฏิบตั ิ

* โคตมีสูตร คือหลักตัดสินธรรมวินยั ๘ ประการ ถ้ าธรรมเหล่าใดเป็ นไปเพื่อ (๑) ความคลายกําหนัด, ความหายติด (๒)
ความหมดเครื่ องผูกรัด, ความไม่ประกอบทุกข์ (๓) ความไม่พอกพูนกิเลส (๔) ความอยากอันน้ อย, ความมักน้ อย (๕)
ความสันโดษ (๖) ความสงัด (๗) การประกอบความเพียร (๘) ความเลี ้ยงง่าย ธรรมเหล่านี ้ พึงรู้วา่ เป็ นธรรม เป็ นวินยั เป็ น
คําสัง่ สอนของพระศาสดา
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อาจารย์ครับ มีผ้ กู ล่าวหาอาจารย์วา่ ดูถกู ดูหมิน่ คําอธิบายของครูบาอาจารย์ในอดีตว่าผิดพลาดหมด
และอาจารย์ได้ ตอบว่าไม่จริ ง เพราะว่าอาจารย์ได้ อาศัยความรู้ของครูบาอาจารย์ในอดีตเป็ นอันมาก แต่มี
บางอย่างที่อาจารย์ไม่เห็นด้ วย ก็ต้องปฏิเสธ กระผมขอให้ ทา่ นอาจารย์ช่วยเล่าให้ ฟังว่า อาจารย์ศกึ ษา
ความรู้จากครูบาอาจารย์ในอดีตอย่างไรบ้ างครับ
ครูบาอาจารย์ที่เป็ นบุคคลนันเราก็
้
มีการรวบรวมมาฟั ง มาวินิจฉัยกันอยูเ่ รื่ อย ๆ ข้ อนี ้ทํากันมาตังแต่
้
ก่อนมีสวนโมกข์ เรี ยกว่าใครมีอะไร ที่ไหน เราก็เอามาใคร่ครวญพิจารณาดู โดยมากเป็ นเรื่ องเทศน์ของผู้มี
ชื่อ องค์นนองค์
ั ้ นี ้ เจ้ าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนั โท) สมเด็จฯ วัดเทพศิรินทร์ หรื อใครหลาย ๆ
คน คนที่น่านับถือ ซึง่ ไม่คอ่ ยเป็ นที่ร้ ูจกั แก่สงั คมธรรมดาสามัญ ผมก็เคยอ่าน แต่มนั เป็ นเรื่ องที่เนื่องมาจาก
การจะหัดเทศน์ เรี ยกว่าผู้ต้องการจะเป็ นนักเทศน์จะทําอย่างนันกั
้ นทุกคนนะ (หัวเราะ) เพื่อนฝูงของเราก็
ทํา อุตส่าห์รวบรวมค้ นหา อย่างเช่นหนังสือของใครที่มีชื่อเสียง ต้ องให้ เจ๊ กเสาะหามาให้ ครบชุด เจ๊ กที่แบก
ห่อหนังสือขาย เป็ นอย่างนี ้ อาจารย์ที่เป็ นบุคคลพยายามที่สดุ เท่าที่จะหามาได้ หามาฟั ง ไม่กล้ าที่จะ
้ าอย่างนัน้ คนนี ้ว่าอย่างนี ้ เรื่ องนันเป็
้ นอันว่า
วิจารณ์วา่ ผิดว่าถูก แต่เราก็มีธรรมเนียมกันว่าได้ ฟังว่าคนนันว่
อย่างนัน้ เรื่ องเดียวกันอีกคนว่าอย่างไร ก็ร้ ูสว่ นที่เขาคัดค้ านกัน การอธิบายธรรมะที่แหวกแนวที่สดุ ก็คงเจ้ า
คุณอุบาลีฯ แหวกแนวที่ผ้ อู ื่นทํากันอยู่ ผมไม่มีความคิดที่วา่ ดูถกู ดูหมิ่น ยืนยันได้ แต่วา่ ฟั งไว้ ๆ แปลก ๆ ฟั ง
ไว้ เรามันยังเป็ นเด็ก จะไปมีความคิดลบล้ างผู้เฒ่านันทํ
้ าไม่ได้
เคยพบกันโดยตรงไม่ผา่ นหนังสือมีบ้างไหมครับ
โอ้ ยากที่จะพบเพราะว่าเป็ นผู้สงู อายุและก็ตายไปเสียแล้ วก็มี และเราจะไปพบได้ ยงั ไง เราเป็ นพระ
เด็ก ๆ ไม่มีใครรู้จกั แม้ ที่เป็ นฆราวาสก็มีอย่างเช่น (หัวเราะ) กรมหมื่นวิวิธวรรณปรี ชา ผมอ่านหนังสือของ
ท่านมาก ฟั งความคิดเห็นมาก นัน่ ล่ะแบบมหายาน เรื่ องวิญญาณ เรื่ องชาติหน้ าอะไรแบบมหายาน แต่มนั
ก็มีประโยชน์ที่ทําให้ คน (หัวเราะ) มีศีลธรรม เกลียดบาป กล้ าบุญกันได้ เหมือนกัน และส่วนที่เห็นตรงกันก็มี
ทีนี ้ก็เหลือแต่อรรถกถา อรรถกถานี ้พูดได้ วา่ ไม่ยอมรับตามอรรถกถาไปเสียทังหมด
้
แต่ก็ขอบคุณมากที่วา่
เราได้ อาศัยบางเรื่ องที่ถ้าไม่อาศัยอรรถกถาละก็ ไม่มีทางตีความออกได้ อย่างนี ้ก็มี พูดยากว่าจะทําอะไร
กับอรรถกถา เราคัดเลือกเอาที่วา่ มีประโยชน์หรื อว่าใช้ เป็ นประโยชน์ได้ ที่ไม่เห็นด้ วยก็เฉยเสีย ก็เงียบเสีย ก็
ไม่เอามา คําอธิบายธรรมะที่อธิบายข้ อธรรมะแท้ ๆ ของอรรถกถา เราก็รับเอาแต่บางส่วน ส่วนที่เป็ นการเล่า
นิทานท้ องเรื่ อง (หัวเราะ) ก็ไม่คอ่ ยรับ เพราะเห็นว่าท่านมักจะเอาเรื่ องที่มนั อยูใ่ นที่ที่ท่านมีชีวิตอยูม่ าปน
อย่าง พระพุทธโฆษาจารย์* เขียนอรรถกถาธรรมบทนัน้ เอาเรื่ องในที่ที่ท่านมีชีวิตอยูม่ าสวมเข้ ากับเรื่ องครัง้
พุทธกาล เช่น เรื่ องเกี่ยวกับสถานที่ เรื่ องเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่ องเกี่ยวกับการดูหมิน่ กษัตริย์
10
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ยกย่องพราหมณ์ เป็ นเรื่ องในลังกาเสียมากกว่า สําหรับผมไม่คอ่ ยจะมีความหมายอย่างนัน้ เพราะว่ามันมี
ความคิดอิสระ เอาตามที่ตวั เห็นตัวรู้สกึ ถ้ าตีความมันก็ตคี วามเป็ นของตัวไปเลย ไม่เป็ นของอรรถกถา
แม้ วา่ บางทีเค้ าเงื่อนได้ มาจากอรรถกถา หรื อคิดออกตามแนวของอรรถกถาก็มี ไม่ใช่ไม่มี จึงไม่มีเหตุผล ไม่
มีความจําเป็ นอะไรที่จะต้ องไปดูหมิ่นอรรถกถา แต่นนั่ แหละคําพูดมักจะหลุดปากไปเสมอว่า "เป็ นเพียง
อรรถกถาเท่านัน"้ มีบอ่ ยหลุดปากแบบนี ้ แต่ในใจจริง ไม่ได้ คดิ จะลบหลูด่ หู มิน่ เราก็อธิบายไปตามต้ องการ
ที่จะอธิบาย คนเขาแกล้ งกล่าวโทษว่าผมลบหลูอ่ รรถกถา หรื อก็คดั ค้ านอรรถกถา มันไม่ถึงกับคัดค้ าน แต่
เราไม่เอาด้ วย (หัวเราะ) มันมีอยูบ่ อ่ ย ๆ แต่เป็ นเรื่ องอะไรบ้ าง ลืมเสียแล้ ว ไม่คอ่ ยจะจําได้
อรรถกถาที่อธิบายเรื่ องปฏิจจสมุปบาทถูกต้ องมีไหมครับ
เรี ยกว่า (หัวเราะ) คนละแนว ที่วา่ อรรถกถาอธิบายปฏิจจสมุปบาทเพราะเป็ นเรื่ องหลายชาติ
เกี่ยวข้ องกันระหว่างชาติ เรี ยกว่ารอบหนึง่ เกี่ยวข้ องกันระหว่างชาติหลายชาติ อรรถกถาทังหมดนั
้
นผู
้ ้ เขียน
เป็ นคนเดียวกับที่เขียนวิสทุ ธิมรรค เราตอนแรกก็เรี ยนอย่างนัน้ แล้ วก็ยอมรับอย่างนัน้ แล้ วเมื่อสอนผู้อื่น ก็
สอนอย่างนัน้ ต่อมา (หัวเราะ) เราแหวกแนวมาเป็ นเรื่ องชาติในความคิดนึกรู้สกึ ตอนนี ้เป็ นเรื่ องที่แยกทาง
กันเดินเลย แล้ วมันก็ไม่ต้องกระทบกัน เลยยกให้ เป็ นเรื่ องทางศีลธรรม และทางปรมัตถธรรม คําอธิบาย
้ นเป็ นสัส
อย่างนันก็
้ มีประโยชน์ทางศีลธรรม คนนันตายแล้
้
วไปเกิดเป็ นอีกคน คนเดียวกัน ถ้ าอย่างนันมั
สตทิฏฐิ ส่วนเราไม่พดู ถึงคนตายแล้ วไปเกิด พูดว่าเมื่อไรมันเกิดตัณหา เมื่อนันมั
้ นก็เป็ นปฏิจจสมุปบาทรอบ
หนึง่ แล้ ว ฉะนัน้ วันเดียวมันเกิดตัณหาได้ หลายหน เกิดตัณหาทุกที เป็ นทุกข์ทกุ ที หมายความว่าเป็ นทุกข์ที
หนึง่ ก็ปฏิจจสมุปบาทรอบหนึง่ ในวันเดียวมีได้ หลายรอบ มันขัดกับอรรถกถาที่วา่ เอาส่วนเหตุไว้ ชาตินี ้ เอา
ส่วนผลไว้ ชาติโน้ น แล้ วกลายเป็ นเหตุเพื่อผลในชาติตอ่ ไปอีก แล้ ว (หัวเราะ) มันจะเป็ นได้ อย่างไรเพราะใน
วันเดียวมันยังเกิดตัณหาได้ หลายที สําหรับเรื่ องปฏิจจสมุปบาทนี ้ มันเดินกันคนละแนว ถึงพวกโน้ นก็
คัดค้ านไม่ได้ ที่เราจะพูดว่าเกิดตัณหาทีหนึง่ ก็ปฏิจจสมุปบาทรอบหนึง่ มันไม่มีใครคัดค้ านได้ ดอก แม้ ใน
อภิธรรมก็ยอมรับคล้ าย ๆ อย่างนัน้ คือบัญญัตวิ า่ พอมันเกิดกิเลสวันละกี่หน ปฏิจจสมุปบาทก็ตงต้
ั้ น
เท่านันหนเท่
้
านันรอบ
้
อาจารย์ครับ อย่างเกี่ยวกับพระพุทธโฆษาจารย์โดยตรงนี ้ อาจารย์เคยเขียนไว้ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ ว่า มีผ้ ู
ลงความเห็นว่า ท่านเป็ นเพียงผู้แปลเท่านันไม่
้ ใช่ผ้ แู ต่ง นอกจากปกรณ์พิเศษ เช่น วิ สทุ ธิ มรรค แต่วา่ แม้ แต่
วิ สทุ ธิ มรรค ตอนหลัง ก็มีคนบอกว่าลอกมาจาก วิ มตุ ติ มรรค อีกที แล้ วก็เผาต้ นฉบับเสีย
ไม่ถึงอย่างนัน้ ท่านแต่งตามนัน้ แต่งตามเค้ าวิมตุ ติมรรค เพียงแต่เพิ่มเติมตัวอย่างที่เป็ นท้ องนิทาน
เข้ าให้ มนั มากกว่าเดิม
แล้ วทําไมท่านต้ องเผาฉบับเดิมทิ ้งด้ วยครับ
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มันก็นา่ เห็นใจนะ ถ้ ามันมีอยู่ ๒ ฉบับแล้ ว มันก็ค้านกันตายเลย คนจะศึกษายังไงไหว (หัวเราะเบา ๆ)
มันเหมือนกับท่านเป็ นนักฉวยโอกาส
จะว่าอย่างนันมั
้ นก็มีทาง แต่วา่ ไม่ถึงกับเป็ นอย่างนัน้ ท่านอาจตังใจจะทํ
้
าให้ ดีที่สดุ อาจหวังดี จะให้
ดีที่สดุ หรื อว่าเพื่อแสดงภูมิของตัวให้ มากที่สดุ วิ มตุ ติ มรรค ถ้ าไม่มีใครแปลเป็ นภาษาจีนก็หมด เท่าที่
อธิบายในวิ มตุ ติ มรรคมันพอดีและก็เป็ นหลักฐานดี กะทัดรัดพอดี พระพุทธโฆษาจารย์ ไปอธิบายอีก
มากมาย ก็ไม่เห็นมีอะไรแปลก มันเป็ นเพียงขยายความ ทางไวยากรณ์ทางภาษาบ้ าง เอานิทานเป็ นเรื่ อง ๆ
มาประกอบบ้ าง มีนิทานไม่ร้ ูกี่สบิ เรื่ องในคัมภีร์วิสทุ ธิ มรรค คัมภีร์วิมตุ ติ มรรคไม่ต้องมี เขาอธิบายได้ โดยไม่
ต้ องเอานิทานมาเป็ นเรื่ องให้ นํ ้าหนัก
แล้ วตอนที่อาจารย์แต่งตามรอยพระอรหันต์ อาจารย์กะจะจัดลําดับแบบวิสทุ ธิมรรคหรื อเปล่า คือศีล
นิเทศ สมาธินิเทศและปั ญญานิเทศ กะไว้ แบบนันหรื
้ อเปล่าครับ
มันไม่ชดั ถึงอย่างนัน้ แต่มนั ก็ไม่หลีกความเป็ นอย่างนัน้ เพราะว่าทางปฏิบตั ใิ นพระศาสนามันก็ต้อง
เป็ นอย่างนัน้ อธิบายพื ้นฐานด้ านศีลไปก่อน แล้ วก็ขึ ้นมาถึงสมาธิ จนไปถึงปั ญญา ถึงใครแต่งก็ต้องแต่ง
อย่างนัน้
แล้ วตอนนันอาจารย์
้
เห็นรึยงั ครับว่า การอธิบายหมวดปั ญญานี ้อาจารย์ไม่เห็นด้ วย
ยัง ยัง ยังไม่มีปัญหาเรื่ องนี ้ ก็คือว่ามันมีระเบียบ หรื อมีธรรมเนียมที่จะอธิบายศีล สมาธิ ปั ญญา
แต่เดี๋ยวนี ้ มันมามองกันดูอีกทางหนึง่ ในการปฏิบตั จิ ริง ๆ ของคนจริง ๆ นัน้ ต้ องให้ ปัญญานําหน้ าอยู่
เรื่ อยไป ให้ มีศลี ให้ มีสมาธิ โดยมีปัญญานํา ตามหลักอัฏฐังคิกมรรค ให้ หมวดปั ญญา มาก่อนหมวดศีล
หมวดสมาธิ เมื่อแต่งหนังสือตามรอยพระอรหันต์ ยังยึดหลักศีล สมาธิ ตามธรรมเนียม ตาม (หัวเราะ) หลัก
ทัว่ ไป และก็หาเรื่ องที่มีนํ ้าหนักมีความหมายดีเอามารวม ๆ กันไว้ เป็ นหมวด ๆ หมวดศีล หมวดสมาธิ หมวด
ปั ญญา ส่วนหมวดธุดงค์นนใช้
ั ้ แทรกประกอบ มันก็อยูร่ ะหว่างศีลกับสมาธิเรี ยกว่าหมวดธุดงค์ แต่ใน
ั้
อ
หลักเกณฑ์แท้ ๆ เรามีตงแต่
ั ้ ศีล สมาธิ ปั ญญา ถ้ าว่าจะให้ สมาธิเป็ นไปโดยสะดวกโดยง่าย ผู้นนควรจะถื
ธุดงค์ด้วย (หัวเราะ) ศีลก็มีเพื่อสะดวกแก่การที่จะเป็ นสมาธิ จะมีสมาธิ ไอ้ ที่สําคัญแท้ ๆ มันก็มีอยู่ แต่ข้อนี ้
ั้
จะตรัสเป็ น
มันเห็นได้ ชดั และง่ายเลยว่า เมื่อพระพุทธเจ้ าท่านตรัสวิธีดบั ทุกข์ทงหลายโดยมากก็
อัฏฐังคิกมรรค มีองค์ ๘ แต่บางทีทา่ นก็ไม่ตรัสอัฏฐังคิกมรรค ตรัส ๒ คําสัน้ ๆ ว่า สมถะและวิปัสสนา ศีล
หายไปเลยเพราะรวมอยูใ่ นสมถะ ธุดงค์ถ้าใครเห็นว่าจําเป็ นก็ร้ ูเสียว่ามันรวมอยูใ่ นสมถะ ระบบสมถะ
ทังหมดมั
้
นทําให้ ระงับ จึงรวมเอาศีลเอาธุดงค์ไว้ ด้วยได้ ส่วนระบบปั ญญาหรื อระบบเห็นแจ้ ง ๆ แทงตลอด
ต้ องแยกตัวออกเป็ นระบบหนึง่ ต่างหาก มันก็มีอยูไ่ ม่น้อยเหมือนกัน ที่พระพุทธเจ้ าไม่ตรัสอัฏฐังคิกมรรค ไป
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ตรัสคําสัน้ ๆ ๒ คํา ว่าสมถะและวิปัสสนา ทีแรกคํานี ้ผมไม่คอ่ ยจะสนใจคิดว่ามันเหมือนคําพูดของชาวบ้ าน
แต่เมื่อมาดูทีหลังพบในพระบาลีเอง แม้ พระพุทธเจ้ าก็ตรัสแบบสัน้ ๆ ด้ วยคําเพียง ๒ คําว่าสมถะและ
วิปัสสนามากเหมือนกัน ซึง่ ถ้ าขยายออกก็เท่ากับอัฏฐังคิกมรรค สมถะเป็ นหมวดสมาธิ วิปัสสนาก็เป็ น
หมวดปั ญญา หมวดศีลก็รวมอยูใ่ นคําว่าสมถะ
ช่วงไหนที่อาจารย์เริ่ มเห็นว่าการตีความปฏิจจสมุปบาทตามวิ สทุ ธิ มรรคไม่ถกู
มันก็อยูใ่ นช่วงที่มาศึกษาปฏิจจสมุปบาทมากเข้ า มีสวนโมกข์แล้ ว ค้ นคว้ าพระไตรปิ ฎกมากขึ ้น
เมื่อก่อนมีสวนโมกข์หรื อแรกมีสวนโมกข์ใหม่ ๆ ปี ๒ ปี (หัวเราะ) ก็ยงั สอนอย่างเดิม และพอมาเกี่ยวข้ อง
พระไตรปิ ฎก อ่านข้ อความในพระบาลีโดยตรงมากขึ ้น และในที่สดุ มันสะดุดขึ ้นมาเองว่าก็หลักปฏิจจสมุป
บาทมันมีอยูช่ ดั แล้ วนี่วา่ ถ้ ามีตณ
ั หาก็ต้องมีอปุ ทาน มีภพมีชาติ และเราก็มีตณ
ั หาวันละหลาย ๆ หน
(หัวเราะ) จะไปคาบเกี่ยวกันตังชาติ
้ ชนิดเข้ าโลงทีหนึง่ อย่างนี ้ อย่างไรได้ ก็เลยหาทางพิจารณาว่าเป็ น
อย่างไรกัน ในที่สดุ ก็พบว่า คําว่าชาตินี ้มัน ๒ ความหมาย ถ้ าทางร่างกายเกิดจากท้ องแม่มนั ครัง้ หนึง่ ครัง้
เดียว เกิดแล้ วก็เลิกกันไปแล้ ว แต่ชาติที่เกิดมาจากตัณหาอุปาทานมันมีทกุ คราวที่เกิดตัณหา วันหนึง่ ได้
หลาย ๆ หน เป็ นอุปาทานวันละหลาย ๆ หน จะมีภพมีชาติได้ วนั ละหลาย ๆ หน คือไม่ใช่ชาติทางกาย ไม่
ต้ องเข้ าโลง จึงแยกตัวออกมาและมันก็ต้องยิ่งหาเหตุผลและหลักฐานอะไรมาส่งเสริมมากขึ ้น และก็พบขึ ้น
เรื่ อย ๆ และความคิดนึกทางเหตุผลที่มนั ออกมาเอง อย่างที่วา่ นี ้ มันก็มีมากขึ ้นเรื่ อย ๆ เราเลยพบหลักที่
เรี ยกว่าภาษาคนภาษาธรรมเพราะเหตุนี ้ ชาติในภาษาคน เด็ก ๆ มันก็เห็นเกิดจากท้ องแม่ ชาติภาษาธรรม
เกิดโดยจิตใจ เกิดเป็ นความคิดเป็ นตัวกูของกูขึ ้นมาอีกครัง้ หนึง่ ไม่มีใครมองเห็น แล้ วมันไม่ต้องเกิดทาง
ท้ องแม่ มันเกิดผลุงขึ ้นมาในความรู้สกึ นึกคิด ถ้ าความอยากมันเป็ นไปแก่กล้ าแล้ ว ความคิดว่าตัวกูผ้ อู ยาก
มันเกิดขึ ้นมาเอง เกิดอย่างนี ้คือความเกิดทางภาษาธรรม ก็เลยในที่สดุ เอาเป็ นว่า ยกปฏิจจสมุปบาทแบบ
อธิบายกันคร่อมภพคร่อมชาติไว้ เพื่อส่งเสริมศีลธรรมแบบปรมัตถธรรมหรื อสัจธรรมโดยแท้ จริง คือแบบที่ไม่
ต้ องข้ ามภพข้ ามชาติ เพียงในชาติเดียวก็มีหลายรอบหลายวงแล้ ว และมันก็คาบเกี่ยวกันระหว่างวง
ความคิดว่าตัวกูครัง้ เดียวมีผลเนื่องไปถึงการเกิดตัวกูครัง้ หลัง แต่มนั ไม่เป็ นคน มันเป็ นเพียงกระแสจิต ชนิด
้ ตถธรรมเพื่อความหลุดพ้ นโดยตรง
นี ้เก็บไว้ สอนในขันปรมั
อาจารย์ใช้ เวลาขบอยูน่ านไหมครับ
ก็เป็ นปี ๆ คิดดู สวนโมกข์มนั ๕๐ ปี (หัวเราะ) สักครึ่งหนึง่ ก็ ๒๕ ปี เห็นจะได้ เดี๋ยวนี ้มันกลายเป็ นยํ ้า
เหมือนตอกตะปูวา่ ต้ องเป็ นอย่างนี ้ อย่างอื่นไม่สําเร็จประโยชน์ จะกันกระแสปฏิ
้
จจสมุปบาทได้ อย่างไร ถ้ า
มันอยูค่ นละชาติ เรื่ องอยูท่ ี่นี่เดี๋ยวนี ้ ซึง่ จะต้ องมีสติกนกระแสของปฏิ
ั้
จจสมุปบาทอย่าให้ ไกลไปถึงความ
ทุกข์ ตาเห็นรูป หูฟังเสียง เป็ นต้ น ควบคุมให้ ดี อย่าให้ ปรุงไปจนถึงความทุกข์ นี ้เป็ นวิทยาศาสตร์ อย่างยิง่
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กลับมาถึงงานครูบาอาจารย์ในอดีตอีกสักนิด อย่างงานของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ าฯ นัน้ หลังจากตัง้
สวนโมกข์แล้ วอาจารย์ยงั ศึกษาอยูอ่ ีกหรื อเปล่า
อ้ าว มันแน่นอน เพราะมันเป็ นหนังสือหลักที่ต้องศึกษาอยู่ ต้ องใช้ คําว่าศึกษา คําอธิบายต่าง ๆ ของ
สมเด็จกรมพระยาฯ ในนวโกวาทก็ดี ธรรมวิ ภาคเล่ม ๒ ก็ดี ธรรมวิ จารณ์สําหรับนักธรรมเอกก็ดี ยังต้ องเอา
มาศึกษา ก็พบข้ อเท็จจริงอย่างหนึง่ ว่า ท่านต้ องอธิบายอย่างนันเพราะในสมั
้
ยนันมั
้ นมีเท่านัน้ และเรื่ อง
เกี่ยวกับภาษาคนภาษาธรรมไม่มีวี่แววใน (หัวเราะ) ความรู้สกึ นึกคิดของท่านเลย
คติเรื่ องเปลือก กระพี ้ แก่นอะไร ดูเหมือนท่านก็เคยใช้ มาก่อน
นัน่ แน่นอน ก็ท่านมีปัญญา และก็เห็นว่าส่วนไหนเป็ นแก่น ส่วนไหนเป็ นกระพี ้
ในหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา ผมเห็นอาจารย์เอางานของสมเด็จพระวันรัต (พลับ) มาลงหลายเรื่ องหลาย
ตอน
มีบ้าง คือถ้ าดีเป็ นที่พอใจก็นํามาเปิ ดเผยให้ เป็ นที่ร้ ูกนั ก็เอามาลงของใครก็ได้ หลายอย่างอธิบาย
อย่างสอดคล้ องกันก็มี แต่ถ้าให้ อธิบายปฏิจจสมุปบาทก็คงจะไม่พ้นอย่างข้ ามภพข้ ามชาติ ท่านเป็ นคนใน
รัชกาลที่ ๔ ที่ ๕ คาบเกี่ยว จัดเป็ นฝ่ ายอรัญวาสี
ั น์ เรื่ อง อภิ ธานัปปทีปิกา อาจารย์ได้ ใช้ ประโยชน์
งานของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ า กรมหลวงชินวรสิริวฒ
มากไหมครับ เห็นอาจารย์เขียนบรรณวิจารณ์อย่างชื่นชม
เป็ นเรื่ องทางภาษา ไม่ใช่ทางธรรมะ ธรรมะนิดหน่อยเป็ นส่วนประกอบ เป็ นประโยชน์ทางภาษา ทาง
ที่จะแปลภาษา เข้ าใจว่าไม่ใช่งานของท่านเอง ตัวงานของท่านคือ ท่านชําระหนังสือเล่มนี ้ให้ มนั ถูกตาม
ตัวอักษรและก็พิมพ์ออกมา คนที่แต่งคัมภีร์นี ้ไม่ร้ ูวา่ ใครเหมือนกัน ผมไม่ได้ ฟังไม่สนใจ ท่านเอาชื่อเอาคําที่
เป็ นไวพจน์แทนกันได้ มาประมวลรวมกันไว้ สําหรับคําว่าพระพุทธเจ้ าก็หลาย ๆ สิบคํา คําว่าพระอรหันต์ ก็
หลายสิบคํา คําอะไรล้ วนแต่หลาย ๆ คําทังนั
้ น้ เราได้ ใช้ ประโยชน์อนั นี ้ ได้ ประโยชน์ จากผู้ที่แต่งเดิม สมเด็จ
พระสังฆราชเจ้ านัน้ ท่านได้ ทําให้ มีขึ ้นในภาษาไทย เราก็ได้ รับประโยชน์มาก คําซินโนนีมในประเภทไวพจน์
แม้ กระทัง่ เรื่ องต่าง ๆ ที่ซงึ่ ไม่ใช่เรื่ องทางธรรมะเป็ นเรื่ องต้ นไม้ เป็ นเรื่ องบ้ านเมือง เป็ นเรื่ องภูเขา เป็ นเรื่ อง
้ ประโยชน์ ถ้ ารู้จกั ใช้ หรื อว่า มันอยูใ่ นฐานะที่จะใช้
ธรรมชาติ ทําให้ ความรู้กว้ างขวาง หนังสือเล่มนันมี
หนังสือเล่มนัน้ ก็เรี ยกว่าใช้ ได้ มาก (หัวเราะ) แต่พวกอภิธรรมไม่ได้ รับประโยชน์จากหนังสือนี ้แม้ แต่นิดเดียว
เพราะเขาไม่มีเรื่ องที่จะต้ องสนใจอย่างนี ้ หรื อจะใช้ อย่างนี ้ เขามีหน้ าที่จะนัง่ นับเม็ดมะขาม (หัวเราะ) ถ้ า
เป็ นนักศึกษาแท้ จริ ง ต้ องศึกษาในส่วนที่เป็ นภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ ด้วย ในอภิธรรมไม่มี และเรื่ องราว
ในหนังสือนี ้มีพอ เกินที่จะศึกษาจะท่อง จะนัง่ คํานวณเสียอีก
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* พระพุทธโฆษาจารย์ เป็ นพระภิกษุชาวอินเดีย (สมัยราว ๆ พ.ศ. ๑๐๐๐) เดินทางมาศึกษาพระไตรปิ ฎกในลังกาและ
แต่งคัมภีร์อรรถกถาขึ ้นใหม่ทงยั
ั ้ งเป็ นผู้แต่งปกรณ์พิเศษ ชื่อ "วิ สทุ ธิ มรรค" ซึง่ อธิบายเรื่ องปฏิจจสมุปบาทแบบข้ ามภพข้ าม
ชาติ การศึกษาปริ ยตั ิธรรมระดับสูงสุดในประเทศไทย ใช้ คีมภีร์เล่มนี ้เป็ นหลัก
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อาจารย์ครับ ตอนนี ้ผมจะขอเรี ยนถามเรื่ องเกี่ยวกับมหายานศึกษา และจีนวิทยา อยากทราบว่าอาจารย์
เริ่ มมาสนใจมหายานตังแต่
้ เมื่อไร และอะไรเป็ นจุดเริ่มต้ น
ผมไม่ได้ แตกฉานเรื่ องมหายานอะไร เกี่ยวข้ องบ้ างเท่านัน้ มันมีความเห็นตัดบทออกไปว่า ไม่คอ่ ยมี
อะไรมาก หรื อดีกว่าเถรวาท (หัวเราะ) เพราะฉะนันจึ
้ งไม่ได้ ค้นคว้ าอะไรถึงที่สดุ ถึงจะได้ อะไรมาจาก
มหายาน ก็ไม่ดีกว่าหรื อเหนือกว่าที่เถรวาทมี ทีแรกทีเดียวผมก็ไม่ร้ ูเรื่ องมหายานได้ ยินแต่ชื่อ และก็ได้ ยินไป
ในแง่ที่เป็ นฝ่ ายร้ ายฝ่ ายลบ ว่ามหายานนี ้เขาเพิ่มเติมอะไรขึ ้นมามาก ทําให้ ยงุ่ ยาก ไอ้ เราก็อยากจะรู้วา่ มัน
อะไรบ้ าง มันจริงหรื อเปล่า พอพวกมหายานผ่านมา หรือเราพอจะอ่านได้ ที่ไหน ก็หาอ่าน ศึกษาพิจารณา
ในที่สดุ มันก็จบั เค้ าใจความสําคัญได้ วา่ เขาต้ องการจะให้ งา่ ยขึ ้น สําหรับคนที่ไม่มีการศึกษาชาวบ้ านนอก
คอกนา เขาจะบัญญัตคิ ําสอนลัทธิอะไรต่าง ๆ ให้ มนั ง่ายเข้ า เช่นการพิจารณาพระพุทธคุณอย่างลึกซึ ้งเขา
ทําไม่ได้ มันก็ลดลงมาจนเหลือออกชื่อท่านก็แล้ วกัน จึงมีการสวดมนต์เพียงออกชื่อพระพุทธเจ้ าบางองค์
เช่น อมิตาภะเป็ นต้ น แล้ วก็ขยายออกไปว่าถ้ าใครสวดได้ ๘ หมื่นครัง้ หรื อ ๔ หมื่นครัง้ ก็เป็ นอันว่าแน่นอน
ว่ารอดตัวไปสวรรค์แน่ ไปสวรรค์ตามแบบนัน้ มันก็น่าเห็นใจ เพราะว่าเขาจะรักษาชนกลุม่ ที่ด้อยการศึกษา
ปั ญญาน้ อยเอาไว้ ในวงพุทธศาสนา ไม่ให้ มนั แตกคอกนอกออกไปเป็ นศาสนาอื่นที่งา่ ยกว่า และอย่าลืมว่า
มันเกิดขึ ้นในอินเดีย แล้ วก็คอ่ ยไปเมืองจีน มันก็น่าชมเชยที่เขาจะรวบรัดเอาประชาชนที่ไม่มีการศึกษา
เอาไว้ ได้ ถ้ าเอากันอย่างเถรวาทตรง ๆ แล้ ว บางคนมันอาจจะไม่ได้ รับประโยชน์อะไรก็ได้ ทีนี ้ มหายาน
บัญญัตกิ นั ให้ มนั ง่ายเข้ ามา เพียงแต่ออกชื่อ ๘ หมื่นครัง้ ก็ไปสุขาวดีทางทิศตะวันตกของพระพุทธเจ้ าองค์ที่
ออกชื่อ (หัวเราะ) นี ้เป็ นเหตุให้ เขามีพระพุทธเจ้ ามาก ๆ ชนิด ตามเหตุผลที่มาจากความต้ องการของคนที่ไร้
การศึกษา ฉะนันจึ
้ งบัญญัตพิ ระพุทธเจ้ าเสียมากมาย ยังไม่พอ ยังบัญญัตโิ พธิสตั ว์ขึ ้นมาช่วยพระพุทธเจ้ า
บัญญัตติ าราขึ ้นมาช่วยโพธิสตั ว์ องค์หนึง่ นับเป็ นพันเป็ นหมื่น ก็สมกับชื่อที่เรี ยกว่ามหายานแล้ ว
้
ถ้ าเป็ นเถรวาทคนไปได้ ไม่กี่คน (หัวเราะ) เขาจึง
หมายความว่าจะเป็ นยานใหญ่ขนเอาคนไปทังหมด
เปรี ยบเทียบมหายานเท่ากับว่าเกวียนที่เทียมด้ วยวัว แล้ วก็เถรวาทนี่เป็ นเกวียนที่เทียมด้ วยแพะหรื อด้ วย
กระต่าย (หัวเราะ) มันขนคนไปได้ น้อย
อาจารย์ครับ แต่ถ้าเผื่อว่าเขาทําไว้ สําหรับคนโง่เท่านัน้ ทําไมคัมภีร์บางอย่างของมหายานจึงเป็ นเรื่ อง
ลึกซึ ้ง อย่างเช่นมัธยามิกะของนาครชุน
นัน่ ก็เป็ นส่วนหนึง่ แต่ไม่ใช่สําหรับคนโง่ คนโง่ไม่อาจเข้ าใจมัธยามิกะมหายานส่วนที่ลกึ ซึ ้ง มันก็ไม่
แปลกไปกว่าเถรวาท มัธยามิกะมันก็สงเคราะห์เข้ าในมัชฌิมาปฏิปทา คืออธิบายให้ มนั เหมาะสมกับสมัย
ใหญ่ ทางหนึง่ ขยายออกไปทางตํ่า คือทาง
มากขึ ้น จะพูดอย่างนี ้ก็ได้ วา่ มหายานนันขยายออกไปให้
้
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ประชาชนที่ไร้ การศึกษา แล้ วอีกทางก็ขยายออกไปในทางสูง คือในผู้ที่มีสติปัญญามีการศึกษาดี บางสูตรที่
เกิดขึ ้นสําหรับคนที่มีการศึกษาดีก็มีมาก แต่แล้ วก็มนั ไม่พ้นจากที่จะใช้ ความเชื่อเป็ นใหญ่ ใช้ ศรัทธาเป็ น
ใหญ่ สูตรสําคัญ ๆ เช่น สัทธัมมปุณฑริ กสูตรก็ยงั มีเค้ าเงื่อนใช้ ศรัทธาเป็ นใหญ่อยูเ่ หมือนกัน ผมจึงพูดว่ามัน
ไม่มีอะไรสูงกว่า ลึกกว่า แปลกกว่า ของเถรวาทอยูน่ นั่ เอง และก็มีองค์ประกอบส่วนที่เขาต้ องการพิเศษเข้ า
ไปด้ วยในสูตรนัน้ มันจึงเป็ นสูตรที่ยืดยาวและมีทกุ ขัน้ ง่าย ๆ สําหรับคนโง่ ๆ ส่วนที่ลกึ ซึ ้งขึ ้นไปสําหรับคนมี
สติปัญญา เรื่ องอานุภาพของพระพุทธเจ้ า ของพระโพธิสตั ว์ มันก็ยงั เป็ นของสําหรับคนโง่อยูน่ นั่ เอง ยึดมัน่
้ ยงั ไม่วายว่า พอไปถึงเมืองจีนต้ องสอนกันอีกแบบ
ถือมัน่ ในพระพุทธเจ้ า ในพระโพธิสตั ว์ แต่ถึงอย่างนันก็
หนึง่ จึงเกิดเซนขึ ้นมา ซึง่ ล้ อเลียนหรื อตอบโต้ มหายานปรับปราครํ่ าครึของอาซิ ้ม เมื่ออาซิ ้มออกชื่ออมิตาภะ
๘ หมื่นครัง้ แล้ วจะได้ ไปสุขาวดี มันก็มีคาํ ล้ อว่าอมิตาภะอะไรกัน แง่สาํ คัญในเซน อมิตาภะคือจิตเดิมแท้
ออกชื่อจิตเดิมแท้ ถึง ๘ หมื่นครัง้ มันคงรู้เค้ าเงื่อนของจิตเดิมแท้ ได้ บ้าง แล้ วมันก็เพื่อหลุดพ้ นไม่ใช่ไปสวรรค์
หรื อสุขาวดี ฉะนัน้ เซนจึงไม่มีเรื่ องสวรรค์สขุ าวดี ส่วนนิกายสุขาวดีของมหายานแบบสําหรับประชาชน
ทัว่ ไปเป็ นนิกายต่างหาก เรี ยกเทียนไท้ หรื อสุขาวดี ข้ อที่น่าสังเกตของเซนก็คือทําปั ญญากับสมาธิควบคูก่ นั
ไป ไม่แยก เบ่งออกมาทีเดียวทัง้ ๒ อย่าง ซึง่ มาเทียบเคียงดูเดี๋ยวนี ้ เห็นได้ วา่ ระบบอานาปานสติสามารถ
รับหน้ า เผชิญหน้ ากับเซนได้ คือมันควบคูก่ นั ไปหมดทังสมถะและทั
้
งวิ
้ ปัสสนา ทําระบบเดียวออกมาทัง้ ๒
อย่าง
ตําราที่อาจารย็ใช้ ศกึ ษามหายานใช้ ภาษาอะไรครับ
ส่วนมากก็เป็ นภาษาอังกฤษ ที่เป็ นภาษาไทยก็พิเศษอยูเ่ ล่มหนึง่ คือคําวิ จารณ์ลทั ธิ มหายานของ
รัชกาลที่ ๕ ออกความเห็นถวายสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส หนังสือเล่มนี ้ดีมาก เดี๋ยวนี ้ชักจะหายาก
พระราชวิจารณ์มหายานของรัชกาลที่ ๕ ท่านเขียนดีมาก คือเล่าเรื่ องมาก อ้ างไปถึงพวกชาดกอะไรต่าง ๆ
จะเกิดมหายานขึ ้นมาได้ อย่างไร และแสดงว่าท่านก็เห็นว่ามีสว่ นดี และบางทีจะเห็นไปถึงกับว่าน่ากลัวมัน
จะมาครอบงําประเทศไทย ผมเคยมีเล่มหนึง่ แต่ไม่ร้ ูวา่ ไปเก็บไว้ ที่ตรงไหน หนังสืออื่นที่เป็ นภาษาไทยมันมี
เขียนแต่อย่างสัน้ ๆ ตื ้น ๆ ง่าย ๆ ขยายออกไปรับคนได้ มาก มันไม่ถงึ ตัวมหายานจริง ๆ และพอนิกายเซนมา
บางคนก็เอาเป็ นมหายานเสียอีก อย่าไปออกชื่อเขาเลย นี่เรี ยกว่ามันไม่ได้ ร้ ูจกั มหายานกันอย่างแท้ จริง เซน
เป็ นผู้ล้อมมหายาน ผู้คดั ค้ านมหายาน มหายานเมื่อยังอยูใ่ นอินเดียก็ไปเรื่ องทางฝ่ ายสูง จะขยายไปทาง
ฝ่ ายสูงไปครอบงําปรัชญาต่าง ๆ หรื ออะไร พอมาทางตะวันออก มาทางเมืองจีน มันขยายไปในทางตํ่า ไป
้
รวมเอาคนที่ไม่มีการศึกษาไว้ จะให้ มนั ง่ายถึงขนาดว่าออกชื่ออมิตาภะกี่หมื่นครัง้ แน่นอน คนนันพอจะตาย
ก็มีรถมารับอยูบ่ นหลังคา อาซิ ้มจึงสวดแค่วา่ นะโมอมิตาภะเท่านัน้
แล้ วหนังสือภาษาอังกฤษที่อาจารย์ศกึ ษานัน้ อาจารย์สงั่ ซื ้อมา หรื อว่าไปซื ้อเองหรื อว่ามีคนส่งมาให้
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ไม่แน่ มันแล้ วแต่จะมีมาได้ เดี๋ยวนี ้ผมก็มีไม่กี่เล่ม ไม่ครบ สูตรสําคัญ ๆ ของมหายาน ชันเลิ
้ ศ หรื อชัน้
เอกก็ ๙ สูตรหรื อ ๑๔ สูตร ผมก็มี เช่น ลังกาวตารสูตร สัทธัมมปุณฑริ กสูตร สัทธัมมปุณฑริ กสูตร ก็มีอยูใ่ น
ชุด The Sacred Books of The East ซึง่ คําแปลเชื่อถือไม่คอ่ ยได้ นกั
อาจารย์เอาเรื่องมหายานลงในพุทธสาสนา โดนต่อต้ านบ้ างไหม
ไม่ ไม่ปรากฏว่าใครต่อต้ านคัดค้ านถึงกับจะด่าว่า กลับขอบใจว่าได้ ฟังของแปลก แล้ วบางคนมาพูด
กับผม ว่ารู้พทุ ธศาสนาเพราะเซนนี ้ก็มีมากเหมือนกัน อ่านหนังสือเว่ยหล่างก็มีมากเหมือนกัน ไม่ร้ ูมนั จะจริง
หรื อเปล่า (หัวเราะ) ว่าอ่านได้ ร้ ูเรื่ อง ผมก็สงสัยอยูเ่ หมือนกัน แต่มีมากผู้ที่อวดดีขนาดที่พดู ว่า เขาอ่านแต่
หนังสือเว่ยหล่าง ไม่อา่ นหนังสือเรื่ องอื่น
รู้สกึ อาจารย์ชาเคยพูดคล้ าย ๆ แบบนี ้
อาจารย์ชาเลยได้ รับสมัญญาว่าอาจารย์เซนแห่งเถรวาทของภาคอีสาน
อาจารย์เริ่ มจากหนังสือเล่มไหนก่อนครับ
ก็เริ่ มจากเว่ยหล่าง เจ้ าคุณลัดพลีฯ ส่งมาให้ และขอร้ องให้ แปล ผมไม่สามารถจะแปล แต่ก็ยงั ดันทุรัง
ที่จะแปล ภาษาอังกฤษค่อนข้ างง่าย แต่การตีความให้ ถกู ตรงนี่ยากมาก ถ้ าไม่ร้ ูธรรมะแท้ จริงอยูบ่ ้ างแล้ ว คง
จะแปลออกไปผิด เพราะหนังสือใช้ คําธรรมดา ๆ มีประโยคธรรมดา ๆ ที่มีความหมายลึก ๆ อาศัยที่เรารู้
้ เอาตามหลักนี ้ มันอาจจะผิดไปโดยไม่ร้ ูตวั ก็
หลักธรรมะแท้ ๆ ของฝ่ ายเถรวาทอยู่ ถ้ ามันมีปัญหาอย่างนันก็
ได้ แต่ผมเชื่อว่าถูกตรงตามความหมายของเว่ยหล่าง
ทําไมเจ้ าคุณลัดพลีฯ ท่านถึงอยากให้ แปล
เพราะท่านชอบเรื่ องที่ใช้ สติปัญญา เหมือนอย่างหนังสือเล่มเล็ก ๆ นี ้ อ่านดู ก็เรี ยกว่าพอใจมาก
สนใจเป็ นอย่างยิ่ง เรี ยกว่าชุดแรกออกมาใหม่ พิมพ์เป็ นครัง้ แรก ภาษาอังกฤษ ว่ องมูหลํ่า เป็ นผู้แปลจาก
ภาษาจีนเป็ นภาษาอังกฤษ หมอตันม่ อเซีย้ ง*คัดค้ านว่าไม่ถกู อยูบ่ างแห่ง ไม่ถกู อยูห่ ลายแห่ง แต่ผมก็ไม่ร้ ู
แน่วา่ จริงหรื อไม่จริ ง แกว่าว่ องมูหลํ่าแปลไม่ถกู แปลจากภาษาจีนเป็ นภาษาอังกฤษทําให้ เขว แต่เราก็
รักษาหลักสําคัญหลักถูกต้ องไว้ ได้ ในการแปลเป็ นภาษาไทย
ฉบับภาษาไทยมีใครช่วยอาจารย์ตรวจคําแปลให้ หรื อเปล่า
ไม่มี ทําเองล้ วน
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ที่หมอตันม่อเซี ้ยง เขาบอกว่าแปลไม่ถกู นันเขาเที
้
ยบจากภาษาอังกฤษหรื อภาษาไทยที่อาจารย์แปล
แกรู้ภาษาจีน ภาษาอังกฤษก็ร้ ูบ้าง แต่แกอาจจะรู้จากที่เราแปลก็ได้ เรายืนยันว่าแปลตาม
ภาษาอังกฤษ แกก็วา่ บางอย่างไม่ถกู มันเป็ นส่วนน้ อยไม่ใช่สว่ นใจความ ไอ้ คําเล็ก ๆ น้ อย ๆ ไอ้ เรื่ องเล็ก ๆ
น้ อย ๆ คุยกัน เวลาผมไปกรุงเทพฯ ทุกทีต้องไปคุยกับหมอตันม่อเซี ้ยง เรี ยกว่าทุกครัง้ ก็ได้ ตอนหลังไปไม่
ไหว แกก็ยงั มาหาผมที่โรงพยาบาล ที่ที่นอนพัก แกก็งอมเต็มทีแล้ วเหมือนกัน คนรุ่นพอ ๆ กัน แกก็แก่มาก
เมื่อผมแปลหนังสือ ฮวงโปนัน้ มันมีที่ปรึกษาคําคือ คุณวทัญญู ณ ถลาง เมื่อบวชอยูท่ ี่นี่ได้ เคยซักถามเรื่ อง
คําภาษาอังกฤษ
เวลาอาจารย์ไปคุยกับหมอตันม่อเซี ้ยงทุกครัง้ คุยกันเรื่ องอะไรครับ
สารพัด สารพัดอย่างแกชอบเล่าเรื่ องเบ็ดเตล็ด ลืมหมดจําไม่ไหว เรื่ องพาดพิงถึงคนนันพาดพิ
้
งถึงคน
นี ้ ถ้ าเรี ยกภาษาจีนละก็ แกเป็ นนักศึกษาคนหนึง่ แกก็ร้ ูแต่ทางธรรม ส่วนทางประวัตศิ าสตร์ แกก็พดู ได้ บ้าง
คือแกไม่ได้ (หัวเราะ) สนใจมากมายอะไร แกสนใจแต่ธรรมะ
เทียบกับเสถียร โพธินันทะล่ะครับ
บางอย่างก็คดั ค้ านกัน บางอย่างก็ขดั แย้ งกัน ทฤษฎีบางอย่างขัดแย้ งกัน นายแพทย์ตนั ม่อเซี ้ยงอธิ
บายให้ ผมฟั งอย่างนัน้ แต่วา่ คุณเสถียรก็นบั ถือหมอตันม่อเซี ้ยงมาก
ผมสังเกตเห็นว่ามหายานนันมั
้ นเรี ยกว่ามันขยายตัวออกไปทังในเบื
้
้องตํ่า ที่สําหรับคนที่ไร้ การศึกษา และ
เบื ้องสูงสําหรับคนที่มีการศึกษามาก และในอินเดียนันก็
้ มีการศึกษาทางนี ้มาก เมื่อสมัยมหาวิทยาลัยนาลัน
ทา เขามีนกั คิด นักศึกษา เพราะฉะนัน้ มันอาจจะเป็ นผลงานของที่นนั่ ก็ได้ หรื อว่าทําเพื่อให้ นกั ศึกษาที่นนั่
ได้ (หัวเราะ) โต้ กนั ให้ สนุก เรี ยกว่าสูตรสําคัญ ๆ ตังต้
้ นมาจากอินเดีย แล้ วก็มาที่เมืองจีน ก่อนเกิดนิกายเซน
สูตรมหายานเหล่านี ้ไปถึงเมืองจีน คงจะไปตังแต่
้ ครัง้ ยวนฉ่ าง (ถังซําจัง๋ ) ส่วนฟาเหียนนันมั
้ นเป็ นเรื่ องไป
สืบเสาะเรื่ องชนิดขลังศักดิส์ ทิ ธิ์เสียมากกว่า แกม ๆ ไสยศาสตร์ ปนฮินดูมา ไม่ร้ ูตวั ก็ได้ แต่ถ้าว่ายวนฉ่างเขา
้
เป็ นนักศึกษาแท้ จริ ง เอาเรื่ องโดยตรง โดยแท้ จริงมา นัน่ จึงได้ พระคัมภีร์โดยตรงมา สําหรับฟาเหียนนันจะ
เป็ นนักบันทึกประวัตศิ าสตร์ บันทึกของแกจะเป็ นเรื่ องประวัตศิ าสตร์ เสียมาก จนได้ อาศัยใช้ อยูจ่ นบัดนี ้
ส่วนอีกคนหนึง่ ที่มีชื่อเสียงพอ ๆ กันก็อี ้จิง คนนี ้สนใจเรื่ องการปฏิบตั ิ บันทึกแต่เรื่ องการปฏิบตั ิ ที่เมืองนัน้
เมืองนี ้ที่ผา่ นไป มีการปฏิบตั อิ ะไร แกก็บนั ทึก สรุปความสัน้ ๆ ว่า อี ้จิงบันทึกในแง่ของการปฏิบตั ิ ๓ คนนี ้ทํา
ประโยชน์มาก ผมมีหนังสืออี ้งจิงและยวนฉ่าง ของฟาเหียนไม่มี ไม่ต้องการเพราะมันไม่ได้ พยายาม ไม่
พยายามจะมี เพราะเห็นว่ามันไม่ต้องก็ได้
ใช้ เวลามากไหมครับ ตอนแปลเว่ยหล่าง
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หลายเดือนเหมือนกัน เพราะมันทําตามสบาย ทําทีละตอน ๆ พิมพ์ทีหลัง แล้ วยัง ๒-๓ บทสุดท้ ายขี ้
เกียจแล้ ว แล้ วมันเกิดอะไรแทรกแซง ไม่ได้ แปล ไปพิมพ์เป็ นเล่มเท่านันมั
้ นพอแล้ ว ข้ อความที่คล้ าย ๆ กัน
ซํ ้า ๆ กัน แล้ วคุณอะไรมาแปลทีหลัง เอามาต่อท้ ายเข้ าในการพิมพ์ครัง้ หลัง
เมื่ออาจารย์ตคี วามไม่ออกนี่อาจารย์ทําอย่างไรครับ
มันไม่เคยจนปั ญญาถึงกับจะยอมแพ้ มันด้ นไปได้ ด้วยความรู้จากหลักธรรมที่เราศึกษามาก่อนแล้ ว
มันหยุดไม่ได้ มันต้ องพิมพ์ในหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาเป็ นตอน ๆ ก็ต้องให้ ออกไปเท่าที่จะได้ รวมความแล้ ว
มันยังมีประโยชน์ คําแปลนันยั
้ งมีประโยชน์ ใช้ ประโยชน์ได้ ฮวงโปนันยากกว่
้
าลึกกว่า คําพูดพูดลึกกว่า พูด
กันในแง่สญ
ุ ญตา ลึกกว่า เอาสุญญตามาพูดสําหรับประชาชนได้ อย่างลึกกว่า
หมอตันม่งเซี ้ยง หรื อว่านายเสถียร โพธินนั ทะ อ่านแล้ วก็ไม่ได้ ค้านว่าอาจารย์แปลผิดตรงไหนใช่ไหม
ครับ
ไม่เห็นมี คุณเสถียรก็ทนั อ่านหนังสือนี ้ และก็ได้ อา่ นที่เราแปล ไม่ปรากฏว่าคุณเสถียรวิพากษ์ วิจารณ์
หรื อเขียนอะไร
ที่อาจารย์ศกึ ษาเซนนี ้มีสว่ นทําให้ อาจารย์มาเข้ าใจเถรวาทบางแง่บางมุมชัดขึ ้น หรื อว่าเปลี่ยนความคิด
บางอย่างหรื อไม่
ไม่มี ที่วา่ เปลีย่ นความคิดบางอย่างก็ไม่มี แต่ให้ ความรู้ไปในทางปฏิภาณ การพูดให้ เฉียบแหลม ให้
คมคาย ให้ ลกึ ซึ ้ง พูดอย่างเว่ยหล่าง น่าฟั ง พูดอย่างนักปราชญ์ ดูตามบันทึกแล้ วปรากฏว่าพวกที่ศกึ ษา
เหลาจื ้อ เต๋ามาแล้ ว ก็ยินดีมาฟั งเว่ยหล่างซึง่ เป็ นพระไม่ร้ ูหนังสือ (หัวเราะ)
ตอนพิมพ์ครัง้ แรก ทําไมอาจารย์ใช้ ชื่อว่ากองตํารา คณะธรรมทานแปลครับ
ก็จะได้ ไม่ (หัวเราะ) ยกตัวเอง (หัวเราะ) แต่แล้ วก็ไม่ตรงตามความจริง เพราะว่าแปลคนเดียว กอง
ตําราคณะธรรมทานก็ไม่มีใคร นอกจากนายธรรมทาส และเขาไม่ได้ ทํางานนี ้แม้ แต่นิดเดียว (หัวเราะ)
ผมเห็นอาจารย์เคยเขียนไว้ ในพุทธสาสนาปี ที่ ๔ เล่มที่ ๑ (ปี ๒๔๗๙) บอกว่าได้ เห็นสารบาญละเอียด
พระไตรปิ ฎกแปลภาษาญี่ปนุ่ จากพระญี่ปนรู
ุ่ ปหนึง่ อยากทราบว่าอาจารย์พบกันอย่างไร เป็ นจุดเริ่ มต้ นให้
สนใจมหายานหรื อเปล่า
เขาถือเป็ นหนังสือคูม่ ือ บัญชีหนังสือของนันโซ รวบรวมมาทําบัญชีสารบาญเพื่อการศึกษา แล้ วมัน
ุ่
่อจะ
สะดวกที่จะอ้ างอิง ผมเคยเห็นของใครผมก็ลืมแล้ ว (เว้ นนาน) อ้ อ! แต่ก่อนนี ้มีบอ่ ย พระญี่ปนเขามาเพื
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ศึกษาพุทธศาสนา เพื่อจะขอบวช มีมา ๒-๓ รุ่น รุ่นละ ๒-๓ องค์ แล้ วบวชอยูท่ างวัดอรุณฯ ที่อยูท่ างฝั่ งธน
เราก็ไปพบ ในฐานะว่าแปลก อยากพบพระญี่ปนในฐานะที
ุ่
่วา่ แปลก บางคนอุตส่าห์เรี ยนภาษาไทย ตอน
แรก ๆ มีสวนโมกข์นนไปกรุ
ั้
งเทพฯ เสมอ มากกว่า ๑ หนต่อปี ทีนี ้ได้ ยนิ ข่าวหนังสือพิมพ์วา่ พระญี่ปนมาและ
ุ่
ุ่ ่เรารู้จกั คุ้นเคยกัน เพราะเราเคยไปติดต่อเรื่ องถ่ายรูป
ก็อยากจะพบ บางทีก็ไปอาศัยร้ านถ่ายรูปชาวญี่ปนที
้ นคงเห็
้
นว่ามันแปลก
ล้ างรูป วานแกเป็ นล่าม (หัวเราะ) พวกนี ้พยายามที่จะมาบวชอย่างไทย หนุ่ม ๆ ทังนั
และจะมีอะไรที่มีคา่ แต่แล้ วก็ไม่สําเร็จประโยชน์ เพราะไม่ได้ อทุ ิศจริง ไม่ได้ เสียเวลาทังชี
้ วิตเพื่อจะทํางาน
อันนี ้ เดี๋ยวเดียวพอมันเหน็ดเหนื่อยลําบากเข้ าก็เลิก เราไปคุย ๒-๓ ครัง้ ก็ไม่ได้ เรื่ องไม่ได้ ราวอะไรมากนัก
มันคุยกันยาก ต้ องผ่านล่าม
การที่อาจารย์ได้ รับนิมนต์ให้ ไปพูดที่พทุ ธสมาคมไทย-จีน ประชานัน้ เริ่มต้ นอย่างไรครับ
นี่เป็ นเรื่องของหมอตันม่อเซี ้ยงทังนั
้ น้ หมอตันม่อเซี ้ยงอยากให้ พวกจีนได้ ฟังธรรมะอย่างเถรวาท หรื อ
ธรรมะเปรี ยบเทียบระหว่างเถรวาทกับมหายาน ผมก็ชอบพูดในลักษณะเปรี ยบเทียบ
หมอตันม่อเซี ้ยงได้ ร้ ูจกั กันอย่างไรครับ
ก็คงผ่านหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา ผมก็ลืมเสียแล้ วครัง้ แรกที่สดุ มันพบกันโดยวิธีอย่างไร รู้สกึ แกมา
หาผมเมื่อไปพักที่กรุงเทพฯ และก็แลกเปลีย่ นกันมาเรื่ อย ๆ และก็คยุ กันตังนาน
้
แกเคยเขียนโคลงสดุดีผม
ในภาษาจีน (หัวเราะ) ผมเก็บไว้ ไม่ร้ ูหายไปไหนเสียแล้ ว อ่านให้ ฟังแล้ วแปลให้ ฟัง (หัวเราะ) ผมไปพูดหลาย
ครัง้ หลายแห่ง หมอตันม่อเซี ้ยงเป็ นล่ามโดยมาก เข้ าใจว่าเริ่มไปพูดหลังจากเว่ยหล่าง ลงพิมพ์ในพุทธ
สาสนาได้ ไม่เท่าไร หมอตันม่อเซี ้ยงเคยมาสวนโมกข์ครัง้ หนึง่ เมื่อคราวประชุมสมาคมพุทธศาสนาทัว่
ประเทศที่คา่ ยลูกเสือธรรมบุตร (ติดสวนโมกข์)
อาจารย์ครับเสถียร โพธินนั ทะนี่ได้ ร้ ูจกั กันหรื อเปล่า
เขาอ่านหนังสือพุทธสาสนา อยากรู้จกั และก็พยายามติดต่อกัน อย่างไรก็ไม่ทราบในครัง้ แรก
จนกระทัง่ ว่าถ้ าผมไปกรุงเทพฯ ก็ต้องไปคุยกันที่วดั กันมาตุยาราม ระหว่างที่คณ
ุ สุชีพ ยังเป็ นพระอยู่ คุย
เรื่ องวินิจฉัยธรรมะข้ อนันข้
้ อนี ้มากกว่าอย่างอื่น เขาความรู้ดี ความจําดีแน่ แต่ความรู้บางอย่างที่เกี่ยวกับ
ความคิดความเห็น เป็ นธรรมดาที่มนั ไม่ตรงกัน ก็มี คือผมอธิบายเรื่ องจิตว่างกับจิตประภัสสรและจิตเดิมแท้
นัน้ มีอะไรบางแง่ ที่คณ
ุ เสถียรเขาไม่เห็นด้ วย เขาเขียนค้ านอย่างค่อนข้ างรุนแรงในหนังสือบางเล่ม
คุณเลียง เสถียรสุตรู้จกั อาจารย์ได้ อย่างไรครับ
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จําไม่ได้ วา่ เป็ นครัง้ แรกเมื่อไร แต่ร้ ูจกั ผ่านหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาอีก ที่จําได้ เพราะชอบไปหาผมที่
วัดปทุมคงคา ที่ไปพักตอนแรก ๆ แล้ วเขาก็คยุ กับหมอตันม่อเซี ้ยงอยูเ่ สมอ คงจะคุยกับหมอตันม่อเซี ้ยงเรื่ อง
้
าหรื อลงมือทําแล้ วบ้ าง แต่ไม่สําเร็จ จะ
ผมด้ วย แกคิดจะแปลคัมภีร์เถรวาทออกเป็ นภาษาจีน ตังใจจะทํ
แปลมัชฌิมนิกาย หรื อแปลอะไรก็ลืมเสียแล้ ว คิดว่าจะแปลอวดของดีของเถรวาทบ้ าง แกก็เป็ นคนสอบสวน
อยูเ่ สมอว่าคัมภีร์เถรวาทอะไรไปตกหล่นอยูท่ ี่เมืองจีน แกบอกแกเคยพบ เดี๋ยวนี ้เรา (หัวเราะ) ไม่ต้องการ
เถรวาท ไม่ต้องการมหายาน ต้ องการคําพูดอะไรก็ได้ ที่มนั พิสจู น์ได้ วา่ ดับทุกข์ได้ ก็พอแล้ ว
อาจารย์ครับ นอกจากพุทธศาสนาและเซนแล้ ว วิชาความรู้เกี่ยวกับปรัชญาจีนอื่น ๆ อาจารย์ศกึ ษาหรื อ
เปล่า
ไม่คอ่ ยได้ ศกึ ษา เพราะมันเหลือวิสยั แต่หนังสือเบ็ดเตล็ดบางส่วน ซึง่ เป็ นของกระเส็นกระสาย อย่าง
เหลาจื๊อ จางจื๊อ ขงจื๊อก็ศกึ ษานิดหน่อย อ่านจากภาษาอังกฤษบ้ าง ภาษาไทยบ้ างแล้ วแต่โอกาส อ่านจาก
(หัวเราะ) ลัทธิ ของเพือ่ น (หัวเราะ) ของพระยาอนุมานฯ ก็เคยอ่าน เหลาจื๊อก็อา่ น อย่างเล่มเล็ก ๆ ที่ฝรั่ง
พิมพ์ออกมีหลายฉบับ ๑๐ กว่าฉบับ เราเคยมี ๒-๓ ฉบับ แปลคนละคนไม่เหมือนกัน บ้ างก็นา่ ไว้ ใจ บางคน
ก็ไม่น่าไว้ ใจ ของจางจื๊อก็มี
ภาพนิทานจีนเต๋าในโรงหนังได้ มาอย่างไรครับ
อ้ าว ก็รวบรวมเท่าที่จะหาได้ เท่าที่เอามาได้ มันไม่ลกึ ซึ ้ง หรื อว่าลึกลับ หมอตันม่อเซี ้ยงช่วยรวบรวม
แล้ วถ่ายก๊ อปปี ม้ า จากหนังสือ จากภาพเขียนของที่สมาคมจีนอะไรไม่ร้ ูในกรุงเทพฯ ภาพบางชุดได้ มาจาก
หนังสือภาษาอังกฤษก็มี
ดูเหมือนอาจารย์เคยเล่าว่ามีพระที่ร้ ูภาษาจีนดีมาอยูก่ บั อาจารย์รูปหนึง่ ได้ เคยศึกษาอะไรร่วมกันหรื อ
เปล่าครับ
ไม่ได้ ศกึ ษาร่วม แต่เราให้ อา่ นให้ ฟัง ชื่อซ้ าง เขามีชื่อไทย ผมจําไม่ได้ แล้ ว ความรู้ภาษาจีนพอใช้ ได้
ไม่ร้ ูเรี ยนมาอย่างไร พออ่านหนังสือออกและเชื่อว่าถูกด้ วย เข้ าใจธรรมะอย่างจีนพอไปได้ ผมให้ อา่ นเรื่ อง
(หัวเราะ) แปลก ๆ นิทานสัน้ ๆ หลายเรื่ องซึง่ คมคายทังนั
้ นเลย
้ (หัวเราะ) ให้ เขาเลือก คําอธิบายเว่ยหล่างอ
ย่างทํานองอรรถกถาก็มีอยูใ่ นชุดนัน้ ดูจะได้ เคยให้ แกทําสารบาญชื่อทีหนึง่ และก็หายไปไหนแล้ ว ชื่อของ
หนังสือทุกเล่ม สารบาญทุกเล่ม เล่มไหนมีเรื่ องอะไร มันตังร้้ อยเล่ม
อาจารย์ครับ ภาพปริ ศนาธรรมแบบธิเบตในโรงหนังนันได้
้ มาอย่างไรครับ

๓๔๗

มันมี ๒ ภาพเท่านัน้ ภาพยักษ์ แสดงปฏิจจสมุปบาท กับภาพช้ างและลิงดําขาว ภาพแรกนันเราขอให้
้
คุณระบิล (บุนนาค) ช่วยก๊ อปปี ม้ าจากภาพเขียนในผ้ าแพรซึง่ เป็ นสมบัตขิ องจอห์น โบลเฟลต์ เขาได้ มา
จากธิเบตโดยตรง เป็ นภาพที่เขียนอยูแ่ ทบทุกโบสถ์ในธิเบต มีความหมายอย่างเดียวกัน แต่ลายเขียนหยาบ
้ านทะไลลามะให้ ไว้ เป็ นภาพแสดงวิปัสสนาญาณขันต่
้ าง ๆ เข้ าใจว่าเป็ นภาพที่
บ้ าง ละเอียดบ้ าง อีกรูปนันท่
เขียนขึ ้นตามความคิดริ เริ่มของท่านเอง ท่านให้ ไว้ ตอนที่มาเยี่ยมสวนโมกข์ ความหมายก็พอจะเทียบ พอจะ
อนุโลมกับของเราได้ แต่ไม่ตรงกันเผงทีเดียวนัก

* หมอตันม่ อเซีย้ งเป็ นนักศึกษาทางด้ านมหายาน และเป็ นนักเทศน์ผ้ มู ีชื่อเสียงในหมูพ่ ทุ ธบริ ษัทจีนของเมืองไทย และได้
นําคําสอนของท่านอาจารย์พทุ ธทาสไปประยุกต์เทศน์ให้ เหมาะแก่ชาวจีนเป็ นอันมาก
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อาจารย์เคยเล่าว่ามีอยูส่ มัยหนึง่ ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับปรัชญาอินเดียอย่างค่อนข้ างจะจริงจัง ตอนนี ้จะขอ
เรี ยนถามอาจารย์เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ เริ่มจากว่าอาจารย์เริ่ มศึกษาอย่างไรครับ
มันนึกไม่คอ่ ยออกเสียแล้ ว คือมันนาน และเราก็ไม่ได้ รับเอาไว้ ในฐานะเป็ นเรื่ องจําเป็ น มันเป็ นเรื่ อง
ใหญ่โตและผมก็ไม่คอ่ ยจะแตกฉาน ผมมาเริ่ มศึกษา เมื่อสมัยที่สวามี สัตยานันทบุรีเข้ ามาเผยแพร่ความรู้
หรื อลัทธิของเขาที่กรุงเทพฯ ยังจําได้ วา่ เป็ นสมัยพระปกเกล้ าฯ ที่สวามี สัตยานันทบุรีเข้ ามา และก็แสดง
ปาฐกถาที่จฬุ าฯ สมเด็จพระปกเกล้ าฯ เสด็จไปฟั งด้ วย เขาพูดยืดยาว แต่ที่น่าข้ องใจที่สดุ ก็คือเขาบอกว่า
เบื ้องหลังหรื อรากฐานของพระพุทธศาสนาคือเวทานตะ พระพุทธศาสนาออกมาจากเวทานตะ เราก็ร้ ูสกึ
เป็ นเรื่ องที่รุกลํ ้าหรื อว่ากระทบกระเทือน (หัวเราะ) ก็เลยอยากรู้ขึ ้นมาว่าเวทานตะ ที่เขาพูดถึงกันอยูน่ นคื
ั้ อ
อะไร รวมทังทั
้ ศนะทัง้ ๖ อย่างของอินเดียด้ วย ก็ศกึ ษาดู มันก็ไม่นา่ จะต้ องสนใจดอก แต่วา่ เวทานตะนี ้มัน
มาใกล้ ชิดกันมาก แต่แล้ วมันก็ไม่ใช่อนั เดียวกัน เพราะว่ามีตวั ตน เวทานตะอยูใ่ นพวกที่มีตวั ตนสําหรับจะ
ทําความบริสทุ ธิ์หลุดพ้ นแล้ วไปรวมกับปรมาตมัน หลักการมันคล้ าย ๆ อย่างนัน้ ก็เลยไม่ใช่พทุ ธศาสนา แต่
จะสอนเรื่ องการละกิเลส สอนเรื่ องการให้ มีทศั นะที่ถกู ต้ องนันคล้
้ ายกันมาก ผมก็เลยไม่สนใจอะไรอีก
เพราะไม่มีอะไรที่จะใช้ ประโยชน์ได้ ในที่สดุ ก็เลิกไป ไม่คอ่ ยรู้อะไรนัก ถ้ าจะรู้กนั จริ งต้ องศึกษากันมาก ต้ อง
ศึกษากันอย่างละเอียด แล้ วมันก็จะไม่ค้ มุ ค่า รู้สกึ ไม่ค้ มุ ค่า ก็เลยเลิกในที่สดุ แม้ ที่สวามีคยุ ว่าลัทธิที่อาฬา
รดาบสสอนพระพุทธเจ้ านันก็
้ คือลัทธิสางขยะ (หัวเราะ) ผมเอามาดูแล้ ว เห็นว่าเป็ นไปไม่ได้ ที่ปรากฏใน
พระบาลีนนั ้ อาฬารดาบสสอน อากิญจัญญายตนะคือรูปฌานที่ ๗ ผมเลยเลิกเสีย ไม่คอ่ ยมีความรู้อะไรที่
เกี่ยวกับปรัชญาฮินดูทงั ้ ๖ ทัศนะนัน้ เพราะมันจบแค่เวทานตะ มันเข้ ากันไม่ได้ คือไม่ร้ ูสกึ ว่าจะดับทุกข์ได้
เป็ นเพียงปรัชญา ทัศนะทัง้ ๖ นันเมื
้ ่อจะปฏิบตั เิ ขาจะปฏิบตั ติ ามหลักที่เรี ยกว่า โยคะ เป็ นนิกาย ๑ ใน ๖
เหมือนกัน ผมก็เอาเรื่ องโยคะสูตรมาอ่านดู สวามีเขาแปลออกเป็ นภาษาไทยทัง้ ๒ ภาค คนที่สนใจทํามาก
ที่สดุ ก็คือพระยาภะรตราชสุพิช ก็ไม่สาํ เร็ จตามนัน้ เราเอามาใคร่ครวญดูก็ไม่อาจจะกลมกลืนกันได้ กบั อา
นาปานสติ ก็เลยระงับไป แต่บางคําหรื อบางประโยคของเขาเข้ าที เรื่องปรัชญาอินเดียนัน้ ผมความรู้ไม่ถึงงู
ๆ ปลา ๆ หรอก เพียงอ่านบ้ างด้ วยความพยายามที่จะเข้ าใจ พอเห็นว่าจะเอาเป็ นประโยชน์หรื อเป็ นที่พงึ่
ไม่ได้ ก็เลิกกัน มุง่ มัน่ เอาแต่พทุ ธปรัชญาซึง่ เป็ นเรื่ องในพระบาลีโดยตรง จนกระทัง่ มาพบอานาปานสติสตู ร
(หัวเราะ) ก็พอใจ ด้ วยเห็นว่าเป็ นที่พงึ่ ได้ และก็เป็ นพุทธแท้ ๆ เลยละทิ ้งไอ้ เรื่ องอื่น ๆ อย่างนันเสี
้ ย แม้ วา่ จะ
เป็ นของอินเดียด้ วยกัน
ก่อนที่อาจารย์จะพบอานาปานสตินนั ้ การปฏิบตั ขิ องอาจารย์ร้ ูสกึ ติดขัดหรื อครับถึงไปหาทางโยคะ

๓๔๙

มันก่อนนันอี
้ ก โยคะเกิดนิยมเกิดแตกตื่นในกรุงเทพฯ ในสมัยของสวามี มีคนไปศึกษากันมาก
รวมทังนาคะประที
้
ปด้ วย ผมเคยพบนาคะประทีปที่สาํ นักสวามี หลายหน มีช่วงหนึง่ นาคะประทีปไปขอให้
สวามีอธิบายอภิธรรม นัดเป็ นนัด ๆ ไปเลย ๓ วันครัง้ ๕ วันครัง้ ผมก็ไปด้ วย ๒-๓ ครัง้ ในที่สดุ ก็ไม่ไหว ผม
ไปแย้ งขึ ้นอย่างค่อนข้ างไม่มีมารยาทว่าที่แปลนันไม่
้ ถกู ที่แปลโลภมูลํ เป็ นมูลแห่งโลภะ จิตดวงนี ้เป็ นมูล
แห่งโลภะ ผมว่าในเมืองไทยเราแปลว่ามีโลภะเป็ นมูล (หัวเราะ) จิตดวงนันมี
้ โลภะเป็ นมูล ไม่ใช่เป็ นมูลแห่ง
โลภะ (หัวเราะ) เถียงกันไปเถียงกันมา (หัวเราะ) นาคะประทีปบอกว่า ถูกของท่านมหาแล้ ว ๆ สวามีก็ยงั ไม่
ยอม (หัวเราะ) จะเอาอะไรกับผมเรื่ องปรัชญาอินเดียมากไม่ได้ พูดไปก็หยาบคายคือไม่เลื่อมใส ไม่เชื่อ ใน
ั้
มีเวทานตะเป็ นสูงสุดในสายวิวฒ
ั นาการของความคิดนึกใน
ที่สดุ สรุปความว่าเราจัดปรัชญาฮินดูทงหมด
ประเทศอินเดียเรื่ อย ๆ มา และก็ยงั ไม่กระโดดพ้ นห้ วงแห่งอาตมัน มีอาตมันเป็ นสูงสุด ทีนี ้พอมาถึงพุทธ
ศาสนามันกระโดดมาจากขอบเขตของอาตมัน ไม่มีอาตมัน มันอยูก่ นั คนละชัน้ อย่างที่กล่าวไว้ ในบาลีถึงคํา
สอนบางลัทธิที่วา่ ไม่มีอะไรเลย ไม่มีแม้ แต่อาตมันนันก็
้ ไม่ได้ รวมอยูใ่ น ๖ ทัศนะที่วา่ นี ้ แต่กลับมามีปรากฏ
อยูใ่ นบาลีไตรปิ ฎกคือ นัตถิกทิฏฐิ ทัศนะทัง้ ๖ ที่เขานิยมยกย่องกัน มันก็ไม่พ้นอิทธิพลของคําสอนหรื อ
ความเชื่อเรื่ องอาตมัน ต้ องมีอาตมันเป็ นผู้หลุดพ้ น ส่วนพุทธศาสนานันถื
้ อว่าจิตหลุดพ้ น (หัวเราะ) เลย
ตรงกันข้ าม เขามีอาตมันเป็ นตัวยืนโรง แล้ วมีจิตนี ้เป็ นสมบัตขิ องอาตมัน เป็ นเปลือกนอกของอาตมัน ผู้
หลุดพ้ นที่แท้ จริงก็คืออาตมัน ส่วนในพุทธศาสนายืนยันชัด เป็ นพระพุทธภาษิตในพระบาลีวา่ สิง่ ที่หลุดพ้ น
คือจิต และตัวตนคืออาตมันนันไม่
้ มี ฉะนัน้ ผมจึงเตือนอยูเ่ สมอว่า พุทธบริษัทต้ องพูดให้ ถกู ต้ องพูดว่าจิต
หลุดพ้ น อย่าพูดว่าตัวตนหรื อบุคคลหลุดพ้ น เพราะมันไม่มี นี่เป็ นความแตกต่างที่เข้ ากันไม่ได้ ก็เลยยุติ
การศึกษาปรัชญาอินเดีย
อาจารย์ครับ ถ้ าผมอ่านแล้ วจําไม่ผิด อาจารย์เขียนไว้ วา่ เวทานตะนี ้เขาก็สอนให้ ละในเรื่ องโลกียธรรม
ต้ องละสิ จะเข้ าถึงอาตมันก็ต้องละโลกียธรรมที่เลว ๆ หยาบ ๆ เช่น ละกามารมณ์ ข้ อนี ้บางแง่เขา
อธิบายดี เป็ นคําอธิบายของสวามีเองที่อธิบายน่าฟั งมาก ตอนที่อาตมันจะหลุดพ้ นมาได้ ก็ต้องหลุดพ้ นจาก
โลกียรมณ์ โดยเฉพาะคือกามคุณ
ถ้ าหลุดพ้ นได้ จริ ง ๆ แสดงว่าเขามายึด อสังขตธรรม* ว่าเป็ นตัวตน ใช่ไหมครับ
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เขาพูดถึงน้ อยมาก เรื่ องอสังขตะ แต่เขาว่ามีสงิ่ ที่เป็ นตัวตนในชีวิตทุกชีวิตมีอาตมัน ตัวตนนันแหละ
้
ทําผิด ทําถูกจนก้ าวหน้ า จนวิวฒ
ั นาการ จนหลุดพ้ นออกไป จนไม่มีแบ่งแยก จะเป็ นของใหม่หรื อของเก่าก็
ไม่ร้ ู เขาว่าถ้ ามันแก่เต็มที่ จะหลุดพ้ นก็เรี ยกว่ามหาตมัน เช่น มหาตมะคานธี (หัวเราะ) เมื่อเป็ นมหาตมัน
แล้ ว หลังจากนี ้ก็แน่นอนว่าไปสูป่ รมาตมัน เท่าที่ศกึ ษามาบ้ างก็ได้ ความอย่างนี ้
้ น ๆ ของเราก็ได้ ใช่ไหมครับ
ถ้ าพ้ นโลกียธรรมได้ ก็แสดงว่าก็สามารถเป็ นอริยบุคคลขันต้
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คงไม่ได้ เพราะมันมีอาตมัน เพราะมันไม่ละสักกายทิฏฐิ ถ้ าเป็ นโสดาบันต้ องละสักกายทิฏฐิ ซึง่ เป็ น
ศูนย์กลางหรื อใจกลางของอาตมัน ตรงนี ้แหละที่บญ
ั ญัตไิ ว้ เหมือนกัน คือเขาไม่มีละอัตตวาทุปาทาน เพราะ
เขาต้ องการให้ อาตมันนันแหละเป็
้
นผู้ได้ เป็ นตัวตนที่มีอยูต่ ลอดกาล จึงละอาตมันเสียไม่ได้ พุทธศาสนา
ต้ องการให้ ละอัตตวาทุปาทาน คือความรู้สกึ ที่วา่ มีตวั ตนเสียให้ ได้ นี ้ทําให้ ต้องจัดไว้ คนละพวกเลย
แต่ของเราจะไม่มีตวั ตนก็ตอนที่ละขันสู
้ งขึ ้นไปแล้ ว ที่เป็ นพระอรหันต์แล้ ว ใช่ไหมครับ ระยะแรก ๆ มันก็
ยังมีอยู่
เริ่มแรกก็ละบางส่วนสิ เริ่ มขุดเจาะเข้ าไปจนเหลือน้ อยเข้ า ๆ จนหมดไปเอง สักกายทิฏฐิ คือละอัตต
วาทุปาทานในชันต้
้ น ในชันต้
้ น ๆ แต่เผอิญคําอธิบายไปอธิบายเหมือนกันเสีย เป็ นละอุปาทานในขันธ์ ๕
เหมือนกัน ถ้ าเป็ นอย่างนัน้ การละสักกายทิฏฐิ ของพระโสดาบัน ก็กลายเป็ นพระอรหันต์ (หัวเราะ) ไป คนที่
ไม่ร้ ูเรื่ องนี ้ก็จะงงเพราะว่าในบาลีเป็ นอย่างนัน้ อธิบายการละสักกายทิฏฐิ กบั ละอัตตวาทุปาทานเหมือนกัน
้ อนกัน แต่เรารู้ได้
ทุกตัวอักษร ละความสําคัญว่าตน ว่ามีตนในขันธ์ มีขนั ธ์ในตน มีตนเป็ นของขันธ์ นันเหมื
ทันทีวา่ โสดาบันอยูใ่ นระดับที่ไม่สิ ้นสุด ในระดับที่ไม่ถงึ ขนาด
แสดงว่าสักกายทิฏฐิ กบั มานานุสยั ทัง้ ๒ อย่างนี ้จัดอยูใ่ นหมวดอัตตวาทุปาทานเหมือนกัน
อยูใ่ นกลุม่ เดียวกันแต่วา่ คนละระดับ มานานุสยั มันใช้ เป็ นคํารวมเป็ นชันที
้ ่พระโสดาบันจะต้ องละขึ ้น
ไปจนถึงพระอรหันต์ รวมเรี ยกมานานุสยั ต้ องใช้ คําเต็มว่า อหังการมมังการมานานุสยั คําอันยืดยาวนี ้เป็ นที่
รวมหมด พระโสดาบันก็ละตามส่วนเท่านัน้ ละส่วนนอกส่วนหยาบ พระอรหันต์ละหมด
ถ้ าอย่างนี ้แม้ เขาจะละโลกียธรรมแบบของเขาได้ จะจัดให้ เขาเป็ นอริยบุคคลขันต้
้ น ๆ ของเรา ก็ยากใช่
ไหม
ก็ไม่มีทาง ไม่มีทาง จะต้ องเป็ นอย่างของเขา ของเขาก็มีอริยบุคคล มีคําอรหันต์ใช้ ด้วยเหมือนกัน
ถ้ าอย่างนี ้ฮินดูธรรมนี่มีทางที่จะเข้ ากับพุทธธรรมสนิท เหมือนกับที่อาจารย์ตีความคริสตธรรมได้ ไหม
อ้ อ นัน่ เราพยายามที่จะให้ กลมกลืนกัน ต้ องผ่อนสันผ่
้ อนยาวมาก ถ้ าจะให้ กลมกลืนกันก็ได้ แต่อย่า
ไประบุข้อจํากัดต่าง ๆ ใน (หัวเราะ) คัมภีร์ พูดกันถึงแต่วา่ พระเจ้ าก็คืออย่างนัน้ ๆ แต่เวทานตะนี ้ไปไกล ไม่
มีพระเจ้ าอย่างชนิดที่ต้องอ้ อนวอนต้ องอะไรกัน มีพระเจ้ าเป็ นพรหม เป็ นปรมาตมันโน่น เป็ นพระเจ้ าที่สงู
กว่าพระเจ้ าทัว่ ไป ลัทธิเวทานตะนี ้ คําอธิบายมีสว่ นที่นา่ ฟั งมาก เกือบ ๆ ถึงพุทธศาสนา สวามีเขาเรี ยกว่า
บ่อเกิดแห่งพระพุทธศาสนา คือเวทานตะ และผมเข้ าใจเอาเองว่าไม่มีใครเข้ าใจกี่คน หนังสือเล่มนันก็
้ ควร
อ่าน แต่ไม่มีใครอ่านกี่คน บ่อเกิดแห่งมติพทุ ธศาสนา สวามี สัตยานันทบุรีแต่ง
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นอกจากอาจารย์จะอ่านหนังสือของสวามีแล้ ว อาจารย์ศกึ ษาหนังสืออย่างอื่นอีกหรื อเปล่า
ก็มีบ้าง ถ้ ามันมีหนังสือเล่มไหนพูดถึงเรื่ องนี ้แล้ ว ก็อา่ นทังนั
้ น้ อ่านอย่างที่จะฟั งดูวา่ มีอะไรแปลก
ออกไปอีก และในที่สดุ มันก็ไม่มีอะไรแปลกออกไปอีกก็เลยเลิกกัน หนังสือฝรั่งอธิบายสู้สวามีอธิบายไม่ได้
ทัง้ ๖ ทัศนะนัน้ ฝรั่งก็มีอธิบายหลายคนมีหลายเล่ม สวามีเขาก็ออกหนังสืออะไรอยูต่ อนนัน้ เป็ นหนังสือ
ภาษาไทยรายเดือน ของสํานักของแกเอง แกลงเรื่ องอย่างนี ้อยูม่ าก ในที่สดุ เราก็ต้องระงับการอ่านเรื่ อง
ประเภทนัน้ แต่จะฟั งเหมือนกัน ถ้ าเขาพูดคําประโยคไหนอะไรมาในฐานะที่วา่ จะดับทุกข์ได้ ฟั งเหมือนกัน
(หัวเราะ) แล้ วดู ๆ ไปไม่เห็นมีเรื่ องจะดับทุกข์ได้ ก็เลยเลิก เดี๋ยวนี ้มีหลักอย่างนี ้เสียแล้ ว แม้ ในฝ่ ายคัมภีร์
ฝ่ ายพุทธเอง ผมก็มารู้สกึ อย่างนี ้ ไม่ต้องพูดถึงเรื่ องฝ่ ายนอกวงพุทธออกไป ยินดีจะฟั งถ้ ามันพูดมาน่าฟั ง
เรื่ องปรัชญาอินเดีย ผมจับมาประมาณ ๒๐-๓๐ ปี มีช่วงศึกษาจริงจังตอนแต่งพุทธประวัตริ ะยะหนึง่ แต่ก็
ได้ แค่นนั ้ ถ้ าศึกษาละเอียดจริงต้ องมากกว่านัน้ หนังสือก็ใช้ ของหลายคนหลายเล่ม ถ้ าหนังสือเล่มไหนจะ
พูดถึงเรื่ องธรรมะชันสู
้ งทางปรัชญา มันจะมีทศั นะ ๖ นี ้มาเป็ นเครื่ องเปรี ยบเทียบด้ วยเสมอ หรื อว่าเกริ่ นเป็ น
บทนํา ถ้ าเป็ นปรัชญาหรื อวิชาของฮินดูมนั ก็ต้องอันนี ้เป็ นบทนําทุกเล่ม
ผมดูในจดหมายหรื อว่าในตู้ของอาจารย์ เห็นว่าอาจารย์ศกึ ษาต่อลงมาถึงนักคิดฮินดูรุ่นหลัง ๆ ด้ วย
อย่างวิเวกนันทะหรื อรามกฤษณะหรื อรพินทรนาถ ฐากูร หรื อกฤษณมูรต◌ิ
ต้ องมี ก็ต้องมีบ้าง เพราะว่าวิเวกนันทะนัน่ แหละคือผู้เผยแผ่ฮินดูธรรมไปทัว่ โลก วิเวกนันทะนัน่
แหละเป็ นอาจารย์ของสวามี สัตยานันทบุรี วิเวกนันทะภาคภูมิใจที่สดุ ที่จะพูดว่าเขาเป็ นลูกศิษย์ของรา
มกฤษณะ ซึง่ ผมเอามาอ่านดูแล้ ว (หัวเราะ) มันเป็ นบ้ าดี บ้ าดี นี่เอง รามกฤษณะไม่ไหว มีอาการเพ้ อคลัง่
เหมือนคนบ้ า แต่เขาว่ามาจากคําสอนธรรมะของพระเจ้ า หนังสือนันมั
้ นต้ องมีชดุ หนึง่ ๗ เล่ม เล่มหนึง่ ว่า
ด้ วยรามกฤษณะ แล้ วก็ ๖ เล่มว่าด้ วยวิเวกนันทะ ทังหมดนี
้
้เป็ นชุด Complete Works of Vivekananda
เจ้ าคุณลัดพลีฯ ซื ้อให้ ชดุ หนึง่ กฤษณมูรตินนั่ ทีหลังมาอีก นี ้มันคนละอย่าง กฤษณมูรตินี ้ไม่ได้ เผยแผ่ลทั ธิใด
ลัทธิหนึง่ เลย และเขาจะเลิกคําว่าลัทธิ เลิกคําว่าคุรุ ให้ เหลือเป็ นความจริงของธรรมชาติ คล้ าย ๆ กับเราพูด
ไม่สง่ เสริ มลัทธิไหน
แต่ในจดหมายที่อาจารย์เขียนถึงเจ้ าคุณลัดพลีฯ อาจารย์บอกว่า คําสอนของกฤษณมูรติก็เข้ าทํานอง
้
เวทานตะที่ยดึ ตัวชีวิตที่แท้ วา่ เป็ นตัวตน แต่ไม่ได้ พดู ออกมาเท่านันเอง
ไม่ใช่สิ นัน่ จะพูดว่า ถ้ าจะสงเคราะห์ในลัทธิไหน มันก็พอจะจัดเข้ าในเวทานตะ แต่จริง ๆ มันไม่ได้
ดอก เพราะเขาไม่มีพระเจ้ า ไม่มีคณะ ไม่มีลทั ธิ เขากระโดดไปไกลกว่าคําว่า พระเจ้ า หรื อ ระบบนันระบบนี
้
้
ซึง่ ผูกพันอยูก่ บั พระเจ้ า หรื อกับครูบาอาจารย์ หรื อกับธรรมะ ผมนึกถึงคําว่าเป็ นผู้ปลดปล่อยอย่างยิง่
ปลดปล่อยบางชนิดที่เรี ยกว่าไม่ร้ ูจะไปเอาอะไร จะไปมีหลักเกณฑ์อย่างไร มันปลดปล่อยมากเกินไป จน
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(หัวเราะ) ไม่ร้ ูจะไปเอาอะไร พุทธศาสนาเรานี ้ก็อาจจะใช้ ได้ นะคําว่า ผู้ปลดปล่อย คือปลดปล่อยจากโลกียะ
ไปสูโ่ ลกุตระ กฤษณมูรติก็คล้ าย ๆ อย่างนี ้แหละ เขาใช้ คาํ ว่า เลิกผูกพันกับสํานักนัน้ สํานักนี ้ เป็ นตัวเอง
ศึกษาเอาจากความรู้สกึ นึกคิดในภายในก็แปลว่าเพื่ออิสระ จะเรี ยกให้ ถกู ก็เรี ยกว่าลัทธิปลดปล่อยอย่าง
อิสระ ถ้ ามีสาํ นักก็ขึ ้นอยูก่ บั สํานัก ต้ องพูดตามหลักของสํานัก คือหลักของลัทธิ ซึง่ ไม่ต้องตามความจริ งของ
ตัวเองในภายใน ที่มองเห็นแล้ วก็พดู ออกมาตามนัน้ เปรี ยบคล้ ายพุทธศาสนา (หัวเราะ) แต่ไม่เป็ นพุทธ
ศาสนา เป็ นลัทธิอิสระในทางความคิด มีใครให้ เทปผมมาตัง้ ๕ ม้ วนใหญ่ ๆ ไม่เคยเปิ ดฟั งเลย (หัวเราะ)
อาจารย์ร้ ูจกั สวามี สัตยานันทบุรีได้ ยงั ไงครับ
เจ้ าคุณลัดพลีฯ เป็ นคนพาไป เจ้ าคุณลัดพลีฯ เป็ นคนรู้ก่อนว่า เขามีสนทนาเรื่ องแบบนี ้กันที่นนั่ เขา
มาชวนผมไป ทีหลังก็ร้ ูจกั คุ้นเคยกันขึ ้น ครัง้ แรก ๆ สนทนาที่บางลําภู ห้ องแถวที่สวามีเช่าพักอยู่ ครัง้ หนึง่
ย้ ายมาสนทนาที่ถนนสี่พระยา เป็ นบ้ านใครหรื อสํานักงานของใคร อยูช่ นั ้ ๒ พบกันอยูห่ ลายครัง้ ต่อมาผมก็
ไม่คอ่ ยได้ ตดิ ตาม ไปอ่านหนังสือที่แกเขียนสะดวกกว่า นึกออกแล้ ว แกออกหนังสือชื่อ Voice of the East
และภาษาอังกฤษ ผมอยากจะพูดว่า แกจะมองผมเป็ นผู้
ออกอยูห่ ลายเล่ม เป็ นรายเดือน มีทงภาษาไทย
ั้
ต่อต้ านด้ วยซํ ้าไป
อาจารย์ครับ แล้ วอาจารย์กรุณา กุศลาสัยนี่มีสว่ นเกี่ยวพันกับอาจารย์ในเรื่ องการศึกษาทางด้ านอินเดีย
หรื อเปล่า
ก็เรี ยกว่ามีสว่ น ช่วยหาซื ้อหนังสือดี ๆ ที่วา่ ควรจะอ่านน่ะส่งมาให้ ระหว่างไปอยูท่ ี่อินเดีย เมื่ออยู่
อินเดียเขียนถึงกันมากกว่า เมื่อกลับมาแล้ วไม่คอ่ ยพบกัน เขาคงจะเข้ าใจผิดว่าผมไม่ยินดีคบกับคนที่ลา
สิกขา (หัวเราะ) เข้ าใจผิดอย่างนัน้ เข้ าใจว่าเป็ นอย่างนัน้
แล้ วกับอาจารย์กรุณารู้จกั กันได้ อย่างไรครับ ครัง้ แรกนี่
อ้ อ ก็อยูใ่ นชุดนันนะ
้ ชุดที่ไปกับพระโลกนาถ อยูใ่ นชุดพระโลกนาถ ผมก็จําไม่ได้ ใครจะเขียนถึงใคร
ก่อน ช่วงที่ตดิ ต่อกันตอนอยูท่ ี่อินเดีย ติดต่อกันส่วนใหญ่จะเป็ นเรื่ องงานหนังสือ หนังสืออะไรที่ดี ราคาถูก
หนังสือของสมาคม Theosophy ให้ ช่วยเลือกหาเลือกซื ้อเล่มที่มีประโยชน์ ราคาไม่แพงส่งมาให้ เรามันทํา
อย่างคนจน ๆ ทํา
เรื่ องเกี่ยวกับปรัชญาอินเดียก็คงมีแค่นี ้ครับ
นัน่ แหละผมรู้น้อยมาก รู้ไม่ถงึ งู ๆ ปลา ๆ ด้ วยซํ ้าไป แต่มนั รู้ชดั ลงไปอย่างหนึง่ ว่า มันไม่ตรงไม่เผงกับ
หลักพุทธศาสนา รู้วา่ มันลดลงไปชันหนึ
้ ง่ ไม่ขึ ้นมาจนถึงชันสู
้ งสุดยอด คือว่างตามแบบพุทธศาสนา เขายัง
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ต้ องการจะมีตวั ตนอยู่ มีที่สดุ จุดจบอยูท่ ี่ตวั ตนถาวร ไม่ใช่จบที่มีความดับที่ถาวร ก็เรี ยนให้ ร้ ูหวั ใจที่แตกต่าง
กันอย่างนี ้มันก็พอเสียแล้ ว มันก็ไม่ร้ ูจะศึกษาไปทําไม เพราะมันใช้ ประโยชน์อะไรไม่ได้ แต่ร้ ูวา่ มันมากมาย
มหาศาล ปรัชญาอินเดียมากลัทธิมากนิกาย แล้ วก็มากมาย แล้ วก็ไม่ดบั ทุกข์ ตามแบบของพุทธศาสนา คือ
ไม่มีเรื่ องเช่นเรื่ องอิ ทปั ปั จจยตา ปฏิ จจสมุปบาทโดยตรง ก็มีนิด ๆ หน่อย ๆ ถ้ าอย่างนี ้มันก็ไม่ใช่เรื่ องดับทุกข์
ตามหลักของพุทธศาสนา มันยังอดมีสงิ่ ที่สงู สุดเบื ้องบนที่มีอํานาจบันดาลสร้ างสรรค์อะไรไม่ได้

* อสังขตธรรม คือ สิง่ ที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่ง หมายถึงนิพพาน
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อาจารย์ครับ ตอนนี ้อยากให้ อาจารย์เล่าเรื่ องไปอินเดีย ครัง้ นันปรารภเหตุ
้
อะไรครับจึงได้ ไป ผมทราบว่า
ตอนแรกอาจารย์กะจะไปเพียงเดือนเดียว แล้ วอยูต่ อ่ มาอีก ๓ เดือน
ผมไม่ได้ ตงใจจะไปร้
ั้
อยเปอร์ เซ็นต์ ก่อนหน้ านันเคยปรารภไว้
้
บ้าง มันคาบเกี่ยวกับเรื่ องพงศาวดาร
พุทธศาสนาและโบราณคดีที่เราสนใจอยู่ แต่แท้ จริงแล้ วตอนจะไป (๒๔๙๘) มันก็ไปด้ วยความเคี่ยวเข็ญ
ชักชวน เจ้ าชื่นขอร้ องให้ ไป เป็ นผู้ออกทุนออกค่าใช้ จ่ายให้ ซื ้อหนังสือกลับมาคราวนันคงเป็
้
นเงินหลายหมื่น
กะจะไปลังกาด้ วย แต่เที่ยวเพลินจนจะครบ ๓ เดือน มันเหนื่อยที่สดุ แล้ ว เลยกลับ ความจริงลงไปถึงมัทราส
แล้ ว อีกไม่กี่มากน้ อยก็ถงึ แล้ ว แต่มนั รู้สกึ ไม่ไหว ก็กลับ สรุปแล้ วมันก็ไม่ได้ อะไรเป็ นชิ ้นเป็ นอันทางจิตใจ
ทางวัตถุได้ หนังสือมา ๔-๕ หีบ
้ นจะหนาวเกินไป และก็สะดวก
ไปคราวนัน้ ไปถึงก็ไปดาร์ จิลงิ่ ก่อน เพราะฤดูกาลบังคับ ช้ ากว่านันมั
แก่การศึกษาเรื่ องธิเบต เพราะที่นนั่ ชนชาวธิเบตมาก เป็ นพ่อค้ า เป็ นกรรมกรอยูท่ ี่นนั่ เคยอ่านพบในหนังสือ
ว่านํ ้าชาใส่เนยเป็ นของดีของธิเบต ก็ได้ พบที่ดาร์ จิลงิ่ พบทัว่ ไปหมด เอาทังนํ
้ ้าชาและเนยใส่ลงไปใน
กระบอก (หัวเราะ) แล้ วตําจนเข้ ากันก็รินออกมากิน (หัวเราะ) ผมไม่กล้ าลอง ได้ แต่มอง มันเหมือนกับขี ้
อะไรสักอย่างหนึง่ แต่เขาบอกว่าดีที่สดุ (หัวเราะ) ไปพบความหนาวที่ไม่เคยพบที่ไหน หนาวที่สดุ ที่เคยพบ
ขึ ้นไปอยูบ่ นยอดภูเขา ขึ ้นไปด้ วยรถจิ๊ป ไปดูอาทิตย์ขึ ้นมาจากข้ างล่าง ที่ ๆ เรายืนมันอยูร่ ะดับเมฆหรื อเหนือ
เมฆ พระอาทิตย์คอ่ ย ๆ ทะลุขึ ้นมา สวยมาก (หัวเราะ) ไปดูพระอาทิตย์จากหลังเมฆ ได้ ถ่ายรูปมา
้
มีบางวันสวยกว่านันมาก
้
ไอ้ ของ
เหมือนกัน แต่คงเน่าหมดแล้ ว มีคนบอกว่าวันที่ผมเห็นนันสวยขนาดกลาง
อย่างนี ้แหละนับว่าได้ หลายอย่าง แต่ทางจิตใจไม่คอ่ ยได้ อะไร มันรู้สกึ ประหลาด รู้สกึ หัวกลับ (หัวเราะ) มัน
รู้สกึ ไม่ค้ มุ กับพระคุณของพระพุทธเจ้ า ที่อตุ ส่าห์มาถึงอินเดีย จะไหว้ อย่างไร จะเอาหัวโขกพื ้นสักหมื่นครัง้
มันก็ไม่ค้ มุ กับพระคุณของพระพุทธเจ้ า เอาธูปเทียนมาจุดเท่าไรก็ไม่ค้ มุ เห็นชาวธิเบตเขาไหว้ ตามแบบธิ
เบต ก็นกึ อยูใ่ นใจว่ามันคุ้มหรื อ พวกธิเบตเขากราบอย่างที่เรี ยกว่าอัษฎางคประดิษฐ์ ยืนขึ ้น แล้ วก็ทรุดตัวลง
เหยียดตัวไปข้ างหน้ าราบกับพื ้นหมด แล้ วค่อย ๆ ลากเข่าเข้ าไปแล้ วจึงคู้ตวั ลุกขึ ้นยืน ทําแบบนี ้เรื่ อย ๆ ไป
เหมือนตัวทาก เขาทําตลอดเวลา วนไปรอบ ๆ เว้ นเวลากินอาหาร เราก็จนปั ญญาที่จะตอบแทนพระคุณ
ของพระพุทธเจ้ าได้ โดยวัตถุโดยกิริยา ธูปเทียนที่เขาฝากไปจากเมืองไทย ผมก็เอาไปทิ ้งถังขยะหมด ไม่ได้
บอกใคร เจ้ าของฝากไปจะเสียใจ มันละอายตัวเอง จุดไปก็เหมือนหัวเราะเยาะตัวเองเหมือนไปล้ อเล่น
คณะที่ไปด้ วยกันเขาไปไหว้ กราบอะไรกันตามธรรมเนียม ผมขอแยกตัว ออกมานัง่ ซึมอยูพ่ กั หนึง่ ไปเห็น
ความใหญ่โตของพุทธคยา มันทําให้ เกิดความรู้สกึ อย่างนัน้ เราจะไปเผาธูปเทียน จะเผาขี ้เลื่อยสักเท่าไรมัน
ก็ไม่ค้ มุ
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ความรู้สกึ นี ้เกิดมาจากอะไรครับ
เข้ าใจว่ามันเกิดจากสถานที่หรื อความซาบซึ ้ง (หัวเราะ) อาจจะเป็ นเรื่ องของความโบราณ ความ
ศักดิส์ ทิ ธิ์บ้าง (หัวเราะ) ความจริ งอยูท่ ี่ไหนมันก็ควรจะเกิดได้ เพราะมันนึกคิดได้ คํานวณได้ แต่มนั ไม่พลุง่
ขึ ้นมาในใจเหมือนกับอยูท่ ี่นนั่ ทีนี ้พอเป็ นแบบนี ้ที่พทุ ธคยาแล้ ว ที่อื่นมันก็ไม่ประทับใจเท่าแล้ ว มีแต่ซากอิฐ
ซากหิน ที่ลมุ พินีก็มีแต่เสาหลัก (หัวเราะ) ที่กสุ นิ าราก็มีแต่วิหารพระนอน ที่พทุ ธคยาเป็ นที่รวมของ
ความรู้สกึ เพราะพระพุทธเจ้ าตรัสรู้ที่นี่ มันปรุงความรู้สกึ คล้ าย ๆ กับว่าถ้ าพระพุทธเจ้ าอยูก่ ็อยูท่ ี่นี่
ที่อาจารย์ตงใจจะไปหาร่
ั้
องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับพุทธศาสนานัน้ ได้ เรื่ องได้ ราวไหมครับ
มันก็เพียงแต่ไปเห็นว่าสถานที่นนที
ั ้ ่นี ้รับสมอ้ างกับที่เราเคยอ่านในหนังสือ แต่ที่พทุ ธคยามีอํานาจ
อะไรอย่างหนึง่ ที่อธิบายยาก รู้สกึ ถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ ามากมายมหาศาลกว่าอยูท่ ี่นี่ ความจริงเวลาที่
เราคิดนึกที่อื่น มันก็คดิ นึกได้ มหาศาลเหมือนกัน แต่มหาศาลทางเหตุผล ไม่ได้ มหาศาลทางอารมณ์
ความรู้สกึ แล้ วคราวนันมั
้ นเกิดความคิดชนิดที่วา่ พระพุทธเจ้ าอยูภ่ ายในตัวเรา เมื่อเกิดอย่างนี ้ก็เลย
กลายเป็ นเรามาหาสิง่ ที่มีอยูใ่ นตัวเรา บ้ าชัด ๆ (หัวเราะ)
ทําไมอยูถ่ ึง ๓ เดือนครับ
ตามสบาย แล้ วแต่เจ้ าชื่น เที่ยวไปตามโบราณสถานที่เขาเขียนไว้ พิมพ์ไว้ แล้ วในหนังสือนําเที่ยว ไป
กันตามสบายไม่มีอะไรบังคับ กลางคืนก็พกั ตรงโน้ น ตรงนี ้ ไม่ได้ ตดิ ต่ออะไรไว้ ลว่ งหน้ า ขลุกขลัก แต่ก็
กลายเป็ นสนุกไป แรกสุดก็ไปพักที่สมาคมมหาโพธิที่กลั กัตตา แล้ วออกตระเวนรอบอินเดีย แล้ วก็กลับมาที่
มหาโพธิ ขึ ้นเครื่ องบินกลับ
พักอยูท่ ี่สมาคมตังเกื
้ อบเดือนหนึง่ เที่ยวตามร้ านหนังสือ โดยมากรู้สกึ ว่าที่กลั กัตตาจะมีร้านหนังสือ
มากกว่าที่ไหนหมด วันนี ้ไปร้ านนัน้ วันนันไปร้
้ านโน้ น ส่วนใหญ่ก็ซื ้อหนังสือโบราณคดีมากกว่าเพื่อน แล้ วก็
หนังสือพระไตรปิ ฎกภาษาอังกฤษ หนังสือปรัชญาอินเดีย ตอนนันผมกํ
้
าลังบ้ าโบราณคดี เสาะหาหนังสือ
โบราณคดีเฉพาะที่เกี่ยวกับศรี วิชยั เยอะแยะไปหมด บางเล่มที่ต้องการหาซื ้อในร้ านไม่ได้ มันขาดคราวแล้ ว
เป็ นส่วนมาก ก็ไปตามห้ องสมุด ไปขอดูหนังสือเกี่ยวกับศรี วิชยั หนังสือที่เขาขายก็เป็ นหนังสือใหม่ ๆ ที่เขียน
ทีหลัง หนังสือของ ดร.มะชุมทาร์ ที่เขียนเกี่ยวกับศรี วิชยั ซื ้อมาทังชุ
้ ด (หัวเราะ) คนเขียนเป็ นโปรเฟสเซ่อร์
ทางโบราณคดีที่มีชื่อเสียงมาก อุตส่าห์รวบรวมไว้ ละเอียดลออ เก็บมาจากบันทึกของจีนบ้ าง ของอาหรับ
บ้ าง
คณะเราเดินทางเหมือนกับธุดงค์ พักบ้ านพักบ้ าง พักบนรถไฟบ้ าง ถ้ าลงจากรถไฟหาที่พกั ไม่ได้ ก็
จัดหาที่พกั ตามมีตามได้ ครัง้ หนึง่ ลงรถไฟที่เมืองปั ตตนะ คุณสีลานันทะบอกว่ารู้จกั กับพระธิเบตรูปหนึง่ ที่
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เช่าบ้ านคนมัง่ มีคนหนึง่ อยู่ คํ่าแล้ วก็ไปถามหา พบบ้ าน แต่เจ้ าของบ้ านไม่อยูเ่ สียอีก พระองค์ที่วา่ เช่าที่พกั
เจ้ าของบ้ านก็ไม่อยู่ กลายเป็ นต้ องพักที่โรงเลี ้ยงม้ า เอาเสื่อเอาอะไรปูแล้ วก็นอน ลุกขึ ้นเช้ าที่ไหนได้ ที่ปเู สื่อ
ทับนัน้ ขี ้ม้ าทังนั
้ น้ (หัวเราะ) เรี ยกว่าธุดงค์แท้ ๆ ต่างคนต่างก็มีม้ งุ ของตัวเอง ค่อยยังชัว่ หน่อย ปรากฏว่า
น้ องชายของเจ้ าของบ้ านนันเป็
้ นนักโบราณคดี แกเอาหนังสือที่น้องชายของแกแต่งมาให้ ผมเล่มหนึง่ เรื่ องสู
กรกันทะ อาหารมื ้อสุดท้ ายของพระพุทธเจ้ า นัน่ แหละเป็ นเหตุการณ์สดุ ท้ ายที่แปลกที่สดุ แกยืนยันว่า
เดี๋ยวนี ้ยังเรี ยกกันว่าสูกรกันทะ ดูจากที่อธิบายลักษณะต่าง ๆ แล้ ว ก็จะต้ องเป็ นหัวต้ นบุกชนิดหนึง่ บุกมี
หลายชนิด ชนิดที่เป็ นหัวกินได้ ตามชายทะเลมีมาก เขาไปขุดเอาหัวมากินกัน ต้ นคล้ าย ๆ บอน แต่ใบมี
แฉกมาก ต้ นเอามาแกงส้ มได้ ที่แหลมซุยแถวพุมเรี ยงมีมาก เขาเอาหัวมาทําแป้งบุก ก็คือแป้งไม้ เท้ าที่ซื ้อ
ขายราคาแพงมาก เพราะต้ องสัง่ เข้ ามาจากเมืองจีน เขาเอามาทําขนม หรื อเวลาคนไข้ กินอะไรไม่ได้ เขาก็
จะเอาแป้งบุกชงให้ กินข้ น ๆ ทําให้ มีแรง
อาจารย์ไปพักเมืองฤาษี เกศด้ วยหรื อเปล่าครับ
ไป แต่ไม่ได้ พกั พวกสวามีทงหลายชวนให้
ั้
พกั แต่พวกเราไม่ได้ พกั มีแปลกที่วา่ สวามีศวิ านันทะ
หัวหน้ าใหญ่ของที่นนั่ พอเห็นผมเดินเข้ าไปกับคณะ เห็นผมเป็ นพระกับพระอีกองค์หนึง่ แกลุกขึ ้นจากเก้ าอี ้
พนมมือขึ ้นว่าพุทธัง สรณัง คัจฉามิ ทําให้ เรานึกว่าแกเล่นตลก หรื อว่ารวมเอาพระพุทธเจ้ าเข้ าไปเป็ นส่วน
หนึง่ ของศาสนาฮินดูที่แกถืออยู่ แกอยูใ่ นคณะเดียวกับวิเวกนันทะเหมือนกัน แต่วา่ สอนไม่เก่งเหมือนสัต
ยานันทะ แต่ก็พิมพ์หนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่แกเขียนขึ ้น แล้ วก็ขาย ทํายาขายด้ วย มีแจกบ้ าง ได้ ความว่าเมื่อ
้
หนุ่ม ๆ เคยมาขายยาที่สงิ คโปร์ มลายู พออายุมากก็กลับไป บวชเป็ นสวามี ควบคุมสวามีเด็ก ๆ ทังหลาย
อยูฝ่ ั่ งแรกที่ไปถึง ถ้ าข้ ามไปอีกฝั่ งหนึง่ นันเป็
้ นพวกสวามีที่อยูก่ นั อย่างอิสระ ก็ไม่ได้ คยุ สนทนาเรื่ องลึกซึ ้ง
อะไร เวลาก็จวนคํ่าแล้ ว แกก็ให้ หนังสือ คณะเราก็ทําบุญบ้ าง ดูจะพอใจ (หัวเราะ) ทุกแห่งในอินเดีย ถ้ าให้
สตางค์ดจู ะพอใจมาก ถ้ าคุยก็คยุ เรื่ องโยคะแบบฮินดู เราก็ไม่ร้ ูจะเอาไปทําอะไร
อาจารย์ใช้ ภาษาอังกฤษหรื อครับ
ถ้ าพูดเล็ก ๆ น้ อย ๆ ก็พดู ภาษาอังกฤษ ถ้ าพูดมาก ๆ พูดลึกซึ ้งก็ให้ คณ
ุ กวงช่วยแปล มีวนั หนึง่ เขาให้
ผมพูดปราศรัยเนื่องในโอกาสอะไรอย่างหนึง่ ที่สมาคมมหาโพธิ ผมเขียนให้ คณ
ุ กวงช่วยแปล เสร็ จแล้ วช่วย
อ่านเลย (หัวเราะ) พวกนันเขาคล้
้
าย ๆ จะรู้วา่ เราทําอะไรกันอยูใ่ นเมืองไทย เห็นต้ อนรับพิเศษกว่าธรรมดา
เขาขอเลี ้ยงอาหารตลอด เราไม่รับ ขอรับแต่มื ้อเช้ า มื ้อเพลหาเอาตามร้ าน ดูเขาจะเอาอกเอาใจ แม้ จะเอา
อาหารเนื ้อมากินกัน เขาก็ไม่วา่ อะไร (หัวเราะ) ธรรมดาเขาถือมังสวิรัตกิ นั ผมสนใจแมวเป็ นพิเศษ แมวที่นนั่
ก็พลอยมังสวิรัตไิ ปด้ วย เอาขนมปั งปิ ง้ ยังไม่ทนั จะทาเนยโยนให้ วิ่งตะครุบเลย (หัวเราะ) มังสวิรัตไิ ด้ ถึงแมว
ตัวโต ๆ และก็อ้วนด้ วย เราสมัครไปเที่ยวอย่างอิสระที่สดุ ไม่ต้องคํานึงถึงเรื่ องอาหาร มีอยูว่ นั หนึง่ ฉันเช้ า
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กาแฟคนละถ้ วยกับขนมอะไรชิ ้นหนึง่ แล้ วไปขึ ้นภูเขากัน (หัวเราะ) แถวเมืองราชคฤห์ ภูเขาเวภาระ ที่นนั่ มี
แต่กระจับ ก็เลยซื ้อกระจับกินกัน กระจับต้ มบ้ าง กระจับดิบบ้ าง วันนันก็
้ ได้ กินกระจับดิบแทนนํ ้า กระจับต้ ม
แทนข้ าว (หัวเราะ) ไปอย่างนัน้ มันไม่มีปัญหาเลย เพราะมันไม่ร้ ูจะไปเรี ยกร้ องเอาจากใคร ต่างก็สมัครใจ
กันเอง
อาจารย์สงั เกตชีวิตความเป็ นอยูข่ องราษฎรหรื อเปล่าครับ
ทุกหนทุกแห่งที่ผา่ นไปก็ศกึ ษาสังเกตไปเรื่ อย ๆ ที่ยากจนก็จนมาก ที่มงั่ มีก็เหมือนอยูบ่ นวิมาน ข้ าง ๆ
ตึกของคนมัง่ มีเต็มไปด้ วยขอทาน บาทวิถีเต็มไปด้ วยขอทาน รู้สกึ ว่าเต็มที เหมาะสําหรับจะดูทีเดียวก็พอ
ไม่เหมาะสําหรับจะอยู่ มันมีแต่ภาพที่น่าเศร้ า ขอทานมากเกินไป วัวก็มาก สกปรก ผู้หญิงที่สวยก็พนั ธุ์แคช
เมียร์ ซงึ่ มีน้อย ที่ดาร์ จิลงิ่ ผู้หญิงชาวบ้ านก็ดํา ๆ อย่างนิโกรบ้ าง ตัวดํา ๆ ทังนั
้ น้ นุ่งห่มไม่มิด เราไม่ชอบการ
้ ้ หญิงผู้ชาย ซิกข์
นุ่งห่มแบบนัน้ ตรงท้ องก็เปิ ด พันไปพันมา ตรงหลังก็เปิ ด พวกแขกซิกข์พนั ธุ์แท้ ๆ สวยทังผู
หนุ่ม ๆ บางคนไว้ ผมมวยเหมือนกับภาพพระกฤษณะที่เขาพิมพ์ขายกัน แล้ วผู้หญิงก็สวย แต่อินเดียทัว่ ไป
ไม่ใช่อย่างนัน้ ล้ วนแต่ดํา ร่างใหญ่ก็มี ร่างเล็กก็มี ล้ วนแต่ดําไปหมด
อาจารย์ครับ พระพุทธเจ้ าของเรานี่เป็ นพันธุ์ไหนครับ
ความเห็นของผมไม่เหมือนใคร ผมคิดว่าจะพันธุ์เหลือง พันธุ์พวกออสตราลอยด์มากกว่าจะเป็ นพันธุ์
มองโกลอยด์ เพราะถ้ าเป็ นมองโกลอยด์ จะต้ องเหมือนกับธิเบตหรื อญี่ปนุ่ ตาเล็ก ๆ หยี ๆ ไม่เปิ ดโต แต่
รูปร่างพระพุทธเจ้ าตามสันนิษฐานไม่ใช่อย่างนัน้ แล้ วพระพุทธเจ้ าก็ไม่เป็ นฝรั่งจ๋า ที่มาจากเปอร์ เชีย อย่าง
พวกเผ่าอารยัน เป็ นไปไม่ได้ เราเชื่อว่าพระพุทธเจ้ าเป็ นชาวเนปาล มีลกั ษณะผิวเหลือง สูงโปร่ง จมูกงุ้ม
น้ อย ๆ ไม่ใช่พนั ธุ์คอเคเซียนแบบฝรั่ง หรื อมองโกลอยด์แบบธิเบต ผมคิดว่าคงจะเป็ นออสตราลอยด์ซงึ่ เป็ น
พันธุ์เดียวกับเนปาล กับเซมัง กับกระเหรี่ ยงนี่แหละ คนไทยก็พนั ธุ์นี ้ เขาฮากันใหญ่ โดยเฉพาะท่านสุภทั รฯ
เขาไปคุยให้ คณ
ุ คึกฤทธิ์ฟัง ได้ ยินว่าคุณคึกฤทธิ์บอกว่าบ้ า อะไร ๆ ก็ให้ เป็ นไทยไปเสียทังนั
้ น้ (หัวเราะ)
เดี๋ยวนี ้หมดปั ญหาเรื่ องนี ้ พระพุทธเจ้ าเป็ นชาติอะไรก็ได้ (หัวเราะ) ท่านจะเกิดที่ไหนก็ได้ จะเป็ นอะไรก็ได้
ไม่ร้ ูไม่ชี ้ รู้แต่วา่ สอนให้ ดบั ทุกข์ได้ อย่างไร ถ้ าดับทุกข์ได้ ก็เลื่อมใส
อาจารย์ครับ ภาพหินสลักพุทธประวัตชิ ดุ ที่ยงั ไม่มีรูปพระพุทธเจ้ านัน้ อาจารย์ได้ มาคราวไปอินเดียนี ้หรื อ
ครับ
โอ้ ! มันหลายทิศหลายทาง ต้ องลงทุน ต้ องเที่ยวติดตาม พยายามสุดเหวี่ยงเท่าที่จะหามาได้ จาก
หนังสือ จากตัวจริ ง จากของจริ ง จากที่ไปอยูท่ ี่ประเทศอังกฤษ ทางพิพธิ ภัณฑ์เขาเอื ้อเฟื อ้ มาก เราแสดง
ความจํานงอยากจะได้ ภาพอะไร เขาก็จดั ให้ เจ้ าหน้ าที่สง่ มาให้ แล้ วก็คดิ เงินเหมือนกับค่ารูปธรรมดา หิน
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สลักที่ดี ๆ คงหายไปมาก เป็ นของส่วนบุคคลคงหายไปด้ วยการซื ้อขายต่อ ๆ กันไป เมื่ออังกฤษมาปกครอง
อินเดียนันอั
้ งกฤษทําอะไรได้ ตามพอใจ ประชาชนไม่ร้ ูเรื่ อง สิง่ เหล่านี ้รัฐบาลก็ยงั ไม่ร้ ู ไม่มีเวลาสนใจเรื่ อง
เหล่านี ้ ชาวบ้ านเที่ยวงัดเที่ยวขุด เจอก็เอามาขาย ขายฝรั่งเป็ นของส่วนตัว เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทอิสต์อินเดีย
ู
นัน้ (หัวเราะ) ซื ้อมาก ส่วนมากมันไปตกอยูท่ ี่ British Museum ผมก็ขอร้ องให้ เขารวบรวมให้ แต่ที่สญ
หายไปเลยก็คงไม่น้อยเหมือนกัน
ที่ไปอินเดียคราวนันไปหาจากไหนบ้
้
างครับ
ที่สาญจี นันถ่
้ ายเอง มันมีดีกว่าที่เขาพิมพ์ลงในหนังสือ ที่พทุ ธคยาก็มีบ้าง ส่วนในพิพธิ ภัณฑ์อินเดีย
มิวเซียมนันของยุ
้
คภารหุตทังหมด
้
เขารื อ้ มาจากในดงในป่ ามาไว้ ที่นนั่ แล้ วก็มีบางแห่งอีกเล็ก ๆ น้ อย ๆ เรา
จะเอามาปั น้ จําลองใหม่ ถึงแม้ พอเป็ นเค้ าเงื่อนก็พอทําได้ สําหรับที่สาญจี โดยมากมันอยูบ่ นเสา เสาใหญ่ ๆ
เสาประตูทกุ ด้ าน มันสลักภาพเหล่านี ้ไว้ เป็ นตอน ๆ ประตูทิศนัน้ ประตูทิศนี ้ ประตูทิศนู้น อยูท่ ี่เสาประตูเป็ น
ส่วนมาก ส่วนที่ภารหุตนันมี
้ ที่รัว้ หรื อมันจะอยูใ่ นอะไรก็ร้ ูไม่ได้ เพราะมันเอาชิ ้นกลมมาติดไว้ ในอาคารใหม่
แต่ก่อนจะอยูย่ งั ไงก็ไม่ร้ ู เจ้ าหน้ าที่บอกว่าที่เหลืออยูถ่ งึ ปั จจุบนั เราเก็บมาได้ ประมาณ ๒๕ เปอร์ เซ็นต์ ๗๕
เปอร์ เซ็นต์ ไม่ร้ ูมนั หายไปไหนแล้ ว
ของสวนโมกข์เองนี ้ได้ มาจาก British Museum สักกี่เปอร์ เซ็นต์ครับ
น้ อยมาก น้ อยกว่าที่เอามาจากอินเดีย ได้ มาสัก ๑๐ เปอร์ เซ็นต์เท่านัน้ ชุดอมราวดีได้ จากพิพิธภัณฑ์
้
ที่มทั ราส เขาขนจากที่เดิมไปใส่ไว้ ในพิพิธภัณฑ์มทั ราส ที่เดิมเขาทําเขื่อน นํ ้าท่วม โบราณสถานแห่งนันจม
อยูใ่ ต้ นํ ้าแล้ วเดี๋ยวนี ้ ก็เลยไปดูเอาจากที่เขาขนไปไว้ ในพิพิธภัณฑ์แล้ วไปถ่ายรูป กับบางรูปที่เขาถ่ายไว้ ก่อน
ถ่ายไว้ ชดั เจน ถ่ายไว้ สวย ที่มาปั น้ ใหม่ ปั น้ ไว้ สมบูรณ์ บางรูปเลยสวยกว่าเก่า โดยเฉพาะรูปเทวดาเชิญพระ
โมลีขึ ้นสวรรค์
อาจารย์ตงใจตั
ั ้ งแต่
้ แรกใช่ไหมครับว่าจะเอามาเป็ นตัวอย่างสําหรับปั น้ แบบนี ้ จึงได้ เตรี ยมกล้ องหรื ออะไร
ๆ ไปเพื่อการนี ้
(หัวเราะ) มันก็ทกุ อย่างแหละ ผมเคยเห็นในหนังสือก่อนแล้ ว ผมเคยเห็นในหนังสือว่ามีอยูป่ ระเภท
หนึง่ ที่ไม่มีพระพุทธรูป แล้ วก็มีความรู้วา่ มันเป็ นรุ่นเก่า ก่อนจะมีพระพุทธรูป พ.ศ. ๖๐๐ จึงเริ่มมี
พระพุทธรูป แล้ วก็อยากรู้เรื่องก่อนมีพระพุทธรูปให้ มนั สมบูรณ์ จึงรวบรวมขึ ้นมา ยังไม่มี โรงหนัง* ยังไม่ได้
ทําโรงหนัง แต่มนั อยากรู้ มันรวบรวมเอาไว้ อยากรู้ก็เตรี ยมมาด้ วย สําหรับจะทําไว้ เป็ นหลักเป็ นฐานขึ ้นที่
ไหนสักแห่ง ก็พอดีสร้ างโรงหนัง ก็ไปติดที่ฝาผนังโรงหนังจะสะดวกกว่าอย่างอื่น
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หยุมหยิม ๆ มากมาย ที่สาํ คัญก็คอื ไปเกิดความรู้สกึ ว่า เราไม่สามารถจะตอบแทนพระคุณของ
พระพุทธเจ้ าได้ ด้ วยการกราบไหว้ บชู า ด้ วยวัตถุธูปเทียน แล้ วก็ไปได้ ภาพชุดพุทธประวัตทิ ี่วา่ ที่ยงั ไม่มี กับ
ได้ หนังสือหลายหีบ (หัวเราะ)
คราวหลังไปก็ไม่มีอะไรจะเล่า เจ้ าคุณวัดไทยพุทธคยานิมนต์ไปร่วมในการผูกพัทธสีมา เขาจัดให้ ผม
เป็ นพวกที่มีเกียรติ ไปเป็ นเกียรติ ใช้ งบประมาณหลวง ไม่มีเวลาไปเที่ยวไหน ไปร้ านหนังสือแห่งหนึง่ ไปซื ้อ
รูปยับยัมมารูปหนึง่ (หัวเราะ) ที่เคยเล่าแล้ วใช่ไหม ไม่ได้ ไปทําอะไรมากนักนอกจากสวดกรรมวาจาถอน
สีมารอบหนึง่
ต่อไปนี ้อยากจะขอให้ ทา่ นอาจารย์เล่าเกี่ยวกับที่อาจารย์เล่นทางโบราณคดีอยูพ่ กั หนึง่ นะครับ อยาก
ทราบว่า มูลเหตุมายังไง แล้ วอาจารย์มาเล่นพวกนี ้ได้ ยงั ไง ทําไมถึงเลิกราไปในตอนหลัง อยากให้ เล่าเกร็ด
ๆ ไว้ ให้ ด้วยครับ
สําหรับผมก็จะต้ องพูดว่า เข้ ามาเกี่ยวข้ องกับโบราณคดี สมัยที่มาเป็ นครูสอนนักธรรมอยูท่ ี่วดั พระ
บรมธาตุไชยาเมื่อพรรษาที่ ๔ ปี ๒๔๗๓ ระหว่างจําพรรษาอยูท่ ี่วดั พระธาตุ มีเจ้ าหน้ าที่โบราณคดีคนนันคน
้
นี ้ โดยเฉพาะหลวงบริบาลบุรีภณ
ั ฑ์เขามา มาจัดมาทําพิพิธภัณฑ์ ดําริกบั ท่านพระครูโสภณเจตสิการาม
(เอี่ยม) ท่านก็รวบรวมสิง่ ของไว้ เป็ นส่วนตัวแยะ ซึง่ ต่อมาก็ยกให้ พิพิธภัณฑ์ แล้ วผมก็ได้ ยินได้ ฟังเขาพูดกัน
เรื่ องนันเรื
้ ่ องนี ้เรื่ องโน้ น ฟั งดูเรื่ องมันก็นา่ สนใจจนในที่สดุ จับเค้ าเงื่อนเรื่ องศรี วิชยั อย่างใหญ่โต อย่าง
มโหฬาร อย่างมีเกียรติ ก็เป็ นธรรมดาอยูน่ นั่ เอง (หัวเราะ) ที่จะต้ องสนใจบ้ าง เพราะว่าเป็ นบ้ านเกิดเมือง
ั้
นอน นี ้ก็พลอยเข้ าไปดูเข้ าไปศึกษาสังเกต เข้ าไปออกความคิดความเห็น มันเป็ นเรื่ องก่อหวอดตังแต่
้ นนมา
แล้ วผมก็มีนิสยั ชนิดที่ทําอะไรก็มกั จะเอากันจริง ๆ ก็เป็ นบ้ าไปพักหนึง่ (หัวเราะ) บ้ าไปพักหนึง่ จนกระทัง่
พิมพ์หนังสือเรื่องโบราณคดีรอบอ่าวบ้ านดอนขึ ้นมา ความสนใจมันก็มีขนาดนัน้ ได้ ฟังของเขาบ้ าง ได้
สังเกตเอาเองบ้ าง อะไรบ้ าง
ก่อนหน้ าที่อาจารย์จะได้ ทําหนังสือแนวสังเขปโบราณคดีรอบอ่าวบ้ านดอนนัน้ อาจารย์ได้ แนวจะสํารวจ
ศึกษาจากไหน **
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หนังสือของดร.ควอริทช์ เวลส์ นักโบราณคดีชาวอังกฤษ Towards Angkor เป็ นหนังสือเล่มแรกที่
เราอ่านเมื่อสนใจในเรื่ องศรี วิชยั เรื่ องการเดินทางจากตะกัว่ ป่ าถึงไชยา เอามาอ่านดูกลายเป็ นเรื่องสนุก
เรื่ องเบ็ดเตล็ดมีมากในหนังสือเล่มนัน้ หมายความว่าจากอินเดียแล้ วก็ข้ามแหลมมลายูที่ตะกัว่ ป่ าแล้ วมุง่ ไป
ยังเขมร แกเชื่ออย่างนัน้ ก็ใช้ คําว่าสะกดรอย หรื อตามรอย ตามรอยชาวอินเดีย ออกจากอินเดียตรงไปสู่
เขมร หนังสือเล่มนันสนุ
้ กมากเลย แล้ วเราก็เลยค้ น (หัวเราะ) ค้ นหา สังเกต อะไรตามที่เขาเคยเขียนไว้ ซึง่
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มันก็ไม่สมบูรณ์นกั หรื อไม่ถกู ต้ องทังหมด
้
แต่มนั ก็มีสว่ นมาก แล้ วตอนที่เกี่ยวกับไชยานี ้เขาเขียนไว้ วิจิตร
พิสดาร (หัวเราะ) ระบุเรื่ องนันเรื
้ ่ องนี ้ในไชยามาก ก็เลยสนุก เราก็เชื่อบ้ าง ไม่เชื่อบ้ าง แล้ วแต่ความรู้สกึ
อาจารย์เคยไปพบสมเด็จกรมพระยาดํารงฯ นันมี
้ เรื่ องอะไรเป็ นเหตุหรื อครับ
หลวงบริ บาลบุรีภณ
ั ฑ์เป็ นผู้ชกั นําให้ ได้ พบกัน ไปเล่าเรื่ องชาวเพ-ลาถวาย เพราะมีชาวบ้ านจํานวน
หนึง่ เขาเชื่อว่า ที่เขาเพ-ลานันอาจจะเป็
้
นเมืองไชยาเก่าก็ได้ เขาเรี ยกกันอีกชื่อหนึง่ ว่าเมืองไซหยา (หัวเราะ)
ตามเสียงชาวบ้ าน ซึง่ ก็คือ ไทรยา ต้ นไทรที่เป็ นยานัน่ เอง แล้ วก็มีคนเฉลียวใจว่า อาจจะเป็ นเมืองไชยาเก่า
ก็ไปดูแล้ วก็ไม่เห็นมีอะไร เป็ นภูเขาธรรมชาติเป็ นที่วงล้ อมด้ วยภูเขา เขาเลยใช้ เป็ นที่ต้อนช้ างป่ าเข้ าไปในนัน้
แล้ วก็รักษาไว้ ได้ จนกว่าจะทําคอกเสร็ จจึงต้ อนเข้ าคอก
อาจารย์อา่ นหนังสือของท่านหรื อเปล่าครับ
อ้ าว อ่านซิ พยายามอ่านทุกเล่มของท่านที่เกี่ยวกับโบราณคดีในภาษาไทย ไม่มีหนังสืออะไรจะ
น่าสนใจเท่าหนังสือของท่าน แต่ตอนนันหนั
้ งสือประเภทนี ้ก็มีไม่กี่เล่ม จําได้ วา่ เล่มแรกก็อา่ นตํานานพุทธ
เจดีย์ในประเทศสยาม แนวอื่นของท่านไม่คอ่ ยได้ อา่ น เรื่ องบ้ านเมืองเรื่ องปกครองอะไรไม่คอ่ ยได้ อ่าน
ประวัตพิ ทุ ธศาสนาอ่านบ้ าง เกี่ยวกับลังกาอะไรนันก็
้ ได้ อา่ น
จากหนังสือโบราณคดีรอบอ่าวบ้ านดอน ดูเหมือนอาจารย์ออกไปสํารวจหลายแห่ง อาจารย์เริ่มอย่างไร
ครับ
ไม่มีการเริ่ ม เวลาว่างเหมาะที่จะไปที่ไหนก็ไปที่นนั่ ไกล ๆ ก็แค่เวียงสระ ซึง่ มีแต่โบราณวัตถุสมัยหิน
ทรายแดงทังนั
้ น้ ที่นนั่ ดร.ควอริทช์ เวลส์ได้ พบพระพุทธรูปเท่าฝ่ ามือ ลักษณะเหมือนของคุปตะ แต่เป็ นของ
เล็กใส่กระเป๋ ามาจากอินเดียก็ได้ แต่ก็แปลกที่เป็ นหินทรายแดง อินเดียไม่เคยปรากฏทําอะไรด้ วยหินทราย
แดง เขาทําด้ วยก้ อนดินเผา ที่ตะกัว่ ป่ าก็เคยไป ไปหลายแห่ง ไปรถได้ ก็ไปรถ ต้ องไปเรื อก็ไปเรื อ ตามโอกาส
เรื่ องอาณาจักรศรี วิชยั นี ้ หลายคนก็ไม่เห็นด้ วยกับ ดร.เวลส์ จึงแบ่งเป็ น ๒ ค่าย ค่ายที่วา่ ต้ องอยูบ่ นแหลม
มลายู แถวไชยาลงไป นี่ก็เป็ นอีกค่ายหนึง่ พวกนี ้ถือตามความเห็นของดร.มะชุมทาร์ ชาวอินเดียผู้เป็ นนักคิด
ค้ นคว้ าเรื่ องบนแหลมมลายู ดร.เวลส์ก็เดินตามความคิดของดร.มะชุมทาร์ กับอีกหลายคน ส่วนอีกค่ายหนึง่
ก็มีศาสตราจารย์ยอร์ จ เซเดส์ (หัวเราะ) เป็ นผู้นําเสนอว่าอยูบ่ นเกาะสุมาตรา แต่ถ้าไปดูพื ้นที่กนั แล้ ว มันก็
ไม่คอ่ ยมีอะไร ที่ปาเล็มบัง ไม่คอ่ ยมีอะไร ผมเชื่อว่าเกือบทุกแห่งบนแหลมมลายูนี ้เคยเป็ นศูนย์กลางความ
รุ่งเรื องของศรี วิชยั ทังที
้ ่ไชยา ทังที
้ ่นครฯ ทังที
้ ่เกดาห์ สมเด็จกรมพระยาดํารงฯ ก็ดทู า่ นจะมีความเห็นอย่างนี ้
ว่าเขามาจากอินเดีย ทีแรกก็ตรงเผงมาที่ตะกัว่ ป่ าแล้ วข้ ามมาที่ไชยา แล้ วค่อย ๆ เลือ่ นลงไป ทางใต้ ทางหนึง่
และอีกทางหนึง่ ไปเขมร ทางตะวันออก ผมสังเกตดูโบราณวัตถุที่พบที่ไชยา มีลกั ษณะเหมือนอินเดีย
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มากกว่าที่อื่น ที่อื่นก็เป็ นพื ้นบ้ านมากขึ ้น ๆ โดยเฉพาะที่บาหลี ไม่มีเค้ าหน้ าของอินเดียเหลืออยูเ่ ลย เรื่ อง
พวกนี ้เป็ นสมมติฐานที่ต้องเปลี่ยนไปตามหลักฐานที่ขดุ ค้ นพบใหม่ ๆ การติดตามเสียเวลามาก ต้ องใช้ เวลา
พอ ๆ กับศึกษาพระไตรปิ ฎกทังหมด
้
เราเลยเลิก ไม่มีเวลาพอ เหมือนที่เคยเล่าแล้ ว สรุปว่าโบราณคดีไม่มี
ประโยชน์สาํ หรับความดับทุกข์
อาจารย์ครับ การศึกษาโบราณคดีนนมั
ั ้ นสนุกตรงไหน บางคนจึงได้ ทมุ่ เทแบบหลงใหลได้
ผมมันไม่มีอะไรดอก เรื่ องโบราณคดีมนั ยังน้ อยกว่าสมัครเล่นเสียอีก มันเป็ นเรื่องบ้ านเกิดเมืองนอนก็
สนใจบ้ างเป็ นธรรมดา ส่วนใหญ่มนั เพลินเพราะเป็ นของแปลก ได้ ยินของแปลกของใหม่เกี่ยวกับบ้ านเกิด
ของตัวเอง พบหลักฐานทางจีน ภาษาอาหรับ อาณาจักรซัมฮุดซีหรื อสีบซู าอะไรพวกนี ้ ส่วนนักโบราณคดีตวั
้
ตถุ
ยงที่ถึงขนาดหลงใหลนัน้ ก็คงสนุกกับการสันนิษฐานตามเหตุผล หลักฐานที่ค้นพบ ทังโบราณวั
โบราณสถาน หลักฐานเอกสาร เรื่ องทางภูมิศาสตร์ มนั ต้ องดึงมาหมด ประกอบเป็ นแนว คิดว่าควรจะเป็ น
อย่างนันอย่
้ างนี ้ อีกอย่างหนึง่ มันก็เป็ นงานมีเกียรติ ความอยากมีชื่อเสียง ได้ ค้นพบ ได้ เสนอในที่ประชุม
แล้ วก็คงได้ เงินเลี ้ยงชีวิตด้ วย ที่เล่นกันจริง ๆ จัง ๆ ก็คงแบบนัน้

* คําว่าโรงหนังในที่นี ้ หมายถึงตึกหลังใหญ่ที่สร้ างขึ ้นเพื่อการสอนธรรมะด้ วยภาพเขียนและภาพปั น้ ในสวนโมกข์
* คําถามนี ้เป็ นของครู ภญ
ิ ญู ภิญโญศิริกุล นักโบราณคดีท้องถิ่นของไชยา ซึง่ กรุณามาร่วมสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่ อง
โบราณคดี
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อาจารย์ครับ อาจารย์ศกึ ษาคริ สต์และอิสลามอย่างไรครับ
มันก็ตามหลักทัว่ ไป ถ้ าจะศึกษาคริ สต์ศาสนาก็ตงต้
ั ้ นจากไบเบิ ้ล ถ้ าจะศึกษาอิสลามก็ตงต้
ั ้ นจากอัล
กุระอ่าน
อ่านโดยละเอียดหรื อครับ
(หัวเราะ) อ่านไบเบิ ้ลละเอียดกว่าอ่านอัล กุระอ่าน แต่จะเรี ยกว่าละเอียดที่สดุ ก็คงจะไม่ได้ (หัวเราะ)
เพราะว่าเรามันไม่มีข้อผูกพันอะไร อ่านเท่าที่ต้องการจะอ่าน เกิดความรู้สกึ เปรี ยบเทียบอยูใ่ นใจเสมอ ว่าข้ อ
นี ้มันตรงเรื่ องราวหรื อหลักเกณฑ์ในพุทธศาสนาอย่างไร จนถึงกับเอามาพูดในลักษณะเปรี ยบเทียบ เป็ น
เรื่ องสมัครเล่น มากกว่าที่จะเอามาเป็ นเรื่ องดับทุกข์ เป็ นเรื่องเปรี ยบเทียบเพื่อทําความเข้ าใจกัน ไม่ต้อง
รังเกียจกันมากกว่า
ใหม่ ๆ มีหรื อไม่ครับ
การกระทบกระทัง่ ระหว่างชาวพุทธกับชาวคริ สต์ในสมัยที่อาจารย์ตงสวนโมกข์
ั้
ไม่ปรากฏ ชาวคริ สต์เขากําลังเผยแผ่กนั ตามความประสงค์ของเขา ประชาชนคนไทยก็ถือว่ารัฐบาล
ไทยก็ไม่ได้ ตงข้
ั ้ อรังเกียจอะไร แต่ความรู้สกึ โดยธรรมชาติมนั ก็มี เรี ยกว่าต่างศาสนา โดยหลักทัว่ ๆ ไป
ประชาชนชาวพุทธหรื อปู่ ย่าตายายก่อนโน้ น เขาก็ถือว่าเป็ นมิจฉาทิฏฐิ ถ้ ามิใช่พทุ ธก็ต้องถูกจัดเป็ นลัทธิ
มิจฉาทิฏฐิ กระทัง่ ว่าตัวหนังสือฝรั่ง กระดาษพิมพ์เป็ นตัวอักษรฝรั่ง หนังสือพิมพ์ฝรั่งผมก็ได้ ยินว่าคนแก่ ๆ
เขาเรี ยกว่าหนังสือมิจฉาทิฏฐิ (หัวเราะ) เอาเข้ ามาไม่ได้ แม้ แต่กระดาษห่อของก็เอาเข้ ามาไม่ได้ นี่มนั
เรี ยกว่าโดยพื ้นฐานมันก็เรี ยกว่าต่อต้ านหรื อรังเกียจกันอยู่ แต่เขาก็ไม่ได้ ทําอะไรให้ มนั เกิดขึ ้น เพียงแต่เป็ น
การป้องกันตัว หรื อทํารัว้ ป้องกันไว้ ไม่ให้ เข้ ามาอย่างยิ่ง ฉะนัน้ อ่านหนังสือฝรั่งไม่ได้ ถือว่าอ่านหนังสือของ
มิจฉาทิฏฐิ เมื่อผมไปอยูท่ ี่กรุงเทพฯ ท่านเจ้ าคุณที่วดั ปทุมคงคา ท่านก็ยงั ถือหลักอย่างนี ้ ซึง่ ไม่นานนักเมื่อ
ผมไปอยูก่ รุงเทพฯ นี ้เอง แสดงว่าไม่ต้องอ่านกันแล้ ว ถ้ าหนังสือของพวกฝรั่งไม่ต้องอ่านกันเลย ถือว่าไป
อ่านหนังสือของมิจฉาทิฏฐิ เดี๋ยวพวกมิจฉาทิฏฐิ มนั จะครอบงําเอาไม่ทนั รู้ นี่พื ้นฐานจิตใจของประชาชน
ทัว่ ไปเป็ นอย่างนี ้ นี่แสดงว่าแรงหรื อไม่แรง ความรู้สกึ มันก็ลดลงไป ๆ เมื่อพวกฝรั่งเขาแสดงบทบาทอะไรที่
เป็ นที่ถกู ใจคนไทยมากขึ ้น ๆ ไอ้ ความรู้สกึ นี ้มันก็หายไป ๆ เขาก็ประกาศเผยแผ่ศาสนาคริสต์ได้ เพิ่มขึ ้น ๆ
แต่ก็อย่างที่เห็นกันอยู่ ได้ ผลน้ อยมาก ไม่ทําให้ เกิดเปลี่ยนแปลงอะไร
ในหนังสือพุทธสาสนาหลายเล่ม อาจารย์เขียนในลักษณะที่คล้ าย ๆ กับว่าน่าจะทําอะไร ๆ ให้ เป็ นการ
แข่งกับเขาใช่ไหมครับ หรื อแม้ แต่การทําโรงเรี ยนพุทธนิคมก็ร้ ูสกึ ว่าจะต้ องทําแบบชาวคริสต์
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ไม่มีความรู้สกึ ว่าแข่ง แต่มีความรู้สกึ ว่าเลียนแบบ ถ้ ามันเป็ นวิธีการที่ดี การตังโรงเรี
้
ยนและก็มีสอน
ศาสนาตามแบบที่เขาทําอยูม่ นั เป็ นวิธีการที่ดี เราก็อยากจะเลียนแบบ ความคิดจะต่อต้ านแข่งขันนันมั
้ นก็
ไม่คอ่ ยจะมีอะไรนัก ถ้ าเป็ นวิธีการที่ดี ที่จะทําให้ พทุ ธศาสนาเจริญรุ่งเรืองก็เอามาใช้ ในคัมภีร์ของเขาที่มนั
สอดคล้ องกับพุทธศาสนาก็มีอยูบ่ อ่ ย ๆ เช่น ว่าจะไปเขี่ยผงในตาของผู้อื่น ทังที
้ ่ไม้ ท่อนหนึง่ อยูใ่ นตาของตน
ก็มองไม่เห็น อย่างนี ้มีทวั่ ไป เอามาใช้ แทนกันได้ หลักหรือคําพูดเบื ้องต้ นที่ยงั ไม่ถงึ จุดสุดท้ าย ใช้ แทนกันได้
เกือบจะทุกศาสนา รู้สกึ ว่าอย่างนัน้ แต่คําพูดที่จะดับทุกข์สิ ้นเชิงในตอนสุดท้ ายนัน้ ก็ตา่ งกันเป็ นธรรมดา
พระเถระผู้ใหญ่ในสมัยนัน้ ท่านมีความรู้สกึ ว่าต้ องระวังตัวเกี่ยวกับคริสต์ศาสนาหรื อไม่
ที่เห็น ไม่คอ่ ยมี สมัยเมื่อผมแรกบวช รู้สกึ ว่าไม่มี ไม่มีความหวัน่ ไหวถึงขนาดนัน้ คิดกันว่าเขาทําไปก็
แค่นนั ้
บุคคลอย่างสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรื อว่าพระผู้ใหญ่อย่างพระพิมลธรรม เวลาท่านทํางานเกี่ยวกับ
บริหารคณะสงฆ์ในฐานะสังฆมนตรี อะไรนี ้ ท่านรู้สกึ ว่าต้ องระวังในเรื่ องนี ้หรื อไม่
ไม่เห็นวี่แวว ท่านไม่เห็นว่ามันเป็ นสิง่ ที่จะเป็ นอันตราย เป็ นภัยอันตรายอะไร บางทีทา่ นก็คงจะนึก
เมตตากรุณาบ้ างก็ได้ และเขาก็หวังดีแก่ประชาชน แจกเงินแจกของแก่คนเจ็บคนไข้ นี ้มันก็ดี ถูกหลักพุทธ
ศาสนา
บางแห่งเห็นอาจารย์เขียนไว้ แรงเหมือนกัน เช่นว่า พวกโรมันคาทอลิกครอบงําพวกเราบางหมูบ่ างเหล่า
อยูใ่ นปั จจุบนั (เขียนเมื่อ ๒๔๘๔) คล้ าย ๆ กับว่าเราต้ องทําให้ ดีไม่แพ้ เขา หรื อว่าต้ องระวังอย่าให้ เขามา
ครอบงํา มันมีเหตุอะไรเป็ นรูปธรรม ทําไมอาจารย์จงึ พูดอย่างนี ้
นัน่ คงจะเป็ นยุคตอบปั ญหาบาทหลวง แต่เท่าที่ผมจําได้ ยงั นึกได้ อยูใ่ นความรู้สกึ ไม่เคยกลัวโดย
แท้ จริง แต่อาจจะเขียนออกไปอย่างนันก็
้ ได้ เพื่อคนอื่นหรื อเพื่ออนาคต
เรื่ องตอบปั ญหาบาทหลวงเกิดขึ ้นได้ อย่างไรครับ
บาทหลวงยอน อุลลิอานาเป็ นคนแรก ที่เขียนจดหมายมาถามปั ญหาเป็ นข้ อ ๆ เช่นว่า เกี่ยวกับ
ความเกิดใหม่ในพุทธศาสนามีหลักอย่างไร เกี่ยวกับพระเจ้ ามีหลักอย่างไร เป็ นต้ น ตังปั
้ ญหามาเป็ นข้ อ ๆ
ชาวพุทธมีความเห็นอย่างไร เมื่อสังเกตดูปัญหาเหล่านันแล้
้ ว ต้ องเรี ยกความรู้สกึ ฝ่ ายร้ ายมันเกิดขึ ้น มอง
รู้สกึ ไปในแง่วา่ พวกนี ้ถามล้ วงความลับในพุทธศาสนาเอาไปเป็ นประโยชน์ในการเผยแผ่หรื อต่อต้ าน มันก็
เกิดกิเลส (หัวเราะ) ไม่ชอบขึ ้นมา ก็เลยตอบชนิดที่เรี ยกว่า ไม่มีทางที่จะเข้ ากันได้ และตอนนันมั
้ นเป็ นอย่าง
นันจริ
้ ง ๆ เพราะผมมันมุง่ หมายพระเจ้ าอย่างบุคคลเท่านัน้ ไม่มีพระเจ้ าอย่างธรรมะเหมือนเดี๋ยวนี ้ ก่อนนัน้
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มีพระเจ้ าองค์เดียว (หัวเราะ) พระเจ้ าอย่างที่เขามี เดี๋ยวนี ้มีพระเจ้ า ๒ องค์ พระเจ้ าอย่างบุคคลกับพระเจ้ า
อย่างธรรมะ มันก็เลยเขียนตอบป้องกันไว้ ลว่ งหน้ าอย่างรุนแรง เกือบกระเทือนถึงพวกอิสลาม พวกอิสลามก็
เขียนจดหมายโดยตรงมาต่อว่า เพราะอ่านหนังสือเล่มนันเข้
้ า ตอนนันมั
้ นรู้สกึ มากทีเดียว รู้สกึ ในทางร้ าย
มุง่ ร้ าย เพราะว่า (หัวเราะ) พระเจ้ าแบบที่วา่ ผูกขาดกันหมดอย่างนัน้ เราไม่ชอบ ต่อมาอีกนานจึงมองเห็น
ว่าพระเจ้ าไม่จําเป็ นจะต้ องเป็ นอย่างนัน้ แม้ คําพูดเขียนไว้ อย่างนัน้ แต่ความมุง่ หมายเป็ นอย่างอื่นก็ได้
เดี๋ยวนี ้มีพระเจ้ าชนิดที่เป็ นกฎของธรรมชาติ เขาอาจจะเขียนมุง่ หมายถึงว่ากฎธรรมชาติเป็ นพระเจ้ า แต่เขา
เขียนในรูปบุคคลหรื อวัตถุมนั ก็ออกมาอย่างนัน้ ต่อมาบาทหลวงยอน อุลลิอานา ก็กลายเป็ นคนรู้จกั คุ้นเคย
กันเข้ าทุกที ๆ มาประชุมมาที่นี่มา ๒ หน เขาคงเปลี่ยนความรู้สกึ หมดแล้ ว เพราะตอนหลัง ๆ ไม่พดู อย่าง
นัน้ เลยกลายเป็ นคล้ าย ๆ เป็ นเพื่อนเป็ นมิตรอะไรกัน จนเมื่อแกเสียชีวิตนี ้ เขายังเขียนจดหมายมาเชิญผม
ไปงานศพ เป็ นอันว่าจบกัน เลิก ปิ ดฉากกัน ที่ตอบเขารุนแรงนัน้ เดี๋ยวนี ้ยังรู้สกึ ละอายอยู่
ที่อาจารย์ไปแสดงปาฐกถาให้ พวกโปรเตสแตนต์นนเป็
ั ้ นมาอย่างไรครับ
นานมามาก ห่างกันมาก นานมากตอนหลัง ผมก็เขียนเป็ นเรื่ องทํานองว่าจะประสานความเข้ าใจซึง่
กันและกัน แล้ วโปรเตสแตนต์ที่เชียงใหม่เขามาเชิญไปพูด ทํานองจะทําความเข้ าใจซึง่ กันและกัน ใช้ ความ
มุง่ หมายอย่างนี ้ เราจึงพยายามพูดในลักษณะเปรี ยบเทียบ ตีความเสียใหม่เพื่อให้ เข้ ากันได้ การ
เปรี ยบเทียบตามความรู้สกึ แท้ จริ งนันมั
้ นทําได้ ทงั ้ ๒ อย่าง ผมรู้สกึ จะทําได้ ทงั ้ ๒ อย่าง ทําให้ ไม่มีทางพูดให้
เข้ ากันเลยก็ได้ พูดให้ มีทางที่จะอะลุม่ อล่วยจะกลมกลืนกันก็ได้ มันแล้ วแต่เจตนา ถึงเดี๋ยวนี ้ก็เหมือนกัน
แล้ วแต่เจตนาจะพูด ถ้ าจะพูดให้ เกลียดชังยิ่งขึ ้นก็ทําได้ แต่มนั จะมีประโยชน์อะไร ในโลกซึง่ มันแคบเข้ า ๆ
คนต้ องมาอยูร่ วมกันเข้ า สัมพันธ์กนั แล้ วเขาต้ องมีศาสนาที่ถกู ต้ องกับจิตใจของเขา ฉะนัน้ เราก็ต้องให้ อภัย
เดี๋ยวนี ้ผมจึงพูดเสียใหม่วา่ ต้ องมีทกุ ศาสนา (หัวเราะ) ต้ องทรงไว้ ทกุ ศาสนา สําหรับคนทุกแบบทุกรูปทุก
ระดับ
อาจารย์ครับ ยุคที่ไล่ ๆ กับที่อาจารย์ตอบปั ญหาบาทหลวงนัน้ รู้สกึ ว่าอาจารย์จะเน้ นเรื่ องศาสนาสากล
มาก เพราะอะไรครับ คือในแง่ที่ศาสนาพุทธนี่เป็ นศาสนาที่สากล เป็ นความจริงสากล
นัน่ มันก็พดู ค่อนมาทางจะเข้ าข้ างตัว หรื อว่าเป็ นโอกาสที่จะให้ ประโยชน์แก่ตวั มันก็ชวนพูดใน
ลักษณะว่า ใครจะเป็ นสากลกันได้ มากกว่า เราก็หวังกันอยูว่ า่ พุทธจะเป็ นสากลได้ มากกว่า จึงชวนพูดเรื่ อง
ศาสนาอาจจะเป็ นศาสนาสากล แต่เดี๋ยวนี ้คําว่าสากลผมมันเปลีย่ นความหมาย ก่อนโน้ นสากลแต่ในพวกมี
ปั ญญา พวกมีสติปัญญา นักเรี ยน นักศึกษา เดี๋ยวนี ้มาสากลถึงคนโง่ ถึงคนล้ าหลัง คนชาวป่ า ชาวนา
ชาวไร่ ถ้ าสากลลงมาถึงพวกนี ้แล้ วมันก็ต้องมีหมดทุกศาสนา ต้ องมีครบหมดทุกศาสนา ฉะนัน้ ศาสนาที่จะ
สากลแต่เพียงศาสนาเดียวคงจะไม่ได้ เพราะว่ามนุษย์ชนิดที่ยงั ต้ องพึง่ พระเจ้ า พึง่ ผู้อื่นนัน้ ยังมีอยูม่ าก ถ้ า
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จะให้ เป็ นศาสนาสากล ดูเหมือนต้ องรวมกันทุกศาสนามากกว่า แต่ดจู ะไม่มีใครยอมคิดอย่างนี ้ ส่วนเราเห็น
ว่าอย่างนัน้ ต้ องอยูร่ ่วมกันหมด จึงจะได้ ศาสนาสากล คือเอามาเรี ยงกัน คําสอนแบบไหนเอามาแต่คน ส่วน
ไหนก็ใช้ ได้ หรื อเหมาะสมกับคนส่วนนัน้ แล้ วแต่คนพวกไหนมันจะเลือกเอา จะไหว้ พระเจ้ า (หัวเราะ) อย่าง
ภูตผิ ีปีศาจก็ได้ จะไหว้ พระเจ้ าอย่างสูงอย่างที่พวกคริสต์เขาพูดก็ได้ หรื อไม่มีพระเจ้ าอย่างพุทธศาสนา มีแต่
กฎของธรรมชาติก็ได้ ถ้ าในศาสนาไหนมีให้ ครบทุกอย่าง อย่างนี ้มันก็เป็ นสากลแน่ แต่ดจู ะไม่มีใครทําได้
มันไม่มีศาสนาไหนที่จะมีครบถ้ วนอย่างนัน้ เพราะมันเกิดกันคนละที่ คนละแห่ง คนละยุค คนละสมัย คน
ละเหตุการณ์ ฉะนัน้ ถ้ าจะมีศาสนาสากลก็คืออยูร่ ่วมกันหมด
พวกโปรเตสแตนต์มารู้จกั กันได้ อย่างไร
เขาอ่านหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาอยูต่ ลอดเวลาเหมือนกัน ตอนที่ผมโต้ ตอบปั ญหาบาทหลวง เขาคง
อ่านกัน เขาเห็นว่าเราคงจะมีอะไร ๆ ที่ควรจะสนทนากัน เขาอาจจะมีความคิดไปไกลถึงขนาดว่าอาจจะ
ชนะเรา ชนะนํ ้าใจเราได้ ถ้ ามาพูดจากัน
ในห้ องหนังสือของอาจารย์ ผมเห็นหนังสือของนักคิดสมัยใหม่ฝ่ายคริสต์ศาสนา ๒-๓ เล่ม ไม่ทราบว่า
อาจารย์ได้ อา่ นหรื อเปล่า เป็ นนักคิดที่ตีความพระเจ้ าค่อนข้ างสมัยใหม่ เช่น The Phenomena of Man
และ The Future of Man ของ Teilhard de Chardin หรื อ The New Man ของ Thomas Merton
(หัวเราะ) ไม่คอ่ ยได้ สนใจอ่าน เคยแต่เปิ ดแพล็บ ๆ (หัวเราะ) เดี๋ยวนี ้มันหมดปั ญหาแล้ ว จะดับทุกข์
มันต้ องเป็ นอย่างถูกต้ องตามกฎของธรรมชาติ
อาจารย์ครับ ที่เขานิมนต์ไปพูดที่เชียงใหม่ ไม่ได้ ตดิ ต่อกันเป็ นส่วนตัวใช่ไหมครับ
ไม่ ไม่ร้ ูจกั เป็ นส่วนตัว แต่เขาคงรู้จากกิจการงานของเรา และเขาก็อยากจะได้ คนแปลก ๆ ไปพูด ให้
เป็ นการปาฐกถาที่นา่ ฟั ง เขาพูดไปถึง ๔-๕ ครัง้ แล้ ว ผมไปเป็ นครัง้ ที่ ๕ แล้ วกระมัง
หนังสือหลักที่อาจารย์ใช้ ศกึ ษามีแต่คมั ภีร์ไบเบิ ้ล เล่มอื่นอาจารย์ไม่ได้ ใช้ เท่าไรใช่ไหมครับ
๐๐ (หัวเราะ) มันไม่มี มันไม่มีหนังสืออะไร หนังสือที่เขาเขียนเป็ นความคิดเห็น มันก็มีบ้าง หนังสือ The
Immitation of Christ อะไรนัน่ ก็พอจะมีเรื่ องที่นา่ สนใจ
อาจารย์ได้ ศกึ ษาในลักษณะที่แลกเปลี่ยนความเห็นกันไหม แบบว่ามานัง่ คุยกันอย่างนี ้ บาทหลวงยอน
อุลลิอานา เคยมานัง่ ถกเถียงกันไหม
ไม่เคย
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อาจารย์พดู ที่เชียงใหม่ครัง้ แรกแล้ ว มีคนต่อต้ านไหม
ไม่มี และมันเกือบจะไม่มีใครได้ อา่ นกันกี่คนดอก นอกจากฝ่ ายโน้ น ตอนนันก็
้ เรี ยกว่าพระเจ้ า
พระสงฆ์ไม่เคยสนใจเรื่ องอะไรมากมายเหมือนเดี๋ยวนี ้ เพิ่งจะมาเอะอะขึ ้นเมื่อเรื่ องนี ้เกิดขึ ้นแล้ วที่เกิดความ
กลัวว่าเขาจะกลืนเรา และคุณก็ดซู ิ มันก็ยงั เป็ นส่วนน้ อย ไอ้ สว่ นที่ไม่นกึ ไม่ร้ ูสกึ อะไร ก็ยงั มีอยูม่ าก พากัน
ตื่นตูมไปเอง คิดถึงข้ างหน้ าในอนาคตกันดีกว่า ว่ามันจะมีศาสนาอะไรรับหน้ านักวิทยาศาสตร์ ขนสุ
ั ้ ดท้ าย
การที่วิทยาศาสตร์ เจริ ญถึงที่สดุ ศาสนาอะไรจะรับหน้ า หมายถึงในแง่ดีที่ใช้ เป็ นประโยชน์ได้ มากกว่า
อาจารย์ครับ แล้ วอย่างเพื่อนทางอิสลามสัมพันธ์กนั มาอย่างไรครับ
คือว่า คุณประยูร วทานยกุล เป็ นเพื่อนกับคุณฟั ก ณ สงขลา นักการเมืองซ้ ายสมัยนัน้ แล้ วคุณ
ฟั กนี่เขาศึกษาพุทธศาสนา ทังที
้ ่นิยมคอมมูนิสต์ แล้ วก็ใช้ สํานักงานพบปะกันที่ร้านสุวิชานน์ คนนัน้ คนนี ้
คนโน้ น หลาย ๆ คน รวมคุณประยูรเข้ าไปด้ วย เพราะเขาเป็ นเพื่อนส่วนตัวกัน คุณประยูรจึงได้ มารู้เรื่ องของ
สวนโมกข์มากขึ ้น แล้ วต่อมานานเข้ าคงจะเห็นว่าจะพูดกันรู้เรื่ องได้ แกก็เลยติดต่อทางช่วยบริ จาคบํารุง
กิจการของคณะธรรมทานและสวนโมกข์ คุณประยูรนี่บริจาคมาก จนถ้ าถือตามหลักอิสลามแล้ วก็ต้องว่า
ผิดหลัก เพราะเป็ นการทําบุญนอกศาสนา (หัวเราะ) เพื่อนอิสลามส่วนมากก็คงไม่พอใจ คุณประยูรไม่
้
งได้ ขอร้ องให้
เพียงแต่พอใจเลื่อมใสเท่านัน้ ยังได้ บริจาคในลักษณะที่เป็ นการทําบุญด้ วย นอกจากนันผมยั
แกช่วยแปลเรื่องที่พดู โดยภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษอยูบ่ อ่ ย ๆ กระทัง่ เรื่ องที่ไปพูดที่เชียงใหม่นนั ้ แกแปล
จากภาษาไทยเป็ นภาษาอังกฤษ แกเข้ ามาสูค่ วามรู้จกั ด้ วยการสังคมกับเพื่อน ๆ ที่เป็ นชาวพุทธ ก็เป็ นเหตุ
ให้ ร้ ูจกั สวนโมกข์ และก็พอใจ แกก็สนใจ สนทนาพาทีเรื่ องต่าง ๆ มันก็เข้ ากันได้ เพราะแกก็เริ่มมีพระเจ้ า
อย่างที่ไม่ใช่บคุ คล แม้ กระนันแกก็
้ ยงั เรี ยกตัวเองเป็ นอิสลามอย่างยิง่ (หัวเราะ) คราวหนึง่ เมื่อไปอินเดีย
ด้ วยกัน ไปถึงที่แห่งหนึง่ ไปขอพัก เป็ นที่พกั ของพระสงฆ์ลงั กา ผมก็พดู ไม่ทนั ยังคิ
้ ดว่าพวกเราชาวพุทธมา
ท่องเที่ยวอินเดีย คุณประยูร (หัวเราะ) แกสวนขึ ้นมา ผมคนหนึง่ เป็ นอิสลาม (หัวเราะ) แกไม่ยอมให้ พดู ตี
คลุม บอกเจ้ าของที่พกั เลยว่าผมเป็ นอิสลาม พวกเราไปไหว้ ที่ไหน คุณประยูรซึง่ ไปด้ วยกันก็ทําละหมาดที่
นัน่ และถ่ายรูปมามากเหมือนกัน สนใจเรื่ องพระเซน เขาสนใจมหาตมะคานธี และบางเวลาแกปลีกตัวไป
มัสยิด ที่เผอิญอาจจะหาได้ ในขณะที่ท่องเที่ยวไปนัน้ เดี๋ยวนี ้แกก็ไม่คอ่ ยสบาย เป็ นโรคเบาหวาน คงจะ
ลําบาก
นอกจากคุณประยูรแล้ ว อาจารย์ไม่ร้ ูจกั เพื่อนอิสลามคนอื่น ๆ อีกหรื อ
ไม่ ไม่มี
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อาจารย์ครับ ตลอดเวลาที่ผา่ นมา ในการทํางานเผยแผ่ของอาจารย์ จะเห็นได้ วา่ ตังแต่
้ เริ่มเขียนหนังสือ
อาจารย์ก็เริ่ มวิพากษ์ วิจารณ์วฒ
ั นธรรมตะวันตกมาโดยตลอด ผมอยากเรี ยนถามว่าอาจารย์มีวิธีอย่างไรใน
การศึกษาเรื่ องทางตะวันตกครับ
ไม่คอ่ ยมี คุณสังเกตดูเถอะ ที่วา่ จะตังใจวิ
้ พากษ์ วิจารณ์โดยตรงไม่คอ่ ยมี มีเขียนถึงบ้ างในฐานะที่
เปรี ยบเทียบ หรื อว่าน่าสนใจ น่าจะเอามาผสมผสานกัน แต่ที่เขียนวิพากษ์ วิจารณ์โดยตรงดูจะไม่มี คุณเห็น
ตรงไหนบ้ าง เช่นอะไรบ้ าง
อย่างการที่อาจารย์พดู ถึงการตามก้ นฝรั่งมากเกินไปก็เป็ นเรื่ องใหญ่ ประเด็นใหญ่ประเด็นหนึง่ ที่
อาจารย์โยนลงมาในสังคมยุคนี ้ เราจะต้ องทําให้ คนตื่นตัวว่าเราจะต้ องมีทางออกของเราเอง
(หัวเราะ) ถูกแล้ ว เรื่ องนี ้อยูใ่ นความรู้สกึ มากทีเดียว เพราะเห็นว่าเป็ นเรื่ องเสียหายและเป็ นเรื่ อง
ขัดขวางความเจริญของธรรมะ แทนที่พทุ ธบริษัทจะปฏิบตั ธิ รรมะ ก็หนั ไปตามก้ นฝรั่งเสียหมด ไม่คอ่ ยเข้ าใจ
ถึงโทษของการจัดการศึกษาตามแบบก้ นฝรั่ง คนเหล่านี ้ก็ไม่เหมาะที่จะศึกษาหรื อปฏิบตั ธิ รรมะ ถ้ ามันเข้ า
มาเกี่ยวข้ องในแง่อย่างนี ้ เราจึงจะพูดไปบ้ าง ไม่ได้ มีเจตนามากมายอะไรหรอก มันจะสะดุดขึ ้นมานาน ๆ
ครัง้ ว่า ไอ้ นี่มนั ติดอยูท่ ี่วา่ ตามก้ นฝรั่ง แต่ก็ไม่ได้ พดู ในลักษณะตําหนิตเิ ตียนฝรั่งนะ แต่บอกให้ เห็น บอกให้ ร้ ู
ว่า นี่มนั เป็ นอุปสรรคที่จะเจริญในทางธรรมะ แม้ การเมืองของประเทศชาติก็ต้องอาศัยธรรมะ ธรรมะเป็ นไป
ไม่ได้ เพราะว่าตามอย่างฝรั่ง โดยเฉพาะที่มนั ขัดขวางกันอย่างยิง่ ก็คือเรื่ องไม่บงั คับตัวเอง วัฒนธรรมฝรั่ง
หรื ออุดมคติการศึกษาฝรั่ง มันไม่มีเรื่ องการบังคับตัวเอง ไม่สอนให้ บงั คับตัวเอง พากันเห็นว่าไม่เป็ น
ประชาธิปไตย เลยให้ เด็ก ๆ เป็ นอิสระ ไม่บงั คับตัวเอง อย่างนี ้ เราเห็นว่าเสียหายอย่างยิ่ง เด็กเหล่านันย่
้ อม
ไม่เหมาะที่จะรู้ธรรมะ วัฒนธรรมไม่บงั คับตัวเองเป็ นปฏิปักษ์ โดยตรง โดยจัง ๆ กับพุทธศาสนา เช่น การจูบ
กอดกันตามที่สาธารณะ โดยเห็นเป็ นการถูกต้ องไปเสีย นี่คือการไม่บงั คับความรู้สกึ มันก็มีนิสยั ปล่อยตาม
ความรู้สกึ ปล่อยตามกิเลส มันหันหลังให้ กบั หลักธรรมะ ที่จะต้ องบังคับความรู้สกึ ไว้ ให้ อยูใ่ นระเบียบ นี ้เป็ น
เรื่ องไม่เห็นด้ วยกับวัฒนธรรมฝรั่ง หรื อหลักศึกษาอย่างฝรั่งให้ มีประชาธิปไตยระหว่างครูกบั ศิษย์มากเกินไป
ผมก็พดู บ้ างเฉพาะเมื่อมีอะไรมากระทบความรู้สกึ ถ้ าเข้ ามาในขอบเขตที่วา่ ขัดกับความรู้สกึ แล้ วก็พดู บ้ าง
เจตนาที่จะค้ านโดยตรงหรื อตะพึดนันก็
้ ไม่มี ไม่มีแผนการต่อต้ าน แต่จะพูดถึงบ้ างในเมื่อมันมาขัดขวางกับ
เรื่ องของเราที่จะเผยแผ่ธรรมะ
อาจารย์ครับ อย่างบางเรื่ องที่อาจารย์พดู แล้ วอ้ างไปถึงว่าฝรั่งเขาคิดอย่างไรบ้ าง เช่น ว่าในการอบรมผู้
พิพากษา ผมจําได้ วา่ มีปีหนึง่ อาจารย์พดู ถึงวัตถุนิยม อาจารย์ก็จะแจกแจงว่าฝรั่งเขาคิดอย่างไรในเรื่ องวัตถุ
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นิยม หรื อว่า อย่างไรเรื่ องเกี่ยวกับอนัตตา ฝรั่งคิดอย่างไรบ้ าง คนนัน้ คนนี ้ ความรู้อย่างนี ้อาจารย์ศกึ ษา
อย่างไรครับ
อ้ าว ก็ศกึ ษาเท่าที่มนั มี เท่าที่มนั พิมพ์ออกมาให้ ปรากฏ หรื อว่าอ่านหนังสือเรื่ องราวนัน้ ก็เห็นว่ามัน
ตรงหรื อไม่ตรง เข้ ากันได้ หรื อเข้ ากันไม่ได้ กบั หลักพุทธศาสนา โดยเฉพาะเรื่ องอัตตา-อนัตตา นี ้เราเหมาได้
เลยว่า นอกจากพุทธแล้ วมันก็เป็ นเรื่ องอัตตาในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึง่ เสมอ จะสอนจะพูดให้ คนที่นิยม
อัตตามาเข้ าใจอนัตตามันก็ลําบาก ต้ องพูดประท้ วงขึ ้นมาบ้ าง นี่เรี ยกว่าไม่ได้ เป็ นเรื่ องของฝรั่งหรื อไม่ฝรั่ง
เป็ นเรื่ องของมนุษย์สว่ นใหญ่ยดึ หลักอัตตาโดยไม่ร้ ูตวั แต่เราก็ได้ พยายามเปรี ยบเทียบชี ้แจงให้ เขาเห็น
ประโยชน์ของการถืออนัตตา นี ้ก็พยายามอยูเ่ หมือนกัน
เวลาอาจารย์วจิ ารณ์นกั คิดคนไหน อาจารย์ไปอ่านของนักคิดคนนันเลย
้ หรื อว่าอ่านที่เขาตีความงาน
ของนักคิดคนนันอี
้ กทีหนึง่
ทัง้ ๒ อย่าง แล้ วแต่มนั จะมีมาทางไหน บางทีผมอ่านเรื่ องของคนที่เขาวิพากษ์ วิจารณ์อีกต่อหนึง่
หนังสือบางเล่มก็มีฝรั่งหรื อคนอินเดียเขียน พยายามจะเอามติเรื่ องอัตตาของพวกฝรั่งคนนันฝรั
้ ่งคนนี ้ฝรั่ง
คนโน้ น มารับรองเรื่ องอัตตา ในคัมภีร์ภควัทคีตาก็เป็ นเรื่องอัตตาไปหมด เราต้ องการจะดึงไปสูอ่ นัตตา เรา
ไม่มีห้องสมุดที่สมบูรณ์ บางทีก็อา่ นหนังสือพิมพ์ (หัวเราะเบา ๆ) และหนังสือบางเล่มก็ยืมเขามาอ่าน
เวลาอาจารย์ค้นว่าเขาคิดยังไง อาจารย์ใช้ หนังสือชุดไหนเป็ นหลัก
vไม่อาจจะเป็ นหลัก มันตามสบาย คือว่าเราไม่ได้ ตงโครงการทํ
ั้
าให้ มนั เหมือนกับว่าต่อต้ านกันทังหมด
้
เป็ น
ความคิดส่วนน้ อยส่วนหนึง่ เท่านันที
้ ่จะวิพากษ์ วิจารณ์ความคิดเรื่ องอัตตาของพวกอื่น บางทีก็ได้ เค้ าเงื่อน
นิด ๆ หน่อย ก็มาขยายความมาตีความให้ มนั เป็ นเรื่ องของมนุษย์พวกหนึง่ ขึ ้นมา และก็ใช้ เป็ นเรื่ องคู่
เปรี ยบเทียบต่อสู้ ขัดแย้ ง วิพากษ์ วิจารณ์ แต่ก็เป็ นเรื่ องไม่มากมายอะไร สําหรับเอ็นไซโคลปี เดียก็ใช้ ไม่บอ่ ย
ใช้ เฉพาะเรื่ อง สงสัยเรื่ องอะไรก็เปิ ดดูเฉพาะเรื่ อง โดยมากแล้ วจะพูดได้ วา่ ในเรื่ องเกี่ยวกับศีลธรรมเท่านัน้
เรื่ องอื่นไม่คอ่ ยได้ ใช้ ที่ใช้ จริง ๆ จัง ๆ ก็เรื่ องศีลธรรม (หัวเราะ) ส่วน The Great Books of The West นี่
เกือบจะไม่ได้ ใช้ ดูผิว ๆ ถึงแม้ จะมีหนังสือเหล่านี ้ก็เหมือนกับไม่มี ยังใช้ น้อยมาก เอ็นไซโคลปี เดีย ดูเฉพาะ
ของพุทธะคําหนึง่ เท่านัน้ แล้ วคําอื่น ๆ ที่เนื่องกันกับพุทธะเขาบอกไว้ ให้ เสร็จ แล้ วก็ดคู ําว่า Morality คําหนึง่
และคําอื่น ๆ ที่เนื่องกันกับคํา ๆ นี ้ ดูเหมือนกับว่าจะใช้ ไม่ค้ มุ ค่านัก
เวลาอาจารย์วจิ ารณ์มากซ์ หรื อว่าวิจารณ์ dialectic materialism อาจารย์อา่ นของมากซ์หรื อเปล่า
ไม่คอ่ ยได้ อา่ น (หัวเราะ) อ่านเท่าที่สะดวก หนังสือบางเล่ม หรื อหนังสือพิมพ์หรื อที่เขาพูด ๆ กัน พอรู้
ว่าเค้ าเงื่อนเป็ นอย่างไร แล้ วก็ตดั บทเลย ตัดไปเสียเลยว่าไม่ต้องอ่าน คือผมประมาณว่ามากซ์ไม่เคยศึกษา
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พุทธศาสนาอย่างถูกต้ อง ศึกษาพุทธศาสนาผิว ๆ ในชันแรกที
้
่พดู กันผิด ๆ คาล มากซ์ก็ไปจัดพุทธศาสนาไว้
ในกลุม่ เดียวกับศาสนาอื่น ๆ เขาก็เลยพูดเกี่ยวกับศาสนาผิด ผิดสําหรับพุทธศาสนา ถ้ ารู้พทุ ธศาสนาจริงคง
ไม่พดู อย่างที่พดู พอเห็นว่าอย่างนี ้แล้ วก็เลยไม่สนใจ ใน The Great Books of The West มีเล่มใหญ่เล่ม
หนึง่ เรื่ องมากซ์คนเดียว แต่ก็อา่ นไม่ไหว (หัวเราะ) ไม่อา่ นไหว เปิ ดเห็นแล้ วผ่านเลย เปิ ดเห็นแล้ วก็อา่ นไม่
ไหว เพราะปฏิเสธตังแต่
้ ทีแรกแล้ วว่า เราไม่ถือเอาตามความคิดของมากซ์เป็ นหลักอะไรได้ เพราะเขาไม่ร้ ู
พุทธศาสนา ก็เลยไม่คอ่ ยอยากอ่าน
แล้ วเวลาอาจารย์วิจารณ์เขา อาจารย์ไม่กลัววิจารณ์ผิดหรื อครับ
ไม่น่าจะผิด เพราะวิจารณ์วา่ ไม่ร้ ูพทุ ธศาสนา เขาไม่มีทางที่จะวางหลักธรรมะสําหรับโลก ถึงจะวางก็
ไม่ถกู สําหรับมนุษย์ และการที่เอาศาสนาไปแปลความหมายอย่างนันก็
้ ไม่ถกู กับความจริง พอได้ ยินคําว่า
ศาสนาเป็ นยาเสพติดแล้ วก็หมดศรัทธาแล้ ว เพราะว่าศาสนาพุทธนี ้ไม่เป็ นยาเสพติด แต่กลับจะเป็ นเครื่ อง
ปราบปรามยาเสพติด เช่น ไสยศาสตร์ เป็ นต้ น
อาจารย์ครับ ทีนี ้กลับมาทางด้ านเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ อ่านจากงานของท่านอาจารย์ ผมรู้สกึ ว่าอาจารย์
ให้ เครดิตกับวิทยาศาสตร์ พอสมควรตังแต่
้ ต้น ทีนี ้ผมอยากเรี ยนถามอาจารย์วา่ สมัยที่อาจารย์เริ่มมาสู่
วงการหนังสือ คนไทยสมัยนันมี
้ ทศั นะยังไงต่อวิทยาศาสตร์ อย่างในหนังสือของปั ญญาชนยุคนัน้ ที่อาจารย์
อ่านนี่เขาพูดถึงวิทยาศาสตร์ ในทางไหนกันครับ
ั้
วิทยาศาสตร์ แขนงอื่น ๆ นอกจากวิทยาศาสตร์ ที่เอามาใช้ อธิบาย
ผมไม่สนใจวิทยาศาสตร์ ทงหมด
พุทธศาสนาได้ คือเอามาสนับสนุนพุทธศาสนาได้ อย่างนี ้จะเป็ นตอนแรก ๆ เรี ยกว่าดึงวิทยาศาสตร์ เข้ ามา
้ อยูเ่ มืองนอก และเป็ นเค้ า
เกี่ยวกับเรื่ องศาสนา ที่นา่ อ่านก็คือหนังสือของนายสมัคร บุราวาศ แกแต่งตังแต่
เงื่อนเป็ นข้ อ ๆ ข้ อปลีกย่อยของหลักวิทยาศาสตร์ สนับสนุนหลักใหญ่ของพุทธศาสนา โดยเฉพาะสนับสนุน
เรื่ องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้ อา่ นและพยายามศึกษา แต่พอเห็นว่าเป็ นเรื่ องสนับสนุนได้ ดังนันก็
้ เลยไม่ร้ ูวา่
จะศึกษาไปทําไมอีก (หัวเราะ) มันพอแล้ ว เพราะแน่ใจพอแล้ ว ตอนแรก ๆ นายสมัคร บุราวาศเขาเขียน
พุทธศาสนาเปรี ยบเทียบกับวิทยาศาสตร์ มาตอนหลังเขียนมาก ๆ เขียนเป็ นปรัชญาเลย พุทธศาสนาเป็ น
ปรัชญาอ่านไม่ไหว
แต่วา่ อาจารย์เขียนถึงวิทยาศาสตร์ ก่อนที่นายสมัคร เขาจะเขียนหนังสือเล่มนี ้นะครับ เพราะนายสมัคร
เพิ่งเขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๐ กว่า แต่อาจารย์อ้างถึงวิทยาศาสตร์ ตงแต่
ั ้ พ.ศ. ๒๔๗๕
(หัวเราะ) ก็นนั่ แหละวิทยาศาสตร์ อย่างที่เขาว่า ๆ กัน อย่างที่เขาว่า ๆ กัน ตอนนันมั
้ นยังไม่ร้ ูวา่
วิทยาศาสตร์ คอื อะไรด้ วยซํ ้าไป รู้แต่เพียงว่าถ้ าเป็ นเรื่ องพิสจู น์และทดลองก็เป็ นเรื่ องวิทยาศาสตร์ ถ้ าเป็ น
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เรื่ องการคํานวณและก็เป็ นเรื่ องปรัชญา เรามองเห็นอยู่ หลักพุทธศาสนา หัวข้ อธรรมะ ต้ องการพิสจู น์
ทดลอง ไม่ต้องการคาดคะเนคํานวณ มันผิดหลักกาลามสูตร ตรรกเหตุ นยเหตุ มันต้ องพิสจู น์ ทดลอง จน
ั้
ทนต่อการพิสจู น์ ว่ามันจะดับทุกข์ได้ ฉะนัน้ เรื่ องนี ้ไม่สําคัญอะไรเกี่ยวกับผม เพราะไม่ได้ ตงใจจะสอน
วิทยาศาสตร์ อะไรให้ มนั มากมาย เพียงแต่วา่ พอใจแล้ วว่าพุทธศาสนานี่มนั มีลกั ษณะเป็ นวิทยาศาสตร์
จะต้ องใช้ วิธีการอย่างวิทยาศาสตร์ มาแตะต้ อง มาเกี่ยวข้ อง ก็เลยพูดออกไปให้ เพื่อน ๆ รู้ด้วยเท่านันเอง
้ ถ้ า
ยิ่งถอยหลังลงไปถึง พ.ศ. ๒๔๗๕ แล้ ว ผมยิ่งไม่มีความรู้เรื่ องวิทยาศาสตร์ อะไรนัก รู้อยูน่ ิดเดียวว่าต้ อง
พิสจู น์และทดลองค้ นคว้ า ถ้ าว่าเป็ นเรื่ องคํานวณละก็เป็ นเรื่ องปรัชญา เป็ นเรื่ อง logic เป็ นเรื่ องอะไรไปตาม
เรื่ อง อย่าเอามาเกี่ยวข้ องกับพุทธศาสนาเลย ไม่ได้ อธิบายกันอย่างแตกฉาน ชี ้แจงชัดเจนอะไร เรื่ องเหมา ๆ
ว่าพวกเราถือพุทธศาสนาอย่างเป็ นวิทยาศาสตร์ กนั เถิด ให้ พระพุทธเจ้ าเป็ นนักวิทยาศาสตร์ ชนเอกชั
ั้
นเลิ
้ ศ
ของโลก คือเป็ นเรื่ องดับทุกข์ เกี่ยวกับเรื่ องดับทุกข์สิ ้นเชิง เป็ นวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกะจิตใจ
ถ้ าอย่างนัน้ ระยะแรก ๆ อาจารย์ก็อา่ นจากหนังสือแบบเรี ยน อะไรอย่างนี ้หรื อครับ
ก็เคยอ่านหนังสือแบบเรี ยน เท่าที่เคยเรี ยนมาในหนังสือแบบเรี ยน ก็สรุปความหมายของคําว่า
วิทยาศาสตร์ เอาเอง ตอนนันมั
้ นมีปัญหาอยูอ่ ย่างหนึง่ เพราะว่าคําว่าวิทยาศาสตร์ ที่ใช้ กนั อยูใ่ นเมืองไทย
(หัวเราะ) มันหมายถึงการเล่นแร่แปรธาตุเสียเป็ นส่วนใหญ่ อย่างในตลาดเขาจะมีคาํ พูดว่าทอง
วิทยาศาสตร์ หรื อทองจริง อย่างนี ้เป็ นต้ น คําว่าวิทยาศาสตร์ ประชาชน (หัวเราะ) เข้ าใจความหมายไปอีก
ทางหนึง่ กลายเป็ นเรื่ องหลอกลวงและเป็ นเรื่ องทําเทียมอะไรไปเสีย และที่พระเถระผู้ใหญ่ก็ยงั พูดว่าไอ้
วิทยาศาสตร์ ไอ้ พวกวิทยาศาสตร์ หมายถึงว่าเป็ นเรื่ องพวกปลอม ๆ พวกที่สนุกสนาน พวกเอร็ ดอร่อย พวก
หลอกลวงทังนั
้ นแหละ
้
และก็เกลียดคําว่าวิทยาศาสตร์ เกลียดพวกวิทยาศาสตร์ ทีนี ้ (หัวเราะ) เราก็ลําบาก
ที่จะเสนอขึ ้นมาใหม่ เอาวิทยาศาสตร์ เป็ นหลักเกณฑ์ที่มนั มีประโยชน์ที่จะรู้ธรรมะ ใช้ กบั ธรรมะ ทําธรรมะ
ให้ เป็ นวิทยาศาสตร์ มันขัดกันยุง่ ไปหมด กับความรู้สกึ ของประชาชนหรื อแม้ แต่ของพระเถระ (หัวเราะ) ส่วน
ใหญ่สมัยนันเป็
้ นคําที่เสียหาย ไม่ใช่เป็ นคําที่มีเครดิต
ปั ญญาชนที่กลับมาจากเมืองนอก เขายกย่องวิทยาศาสตร์ กนั ใช่ไหมครับ หนังสือที่อาจารย์อา่ นอย่าง
น.ม.ส. หรื อว่าครูเทพ หรื อว่าหลวงวิจิตรฯ อะไรอย่างนี ้
ก็ไม่ได้ เขียนเรื่ องวิทยาศาสตร์ กนั นักดอก ไปดูเถอะ เขียนเรื่ องอื่นกันทังนั
้ น้ แต่วา่ ที่เต็มอัดอยูใ่ นหมู่
ประชาชน ถือว่าวิทยาศาสตร์ เป็ นเรื่ องหลอกลวงเป็ นเรื่ องฉาบทา จนถือว่ามันเป็ นเรื่ องไว้ ใจไม่ได้ (หัวเราะ)
เพราะมันจะทําอะไรหลอกใครที่ไหนเมื่อไรก็ได้ อย่างทองวิทยาศาสตร์ ก็หมายความว่าทองปลอม
ถ้ าอย่างนัน้ แรก ๆ อาจารย์ไม่ได้ ค้นคว้ าเกินกว่าตําราแบบเรี ยนภาษาไทยที่มีอยู่
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ไม่เกิน หนังสือค้ นคว้ าก็ไม่มีด้วย แล้ วมันไม่สามารถจะอ่านภาษาอังกฤษชนิดยาก ๆ ได้
แล้ วทําไมอาจารย์ถึงมาแปลคําบางคําเป็ นภาษาไทยได้ อย่างเช่นอีเล็คตรอน โปรตอน เป็ นวิชชุรูป มูล
รูป อะไรพวกนี ้
(หัวเราะ) ไม่ใช่ผมเป็ นคนแรก คนอื่นพูด ไม่ใช่ผมเป็ นคนแรก จะเป็ นเรื่ องของนายสมัครก็ได้ นาย
สมัคร บุราวาศ หมายความว่าไม่มีอะไรนักดอกเกี่ยวกับผม เป็ นแต่ชอบคําว่าวิทยาศาสตร์ เพราะว่ามัน
เป็ นเรื่ องทนต่อการพิสจู น์เท่านันเอง
้ (หัวเราะ) ธรรมะทนต่อการพิสจู น์เหมือนวิทยาศาสตร์
อาจารย์ครับ การศึกษาวิทยาศาสตร์ มีสว่ นช่วยให้ อาจารย์เข้ าใจธรรมะหรื อเปล่า
ก็ผมไม่ได้ เรี ยนวิทยาศาสตร์ อะไรมามากมาย เรี ยนธรรมะออกไปหาวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่เรี ยน
วิทยาศาสตร์ เข้ ามาหาธรรมะ มันมาเรี ยนธรรมะเต็มเนื ้อเต็มตัวแล้ วก็คบื คลานออกไปหาวิทยาศาสตร์ เพื่อ
สนับสนุน
แต่การอธิบายธรรมะของอาจารย์ก็ได้ รับอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ ไม่น้อย เช่นอ้ างถึงทฤษฎีของ
วิวฒ
ั นาการของดาร์ วนิ การอ้ างถึงหลักจิตวิทยาของฟรอยด์อะไรพวกนี ้
เท่าที่มองเห็นและเข้ าใจ ก็อยากจะพูดให้ เพื่อนกัน เพื่อนฝูงกัน คิดทํานองนี ้บ้ าง
แล้ วอาจารย์มองอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ กบั ศาสนาอย่างไรครับ
ถ้ าอย่างนี ้ละก็เป็ นเรื่อง (หัวเราะ) ที่คดิ ต่อกันมาเรื่ อย ๆ จนบัดนี ้ก็อย่างที่กําลังพูดอยู่ (หัวเราะ) เกือบ
ทุกคราว ว่าหลักธรรมะที่ทนต่อการพิสจู น์แบบวิทยาศาสตร์ นนมี
ั ้ อยู่ จะต้ องคัดเลือกเอามาเฉพาะหลัก
ธรรมะชนิดนี ้ ฉะนัน้ จึงต้ องเว้ นพระไตรปิ ฎกบางส่วนออกไป ที่ไม่ทนไม่เข้ ากับหลักวิทยาศาสตร์ เช่นเรื่ อง
จันทรคราส สุริยคราส เรื่ องเมืองยักษ์ เรื่ องอะไรพวกนี ้ ผมยังคิดอยูใ่ นใจเสมอว่าพุทธศาสนาจะเผชิญหน้ า
กับโลกในสมัยวิทยาศาสตร์ ได้ ถึงที่สดุ คือโลกในอนาคต เมื่อวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถจะช่วยโลกได้ เราก็
เสนอหลักธรรมะหรื อธรรมะเข้ าไป ให้ นกั วิทยาศาสตร์ สามารถใช้ วทิ ยาศาสตร์ ช่วยโลกได้
เพราะอะไรวิทยาศาสตร์ ที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั นี ้ถึงไม่สามารถจะช่วยโลกได้
เพราะมันไม่มองในเรื่ อง (หัวเราะ) ดับทุกข์เสียเลย วิทยาศาสตร์ ทงหลายไม่
ั้
มองในเรื่ องดับทุกข์ใน
จิตใจของคนเสียเลย มองออกข้ างนอก ก้ าวหน้ าในทางวัตถุเรื่ อยไป เท่ากับไม่ได้ ใช้ วิทยาศาสตร์ ดบั ทุกข์
ของโลก ใช้ วิทยาศาสตร์ เพื่อความก้ าวหน้ าของโลกอย่างไม่มีที่สิ ้นสุด แล้ วถ้ าอย่างนี ้แล้ วมันก็ช่วยให้ คนมี
กิเลสมากขึ ้น ต้ องให้ เวลากลับตัวอีกสักพัก จึงจะเอาปั ญหาเรื่ องดับทุกข์เป็ นเรื่ องใหญ่ และใช้ วิธีหรื อวิชา
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ความสามารถทางวิทยาศาสตร์ มาเป็ นเครื่ องมือ อย่างว่าจะใช้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาสนับสนุนในการ
ละกิเลส (หัวเราะ) แม้ ในทางวัตถุ หรื อไปจากทางวัตถุ ก็ยงั ได้ ยังดี ยังดีมาก มันอาจจะไปถึงกะว่าใช้ ยากิน
เพื่อบรรเทาโลภะ โทสะ โมหะได้ (หัวเราะ) ก็ยงั ดี แต่เขาจะคิดหรื อไม่ก็ไม่ร้ ู
ใช้ ได้ หรื อครับ ถ้ าใช้ ยากินเพื่อละกิเลส
อ้ าวเราก็ได้ ยาทางระบบประสาททางร่างกายเป็ นยาระงับอย่างที่ใช้ กนั อยูท่ กุ วัน คงไม่เหลือวิสยั ที่
วิทยาศาสตร์ จะมียาคือวัตถุทางเคมีที่ทําให้ โกรธไม่ได้ ผมคิดว่าทําได้ ให้ โกรธไม่ได้ หรื อให้ ผิดปกติเกินไป
ไม่ได้ มันก็ยงั มีผลดีชวั่ ระยะหนึง่ ถ้ าศึกษารู้วา่ ความโกรธเกิดขึ ้นมา มันมีปฏิกิริยาทางเคมีของอะไร ก็มียา
กินเพื่อระงับไอ้ อาการนันเสี
้ ย มันก็อาจจะป้องกันหรื อระงับความโกรธได้ ถ้ าเอาวิทยาศาสตร์ มาใช้ กนั ในแง่
ดับกิเลสดับทุกข์ มันอาจจะขวนขวายมาได้ ถึงขนาดนี ้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในระบบประสาท
วิทยาศาสตร์ จะค้ นได้ จะสามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงนันให้
้ มีผลในทางให้ หยุดกิเลสหรื อป้องกันกิเลส
แม้ ชวั่ คราวก็ยงั ดีกว่าไม่มีเสียเลย เหมือนกับใส่ทองวิทยาศาสตร์ นนแหละ
ั้
มันยังดีกว่าไม่มีทองอะไรจะใส่
เสียเลยใช่ไหมล่ะ
สงสัยจะมีแล้ ว ผมเคยคุยกับจิตแพทย์สมัยใหม่
แต่มนั ยังไม่จริ ง ยังไม่จริงจัง ยังไม่เหมือนกะที่ไปคิดทําปรมาณู ทําคอมพิวเตอร์ ทําอะไรต่าง ๆ ถ้ าใช้
ความคิดทังหมดมาค้
้
นในเรื่องนี ้มันก็คงจะดี แต่นนั่ มันเป็ นส่วนร่างกายหรื อในส่วนระบบประสาท ต้ อง
ศึกษาเรื่ องจิตให้ ถึงที่สดุ โดยเฉพาะเรื่ องปฏิจจสมุปบาท ให้ เข้ าใจถึงที่สดุ จนควบคุมกระแสของปฏิจจสมุป
บาท นี่ จะมีผลในการดับทุกข์ได้ ถาวร เดีย๋ วนี ้ทางวัตถุมนั มุง่ ไปทางผลิตสิง่ ที่สง่ เสริมกิเลส ไม่มีที่จะมา
ในทางควบคุมหรื อระงับกิเลส ถึงจะทํายาชนิดนี ้ขึ ้นมาไม่มีใครซื ้อแน่ เพราะเขาต้ องการสิง่ ที่สง่ เสริ มกิเลส
ทังนั
้ น้
หลักทัว่ ๆ ไปของวิทยาศาสตร์ นี ้ อาจารย์คดิ ว่าพระสงฆ์ปัจจุบนั ควรจะรู้หรื อไม่
แน่นอนซิ ในส่วนที่เป็ นประโยชน์แก่การเข้ าใจหลักธรรมะแล้ ว ควรจะรู้อย่างยิ่ง เพราะอิทปั ปั จจยตา
นัน่ มันเป็ นกฎวิทยาศาสตร์
ส่วนไหนของวิทยาศาสตร์ จะช่วยให้ เข้ าใจธรรมะได้ ดีขึ ้น
กฎของวิทยาศาสตร์ ที่วา่ ด้ วยเหตุผล เพราะสิง่ นี ้มี สิง่ นี ้จึงมี กฎอิทปั ปั จจยตามีลกั ษณะเป็ น
วิทยาศาสตร์ อยูอ่ ย่างเต็มที่ แล้ วมนุษย์ก็จะเริ่มสนใจเรื่ องต้ นเหตุของความทุกข์ ต้ นเหตุของวิกฤตการณ์กนั
อย่างเต็มที่ พบแล้ วก็กําจัด หรื อควบคุมตามแต่กรณี เรื่ องร้ าย ๆ ในจิตใจของมนุษย์ก็จะลดลง
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อาจารย์เห็นข้ อจํากัด หรื อว่าเห็นขอบเขตของวิทยาศาสตร์ แบบที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั ว่ามันมีข้อจํากัดอยู่
ตรงไหน
ต้ องพูดว่ายังไม่มีขอบเขต ยังไปได้ อีกไม่มีที่สิ ้นสุด จะทําของแปลกของใหม่ออกมาได้ อีกไม่มีที่สิ ้นสุด
หลักก็คือ(หัวเราะ) อาศัยสิง่ ที่เป็ นเหตุปัจจัยถูกต้ อง ก็ได้ ผลออกมาอย่างถูกต้ อง
ผมถามใหม่ หมายความว่าวิทยาศาสตร์ ปัจจุบนั นี ้มีจดุ อ่อนอะไรบ้ าง
ก็อย่างที่วา่ นัน่ แหละ คือไม่เอามาใช้ ในทางที่จะดับทุกข์ เอาไปใช้ ในฝ่ ายที่สง่ เสริ มความทุกข์ ส่งเสริม
กิเลส เป็ นอุปกรณ์สง่ เสริ มกิเลส
มันมีข้อต่างกันไหมครับระหว่างวิทยาศาสตร์ อย่างนันกั
้ บวิทยาศาสตร์ แบบดับทุกข์ เพราะว่า
วิทยาศาสตร์ แบบดับทุกข์มนั เป็ นเรื่ องปั จจัตตัง วิทยาศาสตร์ แบบนันมั
้ นเป็ นเรื่ องที่พสิ จู น์แล้ วมันใช้ เป็ น
สาธารณะได้
มันเป็ นเรื่ องจะหาประโยชน์ของคนที่จะใช้ วิทยาศาสตร์ เป็ นเครื่ องมือ ถ้ าเขาเอาความคิดอย่างนันมา
้
ทุ่มเทในเรื่ องธรรมะ จะชักชวนกันมาแต่ในเรื่ องอย่างนี ้ มันก็จะสนใจในเรื่ องดับทุกข์ได้ มากขึ ้น เดี๋ยวนี ้
บุคคลแต่ละคนมันถูกจูงถูกดึงไปโดยไม่ร้ ูสกึ ตัว ให้ ไปเมามายในเรื่ องปั จจัยของกิเลส นัน่ แหละคือผลผลิต
ทางวิทยาศาสตร์ อยากมีอะไรให้ แปลก ให้ สวย ให้ อร่อย ให้ วิจิตรพิสดารยิ่ง ๆ ขึ ้นไป มันเป็ นผลของการ
ประพฤติถกู ต้ องตามหลักของวิทยาศาสตร์ ในการให้ เกิดของใหม่ ๆ ออกมาเรื่ อย แปลกออกมาเรื่ อย แล้ ว
มันก็น่าอัศจรรย์มากยิ่งขึ ้นจนคนหลงใหล อย่างปรากฏว่าไอ้ นาฬิการุ่นใหม่ที่มีวนั ที่ เขาคํานวณให้ มนั มีวนั ที่
ตรงในตัวมันเอง ทังที
้ ่บางเดือนมี ๒๘ วัน บางเดือนมี ๓๑ วัน โดยเราไม่ต้องไปแตะต้ อง (หัวเราะ) มันน่า
อัศจรรย์ อย่างนี ้เป็ นต้ น นี่เสียหัวคิดไปตังเท่
้ าไหร่ ๆ ถ้ ามันเอาหัวเหล่านี ้มาใช้ ในเรื่ องเกี่ยวกับความดับทุกข์
ทางจิตทางใจกันบ้ าง รวมกันแล้ วมันเสียหัวไปทางที่สง่ เสริมเหตุปัจจัยที่สง่ เสริมกิเลส
ในแง่นี ้ สมมติวา่ มีคนระดมสมองมาคิดวิธีที่จะแก้ ความทุกข์ได้ แต่เราคิดออกไปแล้ วมันไม่สามารถแจก
ไปใช้ ทกุ คนได้ ไม่เหมือนกับนาฬิกาที่มนั ขายเอาไปใช้ ได้ ทกุ คน
(หัวเราะ) ถูกแล้ ว แต่ถ้าเราพิสจู น์วา่ มันดับทุกข์ได้ เขาก็หนั มาสนใจเอง ทําขายเฉพาะคนเป็ นโรค
ประสาทอย่างเดียวก็พอแล้ ว เป็ นเบื ้องต้ นง่าย ๆ กําจัดความรู้สกึ ที่เป็ นเหตุให้ เกิดโรคประสาท หรื อกําจัด
โรคประสาทที่กําลังเกิดอยูก่ ็ดีถมไปแล้ ว แต่เดี๋ยวนี ้เราพูดเพื่อจะเปรี ยบเทียบข้ อแตกต่างระหว่างศาสนาที่มี
พระเจ้ า กับศาสนาที่ไม่มีพระเจ้ ามากกว่า พุทธศาสนาเป็ นวิทยาศาสตร์ ไม่ต้องมีพระเจ้ า ศาสนาที่มีพระ
เจ้ าไม่มีทางที่จะเป็ นวิทยาศาสตร์ เพราะว่าอะไร ๆ ก็แล้ วแต่พระเจ้ า ซึง่ มีอารมณ์อย่างบุคคลนี่ มันเสียหาย
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มากตอนนี ้ ถ้ ามีความรู้สกึ คิดนึกอย่างบุคคล ถ้ าพระเจ้ าเป็ นอย่างนันจริ
้ ง พระเจ้ าก็ต้องสร้ างโลกดีกว่านี ้
ช่วยสร้ างไม่ให้ โลกมีปัญหา
ผมเคยอ่านเจอที่คณ
ุ สมัคร บุราวาศเขียนไว้ วา่ อาจารย์เป็ นนักธรรมชาติวิทยาและก็ร้ ูจกั ต้ นไม้ ทกุ ต้ นใน
สวนโมกข์นี่จริงหรื อเปล่าครับ
(หัวเราะ) เป็ นไปไม่ได้ เพียงแต่พยายามรู้จกั ให้ มากเท่าที่จะรู้จกั ได้
อาจารย์ศกึ ษาธรรมชาติวทิ ยาโดยอาศัยหนังสือหรื อศึกษาจากของจริงครับ
ก็ทงั ้ ๒ อย่าง ไปอ่านมาจากหนังสือเรื่ องชีววิทยาเป็ นรากฐาน พื ้นฐาน ไอ้ ต้นไม้ เหล่านี ้จะรู้จกั กันใน
แง่ไหน ถ้ ารู้จกั มันในแง่หยูกยาผมก็สนใจมาพอสมควร สนใจกันในแง่พฤกษศาสตร์ ก็สนใจอยูเ่ หมือนกัน
ศึกษาอยูเ่ สมอว่าไอ้ ไม้ ต้นไหนเนื ้อของมันมีคณ
ุ ลักษณะอย่างไร คุณสมบัตอิ ย่างไร ก็สนใจอยูม่ าก เป็ นเรื่ อง
เล่นเป็ นเรื่ องสนุก ผมก็สนใจมากกว่าคนที่ไม่เคยสนใจเท่านัน้ จนมันค่อย ๆ รู้วา่ ไอ้ พวกนี ้มันพวกไหน สกุล
ไหน มันมีทางสังเกตกันโดยศึกษาอย่างนี ้ จนรู้เป็ นพวก ๆ พวกต้ นไม้ ดที ี่สดุ แล้ วก็รองลงมา มันก็ไม้ สกุล
เดียวกัน ไม้ สายเดียวกัน คนละชนิดแต่วา่ มันก็สายเดียวกัน ผมเคยสํารวจดูวา่ ไม้ เคีย่ มแข็งที่สดุ แล้ วไปไม้
ตะเคียน แล้ วก็ไปไม้ ที่ระหว่างนัน้ ไปไม้ ยาง แล้ วก็เลวกว่าไม้ ยาง มันก็พบกันว่ามันเป็ นสายเดียวกันแท้ ๆ
แล้ วก็ธรรมชาติมนั มาตามกฎเกณฑ์ของมัน
ทางหยูกยานี่ก็สนใจเหมือนกัน ก่อนนี ้ต้ องใช้ หยูกยา ก็ร้ ูวา่ เมื่อต้ นนี ้มันกินแก้ อะไรได้ ที่คล้ ายกันมันก็
ต้ องได้ ด้วย (หัวเราะ) ก็เลยใช้ ยาอย่างตรัสรู้เอาเอง (หัวเราะ) นี่เรามีอยูบ่ อ่ ย ๆ จนกระทัง่ รู้วา่ โอ้ ! มันก็
เหมือนกัน มันก็แก้ ได้ ด้วยกัน แต่วา่ ไอ้ ต้นไม้ บางชนิดมันมีสว่ นที่ทําให้ แสลง มีสว่ นที่ทําให้ เหม็นหื่น ให้
อาเจียนอยูด่ ้ วย ต้ นไม้ ต้นนี ้เลยใช้ ไม่ได้ ถ้ าใช้ ได้ ก็ต้องเอาไปสกัดออกเสียก่อน หรื อมิฉะนันก็
้ กินเข้ าไปยอม
อาเจียนยอมทนความยากลําบากและก็เอาผลคือโรคหายได้ ก็ยงั ได้ เช่น เรื่ องต้ นเลี่ยนกับต้ นควินินที่เคยเล่า
แล้ ว
อาจารย์เคยใช้ เองไหมครับ
ไม่เคย แต่เคยให้ คนอื่นลอง นึกถึงคําที่เขาพูดว่า หมอชีวกโกมารภัจจ์เดินไปที่ไหน ต้ นไม้ ทงหลายก็
ั้
ร้ องบอกว่าตัวแก้ อะไร มีคณ
ุ สมบัตอิ ะไรกันทังป่
้ าเลย นี่คือความชํานาญ เคยเห็นไม้ มาหลายอย่างแล้ ว ไม้ นี ้
มันตระกูลคล้ ายกันอย่างนี ้ ก็เลยบอกได้ วา่ มันแก้ อะไร เพียงแต่ฉีกใบมาดมดู ก็พอจะรู้วา่ มันอยูใ่ นพวกไหน
แต่เราไม่ถึงอย่างนัน้ รู้อะไรบ้ างมากกว่าคนธรรมดา ที่วา่ ธรรมชาติวทิ ยานันมั
้ นหลายแขนง หลายแง่ หลาย
มุม หลายด้ าน
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เรื่ องนกเรื่ องอะไรนี่อาจารย์ศกึ ษาหรื อเปล่าครับ
มันก็เล่นเล็ก ๆ น้ อย ๆ อ่านหนังสือเรื่ องนก อ่านหนังสือเรื่ องปลา อ่านหนังสือเรื่ องสัตว์ อ่านหนังสือ
เรื่ องแร่ธาตุ เคยสะสมไอ้ แร่ธาตุไว้ ศึกษาตัวอย่างเป็ นกระบะ ๆ เดีย๋ วนี ้ไม่ร้ ูหายไปไหนหมดแล้ ว
อาจารย์ครับ แร่ธาตุนี่เล่นสนุกด้ วยหรื อครับ มันไม่สวยไม่อะไร
มันไม่สนุกเท่าไรดอก แต่วา่ มันก็มีแง่ที่น่าสนใจ เป็ นแร่ธาตุยคุ แรก แร่ธาตุยคุ หลัง แร่ธาตุยคุ หลังมา
อีก นายสมัคร บุราวาศเขามาหาแถวเขานํ ้าร้ อนในไชยานี ้ก็พบหินรุ่นแรก เรี ยกอิ๊กเนียส ที่วา่ พอโลกเย็นลงก็
มีอิ๊กเนียส (หัวเราะ) อิ๊กเนียสนี่คอ่ ยถูกทําให้ ละลายไปแล้ วจับกลุม่ กันใหม่ สลายไปแล้ วจับกลุม่ กันใหม่ เกิด
เป็ นแร่ธาตุนนั ้ แร่ธาตุนี ้ แร่ธาตุโน้ นขึ ้นมา เป็ นแม่ของแร่ธาตุ ของคําว่าธาตุที่ประกอบกันเป็ นโลก ที่ภเู ขานํ ้า
ร้ อนนี่บางชิ ้นมี เขาเอาให้ ผมดูตามที่เขาเรี ยนมา จะจริงเท็จยังไงสุดแท้ เขาว่าภูเขานํ ้าร้ อนลูกนี ้มันก็คงจะ
้ แรกสร้ างโลก เคยเป็ นภูเขาไฟตรงนี ้และก็ละลายไปหมดแล้ ว ก็ไม่ร้ ูกี่ล้าน ๆ ปี นายสมัคร
เนื่องกันมาตังแต่
เขามาค้ างที่นี่ ๒-๓ คืน มาหนหนึง่ ก็พาไปเที่ยวดูตามที่เห็นว่าควรจะให้ แกดู พาไปเดินรอบเขานํ ้าร้ อนและ
เขานางเอ แกจะอ่อนกว่าผมไม่กี่ปี พอ ๆ กัน ตังแต่
้ แกอยูเ่ มืองนอกแกอ่านหนังสือพุทธสาสนา แล้ วพ่อแกก็
เป็ นคนศึกษาพุทธศาสนา เป็ นอุบาสกวัดไหน เป็ นพระยาอะไร ผมก็ลืมแล้ ว คล้ าย ๆ กระทรวงเกษตร พระ
ยาอะไร พระยาโภชากรหรื ออะไรทํานองนัน้ แต่แล้ วก็ดซู ิ คุณสมัครไม่ได้ สนใจเรื่ องดับทุกข์ (หัวเราะ) สนใจ
แต่จะไปพูดเรื่ องที่มนั มีเหตุผลเกี่ยวโยงกัน ไม่สนใจเรื่ องนิพพานหรื ออิทปั ปั จจยตาให้ เต็มที่ ตอนหลังดู
เหมือนจะหันไปหาทางดูฤกษ์ ดยู ามอะไรด้ วย
มนุษย์เวลามันหวัน่ ไหวกับโลกธรรมนี่มนั อดมาหาทางไสยศาสตร์ ไม่ได้
ผมว่าเรื่ องไสยศาสตร์ นี่มนั สําคัญ
๙๙ เปอร์ เซ็นต์ ของโลกมนุษย์ คงต้ องอยูก่ บั พวกนี ้
เวลาผิดหวังก็ต้องนึกถึงสิง่ ที่เข้ าใจไม่ได้
ผิดหวังหรื อว่าอยากได้ มาก
ถ้ าคนที่ศกึ ษาธรรมะให้ มาก ให้ มากเท่า ๆ กับศึกษาวิทยาศาสตร์ นี่คงจะดีมาก แล้ วมันก็ไม่เป็ นอย่าง
นัน้
โหราศาสตร์ มนั ก็มีสว่ นหนึง่ ที่เป็ นวิทยาศาสตร์ ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับ
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ไม่ร้ ูวา่ เป็ นอย่างไร
เขาเก็บสถิตกิ นั นานพอรู้วา่ ถ้ าดวงดาวดวงนี ้มันมา มันจะมีผลอย่างนัน้ ๆ
มันก็ได้ ถ้ ามันมีเหตุผลอย่างนัน้ มันก็เป็ นวิทยาศาสตร์ ได้ เดี๋ยวนี ้โหราศาสตร์ ไม่ได้ ร้ ูอย่างนันเลย
้
และก็สมมติวา่ วันนันเป็
้ นเทวดาองค์นนั ้ วันนี ้เป็ นเทวดาองค์นี ้ ดาวนันเป็
้ นเทวดาองค์นนั ้ ดาวพุธ ดาวพระ
เกตุ ดาวราหู ดาวอะไร ฯลฯ ว่ากันไปตามแบบนัน้ (หัวเราะ) ดาราศาสตร์ น่าจะเป็ นวิทยาศาสตร์
โหราศาสตร์ ไม่ใช่
โหราศาสตร์ เอาดาราศาสตร์ มาโยงกับชีวิตมนุษย์อีกทีหนึง่
สู้แรงกรรมได้ หรื อ แรงของดวงดาวจะสู้แรงกรรมคือการกระทําได้ หรื อ
คิดอย่างนี ้ ก็คดิ อย่างพุทธมาก ๆ คนต้ องไม่กลัวกับโลกธรรมเท่าไหร่ก็ทําได้ ด้ นไปเรื่อย ๆ
การกระทําที่ถกู ต้ อง (หัวเราะ) สําคัญเหนือสิง่ ใดอื่น แต่เขาก็แย้ ง แม้ แต่ทําให้ ถกู ต้ องมันก็ยงั ไม่ได้ ผล
(หัวเราะ) ก็เลยหันไปหาไสยศาสตร์ เขาทําดีที่สดุ ถูกต้ องที่สดุ ตามหลักวิชามันก็ยงั ขาดทุน ที่จริงมันไม่ดใู ห้
ดี มันมีอะไรแฝงอยูใ่ นนันที
้ ่ไม่ถกู ต้ อง แฝงอยูใ่ นนันแล้
้ วก็มองไม่เห็น ก็เข้ าใจว่าเราทําถูกต้ องหมดทุกอย่าง
แล้ ว มันก็ยงั ไม่สําเร็จหรื อยังขาดทุนอยู่ และพวกนี ้ก็ไม่ได้ ค้นคว้ าศึกษาในส่วนที่มนั ยังไม่ถกู ต้ อง ไม่ได้
ค้ นคว้ าศึกษาเท่าไร ตอนหลังคุณสมัครเขียนหนังสือทางปรัชญาออกมาจนอ่านไม่หวาดไหว มากมายก่าย
กอง ผมก็เลยอ่านไม่ไหว
ผมเห็นอาจารย์เขียนถึงเรื่ องจิตวิทยาบ่อย ๆ อยากทราบว่าอาจารย์อา่ นหนังสือของใคร
อ้ าว ก็อา่ นหนังสือทัว่ ๆ ไป (หัวเราะ) เมื่อสวามีสตั ยานันทบุรีเขาออกหนังสือ Social Science พัก
หนึง่ ออกมาได้ หลาย ๆ เล่ม เขาก็ลงแต่เรื่ องอย่างนี ้ เขาแปลมา แล้ วก็เขียนขึ ้นด้ วย สวามีก็เคยเขียนเรื่ อง
วิทยาศาสตร์ สะดวก อ่านง่ายไม่ต้องอ่านยุง่ ยากอะไร อ่านง่าย ๆ สรุปใจความได้ งา่ ย ๆ แล้ วเราก็สนใจที่
เขาพูดถึงฟรอยด์วา่ เป็ นผู้พดู ว่าอะไร ๆ ก็ล้วนมีมลู รากมาจากความรู้สกึ ทางเพศทังนั
้ น้ มันก็จริง มันก็จริง
ที่สดุ หละ แต่มนั ก็มีขอบเขตอยูเ่ พียงกามาวจรภูมิ ส่วนพวกที่มีจิตเป็ นรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ มันก็ไม่คอ่ ย
เป็ นอย่างนันด้
้ วย และฟรอยด์ไม่ร้ ูเรื่ องนี ้ รู้แต่เรื่ องกาม กามคือเรื่ องมนุษย์ธรรมดา ก็เลยเขียนออกไปอย่าง
นัน้ ผมจึงถือว่าฟรอยด์ไม่ร้ ูเรื่ องรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ คําพูดนันจึ
้ งถูกครึ่งเดียว
แสดงว่าอาจารย์ไม่ได้ ศกึ ษาจิตวิทยาตะวันตกอย่างเป็ นลํ่าเป็ นสันเท่าไหร่
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ไม่ คือเอามาใช้ ประกอบในการศึกษาพุทธศาสนา อ่านก็ไม่คอ่ ยจะออก หนังสือแนวนี ้ไม่มีมาก เพียง
ได้ ยินเค้ าเงื่อนใหญ่ ๆ หลักใหญ่ ๆ ก็มาสนใจแยกแยะเอาเอง เช่นได้ ยนิ ว่ามีผ้ วู า่ ทุกอย่างขึ ้นอยูก่ บั
ความรู้สกึ ทางเพศ มันก็จริงที่สดุ พอมีความต้ องการก็เกิดความโลภ พอไม่สมประสงค์ก็เกิดโทสะ เกิดโมหะ
เกิดอะไร ความรู้สกึ ทางเพศเป็ นเหตุบนั ดาลให้ เกิดอะไรขึ ้นทุกอย่าง แต่จริงเฉพาะในหมูผ่ ้ ทู ี่ยงั มีจิตใจอยูใ่ น
ระดับกาม (หัวเราะ) ภายใต้ ความรู้สกึ ของกาม มันก็เว้ นพวกรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิ เว้ นพระอรหันต์ นี่ฟ
รอยด์ไม่ร้ ูเรื่ องพระอรหันต์ แต่มนั ก็เป็ นคําพูดชนิดที่เรี ยกว่า เอาข้ างเข้ าถู เช่นว่าทําไมจึงออกบวช ก็เพราะ
ความรู้สกึ เบื่อกาม (หัวเราะ) นี่ก็เรี ยกว่าอาศัยกามอยูด่ ี (หัวเราะ) แต่เป็ นในแง่ตรงข้ ามว่ากามมันบีบคันให้
้
ออกบวช พูดได้ วา่ ทุกเรื่ องในปุถชุ นคนธรรมดามีมลู เหตุมาจากสิง่ ที่เรี ยกว่าเซ็กส์ ทําสงครามกันก็เพราะ
ต้ องการปั จจัยแห่งเซ็กส์
ผมเห็นอาจารย์เขียนคํานําเกี่ยวกับอรรถรสแห่งโอมาร์ คัยยัม เป็ นต้ นฉบับที่ไม่ได้ พิมพ์ ก็ดเู หมือน
อาจารย์จะชอบปราชญ์คนนี ้มาก นี่ก็เป็ นตะวันตกอีกด้ านหนึง่ ที่อาจารย์ได้ เล่นอยู่ ผมเลยอยากทราบว่า
ทําไมอาจารย์ถึงชอบครับ
เขาเป็ นคนแรกที่ล้อพวกที่ถือพระเจ้ า หรื อหลงงมงายในพระเจ้ า แล้ วมันก็มีอะไรที่กลับกันอยูม่ าก
คือคนทัว่ ไปนะหาว่าโอมาร์ คยั ยัม บูชากาม อะไรก็อ้างโอมาร์ คยั ยัม ในลักษณะที่บชู ากาม ถึงมีเขียนแต่
เรื่ องกาม ความจริ งเป็ นคําล้ อ เป็ นเรื่ องล้ อ เขาล้ อพวกบูชากาม แล้ วก็พวกที่บชู าพระเจ้ านัง่ อ้ อนวอนพระ
เจ้ าให้ ชว่ ย เขาจึงว่าไปกินเหล้ าเสียดีกว่าไปอยูก่ บั ผู้หญิงเสียดีกว่า แต่งให้ ผ้ หู ญิงมันชวนไปทําอะไร ๆ กัน
เสียดีกว่ามานัง่ ไหว้ พระเจ้ าอยู่ ตอนท้ ายใช้ วา่ กามมันดีกว่าพระเจ้ า เป็ นคนล้ อกาม หรื อล้ อพระเจ้ าอย่าง
แยบคาย จนคนไม่ร้ ูเท่า ไม่มีใครคิดออก เพิ่งเร็ว ๆ นี ้ มีคนแปลโอมาร์ คยั ยัมออกมาอีกครัง้ หนึง่ คน ๆ นี ้
เข้ าใจโอมาร์ คยั ยัมถูก เพราะว่าไม่ได้ ชกั ชวนให้ ไปบริโภคกาม มันทําได้ ละเอียด แนบเนียน แยบคาย
ไพเราะ เราเริ่มรู้สกึ มาตังแต่
้ แรกอ่าน ว่านี่มนั ไม่ใช่อย่างนัน้ ไม่ใช่ชวนให้ บชู ากาม เป็ นเรื่ องที่ไปบริโภคกาม
เสียดีกว่ามานัง่ ไหว้ พระเจ้ าอยู่ ความจริงเขาพูดเพื่อด่าคนที่หลงพระเจ้ า ทีนี ้คนก็หาว่าบูชากาม แรกที่สดุ ก็
อ่านโอมาร์ คยั ยัมของกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ตอนนันก็
้ ไม่มีใครแปลอีก ตอนหลังก็มาอ่าน
ภาษาอังกฤษ รู้วา่ เขาแปลมีสว่ นถูกอยูม่ าก โดยใจความ แต่ดคู นทัว่ ไปจะไม่เข้ าใจเรื่ องว่ามุง่ หมายจะล้ อคน
ที่นงั่ ไหว้ พระเจ้ า แต่วา่ ดูเหมือนกรมพระนราฯ คงจะเข้ าใจถูก ท่านเขียนต่อท้ าย ๆ ที่ฟตุ โน้ ตนัน่ ไม่ร้ ูของเดิม
มาจากไหน เช่นที่วา่ "ดูหนังดูละครแล้ วย้ อนดูตวั " ที่คนชอบพูดกันมากนัน้ เข้ าใจว่าจะเป็ นคําของกรมพระ
นราธิปประพันธ์พงศ์ แล้ วมีอยูค่ ําหนึง่ ที่วา่ "พระเจ้ าสร้ างเรา ใครเล่าสร้ างพระ" นี่แสดงว่าท่านก็ไม่เชื่อพระ
เจ้ าเหมือนกัน อยูใ่ นพวกที่ไม่เชื่อพระเจ้ า เป็ นอย่างเดียวกับโอมาร์ คยั ยัมที่คดั ค้ านพระเจ้ า ดูเหมือนใครพูด
ว่าโอมาร์ คยั ยัมนี ้ ฉบับภาษาอังกฤษ มีตงั ้ ๓๐ สํานวน แปลต่าง ๆ กัน แปลตามความเห็นของตัว ไม่คอ่ ย
้
เชื่อว่าโอมาร์ คยั ยัมเป็ นคนบ้ ากามหมด
เหมือนกัน แต่ในที่สดุ สรุปความได้ วา่ ทุกคนเชื่อไปอย่างนันหมด
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(หัวเราะ) พวกที่อา่ นหนังสือโอมาร์ คยั ยัมก็เลย (หัวเราะ) ได้ ความรู้ผิด ๆ จากของเดิม พระดุลยนาถนัย
พิจิตรให้ ผมเล่มหนึง่ ปกหนังแกะ (หัวเราะ)
งานในทํานองวรรณกรรมคลาสสิคของตะวันตกนอกจากคนนี ้แล้ ว อาจารย์อา่ นของใครอีกบ้ างหรื อเปล่า
ควรจะเรี ยกว่า ไม่ เพราะไม่อา่ นจริ ง ๆ จัง ๆ แต่วา่ อ่านบ้ าง ผ่านมาแล้ วเป็ นอ่าน สําหรับโอมาร์ คยั ยัม
นี ้อ่านมากหน่อย ผมไปได้ มาจากนครศรี ธรรมราช คุณนายสุด แกมี แกอ่านไม่ร้ ูเรื่ อง แกให้ ผม แล้ วนาย
ธรรมทาสเขาชอบมาก หนังสือเล่มนันก็
้ เลยตกอยูท่ ี่นายธรรมทาส ความคิดลึก มองเห็นพระเจ้ าอะไรเป็ น
เรื่ องเหลวไหลไร้ สาระ ก็ล้อพวกที่มนั นัง่ ไหว้ พระเจ้ า มานัง่ หมอบนัง่ กราบอยูห่ น้ าแท่นบูชา ไปหาผู้หญิงไป
กินเหล้ าไปอะไรกันดีกว่า แกเขียนคมคายมาก เพราะว่าเล่นสํานวนชวนกันไปอยูก่ บั ผู้หญิงดีกว่า ไปกิน
เหล้ าดีกว่า เป็ นเหตุให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจว่า เอ๊ ะ ไอ้ นี่มนั ชอบอย่างนัน้ ความลึกลับของมันอยูต่ รงนี ้ อย่างนี ้ ผม
เข้ าใจว่าฝรั่งไม่กี่คนหรอกที่จะรู้ถกู ต้ องอย่างนี ้ เขาใช้ โอมาร์ คยั ยัมเป็ นตัวอย่างบุคคลบ้ ากามทังนั
้ น้ จัดเป็ น
materialism อย่างยิ่ง อย่างหนัก จัดเป็ นพวกที่วา่ ไปดื่มกันดีกว่า พรุ่งนี ้อาจจะตายแล้ ว พรุ่งนี ้เราอาจจะ
ตายเสียก็ได้ ไปบริ โภคกามเสียดีกว่า เอาเป็ นตํารับ เจ้ าตํารับ โอมาร์ คยั ยัม แต่มนั มีคําเล็ก ๆ น้ อย ๆ ที่พอ
สังเกตได้ วา่ แกไม่ได้ เป็ นอย่างนันหรอก
้
ล้ อ ๆ อย่างยิง่ ด่า ๆ อย่างยิ่ง ด่าพระ ด่าพวกเจ้ าหน้ าที่บชู าพระ
โดยเฉพาะ คือเอาพระเจ้ ามาล้ อ ใน catalog หนังสือชันปรั
้ ชญานี ้ถ้ าตรวจดูจะมีชื่อหนังสือโอมาร์ คยั ยัม
หลายเล่มแล้ วก็ในลักษณะที่ตา่ งคนต่างแปล ไม่ใช่แปลคนเดียวกัน ของบริษัทนัน้ ของบริษัทนี ้ ผมเคย
สังเกตเห็นหนังสือโอมาร์ คยั ยัมแพร่หลายมาก ฉบับเต็มมันก็มี ๒๐๐ กว่าบท ฉบับย่อก็มี ๑๐๐ กว่าบท
แล้ ววรรณกรรมฝรั่งเล่มอื่นที่ประทับใจอาจารย์มีอีกไหม ที่อา่ นผ่านไปแล้ วรู้สกึ อยูใ่ นใจอยูว่ า่ เออ เขา
เขียนได้ ลกึ ซึ ้ง
ยังนึกไม่ออก เพราะแม้ แต่เรื่ องอย่างนี ้ก็ไม่ได้ ประทับใจอะไรจนเกินไป
เช็คสเปี ยร์ อาจารย์อา่ นหรื อเปล่าครับ
อ่านภาษาไทย เคยคัดคําบางคํามา (หัวเราะ) ใช้ เป็ นคําสุภาษิต คําตัดพ้ อ คําอะไรต่าง ๆ คมคาย
มาก แล้ วผมก็อา่ นเพียง ๓ เรื่ องเท่านัน้ เรื่ องตามใจท่าน เรื่ องเวนิ สวาณิ ช และโรมิ โอจูเลียต อีกเรื่ องเป็ น ๓
เรื่ อง โรมิโอจูเลียตดูเหมือนไม่ได้ อะไรเลย ๆ เรื่ องเวนิสวาณิช ยังมีสภุ าษิต "เขาช่างสอนจริงหนอไอ้ ขอทาน
แล้ วสอนให้ คดั ค้ านคนช่างสอน" (หัวเราะ) ทีแรกสอนไม่ให้ ขอ ทีหลังก็กลับขอ คําแปลของรัชกาลที่ ๖
แล้ วอย่างวรรณกรรมของฝ่ ายซ้ าย อาจารย์ได้ อา่ นบ้ างหรื อเปล่า พวกนิยายของฝ่ ายซ้ ายอ่านไหมครับ
ไม่ร้ ูวา่ อะไรซ้ าย อย่างไร เช่นอะไรล่ะ
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เช่นงานเขียนของศรี บรู พา ของแม็กซิม กอกี ้ อะไรพวกนี ้มาถึงอาจารย์ไหมครับ
เคยผ่าน ๆ ไม่ได้ อา่ น แม็กซิม กอก◌ี ◌้นนั่ เคยอ่านบ้ าง
แล้ วนิยายไทย อาจารย์อา่ นบ้ างหรื อเปล่า
ถ้ าเป็ นนิยายไทยก็อา่ นเกือบทุกเรื่ องเท่าที่ผา่ นมา ก็อา่ นทุกเรื่ อง
ดอกไม้ สดนี่อาจารย์อา่ นหรื อเปล่า
อ๋อ นิยายอย่างนี ้หรื อ อ่าน ๆ บ้ าง อ่านบ้ าง ก่อนนี ้เคยอ่านในหนังสือพิมพ์รายวัน ตามประสาคน
หนุ่ม ๆ ก็อา่ นหนังสืออย่างนี ้
สมัยบวชแล้ วก็ยงั อ่านไหมครับ
บวชแล้ วก็ไม่คอ่ ยมี ไม่คอ่ ยมีโอกาสพบ เรื่ องของสันต์ เทวรักษ์ ที่เขียนสํานวนหยดย้ อยก็เคยอ่าน แต่
ว่าถ้ าเราจะเอามาใช้ บ้างก็จะดูน่าขยะแขยง
เกี่ยวกับทางด้ านวิชาการในด้ านตะวันตก อาจารย์มีใครเป็ นที่ปรึกษาหรื อเป็ นเพื่อนปรึกษา หรื อเป็ น
เพื่อนศึกษาด้ านนี ้ไหม
ไม่มี อยูท่ ี่นี่ไม่มี ปรึกษากันทางจดหมายก็ไม่มี มีนิด ๆ หน่อย ๆ ก็คุณผ่ อง มิลินทางกูร คุณผ่อง
สมัยนี ้แกก็เปลี่ยนเป็ นนักสมาธิ ทําสมาธิอย่างยิ่ง เป็ นคนคราวเดียวกัน เจอกันอยูท่ ี่วดั ปทุมคงคา เมื่ออยูว่ ดั
ปทุมคงคาได้ คยุ กับเขาบ้ างเรื่ องชนิดนี ้ คนอายุรุ่นราวคราวเดียวกันแต่เดี๋ยวนี ้มาไม่ไหวแล้ ว คงงอมเต็มที
เหมือนกัน เป็ นนักศึกษาปรัชญา ตามความคิดของตนเอง (หัวเราะ)
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ต่อไปนี ้จะเป็ นตอนเกี่ยวกับเรื่ องที่อาจารย์ร้ ูจกั สังคมไทยอย่างไรนะครับ ผมจะถามเป็ นข้ อ ๆ ข้ อแรกจะ
เห็นได้ วา่ ตลอดเวลา ๕๐ ปี ที่อาจารย์สอนธรรมะมานี ้ อาจารย์มีการพูดอ้ างอิงเหตุการณ์ทางสังคมขณะนัน้
ๆ อยูต่ ลอดเวลา นอกจากนัน้ เห็นว่าอาจารย์พยายามหาทางออกให้ กบั สังคมโดยอาศัยหลักธรรมะ
บางอย่างนี่ผมก็เห็นด้ วยกับอาจารย์ บางอย่างผมก็ไม่เห็นด้ วย บางเรื่ องผมว่าอาจารย์ตีประเด็นไม่คอ่ ย
แตก อย่างไรก็ตาม ผมอยากจะขอความกรุณาอาจารย์ได้ เล่าถึงวิธีที่อาจารย์ศกึ ษาปั ญหาสังคมหรือว่าจะ
ทําความเข้ าใจสังคมที่เป็ นอยู่ อาจารย์มีวิธีการอย่างไร
ไม่มีเทคนิคอะไร โครงการไม่มี มันมีแต่เพียงว่าจะช่วยให้ ประชาชนให้ ร้ ูธรรมะได้ อย่างไรเท่านัน้ แล้ ว
ก็ดวู า่ กับพวกไหนควรจะพูดอย่างไร มันมีเท่านัน้ ดูจากพวกไหน ชนิดไหน ควรจะพูดอย่างไร ไม่มีการ
(หัวเราะ) วางแผนการหรื อวางอะไร ผมเป็ นตามแบบนักเทศน์ทวั่ ๆ ไปตามความคิดนึกชัว่ ขณะเสียมากกว่า
แต่ดเู หมือนว่าอาจารย์จะติดตามเหตุการณ์อยูป่ ระจํา
ถ้ ามีโอกาสก็ฟังจากวิทยุ รายการประจําก็คือข่าว (หัวเราะ) เดี๋ยวนี ้ก็มีขา่ วโดยตรงของสถานีประเทศ
ไทย ข่าวโดยอ้ อมของสมหญิง เป็ นต้ น ผมยังนึกไม่ออกว่า มันหมายความว่าอย่างไรที่วา่ ศึกษาสังคม
เราต้ องทําความเข้ าใจใช่ไหมครับ เราถึงจะประยุกต์ธรรมะให้ เข้ ามาเหมาะกับการแก้ ปัญหาสังคมได้
(หัวเราะหึ ๆ) ไม่ได้ ละเอียด ไม่ได้ เจาะจงถึงขนาดนัน้ พูดธรรมะไปตามสบาย โดยคิดว่าเรื่ องนี ้คงจะ
มีประโยชน์ คงจะน่าฟั ง ส่วนใหญ่ก็เหมือนที่พดู จะให้ ศลี ธรรมของสังคมกลับมา มองสังคมว่าขาดศีลธรรม
จะให้ ศีลธรรมกลับมา ก็พดู ชักชวนชี ้แจงอยูเ่ รื่ อย ๆ
ความรู้เกี่ยวกับสังคมมันเละอย่างไร อาจารย์เอามาจากไหน
ตามความรู้สกึ ที่เห็นได้ ตามธรรมดาจากหนังสือพิมพ์ จากวิทยุ จากข่าวคราวต่าง ๆ เห็นได้ วา่ มันเลว
ลง ๆ คนมีจิตใจเห็นแก่ตวั มากขึ ้น ๆ
วิทยุนอกจาก ๒ รายการนี ้แล้ ว อาจารย์ฟังอย่างอื่นอะไรอีกบ้ าง
ไม่ได้ ฟังนะ เพราะไม่คอ่ ยมีเวลาจะฟั ง และไม่มีเรื่องที่วา่ จะต้ องฟั ง บางยุคบางสมัย ไม่ใช่เรี ยกว่าฟั ง
ประจํา เคยฟั งวิทยุปักกิ่ง วิทยุบีบีซี วิทยุญี่ปนุ่ ฟั งสนุก ๆ มันไม่ได้ เรื่ องที่ถกู ใจ

๓๘๑

อาจารย์ครับ แล้ วอย่างหนังสือพิมพ์ที่อาจารย์อา่ น ยุคหลัง น.ม.ส.มาแล้ ว อาจารย์มีแฟนนักเขียน
ประจําบ้ างไหมที่เป็ นนักวิจารณ์สงั คมที่อาจารย์ชอบ
(หัวเราะ) งาน น.ม.ส. เราก็ไม่ได้ มองไปในเรื่ องวิจารณ์สงั คม เป็ นเรื่ องวรรณคดี เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับ
ภาษาวัฒนธรรม ไม่ได้ ฟังเพื่อจะฟั งความคิดของผู้อื่น ฟั งเป็ นข่าว แล้ วเอามาสรุปเองว่า อะไรจะเป็ น
อย่างไร ไอ้ ความคิดของผู้อื่นเราไม่คอ่ ยชอบ มันเพียงแต่เหมาเอาว่าสังคมเป็ นอย่างไร คือพูดโน้ มน้ าวให้
สนใจศีลธรรม ศีลธรรมกลับมา ก็ยงั พูดอยู่ แม้ ครัง้ หลังสุดนี ้ยังพูดอยู่ ศีลธรรมกลับมา ต้ องใช้ คําว่ากลับมา
เพราะมันเคยมี แล้ วมันหายไป ก็ต้องใช้ คําว่ากลับมา
จากการคุยกับคน อาจารย์ได้ เข้ าใจสังคม โดยอาศัยวิธีนี ้บ้ างไหม มีคนเอาข่าวคราวข้ อมูลมาให้ อาจารย์
เป็ นพิเศษหรื อเปล่า
ไม่คอ่ ยมี สนทนาเรื่ องธรรมะ เรื่ องธุระ ไม่ได้ สนทนากันอย่างการเมืองการบ้ าน
มีบางยุคอย่างเช่นยุคนายประเสริฐ ทรัพย์ สุนทร อาจารย์ก็คยุ กันเยอะใช่ไหมครับ
ก็บางครัง้ บางคราว เขามาที่นี่ก็คยุ กันรู้จกั กันในฐานะเด็กวัด เด็กวัดราชาธิวาส อยูว่ ดั เรี ยนหนังสือ
แล้ วเขาเป็ นคนเรี ยนอักษรศาสตร์ ก็ช่วยเขียนเรื่ องลงหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาบ้ าง เป็ นเหตุให้ ตดิ ต่อ แล้ ว
เขาเคยช่วยแปลเรื่ องฝรั่งลงหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาบ้ าง ตอนนันไม่
้ มีวี่แววการเมือง ต่อมาอีกนานแล้ วจึง
หันไปหาคอมมิวนิสต์เข้ า แล้ วก็มาอธิบายเรื่ องคอมมิวนิสต์ให้ ฟัง ว่าดีอย่างงัน้ ๆ ผมก็เรี ยกว่าฟั งไม่ถกู เขา
หาหนังสือมาให้ อา่ นบ้ าง หนังสือไทย ๆ แต่ก็ไม่มีความรู้สกึ ถึงขนาดที่เรี ยกว่าจะเข้ าใจ หรื อชอบ ผมไม่ได้
ศึกษาสังเกตสังคมวิทยาอย่างจริ งจังอะไร
อาจารย์ครับ แล้ วคราว ๒๔๗๕ นี่ขา่ วคราวมาถึงพุมเรี ยงอย่างไร
อ้ าว มันก็มีหนังสือพิมพ์ยงั ไงล่ะ น่าหัว (หัวเราะ) เพื่อนยังเหลืออยูค่ นหนึง่ ที่เขาจะมาอยูส่ วนโมกข์
ด้ วยกัน เป็ นพระ ผมมานี่แล้ ว พอเขาเกิดปฏิวตั ิ แกก็เขียนเล่ามาอย่างไม่ร้ ูวา่ เขาทําอะไรกัน (หัวเราะ) ไม่ร้ ู
ว่าทําอะไรกัน ต่อมาก็ร้ ูตามข่าวหนังสือพิมพ์ ตามข่าวแถลงการณ์ของรัฐบาล
แล้ วประชาชนในพุมเรี ยงมีปฏิกิริยาอย่างไร
ไม่มี เรียกว่าไม่มีก็ได้ นายธรรมทาสเขาเกณฑ์ให้ ผมพูด เทศน์ครัง้ หนึง่ เกี่ยวกับเรื่ องเปลี่ยนแปลงการ
ปกครอง เทศน์เป็ นลักษณะว่าประชาธิปไตยน่ะเข้ ารูปเข้ ารอยกันกับหลักพระพุทธศาสนา (หัวเราะ) ผมก็วา่
ไปตามนันแหละ
้
ว่าประชาธิปไตยเหมือนกับการปกครองสงฆ์ ในพุทธศาสนาพระสงฆ์เป็ นใหญ่ ประชุม
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สงฆ์ ลงมติแล้ ว ก็ถือเป็ นเด็ดขาด แล้ วก็ทกุ คนมีเสรี ภาพ มีสทิ ธิเสรี ภาพเท่ากัน สรุปความว่าพูดให้ เห็นว่า
ระบอบประชาธิปไตยนันยิ
้ ่งตรงกับหลักพุทธศาสนา ชาวบ้ านพวกนันเขาจะฟั
้
งถูกที่ไหน ชาวบ้ านแบบนี ้ฟั ง
ถูกไม่กี่คน แม้ แต่พทุ ธศาสนา เขายังไม่คอ่ ยรู้ แล้ วประชาธิปไตยก็ยงิ่ แปลก เป็ นของแปลก
อย่างนี ้แสดงว่า สมัยนันอาจารย์
้
กบั คุณธรรมทาสก็เห็นด้ วยกับการเปลีย่ นแปลง ๒๔๗๕
(หัวเราะ) ไม่มีความคิดว่าเห็นด้ วยหรื อไม่เห็นด้ วย จําเป็ นจะต้ องยอมรับสภาพการณ์วา่ เป็ นอย่างนัน้
เพื่อจะให้ ประชาชนชาวบ้ านไม่ตกใจ แตกตื่น ก็พดู ทํานองนัน้ เราก็ไม่ตื่นเต้ น มันมีบ้าง ตืน่ เต้ นในทางที่มนั
แปลกออกไป ไม่ตื่นเต้ นถึงขนาดใหญ่โต เราก็เคยได้ ยินได้ ฟังกันอยูก่ ่อนหน้ านู้นแล้ วว่า เมืองนอกเขามี
ระบอบประชาธิปไตย เดี๋ยวนี ้ก็เข้ ามาถึงเมืองเรา ไม่ร้ ูสกึ ไปในทางไม่ดี รู้สกึ มันจะเป็ นไปในทางดี แต่ก็ไม่ได้
มองบุคคล เหมาว่าประชาธิปไตยนี ้คงจะดี
อาจารย์ครับ แล้ วอย่างสภาพทางสังคมหลังจาก ๒๔๗๕ มานี ้ ในความคิดของอาจารย์หลังจากนันแล้
้ ว
รู้สกึ อย่างใดบ้ างกับสภาพสังคม
ไม่ได้ เจตนาหรื อตังใจจะมาศึ
้
กษา แต่ก็ร้ ูสกึ ว่ามันเคลื่อนไหวไปในทางประชาธิปไตย กําลังเหไป
ในทางประชาธิปไตย จนกระทัง่ เกิดประชาธิปไตยพระกันขึ ้นมา แล้ วก็เกิดที่วดั ปทุมคงคาเสียด้ วย (หัวเราะ)
เตรี ยมจะยึดอํานาจเจ้ าอาวาส (หัวเราะ) ทําให้ เปลี่ยนระบบการปกครองใหม่ให้ มนั เสมอกัน ให้ เจ้ าอาวาส
อยูใ่ ต้ อํานาจของคณะกรรมการอย่างนี ้เป็ นต้ น แต่ผมไม่ได้ ยงุ่ ด้ วย ไม่ได้ เห็นด้ วย แล้ วผมก็มาเสียแล้ ว ไม่ได้
อยูท่ ี่นนั่ ที่วดั ปทุมคงคาที่ผมเคยอยู่ มหาน้ อยเป็ นตัวตังตั
้ วตีเห่อประชาธิปไตยจะเอามาใช้ กบั วงการคณะ
สงฆ์ แล้ วต่อมามันก็ได้ เป็ นไปในทํานองนัน้ มีพรบ.คณะสงฆ์ ออกเป็ นกฎหมายใหม่มีเป็ นแบบเดียวกันกับ
ประชาธิปไตย มีสงั ฆสภา มีคณะสังฆมนตรี สังฆนายก แบบเดียวกันนันเลย
้
ระหว่างที่เขาเคลื่อนไหวจะทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในคณะสงฆ์นี ้ อาจารย์ร้ ูเรื่ องหรื อเปล่า
รู้ พระรูปที่วา่ นัน่ แหละเขียนมาเล่าให้ ฟังเรื่ อย มันเกิดที่วดั ปทุมคงคาก่อน คณะปฏิสงั ขรณ์ มหาผิน
มหาน้ อยเป็ นตัวตังตั
้ วตี
อย่างปั ญญาชนนอกวัด มีปฏิกิริยาอย่างไรต่อการเปลี่ยนแปลง ๒๔๗๕ อย่างพวก น.ม.ส. หรื อใครต่อ
ใครที่อาจารย์เป็ นแฟนที่อา่ นงานเขาอยูป่ ระจํา พวกนี ้แสดงออกอย่างไร
พวกที่เป็ นปั ญญาชนที่เด่น ๆ ในสมัยนัน้ พวกครูเทพ น.ม.ส. เขาคงเห็นว่าต้ องไปตามนัน้ ต้ อง
ร่วมมือด้ วยกัน ถือหลักอํานาจเป็ นใหญ่ในโลก ใครกุมอํานาจไว้ ได้ ต้องเชื่อฟั งคนนัน้ คือว่าอย่าไปปะทะ
ขัดขวางคนนัน้ น.ม.ส.ก็ดรู ่วมมือดี ครูเทพก็ร่วมมือดี น.ม.ส.เป็ นผู้เอาเรื่ องประชาธิปไตยในประเทศอังกฤษ
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มาเล่า ตังแต่
้ ก่อนมีสวนโมกข์ ผมอยูว่ ดั ปทุมคงคา น.ม.ส.แสดงปาฐกถาให้ ชื่อว่าเรื่ อง ปาร์ เลียเม้ นต์ใน
ประเทศอังกฤษ ก็เล่าเรื่ องประชาธิปไตยที่นนั่ จึงเกิดเป็ นชนวน (หัวเราะ) ให้ คนสนใจประชาธิปไตย ที่จําได้
เล่าในปาฐกถานันว่
้ าลูกหมูของนายโจอยูเ่ ฉย ๆ ก็มีคนมาซื ้อตัง้ ๑๐ ปอนด์อย่างนี ้ ที่จริงยังไม่ถงึ ปอนด์ มี
คนมาซื ้อตัง้ ๑๐ ปอนด์ คนจะมาซื ้อเพื่อเป็ นการหาเสียง โดยที่เจ้ าของก็ยงั ไม่ร้ ูวา่ ทําไมมันจึงต้ องแพงอย่าง
นี ้ (หัวเราะ) กะหลํ่าปลีมีคนมาซื ้อหัวหนึง่ ตังหลาย
้
ๆ ปอนด์ ตัวอย่างที่ยกมาเล่าให้ ฟัง ผมก็ไปฟั งปาฐกถา
คราวนัน้ แต่ไม่คอ่ ยรู้เรื่ อง รู้แต่วา่ มันต่างกันมากกับในประเทศไทย
พูดที่สามัคคยาจารย์สมาคมหรื อครับ
สมัยนันคงจะแสดงปาฐกถา
้
เป็ นชิ ้นเป็ นอันหน่อยก็ต้องที่สามัคคยาจารย์สมาคม โรงเรียนสวน
กุหลาบ เป็ นที่แสดงปาฐกถาครัง้ สําคัญ ๆ ของคนสําคัญ ๆ ของแขกสําคัญ ๆ คราวนันเราก็
้
ฟัง พระอื่นก็ไป
ฟั ง แต่ไม่เข้ าใจ ฟั งครัง้ แรก ฟั งไม่เข้ าใจ
สภาพสังคมในพุมเรี ยงมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับ
ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่เนื่องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประชาชนก็จะฟั ง (หัวเราะ) เจ้ านาย
เจ้ าหน้ าที่ไปตามเดิม อะไร ๆ ก็คอยฟั งเจ้ านาย เจ้ าหน้ าที่ตามเดิม ข้ าราชการแบบราชาธิปไตยอยูใ่ นบ้ าน
นอก มันต้ องแบบบ้ านนอก บ้ านนอกก็ต้องเบ่งได้ แบบบ้ านนนอก ประชาชนจะต้ องเคารพเชื่อฟั ง คนที่เคย
เคารพนับถือเชื่อฟั งมาแต่กาลก่อน ก็ยงั คงเรี ยกพ่อนายแม่นายกันไปตามที่เคยเรี ยก
สภาพทางด้ านศีลธรรมของสังคมนับจาก ๒๔๗๕ มาถึงปั จจุบนั นี ้ อาจารย์เห็นเป็ นแนวโน้ มอย่างไรบ้ าง
หรื อไม่
ศีลธรรมคงไม่เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ มันเกี่ยวกับการเจริญของโลก ความก้ าวหน้ าทางวิทยาการ มนุษย์ก็
ต้ องเป็ นอย่างนี ้ ถึงแม้ วา่ จะไม่มีการเปลีย่ นแปลงการปกครอง มนุษย์ก็เห่อเรื่ องทางวัตถุมากขึ ้น สนุกสนาน
เอร็ ดอร่อย ถึงแม้ ในสมัยราชาธิปไตยก็เห่อฝรั่ง คนที่ทําอะไรเห่อสมัยใหม่นกั บางทีก็จะเห็นพุทธศาสนาเป็ น
เรื่ องล้ าหลัง แต่นี่เป็ นธรรมดา การที่ไปตามฝรั่งมากนักก็เห็นพุทธศาสนาแบบเก่าล้ าหลัง พระเลิกฉันข้ าว
ด้ วยมือ (หัวเราะ) ฉันข้ าวด้ วยช้ อนส้ อม ความรู้สกึ ส่วนตัวผมไม่ได้ ร้ ูสกึ ว่ามันเป็ นการเปลี่ยนแปลงครัง้
ก็คืออย่างนัน้ มนุษย์อย่างนัน้ แต่เรายังมีหน้ าที่ต้องสอนเรื่องดับกิเลส ดับทุกข์ อยู่
สําคัญอะไร แค่นนแหละ
ั้
ไปตามเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
เวลาความเจริญสมัยใหม่เข้ ามาถึงไชยา มันมีผลกระทบต่อชีวิตประชาชนอย่างไรบ้ างครับ
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โอ้ มันไม่ได้ เข้ ามาตูมตาม มันเข้ ามาทีละนิด ๆ มันก็เปลีย่ นไปทีละนิด จนไม่คอ่ ยรู้สกึ เช่น ชอบ
แต่งตัวสวย ชอบโก้ ชอบหรู ชอบสูบบุหรี่ ชอบนัง่ ร้ านกาแฟ นัน่ ก็มีขึ ้นมา ซึง่ แต่ก่อนนันไม่
้ มี ไม่มีร้านกาแฟ
แล้ วจะนัง่ ร้ านกาแฟได้ อย่างไร (หัวเราะ)
้ สมัยนัน้
อาจารย์เห็นตัวอย่างเป็ นรูปธรรมอะไร ทําไมอาจารย์ถงึ เห็นโทษของความเจริญสมัยใหม่ ตังแต่
ครับ
เหมาทังหมด
้
เหมาทังประเทศ
้
หรื อทังโลก
้ หมายถึงยุคที่วตั ถุก้าวหน้ า คนทังโลกไม่
้
เฉพาะในประเทศ
ไทย หลงแต่ความสุขความก้ าวหน้ า มีความเจริญแผนใหม่ทางวัตถุ ก็เกิดเห็นแก่ตวั เกิดเกลียดศาสนา
เกลียดสิง่ ที่มนั ตรงกันข้ าม เห็นศาสนาเป็ นเรื่ องขัดคอในเรื่ องความเสวยสุขแบบใหม่ ตัวอย่างรูปธรรม เช่น
คนมาฟั งเทศน์ที่วดั น้ อยลง คนที่จะทําบุญทําทานแบบเก่าน้ อยลง แม้ แต่แห่พระลากพระตามแบบประเพณี
ก็น้อยลง ลดลง
้ วนใหญ่เป็ นคนกลุม่ ไหนครับ อย่างแม้ แต่ความคิดที่เห็นศาสนาเป็ นยา
แล้ วพวกที่โจมตีพทุ ธศาสนานันส่
เสพติด ก็เริ่มมีแล้ วใช่ไหมตังแต่
้ สมัยนัน้
ไอ้ ที่เห็นศาสนาเป็ นยาเสพติดนี่มนั เมื่อเกิดคอมมิวนิสต์แล้ ว มีคําว่าศาสนาเป็ นยาเสพติด ก่อนนี ้ไม่มี
ใครมาพูดว่า ประชาชนก็จะบอกว่ายินดีสมัครรับยาเสพติดคือศาสนาอยูแ่ ล้ ว แล้ วก็เสพติดอยูแ่ ล้ ว
คอมมิวนิสต์มาพูดว่าศาสนาเป็ นยาเสพติด ก็ไม่มีใครเชื่อ รู้สกึ ว่าไม่คอ่ ยมีใครยอมเห็นว่าเป็ นเช่นนัน้
แล้ วกลุม่ ที่โจมตีศาสนาก่อนกลุม่ นี ้เป็ นกลุม่ ไหนเป็ นพวกไหน
ไม่ปรากฏชัดเจน ไอ้ พวกอันธพาลมันก็ตามแบบอันธพาล เพียงแต่มนั ไม่ชอบ มันก็ไม่เอา ไม่ได้ มาตัง้
ป้อมต่อสู้กนั นัก ทุกคนไม่มีที่จะโจมตีศาสนาของตน คงจะเหมือนกันไปหมดทุกแห่ง ๆ จนกว่าจะมี
นักศึกษาแหวกแนว เห็นศาสนาเป็ นของล้ าหลังหรื อว่ามันไปมองบางแง่ มองแต่บางแง่แล้ วก็ไปพูดอย่างนัน้
ซึง่ มันไม่ถกู มันไม่ยตุ ธิ รรม พวกที่อตุ ริ มาโจมตีศาสนาก็เพราะไม่เข้ าใจพุทธศาสนาโดยสมบูรณ์ เขามองกัน
ในแง่ที่ทําให้ คนอ่อนแอ ทําให้ คนล้ าหลัง ทําให้ คนเกียจคร้ าน อย่างนี ้ก็มี มันก็มีมลู มาจากทางฝรั่ง ทางคน
ไทยก็ไม่ได้ คดิ นึกกันถึงขนาดนัน้ ที่วา่ "สันโดษ" ในทางพุทธศาสนาทําให้ คนไม่ทํางาน มันก็เข้ าใจคําว่า
สันโดษผิด คนอย่างโชเปนฮาวเออร์ มองพุทธศาสนาในแง่ร้าย เป็ นเพสสิมิสม์ เขาเป็ นปั ญญาชนถึงขนาด
นัน้ แต่เมื่อมันมองไม่รอบคอบ (หัวเราะ) ไม่ถี่ถ้วน ก็เป็ นเครื่ องถ่วงทําให้ พทุ ธศาสนาชะงัก ในการที่จะเข้ า
ไปในหมูค่ นพวกนัน้ ที่จริงต้ องพูดว่าพุทธศาสนามองโลกในแง่ที่เป็ นไปตามเหตุตามปั จจัย แก้ ไขให้ ดีก็ได้
แก้ ร้ายให้ ดีก็ได้ ถ้ าเขาเข้ าใจมาถูกต้ อง เขาจะต้ องเข้ าใจอย่างนี ้ ไม่ใช่แง่ดี ไม่ใช่แง่ร้าย เป็ นไปตามเหตุตาม
ปั จจัย เขาต้ องการอะไรก็สามารถจะทําได้ ประชาชนไทยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับหลักพุทธศาสนา แล้ วเขาเอา
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แต่ตามแบบง่าย ๆ แบบบูชา นับถือจนกลายเป็ นไสยศาสตร์ อย่างนี ้ ทําตามขนบธรรมเนียมประเพณีก็แล้ ว
กัน
ได้ ยินว่าคุณเสนีย์ ปราโมชเวลากลับจากเมืองนอก เขาเขียนบทความโจมตีพทุ ธศาสนา อาจารย์นกึ
ออกไหม
นึกออก ที่ใช้ นามปากกาว่าองุ่นเปรี ้ยว แล้ วก็โจมตีพทุ ธศาสนาก็ไม่มีใครเชื่อ ในที่สดุ ไม่มีใครเชื่อ
(หัวเราะ)
การเคลื่อนไหวของพระสงฆ์ที่ต้องการให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง ที่อาจารย์เล่าเมื่อกี ้นี ้ อาจารย์มีสว่ นร่วม
อะไรหรื อเปล่า กับคณะปฏิสงั ขรณ์
ไม่เลย ไม่ได้ มีสว่ นร่วม ไม่ได้ ร่วมทังความคิ
้
ดและการกระทํา ผมยังไม่แน่ใจ ยังหวัน่ ๆ อยู่ ถ้ าเวลานัน้
ผมอยูท่ ี่นนั่ น่าจะเอากับเขาด้ วยก็ได้ (หัวเราะ) ก็เรามีความคิดก้ าวหน้ าอยู่
อาจารย์เห็นการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ๒๔๘๔ เป็ นอย่างไรครับ
ไม่ร้ ูสกึ เลย (หัวเราะ) แทบจะไม่ได้ สนใจเรื่ อง พ.ร.บ.จนออกมาแล้ ว จนเขาปฏิบตั กิ นั แล้ ว เราก็ร้ ูวา่
มันเปลี่ยน แล้ วมันเปลี่ยนอย่างนี ้ เขาก็แต่งตังผมให้
้
เป็ นองค์การเผยแผ่ของจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
แล้ วอาจารย์ร้ ูสกึ ว่า พ.ร.บ.คณะสงฆ์ฉบับนี ้ออกมาแล้ ว ในทางปฏิบตั มิ ีผลต่อคณะสงฆ์อย่างไรบ้ าง มี
ผลต่อสังคมอะไรบ้ าง
มันพูดยาก เพราะมันไม่ทนั จะได้ ทําอะไรโดยแท้ จริง ชัว่ ไม่กี่ปี มันไม่ได้ ทําอะไร โดยแท้ จริงตาม
หลักการนัน่ มันก็ทําเป็ นพิธีเสียมากกว่า ไม่คอ่ ยมีผลแท้ จริง แล้ วมันก็เท่านัน้ เท่าที่วา่ แบ่งหน้ าที่กนั ทํา มันก็
ไปบังคับ หรื อว่าไปกระตุ้น ไอ้ ผลที่เห็น มีน้อยเต็มที แม้ แต่ปล่อยอยูอ่ ย่างเก่าก็ไม่แตกต่างกันนัก แต่เราก็
สะดวกในการเผยแผ่ขึ ้น ก็มีอํานาจทางราชการ (หัวเราะ) ขึ ้นมา ก็เลยบวกเข้ าด้ วยกัน การเผยแผ่ก็เอา
ความมุง่ หมายของสวนโมกข์บวกกันเข้ าไป การเผยแผ่ตามหน้ าที่ราชการดูเหมือนจะเคยเล่าแล้ วว่าเจ้ า
คณะภาคองค์ที่เป็ นธรมยุต อยูว่ ดั ราชาธิวาส ก็สนับสนุนผมมาก สนับสนุนเพื่อให้ ทําหน้ าที่ไปบรรยายในที่
ประชุมในนามเจ้ าคณะภาค ประกาศให้ เป็ นเผยแผ่ประจําภาค แต่ผมก็ไม่ได้ ทําอะไร ไม่กล้ า รู้สกึ ว่ามัน
เสี่ยง การปกครองแบบประชาธิปไตยนี ้ถ้ าจัดให้ ดี ๆ ให้ เป็ นจริง ก็เข้ ากับหลักธรรมวินยั ของพระพุทธเจ้ าด้ วย
ไม่เสียหลาย
หลักธรรมวินยั ในแง่ไหนครับ

๓๘๖

สงฆ์เป็ นใหญ่นนั่ แหละ เมื่อจะปริ นิพพาน ก็ตงหลั
ั ้ กการให้ สงฆ์เป็ นใหญ่
ถ้ าอย่างนันทํ
้ าไมอาจารย์ถงึ เสนอเรื่ องเผด็จการ
ให้ สงฆ์เผด็จการ
ให้ สงฆ์เผด็การ ก็ไม่ใช่เผด็จการซิครับ
ก็ยงั ดีกว่ารุ่มร่าม งุม่ ง่าม โอ้ เอ้ ไม่มีอํานาจ ไม่มีความเด็ดขาด
ถ้ าพระสงฆ์เผด็จการ มันก็ประชาธิปไตย เราเรี ยกเผด็จการไม่ได้ เพราะว่า…
ทําไมจะเรี ยกไม่ได้ เป็ นคอมมิวนิสต์ก็เรี ยกเผด็จการได้
คอมมิวนิสต์นี่ซคิ รับเผด็จการ แต่พระสงฆ์เป็ นใหญ่นี่มนั ไม่ใช่เผด็จการ เพราะมันอาศัยการตัดสินใจ
ร่วมกัน
อ้ าว ก็ตอนหลังผมเขียนว่า ขอให้ สงฆ์มีการกระทําชนิดที่มนั เฉียบขาด ๆ ไม่ใช่โอ้ เอ้
คือถ้ าเฉียบขาดหลังจากสงฆ์ตดั สินนี่ ก็ใช้ ได้ แน่ ไม่ใช่เผด็จการตามที่เขาใช้ กนั ทัว่ ไป เป็ นเรื่ องอํานาจอัน
ชอบธรรมเพราะมาจากการตัดสินใจของหมูค่ ณะ
เฉียบขาดโดยธรรมวินยั สงฆ์เผด็จการตามธรรมวินยั เผด็จการเดี๋ยวนี ้มันไม่เป็ นตามนี ้ ก็ยงั โอ้ เอ้
อย่างนี ้ อาจารย์ต้องเขียนนิยามคําว่าเผด็จการใหม่ ถ้ าอาจารย์ให้ สงฆ์เผด็จการ นี่มนั ไม่ใช่เผด็จการใน
ความหมายที่เข้ าใจโดยทัว่ ๆ ไป คนละความหมายครับ
เผด็จการโดยธรรมวินยั โดยสงฆ์ ไม่ใช่เผด็จการโดยกิเลสของบุคคลใด
อาจารย์ศกึ ษาความเป็ นมาทางประวัตศิ าสตร์ ของคณะสงฆ์อย่างไร หรื อไม่ ในการที่จะนํามาเป็ น
หลักเกณฑ์จดั ตังสวนโมกข์
้
ก็เหมือนที่เล่ามาแล้ ว มันเป็ นเรื่ องที่ไม่ได้ มีเจตนาเจาะจงเป็ นรูปเป็ นร่างเป็ นลํา่ เป็ นสันอย่างนัน้ เป็ น
เรื่ องรู้สกึ เบื่อชนิดนันก็
้ เลยอยากจะกอบกู้ชนิดนี ้ มันไม่มีแบบฉบับที่จะมาดูมาจากที่ไหน เราปรับปรุงแบบ
ฉบับหรื อหลักเกณฑ์ที่มาจากพระคัมภีร์ ภายในพระคัมภีร์ มันไม่มีที่จะไปเอาที่ไหนมาเป็ นหลัก นอกจาก

๓๘๗

คัมภีร์แล้ ว ประวัตกิ ารปฏิรูปศาสนาในยุครัตนโกสินทร์ ก็อา่ นผาด ๆ ดูเหมือนไม่คอ่ ยมีและก็เชื่อว่าใช้ ไม่ได้
มันใช้ ไม่ได้ มันแบบตามบุญตามกรรม
แล้ วอย่างการเปลี่ยนแปลงในสมัย ร.๔ ล่ะครับ
ไม่มีความรู้สกึ อะไร นอกจากตังนิ
้ กายใหม่ เป็ นการยัว่ ยุให้ ปฏิบตั วิ ินยั ให้ เคร่งครัดขึ ้น (หัวเราะ) แล้ วก็
ใครทําก็ได้ เรื่ องนี ้ไม่พดู ดีกว่า พูดแล้ วมันมีผลกระทบกระเทือน
การเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในรัชกาลที่ ๔ มีผลมาถึงยุคอาจารย์ด้วยหรื อเปล่า
ไม่มีผลต่อผมโดยตรง มีผลต่อบ้ านเมือง มันก็มีธรรมยุตเกิดขึ ้น มีปัญหาที่เกิดมาจากมี ๒ นิกาย
เกิดขึ ้น
แล้ วมีสว่ นให้ ทําให้ มหานิกายปรับปรุงตัวดีขึ ้นไหมครับ
ก็ต้องเรี ยกว่าดีขึ ้น มีสว่ นทําให้ ปฏิบตั ดิ ีขึ ้น ในยุคสมเด็จพระมหาสมณเจ้ า กรมพระยาวชิรญาณวโร
รสท่านมีหลักที่จะให้ รวมกันอีก ทําให้ มหานิกายดีขึ ้นจนรวมกับธรรมยุตได้ ท่านก็มงุ่ หมายอย่างนัน้ แต่ก็ทํา
ไม่สําเร็จ
อาจารย์ครับ การเรี ยนปริ ยตั ทิ ี่เป็ นลํา่ เป็ นสัน ก็ต้องถือเป็ นผลจากที่รัชกาลที่ ๔ ท่านทรงวางฐานไว้ ด้วย
หรื อเปล่า
ทราบไม่ได้ แต่มนั แสดงออกมาเมื่อรัชกาลที่ ๕ เมื่อสมัยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ าฯ อาจจะมีผล
ต่อเนื่องกันก็ได้ รัชกาลก็เนื่องกัน แล้ วท่านก็เป็ นพระราชโอรสในรัชกาลที่ ๔ คงจะได้ รับอิทธิพล แต่วา่ สมัย
รัชกาลที่ ๕ มีการเปลี่ยนแปลงมาก ก็เชื่อว่าท่านหวังผลดีให้ ทดั เทียมกันไป ให้ กลับกลมกลืนกันไป แต่แล้ ว
มันไม่เป็ นอย่างนัน้ กลับตรงกันข้ าม นี่ต้องเรี ยกว่ามันเป็ นกิเลสของมนุษย์ มานะทิฏฐิ
อาจารย์ครับ สมัยแรก ๆ มีสวนโมกข์ การปี นเกลียวกันระหว่างฝ่ ายปริยตั กิ บั ฝ่ ายวิปัสสนามีหรื อยัง
ไม่คอ่ ยมีโอกาสกระทบกัน เพราะไม่ได้ สมั พันธ์ เสียงมาจากพระป่ าตําหนิพระบ้ านว่าไม่ปฏิบตั มิ ีมาก
ได้ ยินมาก พระบ้ านก็มกั จะตอบโต้ วา่ พระป่ านันดี
้ แต่ปฏิบตั ไิ ปอย่างงมงาย ไม่ร้ ูพระบาลีไม่ร้ ูพระพุทธ
ประสงค์อย่างถูกต้ อง มันก็มีแต่ตา่ งฝ่ ายต่างพูดกันบ้ าง
เสียงจากพระป่ าตอนนัน้ เป็ นพระป่ าทางฝ่ ายไหนครับ

๓๘๘

ทางภาคอีสานมีมาก ทางภาคใต้ มีประปราย น้ อยมาก ภาคใต้ มีพระธุดงค์อยูบ่ ้ าง เป็ นสํานักหลัก
แหล่งไม่คอ่ ยมี มีทางภาคอีสาน
เห็นอาจารย์เขียนเกี่ยวกับพระที่อวดเคร่งไว้ บ้าง เขาอวดกันอย่างไรครับ สมัยนัน้
ก็เคร่งกันแบบวินยั ถือวินยั ให้ เคร่ง (หัวเราะ) จนใคร ๆ เห็นว่าเคร่ง ๆ จนเกือบจะทําอะไรไม่ได้ เรื่ อง
กิน เรื่ องอยู่ เรื่ องนุง่ เรื่ องห่ม เรื่ องไป เรื่ องมา เรื่ องขึ ้นรถ ลงเรื ออะไรก็ตามแต่ เรื่ องอวดเคร่งกันอยูไ่ ด้ ก็มีเรื่ อง
ไม่ยอมจับสตางค์ ไม่ยอมฉันนม แต่ก่อนนี ้ก็ไม่ร้ ูวา่ นมนี ้ฉันไม่ได้ ด้วยกันทังนั
้ น้ เคยฉันด้ วยกัน เพิ่งมารู้ทีหลัง
ว่านมฉันไม่ได้ พรรคพวกไม่ฉนั นม เขาว่าเป็ นอาหาร ก็ไม่มีเหตุผลอะไร ตามวินยั เกี่ยวกับอาหาร ฉันอาหาร
เวลาวิกาลไม่ได้ แต่นมนี ้ไม่ร้ ูแน่นอนว่าอยูใ่ นข่ายของอาหารหรื ออยูใ่ นข่ายเภสัช บางพวกก็เคยหลงว่าเป็ น
เภสัชไปพักใหญ่ ก่อนที่มารู้วา่ ไม่ใช่เภสัช
อาจารย์ครับ แล้ วการตังมหาวิ
้
ทยาลัยสงฆ์นนอาจารย์
ั้
มีความหวังอะไรบ้ างไหม
ไม่ร้ ูเรื่ อง คือว่าเราเกือบจะไม่ร้ ูเรื่ องว่าเขากําลังทําอะไรกัน ก็เลยไม่ร้ ูจะหวังอะไรถูก เท่าที่ร้ ูเรื่ องก็คือ
คงจะมีการศึกษาเกี่ยวกับเรื่ องทางโลก ทันสมัยมากขึ ้น
ส่วนหนึง่ ก็เหมือนกับที่อาจารย์เรี ยกร้ องมาตลอดในหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา ให้ ปรับปรุงการศึกษาของ
คณะสงฆ์
อู้ เราก็ต้องให้ ศกึ ษาเพื่อรู้หลักธรรมวินยั ลึกซึ ้งยิ่งขึ ้น ทีนี ้พอตังมหาวิ
้
ทยาลัยเหล่านี ้ขึ ้น ก็ไม่ได้ สนใจ
ธรรมวินยั ยิ่งขึ ้น สนใจเรื่ องนอก ๆ สนใจตามแบบเมืองนอก
ตอนหลังจาก พ.ร.บ. ๒๔๘๔ ออกมาแล้ ว การแบ่งแยกนิกายนี่ลดลงไหม
มันก็มีการกระทบกันน้ อยลง เรี ยกว่าการปกครองไม่ขึ ้นต่อกัน แล้ วเหตุการณ์มนั ก็ผา่ นมามาก พอจะ
สํานึกตัวด้ วยกันทัง้ ๒ ฝ่ าย
เมื่อมีการกล่าวหาและก็จบั กุมพระพิมลธรรมนัน้ มีผลต่อคณะสงฆ์อย่างไรบ้ าง
มันก็อย่างนันแหละ
้
ก็พอมองเห็นได้ ทางมหานิกายก็ร้ ูสกึ เป็ นปมด้ อย รู้สกึ เสียหายต่อนิกาย มีพระ
จํานวนใหญ่เขากําลังต่อสู้ดิ ้นรนต่อสู้ มันก็ทําลําบาก ทําไปยากหรื อทําไม่ได้ แต่ท่านเหล่านันจะต่
้ อสู้จน
ชนะความหรื อชนะอะไรก็ตาม ที่เกี่ยวกับพระศาสนารู้สกึ จะไม่ค้ มุ เลย เพราะมันไม่ได้ เสียหายเฉพาะ
มหานิกายอย่างเดียว มันเสียหายต่อพระศาสนาโดยส่วนรวมด้ วย จะทําอย่างไรได้ เรื่ องมันเกิดขึ ้นอย่างนี ้
แล้ ว ใครจะทําอย่างไรได้ มันก็ต้องเป็ นอย่างนัน้ *
15
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การที่ท่านถูกจับกุม มันเกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ.ฉบับ ๒๕๐๕ ด้ วยใช่ไหม ทําไมถึงมีการ
เปลี่ยนมาใช้ พ.ร.บ.๒๕๐๕
มีการเคลื่อนไหวเพราะมีผ้ ถู ือว่าไม่เป็ นธรรมอะไรบางอย่างต่อฝ่ ายธรรมยุต ไม่ใช่จากมหานิกาย คือ
การเปลี่ยนจาก พ.ร.บ. ๒๔๘๔ เป็ นการดิ ้นรนฝ่ ายธรรมยุต
แง่มมุ มันเป็ นอย่างไรครับ
ผมไม่คอ่ ยรู้เรื่ อง รู้แต่เท่านัน้ แต่พดู กันอย่างขวานผ่าซาก มองเห็นการเสียเปรี ยบ จึงพยายาม
ย้ อนกลับหา พ.ร.บ. รศ.๑๑๒ ซึง่ ถือกันว่าฝ่ ายธรรมยุตได้ เปรี ยบ (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ ถ้ ามองโดยรวมแล้ ว ในรอบ ๕๐ ปี ที่ผา่ นมา อาจารย์ร้ ูสกึ ว่าสังคมไทยมีด้านไหนดีขึ ้น ด้ าน
ไหนเลวลง อาจารย์ร้ ูสกึ อย่างไรบ้ าง
ไม่ร้ ูสกึ รู้สกึ มันไปตาม (หัวเราะ) ธรรมชาติ ไปตามเหตุตามปั จจัย ตามธรรมดาที่มนั จะต้ องเป็ นอย่าง
นัน้ ไม่แปลก ในทางศีลธรรมไม่เห็นดีขึ ้น ในด้ านความรู้ ด้ านหลักวิชาดีขึ ้นมาก ความเลวร้ ายทางศีลธรรม
มากขึ ้น
อาจารย์ครับ ต่อไปเป็ นคําถามเบ็ดเตล็ด ๒-๓ ข้ อ ตก ๆ หล่น ๆ จากตอนต้ น ๆ นะครับ สมัยอาจารย์เริ่ม
งานใหม่ ๆ มีการซื ้อขายพระเครื่ องกันเป็ นแบบอุตสาหกรรมแบบที่เป็ นอยูป่ ั จจุบนั หรื อเปล่า
ตามท้ องสนามหลวงเริ่ มมีแล้ ว เมื่อผมไปบรรยายอบรมผู้พิพากษาตอนเลิกแล้ ว ผมก็ไปดูที่
สนามหลวง เขาขายพระเครื่ องกัน ผมยังจําติดตามีฝรั่งเล็ก ๆ ผอม ๆ แอบถ่ายรูปผม รูปร่างคล้ าย สแวเรอร์ *
(หัวเราะ) ผมกําลังมองดูกระจาดที่เขาวางพระเครื่ องขาย ไม่ได้ นงั่ ลงไป แต่วา่ เดิน อยากไปดู ๆ เท่านันเอง
้
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อีกเรื่ องหนึง่ ผมคุยกับตาหลุน แกว่าแกเป็ นเด็กวัดรุ่นเดียวกับอาจารย์ และว่าเด็กวัดรุ่นนันมี
้ คําล้ อทุกคน
อาจารย์จําได้ ไหม
(หัวเราะ) อาจารย์ของผมเป็ นคนผูกเป็ นบทประพันธ์ขึ ้นมาว่า (หัวเราะ) ขี ้กินไอ้ ชิด ขี ้ชิดไอ้ เงื่อม
เทื ้อม ๆ เณรนาค ปากมากไอ้ หลุน สัปดุนไอ้ จ้อง ขี ้ร้ องไอ้ หยุด มุดหัวไอ้ ช่วย สุดสวยหิรัญ สําคัญไอ้ เกตุ ขี ้เห
ลด ตาหลวงนาค (หัวเราะ) คําว่าขี ้ชิดคือขี ้เหนียว เป็ นภาษาของบ้ านนี ้ ผมจะขี ้เหนียวหรื อไม่ ไม่ร้ ู
หมายความว่าอย่างไร รู้แต่เพียงว่าไม่อยากเอาของใคร และไม่อยากให้ อะไรแก่ใครเท่านัน้ เณรนาคเขา
ชอบเดินเทื ้อม ๆ คือเดินก้ ม ๆ หย่ง ๆ คําว่าสัปดนบ้ านนี ้เขาออกเสียงว่าสัปดุน ไอ้ จ้องมันชอบไปเก็บพริก
เก็บมะเขือที่ปลูกไว้ ยงั ไม่ทนั จะได้ ที่ ขี ้ร้ องไอ้ หยุด มันเป็ นญาติผ้ พู ี่ของผม อะไร ๆ ก็ร้อง ไม่ทนั พูดก็ร้อง หัว
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มุดไอ้ ช่วย ถามอะไรหัวมุดเสีย ไม่พดู สุดสวยหิรัญ (หัวเราะ) เป็ นลูกของผู้พิพากษา บ้ านอยูห่ น้ าวัด พ่อเอา
ไปฝากอยูว่ ดั บ้ างเล็ก ๆ น้ อย ๆ หน้ าตาสวย แก้ มแดง ในที่สดุ ไปเป็ นอธิบดีกรมสรรพากร เพิง่ ตายไป ในชุด
นันก็
้ เหลือแต่ผมกับตาหลุนเท่านัน้ (หัวเราะ)
โดยปกตินี่อาจารย์เป็ นคนอ่านหนังสือเร็วหรื ออ่านช้ าครับ
อ่านลวก (หัวเราะ) คืออ่านหนังสือนี่อา่ นหยาบ อ่านเอาแต่ใจความลวก ๆ ไม่คอ่ ยได้ อะไรนัก มีนิสยั
หยาบ ๆ ไม่ได้ อา่ นถึงขนาดขีดเส้ นใต้ หรื อว่าจดบันทึก มันอวดดีวา่ ไอ้ เรื่ องอย่างนี ้มันรู้กนั อยูแ่ ล้ ว ตรง ๆ กับ
ที่เรารู้ ไม่ต้องขีดเส้ นใต้ บางทีผมอ่าน ๆ ดู ไม่ได้ มีขีดเส้ นใต้ ถ้ ามีก็น้อยเต็มที ไม่เหมือนหนังสือคุณกวง
หนังสือคุณกวงขีดเส้ นใต้ เกือบจะทุกบรรทัด (หัวเราะ)
ผมเห็นกล่องบัตรกล่องหนึง่ ของอาจารย์มีโน้ ตบัตรคํา คําเหล่านี ้เป็ นคําอะไรประเภทไหนที่อาจารย์จะทํา
โน้ ตออกมาครับ
อ๋อ มี แต่เคยทําอยูพ่ กั หนึง่ เป็ นบัตรคําประเภทธรรมะ เพื่อความสะดวกที่จะใช้ แล้ วก็ทําได้ ไม่เท่าไหร่
ทําอะไรไม่จริ งด้ วยผมน่ะ และก็ไม่เคยมีความอดทน แต่ความคิดน่ะมี คิดจะทําอย่างนัน้ คิดจะทําอย่างนี ้
คิดจะเก็บความคิดดี ๆ ไว้ เป็ นระบบ เป็ นอะไรคล้ าย ๆ เพื่อจะสะดวก ความคิดยังมีจนกระทัง่ บัดนี ้ แต่เรา
ทําไม่ได้ จะทําบัญชีเรื่ องในพระไตรปิ ฎก ก็เคยคิด เดี๋ยวนี ้เป็ นอันว่า ยอมไม่มีความคิดอย่างนัน้ คือความคิด
มันเหลืออยูเ่ พียงเรื่ องเดียว เรื่ องจะดับทุกข์อย่างไรเท่านันเอง
้
เวลาอาจารย์ไปกรุงเทพฯ อาจารย์เป็ นแฟนหนังสือร้ านไหนประจํา ถ้ าต้ องไปซื ้อหนังสือ จะซื ้อร้ านไหน
ส่วนมากไปที่ร้านสี่กกั๊ พระยาศรี กรุงเทพมหานคร ที่หน้ าร้ านเขียนว่ามาดีไปดี ร้ านนันไปบ่
้ อย แล้ ว
หนังสือฝรั่งเขาขายถูก ๆ เช่น National Geographic แยะทีเดียว เขาขายถูก ๆ แต่ไม่มีปก เป็ นหนังสือที่
ขายไม่ได้ ที่จะต้ องส่งบริ ษัท เขาขอฉีกปกคืน แล้ วก็เอาตัวหนังสือนันไว้
้ ทีนี ้เขาเอาไว้ ขายถูก ๆ เข้ าไปเลือก
ไอ้ รูปสวย ๆ ซื ้อเอาไว้ ดรู ูปเล่น หนังสือในร้ านนันมั
้ นมีมาก แต่ราคาเต็มอัตราทังนั
้ น้ เป็ นร้ านหนังสือสมบูรณ์
แบบ แล้ วกรุงเทพบรรณาคารก็เลิกไปในที่สดุ
แล้ วหนังสือสัง่ จากนอกโดยตรงมีไหม
ไม่มี ถ้ ามีก็นายธรรมทาส นายธรรมทาสเขามี ผมไม่ร้ ูเรื่ องที่จะสัง่ คนที่ร้ ูจกั ซื ้อมาให้ หรื อซื ้อส่งมาให้
มีบ้าง ตอนคุณกรุณาอยูอ่ นิ เดียเคยให้ ชว่ ยหาให้ บ้างที่เล่าแล้ ว

๓๙๑
* สัมภาษณ์ก่อนพระพิมลธรรม จะได้ รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็ นสมเด็จพระพุฒาจารย์
* โดแนลด์ เค. สแวเรอร์ เป็ นนักวิชาการชาวตะวันตกคนแรกที่ศกึ ษางานคิดงานเขียนของท่านอาจารย์พทุ ธทาสอย่าง
จริงจัง และมีสว่ นสําคัญที่ทําให้ นกั วิชาการด้ านพุทธศาสนาชาวตะวันตกหันมาสนใจงานของท่านอาจารย์ ได้ แปลงานของ
ท่านอาจารย์เป็ นภาษาอังกฤษ และเขียนบทความเกี่ยวกับท่านอาจารย์หลายชิ ้น
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อาจารย์ครับ ในตอนนี ้ ผมจะขอเรี ยนถามอาจารย์ถงึ ชีวติ ด้ านปฏิบตั ธิ รรมของอาจารย์เอง เพื่อจะให้ คน
รุ่นหลังได้ เข้ าใจถึงชีวิตด้ านในของอาจารย์ เพราะคนรุ่นผม เริ่มไม่เข้ าใจว่า ชีวิตพระสงฆ์นนอยู
ั ้ ไ่ ด้ อย่างไร
โดยเฉพาะชีวติ ของพระสงฆ์รุ่นอาจารย์ มีความสุข ความทุกข์อะไร มีคา่ ตรงไหน อีกอย่างหนึง่ ถ้ าอาจารย์
เล่าถึงชีวิตด้ านปฏิบตั ิ ผู้ที่เลือกจะดําเนินชีวิตตามแบบพระสงฆ์ที่ดงี าม จะได้ ข้อคิดข้ อเตือนใจต่าง ๆ
รวมทังด้
้ านกําลังใจด้ วย ผมเชื่อว่าจากจุดเริ่ มต้ น เมื่อท่านอาจารย์เริ่มทําสวนโมกข์ ถึงปั จจุบนั นี ้ อาจารย์คง
ต่อสู้กบั อะไรในตัวเองอยูไ่ ม่ใช่น้อย แล้ วก็มีข้อผิดพลาดมากมาย ที่จะเป็ นบทเรี ยนให้ กบั คนรุ่นหลัง ๆ
(หัวเราะ) มันไม่มีเรื่ องอะไรมากมาย ที่จะต้ องนึกไปถึงขนาดนัน้ มันเป็ นเรื่ องของคนธรรมดาคนหนึง่
ที่ค้นคว้ ามา จะเรี ยกว่า ตามบุญตามกรรมก็ได้ แล้ วมันก็ประสบผลเป็ นอย่างนี ้ อย่างที่เห็นอยูน่ ี ้ ไหนถาม
ใหม่ซิ ถามว่าอย่างไร ให้ มนั เป็ นคําถาม เป็ นข้ อ ๆ ไปซิ
ครับ เมื่อมองชีวิตการปฏิบตั ธิ รรมของอาจารย์โดยรวมแล้ ว มีช่วงเปลี่ยนแปลงที่เห็นแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจนไหมครับ
เช่นอะไร
เช่นในเรื่ อง "สมัยโน้นเมื อ่ เรายังเทีย่ วหาอัตตา" ที่อาจารย์เขียนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๓ จะเห็นเหมือนกับว่า
ครัง้ หนึง่ อาจารย์เคยยึดความว่างว่าเป็ นตัวเป็ นตน แล้ วก็เกิดการเปลี่ยนแปลง รู้วา่ ไม่ใช่แล้ ว ผิดแล้ ว
เหมือนกับเปิ ดเข้ าสูม่ ิตใิ หม่ อะไรแบบนัน้
บทความนันมั
้ นเขียนสําหรับทุกคน สําหรับชีวิตทุกคน เป็ นลักษณะอย่างนัน้ ไม่ใช่ของเราคนเดียว
แต่มนั ใช้ ชื่ออย่างนัน้ ก็เพื่อว่าให้ มนั สะดุดหรื อกระตุ้นอะไรสักหน่อย ไม่ใช่เรื่ องของผมคนเดียวที่เป็ นอย่าง
นัน้ คือทุกคนจะเป็ นอย่างนัน้ กว่าจะรู้เรื่ องอนัตตา ถ้ าไม่ร้ ูเรื่ องมันก็แล้ วไป มันก็ยดึ อัตตาจนตาย มันรู้ขึ ้นมา
มันก็เปลีย่ นแปลง เมื่อยังไม่ร้ ูเรื่ องอนัตตา นึกกันอย่างนี ้ เมื่อรู้กนั แล้ ว ก็เปลี่ยนเป็ นอีกอย่าง เขียนเป็ นคําล้ อ
ล้ อชวนหัวด้ วย จึงออกมาในรูปอย่างนัน้
คําถามผมตอนนี ้มุง่ ประเด็นว่า ในชีวิตอาจารย์ มีช่วงการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ทางคุณภาพของชีวิต
อะไรบ้ างครับ
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ผมก็ต้องบอกว่า มันไม่มีช่วงที่เปลีย่ นแปลงใหญ่โต มันมาทีละนิด ๆ ค่อยเติบโตมาทีละนิด ๆ เราเกิด
มาเป็ นทารกจนโต ช่วงเปลีย่ นแปลงโดยแท้ จริงมันก็พดู ยาก แต่มนั ก็เปลี่ยนทีละนิด ๆ จนมาอยูส่ ภาพอย่าง
นี ้ ผมนึกไม่ออกนี่วา่ เปลีย่ นแปลงอย่างไร มันก็บวช แล้ วก็มาพบเรื่ องที่ดกี ว่า ก็ไม่สกึ แล้ วศึกษาเล่าเรี ยน
ค้ นคว้ ามาทีละนิด ๆ มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหวี่ยง หรื อขนาดเหวี่ยงทางนัน้ เหวี่ยงทางนี ้ มันไม่มีหรอก
เปลี่ยนในแง่ของคุณภาพข้ างใน เช่นกิเลสเรื่ องนี ้ มันเด็ดขาดไปแล้ ว เรื่ องนันมั
้ นไม่เด็ดขาดมีไหมครับ
ไม่มี ให้ พดู พูดไม่ได้ แน่ มันเปลี่ยนทีละนิด พร้ อม ๆ กันแหละ ทังร่้ างกาย จิตใจ สภาพของชีวิต
เปลี่ยนมา ๆ ทีละนิด ๆ มันมองไม่เห็นเลยว่ามันเปลี่ยนแบบเลี ้ยวเป็ นมุม ขอให้ ทกุ คนตังต้
้ นเดินมาตาม
หลักเกณฑ์ทีละนิด ๆ แล้ วก็เปลี่ยนทีละนิด เหมือนต้ นไม้ งอกขึ ้นทีละนิด ๆ จนกว่ามันจะเติบโต จะให้ เอา
อะไรเป็ นการเปลี่ยน ยังนึกไม่ออก
อย่างเกจิอาจารย์หลายคน มักจะเล่าเรื่ องของตัวเอง ว่ามีประสบการณ์พิเศษอย่างนัน้ อย่างนี ้ ที่ทําให้
รู้สกึ ว่า บัดนี ้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปแล้ ว เข้ าสูส่ ภาพของชีวิตใหม่แล้ ว เป็ นช่วง ๆ ไป ของอาจารย์ไม่มีหรื อ
ครับ
ไม่มี แล้ วก็ไม่มีเรื่ องขนาดนัน้ ที่จะเล่าให้ ใครฟั ง มีแต่การศึกษาเพิ่มเติม การปฏิบตั เิ พิ่มเติม
การศึกษาเพิม่ เติม แล้ วรู้ หรื อเห็น แล้ วเข้ าใจ รู้สกึ เข้ าไป ๆ ไม่ร้ ูวา่ ได้ ร้ ูเมื่อไร พูดเป็ นภาษานัน่ ๆ หน่อย ไม่ร้ ู
ว่ามันตรัสรู้เมื่อไร แต่ที่จริ งมันไม่ได้ ตรัสรู้อะไรมากมาย จะถามว่าเมื่อไรก็ยงั ไม่ร้ ู ค้ นคว้ ามากขึ ้น เผยแผ่มาก
ขึ ้น ปฏิบตั มิ ากขึ ้น เรื่ อย ๆ ไป
อาจารย์ครับ ตามหลักนัน้ ถ้ าหากเรารู้แล้ ว มันต้ องรู้ใช่ไหมครับว่าเราหมดไปแล้ ว กิเลสอันนันอั
้ นนี ้ ตาม
หลักวิชาที่เขาเรี ยกว่า เกิดญาณอย่างนัน้ ญาณอย่างนี ้
ที่ไปตัดสินกันอย่างนันก็
้ มี แต่เราไม่ได้ ตงใจ
ั ้ ไม่ได้ เจตนา ไม่ได้ ประสงค์จะรู้ รู้วา่ มันดีขึ ้นก็พอแล้ ว แต่
วันละเท่าไรไม่ต้องรู้ รู้แต่วา่ สิง่ ไม่พงึ ปรารถนามันลดลง ลดลง เท่าไรก็ไม่ร้ ู เรี ยกว่าลดลง มีเรื่ องในบาลีพดู
้ วา่ ด้ ามเครื่ องมือนัน้ สึกไปทุกวัน ทุกวัน แต่ไม่ร้ ูวา่ สึกไปวันละ
เกี่ยวกับเรื่ องทํานองนี ้ว่า นายช่างทังหลายรู
้
เท่าไร ปี หนึง่ สึกไปเท่าไร ก็ไม่ต้องรู้ มันไม่มีอะไรวัด แล้ วมันก็วดั ยาก รู้แต่วา่ ถ้ าเป็ นอยูโ่ ดยชอบ อะไรจะ
ลดลงไป แต่สกั เท่าไรก็ไม่ร้ ู รักษาความเป็ นอยูโ่ ดยชอบไว้ เท่านัน้
อาจารย์ครับ แล้ วอาจารย์เคยใช้ วิธีลองออกไปเผชิญกับอารมณ์ที่มากระทบ เพื่อให้ ร้ ูวา่ เราหมดอันนันไป
้
แล้ วหรื อยัง บ้ างหรื อไม่
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ไม่เคย ถ้ ามันจะเป็ น เป็ นไปโดยอัตโนมัติ โดยเจตนาจะลองไม่มี เช่นรู้แต่วา่ เรากลัวผีน้อยลง ๆ จน
เดี๋ยวนี ้ ไม่กลัวผีเลย รู้อย่างนี ้
ก่อนที่อาจารย์จะลงมือปฏิบตั ธิ รรม อาจารย์ได้ ตงแนวไว้
ั้
หรื อเปล่าครับว่า ในบรรดาหนทางหลาย ๆ
แบบที่จะบรรลุธรรม เช่น โดยการฟั งธรรม โดยการเทศน์ โดยการตรึกตรอง โดยการทําวิปัสสนา หลาย ๆ
แบบนี ้ อาจารย์ใช้ แบบไหนสําหรับตัวเอง
ไม่ ไม่ เพิ่งรู้ทีหลัง มาอ่านบาลีวิมตุ ตายตนสูตรทีหลัง ก่อนนี ้ค้ นคว้ ามากขึ ้น มันก็ร้ ูมากขึ ้น เรายังใช้
วิธีที่เรี ยกว่า เรี ยนจากพระคัมภีร์ เรี ยนจากหนังสือสมุด มากขึ ้น ๆ มันก็พอจะสงเคราะห์กนั ได้ กับหลักที่วา่
ฟั งธรรม ฟั งธรรม ในบางเวลา จิตใจเหมาะสม ปลอดโปร่ง ก็ร้ ูสว่างไสว ชันใดชั
้ นหนึ
้ ง่ เต็มที่เสียทีหนึง่ ที่
เหลือ ก็ยงั เหลือต่อไปอีก เดี๋ยวนี ้ถ้ าจะพูด มันพูดไม่ได้ วา่ ใช้ วิธีหนึง่ วิธีใดโดยเฉพาะ ใน ๕ วิธีนนั ้ คือมัน
้
้น แล้ วมันละไปเอง ละไปเองโดยไม่
เรี ยนมากขึ ้น ค้ นคว้ ามากขึ ้น แล้ วมันก็พอใจที่จะเป็ นอย่างนันมากขึ
รู้สกึ ตัว
ความจริ งทําวิปัสสนาอย่างเคร่งครัด เคร่งเครี ยด ทังวั
้ น ทังคื
้ น ทังเดื
้ อน ทังปี
้ ก็ไม่เคยทํา แต่มนั เป็ น
ของมันในตัวเอง ในขณะที่ได้ ฟังอะไรใหม่ ความจริ งต้ องเรี ยกว่า ค้ นพบ เราไม่ได้ ฟังจากที่ไหน แต่วา่ เรา
ค้ นพบ คือฟั งจากหนังสือ ฟั งจากที่พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ มันก็อยูใ่ นพวกที่ฟัง ฟั งธรรม คืออ่านเอาจากพระ
คัมภีร์ ก็ต้องสังเคราะห์เข้ าในการฟั งธรรม รู้เรื่ องอะไรเพิ่มขึ ้นก็พอใจ ความพอใจก็ทําให้ ปฏิบตั อิ ยูใ่ นตัวโดย
อัตโนมัติ รู้อะไรใหม่ก็ปฏิบตั เิ ข้ ากันกับที่ร้ ูอะไรใหม่ ๆ เรี ยกว่าวันละนิด วันละนิดก็ได้ การอ่านมันมีทกุ วัน
สมัยแรกมีสวนโมกข์ อ่านทุกวัน เคยอยูก่ บั หนังสือทังวั
้ น ๆ ไม่ได้ มีเข็มทิศหรื อเบนทิศอะไรไปเป็ นรูปธรรม
อย่างนัน้ จนเดี๋ยวนี ้ก็ไม่ร้ ูวา่ มันรู้อะไร เมื่อไร ไม่ได้ จําไว้
อาจารย์ครับ อย่างในชีวิตของอาจารย์ ในด้ านการเทศน์คือการเขียน การพูดนัน้ มีมาก ทีนี ้ระหว่างการ
อ่านหรื อการเทศน์ หรื อการพูดให้ คนอื่นฟั งนัน้ มันมีผลในเรื่ องการเข้ าใจมากน้ อยอย่างไร คือมันมีวิธีหนึง่ ใน
วิมตุ ตายตนสูตร ที่เราอาจจะบรรลุได้ ด้ วยการสอนคนอื่น แล้ วทีนี ้ อาจารย์สอนคนอื่นมากมาอย่างนี ้ มีสว่ น
เปลี่ยนแปลงคุณภาพจิตของอาจารย์แค่ไหน
โอ๊ ย มันไม่ส้ รู ับเข้ ามา คือรับเข้ ามามาก มีผลมากกว่าที่ให้ ออกไป การศึกษาเพิ่มเติมเข้ ามา มากกว่า
ที่เราสอนมากนัก ที่สอนนี ้นิดเดียวเท่านัน้ แล้ วมันก็เป็ นผลจากการที่รับเข้ ามา คือฟั งเข้ ามา แล้ วว่าที่จริ งมัน
เรี ยกว่าทําทุกอย่าง รับเข้ ามา หรื อฟั งเข้ ามาก็ทํา สอนออกไปก็ทํา สาธยายก็ทํา ใคร่ครวญโดยตรรกนี ้ก็ทํา
ทําวิปัสสนา ทําสมาธิก็ทํา เลยเรี ยกว่าครบทัง้ ๕ อย่าง อย่าทําแบบเบนไปเบนมา เหวี่ยงไปเหวี่ยงมา หรื อ
ทิศทางใด ต้ องเร่งขึ ้นมาพร้ อม ๆ ทุกอย่าง เร่งขึ ้นมาพร้ อม ๆ ทีละนิด ๆ เหมือนการก่อจอมปลวก บอกคน
ชันหลั
้ งเถอะว่า ทํามาอย่างนี ้ ไม่ได้ มีการเบนหรื อเลี ้ยวไปเลี ้ยวมา ทําพร้ อม ๆ กันมา แล้ วก็โดยไม่ได้ ตงั ้
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เจตนา มีความอยากรู้ก็อา่ น ฟั ง ค้ น ถึงเวลาเทศน์ ก็เทศน์ ตามสะดวก ตามพอใจ เวลาท่อง อย่างไหว้ พระ
สวดมนต์ทําวัตร เป็ นเวลาท่อง ก็ท่อง หรื อท่องอะไรอื่นโดยเฉพาะก็มีบ้าง ซึง่ มีน้อย คิดค้ นเพื่อได้ ตอบ
ปั ญหาฝึ กปฏิญาณอย่างนี ้มาก ทํามากเหมือนกัน ในสมัยที่เล่าเรี ยน ชอบโต้ แย้ งออกความเห็นกับเพื่อน
เสมอกันก็ได้ เพื่อนที่ตํ่ากว่าก็ได้ การเพ่งมาให้ เห็นแจ้ งในทางภายในนี ้ มันฝาก ๆ กับเรื่ องเหล่านี ้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่ องสุญญตานี ้ เป็ นเรื่ องที่รีดออกมาจากทุกอย่าง ที่ศกึ ษา ที่ตงใจปฏิ
ั้
บตั ิ คัน้ ๆ ออกมา เพื่อจะ
เข้ าใจของตัวเอง และจะพูดให้ คนอื่นฟั ง แล้ วก็เพื่อจะกําจัดความทุกข์ ความกระวนกระวาย ไม่ให้ กระวน
้
าง ช่างหัวมันบ้ าง
กระวายใจ ในบางครัง้ บางคราวด้ วย ออกมาเป็ นเช่นนันเองบ้
อาจารย์ครับ การที่อาจารย์พดู ยํ ้าเรื่ องอนัตตา เรื่ องสุญญตา เรื่ องเช่นนันเอง
้ บ่อย ๆ นี ้ ส่วนหนึง่ ก็เป็ น
การพูด เพื่อยํ ้ากับตัวเองด้ วยใช่ไหม หรื อเพื่อทําให้ ตวั เองซาบซึ ้งด้ วยใช่ไหมครับ
เมื่อพูดกับผู้อื่น ก็มงุ่ หมายให้ เป็ นประโยชน์แก่ผ้ อู ื่น ให้ เขาเข้ าใจ เรื่ องของตัวเองมันมีอยูท่ กุ เรื่ อง ทุก
ระยะ ทุกเหตุการณ์ มันก็ยํ ้าได้ ทงในการศึ
ั้
กษาเพิ่มเติม ทังการเทศน์
้
สอนออกไป หรื อแม้ ในการสวดมนต์
ภาวนา หรื อว่าคิดใคร่ครวญที่จะแต่งอะไรให้ มนั ลึกซึ ้ง นาน ๆ ก็มาเพ่งทางจิตใจให้ เห็นลึกถึงภายใน ให้ ซ้อม
ให้ ฝัง ให้ ลงรกลงราก
อาจารย์ครับ แล้ วใน ๕ วิธีนี ้ ธรรมชาติร่วมกันเองของ ๕ วิธีนี ้ ที่ทําให้ คนเราบรรลุธรรมคืออะไร อะไรทํา
ให้ เราเข้ าใจสัจจะมากขึ ้น อะไรคือธรรมชาติร่วมกันของ ๕ วิธีนี ้
ก็มนั กลมกลืนกันนี่ ทัง้ ๕ ส่วน ๕ องค์ประกอบ มันกลมกลืน มันไม่ตีกนั มันไม่ขดั กันเลย มัน
กลมกลืนกันมากขึ ้น
ผมหมายถึงว่า ธรรมชาติร่วมของมัน คือแต่ละวิธี มันไปทําอย่างไรในจิต ทําให้ คนเราคลายความยึดมัน่
ลง อะไรคือกลไกการทํางานของมัน
คือทุกเรื่ องมันทําให้ เกิดความพอใจ เกิดปี ติ เกิดสุข คือความพอใจ อันนี ้มันเป็ นธรรมชาติมากที่สดุ
เมื่อฟั งเกิดความพอใจ เมื่อเทศน์ก็เกิดความพอใจ เกิดความพอใจในธรรม ความพอใจในธรรมนี ้ ออกจาก
การที่ทําอย่างนัน้ ผ่านมาทางความพอใจ แล้ วก็เป็ นสุขก่อน แล้ วจึงจะปั สสัทธิ จึงเป็ นสมาธิ จึงจะเห็น จึง
จะเดินไปตามกระแสจิตล้ วน ๆ ทัง้ ๕ องค์ในวิมตุ ตายตนสูตร มีหลักเดินอย่างเดียว เรี ยกว่าปลุกให้ เกิด
ความพอใจ เป็ นสุข พอใจ จิตใจชนิดนันก็
้ เป็ นสมาธิ ในความเป็ นสมาธิ หรื อขณะในความเป็ นสมาธิจะเห็น
แจ้ ง ตามที่เป็ นจริ ง นี่มนั เป็ นเรื่ องธรรมะแล้ ว ไม่ใช่เรื่ องบุคคล เรี ยกว่าหลักธรรมะหรื อกฎเกณฑ์ของ
ธรรมชาติเกี่ยวกับเรื่ องอย่างนี ้
แต่ถ้าทุกคนทําถูก มันก็จะผ่านขบวนการอันนี ้ทุกคนใช่ไหมครับ
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มันเหมือนกันทุกคน ใน ๕ อย่างนี ้ มันมีแต่วา่ บางคนมีอย่างนันมากบ้
้
าง อย่างนี ้มากบ้ าง แล้ วแต่
โอกาส คนที่ไม่มีโอกาสจะสอนใครเลย มันก็ไม่ได้ พบผลที่จะได้ รับอย่างนี ้ จากการที่สอน ที่เทศน์ บางคนไม่
เคยทําสมาธิวปิ ั สสนาเสียเลย มันก็ขาดไปอีกอันหนึง่ ทีนี ้อย่างไหนทําผิว ๆ ผลก็เป็ นผิว ๆ ไป อย่างจะท่อง
ทําวัตรสวดมนต์ให้ เกิดผลลึก ๆ จริ ง ๆ แล้ ว มันต้ องตังใจมากเป็
้
นพิเศษ ฟั งแล้ วเข้ าไปในความรู้สกึ ชุ่มฉํ่าลง
ไปโดยการท่องเอง หรื อการฟั งผู้อื่นท่อง แต่การท่องเองรู้สกึ ว่ามันยังไม่เท่าไร มันมีการท่องเพื่อความสนุก
มากกว่า เว้ นไว้ แต่ผ้ นู นมี
ั ้ ความรู้ ความฉลาด สามารถพอ ตังใจท่
้ อง เพื่อเอาความหมายอันลึกซึ ้งของคําที่
ท่อง อย่างนี ้ถ้ าทําได้ ก็ดี ถ้ าให้ ครบทัง้ ๕ วิธีมนั สนุก มีรสมีชาติ ไม่เบื่อ
อาจารย์ครับ ถ้ าอย่าง มองโดยสรุป ระหว่างปริยตั ิ ปฏิบตั ิ กับการเผยแผ่ ของอาจารย์ สัมพันธ์กนั
อย่างไรครับ
ทําพร้ อมกันไป (หัวเราะ) บางเวลาศึกษาคืนนี ้ พรุ่งนี ้ก็ไปเทศน์ บางเวลาก็เป็ นกรรมกรก่อสร้ าง
(หัวเราะ) บางเวลาก็ลงคลองไปพัฒนา (หัวเราะ) นอกหน้ าที่ของภิกษุตามธรรมดา หรื อความหมายของ
ภิกษุ เราเป็ นช่างก่อสร้ าง บางทีก็ไปหาไม้ ในป่ า บางทีก็ไปแต่งคลองให้ ใช้ ประโยชน์ได้ ไปทําถนนให้ ใช้
ประโยชน์ได้ บางสมัยไปทําถนนทุกวัน ทุกวัน ถ้ าเราไม่ไป คนก็ไม่มา ถ้ าเราไป คนก็มาช่วยมาก ถ้ าเราไม่ไป
ไม่มีใครเอาอาหารมาเลี ้ยงคน ถ้ าเราไป ก็อ้างเราให้ เอาอาหารมาเลี ้ยงพระ เสร็จแล้ วเลี ้ยงคน มันทําทุก
อย่างที่มนั ไม่ผิดวินยั หรื อมันไม่เสียหาย ทําทุกอย่าง ศึกษาเรื่ องหยูกเรื่ องยา ไปช่วยคนเจ็บคนไข้ บางเวลา
บางสมัยก็ทํามาก สรุปให้ มนั จริ งที่สดุ ก็คอื มันทําทุกอย่างที่ร้ ูสกึ ว่าทําได้ และพอใจ ทําทุกอย่างมากกว่า ๕
อย่างนันก็
้ มี (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ นอกเหนือจาก ๕ อย่างนี ้ มันมีสว่ นช่วยให้ เข้ าใจธรรมะ ให้ เห็นถึงธรรมะเหมือนกันหรือ
เปล่า
ทังนั
้ นแหละ
้
การทําอะไรก็ตาม ถ้ ามันมีปัญญา มีความเฉลียวฉลาดกันบ้ าง จะมองเห็นแง่ของ
ธรรมะเสมอ มองเห็นความเป็ นเช่นนันเองของมนุ
้
ษย์ทงหลาย
ั้
มองเห็นกิเลสก็มี ในแง่ของความดีก็มี ในแง่
ของธรรมดาของธรรมชาติล้วน ๆ ก็มี ฝึ กเป็ นคนรู้จกั สังเกตคนทุกชนิด ตามที่มนั กระทําได้ กลายเป็ นความรู้
ุ
มาในชันหลั
้ ง คนนี ้เห็นหน้ า เห็นกิริยาท่าทาง ฟั งพูดจาอะไรบ้ าง ก็พอทายได้ ว่าคนนี ้ต้ องเป็ นอย่างไร ก็คณ
ลองนับดูเอาเอง เกิดมาทําอะไรบ้ าง แม้ เกี่ยวกับสวนโมกข์ ทําอะไรบ้ าง เป็ นสมุหบัญชีก็เคย เป็ นศิลปิ นก็
เคย เป็ นนักโบราณคดีก็เคย มันไม่เคยขัดขวางกับธรรมะเลย มันก็ให้ การงานสําเร็จลุลว่ งไปด้ วย ฝึ กให้ เรา
รอบรู้ เฉลียวฉลาด รอบด้ านด้ วย เรื่ องที่ควรจะทําก่อนบวช แต่มนั ไม่มีโอกาส มันเพิ่งมาทํา มันเพิ่งมีโอกาส
เมื่อบวชอย่างนี ้ก็มี ก่อนนี ้ผมไม่เคยเลื่อยไม้ ไม่เคยไสกบไม้ บางยุคบางสมัย ก็ต้องทําหน้ าที่ บางทีทําได้
ดีกว่าคนอื่น เช่น พิจารณาซุงท่อนนี ้ จะเลื่อยมันอย่างไรจึงจะถูก ได้ ผลดีที่สดุ และมีสว่ นผิดพลาดบิดเบี ้ยว
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เสียหายน้ อยที่สดุ เพราะเรามีความรู้อะไรอยูบ่ ้ าง ที่เล่าเรี ยนมา เลขคณิตบ้ าง เรขาคณิตบ้ าง รู้จกั เหลี่ยม
รู้จกั อะไรบ้ าง โดยเฉพาะไม้ ที่เป็ นท่อนกลม มันเลื่อยยาก ทําไม่ดีบดู เบี ้ยวหมด
อาจารย์ครับ แล้ วมีไหมว่างานที่นอกจาก ๕ อย่าง มันทําให้ ร้ ูสกึ ว่ารํ าคาญแล้ วจิตใจไม่ก้าวหน้ า จน
อยากจะทิ ้ง อยากจะเลิก อย่างนี ้มีไหม คือทําไปแล้ วมันยิง่ รู้สกึ ทําให้ เราภาระหนักขึ ้น กิเลสมากขึ ้น อะไร
อย่างนี ้
(หัวเราะ) ไม่คอ่ ยมี เราจะทําตามที่มนั มีเหตุผลให้ ทํา ทําไปแล้ ว ได้ ประโยชน์ทงนั
ั ้ น้ ได้ รับประโยชน์
ทังนั
้ น้ ไปลากไม้ กบั ช้ างลากไม้ ก็ได้ ความรู้ตงหลายอย่
ั้
าง ผมอัศจรรย์ใจที่สดุ คือที่ผกู ซุงให้ ช้างลากอย่าง
ง่าย ๆ ซึง่ เราคิดเองก็ไม่ออก มันง่าย ๆ ตะหวัดทีเดียวช้ างวิง่ อย่างไรก็ไม่หลุด เดี๋ยวนี ้ผมยังพอใจในความรู้
ของมนุษย์ที่เขาได้ ค้นได้ พบกันมาแล้ ว ถ้ าคบกับคน มันควรจะรู้จกั กิเลสของคนนานาชนิด เพราะคนมัน
นานาชนิด กิเลสมันก็นานาชนิด
จะให้ เอาผมเป็ นตัวอย่าง ก็ต้องบอกว่าลองทุกอย่างเท่าที่จะทําได้ และควรลอง ที่ควรลอง หรื อลอง
ได้ (หัวเราะ) ทุกด้ านทุกแง่ทกุ มุม ที่มนั อยูใ่ นวิสยั ที่ลองได้
อาจารย์ครับ ถ้ าจะถามว่าธรรมะข้ อไหน หรื อว่าธรรมะหมวดไหน ที่อาจารย์ใช้ มากที่สดุ ในชีวิตปฏิบตั ิ
ธรรม อาจารย์จะตอบว่าอย่างไร
ตอบไม่ถกู ถ้ าคะเน ๆ เหมา ๆ กันก็ไม่พ้นเรื่ องที่เป็ นธรรมะอยูแ่ ล้ ว การพินิจพิจารณา สติสมั ปชัญญะ
ใคร่ครวญโดยโยนิโสมนสิการ ที่ได้ รับประโยชน์มากที่สดุ ก็โยนิโสมนสิการ การเพิ่มพูนความรู้หรื อปั ญญา
อันลึกซึ ้งมันก็มาจากโยนิโสมนสิการ ไม่วา่ เรื่ องบ้ าน เรื่ องเรื อน เรื่ องโลก เรื่ องธรรมะ การรับเข้ ามาโดยวิธีใด
ก็ตาม เช่น ฟั งจากผู้อื่น อ่านจากหนังสือ หรื อจากอะไรก็ตาม ที่เรี ยกว่านอกตัวเรา ฟั งเข้ ามาพอถึงแล้ ว ก็
โยนิโสมนสิการเก็บไว้ เป็ นความรู้ เป็ นสมบัติ พอจะทําอะไร จะลงมือทําอะไร ก็โยนิโสมนนิการในสิง่ ที่จะทํา
ให้ ดีที่สดุ มันก็ผิดพลาดน้ อยที่สดุ เรี ยกว่าไม่คอ่ ยจะผิดพลาดเลย เท่าที่จําได้ ในความรู้สกึ อะไรที่ควร
กระทํา จะได้ จะมี มันไม่เคยพลาด เพราะเราเป็ นคนโยนิโสมนสิการตลอดเวลา และรู้สกึ ว่า ฉลาดขึ ้นมาก็
เพราะเหตุนี ้ ถ้ าจะเรี ยกว่าฉลาดนะ
อาจารย์ครับ แต่คนทัว่ ๆ ไปนัน้ เรื่ องที่เข้ ามาทําให้ เราพิจารณามันมีเยอะใช่ไหม ถ้ าเราพิจารณาทุกเรื่ อง
ที่ผา่ นเข้ ามาในชีวิตนี ้ เวลาในชีวิตก็คงไม่พอ
ไม่ใช่อย่างนัน้ เรื่ องที่มนั มีเรื่ อง เรื่ องที่มนั เป็ นเรื่ อง เรื่ องที่มนั ต้ องพิจารณา นอกนันมั
้ นละลายไปเอง
ก็คณ
ุ ดูซิ วันหนึง่ ๆ มันมีเรื่ องอะไรบ้ างที่ควรจะพิจารณา เราก็ทําแต่เรื่องที่เราจะทํา เป็ นเรื่ องใหญ่ เป็ นเรื่ อง
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การเป็ นเรื่ องงาน เรื่ องหยุมหยิม เรื่ องประกอบหยุมหยิม ผมไม่สนใจ ไม่มีนิสยั สนใจ ฉะนัน้ จึงอ่านหนังสือ
บางเล่มไม่ได้ เช่นมันพิถีพถิ นั จู้จี ้
ผมไม่มีเข็ม ไม่มีความมุง่ หมายอะไรที่ตงไว้
ั ้ แต่แรก โดยเฉพาะตังแต่
้ เด็กแล้ วยิง่ ไม่มี มันตังไม่
้ ถกู มันก็
เป็ นมา ๆ ตามบุญตามกรรมของมัน เล่าเรี ยนมาเท่านัน้ ได้ บวชเท่านี ้ ที่ผา่ นมาในความรู้สกึ ที่ร้ ูสกึ ว่ามันดีมี
ประโยชน์ก็สนใจ นับแต่ไม่ได้ คดิ จะบวชนะ บวชเพื่อโยมให้ โยมพอใจเท่านัน้ จะมีเข็มอะไรที่เป็ นเป้าหมายก็
ไม่มี ก็เปะปะมา บวชแล้ วมาพบธรรมะเข้ า พอใจ ผมก็พอใจธรรมะ (หัวเราะ) คิดอยูก่ บั ธรรมะ เป็ นเรื่ องของ
สติปัญญา ผมคงเป็ นพวกที่เรี ยกว่า พุทธิจริ ต ชอบสนุกกับการคิดการนึก การใช้ ปัญญา มาบวชเข้ า มันได้
พบอันนี ้ ก็เลยสนุก เป็ นความสุขในการคิดนึกพิจารณา พบของแปลก พบของใหม่
สิง่ ต่าง ๆ มันก็เช่นนันเอง
้ ก็ไม่ได้ ลองทุกสิง่ มันลองสัก ๑๐% จะไม่ถึง แต่มนั รู้หมดเลย ว่ามันเช่น
้ แค่
นันเอง
้ แค่นนเอง
ั ้ อย่างเรื่ องเพศตรงข้ ามก็ไม่มีโอกาสลองอะไร แต่มนั มีความแน่ใจว่า มีไป ก็เช่นนันเอง
นันเอง
้ สักว่าแค่นนเอง
ั ้ ๆ มันก็หมดไป ปั ญหาก็หมดไป สติปัญญาที่เล่าเรี ยนมาทางอื่น ศึกษามาทางอื่น
้ วิเศษวิโสอย่างไรไปไม่ได้ เพราะมัน
พอที่จะรู้ได้ วา่ รสทางเพศ เพศรสก็แค่นนเอง
ั ้ แค่บ้าวูบเดียวเท่านันเอง
วูบเดียว มันเป็ นเรื่ องของกิเลส ไม่ใช่เป็ นเรื่ องของสติปัญญา

อาจารย์ครับ ในทางทฤษฎี จุดเริ่ มต้ นของการปฏิบตั ธิ รรม ต้ องเริ่มจากเห็นทุกขสัจในอริ ยสัจ ๔ ทีนี ้ชีวิต
อาจารย์ ไม่ได้ ผา่ นการครองเรื อนมาก่อน จะเข้ าใจทุกขสัจได้ อย่างไรครับ
โอย ถามแบบนี ้แหละแสดงว่า คุณไม่ร้ ูจกั ทุกขสัจ สิง่ ที่เป็ นความทุกข์นนั ้ เรารู้จกั มันโดยที่ไม่ร้ ูวา่ เรี ยก
ความทุกข์ เกินรู้จกั เสียอีก แต่ไม่ร้ ูวา่ ชื่ออะไร คุณพูดถึงอริ ยสัจได้ อย่างนี ้ เพราะมันเรี ยนแล้ ว (หัวเราะ) จึง
พูดได้ ที่จริ งมันควรจะรู้อริยสัจมามากมายโขอยูเ่ หมือนกัน แต่ไม่ได้ เรี ยกชื่อตามที่เขาเรี ยก เพราะไม่ร้ ู แต่
เรารู้วา่ โลภะเป็ นอย่างไร โทสะเป็ นอย่างไร ความทุกข์เป็ นอย่างไร ตัณหาเป็ นอย่างไร สิง่ ที่เรี ยกว่าตัณหา
เกิดกับจิตใจเยอะแยะ แต่เราไม่ร้ ูวา่ ตัณหา เรื่ องขันธ์ ๕ ก็เหมือนกัน ที่เรารู้จกั กันดี ๆ แต่เราไม่ร้ ูวา่ เรียกว่า
อย่างนัน้ พอมาเรี ยนเข้ าก็ร้ ูวา่ เรี ยกว่าอย่างนัน้
อาจารย์ครับ อย่างเรื่ องอริยสัจ เราจะรู้เกินจากตัวหนังสือได้ อย่างไรครับ
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รู้วา่ สิง่ ที่เป็ นความทุกข์ เคยกัดเรา เคยทรมานเรา เราก็ร้ ูจกั สิง่ นัน้ โดยความรู้สกึ อยูแ่ ล้ ว แต่เราไม่ได้
เรี ยกเป็ นภาษาบาลีอย่างนันอย่
้ างนี ้ ตัณหาความอยากอย่างโง่เขลา อย่างอวิชชา เราก็เคยมา เรารู้สกึ
เพราะเราเคยมา แต่เราไม่ร้ ูจกั เรี ยกชื่อภาษาบาลี ถ้ าเราสังเกต ทุกทีที่เราอยากอย่างบ้ า ๆ มันทรมานใจ นัน่
แหละทุกขสัจ ส่วนที่วา่ ง ไม่เกิดสิง่ เหล่านี ้ มีความสงบสุข เราก็เคยผ่านมาบ้ าง เพราะมันก็มีกนั มาทุกคน
เวลาที่กิเลสมันไม่ปรากฏ นัน่ แหละคือความดับทุกข์ การปฏิบตั ทิ ี่ถกู ต้ องก็ปฏิบตั ไิ ด้ ตามที่ได้ ยนิ ได้ รับฟั ง ได้
รับคําสอนมา การเจริ ญมรรคให้ ครบเป็ นองค์ ๘ นี ้ต้ องศึกษามาก แต่มนั รู้สกึ ได้ โดยธรรมชาติ เริ่มจากมี
ความเข้ าใจถูก มีความใฝ่ ฝั นถูก ต้ องการถูก ที่ควรจะต้ องการ แล้ วก็ทําถูก ทําถูกต้ องอย่างนัน้ ก็ยดึ เป็ น
หลักเกณฑ์แน่นแฟ้น เป็ นอริ ยมรรค มีองค์ ๘ ในตัวโดยอัตโนมัติ แต่เรายังไม่ร้ ูจกั ชื่อ บางคนมีมรรคองค์ ๘ ก็
้ กษาจากชีวิตโดยตรง มันก็ร้ ูได้ แต่เราไม่ได้ เรี ยนเรื่ องจะศึกษาอย่างไร ไม่ได้ รับคํา
ไม่ร้ ูจกั ถ้ าตังอกตั
้ งใจศึ
สอนว่าจะศึกษามันอย่างไรก็เลยไม่ได้ ศกึ ษา
อาจารย์ครับ เวลาศึกษาชีวติ โดยตรง เราต้ องอาศัยหลักธรรมพวกนี ้เป็ นแนวใช่ไหม หรื อไม่จําเป็ น
มันรู้ทีหลัง มันรู้ได้ จากที่มนั เกิดขึ ้นได้ อย่างไร จากภายในโดยตรง มันรู้ได้ รู้ได้ ก่อนจะมาศึกษา เรื่ อง
ชื่อเสียงเรี ยงนามของธรรมะของสิง่ เหล่านี ้มาทีหลัง
การที่เราจะรู้โดยตรงต้ องทําอย่างไรบ้ างครับ อย่างสัมมาทิฏฐิ เราจะให้ มนั งอกงามขึ ้นเรื่ อย ๆ ต้ องทํา
อย่างไร จึงจะรู้โดยตรงจากชีวิตอย่างนี ้
มันก็ตงต้
ั ้ นตังแต่
้ ก.ข. มา อย่างไปจับไฟเข้ า มันก็ร้อน มันมีความเข้ าใจถูกต้ องขึ ้นมาว่า ไฟนี ้จับไม่ได้
รู้อย่างนี ้เพิม่ ขึ ้น ๆ อะไรเป็ นอย่างไร ๆ เป็ นสัมมาทิฏฐิ ขึ ้นมา นี ้เรี ยกว่าเรี ยนโดยธรรมชาติ เด็ก ๆ รู้วา่ จับไฟ
ไม่ได้ เพราะมันไปจับไฟเข้ าแล้ ว หรื อแมลงบางชนิดจับไม่ได้ มันจับแล้ วเคยต่อย มือมันก็ร้ ูไม่จบั อีก ความรู้
ความเข้ าใจอะไรที่ถกู ต้ อง แล้ วก็ลงเป็ นของตายตัว แน่นแฟ้นว่า เป็ นอย่างนัน้ ๆ ถูกต้ อง พระพุทธเจ้ าก็
อาศัยการ "คลํา" อย่างนี ้ จึงค่อยรู้เรื่ องที่จะต้ องรู้ เช่นเรื่ องอริยสัจ แล้ วคํานวณดูและหยัง่ เห็นว่าอะไรเป็ น
อย่างไร ๆ ผมเคยพูดว่าอาจารย์ของพระพุทธเจ้ าชื่อนายคลํา แล้ วก็ยงั ยืนยันอยูบ่ ดั นี ้ว่าอาจารย์ของ
พระพุทธเจ้ าชื่อนายคลํา ความไม่ร้ ู อวิชชา หรื อว่าตัณหา กามตัณหา กามารมณ์ มันมีอํานาจปิ ดบังไม่ให้ ร้ ู
ไม่ให้ คดิ ลึกลงไปได้ มันก็มีอยูแ่ ค่นี ้ มันติดอยูเ่ ท่านัน้ แต่มนุษย์ควรจะทะลุออกไปได้ สัตว์เดรัจฉานทะลุออก
ไม่ได้
อาจารย์ครับ การที่เราจะเอาประสบการณ์ของชีวิตมาคิดให้ เป็ นประโยชน์ได้ มันจะต้ องหลังจากที่ความ
ทุกข์ผา่ นไปแล้ วใช่ไหม ระหว่างที่มนั มีความทุกข์อยู่ เราไม่มีจิตที่เป็ นสมาธิพอที่จะคิดใช่ไหม

๔๐๐

(หัวเราะ) บางอย่างพร้ อมกัน บางอย่างก็ไปด้ วยกันพร้ อมกัน ทีหน้ าทีหลังมันเป็ นพิเศษ มันก็สอนทุก
ทีที่เราไปสัมผัสอะไรเข้ า มันก็สอนให้ ทกุ ที ไปหลงในรสอร่อยของมัน มันก็เริ่ มคิดผิด มันทําให้ เราต้ อง
เจ็บปวดเสียทีก่อน จึงค่อยรู้อีก
โชคดีที่มีธรรมะให้ เรี ยนโขอยูแ่ ล้ ว มันไม่ต้องคลํามาก เพราะพระพุทธเจ้ าคลําให้ จนเพียงพอ เราก็
สะดวก ง่ายที่จะเดินตามนัน้ คือคลําตามนัน้ ตามที่ได้ แนะไว้ แล้ ว ตามที่อธิบายไว้ แล้ ว เรื่ องที่สําคัญที่สดุ คือ
เกิดมาควรจะได้ อะไร เกิดมาทําไม มันไม่ได้ สอนกัน ปล่อยให้ ร้ ูสกึ เอาเอง มันก็เกิดมาเพื่อสิง่ เอร็ดอร่อยที่สดุ
เท่าที่ธรรมชาติมนั จะให้ ร้ ูสกึ แต่ที่จริงอร่อยก็ตาม ไม่อร่อยก็ตาม ไม่ใช่การพักผ่อน มันต้ องไม่มีทงั ้ ๒ อย่าง
คือการว่าง หรื อพักผ่อน ค่อยรู้ทีหลังว่ามีชนสู
ั ้ งสุด กว่าจะรู้เรื่ องว่าบุญและบาป สุขหรื อทุกข์ ดีหรื อชัว่ เป็ น
เรื่ องยุง่ ทังนั
้ น้ ว่างจากสิง่ เหล่านี ้เสียได้ แหละสูงสุด ผมเกิดมาก็ไม่ร้ ูวา่ เกิดมาทําไม เป็ นเด็ก ๆ ไม่มีทางรู้ ไม่มี
้ าอย่างนี ้ ที่
ทางจะรู้วา่ เกิดมาทําไม พ่อแม่ก็ไม่ได้ สอนว่าเกิดมาทําไม แต่ก็ได้ รับการดูแลว่าทําอย่างนันทํ
เรี ยกว่าดี ๆ ให้ เรี ยนหนังสือ ให้ ประพฤติดี ก็ดี ไม่ร้ ูวา่ เกิดมาทําไม จนกระทัง่ เป็ นหนุม่ ก็ยงั ไม่ร้ ูวา่ เกิดมา
ทําไม เพื่อประโยชน์อะไร แต่มนั ก็ได้ กระทําทุกอย่างตามที่เขาสอนให้ ทํา ตามขนบธรรมเนียมประเพณีมีให้
ทํา จึงมีการศึกษา มีการทํามาหากิน มีการเป็ นอยูอ่ ย่างที่วา่ ตามธรรมเนียม ตามประเพณีให้ ทํา ทีนี ้พอถึง
คราวที่จะบวชนี ้ โยมอยากจะเห็นบวช หรื อบวชตามธรรมเนียม ก็ไม่ร้ ูวา่ เกิดมาทําไม แต่เอาละ บวชตาม
ั้
ยมบวช มันก็บวช บวชแล้ วมันก็เรี ยนธรรมะมา ก็ยงั ไม่ร้ ู
ธรรมเนียมคงจะดีแน่ มิฉะนัน้ เขาคงไม่ตงธรรมเนี
ว่าเกิดมาทําไม เรี ยนธรรมะ ๓ ชันแล้
้ วก็ยงั ไม่ร้ ูวา่ เกิดมาทําไม เป็ นครูแล้ วก็ไม่ร้ ูวา่ เกิดมาทําไม จนกระทัง่
้ ้ ในชันลึ
้ กมากเข้ า ๆ จึงค่อย ๆ รู้ ว่าเรา
เรี ยนบาลีก็ยงั ไม่ร้ ู มันเพิ่งรู้เมื่อมีสวนโมกข์แล้ ว ศึกษาธรรมะในชันนี
ควรจะถือหรื อจะสรุปความว่า เราเกิดมาทําไม ความคิดมันก็แย้ งว่าก็เราไม่ได้ ตงใจจะเกิ
ั้
ดมานี่ ทําไมเรา
ดมา เพราะมัน
จะต้ องรับผิดชอบเรื่ องนี ้นักเล่า แต่ในที่สดุ มันก็วา่ ต้ องรับผิดชอบแหละ ถึงไม่ได้ ตงใจจะเกิ
ั้
เกิดมาแล้ ว ก็ต้องทําอะไรจึงจะดี ก็พบเรื่ องนี ้ ทําเรื่ องที่ไม่เป็ นทุกข์ เพราะฉะนัน้ เราเกิดมาอย่าอยูอ่ ย่างเป็ น
ทุกข์ อย่าทําสิง่ เป็ นทุกข์ เกิดมาให้ ได้ รับสิง่ ดีที่สดุ ที่มนุษย์ควรจะได้ สรุปครัง้ แรกอย่างนี ้กันก่อน แต่ก็ยงั ไม่
ค่อยรู้วา่ อะไร จะพูดว่าเพื่อนิพพาน เพื่อได้ นิพพานมันก็พดู ไม่เป็ น พูดไปไม่ถกู นึกไปไม่ถึงตัวนิพพานคือ
อะไร แต่เมื่อทํางานกับธรรมะมากเข้ า ๆ ทังการเรี
้
ยนด้ วยตนเองและเผยแผ่แก่คนอื่นนี ้ มันบังคับมาทีละ
น้ อย ๆ ให้ ตอบคําถามว่า เราควรจะเกิดมาทําไม มาพบคุณวิโรจน์พวกนี ้ เขามันก็มีปัญหาที่ตรงกับเรา จึง
ถือว่าสําคัญที่จะต้ องศึกษาว่าเกิดมาทําไม ผมก็สรุปเอาเองว่า เกิดมาเพื่อได้ สงิ่ ที่ดที ี่สดุ ที่มนุษย์ควรจะได้ นี่
มันตรรกะ มันไม่ได้ ร้ ูชดั เจนแจ่มแจ้ ง แต่ร้ ูสกึ ว่ามันถูกต้ อง ทางตรรกะมันจะถูกต้ องแล้ ว ถ้ าเราได้ สงิ่ ที่ดที ี่สดุ
ที่มนุษย์ควรจะได้ แล้ วมันคืออะไร มันจึงค่อยไต่ไปตามทางของนิพพาน ให้ มีชีวิตที่เย็น ไม่เป็ นทุกข์เลย นัน่
แหละคือสิง่ ที่ดีที่สดุ ที่มนุษย์ควรจะได้ เรี ยกว่าเพื่อจะให้ ชีวิตที่จะไม่เป็ นทุกข์ มิฉะนันก็
้ เท่ากับเกิดมาไม่มีคา่
อะไร ไม่ร้ ูจกั ทําไม่ให้ เกิดความทุกข์ พอสมควร ไม่ถงึ ที่สดุ หรอก ใช้ คาํ ว่าที่สดุ ไม่ได้ แต่วา่ ถึงขนาดที่เป็ นที่
พอใจ อย่างนี ้
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เราไม่มีความทุกข์ก็เลยพลอยผสมโรงกับความเพลิดเพลินในการทําเพื่ออย่างนี ้ ฝึ กฝนให้ ทําอย่างนี ้
ให้ ดีที่สดุ มันเพลิดเพลินอยูก่ บั การให้ ได้ รับสิง่ ที่ดที ี่สดุ แล้ วก็เผยแผ่ให้ มากขึ ้น เรี ยกว่าต้ องได้ รับสิง่ ที่ดีที่สดุ ที่
มนุษย์ควรจะได้ รับ ค่อย ๆ รู้ละเอียดมากเข้ าก็เข้ าร่องรอยของธรรมะที่วา่ ไม่มีโลภะ ไม่มีโทสะ ไม่มีโมหะ
ไม่มีกิเลส ไม่มีความทุกข์ใด ๆ ก็ไม่มีอะไรดีไปกว่านี ้ คือไม่มีความทุกข์ ผลสุดท้ ายสรุปความว่าสิง่ ที่ดที ี่สดุ ที่
มนุษย์ควรจะได้ คือไม่มีความทุกข์ ชีวิตที่ไม่มีความทุกข์เลย
ทีนี ้ก็มาคิดเรี ยนลัดเอาบ้ าง ว่าไม่มีความทุกข์เลยนัน้ จะทําได้ อย่างไรบ้ าง (หัวเราะ) มันก็ยงั มีที่จะ
เรี ยนลัด ไม่ต้องการอะไรให้ มากไปกว่าที่จําเป็ น นี่มนั ก็เรี ยนลัด กระทัง่ รู้วา่ ทําจิตอย่างไร เราจะไม่เป็ นทุกข์
เหมือนกัน ทําจิตอย่างไร อะไรจะเกิดขึ ้น เราก็ไม่เป็ นทุกข์ก็แล้ วกัน เรี ยกว่าเรี ยนลัด ระหว่างนี ้ก็สอนวิธีเรี ยน
ลัดแต่โดยมาก ผสมโรงกับพระธรรมของพระพุทธเจ้ า ถ้ ามันรู้เรื่ องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แล้ วมันก็จะไม่เป็ น
้น ประกอบกับอายุมนั มากเข้ า อายุมนั มาก
ทุกข์ มันจะเฉยได้ เอง มันจะเช่นนันเอง
้ พูดเรื่ องเช่นนันเองมากขึ
้
เข้ าทุกที เวลาเหลือน้ อยลงทุกที มันก็ยงิ่ ง่าย ไม่เท่าไรมันก็ตาย ก็เหมือนกับว่า ให้ พอดีกบั ตายเท่านัน้
เดี๋ยวนี ้ไม่คอ่ ยสนใจที่จะมีเกียรติ ไม่สนใจจะบรรลุถึงนิพพานหรือไม่ เป็ นพระอรหันต์หรื อไม่ ไม่อยูใ่ น
ความคิด รู้แต่วา่ อยูอ่ ย่างไม่มีทกุ ข์เรื่ อย ๆ ไปก็พอแล้ ว ทําประโยชน์ให้ เพื่อนมนุษย์ให้ มากที่สดุ ด้ วย ตัวเองก็
สบายดีด้วย ทําผู้อื่นให้ ได้ รับประโยชน์อย่างที่เราได้ รับด้ วยเรื่ อย ๆ ไป แค่นี ้ก็พอแล้ ว จะเป็ นอะไร สักแค่ไร
ไม่สนใจ เรื่ องความบัญญัตวิ า่ เป็ นอย่างนันว่
้ าเป็ นอย่างนี ้ เป็ นโสดา สกทาคา อรหันต์ เดี๋ยวนี ้ไม่อยูใ่ นความ
สนใจ ไม่อยูใ่ นความรู้สกึ เพราะต้ องการเพียงว่าเราจะไม่มีความทุกข์ ทําประโยชน์ผ้ อู ื่นให้ พร้ อมไปในตัว
อย่างมากที่สดุ เท่าที่จะมากได้ แล้ วก็ไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านัน้ ไม่ต้องการจะเป็ นอะไรไปมากกว่านัน้
พอที่จะสงเคราะห์ได้ วา่ มันไม่ต้องการภพคือความเป็ น มันอยูใ่ นลักษณะที่วา่ งจากภพ ว่างจากความเป็ น
เหลือแต่ร่างกาย จิตใจ นามรูปเคลื่อนไหวไป ในลักษณะที่ไม่เป็ นทุกข์ ให้ มีประโยชน์กบั ผู้อื่นมากที่สดุ
จนกว่ามันจะดับลงไป เหมือนกับว่าตะเกียงหมดนํ ้ามัน ไม่ต้องถามว่าไปไหน ไฟหมดเชื ้อเพลิง ไม่ต้องถาม
ว่าไปไหน จบกันแค่นนั ้ นี ้แหละเรื่ องที่พดู ได้ มีแค่นี ้ ถ้ าใครเห็นด้ วย มันก็ทําตามได้ โดยไม่ยากเลย ถ้ าไม่เห็น
ด้ วย ก็ไม่มีทางที่จะทําอะไรได้ เพราะเขาต้ องการจะเป็ นนัน่ เป็ นนี่ ได้ นนั่ ได้ นี่ อะไรก็ไม่ร้ ู อุดมคติบ้า ๆ บอ ๆ
เราไม่ต้องการ ต้ องการแต่วนั หนึง่ ๆ ไม่มีความทุกข์
มันคงจะแปลก ถ้ าไปเล่าให้ ใครฟั ง ไปพูดให้ ใครฟั ง มันเคยหวังจะได้ บรรลุมรรค ผล นิพพานอย่างยิ่ง
อย่างแรงเหมือนกัน เมื่อสมัยที่มนั ไม่ร้ ูวา่ นัน่ คืออะไร ตามเขาว่า ตามเขาอธิษฐานกัน ต้ องการกัน ปรารถนา
กัน เราก็พลอยกับเขา เดี๋ยวนี ้ไม่ต้องการความเป็ นอะไรอย่างที่วา่ ให้ มนั อยูอ่ ย่างไม่มีความทุกข์ เมื่อมันยัง
ไม่ตาย ยังมีเรี่ ยวมีแรงก็ทําสิง่ ที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ อู ื่นให้ มากที่สดุ ด้ วย ตัวเองไม่เป็ นทุกข์ด้วย คนอื่นได้ รับ
ประโยชน์ด้วย พอใจแล้ ว ไม่ต้องเป็ นอะไรมากกว่านัน้
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อาจารย์ครับ แต่ถ้าเป็ นคนหนุ่ม ๆ ความอยากเป็ นนัน่ เป็ นนี่มนั ก็แรง
ก็แรงซิ มันก็แรง เพราะมันไม่ร้ ูวา่ เป็ นอะไรเข้ า คืออะไร คืออย่างไร ก็เหมือนผมแหละ เมื่อหนุ่มอยู่
มันก็อยากตามที่เขานิยมกันว่าดี ว่าประเสริ ฐ ว่าวิเศษตามที่ได้ ยนิ ได้ ฟังเขาว่า ทุกคนมันจะเป็ นอย่างนัน้
เมื่อหนุ่ม ๆ จนกว่าจะได้ เรี ยนรู้ธรรมะในชันลึ
้ กที่สดุ ว่าความรู้สกึ ที่วา่ เป็ นอะไรนัน่ หนัก เป็ นของหนัก
ทรมานจิตใจ เป็ นอะไร ๆ พิเศษเท่าไร ไม่ดบั ทุกข์หรอก ถ้ าไม่มีการเป็ น ต้ องการจะเป็ นอยู่ มันยังไม่สิ ้นทุกข์
ไม่เป็ นอะไร ไม่ต้องเป็ นอะไร มันหมดปั ญหา มันไม่ต้องเป็ นภาระหนัก ชีวิตที่ไม่มีภาระ ก็คือชีวิตที่ไม่ได้ เป็ น
อะไร ไม่ได้ หมายมัน่ ยึดมัน่ ให้ เป็ นอะไร มันเป็ นหลักที่ใช้ ได้ ทวั่ สากลโลก เฉพาะผู้ที่เข้ าใจได้ เมื่อเข้ าใจไม่ได้
มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรกัน คิดอย่างนี ้
อาจารย์ครับ แล้ วอย่างที่พระอานนท์เคยบอกว่า ให้ เอามานะละมานะ เอาตัณหะละตัณหา เราจะ
นํามาใช้ จดั การกับความอยากมีอยากเป็ นเพื่อให้ นําไปสูค่ วามไม่มีไม่เป็ นในภายหลังได้ ไหม
มันเป็ นสํานวนของพระอานนท์องค์เดียวเท่านัน้ ที่ใช้ สํานวนอย่างนี ้ อาศัยตัณหาละตัณหา แต่มนั คน
ละความหมาย ตัณหาที่ถกู ละ กับตัณหาที่จะละตัณหา มันคนละความหมาย แล้ วเป็ นตัณหาที่ไม่ควรจะ
เรี ยกว่าตัณหา ตัณหาคือความอยากอย่างโง่ เข้ าในอํานาจของอวิชชา ความอยากที่มาจากสติปัญญาไม่
ควรเรี ยกว่าตัณหา แต่ขอยืมใช้ สํานวนนี ้ ตัณหาที่มาจากสติปัญญา คือความต้ องการที่มาจากสติปัญญา
นัน่ แหละเอามาละความต้ องการอย่างโง่เขลาด้ วยกิเลสตัณหาเสีย จึงใช้ คําว่าอาศัยตัณหาละตัณหา อาศัย
มานะลดมานะ มันก็เหมือนกัน มันคนละมานะ มานะของกิเลสตัณหาคือเป็ นตัวเป็ นตนอย่างนันอย่
้ างนี ้
มานะของสติปัญญา คือรู้วา่ เราก็เป็ นคนคนหนึง่ เหมือนกัน เมื่อคนนันมั
้ นละได้ คนนี ้ก็ต้องละได้ เป็ นมานะ
ที่มาจากสติปัญญา อาศัยมานะนี ้ละมานะที่มาจากกิเลสตัณหา สํานวนอย่างนี ้ต้ องเรี ยกว่าพิเศษ ก็มีแห่ง
เดียว มีแต่พระอานนท์พดู สํานวนอย่างนี ้ ตัณหาหมายถึงกิเลสตามธรรมดา แต่พระอานนท์ให้ หมายถึง
ตัณหาของปั ญญา ของวิชชา เอามาละตัณหาของอวิชชา ของกิเลส เพื่อพูดให้ สะดุดใจภิกษุณีองค์นนั ้ ส่วน
กามารมณ์นนอย่
ั ้ าไปเกี่ยวข้ องเลย จงชักสะพานเสียเถิด (เสตุฆาต) ชักสะพานคือ ตัดขาดไม่ต้องไป
เกี่ยวข้ องกัน คําพูดพระอานนท์มี ๓ บรรทัด ใช้ ตณ
ั หาละตัณหา มานะละมานะ ส่วนกามคุณนัน้ ทําการชัก
สะพานเสียเถิด อย่าเข้ าไปเกี่ยวข้ องแตะต้ องเลย ถ้ าแปลความหมายไม่ถกู ต้ อง ก็ฟังไม่ถกู และยิง่ ไปกว่านัน้
อาจจะทําผิดก็ได้ ทําไปผิด ๆ ก็ได้ เพิ่มตัณหาใหญ่เลย เพิ่มกามารมณ์ใหญ่เลย ไม่ได้ ละตัณหา จนเกิดลัทธิ
ที่เอากามารมณ์มาแก้ ปัญหา เช่น ลัทธิตนั ตริกบางนิกาย เป็ นต้ น
หลักสําคัญที่สดุ ในการอบรมปั ญญามันมีวา่ พิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาอยู่ พิจารณาให้ ชดั ขึ ้น ๆ
โดยวิธีใดก็ตาม ให้ ชดั ขึ ้น ๆ และเมื่อมันจะละอะไรได้ ขนหนึ
ั ้ ง่ แล้ วพิจารณาอีก ซํ ้าที่อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็
จะละไป ๆ ซํ ้า ๆ จนกว่าจะหมดทุกข์ เป็ นโสดาบันแล้ วก็เพ่งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จนเป็ นสกทาคามี เป็ น
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สกทาคามีแล้ วก็เพ่งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จนเป็ นอนาคามี เป็ นอนาคามีแล้ วก็เพ่งจนกลายเป็ นพระอรหันต์
คือเห็นความเป็ นเช่นนันเอง
้ ของอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของสิง่ ทังปวง
้ นี่มนั มีอยูอ่ ย่างนี ้ มันน่าอัศจรรย์
ตรงที่ไม่ต้องเพ่งอันอื่น นอกจากอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
เพ่งนี ้หมายความว่าอย่างไรครับ
อะไรที่เข้ ามาในความรู้สกึ มองเห็นความเปลีย่ นแปลงของมัน เปลี่ยนแปลงอย่างน่าเกลียด เห็น
ความที่ไปจับแล้ วก็เป็ นทุกข์ เช่นความสุข ความรู้สกึ เป็ นสุข อร่อย นี ้เอามาทําเป็ นอารมณ์ของวิปัสสนา คือ
ความสุขอันอร่อยนัน่ แหละเปลี่ยนแปลง มองดูในแง่ที่เปลี่ยนแปลง เห็นความเปลี่ยนแปลง เมื่อเห็นความ
เปลี่ยนแปลงก็เห็นความน่าเกลียด ที่หลอกลวงที่เป็ นทุกข์ ไปหลงรักมันเข้ าก็เป็ นทุกข์ พอเห็นว่าไม่เที่ยง
และหลอกลวงอย่างนี ้แล้ ว มันก็คืออนัตตา คือไม่ใช่ตวั ตนของอะไร มันอาจจะทําพร้ อมกันไปได้ ทงโดย
ั้
้ งก็ได้ เสร็จแล้ วมันสําเร็ จประโยชน์ตรงที่
คํานวณด้ วยเหตุผลก็ได้ แล้ วเห็นแจ้ งในสิง่ นัน้ ๆ ว่าเป็ นเช่นนันจริ
เห็นเช่นนันจริ
้ ง ๆ โดยไม่ต้องคํานวณด้ วยเหตุผล เพราะถ้ าคํานวณด้ วยเหตุผล เดี๋ยวมันก็กลับไปตามเดิม
อีก ต้ องพ้ นการคํานวณ คือเห็นเป็ นน่าเบื่อหน่ายแบบสังเวชคลายกําหนัด โดยการเห็นจริง โดยไม่ใช้ เหตุผล
เห็นเด็ดขาดตลอดไป ดูเหมือนวิมตุ ตายตนสูตรข้ อที่ ๕ ข้ อสุดท้ ายนันเห็
้ นด้ วย ญาณทัศนะ ข้ อ ๔ ใคร่ครวญ
นัน่ แหละใคร่ครวญโดยตรรกะ โดยวิธี logic เห็นด้ วยวิธี logic ที่ฝรั่งจะศึกษาได้ มากที่สดุ เวลานี ้ ก็คือโดยวิธี
logic โดยวิปัสสนาแท้ ๆ ยังไกลอยู่
เพราะอะไรครับ
เพราะมันไม่เป็ น มันทําไม่ได้ เพราะมันทําไม่ถึง เพราะเขานิยมยึดถือมันแต่เรื่องการใช้ เหตุผล ตาม
วิธี logic เป็ นวิสยั ฝรั่งมันทําได้ อย่างมากก็แค่นนั ้
อาจารย์ครับ เราจะดูของจริ งโดยไม่ใช้ เหตุผล จิตต้ องไม่มีนิวรณ์ใช่ไหม ถ้ ามีนิวรณ์ มันก็ดไู ม่ได้
ถูกแล้ ว เรี ยกว่ามันเป็ นสมาธิ มันก็ไม่มีนิวรณ์ จิตเป็ นสมาธิเรี ยกว่านิ่มนวล อ่อนโยน นิ่มนวลควรแก่
การงานทางจิต เหมาะสมที่สดุ ถูกต้ องที่สดุ ควรแก่การงานทางจิต จิตนี ้จึงจะเห็นโดยไม่ต้องคิด
อาจารย์ครับ อย่างนี ้คนธรรมดาก็ไปถึงยาก เพราะว่ากว่านิวรณ์จะหมด มันต้ องได้ ฌานแล้ ว นิวรณ์จงึ
จะหมด
มันก็ได้ มันแล้ วแต่เหตุปัจจัย ถ้ ามันคิดถูก บํารุงจิตถูก นิวรณ์มนั ก็ไม่เกิด
แม้ แต่ไม่ได้ ฌานหรื อครับ
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ถ้ านิวรณ์ไม่เกิดขึ ้น ก็ควรจะถือว่ายิง่ กว่าได้ ฌานเสียอีก คือได้ สมาธิโดยถูกต้ องแล้ ว
อาจารย์ครับ แล้ วมนุษย์ทวั่ ไปต่างมีอนุสยั นิวรณ์มนั ไม่ได้ เกิดอยูต่ ลอดเวลาหรื อครับ
ถูกแล้ ว เวลาที่มนั ไม่เกิดนี่แหละ ใช้ เวลานันให้
้ เป็ นประโยชน์ เวลาที่นิวรณ์ไม่เกิด กิเลสไม่เกิด จิต
เป็ นอย่างไรก็ดซู ิ เกิดกิเลสนิวรณ์ตลอดเวลามันก็ตาย เป็ นบ้ าและตาย เวลาที่นิวรณ์ไม่เกิดก็มี แต่มนั มักจะ
เกิดหรื อเกิดจนธรรมดาเนือย ๆ เรื่ อยไป ๆ ติดต่อกันไป ต่อเนื่องกันไป ระยะว่างมันเป็ นส่วนน้ อย แต่มนั มี
พอที่จะไม่ให้ เป็ นบ้ าตาย ถ้ านิวรณ์ไม่วา่ งเว้ นเสียเลยมันก็เป็ นโรคประสาท เป็ นบ้ า แล้ วก็ตาย กิเลสก็
เหมือนกัน โลภะ โทสะ ร้ อนเป็ นไฟ ถ้ าเกิดตลอดเวลาก็ตาย เส้ นโลหิตแตกตาย วิธีคดิ นึกของพวกฝรั่ง
ทังหลายอาศั
้
ยฝ่ าย logic ไม่ใช่ฝ่ายวิปัสสนา
อาจารย์ครับ แต่ถ้าหากว่าคิดตรง คิดถูกตามหลัก จิตมันก็สลดเหมือนกันใช่ไหมครับ
สลด คอยรู้จกั ถือเอาประโยชน์ที่จิตมันมองเห็น แล้ วเสริมให้ มองเห็นด้ วยวิปัสสนาให้ ได้ แม้ จะตังต้
้ น
แต่การคิดจากตรรกะ พอเห็นแล้ ว ทําให้ ความเห็นชัด ลึก ดิง่ ถึงรกถึงราก แจ่มแจ้ ง จนเป็ นวิปัสสนา ที่เป็ น
เพียง intellect หรื อ comprehension อะไรพวกนี ้ยังไม่พอ อย่างมาก ฝรั่งมีคําใช้ ก็คือ intuitive wisdom
ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะถึงขนาดวิปัสสนาขนาดสูงสุดหรื อไม่ ดูมนั ไม่มีคําอื่นใช้ อาศัยคําเหล่านี ้พอเป็ นเครื่ อง
แบ่งปั นจัดระยะขันตอน
้
ปั ญญา ๓ ขันนั
้ นแหละ
้
ศึกษาไว้ ให้ ดี ๆ เข้ าใจให้ ดี ๆ สุตมยปั ญญาจากการศึกษาค้ นคว้ า จินตามย
ปั ญญาจากการคิด ภาวนามยปั ญญาจากวิปัสสนาภาวนา เรามักมีแต่การศึกษากัน อย่างมากก็เพียงการ
คิดคํานวณ ใคร่ครวญ คํานวณตามวิถีทาง logic บ้ าง philosophy บ้ าง ไม่ขึ ้นไปถึงขันที
้ ่เรี ยกว่าวิปัสสนา
ภาษาฝรั่งใช้ คาํ ว่า insight เราก็ไม่ร้ ูคํานันจะมี
้ ความหมายสักเท่าไร แต่ถ้าว่ามันสูงไปกว่า intellect ก็พดู กัน
ไปทีก่อน ถือว่า intuitive wisdom หรื อ insight อยูใ่ นระดับวิปัสสนา
อาจารย์ครับ อย่างข้ อสัมมาสังกัปปะมันก็อยูใ่ นระดับปั ญญาขันคิ
้ ดใช่ไหมครับ เราป้องกันไม่ให้ จิตคิด
ไปทางก่อทุกข์ ดังนันเราก็
้
ต้องให้ จิตคิดไปในทางที่จะไม่ก่อทุกข์
ไม่ใช่การคิด สัมมาสังกัปปะ ไม่ใช่การคิดด้ วยเหตุผล มันเป็ นความรู้สกึ ที่ไปตามอํานาจของ
สัมมาทิฏฐิ สัมมาทิฏฐิ มนั บอกให้ ร้ ูอย่างนี ้ผิด อย่างนี ้ถูก ความต้ องการก็เกิดขึ ้นสมคล้ อยกับความจริ งข้ อนัน้
ฉะนันสั
้ มมาสังกัปปะ จึงไม่มีทางผิด มันคิดไปแต่ทางถูก เพราะมันมีมลู จากความเห็นที่ถกู ความรู้ที่ถกู
ความเชื่อที่ถกู สังกัปปะ คํานี ้แปลว่าความต้ องการ ต้ องการด้ วยสติปัญญา ถ้ าต้ องการด้ วยกิเลสตัณหาก็
เรี ยกว่าตัณหา และอะไรอีกหลายชื่อ ล้ วนแต่เป็ นพวกตัณหาทังนั
้ น้ เพราะเป็ นความต้ องการที่ไม่ถกู อวิชชา
ตัณหาครอบงําเข้ าไป ความต้ องการในความหมายกลาง ๆ เรี ยกว่าสังกัปปะ คือมันมาฝ่ ายวิชชาแล้ ว มา
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ฝ่ ายสัมมาทิฏฐิ แล้ ว ไม่ต้องเจตนาคิดเพื่อจะดําริอะไรขึ ้นมาใหม่ ปล่อยมันไปตามอํานาจของสัมมาทิฏฐิ
ฉะนัน้ ทําสัมมาทิฏฐิ ให้ รุ่งเรื องอยูเ่ สมอ มันเป็ นครูให้ เกิดสัมมาสังกัปปะเอง เมื่อมีสมั มาทิฏฐิ ควบคุมอยู่
สัมมาสังกัปปะก็ปรารถนาอยู่ มันก็เกิดการกระทําที่ถกู ต้ อง สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว
ถูกต้ องไปตามอํานาจของ ๒ ข้ อข้ างต้ น ซึง่ เป็ นปั ญญา ศีลเป็ นไปตามอํานาจของปั ญญา และก็ง่ายที่จะ
เกิดสมาธิ ซึง่ ก็เป็ นไปตามอํานาจของปั ญญาอีก
อาจารย์ครับ สัมมาทิฏฐิ ตามตํารามักจะพูดถึง ๒ อย่าง คือเห็นพระไตรลักษณ์กบั เห็นอริ ยสัจ ๔ ทีนี ้ ๒
อย่างนี ้มันสัมพันธ์กนั อย่างไรครับ
โอ้ ก็ดซู ิ ถ้ าเราเห็นความจริงแบบอริยสัจ ๔ ก็เห็นเป็ นทุกข์และความดับทุกข์ ถ้ าเห็นอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ความจริงของธรรมชาติ ถ้ าเห็นแล้ วมันก็ตดั ตัณหา ทีนี ้สัมมาทิฏฐิ ที่ไม่ได้ เอามาพูดกัน อยูใ่ น
พระไตรปิ ฎกมีอีกเยอะ เช่นเห็นสุญญตา เห็นอิทปั ปั จจยตา เห็นสุญญตานัน่ แหละมาก เห็นอนัตตาที่เป็ นไป
ถึงที่สดุ เห็นว่าไม่มีตวั ตน อย่างนันไม่
้ มี มิใช่คนนี ้ มิใช่คนอื่น มิใช่อย่างนี ้ มิใช่อย่างอื่น คําเหล่านี ้ไม่คอ่ ยได้
้
เอามาพูดกัน มันพูดยาก พูดลําบาก คือไม่เห็นอย่างที่คนธรรมดาเห็น โดยประการทังปวง
อาจารย์ครับ ทําไมมีหลายอย่างนัก
มันก็อย่างนันแหละ
้
ธรรมชาติมีอย่างนัน้ แล้ วแต่จะดูกนั แง่ไหน จะดูนามรูป กายใจ จะดูกนั แง่ไหน
ในแง่ไม่เป็ นทุกข์ เป็ นอนัตตาก็ได้ ในแง่วา่ ง ว่างจากความหมายแห่งความเป็ นตัวตน ก็คืออนัตตานัน่ เอง
เมื่อเห็นอนัตตาของสิง่ ใด ก็เกิดปั ญหาในสิง่ นันไม่
้ ได้ มันก็เป็ นมรรคที่ดบั ทุกข์
แล้ วในแง่อริ ยสัจ ๔ ล่ะครับ
มันจัดรูปไว้ เป็ นระบบให้ เห็นง่าย ๆ ให้ เห็นสัมพันธ์กนั ง่าย ๆ เป็ นหลักเบื ้องต้ น เห็นทุกข์ เหตุให้ เกิด
ทุกข์ ภาวะตรงกันข้ ามคือความดับทุกข์ แล้ ววิธีการที่จะเข้ าถึงอันนัน้ คือพูดให้ เป็ นหลัก ให้ มนั ง่าย ให้ มนั ชัด
ขึ ้นมา สัมมาทิฏฐิ เห็นตามที่เป็ นจริ ง ใช้ คําว่าเห็นตามที่เป็ นจริง เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือเห็นหลัก
อริ ยสัจ ๔ นัน่ เอง
ผมจัดไม่คอ่ ยลงตัวระหว่างอริ ยสัจ ๔ กับไตรลักษณ์ มันลงกันอย่างไรครับ
ต้ องนึกถึงสัมมาทิฏฐิ เห็นถูกต้ องตามที่เห็นจริง มีหลาย ๆ แบบคือเห็นความจริงในรูปแบบของ
อริยสัจ ๔ เห็นความจริงในรูปแบบของไตรลักษณ์ เห็นความจริงในรูปแบบของปฏิจจสมุปบาท เห็นความ
จริงในตถาตา อิทปั ปั จจตยา ธัมมัฏฐิ ตตา ธัมมนิยามตา จนกระทัง่ มีคาํ อธิบายเกี่ยวกับความว่าง กระทัง่
เห็นไม่เป็ นบวกไม่เป็ นลบ ไม่เป็ นแง่ดีไม่เป็ นแง่ร้าย มันก็รวมอยูใ่ นข้ อนี ้ รวมในข้ อสัมมาทิฏฐิ ถ้ าเห็น

๔๐๖

ความสุขเป็ นบวกอยู่ มันก็ยงั โง่อยู่ คือหลงในความสุข เห็นความสุขในฐานะเป็ นของหลอกลวงให้ หลง มันก็
ดีขึ ้นไปกว่า แต่ก็มีปัญหาเรื่ องเกี่ยวกับหลงอะไรกันอยู่ เห็นความสุขเป็ นความว่าง ว่างไม่มีตวั ตนของ
ความสุข จะเป็ นตัวตนของใครก็ไม่ได้ เห็นความสุขอย่างนี ้ เรี ยกว่าเห็นเลยขึ ้นไป เลยความบวก เลยความ
เป็ นลบ อะไรก็ตามที่มนุษย์จะหลงยึดถือเป็ นคู่ ๆ ตามหลักที่ฝรั่งทําไว้ ละเอียดลออเหมือนกัน เรื่ องอย่างนี ้
เป็ นวิทยาศาสตร์ ยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์ เพราะมันเป็ นเรื่ องทางจิตใจ วิทยาศาสตร์ ของฝรั่ง เป็ นเรื่ องทางวัตถุ
เสียส่วนใหญ่ เป็ นเรื่ องทางจิตใจน้ อย
อาจารย์ครับ ถ้ าเรามองจากแง่มมุ ของอริยสัจ ๔ ลักษณะทุกข์นี ้เราควรจะกําหนดรู้ แล้ วสมุทยั เราควรละ
นิโรธนี ้ควรทําให้ แจ้ ง มรรคควรทําให้ เกิดมี แต่ในทางปฏิบตั จิ ริง ๆ แล้ ว มันต้ องเริ่ มจากมรรคก่อนใช่ไหม
ครับ คือมันไม่ได้ มาตามลําดับ การที่เราเริ่มจากมรรคนัน้ มันก็เท่ากับกําหนดรู้ทกุ ข์ กําหนดละสมุทยั ใช่ไหม
ครับ
อะไรก่อน แล้ วแต่เหตุการณ์ แล้ วแต่เหตุการณ์จะทําให้ เห็นอะไรก่อน แต่ถ้าว่าจะพูดโดยทัว่ ไป ตาม
หลักต้ องถูกความทุกข์คกุ คามข่มขี่เอา แล้ วอยากจะดับทุกข์ จึงดิ ้นรนเพื่อจะดับทุกข์ จึงไปสนใจเรื่ องดับ
ทุกข์ที่เรี ยงไว้ เป็ นลําดับดีแล้ ว เป็ นลําดับตามธรรมชาติ ที่จะต้ องเห็นโดยลําดับอย่างนัน้ ถ้ าไม่มีจดุ ตังต้
้ นว่า
เห็นความทุกข์เป็ นของที่นา่ เกลียด น่ากลัว น่าขยะแขยง มันก็ไม่ขวนขวาย เห็นความทุกข์แล้ วมันอยากจะ
ดับทุกข์ ก็ปฏิบตั ิ แต่เห็นความทุกข์ล้วน ๆ ไม่เห็นถึงราก เหตุของความทุกข์ก็เรียกว่ายังไม่เห็นโดยสมบูรณ์
ความดับทุกข์ก็เหมือนกัน ต้ องเห็นวิธีที่จะให้ ดบั ได้ ด้วยจึงจะสมบูรณ์ แยกเป็ น ๒ คู่ คําแรกเป็ นตัวประธาน
ทุกข์ เหตุให้ เกิดทุกข์ คูห่ ลังความดับทุกข์และทางให้ ถึงการดับทุกข์ คําแรกของทัง้ ๒ ตอนเป็ นคําสําคัญคือ
ทุกข์กบั การดับทุกข์ เหตุให้ เกิดทุกข์มนั ก็ประกอบอยูก่ บั ทุกข์ ทางให้ ถงึ ความดับทุกข์ก็เพื่อประกอบความ
ดับทุกข์ เพื่อให้ ได้ ความดับทุกข์ การปฏิบตั มิ รรคมีองค์ ๘ มันเป็ นการปฏิบตั ชิ นิดที่วา่ เป็ นพื ้นฐาน ให้ มี
ความถูกต้ องอย่างนันตลอดเวลา
้
จะไม่เกิดกิเลสและไม่เกิดทุกข์ สัมมาวิหาโร เป็ นอยูโ่ ดยชอบ เป็ นอยูโ่ ดย
อริยมรรคมีองค์ ๘ มันก็ไม่อาจจะเกิดทุกข์ หรื อเกิดกิเลส ไม่เกิดโดยเด็ดขาดก็คือพระอรหันต์ จึงตรัสว่าถ้ า
เป็ นอยูโ่ ดยชอบแล้ ว โลกไม่วา่ งจากพระอรหันต์
อาจารย์ครับ ถ้ าเราไม่เดินองค์มรรค เราจะละสมุทยั หรือเราจะเห็นนิโรธก่อนได้ หรื อไม่ ถ้ าไล่มา
ตามลําดับ
เรารู้ได้ โดยนัยตรงกันข้ าม ถ้ าความทุกข์เกิดมาจากตัณหา ดับตัณหาเสียก็คือความไม่มีทกุ ข์ เป็ น
การเห็นผ่านมาจากความทุกข์ที่เกิดมาจากตัณหา ถ้ าดับตัณหาเสีย ก็จะดับทุกข์ ทีนี ้วิธีจะดับตัณหาทํา
อย่างไร ก็มายึดมรรคมีองค์ ๘ ศึกษาอย่างนี ้ ลักษณะอย่างนี ้ผมถือว่าเป็ นอภิธรรมที่แท้ จริง อภิธรรมตาม
ศาลาวัด นับเม็ดมะขาม มันอภิธรรมเกิน เฟ้อ อภิธรรม แปลว่าธรรมอย่างยิ่ง ถ้ าอย่างยิง่ ก็คืออย่างนัน้ คือ
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ไม่เกิน การแจกจิต แจกเจตสิก แจกรูป แจกอะไรเกินความต้ องการ เป็ นอภิธรรมเกิน อภิธรรมยิ่งคืออย่างนี ้
อภิธรรมเกินคืออย่างนัน้ ต้ องศึกษาในระดับที่เป็ นอภิธรรมไว้ บ้างก็ดี แต่อย่าให้ ไปเป็ นอภิธรรมเกินเราว่า
อย่างนี ้ พวกนันเขาโกรธ
้
อาจารย์ครับ ถ้ านิโรธคือทําให้ แจ้ ง นิโรธน่าจะมาทีหลังมรรค เป็ นผลของมรรค
คือเรายังไม่ได้ ทําให้ แจ้ งอย่างนัน้ แต่เรารู้เรื่ องของนิโรธในฐานะที่วา่ ถ้ าดับตัณหาเสีย ทุกข์ก็ดบั
เดี๋ยวนี ้เราแจ่มแจ้ งในทุกข์ ตัณหาที่ให้ เกิดทุกข์ ก็เลยรู้วา่ ถ้ าดับตัณหาเสีย ไม่มีตณ
ั หาเสีย ทุกข์ก็ไม่มี
รู้โดยอนุมานหรื อรู้โดยเห็นครับ
มีได้ ทงั ้ ๒ อย่าง
ปุถชุ นก็ร้ ูได้ ทงั ้ ๒ อย่างหรื อครับ
ถ้ ารู้โดยอนุมาน มันก็ไม่สําเร็ จประโยชน์ แต่มนั ก็เป็ นเงื่อนให้ พยายามดับทุกข์ เป็ นจุดตังต้
้ นได้
เหมือนกัน รู้โดยอนุมานว่าดับตัณหาเสีย ทุกข์จะดับ อันนี ้มันทําให้ ขวนขวายในการที่จะดับตัณหาเสีย จึง
ไปหามรรค ปุถชุ นก็มีปัญญาในชันอย่
้ างนี ้ได้ เป็ นเรื่ องจินตามยปั ญญา มีได้
แต่ถ้าสมมติวา่ ถ้ าเราเห็นใจของเราเวลามันไม่มีกิเลส ตรงนี ้จะอยูใ่ นลักษณะเห็นนิโรธหรื อเปล่าครับ
แล้ วแต่เราเห็นอย่างไรซิ ถ้ าเห็นในแง่ที่ดบั ตัณหาแล้ วทุกข์ดบั ก็เห็นนิโรธ
ถ้ าเห็นในภาวะที่ไม่มีกิเลสเฉย ๆ อย่างนี ้
ไม่ร้ ูวา่ มันเห็นในลักษณะอย่างไร จะเห็นเพ้ อ ๆ หรื อเห็นเหมือนกับเห็นสิง่ ธรรมดาสามัญเสียก็ได้
ไม่ได้ ร้ ูโดยประจักษ์ วา่ ดับตัณหาแล้ ว ทุกข์ดบั
ถ้ าเรารู้วา่ อ้ อ ตอนนี ้ไม่มีกิเลส ใจมันสบาย อย่างนี ้เห็นนิโรธหรื อเปล่า
ก็เป็ นความรู้เท่านัน้ ความรู้อย่างนันเท่
้ านันก็
้ ยงั ดีกว่าไม่ร้ ู
แต่ไม่ถือว่าอยูใ่ นนิโรธใช่ไหมครับ
สงเคราะห์เข้ าในหมวดนี ้ ไม่มีทางจะไปสงเคราะห์เข้ าในหมวดอื่น
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อาจารย์ครับ เรื่ องสัมมาสังกัปปะอีกครัง้ หนึง่ ครับ ผมอ่านเจอในชุดจากพระโอษฐ์ ของอาจารย์ มีตอน
หนึง่ ที่พระพุทธเจ้ าตรัสว่า ช่วงก่อนที่ทา่ นตรัสรู้นนั ้ ท่านก็ดําริไปในทางออกจากกาม ดําริไปในทางเนกขัม
มะ แต่วา่ พอสมาธิไม่พอ ก็ฟ้ งซ่
ุ าน ต้ องกลับมาทําสมาธิใหม่ อย่างนี ้ผมรู้สกึ ว่า ตัวสัมมาสังกัปปะ เป็ นสิง่ ที่
มีเจตนาด้ วย มันไม่ใช่เป็ นสิง่ ที่เป็ นผลของสัมมาทิฏฐิ อย่างเดียว สมมติอย่างปกติ คนปุถชุ นทัว่ ๆ ไป เวลา
เรามีอารมณ์มากระทบ เช่นอารมณ์ที่น่ารัก เราก็ดําริไปในทางที่จะเอามาหาเรา เอาเข้ ามาหาตัวเรา ทีนี ้
สัมมาสังกัปปะ ก็คือดําริ ที่ไม่เอาเข้ ามาโดยเจตนา
มันก็ต้องเป็ นการปฏิบตั ทิ กุ ข้ อ ทัง้ ๘ ข้ อแหละ ทีนี ้ที่พดู ว่าสัมมาสังกัปปะ มันเป็ นไปตามอํานาจของ
สัมมาทิฏฐิ ฉะนันจึ
้ งไม่มีทางจะผิด การปฏิบตั ติ ้ องปฏิบตั ทิ งั ้ ๘ ข้ อ แต่เราอย่าไปตังเจตนาเอาเอง
้
ขอให้ มนั
เป็ นไปตามอํานาจของสัมมาทิฏฐิ สังกัปปะ ความปรารถนานัน้ ก็จะถูกต้ อง ความเข้ าใจถูกต้ อง เป็ น
สัมมาทิฏฐิ ความต้ องการ หรื อใฝ่ ฝั นก็ถกู ต้ อง เมื่อความใฝ่ ฝั นถูกต้ อง การกระทําก็ถกู ต้ องตามที่จะดับทุกข์
สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว มันก็จะถูกต้ องสําหรับจะดับทุกข์ ทีนี ้ก็มีความพากเพียรที่ถกู ต้ อง
ให้ มีสติที่ถกู ต้ อง มีสมาธิที่ถกู ต้ อง ครบอย่างนี ้แล้ วมันก็ดบั ทุกข์ เกิดเป็ นสัมมาญาณ มีความรู้ถกู ต้ อง สัมมา
วิมตุ ิ มีความหลุดพ้ นถูกต้ อง ความถูกต้ องมี ๑๐ องค์ประกอบ แต่มาพูดกัน เฉพาะในแง่การปฏิบตั มิ ีองค์ ๘
นอกนันมั
้ นเป็ นผลของการปฏิบตั ิ มีความรู้ถกู ต้ อง หลุดพ้ นถูกต้ อง เป็ นผล
ถ้ าอย่างนี ้ ในทางปฏิบตั ิ โดยเฉพาะสัมมาสังกัปปะ ก็หมายถึงว่า เราระวังความคิดของเรา ไม่ดําริไป
ในทางกาม ทางพยาบาท ทางวิหิงสา ให้ มนั ดําริ ไปในทางตรงกันข้ ามกับพวกนี ้ ใช่ไหมครับในทางปฏิบตั ิ
มันก็เหตุผลมาจากสัมมาทิฏฐิ มันดับทุกข์อย่างไร มันไม่ดบั ทุกข์อย่างไร ปรารถนาถูกทางที่จะดับ
ทุกข์ คือออกจากกาม คือไม่พยาบาท ไม่เบียดเบียน ธรรมะจะสัมพันธ์กนั อย่างถูกต้ องกลมกลืนกันทังหมด
้
ถ้ าขัดขวางกัน ไม่เข้ ากัน มันก็ผิดแล้ ว มันไม่ใช่ธรรมะด้ วย
อาจารย์ครับ แล้ วอย่างนี ้ ถ้ าเป็ นฆราวาส เขาคิดเรื่ องแต่งงาน เรื่ องมีลกู มีเมีย แล้ วเขาจะปฏิบตั สิ มั มา
สังกัปปะได้ อย่างไร ในแง่ของเนกขัมมสังกัปโป
ก็มีสมั มาทิฏฐิ ที่จะดับทุกข์เลย มามีสมั มาทิฏฐิ ที่ถกู ต้ อง แล้ วมีสมั มาสังกัปปะ แม้ แต่การครองเรื อนก็
ต้ องเป็ นธรรม แตกต่างกับคนที่ไม่ร้ ูคือไม่ครองเรื อนเพื่อกามตัณหา แต่ครองเรื อนเพื่อสืบพันธุ์บริสทุ ธิ์ มันก็มี
หลักที่พงึ เชื่อถืออยูไ่ ด้ วา่ พระโสดาบันครองเรื อน ไม่ลมุ่ หลงในกามตัณหา แต่วา่ มันยังเป็ นคนอย่างนี ้อยู่ มัน
ก็ต้องการสืบพันธุ์ แต่การสืบพันธุ์ชนิดที่ไม่ใช่เพื่อกามตัณหา มันเป็ นการสืบพันธุ์เพื่อการสืบพันธุ์ ไม่ใช่
อํานาจของกามคุณหรื อกามตัณหา ฆราวาสที่จะต้ องสืบพันธุ์ก็ทําเป็ นหน้ าที่
อาจารย์ครับ ในทางปฏิบตั ทิ ําได้ หรื อครับ
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ได้ ไม่ได้ ก็ต้องมีหลักอย่างนี ้
อย่างพระโสดาบัน ท่านยังละกามราคะไม่ได้ ใช่ไหมครับ
ก็ต้องเป็ นไปตามลําดับ ละสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาส ตัง้ ๓ อย่างก่อน จึงจะไปเป็ น
โสดาบัน สกทาคามี ละกามราคะขันต้
้ น พระอนาคามีโน้ นละได้ สิ ้นเชิง สําหรับฆราวาสที่คณ
ุ ว่าเมื่อกี ้
สําหรับสัมมาสังกัปปะ ใฝ่ ฝั นจะออกจากกาม ถึงแม้ บริโภคกามอยู่ ถ้ าเข้ าไปเพื่อจะออกจากกาม ก็เป็ น
สัมมาสังกัปปะได้ เป็ นฆราวาสครองเรื อนบริโภคกามอยู่ แต่มีความตังใจความปรารถนาที
้
่จะออกจากกาม
มันก็เป็ นสัมมาสังกัปปะได้
ครับ ถ้ าอย่างนัน้ ผมคิดว่าเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิ
แต่เรื่ องที่ผมว่า ต้ องไปรู้จกั แยกแยะของ ๒ อย่างนันออกจากกั
้
นคนละเรื่ อง คือ กามคุณกับการ
สืบพันธุ์
ในแง่ทฤษฎีหรื อในแง่ตรรกะมันแยกได้ แต่ในทางธรรมชาติ รู้สกึ มันจะไม่แยกกัน
แล้ วแต่สติปัญญา กามคุณทําด้ วยอวิชชาตัณหากิเลส การสืบพันธุ์ ก็ไม่มีสติสมั ปชัญญะ มีเรื่ องขัน
ๆ คือปฐมบัญญัตพิ ระสุทิน ที่แม่เขาเอาลูกสะใภ้ หรื อเมียมาให้ สืบพันธุ์ ไม่ร้ ูวา่ สืบพันธุ์ชนิดไหน ตามเค้ า
เรื่ องมันต้ องไม่ใช่ตามกามารมณ์ เป็ นเพียงสืบพันธุ์ตามความประสงค์ของแม่ จะเป็ นไปได้ หรื อไม่ ก็แล้ วแต่
ตามเค้ าเรื่ องพระสุทิน ไม่ได้ เป็ นพระอรหันต์ใช่ไหมครับ
นัน่ แหละ เป็ นภิกษุธรรมดาอยู่ ต้ องการให้ แม่ได้ มีผ้ สู ืบสกุล ตามความประสงค์ของการสืบพันธุ์
อย่างนี ้เห็นได้ เจตนาไม่ใช่เพื่อกามคุณ เจตนาเพื่อให้ แม่ได้ มีพนั ธุ์ เรื่ องของจิตมันลึกซึ ้ง พูดอะไรได้ ง่ายโดย
ส่วนเดียวไม่ได้ มีข้อยกเว้ นหลายอย่าง

อาจารย์ครับ ในหนังสือ ตามรอยพระอรหันต์ อาจารย์เขียนไว้ วา่ พระวินยั หรื อศีลจําเป็ นแก่การปฏิบตั ิ
เพื่อเข้ าถึงโลกุตระโดยแท้ พวกมีศีลเศร้ าหมองอยูภ่ ายในใจตนเอง แม้ ไม่เป็ นที่เสียหายแก่หมูค่ ณะก็ตาม
แต่ผ้ นู นไม่
ั ้ อาจก้ าวผ่านขึ ้นสมาธิไปได้ เลย ความทุศีลภายในใจ แม้ ร้ ูแต่คนเดียว ก็เป็ นข้ าศึกอย่างแรงต่อ
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การบรรลุผลของสมาธิ กล่าวคือฌาน ศีลนี ้เป็ นบาทฐานของมรรคผลทังหลาย
้
เพราะพอจิตจะเริ่ มสงบ
ความรู้สกึ ทุศลี ย่อมเกิดขึ ้นมาแทนทุกครัง้ ไป อาจารย์ยงั ถือตามคตินี ้จนถึงทุกวันนี ้หรื อเปล่าครับ
ก็ถือ ถึงไม่ต้องถือก็เป็ นการถืออยู่ หลักอันนี ้ยึดได้ ตลอดไป อย่าให้ มีความรู้สกึ อะไรที่มีลกั ษณะว่า
ทุศีล มันเป็ นหลักทัว่ ไป เมื่อความรู้สกึ ว่าทุศีลมารบกวน จิตไม่มีทางเป็ นสมาธิได้
อาจารย์ครับ ระยะหลัง ๆ ต่อมา ผมเห็นข้ อความอาจารย์เขียนว่า การรู้จกั กําหนดปฏิบตั อิ ย่างกว้ าง ๆ
จึงจะสําคัญ และฉลาดทันกาลยิ่งกว่า โดยเฉพาะกรณีรีบด่วนเกี่ยวกับการตามรอยพระอรหันต์ ซึง่ ไม่เคย
ทราบถึงสิกขาบทอันหยุมหยิมเหล่านี ้เลย ทีนี ้การปฏิบตั ติ ามพระวินยั อาจารย์ถืออย่างไร ถือทุกข้ อหรื อ
เปล่า
ทุกข้ อที่เล่าเรี ยนมา ความตอนนันมั
้ นหมายความว่า ถ้ ามาสนใจเรื่ องปฏิบตั ิ มันมุง่ อยูแ่ ต่ปฏิบตั ทิ าง
จิต สิง่ ที่เรี ยกว่าศีลก็ดีเองโดยไม่ต้องคํานึงถึง ไม่ต้องมาท่องอยูอ่ ะไรอยูอ่ ย่างที่คดิ กันโดยมาก หากทําความ
เพียรทางจิตใจไป พวกศีลก็เกิดขึ ้นมา เรี ยกว่ามีอยูโ่ ดยอัตโนมัติ เจตนาที่จะทําสมาธิก็คือศีล นี่มนั เลื่อน
ขึ ้นมาอย่างนี ้ ก่อนนี ้เจตนาที่จะรักษาศีลสิกขาบทก็คือศีล ถ้ าล่วงพ้ นมาจากนัน้ อะไร ๆ ที่มนั เป็ นเจตนา
้ นศีล จนบังคับตัวให้ ทําสมาธิข้อนี ้ก็เป็ นศีล บังคับให้ เพ่งปั ญญา
สําหรับจะทําจะบังคับตัวให้ ทํา อันนันเป็
อันนันก็
้ เป็ นศีล ไม่ใช่ตวั สิกขาบทหรอก แต่มนั ไม่มีการล่วงสิกขาบทใด ถ้ ามันมาเพ่งจดจ่ออยู่ จะทําสิง่ นัน้
สิง่ นี ้ ซึง่ เป็ นตัวสมาธิหรื อตัวปั ญญา บางคนจะเข้ าใจว่าขณะทําสมาธิหรื อเจริ ญปั ญญาก็ไม่มีศีล ศีลมันมี
โดยความหมายว่าบังคับตัวให้ ทําอะไรอยูอ่ ย่างจริ งจัง เรี ยกว่าศีล คือสําหรับระวังและบังคับ จากศีล
สิกขาบทมาเป็ นศีลเพ่งจิต ศีลคือการเพ่ง เพ่งจิต ควบคุมให้ มีการเพ่งจิตให้ อยูใ่ นความถูกต้ องอยูเ่ สมอ การ
ควบคุมส่วนนี ้เป็ นศีล ส่วนที่เป็ นความสงบระงับก็เป็ นสมาธิ ส่วนที่เป็ นความเห็นแจ้ งก็เป็ นปั ญญา นี่
เรี ยกว่าเริ่ มมีศลี แท้ จริงกันอย่างนี ้
อาจารย์ครับ ในตามรอยพระอรหันต์ บางตอนนี ้ ดูเหมือนกับอาจารย์คดิ ว่าน่าจะเปลี่ยนศีล ๒๒๗ ข้ อนี ้
เช่นมีข้อความตอนหนึง่ บอกว่า "บัดนี ้ เราควรแก้ ไขตัดทอนเพิม่ เติมจํานวนสิกขาบทในปาฏิโมกข์ที่สวดกัน
หรื อไม่"
เราทําอย่างนันไม่
้ ได้ เพราะเพื่อนไม่ยอม ถือหลักว่าพระพุทธเจ้ าไม่ให้ เปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์อะไรที่
ได้ บญ
ั ญัตไิ ว้ แล้ ว เช่นสิกขาบท ๒๒๗ หรื อ ๑๕๐ ก็ตาม ที่นํามาสวดทุกกึ่งเดือน ตอนนันมั
้ นเป็ นความคิด
ชัว่ ขณะว่า ถ้ ามันไม่ตดิ ขัดกับข้ อนี ้ ไม่ตดิ ขัดข้ อที่วา่ ไม่ควรเปลี่ยนแปลงแก้ ไขในสิง่ ที่พระองค์ทรงบัญญัตไิ ว้
ก็ควรเปลี่ยนให้ เหมาะสมได้ แต่ที่จริงมันก็ไม่มีบญ
ั ญัตโิ ดยตรง ให้ เอาสิกขาบทจํานวนเท่านี ้มาสวด มัน
เพียงแต่วา่ ทําทํากันอย่างที่สงฆ์ได้ ทํากันมา ก็เลยไม่มีใครกล้ าไปเปลี่ยนแปลง ผมมันมีความคิดอิสระหน่อย
ถ้ ามันจะเปลีย่ นแปลงให้ มนั เหมาะสมยิง่ ขึ ้นมันก็ควรจะได้ มีความหมายเพียงเท่านัน้ ไม่ได้ คดิ ว่าเราจะ
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เปลี่ยนแปลงได้ หรื อว่าเราจะเปลี่ยนแปลงกฎที่เรี ยกว่ากฎของเถรวาท มติของพระอรหันต์ชดุ แรก ข้ อตกลง
พระเถระในการประชุมสังคายนาครัง้ แรก
อาจารย์ครับ แล้ วสมัยอาจารย์อยูร่ ูปเดียวใน ๒ ปี แรก อาจารย์ลงปาฏิโมกข์หรื อเปล่า
ก็ไปลงที่วดั โพธาราม
อาจารย์ครับ ในตามรอยพระอรหันต์ อาจารย์เขียนว่า การปลงอาบัตคิ วรจะปลงเฉพาะข้ อที่ตวั เองอาบัติ
แล้ วก็ปลงให้ ร้ ูเรื่ องว่าเราต้ องอาบัตนิ นั ้ ๆ อาจารย์ทําตามที่เขียนไว้ หรื อเปล่า สําหรับตัวอาจารย์เอง
มันก็ทําตามแบบมหานิกาย ซึง่ ไม่ร้ ูกนั ได้ วา่ อาบัตอิ ะไรที่มีอยูท่ ี่ต้องอยู่ ถือว่ารู้กนั ทัง้ ๒ ฝ่ าย เขา
แสดงอาบัตนิ นั ้ เรี ยกว่ามันปลงอาบัตกิ ็แล้ วกัน เป็ นการปลงอาบัตแิ บบเก่าเดิม ๆ ที่ทํากันมา ถ้ าต้ องระบุ
สิกขาบทนัน้ เป็ นธรรมยุต ซึง่ บางทีก็ทําเหมือนกัน แบบระบุอาบัตทิ ี่ต้อง แต่โดยมากไม่ได้ ทํา เป็ นมหานิกาย
ทําตามแบบมหานิกาย
อาจารย์ครับ แล้ วอาจารย์เคยต้ องอาบัตสิ งั ฆาทิเสสหรื อเปล่า
ไม่เคย
สมัยที่มีสวนโมกข์ใหม่ ๆ เคยมีพระต้ องอาบัตสิ งั ฆาทิเสสหรื อเปล่า
ไม่มี พระ ๒-๓ องค์เท่านัน้
อาจารย์ครับ แล้ วเรื่ องเงินทอง อาจารย์ถือหลักปฏิบตั อิ ย่างไร ตังแต่
้ ต้นมาจนถึงปั จจุบนั นี ้
ไม่มีเป็ นของตัว ไม่รับเป็ นของตัว ถือหลักมาอย่างนัน้ ถ้ าเขาให้ เขาถวายก็ถือเสียว่าเขาวานให้ ทํา
อย่างใดอย่างหนึง่ เขาไม่ได้ ให้ เราแม้ เขาระบุให้ เราก็ไม่รับเป็ นของเรา ช่วยใช้ แทนเขาในสิง่ ที่เป็ นประโยชน์
้
เพราะมันหลีกไม่ได้ มันอยูใ่ นยุคในสมัยในสังคมที่มนั หลีกไม่ได้ ที่ต้องทําเหมือนกับพระทังหลาย
ทราบว่าระยะแรกสวนโมกข์พยายามถือปฏิบตั เิ รื่ องไม่จบั เงินจับทอง
เมื่อมันยังทําได้ เมื่อมันยังไม่มีกี่องค์ ยังทําได้ พอมันมากเข้ าก็เหลือที่จะควบคุม เรื่ องนี ้ดูเหมือนจะ
เป็ นเรื่ องที่เปลีย่ นแปลงไปโดยอัตโนมัติ ซึง่ ไม่ตรงตามวินยั กันหลาย ๆ เรื่ อง ไม่รับเงินแต่มีเงิน อย่างนี ้ก็ใช้
ไม่ได้ ผมไม่ได้ ถืออะไร ถือแต่วา่ ไม่มีเป็ นของตัว ไม่รับเป็ นของตัว มีคนเขาให้ ให้ เพื่อทําสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เป็ น
ของผู้นนั ้ เราเป็ นเพียงผู้จดั การ
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ถ้ าไม่อย่างนัน้ ทําไม่ได้ ลองคิดดู จะทําอะไรไม่ได้ จะทําสิง่ ที่เป็ นประโยชน์กบั มหาชนกว้ างขวางทํา
ไม่ได้ เมื่อยังเห็นแก่ประโยชน์ที่แท้ จริงส่วนใหญ่อยู่ ก็ไม่ให้ เรื่ องส่วนน้ อยมาเป็ นอุปสรรค อย่างเขาทําบุญ
ประจําวันก็รับไว้ แล้ วก็ใช้ ทําอะไรเสียอย่างหนึง่ แล้ ว แล้ วเลิกกัน รับไว้ แต่ไม่ใช่รับไว้ เป็ นของตัว เรื่ องจับนี ้ผม
มันมีความเห็นอย่างอื่นไม่เหมือนกับที่เขาถือ ๆ อยู่ แต่ก็ไม่อยากจะพูด มันจะเกิดเรื่ องร้ ายขึ ้นมา วัตถุอนา
มาสนันเป็
้ นโลหะเงินและทอง ส่วนใบสัง่ จ่ายทังหลาย
้
แม้ ธนบัตรเป็ นต้ น ก็เป็ นใบสัง่ จ่าย ไม่จําเป็ นที่จะรับก็
ไม่รับ จําเป็ นที่จะต้ องรับก็รับ รับเงินที่ใส่ซองมา เจ้ าของถวายมา นันก็
้ ไม่ถือว่าเป็ นวัตถุอนามาสไม่ใช่เงิน
และทอง และเรื่ องวัตถุอนามาสนี่อยูน่ อกปาฏิโมกข์เป็ นอภิสมาจาร เดี๋ยวนี ้มีการใช้ เช็คกันเกร่อไป ถ้ ามี
จิตใจที่ถกู ต้ องมันก็ไม่ควรเป็ นอนามาส เป็ นการสัง่ จ่าย ใบสัง่ จ่ายอะไร ความหมายสําคัญมันก็อยูท่ ี่วา่ จะ
รับเป็ นของตัวหรื อไม่ ถ้ ารับเป็ นของตัวก็มีปัญหา เราขี ้เกียจสนใจเรื่ องนี ้ ตัดบทไม่รับอะไรเป็ นของตัว ยิ่ง
เดี๋ยวนี ้ยิ่งไม่ต้องรับอะไรไว้ เป็ นของตัว ไม่มีเรื่ องที่จะต้ องใช้ เงิน ที่สว่ นตัวนันไม่
้ มี ที่เป็ นของส่วนรวมก็ใช้ ไป
รับของก็รับไม่หวาดไหว โดยไม่ต้องรับเงิน ไม่นกึ ถึงเรื่ องเหล่านี ้เลยก็ได้ ผู้ที่ปฏิบตั พิ ฒ
ั นาจิตใจไม่ต้องนึกถึง
เรื่ องนี ้ ถือว่าไม่มีที่จะรับเป็ นของตัว จิตใจ ที่ไม่รับเป็ นของตัว แล้ วตังหน้
้ าตังตาทํ
้ าสมาธิภาวนายิ่งดีใหญ่
เช่นเขาให้ เงิน ถ้ ามาแต่ที่ไกล เขาให้ เงินค่ารถไฟมา มันก็ควรจะเลิกกัน เสร็จกันที่คา่ รถไฟ
อาจารย์ครับ อย่างอภิสมาจารข้ ออื่น ๆ อาจารย์ถือหรื อเปล่าครับ
ถ้ านึกได้ แล้ วเป็ นถือหมด
อย่างเช่นการรักษาบาตรในวินยั มีอย่างละเอียดว่า ต้ องรักษาอย่างนันอย่
้ างนี ้ อาจารย์ทําตามนันหรื
้ อ
ทําก็มี ไม่ได้ ทําก็มี เราไม่ได้ เกี่ยวข้ องกับบาตรมากขึ ้น ๆ
พินทุผ้าอาจารย์ทําหรื อเปล่า
ทํามาตังแต่
้ แรกบวชเลย เป็ นหลักปฏิบตั ิ แต่เดี๋ยวนี ้บางทีก็เผลอไปไม่ได้ ทํา
สมัยหนุ่ม ๆ สมัยอาจารย์ยงั เดินไหว การลงอุโบสถ อาจารย์ถือเคร่งหรื อเปล่า ต้ องไปลงทุกครัง้ หรื อเปล่า
ไม่เคร่ง แต่วา่ (หัวเราะ) มันไม่เคยขาด แต่ไม่ได้ ถือเคร่ง แต่ไปลงไม่ได้ ขาด
การเคารพกันตามอาวุโสนี ้ อาจารย์ถือหรื อเปล่า
พยายามถือเท่าที่จะทําได้ เผลอไปก็มีบ้าง มันเป็ นมรรยาทของมนุษย์ด้วย ไม่ใช่เป็ นวินยั อย่างเดียว
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อาจารย์ครับ แล้ วอย่างเรื่ องรองเท้ าเห็นอาจารย์เขียนไว้ บอกว่า พระพุทธเจ้ าท่านปรับอาบัตภิ ิกษุที่ใช้ ร่ม
และสวมรองเท้ าในที่ใกล้ บ้านหรื อละแวกบ้ าน ตอนหลังอาจารย์ทําไมไม่เน้ นเรื่ องนี ้อีก แม้ แต่พระในสวน
โมกข์ก็ใส่รองเท้ ากัน
อ๋อ มันมากขึ ้น มันก็คมุ ไม่ไหว มันเรื่ องที่ไม่สําคัญนัก มันควบคุมไม่ไหว แต่คอยตักเตือนอยูเ่ สมอ
เรื่ องร่ม เรื่ องรองเท้ า
ทําไมพระพุทธเจ้ าไม่ให้ สวมตอนเข้ าบ้ านครับ
ไปดูในปฐมบัญญัตซิ ิ คงเป็ นธรรมเนียมของนักบวชทัว่ ไป ใช้ รองเท้ าเฉพาะเดินทางไกล นอกบ้ าน
นอกวัดก็ใช้ แต่วา่ ในวัดมันไม่ใช้ บ้ านยังพอจะสวมได้ ตามโอกาส แต่โดยมากเขาถือ เขายกเว้ นตรงที่วา่ เป็ น
ผู้ป่วยถือว่าเป็ นผู้ป่วย การไม่ใส่รองเท้ าเป็ นเรื่ องแสลงกับความเจ็บป่ วย ซึง่ เดี๋ยวนี ้ในบ้ านก็สวม ผมเคยไม่
้ นที
้ ่พื ้น จะทําอย่างไร มันก็ต้อง
สวมไปบ้ านหมอตันม่อเซี ้ยงครัง้ หนึง่ ในตรอกนัน้ คันเกือบตาย นํ ้าลายทังนั
สวมแม้ เข้ าไปในบ้ าน โดยจัดตัวเป็ นผู้ป่วย พื ้นถนนนํ ้าลายหนาเปรอะไปหมด หรื อนํ ้าอะไรก็ไม่ทราบ เหยอะ
แหยะ ๆ ไปหมด
ถ้ ากรณีนนก็
ั ้ ควรจะสวมรองเท้ าใช่ไหมครับ
แล้ วแต่ ตัดสินเอาเอง แต่เราถือว่าเป็ นคนป่ วย จะปล่อยอย่างนันไม่
้ ได้ เป็ นอันตราย
เรื่ องการขุดดินตัดหญ้ าปลูกต้ นไม้ อาจารย์ถือหรื อเปล่าครับ
เคยทําบ้ างเหมือนกัน เคยทําบ้ างเล็ก ๆ น้ อย ๆ (หัวเราะ) นี ้ก็ไม่ได้ เจตนาจะทําจริ งจังอะไร เพียงทํา
ให้ เป็ นตัวอย่าง ให้ คนอื่นเขาทําถูกเรี ยกว่าน้ อยมากแหละ เดี๋ยวนี ้ไม่มีแล้ ว อาบัตเิ ป็ นสิง่ ที่จะต้ องต้ อง เพราะ
เป็ นสิง่ ที่จะต้ องแสดงอาบัติ หรื อออกจากอาบัติ มันมีวา่ อย่างนัน้
อาจารย์ครับ ทําไมถึงจะต้ องต้ อง
คิดดูเอาเอง เพราะธรรมดาคนมันก็จะต้ องต้ อง ทําอย่างที่เรี ยกว่าอาบัตแิ หละ ไม่อยากพูดมากไป
แม้ แต่พระอรหันต์ก็ยงั มีบทเขียนยืนยันว่าต้ องอาบัตหิ รือแสดงอาบัติ ทัง้ ๆ ที่เนื ้อแท้ ไม่มีอาบัติ ไม่เป็ นอาบัติ
แต่ต้องทําตามระเบียบวินยั เพื่อเป็ นตัวอย่างอันดีแก่พวกที่ไม่ได้ เป็ นอรหันต์ เพราะฉะนันอาบั
้ ตมิ ีมาสําหรับ
ไว้ ต้อง ต้ องแล้ วต้ องทําคืน ตามอาบัตนิ นั ้ ๆ นอกจากลาสิกขาไปเสีย หรื อทําปริ วาส หรื อว่าแสดงอาบัติ
แล้ วแต่ระเบียบถือไว้ อย่างไร
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อาจารย์ครับ สมมติวา่ เราต้ องอาบัตสิ งั ฆาทิเสส เราลาสิกขาไป โดยไม่ได้ เข้ าปริ วาส มาบวชใหม่ต้องเข้ า
ปริ วาสอีกหรื อเปล่า
ไม่เคยพบ ตังแต่
้ ศกึ ษาไม่เคยพบ แต่ที่เขาถือเป็ นหลักทัว่ ไปกันอยูจ่ ะต้ องทําอย่างนัน้ ที่ถกู มันควรจะ
ถือว่า มันเสร็ จกันไปแล้ ว เลิกกันไปแล้ ว ไปเป็ นฆราวาสแล้ ว พ้ นจากความเป็ นพระแล้ ว ควรจะเลิกกันไป
หมด แต่ก็ยงั มีบางคน หรื ออาจจะมีในอรรถกถาฎีกาอะไรก็ไม่ทราบ ที่เขียนไว้ อย่างนัน้ คนเขาเอามาถือกัน
อย่างนัน้ เป็ นความเห็นของพระอาจารย์บางพวก ถ้ าถือกันตามเหตุผล หรื อโดยธรรมชาติ มันควรจะยุตกิ นั
เมื่อลาสิกขา
อาจารย์ครับ ในเรื่ องข้ อควรศึกษาเกี่ยวกับอริยสัจ ๔ อาจารย์บอกว่าเวลาสนทนากัน เราควรสนทนากัน
แต่เรื่ องอริยสัจ จะทําให้ คนเราเข้ าใจเรื่ องนี ้ดีขึ ้น มีกําลังใจที่จะเห็น พิจารณาจนเห็นแจ้ งเรื่ องนี ้ได้ ง่ายขึ ้น
ไม่ให้ สนทนาในเรื่ องเดรัจฉานกถา แต่วา่ จริ ง ๆ แล้ วมนุษย์มนั ต้ องสนทนานอกเรื่ อง ที่เรี ยกว่าเดรัจฉานกถา
อยูด่ ี แม้ แต่พระก็ขาดไม่ได้
มันไม่ต้องสนทนา ไม่ใช้ คําว่าสนทนา สนทนาเป็ นเรื่ องที่ยกเอามาเป็ นจริงเป็ นจัง มันจะพูดจะถาม
เรื่ องบ้ านเมืองบ้ าง ไม่เห็นเป็ นไร ถ้ าเอามาสนทนาในฐานะที่เป็ นบริวารเรื่ องอริยสัจ เอาเรื่ องบ้ านเมืองมา
สนทนาจนให้ ร้ ูในข้ อที่วา่ ตัณหาเป็ นเหตุให้ เกิดทุกข์ อย่างนี ้ก็ไม่เห็นเป็ นอะไร แต่ถ้าเอามาสนทนาเป็ นความ
ลุม่ หลง เช่นบ้ าการเมือง สนทนาแต่เรื่ องการเมืองก็ใช้ ไม่ได้
อาจารย์ครับ แล้ วในศีล ๒๒๗ ข้ อ ที่ใช้ ถึงปั จจุบนั นี ้ ตามประเพณีของพุทธศาสนาในสังคมไทยนี ้
อาจารย์เห็นว่ามีข้อไหนที่ตคี วามหมายไม่ถกู ต้ องตามพระบาลีหรื อเปล่า เช่น ที่เขียนไว้ ในวินยั มุขอย่างนี ้ ที่
ตีความไม่ถกู มีบ้างไหม
อ้ อ ไม่พดู ถ้ าเป็ นเรื่ องอย่างนันจะไม่
้
พดู แล้ วก็ไม่ควรพูด
แล้ วที่ปฏิบตั เิ ฉไฉละครับ
ปฏิบตั เิ ฉไฉ รู้สกึ ตัวว่ามันก็มี เช่นเรื่ องเกี่ยวกับเงินทองอย่างหนึง่ แม้ แต่เรื่ องจีวรก็ผิดวินยั ทังนั
้ น้ จีวร
นี ้มันใหญ่เท่าจีวรสุคต หรื อใหญ่กว่าเสียแล้ ว นิยมใช้ จีวรใหญ่กนั อย่างนี ้เสียแล้ ว
อาจารย์ครับ แล้ วอย่างความหมายของข้ ออทินนาทานในปาราชิกนัน้ จํานวนที่ต้องอาบัตปิ าราชิก
ความหมายจริง ๆ มันน่าจะหมายถึงแค่ไหนครับ ที่วา่ ๕ มาสก
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บาทหนึง่ เท่ากับทองคําหนักเท่ากับข้ าวเปลือก ๕ เม็ด สําหรับครัง้ กระโน้ นทองคําหนักเท่ากับ
ข้ าวเปลือก ๕ เม็ด เป็ นบาทภาษาอินเดีย
อาจารย์ครับ อย่างที่เราถือกันเป็ นบาทสตางค์ก็ไม่ถกู ใช่ไหม
ยิ่งดีเสียอีก ถือให้ มนั เล็กเข้ ามา คือถ้ า ๕ มาสกเท่ากับทองคํา ๕ เม็ดข้ าวสารคงจะหลายสิบบาท
หรื อหลายร้ อยบาท นี่มนั หนึง่ บาทเท่ากับบาทไทย มันยิง่ ดีเสียอีก คือมันพอสมควรแก่การที่จะถือว่าเป็ น
อทินนาทานแล้ ว เงินจํานวนหนึง่ ซึง่ ประชาชนถือกันว่าเป็ นมาตรฐาน สําหรับบัญญัตเิ รื่ องลักเรื่ องขโมย
อาจารย์ครับ คติเรื่ องพ้ นอาบัติ หรื อคติเหนืออาบัติ แบบพระเก่า ๆ บางรูปสามารถที่จะทําอะไรที่
นอกเหนือบัญญัตนิ ี ้ เป็ นคติที่มีมานานแล้ วใช่ไหม ในสังคมสงฆ์ อย่างที่อาจารย์เล่าถึงตาหลวงมิน
มันเป็ นเรื่ องสมมติ ใคร ๆ ถือว่าแกไม่มีอาบัติ อาบัตเิ ข้ าไม่จแุ ล้ ว จะไม่ปรับอาบัติ พวกที่ไม่อาบัตกิ ็
คือพระอรหันต์เท่านัน้ เรี ยกว่าปาปมุตตะ พ้ นจากบาป พ้ นจากอาบัติ ทําอะไรไม่เป็ นอาบัติ ทําอะไรไม่เป็ น
บาป มีแต่พระอรหันต์ผ้ หู มดตัวตนเท่านัน้
ผมไปทางภาคกลาง รู้สกึ มีคติที่เขาเรี ยกว่าพ้ นจังไร คล้ าย ๆ เขาเป็ นพระผู้เฒ่า ชาวบ้ านก็อภัยให้ อะไร
อย่างนี ้ คตินี ้ก็มีเหตุผลใช่ไหม
เหตุผลเป็ นเรื่ องสมมติ เป็ นปาปมุตตะที่สมมติ คนแก่งก ๆ เงิ่น ๆ หลง ๆ ลืม ๆ ให้ อภัย บางอย่างยก
ให้ เป็ นปาปมุตตะไป แต่ไม่ใช่ปาปมุตตะเดียวกับพระอรหันต์
อาจารย์ครับ ในตามรอยพระอรหันต์ อาจารย์มีการพูดถึงเรื่ องการสํารวมอินทรี ย์มาก อาจารย์ปฏิบตั ิ
ตามนันหรื
้ อเปล่า
พยายามเท่าที่จะทําได้ เพราะกลัวกิเลส พยายามเท่าที่จะปฏิบตั ไิ ด้
มีตอนหนึง่ อาจารย์เขียนไว้ วา่ ให้ หลบสิง่ ที่ควรหลบ ให้ เอาชนะสิง่ ที่ควรเอาชนะ อาจารย์กรุณา
ยกตัวอย่างที่เราควรหลบ แล้ วหลบหมายความว่าอย่างไร
บอกอยูใ่ นตัวแล้ ว อะไรหลบได้ หลบ ถ้ ามันหลบไม่ได้ ก็ต้องเอาชนะ ต้ องแล้ วแต่เรื่ อง
ชนะนี ้หมายถึงอย่างไร ทําอย่างไรจึงเรี ยกว่าสํารวมเพื่อเอาชนะ
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ก็ไม่หวัน่ ไหวไปตาม ไม่มีความหมายขึ ้นมา มันเป็ นหลักทัว่ ไป สิง่ ที่หลบไม่ได้ หรื อแม้ แต่สงิ่ ที่เอาชนะ
ไม่ได้ มันก็ยงั มีมนั ก็ต้องไปตามเหตุผลตามปั จจัยของมัน เรื่ องมาทาง ตา หู จมูก ลิ ้น กาย ใจ เกี่ยวกับเรื่ อง
ในสังคม เรื่ องที่วา่ ถ้ าเข้ าไปแล้ วมันยุง่ อย่าเข้ าไปในสังคมนัน้ หรื ออย่าเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับบุคคลนี ้นะ นี ้
เรี ยกว่าหลบ แต่ถ้าหลบไม่ได้ ทําชนิดที่ไม่ให้ เกิดโทษเมื่ออันนันยั
้ งต้ องเข้ าไป จะทําอะไรไม่ให้ มนั เกิด
ผิดพลาดไป เรี ยกว่าเอาชนะมันให้ ได้ ต้ องเอาชนะในที่นี ้ ไม่ได้ หมายความว่าไปรบราฆ่าฟั นต่อตีอะไรกัน
คือไม่ให้ มนั ทําอะไรเราได้ คือชนะ
ตอนสํารวมนี ้ จําเป็ นเฉพาะตอนที่เรายังอยูใ่ นขันการฝึ
้
กใช่ไหม อย่างอาจารย์อายุมากอย่างนี ้ ไม่ต้อง
สํารวมแล้ วก็ได้ ใช่ไหม
ไม่ได้ พร้ อมกันไปหมด ที่ต้องสํารวมก็สํารวม
ทุกวันนี ้อาจารย์ยงั ต้ องสํารวมอยูห่ รื อครับ
ยังต้ องสํารวมเหมือนกัน เพราะมันกลัวกิเลส กลัวความทุกข์ ให้ สํารวมสําหรับผู้ฝึกอย่างขันแรก
้
ขัน้
เด็ก ขันประถม
้
ขันอะไรนั
้
น้ มันก็สาํ รวม สํารวมในความหมายหนึง่ เขาไม่ร้ ูจกั แม้ แต่ความทุกข์อะไรจะ
เกิดขึ ้น เมื่อจะต้ องมาฝึ กก็ฝึกตามบทสํารวมที่กําหนดให้ ค่อย ๆ รู้ขึ ้นมา ๆ มันมีความหมายอย่างหนึง่
คําพูดอีกอย่างหนึง่ ซึง่ พูดว่าอยูเ่ หนือการสํารวม พ้ นจากการต้ องสํารวม ตามธรรมดาก็ใช้ กบั พระอรหันต์
คือใช้ ในกรณีที่มนั ต้ องวางเฉย คําว่าสํารวมมีทงอย่
ั ้ างศีล มีทงอย่
ั ้ างธรรมะ ของพวกที่สํารวมอย่างธรรมะ ก็
คือ สํารวม ตา หู จมูก ลิ ้น กาย ใจ สํารวมอย่างศีล ก็สํารวมในสิกขาบทในปาฏิโมกข์
อาจารย์ครับ การสํารวมที่เรี ยกว่าอินทรี ยสังวรนัน้ ถือว่าเป็ นศีล อยูใ่ นขันศี
้ ล หรื อขันสมาธิ
้
ก็ถกู อยูใ่ นขันสมาธิ
้
แต่มนั จะพูดผิดหรื อสอนผิด หรื ออาจารย์พวกไหนจัดไว้ ผิด จัดไว้ เป็ นพวกศีล คง
จะในวิสทุ ธิมรรคอีกนัน่ แหละ เพิ่มศีลเข้ าไปเป็ น ๔ ปาฏิโมกขสังวรศีล อินทรี ยสังวรศีล อาชีวปาริสทุ ธิศีล
ปั จจเวกขณศีล นี ้มีในวิสทุ ธิมรรค ที่ถกู สังวรอยูใ่ นพวกสมาธิ
อาจารย์เขียนไว้ วา่ ถ้ าเราฝึ กอินทรี ยสังวรอย่างจริงจัง จะทําให้ จิตยอมโอนอ่อนผ่อนตามความปรารถนา
ของผู้ที่เป็ นเจ้ าของจิตทุก ๆ อย่าง เมื่อเจ้ าของให้ เฉยก็เฉย เพื่อความเป็ นสุขของเจ้ าของ เมื่อเจ้ าของ
ต้ องการให้ ร้ ูสกึ ไปอย่างอื่นในทางกุศล ก็เป็ นไปตามปรารถนา เช่นให้ ร้ ูสกึ ในอาหารที่จืดที่สดุ ว่าอร่อยที่สดุ
ถือสันโดษในอาหารนันก็
้ ได้ แบบนี ้มันไม่เป็ นการหลอกตัวเองหรื อครับ
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คือมันไม่เกี่ยวกับสังวร มันเกี่ยวกับอุบายอย่างอื่นที่จะทํากับจิตใจ มันมีความหมายที่ไม่ถงึ ขัน้
สํารวมอินทรี ย์ ไปอ่านดูให้ ดี คืออธิบายปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นมาเนื่องจากคําว่าอินทรี ยสังวร ถ้ ามันมีเหตุผล
อย่างอื่นเกี่ยวกับวินยั อย่างอื่นข้ องอยู่ เช่น ไม่ทําลายศรัทธาปสาทะของทายกผู้ให้ มันก็ทําได้
อาจารย์ครับ ในตัวอินทรี ยสังวรเองนี ้ ไม่เป็ นการหลอกตัวเองหรื อครับ สมมติวา่ เรามีความสุขอย่างนี ้ เรา
น่าจะมีสทิ ธิที่จะมีความสุข ถ้ าหากว่าเราเจอในสิง่ ที่เราพอใจ
ในแง่ธรรมะ อยูท่ ี่วา่ ไม่เป็ นทุกข์ ทําเพื่อไม่ให้ เป็ นทุกข์ เราเสวยสุขก็ได้ เสวยอะไรเอร็ดอร่อยก็ได้ จะ
กินที่เอร็ดอร่อยหรื อว่าเสวยสิง่ ที่เรี ยกว่ามีความสุขก็ได้ แต่ระวังจิตไม่ให้ ไปยินดี ไม่ให้ ไปหลงใหล ไม่ให้ ไป
ยึดถือเอา
จิตที่ไปยินดี กับจิตที่มีความสุข นี ้มันไม่ใช่อนั เดียวกันหรือครับ
จิตมันมีดวงเดียวเท่านันแหละ
้
ทีนี ้ไปบริโภคในสิง่ ที่เป็ นสุข ที่อร่อยก็เพียงแต่ร้ ูสกึ ว่าอร่อยและสุข
เท่านัน้ แล้ วก็ไม่ยินดี ไม่มีอปุ าทานในอร่อยในสุขนัน้ นัน่ คือข้ อปฏิบตั ทิ ี่เป็ นหลัก ไม่ใช่ไปห้ ามว่าไม่ให้ ไปกิน
เสียเลย ไปกินได้ ที่เอร็ดอร่อยหอมหวนอะไรก็สมั ผัสได้ แต่วา่ อย่าไปหลงความอร่อยหรื อความสุข เขามีคํา
กล่าวไว้ ดี ไม่ให้ เกิดกิเลสขึ ้นเพราะการสัมผัสนัน้ สัมผัสนันสั
้ มผัสได้ แต่มนั ยังมีระเบียบทางวินยั บัญญัตไิ ว้
อีกส่วนว่า อะไรห้ าม อะไรไม่ห้าม ถือกฎวินยั แต่สว่ นที่เป็ นของธรรมะเรี ยกว่าที่อร่อยก็กินได้ ระวังอย่าให้
จิตไปบูชาเข้ า ไปอุปาทานเข้ า
อย่างตอนที่วา่ ยินดีนนั ้ มันเป็ นคล้ ายกับการคิดซํ ้าลงไปในความสุขนันใช่
้ ไหมครับ
คือโง่ตอ่ สิง่ นัน้ เห็นเป็ นของพิเศษ สุขให้ มนั เห็นตามที่เป็ นจริง มันก็สกั แต่วา่ เวทนาเท่านัน้ ไม่ใช่สขุ
ไม่ใช่ทกุ ข์ ไม่ใช่อร่อยหรื อไม่อร่อย บริ โภคสิง่ ที่ธรรมดาถือกันว่าอร่อยที่สดุ (หัวเราะ) มันก็บอกเสียเอง
้ ศ
ตะโกนว่าสักว่าเวทนาเท่านัน้ ๆ ไม่ใช่อะไรที่จําเป็ นวิเศษกว่านัน้ ที่จะไปยึดคืนเป็ นเกียรติ เป็ นบูชาชันเลิ
ประเสริฐ ที่ไม่อร่อยก็เหมือนกัน ที่อร่อยก็เหมือนกัน สักว่าเวทนาเท่านัน้ นี่หลักทางธรรมะ ถ้ าหลักทางวินยั
ที่ตํ่า ๆ ลงไป ก็แนะนําว่าอย่าไปยุง่ กับสิง่ ที่ทําให้ เกิดปั ญหาอย่างนี ้ดีกว่า หลีกเลี่ยงเสียดีกว่า
ผมเข้ าใจไม่ชดั ตอนที่มีความสุขแล้ วไม่ยินดี
ก็คือโง่ ยินดีก็คือโง่ ยินร้ ายก็คือโง่
ถ้ าเราไม่ยินดี แล้ วจะมีความสุขหรื อเปล่าครับ
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ก็ไปคิดดูเอาเอง ยินดีหรื อยินร้ าย จิตกระเพื่อม วุน่ วาย ระสํา่ ระสาย ทัง้ ๒ อย่าง ไม่ยินดีไม่ยินร้ ายก็
สงบสุข ยินดีก็ปั่นป่ วน ยินร้ ายก็ปั่นป่ วน ที่สงบคือว่าง ไม่ยินดียนิ ร้ ายเป็ นสุขอย่างชนิดนิพพาน ชาวบ้ านฟั ง
ไม่ถกู ที่วา่ นิพพานก็สขุ อย่างหนึง่
ครัง้ หนึง่ พวกผู้หญิงชาวบ้ านสมัยนัน้ นิยมรํ าวงกันมาก ถามว่าจะเอาสวรรค์หรื อจะเอานิพพาน ชูมือ
เอานิพพานกันทังนั
้ น้ ทังที
้ ่ไม่ร้ ูวา่ นิพพานอะไร พอบอกว่าในนิพพานไม่มีรําวงนะ ถ้ าอย่างนัน้ ไม่เอาขอถอน
เอาไปสวรรค์ สวรรค์มีรําวงเยอะ คนเรามักจะตีความเอง เอาตามความรู้สกึ ของตัว ตามความรู้สกึ ที่เป็ นสุข
ที่สดุ ก็คือความรู้สกึ ที่เขารู้จกั กันอยู่ เพียงแต่มนั มีมากที่สดุ เข้ มข้ นที่สดุ เขาไม่อาจจะเข้ าใจว่าสุขคือหยุด
หมด เลิกหมด เป็ นกลางหมด ว่าง ไม่กระดุกกระดิก สงบเย็น เขารู้จกั แต่วา่ ความสุขก็คือความทุรนทุราย
อย่างหนึง่
อาจารย์ครับ ที่อาจารย์เน้ นสอนเรื่ องให้ มีสติเมื่อมีผสั สะ ให้ ระวังตอนผัสสะในระยะหลัง ๆ นี ้ มันก็คือ
เรื่ องเดียวกับอินทรี ยสังวรใช่ไหม
ก็ได้ อินทรี ยสังวรชันสู
้ งสุด คือไม่ให้ เกิดกิเลสขึ ้นมา เพราะการสัมผัสนัน้ ๆ เรื่องอินทรี ยสังวรใน
ความหมายธรรมะชันสู
้ งสุด สังวรที่วา่ อย่าไปดู ไปแล ไปฟั ง ไปสัมผัสมันนันเป็
้ นชันต้
้ น และเห็นว่ามันจะ
อันตราย ผู้ที่มีจิตใจสูงก็สมั ผัสได้ โดยไม่มีอนั ตราย ดูก็ได้ ฟั งก็ได้ อะไรก็ได้ แต่ที่มนั ไม่ผิดวินยั นะ ไม่ผิด
ระเบียบของบรรพชิต นี ้ถ้ าพูดสําหรับฆราวาสก็ยงิ่ ไม่มีปัญหา ยิ่งลองดูง่าย
อาจารย์ครับ อย่างในตามรอยพระอรหันต์นี ้ อาจารย์ปฏิบตั ติ ามทุกอย่างหรื อเปล่า
พยายาม แต่อย่าลืมว่าตามรอยพระอรหันต์นนั ้ มันเขียนเพื่อผู้อื่น เป็ นหลักสําหรับคนทัว่ ไป จะ
เกี่ยวกับผมกี่มากน้ อยไม่ได้ วดั แต่วา่ ถ้ ามันเป็ นเหตุให้ เกิดความทุกข์ มันกลัวทังนั
้ น้ พยายามที่จะไม่ให้ เกิด
อาจารย์ครับ แล้ วอย่างการหัวเราะนี ้ สมัยอาจารย์หนุม่ ๆ อาจารย์หวั เราะหรื อเปล่า
หัวเราะ เดี๋ยวนี ้ก็หวั เราะ
แล้ วอาจารย์เคยเขียนบอกว่า การหัวเราะนี ้มันเป็ นอาการของเด็ก ๆ
นัน่ พระพุทธเจ้ าว่า โดยไม่นิยมหัวเราะ แต่ถ้ารู้ธรรมะมากขึ ้น มันหัวเราะลดลง น้ อยลง การหัวเราะ
เป็ นเด็ก ๆ อะไรน่าขันหน่อย ก็หวั เราะ พอโตขึ ้นมาแค่นนไม่
ั ้ หวั เราะแล้ ว ไปหัวเราะที่สงู กว่านัน้ พอโตขึ ้นไป
อีกรู้ธรรมะมาก ก็ไม่หวั เราะแล้ ว แค่นนั ้ ก็หวั เราะเป็ นนัย ๆ
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อาจารย์ครับ ในชีวิตการปฏิบตั ขิ องอาจารย์ อาจารย์เคยปฏิบตั เิ คร่งจนเครี ยดหรื อเปล่า สมัยหนุ่ม ๆ นี ้
เป็ นไหม เคร่งเกินนี ้มีไหม
คําว่าเครี ยดไม่มี ตังใจจะทํ
้
าให้ ดีที่สดุ แต่ไม่เข้ าเขตที่เรี ยกว่าเคร่ง พอมาทําหนังสือธรรมะ การเผยแผ่
ธรรมะ มันก็ไม่มีโอกาสที่จะไปกําหนดสิง่ เหล่านี ้ เคร่งกับเครี ยดมันคนละคําทีเดียว ไกลกัน เคยทําให้ เคร่ง
เพื่อทดลองดูวา่ มีดีอะไร คือทดลองดูผลความเคร่ง
เช่นอย่างไรบ้ างครับ
แล้ วแต่ เรื่ องกินผัก เรื่ องไม่นอน อะไรเหล่านี ้ เคยทังนั
้ น้
อาจารย์ครับ เวลาอาจารย์ไปกรุงเทพฯ นี ้ พักตามบ้ านโยมหรื อเปล่า
มีบ้าง ก็บ้านคุณชํานาญ เขามีเรื อนพิเศษไว้ ที่ไม่ได้ อยู่ เป็ นเรื อนว่างพิเศษไว้ ให้ แขกพัก พักที่พทุ ธ
สมาคมก็เคยมี นอกนันก็
้ พกั ที่วดั มันแล้ วแต่นายกผู้อปุ ั ฏฐาก เขาจะสะดวกให้ พกั ที่ไหนที่เขาอุปัฏฐาก
สะดวก เราก็มีการยินยอม ได้ ไปพักที่บ้านของคุณชํานาญที่อยูฝ่ ั่ งธนหลายหน เรี ยกว่าอยูใ่ นสลัม บ้ านหลัง
นัน้ แวดล้ อมไปด้ วยสลัม มองดูเข้ าไปในเพิงสลัม มีโทรทัศน์ (หัวเราะ)

อาจารย์ครับ เกี่ยวกับสตรี อาจารย์ถือหลักอย่างไรครับ
ก็ตามที่พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ในหนังสือพุทธประวัติ เล่ม ๑ ที่ตรัสแก่พระอานนท์ ในเมื่อยังอยูใ่ นสภาพ
ตังต้
้ น ไม่ตดิ ต่อด้ วย ไม่ดไู ม่แลไว้ ได้ เป็ นการดี ถ้ าเราต้ องเสียสละ เพื่อจะได้ ประโยชน์อะไรจากการติดต่อ ให้
เลือกข้ างไม่ตดิ ต่อ ถ้ าจําเป็ นต้ องติดต่อต้ องมีสติสมั ปชัญญะเต็มที่ ครัน้ เมื่อมันสูงขึ ้นไป ถึงขันที
้ ่มีหน้ าที่ที่
จะต้ องสัง่ สอนสตรี มันอยูค่ นละขัน้ ถ้ าเชื่อตัวเองว่าจะทําได้ โดยไม่เสียหายก็เอา ถ้ าว่ามันไม่แน่ใจเกรงจะ
เกิดเสียหายก็อย่าเอา อย่าเกี่ยวข้ อง อย่าแตะต้ อง มันไม่มีหลักอะไรที่แปลกใหม่จากที่พระพุทธเจ้ าทรงวาง
ไว้
อาจารย์ทําตามหลักนี ้เพียงใดครับ

๔๒๐

มากเท่าที่จะทําได้ มันต้ องระวัง คือเรื่ องอย่างนี ้ผมไม่ชะล่าใจ ไม่เห็นเป็ นเรื่ องเล็กน้ อยอย่างที่เขา
มักจะทํากัน กลัว เขาเรี ยกว่ากลัว เพราะว่าโดยวินยั เราทําไม่ได้ อยูแ่ ล้ ว ไม่ควรทําอยูแ่ ล้ วโดยธรรมะ
อันตราย เผลอนิดเดียว อันตราย
โยมอรุณวตีเล่าว่า สมัยอาจารย์ยงั หนุ่ม เวลาสนทนากับสตรี อาจารย์จะไม่มองหน้ า อาจารย์มีเหตุผล
อะไรหรื อครับ
ก็มนั ไม่มีเรื่ องที่จะต้ องมองดูหน้ า ดูผมจะเป็ นอย่างนัน้ ไม่ชอบมองหน้ าคน มองหน้ าสบตาเกิด
ความหมายอะไรขึ ้นมา มันเข้ าใจผิดกันได้ ไม่มองหน้ าหลับตาพูดได้ ยงิ่ ดี จะได้ มีสมาธิ พูดแต่เรื่ องจริงที่มี
ประโยชน์ที่ควรพูด ไปมองเข้ า มันจะเป็ นอารมณ์ที่จะทําให้ ใจยุง่ เปล่า ๆ บางคนหน้ ามันสวย บางคนหน้ า
มันไม่สวย บางคนหน้ ามันหยี อะไรก็ไม่ร้ ู เสียเวลาที่จะไปรู้สกึ แต่ก็ไม่ใช่วา่ จะไม่มองเสียเลย บางทีก็เหลือบ
ไปพอดี ไปเห็นประจันหน้ ากันก็มี เราแสดงความมัน่ คง เขาจะดึงเราไปไม่ได้ ก็พอแล้ ว
อาจารย์เคยคุยกับผู้หญิงสองต่อสองไหม
บอกว่ากลัวยังไง เดี๋ยวนี ้บางทีก็มี เรานัง่ อยูค่ นเดียว บางคนเข้ ามาคุย บางทีก็คยุ เหมือนกัน แต่วา่
สองต่อสอง ในลักษณะกามารมณ์ (หัวเราะ) มันกระดาก หรื อละอาย หรื อกลัว เรื่ องเหล่านี ้ถือตามวินยั ก็ได้
ถ้ าผิดวินยั ก็ไปแสดงอาบัติ ไปออกอาบัตเิ สียให้ ถกู ต้ อง
อาจารย์ครับ ตังแต่
้ อาจารย์บวชมา ไม่เคยนึกชอบผู้หญิงคนไหนเลยหรื อครับ
ชอบก็ชอบอย่างอื่น ไม่ได้ ชอบในความหมายทางเพศ รู้สกึ ว่าแค่นนเอง
ั ้ มันเหมือนกันหมด เคยอ่าน
หนังสือของ น.ม.ส. เมื่อบวชใหม่ ๆ เขียนไว้ วา่ พอดับเทียนแล้ วก็เหมือนกันทุกคน (หัวเราะ) แสดงว่ารสบ้ า
ๆ นันเหมื
้ อนกันทุกคน ไม่มีสวย ไม่มีงาม ไม่มีนิ่มนวล ไม่มีวิเศษวิโส ดับเทียนแล้ วมันเหมือนกันทุกคน
อย่างนี ้มันก็ชว่ ยให้ คดิ นึกอะไรได้ มาก ไม่มีคนสวย ไม่มีคนขี ้เหร่ ดับเทียนดับตะเกียงเสียแล้ ว สัมผัสทางเนื ้อ
หนังเหมือนกันทุกคน
อาจารย์ไม่เคยคิดสึกเลยหรื อครับ
(หัวเราะหึ ๆ) มันเคยคิด หรื อเคยเอียงไปหาบ่อย ๆ เหมือนกัน บางยุคบางสมัย แต่วา่ เล็กน้ อย ชนิด
เอียงไปมาก หวุดหวิด ๆ จวนจะออกไปอย่างนี ้ ก็เหมือนจะมีบ้างกระมัง มันลืมเสียแล้ ว แต่ไม่ถึงกับออกไป
(หัวเราะ) ก็ต้องเรี ยกว่าโชคดี มันเลี ้ยวของมันเอง หรื อว่าโดยมีอะไรแวดล้ อม ทําให้ มนั เลี ้ยวของมันเอง
อาจารย์ครับ อาจารย์ใช้ วิธีซบั บลีเมท พลังงานทางเพศหรื อเปล่าครับ
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มันเป็ นไปโดยอัตโนมัติ ไม่ได้ มีแผนการ คือเราทํางานที่เราชอบหามรุ่งหามคํ่า แล้ วพลังงานที่เหลือที่
รุนแรงทางนัน้ มันก็ลด มันก็หมดไป แรงกระตุ้นอยากมีชื่อเสียง อยากให้ มีประโยชน์แก่ผ้ อู ื่นที่เขาคอยรอ
ผลงานของเรา อันนี ้มันมีมากกว่า นี่ก็เลยทําเสียจนหมดแรง พอเพลียก็หลับไป พอตื่นขึ ้นมาก็ทําอีก ไม่มี
โอกาสใช้ แรงไปทางเพศตรงกันข้ าม เราไม่ได้ เจตนาโดยตรง มันเป็ นไปเอง เหตุการณ์มนั บังคับให้ เป็ นไปเอง
คือเราหาอะไรทําให้ มนั ง่วนอยูก่ บั งาน พอใจในงาน เป็ นสุขในงาน มันก็ซบั บลีเมทของมันเอง เอาแรงทาง
เพศ มาใช้ ทางสติปัญญา เอาแรงงานของกิเลสมาใช้ เป็ นเรื่ องของสติปัญญา ต้ องมีงานอันหนึง่ ซึง่ พอใจ
หลงใหลขนาดเป็ นนางฟ้า เหมือนกับเรี ยนพระไตรปิ ฎก ต้ องหลงใหลขนาดเป็ นนางฟ้า
สมัยหนุ่ม ๆ เขียนลงในพุทธสาสนา เป็ นตอนสัน้ ๆ ไม่ยาว มีคนชมบ้ างติบ้าง มันก็สนุก เขียนไปได้ ที
นี ้อีกทีหนึง่ ถ้ ามันแปลกก็สนุก รู้สกึ ว่านี ้แปลก ไม่เหมือนใครแน่ ถ้ ามันซํ ้า ๆ กับคนอื่น มันไม่สนุก เดี๋ยวก็ง่วง
นอน ถ้ ารู้สกึ ว่าแปลกแหวกแนวไปแล้ วก็ต้องฮือฮากันบ้ าง ผมมีสมาชิก ๔-๕ คน เป็ นญาติทงนั
ั ้ น้ ญาติแก่ ๆ
เขาคอยอ่าน แต่ไม่อา่ นเปล่า เขาเชียร์ เขามาพูดถึงบทความที่ลงไปแล้ วทํานองเชียร์ เราก็นกึ สนุกอีกทีจะ
เขียนต่อ หรื อว่าคนไกล ๆ เขียนมาเชียร์ มาชมก็สนุกมาก เราได้ จดหมายอยูบ่ อ่ ย ๆ จดหมายจากที่ไกล ๆ ก็
มี
สําหรับผมโดยเฉพาะ มันพูดได้ วา่ รู้อยูว่ า่ สึกออกไป ก็ทําอะไรให้ มีประโยชน์ ไม่วา่ แก่ผ้ อู ื่น หรื อ
ตัวเองก็ตาม ไม่ได้ มากเท่าที่เป็ นอยูเ่ ดี๋ยวนี ้ จะช่วยเพื่อนมนุษย์ ในด้ านวัตถุก็ตาม ด้ านสติปัญญาก็ตาม ไม่
มีทางช่วยได้ เหมือนอยูใ่ นเพศบรรพชิต ถ้ าอยูใ่ นเพศนี ้ยังทําอะไรที่เป็ นประโยชน์ได้ มาก ๆ เรื่ องความรู้สกึ
เกี่ยวกับชื่อเสียงอะไรทํานองนี ้ มันต้ องมีบ้างตามความรู้สกึ ของคนธรรมดา แต่มนั ไม่รุนแรง พูดให้ มนั สันก็
้
คือบวชพระอยูน่ ี ้ทําอะไรให้ เป็ นชื่อเสียงแก่ตวั เอง หรื อแก่วงศ์ตระกูลของตัวเองได้ มากกว่า สึกออกไปมันก็
เท่านัน้ มันเห็นอยูแ่ ค่นนั ้ เทียบส่วนกัน ไกลกันร้ อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่า
ถ้ าตีคา่ ในด้ านที่เป็ นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ เดีย๋ วนี ้ตีคา่ เท่าไร สึกออกไปไม่มีทางทําได้ จะสึก
ออกไปพิมพ์หนังสือขาย ก็ไม่คอ่ ยมีใครเชื่อถือ มีหลายคนสึกออกไปแล้ ว เราก็เห็น ๆ อยู่ เขาไปพิมพ์หนังสือ
ขาย แต่ความเคารพในพระธรรมไม่มี แล้ วมันไม่มีใครประพฤติตามเรา อยูเ่ ป็ นพระ พูดอะไรสักคําหนึง่ คน
ยังสนใจ มันเป็ นประโยชน์แก่ประชาชนและเพื่อนมนุษย์
อาจารย์ครับ ความคิดที่จะเป็ นประโยชน์แก่สว่ นรวมนี ้ มันไม่ถกู ความแรงของความรู้สกึ ทางเพศ
กระแทกบ้ างหรื อครับ
มันก็ถกู แหละ มันก็ต้องมีเหมือนกัน ความรู้สกึ ทางเพศมันก็ต้องเกิด แต่วา่ ความรู้สกึ ทางนี ้เหมือนกับ
สิง่ ต้ านทาน เช่นว่าคลื่นกับฝั่ ง คลื่นมันก็แรงเหมือนกัน แต่วา่ ฝั่ งมันแข็งแรงพอจะรับ (หัวเราะ)
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ความรู้สกึ ว่าเป็ นพระ ทําอะไรได้ มากกว่า ไกลกว่า สูงกว่า แพงกว่านี ้ มันมีมาตังแต่
้ แรกแล้ ว ตังแต่
้
แรกเรี ยนปริยตั กิ ็มีความคิดแบบนี ้ ตอนหลังเมื่อมาทํางานแบบนี ้เข้ า มันยิง่ เห็นชัดว่าเราอาจจะทําสิง่ ที่มีคา่
ได้ มากกว่านัก ถ้ าเห็นแก่ตวั เอง อย่างมากก็ครอบครัว มันก็มีเท่านันแหละ
้
ผมเคยนึกเอาว่า การสืบสกุลที่
ชอบอ้ างถึงกันนักนัน้ สู้สืบสกุลด้ วยธรรมะไม่ได้ สืบสกุลความดีด้วยธรรมะ ในทางนามธรรม ภาษาธรรม
ดีกว่าเรื่ องโลก ๆ ดิบ ๆ เช่น ว่าใครรู้จกั ลูกหลานของเช็คสเปี ยร์ บ้าง เดีย๋ วนี ้ไม่มีใครรู้จกั ทีนี ้พระพุทธเจ้ าท่าน
สืบสกุลด้ วยตัวท่านเอง ไม่สบื ทางบุคคล ทางสายโลหิต สกุลของพระพุทธเจ้ าเดีย๋ วนี ้ไม่ร้ ูอยูท่ ี่ไหนแล้ ว แต่
สกุลในทางธรรมะของท่านยังอยู่ สกุลด้ านคุณธรรมนี ้จริ งกว่า แน่นอนกว่า พวกที่มาชวนให้ สกึ ไปสืบสกุล
รักษานามสกุลไว้ ไม่มีนํ ้าหนัก ไม่มีความหมาย (หัวเราะ) เพราะเราสืบสกุลโดยธรรมะได้ ดีกว่า นานกว่า
เข้ มแข็งกว่า เรื่ องสืบสกุลก็เป็ นอันว่าไม่มีปัญหา ยกเลิกได้ (หัวเราะ)
อาจารย์ครับ ครัง้ ที่อาจารย์ประสบวิกฤตจริง ๆ อาจารย์ใช้ อบุ ายเฉพาะหน้ าอย่างไรบ้ างครับ
ไม่เห็นมีวิกฤตอะไรจริ ง ๆ (เว้ นนาน) บอกไม่ได้ วา่ มีวิกฤตอย่างไร เมื่อไร
แบบจวนเจียนจะไปไม่ไป ตัดสินใจอย่างไรครับ
นัน่ มันเรื่ องคิดฝั น เวลามันช่วยได้ หรื อว่าไม่ร้ ูไม่ชี ้ (หัวเราะ) มันช่วยได้ มันเหมือนกับคลืน่ กระทบฝั่ ง
พอพ้ นสมัยพ้ นเวลา มันก็ไม่ร้ ูหายไปไหน แต่สรุปแล้ วมันต้ องทํางาน พอถึงเวลาเข้ ามันต้ องทํางาน มันรัก
งานอยู่ พอถึงเวลาเข้ าไปทํางานเสีย ความคิดฝั นนัน่ ก็คอ่ ย ๆ ซาไป ๆ มันไปสนุกในงาน
แต่ความขัดแย้ งในใจลึก ๆ ก็มีอยูต่ ลอดเวลา
นันก็
้ เรียกว่าถูกรบกวน กามฉันทนิวรณ์รบกวน แต่ถ้าเรามาสนุกในงานเสียมากกว่า ความรู้สกึ นันก็
้
หมดฤทธิ์ไปเอง ทําอะไรเราไม่ได้ คล้ าย ๆ กับที่เขาพูดไว้ เป็ นอุปมา ผมก็เคยเอามาพูดบ่อย ๆ พระไตรปิ ฎก
ชื่อวาณี เป็ นนางฟ้าเกิดจากดอกบัว คือพระโอษฐ์ ของพระพุทธเจ้ า ผู้เป็ นจอมแห่งมุนี จงมารึงรัดจิตใจของ
ข้ าพเจ้ าไว้ เต็มที่ มันเป็ นไปเองเรื่ องการศึกษาสิง่ ใหม่ สิง่ แปลก สิง่ ยาก สิง่ ลึก มันรึงรัดจิตใจ เข้ าใจว่าไม่
เฉพาะแต่พวกเรา แต่พวกอื่นเช่นพวกนักศึกษาฝรั่งตัวยงก็คงมีผลอย่างนี ้ การศึกษามันจับหัวใจ มีโอกาส
น้ อยมากที่จะคลุกคลีทางกามารมณ์ไปแต่งงานกับนางฟ้าเสีย (หัวเราะ) ใช้ คําว่าสมรสกับนางฟ้ากล่าวคือ
พระไตรปิ ฎก หรื ออะไรก็ได้ ที่ตวั ชอบสุดเหวี่ยง
อาจารย์ครับ แรงจูงใจในเรื่ องการบรรลุธรรมเฉย ๆ ไม่พอหรื อครับ
มันยากที่จะพอ เพราะเราไม่คอ่ ยที่จะรู้ถึง โดยมากคนทัว่ ไปไม่คอ่ ยรู้ถึงขนาดที่จะจูงใจ ดึงใจไปหมด
แต่วา่ เราเห็นได้ วา่ มันต้ องอาศัยอะไรอย่างอื่นบางอย่าง เราเคยเห็นคนที่เขาเล่นของเล่นบางอย่าง
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ นกเขา ปลากัด ไก่ชน เขาหายใจเป็ นนกเขาตลอดวัน ไม่ได้ อยูบ่ ้ าน เร่ร่อนไปตามทุ่งนา
กลางคืนก็ยงั สนใจอยูก่ ะนกเขา จนลูกเมียต้ องหย่ากันก็มี มันเป็ นรสเดียวกัน มันเป็ นราคะ สงเคราะห์ลงใน
รูปราคะ คนนันชื
้ ่อนายหวอด อยูใ่ กล้ ๆ วัดเวียง เขารักนกเขาและเล่นปลากัดเป็ นสรณะ ไก่ชนก็เล่น สาม
อย่างนี ้ดึงเขาไปหมด ไม่มีเมียเป็ นตัวตน แล้ วก็ไม่มีลกู ด้ วย ถึงขนาดลืมกามตัณหา ถูกภวตัณหาดึงไปหมด
เขามาที่บ้านโยมผมบ่อย โยมชายผมแกชอบนกเขาเหมือนกัน แต่ไม่ได้ เล่นขนาดนัน้ ชอบยืมเขามาฟั ง
เข้ าใจว่านักค้ นคว้ าประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ ด้วยกันก็น่าจะเป็ นแบบนี ้ มันไม่ใช่เรื่ องของปั ญญาสูงสุด เป็ น
เรื่ องของมานะสูงสุด เป็ นเรื่องสมาธิ ไม่ใช่เรื่ องปั ญญา บางคนถือเพียงข้ อเดียวก็พอ ถ้ าสึกออกไปทําอะไร
ได้ แค่ข้อมือ แต่ถ้ายังอยูท่ ําอะไรได้ เป็ นวา ๆ เป็ นเส้ น ๆ เป็ นกิโลเมตร (หัวเราะ)
อาจารย์เคยศึกษาวิธีการของพวกโยคี ที่หาวิธีผนั เปลี่ยนพลังงานเพศไปใช้ ทางอื่นหรือเปล่าครับ
เคยศึกษาโดยหลัก ไม่เคยศึกษาโดยรายละเอียด คือท่าทางของโยคีทงหลาย
ั้
มันเป็ นเทคนิคกลุม่
้
หนึง่ ที่จะลดความรู้สกึ ทางกาม และไปเพิม่ ความรู้สกึ ทางธรรมะ และของเขามีนะ ห้ ามไม่ให้ ทําอย่งนันอ
ย่างนี ้ ที่มนั จะไปส่งเสริ มความรู้สกึ ทางกาม แล้ วให้ ไปทําท่าที่มนั ระงับความรู้สกึ ทางกาม ก็ได้ ผลเป็ นความ
้ ง เป็ นโยคะชันสู
้ ง แม้ แต่อาหารการกินเขาก็ไม่กินอย่างนันอย่
้ างนี ้ ที่
เข้ มแข็งทางจิต มันก็เป็ นเรื่ องชันสู
ส่งเสริ มความรู้สกึ ทางนี ้ มันมีอยูใ่ นคัมภีร์พวกนี ้ ไปหาอ่านดูเอง
อาจารย์เคยลองสังเกตเรื่ องอาหารไหมครับ
เออ มันมีจริ งอย่างเขาว่า อย่างฟั กทองสุก ฟั กทองที่แก่จดั ที่เอามาปรุงเป็ นอาหารคาวหวาน เหล่านี ้
ส่งเสริม ขนุนสุกก็สง่ เสริมกระตุ้นความรู้สกึ ทางนี ้ มันมีนํ ้าตาลชนิดนัน้ พวกโยคีไม่กล้ ากิน ละมุดสุกก็
เหมือนกัน ในตําราไสยศาสตร์ ของพวกนักเลงคาถาอาคมถือเครื่ องรางของขลังก็มีตรงกับพวกโยคี ไม่กิน
ผลไม้ อย่างนันอย่
้ างนี ้ เขาถือว่าเป็ นเรื่ องทําลายวิชาอาคม มันทําให้ นํ ้าอสุจิใสเหลวแล้ วรบกวน
ฉะนัน้ อย่าอยูด่ ้ วยสิง่ ที่มนั ยัว่ ให้ เกิดความรู้สกึ ทางเพศ เช่นอ่านหนังสือพิมพ์ปัจจุบนั แล้ วแย่ หรื อดู
โทรทัศน์มนั คงยิ่งแย่ใหญ่ พระบางองค์อยูด่ ้ วยสิง่ เหล่านี ้ ในที่สดุ มันก็แย่ มันกรุ่นด้ วยความรู้สกึ ทางนี ้
ตลอดเวลา
ฉะนัน้ ควรระวังจิตให้ ดี แวดล้ อมตัวเองให้ ดี ถ้ ารักจะอยูใ่ นเพศบรรพชิต มองกามคุณในลักษณะแค่
ั ้ ไม่เช่นนัน้ สัตว์มนั ไม่สืบพันธุ์
นันเอง
้ เป็ นค่าจ้ างของธรรมชาติไว้ หลอกจ้ างสัตว์ที่มีชีวิตให้ สืบพันธุ์แค่นนเอง
เพราะมันไม่สนุกอะไร จึงเอากามคุณมาเป็ นเหยื่อล่อ ก็เลยสมัครใจทําตามกันใหญ่โดยไม่ร้ ูสกึ ตัว ไม่ทนั
รู้ตวั ว่านี่เป็ นค่าจ้ าง ไปติดเบ็ดแล้ วทําตามความต้ องการของพรานเบ็ดโดยธรรมชาติ ไม่ร้ ูตวั กัน
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อาจารย์ครับ มีอยูต่ อนหนึง่ ที่อาจารย์พดู เมื่อไม่นานนี่เองว่า "เรามีชีวิตใกล้ ชิดธรรมชาติ แล้ วก็ตาํ่ สุดคือ
ตํ่าไม่ได้ อีกแล้ ว เรื่ องกินอยู่ เรื่ องนุ่งห่ม เรื่ องอะไรอย่างชนิดที่ตํ่าไม่ได้ อีกแล้ ว นัน่ แหละคือข้ อที่มนั พลัดตก
้
มันเหลืออยูท่ ี่จะขึ ้น
ไม่ได้ อีก หกล้ มไม่ได้ อีก เพราะมันตํ่าถึงที่สดุ แล้ ว มันยังเหลือแต่จะขึ ้นไปเท่านันแหละ
ไป ไม่ต้องระวังเรื่ องว่ามันจะตกลงไปอีก เพราะว่ามันตกถึงตํา่ ที่สดุ แล้ ว" ทีนี ้ผมจะเรี ยนถามว่า ตํา่ ถึงที่สดุ
แล้ ว นี่มนั หมายความว่าอย่างไรครับ
มันเรื่ องกินอยู่ อย่างนี ้มันพูดเรื่ องกินอยู่ เมื่อเป็ นอยู่ กินอยูอ่ ย่างตํ่าแล้ ว จิตใจก็ไม่ร้ ูจะตํ่าไปถึงไหน
อีก มันก็มีทางเดียวที่จะขึ ้นมา มันเป็ นการพูดเอาเปรี ยบแบบธรรมชาติ ถ้ ามันตํ่าถึงที่สดุ แล้ ว ไม่มีทางที่จะ
ไปแล้ ว ก็มีแต่ทางกลับขึ ้นสูง อยูอ่ ย่างตํ่า ๆ ในทางฝ่ ายร่างกาย จิตใจ มันก็ตาํ่ ลงไปอีกไม่ได้ มันก็ต้องดีขึ ้น
อาจารย์ครับ แล้ วมันเหมาะกับคนที่ทํางานทุกรูปแบบหรื อเปล่าครับ
แบบธรรมดาทัว่ ๆ ไป คือต้ องการให้ เขามองเห็นด้ วยตนเองว่าอยูต่ ํ่าสุดแล้ ว ก็ไม่มีจะตํ่าอีก มีแต่จะ
ขึ ้น ตํ่าสูงในที่นี ้มันมีความหมายพิเศษ สูงถ้ าเข้ าใจผิดก็สงู ด้ วยกิเลส สูงอย่างนันมั
้ นไม่เท่าไรก็พงั โครมลงมา
อีก อยูใ่ ห้ ตาํ่ ก็ปลอดภัย มีแต่จะให้ สงู ขึ ้น ค่อยรู้ประสีประสา ค่อยรู้เท่าทันขึ ้นมา ความหมายธรรมดา ๆ ไม่มี
อะไรพิเศษ เรื่ องชวนพระให้ อยูต่ ํ่า ๆ
อาจารย์ครับ อย่างที่อาจารย์ฝึกอยูก่ บั ธรรมชาตินี ้ มีผลต่อชีวิตและการทํางานในเวลาต่อมาอย่างไรบ้ าง
มันก็พดู ยาก หรื อพิสจู น์ยาก แต่วา่ มันอยูอ่ ย่างตํา่ มาแล้ ว มีแต่จะสูงขึ ้น กินง่ายอยูง่ ่าย อยูท่ ี่ไหนก็ได้
ไม่มีปัญหาอะไรอีกต่อไป เรื่ องกินเรื่ องอยู่ ตํ่าแล้ วมันมีแต่จะสูง ตํ่าถึงที่สดุ แล้ วมันจะกลับขึ ้นมาสูง ถ้ าใช้ คํา
ว่าอยูส่ งู หมายถึงอยูส่ งู ด้ วยกิเลส มันจะพลัดตกตํ่าลงมา
อาจารย์ครับ เรื่ องความเป็ นอยูน่ ี ้ อาจารย์ต้องปรับตัวมากหรื อเปล่า ระยะแรกที่ลงมาจากกรุงเทพฯ แล้ ว
ค่อย ๆ ฝึ กเข้ ากับธรรมชาติ หรื อว่าอยูก่ ็อยูไ่ ด้ เลยโดยเฉพาะเรื่ องการกินอยู่
อย่างผมนี ้ไม่ต้องปรับตัวอะไร สมัครอย่างนันเลย
้ เราว่าเอาเอง เราตังเอาเอง
้
เรากําหนดเอาเอง เรา
ไม่ได้ ไปทําในอาณัตขิ องใคร หรื อภายใต้ กฎบัตรของใคร จะเรี ยกว่าปรับตัวก็ไม่ถกู เท่าแต่วา่ จะกินอยูง่ ่าย ๆ
ที่สดุ เท่านัน้ กินอยูต่ ํ่า ๆ ของถูก ๆ ง่าย ๆ
อาจารย์เคยทดลองแบบไหนบ้ างครับ
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ไม่ต้องทดลองแบบไหน แบบที่ได้ มาอย่างที่เขาให้ มา เท่าที่เขาให้ มา เรื่ องกินอาหารตามที่ได้ มา
ไม่ได้ แกล้ งทําให้ ยงุ่ ยากลําบากขึ ้น เรื่ องนอนก็นอนอย่างตํ่าที่สดุ บางทีก็มีเสื่อ บางทีก็ไม่มีเสื่อ หนุนหมอน
ไม้ รองด้ วยสังฆาฏิพบั มุ้งไม่มี เว้ นแต่ไม่สบายเจ็บไข้
เรื่ องกรํ าแดดกรํ าฝนนี ้ ไม่ต้องค่อยปรับหรื อครับ
มันก็เหมือนค่อย ๆ ปรับแหละ ทีแรกมันก็บอ่ ยหน่อย คือไม่บมุ่ บ่าม รองเท้ าก็เหมือนกัน ค่อย ๆ เป็ น
ค่อย ๆ ไป จนว่ามันไม่ต้องสวม
เวลาไม่สวมนี ้หนังตีนหนาขึ ้นใช่ไหมครับ
แล้ วแต่เดินมากเดินน้ อย หรื อสถานที่ที่เดิน ที่สวนโมกข์ไม่หนา เพราะเป็ นทรายร่น ทรายนิ่ม ถ้ าเดิน
ตามทางรถไฟ เดินธุดงค์ตามทางรถไฟจะต้ องหนาปึ ก
อาจารย์คดิ ว่าถ้ าเราอยูก่ บั ธรรมชาติอย่างนี ้ แล้ วกลับเข้ าไปอยูใ่ นเมืองนี ้มีประโยชน์ไหม
มันก็มีประโยชน์ คือมันอยูง่ ่ายขึ ้นไปอีก อยูง่ ่ายขึ ้นกว่าแต่ก่อน เพราะมันอยูอ่ ย่างไรก็ได้ เสียแล้ ว ทีนี ้
อะไรก็ได้
ที่อาจารย์เขียนบอกว่า การอยูแ่ บบธรรมชาติ ธรรมชาติมนั จะปรุงแต่งเรา เราก็จะมีชีวิตใหม่ที่ปรุงแต่ง
ขึ ้นมาท่ามกลางการแวดล้ อมของธรรมชาติ ชีวิตใหม่นี ้มีความหมายมากน้ อยแค่ไหน
หมายถึงผิดจากที่เราเคยอยูอ่ ย่างสําเริงสําราญ แล้ วก็วางมาตรฐานเอาไว้ วา่ ต้ องอย่างนันต้
้ องอย่าง
นี ้ ต่อไปนี ้ก็เข้ ากันได้ กบั ธรรมชาติทกุ ชนิด เหมือนกับว่าอยูใ่ นเมือง กินอยูอ่ ย่างคนในเมืองแล้ วกลับมาอยู่
กับธรรมชาติอย่างตํา่ ที่สดุ ทีนี ้กลับเข้ าไปในเมืองอีกไม่มีปัญหาอะไร ไม่มีปัญหาเรื่ องสิง่ เหล่านี ้อีกต่อไป
อาจารย์ครับ อย่างการอยูท่ า่ มกลางธรรมชาติแบบนี ้ มีผลต่อการศึกษาธรรมะ ในแง่ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ
ปฏิเวธ อย่างไรบ้ าง
อ๋อ มันก็แล้ วแต่คน ผมไม่เห็นมีปัญหาอะไร แม้ กินอยูอ่ ย่างตํา่ ก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา
เกี่ยวกับการปฏิบตั ิ ไม่ขดั ขวาง บางคนคิดเอามันยึดถือว่าต้ องได้ กินดี ต้ องได้ อิ่ม ได้ อาหารดีหรื ออิ่มอยู่
เสมอ เมื่อเข้ ามีมาคนหนึง่ ก่อนบวชเขาก็มาที่นี่เสมอ คนนี ้เขาจะค้ นพระไตรปิ ฎก ศึกษาพระไตรปิ ฎก หา
เรื่ องราวที่เขาต้ องการ พรรษาที่แล้ วมานี ้เขาบวช บวชแล้ วเขาทําตามที่ทําได้ เดี๋ยวนี ้มาร้ องอุทธรณ์วา่
อาหารไม่พอ พอตอนเย็นข้ าวก็ไม่ได้ กิน ตามที่จะทําให้ ช่มุ ชื่นแข็งแรง ทํางานไม่ได้ จะต้ องสึก บวชพรรษา
เดียวก็สกึ เรื่ องมันจะตามใจตัวเอง อยากจะสึก แต่แกก็มมุ านะมาหลายปี แล้ วมาที่นี่ แกเป็ นผู้ใหญ่แล้ ว
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เปิ ดร้ านซ่อมทีวี วีดีโอ แล้ วพวกญาติ พวกน้ องทํา เดี๋ยวนี ้กําลังค้ นเรื่ องโสดาบัน ปรากฏว่าบวชแล้ วค้ นได้
น้ อยกว่าฆราวาส เป็ นฆราวาสพักผ่อนตามพอใจ ได้ กินตามพอใจ หิวขึ ้นมาก็กินได้ ทํางานไปพลางก็กินได้
อย่างพระทําไม่ได้ เลยต้ องสึก มันเดินกันคนละแบบ
ในกรณีของอาจารย์เอง หมายความว่าการอยูก่ บั ธรรมชาติกบั การพัฒนาทางด้ านจิตใจ ด้ านปั ญญานัน้
สัมพันธ์กนั อย่างไรครับ
มันก็พฒ
ั นาทางด้ านจิตใจเป็ นส่วนใหญ่ เรื่ องหนังสือรองลงไป กินอยูไ่ ม่มีความหมาย เป็ นบริ วาร
การกินการอยูไ่ ม่มีความหมายอะไร กินอิม่ แล้ วก็แล้ วไป ก็ร้ ูสกึ ว่าเหมาะสมเหมือนกันที่ทํางานปริยตั ิ แม้
เวลาทํางานทางจิต ทําภาวนาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร มีแต่ความเข้ มแข็ง มีแต่ความเฉยได้ ไม่คอ่ ยรู้สกึ ระวน
กระวายเดือดร้ อน หรื อไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่ องกินหรื อเรื่ องอยู่
อาจารย์ครับ แล้ วมันมีผลต่อการเข้ าใจธรรมะชันลึ
้ กหรื อเปล่าครับ
ผมเชื่อว่ามันมี การเป็ นอยูอ่ ย่างธรรมชาติช่วยให้ ร้ ูจกั ธรรมชาติง่ายขึ ้น แต่คําว่าธรรมชาติในที่นี ้
หมายถึงธรรมชาติในแง่ของที่วา่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา หรื อในแง่ที่มนั จะต้ องเป็ นไปอย่างนัน้ ซึง่ ไม่ต้อง
ดัดแปลง ไม่ต้องลําบากยากเย็น เป็ นอยูอ่ ย่างธรรมชาติเพื่อให้ จิตใจเกลี ้ยง ช่วยให้ จิตใจเหมาะกับที่จะ
เข้ าใจธรรมชาติ ส่วนใหญ่มนั ก็เป็ นรูปธรรมอยูแ่ ล้ วก็เห็นชัด ส่วนนามธรรมมันก็ขึ ้นอยูก่ บั จิตใจที่สบายปกติ
เกลี ้ยง จิตใจปกติอารมณ์ดีอย่างนี ้มันก็ทําได้ ดีเหมือนกัน ผมอยากจะพูดว่าอย่าไปนึกกับมันนักเรื่ องนี ้ ทํา
ไปก็แล้ วกัน ทําที่จะทํา ทําที่อยากจะทํา อย่าไปคิดให้ มนั เกิดปั ญหา
อย่างที่เราอยูก่ บั ธรรมชาติ ทําให้ เราเข้ าใจอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้ อย่างไร
นี่มนั ไปตามเรื่ อง เป็ นไปตามเรื่ องของธรรมชาติ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือตัวธรรมชาติ นานเข้ าก็
เป็ นความรู้สกึ เพราะมันไม่ได้ ร้ ูสกึ อะไรมาก ไม่มีเทคนิค ไม่มีอะไร เพราะมันเรี ยกว่าอยูป่ ่ าเพื่อให้ มนั ตํ่าที่สดุ
ให้ มนั ง่ายที่สดุ ไม่มีอะไรเป็ นภาระ แล้ วเวลาก็เหลือมาก จะเรี ยนหนังสือ จะศึกษาทางหนังสือก็ได้ จะทํา
จิตใจก็ได้ มันก็เลยไม่ร้ ูจะเล่าอะไรให้ เป็ นเทคนิคขึ ้นมา เราอยูป่ ่ าก็โดยที่เชื่อว่ามันต้ องว่างมาก
สะดวกสบาย เบาบ้ างอะไรบ้ างตามแบบที่เห็นในบาลี เรื่ องเกี่ยวกับครัง้ พุทธกาลก็ไม่ต้องไปมีปัญหาอะไร
ไม่ต้องไปหยิบอะไรขึ ้นมาทําให้ เป็ นปั ญหาที่จะต้ องแก้ ไข มันเหมือนกับกระโจนออกไปสูท่ ี่วา่ ง แล้ วก็สบาย
ทําอะไรก็ได้ จึงไม่มีเรื่ องที่จะบรรยาย
อาจารย์เคยจาริ กธุดงค์ไปที่ไหนบ้ างหรื อเปล่าครับ
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ไม่เคยธุดงค์ แบบที่เขาทําไม่เคย เดินอยูแ่ ต่ในสวนโมกข์ เพราะว่าพอมาเริ่ มงานเข้ า มันอยากจะทํา
แต่หนังสือ ถ้ าออกเดินธุดงค์มนั ก็ไม่ได้ ทําหนังสือเสียเลย ก็เลยไม่คดิ เคยคิดเหมือนกันว่าจะลองทําบ้ าง
บางครัง้ บางคราว เสร็จแล้ วมันก็ไม่ได้ ทํา
แล้ วนอนกับดินกับทรายอย่างนี ้เคยไหม
(หัวเราะ) มันก็มีเหมือนกัน เคยนอนเล่นที่ชายหาดเป็ นคราว ๆ ที่คนั ธุลี (ตําบลหนึง่ ในเขตอําเภอท่า
ชนะ สุราษฎร์ ธานี) คนรู้จกั คุ้นเคยกัน เขามีสวนมะพร้ าวอยูท่ ี่คนั ธุลี แล้ วลูกชายของแกมาบวชอยูด่ ้ วย ก็ไป
นอนที่ชายหาด เป็ นที่ตะแคง ไม่ต้องใช้ หมอน ที่ดีอยูแ่ ล้ ว พอนอนเหยียดเท้ าไปทางนํ ้าก็สบาย ใช้ ผ้าอาบผืน
เดียวปู อย่างนี ้เอาแน่ไม่ได้ เพราะความเหน็ดเหนื่อยช่วยให้ หลับง่าย อากาศทะเลช่วยให้ หลับดี มันรู้แต่
เพียงว่าเป็ นความง่ายในการที่จะนอน ไม่ได้ ยดึ ถือไม่ได้ จดั เป็ นหลักปฏิบตั ิ ไม่ได้ จดั ให้ เป็ นการปฏิบตั ิ แต่
เป็ นเรื่ องปล่อยตามสบาย ความที่มนั อยากจะทําหนังสือ มันก็เลยไม่อยากจะไปไหน เนื่องจากจิตใจมัน
ปกติ มันสะดวก อํานวยให้ ตามที่เราต้ องการ ไม่มีอะไรเป็ นปั ญหาทางจิตใจ มันก็เลยไม่สําคัญอะไร
นอกจากทําหนังสือ ทําหนังสือเป็ นบ้ าเป็ นหลัง ถ้ าเรื่ องที่ต้องคิดนึกมันก็เป็ นเรื่ องทําพร้ อมกันไปกับทํา
หนังสือ เอาเรื่องยาก ๆ มาทํา ต้ องคิด ต้ องนึกพร้ อมกัน เรี ยกว่าทําวิปัสสนาโดยที่มีปากกาอยูใ่ นมือ ไม่มี
แบบ ไม่มีพิธี คงจะยากถ้ าใครจะเอาอย่าง เพราะมันไม่มีแบบ ไม่เป็ นพิธี ไปตามสะดวก ไปตามสบาย แต่
เชื่อว่าทุกคนทําได้
อาจารย์ครับ ถ้ าอย่างนี ้หมายความว่าธุงควัตรนี ้อาจารย์ถือตอนแรก ๆ พอต่อมา ก็ไม่คอ่ ยได้ ถือเท่าไร
เพราะแล้ วแต่มนั สะดวก เรื่ องงานเรื่ องการนี ้เป็ นหลักใช่ไหมครับ
ถืออยูเ่ ท่าที่มนั … มันเหมือนกับไม่ยดึ ถือ ใช้ จีวรเท่านัน้ ฉันอาหารเท่านัน้ นอนแต่น้อย ไปบิณฑบาต
เป็ นวัตร ถ้ าไม่ไปบิณฑบาตมันก็ไม่มีอะไรจะฉัน แล้ วก็บณ
ิ ฑบาตตามลําดับบ้ าน ล้ วนแต่เป็ นธุดงค์เท่านัน้
แต่ไม่ได้ ตงใจ
ั ้ ไม่ได้ สมาทานอะไร ก็ร้ ูวา่ มันถูกแล้ ว ไม่อยากจะทําให้ มนั เกิดเป็ นเรื่ องขึ ้นมา ให้ มนั ไม่มีเรื่ อง
ยิ่ง ๆ ขึ ้นไป คนที่ไปยึดถือให้ เป็ นเรื่ องเป็ นแบบเคร่งเครี ยด เราทําไม่ได้ เอาอย่างไม่ได้
อาจารย์ครับ ที่อาจารย์เขียนเรื่ องเกี่ยวกับการนอน ถ้ านอนแบบสีหไสยาสน์ แล้ วกําหนดรู้เวลารู้ตื่นอะไร
อย่างนี ้ อาจารย์ปฏิบตั ติ ามนัน้ หรื อว่าเขียนตามตําราไว้ ให้ เป็ นแบบเฉย ๆ
เคยลองแล้ วทังนั
้ น้
แล้ วอาจารย์ทําแบบนันมาตลอดหรื
้
อเปล่าครับ
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เรี ยกว่าไม่ตลอดดีกว่า บางเวลาก็ไม่ได้ ทํา แต่วา่ ทําจนเป็ นนิสยั ไป มันก็เหมือนกับไม่ได้ ตงใจจะทํ
ั้
า
นอนตะแคงข้ างขวานี ้สบาย นอนในท่าอื่นไม่คอ่ ยสบาย ไม่คอ่ ยจะหลับสนิท
เรื่ องกําหนดเวลาตื่นเล่าครับ
เคยตื่นตรงเผงไม่ผิดแม้ แต่นาทีเดียวหลาย ๆ ครัง้ แหละ จนมันเป็ นธรรมดาไปเสีย ไม่ร้ ูมนั มาแต่ไหน
ถ้ าเราตังใจจะตื
้
่นให้ ตรงเวลาเท่านัน้ ก็ตื่นได้ ตรงอย่างน่าประหลาดที่สดุ แต่ก็ไม่ร้ ูวา่ ด้ วยอํานาจของอะไร
อธิบายไม่ได้ แต่ก็ไม่พ้นจากธรรมชาติ เป็ นเช่นนันเอง
้
แล้ วที่อาจารย์บอกว่าให้ นอนเหมือนกับตื่นอยูน่ ี ้มันเป็ นอย่างไรครับ
อ้ อ นัน่ มันสํานวน สติไม่ขาด ตอนจะหลับ หลับไปด้ วยสติ ขณะหลับไม่ต้องพูด พอตื่นขึ ้นมามันตืน่
ขึ ้นมาด้ วยสติ แล้ วถือว่าสติไม่ได้ ขาดตอน
แต่ตอนหลับก็หลับธรรมดาอย่างนี ้
ก็หลับธรรมดา หลับอย่างที่เรี ยกว่ามีสติหลับ ขณะหลับไม่มีทางจะทําผิดอะไรได้ แต่เมื่อตื่นอยูห่ วั
ท้ ายให้ มนั มีสติตดิ ต่อกัน มันเป็ นสํานวนพูดหลับเหมือนกับตื่นอยู่ ถือว่ามันไม่ได้ เกิดเรื่ องเสียหายอะไรขึ ้น
เมื่อหลับ
ถ้ าอาจารย์สขุ ภาพปกติ อาจารย์นอนและตื่นเป็ นเวลาหรื อเปล่า หรื อว่าแล้ วแต่งานการครับ
ถ้ าว่าสุขภาพปกติไม่มีอะไรแทรกแซง ตืน่ ตรงตามเวลา นอนตรงตามเวลา ไม่ได้ กําหนดชัว่ โมง นอน
ตามสบาย เสร็จแล้ วมันก็จะตื่นตรงของมันเอง
หลับกี่ชวั่ โมงครับเมื่อสุขภาพดี
ไม่แน่ คือถ้ าสมัยโน้ น ก็นอนประมาณสัก ๖ ชัว่ โมงได้
แล้ วพออายุมากขึ ้นละครับ
พออายุมากขึ ้นมันก็น้อยเข้ าน้ อยเข้ า ความชราทําให้ นอนน้ อยลง
ไม่ใช่นอนมากขึ ้นหรื อครับ และทําไมความชราจึงทําให้ คนนอนน้ อยลง มันน่าจะต้ องการพักผ่อนมาก
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(หัวเราะ) พักผ่อนไม่ใช่หมายความถึงหลับก็ได้ คนชราออกกําลังน้ อยลง การหลับมันมักจะหลับอิ่ม
หรื อหลับมีประโยชน์เต็มความหมายได้ งา่ ยขึ ้น มันนอนน้ อยชัว่ โมงก็ได้
อาจารย์สมัยหนุ่ม ๆ ที่อาจารย์ทํางานสุดเหวี่ยงนัน้ มีช่วงที่วิตกกังวลเรื่ องงานจนนอนไม่หลับหรื อไม่
ไม่เคยมี เวลาเหนื่อยถึงเวลาหลับก็นอน
แล้ วเวลาเดินทางไปต่างจังหวัด ไปนอนที่อื่น ก็หลับดีหรือครับ
มีเหมือนกัน ผิดที่นอน นอนไม่คอ่ ยหลับ นอนในที่ที่มนั เปิ ดให้ คนอื่นเห็น อย่างนี ้ก็นอนไม่หลับ แต่ไม่
ค่อยจะมี
นอนแบบไหนที่ให้ คนอื่นเห็นครับ
เขามักจะจัดให้ นอนในห้ องที่รับแขกนัน่ เอง เช่นไปตามวัด วัดธรรมดาสามัญทัว่ ไป เขาให้ นอน
ห้ องรับแขกนัน่ เอง มันไม่ต้องมีอะไรปิ ดกันก็
้ มี มันก็ไม่แน่ แล้ วแต่เหตุการณ์ นอนดีเกินไปก็มี เช่น ให้ นอนใน
โบสถ์ถือว่ามีเกียรติ ให้ นอนในโบสถ์แทนที่ได้ รับความสะดวก กลับลําบาก
อาจารย์ครับ อย่างพรุ่งนี ้ต้ องปาฐกถาสําคัญ คืนนี ้นอนไม่หลับ อย่างนี ้มีไหมครับ
ไม่มี มันเตรี ยมไว้ ก่อนงานนันหลายวั
้
นแล้ ว
อาจารย์ครับ การนอนด้ วยหมอนไม้ แบบที่ใช้ กนั ในสวนโมกข์ทกุ วันนี ้ อาจารย์ได้ แบบมาจากไหนครับ
ตอนอยูส่ วนโมกข์เก่าไม่ได้ ใช้ แบบนี ้ ใช้ แบบคล้ ายม้ านัง่ เตี ้ย ๆ ดูเหมือนเคยเล่าแล้ ว แบบท่อนไม้ ที่ใช้
อยูท่ กุ วันนี ้ คิดทํากันตอนอบรมธรรมทูต เพราะในบาลีมีวา่ หนุนท่อนไม้ แล้ วมารจะไม่รบกวน ท่อนไม้ ที่กลิ ้ง
ตามในป่ าท่อนเล็ก ๆ พอหนุนได้ ตามธรรมเนียมในอินเดีย พวกที่ต้องการจะอยูอ่ ย่างเข้ มแข็ง แม้ เป็ น
ฆราวาสก็ใช้ กนั พวกกษัตริ ย์ลจิ ฉวีก็หนุนท่อนไม้ เพื่อให้ เข้ มแข็งอย่างนักรบ นักบวชก็เพื่อให้ สนั โดษมักน้ อย
เพื่อไม่ให้ นอนมาก เป็ นนักรบแบบหนึง่ ด้ วยเหมือนกัน
อาจารย์เองใช้ มาจนทุกวันนี ้หรื อเปล่าครับ
เดี๋ยวนี ้ไม่คอ่ ยได้ ใช้ แล้ ว ยิง่ ไม่สบายยิ่งไม่ได้ ใช้ อายุมากเข้ าก็ตามสบายเสียบ้ าง ถึงหนุนท่อนไม้ ก็
ไม่ใช่ท่อนไม้ ล้วน ๆ มีสงั ฆาฏิรองทับ รวมความว่า มันไม่มีแบบอะไรที่ตายตัว เอาตามสบายอย่างง่ายที่สดุ
อย่าให้ มีปัญหาก็แล้ วกัน ไปจํากัดตายตัวอย่างนันอย่
้ างนี ้ ยิง่ บ้ าใหญ่ อย่าไปรู้ไปชี ้มันมากนักแหละดี
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อาจารย์ครับ เรื่ องการฉันอาหารของอาจารย์นี ้ บางทีผมคุยกับอาจารย์แล้ วรู้สกึ ว่าอาจารย์ร้ ูเรื่ องรส
อาหารมาก รู้เรื่ องอะไรอร่อยอย่างไร รู้เทคนิคมาก แต่เวลาอาจารย์เขียนเรื่ องการฉันนี ้ รู้สกึ เขียนเคร่งครัด
มาก บอกให้ ต้องพิจารณาเป็ นแบบกินเนื ้อลูกในทะเลทราย อะไรแบบนัน้
นันมั
้ นเขียนสําหรับการปฏิบตั ขิ องผู้ที่จะเริ่มฝึ กปฏิบตั ิ เขียนสําหรับพระบวชใหม่หรื อเริ่มต้ นการ
ปฏิบตั ิ นานเข้ ามันก็ชินเป็ นนิสยั มันก็กินเรี ยบร้ อย กินน้ อย ๆ ก็พอสมควร ไม่มีอะไรเกิดเป็ นปั ญหาขึ ้นมา
ระยะที่อาจารย์บวชแรก ๆ อาจารย์ก็ฝึกแบบนี ้ ปั จจเวกขณ์อะไรอย่างนี ้หรื อครับ
อ๋อ ทุกคนต้ องทําตามประเพณี
ตอนอยูท่ ี่สวนโมกข์ ตอนที่อยูแ่ บบปฏิบตั จิ ริง ๆ นี ้ พิจารณาก่อนฉันอะไรอย่างนี ้ ทําจริง ๆ ในใจ หรือว่า
ทําบ้ างไม่ทําบ้ างครับ
บางโอกาสไม่ได้ ทํา มีเรื่ องยุง่ อย่างอื่นอยูเ่ ช่นเรื่ องหนังสือ เรื่ องพิธีเรื่ องอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้ ทํา ทําสัก
ว่าพอเป็ นพิธี ถ้ ามันสะดวกสบาย มันก็คดิ ปั จจเวกขณ์อย่างศึกษา ปั จจเวกขณ์อย่างจริงจังให้ ร้ ูเรื่องเอามา
แต่งหนังสือ ไม่ได้ ทําเป็ นระเบียบตายตัวไปหมดตลอดเป็ น ๑๐ ปี มันก็เปลี่ยนไปตามเรื่ อง
บางคติให้ พิจารณาว่าเหมือนฉันเนื ้อลูกในทะเลทราย แบบนี ้ส่วนใหญ่เป็ นเรื่ องคิดใช่ไหม ไม่ได้ ร้ ูสกึ
จริ งจังเท่าไรใช่ไหมครับ
มันเอาไว้ เตือนว่า มันจะกินมาก มันจะกินอร่อย มันจะกินเกินพอดี แม้ แต่เรื่ องลดความอ้ วนก็
เหมือนกัน ต้ องค่อยมีสติเตือนอยูอ่ ย่างนี ้ สมมติเป็ นหลักไว้ วา่ ไม่กินอย่างนัน้ ไม่พิจารณาอย่างนัน้ เป็ น
เรื่ องที่พระพุทธเจ้ าติเตียน เราไม่ต้องการให้ มีอะไรในลักษณะที่พระพุทธเจ้ าติเตียน ก็คอยนึกอยูเ่ สมอ อย่าง
นันก็
้ แวบขึ ้นมาเป็ นธรรมดา ถ้ าเป็ นเรื่ องก่อนสวนโมกข์ ดูมนั จะชอบกินอร่อย ชอบกินมาก ไม่คอ่ ยนึกมี
ลักษณะอย่างนี ้ คอยดูวา่ มันจะมีอะไรอร่อย
ตอนนันก็
้ ไม่เห็นรูปอาจารย์อ้วน เห็นอาจารย์ผอมสมัยก่อนสวนโมกข์
มันเป็ นธรรมดา มันอ้ วนตามแบบอายุมาก
ฉันมากหรื อเปล่าครับ เวลาอ้ วนร่างกายต้ องการอาหารมากหรื อเปล่า
ลดลง ถ้ าพูดถึงเมื่อก่อนแรกบวชฉันมาก อยูก่ รุงเทพฯ ก็ยงั ฉันมาก ฉันอร่อยและฉันมาก คือฉันตาม
พอใจ ไม่มีการห้ ามล้ อ พอออกมาอยูส่ วนโมกข์คือแบบป่ า จึงฉันแบบมีการห้ ามล้ อ
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อาจารย์ครับ อ้ วนแล้ วฉันมากหรื อเปล่าครับ
ยิ่งน้ อยลง เดี๋ยวนี ้ไม่นา่ เชื่อ คนไม่ร้ ู ประมาณสัก ๔-๕ ช้ อน แล้ วก็อจุ จาระประมาณวันละช้ อนเท่านัน้
แล้ วมันก็อ้วนอย่างนี ้ ร่างกายวิปริ ต มันคล้ ายว่ากินเข้ าไปเท่าไรมันย่อยหมด กินน้ อยมันย่อยหมด นี ้เป็ น
เรื่ องธรรมชาติ
อาหารอะไรอาจารย์ถกู ปากมากเป็ นพิเศษครับ
เปลี่ยนเรื่ อย
เปลี่ยนตามวัยหรื อครับ
เรี ยกว่าเปลี่ยนตามวัยก็ได้ เช่น ชอบกินผักสัก ๓-๔ เดือน มันก็เปลี่ยนเป็ นไม่ชอบอีกแล้ ว ทีนี ้กินปลา
หรื อชอบกินเปรี ย้ ว ๆ สัก ๒-๓ เดือนมันก็ไม่ชอบอีก เรี ยกว่ามันเปลีย่ นแปลงอย่างนี ้ มันไม่มีอะไรที่แน่นอน
ปี กลายฉันผักมากที่สดุ ปี นี ้เกือบจะไม่ฉนั ถึงมีก็ไม่ฉนั
้
อาจารย์ครับ มันเป็ นเหตุการณ์ธรรมชาติ หรื อเป็ นเพราะว่าเราตังใจ
ตามธรรมชาติ ไม่ได้ ตงใจ
ั ้ รู้สกึ ขึ ้นมาเองว่า ไม่ชอบ ไม่ชอบ
ที่อาจารย์ชอบนํ ้าพริ กนี ้ชอบมาตังแต่
้ หนุ่ม ๆ หรื อว่ามาชอบอายุมากครับ
นํ ้าพริ กมันเคยชอบมาเรื่ อย ๆ แต่เดีย๋ วนี ้ โดยเฉพาะ ๓-๔ เดือนนี ้ ไม่ชอบ แต่มนั ก็จําเป็ นจะต้ องฉัน
นํ ้าพริก ไม่อย่างนันมั
้ นจะไม่ได้ ฉนั เอาเสียเลย ฉันนํ ้าพริกคลุกข้ าว แล้ วฉันกับผัก กับปลาเค็ม ต้ องสรุป
ความว่ามันชอบเปลี่ยน ตามธรรมชาติ มันชอบเปลี่ยน เปลี่ยนอย่างนันเปลี
้ ่ยนอย่างนี ้
อาจารย์ครับ สมัยที่อาจารย์ทดลองฉันผลไม้ อย่างเดียว ผักอย่างเดียว ใครเป็ นคนส่งให้
โยมที่บ้าน มันก็ไม่หนักหนาอะไร ถือว่าฉันเจ ๓-๔ องค์ได้ เหมือนกันหมด ได้ ผกั มาจํานวนหนึง่ แล้ ว
เต้ าเจี ้ยวหลนสักกระทงหนึง่ มันก็มีพอ โดยเฉพาะคราวที่มหาจุลอยู่ มหาจุลเขาเป็ นคนปฏิญาณกินเจ แล้ ว
ก็เลยให้ ความสะดวกทังหมดเลย
้
เพื่อไม่ให้ โยมเขาลําบาก กินแต่ผกั ไม่ต้องจิ ้มอะไรต่ออะไรก็เคยลอง กิน
แต่ผลไม้ ล้วน ๆ ไม่กินข้ าวก็เคยลอง จําพวกเผือก มัน กล้ วย มะละกอ ฉันแต่ผลไม้ อุจจาระไม่เหม็นเลย ฉัน
แต่ของหวาน ขนมหวานอยูไ่ ม่ได้ ๒-๓ วันก็จะตาย
ลมขึ ้นใช่ไหมครับ
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ไม่ใช่ลมขึ ้น ข้ างในมันรู้สกึ อย่างไรก็ไม่ร้ ู ทนไม่ได้ แล้ วมันหิวด้ วย ของหวานมันกินเข้ าไปได้ ไม่มาก
เดี๋ยวเดียวมันก็หิว
สมัยสวนโมกข์ตอนแรก นํ ้าปานะตอนเย็นฉันกันอย่างไรครับ
ระยะยาวมากระยะหนึง่ ก็คือใบชุมเห็ดต้ ม ใบชุมเห็ดผิงไฟแล้ วก็ต้มใส่นํ ้าตาลทรายแดง สมัยนัน้
นํ ้าตาลทรายแดงปี๊ บละ ๓ บาทเท่านัน้ เหมือนเป็ นของทิ ้ง มีกลิน่ มีอะไรมากกว่านํ ้าตาลทรายขาว ผสมกับ
ใบชุมเห็ด กลิน่ ประหลาด ๆ นี ้แหละเป็ นส่วนมาก นํ ้าอ้ อยนํ ้าส้ มไม่คอ่ ยจะพบเพราะไม่มีใครทํา มันยุง่ บาง
สมัยมีนํ ้าลูกหว้ าคัน้ บ้ านนี ้เรี ยกลูกเขรี ยง มีบ้างเหมือนกัน มันมีต้นอยูใ่ นสวนโมกข์เก่า ให้ เณรทําบ้ าง
มะขามป้อมก็มี ลูกจันก็มี มีคนส่งไปให้ ลูกจันเทศเหมือนเดี๋ยวนี ้ มันไม่ได้ มีกฎเกณฑ์อะไร แล้ วแต่มนั จะมี
มีกฎเกณฑ์ที่วา่ แล้ วแต่มนั จะมี
สมัยอยูส่ วนโมกข์เก่า มีบอ่ ยครัง้ เหมือนกันที่พากันไปฉันริ มทะเล บิณฑบาตผ่านตลาด แล้ วก็เลยไป
ชายทะเล บางทีก็แกล้ งให้ เขาจัดเรื อให้ ลงเรื อไปฉันในทะเล เรี ยกว่าทําทุกอย่างที่จะทําได้ ฉันที่ริมหนองเพื่อ
จะได้ ฉนั บัว อย่างนี ้ก็เคย รู้สกึ ไม่ถกู ต้ องตามวินยั นัก ตํานํ ้าพริ กไปแล้ วไปนัง่ ล้ อมหนองบัว เด็กถอนบัวมาให้
จิ ้มนํ ้าพริก มันสนุก เปลี่ยนอากาศ เมื่อมาอยูส่ วนโมกข์นี ้แล้ ว บางทีก็แกล้ งไปฉันในคลองที่ปากด่าน ก่อน
จะออกทะเล คลองนันไปฉั
้ นบ่อย เพื่อซ่อมคลองให้ ใช้ ได้ ไปฉันเกือบทุกวัน ตอนฝึ กพวกธรรมทูต ก็พาไปฉัน
ที่โรงนาพี่ข้อง ให้ บรรยากาศมันคล้ ายครัง้ พุทธกาล ลองดูบ้าง มันเป็ นเจตนาที่จะให้ พระธรรมทูตได้ ชิมอะไร
ดูบ้าง
อาจารย์เขียนถึงความสุขจากการไร้ สมบัติ แล้ วทําให้ ชีวติ เราสบายนี ้ แต่ทําไมมนุษย์สว่ นใหญ่จงึ อยากมี
สมบัตเิ ยอะ ๆ ครับ
มันเป็ นกิเลสอย่างอื่น เป็ นความต้ องการที่แรงกล้ า จะมีทรัพย์สมบัตเิ ป็ นทุนสํารอง เพื่อหาความ
สะดวก สบาย สนุกสนาน เอร็ดอร่อย ความจริ งแม้ มีสมบัตกิ ็ร้ ูสกึ เหมือนไม่มีสมบัตไิ ด้ มันสงเคราะห์เข้ าใน
เรื่ องว่าง ว่างทางจิต
ฟั งอาจารย์เล่า ๆ มา รู้สกึ ว่าชีวิตอาจารย์ไม่เคร่งเครี ยดเท่าไหร่ ไม่เคร่ งครัดเท่าไร ทําตามสบาย ๆ หลวม
ๆ เป็ นจังหวะ แล้ วแต่จงั หวะ แล้ วแต่ความเหมาะสม ไม่ได้ ถือเคร่งครัด แต่ทําไมหนังสือที่อาจารย์เขียน
ออกมาเช่น "คําสอนผู้บวช" อย่างนี ้ มันมีลกั ษณะที่ทําให้ คนอ่านรู้สกึ ว่าเคร่งมาก
สําหรับความรู้สกึ ผู้บวชใหม่ ควรจะเรี ยกว่าเคร่งก็ได้ แต่อย่าให้ มีความหมายเป็ นครัด หรื อเครี ยด คํา
ว่าเคร่งมันกํากวม ๒ ความหมาย เคร่งในอุปาทานเป็ นบ้ าก็ได้ เคร่งด้ วยสติปัญญามันก็พอดี
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มัชฌิมาปฏิปทามันก็พอดี มัชฌิมาปฏิปทาคือหลักเกณฑ์ของการเคร่ง เคร่งส่วนใหญ่มกั จะอวดตน เคร่ง
เพื่ออวดคน ที่วา่ เคร่งเพื่อจะให้ กิเลสหมดเร็วนันมี
้ น้อยมาก
อาจารย์ครับ ที่อาจารย์เคยเขียน เรื่ องพระควรเลิกยาเสพติดนัน้ มตินี ้อาจารย์ยงั ถือมาทุกวันนี ้หรื อเปล่า
ครับ
ไม่มีปัญหากับผม
หมายความว่าอาจารย์ให้ เหตุผลตอนนันว่
้ า ถ้ าไม่มีกําลังใจพอที่จะเลิกสูบบุหรี่ แล้ วจะปฏิบตั ธิ รรมไม่ได้
นัน่ แหละว่าสําหรับคนอื่น แม้ แต่บหุ รี่ ยงั เลิกไม่ได้ แล้ วจะไปทําอะไร กัมมัฏฐานภาวนาจะทําได้
อย่างไร
อาจารย์ครับ คิดแบบนี ้ไม่แคบไปหรื อ พระที่ท่านทํากัมมัฏฐานแล้ วท่านยังสูบบุหรี่ ก็มี
ที่ยกเว้ นก็มี แต่ก็นนั่ แหละคือข้ อที่ผมไม่นบั ถืออาจารย์บางรูป
ถ้ าถือว่ามันเป็ นของเล็ก ๆ ที่ละทีหลังได้ เพราะว่ามันไม่ใช่ของสําคัญที่สดุ และมันก็ยงั มีคณ
ุ อยูบ่ ้ าง
สําหรับบางคน ถ้ าคิดอย่างนี ้ได้ ไหม
อย่างนันก็
้ ได้ แต่วา่ เรามันมีหลักว่าให้ เอาความถูกต้ องเป็ นหลักเท่านัน้ ไม่ต้องมีปัญหาอะไร กลับ
เห็นว่ามีคณ
ุ ไปเสีย ก็ไม่ต้องพูดกัน
อาจารย์ครับ สําหรับบางคน ของพวกนี ้มันก็มีคณ
ุ ใช่ไหม เขาไม่ได้ บหุ รี่ เขาอาจจะต้ องทําสิง่ ที่เลวร้ าย
กว่านัน้
นัน่ มันคนที่ตดิ แล้ ว
หรื อคนที่แก้ ปัญหาชีวิตไม่ได้ ต้ องหันมาหาพวกนี ้ก่อน หนีชวั่ คราว แต่เขาอาจจะเป็ นคนดีก็ได้
ก็อาจจะดีในส่วนอื่น แต่เขาก็เป็ นคนอ่อนแอ ในส่วนที่เขาไม่ถือหลักว่า ถ้ าไม่ดีแล้ วต้ องทิ ้ง ไม่ถือหลัก
ว่า ถ้ ารู้สกึ ว่าสิง่ นี ้ให้ โทษ ไม่มีประโยชน์ แล้ วไม่ละ
มันเป็ นของเล็กน้ อย
ในเรื่ องอย่างนี ้ไม่มีเล็กน้ อย ถ้ าเป็ นทางจิตใจไม่มีอะไรเล็กน้ อย มันเสียหลักหมด
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มันต้ องละ ขึ ้นมาทีละขัน้ ๆ ใช่ไหมครับ อินทรี ย์ของมนุษย์มนั ไม่เท่ากัน
มันต้ องละก่อน เรื่ องเหล่านี ้ต้ องละก่อน เรื่ องพื ้นฐาน ง่าย ๆ เรื่ องพื ้นฐานต้ องละกันก่อน
อาจารย์ครับ ถ้ าบางคนถือหลักว่า เรื่ องนี ้มันไม่เสียหายมากนัก เรายอมเสียไปก่อน แล้ วเราพยายาม
ป้องกันเรื่ องที่เสียหายมากกว่า อย่างนี ้
มันคงจะถูกของเขา แต่ผมไม่เห็นด้ วย ของง่าย ๆ ของขันแรกขั
้
นมู
้ ลฐาน มันไม่ใช่เฉพาะบุหรี่หรื อ
หมาก ทุกเรื่ อง ซึง่ เป็ นเรื่ องเล็กน้ อย ๆ แต่มนั เป็ นเครื่ องวัดว่า คนนี ้ไม่ถือหลักว่า ถ้ าไม่มีประโยชน์แล้ วต้ อง
ละ หลักธรรมะมีอย่างนันด้
้ วย ไม่ต้องพูดถึงว่าให้ โทษ เพียงแต่วา่ มันไม่มีประโยชน์ยงั ต้ องละ ถ้ ายิง่ ให้ โทษ
้ อกพูด เลือกปฏิบตั ิ
ด้ วยแล้ วยิง่ ต้ องละใหญ่ มันจึงจะมีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนถูกต้ อง เป็ นร่องเป็ นรอย ถ้ างันเลื
เลือกอย่างนันอย่
้ างนี ้เอาได้ ไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์
สําหรับคนที่จะเดินตรงทางนี ้ มันต้ องเป็ นคนส่วนน้ อยที่อาชาไนยจริง ๆ ใช่ไหมครับ มนุษย์เราส่วนใหญ่
ก็ออ่ นแอทังนั
้ นไม่
้ ใช่หรื อครับ
ไม่ใช่ ต้ องทุกคน ไม่ยกเว้ นใคร ถ้ าเมื่อสิง่ นี ้ไม่มีประโยชน์ ต้ องละ ทุกคนต้ องละ ยิง่ ถ้ าสิง่ นี ้ให้ โทษ ยิ่ง
ต้ องละใหญ่ จึงจะเข้ าหลักพระพุทธศาสนา
อาจารย์ครับ คนเราต้ องมีของเล่นของอะไรบ้ าง
มันต้ องพิสจู น์วา่ ไม่มีโทษ คือให้ มนั มีประโยชน์ ของเล่นที่มีประโยชน์ก็มี ของเล่นที่ไม่มีประโยชน์ก็มี
ให้ โทษก็มี พูดรวม ๆ กันไม่ได้ ของเล่นมันต้ องมี พักผ่อนหย่อนใจต้ องมี ฤษีมนุ ีต้องเล่นฌาน บาลีเรี ยกว่า
ฌานกีฬา มีฌานเป็ นกีฬา เป็ นพระอรหันต์ก็ยงั เล่นฌาน

อาจารย์ครับ ตอนนี ้ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยเล่าเกี่ยวกับพัฒนาการที่อาจารย์ฝึกสมาธิมาตังแต่
้ ต้น
ครับ
เรื่ องให้ เล่ามันลําบาก ต้ องถามเป็ นข้ อ ๆ มา ทังหมดมั
้
นไม่ร้ ูเริ่ มตังแต่
้ ครัง้ ไหน ให้ เล่าทังหมด
้
มัน
เหลือความสามารถ
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อาจารย์เริ่มฝึ กสมาธิจริ งจังช่วงไหนครับ
ช่วงแรก ๆ มีสวนโมกข์ ตอบได้ วา่ อย่างนี ้ แต่มนั ก็เป็ นสิง่ ที่พดู ยาก คือว่ามันฝึ กไปพลางค้ นไปพลาง
ค้ นพระไตรปิ ฎก พบเรื่ องเกี่ยวกับสมาธิมาก หรื อชัดเจน ในตอนหลัง ๆ มาอีก ในตอนนี ้มันทําพร้ อมไปกับ
เรื่ องคิด เรื่ องค้ น มันเลยทําสมาธิอยูใ่ นตัว ในการคิด ในการค้ น แต่ละวัน เพราะแต่ละข้ อ แต่ละข้ อ ต้ องวิ
นัจฉัยมาก ก็เลยคิดแต่ละข้ อ แต่ละข้ อ เหมือนกับทําวิปัสสนาเลย อย่างนี ้มันก็มีอยูร่ ะยะยาวมาก
นัง่ ทําสมาธิอย่างเดียว มันก็อย่างหนึง่ การพิจารณามากเป็ นพิเศษ ไม่คอ่ ยเกี่ยวกับการนัง่ มันอีก
อย่างหนึง่ ตอนหลัง ๆ ทําอย่างหลังเสียมากกว่า ยิ่งตอนหลังมาอีก กระทัง่ เดีย๋ วนี ้ วิปัสสนาทําเมื่อจะหา
เรื่ องไปพูด จะหาเรื่ องไปพูดให้ เขาฟั ง แต่วา่ พระอาจารย์ทงหลายตามแบบวิ
ั้
ปัสสนา เขาคงไม่รับรอง เขาไม่
รับรองว่ามันเป็ นการทําภาวนา หรื อสมาธิภาวนา เรามันต่างกันอย่างนี ้ นัง่ ทําที่สงบคนเดียว มันเป็ นเรื่ อง
สมาธิเสียมากกว่า แล้ วมันก็มีขีดจํากัด มีขอบเขตจํากัด ตอนหลัง ๆ มาก็กลายเป็ นทําเพื่อพักผ่อน มันไม่
ก้ าวหน้ าในวิชาความรู้อะไร ต่อเมื่อทําเป็ นวิปัสสนา คือเพื่อความเห็นแจ้ ง ไม่ใช่สมาธิเงียบ นี ้มันจึงเป็ น
โอกาสให้ ทําในอิริยาบถไหนก็ได้ คือทําให้ ความรู้โพลงออกมาอย่างลึกซึ ้ง ยิง่ กว่าแต่ก่อน มันมีได้ แม้ ขณะที่
นัง่ คุยกับแขก ชนิดที่วา่ ต้ องคิดนึกหาความจริง หรื อหลักเกณฑ์ชนลึ
ั ้ กมาพูด นี ้มันก็เลยเปลี่ยนไปหมด
ไอ้ ที่ทําไปพร้ อมด้ วยกับการศึกษาพระไตรปิ ฎก ค้ นคว้ าเรื่ องสมาธิวิปัสสนา จากพระไตรปิ ฎกโดยตรง
นัน้ มันก็เป็ นสิง่ ที่ทํากันมาก ได้ ผลมาก เพราะมันต้ องเอาความหมายในตัวหนังสือมาทําการเพ่งหาความ
จริง จนกระทัง่ เลยไป เป็ นการเห็นแจ้ งโดยไม่ต้องคิดต้ องนึกนี ้มันรวมกันแล้ ว ตังแต่
้ ต้นจนปลาย หลาย ๑๐
ปี มันดําเนินมาอย่างนี ้ ถ้ าพูดทังหมดมั
้
นต้ องพูดอย่างนี ้ เวลาที่จะทําสมาธิ ก็กลายเป็ นเรื่ องพักผ่อนไปเสีย
คือมันไม่ใช่จะต้ องการเพื่อจะเป็ นรากฐานของวิปัสสนาจึงเรี ยกว่าตอบไม่ถกู ว่าจะให้ วา่ อย่างไร เป็ นการ
บรรยายเป็ นข้ อ ๆ ทําไม่ถกู เพราะมันเนื่อง ๆ มา แล้ วก็เปลี่ยน ๆ มาตลอดเวลา ๕๐ ปี มันเปลี่ยนมาก ถาม
เป็ นข้ อ ๆ มันตอบง่าย
อาจารย์ครับ อาจารย์เคยเข้ าเงียบแบบไม่พดู กับคนเลย สมัยแรกสุดนัน้ เกี่ยวกับการทําสมาธิโดยตรง
หรื อเปล่า
นัน่ แหละเรื่ องหาโอกาสทําสมาธิแบบเงียบโดยตรงด้ วยและเพื่อจะทดสอบดูด้วยว่า การไม่พบปะกับ
ใครเลยไม่พดู จากับใครเลย มันจะมีผลอย่างไรบ้ าง เป็ นการศึกษาทดลองเพราะก็ได้ ยินว่าพระพุทธเจ้ าท่าน
ก็ทําอย่างนัน้ เรี ยกว่าปฏิสลั ลีนวิหาร ๓ เดือนบ้ าง หลายสัปดาห์บ้าง ไม่พบใคร แม้ แต่คนเอาอาหารไป
ถวาย ก็ไปวางไว้ อย่างนัน้ วางไว้ ในที่ ๆ กําหนด แม้ เป็ นพระพุทธเจ้ าแล้ ว ก็มีการทําอย่างนี ้ นี ้เป็ นเรื่องการ
พักผ่อนที่สดุ ก็เลยอยากจะลองดูบ้าง
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อาจารย์ลองนานเท่าไรครับระยะนัน้
มันก็หลายเหมือนกัน เป็ นเดือน ๆ แต่พดู ไม่ได้ วา่ หลายเดือน
ในช่วงพรรษาใช่ไหมครับ
นึกไม่ออกแล้ ว ในพรรษาหรื อนอกพรรษา มันลําบากแก่คนที่จะเอามาให้ ธรรมดาเราไปบิณฑบาต ที
นี ้ของดการบิณฑบาต ทําให้ เกิดภาระแก่คนที่ต้องเอามาให้ นี ้ก็ทําไปไม่ได้ ตลอดปี
อาจารย์จําได้ ไหมว่าครัง้ ยาว ๆ อาจารย์ทํากี่ครัง้
ครัง้ ยาวมันก็ครัง้ เดียว นอกนันก็
้ ช่วงสัน้ ๆ เป็ นสัปดาห์บ้าง อะไรบ้ าง ครัง้ ยาวมีอยูค่ รัง้ เดียว ต่อ ๆ ไป
ก็ไม่มี มีพิเศษบ้ าง ขอร้ องว่า เราไม่บณ
ิ ฑบาต พวกเธอเอามาให้ สกั จานวางไว้ ตรงนัน้ อย่างนี ้ก็มี ๕ วัน ๗
วัน ก็มี ไม่ยาวเป็ นเดือน ขอจากพระเณรที่ไปบิณฑบาตมาได้ บางสมัยเอาข้ าวคลุกแกง (หัวเราะ) พูดแล้ ว
ยังนํ ้าลายไหล (หัวเราะ) ข้ าวสุกคลุกกับเนื ้อปลา เนื ้ออะไรที่กินได้ ที่ไม่มีก้างอันตราย เอามาขยําบด บด
ด้ วยช้ อนใหญ่ในอ่างใหญ่จนเข้ ากันดี แกงก็หยอดลงไปบ้ าง บางทีใส่นํ ้าปลาบ้ าง ตักเป็ นจาน ๆ ปะหน้ า
ด้ วยผัก กลิน่ หอม เช่น โหระพา เป็ นต้ น ก็เรี ยกว่ามันเป็ นของอร่อยไปเสียอีก อร่อยกว่าฉันธรรมดา ที่เลือก
กินกับอะไรก็ได้ ตามพอใจ กลับไม่อร่อย สู้อย่างนี ้ไม่ได้
พระเณรคลุกมาให้ เสร็ จ หรื ออาจารย์มาคลุกเอง
เขาคลุก แม้ วา่ บางทีก็คลุกทีเดียวทังหมดของอาหารที
้
่ได้ มา แล้ วก็ตกั แบ่งกันเป็ นคน ๆ อย่างนี ้ไม่ใช่
อย่างที่วา่ เข้ าเงียบ
อาจารย์ครับช่วงยาวที่เข้ าเงียบอาจารย์ฝึกอะไรบ้ าง ทดลองอะไรบ้ าง
ทดลองอะไรบ้ าง มันพูดยาก ทดลองทําสมาธิแบบนันบ้
้ าง แบบนี ้บ้ าง แต่รวมอยูใ่ นแบบของพระบาลี
ที่ศกึ ษาจากพระบาลี ตามตํารับตํารา ไม่ใช่แบบของบุคคลใดบุคคลหนึง่ นึกเอาเองบ้ าง แบบที่ตงเอาเองนึ
ั้
ก
เอาเองมัง่ บางทีแบบฟรี แบบตามสบายใจ มีผลเหมือนกัน มีความเป็ นสมาธิมีผลเหมือนกัน เราก็ร้ ูจกั สมาธิ
ตามหลักพระบาลี มาตังแต่
้ ก่อนพบหลักในพระบาลีด้วยซํ ้าไป เช่น บริสทุ โธ สมาหิโต กมมนีโย นี ้สังเกตเห็น
ก่อนแล้ ว ว่าไม่ใช่ฝึกสมาธิเงียบ แข็งเป็ นท่อนไม้
้ ไหมครับ ที่ฉนั ผักอย่างเดียว
การทดลองฉันอาหารก็ทดลองช่วงนันใช่
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มันหลายอย่าง ตามสบายใจ ตามจะคิดออก ไม่ใช่ยคุ เดียวสมัยเดียว ระดมกันหมดทุกอย่าง ไม่ใช่
ทําไม่ได้ มันยุง่ ยาก สู้ทีละอย่างตามสะดวกไม่ได้
เท่าที่อาจารย์พอจะนึกได้ นอกจากเรื่ องสมาธิแล้ วอาจารย์ทดลองอะไรอีก ช่วงที่เข้ าเงียบไม่พดู นัน้ ตอน
นันยั
้ งเขียนหนังสืออยูใ่ ช่ไหมครับ
เขียนก็มี ไม่เขียนก็มี การอยูใ่ นระยะเข้ าเงียบ เขียนหนังสือก็มี ไม่เขียนก็มี นัง่ เพ้ อ ๆ ใจลอยไปก็มี
ตอนนันอาจารย์
้
ฝึกอานาปานสติแล้ วหรื อยังครับ
ฝึ กอานาปาฯ ตามแบบเท่าที่ปรากฏในมหาสติปัฏฐานสูตร ตอนแรก ๆ ในสวนโมกข์ยงั ไม่พบสูตรอา
นาปาฯ ที่มาใช้ เดี๋ยวนี ้ เรี ยกว่ารู้จกั อานาปานสติได้ ท่อนเดียว คือการกําหนดลมหายใจท่อนเดียวเท่าที่กล่าว
ไว้ ในมหาสติปัฏฐานสูตร มันมี ๔ ขันแรกหมวดแรก
้
หมวดแรกของอานาปานสติ อยูใ่ นมหาสติปัฏฐานสูตร
้ นที่ตอนไหนก็ได้ คือมันไม่ได้ ยดึ
ก็ฝึกตามพอใจก็มี แล้ วแต่สะดวกที่วา่ จะทําตอนไหน เพราะว่ามันจะตังต้
หลักทุกตัวอักษร มันรู้แต่มนั เป็ นหลาย ๆ ข้ อ หลาย ๆ แบบ หลาย ๆ ประเด็น ทําแบบไหนก็ได้ กําหนดลม
หายใจเป็ นสมาธิก็ได้ กําหนดความระงับแห่งลมหายใจก็ได้ กําหนดในความสุข ความรู้สกึ เป็ นสุข เพราะ
สมาธิก็ได้ ถ้ าอย่างนี ้แล้ วมันไม่ใช่มหาสติปัฏฐานสูตรแล้ ว มันเลยเขตของมหาสติปัฏฐานสูตร มาในหมวด
๒ ของอานาปานสติสตู ร
อาจารย์ครับ ผมเห็นในสมุดบันทึก อาจารย์มีการฝึ กอาโลกสัญญาจนหลับตาเห็นได้ แม่นยํา
ของเล่น สมัครเล่น
ใช้ จินตนาการเอาหรื อครับ
ไม่ใช่จินตนาการ แต่มนั ก็ไม่ร้ ูจะเรี ยกอะไร จะเรียกว่าจําติดตาก็ได้ อย่างกลางวันดูอย่างนี ้แล้ วก็
หลับตา ให้ เห็นเหมือนกับที่ลืมตา อย่างนี ้ก็เป็ นอาโลกสัญญาได้
อาจารย์ต้องมีพื ้นทางสมาธิก่อนหรื อเปล่าจึงมาฝึ กแบบนี ้ได้
ทําเล่นก็ได้ เด็ก ๆ ทําเล่นก็ได้ อย่างผมนี ้ มันก็เรี ยกได้ วา่ มีพรสวรรค์ในเรื่ องสมาธิตามธรรมชาติ มัน
ก็ง่าย แต่วา่ ในแบบที่สมบูรณ์มนั ดีกว่า แนบเนียนกว่า แยบคายกว่า มีหลักเกณฑ์วา่ เพียงเด็ก ๆ ทําเล่น
อย่างนี ้ก็จดั ให้ เป็ นอาโลกสัญญาได้ แก้ งว่ งนอนได้ ดี
ภาพที่เห็นมันก็เหมือนกับอุคหนิมิตติดตาหรื อเปล่าครับ
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เหมือนกับภาพจริงอย่างนี ้ ถ้ าจะจัดเข้ าในหมูน่ ิสติ ก็จดั เป็ นอุคหนิมิต ไปนัง่ กลางแจ้ งยิ่งดี หลับตาก็
ยังเห็นเหมือนกับลืมตา เก็บไปทํากลางคืนได้ ด้วยก็ยิ่งดี ยิ่งเก่งมากไปอีก ทิวาสัญญาทํากลางคืนเห็นเป็ น
กลางวัน อาโลกสัญญาทําในที่มืดที่ไม่มีแสงสว่างให้ เห็นเป็ นแสงสว่าง
มีคนเขียนถามอาจารย์ในหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนายุคแรก ๆ ว่า ทําอย่างไรถึงรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ ้น
เสมอ อาจารย์ตอบสัน้ ๆ ว่าสติปัฏฐานที่ฝึกดีแล้ ว ให้ ร้ ูจกั อารมณ์ จะเป็ นตัวที่ร้ ูเท่าทันอารมณ์ พออ่านแล้ วก็
ไม่เข้ าใจว่าฝึ กอย่างไรครับ
ก็เหมือนอย่างที่วา่ ฝึ กสติ สําหรับรับอารมณ์ด้วยสติ แล้ วไม่ปรุงแต่งอารมณ์นนให้
ั ้ เป็ นผัสสะ เวทนา
ตัณหา อุปาทาน ตามแบบของอวิชชา สูงสุดมีได้ เพียงเท่านัน้ ฝึ กสติรับอารมณ์ เข้ ามาแล้ ว โอ มันสักแต่วา่
อารมณ์ ก็เป็ นรูป เป็ นเสียง เป็ นกลิน่ เป็ นรส นี ้ก็สกั ว่าเป็ นธาตุตามธรรมชาติ อารมณ์นนก็
ั ้ ไม่ปรุงแต่งเป็ น
อวิชชาสัมผัส ถ้ าเป็ นอวิชชาสัมผัสมันถึงเป็ นเรื่ อง เป็ นความหมายของอารมณ์นนั ้ ๆ ที่เป็ นเหตุให้ เกิดยินดี
ยินร้ าย อย่างนี ้เรี ยกว่ารับอารมณ์ด้วยอวิชชาสัมผัส ถ้ ามีสติพอ อารมณ์สกั ว่าอารมณ์ อารมณ์สกั ว่า
ธรรมชาติ สักว่าธาตุตามธรรมชาติ เป็ นไปตามเหตุตามปั จจัย มาตามเหตุตามปั จจัย มันก็เป็ นวิชชาสัมผัส
มันก็ไม่เกิดเวทนาโง่ ตัณหาโง่ มันหยุดเสียได้ แล้ วมันก็ร้ ูเองว่าเราควรทําอะไรในเรื่ องนี ้ มากระทบนี ้ ถ้ าไม่
ต้ องไปทําอะไรก็ไม่ทําอะไร ถ้ ามันเป็ นเรื่ องที่ต้องจัดต้ องทํา ก็ทําไปด้ วยสติสมั ปชัญญะต่อไป
เวลาเราเกิดผัสสะ ตอนนัน้ การที่จะไม่ยนิ ดียินร้ าย ใช้ วิธีคดิ เอาหรื อใช้ วิธีร้ ูสกึ เพื่อไม่ให้ ยนิ ดียินร้ าย
ไม่อาจจะทําอย่างนันได้
้ ไม่ใช่เวลาสําหรับคิด มันเป็ นการเอาความรู้แจ้ งที่ทําไว้ ก่อน ๆ มา อารมณ์
ทังหลายถู
้
กนํามาพิจารณาโดยความเป็ น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยูเ่ ป็ นปกติ นัน่ เป็ นปั ญญา พอเกิดเรื่ อง
สัมผัสอารมณ์ ก็มีสติระลึกถึงความรู้นนมา
ั ้ ไม่ใช่มาคิดอยูเ่ ดี๋ยวนี ้ ไม่มีทางที่จะคิดแยกแยะคํานวณอะไร
เวลาที่มีอารมณ์มากระทบ ไม่มีทางจะทําได้ เพราะมันเร็วเหมือนสายฟ้าแลบ มันต้ องแวบเดียว มาเป็ น
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ที่เคยทําอยูเ่ ป็ นประจํา มาจับกับอารมณ์นี ้ อารมณ์นี ้จึงปล่อยไป เป็ นธาตุตาม
ธรรมชาติ
พูดอีกภาษาหนึง่ คือหน่วงความรู้สกึ ที่ต้องการขึ ้นมาใช่ไหมครับ
อย่างนี ้ เราไม่ใช้ คําว่าหน่วง ถ้ าหน่วงมันยังมีพิธีรีตองมาก ต้ องใช้ คําว่า สติระลึกถึงความรู้ที่เคยมีมา
ความรู้อนั นี ้เป็ นความรู้สกึ ใช่ไหมครับ ความรู้สกึ ที่ไม่ยนิ ดียินร้ าย ไม่ใช่ตวั ความคิดเห็น
ความรู้วา่ สิง่ ทังปวงเป็
้
นอย่างไร ความรู้เรื่ อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เอามายันเข้ ากับอารมณ์ที่เกิดขึ ้น
หรื อสัมผัสขึ ้น ไม่ใช่เวลาที่จะคิดนึกทบทวนหรื อแม้ เวลาที่ทําวิปัสสนา สติตอนนันทํ
้ าไม่ได้ วิปัสสนาทําไว้
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เวลาอื่น ต้ องเป็ นผู้มีปัญญา เรื่ อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พอสมควรเท่าที่จะทําได้ พอมีอะไรมากระทบ สติ
เอาความรู้อนั นันมาทั
้
นเวลา มีสมั ปชัญญะยืนเฝ้าอยู่
สิง่ ที่เราระลึกได้ นี ้มันต้ องเป็ น concept มันต้ องเป็ นความคิดใช่ไหมครับ
เรี ยกว่าญาณ ดีกว่า หรื อปั ญญา ไม่ใช่ความคิด ถ้ าความคิดมันทําอะไรไม่ได้ ใช้ ประโยชน์อะไรไม่ได้
มันต้ องเป็ นความรู้ชนิดญาณหรื อปั ญญา หรื อวิชชา
จะว่าดึงความรู้สกึ ออกมาก็ไม่ใช่
โอ ความรู้สกึ มันกว้ าง ไม่ร้ ูจะใช้ กบั ความหมายไหน มันต้ องเป็ นความรู้ ความรู้แจ้ ง เรื่ อง อนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา ที่เคยทํามาแต่กาลก่อน เอามาดับกับสิง่ ที่มนั มากระทบให้ มนั เป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาไปเสีย
ตอนนันเรี
้ ยกว่าสัมปชัญญะแล้ ว ซึง่ ในโรงเรี ยนนักธรรมไม่ได้ สอน ว่าสติสมั ปชัญญะกับปั ญญาทํางานกัน
อย่างไร ปั ญญาต้ องเจริ ญ เรื่ องภาวนา ต้ องเจริญปั ญญา วิปัสสนาให้ ร้ ูเรื่ องนันเรื
้ ่ องนี ้ตามที่ควรจะรู้ แต่วา่
้
งปวง
้ เป็ น
โดยเฉพาะเรื่ อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เรื่ องสําคัญอยูต่ รงนี ้ ที่เรี ยกว่ามีปัญญารู้สงิ่ ทังหลายทั
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา มันพ้ นวิสยั แห่งความคิดแล้ ว เป็ นความรู้แล้ ว เรี ยกว่าญาณหรื อปั ญญาเสียแล้ ว มีอยู่
ั ้ มา มาจัดการหรื อมาเล่นงานตัวจริงที่เข้ า
ทีนี ้พอมีอารมณ์มากระทบ สติระลึกได้ ถึงความรู้นนั ้ ความรู้นนก็
มากระทบ เมื่อระลึกได้ เรี ยกว่าสติ เมื่อมายืนคุมเชิง เอาปั ญญามายืนคุมเชิงอารมณ์นนอยู
ั ้ ่ เรี ยกว่า
สัมปชัญญะ ปั ญญาทํางานไปเรื่ อย ๆ พวกสัมปชัญญะนี ้มันเป็ นพวกปั ญญา พวกสติมนั เป็ นพวกสมาธิ สติ
เป็ นสมาธิ สัมปชัญญะเป็ นปั ญญา โดยสติระลึกความรู้เรื่ องนี ้มาได้ สติเอาปั ญญามา แล้ วปั ญญานี ้มายืน
คุมเชิงอยูต่ อ่ หน้ าอารมณ์นนั ้ เผชิญอารมณ์นนั ้ อันนี ้เรี ยกว่าสัมปชัญญะ สัมปชัญญะทํางานเรื่ อยไปจน
หมดปั ญหา ถ้ าว่าสิง่ นี ้ไม่ต้องทําอะไรก็ไม่ต้องจัดการอะไร ถ้ าเป็ นเรื่ องที่ต้องจัดการก็ต้องจัดการ เช่นว่า
เสียงขอความช่วยเหลือ ถ้ าเป็ นเสียงด่า เสียงสรรเสริญ ไม่ต้องก็ได้ ไม่ต้องจัดการกับมัน ถ้ าเป็ นเสียงขอ
ความช่วยเหลือมันต้ องจัดการ สัมปชัญญะมีหน้ าที่ตอ่ ไปว่า นี่ต้องทําอย่างไร ก็ทําไป ทําไปด้ วยสติ ไม่
ได้ มาเผลอ มาหลงสิง่ เหล่านี ้ ถ้ าไม่มีสติ ปั ญญาเป็ นหมันหมด ปั ญญามหาศาลอย่างไรก็เป็ นหมันหมด
เพราะไม่ได้ เอามาใช้ ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น ถ้ าไม่มีปัญญา สติก็ทําอะไรไม่ได้ เหมือนกัน เหมือนกับไม่มี
เครื่ องมือ ไม่มีอาวุธ ถ้ าไม่มีสมั ปชัญญะ สติก็ทํางานไม่ได้ เกิดเดี๋ยวเดียวก็ดบั ไป มันต้ องมีสมั ปชัญญะยืน
คุม ๆ อยู่ ให้ ทําถูกต้ องไปจนตลอดเรื่ องราว อันนี ้เป็ นหลักใหญ่ที่มนุษย์จะต้ องมี จะต้ องรู้ ใช้ ได้ ในปั ญหาทุก
ชนิดในโลก
ขันต้
้ น ๆ ก่อนที่เราจะมาถึงขันที
้ ่เอามาใช้ ได้ แบบนี ้ เราต้ องฝึ กอย่างไรครับถึงจะเรี ยกว่าสติสมั ปชัญญะที่
บํารุงฝึ กฝนไว้ แล้ ว

๔๔๐

ต้ องฝึ กปั ญญา เหมือนกับปั จจเวกขณ์ พระแรกบวชเข้ ามาอยูว่ ดั ให้ เรี ยน ยถาปจจยํ ปวตตมานํ ฯ
นันก็
้ เรื่ องปั ญญาทังนั
้ น้ ยถาปจจยํ ปวตตมานํ ธาตุมตตเมเวตํ ยทิทํ แล้ วก็ นิ สสตโต นิ ชชี โว สุญโญ ดูวา่ สิง่
เหล่านี ้ไม่เที่ยง คือเปลี่ยนอยูเ่ สมอ น่าเกลียด เพราะเปลีย่ นอยูเ่ สมอ ถ้ าไปยึดเรื่ องเข้ าก็เป็ นปั ญหา ก็เป็ น
ทุกข์ คือไปยินดียินร้ ายเข้ าก็มีเรื่ อง แล้ วก็เป็ นเช่นนันเอง
้ เหตุการณ์ธรรมชาติ ไม่ถือว่าตัวตน แต่อนั นี ้ยาก
มาก ที่พระบวชใหม่จะพิจารณาได้ แต่ก็ไม่เหลือวิสยั ถ้ ามีครูบาอาจารย์ที่ดี สอนให้ มันก็คงจะต้ องทําได้ รู้
เรื่ อง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยูเ่ ป็ นประจํา อย่างเขาจะปั จจเวกขณ์ประจําวันก็เป็ นเรื่ องฝึ กปั ญญาอยู่ ปั จจ
เวกขณ์นนไม่
ั ้ ใช่สมาธิหยุดนิ่ง เป็ นสมาธิที่เป็ นปั ญญา รวมกันอยูก่ บั ปั ญญา พิจารณาเห็นอยู่ ยถาปจจยํ
ปวตตมานํ เป็ นไปตามเหตุตามปั จจัยอยูเ่ นืองนิจ แม้ คนธรรมดา มันมีการปฏิบตั จิ ริง มันก็เห็นสิง่ ทังหลาย
้
ทังปวง
้ ไม่วา่ อะไรที่เรารับรู้ เราสัมผัส ว่าเปลี่ยนไปตามปั จจัยอยูเ่ นืองนิจ เป็ นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ อันนี ้
ต้ องศึกษาหน่อย คําว่าธาตุก็ไม่คอ่ ยจะรู้กนั เป็ นของที่มีอยูต่ ามธรรมชาติ บทสําคัญที่สดุ ก็คือนิสสตโต นิชชี
โว สุญโญ ให้ ร้ ูเรื่ องความเป็ นของไม่ใช่สตั ว์บคุ คล คําเหล่านี ้ชาวบ้ านไม่ได้ เรี ยน สัตว์ บุคคล ภาษาธรรมะสูง
ๆ แล้ วก็เป็ นภาษาเก่าแก่ของชาวอินเดียด้ วย ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล พุทธศาสนาสอนอย่างลบล้ างลัทธิ
ความเชื่อ เก่าแก่โบราณของอินเดีย เป็ นไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล ลัทธิเก่าแก่โบราณของอินเดียมันมีสตั ว์ มัน
มีบคุ คล เป็ นหลักธรรมดาโดยมาก เมื่อพุทธศาสนาออกมา กลับตรงกันข้ าม ไม่ใช่สตั ว์ ไม่ใช่บคุ คล ไม่มีสงิ่
ที่ควรเรี ยกว่าสัตว์ หรื อควรเรี ยกว่าบุคคล นี่แหละปั ญญายอดสุด ฝึ กให้ มีเอาไว้
พอเกิดเรื่ องอะไร สัมผัสทางอายตนะ สติระลึกถึงความจริงข้ อนี ้ ปั ญญาข้ อนี ้เรี ยกว่า สติไปขนเอา
ปั ญญามาเผชิญกับอารมณ์นนอยู
ั ้ ่ เรี ยกว่าสัมปชัญญะรู้สกึ ตัวทัว่ พร้ อมอยูใ่ นขณะนัน้ สติแปลเป็ นไทยว่า
ระลึกได้ แต่ตวั ศัพท์แท้ ๆ แปลว่า แล่นไปอย่างเร็วเหมือนกะลูกศร กิริยาของลูกศรเรี ยกว่าสติ แล่นไปอย่าง
เร็ว เพื่อเอาความรู้มา ไปดึงความรู้มา ทันกับเหตุการณ์นนั ้ ความรู้นนเรี
ั ้ ยกว่าปั ญญา ปั ญญากลายเป็ น
สัมปชัญญะ รู้สกึ ตัวทังพร้
้ อมในทุกแง่ทกุ มุมกับอารมณ์นนั ้ ๆ ในลักษณะที่อารมณ์นนั ้ ๆ จะไม่ปรุงแต่งให้
เป็ นสังขาร ตามปฏิจจสมุปบาทฝ่ ายที่เป็ นทุกข์ มันก็ไม่เกิดทุกข์ มันมีอย่างเดียวเท่านันที
้ ่จะต้ องฝึ ก ไม่วา่
อารมณ์อะไร อารมณ์ทางมโนวิญญาณ ยิ่งลําบากมากที่สดุ เป็ นนามธรรมที่รวดเร็วมาก มีปัญหามาก รูป
เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ๕ อย่างนี ้มันไม่เท่าไร มันเป็ นเรื่ องวัตถุ แต่วา่ ธรรมารมณ์ซงึ่ เป็ นเรื่ องทาง
วิญญาณ มโนวิญญาณ ต้ องเก่งมากถึงจะทําได้ ทนั เพราะว่ามันเกิดขึ ้น มันปรุงไปจนเป็ นยินดี ยินร้ าย เป็ น
ทุกข์ เป็ นสุขเสียแล้ ว จึงค่อยรู้สกึ ตัว ทุกข์เสียแล้ วจึงค่อยรู้สกึ ตัว แต่มนั ก็ได้ สติอีก ถ้ าเป็ นทุกข์แล้ ว เกิดสติ
ขึ ้นมา ระลึกได้ ถึงความที่ไม่ต้องเป็ นทุกข์ ระลึกถึงปั ญญา ระลึกถึงอะไรมาอีก มันจะจัดการอย่างเดียวกัน
้
อีก เวลาอารมณ์ร้าย สัมผัสจิต สติขนปั ญญามาทําลายเสีย ด้ วยสัมปชัญญะ เมื่อเราเรี ยนนักธรรมชันตรี
สอนเรื่ องสติสมั ปชัญญะ เท่าที่ยงั จําได้ อยู่ เป็ นเรื่ องน่าหัวที่สดุ เป็ นเรื่ องที่ไม่ถงึ หลักธรรมะ ที่จะดับทุกข์ได้
สอนแบบเด็ก ๆ กัน
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อาจารย์ครับ การฝึ กสติแบบนี ้ ตามที่อาจารย์พดู เหมือนกับการฝึ กปั จจเวกขณ์นี ้ ฝึ กอย่างนี ้นี่เป็ นฝึ ก
สมถะหรื อวิปัสสนา
แล้ วกัน มันทัง้ ๒ อย่างสิ (เสียงดุ) ที่ทําการฝึ กจิต บังคับจิตเป็ นศีล การที่รวบรวมพลังจิตที่จะคิดนึก
ได้ เป็ นสมาธิ ได้ ผลแห่งความรู้แจ้ งอะไรขึ ้นมาเป็ นปั ญญา ศีล สมาธิ ปั ญญานี ้เป็ น ๓ เกลอเสมือนฟั่ นเชือก
๓ เกลียว ศีล สมาธิ ปั ญญา แยกกันไม่ได้ ถ้ าแยกกันไม่ทําหน้ าที่ ทําหน้ าที่ไม่ได้ มี สมาธิ ปั ญญา โดยไม่มี
การบังคับจิต ทําไม่ได้ เชือก ๓ เกลียวก็เป็ นศีล สมาธิ ปั ญญา เชือก ๘ เกลียวก็มรรคมีองค์ ๘ บางคนเขา
เน้ นแต่เรื่ องศีลอย่างเดียว แล้ วโทษพวกเราว่าเราไม่เน้ นเรื่ องศีล
อาจารย์ครับ เท่าที่กระผมสังเกตดูทวั่ ไป ส่วนใหญ่เขาฝึ กสมาธิโดยตรงก่อน แล้ วจึงฝึ กวิปัสสนาต่อไป *
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เขาไม่ได้ ศกึ ษาธรรมชาติของจิตอันลึกซึ ้งว่า ถ้ าไม่ครบทัง้ ๓ มันไม่ทํางาน มันทํางานไม่ได้ เดี๋ยวนี ้
เราพิจารณาอะไรให้ เห็นความเป็ น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็ นเรื่ องปั ญญา จิตที่เป็ นสมาธิพอสมควรรองรับ
อยูท่ งนั
ั ้ นเลย
้ การที่ทําให้ ทกุ อย่างได้ เช่นนี ้ ต้ องมีการควบคุม บังคับ ส่วนนี ้เป็ นศีล พอลงมือทําวิปัสสนา มัน
ก็มีทงั ้ ศีล สมาธิ ปั ญญา มันน่าหัวที่วา่ เอ้ ารับศีลเดี๋ยวนี ้ เดี๋ยวนี ้ให้ มีศีล แล้ วลงมือทํา เป็ นสมาธิ แล้ วจึงเป็ น
ปั ญญา จะพิจารณาวิชาความรู้อะไรก็ตาม จะมีพร้ อมทัง้ ศีล สมาธิ ปั ญญา สมาธินี ้มันซ้ อนกันอยูก่ บั
ปั ญญา ซ้ อนกันอยูเ่ ป็ นรากฐานของปั ญญา โดยไม่แสดงตัว แล้ วศีลมันก็ซอ่ นอยูใ่ นสมาธิโดยไม่ได้ แสดงตัว
เพราะมันต้ องมีการบังคับให้ ทํา เจตนาที่จะทําสมาธิก็เป็ นศีล มีการบังคับให้ ทําอะไรถูกต้ องตามระเบียบนี ้
เป็ นศีล มันก็เลยซ่อนอยูใ่ นสมาธิ ซ่อนอยูใ่ นปั ญญา เราจึงเห็นว่าเจริญปั ญญาอย่างเดียวเท่านัน้ มันครบ
หมด เขาไม่ร้ ูจิตวิทยาข้ อนี ้เพียงพอ เหมือนเราฉายภาพไปที่จอ เราเห็นภาพ เรามักจะรู้สกึ แต่ภาพ เราไม่
ค่อยรู้สกึ ถึงแสง ซึง่ เป็ นตัวที่นําภาพไปว่ามีอยูด่ ้ วย ไม่คอ่ ยรู้สกึ ต่อเมื่อเอาภาพออกเสีย มีแต่แสงเปล่า ๆ
เต็มจอว่าง ๆ ถึงจะรู้วา่ นัน่ แสง ถ้ ามีภาพไปอยูด่ ้ วย เราไม่สนใจเรื่ องแสง ที่มนั มีซอ่ นอยูใ่ นภาพ นี่แหละ
สมาธิซอ่ นอยูใ่ นปั ญญาอย่างนี ้
นึกถึงบทสวดมนต์ที่สวดกันอยูเ่ ป็ นประจํา ในเจ็ดตํานานคือรัตนสูตรที่วา่ สมาธิ มานนตริกนยมาหุ
สมาธินา เตน สโม น วิชชติ ไม่มีสมาธิไหนจะเสมออนันตริยสมาธิ คือสมาธิที่ซอ่ นอยูใ่ นปั ญญาโดยไม่แสดง
ตัว ถ้ าไม่มีสมาธิ ปั ญญามันทําอะไรไม่ได้ เหมือนกับว่าไม่มีแสง ภาพมันไปด้ วยไม่ได้ มันไม่ร้ ูวา่ จะไปกับ
อะไร เวลามันปรากฏ มันปรากฏเป็ นภาพ ไม่ได้ ปรากฏเป็ นแสง สมาธินี ้เรี ยกว่าอนันตริ ยะก็ได้ อนันตริกะก็
ได้ ไม่มีสมาธิใดเสมอด้ วยสมาธินี ้คือสมาธิที่ใช้ งาน สมาธิที่นงั่ ทําตัวแข็งเฉย ๆ ไม่ได้ ใช้ งานทางปั ญญา ก็ไม่
มีประโยชน์อะไรนัก สมาธิที่กําลังใช้ งานอยูเ่ ราไม่ต้องแสดงตัว มันไม่เจตนาจะแสดงตัว แต่มนั เป็ น
ธรรมชาติ จิตมีสมาธิเช่นนี ้ เมื่อปั ญญาเกิดขึ ้นและตังอยู
้ ท่ ําหน้ าที่ เมื่อมีการคิด การพิจารณา คือเรื่ องของ
ปั ญญา สมาธินี ้ก็ต้องเกิดเองเหมือนเด็ก ๆ จะทอยกอง โยนหลุม หรื อเด็ก ๆ จะยิงหนังสติก๊ พอให้ คดิ จะยิง
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สมาธิมนั ก็เกิดเอง ถ้ าสมาธิมนั ดี มันก็ยงิ แม่น ที่ไม่ดีมนั ก็ยงิ ไม่แม่น เจตนาจะยิงพอตังใจจะยิ
้
งจะขว้ างหรื อ
จะโยน สมาธิก็เกิดขึ ้นเองมารวมอยูใ่ นนัน้ เร็วมาก นี ้เขาเรี ยก อนันตริยสมาธิได้ เหมือนกัน แต่ชนตํ
ั ้ ่าสุดจะ
ว่ามนุษย์และสัตว์ทงหลายรอดตั
ั้
วอยูไ่ ด้ ด้วยอนันตริยสมาธิ ก็ไม่ผิด ไม่มีใครไปเห็นมัน ไม่มีใครไปขอบคุณ
มัน ทังที
้ ่คนเราก็อยูร่ อดตัวอยูไ่ ด้ ด้วยอนันตริ ยสมาธิ ทุกอิริยาบถ เช่นเราจะเดิน มันเคยชินเสียแล้ ว ที่จริ งมัน
มีสมาธิที่จะเดิน แม้ มนั จะสะดุดบ้ าง มันจะล้ มบ้ าง ไม่ถกู ทางบ้ างก็ตาม มันก็เป็ นอานิสงส์ของอนันตริย
สมาธิ ซึง่ พร้ อมกันไปกับการเดินหรื อการทํางานทุกชนิด
การที่จิตมันรวมกําลังกันเพื่อทําสิง่ ใดสิง่ หนึง่ เรี ยกว่าสมาธิ พอเราทําอะไรออกไป จะเรี ยกได้ วา่ มีทงั ้
ศีล สมาธิ ปั ญญาก็ได้ แต่ไม่มีใครเชื่อ ไม่อยากพูดให้ คนด่า (หัวเราะ) ไม่วา่ จะทําอะไรลงไป มีศีล สมาธิ
ปั ญญา แม้ แต่มนั จะกินข้ าว มันก็ต้องมีการบังคับ เพื่อกินให้ ถกู ต้ อง กินเข้ าปาก การบังคับในการกินข้ าวมัน
เป็ นศีล แล้ วมีสมาธิจะกินข้ าวแล้ วก็มีความรู้ที่จะกินข้ าวให้ ดีที่สดุ มีสติระมัดระวัง มีความถูกต้ องดี ก็เลย
เป็ นศีล สมาธิ ปั ญญา แม้ แต่การกินอาหารประจําวัน หลักเกณฑ์อนั นี ้เอามาใช้ ในทางจิตใจที่สงู ขึ ้นไป หรื อ
อย่างคนเล่นดนตรี ทําเสียงดนตรี มันมีทงศี
ั ้ ล สมาธิ ปั ญญาอยู่ ที่บงั คับให้ ทํานันมั
้ นเป็ นศีล มีจิตแน่วแน่คือ
สมาธิ มีความรู้ที่จะทําให้ เป็ นเสียงถูกต้ องไพเราะตามโน้ ต ก็เป็ นปั ญญา ศีล สมาธิ ปั ญญา เป็ นรากฐาน
ของการงานทุกชนิด พอเราว่ามีศีล สมาธิ ปั ญญา มีในทุกการงาน บางคนเขาก็ต้องหาว่า เราว่าเอาเองหรื อ
้ ไม่ทําอะไร มันมีอยูใ่ นตัวเองหมด แล้ วก็ไม่ต้องทําอะไร
หลอกลวงผู้อื่น แล้ วมันจะพาลหาไปว่า ถ้ าอย่างนันก็
ความจริงแล้ ว ครัน้ มาถึงเรื่ องที่จะต้ องพิจารณาให้ ลกึ ซึ ้ง แจ่มแจ้ งยิ่งขึ ้นไป มันอีกระดับหนึง่ ถึงอย่างไรก็มี
ศีล สมาธิ ตามธรรมชาติ ซ่อนอยูใ่ นนัน้
มันมีอยูแ่ ล้ ว เพียงแต่ดใู ห้ เห็นเท่านัน้ ดูให้ เป็ น คือให้ เห็นว่ามีอยูแ่ ล้ ว เราไม่ร้ ูวา่ หลักนี ้มันมีอยูแ่ ล้ วใน
ชีวิต ศีล สมาธิ ปั ญญามันมีอยูแ่ ล้ วในชีวติ เอามาขยับเลื่อนชันให้
้ มนั สูงยิ่ง ๆ ขึ ้นไป เรี ยกว่า ปฏิบตั ธิ รรมที่
สูงขึ ้นไป ได้ รับผลประโยชน์สงู ขึ ้นไป จนถึงกับว่าดับทุกข์ชนสู
ั ้ งได้
อาจารย์ครับ ขอย้ อนกลับมาเมื่อกี ้อีกนิด การที่เรารู้เท่าทันมโนสัมผัสมันยาก แล้ วเราจะมีเทคนิควิธีอะไร
พิเศษที่จะรู้เท่าทันมโนสัมผัสครับ
มันเรี ยนคนละที ต้ องฝึ กให้ ร้ ูวา่ อารมณ์ตา่ ง ๆ เป็ น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา พอมันมาถึงเข้ าจริงให้ มีสติ
เอาความรู้นนมารั
ั ้ บหน้ าอารมณ์นนั ้ ให้ เห็นว่ามันเป็ นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เวลาทําวิปัสสนาเพื่อพิจารณา
ในแง่ของปั ญญา ศึกษา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไปอีกทางหนึง่ ก็ฝึกการใช้ สติให้ มนั เร็วเข้ า
ั ้ ล สมาธิ ปั ญญา อย่างสมบูรณ์
ผมว่าวิเศษที่สดุ ก็ระบบอานาปานสติ ๑๖ ขัน้ ถ้ าฝึ กหมดนันจะมี
้ ทงศี
ที่สดุ การบังคับให้ ทํานันเป็
้ นศีล จิตรวมพลังทําเป็ นสมาธิ ความรู้แจ้ งอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็ นปั ญญา มัน
มีฝึกครบในอานาปานสติ ๑๖ ขัน้ พอฝึ กสติแรก ๆ หมวดที่ ๑ ฝึ กสติ ฝึ กสมาธิ รวมกันไปหมวดที่ ๑ สี่ขนั ้ ถ้ า
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ฝึ กแบบนี ้ ชุดนี ้มันเป็ นการฝึ กสติ ให้ มีมากให้ เร็ว เพราะมันฝึ กอยูเ่ สมอ แล้ วก็หมวดที่ ๔ บทสุดท้ าย อนิจจา
นุปัสสี วิราคานุปัสสี นิโรธานุปัสสี มันเป็ นปั ญญาและผลของปั ญญา ส่วนเรื่ องเวทนา เรื่ องจิต หมวด ๒
หมวด ๓ ก็เป็ นเรื่ องรวม ๆ กัน ฝึ กสมาธิบ้าง ฝึ กปั ญญาบ้ าง แล้ วแต่มองในแง่ไหน มองในแง่ความรู้เรี ยกว่า
ปั ญญา ในแง่รวบรวมกําลังจิตเรี ยกว่าสมาธิ มองแง่พื ้นฐานบังคับให้ ทําเรี ยกศีล เราจึงมีศีล สมาธิ ปั ญญา
อยูต่ ลอดเวลาที่ทําอานาปานสติ ๑๖ ขัน้
อาจารย์ครับ แล้ วเห็นในข้ อเขียนอาจารย์ยคุ แรกนัน้ อาจารย์เน้ นเรื่ องการฝึ กสติในอิริยาบถต่าง ๆ คือให้
รู้ตวั ก่อนทุกครัง้ ที่จะเคลื่อนไหว การฝึ กเช่นนี ้มีผลอย่างไรต่อการที่ให้ เอามาใช้ ครับ
นัน่ มันฝึ กสติโดยตรง ในการฝึ กสตินนั ้ มันมีสมาธิรวมอยูด่ ้ วย สติกบั สมาธิเป็ นหมวดเดียวกัน ตอน
หลังนี ้ผมเสนอระบบลัดสัน้ ผมว่ารัดกุมที่สดุ ในคําบรรยายวิปัสสนาระบบลัดสันแบบยุ
้
คปรมาณู มันเอามา
คลุกขยําตํากันตังแต่
้ ศีล สมาธิ ปั ญญา ทังสติ
้ ทังสั
้ มปชัญญะ ทังอะไรอยู
้
ใ่ นอิริยาบถนัน้ ๆ เรี ยกว่าระบบลัด
สัน้ แต่ไม่มีใครสนใจเรื่ องนี ้
อาจารย์ครับ ระบบลัดสันนั
้ นมี
้ ความจําเป็ นอย่างไร ถึงมีการพัฒนาระบบนี ้ขึ ้นมา
เพื่อจะเขียนหนังสือ เขียนคูม่ ือให้ คนเขาศึกษาง่าย จําง่ายเป็ นหลักง่าย ซึง่ ให้ มนั เป็ นขันตอนอย่
้
างนี ้
จําง่ายว่าเดี๋ยวนี ้เรากําลังฝึ กอยูใ่ นขันไหน
้
ขันวิ
้ ง่ ตาม หรือขันเฝ
้ ้ าดู ขันสร้
้ างนิมิต หรือขันบั
้ งคับนิมติ ก่อน
ั้ ล
หน้ านี ้มันยุง่ นัก เฝื อแล้ ว แล้ วมันก็มากนัก เพื่อไม่ให้ มาก ทําไปคราวเดียวในรูปทรงเดียว เป็ นได้ ทงศี
สมาธิ ปั ญญา จนกระทัง่ เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นนามรูป รู้จกั นามรูป รู้จกั ขันธ์ ๕ รู้จกั ละอุปาทาน ใน
ขันธ์ ๕ ทังหมดนี
้
้เสร็จอยูใ่ นระบบลัดสัน้ คงจะเหมาะที่สดุ สําหรับยุคปรมาณู ไม่ต้องทําเป็ น ๑๖ ขัน้ ทําไป
ง่าย ๆ อย่างนี ้ ไม่ต้องแยกเป็ น ๑๖ ขันตอน
้
แล้ วมันจะเป็ น ๑๖ ขันตอนอยู
้
ใ่ นตัวโดยอัตโนมัติ
ขันตอนมั
้
นก็ซอยย่อยมากเหมือนกัน ซอยละเอียดมากครับ
ละเอียดง่าย ๆ ทังนั
้ น้
จากขันหนึ
้ ง่ มาถึงอีกขันหนึ
้ ง่ จําเป็ นที่จะต้ องเดินตามนันหรื
้ อเปล่าครับ
ต้ องการให้ ทําทุกขัน้ ตามความหมายที่กล่าวไว้ ทกุ ขัน้ ได้ ชื่อว่ารู้จกั นามรูป รู้จกั อะไรเป็ นขันธ์ ๕
อย่างไร รู้จกั อนิจจังของขันธ์ ๕ ความมุง่ หมายมีเท่านัน้ พูดให้ สนก็
ั ้ ร้ ูจกั อนิจจังของขันธ์ ๕ รู้จกั ทุกขัง
อนัตตาเอง แล้ วเรื่ องจะไปสูว่ ิราคะ นิโรธะเอง
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มันเป็ นความคิดที่รุมอยูใ่ นจิตใจของผมอยูเ่ สมอ คือหาวิธีที่ง่ายสําหรับเพื่อนมนุษย์ เพื่อช่วยเพื่อน
มนุษย์ในการปฏิบตั ธิ รรม มันมีอนั นี ้เป็ นพื ้นฐาน จึงอธิบายอะไรออกมาแปลก ๆ ประหลาด ๆ หลายคนเลย
เห็นว่าผิด เห็นว่านอกศาสนาก็มี

* คําถามนี ้ และคําถามในตอนต่อ ๆ ไป ที่มีเครื่ องหมายนี ้กํากับ เป็ นคําถามของพระบุญเพ็ง นิสสากโร ซึง่
มาช่วยสัมภาษณ์ในบทนี ้
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อาจารย์ครับ ถ้ ามองชีวิตที่ผา่ นมาทังหมด
้
หากอาจารย์ใช้ เวลาในเรื่องการเทศน์ หรื อว่าการเขียน น้ อย
กว่าที่ผา่ นมา งานภายในด้ านการลดกิเลสจะก้ าวหน้ าได้ มากกว่าในปั จจุบนั หรื อเปล่าครับ
ตามความรู้สกึ ของผม ไม่ถือว่าเป็ นกิเลส ตังใจพู
้ ดให้ ดีที่สดุ สําเร็จผลมากที่สดุ ไม่ถือว่าเป็ นกิเลส
ไม่ใช่เป็ นผลของกิเลส ถ้ าทําแล้ วมันมีผลมันพอใจ มันหลงใหล มันยกหูชหู าง จึงจะเป็ นกิเลส เราก็เคยนึก
และเคยกลัวที่สดุ ถ้ าจะพอใจ ยินดี เมื่อมีผ้ ตู ้ อนรับ มันเผอิญได้ ไปอ่านเรื่ องแปลกหรื อพิเศษเรื่ องหนึง่ คือว่า
สวามีวิเวกนันทะ เมื่อไปเผยแพร่ลทั ธิของเขาที่อเมริ กาในวันแรก ก็ได้ รับผลอย่างยิง่ ได้ มีการต้ อนรับอย่าง
ยิ่ง ได้ รับความสําเร็จอย่างยิ่ง เขากลับมาร้ องไห้ กลับมาที่พกั แล้ วมาร้ องไห้ วา่ เป็ นเรื่ องเสียหายแก่จิตใจ
เพราะการต้ อนรับอย่างนี ้ มันทําให้ ดีใจ เลยถือเป็ นโชคร้ ายไปเสียอีก เรื่ องอย่างนี ้มันฝั งใจผมมานานแล้ ว
การที่ไปหลงใหลกับผลสําเร็ จ คือความเลวทรามอย่างหนึง่ เลยไม่กล้ าคิด
อาจารย์ครับ ผมไม่ได้ หมายความอย่างนัน้ ผมหมายความว่า สมมติถ้าอาจารย์ดําเนินชีวิตอีกแบบหนึง่
ไม่มาพูด ไม่มาเขียน ไม่มาสอนเยอะ ๆ แบบนี ้ ถ้ ามุง่ ปฏิบตั อิ ย่างอื่น หรื อเป็ นการปฏิบตั ธิ รรมอย่างเดียวก็
แล้ วแต่ อาจารย์คดิ ว่ามันมีสว่ นที่จะทําให้ พ้นทุกข์ได้ มากกว่านี ้หรื อเปล่าครับ
มันหลายความหมาย เราค้ นเรื่ องความทุกข์เพื่อดับ และค้ นความดับทุกข์อย่างยิง่ ทีนี ้เราก็มีหลักของ
เรา หรื อหลักทัว่ ไปก็ได้ ว่าสิง่ ใดที่เรารู้แล้ วมันก็ควรพูด มันก็เลยพูด จึงทําพร้ อม ๆ กันมาทัง้ ๒ อย่าง แล้ ว
การที่จะต้ องพูดนัน่ แหละ มันทําให้ ตอ้ งระมัดระวังมากขึ ้น ให้ คดิ ให้ อะไรพิเศษมากขึ ้น เพื่อมันจะไม่ได้ ผิด
มันก็เลยกลับเป็ นผลดี ในการที่ไปพูดหรื อต้ องพูดด้ วย รวมความแล้ วมันเพิ่มประโยชน์ขึ ้นมาอีกอย่างและ
ความดับทุกข์ก็ไม่ได้ เสียไป ได้ ตามที่ควรจะได้ นอกนันเป็
้ นของพลอยได้ แฝงเข้ ามา แล้ วไม่มองว่ามันจะทํา
ให้ เสียหาย ถึงขนาดที่วา่ ถ้ าไม่มีจะมีผลดีกว่านัน้ เพราะมันไม่มองเห็นว่าจะไปทําอะไรให้ ดีกว่านี ้ ถ้ าไม่ทํา
สิง่ นี ้ด้ วย ก็เลยทําสิง่ นี ้ด้ วย ก็เลยกลายเป็ นเรื่ องใหญ่เรื่องหนึง่ แฝงไว้ ในเรื่ องเล็กด้ วย ผมบอกผู้อื่นนานแล้ ว
แม้ จนกระทัง่ บัดนี ้ว่า ถ้ าคุณอยากจะรู้เรื่องอะไร คุณจงตังต้
้ นการศึกษา เหมือนอย่างว่าเราจะไปเป็ นครูเขา
ในเรื่ องนัน้ เรี ยนให้ มากในเรื่ องนัน้ แล้ วคุณจะรู้เรื่ องนันดี
้ ดีจนพอ ดีจนเกินพอ ไม่วา่ เรื่ องอะไร ถ้ าเรา
อยากจะเรี ยน อยากจะศึกษาของเรา เราจะทําให้ เหมือนกับว่า เราจะเป็ นครูสอนเรื่ องนันทุ
้ กเรื่ อง มันมีหลัก
อย่างนัน้ คือมันเรี ยนมาก คิดมาก มันทบทวนมาก มันก็เลยได้ ผลดีกว่าที่จะตังใจเรี
้ ยน เพียงแต่วา่ เรารู้คน
้ ยน เหมือนอย่างจะไปเป็ นครูเขา
เดียว ก็ยงั ยืนยันจนบัดนี ้ ถ้ าใครอยากจะรู้เรื่ องอะไรก็ให้ ต้นตังเรี
อาจารย์ครับ ผมเห็นอาจารย์เขียนไว้ วา่ งานที่อาจารย์ทําไว้ ให้ พทุ ธศาสนานี ้ อาจารย์พอใจแล้ ว อาจารย์
ภูมิใจแล้ ว ถ้ าอย่างนันแปลว่
้
า การปฏิบตั สิ ว่ นตัว อาจารย์ก็พอใจแล้ วใช่ไหม
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โอ นันมั
้ นเป็ นความหมายที่คณ
ุ รู้ไม่ถึง หรื อว่าขยักไว้ ผมว่าเท่าที่ทํามานี ้ พอคุ้มค่าข้ าวสุกแล้ ว ไม่
เดือดร้ อน ไม่เป็ นห่วงว่า ใครจะมาหาว่าเกิดมาทีหนึง่ ทํางานไม่ค้ มุ ค่าข้ าวสุก เหลือต่อไปนันเป็
้ นผลกําไร
เหลือเฟื อ ไม่เกี่ยวกับพอใจหรื อไม่พอใจอะไรนัก พอใจในการทํางาน ที่ค้ มุ ค่าที่เป็ นคนหนึง่ ที่กินข้ าวของ
ประชาชน
อาจารย์ครับ ถ้ าอย่างนันงานเฉพาะตั
้
วเอง อาจารย์พอใจแล้ วหรื อยัง การที่ได้ รับความก้ าวหน้ าทางด้ าน
ศีล สมาธิ ปั ญญา ของอาจารย์เองนี ้ อาจารย์พอใจแล้ วหรื อยังครับ
พอใจ แต่ไม่ใช่ถือว่าถึงที่สดุ ไปพอใจส่วนที่มนั ออกไปในทางที่เป็ นประโยชน์แก่ผ้ อู ื่น พอใจ เรี ยกว่า
ผมพอใจ ถ้ าเป็ นเรื่ องส่วนตัวแท้ ๆ ไม่เกี่ยวกับพอใจหรื อไม่พอใจ มันเกี่ยวกับถูกหรื อผิด เสร็จแล้ วเรารู้สกึ ว่า
ได้ ถกู มาตลอดเวลา อาจจะพบอะไรต่อไปอีกก็ได้ ผมไม่เหมือนคนอื่นหรอก ไม่ได้ วดั ว่าตัวเองจะเป็ น
โสดาบัน เป็ นสกทาคามี อนาคามี หรื ออรหันต์ ไม่วดั และไม่พยายามจะกําหนดอย่างนัน้ เพียงแต่วา่ มีความ
ทุกข์เหลืออยูห่ รื อไม่ ถ้ ามีความทุกข์เหลืออยู่ ก็ต้องเอาทุกข์ออกไป คอยดูวา่ มีความทุกข์ชนิดไหน แปลก
ออกมา คอยดูอยู่
อาจารย์ครับ แล้ วทุกวันนี ้อาจารย์ร้ ูสกึ มีความทุกข์อะไรรบกวนไหมครับ
ต้ องพูดว่าไม่มี แต่ถ้าพูดว่าไม่มี ก็กลายเป็ นอวดอุตริมนุสสธรรม (หัวเราะ) เพราะไม่อยากอะไร ไม่
ต้ องการอะไรจนเป็ นปั ญหา เพราะมันกลัวความอยากชนิดนัน้ เลยไม่กล้ าอยาก มันจะทําให้ เกิดความทุกข์
ขึ ้นมา เกิดปั ญหาขึ ้นมา แต่การพูดว่าไม่อยากอย่างนัน้ ก็วา่ เท่ากับอ้ างโดยความเป็ นพระอรหันต์ คือความ
หมดอยาก ถ้ าใครพูดคํานี ้เป็ นการประกาศตัวเองเป็ นพระอรหันต์ ทีนี ้เรายังไม่พดู เพราะเรายังเชื่อว่าอาจจะ
มีความอยากอย่างอื่นที่ไม่เคยมี มันอาจจะโผล่มาวันใดวันหนึง่ ถ้ าโผล่ออกมาก็ยงั ไม่หมดทุกข์ ถ้ าไม่โผล่
จนตายก็เลิกกัน ดีแล้ ว เลิกกัน จึงระมัดระวังไม่ทําอะไรโดยการอยาก งานที่ทําอยูน่ ี ้มันก็ระมัดระวัง ไม่ทํา
ด้ วยความอยาก ทําด้ วยเหตุผลของสติปัญญา เพื่อจะมีประโยชน์กบั โลกมนุษย์
งานที่อาจารย์ร้ ูสกึ ว่า ถ้ าไม่ได้ ทําแล้ วนอนตายตาไม่หลับมีหรื อไม่ครับ
โอ๊ ย อย่างนันไม่
้ มี อย่างนันยิ
้ ่งไม่มีใหญ่
มีคนเขาบอกว่า ท่านอาจารย์พทุ ธทาสนี ้เป็ นนักปรัชญา ไม่ใช่นกั ศาสนา
แล้ วแต่ อาจใช้ คําพูดไม่เหมือนกัน ผมก็สอนอยูท่ กุ วัน ว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญา พูดไม่ร้ ูกี่สบิ ครัง้
แล้ ว พุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญา เป็ นวิทยาศาสตร์ กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ด้ านจิต ด้ านวิญญาณ
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แต่อาจารย์ใช้ วิธีของปรัชญามากในการสอนคนให้ เข้ าใจธรรมะ
ไม่ทราบ ไม่เคยพยายาม
การตีความ การอธิบาย การใช้ เหตุผลแม้ จะไม่ใช่เป็ นตัวปรัชญา แต่ก็เป็ นวิธีของปรัชญาอย่างหนึง่
เราพยายามอย่างยิง่ ที่จะให้ คนเข้ าใจแจ่มแจ้ ง ในสิง่ ที่สาํ คัญที่สดุ ในพุทธศาสนา เราถือว่าพุทธ
ศาสนาไม่ใช่ปรัชญา วิธีการที่เราสอนคนก็ไม่ใช่คํานวณทางเหตุผล แต่มนั มีวตั ถุหรื อของจริง ตัวจริงมา
ตังอยู
้ เ่ ป็ นบทพิสจู น์ หรื อทดลอง เราอาจใช้ คําปรัชญาไม่ตรงกัน ปรัชญาเป็ นเรื่ องคํานวณ ธรรมะเห็นแจ้ ง
โดยไม่มีการคํานวณ หรื อพ้ นการคํานวณไป ถ้ าต้ องคํานวณอยู่ ยังไม่ใช่พทุ ธศาสนา ไม่ใช่ร้ ูแจ้ งในพุทธ
ศาสนา เรื่ องอย่างนี ้เคยถกกันบ้ างแล้ ว ในสมัยที่สวามีสตั ยานันท์ฯ ยังมีชีวิตอยู่ เคยไปคุยไปสนทนากัน นา
คะประทีปเป็ นคนไม่คอ่ ยขาดในการประชุม พูดคุยอย่างนี ้ เสฐี ยรโกเศศมาเป็ นครัง้ คราว ผมไปกับเจ้ าคุณ
ลัดพลีฯ ผมต้ องติดเจ้ าคุณลัดพลีฯ ไปด้ วย เจ้ าคุณลัดพลีฯ มาชวนจึงจะไปบ้ านสวามี เรื่ องไปเองตามลําพัง
ไม่มี เคยคุยกันถึงเรื่ องนี ้ เรื่ องปรัชญาคืออะไร ตลอดถึงคําว่าปรัชญาใช้ กบั คําว่า philosophy ไม่ได้ แต่ใคร
ได้ เอาไปใช้ เสียแล้ ว ก็เลยต้ องรู้กนั ไว้ วา่ เป็ นฟิ โลโซฟี่ หรื อเป็ นปรัชญา ถ้ าเป็ นปรัชญาอย่างความหมายของ
ปรัชญาอย่างอินเดียแท้ ๆ ผมก็เป็ นผู้ใช้ ปรัชญา
อาจารย์ครับ ในความหมายของ philosophy นี ้ อาจารย์ก็ใช้ นะครับ คือถ้ าเป็ นนักปรัชญา เขาจะ
ตังสมมติ
้
ฐานขึ ้นมา แล้ วเขาก็วา่ ไปตามนันโดยใช้
้
เหตุผล แต่ทีนี ้ของอาจารย์แทนที่จะเป็ นตังสมมติ
้
ฐาน
ขึ ้นมาใหม่ อาจารย์ก็เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ าเป็ นสมมติฐาน แล้ วก็อธิบาย หรื อตีความเพื่อให้ เห็นด้ วย
กับคําสอนนัน้
โอ เราไม่ได้ เอาคําสอนของพระพุทธเจ้ าที่เป็ นพุทธภาษิต มาเป็ นสมมติฐาน อย่าใช้ คําว่าสมมติฐาน
กับคําเหล่านี ้ แม้ แต่วา่ เราจะพยายามพิสจู น์ความจริงของสิง่ เหล่านัน้ จะไม่เรี ยกว่าสมมติฐาน
แต่ขบวนการพิสจู น์ความจริงของสิง่ นัน้ อาจารย์ก็ใช้ ขบวนการปรัชญาคือใช้ เหตุผลอธิบาย แต่ได้ บอกว่า
ถ้ าจะเข้ าถึง จะต้ องใช้ การดูให้ เห็นแจ้ ง ไม่ใช่การคํานวณ
นัน่ มันบางอย่าง มันต้ องคาบเกี่ยวกัน หรื อมันตังตั
้ วมาจากสิง่ นัน้ โดยวิธีนนั ้ ซึง่ รวมเรี ยกว่าเป็ นเพียง
การดู ยังไม่ใช่การเห็น ธรรมะในพุทธศาสนาต้ องหมายถึงการเห็น ไม่ใช่เป็ นเพียงการดู เห็นอย่างชัดเจน
แจ่มแจ้ ง รอบคอบหมดสิ ้น จึงเรี ยกว่าวิปัสสนา ทีนี ้การคํานวณไม่ใช่วิปัสสนา เป็ นได้ บ้างเพียงรากฐาน
เบื ้องต้ น รากฐานเริ่ มต้ น แต่ก็มีห้ามไว้ ในกาลามสูตร
อาจารย์ครับ กาลามสูตรนี ้ท่านห้ ามไม่ให้ เชื่อเลย
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ไม่ให้ เชื่อตามเหตุผลของ intellect
แต่จริง ๆ แล้ ว เราต้ องใช้ ทงั ้ ๑๐ อย่าง คือไม่ให้ เชื่อ แต่เราต้ องใช้ มนั ทัง้ ๑๐ อย่าง
เราผ่านไปแล้ ว เราไม่เชื่อ ผ่านไปได้ จะทดลองดูก็ได้ ถ้ าเห็นว่าน่าสนใจ
ทุก ๆ ข้ อมันต้ องใช้ ทงั ้ ๑๐ ข้ อ
นัน่ แหละมันเป็ นเรื่ องไม่ใช่ไม่ผา่ น เป็ นเรื่ องผ่าน แต่ไม่ยตุ ติ ามนัน้ ฟั งตาม ๆ กันมาเราก็ต้องฟั ง ไม่งนั ้
เราจะมีความรู้อะไร เราทําตาม ๆ กันมาบางอย่าง มันก็จําเป็ นต้ องทํา ความคิดกะ ๆ เอา มันก็มี แม้ เด็ก ๆ
มันก็มี คิดตามนัยปรัชญามันก็มี การตรึกตามอาการ การพิสจู น์จนทนได้ ตอ่ ความคิดของตน อันนี ้มันมี
ลักษณะเป็ นวิทยาศาสตร์ แต่ไม่ถึงขนาดก็ได้ แม้ สมณะนี ้เป็ นครูของเรา พูดออกมา อย่าไปเชื่อทันที แต่ฟัง
แล้ วเอามาสอดส่องดู แม้ แต่ความรู้สกึ ธรรมดาสามัญ ถ้ ามันดับทุกข์ได้ ก็ลองดู บางอย่างก็เห็นได้ ชดั ว่าดับ
ทุกข์ได้ เช่นพูดว่าไม่มีราคะ ไม่มีโทสะ ดับทุกข์ได้ อย่างนี ้มองเห็นได้ ไม่ใช่ปรัชญา
อาจารย์ครับ แล้ วในประสบการณ์ของอาจารย์นี ้ อาจารย์เคยประสบสิง่ ที่เรี ยกว่าวิปัสสนูปกิเลสหรือเป
ล่าครับ ในชีวติ การปฏิบตั ขิ องอาจารย์
ไม่ร้ ูเรื่ อง ไม่เคยถูกหลอกจนถึงจะเรี ยกว่าอย่างนัน้ ถ้ ามันเข้ าใจผิด ติดตันไปไม่ได้ ก็พอจะเรี ยกได้
บางอย่างมันมีอยู่ มีบ้าง แต่เราไม่ได้ สงั เกตในแง่นี ้ สังเกตแต่พยายามที่จะให้ มนั ดีขึ ้นนิดหนึง่ ดีขึ ้นนิดหนึง่
เสมอไป วิปัสสนูปกิเลสก็ไม่เคยพบที่เป็ นพุทธภาษิต ตามความจําของผม อาจารย์วิปัสสนาว่าขึ ้นมาเอง แต่
มันก็ถกู แล้ ว มีเหตุผลที่วา่ อย่างนัน้
อาจารย์ครับ ที่อาจารย์วา่ มีบ้าง อาจารย์ยกตัวอย่างได้ ไหม
ไม่ได้ จําไว้ ง่าย ๆ เช่นว่าทําสมาธิ ทําสมาธิแล้ วเป็ นสุข ก็ไม่อยากทําวิปัสสนาต่อไป เรี ยกว่า
วิปัสสนูปกิเลส
อาจารย์ก็เคยเป็ นอย่างนี ้อยูบ่ ้ าง
มีสทิ ธิที่จะเป็ นอย่างนัน้
อาจารย์ครับ เวลาจะเข้ าใจธรรมะอย่างลึก ๆ นี ้ มันเกิดญาณขันต่
้ าง ๆ ตามที่เขาเขียนไว้ ในวิปัสสนา
ญาณ ๙ หรื อเปล่าครับ
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ถ้ าเรารู้จกั แยก ก็เป็ นไปอย่างนัน้ มันก็เรี ยกว่าถูก แต่นนั่ พูดให้ เป็ นขันตอนไว้
้
มาก แต่ที่จริงมันแวบ
เดียวผ่านไปทัง้ ๙ อย่าง
อาจารย์ครับ ในชีวิตปฏิบตั ธิ รรมของคนคนหนึง่ ต้ องผ่านอย่างนี ้หลาย ๆ ครัง้ ใช่ไหมครับ หรื อว่าครัง้
เดียวก็จบไปเลย
มันก็แล้ วแต่วา่ จะละหมดหรื อไม่หมด ถ้ ามันละหมดมันก็เสร็จ จบเท่านัน้ ถ้ าละไม่หมด ละแต่เพียง
บางส่วน ก็มีหน้ าที่ที่จะต้ องทําต่อ แล้ วแต่ฉลาดมาก ฉลาดน้ อย ในคราวนี ้ ฉลาดมาก ฉลาดน้ อย ฉลาดถึง
ที่สดุ มันไม่แน่ ยิ่งรู้มากยิ่งยากนาน นันคื
้ อมันรู้เกี่ยวกับชื่อ เกี่ยวกับอะไรต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญญัตติ า่ ง ๆ
เกี่ยวกับแยกซอยมากเข้ า ๆ ชื่อญาณต่าง ๆ นัน้ ไม่ใช่พระพุทธเจ้ าตรัส เป็ นคําอธิบายในอรรถกถาชันหลั
้ ง
มากกว่า โดยเฉพาะญาณ ๑๖ ที่เขาชอบอ้ างกันนัก มันไม่มีในพุทธภาษิต
อาจารย์ครับ ญาณต่าง ๆ มันเป็ นผลที่เกิดขึ ้น ไม่ใช่เป็ นขันตอนที
้
่เราเอามาปฏิบตั ใิ ช่ไหมครับ
ความรู้หรื อญาณเป็ นผลของการปฏิบตั ไิ ปอย่างถูกต้ อง ผลกับการปฏิบตั ไิ ม่ใช่สิ่งเดียวกัน ความรู้มนั
เดินไปทางธรรมชาติของมัน ความรู้ตอนนันเรี
้ ยกว่าญาณชื่อนัน้ ความรู้ตอนนี ้เรี ยกว่าญาณชื่อนี ้ เขา
บัญญัตขิ ึ ้นอย่างนี ้ พระพุทธเจ้ าไม่ได้ บญ
ั ญัติ ตัดกิเลสก็ตดั กิเลส รายละเอียดอย่างนี ้มันอรรถกถาชันหลั
้ ง
้ ก ดูจากหนังสือ ไม่ใช่ดจู ากตัวจริง แล้ วอาจารย์ก็บอกว่าคุณจบแล้ ว
นําเอามาสอน ก็สอนตามหนังสือนันอี
ไปได้ ใครจะไปรู้วา่ จบจริ งหรื อไม่จบจริ ง
อาจารย์ครับ แล้ วในทางปฏิบตั ิ ขันต่
้ าง ๆ เช่น ขันที
้ ่เห็นความเกิดความดับ เห็นแต่ความดับ หรื อว่าเกิด
บตั ไิ ด้ ไหม คือพยายามมองทุกอย่างตามนันได้
้
ความเบื่ออย่างนี ้ ขันพวกนี
้
้เราเอามาเป็ นขันตอนของการปฏิ
้
ไหม
อาศัยแนวนันได้
้ เป็ นไปได้ เพราะว่าผู้บญ
ั ญัตเิ ป็ นผู้ที่ฉลาดปราดเปรื่ องเหมือนกัน เห็นความเกิดและ
ความดับ เห็นแต่ความดับ เห็นเป็ นสิง่ ที่นา่ กลัวที่สดุ เห็นเป็ นเรื่ องที่นา่ เบื่อหน่าย และเห็นเป็ นเรื่ องที่เป็ นโทษ
้ มันจะเลือ่ นไปทาง
แล้ วเห็นเป็ นสิง่ ที่น่าจะหลุดพ้ น คือวางเฉย ในสังขารทังปวง
้ พอวางเฉยในสังขารทังปวง
โน้ น ทางฝ่ ายที่ไม่มีทกุ ข์
เราฝึ กทําใจในขันต่
้ าง ๆ คล้ าย ๆ กับเป็ นการน้ อมจิต น้ อมความรู้สกึ ขันตอนต่
้
าง ๆ ไปตามที่ได้ เรี ยนมา
ใช่ไหมครับ
ใช้ ได้ ถ้ าว่าเรารู้หลักนี ้อยูบ่ ้ าง แต่วา่ ความรู้ที่เรี ยนมาอาจจะนําจิตไปเสียแต่ตามที่ได้ เรี ยนมา ไม่ได้
เป็ นไปตามความจริ งของธรรมชาติเหมือนกับที่เขาทํา ๆ กันอยู่ ความรู้มนั ชักนําไปเสีย เป็ นญาณด้ วยการ
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เรี ยน มิใช่การปฏิบตั ิ ในพุทธภาษิต คําว่าญาณ ๑๖ ไม่มี แม้ แต่ญาณบางชื่อก็ไม่มี มีในหนังสือที่ไม่ใช่พทุ ธ
ภาษิต อาจจะมีบ้างในคัมภีร์ปฏิสมั ภิทา แล้ วมันมีสมบูรณ์ในหนังสือตอนหลัง เช่นวิสทุ ธิมรรค แต่เขาก็ถือ
ชุด ๙ เป็ นสําคัญ ที่เพิม่ เข้ ามาเป็ นเรื่ องพ่วงเข้ ามาให้ มนั สมบูรณ์หมด ในพม่า เขาพยายามกันมากที่จะวาง
หลักอะไรให้ งา่ ย ให้ ดี ให้ ถกู ให้ สมบูรณ์ ประกวดกัน บรรดาอาจารย์ผ้ เู ฒ่าทังหลายในพม่
้
า แต่งหนังสือหนัง
หา เกี่ยวกับพวกนี ้ คนละมาก ๆ แล้ วเป็ นการประกวดกันด้ วยว่าใครได้ มาก บางคนได้ แต่งตังร้้ อย ๆ เรื่ อง
โดยมากนับความมากน้ อยด้ วยผูกของใบลาน องค์ที่มีชื่อเสียงเด่นก็คอื มหาสีสยาดอ
อาจารย์ครับ มีคนอื่นเขาฝากถามว่า ที่อาจารย์เขียนกลอนไว้ บทหนึง่ ว่า พุทธทาสจักมีตอ่ ไป จะไม่ตาย
เขาถามว่าเขียนแบบนี ้มันไม่เป็ นการแสดงอัตตาแบบจะให้ ชื่อตัวเองเป็ นอมตะอยูต่ อ่ ไป อะไรทํานองนัน้
หรื อครับ
ก็ได้ จะมองอย่างนันก็
้ ได้ แต่พทุ ธทาสในที่นี ้หมายถึงผลงานของพุทธทาส หรื อคําว่าพุทธทาส ควร
จะออกชื่ออยูเ่ สมอ คืออยากให้ ผลงานอยูอ่ ย่างไม่มีตาย
อาจารย์ครับ อย่างนี ้ไม่ใช่เป็ นการยึดมัน่ ถือมัน่ ผลงานของตัวเองหรื อครับ
ไม่ เราแสดงความประสงค์ให้ ชว่ ยกันทําอย่างนัน้ ให้ ช่วยกันใช้ ผลงานของพุทธทาส อย่าให้ เป็ นหมัน
กลอนข้ อนี ้ตังใจจะเขี
้
ยนไว้ ตดิ ที่หลุมฝั งศพ ยังไม่ได้ ตดิ ก็ไม่ได้ บอกใคร
มีคนพิมพ์แจกไปแล้ ว
(หัวเราะ) จะแสดงเป็ นปณิธานก็ได้ อยูร่ ับใช้ พระพุทธศาสนาตลอดนิรันดร มันก็ควรจะรู้ได้ เหมือนที่
เขาใช้ คําโดยภาษาคน โดยสมมติในโลก คนนันไม่
้ ตาย คนนี ้ไม่ตาย พระพุทธเจ้ าไม่ตาย พุทธทาสก็ต้องไม่
ตาย ต้ องคอยอยูร่ ับใช้ พระพุทธเจ้ าเรื่ อยไป เอาคนง่าย ๆ อย่างเช็คสเปี ยร์ เขาก็ถือว่าไม่ตาย เพราะมีคน
ออกชื่อแกอยูเ่ รื่ อย ที่นนั่ ที่นี่ในโลก ตลอดวันตลอดคืน คนออกเสียงเช็คสเปี ยร์ อยู่ มันก็ไม่ตาย โดย
ความหมายนี ้ ไม่เป็ นไร ปล่อยให้ เขาเข้ าใจผิดตามความพอใจบ้ างก็ได้ เราไม่ได้ คดิ อย่างนัน้ อ่านไปดี ๆ ก็
พอจะเข้ าใจได้ อยูร่ ับใช้ พทุ ธศาสนา ไม่ใช่อยูเ่ ป็ นตัวตน และผลงานนี ้อยูร่ ับใช้ พทุ ธศาสนา ขอฝากฝั งเพื่อน
่อยูข่ ้ างหลัง ช่วยทําให้ สาํ เร็จ
ฝูงทังหลายที
้
อาจารย์ครับ มีคนตังข้
้ อสังเกตว่า เนื่องจากอาจารย์เป็ นคนที่ศกึ ษาค้ นคว้ าอะไรด้ วยตัวเองตลอด ไม่มีครู
บาอาจารย์ อันนี ้มีสว่ นทําให้ อาจารย์มีทิฏฐิ กล้ า ไม่คอ่ ยฟั งความเห็นคนอื่น นี ้เป็ นความจริงเพียงไรครับ

๔๕๑

ผมไม่มอง ผมถือความถูกต้ องตรงที่มนั ดับทุกข์ได้ จะต้ องไปเชื่อคนอื่นทําไม เพราะคนอื่นมันต้ องเชื่อ
คนอื่นที่เขาว่าถูกว่าดี เราไม่เชื่อ เราว่าถูกหรื อดีตรงมันดับทุกข์ได้ เราก็เห็นอยูเ่ องว่าดับทุกข์ได้ หรือไม่ ถือ
หลักอันนี ้ ต้ องการให้ คนอื่นถือด้ วย คําว่าถูกที่ดบั ทุกข์ได้
บางอย่างมันพิสจู น์ไม่ได้ โดยตรง โดยทันทีทนั ใดใช่ไหมครับ
ต้ องรอเวลาบ้ าง ต้ องลองบ้ าง เท่าที่พิสจู น์ได้ ก็พิสจู น์ดู ใครเห็นว่าดับทุกข์ได้ ก็ลอง ถ้ ามันดับทุกข์ได้ ก็
เอา ถือเอาเป็ นหลักที่ถกู จะเรี ยกว่าความเห็นกล้ าแข็งก็ได้ ในลักษณะที่วา่ ผิดไม่ได้ แต่กล้ าแข็งอย่าง
จองหองอย่างอวดดีมนั ไปอีกอย่าง
อาจารย์ครับ แล้ วอาจารย์เคยเลือก หรื อต้ องเลือกระหว่างความสุขใจกับเกียรติหรื อไม่
ไม่เคย ไม่เคยเลือก เกียรตินี ้เรารู้สกึ มานานว่า มันแค่สมมติ ของจริงมันอยูท่ ี่ไม่ใช่สมมติ เราสนใจ
ของจริง คนมีเกียรตินนมั
ั ้ นไม่แน่ พวกหนึง่ ว่าเป็ นคนดี พวกหนึง่ ว่าเป็ นคนบ้ า เป็ นคนเลว เป็ นคนโกง คําว่า
เกียรติเป็ นเรื่ องสมมติของคนธรรมดา ๆ

อาจารย์ครับ ทีนี ้เป็ นคําถามเบ็ดเตล็ดตก ๆ หล่น ๆ ขอเรี ยนถามอาจารย์เก็บเอาไว้ ผมจําได้ เมื่อหลายปี
มาแล้ ว อาจารย์เคยเล่าว่า อาจารย์เคยเห็นคนแก่คนหนึง่ พอฝนตกพรํา ๆ ก็ถือจอบไปขุดดิน แล้ วทําให้
สุขภาพดี อาจารย์จําได้ หรื อเปล่า
มีหลายคน คนที่ต้องจัดเป็ นเอตทัคคะคือ มารดาของพระยาอรรถกรมมนุตตี ที่บ้านอยูต่ รงกันข้ าม
เวลาฝนตกเป็ นเวลาที่จะลงไปอยูก่ บั สวนพลู แกมีหน้ าที่ทําให้ พลูงามเท่านัน้ อายุมากแล้ ว ก็ไม่ร้ ูจกั หนาว
ไปคุ้ย ไปขุด ไปตะล่อม ไปอะไร พอพลูงามแล้ ว ก็ไม่ร้ ูไม่ชี ้ พวกลูกหลานเก็บไปขายเอง เป็ นคนไม่มีความ
ทุกข์ เรี ยกว่าเป็ นคนมีความทุกข์น้อย
ผมไม่เคยได้ ยินคนทําแบบนี ้มาก่อน นี ้มันเป็ นเรื่ องเฉพาะทางถิ่นนี ้หรื อเปล่าครับ
ผมว่ามีทวั่ ไป คือมันมีเคล็ดลับอยูว่ า่ ออกไปทํางานกลางฝน มันไม่เหนื่อย มันไม่มีแดด แล้ วมันสนุก
ไปกับเรื่ องฝนที่ช่วยรดนํ ้าให้ ผกั ซึง่ ปลูกไว้ ใคร ๆ ก็นา่ จะทําได้ พอฝนตกแล้ วลงไปอยูก่ บั สวนครัว คุ้ยเขี่ยไป
แล้ วมันจะได้ ดใู ห้ ถกู ต้ อง ไม่ให้ เกิดผิดพลาดขึ ้นมาเมื่อนํ ้าเซาะ
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อาจารย์เห็นแบบนี ้แล้ ว มีสว่ นที่ทําให้ ตอนหลังอาจารย์ก็เดินกลางฝนบ้ าง อะไรบ้ างหรื อเปล่า เกี่ยว ๆ
กันอยูบ่ ้ างไหมครับ
ไม่นกึ ออกว่าเกี่ยวกัน แต่มนั มีเหตุผลอย่างเดียวกัน เราไม่ได้ คดิ นึกถ่ายทอดความคิดนันมา
้ กสิกรทุก
คน พอมีฝนก็คงลงไปอยูส่ วนผักสวนครัว สวมหมวกนะ ไม่ใช่หวั เปล่า สวมหมวกงอบ อยูก่ บั สวนครัว สวน
ผัก ทําอย่างดี สนุก เมื่อเด็ก ๆ พอฝนตกปั๊ บ ผมก็ออกมาปั น้ แผนที่ประเทศไทยกลางถนน ทําให้ เป็ นทะเล
และมีแผ่นดินประเทศไทยโผล่ขึ ้นมากลางนํ ้า เล่นเวลาฝนตกไม่เหนื่อย และก็สนุก ทําได้ ให้ เป็ นแผนที่
ประเทศไทยชัดขึ ้นมา ลงแม่นํ ้าปิ ง วัง ยม น่าน เลยก็ได้ ไหลออกมาในทะเล
ก่อนที่ผมเข้ ามาสวนโมกข์ ผมไปวัดฟั งเทศน์ฟังธรรมอยูป่ ระจํา เสร็จแล้ วพระท่านสอนว่าศาสนาจะหมด
นิพพานนันหมดไปนานแล้
้
ว นี ้เลยทําให้ ญาติโยมเขาเชื่อว่า อย่าไปนิพพานเลย มันหมดไปแล้ ว หมดไปนาน
แล้ ว*
นี ้เพราะเขาไม่ร้ ูวา่ มรรค ผล นิพพานคืออะไร เป็ นการพูดตาม ๆ กันมา ผิดหลักกาลามสูตร (หัวเราะ)
พูดตาม ๆ กันมา ควรจะศึกษาสิง่ เหล่านี ้ไว้ เพื่อจะรู้สภาพของพระศาสนา ที่วา่ ทําไมมันจึงติดตัน ไม่ให้ ผล
เต็มที่ตามที่เป็ นจริ ง ตามที่มนั มีได้ จริ ง ทังนี
้ ้ก็เพราะว่าผู้ถือมันทําผิดเสียเอง ทีนี ้ เราก็ต้องมาช่วยกันปลด
เปลื ้องอุปสรรค อันนี ้ต้ องพยายาม ต้ องอดทนที่เขาจะด่าจะว่า อย่างที่ผมพูดอยูท่ กุ วัน นรก สวรรค์ ที่นี่ และ
เดี๋ยวนี ้ คนที่เขาไม่ยอมเชื่อ ก็จะด่า เขาจะยืนยันว่าตายแล้ วไปเกิด เป็ นคนคนเดียวกันไปเกิดรับผล เราไม่
้ และบาง
เห็นด้ วย การพูดว่าวิญญาณนี ้ไปเกิดนัน้ เป็ นมิจฉาทิฏฐิ ในพุทธศาสนา แต่วา่ เขาเชื่อว่าอย่างนันมี
ทีโรงเรี ยนนักธรรมจะสอนอย่างนี ้ด้ วย วิญญาณนี ้ไปเกิด ไปอ่านดู ในเกวัตตสูตรหรื อมหาตัณหาสังขยสูตร
ภิกขุชื่อสาติพดู ว่า วิญญาณนี ้ไปเกิด พระพุทธเจ้ าตรัสว่า อย่าพูดอย่างนัน้ เพื่อปกป้องความถูกต้ องของ
พุทธศาสนา เราต้ องพูดว่า ที่นี่และเดีย๋ วนี ้ ยังไม่มีคน มันมีแต่กระแสอิทปั ปั จจยตา จะมีวิญญาณอย่าง
บุคคลไปเกิดนันไม่
้ ได้ แต่ถ้าในแง่ของศีลธรรม เขากลับเห็นว่ามีประโยชน์ เขาก็ยงั สอนกันอย่างนัน้ เพื่อให้
คนกลัวบาป รักบุญยิ่งขึ ้น ให้ ทําดี และหวังว่าจะได้ ตายแล้ วไปเกิดดี แม้ ในบาลีเองก็มีคําว่า ไปสุคติสวรรค์
สูส่ คุ ติหลังแต่การตาย มันน่าจะถามว่าอะไรไปสูส่ คุ ติอยู่เหมือนกัน (หัวเราะ) กายสส เภทา ปรํ มรณา สคคํ
สุคตึ อุปปชชติ ย่อมเข้ าถึงสุคติโลก สวรรค์ เบื ้องหน้ า แต่การตาย เพราะการทําลายแห่งกาย ในบาลีมีอยู่
ทัว่ ไป ผมก็จนปั ญญาเหมือนกัน ที่จะอธิบายพุทธภาษิต ๒ แห่งไม่ให้ ขดั กัน เลยตัดสินเอาว่า อย่างนี ้พูดกัน
อย่างภาษาคนเพื่อศีลธรรม อย่างโน้ นพูดเป็ นภาษาธรรมเพื่อปรมัตถธรรม เพื่อความจริง เมื่ออยูท่ ี่นี่เดีย๋ วนี ้
ยังไม่มีตวั ตน แล้ วอะไรจะไปเกิดเป็ นคน แม้ เดี๋ยวนี ้มันก็ไม่มี มีแต่กระแสการปรุงแต่งของธาตุตามธรรมชาติ
ตามเหตุตามปั จจัย ไม่มีคนอยูเ่ ดี๋ยวนี ้ ไม่มีใครอยู่ ไม่มีใครตาย แล้ วใครจะไปเกิดเล่า พากันสอนจนขัดกัน
ในตัวเอง เพราะว่าไม่ได้ แยกเป็ นภาษาคนและภาษาธรรม ไม่ได้ แยกไปเพื่อโลกิยะสําหรับปุถชุ น และ
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ปรมัตถธรรมเพื่อสําหรับพระอริยเจ้ า ถ้ าเราถามว่าพุทธศาสนาสอนเรื่ องไม่มีตวั ตนใช่ไหม ก็ยอมรับว่าไม่มี
ตัวตน แล้ วใครจะไปเกิด
ธรรมชาติไปเกิด
ต้ องไม่ใช้ คําว่าคนนัน้ ในบาลีใช้ คาํ ว่าคนนัน้ เรานัน้ ไปเกิด
แต่เราเมื่อวานนี ้ กับเราวันนี ้ สมมติเป็ นเรา อย่างนี ้ก็ยงั ได้ ใช่ไหม
ก็ต้องพูดว่าอย่างนัน้ ว่านี ้พูดอย่างสมมติ พูดอย่างภาษาคน ความจริงแล้ วชัว่ วินาทีเดียวก็ไม่ใช่คน
เดียวกัน จะเอาเราไหนเป็ นผู้ตายผู้เกิด ที่เป็ นคน ๆ เดียวกันได้ อย่างถาวร
อาจารย์ครับ ความจริงถ้ าอธิบายให้ สอดคล้ องกับเขาก็อธิบายได้ โดยไม่ขดั กันก็ได้ ถ้ าอาจารย์ใช้ คําว่า
นรกสวรรค์ ในอนาคตมันเนื่องแต่เดี๋ยวนี ้ไป แบบอาจารย์พดู เมื่อกี ้ก็ไม่มีปัญหา
ขึ ้นอยูก่ บั นรกสวรรค์ ที่นี่เดีย๋ วนี ้
อย่างนี ้ก็ไม่มีปัญหา
แต่ก็มีคนไปด่า เขียนทํานองด่าว่าผมยกเลิกเรื่ องนรกสวรรค์ เขาหมายถึงแต่นรกสวรรค์โน้ น
สมัยก่อนอาจารย์ใช้ คําไม่คอ่ ยชัดหรื อเปล่า อาจารย์ไม่ได้ ใช้ คําว่าขึ ้นอยูก่ บั นรกสวรรค์เดี๋ยวนี ้ ถ้ า
อาจารย์ใช้ คําว่าขึ ้นอยูก่ บั มันก็ชดั อยูแ่ ล้ ว
แต่วา่ เมื่อพูดเรื่ องนี ้มันใช้ คําอย่างนี ้ เมื่อก่อนหน้ าโน้ นมันก็ไม่ได้ พดู เรื่ องนี ้ มันก็ไม่มีโอกาสได้ ใช้ คํา
อย่างนี ้
บางทีลกู ศิษย์อาจารย์เองเอาไปตีความออกไปทางนัน้ คืออาจารย์เดินอยูต่ รงกลางนี ้ เขาตีผิดนิดเดียวก็
เป็ นอุจเฉททิฏฐิ ได้
เราให้ ถือสวรรค์ในอก นรกในใจ นรกสวรรค์ที่นี่มนั น่ากลัวกว่านรกที่ตายแล้ ว ไม่เห็นและไม่น่ากลัว
อาจารย์ครับ อาจารย์เคยพูดว่า การก้ าวผิดนี ้มันช่วยให้ ก้าวถูกได้ อาจารย์จําเหตุการณ์สําคัญ ๆ ของ
อาจารย์ ที่ก้าวผิดแล้ วทําให้ ก้าวถูกได้ บ้างไหม
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เป็ นเรื่ องหยุมหยิมมากมาย ความคิดผิด ๆ ช่วยให้ พบความคิดที่ถกู หยุมหยิมมากมายหลายสิบเรื่ อง
เคยคิดผิดไปอย่างไร แล้ วพอรู้วา่ ผิดก็กลับมาพบความถูก ผมพูดอยูบ่ อ่ ย ๆ ว่าความผิดสอนดี สอนเพื่อ
ความถูก สอนแรง สอนเจ็บปวด ความทุกข์สอนดี สอนดีกว่าความสุข ความสุขมีแต่ทําให้ เหลิง ผิดถูกเป็ น
เรื่ องสมมติตามธรรมชาติ เป็ นอิทปั ปั จจยตาเสมอกัน
ความคิดที่ผิดหลายสิบอย่างที่มนั สอนให้ เกิดความคิดที่ถกู ต้ องนัน้ อาจารย์จําได้ บ้างไหม
ไม่ต้องจําหรอก ถึงใครก็เหมือนกัน คือความผิดมันสอนให้ ทําถูก เพราะมันรู้จกั เปรี ยบเทียบ เรื่ อง
อย่างนี ้มันก็ไม่จําเป็ นที่ต้องเอามาบอก
มีข้อความในพระไตรปิ ฎกที่วา่ พระพุทธเจ้ าทรงสอนอสุภกรรมฐานครัง้ หนึง่ เสร็จแล้ วพระองค์เสด็จไป
เข้ าเงียบระยะหนึง่ กลับมาภิกษุพากันฆ่าตัวตาย จึงทรงเปลี่ยนเป็ นอานาปานสติ อย่างนี ้ไม่ทราบว่าเป็ นมา
อย่างไร*
มันก็จะจริ ง เพราะว่าในจํานวนภิกษุเหล่านัน้ มีโง่ ๆ อยูม่ าก เถรตรงอยูม่ าก
มีคําว่าสัพพัญญ◌ู ซึง่ ส่วนมากทัว่ ๆ ไป อธิบายว่า เป็ นพระพุทธเจ้ าแล้ ว ทําอะไรไม่ผิดอีก แล้ วพอมา
เจอเรื่ องสอนจนพระฆ่าตัวตาย อย่างนี ้มันทําให้ สงสัยเรื่ องคําว่าสัพพัญญู*
ความหมายของคําว่าสัพพัญญูนนมั
ั ้ นกํากวม ความหมายที่แท้ จริงมีเพียงว่า ท่านทรงทราบทุกอย่าง
เกี่ยวกับความดับทุกข์ สมเด็จวัดเบญจฯ ดุผม ที่ผมเขียนว่า พระพุทธเจ้ าพูดภาษาจีนไม่ได้ ให้ มาขับรถยนต์
เดี๋ยวนี ้ก็ไม่ได้ ท่านดุแล้ วก็อ้างนิรุกติปฏิสมั ภิทา ว่าพูดภาษาอะไรก็ได้
อาจารย์ครับ ในชีวิตที่ผา่ นมา อาจารย์คดิ ว่า เคยทําอะไรที่ไม่จําเป็ นไปบ้ างไหม
ก็ที่เรียกว่าทําผิด มันก็มีบ้าง แต่มนั ไม่ใช่เรื่ องสําคัญ ไม่ใช่เรื่ องต้ องวินาศหรื อฉิบหาย ถือว่ามันฟลุค
อีก มันโชคดี แล้ วมันฟลุค มันมัวแต่ง่วนอยูก่ บั การศึกษา ค้ นคว้ าหาความรู้ทางธรรม ทางศาสนา เรื่ องทํา
ผิดคิดร้ าย มันก็ไม่ร้ ูจะเกิดขึ ้นมาได้ อย่างไร ความผิดพลาดแรง ๆ ถึงกับต้ องเปลี่ยนใหม่ มันก็นกึ ไม่ออก
ประเภทรู้สกึ ว่าเสียเวลาไปเปล่า ๆ มากมาย แล้ วก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลย มีไหมครับ
ยังนึกไม่ออก เพราะมันไม่ได้ ไปทํา ไม่มีโอกาสไปทํา หรื อลองอะไรมากนัก อย่างผมเคยคิดจะทํา
เปี ยนโนใช้ เองตามแบบของเรา พอลงมือทําต้ องใช้ เครื่ องโลหะบ้ าง อะไรบ้ าง มันไม่ทนั สําเร็จ รู้สกึ ป่ วยการ
จึงเลิก อย่างนี ้จะเรี ยกว่าอะไร (หัวเราะ)
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อย่างนี ้แหละครับ อยากรู้
เรื่ องเล็กน้ อยเกินไป
แล้ วอย่างเรื่ องโบราณคดี อาจารย์ถือเป็ นการเสียเวลาหรือเปล่า
เดี๋ยวนี ้ซิ ก่อนโน้ นชอบโบราณคดี ขวนขวายรวบรวมไว้ อย่างเดีย๋ วนี ้ก็ยงั เก็บไว้ รู้สกึ ว่าจะไม่ค้ มุ ค่ากับ
เวลาคือไม่ดบั ทุกข์ จัดโบราณคดีเป็ นวิชาที่ไม่ใช่เป็ นไปเพื่อดับทุกข์ มันเหมือนอภิธรรมเพ้ อเจ้ อทังนั
้ น้ ก็เลย
รามือ พวกที่เคยเล่นกันมา มารบเร้ ามาขอให้ เขียนต่อ หม่อมเจ้ าจันทร์ จิรายุ รัชนี มาทุกปี ถามทุกปี ยุให้
เขียนต่อ พยายามเขียนต่อ ผมก็ไม่อยากจะให้ เขาผิดหวัง หรื อว่ามีความรู้สกึ ไปในทางเป็ นทุกข์ ก็บอกแกว่า
ยัง ยังไม่กล้ าบอกว่าเดีย๋ วนี ้ไม่ชอบเสียแล้ ว เกลียดเสียแล้ ว ไม่กล้ าบอก เดี๋ยวนี ้เห็นเป็ นเรื่ องไม่ค้ มุ ค่าเวลา
้ งมันก็จะมา
แต่ก็ยงั เสียดายวิชาความรู้ที่รวบรวม เป็ นประโยชน์แก่คนพวกนี ้แหละ แต่เกรงว่าคนชันหลั
ยึดถือ เสียเวลา พลอยเสียเวลาเหมือนอย่างเราอีก เราก็จะต้ องรับบาปในส่วนนี ้
เท่าที่อาจารย์ทํางานทังหมดนี
้
้ งานชิ ้นไหนที่กะว่าได้ ผลมาก แต่ได้ ผลน้ อยกว่าที่คาดเอาไว้
ก็มีสว่ นอยูบ่ ้ าง เรื่ องธรรมะยาก ๆ เราคิดว่าประชาชนจะเข้ าใจได้ เขาก็เข้ าใจไม่ได้ มันก็เลยได้ ผล
น้ อย โดยเฉพาะคําสอนเรื่ องสุญญตา อนัตตา ได้ ผลน้ อย
แต่หนังสือพวกนี ้กลับขายดีผิดคาดใช่ไหมครับ ตอนแรกอาจารย์ไม่คอ่ ยกล้ าพิมพ์พวกนี ้ พอพิมพ์แล้ ว
กลับขายได้ ดีกว่าหนังสือทางสังคม ทางอะไรพวกนัน้
ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ร้ ูวา่ ประชาชนไม่ร้ ูจกั เรื่ องอนัตตา เรื่ องสุญญตา มากเหมือนที่เราหวังไว้
เรื่ องความว่าง ไม่คดิ ว่าจะมีคนเข้ าใจผิด หรื อเอาไปล้ อเลียนมากเหมือนอย่างที่มี มองในแง่หนึง่ ว่า โอ คนที่
รู้เรื่ องสุญญตา ได้ เพิ่มขึ ้นเหมือนกัน เพิ่มขึ ้นกว่าแต่ก่อน แต่คนที่ร้ ูแล้ วไม่ยอมรับ ปฏิเสธ เอาไปล้ อก็มีเยอะ
แต่ถึงอย่างไรมันก็ก่อหวอด ตังตั
้ วติดแล้ ว เรื่ องความว่าง
อาจารย์ครับ แล้ วงานที่ได้ ผลมากกว่าที่คาดไว้ มีไหม คือคาดไว้ นิดเดียว แต่ได้ ผลเยอะ
นึกไม่ออก มันก็ไม่คอ่ ยจะหวังผล ประเมินผลอะไร ไม่ได้ สนใจเรื่ องนี ้
ที่อาจารย์ไปปาฐกถาที่กรุงเทพฯ อาจารย์ไม่นกึ ว่ามันจะได้ ผลมากมาย
ก็ไม่เคยประเมินผล แต่ร้ ูวา่ มันได้ ผล ได้ ผลมากเกินคาด นี ้ก็ไม่ได้ สนใจ
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ในอุดมคติ ๓ ข้ อ ของท่านอาจารย์ ข้ อไหนได้ ผลมากกว่าเพื่อน*
(หัวเราะ) มันก็ทํามาทัง้ ๓ ข้ อ มันก็ได้ ผลด้ วยกันทัง้ ๓ ข้ อ แต่ก็ไม่มีข้อไหนถึงที่สดุ ทําให้ ทกุ คนเข้ าใจ
ศาสนาของตน ให้ คนละวัตถุนิยมออกมาจนได้ ทําความเข้ าใจระหว่างทุกศาสนา มันยากพอ ๆ กัน มันเป็ น
อุปสรรคพอ ๆ กัน คนที่เขาอ่านข้ อความ ศาสนาเปรี ยบเทียบของเราเข้ าใจดี อะไรดี มันก็ยงั ไม่เกิดผลอะไร
เคยมีคนชวนอาจารย์ไปทํางานต่างประเทศหรื อเปล่าครับ
นึกไม่ออก อ้ อ คนพูดเปรย ๆ เยอะไปหมด มากมาย ไม่มีความหมายกับผม พวกเยอรมันก็เคยชวน
ผมไปเยอรมัน รุ่นปาสาทิโก วิมโล เขาไปยุไปอะไรเข้ าที่เยอรมัน ให้ กลุม่ นักศึกษาเยอรมันเขียนมาถึงพุทธ
สมาคม ว่าช่วยให้ จดั ผมไปเยอรมัน ค่าใช้ จ่ายของเขาเอง คุณสัญญาก็บอกผม ผมบอก โอย ไม่มีทาง
เพราะได้ ปฏิญญาไว้ แล้ วในข้ อหนึง่ ว่าจะเฝ้ารัง รับหน้ าศัตรูที่จ่เู ข้ ามาถึงบ้ านเรา (หัวเราะ) มันไปไม่ได้ รู้
ประมาณตัวเองว่าไปไม่ได้ ไม่ได้ เตรี ยมตัว ภาษาก็ไม่คอ่ ยถนัด มีแต่ภาษาคุย ไม่มีภาษาสําหรับแสดง
ปาฐกถา หรื ออะไรอย่างนี ้
อาจารย์ครับ นอกจากเรื่ องภาษาแล้ ว มีปัญหาอื่นหรื อเปล่า ที่ทําให้ อาจารย์ไม่ไป
มีบ้าง รู้สกึ มีบ้าง รู้สกึ ไม่ชอบบรรยากาศร้ อนจัดหนาวจัด หรื อที่วา่ มันไม่เข้ ากับธรรมชาติ แม้ แต่กลิน่
เนยผมก็ไม่ชอบ มันเต็มไปด้ วยระเบียบ มันเต็มไปด้ วย formality จุกจิกหยุมหยิมไปหมด เมื่อพระโลกนาถ
ชวน ผมก็บอกว่าอย่างนี ้ พระโลกนาถพยายามแล้ วพยายามอีกว่าจะได้ ผลดีที่สดุ ผมบอกว่างานมีอยูใ่ น
ประเทศไทยให้ เราทํา ตอนนันทุ
้ กคนก็ยใุ ห้ ผมไปกับพระโลกนาถ รวมทังคุ
้ ณสัญญาด้ วย ยุให้ ไปกับพระ
โลกนาถ เพราะต่างหลงในคําโฆษณาของพระโลกนาถ จะไปตีกรุงโรมให้ แตก (หัวเราะ) ตีวาติกนั ให้ แตก
อาจารย์ครับ ผมเห็นอาจารย์เขียนจดหมายมาก อาจารย์มีหลักในการตอบจดหมาย อย่างไรบ้ างครับ
มันไม่มากมาย เพราะมันหลายสิบปี แล้ ว มันจึงดูมาก ที่จริงไม่มาก ไม่คอ่ ยตอบ เดี๋ยวนี ้ยิง่ ไม่ตอบ
ตอนนันก็
้ เลือกตอบเฉพาะคนที่ผกู พันกันอยู่ ผมเรี ยกว่าไม่มาก ถ้ าเทียบกับเวลาที่ลว่ งมา จดหมายเพียง
เท่านี ้ไม่ถือว่าเยอะ
ถ้ าไม่รวมงานพูด จดหมายกับงานเขียนคงพอ ๆ กัน งานเขียนลงพุทธสาสนา ๒๐ ปี กับจดหมายคงพอ
ๆ กัน สาระก็ไม่แพ้ กนั ความสนุกจดหมายมากกว่าครับ
้
มีคนที่ไม่ตอบบ้ าง
ตอนนันมั
้ นสะดวกที่จะตอบจดหมาย ตอบแต่คนพอใจจะตอบ ไม่ได้ ตอบทังหมด
เหมือนกัน แต่เดี๋ยวนี ้ตรงกันข้ าม มีสว่ นที่จะไม่ตอบเกือบทังหมด
้
คนมาถามปั ญหาก็ตอบไม่ไหว คนขอ
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ความช่วยเหลือ ขอหนังสือ ขออะไรก็ไม่ตอบ ไม่มีให้ เลยไม่ตอบ มีคณะครูโรงเรี ยนต่าง ๆ เขียนมาขอ
หนังสือมาก ก็ไม่ตอบ นักโทษในเรื อนจําก็มีหลายราย ขอหนังสืออะไรบ้ าง ก็ไม่ตอบ
น่าจะตังใครสั
้
กคนทําหน้ าที่นี ้นะครับ เป็ นประโยชน์
มันทําไม่ได้ ทําไม่ตรงกับเรา ไม่เหมือนและไม่ตรงกับที่เราต้ องการ เลยตังไม่
้ ได้
บางคนอาจจะสนใจจริ ง เช่น นักโทษอย่างนี ้
ก็ถกู แล้ วมันก็อยูใ่ นสภาพที่ต้องการ แต่เราถือว่ามันทําไม่ไหว ทําเท่าที่จะทําได้ อย่างอื่นสําคัญกว่า
หมดแรงแล้ ว หมดแรง ผมว่าผมไม่ได้ เป็ นคนที่เขียนจดหมายมาก ตามความรู้สกึ
อาจารย์ครับ อาจารย์ร้ ูสกึ ว่าตัวเองแก่เมื่อไหร่ครับ
แก่ทางร่างกาย อายุราว ๖๕ ปี รู้สกึ ว่า เอ นี ้มันเริ่มแก่ไป แต่ทางจิตใจยังไม่ร้ ูสกึ
อาจารย์ครับ เวลารู้สกึ แก่ทางร่างกายมันรู้สกึ เป็ นอย่างไรบ้ าง
ก็มนั อ่อนเพลีย มันจะทํางานมาก ๆ เหมือนอย่างแต่ก่อนไม่ได้ ความอดทนต่อดินฟ้าอากาศมันก็
อ่อนลง ตังแต่
้ นนมั
ั ้ นก็ร้ ูจกั เป็ นหวัด เป็ นอะไรกับเขาบ้ าง เมื่ออายุ ๖๕ พอสังเกตเห็น รู้สกึ ว่าแก่แล้ วทาง
ร่างกาย แล้ วก็แก่มากขึ ้น ๆ จนเดี๋ยวนี ้ นี่ร่างกายแก่มาก ไม่คอ่ ยจะมีแรงจะลุก จะเดิน จะนัง่ จะยืน แต่จิต
ไม่แก่ แต่มนั ก็ไม่คดิ นึกอะไรมากขึ ้น เพราะร่างกายเป็ นพื ้นฐาน จิตมันอาศัยร่างกาย แต่สว่ นของจิตล้ วน ๆ
คือความนึกคิดไม่แก่ มันจะยังหนุ่มขึ ้นเสียอีก สติปัญญาทําหน้ าที่ของสติปัญญา รู้สกึ ว่ามันยังไม่แก่ แต่
จิตใจก็เกี่ยวกับกาย มันอาศัยอยูบ่ นรากฐานของกาย มันรู้จกั ตัดทอนออกไป เรื่ องต่าง ๆ รู้จกั ตัดทอน
ออกไป ก็เหลือน้ อย มันก็พอทําไหว ยังคงพอทําไหว
อาจารย์มีโรคประจําตัวอะไรหรื อเปล่า
ถ้ าพูดอย่างเขาว่า ๆ กัน จะเรี ยกว่าไม่มีก็ได้ โรคประจําตัวทางร่างกายมีโรคว่า ถ้ าท้ องผูกเมื่อไหร่ มัน
จะมีอาการเลือดออกเมื่อนัน้ เป็ นมาตังแต่
้ อายุ ๒๐
เลือดออกแสดงว่าเป็ นริ ดสีดวง
ท้ องผูกแบบริดสีดวง นี ้พร้ อมอยูเ่ สมอ กินอาหารผิดเรื่ องของมัน โดยเฉพาะหอยแครง ฉันไม่กี่ตวั จะมี
อาการนี ้เกิดขึ ้น ก็เลยไม่ฉนั ถ้ าฉันก็ต้องกินยาแก้ โรคนี ้ ยาญี่ปนขนานที
ุ่
่ได้ ผลดี ตราคนดํา ถ้ าวันไหนกินของ
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พวกนี ้เข้ าไปเป็ นบวมขึ ้นมา ก่อนมันจะเลือดออก กิน ๓๐ เม็ด หายไปหลาย ๆ วัน เขาให้ กินวันเว้ นวัน สัก ๒
อาทิตย์ก็จะหายขาดได้
อาจารย์ครับ แล้ วอาจารย์เคยล้ มเจ็บหนัก ๆ ไหม สมัยหนุ่ม ๆ
ไม่มี อย่างมากเป็ นไข้ มาเลเรี ย ๒-๓ วัน ตอนหลัง ๆ เป็ นหวัด ๒-๓ วัน ก็เรี ยกว่าเจ็บหนัก แต่ที่มนั
เป็ นคราวนี ้ (๒๕๒๘-๒๕๒๙) ที่วา่ ไม่สบายในคราวนี ้นัน้ ก็ไม่เรี ยกว่าหนักหนาอะไร เดี๋ยวนี ้ก็คอ่ ยยังชัว่ แล้ ว
อาจารย์ครับ ที่ต้องเข้ าโรงพยาบาลมีครัง้ เดียวที่ผา่ ตัดหรื อครับ
นัน่ ผ่าตัดไส้ ตงิ่ แค่นนั ้ ครัง้ หลังไปนอนศิริราชเรื่องเกี่ยวกับในสมองในกะโหลก มันไม่ได้ ล้มหมอน
นอนเสื่อ อย่างที่เรี ยกว่า แฟบ ไม่ใช่ มันรบกวน มันร้ อนเป็ นไฟเท่าเหรียญบาทใกล้ กระหม่อม ตอนนันนั
้ ง่ พูด
ก็เลยหลับไปขณะพูด
ที่หลับแบบนันไม่
้ ใช่เป็ นลมใช่ไหมครับ
คล้ าย ๆ เป็ นลมชนิดหนึง่ หลับไปแล้ วมันก็ตื่นมา แล้ วก็เพลียนิดหน่อย เขาก็เห็นว่าเป็ นเรื่ อง
มากมายใหญ่โต แล้ วบางคนใช้ คําว่าสลบ ผมไม่ใช้ สลบ มันหลับไป ตื่นขึ ้นมามันก็ยงั ดี ๑๕ นาทีได้ มงั ้ นัง่
อยูบ่ นหินโค้ ง ข้ างพุทธรูปบนหินโค้ ง วันนันคุ
้ ยอะไรที่ไม่ต้องขึ ้นธรรมาสน์ พอตื่นขึ ้นมาถ้ วยยาสลอน ยาหอม
ทังนั
้ น้ (หัวเราะ) คนนันก็
้ ยาหอม คนนี ้ก็ยาหอม ถามว่าทําอะไรกัน ๆ มีคนบอกว่าเป็ นลม ๆ เรารู้สกึ หลับไป
นิดหนึง่ แล้ วตืน่ มา คุณชํานาญเขาเป็ นคนไม่ยอม ต้ องเอาไปรักษา ไปตรวจ ไปรักษาที่กรุงเทพฯ ทุกคนเห็น
เป็ นเรื่ องร้ ายแรง แล้ วพอดีคณ
ุ สัญญาเป็ นนายกรัฐมนตรี ตอนนัน้ เอ่ยปากคําเดียว เฮลิคอปเตอร์ ตํารวจมา
รับ
อาจารย์ครับ คราวนันเข้
้ าไปแล้ ว ได้ รักษาอะไรบ้ าง
เขาก็รักษาตามแบบเขา กินยาบ้ าง อะไรบ้ าง เราก็นอน ๒๐ วัน เห็นจะได้ กว่าหมอจะให้ มา ไปเปิ ด
วัดที่ศริ ิราช (หัวเราะ) รุ่งขึ ้นเต็มไปด้ วยปิ่ นโต สํารับอาหาร ไม่ได้ กินอาหารอย่างของโรงพยาบาล
ใครเป็ นหมอประจําที่รับผิดชอบครับ
หมอวีกิจ วีรานุวตั ิ์ พวกหัวหน้ าใหญ่ของโรงพยาบาลนัน้ เป็ นแขกพิเศษ เป็ นคนไข้ ของนายกรัฐมนตรี
(หัวเราะ)
อาจารย์ได้ ร้ ูจกั หมอประเวศที่นนั่ หรื อเปล่า
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หมอประเวศเคยรู้จกั ผมมาก่อน เมื่อผมไปนอนป่ วย แกก็มาหา แสดงตัวว่าเป็ นหมอประเวศ ผมนึก
ไม่คอ่ ยออกว่าเคยรู้จกั มาก่อนเมื่อไร แต่เคยอ่านเรื่ องของหมอประเวศ
อาจารย์ครับ แล้ วตอนผ่าตัดไส้ ตงิ่ ผ่าที่เชียงใหม่มนั มีเหตุอย่างไร จึงต้ องเข้ าโรงพยาบาลผ่าตัด
มันเป็ นไส้ ตงิ่ อักเสบ ไปปี นภูเขาที่สงู ขึ ้นไปอีกเรี ยกว่าดอยปุย เหนื่อยมาก ท่านปั ญญาก็ไปด้ วย โยม
วาสน์ก็ไป (๒๕๐๕) ไปพักที่ดอยบวกห้ า แล้ วขึ ้นไปเที่ยวดอยปุย คงจะเป็ นเพราะเหน็ดเหนื่อยเกินประมาณ
ในการขึ ้นไปดอยปุย แล้ วกลับลงมาในวันนันติ
้ ด ๆ กัน ผมรู้สกึ เหนื่อยที่สดุ แต่ก็ละอายคนอื่นที่เขาไม่
เหนื่อย มันก็ต้องหลับตาเดิน ลืมตากะว่าเดินตรงนันถึ
้ งตรงนัน้ แล้ วหลับตาเดิน พอถึงลืมตาอีก ตังกํ
้ าหนด
แล้ วก็หลับตาอีก เหนื่อยถึงขนาดนัน้ ไม่ได้ บอกใคร เดินมาจนถึงที่พกั พอดึกเข้ าก็ปวดจุดตรงที่ร้ ูกนั ว่าเป็ น
ไส้ ตงิ่ ปวดที่ตรงนัน้ เจ้ าชื่นเขาเตรี ยมยาไว้ พร้ อม และลูกสะใภ้ เขาก็เป็ นนางพยาบาลเป็ นหมอ ช่วยจัดช่วย
ทําให้ เจ้ าชื่นเป็ นคนฉีดยาแก้ ปวดท้ อง จุดตําแหน่งไส้ ตงิ่ อักเสบ บรรเทาความปวด มันปวดชา ๆ มันปวด
กระตุบ ๆ บอกไม่ถกู ไม่ใช่ปวดบิด ปวดทื่อ ๆ ชา ๆ เสียว ๆ เจ็บ ๆ เหมือนว่าช็อคไฟฟ้า พอรุ่งขึ ้นพวกแม้ วก็
หามมา เดินไม่ได้ ทําเป็ นเก้ าอี ้หาม หามมาขึ ้นรถที่บนั ไดดอยสุเทพ มาพักค้ างคืนที่วดั อุโมงค์ รุ่งขึ ้นเข้ ารับ
การผ่าตัดที่โรงพยาบาลสวนดอก หมอชื่อประกอบ อยูโ่ รงพยาบาล ๔-๕ วัน ก็ย้ายไปพักอยูบ่ ้ านพักบนดอย
สุเทพ บ้ านของหลวงศรี ประกาศ นายกเทศมนตรี ถึง ๙-๑๐ วัน ค่อยมาอยูว่ ดั อุโมงค์ตอ่ อย่างนันเรี
้ ยกว่า
บังเอิญไม่ทนั แตก คือเขาเอามาให้ ดเู ป็ นก้ อนเท่าหัวแม่มือ
ช่วงป่ วยคราวหลัง อาจารย์ไม่คอ่ ยทําตามหมอสัง่ เท่าไรใช่ไหมครับ เรื่ องยาเรื่ องอะไร
ผมพยายามทําเท่าที่จะทําได้ พยายามทําตามที่ทําได้ แต่ถ้าว่ามันมีความจําเป็ นที่ต้องดื ้อก็มี
เหมือนกัน เช่นว่าไปบวชและไปพูดอย่างนันหมอห้
้
าม ไม่อยากให้ ไป เดี๋ยวนี ้ก็พยายามฉันยาตามที่หมอสัง่
หลาย ๆ วันจึงจะมีผิดนัดสักที ไม่มีอะไรที่เป็ นเรื่ องพิเศษ ธรรมดา แต่วา่ ผมก็มีลกั ษณะไม่คอ่ ยเชื่อ ว่าอะไร
ๆ จะตรงตามที่หมอว่าเสมอไป ผมก็เลยดื ้อบ้ าง หลีกเลีย่ งบ้ าง หมอบางคนก็พดู ค้ านกันเอง จนไม่ร้ ูจะเชื่อ
ใคร เช่นในเรื่ องกี่ยวกับอาหาร
อาจารย์ครับ ทุกวันนี ้มีแขกมาก อาจารย์นงั่ รับแขก เบื่อไหมครับ
มันแล้ วแต่บางคน บางคนมันก็น่าเบื่อ บางคนก็ไม่น่าเบื่อ ตอบไม่ถกู บางคนคุยสนุก บางคนก็ไร้
้ งมี
สาระ เบื่อ แต่ผมถือหลักอย่างหนึง่ ว่า จะพยายามเท่าที่จะพยายามได้ เพื่อให้ ผ้ อู ื่นสบายใจ อย่างนันจึ
การทน เรี ยกว่าทนก็ได้ ทนรับแขก ทนทําอะไร
อาจารย์ครับ แขกหรื อคนที่มาคุยกับอาจารย์ อาจารย์มีวิธีที่จะเรี ยนจากเขาด้ วยหรื อเปล่า หมายความ
ว่าหาความรู้จากเขา

๔๖๐

มันก็แล้ วแต่ เขาพูดอะไรมีประโยชน์ก็จําไว้ บางทีก็เอาเป็ นชนวนสําหรับคิด แต่ก่อนผมชอบฟั งคน
อายุมาก ๆ บางคนคุย ได้ ฟังของแปลก ๆ เรื่ องราวในสมัยโน้ น สมัยที่เราไม่มีโอกาสได้ ยิน คนแต่ก่อนเขา
ชอบพูดอย่างไร ชอบทําอย่างไร มีโอกาสได้ ยินได้ ฟังจากแขก เดี๋ยวนี ้คนแก่ ๆ ก็หาย ๆ กันไป เราเคยรู้เรื่ อง
ของคนโบราณ จากการคุยกับคนแก่ ๆ จนกว่าไม่มีคนแก่ (หัวเราะ) คือเราแก่กว่า เลยกลายเป็ นหน้ าที่ที่
ต้ องพูดให้ เขาฟั ง
รุ่นอาจารย์ยงั ได้ ร้ ูจกั กับศิลปะในการคุย ผมได้ ยินว่าคนไทยสมัยก่อนนี ้คุยเก่ง ในเรื่ องคุยให้ เพื่อนมีความ
สนุกเพลิดเพลิน ให้ มีความรู้
คําที่ผมเอามาใช้ ตอ่ เช่น นกไม่เห็นฟ้า ปลาไม่เห็นนํ ้า ก็คนแก่พดู ให้ ฟังทังนั
้ น้ ซึง่ เราเอามาดัดแปลง
เอามาใช้ รับช่วงต่อไป งามอยูท่ ี่ผี ดีอยูท่ ี่ละ พระอยูท่ ี่จริง ก็ไม่ใช่เราคิดขึ ้นเอง ฟั งคนแก่ แล้ วรู้สกึ ฝั งใจ พอใจ
รุ่นผมโตมา ไม่คอ่ ยเจอพวกนี ้เสียแล้ ว
นัน่ แหละ มันก็เปลีย่ น กินข้ าวสุกอย่าให้ เสียข้ าวสาร ทํางานอย่าให้ เสียแรง ฟั งไม่คอ่ ยถูก พอเขามา
พูดครัง้ แรก เราก็สะดุ้ง เกิดสนใจ อะไรกันแน่ เราหาคําอธิบายเอาเอง บางทีมนั ก็งา่ ย ๆ แต่ฟังเป็ นลึก กิน
ข้ าวสุกอย่าให้ เสียข้ าวสาร หมายความว่า เสียข้ าวสารเปล่า กินข้ าวสุก เสียข้ าวสารเปล่า ทํางานอย่าให้ เสีย
แรง ให้ มีผลคุ้มค่า คนแก่เขาอุตส่าห์จํา อุตส่าห์จําเป็ นของพิเศษ มีคา่ มาเล่าให้ เราฟั งอีกต่อหนึง่ ถ้ าเราไม่
ช่วยรักษาไว้ ก็หายไป เดี๋ยวนี ้เอามาเขียนให้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรเสีย อธิบายให้ เห็นประโยชน์ ใช้ ประโยชน์
ให้ มากขึ ้น ผมช่วยรักษาของเก่าอย่างนี ้หลายอย่าง
อาจารย์ครับ วันพิธีของสวนโมกข์ เช่นวันปี ใหม่อย่างนี ้ วันวิสาขะ วันอะไรต่ออะไร อาจารย์ยงั ทําด้ วย
ความพอใจหรือเปล่า
มันทําเพื่อชาวบ้ าน เพื่อให้ ชาวบ้ านได้ มีอะไรทํา ตักบาตรปี ใหม่ ชาวบ้ านเขาชอบ
อาจารย์เบื่อ ๆ บ้ างไหมครับพิธีพวกนี ้ หรื อว่ายังสนุก ๆ อยู่
ถ้ าว่ามันไม่คอ่ ยมีแรงมันก็เบื่อ ไม่ต้องทําก็ดี ไม่ต้องทําก็ได้ เรื่ องต่าง ๆ ไม่ทําก็ได้ ทําเพื่อให้ ชาวบ้ าน
สบายใจ ให้ ผ้ อู ื่นสบายใจ โพธิสตั ว์มีหน้ าที่ทําให้ ผ้ อู ื่นสบายใจ

๔๖๑

ปฏิทินชีวติ ๘๐ ปี ของท่าน
(๒๔๔๙-๒๕๒๙)

๒๔๔๙
•

เด็กชายเงื่อม หรื อพุทธทาสภิกขุในเวลาต่อมา เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ตรงกับวันขึ ้น
๗ คํ่า เดือน ๗ ปี มะเมีย บุตร นายเซี ้ยงและนางเคลื่อน พานิช ที่หมูบ่ ้ านกลาง ตําบลพุมเรี ยง ซึง่
สมัยนันยั
้ งเป็ นที่ตงของจั
ั้
งหวัดไชยา

๒๔๕๑
•

เด็กชายยี่เกย หรื อ ธรรมทาส พานิช ผู้น้องชาย เกิดเมื่อ วันที่ ๑๓ สิงหาคม

๒๔๕๒
•

ย้ ายที่ตงตั
ั ้ วจังหวัดไปอยูบ่ ้ านดอน

๒๔๕๗
•

๒๔๖๐

เมื่ออายุ ๘ ขวบ บิดามารดาพาเด็กชายเงื่อมไปฝากเป็ นเด็กวัดที่วดั พุมเรี ยง เป็ นเวลา ๓ ปี เพื่อรับ
การศึกษาเบื ้องต้ นตามแบบโบราณ

๔๖๒
•

เด็กชายเงื่อมกลับมาอยูบ่ ้ าน เข้ าเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาที่โรงเรี ยนวัดโพธาราม และเล่าเรี ยนที่นี่
จนถึงชันมั
้ ธยม

๒๔๖๔
•

ย้ ายมาเรี ยนชันมั
้ ธยมปี ที่ ๒ ที่โรงเรี ยนสารภีอทุ ิศ ตําบลตลาด เพื่อจะได้ อยูก่ บั บิดา ซึง่ มาเปิ ด
ร้ านค้ าอีกแห่งหนึง่ ที่ตาํ บลนี ้

๒๔๖๕
•
•

บิดาถึงแก่กรรมด้ วยโรคลมปั จจุบนั เด็กหนุ่มเงื่อมออกจากโรงเรี ยนมาช่วยดําเนินการค้ ากับมารดา
ระหว่างนี ้ นายยี่เกย น้ องชาย บวชเป็ นสามเณรและเรี ยนชันมั
้ ธยมอยูท่ ี่โรงเรี ยนประจําจังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี

๒๔๖๘
•

เปิ ดโรงเรี ยนนักธรรมขึ ้นปี แรกในตําบลพุมเรี ยง

๒๔๖๙
•
•
•
•

ต้ นปี นายยี่เกยเข้ าเตรี ยมแพทย์จฬุ า
ก่อนเข้ าพรรษานายเงื่อมบวชเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ได้ ฉายา "อินฺทปญฺโ" จําพรรษาที่วดั พุมเรี ยง
ปลายปี สอบได้ นกั ธรรมตรี ไม่ลาสิกขาตามกําหนด
ปิ ดเทอมปลายปี นายยี่เกยกลับบ้ านและไม่ไปเรี ยนต่อ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ พระเงื่อมได้ บวชเรี ยน
ต่อไป

๒๔๗๐
•

พระเงื่อมสอบได้ นกั ธรรมโท

๒๔๗๑
•

•

ต้ นปี พระเงื่อมเข้ าเรี ยนต่อกรุงเทพฯ ครัง้ แรกที่วดั ปทุมคงคา อยูไ่ ด้ เพียง ๒ เดือน ก็เดินทางกลับมา
จําพรรษาที่วดั พุมเรี ยง
ปี นันสอบได้
้
นกั ธรรมเอก

๔๖๓

๒๔๗๒
•
•
•
•

เป็ นครูสอนนักธรรม โรงเรียนนักธรรม วัดพระบรมธาตุไชยา
นายยี่เกยตังคณะธรรมทานขั
้
นต้
้ นขึ ้น โดยเปิ ดหีบหนังสือธรรมะให้ คนยืมอ่านที่ร้านไชยาพานิช
เริ่มรับหนังสือวารสารพุทธศาสนาภาษาอังกฤษจากต่างประเทศ
นายยี่เกยเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ในกรุงเทพฯ ใช้ นามปากกาว่า "ธรรมทาส"

๒๔๗๓
•
•

•

•

พระเงื่อมขึ ้นกรุงเทพฯ มาอยูว่ ดั ปทุมคงคาอีกครัง้ หนึง่ เพื่อเรี ยนบาลีตอ่
เขียนบทความชิ ้นแรกชื่อ "ประโยชน์แห่งทาน" เพื่อพิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพระอุปัชฌาย์
มีเนื ้อความตอบคําถามของคนสมัยใหม่ที่เริ่ มสงสัยคุณค่าของการทําทานแบบที่ทํา ๆ กันอยู่
ปลายปี เขียนบทความขนาดยาวเรื่ อง "พระพุทธศาสนาขันบุ
้ ถชุ น" อธิบายคุณค่าของ
พระพุทธศาสนาด้ วยภาษาสมัยปั จจุบนั และเริ่มแสดงความคิดเห็นว่า มรรค ผล นิพพาน เป็ นเรื่ อง
ที่เป็ นไปได้ จริงในสมัยปั จจุบนั บทความนี ้พิมพ์เป็ นหนังสือแจก งานฉลองโรงเรี ยนนักธรรมวัดพระ
บรมธาตุไชยา
ปลายปี นันสอบได้
้
เปรี ยญธรรม ๓ ประโยค เป็ นพระมหาเงื่อม อินฺทปญฺโ

๒๔๗๔
•
•

เบื่อเรี ยนมากขึ ้น ค้ นคว้ าศึกษานอกตําราเรี ยนออกไป ความคิดอุดมคติเริ่ มตังมั
้ น่
ปลายปี สอบเปรี ยญธรรมประโยค ๔ ตก เตรี ยมเดินทางกลับบ้ านเพื่อทํางานตามอุดมคติ

๒๔๗๕
•
•
•

•

•

๒๔๗๖

เดินทางกลับถึงพุมเรี ยง (๖ เม.ย.)
เข้ าอยูใ่ นวัดร้ างตระพังจิก ซึง่ เป็ น จุดเริ่มต้ นของสวนโมกข์ (๑๒ พ.ค.)
นางเคลื่อนทําพินยั กรรมมอบเงิน ๖,๓๗๘ บาท ตังเป็
้ นทุนต้ นตระกูลพานิช ใช้ ดอกผลบํารุงสวน
โมกข์และคณะธรรมทาน
คณะธรรมทานตังขึ
้ ้นอย่างเป็ นกิจจะลักษณะ (ก.ค.) เปิ ดบ้ านหนังหนึง่ เป็ น "ห้ องธรรมทาน" มี
ทําบุญเลี ้ยงพระและเทศน์ทกุ วันพระและวัน ๘ คํ่า
เริ่มเขียน "ตามรอยพระอรหันต์" ในเดือนสิงหาคม
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๔๖๔
•
•

ออกหนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนา ราย ๓ เดือน
เริ่มเขียนบทความวิพากษ์ วจิ ารณ์สภาพพระพุทธศาสนาและพระสงฆ์ใช้ นามปากกา "ธรรมโยช"
"ชินวาทก์" ฯลฯ และเขียน "ทําไมไม่ไปกับพระโลกนาถ" ลงหนังสือพิมพ์ประชาธิปไตย ฉบับวันที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๔๗๖

๒๔๗๗
•
•
•
•
•

•
•

คณะธรรมทานซื ้อแท่นพิมพ์มาพิมพ์หนังสือเอง เขียน "คันถะธุระกับวิปัสสนาธุระเนื่องกันอย่างไร"
เริ่มแปล " พุทธประวัตจิ ากพระโอษฐ์ "
แปล "บาลีมหาสติปัฏฐานสูตร"
สด กูรมะโรหิต เขียนเรื่ องมาจากปั กกิ่ง ทังหมดนี
้
้ลงพิมพ์ในพุทธสาสนา
ก่อนเข้ าพรรษาเดินทางไปนครศรี ธรรมราช ปาฐกถาเรื่ อง "การส่งเสริ มปฏิบตั ธิ รรม" และ "หลักพุทธ
ศาสนา" ให้ แก่คณะของพระดุลยพากย์สวุ มัณฑ์ ซึง่ เปิ ดสวนปั นตาราม ตามแบบสวนโมกขพลาราม
ในพรรษาเข้ ากรรมฐาน ๓ เดือนงดพูด จดบันทึกปฏิบตั ธิ รรมเป็ นรายวัน
เขียนบทความขนาดยาวเรื่ อง "การปฏิบตั ธิ รรม" (๑๗ ก.พ.)
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๒๔๗๘
•
•
•
•
•

ทางราชการย้ ายที่วา่ การอําเภอจากพุมเรี ยง ไปอยูท่ ี่ตําบลตลาด ริ มทางรถไฟ
คณะธรรมทานและโรงพิมพ์ธรรมทานย้ ายตามไปอยูท่ ี่ตาํ บลตลาดด้ วย
เริ่มแปล "อริยสัจจากพระโอษฐ์ " ลงพุทธสาสนา
เดินทางไปเทศน์ถิ่นไทยทางใต้ สดุ กลับมาเขียนเรื่ อง "พระพุทธศาสนาในถิ่นไทยทางใต้ "
เริ่มติดต่อกับสามเณรกรุณา กุศลาสัย (ต่อมาคืออาจารย์กรุณา กุศลาสัย) บรรพชิตไทยรูปเดียวที่
เดินเท้ าไปถึงอินเดียพร้ อมกับพระโลกนาถ (พระภิกษุชาวอิตาเลียน)

๒๔๗๙
•

•

•

แปลและแต่ง กาพย์สกุ รยักษ์ อันเป็ นคําวิจารณ์พระสงฆ์อย่างรุนแรง (จากบางตอนของสุมงั คล
วิลาสินี)
เขียน "คุณค่าของปริ ยตั "ิ ชี ้ให้ เห็นความสําคัญของการเชื่อมระหว่างทฤษฎีและการปฏิบตั ใิ นพุทธ
ศาสนา
เขียน "สังคายนาแต้ มหัวตะ" เรี ยกร้ องให้ แปลพระไตรปิ ฎกเป็ นไทย และวิจารณ์การทําสังคายนาที่
ผ่าน ๆ มา
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๔๖๕
•
•
•

ท่านปั ญญานันทะ พระราชญาณกวี (บุญชวน) และสามเณรสําเริง มาร่วมจําพรรษาอยูด่ ้ วย
พิมพ์รวมเล่มพุทธประวัตจิ ากพระโอษฐ์ ครัง้ แรก
คณะธรรมทานเปิ ดโรงเรี ยนพุทธนิคม

๒๔๘๐
•

•
•

•

หัวหน้ ากองตํารามหามกุฎราชวิทยาลัย ประกาศใช้ พทุ ธประวัตจิ ากพระโอษฐ์ เป็ นหนังสือประกอบ
แบบเรี ยน (๑๕ มิ.ย.)
แปล "ลังกาวตาลสูตร" จากพระสูตรฝ่ ายมหายาน ลงพุทธสาสนา
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริ ญ ญาณวรเถร) วัดเทพศิรินทร์ ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม
และผู้บญ
ั ชาการคณะสงฆ์แทนองค์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ า เดินทางมาเยี่ยมสวนโมกข์และค้ างคืน
๑ คืน (๒๖ มิ.ย.)
เขียน "บรรณวิจารณ์อภิธานัปปทีปนีกา" และ "ต้ นบัญญัตสิ กิ ขาบท" ไว้ อาลัยวาระสิ ้นพระชนม์ของ
สมเด็จพระสังฆราชเจ้ า กรมหลวงชินวรสิริวฒ
ั น์ (๑๖ ธ.ค.)

๒๔๘๑
•

•
•
•

เริ่มอบรมสามเณรชุดพิเศษ เพื่อสร้ างนักเผยแผ่ที่ทนั สมัย (งานที่ไม่ประสบความสําเร็ จในเวลา
ต่อมา)
เรี ยบเรี ยง "เกียรติคณ
ุ ของพระพุทธเจ้ า" หนังสือพุทธประวัตสิ ําหรับคนหนุ่มสาว ลงวันที่ ๑๑ ม.ค.
เขียนบทความขนาดยาว "อนัตตาของพระพุทธเจ้ า"
พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงศ์ ลัดพลี) อธิบดีผ้ พู ิพากษาศาลอุทธรณ์ พระยาภะรตราชสุพิช ผู้
พิพากษาศาลอุทธรณ์ และนายสัญญา ธรรมศักดิ์ มาเยี่ยมสวนโมกข์เป็ นครัง้ แรก

๒๔๘๒
•
•
•
•

๒๔๘๓

นายยี่เกยเปลีย่ นชี่อเป็ น "ธรรมทาส" อย่างเป็ นทางการ
สร้ างหอสมุดธรรมทาน ที่วดั ชยาราม เป็ นที่พกั และที่ทํางานอีกแห่งหนึง่
มีบทความเกี่ยวกับกฤษณมูรติ ลงพุทธสาสนา
เขียนบทความขนาดยาว ๕๕ หน้ า "ตอบปั ญหาบาทหลวง" หักล้ างความเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้ าแบบ
บุคคลอย่างรุนแรง ลงพุทธสาสนา

๔๖๖
•
•
•

เกิดสงครามในยุโรป ทําให้ กระดาษแพง หายาก พุทธสาสนา ๒ เล่ม ออกรวมเป็ นเล่มเดียว
เริ่มมีบทความต่อต้ านสงครามเรื่ อง "ไฟไหม้ โลกยุคกึง่ พุทธกาล" ลงพุทธสาสนา
แสดงปาฐกถาที่กรุงเทพฯ เป็ นครัง้ แรก ตามคําอาราธนาของพุทธธรรมสมาคม (ต่อมาเปลี่ยนชื่อ
เป็ นพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในปี พ.ศ.๒๔๘๔) ในหัวข้ อเรื่ อง "วิถีแห่งการเข้ าถึงพุทธธรรม"
(๑๓ ก.ค. พูด ๒ ชัว่ โมง ๑๕ นาที)

๒๔๘๔
•
•

ทางราชการเปลี่ยนวันขึ ้นปี ใหม่ จาก ๑ เมษายน เป็ น ๑ มกราคม
เริ่มแปล "ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ " ลงพุทธสาสนา

๒๔๘๕
•
•
•

เริ่มสร้ างสโมสรธรรมทาน ที่วดั ชยาราม
หนังสือพิมพ์พทุ ธสาสนาเริ่ มลงเรื่ องเกี่ยวกับพุทธศาสนา ฝ่ ายมหายาน
แสดงปาฐกถาธรรมที่พทุ ธสมาคมแห่งประเทศไทยเรื่ อง "ความสงบในฐานะเป็ นผลแห่งการเข้ าถึง
พุทธธรรม"

๒๔๘๖
•
•

•

•

วางเงินซื ้อที่บริเวณธารนํ ้าไหลจากหลวงพรหมปั ญญา เมื่อ ๑๘ มีนาคม
หลวงบริบาลบุรีภณ
ั ฑ์เป็ นผู้เชื่อมให้ ได้ เฝ้าสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ที่วงั วรดิศ เพื่อ
ปรึกษาหารื อเรื่ องโบราณคดีเมืองไชยา
เทศน์งานพระราชทานเพลิงศพของสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี ) เรื่ อง "ลักษณะน่าอัศจรรย์บาง
ประการของนิพพาน" (๒๒ ส.ค.)
เขียนความเรี ยบเรี ยงเชิงประวัติ เกี่ยวกับชีวิตและงานในสวนโมกข์ที่ผา่ นมาชื่อ "สิบปี ในสวนโมกข์"

๒๔๘๙
•
•
•

๒๔๘๙

ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นหัวหน้ าฝ่ ายองค์การเผยแผ่ประจําจังหวัดสุราษฎร์ ธานี (๒๒ ม.ค.)
ย้ ายมาจําพรรษาที่สวนโมกข์แห่งใหม่ บริ เวณธารนํ ้าไหล เขาพุทธทอง (สวนโมกข์ปัจจุบนั )
คณะพระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์มาเยี่ยมครัง้ ที่ ๒

๔๖๗
•
•
•
•

ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นพระครูอนิ ทปั ญญาจารย์
ปาฐกถาธรรมที่พทุ ธสมาคมแห่งประเทศไทย เรื่ อง "พุทธธรรมกับสันติภาพ" (๒ มี.ค.)
เลิกสวนโมกข์แห่งเดิมที่พมุ เรี ยงโดยสิ ้นเชิง (ก่อนหน้ านี ้ยังมีพระอยูป่ ระจํา)
ปาฐกถาธรรมที่สมาคมพุทธบริ ษัทไทยจีนประชา เรื่ อง "ข้ อควรทราบเกี่ยวกับหลักพุทธศาสนา
ระหว่างนิกายต่าง ๆ" (๒๙ ธ.ค.)

๒๔๙๐
•

•
•

•

ปาฐกถาที่พทุ ธสมาคมแห่งประเทศไทย เรื่ อง "พุทธธรรมกับเจตนารมณ์แห่งประชาธิปไตย" ฯพณฯ
ปรี ดี พนมยงค์ ผู้สําเร็จราชการแผ่นดินในขณะนันเข้
้ าฟั งด้ วย (๑๑ พ.ย.)
เกิดคณะพุทธนิคมที่เชียงใหม่
ปาฐกถาที่หอประชุมใหญ่จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่ อง "พระพุทธศาสนาจะช่วยพวกเราใน
ปั จจุบนั นี ้ได้ อย่างไร" (๓๑ พ.ค.)
เริ่มแปล "สูตรของเว่ยหล่าง" ลงพุทธสาสนา

๒๔๙๑
•
•

•
•

•

โยมมารดาถึงแก่กรรม (๒๔ เม.ย.)
เดินทางขึ ้นเชียงใหม่ครัง้ แรกเพื่อช่วยให้ คาํ แนะนําแก่กิจการของคณะพุทธนิคมเชียงใหม่ (ก่อน
เข้ าพรรษา)
ออกตระเวณเทศน์ตามเกาะสมุย เกาะพงัน
ปาฐกถาธรรมที่พทุ ธสมาคมแห่งประเทศไทย เรื่ อง "ภูเขาแห่งวิถีพทุ ธธรรม" (๕ มิ.ย.) และเริ่ มถูก
โจมตีในข้ อหาเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์
ออกพรรษา ท่านปั ญญานันทะขึ ้นไปประจําอยูท่ ี่เชียงใหม่

๒๔๙๒
•
•

ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นหัวหน้ าองค์การเผยแผ่ประจําภาค ๕ (ภาคใต้ ๑๔ จังหวัด)
ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นเจ้ าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา (๓๐ มิ.ย.)

๒๔๙๓
•

พักสวนชาใกล้ หมูบ่ ้ านแก่งปั นเต้ า อ.เชียวดาว จ.เชียงใหม่ เป็ นเวลา ๒๐ วัน เพื่อเขียน "โบราณคดี
รอบอ่าวบ้ านดอน" (ม.ค.)

๔๖๘
•
•
•
•

ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นผู้อํานวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สาขาประจําจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
เขียนบทความทดลอง เสนอเกี่ยวกับจิตวิทยาแบบพุทธ เรื่ อง " ปมเขื่อง"
ตระเวณเทศน์หวั เมืองปั กษ์ ใต้ กับพระยาอมรฤทธิธํารง (พร้ อม ณ ถลาง)
ได้ รับแต่งตังให้
้ เป็ นประธานพิธีสวดกระทํานํ ้ามุรธาภิเษกสําหรับพระเจ้ าอยูห่ วั องค์ปัจจุบนั ณ วัด
พระบรมธาตุไชยา ได้ รับพระราชทานสมณศักดิเ์ ป็ นพระอริยนันทมุนี (๔ ธ.ค.)
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๒๔๙๔
•

•

อบรมข้ าราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงยุตธิ รรมและศาล ที่กรุงเทพฯ เรื่ อง "ทุกขขัปนูทนกถา"
(๒๐ ก.ย.)
มีประกาศในพุทธสาสนาว่าพระยาอนุมานราชธน ส่งหนังสือมาให้ ห้องสมุดธรรมทานหลายเล่ม

๒๔๙๕
•
•
•
•
•

นายกุหลาบ สายประดิษฐ์ มาเยี่ยมสวนโมกข์ (ก.พ.)
คณะพุทธนิคม เชียงใหม่ ออกหนังสือพิมพ์ชาวพุทธ เมื่อวันวิสาขบูชา
มีพิธีทอดกฐิ นครัง้ แรกและครัง้ เดียวของสวนโมกข์
เขียน "บันทึกเปิ ดผนึกครบรอบ ๒๐ ปี " ลงในพุทธสาสนา ซึง่ ออกรวมเป็ นเพียงฉบับเดียวในปี นัน้
เริ่มมีการบรรยายประจําคืนในช่วงพรรษา เพื่ออบรมพระภิกษุสามเณรภายในสวนโมกข์

๒๔๙๖
•

•
•
•

แสดงธรรมเรื่ อง "ศาสนาคือโรงพยาบาลของโลก" ที่โรงพยาบาลสงฆ์ ในโอกาสเปิ ดตึกสมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย์ (๒๑ ก.พ.)
คณะธรรมทานได้ รับอนุญาตให้ จดทะเบียนเป็ น "ธรรมทานมูลนิธิ" (๒๔ พ.ย.)
มีผ้ บู ริจาคแท่นพิมพ์และเครื่ องตัดกระดาาให้ ใหม่
มีการฉายสไลด์ในสวนโมกข์ ริเริ่มการเผยแผ่ธรรมโดยการฉายสไลด์

๒๔๙๗
•
•
•

อธิษฐานไม่ออกนอกเขตตลอดพรรษา
พิมพ์หนังสือทําวัตรสวดมนต์แปลครัง้ แรก
ร่วมประชุมและกล่าวปราศรัยในนามตัวแทนคณะสงฆ์ไทย ในงานฉัฏฐสังคายนาที่ประเทศพม่า
เรื่ อง "ลักษณะน่าอัศจรรย์บางประการของพุทธศาสนาแบบเถรวาท" (๖ ธ.ค.)

๔๖๙
•

เขียน "โลกอาจรอดได้ แม้ เพราะกตัญญู" (๘ มี.ค.) เป็ นบทความที่เด่นบทหนึง่ แสดงให้ เห็นถึงโลก
ทัศน์แบบพุทธที่มีลกั ษณะนิเวศวิทยาอยูใ่ นตัว

๒๔๙๘
•

อบรมข้ าราชการตุลาการครัง้ แรก เรื่ อง "ใจความสําคัญของพุทธศาสนา" ณ ห้ องบรรยายเนติ
บัณฑิตยสภา ต่อมาพิมพ์เป็ นเล่มชื่อหลักพระพุทธศาสนา และพิมพ์ในชุดธรรมโฆษณ์ ชื่อ "ตุลากา
ริ กธรรม เล่ม ๑" การบรรยายชุดนี ้ทําต่อเนื่องมาอีกรวม ๑๔ ครัง้

๒๕๐๐
•
•

•
•

•

แสดงธรรมที่โรงพยาบาลสงฆ์ เรื่ อง "ธรรมะคือโอสถสําหรับโลก" (ก.พ.)
เทศน์ในโอกาส ๒๕ พุทธศตวรรษ เรื่ อง "หนทางดับความเลวร้ ายในยุคปั จจุบนั " ที่วดั พระบรมธาตุ
ไชยา
คณะพุทธนิคมเชียงใหม่ตงชาวพุ
ั้
ทธมูลนิธิ
ในพรรษาบรรยาย "การศึกษาธรรมะอย่างถูกวิธี" หรื อ "ธรรมวิภาคนวกภูมิ" ต่อมากลายเป็ น
หนังสือพื ้นฐานที่สาํ คัญอีกเล่มหนึง่ ของสวนโมกข์
ได้ รับพระราชทานสมณศักดิเ์ ป็ นพระราชชัยกวี

๒๕๐๑
•

•

•

ตังสํ
้ านักปฏิบตั ธิ รรม "สวนอุศม" และ "สวนอุศมมูลนิธิ" ที่กรุงเทพฯ เป็ นอีกองค์กรหนึง่ ในเครื อข่าย
ของสวนโมกข์
ทางราชการประกาศให้ วนั อาสาฬหบูชาเป็ นวันสําคัญทางศาสนา สอดคล้ องกับที่สวนโมกข์ทํามา
ก่อน
ไปเขมร ชม นครวัด นครธม

๒๕๐๒
•
•
•
•

กรมศิลปากรส่งศิลาจารึกจําลองทุกหลักที่ทําจากไชยามาถวาย
ท่านปั ญญานันทะลงมาจําพรรษาที่วดั ชลประทานรังสฤษฏ์
เจ้ าชื่น สิโรรส หัวหน้ าคณะพุทธนิคมและบุตรลงมาอยูท่ ี่สวนโมกข์ในระหว่างช่วงเข้ าพรรษา
สถานีวทิ ยุ ปชส.๗ ธนบุรี นํา "หลักพระพุทธศาสนา" ที่อบรมข้ าราชการตุลาการครัง้ แรก ไปอ่าน
ออกอากาศเป็ นประจําทุกวัน เวลา ๐๖.๓๐ น. ในระหว่างช่วงเข้ าพรรษา

๔๗๐
•
•

พิมพ์อริยสัจจากพระโอษฐ์ ครัง้ แรก
บรรยาย "อานาปานสติ" (ฉบับสมบูรณ์) ในระหว่างพรรษาในสวนโมกข์

๒๕๐๓
•
•

โรงเรี ยนพุทธนิคมเปิ ดชันเตรี
้ ยมอุดมศึกษา
แสดงธรรมที่จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่ อง "ส่วนสําคัญของพระพุทธศาสนาที่ทกุ คนควรรู้จกั "
ตามคําอาราธนาของสมเด็จพระราชชนนี องค์อปุ ถัมภกของชมรมกลุม่ ศึกษาพุทธศาสตร์ และ
ประเพณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีผ้ ฟู ั งประมาณ ๓,๐๐๐ คน (๒๘ ธ.ค.)

๒๕๐๔
•
•

ในพรรษาพูดเรื่ อง "ตัวกู-ของกู" อบรมพระสงฆ์สามเณร
ร่วมสัมมนาเรื่ อง "การศึกษาพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัย" ที่จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๒๖ พ.ย. ๒๒ ธ.ค.) และแสดงธรรมอบรมนิสติ รวม ๗ ครัง้

๒๕๐๕
•

เริ่มสร้ างโรงมหรสพทางวิญญาณ (โรงหนังแบบสวนโมกข์) และมีโรงปั น้ เพื่อปั น้ ภาพพุทธประวัตยิ คุ
แรกของโลก ทัง้ ๒ อย่างนี ้ใช้ เวลาราว ๑๐ ปี จึงเสร็จ

๒๕๐๖
•

อภิปรายแบบธรรมสากัจฉา กับหม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิ์ ปราโมช ครัง้ แรก ในหัวข้ อ "การทํางานคือ
การปฎิบตั ธิ รรม" มีนายปุ๋ย โรจนบุรานนท์ และ นายฉันทิชย์ กระแสสินธุ์ ร่วมด้ วย ที่หอประชุมคุรุ
สภา (๖ ธ.ค.)

๒๕๐๗
•

๒๕๐๘

อภิปรายแบบธรรมสากัจฉา (ที่กลายเป็ นวิวาทะ) กับหม่อมราชวงศ์คกึ ฤทธิ์ ปราโมช ครัง้ ที่ ๒ และ
ครัง้ สุดท้ าย ที่หอประชุมคุรุสภา เรื่ อง "การทํางานด้ วยจิตว่าง" (๑๓ ก.พ.

๔๗๑
•

•

ปาฐกถาธรรมเรื่ อง "สิง่ ที่เรายังเข้ าใจผิดกันอยู"่ ที่พทุ ธสมาคมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ (๒๑
ม.ค.)
ปาฐกถาธรรมเรื่ อง "การส่งเสริ มจริ ยธรรมแก่เด็กวัยรุ่น" ในที่ประชุมสามัญประจําปี ที่ครุ ุสภา (๒๗
เม.ย.)

๒๕๐๙
•
•

•

เริ่มมีงานล้ ออายุ ครัง้ แรก (๒๗ พ.ค.)
ปาฐกถาธรรมเรื่ อง "สิง่ ที่เรายังสนใจกันน้ อยเกินไป" ในที่ประชุมองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่ง
โลก ณ พุทธสถานเชียงใหม่ (๘ พ.ย.)
ปาฐกถาธรรมเรื่ อง "ผีหวั เราะเยาะมนุษย์" แก่ผ้ รู ่วมประชุมยุวพุทธิกสมาคมทัว่ ประเทศครัง้ ที่ ๑๐
ยอดเขาพุทธทอง สวนโมกข์ (๑๔ พ.ย.)

๒๕๑๐
•
•
•

เป็ นประธานในการอบรมพระธรรมทูตรุ่นแรกที่จะไปเผยแผ่พระศาสนาในต่างประเทศ
ปาฐกถา "คริ สตธรรม-พุทธธรรม" ณ วิทยาลัยพระคริสตธรรม เชียงใหม่
ในพรรษา เริ่ มบรรยายชุด "ธรรมปาฏิโมกข์" แก่พระสงฆ์สามเณรภายในสวนโมกข์ (กระทําต่อเนื่อง
ทุกพรรษาถึง พ.ศ. ๒๕๑๔)

๒๕๑๑
•

•

•

เป็ นประธานในการประชุมสมาคมพุทธศาสนาทัว่ ประเทศ ครัง้ ที่ ๑๖ ณ
ค่ายลูกเสือธรรมบุตร ติดกับสวนโมกข์ (๑ ธ.ค.)
พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ "สหายธรรมหมายเลขหนึง่ " ถึงแก่อนิจกรรม
(๑๙ เม.ย.) มอบทุน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้ ธรรมทานมูลนิธิ
เริ่มโครงการพิมพ์หนังสือชุดธรรมโฆษณ์

๒๕๑๒
•

บรรยายชุด "บรมธรรม" แก่ พระนิสติ ภาคฤดูร้อน

๒๕๑๔
•

เริ่มบรรยายธรรมประจําวันเสาร์ และทําต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั

๔๗๒
•
•

ได้ รับพระราชทานสมณศักดิเ์ ป็ น "พระเทพวิสทุ ธิเมธี" (๕ ธ.ค.)
เขียน "บันทึกคําชี ้แจงเกี่ยวกับการศึกษาเรื่ องปฏิจจสมุปบาท" (๓๐ ก.ย.)

๒๕๑๕
•
•

บรรยายชุด "แก่นพุทธศาสน์" ที่โรงพยาบาลศิริราช
บรรยายชุด "สอนพุทธศาสนาผ่านคัมภีร์ไบเบิล" ในสวนโมกข์

๒๕๑๖
•

•

•
•

บรรยายเรื่ อง "มหาวิทยาลัยกับความรู้เรื่ องจิต" แก่อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาสวนโมกข์ (๓๐ ส.ค.)
เขียนบทความขนาดยาว "สมเด็จในความรู้สกึ ของข้ าพเจ้ า" ตามคําขอของพระดุลยพากย์สวุ มัณฑ์
เพื่อพิมพ์ในหนังสือครบรอบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวรเถร)
บรรยายเรื่ อง "ประชาธิปไตยแบบสังคมนิยม" ในสวนโมกข์ (๑๑ พ.ย.)
อาพาธ ขณะกําลังเทศน์และเข้ ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราช (ธ.ค.)

๒๕๑๗
•
•

บรรยายเรื่ อง "มหิดลธรรม" แก่พระนักศึกษาภาคฤดูร้อน
บรรยายเรื่ อง "สังคมนิยมตามหลักแห่งพระศาสนา" (๑๕ ก.ย.)

๒๕๑๘
•
•
•

บรรยายชุด "โมกขธรรมประยุกต์" สําหรับพระนักศึกษาภาคฤดูร้อน
บรรยายเรื่ อง "พระพุทธเจ้ ามีอดุ มคติเป็ นสังคมนิยม"
บรรยายเรื่ อง "สังคมนิยมชนิดที่ช่วยโลกได้ " (๒๗ พ.ค. ๑๘)

๒๕๒๑
•

เริ่มปาฐกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทุกวันอาทิตย์ที่ ๓ ของเดือน

๒๕๒๒
•

บรรยายชุด "ใจความแห่งคริสตธรรม เท่าที่พทุ ธบริษัทควรทราบ"

๔๗๓
•

ได้ รับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสตร์ จากมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

๒๕๒๕
•
•

สวนโมกข์อายุครบ ๕๐ ปี พิมพ์แถลงการณ์ ๕๐ ปี สวนโมกข์
พิมพ์กฎบัตรของพุทธบริ ษัท ในวันวิสาขบูชา

๒๕๒๗
•

พิมพ์อริยสัจจากพระโอษฐ์ ฉบับสมบูรณ์

๒๕๒๘
•

อาพาธค่อนข้ างหนักตังแต่
้ ต้นปี

๒๕๒๙
•

•

ได้ รับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาอักษรศาสตร์ (ศาสนาและปรัชญา) จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ได้ รับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง

จาก อัตชีวประวัติของท่านพุทธทาส "เล่าไว้ เมื่อวัยสนธยา"
หน้ า ๖๙๓–๗๐๘

๔๗๔

